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تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  216کناب 

باتک 216تاصخشم 

ینیسح نیعبرا  ياهینتسناد  - 1216

باتک 216تاصخشم 

216نیعبرا

216همدقم

217راتفگشیپ

اقل 217قوش 

؟  تسیک نیسح  ماما  رئاز  217نیتسخن 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  219یسررب 

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  221یسررب 

ترایز 221نیتسخن 

؟  دندمآ البرک  هب  تیب  لها  224ایآ 

نیعبرا 225نیمادک 

تداهش زا  سپ  زور  225لهچ 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  226لاوقا 

لوا نیعبرا  226ناقفاوم 

لوا نیعبرا  228نافلاخم 

231نافقوتم

دقن يوزارت  رد  هاگدید  232ود 

رگید یهاگدید  232نخس و 

نیعبرا ترایز  زا  234ییاهزارف 
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234همدقم

رئاز 234نیلوا 

نیعبرا زور  رد  البرک  يادهش  زا  تیب  لها  234رادید 

ناملسم نز  235تراسا 

البرک يارسا  ینیسح و  235نیعبرا 

ینیسح نیعبرا  هاگیاج  237شزرا و 

؟  تساجک زا  نیعبرا  237تیمها 

اروشاع يهعقاو  ندنام  هدنز  239زمر 

دهدیم ام  هب  نیعبرا  هک  239یسرد 

رون 240نیعبرا 

يراج هشیمه  240رابیوج 

عّیشت هنافراع  240هلچ 

نیعبرا 240تیمها 

هنادواج 241تشذگرس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رب  241دیکأت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تاکرب  241راثآ و 

ناکدوکو ینیسح  241نیعبرا 

ناکدوکو ینیسح  241نیعبرا 

هرابود 242يرادید 

نیعبرا 242يرادازع 

نامیا 242هناشن 

نیعبرا 242ترایز 

نیعبرا 243نارادازع 

هرابود 243تشگزاب 
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هدید غاد  243رهاوخ 

ینیسح نیعبرا  هرابرد  ییاه  243شسرپ 

نیعبرا هرابرد ي  243یتاکن 

لهچ ددع  . 1244

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نیعبرا  . 2246

البرک ای  هنیدم  هب  ناریسا  تشگزاب  . 3246

نیعبرا يرون و  نیسح  ازریم  . 4247

نیعبرا یئابطابط و  یضاق  دیهش  . 5248

نیعبرا 249رابخا 

نیعبرا 250ترایز 

250همدقم

نیعبرا رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  250هیطع و 

نیعبرا ترایز  يراصنا و  هّللادبع  250نبرباج 

لوا نیعبرا  رد  تیب  لها  251دورو 

نیعبرا همان  251ترایز 

زور نیا  لامعا  251رد 

ترایز 251نتم 

ریوصت تیاور  هب  253نیعبرا 

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  - 2254

باتک 254تاصخشم 

254همدقم

دیزی شور  255قالخا و 

باتک فیلات  259ببس 

تنس نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  تدالو و  لوا :  260شخب 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت  لوا :  260لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  260دلوت 

نادیهش 260هاش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  261دلوت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  262هتشرف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابنج  هراوهگ  262لیئربج 

یحو لزانم  263رد 

یبیغ 264ددم 

لضفلا ما  266باوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  مود :  267لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  موس :  269لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  269نادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  270يافلخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  271ناماما 

نآرق تایآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مراهچ :  271لصف 

ریهطت هیآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  271ماما 

یعفاش 273ماما 

تسافش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  273رکذ 

تسا بجاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  273یتسود 

هلهابم هیآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  275ماما 

دنک یم  تیاور  276هیواعم 

هماع ناگرزب  زا  رفن  ود  277نخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناج  مالسلا  هیلع  277یلع 

یتا لها  هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  277ماما 
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هنئمطم سفن  بحاص  مالسلا  هیلع  نیسح  279ماما 

ناجرم 280ولول و 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  280تعاطا 

رجف هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  281ماما 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مجنپ :  281لصف 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  281ماما 

دش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يادف  282میهاربا 

مالسلاامهیلع نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  282تبحم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  283بقانم 

دیشخب تنیز  مالسلاامهیلع  نینسح  دوجو  هب  ار  تشهب  ملاع  284دنوادخ 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  285یتسود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یماش و  285درم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مشش :  286لصف 

راکاطخ مالغ  مالسلا و  هیلع  نیسح  286ماما 

ردارب هب  مارتحا  مالسلا و  هیلع  نیسح  286ماما 

رامیب تدایع  مالسلا و  هیلع  نیسح  287ماما 

مالسلا مهیلع  نینسح  287قالخا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  287تواخس 

یم رضخ  رشب  مالسلا و  هیلع  نیسح  288ماما 

كرابم تشپ  رب  هنیپ  راثآ  288هدهاشم 

تفرعم رادقم  هب  288یکین 

لگ هخاش  289زینک و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگن  رد  289ملعم 

دیزومایب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  290تواخس 
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ییانشآ 290راعش 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  متفه :  290لصف 

نیلقث 290ثیدح 

مالسلاامهیلع راهطا  همئا  يارب  تلیضف  تشه  رب  لمتشم  ترتع  291ثیدح 

هنیفس 292ثیدح 

یهلا رون  چنپ  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  292دادمتسا 

دوش هدناوخ  پچ  هب  تسار  292زا 

دنتاجن یتشک  مالسا  مهیلع  تیب  293لها 

مالسلا هیلع  حون  یتشک  رد  یهلا  رون  293جنپ 

 ! نم راک  ددم  يا  نم !  ادخ  فطل  294يا 

 ! دنناوخب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  295نانمشد 

تسا تاجن  یتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  295ماما 

تداهش یبایزرا  مود :  296شخب 

هعیش نادنمشناد  رظن  لوا :  296لصف 

تسا رتالاب  همه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  296تبیصم 

؟  تسیچ 296اروشاع 

بآ ندیشون  زا  سپ  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  297باوث 

تاناویح هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  298تفوطع 

تسا هدنز  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  298ماما 

وت رب  298نیرفآ 

تداهش زا  سپ  نانمشد  299یگزره 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياقب  299زار 

دیریگب تربع  دیزی  299زا 

راوتسا وت  مایقز  نید  خاک  300يا 
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تّنس لها  نادنمشناد  رظن  مود :  300لصف 

ناتسکاپ روشک  سسوم  حانج  یلع  دمحم  - 1300

ننست لها  فورعم  هدنسیون  دنمشناد و  یلئالع  هللادبع  - 2300

یندم دومحم  دمحم  خیش  نخس  - 3301

تنس لها  هدنسیون  - 4301

ناملسم ریغ  نادنمشناد  رظن  موس :  303لصف 

نیون دنه  راذگناینب  يدناگ  امتاهم  - 1303

دیوب م .  ل .  - 2303

ییاکیرمآ خروم  کینوریا  نتگنشاو  - 3304

سمیج کیردرف  رس  - 4304

نوارب دراودا  روسفرپ  - 5304

روهشم خروم  نوبیگ  - 6304

زنکید زلراچ  - 7304

نییرام ویسم  -8304

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراکادف  ییاپورا و  ققحم  - 9305

فزوج رتکد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدوجو  راثآ  - 10305

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  راتفگ  - 11306

مالسلا هیلع  ماما  ملع  موس :  307شخب 

؟  تسیک ماما  لوا :  307لصف 

؟  تسیک 307ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نایب  رد  ماما  307فصو 

اه شناد  مامت  هب  ملاع  308ماما 

البرک هثداح  زا  309ربخ 

یبیغ ربخ  309دنچ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


بیغ رابخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  310لوسر 

رسای رامع  تداهش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  310ربخ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  رگج  دنه  باوخ  310ریبعت 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یبیغ  311ياهربخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  312ییوگبیغ 

دادغب 313حتف 

دعب لاسدصناپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نداد  313ربخ 

تساه شناد  مامت  هب  ملاع  مالسلا  هیلع  313یلع 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هرابرد  یثحب  مود :  313لصف 

313همدقم

ماما ملع  زا  لوا  314مسق 

ماما 314ملع 

ملع تابثا  314هار 

يداع ملع  ماما :  ملع  زا  مود  316مسق 

يداع 316ملع 

نآ فده  مالسلا و  هیلعادهشلا  دیس  317تضهن 

دیزی تفالخ  هیواعم و  318تشذگرد 

دیزی اب  تعیب  مالسلا و  هیلع  318ماما 

تعیب زا  عانتما  319رثا 

یگدنز رب  گرم  319حیجرت 

دوخ هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  فلتخم  ياه  319هراشا 

دوخ مایق  تدم  لالخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شور  320فالتخا 

یئابطابط نیسح  321دمحم 

دیلقت عجرم  زا  یهقف  ياوتف  321کی 
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ینیوکت 323تیالو 

ناربمایپ البرک و  هثداح  مراهچ :  324شخب 

نآ هیمست  هجو  البرک و  لئاضف  لوا :  324لصف 

البرک 324لئاضف 

البرک نیمز  324تلیضف 

قشع رهش  325ياهمان 

هاگن کی  327ردالبرک 

نارگمتس مشچ  328راخ 

همالس 328سلوب 

مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  البرک و  هثداح  مود :  329لصف 

دهد یم  ربخ  ار  تداهش  329دنوادخ 

البرک نیمز  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  330روبع 

البرک مالسلا و  هیلع  حون  331یتشک 

البرک زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  331روبع 

دندیماشاین بآ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  332نادنفسوگ 

البرک هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  332ترفاسم 

البرک مالسلا و  هیلع  نامیلس  332ترضح 

دشن جراخ  دجسم  زا  زور  هس  مالسلا  هیلع  ایرکز  333ترضح 

البرک زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  333روبع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  334ربخ 

دیلپ دیزی  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  334نعل 

لیئربج نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  335ربخ 

 ! زیمآرارسا كاخ  يا  وت  زا  اتفگش  336هو ! 

قاشع 336هاگلتق 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  یبعار  رتوبک  336نیرفن 

 ( يدمحم  ) یسراف ناملس  هاگدید  زا  336البرک 

دهد یم  ربخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  سابع  337نبا 

دنک یم  روبع  البرک  نیمز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  337ترضح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  337ربخ 

دهد یم  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  338ماما 

بیغ ملع  مالسلا و  هیلع  نیسح  338ماما 

تسا هاگآ  دوخ  تشونرس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  338ماما 

دنک یم  وگتفگ  دعس  رمع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  339ماما 

ترضح نآ  ناریاز  لیاضفو  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  لیاضف  موس :  339لصف 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  339لیاضف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نارئاز  لیاضف  341رد 

راوز يارب  ناگتشرف  342ياعد 

راوز هزانج  عییشت  رد  هکئالم  342روضح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لئاضف  مراهچ :  343لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  343لئاضف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هرابرد  345یتایاور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  346تمارک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هملس و  346ما 

رگید 348یهاگن 

راکهانگ نز  348ناتساد 

دهد یم  شزرا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  349تبرت 

نایروح يارب  350تاغوس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  350رطع 
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تبرت اب  ربق  باذع  350راهچ 

زامن یلوبق  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  352تبرت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  353باوث 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  يراوگوس  354باوث 

یمومع 354يراوگوس 

يرادازع 354يراوگوس و 

تسا نیسح  ماما  يادن  هب  نتفگ  کیبل  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  356نتسیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نامسآ  357هیرگ 

(358  ) درک هیرگ  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زور  لهچ  358نامسآ 

دنک یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  359باتفآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  359هیرگ 

مالسااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  رتفد  رد  اهناوخ  هضور  360مان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  تعاجش و  زا  يا  هنومن  مجنپ :  361شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  لوا :  361لصف 

هدیسر ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  362تعاجش 

تسا نم  ردپ  ربنم  362نیا 

نییاپ ایب  مدج  ربنم  زا  وگغورد  362يا 

دش لثم  برع  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  362تعاجش 

نید یماح  هناگی  مالسلا  هیلع  نیسح  363ماما 

مولظم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  364تیامح 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  364نامرف 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  365يوگتفگ 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  365همان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  مود :  365لصف 
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دش باجتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد   . 1365

تشهب غاب  هزجعم   . 2366

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  هب  هدرم  ندش  هدنز   . 3366

نابسا ندرک  هدنز   . 4367

تبانج زا  یهن   . 5367

بت رارف  هزجعم   . 6368

یئباص نز  ناتساد   . 7368

روگنا هزجعم   . 8368

تایاور نآرق و  رد  هنوعلم  هرجش  مشش :  368شخب 

368همدقم

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  هرجش  لوا :  368لصف 

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  369هرجش 

هیما ینب  369بسن 

نایفسوبا 369نادناخ 

راوخ رگج  370دنه 

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  هرجش  مود :  371لصف 

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  371هرجش 

دشورف یم  ار  دوخ  نارتخد  371هیواعم 

راکتیانج رفاک و  دیزی  موس :  371لصف 

راکتیانج رفاک و  371دیزی 

راوخ بارش  372دیزی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  دیزی  372راتفر 

دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  372دیزی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندرک  ناراب  372گنس 
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نومیم اب  هقباسم  373دیزی و 

راوشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  متفه :  373شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع  لوا :  373لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  373للع 

شنامز یگتفشآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  373ماما 

هبیط هرجش  مالسلا و  هیلع  نیسح  375ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضهن  جیاتن  375راثآ و 

دهاوخ یم  تعیب  377دیزی 

دیلو اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  377يوگتفگ 

شدج ربق  مالسلا و  هیلع  نیسح  378ماما 

دیشکب ار  378هیواعم 

هرونم هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  مود :  379لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياه  379ترفاسم 

ناتسربط 379رفس 

همرکم هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  موس :  381لصف 

هکم رد  381ماما 

هکم رد  ماما  382تماقا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياه  382همان 

دش هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  رازه  382هدزاود 

هفوک مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  383خساپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  383ملسم 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  386تیصو 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  387هناتسآ 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  مراهچ :  389لصف 
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قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  389تکرح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  یهلا  390مایپ 

ینیدلا ءاهب  391يدهم 

اونین 391ياوه 

دندش هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحان  392هب 

هکم زا  تکرح  393هبطخ 

البرک 394ناوراک 

؟  تشذگ هچ  هار  یط  396رد 

رح هاپس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  396ینارنخس 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  مجنپ :  397لصف 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  397دورو 

البرک هب  البرک  دیهش  397دورو 

دوش یم  البرک  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  399ماما 

مارح 400ياههام 

دیواج 400تنطلس 

مارحلا 401مرحم 

هعقاو خیرات  هعقاو  401ناونع 

قوشعم اب  قشع  ناطلس  403زار 

اروشاع عیاقو  رامش  زور  مشش :  404لصف 

مرحم لوا  404زور 

مرحم مود  404زور 

البرک يوس  هب  رکشل  مازعا  مرحم  موس  406زور 

مرحم مراهچ  409زور 

مرحم مجنپ  409زور 
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مرحم مشش  411زور 

مرحم متفه  412زور 

(558  ) مرحم متشه  412زور 

اعوسات 418رصع 

اروشاع 418بش 

اروشاع بش  مالسلا و  هیلع  نیسح  419ماما 

مرحم هام  مهن  زور  422رخآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیدب  یب  نارای  تداهش  متفه :  424لصف 

دندش دیهش  لوا  هلمح  رد  هک  424ینارای 

رح هبوت  افو ،  اب  نارای  هیقب  427تداهش 

همحرلا هیلع  رح  ربق  429شبن 

ریضخ نب  ریرب  429تداهش 

همحرلا هیلع  یبلک  بهو  430تداهش 

يوادیص يدسا  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  430تداهش 

هللا همحر  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  432تداهش 

همحرلا هیلع  نیقلا  نب  ریهز  432تداهش 

امهنع هللا  یضر  سابع  بذوش و  432تداهش 

هللا همحر  لمج  نب  لاله  نب  عفان  434تداهش 

هللاامهمحر نایرافغ  نمحرلادبع  هللادبع و  434تداهش 

هللا همحر  یمابش  دعسا  نب  هلظنح  435تداهش 

همحرلا هیلع  يدنکلا  یلدهبلا  اثعتشا  یبا  435تداهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  436تداهش 

هللا همحر  نوج  436تداهش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نذوم  قورسم ،  نب  جاجح  436تداهش 
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هللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  437تداهش 

یکرت مالغ  437تداهش 

یجرزخ يراصنا  تبعک  نب  هلظرق  نب  ورمع  437تداهش 

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  438تداهش 

اپکی 438دیهش 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  نادناخ  تداهش  متشه :  438لصف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  438یلع 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  438یلع 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  439هینک 

یمشاه 439هم 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  440هزرابم و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لاح  442نابز 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  442مساق 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  444تداهش 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحا  444تداهش 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ناردارب  445تداهش 

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  446ترضح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  446ترضح 

حلاص 447دبع 

مالسلا هیلع  سابع  هدیرب  ياهتسد  مالسلا و  هیلع  ارهز  448همطاف 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیسح و  448ماما 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیدباعلا و  نیز  448ماما 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  قداص و  448ماما 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  هللا و  هیقب  448ترضح 
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  لیاضف  زا  تلیضف  449دنچ 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  449تعاجش 

رادباقن 450ناوج 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  سفن  اب  451داهج 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  452تداهش 

مالسلا هیلع  نینبلا  ما  لاح  454نابز 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  نب  سابع  نب  456دمحم 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  دیهش  456دنزرف 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  456تداهش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  457تداهش 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  هب  نوع  457تداهش 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  نمحرلادبع  458تداهش 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  458ترضح 

راوخ ریش  458كدوک 

راوخریش لفط  تداهش  459رد 

مالسلا هیلع  بابر  ترضح  لاح  460نابز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  461تداهش 

دیهش 461يولوچوک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  تداهش  متشه :  463شخب 

اروشاع زور  لوا :  463لصف 

اروشاع 463زور 

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  463هبطخ 

اروشاع زور  رد  اهودنه  نتفر  شتآ  464رد 

افش 465كاخ 
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هدیدن یغاد  466ایوگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  466تاجانم 

نادیهش رالاس  467هزرابم 

داتسیا تساخرب و  468سپ 

نامسآ 470باتفآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  نیسح  ماما  471شرافس 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  471همان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  مود :  471لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  471عادو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  472يدنمتریغ 

هلاس هس  472رتخد 

لوسر غاب  473هویم 

تداهش زا  دعب  عیاقو  موس :  474لصف 

 ! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  474هب 

متروص هب  نزم  474یلیس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  475بسا 

يدسا درم  بیاجع  476ندید 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  یب  رکیپ  رانک  مالسلا  هیلع  477بنیز 

ترضح نآ  ناوریپ  يارب  یسرد  نادیهش  ياوشیپ  480تداهش 

البرک يادهش  دادعت  یماسا و  مراهچ :  481لصف 

اروشاع زور  رد  مشاه  ینب  يادهش  دادعت  رد  481لاوقا 

البرک يادهش  482یماسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  486يادهش 

دندوب البرک  رد  هک  ادهش  487ناردام 
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دندرپس ناج  یگنشت  تشهد و  رثا  رد  لفط  487ود 

مالسلا هیلع  ماما  حورجم  488باحصا 

اروشاع هعقاو  زا  دعب  ثداوح  نایدیزی و  تایانج  مجنپ :  488لصف 

مالسلا هیلع  ناگدازآ  رورس  رکیپ  رب  ندنازات  488بسا 

لامج 489ثیدح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابیرغ  ماش  بش  زا  489يدای 

هفوک هب  ادهش  ياهرس  489نداتسرف 

ادخ مکح  رب  داجس  489ترضح 

نادیهش يراپس  490كاخ 

خیرات لوط  رد  ینیسح  هناتسآ  مشش :  491لصف 

هیما ینب  رصع  رد  ینیسح  491هناتسآ 

لوا 491ترامع 

مود 492ترامع 

موس 492ترامع 

مراهچ 492ترامع 

مجنپ 493ترامع 

ینیسح هناتسآ  رد  يزوس  493شتآ 

نایریالج رصع  رد  ینیسح  494هناتسآ 

يوفص رصع  رد  ینیسح  494هناتسآ 

راشفا هاشردان  رصع  رد  ینیسح  494هناتسآ 

هیراجاق رصع  رد  ینیسح  494هناتسآ 

رضاح رصع  رد  ینیسح  495هناتسآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  متفه :  496لصف 

؟  دندرپس كاخ  هب  اجک  ار  رهطم  496رس 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  سار  497هناتسآ 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  رس  متشه :  499لصف 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  499رس 

ادهشلا سوور  499ماقم 

ادهشلا سوور  500هناتسآ 

تیب لها  نانمشد  مهن :  501شخب 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد  لوا :  501لصف 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  501نانمشد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  لکوتم  501تراسج 

یبیغ 502ياهریت 

دراد همهاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  زا  502نوراه 

ناملاظ نانیشن  503مه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  503باذع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  503ینمشد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  504یهاوخداد 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  مهد :  504شخب 

دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  لوا :  504لصف 

دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  504لها 

صاصج ملسم  ربخ  رکذ  هفوک و  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  507دورو 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  508هبطخ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  511هبطخ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یخیرات  512هبطخ 

یلاعت هللا  همحر  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  514تداهش 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مود :  514لصف 
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ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  514هارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدرک  دازآ  516نیریش ، 

ماش رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مهدزای :  520شخب 

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  لوا :  520لصف 

نیعل رمش  هب  مالسلااهیلع  موثلک  ما  520هیصوت 

دور یم  ماش  هب  ناریسا  520ناوراک 

ماش رد  521ناریسا 

هنادرم 522تمه 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  لها  مود :  522لصف 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  522لها 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  523تاجاح 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  جنرتسد  اب  523نهاریپ 

دیزی 524رسمه 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلااهیلع  525بنیز 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارسا  نیشتآ  ياه  هبطخ  موس :  525لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  525هبطخ 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  526همجرت 

تفر درک و  نآرق  528ریسفت 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  529هبطخ 

فهک باحصا  هصق  زا  رت  531بیجع 

هرونم هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  تشگزاب  مهدزاود :  532شخب 

ریشب هلیسو  هب  ترضح  نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  لوا :  532لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  532ربخ 

وا ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  533تعجارم 
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دیسر دحا  هوک  هنماد  هب  ات  موش  534ربخ 

ریشب اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  535تاقالم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسمه  539بابر 

هبیط هنیدم  هب  مالسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع  540دورو 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  اب  نینبلا  ما  541تاقالم 

نادنمدرد 541بیبط 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  مالسلااهیلع  541بنیز 

هنیدم رد  يرادازع  سلاجم  مود :  542لصف 

هنیدم رد  يرادازع  542سلاجم 

 ! دوش شوماخ  دیابن  543هنیدم 

هنیدم رادنامرف  543همان 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  روتسد  موس :  543لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  543روتسد 

 ! دننزب شتآ  ار  ام  544رگا 

؟  منک باختنا  ار  544اجک 

رصم يوس  هب  544دیعبت 

هاگدیعبت هب  ناوراک  545تکرح 

رصم هب  545دورو 

لد 545زوس 

مانمگ 546زابرس 

ام 547هفیظو 

یبهذم ناگدنیوگ  مالسلا و  هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  ینخس  مراهچ :  547لصف 

مالسلا هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  547ینخس 

یبهذم ناگدنیوگ  اب  548ینخس 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  تاملک  مجنپ :  549لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  549تاملک 

اهتشون 551یپ 

اهتشون 1 551یپ 

اهتشون 2 557یپ 

اهتشون 3 562یپ 

اهتشون 4 567یپ 

اهتشون 5 573یپ 

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس  - 3580

باتک 580تاصخشم 

580راتفگشیپ

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  582شخب 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  587شخب 

ایفارغج  . 1587

تّیعمج  . 2587

خیرات  . 3588

ماش هیمست  هجو  588فلا - 

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  588ب - 

ناتساب دهع  رد  ماش  592ج - 

مالسا خیرات  رد  ماش  592د - 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  595شخب 

595همدقم

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیُما  ینب  596ایآ 

نایفسوبا 596نادناخ 
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! راوخرگج 597دنه 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  597نایفسوبا ، 

هّیُما ینب  597نادناخ 

 ! هدش نیرفن  598هرجش 

هیواعم 598هیراج و 

هیواعم روعا و  نب  599کیرش 

داضتم تسایس  599ود 

؟  تساجک هیواعم  599روگ 

هیواعم رب  نعل  600زاوج 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح 600ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  601تیامح 

دیزی هب  هیواعم  601تّیصو 

! راکتیانج 602دیزی 

! زاب سوه  603دیزی 

! راوخبارش 603دیزی 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  604تلآ 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  604دنزرف 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  605راتفر 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  605دیزی 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  606نارابگنس 

! دیسانشب ار  607ناگدازمارح 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  607ربق 

تیب قارحا  هّرح و  608ناتساد 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  608دیزی و 
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! دش هراچیب  اوسر و  609دیزی ، 

! دیزی زا  یلازغ  610عافد 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  612ایآ 

ساّسح 613عقاوم 

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  613هسیسد 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  614قح و 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  614ۀبطخ 

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  615ناوریپ 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  615لاقتنا 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  616تخس 

هیما ینب  تنطلس  617رارقتسا 

يرجه مود  نرق  رد  618هعیش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  620یلوا 

! دنریگب تربع  622نیملاظ 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  623شخب 

هبّیط 623ةرجش 

ۀبیط 624ةرجشک 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  625رد 

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  625دهز 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  626یلع 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  626ییادج 

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  626لیئربج 

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  626ةزرابم 

تسادخ هدارا  عبات  یلع  626هدارا 
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نک اشامت  ار  یلع  627يرواد 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  632شخب 

ارسا ناوراک  اب  632هارمه 

تارف طش  رانک   . 1633

تیرکت  . 2633

هلخن يداو   . 3633

داشرم  . 4634

نارح  . 5634

نیبیصن  . 6634

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7634

بلح  . 8635

ینارصن رید   . 9636

نالقسع  . 10637

کبلعب  . 11638

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  640شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  640همادا 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  640لها 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  641يوگتفگ 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  641يوگتفگ 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  641يوگتفگ 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  642رس 

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  642ماما 

 ! نزم بوچ  643دیزی 

نارزیخ 643بوچ 
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دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  645هب 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  645بصن 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  645ینز 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  646یماح 

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  646رس 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  646رس 

! ؟  دش زوریپ  یسک  646هچ 

 ! میا هدنز  ناماما  647ام 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  647يوگتفگ 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  647دیزی 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  648هزجعم 

يربک بنیز  648هبطخ 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  651ماما 

ادخ ریش  652رتخد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  653هبطخ 

ماش مدرم  زا  ینز  656هصق 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  657هصق 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  657نز 

دیزی نز  دنه  660باوخ 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  660شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  660ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  661هام 

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  661هلاسر 

ترضح 661باقلا 
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مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  662مدآ 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  662تساجک 

تمعن رکش  يارب  662هدجس 

قح تمحر  هب  662جاتحم 

امرخ تخرد  663دصناپ 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  663تّیصو 

664تداهش

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  666شخب 

 ! قح ماقتنا  666تسد 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  667حدم و 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ُّرد  مهن :  669شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  670لصف 

یگداوناخ 670هرجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  670نادنزرف 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  670یقیقحت 

لا ؤس  کی  هب  671خساپ 

هّیقر ترضح  671ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  671ردام 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  672نس 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  672لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  672هیقر 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  672نیرخآ 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  673هب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  674هرانک 
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متروص هب  نزم  674یلیس 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  674رانک 

تلحر موس :  675لصف 

675تلحر

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  678هراتس 

يربک بنیز  لاح  680نابز 

سانشان زا  680رعش 

يریسا 681مچرپ 

میتی 682لفط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  682نخس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  682رس 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  685هبارخ 

هیقر تبرت  رب  686یکشا 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  686يوگتفگ 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  687يارب 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  688مدمآ 

هنایزات برض  689ریز 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  691سلجم 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  692شخب 

692همدقم

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 1692

سانشان هدنیارس :   . 2703

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 3705

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 4707

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسح هدنیارس :   . 5709

ناسح هدنیارس :   . 6710

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  711شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  711مرح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  712همانترایز 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  712شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب 712لها 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  714هب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  714شخب 

714همدقم

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  714وگب 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  716ترضح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  717نز 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  719ردام 

هرابود 720يافش 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  721زا 

دوبن رودقم  نآ  722غلبم 

کچوک 723هراوهگ 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  724نیا 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  725يرادقم 

دراذگب نیسح  ار  شمان  726وگب 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  727نامه 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  728لسوت 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  729ترضح 
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دش تسرد  مه  امش  733يالبرک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  735ياهتسد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  737نابز 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  738شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  738لصف 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  741لصف 

741همدقم

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  741فلا - 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  742ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1742

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2743

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3744

اهتشون 767یپ 

اهتشون 1 767یپ 

اهتشون 2 773یپ 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  نانخس  - 4782

باتک 782تاصخشم 

رشان 783نخس 

783ادها

موس پاچ  رد  فل  ؤم  784همدقم 

784راتفگشیپ

هکم ات  هنیدم  زا  لوا :  786شخب 

هنیدم رادناتسا  هب  786باطخ 

نخس 786نتم 
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تاغل حیضوت  786همجرت و 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  لئاضف  ای  786نانخس 

حیضوت 787همجرت و 

788هجیتن

مکح نب  ناورم  خساپ  789رد 

نخس 789نتم 

تاغل حیضوت  789همجرت و 

حیضوت 789همجرت و 

 ( ع  ) همئا هزرابم  رد  زیامتم  شقن  789ود 

 ( (ص ادخلوسر ربق  رانک  791رد 

نخس 791نتم 

تاغل حیضوت  791همجرت و 

حیضوت 791همجرت و 

 ( (ص ادخ لوسرربق  رانک  رد  مه  791زاب 

نخس 791نتم 

حیضوت 792همجرت و 

792هجیتن

فرَطا رمع  خساپ  792رد 

نخس 792نتم 

تاغل حیضوت  792همجرت و 

حیضوت 793همجرت و 

793هجیتن

هملس ما  خساپ  793رد 

نخس 793نتم 
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تاغل حیضوت  793همجرت و 

حیضوت 794همجرت و 

هدنیآ ثداوح  زا  ماما  794یهاگآ 

هیفنح دمحم  خساپ  795رد 

نخس 795نتم 

حیضوت 795همجرت و 

796هجیتن

 ( ع  ) نیسح ماما  796همانتیصو 

نخس 796نتم 

تاغل حیضوت  797همجرت و 

حیضوت 797همجرت و 

 ( ع  ) نیسح مایق  ياه  797هزیگنا 

هنیدم زا  جورخ  ماگنه  ع )   ) ماما 798نخس 

نخس 798نتم 

تاغل حیضوت  798همجرت و 

حیضوت 798همجرت و 

799هجیتن

هکم هب  دورو  799ماگنه 

نخس 799نتم 

تاغل حیضوت  799همجرت و 

حیضوت 799همجرت و 

؟  هیآ ود  نیا  799ارچ 

رمع نب  هّللادبع  خساپ  800رد 

نخس 800نتم 
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تاغل حیضوت  800همجرت و 

حیضوت 800همجرت و 

رمع نب  هّللادبع  801همانراک 

802هجیتن

مهم هتکن  803ود 

مشاه ینب  هب  يا  803همان 

نخس 803نتم 

تاغل حیضوت  803همجرت و 

حیضوت 804همجرت و 

804هجیتن

هرصب مدرم  هب  ع )   ) یلع نب  نیسح  804همان 

نخس 804نتم 

تاغل حیضوت  805همجرت و 

حیضوت 805همجرت و 

ّمِهُم ّمََها و  805هلءاسم 

هفوک مدرم  ياه  همان  خساپ  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  806همان 

نخس 806نتم 

تاغل حیضوت  806همجرت و 

حیضوت 806همجرت و 

807هجیتن

لیقعنب ملسم  هب  يا  807همان 

نخس 807نتم 

تاغل حیضوت  807همجرت و 

حیضوت 808همجرت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


رت زا  808سرت 

هکم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  808هبطخ 

نخس 808نتم 

تاغل حیضوت  809همجرت و 

حیضوت 809همجرت و 

810هجیتن

! ؟  ارچ ندش  هتشک  هب  نداد  نت  یهاگآ  ملع و  810اب 

سابع نبا  خساپ  811رد 

نخس 811نتم 

تاغل حیضوت  811همجرت و 

حیضوت 811همجرت و 

813هجیتن

ریبز نب  هّللادبع  خساپ  813رد 

نخس 813نتم 

تاغل حیضوت  814همجرت و 

حیضوت 814همجرت و 

815هجیتن

 ( ع  ) ماما ینیب  شیپ  815ققحت 

مالسا يارب  ندش  رپس  مالسا و  ندرک  816رپس 

ریبز نبا  817درکلمع 

البرک ات  هکم  زا  مود :  818شخب 

هیفنح دمحم  خساپ  818رد 

نخس 818نتم 

تاغل حیضوت  818همجرت و 
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حیضوت 818همجرت و 

؟  دوب تداهش  هب  روبجم  ع )   ) یلع نب  نیسح  818ایآ 

دیزگرب ار  تداهش  هار  هنادازآ  ع )   ) یلع نب  820نیسح 

! ؟  دراد شزرا  هچ  هدش  ینیب  شیپ  821تداهش 

دیعس نبورمع  رفعج و  نب  هّللادبع  خساپ  821رد 

نخس 821نتم 

تاغل حیضوت  822همجرت و 

حیضوت 822همجرت و 

 ( ع  ) ماما نخس  رد  823یتاکن 

قدزرف 823اب 

نخس 823نتم 

تاغل حیضوت  823همجرت و 

حیضوت 824همجرت و 

بلاج هتکن  824ود 

نارادرتش هب  825داهنشیپ 

نخس 825نتم 

تاغل حیضوت  825همجرت و 

حیضوت 825همجرت و 

لمع 825زار 

هفوک مدرم  هب  همان  826نیمود 

نخس 826نتم 

تاغل حیضوت  826همجرت و 

حیضوت 826همجرت و 

827هجیتن
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هفوک ریسم  828رد 

نخس 828نتم 

حیضوت 828همجرت و 

 ( ع  ) ماما ینیب  828شیپ 

هفوک مدرم  تّلذ  829ققحت 

جاجح تایانج  زا  يا  829هصالخ 

 ( ع  ) بنیز ترضح  خساپ  830رد 

نخس 830نتم 

حیضوت 830همجرت و 

؟  تسیچ اضق  زا  831روظنم 

هیبلعث لزنم  831رد 

نخس 831نتم 

حیضوت 831همجرت و 

832هجیتن

لاؤس کی  هب  خساپ  هیبلعث ؛  لزنم  832رد 

نخس 832نتم 

حیضوت 832همجرت و 

يربهر 833عاونا 

رگید لا  ؤس  833خساپ 

نخس 833نتم 

تاغل حیضوت  833همجرت و 

حیضوت 833همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  ع )   ) ماما راتفگ  زا  834هچنآ 

هکنیا 834حیضوت 
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 (( قوقش لزنم  834رد 

نخس 834نتم 

تاغل حیضوت  835همجرت و 

حیضوت 835همجرت و 

نینهآ 835هدارا 

هلابز لزنم  836رد 

نخس 836نتم 

تاغل حیضوت  836همجرت و 

حیضوت 836همجرت و 

راتفگ رد  836تحارص 

داهنشیپ نیا  هجیتن  837هزیگنا و 

هبقع نطب  837رد 

نخس 837نتم 

تاغل حیضوت  837همجرت و 

حیضوت 837همجرت و 

فارش رد  رهظ  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما 838ینارنخس 

نخس 838نتم 

تاغل حیضوت  838همجرت و 

 ( س  ) همطاف دنزرف  839هفطاع 

زامن 839عورش 

ماما 839ینارنخس 

فارش رد  رصع  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما 840ینارنخس 

نخس 840نتم 

تاغل حیضوت  840همجرت و 
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حیضوت 840همجرت و 

ینارنخس نیا  رد  مهم  هتکن  841هس 

؟  دومرف یم  تعجارم  هنیدم  هب  دوب  دازآ  ع )   ) یلع نب  نیسح  841رگا 

842هصالخ

842هصالخ

ّرح خساپ  842رد 

نخس 842نتم 

تاغل حیضوت  843همجرت و 

حیضوت 843همجرت و 

هضیب لزنم  844رد 

نخس 844نتم 

تاغل حیضوت  844همجرت و 

حیضوت 845همجرت و 

مایق هزیگنا  نایب  مه  845زاب 

تیعقاو هب  فارتعا  ای  846تداهش 

؟  تسا هدومنن  هجوت  فورعم  هب  رما  طیارش  هب  شیوخ  مایق  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  846ایآ 

هنوگرفک 847توکس 

مرهوبا خساپ  848رد 

نخس 848نتم 

تاغل حیضوت  848همجرت و 

حیضوت 848همجرت و 

848هجیتن

شنارای يدع و  نب  حامرط  خساپ  849رد 

نخس 849نتم 
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تاغل حیضوت  849همجرت و 

حیضوت 849همجرت و 

یناسنا ياهشزرا  هب  ندیشخب  850میکحت 

(121  ) یفعج ّرح  نب  هّللادیبع  اب  851ینخس 

نخس 851نتم 

تاغل حیضوت  851همجرت و 

حیضوت 851همجرت و 

ار قیرغ  دریگب  هک  دنک  یم  دهج  853نیو 

شیومع رسپ  سیق و  نبورمع  خساپ  853رد 

نخس 853نتم 

تاغل حیضوت  854همجرت و 

حیضوت 854همجرت و 

تخس 854تازاجم 

 ! گرزب نامرح  کی  زا  رگید  854هنومن 

البرک یکیدزن  855رد 

نخس 855نتم 

تاغل حیضوت  855همجرت و 

حیضوت 856همجرت و 

البرک هب  دورو  856ماگنه 

نخس 856نتم 

تاغل حیضوت  856همجرت و 

حیضوت 856همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  راتفگ  نیا  زا  857هچنآ 

البرک رد  موس :  858شخب 
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البرک هب  دورو  زا  سپ  ماما  858هبطخ 

نخس 858نتم 

تاغل حیضوت  858همجرت و 

حیضوت 858همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  ماما  راتفگ  نیا  زا  859هچنآ 

هّیفنح دمحم  هب  يا  860همان 

نخس 860نتم 

حیضوت 860همجرت و 

دایز نبا  همان  خساپ  860رد 

نخس 860نتم 

حیضوت 861همجرت و 

دعس نب  رمع  861اب 

نخس 861نتم 

حیضوت 861همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  ماما  نخس  نیا  زا  862هچنآ 

اعوسات رصع  رد  ماما  862راتفگ 

نخس 862نتم 

تاغل حیضوت  863همجرت و 

حیضوت 863همجرت و 

زامن 864تیمها 

اروشاع بش  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  864نانخس 

نخس 864نتم 

تاغل حیضوت  865همجرت و 

حیضوت 865همجرت و 
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شیامزآ 865نیرخآ 

حیحصان فورعم و  نخس  867کی 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  نابز  زا  يرگید  867هسامح 

نخس 867نتم 

تاغل حیضوت  867همجرت و 

حیضوت 868همجرت و 

اروشاع بش  رد  شنارسمه  نارهاوخ و  هب  ترضح  نآ  تیصو  و  ع )   ) ماما 869رعش 

نخس 869نتم 

تاغل حیضوت  869همجرت و 

حیضوت 870همجرت و 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما 870تئارق 

نخس 870نتم 

تاغل حیضوت  870همجرت و 

حیضوت 871همجرت و 

شیامزآ 871هنحص 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما يای  871ؤر 

نخس 871نتم 

تاغل حیضوت  872همجرت و 

حیضوت 872همجرت و 

ةولَّصلاَو ِرْبَّصلِاب  872اوُنیِعَتْساَو 

نخس 873نتم 

تاغل حیضوت  873همجرت و 

حیضوت 873همجرت و 

يرادیاپ هب  874توعد 
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اروشاع حبص  رد  ماما  874ياعد 

نخس 874نتم 

تاغل حیضوت  874همجرت و 

حیضوت 874همجرت و 

اروشاع زور  رد  ع )   ) ماما ینارنخس  875نیلّوا 

نخس 875نتم 

تاغل حیضوت  875همجرت و 

حیضوت 875همجرت و 

تجح 875مامتا 

ماما نخس  876عطق 

تاغل حیضوت  877همجرت و 

حیضوت 877همجرت و 

877هجیتن

878هصالخ

تاغل حیضوت  878همجرت و 

حیضوت 878همجرت و 

اه هعیاش  هب  878خساپ 

ماما نخس  879عطق 

تاغل حیضوت  879همجرت و 

شخب نیرخآ  880هجیتن 

اروشاع زور  رد  ینارنخس  880نیمّود 

نخس 880نتم 

تاغل حیضوت  881همجرت و 

حیضوت 882همجرت و 
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حیضوت 883همجرت و 

ینارنخس نیا  رد  مهم  884تاکن 

 ( ع  ) ماما 886نیرفن 

نخس 887نتم 

تاغل حیضوت  887همجرت و 

حیضوت 887همجرت و 

دعسرمع اب  888ینخس 

نخس 888نتم 

تاغل حیضوت  888همجرت و 

حیضوت 888همجرت و 

دعسرمع تشذگرس  و  ع )   ) ماما 889نیرفن 

جاجح نبورمع  خساپ  890رد 

نخس 890نتم 

تاغل حیضوت  890همجرت و 

حیضوت 890همجرت و 

گنج عورش  ماگنه  شنارای  هب  891باطخ 

نخس 891نتم 

حیضوت 891همجرت و 

ادخ مشخ  892لماوع 

نخس 892نتم 

حیضوت 892همجرت و 

 ( هجسوعنب ملسم  اب  يراتفگ   ) شنارای تداهش  ماگنه  ع )   ) ماما 893نانخس 

نخس 893نتم 

حیضوت 893همجرت و 
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ریمع نب  هّللادبع  ردام  هب  894باطخ 

نخس 894نتم 

حیضوت 894همجرت و 

یخیرات هابتشا  کی  895یسررب 

؟  هّللادبع نب  بهو  ای  ریمع  نب  895هّللادبع 

؟  تسیچ هابتشا  896ءاشنم 

يدئاص همامثوبا  هب  896باطخ 

نخس 896نتم 

حیضوت 897همجرت و 

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  897یسرد 

؟  تسیک 898همامثوبا 

همامثوبا 898صالخا 

یفنح هّللادبع  نب  دیعس  هب  898باطخ 

نخس 898نتم 

حیضوت 899همجرت و 

یبعک هظرق  نبورمع  هب  899باطخ 

نخس 899نتم 

حیضوت 899همجرت و 

رهظ هضیرف  يادا  زا  سپ  ع )   ) ماما 900نانخس 

نخس 900نتم 

تاغل حیضوت  901همجرت و 

حیضوت 901همجرت و 

(203) رهاظم نب  بیبح  تداهش  ماگنه  901هب 

نخس 901نتم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


تاغل حیضوت  901همجرت و 

حیضوت 901همجرت و 

ءاسعشوبا هرابرد  ع )   ) ماما 902ياعد 

نخس 902نتم 

تاغل حیضوت  902همجرت و 

حیضوت 902همجرت و 

(207  ) یحایر دیزی  نبّرح  902اب 

نخس 902نتم 

تاغل حیضوت  903همجرت و 

حیضوت 903همجرت و 

تداعس یعقاو  903موهفم 

شردارب ثراح و  نب  904دعس 

ریهز هب  904باطخ 

نخس 904نتم 

تاغل حیضوت  904همجرت و 

حیضوت 904همجرت و 

یمابش هلظنح  هب  905باطخ 

نخس 905نتم 

تاغل حیضوت  905همجرت و 

حیضوت 905همجرت و 

دبع نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  هب  906باطخ 

نخس 906نتم 

تاغل حیضوت  906همجرت و 

حیضوت 906همجرت و 
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فیلکت 907ساسحا 

نوج هب  907باطخ 

نخس 907نتم 

حیضوت 907همجرت و 

هدانج نب  رمع  908هرابرد 

نخس 908نتم 

حیضوت 908همجرت و 

ربکا یلع  ترضح  تداهش  909ماگنه 

نخس 909نتم 

تاغل حیضوت  909همجرت و 

حیضوت 909همجرت و 

 ( (ع ربکا یلع  ترضح  اب  هطبار  رد  بلطم  911ود 

؟  دوب دنزرف  ياراد  (ع )  ربکا یلع  ترضح  912ایآ 

البرک رد  ترضح  نآ  ردام  روضح  هب  عجار  اّما  912و 

بلاطوبا نادنزرف  هب  913باطخ 

نخس 913نتم 

حیضوت 913همجرت و 

 ( ع  ) نسح نب  مساق  نیلاب  914رد 

نخس 914نتم 

تاغل حیضوت  914همجرت و 

حیضوت 914همجرت و 

ریغص لفط  تداهش  914ماگنه 

نخس 914نتم 

تاغل حیضوت  915همجرت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


حیضوت 915همجرت و 

915رکذت

 ( ع  ) لضفلاوبا ترضح  تداهش  916رد 

نخس 916نتم 

تاغل حیضوت  916همجرت و 

حیضوت 916همجرت و 

 ( ع  ) نیموصعم هاگدید  زا  لضفلاوبا  918ترضح 

یکدوک نارود  رد  918نافرع 

 ( ع  ) یبتجم نسح  نب  هّللادبع  تداهش  920ماگنه 

نخس 920نتم 

تاغل حیضوت  921همجرت و 

حیضوت 921همجرت و 

921رکذت

عادو 921ماگنه 

نخس 921نتم 

تاغل حیضوت  922همجرت و 

حیضوت 922همجرت و 

 ( (ع داجس ماما  اب  923عادو 

تاغل حیضوت  924همجرت و 

حیضوت 924همجرت و 

924هجیت

926هصالخ

تداهش نادیم  رد  ع )   ) ماما ياه  929هسامح 

نخس 929نتم 
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تاغل حیضوت  930همجرت و 

البرک هاگلتق  زا  یناهج  931روشنم 

نخس 931نتم 

تاغل حیضوت  931همجرت و 

حیضوت 931همجرت و 

یناهج 931روشنم 

خیرات 932رارکت 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  تاجانم  933نیرخآ 

نخس 933نتم 

تاغل حیضوت  933همجرت و 

حیضوت 934همجرت و 

934همتاخ

ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ  مراهچ :  935شخب 

ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  935هبطخ 

نخس 935نتم 

همانشخب 939نیلّوا 

همانشخب 940نیمود 

همانشخب نیمراهچ  940نیموس و 

هبطخ نیا  داریا  941تیفیک 

هبطخ مّود  شخب  945نتم 

945حیضوت

هبطخ موس  شخب  947نتم 

948حیضوت

هفیرش هبطخ  نیا  رد  جیاتن  951تاکن و 
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یناکم ینامز و  951طیارش 

هبطخ نتم  هب  طوبرم  تاکن  اما  951و 

 ( ع  ) یبتجم ماما  954درکلمع 

955هصالخ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دعُب  955نیرتمهم 

956هصالخ

هبطخ نیا  رب  یلمع  957خساپ 

شناوریپ و  ع )   ) یلع نب  نیسح  958خساپ 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  هبطخ  رب  یخساپ  ناریا  یمالسا  958بالقنا 

یناهج رفک  لمعلا  959سکع 

ام 960هفیظو 

باتک عبانم  كرادم و  دروم  رد  رکذت  961دنچ 

ذخآم 961كرادم و 

اهتشون 963یپ 

اهتشون 1 963یپ 

اهتشون 2 967یپ 

اهتشون 3 972یپ 

اهتشون 4 976یپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ریفس  لیقع  نب  ملسم  یناگدنز  - 5981

رشان 981همدقم 

981میدقت

یشرقلا فیرش  رقاب  همالع  982همدقم 

فلؤم 984همدقم 

هفوک ملسم و  لوا :  986شخب 
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هفوک 986ملسم و 

دهاجم بلاط  یبا  نب  لیقع  لوا :  990لصف 

دهاجم بلاط  یبا  نب  990لیقع 

یعامتجا 990سانشراک 

نیدالوپ 992دهاجم 

شنانمشد 995لیقع و 

هیواعم 997لیقع و 

 ( یگدنز زاغآ  زا  راکیپ   ) لیقع نب  ملسم  مود :  1001لصف 

لیقع نب  1001ملسم 

هاگداز 1001ردام و 

اهیزوریپ نامرهق  راکیپ و  1004درم 

شا هداوناخ  1007ملسم و 

 ( نآ یسایس  عیاقو  تیهام   ) هفوک عامتجا  هدیچیپ  راتخاس  موس :  1008لصف 

هفوک عامتجا  هدیچیپ  1008راتخاس 

ینید 1008تخاس 

یبهذم 1009قارتفا 

یموق 1010تافالتخا 

يا هلیبق  1011عونت 

یتاقبط 1011توافت 

 ( ع  ) ماما لمعلا  سکع  تیهام  هفوک  شبنج  زاغآ  مود :  1014شخب 

1014همدقم

هنارصم ياه  همان  هوبنا  لوا :  1014لصف 

هنارصم ياه  همان  1014هوبنا 

مایق يارب  نمجنا  1014نیتسخن 
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اه همان  1016شیازفا 

هبنشراهچ زور  رد  راک  1016نایاپ 

 ( ع  ) ماما بناج  زا  ریفس  لاسرا  مود :  1019لصف 

 ( ع  ) ماما بناج  زا  ریفس  1019لاسرا 

يداع هدنیامن  1020ياهیگژیو 

درم نیرت  هتسیاش  1022صیخشت 

هفوک هار  رد  ییاه  ینشور  موس :  1025لصف 

هفوک هار  رد  ییاه  1025ینشور 

امنهار ود  1026ناتساد 

تیاور نیا  همه  1027در 

همان ود  رب  دنچ  1028ییاهداریا 

باهتلا رد  1029هفوک 

ریفس تراظن  تحت  جیسب ،  یگدامآ و  موس :  1030شخب 

ریفس تراظن  تحت  جیسب ،  1030یگدامآ و 

لکشت تعیب و  لوا :  1030لصف 

لکشت 1030تعیب و 

ریفس 1031رقم 

؟  هچ يارب  1032تعیب 

ناگدننک تعیب  1033نیتسخن 

یلحم تموکح  روما  عضوم  مود :  1035لصف 

یلحم تموکح  روما  1035عضوم 

؟  تسیک یتموکح  روما  1035هدننادرگ 

اهدادیور لابق  رد  نامعن  1038عضوم 

نآ جیاتن  نیون و  تسایس  1039يارجا 
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ریفس یبالقنا  ياهتیلاعف  موس :  1041لصف 

تموکح اب  يریگرد  زا  1041يراددوخ 

تعیب نتفرگ  يارب  ینانیشناج  1043نییعت 

تاناکما يروآ  1044عمج 

تامهم حالس و  1045دیرخ 

ییورایور داعبا  مراهچ :  1046شخب 

ییورایور 1046داعبا 

يزکرم تموکح  عضوم  لوا :  1046لصف 

يزکرم تموکح  1046عضوم 

؟  تسیک دایز  1047نبا 

دیزی هب  دایز  نبا  1049کیبل 

باصعا گنج  يارب  يوما  1051شور 

تضهن رارمتسا  يارب  یتظافح  تامادقا  مود :  1054لصف 

تضهن رارمتسا  يارب  یتظافح  1054تامادقا 

ریفس هاگیاج  1055رییغت 

 ( ع  ) ماما هب  ریفس  1057همان 

یساسا هدنرادزاب  لماع  1059ود 

يداقتعا يداینب  1059لماع 

یعقاو یسایس  1060لماع 

نادمه میعز  یناه ؛  بلج  سسجت و  موس :  1062لصف 

1062همدقم

یسوساج 1062شقن 

تموکح فعض  1063نارحب 

یناه ریلد ؛  دهاجم  زا  1065توعد 
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زیمآ تملاسم  لح  يارب  1067شالت 

ریذپان بانتجا  نکیل  سردوز ،  ییاهن  ییورایور  مجنپ :  1069شخب 

ریذپان بانتجا  نکیل  سردوز  ییاهن  1069ییورایور 

رصق هب  یماظن  هلمح  ود  لوا :  1069لصف 

رصق هب  یماظن  هلمح  1070ود 

دوب هئطوت  کی  هلمح  1071نیا 

تاعیاش 1075گنج 

تاعیاش 1077شرتسگ 

راوتسا 1079تیصخش 

هلمح نیا  زا  یلاو  1081بارطضا 

بیقعت 1083تحت 

ینابایخ دربن  موس :  1086لصف 

يریگرد 1086زاغآ 

یهاوخ يدازآ  1088تزع و 

راوگرزب 1091ریسا 

ناینابرق شمارآ  یکیزیف و  ياه  هیفصت  مشش :  1093شخب 

ناینابرق شمارآ  یکیزیف و  ياه  1093هیفصت 

دیهش نیتسخن  لوا :  1094لصف 

دیهش 1094نیتسخن 

یمالک يداقتعا و  1094گنج 

یمالک گنج  هب  1096تشگزاب 

! ؟  منک یم  راختفا  مه  گرم  ماگنه  1097ایآ 

هورع نب  یناه  دهاجم ؛  تداهش  مود :  1099لصف 

هدازآ نادهاجم  رگید  موس :  1104لصف 
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هدازآ نادهاجم  1104رگید 

هدرتسگ 1105ياهتشادزاب 

نادیهش 1106هگرج 

ناگبخن ندش  1110ناهنپ 

ینیسح تضهن  دیهش  1111نیلوا 

رفس 1113نایاپ 

اهتشون 1115یپ 

ات 80  11115

ات 120  811119

ات 180  1211121

ات 270  1811125

ات 377  2711128

نیسحلا تاعمل  باتک  - 61132

میحَّر ـ لا ِنَمْحَّر  ـ لا َِهللا  ـِم  1132ْسِب

1132همدقم

ماما ادخ و  تفرعم  هب  عجار  ءادهّشلا  دّیس  1134هبطخ 

دوخ مایق  تلع  نایب  مدرم و  حالصا  هب  عجار  ءادهّشلا  دّیس  1134هبطخ 

هّیفنح نب  دّمحم  هب  ترضح  1135تّیصو 

هدیدنسپ ياهراک  رب  قیوشت  ضیرحت و  رد  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  1135ظعاوم 

راکهانگ درم  هب  ترضح  1136هظعوم 

ترخآ ایند و  ریخ  هرابرد  ترضح  1137همان 

مولظم ریبدت و  یتسود ، تعانق ، تفارش ، هبرجت ، ملع ، هرابرد : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياهزردنا  1137دنپ و 

تیالو غیلبت  يارب  باحصا  زا  توعد  ینِم و  رد  ترضح  1138هبطخ 

البرک هب  جورخ  هدارا  نیح  رد  همرکم  هّکم  رد  ترضح  1140هبطخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


هفوک يوسهب  تکرح  دروم  رد  قدزرف  لاوس  باوج  رد  ترضح  1141راعشا 

ایند لها  1141تمذم 

1142یقرواپ

ّرُح تعنامم  تقو  رد  ترضح  1144هبطخ 

تداهش يارب  یگدامآ  نایب  ّرُح و  دیدهت  خساپ  رد  ترضح  1144راتفگ 

هفوک لها  فیصوت  دوخ و  فیصوت  مایق ، تلع  نایب  رد  " هض ، یب  " مانهب یناکم  رد  ترضح  1145هبطخ 

اهنآ زا  تعیب  نتشادرب  باحصا و  عمج  رد  اروشاع  بش  رد  ترضح  1147هبطخ 

اروشاع حبص  رد  ترضح  1147ياعد 

نایفوک رب  تّجح  مامتا  اروشاع و  حبص  رد  ترضح  1148هبطخ 

1149یقرواپ

نایفوک رب  نیرفن  تّلذم و  زا  نتسج  يّربت  هفوک ، لها  تّمذم  رد  اروشاع  زور  رد  ترضح  1151هبطخ 

دوخ لئاضف  رکذ  اروشاع و  زور  رد  ءادهشلادّیس  ترضح  هّیزجر  1153راعش 

رخآ تاظحل  رد  نایرکشل  اب  ترضح  1155نانخس 

تداهش ماگنه  رد  ترضح  تالاح  رخآ و  تاظحل  رد  دنوادخ  اب  ترضح  1156تاجانم 

يزیربت رّین  موحرم  1157راعشا 

ینارعش هللاهیآ  موحرم  1157راعشا 

1158یقرواپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدابع  زامن و  - 71159

1159راتفگشیپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  1160هدیزگ 

البرک ات  تدالو  زا  زامن  هولج  لوا :  1161لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  - 11161

زامن تعکر  رازه  - 21161

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يوضو  - 31162
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ریبکت راب  تفه  تنس  - 41162

سابل کی  رد  زامن  - 51162

رازگ زامن  يولج  زا  روبع  - 61162

ینالوط هدجس  عوکر و  - 71163

وضو ماگنه  ماما  تروص  گنر  رییغت  - 81163

هیقت زامن  - 91163

زامن هب  تیب  لها  شرافس  - 101163

ادخ ربارب  رد  میلست  - 111164

رصع زامن  زا  سپ  زامن  فاوط و  - 121164

زامن زا  دعب  قافنا  - 131164

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هزور  - 141165

ناراب بلط  - 151166

قفانم رب  نیرفن  زامن و  - 161166

مالسلا هیلع  یلع  لسغ  زامن و  - 171166

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  زامن  - 181167

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  زامن  تعکر  ود  - 191167

تعامج زامن  - 201167

هجیدخ رازم  رانک  ترضح  تاجانم  - 211167

نانمشد نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدابع  - 221168

دوب تدابع  وا  زیچ  همه  - 231168

دجسم اب  سنا  - 241168

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  - 251169

ردپ رکیپ  رب  زامن  - 261169

زامن زا  دعب  قافنا  - 271169
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  - 281170

مناوخ یمن  نمشد  رب  زامن  - 291170

زامن زا  دعب  راک  نیرتهب  - 301170

ملعم دزم  - 311170

البرک رد  زامن  هولج  مود :  1171لصف 

تدابع رولبت  زور  - 321171

تدابع یلاع  هوسا  - 331171

هناقشاع زامن  عون  راهچ  - 341171

تفرعم ینیریش  - 351172

ناگتشرف زامن  دننامه  - 361172

مالسلا هیلع  نیسح  بوبحم  زامن ،  - 371173

 . زامن يایحا  رطاخ  هب  تداهش  - 381173

زامن لاح  رد  تداهش  - 391173

دنتخادنا ریخات  هب  ار  گنج  زامن  رطاخ  هب  , اعوسات زور  رصع  فلا ) - 401174

برغم زامن  زا  دعب  ینارنخس  - 411175

جارعم بش  اروشاع , بش  رد  زامن  ب ) - 421175

تدابع لاح  رد  حبص  ات  - 431176

اروشاع بش  تعامج  زامن  - 441176

تدابع يارب  بش  مامت  - 451176

اروشاع حبص  رد  ماما  نتفگ  ناذا   , اروشاع حبص  زامن  ج ) - 461176

اروشاع حبص  زامن  زا  دعب  ینارنخس  - 471177

اروشاع رهظ  يارب  ناذا  اروشاع , رهظ  زامن  د ) - 481177

ماما نذوم  - 491177

رهظ زامن  تقو  يروآ  دای  - 501177
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البرک ههبج  رد  زامن  دیهش  نیلوا  - 511178

رهظ زامن  زا  دعب  گنج  - 521178

البرک يارحص  رد  فوخ  زامن  - 531179

اروشاع زور  تاظحل  نیرخآ  رد  اعد  - 541179

گنج نداتفا  ریخات  تلع  - 551180

تداهش هظحل  ات  ادخ  دای  - 561180

مالسلا هیلع  نیسح  نینوخ  هدجس  نیرخآ  - 571180

شتداهش زا  لبق  اعد  - 581181

زامن مایخ و  هب  هجوت  - 591181

رهظ زامن  زا  دعب  تشهب  هب  توعد  - 601181

نیسح ماما  باحصا  نیرتهب  نیسح , ماما  باحصا  زامن  ه ) - 611181

لیقع نب  ملسم  زامن  - 621182

ماما نارای  تاجانم  - 631182

ماما نارای  صالخا  نامیا و  - 641182

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یکی  زامن  - 651183

ریذپان هتسخ  - 661183

تنیز ترضح  بش  زامن   , اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  زامن  و ) - 671183

بش زامن  هب  نیسح  ماما  شرافس  - 681184

اروشاع زامن  مایپ  راثآ و  موس :  1184لصف 

یگدنب تدابع و  سرد  - 691184

تقو لوا  زامن  تیمها  - 701184

زامن هماقا  - 711184

تعامج زامن  ییاپرب  - 721185

زامن رب  تظفاحم  - 731185
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زامن جیورت  - 741185

زامن تایآ  هب  لمع  سرد  - 751185

ناذا يایحا  سرد  - 761186

رازگزامن زامن و  يدازآ  سرد  - 771186

زامن زا  تناعتسا  - 781186

يرادفده سرد  - 791186

تیقفوم زار  زمر و  سرد  - 801186

زامن لاح  رد  تداهش  - 811186

يراد تناما  سرد  - 821187

تاسدقم هب  مارتحا  سرد  - 831187

صالخا سرد  - 841187

يراد هدنز  بش  سرد  - 851188

ینید تریغ  سرد  - 861188

دشن كرت  زامن  گنج ،  رد  یتح  - 871188

ندوب ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  سرد  - 881188

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد  - 891189

رازگزامن زامن و  زا  عافد  - 901189

زامن هرابرد  ماما  نانخس  مراهچ :  1189لصف 

دمص ریسفت  - 911189

ییوشتسد بادآ  - 921190

ناذا عیرشت  - 931190

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوضو  - 941190

راکشآ دنلب و  هللا  مسب  - 951191

زامن تونق  - 961191
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهشت  - 971191

نیقی نامیا و  - 981191

نموم یسرداد  - 991192

هعمج زامن  - 1001192

تدابع نیرتهب  - 1011192

هزور دیاوف  - 1021192

زامن مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 1031192

تدابع شاداپ  - 1041193

یهلا تیشخ  زا  هیرگ  - 1051193

ادخ زا  فوخ  - 1061193

زامن هماقا  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  - 1071193

ادخ نارئاز  - 1081193

بش زامن  هیآ  روظنم  - 1091193

نآرق هب  ماما  قشع  مجنپ :  1193لصف 

تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نآرق  - 1101193

نآرق تئارق  شاداپ  - 1111194

ماما رَس  زا  نآرق  توالت  - 1121194

ماش رد  نآرق  توالت  - 1131194

زامن رد  نآرق  توالت  - 1141195

نآرق اب  شرورپ  - 1151195

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  راثآ  مشش :  1195لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  حیبست  - 1161195

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دقرم  زا  حیبست  - 1171196

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  دیهش  يوب  - 1181196
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  رازگزامن  نیلوا  - 1191196

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  نتشاد  هارمه  - 1201197

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  تروص  - 1211197

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  - 1221197

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افش  - 1231197

ربق رد  مالسلا  هیلع  ماما  تبرت  ریثات  - 1241198

تبرت اب  حیبست  ندرک  تسرد  - 1251198

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  رکذ  - 1261198

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  ناگتشرف  زام  - : 1271199

مشچ يافش  - 1281199

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مارتحا  - 1291199

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  یمارتحا  یب  - 1301199

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تسادق  - 1311200

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تکرب  - 1321201

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالس  - 1331201

ترایز زامن  متفه :  1201لصف 

زامن ندناوخ  مامت  - 1341201

نیسح ماما  رئاز  زامن  - 1351202

تجاح زامن  - 1361202

جئاوح عفر  رب  زام  - : 1371202

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  یلیبدرا  سدقم  زامن  - 1381202

اروشاع ترایز  تاکرب  راثآ و  متشه :  1202لصف 

اروشاع ترایز  میلعت  - 1391202

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس  - 1401203
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( هیلع هللا  ۀمحر   ) يراصنا یضترم  خیش  هریس  - 1411203

یمق يازریم  هریس  - 1421203

یسودق دیهش  هریس  - 1431204

صاخ مولع  تفایرد  - 1441204

یتالحم يازریم  هریس  - 1451204

الب يرامیب و  عفر  - 1461204

اروشاع ترایز  ندناوخ  هب  تموادم  - 1471205

يزور قزر و  هعسوت  - 1481205

ترخآ رفس  يارب  لمع  نیرتهب  - 1491205

يراتفرگ عفر  - 1501205

رامیب يافش  - 1511206

اعد تاجانم و  مهن :  1206لصف 

هدجس رد  اعد  همزمز  - 1521206

اروشاع حبص  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  - 1531206

مالسلا هیلع  ماما  ياعد  هب  ینز  تاجن  - 1541207

ماما ياعد  تباجا  - 1551207

ینامی نکر  دزن  اعد  تباجتسا  - 1561208

مالسلا هیلع  ماما  ياعد  تکرب  - 1571208

تونق رد  اعد  - 1581208

ترخآ هب  تبغر  بلط  يارب  ياعد  - 1591209

رتو زامن  تونق  رد  ياعد  - 1601209

تونق رگید  ياعد  - 1611210

رکش هدجس  ياعد  - 1621210

بش حبص و  رد  ترضح  نآ  ياعد  - 1631210
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ربمایپ دجسم  رد  اعد  - 1641211

تشهب يارب  اعد  - 1651211

رازگزامن يارب  اعد  - 1661211

اعد قشاع  - 1671211

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  طسوت  ناراب  بلط  - 1681211

اهتشون 1212یپ 

( هر  ) دهاز نیسح  دمحم  خیش  - 81216

1216همدقم

خیش یفرعم  لوا :  1218لصف 

هاگن کی  رد  1218خیش 

یملع 1218بتارم 

سانلا قح  1219تیاعر 

عبط تعانم  سفن و  1220تزع 

يرابدرب 1224ملح و 

میلعت رد  تین  1225صولخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  1226رما 

قازترا 1226هار 

تسایس 1227خیش و 

1227تعانق

نارگید هاگن  رد  دهاز  نیسح  دمحم  1229خیش 

یگنهرف راک  مود :  1232لصف 

یگنهرف راک  رد  1232تریصب 

ناناوج 1233اب 

دوواد هدازماما  1234رفس 
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تاجانم اعد و  موس :  1235لصف 

خیش 1235تاجانم 

رای تارطاخ  مراهچ :  1236لصف 

رای 1236تارطاخ 

روک تمشچ  ینتسب ،  ود  ینتسب ،  1236کی 

یتفا یم  ینارچ  مکش  رکف  هب  مه  زاب  1236نیسح 

دنک درد  تیاهنادند  متسین  یضار  نم  1237یشاداد 

يا هدرکن  لمع  تا  هفیظو  هب  1237وت 

میدید شوش  نادیم  رد  ار  نامدوخ  1237هعفدکی 

دمآ رد  ادص  هب  نم  کچوک  1238يرجم 

منیب یم  دنک  یم  مرادیب  هک  ار  1238یکلم 

دنداد نم  هب  یناموت  ود  سانکسا  1238کی 

تاداس هب  1239مارتحا 

مرادن يراک  اهنیا  بوبحم  اب  1239نم 

يراد ردام  1239سرد 

مهاوخ یمن  مه  ار  مشچ  دشابن  هیرگ  1239رگا 

متسین اجنیا  نم  1240یشاداد 

تافو يرامیب و  مایا  مجنپ :  1240لصف 

يرامیب 1240مایا 

1240تافو

1241مئامض

؛))  هیوباب نبا   )) قودص خیش   . 11241

؛  هیلع هللا  ۀمحر  يدابآ  هاش  دمحم  هللا  تیآ  ترضح   - 21241

 (( هیلع هللا  ۀمحر   ، )) یناشاک مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ  ترضح   - 31242
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؛))  هیلع هللا  ۀمحر   )) ینارهت یلعلادبعازریم  هللا  تیآ  ترضح   - 41242

؛  هللا هظفح  سانش  قح  میرکلادبع  ازریم  هللا  تیآ  ترضح   - 51243

؛ رسفم هب  فورعم  هر )   ) يرئاح یلع  دیس  هللا  تیآ  ترضح   - 61243

؛  هلودلا نیما  ناخ  خرف   - 71243

1244اهتشونیپ

ۀینیسحلا تامارک  - 91247

لوا 1247دلج 

1247همدقم

11247

21250

 ( ع  ) نیسح هدرک  1253دازآ 

تشادرب ترضح  تهج  هک  1255یئاهماگ 

دیرگ یم  نوخ  1256تخرد 

 ( ع  ) نیسح ماما  1256تیانع 

 ( ع  ) نیسح يرادازع  سلجم  1257هزجعم 

شدنزرف رب  س )   ) ارهز یئارث  1258هیثرم 

لتاق زا  1258ماقتنا 

اهودنه 1259يرادازع 

دیدرگ زاب  نرادازع  يورب  1260رد 

جیلفا درم  1261يافش 

 ( ع  ) نیسح يارب  س )   ) ارهز ترضح  1262هیرگ 

دیدرگ درس  1263لعن 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  1263لسوت 

نفک رد  نینوخ  1265تبرت 
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دوش یم  نینوخ  ءاروشاع  زور  رد  1265تبرت 

هبق ریز  رد  مشچ  1266يافش 

دناوخ یم  هضور  ع )   ) نامز 1267ماما 

دوخ يالوم  هب  1269یگدنهانپ 

 ( ع  ) ینیسح رادازع  هب  نظ  1270ءوس 

ترضح يزاون  1271نامهم 

داد مسق  نیسح  قح  هب  ار  1272ادخ 

هدش رگراک  گنس  لد  رد  هدیرب  1273ياهگرهاش 

دزیر یم  تخرد  زا  1274نوخ 

تسا ع )   ) نیسح تناما  1275نیا 

ردام ردپ و  هب  1277مارتحا 

هچب 1278يافش 

ریش 1279يرادازع 

افش ای  گرم  ای  ع )   ) نیسح 1279يا 

دیسر ماقم  نیا  هب  ءاروشاع  ترایز  تهج  1280هب 

 ( ع  ) نیسح 1281ياطع 

رح نداد  1282افش 

 ( ع  ) نیسح ناگدننک  هیرگ  1283ماقم 

 ( ع  ) نیسح ترایزب  تمصع  هبیط  1283حاورا 

 ( ع  ) ینیسح 1284ياطع 

 ( ع  ) نیسح تنطلس  1284ماقم و 

یناوخ هضور  1286يوسنارف و 

دش هتشادرب  ضرمءاروشاع  ترایز  ندناوخ  1287هطساوب 

ترضح هب  1287مارتحا 
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 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  1288مارتحا 

سدقم تحاس  هب  یبدا  1290یب 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  نداد  1290افش 

دننک یم  يرادازع  مه  1292هنجا 

لوا 1292تمسق 

مود 1296تمسق 

دزیر یم  نوخ  تبرت  1301زا 

دیسر ماقم  نآ  هب  درک و  نیمءات  ار  یناوخ  هضور  1302جرخ 

 ( ع  ) نیسح تسد  هب  1303تاجن 

مشچ 1303يافش 

 ( ع  ) لضفلاابا ترضح  هب  1304لسوت 

داد شتاجن  باذع  زا  مالّسلا )  هیلع   ) 1305نیسح

ینک شردپ  هب  ار  نیسح  تیاکش  1306ادابم 

تشادرب نارهت  مدرم  زا  ار  ءالب  يرادازع  رطاخ  1307هب 

 ( ع  ) مینیسُح اقآ  ناوخ  1308هضور 

شتآ زا  1308تاجن 

البرک 1309نیمز 

دنرب یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  1310سکچیه 

دنک لاوئس  دراد  تءارج  کلم  1311مادک 

هدروآ نم  هب  هانپ  دینک  1311شیاهر 

البرک رابغ  1313كاخ و 

تخوسن البرک  رابغ  رطاخ  1313هب 

 ( ع  ) نیسح هنشت  بل  زا  1315يدای 

تخوسن البرک  راوز  رابغ  رطاخ  1316هب 
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دمآ شترایز  هب  راب  هس  ع )   ) نیسح 1316ماما 

مشچ يافش  و  ع )   ) لضفلاابا ترضح  هب  1317لّسوت 

مهاوخ یم  ع )   ) نیسح زا  رانید  1319هس 

نامهم 1321ینارصن 

سابعلا 1322مداخ 

هچب همین  1324يافش 

 ( ع  ) نیسح هنشت  بل  زا  1324يدای 

یتخیر نم  يارب  یکشا  1325هرطق 

تفرگ شیپ  ار  یئاقس  1326راک 

تبرت رهُم  هب  یمارتحا  1327یب 

داد افش  ارم  1328سابع 

درک عطق  ار  متشگنا  1329سابع 

نک رارقا  تیالو  1329هب 

ناوخب تبیصم  1331زیخرب 

جلف 1332يافش 

دش فرط  رب  مشچ  1334درد 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  1335لسوت 

تبرت هب  یمارتحا  1336یب 

درک بوخ  ار  وا  حیبست  هناد  1337کی 

دوش بوخ  تمشچ  ات  ناوخب  1338هیثرم 

 ( ع  ) نیسح راوز  1339خزرب 

ناوخب عادو  هضور  1340یسلجم ، 

تسود 1340يا 

ماش هب  رفس  1342نیلوا 
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تشهب 1343تبرت 

اهتشون 1344یپ 

مود 1346دلج 

1346همدقم

سابع 1347الم 

هدرم 1349رسپ 

شتآرپ 1350هلاچ 

 ( ع  ) نیسح 1351قشع 

تشوگ 1352يررقم 

1354اهرتوبک

س) ارهز ( ترضح  1354يرادازع 

مشچ 1356درد 

( هر يرتشوش ( رفعج  خیش  1357جاح 

دنک یم  هیرگ  نوخ  1358تخرد 

ع) هیقر ( ترضح  1359ندب 

 ( ع نسح ( 1360ماما 

س) بنیز ( ترضح  1361يافش 

دندش ناملسم  1362نایدوهی 

مشچ فعض  1363يافش 

هجلاعم زا  1364سویءام 

ارس ود  1365نوتاخ 

ضرم 1365نامرد 

رئاح رد  اعد  1366تباجتسا 

 ( ع اضر ( ترضح  1367هیده 
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ضرم 1367يافش 

جیلفا 1368يافش 

 ( ع لضفلاوبا ( هب  لسوتم  1369ینمرا 

يوسنارف نز  1370يافش 

هرجنح 1371یتحاران 

اه هّینیسح  هب  نیسح ع  ماما  1373رظن 

 ( ع  ) ینیسح 1374همیب 

گرم زا  1374تاجن 

جلف ناوج  1375يافش 

نارادازع هب  1375تناها 

اقآ تبرت  هیناز و  1377نز 

 ( ع نامز ( ماما  1377عیقوت 

رمع لاس  1378یس 

جولفم 1379يافش 

يا هبصح  تفه  1380يافش 

البرک رفس  1381تامدقم 

تاناویح 1382يرادازع 

 ( ع  ) نیسح ماما  1384يربنم 

تفر البرک  هب  همانرذگ  1384نودب 

اه هّینیسح  رد  ع )  ) نامز 1385ماما 

 ( جع ) رصع یلو  ترضح  1386هیرگ 

ع) نیسح ( ماما  1387ترایز 

هیرگ باوث  1388راکنا 

بوراج 1389رابغ 
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تسپ رومءام  1389ود 

س) ارهز ( ترضح  1390راعشا 

 ( ع هّللادبع ( یبا  1391ترایز 

ترایز ندرک  شزرا  1392یب 

ع) نیسح ( ترایز  هب  ع ) یسوم ( 1393ترضح 

ترضح 1394رظن 

 ( ع نیسح ( هبق  تحت  رد  1395اعد 

 ( ع نامز ( ماما  1397تمدخ 

 ( ع  ) لضفلاوبا 1399هضور 

هضور سلاجم  هب   ( ع نامز ( 1400ماما 

ناوخب اروشاع  1402ترایز 

نامز ماما  1404هیرگ 

 ( ع نیسح ( راوز  هب  نامز  ماما  1406مارتحا 

دش ناملسم  یحیسم  1408ناوج 

ع)  ) نیسحرب هیرگ  حبص  بش و  1410ره 

هیر 1411يافش 

 ( ع نامز ( ماما  ندز  1411هنیس 

( هر یشعرم ( هّللا  ۀیآ  تجاح  1413هس 

يزور قزر و  1414هعسوت 

زور ره  اروشاع  1414ترایز 

تمایق رد  1415عفان 

لامعا 1415نیرتهب 

ینیما 1415همّالع 

نک ربق  1416ردام 
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اروشاع ترایز  1417تموادم 

اروشاع ترایز  رب  1417تبظاوم 

يراتفرگ عفر  1418رومءام 

اه هضور  رد  (س ) ارهز 1419ترضح 

باتفآ رد  اروشاع  1420ترایز 

مهم 1420لکشم 

مود 1421لسوت 

ایمیک 1422ملع 

ع) نیسحلا ( هّللادبع  یبا  اقآ  1422تیانع 

ناگدرم 1423يرادازع 

 ( ع نیسح ( 1424تیانع 

الوم فرط  زا  1425هیمهس 

سلاجم رد  مالسلااهیلع  ارهز  1426ترضح 

اهتشون 1427یپ 

ع)  ) نیسح ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ  - 101429

1429راتفگشیپ

تماما رتخا  نیمّوس  موصعم ،  نیمجنپ  تالاح  1430هصالخ 

تیالو تماما و  هدنزورف  رتخا  نیمّوس  تبقنم  1431حدم و 

يدزیا رون  نیمجنپ  1432ششخرد 

کلم سرطف  يافش  ترضح و  1432قادنق 

یتشهب سابل  1433دیع و 

هکئالم یتقاط  یب  وهآ و  1433هّچب 

حلص تّیمها  تشذگ و  1434يراوگرزب و 

تیبرت میلعت و  اب  هارمه  1434ششخب ، 
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مالّسلا مهیلع  ربمایپ  ناماد  يور  ردپ ،  رب  دنزرف  1435رخف 

تازاجم رد  1436تمارک 

نافلاخم اب  دروخرب  1436جاجتحا و 

ناگرزب عمج  رد  يرگاشفا  1437فیرعت و 

یهلا هبعک  رانک  رد  نز  زا  درم  تسد  ندش  1438ادج 

رادناتسا روضح  رد  نیمرجم  1438یئاسانش 

تسویپ تّیعقاو  هب  مالغ  1439يوزرآ 

هدنزومآ زیگنا و  تربع  نایرج  1440ود 

یشیدنا شیپ  يرگن و  1440هدنیآ 

دنوادخ تمعن  تّیمها  1441يراوگرزب و 

مالّسلاامهیلع ّیلع  ماما  اب  ادخ  لوسر  1441ترایز 

مّلعت میلعت و  1442تّیمها 

فلاخم باوج  1442شالت و 

ناتسد یهت  زا  1442يریگتسد 

زمرق توقای  زا  1443یلزنم 

بلق شوگ و  مشچ و  1443ریسفت 

اه نآ  نامرف  تحت  تادوجوم  1443یمامت 

ردپ زا  يوریپ  1444زرم 

نیقفانم هزانج  رب  1444زامن 

مهیلع هّللا  تاولص  مالسا  ربمایپ  نانیشناج  1445یفّرعم 

ردپ روتسد  هب  هفوک  رد  ناراب  1445زامن 

ردام راسگنس  راوخریش و  نتفگ  1446نخس 

هدرم ینز  ندش  1446هدنز 

یکدوک نارود  زا  يرگن  هدنیآ  1447ییوگشیپ و 
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مشچ يافش  ناهد و  1447بآ 

جاودزا يراگتساوخ و  رد  نمشد  اب  1448دروخرب 

مالّسلا مهیلع  راهطا  هّمئا  شقن  اه و  گیر  ندش  ریمخ  1449ردوپ و 

؟  یسک هچ  زا  1449شهاوخ 

تمایق رد  تعافش  ترضح و  1450ترایز 

تعجر رد  تّیصخش  نیلّوا  1450تشگزاب 

یئوجادخ يرگن و  1451تّیعقاو 

البرُپ يالبرک  هب  1452دورو 

يروخن مه  ار  نآ  مدنگ  1452نان 

جورع ات  رخآ  بش  رب  يرذگ  اب  ساّسح  1453یتاکن 

تیالو كانبات  رتخا  نیمجنپ  ياثر  1454رد 

هدنزومآ هدنزرا و  سرد  1455جنپ 

(1)1455

(2)1455

(3)1456

(4)1456

(5)1456

تماما رتخا  نیمجنپ  تبقنم  1456حدم و 

بختنم رابرهگ  ثیدح  1458لهچ 

(1)1458

(2)1458

(3)1459

(4)1459

(5)1459
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(6)1459

(7)1459

(8)1460

(9)1460

(10)1460

(11)1460

(12)1460

(13)1461

(14)1461

(15)1461

(16)1461

(17)1461

(18)1462

(19)1462

(20)1462

(21)1462

(22)1462

(23)1463

(24)1463

(25)1463

(26)1463

(27)1463

(28)1464

(29)1464
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(30)1464

(31)1464

(32)1464

(33)1465

(34)1465

(35)1465

(36)1465

(37)1465

(38)1465

(39)1466

(40)1466

اه 1466یقرواپ 

 ( ع نیسح (  ماما  ياهتاقالم  اه و  همان  - 111470

رشان 1470همدقم 

باتک 1470همدقم 

لوا 1472سلجم 

مود 1475سلجم 

موس 1477سلجم 

مراهچ 1478سلجم 

مجنپ 1480سلجم 

مشش 1483سلجم 

متفه 1485سلجم 

متشه 1487سلجم 

مهن 1490سلجم 
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مهد 1492سلجم 

مهدزای 1494سلجم 

مهدزاود 1496سلجم 

هدزیس 1498سلجم 

مهدراهچ 1501سلجم 

مهدزناپ 1502سلجم 

مهدزناش 1504سلجم 

مهدفه 1506سلجم 

مهدجه 1508سلجم 

مهدزون 1510سلجم 

متسیب 1512سلجم 

مکیو تسیب  1513سلجم 

مودو تسیب  1516سلجم 

موسو تسیب  1518سلجم 

مراهچو تسیب  1521سلجم 

مجنپو تسیب  1522سلجم 

مششو تسیب  1525سلجم 

متفهو تسیب  1527سلجم 

متشهو تسیب  1528سلجم 

ما یس  1530سلجم 

مهنو تسیب  1533سلجم 

مکیو یس  1535سلجم 

مودو یس  1537سلجم 

موسو یس  1540سلجم 
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مراهچو یس  1541سلجم 

مجنپو یس  1542سلجم 

مششو یس  1545سلجم 

متفهو یس  1546سلجم 

متشهو یس  1548سلجم 

مهنو یس  1550سلجم 

ملهچ 1551سلجم 

مکیو لهچ  1553سلجم 

مودو لهچ  1555سلجم 

موسو لهچ  1558سلجم 

مراهچو لهچ  1561سلجم 

مجنپو لهچ  1563سلجم 

مششو لهچ  1564سلجم 

متفهو لهچ  1566سلجم 

متشهو لهچ  1568سلجم 

لوا 1568تمسق 

مود 1570تمسق 

مهنو لهچ  1573سلجم 

مهاجنپ 1575سلجم 

مکیو هاجنپ  1577سلجم 

مود هاجنپ و  1579سلجم 

موسو هاجنپ  1582سلجم 

مراهچو هاجنپ  1585سلجم 

مجنپو هاجنپ  1587سلجم 
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مششو هاجنپ  1590سلجم 

اه تشون  1593یپ 

 ( ع  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد  - 121613

1613هدنسیون

1613همدقم

مدآ ترضح  1615هیرگ 

دیزی هب  مدآ  1616نیرفن 

حون ترضح  نیرفن  1617هیرگ و 

مدآ ترضح  1618نزح 

حون 1618نزح 

البرکب میهاربا  ترضح  1619رذگ 

میهاربا 1620هیرگ 

لیعامسا ترضح  1621نیرفن 

شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  1621رورم 

تاجانم 1622یسوم و 

تاجانم رد  یسوم  1624ترضح 

رضخ 1624ترضح 

نامیلس ع 1625ترضح 

یسیع ع 1626ترضح 

نیسح درد  1627مغ 

ایرکز ترضح  ییارس  1627هحون 

هیروح 1628هیرگ 

هیرگ 1629سلجم 

دلوت ماگنه  1630هیرگ 
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کلم 1631سرطف 

لیئربج 1632ربخ 

السلااهیلع ارهز  ترضح  1633هیرگ 

ربمغیپ 1634هیرگ 

هللا ص لوسر  1635کشا 

البرک 1635كاخ 

زوسناج هلان  1636يادص 

از کشا  1637كاخ 

البرک 1637دیهش 

1638ادهشلادیس

وبشوخ 1639لگ 

رتخد ردپ و  1640هیرگ 

ربمایپ 1641هناحیر 

نیسح يادف  ار  1642همه 

ریشمش 1642ياج 

نزح 1643بابسا 

هزین يور  1644رس 

راضتحا 1645لاح 

یلع ع 1646کشا 

لیئربج 1648هیرگ 

تسنادن 1648قیفوت 

اهتشون 1649یپ 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  تلیضف  زا  ییاهناتساد  - 131652

هداز فلخریم  یلع  : 1652هدنسیون
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1652همدقم

ترایز 1653باوث 

نامسآ زا  یهورگ  1654ترایز 

ءایبنا اه و  هتشرف  1654ترایز 

هتشرف رازه  1655داتفه 

هتشرف رازه  هاجنپ  1656ترایز 

 ( ع  ) نیموصعم 1657ياعد 

 ( ع  ) قداص ماما  1657ياعد 

 ( (ص ادخ لوسر  اب  1658هحفاصم 

رئاز 1659زامن 

لوسر ادخ و  1660قح 

رثوک 1660ضوح 

ترایز 1661ترسح 

اهاعد 1663لومشم 

ملظ زا  1663سرت 

تیبلها هب  1664ناسحا 

تیبلها 1664قاع 

باجتسم 1665ياعد 

رئاز 1666مزاول 

رئاز 1667لاح 

1667ناراگتسر

هیزنت 1668سیدقت و 

ادخ 1668تسود 

هنسح 1669رازه 
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وحم هانگ  1669رازه 

قح 1670تمارک 

راوز مزالم  اه  1670هتشرف 

دوشن باسح  رمع  1671ءزج 

مولظم 1671ترایز 

تمایق 1671باسح 

1671هراشا

تخانش 1672نافرع و 

اهرهن 1672رانک 

1672هراشا

تمحر 1673بلط 

قوش يور  1674زا 

1674هراشا

مرکم 1674ناگدنب 

1675تبحم

هرمع 1675باوث 

ربکت 1676نودب 

شزرمآ 1676بلط 

ترخآ ایند و  1677تجاح 

لامعا 1677نیرتبوبحم 

1677هراشا

رهطم ربق  1678ترایز 

ادعس هرمز  رد  ینالوط و  رمع  1679قزر و 

اور 1679تجاح 
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1679هراشا

ادخ 1679نیرفاسم 

دنوادخ 1680تمارک 

ریگب رس  زا  ار  1681تلمع 

هعساو 1681تمحر 

هرمع جح و  هد  1682باوث 

لوبقم جح  1682یس 

1682هراشا

دیهش 1683بیرغ و 

جح 1684هاجنپ 

هرمع رازه  جح و  1685رازه 

ندرک دازآ  1686هدنب 

تمایق 1686عفاش 

1686تعافش

نایرگ 1687هکئالم 

 ( ع  ) نیسح ترایزب  تمصع  هبیط  1687حاورا 

نامهم 1688ینارصن 

 ( ع  ) نیسح ماما  1689ترایز 

 ( ع  ) نیسح ترایز  هب  ع )   ) یسوم 1690ترضح 

 ( ع  ) نیسح راوز  هب  نامز  ماما  1691مارتحا 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  زا  - 141692

باتک 1692تاصخشم 

فّلؤم 1693همّدقم 

( مالسلا هیلع  نیسح  ِدنزرف  مالسلا ، هیلعيدهم   ) هبّیط هرجش  لّوا : 1695لصف 
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رون ِنابز  زا  رون  فیصوت  مّود : 1698لصف 

هَّللاراث ِمالک  رد  1698یجنم 

مقتنم ِمالک  رد  1700ءادهّشلادّیس 

لوا 1700تمسق 

مود 1703تمسق 

نیسح مقتنم  يدهم  موس  1706لصف 

زار هگ  اشامت  مراهچ  1709لصف 

ءادهّشلادّیس ِگوس  1709رد 

هسّدقم هیحان  1709ِترایز 

1709هراشا

لوا 1709تمسق 

مود 1713تمسق 

هسّدقم هیحان  ترایز  همجرت  11715

روهظ عولط  اروشاع ، بورغ  مجنپ  1715لصف 

تعجر 1715هلئسم 

11717

21717

31717

41718

51718

61718

71719

81720

91720
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101720

111720

121721

131721

141721

151721

161722

171722

181722

191722

201722

211723

221723

231723

241723

251724

261725

271725

281726

291727

301727

311727

321727

1728مئامض
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هللا همحریبارتوبا  موحرم  زا  1728ياهرطاخ 

ءادهشلادّیس هب  موادم  ِتالّسوت  زود و  هنیپ  1730میرکدّیس 

مالسلا هیلعنامز  ماما  اب  مولعلارحب  همّالع  1730ِتاقالم 

ضیرم 1730ِيافش 

البرک ِهار  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رضحم  هب  هرس  سدقیّلح  هماّلع  1730فّرشت 

(143) بانج نآ  تمدخ  يدادغب  یلع  جاح  1731فّرشت 

(144) اروشاع ترایز  1737تلیضف 

1738همانباتک

اه تشون  1740یپ 

ات 76  11741

ات 145  771743

ع)  ) نیسح ماما  ترضح  موس  ياوشیپ  - 151746

مق نید  لوصا  هسسوم  هیریرحت  تئیه   : 1746هدنسیون

1746همدقم

ص)  ) ربمایپ 1746نیسح و 

ردپ اب  1747نیسح 

ردارب اب  نیسح  1747ماما 

هیواعم نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  1748ماما 

ینیسح 1748مایق 

ع)  ) نیسح ماما  راتفر  1751قالخا و 

1754اهتشونیپ

مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  دنسم  - 161756

1756همدقم

رشان 1757نخس 
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1758راتفگشیپ

لوا 1758تمسق 

مود 1761تمسق 

لوا 1763لصف 

( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  1763یگدنز 

( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  1764ترضح 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  1764نادنزرف 

يربک 1764همطاف 

يرغص 1765همطاف 

1767تدالو

يربک همطاف  1767ردام 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف 1768جاودزا 

سمش دبع  ینب  مشاه و  ینب  نایم  1769ياهجاودزا 

1770نادنزرف

ینیسح 1770هسامح 

تماما عیادو  1772لمح 

اه همیخ  1772تراغ 

دیزی سلجم  1773رد 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  رعاش  زا  1774لیلجت 

نایبالقنا 1775ردام 

1776تافو

هعیش ناوناب  هیملع  هزوح  مود : 1777لصف 

1777هراشا

هیملع هزوح  1777ییادیپ 
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هنیدم هیملع  1778هزوح 

هنیدم هیملع  1778هزوح 

تلاسر رصع  1778فلا ـ 

تماما رصع  1779ب ـ 

ینیسح رصع  رد  هنیدم  1779هزوح 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ثیداحا  1781نایوار 

1 1781یقرواپ

2 1785یقرواپ

ینیسح بتکم  1787هثّدحم 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ثیدح  1789نایوار 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  یسامح  1790هبطخ 

هبطخ 1794حرش 

هبطخ 1794حرش 

یبدا کبس  1795فلا ـ 

1795هراشا

میرک نآرق  زا  ماهلا  11795 ـ 

یسامح تایبدا  21797 ـ 

هبطخ میهافم  1798ب ـ 

هبطخ 1798میهافم 

یهلا دمح  11798 ـ 

ربمایپ تلاسر  هب  یهاوگ  21799 ـ 

( مالسلا هیلع   ) یلع تماما  هب  یهاوگ  31800 ـ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  41801 ـ 

یهلا ماقتنا  51802 ـ 
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دنوادخ لضف  61803 ـ 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  دنسم   : موس 1808لصف 

1808هراشا

تماما  : لوا 1808شخب 

ریدغ هسامح  11808 ـ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  یتسود  21809 ـ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  یتسود  31809 ـ 

يرامیب رتسب  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هبطخ  41810 ـ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  نیشناج  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  51812 ـ 

( : مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تراهط  61813 ـ 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  بتکم  رد  روضح  هب  بیغرت  81814 ـ 

تیب لها  لیاضف  مّود : 1814شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هب  تاهابم  91814 ـ 

تواقشو تداعس  روحم  101815 ـ 

تداعس روحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع یتسود  111815 ـ 

باتفآ تشگزاب  121816 ـ 

باتفآ تشگزاب  131816 ـ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  باستنا  141817 ـ 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف نادنزرف  تداهش  هب  یهاوگ  151817 ـ 

دیهش تفه  161818 ـ 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  نادنزرف  171818 ـ 

ناهج ناوناب  رورس  181818 ـ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ّبح  201820 ـ 

( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیش  211820 ـ 
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تادابع موس :  1821شخب 

دجسم هب  دورو  ياعد  221821 ـ 

دجسم هب  دورو  ياعد  231821 ـ 

دجسم هب  دورو  ياعد  241822 ـ 

دجسم هب  دورو  ياعد  251822 ـ 

دجسم هب  دورو  ياعد  261823 ـ 

زامن رد  عوشخ  271823 ـ 

رهظ لفاون  زا  سپ  ياعد  281823 ـ 

ناگیاسمه هب  اعد  291826 ـ 

یسرکلا ۀیآ  تئارق  301826 ـ 

دنوادخ مات  تاملک  هب  هانپ  311826 ـ 

 : ادخ اب  نامیپ  دیدجت  321827 ـ 

قالخا مراهچ : 1827شخب 

یقالخا یلاع  تافص  331827 ـ 

: نامیا لامک  341827 ـ 

نامیا لامک  ياهیگژیو  351828 ـ 

تما حالصا  361828 ـ 

ایند هب  تبغر  371829 ـ 

ترخآو ایند  ریخ  381829 ـ 

نانز تشادیمارگ  عضاوت و  391829 ـ 

هعماج نز و  401830 ـ 

1830هراشا

اّنا هللا رکذ  تبیصم و  هب  ءالتبا  21832 ـ 

عاجرتسا هیآ  تئارق  31832 ـ 
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عاجرتسا هیآ  تئارق  41832 ـ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ادخ و  مالک  قیدصت  51833 ـ

ناگدننک تساوخرد  قوقح  61833 ـ 

یلام کمک  هدننک  تساوخرد  قوقح  71834 ـ 

ملظ هاپس  ندش  بولغم  81834 ـ 

ربِک 91834 ـ 

تاناویح قوقح  101835 ـ 

رامیب هدنب  رب  یهلا  تمحر  11835 ـ 

تشادهب  : مجنپ 1835شخب 

نارامیب تاقالم  ماگنه  هب  تشادهب  تیاعر  11835 ـ 

یماذج نارامیب  هب  هاگن  21836 ـ 

تسد تشادهب  31836 ـ 

تسد تشادهب  41836 ـ 

تسد تشادهب  51837 ـ 

ثیداحا نایوار  مراهچ : 1837لصف 

( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  1837ۀمطاف 

( مالسلا هیلع   ) نسحلا نب  نسحلا  نب  1837میهاربا 

ییحی یبا  نب  1838قاحسا 

رکب یبا  تنب  1838ءامسا 

سیمع تنب  1838ءامسا 

( مالسلا هیلع   ) یلع 1839مامإلا 

( مالسلا هیلع   ) نسحلا 1840مامإلا 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا 1842مامالا 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  1844مامإلا 
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( مالسلا هیلع   ) رقابلا یلع  نب  دمحم  1845مامإلا 

( يدهلا حابصم   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ياهینتسناد  - 171846

باتک 1846تاصخشم 

1846همانیگدنز

1846تدالو

بانج نآ  تدالو  تیفیک  1846اّما 

قالخا مراکم  بقانم و  1849لئاضف و 

اخس 1852دوج و 

ازع سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکب و  1857باوث 

بیبش 1859تیاور 

نامسآ 1862نتسیرگ 

تداهش 1864تایاور 

هنیدم زا  1866تکرح 

همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایب  1866رد 

دیلو 1867کیپ 

ناورم اب  1868تاقالم 

هملس ما  1870تیاور 

هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هکم و  هب  1873دورو 

هکم هب  1873دورو 

ترضح 1873نامزالم 

هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  1874نداتسرف 

ملسم اب  هفوک  مدرم  تعیب  1877تیفیک 

هّللا همحر  لیقَع  نب  مِلْسُم  رود  زا  افَو  یب  نایفوک  ندش  1881قرّفتُم 

نایفوک اب  هّللا  همحر  ملسم  1884هزرابم 
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ملسم نالفط  تداهش  1889يریسا و 

البرک هب  نیسح  ماما  1894تمیزع 

نایفوک هب  1897همان 

یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  1902تاقالم 

البرک هب  1908دورو 

اعوسات زور  1911عیاقو 

اروشاع هلیل  عیاقو  1913رکذ 

ءاروشاع زور  1917عیاقو 

ُرح ترضح  1922ینامیشپ 

: دومرف یم  هکار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هحیص  دینش  دید و  لاتق  رما  رب  ار  رکشل  میمصت  نوچ  دیزی  نب  ّرُح  دیهش  ماما  نآ  يوس  هب  وا  عُوجر  تبانا و  دیزی و  نب  ُّرح  ندش  هّبنتم 

لوا 1927هلمح 

دعس رمع  یهاپس  1930لوا 

هّللا همحر  ریضخ  نب  ریرُب  1933تداهش 

ۀمحرلا هیلع  بهو  1934تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  نز  نیلوا  1934تداهش 

هجسوع نب  ملسم  تداهش  لاله و  نب  عفان  1936تازرابم 

زامن يارب  همامث  وَبا  1938رکذت 

هّللا همحر  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  1941تداهش 

هنع هّللا  یِضَر  نیقلا  نب  ریهُز  1941تداهش 

هّللا همحر  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  1942لتقم 

( هّللا امهمحر   ) نایرافِغ نمحّرلادبع  هّللادبع و  1944لتقم 

هّللا همحر  یمابِش  دعسا  نب  هلظنح  1945تداهش 

هّللا ُمُهَمِحَر  سِباع  بَذْوَش و  1945تداهش 

هّللا همحر  يدنکلا  یلَدْهَبلا  ءاثعّشلا  یبا  1948تداهش 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  1948لتقم 

هنع هّللا  یضر  نوج  1949تداهش 

هّللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  1950تداهش 

یکرت یمالغ  1951تداهش 

یجرزخ يراصنا  بعک  نب  ۀظرق  نب  ورمع  1951تداهش 

هّللا همحر  یمعْثَخلا  عاطُملا  یبا  نب  ورمع  نب  دیوُس  1952تداهش 

اروشاع زور  رد  یمشاه  ناناوج  تداهش  نایب  1952رد 

هیلع هّللا  مالس  ربکالا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  1953بانج 

هنع هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  1957تداهش 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  1958تداهش 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع  1958تداهش 

لیقع نب  نمحرلادبع  1959تداهش 

لیقع نب  ربکالا  هّللادبع  1960تداهش 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  رمع  1960تداهش 

مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق  بانج  1960تداهش 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  رکبوبا  1962تداهش 

مالّسلا هیلع  نینموملاریما  دالوا  1963تداهش 

( نامثع  ) مان هب  ار  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان  1964تلع 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  1964تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  1965تداهش 

() اّقس  ) هب بّقَلُم  لضفلاوبا و  شتیْنُک  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مراهچ  رسپ  نینَبلا و  ُُّما  دالوا  ربکا  هک  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  مالّسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  تداهش 

مولظم نآ  تداهش  نیسحلا ع و  هّللا  دبع  یبا  ترضح  تزرابم  نایب  1969رد 

راوخ ریش  لفط  تداهش  نایب  1972رد 

دش نادیم  مزع  نیسح  1973ماما 
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نیسح ماما  1977نارابریت 

تداهش زا  دعب  1982عیاقو 

مرح مایِخ  ندومن  1985تراغ 

البرک زا  تیب  لها  1988تکرح 

ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  1994تیفیک 

راکچگ 1997ملسم 

( هر  ) یسلجم همالع  1998ربخ 

هفوک رد  بنیز  ترضح  2000هبطخ 

هفوک رد  داجس  ترضح  2001هبطخ 

هرامالاراد هب  تیب  لها  2002دورو 

هّللا همحر  يدَْزا  فیفع  نب  هّللادبع  لتقم  2005رکذ 

دیزی هب  دایز  نبا  بوتکم  رکذ  2005رد 

دیزی هب  دایز  نبا  2008همان 

نینج 2012طقس 

ماش هب  ءادهش  سوؤر  ارسا و  2014دورو 

دیزی سلجم  هب  مالسلاامهیلع  تیب  لها  2018دورو 

اصّخلم 2034یهتنا 

هنیدم هب  ار  تیب  لها  دیزی  ندرک  ندرک  2036هناور 

هنیدم هب  تیب  لها  2042دورو 

2048همتاخ

: ٍۀبیرغ ٍۀیاکِِحب  َمالکْلا  متَخن  2053و 

2054هیثرم

2058یقرواپ

ات 124 2058زا 1 
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ات 236 2064زا 125 

ات 352 2070زا 237 

ات 430 2075زا 353 

ات 498 2080زا 430 

رخآ یلا  2086زا 499 

2087خیرات

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  رامش  2088زور 

2088همدقم

نیسح ماما  2088تدالو 

( يرجه  4-11  ) ربمایپ رصع  رد  2088نیسح 

افلخ رصع  رد  2089نیسح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تفالخ  هرود  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  2089ماما 

شردارب تماما  تفالخ و  هرود  رد  2090نیسح 

يرجه متصش  لاس  بجر  2090مهدزناپ 

يرجه متصش  لاس  بجر  متفه  2091تسیب و 

يرجه متصش  لاس  بجر  متشه  2092تسیب و 

يرجه متصش  لاس  نابعش  2092موس 

يرجه متصش  لاس  ناضمر  2092مهدزناپ 

يرجه متصش  لاس  لاوش  2093مجنپ 

يرجه متصش  لاس  هدعقلا  يذ  2093مهدزای 

يرجه متصش  لاس  هجحلا  يذ  2093متشه 

يرجه متصش  لاس  هجحلا  يذ  2094متشه 

يرجه متصش  لاس  مرحم  2096مود 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  2097موس 
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يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  2097مجنپ 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  2097متفه 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  2098مهن 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  2098مهد 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  2100مهدزای 

يرمق يرجه  لاس 61  رفص  2100لوا 

يرجه لاس 61  رفص  2100متسیب 

2100هجیتن

2100هریس

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  2100ياهیگژیو 

2101همدقم

نیسح ماما  تیصخش  ياهیگژیو  2101یسررب 

لوصا هب  2102يدنبیاپ 

راتفگ رد  2103تحارص 

لمع رد  2103تیعطاق 

نتفرن متس  2104رابریز 

فده نایب  رد  نیسح  ماما  2104ینامرهق 

ادخ زا  ریغ  ندرمش  کچوک  ار  زیچ  2105همه 

یهاوخ رگید  ششخب و  2105تواخس و 

2106تعاجش

ییابیکش 2106ربص و 

2107هجیتن

2108لئاضف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  2108صئاصخ 
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نیسح ماما  2108تاصخشم 

نیسح ماما  2108تدالو 

نیسح ماما  2109نادنزرف 

لوسر 2109رسپ 

هکئالم 2109راختفا 

دوهی نکش  2110تلوص 

هلهابم نایرج  2111عبانم 

ربمایپ ادخ و  2113بحم 

تشهب 2113لگ 

تدابع 2114حور 

تشهب ناناوج  2115ياقآ 

ادخ لوسر  شود  2115رب 

شرع 2116تنیز 

تشهب 2117تنیز 

ادخ 2117رون 

تعافش زا  2117نامورحم 

نایخزود هدنهد  2118تاجن 

ربمایپ 2119حور 

ربمایپ يامن  مامت  2119هنییآ 

تشهب 2119دیلک 

ءاسک ثیدح  نیسح و  2120ماما 

نیسح ماما  2120یکاپ 

نیسح ماما  يراذگ  2121مان 

تیب لها  تلیضف  دروم  رد  2122یثیداحا 
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لمع يوگلا  نیسح  2124ماما 

نادیهش رورس  2125تداهش 

2126نانخس

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  2126گنهرف 

2126زاغآرس

ةایحلا جهن  هعومجم  2128نخس 

2130آ

2130بآ

2130وربآ

2131بادآ

ریسا 2131يدازآ 

ناهارمه نارای و  نتشاذگ  2132دازآ 

نارای اب  2132یلدکی 

ناهارمه اب  تجح  2132مامتا 

لیقع نب  ملسم  ناردارب  اب  تجح  2133مامتا 

عفان نب  لاله  نتشاذگ  2134دازآ 

هلابز لزنم  رد  نارای  هب  فارصنا  2135نامرف 

اروشاع بش  رد  نارای  نتشاذگ  2135دازآ 

رشب نب  دمحم  نتشاذگ  2136دازآ 

لیقع نب  ملسم  دنزرف  نتشاذگ  2137دازآ 

نامجاهم هب  یگدازآ  حور  2137يروآدای 

شیوخ تداهش  زا  2138یهاگآ 

ناهج هدنیآ  تداهش و  زا  2138یهاگآ 

شیوخ نالتاق  زا  2139یهاگآ 
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باوخ رد  تداهش  زا  2139یهاگآ 

البرک رد  نارای  تداهش  زا  2140یهاگآ 

البرک ثداوح  مدرم و  ییافو  یب  زا  2140یهاگآ 

نارای ندش  هتشک  زا  2141یهاگآ 

نارای دوخ و  تداهش  زا  2142ربخ 

البرک ثداوح  زا  2142یهاگآ 

هار نیب  باوخ  رد  تداهش  زا  2144یهاگآ 

ادخ لوسر  هلیسو  هب  تداهش  زا  2145یهاگآ 

هملس ما  اب  يوگتفگ  رد  تداهش  زا  2146یهاگآ 

نایفوک تنایخ  زا  2146یهاگآ 

نارای درف  درف  تداهش  زا  2147یهاگآ 

سابع نبا  اب  وگتفگ  رد  تداهش  هب  2149یهاگآ 

ناگداز ردارب  تداهش  زا  2150یهاگآ 

2150ا

2150قالخا

یکدوک رد  2150يراوگرزب 

تشذگ 2151يراوگرزب و 

نمؤم توعد  هب  نداد  خساپ  2152شزرا 

نمشد اب  یتح  2153يراوگرزب 

یقالخا 2153ياهشزرا 

یقالخا 2153ياهشزرا 

اهشزرا 2154فیرعت 

یقالخا ياهشزرا  زا  2155یخرب 

نمؤم لکشم  ندرک  2156فرطرب 
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ندرک ارادم  2156شزرا 

محر 2157هلص 

2157بدا

( شیادیپ یگنوگچ   ) 2157ناذا

2158جاودزا

مدآ نادنزرف  2158جاودزا 

تقوم 2159جاودزا 

جاودزا 2159رایعم 

تاجوز 2160ددعت 

2161فارسا

ناماما 2161تماما و 

تماما 2161ترورض 

موصعم ناماما  2162دادعت 

ناهج ماجنارس  موصعم و  2162ناماما 

مئاق ماما  موصعم و  2163ناربهر 

موصعم ناماما  تماما  2164تابثا 

ماحرألا ولوا  هیآ  2164زا 

نیلقث ثیدح  زا  تماما  2165تابثا 

ناماما تماما  تابثا  2165ربمایپ و 

ناماما تماما  تابثا  نیسح و  2166ماما 

یلع ماما  2166یفرعم 

یلع ماما  2167یفرعم 

یلع ماما  2167نامیا 

اهناسنا نیرتهب  2167یلع 
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یلع يامیس  هب  هاگن  2168شاداپ 

یلع ماما  یتسیز  2168هداس 

یلع ماما  دننامهیب  2169تعاجش 

ربمایپ هاگدید  زا  2169یلع 

یلع ماما  ییارگ  2171ترخآ 

لطاب قح و  تخانش  رایعم  2172یلع 

نینمؤملاریما زا  2173عافد 

یلع ماما  يارب  نینمؤملاریما  بقل  2175تابثا 

ردارب هاگیاج  2176تخانش 

نسح ماما  2177ياهیگژیو 

ماما زا  2177تعاطا 

داجس ماما  2178تماما 

يدهم ترضح  2179تماما 

یناهج تلادع  زا  2179ربخ 

نامز ماما  هب  تمدخ  2180يوزرآ 

نامز ماما  تموکح  رد  مدرم  يزاین  یب  زا  2180ربخ 

روهظ ندوب  یمتح  زا  2180ربخ 

يدهم ترضح  رتسگ  تلادع  2181تموکح 

نارگمتس زا  ماما  2181ماقتنا 

نامز ماما  تبیغ  ود  زا  2182ربخ 

يدهم ترضح  نادابآ  2183راگزور 

يدهم ترضح  گنج  2183ریشمش و 

ناوج لکش  رد  نامز  ماما  2184روهظ 

يدهم روهظ  تماما و  2184موادت 
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نامز ماما  ههام  تشه  2185گنج 

نامز ماما  تموکح  2185تدم 

نامز ماما  2186تخانش 

نامز ماما  2186ياهیگژیو 

ماما زا  2187تعاطا 

حلص ظفح  رد  ردارب  اب  2187یگنهامه 

حلص موادت  2187ظفح و 

یلیمحت حلص  ظفح  2188ترورض 

2189رتشگنا

ربمایپ رتشگنا  شقن  هللا  یلو  2189یلع 

نیسح ماما  رتشگنا  2190شقن 

ربمایپ تیب  لها  2191تخانش 

تیب لها  2191ملع 

تیب لها  زا  تادوجوم  همه  2191تعاطا 

تیب لها  2192تلیضف 

تیب لها  اب  یتسود  رد  2193لادتعا 

تیب لها  ناتسود  2193شیامزآ 

قافن تیب و  لها  2194ینمشد 

تیب لها  رب  هقدص  2194تمرح 

تیب لها  راونا  2195شنیرفآ 

ربمایپ اب  تیب  لها  تبحم  2195طابترا 

تیب لها  هب  شیارگ  2196دروآهر 

شیرق یساپسان  تیب و  لها  2196ياهشزرا 

تیب لها  تخانش  2197دروآهر 
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تیب لها  ياهتبیصم  رب  کشا  2197شاداپ 

2198ب

ششخب 2198یگدنشخب ،

نیسح ماما  2198ششخب 

ناتسود ضرق  2199تخادرپ 

سانشان برع  کی  هب  ششخب  2199تواخس و 

2201يرابدرب

یبتجم ماما  گوس  2201رد 

سابع گوس  2201رد 

يردارب یب  2203هودنا 

اهکشا 2203يراوازس 

2204يراوگرزب

تسادخ نآ  زا  2204یگرزب 

ندرک 2204تعیب 

ربمایپ اب  تعیب  2204طیارش 

درکن تعیب  2205یلع 

2206پ

2206ناهاشداپ

ناهاشداپ قالخا  2206نیرتدب 

ناهاشداپ نامرد  زا  2207زیهرپ 

2207ردپ

ردپ زا  تعاطا  2207هاگیاج 

ردپ گوس  2208رد 

ردپ قح  زا  2209عافد 
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رمع هب  دیدش  2209ضارتعا 

2211شسرپ

تدابع 2211ماسقا 

تدابع 2212شاداپ 

هنادواج 2212ياهدنپ 

نالفاغ ندرک  2212رادیب 

هدیدنسپ یقالخا  2213ياهشزرا 

2213ششوپ

هرخسم ياهسابل  زا  2213زیهرپ 

دیع زور  2214سابل 

یبلط 2214شزوپ 

یبلط شزوپ  زا  يزاین  2214یب 

هانگ زا  رتدب  یهاوخرذع  زا  2215زیهرپ 

مالسا 2215ربمایپ 

اذغ فرص  زا  سپ  ربمایپ  2215ياعد 

ربمایپ ندرک  اعد  2216شور 

دحا نادیهش  رب  ربمایپ  زامن  2216شور 

هزمح هزانج  رانک  رد  ربمایپ  2217هیرگ 

نینح رد  ربمایپ  2217ییاهنت 

ربمایپ هب  نیسح  نسح و  تبحم  2218تدش 

محر هلص  2218راثآ 

2219ت

2219سرت

ادخ زا  سرت  2219راثآ 
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ادخ سرت  زا  2219هیرگ 

ادخ زا  سرت  2219ماما و 

یناد ردق  2220رکشت و 

ریمع هللادبع  هداوناخ  زا  2220ینادردق 

بهو ما  زا  ینادردق  2220رکشت و 

رح زا  ینادردق  2221رکشت و 

هزانج 2222عییشت 

نآرق 2223ریسفت 

هیآ 097 هرقب ، 2223هروس 

هیآ 199 هرقب ، 2225هروس 

هیآ 058 فارعا ، 2226هروس 

هیآ 024 تافاص ، 2227هروس 

هیآ 132 هط ، 2227هروس 

هیآ 033 بازحا ، 2228هروس 

هیآ 019 جح ، 2229هروس 

هیآ 041 جح ، 2229هروس 

هیآ 012 سی ، 2229روس 

هیآ 033 يروش ، 2231هروس 

هیآ 029 حتف ، 2231هروس 

هیآ 006 تارجح ، 2232هروس 

هیآ 003 جورب ، 2232هروس 

هیآ 001 سمش ، 2233هروس 

هیآ 011 یحضلاو ، 2234هروس 

هیآ 002 دیحوت ، 2234هروس 
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هیآ 063 هرقب ، 2235هروس 

يرادزار 2236هیقت و 

تردق 2236ییاناوت و 

ینتورف 2237عضاوت و 

يراوس بسا  رد  ینتورف  2237عضاوت و 

ءارقف اب  ینتورف  2237عضاوت و 

2238لکوت

لکوت 2238شزرا 

رذابا لکوت  2238دای 

2239ج

2239لیئربج

2239لیئربج

ربمایپ رضحم  رد  لیئربج  2239ندید 

( ینابز يریگرد  عازن و   ) 2240لدج

2241داهج

داهج 2241ماسقا 

( نید يادا   ) داهج 2242طرش 

2242ح

جح 2242لامعا 

ناطیش هب  ندز  2243گنس 

نتفگ 2243کیبل 

2243ثیدح

ثیدح لهچ  ظفح  2243شزرا 

2244خ
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امرخ ییاذغ  2244شزرا 

ع)  ) نیسح ماما  ياه  2245هبطخ 

2245یسانشادخ

ادخ 2246ندناسانش 

هیواعم سلجم  رد  تیالو  زا  2247عافد 

هیواعم سلجم  رد  ترتع  ياهیگژیو  2248حرط 

تیب لها  شزرا  زا  2249عافد 

هیواعم ياهتسایس  2250ياشفا 

ینم رد  هنارگاشفا  2252ینارنخس 

ینم رد  یسایس  یقالخا ، 2257ینارنخس 

ینم رد  هنارگاشفا  2261ینارنخس 

دیزی ياشفا  تیالو و  زا  2266عافد 

هدنیآ زا  ربخ  هکم و  رد  2267ینارنخس 

فارش رد  رهظ  زامن  زا  دعب  نایفوک  يارب  2267ینارنخس 

نایفوک اب  تجح  2268مامتا 

مایق هفسلف  2269نایب 

نیفص رد  داهج  هب  نایفوک  جیسب  يارب  2270ینارنخس 

اروشاع بش  2271ینارنخس 

اروشاع بش  ناگدنام  ياجرب  يارب  2271ینارنخس 

يرابدرب هب  نارای  2272شرافس 

نایفوک 2273شهوکن 

( نایفوک هب  رادشه   ) اروشاع حبص  رد  2273ینارنخس 

نارای نداد  زردنا  اروشاع و  حبص  2274ینارنخس 

نایفوک اب  ییاهن  تجح  2275مامتا 
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رگید یتجح  2278مامتا 

نایفوک اب  هرظانم  2282ثحب و 

ناهج هدنیآ  زا  نخس  اروشاع و  2285حبص 

دربن رد  یسامح  2287نخس 

2287ریخ

ترخآ ایند و  2287ریخ 

2288د

شیاین 2288اعد و 

تالکشم رد  ماما  2288ياعد 

اروشاع حبص  رد  2289اعد 

ناراب 2290ياعد 

ناهاگماش ناهاگحبص و  رد  2291اعد 

عماج 2291ياعد 

هبعک رد  ماما  2292ياعد 

هدجس رد  2292اعد 

ناتسربق رد  2293اعد 

ریبک نشوج  ياعد  2294تمظع 

اعد تباجتسا  2294طیارش 

مدرم 2295نیرتزجاع 

ینامی نکر  رد  اعد  2295تباجا 

قح زا  2295عافد 

شیوخ قح  رب  عضاوم  زا  2296عافد 

شیوخ لام  زا  2296عافد 

ملسم قح  زا  2297عافد 
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سومان زا  2297عافد 

دوخ نیمز  زا  2299عافد 

هنیدم رادنامرف  هب  2300ضارتعا 

2300ایند

یتسرپ ایند  زا  2300شهوکن 

نتخورف ایند  هب  نید  زا  2301شهوکن 

ناتسود 2301تسود ،

تیب لها  اب  یتسود  2301شاداپ 

دیهش ناتسود  يارب  2302اعد 

نیسح ماما  ناتسود  ماقم  2302شزرا و 

يرافغ ناردارب  زا  2303ینادردق 

تشهب نیسح و  2304نارای 

2304ر

يراد 2304هزور 

ناضمر هام  هزور و  2304تلیضف 

یبحتسم ياههزور  2305مدرم و 

امرخ اب  هزور  2306راطفا 

هزور 2306هفسلف 

2307ز

2307تاکز

هرطف 2307تاکز 

2307ییوشانز

تسین اور  شزیمآ  هک  2307یبش 

شیارآ 2308تنیز و 
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اهوم ندرک  گنر  2308ماما و 

قیقع 2308رتشگنا 

2309ترایز

ماما ترایز  2309باوث 

2309س

یتسیز هداس  2309یگداس و 

رتخد جاودزا  رد  2309یگداس 

ندرک مالس  2310تیمها 

مالس 2310شاداپ 

نالهاان رب  ندرک  2311مالس 

؟ تسیک یعقاو  2311لیخب 

یسایس 2312تسایس و 

یکدوک نارود  رد  یسایس  2312تازرابم 

نایفسوبا هب  تناها  2312نیرفن و 

رذابا هقردب  نامثع و  همانشخب  هب  ییانتعا  2312یب 

نیطساق هرهچ  2313ياشفا 

هیواعم اب  یسایس  2314تازرابم 

اهینارنخس رد  هیواعم  تایانج  2314ياشفا 

نمی تایلام  2315فرصت 

دیزی هدولآ  هرهچ  ياشفا  رد  2316همان 

هیواعم هب  هدنهد  رادشه  مهم و  2316همان 

هیواعم تایانج  2318ياشفا 

هیواعم روضح  رد  هنارگاشفا  2319ینارنخس 

تفالخ نوماریپ  هیواعم  اب  یسایس  2322هرظانم 
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یسایس 2322جاودزا 

هیواعم گرم  زا  سپ  یسایس  2324تازرابم 

دیزی راعشا  هب  رگاشفا  2324خساپ 

نایفوک همان  هب  تبثم  2324خساپ 

مایق يارب  یگدامآ  2325مالعا 

دیزی اب  یسایس  2326تازرابم 

هنیدم رادنامرف  ربارب  رد  یمزر  یگدامآ  2326ظفح 

دیلو هنیدم ، رادنامرف  اب  یسایس  2326دروخرب 

ناورم اب  هناعطاق  عضاوم  2328مالعا 

هنیدم زا  ندش  جراخ  هب  2329میمصت 

مایق ماجنارس  زا  نداد  2330ربخ 

اههمان 2332لاسرا 

مایق زاغآ  يارب  هکم  2333باختنا 

یسایس ياهتیصخش  اب  2334اهيرگاشفا 

هکم رادنامرف  اب  عطاق  2337دروخرب 

اههمان 2338لاسرا 

ناگرزب اب  وگتفگ  2341ثحب و 

یمومع مالعا  2348ینارنخس و 

البرک ات  هکم  زا  هزرابم  2349موادت 

البرک ات  هکم  زا  هزرابم  2349موادت 

دیزی هب  يداصتقا  2349هبرض 

نارظن بحاص  اب  2350وگتفگ 

اههمان 2357لاسرا 

هلابز هاگلزنم  رد  ناهارمه  2359هیفصت 
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هنارگاشفا 2360ياهینارنخس 

ورین 2364بذج 

البرک باختنا  ات  ندشن  2369میلست 

2373ش

نیسح ماما  2373تیصخش 

لیئربج شود  2373رب 

ربمایپ نابز  زا  نیسح  تمظع  2374تیصخش و 

ماما 2374تعاجش 

نارعاش 2376رعش 

اهتمعن ینوزف  2377رکش و 

قارع لها  زا  2377هوکش 

ریهش 2378تداهش و 

نامجاهم مان  دوخ و  تداهش  زا  2378ربخ 

ادخ هار  رد  تداهش  هب  2378قشع 

ربمایپ يایحی  ترضح  تداهش  موادم  2379دای 

تداهش 2381هعیش و 

نایعیش 2381هعیش و 

نایعیش 2381تخانش 

نایعیش 2383تافص 

نایعیش يارب  یتدیقع  يرکف و  راک  2383شزرا 

2384ص

ییابیکش 2384ربص و 

ردارب نفد  رد  ییابیکش  2384ربص و 

ردارب نفد  رد  هشیاع  اب  ییابیکش  2385ربص و 
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يرگاشفا ییابیکش و  2386ربص و 

ربص 2387هاگیاج 

تبیصم رب  ربص  2388شاداپ 

2388تاقدص

نداد هقدص  2388طیارش 

2388هراشا

ادخ ربارب  رد  میلست  2389حور 

2389ع

2389تدابع

يرشب ناوت  اب  تدابع  2389بسانت 

2389هراشا

رح یهاوخ  رذع  2390نتفریذپ 

يریذپ 2390رذع 

يریذپ رذع  2391ترورض 

ادخ رف  لامعا  2391هضرع 

هاگحبص ره  رد  لامعا  2391هضرع 

ندز 2392رطع 

راد هزور  ندز  2392رطع 

ششخب 2392وفغ و 

هدنهد مانشد  2392وفع 

2393لقع

لقع 2393لامک 

لقع 2393ياههناشن 

بیغ 2394ملع 
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ملاع 2394فیرعت 

لهج لقع و  2394هناشن 

لییربج کمک  تیب و  لها  2395ملع 

نیسح ماما  بیغ  ملع  2395یهاگآ و 

ییوج 2399بیع 

ییوج بیع  زا  2399زیهرپ 

2400غ

ندرک تبیغ  2400یتشز 

2400ف و ق

2400ینادردق

دعسأ نب  ۀلظنح  زا  2400ینادردق 

ءاثعشلا یبا  يزادناریت  يارب  2401ینادردق 

رذابا مالغ  زا  ینادردق  2401اعد و 

هجسوع نب  ملسم  زا  2402ینادردق 

ۀظرق نب  ورمع  زا  2403ینادردق 

رهاظم نب  بیبح  زا  2403ینادردق 

یسانش 2404نآرق 

نآرق تئارق  2404باوث 

نآرق فراعم  2404ماسقا 

ردق 2405اضق و 

ردق اضق و  2405فیرعت 

2406سایق

سایق كرت  لالدتسا و  2406ناهرب و 

هزرابم 2407مایق و 
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یماظن ياهطایتحا  2407تیاعر 

ینمیا لوصا  یماظن و  ياهکیتکات  2407تیاعر 

داهج يارب  يونعم  2408یگدامآ 

هاگرارق فارطا  2408یبایزرا 

نارای 2409ندومزآ 

هزرابم زاغآ  زا  2409عنم 

راکیپ يارب  2411یگدامآ 

نمشد ياعدا  هب  2411خساپ 

راکیپ داهج و  2412نامرف 

هدنمزر یناوجون  اب  2412نخس 

نارگ مایق  هب  تشهب  2413تراشب 

يدعاس ۀمامثوبا  زا  2414ینادردق 

يوادیص زا  2414ینادردق 

یهدنامرف 2415ظفح 

دربن موادت  هب  نارای  2415قیوشت 

دیهش نارای  2416ندناوخارف 

تما يربهر  2417ظفح 

تماما هب  2418شرافس 

2419گ

2419هانگ

هانگ زا  زیهرپ  2419ترورض 

ناراکهانگ نداد  دنپ  2419شور 

2420م

2420نموم
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نمؤم 2420فیرعت 

نمؤم ماعطا  2421شزرا 

2421ردام

ردام مغ  2421هودنا 

ردام مان  هب  2422هقالع 

ندرک 2422تبحم 

2422ندرکارادم

مدرم اب  ندرک  ارادم  2422شزرا 

2422هراشا

نمشد تسود و  اب  ندرک  2423ارادم 

یسانش 2423مدرم 

مدرم 2423نیرتهب 

2423گرم

تزع اب  گرم  2423شزرا 

گرم 2424تخانش 

2424هزجعم

ربمایپ توبن  هب  رامسوس  2424تداهش 

نینمؤملاریما تازجعم  زا  2426یکی 

نینمؤملاریماهزانج عییشت  2427یتفگش 

ترفاسم رد  نیسح  ماما  2428هزجعم 

هدننک تناها  تازاجم  2429هزجعم و 

2430تاجانم

هناقشاع 2430تاجانم 

2430ینامهم
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یلع ینامهم  2430طرش 

2431ن

اه 2431همان 

مایق فادها  هیفنح و  دمحم  هب  2431همان 

اروشاع مایق  2432فادها 

رفعج نب  هللادبع  همان  2432خساپ 

رفعج نب  هللادبع  هب  رگید  2433یخساپ 

ملسم شرازگ  زا  سپ  نایفوک  هب  2433همان 

هفوک ناگرزب  هب  2434همان 

ندرک 2435نیرفن 

تیم زامن  رد  قفانم  رب  2435نیرفن 

زادناریت هب  2436نیرفن 

دایز نب  هللادیبع  نایفوک و  هب  2436نیرفن 

دربن موادت  رد  نایفوک  هب  2437نیرفن 

نایفوک هب  2437نیرفن 

ثعشا نب  دمحم  هب  2438نیرفن 

راوخریش لفط  تداهش  زا  سپ  نایفوک  هب  2438نیرفن 

ربکا یلع  نتفر  نادیم  ماگنه  نایفوک  هب  2439نیرفن 

ربکا یلع  نتفر  نادیم  ماگنه  هب  دعس  رمع  هب  2440نیرفن 

ربکا یلع  تداهش  رد  2441نیرفن 

ریهز لتاق  هب  2441نیرفن 

ینالوط هرکاذم  زا  سپ  دعس  رمع  هب  2442نیرفن 

اروشاع رصع  رد  نایفوک  هب  2443نیرفن 

2443زامن
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راذگزامن يور  شیپ  زا  دارفا  2443روبع 

زامن رد  هللا  مسب  نتفگ  2444دنلب 

زور بش و  رد  زامن  تعکر  رازه  2444بابحتسا 

زامن رد  2444تونق 

ماما تونق  2445ياعد 

رتو زامن  تونق  رد  2445اعد 

تالکشم رد  نیسح  ماما  2446زامن 

گنج نادیم  رد  ماما  2446زامن 

زامن يارب  نتساوخ  2447تلهم 

رکنم زا  2448یهن 

رکنم زا  یهن  2448ترورض 

يراکوکین 2448یکین و 

2449و

2449تیصو

بنیز هب  شرافس  2449تیصو و 

رهاوخ هب  يرادلد  2450تیصو و 

نادنزرف هب  شرافس  2450تیصو و 

داجس ماما  هب  2451تیصو 

نادنزرف نانز و  هب  2452تیصو 

2452يرادافو

حلص دادرارق  هب  تبسن  2452يرادافو 

حلص نامیپ  هب  2453يافو 

2453فقو

فقو ظفح  2454ترورض 
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2454ه

2454هیده

هیده 2454شریذپ 

نمشد هیده  2454لوبق 

یتسرپ 2455اوه 

یتسرپ اوه  زا  2455زیهرپ 

2455ي

ندیبلط 2455يرای 

لفط ندرک  باریس  يارب  ندیبلط  2455يرای 

ناناملسم زا  نتساوخ  2456يرای 

2456نارای

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  2456ترضح 

دشر 2456تدالو و 

ناشخرد 2456نامدود 

2457ردپ

2457ردام

نینبلا ما  اب  ماما  2458دنویپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طبس  ود  نینبلا و  2459ما 

نینبلا ما  تیب و  2459لها 

ناناملسم دزن  نینبلا  2459ما 

گرزب 2459دولوم 

دلوت 2460لاس 

2460يراذگمان

2460اههینک
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2461باقلا

2462لیامش

ردپ 2463اب 

2463دشر

: اهتشون 2464یپ 

اههاگدید مالسلا و  هیلع  2467سابع 

2467همدقم

مالسلا هیلع  داجس  ماما  - 12467

مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 22468

مالسلا هیلع  قداص  ماما  2468ترایز 

مالسلا هیلع  تجح  ترضح  - 32470

نارعاش - 42471

: اهتشون 2473یپ 

یحور 2474ياهیگژیو 

2474همدقم

تعاجش - 12474

نارعاش 2475اب 

ادخ هب  نامیا  - 22476

يرادنتشیوخ - 32477

ربص - 42477

يرادافو - 52477

هدارا توق  - 62478

ینابرهم - 72479

اهتشون 2479یپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


تداهش نیمزرس  يوس  2481هب 

ینیسح تضهن  2481اب 

تداهش نیمزرس  يوس  2481هب 

مالسلا هیلع  ملسم  تداهش  2482ربخ 

. هللادبع تداهش  كاندرد  2484ربخ 

رح اب  2485رادید 

مالسلا هیلع  ماما  2485ینارنخس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  2487هباطخ 

رح هب  هناجرم  رسپ  2488همان 

البرک 2489رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  هاپس  2491لیسگ 

دایز نبا  2491هبطخ 

تارف 2492لاغشا 

مالسلا هیلع  سابع  2493تیاقس 

مالسلا هیلع  سابع  يارب  2494ناما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  نایهاپس  2494موجه 

دراذگ یم  دازآ  ار  باحصا  مالسلا  هیلع  2496ماما 

مالسلا هیلع  تیب  لها  2497خساپ 

باحصا 2498خساپ 

يرادهدنز 2499بش 

اروشاع 2499زور 

مالسلا هیلع  ماما  2499ياعد 

مالسلا هیلع  ماما  2500هبطخ 

مالسلا هیلع  ماما  زا  يرگید  2502هبطخ 
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« ّرح  » 2504کیّبل

2506گنج

هلمح 2506نیتسخن 

رکشل ود  نایم  2507هزرابم 

تعامج 2508زامن 

باحصا 2509تداهش 

مالسلا هیلع  توبن  نادناخ  2509تداهش 

لیقع لآ  2512تداهش 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  2513تداهش 

اه تشون  2514یپ 

همقلع هنارک  2517رب 

2517همدقم

شناردارب اب  مالسلا  هیلع  2518سابع 

تسس 2518نخس 

مالسلا هیلع  سابع  ناردارب  2519تداهش 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  2519تداهش 

اه تشون  2523یپ 

ماما نارای  2525دادعت 

2525نارای

افو یب  2529نارای 

نارای 2530تزع 

اروشاع نارای  2531يرادافو 

نارای 2531تیبرت 

يداقتعا روحم  رد  ماما  نارای  زا  2533ینانخس 
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نیسح نارای  2534تمواقم 

نیسح نارای  یجان  مالسلا  هیلع  2535سابع 

نارای 2535صالخا 

اروشاع بش  رد  شنارای  اب  ماما  2536نانخس 

2538البرک

البرک ثیدح  2538لهچ 

2538راتفگشیپ

كاپ میرح  - 12538

تاجن نیمزرس   - 22538

قشع خلسم   - 32539

قشع رطع   - 42539

رشحم خرس  هراتس   - 52539

سدقملا تیب  البرک و   - 62539

البرک تارف و   - 72540

ءایبنا هبعک  البرک ،  - 82540

ناگتشرف فاطم  البرک ،  - 92540

تشهب هار   - 102540

نما مرح  البرک ،  - 112541

موادم ترایز   - 122541

كرابم هاگراب   - 132541

ترایز قوش   - 142541

زاتمم لوبقم و  جح   - 152542

هزات يدلوت   - 162542

مولظم ترایز   - 172542
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ترایز تداهش و   - 182542

راک نیرتهب  ترایز ،  - 192543

رون ياههرفس   - 202543

تفارش طرش   - 212543

یهلا هضیرف  ترایز ،  - 222543

لامک هبعک  البرک ،  - 232544

تداهش ات  ترایز  زا   - 242544

تبحم ثیدح   - 252544

ندوب هعیش  ناشن   - 262544

جارعم يوکس   - 272545

تفرعم بتکم   - 282545

ادخ ترایز  نوچمه   - 292545

اروشاع ترایز   - 302545

يدیپس ور  زا  رتالاب   - 312546

نامیا ياههناشن   - 322546

رای رظنم  قاور   - 332546

تیبرت تبرت و   - 342546

وراد نیرتگرزب   - 352547

باجح تفه  تبرت و   - 362547

قشع تبرت  رب  هدجس   - 372547

تبرت حیبست   - 382547

شخبافش تبرت   - 392548

زاین راهچ  زا  یکی   402548

: 2548اهتشونیپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


2548اروشاع

اروشاع 2548مایپ 

رتفد 2548همدقم 

فلؤم 2549همدقم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایپ  رد  هیما  ینب  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  2551یفرعم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یفرع   - 12552

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  یفرعم   - 22553

هیما ینب  یفرعم   - 32554

هیما ینب  یفرعم  - 2554

ناطیش ناوریپ  هیما  2555ینب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناناملسم و  نانمشد  هیما  2555ینب 

هیواعم یفرعم   - 42556

دیزی یفرعم   - 52557

ع)  ) نیسح ماما  مایپ  رد  هفوک  مدرم  شهوکن   - 62557

تمواقم مایپ   - 72559

يرادیاپ ربص و  هب  توعد   - 82562

ع)  ) یلع نب  نیسح  مایپ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   - 92565

: لوا شخب  2566کنیا 

یمالسا هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  2566فلا - 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دعب  نیرت  2567مهم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ناگدننک  یتسس  شهوکن  2568ب - 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  2569ج - 

ماما مایپ  رد  زامن   - 102570

زیمآ دیدهت  مایپ  هس   - 112572
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تعاجش مایپ   - 122574

باختنا مایپ   - 132576

تجح مامتا  مایپ   - 142578

2578هراشا

لوا 2579هبطخ 

مود 2581هبطخ 

یصوصخ تجح  مامتا   - 152584

یصوصخ تجح  مامتا   - 152584

یفعج رح  نب  هللا  دیبع  2584اب 

دعس نب  رمع  2585اب 

دعس رمع  اب  2585مهزاب 

جاجح نب  ورمع  2586اب 

دادمتسا مایپ   - 162586

ماقتنا مایپ   - 172587

تداهش مایپ   - 182589

2589هراشا

مشاه ینب  هب  يا  2589همان 

هبقع نطب  2589رد 

البرک هب  دورو  2590ماگنه 

اعوسات 2590رصع 

يزوریپ مایپ   - 192591

ماما مایپ  رد  نیرفن  اعد و   - 202593

تبسانم کی  هب  نیرفن  2598هس 

یصخش 2599ياهنیرفن 
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اهتشون 2600یپ 

2611لتقم

لیقع نب  ملسم  تبیصم  لوا  بش  2611هضور 

البرک هب  قشع  ناوراک  دورو  مود  بش  2613هضور 

میمصت هبوت و  هسامح  رح ؛ تیاکح  موس  بش  2616هضور 

س)  ) بنیز ناردارب  نادنزرف و  تبیصم  مراهچ  بش  2620هضور 

مالسلا هیلع  نسح  نب  هللادبع  تبیصم  مجنپ  بش  2621هضور 

لسع زا  رتشوخ  يالب  س ؛)  ) مساق تبیصم  مشش  بش  2623هضور 

تیب لها  لد  رب  یغاد  س ؛)  ) رغصایلع متفه  بش  2626هضور 

ربمایپ هیبش  مالسلا ؛ هیلع  ربکایلع  تبیصم  متشه  بش  2628هضور 

ناگنشت بل  یقاس  تبیصم  مهن  بش  2631هضور 

ع)  ) نیسح ماما  بئاصم  رکذ  اروشاع  بش  2634هضور 

نابیرغ ماش  تبیصم  مهدزای  بش  2640هضور 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  تبیصم  مهدزاود  بش  2644هضور 

2646نیعبرا

تفرعم هللا  تیآ  2646همدقم 

2646راتفگشیپ

اقل 2647قوش 

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  2647نیتسخن 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  2650یسررب 

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  2652یسررب 

ترایز 2653نیتسخن 

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  2657ایآ 

نیعبرا 2659نیمادک 
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تداهش زا  سپ  زور  2659لهچ 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  2659لاوقا 

لوا نیعبرا  2660ناقفاوم 

لوا نیعبرا  2662نافلاخم 

2667نافقوتم

دقن يوزارت  رد  هاگدید  2667ود 

رگید یهاگدید  2667ینخس و 

2670يرادازع

یناوخ هیثرم  شور  يهرابرد  هتکن  تشه  تسیب و  2670دصکی و 

هضور سلجم  رد  روضح  يارب  هتکن  2677لهچ 

مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  تاکرب  2679راثآ و 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  نوماریپ  2680ینخس 

ینیسح تضهن  زمر  ظفح  - 12681

ترضح نآ  نانمشد  زا  رفنت  و  ماما ، هب  تبحم  دایدزا  - 22682

نآ رشن  نید و  تقیقح  اب  ییانشآ  - 32683

ناهانگ شزرمآ  - 42683

تشهب رد  تنوکس  - 52683

نتفای افش  - 62684

تسین نایرگ  تمایق  رد  نیسح ، رب  هدننک  هیرگ  - 72684

خزود شتآ  توم و  تارکس  زا  ناما  - 82684

ینیسح يازع  رد  ندورس  رعش  ریثأت  - 92685

: اهتشون 2687یپ 

يراوگوس تیمها  ای  يرادازع  2687هفسلف 

2687همدقم
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میرادب یمارگ  ار  اروشاع  هثداح  دیاب  2688ارچ 

ینیسح سلاجم  يرازگرب  2689ترورض 

2689هراشا

مدرم تیاده  2689فلا 

لماک ناسنا  ندناسانش  2690ب 

هعماج رد  تیونعم  داجیا  2690ج 

تدحو داجیا  2691د )

يریگتربع 2691ه )

نید ترطف و  رد  يرادازع  2692هاگیاج 

ترطف اب  یگنهامه   - 12692

يرادازع نید و   - 22692

هابتشا اطخ و  رب  هیرگ   - 12692

غورد ریوزت و  ۀیرگ   - 22693

قوش هیرگ   - 32693

هودنا مغ و  يزوسلد و  محر ، ۀیرگ   - 42693

هیرگ 2694هقباس 

يراوگوس هیرگ و  2695تقایل 

ناییاروشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  2695هیرگ 

دلوت زا  لبق  نیسح  ماما  رب  2695هیرگ 

مدآ 2696هیرگ 

تداهش زا  لبق  يراوگوس  2696هیرگ و 

ربمایپ 2696هیرگ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  2697هیرگ 

تداهش زا  دعب  يراوگوس  2697هیرگ و 
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يراوگوس 2697نیلوا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  2697هیرگ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  2698هیرگ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  2698هیرگ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  2698هیرگ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  2699يرادازع 

هادف انحاورا  نامز  ماما  2699ياههیرگ 

2699يریگهجیتن

يرادازع 2700ماکحا 

يرادازع 2700ماکحا 

تمالع 2701ماکحا 

یناوخ هیبش  هیزعت و  2701ماکحا 

هایس سابل  زا  هدافتسا  2702ماکحا 

یقیسوم 2702ماکحا 

اروشاع 2703ماکحا 

اه 2704یقرواپ 

یشوپ 2705هایس 

نانز یحادم  یناوخ و  2705هیثرم 

مرحم هام  رد  یسورع  دقع و  2705مسارم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  2706مان 

مالسلا هیلع  ینیسح  تبرت  2706ندروخ 

مالسلا مهیلع  يده  ۀمئا  گوس  رد  هایس  سابل  2707ندیشوپ 

اروشاع زور  رد  2707رذن 

غورد ياه  2707هضور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  2708رتفد 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  2710رتفد 

تجهب هللا  تیآ  زا  2710تائاتفتسا 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  2712تیآ 

یناحور قداص  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  2712تیآ 

یعناص یمظعلا  هللا  تیآ  2715رتفد 

يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  2717رتفد 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  2721رتفد 

يربهر ماقم  تائاتفتسا  2721رتفد 

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  2723رتفد 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  2724تیآ 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  2726تیآ 

ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  2727تیآ 

يرهاظم هللا  تیآ  2729تائاتفتسا 

2730ناتساد

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  زا  2730ییاهناتساد 

2730همدقم

ترایز 2732باوث 

نامسآ زا  یهورگ  2733ترایز 

ءایبنا اههتشرف و  2733ترایز 

هتشرف رازه  2734داتفه 

هتشرف رازه  هاجنپ  2735ترایز 

مالسلا هیلع  نیموصعم  2736ياعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  2736ياعد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  2737هحفاصم 

رئاز 2738زامن 

لوسر ادخ و  2739قح 

رثوک 2739ضوح 

ترایز 2740ترسح 

اهاعد 2742لومشم 

ملظ زا  2743سرت 

تیبلها هب  2744ناسحا 

تیبلها 2744قاع 

باجتسم 2745ياعد 

رئاز 2745مزاول 

رئاز 2747لاح 

2747ناراگتسر

هیزنت 2748سیدقت و 

ادخ 2748تسود 

هنسح 2749رازه 

وحم هانگ  2749رازه 

قح 2750تمارک 

راوز مزالم  2750اههتشرف 

دوشن باسح  رمع  2751ءزج 

مولظم 2751ترایز 

تمایق 2752باسح 

تخانش 2752نافرع و 

اهرهن 2753رانک 
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تمحر 2753بلط 

قوش يور  2754زا 

مرکم 2755ناگدنب 

2755تبحم

هرمع 2756باوث 

ربکت 2756نودب 

شزرمآ 2757بلط 

ترخآ ایند و  2757تجاح 

لامعا 2758نیرتبوبحم 

رهطم ربق  2758ترایز 

ادعس هرمز  رد  ینالوط و  رمع  2759قزر و 

اور 2760تجاح 

ادخ 2760نیرفاسم 

دنوادخ 2761تمارک 

ریگب رس  زا  ار  2761تلمع 

هعساو 2762تمحر 

هرمع جح و  هد  2763باوث 

لوبقم جح  2763یس 

دیهش 2764بیرغ و 

جح 2765هاجنپ 

هرمع رازه  جح و  2767رازه 

ندرک دازآ  2767هدنب 

تمایق 2768عفاش 

2768تعافش
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نایرگ 2769هکئالم 

دنور یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  تمصع  هبیط  2769حاورا 

نامهم 2770ینارصن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  2771ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  2772ترضح 

مالسلا هیلع  نیسح  راوز  هب  نامز  ماما  2773مارتحا 

اه تشون  2774یپ 

البرک نیمز  زا  یئاه  2777ناتساد 

2777راتفگشیپ

2777همدقم

البرک هیمست  2779هجو 

البرک هب  هر )  ) ناملس 2780رورم 

البرک 2780نیمز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  رد  نیسح  2781كاخ 

هدجس هرابرد  يا  2782هرظانم 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  رد  البرک  كاخ  زا  2785یتشم 

درب یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  2786سکچیه 

البرک رابغ  یصاع و  درم  2787توبات 

هّکم رب  البرک  2788تلیضف 

شتآ عنام  البرک  2789رابغ 

ناسارخ البرک و  راّوز  مالسلا و  هیلع  يرگسع  نسح  2789ماما 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  2790دورو 

البرک 2790تبرت 

البرک حون و  2791ترضح 
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البرک مدآ و  2792ترضح 

البرک مالسلا و  هیلع  میهاربا  2792ترضح 

تشهب رد  هناخازع  2793البرک و 

دوریم تشهب  هب  البرک  2793نیمز 

کئالم هیده  البرک و  2793كاخ 

مالسا هّبق  2794البرک 

البرک رد  حون  2794یتشک 

البرک 2794تاجرد 

البرک زا  هکئالم  2795ترایز 

تسا تشهب  زا  يا  هراپ  2796البرک 

مالسلا هیلع  نیسح  ربق  رئاز  2796باوث 

تشهب زا  رتهب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  2797راوج 

(30  ) شتآ زا  ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  2797ترایز 

البرک تبرت  زا  افشتسا  2797یگنوگچ 

مالسلا هیلع  نیسح  2799رئاز 

البرک 2800باوث 

البرک ترایز  2801كرات 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مان  اب  2801يدزد 

البرک يادهش  هب  نتسیرگ  2802ضیف 

البرک رد  2803نایّنج 

نفک رد  البرک  2804تبرت 

البرک تبرت  هب  یمارتحا  2804یب 

(39  ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هیده  البرک  2805كاخ 

البرک كاخ  تکرب  هب  ندش  2806ناملسم 
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البرک تبرت  زا  حیبست  هناد  2807کی 

البرک 2808نادیهش 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تبرت  هب  نامز  ماما  2811مارتحا 

البرک 2811ردق 

البرک نیمز  تیّصاخ  2812تشه 

نامیا البرک و  2812ترایز 

البرک رئاز  رب  ادخ  2813تاهابم 

ار البرک  رئاز  کئالم  2814تعیاشم 

نیسح 2814ياوأم 

مالسلا هیلع  نیسح  ربق  ترایز  2815كرات 

البرک ترایز  2815تلیضف 

البرک راد  2816هنیئآ 

دبای یم  تاجن  دشاب  مه  شتآ  رد  رگا  نیسح  2817رئاز 

اه 2817تشون 

لوادلج مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  2819ییاهناتساد 

2819همدقم

مدآ ترضح  2821هیرگ 

دیزی هب  مدآ  2822نیرفن 

حون ترضح  نیرفن  2823هیرگ و 

مدآ ترضح  2824نزح 

حون 2825نزح 

البرکب میهاربا  ترضح  2825رذگ 

میهاربا 2826هیرگ 

لیعامسا ترضح  2827نیرفن 
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شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  2828رورم 

تاجانم 2829یسوم و 

تاجانم رد  یسوم  2830ترضح 

رضخ 2831ترضح 

مالسلا هیلع  نامیلس  2832ترضح 

مالسلا هیلع  یسیع  2833ترضح 

نیسح درد  2834مغ 

ایرکز ترضح  ییارس  2834هحون 

هیروح 2836هیرگ 

هیرگ 2837سلجم 

دلوت ماگنه  2838هیرگ 

کلم 2839سرطف 

لیئربج 2840ربخ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  2841هیرگ 

ربمغیپ 2842هیرگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  2843کشا 

البرک 2844كاخ 

زوسناج هلان  2844يادص 

از کشا  2845كاخ 

البرک 2846دیهش 

2847ادهشلادیس

وبشوخ 2848لگ 

رتخد ردپ و  2849هیرگ 

ربمایپ 2850هناحیر 
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نیسح يادف  ار  2852همه 

ریشمش 2852ياج 

نزح 2853بابسا 

هزین يور  2854رس 

راضتحا 2855لاح 

مالسلا هیلع  یلع  2856کشا 

لیئربج 2858هیرگ 

تسنادن 2859قیفوت 

اه تشون  2860یپ 

2863رعش

کشا 2863هیرگ 

2863راتفگشیپ

اه یتیب  2864ود 

ینامحر 2864قداص 

! دز یم  هنیس  2864ملاع 

! دز یم  هنیس  من  2864من 

! یمخز 2864يولگ 

سیورپ 2864دمص 

! باتهم رد  2864وضو 

قشع 2865خلسم 

قشع 2865زامن 

يرجنس 2865دومحم 

!؟ شیاهتسد 2865وک 

! هزین 2865دیشروخ 
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يزردوگ 2865هللادی 

! هدیرب 2865ياهگر 

! اهریت يا  2866الا 

! بنیز دوب  اهنت  2866هچ 

یناسف بئاص  2866اضریلع 

! وگتفگ تعکر  2866ود 

داژن یبارهس  اضر  2866دمحم 

 …! 2866مریمب

ینیسح يدهم  2867دیس 

! 2867شطع

! مشچ 2867ریت و 

! یقاس 2867تخوسیم 

! بآ دش ، 2867باریس 

! 2867بیصن

يرجشم 2868دمحا 

2868افش

2868یعابر

یعراز اضر  2868دمحا 

! اپ 2868يادص 

یلضفا ریم  یلع  2868دیس 

بآ 2868حور 

یلضفا ریم  یلع  2868دیس 

نوخ 2869قطنم 

یمشاه هیضار  2869هدیس 
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تداهش 2869غاب 

هیسابع 2869دمحم 

! نیسح 2869اب 

! 2869زامن

! نوخ 2869يهراوف 

یتاره 2870ناملس 

! زبس 2870درو 

! 2870تیامح

2870ریوصت

یناشاک 2870قفشم 

امن قح  2870يهنییآ 

! بر 2870ای 

! دمآ 2871دایرفب 

يدهاجم یلع  2871دمحم 

! موصعم 2871تبرغ 

2871عادو

! 2871تونق

! 2871نویش

! گرزب حور  2872يا 

اروشاع خرس  2872دایرف 

! ینافوط 2872يهبطخ 

! نم اب  وت  2872يهمه 

! بت 2872يهلعش 

! بت 2873مره 
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 …! شتآ دش  2873مرگرس 

باتفآ 2873يهجنپ 

! دیشروخ ود  2873داتفه و 

! وت 2873يهدنمرش 

! يزارفارس 2874بابسا 

! 2874دنخبل

! رثوک 2874لالز 

! دزیخرب 2874رگا 

!؟ یلدریش 2874وک 

شودب 2874کشم 

 …! هک مدینشن  2875ایرد 

! رون 2875ریرح 

! 2875توالت

! نم اب  وت  2875يهلصاف 

! ین 2875شرع 

! 2876ینایرع

!؟ نیزا 2876رتنایرع 

یتارب 2876سابع 

! 2876غاد

! وت 2876میدقت 

! دندروآ 2876بآ 

! دناوخ یم  2877نآرق 

! هدز نافوط  2877یتشک 

! طش 2877رانک 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


! تشاذگب 2877رجنخ 

یلیفارسا 2877نیسح 

نافرع 2877طش 

! 2878شوواچ

! خلسم 2878رد 

! 2878راسمرش

! هنهرب ياپ  2878اب 

! 2878نیرتدازآ

یگرزب هد  2879دحا 

دیشروخ 2879ریفس 

! رو 2879هلعش 

يرادیب 2879رعش 

! 2879تسیرگ

! 2879تسدیب

! رادبرس 2879لگ 

! یلع 2880دیدنخ 

! دیدنخ 2880اما 

! 2880هسوبلگ

هنیدم مدرم  هب  ریشب  ماغیپ  افو ،! طحق  2880رد 

! قشع 2880رتخد 

نآرق 2881راهب 

داجس ترضح  يارب  لد ،! يهمیخ  2881رد 

! هتسسگ 2881نآرق 

تسوپهایس نوج  بانج  يارب  يدرک ،! مدیپس  2881ور 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


نینوخ 2881يهقادنق 

سابع بانج  يارب  نوخ ،! رد  2882خرچ 

ریضخ نبا  ریرب  بانج  يارب  دربن ، 2882درم 

ياهنوت 2882یبتجم 

مغ 2882ترضح 

! باتفآ رضحم  2882رد 

يدمحم 2882لالج 

نیسح 2882يوک 

! 2883مدقشیپ

دنورادهب 2883ربکا 

! خرس 2883ياههبطخ 

يدیحو 2883يداه 

! دیراب 2883نوخ 

ینباکنت ینموم  نسح  2883دمحم 

! شطع هنیس  2883کی 

هدیپس هار  2884رد 

بورغ تهب  2884رد 

! داد ناج  ایرد  2884رانک 

یکوزاپ 2884مانهب 

! ترسح 2884کشرس 

ینیسح 2884نسح 

! دروخ یم  2884ناوارف 

! نازوس 2885شسرپ 

! اباب باوج  2885رد 
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! نآرق 2885ریسفت 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  2885رفعج 

! داد ناج  شرانک  2885رد 

! تشاد 2885رواب 

هدیپس 2886دننام 

! زوس شطع  2886طش 

هفرط 2886نامیا 

! یبور 2886رابغ 

! ضغب هلفاق  2886کی 

( زیئاپ م -  ) داژن یبارهس  اضر  2886دمحم 

! هشوگ شش  2887ربق 

! 2887هقادنق

! بآ دش ، 2887بآ 

! 2887همقلع

! هایسور يراج  2887يا 

! هبارخ جنک  2887رد 

! لالز 2888نوخ 

يرقاب 2888دعاس 

! يددم بر  2888ای 

! هآ 2888لوسر 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  2888سابع 

2888هقراب

ینامحر 2889قداص 

! لد يهبعک  2889يا 
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( رصیق  ) روپ يوفص  2889نسح 

! نوگ هلال  2889تشد 

بورغ گنت  2889رد 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  2889دمحم 

! 2889رگدایرف

! توکس تهب  2890رد 

! البرک مچرپ  2890يا 

بالقنا 2890يهژاولگ 

اهلد 2890بیبط 

! دایرف 2890نیرتاسر 

! نم يههام  2891شش 

! تسین 2891یقاس 

هناتسآ نسح  روپ  2891یلع 

!؟ ینم ردارب  وت  2891ایآ 

! نیسح لابند  2891هب 

لدمحر 2891اضرمالغ 

! بش تکاس  2891رد 

! ياو 2892يا 

روکف 2892دمحم 

! نم همه  2892وا ،

( نادنخ  ) یناوریش 2892هللارکش 

قشع 2892يهروطسا 

رفدار 2892اضرلادبع 

! نوخ 2892رذب 
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! نوخ كاخ  لمخم  2893رب 

روپ نیما  2893رصیق 

! شطع جوا  2893رد 

! راوس یب  2893بسا 

نایرز 2893میحر 

! اضق 2893رادرس 

يرای 2893نیسح 

2894هسوب

! تخیر یم  2894رتخا 

يریما 2894دیحو 

بآ 2894ياکنخ 

( رادساپ م -  ) یقتم روپ  2894یقت 

2894اقس

! 2894لادوگ

يدیزی 2895باهش 

! تعافش 2895بابسا 

يزاریش 2895نیما 

! باتفآ 2895ریوصت 

یمادخ 2895هللازیزع 

! روآ بآ  تسد  2895ود 

! خرس 2895يهعطق 

ینادمه ققحم  2896داوج 

! هلال ود  2896داتفه و 

یفاک 2896اضرمالغ 
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! ياو 2896يا 

يرجنس 2896دومحم 

! غیت 2896يا 

وکین يدمحم  اضر  2896دمحم 

! دورس 2896نایاپ 

2897اهلزغ

یماشتحا 2897ورسخ 

قشع 2897رهظ 

( لدیب  ) كاکش ریم  یلع  2898فسوی 

دمآ ناقشاع  2898رود 

ینیسح 2899يدهم 

هنیئآ 2899يهلعش 

بآ 2899بارس 

یقاس 2900تبرغ 

! شتآ زا  2901یغاب 

( هنیئآ  ) ینایصع 2902یضترم 

 …! دنکن ادج  2902ادخ 

وکین يدمحم  اضر  2902دمحم 

تداهش 2902ریشمش و 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  2903دمحم 

افص لها  2903يهلبق 

قشع گوس  2904رد 

خرس 2904تعجر 

! نم بحاص  یب  بسا  2905يا 
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! تساهنت ياهنت  هک  2906یبسا 

( نامژپ  ) ینارمع 2907لیلخ 

! باتفآ 2907شوایس 

یناهارف کلامملا  2907بیدا 

! مرس 2907نیکسم ،

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  2908دمحم 

مالس 2908نیرخآ 

لمحم 2909باتفآ 

! مدروآ 2909نهاریپ 

ماش 2910يهبارخ 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  2911رفعج 

ملسم ترضح  رذن  دیرایب ، غیت  2911بانط و 

رهاظم نب  بیبح  یسامح  2911دورس 

! زبس 2912ناج 

نیسح ماما  يهنادزان  عادو  رد  اشامت ، 2912مهس 

روضح 2913جارعم 

هراتس نامسآ  2913کی 

تسود يوس  2914هب 

هوزق 2915اضریلع 

فیح 2915اما 

مه رفاک  تخوس ، 2916ناملسم 

( دجاو  ) یلیخد 2916ربکا 

هبعک میرح  2916ساپ 

( زارف  ) یشیرق 2917یقت 
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نیسح دوب و  2917البرک 

( ریوک  ) يدمحم 2917اضرمالغ 

تلجخ 2917منبش 

( داوف  ) ینامرک داوف  هللا  2918حتف 

! تساخرب 2918تمایق 

هولج 2918یلع 

نوخ 2918لصف 

روپ نیما  2919رصیق 

دریگ یم  2919ملد 

( يروبص  ) یناسارخ يروبص  ءارعشلا  2920کلم 

! دراد ياهزادنا  متس  2920ملظ و 

ینارهت 2920یتشد 

نیشن 2920هبارخ 

يدهم 2921یلعسابع 

بآ يرارق  2921یب 

يرمشاک 2921هوکشم 

گشم تفرگ  نادند  2922هب 

( رصیق  ) روپ يوفص  2922نیسح 

بایان 2922رهوگ 

( يدور  ) رهم نیورپ  2923نیسح 

! تخوس یم  2923اقس 

ینامحر 2924قداص 

لضفلاوبا ترضح  رذن  خرس ، ياهلگ  نمچ  2924کی 

داژن ییابطابط  2924يدهم 
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تبرغ 2924ریوک 

يدابآ ماج  2925یضترم 

2925دنویپ

يدزی يوسوم  2925باهش 

ملع گشم و  2925تسد و 

یناهج روپ  2926لیعامسا 

راثیا ناهج  2926کی 

ینادمه ققحم  2926داوج 

! دناوخ نآرق  2926هناقشاع 

( دیرف  ) یبسامهط 2927رداق 

دایرف 2927يهمشچ 

( هتسراو  ) یناشاک يهتسراو  2928دمحم 

نیسح 2928يالبرک 

یلیفارسا 2929نیسح 

باتفآ 2929دورف 

( بئات  ) یناشاک ناوخا  2929نیسح 

مرح 2929نارتوبک 

روپ یتارب  2930سابع 

دیهش رح  يارب  2930يراگدای ،

ءادهشلادیس يهنادزان  بئاصم  رد  راظتنا ، 2931لگ 

( دادح  ) یناشاک دادح  2931سابع 

هراتس 2931لگ 

( انس  ) ییامه 2932نیدلالالج 

خرس 2932يهلال 
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مرحم 2932لاله 

يزیربت رایرهش  نیسح  2933دمحم 

! رغصا 2933باوخب 

ینارآ يرکشت  2934باهش 

خرس 2934يهچنغ 

یتاجن 2934يهناورپ 

! 2934ییالال

يدبع 2935نیسح 

هراتس ود  2935داتفه و 

( دیما  ) یمق نایدحوم  2935دمحم 

! داعیم نیرت  2935ییاشامت 

ینباکنت ینمؤم  نسح  2936دمحم 

! اههزین 2936يور 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  2936یلع 

2937هراشا

ینیسح تضهن  2937يهفسلف 

يزیربت 2938رین 

 …. هورگ يا  2938تفگ 

رون 2939يهیآ 

یمق 2940تردق 

ءادهشلادیس 2940راوز 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  2940سابع 

نتخاس 2940روش 

( یسدق  ) یسدق 2941اضرمالغ 
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فلاخم 2941زاس 

يدرونجب 2941فراع 

ینیسح 2941روش 

یلج 2942بارتوبا 

تبحم 2942تافرع 

يزیربت دباع  2942دمحم 

تبحم 2942يهتشک 

يدزی یضایر  یلع  2943دمحم 

شطع 2943ماغیپ 

یناسارخ هدنراگن  2944یلعلادبع 

یما تنا و  2944یباب 

نارهم 2945دمحا 

قح 2945هاگهولج 

( بنذم  ) یلامج لیلخ  2945دمحم 

2945توعد

( اسراپ  ) یناکرسیوت 2946ياسراپ 

یلوخ 2946رونت 

( لامک  ) یناسارخ روپلامک  2946دمحا 

!؟ يدوب هک  2946نامهم 

هزیوه الوم  2947ماظن 

2947وزرآ

هدوشخب هللا  2948بیبح 

هللادبعابا 2948رذن 

دنراد 2948نیسح 
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نیسح ماما  يههام  شش  كدوک  يارب  اروشاع ، 2948رهم 

رهاظم نب  بیبح  قشع ، نادیم  ریپ  2949هب 

دقتعم 2949اضر 

! کچوک 2950زابرس 

لضفلاوبا ترضح  رذن  قلطم ، یتشد  2950لیلج 

نادیم 2950يوربآ 

ینیسح 2951نسح 

البرک زاس  2951خیرات 

یناغفا يدیعس  فیرش  2951دمحم 

داب رد  2951نادیم 

يزردوگ 2952هللادی 

وت يولگ  فاصم  2952رد 

2952اهیونثم

يرایتخب 2953ردان 

رونت رد  2953دیشروخ 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  2954دمحم 

! نیرفآ 2954رشحم 

! تسشوخ 2955ینایرع 

رهاظم نب  بیبح  رذن  بیبح ،! 2957ای 

! ربکا 2958هللا 

! شاب هاوخ  2960رطاخ 

هماندیپس 2962زورهب 

2962اونین

( ینآاق  ) يزاریش ینآاق  2963میکح 
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درد 2963لها 

يدزی یضایر  یلع  2964دمحم 

ینیسح 2964روش 

2964هراشا

قشع 2965بتکم 

( بنذم  ) یلامج یلیلخ  2968دمحم 

زور يارب  2968یبش 

ینارآ يوسوم  2971باهش 

دوب هک  ادیش  قشاع  2971نیا 

یمظاک مظاک  2972دمحم 

! غیت ود  2972داتفه و 

یگیب 2973زیورپ 

ییاهر 2973ناماگشیپ 

يدورامرگ يوسوم  2974یلع 

! شهاگن رد  تسیلع  2974نامشچ 

! دش مک  هزین  ود  وا  تماق  2975زا 

یگیب 2977بیبح 

دوب نیگنس  2977غاد ،

( رصیق  ) روپ يوفص  2978نیسح 

رخآ 2979زامن 

هداز دیرف  2980نیسح 

! داد 2980تسد 

یئاکاک 2981رابجلادبع 

؟ نیا تسیک  مان  2981جوم 
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( مثیم  ) راگزاس 2982اضرمالغ 

! بیبح 2982ای 

( انس  ) ییامه 2983نیدلالالج 

! قرو رد  2983قرو 

دنمهرف 2985ربخم 

تسلا 2985مزب 

رورسم 2985نیسح 

نوخ 2985جوم 

ملعم 2986یلع 

دیشروخ درک  2986لگ 

( ریفص  ) ریفص یلع  2987دمحم 

يزرو 2988نسحلاوبا 

يدمرس 2988رمع 

یلیفارسا 2989نیسح 

اههمیخ 2989رادرس 

بلط عقاو  2990لیلج 

! تریغ من  2990کی 

اه 2991هدیصق 

يدیزی یضایر  یلع  2991دمحم 

گرزب 2991حور 

( دیما  ) نایدحوم 2992دمحم 

قشع 2992نامیپ 

( هبذج  ) یخرهاش 2993دومحم 

ییوکین 2993يهچابید 
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یناهفصا 2994شورس 

بنیز 2994يهیده 

( لیهس  ) يدومحم تباث  2995نیسح 

! داب 2995نیرفآ 

( ارآ ناهج   ) یئارآ ناهج  2996داوج 

! بآ 2996ردارب ،

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  2997دمحم 

ترتع 2997رطع 

ماهدمآ هدیرفآ ، 2998راختفا 

( اسر  ) اسر 3000مساق 

ملاح هدیروش  3000یکدوک 

ضیف 3000رصان 

3000ترایز

اه 3002هعطق 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  ضیف  3002رصان 

! یلع 3002نابز 

ماع 3002تمحر 

( بوبحم  ) یناشاک يرجشم  3003دمحا 

! 3003تبرغ

يدهشم مرزآ  3003م -

سابع 3003يهدرپارس 

ازریم 3004جریا 

ربکا یلع  ترضح  گوس  3004رد 

مایخ 3005شتآ 
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( هدنراگن  ) هدنراگن 3005یلعلادبع 

!؟ ياهدروآ 3005رس 

یفقث 3006اضر 

! درب یم  رس  3006اییوگ 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  3006یلع 

تداهش 3006رس 

ایوگ یلع  3007دمحم 

دوب هدنام  درم  3007کی 

هقرفتم 3008راعشا 

زیخ بش  3008سابع 

! جنپ 3008ره 

يدمحا 3008يدهم 

! البرک 3008رذن 

مرزآ 3008تمعن 

! تفگش 3008يهنحص 

ینادرم 3010هللارصن 

3010رادملع

شخرذآ ود  3010داتفه و 

يزیربت 3011رین 

! زیخ ياج  3011ز 

3011یهار

هلیبق 3011يهلبق 

یناجزارب 3012هدیرف 

! البرک ات  هبعک  3012زا 
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يرسایک يدیعس  3012يداه 

؟ یمهف ادا  3012وک 

یلیفارسا 3012نیسح 

! بآ 3012يا 

! کشم 3013يا 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  3013رفعج 

رونت 3013نامهم 

یعیفش 3014لیلخ 

! دش دوب ، هتفگ  ادخ  3014هچنآ 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  3016دمحم 

داجس ترضح  لاح  نابز  هنیدم ، هب  تشگزاب  ماگنه  3016هب 

3021ترایز

3021همدقم

ترایز 3021تلیضف 

رئاز 3022بادآ 

3022بادآ

3023لّوا

3023مّود

3023موس

3024مراهچ

3024مجنپ

3025مشش

3025متفه

3025متشه
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3026مهن

3026مهد

3027مهدزای

3027مهدزاود

3028مهدزیس

3028مهدراهچ

3029مهدزناپ

3030مهدزناش

3030ّمهدفه

3030مهدجیه

3030مهدزون

3031متسیب

ترایز 3032تیفیک 

3032تیفیک

هقَلْطُم 3032تارایز 

لّوا 3032ترایز 

میود 3034ترایز 

میس 3034ترایز 

مراهچ 3035ترایز 

مجنپ 3036ترایز 

مشش 3036ترایز 

متفه 3036ترایز 

رس الاب  3040ياعد 

ساّبع ترضح  3043ترایز 
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رگید 3044ترایز 

3045عادو

هصوصخم 3046تارایز 

نابعش همین  نآ و  همین  بجر و  لّوا  ترایز  3046لّوا 

بجر همین  ترایز  3048میود 

نابعش همین  ترایز  3049میس 

ردق ياهبش  ترایز  3050مراهچ 

نابرق رطف و  دیع  رد  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  3051مجنپ 

عادو 3053ترایز 

هفرع زور  رد  نیسح  ماما  ترایز  3054مشش 

ترایز 3056زامن 

ءادهش 3057ترایز 

ءاروشاع ترایز  3057متفه 

ترایز 3059نتم 

همقلع 3060ياعد 

همقلع ياعد  3060نتم 

3062تیاور

هفورعم ریغ  ءاروشاع  ترایز  3063مود 

ترایز 3063نتم 

تسا نیعبرا  ترایز  3065متشه 

ترایز 3065نتم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هسدقم  تبرت  بادآ  تلیضف و  رد  3067لییذت 

ۀسدقملا ۀیحانلا  3071ةرایز 

ترایز 3071نتم 
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ترایز 3079همجرت 

3087یسانشباتک

یسراف یبرع و  3087ياهباتک 

( نینسح هرابرد  ) یبرع یپاچ  3095ياهباتک 

ع)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هراب  رد  یسراف  یپاچ  3096ياهباتک 

ع)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هرابرد  یبرع  یطخ  ياه  3096باتک 

3098هقباسم

3098هقباسم

هقباسم 3099تالاوس 

ع)  ) نیسح ماما  ماقم  هب  یهاگن  - 183100

رشان 3100نخس 

ام يالوم  هب  ع )  ) نیسح ماما  زا  جع )  ) رصع ماما  3100ریبعت 

قلطم تروص  هب  ع )  ) نیسح ماما  ياعد  ندشن  3101دودرم 

تسین ع )  ) نیسح نوخ  زا  رترب  یبَّکرُم  ملق و  3102چیه 

هدنز نوخ  ناونع  هب  ع ، )  ) نیسح نوخ  رب  رصع  ماما  3102مالس 

وا زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ع : )  ) نیسح مامازا  ص )  ) ربمایپ هژیو  3103لیلجت 

ایند رد  ع )  ) نیسح تداهش  3104ياهضوع 

تسا شخبتاجن  ع ، )  ) نیسح رئاز  3106رابغ 

دیرگیم ع )  ) نیسح رب  هک  يرئاز  نیلوا  ص ، )  ) 3106ربمایپ

3107یقرواپ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  - 193108

باتک 3108تاصخشم 

مجنپ موصعم  3108تاصّخشم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  دلوت   - 13108
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کلم سرطُف   - 23108

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیبرت   - 33109

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس   - 43109

ناکرشم ناملاظ و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هزرابم   - 53110

داسف اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هزرابم   - 63110

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  هفوک  مدرم  توعد   - 73110

هفوک تمس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح   - 83111

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرصاحم   - 93111

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما   - 103111

شنارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش   - 113112

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياههتشون  اههتفگ و   ) همارکلا جهن  - 203112

باتک 3112تاصخشم 

 « هعلاطم ياعد  » 3112

فلؤم 3113همدقم 

ِهَّللا َُۀفِرْعَم  لّوا : 3114لصف 

ادخ 3114حیبست 

نایناهج راگدرورپ  3114تافص 

لاعتم يادخ  تافص  3115تخانش 

تسادخ صاخ  3116یگرزب 

« دمص  » 3116ریسفت

دیحوت هروس  3116ریسفت 

یسانشادخ 3118ترورض 

ردق 3118اضق و 

ِیِبنلا ُۀَمیس  مود : 3119لصف 
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  3119قالخا 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ندرک  اعد  3119بادآ 

ندیشون ندروخ و  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  3119ياعد 

مالسلا امهیلعیلع  ربمایپ و  زا  3119تعاطا 

نآرق رد  هلآو  هیلع  هللا  3120یلصربمایپ 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رب  ادخ » تمعن   » 3120ریسفت

نارق رد  هلآو  هیلع  هللا  3120یلصربمایپ 

مالسلا هیلعِتْیَْبلاِلْهَأ  ُۀَمیس  موس : 3121لصف 

؟ دنتسه یناسک  هچ  3121تیبلها 

نآرق رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  3121ناشیوخ 

ناماما 3121تخانش 

ترتع دنلب  3122ماقم 

اههتشرف هب  مالسلا  مهیلعتیبلها  3122شزومآ 

تسام دزن  ادخ  باتک  هب  3122ملع 

ام ياهشناد  3123تیهام 

میتمحر هناخ  3123ام 

ام زا  ءایشا  3123تعاطا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  3123لئاضف 

هیواعم دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  لئاضف  3124نایب 

تسا هدش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  3125نیا 

ام اب  ینیشنمه  3126تاکرب 

دوب ام  قح  3126تموکح 

ام هرابرد  مدرم  3126یهاتوک 

دیربن الاب  دوخ  قح  زا  شیب  ار  3126ام 
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میوشیم وربور  یهلا  ياضق  اب  3126هنوگنیا 

ام اب  ینمشد  یتسود و  3127همشچرس 

ام هب  هناقداص  یتسود  3127راثآ 

مالسلا مهیلعتیبلها  رب  هیرگ  3127شاداپ 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  يامیس  مراهچ : 3128لصف 

نانمؤمریما هب  مالسلا  هیلعیلع  3128يراذگمان 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  3129لئاضف 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  قح  3132تابثا 

نآرق رد  مالسلا  3134هیلعیلع 

مالسلا هیلعیلع  يرترب  3134راکنا 

مالسلا هیلعبلاطیبا  نبیلع  3134یتسود 

تخانش 3134مچرپ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  يامیس  مجنپ : 3134لصف 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ناشخرد  3134بَسن 

مالسلا امهیلعیلع  نب  نیسح  3135تماما 

مربمایپ نانیشناج  نیشناج  3135نم 

مدناوخارف دنلب  تلزنم  هب  ار  ملاع  3136مدرم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  3136یکریز 

مسرب تداهش  هب  راب  رازه  داتفه  مراد  3137تسود 

ادخ زا  3137سرت 

تدابع رد  مالسلا  هیلعماما  گنر  3137رییغت 

فاوط زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  3138ياعد 

مکشا هتشک  3138نم 

منکیم تعجر  هک  متسه  یسک  نیلوا  3138نم 
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مالسلا هیلعيدهم  ماما  يامیس  مشش : 3140لصف 

مالسلا هیلعمئاق  3140تبیغ 

تبیغ رصع  رد  ناگدننک  ربص  3140ماقم 

روهظ ندوب  3141یعطق 

روهظ یشخب  ناماس  3141نامز 

نانمشد زا  مالسلا  هیلعمئاق  3141ماقتنا 

نانمشد رب  مالسلا  هیلعمئاق  3142يریگتخس 

هیماینب رب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  3142يریگتخس 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  گنج  3142تدم 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  تموکح  3143تدم 

هعیش هاگیاج  متفه : 3143لصف 

هعیش 3143ترطف 

تسا میهاربا  نییآ  رب  3143هعیش 

تسا دیهش  3143هعیش 

ناهارمگ تسد  زا  هعیش  3144تاجن 

نایعیش زا  یملع  3144يریگتسد 

؟ تسیک 3145هعیش 

هعیش 3145شاداپ 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  یتسود  3145شقن 

تمایق گرم و  متشه : 3147لصف 

ربق 3147فیصوت 

گرم 3148دای 

گرم 3148روصت 

ناهج تادوجوم  3149گرم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


گرم 3149ریسفت 

نآ راثآ  گرم و  3149فیصوت 

تدابع مهن : 3150لصف 

یگدنب 3150ماسقا 

نآرق ندناوخ  3151شاداپ 

نینمؤم ياعد  هب  ییوگ  3151نیمآ 

شاهداوناخ زامن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  3151تیمها 

یگدنب 3152راثآ 

تاناویح يادص  3152يانعم 

یقالخا ياهیبوخ  مهد : 3158لصف 

اهیتخس رب  3158ربص 

تاجن 3159دیلک 

دشر 3159ياهدیلک 

يراوگرزب 3159هناشن 

ندرک مالس  3159شاداپ 

هیرگ 3159سرت و 

ادخ زا  سرت  3160رثا 

هیرگ 3160رثا 

نمؤم توعد  3160شریذپ 

مدرم هب  3160یکین 

ترخآ ایند و  3161ریخ 

تزع اب  3161گرم 

يریذپ 3161رذع 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  ياهشسرپ  هب  3161خساپ 
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. اهيدب لمحت  نادنواشیوخ و  هب  3162ناسحا 

دینک تباقر  يدرمناوج  بسک  3162رد 

یقالخا عونتم  تافص  3163تخانش 

رذوبا هب  رطاخ  3163یّلست 

یقالخا ياهيدب  مهدزای : 3164لصف 

سفن ياوه  زا  3164زیهرپ 

ایند هب  3164یگتفیرف 

اهيدب زا  3164زیهرپ 

؟ تسیک 3164لیخب 

نارگید اب  نخس  3164دیلک 

متس 3165كرت 

هانگ 3165راثآ 

ناهاشداپ تافص  3165نیرتدب 

یقالخا 3165ياهدیابن 

ردپ زا  مارح  3165تعاطا 

تبیغ زا  3166زیهرپ 

يداصتقا قالخا  : مهدزاود 3166لصف 

يدنمزآ 3166ششخب و 

ششخب 3166نامز 

ریگهرهب دوخ  لام  3167زا 

؟ تسا مادک  لام  3167نیرتهب 

يزور 3167شیازفا 

يزور بسک  3168بادآ 

یلام تساوخ  رد  3168طیارش 
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؟ مینک تساوخ  رد  یسک  هچ  3168زا 

دنمزاین هب  تبثم  3169خساپ 

كاپ 3169ششخب 

ینید ناردارب  هب  نداد  اذغ  3169شزرا 

ششخب شریذپ  3170رثا 

یلام هظعوم  3170کی 

اههظعوم اهتمکح و  مهدزیس : 3170لصف 

يزاینیب 3170تزع و 

؟ تسیک 3170ملاع 

يراد نتشیوخ  3171تردق و 

یهاوخرذع زا  3171يزاینیب 

يرابجا 3171ینتورف 

مدرم 3171نیرتراوگرزب 

اهبنارگ 3171دنپ 

قح شریذپ  3172ياههناشن 

هدنب 3172يریگلفاغ 

تمعن 3172رکش 

لقع لامک  3172لماوع 

ایند 3172یتسپ 

هانگ زا  رتدب  3172رذع 

ناگدنب 3173يزور 

نآرق نطاب  3173رهاظ و 

نآرق 3173تاجرد 

هزور ندش  بجاو  3173تلع 
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نمؤم 3173تافص 

نادب نابوخ و  هب  3174یکین 

مدرک حبص  هنوگ  3174نیا 

مدرم 3174ياهیتفگش 

ةرظانم 3174عاونا 

یمالسا تما  3175يراتفرگ 

اهيراتفرگ ربارب  رد  لقاع  3175عضوم 

ناهاشداپ 3176قالخا 

هیواعم 3176ياهیگژیو 

دناهتسد راهچ  رب  3176ناردارب 

اهلد 3177يرادیب 

ناناملسم ربهر  3177تافص 

زیمآتمکح 3177هظعوم 

رگید زیچ  راهچ  رد  زیچ  راهچ  3178یناهنپ 

یکشزپ هظعوم  3178کی 

ایند 3179ياههدنب 

گنج رد  يزوریپ  3179لماوع 

فیلکت ییاناوت و  3179تبسن 

اهخساپ 3179اهشسرپ و 

یکشزپ هیصوت  3181کی 

البرک بالقنا  مهدراهچ : 3181لصف 

هیماینب مشاهینب و  3181ینمشد 

هیواعم هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  3182خساپ 

ینِم رد  یسامح  3183ینارنخس 
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هیواعم ياهییاراد  3185هرداصم 

هیواعم 3186شنزرس 

هیواعم رب  تجح  3188مامتا 

دیزی ياشفا  هیواعم و  3190شنزرس 

دیزی اب  تعیب  زا  3191يرود 

مکح نب  ناورم  اب  3191ینخس 

هیفنح دمحم  هب  3192ياهمان 

مشاهینب هب  3192ياهمان 

هرصب ناگرزب  هب  3193ياهمان 

هفوک لها  هب  3193ياهمان 

منکیم تکرح  حبص  3194ادرف 

رفعج نب  هللادبع  هب  3195ياهمان 

دیعس نب  ورمع  هب  3195ياهمان 

البرک هار  رد  3196ياهبطخ 

شرکشل ّرح و  يارب  لوا  3196ینارنخس 

شنارای ّرح و  يارب  مّود  3196ینارنخس 

شهاپس ّرح و  يارب  مّوس  3197ینارنخس 

ّرح اب  یسامح  3198ینخس 

شباحصا زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  3198شیاتس 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نارای  3199شاداپ 

هفوک مدرم  رب  تجح  3199مامتا 

نانمشد هرصاحم  رد  3201ینارنخس 

هفوک مدرم  رب  تجح  3204مامتا 

شنارای دعس و  نبرمع  عمج  رد  3206ینارنخس 
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اهریت شراب  ماگنه  هب  3207ینارنخس 

تسا گنن  شریذپ  زا  رتهب  3207گرم 

3207یگدازآ

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  بوسنم  ثیداحا  مهدزناپ : 3208لصف 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  بوسنم  3208تایاور 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تایاور   - 13209

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تیاور   - 23210

مالسلا هیلعنسح  ماما  تایاور   - 33211

مالسلا هیلعداجس  ماما  تایاور   - 43213

مالسلا هیلعقداص  ماما  تایاور   - 53214

ررّدلا دقع  3216تایاور 

اه تشون  3218یپ 

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلعنیسح  مغ  حرش  - 213227

باتک 3227تاصخشم 

رشان 3228همدقم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  3228مسب 

مالسلا هیلعنیسحلا  لتقم  3229یمزراوخ و 

3229هراشا

یمزراوخ 3229فلا )

مالسلا هیلعنیسحلا  لتقم  3230ب )

یمزراوخ باتک  أشنم  مثعا  نبا  3231ج )

یقیقحت 3231همجرت 

یبرع 3232نتم 

تیب لها  نارکاذ  3233اب 
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ادهشلادیس لئاضف  رب  3234يرورم 

رشع يداحلا  3235لصفلا 

3235هراشا

قارع تمس  هب  3235تکرح 

ماما اب  قدزرف  3237رادید 

نیَق نب  ریهُز  3242نتسویپ 

رح نب  هَّللادیبع  3244یتقایلیب 

هفوک هب  مود  هداتسرف  3246مازعا 

یناه ملسم و  تداهش  3246ربخ 

ّرح 3248رکشل 

ماما ندرک  فقوتم  3253روتسد 

نارای 3255يرادافو 

البرک هب  3256لوزن 

مالسلا اهیلعبنیز  3257یباتیب 

(70) دعس نب  رمع  3259تیرومأم 

هرکاذم 3260نیتسخن 

البرک هب  نایفوک  3262لیسگ 

یکمک يورین  رهاظُم و  نب  3263بیبح 

سابع 3265ییاقس 

(93) مود 3265هرکاذم 

دایزنبا ددجم  3266همان 

همان 3267ناما 

البرک 3267نارادافو 

ریرب 3269هرکاذم 
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ماما یهاوخ  3271تلهم 

یناثلا 3276ءزجلا 

یناثلا 3276ءزجلا 

اروشاع زور  3276هرابرد 

اهینارنخس همادا  یماظن و  3279شیارآ 

هلمح 3282زاغآ 

ّرُح 3283هبوت 

ریرُب 3285تداهش 

نارای 3286تازرابم 

تازابم همادا  رهظ و  3291زامن 

لوا 3291تمسق 

مود 3295تمسق 

موس 3299تمسق 

تیبلالها ندمآ  نادیم  3302هب 

لوا 3302تمسق 

مود 3306تمسق 

نادیم رد  3310ماما 

تراغ 3315بلس و 

مالسلا اهیلعبنیز  نانخس  3318هفوک و 

لوا 3318تمسق 

مود 3321تمسق 

! رفعج 3324نالفط 

فیفع نب  هَّللا  3328دبع 

دیزی خاک  3331رد 
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لوا 3331تمسق 

مود 3334تمسق 

موس 3337تمسق 

مراهچ 3340تمسق 

مالسلا هیلعداجس  ماما  3344هبطخ 

لوا 3344تمسق 

مود 3346تمسق 

هنیدم هب  3349تشگزاب 

هیفنح نبا  سابع و  نبا  هب  دیزی  3352همان 

لوا 3352تمسق 

مود 3354تمسق 

قیقحت عبانم  3357تسرهف 

اه تشون  3359یپ 

ات 40  13359

ات 90  413362

ات 141  913366

ات 190  1423369

ات 240  1913373

ات 282  2413377

( مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياهتمکح  - 223380

باتک 3380تاصخشم 

3380ادها

3386راتفگشیپ

يداقتعا تاعوضوم  لوا : 3387شخب 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تدابع  : لّوا 3387لصف 

3387همدقم

تدابع 3387عاونا 

تدابع 3387عاونا 

ناگدرب تدابع   - 13387

نارجات تدابع   - 23387

نافراع تدابع   - 33388

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  3388تدابع 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  3388تدابع 

تدابع يارب  نتساوخ  تلهم   - 13388

تدابع يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  نیمود   - 23389

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هناگراهچ  3390تاکن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تماما  : مود 3390لصف 

3390همدقم

مالسا رد  تماما  یخیرات  هقباس  3390تیمها و 

تماما 3391هاگیاج 

یهارمگ ناربهر  تیاده و  3391نایاوشیپ 

ران رون و  ناماما  3392قیداصم 

یخیرات 3392همدقم 

دساف نارادمامز  ندومن  3393اشفا 

هتسیاش ماما  3394یفّرعم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  3394طیارش 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  3394طیارش 

« باتکلاب لماعلا  : » نآرق هب  لماع   - 13394
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« طسقلاب ذِخآلاو  : » تلادع اب  یهارمه   - 23395

« قحلاب نئادلاو  : » قح هب  يرادافو   - 33395

« هَّللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  : » يروحم ادخ   – 43395

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  دساف  دارفا  دیهش و  يارب  گرم  یگنوگچ  : موس 3396لصف 

3396همدقم

میرک نآرق  رد  توم  3396يانعم 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  3397یشزرایب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  3397یشزرایب 

: ترخآ هب  هجوت  ایند و  رد  دهز  هب  هیصوت   - 13397

: خزود ای  تشهب  يوس  هب  یلپ  گرم   - 23397

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  3398لابقتسا 

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  3398لابقتسا 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح   - 13398

لیقع نادنزرف   - 23398

هجسوع نب  ملسم   - 33398

یفنح هَّللادبع  نب  دیعس   - 43399

نسحلا نب  مساق   - 53399

یمرضخ ریشب  نب  دمحم   - 63399

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  زا  رگید  3399ياهنومن 

یقالخا تاعوضوم  مود : 3400شخب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياهشزرا  لّوا : 3400لصف 

3400همدقم

مالسلا هیلعنیسح  ماما  یقالخا و  3401ياهشزرا 

3401هراشا
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نمشد ّقح  رد  راثیا   - 13401

دهع هب  يافو   - 23402

گنج رد  ندوبن  مدق  شیپ   – 33405

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 43405

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 43405

تاعاط رد  3406ربص 

تبیصم رب  3406ربص 

( هانگ  ) تیصعم زا  3407ربص 

ناتسود اب  يرادافو   - 53407

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هریس  رد  اضر  ماقم  مود : 3408لصف 

3408همدقم

اضر ماقم  صالخا و  نیب  3408قرف 

ینیسح مایق  هناگراهچ  لحارم  رد  3409يدونشخ 

: توغاط یفن  هلحرم   - 13409

غیلبت نداد و  یهاگآ  هلحرم   - 23409

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نخس  هرابرد  هاتوک  3410یحیضوت 

راظتنا هلحرم   - 33410

تداهش هلحرم   - 43411

مالسلا هیلعنیسح  ماما  بتکم  زا  تّزع  سرد  موس : 3412لصف 

3412همدقم

سفن تّزع  3412راثآ 

دوخ زا  تّلذ  یفن   - 13413

تّزع هیاس  رد  تداهش  ندش  ناسآ   - 23413

سفن تّزع  داجیا  3414لماوع 
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سفن تّزع  داجیا  3414لماوع 

« نونمؤملا هلوسرو و  کلذ  هَّللا  یبأی  : » يرادنید ای  مالسا   - 13415

؛» تباط روجحو  : » یگداوناخ تلاصا   - 23415

« ترهط نوطبو  : » كاپ لسن   - 33415

« ۀیمح فوُنُأو  : » فیرش نامدود   - 43416

« ۀیبأ سوفنو  : » ناکاین يریذپانتسکش  تّزع و   - 53416

؛» مائّللا راظ  یلع  مارکلا  عراصم  رثؤن  : » هجیتن  - 63416

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  لّکوت  مراهچ : 3417لصف 

3417همدقم

لّکوت 3418هفسلف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ادخ  هب  3418لّکوت 

نآرق رد  3419لّکوت 

3419هراشا

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت   - 13419

اهیتخس رد  لّکوت   - 23419

هدنیآ روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   - 33420

نانمشد ربارب  رد  ادخ  هب  لّکوت   - 43420

يونعم روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   - 53421

. تسا طبترم  دوخ  یلبق  ياوتحم  اب  نایاپ ، نیا  هک  تسا  مولعم  هدیسر و  نایاپ  هب  ادخ  رب  لّکوت  اب  يدراوم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  لّکوت  هناگجنپ  نیوانع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  قیبطت 

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  3422لّکوت 

اهیتخس رد  ادخ  رب  3423لّکوت 

هدنیآ ياهراک  رد  ادخ  رب  3423لّکوت 

نانمشد ربارب  رد  ادخ  رب  3424لّکوت 

يونعم روما  رد  ادخ  رب  3425لّکوت 
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ییاروشاع نانخس  رد  یهلا  شیامزآ  مجنپ : 3426لصف 

3426همدقم

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  3427ناحتما 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  3427ناحتما 

ناسنا يارب  یهلا  ياهشیامزآ  ایند و   - 13427

هدروخ تسکش  تیرثکا   - 23428

البرک رد  اههجیتن  ناحتما و   - 33429

اروشاع هثداح  داجیا  رد  یگدزایند  شقن  مشش : 3430لصف 

ایند هرابرد  مالسا  رظن  3430همدقم :

ایند هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  3431نانخس 

اروشاع هعجاف  رد  يّدام  3432لماوع 

يّدام ياههرهب  هب  ندیسر  يارب  یبلطتردق   - 13432

بلط ایند  ناگدروخ  بیرف   - 23432

مالسلا هیلعنیسح  ماما  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح   - 33433

ایند یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع   - 43434

قح زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا  متفه : 3435لصف 

3435همدقم

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  يراوخمارح  ریثأت  3435یگنوگچ 

دوشیم رتشیب  یهاوخمارح  ببس  3436يراوخمارح 

دوشیم رتشیب  یهاوخمارح  ببس  3436يراوخمارح 

ینکش نامیپ   - 13436

نایاوشیپ ناتسود و  هیلع  مایق   - 23437

نایاوشیپ هیلع  مادقا  ینکش و  نامیپ  3437للع 

هعماج حالصا  موس : 3438شخب 
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لوا 3438لصف 

3438همدقم

نآرق رد  حالص  3438عاونا 

حالصا يارب  3439مایق 

مالسلا هیلعماما  رظن  دروم  3440تاحالصا 

متس اب  هزرابم  ترورض  مود : 3441لصف 

3441همدقم

هنیدم رادناتسا  هب  دیزی  همان  هیواعم و  3442گرم 

نآرق تایآ  ساسا  رب  متس  3443ماسقا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  دیزی ، ندوب  راکمتس  3443یگنوگچ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  موس : 3445لصف 

( نید ماکحا  زا  يرادساپ  يارب  تنامض  عون  هس   ) 3445همدقم

مالسلا هیلعماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  3445هاگیاج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام ، 3445هزیگنا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننک  كرت  3446هاگیاج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  3447هجیتن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  3448تیقّفوم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  3449یثیدح 

تبوقع رد  عیرست  لماوع  مراهچ : 3453لصف 

3453همدقم

نایفوک يارب  اروشاع  هثداح  رد  تبوقع  عیرست  3453لماوع 

هلحرم هس  رد  يویند  3454باذع 

راتخم 3455مایق 

3457همانباتک
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اه تشون  3460یپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  كرت  لوسر  - 233465

باتک 3465تاصخشم 

3465همدقم

لوسر هبوت  3466يارجام 

3470همانیگدنز

« كرُت ِلوسر   » هب فورعم  ینابایخ  هاوخداد  لوسر  جاح  تیصخش  همانیگدنز و  هب  هاتوک  3470یهاگن 

رکذت 3475دنچ 

لوا 3475هرطاخ 

مود 3477هرطاخ 

موس 3478هرطاخ 

مراهچ 3479هرطاخ 

مجنپ 3480هرطاخ 

مشش 3481هرطاخ 

متفه 3483هرطاخ 

متشه 3484هرطاخ 

مهن 3485هرطاخ 

مهد 3487هرطاخ 

مهدزای 3489هرطاخ 

مهدزاود 3489هرطاخ 

مهدزیس 3490هرطاخ 

مهدراهچ 3491هرطاخ 

مهدزناپ 3491هرطاخ 

مهدزناش 3492هرطاخ 
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مهدفه 3493هرطاخ 

مهدجه 3493هرطاخ 

مهدزون 3495هرطاخ 

متسیب 3497هرطاخ 

مکی تسیب و  3498هرطاخ 

مود تسیب و  3499هرطاخ 

موس تسیب و  3500هرطاخ 

مراهچ تسیب و  3501هرطاخ 

مجنپ تسیب و  3501هرطاخ 

مشش تسیب و  3503هرطاخ 

متفه تسیب و  3505هرطاخ 

متشه تسیب و  3507هرطاخ 

مهن تسیب و  3507هرطاخ 

مایس 3508هرطاخ 

مکی یس و  3509هرطاخ 

مود یس و  3509هرطاخ 

موس یس و  3510هرطاخ 

مراهچ یس و  3511هرطاخ 

مجنپ یس و  3511هرطاخ 

مشش یس و  3512هرطاخ 

متفه یس و  3513هرطاخ 

متشه یس و  3514هرطاخ 

مهن یس و  3515هرطاخ 

ملهچ 3515هرطاخ 
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3515تلحر

3515تلحر

! فرشا فجن  رد  بش  3517نامه 

هزانج 3518عییشت 

ییاطخ موحرم  3519باوخ 

ندش قشاع  يارب  3520يروتسد 

مالک 3521نیرخآ 

يدنه هعیش  3521يارجام 

هسدقم هیحان  ترایز  زا  3524يزارف 

اه تشون  3524یپ 

ع)  ) نیسحلا راصنا  - 243527

باتک 3527تاصخشم 

تما مایق  و  3528تداهش ...،

3535تامدقم

بالقنا 3542ياهتیصخش 

دمآرد 3543شیپ 

؟ دندوب رفن  دنچ  نیسح  3546نارای 

؟ دندوب هک  3561اهنآ 

مود 3590لودج 

هفوک 3594نادیهش 

البرک رد  مشاه  ینب  3596نادیهش 

البرک رد  مشاه  ینب  نادیهش  3598یماسا 

مشاه ینب  ریغ  مشاه و  ینب  نادیهش  3603نفدم 

3606اهتسویپ
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هسدقم يهیحان  هب  بوسنم  3606ترایز 

تسا نادیهش  یماسا  رب  لمتشم  هک  هیبجر  ترایز  3611نتم 

همانترایز ود  كرتشم  3612یماسا 

هیبجر ترایز  هژیو  3615یماسا 

همان ترایز  ود  نتم  يهرابرد  3616یشهوژپ 

3625اههناشن

هدیزگرب 3625ناسنا 

یلاوم 3629برع و 

بونج برع  لامش ، 3633برع 

نایسابع نایبلاط ، 3638نایمشاه ،

ناریپ 3643ناناوج و 

زاجح هرصب و  3644هفوک و 

هعماج یبالقنا  3647تلاح 

نادیهش ياهرس  عطق  3650تسایس 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  - 253656

باتک 3656تاصخشم 

3657همدقم

(18 رمز :  ) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  3659نیذلا 

11 و 12) رجفلا :  ) داسفلا اهیف  اورثکاف  دالبلا  یف  اوغط  3660نیذلا 

(32 لیئارسا : ینب   ) قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  3662و ال 

(27 دوه :  ) يأرلا يداب  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  3665و 

(144 نارمع : لآ   ) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  3670نافا 

( یلع نب  نیسح   ) مهشئاعم هب  تردام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  3676سانلا 

(26 يروش :  ) ضرالا یف  وغبل  هدابعل  قزرلا  هللا  طسب  ول  3679و 
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(7 نارمع : لآ   ) ۀنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  3684اماف 

(26 حتفلا :  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  3687ذا 

(12 دعر :  ) مهسفنأب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  3691نا 

(41 مور :  ) سانلا يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  3697رهظ 

( یلع نبا  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  3699اذاف 

(111 فسوی :  ) بابلالا یلوال  ةربع  مهصصق  یف  ناک  3704دقل 

(16 ءارسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  3707و 

(167 نارمع : لآ   ) مهبولق یف  سیل  ام  مههاوفاب  3711نولوقی 

(12 هبوت :  ) مهدهع دعب  نم  مهنامیا  3712اوثکن 

( فیرش ثیدح   ) کتفلا دیق  3713نامیالا 

(105 هبوت :  ) مکلمع هللا  ریسف  اولمعا  لق  3715و 

( فیرش ثیدح  لامعلا  زنک   ) هدیب هنریغیلف  رکنملا  مکنم  يآر  3719نم 

( یلع نب  نیسح   ) ةاتفلا دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  نبا  یلع  توملا  3721طخ 

(19 هلداجملا :  ) هللا رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  3724ذوحتسا 

( یلع نب  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  3725اوصحما 

(2 توبکنع :  ) نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  3727بسحا 

(7 هرقب :  ) مهعمس یلع  مهبولق و  یلع  هللا  3728متخ 

( یلع رتخد  بنیز   ) مهعجاضم یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  3730بتک 

(127 ماعنا :  ) مهبر دنع  مالسلا  راد  3732مهل 

(27 ناقرفلا :  ) هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  3733و 

(28 ناقرفلا :  ) الیلخ انالف  ذختا  مل  ینتیل  یتلیو  3736ای 

( یلع  ) مولظملا یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  3738موی 

ینیسح تضهن  شرتسگ  - 263741

باتک 3741تاصخشم 
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3741راتفگشیپ

نیسح ماما  تضهن  زا  هتفرگرب  ياهمایق  3742شرتسگ 

نیسح ماما  تضهن  زا  هتفرگرب  ياهمایق  3742شرتسگ 

3743همدقم

مالسا نیمزرس  رد  ساسح  3743زکارم 

ریبز نب  هللادبع  3744مایق 

هنیدم مدرم  3745مایق 

ریبز نب  هللادبع  مایق  اب  3746دروخرب 

ناورم 3748تیمکاح 

نیباوت تکرح  هفوک و  3749مایق 

البرک تضهن  زا  سپ  ياهمایق  3750شقن 

راتخم 3750مایق 

ثحب 3751يهجیتن 

نایسابع تموکح  لیکشت  سابع و  ینب  3752مایق 

خیرات لوط  رد  ینیسح  تضهن  یفطاع  یسامح و  3753جوم 

خیرات لوط  رد  ینیسح  تضهن  یفطاع  یسامح و  3753جوم 

3754همدقم

اروشاع تضهن  3755جاوما 

يداژن ضیعبت  يایحا  رد  هیما  ینب  3756شقن 

ناریا ناملسم  مدرم  مایق  3757يرادیب و 

ناقرشتسم 3758هابتشا 

سابع ینب  3760تفالخ 

نایولع ياهمایق  ددجم  3760زاغآ 

یفطاع جوم  رب  دیکأت  هعیش و  3762ياهتموکح 
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یسامح جوم  يهیام  ریمخ  یفطاع ، 3763جوم 

تبیصم 3763رکذ 

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  داجس  ماما  3765شقن 

هعماج رد  داجس  اما  3765يامیس 

هفوک رد  داجس  3766ماما 

ماش رد  داجس  ماما  3766تکرح 

یمالسا روشک  مهم  زکارم  يرادیب  رد  داجس  ماما  3768شقن 

داجس ماما  رتشیب  تخانش  3769موزل 

داجس ماما  یگدنز  رد  یعامتجا  تامدخ  3771يهولج 

داجس ماما  یگدنز  رد  اعد  3771يهولج 

هیداجس هفیحص  رد  نارادزرم  3771ییاعد 

تبیصم 3775رکذ 

مالسا رد  شرتسگ  میمعت و  3775لصا 

مالسا رد  شرتسگ  میمعت و  3775لصا 

میمعت لصا  3776تیمها 

ینید ياهناتساد  رد  میمعت  3777لصا 

تاکز هلأسم  رد  میمعت  3778لصا 

یمالسا ماظن  ققحت  رد  میمعت  3779لصا 

مالسا يداقتعا  لوصا  رد  3780میمعت 

نیسح ماما  تضهن  رد  میمعت  3781لصا 

مالسا خیرات  رد  یبالقنا  رصنع  3783هعیش ،

تبیصم 3784رکذ 

مظاک ماما  نسح و  ماما  یگدنز  رد  ینیسح  تضهن  3785رصانع 

مظاک ماما  نسح و  ماما  یگدنز  رد  ینیسح  تضهن  3785رصانع 
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3785همدقم

نسح ماما  حلص  3786ياههنیمز 

نسح ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  3787رصانع 

نسحلا ینب  ياهتضهن  يارب  ییوگلا  3788ماما ،

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  نسح  ماما  نادنزرف  3788شقن 

نسح ماما  یعقاو  تیصخش  3789فیرحت 

مظاک ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  3791رصانع 

مدرم نایم  رد  ماما  يونعم  3792ذوفن 

ثحب 3794يهصالخ 

( لامالا یهتنم  هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  - 273794

باتک 3794تاصخشم 

3795همدقم

ناشیا زا  هفوک  لها  توعد  هکم و  هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  3797ترجه 

ماما تکرح  همادا  زا  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  3803يریگولج 

البرک نیمزرس  هب  نیسح  ماما  ناوراک  3804دورو 

3806اعوسات

اروشاع زور  رهظ  3811زامن 

ربکا یلع  3811تداهش 

نسحلا نب  مساق  ترضح  3812تداهش 

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  یلع و  نب  نیسح  نادیهش ، رورس  3814دربن 

هفوک فرط  هب  ارسا  ناوراک  3817تکرح 

ماش هب  ارسا  ناوراک  3819دورو 

هیواعم نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هرح و  3824هعقاو 

خیرات يهسامح  یلع  نب  نیسح  - 283825
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باتک 3825تاصخشم 

3826راتفگشیپ

3827هچابید

تیصخش 3832ياههیاس 

شخب نیا  3832يهرابرد 

تیصخش 3833نیوکت 

یلع 3834ماما 

ارهز 3835همطاف 

هللا لوسر  3837ترضح 

یحور 3840مزیناگرا 

یعامتجا ياهنامرآ  یهلا ؛ 3848ياههشیدنا 

گنج هب  3856توعد 

رذوبا 3856اب 

یعامتجا تیعقوم  یصخش و  3858یگدنز 

یصخش 3858یگدنز 

یعامتجا 3860تیعقوم 

نرق مین  3862يامیس 

شخب نیا  3862يهرابرد 

ون هنهک و  3863ياهسایقم 

یسایس 3864فارحنا 

يداصتقا 3868فارحنا 

یماظن 3870فارحنا 

یمومع 3870فارحنا 

3870یسارکوتسیرا
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يزاسون تالکشم  3875تیروهمج و 

دزیریمورف تیاده ، 3880ناکرا 

هدنکارپ تازرابم  تما و  3891يهیحور 

یسایس ياههنحص  رد  3894ماما ،

تفرگ تعیب  نینسح  زا  یکدوک  رد  3895ربمغیپ 

حلص دروم  رد  ماما  3896عوضوم 

ردارب زا  3897سپ 

دیزی يدهع  تیالو  نیسح و  3901ماما 

دیزی يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش  3903تفلاخم 

هیواعم گرم  زا  سپ  3905ماما 

بالقنا 3908يژتارتسا 

شخب نیا  3908يهرابرد 

! ریذپان بانتجا  3908ییورایور 

اههدیا اههزیگنا و  3918اههیحور ،

لیقع نب  ملسم  3920تداهش 

هفوک هار  رد  3922ماما 

رح اب  3923رادید 

البرک رد  3925دورف 

البرک هب  دورف  رد  ماما  3926يهبطخ 

جیاتن 3940راثآ و 

ینیسح بالقنا  زا  ام  3945يهرهب 

تفرگ دیاب  هک  3946ییاهسرد 

تسه 3951هچنآ 

نید ناغلبم  اب  3953ینخس 
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دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  ناغلبم  3958هچنآ 

بوخ 3963بیطخ 

ناغلبم هب  یتیآ  رتکد  3964حیاصن 

مدرم 3966يهفیظو 

(( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما   ) ناگدازآ ربهر  - 293968

باتک 3968تاصخشم 

( همدقم  ) تداهش 3969يهفسلف 

3973راتفگشیپ

يوقت تلیضف و  هاگیلجت  همطاف  3975يهناخ 

بالقنا 3976ياههشیر 

نامثع 3977تفالخ 

یلع 3977تموکح 

یلع تموکح  یلصا  3979طوطخ 

هیواعم 3980ياههئطوت 

تواقش يدیلپ و  3983رهظم 

گرزب يهثداح  3984زاغآ 

نادیهش 3985نیتسخن 

مدرم ییاهر  يارب  3987مایق 

دعس نبا  زا  رتهب  یسک  3988هچ 

ناکاپان یبیرف  3990دوخ 

3991اروشاع

دربن 3994زاغآ 

دیشاب درم  دازآ  لقا  دیرادن ال  نید  3997رگا 

ترضح راصق  تاملک  اهتمکح و  ظعاوم ، زا : 3998ياهشوگ 
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ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  ياههنیمز  - 303999

باتک 3999تاصخشم 

مراهچ پاچ  4000يهمدقم 

4002راتفگشیپ

یعامتجا یسایس و  4003ياههنیمز 

4004دمآرد

هفیقس 4005قطنم 

ششخب رد  رمع  4006لصا 

4007اروش

نامثع يرادا  یلام -  4009تسایس 

نامثع تسایس  4013ياهدرواتسد 

نامثع زا  دعب  یلع  ماما  4014عضوم 

نآ هب  تبسن  ناراوخ  تنار  عضوم  یلع و  ماما  4016تاحالصا 

هیواعم 4019تسایس 

یگنسرگ تشحو و  سرت و  4020تسایس 

نآ زا  هدافتسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  4026تسایس 

یبالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدخت  4034تسایس 

یمالسا يهعماج  رب  هیواعم  تسایس  4041راثآ 

نایوما تسایس  هب  تبسن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  4043عضوم 

مایق 4044ياههزیگنا 

دزن مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  نیسح  ماما  4045ارچ 

هیواعم راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  4046تیعضو 

هیواعم 4051تیصخش 

هیواعم نسح و  ماما  نیب  حلص  4054نامیپ 
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دیزی 4056تیصخش 

هیواعم نامز  رد  دیزی  هب  تبسن  نیسح  ماما  4057عضوم 

دیزی اب  تعیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  4057عضوم 

ماما رظن  زا  مایق  4060ياههزیگنا 

یمومع راکفا  رظن  زا  مایق  4063ياههزیگنا 

ناگدننک مایق  هاگدید  زا  مایق  4065ياههزیگنا 

یمالسا يهعماج  رد  مایق  4065ياهدرواتسد 

نیسح ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  4066نازیم 

ینید بوچراچ  نتسکش  4070مهرد 

هانگ 4077ساسحا 

نیون 4080قالخا 

یبالقنا حور  4087يرادیب 

هنیدم مدرم  4091مایق 

یفقث راتخم  4093مایق 

هریغم نب  فرطم  4094مایق 

ثعشا نبا  4095مایق 

نیسح نب  یلع  نب  دیز  4096مایق 

ایارسلاوبا 4097مایق 

یبالقنا حور  زا  تما  4098يدنمهرهب 

4099هرخؤم

نخس 4102ماجرف 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح نیعبرا  - 314104

باتک 4104تاصخشم 

تفرعم هللا  تیآ  4105همدقم 
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4105راتفگشیپ

اقل 4106قوش 

ناوارف 4106تیمها 

لاح ره  رد  ترایز  4107بابحتسا 

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  4108نیتسخن 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  4111یسررب 

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  4113یسررب 

ترایز 4113نیتسخن 

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  4116ایآ 

تداهش زا  سپ  زور  4119لهچ 

نیعبرا زور  4119نییعت 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  4120لاوقا 

لوا نیعبرا  4120ناقفاوم 

لوا نیعبرا  4123نافلاخم 

4127نافقوتم

دقن يوزارت  رد  هاگدید  4127ود 

البرک رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  یگنوگچ  4127یسررب 

لوا نیعبرا  رد  تشگزاب  مدع  رب  يرون  ثدحم  لیالد  4130یسررب 

ینامز يراگزاسان  ثداوح و  4130ریس 

فیلکت بسک  يهمان  4130لاسرا 

ماش رد  تیب  لها  يههام  کی  4131تماقا 

ینامز 4133يراگزاسان 

یخیرات ياهباتک  رد  ارجام  رکذ  4133مدع 

رفص متسیب  رد  هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  4134تیاور 
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تیاور رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  رکذ  4135مدع 

یناطلس هار  زا  تیب  لها  4135تکرح 

؟ دشاب رئاز  نیتسخن  دیاب  رباج  4137ارچ 

راک 4138ماجنارس 

تشگزاب ناکما  رب  ییابطابط  یضاق  دیهش  لیالد  4139یسررب 

4140ترهش

یخیرات 4140دهاوش 

لیقع ياهبرع  ریس  قارع و  ماش و  نیب  میقتسم  هار  4140دوجو 

بیلص ياهبرع  4141ریس 

هیواعم گرم  زا  نداد  ربخ  رامت و  مثیم  4141نایرج 

هنیدم هب  هیواعم  گرم  ربخ  4141ندیسر 

ماش هب  هفوک  زا  هرکبوبا  تشگرب  4142تفر و 

راتخم ییاهر  4143نایرج 

هعیبر نب  رماع  4143نایرج 

البرک هب  هکم  زا  نیسح  ماما  تکرح  4143ریس 

رفص لوا  رد  ماش  هب  تیب  لها  4144دورو 

جح كرد  هفینحوبا و  دیشرلا و  4145نوراه 

یطابسا نارزیخ  4146نایرج 

رتشا کلام  4146نایرج 

همثره نب  ییحی  4146نایرج 

ییابطابط یضاق  دیهش  يریگ  4147هجیتن 

لوا نیعبرا  رد  لوصو  تاقالم و  نیب  4148همزالم 

رگید یهاگدید  4148ینخس و 

 ( هینیسحلا صئاصخ  زا  ياهدیزگ   ) بیس يوب  ثیدح  - 324151
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باتک 4151تاصخشم 

4151همدقم

رادرب ياهشوت  رخآ ، سفن  نیا  4154رد 

اجر فوخ و  4155تالاح 

شاب راودیما  سفن  4156يا 

البرک نیمز  هب  دورو  4157ماگنه 

ربمغیپ ناماد  رد  4158نیسح 

دروآیم بلق  تقر  همه  يارب  نیسح  4158دای 

دیامن رثوک  تیاقس  ترضح ، نآ  4159رئاز 

دراد تفص  هدراهچ  نیسح ، يرادازع  4160سلاجم 

نیسح نایرگ  ملاع  4161همه 

نیسح ماما  يهدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  4162تایصوصخ 

4163تعاجش

4163ءایح

اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  تادابع  تایصوصخ  4164رد 

یندب 4164تادابع 

لیلد جنپ  هب  هراوخریش  لفط  4164نفد 

لام ندب و  4165تاکز 

مالسا رد  داهج  اب  نیسح  ماما  داهج  يهناگهدزیس  4165ياهزایتما 

نیکسم میتی و  4168ماعطا 

ماحرا دالوا و  4168تفطالم 

یبلق 4168تادابع 

یبلق 4168تادابع 

4168نیقی
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4169اضر

4169تواخس

4169تعاجش

ملح بلق و  4170نانیمطا 

تورم قلخ ، 4170نسح 

4170تریغ

ربص 4171تعانق و 

نیسح رب  لوسر  ترضح  4172يهیرگ 

ربص هب  نیسح  4172تیصو 

دنتسیرگ ماما  هک  4173یعضاوم 

نیسح ماما  هب  تبسن  هیهلا  فاطلا  صوصخ  4174رد 

دومن اطعا  نیسح  هب  دنوادخ  هک  4174یبآ 

بآ زا  نیسح  نتخاس  4175مورحم 

دوب هدومن  ریثأت  ترضح  نآ  وضع  راهچ  رد  4176یگنشت 

دومن اطعا  نیسح  هب  دنوادخ  هک  4176یکاخ 

وا دای  اب  کشا  ندش  يراج  ترضح و  نآ  يارب  لد  عوشخ  تایصوصخ  4179رد 

هیرگ يارب  زا  ینطاب  أشنم  4180رد 

ظوحلم ببس  هب  4180هیرگ 

ظوحلم ببس  نودب  4186هیرگ 

تسا هیرگ  رب  ثعاب  هک  هیجراخ  بابسا  4187رد 

اکب نزح و  ببس  مرحم ، هام  4189لوخد 

ترضح نآ  رب  هیرگ  عزج و  تقر و  تیفیک  4190رد 

ترضح نآ  رب  تبیصم  رکذ  يارب  سلاجم  نایب  4192رد 

ترضح نآ  رب  لوسر  ترضح  یناوخ  4193هیثرم 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  4198کشا و 

ترضح نآ  رب  هیرگ  سلاجم  صاوخ  4198رد 

هیرگ صاوخ  4199رد 

هیرگ لئاضف  4200رد 

هیرگ باوث  رجا و  4201رد 

دنک نیسح  رب  هیرگ  هک  یمشچ  تازایتما  4204رد 

مولظم ماما  رب  دوشیم  يراج  هک  یکشا  صاوخ  4204رد 

باوث رجا و  همه  نیا  رس  4205رد 

ترضح نآ  ترایز  يهصاخ  4207لئاضف 

دیزیرب کشا  مشچ ، ود  4209يا 

ترضح نآ  ترایز  يهبیجع  لئاضف  4210رد 

4210هراشا

یلع نب  نیسح  راوز  4211دنیاجک 

رشحم هب  ارهز  ترضح  ندش  دراو  4212تیفیک 

رشحم هب  نیسح  ماما  ندش  دراو  4213تیفیک 

راوز يارب  زا  هصاخ  4214تافص 

ترضح نآ  ترایز  رد  هناگتفه  4215ياهکیبل 

هصوصخم روما  يارب  ترضح  ياههثاغتسا  باوج  رد  4215اهکیبل 

شدوخ تالاح  يارب  ترضح  ياههثاغتسا  باوج  رد  4216کیبل 

مه هب  رکشل  ود  ندش  4216لباقم 

گنج عوقو  4217عقوم 

نارای ندش  هتشک  تقو  4217رد 

داتفا كاخ  رب  هک  یتقو  4218رد 

مرگ كاخ  يور  رب  رادمخز  ندب  4218اب 
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شلتق يارب  زا  نمشد  ندش  4218ایهم 

تداهش تلاح  4219رد 

ترضح نآ  ياضعا  زا  کی  ره  4219ترایز 

دیجم هللا  مالک  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  4220رد 

تسا نیسح  مولظم ، زا  4220دارم 

ترضح نآ  هب  نآرق  زا  تسا  قلعتم  هک  4222یتافص 

مارحلا هللا  تیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  4223رد 

نیسح يارب  زا  هبعک  تامارک  لئاضف و  4223عیمج 

بیس يوب  4224ثیدح 

لایع كرت  هب  رومأم  البرک  رد  نیسح  ماما  و  هکم ، رد  لیلخ  4226ترضح 

هکئالم هب  تبسن  ترضح  نآ  تایصوصخ  4227رد 

دناتمدخ هب  لوغشم  هک  4227ياهکئالم 

ماظع يایبنا  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  4229رد 

4229هراشا

میهاربا 4230باب 

بوقعی 4230باب 

فسوی 4231باب 

حلاص 4232باب 

لاحترا لوزن و  تقو  رد  ییحی  ندرک  4232دای 

مولظم ییحی  زا  مولظم  نیسح  تبیصم  4232تیمظعا 

ریشمش بحاص  نیسح  اصع و  بحاص  4234یسوم 

ارهز دنزرف  نیسح  و  میرم ، دنزرف  4235یسیع 

البرک هب  تیب  لها  4236دورو 

لیقع نب  ملسم  4237یبیرغ 
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نیسح رهم  رپ  ناماد  رد  نازیر  کشا  4239رح ،

وا تبقاع  نسح  رح و  زا  ابیز  راک  4239ود 

مالسلا هیلع  ماما  رب  هدراو  بئاصم  4240رکذ 

4240هراشا

سابع ترضح  4241تداهش 

سابع قارف  رد  4243ماما 

نادنزرف يارب  نینبلا  ما  4244هیثرم 

ربکا یلع  نتفر  نادیم  4245هب 

نسحلا نب  مساق  4248تبیصم 

رغصا یلع  4249تبیصم 

نسحلا نب  هللادبع  4251تبیصم 

عادو 4251تبیصم 

ترضح اب  ماما  کچوک  رتخد  4252عادو 

ترضح تداهش  4253تبیصم 

ردارب يهتشک  رانک  4254بنیز ،

ترضح نآ  رهطم  رس  4256تبیصم 

هفوک رد  تیب  لها  4257تبیصم 

؟ تشذگ هچ  هار  نایم  4258رد 

4259راعشا

ارهز شردام  ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  4259نابز 

ربمغیپ شدج  ربق  رس  رب  موثلک  ما  ترضح  لاح  4260نابز 

ماش ات  البرک  4260ناتساد 

ماما نارتخد  زا  یکی  لاح  4268نابز 

نیسح رخآ  4268عادو 
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نیسح نابیرغ  4270ماش 

رغصا یلع  گوس  رد  یعابر  4270دنچ 

رغصا یلع  4271يهحون 

مهدزای بش  4271يهحون 

مهدزای زور  رصع  رد  ردارب  اب  بنیز  ترضح  4272عادو 

ردپ شعن  رس  رب  هنیکس  ترضح  لاح  4272نابز 

نوخ 4273فحصم 

ردپ رهطم  رس  رانک  رد  هیقر  لاح  4274نابز 

ماما ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  4274نابز 

ارهز شردام  ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  4275نابز 

ربمغیپ شدج  ربق  رس  رب  موثلک  ما  ترضح  لاح  4275نابز 

دروخ بآ  کشم  هب  ریت  هک  ینامز  سابع  لاح  4276نابز 

سابع ردام  نینبلا ، ما  4277نابز 

البرک تبیصم  رد  یناشاک  مشتحم  دنب  4278عیجرت 

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  هصالخ   ) رون هار  نارگتیاده  - 334284

باتک 4284تاصخشم 

4284راتفگشیپ

4285همانیگدنز

هتسجخ 4286دولوم 

ربمایپ زا  سپ  نیسح  4290ماما 

نیسح ماما  4294عضوم 

یقالخا گرزب  4298ياهیگژیو 

راوگرزب 4298هدنشخب و 

نافیعض 4299روای 
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يروالد 4300تعاجش و 

دباع 4301يدهاز 

میکح 4302رابدرب 

ارس ههیدب  4302رونخس 

اروشاع 4304مایق 

یتنطلس تموکح  4304هیواعم و 

یثوروم 4305قح 

تشون 4310یپ 

( عوضوم لماش 45   ) ناگرزب مالک  رد  نیسح  ماما  هریس  لیاضف و  - 344311

باتک 4311تاصخشم 

4311همدقم

نیسح ماما  4313لیاضف 

یهلا يایبنا  رب  نیسح  ماما  زاتمم  4321تایصوصخ 

نانمشد نابز  زا  نیسح  ماما  4328لیاضف 

نآرق رد  یلع  نب  نیسح  ماما  4337يامیس 

ءادهشلادیس ترضح  یسامح  4342تیصخش 

نایفوک 4346توعد 

دیزی اب  تعیب  4350در 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  4356رما 

تداهش داهج و  هب  نیسح  ماما  قایتشا  4364یهاگآ و 

ینیسح تضهن  یگنادواج  4372زمر 

ینیسح تضهن  ياهراعش  مایپ و  4381یگژیو 

مالسا رگایحا  نیسح  ماما  4383تضهن 

نیسح ماما  تضهن  رد  غیلبت  نوگانوگ  ياه  4388هبنج 
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ینیسح بتکم  ياه  4391یگژیو 

اروشاع زا  لبق  نیسح  ماما  يدابع  4394هریس 

تاجانم زامن و  بش  اروشاع ، 4401بش 

اروشاع رهظ  رد  نوخ  زامن  4403هماقا 

نیسح ماما  تمارک  4409ششخب و 

تعاجش هبترم  نیرتالاو  بحاص  4417نیسح 

یمالسا قالخا  شیامن  هنحص  4420البرک 

یهلا تریغ  رهظم  4428نیسح 

سفن تزع  رهظم  4430نیسح 

اروشاع تضهن  ياه  4435سرد 

نیسح ماما  نارای  باحصا و  صیاصخ  4442لیاضف و 

نیسح قطنم  ربارب  رد  نمشد  4452تسکش 

متس روج و  ياه  هاگتسد  هیلع  اه  مایق  اه و  تضهن  4456داجیا 

اروشاع هثداح  تضهن و  تیهام  4464لیلحت 

نیسح ماما  لتاق  دیزی  دیلپ  4472تیصخش 

اروشاع بش  رد  بنیز  ترضح  4479لاح 

تراسا ات  اروشاع  رصع  زا  بنیز  ترضح  تیصخش  4481یلجت 

اروشاع هصرع  نانز  4491ریش 

اروشاع تضهن  غیلبت  رد  داجس  ماما  ریطخ  4494تلاسر 

يرادازع تنس  هماقا  اروشاع و  گنهرف  يایحا  4502هفسلف 

نیسح ماما  بیاصم  رب  نتسیرگ  4516هفسلف 

اه مایق  ریاس  اب  نیسح  ماما  تضهن  4529هسیاقم 

ینیسح تضهن  هعاشا  رد  نوخ  4534ریثأت 

اروشاع رد  تافیرحت  4540یسررب 
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اروشاع ترایز  تاکرب  4547راثآ و 

نیسح ماما  هب  لسوت  4550تاکرب 

البرک كاپ  تبرت  4554تسادق 

ینیسح هاگراب  البرک ؛ ترایز  4563تلیضف 

نیموصعم 4569نانخس 

نیسح ماما  نانخس  هبطخ و  زا  يا  4570هدیزگ 

بنیز ترضح  هبطخ  زا  يا  4572هدیزگ 

نیسح ماما  تامارک  4573تازجعم و 

( نیسحلاتاراثل ای  همجرت   ) مالسلاهیلع يدهم  ترضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  - 354586

باتک 4586تاصخشم 

4586هعیلط

رون هب  يا  4590هچیرد 

ادهش 4592ترایز 

هیحان 4598ترایز 

اروشاع زور  رد  4605ترایز 

تدالو زور  4608ترایز 

اروشاع 4610ترایز 

ییحی ترضح  هب  4612تهابش 

ردارب ود  تماما  4615راصحنا 

تداهش 4615تمکح 

تبرت 4617تفارش 

تبرت اب  4617ءافش 

نیسح ماما  ترایز  4618تفارش 

ترایز 4621زامن 
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البرک 4622ياشگهار 

نارئاز 4623نابهاگن 

اعد 4625راثآ 

ۀینیسحلا تائیهلا  یلإ  - 364625

باتکلا 4625ۀیوه 

4625ۀعیلطلا

رشانلا 4626ۀملک 

مالسلا مهیلع  ۀمئألا  روبقو  4627ۀعیشلا 

مالسلا مهیلع  مهدقارمب  ندملا  4628عسوت 

ۀفرشملا دهاشملا  یف  ۀمیقملا  تائیهلا  صخت  4628ایاصو 

مامإلا 4628ۀفرعم 

ۀمعنلا 4629رکش 

ۀینیدلا مولعلا  بالط  4629ۀلق 

ۀینیسحلا 4629سلاجملا 

سلاجملا 4630رامث 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  4630خیسرت 

ۀلئاعلاو ۀینیسحلا  4631سلاجملا 

موصعملا 4631ۀفرعم 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  نم  4632تاحفن 

ۀماع تائیهلا  4633یلإ 

میکحلا نآرقلا  يده  4633نم 

سانلل مالسإلا  4633فیرعت 

مالسلا مهیلع  نیموصعملا  ۀمئألا  عابتا  4634موزل 

میرکلا نآرقلا  میلعتب  ًاریثک  4634مامتهالا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


ةرهطملا ۀنسلا  يده  4634نم 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  4634رشن 

همیلعتو نآرقلاب  4634مامتهالا 

نیدلا یف  هقفتلا  سلاجم  4634ۀماقإ 

موصعملا مامإلا  ۀفرعم  4635موزل 

ۀینیسحلا سلاجملا  ۀماقإ  4635ةرورض 

نیموصعملا روبق  ةرایز  4635لئاضف 

4636شماوهلا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  - 374638

باتک 4638تاصخشم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ات  دیزی  اب  مدرم  تعیب  متفه  یس و  شخب  4638هیقب 

4638هراشا

مالسلا مهیلع  مشاه  ینب  4663هزرابم 

مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  تداهش  هراب  رد  متشه  یس و  4703شخب 

تازجعم زا  یضعب  هنیدمب و  تیب  لها  عوجر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  نایرج  هب  عجار  مهن  یس و  4708شخب 

4708هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هراب  رد  4735فالتخا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  4736نایرج 

هنیدم هب  تیب  لها  عوجر  ]4737

([ ع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  تازجعم  زا  یخرب  عوقو  نایب  ]4751

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نیمز  نامسآ و  هیرگب  عجار  ملهچ  4762شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  رهطا  همطاف  ناربمایپ و  هکئالم و  هجض  هراب  رد  مکی  لهچ و  4768شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  ادخ  ربمایپ  نداد  ربخ  هریغ و  هملس و  ما  باوخ  هب  عجار  مود  لهچ و  4770شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  ناینج  هحون  هراب  رد  موس  لهچ و  4771شخب 
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دناهدورس مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هک  يراعشا  هیثرم و  هب  عجار  مراهچ  لهچ و  4774شخب 

تخادنا ریخأتب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  باذع  ادخ  ارچ  هکنیا  هراب  رد  مجنپ  لهچ و  4775شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  يویند  باذع  هب  عجار  مشش  لهچ و  4777شخب 

دندرک دیزی  اب  هک  یئاهتجح  مامتا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نامز  لها  نادنواشیوخ و  لاوحا  هراب  رد  متفه  لهچ و  4792شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانز  نادنزرف و  دادعتب  عجار  متشه  لهچ و  4796شخب 

یفقث هدیبع  وبا  نب  راتخم  لاوحا  هراب  رد  مهن  لهچ و  4798شخب 

4798هراشا

امن نبا  راثآ  حرش  4809هلاسر 

4809هراشا

راتخم لاوحا  زا  یتمسق  بسن و  بسح و  هراب  رد  مکی  4811عوضوم 

وا جورخ  درص و  نب  نامیلس  رکشلب  عجار  مود  4817عوضوم 

عیطم نبا  اب  لاتق  هراب  رد  موس  4824عوضوم 

4824هراشا

تشک ار  نانآ  راتخم  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  4829نیلتاق 

دایز نبا  دعس و  نبا  لتقم  هراب  رد  مراهچ  4830عوضوم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رب  ءافلخ  روج  هراب  رد  مهاجنپ  4831شخب 

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  ياه  هصق   ) قشع هولج  - 384845

باتک 4845تاصخشم 

4845همدقم

 ( قشع تیالو   . ) 14846

 ( یسیونشوخ هقباسم   . ) 24848

 ( لاعتم دنوادخ  يدیع   . ) 34849

 ( شنیرفآ تنیز   . ) 44849

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يداش  مغ و   . ) 54850
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( وضو میلعت   . ) 64850

ردام زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو   . 74851

 ( بیهن  . ) 84851

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  هب  ناراب   . ) 94853

( رذوبا تعیاشم   . ) 104854

 ( يزوریپ نیلوا   . ) 114854

( اتکی ییا  هرطاخ   . ) 124854

 ( ناراهب نیشنمه   . ) 134855

 ( ششخب ناسحا و   . ) 144855

( دنوش هتشک  هیواعم  ناوریپ  یتقو   . ) 154856

 ( ضیرم يافش   . ) 164857

 ( توعد ود   . ) 174857

 ( هدرم تیصو   . ) 184858

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بقانم   . ) 194858

( درس گنج   . ) 204860

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رازم  رب   . ) 214863

( وگتفگ نیرخآ   . ) 224863

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  همان  تیصو   . ) 234864

 . . . ( اه و همان   . ) 244864

( افو یب  نارادافو   . ) 254866

 ( قشع رفس   . ) 264872

 ( قشع يداو   . ) 274878

لوا 4878تمسق 

مود 4882تمسق 
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موس 4887تمسق 

اهتشون 4891یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  4895هرابرد 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  مالسلا /) هیلع   ) نیسح ماما  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
موس 4-61ق. ماما  ع ،   ) یلعنبنیسح عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
BP41/4/ر46ف8 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 

ینیسح نیعبرا  ياهینتسناد  - 1

باتک تاصخشم 

7770-76 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
اضر یمرکا  هسانشرس : 

اضر یمرکا  ینیسح  نیعبرا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
ص 7. ریت 1376 :)  4  ) تاعالطا هلاقم ، :  اشنم 

اروشاع مایق  رگفیصوت :  نیعبرا  رگفیصوت : 
مالسا خیرات  رگفیصوت : 

نیعبرا

همدقم

نینسح  ینیما  روپ  نیما  دمحم  البرک ) هب  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ  )
هتفرگ رارق  ناققحم  یسررب  قیقحت و  دروم  فلتخم  بناوج  زا  هک  تسا ،  فط  يهعقاو  نیرتثحبرپ  زا  یکی  ینیسح  نیعبرا  یلاعت  همـسب 

عماـج و رتهدـنزرا و  ياهـشهوژپ  ناـمز  تکرح  اـب  تسا و  هدـیدرگ  هئارا  هنیمز  نیا  رد  ییاـهبنارگ  ياـهدروآ  تسد  راـثآ و  نونکاـت  و 
لضاف و ققحم  هک  تسا  یقیقحت  هدـنزرا ،  تاقیقحت  نیا  يهلمج  زا  ددرگیم و  شوکتخـس  نارگـشهوژپ  يهعماـج  يهرهب  يرتلـماک 

يدنمهرهب هدافتسا و  لباق  ادج  و  هداد ،  ماجنا  مق  يهیملع  يهزوح  مانب  يالضف  زا  ینیماروپ  نیما  دمحم  ياقآ  ةزعألا  ةدمع  بانج  هوتـسن 
 - مق نیمآ .  هحورب ،  هدـیا  هتاضرمل و  هللا  هقفو  دـشابیم .  هجوت  دروم  ناـشیا  رگید  تاـقیقحت  يهعیلط  رد  هتفرگ و  رارق  ناـیوج  تقیقح 

مرحم 1424 ه تفرعم 15  يداه  دمحم 
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راتفگشیپ

یفاکشوم زور و  نآ  یعامتجا  یسایس  طیارش  یسررب  تسا ،  یسررب  لباق  نوگانوگ  يایاوز  زا  ینیـسح  تضهن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا سپ  تیبلها  شقن  نارای ،  يرادافو  مالسلاهیلع ،  نیسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رالاس  ریظنیب  ینیرفآ  شقن  مایق ،  زاس  رتسب  تانایرج 

تکرح ياتسار  رد  نآ  نتشگ  وگلا  تضهن ،  موادت  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  مالسلاهیلع و  نیدباعلا  نیز  ماما  يراذگریثأت  تداهش ، 
روخارف هب  کی  ره  نونکات  زابرید  زاو  هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ار  نارگـشهوژپ  يهشیدنا  نارگـشواک و  نهذ  رگید  عوضوم  اههد  خیرات و 

 ، نونکاـت لوا  نرق  زا  دـناهتخادرپ .  لـئاسم  لـیلحت  هب  یخرب  هدرک و  يروآدرگ  ار  یبلاـطم  دوخ  تشادرب  كرد و  دادعتـسا و  تیفرظ و 
يهعجاف دوخ ،  یخیرات  ياهثحب  نمـض  رد  ای  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مامالا  لتقم  باتک  شراگن  اب  ناـخروم ،  نادنمـشناد و  زا  نت  اـههد 

زا یکی  هنیدم ،  هب  اجنآ  زا  مالسلامهیلع و  تیبلها  تشگزاب  يهلئـسم  دناهدمآرب .  نآ  عیاقو  رکذ  هب  هدروآ و  ار  البرک  یندشن  شومارف 
دیدـجت رفـص و  هام  يهماگنه  هب  لاـس  ره  دراد ،  هارمه  هب  یخیراـت  تالکـشم  یخرب  نوچ  تسا و  ینیـسح  تضهن  خـیرات  مهم  لـئاسم 

تابثا یفن و  هب  یخرب  نآ و  یگنوگچ  هب  ياهدع  دتفایم و  اهنابز  رس  رب  نیعبرا ،  زور  رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دای  هرطاخ و 
زا ياهدـع  تسا و  تیمهارپ  رایـسب  دادـیور  نیا  هک  ییاـج  نآ  زا  دـنرذگیم .  نآ  راـنک  زا  رظنیب  تکاـس و  ياهدـع  دـنزادرپیم و  نآ 

هطقن زا  هک  مراودیما  تشاداو ،  مهم  نیا  نوماریپ  یبلاطم  شراگن  تارظن و  یسررب  دقن و  هب  ار  ام  اذل  دناهدز ،  ملق  نآ  يهرابرد  ناگرزب 
 . موش دنمهرهب  ناشیا  تاداقتنا  نارظنبحاص و  تارظن 

ینیماروپ نیما  دمحم 
هام 1381 تشهبیدرا  اب 12  ربارب  رفظملا 1423  رفص   / 29

اقل قوش 

 . تسا رادروخرب  يدرف  هب  رصحنم  تایـصوصخ  زا  عیفر و  رایـسب  دنلب و  یهاگیاج  ياراد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاپ  دقرم  ترایز 
 . تخادرپ میهاوخ  ثحب  نیا  نوگانوگ  يایاوز  هب  تایاور ،  زا  يریگ  هرهب  اب  شخب  نیا  رد 

؟  تسیک نیسح  ماما  رئاز  نیتسخن 

روبع البرک  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  زور  هس  يودع ،  يهتق  نب  نامیلـس  هک  دنکیم  تیاور  هشیاعنبا  زا  یلح ،  امننبا 
دورس :  ار  تایبا  نیاو  دومن  دوخ  یبرع  بسا  رب  هیکت  داتفا ،  ناشیا  هاگلتق  ياج  رب  شهاگن  نوچ  درک و 

دمحم  لآ  تایبأ  یلع  تررم 
تلح  موی  اهلاثمأ  اهرأ  ملف 

ۀضیرم  تحضأ  سمشلا  نأ  رت  ملأ 
ترعشقا  دالبلا  نیسحلا و  دقفل 
ۀیزر  اوحضأ  مث  اءاجر  اوناک  و 

تلج  ایازرلا و  کلت  تمظع  دقل 
اهرقف  یطعنف  سیق  انلأست  و 
تلز  لعنلا  اذا  سیق  انلتقت  و 
انءامد  نم  ةرطق  ینغ  دنع  و 
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تلح  ثیح  اهب  موی  مهبلطنس 
اهلهأ  رایدلا و  هللا  دعبی  الف 

تلخت  مغرب  مهنم  تحبصأ  نا  و 
مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  ناف 

تلذف  نیملسملا  باقر  لذأ 
هدقفل  ءاسنلا  یکبت  تلوعأ  دق  و 
[ . 1  ] تلص هیلع و  تحان  انمجنأ  و 

 ، ریز بلاطم  هب  هجوت  اب  نخـس  نیا  یلو  تسناد ؛  ۀتق  نب  نامیلـس  دیاب  ار  رئاز  نیتسخن  تیاور ،  نیا  ربانب  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
لقن امننبا  اهنت  ار  تیـصوصخ  نیا  اب  لقن   . 2 تسا .  هدناسانـشن  هتخانـشن و  ناونع  نیا  هب  ار  وا  یـسک  نونکات   . 1 تسین :  شریذـپ  لباق 
نیعم ار  نآ  نامز  هکنآ  نودب  دـناهدومن ،  هدنـسب  البرک  رد  وا  راعـشا  هیثرم و  رکذ  هب  ناسیون ،  خـیرات  یخرب  هک  یلاح  رد  تسا ؛  هدرک 
رظان تیاور ،  نیا   . 3 [ . 3  . ] دنیامن حیرـصت  نآ  نامز  ناکم و  هب  هکنآ  نودب  دـناهدرک ،  لقن  ار  وا  تایبا  اهنت  ناشیا  رتشیب  و  [ 2  ] دنزاس

ۀتق نب  نامیلـس  رم  تسا :  نیا  هدروآ  اـمننبا  هک  یتراـبع  نوـچ  دـنکیم ؛  قرف  تراـیز  ناوـنع  اـب  نیا  تسـالبرک و  زا  نامیلـس  روـبع  هب 
؛ . . .  أشنأ و  ۀـیبرع ،  هل  سرف  یلع  أکتاف  مهعراصم ،  یلا  رظنف  ثالثب ،  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  دـعب  ءـالبرکب  میمت  ینب  یلوم  يودـعلا 

دنکفا و هاگن  ناشتداهش  هاگیاج  هب  تشذگ و  البرک  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  زور  هس  تشذگ  زا  سپ  يودع  يهتق  نب  نامیلس 
دـصق هب  هک  تسا  نآ  زا  معا  سدـقم  ناـکم  نآ  زا  روـبع  و  [ . 4  . . . ] دورـس نینچ  دوب ،  هدوـمن  هیکت  دوـخ  یبرع  بسا  هب  هک  یلاـحرد 
بقاوع دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جنر  ترـضح ،  نآ  ربق  ترایز  دصق  هب  هک  تسا  یـسک  لمع  زا  ریغ  نیا  دشابن و  ای  دـشاب  ترایز 
نیـسح ماما  صخـش  توعد  هک  وا  دوشیم ،  نشور  زین  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  لاح  بلطم ،  نیا  هب  هجوت  اـب  درخب .  ناـج  هب  ار  راـک  نیا 
رکـشل رد  روضح  زا  هدومن و  ار  یفرطیب  تیاعر  دوب  هتـسناوت  یگنرز  اب  دوخ  نامگ  هب  دوب و  هتفریذـپن  یناسر  يرای  يارب  ار  مالـسلاهیلع 

هفوک زا  دیسرت و  دوخ  ناج  رب  دش ،  تساوخزاب  دایزنبا  يوس  زا  هک  یماگنه  البرک ،  زادگناج  يهعقاو  زا  سپ  دنز ،  زابرـس  زین  دایزنبا 
یلو [ 5  . ] دورـس ار  يراعـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هب  ندناسرن  يرای  زا  ینامیـشپ  تیاهن  اب  دمآ و  البرک  هب  درک و  رارف 
ربـق تراـیز »  . » مینادیمن اـقیقد  ـالبرک  رد  ار  وا  روضح  ناـمز  نآ  رب  نوزفا  تخاـس .  قبطنم  وا  رب  ار  رئاز »  » فیرـش ناونع  ناوـتیمن  زاـب 

 ، دنتفای ار  رهطم  داسجا  نفد  قیفوت  هک  ار  دسأینب  نایب ،  نیا  اب  و  نآ .  زا  شیپ  هن  تسا ،  رهطم  دسج  نفد  زا  سپ  اهنت  مالسلاهیلع  نیسح 
تفارـش هک  تسناد  یـسک  نیتسخن  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  دـیاب  بلاـطم ،  نیا  هب  هجوت  اـب  تسناد .  قوف  ناونع  رد  لـخاد  ناوتیمن 

اب مالـسلاهیلع ،  نیـسحلا  هللادبعابأ  نادیهـش ،  رالاس  ربق  ترایز  دصق  هب  هک  تسا  یـسک  وا  نوچ  تسا ؛  هدومن  ادـیپ  ار  ناونع  نیا  بسک 
ناگرزب زا  يرایسب  هک  نانچ  دمآ ؛  البرک  هب  هنیدم  زا  زور ،  یسایس  تخس  رایسب  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوخ و  ینـس  تلوهک  هب  هجوت 

هللادبع نب  رباج  هیف  درو  يذلا  مویلا  وه  رفـص . . . -  هنم -  نیرـشعلا  مویلا  یف  و  دیامرفیم :  دیفم  خیـش  دناهدومن .  حیرـصت  بلطم  نیا  هب 
هللادـبع یبأ  اندیـس  ربـق  ةراـیزل  ءـالبرک ،  یلا  ۀـنیدملا  نم  هنع  یلاـعت  هللا  یـضر  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  بحاـص  يراـصنألا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رای  يراصنا ،  هللادبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  رفص ،  هام  متسیب  سانلا ؛  نم  هراز  نم  لوأ  ناکف  مالسلاهیلع ، 
ترضح نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تفر و  البرک  هب  هنیدم  زا  مالسلاهیلع ،  هللادبعابأ  ترضح  ربق  ترایز  دصق  هب  هلآ ، 

نیدلا یضر  خیش  [ ، 8  ] یلح يهمالع  [ ، 7  ] یسوط خیش  دناهدرک .  لقن  نادنمشناد  ناملاع و  زا  يرایـسب  ار  بلطم  نیا  و  [ . 6  . ] تفاتش
ریثم [ 1  . ] دنانادنمـشناد نیا  يهلمج  زا  يرون  ثدحم  [ 11  ] یسلجم يهمالع  [ ، 10  ] یمعفک خیش  [ ، 9  ] یلح رهطم  نب  فـسوی  نب  یلع 

ص ج 3 ،  ةدوملا ،  عیبانی  ص 233 ؛  فوهللا ،  ص 272 ؛  صاوخلا ،  ةرکذت  [ 2  . ] ص 293 ج 45 ،  راونألاراحب ،  ص 110 ؛  نازحألا ، 
باسنأ ص 121 ،  نییبلاطلا ،  لتاقم  ص 92 ؛  عوبطملا ، ) ریغ  مسقلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت   ، ) يربکلا تاقبطلا  [ 3  . ] 100
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مالعأ ریس  ص 447 ؛  ج 6 ،  لامکلا ،  بیذهت  ص 64 ؛  ج 3 ،  بهذلا ،  جورم  ص 117 ؛  ج 4 ،  بقانملا ،  ص 420 ؛  ج 3 ،  فارشألا ، 
؛  ص 213 ج 8 ،  ۀیاهنلا ،  ۀـیادبلا و  ص 345 ؛  ج 4 ،  رکاسعنبا ،  بیذـهت  ص 379 ؛  ج 1 ،  باـعیتسالا ،  ص 318 ؛  ج 3 ،  ءـالبنلا ، 

نیا ار  يو  راعشا  ص 270  صاوخلا ،  ةرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  [ 5  . ] ص 110 نازحألا ،  ریثم  [ 4  . ] ص 33 ج 2 ،  نیدقعلا ،  رهاوج 
تسا :  هدروآ  هنوگ 

ۀمطاف نب  دیهشلا  تلتاق  تنک  الأ  رداغ ***  يأ  رداغ  ریمأ  لوقی 
ۀمئال دهعلا  ثکانلا  اذه  ۀعیب  و  هلازتعا ***  هنالذخ و  یلع  یسفنو 

ۀمئان ددست  سفن ال  لک  الأ  هترصن ***  نوکأ  الأ  یمدنایف 
ۀمزال قرافت  نا  ام  ةرسح  وذل  هتامح ***  نم  نکأ  مل  نأ  یلع  ینا  و 

ۀمئاد ثیغلا  نم  ایقس  هرصن  یلع  اورزآت ***  نیذلا  حاورأ  هللا  یقس 
ۀمجاس نیعلا  ضفنی و  یشحلا  داکف  مهلاحم ***  مهلالطأ و  یلع  تفقو 

ۀمراضخ ةامح  اجیهلا  یف  تیلاصم  یغولا ***  یلا  اعارس  اوناک  دقل  يرمعل 
ۀمجاو کلذل  تحضأ  دق  ضرألا  یلع  ۀیقب ***  سفن  لک  یف  اولتقی  ناف 

ۀمقامق رهز  تاداس و  توملا  يدل  مهنم ***  لضفأ  نؤارلا  يأر  نأ  ام  و 
ۀمئالمب انل  تسیل  ۀطخ  عدف  اندادو ***  اوجری  املظ و  مهلتقیأ 

ۀمقان مکیلع و  انم  مقان  مکف  مهلتقب ***  انومتمغرا  دقل  يرمعل 
ۀملاظ قحلا  نع  تعاز  ۀئف  یلا  لفحجب ***  ریسأ  نأ  ارارم  مهأ 

ۀملایدلا .  فوحز  نم  مکیلع  دشأ  بیاتک ***  یف  مکترز  الا  اوفکف و 
ۀیوقلا ددعلا  [ 9  . ] ص 147 ناجرم ،  ؤلؤل و  لقن  ربانب  حالصلا ،  جاهنم  [ 8  . ] ص 730 دجهتملا ،  حابصم  [ 7  . ] ص 46 ۀعیشلا ،  راسم  [ 6]

 . ص 334 ج 101 ،  راونألاراحب ،  [ 11  . ] ص 489 یمعفک ،  حابصم  [ 10  . ] ص 195 ج 98 ،  راونألاراحب ،  ص 11 ؛  ص 219 ،  ، 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب 

یـسایس يرکف و  بوخ  رایـسب  ياـهیریگ  عضوم  زا  هک  تسا  مالـسا  ياـیند  مرتـحم  هتـسجرب و  رایـسب  ياهتیـصخش  زا  هللادـبع ،  نب  رباـج 
ءزج و  [ 1  ] مالـسلاهیلع ناـنمؤمریما  دوجو  فارطا  هدـمآ  درگ  نازاتـشیپ  زا  وا  تسا :  هدرک  تیاور  نینچ  یـشک ،  تسا .  هدوب  رادروـخرب 

وا دوب .  مالـسلامهیلع  تیبلها  ناوریپ  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هدنام  یقاب  سک  نیرخآ  و  [ 2  ] رفن داتفه  هورگ 
شیاصع رب  هیکت  هک  یلاح  رد  و  [ 3  ! ] ملعلا رقاب  يا  دزیم :  ادص  تسشنیم و  دجسم  رد  تشاد ،  رـس  رب  یهایـس  يهمامع  هک  یلاح  رد 

جاجح دوب ،  هدـش  درمریپ  نوچ  و  [ 4  . ] تسا رـشب  نیرترب  یلع  رـشبلا ؛  ریخ  یلع  تفگیم :  تشگیم و  هنیدم  ياههچوک  رد  دوب ،  هدز 
لماح مالـسلاهیلع و  یلع  نانمؤمریما  دوجو  فارطا  يهدـمآ  درگ  نازاتـشیپ  زا  وا  دـیوگیم :  يرون  ثدـحم  [ . 5  . ] تشادـن وا  هب  يراک 
حوـل ربـخ  رگتیاور  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادـبعابأ  ربـق  رئاز  نیتـسخن  مالـسلاهیلع و  رقاـب  ماـما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مـالس 

ارهز يهمطاف  دزن  ار  حول  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یباحـص  اهنت  وا  دوب و  ناماما ) تماـما  رب  دـنوادخ  صن  يهدـنرادربرد  )
ردقلا لیلج  رای  یباحـص و  وا  دیوگیم :  یمق  ثدـحم  [ . 6  . « ] دوب رامـشیب  یلیاضف  رگید و  یبقانم  ياراد  وا  دوب .  هدـید  مالـسلااهیلع 

تفر و ایند  زا  لاس 78  هب  يو  دوش .  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  وا ،  تلالج  مالـسلامهیلع و  تیبلـها  هب  وا  یگتـسویپ  دوب و  ربماـیپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  باکر  رد  ار  گنج  هدجه  وا  هک  تسا  لوقنم  ۀباغلادسأ  زا  تسا . . .  رایسب  دیامن ،  وا  لضف  رب  تلالد  هک  یتایاور 

ییوـخ هللا  تیآ  [ . 7  . . . . ] دـیدرگ روک  رمع  رخآ  رد  دـش و  رـضاح  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  باـکر  رد  ار  نیفـص  گـنجو  هلآ ، 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  دش و  رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ار  هوزغ  هدجه  و  [ 8  ] ردب گنج  وا  دـسیونیم : 
رقاـب ماـما  داجـس و  ماـما  نیـسح و  ماـما  نسح و  ماـما  ناراـی  زا  يو  دوب .  سیمخلا  ۀطرـش  هلمج  زا  ناـنمؤمریما و  ناراـی  نیرتهب  زا  هلآ و 

 : تسا هدرک  تیاور  يو  يهرابرد  ار  نخس  نیا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  حیحـص  دنـس  اب  ینیلک  دوب . . .  ردقلا  لیلج  مالـسلامهیلع و 
میرامـشیمرب ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  یگدـنز  ياهیگتـسجرب  لیاضف و  یخرب  اج  نیا  رد  [ . 9  . ] تسا هتفگن  غورد  رباج  هاـگ  چـیه 

رد نارضاح  زا  و  هبقع ،  مود  بش  نادهاش  زا  و  ناوضر ،  تیبلها  زا  يو  [ 11  . ] دندوب ادخ  لوسر  نارای  زا  ود  ره  شردپ  وا و  [ : - 10]
هک دوب  ینت  داتفه  يهلمج  رد  ردـپ  هارمه  دوبن ،  شیب  یکدوک  هک  وا  هبقع ،  نایرج  رد  [ . 12  . ] تسا هدوب  هرجـش  تعیب  قدنخ و  گنج 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  هک  تسا  یلاسنهک  وا  [ . - 13  . ] دندومن تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  اجنآ  رد 
دودـح 90 گرم  ماگنه  هب  و  [ 14  ] دوشیم هدرمـش  مالـسلامهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نانمؤمریما و 

تیاور ات 1540  ار  يو  ثیداـحا  یخرب  دـناهدومن .  ثیدـح  لـقن  يو  زا  يداـیز  يهدـع  هک  تسا  یناـیوار  زا  وا  [ . - 15  . ] تشاد لاـس 
[ . - 17  . ] تسا هدوب  ننـس  ناظفاح  ثیدح و  رد  نیرثکم  هلمج  زا  هک  دننکیم  دای  یـسک  ناونع  هب  يو  زا  ور ،  نیا  زا  و  [ 16  ] دناهدرمش

هب يو  یملع  یگتسجرب  [ . - 19  . ] دنادیم ایفـصا  زا  ار  وا  یقرب  و  [ 18  ] هدومن یفرعم  مالـسلامهیلع  تیبلها  هب  عطقنم  ار  يو  هدقع  نبا 
دنادیم نارسفم  يالجا  زا  ار  يو  نیما ،  دیس  موحرم  و  [ 20  ] هدومن یفرعم  دوخ  نامز  رد  هنیدم  یتفم  هیقف و  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  يدح 

[ . 21 . ]
اهتشون یپ 

 . ح 78 ص 38 ،  ج 1 ،  لاجرلا ،  ۀفرعم  رایتخا  [ 1]
 . ح 87 ص 41 ،  ج 1 ،  نامه ،  [ 2]
ح 88 .  ص 41 ،  ج 1 ،  نامه ،  [ 3]
 . ح 93 ص 44 ،  ج 1 ،  نامه ،  [ 4]

ح 195 .  ص 124 ،  ج 2 ،  نامه ،  [ 5]
 . ص 141 ج 1 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  رباج ؛  يهمجرت  ۀمتاخلا ، ) نم  ۀسماخلا  ةدئافلا   ) ص 580 ج 3 ،  لئاسولا ،  كردتسم  [ 6]

 . 140 ص 141 -  ج 1 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  [ 7]
بیذـهت ك :  ر .   ) تسا هدـیدرگ  رـضاح  ردـب  گنج  زج  ار  دـهاشم  یمامت  رباج  هک  تسا  هدرک  تیاور  حدـق  نب  هرامع  نب  هللادـبع  [ 8]

زین ردـب  رد  يو  هک  دـنیوگیم  یخرب  هک  دـنکیم  حیرـصت  ریثا  نبا  تسا ،  فـالتخا  دروم  هلئـسم  نیا  یلو  ص 448 ، ) ج 4 ،  لاـمکلا ، 
هلمج زا  دراد ،  تلـالد  بلطم  نیا  رب  نیقیرف  ياـهباتکرد  تاـیاور  یخرب  و  ص 257 ، ) ج 1 ،  ۀباغلا ،  دـسا  ك :  ر .   ) تسا هدوب  رـضاح 

ك ر .  « ) تسا هدوب  يرجش . . .  يدحا ،  يردب ،  وا   : » هک دنکیم  لقن  رباج  هرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  لقن  هب  یـسوط  خیش 
ك ر .   ) تسا هدناسریم  بآ  باحـصا  يارب  ردب  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  زین  يراخب  و  ص 534 ) ج 1 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  : 
 ، ج 4 ۀعیشلا ،  نایعا  ك :  ر .   ) دراد ردب  گنج  رد  يو  روضح  هب  حیرـصت  زین  یبلک  و  ح 2208 ، ) ص 207 ،  ج 2 ،  يراخبلا ،  خیرات  : 

ص 46 . )
 . ص 100 ثیدحلا ،  لاجر  مجعم  نم  دیفملا  ش 2026 ؛  ص 330 ،  ج 4 ،  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم  [ 9]

دییامرف .  هعلاطم  هدنراگن  رثا  مالسلاهیلع  نیسحلا  ةداهش  دعب  ام  باتک  رد  ار  نآ  لیصفت  [ 10]
 . ص 443 ج 4 ،  لامکلا ،  بیذهت  [ 11]

 . ص 336 ج 4 ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  [ 12]
 . ص 375 ج 5 ،  قشمد ،  خیرات  رصتخم  ح 1730 و 1731 ؛  ص 180 ،  ج 2 ،  ریبکلا ،  مجعملا  ص 51 ؛  ج 3 ،  تاقثلا ،  باتک  [ 13]
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ص 46 .  ج 4 ،  ۀعیشلا ،  نایعا  [ 14]
 . ص 337 ج 4 ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  [ 15]
ص 339 .  ج 4 ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  [ 16]

 . ص 257 ج 1 ،  ۀباغلا ،  دسا  [ 17]
ص 199 .  ج 1 ،  لاقملا ،  حیقنت  [ 18]

 . ص 46 ج 4 ،  ۀعیشلا ،  نایعا  [ 19]
 . ص 336 ج 4 ،  ءالبنلا ،  مالعا  ریس  [ 20]

ص 336 ج 4 ،  ۀعیشلا ،  نایعا  [ 21]

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  یسررب 

یهارمه قیفوت  هک  تسا  یتیصخش  میرک ،  نآرق  نارسفم  زا  یمالـسا و  مانب  نادنمـشناد  زا  یفوع ،  يهدانج  نب  دعـس  نب  ۀیطع  نسحوبا ، 
یمق ثدحم  موحرم  تسناد .  ترـضح  نآ  رئاز  نیمود  ار  وا  ناوتیم  تسا و  هتفای  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابأ  ربق  ترایز  رد  ار  رباج 

يدایز تایاور  وا  زا  دناهدومن و  لقن  تیاور  يو  زا  نارگید  شمعا و  هک  تسا  ثیدح  ملع و  نادرم  زا  یکی  یفوع  يهیطع   : » دیامرفیم
يو مان  باختنا   : - زا تسا  ترابع  گرزب  تیـصخش  نیا  لـیاضف  زا  یخرب  [ . 22  . « ] تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  تلیـضف  رد 

رب یمان  تسا ،  هدمآ  ایند  هب  نم  زا  يرسپ  تفگ :  ترضح  نآ  هب  شردپ  تفای ،  تدالو  يو  هک  یماگنه  مالسلاهیلع ؛  نانمؤمریما  طسوت 
ربق ترایز  قیفوت  دـنداهن - .  ماـن  ۀـیطع »  » ار وا  يور  نیا  زا  تسا .  دـنوادخ  يهداد  وا  هللا ؛  ۀـیطع  اذـه  دومرف :  ترـضح  نآ  راذـگب .  وا 

مـساق نب  دمحم  هب  جاجح  سراف ،  هب  هیطع  رارف  ثعـشا و  نبا  جورخ  زا  سپ  يراصنا - .  هللادبع  نب  رباج  هارمه  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس 
رس و يوم  نزب و  قالش  هبرض  دصراهچ  وا  هب  هنرگو  چیه ،  هک  درک  نعل  ار  بلاطیبا  نب  یلعوا  رگا  ناوخارف .  ار  هیطع  هک  تشون  یفقث 

ناج هب  دوخ  يالوم  يالو  رد  ار  تناها  لمحت  قالـش و  تابرـض  دز و  زاب  رـس  راک  نیا  ماجنا  زا  راضحا ،  زا  سپ  هیطع  نزب .  ار  وا  شیر 
یتئارق هاگن  اب  راب  داتفه  يریسفت و  دید  اب  راب  هس  ار  نآرق  نم   : » تسوا زا  نخـس  نیا  دوب .  ءزج  جنپ  رد  نآرق  ریـسفت  ياراد  وا  دیرخ - . 

[ . 23  . « ] متشاد هضرع  سابعنبا  رب 
( . اطع يهدام   ) ص 205 ج 2 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  [ 22]

( . اطع يهدام   ، ) ص 205 ج 2 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  [ 23]

ترایز نیتسخن 

هب يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هارمه  دنکیم :  لقن  یفوع  يهیطع  زا  شدنـس  هب  يربط  یلع  نب  دـمحم  مساقلایبا  نب  دـمحم  رفعجوبا  خـیش 
تارف رانک  هب  ار  دوخ  رباج  میدش ،  دراو  البرک  هب  هک  یماگنه  میدمآ .  نوریب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  دصق 

ادـخ رکذ  تشادیمرب  هک  یماگ  ره  تخاس .  وبـشوخ  ار  دوخ  تخادـنا و  شود  رب  ار  هلوح  هتـسب و  رمک  هب  گنل  درک .  لـسغ  دـناسر و 
تخادـنا و رهطم  ربق  رب  ار  دوخ  مدرک .  نانچ  راذـگب .  وا  ربق  رب  ار  مناتـسد  تفگ :  نم  هب  دیـسر .  ربق  کیدزن  هک  هاـگنآ  اـت  تفگیم ، 
؛  هبیبحا بیجی  بیبح ال  تفگ :  سپس  نیسح ، » !  ای   : » تفگ راب  هس  دمآ ،  شوه  هب  هک  یتقو  مدیشاپ .  وا  رب  بآ  يردق  داتفا .  شوهیب 

هتخیوآ تاهناش  تشپ و  رب  تندرگ  ياهگر  هکنآ  لاح  یهد و  خساپ  هنوگچ  تفگ :  هاگنآ  دهدیمن ؟  ار  شتـسود  خـساپ  تسود  ایآ 
ترایز هنوگ  نیا  دراد ،  يو  نامیا  لامک  زا  ناشن  هک  یتاملک  اب  ار  ترضح  نآ  نآ ،  زا  سپ  و  تسا ،  هداتفا  ییادج  ترـس  ندب و  نیب  و 

و ءاسکلا ،  باحـصأ  سماخ  و  يدـهلا ،  لیلـس  و  يوقتلا ،  فیلحنبا  و  نینمؤملا ،  دیـسنبا  و  نییبنلا ،  متاخنبا  کـنأ  دهـشأف  دـنکیم : 
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و نیقتملا ،  رجح  یف  تیبر  و  نیلسرملا ،  دیس  فک  کتذغ  دق  و  اذکه ،  نوکت  کل ال  ام  و  ءاسنلا ،  ةدیـس  ۀمطافنبا  و  ءابقنلا ،  دیـسنبا 
یف ۀـکاش  و ال  کقارفل ،  ۀـبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  نأ  ریغ  اتیم ،  تبط  و  اـیح ،  تبطف  مالـسالاب ،  تمطف  و  ناـمیالا ،  يدـث  نم  تعـضر 

ایرکز ؛  نب  ییحی  كوخأ  هیلع  یضم  ام  یلع  تیضم  کنأ  دهشأ  و  هناوضر ،  هللا و  مالس  کیلعف  کل ،  ةریخلا 
باحـصا نیمجنپ  تیادـه و  يهجیتن  يراکزیهرپ و  نامیپ  مه  وت  و  یتسه .  نانمؤم  دیـس  ناربمایپ و  متاخ  دـنزرف  وت  هک  مهدیم  تداهش 

داد تیاذغ  نالسرم  دیس  ناتسد  هکنآ  لاح  یشابن و  نانچ  هنوگچ  و  یناوناب ،  يهدیس  همطاف  يهداز  نابیقن و  دیـس  دنزرف  وت  و  ییاسک . 
هب بوخ  یتسیز و  بوخ  سپ  یتشگ .  ادـج  نآ  زا  مالـسا  اب  يدروخ و  ریـش  ناـمیا  يهنیـس  زا  یتفاـی و  شرورپ  ناراـکزیهرپ  نماد  رد  و 

هچنآ وت و  حیحـص  باختنا  رد  ار  يدـیدرت  کش و  چـیه  و  دریگیمن ،  شمارآ  وت  قارف  زا  نانمؤم  ياهلد  هچ  رگ  يدیـسر ،  یهالا  ياقل 
یهار نامه  رب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  داب .  ادـخ  ناوضر  مالـس و  وت  رب  سپ  دـهدیمن .  هار  دوخ  هب  تسوت ،  حالـص  ریخ و  نآ  رد  هک 

نادیهـش هب  باطخ  تخود و  رهطم  ربق  فارطا  هب  ار  شهاگن  هاگنآ  داـهن .  مدـق  نآ  رب  اـیرکز ،  دـنزرف  ییحی ،  تردارب  هک  یتفرگ  رارق 
اپ هب  ار  زامن  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  دـیدنکفا ! . . .  لحر  نیـسح  فارطا  رد  هک  یحاورا  يا  امـش  رب  مالـس  تفگ :  ـالبرک  تشدـلگ 

دیدومن یگدنب  ار  ادخ  دیتساخرب و  گنج  هب  نارفاک  اب  دیدرک و  رکنم  زا  یهن  دیدومن و  فورعم  هب  رما  دـیتخادرپ و  ار  تاکز  دـیتشاد و 
 . میتسه کیرش  دیداد  ماجنا  هک  هچنآ  رد  ام  هک  تخیگنارب !  يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  یسک  نآ  هب  مسق  دیدیـسر .  نیقی  دح  هب  هکنآ  ات 
رب هن  میدـمآ و  دورف  یتشد  رد  هن  میدرکن .  يراک  هکنآ  لاح  میکیرـش و  ناـنآ  اـب  اـم  هنوگچ  رباـج !  يا  متفگ :  وا  هب  دـیوگیم :  هیطع 

رباج دندش ؟ !  تسرپرـسیب  ناشنانز  میتی و  ناشنادنزرف  داتفا و  ییادج  ناشاهندـب  اهرـس و  نیب  نانیا  میدـیگنج و  هن  میتفر و  الاب  یهوک 
ناـنآ اـب  درادـب ،  تسود  ار  یموق  هک  سک  ره   : » دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدوخ  بیبح  زا  هیطع ،  يا  تفگ : 

يربماـیپ هب  ار  دـمحم  هـک  یـسک  هـب  مـسق  ددرگ » .  کیرـش  ناـشلمع  رد  درادـب  تـسود  ار  یموـق  راـک  هـک  سک  ره  ددرگ و  روـشحم 
هب ربخ  نیا  [ . 1  . . . ] ربب هفوک  ياههناخ  تمس  هب  ارم  تسا .  یکی  شنارای  نیـسح و  دصق  تین و  اب  نم ،  نارای  نم و  تین  هک  تخیگنارب 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  لآ  هب  تبـسن  ار  يو  تفرعم  تخانـش و  يافرژ  فرط  کی  زا  هک  ارچ  دزاسیم .  نشور  ار  رباج  تیعـضو  یبوخ 
هدومن یفرعم  نانیدیب  نادحلم و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نانمـشد  رگید ،  يوس  زا  و  هتخاس ،  راکـشآ  ار  وا  ترایز  بدا  نشور و  هلآ 

زا لقن  هب  رگید  یلیصفت  اب  ار  رباج  ترایز  یگنوگچ  سوواط  نب  دیس  تسا .  هتخاس  راکشآ  ار  يو  يربت  یلوت و  نازیم  یبوخ  هب  تسا و 
رهن رد  میدیسر ،  هیرـضاغ  هب  هک  یماگنه  مدوب .  هارمه  هللادبع  نب  رباج  اب  رفـص  هام  متـسیب  زور  رد  نم  تسا :  هدروآ  هنوگ  نیا  [ 2  ] اطع

 : متفگ يراد ؟  هارمه  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  يزیچ  ایآ  تفگ :  نم  هب  سپ  درک .  نت  هب  تشاد  هارمه  هک  یکاپ  نهاریپ  درک و  لسغ  بآ 
داتسیا و مالسلاهیلع  نیسح  كرابم  رس  ربارب  رد  داتفا و  هار  هب  هنهرب  ياپ  اب  داد و  رارق  دوخ  نت  رس و  رب  ار  نآ  زا  يرادقم  مراد ،  [ 3  ] دعس

مالسلا هللا  لآ  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگیم :  نینچ  هک  مدینـش  دمآ ،  شوه  هب  هک  یماگنه  داتفا .  ربق  يور  شوهیب  تفگ و  ریبکت  راب  هس 
مالـسلا تاباغلا ،  ثویل  ای  مکیلع  مالـسلا  تاداسلاةداس ،  اـی  مکیلع  مالـسلا  هقلخ ،  نم  هللا  ةریخاـی  مکیلع  مالـسلا  هللا ،  ةوفـص  اـی  مکیلع 

ثراو ای  کیلع  مالسلا  ءایبنألا ،  ملع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ،  هللا و  ۀمحر  هللادبعابأ و  ای  کیلع  مالـسلا  ةاجنلا ،  ۀنیفـس  ای  مکیلع 
حیبذ لیعامسا  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  هللا ،  لیلخ  میهاربا  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  هللا ،  یبن  حون  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ،  ةوفـص  مدآ 

مالسلا یفطصملا ،  دمحمنبا  ای  کیلع  مالسلا  هللا ،  حور  یسیع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ،  میلک  یـسوم  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، 
 ، لیتقلا نب  لیتق  ای  کیلع  مالسلا  دیهشلا ،  نب  دیهش  ای  کیلع  مالسلا  ءارهزلا ،  ۀمطافنبا  ای  کیلع  مالـسلا  یـضترملا ،  یلعنبا  ای  کیلع 
 ، ةاکزلا تیتآ  و  ةالصلا ،  تمقأ  دق  کنأ  دهشأ  هقلخ ،  یلع  هتجحنبا  هللا و  ۀجح  ای  کیلع  مالسلا  هیلونبا ،  هللا و  یلو  ای  کیلع  مالـسلا 

کنأ و  باوجلا ،  درت  و  مالکلا ،  عمست  کنأ  دهشأ  كودع ،  تدهاج  و  کیدلاو ،  تررب  و  رکنملا ،  نع  تیهن  و  فورعملاب ،  ترمأ  و 
نییبنلا دیس  كدجب  هللا  یلا  عفشتسأ  يدیس ،  ای  هللا ،  یلا  اعیفش  یل  نکف  اقاتشم ،  کترز  هیفصنبا ،  هیفص و  هبیجن و  هلیلخ و  هللا و  بیبح 

نیرخآلا ؛  نیلوألا و  نم  کیضغبم  کیئناش و  کیملاظ و  کیلتاق و  هللا  نعل  نیملاعلا ،  ءاسن  ةدیس  کمأب  و  نییصولا ،  دیس  کیبأب  و  ، 
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 . دیزگرب دوخ  قلخ  نایم  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  يا  امش  رب  مالس  ادخ .  ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالس  هللا .  لآ  يا  امـش  رب  مالس 
و هللادـبعابا .  يا  وت  رب  مالـس  تاجن .  یتشک  يا  امـش  رب  مالـس  اهلگنج .  ناریـش  يا  امـش  رب  مالـس  اهرورـس .  نارورـس  يا  امـش  رب  مالس 

يا وترب  مالس  ادخ .  يهدیزگرب  مدآ ،  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ .  ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  داب !  وت  رب  يدنوادخ  تکرب  تمحر و 
ثراو يا  وت  رب  مالـس  هللا .  حـیبذ  لیعامـسا  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  هللا .  لیلخ  میهاربا ،  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ .  ربماـیپ  حون ،  ثراو 

 . یضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یفطصم .  دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هللا .  حور  یسیع ،  ثراو  يا  وت  رب  مالس  هللا .  میلک  یـسوم ، 
ادخ و یلو  يا  وت  رب  مالس  هتشک .  دنزرف  يهتشک  ياوت  رب  مالس  دیهشدنزرف .  دیهش  يا  وت  رب  مالس  ارهز .  يهمطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
يدومن و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  شقلخ .  رب  وا  تجح  دـنزرف 
ار نم  خساپ  يونـشیم و  ار  نم  نخـس  وت  هک  مهدیم  تداهـش  یتساخرب .  داهج  هب  تنمـشد  اب  وت  یتشاد و  اور  یکین  تردام  ردـپ و  هب 

سپ متفاتش ،  وت  ترایز  هب  قایتشا  تلاح  اب  یتسه .  وا  يهدیزگرب  دنزرف  دنوادخ و  يهدیزگرب  بیجن و  تسود و  بیبح و  وت  یهدیم و 
نانز رورـس  وت  ردام  نایـصو و  دیـس  وت  ردـپ  ناربمایپ و  دیـس  وت  دـج ،  يهطـساو  هب  نم  نم !  ياقآ  شاب .  نم  عیفـش  دـنوادخ  هاـگرد  هب 

 . ناشرخآ ات  ناشیا  لوا  زا  ار ،  وت  نانمـشد  نایوگدب و  ناراکمتـس و  ناگدنـشک و  دنک  تنعل  دـنوادخ  مناهاوخ .  ار  تعافـش  نایناهج ، 
ربکا یلع  ربـق  تمـس  هب  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپـس  داـهن و  نآ  رب  ار  دوخ  يهنوگ  ود  تخادـنا و  ربـق  يور  رب  ار  دوخ  هاـگنآ 

أربأ و  مکتبحمب ،  هللا  یلا  برقتأ  کملاظ ،  هللا  نعل  کلتاق ،  هللا  نعل  يالومنبا ،  يالوم و  ای  کـیلع  مالـسلا  تفگ :  دـمآ و  مالـسلاهیلع 
اب ار !  وت  هب  يهدننک  متـس  دنک  تنعل  ادخ  ار !  وت  يهدنـشک  دنک  تنعل  ادخ  میالوم !  دنزرف  الوم و  يا  وت  رب  مالـس  مکودع ؛  نم  هللا  یلا 

دناوخ زامن  تعکر  ود  دیسوب و  ار  ربق  سپس  میوجیم .  يرازیب  دنوادخ  دزن  ناتنانمشد  زا  موشیم و  کیدزن  دنوادخ  هب  امـش  هب  یتسود 
ۀعیـش هلوـسر و  ۀعیـش  هللا و  ۀعیـش  اـی  مکیلع  مالـسلا  هللادـبعیبأ ،  ربـقب  ۀـخینملا  حاورـألا  یلع  مالـسلا  تفگ :  دوـمن و  نادیهـش  هب  ور  و 

یلع مکیلع و  مالسلا  راربأ ،  ای  مکیلع  مالسلا  نویدهم ،  ای  مکیلع  مالسلا  نورهاط ،  ای  مکیلع  مالسلا  نیـسحلا ،  نسحلا و  نینمؤملاریمأ و 
لحر هللادـبعابا  ربق  درگادرگ  هک  یحاورا  رب  مالـس  هشرع ؛  تحت  هتمحر  رقتـسم  یف  مکایا  هللا و  ینعمج  مکروبقب ،  نیفاـحلا  هللا  ۀـکئالم 
مالس ناکاپ .  يا  امش  رب  مالس  نیسح .  نسح و  نانمؤمریما و  ناعبات  وا و  يهداتسرف  ناوریپ  ادخ و  نایعیـش  يا  امـش  رب  مالـس  دناهدنکفا . 

نم دنوادخ  دندرگیم .  ناتیاهربق  درگ  رب  هک  يدنوادخ  ناگتشرف  رب  امش و  رب  مالس  ناکین .  يا  امش  رب  مالس  نارگ .  تیاده  يا  امش  رب 
دمآ و مالسلاامهیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع  ربق  تمـس  هب  نآ  زا  سپ  دناسر .  مه  هب  دوخ  شرع  ریز  رد  تمحر و  هاگیاج  رد  ار  امـش  و 

دقل دهـشأ  نینمؤملاریمأنبا ،  ای  کیلع  مالـسلا  یلع ،  نب  سابع  ای  کیلع  مالـسلا  مساقلاابأ ،  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  هداتـسیا  لاـح  رد 
اریخ خأ  نم  هللا  كازج  و  ۀبیطلا ،  کحور  یلع  هللا  تاولصف  کیخأ ،  ودع  كودع و  تدهاج  و  ۀنامألا ،  تیدأ  و  ۀحیـصنلا ،  یف  تغلاب 

ار ششوک  تیاهن  وت  هک  مهدیم  تداهش  نانمؤمریما .  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یلع .  نب  سابع  يا  وت  رب  مالـس  مساقوبا .  يا  وت  رب  مالـس   ؛
حور رب  يدـنوادخ  دورد  سپ  یتساخرب .  داهج  هب  تردارب  دوخ و  نمـشداب  يدروآ و  اج  هب  ار  تناـما  قح  یتسب و  راـک  هب  تحیـصن  رد 

درک و اعد  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  هاگنآ  دـهد .  تریخ  شاداـپ  يدومن ،  تردارب  هب  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  دـنوادخ  و  داـب .  وت  كاـپ 
هتـسویپ و رباج  هب  هیطع  هنوگچ  هک  تسین  نشور  هچ  رگ  دـمآ ؛  لیان  ترایز  فرـش  هب  هیطع  هارمه  رباج  تروص ،  ره  رد  [ . 4  ] تشگرب
هب زاجح  زا  رباج ،  هارمه  دشاب و  هدش  فرشم  جح  هب  لاس  نآ  رد  هیطع   . 1 دراد :  دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود  تسا و  هدیدرگ  رفس  مه 

تیاور رب  زین  ترایز  نامز  دشاب .  هدـش  فرـشم  البرک  هب  يو  هارمه  اجنآ  زا  هدـمآ و  هفوک  هب  دوخ  رباج   . 2 دشاب .  هدمآ  البرک  تمس 
تیاور ود  زا  کیچیه  رد  ار  ناشناهارمه  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلا  نیز  ماما  اب  ناشیا  تاقالم  تسا .  هدوب  رفـص  متـسیب  زور  سوواطنبا ، 

 . تشاد رظن  رد  دیاب  هدنیآ  ياهثحب  رد  ار  هتکن  نیا  میباییمن و  سوواطنبا  يربط و 
اهتشون یپ 

 . دوشیم هدید  ص 190  ج 2 ،  یمزراوخ ،  لتقم  رد  توافت  یکدنا  اب  نومضم  نیمه  و  ص 74 ،  یفطصملا ،  ةراشب  [ 1]
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 ، ناجرم ؤلؤل و  ك :  ر .  تسا ،  هداد  ار  لامتحا  نیا  زین  يرون  ثدـحم  هک  يروط  ناـمه  تسا ،  هیطع  ناـمه  اـطع  زا  دوصقم  ارهاـظ  [ 2]
 . ص 149

 : يرهزألا لاق  هلثم . . .  يداعـسلا  و  بیطلا ،  نم  مضلاب :  دعـسلا  دـسیونیم :  روظنمنبا  تسا .  هدـننک  وبـشوخ  یهایگ  يهداـم  دعـس  [ 3]
( . ص 316 برعلا ج 3 ،  ناسل  ك :  ر .   . ) بیط دوسأ  ضرألا  تحت  لصأ  هل  تبن  دعسلا : 

 . ص 329 ج 101 ،  راونألاراحب ،  ص 286 ؛  رئازلا ،  حابصم  [ 4]

؟  دندمآ البرک  هب  تیب  لها  ایآ 

بتک زا  يرایـسب  رد  هعقاو  لصا  نآ ،  ناکما  رب  نوزفا  هک  ارچ  راکنا .  لـباق  ریغ  تسا  يرما  ـالبرک ،  هب  تیبلـها  ناریـسا  دورو  يهلئـسم 
 ، يراصنألا هللادـبع  نب  رباج  اودـجو  ءالبرکب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لایع  رم  اـمل  و  تسا :  هدروآ  م 645 )  ) امننبا تسا .  هدـمآ  یخیراـت 

حرقملا باصملا  اذـه  یلع  حونلا  بائتکالا و  نزحلاب و  اوقالتف  دـحاو ،  تقو  یف  هترایزل  اومدـق  مشاه  ینب  نم  ۀـعامج  هیلع و  هللا  ۀـمحر 
دنتفای ار  مشاهینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر ،  البرک  هب  مالسلاهیلع  نیسح  تیبلها  هک  یماگنه  و  بابحألا ؛  دابکأل 
دندمآ مه  درگ  زوسلد  تبیصم  نیا  رب  هلان  هودنا و  نزح و  اب  نانآ  دندوب .  هدیسر  مه  هب  نامز  مه  هدمآ و  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  هک 

يراصنألا هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرصملا ،  عضوم  یلا  اولـصوف  دیوگیم :  م 664 )  ) سوواطنبا دیس  [ . 1  . ] دنتخادرپ يراوگوس  هب  و 
تقو یف  اوفاوف  مالسلاهیلع ،  نیسحلا  ربق  ةرایزل  اودرو  دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  نم  الاجر  مشاهینب و  نم  ۀعامج  هللا و  ۀمحر 

ینادرم مشاهینب و  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر و  تداهـش  هاگیاج  هب  سپ  مطللا ؛  نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  و  دحاو ، 
رس هودنا  هیرگ و  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  نامز  مه  مالـسلاهیلع ،  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  زا 

یلعتنب يهمطاـف  زا  دوـخ ،  دنـس  هب  قودـص  خیـش  موـحرم  هـک  تـسا  یتـیاور  رتـالاب  نـیا  زا  [ . 2  . ] دـندزیم دوـخ  يهنیـس  هـب  هداد و 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  جرخ  نأ  یلا  دومرف :  هک  اجنآ  ات  دـیامرفیم ،  لقن  ماش  رد  تیبلها  ناریـسا  نایرج  يهرابرد  مالـسلااهیلع 

دش و جراخ  ماش  زا  نانز  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  ترـضح  هک  هاگنآ  ات  ءالبرک ؛  یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  در  ةوسنلاب و 
 ، تداع بسح  هب  دـیامرفیم :  بابرا )  ) یقارـشا دـمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  موحرم  [ . 3  ] دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  رس 

داسجا دندش و  عونمم  يراوگوس  هیرگ و  زا  دندرک و  چوک  البرک  زا  رارطـضا  هارکا و  اب  هک  هتـسکش  لد  يهلفاق  نآ  هک  دـیامنیم  دـیعب 
ترایز هب  دننک و  عوجر  هنیدم  هب  لاح ،  رب  عالطا  هسدقم و  رباقم  لاح  رب  یهاگآ  نودب  دندید ،  باتفآ  لباقم  ار  دوخ  يادهـش  يهفیرش 

دناهدرکن حیرصت  هلئسم  نیا  هب  املع  زا  یخرب  ارچ  هک  دسریم  نهذ  هب  شسرپ  نیا  اجنیا  رد  [ . 4  ] دندرگرب هدشن  زئاف  هسدقم  تبرت  نآ 
مدع ایناث ،  درک .  میهاوخ  نایب  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  دناهدرک ،  رکذ  ار  بلطم  نیا  نادنمشناد  زا  يرایـسب  الوا ،  مییوگیم :  خساپ  رد   ؟

ار هلئـسم  نیا  رکذ ،  مدـع  فرـص  هب  ناوتیمن  و  تسین ،  یخیرات  يهعقاو  نیا  لوصح  مدـع  يانعم  هب  ناگرزب  ناـخروم و  زا  یخرب  رکذ 
 ، دناهدرواین نایم  هب  البرک  زا  ینخـس  دناهدومن و  هراشا  هنیدـم  تمـس  هب  ماش  زا  تیبلها  تکرح  هب  اهنت  هک  یناگرزب  [ . 5  . ] دومن راکنا 
نم مالـسلاهیلع  هللادبع  یبأ  انالوم  اندیـس و  مرح  عوجر  ناک  رفـصلا )  ) هنم نیرـشعلا  یف  و  دسیونیم :  ناشیا  دیفم ،  خیـش  زا - :  دـنترابع 

زا مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ام  يالوم  دیس و  تیبلها  تشگزاب  زور  رفـص  هام  متـسیب  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا 
اندیـس مرح  عوجر  ناک  رفـص )  ) هنم نیرـشعلا  مویلا  یف  و  تسا :  هتـشاگن  نینچ  ناـشیا  یـسوط ؛  خیـش  [ . - 6  ] دوب هنیدـم  تمـس  هب  ماش 

رفـص هاـمزا  متـسیب  زور  رد  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسرلا  ۀـنیدم  یلا  ماـشلا  نم  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  هللادـبعیبأ 
[ . 7  ] دنتشگزاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهنیدم  يوس  هب  ماش  زا  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  هللادبعابا  ام  دیـس  تیبلها 
وأ نیتس  يدحا و  ۀنـس  رفـص  نم  نیرـشعلا  مویلا  یف  و  تسا :  هدروآ  نینچ  ناشیا  یلح ؛  رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یـضر  خیـش  - 
نم مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعیبأ  انالوم  مرح  عوجر  ناک  مالـسلاهیلع ،  نیـسحلا  انالوم  لتق  یف  هب  ۀـیاورلا  فالتخا  یلع  نیتس  نینثا و 
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تـشگزاب تیاور ،  رد  فالتخا  رباـنب  [ ، 8  ] اـی 62 لاس 61 و  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  رد  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀـنیدم  یلا  ماـشلا 
باتک رد  ناشیا  یمعفک ؛  خیش  [ . - 9  ] تفرگ تروص  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ام  يالوم  تیبلها 

رفـص هام  زا  متـسیب  رد  ۀـنیدملا ؛  یلا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفـصلا )  ) هنم نیرـشعلا  یف  و  دـسیونیم :  حابـصملا 
نم نیرشعلا   ) مویلا اذه  یف  و  تسا :  هدروآ  باتک  رگید  ياج  رد  و  [ . 10  ] دنتشگزاب هنیدم  تمس  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تیبلها 

هب ماش  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  تیبلها  رفـص ) متـسیب   ) زور نیا  رد  و  ۀنیدملا ؛  یلا  ماشلا  نم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفص )
دناهدوب و هنیدم  دصق  هب  ماش  زا  تیبلها  جورخ  زور  نتخاس  صخشم  ماقم  رد  اهنت  ناگرزب  نیا  دسریم  رظن  هب  [ . 11  . ] دنتشگزاب هنیدم 

نآ يهشیر  دیاب  هچرگ  دیدرگ .  حرطم  ادعب  البرک  هب  نتفر  يهلئسم  هکنآ  هچ  دناهتشادن ؛  رظن  البرک  هب  نانآ  نتفر  يهلئسم  هب  اجنیا  رد 
هجیتن هنوگنیا  ناوتیم  هتفگ  شیپ  بلاطم  ربانب  تفای .  رهطم  رـس  ندنادرگزاب  يارب  دیزی  زا  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  تساوخرد  ار 

تفرگ : 
هنیدم دصق  هب  ماش  زا  ناشیا  جورخ  نامز  رفص ،  متسیب  نانآ ،  لقن  قبط  رب  ود .  درمش ؛  هلئسم  نافلاخم  زا  ناوتیمن  ار  ناگرزب  نیا  کی . 

عمج لباق  تسا ،  ناشیا  یلـصا  نطو  هک  هنیدم  هب  نتفر  دصق  اب  البرک  زا  رورم  نوچ  درادن ؛  البرک  هب  نتفر  اب  یتافانم  دصق ،  نیا  تسا و 
تسا نیا  ناشیا  دوصقم  هک  دناهدرک  تشادرب  نینچ  یـسوط  خیـش  ترابع  رهاظ  زا  سوواطنبا ،  دیـس  نوچ  یخرب ،  هک  نیا  هس .  تسا . 

زا زور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ  تسا .  لمجم  لقاال  ای  و  رهاظ ،  فالخ  دناهدیـسر ؛  هنیدـم  هب  رفـص ،  متـسیب  رد  تیبلـها  هک 
يارب یلاجم  رگید  نایب ،  نیا  اب  تسا و  لوصو »  » يهملک زا  ریغ  عوجر »  » يهملک نوچ  دندیـسر ؛  هنیدم  هب  هکنآ  هن  دـندش ،  جراخ  ماش 

 . دنامیمن یقاب  سوواطنبا  دیس  داعبتسا 
اهتشون یپ 

 . ص 107 نازحألا ،  ریثم  [ 1]
ص 458 .  ج 2 ،  سلاجملا ،  ۀیلست  ص 225 ؛  فوهللا ،  [ 2]

ص ج 17 ،  ملاوعلا ،  ص 140 ؛  ج 45 ،  راونألاراحب ،  ص 192 ،  نیظعاولا ،  ۀـضور  ح 243 ؛  ص 232 ،  یلامألا ،  قودص ،  خیـش  [ 3]
 . 440

 . ص 207 ۀینیسحلا ،  نیعبرألا  [ 4]
 . تسا مدع  هب  حیرصت  زا  معا  حیرصت  مدع  رگید  یترابع  هب  و  [ 5]

ص 46 .  ۀعیشلا ،  راسم  [ 6]
 . ص 334 ج 101 ،  راونألاراحب ،  ص 730 ؛  دجهتملا ،  حابصم  [ 7]

کی تصـش و  لاس  رتاوتم  هکلب  روهـشم و  لوق  ربانب  مالـسلاهیلع ،  نیـسح  هللادـبعابا  ترـضح  تداهـش  لاس  درادـن ،  اج  دـیدرت  نیا  [ 8]
تسا .  هدوب  يرمق  يرجه 

ص 219 .  ۀیوقلا ،  ددعلا  [ 9]
 . ص 510 یمعفک ،  حابصم  [ 10]

ص 489 نامه ،  [ 11]

نیعبرا نیمادک 

تداهش زا  سپ  زور  لهچ 
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زا هک  تسا ،  ینیسح  تضهن  رد  یخیرات  مهم  ثحابم  زا  دندش ،  البرک  دراو  زور  نآ  رد  تیبلها  ناریـسا  هک  یلاس  نیعبرا و  زور  نییعت 
یفن و هب  ار  ياهدـع  هدـیدرگ و  ینوگانوگ  تالامتحا  تایرظن و  حرط  بجوم  هتخاس و  لوغـشم  ار  نادنمـشناد  يهشیدـنا  نهذ و  زابرید 

 . میدرگ هلئسم  لصا  دراو  هاگنآ  هتخاس و  حرطم  دمآرد  شیپ  ناونع  هب  ار  یبلاطم  زاغآ  رد  هک  دراد  اج  تسا .  هدومن  راداو  نآ  تابثا 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  لاوقا 

رفـص متـسیب  رد  ینعی  لوا ،  نیعبرا  رد  نانآ  کی .  دراد :  دوجو  رظن  هس  البرک ،  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  تشگزاب  نامز  اـب  يهطبار  رد 
زا ریغ  ینامز  رد  نانآ  هس .  دندمآ .  يرجه  لاس 62  رفص  متسیب  رد  ینعی  مود ،  نیعبرا  رد  ناشیا  ود .  دندمآ .  البرک  هب  يرجه  لاس 61 

خیراـت زا  یخرب  هچ  رگ  تسا .  موس  لوا و  لوق  رادـم  رئاد  هلئـسم  هک  تسا  نیا  ثحب  رد  قح  دـندش .  فرـشم  ـالبرک  هب  خـیراتود ،  نیا 
اهنت تسا و  یخیراـت  دـهاوش  لالدتـسا و  زا  یلاـخ  نوچ  دوـمن ،  داـمتعا  نآ  هب  ناوـتیمن  یلو  دـناهدرک ،  رکذ  ار  مود  لوـق  [ 1  ] ناسیون

هیرظن و ود  ره  لیالد  رکذ  هب  و  میهدیم ،  رارق  نآ  ریغ  لوا و  نیعبرا  روحم  ود  رد  ار  هلئـسم  نیاربانب ،  تسا .  ینز  هنامگ  نظ و  ساسارب 
مامالا لتقم  رد  یفجن  یسبط  هللا  تیآ  موحرم  تسا و  هداد  خیراوتلا  خسان  رد  رهپس  موحرم  ار  نآ  لامتحا  ایوگ  [ 1  . ] میزادرپیم نآ  دقن 

 . تسا هدومن  لقن  ار  نآ  طوطخم )  ) ص 285 نیسحلا ، 

لوا نیعبرا  ناقفاوم 

ناشیا مالک  رهاظ  زا  مک  تسد  ای  و  دـناهداد ،  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلامهیلع  مالـسلامهیلع  تیبلها  تشگزاب  هب  رظن  ناگرزب ،  زا  ياهدـع 
 : لوألا مویلا  یف  رفـص ؛  رهـش  دسیونیم :  ۀـیقابلا  راثآلا  باتک  رد  ناشیا  م 440 ؛ )  ) ینوریب ناحیروبا  کی .  دوشیم :  هدافتـسا  اـنعم  نیا 
نم تسل  لوقی :  وه  هدی و  یف  ناک  بیضقب  هایانث  رقن  و  هیدی ،  نیب  هللا  هنعل  دیزی  هعضوف  قشمد ،  ۀنیدم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  لخدأ 

لعف  ناک  ام  دمحأ  ینب  نم  مقتنأ ***  مل  نا  فدنخ 
لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش ***  ردبب  یخایشأ  تیل 

لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف ***  اولهتسا  اولهأف و 
لدتعاف  ردبب  هانلدع  و  مهخایشأ ***  نم  مرقلا  انلتق  دق 

رد 2 ؛ ]  ] ماشلا نم  مهفارصنا  دعب  همرح  مه  و  نیعبرألا ،  ةرایز  هیفو  هتثج ،  عم  نفد  یتح  [ 1  ] همثجم یلا  نیسحلا  سأر  در  نیرشعلا  یف  و 
 . . . داهن دوخ  لباقم  رد  ار  نآ  داب -  يو  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی -  و  دندومن ،  قشمد  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  رفـص ،  هام  لوا  زور 

زور نیا  يهرابرد  نیعبرا  ترایز  دندومن و  نفد  اج  نامه  رد  دندرک و  قحلم  شندب  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  رـس  نآ ،  متـسیب  زور  رد  و 
[ . 3  ! ] دندرک ترایز  ار  شربق  ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیبلها  زا  نت  لهچ  هک  دنیوگ  نیعبرا »  » ار ترایز  نیا  ببـس  نیدـب  و  تسا . 
موی وه  و  لتقلا ،  نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  ۀثجلا  یلا  دـیعأ  سأرلا  نا  لوقت  ۀـیمامالا  و  دـسیونیم :  ةرکذـت  رد  م 671 )  ) یبـطرق ود . 

هب هدـنادرگزاب و  البرک  هب  زور  لهچ  زا  سپ  ناشیا  سدـقم  رـس  دـنیوگیم :  هیماما  نیعبرألا ؛  ةرایز  هیف  ةرایزلا  نومـسی  مهدـنع  فورعم 
نب ایرکز  هس .  [ . 4  ] تسا نیعبرا »  » ترایز دوصقم  دننکیم و  دای  ترایز  هب  نآ  زا  تسا و  فورعم  نانآ  دزن  زور  نیا  دش و  قحلم  ندـب 
ینب دـیع  هنم :  لوألا  مویلا  دـسیونیم :  تادوجوملا  بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  باتک  رد  ناشیا  م 682 ؛ )  ) ینیوزق دومحم  نب  دـمحم 

؛  تسا هیماینب  دیع  رفص  هام  لوا  هتثج ؛  یلا  نیسحلا  سأر  تدر  هنم  نورـشعلا  و  قشمدب ،  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  هیف  تلخدأ  ۀیمأ ، 
[ . 5  ] دش هدنادرگزاب  ندب  هب  ار  ناشیا  رس  هام ،  نآ  متـسیب  زور  رد  دنتخاس و  دراو  قشمد  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  زور  نآ  رد  نوچ 

نیعبرألا ةرایز  هیف  رفـصلا ؛ ) نم   ) رـشع عساتلا  تسا :  هدروآ  نینچ  دـصاقملا  حیـضوت  باتک  رد  ناـشیا  م 1030 ؛ )  ) ییاهب خیـش  راهچ . 
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هنع هللا  یـضر  يراصنألا  رباج  مودق  ناک  مالـسلاهیلع  هتداهـش  نم  نیعبرألا  موی  وه  مویلا و  اذه  یفو  مالـسلاهیلع -  نیـسحلا  هللادبع  یبأل 
ۀیحتلا مالسلا و  هنکاس  یلع  ۀنیدملا  نیدصاق  ءالبرک ،  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  همرح  دورو  مویلا  کلذ  یف  قفتا  و  مالـسلاهیلع ،  هترایزل 

رباج دورو  زور  تسا ،  نیعبرا  زور  هک  زور  نیا  رد  و  تسا . . .  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیعبرا  ترایز  رفص ،  هام  مهدزون  زور   ؛
هب ماش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیبلها  دورو  زور  اـب  زور  نآ  تفاتـش و  ترـضح  نآ  ربق  تراـیز  هب  هک  تسا ،  يراـصنا  هللادـبع  نب 

نوگانوگ لاوقا  رکذ  نمض  رد  م 1031 )  ) يوانم جنپ .  [ . 6  . ] دنتشاد ار  هنیدم  هب  تمیزع  دصق  ناشیا  هک  یلاح  رد  دیدرگ ؛  یکی  البرک 
نیعبرأ دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دیعأ  سأرلا  نولوقی  ۀـیمامالا  و  دـیوگیم :  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  نفد  لحم  يهرابرد 

 . شش [ . 7  . ] دیدرگ نفد  البرکرد  دـش و  هدـنادرگزاب  ندـب  هب  رـس  تداهـش ،  زا  زور  لهچ  زا  سپ  دـنیوگیم :  هیماما  لتقلا ؛  نم  اموی 
نیب روهـشملا  و  دیامرفیم :  نیعبرا  زور  رد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترایز  بابحتـسا  تلع  اب  يهطبار  رد  م 1110 )  ) یـسلجم يهمالع 

قاحلا ماشلا و  نم  مهعوجر  دـنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر  کـلذ  یف  ۀـلعلا  نأ  باحـصألا 
مالسلاهیلع نیسح  تیبلها  تشگزاب  نآ ،  تلع  هک  تسا  نیا  باحصا  نیب  روهشم  داسجألاب ؛  سؤرلا  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  نب  یلع 

ناشیا داسجا  هب  ار  سدـقم  ياهرـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  نب  یلع  و  دنتـشگیم .  زاب  ماش  زا  هک  یماگنه  تسا ،  البرک  هب  يزور  نینچ  رد 
تیبلها تشگزاب  يهرابرد  ار  باحصا  نیب  ترهش  ناشیا  هک  دناهدرک  تشادرب  نینچ  ترابع  نیا  رهاظ  زا  یخرب  [ . - 8  . ] تخاس قحلم 

زور رد  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترـضح  ترایز  بابحتـسا  ترهـش ،  قلعتم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دناهدومن .  وگزاب  نیعبرا  زور  رد 
نیعبرأ دـعب  ءالبرکب  ۀـثجلا  یلا  دـیعأ  لیق  و  دـسیونیم :  يواربش  تفه .  البرک !  هب  نیعبرا  زور  رد  تیبلها  تشگزاـب  هن  تسا ،  نیعبرا 

 . تشه [ . 9  ] دش هدنادرگزاب  ندب  هب  تداهـش ،  زا  سپ  زور  لهچ  زا  دعب  ترـضح  نآ  ندب  هب  رـس  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلتقم ؛  نم  اموی 
هیماما رظن  لتقملا ؛  نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دیعأ  هنأ  یلا  ۀیمامالا  تبهذ  و  دیوگیم :  زین  [ ( 10  ] م 1322  ) یجنلبش

 . دش هدرپس  كاخ  هب  البرک  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  زور  لهچ  و  دیدرگ ،  قحلم  ناشیا  ندب  هب  ترـضح  نآ  رـس  هک  تسا  نیا 
 : دسیونیم رباج  ترایز  يهرابرد  یفطـصملا  ةراشب  تیاور  رکذ  زا  سپ  م 1341 ق ) ( ) بابرا  ) یقارـشا دمحم  ازریم  هللا  تیآ  هن .  [ . 11]

لوا لاـس  رد  رباـج  تراـیز  هک  هدـشن  رکذ  زین  رگید و  زور  اـی  هدوب  نیعبرا  زور  رد  رباـج  تراـیز  هک  تسین  روکذـم  ربتعم ،  ربخ  نیا  رد 
نیعبرا زور  رد  البرک  هب  ار  تیبلها  دورو  لاح  ره  رد  تسا .  رما  ود  ره  ققحت  هعیـش ،  بتک  ریاس  رد  روکذم  نکیل  دعب ؛  ای  دوب  تداهش 

قودص یلاما  ترابع  زا  و  نیعلارون ،  باتک  بحاص  فنخموبا و  سوواطنبا و  امننبا و  دننام  هصاخ ؛  هماع و  زا  دناهدرک ،  رکذ  يرایسب 
مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  جرخ  دیوگ :  هک  دوش  رهاظ  زین 

دناهدومنن قارع  هب  یترفاسم  تیبلها  تداهش ،  لاس  زا  دعب  هک  تسا .  ظوفحم  خیرات  هریـس و  رد  و  ءالبرک . . .  یلا  سأرلا  در  ةوسنلاب و 
هب ناوتن  ار  هلوقنم  روـما  تسین و  يزیچ  داعبتـسا  رب  هداـیز  وا  لـصاح  و  دـیامرفیم :  يروـن  ثدـحم  رظن  يهصـالخ  رکذ  زا  سپ  ناـشیا  . 
رد هدرک ،  رکذ  نیعبرا  رد  ار  [ 12  ] تیبلها دورو  فوهل  باتک  رد  وا  دوخ  هکنآ  اب  سوواط  نب  دیـس  هچ  رگا  درک ،  بیذکت  بارغتـسا 
هک دنادیم  دشاب ،  هدومن  هقباس  يهنمزا  رد  اصوصخ  بارعا و  ترفاسم  عضو  رد  عبتت  لمأت و  یسک  هاگره  هدومن و  داعبتـسا  لابقا  باتک 

( رد  ) ریـس تعرـس  لیبق  نیا  زا  دـشاب و  هتـشاد  باتـش  ياهلفاـق  هاـگ  ره  اـصوصخ  تسین ،  تداـع  فـالخ  ناـشیا  تفاـسم  یط  هنوگ  نیا 
یضاق دیهـش  هللا  تیآ  هد .  [ . 13  . ] تسین البرک  هب  تیبلـها  دورو  بیذـکت  يارب  یهجو  لاـح  ره  رد  تسا . . .  دوهعم  یـسب  ترفاـسم 

وا يهلدا  يهصالخ  هک  دومن ،  يروآدرگ  هرابنیا  رد  گرزب  یباتک  دومن و  لمحت  هلئـسم  نیا  تابثا  رد  یناوارف  جـنر  ناشیا  ییاـبطابط ؛ 
سدقم رـس  ندـنادرگزاب  اهنت  قوف ،  ياهلقن  زا  یخرب  هچ  رگ  هک  تسا  ینتفگ  دروآ - .  میهاوخ  يرون  ثدـحم  يهلدا  حرط  ماگنه  هب  ار 

تـشگزاب يهلئـسم  زا  ندـب ،  هب  رـس  قاحلا  يهلئـسم  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ،  هدرک  رکذ  ار  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  رهاـط  ندـب  هب 
نخـس ور  نیا  زا  تفریذـپ ،  تروص  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  طسوت  راک  نیا  روهـشم  لوق  ربانب  و  تسین ،  ادـج  البرک  هب  تیبلـها 

 . میدروآ ار  یجنلبش  يواربش و  يوانم ،  ینیوزق ،  نآ  زا  سپ  یبطرق و 
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اهتشون یپ 
( . خ ل  ) هتثج [ 1]

ص 422 .  ۀیقابلا ،  راثآلا  [ 2]
( . تشرس اناد  ربکا  يهمجرت   ) ص 528 لصف 20 ،  ۀیقابلا ،  راثآلا  [ 3]

 . ص 668 ج 2 ،  ةرکذتلا ،  [ 4]
 . ص 45 تادوجوملا ،  بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  [ 5]

يهبـساحمرب ینبم  دناهتـسناد ،  نیعبرا  زور  ار  مهدزون  زور  هک  ناشیا  شیامرف  تشذگ ،  هک  هنوگ  نامه  ص 6 .  دصاقملا ،  حیضوت  [ 6]
ناونع هب  ار  زور  نیا  ناشیا  زج  سک  چیه  و  تسا ،  دعب  زور  زا  هبـساحم  هک  تسا  نآ  رهاظو  تسا ،  نیعبرا  ددـع  نمـض  رد  اروشاع  زور 

 . تسا هدرکن  یفرعم  نیعبرا  زور 
 . ص 205 ج 1 ،  ریدقلا ،  ضیف  [ 7]

 . ص 334 ج 101 ،  راونألاراحب ،  [ 8]
 . ص 70 فارشألا ،  بحب  فاحتالا  [ 9]
 . ص 53 ج 13 ،  نیفلؤملا ،  مجعم  [ 10]

 . ص 121 راصبألا ،  رون  [ 11]
 . دناهتخاسن نیعم  ار  نامز  و  دناهدومن ،  لقن  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  ار  تیبلها  دورو  اهنت  فوهل  رد  دیس  موحرم  [ 12]

 . 205 ص 207 -  ۀینیسحلا ،  نیعبرألا  [ 13]

لوا نیعبرا  نافلاخم 

هک دناهتـسناد ،  لاحم  ای  دـیعب و  ار  نآ  دـنریذپب و  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  تشگزاب  دناهتـسناوتن  نادنمـشناد  زا  ياهدـع 
دزاسیم دراو  هشدخ  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ناشیا  ارهاظ  سوواط ؛  نب  دیس  کی .  میروآیم :  ار  ناشیا  زا  یخرب  نانخس 

یف تدجو  و  دسیونیم :  وا  تسا .  هتسناد  دیعب  خیرات  نیا  رد  ار  تیبلها  تشگزاب  دراد ،  یسوط  خیش  مالک  زا  دوخ  هک  یتشادرب  اب  و  ، 
حابصملا ریغ  یف  و  رفص ،  نم  نیرشعلا  موی  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  عم  ۀنیدملا  اولص  مالسلاهیلع و  نیسحلا  مرح  نأ  حابـصملا 

دیزی یلا  بتک  هللا  هنعل  دایز  نب  هللادیبع  نأل  دعبتسم ،  امهالک  و  رفص ،  نم  نیرشعلا  موی  ماشلا  نم  مهدوع  یف  اضیأ  ءالبرک  اولـصو  مهنأ 
امل هنأل  و  اهنم ،  رثکأ  وأ  اموی  نیرشع  وحن  یلا  جاتحی  اذه  و  هیلا ،  باوجلا  داع  یتح  مهلمحی  مل  و  مهلمح ،  یف  هنذأتسی  يرج و  ام  هفرعی 

نیعبرأ نم  رثکأ  اورخأت  مهنأ  یضتقی  لاحلا  ةروص  و  درب ،  رح و ال  نم  مهنکی  عضوم ال  یف  ارهش  اهیف  اوماقأ  مهنأ  يور  ماشلا  یلا  مهلمح 
نوکی ام  هنکل  و  کلذ ،  نکمیف  ءالبرک ،  یلع  مهدوع  یف  مهزاوج  امأ  و  ۀنیدملا ،  وأ  قارعلا  اولصو  نأ  یلا  مالسلاهیلع  لتق  موی  نم  اموی 

زاجحلا نم  ارئاز  لصو  رباج  ناک  ناف  يراصنألا ،  هللادـبع  نب  رباج  يور  ام  یلع  اوعمتجا  مهنـأل  رفـص ،  نم  نیرـشعلا  موی  اـهیلا  مهلوصو 
حابـصم رد  اهریغ ؛  وأ  ۀفوکلا  نم  زاجحلا  ریغ  نم  لصو  رباج  نوکی  نأ  یلع  و  اموی ،  نیعبرأ  نم  رثکأ  هئیجم  هیلا و  ربخلا  لوصو  جاتحیف 

هک متفای  حابصم  ریغ  رد  دندیسر و  هنیدم  هب  رفص ،  متسیب  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  تیبلها  هک  مدید 
 - هللا هنعل  دایز -  نب  هللادـیبع  هکنآ  يارب  تسا ؛  دـیعب  نآ  يود  ره  دندیـسر و  البرک  هب  زور  نامه  رد  ماش ،  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  نانآ 

ار خـساپ  هک  یماگنه  ات  وا  دومن و  هزاجا  بسک  ماش  هب  ناریـسا  نداتـسرف  يارب  هتـشون و  ار  ارجاـم  نآ  رد  هک  تشون  دـیزی  يارب  ياهماـن 
هک یماگنه  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  تسا .  دـنمزاین  رتشیب  ای  زور  تسیب  هب  راک  نیا  دومنن و  ناشیا  لاـسرا  هب  مادـقا  درکن ،  تفاـیرد 

نانآ هک  تسا  نیا  هیضق  تروص  تشادیمنزاب و  امرس  امرگ و  زا  ار  ناشیا  هک  دندوب  ییاج  رد  هام  کی  نانآ  دندرب ،  ماش  هب  ار  تیب  لها 
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هدوبن رفص  متسیب  زور  رد  یلو  تسا ،  ریذپ  ناکما  تشگزاب  ماگنه  البرک  زا  ناشیا  روبع  اما  دندیسر .  هنیدم  ای  قارع و  هب  نیعبرا  زا  سپ 
 ، دـشاب هدـمآ  زاجح  زا  ترایز  ناونع  هب  رباج  رگا  دـندرک و  تاقالم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  اـب  تیاور -  قبط  اـهنآ -  هک  ارچ  تسا ؛ 

یسوط خیـش  مالک  زا  ناشیا  هچنآ  هک  تسا  ینتفگ  [ . - 1  . ] تسا دنمزاین  زور  لهچ  زا  شیب  البرک ،  هب  يو  ندـمآ  وا و  هب  ربخ  ندیـسر 
یف و  تسا :  نیا  تسا  خیـش  حابـصم  رد  هچنآ  دزاسیمن .  میدروآ  باتک  نیا  زا  ام  هک  یترابع  اب  تسا ،  هدرک  لقن  دهتجملا  حابـصم  رد 
هللا یلـص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  هللادبع  یبأ  اندیـس  مرح  عوجر  ناک  هنم  نیرـشعلا  مویلا 

لوصو يهملک  یسوط  خیش  مالک  رد  تسا .  هنیدم  هب  ندیـسر  و  لوصو »  » زا ریغ  هنیدم  هب  ماش  زا  تشگزاب  و  عوجر » [ . » 2 [ ؛  هلآ هیلع و 
نایب نیا  اب  میتسین و  قفاوم  ناشیا  تشادرب  اب  ام  هک  تسناد ،  خیش  مالک  زا  سوواط  نب  دیس  تشادرب  دیاب  ار  نیا  نیاربانب ،  درادن ،  دوجو 

یفتنم اعوضوم  لوا  رما  تسا ،  هتـسناد  دـیعب  ار  لاس 61  رفـص  متـسیب  خـیرات  رد  البرک  هب  ای  هنیدـم و  هب  تشگزاب  رما  ود  ناشیا  هکنیا  ، 
یتح لوا و  نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  دـنکیم ،  رکذ  هک  یخیرات  تادنتـسم  نیارق و  هب  هجوت  اب  ناـشیا  لاـح ،  ره  رد  یلو  تسا ؛ 
هفوک زا  دایز ،  نب  هللادیبع  فلا .  دنادیم :  دوخ  لوق  لیلد  ار  دهاوش  نیا  دریذپیمن و  خیرات  نیا  رد  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  ترایز 

تـسا هدش  تیاور  ب .  دراد .  مزال  رتشیب  ای  زور و  تسیب  دودـح  همان ،  تشگرب  تفر و  درک ،  فیلکت  بسک  داتـسرف و  دـیزی  يارب  همان 
تماقا دومنیمن  تظفاحم  بش  يامرـس  زا  زور و  يامرگ  زا  ار  ناشیا  هک  یبسانمان  رایـسب  ياج  رد  ماش  رد  هام  کی  دودـح  تیبلـها  هک 

زاجح زا  وا  تکرح  زاجح و  هب  ربخ  ندیسر  نوچ  دناسرب ،  البرک  هب  ار  دوخ  رفص  متـسیب  رد  دناوتیمن  زین  هللادبع  نب  رباج  ج .  دنتـشاد . 
لوا نیعبرا  ریغ  رد  ار  رباـج  اـب  تاـقالم  ـالبرک و  زا  روـبع  ناـکما  ناـیاپ ،  رد  ناـشیا  دراد .  زاـین  زور  لـهچ  زا  شیب  هب  ـالبرک  تمـس  هب 
البرک راپـسهر  هاگنآ  هدش و  هاگآ  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  زاجح  رد  رباج  هچنانچ   : » هکنیا رب  ینبم  ناشیا  ریخا  شیامرف  دریذپیم - . 

هجض هب  راب  هس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  رد  هنیدم  نوچ  تسین ؛  مامت  دوب ، » دهاوخ  زاین  تقو  زور  لهچ  زا  شیب  هب  دشاب ،  هدش 
ربخ دیـسرپ .  ار  تلع  وا  زا  دید .  دولآ  رابغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يو  دید .  یبیجع  باوخ  هملـسما  اروشاع ،  زور  رد   . 1 داتفا : 

هدومرف دوب و  هداد  كاخ  زا  رپ  ياهشیش  هملس  ما  هب  ترضح  نآ  نینچمه  [ 3  . ] مدید ار  نیسح  ندیسر  تداهش  هب  نونکا  مه  نم  هک  داد 
غارس باوخ ،  نآ  زا  سپ  هملـس  ما  تسا .  هدیـسر  تداهـش  هب  منیـسح  هک  نادب  تفرگ ،  دوخ  هب  نوخ  گنر  كاخ  نیا  هاگ  ره  هک  دوب 

هک داد  رـس  هلانو  ناغف  هجـض و  نانچ  هاگنآ  دوب .  هدومرف  ینیبشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تفای  نانچ  ار  نآ  تفر و  كاخ  نآ 
لقن تنس  لها  هعیش و  بتک  رد  هروراق  يارجام  [ 4  . ] دوب سابعنبا  نانآ  يهلمج  زا  هک  تشاد ،  یپ  رد  ار  هنیدـم  لـها  درم  نز و  موجه 

يهعجاف قمع  زا  نتفای  یهاگآ  سپ  دوب ،  اراد  هک  یتفرعم  نآ  اب  هدوب و  هنیدم  رد  رباج  هک  درادن  يدـعب  چـیه  نیاربانب ،  [ 5 [ ؛  تسا هدش 
دش مالعا  مدرم  هنیدم و  یلاو  هب  یمـسر  ربخ  تموکح ،  نالماع  يوس  زا  البرک ،  يهعجاف  زا  سپ   . 2 ددرگ .  راپسهر  وس  نادهب  البرک ، 
رباج تکرح  زاب  دشاب ،  هدیسر  هنیدم  هب  ربخ  نیا  رفص  يادتبا  مرحم و  رخآ  یلاوح  ات  هچنانچ  کیپ ،  دوجو  هب  هجوت  اب  ضرف ،  نیاربانب  ، 

يهمـالع ود .  [ . 6  ] هنیدـم هب  تیبلها  ندیـسر  ماگنه  هب   . 3 دوب .  دهاوخ  ریذـپ  هیجوت  رفـص  متـسیب  رد  البرک  هب  وا  ندیـسر  هنیدـم و  زا 
ناشیا تعجارم  رب  ینبم  رگید  لوق  لوا و  نیعبرا  رد  البرک  هب  تشگزاب  يهرابرد  باحصا  نیب  روهشم  لوق  رکذ  زا  سپ  ناشیا  یـسلجم ؛ 

یف هیلع  هللا  تاولـص  هترایز  بابحتـسا  یف  ۀلعلا  ام  رابخألا  یف  سیل  هنأ  ملعا  دیوگیم :  دریذپیمن و  ار  ود  ره  هنیدـم ،  هب  خـیرات  نیا  رد 
دنع ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لـثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر  کـلذ  یف  ۀـلعلا  نأ  باحـصألا  نیب  روهـشملا  و  مویلا ،  اذـه 

و ۀـنیدملا ،  یلا  اوعجر  مویلا  کلذ  لثم  یف  لیق  و  داسجألاب ،  سوؤرلا  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  قاحلا  و  ماـشلا ،  نم  مهعوجر 
زا دعبتـسم ؛  اضیأ  يرخألا  ۀنـسلا  یف  کلذ  نوک  و  راثآلا ،  رابخألا و  نم  رهظی  امک  کلذ  عسی  نامزلا ال  نـأل  ادـج ،  نادعبتـسم  اـمهالک 
 ، نآ تلع  هک  تسا  نیا  باحـصا  نیب  روهـشم  تسین و  هتـسناد  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  ترایز  بابحتـسا  تلع  تاـیاور ،  راـبخا و 

نیسح نب  یلع  تسد  هب  اهندب  هب  اهرس  نتخاس  قحلم  البرک و  هب  ماش  زا  يزور  نینچ  لثم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیبلها  تشگزاب 
 ، ناـمز نوـچ  تسا ؛  دـیعب  نآ  يود  ره  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  ناـنآ  يزور ،  نینچ  لـثم  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  تـسا .  مالـسلاهیلع 
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هدیـسر البرک  هب  دـعب  لاس  نیعبرا  رد  نانآ  هکنآ  اما  و  دوشیم .  هتـسناد  تاـیاور  راـبخا و  زا  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ؛  ار  نآ  شیاـجنگ 
ياهلدا تسا و  هدش  رکنم  یلک  روط  هب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  هلئـسم  ناشیا  يرون ؛  ثدـحم  هس .  [ . 7  . ] تسا دیعب  مه  نآ  دنشاب ، 

زین ناشیا  یمق ؛  ثدحم  راهچ .  دمآ .  دهاوخ  ناشیا  مالک  لیـصفت  تسا و  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ياهدع  نهذ  هک  دراد .  هجوت  لباق 
دسیونیم :  هتسناد و  دیعب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب 

تداهـش زا  دـعب  هک  هدرک  تیاور  زین  سوواـط  نب  یلع  لـیلج  دیـس  دوخ  هکلب  دـناقفتم ،  نیخروم  نیثدـحم و  تاـقث  هک  داـب  فوـشکم 
رگید زور  نآ ،  سپ  زا  درک و  هناور  نیعل  داـیزنبادزن  ار  ادهـش  ياهرـس  تـسخن  نوـعلم  دعـس  رمع  مالـسلاهیلع ،  نیـسح  ماـما  ترـضح 

هب همان  و  تشاد ،  سوبحم  ار  ناشیا  مالـسلامهیلع  تیبلها  اب  تتامـش  تعانـش و  زا  دعب  ثیبخ  دایزنبا  درب و  هفوک  بناج  هب  ار  تیبلها 
 . تشاد دـیاب  ناور  ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  نیعل  دـیزی  دـیامن .  لمع  هچ  اهرـس  تیبلها و  باب  رد  هک  داتـسرف  هیواـعم  نب  دـیزی 

ریـس يهقرفتم  تایاکح  هدـیدع و  يایاضق  زا  هچنآ  و  داتـسرف .  ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفـس  يهیهت  نوعلم  دایزنبا  مرجال 
مه نآ  هدوب ،  تارف  یبرغ  هیرب و  يارق  یناطلـس و  هار  زا  ار  ناشیا  ریـس  هک  دیامنیم  نانچ  هدش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناج  هب  ناشیا 

فقوت هام  کی  هب  بیرق  مه  ماش  رد  و  هدـش ،  هتفگ  خـسرف  میقتـسم 175  طخ  هب  ماـش  هفوک و  نیب  اـم  هچ  دوشیم .  زور  تسیب  هب  بیرق 
زا ایاضق  همه  نیا  زادـعب  تیبلها  هک  تسا  دعبتـسم  یلیخ  بلاطم  نیا  يهظحالم  اب  سپ  هدومرف . . .  لابقا  رد  دیـس  هک  ناـنچ  دـناهدرک ، 

لابقا رد  ار  بلطم  نیا  لجأ  دیـس  دوخ  دـنوش و  دراو  هدوب  البرک  هب  رباج  دورو  زور  نیعبرا و  زور  هک  رفـص  متـسیب  زور  دـندرگرب و  ماش 
بلطم نیا  هب  هراشا  هریغ  لتاقم و  رد  خـیراوت  ریـس و  لها  نیدـمتعم  ثیدـح و  نف  يالجأ  زا  يدـحا  هکنآ  هوـالع  هب  هدرمـش ،  دعبتـسم 

ترابعزا هکنانچ  دوشیم ؛  مولعم  نآ  راکنا  ناشیا  مـالک  قایـس  زا  هکلب  هدوب ،  هتـسیاش  یتاـهج  زا  نآ  رکذ  رگید  هکنآ  اـب  دـناهدرکن ، 
دناهدرک رکذ  نارگید  ینامرق و  يربط و  ریثانبا و  ار  ترابع  نیا  بیرق  و  یتفایرد .  هنیدم  تمـس  هب  تیبلها  تکرح  باب  رد  دیفم  خیش 
ترضح مرح  رفص  متسیب  زور  رد  هک  دناهتفگ  یمعفک  یسوط و  خیش  دیفم و  خیـش  هکلب  تسین ؛  قارع  رفـس  زا  يرکذ  مادکچیه ،  رد  و 

هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  تهج  هب  هللادبع  نب  رباج  زور  نامه  رد  هنیدم و  هب  ماش  زا  دندرک  عوجر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
نیح رد  مالسلامهیلع  تیبلها  هک  دناهداد  لامتحا  یضعب  و  درک . . .  ترایز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یسک  لوا  دمآ و  البرک 
البرک هب  ماش  زا  تعجارم  زا  دعب  هک  هدش  هداد  لامتحا  مه  تسا و  دیعب  یتاهج  هب  لامتحا  نیا  دـناهدمآ و  البرک  هب  ماش  هب  هفوک  زا  نتفر 
دیقم نیعبرا  زور  هب  ـالبرک ،  هب  ار  ناـشیا  دورو  دـناهدرک  لـقن  هک  اـمننبا  خیـش  دیـس و  هچ  هدوـب ،  نیعبرا  زور  ریغ  رد  نکیل  دـناهدمآ ، 

دناهدرک لقن  هک  هریغ  ریسلا و  بیبح  ءادهشلا و  ۀضور  بحاص  دننام  نارگید  هکنآ  ببس  هب  تسا ،  فیعض  زین  لامتحا  نیاو  دناهتخاسن 
 : هدومرف هکنانچ  دندش ،  دراو  تقو  کی  زور و  کی  رد  رباج  اب  هک  تسا  رهاظ  زین  دیـس  ترابع  زا  و  دناهتخاس .  نیعبرا  زور  هب  دـیقم  ، 
هب رباج  دورو  لیـصفت  دش  رکذ  هچنآ  يهوالع  هب  هدوب و  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباج  دورو  هک  تسا  ملـسم  و  دحاو ، » تقو  یف  اوفاوف  »

دورو زا  يرکذ  ادبا  تسا و  دوجوم  تسا  هربتعم  بتک  زا  ود  ره  هک  یفطصملا  ةراشب  و  سوواط ،  نب  دیس  رئازلا  حابـصم  باتک  رد  البرک 
اب و  درادن ،  يرون  ثدـحم  نخـس  رب  هفاضا  یبلطم  ناشیا  [ . 8  . ] دوش رکذ  دـیاب  ماقم  بسح  هب  هکنآ  اب  هدـشن ،  ماگنه  نآ  رد  تیبلـها 

تسا هدش  هیضق  رکنم  زین  ناشیا  یتیآ ؛  میهاربا  دمحم  خیش  موحرم  جنپ .  ددرگیم .  مولعم  ناشیا  خساپ  دوشیم  هداد  اجنآ  هک  یخـساپ 
هدش رکنم  ار  رباج  اب  تیبلها  تاقالم  ربخ  ناشیا  يرهطم ؛  دیهش  هللا  تیآ  شـش .  [ . 9  ! ] تسا هدرمش  یخیرات  ياههناسفا  ءزج  ار  نآ  و 

 ! تسا هدرکن  لقن  ناشیا  زا  ریغ  سک  چـیه  و  تسا ،  فوهل  رد  سوواـط  نب  دیـس  هدرک  لـقن  ار  بلطم  نیا  هک  یـسک  اـهنت  دـیامرفیم  و 
هک تسا  ینتفگ  [ . - 10  . ] درادن يراگزاس  نآ  اب  زین  یلقع  لیلد  تسا و  هدیدرگن  نآ  ضرعتم  دوخ  ياهباتک  رگید  رد  دیـس  دوخ  یتح 
اب هژیو  هب  ناـشیا ،  تراـبع  رهاـظ  هک  تسا ،  نـیعبرا  زور  صوـصخ  رد  نآ  لوـصح  مدـع  تاـقالم ،  ربـخ  راـکنا  زا  ناـشیا  دوـصقم  رگا 

و تسا .  هتفگن  ار  يزیچ  نینچ  زین  فوهل ،  باتک  رد  یتح  سوواط ،  نب  دیـس  هک  تفگ  دـیاب  دـیامنیم ،  ار  نیا  یلقع ،  لیلد  يهمیمض 
خیـشوا زا  سپ  و  [ 11  ] امننبا وا  زا  شیپ  تسین و  درفتم  دیـس  تسالبرک ،  رد  رباج  اب  تیبلها  تاـقالم  لـصا  راـکنا  ناـشیا  دوصقم  رگا 
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 . دناهتفگ نارگید  و  [ 15  ] يزودنق [ ، 14  ] یسلجم همالع  [ ، 13  ] بلاطیبا نب  دمحم  دیس  و  [ 12  ] ییاهب
اهتشون یپ 

 . ص 589 لامعألا ،  لابقا  [ 1]
 . ص 730 دجهتملا ،  حابصم  [ 2]

نیـسحلا مامالا  ۀمجرت   ) قشمد خـیرات  ح 882 ؛  ص 373 ،  ج 23 ،  ریبـکلا ،  مـجعملا  ص 657 ؛  ج 5 ،  يذـمرت ،  ننــس  ك :  ر .  [ 3]
ۀیاهنلا ۀیادبلا و  ص 126 ؛  ج 2 ،  يربکلا ،  صئاصخلا  ص 22 ؛  ج 1 ،  ۀباغلا ،  دسا  ص 433 ؛  بلاطلا ،  ۀیافک  ص 388 ؛  مالسلاهیلع ، )

لتقم ص 439 ؛  ج 2 ،  لاـمکلا ،  بیذـهت  ص 294 ؛  هـقرحملا ،  قـعاوصلا  ص 316 ؛  ج 3 ،  ءالبنلا ،  مـالعا  ریـس  ص 202 ؛  ج 8 ،  ، 
خیش یلاما  ص 298 ؛  ج 2 ،  بلاطملا ،  رهاوج  ص 217 ؛  نیطمسلا ،  ررد  مظن  ص 148 ؛  یبقعلا ،  رئاخذ  ص 96 ؛  ج 2 ،  یمزراوخلا ، 

 . ص 202 قودص ، 
ح 640 .  سلجم 11 ،  ص 315 ،  یسوط ،  خیش  یلاما  [ 4]

بیذهت ص 162 ؛  ج 1 ،  یمزراوخلا ،  لـتقم  ص 426 ؛  بلاطلا ،  ۀـیافک  ح 2817 ؛  ص 114 ،  ج 3 ،  یناربط ، )  ) ریبـکلا مجعملا  [ 5]
رئاخذ ص 346 ؛  ج 2 ،  بیذهتلا ،  بیذهت  ص 292 ؛  ۀقرحملا ،  قعاوصلا  ص 189 ؛  ج 9 ،  دئاوزلا ،  عمجم  ص 408 ؛  ج 6 ،  لامکلا ، 
لئالد ص 130 ؛  ج 2 ،  داـشرالا ،  ص 93 ؛  ج 4 ،  خـیراتلا ،  یف  لماکلا  ص 125 ؛  ج 2 ،  يربکلا ،  صئاـصخلا  ص 146 ؛  یبـقعلا ، 

 . ص 215 نیطمسلا ،  ررد  مظن  ص 193 ؛  ج 1 ،  نیظعاولا ،  ۀضور  ص 217 ؛  يرولا ،  مالعا  ص 180 ؛  ۀمامالا ، 
 . ص 373 ةرونملا ،  ۀنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  ك :  ر .  [ 6]

 . ص 334 ج 101 ،  راونألاراحب ،  [ 7]
 . 524 ص 525 -  لامآلا ،  یهتنم  [ 8]

 . ص 148 اروشاع ،  یخیرات  یسررب  [ 9]
ص 30 .  ج 1 ،  ینیسح ،  يهسامح  [ 10]

 . ص 107 نازحألا ،  ریثم  [ 11]
ص 6 .  دصاقملا ،  حیضوت  [ 12]

 . ص 458 ج 2 ،  سلاجملا ،  ۀیلست  [ 13]
ص 450 .  نویعلا ،  ءالج  [ 14]

 . ص 92 ج 3 ،  ةدوملا ،  عیبانی  [ 15]

نافقوتم

ار مود  ای  لوا  نیعبرا  رظن  ود  زا  کیچیه  هدومن و  فقوت  هلئسم  رد  یفجن ،  یـسبط  اضر  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  نوچ  یخرب  لباقم ،  رد  و 
رهاظ نأ  عم  یلوألا ،  ۀنـسلا  یف  سانلا  ماوع  دنع  روهـشملا  نکل  و  کلذ ،  یف  نیفقوتملا  نم  انأ  هیلعف  دیامرفیم :  دـنک و  رایتخا  هتـسناوتن 
لوق ود  زا  کی  چیه  و   ) متـسه هلئـسم  رد  ناگدننک  فقوت  يهرمز  زا  نم  نیاربانب ،  رهـش ؛  نم  لقی  ماشلا ال  یف  مهفقوت  نأ  خیراوتلا  ةدع 
بتک یـضعب  رهاـظ  هکنآ  اـب  دنتـشگزاب .  ـالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ناـنآ  هک  تسا  نیا  مدرم  ماوع  دزن  روهـشم  یلو  منکیمن ) راـیتخا  ار 

يهخسن  ) ص 285 مالسلاهیلع ،  نیسحلا  مامالا  لتقم  [ 1 [ . ] 1  . ] تسا هدوبن  هام  کی  زا  رتمک  ماش  رد  ناشیا  فقوت  هک  تسا  نیا  یخیرات 
( . یطخ
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دقن يوزارت  رد  هاگدید  ود 

رد تیبلـها  تشگزاـب  رکنم  یلک  روط  هب  يرون  ثدـحم  دـنراد .  رارق  هلئـسم  تهج  ود  رد  ییاـبطابط ،  یـضاق  يرون و  ثدـحم  موحرم 
وا ریثأت  تحت  یمق  ثدحم  نوچ  ینارگید  هداد و  شرورپ  رگید  یـشاوح  اب  ار  لامعألا  لابقا  رد  سوواطنبا  يههبـش  تسا و  لوا  نیعبرا 

ندـنارورپ اب  هدـمآرب و  لوا  نیعبرا  رد  تیبلها  تعجارم  تاـبثا  ماـقم  رد  ییاـبطابط  یـضاق  دیهـش  لـباقم ،  فرط  رد  و  دـناهتفرگ .  رارق 
نیا زا  تسا .  هدیـشک  رایـسب  تمحز  ناوارف و  جنر  قح  هب  هدمآ و  ناشیا  ییوگ  خـساپ  هب  روطق  یباتک  شراگن  یقارـشا و  موحرم  باوج 

 . مینیشنیم یسررب  دقن و  هب  ار  فرط  ود  ره  يهلدا  هصالخ ،  روط  هب  ام  يور ، 

رگید یهاگدید  نخس و 

ار ناکما  ضرف  دیدرگ  رکذ  هک  يدهاوشو  تسین ،  زاسراک  هدـش  رکذ  تاروذـحم  هب  هجوت  اب  اعدا  دروم  ترهـش  هک  دـش  مولعم  نونکات 
هب ناشیا  تشگزاب  اب  ار  تیبلها  اب  يو  تاقالم  رباج و  ترایز  نیب  همزالم  اـما  و  تسین .  یفاـک  عوقو  تاـبثا  يارب  یلو  دـنکیم ،  تباـث 

رادافو و رای  نآ  يراـصنا ،  هللادـبع  نب  رباـج  دـسریم  رظن  هب  نیارق ،  هب  هجوت  اـب  تسناد :  یفتنم  ناوتیم  هنوگنیا  لوا  نیعبرا  رد  ـالبرک 
تمـس هب  نس  تلوهک  یلاسگرزب و  رد  هدیـسارهن و  دوخ  راک  بقاوع  زا  هدـیرخ و  ناج  هب  ار  رفـس  جـنر  هک  یهاگآ  فراـع و  دنمـشناد 
نیسح ماما  نادیهش  رالاس  دوخ  بوبحم  الوم و  ربق  ترایز  هب  راب  ود  مک  تسد  دنکن و  هدنسب  ترایز  کی  هب  تسا ،  هدش  راپسهر  البرک 

و [ 2  ] رئازلا حابـصم  رد  سوواـط  نب  دیـس  و  [ 1  ] یفطـصملا ةراشب  رد  يربط  هک  تسا  یترایز  لوا :  تراـیز  دـشاب :  هتفاتـش  مالـسلاهیلع 
 . تسا مالسلامهیلع  تیبلها  اب  تاقالم  هب  نورقم  هک  تسا  یترایز  مود :  ترایز  دناهدروآ .  [ 3  ] مالسلاهیلع نیسحلا  لتقم  رد  یمزراوخ 

يهلئـسم هب  ياهراشا  هنوگچـیه  یمزراوخ ،  سوواط و  نب  دیـس  يربط و  تیاور  رد   . 1 تخادرپ :  میهاوخ  هاگدـید  نیا  نییبـت  هب  ریز  رد 
 ، ترایز ماجنا  زا  سپ  هک  دننکیم  حیرصت  یمزراوخ  يربط و  دراد .  دوجو  زین  تاقالم  لوصح  مدع  رب  هنیرق  هکلب  تسا ؛  هدشن  تاقالم 

دیعب رایسب  [ 4  . ] دنتـشادرب ماگ  ریـسم  نیا  رد  ود  ره  هاگنآ  دـنک .  تیادـه  هفوک  ياههناخ  تمـس  هب  ار  وا  هک  دـهاوخیم  هیطع  زا  رباج 
هدافتسا یمزراوخ  سوواط و  نب  دیـس  يربط و  ربخ  زا  هچنآ   . 2 دـنکن .  لقن  ار  نآ  هیطع  ددرگ و  عقاو  تیمها  نیا  اب  ياهثداـح  هک  تسا 

یتقو تیبلها ،  اب  تاقالم  هب  نورقم  ترایز  هکنآ  لاح  تسا و  هدوبن  ناشیا  زا  ریغ  یـسک  رباـج ،  تراـیز  ماـگنه  هک  تسا  نیا  دوشیم 
اب ار  رباج  دندیـسر ،  البرک  هب  هک  یماگنه  تیبلها  دـندوب و  هتفاتـش  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  زین  مشاـهینب  زا  یهورگ  هک  تسا  هدوب 

چیه مود  ترایز  رد  هک  یتروص  رد  تسا ،  هتـسجرب  هیطع  شقن  مان و  لوا ،  تراـیز  رد   . 3 [ . 5  . ] دنتفای اجنآ  رد  مشاهینب  زا  ياهدـع 
 ، تسا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رئاز  نیتسخن  رباج  هکنیا  رب  ینبم  نادنمـشناد  ناخروم و  حیرـصت   . 4 درادـن .  دوجو  هیطع  زا  يرثا  مان و 

دیاب ار  هیطع  اب  رباج  ترایز  نایب ،  نیا  اب  تسا و  مشاهینب  زا  یهورگ  ترایز  زا  شیپ  يو  ترایز  هک  تسا  بلطم  نیا  يهدننک  تابثا 
هیطع مان  نآ  رد  هک  دـناهدروآ ،  یمزراوخ  و  رئازلا ) حابـصم   ) رد سوواط  نب  دیـس  يربط و  هچنآ  هصالخ ،  داد .  رارق  وا  ترایز  نیتسخن 
هچنآ اب  دوشیم ،  متخ  هفوک  تمس  هب  ناشیراپـسهر  هب  ترایز ،  ماجنارـس  درادن و  مشاهینب  روضح  زا  ياهراشا  هنوگچیه  دراد و  دوجو 

يدـعب هنوگ  چـیه  دـنکیم و  قرف  تسین ،  هیطع  شقن  مان و  زا  يرثا  نآ  رد  هک  دـناهدروآ ،  فوهل )  ) رد سوواـط  نب  دیـس  اـمننبا و  هک 
زا زور  لهچ  تشذـگ  زا  سپ  رباج  تراـیز  زور  نیعبرا  زور  نیارباـنب ،  دـنکن .  هدنـسب  تراـیز  کـی  هب  رباـج  نوچ  یـصخش  هک  درادـن 

هچرگ تسا ؛  نیعبرا  زا  سپ  ناشیا  اب  رباج  تاقالم  تیبلها و  ترایز  و  تسا ،  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش ،  رالاس  تداهش 
رفـص هاـم  لوا  رد  ماـش  هب  ار  رهطم  رـس  دورو  هک  یلقن  هب  هجوـت  اـب  تسا .  مود  نیعبرا  زا  شیپ  املـسم  یلو  مینادیمن ،  ار  نآ  زور  اـقیقد 

متسیب ناشیا ،  جورخ  نامز  هک  يربخ  هب  هیکت  اب  و  [ 7  ] مینادب ماش  هب  خیرات  نیا  رد  مه  ار  تیبلها  دورو  هچنانچ  [ ، 6  ] تسا هدرک  نییعت 
ماشلاۀیداب ربنایم  هار  زا  نانآ  تشگزاب  ریـسم  هکنآ  رباب  هدوب و  زور  تسیب  ماش ،  رد  ناشیا  تماقا  تدم  [ ، 8  ] تسا هدش  نییعت  رفص  هام 
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رفص نایاپ  دودح  رد  نانآ  هک  درک  نامگ  ناوتیم  و  درادن .  لوا  نیعبرا  اب  ینادنچ  يهلصاف  البرک  هب  تیبلها  ندیسر  نامز  دشاب ،  هدوب 
 ، مینادب [ ، 10  ] مین هام و  کی  ای  و  [ 9  ] هام کی  دودح  ار  ناشیا  تماقا  تدم  هچنانچ  دنشاب و  هدیـسر  البرک  هب  لوالا  عیبر  لیاوا  رد  ای  و 

نیا اب  دشاب .  هدوب  لوالا  عیبر  هام  زا  ریغرد  هک  تسا  دیعب  دـتفایم و  ریخأت  هب  يرادـقم  نامز  مینادـب  یناطلـس  هار  زا  مه  ار  تشگزاب  ای  و 
ییابطابط یضاق  موحرم  هچنآ  اما  دریذپیم .  نایاپ  اهشکمشک  تاعزانم و  زا  يرایسب  و  دوشیم ،  لح  هلئـسم  تالکـشم  زا  يرایـسب  نایب 

نیب يهمزـالم  توبث  زا  یـشان  ققحت ،  ضرف  رد  ددرگ و  حرطم  لـیلد  ناوـنع  هب  دـناوتیمن  تسا ،  هدرک  داـی  اـملع  مهف  ناوـنع  هب  نآ  زا 
هچنانچ تسا :  نیا  ثحب  يهجیتن  هتـشذگ ،  بلاطم  هب  هجوت  اب  تفرگن .  رارق  شریذـپ  دروم  هک  تسا ،  تاقالم  لوصح  رباـج و  تراـیز 

 ، مینادن رفص  متسیب  زین  ار  جورخ  نامز  و  دنـشاب ،  هتـشگزاب  البرک  هب  ریـسم  نامه  زا  نانآ  هدرب و  ماش  هب  ماشلا  ۀیداب  قیرط  زا  ار  تیبلها 
لامتحا نیا  هک  نیما  دیس  و  دنکیمن ،  دییأت  ریسم  نیا  زا  ار  تفر  ریسم  ینیارق  یلو  دراد .  دوجو  لوا  نیعبرا  رد  البرک  هب  ندیـسر  ناکما 

چیه رد  تسا و  هتخاس  حرطم  ار  نآ  دـیاش  و  لـعل »  » يهملک رکذ  اـب  اـهنت  دروآیمن و  ار  يدـهاش  لـیلد و  هنوگ  چـیه  دـنکیم ،  رکذ  ار 
تـساوخیم هیماینب  دـساف  تموـکح  نآ ،  رب  نوزفا  دروـخیمن .  مشچ  هب  ریـسم  نیا  رد  تـکرح  زا  يرثا  يربـتعم ،  ریغ  ربـتعم و  باـتک 

رد ار  لزنم  لهچ  دوشیم  هتفگ  هک  یناطلـس ،  هار  زا  اهنآ  نداد  تکرح  نیاربانب ،  دروآ ؛  تسد  هب  دوخ  نیگنن  تیانج  زا  ار  هرهب  تیاـهن 
نادیهـش و زا  يراثآ  ندـنام  یقاب  و  دراد .  زاین  تقو  زور  تسیب  دودـح  هب  ریـسم  نیا  رد  تکرح  دزاـسیم و  هولج  یقطنم  تشاد ،  دوخ 

تیبلالآ ناکدوک  زا  یخرب  نفدـم  ای  و  [ ، 11  ] هطقن دهشم  لثم  دریگ ،  رارق  دانتـسا  دروم  دناوتیم  دییأت  ناونع  هب  ریـسم  نیا  رد  تیبلها 
هب طوبرم  هک  دناهدرک  رکذ  ار  هار  تانایرج  زا  یضعب  یخیرات ،  هجوت  دروم  بتکزا  یخرب  رد  کبلعب .  ای  بلح  ياهرهش  لثم  ریـسمرد ، 

تدم هب  هجوت  اب  نیاربانب ،  کبلعب .  رد  تیبلها  زا  یـضعب  نانخـس  [ ، 13  ] نیرسنق رد  [ 12  ] بهار رید  يهیضق  لثم  تسا ؛  یناطلـس  هار 
تسا هتفگ  نامعن  یضاق  وا  زا  شیپ  و  سوواط ،  نبدیس  هکنانچمه  دناهتفگ ،  مین  هام و  کی  ات  کی  دودح  ات  هک  ماش  رد  تیبلها  تماقا 

ای کیپ و  طسوت  دیزی  زا  فیلکت  بسک  يهلئـسم  و  دـشاب ) مک  تدـم  نآ  هچ  رگا   ، ) دـناهدوب ینادـنز  هفوک  رد  هک  یتدـم  هب  تیانعاب  و 
ییاهبخیش و ینیوزق و  ینوریب و  لثم  یخرب  حیرـصت  اما  مینادیمن .  یقطنم  لوا  نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  زاب  ربهمان ،  رتوبک  یتح 
و تسا .  هدوبن  نونفوذ  نانآ  لثم  تسا و  مدقم  اهنآ  رب  یخیرات  رظن  زا  هک  نامعن ،  یـضاق  دـننامه  یخرب  لقن  اب  تسا  ضراعم  نارگید ، 

دروم هک  تسا  لوا  نیعبرا  رد  تیبلها  اـب  يو  تاـقالم  لوصح  رباـج و  تراـیز  نیب  يهمزـالم  زا  یـشان  دـناهداد  تبـسن  هیماـما  هب  هچنآ 
زور رد  دـیاب  ای  ار  رهاط  دـسج  هب  رهطم  رـس  قاحلا  خـیرات  اما  میتسناد .  نیعبرا  زا  سپ  رگید  یترایز  رد  ار  نآ  و  تفرگن ،  رارق  شریذـپ 

[ . 14  . ] تسا هدیسر  نآ  هب  سوواط  نب  دیس  هک  نانچمه  مینادب ؛  صاخ  یطیارش  اب  و  هژیو ،  يرما  ار  نآ  ای  و  مینادن ،  نیعبرا 
اهتشون یپ 

 . ص 74 یفطصملا ،  ةراشب  [ 1]
ص 286 .  رئازلا ،  حابصم  [ 2]

ص 190 .  ج 2 ،  نیسحلا ،  لتقم  [ 3]
ص 75 . ) یفطصملا ،  ةراشب  ك :  ر .  « ) قیرطلا یف  اراص  مث  نافوک ،  تایبا  وحن  ینذخ   : » دیوگیم هیطع  هب  رباج  هک  اجنآ  [ 4]

هیلع و هللا  ۀمحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجو  مالسلاهیلع  نیسحلا  لایع  رم  امل  و   : » دیوگیم ص 107  نازحألا ،  ریثم  رد  امننبا  [ 5]
 . تسا هدروآ  ص 225  فوهل ،  رد  دیس  ار  نومضم  نیا  بیرق  و  هترایزل » اومدق  مشاهینب  نم  ۀعامج 

 . ص 45 تادوجوملا ،  بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ص 422 ؛  ۀیقابلا ،  راثآلا  [ 6]
 . تسا نانچ  يوق  نامگ  هب  هک  [ 7]

 . ص 510 و 489 یمعفک ،  حابصم  ص 219 ؛  ۀیوقلا ،  ددعلا  ص 730 ؛  دجهتملا ،  حابصم  ص 46 ؛  ۀعیشلا ،  راسم  [ 8]
ص 589 .  لامعألا ،  لابقا  [ 9]
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 . ص 269 ج 3 ،  رابخألا ،  حرش  [ 10]
ار یگنسو  مدومن ،  ادیپ  بلح  رهش  رد  ار  سدقم  ناکم  نیا  ترایز  قیفوت  متشاد ،  هیروس  روشک  هب  اریخا  بناج  نیا  هک  يرفـس  رد  [ 11]
رد ماقم  نآ  یلوتم  هللارـصن ،  میهاربا  خیـش  ياقآ  بانج  ار  مهم  ناـیرج  نیا  و  مدرک ،  هدـهاشمدوب  هتفرگ  نوخ  گـنر  نآ  زا  یتمـسق  هک 

يرادازع مایا  رد  شیپ  لاـس  تفه  دودـح   : » دومن وگزاـب  میارب  ش  1381 ه -  / 12 اـب 24 /  ربارب  ق ،  مارحلا 1424 ه - مرحم  خیرات 11 
هزات ینوخ  ناهگان  هک  دندوب  هناصلاخ  يرادازع  لوغشم  ماقم  نیا  رانک  رد  یناتسکاپ  نایعیش  زا  ياهدع  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 

 . مدناسر رخآ  تاظحل  رد  ار  مدوخ  دندناسر ،  نم  هب  ربخ  هک  یتقو  دوریم ،  ورف  نآ  رد  جیردت  هب  دعب  و  دوشیم ،  رهاظ  گنس  يور  رب 
 . « . تفر ورف  جیردت  هب  مه  نآ  دعب  و  دوب ،  هدنام  یقاب  هک  دوب  هزات  نوخ  يهرطق  کی  مدید  هچنآ 

ص مالسلاهیلع ، ) نیسحلا  مامالا  خیرات   ) ج 17 ملاوعلا ،  ص 303 ؛  ج 45 ،  راونألاراحب ،  ص 60 ؛  ج 4 ،  بلاطیبا ،  لآ  بقاـنم  [ 12]
 . صئاصخ رد  يزنطن  زا  لقن  هب  بوشآ ،  رهشنبا  بقانمزا  418 ؛ 

 . ر  . . . ) مصاوعلا برقب  صمح  ۀهج  نم  ۀلحرم  بلح  نیب  اهنیب و  ۀنیدم ،  نیرسنق  تناک  و  بلح ،  اهنم  ماشلاب  ةروک  یه  نیرـسنق :  [ 13]
ص 404 . ) ج 4 ،  نادلبلا ،  مجعم  ك : 

 . ص 588 لامعالا ،  لابقا  ك :  ر .  [ 14]

نیعبرا ترایز  زا  ییاهزارف 

همدقم

مالـس ییوگ : یم  ینک و  یم  ترایز  دش  دنلب  زور  هک  یماگنه  نیعبرا  زور  رد  : » دنا هدومرف  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
مولظم نیـسح  رب  مالـس  وا ، هدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  هدنب  رب  مالـس  وا ، بیجن  هدنب  ادخ و  لیلخ  رب  مالـس  وا ، بیبح  ادخ و  یلو  رب 

نآ هیلع  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ  تسا . ناور  کشا  هتـشک  دمآ و  راتفرگ  الب  جاوما  نایم  رد  هک  ییاقآ  رب  مالـس  دیهش ،
تمیق هب  ار  شیوخ  ترخآ  دنتخورف و  زیچان  ییاهب  يازا  رد  ار  دوخ  هرهب  دوب و  هداد  ناشبیرف  ایند  هک  یناسک  دـندش  تسد  مه  ترـضح 

هیلع نیسح  ماما  دندیدرگ ؛ یقـش  ناگدنب  عیطم  هدروآ و  مشخ  هب  ار  تربمایپ  وت و  دنتفر و  ورف  سوه  اوه و  هاچ  رد  دندرک . جارح  زیچان 
هب ار  شتیب  لها  دـنتخیر و  ار  شنوخ  هک  هاگ  نآ  ات  تخادرپ  داهج  هب  ییابیکـش  اب  ناـنآ  اـب  دادـن و  تلذ  هب  نت  ناـنآ  لـباقم  رد  مالـسلا 

. دندرب تراسا 

رئاز نیلوا 

البرک هب  یتقو  میتـفر . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  تراـیز  هب  يراـصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  اـب  نیعبرا ، زور  رد  هک  هدـش  تیاور  هیطع  زا 
یتقو دش و  شوه  یب  دیسر  ربق  هب  شتسد  نوچ  راذگ ». ربق  رب  ارم  تسد  : » تفگ تفر و  ترضح  ربق  رس  رب  هدرک و  لسغ  رباج  میدیسر ،

هک یلاح  رد  یهد  یم  باوج  هنوگچ  دـهد ؟ یمن  ار  تسود  باوج  تسود ، ایآ  : » تفگ سپـس  نیـسح ، ای  تفگ : راب  هس  دـمآ  شوه  هب 
هک یلاـح  رد  هنوگچ ؟ متفگ : نم  میتـشاد ». روضح  اـج  نآ  رد  زین  اـم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  : » تفگ و  دـنا ». هدرک  ادـج  ندـب  زا  ار  ترس 
هک مدینش  ادخ  لوسر  زا  : » تفگ رباج  ام ،]...  ] هدش و ریسا  ناشدالوا  هداتفا و  ییادج  ناش  ندب  ورس  نیبام  هورگ  نیا  و  میدزن ، يریـشمش 

. دوش کیرـش  ناشیا  لمع  رد  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  یمدرم  لمع  هک  ره  دوش و  یم  روشحم  نانآ  اـب  دراد ، تسود  ار  یهورگ  هک  ره 
. ددرگزاب خزود  هب  ناشیا  نمشد  دیامن و  تشگزاب  تشهب  هب  ناشیا  تسود  انامه 

نیعبرا زور  رد  البرک  يادهش  زا  تیب  لها  رادید 
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هنیدم هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تیب  لها  هک  ینامز  تسا : هدروآ  فوهل  مان  هب  دوخ  لتقم  باتک  رد  سوواط  نبدیس 
، دندیسر مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كاپ  تبرت  رب  هب  نوچ  دربب . البرک  هار  زا  ار  اه  نآ  هک  دنتساوخ  راد  ناوراک  زا  قارع  رد  دنتـشگ  یمرب 
. دنا هدمآ  ترـضح  ترایز  هب  هک  دندید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  هفیاط  زا  یهورگ  اب  ار  هّللادـبع  نب  رباج 

نایناوراک دندرک . يرادازع  هدش و  عمج  دندوب  فارطا  نآ  رد  هک  زین  برع  لئابق  نانز  دـندرک ، ییارـس  هحون  يرادازع و  هب  عورـش  نانآ 
. دندرک چوک  هنیدم  يوس  هب  اج  نآ  زا  سپس 

ناملسم نز  تراسا 

هثداح رد  تسا . ناملسم  نز  نتفرگ  ریسا  هدرک ، شرافس  اهنآ  هب  مالسا  هک  تسا  ینیناوق  راکشآ  ضقن  زا  تیاکح  هک  ییاه  تیمولظم  زا 
ریـسا دنتـشاذگ . شیامن  هب  ماش  هفوک و  رد  دـندنادرگ و  رهـش  هب  رهـش  هدرک و  ریـسا  ار  نیـسح  ماما  تیب  لها  دربن ، ناـیاپ  زا  سپ  ـالبرک 
هارمه هب  ار  هشیاع  درمشن و  اور  ار  ندرک  ریسا  لمج  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  تسا  دودرم  مالسا  رظن  زا  ناملـسم  نز  نتفرگ 

نانز هرهچ  دنداتسرف و  ماش  هب  هفوک  زا  رفاک ، ناریـسا  لثم  ار  ربمایپ  نادنزرف  يوما  نازواجتم  اما  دنادرگزاب ؛ شدوخ  رهـش  هب  نز  يا  هدع 
رانک زا  روبع  ماگنه  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هک  نانچ  دندرک . راتفر  نانآ  اب  یلد  گنس  تیاهنرد  دندومن و  اهرهـش  یلاها  رب  ار  ریـسا 
. دنور یم  تراسا  هب  هک  دنتسه  وت  نارتخد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  يا  : دومرف تیب ) لها  تراسا  هب  ضارتعا  رد   ) ادهش داسجا 

البرک يارسا  ینیسح و  نیعبرا 

. تسا هدش  هراشا  زور  نیا  تشادگرزب  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . هدش  روهـشم  ینیـسح  نیعبرا  ناونع  هب  خیرات ، رد  رفـص  هام  متـسیب 
هب رتشیب  عبانم ، رد  نیعبرا » [ » 1 .] تسا هدش  هدرمـش  نمؤم  ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  نیعبرا  ترایز  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یثیدـح  رد 

: دراد هراشا  دادیور  ود 
؛ هنیدم هب  ماش  زا  البرک  يارسا  تعجارم  زور  - 1

دش . فرشم  (ع ) نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هک  يزور  - 2
. دراد دوجو  يدج  يدیدرت  دنشاب ، هدیسر  البرک  هب  البرک  يارسا  زور  نیا  رد  هکنیا  رد  اما 

: تسا هدروآ  هعیشلا » راسم   » رد دیفم  خیش 
هللادـبع نب  رباج  هک  تسا  يزور  زین  دـندرک و  تعجارم  هنیدـم  يوس  هب  ماش  زا  (ع ،) نیـسح ماما  تیب  لها  هک  تسا  يزور  نیعبرا ، زور  »

[ 2 «.] دش البرک  دراو  (ع ) نیسح ماما  ترایز  يارب 
: دسیونیم يرون  نیسح  ازریم  دناهدرک . رکذ  ار  بلطم  نیمه  زین  [ 4] حوتفلا رد  مثعا  نبا  3]و  «] دّجهتملا حابصم   » رد یسوط  خیش 

هن دندش . جراخ  هنیدم  دصقم  هب  ماش  زا  رارـسا  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  هک  دوشیم  هدافتـسا  یـسوط  خیـش  دـیفم و  خیـش  ترابع  زا  »
[ « 5 .] دندیسر هنیدم  هب  زور  نآ  رد  هکنآ 

: دسیونیم ناشیا  تسا . هدرک  رکذ  البرک  هب  ماش  زا  ارسا  تشگزاب  زور  ار  نیعبرا  فوهل ،»  » رد سواط  نب  دیس  نایم  نیا  رد 
ماما تداهش  لحم  هب  اهنآ  نیاربانب  ربب . البرک  هب  ار  ام  دنتفگ : ناوراک  يامنهار  هب  دنتشگزاب  قارع  فرط  هب  ماش  زا  البرک  يارـسا  یتقو  »

[6  ...«] دنتخادرپ هللادبعابا  يارب  يراز  هیرگ و  ازع و  هماقا  هب  اجنآ  رد  سپس  دندمآ . (ع ) نیسح
[7 .] تسا هدرک  رکذ  مشاه  ینب  زا  ياهدـع  رباج و  اب  اهنآ  تاقالم  البرک و  هب  ماش  زا  ارـسا  تشگزاب  زور  ار  نیعبرا  زور  زین  یلح  امن  نبا 

[8 .] تسا هتخادرپ  نآ  دقن  هب  سواط  نب  دیس  لوق  لقن  زا  زا  سپ  يرون  نیسح  ازریم 
دسیونیم : نایرفعج  لوسر 
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تاقبطلا رد  دعـس  نبأ  لاوطلا و  رابخا  رد  يرونید  فارـشالا ، باسنا  رد  يرذـالب  نیـسحلا ، لـتقم  رد  فّنخموبا  داـشرا ، رد  دـیفم  خیـش  »
[ 9 «.] دناهدرکن البرک  هب  ارسا  تشگزاب  هب  ياهراشا  يربکلا ،

[10 .] دنادیم دیعب  رایسب  البرک  هب  ماش  زا  نیعبرا  رد  ار  البرک  يارسا  ندمآ  ناتساد  مه  یمق  سابع  خیش 
يرهطم دیهـش  دـناهدرک . راـکنا  ـالبرک ، هـب  نـیعبرا  زور  رد  ار  ـالبرک  يارـسا  ندـمآ  زین  هر )  ) يرهطم دیهـش  و  [ 11] یتیآ میهاربادمحم 

دسیونیم :
يرگید باتک  چیه  رد  هدرکن ، دیکأت  لقاال  هدرک و  بیذکت  ار  نآ  شرگید  ياهباتک  رد  شاهدنسیون  مه  نآ  هک  فوهل  باتک  رد  زج  »

[ 12 «.] دنکیمن دییأت  ار  نیا  مه  یلقع  لیلد  چیه  تسین و  يزیچ  نینچ 
نادـنچ یخیرات  عبانم  نیب  دـسریم  رظن  هب  ـالبرک ، هب  يرجه  لاس 61  نیعبرا  زور  رد  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  دورو  صوصخ  رد  اـّما 

: دسیونیم یسوط  خیش  دشابن . یفالتخا 
دمآ البرک  هب  (ع ) نیسح ماما  ربق  ترایز  يارب  هنیدم  زا  (ص ) ادخ لوسر  یباحـص  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  »

[ 13 «.] درک ترایز  ار  ترضح  نآ  فیرش  ربق  هک  دوب  يرئاز  نیلوا  وا  و 
دسیونیم : یتیآ  موحرم 

سیـسأت وا  تسد  هب  ماـما  نـیعبرا  تراـیز  تنـس  دـش و  ـالبرک  دراو  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  زور  لـهچ  تـسرد  رفـص ، هاـم  متـسیب  رباـج  »
[ 14 «.] دیدرگ

يو تیـصخش  یـصوصخ  رد  یتیآ ، تسا . یفوک » یفوع  هدانج  نب  دعـس  نب  هیطع   » هدـمآ البرک  هب  زور  نیا  رد  رباج  هارمه  هب  هک  يدرف 
دسیونیم :

نارسفم نادنمـشناد و  نیرتگرزب  زا  یکی  وا  هک  یلاح  رد  دناهتفگ ، رباج  مالغ  ار  يو  یعالطایب  ینادان و  يور  زا  هک  تسا  هدش  رایـسب  »
زا هتـشون و  دـیجم  نآرق  رب  دـّلجم  جـنپ  رد  يریـسفت  و  دـشابیم . سابع  نب  هللادـبع  نادرگاش  زا  نیعبات و  ناـگرزب  زا  يو  تسا . یمالـسا 

[ 15 «.] دوشیم بوسحم  ثیدح  نایوار 
: تسا هدمآ  یفطصملا  ةراشب  باتک  رد 

هعیرـش کیدزن  رباج  میدش . البرک  دراو  (ع ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  روظنم  هب  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هارمه  هب  دـیوگیم ، یفوع  هیطع 
الا تشادیمن ، رب  ار  یمدـق  چـیه  رباـج  میدرک . تکرح  رهطم  ربق  فرط  هب  سپـس  دیـشوپ ...  وکین  ياـهسابل  درک و  لـسغ  تفر . تارف 

[16 .] ناسرب ربق  هب  ارم  تفگ  نم  هب  سپس  میدیسر . ربق  کیدزن  هب  ات  تفگیم . ادخ  رکذ  هکنیا 
دمآ شوه  هب  یتقو  مدیشاپ  شتروص  يور  بآ  يرادقم  نم  سپـس  درک . شغ  داتفا و  ربق  يور  رباج  متـشاذگ . ربق  يور  ار  وا  تسد  نم 

رد یهد  باوج  یناوتیم  هنوگچ  تفگ : شدوخ  هب  سپس  یهدیمن !؟ ارم  باوج  ارچ  نیسح  يا  تفگ : سپـس  نیـسح . ای  تفگ : راب  هس 
دیـس نیبنلا و  متاخ  دـنزرف  وت  هک  مهدیم  تداهـش  تسا . هداتفا  ییادـج  تندـب  رـس و  نیب  دـناهدیرب و  ار  وت  يولگ  ياه  گر  هک  یلاـح 

(ع) نیسح ماما  ربق  فارطا  هب  سپـس  داب . وت  رب  یهلا  ناوضر  مالـس و  دورد و   ... یتسه ءاسک "  باحـصا  زا "  درف  نیمجنپ  و  نینمؤملا ... 
مترما ةاـکزلا و  متیتآ  ةالـصلا و  متمقا  مکنا  دهـشا  نیـسحلا ...  ءاـنفب  تـلح  یتـلا  حاورـالا  اـهتیا  مـکیلع  مالـسلا  تـفگ : درک و  تـکرح 

[17 ...«] رکنملا نع  متیهن  فورعملاب و 
هک [ 18 «] فوهل  » زج هب  دناهدرک . تکرح  هنیدـم  دـصق  هب  ماش  زا  (ع ) نیـسح ماما  تیب  لها  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  دـسریم  رظن  هب 

، تسا هدرکن  دـیئات  ار  نآ  مه  شرگید  ياهباتک  رد  هتبلا  و  هدرک ، لقن  البرک  هب  زور  نیا  رد  ار  (ع ) نیـسح ماما  تیب  لها  دورو  ناـیرج 
. درادن دوجو  البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  البرک  يارسا  دورو  صوصخ  رد  یبلطم  لوا  تسد  عبانم  رد 

اهتشون یپ 
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،ص 53. لوا پاچ  يداهلا ، مامالا  هسردم  مق ، رازملا ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  [- 1]
ص 46. مود ، پاچ  ، 1414 دیفملاراد ، توریب ، هعیشلا ، راسم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  [- 2]

ص 787. ، 1411 لوا ، پاچ  هعیشلا ، هسسؤم  توریب ، دجهتملا ، حابصم  نسح ؛ نب  دمحم  یسوط ، خیش  [- 3]
ص ، 1372 یمالـسا ، بالقنا  شزومآ و  تاراـشتنا  نارهت ، يوره ، یفوتـسم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  همجرت  دـمحا ؛ یفوک ، ملعا  نبا  [- 4]

.916
ص 154. ، 1364 یناهارف ، نارهت ، ناجرم ، ولول و  ازریملا ؛ يرونلا ، [- 5]

ص114 1417ه.ق ، رهم ، اجیب ، فوطلا ، یلتق  یف  فوهللا  سوواط ، نبا  دیس  ینسح ، [- 6]
ص86. 1369ه.ق ، هیردیحلا ، فجن ، نازحالا ، ریثم  امن ؛ نبا  یلح ، [- 7]

ص 152. نیشیپ ، ازریملا ؛ يرون ، [- 8]
ص 216. 1386ش ، خروم ، رشن  مق ، اروشاع ، تضهن  رد  یلمأن  لوسر ؛ نایرفعج ، [- 9]

ص 525. ج1 ، ، 1370 ینیسح ، یتاعوبطم  اجیب ، لامالا ، یهتنم  سابع ؛ خیش  یمق ، [- 10]
ص139. متشه ، 1372ه.ش ، قودص ، نارهت ، اروشاع ، خیرات  یسررب  میهاربا ؛ دمحم  یتیآ ، [- 11]

ص 30. ج1 ، مکی ، تسیب و  پاچ  ، 1373 اردص ، نارهت ، ینیسح ، هسامح  یضترم ؛ يرهطم ، [- 12]
ص 787. نیشیپ ، نسح ؛ نب  دمحم  یسوط ، [- 13]

ص 230-231. نیشیپ ، میهاربادمحم ، یتیآ ، [- 14]
ص 231-232. نامه ، [- 15]

. تسا هدوب  انیبان  ًابیرقت  نامز  نیا  رد  رباج  هک  دناهدرک  لقن  یخرب  [- 16]
ص 126. لوا ، پاچ  ، 1420 یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یفطصملا ، ةراشب  یلع ؛ نب  دمحم  يربط ، [- 17]

هدنسیون تسا . هدش  هتشون  يرجه  متفه  نرق  رد  باتک  نیا  تسین  لوا  تسد  عبانم  زا  فوهل  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  هتکن  نیا  هب  [- 18]
هدازیجاح هللادی  : 

ینیسح نیعبرا  هاگیاج  شزرا و 

؟  تساجک زا  نیعبرا  تیمها 

رطاخ هب  شتیصوصخ  نیعبرا  دراد ؟  یتیصوصخ  هچ  درذگ ،  یم  دیهش  تداهش  زا  زور  لهچ  هکنیا  فرص  تساجک ؟  زا  نیعبرا  تیمها 
رد میظع  تداهش  نیا  رگا  دینک  ضرف  امش  تسا .  یمهم  رایسب  زیچ  نیا  دش و  هدنز  نیسح  تداهش  دای  ینیـسح  نیعبرا  رد  هک  تسا  نیا 

دوخ هک  روطنامه  دندش  یم  قفوم  هیما  ینب  اما  دندش ،  یم  دیهـش  البرک  رد  نادیهـش  هیقب  یلع و  نب  نیـسح  ینعی  داتفا  یم  قافتا  خـیرات 
هرطاخ زا  مه  ار  اهنآ  دای  دـندرک ،  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ار  ناشکاپ  مسج  دـندنکفارب و  راگزور  هحفـص  زا  ار  شزیزع  ناراـی  ار و  نیـسح 

مه رگا  ای  تشاد ؟  مالـسا  ملاع  يارب  يا  هدیاف  تداهـش  نیا  ایآ  تروص  نیا  رد  دینیبب   . دننک وحم  دعب  ياهزور  زور و  نآ  رد  رـشب  لسن 
اه یکیرات  اه و  یهایس  اهیراتفرگ و  يارب  مه ،  دعب  ياهلسن  يارب  مه ،  خیرات  رد  هرطاخ  نیا  ایآ  تشاذگ ،  یم  يرثا  کی  زور  نآ  يارب 

ياهلسن مدرم  زور و  نآ  مدرم  اما  دش ،  یم  دیهش  نیـسح  رگا  تشاد ؟  هدننک  اشفا  رگنـشور و  يرثا  مه  خیرات  هدنیآ  نارود  ياهیدیزی  و 
تیادـه و یگدـنزاس و  دـشر و  رد  تسناوـت  یم  یـشقن  هچ  يرثا و  هچ  هرطاـخ  نـیا  اـیآ  هدـش ،  دیهـش  نیـسح  هـک  دـندیمهف  یمن  دـعب 

دراذگب ؟  خیرات  تاعامتجا و  اهتلم و  یگدننازیگنارب 
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یـسک هک  ینادیهـش  دیـسر ،  یم  ادخ  ناوضر  نییلع  یلعا  هب  وا  دوخ  دش ،  یم  دیهـش  هک  نیـسح  هلب  تشادن ،  يرثا  چـیه  هک  دـینیب  یم 
رد ار  شیاشگ  حوتف و  اهنآ  حور  دندیسر ،  ترخآ  رد  ناشدوخ  رجا  هب  دندش ،  دیهش  یـشوماخ  رد  توکـس ،  رد  تبرغ ،  رد  دیمهفن و 

وا و تداهـش  هک  دوش  یم  يدیهـش  نآ  سرد ،  دندش ،  هوسا  ردـقچ  دـندش ،  سرد  ردـقچ  ایآ  اما  دروآ ،  تسد  هب  یهلا  تمحر  هاگرد 
ریزارس خیرات  رد  دشوجب و  وا  نوخ  هک  دوش  یم  يدیهش  نآ  هوسا  سرد و  دنونشب ،  دننادب و  وا  هدنیآ  رصاعم و  ياهلسن  ار  وا  تیمولظم 

نیا هک  دراذـگب  مهرم  دـهدب و  افـش  ار  اـهتلم  هدروخ  قالـش  هدیـشک  متـس  رکیپ  مخز  دـناوت  یم  یتـقو  نآ  تلم  کـی  تیمولظم  دوشب ، 
دنتخادنا ادص  يوت  ادـص  اهتردـقربا  زورما  هک  تسا  نیمه  يارب  دـسرب ،  رگید  ياهناسنا  شوگ  هب  تیمولظم  نیا  دوشب ،  دایرف  تیمولظم 

دمآ دوجو  هب  ارچ  یلیمحت  گنج  هک  دمهفن  ایند  ات  دننک  جرخ  فازگ  ياهلوپ  دنرـضاح  هک  تسا  نیمه  يارب  دوشن ،  دنلب  ام  يادص  هک 
تمیق هب  دننک  جرخ  دنراد  هچ  ره  دندوب  رضاح  يرابکتسا ،  ياههاگتسد  مه  زور  نآ  هک .  کیرحت  اب  هک ،  تسد  اب  يا ،  هزیگنا  هچ  اب  ، 

هتبلا دوشن .  هتخانش  دنامن و  یقاب  دعب  ياهتلم  نامز و  نآ  مدرم  رد  سرد  لثم  اروشاع  تداهش  نیـسح و  نوخ  نیـسح و  دای  مان و  هک  نیا 
 . دندیمهف رتشیب  تشذگ ،  رتشیب  هچ  ره  تسا .  تمظع  اب  بلطم  ردقچ  هک  دندیمهف  یمن  تسرد  راک  لئاوا  رد 

دنامن یقاب  يرثا  چیه  وا  زا  دنتساوخ  دنتخادنا ،  بآ  دندرک ،  ناریو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ربق  یتح  سابع  ینب  نارود  طساوا  رد 
یمن ار  شدوخ  رثا  دیهش ،  نوخ  ششوج  نودب  دای ،  نودب  هرطاخ ،  نودب  تداهش  تسا ،  نیا  تداهـش  نادیهـش و  هرطاخ  دای و  شقن  . 

الاح تسادهش .  ناگدنامزاب  زور  دش و  زاغآ  زور  نآ  رد  البرک  تداهش  مایپ  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  هک  تسا  يزور  نآ  نیعبرا  دشخب و 
يارب هک  تسا  يزور  نآ  لوا  نیعبرا  اما  دنشاب .  هدماین  هچ  دنشاب و  هدمآ  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هداوناخ  لوا ،  نیعبرا  رد  هچ 

ریما نارای  زا  ربمغیپ ،  باحـصا  زا  هیطع  تسا و  يراصنا  هللادبع  نبرباج  دندمآ ؛  البرک  هب  یلع  نب  نیـسح  هدش  هتخانـش  نارئاز  راب  نیلوا 
درب تفرگ و  هیطع  ار  شتـسد  و  تسه -  رابخا  اه و  هتـشون  رد  هک  روط  نآ  دوب -  انیبان  یتح  هللادبع  نبرباج  اج و  نآ  دندمآ  نینموملا و 

اب دوخ و  ندـمآ  اب  دز و  فرح  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـب  درک و  هیرگ  درک و  سمل  ار  ربق  وا  تشاذـگ و  یلع  نب  نیـسح  ربق  يور 
زور تسا  یمهمزور  نینچ  کی  درک .  يراذگ  هیاپ  ار  ءادهش  ربق  ترایز  تنس  درک و  هدنز  ار  یلع  نب  نیـسح  هرطاخ  دوخ  نتفگ  نخس 

. نیعبرا
یهناو فورعملاـب  رما  نا  دـیرا  يّدـج  ۀـّما  یف  حالـصالابلطل  تجرخ  اـّمنا  : » دوـب لدـع  قـح و  يهماـقا  يارب  (ع ) نیـسح ماـما  تـکرح 
لذـب حـصّنلاحنم و  و  : » میناوخیم تسا ، تارایز  نیرتهب  زا  یکی  هک  نیعبرا  تراـیز  رد  ص 329 .) ج 44 ، راونـالاراحب ، رکنملانع (»... 

، دناهدرک لقن  (ص ) ربمایپ زا  هک  ار  یفورعم  ثیدح  هار ، نیب  رد  ترضح  نآ  هلالّـضلاةریح .» ۀلاهجلانم و  كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم 
افلاخم هَّللادهعل  اثکان  هَّللامرحل  اّلحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  لاق : مّلـس  هلا و  هیلع و  هَّللایّلـص  هَّللالوسر  ّنا  ساّنلااهیا  : » دـنیامرفیم نایب 
هلخدـی نا  هَّللایلع  اّقح  ناک  لوقال  لعفب و  هیلع  ّریغی  ملف  ناودـعلاو  مثالاب  هَّللادابع  یف  لمعی  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللایّلـص  هَّللالوسر  ۀنـسل 

(. ص 382 ج 44 ، راونالاراحب ، « ) هلخدم
هک دـنکیم  نشور  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدیـسر  نیموصعم  زا  راوگرزب  نآ  يهرابرد  هک  يراتفگ  زین  راوگرزب و  نآ  راـتفگ  راـثآ و  ماـمت 

يهمادا ضرغ ، تسا . هدوب  نایغط  روج و  ملظ و  ناینب  ندز  مهرب  تعیرـش و  تیمکاح  داجیا  ادـخ و  نید  لدـع و  قح و  يهماـقا  ضرغ ،
ثراو و ترایز  نانجلاحـیتافم ، هَّللاّیبن (»...  حون  ثراو  ای  هَّللاةوفـص  مدا  ثراو  ای  : » هک تسا  هدوب  ناربمایپ  رگید  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هار 

. یمالسا ماظن  تموکح و  داجیا  قح و  طسق و  يهماقا  طسقلاب .» ساّنلاموقیل  : » دندمآ هچ  يارب  مه  ناربمایپ  هک  تسا  مولعم 
دـش و هنادواج  هشیمه  يارب  ینیـسح  تضهن  دای  (ص ،) ربمایپ نادـناخ  یهلا  ریبدـت  اب  زور ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  رد  نیعبرا  تیمها  ًاـساسا 

تداهـــش لــیبق  زا  نوگاـــنوگ -  ثداوــح  رد  یلـــصا ، ناـــبحاص  ادهـــش و  ناگدـــنامزاب  رگا  دـــیدرگ . يراذـــگهیاپ  راـــک  نــیا 
يدایز يهدافتسا  تداهش  درواتسد  زا  دعب ، ياهلـسن  دندنبن ، رمک  تداهـش  راثآ  دای و  ظفح  هب  اروشاع -  رد  مالّـسلاهیلع ) ) یلعنبنیـسح

. درب دنهاوخن 
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؛ تسا راگدنام  مدرم  دای  خیرات و  رد  يرهق  روط  هب  دیهش  درادیم و  هگن  هدنز  مه  ایند  نیمه  رد  ار  ادهش  لاعتم ، يادخ  هک  تسا  تسرد 
يهدارا رایتخا و  رد  هک  تسا  يزیچ  نیمه  تسا ، هداد  رارق  اـهراک -  يهمه  لـثم  راـک -  نیا  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک  یییعیبط  رازبا  اـما 

. میرادهگن هدنز  مینک و  ایحا  ار  تداهش  يهفسلف  هرطاخ و  ادهش و  دای  میناوتیم  اجب ، تسرد و  میمصت  اب  هک  میتسه  ام  تسام .

اروشاع يهعقاو  ندنام  هدنز  زمر 

البرک و رد  اروشاع  رـصع  نامه  رد  هچ  تراسا -  ياهزور  نآ  لوط  رد  هیلعهَّللاتاولـص ) ) داّجـس ماما  و  اهیلعهَّللامالـس ) يربکبنیز  رگا 
لوط رد  سپـس  هنیدـم و  هب  تمیزع  دـعب  ـالبرک و  تراـیز  رد  نآ  زا  دـعبو  ماـش  رهـش  دوخ  هفوک و  ماـش و  هار  رد  دـعب  ياـهزور  رد  هچ 

فدـه اروشاع و  يهفـسلف  تقیقح  دـندوب و  هدرکن  يرگاشفا  نییبت و  تادـهاجم و  دـندنام -  هدـنز  ناراوگرزب  نیا  هک  يدامتم  ياهلاس 
دنامیمن . یقاب  لعتشم  هدنز و  ناشوج و  زورما ، ات  اروشاع  يهعقاو  دندرکیمن ، نایب  ار  نمشد  ملظ  یلعنبنیسح و 

یناسک دیوگب و  اروشاع  يهثداح  يهرابرد  رعش  تیب  کی  سک  ره  هک  دندومرف  تیاور -  قبط  مالّسلاو - ) ةالّـصلاهیلع  ) قداص ماما  ارچ 
رد ندرک و  يوزنم  يارب  یتاغیلبت ، ياههاگتسد  مامت  نوچ  ( 1 (؟ درک دهاوخ  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنایرگب ، رعـش  تیب  نآ  اب  ار 

، غیلبت دوب . هچ  هیـضق  دش و  هچ  دنمهفب  مدرم  دنراذگن  ات  دندوب  هدش  زیهجت  تیبلها ، يهلأسم  ًالک  اروشاع و  يهلأسم  نتـشادهگن  تملظ 
زیمآتنطیـش هناضرغم و  غورد و  تاغیلبت  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  رگمتـس ، ملاظ و  ياهتردـق  زورما ، لـثم  مه  اـهزور  نآ  تسا . هنوگنیا 

 - هداتفا قافتا  مالسا  يایند  زا  ییهشوگ  رد  ینابایب  رد  تمظع  نیا  اب  هک  اروشاع -  يهیضق  دوب  نکمم  رگم  ییاضف ، نینچ  رد  دندرکیم .
تفریم . نیب  زا  اهشالت ، نآ  نودب  ًانیقی  دنامب ؟ یقاب  طاشن  شپت و  نیا  اب 

( مالّسلاهیلع ) یلعنبنیسح تدهاجم  هک  هزادنا  نامه  هب  دوب . مالّـسلاهیلع ) ) یلعنبنیـسح ناگدنامزاب  شالت  درک ، هدنز  ار  دای  نیا  هچنآ 
تدهاجم و  مالّسلااهیلع )  ) بنیز تدهاجم  زین  هزادنا  نامه  هب  دوب ، تخس  تشاد و  دروخرب  عناوم  اب  مچرپ ، نابحاص  ناونع  هب  شنارای  و 

نیا هب  ام  دوب . یگنهرف  یغیلبت و  هکلب  دوبن ؛ یماظن  يهنحص  اهنآ ، هنحص  هتبلا  دوب . راوشد  ناراوگرزب ، يهیقب  و  مالّـسلاهیلع ) ) داّجـس ماما 
. مینک هجوت  دیاب  اههتکن 

دهدیم ام  هب  نیعبرا  هک  یسرد 

. تشادهگن هدنز  نمشد  تاغیلبت  نافوط  لباقم  رد  ار  تداهش  يهرطاخ  تقیقح و  دای  دیاب  هک  تسا  نیا  دهدیم ، ام  هب  نیعبرا  هک  یسرد 
ینافوط تاغیلبت و  هچ  تسا . هدوب  مجحرپ  ردق  هچ  تلم ، نیا  مالـسا و  ماما و  بالقنا و  هیلع  تاغیلبت  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  دینیبب  امش 
يادهـش هیلع  نانمـشد  دـینیبب  دوب . مدرم  فرـش  تیثـیح و  نهیم و  مالـسا و  زا  تسارح  عاـفد و  هک  یگنج  داـتفین  هار  هب  گـنج  هیلع  هک 

اب میقتسمریغ ، میقتسم و  دندرک و  هچ  دندومن ، راثن  ادخ  هار  رد  دنتفر  دنتشادرب و  ار  ناشهیامرـس -  نیرتگرزب  ینعی  ناشناج -  هک  يزیزع 
دنتـسناوت ینیقلت  هچ  ایند ، ياج  همه  رد  حولهداس  ياهمدآ  نهذ  رد  دـندرکیم ، رـشتنم  هک  ییاهباتک  اـههلجم و  اـههمانزور و  اـهویدار و 

. دننکب
بهتلم ياضف  نآ  رد  مه ، ناـمدوخ  روشک  رد  یهّجوم  ریغ  هّجوم و  ياـهناسنا  زین  لـهاج و  لدهداـس و  ياـهمدآ  زا  يدودـعم  دارفا  یّتح 

تفـشآیمرب و ار  زیزع  ماما  هک  دوب  اهزیچ  نیمه  دوب . قیاقح  هب  هطاحا  مدـع  نتـسنادن و  زا  یـشان  هک  دـندزیم  ییاهفرح  یهاگ  گنج ،
دنک . نایب  تحارص  اب  ار  قیاقح  یتوکلم ،  دایرف  نآ  اب  هک  درکیم  راداو 

تمدـخ رد  نادـنمرنه ، ناگدنـسیون و  ناگدـنیوگ و  ناریا و  تلم  یهاگآ  رگا  دـشابن و  دوبن و  قح  تاغیلبت  تاغیلبت ، نیا  لباقم  رد  رگا 
میظع و رایـسب  نادیم  تاغیلبت ، نادیم  دش . دـهاوخ  بلاغ  تاغیلبت  نادـیم  رد  نمـشد  دریگن ، رارق  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یتقیقح 
دنتسه و همیب  نمـشد  تاغیلبت  لباقم  رد  بالقنا ، زا  یـشان  ِیهاگآ  تکرب  هب  ام ، مدرم  داحآ  تلم و  عطاق  تیرثکا  هتبلا ، تسا . یکانرطخ 
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داد و ناـشن  نوـگژاو  سکع و  هب  دوـب ، مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هک  ار  ییاـهزیچ  تفگ و  غورد  نمـشد  سب  زا  دـناهدرک . ادـیپ  تینوـصم 
تسا . هدش  بلس  یلکب  یناهج ،  تاغیلبت  ياهییوگهوای  اههتفاب و  اههتفگ و  هب  تبسن  ام  مدرم  نانیمطا  درک ، سکعنم 

دوب یـسک  (ع ) یلعنبنیـسح هک  درکیم  دومناو  تخاسیم و  موکحم  ار  (ع ) یلعنبنیـسح دوخ ، تاغیلبت  اب  يدیزی  رابج  ملاظ  هاگتـسد 
هک مه  دعب  دندرکیم . رواب  ار  غورد  تاغیلبت  نیا  مه ، یضعب  تسا !! هدرک  مایق  ایند  يارب  یمالسا و  تموکح  لدع و  هاگتسد  دض  رب  هک 

ار نآ  دیسر ، تداهش  هب  البرک  يارحص  رد  نامیخژد  يهلیـسو  هب  عیجف ، لکـش  نآ  اب  بیجع و  عضو  نآ  اب  مالّـسلاهیلع ،) ) یلعنبنیـسح
تسا . هنوگ  نیا  قح ، درک . ضوع  ار  اههتفاب  نیا  مامت  تماما ، هاگتسد  حیحص  تاغیلبت  اما  دندرکیم ! دومناو  حتف  هبلغ و  کی 

68 / 06 / 29
عبنم : 

يربهر  مظعم  ماقم  هاگیاپ 
نیسح ای  تایدتنم 

رون نیعبرا 

يراج هشیمه  رابیوج 

خرس هرامه  تخرد  رب  يزبس  هشیمه  گرب  و  قشع ، هوکش  زا  يا  هناشن  نامیا ، يالعتسا  رادمایپ  اریمان ، هسامح  دصاق  ینیسح ، نیعبرا  ره 
هتـشون دناوت  یمن  زگره  نیمز ، ياه  هثداح  نامز و  رذگ  هک  یباتک  تسارجامرپ . روطق و  یباتک  تسین ؛ هژاو  کی  نیعبرا  تسا . تداهش 

رب يا  هناشن  نیعبرا ، تسا . يروای  قح  ییارگ و  نامرآ  رّوصم  هماـنرنه  نیعبرا ، درادـن . هار  نآ  رد  یگنهک  هتبلا  دـنک و  وحم  ار  نآ  ياـه 
هخاش و  تقادص ، تلادـع و  يادـص  نیعبرا ، تسا . ینیـسح  ياروشاع  بش  رد  نآرق  توالت  اعد و  ياه  همزمز  یگدـنلاب  نید و  يالتعا 

هـشیمه رابیوج  نیعبرا ، تسا . هدـیناود  هشیر  ناراگزور  اهزور و  ياـفرژ  اـتو  هدـییور  ـالبرک  كاـخ  زا  هک  تسا  یگدازآ  تخرد  ياـه 
. تسا َملاع  يوس  راهچ  زا  دنوادخ  نوخ  ياه  همشچ  ششوج  و  خیرات ، خرس  يراج و 

عّیشت هنافراع  هلچ 

كاوژپ نیعبراو ، نیـسح  نوخ  شورخ  اروشاع ، تسا . نازاس  اروشاع  دـقرم  ترایز  زور  نیعبرا ، نازاس و  هسامح  تداهـش  زور  اروشاع ،
ات اروشاع  تسا . يولع  خرـس  عیـشت  هنافراع  هلچ  هکلب  تسین ؛ قشع  ياـهتنا  ادـتبا و  هطقن  نیعبرا ، اروشاـع و  تسا . نکـش  ملظ  داـیرف  نیا 

هناهب ناسنا ، رمع  لوط  رد  ات  تسا  لـفاحم  نخـس  اـهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور ، لـهچ  نیا  رد  تسا و  ینیـسح  قشع  جوا  هطقن  نیعبرا ،
ْخیرات اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اروشاع ، رد  نامیپ . غیلبت و  هناهب  نیعبرا ، تسا و  راثیا  نوخ و  هنامز  اروشاـع ، دـشاب . يزیتس  ملظ  يرادـیب و 

تسا هدز  ملظ  هعماج  ریوک  رد  ادخ » نوخ   » تشک زور  اروشاع  تسشن . مالـسلا  هیلع  نیـسح  سرد  ياپ  خیرات  نیعبرا ، رد  تفگ و  نخس 
. تساروشاع اب  یگتسبمه  مالعا  يارب  یتصرف  ْنیعبرا  يرآ ، نآ . هرمث  نیتسخن  تشادرب  زاغآ  نیعبرا ، و 

نیعبرا تیمها 

. تساروشاع خرس  بتکم  هب  يدنب  ياپ  مالعا  ینیسح و  رابرپ  تضهن  یگشیمه  ییایوپ  زمر  ینید و  ریاعـش  میظعت  نیعبرا ، تشاد  یمارگ 
ندـنایرگ و يارب  رگا  دـنا و  هتـشاد  رایـسب  دـیکأت  ییارـس  هیثرم  یناوخ و  هحون  يرادازع ، مسارم  يرازگرب  هب  اـم  موـصعم  ناـیاوشیپ  رگا 

هدنلاب راثآ  نیمه  لیلد  هب  دـنا ، هدرک  نایب  یناوارف  ياه  تلیـضف  باوث و   7 نیسح ماما  تبرت  رب  ندناوخ  زامن  ندرک و  ترایز  نتـسیرگ ،

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراذگ یم  ياج  رب  هدازآ  ناناملسم  حور  رد  هک  تسا  یفطاع  يونعم و 

هنادواج تشذگرس 

زا یلک  هب  دریذـپ و  یم  یـشومارف  رابغ  درگ و  دـکرت و  یم  اه  هرطاخ  رد  بابح  کـی  لـثم  هک  دوش  یم  هدـید  یثداوح  خـیرات ، هنیآ  رد 
. ددرون یم  رد  ار  نارکات  نارک  دوش و  یم  هدرتسگ  دریگ ، یم  هنماد  جوم ، دننامه  هک  تسه  زین  یثداوح  اما  دوش . یم  وحم  اهدای  هحفص 
، هنادواج ياه  تشذگرـس  نیا  زا  یکی  تسین . اهنآ  ندناشوپ  ناوت  ار  يا  هدرپ  ّدس و  چیه  تسا و  گرم  یب  دیواج و  ییاه ، هثداح  نینچ 

یمارگ اریز  دـبای ؛ یم  رت  نوزف  یتمرح  نیعبرا ، ره  اـب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ـالبرک ، تشد  رادرـس  گرزب  داـی 
. تسا يونعم  ياه  شزرا  زا  يرادـساپ  وا و  هرطاخ  داـی و  نتـشاد  هگن  هدـنز  مالـسا ، گرزب  رادـمچرپ  نآ  تداهـش  زور  نیملهچ  تشاد 
رد دنتفر و  ءادهـشلادیس  كاپ  تبرت  ترایز  هب  یفوع ، هیطع  يراصنا و  هّللادـبع  نب  رباج  زین ، ینیـسح  ياروشاع  نیعبرا  نیتسخن  رد  یتح 

دوش یم  رازگرب  فلتخم  ياهروشک  رد  یهوکش  اب  مسارم  زور ، نیا  رد  سپ ، نآ  زا  دنتخادرپ . يرادازع  هب  دنتـسیرگ و  زیزع  نآ  گوس 
. دیآ دیدپ  اروشاع  موادت  رد  يرگید  هسامح  روش و  ات 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رب  دیکأت 

موصعم ناماما  یهلا و  يایلوا  ترایز  هدش ، ј افس نآ  هب  Ę Š سا ییاور  گنهرف  رد  هک  ییاه  تدابع  نیرت  تلیـضف  اب  نیرت و  سدقم  زا 
چیه ترایز  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، يا  هژیو  تیمها  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ناراوگرزب ، نآ  نایم  رد  تسا و  مالـسلا  مهیلع 
هیلع نیـسح  ماما  ترایز  هار  رد  سرت  زا  هک  ریَُکب  نبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا . هدـشن  شرافـس  هزادـنا  نیا  ناـموصعم ، زا  کـی 

ار مدرم  ياه  بلق  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا  دنیبب »؟ ناسرت  ام  هار  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  : » دومرف تفگ ، یم  نخس  مالـسلا 
نیتسخن زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ناقشاع  دناسر ، یم  تسود  لزنم  رـس  هب  ار  قشاع  قشع ، داهن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  قشع  ورگ  رد 

، زورما هب  ات  دنداهن و  هّللادبع  یبا  ترضح  ترایز  هار  رد  ياپ  راکـشآ ، ناهنپ و  ياهراشف  عاونا  يوما و  دادیب  تیمکاح  دوجو  اب  نیعبرا ،
. تسا هدوب  ناملسم  نز  Řјو  ره  يارب  یگشیمه  يوزرآ  کی  Ơ اونع هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تاکرب  راثآ و 

دوجو برقت  تخانـش و  نآ  رد  هک  یترایز  تسا ؛ هدـش  لقن  يدایز  تاکرب  راثآ و  ءادهـشلادیس ، ربق  ترایز  يارب  یمالـسا ، تاـیاور  رد 
تسا : هدروآ  نینچ  راونالاراحب ، رد  هللا  همحر  یسلجم  همالع  هلمج  زا  دشاب . هتشاد 

یم وا  ترایز  هب  قوش  روش و  اب  هنوگچ  هک  دینیب  یمن  ار  نیـسح  نارئاز  ایآ  : » دیامرف یم  هدومن و  بّرقم  ناگتـشرف  هب  باطخ  دنوادخ  . 1
»؟ دنباتش

دوش .» یم  شراگدیرفآ  نخس  مه  شرع ، زارف  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  . » 2
«. ددرگ یم  نانآ  نامهم  رختفم و  شنادناخ  ربمایپ و  یگیاسمه  هب  تشهب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  . » 3

«. دبای یم  ءاقترا  ادخ  ِیمارگ  ناگتشرف  ماقم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  . » 4

ناکدوکو ینیسح  نیعبرا 

ناکدوکو ینیسح  نیعبرا 
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زورما دینود ، یم  هخآ  اه . هچب  هدش  شوپ  هایـس  اج  همه  مه  زاب  اه ؟ هچب  هدش  ربخ  هچ  هگم  هحون . يادص  ریجنز ، يادـص  جنـس ، يادـص 
ام نیمه ، يارب  هرذـگ و  یم  اروشاع  هعقاو  زا  زور  لهچ  زورما  مبوخ . ياه  هچب  هلب  هیزور . هچ  نیعبرا  هنود  یم  یک  هنیـسح . ماـما  نیعبرا 

ترضح نوا  هک  یناسک  رب  میشاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  دای  هب  مه  زاب  ات  مینک  یم  يرادازع  ور  البرک  يادهش  ملهچ  لاس  ره 
نیعبرا مسارم  رد  نیـسح ، ماـما  قشاـع  بوخ و  ياـه  هچب  امـش  هک  مه  زورما  سپ  میتـسرفب . تنعل  ندـنوسر ، تداهـش  هب  ور  شناراـی  و 

 . هّللاءاش نا  هنک . دوبان  ور  مالسا  نید  يانمشد  همه  گرزب  يادخ  ات  دینک  اعد  هشاب  نوتدای  دینک ، یم  تکرش  ینیسح 

هرابود يرادید 

یم يدایز  ياهزیچ  هدرک و  هعلاطم  ناماما  ناربمایپ و  یگدنز  هرابرد  يدایز  ياه  باتک  نوا  هراد . هقالع  یلیخ  هعلاطم  هب  دـمحا  اه ! هچب 
هک هیزور  نیعبرا  هک  هنود  یم  نوا  هنز . یم  فرح  نوـشارب  ینیـسح  نـیعبرا  هراـبرد  هدرک و  عـمج  مـه  رود  وشاتـسود  زورما  نوا  هـنود .

دقرم رـس  رب  ندرک و  رادید  البرک  يادهـش  اب  هرابود  نتفر و  البرک  هب  اه  تدـم  زا  سپ  تیب  لها  ناوراک  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح 
هب البرک و  يادهـش  يارب  مه  اب  همه  مه  دعب  دز و  فرح  اه  هچب  يارب  اروشاع  عیاقو  والبرک  يادهـش  زا  نوا  ندرک . يرادازع  نوشرّهطم 

. نومروشک نامیا  اب  ياه  هچب  همه  دمحا و  هب  نیرفآ  ندرک . يرادازع  نیسح  ماما  نیعبرا  تبسانم 

نیعبرا يرادازع 

باتهم هنوخ  يوت  ننک ، یم  يرادازع  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يارب  همه  هک  ینیـسح  نیعبرا  ینعی  زورما ، لثم  يزور  لاس ، ره 
يارب ننوخب و  ور  نیعبرا  ترایز  مه  اب  ات  نآ  یم  انوا  هنوخ  هب  لحم  یلاها  هش ، یم  هک  نیعبرا  لاـس  ره  تساـپرب . مسارم  هی  مه  ولوچوک 

نیا يرازگرب  يوت  هشیمه  هراد ، هقالع  یلیخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  مه  ولوچوک  باتهم  ننک . يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ياه هچب  گرزب  يادـخ  هنک . یم  میـسقت  مدرم  نیب  ور  نیعبرا  ترایز  ياه  باتک  نوا  ًـالثم  هنک و  یم  کـمک  شرداـم  وردـپ  هب  مسارم 
هچب امـش  هک  منود  یم  نم  ننک . یم  يرادازع  نوشاه  ماما  يارب  هک  ینامیا  اب  ياه  هچب  هراد . تسود  یلیخ  یلیخ  ور  باتهم  لـثم  یبوخ 

. دیتسه روط  نیمه  مه  اه 

نامیا هناشن 

نوا نداد  ماجنا  اـب  ناـسنا  ینعی  هش ؛ یم  ناـسنا  يدنمتداعـس  ثعاـب  هک  هراد  دوجو  ییاهروتـسد  مالـسا ، اـم  نید  يوت  مبوخ ! ياـه  هچب 
ماما مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  دـینک . شوگ  بوخ  الاح  هریگ . یم  ادـخزا  یبوخ  شاداـپ  هدـش و  رت  کـیدزن  ادـخ  هب  اهروتـسد ،

نیـسح ماما  نیعبرا  ترایز  ندنوخ  نامیا ، اب  مدآ  ياه  هنوشن  زا  یکی  هراد . هنوشن  ات  دـنچ  نامیا  اب  ناسنا  هک  ندومرف  نایعیـش  ام  مهدزای 
هب نوتدوخ  ای  نوتارت  گرزب  هارمه  هب  لاـس  ره  یکدوک  نارود  نیمه  زا  ناـمیا ، اـب  بوخ و  ياـه  هچب  امـش  هک  مراودـیما  مالـسلا .  هیلع 

. دینک اعد  مه  ام  يارب  دینوخب و  ور  ترایز  نیا  نیعبرا ، ياهزور  دینوتب  ییاهنت 

نیعبرا ترایز 

! ادخ هدیزگرب  بوبحم و  راد و  تسود  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، صاخ  بیبح  ادخ و  ّیلو  يا  وت  رب  مالس 
نوتارب هک  ور  ییاه  هلمج  دـیدنوخ . ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نیعبرا  تراـیز  ـالاح  اـت  مبوخ  ياـه  هچب  امـش  زا  رفن  دـنچ  منود  یمن 

رد هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اعد ، نیا  رد  ام  ننوخ . یم  ور  نوا  نایعیش  نیعبرا ، زور  رد  هک  هنیعبرا  ترایز  زا  ییاه  تمـسق  مدنوخ ،
هب ور  شنارای  نایعیش و  ام  موس  ماما  هک  یناسک  نانمشد و  هک  میاوخ  یم  ادخ  زا  میتسرف و  یم  دورد  مالـس و  دیـسر ، تداهـش  هب  البرک 
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. دینوخب نیعبرا  زور  رد  ور  ابیز  ترایز  نیا  دینوتب  نوتمه  هک  مراودیما  هنوسرب . نوشلمع  يازس  هب  ندنوسر ، تداهش 

نیعبرا نارادازع 

یکـشم ياه  سابل  نالا  نیمه  زا  هک  مبوخ  ياتـسود  امـش  اب  متـسه ، امـش  اب  هلب  دـیتسه . نوتناـماما  قشاـع  هک  ییاـه  هچب  امـش  هب  نیرفآ 
هنیعبرا و زورما  هک  دینود  یم  نوچ  نیـسحای .»  » هدـش هتـشون  شور  ابیز  زبس  طخ  اب  هک  ییاه  سابل  نومه  دـیدرک ؛ نت  هب  ور  نوتکیچوک 
زا سپ  ات  دـیر  یم  مسارم  نوا  هب  ناـمیا  اـب  ياـه  هچب  امـش  دـینک . تکرـش  نیعبرا  يرادازع  مسارم  وت  نوتارت  گرزب  هارمه  اـت  دـیرظتنم 

تداهـش هب  البرک  رد  هک  نیـسح  ماما  كدوک  رغـصا  یلع  يارب  نوتماما ، يارب  شناراـی ، نیـسح و  ماـما  تداهـش  زا  زور  لـهچ  تشذـگ 
. نیرفآ امش ، هب  نیرفآ  دینک . يرادازع  دیسر ،

هرابود تشگزاب 

، دوب ادـخ  نید  نمـشد  هک  دـیزی ، تشذـگ و  یم  اروشاع  هعقاو  زا  اه  تدـم  دـینک . شوگ  بوخ  مگب ، هصق  هی  نوتارب  ماوخ  یم  اه ! هچب 
بنیز ترضح  هنوسرب . هنیدم  هب  ور  ارسا  ات  درک  رومأم  ور  شنازابرس  زا  یکی  نیمه  يارب  نربب . هنیدم  هب  ور  البرک  يارـُسا  ات  داد  روتـسد 
ننوتب تیب ، لها  هیقب  بنیز و  ترـضح  ات  هربب  البرک  هب  ور  اه  نوا  ات  درک  تساوخرد  رومأـم  نوا  زا  دوب ، ارـسا  نویم  رد  هک  مالـسلااهیلع 

هب نـیعبرا  ینعی  مـلهچ ، زور  اـه  نوا  درک و  لوـبق  مـه  رومأـم  نوا  نـنک . تراـیز  ور  شناراـی  مالـسلا و  هـیلع  نیـسح  ماـما  كاـپ  دـقرم 
هب هرابود  تشذـگ ، یم  اروشاع  زا  هک  زور  لهچ  زا  دـعب  ناریـسا  رگید  بنیز و  ترـضح  هک  هیزور  نیعبرا  اـه ، هچب  سپ  ندیـسرالبرک .

. ندرک ترایز  ور  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ندموا و  البرک 

هدید غاد  رهاوخ 

نیعبرا هرابرد  منیبب  یلو  دیدینـش ، نیـسح  ماما  تداهـش  اروشاع و  هعقاو  هرابرد  يداـیز  ياـهزیچ  اـمتح  مزیزع ، ياـه  هچب  امـش  زا  یلیخ 
، زور نوا  رد  ندـمواالبرک . ناگتـشک  نوـیم  هب  ارـسا  رگید  بنیز و  ترـضح  هک  يزور  نوـمه  هدز ؟ یفرح  نوـتارب  یـسک  مـه  ینیـسح 
اب دـش و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  داتفا و  اروشاع  زور  داـی  هب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شردارب  رازم  هب  یتقو  بنیز  ترـضح 

. درک تیاکش  نمشد  تسد  زا  دز و  فرح  دوب  هدیشک  هک  ییاه  جنر  زا  شردارب 
یم يرادازع  يرت  شیب  هوکـش  اب  ور  نیعبرا  اروشاع و  لاس  ره  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مان  ِندـنوم  هدـنز  يارب  مه  ام  زیزع ! ياـه  هچب 

. مینک

ینیسح نیعبرا  هرابرد  ییاه  شسرپ 

نیعبرا هرابرد ي  یتاکن 

لهچ ددع  . 1
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نیعبرا  . 2

البرک ای  هنیدم  هب  ناریسا  تشگزاب  . 3
نیعبرا  يرون و  نیسح  ازریم  . 4

نیعبرا  یئابطابط و  یضاق  دیهش  . 5
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هتخانش مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  نارادافو  یخیرات  میوقت  رد  نایعیـش و  نایم  مایالا  میدق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نیعبرا  رابتعا 
هرابرد ناوارف  تایاور  زا  یسوط  خیش  لوقعم  باختنا  قیقد و  شنیزگ  لصاح  هک  یـسوط  خیـش  دجهتملا  حابـصم  باتک  تسا  هدوب  هدش 

زا  ) هام نیا  زور  نیتسخن  دـسیونیم : رفـص »  » هام لیذ  تسا ،  تدابع  هزور و  اعد و  يداش و  گوس و  مایا  هراـبرد  هعیـش  رظن  دروم  میوقت 
تسا  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ندش  هتشک  زور  لاس 121 ،)

هک یلاح  رد  دومن  باترپ  گنس  نآ  ياهراوید  هب  دز و  شتآ  ار  هبعک  هدرپ  هبقع  نب  ملـسم  هک  تسا  يزور  لاس 64  زا  هام  نیا  موس  زور 
دوب . دربن  رد  ریبز  نب  هللادبع  اب  دیزی  زا  یگدنیامن  هب 

و دندرک . تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  ارـسا ،  ناوراک  ینعی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مرح  هک  تسا  ینامز  نیعبرا ـ  ینعی  رفـص ـ  زور 20 
نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  ات  دیـسر  البرک  هب  هنیدـم  زا  ص ،   ) ادـخ لوسر  یباحـص  يراصنا ،  مارح  نب  هللادـبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور 

درک . ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  هک  نامدرم  زا  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دباتشب و  مالسلا ) هیلع  )
(: مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نیعبرا  زور  لامعا 

هیلع  ) يرکسع ماما  زا  هک  تسا  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  انامه  ترایز  نیا  تسا و  بحتسم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  زور  نیا  رد 
زامن و هلفان و  بجاو و  ياـهزامن  زورهنابـش ـ  رد  زاـمن  تعکر  ندناوخ 51  تسات  جـنپ  نمؤم  تامالع  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )

. زامن رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  و  هدجس ،  زا  یناشیپ  ندمآرب  تسار ،  تسدرد  يرتشگنا  ندرک  تسد  هب  بش ـ 
 ، هبیبح هللا و  یلو  یلع  مالـسلا  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لقن  هب  دنـس  اب  ار  نیعبرا  تراـیز  نتم  سپـس  یـسوط  خـیش 

 .. هیفص نبا  هللا و  یفص  یلع  مالسلا  هبیجن ،  هللا و  لیلخ  یلع  مالسلا 
ساـسا رب  ًاـعبط  تسا  هدروآ  نیعبرا  هراـبرد  مجنپ  نرق  رد  هعیـش  لوـقعم  ربـتعم و  هتخیهرف و  ملاـع  یـسوط ،  خیـش  هک  تسا  یبـلطم  نـیا 
نیعبرا تراـیز  نآ  تمرح  هـب  نایعیـش  تـسین  موـلعم  شخیراـت  هـک  زاـغآ  ناـمه  زا  تـسا  هتـشاد  نایعیـش  ناـیم  زور  نـیا  هـک  يراـبتعا 

ات تنس  نیا  دندرکیم . ترایز  ار  ماما  نآ  هدمآ و  درگ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رازم  رب  رباج  دننام  دناهتسناوت  یم  رگا  دناهدناوخیم و 
عمج مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رازم  رب  زور  نیا  رد  یقارع  ریغ  یقارع و  هعیـش  اهنویلیم  هک  میدهاش  تساپرب و  توق  اب  قارعرد  زورما  هب 

. دنوش یم 
. داد حیضوت  دیاب  ار  هتکن  دنچ  نیعبرا  اب  طابترا  رد  اجنیا و  رد 

لهچ ددع  . 1

همدقم ناونع  هب  ار  ياهتکن  دیاب  ادـتبا  تسا  ینید  نوتم  رد  نیعبرا  ریبعت  دـنکیم ، هجوت  بلج  نیعبرا  اب «  طابترا  رد  هک  ياهلأسم  نیتسخن 
میوش  روآدای 

؛ دنرادن صاخ  يروظنم  انعم و  ياقلا  رد  ندوب  ددع  ظاحل  هب  یـصاخ  شقن  دادعا  ینید  حیحـص  شرگن  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا 
 ، هتفر راک  هب  داتفه  ای  لهچ  اـی  هدزاود  اـی  تفه  ددـع  دراوم ، اـی  دروم  نـالف  رد  هک  نیا  فرـص  هب  دـناوت  یمن  یـسک  هک  تروص  نیا  هب 

يرگینطاب  » تالیامت هک  اهنآ  هژیوب  یبهذم  ياههقرف  زا  یخرب  هک  تسور  نآ  زا  يروآدای ،  نیا  دشاب . هتشاد  یصاخ  جاتنتسا  طابنتسا و 
یفارحنا و ياههشیدـنا  زا  رثأتم  نافوسلیف  هبـش  زا  یخرب  زین  و  دـناهدرک ،  یم  بوسنم  زین  هعیـش  هب  ار  دوخ  هاگیب  هاگ و  دـنراد و  ای  هتـشاد 

. دنتسه هدوب و  فورح  عون  ای  دادعا  هرابرد  ياهشیدنا  نینچ  جورم  یلیعامسا ،  ینطاب و 
دراوم رد  ددـع  نیا  هک  نیا  اما  دـشاب ، یهلا  هبـساحم  کی  ساسا  رب  دـناوت  یم  هدـمآ ،  ینید  ياهلقن  رد  هک  يدادـعا  زا  يرایـسب  عقاو  رد 

رد هنومن ،  ناونعهب  تسین  لوبق  لباق  درک ، هدافتـسا  دراوم  ریاس  رد  نآ  زا  ناوتیم  ینید  دنتـسم  کـی  نودـب  دراد و  دربراـک  مه  يرگید 
دـص ناونع  هب  دص  ددع  سدقت  رب  لیلد  نیا  اما  دییوگب ،  هبترم  دص  ار  رکذ  نالف  هک  هتفر  راکب  دـص  ددـع  اعد ،  ياهباتک  رد  دروم  اههد 
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هتفرگ و دوخ  هب  سدقت  تروص  ناراگزور ،  یط  دادعا  نیا  زا  یخرب  يداع  مدرم  يارب  هتـساوخان  هتبلا  اهددـع . ریاس  روطنیمه  دوشیمن .
دوشیم . اهنآ  زا  مه  ییاههدافتسا  ءوس  هاگ 

تفه هرابرد  لاثم  ناونع  هب  تسا  ترثک  هناـشن  نیعم  دادـعا  نآ  هک  تسا  نآ  تفگ  دوشیم  دادـعا  نیا  زا  یخرب  هراـبرد  هک  يزیچ  اـهنت 
. درک رظن  نآ  هب  لالدتسا  کی  ناونع  هب  ناوت  یمن  دوش ، هتفگ  هچ  ره  نیا  زا  شیب  تسا  هدش  يرظن  راهظا  نینچ 

جورب هدزاود و  ددـع  سدـقت  هب  هک  یناـسک  ربارب  رد  ۀـمئالا  ۀـفرعم  یف  همغلا  فشک  باـتک  رد  هیماـما ،  گرزب  ياـملع  زا  یلبرا  موحرم 
ارچ دنک ؛ تباث  ار  يزیچ  دناوتیمن  هلأسم  نیا  درادیم ،  راهظا  دناهدرک ،  دانتسا  مالسلا ) هیلع  ) راهطا همئا  تماما  تابثا  يارب  هناگ  هدزاود 

 ، تسا سدقم  تفه  ددع  هک  دنهد  هئارا  نامسآ ـ  تفه  لثم  دهاش ـ  اههد  دنناوتیم  اهیماما ،  تفه  ای  نایلیعامسا  دشاب ،  نینچ  رگا  هک 
. دناهدرک ار  راک  نیا  هک  نیا  امک 

ینید  نوتم  رد  نیعبرا   » ددع
یلـص  ) ادخ لوسر  ّنس  هک  نآ  هنومن  کی  تسا  هتفر  راک  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیعبرا  ریبعت  يددع  جـیار  ياهریبعت  زا  یکی 
ینتفگ تسا  يرکف  دـشر  غولب و  هناشن  اهناسنا ، نس  رد  لهچ  ددـع  هک  هدـش  هتفگ  تسا  هدوب  لهچ  ندـش  ثوعبم  نامز  رد  هلاو  هیلع  هللا 

لهچ یسک  رگا  هک  هدش  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  لقن  هب  ایوگ   ) سابع نبا  زا  دناهدیسر . تّوبن  هب  یکدوک  نینـس  رد  ءایبنا  زا  یخرب  هک  تسا 
ناشلاس لهچ  ات  دـنیایند  بلاط  نامدرم  هک ،  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  دـشاب . منهج  هب  نتفر  هدامآ  درکن ، هبلغ  شرـش  رب  شریخ  دـش و  هلاـس 

مارو ص 35) هعومجم   ) تفر دنهاوخ  ترخآ  یپ  رد  نآ  زا  سپ  دوش .
زور هنابش  لهچ  مدآ  ترضح  هک  تسا  لقن  رد  تسا  هدشلصاح  زور  لهچ  یط  رد  شراگدرورپ  اب  یسوم  تاقیم   » تسا هدمآ  نآرق  رد 
دوخ ياعد  تباجتسا  يارب  هک  هدمآ  مه  لیئارسا  ینب  هراب  رد  ص 329 ) لئاسو ج 9 ، كردتسم  . ) دوب هدجس  لاح  رد  افص  هوک  يور  رب 
ادخ يارب  صلاخ  زور  لهچ  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  كردتسم ج 5،ص 239 ) . ) دندرک یم  هّجـض  هلان و  زور  هنابـش  لهچ 

نیدب دنکیم . يراج  شنابز  بلق و  رد  ار  تمکح  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  یگدـنز  هاچ  هار و  هدرک و  دـهاز  ایند  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب ،
راحب باتک  رد  یـسلجم  همالع  تسا  هدوب  تباب  نیمه  زا  طلغ  ای  تسرد  مه  نایفوص  ینیـشن  هلچ  دراد . دوجو  یناوارف  تاـیاور  نومـضم 

تسا  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  تسا  تسردان  روبزم  ثیدح  زا  ینیشن  لهچ  نتفرگرب  هک  هراب  نیا  رد  راونالا 
حرـش ثیدح و  لهچ  باختنا  رد  نیعبرا  ناونع  اب  رثا  اهدص  فیلأت  ببـس  هدمآ ،  رگید  ناوارف  تایاور  رد  هک  ثیدح  لهچ  ظفح  رابتعا 

 ، درب هرهب  اهنآ  زا  شنید  رما  رد  هک  دنک  ظفح  ثیدح  لهچ  نم ،  تّما  زا  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  اهلقن  نیا  رد  تسا  هدش  اهنآ  طسب  و 
رگا دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد  درک . دـهاوخ  روشحم  ملاع  هیقف و  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ 

 ( جاجتحالا ص 84  ) مداتسیایم منانمشد  ربارب  رد  دندرکیم ،  تعیب  نم  اب  درم  لهچ 
. دوشیمن یلاخ  هاگچیه  بیجن  رفن  داـتفه  لادـبا و  زا  رفن  لـهچ  داـتوا و  زا  رفن  راـهچ  بطق  کـی  زا  نیمز  تسا  هتـشون  یمعفک  موحرم 

ص 200 ) راحب ج 53 ، )
ياهلقن رد  دلوت  ات  هغْـضُم  هب  هقلع  يدعب  تالوحت  رد  ددع  نیمه  دوشیم . هقَلَع  زور  لهچ  زا  دـعب  هک  هدوب  نیارب  روصت  مه  هفطن  هرابرد 

تساهدش  هتسناد  لوحت  کی  أدبم  لهچ  ددع  هک  ییوگ  تسا  هتفر  راکب  نهک 
زور لهچ  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  زین  و  دوشیمن . لوبق  زور  لهچ  اـت  شزاـمن  دـنک ، يراوخبارـش  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد 

ینارون ار  شلبق  دـنوادخ  دروـخب ،  لـالح  ماـعط  زور  لـهچ  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  زین  دوـشیم . دـنت  شقلخ  دروـخن ، تشوـگ 
. دوـشیمن باجتـسم  شیاـعد  زور  لـهچ  اـت  دروـخب ،  یمارح  همقل  هک  یـسک  دوـمرف : هـلاو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زین  دـنکیم .

ص 217) لئاسو ج 5 ، كردتسم  )
تسا هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  نیعبرا  ددع  هک  دوب  ییاهلقن  زا  ياهنومن  اهنیا 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نیعبرا  . 2

هک نانچ  تسیچ  نیعبرا  تشادگزرب  لیلد  رگید  ترابع  هب  تسا  هدش  دای  هنوگچ  نیعبرا   » زا ام ،  یبهذـم  نوتم  نیرتنهک  رد  دـید  دـیاب 
زا فلتخم  عبانم  رد  هک  یتیاور  رد  ترـضح  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  تیاور  نیعبرا  هرابرد  هتکن  نیرتمهم  تشذـگ  زاـغآ  رد 

زامن  11 بجاو +  زاـمن  تعکر   17  ) زامن تعکر  کی  هاجنپ و  ندـناوخ  تسا 1 ـ  زیچ  جنپ  نمؤم  ياههناشن  دناهدومرف : هدـش  لقن  ناشیا 
. زامن رد  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  یناشیپ 5 ـ  رب  هدجس  راثآ  دوجو  تسار 4 ـ  تسد  رد  يرتشگنا  نیعبرا 3 ـ  ترایز  لفاون 2 ـ  23 بش + 

و مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نیعبرا  هب  هدمآ  ییاعد  عبانمرد  هک  نیعبرا  ترایز  دوخ  زا  يادج  هک  تسا  يربتعم  كردم  اهنت  ثیدح  نیا 
تسا  هدرک  حیرصت  زور  نآ  تشادگرزب 

تسا  هدش  هتسیرگن  رابتعا  ود  هب  زور  نیا  هب  عبانم  رد  تفگ  دیاب  تسیچ  نیعبرا  أشنم  هک  نیا  اما 
دندرک . تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  البرک  يارسا  هک  يزور  تسخن :

هیلع  ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  ربق  ات  دش  دراو  البرک  هب  هنیدم  زا  ص   ) ادخ ربمایپ  یباحـص  يراصنا ،  هللادبع  نب  رباج  هک  يزور  مود : 
زور هب  هراشا  تسا ،  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایفو  دیلاوم و  مایا  رد  هک  هعیـشلا » راسم  » رد م 413 )  ) دیفم خیش  دنک . ترایز  ار  مالسلا )

تسا يزور  زین  دندرک . تعجارم  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  مالسلا ،) هیلع   ) نیسح ماما  مرح  هک  تسا  يزور  نیا  تسا  هتـشون  هدرکنیعبرا و 
. دش البرک  دراو  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز  يارب  هللادبع  نب  رباج  هک 

بلطم نیمه  مه  ناشیا  هک  تسا  دیفم  خیش  نادرگاش  زا  یسوط  خیش  دّجهتملا » حابـصم   » باتک دوجوم ، لصفم  ییاعد  باتک  نیرتنهک 
موس زور  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلانب یلع  نب  دیز  تداهش  زور  رفص  هام  تسخن  زور  هک  نیا  زا  دای  زا  سپ  یسوط  خیـش  تسا  هدروآ  ار 

( البرک هثداح  زا  سپ  زور  لهچ   ) رفـص هام  متـسیب  دـسیونیم : تسا ،  يرجهلاس  رد  ماش  هاپـس  طسوت  هبعک  ندز  شتآ  زور  رفـص ،  هاـم 
یباحص يراصنا ،  هللادبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  زین  درک و  تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  نیـسحلا  هللادبعابا  ام  دیـس  مرح  هک  تسا  يزور 

( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هک  دوب  نامدرم  زا  سک  نیتسخن  وا  دنک . ترایز  ار  ترـضح  ربق  ات  دش  البرک  دراو  هنیدم  زا  ص   ) ادخ لوسر 
اجنامه رد  ص 787 ) دجهتملا ، حابصم   ) تسا نیعبرا  ترایز  نآ  تسا و  بحتـسم  ترـضح  نآ  ترایز  يزور  نینچ  رد  درک . ترایز  ار 

تسا  هدمآ  الاب  زور  هک  تسا  یماگنه  نیعبرا ،  ترایز  ندناوخ  تقو  هک  تسا  هدمآ 
هنیدم هب  ماش  زا  نیـسح  مرتحم  مرح  هک  دوب  هام  نیا  متـسیب  رد  هدمآ  هدش ،  فیلأت  يرجه  مشـش  نرق  رد  هک  مه  دهازلا » ۀهزن   » باتک رد 
باـتک یئاـبطابط ص و  دـجم  حیحـصت  مثعا  نبا  حوتفلا   ) مثعا نبا  حوتف  یـسراف  همجرت  رد  روـط  نیمه  ص 241 ) دهازلاۀهزن ، . ) دـندمآ

خیـش ترابع  هک  دناهدرک  راهظتـسا  یخرب  تسا  هدمآ  بلطم  نیا  تسا  يرجه  مهن  نرق  مهم  رایـسب  ییاعد  نوتم  زا  هک  یمعفک  حابـصم 
هب زور  نآ  رد  هک  نآ  هن  دندش  جراخ  هنیدم  دصقم  هب  ماش  زا  ارـسا  هک  تسا  يزور  نیعبرا ،  زور  هک  تسا  نآ  رب  یـسوطخیش ،  دـیفم و 
زا هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  قوثو  دروم  ياهترایز  زا  نیعبرا  تراـیز  يور  ره  هب  ناجرم ص 154 ) ؤلؤل و  . ) دندیـسر هنیدم 

تسا هجوت  لباق  موهفم  انعم و  ظاحل 

البرک ای  هنیدم  هب  ناریسا  تشگزاب  . 3

یلقن هک  دوزفا  دیاب  تسا  هتسناد  هنیدم  هب  ماش  زا  البرک  يارسا  تشگزاب  نامز  ار ، نیعبرا  ای  رفص  متـسیب  یـسوط  خیـش  هک  میدرک  هراشا 
تـسخن نخـس  رابتعا  تفگ  دـیاب  نهک  عبانم  ظاحل  زا  اجنیا ، ات  تسا  هدرک  نییعت  البرک »  » هب ار  ماـش  زا  ارـسا  تشگزاـب  ار  نیعبرا  رگید ،

ظاحل هب   ) اهنیا يود  ره  تحـص  لامتحا  درادیم : راهظا  اهنیا ، ود  ره  لقن  زا  سپ  یـسلجم  همالع  لاح  نیا  اـب  تسا  مود  نخـس  زا  شیب 
اب تسا  هدرک  ناونع  مه  داعملا » داز   » دوخ ییاعد  باتک  رد  ار  دـیدرت  نیا  ناشیا  ( 335 ص 334 ـ  راحب ج 101 ، . ) دیامنیم دیعب  ینامز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ماـش  زا  ارـسا ، تشگزاـب  ناـمز  هب  طوبرم  نیعبرا  هک  تسا  هدـمآ  نازحـالاریثم »  » و فوهل »  » دـننام یمیدـق  هبـسنلاب  نوـتمرد  لاـح  نیا 
دنهد . روبع  البرک  زا  ار  اهنآ  ات  دنتساوخ  نایامنهار  زا  ناریسا  تسالبرک 

يارب هک  دنراد  مه  یناتـساد  فیعـض و  رابخا  یتاهج ،  زا  دـنراد ،  يدـیفم  بلاطم  هک  لاح  نیع  رد  باتک  ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هب فوهل ،  زا  سپ  هک  یعبانم  هک  دوزفا  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دوش . یبایزرا  اهنآ  رابخا  هدـش و  هسیاقم  رتنهک  نوتم  اب  دـیاب  اهنآ  تخانش 

لقن هب  هک  ریسلا » بیبح   » دننام ییاهباتک  دنوش . دای  لقتسم  دنتـسم و  عبنم  کی  ناونعهب  دیابن  دناهدرک ، لقن  ار  ربخ  نیا  باتک  نآ  زا  لقن 
. دنریگ رارق  دانتسا  دروم  دنناوتیمن  ینارعش ص 269 ) همجرت  مومهملا  سفن  ، ) دناهدروآ البرک  هب  ار  ارسا  تشگزاب  ربخ  عبانم  نآ  زا 

تسا  هتشون  هک  تسا  ینوریب  ناحیروبا  لقن  تسخن  مینک  دای  قشمد  هب  ارسا  دورو  خیرات  هراب  رد  ار  لقن  ود  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
یف ناک  بیضقب  هایانث  رقن  هیدی و  نیب  هللا  هنعل  دیزی  هعضوف  قشمد ،  ۀنیدم  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  لخدأ  رفـص ،  هام  زور  نیتسخن  رد 

لوقی  وه  هدی و 
مقتنأ  مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

لَعَف  ناک  ام  دمحأ ، ینب  نم 
اودهش ٍردبب  یخایشأ  َْتیل 

لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عَزَج 
احرف اّولهتسا  اّولهأف و 

لشتال  دیزی  ای  اولاق : مث 
مهخایشأ  نم  نرقلا  انلتق  دق 

هیقابلا ص 422) راثالا   ) لدتعاف ردبب ،  هانلدع  و 
هک یلاح  رد  مه  دیزی  هدرک و  قشمد  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رـس  هک  دـناد  یم  يزور  ار  رفـص  هام  لوا  زور  يو 

. دز یم  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نابل  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  دوب ،  هدوزفا  نآ  رب  مه  یتیب  دناوخ و  یم  ار  يرعبز  نبا  راعشا 
ینعی 66 هتسناد ـ  لوالا  عیبر   16 رد ار  قشمد  هب  ارسا  ندیـسر  هک  تسا  یئاهب » لماک   » رد یلاوح 700 ) م   ) يربط نیدلا  دامع  نخـس  مود 

. دیامنیم رتیعیبط  هک  دنادیم  اروشاع ـ  زا  سپ  زور 

نیعبرا يرون و  نیسح  ازریم  . 4

هب ربنم » لها  بادآ  رد  ناجرم  ؤلؤل و   » باتک رد  لئاسولا » كردتسم   » باتک بحاص  هعیش و  هتسجرب  ياملع  زا  يرون  نیسح  ازریم  همالع 
تـسا هدوب  تسردان  ساسا  زا  يو  رظن  هب  هتفای و  جاور  هعیـش  هعماج  رد  رورم  هب  هک  هتخادرپ  ییاهلقن  اههضور و  زا  یخرب  یبایزرا  دقن و 

. تسا هدرک  هماقا  نآ  یتسردان  رد  يددعتم  لیالد  هتخادرپ و  تیاور  نیا  دقن  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  ریخا  هرود  رد  يو  ارهاظ 
هب ار  اهنآ  ات  دنتـساوخ  دوخ  يامنهار  زا  ماش  زا  تشگزاب  رد  ارـسا  هک  تساهدرک  لـقن  ار  فوهل  رد  سواـط  نب  دیـس  تراـبع  نیا  ناـشیا 

ناجرم ص 152) ؤلؤل و   ) تسا هتخادرپ  نآ  دقن  هب  سپس  و  دربب ؛ البرک 
نیا عبنم  اجنآ  رد  تسا  هدرک  لقن  نیعبرا  رد  البرکهب  ار  ءارـسا  تشگزاب  ربخ  فوهل »  » رد سواـط  نب  دیـس  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد 

تسا  هدرک  حرطم  نآرد  هدوب  يراوگوس  سلاجم  رد  هک  ار  هعیش  نایم  تاروهشم  باتک  نیا  رد  يو  هک  دوشیم  هتفگ  هدشن و  لقن  ربخ 
يوس هب  ماش  زا  نیعبرا  زور  ارـسا  دـیوگ  یم  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  هک  نیا  هب  هراشا  اب  لامعالا » لابقا   » رد سواط  نب  دیـس  نیمه  اـما 

. دنکیم دیدرت  دروم  ود  ره  رد  دناهتـسناد ، البرک  هب  نیعبرا  رد  ار  نانآ  تشگزاب  هک  نآ  ریغ  رد  هدش  لقن  ربخ  دـندرک و  تکرح  هنیدـم 
هتـشاد هگن  نیا  رد  هک  ینامز  بلطم و  نیا  هب  هجوت  اـب  تشاد . هگن  هفوک  رد  ار  ءارـسا  یتدـم  داـیز  نبا  هک  تسا  هیحاـن  نیا  زا  وا  دـیدرت 
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هب نیعبرا  رد  نانآ  هک  تسا  دیعب  تسا  زاین  دروم  تشگزاب  اجنآ و  رد  ههام  کی  تماقا  ماش و  هب  تفر  ریسم  رد  هک  ینامز  هدش و  فرص 
رد هتسناوتیمن  اما  تسا  نکمم  دشاب ، هداد  اهنآ  هب  البرک  هب  تشگزاب  هزاجا  هک  نیا  دیوگیم : سواط  نبا  دنشاب . هدیـسر  البرک  ای  هنیدم 

هدرک دروخرب  وا  اب  هدوب و  البرک  هب  رباج  دورو  اب  نامزمه  هک  تسا  هدـش  هتفگ  البرک  هب  نانآ  تشگزاب  هب  طوبرم  ربخ  رد  دـشاب . نیعبرا 
(. ص 101 لامعالا ج 3 ، لابقا  . ) دنکیم دیدرت  دشاب ، هدیسر  البرک  هب  نیعبرا  زور  مه  رباج  هک  نیا  رد  سوواط  نبا  دنا . 

تـسا نکمم  لاح  نیع  رد  دـشاب . هدرک  فیلأـت  يرکف  غولب  نارود  رد  ار  لاـبقا  یناوج و  رد  ار  فوهل  سوواـط  نبا  هک  تسا  نکمم  نیا 
ام هک  درادـن  یلیلد  دـشاب . هتـشون  یملع  رثا  کی  ناونع  هب  ار  رثا  نیا  یناوخ و  هضور  لفاحم  يارب  ار  باـتک  نآ  هک  دـشاب  نیا  نآ  لـیلد 

تـسد رد  نیعبرا  رابتعا  يارب  هک  يزیچ  نیرت  یقطنم  دسر  یم  رظن  هب  میریذپب . نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباج  ندمآ  رد  ار  وا  ياه  دیدرت 
. تسا رئاز  نیلوا  ناونع  هب  نیعبرا  نیتسخن  رد  رباج  ترایز  نیمه  تسا 

باـب رد  دوخ  مهم  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  هک  دراد  تیمها  مه  هتکن  نیا  هب  هجوت  ـالبرک  هب  ارـسا  تشگزاـب  هب  نیعبرا  راـبتعا  هراـبرد  اـما 
ارسا هک  نیا  هب  ياهراشا  الصا  ارسا ، تشگزاب  ربخ  رد  داشرا »  » باتک زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  صاخ  شخب  رد  ناماما و  یگدنز 
نهک عبانم  رد  درادن . بلطم  نیا  هب  دوخ  نیسحلا  لتقم  رد  ياهراشا  مه  هعیش  مهم  يوار  فنخموبا  روط  نیمه  درادن . دنتشگزاب  قارع  هب 

دوشیمن . هدید  ربخ  نیا  زا  يرثا  يربکلا  تاقبط  لاوطلارابخا و  فارشالا  باسنا  دننام  مه  البرک  خیرات 
درادن . دوجو  یلیلد  یفیرحت  فذحنینچ و  يارب  اریز  درادن ؛ انعم  نآ  يدمع  فذح  هک  تسا  نشور 

تسا  هدشن  هراشا  ارسا  اب  يو  تاقالم  هب  اما  هدمآ  یفطصملا  ةراشب  باتکرد  رباج ، ترایز  ربخ 
هتسناد تسردان  البرک  هب  ماش  زا  نیعبرا  رد  ار  البرک  يارـساندمآ  ناتـساد  يرون ،  دوخ  داتـسا  عبت  هب  مه  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 

اروشاـع خـیرات  یـسررب  باـتک  رد  مه  یتـیآ  میهاربا  دـمحم  موـحرم  ریخا  ياـهههد  رد  ( 818 صص 817 ـ  لاـمالا ج 1، یهتنم   ) تـسا
موحرم زا  رثأتم  هک  يرهطم  ياـقآ  روط  نیمه  ( 149 صص 148 ـ  اروشاعخیرات ، یـسررب   ) تسا هدرک  راکنا  البرک  هب  ار  ارـسا  تشگزاب 

. تسا یئابطابط  یضاق  دیهش  هک  دنراد  يدج  فلاخم  کی  تعامج  نیا  اما  تسا . یتیآ 

نیعبرا یئابطابط و  یضاق  دیهش  . 5

ترـضح نیعبرا  نیلوا  هرابرد  قیقحت   » مان اب  یلـصفم  باتک  هیلع  هللا  ۀمحر  یئابطابط  یـضاق  یلعدمحم  دیـس  جاح  موحرم  بارحم  دیهش 
تسا . هدش  پاچ  ییابیز  هزات و  لکش  هب  مه  اریخا  هکتشون  نیعبرا  هرابرد  ءادهشلا » دیس 

هک باتک  نیا  تسین  دـیعب  نیعبرا ،  نیتسخن  رد  البرک  هب  ماش  زا  يارـسا  ندـمآ  دـنک ، تباث  ات  دوب  نآ  رثا  نیا  شراـگن  زا  ناـشیا  فدـه 
رظن هب  اما  تسا  بلاج  دیفمرایـسب و  هک  تسالبرک  هراب  رد  یناوارف  ياهیـشاح  تاـقیقحت  رب  لمتـشم  هدـش ،  پاـچ  هحفـص  دـصهن  نمض 

تسا  هدوبنّقفوم  نادنچ  هدیشک ،  مرتحم  فلؤم  هک  یتمحز  همه  اب  رظن  دروم  هتکن  تابثا  رد  دسریم 
هتـشگزاب البرک  هب  ماش  زا  سپـس  ماش و  هب  اجنآ  زا  هفوک ،  هب  البرک  زا  زور  لهچ  فرظ  ارـسا  درادن  ناکما  هک  لاکـشا  نیا  هرابرد  ناشیا 

هدمآ اههنومن  نیارد  دناهدرک . لقن  لیصفت  هب  ار  هدمآ  خیرات  رد  هار  نیا  يارب  هک  ییاهنامز  اهریسم و  اهترفاسم و  زا  هنومن  هدفه  دنـشاب ، 
، زور لهچ  کی  رد  هک  تسا  نکمم  نیا  ربانب  هدـشیم و  یط  زور  هدزاود  هد  اـت  هتفه  کـی  زا  سکع  هب  ماـش و  اـت  هفوک  ریـسم  هک  تسا 

رفص لوا  زور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رـس  هک  دشاب  تسرد  مه  ینوریب  نخـس  نیا  رگا  دشاب . هدش  یط  یتشگرب  تفر و  ریـسم  نینچ 
. دنشاب البرک  رد  دنتسناوتیم  ارسا  دعب ، زور  تسیب  هک  درک  راهظا  ناوتیم  هدش  قشمد  دراو 

دیاب دـشاب ، نکمم  هچب  نز و  همه  نآ  اب  یهاتوک  ناـمز  نینچ  رد  ناوراـک  کـی  يارب  ریـسم  نیا  یط  هک  ضرف  رب  تفگ  لاـمجا  هب  دـیاب 
نرق زا  یخیرات  عبانم  رد  ربخ  نیا  لقن  مینادیم  هک  اجنآ  ات  هن  ای  تسا  هدمآ  خـیرات  ربتعم  ياهباتک  رد  ربخ  نیا  لصا  ایآ  هک  تشاد  هجوت 

هب هکلب  دناهدرکن ، هراشا  نآ  هب  اهنت  هن  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  دننام  هعیـش  گرزب  ياملع  هوالع  هب  دنکیمن . زواجت  يوس  نآ  هب  متفه 
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يوس هب  ماش  زا  ای  هدش  هنیدـم  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مرح  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  دناهتـشون : هدرک و  حیرـصت  نآ  ِسکع 
تسا  هدش  جراخ  هنیدم 

تروص يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  طـسوت  نیعبرا ، نیتسخن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تراـیز  نیتسخن  هک  تسا  نیا  دـنام  یم  هچنآ 
، دـنتفرگیم هرهب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  تراـیز  جاور  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  سپ  نآ  زا  تسا و  هتفرگ 

مـالعا تسا  بحتـسم  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحماما تراـیز  هک  يزور  ناونع  هب  هدـش  ماـجنا  نآ  رد  تراـیز  نیتسخن  هک  ار  زورنآ 
دندومرف .

ترضح نآترایز  زا  ار  نایعیش  یلاع  نیماضم  نآ  نتـشاد  اب  هدش و  ءاشنا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يوس  زا  مه  نیعبرا  ترایز  نتم 
دنکیم . رادروخرب  زور  نیا  رد 

زامن و رد  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  هک  هنوگ  نآ  تسرد  تسا  هدش  هتسناد  هعیش  مئالع  زا  هک  تسا  ییاج  ات  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  تیمها 
تسا  هدش  ناونع  ندوب  هعیش  مئالع  زا  يرامشیب  تایاور  رد  زور  هنابش  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ 

تفگ يو  تسا  هدمآ  لامج  نارهم  نب  ناوفص  زا  لقن  هب  يو  ماکحالا » بیذهت   » زین یسوط و  خیش  دجهتملا » حابصم   » رد نیعبرا  ترایز 
ص دجهتملا ، حابـصم  ..... ) تسا نینچ  دوش  هدناوخ  زور  ندمآرب  تقو  دـیاب  هک  نیعبرا  ترایز  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص میالوم  هک 

لوا دیهــش  رازم  یموـیق ،  قـیقحت   ) يدهــشم ص 514 رازم  ص 101 ، لاـمعالا ج 3 ، لاــبقا  ص 113 ، ماـکحالا ج 6، بیذــهت  ، 788
(. 186 ص 185 ـ  مق 1410 ،) يدهملا  مامالا  ۀسردمقیقحت  )

ماما فدـه  هنیمز  رد  بلاج  ریباـعت  زا  یخرب  رب  لمتـشم  هک  يور  نآ  زا  اـما  تسا  رگید  تاراـیز  زا  یخرب  هباـشم  یتاـهج  هب  تراـیز  نیا 
تـضهن نیا  زا  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  فده  هراب  رد  ترایز  نیا  زا  یـشخب  رد  دشابیم . هژیو  تیمها  ياراد  تسا  مایق  نیا  زا  نیـسح 
لذرالاب هّظح  عاب  ایندلا و  هتّرغ  نم  هیلع  رزاوت  دق  و  ۀلالـضلا ..  ةریح  ۀلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذب  " و  تسا ... هدمآ 

 . یندالا
یلاح رد  هداد  وت  هار  رد  تلالـض  یگتـشگرس و  يدرخبان و  زا  تناگدنب  تاجن  يارب  ار  شزیچ  همه  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ایادخ ، 

دندناسر . تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  هدیروش  يو  دض  رب  دناهتخورف  تسپ  يایند  هب  ار  دوخ  تیناسنا  هک  هدروخ  بیرف  یتشم  هک 
: هاتوک هتکن  ود 

لهچ هیرگ  هدـمآ  هیولوق  نبا  تارایزلا  لماک  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  باب  رد  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  هک  نآ  تسخن 
یضاق ص 386) دیهش  نیعبرا   ) تسا هدش  روآدای  مالسلا ) هیلع   ) نیسحماما رب  ار  هکئالم  دیشروخ و  نیمز و  نامسآ و  هزور 

نیـسح ماما  رگا  هک  نیا  نآ  هدرک و  حرطم  رفـص  متـسیب  زور  ندوب  نیعبرا  هب  تبـسن  مه  یخیرات  لاکـشا  کی  سوواط  نبا  هک  نیا  مود 
، تسا هدش  هتفگ  خساپ  رد  متسیب  هن  دوشیم  رفص  مهدزون  ترضح  نآ  نیعبرا  دشاب ، هدیـسر  تداهـش  هب  مرحم  مهد  زور  مالـسلا ) هیلع  )

دیاب هدوب ،  لماک  هام  رگا  تسا  هدوب  زور  هن  تسیب و  هدیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نآ  مهد  رد  هک  یمرحم  هام  لامتحا  هب 
(. ص 335 ج 98 ، راونالا ، راحب  . ) دنا هدرواین  شرامش  هب  ار  تداهش  زور  هک  تفگ 

نایرفعج لوسر  : هدنسیون
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یصصخت  تیاس  : عبنم

نیعبرا رابخا 

ترضح يازع  رد  هدرک و  دولآ  لگ  ازع  هناشن  هب  اردوخ  يور  رس و  البرک  سدقم  رهش  رد  نیعبرا  زور  رد  ینیسح  نارادازع  هعیش و  راوز 
دننک  یم  يراوگوس  شنارای  ادهشلادیس و 
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دنتسه . يرادازع  لاح  رد  بیترت  مظن و  اب  البرک  رهش  رد  ینیسح  نیعبرا  رد  نزریجنز  ياه  هتسد 
البرک . سدقم  رهش  رد  ینیسح  نیعبرا  رد  ینز  هنیس  لاح  رد  نایعیش  هوبنا  لیخ 

دنک . یم  لقن  ینیسح  نیعبرا  رد  ار  البرک  هعقاو  كانزوس  تیاور  راوز  هوبنا  يارب  هعیش  ناحادم 
دننز . یم  هنیس  رس و  رب  البرک  رهش  رد  ینیسح  نیعبرا  رد  راوگوس  تیعمج 

البرک . سدقم  رهش  رد  نیعبرا  زور  رد  نادیهش  رالاس  يارب  يراوگوس  لاح  رد  نزریجنز  هعیش  ناناوجون 
تجاح هدرک و  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  البرک  رهش  رد  ع )  نیسح (  ماما  ترضح  یتوکلم  هاگراب  رهطم  حیرض  نوماریپ  هعیش  راوز  هوبنا 

. دنبلط یم 
البرک رهش  رد  ع )  نیسح (  ماما  ترـضح  یتوکلم  هاگراب  رهطم  مرح  هار  رد  ناوجوریپ  گرزبو  كدوک  زا  هدایپ  ياپ  اب  هعیـش  راوز  هوبنا 

. دنبلط یم  تجاح  هدرک و  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  هدوب و  نیعبرا  مایارد 

نیعبرا ترایز 

همدقم

نسح ماما  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  ترایز  هدش ، هدرمـش  نامیا  تمالع  ناونع  هب  یمالـسا  تایاور  رد  هک  ییاه  ترایز  زا 
رتشگنا نیعبرا ، ترایز  زور ، هنابش  رد  زامن  تعکر   51 تسا : نمؤم  تمالع  زیچ  جنپ  : » تسا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  ترایز  زامن .» رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  دـنلب  یناـشیپ و  نتـشاذگ  كاـخ  رب  تسار ، تسد  رد 
هب دامتعا  دروم  نایوار  زا  هفوک و  نکاس  ناوفـص ، تسا . هدـش  لقن  لاّمج  ناوفـص  هلیـسو  هب  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نیعبرا ، زور 

. تسا هتشاد  مه  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يدرگاش  راختفا  هک  دوب  راکزیهرپ  يدرف  وا  دور . یم  رامش 

نیعبرا رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  هیطع و 

نیتسخن رد  هک  تسا  یفوک » فوع  نب  ۀـیطع   » نت ود  نیا  زا  یکی  تسا . نیجع  نت  ود  مان  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  نیعبرا و 
یلع نانمؤمریما  تفالخ  نامز  رد  دوب و  هفوک  لها  هیطع ، دومن . ترایز  ار  ترضح  نآ  كاپ  دقرم  تفر و  البرک  هب  ءادهشلادیس ، نیعبرا 

ضرع درب و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  هفوک  هب  ارم  مردپ  مدش ، دلوتم  ردام  زا  یتقو  تسا : هدش  لقن  وا  زا  دوشگ . ناهج  هب  هدید  مالـسلا  هیلع 
نیمه هب  تسا ». یهلا  يا  هیدـه  نیا  هّللا ؛  ۀـّیطَع  اذـه  : » دوب هدومرف  ماما  ممانب ؟ هچ  ار  وا  هدـش ، دـلوتم  ردام  زا  یگزاـت  هب  رـسپ  نیا  درک :

زا سپ  یلو  درک ، مایق  هنیدـم  ملاظ  مکاـح  یفقث » فسوی  نب  جاـجح   » دـض رب  ثعـشا » نبدـمحم   » اـب هیطع  دـندیمان . هیطع  ارم  تبـسانم ،
مه هیطع  دـنا . هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  دامتعا  دروم  نادرم  زا  يو  دـش . سراـف  یهار  ثعـشا ، نبدـمحم  تسکش 

. تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هدینش و  نسح  نب  هّللادبع  زا  كدف  بصغ  دروم  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  نینچ 

نیعبرا ترایز  يراصنا و  هّللادبع  نبرباج 

دقرم ترایز  البرک و  رد  روضح  قشع  دندش ، هدرب  تراسا  هب  وا  تیب  لها  تفر و  هزین  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كاپ  رـس  هک  نامز  نآ 
دوخ هایس  هدرپ  نانچ  يوما ، متس  هاگتسد  اریز  دیسر ؛ یم  رظن  هب  ینتفاین  تسد  ییوزرآ  شناقـشاع ، يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم 

اما دناسر . ملاع  نادیهش  رورس  ترایز  هب  ار  دوخ  دیرد و  ار  قافن  هدرپ  نیا  ناوتب  درک  یمن  رواب  یسک  هک  دوب  هدرتسگ  مالسا  ناهجرب  ار 
نیمه يرآ ، دـننک . شوماخ  ار  نآ  دنتـسناوتن  هاـگ  چـیه  هک  دوب  نازورف  ناـنمؤم  ياـه  بلق  رد  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبحم  شتآ 
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ياپ ینیسح ، قشع  هک  دوب  هتشذگن  وا  تداهـش  زا  رتشیب  نیعبرا  کی  زونه  دناشک و  البرک  يوس  هب  ار  هتخابلد  ياه  ناسنا  هک  دوب  تبحم 
ار دوخ  یتقو  رباج  داد . تکرح  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ورادید  قوش  هتخاس ، راوتسا  نتفر  يارب  ار  يراصنا  هّللادبع  نبرباج 
. درک تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  رهطم  ربق  يوس  هب  هاگ  نآ  دوش ، رهطم  كاپ و  ات  درک  لسغ  نآ  رد  دـیناسر ، تارف  رانک  هب 
ای تفگ : راـب  هس  دـمآ ، شوه  هب  هک  نآ  زا  دـعب  تفر . شوه  زا  دز و  يداـیرف  داـهن ، ترـضح  فیرـش  ربـق  يور  ار  دوخ  تسد  یتـقو  وا 

. درک ترایز  ندناوخ  هب  عورش  سپس  و  نیسح !

لوا نیعبرا  رد  تیب  لها  دورو 

نیا خیرات  هرابرد  ناراگن  خیرات  نیب  اما  دندش . فرـشم  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترایز  هب  اروشاع ، هعقاو  زا  دعب  تیب  لها  يدیدرت  نودـب 
یم البرک  هب  تیب  لها  دورو  ناـمز  ار  دـعب ، لاـس  نیعبرا  زین  یخرب  لوا و  نیعبرا  اـه ، نآ  زا  یهورگ  دراد . دوجو  رظن  فـالتخا  ناـیرج ،

: دسیون یم  فوهللا  باتک  رد  يو  تسا . سوواط  نب  دیـس  دـنک ، یم  دـییأت  لوا  نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  دورو  هک  يدارفا  هلمج  زا  دـنناد .
«. ربب البرک  زا  ار  ام  : » دـنتفگ هلفاق  يامنهار  هب  دندیـسر ، قارع  نیمزرـس  هب  هتـشگرب و  ماش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  نانز و  یتقو 

يارب هک  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دالوا  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  زا  یعمج  يراصنا و  هّللادبع  نبرباج  دندیسر ، البرک  هب  یتقو 
. دندمآ درگ  نیمزرس  نآ  رد  نامز  کی  رد  یگمه  سپ  دنا . هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  رهطم  دقرم  ترایز 

نیعبرا همان  ترایز 

زور نیا  لامعا  رد 

زیچ جنپ  نمؤم  تامالع  هدومرف  هک  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  هدرک  تیاور  حابصم  بیذهترد و  خیش  رفص  متسیب  ینعی 
ترایز زور و  بش و  ره  رد  تسا  هلفان  تعکر  راهچ  یـس و  هضیرف و  تعکر  هدـفه  دارم  هک  نتـشاذگ  زامن  تعکر  کـی  هاـجنپ و  تسا 

نتفگ و دـنلب  ار  ِمیحَّرلا  نمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نتـشاذگ و  كاـخ  رب  هدجـس  رد  ار  نیبـج  ندرک و  تسار  تـسد  رد  رتـشگنا  ندرک و  نـیعبرا 
تیاور حابصم  بیذهت و  رد  خیـش  هک  تسیترایز  یکی  هدیـسر  وحن  ود  هب  زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  ّتیفیک 

هکیماگنه رد  ینکیم  ترایز  هک  نیعبرا  ترایز  رد  مالسلا  هیلعقداص  ترضح  میالوم  نم  هب  دومرف  تفگ  هک  لاّمج  ناوفـص  زا  هدرک 
: یئوگیم دشاب و  هدش  دنلب  زور 

ترایز نتم 

، ِدـیهَّشلا ِمُولْظَْملا  ِْنیَـسُْحلا  َیلَع  ُمالَّسلَا  ِهِّیِفَـص ، ِْنباَو  ِهَّللا  ِّیِفَـص  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیَجنَو ، ِهَّللا  ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیبَحَو ، ِهَّللا  ِِّیلَو  یلَع  ُمـالَّسلَا 
ُهَْتمَرْکَا َِکتَمارَِکب ، ُِزئآْفلا  َکِّیِفَـص ، ُْنباَو  َکُّیِفَـصَو  َکِِّیلَو ، ُْنباَو  َکُِّیلَو  ُهَّنَا  ُدَهْـشَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِتارَبَْعلا ، ِلیتَقَو  ِتابُرُْکلا ، ِریـسَا  یلع  ُمـالَّسلَا 
َثیراوَم ُهَْتیَطْعَاَو  ِةَداذـْلا ، ْنِم  ًادـِئآذَو  ِةَداـْقلا ، َنِم  ًادـِئآق  َو  ِةَداَّسلا  َنِم  ًادِّیَـس  ُهَْتلَعَجَو  ِةَدـالِْولا ، ِبیِطب  ُهَْتیَبَتْجَاَو  ِةَداـعَّسلِابُهَتْوَبَحَو ، ِةَداـهَّشلِاب ،
َِۀلاهَْجلا َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکیف ، ُهَتَجْهُم  َلَذـَبَو  َحْـصُّنلا ، َحَـنَمَو  ِءآعُّدـلا ، ِیف  َرَذـْعَاَف  ِءآیِـصْوألا ، َنِم  َکِْقلَخ  یلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَجَو  ِءآِیْبنَْألا ،

، ُهاوَه یف  يّدََرتَو  َسَرْطَغَتَو  ِسَکْوَْألا ، ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يرَـشَو  ینْدألا  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعاـبَو  اْینُّدـلا ، ُْهتَّرَغْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوت  ْدَـقَو  ِۀـَلالَّضلا ، ِةَْریَحَو 
، ًابِـسَتُْحم ًاِرباص  َکیف  ْمُهَدَهاجَف  َراَّنلا ، َنیبِجْوَتْـسُْملا  ِرازْوَْألا  َۀَـلَمَحَو  ِقافِّنلاَو ، ِقاقِّشلا  َلْهَا  َكِدابِع  ْنِم  َعاطَاَو  َکَِّیبَن ، َطَخْـسَاَو  َکَطَخْـسَاَو 

ُمالَّسلَا ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ًامیلَا ، ًاباذَـع  ْمُْهبِّذَـعَو  ًالیبَو ، ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَـف  َّمُهّللَا  ُهُمیرَح ، َحیُبتْـساَو  ُهُمَد ، َکـِتَعاط  یف  َکِفُـس  یّتَح 
َهَّللا َّنَا  ُدَهْـشَاَو  ًادیهَـش ، ًامُولْظَم  ًادیقَف  َُّتمَو  ًادیمَح  َْتیَـضَمَو  ًادیعَـس ، َتْشِع  ِِهنیمَا ، ُْنباَو  ِهَّللا  ُنیمَا  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِءآیِـصْوَْألا  ِدِّیَـس  َْنب  اَی  َْکیَلَع 
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َنَعَلَف ُنیقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ِِهلیبَس  یف  َتْدَهاجَو  ِهَّللا ، ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَا  ُدَهْـشَاَو  َکَلَتَق ، ْنَم  ٌبِّذَعُمَو  ََکلَذَـخ  ْنَم  ٌِکلْهُمَو  َكَدَـعَو ، ام  ٌزِْجنُم 
ْنَِمل ٌّوُدَـعَو  ُهـالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینَا  َكُدِهُْـشا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِِهب ، ْتَیِـضَرَف  َِکلذـِب  ْتَعِمَـس  ًۀَُّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَـمَلَظ ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعلَو  َکَـلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا 

، اهِساْجنَِاب ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألاَو  ِۀَِخماَّشلا  ِبالْصَْألاِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  یُّماَو  َْتنَا  یبَِاب  ُهاداع ،
، ُّیِقَّتلا ُّرَْبلا  ُمامِْألا  َکَّنَا  ُدَهْـشَاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِلِقْعَمَو  َنیِملْـسُْملا ، ِناکْرَاَو  ِنیّدلا  ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنَا  ُدَهْـشَاَو  اِهباِیث ، ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْـملا  َکِْسْبُلت  َْملَو 
، اْینُّدـلا ِلْهَا  یلع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا  ُةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا  ُمالْعَاَو  يْوقَّتلا  ُۀَِـملَک  َكِدـْلُو  ْنِم  َۀَِّمئَأـْلا  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  ُّيِدـْهَْملا ، يِداـْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا 

یّتَح ٌةَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْصنَو  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِأل  يْرمَاَو  ٌْملِس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَقَو  یلَمَع  ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِِابَو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  ّینَا  ُدَهْشَاَو 
ْمُکِرِهاـظَو ْمُِکِبئآـغَو ، ْمُکِدِـهاشَو  ْمُکِداـسْجَاَو ، ْمُـکِحاوْرَا  یلعَو  ْمُْـکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ْمُکِّوُدَـع ، َعَمـال  ْمُـکَعَم  ْمُـکَعَمَف  ْمَُـکل ، ُهَّللا  َنَذْاَـی 

َنیَملاْعلاَبَر  َنیمآ  ْمُِکنِطابَو ،
ّتیفیک تسا و  لوقنم  رباج  زا  هک  تسا  یترایز  رگید  يدرگیمرب و  یهاوخیم و  هچنآ  هب  ینکیم  اعد  ینکیم و  زاـمن  تعکر  ود  سپ 

رد میدیسر  هّیرضاغ  هب  نوچ  رفص  هام  متـسیب  زور  رد  مدوب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب  تفگ  هک  هدش  تیاور  اطع  زا  هک  تسا  نانچ  نآ 
اب متفگ  اطع  يا  شوخ  يوب  زا  تسه  يزیچ  وت  اب  ایآ  هک  تفگ  سپ  دیـشوپ  تشاد  دوخ  اـب  هک  يرهاـط  نهاریپ  درک و  لـسغ  تارف  بآ 

مالسلا و هیلعنیسح  ماما  كرابم  رس  دزن  داتـسیا  ات  دش  هناور  هنهرباپ  دیـشاپ و  ندب  رـس و  رب  تفرگ و  نآ  زا  يردق  سپ  تسه  دعُـس  نم 
هنیع هب  هک  خـلا  هَّللا  َلآ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  تفگیم  هک  مدینـش  دـمآ  شوه  هب  نوچ  دـش و  شوهیب  داـتفا و  سپ  تفگ  ُرَبْکَا  ُهَّللَا  هبترم  هس 
خیـش هچنانچ  دـشاب  خـسن  فالتخا  زا  دـیاش  هک  هملک  دـنچ  زج  درادـن  یقرف  نآ  اب  میدومن و  رکذ  ام  هک  تسا  بجر  همین  ترایز  ناـمه 

هک دیوگ  ّفلؤم  دناوخب  ار  نامه  بجر و  همین  ترایز  هب  دنک  عوجر  دناوخب  زین  ار  نآ  هک  تساوخ  یسک  رگا  سپ  هداد  لامتحا  موحرم 
یتاقوا ًاصوصخ  تسا  لضفا  زین  دش  رکذ  هک  تاقوا  نیا  زا  ریغ  هب  هکّربتم  ماّیا  یلایل و  هفیرش و  تاقوا  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترایز 

زا هعمج و  ياهبـش  ترـضح و  نآ  فیرـش  تدالو  زور  یتَا و  ْلَه  لوزن  زور  هلهابم و  زور  دننام  دشاب  هتـشاد  یتبـسن  ترـضح  نآ  هب  هک 
هب ار  ناشیا  يایـصوا  ناربغمیپ و  عیمج  دـیامرف و  ترـضح  نآ  رب  یتمرکم  رظن  هعمج  بش  ره  رد  یلاعت  قح  هک  دوشیم  دافتـسم  یتیاور 
ره رد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ربق  دنک  ترایز  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هیولوق  نبا  دتـسرفب و  وا  ترایز 
ربخ رد  دشاب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اب  تشهب  رد  ْشَنَکْـسَم  ایند و  زا  ترـسح  لاح  اب  دورن  نوریب  ایند  زا  هتبلا و  دوش  هدـیزرمآ  هعمج 

هک ره  يارب  دناهتـشون  ناما  اهنآ  رد  هک  دزیریم  ورف  نامـسآ  زا  اـههعقر  هک  مدـید  باوخ  رد  تفگ  وا  يارب  وا  هیاـسمه  هک  تسا  شمعا 
بلطم نیا  هب  هراشا  يدادغب  یلع  یجاح  تیاکح  رد  نیمظاک  لامعا  رد  نیا  زا  دعب  هعمج و  بش  رد  دنک  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترایز 

هیلعنیـسح ماما  ترایز  ایآ  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح  زا  هدـش  تیاور  رگید و  هفیرـش  تاقوا  زا  نیا  ریغ  دـش و  دـهاوخ 
نآ ترایز  هک  اریز  نامز  ره  تقو و  ره  رد  ار  ترـضح  نآ  دـینک  ترایز  هک  دومرف  دـشاب  رگید  تقو  زا  رتهب  هک  تسه  یتقو  ار  مالـسلا 

یعـس تفای و  دـهاوخ  رتمک  دـنک  رتمک  هک  ره  تفای و  دـهاوخ  رتشیب  ریخ  دروآ  لمع  هب  رتشیب  ار  نآ  هک  ره  تسا  يرَّرَقُم  ریخ  ترـضح 
هکئالم هفیرـش  تاقوا  نآ  رد  تسا و  فعاضم  شباوث  اهنآ  رد  هحلاص  لامعا  هک  هفیرـش  تاقوا  رد  ترـضح  نآ  ندرک  ترایز  رد  دینک 

رد یلب  هدشن  تفای  یلوقنم  ترایز  هروکذم  تاقوا  نیا  صوصخ  يارب  زا  خـلا و  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  زا  دـنوشیم  لزان  نامـسآ  زا 
ام دناوخ و  ار  نآ  تسیاب  هک  هدمآ  نوریب  هفیرش  هیحان  زا  یئاعد  تسا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  ّدلوت  زور  هک  نابعش  هام  مّیس  زور 
رد ام  دراد و  يدایز  تلیضف  رود  ياهرهش  زا  البرک  ریغ  رد  ترـضح  نآ  ترایز  هک  زین  نادب  میدرک و  رکذ  نابعـش  هام  لامعا  رد  ار  نآ 
هک هدرک  تیاور  ماـشه  زا  ریمع  یبا  نبا  لّوا  تیاور  مـینکیم  تعاـنق  تـسا  هـیقف  بیذـهت و  یفاـک و  رد  هـک  تـیاور  ود  رکذ  هـب  اـجنیا 

مابتشپ هب  دور  الاب  دـشاب  رایـسب  تفاسم  ام  روبق  هب  ات  شاهناخ  زا  رود و  امـش  زا  یکی  هار  هاگره  هک  دومرف  مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 
تیاور دـسریم  ام  هب  نآ  هکیتسردـب  سپ  ام  ياهربق  يوس  هب  ندرک  مالـس  هب  دـنک  هراشا  دـنک و  زاـمن  تعکر  ود  دوخ و  لزنم  رتدـنلب 

هیلعنیـسح ربق  ینکیم  تراـیز  ریدـس  يا  دومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ترـضح  هک  تسلوقنم  شردـپ  زا  ْریَدُـس  نب  ناـّنح  زا  مّیود 
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دومرف هن  متفگ  ار  وا  دینکیم  ترایز  هعمج  ره  رد  دـیراکافج  هچ  امـش  دومرف  هن  مدرگ  وت  يادـف  هک  مدرک  ضرع  زور  ره  رد  ار  مالـسلا 
يا دومرف  ماهدرک  ترایز  هک  هدش  اهلاس  زا  یهاگ  متفگ  دینکیم  ترایز  ار  وا  یلاس  ره  رد  دومرف  هن  متفگ  دینکیم  ترایز  یهام  ره  رد 
رازه هیقف  بیذهت و  رد  و   ) تسا هتشرف  رازه  رازه  ود  ار  یلاعت  قح  هک  دیتسنادن  ایآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  امـش  دیراک  افج  هچ  ریدُس 

يا وت  يارب  دوشیم  هچ  دنوشیمن و  تسـسو  دننکیم  ترایز  ترـضح و  نآ  رب  دنیرگیم  هک  هدولآدرگ  وم  هدـیلوژ  تسا ) هتـشرف  رازه 
وا نیب  ام و  نیب  موش  تیادـف  متفگ  هبترم  کی  يزور  ره  رد  هبترم و  جـنپ  هعمج  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ربق  ینک  ترایز  هک  ریدـس 

يوسب ار  دوخ  رـس  نک  دـنلب  سپ  پچ  تسار و  بناج  هب  نک  رظن  سپ  تاهناخ  ماـب  هب  ور  ـالاب  هک  نم  هب  دومرف  تسا  رایـسب  ياهخـسرف 
دوشیم هتشون  ُُهتاکََرب » َو  ِهَّللاُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللاِْدبَع  ابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   » وگب ار و  ترضح  نآ  ربق  بناج  نک  دصق  سپ  نامـسآ 

ردـص رد  هبترم و  تسیب  زا  رتشیب  هام  رد  ار  نیا  مدروآ  اجب  هک  دـش  اسب  تفگ  ریدُـس  تسا  هرمع  هّجح و  تراـیز  نآ  یتراـیز و  وت  يارب 
. دوب ماقم  نیا  بسانم  هک  يزیچ  تشذگ  هقلطم  تارایز  زا  لّوا  ترایز 

ریوصت تیاور  هب  نیعبرا 

1 ریوصت

2 ریوصت

3 ریوصت

4 ریوصت

5 ربوصت
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نایاپ

ع)  ) یلع نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  - 2

باتک تاصخشم 

یلع 1325- یلاخلخینابر  هسانشرس : 
یلاخلخینابر  یلع  فیلات  مالسلاامهیلع  یلع  نبنیسح  ناشخرد  هرهچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 
مالسلاهیلع 1379. نیسحلابتکم  مق  رشن :  تاصخشم 

هنومن  روصم ، 631 ص :  يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 0-4-91933-964  22000 کباش : 

ناتسبات 1385. متفه : پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  نینچمه  619 ؛ [ - 617  ] همانباتک ص تشاددای : 

همانتشذگرس  61ق --  موس 4 -  ماما  ع ،   ) یلعنبنیسح عوضوم : 
BP41/4/ر2چ9 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
م9928-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیعمجا .  مهئادعا  یلع  هللاۀنعل  و  نیرهاط ،  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و  بر ،  هللا  دمحلا 

نآ یلاع  تاماقم  رب  هوالع  تسا ،  خیرات  ثداوح  نیرت  مهم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهشلا  دیس  ترضح  تداهـش  نینوخ  هعقاو 
زا هک  يرتاوتم  تایاور  نادیهـش و  رالاس  نآ  خـماش  ماقم  هرابرد  ایلوا  نانخـس و  ینوبر و  سدـقم  هاگـشیپ  رد  یناـهج  گرزب  تیـصخش 

هدش دراو  مالـسا  شخب  تاجن  ربهر  تمظع  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  ناربمایپ  متاخ 
خیرات هدش  هتخانـش  هرهچ  یتوکلم  ناسنا  نآ  هدرک و  یـسررب  ار  البرک  راختفا  رپ  هثداح  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  نادنمـشناد  زین  تسا و 

تسا . 
همانرب نآرق و  هجوتم  ار  ایند  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  نارگدادـیب  ملظ  خاک  هدـننک  ناریو  ناگدازآ ،  ربهر  سدـقم  مایق 

هب دـنناوتن  نامکاح  ات  درک  ماـیق  هللا  یلو  یلع  ترـضح  هشوگ  رگج  دومن  هیما  ینب  ملظ  هجوتم  مه  ار  ناناملـسم  مومع  هدومن و  نآ  ياـه 
قح مالـسا  طیحم  رد  دنتـسین  ینآرق  نیناوق  دـنب  ياپ  هک  اهنآ  دـنک  مالعا  ایند  هب  ات  دـننک ،  يزاب  نآرق  تاررقم  اب  دوخ  دوخ  يار  لـیم و 

دنرادن .  تموکح 
رتسب رد  ناـمیا  يدازآ و  لدـع و  شرتسگ  يارب  دـیواج  گرزب و  نیـسح  هک  تسـالبرک  نینوخ  دربن  یهلا ،  سدـقم  داـهج  یلاـع  هنومن 
سرد نایناهج  هب  درک و  راوتـسا  شکاپ  نوخ  راثن  اب  شدنمجرا  ياین  نییآ  تساخرب و  متـس  لطاب و  هزرابم  هب  و  درک ،  اپ  رب  تارف  هدیتفت 
بتکم شنیرفآ  نامیا  تضهن  تیرح و  يرگداد و  دوب و  یتسرپ  قح  يادن  شنینط  رپ  دایرف  تخومآ و  داهج  راثیا و  يراکادف و  نامیا و 
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یناسنا  لامک  يدرمدار و  يدرم و  يزاب و  كاپ  هماگنه  شیاروشاع  دوب و  قح  بتکم  شیالبرک  تمارک ،  يدازآ و  دوب و  فرش 
ماما دروآ .  یگدـنیرفآ  یگدـنزاس و  دیـشوج و  هشیمه  دیـشکن و  هک  ینوخ  تسویپ و  یگنادواـج  هب  دیـشک و  رپ  تیدـبا  هب  هک  یماـیق 

تیناسنا زا  تیامح  هب  دوب ،  نآ  هینبم  تلع  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  هتبلا  دوب ،  مالسا  هیقبم  تلع  مالسلا  هیلع  نیسح 
شزیخ ره  تخادرپ و  یناسنا  ینامسآ و  یلاع  بالقنا  نیرت  هنادواج  نیرت و  سدقم  نیرت و  یـسامح  نیرتروش و  رپ  داجیا  هب  یگدازآ  و 

حور دشخب و  یم  تایح  دنکفا و  یم  نینط  اه  ناسنا  شوگ  رد  وا  هلذـلا  انم  تاهیه  دایرف  زونه  هک  تفرگ  هیامرـس  هیام و  وا  زیخاتـسر  زا 
هیلع نیـسح  ماـما  زا  دـنه  رد  يدازآ  رد  نم  دـیوگ :  یم  يدـناگ  دزاـس  یم  تزع  دروآ و  یم  ناـمیا  دـنیرفآ و  یم  يدازآ  درورپ و  یم 

متفرگ .  ماهلا  مالسلا 
نیسح زا  زوس  یگدنز  ياون  رد 

(1  ) نسح زا  زومآ  تیرح  قح  لها 
ار یمالسا  دض  تموکح  درک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  هتفخ  تلم  تخومآ و  يرادنید  سرد  ملاع  نادنمتریغ  هب  درک و  مایق  ترـضح 

تسا .  زیاج  مالسا  رد  يزاب  يرامق  يراوخ و  بارش  دنیوگن  تلم  ات  درک  مایق  وا  دروآ  رد  ياپ  زا  هشیمه  يارب 
هب درادن  یلاکشا  یعامتجا  یگداوناخ و  طباور  رد  مالسا  نوناق  ریسم  زا  فارحنا  دنیوگن  ات  درک  مایق  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما 

داد .  یم  ماجنا  ار  عیاجف  نیا  تقو  تموکح  هک  نیا  لیلد 
دناد یم  یمالـسا  تکلمم  رادمامز  هفیلخ و  ار  دوخ  هک  وا  تسا  هدرک  مرگرـس و  ار  دوخ  یـصاقر  طاول و  انز و  بارـش و  رامق و  اب  دیزی 
یلع نب  نیـسح  ماما  زج  ایآ  دـنک  یم  يزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  كاپ  ياه  فدـه  اب  نآرق و  نید و  اب  اـنلع 

دروآ .  رد  ياپ  زا  ار  وا  دنک و  مرن  هجنپ  فوخم  ناطرس  نیا  اب  هک  تسه  یسک  مالسلاامهیلع 
 . درب یم  رس  هب  بارش و . . .  یم و  هلایپ  اه ،  هنیزوب  اه ،  گس  يراکش ،  ناغرم  ناگدنزاون ،  اب  هشیمه  دیزی  دننام  يرادمامز 

دیزی شور  قالخا و 

شنامیدن نانز و  سلجم  زا  و  دراذگ ،  یم  ندز  رات  و  يراسکیم ،  رد  ار  شزور  بش و  هک  دوب  یبوخ  دب  ناوج  دـیزی  دـیوگ :  یم  داقع 
(2  . ) دنراذگ یم  روشک  روما  نایرج  زا  عالطا  یب  راکش  رد  ار  يا  هتفه  راکش و  يارب  رگم  تساخ  یمن  رب 

هب وا  طرفم  لیم  دوب و  هدرک  بغار  نامیدـن  نارعاش و  اب  ترـشاعم  يراسگیم و  هب  ار  وا  رعـش  هب  دـیزی  دـیدش  هقـالع  دـیوگ :  یم  وا  مه 
زوی و نابحاص  فیدر  مه  ار  وا  ناگنیزوب  اهزوی و  تیبرت  هب  وا  هجوت  تشاد  یم  زاب  تسایـس  کـلم و  روما  هب  یگدیـسر  زا  ار  وا  راـکش 

داد .  رارق  هنیزوب 
سلاجم رد  و  درک ،  یم  تنیز  هرقن  الط و  اب  ار  نآ  دناشوپ و  یم  وا  هب  ریرح  سابل  دناوخ ،  یم  سیقوبا  ار  نآ  هک  تشاد  يا  هنیزوی  دیزی 

 . دربب اه  بسا  زا  ار  هقباسم  ات  دومن  یم  صیرحت  و  درک ،  یم  شراوس  یغـالا  رب  یناود  بسا  تاـقباسم  رد  تخاـس و  یم  رـضاح  بارش 
(4  . ) درک یمن  يراددوخ  هانگ  يراسگیم و  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنیدم  رد  یتح  دیزی  ( 3)

دنداد ماجنا  یگرزب  تایانج  هنیدـم  رد  دـیزی  نارگتراغ  میروایب ،  اج  نیا  رد  هنومن  ناونع  هب  ار  رفاـک  دـیزی  تاـیانج  زا  یکی  تسا  مزـال 
يا هناخ  دراو  دیزی  نازابرس  زا  یکی  دیـسر  رازه  هد  هب  رگید  تیاور  هب  رازه و  ینئادم  تیاور  هب  دنتـشادرب ،  لمح  انز  زا  هک  ینانز  رامش 

تساوخ .  ار  هناخ  ثاثا  زابرس  تشاد  لغب  رد  يدازون  يراصن  زا  ینز  نآ  رد  هک  دش 
دنا .  هدرب  تراغ  هب  هدوب  هچ  ره  دنا و  هدراذگن  یقاب  يزیچ  ادخ  هب  تفگ :  نز 

هـشبک یبا  نبا  رـسپ  نیا  وت ،  رب  ياو  تفگ :  نز  مشک .  یم  ار  كدوـک  نیا  تدوـخ و  هنرگ  یهدـب و  يزیچ  نم  هب  دـیاب  تفگ :  زاـبرس 
انز هک  مدرک  تعیب  متـشاد  تکرـش  هرجـش  تعیب  رد  هک  متـسه  ینانز  زا  نم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يراصنا 
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سرتب .  ادخ  زا  سپ  مدرک ،  افو  مدومن  هک  یتعیب  هب  مزاسن و  ناتهب  مشکن ،  دنزرف  منکن ،  يدزد  منکن ، 
مداد .  یم  مهدب ،  درم  نیا  هب  وت  ياج  هب  هک  متشاد  يزیچ  رگا  ادخ  هب  ناج  رسپ  تفگ :  درک و  شکدوک  هب  ور  سپس 

زغم هک  دز  راوید  هب  یتخـس  هب  ار  وا  نانچ  دیـشک و  تفرگ و  تشاد  ناهد  هب  ار  ردام  ناتـسپ  هک  ناـنچمه  ار  لـفط  ياـپ  محر  یب  زاـبرس 
تخیر .  نیمز  يور  شرس 

هک دیـسر  يدـح  هب  ناشرفک  زواجت و  هلمجلاب  دـش  هایـس  شیور  فصن  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هناخ  زا  زونه  دـنا  هدرک  لقن  ناراگن  خـیرات 
دندرک .  تراسج  رهطم  ربق  فیرش و  ربنم  هب  دندرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  ار  ناشنابسا 

يراکمه فرـسم  اب  وا  نامرف  يارجا  يارب  هک  ناورم  زا  دـیزی  دـندش و  بکترم  وا  تردـق  راکتا  هب  دـیزی و  نامرف  هب  ار  میارج  نیا  ماـمت 
داد .  هزیاج  وا  هب  دومن و  ینادردق  درک ، 

دننام اهنآ  ياه  ندرگ  و  دـندیزی ،  كولمم  مـالغ و  همه  هک  نیا  رب  تفرگ  تعیب  هنیدـم  لـها  زا  هک  دوب  نیا  دـیزی  ملاـظم  زا  رگید  یکی 
دندز .  رهم  نامالغ 

وا هب  یتقو  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ما  هداز  دنزرف  هعیبر  نب  هللادبع  دش  هدناوخ  تعیب  يارب  هک  یـسک  نیتسخن 
منک .  یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رب  تفگ :  داد  تعیب  داهنشیپ 

يراددوخ هللادبع  دنکب .  تساوخ  هچ  ره  امـش  نادنزرف  لاوما و  رد  هک  دیتسه  دیزی  كولمم  هک  نیا  رب  دینک  تعیب  دیاب  تفگ :  فرـسم 
نایدیزی .  دیزی و  نییآ  تسا  نیا  ( 5  . ) دندز ار  شندرگ  داد  نامرف  فرسم  درک 

نب نیسح  ماما  ایآ  دننک  تعیب  وا  اب  هک  دنک  یم  لیمحت  اهنآ  هب  نییعت و  مدرم  يارب  نیملـسم  رادمامز  ناونع  هب  ار  وا  شردپ  هک  تسا  نیا 
دراد ؟  يرگید  هار  مایق  زج  مالسلاامهیلع  یلع 

رد دهد  یم  روتـسد  هیواعم  دـندوب ،  تسرپ  تب  هیما  ینب  دـنتخودنا ،  تورث  دـندیکم ،  ار  ناناملـسم  نوخ  دـندرک ،  يزاس  نید  هیما  ینب 
دنشکب .  ار  وا  دنک  یم  يرادفرط  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یسک  رگا  دننک و  صحفت  یمالسا  دالب 

دیوگب یثیدح  ادخ  لوسر  تیب  لها  تبقنم  تمظع و  رد  یسک  رگا  دنک :  یم  مالعا  شرادناتسا  هب  نومـضم  نیا  هب  يا  همانـشخب  هیواعم 
یلع ناتـسود  زا  سک  ره  دیوگ :  یم  دراد و  یم  مازعا  قارع  يرادناتـسا  هب  ار  هیمـس  نب  دایز  دوب  دهاوخن  ناما  رد  سومان  لام و  ناج و 

 . روآ لمع  هب  ار  شزاون  هنوگ  همه  نامثع  نارادـفرط  ام و  ناتـسود  زا  یلو  نک ،  عطق  ار  شیاـپ  تسد و  شکب و  يدـید  ار  مالـسلا  هیلع 
(6)

(7  . ) منک تموکح  امش  رب  هک  نیا  يارب  اهنت  هکلب  مدیگنجن ،  امش  اب  نید  هار  رد  نم  دیوگ :  یم  هیواعم 
(8  . ) تفرگ مهاوخ  نوریب  نایمشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ :  نایفسوبا 

ار هدننار  راد و  ولج  راوس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنار  یم  دیزی  دیـشک و  یم  ار  شراهم  هیواعم  دوب  راوس  يرتش  رب  نایفـسوبا 
تسا . )  نایفسوبا  رگید  رسپ  هیواعم  گرزب  ردارب  دیزی ،  زا  دوصقم  ( ) 9  ) داتسرف نعل 

دوش :  یم  هراشا  ياه  تعدب  زا  دروم  دنچ  هب  هنومن  يارب  تشاذگ  نید  رد  يرامش  یب  ياه  تعدب  دیزی  ردپ 
یم هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنتفگ  یم  وا  هب  نوچ  درک و  یم  لامعتـسا  ار  هرقن  الط و  فورظ  هیواعم  - 1

درادن .  یبیع  نم  رظن  هب  تفگ : 
درادـن یبـیع  نم  رظن  هب  تفگ :  درک  یم  یهن  يوبر  عیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ  هک  ءادردوـبا  باوـج  رد  هیواـعم  - 2

دناوخ .  یم  مه  نیملسم  هفیلخ  ار  دوخ  و  ( 10  ) دروخ یم  ابر  ثیبخ  هیواعم 
زا شیب  دربب  ار  اهنآ  مان  یـسک  مه  رگا  دندرم و  دـندرک و  تفالخ  یتدـم  کی  ره  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفگ :  هبعـش  نب  ةریغم  هب  - 3
یم هدرب  تمظع  هب  وا  مان  تبون  جنپ  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمـشاه  لوسر  مان  ماما  دنیوگ  یم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هک  تسین  نآ 
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(11  . ) تسا رتهب  یگدنز  نیا  زا  گرم  تروص  نیا  رد  هللا و  لوسر  دمحم  نا  دهشا  دنیوگ :  یم  دنلب  يادص  اب  مدرم  دوش 
(12  . ) دناوخ مامت  دناوخب  رصق  هک  نیا  ضوع  ار  زامن  رفس  رد  هیواعم  - 4

اهنآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یناگدش  دازآ  اقلط و  هلمج  زا  دروآ و  مالـسا  هکم  حتف  رد  هک  تسا  یناسک  زا  هیواعم 
دومرف : 

نیا تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شندش  ناملسم  زا  دعب  هیواعم  هرابرد  هچنآ  دیناگدش و  دازآ  امش  ءاقطلا ،  متنا 
ریغ رب  هک  دیآرد  امـش  رب  يدرم  نونکا  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  مدینـش  دیوگ :  یم  رمع  نب  هللادبع  هک  تسا 

(13  . ) دش دراو  هیواعم  دندید  هک  دریم  یم  نم  تنس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  اب  درک  قحلم  نایفـسوبا  شردـپ  هب  راـمخ  یلولـس  میرم  وبا  تداهـش  هب  ار  هیبا  نب  داـیز  هیواـعم 

(14  . ) رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  هدومرف : 
رد مالـسا  زا  هناگیب  ماظن  ننـس  دیاقع و  راکفا و  دورو  يارب  دندوب  هدش  یلپ  نانیا  هک  دوب  نآ  يوما  تموکح  تایانج  تارطخ و  زا  یکی 

(15  . ) مالسا طیحم 
دنک :  یم  یفرعم  نینچ  ار  هیما  ینب  لیئارسا  ینب  هروس  هیآ 63  رد  میورب ،  دجسم  رد  نآرق  غارس  هب  دشکن ،  ازارد  هب  نخس 

 ( اریثک انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نارقلا و  یف  ۀنوعلملا  ةرجشلا  (و 
نارود ات  مالـسا  ربمغیپ  تافو  زا  سپ  ناملـسم  ناماس  هب  ات  عضو  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ( 16  ) دنتسه هیما  ینب  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  زا  دارم 

دوب .  هدیسر  نایغط  يزیربل و  دح  هب  داسف  هک  دیزی 
هک گرزب  رطخ  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  دوب ؟  زیاج  توکـس  ینامز  عضو و  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  اـیآ 
زا هداـعلا و  قوـف  يراکادـف  کـی  اـب  دـیابن  دـناشک ،  یم  يدوباـن  هـب  ار  مالــسا  تـشاد و  رارق  مالــسا  رکیپ  رب  فوـخم  یناطرــس  نوـچ 

ياهدرپ تشپ  زا  ار  یلهاج  تضهن  نیا  موش  هرهچ  دنکشب و  دوب  هدنکفا  هیاس  یمالسا  هعماج  رب  هک  ار  يرابگرم  توکس  یگتشذگدوخ 
يا هسامح  هدـنیآ  يارب  هک  دراگنب  مالـسا  خـیرات  یناشیپ  رب  یناشخرد  روطـس  دوخ  كاپ  نوخ  اب  و  دزاس ،  راکـشآ  هیما )  ینب   ) یتاغیلبت

دشاب ؟  روش  رپ  دیواج و 
ار مالسا  خیرات  ریسم  و  داد ،  ماجنا  مالـسا  ربارب  رد  ار  دوخ  یخیرات  گرزب و  تلاسر  درک و  ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ ، 

هرهچ تسا  نیا  درک و  یثنخ  ار  اهنآ  هناملاظ  ياه  شالت  نیرخآ  و  دیبوک ،  مهرد  ار  يوما  بزح  یمالسا  دض  ياه  هئطوت  دومن ،  ضوع 
دوش .  یمن  شومارف  زگره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  مان و  ارچ  هک  میمهف  یم  اج  نیا  زا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مایق  یقیقح 

ادـخ و هار  رد  یگدازآ ،  تلادـع و  قح و  هار  رد  وا  دوب  ینادواج  فدـه  وا و  دوبن ،  ناـمز  کـی  نرق و  کـی  رـصع و  کـی  هب  قلعتم  وا 
؟  دوش یم  شومارف  هنهک و  هاگ  چیه  میهافم  نیا  ایآ  دیشون  تداهـش  تبرـش  یقالخا  ياه  شزرا  يایحاو  اه  ناسنا  تاجن  هار  رد  مالـسا 

(17  ) زگره هن . . . 
زا يوما و  بزح  زا  زورما  ارچ  دوش ،  یم  رازگرب  هتشذگ  لاس  زا  رت  ناجیهرپ  هوکـش و  رپ  لاس  ره  اه  هرطاخ  نیا  تشادگرزب  مسارم  ارچ 

تسا ؟  هتفرگ  دوخ  هب  تیدبا  گنر  البرک  هثداح  یلو  تسا ؟  هدنامن  يرثا  يربخ و  اهنآ  نارای و 
زا يرثا  دنا و  هتفر  دنا و  هدـمآ  ناوارف  خـیرات  نانامرهق  گرزب و  ياه  تیـصخش  مینیب  یم  مینزب ،  قرو  ار  خـیرات  تاحفـص  هک  یماگنه 

نارگید يارب  دوخ  زج  دوب  هزینرـس  و  دوب ،  روز  دوب ،  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  و  دوب ،  تموکح  ناشفدـه  نوچ  ناـنآ  هدـنامن  اـهنآ 
نازیزع و مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  رجنم  هک  یمایق  دوش  یمن  شومارف  البرک  نانامرهق  مایق  ارچ  یلو  دندوبن ،  لئاق  یـشزرا 

نید گنج  هکلب  دوبن  راوتسا  يدرف  ضارغا  یصخش و  عفانم  روحم  رب  راکیپ  نیا  هک  تسا  حضاو  رپ  دیدرگ  شتیب  لها  تراسا  شنارای و 
دوب .  هدام  اب  انعم  گنج  یتیصخش و  یب  اب  تیصخش  گنج  ینید ،  یب  اب 
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تسا .  ینادواج  شفده  دوخ و  هکلب  هدوبن  رصع  کی  يارب  راوگرزب  نآ  نینچمه  دراو و  ترضح  هک  یناوارف  صیاصخ 
درک و تیامح  نآرق  زا  وا  تسا .  یقاب  تقیقح  دـش و  هتـشک  قح  هار  رد  درک ،  مایق  قح  يارب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماـما 

دشن .  شومارف 
دنک کیکفت  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هشیمه  يارب  ات  دتسیاب  هناملاظ  تموکح  لباقم  رد  تسناوت  یم  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زج  ایآ 
دشاب .  یم  زوریپ  هک  تسا  قح  تسین ،  رادیاپ  یلو  دهد ،  یم  ینالوج  لطاب  دش ،  رما  نیا  هب  هجوتم  دیاب  دش ،  رما  نیا  هب  هجوتم  دیاب   ؟

هدز و هزین  يالاب  ار  شرس  دوب .  هدش  بکترم  هللاابذایعلا -  ار -  یهانگ  هچ  دوب ؟  هدرک  هچ  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  یمظع  ماما  رگم 
تریغ یب  ایح ،  یب  نید ،  یب  راوخنوخ ،  شایع ،  یناوج  مه  نآ  ردلق ،  کی  لباقم  رد  دوب  نآ  زج  دـندرب !  ناغمرا  هفحت و  هادزانز  يارب 

شسدقم فده  وا و  ار  دوخ  دش و  ییوگلا  یگدازآ  ياه  ناسنا  يارب  ات  درواین ،  دورف  رـس  دیزی  هب  ینعی  تکلمم  نآرق و  نید و  نئاخ  ، 
دنام .  رادیاپ  هشیمه 

دیامرف :  یم  هک  ترضح  نآ  قطنم  هفسلف و  مالسلا و  هیلع  ماما  ياه  سرد  زا  یکی  تسا  نیا 
عم ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرا  يال  یناف  اقحم ،  هللا  ءاقل  یف  نوملا  بغریل  هنع ،  یهانتی  لطابلا ال  نا  هب و  لمعی  قحلا ال  نا  نورت  ـالا 

(18  ) ام رب  الا  نیملاظلا 
نونکا نم  دنیزگرب ،  ار  ادخ  رادید  نوم  دیاب  دتسیا ،  یمن  زاب  نآ  زا  یسک  هک  ار  لطاب  و  دوش ،  یمن  لمع  نادب  هک  ار  قح  دنیب  یمن  ایآ 

مناد .  یمن  یهانتمان  جنر  یتخس و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  یبایماک و  تداعس و  زج  ار  گرم 
دومرف مالعا  همه  هب  راتخم  دوخ  تموکح  نتخاس  نک  هشیر  روظنم  هب  ار  ادخ  هار  رد  ندش ،  هتشک  نیشتآ ،  نایب  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. 
هرهچ سدـقم  تضهن  تـمظع و  زا  يا  هشوـگ  نارک و  یب  ياـیرد  زا  تـسا  يا  هرطق  درذـگ  یم  مرتـحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هـک  یباـتک 
ارهز همطاف  نانموم و  ریما  دنمورب  دـنزرف  نانمیرها  لاگنچ  زا  رـشب  دـنهد  تاجن  ناهج و  نایعیـش  موس  ماما  ناگدازآ ،  رورـس  باتملاع و 
مایق يراکادـف و  یگنوگچ  هرابرد  بلاج  ياه  ثحب  قیاقح و  رگ  نایامن  هک  هادـف  نیملاـعلا  حاورا  نیـسحلا و  هللادـبع  اـبا  مالـسلاامهیلع 

تسا .  مالسلاامهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق و  رظن  زا  زیزع  رورس  نآ  نینوخ 
تسا :  شخب  هدزاود  همدقم و  کی  ياراد  باتک  نیا  بلاطم 

تنس .  نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  تدالو و  لوا  شخب 
مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یبایزرا  مود  شخب 

مالسلا .  هیلع  ماما  ملع  موس  شخب 
مالسلاامهیلع .  ناماما  ناربمایپ و  البرک و  هثداح  مراهچ  شخب 

مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  تعاجش و  زا  هنومن  مجنپ  شخب 
تایاور .  نآرق و  رد  هنوعلم  هرجش  مشش  شخب 
اروشاع .  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  متفه  شخب 

مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  تداهش  متشه  شخب 
مالسلاامهیلع .  تیب  لها  نانمشد  مهن  شخب 

مالسلاامهیلع .  تیب  لها  مهد  شخب 
ماش .  رد  مالسلاامهیلع  تیب  لها  مهدزای  شخب 

 . هرونم هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  تشگزاب  مهدزاود  شخب 
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باتک فیلات  ببس 

یشعرم نیدلا  باهش  دیـس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  يوس  زا  یـسمش  هام 1346  رذآ  قباـطم  هب  يرمق  لاس 1387  كرابملا  ناضمر  رد  هدنـسیون 
هیرق هب  ناضمر  كرابم  هام  لوا  ههد  رد  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرک و  نآرق  جیورت  غیلبت و  يارب  هرـس  سدق  یفجن 

دش .  مزاع   ( دنوامد  ) درالیج
يارب ار  ناراوگرزب  نآ  نادـناخ  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  لاـح  حرـش  موـس  مود و  ههد  نید و  عورف  لوـصا و  لوا  ههد  ـالومعم 

مداد  یم  رکذت  بسانت  هب  ار  زور  ای  بش  ره  عیاقو  انمض  مداد و  یم  حرش  نیعمتسم 
تفای .  تدش  شزور  هک  مدش  رامیب  ناضمر  هام  بش 16 

روضح دجسم  رد  متسناوتن  هک  مدش  ضیرم  بش  نآ  يروط  مهد  حرـش  مدرم  يارب  ار  ( 19  ) ردب گنج  يایاضق  دوب  انب  ناضمر  بش 17 
دش .  دیماان  نم  يدوبهب  زا  جلاعم  کشزپ  هک  يروط  هب  منک  ادیپ 

؟  دـتفیب شیارب  قافتا  نیا  تبرغ  رد  ناوج  يا  هبلط  دـیاب  ارچ  هک  دـندوب  تحاران  همه  تدایع و  يارب  یلاها  زا  يا  هدـع  ناضمر  بش 17 
لجا هب  مدوخ  دنـشاب  هتـشادن  راک  یـسک  اب  مناگدنامزاب  تسین و  لووسم  یـسک  مدرم  رگا  هک  متـشون  ار  مدوخ  همان  تیـصو  بش  نامه 
بـش نآ  مسیونب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  یناگدنز  رد  یباتک  ناوت  دح  رد  متفای  افـش  رگا  هک  مدرک  رذن  ما و  هتفر  ایند  زا  ییادخ 

میدش .  یم  دنلب  يرحس  ندروخ  يارب  یتسیاب  یم  هک  دوب  يرحس  زا  لبق  مدیباوخ  هیرگ  لاح  اب  مدرک و  هیرگ  دوبن و  بوخ  ملاح 
 ، دوب هدش  لیدـبت  يرادـیب  هب  باوخ  زا  هضور  نیا  ایوگ  مدـناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هضور  هک  مدـید  دـباوخ  رد  هدـنب 

دندرک یم  هیرگ  دـنداد و  یم  شوگ  ار  هضور  هتـسشن  مرتسب  راـنک  دـندوب و  هدـش  رادـیب  شرـسمه  اـب  دوب ،  يدرمریپ  هک  لزنم  بحاـص 
هب زامن  يارب  مدرک و  لیم  يرحـس  رـصتخم  مدش و  رادیب  لاح  نآ  رد  نم  درک  رادیب  يرحـس  ندروخ  يارب  مارآ  ار  هدنب  درم  ریپ  هعفدـکی 

مداد .  حیضوت  مدرم  يارب  ار  ردب  گنج  يایاضق  متفر و  مه  ربنم  رهظ  زامن  زا  سپ  تفای و  دوبهب  ملاح  رهظ  متفر  دجسم 
یلع نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ   ) هفیرش باتک  هیام  ریمخ  مدرک و  جاودزا  یسمش  لاس 1347  رد  مدمآ و  مق  هب  ناضمر  هام  نایاپ  زا  سپ 
پاچ هخسن  رازه  ود  رد  یعقر  عطق  هب  يرمق  لوالا 1397  عیبر  قباطم 17  یسمش  لاس 1355  رد  دیماجنا ،  لوط  هب  لاس  زا   ( مالسلاامهیلع

دش . 
رشن نوناک   ) یسمش اب 1369  قباطم  يرمق  خـیرات 1410  رد  مه  اریخا  و  میدرک ،  پاـچ  عطق  هب  تبون  هس  رد  هخـسن  رازه  نآ 15  زا  دعب 

نوناک هسسوم  لوسم  زا  هزاجا  بسک  اب  تشاد ،  رایسب  نایضاقتم  باتک  نوچ  درک .  پاچ  نآ  زا  هخـسن  رازه  هس  یمالـسا )  ياه  هشیدنا 
مهیلع تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناتسود  هب  میدقت  تافاضا  رظن و  دیدجت  اب  شیاریو  دیدج و  پاچ  هب  مادقا  یمالسا  ياه  هشیدنا  رشن 

مییامن  یم  مالسلا 
پاچ هب  دـیدج  تافاضا  تاحالـصا و  اب  باتک  نیا  مشـش  پاچ  ات  میدـش  قفوم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رظن  دـنوادخ و  فطل  اب  کـنیا 

میناسرب . 
رارق فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ینعی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مهن  دنزرف  تیانع  لوبق و  دروم  زیچان  رثا  نیا  تسا  دیما 

دریگ . 
(20  () بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تعطتسا و  ام  حالصالا  الا  دیرا  نا  )

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق - 
ق یناثلا 1421 ه -  يدامج  متسیب 

نیملاعلا ءاسن  ةدیس  دلوت  زورلاس 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هدیهش ،  هقیدص 
یسمش رویرهش 1379  قباطم 29 

یلاخلخ  ینابر  یلع 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مل نیذـلاب  نورـشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهیتا  اـمب  نیحرف  نوـقزری .  مهبر  دـنع  ءاـیحا  لـب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اوـلتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  و 
نونزحی .  مه  مهیلع و ال  فوخ  الا  مهفلخ  نم  مهباوقحلی 

نینموملا .  رجا  عیضی  هللا ال  نا  لضف و  هللا و  نم  ۀمعنب  نورشبتسی 
 . 167 هیآ 165 -  نارمع  لآ  هروس 

مئاق کلذ  لاق :  اروصنم  ناک  هنا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  یلاعت :  هلوق  یف  ملـس  هیلع  هللادـعیبا  نع 
مالس .  هیلع  نیسحلا  ودب  جرخی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لا 

 . ةرایزلا ص 62 لماک 

تنس نآرق و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  تدالو و  لوا :  شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت 

دنا .  هتفگ  ترجه  مراهچ  لاس  یضعب  و  ( 21  ) ترجه موس  لاس  دلوت : 
لاس .  هد  تماما :  تدم 
لاس .   57 فیرش :  رمع 

البرک .  نفد :  لحم 
باذعلا .  ۀنعلا و  هیلع  هیواعم  نب  دیزی  تفالخ :  قح  بضاغ 

هام مجنپ  یـضعب  تسا  هدش  عقاو  ترجه  مراهچ  لاس  نابعـش  هام  موس  رد  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  هک  تسلا  روهـشم 
دنا .  هتفگ  زین  روکذم 

و مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  شردارب  تدالو  زا  زور  تسیب  هام و  هد  زا  سپ  ترـضح  نآ  تدالو  دـیوگ :  یم  هللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا 
تسا .  هدوب  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  هام  هبنشجنپ  اب  هبنش  زور  نآ 

تدم هزادـنا  هب  رگم  هدوبن  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شرادرب  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  نیب  ام  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  و 
(22  . ) تسا هدوب  هام  شش  ملح  تدم  لمح ، 

نابعش هام  موس  هبنـش  جنپ  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  ینادمه  ءالع  نب  مساق  هب  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  عیقوت  رد 
(23  . ) تسا روهشم  فالخ  هک  دنا  هتفگ  زین  ترجه  موس  لاس  لوالا  عیبر  هام  رخآ  یضعب  هدش  هتسناد 

نادیهش هاش 

تسا .  هدمآ  باط  لیجنا  رد  ریبش و  تاروت  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  مان : 
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مالسلا .  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردپ : 
مالسلا .  اهیلع  ارهز  همطاف  ردام : 

هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دج : 
اهیلع .  هللا  مالس  دلیوخ  تنب  هجیدخ  هدج : 

یلع .  وبا  هللادبعوبا و  هینک : 
دیعس .  دیهش و  طبس ،  هللا ،  تاذ  یلع  لیلدلا  هللا ،  تاضرل  عباتلا  كرابملا ،  یکزلا ،  دیسلا ،  بیط ،  یف ،  و  دیشر ،  بقل : 

تسا :  هدمآ  همهملا  لوصف  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتشگنا  نیگن  شقن 
تسا :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاو  رد  باتک و  لجا  لکل 

(24  ) هرما غلاب  هللا  نا  تسا :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هللا و  یبسح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دلوت 

 ، دش دلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  نارگید  هللا و  ۀمحر  یـسربط  خـیش 
هب هدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  سدقم  دازون  نآ  تفگ :  ءامسا  روایب  ارم  دومرف :  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

پچ شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  داد ،  رارق  نماد  رد  هتفرگ  ار  وا  ترضح  مدرب ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  رـضحم 
تفگ .  هماقا  وا 

تسا نوراه  هلزنم  وت  هب  ( 25  ) تبـسن مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  گرزب  يادخ  تفگ :  دش و  لزان  لیئربج 
(26  . ) راذگ مان  نیسح  ار  وا  تسا  یبرع  تغل  نوچ  تسا و  ریبش  راذگ  مان  نوراه  کچوک  رسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ  یسوم  هب  تبسن 

دومرف ار .  وا  لتاق  نک  تنعل  ار  راگدرورپ  تسا  شیپ  رد  گرزب  یتیصعم  ار  وت  دومرف :  تسیرگ و  داد و  هسوب  ار  وا  راوگرزب  ربمایپ  سپ 
مدرب ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  وا  نوـچ  رواـیب ،  ارم  دـنزرف  دوـمرف :  مرکا  یبـن  دـش  متفه  زور  نوـچ  وـگم  همطاـف  هب  ار  ربـخ  نیا  ءامـسا  يا 
يوم نزو  هب  هدیـشارت و  ار  شزیزع  دازون  رـس  داد و  هلباق  هب  ار  ینابرق  نار  کی  درک ،  هقیقع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  يدنفـسوگ 
سپس وت  ندش  هتشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایسب  هچ  هللادبعابا ،  يا  دومرف :  داد و  رارق  دوخ  نماد  رد  ار  وا  سپ  ( 27  ) داد هقدص  هرقن  شرس 

نابز رب  تدالو  نیتسخن  زور  رد  هک  تسا  يراتفگ  هچ  نیا  داـب ،  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ :  ءامـسا  درک  یم  هیرگ  رایـسب  مرکا  یبن 
ینک ! ؟  یم  هیرگ  يدومرف و  زین  رما  يدرک و  يراج 

تعافش ناشیا  هب  دناسرن  ادخ  تشک  دنهاوخ  ار  وا  هیما  ینب  زا  رگمتـس  یهورگ  هک  دوخ  دنبلد  دنزرف  نیا  رب  میوگ  یم  دومرف :  ترـضح 
دش .  دهاوخ  رفاک  گرزب  دنوادخ  هب  درک و  دهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دهاوخ  ارم ، 

دوخ تیرذ  قح  رد  میهاربا  تساوـخ  هچنآ  مدـنزرف  ود  نیا  قـح  رد  وـت  زا  مهاوـخ  یم  ادـنوادخ  تفگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن 
یتـنعل دراد  نمـشد  ار  ناـشیا  هک  ره  نک  تنعل  ار و  ناـشیا  دراد  یم  تسود  هک  ره  راد ،  تسود  ار و  ناـشیا  راد  تسود  وـت  ادـنوادخ ، 

(28  . ) دوش رپ  نیمز  نامسآ و  هک  نادنچ 
هدش  هتفرگ  لاعتم  دنوادخ  مان  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان 

حبش جنپ  شرع  تسار  تمـس  رد  دیرفآ  ار  مدآ  ادخ  هک  یماگنه  تسا :  هدرک  تیاور  هیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هریرهوبا 
دمآ :  خساپ  دننایک ؟  دنتسه  نم  تروص  تبیه و  رد  هک  حبش  جنپ  نیا  دیسرپ :  مدآ  دنتسه  عوکر  هدجس و  رد  هک  دید  رون 

منهج و تشهب و  دوبن ،  ناشیا  يارب  رگا  ما و  هدرک  قتـشم  دوخ  ياه  مان  زا  اهنآ  يارب  مان  جـنپ  هک  دنتـسه  وت  نادـنزرف  زا  نت  جـنپ  ناـنیا 
متسه یلاع  نم  و  تسا ،  دمحم  نیا  دومحم و  نم  سپ  مدیرفآ ،  یمن  ار  ناینج  نایمدآ و  ناگتشرف و  نیمز و  نامـسآ و  یـسرک  شرع و 
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متزع هب  تسا ،  نیـسح  نیا  و  منـسحم ،  نم  و  تسا ،  نسح  نیا  مناـسحا و  نم  تـسا و  همطاـف  نـیا  مرطاـف و  نـم  و  تـسا ،  یلع  نـیا  و 
ناشیا هب  دنتـسه و  نم  ناگدـیزگرب  ناشیا  منک  یم  شتآ  لخاد  ار  وا  دـشاب ،  هتـشاد  لد  رد  ناشیا  هنیک  زا  يا  هرذ  سک  ره  هک  دـنگوس 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپ  دوش ،  لسوتم  نت  جنپ  نیا  هب  يراد  یتجاح  هاگره  منک ،  یم  كاله  ناشیا  هب  و  مهد ،  یم  تاجن 

(29  . ) دوش كاله  ددرگرب  نآ  زا  سک  ره  دبای و  تاجن  دوش  قلعتم  نآ  هب  سک  ره  تاجن ،  یتشک  مییام  : 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  هتشرف 

دـش دلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نارگید  هیولوق و  نبا  قودـص و  خـیش 
مرکا ربمغیپ  كرابم  رـضحم  هب  دوخ  فرط  زا  دنوادخ و  فرط  زا  تینهت  يارب  کلم  رازه  اب  هک  درک  رما  لیئربج  هب  نیرفآ  ناهج  يادـخ 

وا دنوادخ  دوب  یهلا  شرع  نالماح  زا  هک  دـش  ور  هب  ور  يا  هتـشرف  اب  داتفا  يا  هریزج  زا  شیروبع  لیئربج  دوش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هریزج نآ  رد  ار  وا  هتـسکش و  مه  رد  ار  شلاـب  مه  ملاـع  دـنوادخ  دوب ،  هدرک  يدـنک  یهلا  ناـمرف  رد  وا  دوـب و  هتـشاد  ررقم  يرما  هب  ار 

ار وا  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  درک  یم  تدابع  ار  ادخ  هک  دوب  لاس  دصتفه  تدم  هریزج  نآ  رد  هتشرف  نآ  دوب  هتخادنا 
هک دید  هتشرف  نآ  داد  هجنکش  هریزج  نآ  رد  ار  وا  ادخ  سپس  درک  رایتخا  ار  ایند  باذع  وا  تمایق ،  باذع  ایند و  باذع  نیبام  درک  ریخم 

تفگ :  دیراد ؟  اجک  هدارا  هک  دیسرپ  وا  زا  دنیآ  یم  دورف  ناگتشرف  اب  لیئربج 
تسا .  هدومرف  تمارک  يدنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  گرزب  يادخ 

میوگب .  داب  كرابم  ار  وا  هک  هدرک  رما  ارم 
ار وا  لیئربج  درذگ  رد  نم  زا  گرزب  دنوادخ  ات  دنک  اعد  نم  يارب  ترضح  نآ  هک  دیاش  ربب ،  دوخ  اب  زین  ارم  لیئربج  يا  تفگ :  سرطف 

(30  ) حرش تشاد و  هضرع  کیربت  درب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دوخ  اب 
دلامب دولوم  نیا  هقادنق  هب  ار  دوخ  هک  وگب  سرطف  هب  لیئربج  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  دیناسر .  ضرع  هب  ار  سرطف  لاح 

(31  ، ) دیلام مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هقادنق  هب  ار  دوخ  سرطف  ددرگ  زاب  دوخ  لحم  هب  و 
درک :  ضرع  درک و  زاورپ  نامسآ  هب  دییور و  شیاه ،  لاب 

رد دیـسر  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فرط  زا  هک  تمعن  نیا  دننک و  دیهـش  وت  تما  ار  دولوم  نیا  هک  دشاب  دوز  انامه  هللا ،  لوسر  ای 
(32  ) مناسر یم  وا  هب  ار  شتاولص  نم  دتسرفب  تاولـص  وا  رب  هک  ره  مناسرب و  وا  هب  ار  شمالـس  نم  دنک  مالـس  وا  هب  سک  ره  نآ  ضوع 
یلع و نب  نیـسح  هدرک  دازآ  نم  هک  نآ  لاح  نم و  نوچ  تسیک  تفگ :  یم  تفر  یم  ـالاب  نامـسآ  هب  سرطف  نوچ  رگید  تاـیاور  قبط 

 . متسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  همطاف و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابنج  هراوهگ  لیئربج 

رد مالسلا  اهیلع  همطاف  دش  یم  رایسب  هک  دنا  هدرک  تیاور  ینس  هعیـش و  قرط  زا  ربتعم  ثیداحا  رد  دیوگ :  یم  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
وا تفگ و  یم  نخس  وا  اب  دنابنج و  یم  ار  ترضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگ و  یم  هراوهگ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب و  باوخ 

ترضح نآ  اب  یسکو  دبنج ،  یم  ترضح  نآ  هراوهگ  هک  دید  یم  دش  یم  رادیب  باوخ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  درک  یم  تکاس  ار 
هـضرع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  هب  اب  رما  نایرج  نوچ  دـید ،  یمن  ار  یـسک  مالـسلااهیلع  همطاف  یلو  دـیوگ ،  یم  نخس 

تسا .  لیئربج  وا  دومرف :  ترضح  تشاد 
اریز دیـشخرد ،  یم  رون  ترـضح  نآ  يولگ  ریز  یناشیپ و  زا  تسـشن  یم  ییاج  رد  ات  بش  رد  ترـضح  نآ  نوچ  دنا :  هدرک  تیاور  زین 
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(33  . ) دیسوب یم  رایسب  ار  اج  ود  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نیسح يوم  هرط  داوس  لیللا  نیسح و  وکین  يور  هب  مسق  سمشلا 

تسا نآرق  رد  هلمسب  یب  هک  هروس  نآ 
نیسح يوربا  لاله  شهللا  مسب 

يرهوج

یحو لزانم  رد 

مدـق هتـسهآ  اج  نیا  دزومآ  یم  هناـخ  لـها  هب  ار  یتما  ماـظن  هشقن  هک  دـیآ  یم  يا  هکئـالم  همغن  يا  همدـص  يا  هراوهگ  نوماریپ  اـج  نیا 
ار یـسک  هراوهگ  اج  نیا  لیئربج  دیوگ  یم  ییالال  وا  يارب  لیئربج  هک  تسا  هراوهگ  رد  يا  هقادنق  اج  نیا  دینکن  ادـص  رـس و  دـیرادرب ، 

دنابنج .  یم  ار  ایند  اهدعب  هک  دنابنج  یم 
تشهب ریش  ياه  هرهب  هب  ردام  ناتسپ  ریش ،  ياج  هب  دنک و  یم  همزمز  دازون  كدوک  نیا  يارب  باوخ  يال  يال  لیئربج  هک  دیـشاب  هتـسهآ 

(34  . ) دهد یم  دیون  ار  وا 
نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 

نسح نیسح و  یلعل و 
دنا :  هدرک  لابقتسا  ار  تیب  نیا  نابز  یسراف  يارعش 

تافص ءامسا و  رهظم  تخر  يا 
تام وت  یلجتز  ناهاش  همه 
تایح بآ  دوب  وت  ناهد  رد 

تارف هب  يراپسب  ناج  بل  هنشت 
نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 

نسح نیسح و  یلعل و 
وت راسخر  تسادیوه ز  نوخ 
وت راوخ  مغ  رکاچ و  نایسدق 

وت هراوهگز  دنناوخ  همغن 
وت هرابرد  هدش  یفطل  هچ  نیا 

نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
نسح نیسح و  یلعل و 

وت هنادرم  ردق و  رب  ابحرم 
وت هنازرف  تمه  اذبح 

وت هناخ  ازع  هتشگ  ناهج  ود 
وت هناشاک  لزنم  البرک 

نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
نسح نیسح و  یلعل و 
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همطاف تسا ،  نیمه  لالح  صقر  درک ،  یم  صیقرت  تخادـنا و  یم  نییاپ  الاب و  درک و  یم  شزاون  شدوخ  ار  نسح  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
درک :  یم  همزمز  هنوگ  نیا  شکدوک  شزاون  رد  مالسلا  اهیلع 

نسح ای  كابا  هبشا 
نسرلا قحلا  نع  علخا  و 

نماذ اهلا  دبعا  و 
(35  ) نسحلا اذ  لاوت  و ال 

نک .  اهر  ار  هقان  راسفا  نسح ،  يا  شاب  تردپ  هیبش  - 
نک .  اهر  ار  زوت  هنیک  مدرم  اب  یتسود  شاب و  هدنب  ار  ننم  بحاص  دنوادخ  و  - 

دناوخ :  یم  شا  هناردام  شزاون  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب 
یباب هیبش  تنا 

یلعب اهیبش  تسل 
(36  ) یلع تردپ  هیبش  هن  یتسه  مردپ  هیبش  وت  - 

یبیغ ددم 

شاب .  عاجش  تردپ  دننام  مرسپ ،  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف 
رد داد و  یم  یتسرپادـخ  قح و  زا  عافد  تعاجـش و  سرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  شلافطا  اب  يزاب  عقوم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
 ، نک عافد  قح  زا  شاب ،  تسرپادـخ  عاجـش و  تردـپ  دـننام  درک :  یم  اقلا  ناکدوک  نآ  هب  ار  ساسح  هتکن  راـهچ  ساـسح  هلمج  نیمه 

(37  . ) نکم یتسود  زوت  هنیک  دارفا  اب  نک ،  شتسرپ  ار  ادخ 
نـسح هب  ادخ  ربمغیپ  دنتفرگ  یم  یتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دیوگ :  یم  هریرهوبا 
قیوشت نسح  هیلع  ار  وا  تسا  رتگرزب  نیـسح  زا  نسح  هک  نیا  اب  هللا ،  لوسر  اـی  درک :  ضرع  همطاـف  نیرفآ  نیـسح ،  نیرفآ  دومرف :  یم 

دنک .  یم  قیوشت  ار  وا  لیئربج  تسا و  رادوخرب  یبیغ  تادییات  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  نیا  شتلع  داد :  خساپ  ینک ! ؟  یم 
( . 38  ) منک یم  قیوشت  ار  نسح  نم  نیمه  يارب 

دندوب و راوس  ترضح  نآ  تشپ  رب  نیـسح  نسح و  دو  یم  هار  اپ  تسد و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مدید  دیوگ :  یم  رباج 
( . 39  ) دیتسه راوس  نیرتهب  امش  تسامش و  رتش  رتش  نیرتهب  دومرف :  یم 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  نابنج  هراوهگ  لزان و  نیمز  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیما  لیئربج  هب  دیـسر  باطخ  دنـسیون  یم  ربتعم  باتک  دنچ  رد 
تفگ :  یم  باوخ  رکذ  ضوع  ار  تیب  ود  نیا  درک و  یم  راختفا  وا  شاب و  هدوب 

نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
نسح نیسح و  یلعل و 

مهل ابحم  ناک  نم  لک 
نزح ریغ  نم  ۀنجلا  لخدی 

دیوگ :  رعاش  نوزحم 
نزم شیب  نیا  زا  هحیص  نک  باوخ 

نزم شیر  لدب  مغ  شتآ 
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نزم شین  ام  لد  رب  دوخ  هآ  ز 
نکشم مه  رد  همئاق  ار  شرع 

نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
يا هتخاب  لزا  ار ز  ناج  هک  وت 

يا هتخاس  ملع  هنادرم  دق 
يا هتخادنا  مغ  هب  ار  یمملاع 

نلع رس و  هدش  فوشکم  وت  هب 
نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 

الو لها  رصب  ءایض  يا 
الب برک و  زا  رگم  يدرک  دای 

الص داد  رگم  بیغ  فتاه 
ندبز رس  تدوش  یم  ادج  هک 
نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 

ینحتمم نکش  فص  هشوت 
ینطو زا  رود  هراوآ و  هک  وت 

ینفک یب  وت  تسمق  دوش  یم 
نکفم هم  تا  هژم  زا  لیهس  وت 

نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
يراد رتارچ  کشا  زا  نماد 

يراد ربکا  یلع  رهب  هیرگ 
يراد رغصا  يریش  یبز  ای 
نمشد شقلحب  ربت  دنز  هک 

نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
لوسر رازلگ  هزات  لگ  يا 
لوتب ءارهز  سرون  هچنغ 

لوقع وت  لامجز  ناریح  تام و 
لولم وت  يازع  هب  اتکی  تاذ 

نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
يده ناتسبش  عمش  تخر  يا 

ادخ تاذ  هنیآ  وت  صخش 
الب البرک و  رد  هک  باوخ  نک  باوخ 

افق زا  ار  ترس  رمش  درب  یم 
نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
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وت هراوهگ  هتخت  نامسآ 
وت هراظن  یپ  مجنا  مشچ 

وت هراپ  ادص  نت  يادف  ناج 
وت هراچیب  بنیز  رب  ياو 

نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 
ینیب رم  یب  دح و  یب  ییافج  وت 

ینیب رغصا  یلع  کشخ  بل 
ینیب روالد  سابع  غاد 

ینیب ربکا  یلع  غاد  هکلب 
نبل . . .  نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 

روهظ یلجت  هب  دشاب  هک  يا 
روهظ هب  هللاانا  رس  وت  رس 

رون هیآ  نک  ریسفت  تسه 
رونت هب  یهاگ  هراوهگب و  هگ 

(40  . . . ) نبل نم  ارهن  ۀنجلا  یف  نا 

لضفلا ما  باوخ 

مدید باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دلوت  زا  شیپ  دیوگ :  یم  تسا  بلطملادبع  نب  سابع  هجوز  ( 41  ) ثراح رتخد  هک  لـضفلا  ما 
یلـص ادخ  لوسر  زا  ار  باوخ  نیا  ریبعت  هداتفا  نم  نماد  هب  هدش و  ادج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 42  ) كرابم تشوگ  زا  يا  هراپ  هک 
مراپس یم  وت  هب  ار  وا  دیآ ،  یم  ایند  هب  نیسح  مان  هب  همطاف  زا  يدولوم  يا ،  هدید  یبوخ  باوخ  دومرف :  ترـضح  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا 

درپس .  ضفلا  ما  مان  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  یبن  راوگرزب  نآ  دلوت  زا  سپ 
هظحل زا  سپ  دیسوب  رایسب  داهن و  شیوخ  يوناز  رب  ار  وا  ترـضح  مدرب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ار  وا  دیوگ :  یم  لضفلا  ما 

چیه لضفلا ،  ما  يا  دومرف :  هدش  تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  متفرگ  ترـضح  زا  ار  وا  نم  يا 
مدـید متـشگ ،  زاب  يا  هظحل  زا  سپ  مروایب  بآ  ترـضح  يارب  ات  متـشاذگ  ار  نیـسح  نم  تسین  ناـسآ  يراـک  نیـسح  ندرزآ  یناد  یم 

دینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هللا  لوسر  ای  مدیسرپ  دنک  یم  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(43  . ) دننک یم  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  وا  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  دنزرف  نیا  متما  هک  داد  ربخ  ارم  دمآ و  لیئربج  شیپ  يا  هظحل  دومرف : 

رد ار  وا  همغن  نیا  اب  درک و  یم  شزاون  ار  وا  دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  شرورپ  بظاوم  بلطملادبع  نب  سابع  رـسمه  يربک  هببل  لضفلا  ما 
یم كدوک  تشپ  هب  یهاگ  دـناوخ و  یم  تخادـنا و  یم  نییاپ  الاب و  داد و  یم  رپ  لاب و  دوخ  رهم  شوغآ  رد  ای  درک  یم  باوخ  هراوهگ 

دورب :  باوخ  هب  دریگب و  مارآ  هک  دز 
هاجلا ،  ریثک  نب  ای  هللا ،  لوسر  نب  ای 

هابشا ،  الب  درف 
یهاودلا ،  مما  نم  یهلا ،  هذاعا 

هاجلا هریثک  رسپ  يا  ادخ ،  لوسر  رسپ  يا  - 
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) ؟  هللا لوسر  ای  تسا  هابتشا  الب  درف  نیسح   ) لیدب یب  ادرف  - 
(44  . ) رادهگن دوخ  هانپ  رد  دننک  يریگ  فده  وا  يوس  هب  هک  الب  ریت  زا  ار  وا  نم  ادخ  - 

دیوگ  یم  نخس  دوخ  رتخد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
ادخ ار ،  تناگدنشک  دنک  تنعل  ادخ  تفگ :  تفرگرب و  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

 ، دننک وت  نایز  هب  يرای  هک  نانآ  نم و  نایم  دنک  مکح  ادخ  دناوت ،  نایز  هب  هک  یناتـسدمه  دنک  تنعل  ادخ  ار ،  تنارگتراغ  دـنک  تنعل 
وت نم و  زا  سپ  هک  ییافو  یب  متـس و  رازآ و  نآ  مدش  روآدای  ناج  رتخد  دومرف :  ییوگ ؟  یم  هچ  ناج  ردپ  تفگ :  مالـسلااهیلع  همطاف 
رد دننامسآ ،  ناگراتس  ییوگ  وت  شیوک  نارتخا  تسا ،  تیبصع  اب  نادنم  تریغ  هتسد  کی  نایم  نامز  نآ  رد  نم  نیسح  دس ،  یم  وا  هب 

(45  . ) منیب یم  ار  نانآ  كاخ  تبرت  هنب و  ياج  هاگرکشل و  نم  نونکا  ایوگ  دنریگ  یم  یشیپ  رگیدگی  رب  ناج  هیده  يراکادف و 
تسا نیسح  زارمه  نموم و  رشب  بلق  اب 

تسا نیسح  زاب  دهدب  شهانپ  هک  سک  نآ 
ار دوخ  تجاح  بلطم  ایند  مدرم  زا 

تسا نیسح  زاس  ببس  هک  نک  وا  زا  تساوخرد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  مود :  لصف 

هب ردپ  دوب .  ناریا  رایرهش  درگدزی  رتخد  اهنآ  نایم  رد  تشاد  هارمه  ردقنارگ  یناریسا  و  دش ،  دراو  هنیدم  رهـش  هب  مالـسا  دنمزوریپ  هاپس 
یب هانپ  مالـسا  یلو  دندوب  هدراذگ  هانپ  یب  ار  رهاوخ  هدرب و  هانپ  نیچ  روشک  هب  شناردارب  دوب ،  هتفر  هدراذگ و  ار  رتخد  هتخیرگ و  ییوس 

درک .  مهارف  هانپ  یب  مناخ  هدازهاش  يارب  ار  هانپ  نیرت  گرزب  دوب و  نایهانپ 
رس ماب  زا  يا  هراپ  دندمآ  اشامت  هب  رهش  ناگزیشود  دش ،  شخپ  هنیدم  رد  ربخ  دراذگ ،  مدق  هنیدم  نورد  هب  نازابرس  هارمه  ریسا  دازرهش 
هچ مناخ  هدازرهش  دننیبب  ات  دندش  هناور  دجـسم  يوس  هب  ریـسا  ناوراک  یپ  رد  هنیدم  مدرم  دنیبب ،  ار  ناریا  هاشنهاش  رتخد  ات  دندیـشک  یم 

دنک .  یم  راتفر  هنوگچ  وا  اب  رمع  دنک و  یم 
نینچ ناوراک  تسرپرس  دیسر ،  دجسم  هب  ناوراک  هک  دوب  هتسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  دنچ  ینت  اب  هفیلخ 
مولعم ار  شتـشونرس  هفیلخ  ات  هدروآ  شا  هنیدـم  هب  هک  دومرف  ار  اـم  ناـسارخ  حـتاف  هدـش  ریـسا  هک  تسا  درگزی  رتخد  نیا  داد :  شرازگ 

دزاس . 
دز و يا  هلان  هاگان  هب  دوب ،  ساره  میب و  رد  هدنیآ  زا  دوب و  هدیشک  ار  تراسا  رفس  جنر  هک  هدازرهش  دندیناشن .  رمع  کیدزن  ار  هدازرهش 

دیوگ !  یم  دب  ام  هب  هدازربگ  نیا  تفگ :  تشادنپ  مانشد  ار  وا  نخس  هک  رمع  زم !  رهذاب  جوریب  تفگ : 
ار هدازرهش  نخس  سپس  دنک  یم  نیرفن  شیوخ  ياین  هب  تسین  نینچ  هن  تفگ :  دوب  رضاح  سلجم  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هدش ! ؟  رسا  شا  هداون  هک  داب  هایس  زمره  زور  دیوگ  یم  تفگ :  هدرک  همجرت  مومع  يارب 
دوب ! ؟  هتخومآ  یسک  هچ  دزن  تسناد و  یم  یسراف  نابز  اجک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نیا دمآ :  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  زاب  دیناسرب  شورف  هب  ناریـسا  رگید  دننام  ار  شناهارمه  رتخد و  نیا  دـش :  رداص  هفیلخ  نامرف 
تسین .  هتسیاش  راک 

مینک ؟  راتفر  هنوگچ  رتخد  نیا  اب  دیسرپ :  رمع 
دنیزگرب .  يرسمه  يارب  ددنسپب ،  ار  هک  ره  دیراذگاو ،  رتخد  دوخ  رظن  هب  مالسلا :  هیلع  یلع  ترضح 

نارـضاح همه  تشذگ  یم  وا  زا  تسیرگن و  یم  يا  هرهچ  ره  هب  دروآ ،  رظن  رد  ار  نارـضاح  کیاکی  درک و  یهاگن  فارطا  هب  هدازرهش 
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داتـسیاب و یناوج  هرهچ  رب  ریـسا  هدازهاش  يارذگ  هاگن  دـندید  هک  دنتـسیرگن  یم  یعمج  هتـسد  نارـضاح  درک ،  یم  هاگن  ناکی  ناکی  ار 
رب هک  رتخد  هاگن  دیشخرد  یم  دیـشروخ  نوچمه  شیابیز  راسخر  دوب ،  هتـشذگن  شرمع  زا  راهب  هدجه  زا  شیب  هک  یناوج  درکن ،  رذگ 

درک .  شومارف  ار  دوخ  هودنا  مغ و  داتسیاب ،  ناوج  هرهچ 
هک دیشیدنا  یم  دوخ  اب  تسیرگن و  یم  رسپ  هب  رتخد  دنتـسیرگن و  یم  رتخد  هب  یگمه  تفرگ ،  ارف  ار  سلجم  رـس  اترـس  یقیمع  توکس 
یم يراگتساوخ  نانز  زا  نادرم  دریذپب ! ؟  ار  ریسا  يرتخد  رـسپ  نیا  هک  تسا  نکمم  ایآ  مدرک  ادیپ  ار  مبلق  شمارآ  متفای ،  ار  مناج  مارآ 
شا هرهچ  تفگ  دوخ  اب  تسیرگن ،  ناوج  هرهچ  هب  مه  زاب  درک ،  دهاوخن  دیماان  ارم  دـیما  منک ،  يراگتـساوخ  وا  زا  نم  رگا  یلو  دـننک ، 

هب تساخرب و  ياج  زا  داد و  یتردق  دوخ  هب  سپ  دراذـگ ،  دـهاوخن  ما  هنیـس  هب  در  تسد  دـیون ،  هراسخر  شراسخر  تسا و  دـیما  هرهچ 
رس يور  رب  ار  شفیرظ  دیپس و  تسد  هک  دندید  همه  دیسر  ناوج  رانک  هب  هک  نامه  دوب ،  هاتوک  نازرل و  شیاه  ماگ  تفر ،  ناوج  يوس 

داهن .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دیزگرب  ار  يا  هداز  ربمغیپ  دازرهـش  هک  دـندید  نایچاشامت ،  تساخرب ،  نایـسلجم  زا  نیرفآ  تنـسحا و  يادـص 

داد .  رارق  دوخ  رسمه  ار  يو  تفریذپ و  ار  ریسا  رتخد  ياضاقت 
دنام ياج  هب  يو  زا  نیسح  ماما  لسن  دوب و  نیسح  ماما  هفیلخ  دوب ،  نیسح  ماما  راگدای  اهنت  هک  دروایب  يرـسپ  نیـسح  ماما  يارب  وناب  رهش 

نیـسح ماما  اب  يرادافو  هب  دوخ  هاتوک  رمع  رد  وناب  رهـش  تشاد  مان  یلع  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مراهچ ،  ماـما  رـسپ  نیا 
ناهج هب  یمود  نیسح  مام  او  دازب ،  رسپ  هک  ونابرهش  دوب ،  رت  هاتوک  ونابرهش  رمع ،  یلو  دوب ،  هاتوک  دنچ  ره  نیسح  ماما  رمع  تخادرپ ، 

تردـق دوب و  دورپ  زان  هدازرهـش  دـیناشن  دوخ  كوس  رد  ار  دوخ  گرزب  رمـسه  و  تفگ ،  دوردـب  ار  ناهج  دوخ ،  تشاد  مدـقت  تیرـشب 
هب هدرک  وراج  بآ و  ار  هناخ  ناهج ،  نآ  رد  ات  درک ،  رفس  ناهج  نیا  زا  يدوز  هب  دنیبب ،  ار  شزیزع  رهوش  زادگناج  تبیصم  هک  تشادن 

دمآ و رـس  هب  راظتنا  يزور  تسا  یعطق  هچنآ  یلو  دیـشک ،  لوط  ردـقچ  راظتنا  نارود  هک  دـهد  یمن  ناشن  خـیرات  دنیـشنب  شیوش  راظتنا 
دیدرگ .  نادیهش  ياوشیپ  راهن و  رس  هب  ار  تداهش  رسفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يزور  نامه  تفای ،  نایاپ  قارف 

هب سک  نیرت  هیبش  ابیز ،  ریلد ،  دیشر ،  دروآ ،  يرسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  يارب  هک  تسا  الیل  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رگید  رـسمه 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يوگ  تفگ و  شیوگ  تفگ و  لوسر ،  يوخ  شوخ  لوسر ،  يور  شیور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تسیرگن .  یم  الیل  رسپ  هرهچ  رب  تشاد  ار  ادخ  لوسر  رادید  يوزرآ  هک  یسک  ره  هلآ 
هداون تسا و  یقث  هرم  وبا  رتخد  الیل  دش .  دیهش  ردپ  باکر  رد  البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گرزب  رـسپ  تسا و  یلع  رـسپ  نیا 

دوعسم .  نب  ةورع 
نایم رد  هکلب  دوخ ،  موق  نایم  رد  اهنت  هن  هورع  دنتشاد  تنوکس  فئاط  رد  هک  دوب  فیقث  هریشع  نارـس  برع و  ناگرزب  زا  الیل  ياین  هورع 

تشگزاب فئاط  هب  سپس  دروآ  مالسا  دش و  بایفرش  مالـسا ،  ربمغیپ  سدقم  روضح  هب  هورع  تشاد  دنمجرا  یتلزنم  دنلب و  یماقم  برع 
وا ربارب  رد  دنتـساخرب ،  ینمـشد  هب  شتوعد  اـب  دـندمآ و  رد  یگزیتـس  رد  زا  يو  اـب  فیقثت ،  موق  دـنک  توعد  مالـسا  هب  ار  دوخ  موـق  اـت 
هب هن  دش ،  هتشک  ناتسود  تسد  هب  هورع  يرآ  دندیناسر  شتداهش  هب  دوب  هتساخرب  زامن  يارب  هک  یهاگرحس  ماجنارـس  دندرک و  تمواقم 

دش .  هتشک  ناتسود  تسد  هب  دوب ،  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  تسد 
رهوش زوسناج  تبیصم  تسناوتن  تسیزب و  نیسح  هیاس  ریز  رد  يراگزور  درب و  رس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هناخ  رد  دنچ  ینامز  الیل ، 

تسویپ و ونابرهـش  شرهاوخ  هب  اج  نآ  رد  تفاتـش  رگید  ناهج  هب  تسب و  رب  تخر  ناهج  نیا  زا  يدوز  هب  دـنیبب  ار  رـسپ  تداهـش  غاد  و 
تسویپ .  اهنآدب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  ات  دنتسشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راظتنا  رد  مجع  هدازهاش  اب  برع  هدازگرزب 

شود رب  ار  دوخ  ماقمالاو  رهوش  تداهـش  راب  دـشن و  ادـج  نیـسح  ماما  زا  نیـسپاو  مد  ات  دوب  نیـسح  ماما  يارب  افو  اب  يرـسمه  زین  باـبر 
دیناسر .  لزنم  هب  دیشک و 
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هب هراب  رگد  شگرم  ات  درک ،  لمحت  ار  قارف  تخادرپ و  يرادافو  هب  نانچمه  تشادـنرب و  افو  زا  تسد  زین  رهوش  تداهـش  زا  سپ  باـبر 
تخاس .  فرطرب  ار  ییادج  دیناسر و  عع  نیسح  ماما 

تسا وا  دیهش  راوخریش  كدوک  هللادبع  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  دنمـشناد  رتخد  هنیکـس  ردام  تسا و  یبلک  سیقلاورما  تخد ،  بابر 
ماما يارب  ییازع  سلجم  تشگزاب ،  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دـش ،  هدرب  ماش  هب  دـش و  هتفرگ  تراسا  هب  بابر  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 

 ، دندرک يراگتـساوخ  يو  زا  شیرق  ناگرزب  دش  کشخ  شناگدید  رد  کشا  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  داد و  لیکـشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مهاوخ .  یمن  يرهوش  موق  ربمغیپ  زا  سپ  تفگ :  درک و  در  ار  همه 

تفرن فقس  ریز  تسشن  رهوش  كوس  هب  لاس  کی  تدم  مامت  رد  دنامن ،  هدنز  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  لاس  کی  زا  شیب  بابر 
داد .  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مغ  رد  و  دیدرگ ،  رامیب  روجنر و  ات  درکن  زیهرپ  امرس  امرگ و  زا 

دیوگ :  یم  نینچ  هنیکس  شرتخد  بابر و  هرابرد  نیسح  ماما  هک  تسا  لقن 
اراد بح  یننا ال  يرمعل 

بابرلا ۀیکسلا و  اهب  لحت 
یلام لج  لذبا  امهبحا و 

باتع يدنع  یمئالل  سیل  و 
دنک .  ینابزیم  ار  بابر  هنیکس و  هک  مراد  یم  تسود  ار  يا  هناخ  هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب 

 . دنک تمالم  ارم  درادن  قح  یسک  مهد و  یم  اهنآ  هر  رد  ار  ملام  مراد و  یم  تسود  ار  ود  نیا  نم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  موس :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

رتخد :  راهچ  سپ و  شش  رت  حیحص  لوق  هب و  رتخد و  هس  رسپ و  شش  یلوق  هب  رتخد و  ود  رسپ و  راهچ  یلوق  هب 
تشاد .  ةورع  تنب  مالسلااهیلع  الیل  ترضح  زا  دش  دیهش  ترضح  نآ  اب  البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  - 1

دوب .  دلو  ما  شردام  یلوق  هب  دوب و  نانز  هاش  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  بقلم  طسوا  یلع  - 2
تسا .  بابر  شردام  دش  دیهش  دمآ  شقلح  رب  ریت  البرک  رد  یگراوخ  ریش  رد  هک  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  - 3

تسین .  مولعم  شلاوحا  دمحم ،  - 4
درک .  تافو  ترضح  نآ  تایح  رد  هیعاضق و  شردام  هک  رفعج  رفعج  - 5

دش .  دیهش  البرک  رد  مه  نآ  هک  هللادبع  - 6
سیقلا .  ورما  تنب  بابر  شردام  هنیکس ،  - 7

تسا .  هدوب  قاحسا  ما  شردام  همطاف  - 8
(46  ) تسین مولعم  رگید  رتخد  کی  تسین و  مولعم  شردام  بنیز  - 9

تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  نیمهن  دوعوم  يدهم 
یلص ادخ  لوسر  نار  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   ( دناسر یم  یسراف  ناملس  هب  ار  دنس  بوشآ  رهـش  نبا   ) نعیبات هباحـص و  رابخا  ساسا  رب 

دومرف :  یم  دیسوب و  یم  ار  وا  مالسا  ربمغیپ  تشاد :  ياج  هلآ  هیلع و  هللا 
دوجو هب  ناماما  رفن  هن  وت  بلص  زا  ییادخ .  ياه  تجح  ردپ  تجح و  ناماما و  ردپ  ماما و  رسپ  ماما  و  تاداس ،  ردپ  رسپ و  دیـس ،  ییوت 
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هللا لوسر  ای  درک :  لاوس  ترضح  زا  یـصخش  دشاب  ياج  هب  تمایق  ات  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  ناشیا  نیمهن  دنیآ ، 
(47  . ) تسا نیسح  دنزرف  نیمهن  دوعوم  يدهم  دنتسه  نیسح  لسن  زا  ناشیا  زا  نت  هن  رفن و  هدزاود  دومرف :  دنرفن ؟  دنچ  ناماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  يافلخ 

لیئارسا .  ینب  ةابقن  ددعب  ۀفیلخ  رشع  انثا  هدعب  نوکی  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
دندوب . )  نت  هدزاود  هک   ) لیئارسا ینب  يابقن  رامش  هب  دنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ  يافلخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ینادمه یلع  دیس  ملسم و  دواد و  یبا  يذمرت و  نیخیش و  باب  نیا  رد  دنتسه  مشاه  ینب  زا  نم  زا  سپ  هفیلخ  هدزاود  همه  دومرف :  سپس 
(48  . ) دنا هدرک  لقن  يرایسب  رابخا  اه  نیا  ریغ  یبعش و  و 

(49  ) دندوب رفن  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رمبغیپ  يایصوا  هک  نادب 
يارب املع  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  اهنآ  رخآ  و  اهنآ ،  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هک 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلا  فورح ال  اب  قباطم  ددع  نیا  هک  نآ  هلمج  زا  دنا ،  هدرک  نایب  یتابـسانم  هدزاود ،  هب  همئا  ددع 
نیا نینچمه  تسا  رانلا  یف  مهودع  هنجلا ،  یف  مهبحم  انـسح ،  يامـسا  زا  یـضعب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هلآ ،  و 
ابیقن ینثا  مهنم  اثعب  لیئارـسا و  ینب  قاثیم  هللا  ذخا  دقل  و   : ) دیامرف یم  هدئام  هروس  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  يابقن  رامـش  اب  قباطم  ددـع 

هب هک  بقانم  ةارملا و  باقن  تسا  لیبق  نیا  زا  دفاکش و  یم  ار  رارسا  هک  تسا  نیمض  لیفک و  موق  بیقن  هدمآ :  نایبلا  عمجم  رد  و  ( 50 ()
تسا .  لیاضف  يانعم 

دیامرف :  یم  فارعا  هروس  رد  هک  لیئارسا  ینب  طابسا  رامش  اب  تسا  قباطم  ددع  نیا  نینچمه 
مدق انیع  ةرـشع  انتثا  هنم  تسجبناف  رجحلا  كاصعب  برـضا  نا  هموق  هیقتـسا  اذا  یـسوم  یلا  انیحوا  اطابـسا و  امما  ةرـشع  ینثا  مه  انعطق  (و 

(51  ( . ) مهبرشم سانلا  لک  ملع 
مدینادرگ قرفتم  ینعی  لیعامسا ،  دالوا ،  رد  تسا  لیابق  هلزنم  هب  قاحـسا  دالوا  رد  طابـسا  هک  تسا  نآ  حیحـص  هدمآ :  نایبلا  عمجم  رد 

زا هقرف  ره  سپ  دوب ،  یبسن  دالوا و  اـهنآ  زا  کـی  ره  يارب  زا  دـندوب و  رفن  هدزاود  بوقعی  دـالوا  نوچ  هقرف ،  هدزاود  هب  ار  بوقعی  دـالوا 
دندش .  یتما  طبس و  اهنآ 

(52  . ) زور بش و  تاعاس  ددع  اب  لاس و  ياه  هام  نامسآ و  ياه  جرب  اب  تسا  قباطم  ددع  نیا  هلمج  زا 
نک نید  نابیبط  زا  جالع  لاوس 
نک نیبیط  نیا  حاورا  هب  لسوت 

يرازهب روآ  رب  اعد  تسد  ود 
يراتساوخ دص  زجع و  دص  هب  وگ  یمه 

تیاده جرب  دیشروخ  هب  یهلا 
تیالو هاش  هب  یهلا  یهلا 

نیطبس هب  یهلا  ارهز ،  هب  یهلا 
نیعلا ةرق  یفطصم  ناش  دناوخ  یم  هک 

ملح ندعم  نآ  داجس  هب  یهلا 
ملع روشک  هش  رقاب  هب  یهلا 
مظاعا ماما  قداص  هاش  هب  یهلا 
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مظاک ياسوم  مازعا  هب  یهلا 
نید هدئاق  اضر  هاش  هب  یهلا 

نیکیمت کلم  ورسخ  یقت  یقح  هب 
رکسع هاش  یقن  قح  هب  یهلا 

رکشل تشاد  کلم  زک  يرکسع  نادب 
تسا نید  رالاس  هک  يدهم  هب  یهلا 

تسا نیقی  لها  اوشیپ  هش 
مرآ رب  نامرح  هاچ  زا  راشخیب و 

(53  ) مراسمرش نکم  رشحم  رازاب  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  ناماما 

هللاو و باـتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  ياـنعم  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
دنتسه ؟  یناسک  هچ  ترتع  تسیچ و  یترتع 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ترتع  دوب ،  دهاوخ  مئاق  يدهم و  اهنآ  یمهن  هک  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیسح و  نسح و  نم و  دومرف :  ترضح 
ادـخ لوسر  اب  رثوک  ضوح  بل  رب  تمایق  رد  اـت  ددرگ ،  یمن  ادـج  رتع  زا  زین  نآرق  دوش و  یمن  ادـج  نآرق  زا  ترتع  میتسه ،  هلآ  هیلع و 

دننک .  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مراذگ یم  تما  امش  نایم  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(54  ) دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  تمایق  ات  زیچ  ود  نیا  تیب  لها  ترتع و  ادخ و  باتک  : 
ات نیـسح  لسن  زا  هک  یناماما  نیـسح و  نسح و  یلع و  دومرف :  دننایک ؟  وت  ترتع  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  رباج  تشگنا  ود  نیا  دـننام 

دنیآ .  یم  دوجو  هب  تمایق 
مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) هیآ يانعم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب  دـیوگ :  یم  هریثک  نب  نامحرلادـبع 

دـش لزان  مالـسلااهیلع  همطاف  نسح و  نیـسح و  یلع و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  ( 55  ( ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا 
هاگنآ دیسر ،  تماما  هب  نیسح  نسح ،  زا  دعب  نسح و  وا  زا  دعب  دیسر  تماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب 

(56  () هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  اولوا  و   : ) دیسر هیآ  نیا  هب  تبون 
تسا  رتشیب  اه  هراتس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  ددع 

دوخ تداهش  تقو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  تشاد  رـسپ  هدراهچ  هیواعم  نب  دیزی  دنک :  یم  لقن  هدیزگ  خیرات  زا  بختنم  بحاص 
یلسن باذعلا  ۀنعللا و  هیلع  دیزی  نادنزرف  زا  تسا و  رتشیب  اهراتس  زا  ناشیا  ددع  ملاع  راطقا  مامت  رد  لاح  نیا  اب  تشادن .  رتشیب  رسپ  کی 

(57  . ) تسا هدنامن  یقاب 

نآرق تایآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مراهچ :  لصف 

ریهطت هیآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(58  ( ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  )
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دنادرگ .  هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  امش  و  دربب ،  توبن  هداوناخ  امش  زا  ار  شیالآ  سجر و  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ 
تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تلیضف  رد  (60  ) هعیش و  ( 59  ) ینس رظن  زا  هفیرش  هیآ 

. 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  هرابرد  هیآ  رگا  ( 61  ) تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانز  هرابرد  هک  دنا  هتفگ  زین  يا  هدع 

دشاب .  هتشاد  تلالد  هیآ  ردص  قایس  هب  ات  دش  یم  رکذ  ثنوم  ریمض  دیاب  دوب ، 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لیئاکیم و  لیئربج و  تسا :  هدش  لزان  رفن  تفه  صوصخ  رد  نم  لزنم  رد  زین  ریهطت  هیآ  دیوگ :  یم  هلمس  ما 

مالسلا .  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و 
(62 ( ؟  يربمایپ نانز  زا  وت  ریخ  دومرف :  ماوت ؟  تیب  لها  زا  نم  ایآ  هللا  لوسر  ای  مدرک ،  ضرع  مدوب ،  لزنم  رد  نم  دیوگ :  یم  سپس 
رتشیب تیب  لها  کی  مادک  مدیسرپ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنک  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  شدانـسا  هب  يذمرت  عماج 

تسامش ؟  هجوت  دروم 
مالسلاامهیلع .  نیسح  نسح و  دومرف : 

هللا لوسر  زور  ره  هام  شـش  بیرق  دـش  لزان  ریهطت  هیآ  هک  یتقو  زا  دـنک :  یم  لقن  يذـمرت  عماج  زا  هحفـص 9 همهملا  لوصف  رد  یکلام 
دناوخ .  یم  ار  ریهطت  هیآ  دمآ و  یم  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  زامن  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دومرف :  هیآ  لوزن  تقو  رد  ترضح 
(63  ) اریطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتیصاخ  یتیب و  لها  مهللا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز  ایآ  دیسرپ :  مقرا  نب  ندیز  زا  هرمس  نب  نیصح  تسا :  هدش  تیاور  لوصالا  عماج  ملـسم و  حیحـص  رد 
هب دور و  یم  شردپ  هناخ  هب  داد  شقالط  نوچ  تسا ،  دوخ  رهوش  اب  یتدم  نز  هک  اریز  مسق ،  ادخ  هب  هن  تفگ :  دیز  دـنتیب ؟  لها  زا  هلآ 

هناخ ره  تسا و  مارح  ناشیارب  هقدص  هک  دنتسه  وا  ناشیوخ  وا  تیب  لها  هکلب  دوش  یم  ادج  یلک  هب  رهوش  زا  دوش و  یم  قحلم  دوخ  موق 
(64  . ) دنتسین ادج  وا  لها  زا  دنورب  اجک  ره  هب  و 

(65  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راوگرزب  جنپ  قح  رد  ریهطت  هیآ 
دنک  یم  تیاور  هشیاع 

تسا :  نینچ  مارملا  ۀیاغ  باتک  زا  ثیدح 22 
تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رکب  یبا  رتخد  هشیاع  زا  هیبش  رتخد  هیفص  زا  هعیش  نب  بعصم  زا  هشیاع  دنسم  زا  ملسم  يراخب و  هیلع  قفتم  زا 
یلص ادخ  لوسر  دش ،  لخاد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  دوب  هدیشوپ  هایس  يابع  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

همطاـف نآ  زا  دـعب  درک  اـبع  لـخاد  مـه  ار  وا  دـمآ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  نآ  زا  دـعب  درک ،  لـخاد  اـبع  ریز  رد  ار  وا  هـلآ  هـیلع و  هللا 
 . درک توالت  ار  ریهطت  هیآ  سپـس  درک ،  لخاد  زین  ار  وا  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  نآ  زا  دـعب  درک ،  لخاد  زین  ار  وا  دـمآ  مالـسلااهیلع 

(66)
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ریهطت  هیآ  دنیوگ :  یم  هملـس  ما  هشیاع و  عقـساو و  نب  ۀـلثاو  کلام و  نب  سنا  يردـخ و  دیعـسوبا 

(67  . ) دراد صاصتخا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و 
تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(68  ) یتمال ناما  یتیب  لها  ءامسلا و  له  ناما ال  موجنلا 
 . نم تما  يارب  دنناما  نم  تیب  لها  و  نامسآ ،  لها  رب  دنناما  ناگراتس 
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یعفاش ماما 

تسا :  هدرک  صالخا  ضرع  نینچ  تیب  لها  هرابرد  دوخ  فورعم  راعشا  رد  تسا  تنس  لها  تسا  هناگ  راهچ  ناماما  زا  هک  وا 
مکبح هللا  لوسر  تیب  لآ  ای 

هلزنا نارقلا  یف  هللا  نم  ضرف 
مکنا رخفلا  میظع  نم  مکیفکی 

(69  . ) هل ةالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 
تسا .  هدروآ  دورف  ار  نآ  نآرق  رد  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  يا  هضیرف  امش  یتسود  لوسر ،  تیب  لها  يا  - 

تسا .  لطاب  شزامن  دتسرفن  دورد  امش  رب  سک  ره  تسا و  زامن  ءزج  امش  رب  دورد  هک  سب  هک  نیا  ار  امش  گرزب  رخف  زا  - 
مهب بهذ  دق  سانلا  تیار  امل  و 

لهجلا یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم 
اجنلا نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 
لوسرلا متاخ  یفطملا  تیب  لها  مه  و 

مهوالو وه  هللا و  لبح  تکسما  و 
(70  ) لبحلاب کسمتلاب  انرما  دق  امک 

انامه مدش  تاجن  یتشک  راوس  ادـخ  مان  هب  تسا ،  هتخادـنا  تلاهج  یهارمگ و  ياهایرد  رد  ار  اهنآ  ناشاههار  هک  مدـید  ار  مدرم  نوچ  - 
نالوسر .  متاخ  یفطصم  تیب  لها 

گنچ نامـسیر  نیا  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  نانچمه  مدز  گنچ  تساهنآ  يالو  هک  ادخ  نامـسیر  هب  و  دنتاجن ،  یتشک  اهنآ  - 
 . مینزب

تسافش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رکذ 

دنک .  یم  ظفح  یبیر  کش و  ره  زا  هسوسو و  ار  ناسنا  تیب  لها  رکذ 
دمآ مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هتسشن  یعمج  اب  دوخ  تفالخ  نامز  رد  رکبوبا  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  یبعـش  زا  ۀمرمحلا  قعاوص  رد 

کیدزنو هبترم  تهج  زا  ناـمدرم  نیرت  گرزب  يوس  هب  دـنک  رظن  دـهاوخب  سک  ره  تفگ :  درک و  لابقتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رکبوبا 
علاط هک  نآ  يوس  هب  دـنک  رظن  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ام  زا  تلاح  تهج  زا  نیرت  لـضاف  تبـسن و  تهج  زا  ناـشیا  نیرت 

(71  . ) مالسلا هیلع  یضترم  یلع  ینعی  دش ، 
دومرف :  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

ملع ندعم  تمحر و  هناخ  مییام  دننک و  یم  دمآ  تفر و  ام  لزنم  رد  ناگتشرف  ینامسآ ،  باتک  هدنروآ  توبن و  هرجش  تیب و  لها  مییام 
(72  . ) لامکو

درک دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  دیشک و  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  يور  ییابع  ترضح  هدش ،  لزان  ریهطت  هیآ  یتقو 
 . ار کش  يدیلپ و  ره  نادرگرود  اهنآ  زا  دننم ،  تیب  لها  اهنیا  اراگدرورپ ،  دومرف :  و 

تسا بجاو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود 
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زا يزار  رخف  دنتسه ،  تبحم  يالو  عوضوم  رد  یتیاور  يوار  دوخ  دنیآ  یم  هعیش  گنج  هب  تفالخ  ثحب  رد  هک  يزار  رخف  يرشخمز و 
دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يرشخمز 

 ، اتبات تام  دمحم  لآ  یلع  تام  نم  الا و  هل ،  اروفغم  تام  دمحم  لا  بح  یلع  تام  نم  الا و  ادیهش  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم 
نامیالا .  لمکتسم  انموم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و 

دمحم لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا  هدیزرمآ  درم  دمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا ،  هدرم  دیهـش  درم  دـمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره 
تسا .  هدرم  نامیا  لماک  نموم و  درم  دمحم  لآ  یتسود  رب  سک  ره  تسا  هدرم  راک  هبوت  درم 

(73  : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هتشذگ ،  تیاور  لیذ  رد  يزار  رخف  يرشخمز و 
( 74  ) ۀنجلا ۀحئار  مشی  مل  دمحم  لآ  ضعغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک ،  تام  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و 

درک .  دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب  دمحم  لآ  ینمشد  اب  سک  ره  تسا ،  هدرم  رفاک  دریمب  دمحم  لآ  ینمشد  رب  یسک  ره 
(75) تسا هدرم  دیهش  دریمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  تبحم  هب  سک  ره 

هرجا عقو  ادیهـش و  تام  هتیب  لـها  وو  هلوسر  قح  هبر و  قح  ۀـفرعم  یلع  وه  هشارف و  یلع  مکنم  تاـم  نم  هناـف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
(76  ) هفیسل هتالصا  ماقم  هینلا  تماق  هلمع و  حلاص  نم  يون  ام  باوث  بجوتسا  هللا و  یلع 

و تسا ،  هدرم  دیهـش  دـشاب  اسانـش  وا  تیب  لها  شلوسر و  دوخ و  يادـخ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دریمب  شهاـگباوخ  رد  امـش  زا  سک  ره  )
تسا .  ندیشک  ریشمش  نوچمه  هشیدنا  نای  وو  هتشاد  هشیدنا  رد  هک  تسا  يا  هتسیاش  لامعا  شاداپ  راوازس  تسادخ و  اب  ششاداپ 

بهذیل هللا  دیری  امنا  هیآ  هک  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  هملس  ما  هناخ  رد  نم  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
تنادنازرف وت و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـه  لوسر  دـش ،  لزان  اریهطت  مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع 

تسا .  هدش  لزان  دنیا  یم  دوجو  هب  وت  لسن  زا  هک  یناماما  نیسح و  نسح و 
دنسر ؟  یم  تماما  هب  رفن  دنچ  وت  زا  دعب  هللا !  لوسر  ای  متفگ : 

 ، دمحم شدنزرف  وا  زا  دعب  یلع ،  شدنزرف  نیسح ،  زا  دعب  نیـسح ،  نسح  زا  دعب  نسح ،  وت  دعب  يوش ،  یم  ماما  وت  نم  زا  سپ  دومرف : 
دمحم زا  دـعب  دـمحم ،  شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  یلع ،  شدـنزرف  یـسوم  زا  دـعب  یـسوم ،  رفعج  زا  دـعب  رفعج ،  شدـنزرف  دـمحم  زا  دـعب 

دیسر .  دنهاوخ  تماما  هب  مالسلا  هیلع  تجح  شدنزرف  نسح  زا  دعب  نسح ،  شدنزرف 
كاپ و دنتـسه ،  وت  زا  سپ  ناماما  دومرف :  دنتـسیک ؟  اهنیا  مدیـسرپ :  ادـخ  زا  دوب .  هتـشون  شرع  قاس  رب  بیترت  نیمه  هب  ناشیا  ياه  مان 

(77  . ) دنتسه نوعلم  ناشنانمشد  دنموصعم و 
دنتسین  تیب  لهازا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانز 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نانز  هرابرد  هیآ  نیا  دـنا  هتفگ  هک  یناسک  دراد  تدابع  لآ  نت  جـنپ  رب  هعیـش  ینـس و  رظن  زا  ریهطت  هیآ 
دنهابتشا .  رد  هدش  لزان 

يرابتعا شزرا و  هنوگ  چـیه  نانآ  ياه  هتفگ  دارفا و  نیا  هک  مینک  یم  نایب  الیذ  تساج و  یب  ناـشیاه  هتفگ  دـنا  هتفگ  هک  رفن  دـنچ  نیا 
درادن . 

راهظا هک  دراد  اعدا  نیا  رد  يراشفاپ  ردـق  نآ  دـنریهطت و  هیآ  لومـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناـنز  اـهنت  دـیوگ :  یم  همرکع 
ربمغیپ نانز  هرابرد  اهنت  ریهطت  هیآ  هک  درک  یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  اـهرازاب  رد  بصعتم  درم  نیا  دـنک  یم  نارکنم  اـب  هلهاـبم  یگداـمآ 

ناوتب هک  تسین  یـسک  وا  دراد ؟  نارگید  هیرظن  زب  يزایتما  هچ  همرکع  هیرظن  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسا .  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  زا  وا  نوچ  درک  هیکت  شراتفگ  رب 

ماما اب  یصخش  تاودع  زا  یشان  وا  هیرظن  هک  دز  سدح  ناوت  یم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  همرکع 
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تسا .  مالسلا  هیلع 
درک یم  ششوک  همرکع  دیوگ :  یم  مالسلااهیلع  ءارهزلا  لیضفت  یب  ءارغلا  ۀملکلا  باتک  رد  نیدلا ،  فرش  همالع  رـصاعم  راوگرزب  دیس 

یعـس و تیـالو ،  ماـقم  زا  ندرک  رود  ترـضح و  نآ  زا  مدرم  فارـصنا  هار  رد  و  دـناشک ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  فص  رد  ار  مدرم 
مالـسا زا  هک  یعقاو  ناملـسم  دـنرفاک و  نیملـسم  همه  هک  دوب  دـقتعم  تسا و  جراوخ  زا  یمهم  هفیاط  هتـسدرس  وا  تشاد  يریگیپ  شـالت 

دنجراوخ .  اهنت  تسا  رادروخرب  یقیقح 
زا دنراد  روضح  جح  کسانم  رد  هک  ار  نایجاح  هیلک  رگا  تفگ :  یم  هک  مدینـش  همرکع  زا  جح  مسوم  رد  دـیوگ :  یم  نارمع  نب  دـلاخ 

ما .  هدیسر  دوخ  يزورآ  ياهتنم  هب  منارذگب  ریشمش  مد 
تسا .  نامیلس  نب  لتاقم  هدومن ،  لیوات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانز  هرابرد  ار  ریهطت  هیآ  هک  یسک  نیمود 

تسا .  نینموملاریما  تخسرس  نانمشد  زا  وا  دیوگ :  یم  نیدلا  فرش  همالع 
هب ار  ادـخ  تسا و  ههبـشم  زا  لتاقم  دـیدازب ،  ناـهذا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسم  لـیاضف  رودـقملا  یتح  تشاد  ناوارف  شـشوک  مه  وا 

هدرک .  یم  هیبشت  مدرم  تروص 
درادنپ .  یم  قلخ  نوچ  مه  ار  راگدرورپ  هتفرگ و  شیپ  طارفا  هار  هیبشت  تابثا  رد  لتاقم  تسا :  هتفگ  يو  هرابرد  هفینحوبا 

تسا .  ریبز  نب  ةورع  دنک  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناوناب  هب  لیوات  ار  ریهطت  هیآ  هک  تسا  یسک  نیموس 
هیلع یلع  هک  ياه  گنج  رد  داد و  یم  مانمـشد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  امـسر  هورع  دـسیون :  یم  هورع  لاـح  حرـش  رد  لاـجرلا  سوماـق  رد 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هب  ارتفا  رد  ردق  نآ  تسناد و  یم  نیقتم  ماما  ار  یلـصا  رـصقم  دـش  یم  هدیـشک  رازراک  هنحـص  هب  رابجالاب  مالـسلا 
لوسر دزن  نم  تفگ :  وا  هب  هشیاع  هک  هورع  زا  يو  يرهز و  زا  هدرک و  تیاور  یفاکـسا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دـیوگ :  یم  هک  دوب  خاتـسگ 

نم هب  هتـسهآ  راوگرزب  ود  نآ  هدـهاشم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دـندش  بایفرـش  یلع  سابع و  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
(78  . ) دنمالسا شور  زا  جراخ  گرم  ماگنه  رد  رفن  ود  نیا  تفگ : 

هلهابم هیآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

لعجنف لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مک و  انءانبا  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  )
(79  () نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل 

اب امش  ام و  دیایب  وگب :  دنیآرب  هلداجم  هباحم و  ماقم  رد  وت  اب  یعطق  لیلد  ندمآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هرابرد  هک  یناسک  هب 
وگ غورد  ات   ( مینک یم  ادخ  هاگرد  هب  اجتلا  اعد و  رد  هدرک و  نیرفن  رگیدـگی  قح  رد  ینعی   ) میزیخرب هلهابم  هب  مهاب  دوخ  نانز  نادـنزرف 

میزاس .  راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نارفاک  و 
اراصن زکرم  عقوم  نآ  نمی و  روشک  رد  نارجن  ( 80  ) تسا فورعم  نارجنا  يراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیرفن  هلهابم و  ناتـساد 

 . دننک وگ  تفگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمنغیپ  اب  تیحیسم  مالسا و  تیناقح  هرابرد  ات  دندمآ  هنیدم  هب  اج  نآ  نویناحور  زا  یعمج  دوب ، 
نیرتهب و اب  مرـضاح  دـیناد  یم  قح  رب  ار  دوخ  مه  زاب  رگا  دومرف :  ربمغیپ  دـندنام  زجاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  قطنم  ربارب  رد  یتقو 

دوب لطاب  هک  ار  هتـسد  ره  نیرفن  ات  دـبیروایب  ار  دوخ  ناسک  نیرت  کیدزن  نیرتهب و  مه  امـش  منک و  هلهابم  امـش  اب  مناسک  نیرت  کـیدزن 
نانیا نیرفن  اب  هک  دندیسرت  اراصن  دروآ ،  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح ،  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  دنک  دوبان 

دنتفر .  دنتفرگ و  هدهع  رب  ار  هیزج  دندشن و  هلهابم  هب  رضاح  دوش و  لزان  باذع 
لوسر رگا  اریز  تسا ،  ترـضح  نآ  تیناـقح  رب  یعطق  هلدا  زا  یکی  نارجن  يراـصن  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هلهاـبم  ناـیرج 

هب دش و  یم  مامت  شدوخ  نایز  هب  دـص  رد  دـص  هلهابم  تشادـن ،  راگدرورپ  بناج  زا  دوخ  تلاسر  هب  نیقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 
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یلع و ترـضح  تکرـش  اب  ات  دـش  رومام  راگدرورپ  بناج  زا  یمارگ  لوسر  اما  دوب  هدیـشک  شیوخ  ياعدـم  رب  نالطب  طـخ  دوخ  تسد 
دهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و 

يرود تنعل و  گرزب و  يادخ  میوگ  یم  تسار  نم  رگا  دینک  هلهابم  نم  اب  دومرف :  نارجن  ياراصن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دنتشاذگ و هلهابم  هب  رارق  سپس  يداد ،  فاصنا  نونکا  دنتفگ :  نم ،  رب  مشاب  وگ  غورد  نم  رگا  دتسرف و  ورف  امـش  هب  ار  دوخ  تمحر  زا 

یلـص دمحم  رگا  دنتفگ :  دندوب  ناشیا  ياسور  زا  نت  ود  هک  بقاع  دیـس و  دندومن ،  تعجارم  دوخ  لزانم  هب  نوچ  دندومن ،  تقو  نییعت 
هک مینک ،  هلهابم  وا  اب  دـیآ ،  دوخ  صاخ  تیب  لها  اب  رگا  تسین و  ربمغیپ  هک  مینک  هلهابم  وا  اب  ام  دـیآ  هلهابم  دوخ  موق  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 

حبـص نوچ  دـشاب  وگ  تسار  هک  نآ  رگم  دـیآ  یمن  دوخ  لها  اب  مینکن ،  هلهابم  وا  اب  دـیآ ،  دوخ  صاخ  تیب  لها  اب  رگا  تسین و  ربمغیپ 
دندمآ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  دش 

 : دندینش باوج  رد  دننایک ؟  نانیا  دیسرپ :  اراصن  دمآ  نوریب  هلهابم  يارب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  قافتا  هب  ترضح 
ود نانیا  تسا و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شرتخد  نیا  تسا و  مالـسلاامهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  وا  داـماد  یـصو و  ومع و  رـسپ  درم  نآ 

دنتسه .  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف 
هچنآ میداد و  افعتـسا  امـش  اب  هلهابم  زا  ام  دندرک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـندش و  قرفتم  دـندید  نینچ  نوچ  اراصن 

میهد .  یم  وت  هب  يوش  یضار 
(81  . ) دومرف حلص  هیزج  هب  ناشیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر 

دندومن .  تعجارم  اهنآ  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  یفرعم  دناسر و  یم  اراکشآ  هیآ  تسا و  تلاسر  نادناخ  تلیضف  يارب  هلهابم  هیآ  هک  دش  هتـسناد 

تسا .  هدرک  یهاوگ  قیدصت و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ و  نارسپ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 
مهیلع نیـسح  نسح و  ارهز ،  همطاـف  هللا ،  یلو  یلع  هلآ ت  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا :  یهلا  كاـپ  روـن  جـنپ  هب  صتخم  هلهاـبم  هیآ 

(82  . ) مالسلا

دنک یم  تیاور  هیواعم 

هک دوش  یم  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ :  صاق  دعس و  هب  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  حیحص  دانسا  هب  تنـس  لها 
هب ربمغیپ  یتقو  هک  مراد  دای  هب  دوب  رتهب  یتمعن  ره  زا  نم  يارب  متشاد  نم  ار  زیچ  هس  رطاخ  هب  تفگ :  دعـس  ینک ؟  بس  ار  ( 83  ) بارتوبا
یم اج  هب  اه  هچب  نانز و  اب  ارم  امـش  هللا !  لوسر  اـی  تفگ :  یلع  دراذـگ  هنیدـم  رد  دوخ  ياـج  هب  ار  وا  تفر  یم  ( 84) اه گنج  زا  یکی 

دیراذگ ؟ 
يربمغیپ نم  زا  دـعب  هک  نیا  زج  یـشاب  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  یهاوخ  یمن  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

تسین ؟ 
ام درادـب  تسود  ار  وا  مه  ربـمغیپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مالـسا  مچرپ  ادرف  دوـمرف :  ربـیخ  گـنج  زور  رد  هک  مدینـش  و 

درک یم  درد  ششمچ  دندروآ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  دیایب  یلع  دییوگب  دومرف :  هاگان  تسیک  وا  مینیبب  هک  میدیـشک  ندرگ 
(85  . ) درک حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  گنج  دنوادخ  داد و  شتسد  هب  مچرپ  دیلام و  وا  مشچ  هب  ناهد  بآ  یمک  ربمغیپ 

دـناوخ و ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش  لزان  اـنءانبا ) . . .  عدـن  اولاـعت  لـق   ) هیآ نوچ  و 
 . دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  راگدرورپ  دومرف : 
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هماع ناگرزب  زا  رفن  ود  نخس 

دنا :  هتفگ  نینچ  رهاوجلا  ریسفت  رد  يراطنط  فاشک و  ریسفت  رد  يرشخمز 
هیلع یـسیع  ترـضح  هرابرد  هیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  دـندمآ و  هنیدـم  هب  نارجن  ياراصن  ناـگرزب  ءاـملع و  زا  يا  هتـسد 

دش .  لزان  راگدرورپ  يوس  زا  هیآ  نیا  دندرک و  جاجتحا  مالسلا 
سپس مینک  هلهابم  سپس  مییامن و  توعد  ار  دوخ  نانز  نارـسپ و   ( امـش نم و  ینعی   ) دییایب دنا :  هدرک  انعم  نینچ  ار  عدن )   ) هملک ود  نیا 

درک و لغب  ار  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندش ،  رـضاح  هاگدـعو  هب  اج  نآ  نارجن  ياراصن  هک  ادرف  دنـسیون :  یم  ود  ره 
ياراصن دندمآ  یم  منالسلااهیلع  همطاف  رس  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رس  تشپ  مالسلااهیلع  همطاف  تفرگ و  ار  نسح  تسد 

ریهطت هیآ  دـسیون :  یم  ناـیرج  نیا  زا  دـعب  يرـشخمز  دـندش ،  یم  هیزج  تخادرپ  هب  یـضار  داـتفا  هرظنم  نیا  هب  ناشمـشچ  نوچ  نارجن 
(86  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هرابرد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناج  مالسلا  هیلع  یلع 

زا معا  مالسا  تما  دنک :  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  صاصتخا  رد  دیفم  خیـش  زا  مارملا  ۀیاغ  رد 
نسح و و  همطاف ،  یلع و  ربمغیپ  دوخ  زج  درک ،  هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  دنراد  قافتا  دب  کین و 

مه هک  یسک  ارهز و  همطاف  ترضح  ار  نامدوخ  نانز  نیسح  نسح و  ار  دوخ  نارسپ  لیوات  دوبن ،  ءاسک  رد  یـسک  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 
(87  . ) تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسام  ناج  نوچ 

نارجن ياراصن  اب  هلهابم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  هدومن  دییات  ار  نآ  مه  خیرات  دنا و  هدرک  قافتا  ثیدح  لها  نارـسفم و 
دوبن .  يرگید  سک  مالسلا  امهیلع  نینسح  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع  زج 

درک و افتکا  دوب  انءاسن  قادـصم  هک  همطاف  هب  انءانبا و  قادـصم  هک  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دوب و  اسفنا  قادـصم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
(88  . ) دومن ارجا  ار  یهلا  روتسد 

یتا لها  هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 ( رهدلا نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له  )
ار یتا  له  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  عجار  كرادم  هدمع  تسا  هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  ناش  رد  یتا  له  هروس 

مینک :  یم  نایب  الیذ 
ص 183 ج 10 ،  حوتفلاوبا (  ریسفت  ص 91 ، ) ج 10 ،   ) نیقاصلا جهنم  ص 470 ، )  ج 5 ،   ) نیلقثلارون ص 406 ، )  ج 5 ،   ) نایبلا عمتجم 
 ، ج 9  ) راحب  ( ، 123 ص 110 -  ج 9 ،   ) قحلا قاقحا  ص 373 ، )  ج 3 ،   ) بوشآ رهش  نبا  بقانم  ص 246 ، )  ج 10 ،   ) زراگ ریسفت  ( ، 

 ( ، ص 275 ج 3 ،   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 323 ، )   ) يزوج نبا  زبـس  هرکذـت  ص 449 ، )   ) ماصخلا ۀـیافک  ص 39 ) 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربمایپ  تیب  لها  زا  یکی  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  هرابرد  یتا  ریدغلا  رد  ینیما  همالع 

تسا :  هتفگ  رعاش  تسا 
ناربلد فصو  هک  دشاب  نآ  رتشوخ 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 
یلص ادخ  لوسر  ناشدج  دندش  رامیب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دنا :  هتفگ  ناشیا  ریغ  سابع و  نبا  دهاجم و  تسا :  هدمآ  تیاور  رد 
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بوخ دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنتفر  ود  نآ  تدایع  هب  نافورعم  هباحـص و  قافتا  هب  هلآ  هیلع و  هللا 
(89  ) ینک رذن  تدنزرف  ود  نیا  قح  رد  تسا 

(90  . ) دش لزان  رذنلاب )  نوفوی   ) هیآ ات  دومن  رذن  هب  لمع  درک و  رذن  مه  مالسلا  هیلع  یلع  و 
 : تفگ مالسلااهیلع  همطاف  مرادب  هزور  زور  هس  دهد  افـش  ارم  نادنزرف  رگا  متـساوخ  ادخ  زا  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع 

مالسلااهیلع همطاف  ترـضح  زینک  هک  هضف  میدرک  ار  رذن  نیمه  مه  ام  دنتفگ :  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  مدرک  ار  رذن  نیمه  زین  نم 
مرادب .  هزور  زور  هس  هک  مدرک  رذن  مه  نم  نتفگ  مه  دوب 

هک تسا  هدیسر  نآ  تقو  الاح  همطاف  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  دنتفای  افش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لگ  ون  ود  نیا  هک  نآ  زا  سپ 
(91  . ) مینک افو  دوخ  رذن  هب 

يو دزن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ( 92  . ) تشاد اباج  نبا  نوعمـش  مان  هب  يدوهی  يا  هیاسمه  ترـضح  دوبن  ییاذغ  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  رد 
نیا دزم  مه  وج  نیا  دنـسیرب و  ات  هد  نانز  هب  مشپ  نیا  درک :  ضرع  دروآ و  وج  عاص  هس  مشپ و  يرادـقم  وا  تساوخ  ضرق  وا  زا  تفر و 

تشگزاب .  ناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تسا  مشپ 
دومن .  هیهت  نان  صرق  جنپ  درک و  درآ  ار  وج  زا  عاص  کی  مالسلااهیلع  همطاف 

زا ینیکـسم  تفگ :  و  دیبوک ،  ار  رد  یلئاس  هک  دندوب  هدربن  اذـغ  هب  تسد  زونه  دـنیامرف ،  لیم  اذـغ  هک  دـندرتسگ  رفـس  دـش  اذـغ  تقو 
ياهاذغ زا  اناوت  ادخ  هک  دـیهد  یماعط  ارم  ( 94  ) ناملسم نانیکسم  زا  تسه  ینیکـسم  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  ( 93  ) منانیکسم

مالسلا هیلع  یلع  سپـس  دومن  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ور  دنیـش  ار  نیکـسم  نآ  يادص  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دیامرف  اطع  امـش  هب  تشهب 
هب ار  دوخ  ناـن  تیعبت  هب  مه  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  درک  تقفاوـم  زین  مالـسلااهیلع  همطاـف  داد  نیکـسم  هب  ار  شیوـخ  ناـن  صرق 

دندرک .  راطفا  بآ  اب  ار  هزور  یگمه  دومن و  يوریپ  دوخ  يالوم  زا  مه  ترضح  زینک  هضف  دنداد  نیکسم 
دندوب هدرکن  اذغ  هب  عورـش  زونه  زاب  دیدرگ ،  رـضاح  اذغ  دش  راطفا  تقو  دنتخپب و  صرق  جنپ  زاب  دندومن  سادـسد  ار  یعاص  رگید  زور 

ار مردـپ  نارجاهم ،  دالوا  زا  متـسه  یمیتی  نم  هلاسرلا ،  ندـعم  هوبنلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  درک :  ضرع  درک و  باـبلا  قد  یمیتی 
نوچ مالـسلا  هیلع  ننیموملاریما  دهد  ماعط  تشهب  هدئام  زا  امـش  هب  لج  وزع  يادخ  ات  دیهد  نم  هب  یمامعط  دنا ،  هدرک  هدیهـش  هبقع  زور 

درک :  اشنا  ار  تایبا  نیا  دینش  ار  نخس  نیا  هدرم  ردپ  میتی  زا 
میرکلا دیسلا  تنب  همطاف 

مینزلاب سیل  یبنلا  تنب 
میلا اذب  هللا  انءاج  دق 

میحر وهف  مویلا  محری  نم 
میحر فقوم  لیخبلل  و 

میئلا یلع  دلخلا  مرح  دق 
میجحلا یلا  رانلا  یف  لزنی 
میمحلا دیدصلا و  هبارش 

ار وج  یقاب  موس  زور  دـندنام  هنـسرگ  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  هچب  دـندرک  راطفا  بآ  اـب  ار  يزور  دـنداد و  ار  اذـغ  ماـمت  زین  بش  نآ 
يریـسا نم  تفگ :  دـمآ و  یلئاس ،  دـنهدب  تاجن  ار  دوخ  یگنـسرگ  زا  زورما  هکلب  دیـسر  راطفا  تقو  زاـب  نوچ  دـندرک  تسرد  ییاذـغ 

دیهد !  یمن  مماعط  دیا و  هتفرگ  مریسا ،  امش  ناریسا  زا  متسه 
دومرف :  درک و  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
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رکیپ هتسجخ  همطاف  يا 
رطضم ریسا  رد  رب  دمآ 
ییاونیب یگنسرگ و  زا 

راوخ مغ  راز و  نیمغ و  نالان 
دهد :  یم  باوج  مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس  مالسلااهیلع  همطاف 

رد ار  ملع  رهش  هرهش  يا 
ربش تسا  هزور  هب  ریبش 
ناشیا راسخر  یگنسرگ  زا 

رز نوچ  تسدش  يدرز  ردنا 
راثیا مدرک  همعمط  همه  نیا  زاب 

(95  ) رشحم زور  باوث  رحب  زا 
دندومن .  راطفا  ار  دوخ  هزور  یلاخ  بآ  اب  زاب  دندومرف و  تیانع  ریسا  هب  ار  اذغ  مه  بش  نآ 

رضحم هب  تفرگ و  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  رگید  تسد  هب  نسح و  تسد  کی  هب  تساخرب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  مراهچ  زور 
دنزرل .  یم  فعض  زا  ناجرم  ولول و  راوگرزب  ود  نیا  درک  ضرع  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هک مالـسلااهیلع  همطاف  هرجح  هب  همه  دـش  تحاران  گنتلد و  مالـسلاامهیلع  نینـسح  شنازیزع  عضو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
تسا هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  دندید  هاگ  نآ  دنتفر  مالـسلااهیلع  همطاف  هرجح  هب  همه  میورب  تسا  نم  هشوگ  رگج 

تسا .  هنسرگ  مه  وا 
زا هلصافالب  عوجلا  نم  نوتومی  دمحم  تیب  هللاای  هاثوغاو  درک :  ضرع  درک  هدهاشم  نینچ  ار  عضو  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(96  . ) دروآ ناغمرا  هب  تلاسر  نادناخ  يارب  هیده  ناونع  هب  يا  هیآ  دوخ  هارمه  هب  دمآ و  مالسلا  هیلع  لیئربج  گرزب  يادخ  فرط 
(97  ( . ) اروهشم مکیعس  ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذه  نا   - هلوق یلا  نوفاخی -  رذنلاب و  نوفوی  (و 

وت تیب  لها  هب  ملاع  گرزب  دنوادخ  هک  یفطل  نآ  هب  شاب  مرخ  داش و  ار  هروس  نیا  ریگب  دمحم  ای  تشاد  هضرع  دمآ  یهلا  کیپ  لیئربج 
(98  . ) دومرف توالت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رخآ  هب  ات  ار  یتا  له  هروس  تسا  هدومرف  تمارک 

هنئمطم سفن  بحاص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دسیون :  یم  ماقمق  رد  ازریم  داهرف  موحرم 
هک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تسا  تراـبع  (99  ( ) هیـضرم عیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اـهتیا  اـی   ) هیآ رد  هـنئمطم  سفن 

(100  . ) دشاب دونشخ  اهنآ  زا  مه  دنوادخ  یضار و  ادخ  ياضر  هب  وا  نارای  تسا و  هیضرم  هیضار و  نئمطم و  سفن  بحاص 
رب دونـشب و  ار  دـمحم  لآ  ام  مسا  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دـسیون :  یم  هداهـشلا  رارـسا  رد  يدـنبرد  همـالع 

دنادرگ .  یم  مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  يور  دنوادخ  دنک ،  هیرگ  ام  تیمولظم 
تدوم  هیآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(101  () یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  )
دـش لزاـن  هیآ  نوچ  تفگ :  هنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  هک  دـنا  هدروآ  نارگید  شریـسفت و  رد  یبـلعث  دوخ و  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا 
یلع دومرف :  ترضح  هدرک ؟  بجاو  ام  رب  ار  ناشیا  تبحم  گرزب  يادخ  هک  وت  ناشیوخ  نآ  دنتسیک  هللا ،  لوسر  ای  دندیسرپ :  باحـصا 
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بجاو زین  ناشیا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  دـشاب  بجاو  یهلا  رمالا  بسح  ناـشیا  تبحم  تدوم و  نوچ  ( 102  ) ناشیا رـسپ  ود  همطاف و  و 
هبیط .  هسمخ  رب  دراد  تلالد  ینس  هعیش و  فلتخم  دنس  هب  روکذم  هیآ  دشاب 

ءافطصا  هیآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
دومرف :  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  گنج  نادیم  يوس  هب  ربکا  یلع  شزیزع  دنزرف  تکرح  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلادبع  ابا 

(103  () میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  )
مالسا ناربهر  هک  دراد  ینمض  تلالد  هیآ  نیا  دنتسه  قیال  صلاخ و  هتـسیاش و  نادرم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا 

میهاربا و لآ  ناربهر  هب  ادخ  گرزب  نادرم  توبن  ضوع  رد  تیرشب  ناهج  هک  دراد  ینمض  تلالد  هیآ  نیا  دنتـسه  یهلا  بختنم  همئا ،  و 
دراد .  زاین  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

دیحوت و قیقحت  اوقت و  تملاسم و  داجیا  مالسلا و  هیلع  میهاربا  فده  بیقعت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نیا  هک  دراد  ینمـض  تلالد  هیآ  نیا 
(104  . ) دنتسه یتسرپ  هناگی 

ناجرم ولول و 

(105  () ناجرملا ولوللا و  امهنم  جرخی  نایغیبی  خزرب ال  امهنیب  ناقتلی  رحبلا  جرم  )
تسا :  هدومرف  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  مدینش  هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگ :  یم  راطع  دیعس  نب  ییحی 

(106  . ) دنراد يرترب  يرگید  رب  یکی  دنگرزب ،  يایرد  ود  همطاف  یلع  دنتسه و  نیسح  نسح و  ناجرم  ول و  ول 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاطا 

(107  ( . ) کمنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  )
نیا دیراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  دینک  تعاطا  ار  لوسر )  ادخ و  فرط  زا   ) نارادـنامرف لوسر و  ادـخ و  نامرف  نامیا ،  لها  يا 

دوب .  دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  روصت  هچ  ره  زا  امش  يارب   ( لوسر ادخ و  مکح  هب  عوجر   ) راک
ماما نسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناـش  رد  هیآ  نیا  دومرف :  ترـضح  دیـسرپ ،  هیآ  نیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  زا  هریـصبوبا 

(108  . ) دش لزان  مالسلا  مهیلع  نیسح 
نیتلا  هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیت  تسا :  هدمآ  نیمالا )  دلبلا  اذه  نینیـس و  روط  نوتیزلاو  نیتلاو  میهاربا (  نب  یلع  زا  نیلقثلا  رون  ریـسفت  رد 
دنتسه .  مالسلا  مهیلع  همئا  نیمالا  دلبلا  اذه  نیسح و و  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  نینیس  روط  نینموملاریما و  نوتیز  هلآ و 

راهچ اهرهش  زا  درک  رایتخا  ار و  زیچ  راهچ  لگ  زا  درک  رایتخا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  لاصخ  رد 
دومرف :  سپ  زیچ ، 

ۀکم .  دلبلا  اذه  ۀفوک و  نینس  روط  سدقملا و  تیب  نوتیزلا  هنیدم و  نیتلا  و  نیمالا )  دلبلا  اذه  نینیس و  روط  نوتیزلا و  نیتلا  (و 
ریما  ( نینیـس روط   ) مالـسلاامهیلع و نیـسح  نسح و  نوـتیزلا )  نیتـلا و  و   : ) تسا هدـش  تیاور  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زاـب 

(109  . ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیمالا )  دلبلا  اذه   ) مالسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ننیموملا 
تسا :  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیقرشم  زا  دارم  تسا )  برغم  ود  قرشم و  ود  هدنیرفآ  هک  ییادخ  نآ   ( ) نیبرغملا بر  نیقرـشملا و  بر  )
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(110  . ) تسا مالسلاامهیلع  نسح  ماما  نسح و  ماما  نیبرغملا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  و 

رجف هروس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 . . . ( رتولا عفشلا و  رشع و  لایل  رجفلا و  (و 
دنا .  هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هروس  هب  ریبعت  نارسفم  مه  ار  هروس  نیا 

(111  . ) مالسلا هیلع  نینموملاریما  رتولا  مالسلاامهیلع و  نیسحلا  نسحلا و  عفشلا 
هیلع و هللا  یلـص  لوسر  تیب  لها  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  حلاص  وبا  یفطـصا  نیذلا  هدابع  یلع  مالـس  هللادمحلا و 

(112  . ) هقلخ نم  ةریخ  هللا و  ةوفص  مه  ۀمایقلا  موی  یلا  مهدالوا  نیسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  هلآ و 
رگا دوش و  هدـیزرمآ  دـناوخب  هجحلا  يذ  لوا  ههد  رد  ار  هروس  نیا  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  بعک  نب  یبا 

تمایق .  رد  ددرگ  يرون  وا  يارب  دناوخب  مایا  رگید  رد  هک  ره  دور و  تشهب  هب  باسح  یب  دریمب  اهزور  نآ  رد 
رد دـناوخب ،  ار  رجف ،  هروس  بحتـسم ،  بجاو و  ياهزامن  رد  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  دـقرف  نب  دواد 

(113  . ) دشاب تشهب  رد  وا  هجرد  تسا و  یلع ع  نب  نیسح  هروس  نیا  و  دوب ،  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  شرشح  تمایق  زور 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مجنپ :  لصف 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  درک :  هدافتسا  ناوت  یم  هدیسر  ینس  هعیش و  قیرط  زا  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  هک  يدایز  ایاور  یـسررب  اب 
رد ترضح  نآ  شیاتس  دیجمت و  رد  یتاملک  هدوب و  شراوگرزب  دج  هقالع  رهم و  دروم  هداعلا  قوف  یناسنا  تالامک  تافص و  نتـشاد  هب 
زا ار  ترـضح  شیامرف  مه  نآرق  هتفگن و  فازگ  هب  ینخـس  هاگ  چـیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اریز  هدومرف ،  نایب  يدایز  دراوم 

ار یـصخش  یهلا ،  درم  نینچ  کـی  رگاو  ( 114  ( ) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا  نع  قـطنی  اـم  و  هتـسناد ( :  رود  هب  سفن  ياوـه  يوریپ 
(115  . ) تسا هتشاد  یگتسیاش  تقایل و  تهج  ره  زا  هک  دوش  یم  مولعم  دنک  شیاتس 

هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
(116  ) طابسالا نم  طبس  نیسح  انیسح ،  بحا  نم  هللا  بحا  نیسح  نم  انا  ینم و  نیسح 

تسا .  نم  ياهطبس  زا  یطبس  نیسح  دراد و  تسود  ار  نیسح  هک  ره  درادب  تسود  دنوادخ  منیسح ،  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح 
قیقحت هب  سپ  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبا  زا  مزاح  یبا 

(117  . ) تسا هتشاد  تاودع  ضغب و  نم  اب  دشاب ،  هتشاد  توادع  ضغب و  اهنآ  هب  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم 
(118  ) طابسالا نم  ناطبس  نیسحلاو  نسحلا 

هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
(120  ) امهنم ریخ  امهوبا  و  ( 119  ) ۀنجلا لها  بابش  دیس  نیسحلا  نسحلا و 

زا دـیتشهب و  لـها  ناـناوج  گرزب  مدرم و  ياوـشیپ  امـش  دوـمرف :  یم  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
سک ره  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ( 121  ) دنک ینمـشد  امـش  اب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ  دـیموصعم  هانگ  باکترا 

 . دنک اشامت  ار  نیسح  درگنب  تشهب  ناناوج  ياقآ  هب  دراد  تسود 
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دش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يادف  میهاربا 

نیسح ترضح  نآ  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دومرف :  هک  دناسر  یم  سابع  نبا  هب  ار  دنـس  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
لاح نیا  رد  دیسوب  یم  ار  میهاربا  هاگ  نیـسح و  یهاگ  ررکم  دوب  هداد  ياج  پچ  يوناز  رب  ار  میهاربا  تسار و  يوناز  رب  ار  مالـسلا  هیلع 

دومرف :  دیسر و  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 
ار میهاربا  نیـسح و  نم  دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ  دـمحم !  يا  تفگ :  دـمآ و  دورف  نم  رب  ادـخ  يوس  زا  یهلا  کیپ 

نک .  يرگید  نآ  يادف  ار  یکی  تشاذگ ،  مهاوخن  وت  يارب 
هب مه  یهاـگن  داـتفا و  شا  هیرگ  درک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  یهاـگن  دینـش  ار  تاـملک  نیا  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

تسیرگ .  درک و  میهاربا 
تسا و همطاف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردام  اـما  دوشن  نوزحم  يو  رب  نم  زج  یـسک  درذـگ  رد  نوچ  تسا و  یکزینک  میهاربا  رداـم  دومرف : 

زین نم  دندرگ و  نوزحم  نم  يومع  رـسپ  نم و  رتخد  درذگرد ،  نوچ  تسا و  نم  نوخ  نم و  تشوگ  ومع و  رـسپ  هک  تسا  یلع  شردپ 
نیـسح يادـف  ار  وا  نم  میهاربا و  دوش  یم  ضوبقم  لـیئربج ،  يا  ناـه  ناـشیا  نزح  رب  ار  دوخ  نزح  مدرک  راـیتخا  مرجـال  موش ،  نوزحم 

يادف هک  موش  یسک  يادف  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تشذگرد  میهاربا  زور  هس  زا  سپ  دیوگ :  یم  سابع  نبا  مدرک 
(122  . ) ار میهاربا  مرسپ  مدرک  وا 

مالسلاامهیلع نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تبحم 

هب تنساخرب و  ياج  زا  اهنآ  مارتحا  هب  ترضح  دندش  دراو  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک  دوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
فرط هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دندیـسرن ،  دیـشک  لوط  دـنچ  یتاـظحل  دـندوب  فیعـض  نتفر  هار  رد  ناـکدوک  داتـسیا  راـظتنا 

زیزع نادـنزرف  دومرف :  یم  داتفا و  هار  هب  دومن و  راوس  شود  رب  ار  ود  ره  درک ،  زاب  شوغآ  دومن  لابقتـسا  نانآ  زا  تفر و  شیپ  ناکدوک 
(123  . ) دیتسه یبوخ  ناراوس  هچ  امش  تسا و  یبکرم  بوخ  هچ  امش  بکرم 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  تفوطع  رهم و  رظان  هک  سباح  نب  عرقا  دیسوب  ار  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ما .  هدیسوبن  ار  اهنآ  زگره  مراد و  دنزرف  هد  نم  درک :  ضرع  دوب  دوخ  نادنزرف  هب  هلآ 

(124  . ) تسا هدنک  وت  بلق  زا  ار  تقفش  تمحر و  هشیر  دنوادخ  هک  درادن  یطبر  نم  هب  دومرف :  باوج  رد  ترضح 
تفر یم  هدجـس  هب  ترـضح  نآ  هک  یعقوم  درازگ  یم  زامن  يا  هطقن  رد  نیملـسم  زا  یعمج  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  رمبغیپ  يزور 

 ، درک یم  یه  یه  داد و  یم  تکرح  ار  دوخ  ياهاپ  و  دـش ،  یم  راوس  ربمغیپ  تشپ  هب  دوب ،  یلاـسدرخ  كدوک  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رد زاـب  دراذـگ  یم  نیمز  هب  دوخ  يولهپ  تفرگ و  یم  ار  وا  دراد  رب  هدجـس  زا  رـس  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتـقو 
زا سپ  دوب  نایرج  نیا  رظان  يدوهی  رفن  کی  دش  یم  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشپ  هب  ررکم  لفط  زامن  نایاپ  ات  رگید و  هدـجس 

مینک !  یمن  نینچ  زگره  ام  هک  دینک  یم  راتفر  يروط  ناکدوک  اب  امش  درک :  ضرع  ترضح  هب  زامن 
نابرهم فوطع و  دوخ  ناکدوک  هب  دیتشاد  یم  نامیا  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  امش  رگا  دومرف :  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

ار مالسا  سدقم  نییآ  هنامیمـص  داد و  رارق  ریثات  تحت  تخـس  ار  يدوهی  درم  ناکدوک  هب  تبـسن  ناشلا  مظع  ربمغیپ  تبحم  رهم و  دیدوب 
(125  . ) تفریذپ

لزنم ولج  دنک  تکرش  تشاد  توعد  هک  یسلجم  رد  ات  دش  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رـضحم  زا  يرماع  یلعی  مان  هب  يدرم 
زا دوخ  باحصا  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیشکن  یلوط  تسا  يزاب  لوغشم  ناکدوک  اب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ار وا  ات  تفر  دنزرف  فرط  هب  دش  ادج  باحـصا  زا  درک و  زاب  ار  دوخ  ياه  تسد  دید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دـش  جراخ  لزنم 
ار هچب  دوب  وا  یپ  زا  نادـنخ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تخیرگ و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ناـنک  هدـنخ  كدوک  دریگب  رد 

دیسوب .  ار  وا  داهن و  شبل  رب  بل  دراذگ  وا  ندرگ  تشپ  رگید  تسد  كدوک و  هناچ  ریز  یتسد  تفرگ ، 
داش هب  نادـنزرف  تیبرت  هار  رد  ار  مدرم  هفیظو ،  يادا  رب  هوـالع  اـت  درک  راـتفر  نینچ  شدـنزرف  اـب  مدرم  روضح  رد  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر 

(126  . ) دیامرف هجوتم  رتشیب  نانآ  اب  يزاب  ناکدوک و  ندرک 
(127  . ) ادعق وا  اماق  نا  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

ربارب رد  مالـسا  تفر  شیپ  يارب  ینعی  دنیـشنب ،  یکی  دـنک و  مایق  یکی  هچ  رگا  دـنماما :  ود  ره  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 
دنک .  توکس  مالسا  نآرق و  نافلاخم 

هار نایم  رد  دوب  هدومن  راوس  كرابم  تشود  رب  ار  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يزور  دیوگ :  یم  هریرهوبا 
سک ره  يرآ  دومرف :  يراد ؟  تسود  ار  كدوک  ود  نیا  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  يدرم  ار  نیسح  یهاگ  دیسوب ،  یم  ار  نسح  یهاگ 

تسا .  هدرک  ینمشد  نم  اب  دنک  ینمشد  نانآ  اب  سک  ره  هدرک و  یتسد  نم  اب  درادب  تسود  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 
(128  . ) دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  مدینش  دیوگ :  یم  ناذا  ز 
(129  ) هللا لوسر  انتاحیر  نیسحلا  نسحلا و 

ایند .  رد  دنتسه  نم  لگ  ود  اهنیا  تفگ :  دومرف و  هراشا  مالسلاامهیلع  نینیسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
تسا :  هدش  تیاور  ( 130  ) توافت رصتخم  اب  هنیمز  نیمه  رد  زین  رگید  ثیدح  دنچ 

یم ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  نانآ  یتقو  روایب  ار  نیـسح  نسح و  تفگ :  یم  مالـسلاامهیلع  همطاف  هب  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
(131  . ) دییوب یم  لگ  دننام  دینابسچ و  یم  هنیس  هب  ار  اهنآ  و  درب ، 

یم ار  امرخ  هک  نانچ  دـیکم  یم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ناـهد  هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیوگ :  یم  هریرهوبا 
(132  . ) دیکم

(133  . ) متبراح نمل  برح  متلاس و  نمل  ملس  انا  نیسحلا :  نسح و  همطاف و  یلعل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

 . تسا نیمز  يور  لضفا  اهنآ  ردام  ناشردـپ و  زا  دـعب  نم و  زا  دـعب  دنتـسه  نیمز  لـها  نیرت  بوخ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ماـما 
(134)

 : دومرف هدناشن و  دوخ  وناز  يور  ار  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  دنک :  یم  لقن  هماسا  زا  يذمرت 
(135  . ) ار ود  نیا  دراد  تسود  سک  ره  ار و  ود  نیا  رادب  تسود  اراگدرورپ !  دنتسه .  مرتخد  نارسپ  نم و  نارسپ  رفن  ود  نیا 

(136  . ) تسا هتشادرب  امرخ  اب  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بقانم 

نج هحون  دیا  هدینش  امـش  هک  هدیـسر  نم  هب  متفگ :  وا  هب  يرط و  ینب  زا  يدرم  مدرک  تاقالم  نم  تفگ :  هک  باجح  یبا  زا  تسا  يورم 
ار :  رعش  نیا  هحون  رد  تفگ  یم  هک  مدنیش  یهد ؟  یمن  ربخ  نآ  زا  ارم  متفگ :  دندرک  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هک  ار 

دودخلا یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا  حسم 
دودجلا ریخ  هدج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا 
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یگدنـشخرد و ار  وا  سپ  نآ  ریغ  هسوب و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  كراـبم  یناـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـمن  یم  خـسم 
(137  . ) دوب اهدج  نیرتهب  وا  دج  دندوب و  شیرق  ناگرزب  زا  شردام  ردپ و  شکرابم  ياه  هنوگ  رد  دوب  تینارون 

تسا .  نم  اب  ینمشد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
زا مالسلاامهیلع  نینسح  اب  هرهاط  هک  میدوب  هتسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملا  متاخ  رـضحم  رد  دیوگ :  یم  مقرا  نب  دیز 

یلص ادخ  لوسر  هدمآ  نوریب  اهنآ  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  سپـس  دندومن  سدقم  هرجح  دصق  هدمآ  رد  هب  شیوخ  لزنم 
هدومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

ینضغبا .  دقف  ءالوه  ضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ءالوه  بحا  نم 
(138  . ) تسا هدومن  ینمشد  نم  اب  دنک ،  هنیک  نانیا  اب  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  دراد  ار  اهنیا  تبحم  هک  سک  نآ 

هدوبن و ام  زا  شیپ  سک  چیه  رد  هک  تسا  لصخ  شـش  نادناخ  ام  رد  تفگ :  یم  هک  مدینـش  هفینح  نب  دمحم  زا  دـیوگ :  شیبح  نب  رز 
ةزمح ایـصوا و  دیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  نـالوسر و  دیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تساـم  زا  دوب ،  دـهاوخن  اـم  زا  دـعب  سک  چـیه  رد 

ره دنک ،  یم  زاورپ  تشهب  رد  هدش  تنیز  لاب  ود  اب  هک  بلاط  یبا  نب  رفعج  تشهب و  لها  ناناوج  دیس  ود  نیـسح  نسح و  ادهـشلادیس و 
(139  . ) دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هک  نآ  تما  نیا  يدهم  و  دهاوخب ،  اج 

تیب لها  یتسود  تیالو و  مهف  زا  تسانیبان  روک و  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا ،  نوعلم  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(140  . ) نم

دیشخب تنیز  مالسلاامهیلع  نینسح  دوجو  هب  ار  تشهب  ملاع  دنوادخ 

(141  ) تمایق زور  رد  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع 
 : درک ضرع  تشهب  هک  دـنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  زین  هشیاـع  دـنا ،  هراوشوگ  ود  هلزنم  هب  شرع  يوـس  ود  زا 
 . نیـسح نسح و  هب  ار  وت  مدرکن  تنیز  ایآ  هک  درک ،  یحو  وا  دـنناراکوکین .  ناراکزیهرپ و  نم  نانکاس  اریز  نک  تنیز  ارم  اراگدرورپ ! 

(142)
تسوا هناوید  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا 

تسوا هناورپ  همه  اه  ناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا 
تسا رگ  هولج  شخر  رون  مرگن  یم  اجک  ره 

تسوا هناتسم  هولج  مرذگ  یم  اجک  ره 
دراد شیالب  برک و  يوس  لیم  سک  ره 

تسوا هناخ  رد  هک  تسا  يرس  هچ  هک  منادن  نم 
تسا !  هدرک  هیبشت  مشچ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روضح  رد  يزور  دیوگ :  یم  هریرهوبا 
ماما ءانثا  نیا  رد  میدوب  دوعـسم  نب  هللادـبع  هثراـح و  نب  دـیز  ساـبع و  نب  لـضف  رمع  رکبوبا و  هلمج  زا  هباحـص  زا  يداـیز  زا  یعمج  اـب 
سپس دیسوب  ار  شتروص  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  داتفا  وا  رب  ربمغیپ  مشچ  ات  دش  دراو  رد  زا  دوب  هداتفا  هار  هزات  هک  مالسلاامهیلع  نیـسح 

نم ناوناز  زا  مکچوک ،  هچب  يا  مکچوک ،  هچب  يا  ینعی  هعقب  نیع  قرت  ۀـقرح  ۀـقرح ،  دومرف :  وا  هب  تفرگ و  ار  وا  کچوک  ياه  تسد 
دمآ .  یم  نییاپ  هرابود  دیسر و  یم  وا  هنیس  يور  هب  ات  دمآ  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ناوناز  زا  مه  نیسح  ایب و  الاب 
دنام .  یم  هشپ  مشچ  هب  نم  نیسح  ندب  دومرف :  سپس  درک  رارکت  رایسب  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ار  لمع  نیا  ربمایپ  زور  نآ 
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هدرک رظن  هشپ  مشچ  هب  نوچ  پوکسرکیم  اب  زورما  ملع  یقرت  رثا  رد  اما  دیمهفن ،  یسک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دارم  زور  نآ 
نم نیسح  ندب  هک  هدوب  نآ  شدارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمعغیپ  هک  دنا  هدش  هجوتم  دنا و  هدید  کبـشم  خاروس و  خاوس  ار  وا  مشچ  دنا 

تشگ .  دهاوخ  کبشم  هشپ  مشچ  نوچ 
وت مراد ،  تسود  ار  نیـسح  نم  ادنوادخ !  دومرف :  دیکم و  ار  وا  تشاذگ و  نیـسح  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  ربمغیپ  تارکاذـم  نیا  زا  سپ 

(143  . ) رادب تسود  ار  وا  مه 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتسود 

مشاب و رت  بوبحم  شناج  زا  يو  رظن  رد  نم  هک  یتقو  رگم  درادن  نامیا  ادخ  هب  يا  هدـنب  چـیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دشاب .  رت  بوبحم  شنابوسنم  زا  منابوسنم  شترتع و  زا  مترتع 

اعد نیا  تهج  نیمه  هب  تسا و  یگرزب  بصنم  دـمحم  لآ  يارب  ندرک  اعد  اعطق  دـیوگ :  یم  ص 391 ،  شریسفت ج 7 ،  رد  يزار  رخف 
نیا و  دمحم .  لآ  دمحم و  محرا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیوگ :  یم  رازگزامن  تسا و  هتفرگ  رارق  دهـشت  همتاخ  زامن  رد 

دمحم لآ  تبحم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اـهنیا  همه  تسا .  هدـشن  هدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زج  یـسک  هراـبرد  میظعت  هنوگ 
دنا :  هدش  يواسم  بانج  نآ  اب  جنپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  دیوگ :  یم  هک  اج  نآ  ات  تسا  بجاو 

دهشت ،  رد  ناشیا  رب  وا و  رب  تاولص  - 1
ناشیا ،  رب  مالس  - 2

(144  . . . ( ) تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   : ) ریهطت هیآ  زا  دافتسم  تراهط  - 3
ناشیا ،  هب  نداد  هقدص  تمرح  - 4

ناشیا .  بح  موزل  - 5
(145  . ) تسا هدمآ  ریدغلا  رد  اهنآ  زا  يرایسب  هک  هدش  لقن  تنس  لها  هناگراهچ  بهاذم  لاجر  زا  رایسب  يزار  زخف  مالک 

(146  . ) درادب تسود  ارم  تیب  لها  نم  یتسود  هب  هک  نیا  ات  درادن  نامیا  یسک  چیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هک دوـب  نیا  درک  ملکت  Ș Ơ شتلحر ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  يزیچ  نیرخآ  تسا :  لـقن  باـطخ  نب  رمع  زا 

(147  . ) دینک يراتفرشوخ  متیب  لها  اب  نم  زا  دعب  دومرف : 
نیسح يانمت  رد  هشیمه  هدوب  يا 
نیسح يالاو  دجز  ونش  هدژم  نیا 
نیسح يابحا  ياج  دوب  سودرف 
نیسح يادعا  ماقم  دشاب  خزود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یماش و  درم 

دیسرپ دش ،  بلج  شهجوت  دوب  هتسشن  يرانک  رد  هک  داتفا  يدرم  هب  شمشچ  دمآ  هنیدم  هب  رگید  دصقم  ای  جح  دصق  هب  یماش  یـصخش 
هک دـش  بجوم  دوـب  هدرک  خوـسر  شحور  رد  هک  یبـیجع  قـباوس  تسا  بلاـط  یبا  یب  یلع  نب  نیـسح  دـش :  هتفگ  تسیک ؟  درم  نیا  : 

دنک .  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  راثن  مانشد  دناوت  یم  هچنآ  هللا  یلا  هبرق  دیآ و  شوج  هب  شمشچ  کید 
دنک یتحاران  راهظا  دریگب و  مشخ  هک  نآ  نودـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک ،  زاـب  ار  شلد  هدـقع  تفگ و  تساوخ  هچ  ره  هک  نیمه 
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يارب ام  دومرف :  وا  هب  درک  تئارق  ضامغا  وفع و  قلخ و  نسح  رب  ینبم  هیآ  دـنچ  هک  نآ  زا  سپ  درک و  وا  هب  تفوطع  رهم و  زا  رپ  یهاگن 
هقباس وخ  قلخ و  نیا  با  نم  دومرف :  يرآ  داد :  خساپ  یماش ؟  لها  ایآ  دیـسرپ :  وا  زا  هاگ  نآ  میا  هدامآ  وت  هب  کمک  تمدخ و  عون  ره 

رد میرضاح  میهد ،  کمک  میرضاح ،  يراد  یجایتحا  رگا  یبیرغ ،  ام  رهش  رد  وت  دومرف :  نآ  زا  سپ  مناد  یمن  ار  نآ  همـشچرس  مراد و 
میهدب .  لوپ  وت  هب  میرضاح  میناشوپب ،  ار  وت  میرضاح  مینک ،  یئاریذپ  وت  زا  دوخ  هناخ 

بلقنم نانچ  دوش ،  ور  هب  ور  یـضامغا  تشذـگ و  وچمه  اب  درک  یمن  نامگ  زگره  دوب و  ماما  زا  يدـیدش  دروخرب  رظتنم  هک  یماش  درم 
یخاتسگ هدیجنسن  هتخانـشن و  نینچ  نیا  متفر و  یم  ورف  نیمز  هب  نم  دش و  یم  هتفاکـش  نیمز  تقو  نآ  رد  متـشاد  وزرآ  تفگ :  هک  دش 

یسکع رب  تعاس  نآ  زا  دوبن و  رت  ضوغبم  شردپ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  زا  یـسک  نیمز  يور  همه  رد  نم  يارب  تعاس  نآ  ات  مدرک  یمن 
(148  . ) تسین رت  بوبحم  شردپ  وا و  زا  نم  دزن  یسک 

لاس ود  دیزی  دوب  نایفس  یبا  دیزی  دنداد  وا  هب  مالسا  رد  ار  ماش  تموکح  تراما و  هک  یسک  نیتسخن  دش  حتف  رمع  تفالخ  نامز  رد  ماش 
نیا رد  مامت  لاس  تسیب  هیواعم  دش .  راذگاو  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ردارب  هب  تمعنرپ  ناتسا  نیا  تموکح  وا  زا  سپ  درم  درک و  تموکح 

درک .  تموکح  رادتقا  ذوفن و  لامک  اب  ناتسا 
تـسد رد  ار  هطقن  کی  تموکح  لاس  دنچ  دـش  یمن  هداد  هزاجا  یـسک  هب  دـندش و  یم  بصن  لزع و  ماکح  دوز  هک  رمع  نامز  رد  یتح 
تفالخ لایخ  هب  اهدعب  هک  هدرک  مکحم  ار  دوخ  ياج  يردق  هب  وا  دشن  شمحازم  یسک  دنام  تباث  شیوخ  رقم  رد  هیواعم  تدشاب  هتشاد 

ناونع هب  رگید  لاس  تسیب  دیـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  دروآ  دوجو  هب  هک  ینینوخ  ياه  هنحـص  زا  دـعب  تموکح و  لاس  تسیب  زا  سپ  داتفا 
يزور نیلوا  زا  ماش  مدرم  تاهج  نیا  هب  درک  تموکح  زور  نآ  یمالسا  عیسو  روشک  ورملق  ياه  تمـسق  رگید  ماش و  رب  نیملـسم  هفیلخ 

نایمـشاه اب  میدق  زا  نایوما  میناد ،  یم  هک  ناهج  هب  نانچمه  دندش و  گرزب  نایوما  تسد  ریز  رد  دندوشگ  یمالـسا  ناهج  هب  مشچ  هک 
مالسلا هیلع  یلع  لآ  رد  دش و  رت  يوق  رتدیدش و  نایمشاه  اب  نایوما  تمومصخ  مالـسا  روهظ  اب  مالـسا و  نارود  رد  دتنـشاد  تمومـصخ 

درک .  ادیپ  زکرمت 
ءوس تاغیلبت  يور  دندرپس و  لد  هب  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  ینمشد  دندرپس  لد  هب  هدینش و  ار  مالسا  مان  هک  لوا  زا  ماش  مدرم  نیاربانب 

دوب .  روشم  اهنآ  يوخ  قلخ و  نیا  هک  دوب  نیا  دندرمش  یم  نید  ناکرا  زا  ار  یلع  لآ  نیمشد  نایوما 
نیا تفگ :  درک و  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوـب  هتـسشن  هبعک  راـنک  رد  رمع  هک  هدرک  لـقن  هباـصا  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 

(149  ) تسا نامسآ  نیمز و  لها  دزن  رد  مدرم  نیرتوبحم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مشش :  لصف 

راکاطخ مالغ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

و  : ) تفگ مالغ  دـننزب  ار  وا  دومرف  دـیدرگ  تبوقع  بجوم  هک  درک  یتیانج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ( 150  ) ناـمالغ زا  یکی 
مالغ زاب  مدیـشخب  ار  وت  دومرف  سانلا ، )  نع  نیفاعلا  و   ) نم اقآ  الوم و  يا  تفگ :  مالغ  زاب  دـننک  اهر  ار  وا  درک  رما  ظیغلا ، )  نیمظاکلا 

نینسحملا . )  بحی  هللا  و   ، ) تفگ
(151  . ) مدرک ررقم  وت  يارب  ربارب  ود  مداد  یم  وت  هب  هچنآ  راگدرورپ ،  ياضر  يارب  مدرک  دازآ  ار  وت  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

ردارب هب  مارتحا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 . . . نم موق  تفگ :  یم  نآ  دنرتراوگرزب و  نم  موق  تفگ :  نیا  دنتـشاد  هلداجم  رگیدگی  اب  هیما  ینب  زا  يرگید  مشاه و  ینب  زا  یکی  ود 
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ترـضح نآ  تفر  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دزن  سپـس  دنهدب  وا  هب  مهرد  رازه  هد  هفیاط  موق و  مدرم  زا  رفن  هد  دزن  کی  ره  دش  رارق 
يزیچ دوخ  رورـس  هیطع  رب  مرادن  تردـق  نم  دومرف :  نسح  تردارب  هب  يرآ  تفگ :  يا ؟  هدرک  هعجارم  یـسک  هب  نم  زا  شیپ  دیـسرپ : 

اب یمـشاه  درم  دوب و  هتفرگ  نت  هد  زا  هک  دـمآ  مهرد  رازه  دـص  اب  يوما  درم  داد  لئاس  نیا  هب  مهرد  رازه  هاـجنپ  دـص و  زین  وا  میازفیب و 
 ، دنادرگرب مه  یمـشاه  درک  در  شنابحاص  هب  ار  لوپ  دـش ،  نیگمـشخ  توافت  نیا  زا  يوما  دوب  هتفرگ  نت  ود  زا  هک  مهرد  رازه  دـصیس 
(152  . ) میناتس یمن  زاب  ار  دوخ  ياطع  ام  نکفیب ،  كاخ  رب  یهاوخ  رادرب و  یهاوخ  دومرف :  و  درکن ،  لوبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما 

رامیب تدایع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

تفر يرامیب  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  بوشآ  رهـش  نبا  یـشک و 
دوب .  یثیل  دادش  نب  هللادبع  رامیب  نآ  درک و  تقرافم  وا  بت  دش  لخاد  ترضح  نوچ  تشاد  يدیدش  بت  هک 

زیچ چیه  گرزب  يادخ  دومرف :  تزضح  دزیرگ  یم  امـش  زا  زین  بت  تسا ،  هداد  امـش  هب  وت  گرزب  يادخ  هچنآ  هب  مدش  یـضار  تفگ : 
کیبل تفگ :  یم  هک  دندیدن  ار  یـسک  دندینـش و  ییادـص  سپ  دـیامن  تعاط  ار  ام  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وا  هک  نآ  رگم  هدرکن  قلخ  ار 

هک دشاب  راگهانگ  ای  دشاب  ام  نمشد  هک  یسک  هب  رگم  يوشن  کیدزن  هک  هدرکن  رما  ار  وت  مالسلا  هیلع  نینیموملاریما  ایآ  دومرف :  ترضح 
(153 ( ؟  يا هدمآ  نموم  نیا  کیدزن  ارچ  سپ  یشاب ،  وا  هانگ  هرافک 

مالسلا مهیلع  نینسح  قالخا 

مالـسلاامهیلع نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  تسناد  یمن  ار  نتفرگ  وضو  حیحـص  هویـش  اـما  ( 154  . ) دوـب نتفرگ  وـضو  لوغـشم  يدرم  ریپ 
حیحـص يوضو  دیاب  تسا  بجاو  لهاج  داشرا  لئاسم و  میلعت  دوبن ،  دیدرت  ياج  دندید  ار  درمریپ  نتفرگ  وضو  دندوب  لفط  هک  یماگنه 

دوش .  هتفگ  وا  هب  امیقتسم  رگا  اما  داد  ای  درمریپ  هب  ار 
اجک زا  هوالع  هب  تشاد  دهاوخ  وضو  زا  یخلت  هرطاخ  هشیمه  يارب  دوش  یم  وا  شجنر  بجوم  هک  نیا  زا  هتشذگ  تسین  حیحص  وت  وضو 

دندیشیدنا و لفط  ود  نیا  دورن .  راب  ریز  تقو  جیه  دتفین و  يزابجل  هدند  يور  هرابکی  دنکن و  یقلت  ریقحت  دوخ  يارب  ار  رکذت  نیا  وا  هک 
تسا رت  لماک  وت  يوضو  زا  نم  يوضو  تفگ :  یم  يرگید  تسا  رت  لماک  وت  يوضو  زا  نم  يوضو  تفگ :  یگی  نیا  دینـش  یم  درمریپ 

. 
يوضو رفن  ود  ره  دـندرک و  لـمع  رارق  قـبط  دـنک  تیمکح  درمریپ  دـنریگب و  وـضو  درمریپ  روـضح  رد  ود  ره  هک  دـندرک  قـفاوت  سپس 
دوصقم تسارف  هب  داد و  ماجنا  دیاب  هنوگچ  ار  حیحـص  يوضو  هک  دـش  هجوتم  هزات  درمریپ  دـنتفرگ  درمریپ  مشچ  ولج  یلماک  یحیحص و 

حیحص امش  ود  ره  يوضو  تفگ :  تفرگ .  رارق  اهنآ  تلاطف  شوه و  هبئاش و  یب  تبحم  ریثات  تحت  تخس  تفایرد و  ار  لفط  ود  یلـصا 
دیتخاـس هبتم  ارم  دـیراد  دوخ  دـج  تما  رب  هک  یتـبحم  مکح  هب  امـش  مناد  یمن  ار  نتخاـس  وضو  زونه  ناداـن  درمریپ  نم  تسا ،  لـماک  و 

(155  . ) مرکشتم

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تواخس 

زا کی  ره  هک  هدرک  نایب  دوب  هتشک  دنفسوگ  ناشیا  يارب  هک  ینز  هصق  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مرک  رد  هللا  ۀمحر  هحلط  نب  نیدلا  لامک 
مارکا ار  نامهیم  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  نینچمه  دنداد  رز  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  ار  وا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

دـناشوپ و یم  ار  هنهرب  درک و  یمن  در  ار  لئاس  تخاون و  یم  ار  ریقف  درک و  یم  محر  هلـص  تیاعر  دومن و  یم  دوج  ار  بلاط  درک و  یم 
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یم تناعا  ار  نادنمتجاح  نابرهم و  قفشم و  میتی  رب  دوب و  میحر  فعـض  رب  درک و  یم  اور  ار  راد  ماو  تجاح  درک و  یم  ریـس  ار  هنـسرگ 
درک .  یم  فرص  ناجاتحم  رب  دوب -  كدنا  هچرگ  دیسر -  یم  يو  هب  لام  هچ  ره  دومن و 

(156  . ) داد سپ  زاب  ار  همه  تفریذپن و  ار  مادک  چیه  داتسرف  ترضح  نآ  يارب  رخاف  ياه  سابل  رایسب و  لام  دمآ  هکم  هب  نوچ  هیواعم 

یم رضخ  رشب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

دسا ینب  زا  ار  هیرضاغ  اونین و  نیمز  دیسر  البرک  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدرک  لقن  نیرحبلا  عمجم  زا  ءاطغلا  فشاک  همالع 
طرش نیا  لابق  رد  دننک و  یئاریذیذپ  اهنآ  زا  هدرک و  ییامنهار  شربق  هب  ار  شراوز  هک  درک  طرش  اهنآ  اب  دیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  هارمه  هک  دوش  یم  مولعم  ربـخ  نیا  زا  تشاذـگاو ،  اـهنآ  هب  تخادرپ  ار  شلوپ  هک  نآ  زا  سپ  هراـبود  ار  نیمز 
دوب .  مهرد  رازه  تصش  رب  غلاب  نآ  دازام  هک  دوب  لوپ  ردقچ 

بـش هک  دـندرک  لقن  هریغ  سوواط و  نب  دیـس  هک  تسا ،  یمرـضخ  رـشب  دـمحم  هیـضق  ات  تنطلـس  هاگتـسد  نیا  تمظع  رب  رگید  دـهاش 
باوج دش : .  ریسا  ير  دح  رد  ترسپ  دنتفگ :  یم  یمرـضخ  رـشب  دمحم  هب  دیدرگ  یم  اه  همیخ  رود  رب  گرم  هک  یبش  نامه  ای  راوشاع 

ادخ دومرف :  وا  هب  دینش و  ار  درم  نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منامب  هدنز  نآ  زا  سپ  نم  دشاب و  ریـسا  مرـسپ  هک  مهاوخ  یمن  نم  داد : 
شوکب .  ترسپ  يدازآ  رد  یناوت  یم  روط  ره  يدازآ ،  الاح  وت  متشادرب و  وت  زا  ار  متعیب  نم  دنک  تمحر  ار  وت 

هب ار  ینمی  ياه  هدرب  اه و  سابل  نیا  دومرف :  ترـضح  موشب ،  ادج  وت  زا  هاگ  ره  دـنراذگن  هدـنز  ارم  ناگدـنرد  ناج  نسح  درک :  ضرع 
تسیود تسد  ره  تمیق  دوب  رانید  رازه  اهنآ  تمیق  هک  دورف  اطع  سابل  تسد  جنپ  وا  هب  سپ  دنک  فرـص  دوخ  يدازآ  رد  هک  هد  ترـسپ 

اب سابل  عون  نیا  زا  ردقچ  دـش و  یم  هریل  دـص  نآ  تسد  کی  تمیق  هک  دوب  هچ  اه  سابل  نیا  سنج  تسین  مولعم  الط )  هریل  دـص   ) رانید
(157 ( . ؟  درب یم  دوخ  اب  ار  اهنآ  هچ  يارب  و  دوب ،  ترضح 

كرابم تشپ  رب  هنیپ  راثآ  هدهاشم 

دندرک هدهاشم  هنیپ  راثآ  شکرابم  تشپ  رب  دیسر :  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  دیوگ :  یعازخ  نامحرلادبع  نب  بیعش 
یم شود  هب  اه  بش  مردـپ  هک  تسا  ییاذـغ  ياه  هسیک  رثا  اه  هنیپ  نیا  دومرف :  دندیـسرپ ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  ار  شتلع 

 . دیناسر یم  ارقف  میتی و  ناکدوک  نانز و  هویب  هناخ  هب  دیشک و 

تفرعم رادقم  هب  یکین 

متسین نآ  يادا  هب  رداق  تسا و  نم  ندرگ  رد  يا  همذ  هللا  لوسر  نب  ای  درک :  ضرع  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رضحم  هب  یبارعا ،  کی 
مرادـن غارـس  دـشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  میاـمن و  لاوس  یمیرک  درم  زا  دـیاب  هک  متفگ  دوخ  هب  راـچان 

ود رگا  منک و  یم  اـطع  وت  هب  ار  لاـم  نآ  موس  کـی  یتـفگ  خـساپ  ار  یکی  رگا  منک  یم  وت  زا  لاوس  هس  نم  دوـمرف :  یبارعا  هب  ترـضح 
درک .  مهاوخ  اطع  ار  لام  نآ  مامت  یتفگ  خساپ  ار  هلاسم  هس  ره  رگا  و  دش ،  یهاوخ  بحاص  ار  لام  نآ  موس  ود  یتفگ  باوج  ار  لاوس 

متـسه ینابایب  هک  یبارعا  نم  زا  دـیتسه  لیمکت  تاهج  همه  زا  هک  امـش  لـثم  هک  دوش  یم  روطچ  هللا ،  لوسر  نب  اـی  درک :  ضرع  یبارعا 
دینک ؟  شسرپ 

ۀفرملا .  ردقب  فورعملا  دومرف :  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  مدج  زا  (158  : ) دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هللااب .  الا  ةوق  مریگ و ال  یم  يدای  امش  زا  منادن  زگا  میوگ و  یم  باوج  منادب  رگا  سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  درک :  ضرع  یبارعا 
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تسیچ ؟  لامعا  لضفا  دومرف :  ترضح 
یلاعت .  دنوادخ  هب  نامیا  تفگ : 

دهد ؟  یم  تاجن  کلاهم  زا  ار  مدرم  زیچ  هچ  دومرف :  ترضح 
راوگرزب .  يادخ  هب  دامتعا  لکوت و  درک :  ضرع 

تسیچ ؟  رد  یمدآ  تنیز  دومرف : 
دباین ؟  تسد  فرش  نیدب  رگا  دومرف :  دشاب  ملح  نآ  اب  هک  یملع  تفگ :  یبارعا 

دشاب .  هارمه  يدرمناوج  تورم و  اب  هک  یلام  درک :  ضرع 
دشاب .  هتشادن  زین  ار  نیا  رگا  دومرف : 

دشاب .  ییابیکش  ربص و  نآ  اب  هک  یناشیرپ  رقف و  تفگ : 
دشاب .  هتشادن  مه  ار  نیا  رگا  دومرف : 

درادن .  ار  نیا  زج  یگتسیاش  وا  هک  دنازوسب  ار  وا  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص  تفگ :  یبارع 
تمیق مهرد  تسیود  نآ  نیگن  هک  درک  اطع  وا  هب  یترـشگنا  داد و  يو  هب  تشاد  خرـس  رز  راـنید  رازه  هک  يا  هسیک  دـیدنخ و  ترـضح 

تشاد . 
(159  . ) نک فرص  دوخ  هقفن  رد  ار  رتشگنا  نیا  و  نک ،  يرب  ار  دوخ  همذ  اهرز  نیا  اب  دومرف :  یبارعا  هب  ترضح 

(160  ( . ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا   : ) درک توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  تشادرب و  ار  اهرز  نآ  یبارعا 

لگ هخاش  زینک و 

تفگ :  سنا  هک  هدرک  تیاور  همغلا  فشک  زا  هر  یسلجم  همالع 
ار وت  دومرف :  ترضح  تشاذگ  ترضح  نآ  هخاش  کی  یلگ  دمآ و  راوگرزب  نآ  زینک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  رد  يزور 
 : دیامرف یم  گرزب  يادخ  دومرف :  ترـضح  ینک ؟  یم  دازآ  ار  وا  تدروآ  یم  وت  يارب  لگ  هخاش  کی  متفگ  نم  ادخ  يارب  مدرک  دازآ 

(161  ) نآ زا  رتوکین  هب  دینک  تیحت  سپ  یتیحت ،  هب  ار  امش  دننک  تیحت  نوچ 
(162  . ) منک دازآ  ار  وا  هک  دوب  نآ  نم  رتوکین  تیحت  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگن  رد  ملعم 

تخومآ .  دمح  هروس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف  هب  یملس  نامحرلادبع 
ناـهد داد ،  لـفط  ملعم  هب  یـسانشقح  هار  زا  هک  يا  هچراـپ  دـقن و  لوپ  رب  هوـالع  ماـما  دـناوخ  ار  هروس  ردـپ  روـضح  رد  كدوـک  یتـقو 

درک .  رد  زا  ارپ  ار  راگزومآ 
اب نم  یلام  شاداپ  اجک  دومرف :  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندرک  لاوس  ترـضح  زا  نآ  هرابرد  هدرک  بجعت  اطع  همه  نیا  زا  یناـسک 

(163  ) دنک یم  يربارب  ملعم  نیا  شزومآ  ياطع 
تسا .  رت  هدنزرا  نم  یلام  ياطع  زا  دمح  هروس  شزومآ  تمدخ  ینعی 

نکم  زاین  راهظا  هورگ  هس  زا  یکی  هب  زج 
ندرک شهاوخ  زا  ار  تیوربآ  ردارب  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تساوخ  ییجاـح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  راـصنا  زا  يدرم 
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هللا .  ءاش  نا  منک  لمع  نآ  هب  دنک  داش  ار  وت  هجنآ  اریز  سیونب  يا  همان  رد  ار  تتجاح  رادهگن و  يروضح 
هیلع ماما  نوچ  دهدب  یتلهم  دییامرفب  وا  هب  دریگب  دراد  رارـصا  دهاوخ و  یم  یفرـشا  دصناپ  نم  زا  ینالف  هللادـبعابا ،  يا  تشون :  درم  نآ 

دومرف :  وا  هب  تشاد و  یفرشا  رازه  هک  دروآ  يا  هسیک  هتفر  لزنم  هب  دناوخ  ار  همان  مالسلا 
راد نید  نکم :  راهظا  سک  هس  زا  یکی  هب  زج  نک و  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  رگید  یفرشا  دصناپ  اب  زادرپب و  ار  دوخ  ماو  یفرـشا  دصناپ  اب 

ندروآرب اـب  ار  نآ  یتـخورف و  ار  تدوـخ  يوربآ  دـناد  یم  هک  راد ،  هداوناـخ  و  دراد ،  مرـش  دوـخ  یگنادرم  زا  هک  تورم  بحاـص  اـی  ، 
(164  . ) دنک یم  ظفح  وت  تجاح 

دیزومایب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تواخس 

لاخدا ةالـصلا  دعب  لامعالا  لضفا  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  تسا  تسرد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هیف .  مثا  امب ال  نموملا  بلق  یف  رورسلا 

دشابن .  نآ  رد  یهانگ  هچنآ  اب  تسا  نموم  لد  رد  دیاش  ندرک  دراو  زامن ،  زا  سپ  راک  نیرتهب 
يا یهد ؟  یم  ار  تیاذـغ  لاح  نینچ  رد  متفگ :  دـهد .  یم  یگـس  هب  ار  دوخ  كاروخ  مدـید  یمالغ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
سپ موشب  ادج  وا  زا  مهاوخ  یم  تسا  يدوهی  نم  بحاص  هک  نیا  يارب  میوج  یم  يداش  وا  يداش  هب  منیگمغ ،  نم  ادخ ،  لوسر  دـنزرف 
دینادرگرب .  ار  لام  مالغ و  يارب  ناتسب  تمدق و  يادف  مالغ  تفگ :  يدوهی  دمآ  رانید  تسیود  اب  شبحاص  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

مدیشخب .  مالغ  هب  مدرک و  لوبق  تفگ :  يدوهی  مدیشخب  ار  لام  دومرف :  ترضح 
مدیشخب مرهوش  هب  ار  ما  هیرهم  مدروآ و  مالسا  تفگ :  يدوهی  رسمه  مدیشخب .  وا  هب  ار  لام  مامتو  مدرک  دازآ  ار  مالغ  دومرف :  ترضح 

(165  . ) مدیشخب وا  هب  ار  هناخ  نیا  مدروآ ،  مالسا  مه  نم  تفگ :  يدوهی 

ییانشآ راعش 

زومآادخ نادرمز  ار  یئایربک  تافص 
زومآایربک تاذ  فاصوا  ادخ  نادرمز 

ار نادرم  دازآ  دوب  يزارفارس  يزابرسز 
زومآالبرک هاشز  يزابرس  يزارفارس و 

زیخرب ناگناگیب  هنتف  عفد  هب  اسآ  نیسح 
زومآ انشآ  زا  ادخ  اب  ییانشآ  راعش 

ار نآرق  سرد  ونشب  مالسا و  بتکم  رد  ایب 
زومآاف ناسحا و  یگدازآ  تفطاع  تورم 

يرآ نابز  رب  ار  ادخ  نادرم  ریش  مان  نوچ 
زومآ  ( اون  ) زا ار  بدا  نییآ  راب  نیتسخن 

هنیفس نیلقث و  ثیدح  متفه :  لصف 

نیلقث ثیدح 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


رتفی نل  (166  ) امهب متکسمت  نا  ام  اولضت  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هلآ ن  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ضوحلا .  یلع  ادری  یتحاق 

فارتعا شتحص  هب  هعیش  ینـس و  هدش و  تیاور  فلتخم  تارابع  ربتعم و  ياهدنـس  هب  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 
دوش :  یم  هدافتسا  بلطم  دنچ  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  زا  دنراد 

ینعی دـنام ،  دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دـنام ،  یم  یقاب  مدرم  نایم  رد  تمایق  ات  نآرق  هک  نانچ  - 1
دوش .  یمن  یلاخ  یقیقح  ربهر  ماما و  دوجو  زا  نیمز  ینامز  چیه 

هب ار  شتیب  لهاو  هدرک  نیمات  ار  نیملسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  مامت  راوگرزب  تناما  ود  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  رمبغیپ  - 2
تسا .  هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک ،  یفرعم  نیملسم  هب  شناد  ملع و  عجرم  ناونع 

تیاده داشرا و  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  درادن ،  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادـج  مه  زا  دـیابن  تیب  لها  نآرق و  - 3
دیامن .  نوریب  نانآ 

تساهنآ .  دزن  رد  قح  هشیمه  دنوش و  یمن  هارمگ  دنیوج  کسمت  نانآ  لاوقا  هب  دننک و  يوریپ  تیب  لها  زا  رگا  مدرم  - 4
یم لیان  یقیقح  تداعـس  هب  دوش و  یمن  هارمگ  دـنک  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا  دوجوم  تیب  لها  دزن  مدرم  ینید  تاـجاتیحا  همه  - 5

دالوا ناشیوخ و  مامت  ترتع  تیب و  لها  زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  هنیرق  نیمه  اب  دـنموصعم و  هابتـشا  اطخ و  زا  تیب  لـها  ینعی  ددرگ ، 
ات درادـن  هار  ناـشدوجو  رد  نایـصع  اـطخ و  دـنلماک و  نید  مولع  تهج  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  هکلب  تسین ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

تماـما هـب  يرگید  زا  سپ  یکی  هـک  ( 167  ) شدـنزرف هدزای  بلاـط و  یبا  نب  یلع  زا  دـنترابع  اـهنآ  و  دنـشاب .  هتـشاد  يربهر  تیحـالص 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هب  دیوگ :  یم  سابع  نبا  هنومن :  باب  زا  تسا  هدش  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  زین  تیاور  رد  هک  نانچ  دندش ،  بوصنم 

 . مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف :  دننایک ؟  تسا  بجاو  اهنآ  نتـشاد  تسود  هک  امـش  ناشیوخ  متفگ :  هلآ  هیلع و 
(168)

بلـص رد  ارم  هیرذ  یلو  هداد  رارق  شدوخ  بلـص  رد  ار  ربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  رباج 
کسمت بوجو  رب  ( 170  . ) تسا هدش  رکذ  ثیدح  ینس 39  تایاور  رد  نیلقث  هب  کسمت  بوجو  رب  ( 169  . ) داد رارق  مالسلا  هیلع  یلع 

(171  . ) تسا هدش  رکذ  ثیدح  هعیش 82  تایاور  رد  نیلقث  هب 

مالسلاامهیلع راهطا  همئا  يارب  تلیضف  تشه  رب  لمتشم  ترتع  ثیدح 

میهلع راهطا  همئا  يارب  گرزب  تلیضف  دنچ  رب  تلالد  تسین  دیدرت  نآ  تحص  رد  تسا و  رتاوتم  ینـس  هعیـش و  رظن  زا  هک  ترتع  ثیدح 
دراد :  مالسلا 

دنتسه .  درم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  تمصع  تیب  لها  - 1
دنزاین .  یب  مدرم  همه  زا  نانآ  یلو  دندنمزاین  اهنآ  دوجو  هب  مدرم  همه  - 2

دراد .  نانآ  تراهط  تمصع و  رب  تلالد  - 3
دنتسه .  نآرق  مولع  مامت  هب  ملاع  راهطا  همئا  - 4

دنتسه .  ترضح  نآ  نیشناج  هفیلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  اهنآ  - 5
تساهنآ .  رد  رصحنم  ییاوشیپ  تماما و  - 6

تساوخ .  ددم  نانآ  زا  دز و  اهنآ  ناماد  هب  تسد  دیاب  اهنت  نتفای  هار  يارب  - 7
(172  . ) دوب دهاوخن  یلاخ  نانآ  دوجو  زا  نیمز  زیخاتسر  زور  ات  - 8
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هنیفس ثیدح 

مکاح كردتسم  هب  هک  نانچ  دنا ،  هردوآ  ددعتم  فلتخم و  قرط  هب  دوخ  دیناسم  حاص و  رد  تنـس  لها  ناثدحم  رتشیب  زین  ار  ثیدح  نیا 
دخاـم دانـسا و  زا  یـشخب  هب  درک و  هعجارم  ناوت  یم  ص 216 )   ) یناـهبن نیعبرا  زا  لـقن  هب  یناربـط  طـساوا  هب  زین  و  ص 151 )  (ج 3 ، 

ثیدح ن نتم  کنیا  و  تفای .  تسد  ثیدح 
(173  . ) يوه قرغ و  اهنع  فلخت  نمو  اجن  اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  نا  الا  هلآ ن  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع 
راوس ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  دننام  تما  امـش  يارب  امـش و  نایم  رد  نم  تیب  لها  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دیدرگ .  كاله  تفرگ  هرانک  نآ  زا  سک  ره  درک و  ادیپ  تاجن  دش ، 
امنهر و تاجن و  یتشک  نیملسم و  هجرم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدنامزاب  ود  زا  یکی  ناونع  هب  نآرق  فیدر  رد  تیب  لها  ترتع و 

ذخا ار  دوخ  نید  ملاعم  اهنآ  زا  دنرمـشب و  ادتقم  اوشیپ و  ار  تیب  لها  تسا  بجاو  یمالـسا  تما  رب  سپ  دـنا  هدـش  یفرعم  تما  يادـخان 
دننک . 

مالسلا امهیلع  نامیلس  ترضح  یبن  حون  یتشک  حول  هرابرد  يوروش  ناسانش  ناتساب  زا  بلاج  یشرازگ 

یهلا رون  چنپ  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دادمتسا 

يریگرگنـس و لوغـشم  سدقملا  تیب  يرتمولیک  دـنچ  رد  یـسیلگنا  نازابرـس  زا  يا  هدـع  هک  یماگنه  1916م )   ) لوا یناهج  گـنج  رد 
شطسو رد  عصرم و  اهبنارگ  تارهاوج  هب  يا  هیـشاح  هک  دندرک  ادیپ  يا  هرقن  حول  کی  هرتنوا  مان  هب  یکچوک  هدکهد  رد  دندوب ،  هلمح 

زا تسناوتن  دیـشوک  هچ  ره  دـندرب  لدـنیرگ  نیا  يارجیمدوخ  هدـنامرف  دزن  ار  نآ  نوچ  و  دوب .  هتفای  شراگن  ییالط  فورح  هب  یطوطخ 
تسا .  یمیدق  رایسب  هناگیب و  نابز  هب  هتشون  نیا  هک  تفایرد  یلو  دمهفب ،  يزیچ  نآ 

تسد هب  ار  نآ  مه  ناشیا  دیسر و  نوتسدلگ  تنانوتفیل و  ایناتیرب  شترا  تسسرپرس  تسد  هب  ات  دیدرگ  تسد  هب  تسد  حول  نیا  ماجنارس 
دندرپس .  ایناتیرب  ناسانش  ناتساب 

ياه ناـبز  دـیتاسا  هک  دـنداد  لیکـشت  يا  هتیمک  دـنتخادرپ و  یـسررب  قیقحت و  هب  روکذـم  حول  هراـبرد  1918م )   ) گـنج ناـیاپ  زا  سپ 
دندوب .  هتیمک  نآ  وضع  ییاپورا  ياهروشک  رگید  ناملآ و  هسنارف ،  اکیرمآ ،  ایناتیرب ،  یناتساب 

ترضح زا  ینانخس  نامیلس و  حول  مان  هب  تسا  یسدقم  حول  نیا  هک  دش  مولعم  هیوناژ 1920 م  موسرد  قیقحت  یسررب و  هام  دنچ  زا  سپ 
میروآ یم  اج  نیا  رد  شا  همجرت  اب  ار  ظافلا  دوخ  نونکا  ام  هتفای و  شراگن  میدق  یناربع  ظافلا  هب  هک  درادرب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نامیلس 

(174 . )

دوش هدناوخ  پچ  هب  تسار  زا 

ياه نابز  دیتاسا  ناققحم و  هتفگ  قبط  هک  نانچ  هدـش  لوحتم  رایـسب  نآ  فورح  هتفای و  ینوگرگد  اه  نابز  ریاس  دـننام  مه  یناربع  نابز 
تسا :  هدوب  تروص  ندب  پچ  هب  تسار  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  نامز  رد  نآ  یجهت  فورح  یناتساب ، 

تسا :  تروص  نیدب  تسار  هب  پچ  زا  نونکا  اما 
(175  . ) تسا تروص  نیدب  تسار  هب  پچ  زا  نامز  نیا  رد  اما 

ینایملس :  حول  همجرت  کنیا  و 
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هللا
یلیا دمحا 

نیساح لوته  اب  نساح 
سر مدایرف  دمحا !  يا  ینعی  اذقم  دمحا !  های 

يامرف ددم  ارم  یلع !  ای  ینعی  یلیا !  ای 
يامرف تمحرم  رظن  لوتب ،  يا  ینعی  یئشاک  ینعی  لوتهاب !  ای 

يامرف مرک  نسح !  يا  ینعی  عظم  وض  نساح !  های 
شخب شوخ  نیسح !  ای  ینعی  وفر  اب  نیساح !  های 

دنک .  یم  هثاغتسا  راوگرزب  جنپ  نیا  هب  نونکا  نایملس  نیا  ینعی  اتفا  دالهلاز  بجئع  هوص  نامیلس  وما 
تسا .  هللا  تردق  یلع  ینعی و  یلیا  مک  هللا  تذب 

نادند هب  تریح  تشگنا  دنتسیرگن و  يرگید  هب  بجعت  هدید  اب  کی  ره  دنتفای  عالطا  سدقم  حول  هتشون  نومضم  رب  نوچ  هتیمک  ياضعا 
دوش .  يادهگن  ایناتیرب  یتنطلس  هزوم  رد  حول  هک  دش  دارق ،  رظن  لدابت  زا  سپ  دندیزگ و 

 : تسا نیا  شا  هصالخ  هک  تشون  هتیمک  هب  يا  هنامرحم  نامرف  دیسر ،  ( BISHOP lord  ) ناتسلگنا مظعا  فقسا  هب  ربخ  نیا  نوچ  اما 
هزانج نایحیسم  دوخ  ماجنارس  دش و  دهاوخ  لزلزتم  تیحـسم  ساسا  دریگ ،  رارق  مدرم  هاگدید  رد  دوش و  هتـشاذگ  هزومرد  حول  نیا  رگا 

ياـسیلک هناـخ  زار  رد  ار  روکذـم  حول  هک  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  درک  دـنهاوخ  نفد  یـشومارف  ربـق  رد  هدرک و  دـنلب  شود  رب  ار  تیحیـسم 
(176  . ) دنیبن ار  نآ  یسک  رس  لها  فقثسا و  زج  دوش و  هدراذگ  ناتسلگنا 

مان هب  ندنمشناد  زا  رفن  ود  نایم  تقو  نامه  دندرک و  ادیپ  مالسا  هب  بیجع ،  یـشیارگ  دنتـشاد ،  یـشنیب  دندید و  ار  حول  نیا  هک  یناسک 
نیسح لضف  سمات  و  نیـسح ،  مرک  میلو ،  سپـس  دیماجنا .  ود  ره  ندروآ  مالـسا  هب  هک  دش  ییاهوگ  تفگ و  حول  هرابرد  سمات  میلو و 

(177  . ) دش هدیمان 

دنتاجن یتشک  مالسا  مهیلع  تیب  لها 

بلط امز  اده  رون  ایب ،  قح  هار  کلاس 
بلط یفطصم  ترتع  رد  زا  تریصب  رون 

شورس نیا  دنکف  یم  شوه  شوگ  مد  هب  مد 
بلط هام  تاکرب  زا  ینک  بلط  زا  تفرعم 

ادخ ادخ  ام  ترتع و  تاجن  هنیفس  تسه 
بلط ادخان  نماد  نز  هنیفس  نیا  رد  تسد 

وک هب  وک  درگم  هزره  وگب  ار  لهج  هتسخ 
(178  . ) بلط اود  ام  رد  زا  وجب  افش  ام  رب  زا 

مالسلا هیلع  حون  یتشک  رد  یهلا  رون  جنپ 

بوچ هتخت  هب  ناهگان  هک  دندوب  يواک  نیمز  لوغشم  یبای ،  ندعم  يارب  یسور  سانـش  ندعم  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هیتوژ 1951 م  رد 
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تـشذگ هک  هک  هتـشاد  دوجو  نیمز  ریز  رد  يرایـسب  ياه  بوچ  اج  نآ  هک  دش  مولعم  رتشیب  شواک  زا  سپ  دـندروخرب و  هدیـسوپ  ییاه 
دشاب .  يا  هتفهن  زار  رب  لمتشم  يداع  ریغ  اه  بوچ  نیا  دیاب  هک  دنتفایرد  یمیالع  زا  هتخاس  هدیسوپ  هنهک و  ار  اهنآ  نامز ، 

نآ رد  دندروآ و  رد  اج  نآ  زا  يرگید  ییاهیزیچ  هدیسوپ و  ياه  بوچ  هتخت  يا  هجیتن  رد  دنتفاکش و  ار  نیمز  لماک  تقد  اب  هک  دوب  نیا 
بوچ مامت  هب  یگدیسوپ  یگنهک و  نامز  تشذگ  رثا  رب  اریز  تخادنا ،  تریح  هب  ار  همه  هک  دنتفای  لیطتسم  لکش  هب  یبوچ  هتخت  نایم ، 

دوب .  هتسب  شقن  نآ  رب  دنچ  یفورح  تشاد و  ضرع  جنیا  هد  لوط و  ( 179  ) چنیا هدراهچ  هتخت  نیا  زج  دوب  هتفای  هار  اه 
ناداتسا ناسانش و  ناتساب  نآ  ياضعا  هک  داد  لیکشت  يا  هتیمک  هیروف 1953 م  رد 27  بوچ  هتخت  نیا  هرابرد  یسررب  يارب  سور  تلود 

میروآ :  یم  اج  نیا  رد  ار  نانآ  ناونع  مان و  نونکا  ام  دندوب و  یناتساب  ياه  نابز 
 ( اه نابز  شخب   ) وکسم هاگشناد  داتسا  فون ،  یلوس  - 1

انیاچر هدکشناد  رد  یناتساب  ياه  نابز  داتسا  ونیخ ،  ناهافیا  - 2
یسانش یناتساب  هرادا  سیئر  گترافول ،  نئاثیم  - 3

ورفیک هدگشناد  رد  نابز  داتسا  نتروگ  لومنات  - 4
نینل هاشگناد  داتسا  سانش و  هقیتع  نکار  يد  -5

نموکتز قیقحت  هرادا  مظان  دالوک ،  دمحا  میا  - 6
نیلاتسا هدکشناد  تاقیقحت  رتفد  رظان  ( 180  ، ) فوتلوک رجیم  - 7

حون یتشک  زا  بوچ  هتخت  نیا  هک  دـش  مولعم  فشک  هتیمک  يارب  بوچ  هتخت  نآ  رارـسا  شواـک ،  قیقحت و  هاـم  تشه  زا  سپ  ماـجنارس 
تسا .  هدرک  بصن  یتشک  رب  هتشون و  نآ  رب  یهاوخ  ددم  نیمت و  يارب  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

دوب و هتشاگن  نآ  رب  هتشاگن  نآ  رب  ( 181  ) یناماس نابز  هب  دـنچ  یترابع  هک  تشاد  دوجو  ییامن  هجنپ  ریوصت  کی  بوچ  هتخت  طسو  رد 
مالـسلا هیلع  حون  ترـضح  نامز  رد  هکنانچ  ار  اه  هتـشون  ریوصت و  ات  میهد  یم  رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هاگدید  رد  ار  هتخت  نآ  نونکا  ام 

دننک :  هدهاشم  هدوب 
دوش یم  هدناوخ  پچ  هب  تسار  زا 

(182  ) دندروآرد سور  فورح  هب  دندناوخ و  ار  روکذم  هتشون  تمحز  تقد و  رکف و  هام  تشه  زا  سپ  ققحت  هتیمک 
درک :  همجرت  نینچ  یسیلگنا  هب  ار  روکذم  ظافلا   maks . f . n . mr ایناتیرب سانش  نابز  داتسا  سپس 

O . Mygod My Helper . Keep My Hand
With Mercy Andwithyour Holybodies : 

 . Mohamad . Alia . Shabbir
 . Fatema

_They All Are Biggests And Honou
 . rables

 . Theworld Established For Them
 . Help Me By Their Names

 ! نم راک  ددم  يا  نم !  ادخ  فطل  يا 

دوجو جنپ  نیا  ریگب ،  ارم  تسد  مالـسلا  مهیلع  همطاف  و  ریبش ،  ربش ،  ایلیا ،  دمحم ،  سدقم  تاوذ  لیفط و  هب  دوخ و  تمحرم  فطل و  هب 
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تسا .  هدش  اپ  رب  نانآ  يارب  يایند  مامت  دنتسه و  مارتحالا  بجاو  رت و  تمظع  اب  همه  زا  سدقم 
يامرف .  ددم  ارم  ناشمان  هطساو  هب  اراگدرورپ 

(183  ) ییامن تیاده  تسار  هار  هب  ار  همه  یناوت  یم  وت 

 ! دنناوخب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد 

 ( مالـسلا هیلع  مدآ  هب  باطخ   ) ار وت  نم  دـندوبن  اهنیا  رگا  نایرـس :  نابز  هب   ( لاس 1895 هب  ندـنل  پاچ  سیردا ص 514 و 515   ) باتک
تسیچ ؟  اهنیا  مان  اراگدرورپ ،  مدرک  ضرع  ار  هام  هن  باتفآ و  هن  منهج و  هن  تشهب و  هن  نیمز و  هن  نامسآ و  هن  مدیرفآ و  یمن 

هیلط یلع ، )   ) ایلیا و  دمحم ، )   ) اطیلقراپ  : ) هتشون كرابم  مان  جنپ  نیا  مدید  متسیرگن  نوچ  رگنب ،  ضرع  قاس  هب  دیسر :  باطخ  مدآ  هب 
هداتسرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم و  زج  ییادخ  تسین  هک  دینک  حیبست  ارم  تاقولخم  سپ  نیـسح )   ) ریبش نسح ، )  ربش (  همطاف )  )

(184  . ) تسا نم 
تسا  حون  یتشک  لثم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لثم 

یـصخش هب  هدرواین و  دوجو  هب  يراوید  مالـسا  دوخ و  نایم  تیب  لها  ناوریپ  تسا  هدرک  لمع  تنـس  باتک و  تیب  لها  هب  ادـتقا  اـب  هعیش 
(185  . ) دنتخاسن ماما  هتخاسن  ماما  ادتقم و  ار  اهنآ  مالسا  هک  ار  یصاخشا  هدرکن و  ور  مالسا  زا  هناگیب 

هفینح و رب  یلو  تسین  مالـسا  اهنآ و  نایم  یلیاح  زرم و  هعیـش  مان  سپ  هداد  نامرف  تعیرـش  راذگ  ناینب  هک  دـنا  هدرک  ور  یناسک  هب  هکلب 
کلام هفینحوبا و  مالسا  دوخ و  نایم  دنرادرب  مالـسا  دوخ و  نایم  زا  ار  اهراوید  نیا  هک  تسا  مالـسا  قرف  رگید  هیلبنح و  هیعفاش و  هیکلام 

ناملکتم ناثدحم و  ناهیقف و  نیا  دنزاسن ،  لیاح  هلصاف و  ار  يرعـشا  نسحلاوبا  لبنح و  نب  دمحا  یعفاش و  سیردا  نب  دمحم  سنا و  نب 
شیب .  هن  دندوب  یمالسا  ناملکتم  ناثدحم و  ناهیقف و  رگید  دننام 

دمحا تشذگرد و  دودح 335  دلوتم و  يرجه  رد 270  يرعشا  نسحلاوبا  اریز  دوبن  نایم  رد  بهاذم  نیا  زا  یمالسا  لوا  نرق  هس  دودح 
هب افوتم  لاس 70 و  هب  دلوتم  هفینحوبا  هتفای و  تافو  رد 175  دلوتم و  لاس 95 رد  زین  تفای و  تافو  لاس 241  هب  دلوتم  رد 164  لبنح  نب 

تسا .  لاس 150 
نتم زا  هن  مالـسا  زا  ینامز  هلـصاف  هن   ( عیـشت اب  تسا  يواسم   ) اهنآ ییادـخان  تیالو و  تماما و  هب  فارتعا  تیب و  لـها  هب  ادـتقا  موزل  اـما 

(186  . ) تسا هناگیب  مالسا 
هک ره  تفاـی و  تاـجن  دـش  راوس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لـثم  نم  تیب  لـها  لـثم  دومرف :  ربمغیپ  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا 

دش .  قرغ  دومن  فلخت 
 ، هقرحملا قعاوصلا  ص 20 )   ) یبقلا رئاخذ  هلمج  زا  همالع  بتک  زا  روبزم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  نازیملا  ریـسفت  بحاص  یئابطابط  همـالع 

پاچ  ، ) یجنلبـش فیلات  راصبالا ،  رون  ص 307 ، )  یطویـس (  فیلات  ءافلخلا ،  خیرات   ( ص 150 و 84 هرهاق ،  پاچ   ، ) رجح نبا  فیلاـت 
تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  تفه  هماع و  زا  قیرط  هدزای  هب  ار  روکذم  ثیدح   ( ص 237  ) مارملا ۀیاغ  دیوگ :  یم  ص 114 )  رصم ، 

(187 . )
 . تسا هدش  لقن  نومضم  نیا  هب  ثیدح  هن  هعیش  قیرط  زا  تسا  هدش  هتفگ  خیرات  ياه  باتک  زا  یضعب  رد 

تسا تاجن  یتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تسا :  يورم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  زجاعملا  ۀنیدم  رد 
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 . ضرالا تاوامسلا و  نیز  ای  کب  ابحرم  يدج  لاقف ،  هدنع ،  اسلاج  بعک  نب  یبا  تیارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  تیتا  لاق 
(188)

 : دومرف دـید  ارم  نوچ  تسا  هتـسشن  وا  دزن  رد  بعک  نب  یبا  مدـید  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  دزن  هب  دـمیامرف :  یم 
تسا .  نیمز  اه و  نامسآ  تنیز  يا  ار  وت  داب  نیرفآ 

ضرالا و یف  وه  امم  مظعا  تاوامسلا  یف  یلع  نب  نیسحلا  نا  ایبن  قخلاب  ینثعب ،  يذلا  و  بعک ،  یبا  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
ةاجنلا .  ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا  شرعلا :  نیمی  نع  بوتکم  همسا 

رد یلع  نب  نیـسح  دومرف ،  ثوعبم  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  بعک ،  نب  یبا  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یتشک تیاده و  غارچ  نیسح  هک  تسا  هدش  هتشون  شرع  تسار  فرط  رد  وا  مسا  و  تسا ،  نیمز  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  اه  نامـسآ 

 . تسا ترخآ  ایند و  باذع  زا  یصالخ  تاجن  یتشک  دیآ  لصا  قح و  هب  هارمگ  رشب  وا  تکرب  زا  ینعی  تسا  تاجن 

تداهش یبایزرا  مود :  شخب 

هعیش نادنمشناد  رظن  لوا :  لصف 

تسا رتالاب  همه  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضف  نب  هللادبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  عیارـشلا  للع  رد  هرـس  سدق  قودص  خیش 
هک نآ  لاح  و  تسا ،  بئاصم  گرزب  زور  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زور  اروشاع  زور  دش  هچ  هللا ،  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  هک  يزور  تفگ و  عادو  ار  ناهج  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  يزور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تاـفو  زور 
رت گرزب  اهزور  نیا  بئاصم  هک  دـنک  یم  بجاو  تشگ  دیهـش  متـس  تبرـض  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  يزور  تفای و  تداهش 

دشاب ؟ 
دزن رد  هک  ءاسک  باحـصا  هک  اریز  مایا ،  عیمج  زا  تسا  رت  گرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زور  تبیـصم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ملاع دوج  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع  دمحم و  اهنآ  دنـشابن و  نت  جنپ  زا  نوزف  دنناگدیرفآ ،  نیرتهب  دـنوادخ 
نوچ دـندوب و  داش  رگید  نت  راهچ  ياقب  هب  نامدرم  درک  عادو  ار  ناهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  دوب  ناـشیا  دوجو  هب  طونم 
دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  دنتفای  یم  تیلست  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دوجو  هب  نامدرم  تفر  ایند  زا  مالسلااهیلع  همطاف 

هیلع نیـسح  لامج  هب  ناشمـشچ  مدرم  مالـسلا  هیلع  نسح  تداهـش  زا  دعب  دـندوب و  وا  ياج  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ، 
ترضح نآ  يراوگوس  رد  ار  مدرم  ات  دنامن  یقاب  ءاسک  باحـصا  زا  یـسک  دندناسر  لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  اما  دوب  مالـسلا 

نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  نانچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تداهش  یلو  دشاب  یکولـس  ریس و 
بئاصم نیرتگزرب  مایا و  نیرتگرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زور  تبیصم  هک  تساج  نیا  دنشاب  هدرک  دیهش  ار  ناگمه  مالسلا  مهیلع 

(189  . ) تسا
تسا و بوغرم  حودـمم و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تهج  هب  هک  تسا  یتاقافنا  ماسقا  لـضفا  زا  ناوخ  هضور  هفیاـط  هب  لاوما 

(190  . ) دنا هدومرف  هدعو  میظع  باوث  نآ  يارب 

؟  تسیچ اروشاع 
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درک :  ضرع  دوخ  تاجانم  رد  هللا  میلک  یسوم  هک  هدرک  تیاور  نیرحبلا  عجم  باتک  رد  هللا  همحر  یحیرط 
هد تهج  هب  دیـسر :  باـطخ  ( 191 ( ؟  يداد تلیـضف  اـه  تما  رگید  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  ببـس  هـچ  هـب  اراـگدرورپ ! 

تلصخ .  هد  نآ  درک :  ضرع  تلصخ 
نآرق تعامج ،  هعمج ،  داهج ،  جح ،  هزور ،  تاکز ،  زامن ،  دیـسر :  ادن  دنک ؟  لمع  نآ  هب  لیئارـسا  ینب  هک  منک  رما  نم  ات  تسا  مادک 

اروشاع .  ملع ،  ، 
يرادازع هیثرم و  دمحم و  طبس  رب  ندرک  یکابت  نتسیرگ و  دیسر :  ادن  تسیچ ؟  اروشاع  اراگدرورپ ،  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

مالسلا .  هیلع  هللادبعابا  ینعی  مولظم ،  نآ  تبیصم  رب 
مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هودنا  ندیشک و  هآ  باوث 

يو هودنا  تسا و  حیبست  دشاب  نیگمغ  ام  تیمولظم  يارب  هک  یسک  ندیشک  هآ  هدومرف :  بلغت  نب  نابا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
 . دوش هتشون  الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  دیاب  دومرف :  هاگ  نآ  تسادخ  هار  رد  داهج  ام  رس  نتشاد  ناهنپ  تسا و  تدابع  ام  يارب 

بآ ندیشون  زا  سپ  نیسح  ماما  لتاق  رب  نعل  باوث 

تفرگ و ار  وا  هیرگ  دیـشونب  نوچ  تساوخ  بآ  مدوب ،  هللادـبع  یبا  دزن  تفگ :  یقر  دواد  زا  دوخ  دانـسا  هب  هیولوق  وبا  زا  لصتم  دنـس  هب 
دش .  رپ  کشا  زا  شنامشچ 

نعل دنک و  مالسلا  هیلع  نیسح  دای  هک  دشونن  بآ  يا  هدنب  چیه  ار ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  دواد ،  يا  دومرف :  هاگ  نآ 
الاب ار  وا  ماقم  هجرد  رازه  دص  دنک و  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  دص  دسیون و  هنسح  رازه  وا  يارب  یلاعت  يادخ  هک  نآ  رگم  دتسرف  وا  لتاق  رب 

دنادرگ .  لاحشوخ  مرخ و  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  دشاب  نانچ  درب و 
دشون  یم  بآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بآ ندیـشون  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ندروآ  دای  هب  نامیا  ياه  تمالع  زا  یکی  دسیون :  یم  هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خـیش 
دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  يارب  هکلب ،  تسین  یسک  همه  يارب  بلطم  نیا  تسا و 

مالسلا . )  هیلع  نیسحلا  ترکذ  الا و  ادراب  ءام  تبرش  ام  ینا 
مالسلا .  هیلع  نیسح  دمآ  مدای  هب  هک  نآ  رگم  مدیماشاین  درس  بآ  نم 

هموعدب .  هانیع  تق  رورغا  ربعتسا و  دق  هتیار  هبرش  املف  ءاملا  یقستسا  اذا  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دنع  تنک 
نامشچ ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  مدید  دومرف  لیم  ار  نآ  هک  نیمه  دیماشآ ،  مدیبلط و  بآ  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد 

دش .  کشا  قرغ  شکرابم 
دنع طح  و  هنـسح ،  فلا  هلئام  هل  هللا  بتک  الا  هلتاق  نیـسحلا و  رکذف  ءاملا  برـش  دـبع  نم  امف  نیـسحلا ،  لتاق  نعل  دواد !  ای  یل :  لاق  مث 

داوفلا .  جلث  همایقلا  موی  هللا  هرشح  و  همسن ،  فلا  هئام  قتعا  امکف ،  هجرد ،  هلا  هئام  هل  عفر  و  هئیس ،  فلا  هئام 
دنوشن .  هجوتم  نامشد  تساوخ  یم  یلو  هدوب  رایسب  ترضح  یگنشت 

تسا يدیدش  یگنشت  ببس  هب  دیآ  یم  مدای  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مماشایب  بآ  نم  تقو  ره  دیامرف :  یم  قداص  ماما  هک  نیا  يراب 
دش .  البم  نآ  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اماما  هک 

یگنـشت زا  هک  دوش  یم  هنـشت  ناـنچ  تفگ :  داد  ربخ  مدآ  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  ترـضح  یگنـشت 
دنیب .  یمن  ار  نامسآ  شمشچ 

شنامشد تساوخ  یمن  یگنتشت  زا  تدش  نیا  تلاح و  نیا  هب  یلو  دوب  هدش  حورجم  یگنشت  زا  شنابز  هک  دوب  هدش  هنشت  نانچ  ترضح 
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نآ رد  تارف  طش  یلقن  هب  هانب  ای  هوب  ترضح  کیدزن  تارف  طش و  زا  يرهن  نوچ  دندیمهف ،  نانمشد  یلو  تسا  هنشت  ترضح  هک  دننادب 
نامز

تسا .  هدید  یم  ار  طش  ترضح  هک  يروط  هب  هدوب  کیدزن 
هللا ال ةایحلا و  هنوطب  ناک  تارفلا  یلا  رظنت  الا  نیسح :  ای  تفگ :  یملاظ  تسا ،  هنشت  ترـضح  هک  دندمیهف  درک  نآ  هب  یهاگن  ترـضح 

(192  ) اشطع تومت  وا  هقوذت 
هدب  شبآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 : دومرف ترضح  هداتفا ،  تخرد  هیاس  ریز  رد  یصخش  مدید  هکم  هار  رد  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  رفسمه  نم  دیوگ :  یم  يوار 
تـسا هداتفا  یگنـشت  زا  تسا و  ینارـصن  هللا ،  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع  متفر  مدش و  هدایپ  دیوگ  یم  شداب  هداتفا  یگنـشت  زا  ادابم  ورب 

رفاک هب  ملسم  دراد ،  رجا  دهدب  بآ  ناملـسم  هب  ناملـسم  سپ  دراد  باوث  ینارـصن  نیا  هب  نداد  بآ  دومرف :  ترـضح  هدب  شبآ  دومرف : 
 . دشاب باذع  فیفخت  ولو  رفاک  هب  باذع  هانگ و  فیفخت  ولو  ملسم  هب  رفاک  داد ،  رجا 

تاناویح هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفوطع 

تسا هنـشت  هبرگ  تسا  مولعم  دومرف :  درک  هاگن  بآ  هب  تشذگ و  هار  زا  يا  هبرگ  دوب ،  وضو  لوغـشم  هلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
(193  . ) درک مامت  ار  وضو  هبرگ  بآ  هدنام  سپ  زا  ترضح  دروخ و  بآ  هبرگ  تشاذگ  هبرگ  دزن  ار  بآ  تشاذگ و  ار  وضو 

تسا هدنز  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رازه را  رتدب  ار  هیما  ینب  همه  دیزی و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نطاب  رد  اما  تشک  ار  شراصنا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دیزی  رهاظ  رد  يرآ 
تشک .  زور  ره  دبا و  ات  ار  شموق  وا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشک و  زور  کی  ار  اهنآ  دیزی  تشک ،  نتشک  هبترم 

دـنا و هدرک  كرد  زین  یمالـسا  ریغ  لـلم  یتـح  ار  هفـسلف  نیا  تسا  گرزب  نتـشک  مادـک  رترب و  يزوریپ  هبلغ و  مادـک  مسرپ :  یم  وـت  زا 
(194  . ) تسا هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  نییرام  ویسم  یناملآ  قرشتسم 

قح رایعم  اه و  تلم  اه و  تضهن  هحولرس  وا  بتکم  هکلب  تسین ،  برع  صوصخم  رگید  زورما  اما  دوب  برع  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دراد .  یم  تسود  رتشیب  برع  زا  ار  وا  مجع  تسا و  لطاب  و 

(195  . ) تسا هدرمش  گنن  دوخ  يارب  ار  شباستنا  هدرک و  درط  ار  وا  برغم  ات  قرشم  زا  برع  دوب ،  برع  هاشداپ  هک  دیزی  ماما 

وت رب  نیرفآ 

قشع ربهر  يا  وت  دای  اه  هرطاخ  رد  زاب 
تسا هتخورفا  یگدازآ  شکرس  هلعش 

تا یگنادرم  تمه  رب  وت و  رب  ناهج  کی 
تسا هتخود  ناج  هدید  بلط  قوش و  رس  زا 

ناهج خیرات  هحفص  رد  ووت  راکیپ  شقن 
بش لحاس  زا  رحس  غورف  وچ  دشخرد  یم 

ییوج تقیقح  راکیپ  يدازآ و  مسر 
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دوب وت  نییآ  هدنبات  هحفص  اج  همه 
دشخب یتایح  مالسا  تلم  رب  هچنآ 

دوب وت  نینوخ  تضهن  هفطاع و  شبنج 
دازآ هدنب  زا  دوش  ناهج  وت  نوخز  ات 

يداد ياج  دوخ  یناسنا  هدیا  رس  رب 
فرش  يدرم و  ییوج و  قح  هبعک  هر  رد 

يداد نابرق  ود  داتفه و  هک  وت  رب  نیرفآ 
قشع یگدازآ و  ربهر  يا  وت  نابرق  هب  ناج 

دورف درواین  میلست  رس  تناور  هک 
كاپ يزابناج  هنادرم و  يراکادف  ناز 

 . دورد وت  يافو  قشع و  رب  وت و  رب  نادواج 

تداهش زا  سپ  نانمشد  یگزره 

ندب شنارای  ماما و  تداهش  زا  سپ  هک  تسا  یلـصف  راوشاع  سدقم  تضهن  ینیـسح و  مایق  نداتفا  شیپ  للع  لماوع و  نیرتمهم  زا  یکی 
دنتسناوت ات  نانمشد  دش  یفرعم  ایند  هب  مایق  نیا  ریگد  يوس  زا  البرک  نادیهش  ییوس و  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـسا  اب  دش و  همیمض 

دندرب تراغ  هب  ار  ناشیاه  سابل  دندرک  نایرع  ار  ادهـش  ياه  ندب  دـندرک  یگزره  راک  ندـش  مامت  مالـسلا و  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ 
هدیکشخ ياه  بل  رب  دندرک  یتشرد  يدنت و  هدیدغاد  نارسا  اب  دنتشارفا  رب  اه  هزین  يالاب  ار  اهرـس  دندیبوک ،  اه  بسا  مس  ریز  ار  اه  ندب 

لها ناریـسا  اما  درک  تکرـش  اه  یگرزه  نیا  رد  دیزی  صخـش  تفای و  همادا  ماش  ات  دش و  عورـش  البرک  زا  اه  یگزره  نیا  دندز ،  بوچ 
دنتفگ و نمـشد  ییاوسر  شیوخ و  يزوریپ  زا  نخـس  دنتفر  اج  ره  هب  دنا  هدـیدن  یتبیـصم  چـیه  ایوگ  هک  نانچ  يراوگرزب  لامک  اب  تیب 

نمشد بایماک و  زارفارـس و  ار  دوخ  نانآ  دندید ،  یم  زورپپ  ار  نانمـشد  هتفر و  نایم  زا  هدروخ و  تسکـش  ار  اهنآ  مدرم  همه  هک  يزور 
(196  . ) دندرک یم  یفرعم  یخیرات  ياوسر  تخبدب و  ار  رورغم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياقب  زار 

ناسنا نویلیم  هدص  تاساسحا  اه و  بلق  کلام  شا ،  هنامرهق  تداهش  هطساو  هب  ردقیلاع و  تیصخش  هطـساو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نزخم نیا  زا  دنناوتب  یبهذم -  نانارنخس  ینعی  دندش -  هدرامگ  یحور  یساسحا و  ردقنارگ  میظع و  نزخم  نیا  رب  هک  یناسک  رگا  تسا 

 . دوش یم  حالصا  ناهج  دننک ،  حیحص  يرادرب  هرهب  ینیسح  میظع  حور  اب  اه  حور  ندرک  گنر  مه  ندرک و  لکش  مه  تهج  رد  میظع 
قمع رد  رگید  يوـس  زا  دوـش و  یم  تیاـمح  قـطنم  هیحاـن  زا  تـسا و  یقطنم  یفرط  زا  شتـضهن  هـک  تـسا  نـیا  نیـسح  ماـما  ياـقب  زار 

دنا هداد  ار  اهروتسد  نیرت  هنامیکح  دنا ،  هدرک  هیصوت  تخس  نیسح  ماما  رب  هیرگ  هب  هک  راهطا  همئا  تسا  هتفای  هار  فطاوع  تاساسحا و 
رب هک  یهورگ  هکنآ  طرش  هب  منک  یم  رارکت  دنک  یم  دراو  مدرم  ناج  قامعا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  هک  تساه  هیرگ  نیا 

(197  . ) دننک يرادرب  هرهب  هنوگچ  دننادب  دنا  هدش  هدرامگ  میظع  نزخم  نیا 

دیریگب تربع  دیزی  زا 
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ۀلبزم .  ۀیواعم  نب  دیزی  ربق  امظعم و  امرح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  حیرض  نوک  نم  مظعا  راصبالا  یلوال  ةربع  يا  و 
زور نآ  دیزی  تسا و  رت  لالج  اب  گرزب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مرح  هک  نیا  زا  رتگرزب  تریـصب  نابحاص  يارب  یتربع  هچ 

تسا .  هلبزم  يو  ربق  هدنامن و  یقاب  وا  زا  يراثآ  یلو  دوب  بحاص  ار  يرهاظ  تنطلس 
نآ رد  مه  وا  دنام  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  اهنت  اهنآ  زا  دنتـشذگ و  دوخ  زا  ادخ  ياضر  يارب  همه  شنادنرزف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

(198  . ) دندش شخپ  ایند  رد  داد و  تکرب  راوگرزب  نآ  دالوا  هب  دنوادخ  تحلصم  دوب ،  ضیرم  نامز 

راوتسا وت  مایقز  نید  خاک  يا 

دوب هتشگ  هریت  متس  ملظ و  دود  دز  ایند 
دوب هتسکش  یهلا  نید  مسر  قح و  نییآ 

رهد ناتریس  دب  شکرس  سفن  نایغط 
دوب هتسسگ  تلادع  قح و  نید  دنویپ 

نامسآ هب  تلذم  رابغ  شکمشک  نیز 
ناهن دش  مالسا  هرهچ  تفر و  یم 

شربمیپ ادخ و  مکح  هب  لمع  دش  كورتم 
نامدرم دنربب  قح  نادرم 

نید زرم  نابهگن  تساخ  ياپ  هب  هگان 
نیبم یهارمگ  هناخ  تخاس  هناریو 
زونه ناهج  رد  وا  هنادواج  گنهآ 

نینط دنکفا  یمه  راگزور  شوگ  رد 
راوتسا وت  مایقز  نید  خاک  يا 

رادیاپ هدیدرگ  وت  دوجو  زا  مالسا 
دنلب تمچرپ  دوب  تانیاک  قرف  رب 

راگزور تساپ  هب  هک  ات  هشیمه  یتسه 
یفشک تجح 

تّنس لها  نادنمشناد  رظن  مود :  لصف 

ناتسکاپ روشک  سسوم  حانج  یلع  دمحم  - 1

هدیقع هب  دوش ،  یمن  ادیپ  ناهج  رد  داد  ناشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  رتهب  تماهـش  يراکادف و  تعاجـش و  زا  يا  هنومن  چیه 
 . دنریگب قشمرس  شبتکم  زا  دننک و  يوریپ  دومن  نابرق  قارع  نیمزرس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهش  زا  دیاب  ناهج  ناناملسم  مامت  نم 

ننست لها  فورعم  هدنسیون  دنمشناد و  یلئالع  هللادبع  - 2
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 ، تایح ندش و  هدنز  زور  یتشاد :  زور  کی  اهنت  نیـسح  يا  وت  یلو  گرم ،  زور  ندش و  هدنز  زور  دراد :  زور  ود  یگدنز  رد  سک  ره 
يداهن .  شیوخ  سدقم  نامرآ  گرزب و  فده  كاپ و  هدیقع  رس  رب  ار  دوخ  نیریش  ناج  وت  يدرمن ،  زگره  وت  اریز 

(199  . ) يا هدنز  مه  وت  تسا  هدنز  ناهج  رد  مالسا  تقیقح و  قح و  ات  لیلد  نیمه  هب 

یندم دومحم  دمحم  خیش  نخس  - 3

دیوگ :  یم  ره  زا  هاگشناد  تعیرش  هدکشناد  سیئر  داتسا و  یندم  دومحم  دمحم  خیش 
دوخ تسا  هتسب  نآ  رب  ار  هار  وس  راهچ  زا  لطاب  هتسکش و  رپ  لاب و  دید  ادخ  هار  نادهاجم  هتسجرب  هنومن و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تخادنین .  ریز  هب  رس  تلذ  میب و  زا  زگره  هک  تسا  یلد  ریش  ماما  نآ  رسپ  توبن و  تخرد  خاش  هک  دید  ار 
ار وا  شلد  قامعا  زا  ییادص  تسا  هدش  هتـساوخ  وا  زا  اه  یکیرات  نیا  ندرب  نایم  زا  0 و  ودنا نزح و  نیا  ندرک  فرطرب  هک  دید  ار  دوخ 

لطاب ار  لطاب  رهاظ و  ار  قح  فرطرب و  ار  اـه  یکیراـت  وت  دـج  اـب  ادـخ  یتسه  دـیادش  نیا  عفر  يارب  ربمغیپ ،  رـسپ  يا  وت  درک :  یم  ادـن 
 ( حتفلاو هللا  رصن  ءاج  اذا   ) دش لزان  هیآ  نیا  وا  رب  ات  تخاس 

لیلذ ار  ناکرـشم  ياه  ندرگ  اـت  تفرن  ماـین  رد  هک  دوب  يا  هدـنرب  ریـشمش  ناـمه  وت  ردـپ  دـندش  دراو  ادـخ  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم  و 
تخاس .  دیحوت 

متـس یغب و  يدیلپ  زا  ار  نیمز  نک و  عفد  ار  ناراک  متـس  و  نک ،  تیایمح  ادخ  نید  زا  نک و  ناهج  تدج  ردپ و  دننام  هللادـبعابا  دزیخرب 
زاس .  كاپ 

دنتشگ .  رهاچیب  نانز  هویب  نامیتی و  لافطا و  ارقف و  ناوناب و  دنا و  هدش  راوخ  وت  باحصا  نادناخ 
يارب یـسک  هچ  و  يزاـسن ؟  فرطرب  وت  رگا  دزاـس  یم  فرطرب  ار  متـس  ملظ و  راـشف و  یناـشیرپ و  يراـتفرگ و  همه  نیا  یـسک  هچ  سپ 

نیا هب  ار  وا  هک  دینـش  یم  شلد  قامعا  زا  ار  اهادـص  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییوگ  ینکن ؟  مایق  وت  رگا  دـنک  یم  مایق  تما  تاـجن 
دیزرو .  یم  رارصا  وا  هب  زور  بش و  و  درک ،  یم  ادن  رثوم  يادن 

یم دنتشاد و  یم  زاب  مایق  زا  ار  وا  هک  یناسک  هب  تشادن و  ادص  نیا  تباجا  ادن و  نیا  هب  خساپ  زج  يا  هراچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ 
ردک مایق  ادخ  رما  هب  هک  دوب  يدهاجم  وا  اریز  تشادن ،  زاب  ادخ  هار  رد  داهج  زا  ار  وا  نمـشد  تواسق  تدش و  درکن و  یتافتلا  دندناسرت 

يدـحا ـالا  اـنب  نوصبرت  لـه   ) دوب تفارـش  شیارب  لاـح  ود  ره  نوچ  روـصنم ،  اـی  دـشاب  بوـلغم  رهاـظ  هب  هک  تشاد  تواـفت :  شیارب  و 
(200  () نیینسحلا

شیادخ دزن  رد  تاجرد  نیرت  گرزب  هب  وا  دش و  راتفرگ  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  هب  نمشد  دش و  دیهش  قح  ادخ و  هار  رد  وا  سپ 
(201  () نیحلاصلاو ئادهشلا  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم   : ) دش راگتسر 

تنس لها  هدنسیون  - 4

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  رـصع  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رـصع  عاضوا  طیارـش و  هک  نآ  زا  سپ  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یکی 
دیوگ :  یم  هداد  حرش 

تعیب رگا  و  دنک ،  تعیب  دیزی  اب  ماما  دوبن  نکمم  اریز  دوش ،  هتـشک  دنچ  ره  دـنکن و  تعیب  دـیزی  اب  دوب  مزاع  ماما  مییوگب  میناوت  یمن  ام 
دنا :  هتفگ  هک  تساج  نیا  زا  تفای  یم  تصرف  نید  رییغت  يارب  وا  دندرمش و  یم  قح  هب  ماما  ار  وا  مدرم  درک و  یم 

مالسلا .  هیلع  نیسحلا  لتقب  الا  هیما  ینب  هلود  ناکرا  تلزلزت  ام  هدلو و  هلهاو و  هسفنب  هدج  نید  يدف  نسحلا  نا 
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هب رگم  دـشن  لزلزتم  هتیما  ینب  تلود  ناکرا  درک و  شدـج  نید  يادـف  ار  شیوخ  دالوا  لـها و  دوخ و  ناـج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی : 
مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  نتشک 

دیوگ :  یم  رگید  ياج  رد  هدنسیون  نیمه 
هک دش  يا  هدنشک  درد  ماما  نتشک  دناسرن و  نایاپ  هب  ار  لاس  دنچ  تصش و  دییاپن و  يرید  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  هیما  ینب  تلود 
نآ اب  مدرم  ياه  شوگ  اه و  لد  هک  دوب  يدایرف  ماما  یهاوخنوخ  درک و  كاله  ار  نانآ  ماجنارـس  ات  تفرگ  اج  نانآ  تموکح  مادـنا  رد 

دش .  یم  حتف 
اب یتح  ایآ  و  دـنک ؟  دـیدرت  مایق  نیا  ترورـض  رد  دـناوت  یم  یـسک  ایآ  ماما ،  ماقم  هظحالم  لوصا و  عاضوا و  حـلاصم و  نیا  هب  هجوت  اب 

دهد .  ماجنا  راک  تبقاع  ینیب  شیپ  اب  درک  ارجا  هک  ار  يا  همانرب  نیمه  ماما  هک  دراد  یلاکشا  تماما  ماقم  زا  رظن  عطق 
 : هک مینک  ادا  رییغت  نیا  هب  تسا  نکمم  میرادن  یظفل  ثحب  میرامـشب ،  فده  ای  مییوگب  مایق  جیاتن  ار  راثآ  دیاوف و  هک  دـنک  یمن  توافت 

لوبق ماـیق و  فدـه و  راـثآ ،  دـیاوف و  نیا  مییوگب :  تسا  نکمم  تسا و  تداهـش  هب  ماـما  فـیلکت  دـبعت و  تمکح  راـثآ ،  دـیاوف و  نیا 
(202  . ) تسا تداهش 

متیخومآ  نیسح  زا  نآرق  زمر 
تسب دوجوملا  وه  اب  نامیپ  هک  ره 

تسرد دوبعم  ره  دیق  زا  شندرگ 
تسین هدنب  ناملسم  ار  هللا  يوس  ام 

تسین هدنکفا  شرس  ینوعرف  دزن 
دوش دابآ  وش  داش  دیوگ  لقع 

وش دازآ  دوش ،  هدنب  دیوگ  قشع 
تسا تیرح  ناج  مارآ  ار  قشع 
تسا تیرح  نابراس  ار  شا  هقان 

لوتب روپ  ناقشاع  ماما  نآ 
لوسر ناتسبز  يدازآ  رورس 

ردپ هللا  مسب  ياب  هللا  هللا 
رسپ دمآ  میظع  حبذ  ینعم 
لمعلا ریخ  دازرهش  نآ  رهب 

لمجلا معن  نیلسرملا  متخ  شود 
بانج ناویک  نآ  تما  نایم  رد 

باتک رد  هللا  وه  لق  فرح  وچمه 
تخیسگ نآرق  زا  هتشر  تفالخ  نوچ 

تخیر ماک  ردنا  رهز  ار  تیرح 
ممالا ریخ  هولج  رس  نآ ،  تساوخ 
مرک زا  ناراب  هلبق  باحس  نوچ 

تفر دیراب و  البرک  نیمز  رب 
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تفر دیراک و  اه  هناریو  رد  هلال 
درک دادبتسا  عطق  تمایق  ات 

درک داجیا  نمچ  وا  نوخ  جوم 
رگا يدوب  تنطلس  شیاعدم 

رفس ناماس  نینچ  اب  يدرکن  دوخ 
دعت ارحص ال  گیر  نوچ  نانمشد 

ددع مه  ( 203  ) نادزی هب  وا  ناتسود 
دوب لیعامسا  میهاربا و  رس 

دوب لیصفت  ار  لامج  نآ  حرش 
سب تسا و  نید  تزع  رهب  غیت 

سب تسا و  نییآ  ظفح  وا  دصقم 
درک رارسا  نیا  ریسفت  وا  نوخ 

درک رادیب  ار  هدیباوخ  تلم 
دیشک نوریب  نایم  زا  لا  نوچ  غیت 
دیشک نوخ  لطاب  بابرا  گر  زا 

میتخومآ ارحص  رد  هللا  الا  شقن 
میتخودنا اه  هلعش  وا  شتآز 

تفر دادغب  رف  ماش و  تکوش 
تفر داب  رب  مه  هطانرغ  تلود 
زونه نازرل  شا  همیخ  زا  ام  ات 

زونه نامیا  وا  ریبکت  زا  هزات 
ناگداتفا رود  کیپ  يا  ابص  يا 

(204  ) ناسر وا  رازم  رب  ار  ام  کشا 

ناملسم ریغ  نادنمشناد  رظن  موس :  لصف 

نیون دنه  راذگناینب  يدناگ  امتاهم  - 1

هب البرک  ناـنانامرهق  یگدـنز  خـیرات  رد  دوخ  راد  هنماد  تاـعلاطم  زا  هک  ار  يا  هجیتن  اـهنت  ما  هدرواـین  يا  هزاـت  بلط  دـنه  مدرم  يارب  نم 
یلع نب  نیـسح  هک  میاـمیپب  ار  یهار  ناـمه  دـیاب  میهد  تاـجن  ار  دـنه  میهاوـخب  رگا  مدرک و  میدـقت  دـنه  تلم  هـب  مدوـب  هردوآ  تـسد 

(205  . ) دومیپ مالسلاامهیلع 

دیوب م .  ل .  - 2

نیمه رثا  رد  دـنا و  هتـشاد  تسود  ار  یناور  تماهـش  بلق و  یگرزب  حور و  تمظع و  یلد و  رپ  تارج و  هشیمه  رـشب  دارفا  نورق  یط  رد 
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مورـسم نم  نیـسح و  ماما  تمظع  دوب  نیا  تماهـش و  دوب  نیا  دوش  یمن  ملـست  داسف  ملظ و  يورین  هب  زگره  تلادع  يدازآ و  هک  تساه 
زا لاس  هک 1300  دـنچ  ره  ما ،  هدرک  تکرـش  دـنیوگ و  یم  انث  لد  ناج و  زا  ار  میظع  يراکادـف  نیا  هک  یناسک  اـب  يزور  نینچ  رد  هک 

(206  . ) تسا هتشذگ  نآ  خیرات 

ییاکیرمآ خروم  کینوریا  نتگنشاو  - 3

ییاوشیپ و تیلووسم  نکیل  دشخب ،  تاجن  دـیزی  هدارا  هب  ندـش  میلـست  اب  ار  دوخ  یگدـنز  هک  دوب  نکمم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب 
هب يراشف  یتحاران و  ره  لوبق  يارب  ار  دوخ  يدوز  هب  وا  دسانـشب  تفـالخ  ناونع  هب  ار  دـیزی  وا  هک  داد  یمن  هزاـجا  مالـسا  شخب  تضهن 

هدـیتفت ياه  گـیر  يور  رد  کـشخ و  نیمزرـس  نازوس  باـتفآ  ریز  رد  تخاـس  هداـمآ  هیما  ینب  لاـگنچ  زا  مالـسا  نتخاـس  اـهر  روظنم 
(207  . ) نیسح يا  نم ،  راوسهش  يا  تعاجش و  هنومن  يا  ناولهپ و  يا  تسا  ریذپانانف  نیسح  حور  ناتسبرع 

سمیج کیردرف  رس  - 4

دنریذپان و رییغت  هک  دراد  دوجو  تبحم  محرت و  تلادع و  يدبا  لوصا  ایند  رد  هک  تسا  نیا  رگید  دیهش  ناولهپ  ره  نیـسح و  ماما  سرد 
دنام دهاوخ  رادیاپ  یقاب و  ایند  رد  هشیمه  لوصا  نآ  دیامن  يراشفاپ  نآ  هار  رد  رشب  دنک و  تمواقم  يدب  هاگ  ره  هک  دناسر  یم  نینچمه 

(208 . )

نوارب دراودا  روسفرپ  - 5

یکاپ دنناوت  یمن  زین  ناناملسم  ریغ  یتح  ددرگن ؟  ملا  نزح و  اب  هتشغآ  دونـش  یم  نخـس  البرک  هرابرد  یتقو  هک  دوش  یم  ادیپ  یتیلقا  ایآ 
(209  . ) دننک راکنا  ار  تفرگ  ماجنا  نآ  ياول  تحت  رد  یمالسا  گنج  نیا  یحور 

روهشم خروم  نوبیگ  - 6

نوخ بلق  يرادـیب  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرم  روآ و  نزح  هنحـص  حرـش  فلتخم  ياه  نیمزرـس  رد  رـشب و  هدـنیآ  نورق  یط  رد 
 . دش دهاوخ  ناگدنناوخ  نیرتدرس 

زنکید زلراچ  - 7

هارمه هب  شلافطا  نانز و  نارهاوخ و  ارچ  ممهف  یمن  نم  دوب  دوخ  ییایند  ياه  هتساوخ  هار  رد  گنج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روظنم  رگا 
(210  . ) درک يراکادف  مالسا  رطاخ  هب  اهنت  وا  هک  دنک  یم  مکح  نینچ  لقع  سپ  دندوب ؟  وا 

نییرام ویسم  -8

دیوگ :  یم  نییرام  ویسم  نینچمه 
اب مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  تشادن  تسایر  تنطلـس و  دصق  ادبا  تفر و  هاگلتق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نیا  رب  لیلد  نیرتگزب 

بابـسا يدوجوم  مدع  اب  هک  تسناد  یم  دوب  هدومن  لصاح  هیما  ینب  اب  تلتاقم  رد  ردارب  ردپ و  دـهع  رد  هک  هبرجت  تسایـس و  ملع و  نآ 
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دوخ ندش  هتـشک  زا  ییوگ  شیپ  ردپ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنآ  رگید  تسین .  نکمم  وا  اب  تمواقم  دـیزی  رادـتقا  همه  نآ  دوخ و 
عمج هب  مور و  یم  ندـش  هتـشک  يارب  نم  هک  تفگ  یم  دـنلب  زاوآ  هب  هدرپ  یب  درک  تکرح  هنیدـم  زا  هک  مه  یتعاـس  نآ  زا  دوـمن و  یم 

دنریگ و ار  وا  یهارمه  كرت  هدرک  تعیب  وا  اب  لام  هاج و  عمط  هب  سک  ره  هک  درک  یم  نایب  تجح  مامتا  ضحم  ار  نیمه  دوخ  ناهارمه 
 . مراد شیپ  رد  هاگلتق  هار  نم  دوب :  نیا  شنابز  درو 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يراکادف  ییاپورا و  ققحم  - 9

تسا هتسباو  هک  تفگ  دیاب  یماما  هدزاود  هعیـش  بهذم  رد  هعلاطم  يارب  دراد  دوجو  يزکرم  هسنارف  گروبـسارتسا  رد  میتفگ :  هک  نانچ 
دننک یم  راک  زکرم  نیا  رد  هک  ینادنمـشناد  زا  کی  چیه  تسا و  هنابطاود  زکرم  نآ  نادنمـشناد  ععلاطم  يارب  رت  گرزب  بهذـم  کی  هب 

هب قشع  لوا  تسا :  زیچ  ود  دـننک  هعلاطم  هعیـش  بهذـم  رد  هک  هدرک  راداو  ار  اـهنآ  هچنآ  دـننک  یمن  تفاـیرد  شاداـپ  اـی  دزم  یـسک  زا 
ره دنتسه و  یملع  ياهوتیتسنا  هب  هتـسباو  نادنمـشناد  ای  هاگـشناد  ناداتـسا  اهنآ  مه  هک  نیا  مود  یماما .  هدزاود  هعیـش  بهذم  رد  هعلاطم 

دنریگ .  یم  هجیتن  ناشراک  تفرشیپ  يارب  دوخ  هعلاطم  زا  مادک 
لاس 61 مرحم  مهد  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  هک ،  هداد  ناشن   ( یلیرباگ وکـسیسنارف   ) زکرم نآ  نادنمـشناد  زا  یکی 

تاغیلبت مظعا  تمسق  هدوب و  هعیش  بهذم  هعسوت  یلصا  یلماوع  زا  دمآ و  دهاوخ  نآ  هلابند  دش و  هتفگ  اج  نیا  ات  هک  یحرـش  هب  يرجه 
تسا .  هدوب  راوتسا  ناتسود  نادنواشیوخ و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  یگنوگچ  يانبم  رب  هیوب  لآ 

لآ ناطلس  دیوگ :  یم  هعیش  بهذم  هعسوت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک  رثا  هب  عجار  مر  هاگـشناد  داتـسا  یلیرباگ  وکـسیسنارف 
رثوم نآ  تاغیلبت  نآ  دندوب و  هداد  رارق  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  عیاقو  ساسا  رب  هعیش  بهذم  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  تاغیلبت  هیوب 

(211  . ) دنوش لسوتم  روز  هب  هک  دندیدن  يوررض  هیش  بهذم  هعسوت  يارب  اهنآ  هک  دوب 
تسا نید  هاش  لتق  هفسلف  گرزب 

تسا نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  هک 
تسا يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیسح 

تسا نیئآ  مارم و  شنینچ  هک  یسک  اشوخ 
ورب ملظ  ریز  هب  ین  یسک  هب  نک  ملظ  هن 

تسا نید  قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک 
تسود يا  دب  هچ  يو  یلاع  دصقم  هک  نیبب 

تسا نیکمت  هاج و  زع و  ببس  نآ  كرد  هک 
دیآ نوخ  يوب  هدازآ  مدرم  كاخز 

(212  ) تسا نیا  يوریپ  راثآ  هعیش و  ناشن 

فزوج رتکد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدوجو  راثآ  - 10

باتک رد  هدرک و  همجرت  هسنارف  تغل  هب  رـشتنم  یبرع  باـتک  نیدـنچ  هک  1867 م )  م :   ) يوسنارف فورعم  قرـشتسم  فزوج  ونیر  رتکد 
زا مسارم  نیا  دیاوف  هب  هتشاگن و  ازع  ياه  تئیه  یناوخ  هضور  و  نولسملا )  مالسالا و   ) هدش همجرت  یبرع  هب  هک  ناناملسم  مالـسا و  دوخ 

ار هعیـش  بهذـم  ياـقب  تفرـشیپ و  هدرک و  هراـشا  دراد  هعیـش  هعماـج  رد  ناریا  هک  یتـیزکرم  لاـمک  تیبرت و  قـالخا و  تسایـس و  هبنج 
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تکوش و تیعمج و  مسارم  نیا  ظفح  اب  هک  هدرک  راهظا  هتسناد و  ءادهـشلادیس  يراوگوس  هب  طوبرم  دنه  لثم  طاقن  ضعب  رد  صوصخب 
دش .  دهاوخ  رتشیب  دنیآ  رد  هعیش  یقرت 

دیوگ :  یم  دنک  یم  فرص  ینیسح  يرادازع  يرازگرب  هار  رد  هعیش  هک  يرایسب  هوجو  فاقوا و  هب  هراشا  نمض  سانش  قرش  نیا 
دشاب یفراصم  ربارب  هس  دیاش  دراد  هعیـش  هک  یفراصم  دننک و  یمن  لام  لذب  یند  هب  توعد  غیلبت و  هار  رد  هعیـش  هزادنا  هب  رگید  بهاذم 

لیکشت زا  ار  مسارم  نیا  يرفن  کی  دشاب  مه  طاقن  نیرترود  رد  هعیش  رفن  کی  رگا  دننک و  یم  فرـصم  هار  نیا  رد  مالـسا  قرف  ریاس  هک 
رد هباـطخ  ظـعو و  ربـنم و  دزادرپ ،  یم  غـیلبت  توـعد و  هب  تقیقح  رد  دـنک و  یم  ارجا  هریغ  ماـعطا و  ارقف و  هب  قاـفنا  هضور و  سلاـجم 

دراد .  یصاخ  تیعقوم  فراعم  مولع و  هب  ندرک  انشآ  ماوع و  قالخا  شرورپ  اناوت و  ناگدنیوگ  ظاعو و  ابطخ و  تیبرت 
رظن ملاع  راطقا  رد  رگا  دنرتانشآ و  دوخ  بهذم  دیاقع و  هب  اه  هقرف  ریاس  زا  هعیش  ماوع  هک  یعون  هب  دوش  یم  حرطم  ربانم  رد  لئاسم  مامت 
يارب اهنآ  یگدامآ  هقرف و  نیرتشیب  هعیـش  تسین و  مهارف  يداـصتقا  یتعنـص و  یملع و  یقرت  هنیمز  هیـش  دـننام  يا  هعماـج  چـیه  رد  مینک 

تسا .  رتشیب  تیعمج  تبسن  هب  هعیش  نایم  رد  رگراک  دادعت  هکنانچ  تسا ،  رتشیب  دیدج  عیانص  مولع و  بسک 
يراوگوس مسارم  يرازگرب  هب  اـهنآ  ماـمتها  هدرک و  تفرـشیپ  توـعد  غـیلبت و  يورین  اـب  هکلب  هدربـن  شیپ  ریـشمش  اـب  ار  دوـخ  نید  هعیش 

مالـسلا هیلع  نیـسح  يازع  رد  اهنآ  اب  زین  نایدا  ریاس  سوبحم و  دونه و  زا  ییاه  هورگ  هکلب  ناناملـسم و  موس  ود  ابیرقت  هک  هدـش  بجوم 
(213  . ) دننک یم  تکرش 

رد مه  نارگید  هک  مسارم  سلاجم و  نیا  اب  هعیش  دوش  یم  رتشیب  قرف  ریاس  زا  هدنیآ  رد  هعیـش  تیعمج  مییوگب  تسا  نکمم  ساسا  نیا  رب 
يرثا نامه  نیا  دیامن و  غیلبت  نارگید  هب  ار  دوخ  بهذم  لوصا  دنک و  ذوفن  رگید  بهاذم  لها  للم و  رد  هتسناوت  دنیوج  یم  تکرـش  نآ 

دننک .  یم  وزرآ  رایسب  لاوما  فرص  اب  حیسم  نید  تفرشیپ  يارب  یبرغ  نارادمتسایس  هک  تسا 
تکوش و یترایز  داحتا و  رد  ار  رئاعـش  نیا  ریثات  دراگن و  یم  یحرـش  نآ  دـیاوف  ازع و  تاـمالع  اـه و  مچرپ  اـه و  تئیه  هب  عجار  سپس 

دیوگ :  یم  هدش  رکذتم  داحتا  لالقتسا و 
يراـی ار  مولظم  لـیام  تسا و  مولظم  رادـفرط  دوخ و  ترطف  عبط  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  تسا  هعیـش  دـیوم  هک  يرطف  یعیبط و  روما  زا 

تیمولظم دنسیون و  یم  ار  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  لیصفت  ناشیاهباتک  رد  هک  دنتسه  ییاپورا  ناگدنـسیون  نیا  دنک 
يرطف روما  نیا  ولج  دناوت  یمن  زیچ  چیه  ترفن  اب  رگم  دنرب  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يرگمتس  شباحصا و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

(214  . ) دوش هعیش  بهذم  تفرشیپ  عنام  دتسیاب و  رشب  ینادجو  كاردا  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  رد  یسیلگنا  مادام  راتفگ  - 11

نیا نآ  هصالخ  هک  هدمآ   ( دیهـش هس   ) ناونع اب  یـسیلگنا  دنمـشناد  مناخ  زا  یلـصفم  رایـسب  هلاقم  هسنارف  مهدزون  نرق  فراعملا  ةریاد  رد 
تقبـس يوگ  نازابناج  ناراکادف و  ریاس  زا  هک  دندرک  يراکادـف  يزابناج و  قح  هملک  يالعا  يارب  تیرـشب  خـیرات  رد  رفن  هس  هک  تسا 

دندوبر : 
نتآ .  رد  ینانوی  میکح  طارقس  لوا - 

(215  ) نطیسلف رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  مود - 
تسا :  هتشون  هاگ  نآ  ناناملسم  ربمغیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هداز  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  موس - 

مهم رت و  يوق  یسیع )  طارقس و  ینعی   ) رفن ود  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يراکادف  يزابناج و  تداهـش و  یگنوگچ  تالاح و  خیرات و 
دندش رضاح  دوخ  ناج  هیدفت  هب  قح  هار  رد  اهنت  حیسم  ترضح  طارقس و  اریز  دش  بقلم  ءادهشلادیس  هب  تهج  نیمه  هب  تسا ،  هدوب  رت 
تسد زا  هک  شنازیزع  نیرتزیزع  دش و  عقاو  نمشد  هرصاحم  رد  تیعمج  زا  رود  ینابایب  رد  درک  نطو  الاج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو 
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هار ینابرق  ار  اهنآ  همه  داتـسرف و  نمـشد  لباقم  دوخ  تسد  هب  هدرک  قح  يادـف  هدوب  رت  مهم  شدوخ  نداد  رـس  زا  اهنآ  زا  کـی  ره  نداد 
درادن هقباس  یخیرات  چیه  رد  هک  دوب  شا  هراوخ  ریش  هچب  نداد  ینابرق  مالسلا  هیلع  نیـسح  تیمولظم  تابثا  رب  لیلد  نیرتگرزب  دومن  قح 

نیا دـنهد  رارق  افج  ریت ،  همعط  ار  وا  بآ  نداد  ضوع  اـغد  موق  نآ  درواـیب و   ( ردـق تمـسق و  یب   ) بآ بلط  يارب  ار  يراوخریـش  هچب  ، 
دیچرب و ار  هیما  ینب  ردـتقم  نادـناخ  تزع  طاسب  تیمولظم  يورین  نیمه  هب  درک و  تابثا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیمولظم  نمـشد  لمع 

(216  . ) تفرگ دوخ  هب  ینیون  تایح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدمحم  گرزب  نید  تیب  لها  وا و  ياه  يزابناج  رثا  رد  درک  ناشملاع  ياوسر 
نیسح  راع  دوب  نتشگ  متس  لها  عبات 

نیسح راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد 
نیسح راکفا  دناشفا  ناهج  رد  تمه  رذب 

داد تسد  زا  افص  قدص و  هر  زا  ار  دوخ  ناج 
نیسح رازاب  مرگ  دشاب  رشح  ات  ببس  نیز 

ادج مه  زا  درک  شیوخ  نوخ  هب  ار  لطاب  قح و 
نیسح راثآ  تساجرب  دبا  ات  يرآ  يرآ 

اه هشیدنا  هر  رد  دشاب  راکیپ  یگدنز 
نیسح رابرهگ  نیریش و  راتفگ  نیا  دشاب 

شاب هدازآ  لقا  ملاع ال  هب  نید  يرادن  رگ 
(217  ) نیسح راتفگز  دشاب  یم  زغن  مالک  نیا 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  موس :  شخب 

؟  تسیک ماما  لوا :  لصف 

؟  تسیک ماما 

ای یملع  کلـسم  ای  یـسایس  مارم  اب  یعامتجا  ریـسم  کی  رد  ار  ناشیا  يربهر  هداتفا ،  یتعامج  ولج  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  اوشیپ  ماما و 
دوب .  دهاوخ  هنیمز  عبات  قیضو  تعسو  رد  دراد  دوخ  هنیمز  رد  هک  یطابترا  هطساو  هب  هتیبلا  دریگ و  هدهع  رب  ینید 

هداد و رارق  یـسررب  دروم  يونعم  تایح  تهج  زا  دهد  یم  نامرف  هتفرگ ،  رظن  رد  تهج  زا  ار  رـشب  مومع  یناگدنز  مالـسا  سدـقم  نییآ 
یعامتجا و یگدـنز  تهج  زا  هک  نانچ  دـننک  یم  هلخادـم  نآ  هرادا  يدرف و  یگدـنز  تهج  زا  زین  يروص  تاـیح  رد  دـیفم و  ياـمنهار 

دروم تسا  نکمم  تهج  هس  زا  مالـسا  رد  ینید  ییاوشیپ  تماما و  دـش  هدرمـش  هک  یتاهج  رباـنب  دـنک  یم  هلخادـم  تموکح  يرادـمامز 
يونعم .  تایح  داشرا  يربهر و  تهج  زا  یمالسا و  تموکح  تهج  زا  دریگ :  رارق  هجوت 

هدربمان تاهج  هرادا  يدصتم  هک  یـسک  دراد  يرورـض  يدنـسم  زاین  هدربمان  تهج  هس  ره  هب  یمالـسا  هعماج  هک  نانچ  تسا  دـتقم  هعیش 
زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هتبلا  دوش و  نییعت  دـیاب  لوسر  هیحان و  زا  دراد  هدـهع  هب  تاهج  نآ  رد  ار  تعامج  ییاوشیپ  تسا و 

(218  . ) تسا هدومرف  نییعت  ادخ  رما  هب 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نایب  رد  ماما  فصو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دنک ،  یم  تدابع  هار  هب  دنک و  یم  عافد  ادخ  نید  زا  هماقا  ار  دودح  مارح ،  ار  شمارح  دـناد و  یم  لالح  ار  ادـخ  لالح  هک  تسا  ماما 
اسر .  تجح  بوخ و  هنیب  تموکح و 

دنسرن .  ندب  اه  تسد  هدید و  هک  تسا  یقفا  ردنا  دریگارف و  ار  ناهج  شرون  هک  تسا  ینابات  دیشروخ  ماما 
زا شخب  تاجن  تیادـه و  لـیلد  کـیرات و  بش  ياـهرات  رد  تسا  اـمنهر  رتخا  هدـننک و  عولط  رون  هدـنزورف و  غارچ  هدـنبات و  هاـم  ماـما 

تکاله . 
تسا .  دوبان  تسادج  وا  زا  سک  رهو  هکلهم  رد  تسا  لیلد  تسا  هدنهانپ  ره  هدننک  مرگ  هپت و  رس  رب  تسا  يا  هلعش  ماما 

تس .  ناتسوب ا  رختسا و  ناشوج و  يا  همشچ  هراومه و  تسا  ینیمز  شخب و  هیاس  ینامسآ  دنت و  یناراب  تسا و  يربا  ماما 
زوسلد .  ریغص و  دنزرف  يارب  يردام  نوچ  داز و  مه  تسا  يردارب  نابرهم و  تسا  يردپ  قیفر و  تسا  ینیما  ماما 

هدننک عافد  ادخ و  هب  هدننک  توعد  شدالب و  رد  تسوا  هفیلخ  شناگدنب و  رب  تسوا  تجح  شقلخ و  نایم  نیمز  رد  تسادـخ  نیما  ماما 
تسوا .  میرح  زا 

ناقفانم و رب  مشخ  ناناملـسم و  تزع  نید و  ماظن  تسا ،  موسوم  يرابدرب  صوصخم و  ملع  هب  تساربم  بویع  زاو  كاپ  ناهانگ  زا  ماـما 
(219  . ) تسا رافک  يدوبان 

اه شناد  مامت  هب  ملاع  ماما 

دومرف :  خساپ  رد  ترضح  تخانش ؟  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ماما  موش  تیادف  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ :  یم  ریصبوبا 
مالـسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  دنک ،  بصن  تماما  هب  مدرم  نایم  رد  ار  وا  ماما  ردپ  هک  نیا  تسخن 

درک .  بوصنم  تماما  هب  ار 
دنک .  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  دیاب  یماما  ره  هک  نانچ 

دشاب .  هتشاد  خساپ  ییاناوت  یسرپب  وا  زا  یچ  ره  مود : 
دشاب .  هاگآ  وت  ریغصلا  یف  ام  زا  ینعی  دیوگب ، )  ار  وت  روظنم   ) دنک ادتبا  نخس  هب  ماما  یشاب و  تکاس  وت  موس : 

دهد .  ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا  ار  مدرم  مراهچ : 
دیوگب .  نخس  نانآ  دوخ  نابز  اب  مدرم  زا  کی  ره  اب  مجنپ : 

دومرف سپس  دناد  یم  مه  ار  هدنرپ  نابز  يرآ ،  دومرف :  دنک ؟  ملکت  ینابز  ره  هب  دیاب  ماما  موش  تیادف  متفگ :  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب 
هک دـمآ  ماما  دزن  يدرم  مدـید  هک  دیـشکن  یلوط  درک ،  مهاوخ  اطع  وت  هب  ار  نآ  تمالع  ینک  تکرح  تیاج  زا  هک  نآ  زا  شیپ  نونکا  : 
نم تفگ :  یناسارخ  درم  نآ  دومرف :  یسراف  هب  ار  وا  خساپ  ترـضح  تفگ  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یبرع  نابز  هب  دوب و  ناسارخ  لها 

ینادن .  ار  یسراف  نابز  الماک  امش  دیاش  هک  نیا  يارب  مدرکن  وگ  تفگ و  وت  اب  یسراف  نابز  هب 
تشاد ! ؟  مهاوخ  وت  رب  یتلیضف  هچ  سپ  میوگب  ار  وت  باوج  مناوتن  نم  رگا  هللا ،  ناحبس  دومرف :  ترضح 

وا رب  يرادـناج  ره  تاناویح و  ناگدـنرپ و  مدرم و  همه  مالک  هک  تسا  نآ  ماما  دـمحموبا !  يا  ندومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(220  . ) تسین ماما  دشابن  وا  دوجو  رد  اه  تلصخ  نیا  هک  یسک  دشابن ،  یفخم 

مالسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق  لاق :  ریصب  یبا  نع 
هقلخ .  یلع  هللا  ۀجحب  کلذ  سیلف  ریصی ،  ام  یلاو  هبیصی  ام  ملعی  مامما ال  يا 

(221  . ) تسین ماما  دشانب ،  هاگآ  دوخ  هدنیآ  ياهدمآ  شیپ  ثداوح و  زا  هک  نآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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البرک هثداح  زا  ربخ 

رایسب تسا  هدش  طبض  هعیش  ینس و  بتک  رد  هدیسر و  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  یبیغ  ياهربخ 
تسا . 

یم ههدرک و  یقلت  دیدرت  یلد و  ود  اب  دـنوادخ  هدـیزگرب  دارفا  داهن  رد  ار  یهلا  ضیف  نیا  دوجو  هک  دنتـسه  هدوب و  ناناملـسم  زا  یـضعب 
یهلا هاگـشیپ  رد  دـندش و  مدان  دوخ  دـیدرت  زا  هدرب  یپ  رما  عقاو  هب  یبیغ  ربخ  نتفای  ققحت  زا  سپ  اهنآ  زا  یـضعب  هتـشذگ  رد  یلو  دـننک 

دندرک .  رافغتتسا 
تسا یسک  وا  تسا  هفص  باحـصا  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  باحـصا  زا  دندناوخ -  یم  زین  هبحـص  ار  وا  هک  يدزا -  هفرغ 

دیوگ :  یم  هفرغ  دومرف  تکرب  ياعد  شا  هرابرد  دوب  هداد  ماجنا  هک  يا  هلماعم  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک 
البرک نیمز  هب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  یعمج  اب  يزور  هک  تهج  نیا  زا  دمآ  دیدپ  دیدرت  کش و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  نم  لد  رد 

میداتسیا .  شفارطا  زین  ام  داتسیا  يا  هطقن  رد  دش و  فرحنم  هار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  میدیسر .  تارفلا )  یطاش ء  )
تـساهنآ نوخ  نتخیر  لحم  اج  نیا  تساهنآ .  ناوراک  زادنا  زاب  اج  نیا  دومرف :  داد و  یم  ناشن  ار  هطقن  درک و  هراشا  تسد  اب  ترـضح 

ندینش زا  هفرغ  درادن  يروای  رای و  گرزب  دنوادخ  زج  نامسآ  نیمز و  رد  هک  یمولظم  نآ  يادف  مردپ  تسا  اهنآ  نارتش  هاگباوخ  اج  نیا 
دوش ك یم  عقاو  دهد  یم  ربخ  ترضح  هچنآ  ایآ  تفگ :  یم  ياه  لد  رد  دش و  دیدرت  کش و  راچد  یبیغ  ياهربخ  نیا 

هک ار  هچنآ  مامت  مدید  متفر  دوب  نادیهش  لتقم  هک  نیمزرس  نامه  هب  نم  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دیوگ :  یم  وا 
تسا .  هتشادن  ییاطخ  نیرتکچوک  دوخ  نانخس  رد  هدش و  عقاو  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

ترـضح هک  متـسناد  مدرک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دوب  هتفای  هار  ملد  هب  زور  نآ  هک  يدیدرت  کش و  زا  هنحـص  نآ  هدـهاشم  زا  سپ 
(222  . ) تسا هتفگن  نخس  یهلا  نامیپ  ساسا  رب  زج  مالسلا  هیلع  یلع 

یبیغ ربخ  دنچ 

دشاب هدرک  اقلا  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ار  هبطخ  نیا  رگا  دش  هتشک  يرجه  لاس 39  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
تسا :  ربخ  دنچ  هکلب  تسین  یبیغ  ربخ  کی  اهنت  ترضح  نآ  هتفگ  هک  نآ  بلاج  تسا  هداد  دعب  لاس  زا 29  ربخ 

دوش .  یم  هتشک  هلکب  دور  یمن  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  - 1
دتفا .  یم  قافتا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ترضح  نآ  لتق  - 2

دوش .  یم  هتشک  زامن  لاح  رد  - 3
دوب .  دهاوخ  حالس  اب  ترضح  نآ  لتق  هکلب  دوش ،  یمن  هتشک  مس  اب  - 4

ولهپ .  ای  هنیس  هب  هن  دیامن  یم  تباصا  رس  هب  حالس  - 5
ددرگ .  یم  باضخ  شنوخ  هب  ترضح  نآ  نساحم  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  يزیر  نوخ  - 6

یتح درک .  نایب  تیعطاق  تحارص و  لامک  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  روضح  اب  ربنم  رد  ار  یبیغ  رببخ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دتفا .  یم  قافتا  هیضق  نیاوت  هرابرد  هک  منیب  یم  ییوگ  دومرف :  هک  دوب  دیدرت  لباق  ریغ  نشور و  ترضح  نآ  ریمض  رد  يردق  هب  بلطم 

هک تسا  یبیغ  ملع  نیا  تسا  نکمم  ریغ  یهاگشناد  تالیـصحت  یملع ،  يراجم  زا  لبق  لاس  رد 29  يا  هثداـح  نینچ  عوقو  زا  نداد  ربخ 
بلاج دیوگ  یم  نخس  نآ  ساسا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدش و  هضافا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  رمبغیپ  هب  دنوادخ  تیشم  هب 

(223  . ) تسا هدرک  مالعا  راب  کی  زا  شیب  ار  هثداح  نیا  عوقو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نآ 
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بیغ رابخا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

بیغ زا  يددعتم  دراوم  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدیسر  ینس  هعیـش و  قرط  زا  يرایـسب  تایاور 
دنا .  هداد  ربخ  هدنیآ  عیاقو  و 

ناضمر هام  تیونعم  تمظع و  زا  نآ  نمـض  هدـناوخ و  یلـصفم  هبطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـش ،  یم  کـیدزن  ناـضمر  هاـم 
درک .  قیوشت  ناشفیاظو  يادا  هب  ار  مدرم  داد و  حیضوت  ار  ننس  ضئارف و  زا  یتمسق  تفگ  نخس 

مدیسرپ :  متساخ و  اپ  هب  ربمغیپ  هبطخ  نمض  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  سپس  هانگ ،  زا  بانتجا  دومرف :  باوج  رد  تسا ؟  رتهب  رترب و  همه  زا  ناضمر  هام  رد  یلمع  هچ  هللا ،  لوسر  ای 
یم دراو  وت  رب  هاـم  نیا  رد  هک  تسا  یتبیـصم  يارب  نم  هیرگ  دومرف :  دروآ ؟  تا  هیرگ  زیچ  هچ  هللا !  لوسر  اـی  متفگ :  درک ،  هیرگ  هلآو 

هب تبرض  نآ  زا  تشیر  هک  دنز  یم  ترس  هب  یتبرـض  مدرم  نیرت  یقـش  يرازگ و  یم  زامن  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  منیب  یم  ییوگ  دوش 
رد یلب  دومرف :  دـسر ؟  یم  نم  هب  نم  نید  تمالـس  عقوم  رد  هثداح  نیا  هللا !  لوسر  اـی  نتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش  یم  باـضخ  نوخ 

 . تنید تمالس 

رسای رامع  تداهش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ربخ 

ثداوح اب  دید و  رایـسب  تامدص  ناکرـشم  زا  دوخ  یگدنز  نارود  رد  وا  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  باحـصا  زا  رـسای  رامع 
مرکا ربمغیپ  دیسر  تداهش  هب  گنج  نامه  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نازابرـس  زا  نیفـص  گنج  رد  يامع  دش  ور  هب  ور  یتخس 

ربخ هک  نآ  تسخن  دیـشوپ  لمع  هماـج  ربخ  ود  ره  زارد  ناـیلاس  تشذـگ  زا  سپ  هک  دوب  هداد  راـمع  هراـبرد  ربخ  ود  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هطـساو  یب  يدایز  مدرم  ار  ربخ  نیا  دوش و  یم  هتـشک  ملاظ  راکمتـس و  تیعمج  تسد  هب  رـسای  رامع  هداد 

دنراد .  رارق  نیفص  گنج  رد  لطاب  قح و  هورگ  دنتسناد  یم  دارفا  زا  یضعب  هک  ییاج  ات  تیاکح  هلآو 
تفگ یم  درکن و  دیگنجن  دوب و  رـضاح  زین  نیفـص  گنج  رد  دزن  ریـشمش  هب  تسد  یلو  دوب ،  رـضاح  لمج  گنج  رد  تباث  نب  ۀـمیزخ 

هک ما  هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  نم  اریز  دنـشک ،  یم  ار  وا  هورگ  مادک  منیبب  دش و  هتـشک  رامع  ات  منک  یمن  گنج 
هورگ کنیا  تفگ :  همیزخ  دـش  هتـشک  هیواعم  رکـشل  تسد  هب  راـمع  هک  نآ  زا  سپ  دنراکمتـس .  یتیعمج  رـسای  راـمع  هدنـشک  دومرف : 

دش .  هتشک  ات  درک  هلمح  هیواعم  رکشل  هب  درب و  ریشمش  هب  تسد  متخانش  ار  هارمگ 
بآ نیفـص  زور  رد  رـسای  رامع  دوب  اـیند  زا  وا  مهـس  نیرخآ  دوب  هداد  راـمع  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  مود  یبیغ  ربخ 

تسا ریش  یشون  یم  ایند  زا  هک  یندیشون  نیرخآ  هدومرف :  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تفگ :  دندروآ  ریش  شیارب  تساوخ ، 
هاگآ نآ  زا  ار  مالـسا  ربمغیپ  دـنوادخ  تشاد و  دوجو  یلاعت  يراب  ملع  رد  یبیغ  ربخ  ود  نیا  دـش  هتـشک  تفر و  گـنج  نادـیم  هب  سپس 

(224  . ) درک

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نابز  زا  رگج  دنه  باوخ  ریبعت 

 : تفگ هشیاع  هب  دمآ و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هناخ  هب  یهاگحبـص  هیواعم  راوخ  رگج  دنه  تسا :  هدـمآ  زجاعملا  ۀـنیدم  رد 
مدـید باوـخ  رد  هد ،  یهگآ  ارم  سرپـب و  ار  نآ  ریبـعت  ناـسرب و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  ضرع  هـب  مدـید ،  بـیجع  یباوـج 

ود رمق  نآ  زا  تفرگ و  ارف  دوخ  رون  رد  ار  ناهج  هک  دـش  دـیلوت  یهاـم  دیـشروخ  نآ  زا  دوب و  فرـشم  ناـهج  همه  رب  ناـبات  يدیـشروخ 
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یناملظ ربا  نآ  زا  دش  دلوتم  یناملظ  یبش  نوچ  کیرات  یباحس  هاگ  نآ  تفرگ  ارف  ار  برغم  ات  قرشم  زا  اهنآ  رون  هک  دییاز  نشور  هراتس 
نابات هراتـس  ود  نآ  نامرح  رد  نامدرم  دـیعلب  ار  ود  ره  ات  تفر  یم  یمه  هراتـس  ود  نآ  يوس  هب  مرن  مرن  هک  دـمآ  دوجو  هب  هایـس  يرام  ، 

ترـضح نآ  راسخر  گـنر و  تشاد  ضورعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  ار  هشیاـع  دـندش  فسا  نزح و  نیرق  دنتـسیرگب و 
نسح و هراتـس ،  ود  تسا و  نم  رتـخد  همطاـف  هاـم ،  و  منم ،  نشور  باـتفآ  هشیاـع ،  يا  دومرف :  تسیرگب و  تخـس  تشگ و  نوـگرگد 

(225  . ) تسا دیزی  هایس  رام  و  تسا ،  هیواعم  هایس  ربا  دنا و  نیسح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

شگرم .  زا  سپ  هیواعم  تنطلس  زا  ربخ  - 1
یققث .  فسوی  نب  جاجح  تموکح  - 2

نآورهن گنج  جراوخ و  ناتساد  - 3
دنوش .  یم  هتخیوآ  راد  هب  ای  هتشک ،  هک  شیوخ  باحصا  زا  یناسک  نییعت  - 4

نیقرام .  نیطساق ،  نیثکان ،  ناراذگ :  تعدب  نافرحنم و  نانکش و  دهع  اب  راکیپ  - 5
دنیآ .  یم  هرصب  لها  اه  گنج  رد  ترصن  يارب  هفوک  زا  هک  یناسک  رامش  - 6

ندز گنچ  اب  دک و  یم  مادقا  هشیمه  دصقم  كرد  نودب  هک  رگ و  هلیح  راک و  بیرف  درم  هب  وا  زا  ریبعت  ریبز و  نب  هللادبع  تشذگرس  - 7
دوش .  یم  هتخیوآ  راد  هب  ماجنارس  هدرک و  لابند  ار  یبلطایند  تناید ،  نامسیر  هب 

دنزیخ و یم  اپ  هب  نایسابع  تموکح  زا  يرادفرط  هب  ناسارخ  یلاها  زا  هک  یناسک  هب  حیرصت  ناسارخ و  زا  هایس  ياه  مچرپ  ندش  ادیپ  - 8
دنا .  قیزر  ینب  هب  فورعم 

ود .  نآ  ریغ  یعادلاو و  رصانلا  نوچ  ناتسربط ،  رد  وا  لسن  زا  یناربهر  - 9
وا ردارب  ندش  هتـشک  زا  ربخ  زین  تسا و  تنیز  راجحا  کیدزن  ندش  هتـشک  لحم  هک  نآ  راهظا  هنیدم و  رد  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  - 10

دروخ .  یم  تسکش  هرابود  دوش و  یم  زوریپ  نآ ه  زا  سپ  هزمح  باب  رد 
ءادرلاب .  یجسملا  ءادبلاوذ و  هب  وا  زا  ریبعت  مالسلاامهیلع و  دمحم  نب  رفعج  نب  لیعامسا  دنزرف  ناتساد  هب  حیرصت  - 11

زین درک  رییغت  دیسر  يو  هب  دوب  انب  قح  تیشم  هب  هک  یتماما  دش و  ادب  لیعامسا  تماما  رد  تسا  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  هک  نآ  حیـضوت 
ناشن گرم  رتسب  رد  ار  وا  هعیش  ناگرزب  زا  يرامش  هب  دیشک و  وا  يور  ییادر  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  لیعامسا ،  گرم  ماگنه  رد 

تسا .  هدرم  لیعامسا  هک  دننک  نیقی  همه  ات  داد 
ردپ هک  دوب  نآ  يارب  دایـصونب  هب  ترـضح  نآ  ربعت  دـننک  یم  جورخ  دایـصونب  نامیلید  زا  راتفگ :  نب  اب  هیوب  ینب  تنطلـس  هب  هراشا  - 12
رانک ار  افلخ  دـننک و  یم  فرـصت  ار  ءراوز  هیوب  ینب  هک  داد  ربخ  نینچمه  درک و  یم  یگدـنز  نآ  شورف  اب  درک و  یم  دیـص  هیام  ناشیا 

؟  دـشک یم  لوـط  تدـم  هچ  ناـنآ  تموـکح  دیـسرپ :  يدرم  تفگ  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـننز و  یم 
شیب .  یمک  ای  لاس  دص  دومرف :  ترضح 

درک .  دنهاوخ  لاغشا  ار  تموکح  سابع  نب  هللادبع  نادنزرف  هک  نیا  زا  نداد  ربخ  - 13
ياپ شیپ  رد  هک  ییاه  هدـیدپ  تسناد و  یم  ار  تماـیق  اـت  ثداوح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هک  دـهد  یم  یهاوگ  دـیدحلا  یبا  نبا 

 : دومرف هک  تسا  حیحص  نیاربانب  درک  حیرصت  وا  هک  دوب  نامه  دومن  یم  ینیب  شیپ  هچنآ  درک و  یم  كرد  دش  دهاوخ  نایامن  ناناملسم 
(226  . ) ینودقفت نا  لبق  ینولس 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  ییوگبیغ 

زا و  دندشن ،  ماع  لتق و  فجن  البرک و  هلح و  هفوک و  لها  لوغم ،  هنتف  رد  هک  نیا  تلع  دنمک :  یم  لقن  شردپ  زا  هللا  همحر  یلح  همالع 
دوب هدرکن  حتف  ار  رهش  زونه  دیسر و  دادغب  جراخ  هب  وکاله  یتقو  هک  دوب  نیا  دندنام  نوصم  وکاله  نازابرس  موجه 

نب دیـس  مردپ و  هلمج  زا  دندنام  یقاب  رهـش  رد  يدادعت  دنتخیرگ و  حیاطب  هب  دنتفگ و  كرت  ار  دوخ  ياه  هناخ  سرت  زا  هلح  یلاها  رتشیب 
دنتشون همان  دننک  مالعا  يو  زا  ار  دوخ  تعاطا  احیرص  دنسیونب و  همان  وکاله  هب  دنتفرگ  میمصت  رفن  هس  نیا  زعلا ،  یبا  نب  هیقف  سوواط و 

همان هک  یناسک  هب  تفگ :  درک و  رداص  ناـشیا  ماـن  هب  یناـمرف  هماـن  تفاـیرد  زا  سپ  وکـاله  دنداتـسرف  برع  ریغ  درف  کـی  هلیـسو  هب  و 
دییایب .  ام  دزن  تسا  قباطم  نات  هتشون  اب  امش  ياهلد  دیا و  هتشون  بلق  میمص  زا  ار  همان  رگا  دییوگب  دنتشون 

هچ راک  نایاپ  دنتـسناد  یمن  اریز  دـنوب  كانمیب  وکاله  تاقالم  زا  نانیا  دـندرک  غالبا  ار  وکاله  ایپ  دـندمآ و  هلح  هب  وکـاله  ناگداتـسرف 
دش .  دهاوخ 

تسا ؟  یفاک  میایب  وکاله  دزن  ییاهنت  هب  نم  رگا  تفگ :  رفن  ود  نآ  هب  مردپ 
یتقو دوب  هتـشکن  ار  یـسابع  هفیلخ  دوب و  هدشن  حـتف  دادـغب  زونه  عقوم  نآ  رد  درک  تکرح  وکاله  ناگداتـسرف  تیعم  رد  يرآ  دـنتفگ : 
روطچ تفگ :  وا  هب  تفای  راب  وکاله  روضح  هب  مردپ  یتقو  دندوب  هتشکن  ار  یسابع  روطچ  تفگ :  وا  هب  تفای  راب  وکاله  روضح  هب  مردپ 

اجک زا  دـشک ؟  یم  اـجک  هب  هفیلخ  نم و  راـک  ینادـب  هک  نآ  زا  شیپ  يدـمآ  نم  تاـقالم  هب  هنوـگچ  دـیدرک و  مادـقا  نم  اـب  هبتاـکم  هب 
مییوگ ؟  یمن  كرت  ار  وا  ام  دماجنا و  یمن  حلص  هب  هفیلخ و  نم  راک  هک  يدرک  ادیپ  نانیمطا 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  هک  تسا  یتیاور  یساسا  رب  امـش  روضح  هب  نم  ندمآ  همان و  نتـشون  ام  هب  مادقا  تفگ :  خساپ  رد  مردپ 
تسا .  هدیسر  ام  هب 

مکحم ياهانب  نآ  رد  هک  تسا  یعیسو  نیمزرس  تسیچ ؟  ءاروز  یناد  یم  هچ  تسا :  هدومرف  ءاروز  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دننک .  یم  تماقا  نآ  رد  نازودنا  تورث  اسور و  دننیزگ .  یم  نکسم  نآ  رد  يرایسب  مدرم  دوش  یم  يراذگ  هیاپ 

تسا .  وهل  يزاب و  هناخ  سابع  ینب  يارب  ءاروز  دنهد  یم  رارق  شیوخ  ياه  تورث  هاگیاج  دوخ و  رقم  ار  اج  نآ  سابع  ینب 
تسا و نئاخ  نایاورنامرف  قساف و  ناریما  راکهانگ و  نایاوشیپ  ياج  تساز .  تشهد  ياه  سرت  نوناـک  ناراکمتـس و  متـس  زکرم  اـج  نآ 

هودـنا روآ ،  مرـش  نیگنن و  طیارـش  رد  دولآ و  هاـنگ  هریت و  طـیحم  نیا  رد  دـننک  یم  تمدـخ  ناـنآ  هب  مور  سراـف و  نادـنزرف  زا  یعمج 
یتلم نانیا  دندرگ  یم  دنمورین  بناجا  موجه  راتفرگ  دوش و  یم  ءراوز  مدرم  ریگ  نماد  یتخبدب  رورـش و  ینالوط و  ياه  هیرگ  یمومع و 
دنراد یناوج  يامیس  تسا  نینهآ  هرز  ناشیاهسابل  هدش و  قوط  رپس  دننام  نانآ  ياه  تروص  تسا  کچوک  ناشمشچ  هقدح  هک  دنتـسه 

چیه دراد و  یلاع  یتمه  دـنمورین و  یتوطـس  دـنلب و  ییادـص  وا  تسا  هدـمآ  دوخ  یلـصا  نیمزرـس  زا  هک  تس  ییاورنامرف  اهنآ  یناشیپ  و 
باذع الب و  دزاس  یم  شنوگنرـس  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هتـشارفارب  شلباقم  رد  یملع  چـیه  دـنک و  حـتف  هک  نآ  رگم  درذـگ  یمن  يرهش 

دوش .  شبیصن  ییاهن  يزوریپ  ات  تسا  ورین  تردق و  بحاص  نانچمه  وا  دزیخرب  شتفلاخم  هب  هک  تسا  یسک  يارب  گرزب 
یم امـش  رد  ار  نآ  مامت  ام  هدرک و  رکذ  عهبطخ  رد  ار  یفاصوا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :  وکاله  هب  هبطخ  تئارق  زا  سپ  یلح  همالع  ردپ 

یکاپ و هب  ار  نایاقآ  رکف  هشیدنا و  وکاله  ما  هدمآ  امـش  روضح  هب  نم  متـشون و  همان  تهج  نیمه  هب  میراودـیما  امـش  يزوریپ  هب  میبای و 
هک دیـشکن  یلوط  داد .  رارق  صوصخم  تیاـنع  ردوم  ار  هلح  مدرم  نآ  رد  تشون و  همـالع  ردـپ  ماـن  هب  یناـمرف  درک و  یقلت  لوـبق  نسح 

زواجتم هدرک  لقن  یناتسب  فراعملا  ةرئاد  هک  يروط  هب  دناسر ،  لتق  هب  ار  مصعتسم )  یسابع (  هفیلخ  نیرخآ  درک و  حتف  ار  دادغب  وکاله 
راکشآ ماجنارس  ودش  قیرح  همعط  يدایز  ياه  هناخ  تفر و  تراغ  هب  یناوارف  لاوما  دندش  هتشک  نینوخ  هثداح  نیا  رد  رفن  نویلیم  ود  زا 

صیخشت دندوب  هداد  قیبطت  شنایرکـشل  وکاله و  اب  ار  نآ  یتسرد  هب  هدیمهف و  یبوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هبطخ  یلح  ياملع  هک  دش 
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نانآ یعمج  هتـسد  راتـشک  زا  داد و  تاجن  یعطق  گرم  رطخ  زا  ار  البرک  فجن و  هفوک  هلح و  مدرم  ناج  نانآ  عقوم  هب  مادـقا  حـیحص و 
 . درک يریگولج 

دادغب حتف 

رامعم و سدنهم و  نارازه  درک و  زاغآ  ار  رهش  نامتخاس  لاس 145 ق  رد  وا  درک  انب  یسابع )  يافلخ  زا  یقیناود (  روصنم  ار  دادغب  رهش 
 . تفریذپ نایاپ  رهش  نامتخاس  لاس 149 ق  رد  هدرامگ و  راک  هب  نآ  رد  ینف  رگاک  انب و 

دعب لاسدصناپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نداد  ربخ 

دادغب رهـش  يانب  نیب  عقاو  رد  داتفا و  قافتا  لاس 656 ق  هب  نانآ  تسد  هب  رهش  طوقس  دادغب و  رهـش  هب  شنایرکـشل  ناخ و  وکاله  موجه 
تسا .  هدوب  هلصاف  نرق  جنپ  زا  زواجتم  شنایرکشل  وکاله و  تسد  هب  دادغب  حتف  یقیناود و  روصنم  نامرف  هب 

 : تفگ دیاب  دشاب  هدرک  اقلا  دوخ  رمع  رخآ  لاس  رد  هبطخ  نآ  مینک  ضرف  رگا  دیسر و  تداهـش  هب  يرجه  لاس 39  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
هب دعب  لاس  هک 617  تسا  هداد  ربخ  ییاز  تشحو  هثداح  نینوخ و  هعجاـف  زا  دوخ  نانخـس  نمـض  لاس 39  رد  مالـسلا  هیلع  ینیموملاریما 

ددنویپ .  یم  عوقو 
تسا یبیغ  ربخ  نیدنچ  يواح  هترضح  نآ  مالک  دنیب  یم  دینک ،  هیزجت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تقد  اب  دیریگب و  تسد  هب  ملق  رگا 
دهـش تسا  هداد  ربخ  دش  دهاوخ  عقاو  البق  هک  يرگید  یبیغ  ياهربخ  زا  دـهدب  ربخ  دادـغب  طوقـس  وکاله و  موجه  زا  هک  نآ  زا  شیپ  وا 
مدرم دنهد  یم  رارق  دوخ  هاگتماقا  ار  نآ  سابع  ینب  ددرگ ،  یم  انب  نآ  رد  یمکحم  تارامع ،  دوش ،  یم  سیـسات  ءاروز  نیمز  رد  دادـغب 

نیا هصالخ  ددرگ  یم  عیاش  اج  نآ  رد  یکاپان  هانگ و  دـنوش و  یم  عمج  نآ  رد  نادـنمتورث  اسور و  دـننک ،  یم  تنوکـس  نآ  رد  يدایز 
تسا .  یبیغ  رابخا  زا  يا  هعومجم  هبطخ 

تسا دنوادخ  نیا  تفای  تسد  نآ  رب  ناوت  یمن  یهاگشناد  مولع  لیصحت  هار  زا  دراد و  دوجو  يدهلا  ملع  رد  یبیغ  قیاقح  تیعقاو و  نیا 
 . دزاس یم  فقاو  یبیغ  رابخا  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  دنک و  یم  هضافا  ار  شناد  نیا  دهاوخب  هک  یـسک  ره  هب  دوخ  یـصاصتخا  تیـشم  اب  هک 

(227)

تساه شناد  مامت  هب  ملاع  مالسلا  هیلع  یلع 

 ، هللا لوسر  ای  دنتفگ :  باحـصا  دـش  لزان  ( 228  () نیبم ماما  یف  هانیـصحا  یـش ء  لک  و   ) هیآ هک  یتقو  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
همه ادخ  هک  تسا  یماما  نیا  دومرف :  هدش  مردـپ  هجوتم  هاگ  نآ  مادـک  چـیه  دومرف :  نآرق ؟  ای  لیجنا  ای  تسا  تاروت  نیبم  ماما  زا  دارم 

(229  . ) تسا هداد  رارق  وا  رد  ار  مولع 
ياج نامیا  اب  فصنم و  ناسنا  يارب  ایآ  تسا  هدـش  لقن  شزیزع  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  یناوارف  بقانم  لیاضف و  هک  نیا  اب 

؟ !  دنتشادن ملع  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  دنام  یم  یقاب  کش 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هرابرد  یثحب  مود :  لصف 

همدقم
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رد تسا .  هداد  خساپ  یفاک  یلیالد  اب  ناشیا  هدش و  یلاوس  ماما  ملع  هرابرد  نازیملا  ریسفت  بحاص  یئابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع  زا 
دینک :  هظحالم  ار  باوج  لاوس و  نتم  اج  نیا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
و هن ؟  ای  دش  دهاوخ  دیهش  هک  تسناد  یم  درک  یم  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  هک  یترفاسم  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ایآ  لاوس : 

یمالسا ؟  دص  رد  دص  هنالداع  تموکح  کی  لیکشت  دصق  هب  ای  دش  قارع  راپسهر  تداهش  دصق  هب  ترضح  نآ  ایآ  رگید  ترابع  هب 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانیشناج  زا  نیشناج  نیموس  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  هیماما  هعیش  هدیقع  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  باوج : 

نیهارب هیلقن و  هلدا  زا  هچنآ  قبط  عیاقو  ثداوح و  هیجراـخ و  ناـیعا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ملع  و  دـشاب ،  یم  هملک  تیـالو  بحاـص  هلآ و 
 . تسا هار  ود  زا  مسق و  ود  دیآ  یم  رد  هیلقع 

ماما ملع  زا  لوا  مسق 

ماما ملع 

رارق سح  تحت  هک  اهنآ  زا  معا  تسا ،  فقاو  ادخ  نذا  هب  دنشاب ،  هتشاد  دوجو  یطیارش  هنوگ  ره  رد  یتسه ،  قیاقح  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
 : بلطم نیا  لیلد  هدنیآ ،  عیاقو  هتشذگ و  ثداوح  ینامسآ و  تادوجوم  دننام  دنشاب ،  یم  سح  هریاد  زا  نوریب  هک  اهنآ  و  دنراد ، 

ملع تابثا  هار 

اهنآ ریغ  راحب و  باتک  قودـص و  بتک  رئاصب و  یفاک و  باتک  دـننام  هعیـش  ثیدـح  عماوج  رد  هک  تسا  يا  هرتاوتم  تایاور  لـقن  هار  زا 
هدش .  طبض 

زا فقاو و  زیچ  همه  هب  باستکا ،  هار  زا  هن  یهلا  تبهوم  هار  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیآ ،  یمن  رـصح  دـح و  هب  هک  تایاور  نیا  بجوم  هب 
دناد .  یم  یهجوت  یندا  هب  ادخ ،  نذا  هب  دهاوخب  ار  هچ  ره  تسا و  هاگآ  زیچ  همه 

یلو دـهد  یم  رارق  وا  سدـقم  تحاس  رد  رـصحنم  یلاـعتم و  يادـخ  تاذ  صوصخم  ار  بیغ  ملع  هک  میراد  یتاـیآ  میرک  نآرق  رد  هتبلا 
هک دـهد  یم  ناـشن  دراد ،  دوجو  ( 230  () لوسر نم  یـضترا  نم  الا  دـحا  هبیغ  یلع  رهظی  ـالف  بیغلا  ملاـع   ) همجرت هیآ  رد  هک  ییانثتـسا 

یلو دـنادن ،  دـنوادخ  زج  یـسک   ( تاذـلاب  ) دوخ شیپ  زا  القتـسم و  ار  بیغ  هک  تساـنعم  نیا  هب  لاـعتم  يادـخ  هب  بیغ  ملع  صاـصتخا 
رد هک  نانچ  دننادب  ار  نآ  ناربمغیپ  میلعت  هب  زین  رگید  ناگدیدنسپ  تسا  نکمم  دننادب و  ییادخ  میلعت  هب  هدیدنسپ  ناربمغیپ  تسا  نکمم 
یم دوخ  زا  سپ  ماما  هب  ار  تماما  ملع  دوخ  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  رد  یماـما  ره  زین  ربمغیپ و  هک  تسا  دراو  تاـیاور  نیا  زا  يرایـسب 

دراپس . 
مات رهظم  دوخ و  دهع  ناسنا  نیرت  لماک  دوخ  تینارون  ماقم  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اه  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  ینیهارب  لقع  هار  زا  و 

هجوت يوس  ره  هب  دوخ  يرصنع  دوجو  بسح  هب  تسانشآ و  یصخش  هعقاو  ره  هب  ملاع و  زیچ  همه  هب  لعفلاب ،  ییادخ و  تافص  ءامسا و 
دوش .  یم  نشور  قیاقح  يو  يارب  دنک ، 

لحم هب  تسا  رتالاب  هلاقم  نیا  حطـس  زا  اهنآ  حطـس  فقوتم و  هدیچیپ  یلقع  لیاسم  هلـسلس  کی  هب  هک  نیا  هب  رظن  ار  نیهارب  نیا  ریرقت  ام 
میهد .  یم  هلاحا  اهنآ  صوصخم 
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درادن .  فیلکت  اب  یطابترا  لمع و  رد  يریثات  ملع  نیا 
یم تاـبثا  ار  نآ  هک  یلقن  یلقع و  هلدا  بجوم  هب  یتـبهوم  ملع  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  فطع  نآ  يوس  هب  دـیاب  هک  يا  هتکن 

حوـل رد  هچنآ  هب  تسا  ملع  حالطـصا  هب  دور و  یمن  اـطخ  هب  ییوـم  رـس  دریذـپ و  یمن  رییغت  تسین و  فـلخت  هنوـگ ،  چـیه  لـباق  دـنک ، 
هتفرگ .  قلعت  نآ  هب  يدنوادخ  یمتح  ياضق  هچنآ  زا  تسا  یهاگآ  تسا و  هدش  تبث  ظوفحم 

یم عوقولا  یمتح  تسا ،  هنوگ  نیا  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا   ) ملع هنوگ  نیا  قلعتم  هب  یفیلکت  هنوـگچیه  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  همزـال  و 
قلعت لعف  هب  ناکما  هار  زا  هراومه  فیلکت  اریز  دـنک  یمن  ادـیپ  طابترا  وا  اب  اه  ناسنا  زا  یبلطو  دـصق  نینچمه  دریگ و  یمن  قلعت  دـشاب ) 
قلعتم عوقولا و  يرورـض  تهج  زا  ماماو  دوش  یم  هتـساوخ  كرت  ای  لعف  دـنا  فلکم  رایتخا  ود  ره  كرت  لـعف  هک  هار  نیا  زا  دریگ و  یم 

دریگ .  رارق  فیلکت  دروم  تسا  لاحم  نآ  ندوب  یمتح  ياضق 
یلو نکب ،  تسا  وت  رایتخا  رد  تسا و  نکمم  وت  يارب  نآ  كرت  لـعف و  هک  ار  يراـک  نـالف  دـیامرفب :  هدـنب  هب  ادـخ  تسا  حیحـص  ـالثم 

درادـن درگرب  رب و  تفای و  دـهاوخ  ققحت  هتبلا  نم ،  یمتح  ياضق  ینیوکت و  تیـشم  بجوم  هب  هک  ار  يراک  نـالف  دـیامرفب  تسا  لاـحم 
دشاب .  یم  رثا  یب  وغل و  یهن  رما و  نینچ  اریز  نکم ،  ای  نکب 

نداد ققحت  يارب  هداد ،  رارق  فده  دصقم و  دوخ  يارب  دنک ،  هدارا  دراد  ندشن  ندـش و  ناکما  هک  ار  يرما  دـناوت  یم  ناسنا  نینچمه  و 
یندـش یمتح ،  ياضق  روط  هب  و ،   ( فلخت رییغت و  یب   ) نیقی روط  هب  هک  ار  يرما  دـناوت  یمن  زگره  یلو  دزادرپب ،  شـشوک  شـالت و  نآ 

رد يریثات  نیرتمک  ناسنا  دـصق  مدـع  دـصق و  هدارا و  مدـع  هدارا و  اریز  دـنک  بیقعت  هداد و  رارق  دوخ  دـصقم  ار  نآ  دـنک و  هدارا  تسا 
درادن .  تسا  یندش  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  یندش  لاح  ره  هب  هک  يرما 

هتفر نیـشام  ریز  امتح  دشاب ،  رهـش  نابایخ  نالف  زا  ینیعم  هطقن  رد  نالف  زور  زا  نالف  تعاس  رـس  رگا  هک  دنک  ادـیپ  ملع  یـسک  رگا  الثم 
هار نیا  زا  دوش و  یمن  رـضاح  ضورفم  هطقن  رد  ضورفم  تقو  رد  دناوت  یم  ات  هتبلا   ( دیقم طورـشم و  تسا  یملع   ) دـش دـهاوخ  كاله 
نیا تفر و  دهاوخ  نیـشام  ریز  امتح  رهـش  نابایخ  زا  هطقن  نالف  رد  نالف  زور  زا  نتفرن  هک  تسا  نشور  رپ  دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ناج 

اب صخـش  نیا  هک  تسا  یهیدب   ( یمتح ياضق  هب  ملع   ) دریگب دناوت  یمن  ار  رطخ  نیا  ولج  یـشالت  چیه  و  درادن ،  فلخت  هنوگ  چیه  ملع 
نیا دیشخب و  دهاوخن  يا  هدیاف  درادن و  يدوس  هک  دناد  یم  اریز  دز ،  دهاوخن  یشالت  چیه  هب  تسد  رطخ  عفر  يارب  رطخ ،  هب  ملع  دوجو 

هب ملع  دوجو  اب  صخـش  نیا  تسین .  روآ  فیلکت  درادن و  ناسنا  یملع  یگدنز  رد  ریثات  یمتح  ياضق  هب  ملع  دش :  هتفگ  هک  تسا  نامه 
یلا مکیدیاب  اوقلت  ال   ) هکرابم هروس  هیآ 192  لومـشم  دش و  دهاوخ  رطخ  هب  یهتنم  هچ  رگا  دهد  یم  همادا  ار  دوخ  يداع  یگدـنز  رطخ 
یم اـت  تسا  فلکم  هک  یلوا  ضورفم  صخـش  فـالخرب  هتخادـنا  هکلهت  هب  ار  دوخ  هک  نیا  هن  هدـش  عقاو  هکلهت  رد  اریز  تسین   ( هکلهتلا

هک :  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  زا  دزادنین و  هکلهت  هب  ار  دوخ  دشیدنیب و  يا  هراچ  رطخ  زا  تاجن  يارب  دناوت 
هک تهج  نآ  زا  ضوفم  يرما  ره  الوصا  درادـن و  وا  هصاخ  فیلاکت  اب  یطابترا  وا  لامعا  رد  يرثا  مالـسلا  هیلع  ماما  یتبهوم  ملع  نیا  - 1

دوش .  یمن  یناسنا  دصق  هدارا و  ای  یهن  رما و  قلعتم  تسا  عوقولا  یمتح  یمتح و  ياضق  قلعتم 
تعاس نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هک  نانچ  تساضق ،  هب  اضر  دروم  لاعتم ،  قح  هعطاق  تیـشم  یمتح و  ياـضق  قلعتم  يرآ ، 
نوریب ماگنه  هک  يا  هبطخ  رد  نینچمه  كاوس و  دوبعم  كرمال ال  ایملـست  ءاضقب ك و  اضر  تفگ :  یم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  یگدنز 

تیبلا .  لها  اناضر  هللااضر  دومرف :  دناوخ  هکم  زا  ندمآ 
نالف هک  هتـشاد  ملع  ماـما  هک  دوش  ضرف  رگا  ـالثم  تسا  ربج  مزلـستم  رییغت  لـباق  ریغ  یعطق  ملع  هک  دـنک  روصت  یـسک  تسا  نکمم  - 2

نیا ضرف  نیا  همزال  تسین  رییغت  لباق  هجو  چیه  هب  هثداح  نیا  تشک و  دهاوخ  ار  وا  ینیعم  طیارش  اب  ناکم  نالف  تقو و  نالف  رد  صخش 
يارب تیروبجم ،  ضرف  اـب  دـشاب و  لـتق  هب  روبجم  لـتاق  ینعی  دـشاب ،  یمن  رودـقم  يو  يارب  هدوبن  لـتاق  راـیتخا  رد  لـتق  كرت  هک  تسا 

تسین .  یفیلکت  روبجم  صخش 
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اریز :  هیاپ  یب  تسا  يروصت  نیا  و 
یهلا ياضق  قلعت  تیمومع  هب  تسا ،  لاکشا  تقیقح  رد  لاکشا  نیا  الوا : 

لعف هب  دـناوت  یمن  يدـنوادخ  ریدـقت  دـیوگ :  یم  اه  ینـس  زا  هلزتعم  هفیاط  لاکـشا  نیا  قبط  و  ماما )  ملع  هب  هن   ) ناسنا يرایتخا  لاعفا  هب 
ءایشا هیقب  قلاخ  ادخ  دوخ  لاعفا و  قلاخ  ناسنا  هجیتن  رد  دشاب و  یم  شدوخ  لعف  راگدیرفآ  القتـسم  ناسنا  دوش و  قلعتم  نانـسا  يراتیخا 

تادوجوم و همه  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هرتاوتم  رابخا  نآرق و  حیرـص  صن  هب  هک  یلاح  رد  تسا 
تسا .  همسا  زع  يدنوادخ  ردق  اضق و  قلعتم  ءانثتسا  نودب  ناهج  ثداوح 

رـصتخم هلاـقم  نیا  رد  ار  نآ  میناوـت  یمن  نآ  فارطا  تعـسو  هطـساو  هب  هـچ  رگا  تـسا  یباـتفآ  نـشور و  بـلطم  زین  یلقع  ثـحب  هار  زا 
نذا تیـشم و  اـب  زج  يزیچ  تسا  ادـخ  شنیرفآ  هک  یتـسه  ناـهج  رد  هک  تسا  نـیا  تـفگ  دوـش  یم  لاـمجا  روـط  هـب  هـچنآ  میناـجنگب 

هتساوخ دنوادخ  الثم  تسا ،  هتفرگ  قلعت  رایتخا  هدارا و  هار  زا  یناسنا  يرایتخا  لاعفا  هب  يدنوادخ  تیشم  دیآ و  یمن  دوجو  هب  يدنوادخ 
نیا اب  دوب و  دهاوخ  ققحتلا  مزال  فصو  نیا  اب  لعف  تسا  یهیدب  هتبلا  دـهد و  ماجنا  رایتخا  هدارا و  هار  زا  ار  يرایتخا  لعف  نالف  ناسنا  هک 
 ( . نیملاعلا بر  هللا  ءاشی  نا  الا  نوواست  ام  و   ) دـنک یم  فلخت  شدارم  زا  دـنوادخ  هدارا  دـشابن  يرایتخا  رگا  اریز  تسا ،  يراـیتخا  همه 

هیآ 29 . )  ریوکت ،  هروس  )
قلخ یظوفحم  حول  دنوادخ  هرتاوتم ،  تنس و  باتک و  حیرـص  صن  هب  ناسنا  يرایتخا  لعف  هب  ردق  اضف و  قلعت  رد  رظن  فرـص  اب  ایناث :  و 

نآ رد  هچنآ  هب  زین  دوخ  درادـن و  هار  نآ  رد  يرییغت  هنوگ  چـیه  هدرک و  تبث  نآ  رد  ار  ناهج  هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  همه  هک  هدومرف 
ناسنا لاعفا  اهنآ  هب  دـنوادخ  یلبق  ملع  ظوفحم و  حول  رد  رییغت  لباق  ریغ  ثداوح  تبث  هک  مییوگب  تسین  راد  هدـنخ  ایآ  تسا  ملاع  تسا 

یم يربج  ماما  لتاق  لعف  هلمج  نم  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  دـناسر ،  ملع  همه  هب  ای  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ماـما  رگا  یلو  دـنک ،  یمن  يربج  ار 
دوش ؟ 

دهاش یتبهوم و  ملع  نیا  نتشادن  لیلد  دیابن  تسا  يرهاظ  بابـسا  للع و  هب  قیبطت  لباق  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لامعا  رهاوظ  هک  نیا  - 3
؟  داتـسرف هفوک  هب  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  ملـسم  ارچ  تشاد  عقاو  هب  ملع  ءادهـشلادیس  رگا  دوش :  هتفگ  هک  نیا  دننام  تفرگ  عقاو  هب  لهج 

هکنآ لاح  تخادـنا و  تکاله  هب  ار  دوخ  ارچ  دـش ؟  هفوک  راپـسهر  هکم  زا  دوخ  ارچ  تشون ؟  هفوک  لها  هب  هماـن  ياودیـص  طـسوت  ارچ 
ارچ ؟  ارچ و  ( 231  () هکلهتلا یلا  مکیدیاب  اولقت  و ال  دیامرف (  یم  ادخ 

زا هک  یمولع  هب  اهنآ  ریاظن  دراوم و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  نشور  میداد  رکذـت  هک  يا  هتکن  نیا  زا  اه  شـسرپ  نیا  همه  خـساپ 
 ، هدرکن یمادـقا  هنوگ  چـیه  تسناد  یم  هک  یعقاو  رطخ  عفر  يارب  هدومرف و  لمع  دـیآ  یم  تسد  هب  نئارق  دـهاوش و  زا  تداع و  يراجم 

نارمع لآ  هروس  رد  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  هک  نانچ  تسین ،  ریذـپرییغت  یمتح و  اضق  درادـن و  يدوس  شـالت  هک  تسناد  یم  اریز 
دیامرف :  یم  دندش  یمن  هتشک  دندرم و  یمن  دندوب  ام  شیپ  هدش  هتشک  نارای  رگا  دندوب  هتفگ  دحا  گنج  رد  هک  نآ  ربارب  رد 

(232  ( . ) مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زیربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  )
 . دندمآ یم  نوریب  دوخ  ياههاگباوخ  يوس  هب  هدش  هتشون  لتق  ناشیارب  هک  یناسک  دیدوب  زین  ناتیاه  هناخ  رد  رگا  وگب : 

يداع ملع  ماما :  ملع  زا  مود  مسق 

يداع ملع 

رـشب و دارفا  ریاس  دـننامه  تسا  يرـشب  وا )  كاپ  ترتع  زا   ) مالـسلا هیلع  ماما  ننیچمه  میرک و  نآرق  صن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
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هیلع ماما  داد .  رارق  يداع  ملع  ساسا  رب  رایتخا و  يارجم  رد  رـشب  دارفا  ریاس  لامعا  دـننام  دـهد  یم  ماجنا  یگدـنز  ریـسم  رد  هک  یلامعا 
درک هدارا  دنیب  یم  مادقا  هتسیاش  ار  هچنآ  هداد و  صیخشت  يداع  ملع  يور  زا  ار  اهراک  ررض  عفن و  رش و  ریخ و  نارگید  دننام  زین  مالسلا 

فدـه هب  دـشاب و  یم  قفاوم  یجراخ و  لاوحا  عاضوا و  لماوع و  للع و  هک  ییاج  رد  دزادرپ ،  یم  شـشوک  شـالت و  هب  نآ  ماـجنا  رد  ، 
درو .  یمن  شیپ  زا  دننکن  تدعاسم  طیارش  بابسا و  هک  ییاج  رد  دنک و  یم  تباصا 

لامعا نیا  رد  يریثاـت  تسا ،  فقاو  دـش  دـهاوخ  هدـش و  هک  ناـنچ  ثداوح ،  همه  تاـیئزج  هب  ادـخ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  و 
تشذگ .  هک  نانچ  درادن -  يو  هیرایتخا 

ییاوشیپ یتسرپرـس و  قبط  دشاب و  یم  فظوم  فلکم و  ینید  تاررقم  فیلاکت  هب  ادخ و  هدنب  یناسنا  دارفا  ریاس  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماما 
نتـشادهگن اپرـس  قح و  هملک  يایحا  رد  ار  شـشوک  شالت و  نیرخآ  دهد و  ماجنا  دیاب  یناسنا  يداع  نیزاوم  اب  دراد  ادـخ  بناج  زا  هک 

 . دیامنب نییآ  نید و 

نآ فده  مالسلا و  هیلعادهشلا  دیس  تضهن 

دش .  نشور  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  مادقا  میمصت و  هب  تبسن  ناوت  یم  زور  نآ  یمومع  عضو  رد  یلامجا  ریس  کی  اب 
هلاس تسیب  تموکح  هرود  هتـشذگ  ناشنایعیـش  تلاسر و  هداوناخ  هب  مالـسا  خـیرات  نایرج  رد  هک  يراـگزور  نیرت  کـیرات  نیرت و  هریت 

دوب .  هیواعم 
يورین همه  دـش  یمالـسا  رواهنپ  طرـش  دـیق و  یب  ياورنامرف  دروآ و  تسد  هب  دوب  گنرین  ره  اب  ار  مالـسا  تفالخ  هک  نآ  زا  سپ  هیواعم 

دوبان ار  نانآ  هک  نیا  رد  اهنت ،  هن  دومن  یم  تلاسر  تیب  لها  نتخاس  دوبان  دوخ و  ییاورناـمرف  تیوقت  میکحت و  فرـص  ار  دوخ  فرگش 
دنک .  وحم  مدرم  دای  زا  ار  نانآ  ناشن  مدرم و  نابز  زا  ار  نانآ  مان  تساوخ  یم  هلکب  دنک 

هباحـص و عفن  هب  ثیداحا  نتخاس  اب  هارمه و  دوخ  اب  دوب  هرا  ره  زا  دـندوب  مدرم  داـمتعا  مارتحا و  دروم  هک  ار  ربمغیپ  هباحـص  زا  یتعاـمج 
هضیرف کی  دننام  مالسلا -  هیلع  نینموملاریما  هب  یمالسا  دالب  رساترس  رد  یمالسا  ربانم  رد  وا  روتسد  هب  تخادنا و  راک  هب  تیب  لها  ررض 

دش .  یم  نعل  بس و  ینید - 
هب درک  یم  غارس  تیب  لها  ناتسود  زا  اج  ره  ناشیا  لاثما  ةاطرا و  نب  رسب  بدنج و  نب  ةرمـس  هیما و  نب  دایز  دننام  دوخ  يدایا  هلیـسو  هب 
درک یم  هدافتسا  ییاناوت  دح  نیرخآ  ات  دیدهت ،  زا  بیغرت ،  زا  عیمطت ،  ا ز  روز ،  زا  رز و  زا  اه  هار  نیا  رد  داد و  یم  همتاخ  شا  یگدنز 

. 
زا هک  یناسک  دننک و  ترفن  مالسلا  میهلع  یلع  لآ  یلع و  مان  ندرب  زا  مدرم  هماع  هک  دشک  یم  اج  نیا  هب  راک  اعبط  هک  یطیحم  نینچ  رد 

دننک .  عطق  تیب  لها  اب  ار  دوخ  هطبار  هنوگ  ره  دوخ  ضرع  لام و  ناج و  سرت  زا  دنراد  لد  رد  یگر  تیب  لها  یتسود 
زج  ) تدم نیا  همه  رد  هک  دیشک  لوط  لاس  هد  ابیرقت  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تماما  هک  دروآ  تسد  هب  ناوت  یم  اج  نیا  زا  ار  رما  عقاو 
هقف مامت  رد  دوب  Ơ يد ماکحا  فراعم و  نیبم  تقو و  ماـما  هک  ترـضح  نآ  زا  تدـم  نیا  لوط  رد  دوب  هیواـعم  رـصاعم  ریخا )  هاـم  دـنچ 

لابقا هعجارم و  دـهاش  هک  دنـشاب  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  یتیاور  روظنم   ) تسا هدـشن  لقن  ثیدـح  کی  یتح  یمالـسا 
دشاب . )  هدیسر  يدعب  همئا  دننام  ترضح  نآ  نادناخ  لخاد  زا  هک  یتیاور  هن  تسا  مدرم 

هدوب هدیسر  رفص  دح  هب  مدرم  لابقا  و  هدش ،  هتـسب  یلک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هناخ  برد  زور ،  نآ  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  و 
تسا . 

هیواعم هیلع  مایق  اب  گنج  همادا  هزاجا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  دوب  هتفرگ  ارف  ار  یمالـسا  طیحم  هک  نوزفا  زور  راشف  قانتخا و 
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درک .  یمن  یهارمه  يو  اب  یسک  تعیب  دوجو  اب  دوب و  هتفرگ  تعیب  يو  زا  هیواعم  الوا  اریز  تشادن ،  مه  يا  هدیاف  نیرتمک  دادن و  ار 
يافلخ زا  رفن  هس  تسار  تسد  دامتعا و  دروم  یحو و  بتاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رابک  هباحـص  زا  یکی  ار  دوخ  هیواـعم  اـیناث :  و 

دوب .  هتشاذگ  دوخ  رب  سدقم  یبقل  ناونع  هب  ار  نینموملا  لاخ  مان  دوب و  هدناسانش  مدرم  هب  نیدشار 
دعب دشکب و  شدوخ  ناسک  تسد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تسناوت  یم  یناسآ  هب  شدوخ  هب  صوصخم  گنرین  اب  اثلاث :  و 

دوش .  رادازع  دنک و  اپرب  شیارب  زین  ازع  سلجم  دشکب و  ماقتنا  يو  نیلتاق  زا  دزیخرب و  يو  یهاوخنوخ  هب 
 ، تشادن شدوخ  یصخش  هناخ  لخاد  رد  یتح  یتینما  نیرتمک  هک  دوب  هدیناشک  ییاج  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یگدنز  عضو  هیواعم 

تخاس .  دیهش  هدرک  موسم  شدوخ  رسمه  تسد  هب  ار  ترضح  نآ  دریگ  تعیب  مدرم  زا  دیزی  يارب  تساوخ  یم  هک  یتقو  زین  هرخالاب  و 
هراوخ ریش  هچب  یتح  دوخ  ناسک  دوخ و  درک و  مایق  دیزی  هیلع  گنرد  یب  هیواعم  تشذگرد  زا  سپ  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نامه 

گنرین ربارب  رد  اریز  دشن ،  رداق  زین  يراکادف  نیا  هب  دوب -  هیواعم  رـصاعم  هک  دوخ -  تماما  تدم  همه  رد  درک  ادـف  هار  نیا  رد  ار  دوخ 
تشادن .  يرثا  نیرتمک  وا  تداهش  مایق و  دوب  هدش  هتفرگ  يو  زا  هک  یتعیب  هیواعم و  بناج  هب  قح  اتروص  ياه 

 ، هتسب یلک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هناخ  برد  دروآ و  دوجو  هب  یمالـسا  طیحم  رد  هیواعم  هک  يراوگان  عضو  هصالخ  دوب  نیا 
 . تخادنا تیصاخ  رثا و  هنوگ  ره  زا  ار  تیب  لها 

دیزی تفالخ  هیواعم و  تشذگرد 

یثوروم يدادبتـسا  تنطلـس  هب  ار  یمالـسا  تفالخ  هک  دوب  نیا  تخاـس  دراو  نیملـسم  مالـسا و  رکیپ  هب  هک  يو  يراـک  تبرـض  نیرخآ 
رهاـظت ریوزت و  روط  هب  یتـح   ) ینید تیـصخش  هنوگ  چـیه  دـیزی  هک  یلاـح  رد  دـیناشن  دوخ  ياـج  هب  ار  دـیزی  دوخ  رـسپ  دومن و  لیدـبت 

ینید تاررقم  هب  یمارتحاو  دینارذگ  یم  یناصقر  نومیم  يزاب و  دهاش  يراسگ و  هداب  زاون و  زاس و  اب  انلع  ار  دوخ  تقو  همه  تشادن و  (
ار البرک  نادیهـش  ياهرـس  تیب و  لها  ناریـسا  هک  یتقو  هک  نانچ  تشادن  نییآ  نید و  هب  يداقتعا  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  تشاذگ و  یمن 

تفگ :  دیسر  ششوگ  هب  یغالک  گناب  هدمآ  نوریب  اهنآ  ياشامت  هب  دندرک و  یم  قشمد  دراو 
لقن الوا  لق  تلقف  بارغلا  بعن 

(233  ) ینوید لوسرلا  نم  تیضتقا  دقف 
نیا اهنآ  زا  یکی  هک  دورس  یتایبا  دندروآ  روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  سدقم  رـس  تیب و  لها  ناریـسا  هک  یماگنه  نینچمه  و 

دوب :  تیب 
الف کللملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  الو  ءاج  ربخ 
تیب لها  هطبار  عضو  هلمج  نم  درک و  یم  نشور  ار  ننیملـسم  مالـسا و  فیلکت  دوب  هیواعم  تیـسایس  همادا  اب  ماوت  هک  دـیزی  يراد  ماـمز 

تخاس .  یم  مولعم  سب )  دوش و  هدرپس  قلطم  یشومارف  تسد  هب  تسیاب  یم  هک   ) ناشنایعیش ناناملسم و  اب  ار  تلاسر 
هک دوب  نیا  تقیقح  قح و  ناینب  نتخیر  مهرد  تیب و  لها  طوقـس  نتفای  تیعطق  يارب  لماع  نیرترثوم  هلیـسو و  هناگی  یطیارـش  نینچ  رد 

 . دسانشب ادخ  لوسر  هعاطلا  ضرتفم  نیشناج  هفیلخ و  ار  وا  دنک و  تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

دیزی اب  تعیب  مالسلا و  هیلع  ماما 
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لاـمیاپ رد  يرثوم  مدـق  نینچ  دـنک و  تعیب  دـیزی  اـب  تسناوت  یمن  تشاد  هک  یعقاو  يربهر  ییاوشپ و  هب  رظن  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دـیس 
 . تساوخ یمن  يو  زا  نیا  زج  ادخ  تشادن و  تعیب  زا  عانتما  زج  یفیلکت  درادرب و  نییآ  نید و  نتخاس 

تعیب زا  عانتما  رثا 

یم تعیب  دوخ  یتسه  مامت  اـب  تقو  ریذـپان  تمواـقم  كاـنلوه و  تردـق  اریز  تشاد ،  راوگاـن  خـلت و  يرثا  تعیب  زا  عاـنتما  فرط  نآ  زا 
رد عانتما  تروص  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ندـش  هتـشک  يور  نیا  زا  دوبن و  عناـق  رگید  زیچ  چـیه  هب  و  رـسای )  تساوخ  یم  تعیب   ) تساوخ

دوب .  عانتما  کفنیال  همزال  یعطق و  تعیب 
اباحم یب  تفرگ و  ندش  هتشک  تعیب و  زا  عانتما  رب  یعطق  میمصت  نیمـسلم  مالـسا و  تحلـصم  تیاعر  رب  رظن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیس 

دوب .  ندش  هدشک  تعیب و  زا  عانتما  زین  يو  ییادخ  فیلکت  داد و  حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم 
ار وت  دهاوخ  یم  ادخ  دومرف :  وا  هب  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  دراو  تایاور  یخرب  رد  هچنآ  يانعم  تسا  نیا  و 

لاح ره  هب  دنیبب و  هتشک  ارم  دهاوخ  یم  ادخ  دومرف :  دندرک  یم  شعنم  تضهن  زا  هک  یناسک  زا  یضعب  هب  ترضح  نآ  زین  دنیبب و  هتشک 
 . درادن لعف  هدارا و  رد  يریثات  ادخ  ینیوکت  تیشم  میدرک  نایب  اقباس  هکنانچ  اریز  ینیوکت ،  تیشم  هن  تسا  تیشم  دارم 

یگدنز رب  گرم  حیجرت 

نایرج داد و  حیجرت  یگدـنز  رب  ار  گرم  تفرگ و  ندـش  هتـشک  هجیتن  رد  تعیب و  زا  عانتما  رب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  يرآ 
ار تیب  لـها  تیناـقح  تیمولظم و  ترـضح  شارخلد  عضو  نآ  اـب  يو  تداهـش  اریز  دـیناسر ،  توبث  هب  ار  نآ  رظن  تباـصا  زین  ثداوـح 

ماما نامز  رد  هک  يا  هناخ  نامه  نآ  زا  سپ  تفای و  همادا  اه  يزیرنوخ  اه و  تضهن  لاـس  هدزاود  اـت  تداهـش  زا  سپ  تخاـس و  لجـسم 
لها نایعیـش  رامآ  هب  زور  هب  زور  نآ  زا  سپ  دنتخیر و  یم  هناخ  نامه  رد  هب  لیـس  دـننام  فانکا  فارطا و  زا  هعیـش  دـمآ  دوجو  هب  مجنپ 

تیمولظم اب  ماوت  تیناقح  نآ  راوتـسا  هیاپ  و  تخادرپ ،  ولالت  شبات و  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  ره  رد  ناـشتینارون  تیناـقح و  دوزفا و  تیب 
دوب .  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نادیم  نیا  زاتشیپ  دشاب و  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

هدراهچ تدم  رد  يو  تداهش  زا  سپ  هک  یعضو  اب  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  نانآ  هب  مدرم  لابقا  تلاسر و  نادناخ  عضو  هسیاقم  الح 
هب انب   ) ترـضح نآ  هک  یتیب  دـنک و  یم  یباتفآ  ار  ترـضح  نآ  رظن  تباصا  دوش  یم  رت  قمیع  رت و  هزات  لاـس  هب  لاـس  دـمآ و  شیپ  نرق 

تسانعم :  نیمه  هب  هراشا  دومرف  داشنا   ( تایاور زا  یضعب 
نکل نبج و  انبط  نا  ام  و 

انیرخآ هلود  انایانم و 
ار وا  دنک  يراددوخ  يو  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ادیکا  دیزی  هب  هیواعم  هک  دوب  رظن  نیمه  هب  و 
هک هتـسناد  یم  هکلب  درک  یم  ار  تیـصو  نیا  تبحم  صالخا و  هار  زا  هن  هیواعم  دوشن  يو  ضرتعم  هنوگ  چـیه  دـنک و  اهر  دوخ  لاـح  هب 

نیا ددنریگ و  یم  دوخ  هب  تیمولظم  كرام  تیب  لها  دوش  هتشک  دیزی  تسد  هب  رگا  تسین و  هدننک  تعیب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 . تسا تفرشیپ  غیلبت و  هلیسو  نیرتهب  مالسلا  مهیلع  تیب  یلها  يارب  كانرطخ و  يوما  تنطلس  يارب 

دوخ هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  فلتخم  ياه  هراشا 
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هیما و ینب  ریذپان  تمواقم  نارکیب و  تردق  هب  همه  زا  رتهب  دوب و  انشآ  دوب  تعیب  زا  عانتما  هک  ییادخ  هفیظو  هب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
رد ار  تداهـش  ییادخ  هفیظو  ماجنا  تسوا و  ندش  هتـشک  تعیب ،  زا  يراددوخ  کفنیال  مزال  هک  تسناد  یم  دوب و  هدرب  یپ  دیزی  هیحور 

دومرف .  یم  فشک  نوگانوگ  تاریبعت  اب  فلتخم  تاماقم  رد  انعم  نیا  زا  و  دراد . 
نوریب هنیدم  زا  هنابـش  هک  یماگنه  دنک .  یمن  تعیب  دـیزی  لثم  اب  نم  لثم  دومرف :  تساوخ  یم  تعیب  يو  زا  هک  هنیدـم  مکاح  سلجم  رد 

هک فیلکت )  ناونع  هب  ینعی   ) هتـساوخ ادخ  هدومرف  يو  هب  باوخ  رد  هک  دومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  زا  تفر  یم 
يوش .  هتشک 

فرـصنم قارع  يوس  هب  تکرح  زا  ار  ترـضح  نآ  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  خساپ  رد  دناوخ و  هکم  زا  تکرح  ماگنه  هک  يا  هبطخ  رد 
دومرف .  رارکت  ار  بلطم  نامه  دنزاس ، 

هتـشک اعطق  هنرگ  دوش و  فرـصنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ترـضح  نآ  هک  تشاد  دارـصا  هار  رد  هک  بارعا  ياه  تیـصخش  زا  یکی  خـساپ  رد 
تشک دنهاوخ  ارم  مشاب  اج  ره  مورب و  اج  ره  دنتسین و  رادرب  تسد  نم  زا  نانیا  یلو  تسین ،  هدیشوپ  نم  رب  يار  نیا  دومرف :  دش  دهاوخ 

. 
لیلحت هبرجت و  زور و  لاوحا  عاضوا و  هظحالم  یلو  تسین  فعـض  زا  یلاـخ  دنـس  تهج  زا  اـی  دراد  ضراـعم  هچ  رگا  تاـیاور  زا  یخرب 

 . دنک یم  دییات  الماک  ار  اهنآ  ایاضق 

دوخ مایق  تدم  لالخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شور  فالتخا 

زا ادخ  هک  تسین  نیا  دوب  هتساوخ  ار  وا  تداهش  ادخ  دوب و  تداهش  دوخ  مایق  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دصقم  مییوگ  یم  هک  نیا  زا  دارم  هتبلا 
دیشکب ارم  دییایب  هک  دهد  عالطا  دیزی  ناسک  هب  هتـشاذگ  تسد  يور  تسد  هاگ  نآ  دیامن  يراددوخ  دیزی  تعیب  زا  هک  دوب  هتـساوخ  يو 
تفالخ هلیع  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هفیظو  هکلب  دراذـگب  نآ  يور  مایق  مان  دـهد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  راد  هدـنخ  قیرط  نیدـب  و 

دناسر .  نایاپ  هب  نکمم  ره  هار  زا  دش  دهاوخ  یهتنم  تداهش  هب  هک  ار  دوخ  عانتما  وا  اب  تعیب  زا  هدرک  مایق  دیزی  موش 
راک زاغآ  رد  هدوب  فلتخم  لاوحا  عاضوا و  فالتخا  بسح  هب  مایق  تدـم  لالخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  شور  مینیب  یم  هک  تساـج  نیا  زا 

یهام دنچ  دش و  هدنهانپ  دوب  ینید  نمام  ادخ و  مرح  هک  هکم  هب  هدرک  تکرح  هنیدم  زا  هنابـش  تفرگ  رارق  هنیدـم  مکاح  راشف  تحت  هک 
دینراذگ .  یگدنهانپ  لاح  رد  هکم  رد 

ای دوش  هتـشک  جـح  مسوم  رد  یمازعا  یهورگ  طسوت  دـش  هتفرگ  میمـصت  ات  دوب  تفالخ  یهاگآ  نیروماـم  يرـس  تبقارم  تحت  هکم  رد 
هدعو همان  رازه  اهدص و  رد  هدش  زاب  ترـضح  نآ  يوس  هب  قارع  بناج  زا  همان  لیـس  رگید  فرط  زا  دوش و  هداتـسرف  ماش  هب  دوش  هتفرگ 

نیخروم زا  یـضعب  هک  نانچ   ) تجح ماـمتا  ناونع  هب  احیرـص  هک  هماـن  نیرخآ  رد  دـندرک و  توعد  قارع  هب  ار  وا  هداد  ترـصن  يراـی و 
هب ار  لیقع  نب  ملـسم  تجح  مامتا  ناونع  هب  لوا  تفرگ ،  نینوخ  مایق  تکرح و  هب  میمـصت  ترـضح  نآ  دیـسر ،  فوک  لها  زا  هتـشون ) 

دیسر .  ترضح  نآ  هب  مایق  هب  تبسن  عاضوا  ندوب  دعاسم  رب  ینبم  ملسم  همان  يدنچ  زا  سپ  داتسرف و  دوخ  هدنیامن  ناونع 
تمرح ظفح  يو و  نتفرگ  دای  نتـشک  روظنم  هب  ماش  يرـس  نیرومام  دورو  ینعی  هدـش ،  هتفگ  هک  لماع  ود  هظحالم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

دش .  راپسهر  هفوک  يوس  هب  مایق  يارب  قارع  ندوب  ایهم  ادخ و  هناخ 
هیفـصت هب  هدومرف  لیدـبت  یعافد  مایق  هب  ار  یمجاهت  گـنج  ماـیق و  شور  دیـسر ،  یناـه  ملـسم و  عیجف  لـتق  ربخ  هک  هار  ياـنثا  رد  سپس 

دوخ حرصم  راپسهر  هتـشادهگن  دندوبن  رادرب  تسد  يو  يرای  زا  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  ار  یناسک  اهنت  تخادرپ و  دوخ  تعامج 
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 . دش

یئابطابط نیسح  دمحم 

هیلع  هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  زا  ینخس 
لقن شا  همجرت  هک  تسا  ینخس  انیبن  ةریس  انتنس  انتریس و  هدنزرا  باتک  رد  ریدغلا  یسفن  رایـسب  باتک  بحاص  ینیما  رـصاعم  دیقف  همالع 

دیامرف :  یم  تیب  لها  بح  هرابرد  ینایب  زا  سپ  دوش  یم 
نادـناخ هب  دـنوادخ  هک  ار  یبهاوم  همه  هتفای و  هطاحا  تاهج  نیا  همه  هب  دـناوتب  هک  ار  یـسک  تخاشن  زین  رهد  رد  اـم  میتخاـشن و  هک  اـم 

رادقم شزرا و  دنک و  كرد  دناوتب  تماما  تفالخ و  نووش  همه  تیالو  لوصا  یمامت  یتسود و  لماوع  زا  تسا ،  هدومرف  اطع  شربمغیپ 
دشاب .  هتشاد  تسا  ناسک  نینچ  راوازس  هک  ار  یتبحم  دناوتب  ات  دبایب  ار  نآ 

تسه تاهج  نیا  دننام  اه  هد  تسین و  كرد  لباق  تسا  ربمغیپ  كاپ  نادناخ  صوصخم  دش و  هتفگ  هک  یتاهج  نیا  زا  کی  چیه  نوچ  و 
تـسین شیب  يا  هوای  فرح  نانآ  تبحم  رد  لوق  تسا  هدشن  نایب  شتیـصوصخ  رادقم و  تسا و  هدشن  هتفگ  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  هک 
تـسیاب یم  هلاحم  دـح ال  زا  زواجت  دوش و  زواجت  دـح  زا  هک  تسا  نآ  میتفگ -  هک  نانچ  ولغ -  اریز  درادـن ،  یموهفم  اـنعم و  الـصا  هک 

ءادهش مله  لق   ) مینک زواجت  هکنآ  رب  دسر  هچ  ات  مینک  كرد  ار  نانآ  هزادنا  دح و  میناوت  یم  ام  اجک  دشاب  سایق  دح و  نتخانـش  زا  سپ 
هیآ 150 . )  ماعنا ،  هروس   ( . ) اذه مرح  هللا  نا  نودهشی  نیذلا  مک 

لصفت و تمحر و  وفع و  ملح و  بضغ و  اضر و  فرصت و  تردق و  هدارا و  ملع و  زا  مییوگب  هرهاط  ترتع  هرابرد  هچنآ  نیا ،  رب  هوالع 
نکمم و تافـص  نایم  دوب و  دهاوخ  ناکما  دح  رـس  ات  یگمه  دنک  هغلابم  هچ  ره  هدنیوگ  دسرب و  هک  هزادـنا  ره  هب  لیاضف  رگید  مرکت و 

نیام دومن  هسیاقم  ناوت  اجک  تسا  یفنتم  یلـصا  زا  اهنآ  نایم  تیخنـس  درادـن و  دوجو  یلکـش  مه  تهابـش و  هنوگ  چـیه  بجاو  تافص 
دنباپ و تیفیک  رازه  هب  هچنآ  اب  دریگ و  یمن  ارف  ار  وا  نامز  چیه  درادن و  تیفیک  چـیه  هک  هچنآ  نایم  ضرع  تفـص  قلطم و  یتاذ  تفص 

تاذ يدـبا و  یلزا  تاذ  ناـیم  تسا  يرگید  زا  شا  یتسه  هک  یعبت  دوجو  یلالقتـسا و  لیـصا  دوخ  ناـیم  تسا  راـتفرگ  ناـمز  تسد  رد 
(234  . ) تسین روصتم  زگره  يولغ  كرش و  هنوگ  چیه  تسا  نکمم  تافص  همزال  هک  اه  قرف  همه  نیا  اب  ربتعم  ثداح 

دیلقت عجرم  زا  یهقف  ياوتف  کی 

تسا :  هدمآ  دنا ،  هدومن  فیلات  ار  نآ  یناجنز  هک  يرهف  دمحا  دیس  جاح  ياقآ  بانج  داتسا  ترضح  هک  نادیهش  رالاس  باتک  رد 
رد هدش  هتخانـشان  دارفا  ضعب  زا  یباهو  عدتبم  مارم  هب  توعد  يدرگ و  ینـس  ياه  همزمز  اریخا  میدرک  هراشا  ثحب  نیا  لوا  رد  هک  نانچ 

ناهد هب  مکحت  ياه  تشم  یساسا  بلاطم  نتشون  اب  عیشت  روشک  نادنمـشناد  املع و  هتبلا  تسا  هدش  دنلب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روشک 
تخادرپ .  دنهاوخ  تیالو  سدقم  یمرح  زا  عافد  هفیظو  هب  شیپ  زا  شیب  دنک  ادیپ  همادا  ییوگ  هوای  زگا  دنا و  هدز  نایارس  هوای  نیا 

انودع برقعلا  ةداع  نا 
ةرضاح  اهل  لعنلا  امنا  و 

تیب لها  رب  هنادرخبان  ياه  تناها  نیا  زا  هک  دلقم  ینـس  هعیـش و  هقبط  زا  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  دـنم  هقالع  نیدـتم و  دارفا  یلو 
دندومن و هعجارم  هعیـش  ردق  یلاع  عجارم  زا  یکی  هب  الـضف  زا  یعمج  هعلیـسو  هب  دوخ  یعرـش  فیلکت  نییعت  يارب  دندوب  تحاران  تخس 

ددرگ :  یم  جرد  خیرات  رد  تبث  يارب  رظن  راهظا  نودب  باوج  لاوس و  نیع  هک  دنتشاد  موقرم  ار  دوخ  هیرظن  اوتف و  ناشیا 
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هتاکرب .  تماد  ینالیملا  يداه  دمحم  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  ۀیآ  باطتسم  ترضح  كرابم  رضحم 
دییامرف :  موقرم  باوج  احیرص  لیذ  تالاوس  هب  میراد  اعدتسا  مارتحا  لامک  اب 

مرکا ربمغیپ  يایـصوا  زا  رفن  هدزاود  هک  تسا  دـقتعم  تماما  هب  تبـسن  طقف  دراد و  بهذـم  لوصا  نید و  لوصا  هب  هدـیقع  هک  یـسک  - 1
یم تازجعم  تامارک و  ياراد  دنوادخ  فرط  زا  هضرا و  یف  هللا  ججح  هعاطلا و  صرتفم  ناماما  نیموصعم و  يافلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ربخ ؟  ای  دسر  یم  رکابم  رظن  هب  يو  عیشت  نامیا و  مالسا و  رد  یصقن  ایآ  دنراد  هتشاد و  رشب  عمج  رب  یعیرشت  تیالو  دشاب و 
ینمتم دنـشاب  اراد  ار  یماقم  نینچ  هک  یتروص  رد  ریخ ؟  ای  دـنراد  هنییوکتت  هیلک  تیالو  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  ایـصوا  اـیبنا و  اـیآ  - 2

دییامرف .  حیضوت  ار  هنینیوکت  هیلک  تیالو  ینعم  هک  نآ  یعدتسم  دییامرف و  نایب  ار  نآ  لیلد  تسا 
دنتسه ؟  ملاع  ییاغ  تلع  ای  دنشاب  یم  تادوجوم  یلعاف  تلع  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ایآ  تانمکم  داجیا  رد  - 3

اضما
دهشم بالط  الضف و  زا  رفن  هن 

یلالوا 1390 ق يدامج   26
روما هرادا  يارب  میق  بصن و  رب  هیقف  تیالو  دننام  اهنآ  هرادا  مدرم و  تاروما  رد  تسا  فرصت  قح  نتشاد  هب  یعیرشت  تیالو  - 1 باوج : 

هک نانچ  دنیوگ  ار  يراذگ  نوناق  عیدصت  قح  یعیرشت  تیالو  یهاگ  و  کلذ ،  ریغ  درادن و  یلوتم  هک  یفاقوا  يارب  یلوتم  بصن  ماتیا و 
دنا .  هدرک  عیرشت  ار  اهنآ  ریغ  یحض و  هلفان  زامن و  رد  فتکت  ناشیارب  هک  تسا  تبسانم  نیمه  هب  و  دنلیاق ،  ناشناگزرب  قح  رد  اه  ینس 

مهیلع ایصوا  ایبنا و  مومع  هک  هلمجلا  یف  تانئاک  هب  تبـسن  ندوب  ضیف  يارجم  زا  تسا  ترابع  نآ  زا  یتمـسق  کی  هینیوکت ،  تیالو  - 2
قح رد  هک  ناکما  ملاع  عیمج  هب  تبسن  تسا  ندوب  ضیف  يارجم  هک  هینیوکت  هیلک  تیالو  زا  تسا  ترابع  رگید  مسق  دنا و  هتشاد  مالسلا 
دح زا  شیب  هک  تیالو  نابحاص  دوخ  هتفگ  زا  تسا  ترابع  نآ  لیلد  هدش و  تباث  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هب هک  سک  ره  رب  لـیلد  نیا  دـشاب و  یم  قدـصم  قداـص و  ناراوگرزب  نآ  اریز  دـنا  هدومرفن  فازج  غورد و  تسا و  هدیـسر  اـم  هب  رتاوت 
ریغ هیلقع  هلدا  رب  هوالع  تسا  نشور  دنیامن  هعجارم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هربتعم  ثیداحا  بتک 

يرفعج .  بهذم  رظن  زا  تسا  صقن  ماقم  نیا  راکنا  تساروکذم و  دوخ  ياج  رد  هک  در  لباق 
هک دنـشاب  یم  زین  ضیف  يارجم  هطـساو و  هدـش  هدـیرفآ  اهنآ  دوجو  يارب  ملاع  دنـشاب و  یم  ملاع  ییاغ  تلع  هچنانچ  ناراوگرزب  نیا  - 3
هنم ام  لعاف  زا  ریغ  دنیوگ و  یم  دوجولا  هب  ام  لعاف  احالطـصا  نیا  دسر و  یم  نارگید  هب  ادـخ  نذا  هب  هدرک و  رورم  نانآ  زا  دوجو  ضیف 

سدقم تاذ  هب  رـصحنم  شنیرفآ  تسین و  يا  هدننیرفآ  لاعتم  يادخ  زج  هک  دشاب  یم  هدنهد  دوجو  هدـننیرفآ و  یـضعب  هک  تسا  دوجولا 
تسا .  راگدرورپ 

دوجو شنیرفآ و  تسا و  هلحرم  نیا  رد  دوجولا  هب  ام  هک  ماـسجا  ياـمن  وشن  هب  تبـسن  تسا  باـتفآ  ندوب  هطـساو  يارب  لاـثم  تهج  هب  و 
سب .  تسادخ و  هدنهد 

درادن و يزیچ  دوخ  زا  یسک  اریز  درادن ،  تکرـش  سک  چیه  دشاب  یم  لاعتم  يادخ  هب  رـصحنم  هک  نداد  وجو  و  ندیرفآ ،  رد  لصاحلا 
ضیف هطساو  ادخ  هدارا  نذا و  هب  ناشتینارون  مافم  بسح  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  سب و  تسادخ و  زا  اثنتسا  نودب  زیچ  ره  تیدوجوم 

نتشادن تهج  هب  نارگید  دنریگ و  یم  ضیف  هطساو  دالب  ناشدوخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ناشماقم  تعفر و  برق و  لامک  دنشاب و  یم 
دنراد .  هطساو  هب  زاین  دادعتسا  نیا 

دوش :  یم  هتفگ  بلطم  ود  همتاخ  رد 
دیامرف :  یم  لاعتم  دنوادخ  دوش ،  دنم  هدیقع  دهد و  شوگ  یتاموهوم  ره  هب  یتسیابن  ناسنا  هک  نیا  الوا : 

هیآ 36 . )  ءارسا ،  هروس   ( . ) الوسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلاو  رصلا  عمسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  (و ال 
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هب دنشاب و  هتشادن  یناسفن  ضرغ  دنزیهرپب و  سوه  اوه و  زا  دونش  تفگ و  رد  دنشاب و  هتشاد  ترشاعم  نسح  رگیدمه  اب  ناناملسم  ایناث ، 
دیامرف :  یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دنهدب  تیمها  هملک  تدحو 

 ( هیآ 103 نارمع ،  لآ  هروس   () اوقرفت اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومصتعا  (و 
یلاعت .  هناحبس و  هنم  دییاتلا  دومن و  تفلاخم  ینآرق  روتسد  اب  یستیابن  سپ 

ینالیملا ینیسحلا  يداه  دمحم  دیس 
كرابم رهم  لحم 

ینیوکت تیالو 

تاماقم مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  دنـشاب  هتـشادن  يونعم  ماقم  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يارب  تموکح  تیـالو و  تاـبثا  همزـال 
دای نآ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ناسل  رد  یهاگ  هک  تسا  یهلا  یلک  تفالخ  ماقم  نآ  تسا و  تموکح  هفیظو  زا  ادج  هک  تسه  مه  يونعم 

تاماقم هب  یـسک  هک  تسام  بهذـم  تایرورـض  زا  هصالخ  رما  یلو  ربارب  رد  تارذ  عیمج  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یتفالخ  تسا :  هدـش 
قبط مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  الوصا  لسرم  یبن  برقم و  کلم  یتح  دسر ،  یمن  مالـسلا  مهیلع  همئا  يونعم 

دنراد یتاماقم  و  دـنا ،  هتـشاد  زایتما  مدرم  هیقب  زا  تنیط  هفطن و  داقعنا  رد  و  شرع ،  للـض  رد  دـنا  هدوب  يراونا  ملاع  نیا  زا  شیپ  تایاور 
دنک :  یم  ضرع  لیئربج  جارعم ،  تایاور  رد  هک  نانچ  هللاءاشام  یلا 

هک :  شیامرف  نیا  اب  مدوب  هتخوس  مدش  یم  رت  کیدزن  یمک  هاگ  ره  تقرتح  همئا ال  توند  ول 
لسرم .  یبن  برقم و ال  کللم  عسی  تالاح ال  هللا  عم  انل  نا 

لسرم .  ربمایپ  هن  دشاب و  هتشاد  دناوت  یم  ار  نآ  برقم  هتشرف  هن  هک  میراد  یتالاح  ادخ  اب  ام 
هب هک  نانچ  دـشاب  نایم  رد  تموکح  عوضوم  هکنآ  زا  لبق  دـنراد  یتاـماقم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تساـم  بهذـم  لوصا  ءزج  نیا 
هن یضاق و  هن  تسا و  مکاح  هن  ترضح  نآ  هک  نیا  اب  تسه  مه  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  يارب  ياونعم  تاماقم  نیا  تایاور ،  بسح 

هفیلخ . 
مییوگ یم  یتقو  ور  نیا  زا  تسا  تموکح  هفیظو  ياوس  تاماقم  نیا 

رگا نینچمه  درادن  يونعم  يرترب  ام  رب  ای  تسامش  نم و  لثم  هک  تسین  نیا  شا  همزال  تسین  هفیلخ  یضاق و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
تیالو ماقم  هک  نیا  زا  رتالاب  هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هرابرد  ینخس  مهـسفنا  نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  هک  دش  لیاق  یـسک 

(235  . ) دراد ار  نانموم  رب  تموکح  و 
اهناسنا  فارشا  يا  دزان  یم  وت  هب  مدآ 

اهناج رب  شتآ  ملاع  رد  وت  دای  يا 
اه نابیرگ  تسا  كاچ  وت  قارفز  اج  ره 

تنابحم کشا  اب  باریس  نید  نشلگ  يا 
اه ناتسب  هب  هلال  ره  نیگنر  دش  وت  نوخ  زا 

ماما نهک  هدیدرگ  اه  تیاکح  رایسب 
اه نارود  هب  تسا  هزات  وت  ثیدح  زوسناج 

دناد ادخ  يداد و  ناناج  هر  هب  ناج  کی 
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اه ناج  ازج  زور  ات  دزوس  نوچ  وت  دای  زک 
تسا تبث  نوخ  هب  وت  مان  يدازآ  رتفد  رد 

اه ناونع  وت  نوخ  اب  رتفد  ره  هب  تبث  دش 
قح ياضر  هار  رد  يداد  ناج  وت  هک  ناس  نآ 

اه ناسنا  فرشا  يا  دزان  یم  وت  هب  مدآ 
هنادرم تمه  اب  یمالسا  ینابرق 

(236  . ) اه ناملسم  هراومه  تمزع  زا  رختفم  يا 

ناربمایپ البرک و  هثداح  مراهچ :  شخب 

نآ هیمست  هجو  البرک و  لئاضف  لوا :  لصف 

البرک لئاضف 

داد .  ناشن  هشیمه  يارب  لطاب  ربارب  رد  ار  قح  تردق  هک  یکاپ  كاخ  نآ  ینعی  البرک 
تسا .  دنلب  نآ  زا  هلذلا  انم  تاهیه  قح و  لها  يادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مایق  ات  هک  یکاخ  نآ  ینعی  البرک 

دیچیپ .  مه  هب  ار  نایفس  یبا  لآ  تفالخ  طاسب  زور  فصن  رد  هک  ینابایب  نآ  ینعی  البرک 
(237  . ) تسور خرس  افص و  اب  باداش و  تیرشب  ملاع  نادرم  دار  نوخ  هب  هشیمه  هک  يزبسرس  ناتسب  نآ  ینعی  البرک 

رایشوه رب  تسا  مادک  هدنز 
رای يوک  رس  هب  درمیب  هک  نآ 

داد رارق  دوخ  كرابم  نما و  مرح  ار  البرک  نیمز  دـنوادخ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ةرایزلا  لماک  زا  راحب  رد 
شا ینراون  تبرت  ار  نیمز  نیا  دوش  یم  تمایق  زور  نوچ  دـهد  رارق  مرح  ار  وا  دـنک و  قلخ  ار  هبعک  نیمز  هک  نآ  زا  شیپ  لاـس  رازه   24
نیمز نآ  و  نیلـسرم ،  ناربمایپ و  رگم  نآ  رد  دوش  یمن  نکاس  هک  یتشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  نیرترب  نآ  رب  دوش  یم  هداهن  دوش و  یم  دنلب 

شرون هک  نیمز  لها  يارب  زا  اه  هراتـس  نیب  رد  يا  هراتـس  دهد  یم  ییانـشور  هک  نانچ  یتشهب  ياه  غاب  نیب  دـهد  یم  ییانـشور  سدـقم 
دنز :  یم  دایرف  ار و  تشهب  لها  ياه  مشچ  دنک  یم  هریخ 

ۀنجلا .  لها  بابش  دیس  مالسلا و  هیلع  ةادهشلا  دیس  تنمضت  یتلا  ۀکرابملا  ۀبیطلا  ۀسدقملا  هللا  ضرا  انا 
(238  . ) هدومرف دای  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هکرابم  هعقب  البرک  نیمز  نیا 

البرک نیمز  تلیضف 

دیـس و مدرک :  ضرع  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدید  باوخ  رد  تفگ :  هدومرف  لقن  یناهبهب  دیحو  همالع  زا  هبیط  هملک  رد 
دراد . ؟  ار  وا  زا  ندرک  لاوس  تارج  هتشرف  مادک  دومرف  امش ؟  راوج  رد  دشاب  هدش  نفد  هک  یسک  زا  دننک  یم  لاوس  ایآ  نم  يالوم 

مادـک تفگ :  درک و  رخف  هبعک  نیمز  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ةرایزلا  لماک  زا  راـحب  رد  - 1
دـنیآ و یم  نم  يوس  هب  رود  کیدزن و  ياه  هار  زا  مدرم  تسا و  هدـش  عقاو  نم  تشپ  رد  ادـخ  هناخ  هک  نآ  لاح  تسا و  نم  لـثم  نیمز 

البرک نیمز  هب  هک  یتلیضف  اب  وت  تلیضف  تبسن  ریگب ،  مارآ  نک و  سب  درکوا :  رب  یحو  دنوادخ  سپ  متسه ؟  یهلا  نما  لحم  مرح و  نم 
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نآ دوب  یمن  رگا  مدرک و  یمن  یتلیضف  وت  هب  نم  البرک  نیمز  دوبن  رگا  درادرب  ایرد  بآ  زا  ایرد و  بآ  رد  هک  تسا  ینزوس  نوچ  ما  هداد 
شاـب و رقتـسم  ریگب و  مارآ  سپ  ینک  یم  رخف  نآ  هب  هک  يا  هناـخ  نآ  مدرک  یمن  قلخ  نم  دراد ،  رب  رد  ـالبرک  نیمز  هک  یفیرـش  دوجو 

(239  . ) مرب یم  منهج  شتآ  هب  ار  وت  وت و  رب  منک  یم  بضغ  الاو  شاب ،  راوخ  لیلذ و  عضاوتم و 
هب امن  ملکت  نیمز  نآ  هب  دنوادخ  دومرف  سپ  دینادرگ  كاپ  سدـقم و  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یبآ  نیمز و  نیتسخن  تارف  بآ  البرک و 
منم یـضعب  رب  یـضعب  دندومن  رخافت  اه  بآ  اه و  نیمز  هک  ینامز  رد  نتفگ  نیمز  نآ  سپ  ار  وت  تسا  هداد  لیـضفت  ادـخ  هک  يزیچ  نآ 

تسا .  نم  كاخ  رد  افش  مکرابم و  سدقم  هک  ادخ  نیمز 
هک نیا  رب  تسین  ندرک  رخف  مضرغ  تسا و  هداد  نم  هب  ار  تفارـش  نیا  هک  یـسک  ربارب  رد  ملیلذ  عضاخ و  هکلب  تسین  ندرک  رخف  ضرغ 

ادخ .  يارب  زا  تسا  رکش  هکلب  تسا  نم  زا  رت  تسپ 
هب وا  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ببـس  هب  ار  نآ  تمارک  تلیـضف و  دومن  دایز  ار و  نیمز  نآ  تشاد  یمارگ  لاعتم  يادـخ  سپ 

تسا :  هدورس  ابیز  هچ  رعاش  ( 240  ) ادخ يارب  زا  درک  هک  يرکش  عضاوت و  ببس 
ینکفا هدرپ  ام  هدرکز  رگا  بر  ای 

ینک اوسر  يدبا  تلجخ  هب  ار  ام 
وتز ام  يانمت  هک  تسا  سب  نیمه  بر  ای 

ینک البرک  ام  نفد  گرم  ماگنه 
باطخ دیلاب ،  یم  دوخ  رب  ندوب  ادخ  هناخ  تفارش  هب  هکم  نیمز  هک  یماگنه  دراد و  تفارش  هکم  نیمز  رب  البرک  نیمز  تشذگ  هک  نانچ 

رگا دش و  مالسا  هیقبم  تلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اریز  تسا ،  ملسم  نیا  تسا و  البرک  كاخ  رطاخ  هب  وت  تیلضفا  هک  شاب  مارآ  دش : 
هکم نیمز  رب  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نفدم  هک  البرک  نیمز  سپ  درک  یمن  ادخ  هناخ  جح  یسک  دوب  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

دوب و یهلا  نما  مرح  هکم  نیمز  زا  شیپ  لاس  رازه  البرک 24  نیمز  هک  هدش  لقن  ررکم  رابخا  رد  دراد  تیلضفا  تسا  هبعک  هناخ  لحم  هک 
تخاس .  هاگآ  نآ  عیاقو  البرک و  نیمز  زا  ار  نالوسر  همه  ادخ -  تمحر  هتشرف  لیئربج -  دندش و  هاگآ  ناربمایپ  مامت  عیاقو  نیا  زا 

هعطق نآ  دـنراذگ و  یم  شهب  رد  تماـیق  زور  تسا و  تشهب  زا  يا  هعطق  ـالبرک  نیمز  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا 
تسا .  رونم  تشهب  ياه  نیمز  نیب  رد  ناشخرد  دیشروخ  دننام  نیمز 

تارف هدومرف  رکذ  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نمیالا  دیاولا  یطاش  دومرف :  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  بیذـهت  رد 
(241  . ) تسا البرک  هکرابم  هعقب  تسا و 

قشع رهش  ياهمان 

دسر :  یم  مسا  تسیب  زا  شیب  هب  هک  هدش  هدیمان  يدایز  ياهمان  اب  البرک ، 
هک اهفرح  هچ  نیرفآ  لامک  هملک  نیا  ریـسفت  رد  دسر و  یمن  شیاپ ،  هب  تسادقو  ترهـش  رد  یناکم  چـیه  مسا  هک  يا  هملک  البرک ،  - 1

تسا ؟ !  هدشن  هتفگ 
اهمداگ .  ندش  تسس  ای  نتشادرب ،  ماگ  یتسس  هب  ینعی  هلبرک  دش و  هتفرگ  هلبرک  هملک  زا  البرک  هشیر  دندقتعم  یضعب  فلا : 

رد دمآ  ینالف  ینعی  البرکم  یشمی  داج  دمیوگ  یم  دننک  تیاکح  یـسک  نتفر  هار  تلاسک  اب  یلاح و  یب  زا  دنهاوخب  هک  ینامز  اهبرع  و 
ساسحا دیـسر  یم  اجنآ  هب  هک  یـسک  ره  هک  تسا  هدوب  ناـنچ  ـالبرک  نیمزرـس  ییوگ  وت  ( 242  ) تشاد یم  رب  ماگ  یتسـس  هب  هک  لاـح 

دوخ دگنل و  یم  دسر  یم  البرک  سدقم  تحاس  هب  ات  ملق ،  تیمک  هک  نانچ  دـش  یم  تسـس  شیاهماگ  داد و  یم  تسد  شیارب  یـصاخ 
دزاب .  یم  ار 
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كانهودنا و رایتخا  یب  داتفا  یم  البرک  هب  شرذـگ  هک  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  کی  ره  هک  هدـش  لقن  يدایز  ياهناتـساد  زین  لتاقم  بتک  رد 
داد .  دهاوخ  خر  رابمغ  رایسب  گرزب و  سب  يا  هثداح  نیمزرس  نیا  رد  هک  داد  یم  ربخ  شیوخ  تما  هب  دش و  یم  نمیگمغ 

مدنگ ینعی  ۀطنحلا ،  تلبرک  دوش :  یم  هتفگ  ندرک ،  كاپ  زیمت و  ندرک و  لابرغ  ینعی  لابرک  هدـش و  هتفرگ  لابرک  هملک  زا  البرک  ب : 
مدینادرگ .  كاپ  كاشاخ  كاخ و  زا  ار  نآ  مدرک و  بابرغ  ار 

هکنیا لثم  محازم ،  زره و  ناهایگ  ای  تخرد  نودـب  گنـس و  گیر و  زا  یلاخ  دوب  ینیمز  هک  دـنا  هتفگ  البرک  نیا  رطاخ  هب  زین  ـالبرک  هب 
(243  . ) دشاب هدرک  هدامآ  هتشک  يارب  هدرک و  كاپ  ار  نآ  يزرواشک 

زا ار  نادیم  نادرم  فعـض و  زا  ار  فیرـش  خـیرات  لوط  رد  هشیمه و  هک  لابرغ  خـیرات  لابرغ  ینعی  البرک  تسیامـسم !  اب  مسا  هک  یتسار 
دیوگ :  یم  يولهد  لدیب  هک  نانچ  دنک  یم  هدرک و  ادج  یبوخ  هب  نیغورد  ناناوخ  زجر 

تسالبرک .  رد  هنیآ  میتریغ ،  یب  همه  ام  رویغ  قشع  مرحم  نمجنا ،  نیا  رد  تسیک 
(244  . ) ناگیادخ هناخ  ادخ و  مرح  ینعی  تسا  هتفای  بیکرت  البا  برک و  هژاو  ود  زا  البرک  ج : 

شرامن هاگیاج  یترابع  هب  دنمشزرا  ینامـسآ و  راک  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  الاب  راک و  هملک  ود  زا  هدوب و  یـسراف  لصا  رد  هملک  نیا  د : 
(245  . ) شیاین و 

(246  ) لباب رهش  ياتسور  رد  ینعی  تسا  هدوب  لباب  روک  لصا  رد  ه : 
ینعی ءالب  برکو و  البرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لسور  شدج  مالـسلاامهیلع و  یلع  شردپ  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دوخ  طسوت  و 
رالاس هنومن  ناونع  هب  دـنا  هدـیزگرب  ار  ریـسفت  نیمه  زین  هعیـش  يارعـش  ءابدا و  ( 247  . ) تسا هدـش  ریـسفت  ءالتبا  ناـحتما و  ـالب و  درد و 

دننک :  یم  دای  نینچ  البرک  زا  يریمح  لیعامسا  دیس  یعیش  نادیهش 
(248  ) الب برک  راد  ای  البرک 

دیوگ :  یم  نینچ  یضر  فیرش  دیس  موحرم  یعیش ،  دنمشیدنا  گرزب  و 
دالب ابرک و  تلز  ال  البرک ! 

یفطصملا لآ  كدنع  یقل  ام 
اوعرص امل  کبرت  یلع  مک 

(249  ) يرج عمد  نم  لاس و  مد  نم 
هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  كاپ  لآ  هب  وت  كاخ  رد  هک  هچنآ  ببس  هب  يروآ  یم  دای  هب  ار  الب  هودنا و  زا  یهوبنا  هشیمه  وت  البرک  يا 

دیسر .  هلآو 
دش .  يراج  هک  اهکشا  هچ  دش و  هتخیر  هک  اهنوخ  هچ  دندش  هتشک  هک  یماگنه 

دوش یم  ناونع  مان  نیمه  اب  رتشیب  یهقف  ياهباتک  رد  البرک  تسا و  هدوب  تیمها  زئاح  اهمان  رگید  زا  شیب  ریاح  البرک ،  زا  سپ  ریاح :  - 2
دننک .  یم  یسررب  ثحب و  ناونع  نیمه  لیذ  رد  دشاب  یم  نآ  دودح  ماکحا و  رئاح و  صوصخ  رد  هک  ار  یصاخ  لئاسم  ءاهقف  و 

ماما هاگلتق  لادوگ  دـچیپ و  یم  رود  هب  دـنام و  یم  ناریح  اجنآ  رلد  بآ  هک  ییاج  ینعی  رئاح  ایریح  تسا ،  ریاح  نامه  ففخم  ریح ،  - 3
تسا .  نوفدم  اجنآ  رد  زین  شرونا  دسج  تسا و  هدش  عقاو  سدقم  ناکم  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

هک نیا  بلاج  دـندرک  یم  نوفدـم  اجنآ  رد  ار  دوخ  ناگدرم  نایحیـسم  هک  دوب  یناتـسروگ  مان  مالـسا  زا  شیپ  لـصا و  رد  سیواون ،  - 4
هاگنآ تسا  هدرب  راک  هب  ار  هملک  نیا  شفورعم  ياه  هبطخ  زا  یکی  نمض  رد  مالـسلا  هیلع  نیح  ماما  هللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  ياوشیپ 

رب ار  خیرات  تمایق  هک  تفر ،  یم  تیدبا  يوس  هب  ور  عقاو  رد  هفوک و  يوس  هب  رهاظ  رد  دوب و  هدش  جراخ  شدج  میرح  زا  شترضح  هک 
دـیواج و هشیمه  ياـه  هساـمح  هماـگنه  اـت  دوب  هدرک  تکرح  هنیدـم  زا  هک  یماـگنه  دـشخب و  هنادواـج  توـنق  ار  قـشع  ماـیق  دـنک و  اـپ 
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دومرف :  نینچ  دنیرفایب ،  ار  شراگدنام 
هیق انا ال  عرصم  یل  ریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالسا  یلا  ینهلوا  ام  و  ةاتفلا ،  دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ 

(250  . . . ) ءالبرک و سیوا و  ونلا  نیب  تاوفلا ،  نالسغ  اهعطقت ،  یلاصواب ،  یناک  ، 
ناک رتخد  ندرگ  رد  دنب ،  ندرگ  هک  دنام  یم  یـشقن  هب  تفاطل  رد  هک  يراتـشون  تسا ؟  هدش  هتـشون  ابیز  هچ  مدآ  نادـنزرف  يارب  گرم 

فسوی شرسپ  رادید  هب  بوقعی  هک  مقاتشم  ردقنامه  فلس  رادید  هب  تداهش و  شخب  ناج  ماج  ندیشک  رـس  يارب  نم  دشک و  یم  ناوج 
ياـهگرگ اـهیدوز  نیمه  هب  هک  منیب  یم  تفاتـش ،  مهاوخ  شرادـید  هب  نم  هک  تسا  هدـیزگرب  یهاـگلتق  نم  يارب  یهلا ،  ریدـقت  تسد  ، 

دننک . . .  یم  ادج  مه  زا  ار  مندب  ياضعا  دنب  دنب  هتخادنا  هرصاحم  رد  ارم  البرک  سیواون و  هنسرگ 
تارف .  رانک  تارفلا ،  فط  - 5

فط .  - 6
هتـشاد رارق  هناخدور  بل  رد  ای  دنـشاب  ایرد  فرـشم  هک  ياهنیمز  هب  فط  تسا و  ینعم  کی  هب  ابیرقت  مسا  هس  ره  نیا  تارفلا ،  یطاش  - 7

دنا هتفگ  فط  دنوب  هتفرگ  شیوخ  رانک  رد  ار  البرک  هدوب و  نآ  رد  هک  يا  همشچ  دنچ  رطاخ  هب  ار  البرک  نیمزرس  دوش  یم  قالطا  دنشاب 
(251  . ) مقلع رهن  لمجلا و  نیع  همیهر ،  هیناطقطق ،  دننام :  ياه  همشچ 

تسالبرک .  یمیدق  فورعم و  ياهمسا  زا  اونین ،  - 8
ءالتبالا .  عضوم  ای  ءالبلا ،  عضوم  - 9

ءافولا لحم  - 10
هیرضاغ .  - 11

هیرام .  - 12
لتاقم .  ینب  رصق  - 13

لباب .  رقع  - 14
ارومع .  - 15
اروفص .  - 16

اه .  هحون  اه و  هلان  ینعی  حئاون ،  - 17
(252  . ) دوش یم  هدناوخ  هثاثش  مدرم  فرع  رد  هک  ائافش ،  - 18

مالسلا .  هیلع  نیسح  رهش  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هنیدم  - 19
مالسلا .  هیلع  نیسحلا  دهشم  - 20

هاگنابرق قشع ،  شرع  اهسامح ،  دابآ  تریح  دوش  یم  ار  البرک  و  دنا ،  هدش  لقن  اهباتک  رد  هک  ییاهمسا  رگید  253)و   ) هکرام هعقب  - 21
 . دناوخ اه و . . .  هلالآ  هبعک  اه ،  قیاقش  دهشم  تداهش ،  رهش  قشع ،  خلسم  ناقشاع ، 

هاگن کی  ردالبرک 

نیا رد  یخیرات  كرادـم  هک  اج  نآ  زا  یلو  دـسر ،  یم  نایلباب  نارود  هب  هدوب و  یمیدـق  رایـسب  البرک ،  یخیرات  هنـشیپ  هک  نیا  دوجو  اـب 
داد .  تسد  هب  مالسا  زا  شیپ  البرک  خیرات  زا  ناوت  یمن  ار  یقیقد  تخانش  تسا ،  كدنا  زیچان و  باب 

رد قارع و  روشک  مامت  جیردت ،  هب  يرجه  لاس 16  نامه  زا  هکنیا  ات  دوب ،  ناریا  نارادمامز  هطلس  ریز  رد  يرمق  يرجه  لاس 13  ات  قارع 
قافتا يرجه  لاس 14  رد  هک  هیسداق  گنج  نایم  نآ  زا  تشگ  دازآ  دش و  هدوشگ  ناملـسم  نازابرـس  ناشورخ  لیخ  طسوت  البرک  نمض 
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(254  . ) تسا روهشم  فورعم و  داتفا ، 
سب ییاه  بالقنا  زکرم  اه و  هسامح  دهم  زاس و  خیرات  ثداوح  یسب  رتسب  نیشن و  هعیـش  يروشک  هشیمه  مالـسا ،  خیرات  لوط  رد  قارع 

(255  ) هفوک هدز و  قرو  ار  البرک  باتک  هک  تسا  یفاک  اهنت  تسا ،  هدوب  نینوخ  گرزب و 
همان نوخ  نیا  دـید  دـیهاوخ  یم  هک  تسا  تقو  نآ  تتـسشن ،  اشامت  هب  خـیرات  هنییآ  رد  البرک ،  ناتـسا  ياهرهـش  زا  تسا  يرهـش  هک  ار 

تمایق شیوخ  زابنوخ ،  مایق  رد  کی  ره  هک  ییاه  هلالآ  دراد  اه  هلالآ  شیور  زا  تیاور  دـشک و  یم  توکلم  كـالفا و  هب  رـس  كاـخ ، 
دنا .  هدیناهر  ریوزت  رز و  روز و  یگدنب  دنب  زا  ار  رشب  روج و  لهج و  زا  ار  ناهج  یکیرات و  زا  ار  خیرات  دنا و  هتسب  رون  تونق  ار  خیرات 

ناراگزور نوچ  تسا و  نادرم  رویغ  ناگدازآ و  مرگ  نوناـک  ـالبرک ،  ثعب  فیثک  بزح  ناراوخ و  ناـهج  تساوخ  مغر  یلع  زین  زورما 
شراجفنا راظتنا  هظحل  ره  ناشفشتآ  هوک  نوچ  دراد و  ساپ  تکرح  اب  لاح و  رپ  ار  اه  هسامح  میرح  هک  دور  یم  شیوخ  ناشخرد  رایسب 

میشاب .  نایئالبرک  نوناک  زا  رگید  يرون  راجفنا  دهاش  هک  میا  هدنز  دیما  نیا  هب  نایعیش  ام  دور و  یم 
 . دوش یم  هدناوخ  البرک  ناتسا  مان  هب  یناتسا  زکرم  هدش و  عقاو  دادغب  یبرغ  بونج  رد  رتمولیک  هلصاف 105  اب  البرک  رضاح ،  لاح  رد 

نارگمتس مشچ  راخ 

نارادم روز  نارگمتس و  مشچ  راخ  هشیمه  شیوخ  يارجام  رپ  خیرات  لوط  رد  نادیهش  دیواج  هشیمه  دهشم  نیا  ینیسح ،  سدقم  ناتسآ 
مالـسلا هیلع  نادیهـش  رالاس  رارحالا  وبا  وا  دای  ماـن و  دـنک :  یم  هدرک و  مارح  یتفـص  نوعرف  شنم و  دـیزی  ره  مشچ  رب  ار  باوخ  هدوب و 

ینابل :  فورعم  نارعاش  زا  یکی  لوق  هب  ناگ  دیدمتس  نامورحم و  ناج  رد  ار  یبلط  تداهش  مایق و  حور 
ادیهش نیسحلا  رکذی  املک 

رارحالا بنی  رهدلا  بکوم 
يدیح ملظلا  ۀلو  نودانیف 

اراعشلا نیسحلا  نع  انلقن  دق 
دبتسم ملظ  لک  تمیلف 

اراوت الیتق  تمی  مل  اذاف 

همالس سلوب 

یم ار  ینادرم ،  دازآ  راگزور  خرس  دای  نیا  راس ،  هیاس  رد  دوش  یم  دای  خیرات  دهاش  دیهش و  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هاگ  ره 
دنهد :  یم  رد  ادن  هک  دناورپ 

زا ای  دریمب و  دیاب  ای  رگمتس  دبتسم  ره  هک  میا  هتفرگ  دای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  نیرفآ  روعش  راعش  نیا  ام  دشابن و  متس  تلود  دیاب 
دوش .  هدودز  خیرات  هنحص 

گرزب هکلب  گرزب  رطخ  شیوخ  يارب  ار  البرک  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نیرثاثلوبا  هرطاخ  داـی و  نارگمتـس  تهج ،  نیمه  هب  تسرد 
رب دبات  یم  خیرات  رب  ینیسح  سدقم  رهطم و  ناتسآ  ياه  هتـسدلگ  دبنگ و  زا  رتشیب  هک  ار  هسامح  دیـشروخ  شبات  دنناد و  یم  رطخ  نیرت 

هزیتس رس  دوش  یم  هدیمان  نادیهش  دهشم  مایق و  تداهـش و  هسردم  هسامح و  هراوهگ  قح  هب  هک  سدقم  ناکم  نآ  اب  هشیمه  دنبات و  یمن 
نیا يدوبان  وحم و  رد  خیرات  نارگمتـس  يوس  زا  خیرات  لوط  رد  هک  يا  هنایـشان  هناحوبذم و  تامادقا  هب  کنیا  دـنراد و  موادـم  گنج  و 

راذگ و یتاراشا  هدیماجنا  نایدیزی  نارگمتس و  تسکش  هب  همه  تفرگ و  ماجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتوکلم  هاگراب  يدق و  ناتـسآ 
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میشاب :  هتشاد  شیوخ  رطاخ  رد  هشیمه  ار  خیرات  تازجعم  نیا  هک  دشاب  مینک ،  یم  راو  تسرهف 
دوب .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لتاق  رسدوخ و  نارگمتس  زا  یکی  هک  وا  میقتسم  روتسد  هب  یقیناود  روصنم  رصع  رد  لوا :  تراسج 

لاس 193 رد  هک  مالسلا ،  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  لتاق  یسابع و  روج  يافلخ  زا  یکی  دیشرلا  نوراه  رصع  رد  مود :  تراسج 
دندرک .  ناریو  بیرخت و  یلک  روط  هب  ار  ینیسح  رهطم  رئاح  داد  روتسد  ق 

زا هکنانچ  دش  تراسج  ینیسح  میرح  هب  ياهلاس 233 و 236 و 237 و 247 ق  رد  بیترت  هب  هک  نوعلم  لکوتم  تسد  هب  موس :  تراـسج 
(256  . ) دندرک ناریو  ار  نآ  ساسا 

لاس 273 ق .  هب  یسابع  رصع  هفیلخ  قفوم  دهع  رد  مراهچ :  تراسج 
دوب .  یشحو  نادزد  زا  هتسد  کی  سیئر  هک  يدسا  دمم  نب  ۀبض  مان  هب  يریگ  هندرگ  دزد  تسد  هب  لاس 269 ص  رد  مجنپ :  تراسج 

زا رگید  یکی  هللااب  رداقلا  روتـسد  هب  يوق  لامتحا  هب  هک  دیدرگ  بیرخت  يزوس  شتآ  رثا  رد  رهطم  مرح  لاس 407 ق  رد  مشش :  تراسج 
داد .  خر  هتشاد  مالسلا  مهیلع  لآ  زا  يدایز  هنیک  هک  یسابع  يافلخ 

كاپان تسد  هب  مالسلا ،  هیلع  نادیهش  دیـس  كاپ  مرح  تانییزت  تمیق و  نارگ  يایـشا  هنازخ و  هک  دوب  لاس 529 ق  رد  متفه :  تراسج 
دش .  تراغ  یسابع  يافلخ  زا  رگید  یکی  دش  رتسملا 

خیرات 858 ق .  رد  عشعمشم  لآ  ماکح  تسد  هب  سدقم  مرح  تراغ  متشه :  تراسج 
ناوـنع هب  دـیناسر و  تداهـش  هب  ار  نایعیـش  زا  نت  رازه  تسیب  دودـح  رد  هک  یـشارخلد  هدـنهد  ناـکت  هعجاـف  زواـجت و  مـهن :  تراـسج 

لاس 1216 ق و رد  دوعـس ،  نب  زیزعلادبع  ياهدنامرف  هب  اهیباهو  تسد  هب  گرزب  تراسج  نیا  دش  هدیمان  مود  يالبرک  یناث و  يراوشاع 
داتفا .  قافتا  مخ  ریدغ  دیع  رد 

لاس 1354 ق رد  دبعلا  ةرانم  هب  فورعم  ینیسح  میرح  هتسدلگ  نیرتدنمهوکـش  اب  نیرت و  گرزب  ندرک  دوبان  بیرخت و  مهد :  تراسج 
. 

شش زا  شیب  دوب و  هوکشاب  رت و  گرزب  قارع  ياه  هاگترایز  رد  دوجوم  ياه  هرانم  هیلک  زا  هک  دوب  لالج  هوکش و  اب  نانچ  هتسدلگ  نیا 
هناهب هب  روکذم  لاس  هب  هک  نیا  ات  درک  یم  هریخ  دوخ  هب  رود  رایسب  طاقن  زا  ار  يا  هدنیب  ره  مشچ  یصاخ  تبیه  تلالج و  اب  هک  دوب  نرق 

(257  . ) دش ناریو  ساسا  زا  یهاو  يا 

مالسلا مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  البرک و  هثداح  مود :  لصف 

دهد یم  ربخ  ار  تداهش  دنوادخ 

زا یکی  هب  سپ  میدـش  بلاـغ  ناـشیا  رب  میتـفر و  مور  ناـنکاس  گـنج  هب  یلاـس  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوـخ  خـیاشم  زا  میلـس  ینب  گرزب 
تسا :  هتشون  نآ  راوید  رب  تیب  نیا  میدید  میتفر و  اج  نآ  ياهاسیلک 

انیسح تلتق  هما  اوج  رتا 
باسحلا موی  هدج  هعافش 

دنراد !  دیما  ازج  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  تعافش  هب  دنتشک ،  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یهورگ  ایآ 
امش .  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  لاس  دصیس  دنتفگ :  دنا ؟  هتشون  اج  رد  ار  نیا  تقو  هچ  مدیسرپ  اهنآ  زا  سپ 

ناریسا نایم  رد  میدومن  ریـسا  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  میدرک و  گنج  اراصن  اب  یلاس  هک  هدش  تیاور  رافـص  نب  هللادبع  زا  توقای  باتک  رد 
 ، هلآو هیلع  هللا  یلص  یبرع  دمحم  ندش  ثوعبم  زا  شیپ  لاس  دصیـس  هک  درک  تیاکح  ام  يارب  ریپ  نآ  میدومن  مارکا  ار  وا  دوب  اناد  يریپ 
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دوب :  هدش  هتشون  نآ  رد  هک  ثیش  ترضح  نادنزرف  نابز  هب  دش  ادیپ  یگنس  هاگان  دندنک ،  یلادوگ  مور  دالب  رد  اراصن  هورگ 
انیسح تلتق  ۀبصع  اوجرتا 

باسحلا موی  هدج  ۀعافش 
هبعک فاوط  لوغـشم  جح  مسوم  مایا  رد  یلاس  تسا :  هدرک  تیاور  شمعا  نامیلـس  زا  دوخ  دنـس  هب  نازحالا  ریثم  رد  امن  نبا  رفعج  خیش 
درم نآ  يدـیماان  ببـس  زا  سپ  يزرمآ  یمن  ارم  هک  مناد  یم  هچ  رگا  زرمایب ،  رم ا  ادـنوادخ  دـیوگ :  یم  هک  مدـید  ار  يدرم  هاگان  مدوب 

رس نآ  هک  یماگنه  دندوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  كرابم  رـس  هب  لکوم  هک  متـسه  رفن  لهچ  نآ  زا  یکی  نم  تفگ :  مدیـسرپ 
نآ كرابم  رـس  میدمآ و  دورف  اج  نآ  رد  دوب  اراصن  رید  لوا  لزنم  میتفر  نوریب  البرک  زا  نوچ  دندرب ،  ماش  هب  دیلپ  دیزی  يارب  ار  كرابم 

اب يرطـس  ینهآ  ملق  اب  دش و  ادیپ  راوید  زا  یتسد  هک  مدید  هاگان  میمدـش  لوغـشم  ندروخ  هب  میدرک و  بصن  يدـنلب  هزین  رب  ار  ترـضح 
تشون :  راوید  هب  نوخ 

زانیسح تلتق  ۀما  اوجرتا 
باحسلا  موی  هدج  ۀعافش 

(258  . ) دش بیاغ  تسد  اما  دریگب ،  ار  تسد  نآ  هک  تساخرب  ام  ناقیفر  زا  یکی  میدیسرت  رایسب  ام  سپ 
تفای  تاجن  شتیب  لهاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  مارتحا  اب  رشبلاوبا  مدآ 

(259  ( . ) میحرلا باوتلا  وه  هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  )
تسا .  ریذپ  هبوت  نابرهم  يادخ  هک  نیا  يارب  دش  وا  هبوت  نتفریذپ  ببس  هک  تخومایب  ار  تیاملک  شیوخ  راگدرورپ  زا  مدآ 

دـش لاوس  دـیدرگ ،  شا  هبوت  شریذـپ  بجوـم  دـش و  اـقلا  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  هک  یتاـملک  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 
دومرف :  ترضح 

هلرفغ .  هیلع و  باتف  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  هلاس 
هک یهانگ  تفریذپ و  ار  وا  هبوت  ادخ  سپ  دناوخ ،  مالـسلا  ةالـصلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ار  ادخ  مدآ 

(260  . ) دوشخب دوب  هدز  رس  وا  زا 
مندب دتفا  گرم  گنچ  هب  هک  يزور 

منطو میامن  لجا  دحل  جنک  رد 
دیسیونب نم  نیتداهش  رهب  زا 

منفک رب  یلع  دمحم و  هللا 

البرک نیمز  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  روبع 

عقاو يا  هثداح  هک  نآ  زا  شیپ  داتفا  البرک  نیمز  هب  شروبع  ات  تشگ  وا  لابند  دیدن  ار  اوح  درک و  طویه  نیمز  رب  مالسلا  هیلع  مدآ  نوچ 
دش .  يراج  نآ  زا  نوخ  دیزغل  شیاپ  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتقم  هب  نوچ  و  تفرگ ،  یگنت  شا  هنیس  دش ،  كانمغ  دوش ، 

نم هک  اریز  درک  یهاوخ  رفیک  ارم  کنیا  ما و  هدش  رگید  هانگ  بکترم  نم ،  راگدرورپ  يا  تفگ :  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوم  هب  رس  سپ 
یلو يا  هدشن  بکترم  هزات  یهانگ  مدآ  يا  داتـسرف :  یحو  دـنوادخ  دجـسم  دـشن  ور  هبور  يا  هثداح  نینچ  ای  مدرک و  یط  ار  نیمز  مامت 

دش .  هتخیر  يو  تقفاوم  هب  وت  نوخ  کنیا  دوش  یم  هتشک  ملظ  هب  نیمزرس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  وت  دنزرف 
تسا ؟  ربمغیپ  نیسح  اراگدرورپ ،  درک :  ضرع  مدآ 

 : دیسر ادن  تسیک ؟  يو  لتاق  درک :  ضرع  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نم  ربمایپ  هادز  دنزرف  نکیل  تسین و  ربمایپ  هک  دیـس  باطخ 
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هبترم راهچ  مدآ  سپ  نک  نعل  ار  دیزی  تفگ :  منک ؟  هچ  تفگ :  درک و  ور  لیئربج  هب  مدآ  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  لها  نوعلم  هک  دیزی 
(261  . ) تفای ار  اوح  دیسر و  تافرع  هوک  هب  ات  تشادرب  یمدق  دنچ  درک و  تنعل  ار  دیزی 

البرک مالسلا و  هیلع  حون  یتشک 

نیمز نآ  هب  نوچ  دیسر ،  البرک  نیمز  هب  ات  تشگ  ار  نیمز  يور  همه  بآ  يور  رب  تسـشن و  یتشک  رب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نوچ 
هاگرد هب  اعد  تسد  دیـسرت  یتشک  ندش  قرغ  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  سپ  دـنکفا  بادرگ  هب  ار  وا  یتشک  نیمزرـس  نآ  دیـسر  الب 

رد دومن  خر  ننم  رب  نیمز  نیا  رد  هک  یبارطضا  سرت  متشگ ،  ار  نیمز  يور  همه  اراگدرورپ  درک :  ضرع  تشادرب و  ادخ  لالج  تزع و 
هیلع نیـسح  حون ،  ای  دومن :  ضرع  دمآ و  دورف  لج  زع و  دنوادخ  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تعاس  نامه  دوب .  هدادـن  خر  اج  چـیه 
لتاق دیسرپ  حون  ترضح  دوش  یم  هتشک  نمزرس  نیا  رد  ایصوا  یمارگ  دنزرف  ناربمایپ و  متاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  طبـس  مالـسلا 
سپ دـننک  یم  تنعل  وا  رب  نیمز  تفه  لـها  نامـسآ و  تفه  لـها  هک  تسا  یـسک  وا  لـتاق  درک :  ضرع  لـیئربج  تسیک ؟  راوگرزب  نآ 

 . تشذگ الب  نیمزرـس  نآ  زا  تفای و  تاجن  هلکهم  نآ  زا  یتشک  سپ  درک  تنعل  رادرک  دـب  هداز  مارح  نآ  رب  هبترم  راهچ  حون  ترـضح 
(262)

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بیاصم  رب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ندش  علطم 
 : دومرف موموجنلا )  یف  ةرظن  رظنف   ) هیآ ریسفت  رد  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تارف  ریـسفت 

نیمز رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا  هیلع  ماما  بیاصم  رب  دـیدرگ  علطم  دومرف :  رظن  موجن  ملع  هب  دومن و  باـسح  میهاربا  ترـضح 
(263  . ) دش دهاوخ  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  هک  یتبیصم  يارب  متسه  شوخان  نم  دومرف :  دهد  یم  خر  البرک 

البرک زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  روبع 

رب بسا  تشپ  زا  بانج  نآ  درک .  مر  شبسا  تشذگب  البرک  يارحص  هب  هراوس  یتقو  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
هدز رس  یهانگ  هچ  نم  زا  اراگدورپ  تفگ :  داشگب و  رافغتسا  هب  نابز  سپ  دش  يراج  نآ  زا  نوخ  تسکـشب و  شرـس  داتفا و  نیمز  يور 
متاخ طبس  لحم  نیا  رد  دوش  یم  هتـشک  نکلو  تشگن  رداص  وت  زا  یهانگ  میهاربا !  يا  تفگ :  دش و  لزان  مالـسلا  هیلع  لیئربج  تسا ؟ 

نوعلم وا  لتاق  تفگ :  تسیک ؟  وا  لتاق  لیئربج ،  يا  دومرف :  دش  هتخیر  وا  نوخ  تقفاوم  هب  وت  نوخ  سپ  ایـصوالا ،  متاخ  رـسپ  ایبنالا و 
بسا درک و  رایسب  نعل  ار  دیلپ  دیزی  تشادرب و  تسد  مالسلا  هیلع  میهاربا  سپ  دیلپ  نآ  حول  رب  دش  يراج  ملق  نیمز و  اه و  نامـسآ  لها 

یتفگ ؟  نیمآ  هک  دش  مولعم  هچ  وت  رب  دومرف :  درک و  باطخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  تفگ :  نیمآ  حیصف  نابز  هب  ترضح  نآ 
يراسمرش تلجخ و  يداتفارد  نم  تشپ  زا  وت  نوچ  يوش و  یم  راوس  نم  تشپ  رب  وت  هک  مدرک  یم  رخف  هشیمه  نم  میهاربا ،  يا  تفگ : 

دنک .  تنعل  ار  وا  دنوادخ  دوب  دیزی  زا  نیا  ببس  دش و  دایز  نم 
طوقـس لحم  نامه  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  طـسوت  لـحم  دـیاش  هک  دـیوگ  یم  صیاـصخ  رد  هللا  همحر  يرتشوش  موحرم 

طوقس ود  نیا  قرف  نک  هظحالم  سپ  دشاب  هداتفا  نیمز  هب  بانج  نآ  لتقم  رد  ینعی  دوخ  بسا  زا  دشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
(264  . ) ار

ناشیا زا  نامیپ  دهع و  ار  دوخ  نادنزرف  درک  رما  دوب و  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  رب  تنعل  هک  یسک  يوا 
دننک .  تنعل  ار  وا  هتسویپ  هک  تفرگ 

ینب درک و  تنعل  ار  وا  مالسلا  هیلع  دواد  سپس  درک ،  رما  نآ  هب  ار  دوخ  تما  درک و  تنعل  ار  وا  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نآ  زا  سپ 
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رب دننک  تنعل  هک  ار  لیئارسا  ینب  تفگ  یم  رایـسب  درک و  تنعل  عع  یـسیع  ترـضح  سپـس  ار  دیزی  دننک  تنعل  هک  دومن  رما  ار  لیئارـسا 
یلص ربمایپ  اب  هک  تسا  نانچ  دوش  يدهش  وا  اب  هک  یـسک  دینک  داهج  وا  تمدخ  رد  دنتفایرد  ار  وا  نامز  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق 

(265  . ) تسا هدش  دیهش  هلآ  هیلع و  هللا 

دندیماشاین بآ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  نادنفسوگ 

لیعامسا ترضح  تمدخ  هب  اهنآ  نابش  يزور  دندیرچ .  یم  تارف  رانک  رد  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترـضح  نادنفـسوگ  هک  تسا  تیاور 
نیا ببـس  زا  ادخ  اب  تاجانم  رد  ترـضح  سپ  دنماشآ  یمن  بآ  رهن  نیا  زا  نادنفـسوگ  هک  تسا  زور  دنچ  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع 

 : تفگ دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  تمدخ  دنوادخ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  تعاس  نامه  درک  لاوس  تلاح 
داد .  دنهاوخ  ار  تخساپ  اهنآ  سرپب ،  نادنفسوگ  زا  ار  تلاح  نیا  ببس  لیعامسا  يا 

دیشون ؟  یمن  بآ  هناخدور  نیا  زا  ارچ  دیسرپ :  نادنفسوگ  زا  ترضح  نآ  سپ 
رد تسا -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یمارگ  طبس  هک  نیسح -  وت  دنزرف  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  دنداد :  خساپ  حیصف  نابز  هب  نادنفـسوگ 

راوگزب .  نآ  یگنشت  يارب  هودنا  نزح و  تهج  هب  میماشآ  یمن  بآ  نیا  زا  ام  سپ  دش  دهاوخ  هتشک  هنشت  بل  اب  نیمز  نیا 
لتاق رب  نک  تنعل  ادـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  سپ  دـننک .  یم  تنعل  ار  وا  اه  نیمز  اه و  نامـسآ  لـها  هک  یـسک 

(266  . ) مالسلا هیلع  نیسح 

البرک هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ترفاسم 

اب رگید  راب  اهنت و  راب  کی  تسا ،  هتفر  البرک  هب  هرابود  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دیوگ :  یم  ینالوط  يربخ  لیذ  رد  ینابایخ  موحرم 
البرک نیمز  هب  نوچ  تفر  یم  نون  نب  عشوی  اب  مالـسلاامهیلع  یـسوم  ترـضح  دـیوگ :  یم  یحیرط  هک  نانچ  نون  نب  عشوی  دوخ  یـصو 

 ، نم يادخ  يا  درک :  ضرع  سپ  دش  يراج  شیاپ  زا  نوخ  تفر و  ورف  يو  ياپ  رب  يراخ  دـش و  هراپ  ترـضح  نآ  نیلعن  دـنب  دندیـسر 
هیلع نیـسح  ماما  نوخ  عضوم  نیا  رد  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  گرزب  يادخ  مدش ؟  راتفرگ  رفیک  نیدـب  هک  دـش  رداص  نم  زا  یهانگ  هچ 

دش .  يراج  يو  نوخ  تقفاوم  هب  وت  نوخ  دوش و  یم  هتخیر  مالسلا 
؟  تسیک وا  لتاق  درک :  ضرع  یضترم .  یلع  رسپ  یفطـصم و  دمحم  هدازدنزرف  وا  دمآ :  باطخ  تسیک ؟  نیـسح  ایادخ ،  درک :  ضرع 

نیمآ نون  نب  عشوی  درک و  نیرفن  نعل و  دـیزی  رب  تشادرب و  تسد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  سپ  تسا .  دـیزی  شلتاـق  دیـسر :  ادـن 
(267  . ) تفگ

البرک مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح 

درک .  یم  ریس  اوه  رد  تسشن و  یم  دوخ  شرف  رب  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلس 
هب دش ،  تکاس  داب  نیمز  هب  ندمآ  رد  زا  دیـسرت  نایلـس  دینادرگرب و  درک و  هناور  راب  هس  ار  وا  شرف ،  داب  دـسرب  نیمز  هب  شرازگ  يزور 

درک .  لوزن  البرک  نیمزرس 
تسیک نیسح  تفگ :  نامیلس  دوش  یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  نیمزرس  نیا  رد  تفگ :  داب  يدش ؟  تکاس  ارچ  تفگ :  داب  هب  نامیلس 

هتفگ نیمآ  شیاعد  هب  سنا  نعل  تفگ :  دشاب ؟  هک  شلتاق  تفگ :  رارک .  یلع  رسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راتخم  دمحم  طبـس  تفگ :   ؟
تشادرب .  ار  شرف  دیزرو و  داب  ، 
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ياهرصق تنوکس  هب  یشاب ،  شوخ  رگا  بیبش  رسپ  يا  دومرف :  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  بیبش  نب  نایر 
(268  . ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناگدنشک  هب  نک  نعل  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  یتشهب 

دشن جراخ  دجسم  زا  زور  هس  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح 

زا ارم  هد  ربخ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روضح  هب  ندش  بایفرـش  تیاکح  رد  يرعـشا  هللادبع  نب  دعـس  زا  لیوط  ثیدـح  رد 
صعیهک .  لیوات 

دمحم يارب  ار  نآ  تیاکح  درک و  هاـگآ  نآ  زا  ار  اـیرکز  دوخ  هدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  ياـهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف :  ترـضح 
ار وا  دـمآ و  دورف  لیئربج  دزومآ  يو  هب  ار  نت  جـنپ  مان  تساوخ  دـنوادخ  زا  ایرکز  هک  تسا  نانچ  نآ  دومرف و  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دش و یم  فرطرب  شهودنا  درب  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مان  هاگ  ره  ایرکز  تخومایب و 

يزور داـتفا  یم  رامـش  هب  شـسفن  تفرگ و  یم  ار  وا  يولگ  љ درب گ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هاـگره  تشگ و  یم  لـیاز  شمغ 
یم نیـسح  دای  هاگ  ره  مبای و  یم  تیلـست  هودـنا  زا  مرب  یم  ار  اهنآ  زا  سک  راـهچ  ماـن  یتقو  هک  تسا  نوچ  نم !  راـگدرورپ  يا  تفگ : 

دیآ ؟  یم  نوریب  ما  هلان  دوش و  یم  نازیر  مکشا  منک 
رب هک  تسا  دـیزی  ای  تسا و  ترتع  تکاله  اه  تسالبرک و  ماـن  فاـک  سپ  صعیهک  دومرف :  داد و  ربخ  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
هس دینشب ،  نیا  يایرکز  نوچ  ترضح  نآ  ییابیکش  ربص و  داص و  تسا و  نیسح  شطع  نیع  دنک و  یم  متـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(269  . ) تخادرپ هلان  هیرگ و  هب  دومرف و  عنم  دوخ  رضحم  هب  ندش  لخاد  زا  ار  مدرم  تشگن و  ادج  دوخ  دجسم  زا  زور 
یم دورف  وا  هناخ  رب  ییالب  نینچ  ایآ  ینک  یم  التبم  يو  دنزرف  تبیـصم  هب  ار  دوخ  قلخ  نیرتهب  ایآ  ادنوادخ !  هک  دـیوگ :  یم  اثر  ار  وا  و 

يروآ ؟  یم  اهنآ  لزنم  رد  ار  نآ  هودنا  یناشوپ و  یم  يراوگوس  سابل  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ایآ  يروآ ؟ 
نک نوتفم  يدرک ،  يزور  نوچ  دوـش و  نشور  يو  هب  نم  مشچ  میریپ  رد  هک  نک  يزور  يدـنزرف  ارم  نم ،  يادـخ  يا  تفگ :  هاـگ  نآ 

یتخاس كانهودنا  شدنزرف  هب  ار  بیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نانچ  زاس  مکانهودـنا  وا  گرم  هب  هاگنآ  وا  یتسود  هب  ارم 
 . دوب نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لمح  هک  ناـنچ  دوب  هاـم  شـش  ییحی  لـمح  درک و  ـالتبم  ار  وا  دیـشخب و  يو  هب  ار  ییحی  دـنوادخ  سپ 

(270)

البرک زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  روبع 

ناشیا هار  رس  رب  ینارغ  ریش  هاگان  داتفا  البرک  هب  شرذگ  نییراوح  اب  تحایس  مایا  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
هب ریش  مینک ؟  روبع  ام  هک  يراذگ  یمن  هتفرگ و  ام  رب  هار  رـس  ارچ  دومرف :  تفر و  شیپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسب  ناشیارب  ار  هار  دمآ و 

دینک .  نعل  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  هدنشک  ار  دیزی  هک  نیا  رگم  دیرذگرد  امش  مراذگ  یمن  تفگ :  حیصف  نابز 
یما و ربمغیپ  هداز  دنزرف  یلولا ،  یلع  نبا  یمالا و  یبنلا  دمحم  طبس  تفگ :  ریش  تسا ؟  یـسک  هچ  نیـسح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

تسا .  یلو  یلع  رسپ 
تسیک ؟  وا  لتاق  دومرف :  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

یسیع ترـضح  سپ  اروشاع ،  زور  رد  صوصخ  هب  تساهارحـص ،  ناگدنرد  ناگرگ و  اه و  نابایب  شوحو  نوعلم  يو  لتاق  تفگ :  ریش 
 . دنتفر دوخ  دصقم  هب  ناشیا  دش و  رود  هار  زا  ریـش  دنتفگ و  نیمآ  نییراوح  و  دیزی ،  رب  درک  نیرفن  نعل و  تشادرب و  تسد  مالـسلا  هیلع 

(271)
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ربخ 

هک ینامز  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  دوش ،  لخاد  یسک  راذگن  دومرف :  دوب ،  هملس  ما  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
یلص رمایپ  هنیس  يالاب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  دید  دش  دراو  شدج  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دریگب ،  ار  وا  ولج  تسناوتن  هملـس  ما  دوب  لفط 

 ، هملس ما  يا  دومرف :  ترضح  دیسرپ ؟  ار  ترضح  هیرگ  ببس  هملس  ما  دنک  یم  هیرگ  لوسر  ترضح  تسا و  هتفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 
(272  ، ) دوش یم  هتشک  وت  نیسح  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 

نیـسح تقو  نآ  دش  نوخ  هک  ینامز  راذگب ،  يا  هشیـش  رد  تسا  هدروآ  میارب  لیئربج  هک  دشاب  وت  دزن  رد  مهدـب  وت  هب  مه  ار  تبرت  نیا 
(273  . ) دوش یم  هتشک  نم 

دیلپ دیزی  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نعل 

نوعجار هیلا  انا  هللا و  انا  دومرف :  داتـسیا و  يرذـگهر  رد  تفر و  يرفـس  هب  ربمغیپ  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  زا  لاـس  ود 
دومرف :  دش ،  لاوس  لاح  نیا  تلع  زا  دش ،  ریزارس  ترضح  ناگدید  زا  کشا  و   ( هیآ 152 هرقب ،  هروس  )

همطاف رسپ  نیسح ،  نم  دنزرف  هک  دنیوگ  شیالبرک  هدش و  عقاو  تارف  طش  رانک  رد  هک  ینیمز  زا  دهد  یم  ربخ  ارم  تسا ،  لیئربج  کنیا 
تنعل شیادخ  دزی ،  مان  هب  يدرم  دومرف :  دـشک ؟  یم  ار  وا  هک  هللا  لوسر  ای  دـش :  ضرع  دوش  یم  هتـشک  نیمزرـس  نآ  رد  مالـسلا  اهیلع 

منیب .  یم  دوش  یم  نفد  نآ  رد  هک  یلحم  دهد و  یم  ناج  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ار  ییاج  ییوگ  دنک و 
زین نیـسح  نسح و  داد و  دنپ  ار  مدرم  دش و  ربنم  رب  تشگزاب و  رفـس  نیا  زا  كانهودنا  یتلاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپس 

دندوب .  ترضح  نآ  لباقم  رد 
يوس هب  رس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رـس  رب  پچ  تسد  داهن و  مالـسلا  هیلع  نسح  رـس  رب  شتـسار  تسد  دش  غراف  هبطخ  ندناوخ  زا  نوچ 

درک :  ضرع  تشادرب و  نامسآ 
دنتـسه نم  هداوناخ  نم و  نادنزرف  هدیزگرب  نم و  نادناخ  درف  نیرت  كاپ  ود  نیا  تسا و  وت  هدـنب  وت و  ربمغیپ  دـمحم  انامه  اراگدرورپ ! 

نیا اهلا ،  راب  دش  دـهاوخ  راوخ  هتـشک و  مرـسپ  نیا  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  مراذـگ  یم  ياج  هب  متما  نایم  رد  ار  ود  نیا  دوخ  زا  سپ  هک 
نکن اطع  تک  رب  دنک  یم  راوخ  ار  وا  هک  نآ  شا و  هدنشک  رب  اهلا  راب  هدب  رارق  نادیهش  نارورس  زا  ار  وا  امرف و  كرابم  وا  رب  ار  يزابناج 
منیسح رب  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنتـسیرگ  ياه  ياهو  دندیـشکرب  لد  زا  هلان  هرابکی  دندوب  دجـسم  رد  هک  یمدرم 

دینک ؟  یمن  يرای  ار  وا  دینک و  یم  هیرگ 
نآ هدـید  ود  ره  زا  کـشا  دـناوخ و  يرگید  هاـتوک  هـبطخ  و  ( 274  ) تشگزاـب خرـس  يا  هرهچ  هتخورفا و  یگنر  اـب  ترـضح  نآ  سپس 

باتک ود  نآ  متـشاذگ و  ياج  هب  امـش  نایم  رد  سیفن  راـگدای  ود  هک  اـنامه  مدرم ،  يا  دومرف :  سپـس  تخیر ،  ورف  تدـش  هب  ترـضح 
مهدزاود نیا  دنا و  نم  هشوگ  رگج  نم و  لد  هویم  هدش و  هتخیمآ  نم  لگ  بآ و  اب  هک  نانآ  نم ،  نادناخ  ینعی  نم ،  ترتع  تسادـخ و 

امـش زا  چیه  ود  نیا  هرابرد  نم  متـسه و  نانآ  اب  تاقالم  راظتنا  رد  نم  هک  ناه  دـنوش  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشن  ادـج  زگره 
ار دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  یتسود  نم  هدومرف :  رما  نم  هب  نم  راـگدرورپ  تسا  هداد  ناـمرف  هب  نم  راـگردورپ  هچنآ  زج  هب  مهاوخ  یمن 

نانآ هب  هتشاد و  نمـشد  ارم  نادناخ  ادابم  دینک  یم  تاقالم  ارم  ضوح  رانک  رد  هک  تمایق  يادرف  دیـشاب  بقارم  موش ،  راتـساوخ  امـش  زا 
دیشاب .  هتشاد  اور  متس 

دنهاوخ تشحو  هب  نآ  زا  ناگتـشرف  هک  کیرات  هایـس و  تسا  یمچرپ  یلوا  مچرپ  دـمآ ،  دـهاوخ  نم  دزن  مچرپ  هس  تمایق  زور  هک  ناـه 
هب نم  میتسه  برع  زا  ناتـسرپ  ادخ  ام  دنیوگ :  و  دـنربب ،  دای  زا  ارم  مان  دـننایک ؟  اهامـش  میوگ :  یم  سپ  دنتـسیا ،  یم  نم  دزن  رد  دوب و 
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اب نم  زا  سپ  میوگ :  نانآ  هب  میتسه  وت  تما  زا  ام  دمحا ،  ای  دنیوگ :  هاگ  نآ  متـسه ،  مجع  برع و  ربمغبپ  دمحا و  نم  مان  میوگ :  نانآ 
یگمه هک  میدیـشوک  ترتع  اما  و  میدومن ،  شعیاض  هک  ار  باتک  اما  دنیوگ :  دیدرک ؟  راتفر  هنوگچ  نم  راگدرورپ  باتک  نم و  ترتع 

دندرگ .  یم  زاب  نم  دزن  زا  هایس  يور  اب  هتخوس و  لد  هنشت و  منادرگب  نآ  زا  نآ  يور  نم  ماگنه  نآ  میزادنارب ،  نیمز  هحفص  زا  ار  ناش 
میوگ :  دنمچرپ  ریز  هک  نانآ  هب  دوش  دراو  نم  رب  یلوا  زا  رت  هایس  يرگید  مچرپ  سپس 

دیدوب ؟  هنوگچ  مترتع  مراگدرورپ و  باتک  ینعی  کچوک  گرزب و  نم  ياهبنارگ  راگدای  ود  اب  نم  زا  سپ 
میدرک .  هراپ  هراپ  متسناوت  هک  اج  نآ  ات  میدومن و  راوخ  ار  کچوک  راگدای  اما  و  میدرک ،  فلاخم  ار  گرزب  راگدای  اما  دنیوگ : 

دنوش .  ود  نم  زا  هایس  يور  اب  هتخوس و  رگج  هنشت و  سپ  دیوش  رود  نم  زا  میوگ : 
دننایک ؟  امش  میوگ  نانآ  هب  دشخرد ،  یم  مچرپ  ریز  دارفا  تروص  رون  هک  دیآ  یم  نم  دزن  يرگید  مچرپ  سپس 

ار قح  باـتک  هک  قح  لـها  هدـنامیقاب  مییاـم  میتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  زا  راـکزیهرپ و  تسرپاـتکی و  مدرم  اـم  دـنیوگ : 
همه زا  میدوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شیوخ  ربمغیپ  نادناخ  رادتـسود  میتسناد و  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  میتشادرب ، 

هب نم  سپ  میدیگنج  ناشنانمشد  اب  نانآ  باکر  رد  میدومن و  هدافتسا  زین  نانآ  يرای  يارب  میتشاد  نتـشیوخ  يرای  دروم  رد  هک  یتاناکما 
میوگ :  نانآ 

باریـس دوخ  ضوح  زا  ار  نانآ  سپـس  دیدوتـس ،  هک  دیدوب  نینچ  نیا  ایند  رد  امـش  هک  یتسار  میامـش و  ربمغیپ  نم  هک  ار  امـش  داب  هدژم 
(275  . ) دننامب دیواج  نآ  رد  هشیمه  يارب  دنوش و  تشهب  لخاد  سپس  دنورب و  نم  دزن  زا  نادنخ  باریس و  منک و 

رسپ نیا  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  باب 60 )   ) هدوملا عیبانی  رد  یفنح  یلخب  نامیلس  خیش 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دنک  يرای  دشاب ،  رضاح  زور  نآ  امش  زا  سک  ره  سپ  البرک ،  نیمز  رد  دوش  یم  هتشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم 

ار . 
هللادـبعابا اب  دـش  هتـشک  درک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامرف  هب  تفر و  ـالبرک  يوس  هب  ثراـح  نب  سنا  تسا ،  هتـشون  هاـگنآ 

(276  . ) مالسلا هیلع  نسحلا 
هللا الا  هلا  الا  نید  هعلق  تساپ  هب 
هللاراث نیسح  نادیهش  هاش  نوخ  هب 

ملاع رد  تسادص  نیا  وت  هنشت  قلخز 
هللا ییوت و  سب  هدنز  ولگ  هدیرب  يا  هک 

؟  تسا وت  رـسپ  نیا  تفگ :  دـمآ و  لـیئربج  هک  دوـب ،  هدـناشن  دوـخ  نماد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
تشک ؟  دنهاوخ  ار  وا  وت  زا  سپ  تما  تفگ :  لیئربج  يرآ  دومرف :  ترضح 

يرآ .  دومرف :  مهدب  ناشن  وت  هب  دوش  یم  هتشک  نآ  رد  هک  ینیمز  یهاوخب ،  رگا  تفگ :  لیئربج  دش ،  نایرگ  ترضح  نآ 
(277  . ) داد ناشن  ترضح  نآ  هب  البرک  نیمزرس  كاخ  زا  یتشم  لیئربج  هاگ  نآ 

لیئربج نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 

 : درک ضرع  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نیما  لیئربج  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
ار وا  ینادان  لهج و  يور  زا  وت  تما  دروایب و  يرـسپ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  نیا  هب  دهد  یم  تراشب  ار  وت  دـناسر و  یم  مالـس  دـنوادخ 

دنهاوخ دیهـش  ار  وا  ار  متما  هک  يدولوم  هب  داب ،  مالـس  ملاع  دنوادخ  هب  نم  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تشک  دـنهاوخ 
مرادن .  يزاین  درک 
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رب هک  یمتـس  نیا  شاداپ  هک  دـناسر  یم  مالـس  تدـنوادخ  تفگ :  دومرف و  لوزن  هراب  رگید  تشگزاب و  نامـسآ  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشاذگ  مهاوخ  شدالوا  وا و  كاپ  هیرذ  رد  ار  تماما  تیالو و  تیاصو و  دسر ،  یم  وت  دولوم 

مدونشخ .  تسا  هتساوخ  ناهج  راگدرورپ  هک  يزیچ  نآ  هب 
 : درک ضرع  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تفگ :  زاب  دوب  هدینـش  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  هدژم  هتفر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  سپ 

تیالو و تماما و  هک  دیوگ  یم  هدش و  لزان  لیئربج  هک  دومرف  نایب  رگید  راب  ترضح  مرادن .  يزاین  دوش  دیهش  دیاب  هک  يدرف  نینچ  هب 
(278  . ) دومن راهظا  ردپ  هب  ار  شیوخ  ياضر  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  سپ  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  دالوا  رد  بحاص 

 ! زیمآرارسا كاخ  يا  وت  زا  اتفگش  هو ! 

رد متـشگزاب ،  اج  نآ  زا  هک  یماـگنه  میدرک ،  رازراـک  بلاـط  یبا  نب  یلع  باـکر  رد  نیفـص  گـنج  رد  دـیوگ :  یم  ملـسم  نب  همثره 
زامن بیقعت  رد  ییوگ  دـییوب ،  تشادرب و  یفک  اج  نآ  كاخ  ار  ترـضح  میدـناوخ  اج  نآ  رد  حبـص  زامن  هدـش و  هدایپ  ـالبرک  نیمزرس 

تفگ :  سپس  دییوب ،  ار  نادیهش  كاخ 
 . دش دنهاوخ  تشهب  لخاد  باسح  یب  دنزیخ و  یم  رب  هورگ  هورگ  زیخاتسر  رد  وت  زا  زیمآرارسا !  كاخ  يا  وت  زا  اتفگش  هو ! 

قاشع هاگلتق 

یناراوس !  زا  تسا  یهاگباوخ  دومرف :  درک و  رذگ  البرک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
قاشع !  زا  تسا  یهاگلتق 

دنسر .  یمن  نانآ  هب  ناگدنیآ  دنرادن و  یشیپ  نانآ  زا  ناگتشذگ  هک  تسا  ینادیهش  يوک  يوک ،  نیا 
درک رذگ  نیمزرس  نآ  هب  هک  یماگنه  تشذگ ،  البرک  هب  دوخ  نارای  زا  نت  ود  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
نوخ هاگیاج ،  نیا  رد  تسا  نانآ  هنب  يارب  يزادـنا  راب  نیا  تساهنآ ،  ناراوس  زا  یهاـگباوخ  نیا  تفگ :  دـش و  کـشا  زا  رپ  شنامـشچ 

(279  . ) تخیر دهاوخ  ابحا  نوخ  وت  زارف  رد  هک  یکاخ  هزیکاپ  وت  هب  اشوخ  دوش  یم  هتخیر  نیمز  هب  نانآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  یبعار  رتوبک  نیرفن 

مدوب هتسشن  هللادبع  یبا  ترـضح  هناخ  رد  تفگ :  دقرف  نب  دواد  زا  شدانـسا  هب  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  هیولوق  نبا  زا  لصتم  دنـس  هب 
 : متفگ دیوگ ؟  یم  هچ  غرم  نیا  یناد  یم  دواد ،  يا  دومرف :  تسیرگن و  نم  يوس  هب  ترضح  نآ  دنک ،  یم  همهمه  مدید  یبعار  رتوبک 

(280  . ) دیراد هاگن  اهنیا  زا  دوخ  ياه  هناخ  رد  سپ  دنک ،  یم  نیرفن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  دومرف :  ادخ  هب  هن 

 ( يدمحم  ) یسراف ناملس  هاگدید  زا  البرک 

ناملـس هک  تسا  یتقو  ارهاظ   ) دـمآ قارع -  ینعی  ام -  راـید  هب  یـسراف  ناملـس  هک  یماـگنه  دـیوگ :  یم  (281  ) يزارف هبجن  نب  بیـسم 
تفگ :  اج  نآ  رد  دش و  راپسهر  البرک  يوس  هب  سپس  میتفر  وا  ناگدننک  لابقتسا  هرمز  رد   ( دوب یئادم  یلاو  یسراف 

دبا يارب  نآ  رد  ار  دوخ  نارتش  تسا  نانآ  ناراوس  هاگباوخ  نیا  تسا و  ناـنآ  هنب  نداـهن  نیمز  ياـج  نیا  تسا ،  نم  ناردارب  هاـگلتق  نیا 
نیرتـهب نیمز  نیا  رد  دوـش  یم  هتـشک  ناربـمغیپ  نیرتـهب  رـسپ  نـیمز  نـیا  رد  تـسا  ناـنآ  نوـخ  شزیر  لـحم  نـیا  دـیناباوخ و  دـنهاوخ 

 . دوش یم  هتشک  ناگدنامزاب 
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دهد یم  ربخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  سابع  نبا 

(282  . ) فطلاب لتقی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نا  نورفاوتم  مه  تیبلا و  لها  کشن  انک  ام  سابع :  نبا  لاق 
البرک رد  نیـسح  هک  میتسناد  یم  رایـسب  نانیمطا  اب  میتشادن و  یلکـش  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هداوناخ  ام  دیوگ :  یم  سابع  نبا 

(283  . ) دش دهاوخ  دیهش 
یب ادـخ  زا  نید  یب  دونع و  جوجل و  دارفا  نانیا  دـننک  یم  جـیورت  هعماـج  رد  ار  تیباـهو  مارم  تیناـحور ،  ساـبل  رد  يا  هدـع  اریخا  یلو 

هدرم رفاک  دنریمب ،  لاح  نامه  هب  دنراد و  لد  رد  ار  دمحم  لآ  نمشد  هک  نانآ  دنراد  ینمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  اب  دنربخ و 
تسا .  مارح  ناشیارب  تشهب  دنا و 

هنم .  سجن  تیب ال  لها  انل  بصانلا  نا  بکلا و  نم  سجنا  اقلخ  قلخی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(284  . ) تسا رت  سجن  نآ  زا  تیب  لها  ام  بصان  و  دیرفاین ،  گس  زا  رت  سجن  ار  یقلخ  دنوادخ 

دنک یم  روبع  البرک  نیمز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نوچ مدوب  هارمه  تفر  یم  نیفص  هب  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دنک  یم  تیاور  راجن  هللادبع  یبا  زا  شیوخ  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا 
تارف .  رهن  رانک  رد  نیسح  يا  شاب  رباص  درک :  ادن  میدیسر  البرک ) اونین (  نیمزرس  هب 

هیرگ راهب  ربا  نوچ  مدید  مدش ،  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  يزور  دومرف :  تسیچ ؟  ناتروظنم  نانموم ،  ریما  يا  مدیـسرپ : 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  وت  زا  شیپ  دومرف :  دییرگ ؟  یم  نینچ  ارچ  هللا ،  لوسر  ای  متفگ :  دـیرگ ،  یم 

(285  . ) دوش یم  هتشک  تارف  رانک 
رد ار  دعس  رمع  یهاگ  ترضح  نآ  دش  رهاظ  باب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  يا  هزجعم  هک  هدرک  لقن  نب  ریـس  نب  دمحم 

تشهب و نیب  ام  يوش  ددرم  هک  يزور  رد  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دعـس ،  نبای  وت  رب  ياو  دوب :  هدومرف  وا  هب  هدرک و  تاقالم  شا  یناوج  مایا 
(286  . ) ینک رایتخا  ار  منهج  وت  منهج و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نداد  ربخ 

هیلع یلع  باحصا  زا  هک  هتابن  نب  غبصا  زا  دنسم  ص 112 )  ج 1 ،   ، ) زجاعملا هندیم  رد  ینارحب  مشاه  دیس  یلاما و  رد  هللا  همحر  قودص 
دومرف :  دوخ  هبطخ  نمض  رد  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  هدوب -  مالسلا 

مکتابن .  الا  نوکی  یش ء  نع  یضم و ال  یش ء  نع  ینولاست  هللاوف ال  ینودقفت ،  نا  لبق  یفولس 
رگم دوش  یم  دعب  هچنآ  زا  هتشذگ و  هچنآ  نم  زا  دیسرپ  یمن  دنگوس  ادخ  هب  دیباین ،  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخ  یم  هچ  ره  نم  زا  دیسرپب 

تفگ :  تساخرب و  رمع  ردپ  صاقو  یبا  نب  دعس  اهنآ .  هب  مهد  یم  ریخ  ار  امش  هکنآ 
ةرعش ؟  نم  یتیحل  یسار و  یف  مک  ینربخا  نینموملا !  ریما  ای 

تسه ؟  وم  رات  دنچ  نم  شیر  رس و  رب  هک  ارم  هد  ربخ  نانمومریما ،  يا 
دومن یهاوخ  نم  زا  ار  لاوس  نیا  وت  هک  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  لیلخ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 

دنک .  یم  اوغا  ار  وت  هک  تسا  ناطیش  نآ  نب  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ییوم  وت  شیر  رس و  رد  هک  نادب 
ینبا .  نیحسلا  اللخسل  کتیب  یف  نا  و 
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(287  . ) دشک یم  ار  نیسح  دنزرف  هک  تسا  يا  هلاسوگ  وت  هناخ  رد  مناد  یم  ار  زیچ  همه  نم  ینادب  هک  نیا  يارب 

دهد یم  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هک دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  زا  رمع  نب  لضفم  زا  یـسوط  یلاما  رد 
 ، هللادبعابا ای  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماا  درک  هیرگ  داتفا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  شمشچ  نوچ  دش  لخاد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

متـس داـیز  یلیخ  نم  رب  دومرف :  یبتجم  ماـما  اـما  موش ،  مدرم  نیا  زا  وت  ترـضح  رب  منیب  یم  هچنآ  زا  تفگ :  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببس 
دوخ هک  دننک  تردابم  وت  لتق  هب  رفن  رازه  یـس  هک  دشانب  وت  زور  نوچ  يزور  چیه  هللادبعابا  ای  دیهـش  دنناشونب و  نم  هب  يرهز  هک  دوشن 

هب ار  وت  ياه  همیخ  دنربب و  ریسا  ار  وت  مرح  لها  نارتخد و  دنرادن ،  ار  وت  تمرح  دنزیرب و  وت  نوخ  ات  دنرامـش  وت  دج  تما  ناملـسم و  ار 
شوـح یتـح و  هدـیرفآ  ره  دراـبب و  رتسکاـخ  هب  نوـخ و  نامـسآ  دـیآ و  دورف  هیما  ینب  رب  دـنوادخ  تنعل  بضغ و  هاـگنآ  دـنربب  تراـغ 

(288  . ) دنیرگب وت  رب  اه  نابایب  ناگدنرد 

بیغ ملع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

نب رمع  درک و  دنهاوخ  عامتجا  نم  لتق  رب  هیما  ینب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دیوگ :  یم  هفیذح 
دومرف .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  ار  بلطم  نیا  دوب  دهاوخ  ناشهاپس  هدنامرف  دعس 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  سپ  هن  دومرف :  هداد ؟  ربخ  امـش  هب  ار  عوضوم  نیا  ربمغیپ  ایآ  هللا  لوسر  نب  ای  مدرک :  ضرع  نم  سپ 
تسا .  نم  ملع  نیسح  ملع  نیسح و  ملع  نم  ملع  دومرف :  مدناسر  ضرع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  مدش و  بایفرش  هلآ  و 

هدیـسرن نآ  هب  زونه  اریز  دش ،  نینچ  دروخ و  یهاوخن  دایز  قارع  مدنگ  زا  نم  زا  دعب  دومرف :  دعـس  نب  رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(289  . ) تشک ار  وا  راتخم  هک  دوب 

نید هاگشناد  داتسا  نیسح  اروشاع  زور 
نید هار  رد  دش  هتشک  ار  ام  داد  تربع  سرد 

دیزی لامعا  یتشز  يدادیب  زا  دید 
نید هام  تملظ  ربا  ریز  هب  ناهنپ  دوش  یم 
دومن نابرق  دوخ  نابرق و  نت  ود  داتفه  هداد 

نید هاگنابرق  رشح  ات  دیدرگ  البرک 

تسا هاگآ  دوخ  تشونرس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

جح مسوم  رد  ارچ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ریبز  نبا  هللادبع  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  دوراجلا  یبا 
رت بوبحم  تارف  رانک  رد  نم  ندش  نفد  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور ؟  یم  قارع  يوس  هب  ینک و  یم  كرت  ار  ادخ  هناخ 

یلع نب  نیسح  زا  مدینـش  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  دیعـس  یبا  زا  هیولوق  نبا  (290  . ) موش هدرپـس  كاـخ  هب  هبعک  ولج  رد  هک  نآ  زا  تسا 
مه وت  هک  تفگ ،  نم  هب  ریبز  نبا  دومرف :  دـش  مامت  نانآ  ياهوگ  تفگ و  دـندرک و  تولخ  ریبز  هللادـبع  اب  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلاامهیلع 

هتـشک زا  نم  زن  دشاب ،  مک  هلـصاف  مه  ردق  ره  جراخ  رد  مندش  هتـشک  متفگ :  خساپ  رد  نم  شاب  هدنهانپ  اج  نیا  رد  مرح  نارتوبک  دـننام 
(291  . ) تسا رت  بوبحم  مرح  رد  مندش  هتشک  زا  نم  دزن  البرک  رد  مندش  هتشک  متفگ :  كوا  هب  زین  و  تسا ،  رت  بوبحم  مرح  رد  ندش 
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دنک یم  وگتفگ  دعس  رمع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تفگ :  یم  رایتخا  یب  داتفا  یم  وا  هب  شهاگن  سک  ره  دش  یم  دراو  دجسم  هب  البرک  هعقاو  زا  شیپ  دعس  رمع  هک  تسا  روهشم 
نیسح تمدخ  هب  يزور  هک  نآ  ات  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدنـشک  نولعم  يا  ینعی :  مالـسلا : )  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق  اذه 

دش .  مهاوخ  امش  لتاق  نم  هک  دننک  یم  نامگ  ناهیفس  نیا  درک  ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نب 
يراج ناشیا  نابز  رب  هک  تسا  یقح  هملک  دنتـسین ،  هیفـس  دـنروآ  یم  نابز  هب  ار  نخـس  نیا  هک  اهنآ  دومرف :  هدرک و  مسبت  ترـضح  نآ 

دعب دنام  یهاوخن  هدنز  درک و  یهاوخن  ریس  قارع  مدنگ  زا  ار  مکش  راب  کی  نم  زا  سپ  هک  دعس ،  رمع  يا  نادب  نیقی  هب  وت  اما  دوش  یم 
یحابص .  دنچ  زج  نم  زا 

دعـس رمع  صوصخ  هب  ار  ناملاظ  نیا  زا  کی  ره  دش و  ادیپ  راتخم  یتصرف  كدنا  هب  دوب  هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دش  نامه  هیـضق 
مالـسلاامهیلع ایرکز  نب  ییحی  هعقاو  ماقتنا  گرزب  يادخ  هک  یهجو  نامه  هب  دوبن و  نکمم  نآ  زا  دعب  هک  داتـسرف  منهج  هب  يرجز  هب  ار 

(292) دوب هتفرگ  لیئارسا  ینب  هفیاط  زا  ار 
ترس دندیرب  هنشت  بل  هک  دیهش  يا 

ترگج ربکا  یلع  غادز  تخوس  ناس  هلال 
ار رفاک  دشکن  ناملسم  چیه  بل  هنشت 
ترس دندیرب  هنشت  بل  هک  يدرک  هچ  وت 

ابص داب  يا  ربب  ار  نابل  هنشت  همان 
ترذگ دتفا  رگا  ارهز  تبرت  رس  هب 

رآ رب  هفرغ  زا  يرس  تنج  وناب  يا  وگب 
ترمق سمش و  نت  نیب  نوخ  هجل  رد  هفرغ 

باریس رثوک  همشچ  زا  يا  هدوسآ  لد  وت 
تسرپرس یب  هنشت و  بل  همه  تنارتخد 

رطاخ هب  دنوادخ  دنزیرب و  ار  ملد  نوخ  ات  دننک  یمن  اهر  ارم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دنک  یم  لقن  يربط 
(293  . ) دشاب رت  تسپ  اهزیچ  نیرتدیلپ  زا  یتح  هک  دزاس  نوبز  راوخ و  هک  دنک  یم  طلسم  اهنآ  رب  ار  یسک  ناشتیانج  نیا 

ترضح نآ  ناریاز  لیاضفو  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  لیاضف  موس :  لصف 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  لیاضف 

هک مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز  هب  ار  ام  نایعیش  دینک  رما  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنـس  هب 
ترضح نآ  ترایز  ار و  ندیرد  هدنرد  ندش و  هتخوس  ندش و  قرغ  ندمآ و  دورف  هناخ  دنک  یم  عفد  ترضح  نآ  ترایز  هک  یتسرد  هب 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  قثوم  دنـس  هب  ادخ  بناج  زا  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دیامن  رارقا  هک  یـسک  ره  رب  تسا  ضرف 
نیرتهب تشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  وا  هک  تراـیز  كرت  هب  ار  ترـضح  نآ  دـینک  یم  اـفج  ار و  نیـسح  دـینک  تراـیز  هک  تسا  يورم 

ار یلاس  هچ  رگا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دینک  ترایز  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  دنـس  هب  تسا  نادیهـش  ناناوج 
هب تسین  یضوع  ار  وا  وا ،  قح  ندرکن  راکنا  ترضح و  نآ  قح  ییاسانش  اب  ترضح  نآ  دزن  دورب  هک  ره  هک  یتسرد  هب  دشاب  هبترم  کی 
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هب تسا  هدـینادرگ  لکوم  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  کیدزن  یجرف  وا  هب  ادـخ  دـهد  یم  خارف و  يزور  دوش  یم  هداد  يزور  تشهب و  ریغ 
نآ ترایز  ار  هک  ره  دننک  یم  تعیاشم  و  دننک ،  یم  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  یگمه  هک  ار  کلم  رازه  راهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 

شزرمآ بلط  اب  دنوش  یم  رضاح  وا  هزانج  هب  دریمب  رگا  دننک و  یم  تدایع  ار  وا  دوش  رامیب  رگا  ددرگرب و  دوخ  لها  هب  ات  دنک  ترـضح 
وا .  رب  ندرک  محرت  وا و  يارب  زا 

ییامرف یم  هچ  موش ،  وت  يادف  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هب  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  دنـس  هب 
دشاب ؟  ترایز  هب  رداق  وا  ار و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  دنک  كرت  هک  یسک  قح  رد 

ره تسا  عفان  وا  يارب  هک  ار  يرما  تسا  هدرمش  کبس  تسا و  هدش  ام  قاع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قاع  وا  میوگ  یم  دومرف : 
يارب ار  يزور  ترضح  نآ  ترایز  دیامنب و  وا  يایند  تامهم  تیافک  ددرگ و  لفکتم  ار  وا  جئاوح  ادخ  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هک 

هک نآ  لاح  دوخ و  لها  يوس  هب  ددرگ  یم  رب  دزرمآ و  یم  ار  وا  هلاس  هاجنپ  هانگ  دهد و  ضوع  دنک  جرخ  هچنآ  دـنک و  یم  بلج  هدـنب 
دنهد و لسغ  ار  وا  دنوش  لزان  هکئالم  دریمب  رفـس  نآ  رد  رگا  دوش و  وحم  وا  لمع  همان  زا  هک  نآ  رگم  دشابن ،  وا  رب  ییاطخ  هانگ و  چیه 

لزان هک  يرد  وا  يارب  دوش  هدوشگ  دنامب  ملاس  رگا  و  تشهب ،  میـسن  وا  يارب  دشو  لخاد  هک  تشهب  يوس  هب  يرد  وا  يارب  دوش  هدوشگ 
نوـچ دـنک و  هریخذ  وا  يارب  دـهدب و  مهرد  رازه  هد  تسا  هدرک  جرخ  وا  هـک  یمهرد  ره  ضوـع  هـب  یلاـعت  قـح  وا و  يزور  رد  زا  دـش 

هک تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  دـیناسر و  وت  هب  زورما  هک  درک  هریخذ  وت  يارب  ار  ضوع  نیا  ادـخ  هک  وا  هب  دـنیوگ  دوش  روشحم 
ربتعم ثیدـح  رد  نانز و  نادرم و  رب  تسا  بجاو  ترایز  هک  ار  نیـسح  ماـما  ترـضح  نک  تراـیز  هک  دومرف  هدیعـس  ما  هب  ترـضح  نآ 

هنیآ ره  دشاب  هدرکن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دوخ و  رمع  مامت  رد  دنک  جـح  امـش  زا  یکی  رگا  هک  دومرف  هک  تسا  لوقنم  رگید 
دنوادخ بناج  زا  تسا  هضیرف  مالسلا  هیلع  نیسح  قح  هک  اریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قوقح  زا  یقح  دوب  دهاوخ  هدرک  كرت 
یمشخ يارب  ار و  رما  ناشیا  ندومن  تباجا  وت  ربمغیپ  ندینادرگ  داش  يارب  ام و  هلـص  رد  وت  ياه  باوث  دیما  ام و  یکین  رد  تسا  بجاو  و 
ناشیا نک  ظفح  يدونشخ و  هب  ام  بناج  زا  ار  ناشیا  هد  تافاکم  سپ  تسا ،  وت  يدونشخ  ناشیا  دارم  دنا و  هدرک  لخاد  نانمـشد  رب  هک 

نک عفد  شاب و  ناشیا  قیفر  وکین و  تفالخ  هب  دنا  هتـشاذگ  دوخ  نطو  رد  هک  ناشیا  دالوا  لها و  رد  شاب  ناشیا  هفیلخ  زور  بش و  رد  ار 
دیما هچنآ  زا  هدایز  ناشیا  هب  هدـب  ار و  سنا  نج و  نیطایـش و  رـش  ار و  تقلخ  زا  دـیدش  فیعـض و  ره  ار و  دـناعم  رابج  ره  رـش  ناشیا  زا 

دوخ .  ناشیوخ  یلاها و  نادنزرف و  رب  ار  ام  ناشیا  ندرک  رایتخا  رد  دوخ و  ياه  نطو  زا  ندش  رود  رد  وت  زا  دنراد 
ندمآ نوریب  ندرک و  مزع  ار  ناشیا  دشن  عنام  نیا  سپ  ام ،  ترایز  هب  ار  ناشیا  ندمآ  نوریب  ناشیا  رب  دندرک  بیع  ام  نانمـشد  دنوادخ ، 

دننادرگ و یم  هک  ار  ناشیا  ياه  هنوگ  نک  محر  و  تسا ،  هدـینادرگ  ریغتم  باتفآ  هک  ار  اهور  نآ  نک  محر  سپ  ناشیا  فلاخم  يور  زا 
ار اه  لد  نآ  نک  محر  ام و  رب  محرت  زا  دش  يراج  ناشیا  هیرگ  هک  ار  اه  هدید  نآ  نک  محر  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رب  دـنلام  یم 

دنا .  هدرک  دنلب  ام  تبیصم  رد  هک  ار  اه  ناغف  نآ  نک  محر  و  ام ،  تبیصم  يارب  زا  دنا  هتخوس  دنا و  هدرک  عزج  هک 
نآ هتـسویپ  یگنـشت و  زور  رد  رثوک  ضوح  زا  ار  ناشیا  ینادرگ  باریـس  اـت  مراپـس  یم  وت  هب  ار  اـه  ندـب  نآ  ار و  اـه  ناـج  زا  ادـنوادخ 

دیدرک یم  یسک  قح  رد  رگا  مدینش  امـش  زا  نم  هک  اعد  نآ  متفگ :  دش  غراف  نوچ  سپ  هدجـس  رد  درک و  یم  اعد  وحن  نیا  هب  ترـضح 
جح مدوب و  هدرک  ترضح  نآ  ترایز  هک  مدرک  وزرآ  هک  هللاو  زگره  دسرن  وا  هب  منهج  شتآ  هک  متشاد  نامگ  تخانـش  یمن  ار  ادخ  هک 

مدوب .  هدرکن 
وت يادـف  متفگ :  نکم  ترایز  كرت  هیواعم  يا  ترایز  زا  ار  وت  تسا  عنام  هچ  ترـضح ،  نآ  هب  وت  یکیدزن  رایـسب  هچ  دومرف :  ترـضح 

نامسآ رد  دننک  یم  اعد  ترضح  نآ  ناگدننک  ترایز  يارب  هک  اهنیا  هیواعم  يا  هک  دومرف  دراد  تلیضف  ردق  نیا  هک  متسناد ،  یمن  موش 
يارب زا  هک  ره  هک  يدـحا  زا  فوـخ  يارب  زا  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  نکم  كرت  نیمز  رب  ناـشیارب  دـننک  یم  اـعد  هـک  دـنیاهنآ  زا  شیب 

نوفدم اجنآ  رد  هک  ترـضح  نآ  ربق  دزن  مدنام  یم  ردق  نآ  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  هک  درب  ترـسح  ردق  نآ  دـنک  ترایز  كرت  فوخ 
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اهنآ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناشیارب  دـننک  یم  اعد  هک  اهنآ  نایم  رد  ار  وت  دـنیبب  ادـخ  هک  يراد  یمن  تسود  اـیآ  مدـش  یم 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمایق  رد  هک  یـشاب  اهنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  دننک ؟  یم  هحفاصم  ناشیا  اب  تمایق  رد  هکئالم  هک  یـشاب 

دنک ؟  یم  هحلاصم  ناشیا  اب  هلآ 
یسک باب  رد  ییامرف  یم  هچ  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  هک  هاررز  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 

هب دنشاب و  ناسرت  همه  هک  تمایق  زور  رد  دنادرگ  یم  نمیا  ار  وا  ادخ  دومرف :  سرت ؟  اب  دنک  ترایز  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  تردپ  هک 
تسا .  وت  يزوریف  يراگتسر و  زور  نیا  هک  شابم  كانهودنا  سرتم و  دنیوگ  دنهد و  تراشب  ار  وا  هکئالم و  دنیآ  وا  لابقتسا 

مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  مور  یم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  ریکب  نبا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
ادخ هک  يراد  یمن  تسود  ریکب ،  رسپ  يا  هک  دومرف ،  وا  نایرکشل  عاتبا و  هفیلخ و  سرت  زا  مدرگ ،  یم  رب  ات  تسا  ناساره  ناسرت و  ملد 

رد تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دـشاب  ناسرت  فیاخ و  ام  فوخ  يارب  زا  هک  یـسک  هک  یناد  یمن  رگم  یناسرت ،  ام  يارب  زا  هک  دـنیبب  ار  وت 
سرت زا  دینادرگ  نمیا  یلاعت  قح  ار  وا  دیوگ و  نخـس  وا  اب  شرع  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دهد و  اج  دوخ  شرع  هیاس 

دننادرگ .  لیاز  ار  شسرت  دنهد و  تراشب  ار  وا  هکئالم  دسرت  رگا  دسرتن و  وا  دنسرت و  مدرم  تمایق  زور  ياه 
ماما ربق  ترایز  هب  يور  یم  ایآ  هک  دومرف  ملـسم  نب  دـمحم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  يوق  تیاور  هب  و 

ترایز رد  هک  ره  تسا و  سرت  ردق  هب  باوث  تسا  رتراوشد  رت و  تخـس  دـنچ  ره  دومرف :  میب .  سرت و  اب  مور  یم  یلب  تفگ :  نیـسح ؟ 
ترایز هکئالم و  وا  رب  دننک  مالس  ناهانگ و  شزرمآ  اب  ترایز  زا  ددرگرب  تمایق و  زور  رد  ار  وا  ادخ  دنادرگ  نمیا  دسرتب ،  هترضح  نآ 

(294  . ) دسرن وا  هب  يدب  یلضف و  ادخ و  زا  یتمعن  اب  ددرگرب  وا و  يارب  زا  دنک  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  وا  دننک 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  نارئاز  لیاضف  رد 

تسا :  تلیضف  هدزناش  نآ  تالاح و  بسح  هب  تسا  ریاز  يارب  هک  یلیاضف 
هک تسا  یناگتـشرف  ار  دـنوادخ  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هک  نانچ  ترایز ،  هب  نتفر  تلاح  رد  مکی : 

نوچ سپ  دهد ،  یم  ناشیا  هب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیامن  مولظم  نآ  ترایز  دصق  یـسک  نوچ  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رب  دـنلکوم 
مراهچ و موس و  ماگ  رد  نینچمه  و  دـنیامن ،  فعاضم  ار  وا  نانـسح  مود  مدـق  رد  دـننک و  وحم  ار  ناـهانگ  نآ  همه  تشادرب  ماـگ  کـی 

وت داب  تراشب  ادخ ،  نامهم  يا  هک :  ایبنا  متاخ  ار  وا  دهد  ادن  دـنک  لسغ  تین  زا  دـعب  نوچ  دوب و  بجاو  وا  رب  تشهب  هک  نیا  ات  نینچمه 
پچ تسار و  رد  و  دوش ،  ار  امـش  تاجاح  هک  منماض  نم  هک :  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  وا  دنک  ادن  تشهب و  رد  دوب  یهاوخ  نم  قیفر  هک  ار 

(295  . ) دیامن تعجارم  ات  دنشاب  وا 
(296  . ) تساه نامسآ  لها  یلاحشوخ  ببس  نآ  هک  ترایز  بابسا  ندرکایهم  لاح  رد  مود : 

فاعضا و  دنهد ،  وا  هب  تانـسح  دحا  هوک  ردق  هب  یمهرد  ره  هب  سپ  ترایز ،  بابـسا  ندرک  ایهم  رد  دیامن  فرـص  يزیچ  هاگره  موس : 
هد اـت  رازه  رازه و  و  رازه ،  دـنهد  وا  هب  مهرد  ره  هب  هک  تسا  هدـمآ  نانـس  نبا  تیاور  رد  وش و  عفد  وا  زا  اـهالب  و  دـننک ،  در  وا  هب  ار  وا 

(297  . ) تسا رتهب  وا  يارب  زا  يده  همئا  نینموملاریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد  ادخ و  ياضر  و  هبترم ، 
(298  . ) دنیآ وا  تعیاشم  هب  تهج  شش  زا  کلم  دصشش  دمآ  نوریب  شلزنم  زا  نوچ  مراهچ : 

رگا و  ( 300  ، ) دوش هتشون  شیارب  هنـسح  رازه  یماگ  ره  هب  و  ( 299  ) دنک اعد  شقح  رد  دراذگ  مدـق  هچ  ره  رب  دـتفا  هار  هب  نوچ  مجنپ : 
هک یماـگ  ره  هب  سپ  دـشاب  راوس  رگا  و  ( 301  . ) تسامـش يارب  زا  تشهب  هک  امـش  لاح  هب  شوخ  دسر  ادـن  ددرگ  برطـضم  یتشک  رد 

(302  . ) دوش یم  هتشون  شیارب  زا  هنسح  رازه  دراد  رب  شبوکرم 
(303  . ) دنازوس یم  ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دنک  مامت  ار  شاهانگ  دبات  وا  رب  باتفآ  هاگ  ره  مشش : 
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یم قلخ  کلم  رازه  داتفه  یقرع  ره  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  ریبک  رازم  رد  سپ  دـنک ،  قرع  تکرح  ای  امرگ  تدـش  زا  هاـگ  ره  متفه : 
تمایق .  زور  ات  دننک  یم  رافغتسا  ترضح  نآ  راوز  يارب  زا  هک  دوش 

هک ار  امـش  داب  تراشب  هک :  ایبنا  متاخ  ار  ناشیا  دنک  ادن  و  ناشیا ،  ناهانگ  دزیرب  ترایز ،  تهج  هب  دـنک  لسغ  تارف  بآ  نوچ  متـشه : 
ترخآ ایند و  رد  متـسه  امـش  زا  الب  عفر  جیاوح  ياضق  نماض  نم  دیوگ :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  و  تشهب ،  در  دوب  دیهاوخ  یم  قیفر 

تشذگ .  هکنانچ 
دـص و  هلوبقم ،  هرمع  دص  و  لوبقم ،  جح  دص  دراذـگب  ای  دراد  رب  هک  یمدـق  ره  هب  شیارب  زا  ادـخ  لسغ  زا  دـعب  دـتفا  هار  هب  نوچ  مهن : 

(304  . ) دشاب هدرک  وا  نانمشد  نیرتدب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمعغیپ  يور  شیپ  رد  هک  داهج 
نآ يرای  هب  هک  دنا  هتـشرف  رازه  راهچ  هلمج  نآ  زا  هک  دنیآ ،  وا  لابقتـسا  هب  ناگتـشرف  زا  فنـص  دـنچ  دـسر  البرک  کیدزن  نوچ  مهد : 

(305  . ) هتشرف رازه  داتفه  هلمج  نآ  زا  و  دننامب ،  نیمز  نامه  رد  هک  دندش  رومام  اروشاع و  زور  رد  دندمآ  رورس 

راوز يارب  ناگتشرف  ياعد 

ترفغم بلط  وا  يارب  هک  دهاوخ  شدج  ردپ و  زا  دنک و  اعد  شقح  رد  سپ  دـنک  رظن  وا  هب  بانجنآ  دـنک  ترایز  ار  ترـضح  مهدزای : 
(306  . ) دنیامن

دننک هحفاصم  و  تشذگ ،  هک  نانچ  تادابع ،  عیمج  باوث  شیارب  زا  دوش  هتشون  و  نیلسرم ،  ایبنا و  همه  دننک و  اعد  شیارب  هکئالم  سپ 
(307  . ) ءادهش دیس  ایبنا و  متاخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  اریز  تسا  نیا  هک  شرع  رون  زا  دننز  شتروص  رب  يرهم ،  هکئالم و  وا  اب 

لیفارسا لیئاکیم و  و  لیئربج ،  اصوصخ  هکئالم  زا  فنص  دنچ  ار  وا  دننک  تعباتم  دیامن  تعجارم  شنطو  هب  دهاوخ  یم  نوچ  مهدزاود : 
هللا یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  وا و  هب  دـنیآ و  وا  دزن  هب  کلم  ود  صوصخلاب  و  تشذـگ ،  هک  رازه  داتفه  و  کلم ،  رازه  راهچ  نامه  و  ، 

هک وت  لاح  هب  اـشوخ  هک :  دـنک  ادـن  يداـنم  دروخ ،  دـهاوخن  ار  وت  دـید و  یهاوخن  مشچ  هب  ار  شتآ  هک  مسق  ادـخ  هب  یتسه  هلآ  هیلع و 
(308  . ) تسا وت  يارب  زا  تشهب 

بلط شیارب  زا  و  دـنوش ،  رـضاح  شا  هزانج  رب  هکئالم  نآ  لاس ،  ود  ای  لاـس  کـی  یلا  تراـیز  زا  دـعب  دـیامن  تاـفو  هاـگره  مهدزیس : 
(309  ، ) دنیامن ترفغم 

(310  . ) ربق لوا  بش  رد  ای  توم  لاح  رد  دنک  ترایز  ار  وا 
امش اب  هک  دمآ ،  دهاوخن  ترایز  هب  یـسک  و  دش ،  دیهاوخ  التبم  نآ  تشحو  هب  و  دوب ،  دیهاوخ  اهنت  بیرغ و  ربق  رد  هک  یناسک  يا  سپ 
هاگ ره  سپ  لگ ،  كاـخ و  عارز  ود  هلـصاف  هب  داتـسیا و  دـهاوخ  امـش  ربق  کـیدزن  دـیایب ،  تراـیز  هب  یـسک  رگا  هکلب  دـیامن ،  ههجاوم 

 ، درک دهاوخ  مالـس  وت  رب  و  ههجاوم ،  قیرط  هب  دیآ و  وت  ترایز  هب  لاح  نآ  رد  بانج  نآ  هتبلا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینک  ترایز 
مه وا  دشاب  هدایز  وا  هب  تقوش  و  یـشاب ،  هدرک  ترایز  رتشیب  دنچ  ره  و  دـنام ؟  دـهاوخ  یقاب  وت  يارب  زا  یفوخ  تشحو و  رگید  ایآ  سپ 

 . دوب دهاوخ  وت  سونام  دمآ و  دهاوخ  وت  ترایز  هب  ررکم 

راوز هزانج  عییشت  رد  هکئالم  روضح 

نفک و دنوش و  یم  رضاح  وا  هزانج  عییشت  رد  هکئالم  دریمب ،  هار  نیب  رد  رئاز  هاگره  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدراهچ : 
یم هداشگ  ربق  نیمز  و  دـننک ،  یم  شرف  وا  ریز  رد  تشهب  ناحیر  زا  دـنارزگ و  یم  زاـمن  وا  رب  دـنروآ و  یم  وا  يارب  زا  تشهب  زا  طونح 
زور ات  دوش  یم  لخاد  وا  رب  نآ  ناحیر  حور و  زا  هک  دنیاشگ ،  یم  شربق  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  و  لیم ،  هس  ردق  هب  تمـس  ره  زا  دوش 
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(311  . ) تمایق
سبح هک  يزور  ره  ضوع  رد  برـض  ای  سبح  زا  دـسر  یتیذا  وا  هب  هار  نیب  رد  هاگره  هدـش :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدزناپ : 

ترایز دصق  تهج  هب  دننزب  ار  وا  سبح  زا  دعب  رگا  درک :  ضرع  يوار  دیـسر ،  دهاوخ  وا  هب  تمایق  رد  یحرف  دسر ،  وا  هب  یمغ  ای  دوش 
وحم وا  زا  هانگ  رازه  رازه  دوش  هداد  وا  هب  هنـسح  رازه  رازه  يدرد  ره  ضوع  هب  دـنهد و  وا  هب  يروح  کی  یندز  ره  ضوع  هب  دومرف :   ؟

زا مدرم  ات  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  تبحـص  مه  مه  تمایق  رد  هک  دشاب  یناسک  زا  و  دـبای ،  عیفرت  هجرد  رازه  رازه  و  ددرگ ، 
هب دـنروایب  ار  وا  براض  هاوخب و  یهاوخ  یم  هک  تجاح  ره  دـنیوگ :  وا  هب  دـنیامن و  هحفاصم  وا  اب  شرع  نالماح  دـنوش و  غراف  باـسح 
هب نیلسغ  زا  یتبرش  منهج و  میح  زا  یتبرـش  هب  سپ  يا ،  هتـشرف  دزن  دنربب و  دتنریگب و  ار  وا  يو  زاب  باوج  لاوس و  نودب  باسح و  ماقم 

ادـخ و نامهم  هک  دوخ  تسد  هب  يدرک  ایهم  دوخ  يارب  زا  ار  هچنآ  شچب  دـنیوگ  وا  هب  دـنهد ،  ماقم  شتآ  ياه  هوک  رب  ار  وا  دـنهد و  وا 
يدرک .  تیذا  يدز و  ار  لوسر 

هنیـس ایآ  تسا  یهلا  باذع  زا  تسا  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  ار و  دوخ  هدننز  نیبب  دـنیوگب :  و  دـنروآ ،  منهج  رد  دزن  هب  ار  بورـضم  نآ  سپ 
(312  . ) ار ادخ  دمح  دیوگ :  یم  دیسر ؟  دوخ  صاصق  هب  تسا و  هتفای  افش  تا 

هکئالم و  دوش ،  هدـیزرمآ  شناهانگ  عیمج  دوش  هتخیر  شدوخ  زا  هک  يا  هرطق  نیلوا  هدـش :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدزناـش : 
ار وا  بلق  و  رافک ،  تنیط  زا  تسا  هدوب  طولخم  وا  اـب  هچنآ  زا  اـیبنا ،  تنیط  دـننام  دوش  كاـپ  ربارب  رد  اـت  دـنیوش  یم  ار  وا  هیلـصا  تنیط 
و هلیذر ،  تافـص  یـصاعم و  عیمج  زا  هزیکاپ ،  كاپ و  دیامن  تاقالم  ار  ادخ  و  دوش ،  ولمم  نامیا  زا  و  ددرگ ،  حرـشنم  هکنیا  ات  دـنیوشب 
نفک و و  دننک ،  زامن  وا  رب  توملا  کلم  لیئربج و  هکئالم و  و  شناردارب ،  زا  رفن  رازه  و  شتیب ،  لها  قح  رد  دنیامن  لوبق  ار  وا  تعافش 
و دنیاشگ ،  وا  يوس  هب  تشهب  زا  يرد  و  دننک ،  نشور  شربق  رد  اه  غارچ  و  دـنیامن ،  عیـسو  ار  وا  ربق  و  دـنروایب ،  تشهب  زا  ار  وا  طونح 
وا روص  هخفن  ات  دشاب  ادخ  يایلوا  اب  سپ  دنرب  الاب  سدق  ریظح  هب  ار  وا  زور  هدجیه  زا  دـعب  دـنروایب و  وا  يارب  تشهب  زا  اه  هفخن  هکئالم 

نینموملاریما دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنک  هحفاصم  وا  اب  هک  یسک  لوا  سپ  دیآ ،  نوریب  ربق  زا  مود  هخفن  زا  دعب  و  دبایرد ،  ار 
(313  . ) دهدب دهاوخب  هک  ره  هب  و  دماشایب ،  بآ  سپ  دنرادب ،  ضوح  رب  ار  وا  سپ  شاب  ام  اب  دنیوگب :  و  دنهد ،  شتراشب  ایصوا و  و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لئاضف  مراهچ :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لئاضف 

تبرت هک  دینک ،  نآ  هب  كربت  هک  دیرادم  رب  يزیچ  نم  تبرت  زا  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ربتعم  دنـس  هب 
ام .  ناتسود  نایعیش و  يارب  تسا  هدینادرگ  افش  ادخ  ار  نآ  هک  نیسح  مدج  تبرت  رگم  تسا  مارح  ام 

دنشاب هتـشک  ادخ  ریغ  مان  هب  هک  يروناج  نوخ و  هتیم و  دننام  تسا  مارح  یلگ  ره  هک  تسا  لوقنم  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 
تسا .  درد  ره  يافش  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تنیط  رگم 

ترضح تماما  تیالو و  تمرح و  قح و  هک  نانموم  زا  يرامیب  رگا  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  و 
دوب .  دهاوخ  وا  ياود  هنیآ  ره  تشگنا  رس  ردق  هب  ترضح  نآ  ربق  نیط  زا  دریگب  دناد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هیلع نیسح  ماما  ربق  كاخ  زا  یصخش  هک  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  هک  تسا  روفعی  یبا  نبا  زا  قثوم  دنـس  هب  و 
هب هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  درآرب و  هک  ره  هللاو  هن  دومرف :  و  دوش ،  یمن  عفتنم  دراد و  یم  رب  يرگید  دوش و  یم  عفتن  دراد و  یم  رب  مالسلا 

دوش .  یم  عفتنم  هتبلا  دشخب  یمن  وا 
رد هک  داد  نم  هب  نامـسیر  يردق  ینز  تفگ :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  و 
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یم متخانـش و  یم  ار  ناشیا  اریز  مهدـب  هبعک  هناخ  همدـخ  نایجاح و  هب  هک  متـساوخن  نم  دزودـب و  نآ  هب  ار  هبعک  هماـج  هک  مهدـب  هکم 
هدب و ار  نآ  هک  دومرف  مدرک ،  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  مدمآ ،  هنیدـم  هب  نوچ  دـنوش  یم  فرـصتم  دوخ  هک  متـسناد 

هدب نایعیش  هب  زیرب و  نآ  رد  ار  نارفعز  لسع و  نک و  طولخم  ناراب  بآ  اب  ریگب و  ار  نیـسح  ماما  تبرت  زا  يردق  رخب و  نارفعز  لسع و 
دننک .  اوادم  نآ  اب  ار  دوخ  نارامیب  هک 

گرزب .  ياود  تسا  نآ  و  تسا ،  درد  ره  يافش  نیسح  ماما  ربق  كاخ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  و 
 ، دشخب یم  افـش  ار  وا  یلاعت  قح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هب  دنک  اوادم  دسرب و  یتلع  ار  هک  ره  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

دشاب .  گرم  تلع  هک  نآ  رگم  ضرم  زا 
زا نایم  رد  مدوشگ  نوچ  داتسرف  یعاتم  هتسب  ناسارخ  زا  نم  يارب  مالـسلا  هیلعاضر  اما  ترـضح  تفگ :  هک  یـصخش  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

هماج و زا  ترضح  نآ  زگره  تسا ،  نیسح  ماما  ربق  كاخ  نیا  تفگ :  تسیچ ؟  كاخ  نیا  دیسرپ  دوب  هدروآ  هک  درم  نآ  زا  دوب  یکاخ 
تیـشم نذا و  هب  اهالب  زا  تسا  نامرد  نیا  دیوگ :  یم  دراذگ و  یم  شنایم  رد  ار  كاخ  نیا  رگم  دتـسرف  یمن  ییاج  هب  يزیچ  هماج  ریغ 

ادخ . 
یم ناما  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  دیرادرب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

اهالب .  زا  دشخب 
دشاب یم  نم  دزن  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ربق  اخ  زا  مریگ  یم  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  صخـش  هک  تسا  لوقنم  حیحـص  دنـس  و 

تسا .  بوخ  دومرف :  نآ  تکرب  يارب 
تسا .  فوخ  میب و  درد و  ره  زا  ینمیا  درد و  ره  يافش  تسا  نوفدم  نآ  رد  نیسح  هک  يریاح  كاخ  رد  دومرف :  رگید  ثیدح  رد  و 

درد ره  زا  دشخب  یم  افش  هک  تسه  یخرس  كاخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  تیاور  هب  و 
گرم .  رگم  ضرم  و 

 ، یمهرد ردق  هب  تخیر  یخرس  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  زا  مدنگ  عارذ  کی  ردق  هب  ترـضح  نآ  رـس  يالاب  زا  متفر و  نم  تفگ :  يوار 
دنتفای .  یم  افش  مداد و  یم  نارامیب  هب  مدرک و  جوزمم  اهاود  اب  و  مدروآ ،  هفوک  هب  ار  نآ  سپ 

ماما ربق  لگ  رگم  منک  یمن  وا  رب  زاـمن  نم  دریمب  دروخب و  هک  ره  كوخ و  تشوگ  دـننام  تسا  مارح  یلگ  ره  دومرف :  رگید  ثیدـح  رد 
تسین .  افش  وا  يارب  زا  دروخب ،  شهاوخ  تذل و  يور  زا  یسک  رگا  تسا و  درد  ره  يافش  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح 

زا ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  كاخ  هک  دومرف  رگید  ربتعم  تیاور  رد  يدوخن  لثم  تسا  لالح  نآ  زا  یکدنا  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد 
دنیاشگب ار  تسد  ود  ره  هک  تسا  رادـقم  نآ  عاب  دومرف :  تسا  عاب  داتفه  رگید  ربتعم  تیاور  رد  تشادرب  ناوت  یم  عرذ  داتفه  ات  ربق  دزن 

دوش .  یم  عارذ  راهچ  ردق  هب  ابیرقت  و 
تسا فوخ  ره  زا  ینمیا  درد و  ره  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  لگ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  و 

دوش .  یم  لصاح  بلطم  نآ  دنرادرب  هک  بلطم  ره  يارب  زا  و 
وا زا  يوضع  هک  یـسک  يارب  دنراد  یم  رب  هک  ینمرا  لگ  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  رگید  ثیدح  رد 

تسا رتهب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  تسا و  نینرقلاوذربق  كاخ  زا  دومرف :  نآ ؟  نتشادرب  تسا  لالح  ایآ  دشاب ،  هتسکش 
باحـصا منیب  یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  مدرک  ضرع  تفگ :  هک  یلامث  هزمح  وبا  زا  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 

ناوت یم  افش  بلط  دومرف :  تسه ؟  افش  نآ  رد  ایآ  دننک ،  یم  نآ  زا  افش  بلط  ار و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  دنریگ  یم  هک  ار 
نینموملاریما و ربق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  ربق  كاخ  زا  نینچ  مه  لیم و  راهچ  ات  ربق  نایم  زا  دـنرادرب  هک  یکاخ  زا  درک 
اب زیچ  چیه  یسرت و  نآ  زا  هچ  ره  عفد  يارب  تسا  يرپس  تسا و  درد  ره  يافـش  نآ  هک  كاخ  نآ  زا  ریگب  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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اه فرظ  رد  هک  تسا  نآ  دنک  یم  دساف  ار  نآ  هک  يزیچ  اعد و  زا  ریغ  هب  دننک و  یم  بلط  افش  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دننک  یمن  يربارب  نآ 
ره تسافش ،  وا  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  ره  ناشیا  نیقی  تسا  مک  دننک  یم  نآ  هب  هجلاعم  هک  اهنآ  دنراذگ و  یم  رگید  ياهاج  و 

ناینج و نیطایش و  ار  تبرت  زا  دننادرگ  یم  دساف  دش و  دهاوخن  رگید  ياود  هب  جاتحم  دوب و  دهاوخ  یفاک  ار  وا  دنکب  نآ  هب  هجلاعم  هاگ 
دـسح سپ  نج ،  نارفاک  نیطایـش و  اما  دننک و  یم  وب  ار  نآ  تبرت  زا  درذـگ  یم  هک  يزیچ  ره  هب  دـنلام و  یم  دوخ  رب  ار  نآ  هک  نارفاک 
یمن نوریب  ریاح  زا  یتبرت  چیه  دوش و  یم  فرطرب  شـشوخ  يوب  یکین و  رثکا  هک  دـنلام  یم  نآ  رب  ار  دوخ  ار و  مدآ  نادـنزرف  دـنرب  یم 

درک و دناوت  یمن  هرامـش  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  ناشیا  ددع  هک  ردق  نآ  تبرت  نآ  يارب  زا  نج  نارفاک  نیطایـش و  زا  دنوش  یم  ایهم  رگم  دـیآ 
تبرت رگاو  دـنوش ،  ریاح  لخاد  هک  ار  ناشیا  دـنراذگ  یمن  هکئالم  دـنلام و  یم  نآ  رب  دوخ  ناشیا  تسا و  شبحاص  تسد  رد  تبرت  نآ 

مان نک و  ناهنپ  يرادرب ،  ار  تبرت  نوچ  سپ  دبای  یم  افش  تعاس  نآ  رد  هتبلا  دنیامن  هجلاعم  نآ  هب  هک  ار  يرامیب  ره  دنامب  اهنیا  زا  ملاس 
ناوخب .  رایسب  نآ  رب  ادخ 

ای دنزادنا  یم  نایاپراهچ  هرب  وت  رد  ار  نآ  یضعب  یتح  دنرامش ،  یم  کبس  ار  نآ  دنراد  یم  رب  ار  تبرت  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ما  هدینش 
نیا هک  یـسک  نآ  زا  دـبای  افـش  هنوگچ  سپ  اه ،  لاوج  اه و  نیجرخ  زا  دوش  هدـیلام  رایـسب  نآ  رب  تسد  هک  ییاهزیچ  ماـعط و  فرظ  رد 

ار دوـخ  لـمع  تسا  نآ  رد  شحالـص  هک  ار  يزیچ  درامـش  یم  کبـس  تسین و  نیقی  نآ  رد  هک  یلد  نکیل  دراد و  تمرح  ار  نآ  هنوـگ 
(314  . ) دنک یم  دساف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هرابرد  یتایاور 

هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  زا  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  رد  - 1
 . وا ربق  دزن  ار  اعد  تباجا  وا و  تبرت  رد  ار  افش  وا و  هیرذ  رد  ار  تماما  داد  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ضوع  رد  ادخ  دومرف : 

(315)
 ، دوب ضیرم  تشاد و  بت  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يرفعج  مشاـه  یبا  زا  هراـیزلا  لـماک  رد  - 2

تسرفب .  البرک  هب  نم  يافش  يارب  ار  ام  ناتسود  زا  یکی  مشاه ،  ابا  ای  دومرف : 
(316  . ) دنرب نامسآ  هب  ناغمرا  هیده و  یتبرت  البرک  زا  هک  دننک  یم  تساوخرد  ناگتشرف  زا  نیعلا  روح  - 3

(317  . ) دوش نمیا  باذع  زا  نآ  تکرب  هب  ات  دننک  تیم  طونح  هب  طولخم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  هک  تسا  بحستم  - 4
عارذ تسیب  رد  عارذ  تسیب  ءادهـشلادیس  ربق  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  تشهب  زا  یغاب  ـالبرک  نیمز  - 5

دنک و ترایز  ار  نیمز  نیا  ات  هتساوخ  ادخ  زا  هک  نآ  رگم  لسرم  يربمغیپ  برقم و  یکلم  تسین  تشهب و  ياه  غاب  نیرتهب  زا  تسا  یغاب 
دننک .  یم  لوزن  یجوف  دنور و  یم  الاب  یجوف  هشیمه 

(318  . ) دنناد یم  دنا  هدیرخ  ترضح  هک  يا  هطوحم  یمامت  ار  رئاح  اهقف  رتشیب  یلو 
كاخ هک  درک  لاوس  تشون و  يا  هضیرع  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  تمدخ  هب  يریمح  هک  تسا  هدش  لقن  حیحـص  دنـس  هب  - 6

شطونح اب  تشاذـگ و  دـیاب  ربق  رد  تیم  اـب  هک  دنتـشون  باوج  رد  تشاذـگ ؟  ناوت  یم  ربق  رد  تیم  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق 
درک .  طولخم 

(319  . ) تسا زیاج  بوخ و  هک  دنتشون  باوج  رد  ترضح  تشون ؟  ناوت  یم  نآ  اب  ار  نفک  هک  دیسرپ  يا  همان  رد  زین  و 
یم ناما  هک  دیرادرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  - 7

(320  . ) اهالب زا  دشخب 
(321  . ) نتشون نآ  اب  ار  نفک  نتشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب  تسا  بحتسم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تبرت  دئاوف  هلمج  زا 
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هناد ره  ای  دشاب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  هک  ار  یحیبست  دنادرگب  هک  ره  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  - 8
هانگ و رازه  شش  وا  زا  دوش  یم  وحم  دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  رازه  شش  ربکا ،  هللا  هللا و  الا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگب : 

(322) رازه شش  وا  يارب  درب  یم  الاب  ادخ 
هجرد . 

هنـسح لهچ  دنادرگ ،  یم  صخـش  هک  يا  هناد  ره  هب  دنزاسب ،  حـیبست  نآ  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  تبرت  صاوخ  هلمج  زا  - 9
تـسیب دنادرگب  هک  هناد  ره  هب  دنک  شومارف  ار  ندرک  رکذ  دـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  تسرد  ار  نآ  یـسک  رگا  دوش و  یم  هتـشون  شیارب 

وا باسح  یب  تسا و  غراف  تمایق  زور  باسح  زا  دوش  نوفدم  كاخ  نآ  رد  هک  یـصخش  تسا  ثیدح  رد  دنـسیون و  یم  وا  يارب  هنـسح 
(323  . ) دنرب یم  تشهب  هب  هتشادرب  تمایق  زور  دشاب  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  نیمز  نآ  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  دنرب و  یم  تشهب  هب  ار 
نوچ داتسرف ،  ناسارخ  زا  یعاتم  هتـسب  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تفگ :  هک  یـصخش  زا  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  - 10

نآ زگره  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  تفگ :  تسیچ ؟  كاخ  نیا  مدیـسرپ :  دوب  یکاخ  نآ  ناـیم  رد  مدرک  زاـب  ار  هتـسب 
نذا و هب  تسا  ناما  اهالب  زا  نیا  دیامرف :  یم  دراذگ و  یم  شنایم  رد  ار  كاخ  نیا  هک  نآ  رگم  دتسرف  یمن  ییاج  هب  ار  يزیچ  ترـضح 

(324  . ) ادخ تیشم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تمارک 

مالـسا ياملع  زا  هک  درک  تساوخرد  ناطلـس  زا  هدـمآ و  ناریا  تختیاپ  هب  گنرف  هاـشداپ  فرط  زا  يریفـس  نیطالـس ،  زا  یکی  ناـمز  رد 
ار .  وا  ههبش  دیامن  لیاز  ار و  وا  رذع  دنک  عطق  و  دیامن ،  مزلم  ار  مصخ  هک  مناهاوخ  نامزلا  رخآ  ربمایپ  توبن  رب  یلیلد 

هلمج زا  ریفـس  نیا  دـیتسین  قح  رب  امـش  هک  دـینادب  سپ  دـش ،  رتاوـت  هب  رـصحنم  ناـشلیلد  یلیلد و  نینچ  هماـقا  زا  دـندش  زجاـع  رگا  سپ 
یم هناـگی  مولع  نیا  رد  ار  دوخ  هکلب  هتـشاد  یفاو  هرهب  هریغ  باـسح و  تئیه و  موجن و  لـثم  هبیرغ  مولع  زا  هدوـب و  هتـسجرب  نادنمـشناد 

ناطلـس داد  یم  ربخ  هدـش  دراو  اهنآ  رب  هک  یثداوح  دـندرک و  یم  ناشلزنم  رد  هک  ار  ییاـهراک  سلجم  رد  نارـضاح  لاوحا  زا  تسناد و 
یفاص یفاو و  باتک  بحاص  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینابر  فراع  ایوگ  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـندش  رـضاح  اـملع  هک  داد  روتـسد  يزور 

دش و بضغ  رد  ریفس  هداتسرف  راک  نیا  يارب  ار  یلهاج  وت  نوچ  هک  تسا  لقع  یب  امش  ناطلـس  ردقچ  دومرف :  هدرک  ریفـس  هب  ور  دشاب ، 
دییوگ :  یم  نینچ  هدرکن  ناحتما  هنوگچ  امش  تفگ : 

 ، درک يداـیز  رکف  ریفـس  تسیچ ؟  نم  تسد  رد  دوـمرف :  تـفرگ و  تـسد  رد  ار  شزاـمن  رهم  دوـمن و  شبیج  رد  تـسد  ملاـع  نآ  سپ 
رد هچ  مناد  یم  هک  شردام  حیـسم و  قح  هب  تفگ :  ینارـصن  ریفـس  یلهاج !  متفگ  دومرف :  ملاع  نآ  دیچیپ  دوخ  هب  ون  دـش  درز  شگنر 
 ، یشاب هدرک  باسح  رد  هابتـشا  دیاش  دومرف :  ملاع  نآ  هدیـسر ؟  امـش  تسد  هب  هلیـسو  هچ  هب  هک  تسا  نیا  رد  مرکف  یلو  يراد ؟  تسد 
هب هنوگچ  هک  مرکف  رد  یلو  تسا  حیحـص  متفگ  هچنآ  مرادـن و  یهابتـشا  تسا و  تسرد  نم  باسح  تفگ :  ریفـس  نک  باـسح  تسرد 

تشهب زا  يا  هعطق  البرک  هک  هداد  ربخ  ام  ربمایپ  تسالبرک و  تبرت  نیا  دومرف :  درک و  زاب  ار  شتـسد  ملاع  نآ  تسا  هدیـسر  امـش  تسد 
ریفس تسا ؟  حیحـص  تباسح  هک  يراد  نیقی  هک  نیااب  تسا  یقاب  ام  ربمایپ  هب  ندروآ  نامیا  يارب  یکـش  ایآ  دومرف :  ملاع  نآ  سپ  تسا 

(325  . ) دش ناملسم  تفگ و  ار  نیتداهش  سپ  ییوگ  یم  تسار  تفگ : 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هملس و  ما 

 : درک ضرع  دش و  فرشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  هملس  ما  دنک  تکرح  هنیدم  زا  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینامز 
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یلـص مرکا  لوسر  تدج  زا  نم  نوچ  قارع  يوس  هب  هنیدم  زا  نتفر  نوریب  رد  نکم  كانهودنا  ارم  یمارگ ،  دنزرف  يا  نم  هدـید  رون  يا 
یم هتشک  افج  ملظ و  غیت  هب  دنیوگ  یم  البرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  قارع  رد  نیسح  نم  دنبلد  دنزرف  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا 
یم لمع  ادـخ  هدومرف  هب  مرادـن و  نتفر  زج  يا  هراچ  دـش و  مهاوخ  دیهـش  هک  مناد  یم  زین  نم  ردامیا ،  دومرف :  ترـضح  ( 326  . ) دوش
یم دش و  مهاوخ  نوفدم  هعقب  مادک  رد  تشک و  دهاوخ  ارم  یـسک  هچ  دـش و  مهاوخ  هتـشک  زور  هچ  رد  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  منک 
نم ناشیوخ  نم و  تیب  لها  زا  نم  اب  یسک  هک  مناد  یم  دش و  مهاوخ  هتـشک  نم  اب  نم  ناشیوخ  نم و  تیب  لها  زا  نم  اب  یـسک  هک  مناد 

اب ترـضح  نآ  سپ  دش  مهاوخ  نوفدم  هتـشک و  نآ  رد  هک  ار  دوخ  ياج  مهدـب  ناشن  ردام  يا  یهاوخ  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  نم  اب 
ترـضح هک  نآ  اـت  دـش  دـنلب  ـالبرک  نیمز  تسپ و  اـه  نیمز  ترـضح  نآ  زاـجعا  هب  درک و  هراـشا  ـالبرک  يوس  هب  دوـخ  كراـبم  تسد 

(327  . ) دومن هملس  ما  هب  ار  دوخ  باحصا  زا  کی  ره  دوخ و  نفد  ياج  تداهش و  لحم  دوخ و  هاگرکشل 
دندش .  هلان  مه  وا  اب  راوید  رد و  هک  يدح  هب  تساخرب  هملس  ما  ناغف  هلان و  سپ 

دنوش و یم  دیهـش  نم  اب  مناشیوخ  نادنزرف و  موش و  دیهـش  متـس  ملظ و  هب  نم  هک  هدش  ردقم  نینچ  یمارگ ،  ردام  يا  دومرف :  ترـضح 
هملس ما  دنباین  يروای  دننک  هثاغتسا  دنچ  ره  دننادرگب و  راید  هب  راید  رهش و  هب  رهش  دننک و  ریگتسد  ریـسا و  ارم  لافطا  نانز و  تیب و  لها 

نم تسا و  هدرک  اطع  نم  هب  ار  وت  نفدم  تبرت  هداد و  حرـش  نم  يارب  ار  امظع  تبیـصم  نیا  وت  راوگرزب  دج  مدنبلد ،  دـنزرف  يا  تفگ : 
(328  . ) ما هتشاذگ  يا  هشیش  رد  ار  نآ 

نیا نانموم ،  رداـم  يا  دومرف :  داد و  هملـس  ما  هب  تشادرب و  ار  ـالبرک  كاـخ  زا  یفک  درک و  زارد  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپ 
نم هک  نادب  دندش  نوخ  ود  ره  يدید  هاگ  ره  رادهگن ،  هدرپس  وت  هب  ار  نآ  مدج  هک  هشیـش  نآ  دزن  رد  راذـگب و  هشیـش  رد  زین  ار  كاخ 

(329  . ) دوش یم  دیهش  يارحص  نآ  رد 
هدیباوخ هلویلق  باوخ  تهج  هب  اروشاع  زور  ات  دومن  یم  هشیش  ود  نآ  تبظاوم  یمه  البرک  فرط  هب  ءادهـشلادیس  نتفر  زا  سپ  هملـس  ما 

هلان دیلام و  تروص  هب  ار  نوخ  دشوج  یم  اهنآ  زا  نوخ  دید  تفر ،  اه  هشیش  رـس  رب  دش و  رادیب  باوخ  زا  نارزل  ناسرت و  هاگان  هب  دوب ، 
رس یکدنا  هلولیق  باوخ  يارب  زورما  مدوب  هدیدن  باوخ  رد  ار  وا  هتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزور  زا  دومرف :  درک و 

یتلاح هچ  نیا  هللا  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  مدـیدب ،  وم  هدـیلوژ  هدولآ و  درگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگان  هب  مداهن  نیلاـب  هب 
(330  . ) دنتشک ارم  نیسح  هملس ،  ما  يا  دومرف :  مرگن ؟  یم  امش  رد  هک  تسا 

هک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  مالک  دیراد  رب  هک :  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا 
(331  . ) اهالب زا  دشخب  یم  ناما 

تسا راذگ  البرک  هب  هک  ار  نآ 
تسا راک  هچ  شخزود  شتآ  اب 

هتخیر نآ  رد  شدنزرف  ود  زا  یکی  نوخ  هک  یناکم  عضوم و  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  تبرت  لیئربج  هک  نیمه  دـنیوگ 
تسا و نم  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوب  نیا  تفگ :  درک و  وب  ار  وا  دـنا ،  یکی  مادـک  هک  دوـب  هدرکن  حیرـصت  وا  ماـن  هب  دوـش و  یم 

(332  . ) یتفگ تسار  تفگ :  لیئربج  تسیرگ . 
راکفا لد  نونجم  هک  متس  دینش 

رادربخ یلیل  ندرم  زا  دش  وچ 
ناغفا هآ و  اب  دز  كاچ  نابیرگ 

ناباتش یلیل  تبرت  يوس  هب 
هداتسیا دید  یکدوک  اجنآ  رد 
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هداهن نیکشم  همامع  رس  هب 
تسج وا  زا  یلیل  تبرت  غارس 

تفگ ودب  تفشآ و  رب  كدوک  نآ  سپ 
يدوب قشع  رگ  ار  وت  نونجم  يا  هک 

يدومن یم  انمت  نیا  یک  نم  ز 
نک وجتسج  نابایب  نیا  رد  ورب 

نک وب  رادرب و  یفک  یکاخ  ره  ز 
تساخرب قشع  يوب  هک  یکاخ  ره  ز 

(333  . ) تساجنآ رد  یلیل  تبرت  ناد  نیقی 

رگید یهاگن 

تروص نیا  هب  تهابـش  یب  هک  تسا  هدروآ  بابخ  نب  لاله  لسرم  یثیدـح   ( ص 215  ) ردلا مظن  باتک  رد  يدنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح 
هب دندمآ و  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  سپ  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  لیئربج  دیوگ :  بابخ  نب  لاله  تسین ،  متام 

دشاب اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  زا  دارم  دیاش   : ) دومرف نانآ  ردام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندیرپ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شود 
هب دنک )  یم  تیاور  هملـس  ما  زا  يو  هفینح و  نب  دمحم  شردپ  زا  وا  دنک و  یم  تیاور  هفینح  دـمحم  نب  نسح  زا  لاله  هک  نآ  هنیرق  هب 

یمن مرگرـس  لوغـشم و  ار  نانیا  ایآ  دومرف :  ناشردام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلـصا ،  ردام  هاوخ  دشاب و  ردام  نیا  هاوخ  لاح  ره 
دنتـسجرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشپ  رب  دـندمآ و  دـندرب و  رد  رد  ام  تسد  زا  ار  دوخ  اهنآ  یلو  تفرگرب  ار  اهنآ  ردام  سپ  ینک ، 

داهن .  دوخ  رانک  رد  تفرگرب و  ار  اهنآ  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپ 
نیا وت  تما  هک  شاب  هاگآ  تفگ :  لیئربج  سپ  دنتـسه  ایند  رد  نم  هناـحیر  ود  نآ  هک  یلاـح  رد  مرادـن  تسود  هنوگچ  تفگ :  لـیئربج 

ار . )  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینعی   ) دنشک یم  ار  ترسپ 
هتـشک تبرت  نیا  يور  رب  وا  هک  شاب  هاگآ  تفگ :  دروآ و  ار  یتبرت  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  هزرل  ات  دز  مه  هب  ار  دوخ  ياه  لاب  لـیئربج  سپ 

البرک .  تفگ :  تسیچ ؟  تبرت  نیا  مسا  تفگ :  ربمغیپ  دوش  یم 
وا هک  ناکم  نامه  رد  ار  بش  دش و  دراو  بیصم  نیمزرـس  رد  يرجه  لاس 61  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  نیمه  دیوگ :  بابخ  نب  لاله 
 : تفگ وا  هب  نیـسح  دندروآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  دوب  یظبن  داژن  زا  هک  ار  لحم  نایموب  زا  رفن  کی  دیناسر  حبـص  هب  دندرک  هرـصاحم  ار 

تفگ :  وا  تسیچ ؟  نیمزرس  نیا  مسا 
(334  . ) البرک

دومرف دوخ  باحصا  هب  تسالب ،  هودنا و  برک و  نیمزرس  تفگ :  تسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
لحم دـنناباوخ ،  یم  ار  اهرتش  ناراوس  تسا  موق  خانم  اج  نیا  لهورف ،  یگمیخ  يا  الا  دـیرآ  دورف  ار  اه  همیخ  دـیهن ،  نیمز  هب  ار  اهراب  : 

(335  . ) تسا نانآ  نوخ  نتخیر 

راکهانگ نز  ناتساد 

بیجع هیـضق  نیا  رایـسب  تخادـنا و  نوریب  ار  وا  ربق  دـندرک  نفد  ار  وا  نوچ  درک ،  تافو  ینز  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ناـمز  رد 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هب  تمدخ  نز  نآ  ردام  راچان  دـنازوس  یم  دـش  یم  دـیلوت  انز  زا  هچنآ  زا  درک و  یم  انز  نز  نآ  اریز  داتفا  قافتا 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  زا  يردق  هتشاد  یم  بذعم  ار  ادخ  قلخ  نز  نیا  دومرف :  ترـضح  دیناسر  ترـضح  ضرع  هب  ار  نایرج  هدمآ 

(336  . ) دش مارآ  نیمز  دنتشاذگ  نز  نآ  ربق  رد  كاپ  كاخ  نآ  زا  نوچ  دینک و  نفد  وا  اب 
نیعل  نآ  تکاله  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  يدرم  تراسج 

هب تفگ :  درک و  تاقالم و  ارم  ینارصن  بیبط  انحوی  تفگ :  زیزعلادبع  نب  یسوم  هک  هدرک  لقن  ربتعم  دنس  هب  همحرلا  هیلع  یـسوط  خیش 
تسامش ربمغیپ  باحصا  زا  ایآ  هریبه ؟  نبا  رصق  هیحان  رد  دنور  یم  وا  ترایز  هب  مدرم  هک  یسک  نآ  تسیک  وگب  هک  تنید  ربمغیپ و  قح 

 ؟
تسام .  ربمغیپ  رتخد  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  هن  متفگ : 

ارم یبش  دیـشر  مداـخ  روپاـش  تسا :  نیا  نآ  مراد و  یبیجع  ربخ  باـب  نیا  رد  تفگ :  يدرک ؟  ار  لاوس  نیا  ارچ  هک  وگب  نم  هب  تفگ : 
شوه یب  یسیع  نب  یـسوم  هک  مدید  دوب  هفیلخ  ناشیوخ  زا  هک  درب  یـسیع  نب  یـسوم  هناخ  هب  تشادرب و  ارم  متفر  وا  دزن  هب  نوچ  دیبلط 

هفوک زا  ماـیا  نآ  رد  ار  وا  دیـشرلا  نوراـه  دوب و  هتخیر  نآ  رد  شیاـشحا  عیمج  هک  دوـب  یتـشت  شیور  شیپ  رد  هداـتفا و  باوـختخر  رد 
دوب .  هدیبلط 

تحص و تیاهن  رد  نیا  زا  شیپ  تعاس  کی  نتفگ  منیب ؟  یم  وا  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  دیـسرپ :  یـسوم  صوصخم  مداخ  زا  روپاش 
هب متشاد و  يدیدش  يرامیب  نم  تفگ :  دوب و  رضاح  مشاه  ینب  زا  یصخش  درک و  یم  تبحص  دوخ  نامیدن  اب  دوب و  هتـسشن  یلاحـشوخ 

مدرک و نینچ  نم  نک ،  اودم  رادرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  تفگ  نم  بتاک  هک  نآ  ات  تشادـن  هدـیاف  مدرک  هجلاعم  هچ  ره 
یلب .  متفگ :  تسا ؟  هدنام  وت  شیپ  تبرت  نآ  زا  چیه  تفگ :  یسیع  نب  یسوم  سپ  متفای  تیفاع 

 ، رانلا دایرف  درک  نینچ  نوچ  درک  لـخاد  دوخ  دـعقم  رد  فاختـسا  يور  زا  تفرگ و  یـسوم  دـندروآ  تبرت  نآ  زا  يردـق  مداتـسرف  سپ 
دندش و هدنکارپ  نامیدن  سپ  دش  ادـج  وا  زا  تسا  تشت  رد  هک  اهنیا  ددـندروآ  تشت  نوچ  دـیروایب ،  تشت  تفگ :  دـش و  دـنلب  شرانلا 

تـشت رد  نوچ  درک ؟  یناوت  یم  درم  نیا  جالع  رد  يا  هراچ  ایآ  هک  نک  هظحالم  ایب  هک  تفگ  نم  هب  روپاش  دـش  لدـبم  متاـم  هب  سلجم 
دناوت یمن  ار  نیا  هراچ  سک  چیه  متفگ :  مدرک و  بجعت  رایـسب  هداتفا  تشت  رد  همه  شلد  شـش و  زرپسا و  رگج و  هک  مدید  مدرک  رظن 

دوش مولعم  ات  شاب  اج  نیا  اما  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  روپاش  درک  یم  هدنز  ار  هدرم  هک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  زج  درک 
(337  . ) دش لصاو  منهج  هب  یسیع  نب  یسوم  هک  رحس  ات  مدنام  ناشیا  دزن  بش  نم  دوش  یم  یهتنم  اجک  هب  شلاح  هک 

دش و ناملسم  نآ  زا  دعب  درک و  یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دمآ و  یم  یتدم  تینارـصن  نیا  اب  انحوی  تفگ :  يوار 
دش .  وکین  شمالسا 

ماما زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  ضوع  رد  نایملاع  دنوادخ  دندومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم 

دومرف :  ررقم  تمارک و  زیچ  دنچ 
راوگرزب نآ  دزن  رد  ناگدننک  اعد  دومن و  افـش  یـشوخان  ره  يارب  زا  ار  ترـضح  نآ  تبرت  داد و  رارق  ترـضح  نآ  نادـنزرف  رد  تماما 

(338  . ) دش دهاوخن  بوسحم  ناشیا ،  رمع  زا  نتشگرب  تقو  ات  دوخ  ياه  هناخ  زا  نتفر  نوریب  تقو  زا  نارئاز  ياهزور  دوش و  باجستم 

دهد یم  شزرا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تبرت 

راب هللا 33  دمحلا  راب  ربکا 33  هللا  راب   34  ) دنداد ناشیا  هب  ار  فورعم  تاحیبست  روتسد  شراوگرزب  ردپ  هک  یتقو  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف 
تخاس .  حیبست  دوخ  يارب  دیهش  تبرت  زا  تفر و  بلطملادبع  نب  ةزمح  بانج  شراوگرزب  يومع  ربق  رس  هللا )  ناحبس 
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ار دوخ  مهاوخ  یم  هک  ادـخ  تداـبع  يارب  نم  تسا ،  مرتحم  وا  ربـق  دیهـش و  كاـخ  دراد ؟  اـنعم  هچ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  راـک  نیا 
 ، درادرب مدآ  یکاخ  ره  زا  و  كاخ ،  ای  بوچ  ای  دشاب  گنـس  زا  حیبست  ياه  هناد  هک  دنک  یم  قرف  هچ  متـسه  حـیبست  هب  دـنمزاین  رامـشب 

تیمـسر هب  یعون  تسا  تداهـش  دیهـش و  هب  مارتحا و  یعون  نیا  مراد و  یم  رب  نادیهـش  تبرت  كاخ  زا  ار  نیا  نم  یلو  تسا ،  هتـشادرب 
زا دعب  هکنآ  ات  تسا  ءادهـشلادیس  تسادق  تخانـش  تیمـسر  هب  یعون  تسا ،  تداهـش  زا  دعب  هک  نآ  ات  تسا  تداهـش  تسادق  نتخانش 

شراوگرزب ردارب  هون  هب  هدـش و  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  هزمح  بناج  زا  ءادهـشلا  دیـس  بقل  دوخ  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداـهش 
هیهت مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهش  كاخ  زا  دهاوخب  یسک  رگید  نآ  زا  سپ  دش و  هداد  مالسلاامهیلع  نب  نیـسح 

دنک .  یم 
یگنـس ای  كاخ  دوخ  اب  میناد  یمن  زیاج  ار  یندیـشوپ  یندروخ و  قلطم  رب  شرف و  رب  هدجـس  یفرط  زا  میناوخب و  زامن  میهاوخ  یم  هک  ام 

دشاب .  نادیهش  تبرت  زا  كاخ  هک  رتهب  درک  هدجس  كاخ  رب  دیاب  هک  الاح  دنا ،  هتفگ  یلو  میراد ،  یم  رب 
باجح دیا ،  هدرک  هدجـس  سدقم  تبرت  نآ  رب  هک  يزامن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  تبرت  رب  دـینک  هدجـس  دومرف :  ماما 

(339  . ) دهد یم  شزرا  وت  زامن  هب  وا  تبرت  كاخ  نکب ،  كرد  ار  دیهش  شزرا  ینعی  دنک ،  یم  هراپ  ار  هناگتفه  ياه 

نایروح يارب  تاغوس 

 . دنبلط یم  هیده  ادهشلا  دیس  كاخ  زا  تبرت  حیبست  وا  زا  دنک  یم  طوبه  نیمز  هب  ناگتشرف  زا  یکی  دنیبب  یتقو  نیعلاروح  هدمآ  ربخ  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رطع 

دش و لزان  ایرد  هب  سپس  داد و  ترضح  نآ  هب  ار  ءادهشلا  دیس  تداهـش  ربخ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  يا  هتـشرف 
هماج اهایرد  لها  يا  حوبذـم .  لوسرلا  خرف  ناف  نزحلا ،  باوثا  وسبلا  راحبلا  لـها  اـی  تفگ :  دز و  هیحـص  درک و  نهپ  اـیرد  رب  ار  شلاـب 

دش .  دهاوخ  دیهش  ربمغیپ  رسپ  هک  دیشوپب  نزح 
سدقم تبرت  نآ  زا  يرثا  دیئوب و  ار  تبرت  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  هتشرف  نامسآ  رد  درک و  جورع  تشادرب و  شلاب  رب  ار  سدقم  تبرت  دعب 

(340  . ) دهد یم  یشوخ  يوب  کشم  دننام  نآ  کلسملاک و  حوفی  وهو  درک  نعل  راوگرزب  نآ  ناگتشک  رب  دنام و  وا  رد 

تبرت اب  ربق  باذع  راهچ 

تسا زیاج  ایآ  تشون :  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) تجح ترـضح  هب  يریمح  رفعج  نب  هللادبع  هک  هدمآ  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد 
هن ؟  ای  دنارذگب  تبرت  تیم ا ز  ربق  رد 

هللا .  ءاش  نا  دننک  یم  طولخم  تیم  طونح  اب  دنراذگ ،  یم  یلب  دومرف : 
كاخ زا  یتبرت  شیور  لباقم  دنک  نفد  ار  تیم  هاگ  ره  ار  امـش  زا  یکی  تسا  عنام  هچ  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  و 

دراذگم .  شرس  ریز  دراذگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نتشون .  نآ  اب  ار  نفک  تبرت و  نداهن  ربق  رد  تیم  اب  تسا  بحتسم  دیوگ :  رئازلا  ۀفحت  رد  همحرلا  هیلع  یسلجم  همالع 

ناما ربق  رد  وا  يارب  دـشاب  ربق  رد  هدرم  اب  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  یکی  سدـقم  تبرت  صئاصخ  زا  دـیوگ :  هینیـسحلا  ثئاصخ  رد  يرتشوش 
 : دومرف دننک ؟  یم  لاوس  هدش  نفد  امـش  راوج  رد  هک  یـسک  زا  ایآ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  باوخ  رد  یناهبهب  ياقآ  تسا 

(341  . ) دسرپب وا  زا  هک  دنک  یم  تارج  ار  هتشرف  مادک 
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رد ار  دوخ  هللا  ۀنعل  یسابع  لکوتم  تسد  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ربق  بیرخت  زا  دعب  هدرک ،  لقن  یئانـشا  نسح  نب  دمحم  زا  جرفلاوبا 
زا بش  همین  میدیسر  هیرضاغ  هب  ات  میتفر  یم  ار  اه  بش  ناهنپ و  اهزور  میدرک  تکرح  ماما  ترایز  يارب  يراطع  درم  اب  میتخادنا و  رطخ 
ربق رود  هک  یقودنـص  هب  ات  میدرک ،  یم  يوجو  تسج  تشادن ،  یناشن  مدیناسر  ربق  هب  ار  دوخ  میتشذگ و  دـندوب  باوخ  هک  هاگـساپ  ود 

هک میدومن  مامـشتسا  نآ  زا  یـشوخ  يوب  میدرک ،  ترایز  دوب  هتفر  ورف  قدـنخ  نوچ  اه  تشخ  ياـج  میدیـسر ،  دـندوب  هدـنزاوس  دوب و 
ما .  هدییوبن  ار  نآ  يرطع  چیه  زا  ادخ  هب  تفگ :  تسا ؟  يرطع  هچ  نک  وب  متفگ :  شورف  رطع  قیفر  هب  نم  میدوب  هدرکن  وب  شدننام 
هناشن نآ  هتفر  ربق  رس  هعیش  تاداس و  زا  یعمج  اب  دش  هتـشک  لکوتم  نوچ  میتشاذگ  هناشن  اج  دنچ  نآ  درگ  میتفر و  میدرک و  عادو  ربق  اب 

دش .  نشور  ترایز  قدص  میدینادرگ ،  زاب  لوا  تروص  هب  ار  نانآ  میدروآ و  ار  اه 
باتکلا .  کب  حضواو  بارتلا  کل  هللا  بیط  دقل  دهشا 

(342  . ) درک نشور  وت  ببس  هب  ار  باتک  درک و  وبشوخ  وت  هب  ار  كاخ  ادخ  هک  یهاوگ 
تبرت  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  يافشتسا 

دیوگ :  ةرایزلا  لماک  رد  هسمر  هللا  بیط  یمق  هیولوق  نب  رفعج 
دوب نآ  رب  یلامتسد  داتسرف و  میارب  دوخ  مالغ  اب  یتبرش  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مدش  رامیب  متفر و  هنیدم  هب  تفگ :  ملسم  نب  دمحم 

رد دوب  يدرـس  تبرـش  مدـید  مدروخ  متفرگ و  نوچ  یماشایب  ات  مورن  هدومرف  نم  هب  ترـضح  هک  روخب  ار  نیا  تفگ :  دروآ  مـالغ  نوچ 
ورب .  ترضح  تمدخ  يدیماشآ  نوچ  تفگ :  مالغ  داد ،  یم  کشم  يوب  یمعط و  شوخ  تیاهن 

اهر يدنب  زا  ایوگ  تفرگ ،  رارق  مفوج  رد  تبرـش  نآ  نوچ  یلو  متـسیاباپ ،  رب  مناوت  یمن  متـسین و  تکرح  هب  رداق  هک  مدرک  بجعت  نم 
متسج .  تصخر  هدمآ  ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  متساخرب  مدش ، 

یم هیرگ  ارچ  دومرف :  مدیسوب  ار  شکرابم  رـس  تسد و  مدرک و  مالـس  مدش و  لخاد  نانک  هیرگ  لخداف ،  مسجلا  حص  دومرف :  ترـضح 
امش هب  هتسویپ  هک  امش  تمزالم  ندنامرد و  یناوتان  امش و  تمدخ  زا  هار  يرود  میرگ و  یم  دوخ  تبرغ  رب  هموش  تنابرق  متفگ :  ینک ؟ 

(343  . ) درک فطعنم  ناشیا  يوس  هب  ار  الب  نینچ و  ار  ام  تدوم  لها  نایعیش و  دنوادخ  وت  تردق  یمک  اما  دومرف :  مرگنب 
مدش  ملاس  مدیماشآ و  ار  بآ 

یم زامن  هنیدم  عماج  دجـسم  رد  نم  دیوگ :  یم  يدزار  دـمحم  هک  تسا  هدومن  تیاور  دوخ  مارک  خـیاشم  زا  همحرلا  هیلع  یـسوط  خـیش 
نیسح ماما  تبرت  رد  هک  تفگ :  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  تشاد و  نت  رب  دیفس  هماج  اهنآ  زا  یکی  هک  دندوب  درم  ود  نم  رانک  رد  مدناوخ 

یلوتسم نم  رب  كاله  فوخ  هکنآ  ات  متفاین  تیفاع  مدرک  اوادم  هک  اود  ره  هب  متشاد و  یضرم  نم  تسا و  درد  ره  زا  ییافش  مالسلا  هیلع 
تفگ وا  تشاد  ار  تدش  تیاهن  مضرم  هک  یتقو  رد  دمآ  یم  ام  دزن  هب  هک  هفوک  لها  زا  دوب  یلاز  ریپ  ام  دزن  مدش و  دیماان  دوخ  زا  دش و 

یتفای .  تاجن  ضرم  نیا  زا  هک  منک  هجلاعم  ار  وت  یهاوخ  یم  منیب ،  یم  یتدایز  رد  زور  ره  ار  وت  رد  : 
زگره ایوگ  هک  مدش  ملاس  مدیماشآ  ار  بآ  نآ  نوچ  دروآ  نم  دزن  هب  درک و  یحدق  رد  یبآ  سپ  يزیچ ،  نینچ  هب  مجاتحم  یسب  متفگ : 

متشادن .  يرازآ 
هناد کی  اب  تفگ :  يداد ؟  نم  هب  هک  دوب  ياود  هچ  نآ  هملس  يا  هللااب  متفگ :  تشاد  مان  هملـس  وا  دمآ و  نم  دزن  نز  نآ  هام  دنچ  زا  دعب 

وا هب  نم  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  تفگ :  تسیچ ؟  حـیبست  نیا  متفگ :  مدرک  اوادـم  ار  وت  مراد  تسد  رد  هک  حـیبست  زا 
رد تفر و  نوریب  نم  شیپ  زا  دش و  كانمشخ  نز  نآ  سپ  ینک ؟  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  هب  اوادم  ارم  هیضفار ،  يا  متفگ 

(344  . ) مراد دوخ  رب  كاله  فوخ  هک  تسا  هدیناسر  مه  هب  تدش  نانچ  درک و  دوع  نم  رازآ  تعاس  نامه 
وا  ندش  هعیش  تبرت و  هلیسو  هب  زاجح  فیرش  يافش 

دنک :  یم  لقن  یفجن  یشعرم  راوگرزب  همالع  هعیش  دیقف  عجرم  زا  راوگرزب  دیتاسا  زا  یکی 
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ریما نامهم  وا  درک  رفـس  ناریا  هب  هیراجاق  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  تشاد  تنـس  لها  بهذـم  دوب و  ینـسح  تاداـس  زا  هک  هکم  فیرش 
هب توعد  ار  فیرـش  ریبک  ریما  هک  اذـغ  فرـص  ماگنه  درک  توعد  ار  ناگرزب  ناملاع و  زا  یعمج  وا  مارتحا  هب  مه  ریبک  ریما  دـش و  ریبک 
اذغ فرـص  زا  دشاب  هتـشاد  نابزیم  زا  یـشهاوخ  نامهم  هچنانچ  تسا  موسرم  برع  نیب  رد  هک :  دروآ  رذع  وا  درک  هرفـس  رـس  رب  روضح 

مراد !  یشهاوخ  امش  زا  نالا  زین  نم  دریگب  هدهع  هب  ار  وا  تجاح  ندروآرب  نابزیم  هک  نیا  ات  دنک  یم  عانتما 
دنک .  هیهت  ییاهاذغ  نینچ  میارب  مناوتب  هک  مهاوخ  یم  يزپشآ  امش  زا  تفگ :  وا  دیراد ؟  یشهاوخ  هچ  تفگ :  ریبک  ریما 

متـسه و هعیـش  نم  تفگ :  دش و  رثاتم  رایـسب  وا  داد  ربخ  ار  هیـضق  دوب ،  وا  زپشآ  هک  يزینک  هب  اذـغ  فرـص  زا  سپ  تفریذـپ و  ریبک  ریما 
درب .  زاجح  هب  دوخ  اب  ار  وا  فیرش  دوب و  هتشذگ  راک  زا  راک  یلو  منک ؟  یگدنز  تنس  لها  نی  رد  مناوت  یم  هنوگچ 

یلو دروآ ،  ور  لسوت  اعد و  هب  وا  دندوب  ناوتان  نآ  هجلاعم  زا  ناکـشزپ  هک  دش  التبم  يدـیدش  درد  مشچ  هب  هکم  فیرـش  یتدـم  زا  سپ 
ماما تبرت  يردق  وا  تشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  هیـضق  یتقو  دنک  یلاوس  زین  یناریا  زپشآ  زا  دیـسر  شرطاخ  هب  دـش  انیبان  ات  دیـشخبن  يدوس 

دش .  انیب  شناگدید  نآ  زا  سپ  دیلام و  فیرش  ناگدید  رب  مالسلا  هیلع  نیسح 
مرب .  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ  يدرک ؟  يرگوداج  وت  ایآ  دیسرپ :  فیرش 

ینادب .  تسین  مزال  رذگب ،  بلطم  نیا  زا  تفگ :  دوب ؟  يزیچ  هچ  سپ  دیسرپ : 
میوگب .  تیارب  ار  بلطم  تقیقح  ات  مناما  رد  هک  هدب  لوق  نم  هب  تفگ :  یناریا  هعیش  وناب  نآ  درک و  يدایز  رارصا  فیرش 

دیسر .  دهاوخن  وت  هب  یتیذا  نم  بناج  زا  و  یناما ،  رد  وت  تفگ  فیرش 
زیزع نآ  تبرت  مه  نیاو  مینک ،  یم  افشتسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هب  مینیب ،  یم  راچان  ار  دوخ  هک  یماگنه  نایعیـش  ام  تفگ :  وا 

البرک .  نیمز  زا  دوب  یمارگ 
 . دنیآ رد  هعیش  بهذم  هب  هک  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  داد و  ربخ  زین  شیوخ  ناکیدزن  هب  درک و  رایتخا  عیشت  هیضق  نیا  زا  سپ  فیرش ، 

زامن یلوبق  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت 

تسا :  ربخ  رد  هچنانچ  تسا  ندناوخ  زامن  تبرت  رهم  يور  دوش  یم  زامن  یلوبق  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا 
ۀصقان .  تناک  نا  ةالصلا و  متی  نیسحلا  دبرت  یلع  دوجسلا 

دش .  مامتان  هچ  رگا  دنک و  یم  لیمکت  مامت و  ار  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هدجس 
نـسحلا ۀـبرت  یلع  دوجـسلا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدـش ،  لقن  مالـسلا  اـهیلع  ءارهزلا  ملظت  راـحب و  رد  هک  تسا  رگید  ربخ  رد 

(345  . ) هبسلا بجحلا  قرخی 
دنک یم  هراپ  ار  هناگ  تفه  ياه  باجح  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هدجس 

دسر .  یم  لوبق  هجرد  هب  ینعی  تسا  نامسآ  تفه  دارم 
نآ دسوبب  سپ  تسا  دوخن  لثم  نآ  ردق  درادرب و  ناتـشگنا  فاوط  هب  ار  تبرت  دراد  رب  هک  دهاوخ  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  هک  هدـش  تیاور 

دیوگب :  دلامب و  ندب  ریاس  رب  دراذگب و  هدید  ود  ره  ربو  ار  ار 
ءاد لک  نم  ءافش  اهتلعج  الا  هب  نیفاحلا  هکئالملا  قحب  هدلو  نم  همئالا  هیخا و  هیبا و  هدج و  قحب  اهیف و  يوث  اهب و  لح  نم  هذه  قحب  مهلا 

رذحا .  فاخا و  امم  ازرح  هفا و  لک  نم  ةاجن  لک و  نم  اءرب  و 
شردارب شردام و  شردپ و  شدج و  قحب  نآ  رد  هدیزگ  تماقا  هدـش و  دراو  نآ  رد  هک  ره  قحب  تبرت و  نیا  قحب  يادـخ  اعد :  همجرت 

تفآ و ره  زا  تاجن  يرامیب و  ره  زا  يدوبهب  درد و  ره  نامرد  ار  نآ  ینادرگب  هک  دنیوا  درگ  هک  یناگتـشرف  قحب  شدالوا و  زا  ناماما  و 
مسارهب .  مراد و  میب  هچ  ره  زا  زرح 
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ردقلا ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  نآ  رب  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  ندرک  رهم  هک  هدش  تیاور  دیامن و  لامعتـسا  ار  نآ  سپ 
وگب :  یناروخب  یسک  هب  ای  يروخب  ار  تبرت  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  زین  یناوخب و 

ریدق .  یش ء  لک  یلع  کنا  ءاد ،  لک  نم  ءافش  و  اعفان ،  املع  و  اعساو ،  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب ،  هللا و  مسب 
(346  . ) ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  یتسردب  درد  ره  نامرد  دنمدوس و  شناد  عساو و  يزور  شادرگب  ایادخ  ادخ ،  تاذب  ادخ و  مان  هب 

دش  هدیشخب  البرک  رابغ  هب 
تکرب زا  دیاش  دینک  نفد  فجن  رد  ارم  درک  تیـصو  گرم  تقو  تشاد  يدایز  لاوما  درک و  یط  يدب  هب  ار  دوخ  رمع  یقـساف  دادغب  رد 

 ، دندش فجن  هجوتم  هتـشادرب  ار  وا  نیفکت  و  لیـسغت ،  زا  دعب  هدومن  لمع  وا  تیـصو  هب  شناشیوخ  دیامرف  وفع  ارم  یلاعتقح  ریما  بانج 
رد ار  یقساف  حبص  ادرف  دومرف :  دیبلط و  ار  همدخ  هدمآ   ( ربق  ) قودنص رس  رب  مالسلا  هیلع  ریما  بانج  دندید  باوخ  رد  بش  يولع  همدخ 

تسا و راکدب  راکنانز و  اریز  دـننک ،  نفد  فجن  نیمز  رد  وا  دـیراذگن  دـیوش و  عنام  امـش  دـیاب  دروآ ،  دـنهاوخ  اج  هناخ  نیا  هب  توبات 
تسا .  نوریب  رامش  زا  شهانگ 

زا دنتشگرب  رکفتم  هدیدن  ار  یـسک  هتـسشن  راظتنا  هب  دندمآ  هدزاورد  هب  دوب  قباطم  دنتفگ ،  همه  هب  ار 4 باوخ  هدش و  عمج  همدخ  حـبص 
دندید باوخ  رد  همدخ  زاب  بش  دـنتفر  فجن  هب  اجنآ  زا  دـش  زور  نوچ  دـندروخرب  البرک  هب  هدرک و  مگ  ار  فجن  هار  تعامج  نآ  اضق 

نم هضور  رد  یتعاس  دیروایب و  تزع  اب  مدرک  عنم  دورو  زا  لبق  بش  هک  یتوبات  نآ  دیور و  نوریب  همه  دش  حبـص  نوچ  دومرف  ترـضح 
دینک .  نفد  اج  نیرتهب  رد  ار  وا  دعب  دیراذگب 

نیمز هب  هدرک  مگ  هار  تعاـمج  نآ  هتـشذگ  بش  دومرف :  تسا ؟  يرـس  هچ  رما  ود  نیا  رد  هک  دندیـسرپ :  ار  رما  ود  یفاـنم  تلع  ناـشیا 
هتشذگ وا  ناهانگ  زا  یلاعت  قح  نیسح  ممولظم  دنزرف  رطاخ  يارب  زا  درک و  وا  توبات  لخاد  ار  البرک  كاخ  داب  دندیسر و  منیسح  البرک 

. 
تعامج نآ  يارب  ار  هعقاو  تروص  دندرک و  لمع  ترضح  رما  هب  دندروآ و  ار  هدولآ  درگ  هزانج  یتعاس  زا  دعب  هتفر  زاوشیپ  حبص  همدخ 

(347  . ) دندرک نایب 
رهق شتآ  زا  تاجن  یهاوخ  رگا 

ار البرک  بیرغ  نک  ترایز 
قوش زا  هک  شتآ  هب  دزوس  یمن 

ار اونین  هاش  هدرک  ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  باوث 

ناوخ رعـش  ینعی  دـشنم  هرامع  یبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  يورم  یلاـما  لاـمعالا و  باوث  تاراـیزلا و  لـماک  رد  - 1
دومرف : 

ماـما تبیـصم  رد  دـناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  نآ  زا  تشهب  دـنایرگب ،  ار  رفن  هاـجنپ  دـناوخب و  يرعـش  یلع  نب  نیـسح  تبیـصم  رد  هک  ره 
تسیب مالسلا و  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  نآ  زا  تشهب  زاب  دنایرگب ،  ار  رفن  یس  تیب و  کی  مالسلا  هیلع  نیـسح 

يارب تشهب  ار  رفن  یکی  دنایرگب ،  سپ  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ،  يارب  تشهب  دنایرگب ،  ار  رفن 
(348  . ) تسوا نآ  زا  تشهب  دروآ ،  رد  هیرگ  هب  ار  دوخ  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تبیصم  رد  دناوخب  هک  ره  و  تسوا ، 

تسا یبلق  تبحم  نآ  ببس  اما  تسا ،  مشچ  راک  اضعا و  حراوج و  لاعفا  زا  هچرگا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  رب  نتسیرگ 
ندمآ نوریب  يارب  دوش  ببـس  دیآ و  رد  شزوس  هب  بلق  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  بوبحم  نآ  رب  میمظع  بئاصم  نآ  دورو  روصت  زا  هک 
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دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا  ناگدید  زا  کشا 
ادیا .  دربت  نینموملا ال  بولق  یف  ةرارح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقل  نا 

(349  . ) وشن درس  زگره  هک  تسا  نانموم  ياه  لد  رد  یترارح  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  تداهش  يارب  هک  یتسرد  هب 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دزن  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  يزور  چیه  رد  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  دـشنم  هرامع  یبا  زا  شدانـسا  هب  هیولوق  نبا 

تفگ :  یم  ترضح  نآ  بش و  ات  دوش  هدید  نادنخ  ترضح  نآ  زور  نآ  هک  دش  هدرب 
نموم .  لک  ةربع  نیسحلا 

(350  . ) تسا ینموم  ره  کشا  شزیر  ببس  مالسلا  هیلع  نیسح 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  يراوگوس  باوث 

نم دومرف :  دش و  دراو  ام  رب  هدیرپ  یگنر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  لبج  نب  ذاعم  زا  هباحص  زا  يدایز  هدع 
ادـخ باتک  هب  متفر  ایند  نیا  زا  هک  یماگنه  دـینک و  متعاطا  متـسه  امـش  نایم  رد  هک  مادام  دـنا  هداد  نم  هب  ار  نیرخآ  نیلوا و  مدـمحم ، 
هتفرگ یهلا  ياضق  دبایرد ،  ار  امـش  ترـسم  یتحار و  اب  گرم  هجیتن  رد  ات  دینادب  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  دییوج ،  کسمت 
رگید نالوسر  دنتفر ،  یم  ینالوسر  هاگ  ره  دروآ  یم  ور  امـش  هب  روجید  بش  ياه  هراپ  نوچ  ییاه  هنتف  نم  زا  دعب  هک  هتـشگ  لمتـشم  و 
توبن هک  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دمآ  رد  تنطلـس  تروص  هب  دش و  نوگرگد  توبن  یعقاو  هرهچ  هک  اج  نآ  ات  دندش  یم  نیزگیاج 

رامشب .  رادهگن و  ذاعم !  يا  دیآ  رب  نآ  هدهع  زا  تمالس  قدص و  هب  دنک و  تفایرد  یتسرد  هب  ار 
هاـگنآ دـهدن  رارق  تکرب  دـیزی  رد  دـنوادخ  دـیزی ،  دومرف :  دیـسر  یمجنپ  هب  ندرمـش  رد  هک  یماـگنه  ترـضح  نآ  دـیوگ :  یم  ذاـعم 

ربخ نم  هب  هدروآ و  میارب  ار  وا  هاگتلق  تبرت  دنداد و  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  دومرف :  دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ 
هتـشک زا  اهنآ  دوش و  یم  هتـشک  اهنآ  نیب  رد  نیـسح  هک  یمدرم  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  تسیک  شلتاق  هک  دـنداد 
راچرد ار  نانآ  دنادرگ و  یم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  ناشرارـشا  دنکفا  یم  فالتخا  ناشبولق  اه و  هنیـس  نیب  دنوادخ  دـننکن  يرگولج  شندـش 

دومرف :  هاگنآ  دزاس  یم  قرفت 
ور مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ياه  هناد  رد  هب  تسرپ  توهـش  شایع  یباصتنا  هفیلخ  بناج  زا  هک  یتبیـصم  هچ  دـمحم  لآ  رب  سوسفا  هآ و 

(351  . ) دشک یم  ار  شنادنزرف  نم و  دنزرف  دروآ ،  یم 
دینـش تفر و  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  فرط  هب  هشیاع  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  هک  هدرک  تیاور  دایز  یبا  نب  دیز 

(352  . ) دنک یم  تحاران  ارم  وا  هیرگ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف :  دیرگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

یمومع يراوگوس 

رابغ وم و  ناشیرپ  هتـشرف  رازه  لهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  فارطا  رد  دنک :  یم  تیاور  بقانملا  باتک  رد   ( یطـساو  ) یلزاغم نبا  هیقف 
طبس رب  يراز  هودنا و  هک  دوش  یم  تباث  اهنیا  زا  تسا  هدمآ  هتـشرف  رازه  داتفه  ینوغاز  رکبوبا  لقن  رد  دنیرگ و  یم  وا  رب  تمایق  ات  دولآ 
دوش رازگرب  زیخاتـسر  زور  رد  نیـسح  یمومع  يازع  هک  یماگنه  ات  دش  دـهاوخ  هدیـشک  تمایق  ات  هنماد ا ش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . ددرگ یم  اپ  هب  رشحم  هنحص  رد  تاقولخم  مامت  تکرش  اب  هک  ییازع  دراد ،  همادا  اه  کشا  شراب 

يرادازع يراوگوس و 
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هتخیمآ رهم  هب  رـشب  تشرـس  نوچ  دزیخ ،  یم  رب  تبحم  رهم و  زا  تسا و  رـشب  یعیبـط  هتفر ،  تسد  زا  دـیقف  يارب  يرادازع  يراوگوس و 
 ، بوبحم زیزع و  یناسنا  نتفر  تسد  زا  دوب  دهاوخن  ییازع  یگوس و  دشابن ،  راک  رد  يرهم  رگا  تسین  رشب  درادن ،  رهم  هک  يرشب  تسا 

هتفر تسد  زا  ناسنا  رگا  هژیو  هب  دریگ ،  یم  هشیر  تیمورحم  ساسحا  زا  رتشیب  نازیزع  گرم  رب  هدنز  کشا  دوب ،  دهاوخ  ناگدـنز  نایز 
ار يرشب  لماکت  دراد و  یتایح  گنر  رهم  زا  هتشذگ  یناسنا  نیسح  يازع  دشاب ،  هدرک  يزابناج  ادخ  هار  رد  دشاب ،  دیهش  دشاب ،  گرزب 

تسا .  تداهش  نتشاد  هگن  هدنز  دیهش  يازع  تشاد  دهاوخ  یپ  رد 
یناد و همه  ار  تراسا  تداهش و  ترضحنآ ،  رب  يراوگوس  درک ،  ینادواج  یناگمه و  ار  نادیهش  ياوشیپ  تداهش  ناوناب  يوناب  تراسا 

دنک .  یم  ینادواج 
ماما ياه  ياـمنهار  زا  رـشب  تخانـش و  یمن  ار  نیـسح  هار  تخانـش ،  یمن  ار  نیـسح  زورما  یـسک  دوبن  نادیهـش  ياوشیپ  يراوگوس  رگا 

دوب !  مورحم  تشادن و  يا  هرهب  نیسح  نادنزرف  نیسح و  ناکاین  مالسلا و  هیلع  نیسح 
تداعس تخانش ،  یمن  ار  نایدیزی  تخانش  یمن  ار  دیزی  هار  تخانـش  یمن  ار  دیزی  زورما  یـسک  دوبن ،  نادیهـش  ياوشیپ  يراوگوس  رگا 

اه .  ناکم  همه  اه و  نامز  همه  رد  تسا  يرشب  عامتجا  ربهر  دیهش  دش ،  یمن  نیمات  يرشب 
ار هعماج  دیهش ،  يارب  يرادازع  يراوگوس و  دنک  يربهر  دناوت  یمن  هتخانشان  دیهش  دشاب ،  اسانـش  دیهـش  هک  تسا  یتقو  دیهـش  يربهر 

دنک .  یم  يربهر  دیهش  هار  يوس  هب  ار  لد  دزیخ و  یم  رب  لد  زا  دیهش  رب  کشا  دزاس  یم  سانش  دیهش  ار  درف  سانش ،  دیهش 
ناملاظ ملظ  هدـنز  ياه  يدنـس  تاه  کـشا  اـه و  هلاـن  دزیگنا  یم  رب  رگمتـس  ملاـظ و  يوس  هب  ار  یعیبط  ترفن  دیهـش ،  يارب  يراوگوس 
هناملاظ ياه  تردق  هک  ار  یقیاقح  دیهش ،  رب  کشا  دنزاس  یم  اوسر  ار  يرگدادیب  ملاظ و  ياه  تموکح  هک  ییایوگ  ياهدنس  دنتسه ، 

دزاس .  یم  شاف  دندرک  ناهن 
دراد .  یلک  ریثات  مدرم  شزومآ  عامتجا و  شرورپ  رد  دیهش ،  رب  يراوگوس 

تـسا نایناهج  يارب  دیهـش  نانخـس  يوگدـنلب  دـنک و  یم  نایب  ار  وا  تامیلعت  اـه و  سرد  وا ،  رب  يراوگوس  تسا و  هعماـج  ملعم  دـیهش 
امنهر رش  يوس  هب  رگا  دزاس و  یم  تبخشوخ  دنمتداعس و  ار  رشب  ددرگ  امنهر  ریخ  يوس  هب  رگا  هفطاع  تسا  رشب  يامنهر  يرشب  هفطاع 

رشب يارب  ناشتایح  هک  دنتسه  یناگدنز  دنک  یم  یهار  ریخ  يوس  هب  ار  هفطاع  دیهش  رب  يراوگوس  دنک و  یم  تخبدب  یقش و  ار  رشب  دش 
نایز ناشتایح  تسا و  دوس  رشب  يارب  ناشتامم  هک  دنتـسه  یناگدنز  رـشب  نارازگتمدخ  ناراکوکین و  دننام  نایز  ناشگرم  تسا و  دوس  ، 

دوب و دنمدوس  رـشب  يارب  شتایح  نوچ  دراد ،  رارق  ناراکوکین  زا  يرتالاب  حطـس  رد  نیـسح  يرـشب  ناردلق  ناراکمتـس و  دـننام  شخب ، 
تسا یهار  دیهش  يارب  يراوگوس  تسا و  رـشب  تداعـس  نیمات  بجوم  تداهـش  تشادگرزب  سپ  تسا  دنمدوس  رـشب  يارب  زین  شتداهش 

تداهش .  تشادگرزب  يارب 
تــسا زگینا  هفطاـع  کـشا  دزیر  یم  رهم  کـشا  دزیر و  یم  کـشا  رهم  دزیخ ،  یم  رب  کـشا  زا  رهم  و  دریگ ،  یم  هـشیر  رهم  زا  کـشا 

دزاس .  یم  هناور  نیسح  هار  يوس  هب  و  دناهر ،  یم  یحور  ياه  هدقع  تراسا  زا  ار  رشب  دشخب و  یم  یحور  يدازآ 
دوش یم  اسراپ  دنزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ناماد  هب  تسد  هک  يدیلپ  و  ددرگ ،  یم  مرحم  دورب ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  هب  هک  یمرجم 

مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  هار  يوس  هب  تسا  یتوعد  کشا 
لد .  هدنوش  توعد  تسا و  لد  هدننک  توعد  تسا ،  لد  اب  توعد  کشا  توعد  تسین ،  ملق  اب  تسا ،  نایز  اب  کشا  توعد 

ود نوچ  دـنک ،  یم  ربارب  دـنچ  ار  ریثاـت  وعدـم  یعاد و  داـحتا  تسا  رارقرب  داـحتا  ود  نآ  ناـیم  تسا و  یکی  کـشا  رد  وعدـم ،  یعاد و 
هن دریذـپ  یم  يدازآ  ار  توعد  کشا ،  ریذـپ  توعد  دنتـسین ،  ات  ود  و  دنتـسه ،  یکی  ود  ره  تسین  ود  نآ  نایم  رد  یگناگیب  یگناـگ و 

تسین .  زاس  ناسنا  درادن ،  يدازآ  رز ،  اب  توعد  روز ،  اب  توعد  رز ،  راتفرگ  هن  تسا و  روز  ریسا 
ریذپ توعد  و  دشابن ،  راک  رد  یـسرت  یعمط و  هک  تسا  یتقو  ندش  ناسنا  دشابن  هارمه  رز  روز و  اب  هک  تسا  یتقو  توعد  يزاس  ناسنا 
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یم ناسنا  دهد و  یم  هجیتن  توعد  هک  تسا  تقو  نیا  دنک  تشپ  توعد  هب  دناوتب  دنک و  ور  توعد  هب  دناوتب  دشاب  هتشاد  لمع  يدازآ  ، 
دنیرفآ . 

دروآ .  یم  یپ  رد  یپ  ياه  شسرپ  و  دنیزگ ،  یم  رب  ار  يواکجنک ،  سح  کشا ، 
مالسلا هیلع  نیسح  تاصخشم  زا  دوب ؟  هچ  شضار  تساوخ ؟  یم  هچ  دش ؟  هتـشک  ارچ  دوب ؟  هک  شلتاق  دوب ؟  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  تاصخشم  زا  دنسرپ و  یم 
دنک .  یم  رایشه  ار  لفاغ  لد  دزاس و  یم  نشور  ار  هریت  لد  اه ،  شسرپ  نیا  خساپ 

دنتسیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هک  ینادیهش 
دزوس هک  یلد  درادـن ،  رهم  هک  یلد  تسا  نادـنمدرد  يوراد  هتخوس و  ياـه  لد  مهرم  هیرگ  دزیخ  یم  رب  رهم  زا  تسا و  لد  ناـبز  هیرگ 

دزیر .  یم  کشا  دزوس و  یم  دزرو ،  یم  رهم  هک  یلد  درادن ،  هدید  کشا  درادن ، 
ییاپود ناروناج  دریگ ،  یم  هشیر  تیناسنا  زا  هیرگ  دنزیر ،  یمن  کشا  دنیرگ ،  یمن  ناروناج  تسا  یمدرم  هناشن  اه و  ناسنا  هژیو  هیرگ 

شیب شا  هیرگ  تسا  شیپ  یمدرم  رد  هک  نآ  دنرادن ،  یناسنا  تریـس  دـنراد و  یناسنا  تروص  دـنرودب ،  یمدرم  زا  دـنرادن ،  کشا  هک 
تسا . 

اب يدردـمه  بیرغ ،  رب  هیرگ  تسا  دیهـش  يراـی  هب  توعد  دیهـش ،  رب  هیرگ  مولظم ،  هب  تسا  یکمک  ناگدیدمتـس  رب  مولظم ،  رب  هیرگ 
تسوا .  هراچ  ماگ  نیتسخن  هراچیب  رب  هیرگ  تسوا 

هیلع نیسح  ماما  رب  هیرگ  تسا  ناسنا  نیرترب  تسا  ناگدازآ  ربهر  تسا ،  نادیهش  ياوشیپ  تسا  نامولظم  رورس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تسا مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  کمک و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  توعد  هب  خساپ  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  ندومیپ  مالـسلا 

 . دبلط یم  يرای  دنک ،  یم  توعد  تسا  هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح 

تسا نیسح  ماما  يادن  هب  نتفگ  کیبل  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  نتسیرگ 

دنتساوخ .  دربن  هزاجاو  دنتخیر  کشا  دندش و  بایفرش  تداهش  زور  اتود ،  ردپ و  زا  دندوب و  یکی  ردام  زا  کلام  فیس و 
دیما دییرگ ؟  یم  یسک  هچ  زا  نم ،  ناگداز  ردارب  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  نیسح 

ددرگ .  نشور  ناتناگدید  هک  درذگن  یتعاس  هک  مراد 
هطاحا وس  ره  زا  نمشد  ار  تترضح  منیب  یم  هک  ارچ  مییرگ ،  یم  وت  رب  و  مییرگ ،  یمن  دوخرب  دنک ،  یم  وت  يادف  ار  رام  يادخ  دنتفگ : 

مینک .  هعافد  وت  زا  هدرک و  وت  يادف  هک  میرادن  ناج  کی  زا  شیب  ام  و  درادن ،  يروای  رای و  يا  هدنام  بیرغ  هدرک و 
ار شاداپ  نیرتهب  دیراد ،  یم  رب  ماگ  نم  هار  رد  هک  امش  نتشذگ  ناج  زا  نیدب  امـش ،  ساسحا  نیدب  يادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
لد مالسلا  هیلع  نیسح  زا  یلو  دندرک  ور  نمشد  يوس  هب  کلام  فیـس و  دش  رداص  هزاجا  دشاب  ناراکزیهرپ  هتـسیاش  هک  یـشاداپ  دهدب 

ادخ !  لوسر  رسپ  يا  وت  رب  مالس  دنتفگ :  یم  هدرک  نیسح  هب  ور  دنتشگ و  یم  رب  هاگ  دندنک ،  یمن 
ات رس  مالسلا  هیلع  نیسح  قشع  داب  امش  رب  یهلا  تاکرب  داب  امـش  رب  قح  تمحر  داب ،  امـش  رب  مالـس  داد :  یم  خساپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نابیتشپ دوب  نیسح  اهنآ  ياوشیپ  دنتفر  یم  نیسح  يوس  هب  نیـسح  زا  دوب ،  هدنکآ  وا  رهم  زا  ناشیاه  لد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ردارب  ود  ياپ 
دنک تیامح  ردارب  زا  هک  تسناد  یم  دنم  هفیظو  ار  دوخ  تسج و  یم  شیپ  يرگد  رب  مادک  ره  دنتخات  دیزی  هاپس  رب  دوب  نیـسح  مه  اهنآ 

. 
دندیشون .  تداهش  تبرش  ات  دندیشوک  هنادرم  دندرک و  دربن  هناریلد  دندرک  يزابناج 

هک يردام  یکاپ !  ریش  هچ  يرـسپ !  هچو  يردام !  هچ  هو  دندوب ،  هدروخ  ریـش  ناتـسپ  کی  زا  یلو  دندوب ،  هدازومع  ود  کلام ،  فیس و 
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دندش نوریب  هفوک  زا  ینت  هس  بیبش ،  دوخ ،  تسود  اب  ناردارب  دندرک  دنمتداعـس  ار  ردام  هک  ینادنزرف  درک ،  دنمتداعـس  ار  دوخ  دنزرف 
هیلع نیسح  هب  ار  دوخ  ات  دندیشوک  دنتشاد  ناهن  دیزی  ناناب  هدید  زا  ار  دوخ  دنتفاتش ،  تداهش  يوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  هب 

دنتفرگ .  رارق  وا  نازابرس  هرمز  رد  دنناسر و  مالسلا 
هتشاد تکرش  ناورهن  و  نیفص ،  لمج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ردپ  هناگ  هس  ياهداهج  رد  تشاد ،  وکین  یقباوس  دوب و  ریلد  نادرم  زا  بیبش 

دنک .  دیدجت  ار  ینادواج  تایح  دریگ و  رس  زا  یناگدنز  ات  هتفاتش  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  هب  کنیا  دوب ،  هدرک  يزابناج  هدز  ریشمش  ، 
فیـس و شیوخ  يافواب  رای  ود  نوچمه  دیـسر و  تداهـش  هب  دداد و  ناج  ات  دـیگنج  هنادرم  نایدـیزی ،  هلمح  نیتسخن  زا  عاـفد  رد  بیبش 

هیاپ نادب  رشب  تسا  بیرغ  مه  زونه  دوب  بیرغ  زاغآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  دنچ  ره  دیدن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یبیرغ  ییاهنت و  کلام ، 
زا يرـشب  عامتجا  هک  تسا  یتقو  رـشب  تداعـس  دـنک  نوریب  یبیرغ  یـسک و  یب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هدیـسرن  لـماکت  یقرت و  زا 

(353  . ) دش دهاوخ  ناتسلگ  ناهج  هک  دوش  رپ  ناینیسح  زا  دتدرگ و  یهت  نایدیزی 
نینوخ ياه  هماج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  شا  هدـیدغاد  ردام  هک  دریگ ،  یم  تروص  ینامز  یمومع  يراوگوس 

دوش .  رشحم  دراو 
شرع يا  هیاپ  هب  سپـس  تسوا ،  اب  نینوخ  ياه  سابل  دوش  یم  رـشحم  دراو  همطاف  مرتخد  یتقو  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یم يرواد  مرتخد  عفن  هب  هک  دنگوس  هبعک  يادـخ  هب  نک  يرواد  مدـنزرف  لتاق  نم و  نیب  رابج ،  يا  دـنک :  یم  ضرع  دـنز و  یم  گنچ 
دنک . 

تسا هدروآ  هاوگ  یلاله  راسی  نب  نایملس  راتفگ  تحـص  رب  يوسلا  طارـصلا  دوخ  باتک  رد  یندم  یناخیـش  دومحم  دیـس  ار  ثیدح  نیا 
دوب :  هتشون  نآ  رب  هک  دنتفای  ار  یگنس  تسا :  نینچ  نامیلس  هتفگ 

مطاف ۀمایقلا  درت  نا  دبال 
خطلم نیسحلا  مدب  اهصمیق  و 

هوامصخ هواعفش  نمل  لیو 
خفنی ۀمایقلا  موی  یف  روصلاو 

یناسک نآ  رب  ياو  تسا  هتشغآ  نیـسح  نوخ  هب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  دوش  یم  تمایق  هصرع  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ریزگان 
تما برع و  تما  دزن  لوتقم ،  سابل  نوخ و  يرادهگن  دش .  دهاوخ  هدیمد  تمامیق  رد  روص  تساهنآ و  یعدم  نانمـشد  ناشناعیفـش  هک 

 . دبای یم  لماک  مایتلا  یهاوخنوخ  زا  دعب  حورجم  لد  تسا  هدشن  یهاوخ  نوخ  صاصق  زونه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  رگید  ياه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نامسآ  هیرگ 

دلو ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتاق  و  ( 355  ) ایرکز نب  ییحی  لتاق  دومرف :  هک  ( 354  ) دش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا 
رد دوب و  دهاوخ  یقاب  تمایق  ات  مولظم و  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ییحی  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  رگم  دشن  خرـس  نامـسآ  دندوب و  انزلا 

دومرف :  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  راربالا  ۀفحت  باتک 
اهواکب .  اهترمح  و  یلع ،  نبا  نیسحلا  ایرکز و  نب  ییحی  یلع  الا  دحا  یلع  ءامسلا  تکب  ام 

تسا مزال  اج  نیا  رد  تسا . .  نآ  یخرس  نامسآ  هیرگ  یلع و  نب  نیسح  ایرکز و  نب  ییحی  رب  رگم  درکن ،  هیرگ  یسک  رب  نامسآ  زگره 
هتشاد تهابش  مالسلا  هیلع  ربمایپ  ییحی  ترضح  هب  دروم  دنچ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هدومرف 

میهد .  حیضوت  يرادقم 
دومرف :  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  زا  ناثدحم  زا  يا  هدع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


ایرکز نب  ییحی  دومن  دای  هک  نآ  رگم  اجنآ  زا  میدرکن  چوک  یلزنم و  رد  میدماین  دومرف :  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  اب  میدش  نوریب 
رـس هک  دوب  ناـهج  نیا  یتسپ  زا  هک  دومرف  يزور  ار و  اـیرکز  نب  ییحی  ترـضح  رـس  هک  دوب  ناـهج  نیا  یتسپ  زا  هک  دومرف  يزور  ار و 

مالسلا و هیلع  نیـسح  ماما  رکذ  رارکت  هک  تسین  دیعب  لیئارـسا  ینب  زا  يراکانز  نز  يارب  دنداتـسرف  هیده  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح 
یم هدنسب  هجو  تشه  رکذ  هب  ام  تسا و  رایسب  هدوب  مولظم  ود  نیا  نایم  هک  یتهابش  هجو  اما  دشاب  انعم  نیمه  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ییحی 

مینک : 
ییحی و ماـن  هک  تسا  دراو  ناوارف  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ  هدوـبن  اـهنآ  هیمـست  زا  شیپ  موـصعم  ود  ره  هـک  نـیا  رب  یماـنمه  هـک  نآ  لوا : 

هتشادن .  مولظم  ود  نیا  زا  شیپ  یسک  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  ترضح 
تسا .  دراو  تیاور  دنچ  رد  هک  نانچ  هدوب  هام  شش  ود  ره  لمح  تدم  مود : 

باب رد  احورـشم  هک  ناـنچ  دـمآ ،  ود  ره  لاوحا  يراـجم  حرـش  تیـالو و  هب  ینامـسآ  یحو  راـبخا و  ود  ره  تدـالو  زا  لـبق  هکنآ  موس 
 ( . هیآ 46 فاـقحا ،  هروـس   ( ) اـهرک هتعـضو  اـهرک و  هما  هتلمح  و   ) هیآ ریـسفت  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدـالو 

دنا .  هدرک  لقن  نارسفم  ناثدحم و 
تسا .  دراو   ( ضرالا ءامسلا و  مهلیع  تکب  امف   ) هیآ ریسفت  رد  نیقیرف  تایاور  رد  هک  ود  ره  رب  نامسآ  نتسیرگ  مراهچ : 

احابص . . .  نیعبرا  امهیلع  ءامسلا  تکب  هدرک :  تیاور  يدنوار  بطق 
هک تسا  يورم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ترـضح  زا  هکلب  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  باب  نیا  رد  هدوب و  انزلادلو  ود  ره  لتاق  هکنآ  مجنپ ، 

انز .  دالوا  رگم  دشکن  ار  ناربمایپ 
اب تسا  هدمآ  تیاور  دنچ  رد  هک  نانچ  دندرب  هیده  ناگادزانز  ناراکانز و  نانز  يارب  دنداهن و  الط  تشط  رد  ار  ود  ره  رس  هکنآ  مشش : 

هرافک نکل  دوش  یهلا  بضغ  ببـس  ات  دـسرن  نیمز  هب  وا  نوخ  هک  دـندیرب  تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  هک  توافت  نیا 
دندرکن .  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  زا  ار  تیاعر  زین  دح  نیا  رد  هللا )  مهنعل   ) هیما ینب  عابتا  هفوک و 

ياج رد  هک  نانچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رهطم  رس  ملکت  تسا و  یمق  ریسفت  رد  هک  نانچ  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  رس  ملکت  متفه ، 
تشذگ .  دوخ 

تسا .  بقانم  ربخ  رد  هک  نانچ  نت  رازه  داتفه  ندش  هتشک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ییحی و  ترضح  يارب  یهلا  ماقتنا  متشه ، 
رد هدش  عقاو  قباس  ياه  تما  رد  هچنآ  هک  دراو  ثیداحا  رس  دوش  یم  مولعم  مالسلاامهیلع  ییحی  ترـضح  اب  ءادهـشلادیس  لاح  قیبطت  زا 

(356  . ) دوش عقاو  تما  نیا 
نآ سپ  دشاب  هدرک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هک  یمـشچ  رگم  یتحاران ،  تدش و  هب  دننک  یم  هیرگ  تمایق  زور  اه  مشچ  مامت 

(357  . ) تسا نادنخ  داش و  تمایق  زور  مشچ 

(358  ) درک هیرگ  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زور  لهچ  نامسآ 

زا دش  لاوس  درک  هیرگ  زور  لهچ  نامسآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
(359  . ) دوب خرس  هک  یلاح  رد  درک  یم  بورغ  دوب و  خرس  هک  یلاح  رد  درک  یم  عولط  باتفآ  دومرف :  نامسآ ؟  هیرگ  تامالع 

ار اهراوید  تشذگ ،  هام  هس  ای  ود  دش ،  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هک  هدـش  لقن  ناوکذ  نب  لاله  زا  يزوج  نب  طبـس  ةرکذـت  رد 
هماج رد  نآ  هناشن  هک  دیراب  ام  رب  ناراب  میتفر ،  يرفـس  هب  تفگ :  باتفآ و  بورغ  ات  حبـص  زامن  ماگنه  زا  مدـید  یم  هدولآ  نوخ  ییوگ 

(360  . ) دنامب نوخ  دننام  ام  ياه 
یمن رب  ار  یگنس  چیه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  ماگنه  هک  هدیسر  ام  هب  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  يرهز  زا  يرولا  مالعا  رد  یسربط 
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(361  . ) دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنآ  زج  دنتشاد 
 . دوب هتفرگ  دوخ  هب  نوخ  ازع و  گنر  ام  رظن  رد  زیچ  همه  دـیراب و  یم  نوخ  نامـسآ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  ناـمز 

(362)
(363  . ) دوب هدش  خرس  امامت  نامسآ  هحفص  هک  دوب  نآ  نامسآ  هیرگ  درک و  هیرگ  نامسآ  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

(364  . ) نیسح ماما  يارب  رگم  درکن و  هیرگ  يدحا  رب  نامسآ  ایرکز ،  نب  ییحی  زا  دعب  تسا :  هتفگ  نیریس  نبا 

دنک یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  باتفآ 

زامن هاگ  ره  زور  تفه  اـت  (365  ) تاقوا نآ  رد  دـندرک  دیهـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ثراح  نب  یـسیع 
تسا .  خرس  فاحل  یخرس  تدش  زا  ییوگ  دوب  هدیبات  اه  هناخ  ياهراوید  رب  هک  باتفآ  رب  يدرک  یم  رظن  میدرازگ  یم  رصع 

تـسد هب  الط  يا  هعطق  ار  نیعل  رمـش  هک  دوب  هدینـش  ناـبحم  زا  یکی  زا  وا  هک  مدینـش  یئاـطلا  رمع  نب  ییحی  نب  اـیرکز  زا  هک  تفگ :  وا 
درب هروک  هب  وا  نوچ  دزاسب  رویز  هک  داد  رگرز  هب  وا  داد و  دوخ  رتخد  هب  ار  نآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  لاوما  ناـیم  رد  دوب و  هدـمآ 

(366  . ) دروآ نوریب  رتسکاخ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هیرگ 

درک و هیرگ  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
رـضاح راوگرزب  نآ  رب  ماعط  بآ و  راطفا  ماگنه  ترـضح  نآ  مالغ  تشاد و  مایق  تدابع  هب  اه  بش  تشاد و  هزور  اهزور  تدـم  نیا  رد 

دومرف :  یم  هلان  هیرگ و  اب  ترضح  نآ  نم ،  يالوم  يا  امرفب  لیم  درک :  یم  ضرع  داهن و  یم  بانج  نآ  دزن  درک و  یم 
اناشطع .  هللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج ،  هللا  لوسر  نبا  لتق 

دندرک .  دیهش  هنشت  بل  هنسرگ و  مکش  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  هک  نآ  لاح  مروخب و  ماعط  بآ و  هنوگچ 
يادـخ ات  دوب  لاح  نیا  هب  هشیمه  تشاد و  یم  طولخم  جوزمم و  هدـید  بآ  اب  ار  بآ  ماعط و  هکنآ  اـت  دومرف  یم  ررکم  ار  تـالمج  نیا 

زین نم  درب ،  فیرشت  ارحص  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزور  تفگ :  هک  هدش  تیاور  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  زا  درک  تاقالم  ار  دوخ 
هیرگ مدینش  هتشاذگ و  هدجس  هب  رس  يراومهان  گنس  يور  رب  هک  مدید  مدیسر  ترضح  نآ  هب  یتقو  متفر  نوریب  بانج  نآ  رس  تشپ  زا 

دناوخ :  هدجس  رد  ار  تالیلهت  نیا  هبترم  رازه  هک  مدرمش  و  دینادرگ ،  یم  دوخ  هنیس  رد  هک  ار  وا 
اقیدصت .  انامیا و  هللا  الا  هلا  ال  اقرو ،  ادبعت  هللا  الا  هلا  ال  اقح ،  اقح  الا ا هللا  هلا  ال 

تقو نم ،  ياقآ  دیس و  يا  مدرک :  ضرع  هتفرگ  ورف  شناگدید  بآ  ار  شکرابم  شیر  تروص و  مدید  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  هاگ  نآ 
ددرگ ؟  مک  امش  هیرگ  دوش و  مام  امش ،  هودنا  هک  هدشن  نآ 

زا یکی  گرزب  يادخ  تشاد و  رـسپ  هدزاود  دوب و  هداز  ربمایپ  ربمایپ و  ( 367  ) مالسلا هیلع  میهاربا  قاحـسا  نب  بوقعی  وت  رب  ياو  دومرف : 
يرایسب زا  ششمچ  دیدرگ و  هدیمخ  شتشپ  دش و  دیفس  شرس  يوم  رسپ ،  نآ  قرافم  هودنا  نزح و  زا  درک  بیاغ  وا  رظن  زا  ار  شنارسپ 

رـس هتـشک و  تیب  لها  زا  نت  هدـفه  اب  ار  مردارب  ردـپ و  دوخ  مشچ  اب  نم  یلو  دوب  هدـنز  ایند  رد  يو  رـسپ  هک  نآ  لاح  دـش و  انیبان  هیرگ 
دوش .  مک  ما  هیرگ  دسر و  رخآ  هب  نم  نزح و  روطچ  سپ  مدید  هدیرب 

لاس دنچ  دنیوگ  رداچ  هایـس  هک  يا  هناخ  رد  هیداب  رد  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  شراوگرزب  ردپ  لتق  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور 
 . دـش یمن  علطم  یـسک  تفر و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردـپ  مالـسلا و  هیلع  ننیموملاریما  شدـج  تراـیز  هب  هاـگ  دومرف و  لزنم 
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(368)
همرـس دـندیلامن و  نغور  دـندرکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

(369  . ) درک یم  رتار  شنساحم  وا  کشا  هک  تسیرگ  یم  نانچ  نآ  نیدباعلا  نیز  ماما  مدج  دیسر و  دایز  هللادیبع  رس  ات  دندیشکن 
رگا ددرگ ،  کشا  زا  رپ  شناگدـید  دوش و  وا  دزن  رد  ام  زا  يدای  نوچ  هک  سک  ره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(370  . ) دشاب ایرد  فک  دننام  دنچ  ره  دزرمایب ،  ار  شناهانگ  دنوادخ  دشاب ،  یسگم  لاب  هزادنا  هچ 
داش نادنخ و  یسک  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دمآ  یم  مرحم  هام  یتقو  تسیرگ ،  لاس  لهچ  شراوگزب  ردپ  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

(371  . ) دوب نزح  تبیصم و  زور  ترضح  نآ  رب  هک  اروشاع  زور  ات  دید  یمن 
دنداد  ار  یناوخ  هضور  نم 

هـسلج مدید  باوخ  رد  میدیباوخ ،  و  میتسب ،  ار  اهرد  دـش ،  متخ  بش  میتشاد ،  یناوخ  هضور  سلجم  دـنا :  هدرک  لقن  هللادـسا  دیـس  اقآ 
میدـنبب و ار  اهرد  میهاوخ  یم  هدـش  مامت  هضور  اقآ  مدرک :  ضرع  شتمدـخ  تسا  هداتـسیا  ییاقآ  یلو  دـنا  هتفر  مدرم  هدـش  مامت  هضور 

دیدناوخ ؟  هضور  هک  يارب  دومرف :  مینک ،  تحارتسا 
نیسح .  ماما  يارب  متفگ : 

داکی نا  ددع و  کی  درک و  شکرابم  بیج  رد  تسد  دومرفن  یباوج  دیتسه ؟  یک  امش  مدیسرپ  مهدب ،  ار  امـش  دزم  یهاوخ  یم  دومرف : 
دوصقم متفگ :  ارهز .  زینک  يارب  نیا  تفگ :  داد و  يرگید  زیچ  دـعب  تدوخ  يارب  نیا  دومرف :  درک و  تمحرم  اـبیز  ریجنز  کـی  اـب  . . . 

تسیک ؟ 
ار ناتدوخ  مدرک :  ضرع  دومرف :  فطل  رگید  زیچ  ود  مه  اـه  هچب  يارب  دوب و  راد  هدـهع  ار  هضور  ییاریذـپ  تمحز  هک  تلاـیع  دومرف : 

دیدرکن ؟  یفرعم 
دیدناوخ ؟  یم  هضور  یسک  هچ  يارب  امش  دومرف : 

زونه هک  تسا  نآ ج داـکی  نا  رطعم و  تا ،  مدید  مدش  رادـیب  يداش  زا  متـسه  ناشردـپ  نم  دومرف :  نیـسح  ماما  يارب  مدرک :  ضرع 
اهزرح تکرب  زا  درک ،  فداصت  مرـسپ  مه  راب  کی  میدرک  هدافتـسا  اه  هچب  يرامیب  یتحاراـن و  رد  مه  اـهزرح  نآ  زا  میراد  ار  شریجنز 

(372  . ) دنام ملاس 

مالسااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  رتفد  رد  اهناوخ  هضور  مان 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  یماح  هنازرف  ملاع 
جاح ياقآ  موحرم  نیثدحملا  هقث  مراوگرزب  يومع  دندرک :  لقن  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیس  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح 
یلع ترضح  يوضر  سدق  ناتسآ  کیشک  رس  یننچمه  ربنم و  لها  یمیدق و  نیرکاذ  زا  هماقم  هللا  یلعا  یناتـسیس  يدهتجم  میهاربا  دیس 

راـبرد نارازگتمدـخ  نیرکاذ و  همه  يارب  یتربـع  سرد  دـیاب  هک  مهم  ياـیور  کـی  رد  موحرم  نآ  دوب  مالـسلاامهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 
تمدخ رد  ار  يرتفد  دندش و  فرشم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  رضحم  هب  دشاب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

تسیچ ؟  رتفد  نیا  دننک :  یم  لاوس  ترضح  نآ  زا  دنیب  یم  هدوشگ  راوگزب  نآ 
تسا .  هدش  تبث  رتفد  نیا  رد  نیسح  مدنزرف  ياه  ناوخ  هضور  مان  دنیامرف :  یم  ناشیا  خساپ  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

مرحم هام  ود  سلاجم  رد  هک  بیلوپ  رادقم  نینچمه  هدش و  تبث  رتفد  نآ  رد  ناناوخ  هیثرم  زا  يا  هدع  مان  دنیب  یم  دننک ،  یم  هاگن  ناشیا 
تسا .  هدمآ  رتفد  نآ  رد  اقیقد  دوش  یم  هداد  نانآ  هب  هضور  ندناوخ  تهج  هب  لاس  نآ  رفص  و 

ناموت !  یس  هدش :  هتشون  ناشیا  مان  لباقم  رد  هک  دنوش  یم  هجوتم  دنیب و  یم  رتفد  نآ  رد  زین  ار  ناشدوخ  مان  موحرم  نآ 
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غلبم سلجم  کی  يارب  نامز  نآ  رد  هچرگ  ناموت  یس  اریز  دنوش ،  یم  بجعتم  تخس  دندوب  هدید  هک  ییایور  زا  هدش و  رادیب  باوخ  زا 
تسا .  هدوب  رواب  لباق  ریغ  دایز  سلاجم  يارب  هام و  ود  يارب  یلو  هدوب  يدایز 

يرامیب دنهد و  یم  تسد  زا  ار  لزنم  زا  ندش  جراخ  تردق  هدـش و  رامیب  ناشیا  هک  دوب  هدـنام  مرحم  هام  هب  زور  دـنچ  لاس  نآ  رد  اقافتا 
زا یکی  رد  هدش و  کبـس  ناشیا  لاح  زور  کی  طقف  هام  ود  تدم  رد  دوش  یم  مامت  رفـص  مرحم و  هام  ات  دـبای  یم  همادا  نانچ  مه  ناشیا 

تسا .  هدوب  لوپ  ناموت  یس  نآ  رد  هک  دهد  یم  ناشیا  هب  ار  یتکاپ  هناخبحاص  سلجم  زا  دعب  دننک و  یم  تکرش  دوخ  سلاجم 
هضور سلاجم  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ردقچ  هک  دوش  یم  نشور  دوش و  یم  حضاو  ناشیا  يایور  ندوب  قداص  نآ  زا  سپ 

تسا .  ترضح  نآ  لرتنک  رد  همانرب  مظن و  اب  اهنآ  همه  هنوگچ  و  دنراد !  تیانع  ناناوخ  هیثرم  هب  نینچمه  و 
ترـضح صاـخ  هجوت  دروم  و  دوش ،  یم  اـپرب  تدارا  صـالخا و  اـب  هک  يا  هضور  سلاـجم  یناوخ و  هضور  تیمها  ندـش  نشور  يارب 

دینک :  هجوت  تیاور  نیا  هب  تسا  مالسلاامهیلع  ارهز  همطاف 
دنیامرف :  یم  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

( 373) انقح يدا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لصو  هیلع و  اهدعسا  همطاف و  لصو  دقو  الا  هیکبی  كاب  نم  ام 
رب ار  وا  دسر و  یم  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  هب  وا  هیرگ  هک  نآ  رگم  دنک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  تسین  سک  چـیه 
یم ادا  هراب )  نیا  رد   ) ار ام  قح  و  دسر ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  وا  دنک ،  یم  کمک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هیرگ 

دنک . 
دنیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  تیمها  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 

تنزح امم  رثکا  تحرفل  کل  هللا  دعا  ام  تملع  ول  یکابلا  اهیا  لوقی :  هل و  رافغتـسالا  هابا  لاسی  هل و  رفغتـسیف  هیکبی  نم  یلا  رظنیل  هنا  . . . 
(374  . ) هئیطخ بنذ و  لک  نم  هل  رفغتسیل  هنا  و 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  ترضح  زا  دنک و  یم  رافغتسا  وا  يارب  هاگنآ  دنرگن ،  یم  دیرگب  ناشیا  رب  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
يارب ار  يزیچ  هچ  دنوادخ  هک  یتسناد  یم  رگا  دنیامرف :  یم  هدننک  هیرگ  هب  و  دـننک .  شزرمآ  بلط  وا  يارب  مه  ناشیا  هک  دـنهاوخ  یم 

ره زا  دنک و  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدش و  یم  رورـسم  يدش  نیگمغ  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هدومن  هدامآ  وت 
تسا .  هداد  ماجنا  هک  ییاطخ  یهانگ و 

رد هضور  سلاجم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  زا  دیفس  دنک  یم  هنگ  هایس  هماندص  دیهـش  ورـسخ  نآ  مغ  رد  کشا  هرطق  کی 
هیلع ادهشلادیس  ترـضح  رظنم  رد  دننادب  دیاب  دننک ،  یم  ادیپ  روضح  سلاجم  نآ  رد  هک  یناسک  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رظنم 

دننک .  تیاعر  الماک  ار  بدا  مارتحا و  دنتسه و  مالسلا 
نآ نوخ  مقتنم  روهظ  يارب  هیرگ  يرادازع و  زا  سپ  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  ناگدننک  هیرگ  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  رایـسب  هتکن 

تیانع و دروم  ماگنه  نیا  رد  ات  دیامن  لیجعت  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترضح  جرف  لیجعت  رد  هک  دنهاوخب  دنوادخ  زا  دننک و  اعد  ترضح 
دنوش .  عقاو  زین  هیلع  هللا  تاولص  نامز  ماما  ياعد 

دندومرف :  هادف  انحاورا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ترضح  هقداص  يایور  کی  رد 
(375  ) ءازعلا سلاجم  یف  ادهشلادیس  بئاصم  رکذ  دعب  یل  وعدی  نموم  لکل  وعدال  ینا 

 . دیامن اعد  نم  يارب  ادهشلادیس  بیاصم  دای  زا  دعب  يراوگوس  سلاجم  رد  هک  ینامیا  اب  درف  ره  يارب  منک  یم  اعد  امتح  نم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  تعاجش و  زا  يا  هنومن  مجنپ :  شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  لوا :  لصف 
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هدیسر ثرا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش 

 - دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  دوخ  دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  همطاف  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
هد ثاریم  اهنآ  هب  دوخ  زا  يزیچ  دنتسه ،  وت  دنزرف  ود  نیا  هللا ،  لوسر  ای  درک :  ضرع  و  دومرف -  تلحر  ترضح  نآ  هک  يرامیب  نآ  رد 

(376  . ) تعاجش ششخب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مداد و  يراوگرزب  تبیهار و  نسح  دومرف :  ترضح  . 

تسا نم  ردپ  ربنم  نیا 

نینـسح تـفر .  ربـنم  يـالاب  هـعمج  زاـمن  هـبطخ  يارب  هـعمج  زور  دوـبر ،  ار  تفـالخ  رکبوـبا  هـک  یماـگنه  دوـمرف :  مالــسلا  هـیلع  یلع 
ار یگشیمه  تسایس  رکبوبا   . ) تسا نم  ردپ  ربنم  نیا  دومرف :  تفر و  ربنم  ولج  مالسلا  هیلع  نیسح  دندوب ،  زامن  هدامآ  مه  مالـسلاامهیلع 

دراو مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ناـمز  نیا  رد  نم ،  ردـپ  هن  تسا  وت  ردـپ  ربنم  نیا  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  تسیرگ و  تسب )  راـک  هب 
نادند دزیر و  یم  نادند  یگلاس  تفه  رد  رـسپ  رکبوبا ،  دومرف :  دـندناسر .  شکرابم  ضرع  هب  ار  نایرج  دیـسرپ ،  ار  هیرگ  تلع  دـش و 

هچ ره  نآ  زا  دعب  دـسر ،  یم  نایاپ  هب  شلقع  دـشر  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  ددرگ و  یم  لیمکت  یگلاس  هدزاود  ات  تفه  زا  هیلوا  ياه 
(377  . ) تسا شیامزآ  هبرجت و  دریگ  ارف 

نییاپ ایب  مدج  ربنم  زا  وگغورد  يا 

هیلع نیـسح  ماما  درک .  یم  مـالعا  ناـنموم  ییاوشیپ  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  رمع  يزور 
داتسیا و ربنم  ربارب  رد  دمآ  دینش ،  ار  رمع  ياه  هتفگ  نوچ  دش .  دجـسم  دراو  تشذگ  یم  لاس  هد  شکرابم  نس  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلا 

یلص هللا  لوسر  ( 378  ) مدج ربنم  زا  وگغورد  يا  دومرف :  تعاجش  لامک  اب  هاگ  نآ  تشگ ،  ترـضح  نآ  هجوتم  تیعمج  هوبنا  نامـشچ 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  شدج  ردپ و  لیاضف  زا  درک و  جاجتحا  رمع  اب  هنحـص  نیا  رد  تسین .  وت  ردـپ  ربنم  نیا  ایب ،  نییاپ  هلآ  هیلع و  هللا 

(379  . ) دنتسیرگ قوذ  قوش و  زا  مدرم  همه  هک  دومرف  داریا  یتانایب  شا  یمارگ  ردام  هلآ و 
دیچیپ .  شندرگ  هب  ار  ناورم  همامع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

همطاف هب  امـش  راختفا  رگا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  نبا  نیـسح  هب  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بئاس  دـمحم  زا  جاـجتحا  رد 
رایسب ترضح  نآ  درشفب و  تفرگب و  ار  وا  يولگ  تساخرب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دینک ؟  یم  رخف  ام  رب  زیچ  هچ  هب  دشابن  مالـسلاامهیلع 

(380  . ) دش شوه  یب  ات  دیچیپ  وا  ندرگ  هب  ار  ناورم  همامع  دوب و  دنمورین 

دش لثم  برع  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش 

زا ترضح  نآ  اب  دیسر و  سک  رازه  دص  هب  فلاخم  رکشل  ددع  تسا  روطـسم  سوواط  نبا  لتقم  هیوباب و  نبا  لتقم  رد  هک  یتیاور  هب  انب 
دیسرن و مه  هب  یبارطـضا  شلد  رد  یلالم و  شرطاخ  رد  نیا  دوجو  اب  دندوبن و  شیب  نت  زا 72  روهشم  لوق  هب  زا 82 و  هناگیب  شیوخ و 

یغیت دشاب و  هدرک  لمج  نیفـص و  رد  ردفـص  ردـیح  شردـپ  رگم  هک  درک  یگنج  ادـعا  اب  دومن و  یم  ربص  ادـعا  ترثک  راصنا و  تلق  اب 
مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  تعاجش  مدرم  هک  يدح  هب  ات  دشاب  هدومرف  راک  دحا  ردب و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رگم  هک  هدومرف  راک 

رب رداق  ترـضح  نآ  ناگتـشک  ددع  هک  تسا  روکذم  یتیاور  لتقم  رد  هچ  دش ،  لثم  برع  نایم  رد  ار  وا  تعاجـش  دندرک و  شومارف  ار 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هک  نآ  ات  تسناد  یمن  یسک  ار  نآ  رس  تشک و  یمن  دندمآ و  یم  شغیت  مد  هب  دوب و  یم  اهنیا  نتشک 
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تهج نیمه  هب  ار  ناشیا  دنتسه  نایعیش  عیمج  نانآ  بلص  رد  هک  تسناد  یم  مدج  نوچ  دومرف :  دوب ؟  هچ  نیا  رس  هک  دندیـسرپ  مالـسلا 
تشک .  یمن 

ار دوخ  ات  درک  شـشوک  نیاربانب  دسر ،  یمن  هبترم  نآ  هب  تداهـش  نودب  هک  دوب  یگرزب  هبترم  ادـخ  دزن  ار  ترـضح  نآ  هک  نآ  لصاح 
دیناسر .  گرزب  هبترم  نادب 

هب دندیدرگ و  نارگید  تربع  لحم  دـندش و  راتفرگ  یتبوقع  يالب و  هب  دـندوب  هدـش  رـضاح  البرک  رد  هک  يدارفا  زا  هک  هدـمآ  رابخا  رد 
(381  . ) دندش لصاو  منهج  هب  رت  مامت  هچ  ره  ییاوسر 

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  هدولآ  رابغ  وم و  هدیلوژ  هکئالم  رازه  راهچ 
يارب دوب ،  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ردب  گنج  رد  هک  ار  يا  هتـشرف  رازه  راهچ  نآ  اناوت  يادـخ  هک  هدـش  تیاور 

دنک تاقالم  ار  ادخ  هک  نیا  دبای و  رفظ  دوخ  نانمشد  رب  هک  نیا  نیب  درک  ریخم  ار  ترضح  نآ  داتسرف و  ورف  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدولآ و رابغ  وم و  هدیلوژ  ناگتشرف  نآ  دنشاب .  شربق  دزن  هک  داد  روتسد  ناگتشرف  هب  درک و  باختنا  ار  ادخ  تاقالم  ترضح  نآ  یلو  . 

تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  هک  دنتسه  یمئاق  نآ  مایق  رظتنم 
یم توعد  هزرابم  يارب  ار  نانآ  داتسرف و  منهج  هب  دوخ  تسد  هب  ار  وجگنج  اروشاع 1800  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور 

هب رفن  دص  رفن  دـص  راب  نیموس  يارب  رفن ،  هد  رفن  هد  نآ  زا  دـعب  دـندمآ .  یم  ترـضح  نآ  اب  گنج  يارب  رفن  کی  رفن  کی  ادـتبا  درک . 
(382  . ) دندرک هطاحا  فرط  راهچ  زا  ار  ترضح  دندرک و  عامتجا  ترضح  نآ  رود  هب  رکشل  همه  راب  نیرخآ  يارب  دندمآ .  وا  گنج 

نید یماح  هناگی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 ، دوب يوما  هرجـش  هرمث  داسف و  هراصع  هک  ار  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياـه  هیاـپ  دوخ  هلاـس  تسیب  تفـالخ  لوط  رد  هیواـعم 
رب ربمایپ  مالـسا  اب  هکلب  تشادـن ،  ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دـمآ  راک  يور  يدرم  هیواـعم  تشذـگ  رد  زا  سپ  تخاـس .  راوتـسا  مکحم و 

تلاسر ققحم  دـیاب  هک  یتموکح  دوب .  تفلاخم  ادـیدش  بازحا  دـحا و  ردـب و  ياه  گـنج  تیلهاـج و  نارود  ياـه  يزوت  هنیک  ساـسا 
اراکشآ هک  داتفا  يدیلپ  درم  تسد  هب  دشاب  یمالسا  هعماج  حور  مسجت  ناناملسم و  يارآ  راکفا و  هدنیامن  دودح  نیناوق و  يرجم  مالـسا 

 . تسناد یمن  یب  يرادـنپ  ار  همه  نایفـسوبا  دوخ  دـج  ناس  هب  درک و  یم  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یحو  تلاسر و  عوضوم 
عاضوا دنتساوخ  یم  هک  عجترم  رـصانع  ذوفن  یمالـسا و  تموکح  ياه  هزوح  رد  داسف  راشتنا  اب  و  لاوحا ،  عاضوا و  نینچ  رد  ایآ  ( 383)

نید یماح  هناگی  يدازآ و  لبمس  يراکزیهرپ و  اوقت و  هنومن  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  دننادرگزاب ،  تیلهاج  نارود  هب  ار 
 . دراذـگب هحـص  وا  دـیلپ  تایونم  ياه و  يراک  متـس  تاـیانج و  رب  دـهدب و  يدرم  نینچ  هب  تعیب  تسد  تسناوت  یم  دوب  ربماـیپ  رواـی  و 
هک تساوخ  ترضح  زا  دناوخ و  وا  يارب  ار  دیزی  همان  درک و  توعد  يرادناتسا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدم  رادناتـسا  دیلو  هک  یماگنه 

( 384  ) متخ انب  هللا و  حتف  انب  هکئالملا ،  فلتخم  هلاسرلا و  ندعم  هوبنلا و  تیب  لها  انا  تفگ :  خساپ  رد  يو  دنک ،  تعیب  دیزی  اب 
میتسه و . . .  ادخ  تمحر  لوزن  لحم  ناگتشرف و  تفر  دمآ و  زکرم  تلاسر و  توبن و  نادناخ  ام 

یـسک نینچ  اب  ناشخرد  قباوس  نیا  اب  نم  لثم  قسف ،  هب  رجاتم  ناـهانگ و  یب  لـتاق  راوخ ،  بارـش  راـکهزب ،  قساـف و  تسا  يدرم  دـیزی 
دنک .  یمن  تعیب 

زا هدرپ  داد و  ناشن  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  تموکح  نیا  فیثک  تیهام  دوخ ،  هدنزاس  تفالخ و  تضهن  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگ  نیدـب 
یمالسا راطقا  مامترد  هک  تشذگن  يزیچ  دومن .  جیـسب  نایوما  هیلع  ار  مدرم  تاساسحا  ماجنارـس  تشادرب و  نآ  كانرطخ  تایونم  يور 

(385  . ) دش نایوما  تموکح  لماک  يدوبان  هب  رجنم  هک  داد  يور  ییاه  تضهن 
یلع يالو  تیب و  لها  بح  مرج  هب  ار  يرجه  دیـشر  يدـع و  نب  رجح  نوچ  نیملـسم  زا  یناوارف  یمان  عاجـش و  نادرم  هیواعم  ناـمز  رد 
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مود ماما  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربکا  طبـس  نیگنن ،  یتامدـقم  دـیهمت  اب  هیواعم  اهنیا  همه  رب  هوالع  دنتـشک .  مالـسلا  هیلع 
(386  . ) دزاس یم  دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ناهج  نایعیش 

مولظم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیامح 

نب هللادبع  شرسمه  بنیرا و  ناتساد  رد  ناوت  یم  ار  ناگدید  متـس  زا  تیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هقالع  تدش 
توهش لیاسو  عون  همه  هک  نیا  اب  يدهع  تیالو  نامز  رد  دیزی  میوش :  یم  رکذتم  اج  نیا  رد  ار  شا  هدرـشف  لامجا و  هک  تفایرد  مالس 

رهوش يوناب  هب  ار  شا  هزره  كاپان و  مشچ  تشاد ،  رایتخا  رد  هصاقر و . . .  نازینک  ماقم ،  لوپ ،  لیبق  زا  ییاور  ماک  ییوج و  ماـک  ینار 
دوب .  هتخود  یفیفع  راد 

يزادرپ و غورد  يرگ و  هلیح  اب  دـهد ،  ناشن  يا  هدـنبوک  لـمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راـتفر  ربارب  رد  هک  نیا  ياـج  هب  هیواـعم  شردـپ 
ماما دناشکب .  دیزی  شرسپ  هدولآ  هانگ  رتسب  هب  هتخاس  ادج  رهوش  هناخ  زا  ار  ناملسم  نمادکاپ  نز  ات  تخاس  مهارف  یتامدقم  يراکبیرف ، 

زا هدافتسا  اب  تخاس و  بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  موش  هشقن  داتسیا و  تشز  میمـصت  نیا  ربارب  رد  دش .  ربخ  اب  هیـضق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يا هزیکاپ  ناملـسم و  هداوناخ  زا  ار  دیزی  زواجت  يدعت و  تسد  دـنادرگزاب و  مالـس  نب  هللادـبع  شرهوش  هب  ار  نز  مالـسا  نیناوق  زا  یکی 

تشاد و زاربا  ناملسم  هعماج  سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  يدنم  هقالع  تخاس و  نایامن  ار  نایمـشاه  تریغ  تمه و  راک  نیا  اب  دومن و  عطق 
(387  . ) دنام راگدای  هب  خیرات  رد  هشیمه  يارب  هیما ،  ینب  يرگمتس  تئاند و  مالسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  رد  هک  دش  یناتساد  راتفر  نیا 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامرف 

ندروآرب زا  هیواعم  تساوخ .  یتجاح  نوعلم  هیواـعم  زا  ( 389  ) یبارعا يزور  دـنک :  یم  لقن  ( 388  ) بقانم زا  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
اب هدومن و  ضارعا  یبارعا  باوج  زا  هیواعم  دوش .  یم  دراو  سلجم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اقافتا  داد .  ناشن  هحماسم  وا  تجاح 
اب دـش و  سلجم  دراو  هک  دوب  هک  صخـش  نیا  هک  دیـسرپ  سلجم  نارـضاح  یـضعب  زا  یبارعا  دوش .  یم  تبحـص  لوغـشم  ادهـشلا  دـیس 

تسا ؟  تبحص  لوغشم  هیواعم 
لوسر رتخد  دنزرف  يا  تشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یبارعا  دوب .  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  درم  نیا  دش :  هتفگ  یبارعا  باوج  رد 

درم نیا  تجاح  دومرف :  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروآرب .  ارم  تجاح  هک  دـییامرف  رما  هیواعم  هب  نم  تجاح  ياضق  هرابرد  هللا 
دومن .  هدروآرب  ار  یبارعا  تجاح  ترضح  روتسد  هب  هیواعم  روآرب .  ار 

دورس :  ار  يراعشا  تبسانم  نیمه  هب  زین  یبارعا 
یل دجی  ملف  یمشیعلا  تیتا 

لوسرلا نبا  هزه  نا  یلا 
ادوجو امرک  یفطصم  نبا  وه 

لوتبلا هرهطملا  نطب  نم  و 
مکیلع الضف  مشاهل  نا  و 

لوصحملا  یلع  عیبرلا  لضف  امک 
دیناسرن نم  هب  یتعفنم  درکن و  یتواخـس  سپ  هیواعم . )  ینعی   ) دسر یتعفنم  نم  هب  نآ  زا  هکلب  مدـمآ ،  يدـساف  کشخ  تخرد  يوس  هب 

هدیدنسپ و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ربمایپ  دنزرف  کش  یب  هک  ادخ  لوسر  یمارگ  دنزرف  ار  کشخ  تخرد  داد  تکرح  هک  نیا  ات 
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تسارذع .  لوتب  هرهطم  نطب  زا  تسا و  داوج  میرک و  مرک و  تواخس و  ثیح  زا  تسا  هدیزگرب 
نیمز هک  نانچ  تسه  یتدایز  تبقنم و  تلیـضف و  ردـق و  زا  دـیتسه  دـیما  لسن  هک  امـش  رب  ار  مشاه  ینب  هورگ  هیواـعم  يا  هک  یتسرد  هب 

نازخ .  لصف  رب  رمث و  یب  فلع و  یب  یلاخ و  کشخ  نیمز  رب  تسا  يرتشیب  تلیضف  ار  راهب  لصف  رازلگ و 
؟  ییوگ یم  انث  حدـم و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت  اما  مدروآرب ،  ار  وت  تجاـح  مدومن و  اـطع  ار  وت  نم  درک :  باـطخ  یبارعا  هب  هیواـعم 

يدروآرب راوگرزب و  نآ  لاـم  قح و  زا  نم  يارب  يدومن  اـطع  هیواـعم !  يا  تفگ :  نوعلم  هیواـعم  هب  تریـس  وکین  تنیط و  كاـپ  یبارعا 
(390  . ) یشاب انث  حدم و  راوازس  ات  تسین  نایم  رد  یقح  چیه  ار  وت  ینعی  وا ،  هتفگ  هب  ارم  تجاح 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

نب نیـسح  تفر و  جح  هب  لاس  نآ  رد  تشک و  ار  وا  باحـصا  يدع و  نب  رجح  هیواعم  یتقو  تفگ :  هک  هدـش  لقن  ناسیک  نب  حـلاص  زا 
وا و نارادـفرط  شباحـصا و  رجحاب و  میدرک  هچنآ  يدینـش  هللادـبع ،  ابا  ( 391  ) يا تـفگ :  سپ  و  درک ،  تاـقالم  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع 

تردپ .  نایعیش 
هیلع نیـسح  ماما  ار .  اهنآ  میدرک  نفک  میدـناوخ و  زامن  اهنآ  رب  میتشک و  ار  اهنآ  تفگ :  يدرک ؟  هچ  اهنآ  اب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 

نایعیـش میـشکب  ام  رگا  یلو  تساهنآ )  مالـسا  رب  لیلد  اهنآ  رب  ندناوخ  زامن  ینعی   ) دندرک موکحم  ار  وت  اهنآ  دومرف :  دـیدنخ و  مالـسلا 
( دنتسین ناملسم  اهنآ  ینعی   ) مینک یمن  نفد  ار  اهنآ  میناوخ و  یمن  زامن  اهنآ  رب  مینک و  یمن  نفکار  اهنآ  ار  امش 

وت ییامن ،  یم  مادقا  ام  ییوج  بیع  صقن و  رد  ینک و  یم  ییوگدب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هک  ما  هدینـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
کچوک ترظن  هب  یلیخ  سپ  دوبن ،  رت  گرزب  ترظن  رد  تدوخ  بیع  رگا  هن ؟  ای  يراد  قح  راک  نیا  رد  اـیآ  نیبب  نک ،  رکف  دوخ  شیپ 

تدوخ فده  هناشن و  ریغ  هب  دنبن و  هر  تدوخ  ریغ  هیواعم ،  يا .  هتـسناد  ملاظ  ار  ام  و  يا )  هدید  کچوک  ار  تدوخ  بیع  ینعی   ) هدـمآ
ار وت  ریش  هدوب و  قفانم  هشیمه  هتـشادن و  هقباس  مالـسا  رد  هک  ار  يدرم  يدرک  تعاطا  ام  لباقم  رد  وت  نکم .  ینمـشد  ام  اب  تسرفن و  ریت 

(392  ( . ) تسا صاعورمع  ترضح ،  دوصقم   ) نک راذگاو  وا  هب  نک و  رکف  تدوخ  يارب  سپ  دهاوخ .  یمن  مه 

هیواعم هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان 

ناناملسم يرادمامز  هب  ار  تزاب  گس  راوخ و  بورشم  رسپ  سپس  تشون . . . :  هیواعم  هب  يزیمآ  خیبوت  همان  یط  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
وت يدومنن ،  تیاعر  ادخ  نید  رد  یهاوخریخ  تحیـصن و  طرـش  يدرک ،  تخبدب  ار  تلم  يدرک ،  تنایخ  شیوخ  تناما  رد  یتشامگ ، 

رابتعا تسا ،  رادرکدب  راکهنگ و  قفانم و  راوخبارش ،  يرامگ ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  رـس  رب  ار  راسگیم  یکرـسپ  هنوگچ 
هدـنورپ دور و  یم  تسد  زا  رافغتـسا  تصرف  هک  هاگنآ  يدوز  هب  درپس  يو  هب  ار  یتلم  رایتخا  ناوت  یم  روطچ  درادـن ،  مهرد  کی  تناما 

(393  . ) تفای یهاوخ  اج  نآ  رد  ار  دوخ  دنسپان  ياه  هدرک  دشک و  یم  لمع  رفیک  راید  هب  ار  وت  دوش  یم  موتخم  لامعا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تازجعم  مود :  لصف 

دش باجتسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد   . 1

تسا :  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش  زا  یسلجم  همالع 
 . تشاذـگ مرحمان  نز  نآ  تسد  يور  ار  دوخ  تسد  يدرم  دروآ  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نز  نآ  درک .  یم  فاوط  هکم  رد  ینز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ربخ  دندرک .  یم  اشامت  ار  ود  نآ  همه  دندرک و  فاوط  عطق  مدرم  هک  نیا  ات  دنک .  ادج  ار  شتسد  تسناوتن  درک  یعس  هچ  ره  درم  نآ 
هک نیا  يارب  دوش ،  عطق  دـیاب  نئاخ  درم  نآ  تسد  هک  دـنداد  اوتف  اهقف  مامت  دـیبلط .  ار  اـهقف  دـش  رـضاح  یلاو  نوچ  دیـسر ،  هکم  یلاو 

تسه ؟  اج  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادنزرف  زا  یسک  ایآ  تفگ :  یلاو  تسا .  هدرک  راتفر  مالسا  فالخ 
هچ دییامرف  هجوت  تشاد :  هضرع  دیبلط و  ار  ترـضح  یلاو  سپ  دـنا .  هدـش  امرف  فیرـشت  بشما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلب  دـنتفگ : 
 . درک اعد  یتعاس  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دـینادرگ و  هبعک  يوس  هب  ور  هدـید  ار  هرظنم  نیا  ترـضح  تسا !  هدـمآ  ناشیا  رـس  رب  ییـالب 

رـسپ يا  تشاد :  هضرع  یلاو  نایرج  نیا  زا  سپ  درک .  ادـج  نز  نآ  تسد  زا  هتفرگ  ار  درم  نآ  تسد  دـمآ و  اـهنآ  يوس  هب  اـعد  زا  سپ 
(394  ) هن دندومرف :  رتضح  تسا ؟  هدرک  هک  يراک  نیا  هب  ار  وا  منک  باقع  ایآ  ادخ ،  لوسر 

لوهجم يا  هدع  اریخا  هنافـساتم  یلو  تسا .  هدوب  ناشملع  تافاکم  مدرم  نایم  ندـش  حـضتفم  نامه  هک  هدوب  نیا  ترـضح  ضرغ  دـیاش 
دنرکنم !  ار  تامارک  هنوگ  نیا  هدرک  تیباهو  جیورت  تیناحور  سابل  رد  لاحلا 

يامن ناملسم  ربگ  رب  ياو 
ياج دومحم  ربنم  رب  هتخاس 

كاب سرت و  یب  لد  نید و  يوعد 
كاپ نید  نیا  رب  دومنب  هرخسم 
دور اهنت  وچ  بارحم  هب  دزد 

دور الصم  لیدنق و  یپ  زا 
دنک ربکا  جح  هچ  رگا  هبرگ 

(395  ) دنک رتوبک  دیص  مرح  هب  مه 

تشهب غاب  هزجعم   . 2

يدایز تیعمج  ترضح  نآ  تمدخ  رد  دش و  نوریب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  دصق  هب  هبیط  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
زا تسا  یغاب  نابایب  نیا  رد  دومرف :  بانج  نآ  مراد .  لیم  یلیخ  رانا  هب  درک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  ضیرم  هلفاق  زا  يدرم  دندوب ، 

هدـهاشم یغاب  دـنتفر  هلفاق  لها  دوبن .  یغاـب  نیا  زا  لـبق  نیمزرـس  نآ  رد  نک .  لواـنت  یهاوخ  یم  هچره  ورب و  رگید ،  ياـه  هویم  راـنا و 
دروخ .  تساوخ  يا  هویم  ره  زا  سک  ره  دندش و  نآ  لخاد  هدرک ، 

دـش ادـیپ  ییوهآ  لاح  نامه  رد  دز ) رـس  ترـضح  نآ  زا  تقو  نآ  رد  رگید  هزجعم   ) دـش دـیدپان  اهرظن  زا  دـندمآ  نوریب  غاب  زا  نوچ  و 
تـشوگ دندرک و  حبذ  ار  ناویح  نآ  دینکـشن  ار  نآ  ناوختـسا  دینک و  حبذ  ار  وا  دومرف  دمآ ، ) کیدزن  وهآ   ) دومن هراشا  وا  هب  ترـضح 

ریـش هب  مادک  ره  دومرف  باحـصا  هب  سپ  دش  هدنز  وهآ  درک و  اعد  ترـضح  نآ  دنداهن .  شتـسوپ  رد  ار  اه  ناوختـسا  دـندروخ و  ار  نآ 
دومرف وهآ  هب  دعب  درک .  تیافک  ار  همه  ترضح  ياعد  تکرب  هب  دندیماشآ و  دندیشود و  نآ  زا  همه  دیـشودب .  نآ  زا  دیـشاب  لیام  وهآ 

(396  . ) هدب ریش  ار  اهنآ  ورب  دنشک  یم  ار  تراظتنا  تسا و  لفط  دنچ  ار  وت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  هب  هدرم  ندش  هدنز   . 3

ترـضح تسیرگ .  یم  وا  دـش و  لخاد  ترـضح  نآ  رب  یناوج  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میالوم  دزن  دـیوگ :  لـیوط  ما  ياـیحی 
نم هب  هدراذـگاو و  دایز  یتورث  درم و  تعاـس  نیا  رد  مرداـم  اـنامه  هللا ،  لوسر  نباـی  درک :  ضرع  ناوج  دـنایرگ  یم  ار  وت  هچ  دومرف : 
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؟  تفگ هچ  وـت  هب  گرم  ماـگنه  دوـمرف :  ترـضح  دوـب ) هتـشادزاب  لاـم  نآ  زا  ار  وا  و   ) منک نفد  ار  وا  اـجک  مناد  یمن  هدرکن و  یتیـصو 
 . دیامرف هراشا  ادخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  هچنآ  هب  رگم  رواین  اج  هب  یهد  ماجنا  نم  يارب  يراک  یتساوخ  نوچ  تفگ :  نم  هب  درک :  ضرع 

ییامرف ؟  یم  هچ  میالوم  يا  نونکا 
دهد ؟  ربخ  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  وت  دنک و  هدنز  ار  وت  ردام  دنوادخ  يراد  تسود  ایآ  دومرف :  ترضح 

وا ردام  لزنم  هب  ات  دندش  هناور  نانآ  اب  مه  مدرم  دش و  هناور  ناوج  نآ  اب  تساخرب و  ترـضح  تسا ،  کین  رایـسب  هچ  تفگ :  ناوج  نآ 
هللا نذاب  هللا  هما  ای  یموق  دومرف :  دعب  مدـیمهفن .  هک  دـناوخ  ییاهاعد  هب  ار  لجوزع  يادـخ  داتـسیا و  وا  ردام  رـس  رب  ترـضح  دندیـسر . 
نز نآ  هاگان  نک .  تیـصو  یهاوخ  هچنآ  ترـسپ  هب  زیخرب و  یلاعت  يادخ  نذا  هب  ادخ  زینک  يا  نیدـیرت .  امب  کنبا  یلا  یـصوا  یلاعت و 

روآ و نوریب  ار  نآ  مداهن ،  اج  نالف  رد  دوب  يدایز  لام  نم  دزن  انامه  هللا ،  لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  تفگ :  داد و  تداهـش  تساخرب و 
فلاخم رگا  تسامـش و  تسود  یناد  یم  رگا  هدـب  مرـسپ  نیمه  هب  ار  رگید  موس  کیث  دـینکب و  دـیهاوخ  هچ  ره  امـش  يارب  نآ  موس  ود 

وا دومرف :  ترضح  درم و  هرابود  نز  نآ  درادب .  نمشد  ار  تیب  لها  امش  هک  یسک  رب  تسا  مارح  نم  لام  اریز  امرف ،  شعنم  نآ  زا  تسا 
 . دینک نفد  دیهد و  لسغ  ار 

نابسا ندرک  هدنز   . 4

رد درک و  تاـقالم  وا  اـب  يولع  بتکم  ناوریپ  زا  یکی  يزور  تسناد .  یم  هفیلخ  ار  وا  هک  هیواـعم  ناتـسود  زا  لـصوم  لـها  دوـب  یبـیبط 
ماما هک  دینامهف  وا  هب  تجح  تاما  میالع  نونکا  دـشاب و  قالخا  مراکم  لیاضف و  ياراد  دـیاب  ماما  هک  دـینامهف  وا  هب  تجح  مامتا  نمض 

لمارا و ماتیا و  وا  ناسحا  ناوخ  زا  و  تسا ،  دوجوم  یلع  نب  نیـسح  رد  تماما  میالع  نونکا  دشاب و  قالخا  مراکم  لیاضف و  ياراد  دیاب 
رد اقافتا  دز ،  کحم  ار  سک  نیا  راتفگ  دـیاب  یم  تفگ :  دوخ  اـب  اـما  دـش ،  رثوم  بیبط  نآ  لد  رد  ار  وا  نانخـس  دـنرو ،  هرهب  نیکاـسم 
 ، هتفای یتلاح  نانچ  مرداـم  تفگ :  داتـسرف و  بیبط  دزن  ار  شرـسپ  دـش .  ضیرم  نز  نآ  تشاد و  یمیتی  هک  دوب  ینز  هویب  وا  یگیاـسمه 

نالف تسا  یبسا  رگج  تردام  ضرم  جالع  تفگ :  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  نابحم  زا  دید  رـسپ  نآ  هدیقع  زا  راسفتـسا  زا  سپ  بیبط 
بلطب نیسح  تماما  زا  داد :  خساپ  منک ؟  مهارف  اجک  زا  تفگ :  میتی  گنر . 

هن دیـسرپ  دید  هتـشک  ار  اهنآ  نوچ  درگنب .  ار  اه  بسا  ات  دنربب  هلیوط  هب  ار  وا  تساوخ  نامالغ  زا  دـمآ و  نیـسح  ماما  تمدـخ  بیبط  نآ 
ار وا  نوچ  دـسرب .  ترـضح  تمدـخ  درک  اـضاقت  بیبط  دوش  هجلاـعم  شرداـم  هک  یمیتـی  يارب  دـنتفگ :  دـنا ؟  هتـشک  ار  اـهنیا  هچ  يارب 

لهـس اهنیا  دومرف :  ترـضح  درک .  نایب  ار  نایرج  وا  دیـسرپ ؟  تلع  ترـضح  دش .  نایعیـش  زا  داتفا و  راوگرزب  نآ  ياه  مدق  هب  دـندروآ 
تمرح هب  تسا  یتلزنم  برق و  وت  دزن  ار  ام  رگا  ینک ،  هدـنز  ار  اهنیا  يرداق  وت  یهلا  دومن :  اعد  میامنب و  رتالاب  يرما  وت  هب  اـت  اـیب  تسا ، 

(397  . ) دندش هدنز  يراب  تردق  هب  نابسا  نادرگ  هدنز  ار  اهنیا  مردارب  ردام و  ردپ و  دج و 

تبانج زا  یهن   . 5

زا لبق  درک و  ترـشابم  شرـسمه  اب  هار  نیب  رد  دمآ و  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمزالم  دصق  هب  یبرع  دومرف :  نیدجاسلا  رخف 
لاح نیا  اب  ینک  یمن  مرش  برعلا  یخا  ای  دومرف :  داتفا  وا  هب  ترضح  رظن  نوچ  دوب ،  ناحتما  شروظنم  دمآ ،  ترـضح  نآ  تمدخ  لسغ 
بنج اجنیا  نونکا  يدومن  ترـشابم  عضوم  نالف  رد  هار ،  رد  ترـسمه  اب  دومرف  یلاح ؟  هچ  درک :  ضرع  ییآ ؟  یم  دوخ  نامز  ماما  دزن 
هیصو هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  کنا  دهشا  لصاح ،  میاعدم  دش و  مولعم  مضرغ  هللا ،  لوسر  نبای  درک :  ضرع  يا ؟  هداتسیا 

 . دیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  لکشم  لئاسم  خساپ  تشگرب و  لسغ  زا  دعب  هتفر و  نوریب  سلجم  زا  و 
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بت رارف  هزجعم   . 6

تخـس دش و  ضیرم  یـشبحا  يداهلا  نب  دادش  نب  هللادبع  هک  دومن  ثیدح  ارم  دهم  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ :  نیعا  نب  هرارز 
نوریب هللادبع  زا  بت  دـش ،  دراو  هناخ  رد  زا  هک  یماگنه  تفر .  وا  تدایع  هب  تسنادـب  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  درک ،  بت 

هللاو دومرف :  ترـضح  تسا .  نازیرگ  امـش  زا  بت  انامه  هدومرف  اطع  ار  امـش  دنوادخ  هک  تلزنم  نآ  زا  مرکاش  داش و  درک :  ضرع  دش ، 
انل هعاطلاب  هرما  دق  الا  ائیش  هللا  قلخ  ام 

درک :  ضرع  هللادبع  دومن .  رما  ام  تعاطا  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  دیرفاین  ار  يزیچ  دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب 
 . کیبل دیوگ :  یمه  هک  مدیدن  ار  یسک  مدینش و  ییادص  ماگنه  نیا  رد 

یئباص نز  ناتساد   . 7

هزجعم مالسا  دیدجت  زور  اروشاع  باتک  رد  یلاعلا  هلظ  ماد  يزاریـش  ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  هنازرف  هیقف  ملاع و 
هلمج زا  ما ،  هدینش  یناوارف  تاثحابم  اه  یبئاص  اب  البرک  رد  دیامرف :  یم  ناشیا  دنک ،  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  زا  ار  يا 

تسا .  ناتساد  نیا  اهنآ 
دوخ رتخد  يارب  دور و  یم  هدوب  اپ  رب  اهنآ  یگیاسمه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  سلاجم  زا  یکی  هب  اروشاع  بش  یبئاـص  نز  کـی 

اه یبئاص  دزن  نوچ  دیوگن ،  یـسک  يارب  ار  رما  نیا  دهاوخ  یم  لزنم  بحاص  زا  دـنک و  یم  تساوخرد  كربت  ناونع  هب  جـنرب  يرادـقم 
تسا .  هدیماجنا  یم  وا  ندش  هتشک  هب  انایحا  دش  یم  اشفا  رما  نیا  رگا  دمآ و  یم  باسح  هب  مرج  هدوب و  دنیاشوخان  رایسب  راک  نیا 

مرتخد مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  سلجم  تکرب  هب  دیوگ :  یم  سلجم  بحاص  هب  نادنخ  هرهچ  زاب و  يور  اب  لاس  کی  تشذگ  زا  دـعب 
مالسا نید  هب  هداوناخ  نآ  مامت  هلیـسو  نیا  هب  میتشاذگ و  نیـسح  ار  شمان  هک  هدش  تیانع  وا  هب  يدنزرف  هتـشگ و  هلماح  لاس  زا 13  دعب 

(398  . ) دنوش یم  فرشم 

روگنا هزجعم   . 8

یلع شدنزرف  میدوب ،  هتـسشن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  سدقم  رـضحم  رد  دجـسم  رد  دیوگ :  دمحم  نب  هللادبع  زجاعملا  هنیدم  رد 
نوریب زوم  روگنا و  دز و  دجسم  نوتس  رب  ار  شکرابم  تسد  ترضح  نآ  دیبلط .  روگنا  مسوم  ریغ  رد  شراوگرزب  ردپ  زا  دمآ و  رد  ربکا 

(399  . ) دوب دهاوخ  نیا  زا  رتشیب  شناتسود  يارب  تسا  دنوادخ  دزن  هچنآ  رثکا ،  هئایلوال  هللا  دنع  ام  دومرف :  دروآ و 

تایاور نآرق و  رد  هنوعلم  هرجش  مشش :  شخب 

همدقم

نطوم لک  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  ناسل  کناسل و  یلع  نیعللا  نبا  نیعللا  دابکالا  هلکآ  نبا  هیما و  ونب  هب  تکربت  موی  اذه  نا  مهللا 
موی اذه  نیدبالا و  دبا  هنعللا  کنم  مهیلع  هیواعم  نب  دیزی  هیواعم و  نایفسابا و  نعلا  مهللا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  هیف  فقو  فقوم  و 

زا يزارف   . . . ) میلـالا باذـعلا  کـنم و  نعللا  مهیلع  فعاـضف  مهللا  هیلع ،  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مهتلقب  ناورم  لآ  داـیز و  لآ  هب  تحرف 
( اروشاع ترایز 

نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  هرجش  لوا :  لصف 
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نآرق رد  هیما  ینب  هنوعلم  هرجش 

(400  ) اریبک انایغط  الا  مه  دیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجشلا  سانلل و  هنتفالا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و 
 . دنور یم  الاب  وا  ربنم  رب  اه  نومیم  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنا :  هتشون  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  امومع  نارـسفم 

ادخ لوسر  ربنم  زا  دننک و  یم  هبلغ  مشاه  ینب  رب  هیما  ینب  تفگ :  دومن و  ریبعت  ار  باوخ  دش و  لزان  لیئربج  دش .  رثاتم  تخس  ترـضح 
یلص مالسا  ربمایپ  بل  رب  هدنخ  یسک  رگید  خیرات  نیا  زا  هک  هدش  تیاور  دنتسه  هنوعلم  هرجـش  اهنآ  دنور ،  یم  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(401  . ) دیدن هلآ  هیلع و  هللا 
تاکرب زا  و  دوب ،  هام  رازه  هک  تسا  هیما  ینب  تلود  رهـش  فلا  زا  دوصقم  تسا .  ردق  هروس  هدش ،  لزان  هیما  ینب  مذ  رد  هک  یتایآ  زا  زین 

يزار رخف  هک  نانچ  تسا  رتشیب  هیما  ینب  تسایر  هام  رازه  يویند  ریخ  زا  ردق  بش  کی  يورخا  ریخ  دـندوب و  مورحم  ردـقلا  هلیل  باوث  و 
هک دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  هباغلا  دسا  رد  ریثا  نبا  ریبک و  ریـسفت  رد 

يادخ سپ  ناگ .  هنیزوب  نوچ  شربنم  رب  دننک  یم  زیخ  تسج و  هک  هدش  تیاور  دـیوگ :  یم  زین  دـنراذگ و  یم  شربنم  رب  ياپ  هیما  ینب 
رهش .  فلا  نم  ریخ  هانلزنا . . .  انا  داتسرف :  ار  تایآ  نیا  یلاعت 

(402  . ) تسا هام  رازه  هیما  ینب  کلم  میدید  میدرک  باسح  دیوگ :  یم  تسا  ثیدح  يوار  هک  مساق 
 ، دش لقتنم  سابعلا  ینب  هب  تفالخ  دندش و  ضرقنم  هک  ینامز  ات  هیما  ینب  تنطلـس  تدم  عمج  دـیوگ :  یم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 
 ، نیعللا نب  نیعللا  دومرف :  یم  درک و  یم  نعل  ار  نایفسوبا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دایز .  مک و  نودب  دوب  لماک  هام  رازه 

(403  . ) دیشکب ار  وا  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  هاگره  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زین  و  قیلطلا .  نب  قیلطلا 

هیما ینب  بسن 

دبع دوب ،  یمور  يا  هدنب  هیما  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ  شیرق  هب  هیما  ینب  تبسن  در  رد  هک  هچنآ  تسا .  رایسب  نخـس  هیما و  ینب  بسن  رد 
هیواعم هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  دناوخ و  دوخ  رسپ  ار  وا  تیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمش 

دومرف :  موقرم 
حیرـصت هب  قیطللاـک  ریرـصلا  ـال  قیلطلاـک و  رجاـهملا  ـال  بلاـط و  یباـک  نایفـسوبا  ـال  و  بلطملا ،  دـبعک  برحـال  مشاـهک و  هـیما  سیل 

هک تسا  یسک  قیـصل  و  دشاب ،  بسنلا  حیحـص  هک  دنیوگار  یـسک  ریرـص  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرـصم  هدبع  دمحم  دننام  نادنمـشناد 
دنشاب .  هدنابسچ  هلیبق  لیماف و  هب  ار  وا  دشاب و  هناگیب 

هکم كرت  نطو و  يـالج  لاـس  هد  هب  هک  تسا  یـسک  دوب و  فورعم  اـنز  اـشحف و  هب  دـش و  یم  ناـنز  ضرعتم  هک  دوب  یماندـب  درم  هیما 
هک شرهوش  شارف  رد  نز  نآ  درک .  انز  يرادرهوش  يدوهی  نز  اب  اج  نآ  رد  دـنام و  لاـس  هد  اـج  نآ  رد  تفر و  ماـش  هب  دـش ،  موکحم 
رد ار  شدوـخ  نز  داـهن و  ورمع  یبا  ار  شا  هینک  و  دـیمان ،  ناوـکذ  ار  وا  و  درک ،  قـحلم  دوـخ  هب  ار  وا  هیما  دروآ و  يرـسپ  دوـب  يدوـهی 

(404  . ) تسا نامثع  يردام  ردارب  هبقع ،  نب  دیلو  ردپ  هبقع  دج  طیعم و  یبا  ردپ  ناوکذ  نیا  و  داد .  وا  هب  شدوخ  یگدنز 

نایفسوبا نادناخ 

ناشن تمواقم  و  هدرک ،  تفلاخم  هناجوجل  و  هدـیزرو ،  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  مامت  ناـیم  رد 
ردب و گنج  رد  درک و  شالت  مالسا  باتفآ  راونا  ندرک  شوماخ  يارب  دوب ،  رتشیب  نارگید  زا  شرارصا  دانع و  داسف و  نایفـسوبا  دنداد ، 
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دوب .  رفک  هاپس  میعز  رکشل و  رادرس  قدنخ  دحا و 
رد دـندومن .  ینابیتشپ  رفکو  كرـش  زا  دـندرزآ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتـسناوت  هچنآ  شنارـسپ  شنز و  شدوخ و  نایفـسوبا 

و درک ،  ریسا  ار  ورمع  و  تشک ،  ار  هلظنح  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد .  تکرـش  ورمع  هلظنح و  هیواعم ،  شنادنزرف  زا  نت  هس  ردب  گنج 
(405  ) درک یم  هجلاـعم  ار  دوخ  هاـم  ود  اـت  دوب و  هدرک  مرو  شیاـهاپ  دیـسر  هکم  هب  یتـقو  هک  درک  رارف  ناـنچ  نآ  و  تخیرگ ،  هیواـعم 

(406  . ) درک مهاوخ  نوریب  نایمشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ  هب  تفگ :  نایفسوبا 
هک ناخرچب  هیما  ینب  تسد  رد  يوگ  نوچ  ار  تفالخ  تشاد :  راهظا  هدـش  دراو  وا  رب  نایفـسوبا  دیـسر ،  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماـگنه 

(407  . ) ممهف یمن  یمنهج  تشهب و  نم  و  تسین ،  يرگید  زیچ  تنطلس  زج  تلاسر  تفالخ و 
دوب رادروخرب  یناوج  توارط  زا  دوب  نایفسوبا  ریجا  رودزم و  هک  حابص  لکشدب و  تماق و  هاتوک  دوب  يدرم  نایفسوبا  دیوگ :  يرشخم  ز 

طباور ناشنایم  رد  دناوخ و  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دنک و  يراددوخ  تسناوتن  تبقاع  درک ،  یم  هاگن  رادـیرخ  رظن  هب  ار  ناوج  نیا  دـنه  . 
رگید دـنزرف  هبتع  هیواعم ،  رب  هوالع  دـندقتعم  ناخروم  زا  يا  هراپ  هک  تفرگ  الاب  يدـح  رد  عورـشمان  طباور  نیا  تشگ .  رارقرب  یناـهنپ 

نیا زا  دوبن ،  دونـشخ  شیوخ  لزنم  رد  لفط  نیا  ندروآ  ایند  هب  زا  دنه  دـنا :  هتفگ  زین  و  تسا .  هدوب  حابـص  زا  تقیقح  رد  مه  نایفـسوبا 
 . دروآ ایند  هب  ار  هبتع  دوخ ،  كدوک  ییاهنت  رد  داهن و  نابایب  هب  رس  ور 

راوخ رگج  دنه 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  ادهشلا  دیس  هزمح  رگج  اریز  ( 408  . ) تسا فورعم  راوخ  رگج  دنه  هب  خیرات  رد  هیواعم  ردام 
شرهوش دـننام  زین  نز  نیا  تخیوآ .  ندرگ  هب  دیـشک و  هتـشر  هب  ار  رگج  تاعطق  دـیوج و  نادـند  هب  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  رطاـخ  هب 

زرط اب  دنه  رکفت  زرط  هک  نآ  هصالخ  دوب .  رتدیدش  يو  ینمشد  هکلب  دوب ،  نمشد  تخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  اب  نایفسوبا 
دوب .  هباشم  الماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  نایفس  یبا  هنامصخ  رکفت 

نانمشد يربهر  يو  تسا .  سیلبا  رفک  زا  رتراکـشآ  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  ياوشیپ  هب  وا  ینمـشد  رازآ و  هک  تسا  نایفـسوبا  هیواعم  ردپ 
دـمآ و یم  رامـش  هب  شنانمـشد  نیرت  تخـس  زا  تشاد و  هدـهع  رب  ار  هکم  ناکرـشم  شیرق و  رافک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
رد دومن .  یم  ینابیتشپ  يرادبناج و  یتسرپ  تب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربارب  رد  دیـشک و  یم  شود  هب  ار  رفک  مچرپ  هشیمه 

یتسرپ و تب  زا  ات  تخادرپ  ترـضح  نآ  هیلع  اه  ینمـشد  اه و  گنج  هنیدـم  رد  تخاس و  تلاسر  ماـقم  هیلع  اـه  گـنرین  اـه و  ماد  هکم 
 . دـنک هزرابم  دوب  ترـضح  نآ  فدـه  هک  یقالخا  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یهلا  تلاسر  اب  دـیامن و  عاـفد  یقـالخا  لـیاذر 

(409)
يدینشن رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

دیسر هچ  ربمیپ  هب  وا  سک  هس  وا و  زا  هک 
تسکشب ربمیپ  نادند  ود  وا  ردپ 

داتسب ربمیپ  داماد  قح  قحان  هب  وا 
دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ 

داب تمرش  ینکن  تنعل  وت  موق  نینچ  رب 
(410  ) دیزی لآ  یلع  ادیزی و  هللا  نعل 
(411  ) دیکمب ربمیپ  مع  رگج  وا  ردام 

تعیاب و تعیاش و  نیـسحلا و  تدهاج  یتلا  هباصعلا  نعلا  مهللا  کلذ ،  یلع  هل  عبات  رخآ  دمحم و  لآ  دمحم و  قح  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا 
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)ص اروشاع ترایز  زا  يزارف   . . . ) اعیمج مهنعلا  مهللا  هلتق ،  یلع  تعبات 

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  هرجش  مود :  لصف 

ص)  ) ادخ لوسر  نابز  زا  هدش  نیرفن  هرجش 

(412  ) هولتقاف يربنم  یلع  هیواعم  متیار  اذا  هلآ :  هیلع و  هللا و  یلص  هللا  لوسر  لاق 
دیشکب ار  وا  دیدید ،  نم  ربنمرب  ار  هیواعم  یتقو  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . اروخ یم  اذـغ  تشاد :  هضرع  تشگزاـب و  ساـبع  نبا  داتـسرف .  هیواـعم  راـضحا  يارب  ار  ساـبع  نبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
دنکن .  ریس  ار  وا  مکش  ادخ  ( 413  ) هنطب هللا  عبشا  ال  دومرف :  ترضح 

زا یگتـسخ  تهج  زا  هکلب  يریـس ،  يارب  مراد  یمن  رب  اذغ  زا  تسد  نم  تفگ :  یم  هیواعم  دش .  یمن  ریـس  تقو  چیه  هیواعم  نآ  زا  سپ 
مهد دلج  هب  هیواعم  رتشیب  ییاسانش  يارب  (414  . ) درک یم  تموکح  مالسا  مسا  هب  دروخ و  یم  بارـش  هیواعم  مراد  یم  رب  تسد  ندروخ 

 . دوش هعجارم  ریدغلا 

دشورف یم  ار  دوخ  نارتخد  هیواعم 

زا يرکـشل  یهدـنامرف  هب  ار  کـی  ره  اـت  داتـسرف  رجبا  نب  راـجح  سیق و  نب  ثعـشا  ثیرح و  نـب  ورمع  دزن  ار  دوـخ  ناـسوساج  هیواـعم 
هیلع نسح  ماما  دنهد .  هدعو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نتشک  شاداپ  هب  مهرد  رازهدص  هیواعم  نارتخد  زا  يرتخد  نتفرگ  ماش و  ياهرکشل 

راوگرزب نآ  يوـس  هب  يریت  زاـمن  لاـح  رد  يزور  درک .  یمن  رود  دوـخ  زا  ار  نآ  مه  زاـمن  لاـح  رد  دیـشوپ و  هرز  دـش و  هاـگآ  مالـسلا 
 . دندز ترضح  نآ  رب  يرجنخ  ندناوخ  زامن  لاح  رد  زین  و  درکن .  يریثات  تشاد  رب  رد  هرز  نوچ  دنتخادنا و 

راکتیانج رفاک و  دیزی  موس :  لصف 

راکتیانج رفاک و  دیزی 

ربمغیپ نادناخ  مشاه و  ینب  اب  ینمشد  هینک و  وا  دوب .  یمور  نوجرس  شا  هناخرس  ملعم  نیشنارحص و  نوسیم )   ) شردام هیواعم ،  شردپ 
و رداـم ،  زا  ار  یلهاـج  یفارخ  ياهرادـنپ  و  یطارفا )  يدـیقال  يدازآ و   ) ینیـشنارحص هـیحور  ردـپ و  زا  ار  هباـشم  لـئاسم  زا  يرایـسب  و 

تفرگ .  شا  یمور  یحیسم و  ملعم  زا  ار  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  يراسگیم و 
ار شنازیزع  ناکدوک و  دومن و  دیهش  ار  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لوا  لاس  رد  اما  درک ،  تموکح  ( 415  ) لاس هس  اهنت  وا  يرآ 

درک .  ریسا  ار  شنانز  دیرب و  رس 
راهچ وا  درک .  تیثیح  هلازا  ار  هرکاب  رتخد  رازه  زا  شیب  دومن  حابم  دوخ  نایرکـشل  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنیدم  مود  لاس  رد 

 . دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  راصنا و  رجاهم و  دصتفه  اهنآ  نایم  رد  هک  تشک  هعقاو  نیا  رد  ار  هنیدم  لها  زا  رفن  رازه 
هدیقع داسف  ظاحل  زا  دیزی  تایانج  هرابرد  ( 416  ) دومن ناراب  گنس  ار  اجنآ  تسب و  قینجنم  نیملـسم )  هلبق   ) هبعک هناخ  هب  موس  لاس  رد 

هریـس خـیرات و  بتک  یمامت  هب  دـنقفتم ،  همه  ادـخ  نید  ندرمـش  زیچان  ریقحت و  يو و  ياـه  يزیر  نوخ  يرگمتـس و  یتنیط و  دـب  شا و 
 . تسا هدرک  دای  يدب  هب  وا  زا  هک  نآ  رگم  هدربن  وا  زا  یمان  سک  چیه  دینک ،  هعجارم 
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راوخ بارش  دیزی 

هب تشاد ،  رارق  وا  تسار  فرط  دایز  نبا  هک  یلاح  رد  دوب  هتـسشن  بارـش  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لـتق  زا  دـعب  دـیزی  يزور 
(417  . ) راد میدقت  دایز  نبا  هب  ماج  نامه  دننام  سپس  دزاس ،  هئشن  ار  مناوختسا  زغم  هک  هد  نم  هب  یبارش  ماج  تفگ :  یقاس 

كاپ ار  نیسح  ماما  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هب  ار  بارـش  يدایز  دروخ و  بارـش  دیزی 
نیسح ماما  رس  ات  داد  روتسد  دیزی  سپ  دنک .  یم  یهاوخ  رذع  ترضح  نآ  زا  هک  دید  باوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  بش  نآ  تسشب . 

(418  . ) دنتخیوایب دندرب و  رهش  ياه  هزاورد  هب  ار  وا  باحصا  تیب و  لها  مالسلا و  هیلع 
دیزی راک  ( 419  . ) داهن مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  رب  ياپ  كاپان  نآ  دـنداهنب ،  نیعل  دـیزی  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ 

(420  . ) تسا هدوب  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  یطو  يان و  روبنط و  هلواحم و  ناگس و  اب  يزاب  زامن و  كرت  رمخ و  برش 
نیا کش  یب  دسیون :  یم  دیزی  هریس  زا  یلامجا  رکذ  زا  دعب  تسا  هماع  ناگدنـسیون  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  باتک  فلوم 
دوخ مایق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هتبلا  تسا و  هدوبن  ناناملـسم  زا  کی  چـیه  تیاضر  دروم  دوب ،  هدرک  اپرب  دـیزی  هک  تموکح  عون 

(421  . ) تسا هدوب  بجاو  اعرش  دنسپان  تشز و  قالخا  نیا  اب  هزرابم  هبراحم و  اریز  دوب ،  روذعم  يرصنع  نینچ  هب  تبسن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  اب  دیزی  راتفر 

رب ياپ  كاپان  نآ  دنداهنب  نیعل  دیزی  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نوچ  تفگ :  یمزراوخ  مالـسالا  نکر  هک  هدمآ  هیواح  هلاسر  رد 
تفگ :  دوب ،  رضاح  مقرا  نب  دیز  داهن .  ماما  رس 

مفلا  کلذ  لبقی  هللا  لوسر  تیار  یناف  دیزیای ،  کلذ  لعفت  ال 
دز یم  هسوب  ناهد  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  هک  یتسرد  هب  دیزی ،  يا  نکن  ار  راک  نیا 

نیعل نآ  دنتفگ  املع  و  دیماشایب ،  تساوخب و  بارـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  روضح  رد  نیعل  نآ  تسا :  هدمآ  هیواح  رد  نینچمه 
یمور بیلـص  درمب و  تسم  شردپ  هک  نانچ  دیـسر  خزود  هب  تسم  داتفیب و  ماب  زا  درک و  یم  صقر  ماب  رب  يزور  نآ  زا  دعب  دش .  تسم 

دوب .  هتخادنا  ندرگ  رد 
وا ات  درک  نیمز  هب  باطخ  یلاعت  قح  تفر و  وهآ  نآ  لابند  هب  مه  وا  سپ  دمآ  وا  دزن  ییوهآ  تفر .  دیص  هب  رکـشل  اب  هک  دنیوگ  یعمج 

درب .  ورف  ار 
هیآ 28) صصقلا ،  هروس  ( ) 422  ) ضرالا هرادب  هب و  انفسخف 

دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  دیزی 

اب دیزی  دنا ،  هدروآ  دیزی  سلجم  هب  الط  تشط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  رـس  هک  ینامز  دسیون :  یم  هللا  همحر  قودص  خـیش 
تفگ دوب  رضاح  اج  نآ  رد  هک  یسک  يراد !  یبوخ  ياه  نادند  بل  بجع  نیـسح ،  تفگ :  یم  درک و  یم  هراشا  نآ  هب  نارزیخ  بوچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  نم  هک  یلاح  رد  ار  نارزیخ  بوچ  ییامن  یم  هراشا  روطچ  دیزی  يا  : 
(423  . ) دیسوب یم  ار 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندرک  ناراب  گنس 
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اب ار  وا  دندادن .  ملاجنا  دارفا  نیرتدب  اب  یتلم  چیه  رد  دندرک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  هک  ییاه  متـس  دیوگ :  یم  ینوریب  ناحیروبا 
مدرم زا  یهورگ  دندیسر .  رصم  هب  اه  بسا  نیا  زا  یضعب  دنتخات .  شندب  رب  بسا  سپس  دندروآرد و  اپ  زا  ناراب  گنس  هزین و  ریشمش و 

نآ زا  دعب  هک  دش  یتنـس  رـصم  مدرم  نایم  رد  لمع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياه  هناخ  رد  رب  كربت  يارب  دـندنک و  ار  اه  بسا  نیا  لعن 
(424  . ) درک یم  بصن  لعن  دوخ  هناخ  رد  يالاب  سک  ره 

ماما نوخ  ماقتنا  هب  درک و  جورخ  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هک  نیا  ات  داتفین  شـشوج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  هدش  تیاور 
مسق ادخ  هب  متـشک ،  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نم  تفگ :  راتخم  تشک .  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(425  . ) ددرگ یمن  دش  یم  هتفرگ  ترضح  نآ  زا  هک  ار  ینخان  نآ  ناربج  متشک  یم  ار  نیمز  لها  عیمج  رگا 

نومیم اب  هقباسم  دیزی و 

وا هب  دوخ  بارش  هساک  يدایز  زا  تشاذگ و  یم  دوخ  رانک  رد  هشیمه  ار  نومیم  نیا  دوب .  هدیمان  سیقوبا  ار  نآ  هک  دوب  ینومیم  ار  دیزی 
رخ هدرگ  رب  ار  نومیم  نیا  تسا .  هدش  خـسم  هانگ  رثا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  نادرم  ریپ  زا  یکی  نومیم  نیا  تفگ  یم  دـیناشون و  یم 
زور کی  داتـسرف .  یم  هقباسم  یناود و  بسا  هب  اه  بسا  هارمه  درک و  یم  راوس  دوب  هدـش  تیبرت  یناود  بسا  هقباسم  تهج  هک  يا  هدام 
درم نومیم  نیا  یتقو  هک  نآ  رتروآ  تفگـش  دورـس  ناویح  نآ  قیوشت  رد  يرعـش  دـش و  داـش  دـیزی  داـتفا ،  شیپ  هقباـسم  رد  نومیم  نیا 

(426  . ) دنیامن يرادازع  شیارب  ماش  مدرم  دننک و  نفد  نفک و  ار  نومیم  رادرم  داد  روتسد  دش و  هدرسفا  تخس  يوما  هاشداپ  بانج 

راوشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  متفه :  شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  للع 

هک دوبن  نیا  اهنت  مایق  هجیتن  تخومآ .  يراکادف  سرد  رشب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  نینوخ  كاپ و  بالقنا  مایق و  تسا  یهیدب 
نب زا  ار  نانمیرها  هشیر  دـنک و  كاپ  عامتجا  نماد  زا  ار  نیگنن  ياه  هکل  دوخ  تدـهاجم  اـب  تساوخ  یم  وا  هکلب  دـنک ،  دوباـن  ار  دـیزی 

ساسا رب  يا  هعماج  دروآ و  دوجو  هب  يا  هزات  طیحم  دزومایب و  نایناهج  هب  تعاجـش  سرد  دـنک و  ناریو  ار  نارگمتـس  خاـک  دزادـنارب و 
ریظن یب  ناشخرد و  تیعقوم  هک  دش  نآ  ترـضح  ياسرف  تقاط  تامحز  هجیتن  اذل  دـنک .  يراذـگ  هیاپ  فاصنا  لدـع و  قطنم و  لقع و 

هفیرش :  هیآ  قادصم  هب  هکلب  تسا ،  هدرم  تفگ  دوش  یمن  ار  نآرق  راکادف  نیا  اعقاو  ددرگ .  شبیصن 
( 427  ) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال 

تاساسحا مه  دـنک و  یفرعم  یمالـسا  عماوج  هب  ار  اهنآ  درادرب و  هیما  ینب  راک  زا  هدرپ  هک  دوب  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ماـیق 
رب هیما  ینب  ات  دـیامن  بلج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمغیپ و  نادـناخ  يوس  هب  ار  هعماـج  فطاوع  دـنک و  جیـسب  ناـنآ  هیلع  ار  مدرم  ینید 

(428  . ) دنزاس فوقوم  ار  ناذا  دننام  مالسا  ریاعش  دنوش و  اه  لد  کلام  دننک و  ینارمکح  مدرم  بولق 

شنامز یگتفشآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

يا هدع  تفرگ و  رارق  ناتسرپایند  ياه  شهاوخ  شوختسد  یمالسا  تموکح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  دعب 
هدز رانک  ار  مرکا  ربمغیپ  یعقاو  نیشناج  یصو و  هدرک و  عامتجا  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  تما  يارب  تسرپرس  نییعت  يزوس و  لد  ناونع  هب 
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دنیامن .  هیجوت  دوخ  عفن  هب  دننک و  نوگرگد  ار  مالسا  ماکحا  دنتسناوت  نآ  هیاس  رد  و  دنداد ،  رییغت  ار  تفالخ  ریسم  و 
رمع تموکح  نامز  رد  زین  و  دندرکن .  مالـسا  یعطق  نیزاوم  هب  ییانتعا  دش و  هتفرگ  ربمغیپ  رتخد  ملـسم  قح  رکبوبا ،  تموکح  نامز  رد 

شدوخ :  هتفگ  هب 
امهمرحا  انا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نمز  یف  ناتللحم  ناتعتم 

ار یعرش  نیبم  لالح  منک . . .  یم  مارح  ار  اهنآ  دوخ ) داهتجا  هب   ) نم هک  دوب  لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هعتم )   ) زیچ ود 
قح نادرم  نینموملاریما و  ناتسود  تفرگ ،  تسد  هب  ار  تموکح  هک  نامثع  نینچمه  درک  خسن  ار  مالـسا  ملـسم  مکح  ود  مالعا و  مارح 

لاـملا تیب  دوـمن و  یمالـسا  تموـکح  دراو  ار  هیما  ینب  فیثـک  نادـناخ  یفرط  زا  داد و  یم  هجنکـش  رازآ و  يا  هناـهب  ره  هـب  ار  تـسرپ 
متس ملظ و  همه  نآ  لمحت  زا  یمالسا  تما  هک  نآ  ات  داد ،  رارق  اهنآ  لویت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریس  فالخ  رب  ار  نیملـسم 

هب یناماس  ورـس  یب  زا  هک  یمالـسا  تما  داد .  همتاخ  شنیگنن  یگدـنز  هب  هدـش و  شریگ  شیاهراک  هجیتن  تقیقح  رد  هدـمآ و  هوتـس  هب 
هس يافلخ  نامز  رد  اما  دندرک ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  مامت  رارـصا  اب  نیملـسم  عاضوا  نتفرگ  ناماس  رـس و  يارب  هدمآ  ناج 

ریسم تسار و  هار  هب  ار  اهنآ  تسناوتن  تقایل  ریبدت و  مامت  اب  ترضح  نآ  هک  دوب  هدش  هدناشک  فارحنا  هب  نانچنآ  مدرم  راکفا  ریسم  هناگ 
هیواعم هک  دنامهفب  مدرم  هب  تسناوتن  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رکف  دادعتس و  مدرم  ییوگ  دنادرگ .  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

یبلط و قح  زج  یمرج  هک  ę رد ح و  تدابع ،  بارحم  رد  قلخ  نیرتدب  تسد  هب  هک  نیا  ات  درادن ،  ار  یمالسا  تما  تماعز  تیحالص 
ره زا  هک  شدنمورب  دنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح ،  نآ  ندش  هتـشک  زا  سپ  دیـسر .  تداهـش  هب  تشادـن  یهاوخ  تلادـع 

هدرک تعیب  وا  اب  هک  یناـسک  زا  يا  هدـع  هک  ناـنچ  دـیدرگ ،  ور  هبور  يرت  هتفـشآ  عضو  اـب  تشاد  ار  نیملـسم  يربهر  تیحالـص  تهج 
 ، تردـق لامعا  اب  و  درک ،  هضبق  ار  یمالـسا  تموکح  نایفـسوبا  رـسپ  هجیتن  رد  دـندرک و  حلـص  هب  راداو  ار  وا  هیواـعم  عیمطت  اـب  دـندوب 
رد تنطلـس  تموکح و  تردق و  ندنام  یقاب  يارب  هکلب  هتفرگ  هدـیدان  ار  يدـهع  تیالو  هب  دـیزی  ندرکن  باختنا  هلمج  زا  حلـص  طیارش 

دنزرف ندرک  مومـسم  اب  دهد و  رارق  دوخ  دهعیلو  ار  دیزی  هک  نآ  ات  دمآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نتـشک  ماقم  رد  هیما  ینب  نادـناخ 
دوب نیملـسم  مالـسا و  یلع  حلاصم  فالخ  رب  اهنت  هن  دیزی  يدـهعیلو  دـنک .  لیمحت  یمالـسا  هعماج  هب  ار  دـیزی  دوخ  یمـشچ  رون  ربمغیپ 

زا هناگیب  هزره و  رمخلا  مئاد  زاـب  گـس  زاـب  راـمق  یناوج  تسا  حـضاو  رپ  اریز  تشادـن ،  قفاوت  مه  یعاـمتجا  تاررقم  نیناوق و  اـب  هکلب 
دش .  دهاوخ  نیملسم  مالسا و  طوقس  طاطحنا و  بجوم  هکلب  دنک ،  یمن  يربهر  ار  نیملسم  هعماج  اهنت  هن  مالسا  ماکحا 

وا قح  نادرم  زا  یناگرزب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  ییاه  تیصخش  تفلاخم  و  دوش ،  ماجنا  دیاب  تسا  هیواعم  هتـساوخ  دوب  هچ  ره 
هدش جراخ  یلک  روط  هب  شیالآ  یب  هداس و  تروص  نآ  زا  هیواعم  نامز  رد  هک  تفالخ  ماقم  ثراو  دیزی  ماجنارس  تشادن و  زاب  هار  زا  ار 

دیدرگ .  هدوب  هدمآرد  مور  ناروتارپما  رابرد  تروص  هب  و 
مه يردام  نماد  رد  هدرب و  ثرا  هب  هیما  لآ  نایفـسوبا و  زا  ار  یتسپ  تواقـش و  هک  یگداوناخ  عضو  تیبرت و  تثارو و  لماوع  بجوم  هب 

ندوب مهارف  اب  زین  هدرک و  خوسر  وا  بلق  رد  مالـسا  هب  تبـسن  یـضغب  هجیتن ،  رد  هدش و  تیبرت  هتـشاد  تیحیـسم  هقباس  هک  نوسیم  نوچ 
دوب هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  یسوهلاوب  یکاپان و  تلاذر و  زا  يا  هموثرج  هیواعم  رابرد  رد  یگزره  یـشایع و  لیاسو  هنوگ  همه 
دراد یگتسب  مالسا  هب  شتیصخش  ناونع و  مه  دیزی  دناکشخ ،  یم  ار  تخرد  اما  تسا ،  تخرد  زا  شقازترا  هک  تخرد  مرک  نوچمه  و 

تسا .  نآرق  ماکحا  يدوبان  مالسا و  وحم  ددص  رد  اما  دنک ،  یم  تموکح  یمالسا  تما  تاردقم  رب  نیملسم  هفیلخ  ناونع  هب  و  ، 
مالسا میرح  زا  تسیاب  یم  یهلا  هفیظو  کی  مکح  هب  تسا و  تناید  هزوح  ظفاح  تقیقح  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تساج  نیا 

تحیـصن و ناونع  هب  هک  ناورم  خساپ  رد  دهدب و  وا  هب  تعیب  تسد  دـنک و  اضما  ار  وا  تفالخ  دوش  یمن  رـضاح  دـنک ،  عافد  نیملـسم  و 
دیزی لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  دیوگ :  یم  دناوخ  یم  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  وا  یهاوخریخ 

(429  ) دناوخ شا  هحتاف  هشیمه  يارب  درک و  عادو  مالسا  اب  دیاب  دشاب  نیملسم  رما  رادمامز  دیزی  هک  تسا  نینچ  رگا 
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هبیط هرجش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

مهارف يرهاظ  هبلغ  هلیسو  هک  تسناد  یم  ترـضح  نآ  دوخ  یلو  دوب ،  هللا  الا  هلاال  هبیط  هرجـش  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق 
ماما هک  ارچ  دوب .  ساسا  ییاهن و  هجیتن  کی  يارب  دنزرف  نز و  هارمه  هب  نت  راهچ  داتشه و  اب  ترـضح  نآ  تکرح  ور  نیا  زا  دوش .  یمن 
نوخ اب  ار  نآ  هدرک و  سرغ  رگج  نوخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـیبنالا  متاـخ  شراوگرزب  دـج  هک  ار  هللا  ـالا  هلا  ـال  هبیط  هرجـش  دـید  یم 

 ، دیامن يرادـهگن  نآ  زا  هک  درپس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  ینابغاب  تسد  هب  هدومن و  يرایبآ  نینح  دـحا و  ردـب و  يادـهش 
هرجـش يرایبآ  زا  وا  تسد  ندومن  هاتوک  شتآ و  لتق و  ریـشمش و  هب  دـیدهت  يدـعت و  ملظ و  اب  اناد  نابغاب  ندومن  جراخ  هطـساو  هب  یلو 

تفر .  یم  يدوبان  هب  ور  توبن  دیحوت و  غاب  ناینب  هبیط ، 
نابغاب تسد  هب  یلک  هب  غاب  مامز  هک  نآ  ات  یتقیقح ،  لماک  تیوقت  هن  یلو  دـش ،  یم  یتیوقت  یلـصا  ناـبغاب  هجوت  هب  یهاـگ  هک  نآ  ولو 

 . دندش روما  رادـمامز  دـش و  زاب  هیما  ینب  تسد  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ  تفالخ  نامز  زا  داتفا .  هیما )  ینب  ینعی   ) جوجل دونع  لوهج 
تفگ :  دنلب  يادص  اب  دندروآ ،  سلجم  هب  دنتفرگ  ار  شتسد  دوب ،  هدش  انیبان  عقوم  نآ  رد  هک  نیعل  نایفسوبا 

دنناـم ار  تفـالخ  دیـشوکب و  هیما ،  ینب  يا  تسین .  راـک  رد  یخزود  تشهب و  اریز  دـیهد ،  تسد  هب  تسد  ار  تفـالخ  ناـیاپ  یب  تلود 
هتـسویپ دـندروخ ) یم  مسق  نآ  هب  هشیمه  هک  تساه  تب  دارم   ) نآ هب  مروخ  یم  مسق  هک  يزیچ  نآ  هب  دـنگوس  دـیروآ .  گنچ  هب  يوگ 

دیناسرب .  ثرا  هب  دوخ  دالوا  هب  ات  دیشاب  نآ  نابهگن  مه  امش  ما ،  هدوب  امش  يارب  یهاشداپ  تنطلس و  وچمه  قیاش  بلاط و 
روهظ زا  عنام  ددرک و  هاتوک  غاب  رد  فرـصت  زا  یلک  هب  ار  یقیقح  يونعم و  نابغاب  تسد  دندومن و  دودـسم  ار  اه  هار  مامت  اوسر  موق  نآ 

یلک هب  هللاالا  هلاال  هبیط  هرجـش  دوب  کیدزن  دیلپ  دیزی  تفالخ  هرود  رد  ات  دراذگ  فعـض  هب  ور  هبیط  هرجـش  مک  مک  دـندش .  تایح  بآ 
ددرگ .  وحم  نید  تقیقح  دورب و  نایم  زا  ادخ  مان  دوش و  کشخ 

یلک هب  الا  و  دـیآرب ،  جالع  ماقم  رد  دـیاب  يروف  هدرک ،  يور  شغاب  هب  تافآ  فرط  ره  زا  دـیمهف  یتقو  یملاع  ناـبغاب  ره  تسا  یهیدـب 
تفر .  دهاوخ  نایم  زا  شغاب  تارمث 

هک دش  هجوتم  دش ،  هدرپس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  نید  ملاع  نابغاب  هب  تلاسر  دیحوت و  غاب  ینابغاب  هک  مه  عقوم  نآ  رد 
هبیط هرجـش  دـنراد  دـصق  هکلب  دوش .  کشخ  دـیحوت  تخرد  تسا  کیدزن  هک  هدـیناسر  ییاج  هب  ار  راک  هیما  ینب  داحلا  دانع و  جاـجل و 
هبیط هرجـش  تیوقت  تلاسر و  غاب  يرایبآ  يارب  طقف  طقف و  تشارفارب .  یگنادرم  تماق  دنزادنیب .  رود  دننکرب و  هشیر  زا  ار  هللا  هلاال ز ال 

يرثا یلومعم  ياه  بآ  رگید  هدرک و  رثا  تخرد  هشیر  هب  یبآ  یب  تسناد  یم  یبوخ  هب  یلو  درک ،  تکرح  البرک  يوس  هب  هللا  ـالا  هلاـال 
هدش توق  یب  یلک  هب  یتخرد  دندید  دنمـشناد  نابغاب  یتقو  تسا  مسر  يزرواشک  رد  هک  نانچ  دـنراد .  يوق  تیوقت  هب  جایتحا  درادـن و 

تسوپ و اب  حـبذ و  تخرد  نآ  رانک  ار  يراد  ناج  دوجوم  ای  يدنفـسوگ  ینعی  دـننک ،  یم  جالع  ینابرق  اـب  ار  وا  دراد  مزـال  يوق  تیوقت 
(430  . ) دریگب تردق  توق و  ون  زا  تخرد  ات  دننک  یم  نفد  تخرد  ياپ  رد  نوخ  تشوگ و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تضهن  جیاتن  راثآ و 

ناگدـنیآ و يارب  تسا  یتربع  سرد  تسین و  یندـش  ماـمت  نآ  ياـیازم  دومن ،  اـپ  رب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  یتضهن  جـیاتن  راـثآ و 
دوخ ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادیس  تعیرـش  يایحا  رد  نید و  هار  رد  هک  اهنآ  رب  ناگتـشذگ ،  ناج  زا  رب  تسا  یتضهن  قشمرس 

نادنمقالع دای  هب  نامز  رورم  اب  ار  هیما  ینب  ياه  متـس  ملظ و  هک  دننآ  رکف  رد  و  دنهد .  یم  ینابرق  ار  دوخ  ياه  سفن  دـننک و  یم  راثن  ار 
هنهک و نامز  تشذگ  اب  دنا ،  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخ  قح  رد  هثیبخ  هرجـش  نآ  هک  یتایانج  دـنروایب و  نآرق  مالـسا و 
هچ ییرورپ  ییایح و  یب  مامت  اب  هیمیت  نبا  هک  دش  هراشا  هتشذگ  رد  هک  نانچ  دنیامن ،  راکنا  دنناوتن  نارود  ناراکتیانج  ددرگن و  شومارف 
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دننیمک رد  نامز  ره  رد  اه  هیمیت  نبا  دیامن .  راکنا  هتساوخ  تسا  باتفآ  لثم  هک  ار  يراک  روطچ  هدروآ و  ملق  هب  يا  هناراکتیانج  تاملک 
دنهدب .  رارق  ناشدوخ  بیذاکا  فده  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نارادفرط  دنهاوخ  یم  نارود  ره  رد  و 

هب رهاظت  رد  هک  ترـضح  نآ  نیعبرا  زور  تساـهنآ  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  راوگوس  اـهزور  یماـمت  رد  هعیـش  اذـل 
زا ار  نیعبرا  ترایز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تساج  نیا  زا  دننکب و  دیابن  هدرکن و  یهاتوک  يرادازع  متام و  هماقا  ترایز و 
نآ فدـه  رد  تکرـش  زا  دوش و  شومارف  ینیـسح  تضهن  راثآ  دراذـگن  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نموم  نوچ  دـنا ،  هدرمـش  نامیا  میالع 

نیـسح ماما  هب  دـندمآ و  شبنج  هب  قارع  ( 432  ) نایعیش دش ،  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نوچ  (431  . ) دزرون یهاتوک  ترـضح 
يدقع نامیپ و  ( 433  ) هیواعم ام و  نایم  دومرف :  درک و  عانتما  وا  اما  ترـضح .  نآ  اب  تعیب  هیواـعم و  علخ  رد  دنتـشون  هماـن  مالـسلا  هیلع 

لاس بجر  هام  همین  رد  هیواعم  تسیرگن .  دیاب  راک  نیا  رد  دریمب  هیواعم  نوچ  دیآرـس و  نآ  تدـم  ات  دـشابن  اور  نآ  نتـسکش  هک  تسا 
هب هیواعم  گرم  زا  سپ  سیق  نب  كاحض  ( 434  . ) دوب ناروح  رد  شردپ  گرم  تقو  دـیزی  دـش .  لصاو  منهج  هب  قشمد  رد  يرجه   60

ار اه  هنتف  دنوادخ  دوب .  برع  هانپ  هیواعم  تفگ :  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  تفرگ ،  تسد  هب  ار  هیواعم  نفک  تفر و  ربنم 
کنیا (435  . ) دوشگ وا  تسد  هب  ار  اهرهش  داد و  ییاورنامرف  ناگدنب  ار  وا  دوب .  یگرزب  ینابیتشپ  برع  يارب  وا  درب و  نیب  زا  وا  هلیسو  هب 

رد خزرب  زا  سپ  ات  میراذـگاو  شلامعا  هب  ار  وا  مینک و  روگ  رد  میچیپب و  نآ  رد  ار  وا  هک  تسوا  نفک  نیا  تفر و  ناـهج  نیا  زا  هیواـعم 
رد ار  وا  درازگ و  زامن  يو  رب  كاحض  سپس  دیایب .  دنک  عییشت  ار  وا  دراد  لیم  سکره  دنیبب .  ار  شیاهراک  هجیتن  ددرگ و  رضاح  تمایق 

رصق رد  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  دیکات  داد و  عالطا  دیزی  هب  ار  نایرج  صوصخم  کیپ  طسوت  هلصافالب  و  دندرک ،  نفد  ریغصلا  باب  هربقم 
(436  . ) دریگ تعیب  اددجم  مدرم  زا  دوش و  رضاح  تفالخ 

زا سپ  دندرک .  لابقتـسا  يو  زا  یهورگ  اب  كاحـض  دیناسر  قشمد  هب  ار  دوخ  زور  هس  زا  دعب  دش و  نوریب  ناروح  زا  عالطا  زا  سپ  دیزی 
دجسم رد  دش و  رهش  لخاد  نآ  زا  سپ  درازگ و  زامن  شردپ  ربق  رب  وا  درب و  شردپ  ربق  يالاب  ار  وا  كاحض  دندیسر  رگیدمه  هب  هک  نآ 

تفگ :  تفرگ و  رارق  ربنم  رب  عماج 
زا رتهب و  نیشناج  زا  هیواعم  دناوخارف .  دوخ  يوس  هب  سپـس  درک و  ناسحا  يو  رب  دنوادخ  دوب ،  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  هیواعم  مدرم ،  يا 
يو زا  راـگدرورپ  رگا  تسا .  رتاـناد  نآ  رارـسا  هب  دـنوادخ  اریز  میوگ ،  یمن  نخـس  وا  رادرک  لاـمعا و  زا  نم  دوب .  رت  نییاـپ  شنیقباـس 

زا دعب  کنیا  نم  هدش ،  بکترم  يو  هک  تسا  یناهانگ  ببـس  هب  دنک ،  تبوقع  ار  وا  رگا  هتـشذگ و  رد  يو  زا  دوخ  تمحر  اب  درذـگرد 
شدح زا  دهاوخب  یسک  رگا  نکیلو  مشاب  یسک  بیقعت  رد  منک و  داجیا  هثداح  مرادن  رظن  رد  نونکا  نم  ما .  هتـسشن  تفالخ  ماقم  هب  يو 

مهاوخن ارجا  ار  همانرب  نیا  نم  نکیلو  تشاد  یماو  گنج  هب  ایرد  رد  ار  امـش  هیواعم  مردپ  تفریذـپ .  مهاوخن  يرذـع  وا  زا  دـنک  زواجت 
مردـپ درک .  مهاوخن  ار  راک  نیا  نم  درک و  یم  گنج  نایمور  اب  ناتـسبات  رد  مردـپ  داتـسرف .  مهاوخن  ییاـیرد  گـنج  هب  ار  امـش  درک و 

(437  ) منک یم  تخادرپ  اجکی  نم  نکیلو  تخادرپ  یم  تمسق  هس  رد  ار  امش  قوقح 
دنیامن .  رازآ  تیذا و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  ات  دهدب  شنید  یب  نازابرس  هب  دایز  قوقح  دیاب  وا  يرآ ، 

درک  میسقت  نتفرگ  تعیب  يارب  يدایز  ياه  لوپ  دیزی 
دنچ دش و  رضاح  سلجم  رد  یلولـس  ماهم  نب  هللادبع  هک  هاگ  نآ  ات  تفگن  تیلـست  ار  وا  دادن و  یخـساپ  دیزی  هب  نارـضاح  زا  سک  چیه 
تفگ :  درک و  مالس  يو  رب  نینموملا  ریما  ناونع  هب  فیقث  نادرم  زا  یکی  دندمآ .  نخس  هب  مدرم  سپس  و  تفگ :  دیزی  تیلست  رد  تیب 

یگرزب ياطع  نیا  اب  ار  دنوادخ  نک و  ربص  تبیـصم  رد  يا .  هدیـسر  زیچ  همه  هب  کنیا  يداد  تسد  زا  ار  ردپ  نیرتهب  رگا  وت  دیزی !  يا 
یگرزب بصنم  هب  وت  دننام  سک  چیه  هک  روط  نامه  تسین ،  هدز  تبیصم  وت  دننام  سک  چیه  هتبلا  شاب .  رازگـساپس  درک  وت  بیـصن  هک 

دنتفگ .  تینهت  تیلست و  ار  يو  دندروآ و  ور  وا  فرط  هب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  تسا .  هدیسرن 
گنج رد  هک  ار  ییاهریشمش  نامه  دیربب ،  دوخ  اب  ار  ام  دیراد  لیم  اجره  دندروآرب :  دایرف  دندوب  هدرک  عامتجا  دجسم  رد  هک  ماش  مدرم 
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 . درک میسقت  اه  نآ  نیب  يدایز  ياه  لوپ  درک و  يرازگساپس  نانآ  زا  دیزی  تسا .  هدامآ  نونکا  مه  میدرب  راک  هب  نیفص  رد  قارع  لها  اب 
(438)

دهاوخ یم  تعیب  دیزی 

نیا هب  يا  همان  دوب ،  هنیدم  مکاح  هیواعم  فرط  زا  هک  نایفس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  هب  دش ،  ردپ  نیشناج  دوخ  ردپ  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی 
تشون :  نومضم 

نم تعیب  زا  رگا  ریگب ،  تعیب  نم  يارب  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  ریبز و  نب  هللادـبع  ورمع  نب  هللادـبع  نیـسحلا و  هللادـبع  وبا  زا  دـیلو !  يا 
تسرفب .  نم  يارب  نزب و  ار  اهنآ  ندرگ  دندومن  یچیپرس 

هدشن رادربخ  هیواعم  گرم  زا  نانآ  ات  تفگ  ناورم  ( 439  . ) درک تروشم  وا  اب  هیـضق  نیا  رد  دیبلط و  ار  ناورم  دیلو  دسر .  دیلو  هب  همان 
ناسرب .  لتق  هب  دندرکن  تعیب  مادک  ره  ریگب و  تعیب  دیزی  يارب  هتساوخ و  ار  نانآ  دنا 

هیلع نیـسح  ماما  دـندوب ،  عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاـگمارآ  راـنک  رد  تقو  نآ  رد  ناـنآ  داتـسرف .  روماـم  بش  همین  دـیلو 
تسا .  تعیب  يارب  شتوعد  دیلو  تسا و  هدش  كاله  هیواعم  دومرف :  ریبز  نبا  هب  دوب  هاگآ  بیغ  ملع  قیرط  هب  نایرج  زا  نوچ  مالسلا 

ریبز نبا  تسا .  هدش  هنوراو  مه  شربنم  هداد و  يور  يزوس  شتآ  هیواعم  هناخ  رد  مدید  باوخ  رد  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نکمم ورن ،  دیلو  شیپ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  يو  دنک ،  تاقالم  دیلو  اب  دراد  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـیمهف 

 . دناسرب همدص  وا  هب  دناوت  یمن  دیلو  هک  دنامهف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما  دروآرد ،  ياپ  زا  ار  امش  ناهگان  وا  تسا 

دیلو اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

لزنم فرط  هب  نآ  زا  دعب  و  دنـشوپب ،  یگنج  حالـس  دومرف  نانآ  هب  دیبلط و  ار  مشاه  ینب  نایلاوم و  زا  رفن  یـس  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیس 
هیلع نیـسح  ماما  ( 440  . ) دـنوش دراو  دندینـش  ماما  زا  ییادـص  رگا  دـننامب ،  لزنم  نوریب  هک  داد  روتـسد  ناـنآ  هب  دـندومن  تکرح  دـیلو 

ترضح داد .  ترضح  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو  تسشن  مالسلا  هیلع  ماما  تسا .  دیلو  دزن  مه  ناورم  دید  دش .  لخاد  اهنآ  رب  مالـسلا 
نوعجار .  هیلا  انا  هللاانا و  دومرف :  عاجرتسا  هملک  مالسلا  هیلع 

هیلع ماما  دینک .  تعیب  دیزی  اب  دـیاب  تشذـگرد ،  هیواعم  تفگ :  دـیلو  دـش .  لدـبو  در  نانآ  نایم  ینانخـس  دـناوخ و  ار  دـیزی  همان  دـیلو 
توعد اهنآ  اب  مه  ار  ام  يدرک  توعد  رما  نیا  يارب  ار  مدرم  هک  یماگنه  دـنک .  یمن  تعیب  یناـهنپر  نم د  دـننام  یـسک  دومرف :  مالـسلا 

(441  . ) تفرگ مهاوخ  ار  دوخ  میمصت  تقو  نآ  رد  نک . 
ياه تبـسن  ماما  هب  هک  مومـسم  ياـه  ملق  نآ  دنکـشب  تفگ .  مهاوخ  ار  دوخ  میمـصت  دومرف :  منک ،  یم  تعیب  تفگن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رگا تفگ :  دـمآ و  شیپ  ناورم  ماگنه  نیا  رد  درکن .  اـفتکا  تاـنایب  نیمه  هب  دـیلو  تسا .  بارخ  ناـشاه  هفطن  اـعطق  دـنهد ،  یم  اوراـن 
رگا و  دـنک ،  تعیب  اـت  نک  سبح  ار  وا  نونکا  ینک .  یمن  ادـیپ  تسد  وا  هب  رگید  دور ،  نوریب  دـنکن و  تعیب  نوـکا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

بکترم یتـفگ و  غورد  وا ،  اـی  یـشک  یم  ارم  وت  ( 442  ) ءاقرز رـسپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نزب .  ندرگ  ار  وا  درک  عاـنتما 
يدش .  تیصعم 

مالسلا :  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاق 
(443  . . . ) متخ انب  هللا و  حتف  انب  هکئالملا  فلتخم  هلاسرلا و  ندعم  هوبنلا و  تیب  لها  انا 

دـیدرگ و حـتف  ام  تسد  هب  تفالخ  دـنهن .  یم  مدـق  ام  لزنم  رب  هکئالم  دـیحوت .  مچرپ  هدـنراد  لامک و  ملع و  زکرم  توبن و  لها  مییاـم 
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یصاعم عاونا  هب  هک  وا  اب  یسک  نم  لثم  قحان  هب  مدرم  هدنشک  راوخبارـش و  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  دسر و  یم  نایاپ  هب  ام  اب  مه  تماما 
ادخ يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش .  عورش  سلجم  نیمه  زا  ادخ  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داهج  دنک .  یمن  تعیب  تسا  لوغشم 

(444  . ) دور یم  اه  هزین  يالاب  شرس  دور و  یم  نینوخ  نادیم  هب  دراد  یم  رب  مدق 

شدج ربق  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

هیلع ادهـشلادیس  نارای  زا  یهورگ  ماگنه ،  نیا  رد  دش .  دنلب  سلجم  زا  دایرف  دمآ و  بضغ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  زا  دـیلو 
دنتـسکش و ار  نوعلم  دیلو  هناخ  رد  مالـسلا  امهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح  ماما  رادـملع  مشاه  ینب  رمق  یهدـنامرف  هب  مالـسلا 

(445  . ) دندرک جراخ  لزنم  زا  روز  اب  ار  وا  دنتفرگرب و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرب و  هلمح  نانآ  رب  نارغ  ریش  دننامه 
داهنـشیپ ناورم ،  يا  تفگ :  دیلو  دید .  یهاوخن  ار  وا  رگید  دنگوس  دـنوادخ  هب  يدرکن ،  هجوت  نم  نخـس  هب  وت  تفگ :  دـیلو  هب  ناورم 

رگا دـنگوس ،  ادـخ  هب  مشکب ؟  ار  وا  نم  درکن  تعیب  نیـسح  رگا  داد ،  مهاوـخ  تسد  زا  ار  دوـخ  نید  مهد  ماـجنا  ار  نآ  رگا  هک  يدرک 
تمحر رظن  يو  هب  زگره  دنوادخ  و  دش ،  دهاوخ  کبـس  نازیم  هفک  رد  شلامعا  تمایق  زور  دـنک  هدولآ  نیـسح  نوخ  هب  ار  دوخ  یـسک 

(446  . ) ددرگ یم  یکاندرد  باذع  راتفرگ  دومن و  دهاوخن  كاپ  ار  وا  درک و  دهاوخن 
هضرع شدج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش .  عطاس  ربق  زا  بش  نیا  رد  يرون  درک و  ترایز  ار  شدج  ربق  هنابش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ارم تما  هک  شاب  هاوگ  کنیا  یتشاذـگ .  تما  نایم  رد  ارم  هک  متـسه  وت  طبـس  نم  هللا ،  لوسر  ای  متـسه ،  همطاف  رتخد  دـنزرف  نم  درک : 
ات بش  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منک .  تاقالم  ار  وت  هک  هاگنآ  ات  نم  تیاکش  تسا  نیا  ندرکن  يرادهگن  نم  زا  دنتـشاذگ و  اهنت 

 . دینارذگ دوجس  عوکر و  اب  ار  دوخ  تاقوا  هراومه  درب و  رس  هب  شدج  ربق  رانک  رد  حبص 

دیشکب ار  هیواعم 

رد هک  دندرک  نامگ  دندیدن و  هنیدم  رد  ار  ترضح  دیلو  ناگداتسرف  دنروایب .  ربخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  داتـسرف  يدارفا  دیلو 
دشن .  ریگرد  يو  اب  هک  درک  يرازگساپس  ار  يادخ  دیلو  تسا .  هنیدم  جراخ 

اب هک  تسا  نیا  رد  نید  ایند و  ریخ  تفگ :  ناورم  دومن .  تحیـصن  ار  وا  درک و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناورم  حبـص  ماگنه 
تعیب دـیزی  اب  نم  رگا  نوعجار  هیلاانا  انا هللا و  دومرف :  درک و  يراج  نابز  رب  عاجرتسا  هملک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک !  تعیب  دـیزی 

دنا .  هدش  دیزی  دننام  يربهر  کی  يالتبم  مالسا  تلم  زورما  دناوخ .  ار  مالسا  هحتاف  دیاب  منک 
دیزی  لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  و 

دومرف :  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
(447  . ) نایفس یبا  لآ  یلع  همرحم  هفالخلا 

تسا :  هدومرف  زین  و 
(448  . ) هولتقاف يربنم  یلع  هیواعم  متیار  اذا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  يـالاب  ار  وا  هنیدـم  لـها  دـیناسرب  لـتق  هب  ار  وا  تسا ،  هتفر  نم  ربنم  يـالاب  هیواـعم  دـیدید  هاـگره 
دیماجنا لوط  هب  ناورم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يوگ  تفگ و  دنا .  هدش  قساف  دیزی  هب  التبم  کنیا  دندومن .  توکس  دندرک و  هدهاشم 

دش .  ادج  ترضح  زا  بضغ  اب  ناورم  و  ، 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمغیپ ربق  نیا  ادـنوادخ ،  دومرف :  دـناوخ و  زامن  تعکر  دـنچ  دـمآ .  شدـج  ربق  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مود ،  بش  رد 
يا تشاد :  هضرع  دومن و  ینالوط  زاین  زار و  دـنوادخ  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  بش  نآ  رد  متـسه .  تربمغیپ  رتخد  دـنزرف  مه  نم  تسوت و 
نم يارب  تسا  تلوسر  وت و  تیاضر  دروم  هچنآ  مهاوخ  یم  وت  زا  هدـیمرآ ،  ربق  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  ربق و  نیا  قح  هب  گرزب ،  يادـخ 

(449  . ) تسیرگ ترضح  سپس  ینک .  ردقم 
هنشت زا  داد و  ربخ  ینیـسح  يالبرک  تداهـش و  زا  شدج  هک  دید  باوخ  رد  درب .  شباوخ  تشاذگ و  ربق  يالابار  شرـس  حبـص  کیدزن 

دنتسه .  وت  تاقالم  قاتشم  همه  وت ،  ردارب  ردام و  ردپ و  ناج ،  نیسح  دومرف :  نیسح و  داد و  ربخ  اروشاع  زور  رد  ترضح  ندش 
دش و دایز  اهنآ  نزح  باوخ  نیا  لقن  زا  سپ  درک .  لقن  تیب  لها  يارب  ار  شیوخ  باوخ  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتخادرپ .  يراز  هیرگ و  هب 
(450  ) الیتق كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  قارعلا  یلا  جرخا 

هرونم هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  مود :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياه  ترفاسم 

هب يا  هراشا  میتسناد  مزـال  مینک  رکذ  همرکم  هکم  يوس  هب  هرونم  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ترفاـسم  هکنیا  زا  لـبق 
میشاب .  هتشاد  ترضح  نآ  رفس  نیا  زا  لبق  ياهترفاسم 

هیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  داتـسرف ،  اقیرفآ  هب  يرکـشل  هباحـص  تروشم  اب  ناـمثع  هک  يرجه  لاس 26  رد  دـسیون :  یم  نودـلخ  نبا 
مه عفان  نب  هبتع  دنتفر .  اقیرفآ  هب  حرس  یبا  نب  هللادبع  یهدنامرف  هب  هک  دندوب  هاپـس  نآ  رد  هریغ  ریبز و  نب  هللادبع  سابع و  نبا  مالـسلا و 

 . دنتفر اقیرفآ  هب  سلبارط  قیرط  زا  اهنآ  تسویپ  اهنآ  هب  هقرب  رد 

ناتسربط رفس 

باحصا زا  درک و  هلمح  ناتسربط  هب  هفوک  لماع  صاع  نب  دعـس  يرجه  لاس 30  رد  دنـسیون :  یم  نودلخ  نبا  يربط و  ریرج  نب  دمحم 
نب هفیذح  رمع و  نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هیلع نیسح  ماما  دنتشگرب .  هدرک  حلص  دنتفر و  رزخ  يایرد  رانک  و  ناگرگ )   ) ناجرج و  ناغماد )   ) سموق رد  هک  دندوب .  وا  هارمه  نامی 

 . البرک هب  رفس  نآ  زا  سپ  هیواعم و  نامز  رد  رگید  ردپ ،  تفالخ  مایا  رد  یکی  هدرک ،  رفس  سکع  هب  هفوک و  هب  هنیدم  زا  راب  هس  مالسلا 
(451)

تفر .  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرک و  هلمح  هینطنطسق  هب  نیملسم  يرجه  لاس 49  رد  دسیون :  یم  ریثک  نبا 
دندرب .  فیرشت  مارحلا  تیب  هب  هرونم  هنیدم  زا  جح  کسانم  ماجنا  تهج  هدایپ  ياپ  اب  هبترم  ترضح 25  نآ 

هیفنح .  دمحم  هیرظن  هیفنح و  دمحم  شرادرب  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يوگتفگ 
 ، ردارب يا  تفگ :  دش و  ترـضح  تمدخ  بایفرـش  دوش .  جراخ  هنیدم  زا  دراد  دصق  ترـضح  هک  دش  هاگآ  هللا  همحر  هیفنح  نب  دمحم 

دیزی تعیب  زا  منک ،  غیرد  وت  زا  ار  دوخ  تحیصن  هک  متسین  یـسک  نم  يرت و  بوبحم  نم  دزن  سک  همه  زا  ینم و  دزن  قلخ  نیرتزیزع  وت 
داد .  رارق  تشهب  لها  تاداس  زا  هداد و  فرش  نم  رب  ار  وت  گرزب  يادخ  نک .  يراددوخ  یناوت  یم  هک  يدح  نآ  ات 

وت اب  هکم  لها  نامب و  اج  نامه  رد  ورب و  هکم  هب  تفگ :  هیفنح  نب  دمحم  منک ؟  رفس  اجک  هب  سپ  ردارب  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نآ رگا  دنراد .  میمـص  ياه  مزع  میحر و  ياه  لد  دنا و  وت  دج  ردپ و  نایعیـش  رهـش  نآ  لها  هک  وش  نمی  دالب  هجوتم  دندومن  ییافو  یب 
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اجک هب  مدرم  راک  تبقاع  ینیبب  اـت  ( 452  ) ربب هانپ  يرهـش  هب  يرهـش  زا  ای  وش  ياه  نابایب  اه و  هوک  فرط  هب  دـندومن ،  ییاـفو  یب  مه  اـه 
دیامرف .  مکح  قساف  هورگ  نیا  ام و  نیب  ام  دنوادخ  يدرک ،  ینابرهم  نم  هرابرد  ردارب !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  دوش .  یم  یهتنم 
نیـسح ماما  درک .  هیرگ  مه  مولظم  ماـما  نآ  و  ( 453  ) تسیرگ رایـسب  درک و  عطق  ار  نخـس  هیفنح  نب  دمحم  تایاور ،  یـضعب  ساسا  رب 

رد منک و  یمن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  مشاب  هتـشادن  مه  یتلزنم  هانپ و  چیه  ایند  رد  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  ردارب ،  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
درپس .  مهاوخ  ناج  دوخ  هدیا  فده و  هار 

هیفنح  دمحم  هب  تیصو 
مزاع کنیا  نم  ( 454  . ) یتفگ هک  یباوص  نانخس  اه و  تحیـصن  نیا  اب  دهد  ریخ  يازج  وت  هب  دنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دننک یم  یهارمه  ارم  رفس  نیا  رد  نایعیش  زا  یهورگ  مردارب و  نادنزرف  نارهاوخ و  ما .  هدومن  ایهم  رفس  نیا  يارب  ار  دوخ  متـسه و  هکم 

وا هب  سپـس  یـشاب .  علطم  اج  نیا  لاوحا  عاضوا و  زا  ات  یـشاب  هنیدم  رد  یناوت  یم  وت  اما  مینک ،  یم  تکرح  دوصقم  کی  يارب  همه  ام  . 
درک :  تیصو  نینچ  نیا 

میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب 
يادخ زج  يدوبعم  چیه  دهد  یم  یهاوگ  نیسح  هک  هیفنح  نبا  هب  فورعم  دمحم  شردارب  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  درک  تیـصو 

قح و بناج  زا  تسا  هدروآ  ار  قح  نید  تسوا و  هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآ  تسین و  یکیرـش  زاین و  ار  وا  هک  هناگی 
جورخ نم  دنروبق .  رد  هک  ار  یناسک  دنازیگنا  یم  رب  دـنوادخ  تسین  نآ  رد  یکـش  تسا ،  یندـمآ  تمایق  و  تسا .  قح  خزود  تشهب و 

هب رما  مهاوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مدج  نید  حالصا  يارب  مدش  جراخ  هکلب  ملظ ،  داسف و  يارب  هن  ربک و  راهظا  حیرفت و  يارب  مدرکن 
(455  . ) منک راتفر  مالسلا  هیلع  بلاط  یبانب  یلع  مردپ  دج و  تریس  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

مکح قح  هب  موق  نیا  نم و  نایم  ادخ  ات  منک  یم  ربص  دنک  در  ارم  سکره  قح و  هب  تسا  رتراوزـس  دنوادخ  دـنک  لوبق  ارم  سک  ره  سپ 
ردارب .  يا  وت  هب  تسا  نم  تیصو  نیا  تسا .  ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  و  دنک ، 

(456  . ) بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ،  الا  یقیفوت  ام  و 
(457  . ) تفر نوریب  هنیدم  زا  بش  فصن  داد و  دمحم  شردارب  هب  درک و  رهم  دیچیپب و  ار  هتشون  هاگ  نآ 

مشاه  ینب  نانز  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 
مشاه ینب  نانز  دور و  نوریب  هنیدم  زا  دومن  هدارا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا 

زاب هنیدم  هب  نتفر  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دندومن ،  هیرگ  هلان و  دندمآ ،  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دـنتفای ،  عالطا  ترـضح  جورخ  زا 
ینب نانز  دینکن :  دـنلب  ار  دوخ  هلان  هک  داد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  اهنآ  ترـضح  دومن .  تکاس  هیرگ  زا  ار  اهنآ  ترـضح  هک  نیا  ات  دـنراد . 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  دننام  ام  يارب  زورما  میراذگب ؟  زور  هچ  يارب  ار  يراز  هیرگ و  ام  سپ  دنتـشاد  هضرع  مشاه 
گرم ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  و  دنتفر ،  ایند  زا  مالـسلا  امهیلع  هیقر  موثلک و  ما  بنیز و  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ و 

یهدن .  رارق 
 : تفگ درک و  هلان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  همع  زا  یکی  دنا .  هتفرگ  رارق  اهربق  رد  هک  یناکین  لد  هویم  يا  داب  وت  يادـف  هب  ام  ناج 

(458  : ) تفگ یم  هک  مدینش  یفتاه  زا  لاحلا  نم ،  هدید  رون  يا 
مشاه لآ  نم  فطلا  لیتق  نا  و 

تلذف  شیرق  نم  اباقر  لذا 
ماجنا دیاب  هک  تسا  يراک  دراد و  یگتسب  ادخ  ردق  اضق و  هب  وا  راک  هک  دنامهف  وا  هب  داد و  يرادلد  ار  دوخ  همع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دریذپ . 
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ادهشلادیس نوچ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارگید  قودص و  خیش  ربتعم  دنـس  هب  نویعلا  الج  رد  هر )   ) یـسلجم همالع 
نآ هار  رس  رب  یتشهب  ياهبسا  رب  تسد  رد  هزین  هبراحم و  ياه  تمالع  اب  ناگتشرف  زا  رایـسب  ياه  جوف  دمآ ،  نوریب  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع 
رد ار  وت  دج  گرزب  يادخ  دوخ ،  ردارب  ردپ و  دج و  زا  دعب  قیالخ  عیمج  رب  ادخ  تجح  يا  دنتفگ :  دندرک و  مالـس  دندمآ و  ترـضح 

يادخ هک  دشاب  ییاج  نآ  رد  امش  نم و  هاگ  هدعو  دومرف :  ترضح  تسا .  هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک ،  يرای  ام  اب  هعفد  دنچ 
تسالبرک .  نآ  و  تسا .  هدومرف  ررقم  نم  يارب  گرزب 

مینک تعاطا  ار  وت  ام  هک  امرفب  یهاوخ  هک  یمکح  ره  ادخ ،  تجح  يا  دنتفگ :  ناگتشرف  دییآ .  نم  دزن  مدیسر  هفیرش  هعقب  نآ  هب  نوچ 
دنناوت یمن  نم  هب  يررض  نانیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  مییامن .  یم  وت  زا  ررـض  عفد  میاوت و  هارمه  ام  یـسرت  یم  ینمـشد  زا  رگا  و 

مسرب .  دوخ  تداهش  لحم  هب  ات  دنناسرب 
زا ام  راوگرزب !  دیس و  يا  دنتفگ :  دندمآ  ترضح  نآ  رضحم  هب  یتقو  هدش  رهاظ  ناملـسم  ناینج  زا  يرامـش  یب  جاوفا  هعقاو  نیا  زا  سپ 

مامت ییامرفب  هزاجا  رگاو  مینک ،  تعاطا  ار  وت  ام  ات  امرفب  ام  هب  دوخ  نانمـشد  ناراـی و  باـب  رد  یهاوخ  هچ  نآ  مییوت ،  ناراـی  ناـیعیش و 
یشاب .  دوخ  ياج  رد  وت  مینک و  كاله  تعاس  نیمه  رد  ار  وت  نانمشد 

هدیشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  دیا :  هدناوخن  ار  هیآ  نیا  رگم  دومرف :  درک و  اعد  اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح 
(459)

(460  ) مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  تسا :  هدومرف  زین  و 
دوب هدش  هتـشون  ندش  هتـشک  ناشیارب  هک  اهنآ  دندمآ  یم  نوریب  هتبلا  ناتدوخ  ياه  هناخ  رد  دیدوب  یم  رگا  هک  وگب  ناقفانم  هب  دمحم  يا 

ناشیا .  تحارتسا  ندش و  هتشک  لحم  فرط  هب 
نآ گرزب  يادـخ  دوش ؟  نکاس  البرک  رد  نم  ربق  رد  یـسک  هچ  و  دـنوش ،  شیامزآ  هچ  هب  نیگنن  قلخ  نیا  منامب  دوخ  ياج  رد  نم  رگا 
نم دزن  ترخآ .  ایند و  رد  دشاب  اهنآ  هاگ  ناما  ات  تسا  هداد  رارق  نایعیـش  هانپ  و  تسا ،  هدـیزگرب  ضرالا  وحد  زور  رد  نم  يارب  ار  نیمز 

 ، ادخ بیبح  يا  دنتفگ :  ناینج  سپ  دنربب .  دیلپ  دیزی  يارب  ارم  رـس  دـش و  مهاوخ  دیهـش  نم  زور  نآ  رخآ  رد  هک  اروشاع  زور  رد  دـییآ 
وت هب  هک  نآ  زا  لبق  ار  وت  نانمـشد  مامت  میتشک  یم  هنیآ  ره  تسین ،  زیاج  وت  تفلاخم  و  تسا ،  بجاو  وت  رما  تعاـطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا 

دنسرب . 
 . منک مامت  قلخ  رب  ار  ادخ  تجح  مهاوخ  یم  نکیلو  تسامش .  تردق  زا  هدایز  ناشیا  رب  ام  تردق  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  ترـضح 

(461)
ار تسا  نوعرف  مالـسلا و  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ناتـساد  رگنایامن  هک  هیآ  نیا  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز 

درک :  توالت 
(462  ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف 

 . تشادـن یـسوم  ترـضح  هک  نانچ  درادـن  يرهاظ  کـمک  دور  یم  هک  یهار  نیا  رد  ترـضح  هک  نیا  هب  هراـشا  هیآ  نیا  ندـناوخ  زاـب 
هنیدم زا  يرجه  لاس 60  بجر  مالسلا 27  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  ( 463  . ) دور یم  هفوک  يوس  هب  يدـیماان  سای و  تلاح  هب  ترـضح 

 . تسا هدوب  هبیط 

همرکم هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  موس :  لصف 

هکم رد  ماما 
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نادـنزرف و درک و  تکرح  هکم  فرط  هب  هدـنام  بجر  رخآ  هـب  زور  ود  ( 464  ) هبنش کی  بش  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ 
دـش هکم  دراو  نابعـش  هام  موس  هعمج  بش  و  درب ،  هارمه  دوخ  اب  ار  هیفنح -  نب  دمحم  زج  دوخ -  تیب  لها  نارهاوخ و  ناگداز و  ردارب 

(466  : ) دناوخ ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  ( 465)
(467  ) لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  اقلت  هجوت  امل  و 

هکم رد  ماما  تماقا 

زامن هبعک  کیدزن  دوب و  هکم  رد  مه  ریبز  نبا  دـندمآ و  یم  وا  دزن  هتـسویپ  دـندوب  هکم  رد  هک  رگید  دـالب  مدرم  نارازگ و  هرمع  مدرم و 
هب رابکی  زور  ره  هکلب  اهزور  رثکا  رد  تفر .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  مه  وا  مدرم  ریاس  نایم  رد  و  درک ،  یم  فاوط  درازگ و  یم 
ات تسناد  یم  هک  نیا  يارب  دش ،  یم  مامت  نارگ  ریبز  نبا  يارب  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوجو  اما  تفر .  یم  ترـضح  تمدـخ 

(468  . ) درک دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یسک  تسا ،  هکم  رد  ترضح  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياه  همان 

هب ود  ره  هک  نیا  ریبز و  نبا  ربخ  تسا .  هدرک  عانتما  دیزی  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دندینش  دنتفگ و  یم  رایسب  نخـس  دیزی  هرابرد 
هیلع نیـسح  دش و  كاله  هیواعم  كاله  دندش و  عمج  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  نایعیـش  دندینـش .  مه  ار  دنا  هتفر  هکم 
داهج وا  نمشد  اب  دینک و  یم  يرای  ار  وا  دیناوت  یم  رگا  دیتسه ،  وا  ردپ  هعیش  وا و  هعیش  امـش  تفر  هکم  هب  دز و  زابرـس  تعیب  زا  مالـسلا 

دیهدن .  بیرف  ار  وا  دییامن ،  یتسس  ناتراک  رد  دیسرت  یم  رگا  و  دیهد ،  یهگآ  ار  وا  و  دیسیونب ،  وا  هب  دییامن ، 
(469  . ) دنتشون همان  اهنآ  و  دیسیونب ،  دنتفگ :  همه 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نانموم زا  يو  نایعیش  رهاظم و  نب  بیبح  دادش و  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیسم  درص و  نب  نامیلس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب 

يوس هب  میرادن ،  اوشیپ  ماما و  تقو  نیا  رد  هللا ،  لوسر  نبا  ای  دنداد .  شرازگ  ار  هیواعم  تکاله  مکیلع .  مالس  هفوک .  لها  ناناملسم  و 
ار وا  ام  اما  هتـسناد ،  تعامج  ریما  ار  دوخ  هتـسشن  یتخبدب  تلذ و  تیاهن  رد  هرامالا  رـصق  رد  هفوک  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  نک .  هجوت  ام 

مالسلاو .  دوش .  قحلم  ماش  لها  هبات  مینک  یم  نوریب  هفوک  ار  وا  ییآ  یم  ام  يوس  هب  وت  هک  دسر  ام  هب  ربخ  رگا  میناد .  یمن  ریما 
باتـش و هب  مه  اهنآ  دنداتـسرف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عمـسم  نب  هللادبع  طسوت  ار  همان  نآ  سپ 

(470  . ) دندناسر میظع  ماما  تمدخ  هب  ار  اه  همان  دنتفر و  هکم  هب  هلجع 

دش هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  رازه  هدزاود 

هتسد يدارفنا و  هفوک  مدرم  دیسر .  یم  ناشیا  هب  یپایپ  هفوک  لها  ياه  همان  تشاد ،  تماقا  هکم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
نامعن اب  نانآ  هک  دندش  رکذتم  دوخ  ياه  همان  رد  هفوک  لها  دوش ،  امرف  فیرـشت  هفوک  هب  هک  دندرک  یم  توعد  ترـضح  نآ  زا  یعمج 

(471  . ) دنور یمن  نوریب  زامن  يارب  وا  اب  دیع  رد  دننک و  یمن  تکرش  تعامج  هعمج و  رد  دنرادن و  یطابترا  هفوک  یلاو  ریشب  نب 
همه رد  دیدرگ .  غلاب  رازه  هدزاود  هب  اه  همان  عومجم  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  همان  دصـشش  زور  کی  رد  یتح  دش و  دایز  رایـسب  اه  همان 

و دندرک ،  یم  توعد  ار  ترـضح  نآ  اه  همان  نیا  نوچ  داد ،  یمن  ار  اه  همان  خساپ  وا  و  دندرک ،  یم  توعد  ار  ترـضح  نآ  اه  همان  نیا 
 ، یعبر نب  ثبـش  زا  دیـسر ،  بانج  نآ  يارب  هک  همان  نیرخآ  تسناد .  یم  ار  هفوک  مدرم  ییافو  یب  نوچ  داد ،  یمن  ار  اه  هماـن  خـساپ  وا 
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دوب .  ( 472  ) یمیت ورمع  نب  دمحم  و  جاجح ،  نب  ورمع  سیق ،  نب  هرزع  ثراح ،  نب  دیزی  رجبا ،  نب  زاجح 
ام يوس  هب  دوخ  ندمآرد  دنرادن ،  یـشک  هب  وت  زج  دنتـسه ،  وت  راظتنا  رد  هفوک  مدرم  هک  دندوب ،  هتـشون  دوخ  ياه  همان  رد  تعیمج  نیا 

گرب رپ  اه  تخرد  زبسرـس و  اه  تشد  هدیـسر و  اه  هویم  مرخ و  زبس و  اه  غاب  کـنیا  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  نک ،  باتـش  رتشیب  هچره 
تسا ،  هدیدرگ 

(473  . ) دنتسه هدامآ  گنج  يارب  ایهم  نایرکشل  اج  نیا  رد  امرف و  هجنر  مدق  يراد  لیم  هاگره 

هفوک مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  خساپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ناگداتسرف نیرخآ  اه  نآ  و  دندروآ ،  ار  امش  ياه  همان  دیعـس  یناه و  دعب ،  اما  ( 474  : ) نانموم ناناملسم و  هورگ  هب  یلع  نب  نیـسح  زا 

ببس هب  ادخ  دیاش  ایب ،  ام  يوس  میرادن ،  یناما  هک  تسا  نیا  امـش  همه  راتفگ  دیدوب .  هدرک  نایب  هک  ار  هچنآ  همه  متـسناد  دندوب و  امش 
دنک .  عمج  قح  تیاده  رب  ار  ام  وت 

امش يار  لاح و  هک  مدرک  رما  ار  وا  مداتسرف و  امش  يوس  هب  تسا  نم  هقث  نم  نادناخ  رد  هک  میومع  رـسپ  ردارب و  ار  لیقع  نب  ملـسم  نم 
دنتفگ ناگداتسرف  هک  تسا  نانچ  امش  تروشم  يار و  لضف و  لها  نادنمدرخ و  يار  هک  تشون  نم  يارب  رگا  سپ  دسیونب .  نم  يارب  ار 

هللا .  ءاشنا  میآ  یم  امش  دزن  يدوز  هب  مدناوخ ،  امش  ياه  همان  رد  و 
دـشاب و داقنم  ار  قح  نید  دراد و  ياـپ  رب  داد  لدـع و  دـنک و  مکح  ادـخ  باـتک  هب  هک  نآ  رگم  تسین  ماـما  هک  مدوخ  ناـج  هب  دـنگوس 

(475  . ) مالسلا و  دنک .  ادخ  ياضر  رب  سبح  ار  نتشیوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ریفس  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دنتسب .  ار  رفس  راب  دنتسرفب  هفوک  هب  نانیمطا  لیصحت  يارب  ار  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دش ،  رفـس  هدامآ  هلفاق 
دیزگرب .  ار  لیقع  نب  ملسم  دوخ  يومع  رسپ  گرزب  هفیظو  يارب 

یگنـشت دندرب .  نابایب  زا  ار  ملـسم  ود  نآ  تفرگ .  امنهار  نت  ود  دیـسر ،  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  داتفا .  هار  هب  هکم  زا  رفـس  مزع  هب  ملـسم 
شیپ نیا  زا  ملسم  دندرمب ) ود  ره  هک  دنا  هتفگ  یضعب   ) درمب یگنسرگ  تدش  زا  ود  نآ  زا  یکی  هک  يروط  هب  دروآ  يور  اهنآ  رب  تخس 

رب یگنشت  دندرک  مگ  ار  هار  هتفرگ  امنهار  ود  مدمآ و  هنیدم  هب  نم  تشون :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دش و  رطاخ  ناشیرپ  هتفرگ و  دمآ 
مان هب  تسا  ییاج  رد  بآ  نیا  مدناسر .  بآ  هب  ار  دوخ  دوب ،  هدـنام  هک  یقمر  نیرخآ  اب  دـندرمب .  ود  ره  هک  يروط  هب  دـش  هریچ  ناشیا 

دیتسرفب .  ار  يرگید  دیریذپب و  ارم  يافعتسا  دینادب  حالص  رگا  متفرگ ،  دب  لاف  هبار  دمآ  شیپ  نیا  نم  ثیبخ ،  كاغم  رد  عقاو  قیضم 
هب اج  نآ  رد  دیسر .  هفوک  هب  ات  داد ،  همادا  دوخ  ریس  هب  و  درک ،  تعاطا  ملسم  باتشب .  هفوک  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دوب :  نیا  ماما  خساپ 

دش .  دراو  نایعیش  زا  یکی  هناخ 
یم اهنآ  دـناوخ ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هماـن  ملـسم  دـندمآ ،  یم  هک  يا  هتـسد  ره  دـنتخادرپ ،  دـش  دـمآ و  هب  وا  دزن  ناـیعیش 

دندرک .  تعیب  يو  اب  نت  رازه  هدزاود  هک  نآ  ات  دنداد ،  یم  یناشفناج  يرای و  هدعو  دنتسیرگ و 
هک یتقو  ( 476  . ) دناسرب دوب  رظتنم  هکم  رد  هک  نیـسح  هب  ار  هدژم  نیا  رت  مامت  هچ  ره  یباتـش  اب  داتـسرف و  يدـصاق  رتدوز  هچ  ره  ملـسم 

ار ملسم  هدراذگاو و  دوخ  هب  ار  هعیش  ارچ  هک  تفرگ ،  مشخ  يو  رب  دیزی  دوب .  يراصنا  ریشب  نب  نامعن  هفوک  ریما  دش ،  هفوک  دراو  ملسم 
دنیآدرگ .  نیسح  مچرپ  ریز  نت  نارازه  ات  تفرگ  هدیدان 
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دریگب و ار  لیقع  نب  ملـسم  تشون :  وا  هب  درک و  نییعت  ار  هرـصب  یلاو  دایز  نب  هللادـیبع  وا  ياـج  هب  درک و  لزع  ار  ناـمعن  يروف  هب  دـیزی 
دشکب . 

دش  هفوک  دراو  یناطیش  هشقن  اب  دایز  نبا 
ات دوب .  هدش  لقتنم  وا  هناخ  هب  ملسم  اریز  دشکب ،  ار  وا  عقوم  هب  ات  دومن  ینادنز  هدرک  ریگتسد  ار  يدارم  هورع  نب  یناه  زاغآ  رد  دایز  نبا 

هات ؟  هریشع  ای  دندروآ :  رب  دایرف  دندرک و  زاغآ  نویش  دارم  هریشع  زا  ینانز  دش ،  رشتنم  ربخ  نیا 
ندید غاد  زا  يا  ندش و  هراچیب  يا  و 

 . دـندش عمج  ملـسم  درگ  هب  هفوک  لها  زا  نت  رازه  راهچ  درک .  مالعا  هدوب  هدرک  نییعت  هک  ار  يراعـش  دـمآ و  ناـچیه  هب  مشخ  زا  ملـسم 
دهد .  تاجن  ار  یناه  روز  اب  ات  داد ،  تکرح  ار  اهنآ  ملسم 

نانز هک  دننک  یم  لقن  نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  خیرات و  رد  يربط  تسا .  روآ  تریح  رایـسب  تقو  نیا  رد  هفوک  لها  راتفر 
تسین  یجایتحا  وت  هب  دنتسه ،  نارگد  درگ ،  زاب  دنزرف  دنتفگ :  یم  دندمآ و  یم  ناشنادنزرف  غارس  هب  هفوک  لها 

درگرب درک  یهاوخ  هچ  گنج  اب  دیآ  یم  ماش  هاپس  ادرف  دنتفگ :  یم  نینچ  ناش  ناردارب  نادنزرف و  هب  دندمآ و  یم  نادرم 
هب ار  برغم  زامن  ناشیا  اب  ملسم  هک  نت  یس  زج  هب  دیسر  ارف  بش  ات  دنتشگ  یم  زاب  و  دندش ،  یم  هدنکارپ  ملـسم  رود  زا  یپ  رد  یپ  مدرم 

اجنادب زونه  تشگ .  هناور  هدنک  هلحم  يوس  هب  دش و  نوریب  دجسم  زا  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  دنامن .  شهارمه  یـسک  دروآ  ياج 
دنامن .  وا  اب  یسک  نت  هد  زج  هک  دوب  هدیسرن 

تسناد یمن  تشگ و  یم  نادرگرس  هفوک  ياه  هچوک  رد  دوبن  ملسم  اب  هفوک  لها  زا  یناسنا  چیه  رگید  دنام ،  اهنت  تشذگ  هک  اج  نآ  زا 
نبا رب  جورخ  رد  مدرم  اب  هک  دوب  دوخ  دـنزرف  رظتنم  هداتـسیا  رد  رب  هک  داتفا  هعوط  مان  هب  یلاز  هز  ریپ  هناخ  هب  شراذـگ  دور .  یم  اجک  هب 
يو هب  نزریپ  دشن ،  در  داتسیاب و  اج  نامه  رد  سپس  دیشونب .  ملسم  دروآ و  بآ  نز  ریپ  تساوخ .  بآ  ملـسم  دوب .  هدرک  تکرـش  دایز 
تفگ :  ودب  ملسم  ات  دومن ،  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  و  دنکن .  فقوت  اج  نآ  دورب و  شا  هناخ  هب  هک  درک  اضاقت  وا  زا  درب و  نظ  ءوس 

مهد .  شاداپ  ار  وت  نیا  زا  سپ  دیاش  ینک  یکین  یناوت  یم  ایآ  مرادن .  هناخ  رهش  نیا  رد  هک  ادخ  هب  ادخ ،  هدنب  يا 
ارم دنتفگ و  غورد  نم  هب  مدرم  نیا  متسه ،  لیقع  نب  ملـسم  نم  داد :  باوج  ملـسم  يرادن ؟  هناخ  هنوگچ  ادخ ،  هدنب  يا  دیـسرپ :  نزریپ 

تشاد هدیشوپ  ار  زار  نیا  نزریپ  دروخن  ماش  ملسم  یلو  درک ،  هدامآ  شیارب  ماش  درب ،  هناخ  هبار  ملسم  نز  ریپ  دنتشاذگ .  روای  یب  اهنت و 
اب دوب  اـهنت  هکی و  هک  نآ  اـب  و  دـش ،  هرـصاحم  ملـسم  داد .  ربـخ  شرـسپ  هک  دوب  هدـشن  حبـص  زوـنه  تفگن .  یـسک  هب  شرـسپ  زج  هب  و 

تخادرپ .  گنج  هب  هناریلد  دندوب  حلسم  درم  داتفه  ای  تصش  هک  دایز  نبا  نایرکشل 
دربن لاح  نیمه  اب  ملـسم  دنتخادنا .  یم  ملـسم  ناج  هب  رو  هلعـش  هدز و  شتآ  ار  اه  ین  دنیآ ،  یمن  رب  ملـسم  هدهع  زا  دندید  هک  یماگنه 

تفاکش .  یم  ار  نمشد  فص  دز و  یم  ریشمش  درک و  یم 
هراچ ندش  هتشک  نتـشک و  زج  تفگ :  تفریذپن و  ملـسم  هدم  نتـشک  هب  ار  تدوخ  یتسه ،  ناما  رد  وت  تفگ :  يو  هب  ثعـشا  نب  دمحم 

دناوخ :  یم  زجر  تسین و  يا 
ارح الا  لتقاال  تمسقا 

موشن هتشک  یگدازآ  هب  زج  هک  ما  هدروخ  دنگوس  - 
ارکن ائیش  توملا  تیار  نا  و 

مناد یم  شوخان  يزیچ  ار  گرم  دنچ  ره  - 
ارش یقالی  اموی  رما  لک 

دش دهاوخ  ور  هبور  يراوگان  اب  يزور  یسک  ره  - 
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ارغا .  وا  بذکا  نا  فاخا 
دنبیرفب .  ارم  ای  دنیوگ و  غورد  نم  هب  هک  تسا  نآ  میب  - 

هن و  وت ،  ناگدنشک  هن  دنتسه ،  وت  ناگدازومع  هیما )  ینب   ) مدرم نیا  دروخ ،  یهاوخن  بیرف  يونـش و  یمن  غرود  وت  تفگ :  ثعـشا  نبا 
وت .  ناگدننز 

دییات ار  ناما  دندش و  عمج  وا  درگ  هب  هفوک  لها  درک .  هیکت  يراوید  هب  دوب  هدش  دولآ  نوخ  رس  ات  ياپ  حورجم و  هک  مالسلا  هیلع  ملـسم 
اهنآ ناما  هب  راـک  نیا  زا  ملـسم  دـنتفرگ ،  ار  شا  هحلـسا  هاـگنآ  دـندرک ،  راوس  نآ  رب  ار  ملـسم  دـندروآ و  يرتسا  دـندرک .  یم  دـیکات  و 

دش .  نامگدب 
رد ماب  يالاب  زا  ار  شنت  دندرک و  ادج  شرکیپ  زا  ار  شرس  دندرب و  رصق  ماب  رب  ار  وا  داد  نامرف  دایز  نبا  دندروآ .  دایز  نبا  دزن  ار  ملـسم 

دنتخیوآ .  راد  هب  رازاب  رد  ار  یناه  شقیفر  دنتخادنیب و  دندوب  هدش  عمج  رصق  نوریب  هک  یمدرم  نایم 
دندروآ نوریب  نادنز  زا  هتسب  تکار  یناه  هک  دنک  یم  لقن  هدید  مشچ  هب  ملسم  تداهش  زا  سپ  ار  یناه  ندش  هتشک  هک  یسک  زا  يربط 

نم يارب  یجحذم  زورما  یلو  تساجک ،  جحذم  نم  هریشع  تفگ :  یم  یناه  دندرب .  دنتخورف  یم  دنفسوگ  هک  ییاج  رد  رازاب  نایم  هب  و 
مراد .  یسرتسد  جحذم  هب  نم  ایآ  تساجک ؟  جحذم  تسا .  هدنامن 

ای یگنـس  ای  يدراک  ای  ییاصع  ایآ  تفگ :  هدروآ  نوریب  دـنب  زا  دیـشک و  ار  دوخ  تسد  دـنک  یمن  يراـی  ار  وا  یـسک  دـید  هک  یماـگنه 
وا هب  دنتـسب .  مکحم  ار  شیاه  تسد  دنتخیر و  شرـس  رب  ناهگان  تفگ :  يوار  منک ؟  عافد  ناج  زا  نآ  اب  هک  دوش  یمن  ادـیپ  یناوختـسا 

دز و ریـشمش  وا  هب  دایز  نبا  نامالغ  زا  یکی  دشن .  یـضار  یتواخـس  نینچ  هب  یناه  دننک .  ادج  ار  ترـس  ات  ریگب  ار  تندرگ  دـش :  هتفگ 
دندرک .  یم  اشامت  هداتسیا  هفوک  لها  تشک و  ار  وا  دز و  ریشمش  يرگید  دشن .  رگراک 

روالد و  هدرک ،  هکت  هکت  ار  شا  هراسخر  ریـشمش  هک  يروالد  نیبب  رگنب ،  لیقع  رـسپ  یناه و  هب  رازاب  رد  تسیچ ،  گرم  یناد  یمن  رگا 
هدرک و نوگرگد  ار  نآ  گنر  گرم  هک  ینیب  یم  ار  يرکیپ  دـنتخادنا ،  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  شنت  شدنتـشک ،  هک  نآ  زا  سپ  هک  يرگید 

میلـست يزیـشب  هب  هک  دـیتسه  ینایپسور  دـینکن  ار  ناـتردارب  یهاوخنوخ  اهامـش  رگا  تسا .  ناور  يوس  ره  زا  هک  ینیب  یم  ار  نوخ  يوج 
دنا .  هدش 

لها زا  هک  دندوب  هدش  هاگآ  وا  مایپ  زا  دندناوخ و  یم  ار  ملـسم  ناشهار  لیلد  همان  هکم  رد  تیب  لها  داد و  یم  خر  هفوک  رد  ثداوح  نیا 
هیلع نیسح  دنتسه .  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندمآ  رظتنم  هدش  عمج  وا  رود  مدرم  و  تسا ،  هتفرگ  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هفوک 

ملسم زا  ینابز  رگید  مایپ  هک  نآ  زا  شیپ  دباتشب .  قارع  يوس  هب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  شناسک  اب  هک  تشاد  دصق  درک و  تکرح  مالـسلا 
وا هب  یسک  دیدرگ .  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دش ،  دیمون  دوخ  ناج  زا  هک  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ملـسم  ینابز  رگید  مایپ  دسرب .  دیهش 

يارب مسق  ادخ  هب  تفگ :  ملـسم  دیرگ .  یمن  دـهد ،  خر  شیارب  يدـمآ  شیپ  نینچ  رگا  دـهاوخب ،  یتساوخ  یم  وت  هچنآ  هکره  تفگ : 
یم هیرگ  دنیآ .  یم  نم  يوس  هب  هک  تسا  نم  ناسک  يارب  نم  هیرگ  یلو  منک .  یمن  يرگ  هحون  ندـش  هتـشک  يارب  میرگ و  یمن  مدوخ 
هداد ناما  ملسم  هب  دایز  نبا  بناج  زا  هک  نامه   ) ثعشا نب  دمحم  هب  يور  ملسم  سپس  مالسلا .  هیلع  نیسح  تیب  لها  نیسح و  يارب  منک 

تفگ :  نینچ  هدرک  دوب )
زا هک  یتسرفب  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  ار  یسک  یناوت  یم  ایآ  یناوتان .  نم  نتـشاد  هاگن  هدنز  زا  وت  هک  منیب  یم  نینچ  ادخ ،  هدنب  يا 

نیا دوشب و  ناور  ادرف  ای  دشاب و  ناور  امـش  يوس  هب  هکم  زا  شتیب  لها  وا و  هک  منک  یم  نامگ  نوچ  دناسرب ،  وا  هب  ار  مایپ  نیا  نم  نابز 
تسا .  نیا  يارب  ینیب  یم  نم  رد  هک  یباتیب 

دیوگب :  نیسح  هب  دورب و  یکی  هک  هدوب  نینچ  دنیوگ  یم  ناخروم  هک  يروط  هب  ملسم  مایپ 
هتشک اریز  دییایب ،  راید  نیا  هب  امش  هک  تسناد  یمن  حالص  وا  داتسرف .  وت  دزن  ارم  دوب  هدش  ریسا  نایفوک  تسد  هب  هک  یماگنه  لیقع  رسپ 
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ییادج هک  دنتسه  تردپ  نارای  نامه  نانیا  دنزن ،  لوگ  ار  امـش  نایفوک  نانخـس  دیدرگ ،  زاب  دوخ  تیب  لها  اب  تفگ :  وا  دش و  دیهاوخ 
يار دـش  هتفگ  غورد  وا  هب  هک  یـسک  مه و  نم  هب  دـنتفگ و  غورد  وت  هب  هفوک  لها  درک .  یم  وزرآ  ندـش  هتـشک  ای  گرم  اـب  ار  اـهنآ  زا 

درادن
مایپ نامه  هب  هکلب  دشن ،  رظتنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دیتسرفب  نیـسح  يارب  ار  مایپ  نیا  هک  درک  دای  دنگوس  ملـسم  يارب  ثعـشا  رـسپ 
دیآ یم  نوریب  هنیدم  زا  هک  یعقوم  غرفم  نبا  هتفگ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  يرعشتسا  تسار  ردقچ  تشگ .  هناور  درک و  افتکا  نیتسخن 

دروآ :  نابز  رب 
ادیحا نا  ینندص  ری  ایانملا  و 

(477  ) مورب رانک  اهنآ  سرتسد  زا  ادابم  دننم  نیمک  رد  رابگرم  تارطخ 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  تیصو 

رب هک  دروآ  رب  گناب  نامزالم  زا  یکی  درکن .  مالـس  دـش  سلجم  دراو  نوچ  ترـضح  نآ  دـندرک .  توعد  دایز  نبا  سلجم  هب  ار  ملـسم 
تسین ریما  نم  رب  وا  هک  ادخ  رب  دنگوس  وش !  تکاس  وت ،  رب  ياو  دومرف :  ترضح  نک .  مالس  ریما 

وا رب  نم  مالس  نیا  زا  دعب  تشک  دهاوخن  ارم  رگا  دراد و  اضتقا  هچ  وا  رب  نم  ندرک  مالس  تشک  دهاوخ  ارم  رگا  تفگ :  رگید  تیاور  هب 
دش .  دهاوخ  رایسب 

تشک .  مهاوخ  ار  وت  ینکن ،  ای  ینکب  مالس  تفگ :  دایز  نبا 
 : تفگ دنک .  لمع  نم  ياه  تیصو  هب  ات  مهد  رارق  دوخ  یصو  ار  نارضاح  زا  یکی  ات  راذگب  تشک  یهاوخارم  نوچ  دومرف :  ملسم  سپ 
 . تسا یشیوخ  تبارق و  وت  نم و  نایم  تفگ :  هدرک و  دعـس  نب  رمع  هب  ور  سلجم  لها  نایم  رد  ملـسم  سپ  ینک  تیـصو  ات  مداد  تلهم 

دادن .  ملسم  نخس  هب  شوگ  دایز  نبا  يدمآ  شوخ  يارب  نوعلم  نآ  يریذپب .  ارم  تیصو  مهاوخ  یم  مراد و  یتجاح  وت  هب  نم 
رانک هب  تفرگ  ار  ملسم  تسد  تفای ،  روتسد  دایز  نبا  زا  نوچ  دعـس  رمع  تیـصو .  نیا  لوبق  نک  ملـسم  تمه ز  یب  يا  تفگ :  هللادیبع 

هک :  تسا  نآ  نم  ياه  تیصو  تفگ :  ملسم  دب .  رصق 
نبا زا  ارم  ندب  دنتشک  ارم  نوچ  مود ،  نک .  ادا  ارم  ضرق  شورفب و  ارم  هزر  ریشمش و  مراد ،  ضرق  مهرد  دصتفه  رهش  نیا  رد  نم  الوا ، 
مدرم هک  ما  هتشون  نم  هک  نوچ  دیاین  هفوک  يوس  هب  هک  سیونب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هک  نآ  موس ،  نک .  نفد  ریگب و  دایز 

ار ملسم  ياه  تیصو  مامت  دعس  رمع  سپ  دیآ .  یم  هفوک  يوس  هب  ترضح  نآ  ببـس  نیا  هب  هک  منک  یم  نامگ  دنترـضح و  نآ  اب  هفوک 
درک .  لقن  دایز  نبا  يارب 

نآ وا  تیصو  باوج  اما  يدرک .  اشفا  نم  دزن  ار  وا  زار  هک  يدرک  تنایخ  وت  رمع !  يا  هک  تسا  نآ  شلصاح  هک  تفگ  یمالک  هللادیبع 
درک .  میهاوخن  هقیاضم  وا  ندب  نفد  رد  میتشک  ار  وا  نوچ  اما  نک .  نانچ  تسا  هتفگ  هچره  تسین ،  يراک  وا  لام  اب  ار  ام  هک  تسا 

هب مناد  یمن  ندرک  نفد  راوازـس  ار  وا  نوچ  مریذپ ،  یمن  ار  وت  تعافـش  ملـسم ،  دسج  باب  رد  اما  تفگ :  دایز  نبا  جرفلاوبا ،  تیاور  هب 
دوب .  یعاس  نم  كاله  رد  یغاط و  نم  اب  هک  نآ  تهج 

نآ هب  زیمآ  تراسج  تاـملک  ضعب  هب  درک و  ملـسم  هب  ور  داـیز  نبا  سپ  درک .  میهاوخن  وا  هدارا  اـم  دـیامنن  اـم  هدارا  وا  رگا  نیـسح  اـما 
دلو دایز  نبا  رمالا  رخآ  ات  دش  لدب  در و  اهنآ  نیب  ام  رایسب  نانخس  داد و  ار  وا  خساپ  بلق  توق  لامک  اب  مه  ملسم  درک .  باطخ  ترضح 
نیا رس  رب  یتبرض  ملسم  دیبلط و  ار  نارمح  نب  رکب  سپ  تفگ .  مالـسلا  هیلع  لیقع  نیـسح و  ماما  یلع و  نینموملاریما  وا و  هب  ازـسان  انزلا 

وت نم و  نایم  رد  رگا  مسق ،  ادـخ  هب  تفگ :  ملـسم  نزب .  ندرگ  ار  وا  ربب و  رـصق  ماب  هب  ار  ملـسم  هک  درک  رما  ار  وا  سپ  دوب .  هدز  نوعلم 
نب دایز  شردپ  هللادـیبع و  هک  دـناهاگایب  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  بانج  نآ  دارم  يدرک .  یمن  نم  لتق  هب  مکح  دوب  یتبارق  یـشیوخ و 
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درب و رصق  ماب  رب  تفرگ و  ار  رایخا  هلالـس  نآ  تسد  نیعل  نارمح  نب  رکب  سپ  دنرادن .  شیرق  زا  يداژن  بسن و  چیه  دنناگدازانز و  هیبا 
اب دوب و  يراج  ادـخ  لوسر  رب  تاولـص  رافغتـسا و  حـیبست و  لیلهت و  ریبکت و  اـنث و  دـمح و  هب  هلا  هاـگرد  برقم  نآ  ناـبز  هار  ياـنثا  رد 

دـنداد و بیرف  ار  ام  هک  یهورگ  نیا  نایم  ام و  نایم  نک  مکح  وت  اـهلا !  راـب  هک :  تشاد  یم  هضرع  درک و  یم  تاـجانم  گرزب  يادـخ 
درب و دوب  نارگشفک  رب  فرشم  هک  رـصق  ماب  زا  ییاج  رد  ار  مولظم  نآ  نارمح  نب  رکب  سپ  دنتـشادرب .  ام  يرای  زا  تسد  دنتفگ و  غورد 
ناسرت و دوخ  دنکفا و  ریز  هب  رصق  ماب  زا  رس  لابند  ار  شفیرش  ندب  سپ  داتفا .  نیمز  هب  نینزان  رس  نآ  درک و  ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رس 
رد مدید  ار  یبیهم  هایـس  درم  ملـسم  لتق  تقو  رد  تفگ :  تسیچ ؟  وت  لاح  رییغت  ببـس  دیـسرپ :  نوعلم  نآ  تفاتـش .  هللادـیبع  دزن  نازرل 

هدیـسرتن نینچ  لاح  هب  اـت  هک  متـشادرب  سرت  لوه و  وا  زا  نادـنچ  نم  دـیزگ و  یم  نادـند  هب  ار  شیوخ  تشگنا  دوب و  هداتـسیا  نم  ربارب 
هتسب تروص  وت  رظن  رد  یلایخ  هدیدرگ و  یلوتسم  وت  رب  تشحو  ینک  راک  تداع  تفالخ  هب  یتساوخ  یم  نوچ  تفگ :  یقش  نآ  مدوب . 

. 
نامیا مزب  عمش  شوماخ  دش  وچ 

نادنز ار ز  یناه  دندروایب 
يدوز هب  رکیپ  زا  رس  شدنتفرگ 

يدوب يرادنامهم  هک  نآ  مرج  هب 
داد نامرف  سپ  دیشخبن .  يدوس  دندرک  تعافش  وا  يارب  نارگید  ثعشا و  نب  دمحم  دنچ  ره  دیبلط و  نتشک  يارب  ار  یناه  دایز  نبا  سپ 

هرامالا راد  زا  هتـسب  فتک  ار  یناه  سپ  دننز .  ندرگ  دـندروآ  یم  رد  ارـش  عیب و  ار  نادنفـسوگ  هک  یناکم  رد  دـندرب و  رازاب  هب  ار  یناه 
هک :  تشاد  یم  رب  دایرف  وا  دندروآ و  نوریب 

( 478  . ) جحذم نیا  جحذم و  نیا  هاجحذم و  ای  مویلا ،  یل  جحذم  هاجحذما و ال  و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  میدرک .  يراددوخ  نآ  لقن  زا  دوشن  مالک  لوط  هک  نیا  يارب  تشاد ،  نانیا  لتق  رد  تکرـش  مه  یـضاق  حـیرش 

يذ متـشه  ات  هدعقلا و  يذ  لاوش و  ناضمر و  هام  همین  رد  دش و  هکم  دراو  نابعـش  هام  موس  زور  دـش و  راپـسهر  هنیدـم  زا  هک  نآ  زا  سپ 
يارب مدرم  هزات  هک  هجح  يذ  متـشه  زور  ینم  هکم و  دـنزرف  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  هک  درک  یمن  روصت  سک  چـیه  دـنام و  هکم  رد  هجح 
ماـما اـما  دـمآ .  نوریب  هرمع  تروص  هب  دوخ  مارحا  زا  دـهدن و  ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  دور و  نوریب  هکم  زا  دـندوش  یم  مرحم  جـح  يادا 

رد ار  وا  هک  دوب  نآ  فوخ  هچ  دمآ ،  رد  هب  مارحا  زا  داد و  ماجنا  ار  هورم  افص و  نیب  یعـس  هناخ و  فاوط  دنک .  تکرح  تفرگ  میمـصت 
هکلب دوشن ،  هتشک  ات  تفرن  هکم  زا  ماما  دش .  یمن  لصاح  ندش  هتشک  عون  نیا  هب  يو  روظنم  دنشکب .  لفاغ  ای  دننک ،  ریگتسد  هکم  مرح 

(479  . ) دوشب دنم  هرهب  وا  تداهش  زا  هشیمه  يارب  مالسا  هک  دشاب  یتروص  هب  دوش  یم  هتشک  رگا  ات  تفر  هکم  زا 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  هناتسآ 

نیلوا تعیب و  ذخا  تهج  هفوک  رهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ریفس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  نفدم 
دیسر .  تداهش  هب  هجحلا 60 ق  يذ  ای 9 هبنشراهچ 8  زور  رد  هفوک ،  رد  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  مایق  دیهش 

تداهـش هب  زا  سپ  هک  ناخروم  نیب  تسا  یلماک  رظن  قافتا  یقرـش .  بونج  هیواز  رد  هفوک  فورعم  دجـسم  هب  تسا  لـصتم  هناتـسآ  نیا 
رهطم رکیپ  هجحلا 60 ق  يذ  متـشه  زور  رد  جـحذم  هلیبق  دایز ،  نبا  تقفاوم  اـب  یجحذـم ،  هورع  نب  یناـه  لـیقع و  نب  ملـسم  ندیـسر 

فیرـش رکیپ  نفد  روتـسد  تهج  نیدب  دایز  نبا  دـنا .  هدرپس  كاخ  هب  هرامالا  راد  رانک  رد  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  ترـضح 
زا اهنآ  دـقرم  ترایز  تهج  نایعیـش  تفر  دـمآ و  دـشاب و  رظن  ریز  رد  الماک  نانآ  ربق  هک  دومن  رداص  هرامالا  راد  خاک  راـنک  رد  ار  اـهنآ 

حطـس زا  هرامالا  راد  خاک  تسا ،  یکاح  دجـسم  رد  دوجوم  راثآ  مه  زورما  ات  هدمآ و  همیدق  نوتم  رد  هکنانچ  و  ددرگ ،  تبقارم  کیدزن 
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همان رفس  رد  م 779 ق )   ) هطوطب نبا  دراد .  حیرـصت  نیا  هب  لاس 580 ق  هب  شیوخ  همانرفـس  رد  ریبج  نبا  تسا و  هدوب  رت  عفترم  دجـسم 
دسیون :  یم  نینچ  شا 

هک هفوک  هرامالا  رصق  زا  اما  هدش . .  عقاو  لیقع  نب  ملـسم  هربقم  دنور  یم  اجنآ  هب  هلپ  اب  هک  يا  هناخ  الاب  لخاد  عماج ،  یهرـش  تهج  رد 
تسا هدنامن  اجرب  يزیچ  نآ  ياه  هیاپ  زج  نونکا  درک  انب  ار  نآ  صاق  دعس و 

دومن رداص  ار  هناتسآ  يانب  روتسد  لاس 65 ق  نابعش  رد  یفقث  هدیبع  نب  راتخم  ات  دوب  ناب  هیاس  فقس و  نودب  ارهاظ  نانچمه  ربق  ود  نیا 
ود نآ  ریخا  ياه  لاس  تاریمعت  رد  هک  هدومن  کح  رمرم  گنس  يور  رب  ار  نآ  مان  تشگ و  سیـسات  دبنگ  ياراد  یمرح  کی  ره  يارب  و 

دش .  فشک  رمرم  گنس  حول 
رد تنوکس  هب  قیوشت  ار  مدرم  دنتخاس و  ییاه  هناخ  هناتسآ  رانک  رد  دیدرگ و  تمرم  هناتسآ  نیا  لاس 368 ق  هب  هلودلادضع و  رصع  رد 
هب يدازآ  نایعیـش  هک  وکالوه  ناـمز  رد  لاس 656 ق  رد  سپـس  دـندرک .  يراج  هناتـسآ  نانکاس  يارب  زا  هناهام  قوقح  هدومن  لـحم  نآ 
یم بوسحم  نایعیـش  مهم  زکارم  زا  یکی  هناتـسآ  نیا  دوب و  يزار  دومحم  نب  دمحم  نآ  یلوتم  دش و  ریمعت  هناتـسآ  نیا  دندروآ ،  تسد 

تسا تبث  لیقع  نب  ملسم  ترضح  هناتسآ  راوید  رب  هک  نانچ  دندوب ،  هیوب  لآ  هیرذ  زا  هناتسآ  نایلوتم  هناتسآ و  نیا  هنکـس  رثکا  تشگ و 
. 

دسیون :  یم  يروبجلا  ناملس  لماک 
رب دنتخاس و  حیرض  شیوخ  هنیزه  هب  لاس 681 ق )  رد   ) ینیوج دمحم  دنزرف  نیدلا  سمش  يو  ردارب  ینیوج و  دمحم  دنزرف  کلم  اطع 

دوب .  يزار  دومحم  دنزرف  دمحم  اب  هناتسآ  تیلوت  رصع  نآ  رد  دندومن و  بصن  لیقع  نب  ملسم  ترضح  فیرش  ربق 
هسدقم تابتع  رد  یتاریمعت  رد 767 ق  تلود  نیا  ردتقم  نیطالس  زا  یکی  سیوا  نایریالج ،  تلود  سیسات  ندیـسر و  تردق  هب  زا  سپ 

داد .  ماجنا  یتاحالصا  تامیمرت و  مه  هناتسآ  نیا  رد  دروآ و  لمع  هب  فجن  البرک و 
ادها ناخ  اقآ  ما  هلیلج  يوناب  طسوت  فیرش  ربق  تهج  حیرض  دش و  ماجنا  هکرابم  هناتـسآ  نیا  رد  یـساسا  تاریمعت  مه  لاس 1055 ق  رد 
هلمج نیا  نمضتم  هک  هدش  هدورس  يا  هعطق  رد  نآ  ماجنا  خیرات  ددرگ و  یم  يرادهاگن  لیقع  نب  ملسم  ترضح  رابنا  رد  العف  هک  تشگ 

 ( اب 1055 ق ربارب   ) لیقع نبا  ملسم  دش  دیهش  تسا : 
انب و خـیرات  رمرم  گنـس  هعطق  رب  هک  دـش  یـساسا  ریمعت  ناخ  نیـسحلادبع  نب  دـمحم  ظفاح  باون  طسوت  هناتـسآ  نیا  لاس 1233 ق  رد 

دندرک اج  هباج  ار  روکذم  گنس  ریخا  ياه  لاس  تاریمعت  عقوم  رد  دوب ،  هدیدرگ  بصن  هناتسآ  لخاد  رد  هدش و  کح  روکذم  تاریمعت 
خیش لاس 1263 ق  رد  سپـس  دوش ،  یم  يرادهاگن  ملـسم  ترـضح  هناتـسآ  رابنا  رد  العف  گنـس  نیا  دید .  بیـسآ  نآ  زا  یتمـسق  اذل  ، 

تاریمعت دوب  هتـشاد  لاسرا  ناتـسودنه  زا  يوقن  لآ  یلع  رادلد  دیـس  دنزرف  نیـسح  دیـس  هک  یلاوما  طسوت  رهاوج  بحاص  نسح  دمحم 
دروآ .  لمع  هب  هکرابم  هناتسآ  نیا  رد  یساسا 

تهج نیا  هب  نآ  هعسوت  یفرط  زا  دوب و  سوسحم  الماک  لیقع  نب  ملسم  دقرم  نارئاز  تهج  هناتسآ  نیا  ندوب  کچوک  ریخا  ياه  لاس  رد 
هللا تیآ  زا  هناتـسآ  نیا  یلوتم  نایعیـش و  زا  یعمج  اذـل  تشگ ،  یم  هجاوم  قارع  تموکح  تفلاخم  اب  داد  یم  رییغت  ار  یناتـساب  راثآ  هک 

 . دندومن ار  نآ  دـبنگ  ندرک  دودـنارز  یـساسا و  يانب  دـیدجت  هعـسوت و  تساوخرد  تشاد ،  لاس 1384 ق  رد  هماـت  تماـعز  هک  میکح 
لاـس رد  درک و  لـبقت  ار  نآ  هنیزه  یفجن  هزرم  لآ  رـصان  دـنزرف  داـشر  دـمحم  جاـح  درک و  تقفاوم  تساوخرد  نیا  اـب  میکح  هللا  تیآ 
راهچ مرح  ياراد  هناتـسآ  نیا  کنیا  دـیدرگ و  یقارع  راـنید  رازه  رب 180  غلاب  نآ  هنیزه  دـندومن و  دـیدج  نامتخاس  هب  عورـش  1385 ق 

ددرگ و یم  لصتم  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  ربق  هب  یبونج  قاور  هک  تسا  قاور  ياراد  فرط  هس  زا  عبرم و  رتم  تحاسم 106  هب  شوگ 
زا رتم و  هناتسآ 18  مرح  ماب  يالاب  زا  نآ  عافترا  هک  هتشگ  سیسات  یگرزب  دبنگ  فیرـش  ربق  يور  رب  گرزب و  ناویا  کی  مرح  لباقم  رد 

تسا .  رتم  فیرش 29  نحص 
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میکح هللا  تیآ  ددرگ و  راذـگاو  يو  هب  دـبنگ  يراکالط  هک  دومن  اضاقت  میکح  هللا  تیآ  زا  یناـهبهب  یعیفر  نیـسح  دـمحم  جاـح  سپس 
داد ار  يا  هرقن  حیرض  نتخاس  روتـسد  میکح  هللا  تیآ  هاگنآ  دیـسر .  نایاپ  هب  لاس 1391 ق  رد  هناتـسآ  دبنگ  يراکالط  دومرف و  تباجا 
هللا تیآ  يو  دنزرف  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  هنس 1390 ق  رد  ناشیا  هک  دندوب  نآ  مامتا  لوغشم  ناهفصا  رد  یناهفـصا  نادنمرنه  هک 

 . تسا بصن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  مایق  دیهش  نیلوا  مالسا و  رادرـس  دقرم  رب  العف  دیناسر و  مامتا  هب  ار  نآ  میکح  فسوی  دیس 
(480  . ) تسا رادروخرب  یصاخ  لالج  هوکش و  زا  هزورما  هک  تسا  ناهج  نایعیش  ياه  هاگترایز  مهم و  زکارم  زا  یکی  هناتسآ  نیا 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  مراهچ :  لصف 

قارع تمس  هب  همرکم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح 

رد هک  ینایجاح  نت  رازه  تسیود  ات  دـصکی  زا  بکرم  یهوبنا  زا  تساـپ .  هب  وهاـیه  هلغلغ و  مارحلا  دجـسم  هکم و  رد  تسا .  هیورت  زور 
تساپرب .  يا  هلول  تسا و  ینم  بناج  هب  نانآ  تکرح  زور  هیبلت و  مارحا و  هوبنا  زور  نآ 

نیسح اب  هک  مغ  ناوراک  ياضعا  دنراد .  رظن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  هب  هدمآ و  ناما  نما و  يوک  نآ  هب  دوخ  یشاوح  اب  نویـسایس 
لآ زا  نت   19 تسا ،  هدش  لیکشت  تیصخش  لاجر و  يا  هدع  زا  ینیسح  ناوراک  همه  نوچ  دنشابن ،  تکاس  دیاش  دنا  هدمآ  مالـسلا  هیلع 
زا ییادـج  عـقوم  رد  هژیوـب  وهاـیهرپ  ناوراـک  نیا  تکرح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هداوناـخ  مرح و  یلاوـم و  نـت  بلاـط و 8  یبا 
رد اهنیا  ییادـج  تسا .  ییاه  لیماف  کـی  ره  يارب  دـندمآ و  هکم  هب  زور  نآ  ناـهج  نارایـشه  هک  يزور  نینچ  رد  ناگتـسب  ناـشیوخ و 

(481  . ) تسا راوشد  رایسب  يزور  نینچ 
هب هدرک  كرت  ار  ادخ  هناخ  جح  مسوم  رد  ارچ  درک :  ضرع  ترضح  هب  ریبز  نبا  دنک :  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلا  یبا 
هب هبعک  ولج  رد  هک  نآ  زا  تسا  رت  بوبحم  تارف  راـنک  رد  مندـش  نفد  اـنامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يور ؟  یم  قارع  يوس 

(482  . ) موش هدرپس  كاخ 
هللادبع موشب .  جراخ  اج  نیا  زا  هک  تسا  رتهب  دومرف :  اذل  دنزیر  یم  ار  شنوخ  دشاب  مه  ادخ  مرح  رد  رگا  دـید  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

منک و تعاطا  ار  وا  رما  دیاب  هدرک ،  رما  نم  هب  مدج  دومرف :  ترـضح  دندش .  ترـضح  نتفر  عنام  دندمآ و  ریبز  نب  هللادـیبع  سابع و  نب 
 : دومرف سپ  دشابن .  لاتق  لتق و  هک  دینک  حلص  لالض  لها  اب  امش  تفگ :  دمآ و  رمع  نب  هللادبع  دعب  هانیـسحاو  تفگ :  سابع  نبا  مورب . 

لتق هب  ار  ربـمغیپ  داـتفه  باـتفآ  بورغ  اـت  رجف  عوـلط  زا  لیئارـسا  ینب  یناد ؟  یم  ار  اـیرکز  نـب  ییحی  ناـیرج  اـیآ  نمحرلادـبع ،  اـبا  يا 
 . تفرگ ماقتنا  اهنآ  زا  ادخ  دعب  دنا .  هدرکن  يراک  چیه  هک  نیا  لثم  دندش  لوغـشم  تراجت  هب  دنتـسشن و  رازاب  رد  دـنتفر  زاب  دـندناسر و 

(483  . ) دنتسه افو  یب  دننک و  یمن  کمک  اهنیا  نمحرلادبعابا ،  يا  يزیهرپب  سپ 
نوریب  دندرک  مرح  زا  ار  مرح 

دنتسبب لمحم  هیورتلا  موی  هب 
دنتسشن لمحم  نآ  ردنا  نیتاوخ 
نوریب دندرک  مرح  زا  ار  مرح 

نوماه تشد  ردنا  هتشگرس  همه 
دنهانپ ار  ملاع  هک  یناسک 

لد هبعک  زا  دندز  هگ  رخ  نورب 
دوجیذ يوناب  هقان  راهم 
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دوب يدع  حامرط  تسد  ربا 
تفج نوچ  تشگ  رتشا  گنز  اب  يدح 

تفگ رتش  نآ  اب  يدع  حامرط 
هتسشن لمحم  رد  هک  وناب  نیمه 

هتسسگ اه  قیالع  دیق  زا  لد 
تسا نینموملا  ریما  تخد  نیهم 
تسا نیمز  يور  هدنامرف  نیسح 

ییامن شرازآ  هک  نآ  ادابم 
ییامن شراز  لد  رازآ  مه 

دمآ شدرگ  رد  کلف  يدنچ  زا  سپ 
(484  ) نایرع ياهرتشاز  نم  میوگ  هچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  یهلا  مایپ 

هزاوآ نیا  هلمج  الامجا  یلو  تسین ،  لهس  شسرپ  نیا  خساپ  دید ؟  یم  هچ  دینش و  یم  هچ  دوب  هکم  رد  هک  هام  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح 
رـشب و هعماـج  مظن  يارب  یهلا  ناـمرف  یپاـیپ  داد و  یم  سپ  ملاـع  هب  تمکح  زا  ولمم  بل  ود  هب  تفرگ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ار  اـه 

مه ار  تایح  بح  تایح و  دـید و  یمن  یپایپ  ياه  نامرف  نیا  يارجا  زا  یعنام  دیـسر و  یم  وا  هب  یناسنا  هعماج  رد  یهلا  همانماظن  يارجا 
دید یم  اعدم  نیا  دیوم  ار  رشب  رمع  يریذپ  نایاپ  هکلب  تسناد ،  یمن  عنام  نآ  همتاخ  رشب و  رمع  عضو  هب  یگدیسر  زا  دعب 

نیا دوزفا ،  یم  نیـشیپ  رارـسا  نآ  رب  دینـش  یم  رـشب  زیمآ  تفگـش  تقلخ  زا  تاـیح و  توـم و  زا  هک  يرارـسا  درک و  یم  همجرت  ار  رمع 
میهاربا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شفالسا ،  هب  ندیسر  هار  رد  ار  وا  دومن .  یم  توعد  يراکادف  هب  درک و  یم  قیوشت  ار  وا  زین  رارـسا 

توم زمر  رشب و  دوجو  رارسا  هک  نیرخآ  هژیوب  هزاوآ  نیا  همجرت  يارب  درک .  یم  ادیپ  مالـسلا  مهیلع  هزمح  رفعج و  یلع و  لیعامـسا و  و 
دناوخ .  ار  توملا . . .  طخ  هدنهد  ناکت  نیشتآ و  هباطخ  تسا ،  تایح  و 

شـش زا  دـیزو و  یم  شخب  تایح  میـسن  دـننام  ییاوتـسا  هقطنم  نآ  رد  نیمز  نامـسآ و  هیحان  زا  دیـسر و  یم  هک  یپایپ  ياه  ناـمرف  نآ 
(485  . ) درک چوک  نادادماب  دناوخ و  ار  هبطخ  نآ  ارجا  يارب  و  درک .  ارجا  المع  تخیر ،  یم  هدنونش  شوگ  هب  هتخیمآ  مه  هب  تهج 

عمش  درگ  هناورپ  وچ  رای  رود  میدرگ 
تسام يوزرآ  ندش  هتشک  تسود  هر  رد 

تسام يولگ  نوخ  هب  هنشت  هچ  رگا  نمشد 
عمش درگ  هناورپ  وچ  رای  رود  میدرگ 

تسام يوزرآ  قشع  شتآ  رد  نتخوس  نوچ 
میا هدیسر  ناناج  هب  میا و  هتشذگ  ناج  زا 

تسام يودع  یکاخ  نت  نیا  لصو  هار  رد 
میوش یک  شومارف  میا و  هتشگ  شوماخ 

تسام يوگ  تفگ و  اج  همه  هک  ردق  نیا  سپ 
تسین رای  رود  زج  هب  هبعک  فاوط  ار  ام 
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تسام يور  هب  ور  ادخ  میور  فرط  ره  زک 
خرس ناوغرا  نیمز  يور  تسه  هک  اج  ره 

تسام يوک  كاخ  زا  شلگ  ام  نوخ  شبآ ز 
قلخ نابز  ملاظ  مدرم  دنا  هتسب  رگ 

تسام يوک  هب  اهلد  بلاغ  هک  نوچ  تسین  مغ 

ینیدلا ءاهب  يدهم 

یتقو تفگ .  یم  باحصا  هب  ار  نارای  دوخ و  تداهش  ربخ  ررکم  دوب .  مزاع  قارع  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دومرف :  نایب  ار  هبطخ  نیا  دندیسر  مسحوذ  لزنم  هب 

عم هایحلا  هداعـس و  الا  توملا  يرا  یناف ال  اقحم ،  هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ،  یهانتی  لطابلا ال  ناو  هب  لـمعی  ـال  قحلا  نا  نورت  ـالا 
امرب  الا  نیملاظلا 

رادید نموم  دیاب  دوش .  یمن  یهن  ياریذپ  دتـسیا و  یمن  زاب  یـسک  نآ  زا  هک  ار  لطاب  و  دوش ،  یمن  لمع  نادب  هک  ار  قح  دـینیب  یمن  ایآ 
نارگمتـس اب  یگدنز  یبایماک و  تداعـس و  زج  ار  گرم  نونکا  و  مینیب .  یمن  یگدنز  تداهـش و  زج  ار  گرم  نم  هچ  دنیزگرب ،  ار  ادخ 

(486  . ) مناد یمن  یهانتمان  جنر  یتخس و  زج  ار 
 . دومرف مالعا  همه  هب  ار  يراتخم  دوخ  تموکح  نتخاس  نک  هشیر  روظنم  هب  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  نیشتآ ،  نایب  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

 . دور یمن  نیب  زا  هملاظ  تموکح  شیوخ ،  ندش  هتشک  اب  زج  دننیب  یم  ناشیا 

اونین ياوه 

نیسح دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیش 
نیسح دراد  البرک  ناوراک  اب  لد  يور 

تسد تسش  یکشا  هب  شدج  هبعک  میرح  زا 
نیسح دراد  افص  اما  داهن  رس  تشپ  هورم 
میظع حبذ  ود  داتفه و  البرک  رد  درب  یم 

نیسح دراد  انم  يوک  تمرح  اه  نیا  زا  شیب 
تسین شا  یفاک  یتسین  راید  هار  ور  شیپ 

نیسح دراد  افق  رد  مه  یملاع  هآ  کشا و 
باتش اب  لزنم  هب  لزنم  دور  اه  لمحم  هک  سب 

نیسح دراد  ازع  ای  یسورع  دناد  یمن  سک 
دنرب شجارات  هب  لگ  نوچ  مرح  جابید  تخر و 

نیسح دراد  ایروب  زا  نفک  هک  یئاج  هب  ات 
بیغ رس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندرب 

نیسح دراد  اور  یک  اه  یتمرح  یب  نیا  هنر  و 
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یلو شراسخر  عمش  ناگناورپ  نارورس 
نیسح دراد  ادج  نت  زا  رس  هک  نشور  رحس  نوچ 

قارع يامیپ  هار  هداهن  لد  هار  هب  رس 
نیسح دراد  ادخ  اب  يدهع  هک  دوخ  دیامن  یم 

یلو ادوس  دنکرس  اب  ار  دهع  يافو  وا 
نیسح دراد  افو  یب  نایفوک  زا  لد  هب  نوخ 
افو یب  شناتسود  ناما و  یب  شنانمشد 

نیسح دراد  ات  ود  لکشم  دنک  رس  نیمادک  اب 
تسالبرک تشونرس  اب  یلع  لآ  تریس 

نیسح دراد  امن  تروص  یکی  ام  زا  نامز  ره 
دنک یم  تمسق  هنشت  نانمشد  اب  دوخ  بآ 

نیسح دراد  اجک  ات  نیب  یگدازآ  تزع و 
تیب لها  يور  هب  ددنب  یم  بآ  مه  شنمشد 

نیسح دراد  ایح  یب  موق  هچ  اب  نیب  يرواد 
نوخ تسکشا و  اه  هدرپ  اه و  هنحص  شا  نیا  زا  دعب 

نیسح دراد  اه  هدرپ  نیگنر  هچ  نک  اشامت  لد 
يا همخز  ناکیپ  مخز  ره  لد  هب  تسا و  قشع  زاس 

نیسح دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاع  نک  شوگ 
زونه مدید  دش  هناگیب  همه  زک  رخآ  تسد 

نیسح دراد  انشآ  هاگن  رجنخ  بل  اب 
يادخ زا  دهاوخ  هچ  ات  مدرک  شوگ  دیوگ  رمش 

نیسح دراد  اعد  مدید  بل  هب  مه  نیرفن  ياج 
رایرهش مشچ  هب  نیشنب  ایب  وگ  نینوخ  کشا 
نیسح دراد  ایر  یب  يازع  هشوگ  نیردناک 

دندش هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحان  هب 

تسایر و دصق  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  لماک  لیلد  دوخ  ریغص  لافطا  تالایع و  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  یعمج  هتـسد  تکرح 
ردـپ دوـخ و  ناتـسود  زا  همه  هک  تفر  یم  نمی  تمـس  هب  اـنعطق  تشاد  يدـصق  نینچ  رگا  هدـماین و  مـصخ  رب  هـبلغ  يرهاـظ و  تفـالخ 

 . دومن یم  عورـش  ار  دوخ  هلمح  لماک  تازیهجت  اب  هاگ  نآ  هداد  رارق  راک  زکرم  ار  اـج  نآ  دـندوب .  تدارا  رد  مدـق  تباـث  شراوگرزب و 
یلصا دصقم  فده و  زا  هک  نآ  هچ  دندینش ،  سای  باوج  دندومن و  ترضح  نآ  هب  ار  داهنشیپ  نیا  ناردارب  ناتـسود و  ماوقا و  هک  نانچ 

(487  . ) دنتشادن ربخ  ترضح  نآ 
(488  . . ) هللا انبر  ول  وقی  نا  الا  قح  ریغب  مه  راید  نم  اوجرخا  نیذلا 

قح زج  تساتکی ،  يادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ :  یم  هک  نآ  زج  دـندش و  هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحان  هب  رافک ) ملظ  هب   ) هک ینانموم  نآ 
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اه و هعموص  انامه  دنکن  رگید  یـضعب  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  رـش  عفد  دهدن و  گنج  تصخر  ادخ  رگا  و  دنتـشادن ،  يرگید  مرج  ییوگ 
ار وا  ادخ  هتبلا  دنک  يرای  ار  ادخ  سکره  و  دش .  یم  ناریو  بارخ و  همه  دوش  یم  رایـسب  ادخ  رکذ  زامن و  نآ  رد  هک  يدجاسم  اهرید و 

تسا .  ییاناوت  رادتقا و  ياهتنم  ار  ادخ  هک  درک  دهاوخ  يرای 
تسا :  هدش  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد 

یلع نب  نیسح  هک  دیدرگ  يراج  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رد  و  تسا .  هدش  لزان  رفعج  هزمح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناش  رد  هیآ  نیا 
(489  . ) دندرک جراخ  تهج  نودب  دوخ  ناکم  زا  ار 

(490  . ) مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  یف  ترج  نیرجاهملا و  یف  تلزن  مالسلا :  هیلع  رفعج  وبا  لاق  و 

هکم زا  تکرح  هبطخ 

یلا ینهلوا  ام  هاتفلا و  دـیج  یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  هلوسر ،  یلع  هللا  یلـص  هللااب و  الا  هوق  هللا و ال  ءاشام  دـمحلا هللا 
البرک سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقتت  یلاصواب  یناـک  هیقـال ،  اـنا  عرـصم  یل  ریخ  و  فسوی ،  یلا  بوقعی  قاـیتشا  یف  یفالـسا 

رجا انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اـناضر  هللا  یـضر  ملقلاـب ،  طـخ  موی  نع  صیحم  ـال  ابغـس ،  هیرجا  اـفوج و  اـشارکا  ینم  نـالمیف 
انیف ـالذاب  ناـک  نم  هدـعو ،  مهب  زجنی  هنیع و  مهب  رقت  سدـقلا  هریظح  یف  هل  هعوـمجم  یه  هتمحل و  هللا  لوـسر  نع  ذـشت  نـل  نیرباـصلا ، 

(491  . ) یلاعت هللا  ءاش  نا  احبصم  لحار  یناف  انعم  لح  ریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و 
تـسا ییابیز  طخ  مدآ  نادنزرف  رب  گرم  تسین .  وا  هلیـسو  هب  وا و  هب  زج  یتردق  چیه  تسوا و  نآ  زا  تیـشم  و  تسا ،  يادخ  رم  ساپس 

نم يارب  فسوی .  هب  بوقعی  قایتشا  نوچ  متسه ،  دوخ  هتشذگ  ناکاین  هلاو  نم  ردقچ  ناوج .  هزیشود  هنیـس  ندرگ و  رب  دنب  ندرگ  دننام 
سیواون و نایم  ياه  نابایب  صیرح  ناگرگ  ارم  ياضعا  ياهدنب  هک  مرگن  یم  ایوگ  مناباتـش .  نآ  تاقالم  هب  هک  هدش  هدـیزگرب  یهاگلتق 

هنـسرگ صیرح و  ياه  گرگ  نامه  دننک .  یم  رپ  نم  نت  ياه  هراپ  زا  ار  دوخ  یهت  هنـسرگ و  ياه  مکـش  دننک و  یم  هعطق  هعطق  البرک 
 . تسا دـنوادخ  يدونـشخ  نامه  تیب  لـها  اـم  يدونـشخ  تسین .  يا  هراـچ  نیا  زج  هدرک .  تشونرـس  ریدـقت  ملق  هک  يزور  زا  اـمن  مدآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دوپ  رات و  داد .  دهاوخ  ار  نارباص  لماک  شاداپ  ام  هب  وا  منک .  یم  ربص  ییادخ  تاناحتما  اه و  يراتفرگ 
عمج هتـسویپ و  همه  یهلا  سدق  هاگـشیپ  رد  هدش  يروآ  عمج  ربمغیپ  هدـنکارپ  ياه  هتـشر  دوپ و  رات و  دـنام .  دـهاوخن  رود  ادـج و  وا  زا 
نایم رد  سکره  دیشاب ،  رایشه  دوش .  یم  زجنم  اهنآ  رب  وا  ياه  هدعو  نشور و  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامـشچ  دش ،  دهاوخ 

نم هچ  دنک ،  چوک  ام  اب  دیامن ،  یم  سفن  نیطوت  دنوادخ  تاقالم  يارب  و  دشخب ،  ناگیار  ار  دوخ  لد  نوخ  نامدـصقم  ام و  هار  رد  ام و 
(492  . ) هللا ءاش  نا  درک  مهاوخ  چوک  دادماب  نیمه 

درک مگ  دوخ  ياپ  تسد و  نانچ  تسود  قوش  ز 
درک مسبت  دمآ و  تارف  رانک  نیسح 

رمع همه  رد  درکن  يداش  هدنخ  هک  یبل 
درک مسبت  نیعل  رمش  رجنخ  ریز  هب 

يدیهش حاتف  ازریم  جاح 
توملا  طخ  هبطخ  هلابند 
هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم 

عافد یمالـسا  هعماج  تداعـس  زا  مدرم و  قح  زا  ادـخ و  نید  زا  دوش  یم  فلتخم  لیاسو  اب  یناـمز  ره  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  ياـنعم 
یم دروآ ،  هار  هب  ار  مدرم  هدنزومآ  دنمدوس و  نانخس  اب  تفگ و  نخس  ادخ  هار  رد  دوش  یم  درک ،  لام  لذب  ادخ  هار  رد  دوش  یم  درک . 
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اما دوزفا .  ناشیا  یقالخا  ینید و  تریـصب  رب  تخاس و  رت  کیدزن  تقیقح  قح و  هار  هب  ار  مدرم  نآ  اب  تشون و  باتک  ادـخ  هار  رد  دوش 
دناوتب ینابز  ياه  یهاوخ  ریخ  یملق و  ياـه  تدـعاسم  یلاـم و  ياـه  کـمک  هک  تسین  يزور  زورما  هک  درک  مـالعا  هلمج  نیا  اـب  ماـما 

ار داسف  ولج  دناوت  یمن  يرما  چیه  يراکادف  زج  يزاب و  ناج  زج  تداهـش و  زج  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  دـنک و  لح  ار  مالـسا  لکـشم 
ادـخ هار  رد  دـناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  لاح  دـشابن  رکف  رد  یـسک  دـنک .  ور  ریز و  دزیرب و  مه  رب  ار  نآ  یناـبم  و  دریگب ، 

دنمورین بسا  کی  مه  نم  دیوگب :  ماما  توعد  باوج  رد  یفعج  رح  نب  هللادیبع  هک  نیا  ای  مهد .  یم  ناموت  هاجنپ  مه  نم  درادرب  یمدـق 
هیلع یلع  نب  نیـسح  منک .  یم  ماما  رذـن  هزین  راهچ  هرز و  تفه  ریـشمش و  جـنپ  مه  نم  دـیوگب :  مه  يرگید  مهد .  یم  زات  تخاـت و  رپ 

رد ار  دوخ  ناج  تین  نسح  افص و  يور  زا  مه  نآ  یسک  رگا  طقف  لوپ .  هن  دهاوخ و  یم  بسا  هن  هزین ،  هن  دهاوخ  یم  ریشمش  هن  مالـسلا 
لاعتم يادخ  رب  هک  دراد  یگدامآ  یسک  ره  دهد و  وا  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا  رـضاح  سکره  دریذپ .  یم  درادن  غیرد  يو  هار 

منک یم  تکرح  دهاوخب  ادخ  رگا  ادرف  دادماب  نم  دشاب .  ام  رفسمه  دناوت  یم  دوش ،  دراو 
مالـسلا هیلع  ماما  اب  دوب ،  هداد  بیرف  ار  اهنآ  عاضوا  ندوب  دعاسم  هک  داعـس  مک  نامدرم  زا  يرایـسب  ماما ،  دیکات  همه  اب  هک  تسا  بیجع 

مدرم ینا  هک  تسا  نیا  فاصنا  اما  دندنام .  ماما  هارمه  دیسر  مالسلا  هیلع  ملسم  تداهش  ربخ  هک  يزور  ات  ناشرتشیب  دیاش  دندش و  هارمه 
يراکادـف و يارب  هک  یماـما  هن  دـش ،  دـهاوخ  هدرپـس  يو  تسد  هب  اـهراک  دوـش و  یم  هفیلخ  هک  دـنتفر  یم  یماـما  هارمه  لوا  ناـمه  زا 

(493  . ) دیسر دنهاوخ  تداهش  راختفا  هب  وا  ناهارمه  مه  يزور  تسب و  دنهاوخ  وا  يو  هب  مه  ار  بآ  يزور  دور و  یم  تداهش 

البرک ناوراک 

درک میهاوخ  البرک  يوس  هب  ور  هبعک  ام ز 
درک میهاوخ  الو  لها  هبعک  ار  البرک 

میتفات رب  خر  زورما  رگ  هبعک  يانم  زا 
درک میهاوخ  انم  نوچ  ار  البرک  هاگ  هدعو 

میا هدومنب  افص  نکر و  مزمز و  زا  عادو  رگ 
درک میهاوخ  افص  زا  نامیا  نکر  ار  البرک 

ار قلاخ  ناهج  قولخم  دسانشب  هک  ات 
درک میهاوخ  امندزیا  هنیئآ  ار  شیوخ 

رشب يانبا  لهج  درد  نامرد  یپ  زا 
درک میهاوخ  افشلا  راد  ار  شیوخ  ياونین 

رشح زور  ات  رشب  عون  يدازآ  یپ  زا 
درک میهاوخ  اپ  هب  ار  يدرم  دازآ  مچرپ 

مینکفا یم  الب  برک و  شتآ  رد  ار  شیوخ 
درک میهاوخ  الب  برک و  يداو  ار  البرک 

تخاس میهاوخ  وضو  لد  نوخ  لد ز  قدص  ام ز 
درک میهاوخ  ایربک  تاذ  اگرد  رب  هدجس 

دیدپ دیآ  ناهج  رد  ات  یبهذم  بالقنا 
درک میهاوخ  ادص  رپ  ار  ناهج  قح  يادن  زا 
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قح يان  رد  دحا  هللا  وه  لق  ياون  رب 
درک میهاوخ  اونین  نوچ  اونین  نیمز  رد 

نید ياقبا  هار  ردنا  نتشیوخ  يانف  اب 
درک میهاوخ  ادا  نادزی  هر  رد  ار  دوخ  نید 
مینک ناینب  ناهج  رد  لد  هبعک  ات  ایو ) رس  )

درک میهاوخ  البرک  يوس  هب  ور  هبعک  ام ز 
لیئربج تسد  دنک ،  تکرح  قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  مدید  دیوگ :  یم  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 

هک :  داد  یم  رد  ادن  درک و  یم  توعد  ترضح  نآ  تعیب  هب  ار  مدرم  لیئربج  دوب .  هداتسیا  هبعک  رد  دوب و  وا  تسد  رد 
(494  ) ادخ تعیب  يوس  هب  مدرم  يا  دیباتشب  هللا  هعیب  یلا  اومله 

دش  ریهز  بیصن  ناهج  ود  تداعس 
زا یلجب  نیق  نب  ریهز  اب  زین  نم  تفر ،  یم  قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  هاگ  نآ  دیوگ :  یم  هرازف  ینب  زا  يدرم 

مینک دروخرب  وا  اب  دنیزگ  یم  لزنم  وا  هک  اج  نآ  ای  هار ،  نیب  رد  میتشادن  تسود  تقو  چیه  اما  میتفر ،  یم  قارع  فرط  هب  هتشگزاب  هکم 
نیا نیع  رد  یلو  میدمآ .  یم  دورف  ام  درک  یم  تکرح  وا  هک  اج  ره  میدرک و  یم  تکرح  اج  نآ  زا  ام  دـمآ  یم  دورف  وا  هک  اج  ره  رد  . 

يرانک رد  زین  ام  دز و  رداچ  يا  هشوگ  رد  وا  میدـمآ .  دورف  وا  اب  راچان  هب  لزانم  زا  یکی  رد  هک  درک  دـمآ  شیپ  ناـنچ  میدوب  بقارم  هک 
دهاوخ .  یم  ار  وت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ریهز ،  تفگ :  درک و  مالس  دمآ و  يدرم  هاگان  هک  میدوب  ندروخ  اذغ  لوغشم 

 ! دنک ریگ  ام  ناهد  رد  همقل  دوب  کیدزن  هک  درک  تحاران  دنازرل و  ار  ام  نانچ  هدرک ،  راضحا  ار  وت  یلع  نب  نیسح  هک  هلمج  نیا  ندینش 
تسا ؟  راک  هچ  ریهز  اب  ار  نیسح  هک  میتفر  ورف  رکفت  رحب  رد  همه  میدیشک و  ندروخ  اذغ  زا  تسد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  تفگ :  وا  هب  دوب  ریهز  رـسمه  هک  ورمع  رتخد  مهلد  ناهگان  دـهدب .  در  خـساپ  تساوخ  یم  ریهز 
شنانخس هب  يورب و  شدزن  هب  دراد  یعنام  هچ  هللا  ناحبس  ینک !  یم  ابا  وا  دزن  نتفر  زا  وت  دهاوخ ،  یم  ار  وت  هداتسرف ،  وت  لابند  هب  یسک 

ییآ ؟  زاب  هاگ  نآ  دیوگ  یم  هچ  ینیبب  ات  یهد  ارف  شوگ 
ات دومن و  خرـس  رز  هب  لیدـبت  ار  شدوجو  سم  هک  درک  فرـصت  شرهوش  ناور  هیحور و  رد  ناـنچ  درک و  ار  دوـخ  راـک  نز  نیا  راـتفگ 

درک .  تبث  ماود  هب  ملاع  هدیرج  رد  ار  شمان  هشیمه 
هرهچ اب  اما  تشگزاب ،  نآ  زا  سپ  یکدنا  تفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  تفرگ ،  رارق  شرسمه  نانخـس  ریثات  تحت  ریهز  هصالخ ، 

ار زیچ  همه  دوب .  هدش  انف  وا  دوجو  رد  هداد  تیهام  رییغت  هک  یلاحرد  تشگزاب  دوب .  ادـیوه  نآ  زا  رورـس  يداش و  راثآ  هک  یناوغرا  يا 
تشاذگ رانک  وا  زج 

یسوه رس  رد  وت  لصو  زا  زج  هب  ار  ام  تسین 
سب ار  ام  ناهج  ناتسلگ  يراذعلگ ز 

سب ار  ام  ناور  ورس  نآ  هیاس  نمچ  نیز 
داب مرود  ایر  لها  یتبحص  مه  نم و 

سب ار  ام  نارگ  لطر  ناهج  نانارگ  زا 
میبلط تدایز  هک  تجاح  هچ  تسام  اب  رای 
سب ار  ام  ناج  سنوم  نآ  تبحص  تلود 

یسوه رس  رد  وت  لصو  زا  زج  هب  ار  ام  تسین 
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سب ار  ام  ناهج  ود  عاتم  تراجت ز  نیا 
تسرفم متشهب  هب  ار  ادخ  شیوخ  رد  زا 

سب ار  ام  ناکم  نوک و  زا  وت  يوک  رس  هک 
همیرک :  هیآ  قادصم  هب  هلیسو  نیدب  دننک .  قحلم  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ  هب  ار  ام  ياه  همیخ  داد  روتسد 

(495  ) رونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذلا  یلو  هللا 
(496  . ) دیمرآ ینشور  رون و  رسارس  یناهج  رد  دیهر و  یتخبدب  هریت و  رسارس  یگدنز  نیا  ياه  یکیرات  تاملظ و  زا 

؟  تشذگ هچ  هار  یط  رد 

یمکحم دهاوش  ینک  تقد  ترضح  رفس  تایصوصخ  یضعب  هب  رگا  اریز  زگره ،  منک ،  یم  هغلابم  هتفگ  نیا  رد  نم  هک  دیرادنپم  راهنیز 
هک دـنا  هتـشون  اه  خـیرات  نیرتدـمتعم  لتقم و  ياه  باتک  همه  هک  نک  رظن  رح  هیـضق  رد  یمک  هلمج  زا  ینک  یم  ادـیپ  ام  ياـعدا  نیا  رب 
یب لاح و  یب  یگنـشت  زا  شنارای  وا و  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  رح  اب  فلع  بآ و  یب  نابایب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماـگنه 
دینک باریس  ار  وا  موق  دومرف :  شناناوج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر .  یم  بسا  رازه  راوس و  رازه  هب  اهنآ  هدع  دندوب و  هدش  ناج 

ولج دـندرک و  یم  رپ  بآ  زا  اه  هساک  اه و  ماج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  دیـشاپب و  بآ  ار  اه  بسا  دـیروایب و  نییاـپ  ار  اـه  بآ  و 
همه هک  نیا  ات  دنتـشاذگ  یم  رگید  یبسا  ولج  دنتـشاد و  یم  رب  دش  یم  ریـس  دروخ و  یم  هعرج  راهچ  هس  هک  نیمه  دـنتفرگ و  یم  یبسا 

يزوسلد و تقفـش و  رهم و  محر و  بتارم  هک  نادـب  يازفیب و  بجعت  رب  شیدـنیب و  شوـه  تقد و  اـب  نوـنکا  دـندش .  باریـس  اـه  بسا 
فرط زا  دندمآ و  یم  رامش  هب  يو  نانمشد  زا  درک  باریـس  هک  یموق  نیا  هک  یلاح  رد  دوب .  هزادنا  هچ  ات  ترـضح  یلد  كزان  هفطاع و 

زرط هک  دوب  یقارع  یبراحملا  ناـعط  نب  یلع  ( 497  ) مان هب  یـصخش  نانیا  نایم  رد  یتح  دننک .  ریگتـسد  ار  يو  هک  دندوب  هدمآ  دایز  نبا 
زا بآ  دروخ  یم  بآ  هک  یماگنه  دزیرن و  هک  دنک  جک  ناسچ  ار  يروخ  بآ  نهد  هک  دـیمهفن  تسنادـن و  يروخ  بآ  زا  ندروخ  بآ 
ات تشادهاگن  جک  كرابم  تسد  اب  ار  يروخ  بآ  دش و  هدایپ  بسا  زا  تلالج  همه  نآ  اب  ترـضح  تخیر و  یم  شـسابل  اه  بل  هشوگ 
هب هکلب  الط و  تمیق  هب  بآ  هک  يرازگیر  ریاب و  کشخ و  فلع و  بآ و  یب  يارحص  رد  شیدنیب  رگید  و  درک .  باریـس  ار  يو  هک  نیا 
هک تسا  ییاقآ  هچ  نیا  گرزب و  حور  هچ  نیا  یتواخس و  هچ  نیا  دوشن ،  ادیپ  بآ  الصا  زور  هس  ود  یهاگ  دیاین ،  تسد  هب  ناج  تمیق 
هک دوب  عیسو  هزادنا  هچ  یناطلس و  هاگتسد  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بکوم  هک  نک  رکف  زاب  و  دوش .  یم  رادروخرب  نآ  زا  زین  نمـشد 
رفن رازه  هب  لقادح  ترضح  دوخ  هداوناخ  دالوا و  نارای و  صاخـشا و  نینچ  مه  دندش و  باریـس  بسا  رازه  راوس و  رفن  رازه  نآ  بآ  زا 
یم لمح  ار  هریغ  باوختخر و  ماج و  ساط و  هساک و  گـید و  زا  دوب  اـهنآ  اـب  هچنآ  عاـتم و  هیثاـثا و  هک  ینابـسا  زاـب  دـندش و  یم  غلاـب 

باسح مه  يور  دننک  هدافتسا  بآ  زا  دوب  مزال  بکوم  نیا  رد  هک  اهنآ  همه  رگا  نیاربانب  دیسر .  یم  بسا  رازه  هب  نارتش ،  زج  دندرک ، 
 . دندش باریس  نآ  زا  شنابسا  شنارای و  رح و  هک  یطایتحا  بآ  زج  دیسر  یم  رفن  رازه  جنپ  هب  مک  تسد  مینک ، 

رح هاپس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارنخس 

دومرف :  ادخ  انث  دمح و  زا  دعب  دناوخ :  رح  هاپس  شیوخ و  باحصا  يارب  هضیب  رد  ار  هبطخ  نیا  رازیع  یبا  نب  هبقع  زا  فنخم  یبا  لقن  هب 
مثالاب و هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  هنـسل  افلاخم  هدـهع  اثکان  هللا  مارحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يار  نم  لاق :  هللا  لوسر  نا  سانلا !  اـهیا 

هعاط اوکرت  ناطیـشلا و  هعاط  اومزل  دـق  ءالوه  نا  ـالا و  هلخدـم ،  هلخدـی  نا  هللا  یلع  اـقح  ناـک  لوق ،  ـال  لـعفب و  هیلع  ریغی  ملف  ناودـعلا 
(498  . . . ) هریغ نم  قحا  انا  هلالح و  اومرح  هللا و  مارح  اولحا  یفلاب و  اورثاتسا  دودحلا و  اولطع  داسفلا و  راورهظا  نمحرلا و 
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دومرف :  درک و  مالعا  ار  شیوخ  مایق  تلع  تارکنم و  همه  نآ  ربارب  رد  ار  ناناملسم  تیلووسم  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ  نیا  رد 
ار ادخ  دهع  دهد و  رارق  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  ار  يراکمتـس  ناطلـس  دنیبب  سکره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم ،  يا 
رب يراتفگ  لمع و  هب  سپ  دشاب ،  راک  متس  راک و  هانگ  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تنس  فلاخم  دنکشب و 

مزالم مدرم  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دزاس .  دراو  هدـش  ررقم  وا  باذـع  يارب  هک  یهاـگیاج  رب  ار  وا  ادـخ  رب  تسا  راوازـس  دـنکن ،  راـکنا  وا 
لالح هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب  لیطعت و  ار  دودح  راکـشآ و  ار  داسف  هدرک و  كرت  ار  ادخ  تعاطا  هدـش و  ناطیـش  تعاط 

(499  ) ار فورعم  هب  رما  طیارش  دنک  راکنا  نانآ  رب  هک  متسه  یسک  رتراوازس  نم  دنا و  هتخاس  لالح  ار  وا  مارح  مارح و  ار  ادخ 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  مجنپ :  لصف 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو 

مان نوچ  البرک .  دنتفگ :  دراد ؟  مان  هچ  نیمز  نیا  دیسرپ :  دیسر ،  نیمز  نآ  هب  نوچ  دش و  دراو  البرک  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ءالبلا  برکلا و  نم  کبذوعا  ینا  مهللا  تفگ :  دینش  البرک 

ياج نیمز  نیا  تساـم .  ماـیخ  لـحم و  لزنم و  اـج  نیا  هک  دـییآ  دورف  تسا ،  مغ  تنحم و  لـحم  ـالب و  برک و  عضو  نیا  دومرف :  سپ 
رد سپ  اهنیا .  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  ارم  داد  ربخ  دـش .  دـهاوخ  عقاو  ناکم  نیا  رد  ام  ياهربق  تسام و  نوخ  نتخیر 

(500  . ) دندمآ دورف  اج  نآ 
يراکادف تقیقح و  قح و  يوب  هک  اج  نآ  هداد ،  رارق  شیارب  ادخ  هک  اج  نآ  دش ،  دراو  دوخ  یگشیمه  هاگمارآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دیآ .  یم 
تسالبرک اجنیا  هک  دییاشگب  راب 

تسانشآ ناج  لد و  اب  شکاخ  بآ و 
البرک نیمزرس  يا  مالسلا 

ادخ رون  لزنم  يا  مالسلا 
قشع يوجلد  يداو  يا  مالسلا 

قشع يوب  اجنیا  دیآ  یم  شوخ  هچ  هو 
مرهاوخ هاگ  همیخ  يا  مالسلا 

مربکا زادگناج  هاگلتق 
ییوت رغصا  هراوهگ  البرک 
ییوت رکیپ  هم  سابع  لتقم 

نک زاب  ار  دوخ  شوغآ  مدمآ 
نک زاس  ار  دوخ  نامهم  رتسب 

مدمآ ناج  رپهش  اب  مدمآ 
مدمآ نافوط  وچ  اما  مدمآ 

البرک هب  البرک  دیهش  دورو 
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ای تفه  ات  درکن .  تکرح  داتـسیا و  زاب  تکرح  زا  شبـسا  هاگان  دیـسر  هک  ـالبرک  نیمز  هب  مرحم  مود  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
مه يرگید  مان  دومرف :  هیرـضاغ  دـش :  ضرع  دراد ؟  مان  هچ  نیمز  نیا  دومرف :  دنتـشادنرب .  مدـق  مادـک  چـیه  درک ،  ضوع  بسا  تشه 

هآ البرک .  دـنتفگ :  درادـن ؟  يرگید  مان  دومرف :  تارفلا .  یطاـش  دـندرک :  ضرع  درادـن ؟  يرگید  مسا  دومرف :  اونین .  دـنتفگ :  دراد ؟ 
اج نیا  رد  تسام و  نوخ  نتخیر  لحم  تسام و  نارتش  هاگباوخ  اج  نیا  دییآ ،  دورف  تسالب ،  هودنا و  نیمز  نیا  دومرف :  دیشک و  يدرس 

(501  . ) تسا هداد  ربخ  نم  هب  مدج  هک  تساج  نامه  نیا  دوش و  یم  هاگترایز  ام  روبق  اج  نیا  رد  دوش و  یم  کته  ام  تمرح 
دعب زور  دمآ .  دورف  البرک  مان  هب  اونین  یحاون  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرجه  لاس 61  ( 502  ) مرحم هام  مود  هبنـش  جنپ  زور 
هفیاط زا  شیرق و  زا  دعـس  نب  رمع  تفرگ .  ياج  ماما  لباقم  رد  دیـسر و  هفوک  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  يرهز  صاـقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع 

هک تسا  يرفن  جنپ  زا  صاقو  یبا  نب  دعس  شردپ  دوب .  ادخ  لوسر  راوگرزب  ردام  هنمآ  ترـضح  کیدزن  شیوخ  بالک و  نب  هرهز  ینب 
تاحوتف مالسا و  خیرات  رد  وا  مان  دندمآ و  رد  مالسا  نید  هب  رکبا  یبا  اب  ییانشآ  هلیـسوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  زاغآ  رد 

تسا .  هزاوآ  رپ  یمالسا 
همان نتـشون  اب  ارم  دوخ  نایقارع  دومرف :  باوج  رد  ماما  دـیا ؟  هدـمآ  قارع  هب  ارچ  هک  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  یـسک  دعـس  نب  رمع 
ماما ار  هچنآ  تشون و  دایز  نبا  هب  يا  همان  دعـس  نبا  مدرگ .  یم  زاب  زاجح  نامه  هب  دیراد  تهارک  نم  ندمآ  زا  رگا  نونکا  دـنا  هدـناوخ 
دراد زاجح  هب  نتـشگزاب  تاجن و  دیما  تسا ،  هدش  دنب  وا  يوس  هب  ام  ياه  لاگنچ  هک  نونکا  تفگ :  دایز  نبا  داد .  شرازگ  دوب  هدومرف 

تسا .  هدنامن  یقاب  يو  يارب  یهار  تشذگ و  رگید  . 
شناهارمه همه  دوخ و  هک  هاوخب  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  مدیمهف  يدوب  هتشون  هچنآ  مدناوخار  تا  همان  دشوندعـس  نبا  هب  هاگنآ 

هک دیسر  دایز  نبا  زا  يرگید  همان  سپس  داد .  میهاوخ  رظن  میتساوخ  هچره  ام  دیـسر ،  ماجنا  هب  تعیب  هک  هاگنآ  دننک و  تعیب  دیزی  يارب 
رازه راهچ  یهدـنامرف  هب  ار  جاجح  نب  ورمع  گنرد  یب  رمع  و  دنـشونن ،  ار  نآ  زا  يا  هرطق  ات  دـنبب  يو  ناراـی  نیـسح و  يور  هب  ار  بآ 

زا شیپ  زور  هس  دمآ و  شیپ  نیا  دنتـسب و  شباحـصا  ماما و  رب  ار  بآ  هار  دـندش و  لیاح  تارف  بآ  هللادـبع و  ابا  نایم  هک  داتـسرف  راوس 
یتدم دندرک و  تاقالم  هاپس  ود  نایم  رد  هنابش  دنک و  تاقالم  يو  اب  هک  تساوخ  دعـس  نبا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  داد .  يور  ماما  تداهش 

اب درک و  شوماخ  ار  گنج  شتآ  ادخ  هک  تشون  دایز  نبا  هب  همان  تشگزاب و  دوخ  هاگودرا  هب  دعـس  نب  رمع  نوچ  دنتفگ .  نخـس  مهاب 
ياهزرم زا  یکی  هب  دورب و  زاجح  هب  هک  تسا  هداـمآ  یلع  نب  نیـسح  نونکا  دـش ،  رازگرب  حالـص  ریخ و  هب  تما  رما  میدرک و  قفاوت  مه 

دایز نبا  همان  نیا  ندیـسر  اب  تشون .  داـیز  نبا  ندرک  مار  يارب  زیمآ  تحلـصم  غورد  ناونع  هب  ار  يا  هلمج  هاـگنآ  دوش و  هناور  یمالـسا 
تصرف نیا  ینک ،  یم  هابتشا  تفگ :  دوب  رضاح  هک  نشوجلا  يذ  نب  رمش  اما  تفرگ .  رارق  دعـس  نبا  ياهداهنـشیپ  ریثات  تحت  دش و  مرن 

 . دروآ یهاوخن  تسد  هب  یتصرف  نینچ  رگید  هک  رادـم  رب  يا  هتفای  تسد  يو  رب  نونکا  هک  یلع  نب  نیـسح  زا  تسد  رامـش و  تمینغ  ار 
طرش نودب  شنارای  نیسح و  هک  ناسرب  دعس  نبا  هب  ار  همان  نیا  شاب و  البرک  راپـسهر  تدوخ  سپ  ییوگ ،  یم  تسار  تفگ :  دایز  نبا 

نب نیسح  اب  دشن  رـضاح  تفرن و  راب  ریز  دعـس  نبا  مه  رگا  دگنجب و  ناشیا  اب  هنرگ  هداتـسرف و  هفوک  هب  ار  ناشیا  هاگنآ  دنوش .  میلـست  و 
تسرفب .  نم  يارب  ار  شرس  نزب و  ار  وا  ندرگ  شاب و  هاپس  هدنامرف  دوخ  وت  دگنجب ،  یلع 

یگدنز تمالس و  هار  و  ینک ،  تعافش  يو  زا  نم  دزن  ینک و  ارادم  یلع  نب  نیسح  اب  هک  مداتسرفن  ار  وت  نم  تشون :  دعس  نبا  هب  هاگنآ 
ات نک  هلمح  اهنآ  رب  دـندرک  عانتما  رگا  و  تسرفب ،  نم  دزن  ار  اـهنآ  دـندش  میلـست  شناراـی  دوخ و  رگا  نیبب  نونکا  يزاـس .  راومه  ار  وا 

دنتسه .  راک  نیا  راوازس  ناشیا  هچ  يربب ، )  ینیب  شوگ و  ینعی   ) ینک هلثم  ار  اه  ندب  یشکب و  ار  نانآ 
و تسا ،  سانـشان  قح  وجارجام و  رگمتـس و  يدرم  وا  هک  نک  ناروتـس  مس  لاـمیاپ  ار  وا  تشپ  هنیـس و  دـش  هتـشک  یلع  نب  نیـسح  رگا 

منک اه  بسا  بوک  دگل  مشکب و  ار  وا  هک  ما  هدرک  دهع  اما  دسر ،  یم  وا  هب  يا  همدص  گرم  زا  سپ  هک  تسین  نآ  راک  نیا  زا  مدوصقم 
شاب و رانکرب  ام  هاپـس  ام و  راک  زا  يدادـن  نت  اـهراک  نیا  هب  رگا  مهد و  یم  شاداـپ  ار  وتیدرک  لـمع  مداد  روتـسد  هچنآ  هب  رگا  نونکا  . 
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(503  . ) میا هداد  روتسد  يو  ام  هب  هک  راذگاو  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هب  ار  نایرکشل 

دوش یم  البرک  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اونین نیمز  رد  رف  کلف  هاش  بکوم 
يوط يداو  یف  هللا  یلجت  دمآ  دورف  نوچ 

راوتسا اجنآ  رد  دش  تماما  هاگرخ  هک  ات 
يوتسا شرعلا  یلع  نمحرلا  سوک  دز  نامسآ 

زاجح کشر  شمدقم  زا  قارع  کلم  دش  هچرگ 
اون روش و  زا  رپ  دش  ینیسح  گنهآ  کیل ز 

تنطلس طاسب  ار  نامیلس  نیا  اغیرد  ياک 
اور ددرگ  نمرها  ماک  ماب و  رب  دور  یم 

بارخ ناکرا  دوش  اجنیا  ار  مالسا  هبعک 
اوق دزیر  ورف  مه  زا  ار  دیحوت  هلبق 

نوگن ددرگ  نیمز  نیا  رد  نود  نودرگ  تیار 
اول مشاه  ینب  هام  فک  زا  دتفیب  نوچ 

رمقلا قش  تروص  نایامن  دش  دهاوخ  زاب 
اوه مجن  ینعم  ادیوه  دش  دهاوخ  زاب 

ملق ددرگ  نب  خیب و  زا  نمچ  نیا  رد  اهورس 
اون گرب و  یب  رازلگ  نیا  رد  لگ  ياه  خاش 

كاپ نوخ  اب  یسب  دزیمایب  يداو  نیا  كاخ 
اود ار  نادنمدرد  شکاپ  كاخ  ددرگ  هک  ات 

بل هنشت  دراپس  ناج  نامهم  بآ  رانک  رد 
اوه ددرگ  نوگ  هریت  شهآ  دود  زک  نانچ  نآ 
تارف مشچ  همشچ  زا  لین  هچ  ددرگ  ناور  نوخ 

اونین ماک  هنشت  ناکدوک  ناغف  زا 
ماش هب  ات  لزنم  هب  لزنم  دور  مغ  ناوراک 

اوشیپ لیلد و  ین  يور  هاش  هور  حبص 
دوب دوخ  ناوناب  تسرپرس  ین  رس  رب 

اوتسا طخ  دیشروخ  نوچ  هاش  يور  هام 
مرک لها  هقلح  رس  متس  ریجنز  ریز 

اوس ام  ریگ  تسد  ددرگ  مصخ  ریگ  تسد 
یناپمک ناوید 
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مارح ياههام 

(504  . ) نیقتملا عم  هللا  نا  اوملعا  هللا و  اوقتا  مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  صاصق  تامرحلا  مارحلا و  رهشلا 
راکیپ مارح و  يزیرنوخ  گنج و  تیلهاج  رد  یتح  یلم  مسر  هب  نآ  رد  هک  هدوب  مارح  هام  راهچ  یبرع  بادآ  رد  يرمق  ياههام  ناـیم  رد 

عازن و مه  اب  لاـس  هک 120  جرزخ  سوا و  دـننام  دنتـشاد  گنج  مه  اـب  هک  مه  يا  هلیبق  ره  دنتخانـش و  یم  یلم  گـنج  عونکی  ار  نآ  رد 
دش .  یم  هکراتم  هام  راهچ  نیا  رد  دندرک  یم  راکیپ 

مارح نآ  رد  گنج  هک  دوب  مه  مارح  ناکم  نامز  رب  هوالع  برع  رد  دوب و  مرح  رهـشا  نآ  زا  تسا  يرمق  لاس  لوا  هاـم  هک  مارحلا  مرحم 
دوب .  هلیبق  ره  يارب  ناما  نما و  زگرم  عافد و  الب  رهش  اجنآ  هک  مارحلا  دجسم  دننام  دوب  هدش  هتخانش 

هام مه  مالسا  رد  درک و  یم  ظفح  دوبن  عرـش  لقع و  اب  فلاخم  هک  یلم  ننـس  بادآ و  بدا و  ره  دوب  یعامتجا  نید  کی  هک  مه  مالـسا 
نید ننس  بادآ و  اهنت  هن  دنتسشن  تسایر  یسرک  رب  نوچ  هیما  ینب  هکنآ  زج  دوب  لیابق  مامت  مارتحا  دروم  مرحم و  مارحلا  دجـسم  مارح و 

زا دنـسانش و  یمن  برع  داژن  ار  اهنآ  برع  نیخروم  اذل  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  مه  ار  برع  یلم  موسر  بادآ و  هکلب  دـندرک  وحم  ار  مالـسا 
ار دایز  درب ،  نیب  زا  ار  اهنآ  بادآ  درک و  زارد  يدـعت  تسد  برع  عامتجا  سومان  هب  هک  دوب  نیا  درک  يوما  بزح  هک  یعامتجا  تایانج 

دیهـش دننک و  ریگتـسد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادخ  هناخ  رد  مارحا  سابل  ریز  ریـشمش  اب  داتـسرف  ار  رفن  یـس  هکم  رد  دـناوخ و  ردارب 
هرـصاحم روصحم و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب  برع  همه  مارتحا  دروم  هک  مارحلا  مرحم  هام  رد  دشن  قفوم  اجنآ  نوچ  دنیامن و 

 . گنج هن  درک  عافد  اروشاع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروآ و  دوجو  هب  ار  اروشاع  زور  دومن و  دیهش  درک و 

دیواج تنطلس 

دش ادیوه  نید  ناطلس  بکوم  هک  ایب 
دش ادیپ  قشع  رالاس  هلفاق  هک  ایب 
دمآ زازتها  هب  نآرق  مچرپ  هک  ایب 

دش اپرب  قشع  ناطلس  همیخ  هک  ایب 
دیمدب يا  هراتس  تیالو  نامسآ  ز 

دش ارآ  ملاع  دیشروخ  سلجم و  هام  هک 
یخر هلال  تفکش  تلاسر  ناتسوبز 

دش ایند  ياضف  شیور  لگ  زا  مرخ  هک 
یلع يارسمرح  نشور  هک  هدژم  هدیسر 

دش ارهز  زیزع  لامج  باتفآ  ز 
تسادیش وا  رب  رگا  یناهج  رادم  بجع 

تسادیش دینش  شلامج  فصو  هک  نآ  ره 
يزابناج یگنادرم و  يدرمدار و  هب 
دش ایند  ناگدازآ  ربهر  نیسح 

تشاد رس  رد  تسود  يادوس  قشاع و  دوب  وچ 
دش ادوس  مرگ  رازاب و  رس  رب  دیسر 
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دوجس هب  رس  كاخ و  هب  نوگلگ  هرهچ  هداهن 
دش اتکی  تاذ  تایآ  رهظم  هک  يرس 

دمآ زارف  رس  تفر و  قح  یپ  زا  نیسح 
دش اوسر  تفرگ و  لطاب  بناج  دیزی 

یلو دنام  راوتسا  شتنطلس  نیسح 
دش امغی  نوگنرس و  شهگراب  دیزی 

شنارای نیسح و  نوخ  يرایبآ  ز 
دش افصم  مرخ و  ادخ  نید  لاهن 

تفای تزع  دادن و  تلذم  هب  نت  نیسح 
دش الوم  داهن و  تداهش  جات  قرف  هب 

شفاصوا دیآرس  ات  اسر  هماخ  تفرگ 
دش ایرد  شیپ  زیچان  هرطق  وچ  لجخ 

مارحلا مرحم 

هدرمش لالح  هام  نآ  رد  ام  نوخاما  دسناد  یم  مارح  نآ  رد  ار  گنج  تیلهاج  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
تفر و جارات  هب  دوب  اهنآ  رد  هچ  ره  تشگ و  هتخورفا  ام  مایخ  رد  شتآ  دندش و  ریـسا  ام  نانز  نادنزرف و  و  دش ،  کته  ام  تمرح  دش و 
درک و هدرزآ  ار  ام  نامشچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  زور  دندرکن .  تاعارم  ام  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمرح 

ناگدـننک هیرگ  سپ  نیعم .  زور  ات  تشگ  ام  بیـصن  الب  هودـنا و  دـش و  راوخ  البرک  نیمز  رد  ام  زیزع  تخاس .  ناور  ار  ام  ياه  کـشا 
 ، دش یم  مرحم  هام  نوچ  تفگ :  هاگنآ  و  دزیر .  یم  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ  هک  نآ  يارب  دننک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـیاب 

نیا تفگ  یم  دوب و  وا  هیرگ  هودنا و  تبیـصم و  زور  نآ  دش  یم  مهد  زور  نوچ  تشذگ و  یم  زور  هد  ات  دـندید  یمن  نادـنخ  ار  مردـپ 
ینیـسح يالبرک  زومآ  تربع  زیگنا و  مغ  ناوارف و  ثداوح  حیـضوت  تصرف  اج  نیا  رد  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور 

امش نیا  لاح  سب ،  میشاب و  هدرک  میسرت  ار  ینیسح  هسامح  زا  یلودج  قشع و  تمایق  زا  یمیوقت  هک  مینک  یم  تیافک  نیمه  هب  تسین . 
 : خیرات دلوت  میوقت  مه  نیا  و 

هعقاو خیرات  هعقاو  ناونع 

قه  60 بجر ،  هعمج 27  دیزی  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دیلو  نتساوخ  تعیب   . 1
يرمق يرجه   60 بجر ،  هبنش 28  دیلو ) مالسلا و  هیلع  ماما  نیب   ) مود تاقالم   . 2

يرمق يرجه   60 بجر ،   28 هبنشکی ،  بش  هنیدم  زا  جورخ   . 3
يرمق يرجه   60 نابعش ،  موس  هعمج ،  بش  هکم  هب  دورو   . 4

زور جنپ  هام و  راهچ  ینعی  يرمق )  يرجه   60 هجحلا ،  يذ  متشه  ات  هدعقلاوذ  لاوش  ناضمر ،  نابعش ،   ) هکم رد  ماما  فقوت  تدم   . 5
يرمق يرجه   60 ناضمر ،   10 هبنشراهچ ،  هفوک  لها  همان  نیتسخن  ندیسر   . 6

يرمق يرجه   60 ناضمر ،   15 هبنشود ،  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  لیقع  نب  ملسم  جورخ   . 7
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يرمق يرجه   60 لاوش ،   5 هبنش ،  هس  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  اروشاع ،  ریفس  دورو   . 8
يرمق يرجه   60 هجحلا ،  يذ   8 هبنش ،  هس  هفوکرد  لیقع  نب  ملسم  ترضح  تداهش   . 9

نبا ملـسم  هک  يزور  نامه  تسرد  ینعی  يرمق  يرجه   60 هجحلا ،  يذ   8 هبنش ،  هس  هکم  رهش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ   . 10
دش .  دیهش  هفوک  رد  لیقع 

البرک 23 ات  هکم  زا  تداهـش  ناوراک  ینعی  يرمق  يرجه   61 مرحم ،   2 هبنشجنپ ،  البرک  يارحص  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو   . 11
تسا .  هدوب  هار  رد  زور 

يرمق يرجه   61 مرحم ،  موس  هعمج  البرک  هب  دعس  نب  رمع  ندیسر   . 12
يرمق يرجه  مرحم 61  مشش  ات  موس  زا  دعس  نب  رمع  مالسلا و  هیلع  ماما  نایم  تارکاذم   . 13

يرمق يرجه  مرحم 61  هبنش 7  هس  دعس  نب  رمع  رکشل  طسوت  تارف  هار  ندش  هتسب   . 14
يرمق يرجه  مرحم 61  هبنشجنپ 9  مالسلا  هیلع  ماما  رگشل  هب  دعس  رمع  نایرگشل  هلمح  نیتسخن   . 15

يرمق يرجه  مرحم 61   10 هعمج ،  اروشاع )  ) تداهش گنج و  زور   . 16
رهظ زا  شیپ  يرمق  يرجه   61 مرحم ،  هعمج 10  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  هللا و  راصنا  زا  نت  هاجنپ  زا  شیب  تداهش   . 17

رهظ .  زا  دعب  يرمق  يرجه  مرحم 61   10 هعمج ،  مشاه  ینب  همه  باحصا و  هیقب  تداهش   . 18
بورغ تقو  يرمق  يرجه  مرحم 61  هعمج 10  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش   . 19

(505  ) يرمق يرجه  مرحم 61   11 رهظ ،  زا  دعب  هبنش  البرک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  نداد  چوک   . 20
يرمق يرجه  مرحم 61  اه 12  هلالآ  باتفآ و  نیفدت   . 21

گرزب نارـسفم  املع و  زا  هیطع ،  شتـسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرزب  باحـصا  زا  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  ترایز   . 22
(506  ( ) نیعبرا نیلوا   ) يرمق يرجه   61 رفص ،  مالسا 20 

(507  () نیعبرا نیمود   ) رفص 62 ق تیالو 20  تلاسر و  نادناخ  ترایز   . 23
رخالا 65 ق عیبر  هعمج 25  بش  نیباوت  یعمجتسد  ترایز  مایق و   . 24

قـشع ولع و  زا  یملاع  ییاهنت  هب  کیره  دراب و  یم  تریغ  هسامح و  نامـسآ  نامـسآ  ناشکت ،  کـت  مظعا  مسا  زا  هک  ینادیهـش  گرزب 
دنشاب .  یم  يدازآ  تداشر و  زا  ییایند  داهج ،  تیدج و  زا  یناهج 

هدش هتـشون  ادهـشلاوبا  ادخ ،  نوخ  اب  نآ ،  یـسامح  فورح  هک  یباتک  تسا -  میرک  دنوادخ  ینیوکت  باتک  خرـس و  نآرق  البرک ،  رگا 
دنتسه .  یهلا  نامسآ  نآ  زا  یگرزب  تیآ  نآرق و  نآ  زا  یخرس  هروس  کیره  زین  البرک  يادهش  تسا - 

(508  : ) دومرف ناشقح  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  دوخ  هک  نانامه 
یباحصا . . .  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحصا  ملعا  یناف ال 

مسانش .  یمن  مدوخ  نارای  زا  رتافو  اب  ینارای  شیوخ و  باحصا  زا  رتهب  یباحصا  نم 
شیاتس یگرزب و  هب  اهنآ  مان  دوجو ،  هریاد  بطق  مالـسلا ،  هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  هک  سب  ار  نانآ  میظع  راختفا  میخف و  رخف  نیا  و 

دیامرف :  یم  دنک و  یم  نیرفن  ار  شلتاق  دتسرف و  یم  دورد  مالس و  وا  هب  کی  ره  مسا  رکذ  اب  دنک و  یم  رکذ 
ءاطغلا . . .  مکل  هللا  فشک  دقلدهشا  راربالا ،  ءوبم  هللا  مکاوب  رادلا ،  یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالسلا  راصنا ،  ریخ  ای  مکیلع  مالسلا 

ادخ دیراد !  يا  هدنیآ  هناخ  هاگیاج و  وکین  هچ  یتسار  دـیدیزرو ،  ییابیکـش  هچنآ  يارب  امـش  رب  مالـس  نارای ،  نیرتهب  يا  امـش  رب  دورد 
(509  . . . ) دوب هتشادرب  امش  ناگدید  ربارب  زا  ار  هدرپ  دنوادخ  هک  مهد  یم  تداهش  تسا ،  هداد  رارق  ناکین  ماقم  رد  ار  امش 
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قوشعم اب  قشع  ناطلس  زار 

تشگ قشع  ناطلس  البرک  نیمز  رد 
قشع نابرق  یپ  دراو  نوچ 

تسلا دهع  هدعو  دمآ  شدای 
قشع نادزی  بناج  ار  ور  درک 

نم لاح  رب  يدهاش  برای  تفگ 
قشع نامیپ  رس  ردنا  مدماک 

افو مدرک  ناسچ  دوخ  دهع  هب  نیب 
قشع ناماس  رب  هرابکی  متخوس 

ما هدروآ  لزا  رد  متفگ  هچنآ 
قشع ناناج  هر  ردنا  ناج  لام و 

البرک نیمزرس  نیا  نم و  نیا 
قشع ناکیپ  هزین و  نیا  نم و  نیا 

مرغصا نیا  ربکا و  نیا  نم و  نیا 
قشع نابنج  رس  سابع  نم و  نیا 

مرورپ مغ  رهاوخ  نیا  نم و  نیا 
قشع ناتسد  لبلب  هنیکس  نیا 

تسود هار  رد  يدب  ممسج  دص  شاک 
قشع هاگ  نادیم  نابرق  يدش  ات 

قشع نادزی  زا  دمآ  یباطخ  سپ 
قشع ناطلس  رب  قشع  نیمز  رد 

يدمآ بوخ  اذبح  ابیبح  یک 
قشع نادیم  رد  قشع  ياون  اب 

مقداص دوخ  هدعو  ردنا  مه  نم 
قشع ناناج  زا  هاوخ  یهاوخ  هچ  ره 

وت راک  زا  مدش  نونمم  ابحرم 
قشع نامیپ  اج  هب  يدروآ  بوخ 

منم وت  ياهب  نوخ  هک  روخم  مغ 
قشع نامیپ  دش  زات  تدوجو  زا 

نیسح ای  يدیرخ  ار  ملاع  ناج 
قشع ناماس  رس و  شوخ  يدرک  هدنز 

یئاون نیچلگ  زا 
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اروشاع عیاقو  رامش  زور  مشش :  لصف 

مرحم لوا  زور 

ترـضح نآ  دـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  يزور  نینچ  لثم  رد  یـسابع  مصتعم  ییاد  بیبش  نب  ناـیر  هک  هدـش  تیاور 
ار ایرکز  ترضح  ياعد  یلاعت  قح  هک  تسا  يزور  زورما  دومرف :  ریخ .  درک :  ضرع  یتسه ؟  هزور  زور ،  نیا  بیبش !  رـسپ  يا  دومرف : 
هک نانچ  دنک ،  یم  باجتـسم  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  دـناوخب  ار  ادـخ  درادـب و  هزور  زور ،  نیا  رد  هک  ره  سپ  هدومرف ،  باجتـسم  نآ  رد 

خلا هدومرف ،  باجتسم  ار  ایرکز  ياعد 
خیـش دناوخب .  هبترم  هس  درادرب و  اعد  هب  تسد  تغارف  زا  دـعب  هدـش و  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  زامن ،  تعکر  ود 

نآ رـصع ،  زا  دعب  ات  دـنک  كاسما  بآ  اذـغ و  زا  اروشاع  زور  اما  مرحم ،  لوا  ههد  هزور  تسا  بحتـسم  هک  هدومرف  حابـصم  رد  یـسوط 
(510  . ) دیامن لوانت  تبرت  یمک  ردق  هب  تقو 

مرحم مود  زور 

هاگآ البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  داـیز  نب  هللادـیبع  هب  يا  هماـن  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  زور  نیا  رد 
(511  . ) تخاس

مالسلا  هیلع  ماما  ياعد 
ترتع ام  ایادـخ !  تفگ :  تسیرگ و  هتخادـنا  اهنآ  رب  يرظن  دـعب  درک و  عمج  ار  دوخ  تیب  لها  ناردارب و  نادـنزرف و  مالـسلا  هیلع  ماـما 

زا ار  ام  قح  ایادخ !  دنتـشاد .  اور  افج  ام  قح  رد  هیما  ینب  و  دندنار ،  نامدج  مرح  زا  ار  ام  میتسه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمایپ 
نادرگ .  زوریپ  نارگ  دادیب  رب  ار  ام  ناتسب و  نارگمتس 

موقلا یلع  انرصنا  انقحب و  انلذخف  مهللا  انیلع ،  هیما  ونب  تدعت  اندج و  مرح  نع  انجع  زا  اندرط و  انجرخا و  ادق  دمحم  کیبن  هرتع  انا  مهللا 
(512  . ) نیملاظلا

هدنکفا هیاس  نم  لد  رب  یکانلوه  هودنا  مراد و  يداو  نیا  رد  یبیجع  ساسحا  ردارب !  يا  تفگ :  مالسلا  هیلع  ماما  هب  مالسلااهیلع  موثلک  ما 
(513  . ) داد یلست  ار  رهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا . 

مالسلا  هیلع  ماما  نانخس 
دومرف :  دوخ  باحصا  هب  البرک  نیمزرس  هب  دورو  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 

(514  ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهشیاعم ،  هب  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا 
یم ساسحا  دوخ  نابز  رب  ار  نآ  هزم  ات  دـنراگنا و  یم  دـشاب ،  هتـشاد  هزم  معط و  هک  يزیچ  دـننامه  ار  نید  دنتـسه و  ایند  ناگدـنب  مدرم 

دوش .  یم  كدنا  نارادنید  دادعت  دشاب ،  شیامزآ  يانب  هک  یماگنه  دنراد و  یم  هاگن  ار  نآ  دننک 
هفوک  لها  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان 

همان نیا  دنا ،  هدنام  راوتسا  دوخ  يار  رب  تسناد  یم  هک  هفوک  ناگرزب  زا  يدادعت  هب  باطخ  درک و  بلط  ذغاک  تاود و  مالسلا  هیلع  ماما 
لاو و نب  هللادبع  دادش و  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیسم  درص و  نب  نامیلـس  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشون :  ار 

دنیبب ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  دومرف :  دوخ  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  امـش  دعب ،  اما  نانموم ،  هورگ 
یم راتفر  متـس  ملظ و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دنک و  یم  تفلاخم  نم  تنـس  اب  هتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دیامن و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک 
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زین وا  يارب  دنک ،  یم  ردقم  رگدادیب  ناطلس  نآ  رب  هک  ار  یباذع  ره  لاعتم  يادخ  هک  تسا  راوزس  المع ،  الوق و  دنکن  ضارتعا  و  دیامن ، 
ار داسف  و  هدز ،  زابرس  ادخ  تعاطا  زا  هدومن و  يوریپ  ناطیش  زا  هک  دیسانش  یم  ار  هیما )  ینب   ) هورگ نیا  دیناد و  یم  امـش  و  دراد ،  ررقم 

دنا .  هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دنا ،  هتخاس  دوخ  هب  رصحنم  ار  میانغ  لیطعت و  ار  یهلا  دودح  رهاظ و 
هزرابم نادیم  رد  زگره  ارم  دیا و  هدرک  تعیب  نم  اب  امـش  هک  دنتفگ  دندمآ و  نم  دزن  هب  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  نم  هب  امـش  ياه  همان 

نم تسا ،  نیمه  مه  باوص  هار  هک  دیرادیاپ  دوخ  نامیپ  تعیب و  رب  رگا  لاح  درک .  دیهاوخن  میلست  نمشد  هب  ارم  درذگ و  دیهاوخن  اهنت 
زا ارم  تعیب  دیشابن و  راوتسا  دوخ  دهع  رب  دینکن و  نینچ  رگا  و  دوب ،  مهاوخ  امـش  ياوشیپ  نم  امـش و  نادناخ  اب  نم  نادناخ  میامـش و  اب 
 ، ما هدـید  ملـسم ،  میومع  رـسپ  مردارب و  مردـپ و  اب  ار  ناـتراتفر  هک  ارچ  درک ،  مهاوخن  بجعت  هک  مسق  مدوخ  ناـج  هب  دـیتشادرب ،  دوخ 

دیداد تسد  زا  نم  اب  ندوب  هارمه  ار  دوخ  هرهب  دیدش و  نادرگیور  دوخ  تخب  زا  امش  تسا ،  يدرم  هدومزآ  ان  دروخ  امش  بیرف  سکره 
هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  دنادرگ ،  زاین  یب  امش  زا  ارم  يدوز  هب  دنوادخ  دید و  دهاوخ  ار  شنایز  دنکـش ،  نامیپ  سک  ره  ، 

(515 . )
هتشک ربخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  و  دوش ،  هفوک  مزاع  ات  داد  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هب  درک و  رهم  تسب و  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما 

دوخ دزن  رد  ام  نایعیـش  ام و  يارب  ادنوادخ !  دومرف :  دـیزغل و  شا  هنوگ  رب  کشا  دـیچیپ و  وا  يولگ  رد  هیرگ  دـیدرگ  علطم  سیق  ندـش 
(516  ) يرداق يراک  ره  ماجنا  رب  وت  هک  زاس  رقتسم  دوخ  تمحر  راوج  رد  نانآ  اب  ار  ام  هد و  رارق  ییالاو  هاگیاپ 

(517  . ) دومرف داریا  يا  هبطخ  داتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ماما  سپس 
مالسلا  هیلع  ماما  نارای  تاراهظا 

نادیواج نآ  رد  ام  یگشیمه و  ام  يایند  رگا  مدینش ،  ار  وت  راتفگ  ادخ !  لوسر  رسپ  يا  تفگ :  تساخ و  اپب  ریهز  ماما ،  نانخـس  زا  سپ 
میتشاد .  یم  مدقم  ایند  رد  ندنام  رب  ار  وت  رانک  رد  ندش  هتشک  وت و  اب  مایق  ام  میدوب ، 

هرا رد  ام  ندب  مینک و  داهج  وت  باکر  رد  ام  هک  داهن  تنم  ام  رب  وت  هلیسو  هب  ادخ  هللا !  لوسر  نبای  تفگ :  تساخرب و  ( 518  ) ریرب سپس 
(519  . ) دشاب ام  عیفش  تمایق  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تراوگرزب  دج  دوش و  هعطق  هعطق  وت 

ار دوخ  تبحم  تسناوتن  مه  ادخ  ربمایپ  دج  هک  یناد  یم  وت  ادخ !  لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  دـش و  دـنلب  اج  زا  لاله  نب  عفان  سپس ، 
يرای دیون  هک  دندوب  یناقفانم  مدرم ،  نایم  رد  هک  اریز  دندشن ،  وا  ریذپ  نامرف  همه  تساوخ ،  یم  هچنانچ  دهد و  ياج  همه  ياه  لد  رد 

ات دندوب !  رت  خلت  لظنح  زا  رس ،  تشپ  رد  رت و  نیریـش  لسع  زا  يور  شیپ  رد  هورگ  نیا  دنتـشاد ،  ییافو  یب  تین  لد  رد  یلو  دنداد  یم 
نیثکان و اب  وا  دنتـساخرب و  وا  يرای  هب  یهورگ  دوب ،  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تردپ  و  درب ،  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ 

نامیپ سک  ره  یلاح !  نامه  رب  ام  دزن  زورما  وت  و  تفاتش ،  قح  تمحر  راوج  هب  دمآ و  رس  هب  زین  وا  تدم  ات  درک  لاتق  نیقرام  نیطساق و 
يوس هب  یهاوخ  هک  فرط  ره  هب  ام  اب  دـنادرگ ،  یم  زاین  یب  وا  زا  ار  وت  ادـخ  تسا و  راـکنایز  تشادرب ،  دوخ  ندرگ  زا  تعیب  تسکش و 
يور زا  ام  میراد و  یمن  شوخان  ار  راگدرورپ  ياقل  میساره و  یمن  یهلا  ياضق  زا  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  وش ،  هناور  قرـشم ،  ای  برغم و 

(520  . ) میراد نمشد  دنک ،  ینمشد  وت  اب  ار  هک  ره  و  میراد ،  تسود  دزرو ،  یتسود  وت  اب  ار  هک  ره  تریصب  تین و 
مالسلا  هیلع  ماما  هب  هللادیبع  همان 

رد هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  تشون :  ترـضح  هب  نومـضم  نیدب  يا  همان  البرک ،  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  هللادیبع  عالطا  لابند  هب 
فیطل و دـنوادخ  هب  ار  وت  ات  مروخن  ریـس  نان  مهنن و  نیلاب  رب  رـس  هک  تسا  هتـشون  نم  هب  دـیزی !  نینموملا  ریما  و  يا ،  هدـمآ  دورف  البرک 

مالسلاو .  ییآ !  زاب  هیواعم  نب  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  ای  و  منک !  قحلم  ریبخ 
مشخ هب  ار  قولخم  يدونـشخ  هک  یهورگ  نآ  دنوشن  راگتـسر  دومرف :  هدرک  باترپ  ار  نآ  دناوخ ،  ار  نآ  دیـسر و  ماما  هب  همان  نیا  نوچ 

دندیرخ .  قلاخ 
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همان ؟  باوج  هللادبع !  ابا  يا  تفگ :  هللادیبع  هداتسرف 
تسا .  تباث  مزال و  یهلا  باذع  هللادیبع  رب  اریز  تسین !  یباوج  ار  همان  نیا  دومرف :  ماما 

نیسح گنج  هب  ار  وا  تسیرگن و  دعس  نب  رمع  يوس  هب  تفـشآرب و  دایز  نبا  تفگب ،  ار  ماما  خساپ  تشگزاب و  هللادیبع  دزن  دصاق  نوچ 
داد .  نامرف 

زاب ار  ير  تیالو  نامرف  نآ  سپ  تفگ :  هللادیبع  تساوخ ،  رذع  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  لاتق  زا  دوب ،  ير  تیالو  هتفیـش  هک  دعـس  نب  رمع 
هد .  سپ 

تکرح یهاپـس  رازه  راهچ  اب  هارمه  ( 521  ) یبتـسد يوس  هب  دعـس  نب  رمع  ات  دوب  هداد  روتـسد  هعقاو  نیا  زا  لبق  یکدنا  دایز  نب  هللادـیبع 
رد مه  دعس  نب  رمع  دوب ،  هتـشون  دعـس  نب  رمع  مان  هب  ار  ير  تراما  نامرف  دایز  نبا  و  دندوب ،  هدش  طلـسم  اج  نآ  رب  نایملید  اریز  دنک ، 

بلط ار  دعـس  نب  رمع  وا  دیـسر و  دایز  نبا  هب  هفوک  تمـس  هب  ماما  تکرح  ربخ  هک  دوب  هدرک  تکرح  هداـمآ  ار  دوخ  ( 522  ) نیعا مامح 
وش !  هناور  ير  يوس  هب  هاگنآ  یتفای ،  تغارف  تیرومام  نیا  زا  نوچ  يور و  نیسح  بناج  هب  دیاب  تفگ :  درک و 

تفگ :  یم  دوخ  اب  دوب و  راک  نیا  هشیدنا  رد  رحس  ات  بش  رس  زا  دعس  نب  رمع  تهج  نیمه  هب 
یتبغر يرلا  يرلا و  کلم  كرتا 

نیسح لتقب  امومذم  عجرا  ما 
اهنود سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  و 

(523  ) ینیع هرق  يرلا  کلم  باجح و 
نب هزمح  و  دـندرک ،  یهن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج  زا  ار  وا  همه  تشاذـگ ،  ناـیم  رد  ار  هلاـسم  نیا  تروشم  لـها  اـب  سپس 

ندرک محر  عطق  تسادخ و  ینامرفان  نیـسح ،  اب  هلتاقم  اریز  رذگ ،  رد  هشیدنا  نیا  زا  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ :  وا  هب  شرهاوخ  دـنزرف  هریغم 
هک یلاح  رد  یباتـشب  ادخ  يوس  هب  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  دـنریگب  وت  زا  ار  نآ  دـشاب و  وت  نآ  زا  ایند  همه  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، 

هللا !  ءاشنا  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیمه  تفگ :  دعس  نب  رمع  دشاب .  وت  ندرگ  رب  نیسح  نوخ 
هللادبع  نب  رامع 

ارم ریما  تفگ :  نم  هب  دوب ،  البرک  يوس  هب  مزاع  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  دعـس  نب  رمع  رب  تسا :  هدرک  لقن  شردـپ  زا  هللادـبع  نب  رامع 
وا دزن  زا  هک  یماگنه  درگ !  زاب  دـصق  نیا  زا  متفگ :  مدرک و  یهن  راـک  نیا  زاار  وا  نم  منک .  تکرح  نیـسح  يوس  هب  تسا  هداد  ناـمرف 

هتسشن هک  یلاح  رد  متفر  وا  دزن  هب  دناوخ ،  یم  ارف  نیسح  اب  گنج  هب  ار  مدرم  دعس  نب  رمع  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  یصخش  مدمآ  نوریب 
مدمآ .  نوریب  وا  دزن  زا  تسا و  تکرح  مزاع  هک  متسناد  دنادرگ ،  نم  زا  يور  دید  ارم  نوچ  دوب ، 

مه مدرم  و  يدرک ،  اطعا  نم  هبار  ير  تیالو  نآ ،  يازا  رد  يدرامگ و  تیلووسم  نیدـب  ارم  تفگ :  تفر و  دایز  نبا  دزن  دعـس  نب  رمع 
زاین نانآ  یهارمه  هب  هلتاقم  نیا  رد  هک  دنتسه  هفوک  فارشا  زا  يا  هدع  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  يداهنـشیپ  یلو  دنهاگآ ،  هلماعم  نیا  زا 

نب هللادیبع  درک ،  رکذ  ار  هفوک  فارشا  زا  يدادعت  مان  سپـس  دنـشاب ،  هارمه  ریـسم  نی  رد ا  ارم  هاپـس  ات  ناوخارف  دوخ  دزن  ار  اهنآ  مراد ! 
زا دنتـسه ،  وت  هارمه  هک  هورگ  نیا  اب  رگا  درک !  میهاوخن  یهاوخ  رظن  وت  زا  داتـسرف ،  میهاوخ  ار  یـسک  هچ  هک  نیا  رد  اـم  تفگ :  داـیز 

یشوپب !  مشچ  ير  تراما  زا  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  چیه ،  هک  ییآ  یم  رب  تیرومام  نیا  ماجنا  هدهع 
(524  . ) تفر مهاوخ  تفگ :  درک  هدهاشم  ار  هللادیبع  يراشفاپ  نوچ  دعس  نب  رمع 

البرک يوس  هب  رکشل  مازعا  مرحم  موس  زور 

(525  . ) دش البرک  دراو  هفوک  لها  زا  یهاپس  رازه  راهچ  اب  مرحم  موس  زور  ینعی  البرک  هب  ماما  دورو  زا  دعب  زور  کی  دعس  نب  رمع 
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وت رذگ و  رد  راک  نیا  زا  میهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دنتفگ :  دنا و  هدمآ  وا  دزن  دعس ) نب  رمع  هلیبق   ) هرهز ونب  هک :  دنا  هتـشون  یخرب 
 ، درک افعتسا  تفر و  هللادیبع  دزن  دعس  نب  رمع  ددرگ .  یم  مشاه  ینب  ام و  نایم  نیمـشد  ثعاب  نیا  اریز  وشم ،  نیـسح  اب  گنج  بلطواد 

(526  . ) دش میلست  وا  و  تفریذپن ،  ار  وا  يافعتسا  هللادیبع  یلو 
اب ات  درک  یم  نتفر  هب  بیغرت  قیوشت و  ار  ردپ  هک  صفح  مان  هب  یکی  تشاد :  رسپ  ود  دعس  نب  رمع  دنیوگ :  یم  ناسیون  خیرات  زا  یخرب 
اب زین  صفح  ماجنارـس  و  تشاد ،  یم  رذح  رب  يراک  نینچ  هب  مادقا  زا  تدش  هب  ار  وا  شرگید  دنزرف  یلو  دـنک ،  هلتاقم  مالـسلا  هیلع  ماما 

(527  . ) دش البرک  یهار  شردپ 
البرک  یضارا  يرادیرخ 

زا تسا ،  هدـش  عقاو  نآ  رد  شربق  هک  ار  البرک  نیمز  زا  یتمـسق  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  هدـش ،  رکذ  موس  زور  رد  هک  یعیاـقو  زا 
هس ات  ار  وا  راوز  هدومن و  ییامنهار  شربق  ترایز  ایرب  ار  مدرم  هک  درک  طرش  اهنآ  اب  دیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هب  هیرـضاغ  اونین و  لها 

(528  . ) دنیامن ینامهیم  زور 
هک درک  طرش  اهنآ  اب  دیرخ و  مهرد  رازه  تصش  هب  دسا  ینب  زا  ار  هیرـضاغ  اونین و  نیمز  دیـسر  البرک  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

اهنآ هب  تخادرپ  ار  شلوپ  هک  نآ  زا  سپ  هرابود  ار  نیمز  طرش  نیا  لابق  رد  دننک و  نامهم  ار  اهنآ  دننک و  ییامنهار  شربق  هب  ار  شراوز 
یم مهرد  رازه  تصش  رب  غلاب  نآ  دازام  هک  دوب  هارمه  لوپ  الاک و  ردقچ  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هک  دوش  یم  مولعم  ربخ  نیا  زا  تشاذگاو . 
بـش هک  تسا  هدومن  لقن  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  یمرـضخ  رـشب  دمحم  هیـضق  تنطلـس ،  هاگتـسد  نیا  تمظع  رب  رگید  دهاش  دـش . 
خساپ دش .  ریسا  ير  دح  رس  رد  ترـسپ  دنتفگ :  یم  رـضخ  رـشب  دمحم  هب  تشگ  یم  اه  همیخ  رب  رود و  گرم  هک  یبش  نامه  ای  اروشاع 

ادخ دومرف :  وا  هب  دینش ،  ار  دمحم  نخس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منامب .  هدنز  يو  زا  دعب  نم  دشاب و  ریـسا  مرـسپ  مهاوخ  یمن  نم  داد : 
شوکب .  ترسپ  يدازآ  رد  یناوت  یم  يروط  ره  يدازآ ،  وت  متشادرب و  وت  زا  ار  متعیب  نم  دنک ،  محر  وت  هب 

رد هک  هد  ترسپ  هب  ار  ینمی  ياهدرب  اه و  سابل  نیا  دومرف :  ترـضح  موش .  ادج  وت  زا  هاگره  دنراذگن  هدنز  ارم  ناگدنرد  درک :  ضرع 
هچ اه  سابل  نیا  سنج  تسین  مولعم  دوب .  رانید  رازه  اهنآ  ياهب  هک  دومرف  اـطع  ساـبل  تسد  جـنپ  وا  هب  سپ  دـنک .  فرـص  دوخ  يدازآ 

نیا درب و  یم  دوخ  اب  ار  اهنآ  هچ  يارب  دوب و  ترـضح  اب  سابل  عون  نیا  زا  ردقچ  دش و  یم  رانید  تسیود  نآ  تسد  کی  تمیق  هک  هدوب 
دشاب .  زاین  یب  نآ  زا  هدنونش  دیاش  هک  تسا  یشسرپ 

دنکشب .  ار  ادخ  مرح  تمرح  دوخ  ناج  ییاهر  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح 
ار رگیدکی  لاوما  دنشاب  هجوتم  دیاب  نیمز  دیرخ  رد  هک  دنامهف  اهنآ  هب  داد و  يرادنید  سرد  هعیش  صوصخ  هب  همه  هب  دوخ  لمع  اب  ماما 

دننکن .  بضغ 
یهلا روتسد  هب  داد  رشب  هب  یسرد 

یهافش هن  یبتک  هن  دوب  یلمع  شسرد 
مالسلا  هیلع  ماما  نارای  يرایشوه 

يارب دنک  لاوس  ماما  زا  ات  داتسرف  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  یـسمحا  سیق  نب  هرزع  دش ،  دراو  البرک  هب  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه 
دراد ؟  يدصق  هچ  هدمآ و  ناکم  نیا  هب  هچ 

مرش ترضح  نآ  دزن  هب  نتفر  زا  دوب ،  هدرک  توعد  هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هرزع  نوچ 
دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تساوخ  دندوب  هدرک  توعد  هفوک  هب  ار  وا  هتشون و  همان  ماما  هب  هک  هفوک  فارشا  زا  دعـس  نب  رمع  سپ  درک ، 

تساخرب و دوب  یخاتـسگ  درم  هک  یبعـش  هللادبع  نب  ریثک  مان  هب  یـصخش  یلو  دندرک !  يراددوخ  ماما  تمدـخ  هب  نتفر  زا  اهنآ  یمامت  ، 
تشک !  مهاوخ  ار  وا  یهاوخ  رگا  مور و  یم  نیسح  دزن  هب  نم  تفگ : 
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تسا ؟  هدمآ  نیمزرس  نیا  هب  يدوصقم  هچ  يارب  سرپب  ورب و  وا  دزن  هب  یلو  مرادن ،  العف  ار  یمیمصت  نینچ  تفگ :  دعس  نب  رمع 
هدهاشم ار  هللادبع  نب  ریثک  نوچ  دوب  نیسح  ماما  نارای  زا  هک  يدئاص  همامثوبا  تفر ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فرط  هب  هللادبع  نب  ریثک 

تسا !  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  دیآ  یم  هک  صخش  نیا  درک :  ضرع  ماما  هب  درک 
ورب !  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  راذگب و  ار  دوخ  ریشمش  تفگ :  تفرگ و  هللادبع  نب  ریثک  رب  ار  هار  همامثوبا  سپ 

مهاوخ زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  مناسر ،  یم  ار  دوخ  مایپ  دیراذگب  رگا  متـسه ،  لوسر  نم  منکن !  نینچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  ریثک 
تشگ . 

نک .  غالبا  ار  تمایپ  وت  مراذگ ،  یم  تریشمش  يور  ار  متسد  نم  تفگ :  همامثوبا 
ینک .  يراک  نینچ  مراذگ  یمن  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هللادبع  نب  ریثک 

يورب ماما  دزن  هب  مراذگ  یمن  نم  یتسه و  يراکتـشز  درم  وت  اریز  مناسرب ،  ماما  هب  ار  نآ  نم  ات  وگزاب  نم  هب  ار  تمایپ  تفگ :  همامث  وبا 
. 

هب یصخش  دعـس  نب  رمع  داد .  عالطا  دعـس  نب  رمع  هب  ار  نایرج  تشگزاب و  تاقالم  نودب  هللادبع  نب  ریثک  عازن ،  هرجاشم و  نیا  زا  سپ 
 . وش ایوج  نیمزرس  نیا  هب  شندمآ  تلع  زا  نک و  تاقالم  ار  نیسح  هرق !  يا  تفگ :  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  یلظنح  سیق  نب  هرق  مان 

دیسانش ؟  یم  ار  درم  نیا  ایآ  دومرف :  دوخ  باحصا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ،  تکرح  ماما  فرط  هب  سیق  نب  هرق 
نیا رد  ار  وا  مدرک  یمن  ناـمگ  متخانـش و  یم  يار  نسح  هب  ار  وا  نم  تسا و  یمیمت  درم ،  نـیا  يرآ !  درک :  ضرع  رهاـظم  نـب  بیبـح 

منک .  هدهاشم  تیعقوم  هنحص و 
همان نم  هب  امش  رهش  مدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن ،  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  درک و  مالـس  ماما  رب  دمآ و  سیق  نب  هرق  هاگنآ 

تشگ .  مهاوخ  زاب  دونشخان  نم  ندمآ  زا  رگا  و  دنا ،  هدرک  توعد  ارم  دنتشون و 
نب رمع  دزن  هب  سپ  درک !  مهاوخ  هشیدنا  رما  نیا  رد  سپس  مناسرب و  دعس  نب  رمع  هب  ار  دوخ  تلاسر  نیا  خساپ  نم  تفگ :  سیق  نب  هرق 

(529  . ) دناهرب نیسح  اب  گنج  زا  ارم  ادخ  هک  مراودیما  تفگ :  دعس  نب  رمع  تخاس ،  ربخاب  رما  نایرج  زاار  وا  تشگزاب و  دعس 
دعس  نب  رمع  همان 

منایهاپس اب  نم  نوچ  دوب :  هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  و  دندروآ ،  ار  دعـس  نب  رمع  همان  هک  مدوب  هللادیبع  دزن  نم  دیوگ :  یم  دئاف  نب  ناسح 
يارب رهش  نیا  یلاها  تفگ :  باوج  رد  وا  مدش ،  ایوج  شندمآ  تلع  زا  هداتسرف و  وا  دزن  يدصاق  مدش ،  هدایپ  شنارای  نیسح و  ربارب  رد 

 . تشگ مهاوخ  زاب  دیراد ،  یمن  شوخ  ار  مندمآ  رگا  دنا ،  هدرک  توعد  نم  زا  هداتـسرف و  نم  دزن  ار  دوخ  ناگدنیامن  هتـشون و  همان  نم 
تفگ :  دناوخ ،  ار  دعس  نب  رمع  همان  نوچ  هللادیبع 

هب انبلاخم  تقلع  دقو  نالا 
(530  ) صانم نیح  تالو  هاجنلا  وجری 

دعس  نب  رمع  هب  هللادیبع  همان 
دیزی اب  شنارای  مامت  وا و  ات  هاوخب  یلع  نب  نیـسح  زا  متفای ،  عـالطا  نآ  نومـضم  زا  دیـسر و  وت  هماـن  تشون :  دعـس  نب  رمع  هب  هللادـیبع 

تشون !  میهاوخ  ار  دوخ  رظن  ام  درک ،  نینچ  رگا  دننک ،  تعیب 
(531  . ) تسین حلص  تیفاع و  ناهاوخ  دایز  نب  هللادیبع  هک  مرادنپ  یم  تفگ :  دیسر ،  دعس  نب  رمع  تسد  هب  همان  نیا  نوچ 

درک دهاوخن  تعیب  زگره  دیزی  اب  ترضح  نآ  هک  تسناد  یم  اریز  دناسرن ،  نیسح  ماما  عالطا  هب  ار  دایز  نب  هللادیبع  همان  دعـس ،  نب  رمع 
(532 . )

مدرم دنا :  هتـشون  یـضعب  و  دنارورپ ،  یم  رـس  رد  ار  هوبنا  یهاپـس  مازعا  هشیدـنا  البرک ،  هب  دعـس  نب  رمع  مازعا  زا  سپ  دایز  نب  هللادـیبع 
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یم زاب  دـندرک ،  یم  هناور  ترـضح  نآ  گنج  هب  ار  سک  ره  ودنتـشاد  یم  شوخان  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  ندرک  گـنج  هفوک 
تشگ . 

وا و  درب ،  وا  دزن  ار  نافلختم  دـنک و  قیقحت  گنج  زا  رارف  هلاسم  ات  داد  نامرف  نمحرلادـبع  نب  دـیوس  مان  هب  ار  یـصخش  دایز  نب  هللادـیبع 
یماش درم  نآ  رس  داد  روتسد  وا  درب و  هللادیبع  دزن  هتفرگ و  دوب ،  هدمآ  هفوک  هب  هاگرکشل  زا  یمهم  رما  ماجنا  يارب  هک  ار  یماش  رفن  کی 
هدمآ هفوک  هب  ثاریم  بلط  يارب  یماش  درم  نآ  هک  دنا  هتشون  دنکن !  ار  وا  ياهروتسد  زا  یچیپرس  تارج  یسک  ات  دنیامن  ادج  شنت  زا  ار 

(533  ! ) دوب
هیلخن  رد  هللادیبع 

هب وا  داتسرف و  دوب -  هتفر  هیسداق  هب  هک  میمت -  نبا  نیـصح  دزن  ار  یـسک  درک و  تکرح  ( 534  ) هلیخن فرط  هب  هفوک  زا  اصخـش  هللادیبع 
نب ءامـسا  دیوس و  نب  عاقعق  ثعـشا و  نب  دمحم  یثراح و  باهـش  نب  ریثک  سپـس  دـمآ ،  هلیخن  هب  دـندوب  وا  اب  هک  رفن  رازه  راهچ  هارمه 

زا ار  نانآ  و  دیهد ،  نامرف  نم  دیزی و  زا  يرادربنامرف  تعاط و  هب  ار  مدرم  دینک و  شدرگ  هفوک  رهـش  رد  تفگ :  درک و  بلط  ار  هجراخ 
زا رفن  هس  دندرک و  لمع  روتـسد  قبط  رفن  راهچ  نآ  سپ  دـیناوخارف ،  هاگ  رکـشل  هب  ار  نانآ  دـیراد و  رذـح  رب  هنتف  ندرک  اپرب  ینامرفان و 
هب ار  مدرم  تشگ و  یم  اـه  هاگرذـگ  اـه و  هچوک  ناـیم  رد  دـنام و  هفوک  رد  باهـش  نب  ریثـک  و  دنتـشگزاب ،  هللادـیبع  دزن  هلیخن  هب  اـهنآ 

(535  . ) تشاد یم  رذح  رب  نیسح  ماما  يرای  زا  ار  نانآ  درک و  یم  قیوشت  هللادیبع  رکشل  هب  نتسویپ 
هاگرکشل رد  وا  هک  یماگنه  و  دوش ،  هدافتـسا  اهنآ  دوجو  زا  زاین  ماگنه  هک  داد  رارق  دعـس  نب  رمع  دوخ و  نیب  ار  هراوس  یهورگ  هللادیبع 

هب درک و  تکرح  البرک  فرط  هب  دشن و  قفوم  یلو  دـنک ،  رورت  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  همالـس  یبا  نب  رامع  مان  هب  یـصخش  دوب  هلیخن 
(536  . ) دش دیهش  دیدرگ و  قحلم  ماما 

مرحم مراهچ  زور 

ار نایفس  یبا  لآ  امش  مدرم !  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  هب  دوخ  دروآدرگ و  هفوک  دجـسم  رد  ار  مدرم  دایز  نب  هللادیبع  ( 537  ) زور نیا  رد 
ناتـسد ریز  هب  تسا و  وکین  يا  هقیرط  هریـس و  يایراد  هک  دیـسانش  یم  ار  دـیزی  و  دـیتفای !  دـیتساوخ ،  یم  هک  نانچ  ار  اهنآ  دـیدومزآ و 

منک و رتشیب  ایاطع  زا  ار  امش  هرهب  هک  تسا  هداد  روتـسد  دیزی  کنیا  و  دوب ،  نینچ  زین  شردپ  و  تساجب .  وا  يایاطع  و  دنک .  یم  ناسحا 
ناج شوگ  هب  ار  نخـس  نیا  متـسرفب  نیـسح  شنمـشد  اب  گنج  هب  ار  امـش  هدومن و  تمـسق  امـش  ناـیم  رد  هک  هداتـسرف  نم  دزن  ار  یلوپ 

دینک .  تعااطا  دیونشب و 
تکرح يارب  مدرم  هک  دننک  ادن  رهش  مامت  رد  ات  داد  روتسد  درک و  ررقم  ییایاطع  زین  ( 538  ) ماش مدرم  يارب  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپس 

يذ نب  رمـش  یعبر و  نب  ثبـش  رجبا و  نب  راـجح  ریمن و  نب  نیـصح  درک و  تکرح  هلیخن  يوس  هب  شناـهارمه  دوخ و  و  دنـشاب ،  هداـمآ 
(539  . ) دنیامن کمک  نیسح  اب  گنج  رد  ار  دعس  نب  رمع  ات  تشاد  لیسگ  البرک  هب  ار  نشوجلا 

ماما اب  گنج  يارب  هدومزآ  یهاپـس  رفن  رازه  راهچ  اـب  هک  دوب  يدرف  نیلوا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ـالبرک ،  هب  دعـس  نب  رمع  مازعا  زا  سپ 
هنیهر نب  ریاضم  رفن و  رازه  راهچ  اب  ریمن  نب  نیـصح  رازه و  ود  اب  یبلک  باکر  نب  دیزی  دـعب  درک و  یگدامآ  مالعا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(540  . ) دندش یم  رفن  رازه  تسیب  اعمج  هک  رفن  رازه  ود  اب  هشرح  نب  رصن  رفن و  رازه  هس  اب  ینزام 

مرحم مجنپ  زور 

هرامالا راد  رد  هک  داتسرف  ( 541  ) یعبر نب  ثبـش  لابند  هب  ار  يدرم  دایز  نب  هللادـیبع  تسا ،  هدوب  هبنـشکی  زور  اب  قباطم  هک  زور  نیا  رد 
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نب هللادیبع  یلو  دراد ،  فاعم  البرک  هب  نتفر  زاار  وا  دایز  نبا  هک  تساوخ  یم  دوب و  هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  یعبر  نب  ثبش  دبای ،  روضح 
نامیا زا  دـنیوگ :  دنـسر  نانموم  هب  نوچ  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یـشاب  یناـسک  زا  اداـبم  هک :  داتـسرف  ماـغیپ  وا  يارب  داـیز 

یم هرخـس  هب  ار  نینوم  مییامـش و  اب  ام  دـنراد :  راهظا  دـنور ،  دننیطایـش -  نامه  هک  دوخ -  ناراـی  دزن  هب  هک  یماـگنه  و  میناگدـنروآ ، 
يوش .  رضاح  دیاب  ام  دزن  رد  یئام ،  تعاطا  رد  یهن و  یم  ندرگ  ام  نامرف  رب  رگا  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  وا  هب  و  ( 542  ) میریگ

دوخ دزن  رد  هتفگ و  ابحرم  وا  هب  دایز  نبا  داد !  صیخـشت  یبوخ  هب  ناوتن  ار  وا  هنوگ  گنر  ات  دمآ  هللادـیبع  دزن  هاگنابـش  یعبر ،  نب  ثبش 
(543  . ) تشاد لیسگ  البرک  يوس  هب  راوس  رازه  هارمه  هب  ار  وا  هللادیبع  درک و  لوبق  ثبش  سپ  يور ،  البرک  هب  دیاب  تفگ :  دناشنب و 

تکرح زا  هداتـسیا و  ( 544  ) هارـص رـسج  رب  هک  داد  تیرومام  راوس  دـصناپ  اب  سیق  نب  رحز  ماـن  هب  یـصخش  هب  داـیز  نب  هللادـیبع  سپس 
مزاع هک  همالس  یبا  نب  رماع  مان  هب  يدرف  دنک ،  يریگولج  دنوش ،  یم  جراخ  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  مزع  هب  هک  یناسک 

وت میمصت  زا  نم  تفگ :  وا  هب  سیق  نب  رحز  تشذگ ،  شنایهاپس  سیق و  نب  رحز  ربارب  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نتـسویپ  يارب  دوب 
نایم زا  دش و  رو  هلمح  شنایهاپـس  سیق و  نب  رحز  رب  همالـس  یبا  نب  رماع  یلو  درگزاب ،  ینک ،  يرای  ار  نیـسح  یهاوخ  یم  هک  مهاگآ 

هب ات  دش  قلحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دناسر و  البرک  هب  ار  دوخ  رماع  دـنک .  لابند  ار  وا  ات  درکن  تارج  یـسک  تشذـگ و  نایهاپس 
ترضح نآ  باکر  رد  گنج  نیدنچ  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  باحـصا  زا  و  دمآ ،  لیان  تداهـش  هجرد 

(545  . ) تسا هدز  ریشمش 
دندش  رضاح  البرک  دیهش  گنج  هب  هک  نمشد  رکشل  رامش 

یس دایز  نبا  رکـشل  یـسلجم  رظن  هب  هدوب و  رفن  رازه  هس  هاجنپ و  خیراوتلا  خسان  بحاص  رظن  هب  تسا .  فالتخا  دایز  نبا  رکـشل  ددع  رد 
نبا تسا .  هدوب  رازه  داتشه  دایز  نبا  رکـشل  فنخم  یبا  هدیقع  هب  هتـسناد و  رازه  تسیب  ار  اهنآ  ددع  فوهل  رد  دیـس  دنا .  هدوب  رفن  رازه 

تسیب یعفای  هتشون و  رفن  رازه  شش  صاوخلا ،  هرکذت  رد  هتفگ و  رفن  رازه  تسیب  یفوک  مثعا  نبا  هتسناد و  رازه  جنپ  یس و  بوشآ  رهش 
رازه دص  یتعامج  هدش و  موقرم  رفن  رازه  ود  تسیب و  لووسلابلاطم  رد  هتشون و  راوس  رازه  هاجنپ  هیفاش  حرش  رد  هتسناد و  رفن  رازه  ود  و 

(546  . ) دنا هدرک  تیاور  رازه  دصتشه  ات  رازه  تسیود  و 
دوب :  هدرک  جیسب  ار  نت  رب 000/350  غلاب  دایز  نبا  هدمآ ،  حیحص  صوصن  رد 

راوس ،  اب 1000  هیسداق  زا  یحایر  دیزی  نب  رح   . 1
راوس ،  اب 3000  هحلط  نب  بعک   . 2

وجگنج ،  اب 4000  دعس  رمع   . 3
هفوک . )  رد  تسا  يا  هلیبق  هک  تسا  مابش  ارهاظ   ) ماش لها  زا  هدایپ  راوس و  اب 4000  یلولس  نشوجلا  يذ  نب  رمش   . 4

؛ وجگنج اب 2000  یبلک  باکر  نب  دیزی   . 5
؛)  تسا یمیمت  میمت  نب  نیصح  ارهاظ   ) وجگنج اب 4000  یمیمت  ریمن  نب  نیصح   . 6

وجگنج اب 3000  ینزام  هنیهر  نب  ریاضم   . 7
؛ وجگنج اب 4000  هشرخ  نب  رصن   . 8
؛ وجگنج اب 1000  یعبر  نب  ثبش   . 9

؛ وجگنج اب 1000  رجبا  نب  راجح   . 10
تازیهجت رظن  زا  دوب و  راوـس  ناـشرفن  هک 32  دـناد  یم  نت  ود  داتـشه و  ار  باحـصا  عمج  هیئاصحا  نیا  زا  سپ  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم 

(547 ( ) دنا هتشاد  مه  نامک  میوگ  یم  نم  دوبن ( ناشتسد  رد  هزین  ریشمش و  زج  هچ  دندوبن ،  لماک 
رازه و دـص  مه  يا  هدـع  دـنا و  هتفگ  رعازه  داتـشه  رازه و  تسیب  رازه و  هاجنپ  رازه و  یـس  تسا ،  فالتخا  داـیز  نبا  رکـشل  رامـش  رد 
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هدایپ و 32 نت   40 تسا .  فالتخا  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ددع  رد  ( 548  . ) دنا هدرک  تیاور  رازه  دصتـشه  ات  رازه  تسیود 
تسا .  هدش  هتفگ  مه  هدایپ  رفن  راوس و 100  هدایپ و 45  نت   82 راوس ،  رفن 

زا نت  دنا 18  هدوب  نت  هک 72  تسا  نآ  روهـشم  دیوگ :  فلوم  هدایپ .  راوس و 100  ای 30  هدایپ  راوس و 100  تسا 70  هدـش  هتفگ  زین  و 
مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  هیقب  مشاه و  ینب  دالوا 

تسا فالتخا  دنگنجب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  ات  دندرک  ادیپ  روضح و  البرک  رد  دعس  نب  رمع  هارمه  هب  هک  ینایرکشل  لک  دادعت  رد 
مزاول حالس و  سابل و  قوقح و  تقو ،  تموکح  زا  هک  يراوخ  هریج  نایماظن  دادعت  هک  تسا  نیا  درک  شومارف  دیابن  هک  يا  هتکن  یلو  ، 

(550 ( ) 549  . ) تسا هدوب  رفن  رازه  یس  دندرک  یم  تفایرد  یگنج 

مرحم مشش  زور 

ورف وت  زا  ار  يزیچ  تازیهجت ،  هدایپ و  هراوس و  زا  معا  رکشل  ترثک  رظن  زا  نم  هک :  تشون  دعـس  نب  رمع  هب  يا  همان  زور  نیا  رد  هللادیبع 
(551  ! ) دنتسرف یم  نم  يارب  ار  وت  راک  شرازگ  بش  ره  زور و  ره  هک  شاب  هتشاد  هجوت  مدرکن ،  راذگ 

نمشد  رکشل  تیعضو 
رکـشل زا  هار  يانثا  رد  يدادـعت  تسوا ،  ربمایپ  ادـخ و  اب  گنج  مکح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  نوچ 

طقف دیـسر  یم  البرک  هب  نوچ  دوب ،  هدرک  تکرح  زابرـس  رازه  اب  هفوک  زا  هک  يا  هدنامرف  دنا :  هتـشون  دندرک  رارف  هدـش و  ادـج  نمـشد 
 . دندوب هدرک  رارف  هب  مادقا  گنج ،  نیا  هب  يداقتعا  یب  تلع  هب  هیقب  دـندوب و  وا  هارمه  دادـعت  نیا  زا  رتمک  ای  رفن و  دـص  راهچ  ای  دـصیس 

(552)
هیفنح  نب  دمحم  هب  البرک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  همان 

دوب :  نینچ  نآ  نتم  هک  داتسرف  هیفنح  نب  دمحم  يارب  يا  همان  البرک  زا  نیسح  ماما  دندومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
مل هرخالا  ناک  نکت و  مل  ایندلا  ناکف  دعب  اما  مشاه ،  ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب  دمحم  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

(553  ) مالسلا لزت و 
یگشیمه ترخآ  هتشادن و  دوجو  الصا  ایند  هک  نیا  لثم  دعب ،  اما  مشاه .  ینب  رگید  یلع و  نب  دمحم  هب  یلع  نب  نیسح  زا  تسا  يا  همان 

تسه .  هدوب و  مئاد  و 
مالسلا  هیلع  ماما  يرای  دسا و  ینب 

هک دـنراد  تنوکـس  دـسا  ینب  زا  يا  هفیاط  یکیدزن  نیا  رد  هللا !  لوسر  نبای  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  رهاـظم  نب  بیبح  زور  نیا  رد 
رد دـسا  ینب  روضح  اب  وت  زا  ار  هورگ  نیا  رـش  دـنوادخ  دـیاش  منک ،  توعد  وت  يوس  هب  ار  ناشیا  مور و  اهنآ  دزن  هب  نم  یهد  هزاـجا  رگا 

دنک .  عفد  البرک 
هدروآ هارمه  هبامـش  يارب  ار  ناغمرا  نیرتهب  تفگ :  نانآ  هب  تفر و  اهنآ  دزن  دـمآ و  نوریب  هاگنابـش  رهاظم  نب  بیبح  داد و  هزاجا  ماما ، 

اهنت ار  وا  زگره  دنا و  یگنج  درم  رازه  زا  رتهب  اهنآ  زا  کیره  هک  دراد  ینارای  وا  منک ،  یم  توعد  ادخ  ربمایپ  رسپ  يرای  هب  ار  امش  میا ، 
نم هریشع  موق و  امش  نوچ  تسا ،  هدرک  هرصاحم  ار  وا  هوبنا  ینایرکشل  اب  دعس  نب  رمع  دننکن .  میلست  نمشد  هب  ار  وا  دراذگ و  دنهاوخن 

دشاب امش  نآ  زا  ترخآ  ایند و  فرش  ات  دیباتشب  وا  يرای  هب  دیرب و  نامرف  نم  زا  زورما  منک ،  یم  ییامنهار  ریخ  هار  نیا  هب  ار  امش  دیتسه 
دزر و ییابیکش و  دوش و  هتـشک  اجنیا  رد  شربمغیپ  رتخد  رـسپ  اب  ادخ  هار  رد  امـش  زا  رفن  کی  رگا  هک  منک  یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  نم  ، 

دوب .  دهاوخ  وا  مدمه  قیفر و  تشهب ،  نییلع  رد  ادخ  لوسر  دشاب ،  هتشاد  يادخ  زا  باوث  دیما 
ار توعد  نیا  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  تفگ :  تساخ و  اپ  هب  دندیمان  یم  ریـشب  نب  هللادبع  ار  وا  هک  دـسا  ینب  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
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دناوخرب :  یسامح  يزجر  و  منک ،  یم  تباج 
اولکاوت ذا  موقلا  ملع  دق 

اولقاثت ذا  ناسرفلا  مجحا  و 
لتاقم لطب  عاجش  ینا 

(554  ) لساب نیرع  ثیل  ینناک 
رمع دزن  يدرم  ماگنه ،  نآ  رد  دـندرک .  تکرح  ماما  يرای  يارب  دنتـساخ و  اپ  هب  دیـسر  یم  رفن  دون  هب  ناشدادـعت  هک  هلیبق  نادرم  هاگنآ 

لد رد  و  تخاس ،  هناور  هورگ  نآ  يوس  هب  راوس  دـصراهچ  اب  قازرا  مان  هب  ار  يدرم  وا  درک و  هاگآ  راک  نایرج  زا  ار  وا  هتفر و  دعـس  نب 
دنتشادن .  ینادنچ  هلصاف  ماما  اب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  اهنآ  رب  ار  هار  تارف  رانک  رد  دعس  نبا  ناراوس  بش 

رب ار  هملظم  نیا  يرگید  راذـگب  وت  رب  ياو  هک :  دز  گناب  قزرا  رب  رهاظم  نب  بیبح  دـنتخیوآ ،  رد  دعـس  نبا  ناراوس  اب  دـسا  ینب  هفیاـط 
دریگب .  ندرگ 

دنتشگزاب دوخ  هلیبق  هب  دندش و  هدنکارپ  بش  یهایـس  رد  دنرادن ،  ار  هورگ  نآ  اب  تمواقم  بات  هک  دنتـسناد  دسا  ینب  هفیاط  هک  یماگنه 
دزاتب .  اهنآ  رب  هنابش  دعس  نب  رمع  ادابم  هک  دندرک  چوک  دوخ  لحم  زا  هنابش  و 

(555  . ) هللااب الا  هوق  لوحال و ال  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفگ ،  ار  نایرج  دمآ و  ماما  تمدخ  هب  رهاظم  نب  بیبح 

مرحم متفه  زور 

شنارای  البرک و  دیهش  يور  هب  بآ  نتسب 
وا و نایم  الا  دـنک و  تعاطا  نم  زا  نیـسح  یتسیاب  هک  دـش  هداد  تیرومام  دعـس  نب  رمع  هب  دایز  نبا  فرط  زا  مرحم  متفه  هبنـش  هس  زور 

نب ورمع  دایز ،  نبا  روتـسد  قبط  دعـس  رمع  مدومن .  مارح  وا  لها  نیـسح و  رب  مدرک و  لالح  اراصن  دوهی و  رب  ار  بآ  نم  وش .  عنام  بآ 
(556  . ) دنیامن هدافتسا  بآ  زا  شناسک  نیسح و  ماما  دنراذگن  هک  درک  رومام  بآ  رب  ار  رفن  دصناپ  اب  جاجح 

شباحـصا و نیـسح و  ماما  نیب  دوخ  شنایهاپـس  اب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  داترف و  دعـس  نب  رمع  دزن  هب  يا  همان  دایز  نب  هللادیبع  زور  نیا  رد 
دعـس نب  رمع  نامثع  هب  بآ  نداد  زا  هک  هنوگنامه  دهدن ،  ماما  هب  ار  بآ  يا  هرطق  یتح  ندیـشون  هزاجا  هدرک و  داجیا  هلـصاف  تارف  بآ 

و دندش ،  بآ  هب  شنارای  نیـسح و  ماما  یـسرتسد  عنام  درک و  رقتـسم  تارف  هعیرـش  رانک  رد  راوس  دـصناپ  اب  ار  جاجح  نب  ورمع  اروف  زین 
نیـصح نب  هللادـبع  مان  هب  يدرم  ماگنه  نیا  رد  تفرگ .  تروص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  یناسنا  ریغ  راتفر  نیا 

هک دـنگوس  ادـخ  هب  دـید .  یهاوخن  ینامـسآ  گنر  ناسب  رگید  ار  بآ  نیا  نیـسح !  يا  هک :  تشادرب  دایرف  دوب  هلیجب  هلیبق  زا  هک  يدزا 
یهد .  ناج  شطع  زا  ات  دیماشآ  یهاوخن  ار  نآ  زا  يا  هرطق 

هدم  رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  وا  زگره  شکب و  یگنشت  زا  ار  وا  ایادخ !  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ییادخ نآ  هب  مسق  دوب ،  رامیب  هک  یلاح  رد  متفر  وا  رادید  هب  وگ  تفگ و  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم  ملـسم  نب  دـیمح 

دروآ و یم  الاب  ار  نآ  و  دمآ ،  یم  الاب  شمکش  ات  دیماشآ  یم  بآ  ردق  نآ  نیـصح  نب  هللادبع  هک  مدید  تسین ،  يراگدرورپ  وا  زج  هک 
(557  . ) داد ناج  ات  دوب  نینج  و  دش .  یمن  باریس  یلو  درک  یم  سامآ  شمکش  ات  دروخ  یم  بآ  زاب  شطعلا  دز :  یم  دایرف  زاب 

(558  ) مرحم متشه  زور 

هب ماگ  هدزون  هلصاف  هب  اه  همیخ  تشپ  رد  تشادرب و  یگنلک  ترضح  نآ  دوب ،  هدرزآ  تخس  ار  شباحصا  نیسح و  ماما  یگنـشت ،  نوچ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید دیدرگ و  دیدپان  بآ  نآ  سپـس  دندرک ،  رپ  ار  اهکـشم  دندیـشون و  همه  دمآ ،  نوریب  اراوگ  سب  یبآ  دـنک ،  ار  نیمز  هلبق ،  فرط 
دشن .  هدید  نآ  زا  یناشن 

هدیسر ربخ  نم  هب  هک :  داتسرف  دعس  نب  رمع  دزن  یکیپ  دیسر و  هللادیبع  هب  ناسوساج  طسوت  زیمآزاجعا  زیگنا و  تفگش  يارجام  نیا  ربخ 
شیپ زا  شیب  دیسر ،  وت  هب  همان  هکنیا  ضحم  هب  دنشون .  یم  شنارای  دوخ و  و  دروآ ،  یم  تسد  هب  بآ  دنک و  یم  هاچ  نیـسح  هک  تسا 
نامثع اب  هک  نک  راتفر  ناـنچ  ناـنآ  اـب  ریگب و  تخـس  رتشیب  شباحـصا  نیـسح و  رب  ار  راـک  دـسرن و  بآ  هب  اـهنآ  تسد  هک  نک  تبقارم 

دندرک . 
(559  . ) دنباین تسد  بآ  هب  ات  تفرگ  تخس  شنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  رب  شیپ  زا  شیب  هللادیبع  نامرف  قبط  دعس  نب  رمع 

دعس  نب  رمع  ینادمه و  نیصح  نب  دیزی  تاقالم 
نیـصح نب  دـیزی  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  يدرم  دوبن ،  ریذـپ  ناکما  رگید  ناکدوک  يارب  اـصوصخ  شطع  لـمحت  نوچ 

 ، منک هرکاذم  بآ  دروم  رد  وا  اب  هتفر و  دعـس  نب  رمع  دزن  ات  هد  هزاجا  نم  هب  تفگ :  ماما  هب  دوب  فورعم  تدابع  دهز و  رد  هک  ینادمه 
ددرگرب میمصت  نیا  زا  دیاش 

تسا .  وت  اب  رایتخا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
هب ندرک  مالس  زا  ار  وت  یلماع  هچ  ینادمه .  درم  يا  تفگ :  دعس  نب  رمع  دنک ،  مالـس  هک  نآ  نودب  دش  دراو  دعـس  نب  رمع  همیخ  هب  وا 

يرادنپ یم  ناملسم  ار  دوخ  وت  رگا  تفگ :  ینادمه  درم  نآ  مسانش ؟  یمن  ار  وا  لوسر  ادخ و  متسین و  ناملسم  نم  رگم  تشادزاب ؟  نم 
زا دنشون ،  یم  نآ  زا  يداو  نیا  تاناویح  یتح  هک  ار  تارف  بآ  يا و  هتفرگ  اهنآ  نتشک  هب  میمصت  هدیروش و  ربمایپ  ترتع  رب  ارچ  سپ  ، 
هک ینک  یم  نامگ  و  دـنراذگب ؟  شطع  رـس  رب  ناج  رگا  یتح  دنـشونب  بآ  نیا  زا  زین  نانآ  ات  یهد  یمن  هزاجا  ینک و  یم  هقیاصم  نانآ 

یسانش ؟  یم  ار  وا  ولسر  ادخ و 
راـک نیا  هب  ارم  هللادـیبع  ماـما  تسا .  مارح  نادـناخ  نیا  رازآ  هک  مناد  یم  نم  ینادـمه  يا  تفگ :  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  دعـس  نب  رمع 

رد هک  یتموکح  منک ،  اهر  ار  ير  تموکح  اـیآ  منک ؟  هچ  دـیاب  مناد  یمن  ما و  هتفرگ  رارق  یـساسح  تاـظحل  رد  نم  و  تسا .  هتـشاداو 
یلو تسا ؟  شتآ  راـک ،  نیا  رفیک  مناد  یم  هک  یلاـح  رد  دوـش  هدوـلآ  نیـسح  نوـخ  هب  مناتـسد  هک  نـیا  اـی  و  مزوـس ؟  یم  نآ  قاـیتشا 

مـشچ ير  تموکح  زا  مناوتب  هک  ار  يراکادـف  تشذـگ و  نیا  مدوـخ  رد  ینادـمه  درم  يا  تسا .  نم  مشچ  روـن  هلزنم  هب  ير  تموـکح 
منیب .  یمن  مشوپب 

ندیسر يارب  ار  امش  هک  تسا  هدش  رـضاح  دعـس  نب  رمع  تفگ :  دیناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  ارجام  تشگزاب و  ینادمه  نیـصح  نب  دیزی 
(560  . ) دناسرب لتق  هب  ير  تموکح  هب 

تارف  زا  بآ  ندروآ 
هب دناوخارف و  ار  بلاط  یلا  نب  یلع  نب  سابع  دوخ  ردارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش .  یم  نوزفا  اه  همیخ  رد  شطع  بت  هظحل  ره  لاح  ره  هب 
اب کشم  تسیب  هک  یلاح  رد  دنک  تکرح  اه  همیخ  يارب  بآ  كرادت  تهج  هدایپ  رفن  تسیب  هراوس و  رفن  یس  هارمه  ات  داد  تیرومام  وا 

مچرپ اـب  ناـشیا  شیپاـشیپ  لـاله  نب  عفاـن  هک  یلاـح  رد  دندیـسر  تارف  طـش  یکیدزن  هب  اـت  دـندرک  تکرح  هنابـش  ناـنآ  دنتـشاد .  دوخ 
درک .  یم  تکرح  صوصخم 

یتسیک ؟  دیسرپ :  جاجح  نب  ورمع 
درک .  یفرعم  ار  دوخ  لاله  نب  عفان 

نآ زا  ار  اـم  هک  بآ  نیا  زا  اـت  ما  هدـمآ  تفگ :  عفاـن  تسیچ ؟  اـج  نیا  هب  تندـمآ  تلع  يدـمآ ،  شوـخ  ردارب  يا  تفگ :  جاـجح  نـبا 
داب .  اراوگ  ار  وت  شونب  تفگ :  جاجح  نب  رمع  مشونب  دنا ،  هدرک  مورحم 
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مشونن .  بآ  ییاهنت  هب  زگره  دنماک  هنشت  شنارای  نیسح و  هک  یلاح  رد  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  عفان 
يارب ار  ام  دنـشونب ،  بآ  نیا  زا  دـیابن  اهنآ  تفگ :  جاجح  نب  ورمع  و  دـندش ،  لاله  نب  عفان  ناهارمه  هجوتم  جاجح  نب  ورمع  ناـیهاپس 

ناگدایپ هب  یلع  نب  ساـبع  دـندش ،  یم  رت  کـیدزن  جاـجح  نب  ورمع  نایهاپـس  هک  یلاـح  رد  دـنا .  هدراـمگ  ناـکم  نیا  رد  تهج  نیمه 
رب ار  هار  دنتـساوخ  شنایهاپـس  جاجح و  نب  ورمع  نوچ  و  دندرک ،  لمع  روتـسد  قبط  زین  ناگدایپ  و  دـننک ،  رپ  ار  اهکـشم  ات  داد  روتـسد 

ورمع هاپـس  رب  ار  هار  ناراوس ،  دندرک و  لوغـشم  راکیپ  هب  ار  اهنآ  دندش و  رو  هلمح  اهنآ  رب  لاله  نب  عفان  یلع و  نب  سابع  دندنبب ،  نانآ 
(561  . ) دنناسرب اه  همیخ  هب  هدرک و  رود  هقطنم  نآ  زا  ار  بآ  ياهکشم  دنتسناوت  ناگدایپ  ات  دنتسب  جاجح  نب 

عفان هزین  اب  جاجح  نب  ورمع  نایهاپـس  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دـندنار  بقع  هب  ار  اهنآ  یگدـنا  دـنتخات و  ناراوس  رب  جاجح  نب  ورمع  نایهاپس 
(562  . ) دنتشگزاب ماما  دزن  هب  باحصا  و  داد ،  ناج  دیدش ،  يزیرنوخ  تلع  هب  تشادرب و  قیمع  یمخز  لاله ،  نب 

دعس  نب  رمع  مالسلا و  هیلع  ماما  تاقالم 
ماگنه بش  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  دعـس  نبرمع  دزن  ار  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  مان  هب  دوخ  نارای  زا  يدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

شنارای زا  رفن  تسیب  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه ،  بش  تفریذپ .  دعس  نب  رمع  و  دنشاب ،  هتشاد  یتاقالم  مه  اب  هاپـس  ود  هلـصاف  رد 
دنتفای .  روضح  دوعوم  لحم  رد  شنایهاپس  زا  رفن  تسیب  اب  دعس  نب  رمع  و 

دزن رد  ار  ربکا  یلع  شدنزرف  یل و  ع )   ) نب سابع  دوخ  ردارب  طقف  دـندرگرب و  ات  داد  روتـسد  دوخ  ناهارمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
داد .  تشگزاب  روتسد  ناهارمه  هیقب  هب  شمالغ ،  صفح و  شدنزرف  زج  هب  زین  دعس  نب  رمع  روطنیمه  و  تشاد ،  هاگن  دوخ 

يوس هب  وت  تشگزاب  هکییادخ  زا  ینک و  یم  هلتاقم  نم  اب  ایآ  دعـس !  رـسپ  يا  دومرف :  درک و  نخـس  زاغآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادتبا 
بجوم نیا  یـشاب ؟  ام  اب  ات  ینک  یمن  اهر  ار  هورگ  نیا  وت  ایآ  یناد  یم  رتهب  وت  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  يرادـن ؟  یـساره  تسوا ، 

تسادخ .  هب  وت  یکیدزن 
دننک .  بارخ  ار  ما  هناخ  هک  مسرت  یم  موش  ادج  هورگ  نیا  زا  رگا  تفگ :  دعس  نبا 

دنریگب .  نم  زا  ار  مکالما  هک  مکانمیب  نمم  تفگ :  دعس  نب  رمع  مزاس .  یم  ار  تا  هناخ  وت  يارب  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مهاوخ وت  هب  ار  هغبیغب  نم  دومرف :  ماما  يرگید  لـقن  هب  و  مراد ،  زاـجح  رد  هک  یلاوما  زا  داد ،  مهاوخ  وت  هب  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف :  ماـما 

راـنید نویلیم  کـی  هب  ار  نآ  دـش  رـضاح  هیواـعم  تشاد و  يریثـک  تعارز  داـیز و  ياـه  لـخن  هک  دوب  یگرزب  رایـسب  هعرزم  نآ  و  داد ، 
تخورفن .  وا  هب  ار  نآ  ماما  یلو  دنک  يرادیرخ 

دنارذگب .  ریشمش  مد  ار ا ز  اهنآ  هک  مسرت  یم  مکانمیب و  دایز  نبا  مشخ  زا  ما  هداوناخ  دارفا  ناج  رب  هفوک  رد  نم  دعس  نب  رمع 
یم هک  یلاحرد  تساخرب  ياج  زا  ددرگ ،  یمن  زاب  دوخ  میمـصت  زا  دعـس  نب  رمع  درک  هدـهاشم  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یم نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دزرماین ،  تمایق  زور  رد  ار  وت  دریگب و  ترتسب  رد  يدوز  هب  زا  ار  وت  ناج  دـنوادخ  دوش ؟  یم  هچ  ار  وت  دومرف : 

يروخن .  كدنا  يرادقم  هب  زج  قارع  مدنگ  زا  مناد 
(563  . ) تسا سب  ار  ام  وج ،  تفگ :  رخسمت  اب  دعس  نب  رمع 

وت هب  ار  ناگرگ  ير و  تیالو  هللادیبع  هک  ینک  یم  نامگ  یشک و  یم  ارم  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک :  دنا  هتـشون  یخرب  و 
يوزرآ نیا  هب  زگره  وت  و  تسا ،  هدش  هتـسب  نم  اب  هک  تسا  يدـهع  نیا  و  دوب ،  دـهاوخن  وت  يراوگ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  داد ؟  دـهاوخ 

یم و  دید ،  یهاوخن  ترخآ  ایند و  رد  ار  يداش  يور  نم  زا  دعب  هک  هد  ماجنا  یناوت  یم  هک  يراک  ره  سپ  دیـسر .  یهاوخن  دوخ  هنیرید 
(564  . ) دننک یم  باترپ  گنس  وا  فرط  هب  هداد و  رارق  فده  ار  وت  رس  ناکدوک  دننادرگ و  یم  ین  رس  رب  هفوک  رد  ار  وت  رس  هک  منیب 

هللادیبع  هب  دعس  نب  رمع  همان 
دناشنب و ار  هنتف  شتآ  ادـخ  تشون :  يا  همان  یط  دایز  نب  هللادـیبع  هب  تشگزاب و  دوخ  هاگرکـشل  هب  دعـس  نب  رمع  تاقالم ،  نیا  زا  دـعب 
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زا یکی  هب  ای  ددرگزاب ،  هدمآ ،  اجنآ  زا  هک  ناکم  نامه  هب  ای  دیوگ  یم  هک  تسا  نیـسح  نیا  درک .  دحتم  يار  نخـس و  کی  رب  ار  مدرم 
ماجنا وا  هرابرد  دهاوخ  دیزی  هچ  ره  ات  هتفر  ماش  هب  هک  نیا  ای  و  دنک ،  یگدنز  ناناملسم  زا  یکی  دننامه  دورب و  یمالـسا  روشک  ياهزرم 

(565  . ) تسا نیمه  رد  تما  حالص  يدونشخ و  و  دهد . 
ناتهب  ارتفا و 

ترـضح نآ  هک  يا  هظحل  ات  مدوب و  هارمه  قارع  ات  هکم  زا  هکم و  اـت  هنیدـم  زا  نیـسح  ماـما  اـب  نم  دـیوگ :  یم  ( 566  ) ناعمـس نب  هبقع 
ات نمـشد ،  نایهاپـس  ربارب  رد  هن  قارع و  رد  هن  هار و  نایم  رد  هن  هفوک و  رد  هن  هنیدم و  رد  هن  راوگرزب  نآ  مدشن .  ادج  وا  زا  دش ،  دـیهش 

هتفگ وا  هک  دنراد  نامگ  دنیوگ و  یم  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنگوس  ادـخ  هب  مدینـش ،  ار  نآ  نم  هک  نیا  رگم  تفگن  ینخـس  تداهـش  هظحل 
 ، دومرفن ینخـس  نینچ  دیتسرفب ،  یمالـسا  تادحرـس  زا  يدح  رـس  هب  ارم  ای  مراذگب ،  دیزی  تسد  رد  ار  متـسد  نم  دـیراذگب  هک :  تسا 

(568 ( ) 567  . ) دریذپ یم  نایاپ  اجک  هب  مدرم  رما  منیبب  ات  مورب  روانهپ  نیمز  نیا  رد  نم  دیراذگب  تفگ :  یم  طقف 
مدرم زا  هیانک   ) ملید مدرم  زا  یکی  رگا  هک :  دیناسر  ودب  ار  مایپ  نیا  داتسرف و  هللادیبع  دزن  ار  یسک  دعس ،  نب  رمع  هک :  دنا  هتـشون  یخرب 

(569  . ) يا هتشاد  اور  متس  وا  هرابرد  يریذپن ،  ار  اهنآ  وت  دهاوخ  وت  زا  ار  بلاطم  نیا  هناگیب ) 
هللادیبع  خساپ 

دوخ ناشیوخ  يارب  يزوسل  ییوج و  هراچ  ددص  رد  دعـس  نبا  تفگ :  درک  تئارق  دوخ  نارای  دزن  رد  ار  دعـس  نب  رمع  همان  هللادیبع  نوچ 
تسا . 

وت و نیمزرس  هب  نیسح  يریذپ ؟  یم  دعس  نب  رمع  زا  ار  راتفر  نیا  ایآ  تفگ :  تساخرب و  ياج  زا  نشوجلا  يذ  نب  رمش  ماگنه ،  نیا  رد 
زا وت  هتـشگ و  رتدنمورین  زور  هب  زور  دنکن ،  تعیب  وت  اب  دنک و  چوک  هقطنم  نیا  زا  وا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ،  هدـمآ  وت  رانک  رد 
رد وت  هاگنآ  دنهن  ندرگ  وت  نامرف  رب  شنارای  وا و  رگا  تسا ،  نآ  رد  وت  تسکش  هک  ریذپن  وا  زا  ار  نیا  دش ،  یهاوخ  زجاع  وا  يریگتسد 

دوب .  یهاوخ  راتخم  نانآ  وفع  ای  تبوقع و 
هـضرع شنارای  نیـسح و  رب  ات  ربب  دعـس  نب  رمع  دزن  ارم  هماـن  رمـش  يا  تسا .  نیمه  رب  زین  نم  يار  تسا و  ییار  وکین  تفگ :  داـیز  نبا 

ندرگ شاب و  رکشل  ریما  وت  دشن  اهنآ  اب  گنج  هب  رضاح  دعـس  نب  رمع  رگا  و  دگنجب ،  اهنآ  اب  دندز  زابرـس  نم  مکح  لوبق  زا  رگا  دنک ، 
دناوخ و ار  یمیمت  دیزی  نب  هریوح  مان  هب  يدرم  دایز  نب  هللادیبع  تسا :  هدـمآ  يرگید  ربخ  رد  تسرفب و  نم  دزن  نزب و  ار  دعـس  نب  رمع 

مادـقا رگا  و  تسام ،  بولطم  نامه  سپ  دومن  گـنج  هب  مادـقا  تعاـس  ناـمه  وا  رگا  سپ  ربب ،  دعـس  نب  رمع  دزن  ارم  هماـن  تفگ :  وا  هب 
(570  . ) نادرگ هاپس  رکشل و  رب  ریما  ار  وا  ناوخب و  ار  بشوح  نب  رهش  نک و  دنب  رد  هتفرگ و  ار  وا  درکن 

لزع  هب  دیدهت 
وا هب  یناشک و  ازارد  هب  ار  راک  ینک و  رش  عفد  وا  زا  هک  مداتـسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وت  نم  هک :  تشون  دعـس  نب  رمع  هب  يا  همان  سپس 

دورف رس  نم  مکح  رب  شباحصا  نیسح و  رگا  يدرگ  وا  عیفش  هدرک و  دادملق  هجوتم  ار  وا  رذع  یهد و  یگدنز  ییاهر و  تمالـس و  دیما 
مد زا  ار  نانآ  زاتب و  نانآ  رب  دوخ  نایهاپ  اب  دندرک  يراددوخ  نم  مکح  لوبق  زا  رگا  و  تسفب ،  نم  دزن  ار  نانآ  دنوش  یم  میلست  هدروآ و 
نک بوک  دگل  نابـسا  مس  ریز  رد  ار  وا  رگیپ  یتشک ،  ار  نیـسح  نوچ  و  دننآ .  قحتـسم  هک  نک  ادج  نانآ  دنب  زا  دنب  نارذگب و  ریـشمش 

ینخـس یلو  دـناسرب  ینایز  وا  هب  ندرک )  بوک  دـگل   ) لمع نیا  وا  گرم  زا  سپ  هک  مرادـنپ  یمن  و  تسا .  راکمتـس  محر و  عطاق  وا  هک 
رکـشل زا  يدز  زابرـس  نم  نامرف  زا  رگا  و  مهد ،  شاداپ  ار  وت  يدرک  تعاطا  ار  ام  نامرف  رگا  سپ  دوش .  ماجنا  دـیاب  ما و  هتفگ  هک  تسا 

(571  . ) مالسلاو میا ،  هداد  وا  هب  ار  شیوخ  نامرف  ام  هک  راذگاو  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هب  ار  اهنآ  تیلووسم  ریگ و  هرانک  ام 
اعوسات )  ) مرحم مهن  زور 

هبنـشجنپ زور  رهظ  زا  شیپ  دـمآ و  نوریب  باتـش  هب  دوب  هفوک  ناگداپ  هاگرکـشل و  هک  هلیخن  زا  هتفرگ و  دایز  نب  هللادـیبع  زا  ار  همان  رمش 
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درک .  تئارق  دعس  نب  رمع  يارب  ار  هللادیبع  همان  و  ( 572  ) دش البرک  دراو  مارحلا  مرحم  مهن 
وت هک  دنگوس  ادخ  هب  يا  هدروآ  نم  يارب  ینیگنن  تشز و  مایپ  هچ  دـنک ،  بارخ  ار  تا  هناخ  ادـخ  وت  رب  ياو  تفگ :  رمـش  هب  دعـس  نبا 
دوش مامت  حلص  هب  راک  نیا  هک  مدوب  راودیما  نم  يدرک ،  بارخ  ار  راک  یتشادزاب و  مدوب  هتشون  وا  يارب  نم  هک  هچنآ  لوبق  زا  ار  هللادیبع 

ایآ درک ؟  یهاوخ  هچ  منادب  وگب  تفگ :  وا  هب  رمـش  تسوا .  دبلاک  رد  شردپ  حور  اریز  دش  دـهاوخن  میلـست  نیـسح  دـنگوس  ادـخ  هب  ، 
تشاد ؟  مهاوخ  هدهع  هب  ار  رکشل  تیلوئسم  نم  تفرگ و  یهاوخ  هرانک  ای  دیگنج و  یهاوخ  شنمشد  اب  هدرک و  تعاطا  ار  ریما  نامرف 

یم ناـیاپ  هب  ار  راـک  نیا  دوـخ  نم  و  منیب ،  یمن  ار  یگتـسیاش  نیا  رد  منک و  یمن  راذـگاو  وـت  هب  ار  رکـشل  يریما  تفگ :  دعـس  نب  رمع 
شاب  ماظن  هدایپ  ریما  وت  مناسر ، 

(573  . ) درک هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  مارحلا  مرحم  مهن  هبنشجنپ  زور  هاگماش  دعس  نب  رمع  ماجنارس  و 
رد ماش  هفوک و  رکشل  دندرک و  هرصاحم  ار  شباحصا  نیسح و  ماما  زور  نآ  رد  هک  تسا  يزور  اعوسات  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
زور نیا  رد  و  دـندرک ،  یم  ترـسم  ینامداش و  راهظا  هاپـس  رکـشل و  ترثک  تهج  هب  دعـس  نب  رمع  هناجرم و  نبا  هدز و  هقلح  وا  فارطا 
ماما سپـس  درک .  دنهاوخن  ددم  ار  وا  قارع  لها  دـمآ و  دـهاوخن  وا  غارـس  هب  يروای  رگید  هک  دنتـسناد  دـنتفای و  بیرغ  اهنت و  ار  نیـسح 

(574  . ) دندیشوک وا  فیعیضت  رد  هتشاذگ و  اهنت  بیرغ و  ار  وا  هک  تسا  یسک  نآ  يادف  مردپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص 
همان  ناما 

هب دوب ) وا  همع  نینبلا  ما  هک   ) لحملا یبا  نب  هللادـبع  وا و  دـنک ،  غالبا  دعـس  نبا  هب  ـالبرک  رد  اـت  تفرگ  هللادـیبع  زا  ار  هماـن  رمـش ،  نوچ 
اهنآ داهنشیپ  هللادیبع  سیونب ،  اهنآ  يارب  یناما  همان  ینیب  یم  حالص  رگا  دنا ،  نیسح  اب  هارمه  ام  ناگداز  رهاوخ  ریما  يا  دنتفگ :  هللادیبع 

دسیونب .  اهنآ  يارب  يا  همان  ناما  ات  داد  نامرف  دوخ  بتاک  هب  تفریذپ و  ار 
همان  ناما  در 

ار همان  ناما  نتم  البرک  هب  دورو  زا  سپ  وا  و  داتـسرف ،  البرک  هب  ( 575  ) نامزک دوخ -  مالغ  هلیـسو  هب  ار  همان  ناما  لحملا  یبا  نب  هللادبع 
رد اهنآ  تسا ،  هداتسرف  تسامش  ناگتسب  زا  هک  لحملا  یبا  نب  هللادبع  هک  يا  همان  ناما  نیا  تفگ :  درک و  تئارق  نینبلا  ما  نادنزرف  يارب 

هیمـس رـسپ  هللادیبع  ناما  زا  رتهب  ادـخ  ناما  تسین ،  وت  همان  ناما  هب  یتجاح  ار  ام  وگب :  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالـس  دـنتفگ :  نامزک  خـساپ 
بلاط یبا  نب  یلع  نادـنزرف  مالـسلا  مهیلع  نامثع  رفعج و  هللادـبع و  سابع و  دـمآ و  ماما  مایخ  یکیدزن  هب  رمـش  نینچمه  ( 576  . ) تسا

و ما ،  هتفرگ  ناما  هللادیبع  زا  امش  يارب  تفگ :  اهنآ  هب  رمش  دندمآ ،  نوریب  اهنآ  دز ،  ادص  ار  تسا )  نینبلا  ما  ناشردام  هک   ) مالـسلا هیلع 
دشاب ؟  (577  ) هتشادن ناما  ربمایپ  رتخد  رسپ  میشاب و  هتشاد  ناما  ام  دنک ،  تنعل  ار  وت  ناما  ار و  وت  ادخ  دنتفگ :  اقفتم  اهنآ 

گنج  نالعا 
رکشل ماظن  هراوس  دیور و  یم  تشهب  هب  هک  دیـشاب  داش  دیوش و  راوس  ادخ  رکـشل  يا  هک :  دز  دایرف  دعـس  نب  رمع  همان ،  ناما  در  زا  سپ 

دش .  گنج  مزاع  رصع  زامن  زا  دعب 
يربک بنیز  دوب ،  هداهن  وناز  رب  رس  هداد و  هیکت  دوخ  ریشمش  هب  هتسشن و  شیوخ  همیخ  يولج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

دوش .  یم  رتکیدزن  ام  هب  هظحل  ره  هک  يونش  یمن  ار  وهایه  دایرف و  نیا  ردارب !  يا  تفگ :  دمآ و  ردارب  دزن  هب  نانک  نویش 
یم ام  دزن  هب  وت  دومرف :  نم  هب  مدـید ،  باوخ  رد  لاح  نیمه  ار  ادـخ  لوسر  مرهاوخ !  دومرف :  تشادرب و  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

ییآ . 
داهن .  يرارق  یب  يانب  دز و  دوخ  تروص  هب  مکحم  رایتخا  یب  هک  دش  بات  یب  نانچ  نانخس  نیا  ندینش  زا  بنیز 

دنادرگ .  دوخ  تمحر  لومشم  ار  وت  ادخ  شاب ،  شوماخ  تسین ،  نویش  ناج  رهاوخ !  يا  تفگ :  ماما 
تسا .  هدمآ  اه  همیخ  یکیدزن  ات  هک  تسا  نمشد  هاپس  نیا  ردارب !  يا  درک ،  ضرع  ماما  هب  دمآ و  یلع  نب  سابع  ترضح  انثا  نیا  رد 
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هداد يور  هچ  رگم  سرپب :  اهنآ  زا  و  ( 578  ) وش راوس  دوخ  بسا  رب  داب !  وت  يادـف  مناج  سابع .  يا  دومرف :  تساخرب  هک  یلاح  رد  ماما 
دنا ؟  هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  و   ؟

هچ دیسرپ :  دمآ و  نمشد  هاپس  دزن  دندوب ،  نانآ  هلمج  زا  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هک  راوس  تسیب  اب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح 
دیوش رازراک  هدامآ  ای  دیریذپب و  ار  وا  مکح  ای  مییوگب  امش  هب  هک  تسا  ریما  نامرف  دنتفگ :  دیهاوخ ؟  یم  هچ  هداد و  خر  هچ  هداد و  خر 

! 
 . منک ضرع  وا  هب  ار  امش  مایپ  هتفر و  هللادبع  یبا  دزن  ات  دیهدن  جرخ  هب  باتـش  دینکن و  تکرح  دوخ  ياج  زا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  سابع 
رد نیا  و  دـیناسر ،  ماما  ضرع  هب  ار  ارجام  تفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ییاهنت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  دـنتفریذپ و  اـهنآ 
رد دنتـشاد و  یم  رذح  رب  نیـسح  اب  گنج  زا  ار  نانآ  دندرک و  یم  تحیـصن  ار  دعـس  نب  رمع  هاپـس  وا  ناهارمه  نت  تسیب  هک  دوب  یلاح 

(579  . ) دندرک یم  يریگولج  اه  همیخ  فرط  هب  اهنآ  يورشیپ  زا  نمض 
ریهز  رهاظم و  نب  بیبح  نانخس 

نم .  یهاوخ  رگا  وت و  یهاوخ  تفگ  دیاب  نخس  هورگ  نیا  اب  تفگ :  نیق  نب  ریهز  هب  رهاظم  نب  بیبح 
نک .  نخس  زاغآ  موق  نیا  تحیصن  هب  وت  تفگ :  ریهز 

یلاح رد  دنوش  رضاح  تمایق  رد  ادخ  دزن  هک  یهورگ  نامه  دیتسه ،  یتعامج  دب  امش  هک  دینادب  تفگ :  هدرک  نمشد  هاپس  هب  ور  بیبح 
دنشاب .  هتشک  ار  وا  تیب  لها  ترتع و  ادخ و  لوسر  نادنزرف  هک 

نک !  ییاتس  دوخ  یناوت  یم  هچره  یهاوخ و  هچ  ره  وت  بیبح !  يا  تفگ :  سیق  نب  هرزع 
نم هک  سرتب  ادخ  زا  تسا ،  هتـشادهزنم  كاپ و  ار  اهنآ  هدومن و  رود  يدـیلپ  ره  زا  ار  تیب  لها  لجوزع  يادـخ  هرزع !  يا  تفگ :  ریهز 

 ، دنرهاط بیط و  هک  ار  یـسوفن  نانآ ،  يدونـشخ  رطاخ  هب  دننک و  ناهارمگ  يرای  هک  شابم  هورگ  نآ  زا  ادـخ  هب  ار  وت  ماوت ،  هاوخ  ریخ 
(580  . ) دنشکب

نم هک  دیوگ  یمن  وت  هب  مندوب  اجنیا  رد  ایآ  تفگ :  ریهز  یتسه .  ینامثع  هکلب  هدوبن  نادـناخ  نیا  نایعیـش  زا  وت  ریهز !  يا  تفگ :  هرزع 
ار وا  هکلب  مدادن ،  وا  هب  مه  يرای  هدعو  مداتـسرفن و  وا  دزن  ار  يدصاق  متـشونن و  وا  يارب  يا  همان  هک  دنگوس  ادخ  هب  منادناخ ؟  نیا  وریپ 

نوچ و  مدروآ ،  داـی  هب  ار  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تلزنم  ادـخ و  لوسر  مدـید ،  ار  وا  هک  یماـگنه  مدوـمن و  رادـید  هار  نیب  رد 
ار وا  ربمایپ  ادخ و  قوقح  هک  دشاب  منک ،  وا  يادف  ار  دوخ  ناج  ات  متفرگ  وا  يرای  هب  میمصت  درک ،  دهاوخن  محر  وا  رب  نمشد  هک  متسناد 

(581  . ) مشاب هدرک  ظفح  دیا ،  هتفرگ  هدیدان  امش  هک 
ار بشما  دنزادنیب و  ریخات  هب  ادرف  ات  ار  گنج  هک  نک  دعاقتم  ار  اهنآ  یناوت  یم  رگا  دومرف :  یلع  نب  سابع  ترضح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
زامن و وا  رطاخ  هب  نم  هک  دناد  یم  لاعتم  يادخ  ( 582  ، ) میرازگب زامن  شهاگرد  هب  مینک و  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  ام  ات  دـنهد  تلهم 

(583  . ) مراد تسود  ار  نآرق )   ) وا باتک  توالت 
زاین  زار و  يارب  تلهم  بش  کی 

رد دعـس  نب  رمع  تساوخ .  تلهم  تدابع -  زامن و  يارب  راوشاع  بش  اهنآ  زا  تشگزاب و  نمـشد  نایهاپـس  دزن  مالـسلا  هیلع  سابع  سپ 
درک ؟  دیاب  هچ  هک :  دیسرپ  دوخ  نایرکشل  زا  ماجنارس  و  دوب ،  ددرم  تساوخ ،  رد  نیا  اب  تقفاوم 

اب هک  دوب  راوازـس  دندرک  یم  ییاضاقت  نینچ  وت  زا  رافک  و  هناگیب )  مدرم  زا  هیانک   ) ملید لها  رگا  هللا !  ناحبـس  تفگ :  جاجح  نب  رمع و 
ینک !  تقفاوم  اهنآ 

دیگنج .  دنهاوخ  وت  اب  ادرف  حبص  اهنآ  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  نک ،  تباجا  ار  اهنآ  تساوخرد  تفگ :  ثعشا  نب  سیق 
(584  . ) منکن تقفاوم  اهنآ  تساوخ  رد  اب  زگره  دننک ،  نینچ  منادب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دعس  نبا 
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ار امش  دیدش  میلست  رگا  میهد ،  یم  تلهم  ادرف  ات  امش  هب  ام  تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  دزن  هب  دعس  نبا  هداتـسرف  تبقاع ، 
(585  . ) تشاد میهاوخن  رب  امش  زا  تسد  دیدز ،  زابرس  رگا  و  داتسرف !  میهاوخ  دایز  نب  هللادیبع  دزن  هب 

اعوسات رصع 

دش .  رو  هلمح  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  و  دناوخب ،  ار  دوخ  رکشل  دعس  رمع 
یلو دوب  هدرب  شباوخ  یگتـسخ  رثا  رد  دوب و  هداد  رارق  ریـشمش  دـنب  رد  ار  وناز  ود  دوب و  هتـسشن  شا  همیخ  وـلج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 ، دینشب کیدزن  زا  ار  هاپس  هلمح  ویرغ  بنیز  درک .  یم  يراتسرپ  يو  زا  هداتـسیا  ردارب  رانک  رد  دوب و  رادیب  مالـسلا  هیلع  بنیز  شرهاوخ 
رـس مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يونـش ؟  یمن  اـیآ  دوش ،  یم  کـیدزن  داـیرف  گـناب و  ردارب ،  تفگ :  هدـش  کـیدزن  ردارب  هب  تمیـالم  اـب 

هب یلیـس  شرهاوخ  ییآ .  یم  اـم  دزن  وت  دومرف :  نم  هب  مدـید ،  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  دوـمرف :  و  شادرب
ار وت  يادـخ  شاـب  مارآ  دـشابن ،  وت  رب  ياو  نم ،  زیزع  رهاوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياو . . .  يا  تفگ :  تخاون و  دوخ  تروـص 
زا دورب  هک  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  شردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دنک .  تمحر 
هک دنک  شهاوخ  اهنآ  زا  هک  داتـسرف  ار  ردارب  هرابود  دنراد  گنج  گنهآ  نایفوک  هک  تسناد  نیـسح  هک  یتقو  دروایب .  يربخ  نامجاهم 

یماگنه مییامن و  رافعتسا  مینک و  اعد  میناوخب و  زامن  ادخ  يارب  بش  نیا  رد  میهاوخ  یم  ام  اریز  دنرادب ،  گنج  زا  تسد  ار  بشما  کی 
درک .  میهاوخ  گنج  میدش ،  ور  هب  ور  تساوخ و  ادخ  رگا  دش و  حبص  هک 

نیاو دـندوب  نایملید  زا  نانیا  رگ  ادـخ ا  هب  هللا ،  ناحبـس  تفگ :  یکی  هن ؟  ای  دـهدب  ار  تلهم  نیا  هک  درک  تروشم  شنارای  اب  دعـس  رمع 
(586  . ) دنداد تلهم  ادرف  ات  سپس  ینک .  تقفاوم  نآ  اب  هک  دوب  هتسیاش  دندرک  یم  وت  زا  ار  اضاقت 

دنک  یمن  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . جح نونموملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبای  هلذلا .  انم  تاهیه  هعلذا و  هلـسلا و  نیب  نیتنثا ،  نیب  ینزکر  دق  یعدلا  نب  یعدـلا  نا  الا و 

ددعلا و هلق  عم  هرس  الا  هذهب  فحاز  ینا  الا و  مارکلا .  عراصم  یلع  مائللا  هعاط  رثوت  نا  نم  هیبا  سوفن  هیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  ر 
( 587  ) رصانلا هلذخخ 

هک نآ  ای  دوش و  یم  هدیشک  ماین  زا  اهریشمش  هک  نآ  ای  تسا ؛  هداد  رارق  هار  ود  نایم  رد  ارم  هداز  انز  دایز  دنزرف  ردپ  یب  دایز  نبا  دینادب 
اب نامدرم  ربمغیپ و  دهاوخن و  ار  ام  يراوخ  ادخ  تسا .  رود  هب  یـسب  ام  زا  يراوخ  مدرگ و  دیزی  وا و  میلـست  هداد  یتسپ  يراوخ و  هب  نت 

يور هب  تداهـش  گرم و  هار  ات  زگره  هک  تیمح  اب  نادرم  دار  تریغ و  اب  ناناوج  ناردام و  كاپ  ياـه  نماد  دـنهدن و  نت  نآ  هب  ناـمیا 
نارای و یمک  اب  نونکا  دـنراد  عانتما  ام  تلذ  يراوخ و  زا  تفر  دـنهاوخن  ناگیام  ورف  زا  تعاطا  تلذـم و  یتسپ و  هار  زا  تسا  زاـب  اـهنآ 

(588  . ) ما هدامآ  گنج  يارب  ناتسود  ندش  هدنکارپ 

اروشاع بش 

مالسلا هیلع  نیسح  مردپ  دوب .  نم  دزن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ما  همع  مدوب و  هتسشن  بش  نآ  نم  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
عزج راهظا  مدومن و  ربص  نآ  رب  تشگ و  هرگ  نم  هاـگولگ  رد  هیرگ  مدرک و  ظـفح  ار  نآ  نم  دومرف و  داـشنا  ار  تاـیبا  نیا  مالـسلا  هیلع 

(589  . ) تخیر یم  شناگدید  زا  کشا  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  دینشب  ار  تاملک  نیا  هک  بنیز  ما  همع  اما  مدرکن ، 
لیلخ نم  کل  فا  رهد  ای 

لیص الا  قارش و  الاب  کل  مک 
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لیتق بلاط  وا  بحاص  نم 
لیدبلاب عنقی  رهدلا ال  و 

لیلجلا یلا  رمالا  انا  و 
(590  ) لیبسلا کلاس  یح  لک  و 

ناتسود ای  نم  نارای  ياه  هتـشک  رب  هک  تسا  هریت  ياه  ماش  نشور و  ياه  حبـص  ار  وت  ردقچ  وت .  یتسود  نیا  زا  وت  رب  فت  راگزور ،  يا 
دیامیپب .  ار  هار  نیا  دیاب  يا  هدنز  ره  سب و  تسا و  گرزب  يادخ  تسد  رب  اهراک  دریذپ .  یمن  لد  هب  راگزور  يرآ  درذگ ،  یم  نم 

(591  ) مدیمهف ار  شدوصقم  نم  ات  دناوخب  ار  رعش  نیا  راب  هس  ای  ود  مردپ 
دیود مردـپ  يوس  هب  هنهرب  رـس  ناشک و  نماد  دـیرپ و  ياج  زا  درک  تسناوتن  يراددوخ  دینـش ،  ار  راعـشا  نیا  بنیز  ما  همع  هک  یماگنه 

درک .  یم  دوبان  ارم  یگدنز  گرم  شاک  يا  ناگدیدغاد ،  زا  ياو  يا  تفگ :  درک و  زاغآ  نویش  دیسر  وا  هب  یتقو 
ابا ای  تفگ :  بنیز  دربن .  ناطیش  ار  وت  يرابدرب  ملح و  مزیزع ،  رهاوخ  تفگ :  وا  هب  تخادنا و  بنیز  هب  یقیمع  رظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نابز ریز  رد  دیشخرد و  یم  شنامشچ  رد  کشا  یلو  درب  ورف  ار  دوخ  هودنا  نیسح  وت  نابرق  هب  مناج  وت ،  يادف  هب  مردام  ردپ و  هللادبع ، 
تفگ :  نینچ 

یلایللا نم  تاجعزملا  ول ال  و 
(592  ) مانملا بیط  اطقلا  كرت  امل 

دیباوخ .  یم  دنتشاذگ  یماو  بش  رد  ار  اطق  رگا 
 . دنیوگ راوخ  گنس  ار  نآ  یسراف  رد  دروخ و  یم  هزیر  گنس  هک  رتوبک  هزادنا  هب  تسا  راد  لکاک  گنر و  هایـس  کچوک و  یغرم  اطق 
زا دراد و  یمن  رب  نیریش  باوخ  زا  تسد  دنکن  دیدهت  ار  وا  يرطخ  ات  دراد و  یشوخ  باوخ  بش  رد  غرم  نیا  هک  هدوب  فورعم  برع  رد 

دبنج .  یمن  شیوخ  ياج 
دوـخ تروـص  هب  یلیـس  هاـگ  نآ  دـنازوس .  یم  رتـشیب  ار  لد  هک  نیا  دـنریگب ،  نم  زا  ار  وـت  دـهاوخ  یم  اـیآ  نم !  رب  ياو  تفگ :  بنیز 
رهاوخ تفگ :  دیـشاپ و  يو  تروص  هب  بآ  دمآ ،  رهاوخ  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داتفا .  شوه  یب  دیرد و  ار  شنابیرگ  تخاون و 

تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دمآ  شوه  هب  بنیز  هک  یماگنه  دشاب .  ادخ  يارب  هک  يربص  نک ،  ربص  زیهرپب و  يادخ  زا  مزیزع ، 
نویش نکم ،  هلان  شارخم ،  ار  تتروص  نکم ،  كاچ  نابیرگ  نم  رهب  مدش  هتـشک  نم  یتقو  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  مزیزع ،  رهاوخ  : 

 . تفر شنارای  دزن  دوخ  دیناشنب و  دروآ و  نم  دزن  ار  ما  همع  مردپ  هاگنآ  دیوگ :  یم  نیسحلا  نب  یلع  نزم . 

اروشاع بش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 : دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درک .  عمج  ار  ( 593  ) باحصا مالسلا  هیلع  نیسح  دمآرد  تلاح  نآ  هب  عاضوا  هک  نیمه  اروشاع  بش  رد 
درک :  زاغآ  مردپ  مدید  مدرک ،  شوگ  دنیوگ .  یم  هچ  اهنآ  دیوگ و  یم  هچ  مردپ  منیبب  متفر  کیدزن  نم 

نیدلا یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  هوبنلاب و  اننمرک  نا  یلع  كدـمحا  ینا  مهللا  ءارـضلا  ءارـسلا و  یلع  هدـمحا  ءانثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثا 
مکازجف یتیب  لها  لصوا م ن  الو  ربا  تیب  لها  یباحصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحصا  ملعا  یناف ال  دعب  اما  نیرکاشلا ،  نم  کل  انلعجاف 

 . مامذ ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اوقلطناف  اعیمج  مکل  تنذا  دـق  ینا  ادـغ و  ءادـعالا  الوه  نم  انموی  نظ  ینا ال  الا و  اریخ .  ینع  اعیمج  هللا 
یف دالبلا  یف  اوقرفت  مث  اعیمج  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لجر  دـیب  کـنم  لـجر  لـک  ذـخایل  ـالمج و  هوذـختاف  مکیـشغ  دـق  لـیللا  اذـه 

يریغ  بلط  نع  اوهل  ینوباصا  ول  یننوبلطی و  موقلا  ناف  هللا  جرفی  یتح  مکنئادم  مکداوس و 
یم ساپـس  ار  وا  الب  رد  هچ  یتحار و  رد  هچ  یتسرد ،  رد  هچ  یتخـس و  رد  هچ  لاح ،  همه  رد  و  اـهانث ،  نیرتهب  هب  میوگ  یم  اـنث  ار  ادـخ 
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توبن نادناخ  ار  ام  نادناخ  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام  هک  امظع  تمعن  نیا  رب  منک  یم  دـمح  ار  وت  ایادـخ ،  منک  یم  رکـش  میوگ و 
مناد .  یم  ار  میلعت  حور  تقیقح و  هک  يداد  میلعت  ام  هب  ار  نآرق  ملع  يداد ،  رارق 

ور سپـس  مرادـن .  غارـس  مدوخ  تیب  لها  زا  رت  تاعارم  اب  رت و  لضاف  یتیب  لها  مدوخ و  نارای  زا  رتافو  اب  رت و  کین  ینارای  دومرف :  دـعب 
نم زا  ریغ  رگید  یسک  ضرعتم  هورگ  نیا  دومرف :  دندوب و  اج  نآ  هک  يدهاجم  نادرم  همه  ناگدازومع و  ناردارب و  باحـصا و  هب  درک 
امش زا  مادک  ره  طقف  دیورب .  دیهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب  دینک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دیدازآ ،  نم  فرط  زا  امـش  همه  دش .  دنهاوخن 

دربب .  دوخ  اب  دریگب و  دنورب  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  هک  ارم  ( 594  ) نادناخ زا  یکی  تسد 
يدحا هب  ادخ  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  دنک ،  یمن  دادمتـسا  يدحا  زا  دنک ،  یمن  یـسرت  تشحو و  راهـضا  چیه  دینیبب ،  ار  يرظن  دنلب  انغتـسا و 

دنیب .  یمن  جاتحم 
چیه تساوخ  یم  تشاذگ .  دازآ  درک و  صخرم  شدوخ  صخش  فرط  زا  ار  اهنآ  همه  اعقاو  دوبن ،  فراعت  لها  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دوخ ناکیدزن  ای  باحـصا  زا  یـضعب  هب  ار  تاراهظا  نیمه  زین  رگید  عقاوم  هک  روط  نامه  دشابن ،  راک  رد  یتسیاب  رد  ور  تلاجخ و  هنوگ 

دنا .  هتشذگ  دوخ  زا  راکادف و  اتقیقح  اعقاو و  هک  دنداد  ناشن  مه  شنارای  فرط  نآ  زا  دومرف . 
نیمه دایز .  نب  قراط  فورعم  ناتساد  ریشن  يرابجا ،  ترورض و  کی  لابند  هب  اما  دوشب ،  گرزب  ياهیراکادف  کی  تسا  نکمم  یهاگ 

هب باطخ  هاگنآ  تشاذگن .  یقاب  يرـصتخم  زج  هقوذآ  زا  دز و  شتآ  ار  اه  یتشک  دـش  ایناپـسا  دراو  داد و  روبع  ایرد  زا  ار  دوخ  دارفا  هک 
تـسد رد  یمک  رادـقم  زج  مه  تشیعم  هیام  یکراوخ و  زا  تسامـش  رـس  تشپ  رد  اـیرد  امـش و  ولج  رد  نمـشد  تفگ :  درک و  تعیمج 

دیروایب .  نوریب  اهنآ  گنچ  زا  دیناوت  یم  يدرمناوج  يروالد و  تعاجش و  اب  هک  تسا  نمشد  تسد  رد  امش  يزور  دیرادن ، 
یقاب لاح  نیمه  هب  رگا  تسامـش و  ربارب  رد  نمـشد  دیورب  ولج  رگا  تسا و  هدرک  زاب  امـش  ندیعلب  يارب  ار  دوخ  ماک  ایرد  دـیدرگرب  رگا 

یلو دـندرب .  شیپ  دـندیگنج و  هنادرم  مه  اهنآ  درک ،  ضیرحت  هزرابم  داهج و  هب  ار  مدرم  دروآ .  یم  رد  اپ  زا  ار  امـش  یگنـسرگ  دـینامب 
هیلع نیـسح  ماما  یتح  دـنربب .  تمالـس  هب  ناـج  هکلهم  نآ  زا  دنتـسناوت  یم  دـماین ،  دوجو  هب  يراـبجا  نینچ  ادهـشلادیس  باحـصا  يارب 

مه ادص و  مه  همه  دندنام ،  اجرباپ  تباث و  دنوشن .  ایح  هب  ذوخام  دنشکن و  تلاجخ  اهنآ  هک  تخادنا  نییاپ  ار  دوخ  كرابم  رـس  مالـسلا 
میورب یگدنز  يارب  نامدوخ  میراذگب و  نمشد  لاگنچ  رد  ار  وت  میراذگب ؟  اهنت  ار  وت  مینک و  يراک  نینچ  ام  ایآ  دنتفگ :  دندش و  زاوآ 

دوب و سابعلا  لضفلاوبا  شدیـشر  ردارب  تفگ ،  هللادبع  ابا  باوج  ار  نانخـس  نیا  هک  یـسک  لوا  درادن .  ناکما  يزیچ  نینچ  هک  ادخ  هب  . 
(595  . ) دنتفگ نیمه  ریظن  يا  هلمج  مادک  ره  نارگید  وا  زا  دعب 
دوخ  باحصا  تیب و  لها  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

یم ارم  طقف  مدرم  نیا  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  باطخ  دناوخ و  هبطخ  مردپ  اروشاع  بش  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
دربب .  دوخ  اب  دریگب و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  امش  زا  کی  ره  دیورب .  تسا  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یهایس  هک  نونکا  دنهاوخ ، 

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  خساپ 
ال و دنتفگ :  دندرک و  نخس  زاغآ  هللادبع  نارسپ  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  نادنزرف و  دیناسر ،  اج  نیا  هب  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ 

میهاوخن .  یگدنز  وت  زا  دعب  میهنن و  ندرگ  راک  نیدب  ام  هللا 
ادبا کلذ  هللا  انرا  ال 

دنکن .  رادید  رادرک  هدوتسان  نید  هب  ار  ام  زگره  دنوادخ 
درک .  نخس  زاغآ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  یلع  نب  سابع  تسخن 

ینوزف تبیـصم  نیا  رب  تفاترب ،  امـش  زا  ار  ییابیکـش  ربص و  ییاناوت  ملـسم  لـتق  لـیقع ،  نادـنزرف  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ام دنیوگ و  هچ  ام  اب  مدرم  هللا ،  ناحبـس  دندرک :  ضرع  دینک .  يریگ  هرانک  راوگان  يالب  نیا  زا  هک  مداد  تصخر  ار  امـش  نم  دـییوجن ، 
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نینچ زا  رازیب  اـم  هللاو ،  ـال  میتشاذـگ .  نمـشد  ناـیم  رد  ار  دوخ  مع  رـسپ  ار و  دوخ  يـالوم  ار و  دوـخ  دیـس  مییوـگ  هک  میهد  خـساپ  هچ 
نآ درواـین  ادـخ  میگنج  یم  وت  نانمـشد  اـب  وـت  باـکر  رد  مینک و  یم  ادـف  وـت  هار  رد  ار  لاـیع  لـها و  لاـم و  ناـج و  میتـسه ،  يرادرک 

(596  . ) درک میهاوخ  وت  زا  دعب  هک  ار  یناگدنز 
مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باحصا  خساپ 

مادک هب  سپ  میرادرب ؟  وت  زا  تسد  هک  میشاب  سک  نآ  ام  ایآ  هللا ،  لوسر  نبای  درک :  ضرع  تساخرب و  هجسوع  هب  ملسم  ماگنه  نیا  رد 
ورف نانمـشد  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  ات  موشن  ادـج  امـش  تمدـخ  زا  نم  هللاو ،  ال  میهاوخب .  رذـع  ار  وت  قح  يادا  یلاعت  قح  دزن  رد  تجح 
منک هبراحم  ناشیا  اب  گنس  هب  دشابن  گنج  حالس  ارم  رگا  مزاس و  بورضم  ار  نانمشد  مادنا  دشاب  نم  تسد  رد  ریشمش  هتسد  ات  میربب و 

وت قح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تمرح  اـت  هک  دـنادب  دـنوادخ  اـت  میراد ،  یمن  رب  وت  يراـی  زا  تسد  اـم  هک  دـنگوس ،  ادـخ  هب 
دنشکب دننک و  هدنز  ارم  هاگنآ  موش  یم  هتشک  منادب  رگا  هک  متـسه  يا  هبترم  رد  وت  يرای  ماقم  رد  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  میدرک  تیاعر 

گرم یهاگ  هک  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دندروآ  ياج  هب  نم  اب  راب  داتفه  ار  رادرک  نیا  دنهد و  داب  رب  ارم  ترـسکاخ  دننازوسب و  و 
تمارک نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  تداهـش  کی  هک  نآ  لاح  مناسرن و  ماجنا  هب  ار  تمدـخ  نیا  هنوگچ  منک .  تاـقالم  وت  تمدـخ  رد  ار 

تسا .  يدبا  تداعس  هنادواج و 
ات موش  هتـشک  سپ  مدرگ ،  هدنز  هاگنآ  موش  هتـشک  هک  مراد  تسود  نم  دـنگوس ،  ادـخ  هب  تشاد :  هضرع  تساخرب و  نیق  نب  ریهز  سپ 

باحـصا زا  کی  ره  وت .  ناناوج  وت و  ناج  زا  ار  تداهـش  دنادرگ  رود  گرزب  يادخ  نآ  يازا  رد  موش و  هدنز  دنـشکب و  ارم  هبترم  رازه 
دوب :  نیا  ناشیا  زا  کی  ره  لاح  نابز  دنتفگ و  یم  نخس  ترضح  نآ  اب  رگیدکی  هب  هیبش  لاونم  نیدب  بانج  نآ 

لصف ریرس  مناسر  شرع  هب  را  نم  اهاش 
مرد نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 
(597  ) مرب اجک  لد  نآ  منکفا  هک  رب  رهم  نیا 

تسین ینتخوس  شرپ  هک  ره  تخر  قوش  زا 
تسین ینتخورفا  شلفحم  تفص  هناورپ 

گرب ار  هعرزم  نیا  یتسین  زا  هدمآ  درگ 
تسین ینتخوس  ام  نمرخ  نزم  قرب  يا 

مارحا هماج  انفز  شمیرح  فوط  رد 
تسین ینتخود  نت  نب  هماج  نیا  هک  میدرک 
ملع یسب  هچرگ  يا  هتخومآ  هسردم  رد 
تسین ینتخومآ  هک  تسا  یملع  هدکیم  رد 

لد يا  دوخ  هب  سک  رگد  هب  یشورف  هچ  ار  دوخ 
تسین ینتخورفب  هک  دنچ  رگا  شورفب 
یغارچ تسه  لد  هناخ  رد  هک  دنیوگ 

(598  ) تسین ینتخورفا  مرح  ردناک  هتخورفا 
اروشاع  بش 

تسادرف قارف  زور  تسا  لاصو  بش  بشما 
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تسادرف قارع  روش  يزاجح  هدرپ  رد 
هاگرخ نارتخا  رد  تسا  دعس  نآرق  بشما 

تسادرف قاحم  زور  ردبلا  هلیل  هکنآ  ای 
تسا ياز  هلال  هدنخرف  نایور  هلال  بشما ز 

تسادرف قارتحا  رد  عمش  نوچ  يا  هراسخر 
تسا دنلب  تهج  شش  زا  حیبست  ياون  بشما 

تسادرف قاور  هن  ات  انیسحاو  دایرف 
نشور هاش  هاگرخ  دیحوت  رون  هب  بشما 

تسادرف قافن  دود  رفک  شتآ  همیخ  رد 
تسادیوه رمق  صرق  ربکا  يور  بشما ز 

تسادرف قاقش  غیت  زا  قاقشنا  بیسآ 
ردام يور  هب  لگ  نوچ  رغصا  هتفکش  بشما 

تسادرف قانع  سوب و  ار  ولگ  نآ  ناکیپ و 
مساق دق  داشمش  مرخ  تسا و  شوخ  بشما 

تسادرف قارطمط  اب  روگ  هلجح  هب  نتفر 
زان شلاب  يور  رس  رامیب  هداهن  بشما 

تسادرف قاثو  رد  اپ  لغ  هقلح  هب  ندرگ 
هداشگ ناگدازآ  یقاس  يور  هب  بشما 

تسادرف قاس  تسد و  رب  نمشد  نارگ  دنب 
تدابع فرفر  رب  الوم  هتسشن  بشما 
تسادرف قارب  يور  قشع  هر  ندومیپ 

نیسوق باق و  مزب  ات  تسا  جورع  بش  بشما 
تسادرف قابسلا  موی  راکیپ  مزر و  ماگنه 
تسا لیحر  هدامآ  نادیهش  هش  بشما 

تسادرف قالتلا  موی  ناناج  يور  رادید 
مارایب یتعاس  کی  وناب  هب  وگب  بشما 

تسادرف قاطیالام  زیخ  الب  هماگنه 
يرارق یب  تسیچ  زا  يرای  نیرق  بشما 

تسادرف .  قاط  هرابکی  تقاط  دوش ز  رگ  لد 
یناپمک ناوید 

مرحم هام  مهن  زور  رخآ 

يارب ممـصم  تفرگ و  تلهم  تدابع  يارب  ار  بش  ترـضح  نآ  دیـسر و  ماما  هب  نمـشد  يوس  زا  گـنج )  اـی  تعیب  اـی   ) فیلکت نیرخآ 
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دش .  ادرف  گنج 
زا ناـشیا  زا  رفن  لـهچ  هک  رفن  دون  زا  رتمک  هتفر  مه  يور  دوخ  كدـنا  تعاـمج  اـب  ماـما  يرجه ،  کـی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهد  زور 
 ، ماما یمشاه  نادنواشیوخ  یقب  ام  دندوب و  هتسویپ  ماما  هب  نمشد  رکـشل  زا  گنج  زور  بش و  رد  رفن  دنچ  یـس و  ماما و  قباس  ناهارمه 

گنج دـندومن و  ییارآ  فـص  نمـشد  نارکیب  رکـشل  ربارب  رد  دـندوب ،  ناـگدازومع  ناـگداز و  رهاوـخ  ناـگداز و  ردارب  نادـنزرف و  زا 
تفرگرد . 

نایم رد  دندش .  دیهـش  رفن  نیرخآ  ات  يو  نارای  یمـشاه و  ناناوج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دندیگنج و  نیـسپاو  ات  دادـماب  زا  زور  نآ 
درمش .  دیاب  زین  ار  نیسح  ماما  راوخ  ریش  دنزرف  کی  لاسدرخ و  كدوک  کی  نسح و  ماما  لاسدرخ  دنزرف  ود  ناگدش  هتشک 

ندب هدیرب  ار  نادیهـش  ياهرـس  دندز و  شتآ  ار  هاگرخ  همیخ و  دندرک و  تراغ  ار  ماما  يارـسمرح  گنج  همتاخ  زا  سپ  نمـشد  رکـشل 
ياهرس اب  دندوب  هانپ  یب  رتخد  نز و  همه  ار  مرح  لها  سپس  دنتخادنا .  نیمز  هب  دنراپسب  كاخ  هب  هک  نآ  یبب  هدرک  تخل  ار  ناشیا  ياه 

ماما هلاسود  تسیب و  دنزرف  نانآ  هلمج  زا  هک  دوبن  شیب  دنچ  ینت  روکذ  سنج  زا  ناریسا  نایم  رد  دنداد .  تکرح  هفوک  يوس  هب  نادهیش 
رگید دـشاب و  مجنپ  ماما  هک  یلع  نب  دـمحم  يو  هلاس  راهچ  دـنزرف  رگید  مراهچ و  ماما  ینعی  دوب  راـمیب  تخـس  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ار وا  دوب ،  هداتفا  ناگ  هتشک  نایم  رد  هدروخ و  يراک  مخز  گنج  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داماد  هک  مود  ماما  دنزرف  ینثم  نسح 
دیزی دزن  قشمد  يوس  هب  زین  هفوک  زا  ودندرب  هفوک  هب  ناریسا  اب  دندیربن و  رـس  نارادرـس  زا  یکی  تعافـش  هب  دنتفای و  قمر  نیرخآ  رد  زین 

دندرب . 
مالسلا و هیلع  نینموملا  ریما  رتخد  هک  ياه  ینارنخس  ناشیا و  ندینادرگ  رهـش  هب  رهـش  تیب و  لها  نارتخد  نانز و  يریـسا  البرک و  هعقاو 
هب راک  تخادـنا و  راک  زا  ار  هیواعم  هلاس  نیدـنچ  تاـغیلبت  درک و  اوسر  ار  هیما  ینب  ماـش  هفوک و  رد  دـندوب  ناریـسا  زج  هک  مراـهچ  ماـما 

دوخ لـجوم  ریخاـت  اـب  هک  دوب  يرثوم  لـماع  ـالبرک  هعقاو  تسج و  يرازیب  ماـع  ـالم  رد  دوخ  ناروماـم  لـمع  زا  دـیزی  هک  دیـشک  ییاـج 
هارمه هب  هک  دوب  ییاه  تضهن  اه و  بـالقنا  نآ  لـجعم  راـثآ  زا  و  تخاـس ،  رتراوتـسا  ار  هعیـش  هشیر  تخادـنارب و  ار  هیما  ینب  تموکح 

 . دیهرن ماقتنا  تسد  زا  رفن  کی  یتح  دندوب  هتـسج  تکرـش  ماما  لتق  رد  هک  یناسک  زا  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  ات  نینوخ  ياه  گنج 
(599)

اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دومن .  ینابرق  ادخ  هار  رد  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  باحصا  ناردارب و  مامت  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ترضح 

اب امـش ،  رب  ياو  تفگ :  شنایرکـشل  هب  باذـعلا )  هنعللا و  هیلع   ) دعـس رمع  دوب .  نادـیم  زاـت  هکی  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  دـنیوگ :  یم 
دهاوخن زاب  نتفگ  نخس  زا  دش و  دهاوخن  هتـسخ  دیـشکب  مه  ادرف  ات  ار  وا  نخـس  هنماد  تسا .  یلع  دنزرف  وا  دییوگ ،  یم  نخـس  نیـسح 

داد .  دهاوخ  همادا  شیوخ  راتفگ  هب  نینچمه  و  دنام ، 
دیشاب راکزیهرپ  هک  میوگ  یم  نم  دومرف :  ترضح  ممهفب .  ات  وگب  رت  حضاو  ییوگ ؟  یم  هچ  نیسح ،  يا  تفگ :  دمآ و  ولج  رمش  سپ 

نم هدج  متـسه و  امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  تسا .  هدرکن  لالح  امـش  رب  ارم  نوخ  دنوادخ  اریز  دیزیرم ،  ارم  نوخ  دیـسرتب و  ادخ  زا  و 
 . دنتشهب ناناوج  ياقآ  ود  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  دومرف :  امش  ربمغیپ  هک  دیشاب  هدینـش  امـش  دیاش  دوب ،  امـش  ربمغیپ  رـسمه  هجیدخ 

(600)
دهد .  یم  ینابرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هللا هلعج  و ال  راهنلا ،  لیلا و  یقب  تیقب و  ام  ادـبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب ،  تلح  یتلا  حاورالا  یلعو  هللادـبعابا  اـی  کـیلع  مالـسلا 
نیسحلا  باحصا  یلع  و  نیسحلا ،  دالوا  یلع  و  نیسحلا ،  نب  یلع  یلع  و  نیسحلا ،  یلع  مالسلا  مکترایزل .  ینم  دهعلا  رخآ 

اروشاع ترایز  زا  يزارف 
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یقاب ما و  یقاب  هک  ات  هشیمه  يارب  ادخ  مالـس  نم  زا  داب  وت  رب  تهگرد .  هب  دندمآ  دورف  هک  ییاه  ناور  نآ  رب  هلادبع و  ابا  يا  وت  رب  مالس 
نیسح نارای  رب  نیسح و  نادنزرف  نیسحلا و  نب  یلع  رب  نیسح و  رب  مالس  نم .  ترایز  نیرخآ  ار  نآ  دنادرگم  ادخ  و  زور ،  بش و  تسا 

. 
ثدحم تسا .  فالتخا  تسا  ربکا  یلع  ایآ  تیب  لها  زا  اروشاع  زور  دیهش  لوا  هک  نیا  ار .  نآرق  هار  ناینابرق  منک  یم  عورـش  اج  نیا  زا 

مهیلع تیب  لها  دیهش  لوا  هک  تسا  هدرک  لقن  هریغ  جرفلاوبا و  ریثا و  نبا  يربط و  سوواط و  نب  دیـس  دیفم و  خیـش  زا  هللا )  همحر   ) یمق
تسا :  هفورعم  يادهش  ترایز  رد  هک  نانچ  هدوب  ربکا  یلع  مالسلا 

لیلس  ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالسلا 
 . دنناد یم  نادیهش  نیرخآ  زج  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ملسم و  نب  هللادبع  ار  تیب  لها  دیهش  وا  ناگدنسیون  زا  یضعب  اما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیدب  یب  نارای  تداهش  متفه :  لصف 

دندش دیهش  لوا  هلمح  رد  هک  ینارای 

دیهش یلوا  هلمح  رد  هک  ار  یصاخشا  نآ  هک  دشاب  هتسیاش  سپ  دنراد ، . . .  ام  رب  رایسب  قوقح  مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  باحـصا  نوچ 
میروایب :  تسا  هدرک  رکذ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  هک  یبیترت  هب  دندش ، 

نوامع نیرحب و  رب  ترـضح  نآ  لماع  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  هک  تسا  نـالجع  نب  ناـمعن  ردارب  وا  نـالجع و  نب  میعن 
دنا .  هتشاد  ترضح  نآ  تمزالم  نیفص  رد  دنا و  هدوب  ارعش  زا  ناعجش و  زا  تسا  موس  ردارب  هک  رضن  اب  نت  ود  نیا  دنیوگ  هدوب و 

هدش .  رکذ  خیش  لاجر  رد  هک  یعجشالا  ثراح  نب  بعک  نب  نارمع 
ینابیشلا .  ورمع  نب  هلظنح 

طسقم .  شردارب  ریهز و  نب  طساق 
هتفگ .  هللادبع  ار  ناشدلاو  مسا  خیش  لاجر  رد  و 

هتفر .  رامش  هب  هفوک  دابع  ءارق و  لاطبا و  زا  هک  یبلغت  قیتع  نب  هنانک 
هیلع نیـسح  ماما  راصنا  رد  هدش  لخاد  سپ  هدوب ،  دعـس  رمع  اب  لوا  دنیوگ  دوب ،  عاجـش  یـسراف  وا  یمیمتلا و  سیق  نب  هعیبض  نب  ورمع 

مالسلا . 
دیدرگ .  دیهش  دش و  نوریب  تزرابم  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  و  یبلغت ،  کلام  نب  هماغرض 

طیبث و نب  دـیزی  یهارمه  هب  هیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیـس  اب  دـندوب و  هرـصب  نایعیـش  زا  ملاس  وا  يـالوم  و  يدـبعلا ،  ملـسم  نب  رماـع 
دنتشگ .  دیهش  یلوا  هلمح  رد  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  هب  شنارسپ 

هیلع .  هللا  همحر  هدش  دیهش  نوریب و  تزرابم  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  يدبعلا ،  کلام  نب  هللادبع  نب  فیس 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  رهسم  نب  سیق  اب  ار  وا  هفوک  لها  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  ینادمهلا و  یبحرالا  هللادبع  نب  نمحرلادبع 

دندیسر .  ترضح  نآ  تمدخ  هک  دوب  ناضمر  هام  مهدزاود  زور  رایسب  ياهذغاک  اب  دنداتسرف  هکم  هب 
دـصق هب  بابح  دـندرک ،  افج  مالـسلا  هیلع  ملـسم  اب  نایفوک  نوچ  هدرک و  تعیب  ملـسم  اب  تسا  هفوک  نایعیـش  زا  یمیتلا ،  رماع  نب  بابح 

دش .  قحلم  ترضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  هدرک و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ 
نیمز يور  حورجم  وا  هک  دـنا  هتفگ  ریـس  لـها  ضعب  نکلو  هدرمـش  یلوا  هلمح  رد  نیلوتقم  زا  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  یعدـنجلا ،  ورمع 

رس رد  دوب  شارف  بحاص  ضیرم و  لاس  کی  تدم  دندرب ،  نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  موق  دوب  هدیسر  وا  رـس  رب  تخـس  یتبرـض  دوب و  هداتفا 
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تسا :  ادهش  ترایز  رد  هچنآ  ار  بلطم  نیا  دنک  یم  دییات  درک و  تافو  لاس 
یعدنجلا .  هللادبع  نب  ورمع  هعم  ثترملا  یلع  مالسلا 

هیلع نینموملاریما  باحـصا  زا  هفوک و  لها  زا  ورمع  نب  ناـمعن  شردارب  و  یبسارلا ،  يدزـالا  ورمع  نب  بارغک )  هلمهم  ءاـح  هب   ) سـالح
هدوب .  هفوک  رد  ترضح  نآ  رکشل  ناگنهرس  زا  سالح  هکلب  هدوب ،  مالسلا 

ار وا  تساوخ  رمع  دندرب .  دعس  رمع  دزن  هب  دندرک  ریـسا  ار  وا  داتفا  ناگتـشک  نایم  رد  حورجم  یلوا  هلمح  رد  یمهنلا  ریمع  یبا  نب  راوس 
نب عقوم  دـننام  درک  تافو  نآ  زا  سپ  هام  شـش  ات  دوب  حورجم  يریـسا و  لاـح  هب  نکل  تشکن  ار  وا  دـندرک و  شتعافـش  وا  موق  دـشکب 
ینب زا  وا  موق  دنشکب  ار  وا  ات  داتـسرف  دش  علطم  دایز  نبا  دندرک  یفخم  دندرب و  هفوک  هب  ار  وا  وا ،  موق  دوب  هداتفا  حورجم  زین  وا  هک  همامث 

اهتحارج تمحز  زا  عقوم  ناـمع )  هب  یعـضوم   ) هراز هب  ار  وا  داتـسرف  هدرک  نهآ  دـیق  رد  ار  وا  نکل  تشکن  ار  وا  دـندرک  شتعافـش  دـسا 
هدومرف .  تافو  هراز  نامه  رد  نآ  زا  سپ  لاس  کی  ات  دوب  ضیرم 

ادهش ترایز  رد  هلمجلابو  تسا . )  عقوم  هینک  یسوم  وبا  ) لبکم ریسا  یـسوم  وبا  نا  و  عرـصم :  نیا  رد  يدسا  تیمک  هدرک  وا  هب  هراشا  و 
یمهنلا .  ریمع  یبا  نب  راوس  روساملا  حیرجلا  یلع  مالسلا  تسا 

هتفگ یضعب  هکلب  هتفر  رامش  هب  شتمدخ  رد  نیدهاجم  زا  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  باحصا  زا  ینادمهلا  ینالادلا  همالس  یبا  نب  رامع 
هدرک .  كرد  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  وا  هک  دنا 

هیلع ادهشلادیس  رضح  تبحاصم  فرشب  هدش و  فرـشم  جح  هب  متـصش  هنـس  رد  يرهاز  نانـس  نب  دمحم  دج  قمحلا  نبورمع  یلوم  رهاز 
تشگ .  دیهش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  ات  دوب  شتمدخ  رد  هدش و  لئان  مالسلا 

نینموملاریما باحصا  زا  يدرم  هریزج و  بناج  هب  تخیرگ  هیواعم  سرت  زا  قمحلا  نب  ورمع  نوچ  هک  تسیورم  يرـصم  نامعن  یـضاق  زا 
یلص ادخ  لوسر  مبیبح  هک  دومرف  ار  رهاز  درک ،  مرو  شندب  دیزگ  ار  ورمع  رام  نوچ  دوب ،  هارمه  وا  اب  دوب  رهاز  شمان  هک  مالـسلا  هیلع 

یناراوس بسا  تقو  نیا  رد  تشگ  مهاوخ  هتشک  نم  راچان  سنا و  نج و  نم  نوخ  رد  دنک  یم  تکرـش  هک  هدرک  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا 
یم ارم  دنیآ و  یم  نم  يوجتـسج  هب  تعامج  نیا  نک  ناهنپ  ار  دوخ  وت  هک  دومرف  رهاز  هب  رمع  دـندش  رهاظ  دـندوب  وا  يوجتـسج  رد  هک 

ات تفگ :  رهاز  نک .  نفد  رادرب و  نیمز  زا  ارم  ندب  نک و  رهاظ  ار  دوخ  وت  دنتفر  نوچ  دـنرب و  یم  دوخ  اب  ار  مرـس  دنـشک و  یم  دـنبای و 
عفن نم  رما  رد  هک  نکب  میوگ  یم  نم  هچنآ  دومرف  ورمع  موش ،  هتـشک  وت  اب  هاگنآ  اـت  منک  یم  گـنج  ناـشیا  اـب  مراد  شکرت  رد  ریت  نم 

هیلع .  هللا  همحر  دش ،  دیهش  البرک  رد  ات  دنامب  هدنز  دوب و  هدومرف  ورمع  هک  درک  نانچ  رهاز  ارت ،  ادخ  دهد  یم 
هدوب .  هفوک  لها  ناعاجش  زا  ینابیشلا  یلع  نب  هلبج 

دوب هدـشن  گنج  هک  یمایا  رد  دوب  هدـمآ  دعـس  نبا  اب  دـنا  هدوب  نیفورعم  ناعاجـش  زا  نمحرلادـبع  شرـسپ  یمیتلا و  جاجحلا  نب  دوعـسم 
رد ات  دندنام  ترضح  نآ  تمدخ  هدش  ناشلاح  لماش  تداعس  سپ  ترـضح  نآ  رب  دننک  مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندمآ 

دنتشگ .  دیهش  یلوا  هلمح 
یمعثخلا .  رشب  نب  ریهز 

البرک .  رد  ات  هدرک  تبحاصم  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  هدوب و  نیصلخم  نایعیش  زا  یئاطلا  حیرش  نب  ناسح  نب  رامع 
ار رامع  مسا  لاجر  رد  و  هدش .  دیهـش  ترـضح  نآ  باکر  رد  نیفـص  رد  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  ناسح  شردپ  و 

هللادبع ناسح و  نبا  البرکب  لوتقم  رماع  نب  بهو  نب  حلاص  نب  نامیلـس  نب  رماع  نب  دمحا  نب  هللادبع  تسوا  دافحا  زا  و  دـنا ،  هتفگ  رماع 
زا ار  نآ  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ایاضق  باتک  تساهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  یبتک  بحاـص  مساـقلاوبا و  هب  تسا  ینکم 

هاجنپ و دص و  هنس  دش  دلوتم  مردپ  تفگ  هک  روکذم  دمحا  نب  هللادبع  زا  هدرک  تیاور  یـشاجن  خیـش  رماع و  نب  دمحا  دعجلاوبا  شردپ 
سوط رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  درک  تافو  راهچ و  دون و  ودص  هنس  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ام  خیـش  درک  تاقالم  تفه و 
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مردپ ار و  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  وبا  نسحلاوبا  ترـضح  مدرک  تاقالم  نم  یلوالا و  يدامج  مهدـجیه  هبنـش  هس  زور  ود  تسیود و  هنس 
مهحاورا .  هللا  سدق  هعیش ،  زا  دنا  هدوب  یلیلج  تیب  ناشیا  هک  دش  مولعم  سپ  خلا  دوب  راوگرزب  ود  نآ  نذوم 

یمخز بورح  یضعب  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  هدوب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  زا  دنیوگ  یعبات  یفوک  يدزا  ریثک  نب  ملـسم 
عفان دش و  دیهش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  هدش  فرـشم  البرک  هب  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تمدخ  دوب و  هدیـسر  شیاپ  هب 

دیدرگ .  دیهش  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  يالوم 
هیلع ادهـشلا  دیـس  ترـضح  ینویاـمه  يودرا  هب  اروشاـع  بش  رد  هک  تسا  نادنمتداعـس  ناـمه  زا  راوـگرزب  نیا  يدزا و  میلـس  نب  ریهز 

دندش .  قحلم  مالسلا 
يرصب يدبع  طیبث  نب  دیزی  نارسپ  هللادیبع  هللادبع و 

زا ذقنم و  تنب  هیرام  شمان  هک  سیقلادبع  زا  ینز  لزنم  رد  دـندش  عمج  هرـصب  هعیـش  مدرم  زا  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  يربط  رفعج  وبا 
لاـبقا و زا  دوب  هدیـسر  وا  هب  ربـخ  دوب و  هتفر  هفوک  هب  داـیز  نب  هللادـیبع  هک  دوب  یتاـقوا  رد  نیا  دوب و  هعیـش  عمجم  شلزنم  دوب و  ناـیعیش 

ییاج اهنابدید  يارب  هک  دوب  هتشون  هرصب  رد  دوخ  لماع  هب  هتفرگ و  ار  اههار  زین  دایز  نبا  قارع ،  تمس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجوت 
هک طیبث  نب  دیزی  سپ  دوش ،  ترضح  نآ  هب  قحلم  یـسک  ادابم  هک  دنراذگ  نابـساپ  ار  اههار  دنهد و  رارق  نآ  رد  نابدید  دننک و  تسرد 
وا دوش ،  قحلم  ترضح  نآ  هب  هک  درک  مزع  دندوب ،  هدش  عمج  هنموم  نز  نآ  هناخ  رد  هک  دوب  هعیش  تعامج  نآ  زا  سیقلادبع و  هلیبق  زا 
 ، دندش وا  تبحاصم  يایهم  رسپ  هد  نآ  زا  رفن  ود  دمآ ؟  دیهاوخ  نم  اب  اهامـش  زا  مادک  هک  دومرف  دوخ  نارـسپ  اب  سپ  دوب ،  رـسپ  هد  ار ، 

نوریب کنیا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  موش  قحلم  ما  هدرک  دـصق  نم  هک  دومرف  دـندوب  عمج  نز  نآ  هناـخ  رد  هک  یتعاـمج  نآ  سپ 
 ، هداج هب  ام  ياهاپ  ای  نارتش  دسرب  هاگره  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  دایز ،  رسپ  باحصا  زا  وت  رب  میسرت  یم  هک  دنتفگ  نایعیـش  دش .  مهاوخ 
هار ریغ  زا  دش و  نوریب  هرـصب  زا  سپ  دنیایب ،  نم  بلط  هب  هک  دایز  نبا  باحـصا  زا  نم  رب  تسین  یتشحوو  نم  رب  تسا  لهـس  رگید  هار  و 

تفر سپ  درک ،  تسرد  ار  دوخ  ياوام  لزنم و  دمآ و  دورف  دیسر ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  حطبا  رد  ات  درک  ریس  یلاخ  رفق و  نابایب  زا 
فیرشت هک  وا  لزنم  هب  دش  نوریب  وا  ندید  هب  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  وا  ربخ  نوچو  ترضح  نآ  لزنم  لحر و  يوس  هب 

هاگیاج رد  ار  ترضح  نوچ  درم  نآ  فرط  نآ  زا  وا  راظتنا  هب  تسشن  وا  لزنم  رد  ترضح  تفر ،  امش  لزنم  هب  امش  دصق  هب  دنتفگ  درب ، 
هیآ نیا  سپ  هتـسشن .  دـید  ار  بانج  نآ  دوخ ،  لزنم  هب  تشگرب  دـیزی  دـندرب .  فیرـشت  وت  لزنم  هب  دـنتفگ  دیـسرپ ،  لاوحا  دـیدن  دوخ 

دناوخ :  ار  هکرابم 
هیآ 58) سنوی ،  هروس   ) اوح رفیلف  کلذب  هتمحرب و  هللا و  لضفب 

ترـضح هدمآ ،  شتمدخ  هب  هرـصب  زا  هچ  يارب  هک  ار  ترـضح  نآ  داد  ربخ  شتمدخ و  رد  تسـشن  ترـضح و  نآ  هب  ندرک  مالـس  سپ 
هللادیبع .  هللادبع و  شرسپ  ود  اب  دش  دیهش  البرک  رد  ات  دوب  ترضح  نآ  اب  سپ  وا  يارب  دومرف  ریخ  ياعد 

وا اب  زین  هیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیس  ملاس و  وا  يالوم  رماع و  درک  تکرح  هرصب  زا  دیزی  یتقو  هک  دنا  هدرک  رکذ  ریس  لها  زا  یضعب 
دندش .  دیهش  البرک  رد  زین  ناشیا  دندوب و  هارمه 
دندش :  دیهش  لاتق  لوا  رد  هک  یصاخشا  زا  زین  و 

هتفر .  رامش  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحصا  زا  هک  تسا  ینالوخ  يدنک  رجح  نب  بدنج 
شرسپ :  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  وخ  لایع  لها و  اب  هکم  زا  هک  تسا  يراصنا  بعک  نب  هدانج  و 

دش .  دیهش  تفر و  داهج  هب  شردام  رما  هب  ردپ  لتق  زا  دعب  هدانج  نب  ورمع 
ورمع نب  ملاس  و 

يدزالا بیبحلا  نب  میاق 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


یمیتلا یح  نب  رکب 
یئاطلا دعس  نب  هیما 

هدوب ناعاجش  ریهاشم  زا  هک  رشب  نب  هللادبع 
ورمع نب  رشب 

شقیفر :  و  دیسر ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  هرصب  زا  ورمع  نب  دوعسم  باتک  لماح  يرصب  ردب  نب  جاجح 
يرصب .  يرمن  ورمع  بنعق 

ناـمالغ زا  رفن  ود  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـمالغ  زا  رفن  هد  نیعمجا و  مهیلع  هللا  ناوـضر  يذـئاع ،  هللادـبع  نـب  عـمجم  نـب  ذـئاع 
مالسلا .  هیلع  نینموملاریما 

دسیون :  یم  یمق  ثدحم  موحرم 
تسا :  رارق  نیا  زا  دنا  هدش  دیهش  هک  نامالغ  نیا  زا  یضعب  یماسا 

رگید :  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بتاک  شدوخ  دوب و  یکرت  شردپ  وا  ورمع و  نب  ملسا 
رگید :  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زینک  شردام  هک  یلئد  هللادبع  نب  براق 

دش .  دیهش  دمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  اب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مالغ  مهس  نب  جحنم 
مالسلا .  هیلع  نینموملاریما  مالغ  ثرحلا  نب  دعس 

درک .  یم  راک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناتسلخن  رد  هک  تسا  نامه  شردپ  رصن  نیا  زین و  ترضح  نآ  مالغ  رزین  یبا  نب  رصن 
کلذ ریغ  یلا  هزمح ،  مالغ  ناهبن  نب  ثرح 

هیلع ادهشلادیس  ترضح  رد  ناشتداهش  دندش ،  دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  باحصا  زا  يرایسب  تعامج  هلمح  نیا  رد  نوچ  هلمجلاب  و 
دومرف داهن و  دوخ  فیرش  نساحم  رب  درب و  ارف  تسد  فسات  يور  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  سپ  درک  ریثات  مالـسلا 

ادخ هس  هک  یماگنه  يراصن  رب  ادخ  مشخ  درک  تدـش  و  دـنداد ،  رارق  دـنزرف  ادـخ  يارب  زا  هک  یهاگ  دوهی  رب  ادـخ  بضغ  درک  تدـش 
هک یموق  رب  ادخ  بضغ  تسا  دیدش  و  دنتخادرپ ،  هام  باتفآ و  شتـسرپ  هب  هک  یتقو  سوجم  رب  ادخ  بضغ  درک  تدـش  و  دـندش ،  لئاق 
لد رد  هچنآ  زا  منکن  تباجا  ار  تعامج  نیا  هنوگ  چیه  هب  دنگوس  ادـخ  هب  ناشدوخ ،  ربمغیپ  دـنزرف  نوخ  نتخیر  رب  دـندش  هملکلا  قفتم 

(601  . ) مشاب بضخم  شیوخ  نوخ  هب  منک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  یهاگ  ات  دنراد 

رح هبوت  افو ،  اب  نارای  هیقب  تداهش 

دومرف :  یم  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هحیص  دینش  دید و  لاتق  يارب  ار  رکشل  میمصت  نوچ  یحایر  دیزی  نب  رح 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  اما  هللا  هجول  ثیغی  ثیغم  نم  اما 

اب ایآ  رمع ،  يا  تفگ :  دروآ و  دعـس  رـسپ  يوس  هب  ور  دـمآ و  شیوخ  هب  مرجال  درک ،  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  همیرک  هثاغتـسا  نیا 
درک ؟  یهاوخ  تلتاقم  درم  نیا 

ددرگ .  ملق  اه  تسد  درپب و  نت  زا  اهرس  هک  دشاب  نآ  وا  رتناسآ  هک  منک  یلاتق  هللاو  یلب  تفگ : 
یناسرب ؟  تمتاخ  هب  ار  راک  نیا  هک  دونش  یمن  ایآ  تفگ : 

دادن .  اضر  درک و  ابا  حلص  زا  دایز  نب  هللادیبع  وت  ریما  اما  مدرک ،  یم  نینچ  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا  تفگ :  رمع 
بسا زا  درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يور  داد و  بآ  ار  دوخ  بسا  دمآ  رح  داتسیا .  یفقوم  رد  تشگزاب و  يو  زا  رطاخ  هدرزآ  رح 
نیـسح ماما  بناج  هب  رح  نوچ  هک  هدرک  لقن  يربط  رفعج  وبا  تفریذپ .  وا  زا  مه  ترـضح  درک .  هبوت  داهن و  نیمز  هب  يور  دمآ و  دورف 
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هب دنتـسناد  درک ،  نوگژاو  ار  دوخ  رپس  دش و  کیدزن  نوچ  دراد .  رازراک  هدارا  هک  دندرک  نامگ  دـش ،  ناور  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع 
تفگ :  درک و  مالس  دش و  ماما  کیدزن  سپ  درادن .  گنج  دصق  تسا و  هدمآ  ناما  بلط 

ام دوصقم  دصقم و  وت  رد  يا 
ام دوهشم  دهاش و  خر  يو 

ناگراوخ مغ  سنوم  يا  وش  رای 
ناگراچ یب  هراچ  يا  نک  هراچ 

میا هدنهاوخ  هک  مرج  زا  رذگ  رد 
میا هدنهانپ  هک  نک  ام  هراچ 

میروای یب  هک  زاس  ام  هراچ 
میروآ ور  هک  هب  ینارب  وت  رگ 

عمط سودرف  رظنم  لزا  فطل  زا  مراد 
مدرک ناوارف  هناخیم  ینابرد  هچ  رگ 

دارم جنگ  يا  نکف  مشیر  لد  رب  يا  هیاس 
مدرک ناریو  وت  يادوس  هب  هناخ  نیا  نم  هک 

 ، هفوک مدرم  يا  تفگ :  درک و  ینارنخـس  هب  عورـش  رح  داد .  هانپ  ار  وا  تشذگ و  رح  ریـصقت  زا  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هب ار  امش  سمتلم  نوچ  دیدیبلط .  ار  وا  شیوخ  يوس  هب  دیدرک و  توعد  ار  حلاص  درم  نیا  دیرگب .  امش  رب  دنیشنب و  امـش  يازع  هب  ردام 

لذب دینک و  داهج  وا  هار  رد  هک  دـیدوب  نآ  رب  هک  نآ  لاح  دـیتشاذگ و  شنانمـشد  اب  ودـیتشادرب  وا  يرای  زا  تسد  تشاد  نورقم  تباجا 
زا ار  وا  دـیوش  عنام  ات  دـیدرک  هطاحا  ار  وا  فرط  ره  زا  دـیدش و  ریگ  نابیرگ  ار  وا  دـیدمآ و  نوریب  رکم  ردـغ و  رد  سپ  دـییامن ،  ناـج 
عنم دـناوتن ،  ار  ررـض  عفد  عفن و  بلج  هک  دـمآ  راتفرگ  امـش  تسد  رد  ریـسا  دـننام  مرجال  یهلا .  عیـسو  ياهرهـش  دالب و  يوس  هب  هجوت 

بالک و نآ  رد  دـطلغ  یم  اراـصن و  دوهی و  نآ  زا  دـنماشآ  یم  هک  تارف  يراـج  بآ  زا  ار  شتیب  لـها  لاـفطا و  ناـنز و  ار و  وا  دـیدرک 
دنداتفا .  رد  ياپ  زا  شطع  بیسآ  زا  ربمغیپ  لآ  کنیا  ریزانخ و 

تارف زا  عونمم  همطاف  ناگنشت  بل 
دش لالح  یغای  یغاط و  نامدرم  رب 

یبن نشلگ  لجا  ناهگان  داب  زا 
دش لاهنون  ره  تماق  هداتف  ياپ  زا 

ار رح  نوچ  دنشاب .  هنـشت  نامدرم  هک  يزور  رد  ار  امـش  دنادرگن  باریـس  دنوادخ  ربمایپ ،  لآ  قح  رد  ربمایپ  زا  دعب  دیدوب  یمدرم  دب  هچ 
داتسیا .  مالسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  رد  تشگرب  وا  دندنکفا و  ریت  وا  بناج  هب  یهورگ  دیناسر  اجنیدب 

 : تفگ تخادنا و  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  هاپس  يوس  هب  داهن و  نامک  هلچ  رب  يریت  درک و  تراسج  دروآ و  رد  ادن  دعس  رمع  ماگنه  نیا 
مدوب نم  دنکفا  نیسح  رکشل  هب  ریت  هک  یسک  لوا  دیشاب  هاوگ  مدرم  يا 

هیلع نیسح  ماما  رکشل  مه  وا  رکـشل  دنکفا ،  ریت  ترـضح  نآ  ( 602  ) فرط هب  دعـس  نبا  هک  نآ  زا  سپ  هدرک :  تیاور  سوواط  نب  دـیس 
دیراب نانموم  ماما  نآ  رکشل  رب  ناراب  لثم  ریت  دندرک و  نارابریت  ار  مالسلا 

 . دنک تمحر  ار  امـش  ادخ  تسین .  يا  هراچ  هک  دیوش  ایهم  گرم  يارب  دـیزیخرب و  دومرف :  هدرک  شیوخ  باحـصا  هب  ور  ترـضح  سپ 
دندرک دربن  رکشل  نآ  اب  تعاس  کی  رادقم  هب  دندش و  لاتق  لوغشم  نادنمتداعس  نآ  سپ  امـش .  يوس  هب  دنموق  نالوسر  اهریت  نآ  انامه 
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دهش دندمآ و  رد  اپ  زا  رفن  هاجنپ  يوسوم  بلاط  یبا  نب  دمحم  تیاور  هب  ترـضح  نآ  رکـشل  زا  هک  نآ  ات  دندنکفا  هلمح  زا  دعب  هلمح  و 
دندیشون .  تداهش 

 . دـندرک شدیهـش  دـندروآ و  هلمح  وا  رب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  یتعامج  یناوخ ،  زجر  دایز و  دربن  زا  دـعب  دوب .  رح  ناـمه  اـهنآ  زا  یکی 
دازآ  ) رح وت  رح  يا  هب  هب  ندومرف  سپ  تشاد .  نتـسج  وا  زا  نوخ  زونه  دـمآ و  وا  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب 

ترضح :  نآ  دناوخ  سپ  ترخآ ،  ایند و  رد  يرح  نآ ،  هب  يدش  هتشاذگ  مان  هک  نانچمه  يدرم ) 
حایر ینب  رح  رحلا  معنل 

حایرلا فلتخم  دنع  رحلا  معن  و 
انیسح يدان  ذا  رحلا  معن  و 

(603  ) حابصلا دنع  هسفنب  داجف 

همحرلا هیلع  رح  ربق  شبن 

ربق تراـیز  يارب  هدرک ،  فرـصت  ار  دادـغب  يوفـص  لیعامـسا  هاـش  نوچ  هدرک :  ناـیب  هیناـمعنلا  راونا  باـتک  رد  يرئازج  هللا  تمعن  دـیس 
رح ربق  دزن  شدوخ  سپ  دننز .  یم  نعط  رح  بانج  هب  هک  دینش  مدرم  یضعب  زا  دش .  فرـشم  البرک  هب  مالـسلا  هیلعادهـشلادیس  ترـضح 

هکدندید هدش و  دیهش  هک  تسا  يزور  نامه  دننام  هزات و  ندب  دندید  دندیسر ،  رح  دسج  هب  نوچ  دندرک .  شبن  ار  ربق  درک  رما  تفر و 
 ، دش یم  يراج  نوخ  دوب  هدیسر  رح  كرابم  رس  رب  هک  یتبرض  اروشاع  زور  نوچ  هک  دنداد  ربخ  هاش  هب  هدش .  هتسب  يا  هچراپ  شرـس  رب 

كربت دصق  هب  ات  دننک  زاب  ار  هچراپ  نآ  هک  درک  رما  هاش  سپ  دش .  نفد  تلاح  نامه  هب  تسب و  وا  رس  رب  ار  هچراپ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنتسب ار  كرابم  رس  يرگید  هچراپ  اب  دیهج .  نوریب  رـس  عضوم  نامه  زا  نوخ  دندرک ،  زاب  ار  هچراپ  نآ  نوچ  درادرب .  دوخ  يارب  ار  نآ 

هاش سپ  دش .  عطق  نوخ  دنتـسب و  ار  مخز  نآ  مالـسلا  هیلع  اما  هچراپ  نامه  هب  راچان  هب  دش .  یم  يراج  نوخ  روط  نامه  درکن و  هدیاف  ، 
(604  . ) تشامگ نآ  رب  یمداخ  درک و  انب  ربق  نآ  رب  هاگراب  هبق و  سپ  تسناد ،  ار  رح  ماقم  لاح و  نسح 

ریضخ نب  ریرب  تداهش 

تسوا دوب و  نیینادمه  زا  هفوک  لها  فارـشا  زا  دندیمان و  یم  ارق  دیـس  ار  وا  دوب و  دباعو  دهاز  يدرم  وا  دمآ و  نادیم  هب  ریـضخ  نب  ریرب 
دراذگ و اشع  زامن  يوضو  هب  ار  حبـص  زامن  لاس  لهچ  دنا  هتفگ  وا  قح  رد  هک  یعبات  یفوک  یعیبس  هللادبع  نب  ورمع  قاحـسا  وبا  يولاخ 

تاقث زا  وا  و  دوبن ،  هماع  هصاخ و  دزن  وا  زا  ثیدـح  رد  قثوا  و  دوبن ،  وا  زا  يدـبعا  وا  نامز  رد  و  دومن ،  یم  نآرق  متخ  کی  بش  ره  رد 
قافتا مه  اب  تفاتش و  وا  دزن  هب  لقعم  نب  دیزی  يوس  نآ  زا  تخات  نادیم  هب  نوچ  ریرب  بانج  هلمجلاب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

دیزی دنتخات .  مه  رب  دنتفگب و  نیا  دوش ،  هتـشک  رگید  نآ  تسد  رب  تسا  لطاب  رب  هک  ره  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دـننک و  هلهابم  هک  دـندرک 
 ، دیـسر غامد  هب  ات  تفاکـش  ار  وا  رـس  درک و  همین  ود  ار  وا  دوخ  هکدز  یتبرـض  ار  وا  ریرب  نکل  دناسرن ،  یبیـسآ  ار  وا  دز  ریرب  رب  یتبرض 

دتفا .  نیمز  رب  يدنلب  ياج  زا  هکنآ  لثم  داتفا  نیمز  رب  دیلپ  دیزی 
ریرب رمالا  رخآ  دندرک  دربن  مه  اب  تعاس  کی  دندش و  ندرگ  هب  تسد  مه  اب  دروآ و  هلمح  ریرب  رب  دید  نینچ  هک  يدبع  ذـقنم  نب  یـضر 

ار دوخ  هزین  درک و  هلمح  رباج  نب  بعک  دننک .  صالخ  ار  وا  هک  درک  رکشل  هب  هثاغتسا  یضر  تسشن  شا  هنیـس  رب  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا 
ار وا  تروص  دنکفا و  یـضر  يور  رب  ار  دوخ  دوب  هتـسشن  یـضر  هنیـس  رب  هکنانچمه  درک  هزین  ساسحا  هک  ریرب  ریرب ،  تشپ  رب  تشاذـگ 

ریرب تشپ  رد  ات  دروآ  روز  هزین  هب  نادـنچ  تشادـن  یعنام  نوچ  رباج  نب  بعک  فرط  نآ  زا  درک  عطق  ار  وا  غامد  فرط  تفرگ و  نادـند 
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دش .  دیهش  ات  دز  راوگرزب  نآ  رب  ریشمش  هتسویپ  دنکفا و  یضر  يور  زا  ار  ریرب  تفر و  ورف 
اطع یتمعن  نم  رب  ردارب !  يا  تفگ :  بعک  اب  دـیناکت و  یم  دوخ  يابق  زا  كاخ  هک  یتلاح  رد  تساـخرب  كاـخ  زا  یـضر  تفگ :  يوار 

یتشک تفگ  يو  اب  رباج  تنب  راون  شرهاوخ  ای  شا  هجوز  تشگرب  رباـج  نب  بعک  نوچ  دومن ،  مهاوخن  شومارف  ما  هدـنز  اـت  هک  يدرک 
 . درک مهاوخن  ملکت  وت  اب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  يدروآ ،  ياج  هب  یمیظع  رما  هنیآ  ره  ار  ارق  دیس 

همحرلا هیلع  یبلک  بهو  تداهش 

 ، دش داهج  هتخاس  ردام  صیرحت  هب  دوب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  رد  نز ،  ردام و  اب  هک  یبلک  بابح  نب  هللادـبع  نب  بهو 
دناوخ :  زجر  دنار و  نادیم  هب  بسا 

بلکلا نبا  اناف  ینورکنت  نا 
یبرض نورت  ینورت و  فوس 
برحلا یف  یتلوص  یتلمح و  و 
یبحص راث  دعب  يراث  كردا 

برکلا ماما  برکلا  عفدا  و 
بعللاب  یغولا  یف  يداهج  سیل 

دـمآ و شا  هجوز  ردام و  کیدزن  هب  تفاتـش و  زاب  نادـیم  زا  سپ  دروآ  رد  لتق  هب  ار  یعمج  دروآ و  لمع  هب  یکین  تزرابم  تدالج و  و 
وا هجوز  يوش ،  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  هکنآ  ات  موشن  یـضار  تفگ :  يدش ؟  یـضار  نم  زا  ایآ  تفگ :  ردام  هب 

زادنا رود  ار  نز  نخس  دنزرف  يا  تفگ :  ردام  زاسم ،  التبم  دوخ  تبیصم  درد  هب  راذگم و  هویب  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ 
دوش .  تلاح  لماش  تمایق  رد  شدج  تعافش  ات  زاس  دیهش  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترصن  رد  ور  نادیم  هب 

نیا دندرک .  عطق  ار  شتـسد  ود  ات  درک  رازراک  یتخل  دیناسر و  لتق  هب  ار  هدایپ  هدزاود  راوس و  هدزون  درک و  عوجر  نادـیم  هب  بهو  سپ 
مرح نک و  مزر  یناوت  هک  نادنچ  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  بهو  يا  تفگ :  دـمآ و  رد  هاگبرح  هب  تفرگب و  همیخ  دومع  وا  ردام  تقو 

 : تفگ تفرگ و  ار  وا  هماج  بناج  شردام  دـنادرگرب ،  ار  وا  ات  هک  تساوخ  بهو  امن .  عفد  نمـشد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
لها زا  دومرف  دـید  نینچ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  منز .  هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  وت  قافتا  هب  اـت  منک  یمن  سپ  زاـب  يور  نم 
اهنز همرتـحم  ماـیخ  يوـس  هب  نز  نآ  سپ  دـنک ،  تمحر  ار  وـت  ادـخ  نک  تعجارم  ناـنز  هدرپارـس  هب  داـب  امـش  هرهب  ریخ  يازج  نم  تیب 

دش .  دیهش  ات  درک  تلتاقم  هتسویپ  یبلک  ناوج  نآ  تشگرب و 
دوخ مالغ  نوعلم )   ) رمش داهن  وا  تروص  رب  تروص  دیود و  وا  بناج  هب  هناباتیب  شرهوش  تداهـش  زا  دعب  بهو  هجوز  هک :  تفگ  يوار 
لتق هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رکشل  رد  هک  دوب  ینز  لوا  نیا  و  تخاس ،  قحلم  شرهوش  هب  دز و  وا  رـس  رب  يدومع  ات  تفگ  ار 

 . دیسر

يوادیص يدسا  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  تداهش 

ای موش  تیادف  درک :  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  دـش ،  نادـیم  مزاع  يوادیـص  يدـسا  يدزا  دـلاخ  دـلاخ  نب  ورمع 
 ، منیب لیتق  دـیحو و  ار  وت  منامب و  هدـنز  هکنآ  زا  مراد  تهارک  وت و  باحـصا  زا  يادهـش  هب  موش  قحلم  هک  ما  هدرک  دـصق  نم  هللادـبعابا 
 ، دـمآ نادـیم  هب  دنمتداعـس  نآ  دـش ،  میهاوخ  قحلم  وت  هب  دـعب  تعاس  مه  ام  دومرف  داد و  تزاجا  ار  وا  ترـضح  امرف ،  مصخرم  نونکا 
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دش .  دیهش  ات  درک  رازراک  سپ 
دش دیهش  ات  درک  داهج  دش  نوریب  ورمع  نب  دلاخ  شدنزرف  سپ 

ات دومن  یتخس  رازراک  درک و  هلمح  سپ  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  نایعا  زا  وا  تفر و  نادیم  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دعـس  سپس 
ملـسم تسد  هب  ات  تشک  ار  يرایـسب  درک و  رازراک  سپ  تفر ،  نادـیم  هب  یجحذـم  هللادـبع  نب  ریمع  سپ  هیلع .  هللا  همحر  دـش ،  دـیهش 

دش .  دیهش  یلجب  هللادبع  یبابض و 
رهاظم نب  بیبح  تداهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  ار  زامن  همامثوبا  هرکذت ي 

درک ضرع  تفاتش و  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  تسا  لاوز  تقو  دید  نوچ  تسا  هللادبع  نب  ورمع  شفیرش  مان  هک  يوادیص ،  همامث  وبا 
وت هک  يادـخ  اب  دـنگوس  نکل  دـنا و  هتـشگ  کیدزن  وت  تلتاقم  هب  رکـشل  نیا  هک  منیب  یم  انامه  داب ،  وت  يادـف  نم  ناج  هللادـبع !  ابا  ای  : 

هاگنآ مراذـگب  وت  اب  ار  رهظ  زامن  نیا  هک  مراد  تسود  مشاب و  ناـطلغ  شیوخ  نوخ  هب  موش و  هتـشک  وت  تمدـخ  رد  نم  اـت  يوشن  هتـشک 
نارازگ و زامن  زا  ار  وت  ادـخ  ار  زامن  يدرک  داـی  دومرف :  سپ  تشادرب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  منک ،  تاـقالم  ار  شیوخ  يادـخ 
 ، میراذـگ زامن  ام  ات  دـنرادرب  گنج  زا  تسد  ات  دـیهاوخب  موق  نیا  زا  دومرف :  سپ  تسا .  نآ  تقو  لوا  کـنیا  یلب  دـهد ،  رارق  نیرکاذ 

زامن رادـغ !  رامح  يا  دومرف :  رهاظم  نب  بیبح  تسین ،  هلا  هگرد  لوبقم  امـش  زامن  هک  تشادرب  دایرف  دینـشب  نیا  نوچ  میمت  نب  نیـصح 
دش ؟  دهاوخ  لوبق  وت  زا  دوش و  یمن  لوبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ 

يور زا  نیصح  دش ،  عقاو  وا  بسا  تروص  رب  دروآ و  دورف  وا  رب  ریشمش  تخات و  وا  رب  ریش  دننام  زین  بیبح  درک  هلمح  بیبح  رب  نیصح 
دندوبر .  بیبح  گنچ  زا  ار  واو  دندرک  يدلج  نوعلم  نآ  باحصا  سپ  داتفا  نیمز  رب  بسا 

نب لیدب  ار  وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  سپ  تخادـنا ،  كاله  كاخ  هب  ار  نت  ود  تصـش و  یتیاور  هب  هکنآ  ات  دومن  یتخـس  لاتق  هلمجلاب 
رب ار  وا  هک  دز  راوگرزب  نآ  رب  هزین  میمت  ینب  زا  رگید  یصخش  دز و  شکرابم  رس  رب  ریشمش  درک و  هلمح  بانج  نآ  رب  دنتفگ  یم  میرص 

دورف یمیمت  درم  نآ  سپ  تخادنا ،  راک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رـس  رب  ریـشمش  میمت  نب  نیـصح  هک  دزیخرب  ات  تساوخ  بیبح  دـنکفا ،  نیمز 
دوخ بسا  ندرگ  هب  ات  هدب  نم  هب  ار  رـس  وا ،  لتق  رد  متـسه  وت  کیرـش  نم  هک  تفگ  نیـصح  درک ،  ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رـس  دـمآ و 
هزیاج ذخا  يارب  دایز  نب  هللادیبع  دزن  هب  ربب  ار و  نآ  ریگب  هاگنآ  ما  هدرک  تکرـش  وا  لتق  رد  نم  هک  دـننادب  مدرم  ات  مهد  نالوج  مزیوآ و 

درک .  در  وا  هب  داد و  ینالوج  رکشل  رد  تخیروآ و  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  تفرگ و  ار  بیبح  رس  سپ  ، 
مساق دوب ،  هداهن  دایز  نبا  هرامالا  رـصق  هب  ور  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رـس  یمیمت  صخـش  نآ  دنتـشگرب  هفوک  هب  رکـشل  نوچ 

نآ هاگره  دومن ،  یمن  تقرافم  وا  زا  تفرگ و  ار  راوس  نآ  لابند  درک  رادـید  ار  ردـپ  رـس  دوب  قهارم  یمالغ  زور  نآ  رد  هک  بیبح  رـسپ 
دمآ .  یم  نوریب  زین  وا  دنآ  یم  نوریب  هاگره  تشگ و  یم  لخاد  زین  وا  دش  یم  هرامالارصق  لخاد  درم 

تسین يزیچ  تفگ :  يوش ؟  یمن  ادج  نم  زا  هتفرگ و  ارم  بقع  هک  رـسپ  يا  ارت  هدش  هچ  تفگ  هداتفا  کش  هب  راک  نیا  زا  راوس  درم  نآ 
 : تفگ میامن ؟  نفد  ار  وا  ات  یهد  یم  نم  هب  ایآ  تسا  نم  ردـپ  رـس  تسوت  اب  هک  يرـس  نیا  تفگ :  هدـب  ربخ  ارم  تسین  تهجیب  تفگ  ، 

دنوادـخ نکل  تفگ :  مریگب ،  ریما  زا  وا  لتق  تهج  هب  یکین  هزیاج  مهاوخ  یم  مه  نم  دوش و  نفد  وا  هک  دوش  یمن  یـضار  ریما  رـسپ  يا 
تسیرگب و تفگب و  نیا  دوب ،  وت  زا  رتـهب  وا  هک  یلاـح  رد  ار  وا  یتـشک  دـنگوس  ادـخ  هب  اـهازج ،  نیرتدـب  رگم  داد  دـهاوخن  ازج  وـت  هب 

تشکب .  ار  دوخ  ردپ  لتاق  هک  ریبز  نب  بعصم  نامز  ات  دوب  ماقتنا  ددصرد  هتسویپ 
لاح نیا  رد  و  ار ،  مالسلا  هیلع  نیسح  وا  لتق  تسکش  مهرد  دیدرگ ،  دیهـش  بیبح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دمحم  زا  فنخم  وبا 

دومرف : 
یباحصا .  هامح  یسفن و  بستحا 

يدومن و یم  بش  کـی  رد  نآرق  متخ  يدوب  لـضف  بحاـص  يدرم  وـت  اـنامه  بیبـح !  اـی  كرد  دوـمرف هللا  هک  تسا  لـتاقم  ضعب  رد  و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفر .  رامش  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحصا  صاوخ  زا  تیب و  لها  مولع  هلمح  زا  بیبح  هک  دنامن  یفخم 
هک ار  یخیش  منیب  یم  ایوگ  هک  تفگ  بیبح  سپ  دنتفگ ،  رایسب  نانخس  رگیدکی  اب  درک و  تاقالم  ار  رامت  مثیم  یتقو  هک  هدش  تیاور  و 
وا نتشاد  تبحم  يارب  دنریگب و  ار  وا  قزرلا  راد  دزن  رد  دشورف  یم  هزبرخ  دراد و  یهبرف  مکش  درادن و  وم  وا  رس  شیپ  ینعی  تسا  علـصا 

داد ربخ  بیبح  هک  دش  نانچ  دوب و  مثیم  شضرغ  دنردب و  ار  شمکش  رادرب  و  دنشک ،  راد  هب  ار  وا  تلاسر  تیب  لها  هب 
هنیـس دـنتفر و  نهآ  ياههوک  ربارب  رد  دـندرک و  مولظم  ماما  نآ  يراـی  هک  دوب  رفن  داـتفه  نآ  هلمج  زا  بیبح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و 

دـندرک و یم  رایـسب  ياهلام  هدـعو  دـنداد و  یم  ناما  ار  ناشیا  نارفاـک  نآ  و  دـندرک ،  رپس  ریت  ریـشمش و  رازه  نیدـنچ  ربارب  رد  ار  دوخ 
همه هکنآ  ات  دوب  دهاوخن  يرذع  ادخ  دزن  ار  ام  دوش  دیهـش  مولظم  ماما  نآ  دنک و  تکرح  ام  هدید  هک  دنتفگ  یم  دندومن و  یم  ابا  ناشیا 

مهیلع هتاکرب  هللا و  همحر  دنداتفا ،  هتـشک  ترـضح  نآ  رود  رب  همه  دندرک و  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ياهناج 
نیعمجا

هللا همحر  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  تداهش 

ار رهظ  زامن  نم  ات  دیتسیاب  نم  يور  شیپ  هک  دومرف  ار  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
باحصا همین  کی  اب  ترضح  سپ  دندینادرگ ،  نانـس  ریت و  فده  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ور  شیپ  رد  نامرف  بسح  رب  ناشیا  مروآ  ياج  هب 
ترـضح نآ  يور  شیپ  رد  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  هک  هدـش  تیاور  و  دـندوب ،  نمـشد  عفد  هتخاس  رگید  یمین  تشاذـگ و  فوخ  زامن 

يور ات  دوب  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دومن  یم  تکرح  لامش  نیمی و  هب  ترضح  نآ  اجک  ره  دوب و  هدومن  ریت  فده  ار  دوخ  داتـسیا و 
دوخ ربـمغیپ  هب  ارم  مالـس  نم  راـگدرورپ  يا  دومث ،  داـع و  نعل  ار  تعاـمج  نیا  نک  نعل  ایادـخ  تفگ :  یم  لاـح  نیا  رد  داـتفا و  نیمز 
نیا ار ،  وت  ربمغیپ  هیرذ  ترـصن  مدرک  دـصق  راک  نیا  رد  نم  هچ  مخز  تحارج و  تمحز  زا  دیـسر  نم  هب  هچنآ  ار  وا  نک  غالبا  ناسرب و 

 . دنتفای ریت  هبوچ  هدزیس  هزین  ریشمش و  مخز  زا  ریغ  هب  وا  ندب  رد  و  دادب ،  ناج  تفگب و 

همحرلا هیلع  نیقلا  نب  ریهز  تداهش 

نب دـمحم  تیاور  هب  و  دـنکفا ،  كاله  كاخ  هب  ار  لاجر  لاطبا  زا  سک  رایـسب  دز و  رارـشا  نآ  رب  ار  شیوخ  رابـشتآ  هقعاص  نوچ  سپ 
وا رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  قافتا  هب  یبعـش  هللادـبع  نب  ریثک  هاگنآ  داتـسرف ،  منهج  هب  ار  ناقفانم  نآ  زا  نت  تسیب  دـصکی و  بلاـط  یبا 

ترضح زا  ار  وت  ادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  داتفا ،  كاخ  رب  ریهز  هک  تقو  نآ  رد  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  دندرک  هلمح 
نومیم و تروص  هب  ار  ناـشیا  ار و  ناـهارمگ  زا  یتعاـمج  دومرف  نعل  هکناـنچمه  ار  وـت  ناگدنـشک  دـنک  تنعل  دـنادرگن و  رود  شیوـخ 

دیازفا :  یم  یمق  ثدحم  موحرم  دومن .  خسم  كوخ 
هنمیم اروشاع  موی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  ماقم  نیا  رد  تسا  یفاک  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شناش  تلالج  لیق  نب  ریهز 

ترضح نآ  هیاقو  ار  دوخ  دنتـسیاب و  بانج  نآ  يور  شیپ  رد  هک  دومرف  هللادبع  نب  دیعـس  اب  ار  وا  ندناوخ  زامن  تقو  رد  درپس و  وا  هب  ار 
(605  . ) دننک

امهنع هللا  یضر  سابع  بذوش و  تداهش 

بذوش دوخ  بحاصم  اب  درک  يور  درک  تسرد  تمیزع  تداهـش  تداعـس  كاردا  يارب  زا  نوچ  ینادـمه  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع 
هب نایعیش  هک  دوب  یسلجم  ار  وا  هک  هدش  لقن  هکلب  عیفر  یماقم  بحاص  نآ و  لماح  ثیدح و  ظفاح  هعیش و  نیمدقتم  زا  هک  رکاش  یلوم 
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مهیف .  اهج  هللا و  همحر  ناک  دندومن و  یم  ذخا  شبانج  زا  دندیسر و  یم  شتمدخ 
ما هدرک  دصق  مشاب ؟  هتشاد  رطاخ  رد  هچ  یهاوخ  یم  تفگ  بذوش  يراد ؟  رطاخ  رد  هچ  زورما  بذوش  يا  تفگ  يو  اب  سباع  هلمجلاب 
هب لاحلا  هدوب ،  نیمه  وت  هب  مه  نم  نامگ  تفگ  سباع  موش .  هتشک  ات  منک  تزرابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  باکر  رد  وت  اب  هک 
هب زور  نینچ  زورما  سپ  زا  هک  شاب  هتـسناد  دریگ و  باسح  هب  ادهـش  رامـش  رد  ناسک  رگید  نوچ  ار  وت  ات  باتـشب  ترـضح  نآ  تمدخ 

تمحز لمع و  زور  زور ،  کی  نیمه  دنز و  ایرث  قرف  رب  مدـق  يرثلا  تحت  زا  دـناوتب  درم  هک  تسی  زور  زورما  هچ  دوشن  سکچیه  تسد 
تسا .  تنج  باسح و  دزم و  زور  نآ  زا  دعب  تسا و 

هیلع هناوضر  هللا و  همحر  تشگ ،  دیهش  ات  درک  هلتاقم  تفر و  نادیم  هب  سپ  تفگ  عادو  مالس  تفاتش و  ترضح  تمدخ  هب  بذوش  سپ 
يا هدیرفآ  چیه  هللادبعابا  ای  درک :  ضرع  درک و  مالس  تفاتـش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دزن  هب  سباع  نآ  زا  سپ  تفگ :  يوار 

تردـق رگا  دـشاب و  وت  زا  رتبوبحم  زیزع و  نم  دزن  رد  هک  دربن  ياپب  زور  نیمز  يور  رد  هناگیب  هچ  شیوخ و  هچ  رود ،  هچ  کیدزن و  هچ 
نیا مدرک و  یمن  نآ  رد  یتسس  یناوت و  يدوب  رتزیزع  نم  ناج  نم و  نوخ  زا  هک  يزیچ  هب  میامنب  وت  زا  ار  لتق  ملظ و  نیا  عفد  هک  متشاد 

اب سپ  مرذـگ ،  یم  وت  ردـپ  نید  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ  تفگ  داد و  مالـس  ار  ترـضح  نآ  هاگنآ  مدـیناسر  یم  نایاپ  هب  ار  راـک 
دعس رمع  رکشل  زا  يدرم  هک  میمت  نب  عیبر  دوب ،  هدیسر  وا  نیبج  رب  یتبرض  هکیلاح  رد  تخات  نادیم  هب  هدیمش  ریش  نوچ  هدیشک  ریشمش 

ار وا  یگنادرم  تعاجش و  متخانـش و  یم  ار  وا  شیپ  زا  نم  و  متخانـش ،  ار  وا  هدروآ  نادیم  هب  ور  هک  مدید  ار  سباع  نوچ  هک  تفگ  دوب 
اذه دوسالا  اذه  مدرم  يا  ناه  هک  مداد  رد  ادن  ار  رکـشل  تقو  نیا  مدوب ،  هدیدن  یـسک  وا  زا  رت  عاجـش  مدوب و  هدرک  هدـهاشم  اهگنج  رد 

بیبش .  یبا  نبا 
تشادرب زاوآ  میمت  نبا  عیبر 

تشارفا ندرگ  ادعا  جوف  يوس  هب 
جوف بناج  يربزه  دیآ  یم  هک 

جوم شفک  رحب  زا  تسا  نامع  هک 
تمالس هب  وا  گنچ  زا  هن  رگا  دورن و  وا  نادیم  هب  سکچیه  تسا  بیبش  یبا  نب  سابع  نیا  تسا ،  ناریـش  ریـش  نیا  موق  يا  دیـشک  دایرف 

دهرن . 
نیا دومنن  وا  تزرابم  تارج  سکچیه  لجر  الا  لجر !  الا  هک  داد  رد  ادن  هتسویپ  درک و  نالوج  نادیم  رد  هلاوج  هلعـش  نوچ  سباع  سپ 

هک سباع  دندنکفا ،  گنـس  وا  بناج  هب  دوس  ره  زا  نایرکـشل  دـیامن  نارابگنـس  ار  سباع  هک  داد  رد  ادـن  دـمآ  راوگان  دعـس  نبا  رب  راک 
دنکفیب . . .  رس  زا  دوخ  درک و  رود  نت  زا  هرز  هدید  نینچ 

موش نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 
موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج 

تسا یگناوید  شروش و  زا  ریغ  هچنآ 
تسا یگناگیب  رد  يور  هر  نیردنا 

تسیگدنز رد  نم  گرم  مدومزآ 
تسیگ دنیاپ  یگدنز  نیز  مهر  نوچ 

تسا هکلهت  شمشچ  شیپ  ندرم  هکنآ 
تسد هب  وا  دریگب  اوقلت  یهن ال 

باب حتف  ار  وا  رم  دش  ندرم  هکنآ  و 
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باطخ رد  ار  وا  رم  دمآ  اوعراس 
اوعراس ناینب  رشح  يا  الصلا 

اوع راد  ناینب  گرم  يا  البلا 
يور رب  دـنتخیرگ و  یم  وا  شیپ  زا  نت  تسیود  زا  هداـیز  يدرک  هلمح  هک  فرط  ره  هب  سباـع  هک  مدـید  یم  ادـخ  هب  مـسق  تـفگ  عـیبر 

فیـس و مخز  گنـس و  تحارج  ترثک  زا  دنتفرگ و  ارف  ار  وا  بناج  ره  زا  رکـشل  هکنآ  ات  درک  مزر  هنوگ  نیدب  دـنتخیر ،  یم  رگیدـکی 
هک درک  یم  يوعد  کی  ره  هک  مدید  ناعاجـش  زا  یتعامج  تسد  رد  ار  وا  رـس  نم  دندیربب و  ار  وا  رـس  دـندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  نانس 
وا نتشک  رد  یگمه  هکلب  تشکن ،  ار  وا  هنت  کی  سکچیه  دینکفا  رود  هب  تمصاخم  نیا  هک  تفگ  نوعلم )   ) دعس رمع  متـشک  ار  وا  نم 

دیدرک .  دیهش  ار  وا  دیدش و  تسدمه 
(606  . ) تسا هدوب  دجهتم  دباع و  بیطخ و  عاجش و  سیئر و  هعیش و  لاجر  زا  سباع  هک  هدش  لقن  دیامرف :  یم  یمق  ثدحم  موحرم 

هللا همحر  لمج  نب  لاله  نب  عفان  تداهش 

 ، دوب هتشون  اهریت  قاف  رب  ار  دوخ  مسا  تشاد و  مومسم  ياهریت  دوب ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ناعاجـش  زا  یکی  هک  لاله  نب  عفان 
درک عورش  رادبآ و  ریشمش  هب  دز  تسد  هاگنآ  دش ،  مامت  ات  درک  گنج  اهریت  نآ  اب  هتسویپ  نمـشد و  رب  اهریت  نآ  ندنکفا  هب  درک  عورش 

وا رب  رکـشل  سپ  دوب ،  هدرک  حورجم  هک  نانآ  ریغب  دیناسر  لتق  هب  دعـس  رـسپ  رکـشل  زا  رفن  داتفه  یتیاور  هب  رفن و  هدزاود  سپ  داهج ،  هب 
دندومن .  ریسا  ار  وا  دنتسکش و  ار  وا  ياهوزاب  دندرک و  هلمح 

و هللا )  هنعل   ) دعـس رمع  دزن  هب  دندرب  یم  ار  عفان  وا و  باحـصا  دوب  وا  اب  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نوعلم )   ) نشوجلا يذ  نب  رمـش  تفگ :  يوار 
سفن رب  ار  وت  تشاداو  هچ  عفاـن  يا  کـحی  تفگ و  وا  هب  دـید  ار  وا  نوچ  هللا )  هنعل   ) دعـس رمع  دوب ،  يراـج  شفیرـش  نساـحم  رب  نوخ 

رب ار  دوـخ  منک  یمن  تمـالم  مدرک و  هدارا  هچ  نم  هک  دـناد  یم  يادـخ  تفگ  يدـیناسر ؟  لاـح  نیا  هب  ار  دوـخ  يدرکن و  مـحر  دوـخ 
دندرک .  یمن  مریسا  دوب  ارم  دعاس  وزاب و  رگا  اهامش و  اب  گنج  رد  ریصقت 

 ( هللا هنعل   ) رمش سپ  شکب ،  وت  یهاوخ  یم  رگا  يا  هدروآ  ار  وا  وت  تفگ  هللا ،  کحلصا  ار  وا  شکب  تفگ  دعـس  نبا  هب  هللا )  هنعل   ) رمش
هب ار  ادخ  ینک  تاقالم  هک  وت  رب  دوب  میظع  يدوب  ناناملسم  زا  وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  عفان  وا ،  نتشک  يارب  دیشک  ار  دوخ  ریـشمش 

ام .  ياهنوخ 
هقلخ .  رارش  يدی  یلع  انایانم  لعج  يذلا  دمحلاف هللا 

 . درک دیهش  ار  وا  نوعلم )   ) رمش سپ 

هللاامهمحر نایرافغ  نمحرلادبع  هللادبع و  تداهش 

هللادبع و دننک  نمشد  يریگولج  هک  دنرادن  ییاناوت  دندش و  هتشک  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  دندید  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
ابا ای  دنتفگ :  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندوب  هدلب  نآ  فارـشا  هفوک و  ناعجـش  زا  هک  يرافغ  هورع  نارـسپ  نمحرلادبع 

کیلا .  ودعلا  انزاح  مالسلا  کیلع  هللادبع 
دندیسر امش  هب  دندرک و  زواجت  ام  زا  مرجال  میریگب  میناوت  یمن  ار  نمشد  ولج  هک  يدح  هب  میدش  مک  ام  ام و  رب  نانمشد  دندش  یلوتسم 
کیدزن ناشیا  دـیئایب  شیپ  اـبحرم  دومرف  ترـضح  میوش ،  هتـشک  وت  لـباقم  رد  میئاـمن و  عفد  وت  زا  ار  نمـشد  هک  میراد  تسود  اـم  سپ 

دش .  دیهش  ات  درک  هلتاقم  نمحرلادبع  و  دندرک ،  هلتاقم  ترضح  نآ  یکیدزن  رد  دندش و 
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ردارب ود  مع و  رـسپ  ود  رفن  ود  نیا  و  عیرـس ،  نب  دـبع  نب  کلام  عیرـس و  نب  ثراحلا  نب  فیـس  نایرباج  ناـناوج  دـندمآ  تفگ :  يوار 
یم هچ  يارب  نم  ردارب  نادنزرف  يا  دومرف :  ترـضح  دنتـسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تمدخ  دندمآ  دـندوب  يردام 

هب دنادرگ ،  وت  يادف  ار  ام  ادخ  دندرک  ضرع  دوش ،  نشور  امـش  هدید  رگید  تعاس  زا  دعب  مراودـیما  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـییرگ ؟ 
یمن ناشیا  هراچ  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  وت  رود  نانمشد  هک  مییرگ  یم  امـش  لاح  رب  هکلب  مینک  یمن  هیرگ  شیوخ  ناج  رب  ام  دنگوس  ادخ 
يازج نیرتـهب  نم  اـب  امـش  هاـساوم  هب  دـیراد و  نم  لاـح  رب  هک  یهودـنا  هب  ار  امـش  دـهد  ازج  ادـخ  هـک  دوـمرف  ترـضح  دوـمن ،  میناوـت 

 . دنتشگ دیهش  ات  دندرک  هلتاقم  دنتفاتش و  نادیم  يوس  هب  دندرک و  عادو  ار  ترضح  نآ  سپ  ناراکزیهرپ ، 

هللا همحر  یمابش  دعسا  نب  هلظنح  تداهش 

رپس ار  نتشیوخ  بانج  نآ  تسارح  ظفح و  رد  داتسیاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  درک و  ملع  يدرم  دق  دعـسا ،  نب  هلظنح 
دیزخ و یم  دوخ  ناج  تروص و  هب  دیـسر  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـصق  هب  هک  ینانـس  فیـس و  مخز  ره  و  تخاس .  ریـشمش  هزین و  دریت و 

نآ لثم  دسرب  امـش  رب  مسرت  یم  و  دیوش ،  بازحا  رکـشل  باذع  بجوتـسم  هک  امـش  رب  مسرت  یم  نم  موق .  يا  هک  داد  یم  رد  ادـن  یمه 
دنتفرگ و دوحج  رفک و  قیرط  ناشیا  زا  دعب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  باذع  دـننام  هدـش  دراو  هتـشذگ  ياهتما  رب  هک  یئاهباذـع 

منهج يوس  هب  دینادرگب  رضحم  زا  ور  هک  يزور  تمایق ،  زور  زا  مسرت  یم  امش  رب  نم  موق !  يا  ناگدنب ،  يارب  یمتـس  دهاوخ  یمن  ادخ 
ار امش  ادخ  دنادرگ  كاله  لصاتسم و  سپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیشکم  موق  يا  دشابن ،  يا  دنراد ه  هاگن  ادخ  باذع  زا  ار  امـش  و 
لآ نموم  ياهتحیصن  هب  درک  هراشا  تاملک  نیا  زا  ددنب و  ارتفا  ادخ  هب  هک  یسک  تسا  دیماان  هرهب و  یب  هک  قیقحت  هب  و  باذع ،  ببس  هب 

نوعرف .  لآ  اب  نوعرف 
دندش باذع  بجوتسم  تعامج  نیا  هک  شاب  هتسناد  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دعس  نب  هلظنح  يا  دومرف  ترضح  لتاقم  زا  یضعب  قفاوم  و 

دب ازـسان و  ار  وت  باحـصا  ار و  وت  دـندش و  نوریب  وت  رب  يدرک و  توعد  قح  يوس  هب  ار  ناشیا  هک  هچنآ  زا  دـنتفات  رب  رـس  هک  یماگنه  ، 
يدومرف تسار  درک  ضرع  هلظنح  سپ  دنتـشک .  ار  وت  ياـسراپ  ناردارب  هکنآ  لاـح  نـالا و  ناـشیا  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوـگچ  دـنتفگ و 

زا هک  هچنآ  يوس  هب  ورب  نک و  باتـش  یلب  دومرف  موشن ؟  قحلم  دوخ  ناردارب  اب  مورن و  مدوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  ایآ  موش ،  تیادـف 
دیعس نآ  سپ  دریذپن ،  لاوز  دوشن و  هنهک  زگره  هک  یتنطلس  يوس  هب  تسایند و  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  تسا و  هدش  ایهم  وت  يارب 

تفگ :  درک و  عادو  ار  ترضح  رتخا  کین 
هتنج  یف  کنیب  اننیب و  فرع  کتیب و  لها  یلع  کیلع و  هللا  یلص  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا 

رب هکنآ  ات  دومن  دئادش  لمحت  رد  ییابیکش  درک و  هناریلد  دربن  تفرگ و  یشیپ  ناقفانم  اب  گنج  رد  بانج  نآ  سپ  نیمآ ،  نیمآ  دومرف : 
دندومن .  قحلم  شا  هتسیاش  ناردارب  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا 

هکنآ تهج  هب  دنیوگ  یمابش  ار  وا  هدش و  دادعت  ءاحصف  ناعاجش و  زا  هعیش و  هوجو  زا  دعسا  نب  هلظنح  دیازفا :  یم  یمق  ثدحم  موحرم 
(607  ( ) میم نوکس  هب   ) نادمه زا  دنشاب  یم  ینطب  مابشونب  دسر و  یم  ماش )  هب  تسا  یعضوم  باتک  نزو  رب   ) مابش هب  شتبسن 

همحرلا هیلع  يدنکلا  یلدهبلا  اثعتشا  یبا  تداهش 

وناز هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  لباقم  دوب ،  زادناریت  یعاجش  دنتفگ  یم  ءاشعشلاوبا  ار  وا  هک  یلدهب  دایز  نب  دیزی  تفگ :  يوار 
تفگ :  یم  دنکفا  یم  هک  يریت  ره  رد  ریت ،  جنپ  رگم  اهنآ  زا  دشن  طقاس  هک  دنکفا  نمشد  رب  ریت  دص  دمآ و  رد 

نک .  اطع  تشهب  ار  وا  شاداپ  نک و  انشآ  ناشن  هب  وا  ریت  دنوادخ  تفگ  یم  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هلجرعلا و  ناسرف  هلدهب ،  نبا  انا 
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 . دش دیهش  ات  درک  راز  راک  سپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  تداهش 

دندرک هلتاقم  يذئاع  هللادبع  نب  عمجم  دلاخ و  نب  ورمع  یلوم  دعس  یناملس و  ثراح  نب  رباج  يوادیص و  دلاخ  نب  رمع  هک  هدش  تیاور 
دندرک هطاحا  اهنآ  رود  رب  رکشل  دندش  عقاو  رکشل  نایم  رد  نوچ  دندومن ،  هلمح  دعس  رسپ  رکشل  هب  هدیشک  ياهریشمش  اب  لاتق و  لوا  رد 

ار ناشیا  رکـشل و  رب  درک  هلمح  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نب  سابع  بانج  دندرک و  ادـج  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رکـشل  زا  ار  ناشیا  و 
هلتاقم دندومن و  هلمح  رکشل  رب  دندروآ  اهنآ  هب  ور  رکشل  هک  هراب  رگید  دندوب و  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  دومن و  صالخ 

مهیلع .  هللا  همحر  دندیدرگ .  دیهش  یگمه  ناکم  کی  رد  ات  دندرک 
یتعامج رب  دـنک  یمن  هلمح  دـنک ،  یم  یتخـس  رازراک  هک  ار  يدرم  مدرک  هدـهاشم  البرک  رد  تفگ  هک  یلباک  نارهم  زا  هدـش  تیاور  و 

یم مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دـیآ  یم  دوش  یم  غراف  شیوخ  هلمح  زا  هاـگره  دزاـس و  یم  قرفتم  هدـنکارپ و  ار  ناـشیا  هکنآ  رگم 
دیوگ : 

ادمحا نبای  دشرلا  تیده  رشبا 
ادعص  ولعت  سودرفلا  هنج  یف 

 . دیرب ار  شرس  درک و  دیهش  ار  وا  یمیت  لشهن  نب  رماع  سپ  یلظنح ،  هرمع  وبا  دنتفگ :  صخش ؟  نیا  تسیک  مدیسرپ 

هللا همحر  نوج  تداهش 

نامسآ دیشروخ  يرافغ و  ینب  هام 
ناتسوب ورس  مه  یناتسود و  حور  مه 

تداهش يوزرآ  دوب  هایس  يدبع  زین  دنمتداعس  نآ  دوب و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رکـشل  نایم  رد  هنع  هللا  یـضر  يرافغ  رذوبا  یلوم  نوج 
ار نتشیوخ  سپ  تیفاع ،  بلط  رد  يدرک  ام  تعباتم  وت  دومرف  بانج  نآ  درک  تصخر  بلط  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هدومن 

تعسو تحار و  مایا  رد  نم  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  یئوج .  شیوخ  تمالس  قیرط  هک  ینوذام  نم  بناج  زا  نکم  التبم  ام  قیرط  هب 
نفعتم و نم  يوب  هک  مسق  ادخ  هب  مرادرب .  امـش  زا  تسد  تسامـش  تدش  یتخـس و  زور  رد  هک  زورما  ما و  هدوب  امـش  ناوخ  سیل  هساک 
 . ددرگ دیفس  میور  فیرش و  نم  مسج  دوش و  وکین  نم  يوب  ات  ار  تشهب  نم  زا  یئامرفم  غیرد  سپ  تسا  هایس  مگنر  تسپ و  نم  بسح 

مزاس طولخم  امش  بیط  ياهنوخ  اب  ار  دوخ  هایس  نوخ  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  زگره  هللاو  ال 
لتاقم ضعب  رد  و  دـش .  دیهـش  ات  دـنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  رفن  جـنپ  تسیب و  تفاتـش و  نادـیم  هب  درک و  لصاح  تزاـجا  تفگب و  نیا 

درک :  اعد  داتسیا و  وا  هتشک  رس  رب  دمایب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا 
مالـسلا مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  وا و  نایم  رد  نادرگ و  روشحم  راربا  اـب  ار  وا  وکین و  ار  وا  يوبو  نادرگ  دیفـس  ار  نوج  يور  اـهلاراب 

نکفیب .  یتسود  هد و  یئاسانش 
دوب عطاس  وا  زا  کشم  يوب  هک  دنتفای  زور  هد  زا  دعب  ار  نوج  دـسج  دـندش  رـضاح  ادهـش  نفد  يارب  نامدرم  هک  یهاگ  هدـش :  تیاور  و 

 . هیلع هللا  ناوضر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نذوم  قورسم ،  نب  جاجح  تداهش 
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دناوخ :  زجر  دمآ و  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نذوم  قورسم  نب  جاجح 
ایدهم ایداه  انیسح  مدقا 

ایبنلا كدج  یقلت  مویلاف 
ایلع يدنلا  اذ  كابا  مث 

ایصو  هفرعن  يذلا  كاذ 
 . هیلع هللا  همحر  دش ،  دیهش  سپ  دنکفا  كاله  كاخ  هب  رفن  جنپ  تسیب و  و 

هللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  تداهش 

زا نم  كرسپ  يا  هک  درک  باطخ  ار  وا  دوب و  وا  اب  شردام  دندوب  هتشک  نایفوک  هکرعم  رد  ار  شردپ  هک  دوب  ترـضح  رکـشل  رد  یناوج 
 ، درک نادـیم  گنهآ  ردام  کیرحت  هب  ناوج  نآ  مرجال  نک .  لاـتق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  رد  وش و  نوریب  نم  دزن 
نآ دشاب ،  هورکم  شردام  رب  وا  تداهش  هک  دیاش  هتشگ و  هتشک  شردپ  رسپ  نیا  هک  دومرف  دید  ار  وا  هک  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  بانج 

 ، دومن عادو  ار  ناهج  نیا  درک و  رازراک  تفر  نادیم  هب  سپ  هدرک ،  رما  لاتق  هب  ارم  مردام  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درک :  ضرع  ناوج 
هدینابـسچ و هنیـس  رب  تفرگ و  ار  رـسپ  رـس  ردام  دندنکفا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگرکـشل  هب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  نایفوک 

هاپـس زا  يدرم  يوـس  هب  بضغ  ماـمت  اـب  ار  رـس  نآ  و  نم ،  مشچ  ینـشور  ياو  نم ،  لد  یناـمداش  يا  نم !  كرـسپ  يا  تنـسحا  تفگ : 
ماما بانج  تشکب ،  ار  نمشد  رکشل  زا  نت  ود  سپ  درک ،  هلمح  ناشیا  رب  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  تشکب ،  ار  وا  دنکفا و  نمـشد 

(608  . ) درک وا  قح  رد  اعد  ددرگرب و  نادیم  زا  هک  درک  نامرف  مالسلا  هیلع  نیسح 

یکرت مالغ  تداهش 

مالغ نآ  اروشاع  زور  رد  دوب ،  نآرق  يراق  دادس و  حالص و  تیاهن  رد  دوب  یکرت  مالغ  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هک  دش  هتفگ 
رب ار  دوخ  افو  اب 

ار نایور  هایس  نآ  زا  رفن  داتفه  دنا  هتفگ  یضعب  و  داتـسرف ،  كرد  هب  ار  نافلاخم  زا  يرایـسب  درک و  هلمح  سپ  دز ،  نافلاخم  هاپـس  فص 
تسیرگب وا  رب  دمآ و  شرس  يالاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  داتفا ،  نیمز  رب  ناودع  ملظ و  غیت  هب  رخآ  دنکفا و  كاله  كاخ  هب 

غرم درک و  یمـسبت  داتفا و  ترـضح  نآ  هب  شهاگن  دوشگب و  مشچ  مالغ  نا  تشاذـگ ،  دنمتداعـس  نآ  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  يور  و 
(609  . ) دومن زاورپ  تشهب  هب  شحور 

یجرزخ يراصنا  تبعک  نب  هلظرق  نب  ورمع  تداهش 

مامت هب  تفر و  نادیم  هب  دیبلط و  تصخر  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  زا  داهن و  شیپ  رد  يدرم  مدق  داهج  يارب  زا  هظرق  نب  ورمع 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  هک  يریـشمش  ریت و  ره  داتـسرف و  منهج  هب  ار  دایز  نبا  رکـشل  زا  یعمج  ات  دومن  رازراک  تبغر  قوش و 
نیگنس تحارج  تدش  زا  هکنآ  ات  دسرب ،  ترضح  نآ  هب  يدب  رـش و  هک  تشاذگن  دوب  هدنز  ات  و  دیرخ ،  یم  دوخ  ناج  هب  وا  دیـسر  یم 

نم زا  شیپ  وت  یلب ،  دومرف :  مدرک ؟  افو  شیوخ  دهع  هب  ایآ  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  دش و  نارگن  ترـضح  نآ  بناج  هب  سپ  دش ، 
اب هناقـشاع  سپ  مسر .  یم  رثا  رب  مه  نم  هک  هدب  ربخ  ار  وا  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  یم  تشهب  هب 

(610  . ) دیشک رگید  يارس  هب  تخر  دیشون و  تداهش  تبرش  ات  درک  هلتاقم  نمشد 
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عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  تداهش 

فیس و مخز  رب  درک و  هلمح  هزرش  ریش  نوچ  دوب ،  هالـصلا  ریثک  دهاز و  بسنلا و  فیرـش  يدرم  واو  دومن  لاتق  گنهآ  ورمع  نب  دیوس 
دینـش هک  یتقو  ات  دوب  نیمه  رب  داتفیب و  ناگتـشک  نایم  رد  دش و  تسـس  شمادـنا  هک  تفای  تحارج  نادـنچ  درک  رایـسب  یئابیکـش  نانس 
یتخل دیدش  تقـشم  تمحز و  هب  هدروآ و  نوریب  ار  وا  دوب  يدراک  وا  هزوم  رد  هدرواین ،  بات  رگید  دیدرگ .  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . تسا باحـصا  زا  دیهـش  رخآ  راوگرزب  نیا  و  تسا ،  ءاقرو  نب  دیز  یبلغت و  راکبان  راکب  نب  هورع  وا  لتاق  دیدرگ .  دیهـش  ات  درک  داهج 
نیمآ .  قحلا  هلا  مهعم  انکرشا  نیعمجا و  مهیلع  هناوضر  هللا و  همحر 

دوب :  لومعم  تلصخ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  باحصا  نایم  رد  هک  دنا  هتفگ  لتاقم  بابرا 
درک :  یم  ضرع  دش و  یم  ماما  تمدخ  رضاح  درک  یم  نادیم  گنهآ  هک  کی  ره 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا 
درک :  یم  توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  و  دش ،  میهاوخ  امش  هب  قحلم  بقع  رد  ام  دومرف  یم  داد و  یم  ناشیا  خساپ  ترضح 

(612 ( ) 611  ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف 

اپکی دیهش 

نادیهـش تسا .  دوجوم  نآ  رد  تیناسنا  ياـه  لـگ  عاونا  زا  ییاـه  هنومن  و  دراد ،  لـگ  هنوگ  همه  هک  تسا  یناتـسلگ  ـالبرک  هاـگتداهش 
راتـساوخ دوخ  اپکی  دیهـش  یلو  هدشن ،  هتـساوخ  نایاپکی  زا  داهج  تشاد .  دوجو  نانآ  نایم  رد  زین  اپکی  دیهـش  یلو  دـندوب ،  اپ  ود  البرک 

ار دوخ  ياپ  کی  هک  تسا  يدزا  ملسم  البرک ،  ياپکی  دیهش  درکن .  شراضحا  دوبن و  وا  راتـساوخ  داهج  تداهـش و  يایوج  دوب و  داهج 
ناهج نیا  رد  دوخ  تفر .  تشهب  هب  شدوخ  زا  رتدوز  شیاپ  و  دوب .  هداتـسرف  شتـشهب  هب  دوخ  زا  شیپ  و  دوب ،  هداد  تسد  زا  یگنج  رد 

گرزب !  یمدق  هچ  هو  دراذگ .  ناهج  نآ  رد  اپ  هک  دوب 
گنل گنج ،  نوناق  هن  دوب  دنب  ياپ  قشع  نوناق  هب  ملسم  یلو  دننک ،  تکرش  گنج  رد  رگید  یتسیابن  گنج  نالولعم  یناهج ،  نوناق  رد 
دیدرگ تداهش  يوک  راپسهر  دش و  نوریب  هفوک  زا  دندوب ،  هریشع  کی  زا  هک  عفار  شتسود  اب  دیود .  یم  تداهـش  يوک  يوس  هب  دوب و 

. 
دیشوک تشاد .  یم  ناهن  دیزی  نارومام  دید  زا  ار  دوخ  دوب  هچ  ره  دوب ؟  هراوس  ای  تشاد ؟  یم  رب  ماگ  ناگنل  گنل  تفر و  یم  هدایپ  ایآ 

دیناسر .  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  دوخ  دیشوک و  و 
هلمح نیتسخن  ناعفادم  فص  هرمز  رد  اپکی ،  ملسم  دوب .  هدمآ  دورف  اجنآ  رد  نادیهـش  ياوشیپ  هزات  هک  دیـسر  البرک  هاگتداهـش  هب  یتقو 

هب نیسح  اب  ار  رهظ  زامن  درک و  يزابناج  دوب و  هدنز  رهظ  ات  عفار  وا  رای  دیدرگ .  دیهش  ات  درک  دربن  دیگنج و  اپکی  تفرگ ،  رارق  نایدیزی 
(613  . ) دیشون تداهش  ماج  ات  دیشوک  دیشوک و  تخادرپ ،  ود  هب  ود  گنج  هب  دیبلط و  هزرابم  تفر و  نادیم  هب  سپ  دروآ ،  ياج 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  نادناخ  تداهش  متشه :  لصف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  یلع 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  ربکا  یلع 
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تخاس .  نشور  دوخ  رون  هب  ار  ناهج  ترجه  لاس 33  نابعش  هام  مهدزای  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تدالو 
ناسانش بسن  ناخروم و  هیلع  قفتم  مالک  بلطم  نیا  دیوم  تسا  هتشذگ  یم  لاس  تفه  تسیب و  دودح  البرک  هعقاو  رد  شفیرـش  رمع  زا 

دشاب .  یم  دنا  هتشاد  لاس  هس  تسیب و  البرک  رد  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رتگرزب  يو  هک  تسا 
دشاب .  یم  یفقث  دوعسم  نب  هورع  نب  هرم  یبا  تخد  يو  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ردام  الیل 

رد یلهـس  دوخ و  خـیرات  رد  یبوقعی  لماک  رد  ریثا  نبا  يربط ،  خـیرات  رد  ریرج  نبا  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط  داـشرا و  رد  دـیفم  خـیش 
دنا .  هدرک  رکذ  یلیل  نامه  ار  وناب  نیا  مان  فنالا  ضورلا 

و تسا )  هدـمآ  شخیرات  دـلج 12  زا  هحفـص 19  لـیذ  رد  هک   ) بختنم رد  يربـط  ریرج  نبا  صاوخلا ،  هرکذـت  رد  يزوج  نب  طبـس  اـما 
زا ـالیل  تسا .  هدرک  داـی  هورع  تخد  هرب  هب  يو  زا  بقاـنم  رد  بوـشآ  رهـش  نبا  اـهنت  دـنا .  هدروآ  هنمآ  ار  يو  ماـن  لـتقم  رد  یمزراوـخ 

دنتفگ :  شیرق  هک  دوب  هکم  گرزب  ود  نآ  زا  یکی  هورع )   ) شدج تشاد و  رارق  تمظع  فرش و  نادناخ 
میظع  نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نارقلا  اذه  لزن  الول 

(614 ( ؟  دوش یمن  لزان  رهش  ود  نیا  زا  یکی  گرزب  درم  رب  نآرق  نیا  ارچ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  هینک 

راذـگ و ربق  رب  تروص  وا :  ترایز  ناش  رد  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  هک  ربکا  یلع  تراـیز  رد 
(615  . ) امن رارکت  هبترم  هس  ار  نیا  و  نسحلا ،  ابا  ای  کیلع  هللا  یلص  وگب : 

احیرص ار  رما  نیا  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  وا  نس  ینوزف  ببـس  هب  دش  بقلم  رتگرزب ) ینعم  هب   ) ربکا هب  دیهـش ،  دیـس  نیا 
البرک هعقاو  رد  ار  یلع  دـنوادخ  ایآ  تفگ :  ناشیا  هب  داـیز  نبا  هک  یماـگنه  دـنا  هدومرف  رکذ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح 

زا هک  نیخروم  زا  یتعاـمج  یماـسا  دروم  نیا  رد  دـیدناسر .  لـتق  هب  ار  وا  امـش  هک  متـشاد  دوخ  زا  رتـگرزب  ردارب  نم  دوـمرف :  تشکن ؟ 
تسا .  ریز  رارق  هب  دنا  هدرک  دای  ربکا  یلع  هب  هیلاراشم  زا  و  رتکچوک ) یلع   ) رغصا یلع  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 

دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  يربط  خیرات  هب  فورعم  ص 260  ج 6 ،  كولملا ،  ممالا و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نبا   - 1
روبزم ج 12 ص خیرات  لیذ  رد  بختنم  رد  وا  نینچمه  دوب . . .  رامیب  هکیلاح  رد  مدومن  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  رغـصا  نیـسح  نب  یلع  : 

19
تیب لـها  باحـصا و  رب  يو  ناـش  يرترب  هـیلع و  هللا  تاولـص  ادهـشلادیس  شردـپ  دزن  وا  عـیفر  تـلزنم  رب  لاد  راـبخا  دـهاوش و  نـئارق و 

بش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  دنلوقلا  قفتم  نیخروم  هلمج  زا  دشاب .  یم  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  شیومع  زج  هب  شترـضح 
هیلع ربکا  یلع  ترضح  هب  مالسلا و  هیلع  سابع  ترـضح  الا  دنوش .  رود  وا  زا  ناگمه  دومرف  روتـسد  دومن ،  تاقالم  دعـس  نبا  اب  اروشاع 

دندنام یقاب  شرسپ  صفح و  شمالغ  زین  دعس  نبا  اب  مالسلا و 
نویـش دایرف و  مرح  لها  شتیمولظم  دایرف  ندینـش  اب  دـناوخ و  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  رد  هک  یماگنه  هب  نینچمه  و 
رایـسب هیرگ  مسق  ادخ  هب  هک  دیزاس  تکاس  ار  نانآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دنزرف  مالـسلا و  هیلع  سابع  شردارب  هب  دنتخاس ،  دـنلب 

دنراد .  شیپ  رد 
(616  . ) دیزگرب نانآ  دئاق  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  دومن ،  تارف  هعیرش  زا  بآ  ندروآ  هب  رما  ار  باحصا  هک  مرحم  متشه  زور  رد  زین  و 

یمشاه هم 
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يدمرس رد  یمطاف ،  می 
یمشاه هم  يدمحا ،  لگ 

يدمحم تاقدارسز 
یتلالج روهظ و  تعلط 

رمث یبن  هب  رمق ،  امس  هب 
رهگ یلع  هب  رد ،  همطاف  هب 

رسپ نیسح  هب  رگج ،  نسح  هب 
یتمایق یتماق و  هچ  هب 

عیطم ادخ  هب  عاطم ،  کلم  هب 
عیفشازج هب  افش ،  ضرم  هب 
عینم شیگدنب  ماقم  هچ 

یتعاطا یگدنب و  هچ  هب 
رگ هحون  هدش  نز  ود  افق  ز 
رسپ یکی  تفگ و  همع  یکی 

رظن ام  بناج  هب  امن  هک 
(617  ) یتراظن یتراشا و  هب 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  هزرابم و 

نوچ شیوزاب  توق  داد و  یم  ربخ  ربمغیپ  لامج  زا  شتعلط  تخات .  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماکان  ناوج  دیـشر و  دـنزرف  نآ 
درک :  اشنا  ار  زجر  نیا  داتسیا و  رد  هدومن  یم  رثا  ( 618  ) ردفص ردیح 

(619  ) یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  انا 
یبنلا مهیبا  دج  هبصع  نم 

یعدلا نبا  انیف  مکحی  هللا ال  و 
ینسنی یتح  حمرلاب  مکنعطا 

یبا نع  یمحا  فیسلاب  مکبرضا 
يولع  یمشاه  مالغ  برض 

ات منز  یم  ریشمش  هزین و  مردپ ،  تیامح  يارب  دنک .  ییاورنامرف  ام  رب  هدازانز  دیابن  ادخ  هب  تسا .  وا  دج  ربمغیپ  هک  منیسح  رسپ  یلع  نم 
دوش .  جک  ریشمش 

نیطـساق گنهآ  نیفـص  هکرعم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  راقفلاوذ  رارک ،  ردیح  هک  دومن  یم  نانچ  تفر .  نادیم  هب  هزرـش  ریـش  نوچ  هاگنآ 
دـصکی و هلمح  نیا  رد  دـندرک ،  یم  رارف  یفرط  هب  کـی  ره  هدـید  ریـش  هاـبور  نوچ  نایرکـشل  درک  یم  يور  هک  یفرط  ره  هب  هدوـمرف . 

درک .  لصاو  منهج  هب  ار  ناروالد  زا  نت  تسیب 
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تفاکش ار  فص  نمشد  نایم  زا  ربکا  یلع  دومن .  یم  میظع  بیسآ  ار  وا  حالس  ینیگنـس  تحارج و  ترثک  شطع و  تدش  نامز  نیا  رد 
درک :  ضرع  دمآ و  ردپ  رضحم  هب  ، 

ءادعالا ؟  یلع  اهب  يوقتا  لیبس  ءام  نم  هبرش  یلا  لهف  یندهجا ،  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  هبا !  ای 
تلتاقم رد  ات  تفای  ناوت  تسد  بآ  یتبرش  هب  ایآ  دنکفا !  میظع  یگتـسخ  بعت و  هب  ارم  حالـس  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت  ردپ !  يا 

درک و وا  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک .  رب  رد  خرـس  سابل  ایوگ  هک  داد  یم  شیامن  نانچ  نوخ  مروآ ؟  تسد  هب  یتوق  ادعا 
تناعا ینک ،  هثاغتـسا  دنیامرفن و  تباجا  ینک و  توعد  ار  ناشیا  هک  تسا  تخـس  نم  یلع و  دمحم و  رب  دنزرف ،  يا  دومرف :  تسیرگ و 

 : تفگ دراذگب و  ناهد  رد  هک  داد  نامرف  داد و  ودب  ار  دوخ  رتشگنا  دـیکمب و  تشاذـگ و  كرابم  ناهد  رد  ار  ربکا  یلع  نابز  دـنیامنن و 
دش .  یهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  دنک .  تیاقس  ار  وت  یتبرش  زا  تدج  هک  هدشن  بش  زورما  باتشب ،  نمشد  يوس  هب 

نیا زا  ناراوس  نایم  رد  بسا  دروآ .  رد  بسا  ندرگ  رد  تسد  تفرب .  وا  زا  ییاـناوت  دـندرک .  هلمح  ربکا  یلع  هب  فرط  راـهچ  زا  رکـشل 
دندرک .  هراپ  هراپ  غیت  اب  ار  شکرابم  ندب  دز .  یم  ربکا  یلع  رب  یمخز  داد ،  یم  روبع  يراوس  ره  رب  تخات و  یم  يوس  نادب  يوس 

دش مهاوخن  هنشت  نیا  زا  سپ  زگره  هک  یتبرش  هب  داد  بآ  ارم  تسا  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  ناج !  ردپ  دز :  ادص 
ادخ دومرف :  دینش  ار  ادن  نیا  نوچ  نیسح  یشونب .  تعاس  نیا  رد  ات  ما  هدرک  هریخذ  وت  رهب  زا  یماج  هک  نک  لیجعت  نیسح  يا  دومرف :  . 
ادخ لوسر  زا  دندرک و  تارج  بلاغ  رهاق  دنوادخ  رب  تعامج  نیا  هک  دور  یم  یتفگش  رایسب  هچ  دنتـشکب .  ار  وت  هک  ار  یتعامج  دشکب 

دوبان تسین و  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  دنزرف ،  يا  ناه  دندز .  كاچ  ار  ترضح  نآ  تمرح  هدرپ  دندیسارهن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ایند .  راثآ  داب 

دز یم  هحیص  دندش و  هدنکارپ  مدرم  تفاکشب و  ار  رکشل  فوفص  تفر ،  نادیم  فرط  هب  يراکش  زاب  لثم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ 
یلع داهن .  وا  هرهچ  رب  كرابم  هرهچ  دینابسچب و  دوخ  هنیـس  رب  ار  یلع  دش و  هدایپ  بسا  زا  دیـسر  یلع  رـس  رب  نوچ  تفگ .  یمه  یلع  و 
ياـه ماـج  دـندمآ و  ارف  یتشهب  ناروح  دـش و  زاـب  نامـسآ  ياـهرد  هک  منیب  یم  راوگرزب ،  ردـپ  يا  درک :  ضرع  درک و  زاـب  مشچ  ربکا 

یب نایگدرپ  نیا  هک  مراتساوخ  منک و  یم  رفس  يارس  نادب  کنیا  دنناوخ .  یم  نتـشیوخ  يوس  هب  ارم  دنراد و  فک  رب  تبرـش  زا  راشرس 
دش .  شوماخ  شرمع  غارچ  تفگب و  نیا  دنشارخن .  هرهچ  نم  يراوگوس  رد  روای  یب  رای و 

تدش زا  هک  مدید  ینز  دیوگ :  ملسم  نب  دیمح  تساخرب .  تیب  لها  زا  دایرف  دروآ و  همیخ  هب  تشادرب ،  ار  شدیهـش  دنزرف  نیـسح  ماما 
رتخد بنیز  دنتفگ :  تسیک ؟  متفگ :  تخادنا .  مالسلا  هیلع  یلع  شعن  يور  هب  ار  دوخ  دیود و  نوریب  همیخ  نایم  زا  بارطضا  رارطضا و 

(620  . ) تسا نیا  زا  دعب  امش  هیرگ  دومرف :  دینادرگ و  زاب  همیخ  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  نیسح  تقو  نیا  تسا  نینموملاریما 
مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش 

(621  . ) تسا یفقث  دوعسم  نب  هورع  نب  هزرب  رتخد  الیل  مان  هب  ترضح  ردام 
رت هیبش  نیمز  يور  رد  یـسک  چیه  يوخ  قلخ و  ینوزوم  قلخ و  ییوکین  رادید و  تحالم  ناسل و  تحاصف  رد  هلاس ،  هدجیه  دوب  یناوج 

یـضترم یلع  زا  زین  تعاجـش  دنتفگ و  نسحلاوبا  تینک  هب  یلع و  مان  هب  ار  وا  هچ  تشاد ،  دج  زا  تینک  مان و  دوبن  نییبنلا  متاخ  اب  يو  زا 
زورما رتراوازـس  تفگ :  شیوخ  تفالخ  مایا  رد  هیواعم  يزور  هک  نانچ  دوب .  فورعم  دـماحم  نساحم و  عمج  هب  مدرم  نیب  رد  تشاد و 

دنیشنب ؟  تفالخ  دنسم  رد  هک  تسیک 
 . دنتفگ ار  قوف  هلمج  هیواعم  دنیاشوخ  يارب  هک  دندوب  یناراوخ  هریج  نارودزم و  اهنیا  مینادن .  رتراوازـس  یـسک  وت  زا  دنتفگ :  نارـضاح 

مشاه ینب  تعاجش  تسا و  ادخ  لوسر  شدج  هک  تسا  ربکا  یلع  رتراوازس  تفالخ  يارب  هکلب  تسین ،  نینچ  هن ،  تفگ :  هیواعم  یلو 
تـسناوتن رگید  تسیرگن ،  نمـشد  رکـشل  نایم  رد  هنـشت  هنت و  کی  ار  ردپ  دید و  هتـشک  ار  تریـشع  لها و  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوچ 

درک :  ضرع  دنک و  لمحت 
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روتـسد هک  دومن  رارـصا  نادنچ  مناد و  يزور  هب  تیآ  يزابناج  مریگب و  ماقتنا  موق  نیا  زا  زین  نم  ات  يامرف  تصخر  داب ،  وت  يادـف  مناج 
دش .  دنلب  هللا  لوسر  تیب  لها  زا  هادمحماو  يادص  تفگ ،  عادو  کی  کی  ار  تمصع  ياه  همیخ  نایگدرپ  سپ  تفای . 

تفگ درک و  زارف  نامسآ  يوس  هب  ار  كرابم  هبابس  درک و  هیرگ  تخس  دومن ،  هناور  نادیم  هب  ار  ربکا  یلع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ 
: 

اب قطنم  قلخ و  قلخ و  رد  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  دباتـش  یم  تعاـمج  نیا  تزراـبم  هب  یناوج  کـنیا  شاـب  هاوگ  نم .  راـگدرورپ  يا 
میدرک .  یم  هاگن  یلع  هب  میدش  یم  قاتشم  وت  ربمغیپ  رادید  هب  هاگره  ام  وت و  ربمغیپ 

ار ناشیا  زاس  هدنکارپ  ار و  تعامج  نیا  هدرپ  ناردـب  امرف و  هدـنکارپ  ار  ناشیا  هوبنا  ار و  نیمز  تاکرب  ناشیا  زا  رادزاب  نم .  راگدورپ  يا 
توادـع زاغآ  میدرک  تباجا  ام  نوچ  دـننک .  ترـصن  هک  دـندرک  توعد  ار  ام  تعامج  نیا  هچ  هقرفتم ،  قرط  رد  ار  هورگ  نیا  نکفیب  و 

دنتفرگ .  تلتاقم  قیرط  دندومن و 
رد وت  دالوا  ینعی   ، ) ار وت  محر  دنک  عطق  دنوادخ  ار ؟  وت  داتفا  هچ  دعـس ،  رـسپ  يا  تفگ :  درک و  دعـس  نبا  هب  ور  دـنلب  يادـص  اب  هاگنآ 

رفیک هب  دشکب  ار  وت  باوختخر  رد  هک  ار  یـسک  وت  رب  دنک  طلـسم  و  ینامرآ ،  يرما و  چیه  رد  ار  وت  دنکن  كرابم  و  دنامن ) نیمز  يزور 
ادـخ لوسر  اـب  ارم  تبارق  تبرق و  يدـشن  نارگن  و  دـنامب ) نم  يارب  دـالوا  ربکا  یلع  زا  یتشاذـگن  ینعی   ) ارم محر  يدرک و  عطق  هک  نآ 

هلآ .  هیلع و  هللا  یلص 
تسا :  هدش  لزان  نانآ  تلیضف  تیب و  لها  هرابرد  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  دنلب  زاوآ  هب  هاگنآ 

(622  ) میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  هیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لاح  نابز 

نکم نوخ  ار  ملد  اباب  نیا  زا  شیب 
نکم نونجم  ارم  یلیل  هداز 

میور ارحص  نیا  زا  ات  اباب  زیخ 
میور الیل  همیخ  يوس  هب  ور 

تسین زان  باوخ  ياج  نابایب  نیا 
تسین زادناریت  دایص  زا  نمیا 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  مساق 

دوب .  هلمر  شمسا  رکب و  یبا  ما  شردام  دوب  هدشن  غلاب  زونه  البرک  رد  هک  تسا  مساق  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  گرزب  رسپ 
هدراهچ بش  دـننام  تروص  رد  تسا و  تیالو  هرجـش  هویم  بدا  رد  تفاـی .  اـمن  وشن و  شیومع  تیبرت  دـهم  رد  ربکا  طبـس  راـگدای  نیا 

زا يا  هنومن  بلق و  توق  نامیا و  رب  نوحشم  هک  درک  هبحاصم  شیومع  اب  اروشاع  بش  دوب .  ییابیز  رایـسب  لامج  یمـشاه و  لاخ  ياراد 
هب مدرم  نیا  اب  امش  راک  ناجومع  درک  ضرع  مساق  شیومع  یـصخش  همیخ  دمآ  دوش  یم  گنج  ادرف  هک  دش  ملـسم  یتقو  تسوا  تیبرت 

گنج ؟  ای  حلص  هب  دیشک  اجک 
گنج هب  دومرف 

دیدومرفن ؟  یفرعم  ار  ناتدوخ  بسن  بسح و  رگم  مساق : 
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دنک .  یمن  يرثا  نآ  رد  هظعوم  تسا و  هایس  اهنآ  لد  ماما  متفگ ،  يرآ  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما 
دوش ؟  یم  هتشک  یناسک  هچ  ادرف  ناج !  ومع  مساق : 

دهاوخن یقاب  یـسک  نیدباعلا  نیز  تیومع  رـسپ  زج  نادرم  زا  دومرف  يوش ،  یم  هتـشک  مه  وت  دیوگب  تساوخن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دنام . 

موش ؟  یم  هتشک  مه  نم  ایآ  مساق : 
تسا ؟  هنوگچ  ترظن  رد  ندش  هتشک  مالسلا :  هیلع  نیسح 

تسا رت  نیریش  لسع  زا  تدوخ  ناج  هب  تفگ :  مساق 
ناوج نیا  رد  یلاع  تمه  دنلب و  حور  نآ  دش .  گرزب  ینیـسح  تیبرت  دهم  رد  دـش و  دیهـش  شردـپ  هک  دوب  هلاس  ود  مالـسلا  هیلع  مساق 
نادیم هب  وا  ندمآ  اب  دندرک و  یم  ریقحت  ار  وا  رکشل  تفر  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  مساق  یتقو  اروشاع  زور  رد  هدرک و  قیمع  يرثا  یمـشاه 
تسا ییوجگنج  سفن  هزات  نامرهق  کی  ییوگ  درک  گنج  نانچ  مالسلا  هیلع  مساق  اما  دندومن ،  یم  تتامش  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

شدیهـش دندرک و  هلمح  وا  رب  اجکی  ات  تخاتب  رکـشل  بلق  رب  تشکب و  دندوب  برع  ناعاجـش  زا  هک  شرـسپ  راهچ  اب  ار  یماش  قرزا  هک 
دندومن . 

تسوا :  مالک  نیرخآ  رعش  نیا  و  ( 623  ) دوب قالخا  بدا و  تلیضف و  همسجم  ناوج  نیا 
هلعن حلصی  ماقا  نیسح  هارتا 

یفتحمب هدری  الیک  يدعلا  نیب 
هینسح هماش  هیلع  تبلغ 

یفتحمب  ءادعالاب  ناک  ما 
مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق  تداهش 

مه اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  هداز  ردارب  تسا .  گـنج  هداـمآ  هدـمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  مساـق  دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
دادن هزاجا  ترضح  نآ  تساوخ .  داهج  هزاجا  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  دمآ  شوه  هب  هک  نآ  زا  سپ  دندش .  شوه  یب  هک  نیا  ات  دنتسیرگ 
ناور شیاه  هنوگ  رب  کشا  دمآ و  نوریب  گنج  هب  تفرگ و  نادیم  نذا  ات  داد  یم  هسوب  داتفا و  ترضح  ياپ  تسد و  هب  ناوج  نآ  سپ  . 

تفگ :  یم  دوب و 
نسحلا نبا  اناف  ینورکنت  نا 

نمتوملا یفطصملا  یبنلا  طبس 
نهترملا ریس  الاک  نیسح  اذه 

نزملا بوص  اوقس  سانا ال  نیب 
یلع لسن  نم  مساقلا  انا  ینا 

یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و 
دومن .  لصاو  كرد  هب  ار  رفن  جنپ  یس و  هک  نیا  ات  درک  یتخس  گنج 

تفگ :  تفر و  گنج  نادیم  هب  نسح  نب  مساق  ربکا  یلع  زا  سپ  هک  تسا  قودص  یلاما  رد 
ناف لکف  یسفن  یعزجت  ال 

نانجلا  يوذ  نیقلت  مویلا 
دمآ نوریب  ام  گنج  هب  يرسپ  تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دیمح  زا  دشار  یبا  نب  نامیلـس  زا  فنخم  یبا  زا  يربط  جرفلاوبا و 
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یمن شومارف  دوب .  هتخیـسگ  یکی  دنب  هک  تشاد  ياپ  رد  نیلعن  رب و  رد  هرز  نهاریپ و  تسد ،  رد  ریـشمش  دوب .  هام  هراپ  شیور  ییوگ  - 
 : متفگ نم  منک .  هلمح  وارب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هللا  هنعل  يدزا  لـیفن  نب  دعـس  نب  ورمع  سپ  دوـب .  پچ  ياـپ  لـعن  نآ  هک  منک 

دننک .  تیافک  ار  يو  دنتسه  نآ  درگ  رب  هک  یهورگ  نآ  ینک .  یم  وت  هک  تسا  راک  هچ  نیا  هللا .  ناحبس 
هامع ای  تفگ :  داتفاور و  هب  هک  دز  ناوج  نآ  رب  ریشمش  اب  ناهگان  تخاتب .  درک و  هلمح  سپ  منک .  هلمح  يو  رب  هللاو  تفگ : 

 . درگن یم  زیت  دراد و  یم  رب  رـس  زاب  هک  نانچ  تسیرگن  زیت  ودـب  تشادرب و  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  تفگ :  ملـسم  نب  نیمح 
تخاس .  ادج  قفرم  زا  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  درک و  رپس  ار  تسد  ورمع  درک و  هلمح  نیگمشخ  ریش  دننام  هاگنآ 

نیسح ماما  تسد  زا  ار  ورمع  ات  دنتخات  هفوک  لها  ناراوس  تفر .  يرانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندینـش و  نایهاپـس  هک  دز  دایرف  سپ 
يزیچ دـندرک .  بوک  دـگل  ار  ورمع  نابـسا  داـتفیب و  وا  دروخرب و  ورمع  اـب  نابـسا  هنیـس  دـنتخات ،  ناراوس  نوچ  دـنناهرب .  مالـسلا  هیلع 

هللا .  هنعل  دادب  ناج  هک  تشذگن 
هیلع نیسح  ماما  دوش و  یم  نیمز  رب  ياپ  وا  هداتسیا و  رـسپ  نآ  رـس  رب  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسـشن ،  ورف  رابغ  درگ و  نوچ 

تمایق .  زور  رد  داب  ناشیا  نمشد  وت  دج  دنتشک و  ار  وت  هک  موق  نیا  ادخ  تمحر  زا  دنشاب  رود  تفگ :  یم  مالسلا 
هب  ) دهدن يدوس  ار  وت  وا  تباجا  ای  دنکن  وت  تباجا  یناوخب و  ار  وا  وت  هک  دیآ  نارگ  تخـس  وت  يومع  رب  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  هاگنآ 
نآ ياـپ  ود  مرگن  یم  نونکا  ییوگ  دوخ و  هنیـس  رب  تشادرب  ار  وا  سپ  كدـنا .  رواـی  تسا و  رایـسب  وج  هنیک  زورما  فوهلم . )  تیاور 

دش .  یم  هدیشک  نیمز  رب  رسپ 
؟  دنک هچ  دهاوخ  یم  متفگ :  دوخ  اب  نم  تفگ :  دیمح  دوب .  هداهن  دوخ  هنیس  رب  ار  وا  هنیـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسیون :  یم  يربط 
 . مدیسرپ دندوب .  وا  درگرب  هک  دوخ  تیب  لها  زا  رگید  ناگتشک  اب  مالسلا  هیلع  داهن  نیـسحلا  نب  یلع  شرـسپ  کیدزن  دروآ و  ار  وا  سپ 

مالسلا .  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  دنتفگ :  تسیک ؟  رسپ  نیا 
زا کی  چیه  شکب و  زاس و  هدنکارپ  ار  اهنآ  ریگرب ،  ار  اهنیا  هرامـش  ایادـخ ،  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدـش  تیاور  نینچمه 

زورما زا  دـعب  هک  دـینک  ربص  نم ،  تیب  لها  يا  دـییامن ،  ییابیکـش  نم ،  ناگدازومع  يا  زرماین .  ار  اـهنآ  زگره  راذـگن و  یقاـب  ار  اـهنآ 
(624  . ) دینیبن يراوخ  تلذ و  زگره 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  تداهش 

هب ار  وا  يونغ  هبقع  نب  هللادبع  دوب .  ( 625  ) يردام يردپ  ردارب  مالـسلا  هیلع  مساق  بانج  اب  هدوب و  دلو  ما  شردام  هک  نسحلا  نب  رکبوبا 
دیناسر .  لتق 

رعش نیا  رد  هدومن  وا  هب  هراشا  هتق  نب  نامیلس  و  درک ،  دیهش  ار  وا  يونغ  هبقع  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  و 
انئامد نم  هرطق  ینغ  دنع  و 

رکذت  دعت و  يرخا  دسا  یف  و 
دیهـش مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکبوبا  دوـب  هتـشون  تارجـشم  ضعب  رد  مدـید  دـیوگ :  هیلع  هللا  همحر  یمق  ثدـحم 

 . تسا ینغ  ینب  رد  وا  نوخ  وا و  هب  ار  هنیکس  شرتخد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب  هدومن  جیوزت  دوبن و  وا  يارب  یبقع  فط و  رد  تشگ 
(626)

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  دمحا  تداهش 
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روضح البرک  رد  شراوگرزب  يومع  هارمه  یگلاس  هدزناـش  نس  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دـنزرف  دـمحا  دـسیون :  یم  یناـقمام 
ناوناب نایم  رد  يراصنا  دوعسم  یبا  رتخد  رشب  ما  وا  راوگرزب  ردام  دیسر .  تداهش  هب  دیدش  هزرابم  کی  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  تشاد و 

دربن هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  وا  دوب .  كابیب  عاجـش و  یناوجون  نسحلا  نب  دمحا  دـسیون :  یم  خـسان  دوب .  البرک  رد  تیب  لها 
(627  . ) دناسر تکاله  هب  ار  رفن  یپایپ 190  هلمح  هس  رد  تفرگ و 

دیوگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
زورما دومرف :  یم  دوـخ ،  یمارگ  ناردارب  هب  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  هک ،  تسا  هدـمآ  لـتاقم  بتک  زا  یـضعب  رد 

ناج رد  زورما  نم ،  ناردارب  يا  دومرف :  یم  زین  مییامن .  دوخ  ماما  دیـس و  يادـف  ار  دوخ  ناـج  میریگب و  ار  تشهب  دـیاب  هک  تسا  يزور 
نانچ هن  میتسه ،  ردپ  کی  نارسپ  ام  تسام و  ردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دینکن  لایخ  نینچ  دییامنن و  یهاتوک  دینکن و  ریـصقت  يراثن 
هیلع ارهز  همطاف  ترضح  دنزرف  نیمز و  يور  رد  نایملاع  دنوادخ  تجح  هدوب و  ام  ياوشیپ  گرزب و  دیـس و  ماما و  راوگرزب  نآ  تسا ، 

هدهاشم ار  ناراوگرزب  نآ  يراثن  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  هدید  رون  مالـسلا و 
(628  . ) دهد ریخ  يازج  وت  هب  نایملاع  دنوادخ  ردارب ،  يا  دومرف :  دیدرگ و  یلوتسم  يو  رب  هیرگ  دومن ، 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ناردارب  تداهش 

مالسلا هیلع  ماما  ناشیوخ  ماوقا و  يزابناج  هب  تبون  نانآ ،  کیاکی  تداهش  باحصا و  یمدقـشیپ  نیفرط و  تالمح  زا  سپ  اروشاع  زور 
مالسلا میناوخ :  یم  هیحان  ترایز  رد  هکنانچ  دوب ،  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دیسر  تداهش  هب  مشاه  ینب  زا  هک  یسک  لوا  دیـسر . 

لیلخلا  میهاربا  هلالس  نم  لیلس  لسن  ریخ  نم  لیتق  لوا  یلع 
نیسح ماما  ترـضح  تبرغ  يادص  هکنآ  ات  دندش ،  دیهـش  دنتفر و  نادیم  هب  ماما ،  هزاجا  اب  يرگید  زا  دعب  یکی  ایلاوتم ،  ابوانتم و  سپس 

مراد لیم  متـسه و  امـش  ردپ  ياج  هب  نم  کنیا  دومرف :  تساوخ و  ار  دوخ  ناردارب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  دش .  دـنلب  مالـسلا  هیلع 
دییامن يراکادف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  يروای  مالسا و  هار  رد  نم  مشچ  ربارب  رد  امش  منیبب 

دنریز :  رارق  زا  دندیسر  تداهش  هب  اروشاع  رد  هک  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  يردام  ناردرب 
مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  هللادبع   . 1

تبث نب  یناه  هلتباق  هللا  نعل  اربدم  البقم و  بورضملا  البرک  هصرع  یف  ءالولاب  يدانملا  ءالبلا و  یلبم  نینموملاریما  نب  هللادبع  یلع  مالـسلا 
 ( هسدقم هیحان  ترایز  زا   ) یمرضحلا

تسا .  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما  شردام 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  هللادـبع  هک  يزور  تسا :  هدرک  تیاور  ساـبع  نب  هللادـیبع  نسح و  نب  هللادـبع  زا  شدنـس  هب  دـمحم  نب  دـمحا 

زا زین  یـسیع  نب  دـمحا  دـنامن .  ياج  هب  وا  زا  يدـنزرف  دوب و  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  جـنپ  تسیب و  دیـسر  تداهـش  هب  البرکرد  مالـسلا 
ات ورب  گنج  نادیم  هب  نم  يور  شیپ  دومرف :  هللادبع  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  یقرـشم  كاحض 

تیبث نب  یناه  نمـشد  رکـشل  زا  تفر و  نادـیم  هب  هللادـبع  تسین .  يدـنزرف  ار  وت  اریز  موش ،  روجام  تتداهـش  رد  منیبب و  ار  وت  يزابناج 
دندومن .  دیهش  ار  وا  دمآ و  وا  هزرابم  هب  یمرضح 

مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رفعج   . 2
هلتاق هللا  نعل  لاجرلاب  روکـشملا  لزنملا  ملـستسملاب  رتغم  ناطوالا  نع  یئانلا  ابـستحم و  هسفنب  رباـصلا  نینموملاریما  نب  رفعج  یلع  مالـسلا 

 ( هیحان ترایز   ) یمرضحلا تیبث  نب  یناه 
هیلع نینموملاریما  دسیون :  یم  میظنلا  رد  تشاذگن .  ياج  رب  دوخ  زا  يدنزرف  شردارب  نینچمه  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  زین  وا  ردام 
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اقوف هک  یثیدح  رد  یقرشم ،  كاحض  دیمان .  رفعج  تشاد ،  رایط  رفعج  شردارب ،  هب  هک  يا  هقالع  یتسود و  ساپ  هب  ار  رسپ  نیا  مالـسلا 
تشاد .  مدقم  نتشک  يارب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  هک  هدرک  تیاور  تشذگ ، 

تعاجش زاربا  تشادن  شیب  لاس  هکنیا 19  اب  تفر .  نادیم  هب  تفرگ و  دربن  هزاجا  هللادبع  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رفعج 
هدش هتشک  تیبث  نب  یناه  تسد  هب  زین  رفعج  كاحض :  هتفگ  هب  دش .  دیهـش  تخاس ،  دراو  نمـشد  هب  هک  يرایـسب  تافلت  زا  سپ  درک و 

 - هیلع هللا  هنعل  یحبصا -  یلوخ  تسد  هب  يو  لتق  هدرک ،  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  محازم  نب  رـصن  هک  یثیدح  ساسا  رب  یلو  تسا ، 
(629  . ) تسا هتفرگ  تروص 

یلاعملاوذ رفعج  انا  ینا 
لاونلا يذ  ریخلا  یلع  نبا 

یلاخ  افرش و  یمعب  یبسح 
مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نامثع   . 3

یمرادلا ینابال  يدایالا و  یحبصالا  دیزی  نب  یلوخ  مهسلاب  هیمار  هللا  نعل  نوعظم ،  نب  نامثع  یمس  نینموملا  ریما  نب  نامثع  یلع  مالـسلا 
 ( هیحان ترایز  )

تداهش 21 ماگنه  یلع  نب  نامثع  هدش ،  تیاور  سابع  نب  هللادبع  نسح و  نب  هللادیبع  زا  هچنانچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  زین  وا  ردام 
مداهن .  مان  نامثع  نوعظم ،  نب  نامثع  مردارب ،  مان  هب  ار  وا  نم  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  زین  تشاد .  لاس 

دناوخ :  ار  رعش  نیا  تفر و  نادیم  هب  دندش ،  دیهش  شردارب  ود  هک  هاگنآ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نامثع 
رخافملاوذ نامثعلا  انا  ینا 

رهاظلا  لاعفلا  وذ  یلع  یخیش 
نیمی رد  نامی  غیت  گنج ،  هب  نامثع  هدمآ 

نید مرش و  یب  هقرف  امش  لاتق  رهب 
تسا نم  حوبص  تقو  دیسر  تداعس  حبص 

نیع روح  حدق  زا  مشچ  رثوک  تبرش 
نیسح ؟  رب  دنشک  غیت  ارچ  یماش  یفوک و 

نیقی ؟  نامیا  هرهب ز  تسین  چیه  ناشلد  رد 
 ، عقوم نیا  رد  دنکفا و  نیمز  رب  ار  يو  ریت  نآ  داد و  رارق  ریت  فدـه  ار  وا  یحبـصا  یلوخ  هک  تسا  هدـمآ  یقرـشم  كاحـض  ثیدـح  رد 

درب .  دوخ  هارمه  هدیرب و  ار  ترضح  نآ  رس  دیناسر و  لتق  هب  ار  وا  هدمآ و  باتش  اب  مراد  نب  نابا  هلیبق  زا  يدرم 
(630  . ) دش دراو  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  رادغاد  بلق  رب  هک  دوب  یگرزب  تحارج  ردارب ،  هس  نیا  تداهش 

هب تشذگ ،  هک  یحرش  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  دنزرف  نیرخآ  نیرتگرزب و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع  زین ،  نت  هس  نآ  زا  سپ 
 . دیسر تداهش  هب  تفر و  نادیم 

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح 
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مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  مسا : 
لضفلاوبا هینک : 

هریغ اقس و  سلطا ،  رایط ،  جئاوحلا ،  باب  مشاه ،  ینب  رمق  بقل : 
 ( تسا هدمآ  خیرات  رد  زین  رگید  لاوقا   ) هبیط هنیدم  رد  يرجه  لاس 64  نابعش   4 دلوت : 

همقلع رهن  رانک  یلعم ،  يالبرک  رد  يرجه ،  لاس 61  مارحلا  مرحم  تداهش : 
خیرات مولظم  بارحم و  دیهش  هبعک ،  دولوم  مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  ردپ : 

مالسلا هیلع  نینبلا  ما  هب  فورعم  هیبالک ،  همطاف  ردام : 
لاس  35 كرابم :  رمع 

نابل .  هنشت  ياقس  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ادهشلادیس  شترا  هدنامرف  رادمچرپ و  البرک :  رد  تمس 
هیلع هللا  هنعل  هیواعم  نب  دیزی  تداهش :  ماگنه  هب  نامز  بصاغ  هفیلخ 

یسبنس لیفط  نب  میکح  لتاق : 

حلاص دبع 

میناوخب :  راوگرزب  نآ  همانترایز  رد  هک  تسا  هدیسر  روتسد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هعیش ،  بهذم  سیئر  زا 
(631  . ) ملس مهیلع و  هللا  یلص  نیسحلا  نسحلا و  نینموملاریمال و  هلوسرل و  عیطملا هللا و  حلاصلا  دبعلا  اهیا  کیلع  مالسلا 

همالـس هللا و  تاولـص  نیـسح  نسح و  ترـضح  نینموملاریما و  عیطم  و  وا ،  لوسر  ادخ و  رما  عیطم  و  ادخ ،  هتـسیاش  هدنب  يا  وت  رب  مالس 
مهیلع

حلاص دبع  یتسارب  وا  زا  سپ  تشادنرب .  دوب ،  نید  تقیقح  عفادم  لماح و  هک  ردارب ،  يرای  زا  تسد  داد و  تداهـش  هب  نت  راوگرزب  نآ 
هللاداـبع یلع  اـنیلع و  مالـسلا  دـنیوگ :  یم  یتـقو  زاـمن  مالـس  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نارازگزاـمن  تسا  بوخ  نیارباـنب  تسا .  هدوب 

دنشاب .  هک  اجک  ره  زا  دنهد ،  یم  هداد و  مه  ترضح  نآ  هب  مالس  نیحلاصلا 
دسوب !  یم  ار  دنزرف  تسد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

اب هک  داد  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  تسد  هب  ار  وا  هقادـنق  مالـسلا  هیلع  نـینبلا  ما  مالـسلا  هـیلع  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح  تدـالو  زا  سپ 
دونشب .  قح  دنیبب و  قح  زاغآ  نامه  زا  يو ،  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  ندناوخ 

داهن سابع  سابع ،  شیومع  مان  هب  ار ،  وا  مان  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ،  دنزرف  تسار  شوگ  رد  ترضح 
(632  ) یکب ربعتسا و  هیدی و  لبق  مث 

رانک رد  فطلا  موی  اهتـسد  نیا  منیب  یم  اـیوگ  دومرف :  دـش و  يراـج  شنینزاـن  تروص  هب  کـشا  تارطق  دیـسوب و  ار  وا  ياهتـسد  سپس 
دش .  دهاوخ  ادج  ندب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  يرای  هار  رد  تارف  هعیرش 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا  دراو  هکنانچ  دیسوب .  تقفش ،  تفوطع و  رس  زا  ار ،  دنزرف  تسد  ناوت  یم  دنا :  هتفگ  هک  تساجنیا  زا  و 
(633  . ) دیسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شرتخد ،  تسد  هلآ  و 

 ، خـیرات مولظم  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیـالو  هاـش  تفوطع  ترثک  اـجنیا  زا  و  دـیناشن .  یم  دوخ  ياـج  هب  ار  يو  و 
(634  ) دوش یم  مولعم  راوگرزب  دولوم  نیا  هب  تبسن 
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مالسلا هیلع  سابع  هدیرب  ياهتسد  مالسلا و  هیلع  ارهز  همطاف 

يارب وـگب  مالـسلا  هیلع  همطاـف  هب  مالـسلا :  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن 
دنک یم  غالبا  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مایپ  مالسلا  هیلع  یلع  يراد ؟  هچ  تما  تاجن  تعافش و 

نانموم ریما  يا  سابعلا .  ینبا  نم  ناتعوطقملا  نادیلا  ماقملا  اذه  لجال  انافک  نینموملاریما  ای  دیوگ :  یم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  همطاف  و 
(635  . ) تسا یفاک  سابع ،  مرسپ ،  هدیرب  تسد  ود  تعافش ،  ماقم  رد  ام  يارب  ، 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیسح و  ماما 

دومرف :  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  شراوگرزب ،  ردارب  هب  اعوسات  رصع  رد  ترضح  نآ 
ور هچ  زا  هک  سرپب  ور و  نانآ  دزن  وش و  بسا  رب  راوس  تیادـف !  هب  مناج  ردارب ،  مه  ءاج  امع  مهلاست  یتح  یخا ،  اـی  تنا  یـسفنب  بکرا 

(636 ( ؟  دنا هدمآ  اجنیدب 
قالطالا و یلع  ماما  هک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  یتیـصخش  هک  درب  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  تمظع  هب  یپ  دـیاب  اـجنیا  زا 

 ! دیوگ یم  موش  تیادف  يو  هب  فطل ،  رس  زا  تسا  تانکمم  ملاع  قلاخ و  نیب  ضیف  هطساو 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  نیدباعلا و  نیز  ماما 

(637  ) همایقلا موی  ادهشلا  عیمج  اهب  هطبغی  هلزنمل  یلاعت  كرابت و  هللا  دنع  سابعلل  نا  و  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما 
وا لاح  هب  تمایق  زور  رد  نادیهـش  همه  هک  تسا  یخماش  ماقم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يارب 

( . (638 نروخ یم  هطبغ 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  قداص و  ماما 

دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  هعیش  مشش  ياوشیپ 
 ، ام يومع  ( : 639  ) ادیهـش یـضم  و  انـسحا ،  ءالب  یلبا  هللادبع و  یبا  عم  دهاج  نامیالا  بلـص  هریـصبلا ،  ذفان  یلع  نب  سابعلا  انمع  ناک 

ناحتما زا  وکین  درک و  داهج  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  شردارب  هارمه  تشاد و  راوتسا  ینامیا  ذفان و  یتریـصب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  سابع 
 . دیسر تداهش  هب  دمآ و  رب 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  هللا و  هیقب  ترضح 

میناوخ :  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هب  بوسنم  همانترایز  رد 
هادی  هعوطقملا  هئامب  هیلا  یعاسلا  یقاولا  هل  يدافلا  هسما  نم  هدغل  دخالا  هسفنب  هاخا  یساوملا  نینموملاریما  نب  سابعلا  یلع  مالسلا 

ترخآ لیصحت  هار  رد  ار  شیایند  دومن ،  میدقت  شردارب  اب  تاساوم  هار  رد  ار  شناج  هک  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  دنزرف  سابع  رب  مالس 
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تخاس . . .  ینابرق  شردارب  زا  تظافح  يارب  ار  شناج  درک و  فرص 
 – فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا -  نسحلا  نب  هجح  هللا  هیقب  ترضح  مالس  نیا  رد 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  لیاضف  زا  تلیضف  دنچ 

تسا :  هدومرف  هراشا  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  لیاضف  زا  تلیضف  دنچ  هب 
درک .  ردارب  راثن  ار  شناج   . 1

داد رارق  ترخآ  هب  لین  هلیسو  ار  ایند   . 2
دناسرب .  ناگنشت  بل  هب  ار  بآ  ات  درک  ناوارف  یعس  دوب و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  مرح  مایخ  هاپس و  نابهگن   . 3

دش .  عطق  هللا  لیبس  یف  داهج  هار  رد  شتسد  ود   . 4
(640  ) ار لیفط  نب  میکح  داقر و  نب  دیزی  وا  لتاق  ود  دنک  تنعل  ادخ  دیامرف :  یم  ترضح  سپس 

ایرد زا  دش  نوریب  بل  کشخ  داهن و ،  اپ  ایرد  هب 
نک !  اشامت  تریغ  رگن ،  يدرمناوج  نیب ،  تورم 

هک دوش  یم  لصاح  نیقی  ناسنا  يارب  مالـسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  باب  رد  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا -  همئا  تاملک  هظحالم  زا 
شخب رد  روکذم  تامارک  هکنانچ  تسا ،  رادروخرب  یگرزب  سب  تلزنم  ماقم و  زا  نراوگرزب  نآ  دزن  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  دیـشر  دنزرف 

(641  . ) دشاب یم  رما  نیا  دیوم  ینشورب  زین  رضاح  باتک  ینایاپ 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تعاجش 

یناوارف نوشق  دوجو و  اب  و  نمشد ،  یگدامآ  همه  اب  دنا .  هتفگ  اهناتساد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تعاجـش  تماهـش و  زا 
رظن رد  رطخ ،  نیا  عفد  يارب  اذـل  دـینازرل و  یم  ار  نانآ  تشپ  وا  تعاجـش  مه  زاـب  دوب ،  هدروآ  درگ  ـالبرک  نادـیم  رد  مصخ  حاـنج  هک 

زا رمش  هک  یتبسن  تبسانم  هب  و  دننک ،  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  هدش  وحن  ره  هب  هک  دندوب  هتفرگ 
(642  . ) تشگرب دیمون  ماکان و  تیرومام  نیا  زا  زین  وا  یلو  دنتشاذگ  وا  هدهع  رب  ار  تیرومام  نیا  تشاد  يو  اب  ردام  يوس 

نیا تحص  دیوگ :  یم  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  يرواگنج  تعاجش و  زا  تفگـش  یناتـساد  لقن  زا  سپ  رمحا  تیربک  باتک  بحاص 
لماک یناوج  يو  دیوگ :  یم  بقانم  باتک  رد  یمزراوخ  هدوب ،  لاس  هدفه  بیرقت  روط  هب  ناوج  نآ  رمع  اریز  درادن ،  يداعبتسا  ناتساد 

تسا .  هدوب 
جراخ هیواعم  رگـشل  زا  يدرم  نیفـص ،  گنج  رد  تسا :  نینچ  هحفـص 147 ) بقانم ،  باتک :  رد   ) یمزراوخ تیاور  هب  روبزم ،  ناتـساد 

نآ هکس  شقن  درشف ،  یم  دوخ  ماهبا  تشگنا  اب  ار  یمه  رد  هاگره  هک  دوب  يوق  عاجـش و  يردق  هب  يو  دنتفگ .  یم  بیرک  ار  وا  هک  دش 
دیدرگ !  یم  وحم 

يدیبز حاضو  نب  عفترم  دناسرب .  لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هک  دش  نآ  رب  دیـشک و  دایرف  دمآ و  نادیم  هب  بیرک 
وا تفاتش و  بیرک  اب  هزرابم  يارب  رکب  نب  لیبحرش  وا ،  زا  دعب  دش .  دیهـش  یلو  تفر ،  نادیم  هب  بیرک  اب  هزرابم  يارب  داهن و  شیپ  ماگ 

دش .  هتشک  مه  وا  یلو  درک ،  مایق  بیرک  لاتق  يارب  ینابیش  جالح  نب  ثرح  يو ،  زا  سپ  دیسر .  تداهش  هب  زین 
لـضفلاابا ترـضح  شراوگرزب ،  دنزرف  اذل  دیدرگ ،  یتحاران  ینارگن و  بجوم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  هنحـص  نیا  هدـهاشم 
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نوریب نت  زا  ار  شیوخ  ياهـسابل  دوش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  داد  روتـسد  يو  هب  تساوخ و  دوب  لماک  يدرم  هک  ار  مالـسلا ،  هیلع  ساـبعلا 
دروآ . 

 . دش راوس  يو  بسا  رب  دیشوپ و  ار  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  شدنزرف ،  ياهسابل  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترضح 
داد .  وا  هب  زین  ار  شیوخ  بسا  دیناشوپ و  مالسلا  هیلع  سابع  نت  هب  ار  دوخ  ياهسابل  هاگآ 

ار ترـضح  نآ  بیرک  دورب ،  بیرک  نادیم  هب  یتقو  هک  داد  ماجنا  ظاحل  نیدب  ار  لمع  نیا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما 
يو تفرگ ،  رارق  بیرک  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هک  یماگنه  دنک .  رارف  دسرتب و  ادابم  دسانـشن ، 

تشاد .  رذح  رب  دنوادخ  طخس  بضغ و  زا  ار  وا  دروآ و  ترخآ  ملاع  داد  هب  ار 
ترـضح هب  تفگ و  ار  نیا  ما !  هتـشک  وـت  لـیبق  زا  ار  يداـیز  دارفا  مریـشمش  نیا  اـب  نم  تفگ :  بلاـغلا  هللادـسا  باوـج  رد  بـیرک  یلو 

 . دومن هقش  ود  ار  وا  دز ،  بیرک  قرف  رب  هک  یتبرض  اب  زین  تعاجش  هشیب  ریش  نآ  درک .  هلمح  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما 
نب دمحم  شدنمورب ،  دنزرف  هب  تشگزاب و  نتشیوخ  ناکم  هب  دیناسر ،  دوخ  يازج  هب  ار  بیرک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یعقوم 

دمآ .  دهاوخ  شیپ  يو  هاوخنوخ  اریز  نک ،  فقوت  بیرک  هتشک  رانک  رد  وت  دومرف :  هیفنح ، 
لاوس وا  زا  يو  لاتق  هب  عجار  دمآ و  نادیم  هب  بیرک  ناگدازومع  زا  یکی  داتـسیا .  بیرک  رکیپ  کیدزن  درک و  ارجاا  ار  ردـپ  رما  دـمحم 

يرگید يو  زا  سپ  تشک .  ار  وا  دـمحم  تخادرپ و  گنج  هب  دـمحم  اب  يو  مشاب .  یم  بیرک  لـتاق  ياـج  هب  نم  تفگ :  دـمحم  درک . 
دادـعت ات  دـندمآ  دـمحم  گنج  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  بیرک  ناـهاوخنوخ  هنوگنیدـب ،  و  درک .  قحلم  یلوا  هب  زین  ار  وا  دـمحم  دـمآ و 

(643  . ) دیسر رفن  تفه  هب  ناگتشک 

رادباقن ناوج 

هک مدید  هربتعم  بتک  یضعب  رد  دیوگ :  یم  هحفص 24 ) دلج 3   ) رمحا تیربک  رد  يرمق ، )  یفوتم 1352   ) يدنجریب رقاب  دمحم  همالع 
مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  دندوب ،  هتسب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  يور  رب  ار  بآ  هیواعم  نوشق  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  رد 
تیاور دـیوگ :  یم  زین  دوب .  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  اب  ناشیا  فرـصت  زا  بآ  ندروآ  نوریب  هیواـعم  رگـشل  هب  هلمح  رد 

 ، هتخادـنا تروص  هب  باقن  هک  یناوج  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رگـشل  زا  دـندید  مدرم  نیفـص ،  گـنج  ياـهزور  زا  یکی  رد  هک  هدـش 
نادـیم رد  ار  دوخ  بسا  هدـمآ و  نوریب  دـشاب ،  یم  هلاس  هدزناش  نس  هب  اـبیرقت  تسادـیوه و  رهاـظ و  وا  زا  تعاجـش  تبالـص و  تبیه و 

تفگ :  ءاثعشلا  وبا  داد .  نامرف  وا  برح  هب  ار  ءاثعشلاوبا  هیواعم  دیبلط .  زرابم  داد و  ینالوج 
هب ار  نانآ  زا  یکی  مراد ،  رـسپ  تفه  نم  یتسرفب ؟  یگدوک  گنج  هب  ارم  یهاوخ  یم  وت  دـنناد و  یم  لباقم  راوس  رازه  اب  ارم  ماـش  مدرم 

بیترتب يو  زا  سپ  دـش و  هتـشک  ناوج  دـنداهن و  دربن  نادـیم  هب  ار  شلوا  رـسپ  اثعـشلاوبا  دـسرب !  ار  وا  باـسح  اـت  متـسرف  یم  وا  گـنج 
داتسرف .  منهج  هب  زین  ار  نانآ  رادباقن  ناوج  دنداهن و  دربن  نادیم  رد  يو  نارسپ  کیاکی 

نادیم تارج  یسک  رگید  دش و  هتشک  زین  وا  اما  دمآ  نادیم  هب  دوخ  هدش و  کیرات  شرظن  رد  ایند  دید ،  نینچنیا  ار  عاضوا  هک  ءاثعـشاوبا 
زا مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  دـینادرگرب .  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رگـشل  بناج  هب  نانع  رادـباقن  ناوج  هاگنآ  درکن .  ار  نتفر 
نآ مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هکنآ  ات  تسیک ؟  رادباقن  ناوج  نیا  هک  دندیسرپ  یم  دوخ  زا  دندوب و  تریح  رد  تخـس  يو  تعاجش 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  مشاه  ینب  رمق  يو  دندید  هک  دوب  هاگنآ  تشادرب ،  يو  كرابم  تروص  زا  باقن  دیبلط و  ار  ناوج 
(644  . ) تسا

مینکفیب اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  يرواگنج  تعاجش و  هب  یهاگن 
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هب تریح  تشگنا  نمشد  هک  يا  هنوگ  هب  دیناسر  تکاله  هب  ار  روالد  مالسلا 250  هیلع  سابع  ترضح  اروشاع  زور  نت  هب  نت  گنج  رد 
تفگ :  تفرگ و  ناهد 

نیا تسوزاب  هچ  روز و  هچ  بر  ای  هک 
نیا تسوزارت  مه  ردق  اب  رگم 

 ، دوب دنلب  ارـسمرح  رد  ناکدوک  شطعلا  يادص  دـنامن و  یقاب  یـسک  دنتـشگ و  دیهـش  مشاه  ینب  باحـصا و  یگمه  هک  دـعب  هعفد  يارب 
تساوخ .  نادیم  هزاجا  بآ  ندروآ  يارب  دمآ و  شوج  هب  راوسهش  نآ  تیمح  تریغ و 

دیشر و رایسب  و  دو ،  دبع  نب  ورمع  يربیخ و  بحرم  ریظن  لکیه  يوق  يدرم  دوب ،  دعـس  رمع  رگـشل  ناعاجـش  هلمج  زا  قیدص ،  نبدرام 
رب دنلب  هزین  تشاد و  نت  هب  یمکحم  هرز  هک  یلاح  رد  برع ،  یمان  ناعاجش  زا  دنمونت  شحوم و  یتبیه  يوق و  یندب  دنلب و  یتماق  ياراد 
هک یـسک  نادب  زادنیب و  ار  تریـشمش  ناوج  يا  دز  دایرف  دمآ و  نادیم  دوب ،  راوس  لکیه  يوق  یبسا  رب  رـس و  رب  یطورخم  دوخ  تسد و 

دوش هتشک  يو  تسد  هب  رظنم  امیـس و  نیا  اب  هک  دزوس  یم  وت  یناوح  لاح  هب  شلد  ینابرهم  اب  دراد و  تفوطع  رپ  یبلق  هدمآ  وت  يوس  هب 
وا و  ینک ،  همصاخم  كرت  يریذپب و  ارم  هظعوم  تسا  رتهب  مشکب ؟  ار  یناوج  تعاجش ،  هثج و  تمظع  نیا  اب  هک  مراد  گنن  هوالع  هب  و 

درک .  هظعوم  دنچ  یتایبا  اب  ار 
نیمز رد  هک  تسیرذب  دننام  اهنآ  نکل  مدینـش ،  ارت  ياویـش  تانایب  ادخ  نمـشد  يا  دومرف :  شباوج  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلا  ابا  ترـضح 

زا اما  و  یـشخب ،  شتاجن  ـالب  ناـفوط  زا  اـت  دـیامن  میلـست  وت  هب  ار  دوخ  ساـبع  هک  تسا  رود  یلیخ  دنـشاپب ،  تخـس  نیمز  اـی  راز  هروش 
یم راختفا  تداهـش  هب  میتسه و  نید  یئادف  ام  هدیـسر و  ام  هب  توبن  نادناخ  زا  هک  تسا  یثاریم  تبـسن  نیا  يدنار ،  نخـس  نم  تقاذـح 

لاصخ یمورحم و  لیاضف  زا  درام  يا  وت  اما  و  میراد ،  لکوت  ادـخ  رب  روما  ماـمت  رد  رکاـش و  اـه  یتخـس  رب  رباـص و  بئاـصم  رد  مینک و 
نیا زا  هک  نآ  متسه و  توبن  هبیط  هرجش  زا  يا  هخاش  نم  دسر ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نم  تبسن  تسین ،  وت  رد  یمالسا 

لـضفلاابا اهدونـش  تفگ و  نیا  نیب  رد  دش .  دهاوخن  عقاو  نامز  انبا  یگدنب  دویق و  تحت  تقو  چیه  هدوب و  هللادنع  نم  دیوم  دشاب  هرجش 
بسا زا  دز و  وا  هنیس  رب  شدوخ  هزین  اب  دروآ و  رد  وا  تسد  زا  تفرگ و  ار  درام  هزین  رس  تسج و  اج  زا  درک و  ایهم  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع 

دادن شتلهم  ترضح  هک  دیبایرد  ار  درام  دز  دایرف  رمـش  تشادن  گنج  تقاط  رگید  نوچ  دندش و  توهبم  نایرگـشل  تخادنا ،  نیمز  هب 
 . درک ادج  ار  وا  رس  و 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  سفن  اب  داهج 

قرف رب  دش ،  ادج  شیاهتـسد  تشگ ،  حورجم  شندـب  تشاذـگ :  مامت  گنـس  یتسارب  نمـشد ،  اب  زیتس  رد  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
تسا رت  تمیق  يذ  وا  سفن  اب  داهج  نکل  دش . . .  هتشک  تشک و . . .  دیسر ،  وا  بآ  کشم  هب  مشچ و  هب  ریت  دندز و  ینهآ  دومع  شرس 

بآ يور  رب  ار  بآ  درک و  دای  وا  هنـشت  لافطا  ناکدوک و  ردارب و  هنـشت  بل  زا  یلو  دروآ  ناهد  کیدزن  ات  ار  بآ  فک  هنـشت  بل  اب  هک 
تخیر ! 

دندیمان  اقس  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ارچ 
نیـسح ماما  کنیا  دنک  یم  هاچ  رفح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  هک  تشون  همان  دعـس  رمع  هب  دایز  نبا  هک  ینامز 

ياه همیخ  رد  بآ  هریخذ  زین  رگید  فرط  زا  و  نک ،  عنم  بآ  زا  ار  مالسلا  هیلع 
تسیب دیبلط و  ار  البرک  رالاسپـس  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفر ،  یم  نایاپ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

دندروآ .  بآ  هعیرش  زا  ات  درک  ترضح  نآ  باکر  مزالم  هدایپ  نت  یس  راوس و 
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نب لاله  تکرح ،  نامز  دش .  ناور  هعیرش  يوس  هب  نارغ  ریش  نوچ  سپـس  دش ،  کیرات  بش  ات  درک  ربص  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
یتسیک و تفگ :  جاـجح  نب  ورمع  دـش .  هعیرـش  دراو  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  دوب و  ناور  مالـسلا  هیلع  ساـبع  يور  شیپ  زا  یلجب  عفاـن 

يا تفگ :  لـاله  داـب !  اراوگ  وت  رب  شونب ،  تفگ  رمع  مشونب .  بآ  اـت  ما  هدـمآ  وـت ،  مع  رـسپ  نت ؛  کـی  تفگ :  ینک ؟  یم  هچ  اـجنیا 
دنوش ؟  كاله  شطع  زا  ات  يراذگ  یم  هنشت  ار  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  رسپ  یلو  یهد ،  یم  بآ  ارم  ورمع 

رد ادن  دینشب ،  نخس  نیا  نوچ  لاله  مناسرب .  تیاهن  هب  ار  نآ  دیاب  مراد و  تیرومام  درک ؟  ناوت  هچ  نکل  یتفگ ،  تسار  تفگ :  ورمع 
زین ورمع  يوس  نآ  زا  و  دمآ ،  رد  هعیرش  هب  دوخ  تعامج  اب  هزرش  ریش  نوچ  هیلع  هللا  مالس  سابع  دییآ !  رد  نیـسح  باحـصا  يا  هک  داد 

یمین و  دـنتخادرپ ،  تلتاـقم  هب  یمین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا  تشگ .  هتخورفا  مزر  روـنت  داد و  گـنج  ناـمرف  دوـخ  دارفا  هـب 
هتـسخ و یهورگ  دـنداتفا و  حورطم  لوتقم و  یعمج  جاـجح ،  نب  ورمع  رگـشل  زا  گـنج  نیا  رد  دـندرک .  رپ  بآ  زا  ار  دوـخ  ياهکـشم 
تشگزاب و تمالسب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  سپ  دیسرن .  یبیسآ  ار  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یلو  دنتشگ ،  حورجم 

(645  . ) دندیمان اقس  ار  سابع  هک  تساجنیا  زا  دندش و  باریس  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ماما و  باحصا 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تداهش 

ار وا  هک  تشاد  ابیز  یتعلط  ارآ و  لد  لامج  نانچ  تسا .  اقـس  هب  بقلم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  شترا  رادمچرپ  سابع  ترـضح 
دیسر یم  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  تسشن ،  یم  هبرف  يوق و  بسا  تشپ  رب  تشاد ،  ییالاب  دنلب  دق  ترضح  نآ  دنتفگ .  یم  مشاه  ینب  هام 

ار ناشیا  هتشک  ات  داتسرف  گنج  هب  ار  ناشیا  لوا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  دوبن .  دنزرف  ار  مادک  چیه  هک  دوب  ردارب  هس  ردپ  ردام و  زا  ار  وا  . 
نادیم هزاجا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ترـضح  نآ  راتـشک  تشک و  همه  نآ  زا  دعب  دنک .  كرد  ار  ناشیا  بئاصم  رجا  دنیبب و 

وت ردارب !  يا  دومرف :  دـمآ و  رد  هیرگ  هب  زوسناج  نانخـس  نآ  ندینـش  زا  ماما  منادرگ .  وت  يادـف  ار  مناج  مهاوخ  یم  تفگ :  تساوخ و 
ریس ایند  یناگدنز  زا  هدش و  گنت  ما  هنیـس  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  دنامن .  نم  اب  یـسک  ینامن  وت  نوچ  ینم ،  ياول  بحاص 

 ، يا هدش  ترخآ  رفس  مزاع  هک  لاحلا  سپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  منک .  یهاووخنوخ  قفانم  مدرم  نیا  زا  هک  ما  هدرک  هدارا  ما و  هتشگ 
امنب .  مهارف  مناکدوک  يارب  یبآ 

درکن يرثا  نانید  یب  نآ  بلق  رد  ترضح  نآ  نخس  تفگ ،  نانآ  هب  زردنا  دنپ و  هچ  ره  داتسیا .  رکشل  لباقم  رد  هدرک  تکرح  ترضح 
همیخ رانک  رد  اه  هچب  دـناسر .  مالـسلا  هیلع  ماما  ضرع  هب  دوب  هدرک  هدـهاشم  هچره  تفاتـش و  ردارب  تمدـخ  هب  سابع  ترـضح  راچان  . 

دنتفگ :  یم  شطعلا  شطعلا ،  دنلب  يادص  اب  دندرک و  یم  هلان  هتفرگ  ار  لضفلاابا  ترضح  رود 
درک تکرح  تارف  بآ  يوس  هب  تشادرب و  یکشم  تفرگ و  تسد  رب  هزین  دش و  بسا  رب  راوس  هنابات  یب  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

دنتخادنا ترضح  فرط  هب  نامک  هلچ  هب  اهریت  دندرک و  رود  ار  ترضح  دندوب .  هدیشک  فص  هعیرش  رانک  راوید ،  لثم  رفن  رازه  راهچ  . 
دناوخ .  یم  زجر  مالسلا  هیلع  ترضح  . 

تکاله كالخ  هب  ار  نت  داتـشه  یتیاور  هب  دـنک .  رارف  ریـش  زا  هابور  هک  نیا  لـثم  دـندش  یم  قرفتم  رکـشل  درک  یم  هلمح  هک  وس  ره  زا 
دیـس یگنـشت  دشونب .  ات  تفرگرب  بآ  زا  یفک  دوب  هنـشت  هتـسخ و  نوچ  دـیناسر .  تارف  بآ  هب  ار  دوخ  دـش و  دراو  هعیرـش  هب  ات  دـنکفا 
هعیرش زا  دنکفا و  تسار  فتک  رب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کشم  تخیرب ،  فک  زا  ار  بآ  دروآ ،  دای  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلا 

دنتفرگ و ار  وا  هار  دندید  نینچ  هک  رکشل  دناهرب ،  یگنشت  تمحز  زا  ار  ناکدوک  دناسرب و  ردارب  هاگرکـشل  هب  ار  دوخ  ات  تفاتـش  نوریب 
هب قرزالا و  لفون  هاگان  دومیپ .  یم  هار  درک و  یم  هلمح  ناقفانم  نآ  رب  نابضغ  ریش  دننام  ترضح  نآ  دندرک و  هطاحا  ار  وا  فرط  ره  زا 
نآ هلاوح  یغیت  سپ  دومن .  عیجـشت  درک و  کمک  ار  وا  لیفط  نب  میکح  دـمآ و  نوریب  یلخن  تشپ  زا  هدرک  نیمک  اقرو  نب  دـیز  یتیاور 
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شود هب  ار  کشم  اروف  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  دش .  ادج  نت  زا  دیـسر و  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رب  ریـشمش  نآ  درک .  بانج 
دناوخ :  یم  ار  زجر  نیا  درک و  هلمح  نانمشد  رب  داد و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دنکفا و  پچ 

ینیمی متعطق  نا  هللا  و 
ینید نع  ادبا  یماحا  ینا 

نیقیلا قداص  ماما  نع  و 
نیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن 

تـسد تسج و  نوریب  نیمک  زا  نیعل  لیفط  نب  میکح  یتیاور  هب  لفون و  هراب  رگد  دش .  ترـضح  نآ  ضراع  فعـض  ات  درک  هلتاقم  سپ 
دناوخ :  زجر  نیا  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تخادنیب ،  دنب  زا  ار  شپچ 

رافکلا نم  یشختال  سفن  ای 
رابجلا همحرب  يرشبا  و 
راتخملا يدس  یبنلا  عم 

يراسی مهیغبب  اوعطق  دق 
رانلا  رح  بر  ای  مهلصاف 

دمآ بآ  کشم  رب  يریت  هاگان  هک  دناسرب  لوسر  لآ  ناگنـشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  دیاش  ات  تشامگ  تمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کشم  و 
داتفا .  رد  بسا  زا  دیسر و  شا  هنیس  رب  رگید  ریت  تخیرب و  نآ  بآ  و 

هب تداعـس  لاب  اب  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  نهآ  زا  يدومع  ینوعلم  بقانم ،  تیاور  هب  بایرد و  ارم  ردارب ،  يا  هک  تشادرب  داـیرف  سپس 
رانک رد  دـید  ار  دوخ  ردارب  دـیناسر ،  وا  هب  ار  دوخ  دینـش  ردارب  يادـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نوچ  درک .  زاورپ  تنج  ضاـیر 

دومرف :  تسیرگب و  سپ  تسا .  هداتفا  همقلع  رانک  رد  هدیرب  ياه  تسد  اب  حورجم  هراپ و  هراپ  نت  اب  تارف 
یتلیح  تلق  يرهظ و  رسکنا  نالا 

(646  ) تشگ هتسسگ  نم  هراچ  ریبدت و  تسکش و  نم  تشپ  نونکا 
دش  ادج  تواخس  طیحم  زا  یفک 

دمآ رس  رب  ارت  رخآ  هچ  ردارب 
دمآ رد  اپ  زا  وت  دنلب  ورس  هک 

ار تدق  لاثم  یبوط  لخن  دش  هچ 
دمآرب گرب و  خاش و  یب  هرابکی  هک 

مدرم هشیپ  متس  نیا  هشیت  زا  هچ 
دمآ رت  لاهنون  لگ و  خاش  هب 
ار امن  قح  هنییآ  هک  اغیرد 

دمآ رونا  خر  رب  نوخ  گنز  یسب 
روانش دش  نوخ  هب  رواخ  دیشروخ  هچ 

دمآ رواخ  شخر  غورف  زک  یهم 
ار مشاه  ینب  هام  هک  منادن 

دمآ رتخادب  موق  نیا  زا  رس  رب  هچ 
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تمحز دید  يرس  تمحر  راد  رس  ز 
دمآ رپ  لاب و  هب  تفلاخم  گندخ 

یتسرپ اتکی  دش ز  ادج  یتسد  ود 
دمآ رهوگ  ره  شقن  رگتروص  هک 
دش ادج  تواخس  طیحم  زا  یفک 
دیآ رتمک  یفک  زا  وا  رد  مزلق  هک 

ایرد بآ  یلد ز  ایرد  هک  اغیرد 
دمآ رگخا  زا  رپ  ینورد  اب  نورب 

یلعل کشخ  هنادکی  رد  بجع 
دمآ رت  مشچ  ود  اب  نورب  ایرد  ز 

شتآ يایرد  دوب  شطع  زوس  ز 
دمآ رثوک  همشچرس  هک  یناهد 

تیآ رصن  تیار  نآ  هک  اغیرد 
(647  ) دمآ رصرص  کی  دادیب  رسنوگن ز 

مالسلا هیلع  نینبلا  ما  لاح  نابز 

نیمراچ کلف  رد  روخ  همشچ 
نینبلا ما  لد  غاد  تخوس ز 

رازه غرم  وچ  راز  شلد  غرم 
نیزگ ناوج  راچ  فک  هداد ز 

نتراچ نآ  زا  دیحوت  هبعک 
نیکر ینکر  هیحان  ره  تفای ز 
ياپ هب  ناشیا  زا  شرع  همئاق 

نیتم اهنآ  زا  لدع  هدعاق 
رهد يوناب  يدواد  همغن 
نینهآ لد  بآ  یسب  هدرک 

رگ هحون  وا  مغ  زاس  هرهز ز 
نیع روح  نانک  هیوم 

دوب هقلح  رس  هک  لضفلاوبا  دای 
نیگن متام  هقلح  نآ  رد  دوب 

وا زوس  ناهج  دایرف  هلان و 
نیرب شرع  هب  هدنکفا  رد  هزرل 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 454 

http://www.ghaemiyeh.com


وت يارالد  يالاب  دق و  ياک 
نینزان یسب  زان  نمچ  رد 
رون هللا  وت  يارغ  هرغ 

نیبم باتک  نیتسخن  شقن 
مدق ورس  وت  يابیز  هرط 

نیچ نیچ  وا  مخ  رد  نوصم  بیغ 
دید بیسآ  هچ  تخیر  ورف  هبعک 

نیمی لامش و  ینامی ز  نکر 
تساور دناشفب  نوخ  رگا  مزمز 

نیقی لها  هلبق  نآ  مغ  زا 
زابهاش نآ  رپ  لاب و  هچ  تخیر 
نیمالا حور  رپهش  مغ  تخوس ز 

لاثم انیس  هنیس  نآ  زا  هآ 
نیک ناکیپ  يدادیب  داد ز 

تفاکش یهلا  يالجت  روط 
نیفد دش  نوخ  هب  هللا  انا  رس 

نوگن دش  نیز  قرشم  زا  تبقاع 
نیمز يور  هب  باتنامج  رهم 

دش داب  رب  همه  مرمع  نمرخ 
نیچ هشوخ  ره  همعط  لد  هویم 

هایس نابیرغ  ماش  نم و  حبص 
نیسپ زور  هچ  زورما  نم  زور 

زورفلد ارم  دوب  ناوج  راچ 
نینب نم  تحبصا و ال  مویلا  و 

مهدعب نم  هایحلا  یف  ریخ  ال 
نیعط اعیرص  یسما  مهلکف 

ناگشوگ رگج  هک  لد  يا  وشب  نوخ 
نیتولا عطقب  توملا  اولصا  دق و 

ربم یتیگ  ردام  ناوج  مان 
نیرعلا ثویلب  ینیرکذت 

ارم یناوج  تسین  رگد  هک  نوچ 
نینبلا ما  مکلی  ینوعدت و  ال 

رهد يوناب  هلان  زا  رقتفم 
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نیمغ تمایق  هب  ات  نایملاع 
یناپمک ناوید  زا 

مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  نب  سابع  نب  دمحم 

دالوا جـنپ  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاـه  ینب  رمق  هک  دـسیون  یم  ص 195  سابعلا ،  باـتک  رد  یفجنلا  مرقملا  قازرلادـبع  دیـسلا 
زا ار  وا  هتـسناد و  دـمحم  ار  وا  نادـنزرف  زا  یکی  مان  بوشآ  رهـش  نبا  یلو  رتخد ،  کـی  مساـقلا و  نسحلا و  لـضفلا و  هللادـیبع و  تشاد 

(648  . ) تسا هدروآ  رامشب  فط  يادهش 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  دیهش  دنزرف 

 : دنیوگ دنا .  هدیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  ناخروم  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  نادنزرف  هلمج  زا  هللادـبع  دـمحم و 
هدرک یمن  ادج  دوخ  زا  ار  رسپ  نآ  هک  يدح  هب  هتـشاد ،  دمحم  هب  یمات  هقالع  شیوخ  نادنزرف  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

زا هدـید ،  رون  يا  دومرف :  دومن و  لصاح  وا  يارب  گنج  نذا  تسب و  شرمک  هب  ریـشمش  ناردارب ،  تداهـش  زا  سپ  لاح  نیع  رد  تسا ، 
 ، شیوخ يومع  تسد  دمحم  دـش .  مهاوخ  قحلم  وت  هب  درذـگ  یمن  یتعاس  هک  وش  راپـسهر  نانج  دابآ  مرخ  يوس  هب  ناهج  دابآ  تنحم 
 ، دوش یمن  هدید  لتاقم  بتک  رد  وا  گنج  تفاتـش .  نادـیم  هب  درک و  عادو  همع  اب  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح 

راکهبت و يرصنع  زین  يو  لتاق  دنا .  هدروآ  البرک  يادهـش  رامـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  نب  دمحم  نارگید ،  بوشآ و  رهـش  نبا  یلو 
هلاس هدزناپ  ای  هدراهچ  رسپ  نیا  تداهش  دراذگ .  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  شردپ  لد  هب  ار  وا  غاد  هک  تسا  مراد  ینب  هفیاط  زا  لدگنس 

(649  . ) درازایب تخس  ار  شردپ  ، 
مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرگ 

نب سابع  ترـضح  لتقم  هب  طوبرم  شخب  رد  مراهچ ،  دـلج  زا  لوا  مسق  هحفص 130 ،  هعیشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  همالع  موحرم 
دننک :  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع 

وا تداهش  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ،  هدرک  نیگنـس  ار  وا  اهمخز  نوچ  تشادن ،  تکرح  ییاناوت  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
(650  . ) درک یتخس  هیرگ 

رظن يو  عوطقم  ياهتسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تداهش  زا  سپ 
 . تشگ هتـسسگ  هراچ  ریبدـت و  هتـشر  هتـسکش و  نم  تشپ  نونکا  دومرف :  تسیرگ و  تخـس  درک ،  هراظن  ار  هراپ  هراپ  نت  نآ  هدـنکفا و 

سابع نب  دـمحم  یکی  دـندمآ :  نوریب  همیخ  زا  هام ،  ود  لثم  ناوج ،  ود  هاگان  هارـصان !  هلقا  هللا و  ای  کـب  هاـثوغا  و  دروآرب :  داـیرف  سپ 
 : دومرف ترـضح  نآ  کیدـی .  نیب  نحن  یلوم  ای  کیبل  دـنتفگ :  یم  دوب و  مالـسلا  هیلع  سابع  نب  مساـق  وا  ردارب  يرگید  مالـسلا و  هیلع 
اب دندیـسوب و  ار  ومع  ياپ  تسد و  ردارب  ود  سپ  هامع ،  ای  هللاو  ال  دـندرک :  ضرع  ردارب  ود  نآ  دـنک  یم  تیافک  ار  امـش  ردـپ  تداـهش 

داتـسرف منهج  هب  ار  نت  تسیب  دصتـشه و  يرگید  نیعالم و  نآ  زا  نت  هاجنپ  تسیود و  یکی  دنداهن .  نادـیم  هب  يور  هدرک  عادو  اه  همع 
(652 ( ) 651  . ) دندیسر تداهش  هب  ود  ره  سپس 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  تداهش 

یم زجر  دوب و  ملـسم  نب  هللادـبع  دـش  نوریب  تزرابم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یک  لوا  هدومرف :  بلاطوبا  نب  دـمحم 
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دومرف :  یم  دناوخ و 
یبا وه  املسم و  یقلا  مویلا 
یبنلا نید  یلع  اوداب  هیتف  و 

بذکلاب اوفرع  موقب  اوسیل 
بسنلا مارک  رایخ و  نکل 

بسنلا  لها  تاداسلا  مشاه  نم 
هیلع هللا  همحر  درک ،  دیهش  ار  وا  حیبص  نب  ورمع  سپ  داتسرف ،  كرد  هب  هلمح  هس  رد  ار  رفن  تشه  دون و  درک و  رازراک  سپ 

ورمع هک  دـنا  هدرک  تیاور  يربط  دـیفم و  خیـش  و  هدوب ،  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  رتخد  هیقر  شردام  هتفگ :  جرفلاوبا 
تخودب وا  یناشیپ  رب  ار  وا  فک  دمآ و  ریت  نآ  درک  دوخ  یناشیپ  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  تخادنا و  هللادـبع  بناج  هب  يریت  حـیبص  نب 

درک .  دیهش  ار  وا  دز و  شکرابم  بلق  رب  هزین  رگید  ینوعلم  سپ  دهد  تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوتن  هللادبع  ، 
بانج دندروآ ،  هلمح  رگـشل  هب  یگلمج  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  لآ  ملـسم  نب  هللادبع  تداهـش  زا  دعب  هک  دنا  هتفگ  نیخروم  زا  یـضعب  و 

یتمومع ینب  ای  توملا  یلع  اربص  دومرف :  دز و  هحیص  ار  ناشیا  دید  نینچ  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
يدزا مهرم  وبا  وا  لتاق  و  هیلع ،  هللا  ناوضر  دش .  هتشک  داتفا و  نیمز  نب  ملسم  نب  دمحم  ناشیا  نیب  زا  هک  دندوب  هتشگنرب  نادیم  زا  زونه 

(653  . ) دوب ینهج  سایا  نب  طیقل  و 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  تداهش 

دناوخ :  زجر  نیا  دش و  نوریب  تزرابم  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم 
ناودعلا نم  هللا  یلا  وکشا 
نایمع يدرلا  موق  لاعف 

نآرقلا ملاعم  اولدب  دق 
نایبتلا لیزنتلا و  مکحم  و 

نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظا  و 
زا صفح  تنب  اصوخ  شردام  هک  هتفگ  جرفلاوبا  درک .  دیهـش  ار  وا  یمیمت  لشهن  نب  رماع  سپ  دـنکفا ،  كاله  كاـخ  هب  ار  رفن  هد  سپ 

 . تسا لئاو  نب  رکب 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  هللادبع  هب  نوع  تداهش 

دناوخ :  زجر  درک و  لادج  زاغآ  دش و  نوریب  تزرابم  هب  نوع  تسا :  بقانم  رد 
رفعج نبا  اناف  ینورکنت  نا 

رهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش 
رضخا حانجب  اهیف  ریطی 

رشحملا  یف  افرش  اذهب  یفک 
دیدرگ .  دیهش  هنطق  نب  هللادبع  تسد  هب  رمالا  رخآ  درک ،  هدایپ  تایح  بکرم  زا  ناگدایپ  زا  نت  هدجیه  راوس و  نت  هس  درک و  لاتق  سپ 
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همطاف تنب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  رتخد  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  هلیقع  يربک  بنیز  ترضح  شردام  هتفگ :  جرفلاوبا 
 . دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  نمحرلادبع  تداهش 

دناوخ :  زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  لیقع  نب  نمحرلادبع 
یناکم اوفرعاف  لیقع  یبا 
یناوخا مشاه  مشاه و  نم 

نارقالا هداس  قدص  لوهک 
ناینبلا خماش  نیسح  اذه 

نابشلا  عم  بیشلا  دیس  و 
دیسر .  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  ینهج  دلاخ  نب  نامثع  تسد  هب  هاگنآ  دنکفا ،  كاله  كاخ  هب  ار  رکشل  ناسرف  زا  نت  هدفه  سپ 

 ، وا ندب  ندرک  هنهرب  رد  لیقع و  نب  نمحرلادبع  نوخ  رد  دـندوب  هدرک  تکرـش  هک  ار  يرفن  ود  نابایب  رد  راتخم  تفرگ  هک  هتفگ  يربط 
دینازوس .  شتآ  هب  ار  ناشسحن  ندب  هاگنآ  ار ،  ناشیا  دز  ندرگ  سپ 

مالسلا  هیلع  لیقع  نب  رفعج  تداهش 
دناوخ :  زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  رفعج 

یبلاطلا یحطبالا  مالغلا  انا 
بلاغ نم  مشاه  یف  رشعم  نم 

بئاوذلا هداس  اقح  نحن  و 
بیاطالا  بیطا  نیسح  اذه 

دیسر .  لتق  هب  ینادمه  طوس  نب  رشب  تسد  هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  راوس  هدزناپ  یلوق  هب  رفن و  ود  سپ 
دندیناسر .  لتق  هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  دلاخ و  نب  نامثع  هک  مالسلا ،  هیلع  لیقع  نب  ربکالا  هللادبع  رگید  و 

درک .  دیهش  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرم  وبا  ار  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم  و 
(654  . ) درک دیهش  ریت  مخز  هب  ینهج  رسای  نب  طیقل  ار  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  و 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح 

راوخ ریش  كدوک 

هبترم کی  ربکا  یلع  تداهـش  زا  سپ  فنخم  یبا  لقن  هب  دوب  نیـسح  ماـما  مرح  رد  تشادـن  هاـم  شـش  زا  شیب  هک  يراوخ  ریـش  كدوک 
ار دوخ  شطع  تدش  زا  هدروخن و  بآ  تسا  زور  هس  راوخ  ریش  لفط  دنتفگ  هدش  هچ  ار  امش  دومرف  دمآ  ماما  دش  دنلب  مایخ  نانز  يادص 
ار یسک  كدوک  نیا  زا  ریغ  یناد  یم  وت  اراگدرورپ  درک  ضرع  درک  دنلب  تسدرـس  تفرگ و  ار  دوخ  راوخ  ریـش  ماما ،  تخادنا  نیمز  هب 

تساوخ .  یبآ  وا  يارب  رکشل و  فرط  درب  هاگنآ  دیچیپ  یم  دوخرب  شطع  تدش  زا  راوخ  ریش  نیا  مرادن و 
نذالا  یلا  نذالا  نم  لفطلا  حبذف  هیلع  هللا  هنعل  موشیم  یقش  نم  بعش  ثالث  هل  مومسم  مهس  مهاتا  ذا  مهبطاخی  وه  امنیبف 
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رتکزان لگ  زا  يولگ  رب  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  ای  ناعمـس  نب  دیقع  دولآ  رهز  هبعـش  هس  ریت  هک  دوب  هدـشن  مامت  ادهـشلادیس  نخـس  زونه 
ار وا  نوخ  رغـصا و  یلع  يولگ  ریز  درب  تسد  دش  يراج  نوخ  دطلغ و  یم  دوخ  هب  یهام  نوچ  شدنزرف  دـید  ردـپ  تسـشن  رغـصا  یلع 

هنیس هب  ار  هراوخ  ریش  دندرکن .  محر  تربمغیپ  هیرذ  رب  موق  نیا  شاب  دهاش  ایادخ  درک  ضرع  دیشاپ و  نامسآ  هب  دیلام و  هماج  هب  تفرگ 
(655  . ) دورسب يراعشا  درک و  نفد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  درب و  مایخ  بقع  دوب و  يراج  نوخ  هک  یلاح  رد  دنابسچ 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  زج  نادرم  زا  رگید  دـنام  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  دـنا  هتـشون  يربط  یناهفـصا و  جرفلاوبا  يدوعـسم و 
يولگ هب  تشذگ و  ماما  شوگ  زا  يریت  هسوب  لاح  رد  دـسوبب  تفرگ  ار  وا  دـنک  عادو  عیـضر  هللادـبع  اب  دـمآ  تشادـن  ار  یـسک  مالـسلا 

دنلب تسد  رس  درب  نادیم  هب  دچیپ  یم  دوخ  هب  یگنشت  زا  دید  ار  كدوک  نیا  ماما  هک  دنا  هتشون  مه  یـضعب  تسـشن و  رغـصا  یلع  كزان 
دوب هدشن  مامت  شنخس  زونه  دینک  فرط  رب  ار  وا  گرم  رطخ  بآ  تبرش  کی  اب  تسا  بآ  جاتحم  نم  راوخ  ریش  نیا  موق  يا  تفگ  درک 

مه ار  وا  رـس  دروآ و  نوریب  ار  وا  مرـش  یب  نمـشد  یلو  درک  نفد  ماـیخ  تشپ  ار  وا  ماـما  تشغآ و  نوـخ  هب  ار  وا  دـمآ و  نمـشد  ریت  هک 
نیملاظلا .  موقلا  یلع  هللا  هنعل  الا  دندرب  ماش  هب  ارسا  زج  دندیرب و 

يدر مهس  هاتا  عیضرلاب  و 
هقفس نم  سوقلاک  هوبا  ثیضح 

لقف امدلا  هبسح  بضخ  دق 
هقفش  یبستکا  دق  امس  ردب 

دوب هتسپ  نوچ  شبل  نداد  ناج  تقو 
دوب هتسب  شیاپ  تسد و  مریمب  نم 

ناک اذا  موقلا  ءالوهل  لیو  دومرف  هچناـنچ  دوب  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  لد  رب  درد  نیرتگرزب  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  تداـهش 
چیه يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  كدوک  نیا  تبیـصم  تمظع  مهمـصخ و  یفطـصملا  كدج 

ار وا  نوخ  مالـسلا و  هیلع  رغـصا  یلع  رگم  درکن  نفد  ار  ادهـش  زا  کیچیه  عیـضر و  لفط  نیا  يارب  رگم  دـناوخن  زامن  اروشاع  زور  سک 
(656  . ) درک ار  مدرم  نیا  تیاکش  ادخ  هب  دش و  ناشیرپ  وا  تداهش  رد  رایسب  دسرب و  نیمز  هب  تشاذگ  یمن 

راوخریش لفط  تداهش  رد 

دز :  دایرف  درک و  گنج  گنهآ  دوخ  دید ،  هتشک  ار  دوخ  ناتسود  ناناوج و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ 
یف هللا  دنع  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغا ؟  هللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟  هللا  فاخی  دحوم  نم  له  هللا ؟  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له 

(657 ( ؟  انتناعا
دایرف ایآ  دنک ،  تناعا  ار  ام  دسرتب و  ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپ  ادخ  ایآ  دنک ،  رود  دنارب و  ربمغیپ  مرح  زا  ار  نمـشد  هک  تسه  یـسک  ایآ 

دنک ؟  يرای  ار  ام  باوث  يارب  هک  تسه  یسر 
ات هد  نم  هب  ار  ریغص  دنزرف  نآ  تفگ :  مالسلا  هیلع  بنیز  اب  دمآ و  همیخ  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  دش و  دنلب  هویـش  هب  نانز  يادص  سپ 
وا دمآ و  لفط  يولگ  رد  هک  دنکفیب  يریت  هیلع  هللا  هنعل  يدـسا  لهاک  نب  هلمرح  دـسوبب .  تساوخ  تفرگب و  ار  وا  سپ  منک .  عادو  ار  وا 

تسا :  هتفگ  بوخ  رعاش  درک .  حبذ  ار 
هلفط لیبقتل  يوها  فطعنم  و 

ارحنم  مهسلا  هلبق  هنم  لبقف 
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راد و هاگن  ار  وا  تفگ :  داد و  بنیز  هب  ار  لفط  نآ  سپ  دز .  هسوب  وا  هاگولگ  رب  يو  زا  شیپ  ریت  اما  دش ،  مخ  دوخ  لفط  ندیـسوب  يارب 
لهـس دمآ  نم  رب  هچنآ  دنیب ،  یم  ادخ  مشچ  تفگ :  دیـشاپ و  نامـسآ  فرط  هب  دش  رپ  نوخ  اب  نوچ  تفرگ و  يولگ  ریز  تسد  ود  دوخ 

لفط دندروآ ،  ار  وا  دنزرف  نیسح  نب  هللادبع  تسشن و  رداچ  ولج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هتفگ  لفط  نیا  لتقم  رد  دیفم  خیـش  دشاب . 
درک .  حبذ  ار  وا  دنکفا  يریت  دسا  ینب  زا  يدرم  دیناشن ،  نماد  رب  ار  وا  دوب ، 

زا ام  دسا ،  ینب  يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هک  تفگ  يدسا  ریـشب  نب  هبقع  تفگ :  فنخم  یبا 
هیلع نیـسح  نآ  زا  یکرـسپ  دومرف :  تسا ؟  ینوخ  هچ  نآ  رفعجابا ،  اـی  هللا  کـمحر  تسیچ  نم  هاـنگ  متفگ :  میراد .  بلط  ینوخ  اـشم 
درک رپ  وا  نوخ  زا  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ  درک .  حبذ  ار  وا  دنکفا و  ریت  امـش  زا  یکی  هک  دوب  شنماد  رد  دندروآ و  وا  دزن  مالـسلا 

ناراک متس  نیا  زا  نک و  ام  بیصن  نآ  زا  رتهب  سپ  يا ،  هتسب  ام  رب  نامسآ  زا  ار  ترصن  رگا  راگدرورپ ،  يا  تفگ :  تخیر و  نیمز  رب  و 
ریگب .  ار  ام  ماقتنا 

فحصم دنا ،  قفتم  يو  نتشک  رب  هک  دید  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  هک  درک  تیاکح  یبلک  دمحم  نب  ماشه  زا  هرکذت  رد  طبـسو 
نوخ ببـس  هچ  هب  مدرم  يا  هللا ،  لوسر  دمحم  مدج  ادـخ و  باتک  نیا  امـش  نم و  نایم  دز :  دایرف  داهن و  رـس  رب  دوشگب و  تفرگرب و  ار 

دیراد ؟  یم  لالح  ارم 
رگا مدرم ،  يا  دومرف :  تفرگب و  ار  وا  تسد  دیرگ .  یم  یگنشت  زا  هک  دینـش  یلفط  يادص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا :  هدش  هتفگ  زین  و 

تسیرگب مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک و  حبذ  ار  لفط  نآ  دنکفا و  يریت  اهنآ  زا  يدرم  سپ  دینک .  محرت  لفط  نیا  رب  دینک  یمن  محر  نم  رب 
دیسر نامسآ  زا  ییادن  سپ  دنتـشک .  ار  ام  هاگنآ  دننک ،  يرای  ات  دندناوخ  ار  ام  هک  یمدرم  نیا  ام و  نایم  نک  مکح  ایادخ  تفگ :  یم  و 

تسا .  نیعم  يا  هیاد  تشهب  رد  ار  يو  هک  نک  اهر  ار  وا  نیسح ،  يا  : 
تسیرگ و یم  تشگ و  ناور  شبل  ود  زا  نوخ  تفرگ و  ياج  ترضح  نآ  بل  رد  هک  دنکفا  يریت  میمت  نب  نیصح  دیوگ :  نآ  زا  دعب  و 

لفط نآ  دیوگ :  امن  نبا  و  دننک .  یم  نم  ناشیوخ  نادنزرف و  ناردارب و  نم و  اب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکش  وت  يوس  ایادخ ،  تفگ :  یم 
دنزرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  حوتفلا  باـتک  زا  لووسلا  بلاـطم  رد  هحلط  نب  دـمحم  و  داـهنب .  تیب  لـها  ناگتـشک  اـب  ار 

هب تشازگب و  زاـمن  يو  رب  دـنکب و  ار  نیمز  ریـشمش  اـب  درک و  هتـشغآ  نوـخ  هب  ار  وا  سپ  تشکب .  ار  وا  دـمآ و  يریت  تـشاد ،  يریغص 
درپس .  كاخ 

هللادبع شمان  هک  راوخ  ریـش  يرـسپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  دوبن  وا  اب  یـسک  دنامب و  اهنت  نوچ  هک  تسا  هدمآ  جاجتحا  رد 
مالسلا هیلع  ماما  سپ  درک .  حبذ  ار  وا  تسشن و  وا  هنیـس  رب  وا  دمایب و  يریت  ناهگان  دنک ،  عادو  ات  تفرگب  تسد  يور  ار  رـسپ  نآ  دوب ، 

(658  . ) تساخرب درک و  نفد  تشغایب و  نوخ  هب  ار  وا  دنک و  يربق  ریشمش  فالغ  اب  دمآ و  ریز  هب  بسا  زا 

مالسلا هیلع  بابر  ترضح  لاح  نابز 

وت یتشگ  ادج  هچ  زا  مربز  ردام  ناج 
وت یتفر  اجک  هب  یمارگ  باب  هرمه 

وت یتسخ  ارچ  رجه  زا  نم  حورجم  لد 
وت یتسب  اون  بل ز  نم  لبلب  يا  هچ  زا 

وت بغبغ  مکم  ریس  نم  بل و  یئاشگ  وت 
وت بل  رب  منز  هسوب  نم  یئوگ و  نخس  وت 
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يا هدمآ  ياجک  هب  کنیا  یتفر و  اجک  هب 
يا هدمآ  ارچ  شوماخ  یتفر و  ناغف  اب 
ارم نازوس  هنیس  نیا  نزم  ون  زا  شتآ 

ارم ناتسپ  وت  شارخب  روآ  هجنپ 
تمهد یم  ناج  هریش  ارم  تسین  رگا  ریش 
تمهد یم  ناور  بآ  ناگژم  کشرس  ز 

ییاشگب نخس  هب  بل  وت  هک  دوب  مسوه 
ییاشگب نم  لد  زا  نم  هدقع  نامز  ره 

یئاشگب نمچ  هب  ملکت  هب  بل  هچنغ 
یئاشگب نهد  یئامن و  تسهار  تسین 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  تداهش 

زا تشاد و  شوگ  رد  رد  زا  هراوشوگ  ود  هک  دـش  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـنج  هدرپارـس  زا  یلفط  هک  دـنا  هتفگ  لـتاقم  باـبرا 
زا وا  ياه  هراوشوگ  هک  دوب  بارطـضا  میب و  رد  كانلوه  هعقاو  نآ  زا  نادـنچ  تسیرگن و  یم  تسار  پچ و  بناـج  هب  تریح  تشحو و 

و دومن .  دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دنتفگ  یم  تیبث  نبا  نیعل ،  یناه  ار  وا  هک  یلد  نیگنس  لاح  نیا  رد  دوب .  نازرل  نت  رـس و  شزرل 
تشادن .  ندرک  تکرح  نتفگ و  نخس  يارای  درک و  یم  رظن  وا  هب  هناشوهدم  وناب  رهش  لفط  نآ  تداهش  تقو  رد  هک  دنا  هتفگ 

درک تافو  شدنزرف  تدالو  مایا  رد  هردخم  نآ  هچ  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هدلاو  ریغ  ونابرهـش  نیا  هک  دنامن  یفخم  نکل 
(659 . )

دیهش يولوچوک 

 ، اهولوچوک نتشک  تسا .  تیناسنا  اب  ینمشد  ندراذگ ،  اهنآ  شود  رب  ار  گنج  نیگنس  راب  دنراد ،  کمک  هب  زاین  دنناوتان و  اهولوچوک 
هکلب تشاد ،  دهاوخن  رفیک  دوش ،  بکترم  یهانگ  رگا  ولوچوک  تسیناور .  یبهذـم  چـیه  رد  یـشک  ناوتان  تسا .  تیانج  نیرت  گرزب 
تسا .  هانگ  نیرت  گرزب  تایانج و  نیرت  تشز  نتشک ،  ار  هانگ  یب  يولوچوک  تسا .  رایسب  هلصاف  هیبنت  رفیک و  نایم  دوش .  یم  هیبنت 
نوناق رد  تسا .  راه  گس  زا  رت  سجن  و  يربک ،  رام  زا  رت  یمـس  و  گنلپ ،  زا  رت  هدنرد  تسین و  رـشب  دـشکب  ار  ییولوچوک  هک  يرـشب 
نیناوق همه  نایدـیزی  یلو  دوب !  دـهاوخ  هنوگچ  دروخ  ياه  ناسنا  راکـش  سپ  تسا .  عونمم  دروخ  نارادـناج  راکـش  تاـناویح ،  راـکش 
هزیکاپ روح و  زا  رت  كاپ  هک  ییولوچوک  دندرکن !  غیرد  ینیسح  ياهولوچوک  راتـشک  زا  دنداهن و  اپ  ریز  ار  تیرـشب  فطاوع  تیناسنا و 
تـسد دیلپ  يدیزی  داد و  رارق  رپس  ار  شتـسد  تشادـن ،  تسد  رد  رپس  تشادـن ،  حالـس  لمح  رب  تردـق  هک  ییولوچوک  دوب .  رون  زا  رت 

درک !  عطق  ار  كدوک 
 . وا ردپ  مه  دوب و  هللادبع  يومع  مه  نیـسح  ماما  سپ  هتفای .  شرورپ  ومع  ناماد  رد  و  هدیدن ،  ار  ردـپ  هک  یمیتی  دوب ،  مه  میتی  ولوچوک 

تفرگ ياج  نابرهم  يومع  شوغآ  رد  دش و  هدییاز  میتی  هللادبع  و  دندرک .  دیهش  ار  یبتجم  ماما  شردپ  هک  دوب  ردام  مکـش  رد  ولوچوک 
رفـس تداهـش  يوک  هب  ومع  اب  هک  دوب  هتـشذگن  شرمع  زا  راهب  هد  زا  شیب  دوب  هدـش  هداز  گرزب  دوب و  گرزب  دـنچ  ره  دـش ،  گرزب  و 
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تفرگ .  ندیود  تداهش  يوس  هب  دوخ  ياپ  اب  و  درک ، 
دوبر يو  زا  ار  بات  ومع ،  قارف  دشن .  هدیشک  شرس  رب  رهم  رپ  تسد  و  دیدن ،  ار  ومع  ولوچوک  هک  تشذگ  دنچ  یتعاس  تداهش  زور  زا 

دنک .  تسیز  دناوت  یمن  حور  نودب  رکیپ  رکیپ ،  هللادبع  دوب و  حور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ ؟  تسراین .  ییابیکش  و 
هرکیپ اب  نیـسح  هک  دیـسر  ومع  هب  یتقو  ولوچوک  دوب .  هتـشگن  زاب  رگید  دوب و  هتفر  نادیم  هب  ومع  نوچ  دـیود ،  نادـیم  يوس  هب  هللادـبع 

نوچمه نینهآ ،  هدارا  یلو  تشادـن  تکرح  رب  تردـق  رگید  دوب ،  هداد  تسد  زا  ار  شا  ییاناوت  ورین و  دوب و  هداـتفا  نیمز  رب  هراـپ  هراـپ 
دوب .  اجرباپ  هوک 

رادـهگن ار  هللادـبع  مرهاوخ ،  تفگ :  دز و  ادـص  ار  بنیز  دـیدب ،  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیود ،  یم  ومع  يوس  هب  هللادـبع  هک  یتقو 
دنادرگ .  زاب  تساوخ  تفرگب و  ار  هللادبع  دیودب و  مالسلا  هیلع  بنیز  دیایب .  راذگن 

هللادبع دراذگاو .  دوخ  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  بنیز  دش .  مهاوخن  ادج  میومع  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  تخادرپ و  تمواقم  هب  هللادـبع 
تفگ هللادبع  هدرک ،  مالسلا  هیلع  نیسح  گنهآ  يریشمش  اب  یملاظ  هک  دیدب  ناهگان  داتـسیاب .  ومع  رانک  رد  و  دیناسر ،  ومع  هب  ار  دوخ 

: 
ار ریـشمش  درکن و  غیرد  تیناـسنا ،  زا  رود  محر  یب  نآ  داد  رارق  رپـس  ومع  يارب  ار  شکچوک  تسد  و  یـشکب ؟  ار  میومع  یهاوـخ  یم 
هب دز و  ادـص  ار  ردام  و  داتفارد ،  هیرگ  هب  ولوچوک  دـیدرگ !  نازیوآ  یتسوپ  هب  درک و  همین  ود  ار  هللادـبع  کچوک  تسد  و  دروآ ،  دورف 

دیبلط .  يرای 
باسح ادخ  هار  رد  نک و  ربص  تفگ :  تخادرپ و  شزاون  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ولوچوک  یناوتان ،  لامک  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
شیادخ اب  دش و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  تسد  سپ  درک .  دهاوخ  قحلم  تیاسراپ  ناردپ  هب  ار  وت  ادخ  نک . 

تخادرپ :  نخس  هب 
راچد متـس  ملظ و  ياه  تموکح  هب  و  نادرگ ،  ناشمورحم  نیمز  ياه  هرهب  زا  و  نک ،  غیرد  مدرم  نیا  زا  ار  تنامـسآ  ناراب  ایادـخ !  راـب 

دنتخادرپ . . .  نامراتشک  هب  دنتخات و  ام  رب  یلو  دننک ،  نام  يرای  هک  دندرک  نامتوعد  مدرم  نیا  زاس .  ناش 
زا دوب ،  هدروخ  دـنگوس  همع  يارب  هک  هنوگ  نامه  ولوچوک  دـندرک !  قحلم  شراوگرزب  ناردـپ  هب  و  دـندیرب ،  رـس  ار  ولوچوک  نایدـیزی 
ره دیـسرب .  یلاع  یماقم  هب  درک و  ربص  دروآ ،  بات  تفریذپب ،  ار  ومع  دنپ  تفر .  نادیواج  تشهب  يوس  هب  ومع  اب  دیدرگن و  ادج  ومع 

دش .  دیهش  هللادبع  یلو  تسین ،  ولوچوک  رب  تداهش  دنچ 
رتولوچوک 

 ، لیقع هداون  دمحم ،  شمان  تفای .  تداهش  یلو  دماین ،  تداهـش  نادیم  هب  وا  دوب ،  رتولوچوک  ولوچوک ،  زا  هک  رگید  يولوچوک  دیهش 
هتشک مالسلا  هیلع  نیسح  زا  شیپ  ولوچوک ،  هتفر .  یم  رامش  هب  یمان  ناسانش  برع  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرزب  يومع  لیقع ، 

تداهش رتولوچوک  دیدن .  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  يومع  تداهش  ولوچوک  دش .  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دعب  رتولوچوک  دش ، 
هلاس تفه  رتولوچوک  دوب .  هلاس  هد  ولوچوک  لابند .  زا  رتولوچوک  تفر و  شیپ  زا  ولوچوک  دیدب .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شا  هدازومع 

دوب .  رت  کچوک  لاس  هس  هللادبع  زا  دمحم  دوب . 
دنچ ره  دنربب !  تسه  هچنآ  دننک و  ریـسا  ار  مرح  ناوناب  ات  دنتخات ،  اه  همیخ  يوس  هب  نایدـیزی  و  تفای ،  تداهـش  نیـسح  ماما  هک  نامه 

هک دـمحم  دـنتخاتن .  اه  همیخ  يوس  هب  اـهنآ  ندرب  يارب  نایدـیزی  تسین و  یندرب  لدـع  ناـمیا و  يراوگرزب  تفارـش و  اوقت ،  تلیـضف و 
دوب و جاو  جاه و  دـش ،  نوریب  يا  همیخ  زا  دروخ ،  یم  ناکت  نانچمه  دوب و  نازیوآ  شوگ  زا  شیاـه  هراوشوگ  تشاد و  نت  رب  ینهاریپ 

تسیرگن .  یم  وس  نآ  وس و  نیدب  توهبم  تام و 
 ! دوبن فاصنا  یلو  دوب ،  زات  تخات و  دوب .  تراغ  دوب .  شتآ  دندوب .  هدـش  لفاغ  نالاس  درخ  زا  نالاسگرزب  دوب .  دوخ  رکف  هب  سک  ره 
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نایم زا  دندش ،  کیدزن  ودب  راوس  هد  دوب ،  هداتـسیا  هتفرگ  تسد  هب  ار  يا  همیخ  ياه  بوچ  زا  یبوچ  دـمحم  دوبن !  تیناسنا  دوبن !  محر 
درک همین  ود  ار  كدوک  ریشمش  اب  دیدرگ و  مخ  بسا  زا  دیسرب .  كدوک  هب  ات  دش  رت  کیدزن  دش ،  رت  کیدزن  ودب  یمرـضح  یناه  اهنآ 

! 
ناکدوک نایدـیزی  تشادـن .  زیرگ  تردـق  درکن ،  یعافد  تشادـن ،  تسد  رب  یحالـس  دـماین ،  نادـیم  هب  تشادـن ،  یهانگ  هک  یکدوک 

(660  . ) تسا رشب  دوخ  رشب ،  زا  رتریرش  هک  دنداد  ناشن  دنتشک و  ار  عافد  یب  ناوتان و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  تداهش  متشه :  شخب 

اروشاع زور  لوا :  لصف 

اروشاع زور 

شدیشر ردارب  هب  ار  یتنطلس  مچرپ  رهاظم و  نب  بیبح  هب  ار  رسیم  داد و  ریهز  هب  ار  دوخ  رکشل  هنمیم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور 
قدـنخ ار  همیخ  تشپ  اذـل  میگنجب ،  فرط  ود  زا  میناوت  یمن  تسا  مک  نامرکـشل  نوچ  اـم  دوـمرف :  داد و  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح 

دندرک .  نشور  قدنخ  رد  شتآ  هدومن و  عمج  مزیه  دندنک و  قدنخ  دشاب .  ناسآ  ام  يارب  گنج  ات  مینکب 
اصع گنس و  هزین و  ریـشمش و  اب  ات  دندوب  هدروآ  البرک  هب  هاوخان  هاوخ  ار  همه  هک  نآ  رگم  دوب  هدنامن  سک  چیه  نآ  یلاوح  هفوک و  رد 

دندوب .  هتسب  وا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  ار  بآ  هک  دوب  زور  هس  دننک و  مامت  ار  شباحصا  ماما و  راک  هریغ  و 
مکاح ناراوس  رب  ار  سیق  نب  هورع  و  نشوجلا ،  يذ  نب  رمش  هب  ار  هرسیم  داد و  جاجحلا  نب  ورمع  هب  ار  دوخ  رکشل  هنمیم  نیعل  دعـس  رمع 
مامتا يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنداتسیاب .  نت  ود  داتفه و  لباقم  رد  رافک  رکشل  نیا  مامت  سپ  ناگدایپ .  رب  ار  یعبر  نب  ثبش  درک و 

ماش و هفوک و  رکشل  مامت  داد .  مهاوخن  امـش  هب  تراقح  تلذ و  تسد  قح .  گرم  موق ،  يا  دومرف :  داتـسیا و  فص  ود  نایم  رد  تجح 
لیجعت نم  نتشک  رد  دومرف :  دمآ و  نانآ  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتـشاذگ .  ورف  اه  سوک  اه و  لبط  دندش و  شوماخ  هرـصب 

دینکن . 
دیتشونن نم  هب  امش  ایآ  دومرف :  درک و  ادص  ار  رفن  هاجنپ  ات  ثعـشا  نب  سیق  ای  ریخلا ،  نب  جاجح  ای  یعبر ،  نب  ثبـش  ای  داد  رد  ادن  سپس 

دیتشون هک  ار  هچنآ  ما .  هدـمآ  امـش  فرط  هب  امـش  ياه  توعد  بسح  رب  نم  ناوارف ؟  اه  هویم  تسا و  زبس  رـس  ام  تاغاب  هک  يدایز  همان 
(661  . ) میامن تعجارم  دوخ  دج  هضور  فرط  هب  مدرگ و  زاب  ات  دیراذگب  دیا  هدش  نامیشپ  رگا 

 : تسا هدومن  یفرعم  ار  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبطخ  کنیا  و 

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبطخ 

مهللا اولاق :  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  نا  نوفرعت  له  یلاعت ،  هللا  مکدشنا  لاقف :  هتوص  یلعاب  يدانف  هفیـس  یلع  ائکوتم  . . . 
مکدشنا لاق  معن .  مهللا  اولاق :  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  یما  نا  نوملعت  له  یلاعت ،  هللا  مکدشنا  مالـسلا :  هیلع  لاق  معن . 

تنب هجیدـخ  یتدـج  نا  نوملعت  لـه  هللا ،  مکدـشنا  لاـق  معن .  مهللا  اولاـق :  مالـسلا ؟  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  یبا  نا  نوملعت  لـه  هللا ، 
 . معن مهللا  اولاق :  یبا ؟  مع  هزمح  ادهشلا  دیـس  نا  نوملعت  له  هللا ،  مکدشنا  لاق  معن .  مهللا  اولاق :  امالـسا ؟  همالا  هذه  ءاسن  لوا  دلیوخ 
له هللا ،  مکدـشنا  لاق  معن .  مهللا  اولاق :  هدـلقتم ؟  اـنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  اذـه  نا  نوملعت  لـه  هللا ،  مکدـشنا  لاـق 

مهلوا ناک  ایلع  نا  نوملعت  له  هللا ،  مکدـشنا  لاق  معن .  مهللا  اولاق :  اهـسب ؟  انا ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  همامع  هذـه  نا  نوملعت 
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نع ذـئاذلا  یبا  یمد و  نولحتـست  مبف  لاق :  معن .  مهللا  اولاق :  هنموم ؟  نموم و  لـک  یلو  وه  اـملح و  مهمظعا  اـملع و  مه  رثکا  امالـسا و 
نحن هلک و  کلذ  انملع  دق  اولاق :  همایقلا ؟  موی  يدج  دی  یف  دمحلا  اول  ءاملا و  نع  رداصلا  ریعبلا  داذی  امل  الاجر  هنع  دوذی  ادـغ  ضوحلا 

(662  ) هتیحل فرطب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ذخاف  اشطع .  توملا  قوذت  یتح  کیکرات  ریغ 
هب ار  امش  ندومرف  دنلب  يادص  اب  سپ  تسا .  هدومن  دخ  ریشمش  رب  هیکت  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مالسا  هکلم  هشوگ  رگج  نادیهـش  رالاس 
 . یلب دندرک :  ضرع  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  هک  نیا  رب  ارم  دیسانش  یم  ایآ  دییوگب ،  تسار  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ 

یلب دندرک :  ضرع  تسا ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  نم  ردام  هک  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ ،  هب  ار  امـش  مهد  یم  مسق  دومرف : 
 : دندرک ضرع  تسا ؟  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  ردپ  هک  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :  میـسانش .  یم 

ربمایپ هب  هدنروآ  مالسا  لوا  تسا ،  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ما  هدج  هک  دیناد  یم  ادخ ،  هب  ار  امـش  مهد  یم  مسق  دومرف :  میـسانش .  یم  یلب 
ادهـشلا دیـس  هزمح  دیناد  یم  ایآ  ار ،  امـش  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  یلب .  ندندرک  ضرع  مالـسا ؟  يارب  وا  يراکادـف  نانز و  زا 

هک دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  رفعج  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امـش  مهد  یم  مسق  دومرف  یلب .  دندرک :  ضرع  تسا ؟  نم  ردپ  يومع 
ریـشمش نیا  هک  نیا  دیناد  یم  ایآ  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس  دومرف  یلب .  دـندرک :  ضرع  تسا ؟  نم  يومع  تسا  هداد  لاب  ود  ودـب  ادـخ 

ادخ لوسر  همامع  نیا  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :  یلب .  دـندرک :  ضرع  مراد ؟  تسد  رد  ار  نآ  نم  تسا و  هللا  لوسر 
مالسلا هیلع  یلع  هک  نیا  دیناد  یم  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :  یلب .  دندرک :  ضرع  ما ؟  هتسب  مرس  رب  ار  نآ  نم  تسا و 

شا هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هک  نانچ  دوب ؟  نامز  دـمآ  رـس  ملع  رظن  زا  دوب و  ربمایپ  داماد  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  ناـمدرم  لوا 
دیرامـش لـالح  ارچ  سپ  دومرف :  یلب .  دـنتفگ :  دوب ؟  نموم  درم  نز و  ره  يـالوم  یلو و  اـهباب و  یلع  ملعلا و  هنیدـم  اـنا  تسا :  هدومرف 

زا یهورگ  نآ  زا  دزاـس  یم  رود  تماـیق و  زور  رد  ار  ناـقفانم  هورگ  رقوک  ضوـح  زا  تسا  هدـننک  رود  مردـپ  هک  نآ  لاـح  ارم و  نوـخ 
 . دوب دهاوخ  نم  دج  تسد  رد  دمح  مچرپ  تمایق  زور  رد  بآ  زا  هدـننک  عوجر  هدـش و  باریـس  رتش  دوش  یم  هدـنار  هک  نانچ  ار  نادرم 

هنشت .  بل  اب  ار  گرم  یشچب  هک  نیا  ات  میتسین  رادرب  تسد  وت  زا  ام  میا و  هتسناد  ار  اهنیا  همه  تقیقح  هب  دندرک :  ضرع 
هک یماگنه  دوهی  هفیاط  رب  ادـخ  بضغ  دـیدش  تخـس و  دومرف :  تفرگ و  ار  دوخ  كراـبم  شیر  هیلع  هللا  تاولـص  مولظم  ماـما  نآ  سپ 
دـش تخـس  تسادخ و  رـسپ  حیـسم  دنتفگ  هک  یماگنه  اراصن  هفیاط  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  تخـس و  و  تسادخ .  رـسپ  ریزع  دـنتفگ 

دیهـش ار  دوخ  ربمغیپ  هک  یهورگرب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  و  ادخ .  زا  ریغ  هب  دندیتسرپ  شتآ  هک  یماگنه  سوجم  هفیاط  رب  ادـخ  بضغ 
(663  . ) دننک یم  دوخ  ربمغیپ  دنزرف  نتشک  هدارا  هک  هورگ  نیا  رب  ادخ  بضغ  دش  تخس  و  دندرک . 

نیا رگا  درک .  تجح  مامتا  هبطخ  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  دینیبب  نیدتم ،  رویغ و  ياه  ناسنا  يا  دیوگ :  فلوم 
میتشک .  یمن  ار  وا  الا  درکن و  یفرعم  ار  شدوخ  نیسح  دنتفگ  یم  مدرم  تمایق  زور  دیاش  دومرف  یمن  نایب  ار  هبطخ 

اهنت وا  هک  یتاظحل  نیرخآ  اروشاع  زور  رد  هچ  رگا  درک .  ینابرق  ینامسآ  باتک  ظفح  يارب  ادخ و  ياضر  يارب  ار  نارای  دوخ و  نیـسح 
يدوگ نایم  رد  هداتفا  وا  هچ  رگا  دهد .  یم  راوخ  ریش  لفط  دهد ،  یم  ار  ناناوج  دهد ،  یم  رس  قح  ندنام  رادیاپ  قح و  يارب  یلو  هدنام 

هاگمارآ کی  وا  هک  دننکن  لایخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نافلاخم  دوش .  یم  نفد  زور  هس  زا  دعب  مه  شندب  درادن  يروای  رای و  هاگلتق و 
 . تسا نیسح  هاگمارآ  شترضح  نادنمتارا  مامت  بلق  ینعی  دراد  هاگمارآ  اه  نویلیم  رصع  نیا  رد  ماما  هک  دننادب  دراد .  البرک  رد 

اروشاع زور  رد  اهودنه  نتفر  شتآ  رد 

هناخ لهچ  ای  یس  هب  بیرق  دنتسه و  ینس  هناخ  دص  راهچ  هب  بیرق  دنتسرپ و  تب  نیچ  لها  رثکا  دیامرف :  یم  هداهشلا  رارسا  رد  يدنب  رد 
یم شتآ  ار  اهنآ  متفه  زور  دننک و  یم  عمج  مزیه  یعیسو  نادیم  رد  متفه  زور  ات  مرحم  لوا  زا  هعیـش  تیعمج  نیا  دنتـسه و  یماما  هعیش 
یم عمج  نانموم  دـنز و  یم  جوم  شتآ  يایرد  دـننام  اروشاـع  زور  دزوس و  یم  يرگنهآ  هروک  دـننام  اـه  مزیه  نآ  مهد  زور  اـت  دـننز و 
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هک نآ  ات  دننز  یم  هنیـس  رـس و  هب  دننک و  یم  هحون  دننز و  یم  هقلح  هنهرب  ياپ  تسا و  عقاو  نادیم  نآ  هب  بیرق  هک  يدجـسم  رد  دـنوش 
وناز ات  یـضعب  دنور و  یم  ورف  شتآ  نایم  رمک  ات  یـضعب  دنور .  یم  شتآ  نایم  لاح  نآ  هب  دـهد و  یم  يور  یبیجع  تلاح  ناشیا  يارب 
یم رفح  یگرزب  رودـم  لادوگ  تسا ،  دـنه  داـبآ  ردـیح  عباوت  زا  هک  نکد  رد  هک  تسا  هدومن  لـقن  زین  و  دـنور .  یم  هار  شتآ  ناـیم  رد 

دنزادنا و یم  لادوگ  نایم  دننک و  یم  عطق  هشیر  زا  تسا  هدنزوس  تیاغ  هب  نآ  شتآ  هک  يدـنهرمت  گرزب  رایـسب  ناتخرد  سپ  دـننک . 
دنز .  یم  جوم  هلعش و  شتآ  يایرد  دننام  لادوگ  نآ  هک  نآ  ات  دننازوس  یم  اروشاع  بش  ات  متفه  بش  زا  ار  اهنآ 

نآ کیدزن  هک  یهاچ  بآ  زا  دـنوش .  یم  نوریب  دوخ  ياه  لزنم  زا  لـفط  ناوج و  ریپ و  زا  رهـش  نآ  لـها  دوشب  اروشاـع  بش  همین  نوچ 
نانز و هحیـص  هنهرب و  اپ  نایرع و  سپ  دندنب .  یم  رمک  هب  تروع  رتس  تهج  هب  یگنل  دـنوش و  یم  هنهرب  دـننک و  یم  لسغ  تسا  ناکم 
رد هک  یتلاح  رد  دنوش  یم  هناور  شتآ  نادیم  بناج  هب  و  دنشک ،  یم  اهنآ  ولج  ار  اه  ملع  دنیآ و  یم  نایوگ  نیسح  هاش  ناناوخ و  هحون 

تـسد رد  هک  يدـنلب  هزین  اب  ناشیا  گرزب  لوا  سپ  دورب .  نآ  رتسکاخ  ات  دـننز و  یم  داب  ار  شتآ  دـنا و  هداتـسیا  یعمج  يدوگ  فارطا 
یم هار  نیمز  يور  شتآ  نایم  رد  همه  دـننک و  یم  تعباتم  ار  وا  نانز  هنیـس  نایوگ و  نیـسح  هاش  نارگید  ددرگ و  یم  شتآ  لخاد  دراد 

(664  . ) دنور

افش كاخ 

نیسح دراد  ادخ  رون  زا  رون  رپ  هناخ 
نیسح دراد  ابع  لآ  نت  جنپ  ره  هولج 

تساطخ نتفگ  انشآ  یب  ار  قشع  يانشآ 
نیسح دراد  انشآ  نارازه  مه  یبیرغ  رد 

تسوا يور  قشع  بوذجم  يرگنب  ار  یسک  ره 
نیسح دراد  ابرهک  يو  هب  دبات  رگا  لد 

ار رامیب  ره  حور  مامت  دشخب  افش  ات 
نیسح دراد  افش  كاخ  البرک  راید  رد 

تسا مزمز  شتارف  بآ  هبعک و  شهاگ  همیخ 
نیسح دراد  انم  هوک  زا  رترب  یهاگتق 

نیرخآ عادو  رد  هنیکس  تاکسا  رهب 
نیسح دراد  افص  یعس و  مرح  التق و  نیب 

ناسح
زان هدرپارس  عمش  يا  هک  تفگ  یم  شبنیز 

زاین مشچ  رب  وت  زان  مدق  نم  مشک  یم 
زاجح هب  یناسرب  ار  ام  وت  هک  مدیما  دوب 

زارد دیما  دش و  هتوک  وت  رمع  هتشر 
نیسح قح  رد  وت  ییوگ  یم  هچ  متفگ  ار  لقع 

یتساناد ادخ  مناریح  تام و  دوخ  نم  تفگ 
دنلب گناب  اب  تفگ  وگ  رب  وت  متفگ  ار  قشع 
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یتساورپ مسک  زا  ین  میهللا  نیسح  نم 
یناهفصا ریغص 

هدیدن یغاد  ایوگ 

هتخیر نیمز  هب  تخرد  گرب  نوچ  شمشچ  ربارب  رد  شنادنواشیوخ  دندش ،  هتشک  شنارای  مامت  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدامآ يریـسا  يارب  ار  نانآ  هدومن و  یحور  تیوقت  تمـصع  نادـناخ  زا  دـنداد  ناـج  شروضح  رد  شریلد  نادـنزرف  دیـشر و  ناردارب  ، 
هدیدن یغاد  هدیشکن ،  یتبیصم  ادبا  ییوگ  تخات ،  یم  نمشد  هاپس  رب  نارغ  ریـش  دننام  تشاذگ و  گنج  نادیم  هب  مدق  هاگ  نآ  دومرف ، 

دنز :  یم  دایرف  دنلب  يادص  اب  دوش ،  یمن  تفای  ترضح  نآ  رد  یگنشت  ، 
راعلا بوکر  نم  یلوا  توملا 

رانلا  لوخد  نم  یلوا  راعلا  و 
دومرف :  یم  دش و  یم  رو  هلمح  هرسیم  رب  هاگنآ  تسا .  شتآ  رد  ندش  لخاد  زا  رتهب  راع  و  تسا ،  رتهب  گنن  اب  یگدنز  زا  گرم 

یلع نب  نیسحلا  انا 
ینثنا نا ال  تیلا 

یبا تالایع  یمحا 
یبنلا  نید  یلع  یضما 

رگج شزوس  یگنشت و  هدیدن ،  یغاد  هدیشکن ،  یتبیصم  تسین ،  اهنت  هکی و  ترـضح  نآ  ییوگ  هک  دزادرپ  یم  گنج  هب  نانچ  هاگ  نآ 
(665  . ) درادن هار  ترضح  نآ  رد 

دایرف دس  نب  رمع  هکنیا  ات  دیناسر  لتق  هب  ناحورجم  يانثتسا  هب  ار  نمشد  هاپس  زا  رفن  هاجنپ  دصهن و  رازه و  مالسلا  هیلع  ماما  دنا :  هتـشون 
رب يوس  همه  زا  سپ ،  تسا !  برع  هدنشک  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیا  دینک ؟  یم  هزرابم  یسک  هچ  اب  دیناد  یم  امـشرب !  ياو  دروآ :  رب 

(666  . ) دندش رو  هلمح  ترضح  نآ  هب  ریت  اب  رفن  رازه  راهچ  هزین و  اب  رفن  داتشه  ودص و  نامرف  نیا  رودص  زا  سپ  دیزاتب ،  وا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تاجانم 

وت زا  رعصا  وت  زا  ربکا  یهلا 
وت زا  رسکی  مناگ  هتشعآ  نوخ  هب 

تشک مدیاب  رگید  راب  دص  رگا 
وت زا  رجنخ  وت  زا  رس  وت  زا  نیسح 

تساضاقت قفو  رب  وچ  وت  ياضق 
تساوخ دوخ  هچنآ  يداد  بوخ  تشز و  هب 

رمش زا  رجنخ  نم  زا  رجنح  یهلا 
تسار جک و  وت  زا  درب  دوخ  بیصن 

متسلا يابهص  مرگرس  ناسچ 
متسم هک  سب  منادن  اپ  زا  رس  هک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 466 

http://www.ghaemiyeh.com


تراثن رهب  زا  هک  مناد  نیمه 
متسد تسا و  هدنام  يرتشگنا  تسد  هب 

دیآ رواد  يا  ماوت  زک  ییالب 
دیآ رت  شوخ  ناج  تهکن  زا  ارم 

میآ رس  یب  نم  افو  نادیم  هب 
دنیآ رس  اب  رگ  ناقشاع  تیوس  هب 

اج زا  هدرب  مقوش  ياپ  اشامت 
یلجت قرغ  ما  هتشگ  اپا  رس 

متشذگ یفن و ال  تتابثا ز  رد 
الا يانثتسا  نیع  دوخ  مدش 

شیدنا جک  مصخ  نم  لتق  يارب 
شیپ سپ و  زا  نیک  رکشل  هدیشک 

تسد یکی  نم  زا  درب  یم  رس  یکی 
شیوخ زا  هتفر  یلجت  قوذ  زا  نم 

متشون ترهم  طخ  رس  ات  لد  هب 
متشه تسد  زا  دوبن  دوب و  همه 
مداد وت  هار  رد  هچنآ  دوب  وت  ز 

متشکن یمخت  نتشیوخ  زا  نم  هک 
مدنار هک  يدهع  نآ  وت  اب  یهلا 

مدناسر لزنم  رس  هب  هللادمحب 
دوب ما  هنیجنگ  رد  هک  يرد  نآ  ره 

مدناشف تهار  رس  رب  کیاکی 
هنیدم يوس  ورب  نم  زا  ابص 
هنیرق هب  یک  مردام  اب  وگب 

تنیسح نیلاب  هب  مدکی  ایب 
(667  ) هنیکس موثلک و  هب  هد  یلست 

نادیهش رالاس  هزرابم 

سپ مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دندوب  هدنامیقاب  هک  یناسک  رب  لامـش  نیمی و  زا  دندرک  هلمح  هلاجر  هک  هدومرف :  هللا  همحر  دیفم  خـیش 
رفن .  راهچ  ای  رفن  هس  زج  ترضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  دندیناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا 

نآ رد  یسک  هک  يا  هماج  نم  يارب  دیروایب  دومرف  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  هک  دنا  هدومرف  نارگیدو  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس 
نوریب نم  نت  زا  یـسک  ار  هماج  نآ  دـننک  نوریب  ار  میاه  هماج  موش و  هتـشک  نوچ  ات  مشوپب  میاـه  هماـج  ریز  رد  ار  نآ  هک  دـنکن  تبغر 

لها هماج  نیا  دومرف  دیشوپن ،  ار  نآ  داتفا  یم  گنت  شکرابم  ندب  رب  دوب و  کچوک  نوچ  دندرک ،  رـضاح  شیارب  يا  هماج  سپ  دنکن . 
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دندروآ هنهک  هماج  هللا  همحر  دیس  تیاور  هب  و  دیـشوپ .  رد  هاگنآ  دندروآ  رتعیـسو  هماج  سپ  دیروایب ،  رتداشگ  نیا  زا  هماج  تسا  تلذ 
هنهک نآ  دش  دیهش  نوچ  هنم  هودرج  املف  دیشوپ  دوخ  ياه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  دتفیب و  تمیق  زا  ات  درک  هراپ  ار  نآ  عضوم  دنچ  ترـضح 

دندروآ .  نوریب  شفیرش  نت  زا  زین  ار  هماج 
شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 

شنت شنم ز  دب  صخ  دنکن  نورب  ات  هک 
روتس مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 
موق و نآ  رب  درک  ور  شنامالغ ،  زا  ینعی  شلها  زا  رفن  هس  رگم  يدحا  ترـضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  نوچ  هک  هدومرف  هللا  همحر  دیفم  خـیش 
هک تحارج  ترثک  زا  دنام و  اهنت  ترضح  نآ  دندش و  دیهش  رفن  هس  نآ  ات  دندرک  یم  وا  تیامح  رفن  هس  نآ  و  دیدرگ ،  هعفادم  لوغشم 

رمش دومن  یم  قرفتم  لامش  نیمی و  هب  ار  ناشیا  هدیشک و  موق  نآ  رب  ریشمش  لاح  نیا  اب  دوب و  هدش  نیگنـس  دوب  هدیـسر  شندب  رـس و  رب 
نارادنامک دنـشک و  فص  ناگدایپ  تشپ  رد  هک  درک  رما  دیبلط و  ار  ناراوس  دیدب  نیا  نوچ  دوب  يدب  رـش و  ره  هیام  ریمخ  هک  نوعلم )  )

ترـضح نآ  ماگنه  نیا  دیدرگ .  نایامن  شکرابم  ندب  رب  تشپراخ  راخ  دننام  اهریت  سپ  دننک ،  نارابریت  ار  ترـضح  نآ  هک  درک  رما  ار 
دعس رمع  دمآ و  همیخ  رد  رب  دید  نینچ  هک  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  شرهاوخ  دندومن ،  فقوت  شلباقم  رد  زین  رکشل  داتـسیا و  زاب  گنج  زا 

دومرف :  درک و  ادن  ار 
هیلا ؟  رظنت  تنا  هللادبع و  وبا  لتقیا  رمع  ای  کحی !  و 

هردـخم نآ  زا  ار  دوـخ  تروـص  دـیدرگ و  يراـج  شـسحن  شیر  تروـص و  هب  شکـشا  يربـط  تیاور  هب  و  دادـن .  شباوـج  دعـس  رمع 
تسین ؟  یناملسم  امش  نایم  رد  ایآ  امش  رب  ياو  دومرف  درک و  رکشل  هب  ور  مالسلا  هیلع  بنیز  بانج  سپ  دینادرگرب ، 

دادن باوج  ار  وا  يدحا 
راخ لـثم  تفرب و  وا  زا  رازراـک  توق  دـش و  تسـس  شمادـنا  تحارج  مخز و  ترثک  زا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هر )   ) سوواـط نب  دـیس 

توق اب  دمآ و  رد  ترـضح  رانک  زا  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  نیعل )   ) ینزملا بهو  نب  حلاص  تقو  نیا  دوب ،  هدـش  ریت  زا  رپ  شندـب  تشپ 
دومرف :  لاح  نیا  رد  دمآ و  نیمز  رب  تسار  فرط  زا  شکرابم  يور  داتفا و  رد  بسا  زا  هکنانچ  دز  شکرابم  يولهپ  رب  هزین  مامت 

هللا لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب 

داتسیا تساخرب و  سپ 

هاخا او  هک  تشادرب  دایرف  دیود و  نوریب  همیخ  رد  زا  دیدب  نیا  نوچ  دوب  ردارب  تمس  هب  شهجوت  مامت  هک  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح 
هدـنکارپ اهنابایب  يور  رب  دیـشاپ و  یم  مه  زا  اههوک  شاک  داتفا و  یم  نیمز  رب  دـش و  یم  بارخ  نامـسآ  شاک  يا  هاتیب  لها  او  هادیـسا  و 

دش .  یم 
نیسح راک  ارچ  دیدرب ؟  یم  هچ  راظتنا  دیا و  هداتـسیا  هچ  يارب  داد  رد  ادن  ار  دوخ  رکـشل  نوعلم )   ) نشوجلا يذ  نب  مش  هک  تفگ  يوار 
بویا وبا  دز  شکرابم  ناهد  رب  يریت  نیعل )   ) میمت نب  نیصح  دندرک ،  هلمح  وس  ره  زا  ترـضح  نآ  رب  یگمه  سپ  دینک ؟  یمن  مامت  ار 
شود رب  رگید  یملاـظ  درک و  شعطق  دز و  شپچ  فـک  رب  نیعل )   ) کیرـش نـب  هـعرز  دز و  شفیرـش  موـقلح  رب  يریت  نوـعلم )   ) يوـنغ

یم رب  دایز  تقـشم  هب  یهاگ  هک  دوب  هدـش  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  فعـض  نانچ  داـتفا و  رد  يورب  ترـضح  نآ  هک  دز  یمخز  شکراـبم 
رد درب  ورف  هدروآ و  نوریب  سپ  درب ،  ورف  شکرابم  يولگ  رب  هزین  نوعلم  نانـس  هکنیا  ات  داـتفا  یم  يور  رب  دروآ و  یمن  تقاـط  تساـخ ، 
داتفا .  رد  مولظم  نآ  هک  دنکفا  ترضح  نآ  فیرش  رحن  رب  يریت  تفرگب و  نامک  هاگآ  درکن ،  افتکا  مه  نیا  رب  شا و  هنیس  ياهناوختسا 
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اب ار  شسدقم  نوخ  و  ( ، 668  ) دش عقاو  نیمز  رب  ترضح  نآ  سپ  دیسر  شکابم  هنیـس  رب  ریت  نآ  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  رد 
زا دوب  وا  تسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  تفگ  نوعلم )   ) دعـس رمع  سپ  هبترم  دـنچ  دوـخ  رـس  رب  تخیر  یم  تفرگ و  یم  دوـخ  ياـهفک 

درک و تقبـس  ترـضح  نآ  لتق  يوس  هب  دینـشب  نیا  نوچ  نیعل  دـیزی  نب  یلوخ  نک  تحار  ار  واو  ور  نیـسح  يوس  هب  وش و  هداـیپ  بسا 
يو اب  نوعلم  رمـش  تسناوتن  تفرگ و  ار  وا  یـشزرل  هدعر و  دنک  ادـج  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـسهک  تساوخ  دـش و  هدایپ  نوچ  دـیود 

درک .  ادج  ار  مولظم  نآ  سدقم  رس  رفاک  نوعلم  نآ  دوخ  سپ  يزرل ؟  یم  ارچ  دنادرگ  هراپ  هراپ  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ 
دز و شفیرـش  موقلح  رب  ار  شریـشمش  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  دش و  هدایپ  هللا  هنعل  سنا  نب  نانـس  هک  هدومرف  هللا  همحر  سواط  نب  دـیس 

رـس سپ  يرتـهب  رداـم  ردـپ و  تهج  زا  مدرم  همه  زا  يربـمغیپ و  رـسپ  وت  هک  مناد  یم  منک و  یم  ادـج  ار  وت  رـس  نم  هک  هللا  تفگ و  یم 
دیرب .  ار  شسدقم 

ار وا  درک و  یم  هلمح  وا  رب  نانس  دمآ  یم  وا  کیدزن  هک  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تداهـش  ماگنه  هک  تسا  يربط  تیاور  رد 
نیا رد  سپ  درپس .  یلوخ  هب  درک و  ادج  نت  زا  ار  رس  وا  دوخ  هک  نآ  ات  دربب  ار  بانج  نآ  رس  رگید  سک  ادابم  هکنآ  يارب  دومن  یم  رود 

نیع و سکچیه  هک  دش  رات  هریت و  اوه  نانچ  تفرگ و  ندیزو  خرس  يداب  دش و  ادیپ  اوه  رد  دوب  کیرات  هایـس و  هک  یتخـس  رابغ  ماگنه 
دیدرگ عفترم  تملظ  دش و  نشور  اوه  یتعاس  زا  سپ  هکنیا  ات  دندوب  باقع  دص  رتم  باذع و  رظتنم  نامدرم  دـید ،  یمن  يرگید  زا  يرثا 

. 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  نآ  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هر )   ) یمق هیولوق  نبا 

؟  تسیچ يارب  دایرف  هلان و  همه  نیا  درم  يا  نک  سبدـنتفگ  دـنز  یم  هرعن  هحیـص و  هک  دنتـسیرگن  ار  یـصخش  نایرکـشل  تشگ  دـیهش 
یم نامسآ  يوس  هب  رظن  یهاگ  هداتسیا  منیب  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  دایرف  منزن و  هحیص  هنوگچ  تفگ 
نم دیامن و  كاله  ار  نیمز  لها  مامت  دنک و  نیرفن  دناوخب و  ار  ادخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دیامرف  یم  هراظن  ار  امش  هاگبرح  ینامز  دنک و 

رگید یهورگ  و  دیوگ ،  یم  هناهیفس  نخس  هناوید و  تسا  يدرم  نیا  هک  دنتفگ  مه  اب  رکشل  زا  یـضعب  موش .  كاله  ناشیا  نایم  رد  مه 
رسپ يدونشخ  تهج  هب  میدرک و  نتشیوخ  رب  گرزب  یمتـس  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ  دندش و  هبتنم  مالک  نیا  زا  دنیوگ  ار  اهنآ  نوباوت  هک 

 . دـش عقاو  هچنآ  ناشیا  رما  زا  دـش  عقاو  ودـندرک  جورخ  دایز  نبا  رب  دـندرک و  هبوتاـجنامه  میتشک و  ار  تشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  هیمس 
مینادن لیئربج  زج  ار  وا  ام  دومرف  دوب ؟  سک  هچ  هدننز  هحیص  نآ  موش  تیادف  تفگ :  يوار 

مکی تصـش و  لاس  مرحم  مهد  هبنـش  زور  رد  تفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هک  هدومرف  داشرا  رد  هللا  همحر  دیفم  خـیش 
نـس تفر و  حرـش  هب  هک  يوحنهب  دوب  ایالب  رب  رباـص  ناـشطع و  مولظم و  تشگ و  دیهـش  هکیلاـح  رد  زور  نآ  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  يرجه 

دوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  اب  ار  نآ  زا  لاس  تفه  هک  دوب  لاس  تشه  هاجنپ و  تقو  نآ  رد  بانج  نآ  فیرش 
ماما زا  دعب  شتماما  تدم  لاس و  تفه  لهچ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  شردپ  اب  لاس  تفه  یس و 

 . دوب هدش  نوریب  شضراع  زا  باضخ  دش  هتـشک  هک  یتقو  رد  گنر و  انح و  اب  دومرف  یم  باضخ  و  دوب ،  لاس  هدزای  مالـسلا  هیلع  نسح 
هک تسیورم  مالـسلا  هیلع  قادـص  ترـضح  زا  هکنانچ  هدـش  دراو  نآ  بوجو  رد  هکلب  ترـضح  نآ  تراـیز  تلیـضف  رد  رایـسب  تاـیاور 

ترایز هدومرف  زین  دراد و  مالسلا  هیلع  نیسح  تماما  هب  رارقا  داقتعا و  هک  ره  رب  تسا  بجاو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز  دندومرف 
ترایز هک  ره  هک  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  هلوبقم .  هرمع  دص  روربم و  جح  دص  اب  تسا  لداعم  مالسلا  هیلع  نیـسح 

 . تسا رایـسب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  باب  رد  رابخا  تسا و  مزـال  وا  يارب  تشهب  وا  تداهـش  زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنک 
(669)

رد ار  نینزان  ندـب  نآ  دـش  هتـشک  مردـپ  نوچ  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  ترـضح  زا  ( 670  ) حابـصم رد  یمعفک  موحرم 
دومرف :  یم  مردپ  مدینش  لاح  نآ  رد  داد ،  يور  میارب  یشوهیب  امغا و  تلاح  متفرگ و  شوغآ 
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ینورکذاف بذع  ام  متبرش  نا  ام  یتعیش 
ینوبدناف دیهش  وا  بیرغب  متعمس  وا 

ینولتق مرج  ریغ  نم  يذلا  طبسلا  انا  و 
ینوقحس ادمع  لتقلا  دعب  لیخلا  درجب  و 

ینورظنت اعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل 
ینومحری نا  اوباف  یلفطل  یقستسا  فیک 

نیعملا ءاملا  ضوع  یغب  هوقس  و 
نوجحلا ناکرا  ده  باصم  هزرل و  ای 

نیلقثلا لوسر  بلق  اوحرج  دق  مهلی  و 
(671  ) نیح لک  یف  یتعیش  متعطتسا  ام  مهونعلاف 

دییرگب نم  رب  دیدینش ،  ار  يدیهش  تداهش  ای  یبیرغ  تبرغ  ناتساد  هاگره  دینک و  دای  ارم  دیدیـشون ،  اراوگ  بآ  هاگره  نم !  ناوریپ  يا 
. 

دندرک .  درخ  ار  مندب  ادمع  بسا  نتخات  اب  سپس  دنتشک و  هانگ  یب  ارم  متسه ،  ادخ  لوسر  هریبن  نم 
يراددوخ نم  هب  محرت  زا  نانآ  مدـیبلط و  بآ  مریغـص  لفط  يارب  هنوگچ  هک  دـیدید  یم  دـیدوب و  اروشاـع  زور  رد  امـش  همه  شاـک  يا 

دندرک . 
دندیناشچ .  مکچوک  كدوک  هب  ار  متس  ریت  اراوگ  بآ  ياج  هب 

دروآ رد  هزرل  هب  ار  هکم )  رد   ) نوجح دنلب  هوک  ياه  هیاپ  هک  یکاندرد  گرزب و  تبیصم  نیا  زا  ياو 
تنعل ار  ناـنآ  دـیراد  ناوت  رد  هچ  ره  هشیمه و  نم !  نایعیـش  يا  سپ  دـندرک !  راد  هحیرج  ار  سنا  نج و  لوسر  بلق  هک  نا  نآ  رب  ياو 

دینک

نامسآ باتفآ 

وا نایرع  رکیپ  زا  غیرد  يا 
وا ناطلغ  نوخ  كاخ و  رد  رکیپ 

باتفآ نوچمه  هزین  يور  هب  رس 
باجح رد  دش  وا  يور  زا  باتفآ 

نانس ریت و  وا  درک  یباتفآ 
نامسآ باتفآ  عاعش  نوچ 

رگ هولج  شلتق  ردنا  يرشحم 
رس يالاب  هزین  شباتفآ 

بانج نآ  تسا  باتفآ  میوگب  رگ 
باتفآ مسج  هراپ  دص  دوب  یک 
رمق یک  نابات ،  هام  میوگب  ای 

رتشیب مجنا  دراد  اه  مخز 
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هاگن کی  زا  یلو  هم ،  رهم و  تسین 
هام رهم و  رب  نامز  ره  دشخبرون 

نیرین ءایض  نینیع و  رون 
(672  ) نیسحلا هللادبع  یبا  مولظم ،  دیهش 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  نیسح  ماما  شرافس 

یم شیاپارس  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دینابسچ  هنیس  هب  ارم  شتداهـش  زور  رد  مردپ  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
درک میلعت  نم  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مردام  ار  نآ  هک  نک  ظفح  منک  یم  میلعت  هک  ار  اعد  نیا  مدنزرف !  يا  دومرف :  نم  هب  دیشوج و 

وت هب  راوشد  میظع و  يرما  گرزب و  یمغ  مهم و  رایـسب  تجاح  هک  یماگنه  دنا .  هدرک  لقن  لیئربج  زا  ادخ  لوسر  ادخ و  لوسر  زا  وا  و 
میظعلا ،  نآرقلا  هط و  قحب  میکحلا و  نآرقلا  سی و  قحب  وگب :  دنک  ور 

ریبکلا خیشلا  محار  ای  نیمومغملا ،  نع  اجرفم  ای  نیبورکملا ،  نع  اسقنم  ای  ریمـضلا ،  یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاسلا ،  جئاوح  یلع  ردقی  نمای 
(673  ) اذک اذک و  یب  لعفاو  دمحم  لا  دمحم و  یلع  لص  ریسفتلا  یلا  جاتحیال  نمای  ریغصلا ،  لفطلا  قزار  ای  ، 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان 

ار وا  داد و  وا  هب  يا  همان  تساوخ .  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  دوخ  رت  گرزب  رتخد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
رد هک  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  زا  دیامن .  میلـست  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردارب  هب  ار  نآ  هک  درک  رومام 
 . دوب هتشون  همان  نآ  رد  دنا  هتشاد  جایتحا  تمایق  زور  ایند و  يانف  ات  مدرم  هک  ار  هچنآ  مسق  ادخ  هب  دومرف :  دوب ؟  هتـشون  زیچ  هچ  همان  نآ 

(674)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  مود :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو 

مالسلا ینم  نکیلع  موثلک !  ما  ای  بنیز !  ای  همطاف !  ای  هنیکس !  ای  دومرف :  دمآ و  مایخ  يوس  هب  عادو  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد 
! 

يا ؟  هداد  گرم  هب  نت  ایآ  ردپ !  يا  دروآرب :  دایرف  هنیکس 
يروای ؟  هن  دراد و  يا  هدننک  کمک  هن  هک  یسک  دشابن  نینچ  هنوگچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

نادرگ !  زاب  نامدج  مرح  هب  ار  ام  ردپ !  يا  تفگ :  هنیکس 
دیباوخ یم  دندرک  یم  اهرار  اطق  غرم  رگا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

دومن و موثلک  ما  هب  يور  دومرف و  تکاس  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  اما  دـنتخادرپ ،  نویـش  يراز و  هب  ماـما  نانخـس  ندینـش  اـب  مرح  ياـهمناخ 
ار هنیکس  ترـضح  نآ  و  دمآ ،  ماما  يوس  هب  نانک  دایرف  هنیکـس  هاگنآ  گیـشاب  راد  دوخ  هک  منک  یم  تیـصو  ار  وت  رهاوخ !  يا  تفگ : 

تفگ :  درک و  كاپ  ار  وا  کشا  دنیابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  تشاد ،  یم  تسود  رایسب 
یملعاف هنیکس  ای  يدعب  لوطیس 
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یناهد مامحلا  اذا  ءاکبلا  کنم 
هرسح کعمدب  یبلق  یقرحت  ال 

ینامثج یف  حورلا  ینم  ماد  ام 
يذلاب یلوا  تناف  تلتق  اذاف 

(675  ) ناوسنلا هریخ  ای  یننیتات 
لفط تداهش  تیفیک  حرش  زا  رسپ  ( 11/633 قحلا :  قاقحا  و  ص 346 ) هدوملا :  عبانی   ) يزودنق لقن  قباطم  فلنخم  وبا  هب  بوسنم  لتقم 

دیوگ :  یم  هام  شش 
مالسلا  ینم  نکیلع  یتیب  لها  ای  بنیز  ای  هکتاع و  ای  و  هیقر ،  ای  و  هنیکس ،  ای  و  موثلک ،  ما  ای  يدان :  مث 

ظفاحادخ متفر ،  زین  نم  نم !  تیب  لها  يا  بنیز !  يا  هکتاع !  يا  هیقر !  يا  هنیکس !  يا  موثلک !  ما  يا  دروآرب :  دایرف  هاگنآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يدنمتریغ 

هتفر شکرابم  ندب  زا  نوخ  ردق  نآ  هداتفا  نیمز  رب  دراد  رکیپ  رب  ریت  هزین و  ریـشمش و  مخز  اهدص  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
یگنـشت و دنک .  یم  ربارب  نیدنچ  ار  اه  مخز  شزوس  دـبات و  یم  شا  هراپ  هراپ  نت  رب  ناتـسبرع  مرگ  باتفآ  درادـن .  تکرح  ییاناوت  هک 

يادص هاگان  دـنک .  زاب  مشچ  دـناوت  یمن  یناوتان  و  ( 676  ) فعـض زا  هدـنامن ،  شناوتان  رکیپ  رد  یقمر  دزادـگ و  یم  ار  وا  رگج  شطع 
مامت هدرک  هلمح  وا  ياه  همیخ  هب  نمشد  دنیب  یم  دنک ،  یم  زاب  مشچ  دونش .  یم  ار  دوخ  سیماون  هجـض  نمـشد و  هلهله  ناروتـس و  مس 

رب فعـض  رثا  رد  هک  هدـشن  دـنلب  نیمز  زا  يرادـقم  زونه  دـنک ،  عافد  دوخ  مرح  زا  دزیخرب و  ياـج  زا  هک  درب  یم  راـک  هب  ار  دوخ  شوک 
مکل نکی  مل  نا  نایفـس  یبا  لآ  هعیـش  ای  دیامرف :  یم  دنز و  یم  دایرف  یلاح  یب  نآ  رد  درادـن .  تکرح  ییاناوت  رگید  دروخ ،  یم  نیمز 

(677  ) مکایند یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و 
تسین ینییآ  ینید و  ناهج  هب  ار  امش  رگ 

دیشاب ایند  هب  هدازآ  مدرم  لقاال 
 . دیراد راک  نم  اب  امش  مراد و  گنج  امش  اب  نم  دیشاب .  هدازآ  ایند  رد  القا  دیرادن  نامیا  نید و  رگا  نایفـسوبا ،  نادناخ  نایئادف  زا  ینعی 

یتح دوب  هدنز  هک  یعقوم  ات  دراد و  یم  زاب  اه  همیخ  رب  هلمح  زا  ار  اهنآ  ات  دشوک  یم  ردق  نآ  دیزات ،  یم  نانآ  رب  هک  دنا  هدرک  هچ  نانز 
دوش .  کیدزن  شمرح  ياه  همیخ  هب  نمشد  هاپس  زا  يدحا  تشاذگن  یلاح  نینچ  رد 

ار ام  لد  نیب  نوخ  هب  هقرغ  نوخ  هب  هش  يا 
ار ادخ  مینیبب  وت  يوس  هب  هک  نیب  ام  يوس 

تیادگ دنناهش  داجیا و  روشک  هشوت 
ار ادگ  هاش و  دوب  وت  يوس  هب  دیما  مشچ 
ناج یهد  هنشت  بل  وت  ارهز و  هیرهم  بآ 

ار اضق  راک  نیا  رد  هچ  منادن  دوب  تحلصم 
هاش نیدلا  رصان  زا 

هلاس هس  رتخد 
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یگنـشت تدش  زا  لفط  نآ  دیـسوب و  ار  دوخ  هلاس  هس  رتخد  دومرف ،  نادـیم  هدارا  درک و  عادو  مرح  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
مروایب یبآ  تیارب  ات  نک  ربص  نم !  کچوک  رتخد  يا  دومرف :  ترضح  نآ  شطعلا  هاتبا !  ای  دروآ :  رب  دایرف 

همیخ هب  رکشل  نیـسح !  يا  تفگ :  دمآ و  هفوک  هاپـس  زا  يدرم  نامز  نیا  رد  تفر ،  تارف  يوس  هب  دش و  نادیم  هناور  ترـضح  نآ  سپ 
دنتفر .  اه 

ردپ يا  تفگ :  دمآ و  ردـپ  لابقتـسا  هب  کچوک  رتخد  نآ  دـیناسر .  اه  هیمخ  هب  تعرـس  هب  ار  دوخ  دـمآ و  نوریب  تارف  زا  ترـضح  نآ 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  مزیزع  دومرف :  دـش و  يراج  شناگدـید  زا  کشا  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا  ماما  يا ؟  هدروآ  بآ  نم  يارب  ناـبرهم ! 

ار وا  دیـشک و  وا  یناشیپ  رب  تسد  دراذـگ و  لفط  نآ  ناهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  سپ  تسا ،  راوشد  نم  رب  وت  يرارقیب  یگنـشت و  لـمحت 
 ! مدـنزرف يا  دومرف :  ماما  تفرگ ،  ار  ماما  ناماد  دـیود و  ماما  يوس  هب  لفط  نآ  دور  نوریب  اه  همیخ  زا  تساوخ  اما  نوچ  و  داد ،  یلـست 

(678  . ) دمآ مهاوخ  وت  دزن 
عادو زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ :  یم  دوب ،  نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله 

 ، نازرل ياهماگ  اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هکداتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دـیآ .  یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ،  تیب  لها  اب 
دز :  ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر .  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود  ناود 

ناشطع  یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای 
ما هنشت  نم  رگنب ،  نم  هب  ناج  اباب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندـینش 
اب دـش .  يراج  شناگدـید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـنچنآ  وا  نخـس  دنـشاب .  هدیـشاپ  کـمن 

دومرف :  رتخد  نآ  هب  رابکشا  یمشچ 
تسا .  نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ،  یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد !  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا 

تشاد ؟  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا  مدیسرپ  دیوگ :  لاله 
 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  وا  دنداد :  خساپ  نم  هب 

لوسر غاب  هویم 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هیقر  نم 
میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 

ملوتب بلق  هراپ  ملوسر  غاب  هویم 
میافطصم مشچ  رون  منیسح  هدرورپ  تسد 

مزاین لها  هلبق  منالد  بحاص  هبعک 
میاود ار  نادنمدرد  مهانپ  ار  نادنمتسم 

ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا  نم  ممیتی  نم 
میاپ هدرزآ  يورهر  ملاب  هتسکشب  يریاط 

تمحر ناتسب  هویم  تمصع  ناویا  هرهز 
میادخ رون  علطم  تیانع  ضیف و  عبنم 

تلیضف اوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
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میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 
منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 

میاون روش و  زا  داتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 
مناهنپ جنگ  نوچ  ما  هتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ 

میاونیب اپ و  هداتفا  مدرم  ریگتسد 
دیآ هکناز  نم  زا  دیئوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 

میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 
نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  ز  اسر )  ) يا

 . میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

تداهش زا  دعب  عیاقو  موس :  لصف 

 ! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

دنتفای .  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتفر ،  اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
دنتسه گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  رثا  رب  كدوک  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

ناود تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیسر  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو  دنهدب .  بآ  اه  نآ  هب  دد  هزاجا  دعـس  رمع 
دوب هنشت  میاباب  دومرف :  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يور ؟  یم  اجک  دیسرپ :  نمشد  نایهاپـس  زا  یکی  درک .  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود 

دندرک !  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب  تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا  مربب .  بآ  شیارب  منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  . 
(679  . ) مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ  دومرف :  درک ،  یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

دوب !  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  رانک 
رب ترضح  نآ  و  درک ،  یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ،  ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورس  باتک  زا 

ناهگان یتدـم ،  زا  سپ  یلو  تسـشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردـپ  هداجـس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دـناوخ .  یم  زاـمن  نآ  يور 
دش .  همیخ  دراو  رمش 

مالغ هب  دید ،  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر 
شرع هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمش  درکن .  لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب !  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ 

دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ 

متروص هب  نزم  یلیس 

ما هنایزات  نزم  شنم ،  دب  مصخ  يا 
مور یمن  اباب  هتشک  رانک  زا  نم 

ما هدمآ  سابع  ربکا و  یلع  اب  نم 
مور یمن  اهنت  سکیب و  راید ،  نیا  زا 
نفک یب  نابایب و  رد  نینچ  هداتف  اهنت 
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مور یمن  اهرس  هرمه  ماش  يوس  نم 
ایح یب  رمش  يا  متروص  هب  نزم  یلیس 

(680  ) مور یمن  الیل  ربکا و  یلع  یب  نم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بسا 

یم هدولآ  بانج  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  یناشیپ  درک و  یم  شدرگ  ترـضح  نآ  ناج  همین  دسج  فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا 
تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نابسا  زا  نیا  دیریگب ،  ار  بسا  نیا  دز :  دایرف  دعس  نبا  تخاس . 

مینیبب دینک  ربص  تفگ :  دعـس  نبا  درک .  كاله  ار  بسا  دنچ  مدرم و  زا  یهورگ  تخات و  اهنآ  رب  بسا  دـنتفرگ .  ار  وا  نوماریپ  ناراوس 
نآ ياه  نوخ  هب  ار  دوخ  تروص  تفر و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  فرط  هب  رگید  راـب  دنتـشادرب  تسد  وا  زا  هک  یماـگنه  دـنک .  یم  هچ 

دز .  دایرف  درک و  هتشغآ  ترضح 
نانز هک  یماگنه  درک .  نوریب  اه  همیخ  زا  ار  نانز  دوخ  دایرف  اب  دمآ و  تارهاط  مایخ  فرط  هب  نیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا 

اب دـندروآرب و  دایرف  دـندز و  یم  دوخ  تروص  رـس و  هب  دـنتخیر و  نوریب  اه  همیخ  زا  دـندید  نوگژاو  نیز  يداع و  ریغ  لاح  هب  ار  بسا 
دوب .  دنلب  فرط  ره  زا  ایلع !  ای  ادمحماو و  دایرف  دندیود و  نادیم  فرط  هب  ناشیرپ  لاح 

هاش نآ  جارعم  فرفر  هگان  هب 
هاگرخ يوس  دش  نوگن  نیز  اب  هک 
نایرگ هدید  نوخ  زا  رپ  شلاب  رب و 

ناکیپ جامآ  ششک  قشاع  نت 
ربمیپ تخد  دز  هحیص  شیور  هب 
رشحم زور  راوسهش  دش  نوچ  هک 

شلاح تسا  نوچ  شیدنکفا  اجک 
شلاگس دب  مصخ  درک  وا  اب  هچ 

همیهب رکیپ  شو  مدآ  نآ  رم 
همیلظلا همیلظلا  تفگ  یمه 

رشحم نوتاخ  نآ  دش  نادیم  يوس 
ردارب لاح  زا  ددرگ  ایوج  هک 

لاح نآ  رد  شلاح  يدب  نوچ  منادن 
لاوحا ياناد  زجب  سک  دنادن 

تفگ  یم  تشادرب و  لیوع  هبدن و  گناب  تشاذگ و  رس  رب  تسد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  سپ  تفگ :  يوار 
افقلا نم  سارلا  زوزحم  البرکب  عیرـص  ءارعلاب  نیـسح  اذه  هانـسحاو  هاتزمحاو  ارفعجاو  هایلعاو  هامـساقلا  ابا  او  هایبنا  هادجا و  هادـمحم و  او 

دارلا  همامعلا و  بولسم 
نآ رد  هک  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  لاح  دـناد  ادـخ  هدوب و  نینچ  زین  تیب  لها  رگید  لاح  و  درک .  شغ  اـت  درک  هیرگ  هبدـن و  ردـقنآ  و 

تسین .  نآ  ریرحت  ریرقت و  نایب  روصت و  يارای  ار  يدحا  هک  تشذگ  اهنآ  رب  هچ  ماگنه 
هسدقملا :  هیحانلا  نع  هیورملا  هرایزلا  یف  و 
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رودـخلا نم  نزرب  ایولم  هیلع  کجرـس  نرظن  ایزخم و  كداوج  اسنلا  نیار  املف  ایکاب  امهمهم  ادـصاق  کمایخ  یلا  ادراش  کسرف  عرـسا  و 
رمشلا تاردابم و  کعرـصم  یلا  تاللذم و  زعلا  دعب  تایعاد و  لیوعلاب  تارفاس و  هوجولا  نع  تامطال و  دودخلا  یلع  روعـشلا  تارـشان 

عفر کسافنا و  تیفخ  کساوح و  تنکس  دق  هدنهمب  کل  حباذ  هدیب  کتبیش  یلع  ضباق  كرحن  یلع  هفیـس  علوم  كردص  یلع  سلاج 
کسار  هانقلا  یلع 

 ، دندروآ يور  مولظم  دیهـش  نآ  سدقم  دسج  رب  وا  سابل  ندوبر  عمط  تهج  هب  دندرک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  رکـشل  نوچ  تفگ  يوار 
نآ رد  و  تخیر ،  شیور  رس و  يوم  دش و  صوربم  دیـشوپ و  نت  رب  تشادرب و  یمرـضح  هویح  نبا  نیعل )   ) قاحـسا ار  شفیرـش  نهاریپ 
نب رباج  رگید  تیاور  هب  و  نیعل )   ) دـثرم نب  سنخا  ار  ترـضح  نآ  همامع  دوب .  ریـشمش  هزین و  ریت و  خاروس  هد  دـص و  زا  هدایز  نهاریپ 

ار ترـضح  نآ  رتشگنا  و  دوبر .  نیعل )   ) دلاخ نب  دوسا  ار  شکرابم  نیلعن  و  دش .  موذجم  ای  هناوید  تسب  رـس  رب  تشادرب و  يد  زا  دـیزی 
دوبر .  درک و  عطق  شکرابم  تشگنا  اب  نیعل  میلس  نب  لدجب 

نآ زخ  هفیطق  و  دیدرگ .  لصاو  منهج  هب  ات  دطلغب  دوخ  نوخ  رد  ار  وا  تشاذگ  دومن و  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  راک  نیا  يازـسب  راتخم 
دندیمان .  هفیطقلا  سیق  ار  وا  تهج  نیا  زا  درب و  نیعل  ثعشا  نب  سیق  ار  ترضح 

ار شتشوگ  اهگس  هک  دوب  هدنز  زونه  دندنکفا و  لبازم  رد  ار  وا  دندرک و  هرانک  زا  وا  تیب  لها  دش و  موذجم  نوعلم  نآ  هک  هدش  تیاور 
دندیرد .  یم 

یم نینچ  و  دیـشخب ،  هرمع  وـبا  وا  لـتاق  هب  ار  هرز  نآ  تشکب  ار  وا  راـتخم  هک  یتـقو  تفرگ و  رب  نوـعلم  دعـس  رمع  ار  ترـضح  نآ  هرز 
ار ترـضح  نآ  ریـشمش  و  دش .  هناوید  دوبر و  رـسب  نب  کلام  ار  شرگید  هرز  هک  دنا  هتفگ  اریز  هدوب  هرز  ود  ار  ترـضح  نآ  هک  دـیامن 

تـسا راقفلاوذ  زا  ریغ  ریـشمش  نیا  و  تشادرب ،  یلـشهن  سفالف  یتیاور  هب  و  یمیمت ،  هلظنح  نب  دوسا  یلوق  هب  و  يدوا ،  قلخلا  نب  عیمج 
تسا .  ظوفحم  نوصم و  تماما  توبن و  ریاخذ  زا  دوخ  لاثما  ای  راقفلاوذ  هک  اریز 

هب هچنآ  نکل  هدـشن ،  مهیلع  هللا  ناوضر  ادهـش  ریاس  هحلـسا  هماج و  ندوبر  زا  يرکذ  لتاقم  بتک  رد  هک  دـیوگ  هللا  همحر  یمق  ثدـحم 
دندوبر .  دوب  اهنآ  ندب  رب  هچ  نآ  دندرکن و  يدحا  رب  اقبا  هفوک  فالجا  هک  تسا  نآ  دسر  یم  رظن 

دوبر .  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هحلسا  هماج و  نیعل  لیفط  نب  میکح  هک  هتفگ  امن  نبا 
وا لتاق  هک  یتسناد  ملسم  نب  هللادبع  تداهش  نایب  رد  دابکالا .  هلکآ  نبا  هیمـس و  نبال  مک  وبلـس  تسا و  ادهـش  هیقداص  هیورم  ترایز  رد 
زا هکیسک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  دروآ  نوریب  ار  ریت  نآ  تمحز  نآ  هب  درذگب و  تسناوتن  دوب  هدیـسر  مولظم  نآ  یناشیپ  هب  هک  يریت  زا 

(681  ) درذگب دوخ  لوتقم  حالس  سابل و  زا  درذگن  ریت  کی 
یم هدنکارپ  مه  زا  اه  هوک  شاک  دمآ و  یم  دورف  نیمز  رب  نامسآ  شاک  تفگ :  درک  یم  نویش  دایرف و  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز 

 . دندش کیدزن  وا  هب  شنارای  زا  یهورگ  اب  دعس  نب  رمع  ماگنه  نیا  رد  دیناشک .  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فرط  هب  ار  دوخ  سپـس  دش و 
دینادرگرب ار  دوخ  يور  دعس  نبا  ینک .  یم  هاگن  هرظنم  نآ  هب  وت  دوش و  یم  هتشک  نیسح  دعس ،  دنزرف  يا  دز :  دایرف  مالسلا  هیلع  بنیز 

دش .  يراج  شمشچ  زا  کشا  و 
دیورب دز :  دایرف  دعـس  نبا  ماگنه  نیا  رد  دادـن  ار  وا  باوج  یـسک  تسین ؟  ناملـسم  رفن  کی  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  دروآ :  رب  داـیرف  بنیز 

رس سپس  دز و  بانج  نآ  ندب  رب  هبرض  دنچ  دوخ  ریشمش  اب  تسـشن و  ترـضح  نآ  هنیـس  رب  دیود و  ولج  رمـش  دینک .  تحار  اب  نیـسح 
(682  . ) دیرب ار  شکرابم 

يدسا درم  بیاجع  ندید 

هب ياه  ندب  نآ  نوماریپ  رد  نم  تفگ :  یم  دوب  هدرک  ندید  البرک  گنج  نادـیم  زا  هفوک  رکـشل  تکرح  زا  سپ  هک  دـسا  ینب  زا  يدرم 
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دندوب .  هتفرگ  ار  كاپ  نادبا  نآ  نوماریپ  هک  یکاپ  حاورا  تشاد و  ینشور  فرط  ره  زا  هک  مدید  ینازورف  راونا  هتشغآ  نوخ 
مالـسلا هیلع  ماما  سدـقم  ندـب  هب  ار  دوخ  دـنک .  یم  تکرح  هدـش  یـشالتم  ياه  ندـب  نایم  رد  هک  مدـید  ار  بیهم  يریـش  ناـیم  نآ  رد 

دیبسچ .  شندب  درک و  هتشغآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  دیناسر و 
يا هدـنرد  ناویح  هک  مدوب  هدـیدن  ار  يا  هرظنم  نینچ  زگره  اریز  مدیـسرت ،  عضو  نیا  زا  نم  تشاد .  اـه  هلاـن  دز و  یم  داـیرف  ناویح  نیا 

ماجنا يراک  هچ  تبقاع  مرگنب  ات  مدرک  یفخم  ار  دوخ  يا  هشوگ  رد  دـیوگ :  یم  و  دـنک .  راتفر  هنوگ  نیا  هدـش  هراـپ  هراـپ  ياـه  ندـباب 
دوب نیا  دش  نم  بجعت  بجوم  هک  يزیچ  دیوگ :  درم  نیا  مدیدن .  يزیچ  هلان  دایرف و  زج  هدـنرد  ریـش  زا  متـسیرگن  هچ  ره  داد .  دـهاوخ 

(683  . ) دیسر یم  شوگ  هب  وس  ره  زا  هلان  دایرف و  هتفرگارف و  ار  نیمز  هک  مدید  ینازورف  ياه  عمش  بش  همین  ماگنه  رد  هک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  یب  رکیپ  رانک  مالسلا  هیلع  بنیز 

هراپ هراـپ  اـهرکیپ  نیرت  هزیکاـپ  نیرت و  فیرـش  قرغ و  نوخ  رد  ـالبرک  نیمز  درک و  بورغ  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  دیـشروخ 
دمآ .  نوریب  اهربا  ریز  زا  گنر  هدیرپ  رون  یب  هام  دوب .  هداتفا  نیمز  يور  هدنکارپ 

ياهرکیپ هدنکارپ  تاعطق  نایم  رد  هدـیدغاد  هدـش و  هویب  نانز  زا  یهورگ  ناکدوک و  زا  يا  هتـسد  اب  بنیز  هام ،  گنر  یب  ییانـشور  رد 
ردارب ياـپ  یموـس  تسج ،  یم  ار  شراوـگرزب  رهوـش  يوزاـب  يرگید  تشگ ،  یم  شزیزع  تـسد  یپ  رد  یکی  دنتـشگ .  یم  هراـپ  هراـپ 

درک .  یم  ادیپ  ار  شماقمالاو 
نیا تفگ :  یم  دیبلط و  یم  کمک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  دـیلان و  یم  نازادـگ  يرگج  نازوس و  یلد  اب  بنیز  و 

 . هتفر جارات  هب  شیادر  همامع و  ادج ،  نت  زا  شرـس  هعطق ،  هعطق  شیاضعا  هداتفا ،  البرک  نیمز  رب  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  تسا  نیـسح  ماما 
هک یبیرغ  يادف  هب  مردپ  هداتفا .  هراپ  هراپ  هکت و  هکت  نابایب  رد  شیاه  همیخ  و  هدش ،  تراغ  شهاگرکـشل  هک  يرادرـس  يادف  هب  مردـپ 

ممـشچ ربارب  رد  شا  هراپ  هراپ  رکیپ  هکلب  مرادـب .  ار  شا  يدوبهب  دـیما  ات  تسین  رامیب  مشاب و  هتـشاد  ار  شتـشگزاب  دـیما  ات  تسین  بیاغ 
یـسک يادف  هب  مناج  دندیرب ،  ار  شرـس  هنـشت  بل  اب  هک  یماک  هنـشت  داد و  ناج  مغ  اب  هک  يا  هدیدمغ  يادف  هب  مناج  هداتفا .  نیمز  يور 

دوب :  ناکچ  نوخ  شنساحم  هک 
قح ياروشاع  زور  قح  مچرپ 

قح ياروش  زکرم  رب  دش  بصن 
راو هناورپ  يا  هدع  هدیشک  فص 
قح يازفا  رون  دیشروخ  نآ  رود 

نید هاگشناد  داتسا  دهد  یم 
قح يافیتسا  سرد  نآرق ،  سرد 

مان تبث  يارب  يراکادف  ره 
قح ياضما  دوخ  نوخ  اب  دنک  یم 

تسرپ قح  یهورگ  نآرق  وریپ 
قح يادوس  رگادوس  فک  هب  ناج 

رویغ ناملسم  ره  یئومنهک )  )
قح يارجا  دنک  دشاب  قح  درم 

ادج ياهرس  اه  لعشم  ییانشور  وترپ  رد  دندرک و  یم  يراسگ  هداب  دنتشاد و  ینیـشن  بش  دوبن  رود  نادنچ  هک  ییاج  رد  دایز  نبا  رکـشل 
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دندرمش .  یم  ار  هتفرگ  امغی  هب  لاوما  هدش و 
 ، یتشک ار  ادخ  لوسر  تخد  همطاف  رسپ  یلع  نب  نیسح  تفگ :  یم  دوب  هدرک  ادج  ار  ماما  رـس  هک  یـسک  هب  هک  دش  یم  هدینـش  ییادص 
هک ریگب  شاداپ  وش و  دوخ  ناریما  دزن  نونکا  دزادـنارب .  ار  نانیا  تنطلـس  تساوخ  وا  دوب .  برع  درم  نیرتراوگرزب  هک  یتشک  ار  یـسک 

داتـسیاب و دعـس  رمع  همیخ  رد  رب  تفرب و  هک  نیا  وا  باوج  دنا .  هداد  مک  دنهدب  وت  هب  وا  نتـشک  شاداپ  هب  ار  دوخ  ياه  هنیزخ  همه  رگا 
دروآرب :  دایرف 

ابهذ هضف و  یباکر  رقوا 
ابجحملا دیسلا  تلتق  ینا 

ابا اما و  سانلا  ریخ  تلتق 
(684  ) ابسن نوبسنی  ذا  مهریخ  و 

نیرتهب شردام  ردپ و  هک  ار  یسک  متشک  متشک .  ار  ماقم  یلاع  رورس  نآ  نم  هک  اریز  ینک ،  رپ  میس  رز و  زا  ار  مبـسا  نیجروخ  هک  دیاب 
تشاد .  ار  اه  بسن  نیرت  هزیکاپ  نیرتهب و  و  دندوب ،  مدرم 

نت رازه  راهچ  ربارب  رد  يرایـسب  ياه  تعاـس  هک  يدیهـش  نت  هس  داـتفه و  ناتـساد  دـسر .  یم  ناـیاپ  هب  ناتـساد  اـج  نیا  رد  دـنیوگ  یم 
ار اهنآ  هدنکارپ  ياضعا  هک  دنزاسب  يربق  اهنآ  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  تشذگ و  ینامز  دش .  هتـشک  ناشدرف  نیرخآ  ات  دـندرک و  يرادـیاپ 

تفگ :  درک و  رذگ  ناشیارب  يا  هتخوسلد  دننک ،  عمج 
مهلاجم مهمئادجا و  یلع  فقو 

هجامس نیعلا  ضفنی و  یشحلا  ناکف 
یغولا یف  تیلاصم  اوناک  دقل  يرمعل 

همراصخ هامح  اجیهلا  یلا  اعارس 
مهیبن تنب  نبا  رصن  یلع  اوسات 

همغارض لیغ  داسا  مهفایساب 
مهنم لضفا  نووارلا  يار  نا  ام  و 

همامق  ارهز  تاداس و  توملا  يدل 
نادیم رد  اهنآ  هک  مدوخ  ناج  هب  تخیر .  یم  کشا  هدـید  دـش و  یم  هراپ  هراپ  مغ  زا  لد  مداتـسیاب .  گنج  نادـیم  ادهـش و  رازم  رـس  رب 

هشیب ناریش  و  دندرک ،  تماقتسا  ربمغیپ  رسپ  يرای  رد  تفارش ،  اب  دندیود و  یم  يزابناج  يارب  يدرم  ناوج  اب  هک  دندوب  یناروالد  گنج 
هب يدرمناوج  يراوگرزب و  يرورس و  اب  هک  ارچ  هدیدن ،  اهنآ  زا  رترب  ناگدننیب  هدید  زونه  دندوب .  هتفرگ  تسد  هب  ریـشمش  هک  دندوب  يا 

دنتفر .  گرم  يوس 
زا ینآ  كاندرد  تبیـصم  نیا  رـسارس  رد  هک  یبنیز  دنامن .  یـسک  مالـسلا  هیلع  بنیز  زج  هب  دـندش  نایامن  هنحـص  نیا  رد  هک  یناسک  زا 

نیتسخن هک  دوب  ردارب  رانک  رد  بنیز  البرک .  يوناب  بنیز  تسا ،  یقاب  خیرات  رد  شنادـیواج  راتفر  اب  ییاهنت  هب  وا  دوبن ،  ناهنپ  ام  هدـید 
درک یم  يراتسرپ  رامیب  زا  بنیز  تشادن .  باوخ  دوب و  رادیب  بنیز  یلو  دوب .  هتفر  باوخ  هب  شردارب  هک  مد  نآ  دینش ،  ار  نمشد  ویرغ 

تسیرگ .  یم  يارب  داد و  یم  يرادلد  ار  رضتحم  و 
دیـشک و لد  زا  هلان  بنیز  ( 685  . ) دش هدـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  رانک  رد  نآ  ماجننا  ات  راتـشک  زاغآ  زا  هک  تسا  یـسک  بنیز 

يدرپس یسک  هچ  هب  ار  ام  ناج  نیسح  تفگ : 
نک زاب  هدید  نوخ  رتسب  هب  شوخ  هتفخ  يا 
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نک زان  باوخ  سپس  نیبب و  ام  لاوحا 
زیخ ياپ  هب  تماما  ریرس  ثراو  يا 

نک زامن  دوخ  نفک  یب  ناگتشک  رب 
رگن الب  رحب  هجل  هب  دوخ  نالفط 

نک زارد  نانآ  يریگتسد  هب  یتسد 
ناوراک ریم  يا  دش  ماش  حبص  زیخرب 
نک زاهج  یب  رتش  رب  راوس  ار  ام 

ساره رپ  تشد  نیا  زا  ریگب  ام  تسد  ای 
نک زاجح  يوس  هب  هناور  رگید  راب 

هتسب  تسد  هب  شدنب  هتسکش  لد  هتسدکی 
هدید ود  ره  رون  يو  ردارب  ناهج  کی  يا 

هدیدن کلف  مشچ  رهاوخ  راز  لاح  نوچ 
تملظ باجح  رد  دش  تمصع  جرب  دیشروخ 

هدیمخ مغ  راب  زا  تمشح  رهپس  تشپ 
رهش هرهش  هدرپ  یب  رهد  يوناب  هناد  رد 

هدیرورپ زان  اب  رهق  زا  هدرک  هچ  نارود 
ام لفحم  عمش  يا  ام  لد  هلال  يا 

هدیشک کلف  رب  رس  ام  لباقم  ینرب 
لاماپ مصخ  تسد  رد  لافطا  لاح  هب  رگنب 

هدیرپ نایشآ  زک  لاب  رپ و  یب  غرم  نوچ 
هتسب تسد  هب  شدنب  هتسکش  لد  هتسدکی 
هدیلخ اپ  هب  شراخ  هتسخ  راز و  هقلح  کی 

ربهر لقع  هناوید  رسن  رگن  وش  نودرگ 
هدیپت نوخ  كاخ و  رد  ربکا  ریسا و  یلیل 
لگ رد  بابر  ياپ  لد  رب  هنیکس  تسد 

هدیرد ولگ  رغصا  لباقم  رد  هداتفاک 
ریجنز هب  ار  رامیب  ریدقت  تسد  هتسب  رب 

هدینش یسک  زگره  ریجخن  فاق و  ياقنع 
هنابش هنازور و  هنابز  دنز  شهآ 

هدیشچ ملا  رهز  هنامز  رغاس  زا 
نمشد ماع  مزب  رد  نمشد  ماک  هب  متفر 

هدیکچ ملد  زا  نوخ  نمشد  مالک  زا  داد 
ار ایربک  سومان  ارآ  سلجم  دندرک 
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هدیمر مفک  زا  لد  ار  ادخ  نالدبحاص 
میوجن لد  مارآ  میوبب  وم  هب  وم  رگ 

هدیرب رس  نآ  اب  میوگن  دش  هچنآ  زا 
مد منز  رگا  اشاح  مد  يوسیع  لعل  ناز 

هدیکم لسر  متخ  مدامد  لد  ناج و  زک 
یناپمک يورغ  همالع 

ترضح نآ  ناوریپ  يارب  یسرد  نادیهش  ياوشیپ  تداهش 

یمن شومارف  ارچ  یندـشن ،  شومارف  هدـنزومآ ،  زیگنا  مغ  تارطاخ  ایند  کی  اب  هدـنهد  ناکت  انعمرپ و  هملک  ود  اروشاع ،  نیـسح و  ماـما 
ناوارف دورد  داد .  ام  هب  ار  اه  سرد  نیرت  گرزب  یخیرات  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ادخ  هار  نازابناج  ياوشیپ  هک  نیا  يارب  دوش ؟ 

رـس تخادرپب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  راک  زا  دعـس  رمعاروشاع  زور  نوچ  وا .  راکادـف  ناراـی  نیـسح و  سدـقم  كاـپ و  ناور  هب 
زین ار  اهرس  هیقب  درک و  هناور  دایز  نبا  دزن  هب  ار  ناشیا  اروشاع  زور  نامه  رد  درپس و  ملسم  نب  دیمح  یلوخ و  هب  ار  ترـضح  نآ  كرابم 

بـش درک .  تکرح  مامت  لیجعت  هب  یلوخ  دـنیوجب .  برقت  وا  يوس  هب  وا  دزن  رد  دـنرب و  داـیز  نبا  دزن  هب  اـت  درک  شخپ  لـیابق  ناـیم  رد 
رد ار  ربمغیپ  رـسپ  رـس  تفر و  دوخ  هناخ  هب  مرجال  دوبن  نکمم  داـیز  رـسپ  تاـقالم  بش  تقو  نآ  رد  نوچ  دـش ،  دراو  هفوک  هب  مهدزاـی 

تشاذگ .  خبطم 
شیوخ هاپس  ناگتشکرب  درک و  تماقا  البرک  رد  زین  لاوز  تقو  ات  مهدزای  زور  دنامب و  البرک  رد  ار  مهدزای  بش  دعـس  رمع  فرط  نآ  زا 

دندرک و راوس  زاهج  یب  نارتش  رب  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  درک  رما  تشذـگب ،  همین  زا  زور  نوچ  درپس و  كاخ  هب  ار  یگمه  درازگ و  زامن 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  دـسج  رب  ناشرظن  دـنداد و  روبع  هاگلتق  هب  ار  ناشیا  نوچ  دنتـشاد .  ناور  مور  كرت و  ناریـسا  نوج  ار  ناشیا 

دنتشادرب .  هبدن  هحیص و  هب  ادص  دندز و  تروص  رب  همطل  داتفا  ناگتشک 
ناریسا نآ  دندیسر  لتقم  رب  نوچ 

ناریزح ناسین و  تسویپ  مه  هب 
دنزرف هب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی 

دنزرف یگوس  رب  نانک  وم  دش  یکی 
درک یم  هزاغ  تروص  هب  نوخ  زا  یکی 

درک یم  هزات  ار  یلع  غاد  یکی 
تماق رس و  ناخرلگ  گوس  هب 

تمایق ياغوغ  دندرک  اپ  هب 
ربمیپ تخد  نوچ  دنکفا  رظن 

رثوک یقاس  دندرک  اپ  هب 
زا دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  اروشاع  زور  رد  دومرف :  هدـئاز  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  ترـضح  هک  تسا  هرایزلا  لماک  ربتعم  ثیدـح  رد 

نارتش رب  هفوک  بناج  هب  نتفر  يارب  ار  ترـضح  نآ  مرکم  نانز  مرتحم و  مرح  سپ  دـندش .  هتـشک  وا  تیب  لها  رگید  ناردارب و  دـالوا و 
نیمز يور  رب  ناشیا  رهاط  ياه  ندب  هتشگ و  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  رد  هک  وا  تیب  لها  ردپ و  يوس  هب  مدرک  رظن  نم  سپ  دندرک .  راوس 

تـساوخ یمه  هک  دش  ضراع  ارم  یتلاح  تفرگ و  یگنت  نم  هنیـس  دمآ و  نارگ  نم  رب  تخـس  هدشن ،  ناشیا  نفد  هجوتم  یـسک  تسا و 
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دنک .  زاورپ  نم  نت  زا  ناج 
ردارب ردپ و  دج و  راگدای  يا  منیب  یم  وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  دیسرپ :  دید  لاح  نیدب  ارم  نوچ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ما  همع 

یم هکنآ  لاح  مشاب و  هتشادن  بارطـضا  منکن و  عزج  هنوگچ  همع ،  يا  متفگ :  ینک .  میلـست  ناج  یهاوخ  یم  هک  ار  وت  مرگن  یم  نم ؟ 
ناشیا نت  دنا و  هداتفا  نابایب  نیا  رد  نوخ  هب  هتشغآ  هک  ار  دوخ  تریشع  لها  ناگدازومع و  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  ياقآ  دیـس و  منیب 

دنناد .  یمن  ناملسم  ار  ناشیا  ایوگ  ددرگ ،  یمن  ناشیا  هجوتم  يرشب  دزادرپ و  یمن  ناشیا  نفد  هب  سک  چیه  تسا و  نفک  یب  نایرع و 
وت مع  ردپ و  دج و  يوس  هب  ادخ  لوسر  زا  دوب  يدهع  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  نکم .  عزج  شابم و  نارگن  ینیب  یم  هچنآ  زا  تفگ :  ما  همع 
زا هتفرگ و  نامیپ  تما  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  قیقحت  هب  داد .  ربخ  ناشیا  هب  ار  کی  ره  بئاـصم  ادـخ  لوسر  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولص 

نوخ رد  ياهدسج  هقرفتم و  ياضعا  نیا  ناشیا  هک  دـنفورعم  اهنامـسآ  لها  دزن  رد  اما  دنـسانش ،  یمن  ار  ناشیا  ضرا  هنعارف  هک  یتعامج 
فرطرب زگره  نآ  رثا  هک  دننک  بصن  یتمالع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تردپ  ربق  رب  فط  ضرا  رد  دنیامن و  نفد  دننک و  عمج  ار  هدـیپت 

ددرگن .  وحم  یلایل  مایا و  رورم  هب  دوشن و 
دهاوخ رتالاب  شولع  تعفر و  ددرگ و  هدایز  شروهظ  دنیامن  ششوک  یعس و  نآ  راثآ  وحم  رد  هملظ  ناوعا  رفک و  نیطالـس  هک  دنچ  ره 

(686  . ) تفرگ

البرک يادهش  دادعت  یماسا و  مراهچ :  لصف 

اروشاع زور  رد  مشاه  ینب  يادهش  دادعت  رد  لاوقا 

نب ملـسم  یلع و  نب  نیـسح  اب  دـنا  هدیـسر  تداهـش  هب  اروشاع  زور  رد  هک  ار  مشاه  ینب  يادهـش  نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
سوواط نب  دیـس  لابقا  زا  راونالا  راحب  مهد  دلج  رد  هک  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  دناد و  یم  رفن  دیسر 22  تداشه  هب  هفوک  رد  هک  لیقع 

یم فیرشت  نیفص  هب  هک  هاگ  نآ  اونین  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سابع ،  نبا  تیاور  هب  زین  دوش .  یم  هدرب  مان  نت  تسا 17  هدش  لقن 
همطاف  دلو  يدلو و  نم  الجر  رشع  هعبس  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  اهیف  نفدی  الب  برک و  ضرا  هزه  و  دومرف :  درب 

یتیاور نآ  دهاش  مالسلا و  هیلع  ارهز  همطاف  هن  دشاب  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  ینعی  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ردام  همطاف  زا  دارم  ارهاظ 
دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا 

مالسلا  هیلع  یلع  ما  دسا  تنب  همطاف  نطب  یف  اوضکترا  مهلک  اناسنا  رشع  هعبس  اولتق 
هدومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  بیبش  نب  نایر  تیاور  رد 

(687  ) نوهبش ضرالا  یف  مهلام  الجر  رشع  هینامث  هتیب  لها  نم  هعم  لتق  و 
لها زا  درم  رفن  اب 18  یلع  نب  نیـسح  هک  ار  وت  داب  تراشب  تفگ :  هیواعم  نب  دیزی  هب  سیق  نب  رحز  يریمح ،  هعیبر  نب  هللادبع  تیاور  هب 

(688  . ) دش دراو  ام  رب  دوخ  نایعیش  زا  رفن  تیب و 60 
نیدباعلا نیز  ماما  رب  ار  نادمتعم  ناریپ و  رگید  زور  ات  دوب  البرک  رد  ار  لتق  زور  دعـس  رمع  میدش  رکذتم  مه  لبق  تاحفـص  رد  هک  نانچ 

دوب و هلاس  زور 22  نآ  نیدباعلا  نیز  ماما  دـندوب .  نز  تسیب  هلمج  دـینادرگ و  لکوم  نانز  رگید  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  نارتخد  و 
نوچ دوب ،  هدشن  رهاظ  تماما  هک  نآ  يارب  زا  تشاد  ظوفحم  ار  ناشیا  دنوادخ  دندوب  البرک  رد  ود  ره  دوب و  هلاس  راهچ  رقاب  دمحم  ماما 

دوب .  بجاو  قلخ  رب  وا  ظفح  دوش  رهاظ  تماما 
هیلع نیسح  ماما  دندید  ار  تلاح  نآ  دندیـسر و  البرک  هب  نوچ  دنتفر ،  یم  هدرک  چوک  دسا  ینب  زا  یموق  تفر  البرک  زا  دعـس  رمع  نوچ 
نفد دندوب  هدرک  دیهـش  هک  اج  نآ  تارف  هرانک  رب  ار  سابع  دنداهن و  وا  ياپ  نییاپ  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دـندرک و  نفد  اهنت  ار  مالـسلا 
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دندرک و نفد  دـندوب  هدرک  دیهـش  هک  ییاج  رد  وا  يابرقا  ار  دـیزی  نب  رح  دـنداهن و  ربق  نآ  رد  ار  ادهـش  هلمج  دـندنک و  يربق  دـندرک و 
هیلع نیـسح  ياپ  نییاپ  فرظ  زا  یگمه  تسا ،  طـیحم  رئاـح  کـش  یب  هک  نآ  ـالا  تسا  مادـک  کـی  ره  هک  تسین  نیعم  ادهـش  ياـهربق 

ام هک  دنروآ  رخف  برع  لیابق  رب  دساونب  مالسلا .  هیلع  نیـسح  ياپ  نییاپ  هب  تسا  رتکیدزن  رغـصالا  نیـسحلا  نب  یلع  هک  نآ  رگم  مالـسلا 
ار .  وا  باحصا  ماما و  میدرک  نفد  میدناوخ و  نیسح  رب  زامن 

شیپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  تسشنب و  هرامالا  رصق  رد  دایز  هللادیبع  دیسر .  هفوک  هب  ادهش  ماما و  سدقم  رـس  ماما ،  لتق  زا  مود  زور 
دیز دز  یم  ماما  نادند  بل و  رب  تشاد ،  تسد  رب  یبیـضق  ( 689  . ) دیدنخب یم  رخ  زا  تخادنا  ماما  رـس  هب  مشچ  نوچ  نیعل  دـنداهن .  وا 

وا ریغ  يدوبعم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  رادرب .  نیـسح  ناـبل  زا  بوچ  تفگ :  دوب .  هللا  لوسر  هباحـص  ناـگرزب  زا  وا  دوـب .  رـضاح  مقرا  نب 
دیکم .  یم  رامش  یب  يادخ  لوسر  ار  بل  ود  نیا  مدید  تسین 

درمریپ رگا  هک  ادخ  هب  يادخ ،  حتف  يارب  ینک  یم  هیرگ  ایآ  دنایرگب ،  ار  وت  مشچ  ادخ  تفگ :  انزلادـلو  دایز  نبا  درک .  دایز  هیرگ  دـیز 
(690  . ) تفر دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  دیز  مدز !  یم  ار  تندرگ  هنیآ  ره  يدوبن 

البرک يادهش  یماسا 

تنیز ار  نانآ  سدقم  ياه  مان  زین  ام  تساج  هب  دشخرد ،  یم  راگزور  كرات  رب  ناشنادیواج  مان  دنتیرـشب و  ناراگزومآ  البرک  نادـیهش 
میروآ .  یم  مشاه  ینب  ریغ  مشاه و  ینب  شخب  ود  رد  ابفلا و  فورح  بیترت  هب  ار  اه  مان  نیا  مینک .  راتشون  نیا  شخب 

مشاه  ینب  زا  البرک  يادهش  فلا - 
مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نادنزرف 

 ( تسین یعطق  البرک  رد  وا  تداهش   ) یلع نب  رکبوبا   - 1
یلع نب  رفعج   - 2

 ( لضفلاوبا  ) یلع نب  سابع   - 3
یلع نب  هللادبع   - 4

یلع نب  سابعلا  نب  هللادبع   - 5
رغصالا هللادبع   - 6

یلع نب  نامثع   - 7
یلع نب  رمع   - 8

یلع نب  رغصالا  دمحم  - 9
یلع نب  سابعلا  نب  دمحم   - 10

مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف 
نسحلا نب  رکبوبا   - 11

نسحلا نب  رشب   - 12
نسحلا نب  هللادبع   - 13
نسحلا نب  مساقلا   - 14

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهشلادیس  نادنزرف 
 ( تسا هدروآ  بقانملا  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا  ار  مان  نیا   ) نیسحلا نب  میهاربا   - 15
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( راوخریش  ) عیضرلا هللادبع   - 16
مالسلا هیلع  ربکالا  نیسحلا  نب  یلع   - 17

اهیلع  هللا  مالس  بنیز  رفعج و  نب  هللادبع  نادنزرف 
رفعج نب  هللادبع  نب  هللادیبع   - 18

رفعج نب  هللادبع  نب  نوع   - 19
رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم   - 20

لیقع  نادنزرف 
لیقع نب  رفعج   - 21

لیقع نب  نمحرلادبع   - 22
لیقع نب  ربکالا  هللادبع   - 23

لیقع نب  ملسم  نب  هللادبع   - 24
لیقع نب  ملسم  نب  نوع   - 25

لیقع نب  ملسم  نب  دمحم   - 26
لیقع نب  ملسم   - 27

 ( تسا هدروآ  بوشآ  رهش  نبا  ار  مان  نیا   ) لیقع نب  دمحم  نب  رفعج   - 28
 ( تسا هدرک  دای  وا  زا  بوشآ  رهش  نبا  اهنت  تسین و  يا  هدش  هتخانش  هرهچ  هک   ) یمشاهلا دمحم  نب  دمحا   - 29

مشاه  ینب  ریغ  زا  البرک  يادهش  ب - 
يدسالا نیضحلا  نب  میهاربا   - 1

يراصنالا ثراحلا  نب  فوتحلا  وبا   - 2
یلشهنلا رماعوبا   - 3

 ( مالسلا هیلع  ماما  رازگتمدخ   ) یکرتلا ملسا   - 4
يدبعلا هیما  نب  مهدا   - 5
یئاطلا دعس  نب  هیما   - 6

یلهاکلا ثراحلا  نب  سنا   - 7
یحبصالا لقعم  نب  سینا   - 8
ینادمهلا ریضخ  نب  ریرب  - 9

یمرضحلا هلادبع  نب  رشب   - 10
یمیتلا یح  نب  رکب   - 11

یمیتلا جاجحلا  نب  رباج   - 12
ینابیشلا یلع  نب  هلبج   - 13

ینادمهلا ثراحلا  نب  هدانج   - 14
يراصنالا بعک  نب  هدانج   - 15

Ę وخلا ریجح  نب  بدنج   - 16

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( يرافغ رذوبا  رازگتمدخ   ) نوج  - 17
یمیمتلا کلام  نب  نیوج   - 18

يدنکلا سیقلا  رما  نبا  ثراحلا   - 19
ناهبنلا نب  ثراحلا   - 20
ثراحلا نب  بابحلا   - 21

یبعشلا ماع  نب  بابحلا   - 22
یمهنلا سیقلا  نب  یشبح   - 23

يدسالا رهظم ) ای   ) رهاظم نب  بیبح   - 24
يدعسلا ردب  نب  جاجحلا   - 25

یفعجلا .  قورسم  نب  جاجحلا   - 26
یحایرلا دیز  نب  رح   - 27

یبسارلا ورمع  نب  سالح   - 28
یمابشلا دعسا  نب  هلظنح   - 29
ینابیشلا ورمع  نب  هلظنح   - 30

يدزالا ملسم  یلوم  عفار ،   - 31
 ( قمحلا نب  ورمع  یلوم   ) يدنکلا ورمع  نب  رهاز   - 32

یمعثخلا رشب  نب  ریهز   - 33
يدزالا میلس  نب  ریهز   - 34
یلجبلا نیقلا  نب  ریهز   - 35
يدئاصلا بیرع  نب  دایز   - 36

یبلکلا هنیدملا  ینب  یلوم  ملاس ،   - 37
يدبعلا رماع  یلوم  ملاس ،   - 38
يراصنالا ثراحلا  نب  دعس   - 39

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلوم  دعس ،   - 40
يوادیصلا دلاخ  نب  ورمع  یلوم  دعس ،   - 41

یفنحلا هللادبع  نب  دیعس   - 42
مالسلا هیلع  نیسحلا  یلوم  ناملس ،   - 43

مالسلا هیلع  نیسحلا  یلوم  نامیلس ،   - 44
یمهنلا معنم  نب  راوس   - 45

عاطملا یبا  نب  ورمع  نب  دیوس   - 46
يرباجلا عیرس  نب  ثراحلا  نب  فیس   - 47

يدبعلا کلام  نب  فیس   - 48
يرباجلا ثراح  یلوم  بیبش ،   - 49
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رکاش .  ینب  یلوم  بذوش ،   - 50
کلام نب  هماغرض   - 51

يذئاعلا عمجم  نب  دئاع   - 52
يرکاشلا بیبش  یبا  نب  سباع   - 53
حیرش نب  ساسح  نب  رباع   - 54

يدبعلا ملسم  نب  رماع   - 55
ینهجلا رجاهملا  نب  دابع   - 56

یبلکلا دیزی  نب  یلعالادبع   - 57
یبحرالا نمحرلادبع   - 58

يراصنالا هبر  دبع  نب  نمحرلادبع   - 59
يرافغلا هورع  نب  نمحرلادبع   - 60

یمیتلا دوعسم  نب  نمحرلادبع   - 61
 ( تسا هدروآ  ناویحلا  باتک  رد  ظحاجار  مان  نیا   ) رکب یبا  نب  هللادبع   - 62

یمعثخلا رشب  نب  هللادبع   - 63
يرافغلا هورع  نب  هللادبع   - 64

یبلکلا بابح  نب  ریمع  نب  هللادبع   - 65
یبلکلا دیزی  نب  هللادبع   - 66

یبلکلا دیزی  نب  هللادیبع   - 67
ناعمس نب  هبقع   - 68

ینهجلا تلصلا  نب  هبقع   - 69
يدزالا بخلص  نب  هرامع   - 70

یعجشالا هثراح  نب  بعک  نب  نارمع   - 71
یئاطلا ناسح  نب  رامع   - 72
ینالادلا همالس  نب  رامع   - 73

یعدنجلا هللادبع  نب  ورمع   - 74
يدزالا دلاخ  نب  ورمع   - 75
يوادیصلا دلاخ  نب  ورمع   - 76
يراصنالا هظرق  نب  ورمع   - 77
یفعجلا عاطم  نب  ورمع   - 78
يراصنالا هدانج  نب  ورمع   - 79
یعبضلا هعیبض  نب  ورمع   - 80

يدئاصلا همامث  وبا  بعک ،  نب  ورمع   - 81
مالسلا هیلع  نیسحلا  یلوم  براق ،   - 82
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يدزالا بیبح  نب  طساقلا   - 83
يدزالا بیبح  نب  مساقلا   - 84

یبلغتلا سودرک   - 85
یبلغتلا قیتع  نب  هنانک   - 86

نادودلا نب  کلام   - 87
يرباجلا عیرس  نب  هللادبع  نب  کلام  - 88

ینهجلا عمجم   - 89
يذئاعلا هللادیبع  نب  عمجم   - 90

یمرضحلا ریشب  نب  دمحم   - 91
یمیتلا جاجحلا  نب  دوعسم   - 92

يدسالا هجسوع  نب  ملسم   - 93
يدزالا ریثکلا  نب  ملسم   - 94

( ریهز نب  هللادبع  نب  طسقم  الامتحا   ) یبلغتلا ریهز  نب  طسقم   - 95
مالسلا هیلع  نیسحلا  یلوم  حجنم ،   - 96

يدسالا همامث  نب  عقوملا   - 97
یلجبلا لالهلا  نب  عفان   - 98

مالسلا هیلع  یلع  یلوم  رصن ،   - 99
یبسارلا ورمع  نب  نامعن   - 100
يراصنالا نالجع  نب  میعن   - 101

یناملسلا ثراحلا  یلوم  یمورلا ،  حضاو   - 102
یبلکلا بابح  نب  بهو   - 103

يدبعلا طیبث  نب  دیزی   - 104
يدنکلا رصاهم  نب  دایز  نب  دیزی   - 105

یفعجلا .  لفغم  نب  دیزی   - 106
يوادیص رهسم  نب  سیق  رگا  و  دیسر ،  دهاوخ  رفن  هب 136  البرک  يادهش  هرامش  میازفیب ،  ددع  نیا  هب  زین  ار  مشاه  ینب  يادهش  رگا  لاح 

دیسر دهاوخ  رفن  هب 139  ینیسح  يدورا  ناگدنمزر  مقر  میروآ ،  رامش  هب  البرک  يادهـش  وزج  زین  ار  هورع  نب  یناه  رطقی و  نب  هللادبع  ، 
(691  . ) شیافو اب  نارای  نادیهش و  رورس  رب  ادخ  دورد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  يادهش 

دندوب :  رفن  جنپ  دندیسر  تداهش  هب  البرک  هعقاو  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص 
دنا .  هدرک  رکذ  البرک  رد  ار  وا  تداهش  نیخروم  همه  هک  یلهاک  ثرحلا  نب  سنا   - 1

تسا هرک  رکذ  رجح  نبا  يدسا ،  رهاظم  نب  بیبح   - 2
تسا .  هدرک  رکذ  تاقبط  رد  دعس  نب  دمحم  يدسا ،  هجسوع  نب  ملسم   - 3
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تشاد لاس  داتشه  زا  شیب  دش و  دیهش  لیقع  نب  ملسم  اب  هفوکرد  هک  يدارم  هورع  نب  یناه   - 4
 . دـش دیهـش  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لبق  زین  وا  دوب ،  ربارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نس  اب  وا  نس  هک  يریمح  رطقی  نب  هللادـبع   - 5

(692)

دندوب البرک  رد  هک  ادهش  ناردام 

دنتشاد :  روضح  البرک  رد  زین  نانآ  ناردام  هک  دندش  دیهش  رفن  هن  البرک  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  يوامس 
تسا بابر  شردام  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  هللادبع   - 1
تسا يربک  بنیز  شردام  رفعج ،  نب  هللادبع  نب  نوع   - 2

تسا هلمر  شردام  مالسلا ،  هیلع  نسحلا  نب  مساق   - 3
تسا یلجب  لیلش  رتخد  شردام  هک  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هللادبع   - 4

تسا مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  هیقر  شردام  هک  ملسم  نب  هللادبع   - 5
لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم   - 6

درک یم  رما  نانمشد  اب  گنج  هب  رما  ار  وا  شردام  هک  هدانج  نب  ورمع   - 7
درک یم  داهج  هب  بیغرت  ار  وا  شردام  تسا  هدرک  رکذ  یسوواط  هچنآ  ساسا  رب  زین  وا  هک  یبلک  هللادبع   - 8

هدمآ رابخا  زا  یضعب  رد  هچنآ  ساسا  رب  درک ،  یم  اعد  دوب و  هداتسیا  همیخ  رد  هک  تسا  الیل  شردام  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  - 9
(693  . ) دوب شدنزرف  تداهش  دهاش  وا  دندرک  دیهش  ار  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه  و  تسا ، 

(694  . ) تسا هتشاد  روضح  البرک  رد  زین  هینسح  شردام  هارمه  هب  حجنم  هک  تسا  هدمآ  لاقملا  حیقنت  رد 

دندرپس ناج  یگنشت  تشهد و  رثا  رد  لفط  ود 

بنیز نوچ  و  دندرپس ،  ناج  یگنـشت  تشهد و  رثا  رد  لفط  ود  اروشاع  زور  هاگماش  هک :  تسا  هدرک  لقن  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  فلوم 
ندرگ رد  تسد  هک  یلاـح  رد  ار  اـهنآ  هک  نیا  اـت  تفاـین  ار  لـفط  ود  نآ  درک  یم  وج  تسج و  لاـفطا  لاـیع و  ندرک  عمج  يارب  يربک 

(695  . ) دندوب هتفر  ایند  زا  اهنآ  هک  درک  ادیپ  دنتشاد  رگیدکی 
مایخ شتآ  طسو  ناوناب ،  هتشگرس 

اه هراتس  شوقن  بآ ،  نایم  رد  نوچ 
اه همیخ  فارطا  ز  لاسدرخ ،  لافطا 

اه هرارش  شتآ  لد  زا  وچ  ناود ،  وس  ره 
دوبن ایقشا  سرتسد  هک  رگج ،  زا  ریغ 

اه هراپ  ناشیا ز  رب  رد  هدنامن  يزیچ 
داب هب  يرتشگنا  رس  رد  تفر  تشگنا 
اه هراوشوگ  یپ  هدیرد  اهشوگ  دش 

شنت رب  دنزات  هداتف و  نوخ  كاخ و  رد 
اه هراخ  درآ ز  رب  هلان  هک  اهلعن ،  اب 
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مالسلا هیلع  ماما  حورجم  باحصا 

دارفا نیا  دـندناسرن .  لتق  هب  ار  اهنآ  دعـس  نب  رمع  هاپـس  هداتفا و  نادـیم  رد  تاحارج  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یـضعب 
زا :  دندوب  ترابع 

نآ رثا  رد  هام  شـش  تشذـگ  زا  دـعب  و  دـندرب ،  نوریب  لاتق  هکرعم  زا  دوب  هدـش  حورجم  هک  یلاح  رد  ار  وا  يرباج ،  ریمح  نب  راوس   - 1
تشذگرد تاحارج 

تفر ایند  زا  لاس  کی  زا  دعب  دنداد و  لاقتنا  ار  وا  هک  دوب  هداتفا  تاحارج  رثا  رد  گنج  نادیم  رد  زین  وا  هللادبع ،  نب  ورمع   - 2
هفوک هاپـس  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شا  یمارگ  يومع  راـنک  رد  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دـنزرف  وا  نسحلا ،  نب  نسح   - 3

رد یقمر  هک  دندید  ار  وا  دندمآ  اهرـس  ندرک  ادـج  يارب  دعـس  نب  رمع  باحـصا  نوچ  و  داتفا ،  نیمز  هب  تاحارج  رثا  رد  ات  دومن  هزرابم 
ار وا  تاحارج  درب و  هفوک  هب  دوخ  اب  ار  وا  دـش و  وا  نتـشک  عناـم  دوب  وا  يرداـم  ماوقا  زا  هک  هجراـخ  نب  امـسا  ماـن  هب  يدرم  دراد .  ندـب 

(696  . ) دیدرگ لقتنم  هنیدم  هب  هفوک  زا  هاگنآ  تفای ،  مایتلا  هک  نیا  ات  درک  هجلاعم 

اروشاع هعقاو  زا  دعب  ثداوح  نایدیزی و  تایانج  مجنپ :  لصف 

مالسلا هیلع  ناگدازآ  رورس  رکیپ  رب  ندنازات  بسا 

تشادرب :  دایرف  شباحصا  نایم  رد  دایز ،  نبا  نامرف  لاثتما  تهج  هب  دعس  نب  رمع 
نیسحلل  بدتنی  نم 

دیامن ؟  لام  دگل  اه  بسا  مس  ریز  ار  وا  تشپ  هنیس و  ات  دزاتب  بسا  نیسح  رکیپ  رب  دشاب و  بلطواد  هک  تسیک 
تسا ترابع  اهنآ  ياهمان  هک  دندرک  تباجا  هفوک  هاپس  زا  رگید  رفن  هد  و  ( 697  ! ) تخات ماما  رهطم  ندب  رب  بسا  و  دومن !  تردابم  رمش 

زا : 
هیوح نب  قاحسا   - 1
دثرم نب  سنخا   - 2
لیفط نب  میکح   - 3
حیبص نب  ورمع   - 4

ذقنم نب  اجر   - 5
یفعج همیثخ  نب  ملاس   - 6

معان نب  دحاو   - 7
بهو نب  حلاص   - 8

تیبث نب  یناه  - 9
کلام نب  دیسا   - 10

دندیبوک .  مه  رد  ار  راوگرزب  نآ  كرابم  هنیس  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخات  ماما  ندب  رب  بسا  اب  نانآ 
زا یکی  کلام -  نب  دیـسا  دیتسیک ؟  امـش  تفگ :  دایز  نبا  دـندرک ،  بلط  هزیاج  هداتـسیا و  دایز  نبا  ربارب  رد  دـندمآ و  رفن  هد  نیا  سپ 

تفگ :  هللا -  مهنعل  نانیا 
رهظلا دعب  ردصلا  انضضر  نحن 
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رسالا  دیدش  بوبعی  لکب 
هزیاج ات  داد  نامرف  هللادیبع  زات  زیت  لکیه و  يوق  نابـسا  اب  میدرک ،  لامدگل  ار  وا  تشپ  هکنآ  زا  دعب  میدـیبوک  مه  ردار  نیـسح  هنیـس  ام 

(698  ! ) دنداد اه  نآ  هب  يزیچان 
(699  . ) دندیبوک اهبسا  دگل  ریزار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رمک  هنیس و  اه  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 

لامج ثیدح 

 ، درادرب ار  ترضح  دنب  رمک  ات  درب  تسد  تفای ،  رس  نودب  ار  راوگرزب  نآ  ندب  دمآ و  نابراس  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ 
هک تساوخ  اددجم  سپـس  و  درک ،  عطق  ار  ترـضح  نآ  تسد  لامج  سپ  تفرگ ،  ار  دنبرمک  دروآ و  ار  دوخ  تسار  تسد  راوگزب  نآ 

(700  . ) درک عطق  زین  ار  ترضح  نآ  پچ  تسد  لامج  تفرگ ،  ار  دنبرمک  پچ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دنک ،  زابار  دنبرمک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابیرغ  ماش  بش  زا  يدای 

تـسرپرس یب  هدیدغاد و  ياه  نز  مه  یفرط  زا  هدومن  نشور  ارالبرک  نیمز  هحفـص  نوخ  هب  هتـشغآ  ياه  ندـب  دیـسر .  ارف  مهدزای  بش 
هاگلتق رانک  یفرط  زا  عاجش  بنیز  تسا ،  هدرک  رـس  هب  ازع  كاخ  مه  یتیگ  هحفـص  یفرط  زا  هداد ،  تسد  زا  رـسپ  هدرم و  ردارب  هدنام و 

 . ددرگ یم  هزات  شغاد  دنیب  یم  ار  هتخوس  ياه  همیخ  دیآ  یم  یفرط  زا  درگن ،  یم  ردارب  هب  دور و  یم 

هفوک هب  ادهش  ياهرس  نداتسرف 

رد اهرس  زا  یکی  لمح  اب  مادک  ره  هک  دندومن  میسقت  لیابق  نایم  رد  دندرک و  ادج  ندب  زا  ار  نادیهش  ياهرس  داد  روتـسد  دعـس  نب  رمع 
دندرگ .  برقم  دایز  نبا  دزن 

رس و هدفه  اب  میمت  ونب  و  نشوجلا ،  يذ  نب  رمش  یهدنامرف  هب  رـس  هدزاود  نزاوه  ثعـسا و  نب  سیق  یهدنامرف  هب  رـس  هدزیـس  هدنک  هلیبق 
ادج ندب  زا  ار  وا  رس  دنتشاذگن  دیزی  نب  رح  هریشع  نکیلو  دنداد  رس  دنچ  مادک  ره  زین  هیقب  هب  رـس و  تفه  جحذم  رـس و  شـش  دسا  ینب 

(701  . ) دنبوکب نابسا  مس  اب  ار  شندب  دننک و 
هب ار  تیب  لها  هیقب  ياهرس  دنربب و  هفوک  هب  ات  داد  ملسم  نب  دیمح  دیزی و  نب  یلوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  مهد  زور  دعس  نبا 

دنداد .  جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  رمش و 
دنک نفد  دناوت  یمن  یسک  ماما  زج  ار  ماما  اریز  درک ،  نفد  ار  شردپ  دمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  مرحم  مهدزیس  زور  رد 

درازگب .  زامن  نآ  رب  دهد و  لسغ  ار  يو  و 
كرد ار  نآ  تقیقح  يداع  رشب  لقع  تسا و  رارسا  زا  یکی  دراپـسب  كاخ  هب  دنک و  نفک  دهدب و  لسغ  ماما  دیاب  ار  ماما  هک  بلطم  نیا 

عوـضوم و نیا  رد  قـیقحت  يارب  میوـشب .  تقیقح  نیا  رکنم  مینک  یمن  كرد  ار  عوـضوم  هک  نیا  فرـص  هب  میناوـت  یمن  اـم  دـنک و  یمن 
ص ج 1 ،   ) لوقعلا تآرم  یکچارک و  دـئاوفلا  زنک  و  ص 84 )  ) دیفم خیـش  تالاقم  باتک  هب  دنناوت  یم  ناگدنیوج  بلطم  ندـش  نشور 

(702  . ) دنبایرد ار  بلاطم  لیصفت  دننک و  هعجارم  ص 289 ) ج 1 ،   ) يرون مالسلا  راد  و  ص 41 )  ) اطغلا فشاک  داشرلا  جهنم  و  ( 373

ادخ مکح  رب  داجس  ترضح 

اکبرپ مشچ  ود  اب  شلسغ  داد 
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زامن رهب  زا  شریبکت  یپ  زا 
زاین یب  يوک  يوس  تماق  تسب 

فرط ره  زا  نید  هاش  نآ  یپ  زا 
فص دنتسب  نایبورک  هلمج 

باقن رد  نوچ  ناهن  دش  شیور  هام 
بارت دمآ  بارتوب  روپ  فج 

ماقم خرف  نآ  رد  دش  ناهنپ  شیوخ 
ماش هار  رد  ناسک  یب  اب  دش  زاب 

نک هآ  رپ  لد  زابرس  دوب  سب 
نک هاتوک  ار  هصق  تقاط  تسین 

زابرس ناوید 

نادیهش يراپس  كاخ 

اهرس دندناتلغ و  نوخ  كاخ و  رد  ار  داسجا  دندرب !  تراسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  دنتشک و  ار  نادرم  دندنام .  ناینیسح  دنتفر ،  نایدیزی 
دنتفر !  دنتخوس و  دنتشک و  دندمآ و  دنداهن !  ین  رس  رب  ار 

دندمآ البرک  هب  هاپس  چوک  زا  سپ  دندوب ،  هاگآ  نینوخ  هماگنه  نیا  زا  دنتشاد و  لزنم  البرک  یکیدزن  رد  هک  دسا  ینب  هریـشع  زا  يا  هریت 
هنابـش دـندرک و  زاغآ  يراز  هیرگ و  دـندش ،  ور  هبور  رـس  یب  ياه  نت  اب  دـنتفای ،  هدـیرب  ياه  تسد  دـندید ،  كاچ  كاـچ  ياـهرکیپ  . 

هک دییاپن  يرید  یلو  دننک ،  هچ  هک  دنتفر  ورف  هشیدـنا  رد  دنتخانـش ،  یمن  ار  اهرکیپ  دـندرپس .  كاخ  هب  هام  رون  اب  ار  نادیهـش  ياهرکیپ 
ینیمز ییامنهر  یتوکلم و  ییامنهر  تخادرپ .  ییامنهر  هب  تخانش و  یم  ار  اهرکیپ  هک  دیسر  ییامنهر 

دندید ار  امنهار  دنناشفب  نآ  رب  كاخ  دنتـساوخ  هک  یماگنه  دنداهن .  نآ  رد  ار  ینارون  رکیپ  دندنک و  ماما  سدقم  ندـب  يارب  هژیو  يربق 
ار ترکیپ  هک  ینیمز  لاح  هب  اشوخ  مردپ ،  دـیوگ :  یم  دـنز و  یم  هسوب  هداهن ،  هدـیرب  يولگ  رب  ار  اه  بل  دـیرگ و  یم  دزوس و  یم  هک 
هک یتقو  ات  مرادـن  باوخ  تمغ  درد  زا  اه  بش  نشور .  تلاـمج  رون  هب  ناـهج  نآ  تسا و  کـیرات  ناـهج  نیا  وت  زا  سپ  تفرگرب .  رد 

دزاس .  قحلم  وت  هب  ارم  يادخ 
يردپ !  هتشک  رس  رب  دوب  يرسپ  هلان  داب ،  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  لوسر ،  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

رد ار  یگمه  دندنکب و  روانهپ  يربق  نادیهش  يارب  سپس  دندرپس .  شکاخ  هب  ردپ  ربق  رانک  رد  دنتفر و  یلع  رکیپ  غارـس  هب  هاگ  نآ  سپ 
دندرپس .  كاخ  هب  هداد و  اج  نآ 

دندنک و يربق  زین  اج  نآ  رد  دندش .  يور  هبور  درمناوج  يدیهـش  رکیپ  اب  دنتفر و  شلابند  دور .  یم  تارف  يوس  هب  هک  دـندید  ار  امنهر 
دنداد .  ياج  نآ  رد  ار  سابع  ترضح  رکیپ 

رـس رب  كاخ  وت  زا  سپ  مشاه !  ینب  هام  يا  دیوگ :  یم  دیرگ و  یم  هک  دندید  ار  امنهر  دـندناشفیب  سابع  رکیپ  رب  كاخ  هک  نآ  زا  سپ 
هاگترایز نادیهش  ربق  يدیسر .  تداهش  هب  تریصب  ییانیب و  يور  زا  هک  يدیهش  يا  داب .  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  ایند .  نیا 

هتفرگن .  شوغآ  رد  وا  نوچمه  ار  يدیهش  نیمز  هتخادنین و  هیاس  وا  زا  رتهب  رترب و  رب  روانهپ  نامسآ  هک  يرازم  دیدرگ .  نایناهج 
 ، دنمورین نادرم  ار  تداهش  باتک  ياه  گرب  دیدرگ .  زاغآ  تراسا  باتک  دیـسر و  نایاپ  هب  تداهـش  باتک  نادیهـش ،  ندرپس  كاخ  اب 

ناکدوک .  نانز ،  نارامیب ،  دوب :  هدش  مهارف  ناناوتان  زا  تراسا ،  باتک  ياه  گرب  یلو  دنداد ،  یم  لیکشت  لد  يوق  اناوت و 
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 . لد رد  اناوت  هدارا ،  رد  اناوت  حور ،  رد  اناوت  ناوتان ،  رگا  هژیو  هب  تسین ،  هتخاس  نادنمناوت  زا  هک  تسا  هتخاس  ییاهراک  ناناوتان  زا  هاگ 
 . دنادب دناوخب و  ار  ود  ره  یتسیاب  رشب  تراسا و  باتک  راگزومآ  بنیز  دوب و  تداهش  باتک  راگزومآ  نیسح 

خیرات لوط  رد  ینیسح  هناتسآ  مشش :  لصف 

هیما ینب  رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

داجیا اب  و  دندومن ،  نف  ار  وا  رهطم  رکیپ  دسا  ینب  البرک ،  نیمزرس  رد  يو  باحصا  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ندیسر  تداهـش  هب  زا  سپ 
هتسجرب زراب و  لکش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ربق  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  نانآ  دندرپس .  كاخ  هب  ار  باحصا  یعمج  هتسد  ربق  کی 

دندرک .  انب  يوما  ماکح  دیدش  باعوا  عنم و  دوج  اب و 
ربق فارطا  رد  دوب .  البرک  يادهـش  نفد  رد  دـندش -  مدقـشیپ  هک  هفیاط  نیا  نانز  هژیو  هب  دـسا -  ینب  تارج  نیرت  گرزب  کـش  نودـب 

تسا .  هدوب  نابیاس  نودب  لوا  ياه  لاس  رد  رهطم ،  ربق  اذل  دوب ،  هدشن  انب  ینابیاس  ای  دجسم و  رهطم ، 
ترایز تهج  هک  دوب  هتشذگن  ترضح  نآ  تداهش  زا  يدنچ  هک  دوب  هفوک  ناگرزب  زا  یفعج ،  رح  دنزرف  هللادیبع  رهطم ،  ربق  رئاز  نیلوا 
دنزرف يرای  هب  وا  دوب و  هدرک  شیوخ  ترـصن  هب  توعد  ار  يو  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  دوب  نامیـشپ  تخـس  دش و  البرک  دراو  رهطم  ربق 

تسا :  نینچ  نآ  علطم  هک  دورس  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  داتسیا و  ربق  لباقم  رد  يو  دوب .  هتفاتشن  مالسلا  هیلع  همطاف 
رداغ نبا  رداغ و  ریما  لوقی 

همطاف  نب  نیسحلا  تلتاق  تنک  الا 
ییانیب نوچ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ربق  ترایز  هب  يراصنا ،  هللادبع  نب  رباج  روهـشم ،  یباحـص  يرمق  لاس 62  رفص  متسیب  رد 

هار رد  هیما  ینب  هک  یعناوم  ماـمت  مغر  یلع  دـیلامب .  ادهـشلادیس  ربـق  هب  ارم  تسد  هک  تفگ  یم  ناـیفارطا  هب  دوب ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 
نآ ربق  هک  تسین  يدـیدرت  دنتفاتـش و  یم  يو  ربق  تراـیز  هب  نایعیـش  دـندوب  هدرک  داـجیا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ربق  تراـیز 

تموـکح لـیاوا  رد  تفرگ و  لکـش  نیباوـت  هناـیفخم  یبـالقنا و  تکرح  ـالبرک  هعقاو  زا  دـعب  تـسا .  هدوـب  صخـشم  رهاـظ و  ترـضح 
زا شیب  هک  نیباوت  دـندز .  رداچ  البرک  هفوک و  هار  نیب  هلیخن ،  رد  يرمق  لوالا 65  عیبر  لوا  بش  رد  دندرک و  مایق  نارم  نب  کلملادـبع 
هک هجـض  هلان  هیرگ و  اب  و  دندمآ .  درگ  رهطم  ربق  رود  دندش و  البرک  دراو  یعازخ  درـص  نبا  يربهر  هب  دـندوب  وجگنج  درم  رازه  راهچ 
ربق رانک  رد  زور  هنابـش  کی  نانآ  تفرگ .  دـنهاوخ  ار  ترـضح  نآ  نوخ  ماقتنا  هک  دـندرک  دای  مسق  دوب .  نکفا  نینط  ـالبرک  ياـضق  رد 
فط هعقاو  زا  سپ  یسایس  یبهذم ،  میظع  عامتجا  نیلوا  نیا  دندرک و  عادو  رهطم  ربق  اب  سپس  دندیزگ ،  تماقا  مالسلا  هیلع  ادهـشلا  دیس 

 . دوب نابیاس  نودب  زونه  نامز  نآ  ات  ترضح  نآ  ربق  تسا و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  دقرم  رانک  البرک  رد 

لوا ترامع 

نیلوا دومن و  مایق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  یهاوخنوخ  هب  ناـیناریا  کـمک  اـب  يرمق  لاـس 66  رد  یفقث ،  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم 
انب وا  نامز  رد  تشاد ،  رارق  نارئاز  تنوکس  تهج  يدجـسم  نآ  رانک  رد  دوب و  يرجآ  یچگ و  دبنگ  مرح و  ياراد  هک  ینیـسح  هناتـسآ 

یضعب دوب .  یبرغ  یقرش و  رد  ود  ياراد  هناتسآ  نیا  دیدرگ .  سیـسات  یمکحم  ياه  هناخ  رازاب و  نآ  فارطا  رد  نامز  تشذگ  اب  دش و 
ار ترامع  هناتسآ و  دوجو  رگید  یعمج  دش .  هتخاس  يرمق  لاس 66  رد  راتخم  طسوت  هناتسآ  لوا  ترامع  هک  دنا  هدومن  رکذ  ناققحم  زا 
 - دندومن نفد  ار  البرک  يادهش  رهطم  داسجا  هک  دسا -  ینب  تسد  هب  ایآ  هک  دنراد  یم  کیکشت  نآ  سسوم  هب  تبـسن  یلو  هدرک  دییات 

نارگید ؟  ای  هتشگ و  انب 
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دسیون :  یم  ( 1/627  ) هعیشلا نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس 
ینیـسح هناتـسآ  هیما  ینب  رـصع  رد  تشگ و  سیـسات  هیما  ینب  نامز  رد  دراد ،  تلالد  رابخا  راثآ و  هچناـنچ  فیرـش ،  هعقب  لوا  تراـمع 

انب ار  نآ  یصخش  هچ  میناد  یمن  یلو  تسا  هتشاد  همادا  سابعلا  ینب  تلود  رد  دیشرلا  نوراه  رصع  ات  هک  هدوب  يدجـسم  نابیاس و  ياراد 
تسا .  هدرک 

لامتحا هب  دورن .  نیب  زا  ربق  راثآ  هک  دندومن  بصن  صخـشم  یتمالع  دسا  ینب  هک  تسا  هدروآ  ( 133  ) هرایزلا لماک  رد  یمق  هیولوق  نبا 
ات نابیاس  نودب  رهطم  ربق  اذل  تشگ .  عطق  یسابع  دیشرلا  نوراه  طسوت  هک  تسا  هردس  تخرد  نامه  صخـشم  تمالع  زا  دارم  رایـسب ، 

دـش و ناریو  دیـشرلا  نوراه  نامز  رد  هعقب  نیا  دـندرک  انب  نآ  زارف  رب  يا  هعقب  وا  نامز  رد  و  تسا .  هتـشاد  دوجو  البرک  رد  راتخم  رـصع 
 . دیدرگ بارخ  نوراه  روتـسد  هب  دندوب  هتخاس  ینیـسح  هناتـسآ  ترواجم  رد  مالـسلا  هیلع  همئا  قیوشت  هب  نایعیـش  هک  ییاه  هناخ  یمامت 

عطق دندوب  هتشاک  نیرئاز  تیاده  نابیاس و  ربق و  تمالع  تهج  دسا  ینب  هک  ار  هردس  تخرد  دندز و  مخـش  ار  رهطم  ربق  هناتـسآ و  لحم 
 . دوب ینیسح  ترامع  بیرخت  نیلوا  نیا  دندومن . 

مود ترامع 

نایعیـش تیاـضر  بسک  تهج  هب  دوخ و  ردـپ  تسایـس  فـالخ  رب  دیـسر و  تردـق  هکیرا  هب  يرمق  لاس 198  رد  یـسابع  هفیلخ  نوماـم 
اذل دیامن .  ضیوفت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هب  ار  تفالخ  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  نایعیـش  اب  یتسود  تبحم و  راهظا  ناسارخ ، 
ربق قاشع  يارب  البرک  هار  دـندرک و  انب  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  رازم  رب  یهوکـش  اب  للجم و  هناتـسآ  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  ناـیعیش 

لاس 232 رد  دندومن .  يزاس  زاب  ار  اه  یبارخ  یمامت  دیدرگ و  ریزارس  البرک  تمس  هب  ترجاهم  لیس  دش و  زاب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
البرک هک  دومن  لصاح  عالطا  هک  یعقوم  تشاد .  بلاط  یبا  لآ  نایعیش و  اب  یصاخ  ینمشد  يو  دیسر ،  تردق  هب  یسابع  لکوتم  يرمق 

ار هناتسآ  فارطا  ياه  هناخ  هناتسآ و  یبارخ  روتسد  دنباتش ،  یم  ینیسح  هناتـسآ  ترایز  هب  فانکا  فارطا و  زا  نایعیـش  هتفای و  شرتسگ 
دسیون :  یم  یفوتسم  هللا  دمح  دومن .  رداص 

تریح بآ  دوش ،  بارخ  ات  دنتـسب  نآ  رد  بآ  هفیلخ  لکوتم  دـهع  هب  هک  تفر  رکذ  ناـنچ  هک  نآ  تهج  دـنناوخ  يرئاـح  دهـشم  ار  نآ 
یمامت داد و  ار  هناتـسآ  یبارخ  روتـسد  لکوتم  هک  دـنک  یم  هراشا  يرمق  لاـس 236  ثداوح  رد  يربط  دـنام  کـشخ  روگ  نیمز  دروآ و 

 . دومن تشک  دز و  مخش  ار  نیمز  هناتسآ و  فارطا  ياه  هناخ 

موس ترامع 

هافر تینما و  نایعیش  هب  دوخ ،  ردپ  تسایس  فالخ  رب  رصتنم  دیسر .  لتق  هب  يرمق  لاس 247  رد  رصتنم ،  شیوخ  دنزرف  تسد  هب  لکوتم 
درک انب  هناتسآ  رانک  رد  يدنلب  هرانم  دومن و  انب  لالج  هوکش و  اب  ار  ینیسح  هناتسآ  اددجم  دومن و  میسقت  نایولع  نیب  يدایز  لاوما  داد و 

زا هک  دنتشگ  ریزارس  البرک  يوس  هب  هدرمـش و  منتغم  ار  تصرف  نایعیـش  دنتفای .  یم  زاب  ار  هار  رود  زا  وربش  نیرئاز  شا  یناشفا  رون  اب  هک 
مرح یبرغ  لامـش  قاور  هیواز  رد  يو  ربق  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نب  دباعلا  دمحم  دـنزرف  باجم  میهاربا  دیـس  دـنا  هلمج  نآ 

 . تسا فورعم  ینیسح 

مراهچ ترامع 

ریغصلا یعاد  يرمق  دودـح 280  تخیر .  ورف  يرمق  لاس 273  رد  دوب ،  هتخاـس  اـپ  رب  يرمق  رد 247  یسابع  رـصتنم  هک  یترامع  فقس 
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 . دوزفا نآ  هوکش  قنور و  هب  تخادرپ و  هناتسآ  ریمعت  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  دیز  ناگداون  زا  ناتسربط و  ياورنامرف 

مجنپ ترامع 

هسدقم تابتع  یمامت  يانب  روتـسد  تفاتـش و  فجن  البرک و  ترایز  هب  سپـس  دش ،  دادغب  دراو  يرمق  لاس 367  رد  یملید  هلودـلادضع 
گرزب مرح  کی  لماش  هک  تفای  نایاپ  يرمق  لاس 371  رد  دش و  عورش  يرمق  لاس 367  رد  ینیسح  هناتسآ  يانب  دومن .  رداص  ار  قارع 

نحص یقرش  تمسق  رد  هشوگ و  شـش  نحـص  رهطم و  مرح  فرط  راهچ  رد  گنهامه  قاور  راهچ  دوب و  فیرـش  ربق  يور  رب  يدبنگ  و 
هب روکذـم  رازاب  دـش و  یم  زاب  رازاب  هب  نآ  رد  کی  دوب و  هیوب  لآ  نادـناخ  رباقم  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  کچوک  نحـص  کی  فیرش 

ییانشور تهج  الط  ياه  لیدنق  اب  رهطم  مرح  لخاد  دیدرگ .  یم  یهتنم  نارئاز  دمآ  تفر و  تهج  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هناتـسآ 
يراک تبنم  جاس  بوچ  زا  یقودنـص  و  دندوب .  هدیناشوپ  گرزب  ياه  هنییآ  جاس و  بوچ  اب  ار  اه  قاور  مرح و  ياهراوید  هدـش و  نییزت 

رد يرجه  مراهچ  نرق  لوا  همین  ات  نآ  راثآ  هک  دـمآ  یم  نحـص  فارطا  ینیـسح و  هناتـسآ  لـباقم  اـت  بآ  رهن  تشاد و  رارق  رهطم  ربق  رب 
دوب .  یقاب  البرک 

نانکاس نارجاهم و  نیب  رد  تخاس و  يدایز  ياه  هناخ  هناتـسآ  فارطا  درک و  یم  قیوشت  البرک  رهـش  هب  ار  نایعیـش  ترجه  هلودـلادضع 
رـس گرزب  رازاب  درک و  نییعت  ینیـسح  هناتـسآ  همدـخ  نارواجم و  يارب  يدایز  تافوقوم  هناهام و  يرمتـسم  درک و  میـسقت  فیرـش  رئاح 

رد فقو  تروص  هب  روکذم  رازاب  رضاح  رصع  ات  هک  دومن  سیسات  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هناتسآ  ینیسح و  هناتـسآ  نیب  يا  هدیـشوپ 
نحص رد  امیقتسم  نآ  رد  کی  هک  درک  انب  يا  هناخ  دوخ  يارب  فیرش  نحص  یقرش  علض  رد  هلودلادضع  تسا .  یقاب  يو  هیرذ  فرـصت 
لزنم نآ  رد  تشگ  یم  فرـشم  ـالبرک  تراـیز  هب  هک  هلاـس  همه  دوب و  هتخاـس  دوخ  هک  يرازاـب  رد  نآ  مود  رد  دـش و  یم  زاـب  ینیـسح 
دمحم الم  دنزرف  رفعج  دمحم  خیش  سپـس  تشگ ،  فقو  یناقلاط  مظاک  دمحم  الم  يو  هیرذ  طسوت  روکذم  لزنم  دیزگ و  یم  تنوکس 

 . دومن لیدبت  ینید  هسردم  هب  ار  نآ  یناقلاط  مظاک 

ینیسح هناتسآ  رد  يزوس  شتآ 

داتفا نیمز  رب  ماگنه  بش  يرمق  لاس 407  لوالا  عیبر  رد 14  دوب ،  نشور  رهطم  ربق  فرط  ود  رد  حبص  ات  بش  همه  هک  گرزب  عمـش  ود 
اهبنارگ ياه  هدرپ  مرح و  ياه  شرف  دوب و  نیزم  جاس  بوچ  هنییآ و  اب  هک  قاور  مرح و  ياـهراوید  یماـمت  تفرگ و  رد  یگرزب  قیرح  و 

هب دوب ،  رجآ  چـگ و  یبرـض و  ياه  قاط  زا  ترامع  یمامت  هتفرن و  راک  هب  بوچ  هناتـسآ  یلـصا  ناـمتخاس  رد  نوچ  یلو  تفرگ ،  شتآ 
يزوس شتآ  رثا  رب  هدراو  تاراسخ  هیوب  هلودلا  ناطلس  ریز  و  يزمرهمار ،  نالهس  نب  لضفم  دنزرف  نسح  دیسرن .  یبیسآ  ترامع  نوناک 

لاس رد  سیردا  نبا  هک  تسا  يدودـح  نامه  فیرـش  رئاح  راصح  نیا  دومن و  انب  البرک  رهـش  فارطا  یمکحم  راـصح  دومن و  ناربج  ار 
یم هعیـشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  اهنآ  سار  رد  ناخروم و  زا  یعمج  تسا .  هدرک  تبث  رئارـسلا  زا  ثیراوملا  باتک  رد  يرمق   588

ار ینیسح  هناتـسآ  متفه  ترامع  داد و  ماجنا  ار  ینیـسح  هناتـسآ  مشـش  ترامع  دیدجت  هلودلا  ناطلـس  ریزو  يزمرهمار  نسح  هک  دنیوگ 
رـصع هناتـسآ  ترامع  نیمه  هلودـلادضع ،  طسوت  ینـسح ،  هناتـسآ  مجنپ  ترامع  هک  یتروص  رد  درک ،  دـهعت  یناـخلیا  سیوا  ناـطلس 
هلودلا ناطلـس  ریزو  دـنام و  ملاس  ترامع  لصا  یلو  تفرگ ،  شتآ  نآ  نانییزت  يزوس  شتآ  رثا  رب  يرمق  لاس 407  رد  هک  تسا  رضاح 

دننک یم  فصو  ار  ینیسح  هناتسآ  لخاد  هک  يدودعم  صاخشا  زا  دمآ .  رب  هدهع  زا  درک و  لبقت  ار  هناتسآ  ياه  بیسآ  حالصا  میمرت و 
دراد :  یم  راهظا  نینچ  ینیسح  هناتسآ  فصو  رد  يو  دش ،  البرک  دراو  يرمق  لاس 727  هب  هک  تسا  يرمق )  م 777   ) هیوطب نبا 

ار نآ  فارطا  اهناتـسلخن  هک  تسا  یکچوک  رهـش  ـالبرک  میدرک .  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دهـشم  ـالبرک ،  يوس  هب  هلح  زا 
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يا هیواز  گرزب و  يا  هسردم  هدش و  عقاو  رهـش  لخاد  رد  نیـسح  ماما  هسدقم  هضور  دنوش .  یم  يرایبآ  تارف  هناخدور  زا  دـنا و  هتفرگ 
رـسیم نانآ  هزاجا  یب  مرح  هب  دورو  دـنا و  هداتـسیا  ماما  هضور  رد  رب  نابجاح  مادـخ و  دـنهد .  یم  ماـعط  نیرفاـسم  يارب  نآ  رد  هک  دراد 

هدش و هتشاذگ  نیمیس  نیرز و  ياه  لیدنق  ماما  سدقم  حیرض  يور  دیـسوب .  دیاب  تسا  هرقن  زا  هک  ار  هفیرـش  هبتع  دورو  ماگنه  تسین و 
دنا هتخیوآ  ریرح  ياه  هدرپ  نآ  ياهرد  زا 

نایریالج رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

لاس رد  نسح  خیش  دنزرف  سیوا  ناطلـس  يرمق ،  لاس 740  رد  یناکلیا  نیسح  خیش  تسد  هب  ناریا  رد  نایریالج  تلود  سیـسات  زا  سپ 
نآ يرمق  لاس 786  رد  دمحا  ناطلس  وا  دنزرف  درکن و  افو  نآ  مامتا  هب  يو  رمع  هک  دومن  عورش  ار  ینیـسح  هناتـسآ  تاریمعت  يرمق   767

يزاـجح یناریا و  يرنه  راـثآ  زا  هک  میرم  هلخن  هب  فورعم  فیرـش  سار  بـنج  بارحم  يـالاب  روکذـم  تاریمعت  خـیرات  داد و  ماـجنا  ار 
تقو رادناتسا  روتـسد  هب  يرمق  لاس 1363  رد  عیـشت  اـب  هنیک  ضغب و  ساـسا  رب  تهج و  یب  هک  نیا  اـت  دوب  تبث  دوب  مجنپ  نرق  یمالـسا 

علض رد  تشادرب ،  نایصع  هب  رس  ادعب  دوب و  دادغب  یلاو  هک  يریالج  سیوا  ناطلس  مالغ  ناجرم ،  هب  روهشم  ناجریما  دش .  وحم  البرک ، 
هوکش یگرزب و  رد  هک  تشارفا  رب  نآ  رد  میظع  ابیز و  يرایسب  هرانم  تسا و  یقاب  هزورما  ات  هک  درک  انب  يدجسم  ینیـسح  نحـص  یقرش 

 . درک رداص  ار  نآ  مده  روتسد  دادغب  تموکح  يرمق  لاس 1354  رد  هنیک ،  رثا  رب  زاب  هنافساتم  تشادن .  ریظن  رنه  و 

يوفص رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

هب دعب  زور  رد  تفرگ و  رارق  نایعیش  لابقتـسا  دروم  دش و  دادغب  دراو  يوفـص  لیعامـسا  هاش  يرمق  هنس 914  یناثلا  يدامج  زور 25  رد 
تشگ و فکتعم  رهطم  مرح  رد  زور  هنابـش  کی  دـش و  فرـشم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  هعقب  ترایز  هب  دـش و  راپـسهر  ـالبرک  تمس 
مرح و یمامت  نینچمه  داد و  صاصتخا  رهطم  مرح  ییانشور  تهج  صلاخ  يالط  لیدنق  هدزاود  دومن و  رداص  ار  مزال  تاریمعت  روتـسد 

ریغ يدـقن و  يایادـه  البرک  نانکاس  نایولع و  نیب  تخاـس و  شورفم  یناریا  مشیربا  ياـه  شرف  نیرتاـهبنارگ  اـب  ار  فیرـش  ياـه  قاور 
دومن .  میسقت  يدقن 

هک داد  تکلمم  یمامت  زا  ار  ناسدنهم  نادنمرنه و  بلج  روتـسد  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هک  دسیون  یم  قارعلا  خـیرات  رد  يوازعلا  سابع 
اهنآ زا  یکی  هک  تشاد  لیسگ  هسدقم  تابتع  يارب  دنتخاس و  عادبا  تقد و  تیاهن  رد  هیمیلسا  هیئاطخ و  شوقن  هب  شوقنم  قودنص  شش 

هب يرمق  لاس 932  در  اه  قودنص  نیا  بصن  هیهت و  دومن .  ادها  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هناتـسآ  هب  ار  مود  ینیـسح و  هناتـسآ  هب  ار 
داهن و لیعامسا  هاش  قودنص  يور  رب  دالوف  زا  یحیرض  تشگ و  فرشم  البرک  ترایز  هب  سابع  هاش  يرمق  لاس 1032  رد  دیسر .  نایاپ 

 . درک ریمعت  ار  هناتسآ  دبنگ  ینامثع  دارم  ناطلس  يرمق  لاس 1048  رد  دومن .  رداص  ار  نآ  يراکیشاک  دبنگ و  ریمعت  روتسد 

راشفا هاشردان  رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

فیرش ربق  تهج  یسیفن  ابیز و  رایسب  قودنص  داد و  ماجنا  ینیسح  هناتـسآ  رد  ار  یعیـسو  تاریمعت  هاشردان  رـسمه  يرمق  لاس 1135  رد 
 . دیشخب نییزت  اهبنارگ  ياه  هدرپ  اب  دومن و  شرف  سیفن  ياه  یلاق  اب  ار  اه  قاور  مرح و  تخاس و 

هیراجاق رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

دش .  الط  ششوپ  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  طسوت  ینیسح  هناتسآ  فیرش  دبنگ  يرمق  لاس 1207  رد 
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نب دوعـس  دـندوب ،  هتفر  فرـشا  فجن  هب  ترایز  تهج  البرک  نادرم  ناـناوج و  یماـمت  هک  يرمق  لاـس 1216  مارحلا  هجحلا  يذ  رد 18 
هدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  رفن  نارازه  دومن و  هلمح  البرک  رهش  هب  گرزب  يرکشل  سار  رد  هدرمش و  منتغم  ار  تصرف  یباهو  زیزعلادبع 

هیوفـص و هرقن  الط و  ياه  لیدـنق  مامت  درک و  تراغ  ار  هناتـسآ  لاوما  ناریو و  ار  ینیـسح  هناتـسآ  تخادـنا و  هار  يا  هنامحریب  راتـشک  ، 
درب .  جارات  هب  ار  تمیق  نارگ  ياه  شرف 

الط يرادقم  نینچمه  دومن و  رداص  ار  نایباهو  ياه  یبارخ  ریمعت  روتسد  راجاق  هاشیلعحتف  البرک  هب  یباهو  تهلمح  ربخ  ندیـسر  زا  سپ 
قودنـص دومن و  ادـها  يا  هرقن  حیرـض  تشاد و  لاسرا  دوب  هدـش  هایـس  نآ  ياهالط  اـی  ناریو و  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـبنگ  بیهذـت  تهج 

دومن .  ریمعت  دوب  هتخوس  نآ  زا  یتمسق  اهیباهو  طسوت  هک  ار  فیرش 
 ، هاش نیدلا  رصان  روتـسد  هب  هیراجاق  رـصع  رد  راب  نیموس  يارب  داد و  ماجنا  هناتـسآ  رد  یتاریمعت  هاش  نیدلا  رـصان  يرمق  لاس 1273  رد 

دمحم ازریم  مظعا  ردص  یصو  هک  نیقارعلا  خیش  هب  روهشم  ینارهط  نیسحلادبع  خیش  يرمق  لاس 1270  رد  دش .  يراکالط  دیدجت  دبنگ 
يرادیرخ یبرغ  بونج  برغ و  تمسق  رد  ار  ینیسح  فیرـش  نحـص  رواجم  هناخ  داتـشه  يو  كرت  ام  ثلث  زا  دوب ،  ریبک  ریما  ناخ  یقت 

 . داد هعسوت  ار  فیرش  نحص  هدرک و  قحلم  ینیسح  فیرش  نحص  هب  ار  اهنآ  دومن و 

رضاح رصع  رد  ینیسح  هناتسآ 

نحص لخاد  هب  يدورو  رد  هد  ياراد  عقاو و  البرک  رهش  بلق  رد  تسا ،  هیوب  لآ  رصع  يرامعم  ياهراکهاش  زا  یکی  هک  ینیسح  هناتسآ 
برد هیبنیز و  برد  ياه  مان  هب  رد  هس  نحص ،  برغ  رد  همحرلا ،  برد  هلبقلا و  برد  مان  هب  نحص  بونج  رد  رد  ود  دشاب .  یم  فیرش 

ياه مان  هب  رد  هس  فیرش ،  نحص  قرش  تمسق  رد  مالسلا ،  برد  هردسلا و  برد  لامش ،  تمسق  رد  هیناطلـسلا ،  برد  نیـسحلا و  سار 
رارق ناویا  کی  تارجح  زا  کی  ره  لباقم  رد  هک  تسا  هرجح  ياراد 65  نینچمه  تاجاحلا .  یضاق  برد  ادهشلا و  برد  همارکلا  برد 

ادهشلا و برد  نیب  هینیسح  کی  ادهشلا و  برد  تاجاحلا و  یـضاق  برد  نیب  نحـص  یقرـش  تمـسق  رد  مه  گرزب  دجـسم  کی  دراد . 
تسا .  هدش  ثادحا  هیشاتکب  هاقناخ  ای  هیکت  نحص  بونج  تمسق  رد  همارکلا و  برد 

یقاب دـش و  انب  تشگ  یم  زاب  نحـص  لخاد  هناخ  نیا  رد  کی  هک  هیوب  لآ  هیرذ  هناـخ  زا  یتمـسق  ذـخا  اـب  يرجه  مهد  نرق  رد  هیکت  نیا 
بارخ فیرـش  نحـص  فارطا  هکلف  ثادحا  رد  دوب  یحلاص  لآ  یقن  یلع  ازریم  دنزرف  نسح  خیـش  هیوب  لآ  هیرذ  کلم  هک  روکذم  هناخ 
رهطم نحص  یقرش  بونج  تمسق  رد  نآ  لئاسو  رگید  هناتسآ و  ياه  شرف  رابنا  تهج  لحم  نیدنچ  ینیـسح ،  فیرـش  نحـص  رد  دش . 

فارطا رد  ریبک و  ریما  یصو  تازاجا و  خیاشم  زا  نیقارعلا  خیش  نیسحلا  خیـش  ربق  برغ ،  لامـش  تمـسق  رد  يزاریـش و  مود  يازریم  ربق 
یمامت هک  هدش  لیکـشت  هقبط  ود  زا  فیرـش  نحـص  دوخ  دـنا .  نوفدـم  هعیـش  نیطالـس  هیماما و  ياملع  زا  ریثک  یعمج  فیرـش ،  نحص 

نآ فرط  راهچ  زا  هک  دراد  رارق  هناتـسآ  فیرـش ،  نحـص  طـسو  رد  دراد .  يدنمهوکـش  تاـیه  تسا و  نیزم  یـشاک  اـب  نآ  ياـهراوید 
باویا هناتسآ  رد  لباقم  رد  تسا .  مرح  بونج  رد  نآ  گرزب  یلـصا و  رد  یلو  دراد ،  رهطم  ياه  قاور  هب  دورو  تهج  يددعتم  ياهرد 

یلو دوب  بوچ  زا  ناویا  نیا  ياه  نوتس  البق  تسا .  نک  شفک  راهچ  ناویا  فرط  ود  دراد و  ترهـش  الط  ناویا  هب  هک  تسا  عقاو  یگرزب 
يراجح ییابیز  تیاـهن  رد  هک  رمرم  گنـس  زا  نوتـس  هدزاود  ناریا ،  ناراد  ندـعم  راـجت و  زا  یمیحر ،  ربنق  جاـح  يرمق  لاس 1387  رد 

فرط ود  دـندومن .  نآ  ياه  نوتـس  بصن  الط و  ناویا  ریمعت  هب  عورـش  يرمق  لاس 1389  رد  دومن و  ادها  ینیسح  هناتـسآ  هب  دوب  هتـشگ 
یبونج قاور  هب  هک  تسا  يدورو  رد  هس  ياراد  ناویا  دـنک .  یم  بلج  دوخ  هب  رود  زا  ار  يا  هدـننیب  ره  رظن  ـالط  زا  دـنلب  هراـنم  ود  ناویا 

ار مرح  یبونج  قاور  هدش .  هتخاس  ناهفـصا  رد  الط  زا  دشاب .  یم  رتگرزب  رگید  رد  ود  نآ  زا  طسو  رد  ددرگ و  یم  یهتنم  فیرـش  مرح 
يادهش یعمج  هتسد  هربقم  رد  ار  وا  دسا  ینب  تسا و  عقاو  نآ  رد  البرک  دیهـش  بیبح  ربق  نوچ  دنمان ،  یم  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  قاور 

يور رب  ییاهبنارگ  قودنـص  مرح  لخاد  رد  دوب .  دـسا  ینب  هلیبق  ناگرزب  زا  اریز  دـنتخاس ،  يو  يارب  يا  هناگادـج  ربق  هدرکن  نفد  البرک 
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مرح و ياهراوید  فک و  تسا .  هدش  کح  الط  اب  يراعشا  حیرـض  يالاب  تسا و  بصن  هرقن  حیرـض  نآ  يور  رب  هک  دراد  رارق  رهطم  ربق 
تسا .  ناریا  رمرم  گنس  نیرتهب  زا  رتم  ود  دودح  ات  قاور 

هنییآ یناریا  نادنمرنه  تسد  هب  اه  قاور  مرح و  ياه  فقـس  یمامت  دـنا .  هداد  تنیز  ینآرق  تایآ  يراک  یـشاک  اب  ار  ياه  قاور  مرح و 
تسا .  هدش  يراک 

هناگادج مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ربق  تسا و  عقاو  اروشاع  يادهش  یعمج  هتسد  ربق  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ربق  قرـش  تمـسق  رد 
دشاب .  یم  ادهشلادیس  حیرض  رد 

نآ يور  رب  هک   ) یناـهبهب رقاـب  اـقآ  ربق  یقرـش  قاور  رد  یناتـسرهش و  يدـهم  ازریم  ربق  یبونج  قاور  رد  هیماـما ،  گرزب  ياـملع  روبق  زا 
نیطالـس زا  یعمج  ربق  هناتـسآ ،  یلامـش  قاور  رد  ریبکریما و  ناخ  یقت  دمحم  ازریم  مظعاردـص  هربقم  و  تسا )  بصن  یـسیفن  قودـنص 

ادهشلا دیس  رس  الاب  هرجنپ  بنج  یبرغ  قاور  رد  تسا و  یصاخ  حیرـض  ياراد  هک  باجم  میهاربا  دیـس  ربق  هاش و  دمحا  هلمج  زا  هیراجاق 
هاگلتق هب  هک  تسا  یلحم  یبونج  قاور  هیلا  یهتنم  رد  دراد ،  رارق  یناغرب  یلع  الم  يو  ردارب  یناغرب و  حلاص  دـمحم  الم  ربق  مالـسلا  هیلع 

نیا رد  داتفا و  نیمز  رب  شیوخ  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلادبع  یبا  هک  تسا  یلحم  اجنیا  تسا ،  یقاب  میدق  زا  رثا  نیا  تسا و  فورعم 
(703  . ) درک ادج  شفیرش  ندب  زا  ار  ترضح  كرابم  رس  رمش  هک  دوب  ناکم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  متفه :  لصف 

؟  دندرپس كاخ  هب  اجک  ار  رهطم  رس 

دوش :  یم  هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  هدش  زاربا  ینوگانوگ  ياهرظن  دندرپس ،  كاخ  هب  اجک  ار  رهطم  رس  هک  نیا  هرابرد 
رظن نیا  دنا .  هدرک  نفد  ترضح  نآ  رس  فرط  رد  مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ربق  رانک  فرشا ،  فجن  رد  ار  ماما  رس  فلا ) 

 : میناوخ یم  تایاور  نیا  زا  یکی  رد  دنا .  هتفریذپ  هدـمآ ،  بیذـهت  یفاک و  باتک  رد  هک  یتایاور  هب  دانتـسا  اب  هعیـش  ياملع  زا  یخرب  ار 
هندوبر و ام  نارادتسود  زا  یکی  طسوت  ماش ،  هب  ندرب  زا  سپ  ماما  هدیرب  رس  هک  دندومرف  لیعامسا  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رـس يالاب  ترایز  رد  هک  نآ  هلمج  زا  دـنک .  یم  دـییات  زین  يرگید  نئارق  ار  هیرظن  نیا  دـیدرگ .  نفد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  راوج  رد 
تسا .  هدش  دراو  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ترایز  هدیسر ،  ام  تسد  هب  هعیش  ناماما  زا  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

رظن نیا  هدش ،  رکذ  راونالا  راحب  ردقنارگ  باتک  رد  هچنآ  ربانب  تسا .  هدش  هدرپس  كاخ  هب  شترضح  كاپ  رکیپ  رانک  رد  ماما  رـس  ب ) 
یم فوهل  رد  سوواط  نب  دیـس  دنادرگ .  زاب  البرک  هب  ار  رـس  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  دـندقتعم  هتفریذـپ و  هیماما  ناملاع  رتشیب  ار 

دنک .  یم  دییات  ار  رظن  نیا  زین  هعیش  هریس  هدیدرگ .  نفد  نوگلگ  رکیپ  رانک  رد  دش و  هدروآ  البرک  هب  ماما  رهطم  رس  دیامرف : 
یم رامـش  هب  عبتتم  يدنمـشناد  دامتعا و  دروم  يدرم  هک  امن  نبا  تسا .  لیامتم  هیرظن  نیا  هب  زین  لامعالا  لابقا  باتک  رد  روبزم  دنمـشناد 
نفد رهطم  دـسج  هارمه  دـش و  هداد  تدوع  البرک  هب  ماجنارـس  یلو  دـندنادرگ ،  اهرهـش  رد  ار  ماما  رـس  دـیامرف :  یم  هراـب  نیا  رد  دور ، 

مالسلا هیلع  ماما  هدیرب  رس  هک  تسا  دقتعم  يزوج  نبا  طبس  دنا .  هدرک  تقفاوم  هیرظن  نیا  اب  زین  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دیـس  دیدرگ . 
كاخ هب  ترـضح  سدقم  دسج  رانک  رد  هدرب ،  البرک  هب  هنیدم  زا  ار  نآ  سپـس  دـش و  هدروآ  هنیدـم  هب  ماش  زا  ناریـسا  ناوراک  اب  هارمه 

دندرپس . 
کیدزن هفوک ،  نوریب  نادیهـش ،  رالاس  رهطم  رـس  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  دنمـشزرا  باتک  رد  ینیلک  ج ) 

تسا .  نوفدم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رهطم  دقرم 
باـتک زا  يزوج  نبا  طبـس  ار  بلطم  نیا  دـنا .  هدرپس  كاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاـف  شرداـم  دـقرم  دزن  هنیدـم  رد  ار  ماـما  رـس  د ) 
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نآ وا  تشاد و  لیـسگ  هنیدم  رادنامرف  صاع ،  نب  دیعـس  نب  ورمع  يارب  ار  ماما  رـس  دیزی ،  دسیون :  یم  دنک و  یم  لقن  يربکلا  تاقبطلا 
ار رظن  نیمه  بلاطملا  رهاوج  باتک  رد  زین  یعفاشلا  يدـنغابلا  دـمحم  نیدـلا  سمـش  تاکربلا  وبا  دومن .  نفد  ماما  رداـم  ربق  راـنک  رد  ار 

دناد .  یم  ناسیون  هریس  ناراگن و  خیرات  روهشم  هیرظن  ار  نآ  هتفریذپ و 
هنازخ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  دسیون :  یم  ایندلا  یبا  نبا  زا  لقن  هب  يزوج  نبا  طبـس  تسا .  قشمد  رد  ماما  رـس  نفدـم  ه )

دش .  هدرپس  كاخ  هب  سیدارفلا  باب  رد  دش و  تفای  قشمد  رد  دیزی 
نایاپ ات  ماما  سدقم  رـس  هک  هدمآ  بلاطملا  رهاوج  باتک  رد  دنا .  هدرک  لقن  ار  بلاطم  نیمه  دوخ  ياه  باتک  رد  زین  يدـقاو  يرذالب و 

هک هدـمآ  رگید  تیاور  رد  دـیدرگ .  نفد  سیدارفلا  باب  رد  يو  تکاله  زا  سپ  دـش و  یم  تظاـفح  یتموکح  هنازخ  رد  دـیزی  تنطلس 
زامن نآ  رب  يا  هدـع  اب  دـیناشوپ و  ابید  هعطق  جـنپ  اب  ار  كرابم  رـس  هک  نآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  يوما  کلملادـبع  نب  ناـمیلس 

درپس .  كاخ  هب  ار  نآ  درازگ ، 
اج نآ  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  رد  يو  درک .  نفد  نیملـسم  ناتـسربق  رد  ار  رـس  يوما  کلملادـبع  نب  نامیلـس  هک  دـندقتعم  يا  هدـع 
ار ماما  هدیرب  رـس  هک  نآ  زا  سپ  دیوگ :  بلاطملا  رهاوج  لقن  انب  رکاسع ،  نبا  دشاب .  هدش  هدروآ  البرک  هب  دیاب  ارهاظ  هک  دیدرگ  لقتنم 
هک نآ  ات  داد ،  لاقتنا  حالس  هاگیاج  هب  ار  نآ  سپس  دوش ،  بصن  مدرم  ناگدید  ربارب  رد  زور  هس  هک  داد  نامرف  دیزی  دندروآ ،  قشمد  هب 

درپس .  كاخ  هب  ناناملسم  ناتسروگ  رد  ار  رس  يوما  نامیلس  هاگ  نآ  دیسر .  تکاله  هب  دوخ 
اج نآ  هب  وا ،  هنازخ  ندش  هدوشگ  دـیزی و  تکاله  زا  سپ  دـسیون :  یم  روهمج  نب  روصنم  زا  لقن  هب  نازحالا  ریثم  باتک  فلوم  امن  نبا 
نآ زا  هک  مدرک  شرافس  هداد ،  دوخ  راکتمدخ  هب  ار  فرظ  تسا .  هتفهن  یجنگ  نآ  رد  هک  متـشادنپ  دوخ  اب  متفای و  یتمیق  یفرظ  متفر و 

سیدارفلا باب  رد  هدرک  نفک  ار  نآ  گنرد  یب  مدش ،  ور  هبور  ماما  كرابم  رس  اب  متفر  جنگ  غارـس  هب  هک  نآ  زا  دعب  اما  دیامن .  تبقارم 
مدرک .  نفد 

نیسحلا سار  دهشم  ای  نیسحلا  سار  ماقم  ای  نیسحلا  سار  دجسم  مان  هب  قشمد  رد  زورما  هک  يزکرم  تسا ،  دقتعم  هعیشلا  نایعا  بحاص 
دنا .  هدرک  نایب  ناراگن  خیرات  هک  تسا  ینفدم  نامه  تسا ،  قشمد  عماج  کیدزن  فورعم و 

داتسرف طیعم  یبا  لآ  دزن  ار  ماما  كرابم  رس  دیزی  هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هلادبع  زا  يزوج  نبا  طبس  تارف .  یکیدزن  رد  هقر  دجسم  و )
دنا هتفگ  دـش .  عماج  دجـسم  وزج  اهدـعب  هناخ  نیا  دـندومن و  نفد  يا  هناخ  رد  ار  رـس  هدـع ،  نیا  دنتـسیز .  یم  هقر  هقطنم  رد  ناـنآ  هک 

دنام .  زبس  هراومه  رس  نآ  تکرب  هب  هک  دوب  رهطم  رس  نفدم  رانک  رد  یتخرد 
هداد لاقتنا  رصم  هب  قشمد  زا  ار  رس  یمطاف  يافلخ  دوش .  یم  هدیمان  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  دهـشم  نونکا  هک  ییاج  نامه  رـصم ،  ز )

هب ار  يدرف  یمطاف ،  يافلخ  زا  یکی  دنـسیون :  یم  ناخروم  تسا .  هدروآ  يزوج  نبا  طبـس  ار  بلطم  نیا  دـندرپس .  كاـخ  هب  هرهاـق  رد 
مالـسلا هیلع  نیـسح  اما  رـس  هک  دش  یعدم  تفای و  ار  يرـس  نالقـسع  رد  روبزم  درف  درک .  هناور  ماش ،  رـصم و  نیب  يا  هیحان  نالقـسع ، 

لمع نینچ  هک  تسین  يدیدرت  بلطم  نیا  رد  هتبلا  دش .  نفد  سارلا  دهـشم  رد  لقتنم و  رـصم  هب  رـس  نیا  یمطاف  هفیلخ  روتـسد  هب  تسا . 
تروص ره  رد  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  هب  قلعتم  رس  نیا  هک  تفگ  هناعطاق  ناوت  یمن  اما  تسا ،  هتفرگ  ماجنا  یمطاف  هفیلخ  نامز  رد 

دننک .  یم  دمآ  تفر و  زکرم  نیا  هب  رایسب  هقالع  اب  نانآ  هدوب و  مدرم  یمومع  هاگترایز  سارلا  دهشم  هزورما 
هیماما هعیش  ياملع  اما  دنا ،  هدومن  زاربا  تنس  لها  نادنمـشناد  اهنت  ار  ریخا  هیرظن  راهچ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآ  دای  نایاپ  رد 

 . ملعا هللاو  دنا .  هتشادن  يرگید  رظن  تسخن ،  رظن  هس  زج  هب 

مالسلا هیلع  نیسحلا  سار  هناتسآ 

باتک رد  نیما  نسحم  دیـس  تسا .  فالتخا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  سدـقم  رـس  نفد  لحم  دروم  رد  ناققحم  تاور و  ناـخروم و  نیب 
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تسا :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  رهطم  رس  نفدم  هک  هدرک  رکذ  ار  دروم  تفه  ( 627  - 1/626  ) هعیشلا نایعا  شیوخ 
هیلع ادهشلادیس  فیرش  ندب  هب  دینادرگ و  زاب  البرک  هب  ار  كرابم  رس  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  دنا  نیا  رب  هیماما  ياملع  لوا :  لوق 

اب ار  رهطم  رـس  دیزی  هک  دـنیوگ  یم  زین  یخرب  دـننک .  یم  دـیکات  ار  ینعم  نیا  نارگید  راحب و  رد  یـسلجم  همالع  دومرف :  قحلم  مالـسلا 
دوخ باتک  رد  سوواط  نبا  دیس  دومن .  قحلم  سدقم  ندب  هب  داد و  تدوع  البرک  هب  ار  رهطم  رـس  سپـس  داتـسرف  هنیدم  هب  البرک  يارـسا 

دنتشاد .  قحلم  رهطم  دسج  هب  دندنادرگزاب و  البرک  هب  ار  كرابم  رس  هک  دراد  حیرصت  فوفطلا ص 86  یلتق  یف  فوهللا 
 ، هدـش رکذ  هعیـش  بتک  رگید  بیذـهتلا و  یفاکلا و  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  هک  ییاه  تیاور  راـبخا و  ساـسا  رب  مود :  لوق 

یلع نینموملاریما  ترضح  دقرم  بنج  فرشا  فجن  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  كرابم  رـس  هک  دننآ  رب  هعیـش  ياملع  زا  یعمج 
رـس هک  یماگنه  دومرف ،  لیعامـسا  شیوخ  دنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنیوگ ،  یم  تسا و  نوفدـم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 
یبا نب  یلع  نینموملاریما  رانک  رد  دوبر و  ار  كرابم  رـس  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یلاوم  نایعیـش و  زا  یکی  دـندرک  لمح  ماـش  هب  ار  رهطم 
ریما ترـضح  رـس  يالاب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  بابحتـسا  زین  اـه  هماـنترایز  ربتعم  بتک  رد  درک .  نفد  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

تسا .  هدمآ  فرشا  فجن  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا 
 . تسا هدش  نفد  هفوک  هموح  رد  رهطم  رس  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دنس  هب  یفاکلا  باتک  رد  موس :  لوق 
نب دیعس  نبا  ورمع  يارب  هنیدم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  كرابم  رـس  هیواعم  نب  دیزی  هک  دنا  هتفگ  ناخروم  زا  یعمج  مراهچ :  لوق 

تفگ تفرگ و  ار  رهطم  رس  دوب و  هنیدم  رد  مکح  نب  ناورم  ماگنه  نآ  رد  دومن و  نفد  عیقب  رد  ار  رهطم  رـس  يو  تشاد و  لاسرا  صاع 
مروآ .  یم  رطاخ  هب  ار  نامثع  مایا  مسق  ادخ  هب  : 

رد ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رهطم  رس  دیزی  هک  دسیون  یم  يزوجلا  نبا  طبـس  زا  لقن  هب  هعیـشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  مجنپ :  لوق 
نانآ ياه  هناخ  دعب  دـندومن و  نفد  شیوخ  ياه  هناخ  رد  ار  رهطم  رـس  اهنآ  تشاد و  لاسرا  طیعم  یبا  لآ  يارب  هقر  هب  نامثع  رـس  لباقم 

دش .  زبس  يا  هردس  تخرد  نآ  رانک  رد  تشگ و  یحیرض  ياراد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رس  رهطم  ربق  هک  داتفا  هقر  عماج  دجسم  لخاد 
دنام و یقاب  هیواعم  هب  دیزی  هحلسا  رابنا  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترـضح  رهطم  رـس  هک  دننآ  رب  ناخروم  زا  ریثک  یعمج  مشـش :  لوق 
دندناوخ و زامن  نآ  رب  سپس  دندومن ،  نفک  دندروآ و  ار  فیرش  رس  کلملادبع  نب  نامیلس  رصع  رد  دیزی و  ندیـسر  تکاله  هب  زا  سپ 

یقرش بونج  علض  رد  العف  رهطم  هناتسآ  نیا  دندومن ،  نفد  قشمد  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  هناتـسآ  لحم  سیدارفلا ،  باب  رد 
علض زا  هکرابم  هناتسآ  هب  يدورو  رد  دراد .  ترهش  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  ماقم  ای  نیسحلا و  سار  هناتسآ  مان  هب  قشمد  يوما  دجـسم 

هب هک  هناتـسآ  مود  قاور  دراو  اـج  نآ  زا  دراد و  رارق  عبرم  رتـم  دودـح 100  تحاسم  هب  قاور  کی  لخاد  هک  تسا  يوما  دجـسم  یقرش 
دندرگ .  سم  تسا  لیطتسم  لکش 

رد هک  دندرگ  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  هناتـسآ  رهطم  مرح  لخاد  دعب  تسا و  عقاو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  ماقم  قاور  نیا  رد 
ياراد هناتسآ  مرح  دشاب .  یم  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترـضح  رهطم  رـس  نفد  لحم  تسا و  عقاو  حیرـض  مرح  برغ  لامـش  راوید  رانک 

زا تسا و  رتم  هس  دودـح  رهطم  مرح  ياهراوید  تسا .  هدـش  هدیـشوپ  زبس  گنر  اب  يرب و  چـگ  دـبنگ  لخاد  زا  هک  تسا  یکچوک  دـبنگ 
لکش هب  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  مان  اهگنس  طسو  رد  تسا و  هایس  گنـس  زا  یـشاوح  ياراد  هک  ددرگ  یم  لیکـشت  دیفـس  رمرم  گنس 

تسا .  هدش  هبیتک  تراهط  تمصع و  نادناخ  فصو  رد  یثیداحا  دبنگ  لخاد  رد  هدش و  هتسجرب  يراجح  ییابیز 
سار دهـشم  مان  هب  اـه  يرـصم  دزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  هناتـسآ  هرهاـق  رهـش  دـجاسم  نیرتهوکـشاب  زا  یکی  متفه :  لوق 

نیا هب  ( 4/554  ) نادلبلا مجعم  رد  يومح  توقای  ططخلا و  رد  يزیرقم  هلمج  زا  ناخروم  زا  يرایسب  دراد .  ترهش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
شدرگ تشحو  بعر و  داجیا  يزوریپ و  تمالع  هب  یمالسا  دالب  رد  ار  كرابم  رس  دوب  هداد  روتسد  دیزی  دنیوگ  یم  هدرک و  هراشا  هتکن 

هیلع نیسحلا  هللادبع  یبا  رهطم  رس  نالقـسع  ریما  دوب .  فاوط  ارجام و  نیا  نایاپ  تسا  عقاو  ماش  رـصم و  نیب  هک  نالقـسع  رهـش  و  دنهد . 
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تافیرـشت یط  نالقـسع  زا  ار  نآ  قیقد  صحفت  زا  سپ  دندیـسر ،  تردـق  هب  رـصم  رد  نایمطاف  هک  یناـمز  سپـس  درک ،  نفد  ار  مالـسلا 
زا یمیظع  دنمهوکـش و  بکوم  هارمه  صاخ و  تافیرـشت  یط  رخالا  يدامج  متـشه  هبنـشکی  زور  رد  دـندومن و  لمح  هرهاق  هب  یـصاخ 

دندروآ و درمز  خاک  تمـس  هب  هنهرباپ  دوب  کیزر  نب  عئالط  حلاصلا  رـصم  ریما  نانآ  شیپاشیپ  رد  هک  فارـشا  نایعا و  املع و  نایماظن و 
ولمم هناتسآ  مرح  تاقوا  مامت  رد  هدوب و  ناهج  نایعیش  مهم  ياه  هاگترایز  زا  یکی  هراومه  هناتسآ  نیا  دندرک .  نفد  ملیدلا  هبق  رد  سپس 

هـضور يرادازع و  بکوـم  ینیـسح  ياروشاـع  زور  مرحم و  زور  هد  رد  اـصوصخم  تساـقیرفآ .  هراـق  رـصم و  نایعیـش  هژیو  هب  نارئاز  زا 
تسا .  رارقرب  یناوخ 

دسیون :  یم  ( 154  - 5/153  ) هرهاقلاو رصم  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  دوخ  باتک  رد  یکباتا  فسوی  نساحملاوبا  نیدلا  لامج 
یم هرهاق  رد  ینیسح  هناتسآ  تمس  هب  شیوخ  هیشاح  یضاق و  اب  درک و  یم  نت  رب  ازع  سابل  دوب و  رود  هب  راظنا  زا  هفیلخ  اروشاع  زور  رد 
رانک رد  دنتسشن و  یم  ینیسح  هناتسآ  رد  یگمه  دعب  یلو  دندرک  یم  هماقا  رهزالا  عماج  رد  ار  يرادازع  هناتسآ ،  نیا  يانب  زا  لبق  تفر . 

هرابرد اثر  تشگ و  یم  عورش  یناوخ  هضور  سپس  دندمآ ،  یم  مه  درگ  هناتسآ  همدخ  مامت  ارزو و  یمظع و  تیلوت  نایعا و  ارما و  اهنآ 
دندش یم  هلان  هیرگ و  نویش و  لوغشم  یگمه  دندناوخ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

دراد :  یم  راهظا  نینچ  نآ  فصو  رد  هدرک ،  رادید  هناتسآ  نیا  زا  يرمق  لاس 725  رد  هک  هطوطب  نبا 
عیسو یطابر  هدش و  هتخاس  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  رس  هاگیاج  رد  هک  تسا  یسدقم  ناشلا  میظع  دهشم  رصم  هکربتم  تارازم  زا 
تسا یماقم  نانچ  راوازس  هک  ار  یمیظعت  مارتحا و  دنا و  هتشاذگ  راک  هرقن  ياه  هحفـص  اه و  هقلح  نآ  ياهرد  رب  هک  دراد  یلاع  رایـسب  و 

دنراد .  یم  یعرم  نآ  هرابرد 
هرهاق رهش  دجاسم  نیرت  گرزب  زا  تسا و  نایمطاف  رصع  راثآ  نیرت  میظع  زا  تسا ،  عقاو  لیلخلا  ناخ  یکیدزن  رد  زورما  هک  هناتـسآ  نیا 

نیا هب  هیرازن  هیلیعامسا  هفیاط  يوس  زا  هک  هدش  بصن  یگرزب  يا  هرقن  حیرض  هناتسآ  للجم  گرزب و  مرح  طسو  رد  دیآ .  یم  باسح  هب 
(704  . ) تسا هتشگ  ادها  هناتسآ 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  رس  متشه :  لصف 

قشمد رد  نادیهش ،  رهطم  رس 

هدهاشم ار  هربقم  نیا  هدنراگن  لاس 1321  زا  دعب  ریغصلا .  باب  هربقم  مان  هب  تسا  يا  هربقم  ؛  قشمد رد  دسیون :  یم  هعیـشلا  نایعا  بحاص 
دش :  یم  هدید  ترابع  نیا  نآ  رب  هک  تشاد  دوجو  یگنس  هربقم  رد  رس  رب  دومن . 

يانب دـیدجت  ماگنه  دـعب  لاس  دـنچ  تسا .  رهاظم  نب  بیبح  ربکالا و  نیـسحلا  نب  یلع  یلع ،  نب  سابع  رهطم  ياهرـس  هاـگیاج  اـج  نیا 
شقن البرک  نادیهش  زا  يرایسب  مان  نآ  يور  رب  هک  دنداد  رارق  هربقم  لخاد  رد  یحیرض  نآ  ياج  هب  تفر و  نیب  زا  روبزم  گنـس  هربقم ، 

میدرب .  مان  هک  تسا  يراوگرزب  هس  نامه  هب  بوسنم  هربقم  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اما  دوب .  هدش 
ادهـش رـس  نفد  زج  يا  هراچ  مدرم ،  لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  زا  سپ  دیزی  هک  نآ  هب  هجوت  اب  یباستنا ،  نینچ  تحـص  دروم  رد  هتبلا 

 . دشاب هدنام  طوبضم  اهنآ  مان  هدش و  هدرپس  كاخ  هب  روبزم  هربقم  رد  رس  هس  نیا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دیعب  تشادن ، 

ادهشلا سوور  ماقم 

هدش و 16 هتخاس  اجنآ  رد  يدقرم  هک  تسا  ادهـشلا  سوور  ماقم  دشاب ،  یم  قشمد  رد  یناتـسربق  مان  هک  ریغـصلا ،  باب  تاماقم  هلمج  زا 
تسا :  ریز  رارق  زا  تسا  بوسنم  نانآ  هب  ماقم  نیا  هک  ییادهش  مان  تسا .  هدش  هتشاذگ  رس  هناشن 16  هب  نآ  يور  رب  تمالع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  نب  سابعلا  لضفلاوبا   . 1
ربکالا نیسحلا  نب  یلع   . 2

رهاظم نب  بیبح   . 3
نسحلا نب  مساق   . 4

یلع نب  هللادبع   . 5
یلع نب  رمع   . 6

یحایرلا رحلا   . 7
یلع نب  دمحم   . 8
فوع نب  هللادبع   . 9

رکب یبا  نب  یلع   . 10
یلع نب  نامثع   . 11
یلع نب  رفعج   . 12
لیقع نب  رفعج   . 13
ملسم نب  دمحم   . 14
لیقع نب  هللادبع   . 15
هللادبع نب  نیسح   . 16

ادهشلا سوور  هناتسآ 

رد البرک ،  هعقاو  زا  سپ  دشاب .  یم  ناهج  نایعیش  ياه  هاگترایز  زا  یکی  تسا ،  عقاو  قشمد  رهش  ریغـصلا  باب  رد  هک  رهطم  هناتـسآ  نیا 
هب نافلاخم و  ناناملـسم و  لد  رد  عزف  بعر و  داجیا  تهج  دش و  هداتـسرف  ماش  هب  هفوک  زا  البرک  يادهـش  سدقم  ياهرـس  لاس 61 ق ، 

دش .  هداد  فاوط  رازاب  هچوک و  رد  يزوریپ ،  تمالع 
رهطم ياهرـس  هناتـسآ ،  نیا  دندومن .  نفد  ریغـصلا  باب  رد  ار  كرابم  ياهرـس  درک و  رداص  ار  اهنآ  نفد  روتـسد  هیواعم  نب  دـیزی  سپس 

 ، یلع نب  رفعج  لیقع ،  نبا  رفعج  مالسلا ،  هیلع  مساق  ترضح  مالسلا ،  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  مالسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
نب هللادبع  ملسم ،  نب  دمحم  فوع ،  نبا  هللادبع  یلع ،  نب  دمحم  یلع ،  نب  هللادبع  یلع ،  نب  رمع  یحایر ،  رح  يدسا ،  رهاظم  نب  بیبح 

درادرب .  رد  ار  یلع  نب  نامثع  رکب و  یبا  نب  یلع  هللادبع ،  نب  نیسح  لیقع ، 
ياهرـس دادعت  رد  یلو  دناد  یم  البرک  يادهـش  هدیرب  ياهرـس  نفدـم  دـیدرت  کش و  نودـب  ار  هسدـقم  هناتـسآ  نیا  نیما ،  نسحم  دـیس 

دسیون :  یم  دراد و  دیدرت  دنا  نوفدم  هک  يرهطم 
نینچ روکذم  گنس  رب  دوب و  یگنـس  نآ  يور  رب  هک  مدید  ار  يا  هناتـسآ  قشمد  ریغـصلا  باب  هب  روهـشم  هربقم  رد  لاس 1321 ق  زا  دعب 

نیا لاس  دنچ  زا  دعب  هاگنآ  رهاظم  نب  بیبح  سار  ربکالا و  نیـسحلا  نب  یلع  سار  یلع و  نب  سابعلا  سار  نفدـم  اذـه  دوب :  هتـشگ  رکذ 
يادهش زا  یعمج  مان  دندومن و  بصن  هناتسآ  لخاد  ار  یحیرض  دنتشادرب و  ار  گنس  نیا  دندرک و  انب  دیدجت  دندومن و  بارخ  ار  هناتسآ 

 . میدومن رکذ  ار  اهنآ  مان  الاب  رد  هک  تسا  رفن  هس  فیرش  ياهرس  هب  بوسنم  هناتسآ  نیا  تقیقح  رد  یلو  دندرک ،  هفاضا  نآ  هب  ار  البرک 
هب هدش ،  نفد  هناتسآ  نیا  رد  تشگ  لمح  ماش  هب  البرک  يادهش  فیرـش  ياهرـس  یمامت  دیدرت  کش و  نودب  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
لاس رد  هعیشلا  نایعا  بحاص  هک  یگنس  رب  ارهاظ  دراد .  یلصفم  هچخیرات  دوخ  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  رهطم  رـس  يانثتـسا 
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نیا دوصقم  زگره  دوب و  هدش  تبث  نفد  لحم  ظفح  تمالع و  تهج  البرک  يادهـش  نیرتروهـشم  مان  طقف  هدومن ،  هدهاشم  يرمق   1321
یم نیما  نسحم  دیـس  رادید  زا  لبق  هب  نآ  تخاس  هک  یمیدق  رد  کی  رب  هچ  دراد ،  قلعت  رفن  هس  رهطم  رـس  هب  طقف  هناتـسآ  نیا  هک  هدوبن 
رکذ البرک  يادهـش  زا  رفن  هدزناش  مان  تسا ،  ینهآ  باق  ياراد  العف  هدیـسوپ و  ناـمز  رورم  رثا  رب  هدوب و  یبوچ  باـق  رد  اـقباس  دـسر و 

رد فیرـش  مرح  هک  تسا  یعیـسو  نحـص  ياراد  العف  هناتـسآ  نیا  دیدرگ .  جرد  هلاقم  لوا  رد  لقن و  روکذـم  رد  يور  زا  انیع  هک  هدـش 
رب لکـش  هب  رگید  شوقن  اب  نآ  يور  رب  البرک  يادهـش  زا  رفن  هدزناش  مان  هک  دراد  رهطم  مرح  هب  يدورو  رد  کی  تسا و  عقاو  نآ  طـسو 

ماما هزاود  ءامسا  لخاد  زا  دبنگ  فارطا  رد  دراد و  رارق  یچگ  دبنگ  حیرـض  يالاب  يدالوف و  یحیرـض  مرح  طسو  رد  تسا .  تبث  هتـسج 
(705  . ) تسا یضترم  لآ  نادناخ  اب  هناتسآ  نیا  تیلوت  دروخ .  یم  مشچ  هب  مالسلا  هیلع 

تیب لها  نانمشد  مهن :  شخب 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد  لوا :  لصف 

دنا هداز  مارح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد 

یم نایوما  هب  شبسن  یبیشاشن  هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هک  نانچ  دنا  هداز  مارح  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  نانمـشد 
هیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمـشد  توادع و  بصن و  ناشبلق  قامعا  ؛  هک ییاهنآ  رتشیب  تفگ :  دیاب  دـسر ، 

هاگتـسد اب  ای  دنرجزنم  مالـسلا  هیلع  همئا  تامارک  تازجعم و  تماما و  تیالو و  نووش  ندینـش  زا  هک  یـضعب  ای  دوش و  یم  هدید  مالـسلا 
هیلع تیب  لها  نانمـشد  بصاون و  زا  ناشدادجا  ابآ و  هک  دنک  یم  نانیمطا  ناسنا  دـنرادن ،  یلدـشوخ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يرادازع 

(706  . ) دنا هدوب  رانک  رب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هقیرط  زا  هک  هتشاد  دوجو  یصاخشا  ناشفالسا  رد  ای  هدوب و  مالسلا 
تسا دب  شداینب  هک  ره  دریگن  ناکین  وترپ 

تسا دبنگ  رب  ناکدرگ  نوچ  ار  لها  ان  تیبرت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  لکوتم  تراسج 

تمه و  درک .  عنم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نیـسح و  ماما  ربق  ترایز  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  تفالخ  مایا  رد  لـکوتم  ياـهراک  هلمج  زا 
دنک رایش  مخش و  ار  نآ  نیمز  دربب و  نیب  زاب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  راثآ  دنک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  هک  تشامگ  نآ  رب  ار  دوخ 

تبوقع ار  وا  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هک  دـنبای  ار  هک  ره  هک  دراد  رارق  البرک  ياه  هار  رد  ییاه  ناب  هدـید  ياـمن .  تعارز  و 
(707  . ) دنناسرب لتق  هب  دننک و 

هک هدومن  هدهاشم  ار  رما  نیا  هدرک و  كرد  ار  لکوتم  مایا  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا  درک  تیاور  ءاشولا  دعجلا  نب  دـمحا  زا  جرفلاوبا 
بارـش ماگنه  هک  داتـسرف  یم  لکوتم  يارب  ار  دوخ  نازینک  ناناوخ ،  هزاوآ  زا  یکی  وا  تفالخ  زا  لبق  هک  دوب  نآ  لکوتم  راـک  نیا  ببس 

يارب ار  شیوخ  نازینک  هک  داتـسرف  هینغم  نآ  دزن  یتقو  دیـسر .  تفـالخ  هب  دـیلپ  نآ  هک  ياـگ  اـت  دوب  نیا  دـننک و  ینغت  وا  يارب  يراوخ 
نازینک زا  یکی  درک  تعجارم  نوچ  دوب .  هتفر  البرک  دوب  مایا  نآ  رد  دوب و  نابعش  هام  ماگنه  نیا  تسا و  هتفر  رفس  دنتفگ :  دتسرفب  ینغت 

هتفر جح  رفس  هب  مناخ  اب  تفگ :  دیدوب ؟  هتفر  اجک  مایا  نیا  رد  هک  دیسرپ  زینک  نآ  زا  لکوتم  داتسرف .  لکوتم  دزن  هب  ینغت  يارب  ار  دوخ 
نیا ندینش  زا  لکوتم  مالسلا .  هیلع  مولظم  نیسح  ربق  ترایز  هب  تفگ :  زینک  دیدوب ؟  هتفر  جح  هب  نابعـش  هام  رد  تفگ :  لکوتم  میدوب . 

دنتفرگب و ار  وا  مناخ  ات  درک  رما  سپ  دنیوگ .  جح  ار  وا  ترایز  هک  هدیسر  ییاج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  راک  هک  دش  بضغ  رد  مالک 
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دزن رد  رهاظ  بسح  هب  دوب و  يدوهی  يدرم  تشاد و  ماـن  جزید  هک  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  سپ  تفرگب .  ار  وا  لاوما  دـندرک و  سبح 
البرک هب  ترضح  نآ  راوز  ندرک  تبوقع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ربق  راثآ  وحم  رایـش و  مخـش و  يارب  دوب ،  هدروآ  مالـسا  فیرـش  ربق 

درک .  هناور 
تارج مادـک  چـیه  تفر و  فیرـش  ربق  رـس  رایـسب  لامع  اب  جزید  سپ  تسا .  هدـش  عقاو  لاـس 236  رد  هعقاو  نیا  دـیوگ :  یم  يدوعـسم 
مادـقا ربق  ندرک  بارخ  رب  هلمع  ریاـس  تقو  نآ  درک ،  بارخ  ار  ربـق  یلاوح  تفرگ ،  تسد  رب  یلیب  جزید  دـننک .  بارخ  ار  ربـق  دـندرکن 

دنتخاس .  مدهنم  ار  رهطم  ربق  يانب  دندرک و 
هب نیمز  نآ  فارطا  رد  دـندرک و  يراج  نیمز  نآ  رب  بآ  دـندرک و  مخـش  ار  ربق  فارطا  زا  بیرج  تسیود  اـت  دـیوگ :  یم  جرفلاوبا  زین 

(708  . ) دننک باذع  هدرک  ریگتسد  ار  وا  دیآ  رونم  ربق  ترایز  دصق  هب  یسک  ره  هک  دندوب  هتشامگ  ینابهگن  لیم  ره  تحاسم 

یبیغ ياهریت 

تشگرب .  لوا  تروص  هب  زاب  درک ،  بارخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هبترم  یسابع 17  لکوتم 
تسا و یقاب  زونه  هک  دـید  دـندوب  هدروآ  نفد  ماگنه  دـسا  ینب  هک  يا  هزات  ياـیروب  تفاکـشب و  ار  رهطم  ربق  نوعلم  جزید  یتیاور ،  قبط 

متفاین .  يزیچ  مدومن  شبن  ار  ربق  تشون :  لکوتم  هب  اما  تسا .  نآ  يور  رب  رهطم  دسج 
یمن شیپ  دندوب  هتسب  رایـش  مخـش و  تهج  هب  هک  ییاهواگ  یهاگ  تفرن و  بآ  یهاگ  دومن  تعارز  تسب و  بآ  ار  البرک  یـضارا  همه 

هکرابم :  هیآ  قفاوم  نکل  دیسر و  یم  ناراد  لیب  یبیغ و  ياهریت  یهاگ  دش و  قلعم  نیمز  نامسآ و  رد  رهطم  ربق  یهاگ  و  دنتفر . 
هیآ 5) رمق ،  هروس   . ) رذنلا نغت  امف  هغلاب  همکح 

(709  . ) تشگ یم  هدوزفا  لکوتم  هنیک  ضغب و  رب  تشادنرب و  راک  نیا  زا  تسد 
رد دنامن .  یقاب  ربق  زا  يرثا  تسشن و  ورف  بآ  زور  لهچ  زا  دعب  دنتسب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  بآ  یتقو  دیوگ :  دمحم  نب  ماشه 

دیسر مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هب  ات  دییوب  یم  تشاد و  یم  رب  تشم  تشم  نیمز  كاخ  زا  دمآ و  دسا  ینب  هلیبق  زا  ینیـشن  هیداب  ماگنه  نیا 
وبـشوخ تتبرت  تگرم  زا  دعب  يدوب و  وبـشوخ  ردقچ  تایح  لاح  رد  داب ،  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورـش  . 

دورس :  ار  تیب  نیا  درک و  هیرگ  هاگنآ  تسا . 
هوادع نع  هربق  اوفخیل  اودارا 

ربقلا  یلع  لد  ربقلا  بارت  بیطو 
(710  . ) دیدرگ شرازم  يامنهار  شتبرت  شوخ  يوب  هک  نآ  لاح  دننک و  ناهنپ  ار  شربق  هک  دنتساوخ  ینمشد  زا 

دراد همهاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  زا  نوراه 

مایا رد  تسا :  هدرک  لقن  یمق  لضاف  نیعبرا  هرایزلا و  لماک  یـسوط و  یلاما  بولقلا و  داشرا  خیراوتلا و  لماک  بقانم و  زا  یمق  ثدـحم 
هرایزلا لماک  لقن  ساسا  رب  هک  نانچ  دش  عیاش  ینس  هعیش و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  دیـشرلا ،  نوراه  تفالخ 

هب مدرم  ادابم  هک  دش  دیشرلا  نوراه  سرت  ببس  تیعمج  ترثک  یتیاور ،  هیاپ  رب  دنتفر .  یم  فیرـش  ربق  نآ  ترایز  هب  هشیمه  نانز  یتح 
یسابع یسیع  نب  یسوم  درک  مکح  ور  نیا  زا  دوش .  لقتنم  نایولع  هب  نایسابع  زا  تفالخ  دننک و  تبغر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دالوا 

ار يدرم  مه  وا  نیمز .  نآ  رد  عرز  تیشک و  نآ و  فراطا  ترامع  مالسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ربق  ندرک  بارخ  هب  دوب  هفوک  یلاو  هک  ار 
مخـش ار  رئاح  نیمز  مامت  درک و  بارخ  ار  فیرـش  هبق  ناینب  ترامع و  مامت  دوب و  کلملادـبع  نب  یـسوم  شمان  هک  درک  راک  نیا  رومام 
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رد هشیر  زا  زین  ار  تخرد  نآ  دوب .  تمـالع  هک  دوب  فیرـش  ربق  کـیدزن  يردـس  تخرد  دوب .  ربق  رثا  وحم  دوصقم  درک و  تعارز  دز و 
اریز دومن .  بجعت  تفگ و  ریبکت  دیـسر  دیمحلادبع  نب  ریرج  هب  ربخ  نیا  نوچ  دسانـشب .  ار  ربق  دناوتن  یـسک  مه  نآ  زا  دعب  هک  دندروآ 

ار ثیدح  يانعم  نالا  تفگ :  هردسلا و  عطاق  هللا  نعل  دوب  هدومرف  هبترم  هس  هک  دوب  فورعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح 
(711  . ) مدیمهف

ناملاظ نانیشن  مه 

ار دوخ  جیاوح  رد  یعـس  دنک  كرت  سک  ره  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ( 712  ) هرس سدق  قودص  خیش 
 ، دـهدب رارق  تبیـصم  زور  دوخ  يارب  ار  اروشاع  زور  سک  ره  دروآ .  رب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جـیاوح  ناهج  راگدرورپ  اروشاـع ،  زور  رد 

زور سک  ره  اما  دـنادرگ و  نشور  تشهب  رد  اـم  يور  هب  ار  شنامـشچ  دـنک و  لـصاح  وا  يارب  حرف  یلاحـشوخ و  تماـیق  زور  دـنوادخ 
تمایق زور  رد  ار  وا  دهدن و  تکرب  وا  زادنا  سپ  هب  دنوادخ  دهد ،  رارق  يزادـنا  سپ  دوخ  يارب  درامـشب و  تکرب  ریخ و  زور  ار  اروشاع 

(713  . ) دنادرگ یم  روشحم  منهج  رد  دعس  رمع  هللادیبع و  دیزی و  اب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  باذع 

یتوبات رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هیوباب  نبا 
 ، دنا هتخیوآ  منهج  رعق  رد  نوگنرس  دنا و  هتسب  ریجنز  اب  ار  وا  ياپ  اه و  تسد  تسا .  ررقم  ایند  لها  باذع  فصن  وا  رب  تسا و  شتآ  زا 

تسا هدوب  تسدمه  واب  ترضح  نآ  لتق  رد  هکره  دوخ و  ناروای  عمج  اب  نوعلم  نآ  و  دننک ،  یم  هذاعتسا  وا  هدیدنگ  يوب  زا  نایمنهج  و 
زا باذع  يا  هظحل  و  دیامن ،  یم  باذع  دنک و  یم  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  زاب  دنزوسب  مه  رگا  اهنیا  و  دوب ،  دنهاوخ  منهج  رد  رهدـلادبا  ، 

منهج .  شتآ  هلیسو  هب  ادخ  باذع  زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  دنام .  یمن  زاب  اه  نیا 
دندرک  تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  رد  هک  اهنآ  باذع 

هعقاو رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  تفگ :  وا  هک  دسا  ینب  زا  دوب ،  وا  موق  زا  هک  یخیش  زا  تسا ،  هدش  تیاور  نیـصح  وبا  زا 
 . دنزاس یم  بقاعم  یتبوقع  هب  ار  یکی  ره  دننک و  یم  ضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  نامدرم  هداهن و  شیپ  نوخ  زا  یتشط  هتـسشن و  هک  مدید 

مدـیناسرن و يا  هزین  متخادـنین و  يریت  اـما  مدوب ،  داـیز  نبا  رکـشل  رد  یما  تنا و  یباـب  متفگ  دـندرب .  شیپ  ارم  دیـسر  نم  هب  تبون  نوچ 
(714  . ) مدیدن یشوخ  رگید  مدوب و  انیبان  متساخرب ،  حبص  سپ  درک ،  هراشا  نم  يوس  هب  تشگنا  اب  سپس  يدوب .  یضار  رکشل  ریثکت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  ینمشد 

هب نانز  نیا  دننک و  میسقت  ادخ  هار  رد  دنـشکب و  رتش  هد  اهنآ  زا  کی  ره  دوش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  دندرک  رذن  دوا  هلیبق  نانز 
ندرک .  افو  دوخ  رذن 

بلاطیبا نب  یلع  بس  هب  ار  دوخ  مادـخ  نادـنزرف و  مدـید  ار  دوا  ینب  نم  تفگ :  یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـیوگ :  یبلک  بئاس  نب  ماشه 
مـشخ هب  ار  جاجح  هک  تفگ  ینخـس  وا  اب  دـش و  لخاد  فسوی  نب  جاجح  رب  سیردا  نب  هللادـبع  مان  هب  اـهنآ  زا  يدرم  دـنداد .  یم  میلعت 
یتبقنم ره  دسر و  یمن  ام  تلیـضف  هب  یـسک  فیقث  هن  شیرق و  رد  هن  زورما  ریما ،  يا  وگن  نخـس  یتشرد  هب  ام  اب  تفگ :  هللادـبع  دروآ . 

میراد  مه  ام  دنراد  اهنآ  هک 
هدـشن جراخ  هیما  ینب  هیلع  رب  ام  زا  سک  چـیه  میا و  هدرکن  دای  يدـب  هب  زگره  ار  نامثع  اـم  تفگ :  تسیچ ؟  تبقنم  نآ  تفگ :  جاـجح 
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ام هلیبق  رد  يرابتعا  شزرا و  تسا و  طقاس  ام  رظن  زا  مه  نآ  هک  رفن  کی  رگم  تسا  هتشادن  یهارمه  بارتوبا  اب  یـسک  ام  هلیبق  زا  تسا و 
ار بارتوبا  مینک  هدهاشم  رگا  مینک ،  یم  شیامزآ  بارتوبا  هرابرد  ار  وا  ام  دهاوخب  نز  دنک و  يراگتـساوخ  ام  هلیبق  زا  سک  ره  درادـن . 

ناکدوک رب  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  مان  یـسک  ام  هلیبق  رد  میهد .  یمن  وا  هب  رتخد  دـنک  یم  داـی  یکین  هب  ار  وا  اـی  دراد و  تسود 
يادخ هار  رد  رتش  هد  دوش  هتشک  نیـسح  رگا  درک  رذن  دوب  هدمآ  قارع  فرط  هب  نیـسح  هک  یماگنه  ام  نانز  زا  یکی  دراذگ .  یمن  دوخ 

(715  . ) درک افو  دوخ  رذن  هب  وا  دش  هتشک  نیسح  هک  نآ  زا  سپ  دنک .  ینابرق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخداد 

ار وا  ربمغیپ  نوچ  دنتسیا .  یم  ربمغیپ  ولج  رد  دندش  هتـشک  يو  اب  هک  شنارای  دوخ و  نوخ ،  هب  هتـشغآ  یندب  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لد زا  هاکناج  هلان  مه  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دننک .  یم  هیرگ  نیمز  نامـسآ و  لها  وا  هیرگ  زا  دیرگ .  یم  راز  راز  درگن  یم 

دندرگ .  یم  لزلزتم  لها  نیمز و  ترضح  نآ  يراز  هیرگ و  نویش و  هلان و  زا  دروآ .  یم  رب  ملا  رپ 
ربمغیپ دنریگ .  یم  رارق  ترضح  نآ  پچ  تمس  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ربمغیپ و  تسار  تمـس  رد  نسح  ماما  نینموملاریما و  سپس 
نشور مه  نم  ناگدید  دشاب و  نشور  تناگدید  مدرگ .  تیادف  نیسح ،  ای  دیوگ :  یم  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یبا یب  رفعج  پچ  تمـس  رد  دتـسیا و  یم  ترـضح  نآ  تسار  تمـس  رد  ربمغیپ  يومع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  هارمه  سپـس  دشاب . 
مالـسلا هیلع  همطاف  هدش  طقـس  نسحم  مالـسلا )  هیلع  یلع  ردام   ) دـسا رتخد  همطاف  يربک و  هجیدـخ  هاگان  دریگ .  یم  رارق  رایط )  ) بلاط

نا ول  دوت  وس  نم  تلمع  ام  ارضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  نودعوت  متنک  يذلا  مکموی  اذه  دناوخ  یم  ار  نآرق  هیآ  نیا 
هدرک هدومن  يدب  لمع  ای  هدرک  یکین  راک  سک  ره  زورما  دوب .  هدش  هدعو  امش  رب  هک  يزور  نآ  تسا  نیا  ( 716  ) ادیعب ادما  هنیب  اهنیب و 

(717  . ) دوب هلصاف  يدامتم  نامز  شدب  لمع  وا و  نایم  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  سک  ره  زورما  تفای .  دهاوخ  ار  دوخ 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  مهد :  شخب 

دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  لوا :  لصف 

دنور یم  هفوک  فرط  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها 

يا دز :  دایرف  موثلک  ما  دندرک .  اشامت  ار  نانآ  دـندش و  عمج  مدرم  دـندرک  هفوک  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نارتخد  هک  یماگنه 
دوخ رس  هفوک  لها  نانز  زا  یکی  دینک .  یم  هاگن  ربمغیپ  نانز  نارتخد و  هب  هک  دیرادن  ایح  لوسر  ادخ و  زا  دینک و  یمن  مرـش  ایآ  مدرم ، 

دیتسه .  ناریسا  مادک  زا  امش  تفگ :  درک و  هدهاشم  لاح  نآ  رد  ار  نانآ  درک و  نوریب  يا  هفرغ  زا  ار 
 : دز دایرف  موثلک  ما  دندروآ .  یم  نان  امرخ و  اهنآ  يارب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  میتسه .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ناریـسا  ام  دنتفگ : 

(718  . ) تخادنا نیمز  هب  تفرگ و  اه  هچب  زا  ار  اه  نان  نآ  تسا و  مارح  ام  رب  هقدص  هفوک .  مدرم  يا 
يادص يا  هشوگ  زا  دندرک  یم  اشامت  ار  ناریـسا  دندوب و  هداتـسیا  دندرب  یم  دایز  هللادیبع  يوس  هب  ار  تلاسر  نادناخ  هک  یلاح  رد  مدرم 

درک و یم  يرگ  هحون  هک  دیـسر  یم  شوگ  هب  ینانخـس  تساوخ و  یم  رب  هلان  نویـش و  گناب  ییاج  زا  دـش و  یم  هدینـش  يراز  هیرگ و 
نیا بنیز  دـندرک .  یم  هیرگ  ناوناب  يارب  ناگدـننک  هیرگ  دـندش .  یم  هدـید  كاچ  نابیرگ  رگ و  هحون  هفوک  نانز  دومن .  یم  يرادازع 

هب یلع و  شردپ  هب  هک  دندوب  اهنآ  مه  دننک و  یم  هیرگ  هفوک  لها  دـنیبب  هک  درواین  بات  بنیز  دروایب .  بات  تسناوتن  دـید  هک  ار  هرظنم 
هب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  دنداد و  نمشد  تسد  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رـسپ  دندرک و  تنایخ  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب 
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دنیبب تسناوتن  بنیز  دنتخورف .  دیزی  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دمآ ،  ناشیوس  هب  هک  یتقو  یلو  دنداد ،  يرای  هدعو  دندناوخ و  دوخ  يوس 
هللا یلص  لوسر  نارتخد  يریسا  يارب  نانآ  دندش .  ینابرق  اهنآ  تسد  هب  یگمه  هک  نآ  اب  دنیرگ .  یم  شناناوج  نیـسح و  رب  نایفوک  هک 

تسا .  هدرکن  ار  نادناخ  نآ  تمرح  کته  نایفوک  دوخ  زج  یسک  دننک و  یم  يراز  هلآ  هیلع و 
يوس هب  ار  دوخ  ناگدید  بنیز  تشاد .  تیاکـش  نانآ  زا  درک و  یم  شهوکن  هفوک  لها  زا  شردپ  دروآ .  دای  هب  ار  یلع  شردپ  نانخس 

ناگدننک هیرگ  يوس  هب  شنامـشچ  سپـس  دندوب .  هداتفا  نابایب  رد  شنازیزع  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  هک  ییاج  دینادرگ ،  هجوتم  يرود  هطقن 
نینچ تفگ  یم  نخـس  بنیز  ات  دـنتخادنا و  ریز  هب  ینامیـشپ  يراوخ و  زا  ار  اهرـس  همه  دـیوش .  شوماـخ  هک  درک  تراـشا  تشگزاـب و 
هتشر هچ  ره  هک  تسا  ینز  لثم  امش  لثم  دریگن .  مارآ  ناتنویش  دتسیان و  امش  ياه  کشا  زگره  دینک .  یم  هیرگ  هفوک ،  لها  يا  دندوب : 
دیاب تسا ،  نینچ  ادخ  هب  يرآ  دیدیـشک .  شود  رب  موش  يراب  هک  دینادب  دیداد و  رارق  داسف  هچیزاب  ار  دوخ  نامیا  امـش  دـنک .  هبنپ  تسا 
رـالاس ناربـمغیپ و  متاـخ  هداون  نتـشک  گـنن  دـیناوتن .  نتـسش  هک  دـیدرک  نیگنن  ار  دوخ  ناـنچ  امـش  دـیدنخب .  رتـمک  دـییرگب و  رتـشیب 

هک دینادب  دوب .  تشهب  لها  ناناوج  رورس  امش و  يامنهار  غارچ  امش و  ياکتا  هطقن  هک  یسک  دییوشب .  دیناوت  یم  هنوگچ  ار  ناگداتسرف 
درابب .  دوخ  نامسآ  رگا  دینک  یم  بجعت  ایآ  دیدش .  بکترم  میظع  یتیانج  يدیلپ  ینادان و  هب 

دیشاب راتفرگ  هشیمه  يارب  یهلا  باذع  رد  دروایب و  امش  يارب  ار  يادخ  مشخ  ات  داد  هولج  بوخ  امش  دزن  ار  يراکتیانج  امـش  دیلپ  سفن 
دیدش بکترم  گرزب و  یتیانج  دیدیرد ؟  هدرپ  ار  ینیـشن  هدرپ  هچ  دـیتخیر و  ینوخ  هچ  دـیدرک و  هراپ  هراپ  يرگج  هچ  دـیناد  یم  ایآ  . 

دوش دروخ  اه  هوک  دشاپب و  مه  زا  نیمز  دفاکشب و  اه  نامسآ  تسا  کیدزن  شتمظع  زا  هک 
دیوگ :  یم  دوب  هدینش  ار  بنیز  هبطخ  هک  یسک 

مامت ار  شراتفگ  زونه  بنیز  تفگ :  یم  نخس  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  نابز  زا  ییوگ  مدیدن .  وا  زا  رترونخـس  ییوناب  نم  ادخ  هب 
دندش .  دوخ  یب  دوخ  زا  تام و  گرزب  تبیصم  نیا  ساره  زا  یگمه  دش و  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  هک  دوب  هدرکن 

 . دـش هجوتم  دـندرب  یم  ار  میرک  نادـناخ  نآ  ناریـسا  رگید  شدوخ و  هک  ییاج  هب  دـینادرگرب و  نایفوک  زا  ار  دوخ  يور  بنیز  هاگ  نآ 
ار هناخ  نیا  ياج  همه  بنیز  درک .  ساسحا  یشزوس  دوخ  يولگ  رد  ماگنه  نیا  رد  دیـسر .  هرامالا  راد  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  بنیز 
رد کشا  دوب .  هتخاسرپ  ار  ناهج  دننام  یب  یتمظع  اب  نینموملاریما  شردپ  هک  يراگزور  دوب ،  بنیز  هناخ  يزور  اج  نیا  تخانـش و  یم 
هک یگرزب  نادیم  زا  دـیبلط .  کمک  هب  ار  دوخ  تعاجـش  بنیز  دـنک .  شراوخ  هیرگ  ادابم  درک ،  يراددوخ  یلو  دز ،  هقلح  شناگدـید 

درک و یم  زاب  تفر و  یم  هار  هلاس  ود  نآ  رد  نوع  شا  هلاس  ود  دـنزرف  شیپ  لاس  تسیب  هک  ینادـیم  تشذـگب .  دوب  هراـمعلاراد  ولج  رد 
ادابم دراذگ  شبلق  هدنام  یقاب  يور  هب  ار  شتسار  تسد  بنیز  دوب .  هدرک  رپ  ار  ناگمه  مشچ  لد و  نیـسح  نسح و  شردارب  يراوگرزب 

نانامهیم زا  تسشن و  یم  اج  نآ  رد  شردپ  هک  هتـسشن  ییاج  رد  دایز  هللادیبع  دید  دیـسر و  یگرزب  قاتا  هب  هک  مد  نآ  رد  دشاپب ،  مه  زا 
تفگ . . . . :  یم  نخس  نارادناتسا  هاپس و  نارس  شناگداتسرف و  اب  و  درک ،  یم  ییاریذپ 

روک .  مدژک  دنیشن  هم  ياج  هب 
ود دنزرف و  ردـپ و  هدـید و  غاد  هدـیدرگ و  میتی  هدـش و  ریـسا  هک  یتروص  رد  دراذـگ ،  یم  اپ  هناخ  نیا  نورد  هب  بنیز  هراب  رگید  زورما 

دوخ مالآ  زا  یکدنا  دیاش  دـنک ،  يا  هلان  ای  دـناشفب و  یکـشا  هرطق  ماگنه  نیا  رد  تساوخ  هداد .  تسد  زا  ار  شناشیوخ  هیقب  شردارب و 
دوش .  ور  هبور  دایز  نبا  اب  لیلذ  نایرگ و  هک  تشادن  شوخ  یلو  دهاکب ، 

تفارـش نادناخ و  يدنمجرا  هب  دـنک و  دامتعا  شا  يونعم  يورین  یحور و  تمظع  هب  هک  تشادـن  جایتحا  زورما  دـننام  بنیز  تقو  چـیه 
ربارب رد  تسا  مشاه  ینب  دـنمدرخ  يوناب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هداون  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ات  درب  هانپ  شداژن  تلاصا  رابت و 

هک نآ  زا  سپ  دـهد ،  ماجنا  تسا  هتـسیاش  وا  زا  هک  ار  هچنآ  دـناوتب  ات  دراد  نآ  هب  ار  جایتحا  نیرت  گرزب  زورما  یلو  دتـسیاب ،  داـیز  نبا 
هدوبر . . .  شفک  زا  ار  شنادرم  همه  راگزور 
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شیپ مدق  رت  متامت  هچره  یلالج  تهبا و  اب  دندوب  هتفرگ  ار  شرود  شنازینک  تشادرب و  رد  ار  ( 719  ) شیاه سابل  نیرت  تسپ  هک  بنیز 
تسشنب .  يا  هشوگ  هب  تفر و  دنک  ییانتعا  راوخنوخ  شکرس  ریما  هب  هک  نآ  نودب  داهن و 

 : دیـسرپ دریگب ،  هزاجا  هک  نآ  نودـب  تسـشن و  تمظع  لـالج و  اـب  ـالبرک  ناـمرهق  يربک  بنیز  دـید  هک  نید  یب  ردـپ و  یب  داـیز  نبا 
دـنک و شدروخ  هک  نیا  يارب  بنیز  یلو  درک ،  رارکت  راـب  هس  اـی  راـبود  ار  شـسرپ  انزلادـلو  داـیز  نبا  دادـن .  باوج  بنیز  یتسیکوت ؟ 

تسا .  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بنیز  نیا  داد :  باوج  بنیز  نازینک  زا  یکی  دادن .  ار  شباوج  دزاس  شکچوک 
نـشور ار  ناتغورد  تشکب و  و  درک .  راوسر  ار  اهامـش  هک  ار  ادـخ  دـمح  تفگ :  نینچ  دوب  هدـمآ  مشخ  هب  بنیز  راتفر  زا  هک  داـیز  نبا 

تخاس . 
فلتخم و ياه  سابل  هب  دنتـسه  یلیخ  اهردپ  یب  دایز  نبا  لثم  دنک .  یم  ار  ادخ  دمح  مه  ردپ  یب  نیا  دشاب  هجوتم  دیاب  مرتحم  هدـنناوخ 

نبا اب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  دنتـسه .  اه  یباه  راوخ و  هریج  رودزم و  یلو  دننز ،  یم  ادخ  زا  مد  دجاسم  ربانم و  رد  فلتخم  ياه  گنر  هب 
اب دیاب  زاب  تسا و  هدش  هتفگ  نینچ  ارچ  دیوگب :  دوشب و  ادیپ  مه  يا  هدنناوخ  دـیاش  نیرهاطلا .  هلآ  دـمحم و  قح  هب  درادـب  روشحم  دایز 
 . دنتسه اده  همئا  نانمـشد  اهنیا  دنک .  اعد  ناسنا  ار  اه  نآ  هک  دنرادن  تقایل  رگید  نانیا  رخآ  داد .  لیکـشت  تدح  و  درک ،  حلـص  اه  نآ 

همئا هدومرف  اب  دـننک  یم  تفلاخم  ناشلامعا  اب  هک  دـنهدب  فاصنا  دوخ  یلو  دـننز .  یم  نآرق  مالـسا و  زا  مد  ناشراک  دـید  حالـص  يارب 
دنشک نیبم  ماما  ظفح  دننک  نیسای  غیت  دنشک  هط  هب  ظفح  دننک  نآرق  رعاش :  لوق  هب  مالسلا  هیلع  راهطا 

زیزع و ار  اـم  شربمغیپ  هطـساو  هب  هک  ار  يادـخ  دـمح  تفگ :  تسیرگن  یم  داـیز  نبا  هب  تراـقح  رظن  اـب  هک  بنیز  میهدـن ،  لوط  داـیز 
نبا تسام .  زا  ریغ  هللا  دمحب  وا  دیوگ و  یم  غورد  رجاف  اهنت  دوش و  یم  اوسر  راکهانگ  طقف  دینادرگ ،  كاپ  يدیلپ  زا  داد و  رارق  مرتحم 

تفگ :  دوب  راوتسا  شتمظع  نانچ  مه  هک  بنیز  يدید ؟  روطچ  تناشیوخ  اب  ار  ادخ  راک  دیسرپ :  دایز 
عمج وت  اـب  ار  اـهنآ  يادـخ  يدوز  نیمه  هب  دـندیمرآ و  دوخ  ياـهرتسب  رد  دـنتفر و  همه  دوب ،  يراکادـف  ندـش و  هتـشک  اـهنآ  تشونرس 
افـش ار  شیوخ  درد  هک  نآ  يارب  دش و  کچوک  دیلپ  شکرـس و  دایز  نبا  اج  نیا  رد  دش .  دـیهاوخ  همکاحم  وا  شیپ  رد  درک و  دـهاوخ 
دوخ ياه  کشا  بنیز  داد .  افش  ارم  ینورد  جنر  دینادرگ و  هدوسآ  وت  ناشیوخ  شکرـس  نایغای  وت و  شروش  زا  ارم  ادخ  تفگ :  دشخب 

تیانج نیا  رگا  يدنک ،  ارم  هشیر  يدیرب و  ارم  ياه  هخاش  يدرک و  دوبان  ارم  نادـناخ  یتشک و  ارم  هانپ  تشپ و  وت  تفگ :  دز و  سپ  ار 
یم يزادرپ  نخس  نیا  تفگ :  دش و  نیگمـشخ  نیعل  دایز  نبا  ( 720  . ) یتفای افش  یتشگ و  هدوسآ  هک  نیقی  هب  دشخب  افـش  ار  وت  درد  اه 

دوب .  رعاش  زادرپ و  نخس  زین  شردپ  دنک و 
درک ور  نوعلم  دایز  نبا  ( 721  . ) مراد راک  ورس  دوخ  درد  اب  نم  راکچ ؟  يزادرپ  نخس  اب  ار  نز  تفگ :  مکحم  عطاق و  نحل  اب  زین  بنیز 

دـش و بجع  رد  دایز  نبا  ( 722  . ) نیـسحلا نب  یلع  داد :  خـساپ  ناوج  ماما  تسیچ ؟  وت  مان  تفگ :  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  فرط  هب 
ارچ تفگ :  دراداو ،  نتفگ  نخس  هب  ار  ترضح  تساوخ  یم  دایز  نبا  تفگن .  يزیچ  ناوج  تشکن ؟  ادخ  نیسحلا  نب  یلع  رگم  دیسرپ 

 . تشک ار  وا  ادـخ  تفگ :  دایز  نبا  دنتـشک .  ار  وا  وت  نایرکـشل  دوب و  یلع  وا  مان  هک  متـشاد  يردارب  تفگ :  ناوج  ییوگ ؟  یمن  نخس 
ناک ام  اهتوم و  نیح  سفنالا  یفوتی  هللا  دومرف :  ترضح  دیوگب ،  نخس  درک  راداو  ار  وا  دایز  نبا  هک  نآ  زا  دعب  دومرفن :  يزیچ  ترضح 

هک نیعل  نب  نیعل  نآ  ادخ  نذا  هب  رگم  دریم  یمن  سک  چیه  دناریم و  یم  ار  همه  گرم  تقو  رد  ادخ  ( 723  ) هللا نذاب  الا  تومت  نا  سفنل 
يربک بنیز  ترضح  شا  همع  نامز  نیا  رد  درک .  رداص  ار  وا  لتق  نامرف  دید ،  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ار  تماهـش  تعاجـش و  نینچ 

زا زونه  تسا ،  سب  یتشک  ام  زا  هچ  ره  دایز ،  نبا  يا  تفگ :  تفرگ و  ششوغآ  هب  تخادنا و  داجـس  ماما  ندرگرد  تسد  مالـسلا  هیلع 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لتق  زا  هک  داد  دنگوس  ار  وا  بنیز  يدراذگ ؟  یقاب  ار  یـسک  ام  زا  ایآ  يدـشن ؟  باریـس  ام  ياه  نوخ 

دشکب .  وا  اب  مه  ار  بنیز  ( 724  ، ) دشکب دهاوخ  یم  رگا  درذگ 
ارم دومرف :  دایز  نبا  هب  میوگب .  ار  وا  باوج  نم  ات  شاب  شوماخ  همع  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هر  سوواط  نب  دیس  تیاور  هب 
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تسام .  يراوگرزب  تمارک و  تداهش  تسام و  تداع  ندش  هتشک  یناد  یمن  رگم  یناسرت ،  یم  نتشک  هب 
هسوب نآ  رب  تشادرب و  ار  رهطم  رس  دایز  نبا  سلجم  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـسمه  هک  سیقلا  ورما  رتخد  بابر  هک  هدش  لقن  و 

درک .  زاغآ  هبدن  داد و 
انیسح تیسن  الف  هانیسحا  و 

ایعدالا هنسا  هتدصقلا 
اعیرص البرکب  هورداغ 

(725  ) البرک یبناج  هللا  یقسال 
هک درک  مهاوخن  شومارف  دـندز و  وا  ندـب  رب  هزین  نانمـشد  هک  درک  مهاوخن  شومارف  ار و  نیـسح  درک  مهاوـخن  شوـمارف  نم  انیـسحاو ، 

سپ درک .  ترضح  نآ  شطع  هب  هراشا  وا  البرک  یبناج  هللا  یقسال  هلمج  رد  دندرکن .  نفد  دنتشاذگ و  نیمز  يور  البرک  رد  ار  وا  هزانج 
 . دننادرگب هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  اهرس  داد  روتسد  دایز  نبا  نآ  زا 

صاصج ملسم  ربخ  رکذ  هفوک و  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو 

دعـس نبا  هک  ار  ادهـش  ياهرـس  درک  رما  دـنا ،  هدـش  کیدزن  هفوک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دیـسر  ربخ  ار  نوعلم )   ) دایز نبا  نوچ 
رهـش هب  تیب  لها  قافتا  هب  دنهد و  لمح  ولج  زا  دننک و  بصن  اه  هزین  رـس  تیب  لها  يور  شیپ  دـنرب و  زاب  دوب  هداتـسرف  شیپ  زا  نیعل )  )

 ، دوش هدوزفا  مدرم  تبیه  لوه و  رب  ددرگ و  مولعم  مدرم  رب  دیلپ )  ) دیزی تنطلـس  هبلغ و  رهق و  ات  دننادرگب  رازاب  هچوک و  رد  دنروآ و  رد 
دنتفاتش .  نوریب  هفوک  زا  دنتفای  یهگآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زا  نوچ  هفوک  مدرم  و 

هدومرف :  ماقم  نیا  رد  مشتحم  موحرم 
دندش رد  هب  رد  یبن  لآ  ناسک  یب  نوچ 
دندش رگ  هحون  نانک  هلان  هفوک  رهش  رد 

نانس هزین و  رب  همه  نارورس  ياهرس 
دندش رگ  هولج  مرح  لها  يور  شیپ  رد 

شرع نانکاس  نایگدرپ  ياه  هلان  زا 
دندش رذگهر  رهب  هراظن  یپ  زا  عمج 

ادخ زا  دیسرتن  هک  یتما  مرش  یب 
دندش رد  هدرپ  دوخ  ربمیپ  ترتع  رب 

تیب لها  مخز  رب  هتشادن  افج  زا  تسد 
دندش رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مد  ره 

هک مدوب  راک  رد  تسد  هک  یماگنه  دوب  هتـشامگ  هرامالاراد  ریمعت  هب  ارم  دایز  نب  هللادـیبع  تفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  راکچگ  ملـسم  زا 
هفوک رد  بوشآ  هنتف و  نیا  هک  متفگ  دوب  نم  دزن  هک  یمداخ  نآ  هب  سپ  مدینش ،  هفوک  تالحم  فرط  زا  میظع  ییوهایه  هحیـص و  هاگان 

نآ هراظن  تهج  هب  بوشآ  بالقنا و  نیا  دـنروآ و  یم  دوب  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  هک  یجراخ  يدرم  رـس  تعاـس  نیمه  تفگ  تسیچ ؟ 
نوریب نم  دزن  زا  مداخ  نآ  ات  مدرک  ربص  مدینش  نیا  نوچ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  تفگ  هدوب ،  هک  یجراخ  نیا  هک  مدیسرپ  تسا . 

چگ هب  هدولآ  هک  ار  تروص  تسد و  تقونآ  دوش ،  انیبان  ممشچ  ود  متشاد  نآ  میب  هک  مدز  دوخ  تروص  رب  یتخـس  همطل  تقو  نآ  تفر 
ندمآ رظتنم  هداتسیا  زین  مدرم  مدوب و  هداتسیا  هک  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدیـسر  هسانک  هب  ات  مدش  نوریب  هرامالا  رـصق  تشپ  زا  متـسش و  دوب 
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اهنآ نایم  رد  دندوب و  هداد  لمح  رتش  لهچ  رب  هک  دش  ادیپ  جدوه  لمحم و  لهچ  هب  بیرق  مدید  هاگان  هک  دندوب  هدیرب  ياهرس  ناریـسا و 
هنهرب رتش  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  مدید  هاگان  و  دـندوب ،  همطاف  دالوا  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  مرح  نانز و 

(726  . ) تسا يراج  شندرگ  ياهگر  زا  نوخ  ریجنز  تمحز  زا  تسا و  راوس 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هبطخ 

نادرم دندز و  یم  كاچ  ار  دوخ  ياهنابیرگ  دندرک و  یم  يراز  ینیـسح ،  نایناوراک  لاوحا  عاضوا و  هدهاشم  اب  هفوک  نانز  هک  یماگنه 
دیشاب شوماخ  هک :  دز  بیهن  مدرم  رس  رب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دندرک ،  یم  اهیباتیب  دنتسیرگ و  یم  نانآ  هارمه  هب  زین  یفوک 

داتفا .  ادص  زا  زین  نارتش  گنز  هکلب  دندش ،  تکاس  هوبنا  تعامج  نآ  اهنت  هن  بیهن ،  نیا  اب 
دومرف :  نانآ  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتس  دمح و  زا  سپ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هاگنآ 
نم اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  هرفزلا ،  تاده  هربعلا و ال  تاقر  الف  الا  لذخلا ،  ردغلا و  لتخلا و  لها  ای  هفوکلا ،  لها  ای  دعب  اما 

وا ادـعالا ،  زمغ  ءامالا و  قلم  بذـکلا و  فنـشلا و  بجعلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  لـه  مکنیب ،  ـالخد  مکناـمیا  نوذـختت  اـثاکنا  هوق  دـعب 
نودلاخ .  متنا  باذعلا  یف  مکیلع و  هللا  طخس  نا  مکسفنا  مکل  تمدق  ام  سئب  الا  هدوحلم ،  یلع  هضفک  وا  هنمد  یلع  یعرمک 

اهوضحرت نل  اهرانـشب و  متینم  اهراعب و  متیلب  دـقف  الیلق ،  اوکحـضاو  اریثک  اوکباف  ءاکبلاب  ایرحا  مکناف  اوکباـف  هللا  لـجا و  یخا ؟  نوکبتا 
مکملـس و رقم  مکبزح و  ذاعم  مکبرح و  ذالم  هنجلا و  لها  بابـش  دیـس  هلاسرلا و  ندـعم  هوبنلا و  متاخ  لیلـس  لـتق  نوضحرت  ینا  ادـبا و 
ام ءاس  مکسفنا و  مکل  تمدق  ام  ءاس  الا  مکتجحم ،  رانم  مکججح و  هردم  مکلتاقم و  دنع  هیلا  عجرملا  مکتلزان و  عزفم  مکملک و  یـسآ 

مکثعب .  مویل  نورزت 
هنکسملا هلذلا و  مکیلع  تبرض  هللا و  نم  بضغب  متوب  هقفصلا و  ترسخ  يدیالا و  تبت  یعـسلا و  باخ  دقل  اسکن ،  اسکن  و  اسعت ،  اسعتف 

. 
يا و  متکته ؟  هل  همرح  يا  و  مترربا ؟  هل  همیرک  يا  و  متثکن ؟  دهع  ياو  متثرف ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمل  دـبک  يا  مکلی  نوردـتا و 
ادوس اقنع  ءاعلص  اهوش  اهب  متئج  دقل  اده .  لابجلارخت  ضرالا و  قشنت  هنم و  نرطفتی  تاوامسلا  داکت  ادا  ائیـش  متئج  دقل  متکفـس ؟  هل  مد 

 ، لهملا مکنفختـسی  الف  نورـصنی ،  مه ال  يزخا و  هرخالا  باذـعل  و  امد ،  امـسلا  رطمت  نا  متبجعفا  امـسلا  لم  وا  ضرالا  عالط  اقرخ  امقف 
داصرملاب .  مهل  انل و  کبر  نا  الک  رانلا ،  توف  هیلع  یشخی  رادبلا و ال  هزفحی  لجوزع ال  هناف 

 ، دریگن مارآ  ناتیاه  هلان  دابم و  کشخ  ناتمـشچ  کشا  تیمح  تریغ و  زا  ناگرهب  یب  نوسفا و  گنرین و  تعاـمج  يا  هفوک !  مدرم  يا 
تـسد ار  ناتیاهدـنگوس  امـش  دلـسگب ،  مه  زا  ار  نآ  ياه  هتـشر  دزیر و  مه  رد  ار  دوخ  هتفات  دوپ  رات و  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امـش  لثم 

دیداد .  رارق  دوخ  يدوبان  داسف و  زیوآ 
يا هزبس  دننامه  ای  و  ندرک ؟  ینیچ  نخس  یسولپاچ و  راکتمدخ ،  نازینک  ناسب  و  غورد ؟  ینمـشد و  رورغ و  فال و  زج  دیراد  هچ  امش 

ياراد دننک ،  شیارآ  تنیز و  نادب  ار  اهروگ  يور  هک  يا  هرقن  نوچ  ای  و  دـیور ،  یم  نآ  رب  دـنک و  یم  هیذـغت  یناویح  تالوضف  زا  هک 
ار يادخ  ات  دیا  هداتسرف  شیپ  زا  هتخودنا و  يا  هشوت  دب  هچ  دوخ ،  ترخآ )   ) يارب دنـسپان  تشز و  ینورد  یلو  ابیز ،  هدنبیرف و  يرهاظ 
ار ناتیاهنامیپ  و  دیتفرگ ،  هدـیدن  ار  ناتیاهدـنگوس  هک  ییامـش   ) امـش ایآ  دـینز  مقر  دوخ  مان  هب  ار  وا  هنادواج  باذـع  دـیروآ و  مشخ  هب 

نیا  ) گنن هک  دیدنخب  كدـنا  دـییرگب و  رایـسب  دینتـسیرگ ،  هتـسیاش  هک  دـییرگب  دـینک ؟  یم  هیرگ  نیـسح -  مردارب -  يارب  دیتسـسگ )
 ( ناماد  ) زا زگره  هک  یگنن  هکل  نانچ  نآ  دنام ،  دهاوخ  امش  ناماد  رب  يدبا )   ) گنن نیا  هکل  و  تسامش ،  ریگنابیرگ  هنامحریب )  راتشک 

تسش .  دیناوتن  دوخ 
هب  ) ار تشهب  ناناوج  دیـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هشوگ  رگج  هک  یلاح  رد  دییوشب  ار  گنن  هکل  نیا  دـیهاوخ  یم  هنوگچ  و 
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هباثم هب  هن  و  امش ،  مایتلا  شمارآ و  هیام  حلـص  رد  دوب و  امـش  هاگهانپ  رگنـس و  گنج ،  رد  هک  یـسک  نامه  دیتشک ؟  گنرین )  نوسفا و 
ددنخب .  امش  يور  هب  هدولآ  نوخ  ناهد  اب  هک  یمخز 

دیدروآ .  یم  يور  وا  هب  اه ،  هزیتس  اهیراگزاسان و  رد  دوب و  وا  هب  ناتدیما  اهیراوشد ،  اهیتخس و  رد 
تمایق زور  ات  هک  یهانگ  نیگنس  راب  و  دوب ،  يا  هشوت  دب  دیداتسرف ،  دوخ  ترخآ )   ) رفـس يارب  شیپ  زا  هک  یهار  هشوت  هک  دیـشاب  هاگآ 

تسا .  دنسپان  گرزب و  سب  یهانگ  درک ،  دهاوخ  ینیگنس  ناتیاهش  ود  رب 
ینوگنرس هچ  مهنآ  ار ،  امش  مچرپ )   ) داب ینوگنرس  و  يدوبان !  هچ  مهنآ  ار ،  امش  يدوبان 

مشخ درک ،  نایز  ایند ) رازاب  نیا  رد  یتح   ) ناتیالاک دش و  هدیرب  هشیمه )  يارب   ) امش ناتسد  دادن ،  رمث  يدیماان  زج  ناترمث )  یب   ) شالت
دش .  یمتح  امش  یگدنکفارس  تلذم و  دیدیرخ و  دوخ  ناج  هب  ار  یهلا 

دیدیشک نوریب  هدرپ  زا  ار  مرح  نایگدرپ  ناس  هچ  و  دیتسسگ ،  ینامیپ  هچ  و  دیتفاکـش ،  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دیناد  یم  امـش  ایآ 
دیتخیر ؟  ار  ییاهنوخ  هچ  دیدیرد و  نانآ  زا  یتمرح  هچ  و 

دفاکشب و مه  زا  اهنیمز  دشاپب و  مه  زا  ار  اهنامسآ  هثداح )  نیا   ) ساره زا  تسا  کیدزن  هک  تفگش  نانچنآ  دیدرک  تفگـش  سب  يراک 
هار نآ  زا  هک  یناشیرپ  هدـیچیپ  مه  رد  موش و  زوس و  تقاط  اسرفناج و  راوشد و  سب  یتبیـصم  یتبیـصم ، )  هچ   ) دزیر ورف  مه  زا  اـههوک 

نامسآ .  نیمز و  یگدرشف  مهرد  دننامه  تمظع  یگرزب و  رد  و  تسین ،  يزیرگ 
درابب ؟  نوخ  نامسآ ،  مشچ  شارخناج )  تبیصم  نیا  رد   ) رگا دیوش  یم  تفگش  رد  ایآ 

يراـی ییوـس  چـیه  زا  رگید  يوـما )  تموـکح  نارادمدرـس   ) ناـنآ و  تـسین ،  رت  هدـننک  راوـخ  امـش  يارب  ترخآ  رفیک  زا  يرفیک  چـیه 
نوخ ندش  لامیاپ  زا  تسا و  هزنم  كاپ و  اهراک ،  رد  یگدزباتـش  زا  گرزب  دنوادخ  هک  دزاسن  رورغم  ار  امـش  تلهم  نیا  دش ،  دنهاوخن 

تسامش .  ام و  نیمک  رد  و  تسا )  هدنریگ  ماقتنا  وا  هک   ) دسارهب ارچ ) یهانگیب ،  )
دناوخ :  ار  تایبا  نیا  مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  هاگنآ 

مکل یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام 
ممالا رخآ  متنا  متعنص و  اذام 
یتمرکت يدالوا و  یتیب و  لهاب 

مدب اوجرض  مهنم  يراسا و  مهنم 
مکل تحصن  ذا  یئازج  كاذ  ناک  ام 

یمحر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا 
مکب لحی  نا  مکیلع  یشخال  ینا 

مرا  یلع  يدوا  يذلا  باذعلا  لثم 
رب و   ) دیدوب نیرخآ  تما  امش  هک  یلاح  رد  دیدرک  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دسرپب :  امش  زا  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تفگ  دیهاوخ  هچ  ایآ 

و دنریسا ،  امـش ) گنج  رد   ) یهورگ هک  دینک ) هاگن   ) نم نازیزع  نم و  نادنزرف  نم و  میرح  نایگدرپ  هب  دیتشاد ) فرـش  نیـشیپ  ياهتما 
مراد نآ  میب  دینک ،  افج  نم  هداوناخ  دارفا  قح  رد  هک  دوبن  نیا  مدوب ،  امـش  هاوخکین  نم  شاداپ  دندوخ ،  نوخ  هب  هتـشغآ  رگید  یهورگ 

دیشک يدوبان  تکاله و  هب  ار  مرا  موق  هک  یباذع  دننامه  دیآ  دورف  امش  رب  یباذع  هک 
یم نادـند  هب  ار  دوخ  ناتـسد  هدز  تریح  هک  مدـید  ار  عهفوک  مدرم  مالـسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  هبطخ  نیا  زا  سپ  هک :  دـیوگ  یم  يوار 

و دوب ،  هدـش  رت  کشا ،  زا  شدـیپس  نساحم  هک  تسیرگ  یم  نانچ  هک  مدرک  هدـهاشم  دوخ  رانک  رد  ار  يا  هدروخلاس  درمریپ ،  دـنزگ ، 
 ، نانز نیرتهب  امش  نانز  و  ناگدروخلاس ،  نیرتهب  امش  ناریپ  داب  امش  يادف  هب  ردام  ردپ و  تفگ :  یم  هتشادرب و  نامسآ  بناج  هب  تسد 
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ار تیب  نیا  هاگنآ  تسا  گرزب  یتمحر  امـش  تمحر  لـضف و  و  میرک ،  یناـمدود  امـش  ناـمدود  و  ناـکدوک ،  نیرتهب  امـش  ناـکدوک  و 
درک :  همزمز 

يزخی  روبیال و ال  لسن  دع  اذا  مکلسن  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک 
درادن .  نارسخ  تلذ و  زگره  دوش  هدرمش  امش  لسن  رابت و  نوچ  و  ناریپ ،  نیرتهب  امش  ناریپ 

زا دـیاب  دـنا  هدـنام  هک  نانآ  دـیریگب ،  مارآ  ناـج !  همع  دومرف :  درک و  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هب  ور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما 
ام هب  ار  ناگتفر  ام  يراز  هیرگ و  و  يدنمرخ ،  هتخوماین  و  يا ،  هملعم  ریغ  هملاع  هک  ساپـس  ار  يادخ  وت  و  دـنریگب ،  تربع  دوخ  ناگتفر 

دنادرگ .  یمن  زاب 
دروآ و دورف  اهبکرم  زا  ار  تیب  لها  ییاهنت  هب  درک و  اپرب  يا  همیخ  دمآ و  ریز  هب  دوخ  بکرم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هاگنآ ، 

داد .  ياج  همیخ  رد 
باتکلا ما  هزاریش  يا  بنیز 

بارتوب نابز  وت ،  ماک  هب  يا 
مشخ نافوت  رس  هب  رس  تنایب  يا 

مشچ وت ،  نافوت  هب  دزود  یم  حون 
ادخ ریش  تبیه  تمالک ،  رد 

یضترم راقفلاوذ  تنابز ،  رد 
یلولا تخا  يا  درک  تیاه  هبطخ 

یلع ریشمش  راک  ار ،  یتسار 
اوتکسا زا  يا  هدرب  اهنت  ناج ز 

اوطنقتال هیآ  حور  وت  يا 
سرج ار  تمشخ  ياوآ  دینش ،  نوچ 
سفن زا  داتفا  شیوخ و ،  زا  یهت  دش 

یلع نیریش  ناج  يا  وگ  زاب 
یلع نیرید  درد  ناتساد 

داتف وا  ياپ  زا  هک  یلخن  نامه  زا 
داد بآ  ار  نید  لخن  شکاپ  نوخ 

تفگ هآ  نابز  اب  ار  لد  زار 
تفگ هاچ  شوگ  هب  ار  شیاهدرد 

ار رامسم  هصق  نک  وگ  زاب 
ار راوید  رد و  نآ  يارجام 

وگب وا  نازخ  زا  راهب و  زا 
وگب وا  ناشن  یب  رازم  زا 

یلع نبا  یبتجم ،  زا  وگزاب 
یلو نب  یلو  نآ  ياهدرد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 510 

http://www.ghaemiyeh.com


وزا دش  نوخرپ  هک  یتشط  نامه  زا 
وزا دش  نوگلگ  كالفا ،  نماد 

هتخورفا مامت  عمش  يا  بنیز ! 
هتخوس ياه  همیخ  راگدای 
اهدرد يالبرک  زا  وگزاب 

اهدرم اهدرمان و ،  هصق 
هتخوس ياهلخن  زا  وگزاب ، 
هتخورفا رس  هب  رس  ياهیلخن 

اهکشم کشخ  ماک  زا  وگزاب 
اهکشا اه و ،  هلان  اه و ،  هیرگ 

بآ ياهیرارقیب  تارف و ،  زا 
بآ ياهیرابکشا  دور و ،  دور 

دیزی موش  سلجم  زا  وگزاب 
دیجم نآرق  ياهتوالت  ناو 

نوخ كاخ و  رپ  رس  نآ  زا  وگزاب 
نوگ هلال  ماف و ،  هلال  گنر و ،  هلال 

ناهد نینوخ  لگ  نآ  يارجام 
نارزیخ بوچ  نوخ ز  رپ  بل  ناو 

درک هچ  اهمغ  نیا  وت ،  گنت  لد  اب 
درک هچ  اهمتام  غاد  اهدرد و ، 

يرسمه ار  یلع  وت  رگ  همطاف 
يردام ار  یفطصم  تفارشز ،  و 

درورپ ؟  رتخد  هک  نماد  رد  وت ،  نوچ 
(727 ( ؟  درورپ رهوگ  هنوگ  نیا  فدص  یک 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هبطخ 

اسر هبطخ  نیا  هدرپ  تشپ  زا  دوب ،  دنلب  هیرگ  هب  وا  يادص  هک  یلاح  رد  زور ،  نامه  رد  مالسلا -  هیلع  یلع  نانموم  ریما  رتخد  موثلک -  ما 
درک :  داری  ار 

اقحس مکل و  ابتف  هوتبکن ؟  و  هءاسن ،  متیبس  و  هومتثروو ،  هلاوما  متبهتنا  هومتلتق و  انیسح و  متلذخ  مکلام  مکل ،  اءوس !  هفوکلا !  لها  ای 
هیبـص يا  و  اهومتمـضتها ؟  همیرک  يا  و  اهومتکفـس ؟  اـمد  ياو  متلمح ؟  مکروـهظ  یلع  رزو  يا  و  مـکتهد ؟  هاود  يا  نوردـتا  مـکلیو 
بزح نوبلاـغلا و  مه  هللا  بزح  نا  ـالا  مکبولق ،  نم  همحرلا  تعزن  یبنلا و  دـعب  تـالاجر  ریخ  متلتق  اـهومتبهن ؟  لاوما  يا  و  اـهومتبلس ؟ 

نورساخلا .  مه  ناطیشلا 
ار وا  دـیتشاذگ و  اهنت  نمـشد )  تسد  رد  گنج و  نادـیم  رد   ) ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  داـب !  دنـسپان  تشز و  ناتیامیـس  ناـیفوک !  يا 
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نایگدرپ تسا !  هدیـسر  امـش  هب  ثرا  قیرط  زا  لاوما  نآ  هک  ییوگ  دیدرب !  امغی  هب  ار  وا  لاوما  و  دیدرکن ) هدنـسب  مه  نیا  هب  و   ، ) دیتشک
؟  دیتفرگ ندرگ  هب  ار  یلابو  رزو و  هچ  دیناد  یم  ایآ  دیدرگ ،  دوبان  دیداد ،  رارق  رازآ  هجنکش و  دروم  ار  نانآ  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  مرح 

ار يردقنارگ  ناوناب  هچ  و  دیتخیر ؟  نیمز )  يور  رب  ار  یـسدقم  كاپ و   ) ياهنوخ هچ  و  دیداهن ؟  دوخ  شود  رب  ار  يرابنارگ  هانگ  هچ  و 
دیدرب ؟  جارات  هب  تماما )  تلاسر و  نادناخ  ام  زا   ) ار یلاوما  هچ  و  دیدرک ؟  رادغاد  دوخ ) ناگشوگ  رگج  گوس  رد  )

زا ینابرهم  ساسحا  هفطاع و  ییوگ  دیدینارذگ !  غیت  مد  زا  دندوب ،  اهنیرتهب  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  ار -  ینادرم 
دنراکنایز .  هدروخ و ) تسکش  ناطیش (  بزح  و  زوریپ ،  ادخ  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  دش !  نک  هشیر  امش  ياهلد 

درک :  يراج  نابز  رب  ار  تایبا  نیا  هاگنآ 
مکمال لیوف  اربص  یخا  متلتق 

دقوتی اهرح  اران  نوزجتس 
اهکفس هللا  مرح  امد  متکفس 
دمحم مث  نآرقلا  اهمرح  و 

ادغ مکنا  رانلاب  اورشباف  الا 
اودلخت انیقی  اقح  رقس  یفل 

یخا یلع  یتایح  یف  یکبال  ینا  و 
دلویس یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع 

فکفکم لهتسم  ریزغ  عمدب 
دمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع 

نیمز هب  ار  یکاپ  ياهنوخ  تسا ،  خزود  هتخورفا  رب  رو و  هلعش  شتآ  امش  رفیک  دنیـشنب ،  ناتیازع  هب  ناتردام  دیتشک ،  يراز  هب  ارم  ردارب 
تراشب خزود  شتآ  هب  ار  امش  هک  ناه  یفطصم ،  دمحم  ادخ  لوسر  میرک و  نآرق  زین  و  وب ،  لئاق  تمرح  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  دیتخیر 

رب دوخ  تایح  نامز  رد  گرم و  زا  شیپ  نم ،  دوب ،  دیهاوخ  راتفرگ  يدبا  باذع  هب  منهج  يافرژ  رد  دیدرت  نودب  ادرف  امش  هک  مهد  یم 
 ( مادم  ) هک ناوارف  کشا  تارطق  اب  ینتـسیرگ )  مهنآ   ، ) دوب اهنیرتهب  زا  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  یـسک  رب  میرگ ،  یم  مردارب  تیمولظم )  )
نآ نوچ  ار  يرایـسب  درم  نز و  سکچیه  رگید  زور ،  نآ  زا  سپ  دـیوگ :  يوار  ددرگن .  کـشخ  زگره  دـطلغ و  یم  متروص  هحفـص  رب 

(728  . ) تسا هدیدن  نایرگ  زور ، 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یخیرات  هبطخ 

اه هنیس  رد  اهـسفن  درک ،  توعد  توکـس  هب  ار  مدرم  هراشا  اب  دمآ و  نوریب  دوخ  هدرپارـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ءانثا  نیا  رد 
دمح و زا  سپ  دومرف :  داریا  ار  دوخ  یخیرات  هبطخ  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هاگنآ  تفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  قلطم  توکس  دنام و 

تفگ :  مدرم  هب  باطخ  داتسرف و  دورد  وا  رب  درک و  دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یهلا ،  يانث 
نم نبا  انا  تارتال ،  لحذ و  ریغ  نم  تارفلا  طـشب  حوبذـملا  نیـسحلا  نب  یلع  اـناف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ،  دـقف  ینفرع  نم  ساـنلا  اـهیا 

ارخف .  کلذب  یفکف  اربص ،  لتق  نم  نبا  انا  هلایع ،  یبسو  هلام  بهتنا  همیعن و  بلس  همیرح و  کهتنا 
هومتلتاق و مث  هعیبلا  قاثیملا و  دهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعا  و  هومتع ،  دخو  یبا  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  له  هللااب  مکتدشان  سانلا !  اهیا 
یترتع و متلتق  مکل :  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  هیاب  مکیارل ،  ءوس  مکـسفنال و  متمدق  ام  مکلابتف  هومتلذخ ؟ 

یتما .  نم  متسلف  یتمرح  متکهننا 
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وا هک  متسه  نیسح  دنزرف  یلع  نم  هک )  دنادب   ) دسانش یمن  ارم  هک  نآ  و  متسیک ،  نم  هک  دناد  یم  دسانـش ،  یم  ارم  سک  ره  مدرم !  يا 
هدرپ هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  دندنارذگ ،  ریـشمش  مد  زا  یهانگ ،  چیه  نودب  نانـشطع )  هدیکـشخ و  یماک  اب   ) تارف رانک  رد  ار 
متسه یسک  نآ  دنزرف  نم  دندیشک ،  تراسا  ریجنز  هب  ار  وا  هداوناخ  دارفا  و  دندرب ،  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  و  دندیرد ،  ار  وا  تمرح  میرح 

تسا .  سب  ار  ام  راختفا  نیمه  و  دنتشک ،  يراز  هب  ار  وا  هک 
هب ( ؟  دیتخاب گنرین  وا  اب  یلو  دیدرک ) توعد  ار  وا  و   ) دیتشون اه  همان  مردپ  هب  هک  دیراد  رطاخ  هب  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم !  يا 

نیا هب  و  ( ؟  دیدراذگ اهنت  ار  وا  هثداح )  ماگنه  هب   ) یلو دیدرک ،  تعیب  وا ) هدنیامن   ) وا اب  دیتسب و  يرادافو  نامیپ  وا  اب  هک )  دـیراد  رطاخ 
يار و  دیداتـسرف !  دوخ  يارب  شیپ  زا  يا  هشوت  دب  هچ  داب !  يدوبان  تکاله و  ار  امـش  دیتساخرب ؟  راکیپ  هب  وا  اب  و  دـیدرکن ) هدنـسب  مه 

دوب .  دنسپان  تشز و  هچ  امش 
دیرگنب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  هب  دیهاوخ  یم  مشچ  مادک  اب  هک  دیئوگب  نم  هب 

دییآ ؟  یمن  باسح  هب  نم  تما  زا  رگید  امش  سپ  دیتسکش ،  ارم  میرح  دیتشک ،  ارم  ترتع  دیوگب :  امش  هب  هک  یماگنه 
هک دیدید )  : ) دنتفگ یم  رگیدمه  هب  دـش و  دـنلب  هیرگ  هب  رامـشیب  تعامج  نآ  يادـص  فرط  ره  زا  دیـسر ،  اج  نیدـب  ماما  نخـس  یتقو 

دیتفاین ؟  رد  دیدش و  دوبان 
ادخ و اب  هطبار  رد  ارم  شرافس  درییذپب و  ارم  دنپ  هک  داب  سک  نآ  رب  ادخ  تمحر  دومرف :  دوخ  نانخس  هلابند  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
منک و یم  يوریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یکین  هب  نم  هک  ارچ  دیراپـسب ،  رطاخ  هب  وا  نامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

مریگ .  یم  شیپ  رد  ار  وا  راتفر 
وت بناج  هب  ار  دوخ  ياهلد  مرتحم و  ار  وت  نامیپ  و  میاوت !  نیمارف  رادربنامرف  ام  ادخ !  ربمایپ  رـسپ  يا  هک :  دنتـشادرب  گناب  ادصکی  مدرم 

و میزیتسب !  دزیمآ ،  رد  وت  اب  هکنآ  ره  اب  ات  هدب  نامرف  وت  داب !  وت  رب  ادخ  تمحر  میرورپ !  یم  رـس  رد  ار  وت  ياوه  و  میراد !  یم  فوطعم 
هک یناسک  زا  و  مینک !  ریسا  ار ) وا  میشک و  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا   ) ار دیزی  و  مییآ !  رد  یتشآ  رد  زا  دشاب ،  وت  نیمارف  میلـست  سکره  اب 

دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  میریگب !  نانآ  زا  ار  امش  ناکاپ  نوخ  ماقتنا  هتسج و  يرازیب  دیتشاد ،  اور  متس  نادناخ  امش  رب 
برو الک  لبق ،  نم  یئاـبآ  یلا  منیتا  اـمک  یلا  اوتاـت  نا  نودـیرتا  مکـسفنا ،  تاوهـش  نیب  مکنیب و  لـیح  هرکملا !  هردـغلا  اـهیا  تاـهیه ! 
لکث هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لکث  ینـسنی  ملف  هعم ،  هتیب  لها  و  سمالاب ،  یبا  لتق  لمدـنی ،  امل  حرجلا  ناف  ینم ،  یلا  تاصقرلا 

انل و ال اونوکت  نا ال  یتلاسم  و  يردـص ،  شارف  یف  يرجت  هصـصغ  و  یقلح ،  يرجانح و  نیب  هترارم  یمز و  اـهل  قش  يدـج  ینب و  یبا و 
انیلع . 

هنوگ نامه  هب  زین  نم  اب  هک  دینآرب  ایآ  تسا ،  هدش  هدیـشک  يا  هدرپ  امـش  ياه  هتـساوخ  امـش و  نایم  رد  زابگنرین !  نایافویب  يا  تاهیه ! 
هک  ) دش دهاوخن  نینچ  زگره  مهد و ) یمن  رثا  بیترت  امـش  ياه  هوای  هب  هک  دیـشاب  نئمطم  ( ؟  دینک لمع  دیدرک ،  راتفر  نم  ناردپ  اب  هک 
زا زورید  هک  یقیمع  مخز  نآ  زونه  هک  دنگوس ،  ینم  يوس  هب  ( 729  ) تاصق ار  يادخ  هب  دیهد ) قوس  دیهاوخ  یم  هک  یهار  هب  ارم  امش 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تلحر  غاد  زونه  هتفاین و  مایتلا  تسا ،  هدمآ  هدیدپ  نم  بلق  رد  وا  ربمایپاحصا   ) نادنزرف و مردپ و  راتشک  ماع و  لتق 

درک و دیپس  ارم  تروص  رـس و  يوم  يراوگرزب ،  دج  ردپ و  نادـنزرف  مردـپ و  ياهتبیـصم  مالآ و  هک  مدوب  هدرکن  شومارف  ار  هلآ  هیلع و 
زا نم  هتساوخ  تسا !  هدنام  نم  هنیـس  هسفق  رد  زونه  اسرفناج  مالآ  نیا  هودنا  و  منک ،  یم  ساسحا  دوخ  هاگولگ  رد  ار  نآ  خلت  هزم  زونه 

هیلع داجس  ماما  سپ  دییآ !  رد  ینمشد  گنج و  رد  زا  ام  اب  هن  دینک و  يرادفرط  ام  زا  هن  دیـشاب ) !  توافت  یب  لقادح   ) هک تسا  نیا  امش 
داد :  نایاپ  تایبا  نیا  اب  ار  دوخ  هبطخ  مالسلا 

هخیش نیسحلا  لتق  نا  ورغ  ال 
امرکا نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق 
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يذلاب هفوک  لها  ای  اوحرفت  الف 
امظعا کلذ  ناک  نیسح  بیصا 

هوادف یسفن  رهنلا  طشب  لیتق 
امنهج  ران  هادرا  يذلا  ءازج 

نامداش هفوک !  لها  يا  دـش ،  هتـشک  زین  وا  دوب ،  نیـسح  زا  هب  هک  یلع ،  شیراوگزب  ردـپ  دـش و  هتـشک  نیـسح  رگا  تسین  روآ  تفگش 
رفیک و  دش ،  دیهش  تارف  رهن  رانک  رد  هک  نآ  يادف  مناج  گرزب ،  تسا  یتبیصم  نیا  هک  دش  دراو  نیسح  رب  هک  تبیـصم  نیا  هب  دیـشابن 

(730  . ) تسا منهج  شتآ  تشک  ار  وا  هک  سک  نآ 

یلاعت هللا  همحر  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  تداهش 

ساپـس دمح و  تفگ  دمآ و  رب  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  تساخرب و  دوخ  سلجم  زا  نیعل )   ) دایز نبا  سپ  هدومرف :  هللا  همحر  دیفم  خش 
تـشک ار و  وا  هورگ  هنعللااـمهیلع و  هیواـعم  نب  دـیزی  نینموـملاریما  داد  ترـصن  ار و  قـح  لـها  قـح و  تخاـس  رهاـظ  هک  ار  يدـنوادخ 

مالسلا و هیلع  نیموملاریما  نایعیـش  ناگرزب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  تقو  نیا  ار ،  وا  عابتا  ار و  وگغورد  رـسپ  هللاابذوعن  يوگغورد 
دومن و یم  مظعا  دجسم  تمزالم  هتسویپ  دوب و  هدش  انیبان  نیفص  رد  شرگید  مشچ  لمج و  گنج  رد  شپچ  مشچ  دوب و  دابع  داهز و  زا 

ادـخ نمـشد  يا  هک  دز  وا  رب  گـناب  دینـش  ار  نیعل )   ) داـیز نبا  زیمآرفک  تاـملک  نیا  نوـچ  درب ،  یم  رـسب  هالـص  موـص و  هب  ار  تاـقوا 
ربمغیپ دالوا  هناجرم !  رـسپ  يا  تسوا  ردپ  هداد و  تراما  ار  وت  هک  تسا  دیلپ )  ) دیزی رگید  تسا و  هیبا  نب  دایز  وت  ردـپ  ییوت و  وگغورد 

ییوگ ؟  یم  Ơ نخس نیا  زا  ینیشن و  یم  نیقی  دص  ماقم  ربنم  زارف  رب  یشک و  یم  ار 
هفیاط هللادبع  دنتفرگ ،  ار  وا  دنتـسجرب و  دایز  نبا  نامزالم  دـیرآ ،  نم  دزن  دـیریگب و  ار  درم  نیا  هک :  دز  گناب  دـش  بضغ  رد  دایز  نبا 

دایز نبا  دنتفرگب .  دایز  نبا  نامزالم  تسد  زا  ار  فیفع  نبا  دندش و  عمج  دزا  هفیاط  زا  رفن  دـصتفه  دـیبایرد ،  ارم  هک  داد  رد  ادـن  ار  دزا 
رما دندز ،  ندرگ  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  هلادـبع  ات  داد  نامرف  هاگنآ  دـمآ  رد  بش  ات  درک  ربص  دوبن  ناشیا  تزرابم  يورین  نوچ  ار 

مالسلا هیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  درک  رما  دش  رگید  زور  درب  نایاپ  هب  ار  بش  نیا  هللادیبع  نوچ  و  دندز ،  رادب  هخبـس  رد  ار  شدسج  درک 
دنهد .  فاوط  لیابق  نایم  رد  دننادرگب و  هفوک  ياه  هچوک  یمامت  رد  ار 

هدرک هزین  رب  ار  رس  نآ  متشاد و  ياج  شیوخ  هفرغ  رد  نم  دنداد  یم  دوبع  ار  سدقم  رـس  نآ  هک  یهاگ  هک  هدش  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا 
ابجع اـنتایآ  نم  اوناـک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا  نا  تبـسح  ما  دومرف :  یم  توـالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینـش  دیـسر  نم  ربارب  نوچ  دـندوب 

(731)
بجعا و میقر  فهک و  هصق  زا  هللاو  وت  سدقم  رس  رما  هللا  لوسر  نبای  هک  مداد  رد  ادن  تساخرب و  نم  مادنا  رب  يوم  هک  يادخ  اب  دنگوس 

ثعشا دجـسم  ار  نیتسخن  دندرک .  ناینب  هفوک  رد  دجـسم  راهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هنارکـش  هب  هک  هدش  تیاور  تسا .  رتبیجع 
(732  . ) دندوب نامداش  اهناینب  نیدب  و  هللا ،  مهنعل  یعبر  نب  ثبش  دجسم  مراهچ  كامس ،  دجسم  میس  ریرج ،  دجسم  مود  دنناوخ ، 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مود :  لصف 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه 

دنداد .  تکرح  هفوک  فرط  هب  مامت  هلجع  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يارسا  راکتیانج  هیما  ینب  البرک ،  شارخلد  يایاضق  زا  سپ 
ماش رفس  بابسا  ماش ،  يوس  هب  ارسا  نداد  تکرح  رب  ینبم  يو  نامرف  رودص  دیزی و  هب  دایز  نبا  شرازگ  هفوک و  رد  ارـسا  فقوت  زا  سپ 
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دنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  لصوم  هار  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  دندید و  هیهت  ار 
ماش هب  ار  اهرـس  ارـسا و  راوس ،  رازه  جنپ  هارمه  هک  دومن  رومام  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هبلعث و  یبا  نب  ضحم  سیق ،  نب  رجز  دایز  نبا 

ياهرـس هدناشن و  نانز  شوپور  یب  ياه  هواجک  يور  يراوخ  تفخ و  اب  ار  ناکدوک  دنتـسب و  رتش  هب  ریجنز  رفـص و  هام  لوا  زور  دـنرب . 
يا هبارخ  راوـید  ياـپ  ار  اهرـس  دـندرک و  لزنم  تارف  طـش  راـنک  دـنتفر  هار  يرادـقم  نوـچ  دـندومن .  تکرح  هدرک  اـه  هزین  رب  ار  هدـیرب 
ملق اب  دش و  رهاظ  ادهشلا  دیس  كرابم  رـس  يالاب  زا  یتسد  دندید  نیب  نیا  رد  دنتـسشن .  رمخ  برـش  بعل و  وهل و  رامق و  هب  دنتـشاذگ و 

تشون :  راوید  رب  نینوخ 
انیسح تلتق  هما  وجرتا 

باسحلا ؟  موی  هدج  هعافش 
دنک ؟  تعافش  نانآ  زا  تمایق  زور  رد  يو  دج  دنراد  عقوت  دنا ،  هدولآ  نیسح  نوخ  هب  تسد  هک  یمدرم  ایآ 

ار رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش .  رامق  لوغشم  دنتسشن و  زاب  دنتفاین .  ار  یسک  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتساخرب  اهنآ 
تشون :  نوخ  گنر  هب 
عیفش مهل  سیل  هللا  الف و 

باذعلا  یف  همایقلا  موی  مه  و 
دش .  دنهاوخ  باذع  راتفرگ  تمایق  زور  رد  هتشادن و  یهلا  هاگرد  رد  یعیفش  نانآ  مسق ،  ادخ  هب  هن 

دندینش :  یفتاه  زا  ار  تایبا  نیا  زاب  هک  دندش  لوغشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دش .  دیدپان  هک  دنریگب  ار  تسد  دندیود 
مکل یبنلا  لاقذا  نولوقت  اذام 

ممالا رخآ  متنا  متلعف و  اذام 
يدقتفم دنع  یلهاب  یترتعب و 

یمدب  اوجرض  مهنم  يراسا و  مهنم 
ماجنا متیب  لها  اب  نم  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  اـهتما ،  نیرخآ  يا  هک  دـسرپب  امـش  ار  ربماـیپ  هک  یناـمز  تفگ  دـیهاوخ  هچ 

دیدناسر ؟  تداهش  هب  ار  یخرب  دیدرک و  ریسا  ار  یخرب  دیداد ، 
دننک لابقتسا  اهنآ  زا  هک  دنهد  ربخ  مدرم  هب  ات  دنداتسرف  رهـش  هب  ار  رفن  دنچ  لزنم  ینا  یکیدزن  رد  دوب .  تیرکت  مود  لزنم  تیرکت :   . 2

یناسک هچ  اهنیا  تسا و  ربخ  هچ  دـنتفگ  دـندوب ،  رهـش  نآ  رد  يراصن  زا  یعمج  دـندمآ .  البرک  يارـسا  لابقتـسا  هب  تیرکت  رهـش  لها  . 
نامزلا رخآ  ربمغیپ  هداز  رتخد  همطاف ،  رسپ  دنتفگ  نیسح ؟  مادک  دندیسرپ  دنروآ .  یم  ارسا  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دنتفگ  دنتـسه ؟ 

دندز و سوقان  دنتشگرب و  دوخ  سیانک  هب  سپس  و  دیتشک !  ار  ربمغیپ  رسپ  هک  داب  مدرم  امش  رب  فا  دنتفگ  يراصن  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص 
دندرک .  شنزرس  ار  اهنآ  و  میرازیب ،  لمع  نیا  زا  ام  دندرک  ضرع  دنتخادرپ و  هیرگ  هب 

یمن ار  شباحصا  هک  دندینش  ار  يرایسب  هحون  هجض و  يادص  اجنآ  رد  دندیـسر .  هلخن  يداو  هب  هدرک  چوک  تیرکت  زا  هلخن :  يداو   . 3
تفگ :  یم  یکی  دندید و 

دودخلا یف  قیری  ول  هنیبج و  یبنلا  حسم 
دودجلا  ریخ  هدجو  شیرق  ایلع  نم  هاوبا 

تفگ :  یم  يرگید  و 
يدج قوف  يدوج  نیع  ای  الا 
يدعب ادهشلا  یلع  یکبی  نمف 
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ایانملا مهدوقت  طهر  یلع 
يدبع  کلملاب  ربجتم  یلا 

اهنآ هلان  هجض و  يادص  ناریسا  هلفاق  ندید  اب  دندمآ و  لابقتسا  هب  رهش  نآ  نادرم  نانز و  دندیـسر .  داشرم  هب  هلخن  يداو  زا  داشرم :   . 4
دننک .  هلمح  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  نالتاق  رب  هک  تفر  نآ  میب  دش و  دنلب 

لابقتـسا هب  يو  تشاد .  رارق  یئازح  ییحی  ماـن  هب  يدوهی  کـی  لزنم  يدـنلب  يـالاب  رد  دیـسر .  نارح  یکیدزن  هب  ارـسا  هلقاـق  نارح :   . 5
شیپ دبنج .  یم  شکرابم  ياهبل  دید  داتفا .  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  كرابم  رس  هب  شمشچ  هک  تخادرپ  اهرـس  ياشامت  هب  دمآ و  ناشیا 

(733  ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  دینش :  ار  مالک  نیا  داد ،  ارف  شوگ  هتفر 
دیـسرپ تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  دنتفگ  تسیک ؟  نآ  زا  رـس  نیا  دیـسرپ  هتفر  ورف  یتفگـش  هب  لاح  نیا  هدـهاشم  زا  ییحی 

رهاظ وا  زا  تمارک  نیا  دوبن  قح  رب  وا  نید  رگا  تفگ  يدوهی  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  دـنتفگ  تسیک ؟  شرداـم 
مرح نیتاوخ  هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  تشاد  رـس  رد  هک  يرـصم  قد  هماـمع  دروآ و  مالـسا  ییحی  دـش .  یمن 

جاتحی ام  فرـص  هک  مهرد  رازه  هارمه  داتـسرف ،  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تمدـخ  هب  دوب  هدیـشوپ  هک  يزخ  هماـج  داد و  مرتحم 
دنیامن . 

میهاوخ ار  وت  هنرگ  وش و  رود  ینک ؟  یم  تیامح  تناعا و  ار  هفیلخ  نیبوضغم  هک  دـندز  گناب  وا  رب  دـندوب  اهرـس  رب  لکوم  هک  یناـسک 
هب نارح  هزاورد  رد  ییحی  هربقم  دش .  هتشک  تشک و  ار  اهنآ  زا  نت  جنپ  تفرگ و  رد  گنج  درک .  عافد  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ییحی  تشک ! 

تساعد .  تباجتسا  لحم  و  هدوب ،  فورعم  دیهش  ییحی  هربقم 
يایهم هدرک  تنیز  ار  رهـش  دـننک و  ربخ  ار  رهـش  ریما  دـیوگب  ات  داتـسرف  ار  رفن  کـی  رمـش  دیـسر ،  نیبیـصن  هب  هلفاـق  نوچ  نیبیـصن :   . 6

رهش دراو  ماش  هفوک و  رکشل  دنتفر و  هلفاق  لابقتسا  هب  هک  ینامز  دوب .  سایلا  نب  روصنم  رهش ،  ریما  دنیامن .  تمصع  لآ  يارـسا  ییاریذپ 
نیگمرش و هلفاق  ریما  دنتخوس .  دندوب  هدز  قرب  تمسق  نآ  رد  هک  یمدرم  هیلک  دنازوس و  ار  رهش  زا  یمین  تسجب و  یقرب  ناهگان  دندش ، 

دندرک .  تکرح  گنردیب  ناراد  هلفاق  دش و  ادخ  بضغ  زا  كانمیب 
نب نامیلس  رهـش  نیا  سیئر  دندرب .  تسین  مولعم  ام  رب  شمان  هک  يرگید  رهـش  هب  ار  ارـسا  هلفاق  لصوم :  ای  نامیلـس  يرادنامرف  هزوح   . 7

شردارب هب  قلعتم  يرگید  دوب و  هدش  هتشک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسد  هب  نیفـص  گنج  رد  یکی  تشاد :  ردارب  ود  هک  دوب  فسوی 
تفرگ و رد  گنج  هدش  ردارب  ود  عازن  ببس  رما  نیمه  دننک .  دراو  وا  ییامرفنامرف  هزاورد  زا  ار  هدیرب  ياهرس  داد  روتسد  نامیلـس  دوب . 

زین اجنیا  رد  دـیدرگ و  شیاقفر  رمـش و  شحوت  بجوم  هک  داد  خر  یبیجع  ياغوغ  هنتف و  هجیتن  رد  دـش .  هتـشگ  گـنج  نآ  رد  ناـمیلس 
دنتفر .  نوریب  رهش  زا  ناباتش 

مکحم يراـصح  هعلق و  رد  دـندوب و  يدوـهی  نآ  ناـنکاس  هک  دوـب  يا  هیرق  نآ  هنماد  رد  هک  تسا  یهوـک  بلح  یکیدزن  رد  بـلح :   . 8
نماد رد  تشاد .  ترهش  تفاطل  هب  ماش  قارع و  زاجح و  رد  اهنآ  سابل  اهنآ و  عونصم  دوب و  یفاب  ریرح  اهنآ  لغـش  دندرک .  یم  یگدنز 

دندروآ دورف  تشاد  ناوارف  فلع  بآ و  هک  هوک  نماد  رد  ار  هلفاق  دوب .  دوهی  سیئر  تشاد و  مان  نوراـه  نب  زیزع  هک  دوب  یلاوتوک  هوک 
.

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدرک  دازآ  نیریش ، 

دوب وا  رازگتمدـخ  قباـس  رد  هک  ار  ریـسا  ياـهمناخ  زا  یکی  دـمآ و  ارـسا  کـیدزن  دوب  نیریـش  شماـن  هک  یکزینک  دـمآ ،  رد  بش  نوچ 
دشاب .  هدوب  بابر  دیاش  تسا و  هابتشا  ارهاظ  یلو  دوب  ونابرهش  يو  دنا  هتشون  یخرب  تخانش . 

 : تفگ دندیـسرپ  هک  ار  وا  هیرگ  ببـس  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  دید  ار  وا  هنهک  سردنم و  ياهـسابل  داتفا و  مناخ  رب  شمـشچ  هک  زینک 
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نیریش دومرف :  وناب  رهش  هب  هبیاطم  روط  هب  تسیرگن و  نیریش  تروص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  منک  یمن  شومارف 
مدیشخب وت  هب  ار  وا  نم  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  هدرک  یلیم  نیریش  رد  ماما  هک  نآ  نامگ  هب  ونابرهش  دراد .  يا  هتخورفا  يور  بجع 

نیـسح ماما  درک .  صخرم  ار  وا  دـیناشوپ و  كزینک  هب  سیفن  رایـسب  تعلخ  وناب  رهـش  مدرک .  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  دومرف :  ماـما  . 
دازآ نیا  دندوب و  نم  هدرک  دازآ  اهنآ  درک  ضرع  يا .  هدادن  تعلخ  ار  کیچیه  يا و  هدرک  دازآ  رایسب  نازینک  وت  دندومرف :  مالسلا  هیلع 

تمدخ رد  مه  نیریش  دومرف و  اعد  ار  وناب  رهش  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب .  امش  هدرک  دازآ  نم و  هدرک  دازآ  نیب  یقرف  دیاب  تسامش ،  هدرک 
ات دش  هد  لخاد  هتفرگ  هزاجا  دش ،  رطاخ  ناشیرپ  دید ،  ار  ریسا  ياهمناخ  هنهک  ياهـسابل  يو  هک  بش  نآ  تلحر .  ماگنه  ات  دوب  ونابرهش 

سیئر زیزع ،  درک .  بابلا  قد  دوب .  هتسب  رد  دیـسر  راصح  هب  نوچ  دروایب .  اهمناخ  يارب  هدرک و  هیهت  بوخ  سابل  دوب  هتخودنا  هچنآ  زا 
یتسناد ؟  اجک  زا  ارم  مان  دیسرپ  يرآ .  تفگ :  یتسه ؟  نیریش  ایآ  دیسرپ  هلیبق ، 

مدرک و مالـس  دـندوب .  هدز  تبیـصم  نایرگ  ياه  هدـید  اـب  هنهرب  ياـپ  رـس و  هک  مدـید  ار  نوراـه  یـسوم و  باوخ  رد  نم  تفگ :  زیزع 
لها اب  ار  وا  رـس  دنا و  هتـشک  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ  دیتسه ؟  ناشیرپ  نینچ  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  مدیـسرپ 

دنا .  هدرک  لزنم  هوک  نماد  رد  بشما  دنرب و  یم  ماش  هب  شتیب 
ربمغیپ وا  يرآ  تفگ :  دیراد ؟  هدیقع  شیربمغیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب  امـش  رگم  مدیـسرپ  یـسوم  زا  تفگ :  زیزع 

نم میرازیب .  وا  زا  ام  دـنک  ضارعا  وا  زا  سکره  میراد و  نامیا  وا  هب  همه  ام  هتفرگ و  قاـثیم  وا  هراـبرد  اـم  همه  زا  دـنوادخ  تسا و  قحب 
نیـسح هدرک  دازآ  وا  دوش ،  یم  دراو  نیریـش  ماـن  هب  یکزینک  هعلق ،  رد  تشپ  ورب  نونکا  دومرف  منک .  نیقی  هک  اـمنب  نم  هب  یناـشن  متفگ 

نک رایتخا  مالسا  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقم  رس  دزن  وا  قافتا  هب  نک و  ییاریذپ  وا  زا  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
يدز !  رد  وت  هک  رد ،  تشپ  مدمآ  دش .  بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و  نیا  . 

هب یتمدخ  ات  دـنوشن  نیریـش  ییاریذـپ  عنام  هک  داد  ارـسا  نالکوم  هب  مهرد  رازه  مه  زیزع  تشادرب و  تایرطع  كراوخ و  سابل و  نیریش 
فرشم مالسا  فرش  هب  ترضح  نآ  تسد  هب  درب و  مالـسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیـس  تمدخ  رانید  رازه  ود  زین  دوخ  زیزع  دنیامن .  تیب  لها 

مهد یم  یهاوگ  هللا ،  لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  سدقم  رـس  دزن  هب  اجنآ  زا  دیدرگ و 
اب مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  سدقم  رـس  دنا .  هدیناسر  مالـس  امـش  هب  یـسوم  ترـضح  دوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادخ و  لوسر  وت  دج  هک 

ینک و تعافش  ارم  مهاوخ  یم  دیهش ،  گرزب  ياقآ  يا  درک :  ضرع  زیزع  داب !  ناشیا  رب  ادخ  مالـس  هک  داد  زاوآ  هجهل  تحارـص  لامک 
دونـشوخ وت  زا  لوسر  ادخ و  يدش  ناملـسم  نوچ  هک  دینـش :  خساپ  یـشاب .  یـضار  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدـج  دزن 

ام هب  ار  ربـمغیپ  ود  نآ  مالـس  نوچ  دـندیدرگ و  یـضار  وت  زا  مرداـم  مردـپ و  دـج و  يدرک  یکین  نم  تیب  لـها  قح  رد  نوـچ  دـندش و 
ناملسم هعلق  لها  مامت  تسب و  زیزع  هب  ار  نیریش  دقع  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  هاگنآ  مدش .  دونشوخ  وت  زا  زین  نم  يدیناسر 

دندش . 
یم تیاور  وا  دوب .  قیفر  هلفاق  ناهدـنامرف  اب  یماش  دیعـس  وبا  تفر .  شیپ  رید  فرط  هب  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  هلفاـق  ینارـصن :  رید   . 9

دنز و نوخیبش  اهنآ  رب  بش  فصن  دهاوخ  یم  هدرک  مهارف  يرکـشل  یمازح  رـصم  هک  دـنداد  ربخ  رمـش  هب  ماش  رفـس  رد  يزور  هک  دـنک 
رمش و دنربب .  هانپ  رید  هب  ار  بش  دش  رارق  راکفا  لدابت  زا  سپ  داد .  خر  میظع  یبارطضا  رکشل  ياسور  نایم  رد  دریگب .  ار  هدیرب  ياهرس 
زا میدایز و  نبا  رگـشل  زا  ام  تفگ  رمـش  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ  دـمآ و  راوید  زارف  رب  گرزب  شیـشک  دـندمآ ،  رید  کـیدزن  شناراـی 

رارج يرگشل  دیزی  دوب ،  هدرک  جورخ  دیزی  رب  یصخش  تفگ :  رمش  دیور ؟  یم  راک  هچ  يارب  دیـسرپ  شیـشک  میور .  یم  ماش  هب  قارع 
هزین منیبب .  ار  اهرس  تفگ  شیـشک  میرب .  یم  دیزی  دزن  شمرح  يارـسا  اب  ار  وا  باحـصا  وا و  ياهرـس  کنیا  دنتـشک و  ار  وا  هک  داتـسرف 

ینـشور هدوب و  عطاس  نآ  زا  يرون  دید  داتفا ،  ادهـشلادیس  كرابم  رـس  رب  شیـشک  مشچ  دندرک .  دـنلب  راوید  کیدزن  زا  ار  اهرـس  اهراد 
ار ناریسا  اهرس و  درادن ،  ار  امش  شیاجنگ  رید  نیا  تفگ  داتفا ،  شیشک  لد  رب  یتبیه  نآ ،  راونا  وترپ  زا  تسا .  عمال  نآ  زا  یـصوصخم 
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اب دـیناوتب  دـندرک  هلمح  رگا  دـنک و  هلمح  امـش  رب  نمـشد  ادابم  هک  دیـشکب  کیـشک  دـینامب و  راوید  تشپ  ناتدوخ  دـییامن و  رید  لخاد 
رد ار  نیسح  رس  دندرک و  لفق  هداهن  قودنص  رد  ار  اهرس  دیدنسپ .  ار  هیرظن  نیا  رمش  دیشابن .  اهرـس  ارـسا و  نارگن  دینک و  عافد  تغارف 

دندنام .  نوریب  دوخ  دندرک و  رید  لخاد  رامیب  ماما  ارسا و  هارمه  یصوصخم  قودنص 
دید درک  یم  یـشکرس  نآ  هب  هک  بش  ماگنه  داهن .  یـصوصخم  قاطا  رد  ار  اهرـس  داد و  اج  یبساـنم  لـحم  رد  ار  ارـسا  گرزب  شیـشک 

دش و هتفاکش  قاطا  فقس  دید  ناهگان  سپس  دور .  یم  الاب  نامسآ  هب  تسا و  نکفا  وترپ  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  كرابم  رـس  زا  يرون 
 : اورظنت مکـسوور و ال  اوقرط  اوقرط  دشک  یم  دایرف  یـصخش  هتـسشن و  تخت  نآ  طسو  رد  مرتحم  مناخ  کی  هک  دمآ  دورف  رون  زا  یتخت 

دینکفا .  نییاپ  ار  دوخ  رس  دیهد و  هار 
و یـسوم ،  ردام  زین  فسوی و  ردام  لیحار  لیعامـسا ،  ردام  میهاربا و  نز  رجاه  نایمدآ ،  ردام  اوح  مدید  متـسیرگن  بوخ  نوچ  دـیوگ : 

هدروآ نوریب  قودنص  زا  ار  اهرس  دندمآ و  دورف  نآ  زا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نانز  و  یسیع ،  ردام  نارمع و  رتخد  میرم  و  نوعرف ،  نز  هیسآ 
دنتشاذگ .  یم  دوخ  ياج  هب  دندرک و  یم  ترایز  دنتسیرگ و  یم  دندیسوب و  یم  مئاد  دندینابسچ و  هنیس  هب  هتفرگرب  رد 

مدیزرل و دوخ  رب  نم  دیآ .  یم  رشحم  هعیفش  هک  دیهن  رب  مشچ  همه  دنتفگ  دمآ .  ینراون  یتخت  دش و  اپ  رب  یـشروش  هلغلغ و  مدید  هاگان 
دیهش يا  ردام ،  مولظم  يا  وت  رب  مالس  دیوگ :  یم  یکی  شورخ  اغوغ و  نایم  رد  هک  مدینش  یم  اما  مدید ،  یمن  ار  یـسک  مدش .  شوهیب 

 . تفرگ مهاوخ  تناگدنشک  زا  ار  وت  داد  هک  روخم  مغ  تیادف ،  هب  ردام  نم ،  هنیس  رورس  يا  نم ،  هدید  رون  يا  درام ،  بیرغ  يا  ردام ، 
مدیدن .  ار  یسک  مدمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ 

هدروآ نوریب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  تسکش و  ار  قودنص  لفق  هدش  قاطا  لخاد  سپس  دومن ،  رطعم  هدرک و  ریهطت  ار  دوخ  بهار  ریپ 
وا لباقم  رد  بدا  لامک  اب  دراذگ و  درک  یم  تدابع  هک  يا  هلبق  فرط  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  رد  تسـش و  نارفعز  کشم و  روفاک و  اب  و 

درک :  ضرع  داتسیا و 
ار نانآ  لیجنا  تاروت و  رد  دنوادخ  هک  یتسه  یتعامج  نآ  زا  وت  مناد  یم  ردق  نیمه  مدآ ،  دالوا  نیرتهب  رتهم  ياو  ملاع  نارورس  رس  يا 
اب دنیآ ،  یم  وت  ترایز  هب  یبوبر  سدـق  نمجنا  نامرحم  هک  هداد  یتلزنم  ردـق و  نانچ  ارت  هک  يدـنوادخ  قح  هب  یلو  تسا  هدرک  فصو 

یتسیک ؟  وگب  دوخ  نابز  هب  نک و  ملکت  نم 
انا افجلا ،  فیـسب  لوتقملا  انا  مومهملا ،  انا  مومغملا و  اـنا  مولظملا و  اـنا  دومرف :  دـمآ و  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  سدـقم  رس 

لامک اب  هدیرب  رـس  وگب .  ار  دوخ  بسن  بسح و  نک ،  نایب  رتنـشور  نیا  زا  تیادف ،  هب  مناج  رـس  يا  تفگ  بهار  ریپ  افقلا  نم  حوبذـملا 
دومرف :  دنلب  يادص  هب  تحاصف 

اسیلک هدروخلاس  یناحور  ردپ  البرکب .  مولظملا  دیهـشلا  نیـسحلا  انا  ارهزلا  همطاف  نبا  انا  یـضترملا  یلع  نبا  انا  یفطـصملا  دمحم  نبا  انا 
هک ییامرفب  ات  مرادنرب  وت  تروص  زا  تروص  درک  ضرع  تشاذگ و  دوخ  تروص  رب  دیـسوب و  تشادرب و  ار  رـس  هداد  رـس  ناغف  دایرف و 

دوب .  مهاوخ  وت  عیفش  تمایق  يادرف 
لوسر ادمحم  نا  دهشاو  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ :  بهار  منک  تعافش  ار  وت  ات  يآ  رد  مالسا  نیدب  دومرف :  هک  دینـش  ییادص  رـس  زا 

داهن و نایم  رد  نانآ  اب  ار  حبص  ات  بش  رـس  زا  دوخ  يارجام  ناتـساد و  درک و  عمج  ار  اسیلک  بتکم  نادرگاش  یناعحور ،  ریپ  هاگنآ  هللا . 
ازع سابل  اب  دنتـسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  همه  رفن  داتفه  نآ  تسا .  هداوناخ  نیا  رد  تداعـس  تفگ 

ناملـسم ترـضح  نآ  تسد  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک  ار  اهرانز  دنتـسکش و  ار  اهـسوقان  دنتفر .  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدـخ 
رابج دنوادخ  دومرف  دادن و  هزاجا  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  دننک .  گنج  اهنآ  اب  دنشکب و  ار  لاتق  موق  نآ  هک  دنتساوخ  هزاجا  دندش و 

دیشک .  دهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  دوخ  تسا و  مقتنم 
رهش نآ  ریما  دندرک .  چوک  نالقسع  فرط  هب  هتفرگ  ار  ارسا  اهرس و  حبص  دنتفخ و  راوید  ياپ  رد  بش  شیاقفر  رمـش و  نالقـسع :   . 10
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روتـسد يو  دوب .  هدروآ  تسد  هب  ار  رهـش  نیا  تراما  تیانج ،  نیا  شاداپ  هب  هدـش و  رـضاح  البرک  گنج  رد  هک  دوب  ینالقـسع  بوقعی 
هتسشن صوصخم  ياه  هفرغ  رد  وا  راکمه  نایعا  دنصقرب .  دننزب و  ات  داتسرف  رهش  نوریب  هب  برط  وهل و  بابسا  دنتسب و  نیذآ  ار  رهش  داد 

دنتفگ .  داب  كرابم  مه  هب  نانآ  دندرک و  دراو  ار  هدیرب  ياهرس  هک  دندوب ،  یقاس  رغاس و  ماج و  هداب و  تسم  رس 
ربخ هچ  تفگ  دننامداش .  رورـسم و  دنیوگ و  یم  داب  كرابم  مه  هب  مدرم  دید  دوب .  هداتـسیا  رازاب  رد  یعازخ  ریرز  مان  هب  يرجات  افداصت 

دنتـشک و ار  وا  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دایز  نبا  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  قارع  رد  یـصخش  دـنتفگ  دـیا ؟  هتـسب  نیذآ  ار  رازاب  هک  تسا 
زا دـنتفگ  رفاک ؟  ای  دوب  ناملـسم  يو  دیـسرپ  یعازخ  ریرز  دـنرب .  ماش  هب  هک  دـننک  یم  رهـش  نیا  دراو  زورما  شیارـسا  اـب  ار  وا  ياـهرس 

تفالخ هب  دیزی  زا  متـسه و  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  دوب  یعدـم  دـنتفگ  دوب ؟  هچ  شجورخ  ببـس  دیـسرپ  تسا .  مالـسا  لها  ناگرزب 
هیلع همطاف  شردام  مالسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  شمان  دنتفگ  دوب ؟  هک  شردام  ردپ و  دیـسرپ  مشاب .  یم  رتراوازس 

و دیزرلب ،  دوخ  رب  دینشب  نخس  نیا  نوچ  ریرز  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم  شدج  مالـسلا و  هیلع  یلع  شردپ  مالـسلا 
ارچچ درم  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  داتفا .  هیرگ  هب  دنلب  يادص  اب  تخس  داتفا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  شمـشچ  رد  ایند 

هب زورما  متـسه ،  بیرغ  يرجات  نم  نم ،  يالوم  يا  تفگ  ریرز  دنتـسه ؟  يداش  رد  همه  رهـش  نیا  لها  ینیب  یمن  رگم  ینک ،  یم  هیرگ 
لثم دومرف  ماما  هاگنآ  مدید .  یمن  لاح  نیدب  ار  امش  دوب و  هتشگ  روک  نم  ناگدید  هدش و  کشخ  نم  ياهمدق  شاک  مدیسر .  رهش  نیا 

منک .  یناشفناج  دوخ  هوق  ردق  هب  مهد و  ماجنا  هک  امرف  یتمدخ  ارم  درک  ضرع  دیآ .  یم  وت  زا  ام  تبحم  يوب  هکنیا 
ارسا نایم  زا  ار  اهرس  هک  نک  عیمطت  ار  وا  ورب و  دراد  تسد  رد  هزین  رب  ار  مردپ  رس  هک  یصخش  نآ  دزن  یناوت  یم  رگا  دومرف  مراهچ  ماما 
هاجنپ تفر و  راد  هزین  نآ  کیدزن  ریرز  دننکفا .  رظن  رتمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نانز  هب  هدش  اهرـس  هجوتم  مدرم  ات  دربب  نوریب 

دمآ و مالـسلا  هیلع  داجـس  روضح  زاب  ریرز  درب  نوریب  ار  رـس  هتفرگ و  ار  لوپ  شیک  دب  نآ  دربب .  هلفاق  شیپ  ار  رـس  هک  داد  ودـب  یفرـشا 
هنهرب ناکدو  نانز و  نیا  رب  هک  رواـیب  يراد  يا  هچراـپ  ساـبل و  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  اـمرف .  رگید  یتمدـخ  درک  ضرع 
همامع زین  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  درک و  میدقت  صوصخم  یسابل  ارسا  زا  کی  ره  يارب  دروآ و  یناوارف  سابل  تفر  ناباتش  ریرز  مناشوپب . 

یم يراکمه  وا  اب  مه  رهـش  نآ  مدرم  هدرک و  دنلب  يداش  هلهله و  هب  ادص  رمـش  دش  مولعم  تساخرب ،  ییاغوغ  يادـص  ناهگان  دروآ  يا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  رـس  هک  ینک  یمن  مرـش  ادخ  زا  تفگ  تخادنا و  شتروص  هب  ناهد  بآ  تفر و  رمـش  کیدزن  ریرز  دننک . 
 . دیشکب دیریگب و  ار  وا  تفگ  رمش  داد .  مانشد  ار  وا  تخس  ینک ؟  یم  يداش  نینچ  يا و  هدرک  ریـسا  ار  وا  مرح  يا و  هدز  هزین  هب  ار  هلآ 

دـمآ و شوه  هب  ریرز  بش  همین  دـنتفر .  وا  نیلاب  زا  تسا  هدرم  هکنآ  نامگ  هب  داـتفا .  شوهیب  هک  دـندز  ردـق  نآ  هدرک  ریگتـسد  ار  ریرز 
دید ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ناتسود  زا  یتعامج  اجنآ  دیناسر و  تسا  ربمغیپ  نامیلس  دهـشم  هک  يدجـسم  هب  ار  دوخ  تساخرب 

دننک .  یم  يرادازع  هدرک  هنهرب  ار  اهرس  هک 
هاگآ ار  مدرم  هلفاق  دورو  زا  لبق  دوهعم ،  مسر  هب  انب  رمـش ،  نوچ  دـنتفر .  شیپ  کـبلعب  فرط  هب  نالقـسع  زا  ارـسا  هلفاـق  کـبلعب :   . 11

نآ هعیاس  رد  هدرک  دنلب  ار  اهمچرپ  نانآ  دندمآ .  نوریب  لابقتـسا  هب  نانک -  يداش  نانز و  لبط  هراقن -  زاس و  اب  ناوج  ریپ و  دوب ،  هتخاس 
ما ترضح  دندرک .  لابقتسا  هلفاق  زا  خسرف  شش  هنوگنیدب  دندرک ،  یم  اشامت  ار  مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ناریـسا  دندیـصقر و  یم 

هقرفت هب  ار  امـش  تیعمج  دـنوادخ  دومرف :  دـمآ و  درد  هب  شلد  دـید  نازیم  نیدـب  ار  ناـشیا  يداـش  تیعمج و  نوچ  مالـسلااهیلع  موثلک 
(734  . ) دناسرب لتق  هب  ار  امش  همه  هک  دنک  طلسم  امش  رب  ار  یسک  دزادنا و 

دسیون :  یم  ص 292 ) ج 2 ،   ) یئاهب لماک  رد  يربط  نیدلادامع 
زاب ناشیا  زا  دـننک و  اغوغ  ادابم  هک  دـندوب  فئاخ  برع  لیابق  زا  دـندروآ  نوریب  هفوک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  ینیع  ـالم 

دنتفگ دـندرک و  بلط  هفولع  دندیـسر ،  يا  هلیبق  کـیدزن  هب  نوچ  دـنتفر .  ههاریب  دـندرک و  كرت  تسا  قارع  هب  هک  یهار  سپ  دـنناتس . 
نیذآ ار  رهـش  تفگ :  دوب  اجنآ  یلاو  هک  عیبر  نب  مساق  دندیـسر .  کبلعب  هب  اـت  دـنتفر  یم  لاونم  نیدـب  میراد .  هارمه  یجراـخ  ياـهرس 
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ماما رـس  هک  دش  مولعم  ار  مدرم  نوچ  دندرب .  رهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  لبط  گنچ و  يان و  فد و  رازه  دـنچ  اب  دنتـسب و 
دمآ .  دیدپ  اه  هنتف  زور  دنچ  دنتخوسب و  اهنیذآ  رثکا  دندرک و  جورخ  رهش  همین  کی  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح 

ياهرهش زا  تسا  يرهش  لوا  نآ  دندیسر و  نیزرم  هب  دنتفر و  نوریب  اجنآ  زا  ناهنپ  دندوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  اب  هک  نیعالم  نآ 
يربا و دندوب ،  لوغشم  صقر  هب  بش  همه  تسب و  نیذآ  ار  رهش  درک و  اهیداش  دوب ،  اجنآ  مکاح  دیزی  فرط  زا  نیعل  هبتع  نبرصن  ماش . 

 . تخوسب هلمج  اهنیذآ  ودش  ادیپ  یقرب 

ماش رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مهدزای :  شخب 

ماش هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  لوا :  لصف 

نیعل رمش  هب  مالسلااهیلع  موثلک  ما  هیصوت 

يذ نب  رمـش  موثلک  ما  دندیـسر ،  ماش  هزاورد  کیدزن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارـسا  ناوراک  نوچ  دیوگ :  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس 
هزاورد زا  ار  ام  تسا ،  قشمد  رهـش  کنیا  دومرف :  تسیچ ؟  تتجاـح  تفگ :  تسا .  یتجاـح  وت  اـب  ارم  دومرف :  درک و  بلط  ار  نشوجلا 
لوغشم اهرس  هراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  وگب  دنـشاب و  نمجنا  رتمک  نآ  رد  نامدرم  هک  نک  لخاد  يا 

رب هرابکی  تسنادب  هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ،  ترارش  هیام  ریمخ  هک  رمش ،  دنرگنن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و 
هک تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  ناشیا  دنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردخم  نآ  دوصقم  فالخ 

دننک .  هراظن  اهنآ  رب  رتشیب  مدرم  ات  دندروآ  رد  رهش  هب  دوب ،  تاعر  تیعر و  عمجم 
لتاق انا  لیوط ،  حمر  بحاص  انا  تفگ :  هتسویپ  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  رمش  لاح ،  نآ  رد  دیوگ :  خسان  رد  رهپـس  و 

نینموملاریما  دیزی  یلا  هسارب  تیتا  نییصولا و  دیس  نبا  تلتق  انا  لیصالا ،  نیدلا 
دنمجرا دنزرف  هدنـشک  دـنلب و  هزین  بحاص  نم  دـیوگ :  یم  هدرک و  راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمـش  هک  دینـشب  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 

نیعل ای  ثکثکلا  کیف  و  دومرف :  تفرگ و  ندز  هنابز  شمشخ  شتآ  هرابکی  مشاب ،  یم  هیاپ  دنلب  لیـصا  نید  اب  هدننک  لاتق  ایـصوا و  دیس 
همـسا نم  لیئربج و  دـهملا  یف  هاـغان  نم  لـتقب  نوعلملا  نب  نوعلملا  دـیزی  یلع  رختفتا  کـلیو  اـی  نیملاـظلا  یلع  هللا  هنعل  ـالا  نیعللا ،  نب 

یبا یفطـصملا و  دـمحم  يدـج  لـثم  نیاـف  نیکرـشملا  هیباـب  عمق  نیلـسرملا و  هدـجب  هللا  متخ  نم  لـیلجلا و  شرع  قدارـس  یلع  بوتکم 
نیعمجا  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ارهزلا  همطاف  یما  یضترملا و 

لتق هب  هک  نوعلم  دـیزی  رب  ینک  یم  رخف  اـیآ  وـت !  رب  ياو  داـب !  ناراکمتـس  رب  دـنوادخ  تنعل  نوـعلم !  يا  داـب  تناـهد  رب  كاـخ  ینعی : 
بوتکم راگدرورپ ،  لیلج  شرع  قدارـس  رد  شیمارگ  مان  تفگ و  یم  باوخ  رکذ  وا  يارب  هراوهگ  رد  لـیئربج  هک  ار  یـسک  يدـیناسر 

لتق هب  هک  تسا  نیا  وت  راـختفا  اـیآ  داد .  همتاـخ  ادـخ ،  لوسر  يو ،  يدـج  هب  ار  يربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  یتـشک  تسا ؟ 
؟  دش دهاوخ  ادیپ  نم  ردام  ردپ و  دج و  لثم  يردام  يردپ و  يدج و  اجک  دوب ؟  نیکرـشم  هدننک  دوبان  شردـپ  هک  ار  یـسک  يدـیناسر 
رب رس  تعاجش  زا  زگره  وت  ینعی :  عاجشلا ،  تنب  تنا  هعاجشلا و  نیبءات  تفگ :  موثلک  ما  هب  دوب ،  تانایب  نیا  نارگن  هک  یحبـصا  یلوخ 

 ! یتسه یعاجش  درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ، 

دور یم  ماش  هب  ناریسا  ناوراک 

دـندوب و ریجنز  دـنب و  ریـسا  هک  یناکدوک  شنارای و  ناشیوخ و  زا  نت  دـتفه  رـس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  زا  دوب  ترابع  ناوراک 
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دیدرگ زاغآ  ماش  رفس  دایز  نبا  لدگنس  ناگتشامگ  رظن  ریز  هاگنآ  دندوب .  هداد  ناشیاج  اهراب  يور  رب  هک  میرک  نادناخ  نآ  ریسا  ناوناب 
 . دوب هتسب  ار  ود  ره  نبز  راوگان  تبیصم  تفگن .  ینخس  زین  ارهز  رتخد  بنیز  شا  همع  تفگن و  ینخـس  هار  لوط  رد  نیـسحلا  نب  یلع  . 

هاگن نادیهش  ياهرس  هب  زیمآ  تهب  یتوکس  اب  تسیرگن و  یم  ار  رابنارگ  ياهدنب  هک  دیچیپ  یم  شدوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـسپ 
درک .  یم 

ار اضف  دوب و  دنلب  ناشاه  هناخ  زا  نانز  نویش  هلان و  یلو  دندرب ،  نید  یب  قساف  ملاظ  دیزی  هاگراب  هب  هرسکی  ار  نانآ  دندیسر  ماش  هب  یتقو 
تفگ یم  نخس  دوخ  تردق  زا  دوب و  هداهن  دوخ  شیپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  دوب ،  هدرک  توعد  ار  ماش  ناگرزب  دیزی  دوب .  هدرک  رپ 

. 
دندـید ار  تایمطاف  تایما ،  نوچ  دنتـشاد .  للحو  یلح  رخاف و  ياه  سابل  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو  تاـیوما  رب  تاـمیطاف  ماـش  رد 

دندومن .  يراوگوس  ازع و  هماقا  دندیشوپ و  هایس  ياه  سابل  هدنک  دوخ  زا  ار  تنیز  رخاف و  ياه  سابل 
؟  هنیدم هب  نتفر  ای  ماش  رد  ندنام  تسا :  رتهب  امش  يارب  زا  کی  مادک  تفگ :  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تاردخم و  هب  نیعل  دیزی 
 : دنتفگ ور  نیا  زا  دننک ،  يرادازع  دوخ  ناگدش  هتشک  يارب  دنهاوخ  یم  دنا  هداد  تسد  زا  یناناوج  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنامزاب 

يارب یلزنم  ماـش  رد  دـینکب .  دـیهاوخ  یم  هچنآ  تفگ :  دـیلپ  دـیزی  مینک .  يرادازع  هحوـن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  مـیراد  تـسود  اـم 
(735  . ) دندرک يرادازع  هتفه  کی  هدیشوپ و  هایس  سابل  هک  نآ  رگم  هیشرق  هن  هیمشاه و  دنامن  یقاب  دندرک و  هیهت  تاردخم 

مدیشک هک  اه  جنر  هچ  ردارب  ناج  وت  زا  سپ 
مدیدن هک  اه  هچوک  هچ  متفرن  هک  اهرهش  هچ 

تسادیپ هلبآ  ناشن  میاپ  فک  رب  زونه 
مدیود هدایپ  سب  نالیغم ز  راخ  يور  هب 

هتسب يوزاب  دیزی  مزب  دراو  هچ  مدش 
مدیبلط ادخ  زا  دوخ  گرم  هبترم  رازه 

ماش رد  ناریسا 

لوسر تیب  لها  نتشک  هب  اهنآ  میامن ،  راتفر  هوحن  هچ  ناریـسا  نیا  اب  هک  دومن  یم  حالـص  ماش  يارما  امعز و  زا  يا  هدع  دیزی  هک  ینامز 
ناریـسا اب  يزوریپ  حـتف و  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :  ریـشب  نب  نامعن  اما  دـنداد .  يار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نیسح ماما  رتخد  همطاف  ترـضح  بناج  هب  تساخرب و  اج  زا  یماش  درم  انثا  نیا  رد  نکب .  راتفر  روط  نآ  مه  وت  دومن ،  یم  راتفر  هنوگچ 
 ، نیـسح ماما  هدـید  غاد  رتخد  نک !  هبه  نم  رب  ار  زینک  نیا  ینعی  هیراجلا  هذـه  یل  به  نینموملاریما  اـی  تفگ :  تسیرگن و  مالـسلا  هیلع 

هناگی نآ  بنیز  دنناوخ !  یم  مه  زینک  ارم  مندش  میتی  زا  دعب  ناج ،  همع  درک :  ضرع  مالسلااهیلع  بنیز  دوخ  همع  هب  مالسلا  هیلع  همطاف 
هن دومرف :  ییاناوتو  تردـق  لامک  اب  هدادـن ،  هعماج  لیوحت  تمایق  زور  ات  نیا  زا  دـعب  لاح و  ات  وا  زا  دـعب  ینز  نینچ  ایند  هک  هغباـن  هکلم 

همطاف تفگ :  دیزی  تسیک ؟  كرتخد  نیا  دیـسرپ :  دیزی  زا  یماش  درم  دهدب .  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  تقو  چـیه  قساف  نیا  مرتخد 
تسا !  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  مه  نز  نآ  تسا و  نیسح  رتخد 

ییامن یم  ریسا  ار  شلایع  لها و  یـشک و  یم  ار  دوخ  ربمایپ  نادنزرف  وت  ایآ  دنک ،  تنعل  ار  وت  ادخ  تفگ :  درک و  ور  دیزی  هب  یماش  درم 
 ! منک یم  قحلم  اهنآ  هب  مه  ار  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دـیز  دنتـسه .  مور  ناریـسا  زا  اهنآ  هک  مدرک  یم  ناـمگ  نم  مسق !  ادـخ  هب   ؟

(736  . ) دندیناسر لتق  هب  ار  یماش  درم  دش ،  رداص  روتسد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 521 

http://www.ghaemiyeh.com


هنادرم تمه 

تسوا ناریح  هلاو و  ملاع  هک  نآ  بنیز  تسیک 
تسوا نابات  هرهچ  زا  رگ  هولج  تمصع  رون 

ریش هدروخ  تمصع  ناتسپ  زا  هک  یکاپ  رهوگ 
تسوا نابرق  یملاع  ناج  هک  شنابرق  هب  ناج 

لالج هاج و  تزع  رهپس  ردناک  يا  هرهز 
تسوا ناویا  هسمش  بکاوک  شخب  ینشور 
راقو مرش و  تفع و  میرح  ردناک  یئوناب 
تسوا نابرد  بجاح و  نماد  هزیکاپ  میرم 

شنشلگ میسن  سافنا  ناوضر ز  یقنور 
تسوا ناشفا  ریبع  يوسیگ  تنج ز  تهکن 
ار رفک  خاک  دنک  شنیشتآ  قطن  لیس 

تسوا نامیا  هیاپ  رب  یکتم  نامیا  خاک 
تسا هتفشآ  یملاع  وا  زک  هتفشآ  نیا  تسیک 

تسوا نادرگرس  خرچ  ناسنیاک  هتشگرس  نیا  تسیک 
یلع بلق  هراپ  ارهز  ناتسب  هویم 

تسوا ناسحا  نمرخ  نیچ  هشوخ  ملاع  هکنآ 
ار لضف  لها  هکنآ  تمصع  جرب  باتفآ 
تسوا نافرع  شناد و  غورف  زا  نشور  هدید 
ار کیرات  هفوک  نشور  درک  قح  هولج 

تسوا نازوس  هبطخ  زا  ماش  رازاب  یمرگ 
دنکف یتسه  نماد  ردنا  شتاک  یناتساد 

تسوا نایاپ  یب  هودنا  تنحم و  ناتساد 
دهع ریجنز  دلسگن  وا  هنادرم  تمه 

تسوا نامیپ  هتشر  یتسه  دنویپ  زا  رتشوخ 
زیختسر تمایق  ات  وا  متام  رب  اسر  يا 

تسوا نایرگ  هدید  رب  اه  هیرگ  ار  نامسآ 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  لها  مود :  لصف 

دندرک شوپ  هایس  ار  دیزی  خاک  تیب  لها 

شیوخ و يزوریپ  هب  لماک  نانیمطا  اب  هدوسآ و  غراف  رطاخ  اـب  ماـما  دـندوب ،  راوگوس  رادـغاد و  دـنچ  ره  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها 
دروخ .  یم  مشچ  هب  دیزی  یگراچیب  ياه  هناشن  هک  دندوب  ماش  رد  تیب  لها  زونه  دندش .  هنیدم  راپسهر  نمشد  یگراچیب 
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قـشمد یلاها  میرکت  مارتحا و  دروم  اج  نآ  دـندش و  لقتنم  هفالخلا  راد  هب  بصاغ  هفیلخ  روتـسد  هب  دـندمآ و  نوریب  يریـسا  زا  تیب  لها 
هیلع ماما  رب  دندمآ و  مشاه  ینب  ناوناب  دزن  تیلـست  يارب  انثتـسا  نودب  هیواعم  نادناخ  نانز  دسیون :  یم  يربط  هک  نانچ  و  دـنتفرگ ،  رارق 

ار ماش  راهن و  دیزی  دوب و  رارقرب  يراوگوس  سلجم  مشاه  ینب  نادیهـش  يارب  هفیلخ  خاک  رد  زور  هس  دـندش و  رادازع  راوگوس و  مالـسلا 
نیسح ماما  ای  نسح  ماما  ریغص  نارسپ  زا  یکی  هک  دوب  اهزور  نیمه  زا  یکی  رد  درک .  یمن  فرص  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  روضح  اب  زج 

رگم هن  تفگ :  يریگ ؟  یم  یتشک  دلاخ  نم  رسپ  اب  تفگ :  وا  هب  تبحص  نمض  دیزی  و  دوب ،  هدش  رضاح  مراهچ  ماما  هارمه  مالسلا  هیلع 
مینک .  یم  گنج  مه  اب  هاگ  نآ  یهد و  وا  هب  يدراک  یهد و  نم  هب  يدراک  هک  نآ 

وا دمآ و  شوخ  رایسب  تسا  هدید  راوگان  ياهدمآ  شیپ  همه  نآ  هک  کچوک  يرـسپ  زا  مه  نآ  هجهل  تحارـص  تعاجـش و  نیا  ار  دیزی 
هک تفای  روتسد  ریشب  نب  نامعن  دوب  دنام  یمه  هچب  ار  ریش  تسا :  نیا  یسراف  هب  نآ  يانعم  هک  تفگ  ینخس  دیشک  شوغآ  رد  تخس  ار 
زین دوخ  هللا )  همحر   ) دـیفم خیـش  هتفگ  هب  دـنک و  هارمه  ناشیا  اب  راک  تسرد  نیما و  يدرم  دزاس و  مهارف  ار  تیب  لها  تشگزاب  لـیاسو 

دورب .  ناشیا  تمدخ  رد 
دندوب و هداتـسیا  تمدخ  هب  هار  لوط  رد  و  دنتفر ،  هنیدـم  هب  ماش  زا  تیب  لها  هارمه  رفن  یـس  اب  ریـشب  نب  نامعن  لودـلا ،  رابخا  تیاور  هب 
هب دوب  ریـسا  ناوناب  زا  یکی  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رتخد  همطاف  هنیدـمهب  دورو  زا  سپ  هک  درک  راتفر  بدا  اب  يا  هزادـنا  هب  ناـمعن 

تفریذپن ار  ناوناب  هزیاج  نامعن  اما  دوش .  هداد  يو  هب  يا  هزیاج  تسا  هتسیاش  درک و  تبحم  رایسب  ام  هب  درم  نیا  تفگ :  بنیز  شرهاوخ 
ره شردپ  دوخ و  ریشب  نب  نامعن  نیا  تسا .  هدوب  ادخ  لوسر  اب  امـش  يدنواشیوخ  يارب  ادخ و  يارب  ما  هدرک  یتمدخ  رگا  نم  تفگ :  و 

(737  . ) دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زاود 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  زیزع  رتخد  زا  دوشن ،  دایز  باتک  مجح  هک  نیا  تلع  هب  میدرک .  لقن  راصتخا  هب  ار  ناملاظ  متـس  ماش و  ناـیرج 

مینک .  یم  لقن  هزجعم  کی  اهنت 
یم دومرف :  داجـس  ماما  دـیورب .  هنیدـم  هب  دـیهاوخ  یمن  رگا  دـینامب و  ام  دزن  ماش  رد  دـیتسه  لیام  رگا  تفگ :  ربمایپ  تیب  لـها  هب  دـیزی 

(738  . ) میدرگ زاب  هنیدم  هب  میهاوخ 
مکباصا ام  ضوع  لاملا  اذه  اوذخ  دنک :  یم  ضرع  تیب  لها  هب  هدرک  هیهت  لانم  لام و  يرادقم  هیواعم  رـسپ  ترـضح ،  میمـصت  زا  دـعب 

تسا .  هدیسر  امش  هب  هک  ییاه  تبیصم  نآ  ربارب  رد  دیریگب  ار  لاوما  نیا 
یم لام  ام  هب  نآ  ضوع  رد  یشک و  یم  ارم  ناردارب  ار و  ام  تیب  لها  یمرـش ،  یب  ایح و  یب  ردقچ  دیزی !  يا  دومرف :  خساپ  رد  موثلک  ما 

(739  . ) میهاوخ یم  ار  دوخ  هدش  تراغ  لاوما  ام  یهد ؟ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تاجاح 

مروآرب ؟  ار  مامت  ات  يراد  يدصقم  تجاح و  ایآ  نیسح  رهاوخ ،  يا  تفگ :  دیزی  درک ،  نایب  ار  دوخ  تاجاح  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
وا هب  هک  تسا  تجح  دیزی  رب  اهنیا  مامت  مردارب ،  نهاریپ  مردام و  هعنقم  مدج و  همامع  مهاوخ :  زیچ  هس  ناگدش ،  دازآ  رـسپ  يا  دومرف : 

همامع اما  تفگ :  نیعل  دیزی  یهدب .  يزیچ  وا  هب  یهاوخ  یم  يا و  هدرک  ریـسا  ار  ماما  رهاوخ  ارهز و  رتخد  ربمغیپ و  رتخد  وت  دـنامهف  یم 
تسیک ؟  دزن  منادن  ما و  هدیدن  نونکات  ار  نهاریپ  اما  مداهن ،  ما  هنازخ  رد  كربت  نمیت و  يارب  متفرگ و  ار  هعنقم  و 

 . دنک یم  دیهش  ار  شرسپ  یلو  دراذگ  یم  هنیزخ  هب  كربت  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همامع  هک  اتفگش ! 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  جنرتسد  اب  نهاریپ 
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یم هیرگ  دیـسیر و  یم  ار  نهاریپ  نیا  خن  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  تمدخ  يزور  تیلوفط  ناوا  رد  شاب  هاگآ  دـیزی ،  يا  دومرف : 
هک هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ار  نیسح  تردارب  تداهش  ربخ  لیلج  يادخ  زا  لیئربج  مرتخد ،  دومرف :  مدیسرپ ؟  ببس  درک ، 
رپ مادنا  هکلب  مهد  بیترت  ینهریپ  ممـشچ  رون  يارب  هک  مسیر  یم  ار  اهلخن  نیا  دنام .  دنهاوخ  هنهرب  كاچ  كاچ  ندب  اب  البرک  نیمز  رد 

دنامن .  نایرع  نابایب  رد  شتحارج 
ما هنیـسو  میوبب  مسوبب و  ات  دنهد  زاب  نم  هب  ار  نآ  دیاب  درک  تراغ  ار  نآ  رمـش  درک .  نت  رب  ار  نهاریپ  نیا  مردارب  اروشاع  زور  دیزی !  يا 

دبای .  افش  مردارب )  يوب  ردام و  جنرتسد  زا  )
دنروایب .  ار  اه  هدش  تراغ  نآ  ات  درک  دکوم  مکح  دیزی 

یتقو نآ  اصوصخ  دندیشک  لد  زا  زوس  ناج  هلان  کی  ره  داتفا  ناردارب  ناناوج و  سابل  هب  هدیدغاد  ناوناب  مشچ  هک  دش  یتقو  نآ  تمایق 
 . دش اپرب  یـشروش  هچ  دـناد  یم  ادـخ  داتفا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نایملاع  رورـس  هدـش  خاروس  دولآ  نوخ  نهاریپ  هب  ناشمـشچ  هک 

(740)
 . درک هفیظو  يادا  نیشتآ  ياه  هبطخ  اب  تشاد  هک  ار  یتیرومام  يربک  بنیز 

دیزی رسمه 

سلجم دشن ،  نینچ  یلو  دبوکب .  ار  یحو  نادناخ  ات  دهد ،  ناشن  ار  دوخ  یبایماک  ات  دریگب ،  نشج  ار  يزوریپ  ات  دوب  هتسارآ  یمزب  دیزی 
هب دش ،  گنرش  شماک  رد  دهش  دیدرگ و  لیدبت  تسکش  هب  وا  يزوریپ  دش .  رداص  وا  هیلع  مکح  دیدرگ و  شا  همکاحم  هاگداد  شمزب 

تسا .  رت  يوق  ملاظ  تردق  زا  مولظم  هلان  تسا ،  زوریپ  اج  همه  رد  قح  دش .  هدیبوک  شدوخ  یحو ،  نادناخ  ندیبوک  ياج 
 ، دوب سلجم  ياه  نایرج  رظان  دنه  دوب .  دنه  شرـسمه  يوس  زا  دیدرگ ،  رداص  دـیزی  هیلع  یناهج  همکاحم  نیا  رد  هک  یمکح  نیتسخن 

رسپ نیسح  رس  نیا  دیـسرپ :  رهوش  زا  تخادنا و  سلجم  نورد  ار  دوخ  ناهگان  هدینـش .  دوب  هدش  هتفگ  هچنآ  هدید و  دوب  هداد  خر  هچنآ 
تسادخ ؟  لوسر  تخد  همطاف 

يراکهاش زا  يراکهاش  مه  نیا  تفر .  نوریب  رهوش  مزب  سلجم  زا  ناـنک  هیرگ  دـنه  شوپب .  هایـس  نک و  نویـش  ورب  يرآ  تفگ :  دـیزی 
زور وـت  تفگ :  هدرک  دـیزی  هب  ور  تشاد  تکرـش  مزب  سلجم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی  مالـسلااهیلع .  بنیز 

تسوا .  عیفش  ادخ  لوسر  دمآ و  دهاوخ  رس  نیا  تسا و  وت  عیفش  دایز  نبا  دمآ و  یهاوخ  زیختسر 
رداص دـیزی  هیلع  مکح  هک  يرگید  تاضق  نارگد !  و  نایفـسوبا ،  شدـج  هیواعم ،  شردـپ  دراد .  زین  رگید  ناعیفـش  داـیز  نبا  زج  دـیزی 
دیزی يروف  همکاحم  نیا  اه .  نامسآ  ناگتـشرف  يرـشب ،  ناگدنیآ  دندوبن ،  ناملـسم  یگمه  هک  ماش  مدرم  زور ،  نآ  ناناملـسم  دندرک ، 
لوسر دیزی ،  مصخ  ادخ و  نآ  یضاق  هک  یهاگداد  رد  داد ،  ربخ  نآ  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  دوب  هدنیآ  رد  وا  گرزب  همکاحم  تسا و 

يا هدنورپ  دنتـسه و  ناگدنب  رادرک  راتفر و  رظان  ادخ  يوس  زا  هک  یناگتـشرف  دنـشاب ،  ناگتـشرف  دیزی و  حراوج  اضعا و  ناهاوگ  ادخ و 
شروضح رد  هدش  هدرک و  هچ  ره  هک  تسادخ  دوخ  همه  زا  رتالاب  هاوگ  دوش .  شومارف  نآ  رد  يزیچ  تسا  لاحم  هک  دنهد  یم  لیکـشت 

دوب .  دهاوخ  هدوب و 
زا ار  شنانکاس  هک  يا  هبارخ  دوبن ،  يا  هناریو  زج  اهنآ  نادنز  دـندرک .  ینادـنز  دـندرب و  نوریب  خاک  زا  ار  ناریـسا  هک  داد  روتـسد  دـیزی 

نورد شتآ  رب  نوریب  شزوس  و  دـیکرت ،  ناریـسا  ياـه  هرهچ  تسوپ  هک  دـییاپن  يرید  تشاد .  یمن  ظوفحم  اـمرگ  زوـس  امرـس و  دـنزگ 
ود ره  دـندوب و  نامهیم  هورگ  ود  ره  دیهـش .  نانامهیم  زا  نایفوک  ییاریذـپ  نآ  دوب و  ریـسا  ناـنامهم  زا  دـیزی  ییاریذـپ  نیا  دـش !  هدوزفا 

دنراد میقتسم  هطبار  مالسلااهیلع  نیسح  تداهش  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  تراسا  دندش ؟  ییاریذپ  هنوگچ  دندش و  ییاریذپ  هورگ 
(741  . ) دنامب هتخانشان  دیهش  دراذگ  یمن  دزاس و  یم  اسانش  ار  تداهش  تراسا  و 
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درک اوسر  ار  دیزی  مالسلااهیلع  بنیز 

اهنت هن  هک  دوب  نیرفآ  شقن  بنیز  رد  نانچ  نوخ  دیناسر .  لماکت  دح  رس  هب  ار  دیهـش  ردارب  بالقنا  همانرب  هک  دوب  افو  اب  يرهاوخ  بنیز 
ار شا  همانرب  وا  دیشخب ،  تماهش  تعاجـش و  وا  هب  نادرم  نوچ  هکلب  درک ،  شومارف  اه  تیـصعم  ثداوح و  زورب  لباقم  رد  ار  نانز  مسر 

یعالطا یب  نامه  اریز  دوش ،  ارجا  مه  هنیدم  رد  دش  هدایپ  ماش  هفوک و  رد  هک  يا  همانرب  نامه  دیاب  زین  لاح  هدرک و  افیا  بوخ  اج  نیا  ات 
دروخ .  یم  مشچ  هب  مه  هنیدم  رد  یهاگآ  ان  و 

هب دندرک  یم  نویش  هجـض و  هک  یلاح  رد  نایرگ ،  ياه  هدید  اب  نایفـس  یبا  لآ  نانز  هک  دوب  هدرک  نشور  ار  یمومع  راکفا  نانچ  بنیز 
هک تسا  یبالقنا  ربهر  بنیز  تشاد .  همادا  زور  هس  شور  نیا  دندز ،  یم  هسوب  نانآ  ياه  تسد  رب  هدمآ و  ادخ  لوسر  نادناخ  لابقتـسا 

(742  . ) تخاس اوسر  ار  وا  درک و  دیزی  هیلع  شروش  هب  راداو  دیزی  سلجم  رد  ار  هیما  ینب  نانز  یمامت 
تداهـش دروم  رد  تسناوت  یم  تقو  ره  اج و  ره  رد  دید و  هرطاخم  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـیزی  هک  دیـشخب  رثا  نانچ  بنیز  یبالقنا  همانرب 

دنکفا .  یم  دایز  هللادیبع  ندرگ  هب  ار  هانگ  درک و  یم  هئربت  ار  دوخ  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح 
زا تساوخ ،  یم  نم  زا  هچ  ره  مدش  یم  ور  هب  ور  نیـسح  اب  نم  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب  ار ،  هناجرم  رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  تفگ :  یم  دیزی 
زا هک  بنیز  نیشتآ  ياه  ینارنخس  دش .  یم  مامت  منادنزرف  زا  یکی  تمیق  هب  هچ  رگا  متفرگ ،  یم  ار  وا  گرم  ولج  مدرک و  یمن  غیرد  وا 
زین وا  دومن .  ماع  صاخ و  ياوسر  ار  ییاتدوک  هفیلخ  هنوگچ  روطچ و  هک  تشاد  رطاـخ  هب  ار  شرداـم  لاـمعا  وا  دوب و  هتخومآ  یکدوک 

رت قیقد  يا  همانرب  دـنک و  لابند  ار  اه  هشقن  نآ  مامت  دـیاب  هدیـسر  دـیزی  هک  ار  ییاـهنآ  یماـمت  و  دروآرب ،  داـیرف  دوخ  ناوج  رداـم  نوچ 
نیگنن ياهروتسد  لابند  هب  دیزی  فیثک  لامع  دنرادن و  یعالطا  قیاقح  زا  هک  دنوش  یم  هدید  هنیدم  رد  يا  هدع  زونه  اریز  دشاب ،  هتـشاد 

نم تفگ :  یم  نخـس  دوخ  اـب  شراـکفا  رد  هتـسویپ  بنیز  ترـضح  یلو  دـنهد ،  یم  مدرم  دروخ  هب  هدومن ،  فیرحت  ار  قیاـقح  زگرم  ، 
مناد .  یمن  ماش  هفوک و  یلاها  زا  رت  عالطا  یب  ار  مدرم  اریز  منک ،  رایتخا  ار  توکس  هنیدم  رد  دیابن 

هنیدم هب  هدرک و  زاب  دوخ  رـس  زا  ار  ام  شدوخ  لایخ  هب  وا  اریز  مشاب .  هتـشاد  دـیزی  ندرک  اوسر  يارب  يا  همانرب  هنیدـم  رد  دـیاب  امتح  نم 
تفرگ .  میهاوخ  مارآ  اج  نیا  رد  ام  داتسرف و 

همانرب مشاب .  هتشاد  ار  ماش  هفوک و  شور  نآ  مناوت  یمن  ییوس  زا  یلو  دور ،  نییاپ  مردارب  نالتاق  يولگ  زا  شوخ  بآ  مراذگب  دیابن  نم 
مشاب .  هدرکن  شومارف  ار  متیلووسم  هک  منک  یم  حرط  هزات  يا 

تفالخ هرمث  هک  دـیزی  فیثک  لامع  منک و  توکـس  دـنراد  ییانـشآ  ام  اـب  مدرم  تسا و  یمالـسا  زکرم  هنیدـم  نوچ  منک  رکف  دـیابن  نم 
دننک .  یشاپ  مس  تسا  باطخ  نب  رمع  ییاتدوک 

تیلووسم وا  اریز  منک ،  هاـگن  ما  هدازردارب  هب  دـیابن  نم  تسا .  قـیقد  یلیخ  یلو  مشاـب ،  هتـشاد  يا  هماـنرب  مه  هنیدـم  رد  اـمتح  دـیاب  نم 
دنک وگزاب  ار  قیاقح  هک  دنک  یم  تیافک  نز  نآ  يا  هداوناخ  ره  يارب  مزاس  نشور  ار  نانز  راکفا  رگا  منک  یم  رکف  طقف  دراد .  يرگید 

 . دزاس اوسر  ار  دیزیو 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارسا  نیشتآ  ياه  هبطخ  موس :  لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  هبطخ 

سلجم ياضف  وج و  رگید  فرط  زا  و  دید ،  دح  نیا  ات  ار  دیزی  یئایح  یب  تراسج و  نوچ  مالـسلااهیلع  مشاه  ینب  هلیقع  بنیز  ترـضح 
دومرف :  تساخ و  اپب  دید  بسانم  رایسب  ار 
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اوبذک نا  يوسلا  اواسا  نیذـلا  هبقاع  ناک  مث   ) لوقی کلذـک  هللا  قدـص  نیعمجا ،  هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  دـمحلا هللا 
(743  ( ) نووزهتسی اهب  اوناک  هللا و  تایاب 

هیلع کب  انا و  وه  هللا  یلع  انب  نا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انحبـصاف  ءامـسلا  قافآ  ضرـالا و  راـطقا  اـنیلع  تذـخا  ثیح  دـیزی  اـی  تننظا 
رومالا هقثوتـسم و  کل  ایندلا  تیار  ثیح  ارورـسم  نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفناب و  تخمـشف  هدنع  كرطخ  مظعل  کلذ  نا  همارک و 
مهسفنال اریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحی  و ال   ) لج زع و  هللا  لوق  تیسنا  الهم  الهمف  انناطلس ،  انکلم و  کل  افـص  نیح  هقـستم و 

تانب کقوس  کئاما و  كرئارح و  كریدـخت  ( 745  ) ءاقلطلا نبای  لدـعلا  نما  ( 744  ( ) نیهم باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  اـمنا 
لها نهفرـشتسی  دـلب  یلا  دـلب  نم  ادـعالا  نهب  ودـحت  نههوج ،  تیدـبا و  نه و  روتـس  تکته  دـق  ایابـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

و یمح ،  نهتامح  نم  یلو و ال  نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلا ،  یندـلا و  دـیعبلا و  بیرقلا و  نههوج  حفـصتی و  لقانملا و  لهانملا و 
رظن نم  تیبلا  لها  انضغب  یف  اطبتـسی  فیک ال  و  ءادهـشلا ،  امد  نم  همحل  تبن  ءایکزالا و  ( 746  ) دابکا هوف  ظـفل  نم  هبقارم  یجتری  فیک 

مظعتسم :  مثاتم و ال  ریغ  لوقت  مث  ناغض  الا  نح و  الا  نانشلا و  فنشلاب و  انیلا 
احرف اولهتسا  اولهال و 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث 
هفاشلا تلـصاتسا  هحرقلا و  تاکن  دـقو  کلذ  لوقت  فیک ال  کترـضحمب و  اهتکنت  هنجلا  لها  بابـش  دیـس  هللادـبع  یبا  ایانث  یلع  اـیحتنم 
ندرتلف مهیدانت ،  کنا  تمعز  کخایشاب  فتهت  و  بلطملا ،  دبع  لآ  نم  ضرالا  موجن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیرذ  ءامد  کتقاراب 
کبضغ للحا  انملاظ و  نم  مقتنا  انقحب و  ذخ  مهللا  تلعف .  ام  تلعف  تلق و  نکت  مل  و  تمکب ،  تللـش و  کنا  ندوتل  مهدروم و  اکیـش  و 

ءامد کفـسنم  تلمحت  امب  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  کمحل و  الا  تززح  كدلج و ال  الا  تیرف  ام  هللاوف  انتامح ،  لتق  انءامد و  کفـس  نمب 
لیبس یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال   ) مهقحب ذـخای  مهثعـش و  ملیو  مهلمـش  هللا  عمجی  ثیح  هتمحل  هترتع و  یف  هتمرح  نم  تکهتنا  هتیرذ و 

نم ملعیس  اریهظ و  لیئربجب  امیـصخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  امکاح و  هللااب  یفک  و  ( 747  ( ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا 
یهاودـلا یلع  ترج  نئل  و  ( 748 ( ) ادنج فعـضا  اناکم و  رـش  مکیا  الدـب و  نیملاظلل  سئب   ، ) نیملـسملا باقر  نم  کنکم  کل و  يوس 

بجعلا لک  بجعلاف  الا  يرح ،  رودصلا  يربع و  نویعلا  نکل  کخیبوت ،  رثکتسا  کعیرقت و  مظعتسا  كردق و  رغصتسال  ینا  کتبطاخم 
رهاوطلا ثثجلا  کلت  انموحل و  نم  بلحتت  هاوف  الا  اـنئامد و  نم  فطنت  يدـیالا  هذـهف  ءاـقلطلا ،  ناطیـشلا  بزحب  ءاـبجنلا  هللا  بزح  لـتقل 

لعارفلا :  تاهما  اهرفعت  لساوعلا و  اهباتنت  یکوازلا 
هیلع یکتشملا و  هللا  یلا  و  ( 749 ( ) دیبعلل مالظب  کبر  ام  و   ) كادی تمدق  ام  الا  دجت  نیح ال  امرغم  اکیش  انب و  دجتل  امنغم  انتذختا  نئل  و 

کنع ضحرت  اندـما و ال  كردـت  انیح و ال  تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  هللا ال  وف  كدـهج  بصاـن  کیعـس و  عساو  كدـیک  دـکف  لوعملا 
بر هللادمحلا  و  نیملاظلا . )  یلع  هللا  هنعل  الا   : ) يدانملا يدانی  موی  ددب ؟  الا  کعمج  و  ددع ،  الا  کمایا  دـنف و  الا  کیار  له  و  اهراع ، 

دـیزملا و مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نا  هللا  لاسن  و  همحرلا ،  هداهـشلاب و  انرخال  هرفغملا و  هداعـسلاب و  اـنلوال  متخ  يذـلا  نیملاـعلا 
(750  . ) لیکولا معن  هللا و  انبسح  دود ،  میحر و  هنا  هفالخلا  انیلع  نسحی 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  همجرت 

 : دومرف هک  تفگ  تسار  یلاعت  يادخ  اداب  وا  نادـناخ  ربمایپ و  رب  ادـخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  دزـس  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
نامگ هب  هک  نونکا  دیزی ،  يا  دنتفرگ .  هرخـس  هب  ار  نآ  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ،  تشز  راک  هک  نانآ  تبقاع 

رد شدرگ  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  و  يا ،  هتسب  ام  يور  هب  ار  هراچ  هار  نامسآ و  قافآ  نیمز و  راطقا  هار  يا و  هتفرگ  تخس  ام  رب  شیوخ 
سپ تسادخ ؟  دزن  رد  وت  يوربآ  رطاخ  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا ؟  هتخاس  لیلذ  راوخ و  ار  ام  زیزع و  ار  وت  ادخ  هک  يرادـنپ  یم  يدروآ ، 
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ار وت  ياهراک  و  هدروآ ،  يور  وت  هب  ایند  هک  ناداش  مرخ و  یلاب  یم  دوخ  هب  يرگن و  یم  ربکت  بجع و  رظن  اب  یمارخ و  یم  ربک  يور  زا 
تسا .  هداد  صاصتخا  وت  هب  ار  ام  تموکح  هتسارآ و 

نانآ هب  هک  یتلهم  دنتفر  رفک  هار  هب  هک  نانآ  دـننکن  نامگ  دومرف :  هک  يا  هدرک  شومارف  ار  یلاعت  يادـخ  مالک  ایآ  رت !  هتـسهآ  یکدـنا 
لیلذ راوخ و  تسا  یباذـع  ار  نانآ  دـنیازفیب و  یـشکرس  رب  ات  میهد  یم  ناحتما  يارب  تلهم  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  ناـنآ  لاـح  هب  میهد 

هدننک
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایگدرپ  یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  ایآ  ام !  گرزب  دج  هدش  دزآ  رـسپ  يا 

اهنادـب مشچ  مدرم  هک  ییاـشگب  ار  ناـنآ  تروص  يردـب و  ار  اـهنآ  يوربآ  هدرپ  يربـب ؟  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هدرک و  ریـسا  ار  هلآ  و 
هن رواـی و  هـن  تـسین ،  ناـشهارمه  هـب  یـسک  ناـنآ  نادرم  زا  دـنرگنب ،  ار  اـهنآ  هرهچ  فیرـش ،  هیاـمورف و  رود و  کـیدزن و  و  دـنزود ، 

شتشوگ هدیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شردام  هک  یـسک  يراسگمغ  يزوسلد و  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  يراکددم .  هن  هدنرادهگن و 
يزیچ ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دشابن ،  دیعب  تسا  هتخود  ام  هب  ینمشد  مشچ  هتسویپ  هک  سک  نآ  زا  راتفر  نیاو  هدییور ؟  نادیهـش  نوخ  زا 

ات ینک  ار  ناشروضح  يانمتو  تاهابم  شیوخ  رفاک  دادـجا  هب  و  يرادـنپن ،  راـکهزب  تشز  دنـسپان و  رادرک  نیا  رب  ار  دوخ  و  يرامـشن ، 
و ینز !  یم  تشهب  ناناوج  دیس  هللادبع  یبا  نادند  بل و  رب  بوچ  اب  و  دننک !  رکـشت  وت  زا  دنوش و  داش  دننیبب و  ار  وت  هنامحر  یب  راتـشک 

هللا یلص  ربمایپ  نادنزرف  نوخ  یتخوس و  یتخاس و  نک  هشیر  ار  شا  هشیر  يدرک و  روسان  ار  تحارج  نیا  هک  ییوگن  ینکن و  نینچ  ارچ 
یناوخ .  یم  ار  شیوخ  ناگتشذگ  نونکا  یتخیر و  دندوب -  نیمز  يور  ناگراتس  بلطملادبع و  لآ  زا  هک  ار  هلآ  هیلع و 

لال و تنابز  دوب و  هدش  کشخ  تتـسد  شاک  يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  نانآ  هب  مه  وت  هک  درذگن  يرید  هک  درک  دـیاب  ییابیکش 
يداد !  یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  تخس  نآ 

تسرف .  ورف  ار  دوخ  باذع  مشچ و  دنا  هتخیر  ام  نوخ  هک  ناراکمتس  نیا  رب  ریگب و  نانیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  قح  اهلا !  راب 
اب درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  و  يدرک ،  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندب  تشوگ  یتفاکش و  ار  دوخ  تسوپ  هک  دیزی !  يا  دنگوس  ادخ  هب 
 ، يدرب يریسا  هب  ار  وا  نادنزرف  يدیرد و  ار  وا  تمرح  هدرپ  یتخیر و  ار  ترضح  نآ  نامدود  نوخ  يراد ،  شود  رب  هک  ینیگنس  راب  نآ 

هدرم دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و  دناتـسب ،  ار  اهنآ  داد  هدرک و  لدبم  تیعمج  هب  ار  نانآ  یناشیرپ  دنوادخ  هک  ییاج  رد 
نابیتشپ لیئربج  تسوا و  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مکاح و  دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنروخ  یم  يزور  ادخ  دزن  هدنز و  هکلب  دنا 

دب هچ  ناراکمتس  شاداپ  هک  تفای  دهاوخ  يدوزب  درک  طلسم  نیملـسم  رب  ار  وت  تخاس و  راومه  وت  يارب  ار  هار  هک  سک  نامه  تسوا و 
هک درک  نینچ  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا  تسا .  رتناوتان  کی  مادک  هاپس  رتدب و  امش  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دهاوخ  و  تسا ،  یشاداپ 
اه هدـید  منک ؟  هچ  منک ،  یم  شهوکن  رایـسب  ار  وت  مناد و  یم  گرزب  ار  وت  شنزرـس  زیچان و  ار  وت  شزرا  نم  اـما  میوگ ،  نخـس  وت  اـب 

امش ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  و  دنوش ،  هتشک  ناطیش  بزح  تسد  هب  ادخ  بزح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یـسب  تسا ،  نازوس  اهلد  نایرگ و 
هاگرذگ دنبایرد و  نابایب  یـشحو  ياهگرگ  ار  رهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دتفیب و  نوریب  امـش  ناهد  زا  ام  ندب  تشوگ  ياه  هراپ  دکچب ، 

دنریگ !  رارق  نادد  ماد و 
اور متـس  ناگدـنب  رب  ادـخ  تفاـی ،  یهاوـخ  يا ،  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  و  تسا ،  تمارغ  وـت  يارب  ادرف  یناد  یم  تمینغ  زورما  هچنآ 

یـششوک ره  امنب و  یناوت  یم  هک  یـشالت  ره  نکب و  يراد  هک  یگنرین  ره  سپ  میوج ،  یم  دامتعا  وا  رب  منک و  یم  هوکـش  وا  هب  درادن ، 
گنن هکل  دیـسر و  یهاوخن  زگره  ام  لالج  هب  و  درک ،  یناوتن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ار  ام  دای  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ،  راک  هب  يراد  هک 
دهاوخ یناشیرپ  هب  وت  تیعمج  كدـنا و  وت  تلود  ناـمز  رادـیپان و  راـبتعا و  یب  وت  رظنو  يار  تسـش ،  یناوتن  دوخ  نماد  زا  ار  متـس  نیا 

هب ار  ام  لوا  هک  ار  يادـخ  ساپـس  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  هنعل  الا  دـنز :  دایرف  یفتاه  هک  زور  نآ  رد  دیـشک ، 
نانآ شاداپ  رب  دنک و  تیانع  لیزج  زجا  ار  نانآ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دز و  مقر  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  شزرمآ و  تداعس و 
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مینک .  یم  لکوت  وا  رب  طقف  تسا و  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  و  تسا ،  يا  هفیلخ  وکین  ام  رب  وا  دوخ  دییازفیب ، 
مینارذگب ؟  ریشمش  مد  زا  ار  ناشیا  تسیچ ؟  ناریسا  نیا  هرابرد  امش  رظن  تفگ :  درک و  نایماش  هب  ور  دیزی  هاگنآ 

هچ نانآ  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  نیبب  تفگ :  ( 751  ) ریـشب نب  نامعن  شکب .  ار  ناشیا  تفگ :  وا  ناـمزالم  زا  یکی 
(752  . ) نک نامه  درک ،  یم 

تفر درک و  نآرق  ریسفت 

تفر درک و  ناریو  هرابکی  ار  ماش  دمآ  بنیز 
تفر درک و  ناریح  شیوخ  راک  ار ز  ملاع  لها 

الب ماش  هفوک و  ات  البرک  نیمز  زا 
تفر درک و  نایامن  حتف  اپ  داهنب  اجک  ره 

اونین يارجام  زا  یضترم  ناسل  اب 
تفر درک و  ناونع  هفوک  ردنا  زوسناج  يا  هبطخ 

دومن قح  نید  تابثا  ازفناج  مالک  اب 
تفر درک و  نامیا  لها  رادتسود  ار  یملاع 

ریلد يامظع  يوناب  نآ  هک  میوگ  یم  شاف 
تفر درک و  ناساره  ار  نمشد  شیوخ  نایب  زا 

دیدب ار  قطان  نآرق  نآ  وچ  زارف  رب 
تفر درک و  نآرق  ریسفت  نیرق  یب  نآ  لمع  اب 

بالقنا ون  زا  درک  اپ  رب  ماش  راید  رد 
تفر درک و  ناینب  تسس  ار  نارگمتسا  رگنس 

دیزی خاک  رد  دومرف  نایب  ارغ  يا  هبطخ 
تفر درک و  ناریو  هشیر  زا  ار  دادبتسا  خاک 
نالد رفاک  رب  درک  تجح  مامتا  بطخ  نیز 

تفر درک و  نارین  ران  قحتسم  ار  نیبصاغ 
راکشآ تقیقح  دش  شدنسپ  قح  مالک  زا 

تفر درک و  نادزی  فاطلا  لماش  ار  قح  لها 
دورو تقو  رد  دوب  ترشع  شیع و  قرغ  ماش 

تفر درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو 
داد ياج  هبارخ  رد  مدرم  دعب  ار  هش  تخد 
تفر درک و  ناهنپ  هناریو  هشوگ  رد  ار  جنگ 

نید ناطلس  رتخد  رازم  رب  لد  شتآ  ز 
تفر درک و  نازورف  یعمش  نیرخآ  عادو  رد 

نزحلا تیب  دراو  دش  یم  هک  نوچ  لد  مغ  اب 
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تفر درک و  نالان  نوزحم و  ار  هتسخلد  يورس 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  هبطخ 

دیزی دـناوخب ،  هبطخ  دجـسم  رد  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هعمج  زور  رد  هک  دومن  تساوخ  رد  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
نیسح یلع و  هب  دناوت  هچ  ره  داد  روتسد  داتسرف و  ربنم  هب  ار  دوخ  رودزم  يابطخ  زا  یکی  دیزی  دیسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  داد ،  تصخر 

درک .  نینچ  بیطخ  نآ  و  دنارب ،  نخس  دیزی  نیخیش و  شیاتس  رد  دیامن و  تناها  مالسلاامهیلع 
ماما هب  هک  يا  هدعو  زا  دیزی  دناوخب ،  هبطخ  ات  دهد  تصخر  وا  هب  هدومن و  افو  دوخ  هدعو  هب  ات  تساوخ  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

ره ات  راذگب  دراد ؟  يریثات  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ :  شردپ  هب  نیعل  دیزی  رسپ  هیواعم  درکن .  لوبق  دش و  نامیشپ  دوب  هداد  مالـسلا  هیلع 
دیوگب .  دهاوخ  یم  هچ 

هبطخ هک  مسرت  یم  نآ  زا  دنرب ،  یم  ثرا  هب  مه  زا  ار  تحاصف  ملع و  نانآ  دیناد ،  یمن  ار  نادناخ  نیا  ياهتیلباق  امش  تفگ :  نیعل  دیزی 
(753  . ) ددرگ ام  ریگنابیرگ  نآ  لابو  دزیگنا و  رب  هنتف  رهش  رد  وا 

دور ربنم  هب  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ات  دنتساوخ  هنارصم  نیعل  دیزی  زا  مدرم  دز و  زابرس  داهنشیپ  نیا  لوبق  زا  نیعل  دیزی  تهج  نیمه  هب 
هتفگ نیعل  دیزی  هب  دشاب !  هدرک  اوسر  ار  نایفـسوبا  نادناخ  نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ،  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ :  نیعل  دـیزی  . 

درک ؟  دناوت  هچ  ناوجون  نیا  دش : 
تقفاوم دیزی  نایماش ،  يراشفاپ  رثا  رد  هرخالاب  دنا .  هتـشادرب  ملع  اب  ار  ناشماک  یکدوک  رد  هک  تسا  ینادـناخ  زا  وا  تفگ :  نیعل  دـیزی 

مدرم همه  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هاگنآ  دور .  ربنم  هب  ماما  هک  درک 
دومرف :  دندش .  رارق  یب  دنتسیرگ و 

ناب انلضف  و  نینموملا ،  بولق  یف  هبحملا  هعاجشلا و  هحاصفلا و  هحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب :  انلضف  اتـس و  انیطعا  سانلا !  اهیا 
هتابنا ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  همالا .  هذه  اطبـس  انم  هلوسر و  دسا  هللا و  دسا  انم  قیدـصلا و  انم  ادـمحم و  راتخملا  یبنلا  انم 

رزتئا و نم  ریخ  نبا  انا  ادرلا ،  فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نبا  انا  افـصلا ،  مزمز و  نبا  انا  ینم ،  هکم و  نبا  انا  سانلا !  اـهیا  یبسن .  یبسحب و 
یف قاربلا  یلع  لمح  نم  ریخ  نبا  انا  یبلو ،  جح  نم  ریخ  نبا  انا  یعـس ،  فاط و  نم  ریخ  نبا  انا  یفتخا ،  لعتنا و  نم  ریخ  نبا  انا  يدترا ، 

یلدتف اند  نم  نبا  انا  یهتنملا ،  هردس  یلا  لیئربج  هب  غلب  نم  نبا  انا  یصقالا ،  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  هب  يرـسا  نم  نب  انا  ءاوهلا 
یلع نبا  انا  یفطصملا ،  دمحم  نبا  انا  یحوا ،  ام  لیلجلا  هیلا  یحوا  نم  نبا  انا  امسلا  هکئالمب  یلص  نم  نبا  انا  یندا  وا  نیـسوق  باق  ناکف 

هللاالا .  هلاال  اولاق :  یتح  قلخلا  میطارخ  برض  نم  نبا  انا  یضترملا ، 
هفرط هللااب  رفکی  مل  نینح و  ردبب و  لتاق  نیتعیبلا و  عیاب  نیترجهلا و  رجاه  نیحمرب و  نعط  نیفیسب و  هللا  لوسر  يدی  نیب  برض  نم  نبا  انا 

نیئاکبلا و جات  نیدباعلا و  نیز  نیدهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدحلملا و  عماق  نییبنلا و  ثراو  نینموملا و  حلاص  نبا  انا  نیع ، 
نع یماحملا  نبا  انا  لیئاکیمب .  روصنملا  لیئربجب ،  دیوملا  نبا  انا  نیملاعلا ،  بر  لوسر  نیـسای  لآ  نم  نیمئاقلا  لضفا  نیرباصلا و  ربصا 
نم لوا  و  نیعمجا ،  شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  و  نیبصانلا ،  هءادـعا  دـهاجملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  نیقراملا و  لتاق  نیملـسملا و  مرح 
یلع هللا  یمارم  نـم  مهـس  و  نیکرـشملا ،  دـیبم  نیدـتعملا و  مصاـق  و  نیقباـسلا ،  لوا  و  نینموـملا ،  نـم  هلوـسرل  باجتـسا هللا و  باـجا و 

 ، یکز لولهب ،  یهب ،  یخس ،  حمس ،  هملع  هبیع  هللا و  همکح  ناتسب  هللا و  رما  یلو  هللا و  نید  رـصان  نیدباعلا و  همکح  ناسل  و  نیقفانملا ، 
و انانج ،  مهتبثا  انانع و  مهطبرا  بازحـالا ،  قرفم  بالـصالا و  عطاـق  ماوق ،  بذـهم ،  ماوص ،  رباـص ،  ماـمه ،  مادـقم ،  یـضر ،  یحطبا ، 

اهیف مهورذی  و  یحرلا ،  نحط  هنعالا  تبرق  هنـس و  الا  تفلدزا  اذا  بورحلا  یف  مهنحطی  لساب ،  دسا  همیکـش ،  مهدـشا  همیزع و  مهاضما 
يرجاهم .  يرجش  يدحا  يردب  یبقع  یفیخ  یندم  یکم  قارعلا ،  شبک  زاجحلا و  ثیل  میشهلا ،  حیرلا  ورذ 
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 : لاق مث  بلاط .  یبا  نب  یلع  يدج  كاذ  نیسحلا ،  نسحلا و  نیطبـسلا :  وبا  نیرعـشملا و  ثراو  اهثیل ،  یغولا  نم  و  اهدیـس ،  برعلا  نم 
ءاسنلا هدیس  نبا  انا  ءارهزلا  همطاف  نبا  انا 

 : نذوملا لاق  املف  مالکلا ،  عطقف  نذوملا  رماف  هنتف  نوکی  نا  دـیزی  یـشخ  و  بیحنلا ،  ءاکبلاب و  سانلا  جـض  یتح  انا ،  اـنا  لوقی :  لزی  ملف 
يرعـش و اهب  دهـش  نیـسحلا :  نب  یلع  لاق  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهـشا  نذوملا :  لاق  املف  هللا ،  نم  ربکا  یـشال  یلع :  لاق :  ربکا ،  هللا  ربکا  هللا 

كدج ما  يدج  اذه  دمحم  لاقف :  دیزی  یلا  ربنملا  قوف  نم  تفتلا  هللا ،  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  نذوملا :  لاق  املف  یمد  یمحل و  يرشب و 
هترتع ؟  تلتق  ملف  يدج  هنا  تمعز  نا  ترفک و  تبذک و  دقف  كدج  هنا  تمعز  ناف  دیزی ؟  ای 

مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هفیرش  هبطخ  همجرت 
ملع تشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ،  هدیشخب  تلیضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و  اطع  تلـصخ  شـش  ام  هب  دنوادخ  مدرم !  يا 

 ، مالـسا گرزب  ربمایپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  و  ار ،  نینموم  بولق  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاصف ،  تواخـس  يراـبدرب ،  ، 
مما نیسح و  ماما  و  هزمح ، )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  رایط ،  رفعج  مالـسلا ، )  هیلع  یلع  نینموملا  ریما   ) قیدص

(754  . ) داد رارق  ام  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  راوگرزب  دنزرف  ود  مالسلا  هیلع  نیسح 
یم نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردپ و  یفرعم  اب  دنتخانشن  ارم  هک  نانآ  يارب  و  تخانش ،  هک  تخانـش  ارم  سک  ره  هاتوک )  یفرعم  نیا  اب  )
لمح دوخ  يادر  اب  ار  دوسالا  رجح  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  میافـص ،  مزمز و  دنزرف  نم  میانم ،  هکم و  دنزرف  نم  مدرم !  يا  ماسانش . 

نم متسه ،  نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدننک ،  یعـس  فاوط و  نیرتهب  دنزرف  نم  دومرف ،  بصن  دوخ  ياج  رد  و 
دنزرف نم  درک .  ریس  یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  هک  متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ،  راوس  قارب  رب  هک  منآ  دنزرف 
هکئالم اب  هک  منآدنزرف  نم  دیـسر ،  یلاعت  يراب  ماقم  هاگیاج  نیرتکیدزن  یبوبر و  ماقم  هب  درب و  یهتنملا  هردـس  هب  ار  وا  لیئربج  هک  منآ 

نم میاضترم ،  یلع  یفطـصم و  دـمحم  دـنزرف  نم  درک ،  یحو  وا  هب  گرزب  راگدرورپ  هک  مربمایپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگ ،  زاـمن  نامـسآ 
دندرک .  رارقا  دیحوت  هملک  هب  ات  دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یسک  دنزرف 

نینح ردب و  رد  و  درک ،  تعیب  راب  ود  ترجه و  راب  ود  و  دیمزر ،  یم  هزین  ود  اب  ریشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم 
ناکرـشم و هدنرب  نیب  زا  ایبنا و  ثراو  نانموم و  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ،  رفک  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادنا  هب  و  دیگنج ،  نارفاک  اب 

لـضفا ناراـبدرب و  نیرتراـبدرب  دـنزرف  نـم  مناگدـننک ،  هـیرگ  راـختفا  ناگدـننک و  تداـبع  تـنیز  نارگداـهج و  غورف  ناناملـسم و  ریما 
مرح زا  هک  منآ  دـنزرف  نم  درک ،  يرای  ار  وا  لـیئاکیم  دـییات و  ار  وا  لـیئربج  هک  منآ  رـسپ  نم  متـسه ،  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  نارازگزاـمن 

نیلوا رسپ  نم  مشیرق ،  نیرتهب  دنزرف  نم  درک ،  هزرابم  شنانمشد  اب  دیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  دومرف و  تیامح  ناناملـسم 
زا نازواجتم و  رمک  هدننکـش  نامیا و  رد  يا  هدنریگ  تقبـس  لوا  رـسپ  نم  تفریذپ ،  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینموم  زا  متـسه  یـسک 

نید هدننک  يرای  دنوادخ و  دابع  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادـخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دـنزرف  نم  مناکرـشم ،  هدـنرب  نایم 
دوب .  یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتسوب  وا و  رما  یلو  ادخ و 

ابیکش تالکشم ،  رد  ماگشیپ  ادخ ،  تساوخ  هب  یضار  یحطبا ،  راوگرزب ،  دیس ،  اهریخ ،  عماج  هرهچوکین ،  دنمتواخـس ،  درمناوج ،  وا 
دوب .  رازگ  زامن  رایسب  یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ،  هزور  امئاد  ، 

دیشاپ .  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریش  تخیسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمشد  بالصا  هتشر  وا 
یم رد  مه  هب  گنج  رد  اه  هزین  یتقو  هک  عاجش  يریش  دننامه  دوب و  خسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  هدارا  يوق و  تباث و  یبلق  ياراد  وا 

تخاس .  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  ناتسب  مرن و  درخ و  ایسآ  دننامه  ار  اهنآ  تخیمآ 
هک تسا ،  ( 755  ) يرجاهم يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندـم و  یکم و  هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و  زاجح و  ریـش  وا 

نیسح نسح و  دنزرف :  ود  ردپ  و  ( 756  ) رعشم ود  ثراو  دربن و  نادیم  ریش  تسا و  برع  دیس  وا  تشاد .  روضح  اه  هنحـص  نیا  همه  رد 
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 . تسا مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  مدـج  تسوا )  صتخم  هدـنزرا  ياـهیگژیو  تافـص و  نیا  هک   ) وا ناـمه  وا ،  يرآ  مالـسلا .  مهیلع 
دنلب هیرگ  هب  مدرم  نویـش  هک  داد  همادا  زیمآ  هرخافم  هسامح  نیا  هب  ردـقنآ  و  مناهج .  ناوناب  يوناب  ارهز  همطاف  دـنزرف  نم  تفگ :  هاگنآ 

هب ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هکلب  ات  دیوگ  ناذا  ات  داد  روتسد  نتذوم  هب  دریذپ  تروص  یبالقنا  ادابم  هکنآ  ياربو  دش  كانمیب  دیزی  دش ! 
دنک تکاس  گنرین  نیا 

درادن دوجو  دنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ربکا ،  هللا  تفگ :  هک  نیمه  درک ،  زاغآ  ار  ناذا  تساخرب و  نذوم 
و دهد .  یم  یهاوگ  ادخ  یئاتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ :  نوچ  و  . 
 ، دش هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  دومرف :  درک و  يور  دیزی  بناج  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هللا ،  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  تفگ :  هک  یماگنه 
ار وا  نادـناخ  ارچ  تسا  نم  دـج  رگا  و  يدـش ،  رفاک  یتفگ و  غورد  سپ  تسوت  دـج  هک  ینک  اعدا  رگا  وت ؟  دـج  ای  تسا  نم  دـج  اـیآ 

يدنارذگ ؟  ریشمش  مد  زا  ار  نانآ  یتشک و 
 : تفگ نذوم  نوچ  هک :  تسا  هدـمآ  يرگید  لقن  رد  ( 757  . ) درازگ ار  رهظ  زامن  دـمآ و  شیپ  دـیزی  تفگ و  ار  ناذا  هیقب  نذوم  سپس 

هظحل هک  دمحم  نیا  قحب  ار  وت  تفگ :  نذوم  هب  تفرگرب و  رـس  زا  شیوخ  همامع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا 
ییوگ رگا  وت ؟  دج  ای  تسا و  نم  دج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیا  دیزی !  يا  تفگ :  درک و  دـیزی  هب  يور  هاگنآ  نک ،  گنرد  يا 

لها يدرک و  جارات  ار  وا  لام  یتشک و  متـس  يور  زا  ارم  ردـپ  ارچ  سپ  تسا  نم  دـج  رگا  و  غورد ،  هک  دـنناد  یم  همه  تسا ،  نم  دـج 
ناهج رد  رگا  دـنگوس  ادـخب  تفگ :  تسیرگ و  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  تفگ و  ار  تالمج  نیا  یتفرگ ؟  تراسا  هب  ار  وا  تیب 

 : دومرف هاگنآ  درک ؟  ریـسا  نایمور  دننام  ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم ،  نیا  ارچ  سپ  منم ،  نآ  تسادخ ،  لوسر  شدـج  هک  دـشاب  یـسک 
ياو یتسیا ؟  یم  هلبق  هب  يور  و  تسادخ ؟  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ییوگ :  یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  دیزی !  يا 

ییوهایه مدرم  نایم  رد  دیوگب !  هماقا  نذوم  هک  دز  دایرف  دیزی  سپ  دنتـسه .  وت  نمـشد  زور  نآ  رد  نم  ردپ  دج و  تمایق  زور  رد  وت !  رب 
(758  . ) دندش هدنکارپ  هدناوخن  زامن  یهورگ  دندرازگ و  زامن  یضعب  تساخرب ، 

دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و 
نبا انا  يربکلا ،  هجیدخ  نبا  انا  ارهزلا ،  همطاف  نبا  انا  یفطـصملا ،  دمحم  نبا  انا  یـضترملا ،  یلع  نبا  انا  البرکب ،  لیتقلا  نیـسحلا  نبا  انا 

ءاوهلا یف  رویطلا  هیلع  حان  نم  نبا  انا  ءاملظلا ،  یف  نجلا  هیلع  یکب  نم  نبا  انا  امدلاب ،  لمرملا  نبا  انا  یبوط  هرجش  نبا  انا  یهتنملا ،  هردس 
( 759)

نم میاربک ،  هجیدخ  دنزرف  و  میارهز ،  همطاف  رسپ  یفطصم و  دمحم  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  نم  میالبرک ،  دیهش  نیـسح  دنزرف  نم 
دنزرف نم  و  دنتسیرگ ،  وا  متام  رد  نایرپ  هک  منآ  رسپ  و  دش ،  هتشغآ  نوخ  رد  هک  منآ  دنزرف  نم  میابوط ،  هرجش  یهتنملا و  هردس  دنزرف 

(760  ) نویش وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  منآ 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلا  دیس  ترضح  هبطخ  مالسلااهیلع و  يربک  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  يارغ  هبطخ  زا  سپ  دندرک . 

روفنم هک  دیمهف  دید و  هراچیب  ار  دوخ  دیزی  دیزی .  نعط  نعل و  هب  دندرک  عورش  دنتخانش و  ار  راکمتس  رفاک  دیزی  تیهام  مدرم  مالـسلا ، 
ات گنن  نیا  یلو  دـنک  هئربت  ار  دوخ  ات  تخادـنا  رگـشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تایانج  نیا  مامت  تمادـن  یمرـش و  یب  لامک  اب  تسا ،  هعماج 

 . دوبن یندش  كاپ  تمایق 

فهک باحصا  هصق  زا  رت  بیجع 

هیلع نیسح  ماما  كرابم  رـس  مدید  قشمد  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  ( 761  ) يدنوار بطق 
دیسر :  هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ .  یم  فهک  هروس  یسک  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رس  رب  ار  مالسلا 
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دمآ و نخس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  سدقم  رـس  ادخ  تردق  هب  ( 762  ) ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصا  نا  تبـسح  ما 
 . دوخ نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا .  رت  بجع  فهک  باحـصا  هصق  زا  نم  رما  تفگ :  حیـصف  ناـبز  هب 

نیا رد  دنتشادزاب .  دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجسم  رد  ار  ناربمغیپ  دیس  دالوا  مرح و  لها  رفاک ،  دیزی  ناراوخ  هریج  نارودزم و 
ار دیزی  دومن و  هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهش  تشک و  ار  امش  ادخ  هک  هللادمحلا  تفگ :  دمآ و  ارسا  دزن  هب  ماش  لها  زا  يدرم  ریپ  تقو 

دینادرگ .  طلسم  امش  رب 
ار هیآ  نیا  دومرف :  یلب ،  تفگ :  يا ؟  هدناوخ  نآرق  اقآ  درمریپ  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجـس  ماما  نیـسحلا  نب  یلع 
زج هب  مهاوخ  یمن  امـش  زا  يدزم  تلاـسر  يارب  نم  ربـمغیپ  يا  وگب  ( 763  ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  يا ؟  هدـناوخ 

منادنواشیوخ یتسود 
هدینادرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  دزم  ار  ام  یتسود  دنوادخ  هک  مییام  نادنواشیوخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 

يا ؟  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  زاب  مالسلا  هیلع  ماما  . 
تـسا هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  گرزب  دـنوادخ  هک  اهنآ  میئام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  یلب .  درک :  ضرع  ( 764  ) هقح یبرقلااذ  تآ  و 

لوسرلل هسمخ و  ناف هللا  یـش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  يا و  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف :  زاب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنک .  اطع  ام  هب  ار  قح  هک 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادنواشیوخ  لوسر و  تسادخ و  صوصخم  نآ  کی  جنپ  دـیرب  دوس  هچ  ره  دـینادب  ( 765  ) یبرقلا يذل  و 

يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  ربمغیپ .  نادنواشیوخ  مییام  دومرف : 
دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ما .  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  تفگ :  درم  ریپ  ( 766  ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 

ياه هتفگ  زا  دش و  تکاس  درمریپ  دیوگ :  یم  يوار  تسا .  هدومرف  لزان  اهنآ  صوصخم  ار  ریهطت  هیآ  دنوادخ  هک  ینادـناخ  نآ  مییام  : 
نانمشد زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادنوادخ ،  تفگ :  درک و  نامسآ  هب  ور  تخادنا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  دیدرگ و  نامیشپ  دوخ 

هب وت  رگا  يرآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  تسه ؟  نم  يارب  هب  وت  هار  ایآ  درک :  ضرع  ترـضح  هب  سپـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ 
 . دیـسر دـیزی  هب  درم  ریپ  نیا  راتفر  شرازگ  مراک .  هب  وت  نم  درک :  ضرع  دوب .  یهاوخ  اـم  اـب  وت  دریذـپ و  یم  ار  وت  هب  وت  دـنوادخ  ینک 

(767  . ) دنتشک ار  درمریپ  داد  روتسد 

هرونم هنیدم  هب  ارسا  ناوراک  تشگزاب  مهدزاود :  شخب 

ریشب هلیسو  هب  ترضح  نآ  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ 

هک یتارطاخ  دـندرک .  یم  يراز  هلان و  هللا  لوسر  تیب  لـها  همه  دـش .  یم  کـیدزن  هنیدـم  سدـقم  رهـش  هب  مارآ  مارآ  ناریـسا  ناوراـک 
هتفگ :  ابیز  هچ  رعاش  هیرگ ،  زا  رت  خلت  دنخبل  دندز ،  یم  دنخبل  ناش  یگدنز  هب  دمآ ،  یم  ناشرظن  هب  هنیدم  رد  دوب  ناشیارب 

تسا رتزیگنا  مغ  هیرگ  زا  نم  خلت  هدنخ 
مدنخ یم  نآ  رب  تسا  هتشذگ  هیرگ  زا  مراک 

هب دندیـسر ،  یم  هنیدم  هب  دـندرب ،  امغی  هب  هیواعم  نب  دـیزی  یتموکح  هاگتـسد  نایـشحو  شمارآ و  نارگتراغ  ار  یحو  نادـناخ  شیاسآ 
دندرک .  یم  جیورت  ار  ادخ  نید  نآ  رد  هک  شمارآ  نوناک 

كاپ هب  تبسن  هک  یتموکح  هاگتسد  فیثک  لامع  ياهراتشک  اه و  تیانج  دنتـشادن و  ینادنچ  عالطا  البرک  هعقاو  رابتـشحو  ربخ  زا  نانآ 
تبیـصم دیاب  مدرم  ددرگ  یم  زاب  هنیدـم  هب  ناریـسا  ناوراک  هک  نونکا  مه  دوب .  هدیـشوپ  اهنآ  رظن  زا  دوب  هدـش  ماجنا  مالـسا  نادرم  نیرت 
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دننارورپب .  لد  رد  شتموکح  لامع  دیزی و  زا  دیدش  يراجزنا  هدینش و  نآ  نابحاص  نابز  زا  ار  البرک  زوسناج 
زا ات  دـنک  دـیلوت  يرکف  بالقنا  شبنج و  کی  هنیدـم  رهـش  رد  هک  نآ  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دـش  یم  کـیدزن  ناوراـک 

ار تردـپ  ادـخ  ریـشب ،  يا  دومرف :  دـیبلط و  روضح  هب  ار  ملذـج  نب  ریـشب  دوش ،  يرادرب  هرهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـما  تضهن 
 . مرعاش مردپ  نوچ  مه  نم  هللا ،  لوسر  نبای  یلب  تشاد :  هضرع  ییوگب ؟  رعش  یناوت  یم  مه  وت  ایآ  دوب ،  رعاش  يدرم  وا  دنک ،  تمحر 
هب مدش ،  راوس  دوخ  بسا  رب  دیوگ :  یم  ریـشب  نادرگ .  هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  تداهـش  زا  ار  مدرم  ورب و  رهـش  هب  دومرف : 

درک :  ادن  ریشب  منک .  اگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  ار  مدرم  ات  متفر  هنیدم  يوس 
اهب مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای 

راردم یعمداف  نیسحلا  لتق 
جرضم البرکب  هنم  مسجلا 

(768  ) رادی هانقلا  یلع  هنم  سارلا  و 
شفیرش ندب  تسا .  سراج  نم  ناگدید  زا  کشا  بالیس  ببس  نیا  هب  دش .  دیهش  نیـسح  اریز  دینامن ،  هنیدم  رد  رگید  هنیدم !  لها  يا 

دننادرگ .  یم  اهرهش  رد  اه  هزین  رس  رب  شسدقم  رس  هداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  البرک  رد 
ندمآ ربخ  هک  متسه  وا  هداتسرف  نم  دنتسه  هنیدم  رهـش  رانک  شنارهاوخ  اه و  همع  اب  نیـسحلا  نب  یلع  کنیا  دنز :  یم  دایرف  تقو  نآ  و 

 . میوگب امش  هب  ار  نارفاسم 

وا ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعجارم 

ایاطع لاقثا و  لاوما و  دیامن  هنیدم  هناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دـیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک )  عبط   ) راحب رـشاع  دـلج  رد 
زا رپ  یلد  اب  موثلک  ما  دیدرگ ،  رادومن  هنیدـم  ياهراوید  نوچ  دـنداهن ،  هنیدـم  هب  يور  هاگنآ  دـیوگ :  هک  اجنآ  ات  داهن . . .  مه  ربز  رب  ار 

تخاس :  بلقنم  ار  نامسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدید  زا  کشا  بالیس  هودنا 
انیلبقت اندج ال  هنیدم 

انئج نازحالا  تارسحل و  ابف 
انع هللا  لوسر  ربخا  الا 

انیخا  یف  انعجف  دق  اناب 
نیا شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تیب  ود  كربـت  نمیت و  يارب  هدـمآ ،  لـصفم  لـتاقم  بتک  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  هب  بوـسنم  رعـش  نیا 
مدرم درک .  اـپرب  رـشحم  روش  لـیوع ،  هلاـن و  گـناب  زا  دـمآ و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  شرداـم ،  ربق  رـس  رب  هاـگنآ  میدومن .  هعومجم 

رپ مشچ  اب  مالسلااهیلع ،  موثلک  ما  تقو  نآ  رد  دندیناسر .  نیرب  خرچ  هب  هانیـسحا  هلان و  و  دندیـشارخ ،  اهتروص  دندز ،  كاچ  اهننابیرگ 
دومن :  بابک  ار  بآ  بآ و  ار  گنس  هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق  رس  رب  بابک ،  بلق  بآ و 

ایابسلا یلا  ترظن  ول  مطافا 
انیتتشم دالبلا  یف  کتانب 

يرابحلا یلا  ترظن  ول  مطافا 
انیدباعلا نیز  ترصبا  ول  و 

يراهس انتب  تیار  ول  مطافا 
انییع دق  یلایملا  رهس  نم  و 
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كادع نم  تیقل  ام  مطافا 
انیقل دق  امم  تاریق  الف 

یلازت مل  کتایح  تماد  ولف 
انیبدنت همایقلا  موی  یلا 

دیسر دحا  هوک  هنماد  هب  ات  موش  ربخ 

هللا یلص  هللا  لوسر  طبس  نیسح ،  ماما  رس  رب  دنادب  هک  دوب  دص  رتم  هتسویپ  دوب و  هتفر  ورف  يزیمآ  تهب  یشوماخ  رد  هنیدم  تدم  نیا  رد 
اه و همع  اب  نیـسحلا  نب  یلع  داد :  ادـن  يداـنم  ناـهگان  دوب .  هتفر  هفوک  هب  شنایعیـش  توعد  یپ  رد  هک  ینیـسح  هدـمآ ؟  هچ  هلآ  هیلع و 
هک نیمز  ناگراتـس  دـندش ؟  هچ  اـهومع  رـسپ  دـنیاجک ؟  ناردارب  اـهومع و  سپ  تساـجک ؟  نیـسح  ماـما  سپ  دـنا ،  هدـمآ  شنارهاوخ 

اجک ؟  و  اجک . . . ؟  هدمآ و  هچ  اهنآ  رس  رب  دنتفر و  اجک  دندوب  بلطملادبع  نامدود  زا  ارهز و  نادنزرف 
دوب يربخ  ابق ،  دجـسم  هب  اج  نآ  زا  تفر و  عیقب  هب  اج  نآ  زا  دیـسر و  دحا  هوک  هنماد  هب  ات  تفرگارف .  ار  اج  همه  موش  ربخ  نیا  ساکعنا 

دش دوبان  ناگدننز  هجض  ياه  نویـش  ناگدننک و  هیرگ  ياه  هلان  نایم  رد  ربخ  نیا  هک  دییاپن  يرید  شارخ و  رگج  زادگناج و  یلو  مارآ 
نب لیقع  رتخد  بنیز  تخادرپ .  يراز  هلان و  يرگ و  هحون  هب  دـمآ و  نوریب  هدرپ  زا  هک  نآ  رگم  دـنامن ،  نیـشن  هدرپ  ییوناب  هنیدـم  رد  ، 

بنیز دندوب .  شناکزینک  نانز و  وا  هارمه  دوب و  هدیچیپ  نهاریپ  رد  ار  دوخ  تفاتـش و  نوریب  هناخ  زا  لیقع  نب  ملـسم  رهاوخ  بلاط ،  یبا 
شناکزینک نانز و  وا  هارمه  دوب و  هدیچیپ  نهاریپ  رد  ار  دوخ  تفاتش و  نوریب  هناخ  زا  لیقع  نب  ملـسم  رهاوخ  بلاط ،  یبا  نب  لیقع  رتخد 

هچ نم  تیب  لـها  نادـنزرف و  اـب  نم  زا  دـعب  هک  دـسرپب  امـش  زا  ربمغیپ  رگا  دـیهد  یم  باوج  هچ  تفگ :  یم  دـیلان و  یم  بنیز  دـندوب . 
راتفر هنوگ  نیا  نم  ناگتسب  اب  هک  دوب  نیا  نم  یهاوخ  ریخ  شاداپ  ایآ  نوخ .  هب  هتشغآ  ار  يا  هتسد  دیدرک و  ریسا  ار  يا  هتـسد  دیدرک ؟ 

هک ار  امـش  داب  هدژم  دـیتشک ،  ینادان ،  يور  زا  ار  نیـسح  هک  یناسک  يا  تفگ :  یم  هلان  اـب  هک  دـش  یم  هدینـش  رود  زا  ییادـص  دـینک . 
نابز رب  امش  دننک .  یم  نیرفن  امش  هب  قح  ناربنامرف  ناگتشرف و  ناربمغیپ و  ناینامسآ ،  همه  تسامش .  راظتنا  رد  یهلا  هجنکـش  باذع و 

 . تشاد رارق  دندوب  هدمآ  لابقتسا  هب  هک  یمدرم  تاجتـسد  نایم  رد  هدیـشک  تبیـصم  ناوراک  دیا ؟  هدش  تنعل  سیع  یـسوم و  نامیلس و 
نایرگ زیر و  کشا  نز  درم و  هزادنا  نیا  هب  زور  نآ  ات  دوب و  هدیدن  زور  نآ  زا  رت  كاندرد  يا  هرظنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هنیدـم 

یناوراـک هک  دوب  بجر  هاـم  ياـه  بش  زا  بش  نآ  دـش .  هناور  هکم  يوس  هب  ناوراـک  نیا  هک  دروآ  یم  داـی  هب  ار  یبش  هنیدـم  دـندوبن . 
یم نایناوراک  تشاد  رارق  ناشخرد  ناگراتس  زا  ینمرخ  نایم  رد  تشهب  لها  ناناوج  بنیز  شرالاس  هلفاق  و  هتفر ،  نوریب  هنیدم  زا  للجم 

هک تشذگن  هام  دنچ  زا  شیب  نونکا  دنزاس .  نوگنرس  تخت  زا  دنتسناد .  یمن  شا  هتسیاش  تفالخ  يارب  هک  ار  هیواعم  رسپ  دیزی  ات  دنتفر 
هب هک  یماگنه  دربب ،  هاگلتق  يوس  هب  باتـش  اب  ار  نانآ  درک !  هچ  اهنآ  اب  راگزور  هک  ادـخ  رب  هانپ  ددرگ ،  یم  زاـب  دوخ  رفـس  زا  ناوراـک 

هدیشک تنحم  هدنام  یقاب  نیا  زج  درک و  ورد  ار  ناشکیاکی  لجا  ساد  دنتشادنپ ،  یم  وزرآ  هرد  ار  نآ  هک  يا  هرد  دندیسر ،  گرم  هرد 
هنیدم تشگنزاب .  يرفاسم  چیه  ناوراک  دیشر  ناناوج  گرزب و  نادرم  زا  دنامن و  یـسک  هدیدغاد  ینانز  میتی و  یناکدوک  زا  دنترابع  هک 

شکاـپ نیمز  داد و  یم  شوگ  نارگ  هحون  زوسناـج  ياـه  هحون  هب  دوب و  يراوـگوس  متاـم و  سلاـجم  دـهاش  اـهزور  اـه و  بش  لوـسر 
یم هناـخ  رد  هک  منیب  یم  ار  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  رهوش  رفعج  هللادـبع  تقو  نیا  رد  تفرگ .  یم  رب  رد  ار  ناگدـننک  هیرگ  کـشرس 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  شیومع  رـسپ  و  دمحم ،  ربکا و  نوع و  تداهـش  يارب  ار  وا  دنور و  یم  شروضح  هب  ناگدـنهد  تیلـست  دنیـشن و 
ار تبیصم  نیا  دیوگ :  یم  هناقمحا  شنامالغ  زا  یمالغ  میونش  یم  و  دنیوگ .  یم  تیلست  بلطملادبع  رفعج و  نادنزرف  زا  نادیهش  رگید 

هرابرد ایآ  نت ،  هدنگ  نز  رسپ  يا  دیوگ :  یم  هدرک  باترپ  شمالغ  يوس  هب  ار  دوخ  شفک  هدش و  نیگمـشخ  هللادبع  میراد .  نیـسح  زا 
هتـشک وا  اب  ات  موشن  ادج  وا  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  مدوب  یم  شتمدخ  رد  رگا  ادـخ  هب  ییوگ ؟  یم  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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فیفخت رسپ  ود  نیا  هرابرد  ارم  تبیـصم  هک  يزیچ  منک ،  يزابناج  نیـسح  هار  رد  منادنزرف  ياج  هب  دوخ  هک  متـشاد  وزرآ  ادخ  هب  موش ! 
هدرک ور  نایسلجم  هب  سپـس  دندرک .  شا  يرای  سفن  نیرخآ  ات  دندش و  هتـشک  میومع  رـسپ  مردارب و  هار  رد  اهنآ  هک  تسا  نآ  دهد  یم 
يرای مدنزرف  ود  یلو  دندرکن  يرای  ار  وا  متسد  ود  دنچ  ره  تسا ،  راوگان  تخس و  رایسب  نم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیـصم  دیوگ :  یم 

دندرک .  شا 
زور ره  دنزاس و  یم  دنزوس و  یم  درادن و  نایاپ  هدید  غاد  هدـش و  هویب  نانز  لد  زوس  یلو  دریذـپ ،  یم  نایاپ  يراوگوس  متام و  سلاجم 

هب ناشن  ویـش  هلان و  نینط  دننک .  یم  ییارـس  هحون  دنلان و  یم  دـنا  هدـش  دیهـش  البرک  رد  هک  ینازیزع  يارب  دـنور و  یم  ناتـسربق  رـس  رب 
 . تسیرگ یم  اهنآ  رب  نمشد  تسود و  دمآ و  یم  هنیدم 

ریشب اب  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  تاقالم 

یم رایـسب  مشاه  ینب  رمق  نب  هللادـیبع  قیرط  زا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  لسن  دـندش و  دیهـش  البرک  نیمز  رد  یگمه -  نینبلا -  ما  نادـنزرف 
ربخ اب  هللا  لآ  يارسا  تشگزاب  البرک و  يارجام  زا  ار  مدرم  ات  دش  هنیدم  دراو  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نامرف  هب  ریشب  نوچ  دنشاب . 
يا تفگ :  ریشب  يراد ؟  ربخ  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ریـشب ،  يا  دومرف :  درک و  تاقالم  ار  وا  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  هار  رد  دزاس ، 

دیدرگ .  هتشک  وت  سابع  هک  دهد  ربص  ارت  یلاعت  يادخ  نینبلا ،  ما 
ما اما  داد ،  وا  هب  ار  شنادـنزرف  کی  کـی  لـتق  ربخ  ریـشب  هنوگنیدـب ،  هد .  ربخ  ارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  دومرف :  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 

منیسح يادف  تسا ،  نامسآ  ریز  رد  هچنآ  نم و  نادنزرف  تفگ :  يو  تفرگ  یم  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یپایپ  مالسلااهیلع  نینبلا 
هلان و هب  ادـص  و  يدرک !  هراپ  ار  مبلق  گر  ریـشب ،  يا  تفگ :  دیـشک و  يا  هحیـص  داد  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  ریـشب  نوچ  و  داب ! 
هک تسا  تماما  ماقم  هب  وا  تفرعم  توق  نامیا و  رد  وا  هبترم  يدـنلب  زا  فشاـک  هقـالع ،  تدـش  نیا  دـیوگ :  یناـقمام  درک .  دـنلب  نویش 

راصبا رد  يوامـس  همالع  هتـشون  هب  درامـش .  یم  لهـس  شیوخ  نامز  ماما  زا  عافد  هار  رد  دـنرادن  ریظن  هک  ار  دوخ  ناوج  راـهچ  تداـهش 
هیرگ هلان و  زا  بلق -  تواسق  نآ  اـب  ناورم -  هک  یعون  هب  دـناوخ ،  یم  هیثرم  تفر و  یم  عیقب  هزور ه  همه  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  نیعلا : 

نینبلا ما  ناونع  اـب  ار  وا  اـهنز  هک  یماـگنه  زین  درک .  یم  كاـپ  لامتـسد  اـب  ار  دوـخ  ياهکـشا  داـتفا و  یم  هیرگ  هب  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما 
دورس :  ار  تایبا  نیا  دنا ،  هداد  یم  تیلست  يو  هب  هدرک و  باطخ 

نینبلا ما  کیو  ینوعدتال 
نیرعلا ثویلب  ینیرکذت 

مهب یعدا  یل  نونب  تناک 
نینب نم  تحبصا و ال  مویلا  و 

یبرلا روسن  لثم  هعبرا 
نیتولا عطقب  توملا  اولصا  دق و 

مهئالشا ناصرخلا  عزانت 
نیعط اعیرص  اوسما  مهلکف 

اوربخا امکا  يرعش  تیل  ای 
نیدیلا  عوطقم  اسابع  ناب 

دنتفگ یم  منینبلا  ما  اهنآ  ببس  هب  هک  دوب  ینادنزرف  ارم  دینادن ،  يراکش  ناریش  ردام  دیناوخن و  نینبلا  ما  ارم  رگید  هنیدم ،  نانز  يا  ینعی 
رارق ریت  فده  ار  اهنآ  هک  متشاد  يراکـش  زاب  راهچ  نم  يرآ ،  ما .  هداد  تسد  زا  ار  همه  هدنامن و  يدنزرف  نم  يارب  رگید  نونکا  یلو  ، 
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نایاپ هب  ار  زور  یلاح  رد  دندرک و  یـشالتم  زا  ار  اهنآ  هبیط  نادبا  دوخ  ياه  هزین  اب  نانمـشد  دندومن و  عطق  ار  اهنآ  ندرگ  گر  دـنداد و 
ياهتـسد هک  تسا  تسرد  ربخ  نیا  ایآ  متـسناد  یم  شاک  يا  دـندوب .  هداتفا  كاخ  يور  رب  كاچ  كاچ  دـسج  اـب  اـهنآ  همه  هک  دـندرب 

دندرک ؟  ادج  نت  زا  ار  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  مدنزرف 
منینبلا ما  رگد  اناج  ناوخم 

منیرق ایند  تنحم  اب  نم  هک 
نمنوچ دنتفگ ،  نینبلا  ما  ارم 

منید هاش  نآ  متشاد ز  اهرسپ 
نابات هام  نوچ  یکی  ره  ناناوج 

منیمی زا  راسی و  زا  يدندب 
متسرپ لاب و  یب  زورما  یلو 

منیبم ناطلس  هن  نادنزرف ،  هن 
دناوخ هک  سک  ره  نینبلا  ما  ارم 

منینزان نیب  زا  دای  منک 
نانیبج هم  نآ  مروآ  رطاخ  هب 

منیبج راسخر و  یلیس  منز 
رفعج نامثع و  هللادبع و  مان  هب 

منیمث رد  نآ  سابع  رگد 
رک سابعلا  يار  نم  ای 

دقنلا ریهامج  یلع 
ردیح انبا  نم  هارو  و 

دبل يذ  ثیل  لک 
بیصا ینبا  نا  تئبن 
دی عوطقم  هسارب 

لام یلبش و  یلع  یلیو 
دمعلا برض  هسارب 

یف کفیس  ناک  ول 
دحا  کنم  یند  امل  کیدی 

دنزرف نآ  تسا و  لاتق  رد  نمشد  اب  هک  يا  هدید  ار  سابع ،  مزیزع ،  دنزرف  هک  یسک  يا  ناه  هکنآ :  زوسناج  تایبا  نیا  نومضم  لصاح 
یم مزر  يو  نوماریپ  رد  دنتـسه ،  يراکـش  ریـش  ریظن  کی  ره  هک  یـضترم ،  یلع  رگید  نادنزرف  دنک و  یم  هلمح  راو  ردپ  رارک ،  ردیح 

 ! نم رب  ياو  يا  تسا .  هتـشادن  ندب  رد  تسد  هکیلاح  رد  دندز  نهآ  دومع  سابع  مدنزرف  رـس  رب  هک  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  هک  هآ  دـننک ، 
يو هب  هک  دوـب  تارج  ار  سک  مـالک  تشاد ،  نت  رد  تسد  ساـبع  مدـنزرف  رگا  دیـسر ؟  منادـنزرف  رب  یتبیـصم  هچ  دـمآ و  مرـس  رب  هـچ 

دوش ؟  کیدزن 
لیذ هیثرم  تسا ،  مشاه  ینب  رمق  رابت  زا  هک  زین ،  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نب  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف  نب  دـمحم  نب  لضف 
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تسا :  هدورس  دوخ  دج  گوس  رد  ار 
هفقوم سابعلل  رکز  ینا ال 
فطتخی موقلا  ماه  البرکب و 

امظ یلع  هیمحی  نیسحلا و  یمحی 
فلتخیف ینثی  یلوی و ال  و ال 

هدهشمک اموی  ادهشم  يرا  و ال 
فرشلا لضفلا و  هیلع  نیسحلا  عم 

هتلیضف تنابا  دهشم  هب  مرکا 
( 769  ) فلخ هلاعفا  هل  عاضا  ام  و 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  حدم  رد  هر  یلح  رفعج  دیس  موحرم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  گرزب  رعاش  تسا  هدورـس  ابیز  هچ  و 
: 

هیما شویج  یلع  باذعلا  عقو 
ملعم عیاقولا  یف  وه  لساب  نم 

مغیض محقت  الا  مهعار  ام 
مدمدی هظفل و  مجعی  نا  ریغ 

توملا فوخ  موقلا  هوجو  تسبع 
مسبتم کحاض  مهیف  سابعلا  و 

یف صاغ  لامشلا و  یلع  نیمیلا  بلق 
مطحی سوورلل و  دصحی  طاسوالا 

هعاجش هیبا  نم  ثروت  لطب 
مغرت هلالضلا  ینب  فونا  اهیف 
هعیبر هنم  نیا  هنیعظلا  یماح 

مدکم هیبا  ایلع  نم  نیا  ما 
هلقی اقسلا  يرسیلا  هفک  یف 
مذخملا ماسحلا  ینمیلا  هفکب  و 

هنا تاقهرملا و  هیدی  تمسح 
مسحال نهدح  نم  هماسح  و 

قطی ملف  لوصی  ناب  مهی  ادغف 
ملقتت هرافظا  اذا  ثیللاک 

هشطب رذحی  ناک  نم  يدرلا  نما 
معشقلا بیصا  اذا  تاغبلا  نما 

هنیلف یمقلعلا  بنجب  يوه  و 
( 770  ) مقلعلا نادی  هب  نیبراشلل 
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تسا :  هدورس  شوخ  هچ  رعاش  تیمک 
ولحلا مه  رکذ  نا  لضفلاوبا  و 

ماقسا نم  سوفنلا  ءافش 
هولتقذا ءایعدالا  لتق 

( 771  ) مامغلا بوص  نیبراشلا  مرکا 
تسا .  يدنمدرد  ره  درد  يافش  اهنآ  نیریش  دای  هک  دوب ) نادرمناوج  زا  یکی   ) لضفلاوبا و  ینعی : 

هرابرد رگید  يرعاش  دـیماشآ .  ناراب  بآ  زا  هک  یـسک  نیرتراوگرزب  و  دنتـشک ،  ار  وا  هک  یماگنه  نآ  رد  تشک  ار  ناـگدازانز  هک  نآ 
تسا :  هدورس  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع 

هیلع یکبی  نا  سانلا  قحا 
البرکب نیسحلا  یکبا  یتف 
یلع هدلاو  نبا  هوخا و 

ءامدلاب جرضملا  لضفلاوبا 
یش هینثی  هاساو ال  نم  و 

ءامب  شطع  یلع  هلداج  و 
هب البرک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شتداهـش )   ) هک تسا  یناوج  نآ  دـنیرگب  وا  رب  مدرم  تسا  راوازـس  هک  یـسک  نیرت  هتـسیاش  ینعی : 
وا اـب  هک  یـسک  و  تشگ .  هتـشغآ  نوخ  هب  دوـب و  لـضفلاوبا  ناـمه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  دـنزرف  ردارب و  ینعی  تخادـنا .  هیرگ 

ترـضح نآ  هب  دروخن و ) بآ   ، ) دوب بآ  هنـشت  دوخ  هکنیا  اب  و  ددرگ ،  تاساوم )  نیا  رد   ) وا ریگولج  تسناوتن  يزیچ  درک و  تاـساوم 
درک .  مرک 

تشگرب هنشت  داهن و  اپ  ایرد  هب 
رپ یب  غرم  وچ  دلان  رطضم  نینبلا  ما 

مرادن رسپ  رگید  رت ،  هدید  هب  دیوگ 
سپ نیا  زا  نینبلا  ما  دییوگن  ارم  اهنز ! 

مرادن رسپ  رگید  منینب ،  یب  ما  نم 
دیناوخم رگید  نینبلا  ما  ارم 

دییامن يرای  ما  هلانو  هآ  هب 
زور بش و  مسابع  رهب  ملانب 
زورفا شتآ  مناج  هب  مهآ  هدش 
منیبج هم  نآ  البرک  تشد  هب 

منیسح ياقس  دوب  مدینش 
تشگرب هنشت  داهن و  اپ  ایرد  هب 

تسب بل  بآ  زا  دوب ،  هنشت  شنیسح 
درک وربآ  بسک  بآ و  زا  تشذگ 

درک ور  بآ  اب  اه  همیخ  يوس  هب 
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دش میخ  يوس  رب  وچ  ناتسلخن  ز 
(772  . ) دش مق  شتسد  ایقشا  تسد  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسمه  بابر 

ار وا  ماـن  رمع ،  درک .  مالـس  دـمآ و  وا  شیپ  يدرم  هک  مدوب  باـطخلا  نب  رمع  دزن  هک :  تسا  هدرک  لـقن  هجراـخ  نب  فوع  زا  جرفلاوـبا 
دیسرپ

منادب ار  بادآ  منک و  رایتخا  مالسا  ات  ما  هدمآ  تسا ،  سیقلا  ءرما  نم  مان  متسه و  ینارصن  يدرم  تفگ : 
تفریذپ .  دندرک ،  داهنشیپ  وا  هب  دندوب -  ماش  رد  هک  ار -  هعاضق  هلیبق  تراما  دش و  ناملسم  دندرک و  هضرع  وا  رب  ار  مالسا 

 . دندوب ردپ  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  درک و  تاقالم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  دمآ  نوریب  رمع  دزن  زا  وا  نوچ 
رتخد همطاف  ناشردام  هک  دـننم  نادـنزرف  نانیا  و  میوا ،  داـماد  ادـخ و  لوسر  يومع  رـسپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  نم  دومرف :  وا  هب  ترـضح 

تسا .  تبغر  وت  اب  دنویپ  هب  ار  ام  تسادخ ،  لوسر 
نیموس نسح و  تدنزرف  هب  ار  یملس  مرگید  رتخد  و  مدروآ ،  رد  وت  دقع  هب  ار  وا  هایحم  مان  هب  مراد  يرتخد  یلع !  ای  تفگ :  سیقلا  ءرما 

مداد .  نیسح  هب  بابر  مان  هب  ار  مرتخد 
نیسح شدنزرف  يارب  ار  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دیـسرن  بش  هب  زور  نآ  دیوگ :  یم  یناغا  باتک  بحاص 

زا بابر  هک :  دیوگ  یم  یبلک  بئاس  نب  ماشه  هنیکـس .  هللادبع و  ياهمان  هب  دروآ  دـنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  بابر  دومرف .  دـقع 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دزن  رد  بابر  تفر و  یم  رامشب  برع  گرزب  ياه  هداوناخ  فارشا و  زا  سیقلا  ءرما  وا  ردپ  دوب و  هدیزگرب  نانز 

وا و هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ار  راعشا  نیا  و  دوب ،  فوطعم  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیانع  رظن  هراومه  تشاد و  ازسب  یتلزنم 
دومرف :  ءاشنا  هنیکس  شدنزرف 

اراد بحال  یننا  كرمعل 
بابرلا هنیکس و  اهب  نوکت 

یلام لج  لذبا  امهبحا و 
باتع  يدنع  بتاعل  سیل  و 

منک یم  لذب  ار  ملام  مراد و  یم  تسود  ار  ود  نآ  دشاب ،  بابر  هنیکـس و  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  مراد  تسود  نم  هک  دنگوس  وت  ناج  هب 
تسین باتع  قح  نم  دزن  ار  هدننک  باتع  و  ، 

تسیرگ .  یم  دیلان و  یم  هتسویپ  دوب ،  هدنز  ات  بابر  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هک :  تسا  هدش  تیاور 
بابر دندیبلط ،  يرـسمه  هب  ار  وا  شیرق  فارـشا  تشگزاب  هنیدـم  هب  نوچ  تفر و  ماش  هب  ناریـسا  هلفاق  اب  مه  بابر  دـیوگ :  یم  ریثا  نبا 

یم ناـنچمه  لاـس  کـی  اـت  و  دـش ،  مهاوخن  يرگید  دـنزرف  رـسمه  مدوب ،  شدـنزرف  رـسمه  هک  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  زگره  نم  تفگ : 
درپس !  ناج  هودنا ،  طرف  زا  ات  تفرن  یفقس  چیه  هانپ  هب  نامسآ  ریز  زا  تسیرگ و 

هودنا تدش  زا  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  هاگنآ  دنام ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  لاس  کی  بابر  ترضح  دنا :  هتفگ  یضعب  و 
دوب :  هدورس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  ار  راعشا  نیا  و  تشذگ .  رد 

هبءاضتسی ارون  ناک  يذلا  نا 
نوفدم ریغ  لیتق  البرکب 

هحلاص هللا  كازج  یبنلا  طبس 
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نیزاوملا نارسخ  تبنج  انع و 
هب ذولا  ابعص  البج  یل  تنک  دق 

نیدلا محرلاب و  انبحصت  تنک  و 
نم نیلئاسلل و  نم  یماتیلل و  نم 

نیکسم لک  هیلا  يوای  ینعی و 
مکرهصب ارهص  یغتبا  هللا ال  و 

(773  ) نیطلا لمرلا و  نیب  بیغا  یتح 

هبیط هنیدم  هب  مالسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع  دورو 

 ، دیدرگ نایامن  رهش  داوس  دندش و  کیدزن  هنیدم  هب  ماش ،  زا  تشگزاب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نوچ  بهذملا :  زارط  فلوم  هتفگ  هب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  رونم  هضور  کنیا ،  هک  دیدرگ  هدایپ  اهلمحم  زا  نارهاوخ ،  يا  دومرف :  مالـسلااهیلع  بنیز  هردخم  ایلع 

تسا هدنامن  ندید  بات  ار  ام  هک  دیرب  يوس  کی  هب  ار  نارتش  نیا  و  رود ،  ار  اهلمحم  نیا  نارای ،  يا  دومرف :  سپـس  دیدرگ .  نایامن  هلآ 
مغ و ياول  دـندمآ و  دورف  یگمه  سپ  دزاـت .  نوریب  نت  بلاـق  زا  شکراـبم  حور  تساوخ  یم  هک  دیـشکرب  یهآ  ناـنچ  تقو ،  نآ  رد  . 

دیـس ترـضح  همیخ  دندرتسگب و  دنتـشاد  دوخ  اب  البرک  يادهـش  زا  هک  یبابـسا  دـنتخاس و  نایامن  رـشحم  شورخ  هتـشارفا و  رب  تبیـصم 
نوچ دندرتسگ .  ار  ترـضح  نآ  دنـسم  دندرک و  اپ  رب  هنیدم  نوریب  رد  دندوب  هدرکن  اپ  رـس  رب  یلزنم  چیه  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا 

 : دیـشکرب دایرف  فاکـش  رگج  هلان  اب  دـمآ  شوه  هب  نوچ  داتفا .  نیمز  يور  هب  شوهیب  هک  دیـشکرب  هلان  ناـنچ  دـیدب ،  نیا  هردـخم  اـیلع 
هاتفهلا و  هامحلا ؟  نیا  هامکلا ؟  نیا  هاتقرفاو 

هتجهملا مامحلا  يراوا  یل ال  امف 
یتزع نیع و  رون  یحی  تنک  و 

کبحن تیضق  دق  ینیع  رون  ای  کمودق  نورظتنی  کیلاوم  کئابرقا و  ءالوه  نسحلا و  كوخا  کما و  كدج و  ءالوه  نیسح ،  ای  یخا  ای 
ایسنم .  ایسن  تنک  تم و  ینتیل  الوطم  الیوط  انزح  ینتثروا  و 

هرـسم حرفلاب و  کنم  انجرخ  دق  يذلا  انموی  نیاف  يدج  هنیدم  يا  دومرف :  هتخاس  بطاخم  ار  رهـش  نآ  دروآ و  هنیدم  هب  يور  نآ  زا  سپ 
يوس هب  هاگنآ  انلمـش  تقرفت  نینبلا و  لاجرلا و  اندـقف  ناـمزلا  ثداوح  نم  مـالالا  نازحـالاب و  کـیلا  اـنعجر  نکل  هعاـمجلا و  عمجلا و  و 

ار دجسم  هک  دروآ  رب  رگج  زا  هلان  نانچ  تفرگ و  ار  دجسم  برد  فرط  ود  ره  دیـسر  هضور  هب  نوچ  دیدرگ .  ناور  شدج  رونم  هضور 
وبا نیـسحلا  یخا  کیلا  هیعان  نیا  هللا ،  لوسر  ای  هادـج ،  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  داد و  مالـس  ار  ادـخ  لوسر  سپـس  دـینادرگ .  لزلزتم 

هردـخم نآ  و  دـندمآ ،  رد  هزرل  هب  بیحن  اکب و  تدـش  زا  نامدرم  تساـخرب و  رهطم  ربق  زا  دـنلب  يا  هلاـن  تقو ،  نیا  رد  دـیوگ :  فنخم 
هنوگچ اریز  مدرک ،  یم  رت  هدـید  گشرـس  اب  ار  اهنابایب  كاخ  هتـشاذگ  ارحـص  هب  رـس  اـت  دـیتشاذگ  یم  او  شیوخ  هب  ارم  شاـک  دومرف : 

لاح ودب  رد  ار  هردخم  نآ  هتفاتش و  بنیز  لابقتسا  هب  تایمـشاه  هنیدم و  نانز  تقو ،  نآ  رد  میامن .  باوج  لاوس و  موش و  هنیدم  لخاد 
 ، دندیدب تلاح  نآ  نوچ  نایشیرق  راصنا و  رجاهم و  نانز  دوب .  هدرک  نوگ  رگید  ار  هردخم  نآ  هرهچ  راگزور  ثداوح  نوچ  دنتخانشن ، 

گنـس هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسیرگ ،  ناگناوید  نوچ  دندیـشارخب و  اهتروص  دندرک ،  كاچ  اهنابیرگ  دنتخادنیب ،  هراخ  كاخ و  رب  ار  دوخ 
روبق زا  تاصرع  هصرع  رد  هک  یتاوما  ای  هدز  هقعاص  صخش  نوچ  دندوب ،  ریحتم  توهبم و  امامت  و  دنتخاس ،  یم  بابک  ار  بآ  بآ و  ار 

هناخ هب  هنوگچ  دومرف :  دنداد .  یم  تیلست  ار  وا  هتـسویپ  دنرب و  هناخ  هب  ار  وا  ات  دنتفرگ  ارف  ار  هردخم  نآ  فارطا  نانز  سپ  دنیآ .  نوریب 
ياهلد هک  دومرف  یتاملک  و  دنشاب ؟  یم  هتـشغآ  نوخ  رد  هتـشک و  همه  نآ  نادرم  درادن و  بحاص  هک  موشب  لخاد  هناخ  مادک  هب  مورب و 
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(774  . ) تخاس هاراوآ  نت  زا  ار  نارضاح 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  اب  نینبلا  ما  تاقالم 

بنیز اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  هک  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  دندش ،  هنیدم  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یتقو  دنا :  هدروآ 
ربخ ؟  هچ  منارسپ  زا  نینموملاریما ،  رتخد  يا  تفگ :  يو  هب  درک و  تاقالم  مالسلا  هیلع  يربک 

هیلع نیـسح  زا  وگب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  يادـف  هب  همه  ناـج  درک :  ضرع  نینبلا  ما  دـندش .  هتـشک  یگمه  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز 
ار دوخ  ياهتسد  دینش ،  ار  نخس  نیا  ات  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  دنتشک .  هنشت  بل  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرف :  بنیز  ربخ ؟  هچ  مالـسلا 

يراگدای کی  سابع  ترسپ  زا  نینبلا ،  ما  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  بنیز  هانیسحاو !  تفگ :  نایرگ  لاح  دنلب و  يادص  اب  تفوک و  رس  رب 
تسیچ ؟  راگدای  نآ  تفگ :  نینبلا  ما  ما .  هدروآ 

نانچنآ دید ،  ار  نآ  ات  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  و  دروآ ،  نوریب  رداچ  ریز  زا  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  نینوخ  رپس  مالـسلا  هیلع  تبنیز 
(775  . ) داتفا نیمز  هب  شوهیب  دنک و  لمحت  تسناوتن  هک  تخوس  شلد 

نادنمدرد بیبط 

دیآ یم  رای  کنیا  هک  تکس  اه  هنیس  رد  ادص 
دیآ یم  رامیب  دباع  هفوک  ماش و  هار  ز 

شهام نوچ  راسخر  رب  هتسشنب  سب  هار  رابغ 
دیآ یم  رات  ییامن  دزیا  هنییآ  مشچ  هب 

ترسح دص  ود  اب  هنیدم  نادنمدرد  يا  الا 
دیآ یم  رادبت  لد  اب  نادنمدرد  بیبط 

دییآ زاوشیپ  برثی  لها  ناوناب  يا  الا 
دیآ یم  راوخمغ  لداب  ردارب  یب  بنیز  هک 

نک اشامت  نایرگ  هدید  اب  نینبلا  ما  ایب 
دیآ یم  رالاسهپس  یب  ینیسح  يودرا  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  مالسلااهیلع  بنیز 

هک دـسر  یم  ام  نامگ  هب  مینیب .  یمن  هدرک  اپ  رب  شدـنزرف  ود  يارب  رفعج  هللادـبع  هک  يراوگوس  ازع  سلاجم  رد  ار  بنیز  ناوناب  يوناـب 
یم ار  وا  هک  درذگ  یمن  يزیچ  یلو  تسا .  هتفر  باوخ  هب  یناوتان  رثا  رد  هدروآ و  راشف  وا  رب  یگدوسرف  تبیـصم و  جنر  یباوخ و  رادیب 

يراز هیرگ و  زج  هب  بنیز  يارب  زورما  دـنک .  یم  وج  تسج و  ار  يزیچ  هدـش و  يراک  ماـجنا  یپ  رد  هدرک و  يراد  دوخ  کـشا  زا  مینیب 
تسا  يرگید  هفیظو 

(776  . ) دنوش وحم  یتیگ  هحفص  زا  هک  تسین  راوازس  راوگرزب  نادیهش  نیا  ادخ  هب  دور و  رده  هب  دیابن  كاپ  نوخ  نیا 
ادخ لوسر  تیب  لها  دورو  ربخ  زا  دنتفر ،  یم  شیپ  دـش  یم  یهتنم  البرک  هب  یکاخ  هداج  هک  اج  نآ  رهـش ،  جراخ  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم 

ناوج نادرم  نوچ  مالسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نایعیـش  دوب ،  متام  ازع و  هچراپ  کی  هنیدم  دش ،  يا  همهمه  مدرم  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هجـض و يرت  هوبنا  تیعمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  لباقم  دندرک ،  یم  نویـش  هجـض و  نانز  دنتخیر و  یم  کشا  هدرم 
هزرابم زا  هک  عاجـش  يوناب  نآ  رتش  دش .  دـنلب  نویـش  هجـض و  يادـص  بنیز  ندـید  اب  دوش .  یم  هنیدـم  دراو  بنیز  دـندرک .  یم  نویش 

یلو دـندز .  هقلح  شدوجو  درگ  رب  ناوناب  دومن ،  فقوت  دجـسم  لباقم  رد  تشگ ،  یم  زاب  هفوک  ماـش و  هتفر و  باوخ  مدرم  هنارگدادـیب 
تفرگارف .  ار  اج  همه  توکس  نویش  هجض و  ياج  هب  ناهگان 

هب هداد و  هیکت  دجـسم  رد  هب  دـش و  هدایپ  هواجک  زا  دنتـشاد  ار  شا  يرازگتمدـخ  راختفا  هک  نانآ  کمک  هب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
شراوگرزب دج  رهطم  تبرت  هب  باطخ  تسکش ،  مه  رد  ار  توکس  یضترم  یلع  رتخد  ناهگان  درک .  یم  هاگن  هریخ  هریخ  مدرم  توکس 

دومرف :  نینچ 
(777  ) ما هدروآ  تیارب  ار  نیسح  مزیزع  ردارب  تداهش  ربخ  نم  راوگرزب !  دج  يا 

رب دندز و  یم  هجض  نانچمه  مدرم  یلو  درک ،  توکس  یمک  دندش .  ادصمه  وا  اب  مدرم  هک  دیشک  هجض  نانچ  هاتوک  نخس  نیا  لابند  هب 
یمیالم نازوس و  هلان  اب  هدنکفا  یهاگن  فارطا  هب  بنیز  زاب  یلو  دنداتسرف .  یم  نیرفن  نعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هداز  نالتاق 

ربق نیا  مردارب ،  نیـسح ،  يا  دومرف :  نخـس  زاغآ  نینچ  هرابود  هاگنآ  دروآ و  دوجو  هب  رگید  يا  همهمه  دیـشک ،  یم  بلق  قامعا  زا  هک 
دنتسه .  وت  مودق  رظتنم  هک  دنتسه  وت  ناتسود  ناشیوخ و  موق و  همه  اهنیا  تسا ،  وت  ردارب  ردام و  دج و 

هب ار  یخلت  زور  نینچ  مدوب و  هدرم  نم  شاک  يا  یتخاس و  التبم  یگـشیمه  هودنا  مغ و  هب  ارم  ایآ  یتفر  وت  نم !  مشچ  رون  يا  ردارب ،  يا 
هتسد ام  هک  زور  نآ  دش  هچ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم  يا  دومرف :  نینچ  هنیدم  مدرم  هب  باطخ  هاگنآ  و  مدید !  یمن  دوخ 

مغ اب  میا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  نادرم و  نامز ،  ثداوح  رثا  رد  زورما  یلو  میدـش ،  یم  جراخ  یلاحـشوخ  يداش و  اب  یعمج 
؟  میوش یم  دراو  هودنا  و 

هنیدم رد  يرادازع  سلاجم  مود :  لصف 

هنیدم رد  يرادازع  سلاجم 

هدش و شوپ  هایـس  دندنکفا  يرظن  هک  ار  اج  ره  دوب  هدرب  ورف  نویـش  هجـض و  رد  ار  هنیدم  هک  نیرفآ  جنر  كاندرد و  یهاگآ  نیا  زا  سپ 
ات دش  رارقرب  يرادازع  سلاجم  دندینـش ،  یمن  يزیچ  ترـسح  هآ و  کشا و  زج  دنداهن  یم  نایم  رد  هنیدـم  لها  اب  هک  ینخـس  ره  خـساپ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هشوگ  رگج  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  نخس  سلاجم  نآ  رد  دنشاب ،  هدومن  ادخ  هار  نادیهـش  زا  يدای 

رفعج نب  هلادـبع  دوب  هدومن  دـقعنم  يرادازع  سلجم  هک  يدارفا  زا  یکی  دـمآ ،  یم  نایم  هب  وا  لامع  دـیزی و  ياـه  تیاـنج  هلآ و  هیلع و 
لیکشت یسلجم  شدنزرف  ود  هژیو  هب  نادیهش  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  شا  هدازومع  يراوگوس  يارب  هک  دوب  رایط 

دوب .  هداد 
یم سلجم  نآ  هب  دوب  هدش  فیرحت  دیزی  فیثک  نارومام  هلیـسو  هب  هک  یقیاقح  زا  ندـش  ایوج  تیلـست و  ضرع  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم 

سلجم رد  وا  هک  دنتفگ  یم  همه  یلو  تفرگ ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  دیشر  رتخد  بنیز  غارـس  دش  یم  دراو  سک  ره  دندمآ ، 
درادن .  روضح 

نانچ هدیـشک و  باذع  جنر و  تیاهن  یب  رفـس  نیا  رد  بنیز  دـنتفگ :  یم  يا  هدـع  دیـسر .  یم  اهـشوگ  هب  خـساپ  ود  ماگنه  نیا  رد  هتبلا 
ماقم هک  تفگ  ناوت  یم  نانخس  عون  نیا  خساپ  رد  یلو  ( 778  ) دنا هدرک  عنم  ار  وا  ازع  سلجم  رد  تکرش  زا  هک  هتـشگ  ناوتان  هدوسرف و 
هدایپ دیاب  هنیدم  رد  هک  تسا  یبالقنا  کی  يراذگ  هیاپ  شتلع  هدرکن  تکرش  مه  ترضح  رگا  هکلب  تسا ،  رتالاب  نیا  زا  بنیز  تماقتسا 

 . دش یم 
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 ! دوش شوماخ  دیابن  هنیدم 

یم دـنا  هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  هک  یتـیلووسم  هدـنیآ و  هب  تسـشن و  یم  اـهنت  یمک  اـج  ره  دوـب ،  مالـسلااهیلع  بنیز  یپ  رد  یپ  رکف  نـیا 
هشیمه دنشاب و  هتشاد  یبالقنا  حور  دیاب  هنیدم  یلاها  دوش  شوماخ  دیابن  هنیدم  دومرف :  یم  دوخ  شیپ  درب و  یم  جنر  تیاهن  یب  دیشیدنا 

دنشاب .  دیزی  هیلع  تضهن  كرادت  رد 
مشاب .  هتشاد  قیقد  يا  همانرب  نم  هک  نیا  رگم  تسین  یندش  ماجنا  ناملاظ  هیلع  شروش  یهاگآ و  نیا 

هچ اج  نیا  رد  یلو  دوب ،  هدامآ  هیواعم  نب  دیزی  هیلع  یبالقنا  ياه  ینارنخـس  يارب  هنیمز  هفوک  ماش و  رد  درک ؟  عورـش  دـیاب  هنوگچ  یلو 
هرهب نآ  زا  دـیاب  مدروآ و  دوجو  هب  دـیزی  نارودزم  یتح  تاقبط  همه  رد  يرکف  بالقنا  کی  تاـسلج  نیا  رد  ندرکن  تکرـش  اـب  منک ؟ 
هدایپ حرط و  ار  يا  همانرب  هدش  يوحن  ره  هب  دیاب  دـننک ،  شومارف  ار  تیناسنا  نادزد  نیا  تایانج  يدوز  هب  مدرم  مراذـگن  منک و  يرادرب 

منک . 
متـس عیاجف و  هتفریذپ  روضح  هب  ار  هنیدـم  نانز  هدومن و  سولج  هک  درک  باختنا  ار  هار  نیرتهب  ندیـشیدنا ،  اه  تعاس  زا  سپ  هک  نیا  ات 

هب دیزی  نارومام  هک  هنیدم  ناقفخ  عضو  اب  تسناوت  یم  هک  دوب  یهار  نیرتهب  نیا  دنک .  وگزاب  ار  هیما  ینب  میخژد  نارومام  هجنکـش  اه و 
رکف رد  ریاـشع  لـیابق و  درک ،  ارجا  ار  هماـنرب  نیا  هک  يدـنچ  زا  سپ  دوـب ،  هداد  صیخـشت  بوـخ  دـنک .  باـختنا  دـندوب  هدروآ  دوـجو 

(779  . ) دندمآ رب  یهاوخنوخ 

هنیدم رادنامرف  همان 

بنیز سلجم  رد  هک  ناـنز  تسد  اـب  راـب  نیا  دنتـشاد و  تکرـش  يراوـگوس  سلاـجم  رد  هـک  يرادـنامرف  یفخم  ناروماـم  ناـسوساج و 
نیا هب  رگا  هک  دندرک  هاگآ  ار  رادنامرف  هدرک و  يزاس  هدنورپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  رتخد  بنیز  يارب  دنتفای  یم  روضح  مالـسلااهیلع 

دومن .  دنهاوخ  توعد  دیزی  هیلع  شروش  هب  ار  دوخ  نارهوش  هکلب  دننک  یم  مایق  نانز  اهنت  هن  کیدزن  هدنیآ  رد  دورب  شیپ  تروص 
ار عیاقو  هتـشون و  دیزی  هب  يا  همان  هک  تشاداو  ار  هنیدم  رادنامرف  قارـشالا  دیعـس  نب  رمع  رادنامرف ،  یفخم  نارومام  یپ  رد  یپ  ياهربخ 

 . دنک فیلکت  بسک  هداد ،  حرش  دهد  خر  يا  هثداح  هک  نیا  زا  شیپ 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  روتسد  موس :  لصف 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ترضح  دیعبت  روتسد 

تروشم اب  دوب  هدش  دیزی  تیاهن  یب  یتحاران  بجوم  هک  هنیدـم  رادـنامرف  قارـشالا  دیعـس  نب  ورمع  هدـنهد  ناکت  ياه  شرازگ  لابند  هب 
هک یشروش  زا  ات  دنک ،  دیعبت  دراد  لیامت  هک  اج  ره  هب  ار  بنیز  هنیدم  رادنامرف  ات  داد  روتسد  ادخ  زا  ربخ  یب  نایفارطا  اب  یپ  رد  یپ  ياه 

(780  . ) دنیامن يریگولج  دش  یم  ینیب  شیپ 
یلخاد شروش  زا  هک  دش  لاحشوخ  تیاهن  یب  دیزی  روتسد  ندیسر  اب  درک ،  یم  يرامـش  هقیقد  دیزی  روتـسد  تفایرد  راظتنا  هک  رادنامرف 

 ، درک رکف  روتـسد  نیا  رد  هک  یتاظحل  زا  سپ  یلو  دـنام .  ظوفحم  شماقم  تسپ و  رگید  زور  دـنچ  دروآ و  دـهاوخ  لمع  هب  يریگولج 
تماقتـسا ای  دـنک  یم  كرت  ار  هنیدـم  یگداس  نیمه  هب  بنیز  ترـضح  ایآ  دـشاب و  غالبا  رومام  یـسک  هچ  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد 

میمـصت هک  نیا  ات  درک  اهرکف  دننک ؟  یم  مایق  دیزی  هیلع  ای  دـنریگ  یم  مارآ  مدرم  دـش ؟  دـهاوخ  هچ  وا  زا  سپ  یفرط  زا  دومن .  دـهاوخ 
 . دیامن غالبا  بنیز  هب  اصخش  تفرگ 
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 ! دننزب شتآ  ار  ام  رگا 

هجاوم بنیز  یحور  بالقنا  اب  یلو  دیناسر .  ترضح  ضرع  هب  ار  هیواعم  نب  دیزی  روتسد  هدش  بایفرـش  بنیز  روضح  هب  هنیدم  رادنامرف 
ياه هجنکـش  دـیا  هدرک  رکف  امـش  میا ؟  هدرک  شومارف  ار  تسا  هدـش  بکترم  دـیزی  هک  هچنآ  ام  ینک  یم  لایخ  وت  دومرف :  بنیز  دـش . 

میا ؟  هدرب  دای  زا  ار  دیزی  یمسج  یحور و 
دراد .  شزوس  ردقچ  هک  دیناد  یمن  دشوج و  یم  ام  مشچ  لباقم  رد  تسا  هدش  هتخیر  قح  انب  هک  ییاه  نوخ  زونه 

تفر .  مهاوخن  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  ربق  رس  زا  دننزب  شتآ  ار  ام  رگا  مسق ،  ادخ  هب 
فلخ ادـخ  یلو  ییوگ  یم  تسار  امـش  دـندرک :  ضرع  هدز ،  هقلح  وا  نینزاـن  دوجو  درگ  رب  اـهومع  رتـخد  رگید  لـیقع و  رتـخد  بنیز 

نارگمتس ناراک و  هبت  زا  دنوادخ  يدوز  هب  دینک و  یگدنز  دیشاب  هتشاد  لیم  اجک  ره  ات  هداد  امـش  هب  ثاریم  هب  ار  نیمز  هدومرفن و  هدعو 
 . ینک باختنا  ار  ینما  رهش  هک  تسا  رتهب  سپ  دیشک .  دهاوخ  ماقتنا 

؟  منک باختنا  ار  اجک 

دیاب تفگ :  وا  هب  درک و  دیدهت  هنیدم  كرت  دیعبت و  هب  ار  بنیز  رادنامرف  هداتـسرف  مورب ؟  اجک  دنا  هدرک  دیدهت  دیعبت  هب  ار  نم  هک  لاح 
مورب ؟  اجک  دومرف :  بنیز  یلو  يورب  نوریب  نیمزرس  نیا  زا 

هفوک  ای  ماش  ورب ،  یهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  دنتفگ : 
ماش و رد  شنانخـس  نینط  زونه  هدرک  نشور  ار  اجنآ  دیـشیدنا  یم  دوخ  شیپ  مرادـن و  یـشوخ  لد  هفوک  ماـش و  زا  زگره  هن . . .  هن . . . 
 . دنـشاب هتـشاد  يرادیب  هب  زاین  نآ  مدرم  هک  دنک  باختنا  ار  ییاج  تسا  رتهب  دنک  كرت  ار  هنیدم  هدـش  انب  هک  الاح  تسا ،  هدـیچیپ  هفوک 

تسا .  گنر  نامه  نامسآ  يور  اجک  ره  هک  دنا  هدرک  نوگژاو  ار  قیاقح  نانچ  تموکح  نیا  فیثک  لامع  یلو 
وت مرج  نیا  و  یناروش . . .  یم  دـیزی  هیلع  ار  مدرم  وت  يورب ،  تسد  رود  طاقن  هب  دـیاب  یـشاب . . .  رود  نیملـسم  عامتجا  زا  دـیاب  بنیز ، 

 . نک باختنا  ار  دوخ  هاگیاج  تروص  ره  رد  تسا . 

رصم يوس  هب  دیعبت 

وش . . .  هدامآ  رصم 
هوک نوچ  راقو  ینیگنـس و  رد  هک  دیآ  یم  وت  يوس  هب  ینز  وش . . .  هدامآ  يریذـپب . . .  دـیآ  یم  وت  يوس  هب  هک  ار  ینامرهق  ات  وش  هدامآ 

تسا . . . .  هتخادنا  هیاس  نیمز  رب  راوتسا  ياه 
ار وا  وت  نونکا  تسا .  هدـید  شرت  يور  نانابزیم  زا  رمع  کی  هک  ینامهم  يرادـب . . .  یمارگ  ار  تزیزع  ناـمهم  مدـقم  اـت  وش . . .  هاـمآ 

يارب ات  رادب ،  یمارگ  دنا .  هتشاد  یمارگ  ار  وا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  یضترم و  یلع  لوسر ،  ادخ و  نوچ  رادب ،  یمارگ  رادب ،  یمارگ 
دباوخب . . .  هدوسآ  تسا  هدش  هک  مه  راب  کی  يارب  شیارجام  رپ  یگدنز  رد  دیاش  راب  نیلوا 

مالـسلااهیلع یلع  نب  نیـسح  بالقنا  وا  عطاق  نایب  هک  ینامهم  تخیر .  مه  هب  ار  اه  خاک  شمان  تبیه  هک  ینامهم  ردـقنارگ . . .  ینامهم 
نوچ هک  نکـش  تب  ینامهم  دیبوک .  مهرد  ار  وا  هناهاش  سلجم  دنازرل و  ار  دیزی  شدایرف  هک  ردـق  یلاع  ینامهم  دـیناسر .  لماکت  هب  ار 

دنتـسناد یم  یجراخ  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  رورـس  يداش و  هک  ییاه  لد  رب  تسکـش و  مهرد  ار  یگتخاس  ياـه  تب  شا  یمارگ  دادـجا 
درک .  بصن  ار  دیزی  دض  مچرپ 
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خاک ییوگ  هک  درک  ناشیرپ  ار  اه  نیشن  خاک  لاوحا  عاضوا و  نانچ  تفرگ ،  هدیدان  ار  اه  قرب  قرز و  هک  اه  خاک  هدننک  بارخ  ینامهم 
ناشکتمحز .  ناربجنر و  یماح  ینامهم  نامورحم ،  عفادم  ینامهم  دش .  هدیبوک  ناشرس  رب  اه 

 . دنک یم  تکرح  ناوراک  نیا  وش ،  هدامآ  رصم ،  عاجش  يروشیدنا  ریلد ،  يوج  راکیپ  بنیز  مالسا . . .  سسوم  نامرهق  بنیز 

هاگدیعبت هب  ناوراک  تکرح 

رادنامرف يارب  ار  هنیدم  دش ،  دیعبت  مزاع  یلعج  هدنورپ  اب  ای  هدـنورپ  نودـب  همکاحم و  نودـب  ینمادـکاپ  مرج  هب  هانگ  یب  بنیز  ماجنارس 
دوب و هدولآ  خاک  زا  رتهب  دـیعبت  مالـسلا  هیلع  یلع  همطاف و  رظن  رد  تشاذـگ .  يو  راوخ  ایند  تسرپ و  نز  تریغ و  یب  نارودزم  هدولآ و 

يارب ار  هنیدم  یضترم ،  یلع  دنزرف  دوب .  یکاپان  اب  يرهـش  ياه  خاک  رد  یگدنز  زا  رت  هنادنمتفارـش  رتوکین و  یکاپ  اب  دیعبت  رد  یگدنز 
بنیز تفرگ .  رارق  ناراکتیانج  فیدر  رد  هانگ  نودب  شا  هتخوسلد  هداز  ردارب  زا  رود  دش و  دیعبت  راپـسهر  درک و  عادو  یمولعمان  تدم 

دنور .  یم  دیعبت  نادنز و  هب  ناکین  ناکاپ و  دنرب و  یم  رس  هب  اه  خاک  رد  رادتقا  اب  ناراک  تیانج  دیزی ،  هاگتسد  رد  هک  دراد  ربخ 
دـنیامن و یم  باذـع  دوخ  سوه  لیم  هب  تسا و  ینیـشن  رـصق  ناـنز  سوه  هب  هتـسب  ناملـسم  مدرم  تشونرـس  نییعت  هک :  دـناد  یم  بنیز 

ناسنا کی  سوه  هک  تسا  یناسک  نامه  زا  زین  وا  دناد  یم  بنیز  دـننک .  یم  دازآ  دنتـسرف و  یم  دـیعبت  نادـنز و  هب  دـننک و  یم  ناسحا 
ار ییابیکش  ربص و  طقف  شکالب  بنیز  داتسرف .  دیعبت  هب  هتفر  باوخ  هب  راکفا  ندرک  نشور  یهانگ و  یب  مرج  هب  ار  وا  نامیا  یب  هدولآ و 

 . دنارذگ یم  راگزور  اه  ناسنا  يارب  دنمتداعس  هدنیآ  راظتنا  هب  تسا ،  راودیما  یهلا  هدعو  هب  هدرک و  رایتخا 

رصم هب  دورو 

رصم دراو  مشاه  ینب  نانز  زا  نت  دنچ  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  شزیزع  ردارب  نارتخد  همطاف  هنیکس و  اب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 
وا دوخ  رـصق  هک  ءارمحلا  راد  رد  ار  ترـضح  نآ  دندوب و  هدمآ  لابقتـسا  هب  یتعامج  اب  رـصم  رادنامرف  يراصنا  دلخم  نب  هملـسم  دندش . 

دنداد .  لزنم  دوب ، 
دش و یم  لقتنم  رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  هکلب  دنامن ،  رهش  کی  رد  رگید  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  تداهش  زا  سپ  مالـسلااهیلع  بنیز 

ماجنارس دومن و  یم  صخـشم  یهارمگ  لطاب و  هار  زا  عامتجا  يارب  ار  تیاده  قج و  هار  رد  درک و  یم  وگ  زاب  اج  همه  ار  البرک  ناتـساد 
(781  . ) دومن یم  انشآ  شردارب  تداهش  هفسلف  تقیقح و  اب  ار  مدرم  هلیسو  نیدب 

دوخ اب  ارهق  هتـشگ ،  مورحم  دازآ  هدارا  لمع و  زا  يدازآ و  عیـسو و  ياضف  زا  دیزگ و  اوام  دـیعبت  رد  هدـنیآ  هب  هدرـسفا  يرطاخ  اب  بنیز 
یـشکرس نایغط و  هک  دنراورپب  تمعن  زان و  رد  ار  مرجم  نانیـشن  خاک  رورپ ،  نود  راگزور  نیا  دیاب  ایآ  ایادـخ ،  دراد :  اه  سفن  ثیدـح 

هداز ردارب  دزادگب و  قارف  مغ  هب  دنک و  ادج  یگداوناخ  تبحم  رهم و  رانک  زا  اه  لاس  ارم  دـنزاس ؟  دیهـش  ار  منازیزع  ناردارب و  دـننک و 
همطاف هانگ  یب  دنزرف  هس  اب  ایآ  اهلا !  راب  دنازوسب ؟  نم  ییادج  هصغ  هب  درادن  رصم  رد  شا  همع  لاوحا  زا  يربخ  چیه  هک  ار  ما  هدیدمتس 

اب درذـگ  یم  وا  زا  هک  یتعاس  هقیقد و  ماـش  حبـص و  نایدـیعبت  رگید  نوچ  دـتفیب و  دـیعبت  هب  ناراـکهانگ  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  یلع  و 
دشاب .  هتشاد  دروخ  رب  دیزی  هنامیخژد  هاگتسد  يوخ  دنت  نشخ و  نارومام 

یم رتهب  دوخ  وت  تسا ؟  یتحلـصم  هچ  راک  نیا  رد  دوش ؟  هریچ  یکاپ  رب  یکاپان  یهانگ و  یب  رب  هاـنگ  ماجنارـس  دـیاب  اـیآ  اراـگدرورپ ! 
هک يدنمتداعـس  هدنیآ  راظتنا  هب  اه  سفن  ثیدـح  لیبق  نیا  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  رتخد  بنیز ،  یناد . 

 . درب یم  رس  هب  تسا  شردام  ردپ و  شدج و  ناردارب و  تاقالم 

لد زوس 
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هک دـشاب  رظاـن  رادرب  زا  سپ  دوب :  نیا  وا  هودـنا  مغ و  ثعاـب  رتشیب  دروخ .  یم  لد  نوخ  درب و  یم  جـنر  ـالبرک  زادـگناج  هعقاو  زا  سپ 
دننک .  يزاب  یمالسا  ماکحا  اب  دیزی  هاگتسد  فیثک  لامع 

همطاف هدرک  زیزع  رتخد  نیا  دوب و  مسجم  شمشچ  شیپ  رد  زور  بش و  شموصعم  یتوکلم و  هفایق  نامه  اب  بنیز  زیزع  نیسح  ییوگ  وت 
وت منیسح !  تخیر .  یم  اه  کشا  دز و  یم  ياه  هلان  درک ،  یم  اه  همزمز  تشاد و  يرس  رس و  ردارب  یلایخ  تروص  اب  مالـسلااهیلع  ارهز 

يدرک ؟  رارقیب  ار  مرارقیب  لد  يدش ،  ناهنپ  مرظن  زا  هک  نم  مارآ  لد  دش  هچ  سپ  يدوب ،  رهاوخ  رارق  یب  لد  مارآ 
ار ما  هدرسفا  لد  هناخ  هکلب  ارم  کیرات  هبلک  اهنت  هن  يدرک و  یم  عولط  منازحا  هبلک  رد  هتـسویپ  هک  وت  مناج ،  زا  رتزیزع  نیـسح  نم !  هام 

هبلک دیزی  فیثک  لامع  هنوگچ  يدید  يدیشخب ،  یم  افـص  ارم  حور  بلق و  تا  هناکدوک  موصعم و  حور  يافـص  زا  يدرک و  یم  نشور 
درک .  مورحم  غورف  رون و  نآ  زا  رورس و  افص و  نآ  زا  ارم  حورجم  بلق  ناوتان و  حور  نم و  هدرسفا  لد  نم و  هبارخ 

لد هناخ  ناـهن  ترهاوخ و  هناریو  هناـشاک  دوخ  عولطاـب  يدومن و  یم  بورغ  عولط و  نم  هناـشاک  قفا  رد  هراومه  وت  مناـشخرد !  رهم  يا 
ار ملد  هبلک و  شخب  ینـشور  هک  ار  ییاـهنآ  دـنک  تـنعل  ادـخ  يدرک .  یم  نـشور  مردارب  ردـپ و  رداـم و  تداهـش  زا  دـعب  ارم  هدـیدمغ 

دندرک .  شوماخ 
هتشگ و رات  هریت و  مرظن  رد  ملاع  قافآ  وت  زا  رود  هک  یناد  یم  امتح  يراد ،  ربخ  نم  هتسکش  بلق  هدزمغ و  لد  زا  امتح  مردارب !  مزیزع ، 

تسا .  هدش  بیهم  هایس و  لوغ  هفایق  نوچ  نم  مشچ  رد  یگدنز  هفایق 
قامعا ات  وت  قشع  تبحم و  يدرب ،  یم  رـس  هب  شرانک  رد  زور  بش و  هک  وت  شکالب  رهاوخ  یهاگآ  مناد  یم  مناـج ،  زا  رتزیزع  نیـسح 

رد ار  يریذپان  لمحت  هدنشک و  یخلت  هچ  وت  قارف  رد  رهاوخ  نیا  هدرک .  فرصت  ار  شدوجو  ياپارـس  هدرک و  ذوفن  شناج  هشیر  بلق و 
دزاس .  یم  يراج  شقاتشم  رظتنم و  نامشچ  زا  کشا  تارطق  تروص  هب  دنک و  یم  ساسحا  دوخ  ناج  ماک 

دنزیر .  یم  کشا  دنراذگ و  یم  دنزوس و  یم  تتداهش  زا  سپ  تا  هتسخ  لد  رهاوخ  لثم  وت  نادنزرف  ما ،  هدید  رون 
دوخ مشچ  بآ  زا  ار  نآ  دنداهن و  یم  كاخ  شلاب  هب  رس  هنابیرغ  وت  نارهاوخ  نادنبلد و  دش  یم  هک  بش  ماش  هبارخ  رد  مزیزع ،  نیـسح 

دندرک .  یم  لگ 
ار لد  هبانوخ  درازآ و  یم  ار  اه  نآ  هناموصعم  باذج و  نامشچ  و  درشف ،  یم  ار  نانآ  يولگ  قارف ،  یـسک و  یب  تبرغ و  هصغ  مزیزع ! 

 . دنزیر یم  ورف  هدید  زا 

مانمگ زابرس 

دوجو ام  راید  رد  تقیقح  نادرم  زا  نت  دـصکی  يا  هناسفا  نانامرهق  ياج  هب  مان و  اب  دیهـش  نت  ود  داتفه و  مانمگ  زابرـس  نت  کی  ياج  هب 
اب نوزفا  هدع  یلو  دـنریگب .  هدـهع  هب  دـنناوت  یم  ار  گرزب  راک  ره  يراکادـف  اب  كدـنا  هدـع  دـندنامهف  ناهج  هب  هک  یناراکادـف  دراد ، 
اب دـننکب .  يا  هتـسیاش  دیـشر و  راـک  دـنناوت  یمن  يراکادـف  حور  یب  تورث ،  ملع و  اـب  هیاـپ ،  ره  زا  نـکمت  لـیاسو و  هنوـگ  ره  نتـشاد 
زا هک  تسا  نیا  يارب  دـیتسه  بقع  اـم  زا  یل  و  شوغآ ،  مه  لـیاسو  ناـهج  کـی  اـب  هک  ناگدـنیآ  امـش  هک  دـنداد  ماـیپ  دوخ  يراکادـف 

ناهج ياه  مان  ریاس  زا  مان  نیا  مانمگ .  دنچ  ره  دوش ،  شومارف  دراذگن  ار  راکادف  زابرـس  تسا  نماض  ناهج  دـیراد .  يرـسک  يراکادـف 
نانآ يوک  هب  هک  میراد  یگنرد  هچ  مانمگ  نازابرـس  زین  مان و  کین  نادیهـش  مان و  شوخ  نازابرـس  نینچ  نیا  دوجو  اب  سپ  تسا .  یفاک 

مینک .  يرذگ 
نانآ يوک  رد  يرثا  مان و  هتخاب و  ار  دوخ  هک  مراکم  لئاضف و  رد  اما  دنا  مگ  دننام .  مک  مه  دنا و  مگ  مهام  مانشوخ  نادیهـش  نیا  يرآ 

 . دنا مگ  نارگید  دننانیا  هک  يداو  نآ  رد  يرگن .  یم  مشچ  هب  لیاضف  اپ  ات  رس  ینیب و  یمن  اه  نآ  دوخ  زا 
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ام هفیظو 

رگا تسا .  ناور  تایح  بآ  همشچرس  ناس  هب  تایح  عاعـش  دبا  ات  ناگدنز  نیا  زا  هچ  دراد ،  اج  میزروب  قشع  يدبا  ناگدنز  نیا  هب  رگا 
حور هب  مینک  دیدجت  ار  نانآ  هیحور  رادرک و  مادقا و  شور  رگا  میا .  هداد  تاجن  راشف  جنر و  زا  ار  دوخ  ناور  مینک  دـیدجت  ار  نانآ  مان 

ادخ رکذ  ار  نانآ  مان  هک  دزـس  مینک  تیوقت  ار  نییآ  نانآ  یتسرپ  ادخ  هبنج  اب  رگا  میا .  هدرک  تمدـخ  يرگ  یماظن  هفیظو  يروشحلس و 
تفای .  میهاوخ  نانیا  ناور  ناج و  هاگراب  هبق و  رد  میبایب  اج  کی  رد  میهاوخب  ار  لیاضف  همه  رگا  ام  تفای .  میهاوخ 

قالخا ناملاع  رگا  تسا .  نایبرم  يارب  يا  هریخذ  رابنا  ام و  هدـهع  رب  نانآ  راتفگ  راتفر و  رادرک و  يروآ  دای  میـشاب ،  سانـش  هفیظو  رگا 
حالس حالص و  هاپس  هب  دنونشب  ار  نانآ  مایپ  يروشحلـس  ماظن و  حور  هیهت  يارب  رکـشل  ناریما  رگا  دننیبب .  نانیا  نهاریپ  رد  ار  قالخا  ام ، 

دنا .  هدناسر  ریدپان  انف  هریخذ  دوخ 
توکلم ناهج  هب  ار  دش  دمآ و  ياهرد  ندوشگ  هویـش  دنراد  رب  مدـق  کی  لمع  تقیقح و  يداو  هب  اعدا  زا  هک  دـنهد  رد  نت  نافراع  رگا 

ار اقب  سابل  تسین  راگزاس  اقل  اب  اقب  دندید  نوچ  هک  هدناشک  نانچ  ار  نانآ  یپایپ  قوش  هک  دید  دنهاوخ  ار  ینادرم  تفرگ ،  دـنهاوخ  دای 
درادن يرذع  فراع  دوش  یم  مولعم  تسا ،  ییاوسر  هب  ام  راک  دنـشاب  نانیا  رگا  قیالخ  رب  يادـخ  تجح  دـندیبوک .  ار  اقل  رد  دـندنک و 

(782  . ) تسین روشحلس  هک 

یبهذم ناگدنیوگ  مالسلا و  هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  ینخس  مراهچ :  لصف 

مالسلا هیلع  مولظم  ماما  نارادازع  اب  دنچ  ینخس 

نوچ اهریت  هدش و  هدیشک  فالغ  زا  فرط  ره  زا  نمـشد  ياهریـشمش  هک  یماگنه  نامولظم  دیـس  دناوخ .  زامن  اروشاع  زور  نیـسح  ماما 
زین گنج  رد  یتح  مالـسا  رد  هک  نانچ  دومرف  ادا  تعامج  اب  درکن و  كرت  تقو  لوا  رد  ار  زامن  دوب  هداد  رارق  فدـه  ار  وا  ناراب  تارطق 

دنناوخب .  تعامج  اب  دیاب 
هتفه ره  هک  رایس  لفاحم  رد  یناوخ و  هحون  سلاجم  ینیسح و  بکاوم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  نارادازع  نادنم و  هقالع  مومع 

دننادب :  تسا  هتسیاش  دنناد  یم  نید  هب  دنم  هقالع  ار  ناشدوخ  دنهد و  یم  لیکشت  همئا  تایفو  مایا  رد  و 
نآ ندرب  نیب  زا  يارب  تلالض  رفک و  رکشل  هک  نمشد  موجه  بل و  هنشت  اوه و  يامرگ  عقوم  نآ  رد  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
هک یـسک  هب  دروآ و  ياج  هب   ( فوخ زامن   ) تعامج اـب  ار  نآ  درکن و  شومارف  ار  زاـمن  دـندوب  هدـش  عمج  شیاـفو  اـب  ناراـی  ترـضح و 

ار وت  ادخ  دومرفن :  دهدب .  رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  يروآ  نم  دای  هب  ار  زامن  دومرف :  تسا ،  زامن  تقو  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع 
يادهـش زا  هک  ار  صخـش  نآ  هک  دـنک  یم  اعد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یماقم  یعقاو  نارازگزامن  ماـقم  سپ  دـهد .  رارق  نادیهـش  زا 

زا ار  ناشدوخ  هک  نانآ  سپ  تسا .  نایامن  زامن  تیمها  تمظع و  ماما ،  شیامرف  زا  دهد و  رارق  نارازگ  زامن  زا  ار  وا  دنوادخ  تسالبرک 
نآ زا  دننک و  یم  ییارس  هحون  دنهد و  یم  لیکشت  رایس  لفاحم  يراوگوس و  سلاجم  دنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نادنم  هقالع 
یم ریخات  هب  نآ  تقو  زا  دنرامـش و  یم  کچوک  ار  نآ  هدرک و  تناها  دنهد و  یمن  تیمها  زامن  هب  یلو  دنیامن ،  یم  ینادردق  ترـضح 

ریخات هب  تقو  لوا  زا  ینعی  دننک ،  یم  عیاض  ار  زامن  مدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  نانچ  دـننک ،  یم  عیاض  دـنزادنا و 
تابجاو مها  زا  هک  زامن  تقو  رد  ای  دنوش  یم  يرگ  هبدـن  ییارـس و  هحون  لوغـشم  دـنوش ،  یم  تراجت  بسک و  لوغـشم  دـنزادنا و  یم 

زامن هماقا  هار  رد  ار  دوخ  كاپ  نوخ  نادیهش  هاش  نامولظم و  دیس  نانآ !  لاح  هب  ياو  دنوش .  یم  ینز  هنیس  لوغشم  هدومنن  ییانتعا  تسا 
درک .  ادها  نآ  نتشاد  هاگن  اپرب 
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تسا یسک  ادهشلا  دیس  هب  دنم  هقالع  دش .  دهاوخن  لوبق  مه  رگید  لامعا  دوشن  لوبق  يدنوادخ  هاگرد  رد  زامن  رگا  هک  تسا  تیاور  رد 
دریگب .  قشم  رس  ترضح  تایونم  فده و  زا  دهدب و  تیمها  زامن  هب  هک 

لیبق نیا  ایآ  دنیامن .  ینادردق  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  زا  یلو  دننک  مدـهنم  المع  دـشاب  زامن  هک  ار  نید  نوتـس  هک  یناسک  لاح  هب  ياو 
فرحنم دوخ  حیحص  ریسم  زا  ار  مالـسا  عیاض و  ار  زامن  دنتـساوخ  یم  نانآ  دنراد .  تقفاوم  هیما  ینب  اب  المع  هک  دنرادن  عالطا  صاخـشا 

(783 ( ؟  دناوخ هبنشراهچ  زور  رد  يا  هناهب  هب  ار  هعمج  زامن  ارچ  هیما  ینب  روتاتکید  دوبن  روط  نآ  رگا  دنزاس . 
هفوک رد  دجسم  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هنارکش  هب  دنتخاس ،  یم  مه  دجسم  دندناوخ ،  یم  زامن  هیما  ینب  يروتاتکید  هاگتـسد 

(784  ) اعیمج هللا  مهنعل  یعبر  نب  ثبش  دجسم  مراهچ  كامس ،  دجسم  موس  ریرج ،  دجسم  مود  ثعشا ،  دجسم  لوا  دندرک ،  انب 

یبهذم ناگدنیوگ  اب  ینخس 

لیاذر عیمج  زا  دـیاب  هقبط  نیا  هک  يروآ ،  دای  تسا و  رکذـت  ناونع  هب  هکلب  مینک ،  یمن  نییعت  هفیظو  مرتحم  ناـظعاو  ناـغلبم و  يارب  اـم 
دنراد .  هدهع  هب  ار  مدرم  يربهر  نوچ  دنشاب  هزنم 

تسا :  هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 44  رد  دنناوخب .  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ار  مدرم  دننکن و  لمع  دوخ  ياه  هتفگ  هب  دوخ  هک  دشابن  نینچ 
نولقعت  الفا  باتکلا  نولتت  متا  مکسفنا و  نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا 

دیمهف ؟  یمن  ایآ  دیناوخ ،  یم  هک  نیا  اب  دیراد  شومارف  ار  دوخ  دینک و  یم  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ 
زا یبهذم  فیاظو  یمالـسا و  فراعم  هب  مدرم  نتخاس  انـشآ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یبهذـم  یعامتجا و  ریطخ  فیاظو  زا  یکی 

يداقتعا یقالخا و  یملع و  رظن  زا  هک  دنوش  راد  هدهع  ار  سدقم  مهم و  رایـسب  هفیظو  نیا  دـنناوت  یم  یناسک  تسا .  غیلبت  ظعو و  قیرط 
يارب ار  نانآ  هدیشخب ،  تاجن  تاهبش  كوکش و  بادرگ  زا  ار  مدرم  دنناوتب  دوخ  نامیا  تردق  اویش و  نایب  اب  هتشاد و  يرترب  نارگید  رب 
ینید قیاقح  هب  ندوبن  انشآ  یقالخا و  تعاضب  یملع و  ناوت  نتشادن  اب  قیالان  صاخـشا  رگا  و  دنزاس .  هدامآ  قیاقح  كرد  قح و  دوهش 

 ، دنا هدرک  كاله  ار  دوخ  ( 785  ) هردق فرع  ءرما  کله  ام  مالسلا  هیلع  یلع  هدومرف  مکح  هب  اهنت  هن  دننک ،  يدصت  ار  ساسح  راک  نیا 
مالـسا سدـقم  قیاقح  زا  ار  مدرم  يزرو  ضرغ  ریـصقت و  ای  یهاتوک  روصق و  يور  زا  هکلب  هدربن ،  يرادرب  هرهب  اهنآ  راتفگ  زا  عامتجا  و 

تخاس .  دنهاوخ  رت  کیرات  اهنآ  رب  ار  قح  نتفای  هار  هتخاس و  رود 
زا نتفرگ  هجیتـن  نخـس و  ریثاـت  رد  دوخ  ياـج  هب  کـی  ره  هک  دـنا ،  هدرک  رکذ  یطیارـش  غلبم  ظـعاو و  يارب  ینید  راوگرزب  نادنمـشناد 

بلطم ات  مینک .  یم  رکذ  ار  طرـش  دنچ  هنومن  يارب  درب .  میهاوخ  نایز  هدـیاف  ياج  هب  نآ  ندوبن  اب  تسا و  رثوم  مزال و  یبهذـم  سلاجم 
دوش :  نشور 

 : دیوگن صمح  رهش  نذوم  دننام  ات  دشاب  دقتعم  ناهرب  لیلد و  يور  زا  دوخ  دیوگ ،  یم  نید  لوصا  فراعم و  باب  رد  هچنآ  هب  غلبم   - 1
تارکنم باکترا  زا  فورعم و  لها  دوخ  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ظعو و  باب  رد  هللا و  لوسر  ادـمحم  نا  نودهـشی  صمح  لـها 

دومرف :  هک  دنکن  شومارف  ار  یلع ع  هتفگ  دشاب و  رانک  رب 
(786  ) هب نیلماعلا  رکنملا  نع  نیهانلا  و  هل ،  نیکراتلا  فورعملاب  نیرمالا  هللا  نعل 

دنازوسب .  ار  دوخ  دنک و  نشور  ار  مدرم  هک  دشابن  یغارچ  و 
ناوت یمن  قساف  هتفگ  رب  هک  نیا  هچ  دننک ،  دامتعا  شا  هتفگ  رب  دنونـشب و  ار  وا  نخـس  دنناوتب  مدرم  ات  دشاب  لداع  دیاب  غلبم  ظعاو و   - 2

دیامرف :  یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دشاب ،  هطساو  شناگدنب  ادخ و  نایم  رد  دناوت  یمن  تسین و  تجح  وا  نخس  درک و  دامتعا 
(787  ) نیمدان متلعف  ام  یلع  اوحبصتف  هلاهجب  اموق  اوبیصت  نا  اونیبتف  ابنب  قساف  مکءاج  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

هب هلیبق  لها  دش و  رومام  قلطـصملا  ینب  هلیبق  هب  تاقدـص  نتفرگ  يارب  هک  هاگنآ  دـش ،  لزان  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  هرابرد  هیآ  نیا 
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تشگ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هدش ،  نامگدب  تشاد  ینمشد  هقباس  تیلهاج  رد  اهنآ  اب  هک  دیلو  دندش .  نوریب  وا  لابقتسا 
دورب اهنآ  گنج  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ .  یم  غورد  دـندیزرو و  عانتما  تاکز  نداد  زا  قلطـصم  ینب  تفگ : 

ار نآ  دـنکن و  دامتعا  قساف  هتفگ  رب  ناملـسم  زگره  ات  تشادرب  قساف  راتفگ  زا  ار  تجح  داـمتعا و  هشیمه  يارب  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  هک 
دسانشن .  تجح 

يرتفد گنج و  ره  زا  دنشاب  بظاوم  دیوگن .  نخس  دیلو  نوچ  دراد ،  ینمشد  ضرغ و  یـسک  اب  رگا  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  غلبم  هصالخ 
هب نآرق  ریـسفت  رد  دشابن .  لوسر  ادخ و  هب  تنایخ  غورد و  جیورت  شراک  نید  جیورت  ياج  هب  دـننکن و  خـیرات  تیاور و  ثیدـح و  لقن 

دننکن .  ثیدح  لقن  لیطابا  بتک  زا  هتشاذگ  ار  هعیش  ربتعم  بتک  دنک ،  عوجر  مهم  ریسافت 
یم هابتـشا  ار  لیاسمای  دـننک  عوجر  نآرق  هب  دـنهد  یمن  تمحز  دوخ  هب  نوچ  دـنناوخ ،  یم  طلغ  ار  تایآ  ام  نامز  ياـهربنم  زا  يا  هدـع 
دزن ای  اهربنم  رد  دنـسرب ،  یـشآ  نان و  هب  دننزب و  بیج  هب  ییاه  لوپ  هک  نیا  يارب  ناقیالان  نادرخ و  یب  زا  یـضعب  رتالاب  نآ  زا  دـنیوگ . 

؟  دنتسه عجارم  نآرق و  نید و  هب  نانئاخ  ای  دنناد  یم  هعیش  ار  دوخ  نانیا  دننک .  یم  ییوگ  دب  دیلقت  عجارم  زا  دننیشن و  یم  درخ  یب  دارفا 
رجاف قساف و  دننکن و  جیورت  ار  لطاب  دوش .  یم  عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  زا  شتیالو  دنک  تناها  هعیش  عجارم  هب  یسک  رگا 

شمارآ درآ و  دیدپ  يا  هنتف  ای  دروآ  راب  يداسف  هک  دیوگن  يزیچ  دزرون ،  تناها  نید  ناگرزب  هب  دنهدن .  رارق  شیاتـس  حدم و  دروم  ار 
دنز .  مه  هب  ار  مدرم 

ار ناراکهنگ  دـهدن .  رارق  ملاظ  تردـق  تکوش و  هلیـسو  دادـیب  زا  یهن  لدـع و  جـیورت  ياـج  هک  ار  ربنم  دزیخنرب و  نارگمتـس  يراـی  هب 
درک و مایق  هانگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دننادب  ات  دزاس  انـشآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  فده  هب  ار  مدرم  دنکن و  رورغم 

لاماپ ار  مدرم  قح  يرمع  وا  تعافـش  نانیمطا  هب  یمدرم  هک  دوبن  نیا  يارب  وا  تداهـش  درکن و  شزاس  رگدادـیب  راکهنگ  مدرم  اـب  زگره 
تایاور و یناب ،  عمتسم و  ندرک  یضار  ترهـش و  بسک  يارب  دننک .  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  دنا  هدوب  هراچیب  مدرم  قح  زا  هچنآ  اب  دننک و 

درادن .  اور  اه  نآ  رد  ار  اجیب  تافرصت  هدرکن و  فرصنم  اهنآ  حیحص  یناعم  زا  ار  تیب  لها  رابخا 
دناد یمن  رگا  دـش  لاوس  وا  زا  یمکح  ای  دـیوگ  یم  يا  هلاسم  هاگره  دـیاشگن و  نداد  اوتف  هب  نابز  دـهد  یمن  هزاـجا  وا  یملع  ماـقم  رگا 

(788  . ) دنک لقن  وا  مان  هب  ار  دهتجم  ياوتف  مناد و  یمن  دیوگب  احیرص 
نالف هک  تسا  نآ  هباطخ  زا  دوصقم  دیوگب .  ار  مدرم  یعرـش  لئاسم  مه  یهاگ  هکلب  دشابن ،  هباطخ  شنانخـساهت  دـنادب  فظوم  ار  دوخ 

مه ار  دوخ  هرمزور  لئاسم  یضعب  ای  دمهف  یم  هباطخ  یک  وا  درادن .  مه  داوس  تسین و  دلب  ار  شزامن  ممیت و  لسغ و  هلاسم  زونه  یتاهد 
دراد .  هدیاف  هچ  سانلا  ماوع  مدرم  يارب  دننز .  یم  فرح  هام  هرک  ولوپآ و  زا  دنناد ،  یمن 

شوپ هایـس  روطچ  ار  دیزی  خاک  سپ  دوب  هراچیب  وا  رگا  دوب .  هراچیب  وا  هک  دیاشگن  تراسج  هب  نابز  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  تبـسن 
دروآ .  رد  هیرگ  هب  مه  ار  نمشد  یتح  و  دومن ،  اپ  هب  متام  يراوگوس و  سلجم  خاک  رد  درک و 

دناوخن غورد  هحون  ای  هضور  هک  دشاب  بظاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ای  البرک  نادیهش  ناریسا و  زا  کی  ره  دروم  رد 
همه رب  دـنوادخ  یلاعت  هللا  ءاـشنا  میراودـیما  تسا .  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیب و  لـها  يارب  هناگادـج  یتبیـصم  هحون  اـی  هضور  رد  غورد  ، 
ظفح نامزلا  رخآ  ياه  هنتف  رورـش  زا  ار  همه  دـیامرف و  تمارک  لمع  قیفوت  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  نارکاذ  یبهذـم و  ناگدـنیوگ 

 . دیامرف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  تاملک  مجنپ :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدنزومآ  راصق و  تاملک 
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تساوخ تیفاع  بانج  نآ  يارب  دنوادخ  زا  درک و  یسرپ  لاوحا  ترضح  زا  مالک  نیلوا  رد  دروخرب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  يدرم 
مالس ات  دیهدن  نخس  هزاجا  یسک  هب  دومرف :  دعب  دهد .  تیفاع  تیادخ  تسا ،  نتفگ  نخس  زا  لبق  مالس  دومرف  باوج  رد  ترضح  نآ  . 

(789  . ) دنک
(790  ) زع لج و  هللا  الا  ارصان  کیلع  دجیال  نم  ملظلا  كایا و  ینب  يا  دیامرف :  یم  تیصو  نمض  رد  شرسپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ینک .  متس  درادن  يروای  وت  ربارب  رد  لجوزع  يادخ  زج  هک  یسک  رب  ادابم  مرسپ !  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شدنزرف  هب 
ورب ملظ  ریز  هب  هن  یسک  هب  نک  ملظ  هن 

تسا نید  قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک 
دننام ناسحا  تسین ،  نینچ  دومرف :  ترـضح  نآ  دـش .  دـهاوخ  عیاض  لها  ان  هب  ناسحا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  يدرم 

(791  . ) دسر یم  دب  کین و  هب  تسا ،  دنت  ناراب 
تسا خزود  ياه  گس  شروخ  نان  هک  رادرب  تبیغ  زا  تسد  ینالف !  يا  دومرف :  ترضح  تفگ ،  دب  يرگید  هب  وا  ربارب  رد  هک  يدرم  هب 

(792 . )
قفانم و  دبلط .  یم  رذع  هن  دنک و  یم  دب  هن  نموم  اریز  ینکب ،  یهاوخ  رذع  تسا و  هدش  دـب  هک  يوشب  هجوتم  دـعب  هک  ینک  يراک  ادابم 

(793  . ) دهاوخ یم  رذع  دنک و  یم  دب  زور  ره 
(794  . ) تسا وگ  باوج  نآ  زا  یکی  هدننک و  مالس  نآ  زا  هن  تصش و  دراد ،  هنسح  داتفه  ندرک  مالس 

(795  . ) دزرو لخب  ندرک  مالس  هب  هک  تسا  یسک  لیخب 
دنتسه :  هتسد  هس  ادخ  هب  ناگدننک  تدابع 

هتـسیاش تدابع ،  عون  نیا  دننک ،  یم  یگدنب  شدودحمان  ياه  تمعن  هب  نتفای  تسد  شاداپ و  هب  لین  هزیگنا  هب  ار  دـنوادخ  یهورگ   - 1
تسا .  وجدوس  نارگادوس 

تسا .  دیرخ  رز  ناگدرب  روخ  رد  زین  تدابع  نیا  دنتسرپ ،  یم  شمیظع  باذع  سرت  زا  ار  دنوادخ  یضعب   - 2
تسا و ناگدازآ  رارحا و  تدابع  نیا  دـننک ،  یم  تدابع  یناسنا  هفیظو  کی  يادا  يرازگ و  رکـش  روظنم  هب  ار  دـنوادخ  هک  یناسک   - 3

(796  . ) تسا تادابع  مامت  زا  رترب  لضفا و  یتدابع  نینچ 
کضعب  بهذ  موی  یضم  املک  مایا  تنا  امنا  مدآ  نبای 

(797  . ) تسا هتفر  وت  دوجو  زا  یتمسق  درذگ  یم  هک  يزور  ره  یتسه ،  اهزور  هعومجم  وت  ناسنا ،  نیا 
رد ترـضح  میراد ؟  دالوا  رتشیب  ام  دیتسه و  دالوا  مک  مشاه  ینب  امـش  ارچ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يزور  صاعورمع 

دومرف :  باوج 
اخارف اهرثکا  ریطلا  ثاغب 

(798  ) روزن هالقم  رقصلا  ما  و 
یم دیفس  امش  ياه  لیبس  زا  رتدوز  ام  ياه  لیبس  ارچ  درک :  ضرع  تسا .  دالوا  مک  يراکش  زاب  یلو  دنراد  دایز  دالوا  رنه  یب  ياه  غرم 

دوش ؟ 
دننک .  یم  دیفس  ار  امش  لیبس  دنراد و  وبدب  ناهد  امش  نانز  دومرف : 

دومرف :  تشپ ؟  مک  ام  ياه  شیر  تسا و  رپ  امش  ياه  شیر  ارچ  درک :  ضرع 
(799  ) ادکنالا جرخیال  ثبخ  يذلاو  هبر  نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  و 

شاب تکاس  هک  داد  مسق  ار  صاع  ورمع  دوب ،  سلجم  نآ  رد  هک  هیواعم  لصاحرپ .  هزیکاپ  نیمز  اما  تسا ،  لـصاح  مک  راز  هروش  نیمز 
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يدرم نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يدرم  تسا .  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  نیا  ، 
یهاوخ یم  هچ  ره  نکب و  راک  جنپ  دومرف :  ترـضح  نک .  هظعوم  ارم  مشکب ،  تیـصعم  زا  تسد  هک  مرادـن  ار  نآ  ییاناوت  مراکهانگ و 

هچ ره  ورب و  نوریب  ادـخ  تکلمم  تیالو و  زا  هک  نیا  مود  نک .  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  روخم و  ار  ادـخ  يزور  هک  نآ  لوا  نک :  هانگ 
نک .  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپس  دنیبن ،  ار  وت  دنوادخ  هک  نیزگ  نکسم  ییاج  هک  نیا  موس  نک .  هانگ  یهاوخ  یم 

نکب .  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نارب و  شیوخ  زا  ار  وا  دنک ،  ادج  تندب  زا  ار  وت  حور  دهاوخ  یم  توملا  کلم  نوچ  هک  نیا  مراهچ : 
 . نک هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نک ،  یچیپرـس  شا  هتفگ  زا  یناوت  یم  درب  یم  شتآ  يوس  هب  ار  وت  خزود  کلام  هک  یماگنه  رگا  مجنپ : 

(800)
رطاخ هب  هن  دش  رداص  نم  زا  رگمتس ) تیعمج  نیا  اب  هزرابم  رد   ) هچنآ یناد  یم  وت  ادنوادخ ،  درک :  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نییآ ياه  هناشن  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  ایند ،  تورث  لام و  زا  يریگ  هرهب  يارب  هن  و  دوب ،  ماقم  تردق و  هب  یبایتسد  تموکح و  هب  هقالع 
ناما نما و  رد  دنبای و  ییاهر  متس  دنب  زا  وت  هدیدمتـس  ناگدنب  و  منک ،  هدهاشم  اهرهـش  یمامت  رد  ار  حالـصا  و  منیبب ،  اج  همه  رد  ار  وت 

(801  . ) ددرگ ارجا  اج  همه  وت  ياهروتسد  ماکحا و  تابجاو و  و  دننک ،  یگدنز 
درک مالس  دوب .  هتسب  ار  دوخ  تروص  هک  دش  دراو  یبرع  درم  مدوب .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  نم  دیوگ :  یم  نامعن  نب  ییحی 

 : دومرف تسا ؟  ردق  هچ  نیقی  نامیا و  نایم  درک  ضرع  وگب .  دومرف :  مراد .  یلاوس  ربمغیپ ،  رسپ  يا  تفگ :  برع  داد .  خساپ  ترضح  . 
شوگ مشچ و  ناـیم  مینیب و  یم  هک  تسا  نآ  نیقی  میونـش و  یم  هک  تسا  نآ  ناـمیا  دوـمرف :  هچ ؟  ینعی  درک :  ضرع  تشگنا .  راـهچ 

تسا .  تشگنا  راهچ 
یب دومرف :  تسیچ ؟  رد  درم  تزع  درک :  ضرع  باتفآ  زور  کی  ردق  هب  دومرف :  تسا ؟  رادقم  هچ  برغم  قرشم و  هلـصاف  درک :  ضرع 

صخـش زا  غورد  هاـشداپ و  زا  یگلـصوح  یب  يدـنت و  ریپ و  زا  قسف  دومرف :  تسیچ ؟  اـهراک  نیرت  حـیبق  درک :  ضرع  مدرم .  زا  يزاـین 
(802  . ) ملاع زا  ایند  صرح  دنمتورث و  زا  لخب  یگنت و  رظن  گرزب و 

تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  میهد .  یم  همتاخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هیامنارگ  ياه  شیامرف  زا  یکی  اب  ار  شخب  نیا 
و هایندب ،  هترخآ  عیبیال  ریقفب  و  خ ل )  هللا -  نید   ) نیدلا لها  یلع  هلضفب  لخبیال  ینغب  و  هملعل ،  لمعتسم  قطان  ملاعب  هعبراب :  نیدلا  ماوق 

( 803  ) ملعلا بلط  نع  ربکتی  لهاجب ال 
غیرد نید  لها  زا  ار  ییاراد  دازام  هک  يدنمتورث  دنک .  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  يرونخـس  نادنمـشناد  تسا :  سک  راهچ  هب  نید  يرادـیاپ 

يرایـسب لاح  نیا  رد  ددرگ .  رب  ارقهق  هب  ایند  دزرون .  ربکت  ملع  لیـصحت  زا  هک  یناداـن  دـشورفن ،  اـیند  هب  ار  شترخآ  هک  يریقف  دـنکن . 
؟  درک یگدنز  دیاب  هنوگچ  تقو  نیا  رد  یلع ،  ای  دش :  ضرع  دبیرفن .  ار  امـش  دننک  دـمآ  تفر و  اهنآ  رد  هک  يدارفا  ترثک  دـجاسم و 

ار نیملسم  همه  هللا  ءاشنا  دنوادخ  دیـشاب .  رانک  اهنآ  زا  نطاب  رد  نید و ) . . .  یب  دارفا  اب  ینعی   ) دینک ترـشاعم  مدرم  اب  رهاظ  رد  دومرف : 
ارهاظ و ارخآ و  الوا و  هللادمحلا  دـناریمب .  درادـب و  هدـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  یلع و  یتسود  هب  ار  ام  و  دـیامرف ،  ظفح  شزغل  اطخ و  زا 

قباطم يرمق  لوالا 1397  عیبر   17 امیلست .  ملس  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  نیلسرملا ،  ءایبنالا و  متاخ  انیبن  اندیس و  یلع  هللا  یلص  و  انطاب ، 
یسمش دنفسا 1355   17

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق - 
 . یلاخلخ ینابر  یلع 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 
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ص 72. لابقا ،  ناوید  - 1
ص 3. ءادهشلاوبا ، - 2

ءادهشلاوبا ص 1 و 77. زا  لقن  هب  ص 267  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 3
هریثا ج 3 ص 317. نبا  لماک  - 4

ص 275. مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 5
ص 75. نومکاحلا ،  هعیشلا و  - 6

ص 125. هیواعم ،  نارود  رد  هشیاع  - 7
ص 212. یلع ،  ماما  - 8

ج 1 ص 185. قودص ،  لاصخ  - 9
ص 184. ج 10 ، ریدغلا ، - 10

ج 2 ص 130. نسحلا ،  ةایح  - 11
.190 ریدغلا ج 10 ص ،  - 12

ص 172. ج 2 ، هباصا ،  ص 87 ، باعیتسا ،  زا  لقن  ص 85 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 13
ص 183. ج 10 ، ریدغلا ، ص 6و 7 ، ج 3 ، يدوعسم ،  بهذملا  جورم  - 14

ص 12. مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  همدقم  زا  هدافتسا  اب  - 15
ص 474. ج 5 ، نایبلا ،  عمجم  - 16

 . يزاریش مراکم  رصان  داتسا  زا   ، تداهش هفسلف  - 17
ص 48. ج 4 ، بوشآ ،  رهش  بقانم  ص 65 ، ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 18

باحـصا درواـیب ؟ دـشکب و  بآ  هاـچ  زا  اـم  يارب  دورب  بشما  دورب  تسیک  دومرف  باحـصا  هب  مرکا  لوـسر  ترـضح  ردـب  بش  رد  - 19
نآ تفر ،  نوریب  بآ  بلط  هب  تشادرب  یکشم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  دندرکن ، راک  نیا  رب  مادقا  مادکچیه  دندرک و  توکس 

يولد ترـضح  نآ  کیرات ،  دوگ و  رایـسب  دوب  یهاچ  نآ  بآ و  هاچ  هب  دیـسر ، سپ  تشاد  تملظ  دـمآ و  یم  داب  رـس و  دوب  یبش  بش 
هک ترـضح  نآ  اب  دروخرب و  یتخـس  داب  هاگان  دـمآ ، نوریب  درک و  رپ  ار  کشم  تفر و  نییاپ  هاچ  هب  مرجال  دـشکب  بآ  هاچ  زا  ات  تفاین 

ترـضح نآ  دمآ ، نآ  دننام  يرگید  یتخـس  داب  هاگان  دومرف ، تکرح  تساخرب و  سپ  دـش  فرطرب  ات  تسـشن  نآ  یتخـس  زا  بانج  نآ 
دـش در  نوچ  تسـشن و  ترـضح  نآ  دیـسر و  يداـب  وحن  ناـمه  هب  زین  موـس  هبترم  دورب  تساوـخ  هراـب  رگید  دـش ، رد  زین  وا  اـت  تسـشن 

هس درک : ضرع  ؟  يدمآ رید  هچ  يارب  نسحلاابا  ای  دیسرپ : ترضح  دیناسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یل  لوسر ص  ترضح  هب  ار  دوخ  تساخرب و 
اهنآ یتسناد  ایآ  دومرف : دوب  اهداب  نآ  ندش  فرطرب  تهج  هب  مثکم  تفرگ و  ارف  هزرل  ارم  دوب و  تخس  رایـسب  دیـسر و  نم  هب  يداب  هبترم 
دوب لیئاکیم  يرگید  و  دندرک ،  مالس  درک و  مالس  وت  رب  هک  هتـشرف  ارزه  اب  دوب  لیئربج  لوا  نآ  دومرف : هن  درک : ضرع  یلع ؟  ای  دوب  هچ 
اهنیا دندرک و  مالس  وت و  رب  درک  مالس  هک  هکئالم  رازه  اب  دوب  لیفارسا  نآ  زا  سپ  و  دندرک ، مالس  درک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب 

نینموملاریما يارب  زا  هتفگ  هک  یـسک  نآ  نآرق  تسا  نیمه  هب  هراشا  هک  دیامرف : یم  یمق  ثدحم  موحرم  ام  ددـم  تهج  هب  دـندمآ  دورف 
هدوب .  تبقم  هس  رازه و  هس  بش  کی  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

 ( يدازآ مایپ  تاراشتنا  پاچ  ص 380 ، نانجلا ،  حیتافم  )
هیآ 88. دوه  هروس  - 20

ص 463. ج 1 ، یفاک ،  - 21

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 552 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 281. ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 22
ج 2 ص 432. لامالا ،  یهتنم  - 23

ص 95. هعیشلا ج 4 ، نایعا  - 24
ص 82. قودص ،  یلاما  - 25

ص 26. ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 490 ، ج 10 ، قحلا ،  قاقحا  - 26
ج 1 ص 88. یمزراوخ ،  لتقم  - 27
ص 206. ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 28

ص 58. مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 29
ص 44. هیهبلا ،  راونا  - 30

 (. میدق پاچ   ) ص 237 زجاعملا ، ۀنیدم  ص 125 ، هیصولا ،  تابثا  - 31
ص 206. لامالا ج 1 ، یهتنم  - 32

ص 305. نویعلا ،  ءالج  - 33
 . يا هرمک  همالع  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  میظع  ماما  خیرات  هزجعم  همدقم  زا  هدافتسا  اب  - 34

 . ص 462 خیرات ،  تازجعم  ناونع  اب  ج 6  تعاجش ،  رصنع  - 35
ص 462. ج 6 ، تعاجش ،  رصنع  - 36

ص 125. مالسا ،  يوناب  - 37
ج 3 ص 200. هسمخلا ،  لئاضف  - 38

ص 125. مالسا ،  هنومن  يوناب  - 39
ص 193. یفسلف ،  یلع  خیش  جاح  زا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم  - 40

ص 169. یحیرط ،  بختنم  ص 318 ، لوبمالسا ،  پاچ  هدوملا ،  عیبانی  - 41
ص 397. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 12 ، فوهل ،  - 42

ص 94. ج 4 ، قشمد ،  پاچ  هعیشلا ،  نایعا  - 43
ج 6 ص 461. خیرات ،  هزجعم  تعاجش و  رصنع  - 44

ج 1 ص 7. تعاجش ،  رصنع  - 45
ص 23. دولخلا ، تانج  - 46

ص 249. یمزراوخ ،  لتقم  ص 445 ، ةدوملا ،  عبیانی  - 47
ص 445. باب 77 ، هدوملا ،  عیبانی  - 48

دالوا زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دیوگ : یم  سابع  نبا  - 49
 . میتسه موصعمو  كاپ  نیسح ، 

هیآ 12. هدئام  هروس  - 50
هیآ 160. فارعا ،  هروس  - 51

ص 136. خیراوتلا ،  بختنم  - 52
 . ییاهب خیش  - 53
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ج 2 ص 45. هسمخلا ،  لئاضف  - 54
هیآ 33. بازحا ،  هروس  - 55

هیآ 6. بازحا ،  هروس  ص 208 ، تماما ،  یلک  لئاسم  یسررب  - 56
ص 192. خیراوتلا ،  بختنم  - 57

هیآ 34. بازحا ،  هروس  - 58
ص 287. مارملا ،  ۀیاغ  تسا :  هدش  لقن  تیاور   41 ناینس ،  رظن  زا  - 59

ص 292. مارملا ،  ۀیاغ  تسا :  هدش  لقن  ثیدح  هعیش 34  رظن  زا  - 60
 . میا هدومن  یفرعم  ار  یهلا  رون  جنپ  نافلاخم  هک  دوش  هعجارم  باتک  نیمه  دعب  تاحفص  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 61

ص 167. دئاوزلا ،  عمجم  - 62
داهتجالا ص 101. صنلا و  ص 319 ، ج 3 ، ناهرب ،  ریسفت  ج 6،ص 304 ، لبنح ،  دمحا  دنسم  - 63

،ص 608. رواشیپ ياهبش  - 64
ص 239. نیطمسلا ،  ررد  - 65

ص 286. مارملا ،  ۀیاغ  - 66
ص 356. ج 8 ، نایبلا ،  عمجم  - 67

ص 297. ج 9 ،  قحلا ،  قاقحا  - 68
ص 208. ج 1 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 173 ، ج 3 ، ریدغلا ، - 69

ص 37. اهتیالو ، اهءال  و  - 70
ص 205. یفشک ،  يذمرت  يوضترملا ،  بقانم  - 71

ص 221. یفاک ج 1 ، - 72
ص 38. اهتیالو ، اهءالو و  - 73

ج 1،ص 88. يربط ،  نیدلا  دامع  یئاهب ،  لماک  - 74
ص 5. هدوملا ،  عیبانی  - 75

هبظخ 232 هغالبلا ،  جهن  - 76
ص 293. مارملا ،  ۀیاغ  زا  لقن  هب  ص 209 ، تماما ،  یلک  لئاسم  یسررب  - 77

ص 43. مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ناشخرد  ياه  هرهچ  - 78
هیآ 61. نارمع ،  لآ  هروس  - 79

ص 221. تیاده ،  غورف  - 80
ص 392. ماصخلا ،  ۀیافک  ص 24 ، ج 2 ، جهنم ،  ص 370 ، ج 3 ، بقانم ،  - 81

 . تسا هدش  نایب  الصفم  ات 1  زا ص 70  ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 82
 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  هینک  - 83

هنیدـم رد  دوخ  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هنیدـم ،  زا  تمیزع  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب ، كوبت  گنج  گنج ،  نیا  - 84
 . یتسه نم  نیشناج  ریزو و  ینعی  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  وت  دومرف : درک و  بوصنم 

ج 6 ص 405. لامعلا ،  زنک  ص 32 ، یئاسن ،  صئاصخ  زا  لقن  هب  ص 221  تساده ،  غورف  - 85
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ص 119. ج 2 ، يواطنط ،  رهاوج  ص 134 ، ج 1 ، فاشک ،  - 86
ص 220 تیاده ،  غورف  - 87

ص 452. نایبلا ج 3 ، عمجم  ص 177 ، ج 1 ، یشایع ،  ص 179 : ج 1 ، ناهرب ،  ص 246 ، ج 3 ، نازمیلا ،  - 88
ص 49. راحب ج 9 ، ص 110 ، ج 9 ،  قحلا ،  قاقحا  - 89

 . ص 373 ج 3 ،  ، بوشآ رهش  نبا  بقانم  - 90
ص 240. ج 10 ، زراگ ، ریسفت  ص 470 ، ج 5 ، نیلقثلا ،  رون  - 91

ص 110. ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 92
ص 255. ج 1 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 11 ، ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 93

ص 474. ج 5 ، نیلقثلا ،  رون  - 94
. دش يراددوخ  یبرع  ياهرعش  لقن  زا  میشاب  هتفرگن  ار  ناگدنناوخ  تقو  دایز  هک  نیا  يارب  - 95

ص 116. ج 9 ،  قحلا ،  قاقحا  - 96
ص 111. ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 97

ص 414. ج 1 ، ۀمغلا ،  فشک  ص 470 ، ج 5 ، نیلقثلا ،  رون  ریسفت  - 98
هیآ 28. رجف ، هروس  - 99

ص 84. میدق ،  پاچ  راخز ، ماققمق  - 100
هیآ 23. يروش  هروس  - 101

.259 ج 1 ص ،  هسمخلا ،  لئاضف  ص 18 ، نیطسلار ،  رد  ، 101 ص 2 -  ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  ص 54 ، هعیشلا ،  هقیدح  - 102
هیآ 32. نارمع ،  لآ  هروس  - 103

ص 136. ناجشالا ،  جعاول  زا  ص 179 ، یحو ،  نارادساپ  - 104
. روثنملا رد  زا  لقن  هب  ، 288 ج 1 ص ،  هسمخلا ،  لئاضف  - 105

ص 192. ج 5 ، نیلقثلارون ،  ص 107 ، ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  - 106
هیآ 62. ءاسن  هروس  - 107

ص 229. مارملا ،  ۀیاغ  ص 286 ، ج 1 ، یفاک ،  - 108
ص 6. ج 5 ، نیلقثلا ،  رون  - 109

ص 190. ج 5 ، نیلقثلا ،  رون  - 110
ص 190. نیلقثلا ج 5 ، رون  - 111

ص 380. ج 3 ، بقانم ،  - 112
ص 230. ج 10 ، نیقداصلا ،  جهنم  - 113

هیآ 3و 4. مجن ،  هروس  - 114
ص 9. دبات ، یم  دبا  ات  هک  يرون  - 115

ص 17، همهملا ،  لوـصف  ص 66 ،  یمزراوخ ج 1 ، لـتقم  ج 6 ص 220 ، لاـمعلا ،  زنک  ص 52، فجن ،  پاچ  تراـیزلا ،  لـماک  - 116
لها زا  قیرط  هب 65   279 ص 265 -  ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  تاقاحلم  ص 292 ، ج 3 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 219 ، ج 1 ، یضترم ،  یماما 

 . تسا هدرک  لقن  تنس 
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ص 381. ج 3 ، بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم  - 117
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 . ص 72 مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 119
ص 72. مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 120
 . ص 72 مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 121

ص 259. ج 3 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 261، زجاعملا ، ۀنیدم  ءادهشلادیس ، دلج  ص 49 ، ج 1 ، خیراوتلا ،  خسان  - 122
ص 117. تیبب ،  لها  بتکم  رد  - 123

ص 128. مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  - 124
ص 129. مالسلا ،  مهیلع  یتب  لها  بتکم  رد  - 125

ج 10 ص 534. قحلا ،  قاقحا  - 126
ص 27. ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باب 45 ، ةدوملا ،  عیبانی  - 127

ج 10 ص 534. قحلا ،  قاقحا  - 128
626 ص 595 -  ج 10 ، قحلا ،  قاقحا  ةدوملا ص 166 ،  عیبانی  ص 85 ، قودصلا ،  یلاما  ص 52 ، فجن ،  پاچ  ترایزلا  لـماک  - 129

ص 180. دیفم ، داشرا 
ص 37. مالسلا ،  هیلع  نینموملاریما  صئاصخ  - 130

ص 117. مالسا ،  هنومن  يوناب  - 131

ص 117. مالسا ،  هنومن  يوناب  - 132
ص 442، ج 2 ، لبنح ،  دمحا  دنسم  ص 65 ، ج 1 ، هجام ،  نبا  ننس  ص 248 ، ج 13 ، يذمرت ،  ننس  ص 42 ، ج 1 ، هدوملا ،  عیبانی  - 133

ص 101. داهتجالا ، صنلا و 
ص 381. ج 3 ، بقانم ،  ص 52 ، ترایزلا ،  لماک  ص 8 ، ج 10 ، راحب ، ص 115 ، خسان ،  - 134
 . ص 9 یفجن ،  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  هینیسح  تایرشن  زا  دبات ، یم  يدبا  ات  هک  يرون  - 135

ص 433. ج 2 ، قودص ،  لاصخ  - 136
ص 239. ج 2 ، همعغلا ،  فشک  - 137

 . ص 454 راخز ، ماقمق  - 138
ص 286. لاصخ ،  - 139

ص 143. يا ،  هرمک  همجرت  لاصخ  - 140
ص 19. ج 6 ، خسان ،  - 141

ص 218. ج 2 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 224 ، ج 2 ، بقانم ،  ص 249 ، دیفم ، داشرا  ص 632 ، ج 10 ، قحلا ،  قاقحا  - 142
ص 13. رورسلا ، جاهنم  - 143

؟  هیآ بازحا ،  هروس  - 144
ص 28. ام ، شور  هار و  - 145
ص 36. ام ، شور  هار و  - 146
ص 34. ام ، شور  هار و  - 147
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ص 28. ناتسار ج 1 ، ناتساد  - 148
ص 121. مالسلا ،  هیلع  نیسح  سدقم  بالقنا  - 149

ص 161. ینعملا ،  ومس  ص 350 ، ماقمق ،  ص 110 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 150

اهتشون 2 یپ 

ص 207. ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 151
ص 44. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  حلص  - 152

 . ص 460 ج 2 ، نویعلا ،  ءالج  - 153
ص 400. ج 3 ، بقانم ،  - 154

 . ص 96 ج 2 ، ناتسار ،  ناتساد  - 155
ص 445. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 195 ،  ج 7 ، همنغلا ،  فشک  - 156

ص 33. زیربت ، پاچ  ینیسح ،  تیسایس  - 157
ص 441. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 158

ص 157. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 159
ص 210. ج 1 ، لامالا ،  یهتننم  - 160

هیآ 124.  ، ماعنا هروس  ص 210 ، ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 161
ص 424. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 162

ص 44. ناجرم ،  ولول و  ص 131 ، تیب ،  لها  بتکم  رد  - 163
ص 252. لوقعلا ،  فحت  - 164

ص 204. ج 1 ، تشهب ،  يامنهار  - 165
ص 35. ةدوملا ،  عیبانی  ص 309 ، ج 9 ، قحا ،  قاقحا  - 166

ص 116. مالسا ،  رد  هعیش  - 167
ص 309 308. ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  ، 318 ص 311 -  هدوملا ،  عیبانی  ر ك :  - 168

ص 27. مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 25 ، همهملا ،  لوصف  - 169
 . ص 211 مارملا ،  ۀیایغ  - 170
 ./ ص 217 مارملا ،  ۀیاغ  - 171
ص 79. تیاده ،  غورف  - 172

ص 56. ج 2 ، هسمخ ،  لئاضف  - 173
ص 28. ناربمایپ ،  یلع و  - 174

مجرتم  ) تسا یناربع  فورح  زا  کی  ره  دحاو  يادص  ای  فلتخم  ياهادص  هدش  هتشون  یناربع  فورح  زتنارپ  نایم  رد  هک  یفورح  - 175
(.

 : باتک هب  دوش  هعجارم  هراب  نیا  رد  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  - 176
ص 249. ندنل ،  پاچ  ( IALAM OF STORIES WONDERFUL)
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30 ندنل ،  پاچ  لکینارک ،  ملسم  هیروف 1927 و  یلهد ،  پاچ  مالـسالا ،  هلجم  هب  دوش  هعجارم  هنیمز ،  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب  - 177
 . ربماسد 1926 م

 . ینارهت قداص  ياقآ  زا  رعش  - 178
تسا رتم  یتناس  مین  ود  لداعم  ابیرقت  چنیا  - 179

 ، نانابز ودرا  نیا  رب  هوالع  مشاب  هتـشون  حیحـص  الماک  ار  هحفـص  نیا  رد  روکذم  ياه  مان  مرادـن  نیقی  فورح ،  یگدـیرپ  رثا  رد  - 180
 . مجرتم دوش  یم  لاعتسا  تسیرکنس  کنیب و  نانآ  دزن  هک  تیرکسناس  کناب و  دننام  دننک ، یم  لامعتسا  ام  زا  ریغ  ار  ظافلا  زا  یخرب 

تینایرـس یناربع ،  ياه  نابز  دوب و  یناماس  ای  یماس  نابز  نآ  زا  سپ  يدنچ  ات  مالـسلا و  هیلع  حون  ترـضح  نامز  رد  جـیار  نابز  - 181
ره رد  ناشیا  لسن  نانآ و  رـصاعم  مالـسلا و  هیلع  حون  ترـضح  دالوا  تسا  نابز  نامه  فلتخم  ياـه  هخاـش  زا  هریغ ،  یبرع و  یتناـهیق ، 
 ، هتفر هتفر  و  دنداد ، جاور  دوب  یلومعم  رییغت  اب  هارمه  هک  ار  یماس  نابز  نامه  دـندرک  دابآ  ار  اج  نآ  دـندیزگ و  تنوکـس  هک  ینیمزرس 

. دمآ رد  يدیدج  لکش  هب  هدرک  بیقرت  اه  نابز  نامه 
 ، يدنزاپ يدنز ،  یسراف  یکرت ،  نابز  هک  دنا  هتفایرد  نینچ  رگشواک  ناراگن  خیرات  یناتساب و  ياه  نابز  ناملاع  سانـش و  طخ  ناققحم 

تساه و نابز  نیرت  میدـق  تیرـسکناس  یبرع و  هک  نیا  ياعدا  زا  رظن  فرـص  تسا  ییناماس  نابز  ياه  هخاش  زا  زین  هریغ  تیرکـسناس و 
: دنیوگ یم  ایناتیرب  ناققحم  هک  نیا  زا  رظن  عطق 

ینوگرگد رصع  ره  رد  نآ  طخلا  مسر  تساه و  نابز  رثکا  ردصم  ییادیپ و  ءاشنم  یناماس  نابز  تسا  اه  نابز  ءاشنم  رـس  یـسیلگنا  نابز 
 ( فلوم  . ) تسا هتفرگ  دوخ  هب  یبیرغ  بیجع و  لکش  هتفای و 

 . سرام 1945 م  31 هرهاق ،  يدهلا  همانزور  ربماسد 1953   . mirror -28weekly هلجم ربماون 1935 م  وکسم  همانهام ،  - 182
هیوناژ 1954 م ندنل ،  پاچ   Bartania همانهام - 183

 . يزیربت لیلجت  بلاطوبا  خیش  جاح  هللا  ۀیآ  زا  یسانش ص 145  مالسا  - 184
ص 36. هعیش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  - 185

ص 37. يرون ،  ییحی  خیش  جاح  ققحم  همالع  زا  هعیش  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  - 186
 . توافت رصتخم  اب   293 ص 270 -  ج 9 ، قحلا ،  قاقحا  ص 27 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 115 ، مالسا ،  رد  هعیش  - 187

 . میدق پاچ  ص 260 ، زجاعملا ، ۀنیدم  - 188
ص 371. مایالا ،  عیاقو  - 189

ص 48. ناجرم ،  ول و  ول  - 190
ص 270 هبکاسلا ،  ۀعمد  - 191

ص 192. هدهاشملا ،  دئاوف  - 192
 . ص 82 ظعاوملا ، سلاجم  - 193
ص 24. ۀینیسحلا ،  ۀسایسلا  - 194

 . سدقم بالقنا  - 195
ص 176. اروشاع ، راتفگ  - 196

ص 126. مالسلا ،  هیلع  يدهم  بالقنا  مایق و  - 197
ص 134. ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 198

 . یمظاک یلع  زا  اروشاع  ترایز  همجرت :  - 199
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هیآ 52. هبوت ،  هروس  - 200
هیآ 72. ءاسن  هروس  - 201

ص 39. هاگآ ،  دیهش  - 202
 . تسا دجبا 72  فورح  هب  نادزی  - 203

 . یناتسکاپ لابقا  همالع  زا  رعش  - 204
ش 40 س 10 ، مالسا ،  بتکم  - 205

ص 441. تخومآ ،  اهناسنا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یسرد  - 206
.443 ص 441 -  تخومآ ،  اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  - 207

؟ ردم نامه  - 208
 . ص 441 تخومآ ،  اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  - 209

ص 441. تخومآ ،  اهناسنا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یسرد  - 210
ص 34. دبات ، یم  دبا  ات  هک  يرون  - 211

 . ینارهت لدشوخ  زا  رعش  - 212
ص 440 مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 213

ص 441. مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 214
هولتق ام  و   : ) هدیدرگن لوتقم  بولصم و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ءاسن ، هروس  هیآ 156  حیرصت  هب  نیملـسم و  ام  هدیقع  هب  هتبلا  - 215

 ( هیلا هللا  هعفر  لب  انیقی  هولتق  ام  نظلا و  عابتا  الا  ملع  نم  هب  مهل  ام  هنم  کش  یقل  یقل  هیف  اوقلتخا  نیذلا  نا  مهل و  هبش  نکل  هوبلـص و  ام  و 
زا دنتشاد  راهظا  فلتخم  دیاقع  وا  هرابرد  هک  نانآ  انامه  دش و  هبتشم  اهنآ  هب  رما  هکلب  دندیشک  راد  هب  هن  دنتـشک و  هن  ار  میرم  نب  یـسیع 
هک دینادب )  نینموم  امـش   ) نیقی هب  دـنتفر و  یم  دوخ  يامگ  یپ  زا  هک  نآ  زج  دـندوبن  نآ  هب  ملاع  دـنتفگ و  ینخـس  دـیدرت  کش و  يور 

 . درب الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب  دنتشکن  ار  حیسم 
ص 548. رواشیپ ، ياهبش  - 216

 (. نافوط  ) یتاولص هللا  لضف  - 217
ص 110. مالسا ،  رد  هعیش  - 218
ص 463. لوقعلا ،  فحت  - 219

ص 371. هیصولا ،  تابثا  همجرت  - 220
ص 257. یفاک ج 1 ، - 221

ص 169. ج 4 ، هباغلادسا ،  زا  لقن  هب  ص 341 ، یسرکلا ،  ۀیآ  - 222
ص 332. یسرکلا ،  ۀیآ  - 223
ص 235. یسرکلا ،  ۀیآ  - 224

ص 62. ج 4 ، مالسلا ،  هیلع  ə Ơماما ح خسان  - 225
ص 255. یحو ،  نارادساپ  - 226

ص 340 یسرکلا ،  ۀیآ  - 227
هیآ 12. سی ،  هروس  - 228
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ص 72. هدوملا ،  عیبانی  - 229
هیآ 226. نج  هروس  - 230
 . هیآ 195 هرقب  هروس  - 231

هیآ 145. نارمع ،  لآ  هروس  - 232
 . تایفولاب یفاولا  و  يدرولا ،  نبا  خیرات  زا  ص 66  ج 26 ، یناعملا ،  حور  - 233

ص 295. مالسلا ،  هیلع  نیسح  نادیهش  رالاس  تداهش  رد  يریس  - 234
ص 68. یمالسا ،  تموکح  - 235

 . ینامرک هداز  هرظان  - 236
ص 150. يدنجریب ،  یتیآ  رتکد  موحرم  مرحم ،  ج  نخس ،  هیامرس  - 237

ص 298. خیاوتلا ،  بختنم  - 238
ص 229. خیراوتلا ،  بختنم  - 239

ص 142. ینابایخ ،  مایالا  هیاقو  - 240
ص 214. هداز ،  دامع  مشاه ،  ینب  رمق  یناگدنز  - 241
ص 9. البرک ،  مسق  هسدقملا ،  تابتعلا  ۀعوسوم  - 242

ص 9. نامه ،  - 243
ص 11. نیسحلا ،  ۀنیدم  - 244

ص 1. نامه ،  - 245
ص 66.  ، مالسلا هیلع  نیسحلا  ۀضهن  - 246
ص 58 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  ۀضهن  - 247

ص 58 يریمحلا ،  دیسلا  ناوید  - 248
ص 44. ج 1 ، یضر ،  دیس  ناوید  - 249

 . هر سوواط  نبا  دیس  فوهل  زا  لقن  ص 144 ، هبطخ 23 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  ۀغالب  - 250
ص 12. مالسلا ،  هیلع  نیسح  رهش  - 251

ص 20. البرک ، ثارت  دیرگنب : دنا ، هدرک  لقن  هیفش  یضعب  - 252
.19 ، 20 ص 21 ، ءالبرک ، ثارت  - 253
ص 7. مالسلا ،  هیلع  نیسح  رهش  - 254

نآ هک  یفوی ..  یفوکلا ال  لیبق  زا  ییاه  لثملا  برض  اهراعش و  یـضعب  اب  میراد و  هفوک  زا  نایناریا  ام  هک  یجیار  تینهذ  فالخرب  - 255
ياه مایق  زا  يرایسب  زکرم  هعیـش و  هیملع  هزوح  نیتسخن  مالـسلا و  هیلع  یلع  الوم  لدع  تموکح  هاگیاپ  هفوک  مینک ،  یم  زاربا  هشیمه  ار 

 . تسا هدوب  یعیش  گرزب 
. دش يزاس  زاب  تیب  لها  ناوریپ  طسوت  زاب  یلو  درک  بیرخت  ار  مالسلا )  هیلع  نیسح (  ماما  ربق  اب  هدفه  یسابع ،  لکوتم  - 256

.251 ص 191 -  مجنپ ،  باب  راد ، دیلک  داوجلادبع  هتشون  البرک  خیرات  زا  لقن  هب  البرک 132  يامیس  - 257
 . تسا هدرک  لقن  را  رعش  نیا  ص 237  ج 2 ، همغلا ،  فشک  رد  یلبرا  ص 38 ، راربالا ، نحم  - 258

هیآ 35. هرقب ،  هروس  - 259
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و ص 235 ، ریدـغلا ج 7 ، ص 170 ، ج 1 ، هسمخلا ،  لـئاضف  ص 102 ، ج 9 ، قـحلا ،  قاـقح  ص 95 ، باـب 24 ، ةدوملا ،  عیباـنی  - 260
ص 7. میدق ،  پاچ  ۀیصولا ،  تابثا  ص 170 ، ج 1 ، هسمخلا ،  لئاضف 

ص 149. ینابایخ ،  مایالا  عیاقو  - 261
ص 48. راحب ،)  مهد  دلج  همجرت   ) راربالا نحم  - 262

ص 34. نامه ،  - 263
ص 152. مایالا ،  عیاقو  - 264

ص 272. هبکاسلا ،  هعمد  ص 179 ، ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 265
ص 49. راربالا ، نحم  - 266

ص 155. ینابایخ ،  مایالا  عیاقو  - 267
ص 151. دوصفنملا ، رادلا  - 268

ص 20. موهملا ،  سفن  - 269

ص 20. موهملا ،  سفن  - 270
ص 160. ینابایخ ،  مایالا  عیاقو  - 271

نیا قحلا ،  قاقحا  ص 137 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 319 ، رصم ، پاچ  هدوملا ،  عیبانی  ص 163 ، فجن ،  پاچ  یمزراوخ ،  لتقم  - 272
 . تسا هدرک  لقن  تنس  لها  بتک  زا  قیرط  هب 190  ار  ثیدح 

 . ص 360  ، ج 11  ، قحلا اقحا  - 273
ص 18. یناجنز ،  فوهل ،  همجرت  - 274
ص 21. ناجنز ،  فوهل ،  همجرت  - 275

ص 535. رواشیپ ، ياهبش  - 276
ج 6، لامعلا ،  زنک  ص 125 ، ج 2 ، صئاصخ ،  ص 115 ، قعاوصلا ،  ص 188 ، ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 123 ، اـم ، شور  هار و  - 277

ص 1117. مالکلا ،  ةرهوج  ص 223 ،
ص 208. هنیسحلا ،  صئاصخ  ص 464 ، ج 1 ، یفاک ،  - 278

 . نت کی  نت ،  ود  داتفه  ای  تعاجش  رصنع  - 279
ص 19. مومهملا ،  سفن  - 280

رد زین  دنتفر و  ناسغ  يراصنا  برع  رفن  رازه  تصش  گنج  هب  هنابلطواد  هک  تسا  يرفن  تصش  ءزج  كومری  رب  گنج  رد  بیسم  - 281
. دوش یم  رکذ  دایز  قارع  ءارما  وزج  وا  مان  مالسلا  هیلع  یلع  هقح  تلود 

ص 363. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 282
ص 139. ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 283

ص 323. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 159 ، ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 284
ص 147. ج 8 ، قثحلا ،  قاقحا  و  ص 320 ، هدوملا ،  عیبانی  ص 46 ، نیسح ،  بالقنا  هفسلف  - 285

ص 334. لامالا ،  یهتنم  - 286
ص 939. رواشیپ ، ياهبش  ص 432 ، ج 2 ، ناراگتسر ،  هورگ  - 287

ص 117. هیمالسا ،  پاچ  راخز ، ماقمق  - 288
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 . ص 305 تماما ،  یلک  لئاسم  یسررب  - 289
ص 73. تارایزلا ،  لماک  - 290
ص 72. تارایزلا ،  لماک  - 291
ص 501. هعیشلا ،  ۀقیدح  - 292

ص 25. دبات ، یم  دبا  ات  هک  يرون  - 293
 . یگنس پاچ  یسلجم ،  همالع  رئازلا ، ۀفحت  - 294

ص 133. باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ص 163 ، ج 98 ، راحب ،  - 295
باب 20679. تارایزلا ،  لماک  ص 1163 ،  ج 98 ، راحب ، - 296

.129 ص 128 -  باب 46 ، تارایزلا ،  لماک   ( ح 1 و 2 ، ) ص 50 راحب ج 98 ، - 297
ص 190. باب 77 ، تارایزلا ،  لماک  ص 68 ، راحب ج 98 ،  - 298
ص 297. باب 98 ، تارایزلا ،  لماک  ص 15 ، ج 98 ، راحب ، - 299

 . ص 133 باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ص 142 ، ج 98 ، راحب ، - 300

اهتشون 3 یپ 

 . ص 135 باب 50 ، تارایزلا ،  لماک  ص 36 ، ج 98 ، راحب ، - 301
ص 134. باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ص 25 ، ج 98 ، راحب ، - 302
ص 297. باب 98 ، تارایزلا ،  لماک  ص 15 ، ج 98 ، راحب ، - 303

 . ص 172 باب 70 ، تارایزلا ،  لماک  ، 98/78 ج ،  راحب ، - 304
.62 ص 61 -  ج 98 ، راحب ، - 305

ص 54. ج 1 ، یسوط ،  یلاما  ص 64 ، ج 98 ، راحب ، - 306
ص 265. باب 88 ، تارایزلا ،  لماک  ص 179 ، ج 45 ، راحب ، - 307

ص 133. باب 49 ، تارایزلا ،  لماک  ج 98 ، راحب ، - 308
ص 259. باب 98 ، تارایزلا ،  لماک  ص 15 ، ج 98 ، راحب ، - 309

ص 16. ج 98 ، راحب ، - 310
ص 123. باب 44 ، تارایزلا ،  لماک  ج 98،ص 78 ، راحب ، - 311

ص 124. باب 44 ، تارایزلا ،  لماک  ص 79 ، ج 98 ، راحب ، - 312
 . ناوراک ناریما  رب  ناور  کشا  باتک  زا  هدش  هدافتسا   ( رئاز لئاضف   ) تمسق نیا  - 313

 . یگنس پاچ  یسلجم ،  همالع  رئازلا ، ۀفحت  - 314
ص 215. هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  - 315
ص 215. هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  - 316
 . ص 215 هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  - 317
ص 215. هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  یناگدنز  - 318

 . ص 182 ینابایخ ،  مرحم  مایالا  عیاقو  - 319
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ص 34. البرک ، هچخیرات  - 320

ص 34. البرک ، هچخیرات  - 321

ص 36. البرک ، هچخیرات  - 322
ص 498. هعیشلا ،  ۀقیدح  - 323
ص 34. البرک ، هچجیرات  - 324
ص 39. البرک ، هچجیرات  - 325

ص 337. لوبمالسا ،  پاچ  هدوملا ،  عیبانی  - 326
ص 303. ج 2 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 327

ص 360. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  ص 244 ، زجاعملا ، ۀنیدم  - 328
ص 303. ج 2 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 329

ص 355. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  ص 304 ، ج 2 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 330
ص 3 4. البرک ، هچجیرات  - 331

ص 251. مالسلا ،  هیلع  نیسح  میظع  ماما  خیرات  هزجعم  - 332

ص 251. مالسلا ،  هیلع  نیسح  میظع  ماما  خیرات  هزجعم  - 333
ص 252. میظع ،  ماما  - 334

ص 252. مالسلا ،  هیلع  نیسح  میظع  ماما  هزجعم  - 335
ص 118. ینابایخ ،  مرحم ،  مایالا ،  عیاقو  - 336

ص 32. البرک ، هچخیرات  - 337
ص 35. راربالا ، نحم  - 338

ص 128. يرهطم ،  یضترم  دهیش  يدهم ،  بالقنا  مایق و  - 339
ص 291. ج 2 ، عماج ،  لتقم  - 340
ص 294. ج 3 ، عماج ،  لتقم  - 341

ص 70. دلج 2 ، عماج ،  لتقم  - 342
ص 2294. دلج 2 ، عماج ،  لتقم  - 343

 . یگنس پاچ  هر  یسلجم  همالع  رئازلا ، ۀفحت  زا  لقن  هب  ص 30 ، البرک ، خیرات  - 344
ص 415. ج 3 ، ةایحلا ،  تارمث  - 345

 . يدازآ مایپ  پاچ  ص 778 ، هیلع ،  هللا  ۀمحر  یمق  سابع  خیش  نانجلا ،  حیتافم  زا  - 346
 . ص 278 ج 2 ، عماج ،  لتقم  - 347

ص 5. ناجرم ،  ول و  ول  - 348
ص 38. نارهت ،  پاچ  ناجرم ،  ول و  ول  - 349

ص 306.  ، نوعیلا ءالج  ص 17 ، مومهملا ،  سفن  - 350
ص 174. شور ،  هار و  - 351

ص 243. ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 352
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ص 418. نادیهش ،  ياوشیپ  - 353
 . ص 501 هعیشلا ،  ۀقیدح  - 354

ص 91. تارایزلا ،  لماک  ص 238 ، زجاعملا ، ۀنیدم  - 355
 . ص 446 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 356

ص 143. ینیسح ،  صئاصخ  - 357
ص 91. تارایزلا ،  لماک  ص 1174 ، لاصخ ،  ص 238 ، زجاعملا ،، ۀنیدم  ص 54 ، ج 4 ، بقانم ،  - 358

ص 272. هبکاسلا ،  ۀعمد  ص 127 ، هیصولا ،  تابثا  - 359
 . ص 91 تارایزلا ،  لماک  ص 179 ، ج 2 ، همغلا ،  فشک  ص 287 ، موهملا ،  سفن  - 360

ص 219. يرولا ،  مالعا  - 361
 . ص 186 ج 5 ، ةادهلا ،  تابثا  - 362

ص 477. ج 11 ، قحلا ،،  قاقحا  - 363
 . ص 90 تارایزلا ،  لماک  ص 476 ، ج 11 ، تقحلا ،  قاقحا  - 364

ص 480. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 365
ص 127. هیصولا ،  تابثا  ص 239 ، ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 366

ص 227. یحیرط ،  بختنم  - 367
ص 450. لامالا ،  یتهنم  - 368

ص 178. ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 369
ص 10. فوهل ،  - 370

ص 155. ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 371
ص 247. ج 2 ، عماج ،  لتقم  - 372

206  / 45 راونالا ، راحب  - 373
300  / 27 راونالا ، راحب  - 374

334  / 1 مراکملا ،  لایکم  - 375
ص 9 مومهملا ،  سفن  - 376

ص 268 مالسا ،  رد  جاودزا  - 377
ص 425 ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 378

ص 28 يرئاح ،  يوسوم  یفطصم  دیس  نیسحلا ،  هغالب  - 379
ص 8 مومهملا ،  سفن  - 380

ص 500 هعیشلا ،  هقیدح  - 381
ص 311 هیصولا ،  تابثا  همجرت  - 382

ص 120 نییبلاطلا ،  لتاقم  ص 197 ، هیاهنلا ،  هیادبلا و  - 383
ص 184 ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 112 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  ص 273 ، هبکاسلا ،  هعمد  ص 325 ، ج 44 ، راحب ، - 384

ص 12 ش 2 ، مالسا ،  بتکم  - 385
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ص 93 هعیش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  زا  سابتقا  - 386
دعب هب  ص 253  ج 1 ، هسایسلا ،  همامالا و  زا  لقن  هب  موس  ياوشیپ  - 387

ص 82 ج 4 ، بقانم ،  - 388
 . تسا هدمآ  نیشن  نابایب  يانعم  هب  یبارعا  - 389

ص 28 راربالا ، نحم  - 390
ص 20 ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 391

ص 204 ج 2 ، همغلا ،  فشک  ص 122 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  قطنم  - 392
ص 326 مالسالا ،  یف  جاوزلا  - 393

ص 303 نویعلا ،  ءالج  - 394
ورسخ ریما  - 395

ص 345 رمحا ، تیربک  - 396
ص 148 هفحت ،  - 397

هروس هیآ 69 ، هدئام  هروس  هیآ 62 ، هرقب  هروس  دوش : هعجارم  نآ  ریـسفت  لیذ و  هیآ  هس  هب  اه  یئباـص  هراـبرد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - 398
هیآ 17. جح 

ص 96 مالسلا ،  هیلع  ادهشلا  دیس  یناگدنز  اروشاع ، عیاقو  - 399
هیآ 63 لیئارسا ،  ینب  هروس  - 400

ص 179 ج 3 ، نیلقثلا ،  رون  ریسفت  ص 424 ، ج 3 ، نایبلا ،  عمجم  - 401
ص 108 یهتنملا ،  همتت  - 402

ص 31 یهتنملا ،  همتت  - 403
ص 230 مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 404
ص 237 مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 405

ص 212 مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  - 406
ص 28 مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 407

ص 237 مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 408
 . یهتنملا همتت  و  ص 80 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  - 409

یئانس میکح  - 410
ییانس میکح  - 411

ج 2 ص 7 و 29 لادتعالا ،  نازیم  ص 243 ، ج 3 ، هسمخلا ،  لئاضف  ص 142 ، ج 10 ، ریدغلا ، - 412
ص 683 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 413

ص 183 ج 10 ، ریدغلا ، - 414
ص 142 مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  بالقنا  هفسلف  - 415

ص 71 ج 3 ، بهذلا ،  جورم  - 416
ص 67 ج 3 ، بهذلا ،  جورم  - 417

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 565 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 188 ج 1 ، یئاهب ،  لماک  - 418
ص 123 ج 2 ، یئاهب ،  لماک  - 419

ص 67 ج 3 ، بهذلا ،  جورم  ص 36 ، یهتنملا ،  همتت  - 420
ص 11 سدقم ،  بالقنا  - 421

ص 173 ج 2 ، یئاهب ،  لماک  - 422
ص 99 قودص ،  یلاما  - 423

ص 46 بجعتلا ،  باتک  ص 319 و  هیقابلا ،  راثآ  زا  لقن  هب  ص 368 ، نینوخ ،  هرهچ  - 424
ص 311 هیصولا ،  تابثا  همجرت  - 425

ص 276 نادیهش ،  ياوشیپ  - 426
هیآ 163 نارمع ،  لآ  هروس  - 427

ص 262 مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 428
يرمق لاس 1393  یفجن ،  یمظعلا  هللا  تیآ  هینیسح  تایرشن  زا  هدافتسا  اب  - 429

ص 538 رواشیپ ، ياهبش  - 430
ص 258 نیعبرا ،  زور  هرابرد  قیقحت  - 431

ص 28 مومهملا ،  سفن  - 432
ص 200 دیفم ، داشرا  - 433

 . تسا هیروس  رد  بلح  رهش  يارق  زا  دیدشت  ءاح و  مض  هب  ناروح  - 434
ص 29 مومهملا ،  سفن  - 435

ص 187 ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  زا  لقن  هب  ص 145  نینوخ ،  هرهچ  - 436
ص 1438 هیاهنلا ،  هیادبلا و  زا  لقن  هب  ص 145 ، نینوخ ،  هرهچ  - 437

ص 146 نینوخ ،  هرهچ  - 438
ج 1 ص 297 لامالا ،  یهتنم  - 439

ص 297 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 440
ص 183 ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  زا  لقن  هب  ص 149 ، نینوخ ،  هرهچ  - 441

ص 22 یناجنز ،  همجرت  فوهل ،  - 442
ص 112 ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  - 443

 ، نویعلا الج  ص 273 ، هبکاسلا ،  هعمد  ص 325 ، ج 44 ، راحب ، - 444
ص 184 ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 180 ،

ص 150 نینوخ ،  هرهچ  - 445
ص 190 ج 6 ، يربط ،  خیرات  - 446

ص 24 فوهل ،  ص 180 ، نویعلا ،  ءالج  - 447
ص 142 ج 10 ، ریدغلا ، - 448

ص 180 میدق ،  پاچ  دیفم ، داشرا  - 449
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ص 92 قودص ،  یلاما  ج 10 ، میدق ،  پاچ  راحب ، - 450

اهتشون 4 یپ 

يرجه لاس 49  ثداوح  ج 6  يربط ،  خـیرات  ج 4  رکاسع ، نبا  خـیرات  زا  لـقن  هب  ص 634  ج 1 ، هدازداـمع ،  موصعم ،  هدراـهچ  - 451
 . يرمق

ص 202 دیفم ، داشرا  - 452
 . فنخم یبا  لتقم  زا  لقن  هب  ص 337  لوبمالسا ،  پاچ  هدوملا ،  عیبانی  - 453

ص 299 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 454
س 7 مرحم ،  ج  نخس ،  هیامرس  - 455

هیآ 88 دوه ، هروس  - 456
ص 34 ینارعش ،  همجرت  مومهملا ،  سفن  - 457
ص 300 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  زا  سابتقا  - 458

هیآ 78 ءاسن  هروس  - 459
هیآ 154 ءاسن  هروس  - 460

ص 35 ینارعش ،  همجرت  مومهملا  سفن  ص 301  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 461
هیآ 21 صصق ،  هروس  - 462

ص 147 میدق ،  پاچ  نیظعاولا ،  هضور  فجن ص 4  پاچ  نیسحلا ،  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ص 202  نارهت ،  پاچ  دیفم ، داشرا  - 463
ص 157 ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا 
ص 201 دیفم ، داشرا  - 464
ص 202 دیفم ، داشرا  - 465

نیعلا راصلا  دادغب  پاچ  ص 30  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هضهن  ص 158 ، ج 4 ، قشمد ،  پاچ  هعیشلا ،  نایعا  ص 202 ، دیفم ، داشرا  - 466
ص 4 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  راصنا  یف 

هیآ 22 صصق ،  هروس  - 467
ص 202 دیفم ، داشرا  - 468
ص 203 دیفم ، داشرا  - 469

. ردصم نامه  - 470
ص 302 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 471

ص 203 دیفم ، داشرا  - 472
ص 169 نینوخ ،  هرهچ  - 473

ص 204 دیفم ، داشرا  - 474
ص 37 ینارعش ،  همجرت  مومهملا ،  سفن  - 475

ص 96 البرک ، يوناب  - 476
ص 101 البرک ، يوناب  - 477
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ص 316 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 478
ص 83 اروشاع ، خیرات  یسررب  - 479

نبا همانرفس  ، 112 ریبج ، نبا  هلحر  ، 7 ، 5 هفوکلا ،  ططخ  ، 106  - 1/55 ثیدحلا ،  هفوکلا  خیرات  ، 4/216 يربطلا ،  خـیرات  عبانم :  - 480
هلاقم زا  هدش  هدافتسا  ، 61  - 59 یقاربلا ،  هفوکلا ،  خیرات  ، 187  - 186 هرتعلا ،  هدهاشم  ، 318  - 2/307 فراعملا ،  دقرم  ، 213 هطوطب ، 

 . ینیوزق يدیهش  یحلاص  نیسحلادبع  مرتحم  دنمشناد 
ص 199 تعاجش ،  رصنع  نت ،  کی  نت ،  ود  داتفه و  زا  سابتقا  - 481

ص 176 ج 3 ، هعیشلا ،  نایعا  - 482
ص 177 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هریس  ج 3 ، هعیشلا ،  نایعا  - 483

 . یلیبدرا یلاح  نسحم  ازریم  جاح  زا  - 484
ص 211 ج 1 ، تعاجش ،  رصنع  - 485

ص 68 ج 4 ، بقانم ،  ص 65  ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 39 ، ج 2 ، ایلوالا ، هیلح  ص 353 ، ماقمق ،  - 486
ص 537 رواشیپ ، ياهبش  - 487

ص 41 جح ،  هروس  - 488
ص 501 ج 3 ، نیلقثلا ،  رون  - 489
ص 87 ج 7 ، نایبلا ،  عمجم  - 490

هداهشلا رارسا  ص 397 ، راحبلا ، هنیفس  فجن ص 72 ، پاچ  ناجشالا ،  جعاول  ص 63 ، فجن ،  پاچ  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هغالب  - 491
ص 599 ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  ص 52 ، میدق ،  پاچ  فوهل ،  ص 203 ، همغلا ج 2 ، فشک  ص 189 ، میدق ،  پاچ  ، 

ص 77 یناقلاط ،  هللا  هیآ  موحرم  هتشون  تداهش ،  داهج و  زا  سابتقا  - 492
ص 87 اروشاع ، خیرات  یسررب  - 493

ص 53 ج 4 ، بقانم ،  ص 87 ، مومهملا ،  سفن  - 494
هیآ 257 هرقب ،  هروس  - 495
ص 171 نز ،  هرهچ  - 496

ص 31  ینیسح ،  تسایس  - 497
ص 69 ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 498

ص 280 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 34 ، ج 4 ، يربط ،  خیرات  ص 320 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  - 499
ص 142 یمق ،  ثدحم  مایالا  عیاقو  - 500

ص 168 ج 2 ، خسان ،  - 501
ص 168 ج 2 ، خیراوتلا ،  خسان  - 502

ص 110 اروشاع ، خیرات  یسررب  - 503
هیآ 194 هرقب ،  هروس  - 504

54 ص 74 . مود ،  ش  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هلاسر  - 505
1347 ش مود ،  پاچ  دعب  هب   1347 مود ،  پاچ  دعب ، هب  ص 244  یتیآ ،  رتکد  موحرم  اروشاع ، خیرات  یسررب  - 506

كردم نامه  - 507
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54 ص 74 . مود ،  ش  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هلاسر  - 508
ص 48 مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  - 509

ص 128 يدازآ 1351 ، لعشم  پاچ  یمق ،  ثدحم  موحرم  مایالا  عیاقو  روهشلا و  لمع  یف  مالعلا  ضیف  - 510
2/47 همغلا ،  فشک  - 511

ص 193 مرقم ،  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 512
ص 171 ینابایخ ،  مایالا  عیاقو  - 513

لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  44/383 و 75/116 ، راونالا ، راحب  - 514
حیحـص دروم  ود  ره  دـیاش  هک  تسا  هدـمآ  زین  شنایهاپـس  رح و  اب  تاقالم  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هبطخ  تروص  هب  تاـنایب  نیا  - 515

 . هفوک فارشا  يارب  همان  تروص  هب  البرک  رد  و  هبطخ ،  تروص  هب  هار  يانثا  رد  دشاب ،
لک یلع  کنا  کتمحر  نم  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  امیرک و  الزنم  كدنع  انتعیـشل  انل و  لعجا  مهللا   44/381 راونالا ، راحب  - 516

ریدق  یش 
لقن ترضح  نآ  زا  البرک  نیمز  هب  دورو  زا  سپ  ار  نآ  یخرب  و  هدرک ،  رکذ  مسح  يذ  رد  ماما  هلیـسو  هب  ار  هبطخ  نیا  داریا  يربط  - 517

. دنا هدرک 
دـهز و رد  تسا ،  هدوب  نیعباـت  زا  هفوک  عماـج  دجـسم  رد  ارق  خویـش  زا  مالـسلا و  هیلع  نینموـملا  ریما  باحـصا  زا  ریـضخ  نب  ریرب  - 518

ص 106) نیرادلا ،  هلیسو   . ) تشاد ییالاو  تلزنم  فرش و  نادمه  هلیبق  نایم  رد  و  دوب ، هرهش  تعاط ، 
ص 32 فوهلم ،  - 519

ص 194 مرقم ،  نیسحلا ،  لتقم  - 520
نیـسحلا و ماـمالا   ) دـنیوگ یم  یباتـشد  ار  نآ  موـمع  و  نادـمه ،  ير و  نیب  تسا  یعیـسو  هقطنم  یب ،  تـشد  نآ  لـصا  یبتـسد ،  - 521

ص 222) هباحصا ، 
(. 1/423 عالطالا ،  دصارم   ) صاقو یبا  نب  دعس  يالوم  نیعا  هب  بوسنم  هفوک  رد  تسا  یعضوم  مان  نیعا  مامح  - 522

اب مدرگ و  زاب  ای  تسا ؟  نم  يوزرآ  هک  نآ  لاـح  منک و  اـهر  ار  ير  تموکح  اـیآ  ص 197 . مرقم ،  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  - 523
 ، تخیرگ نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  یشتآ  نیسح  نتشک  رد  مهد ؟  رارق  ادخ  قلخ  تتامش  تمذم و  ضرعم  رد  ار  دوخ  نیـسح  نتـشک 

تسا !  نم  مشچ  رون  مه  ير  تموکح  و 
ج 5 ص 409 ، يربط ،  خیرات  - 524

2/84 دیفم ، داشرا ، - 525
ص 69 مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  همجرت  دعس ، نبا  تاقبط  - 526

222 هباحصا ،  نیسحلا و  مامالا  - 527
لبرک  نیرحبلا 5/461 ، عمجم  - 528

5/410 يربط ،  خیرات  - 529
 ! تسین رارف  تقو  الاح  یلو  دراد  تاجن  دیما  هدش ،  راتفرگ  گنچ  رد  هک  نونکا  - 530

5/411 يربط ،  خیرات  - 531
44/385 راونالا ، راحب  - 532

ص 253 لوطلا ،  رابخالا  - 533
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. دنور نوریب  گنج  يارب  ات  دندرک  یم  عامتجا  اجنآ  رد  رکشل  هک  ماش  تمس  رد  هفوک  یکیدزن  رد  تسا  یلحم  هلیخن  - 534
3/178 فارشالا ،  باسنا  - 535
3/180 فارشالا ،  باسنا  - 536

ماما اب  گنج  رد  تکراـشم  هب  مدرم  ضیرحت  هفوک و  رد  ار  داـیز  نب  هللادـیبع  نتفر  ربنم  ناـیرج  ماـیالا  عیاـقو  رد  یناـبایخ  موحرم  - 537
 . تسا هدرک  رکذ  مرحم  مراهچ  زور  عیاقو  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دنتشاد تکرش  مه  ماش  مدرم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  لقن  نیا  زا  - 538
254 لوطلا ،  رابخالا  - 539

ص 386 ج 44 ، راونالا ، راحب  - 540
مالـسا هب  سپـس  دوب ، درک ) توبن  ياـعدا  هک   ) حاجـس نذوم  هدرک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـیوگ  یعبر  نب  ثبـش  - 541

هیلع نیـسح  ماما  نالتاق  زا  و  درک ، هبوت  نآ  زا  دعب  تسویپ و  جراوخ  هب  دش و  ادج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  نیفـص  رد  تشگزاب و 
لتق رب  هک  یناسک  هلمج  زا  یعبر  نب  ثبش  دیوگ : یم  یلجع  و  دوب . هفوک  رد  ماش  نایهاپـس  یلوتم  وا  دیوگ : یم  ینئادم  دیدرگ . مالـسلا 

توعد هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  وا  تسا و  هدرک  کـمک  مالـسلا  هیلع  یلع 
(89 نیرادلا ،  هلیسو   . ) تسا هدومن 

هیآ 14 هرقب  هروس  نوئزهتسم  نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  انمآ و  اولاق  اونمآ  نیذلا  اوقل  اذا  و  - 542
17/237 مولعلا ،  ملاوع  - 543

. دندرک یم  روبع  نآ  زا  البرک  هب  نتفر  يارب  هفوک  مدرم  هک  تسا  یلپ  مان  - 544
ص 199 مرقم ،  نیسحلا ،  لتقم  - 545

ص 183 ج 2 ، خسان ،  - 546
ص 409 ج 1 ، تعاجش ،  رصنع  نت ،  کی  نت ،  ود  داتفه و  - 547

ص 183 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  خسان ،  - 548
تمرقم ص 201 نیسحلا ،  لتقم  ، 230 هباحصا ،  نیسحلا و  مامالا  - 549

هیلع نسح  ماما  شردارب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رمع  نب  لـضفم  - 550
: دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  درک ، لاوس  هیرگ  تلع  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسیرگ ،  دومن  رظن  وا  رب  نوچ  دـش و  دراو  مالـسلا 

دننامه يزور  یلو  درک  دـنهاوخ  دیهـش  مس  اب  ارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  منک .  یم  هیرگ  دوش  یم  دراو  وت  رب  هک  یبیاصم  يارب 
نتخیر نتـشک و  رب  دـننک  یم  بوسنم  مالـسا  هبار  دوخ  دـنربمایپ و  تما  زا  دـنراد  اعدا  هک  درم  رازه  یـس  هللادـبع ،  ابا  يا  تسین  وت  زور 

ار دوخ  تنعل  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دننک ، تراغار  تلاوما  ریـسا و  ار  وت  نادـنزرف  نانز و  کته و  ار  وت  تمرح  دـننک ، عامتجا  وت  نوخ 
ص 11) فوهلم ،  . ) دنیرگب وت  رب  نایهام  شوح و  یتح و  زیچ  ره  درابب و  نوخ  نامسآ  دنک و  لزان  هیما  ینب  رب 

44/387 راونالا ، راحب  - 551
3/118 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  - 552

75 تارایزلا ،  لماک  - 553
هک دنـسارهب  رما  تدش  ینیگنـس و  زا  ناراوس  هک  یماگنه  دـنوش و  راکیپ  هدامآ  هک  یماگنه  رد  دـنهاگآ  هورگ  نیا  هک  قیقحت  هب  - 554

 . مشاب یم  هشیب  ریش  دننامه  ایوگ  مروالد  عاجش و  يا  هدنمزر  نم 
44/386 راونالا ، راحب  - 555
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ص 92 ج 2 ، خسان ،  - 556
2/86 دیفم ، خیش  داشرا ، - 557

 ، مایالا عیاقو   . ) تسا هدرکرکذ  مرحم  متـشه  زور  عیاقو  زا  ماـیخ  تشپ  رد  ار  هاـچ  رفح  ناـیرج  ماـیالا  عیاـقو  رد  یناـبایخ  موحرم  - 558
(275

ص 244 ج 1 ، یمزراوخ ،  نیسحلا ،  لتقم  - 559
ص 47 ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 560

ص 117 نییبلاطلا ،  لتاقم  - 561
ص 219 موهملا ،  سفن  - 562

رمع هملک  ص 270 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 563
رمع هملک  ص 270 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 564

ص 82 ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، - 565
نب رمع  دزن  هتفرگ و  ار  وا  دعس  نبا  نایرکشل  راوشاع  زور  رد  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـسمه  بابر  مالغ  ناعمـس  نی  هبقع  - 566

وا زا  نایرج ،  نیا  دننامه  البرک  ثداوح  زا  یخرب  و  دنیامن ، دازآ  ار  وا  درک  رما  تسا ،  مالغ  هبقع  هک  تسناد  نوچ  وا  و  دـندروآ ، دـعس 
 . تسا هدش  لقن 

ص 54 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 413 ، ج 5 ، يربط ،  خیرات  - 567
نیا هزیگنا  نیا  اب  دعـس  نب  رمع  و  راوگرزب ، نآ  هب  تسا  ارتفا  دعـس  نب  رمع  همان  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تیاور  نیا  هب  هجوتاب  - 568

. دوشن عقا  گنج  هتفریذپ و  هللادیبع  دیاش  هک  هداد  تبسن  ماما  هب  ار  غورد 
114 نییبلاطلا ،  لتاقم  - 569

ص 245 ج 1 ، یمزراوخ ،  نیسحلا ،  لتقم  - 570
ص 233 يرولا ،  مالعا  - 571

ص 249 هباحصا ،  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مامالا  - 572
ص 89 ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، - 573

عست هملک  ص 123 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 574
ص 245) یمزراوخ ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم   . ) تسا هدرک  رکذ  نافرع  ار  مالغ  نیا  مان  یمزراوخ  - 575

ص 56 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  - 576
ص 184 ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 577

دنک یم  تیاکح  تسا و  تقد  روخ  رد  تنا  یسفنب  سابع  شردارب  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریبعت  نیا  تنا  یسفنب  بکرا  - 578
. دراد مالسلا  هیلع  ماما  دزن  راوگرزب  نآ  هک  يدنلب  هبترم  تیعقوم و  زا 

ص 89 ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا  - 579
ص 226 مومهملا ،  سفن  - 580

ص 184 ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 581
ص 234 يرولا ،  مالعا  - 582

ص 38 فوهلم ،  - 583
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212 مرقم ،  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 584
ص 91 ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرا ، - 585

ص 25 البرک ، يوناب  - 586
ص 24 ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 587

ص 245 لوقعلا ،  فحت  ص 157 ، مرحم ،  ج  نخس ،  هیامرس  - 588
خسان ج ص 160 ، هرهاق ،  پاچ  ادهشلاوبا ، ص 71 ، فوهل ،  ص 215 ، دیفم ، داشرا  ص 237 ، فجن ،  پاچ  یمزراوخ ،  لـتقم  - 589

ص 228 ، 6
ص 449 یحیرط ،  بختنم  ص 339 ، هدوملا ،  عیبانی  - 590

ص 232 دیفم ، داشرا  - 591
ص 127 ردص ، اضر  دیس  هللا  هیآ  همجرت  البرک ، يوناب  - 592

ص 233 يرولا ،  مالعا  - 593
ص 39 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  هغالب  - 594

67 ص 66 -  تیناحور ،  تیعجرم و  - 595
ص 206 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  خسان  - 596

ص 340 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 597
ص 57 مرحم ،  نخس  هیامرس  - 598

ص 136 مالسا ،  رد  هعیش  - 599
ص 100 مرحم ،  ج  یتیآ ،  رتکد  موحرم  نخس  هیامرس  زا  سابتقا  - 600

صیخلت اب  ترجه ،  تاراشتنا  پاچ  ، 657 ص 650 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 601
ص 239 يرولا ،  مالعا  - 602

ص 356 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 603
ص 207 تفگش ،  ياهناتساد  - 604
ص 674 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 605

681 ص 661 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 606
679 ج 1 ص 678 -  لامالا ،  یهتنم  - 607

ص 685 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 608
ص 686 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 609

687 ص 686 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 610
ص 688 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 611

هیآ 23 بازحا ،  هروس  - 612
یسمش لاس 1355  پاچ  ص 407 ، ردص ، اضر  دیس  هللا  هیآ  نادیهش ،  ياوشیپ  - 613

هیآ 69 فرخز ،  هروس  - 614
ص 240 تارایزلا ،  لماک  - 615
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 . يرهاط نسح  همجرت  مرقم  قازرلادبع  دیس  همالع  فیلات  ص 18  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  نادنزرف و  تخانش  رد  - 616
. دشاب یم  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  هب  بوسنم  رعش  - 617

. دفاکش یم  ار  نمشد  فص  هک  یسک  ینعی  ردفص ، - 618
ص 242 يرولا ،  مالعا  - 619

ص 354 مالسلا ج 2 ، هیلع  نیسح  ماما  خسان  - 620
ص 77 ج 4 ، بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم  - 621

هیآ 32 نارمع ،  لآ  هروس  - 622
ص 50 نیعلا ،  راصبا  - 623

ص 170 مومهملا ،  سفن  - 624
. دوب هلمر  شمسا  دنتفگ و  یم  رکب  یبا  ما  ار  مالسلا  هیلع  مساق  بانج  ردام  دنا  هتفگ  - 625

ص 701 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 626
ص 332 خیراوتلا ج 2 ، خسان  زا  لقن  هب  ص 180 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  نارای  - 627

هحفص 279 راحب ، رشاع  همجرت  راربالا : نحم  - 628
ص 35 مالسلا :  هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  - 629

ص 35 نامه ،   ... نیعلا راصبا  - 630
هحفص يرمق ،  لاس 1356  فرشا  فجن  پاچ  تسفا  ریدغلا ، فیرش  باتک  بحاص  هر  ینیما  همالع  حیحـصت  هب  تارایزلا ،  لماک  - 631

.257
هحفص 119 هیسابعلا :  صیاصخ  - 632

مالسلا هیلع  همطاف  زا  دشاب  رتهیبش  نخس  راتفگ و  رد  هک  ار  يدحا  مدیدن  تفگ :  یم  هک  دنک  یم  تیاور  هیـشاع  زا  یـسوط  خیـش  - 633
یم ار  وا  ياهتـسد  تفگ و  یم  ابحرم  ار  وا  دـمآ  یم  ترـضح  نآ  دزن  هب  مالـسلا  هیلع  همطاف  نوچ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 

لابقتسا ترضح  نآ  زا  تساخ و  یم  رب  يو  تفر  یم  مالسلا  هیلع  همطاف  هناخ  هب  زین  ترـضح  نوچ  دناشن و  یم  دوخ  ياج  رد  دیـسوب و 
دلج هیمالسا  هیملع  پاچ  یمق ،  سابع  خیش  راوگرزب  ثدحم  لامالا :  یهتنم   ) دیسوب یم  ار  ردپ  ياهتـسد  تفگ و  یم  ابحرم  درک و  یم 

(. ص 97 ، 1
مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  ربق  دزن  ییوگ  یم  هک  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ثلاث  نسحلاوبا  ترضح  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیش  - 634

تنا هللا و  تیقل  کنا  دهـشاف  نیقیلا  کیتا  یتح  تبـستحا  تربص و  هقح  بصغ  نم  لوا  مولظما و  لوا  تنا  هللا  یلو  اـی  کـیلع  مالـسلا  : 
یقلا کملظ  نم  کئادع و  ایداعم ال  کناشب  اربتـسم  کقحب  افراع  کتئج  باذعلا  هیلع  ددج  باذـعلا و  عاوناب  کلتاق  هللا  بذـع  دـیهش 

اهاج و هللا  دـنع  کل  نا  امولعم و  اماقم  هللا  دـنع  کل  ناف  کبر  یلا  یل  عفـشاف  هریثک  اـبونذ  یل  نا  هللا  یلو  اـی  هللا  ءاـشنا  یبر  کـلذ  یلع 
هناخپاچ یـشورفباتک و  تاراشتنا  یمق ،  ثدحم  نانجلا  حیتافم  مجنپ  ترایز   ) یـضترا نمل  الا  نوعفـشی  یلاعت و ال  هللا  لاق  دـق  هعافش و 

یملع ص 641 یلع  دمحم 

اهتشون 5 یپ 

يدنب و رد  هداهـشلا  رارـسا  زا  لقن  هب  راهب 72 ، مراهچ  پاچ  رـصان ، تاراشتنا  يدراهتـشا ،  يدمحم  دـمحم  دـمحم : لآ  همانگوس  - 635
هحفص 452 دلج 1 ، نیطبسلا :  یلاعم 
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 : يربط خیرات  هحفص 111 و  یسمش  يرجه  پاچ 1347  خیرات  مود ،  پاچ  یتیآ ،  میهاربا  دمحم  رتکد  اروشاع : خـیرات  یـسررب  - 636
هحفص 315. دلج 4 ،

هحفص نیسح :  ماما  دلج  ملاوع  هحفص 274  راحب ج 22 ، هحفص 373 ، قودص :  یلاما  هحفص 68  دلج 1 ، قودص :  خیش  لاصخ  - 637
هحفص 257. خیراوتلا  بختنم  هحفص 155 ، ج 2  راحبلا : هنیفس  مالسلا ،  هیلع  يدهم  مامالا  هسردم  تاراشتنا  يرمق  لوا 1407  پاچ   349

یسمش تسفا 1351  پاچ  هحفص 348 ، زج 20 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  دلج  خیراوتلا :  خسان  - 638
هحفص 128. یناقمام ،  هللادبع  خیش  هللا  هیآ  مود :  دلج  لاقملا  حیقنت  - 639

هحفص 66 دلج 45  راحب : زا  لقن  هب  مراهچ ،  پاچ  هحفس 299 ، دمحم : لآ  همانگوس  - 640
ص 12 ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  رهچ  - 641

هرس سدق  يا  هرمک  رقاب  دمحم  هللا  تیآ  مومهملا ،  سفن  همجرت  تشذگ :  هچ  البرک  رد  - 642
 . هیمالسا پاچ  مجنپ ،  پاچ  هحفص 54  مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  دلج 15  ناشخرد :  ناگراتس  - 643

هحفص 193. دلج 1 ، ءاجیهلا : ناسرف  - 644
یسمش لاس 1351  تسفا  پاچ  هحفص 196 ، دلج 2 ، خیراوتلا :  خسان  - 645

ص 385 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 646
 . یناپمک ناوید  - 647

ص 123 مود ،  پاچ  ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  - 648
ص 123 مجنپ ،  پاچ  ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  - 649

هداز دامع  هینیسح  تاراشتنا  زا  حلاص )  دیس   ) یناتسرهش ياقآ  زا  ص 65 ، ام ، نامز  ات  مدآ  نامز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  - 650
.

ص 87 باسنالا ،  رحب  هب  فورعم  باقعالا  عمجم  باسنالا و  ضایر  - 651
ص 123 مود ،  پاچ  ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  - 652

1377 ترجه ،  تاراشتنا  پاچ   695 ص 694 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 653
ص 697 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 654

ص 49 هداز ،  دامع  دیهش ، رغصا  یلع  ربکا و  یلع  - 655
ص 37 ج 1 ، هداز ،  دامع  مالسلا ،  هیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  - 656

يرای ارم  هک  تسه  يروای  ایآ  هک :  داد  رد  ادن  هنانیگمغ  دنلب و  ییادـص  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  تسا  هدـش  تیاور  - 657
اراگدرورپ دنتفگ : ناگتـشرف  سپ  دش . ناشیرپ  نیمز  دندز و  هجـض  ناگتـشرف  دنتـسیرگ و  اهنامـسآ  دیزرل و  ادخ  شرع  ياه  هیاپ  دنک ؟

داتفا ترضح  نآ  تسد  رد  نامـسآ  زا  يا  هفیحـص  سپ  میور .  شیرای  هب  ات  امرف  تزاجا  ام  هب  تسوت ،  بیبح  مشچ  رون  وت و  بیبح  نیا 
گرم و اـم  نیـسح !  يا  تسا :  هدـش  هتـشون  حـضاو  نشور و  یطخ  اـب  هک  دومن  هدـهاشم  دوـمرف ، رظن  هفیحـص  تشپ  هب  هک  یماـگنه  و 

نیا ام  یهاوخب  رگا  تسا و  ظوفحم  ام  دزن  وت  ماـقم  هک  نادـب  و  ییاـمن .  باـختنا  هک  يراـتخم  وت  میا و  هدومنن  بجاو  وت  رب  ار  تداـهش 
یم هنوگره  میا  هدروآ  رد  وـت  ناـمرف  هب  ار  ناگتـشرف  نج و  نیمز و  اهنامـسآ و  همه  هک  نادـب  میزاـس ،  یم  فرطرب  وـت  زا  ار  يراـتفرگ 

یناگتـشرف زا  دوب  رپ  نیمز  نامـسآ و  همه  ماگنه  نآ  رد  و  دـنزاس ، دوبان  ار  ناربخ  یب  ادـخ  زا  نارفاک و  نیا  ات  هد  نامرف  نانآ  هب  یهاوخ 
راگدرورپ همان  نومـضم  هک  یماـگنه  سپ  دـندوب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـمرف  رظتنم  دنتـشاد و  تسد  رد  شتآ  زا  ییاـه  هبرح  هک 

موش و هتـشک  راب  رازه  داتفه  اـی  راـب  داـتفه  هک  مراد  شوخ  اراـگدورپ ! دومرف : درک و  باـترپ  نامـسآ  هب  ار  هفیحـص  تسناد ،  ار  شیوخ 
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ات مرازیب ..  مناتـسود ،  ندش  هتـشک  زا  دعب  یگدنز  همادا  زا  نم  و  مشاب ،  وت  یتسود  یگدنب و  تعاط و  رد  نانچمه  مدرگ و  هدنز  هرابود 
ج 2، نیطبسلا ،  یلاعم  زا  لقن  هب  یناشاک ،  فیرش  هللا  بیبح  الم  هینیسح  رارسا  باتک  زا  هدش  هتفرگرب  یقرواپ  تمـسق  نیا   ) همان نیرخآ 

ص 9
ص 188 مومهملا ،  سفن  - 658

ص 705 لامالا ج 1 ، یهتنم  - 659
ص 411 ردص ، اضر  دیس  هللا  هیآ  ترضح  نادیهش ،  ياوشیپ  - 660

ص 283 ج 2 ، یئاهب ،  لماک  - 661
، راحب ص 75 ، فوهل ،  ناجشالا ،  جعاول  ص 96  قودص ،  یلاما  ص 235 ، راخز ، ماقمق  ص 94 ، يدرو ،  امرگ  هاـجنلا ،  هعیرذ  - 662

فلتخم تارابع  اب  قحلا ،  قاقحا  ص 66  نیسحلا ،  قطنم  ج 9ص 339 
ص 179 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  قطنم  - 663

ص 237 خیراوتلا ،  بختنم  - 664
ص 127 تماقتسا ،  - 665

ص 326 البرک ، هصق  زا  سابتقا  - 666
يزیربت رین  هدکشتآ  زا  - 667

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا :  هدمآ  ص 21  ج 2 ، نیطبـسلا ،  یلاعم  ص 424 ، هداهشلا ،  رارـسا  ص 90 ، فنخم ،  یبا  لـتقم  - 668
اراگدرورپ تفگ :  یم  هدومن  نامـسآ  هب  ور  دوب ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  زورمین  زا  تعاس  هس  دودح  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  هک  یلاح 

ص یناشاک ،  فیرـش  بیبح  الم  هیآ  هینیـسح ،  رارـسا   . ) ناگراچیب سردایرف  يا  تسین ،  وت  زج  يدوبعم  چـیه  وت ، ياضق  رب  مدرک  ربص 
(74

728 ج 1 ص 724 -  لامالا ،  یهتنم  - 669
ص 197 ج 1 ، یمق ،  یئابطابط  یقتدیس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  البرک ، دیهش  - 670

يدنبرد ص لضاف  هداهـشلا  رارـسا  زا  لقن  هب  ص 132 ، یناقداو ،  يوسوم  دـمحا  دیـس  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  کچوک  نارای  - 671
یناردنزام ج 2 ص 31 يدهم  دمحم  نیطبسلا  یلاعم  یناهبهب ص 350 و  رقاب  الم  جاح  هبکاسلا  هعمد  462 و 

ص 70 مشش ،  پاچ  هینیسحلا ،  صئاصخلا  همجرت  ناوراک ،  ریما  رب  ناور ،  کشا  - 672
ص 347 مومهملا ،  سفن  زا  لقن  هب  هدرفنم ص 359 ، يرظن  یلع  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  اناوت  بیطخ  البرک ، هصق  - 673

ص 210 هیصولا ،  تابثا  - 674
 . میا هدومن  ناوارف  هدافتسا  اروشاع  رامش  زور  عیاقو و  رد  فیرش  باتک  نیا  زا  ام  ص 360  البرک ، هصق  - 675

 ( هر ) ردص اضر  دیس  هللا  هیآ  هنازرف  ملاع  هیقف و  تماقتسا ،  - 676
ص 364 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - 677

361 ص 360 -  البرک ، هصق  - 678
لماـک یناگدـنز  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب   202 ص 201 -  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  هیقر  ترـضح  ماـش  ناـشخرد  هراتـس  - 679

. دوش هعجارم  روکذم  باتک  هب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
ص 203 مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس  - 680

ترجه پاچ  ج 1 ص 731 ، لامالا ،  یهتنم  - 681
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ص 345 نینوخ ،  هرهچ  - 682
ص 263 زجاعملا ، هنیدم  ص 387 ، نینوخ ،  هرهچ  - 683

ص 13 ج 4 ، بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم  - 684
ص 140 البرک ، يوناب  - 685

ص 157 یمق ،  مایالا  عیاقو  - 686
ماقمق زا  لقن  هب  ص 108  مرحم ،  ج  نخس ،  هیامرس  - 687
ص 250 يرولا ،  مالعا  ص 261 ، دیفم ، داشرا  - 688

ص 246 يرولا ،  مالعا  - 689
ص 288 ج 2 ، یئاهب ،  لماک  - 690

 ، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناتـسآ  رد  زا : لقن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشخرد  هرهچ  - 691
هعیشلا نایعا  باتک  بحاص  يرمق )  یفوتم 1371   ) یلماع لبج  نیما  نسحم  دیس  هتشون 

128 نیعلا ،  راصبا  - 692
130 نیعلا ،  راصبا  - 693

3/247 لاقملا ،  حیقنت  - 694
ص 297 نیرادلا ،  هلیسو  - 695

3/312 مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  - 696
ص 303 ج 3 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  مامالا  هایح  - 697

ص 56 فوهلملا ،  - 698
367 هباحصا ،  نیسحلا و  مامالا  - 699

2/588 هادهلا ،  تابثا  - 700
ص 368 نینوخ ،  هرهچ  - 701
ص 387 نینوخ ،  هرهچ  - 702

 (، یطخ  ) اهیـضام اهرـضاح و  یف  البرک   322 هدـیزگ ،  خـیرات  باتک  مامت  البرک  خـیرات  ، 409  - 45/390 راونالا ، راـحب  عباـنم :  - 703
ههزن هرهازلا 4/241 ، موجنلا  ، 9/102 ریثالا ، نبا  خیرات  ، 345  - 335 قارعلا ،  خیرات  ، 215  - 214 یـسراف ،  همجرت  هیوطب ،  نبا  همانرفس 

يدیهـش یحلاص  نیـسحلادبع  مرتحم  دنمـشناد  هلاقم  زا  هدش  هدافتـسا  عبانم  بلاطم و  ، 7/28 يزوـجلا ،  نبا  خـیرات  ، 21 نیمرحلا ،  لـها 
 . ینیوزق

خیرات ص 246 ، هرهاطلا ،  هرتعلا  هدـهاشم  ص 28 ، ج 1 ، یـسراف ،  همجرت  هطوطب ،  نبا  همان  رفـس  ، 107  - 3/103 فـطلا ،  بدا  - 704
129 ص 128 -  ج 2 ، مهموسر ،  نییمطافلا و  مظن  ، 206  - 198 یلعم ،  البرک  ییایفارغج 

83 هرهاطلا ،  هرتعلا  هدهاشم  ، 1/627 هعیشلا ،  نایعا  عبانم :  - 705
ص 392 نیعبرا ،  زور  هرابرد  قیقحت  - 706

ص 139 یهتنملا ،  همتت  - 707
ص 240 یهتنملا ،  همتت  - 708
ص 241 یهتنملا ،  همتت  - 709
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ص 293 یجنگ ،  ظفاح  هیافک  ص 342 و  ج 4 ، رکاسع ، نبا  خیرات  زا  لقن  هب  ص 257  ام ، شور  هار و  - 710
ص 241 یهتنملا ،  همتت  - 711
ص 79 قودص ،  یلاما  - 712

ص 145 میدق ،  پاچ  نیظعاولا ،  هضور  - 713
ص 240 ج 2 ، همغلا ،  فشک  - 714

ص 351 نینوخ ،  هرهچ  - 715
هیآ 28 نارمع ،  لآ  هروس  - 716
ص 1173 دوعوم ، يدهم  - 717

. ارهازلا ملظت  هبکاسلا ،  هعمدلا  و  ص 375 ، نینوخ ،  هرهچ  - 718
ص 243 دیفم ، داشرا  - 719

ص 289 ج 2 ، یئاهب ،  لماک  - 720
ص 147 البرک ، يوناب  - 721
ص 244 دیفم ، داشرا  - 722

هیآ 42 رمز ، هروس  - 723
ص 414 دیفم ، داشرا  - 724

ص 414 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  ص 148 ، البرک ، يوناب  - 725
ص 725 ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 726

400 توکلم ص 396 -  رد  يریس  تسا  هناورپ )   ) يدهاجم یلع  دمحم  ياقآ  زا  لقن  . 432 ص 428 -  البرک ، هصق  - 727
439 ص 438 -  البرک ، هصق  - 728

. دنرب یم  تافرع  ینم و  هب  هکم  زا  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  دوش  یم  هتفگ  ینارتش  هب  تاصقار ،  - 729
442 ص 439 -  البرک ، هصق  - 730

هیآ 9 فهک ،  هروس  - 731
765 ص 764 -  ج 1 ، لامالا ،  یهتنم  - 732

هیآ 227 ءارعش ، هروس  - 733
609 هدازدامع ص 601 -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  لقن  هب  ، 159 ص 149 -  البرک ج 2 ، دیهش  - 734

ص 894 خیراوتلا ،  بختنم  - 735
ص 246 دیفم ، داشرا  ص 101  قودص ،  یلاما  - 736

ص 219 اروشاع ، خیرات  یسررب  - 737
ص 150 يزوج ،  نبا  هرکذت  - 738

ص 172 ج 3 ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تالاح  خسان  - 739
ص 219 ج 2 ، عماج ،  لتقم  - 740
ص 276 نادیهش ،  ياوشیپ  - 741

ص 26 ج 6 ، يربط ،  خیرات  - 742
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10 مور :  هروس  - 743
178 نارمع :  لآ  هروس  - 744

هنعل دیزی  دج  نایفـسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکم  حتف  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدومرف  هب  هراشا  - 745
ءاقلطلا متتاف  اوبهذا  دومرف : دومن و  دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق  وفع  دروم  امهیلع  هللا 

هدومن و هراپ  ار  ادهشلادیس  هزمح  ترضح  مکش  داد  روتـسد  دحا  گنج  رد  هک  هراوخ  رگج  دنه  هب  تسا  هراشا  هکرابم  هلمج  نیا  - 746
دورن وا  سجن  ندب  هب  ات  داد  رارق  یخلت  وا  رد  دنوادخ  تفرگ ،  نادند  هب  ار  شرگج 

169 نارمع :  لآ  هروس  - 747
78 میرم :  هروس  - 748

46 تلصف :  هروس  - 749
فالتخا یمک  اب  جاجتحالا 2/122  ، 45/133 راونالا ، راحب  - 750

رد دوب  هفوک  ریما  وا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  دعـس  نب  ریـشب  شردپ  تسا و  راصنا  زا  ریـشب ، نب  نامعن  - 751
. دیسر لتق  هب  صمح  رد  لاس 65  رد  هیواعم و  نامز 

565 راخز ، ماقمق  - 752
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لماک لقن  رد  تسا .  هدیدرگن  رکذ  رتشیب  تلـصخ  شـش  یلو  هدش ،  هداد  تیب  لها  هب  يرترب  لماع  تفه  هک  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  - 754
مومهملا 450) سفن   ) تسام زا  دشک ، یم  ار  لاجد  هک  يدهم  لاجدلا و  لتقی  يذلا  يدهملا  و  متفه :  تلصخ  هک  تسا  هدمآ  یئاهب 

. دومن ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  و  درک ، تکرش  هرجش  تعیب  رد  تلاسر و  هرجش  زا  - 755
دارم نیاربانب  دشاب ، دایز  تخرد  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یعضوم  هب  رعـشم  اریز  دشاب  تشهب  ود  رعـشم ، ود  زا  دارم  تسا  نکمم  - 756

نآ دـشاب و  هفلدزم  رعـشم ، زا  دارم  تسا  نکمم  ناتنج و  هبر  ماـقم  فاـخ  نمل  تسا و  هدـمآ  هکراـبم  هیآ  رد  و  تسا ،  تشهب  ود  ثراو 
مرح ياـهناکم  هلمج  زا  فقوم  نیا  دـننک و  یم  فوقو  اـجنآ  رد  هجحیذ  مهد  زور  باـتفآ  عولط  اـت  مهد  بش  ناـیجاح  هک  تسا  ییاـج 

. دشاب تافرع  هفلدزم و  رعشم ، ود  زا  دارم  تروص  نیا  رد  و  تسا ، 
 . تسا هدرک  لقن  راصتخا  هب  جاجتحالا 2/132  راونالا 45/137 ، راحب  - 757
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 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس  - 3

باتک تاصخشم 

1325 یلع -  یلاخلخ  ینابر  هسانشرس : 
 : رشن تاصخشم  یلاخلخ  ینابر  یلع  فیلات  مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  ترـضح  ماش  ناشخرد  هراتـس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 1418 ه.ق =  نیسحلا ع ،  بتکم  مق 
روصم 367 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 لاــیر ؛  412000-2-91933-964 کــباش : 
 ، - نیسح س تنبهیقر  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  412000

BP52/2/ر7ر2 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس  61ق -- 
297/979 ییوید :  يدنب  هدر 

م17845-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مهبقانم مهلئاضف و  يرکنم  مهقوقح و  یبصاغ  مهئادعءا و  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

نیدلا .  موی  یلا  نیعمجءا  سنالا  ّنجلا و  نم 
( 1 () یتمُال ٌنامءا  یتیب  لهءا  ءامسلا و  له  نامءا ال  موجنلا   : ) مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

متما . )  يارب  دنناما  نم  تیب  لها  نامسآ و  لها  يارب  دنناما  ناگراتس   : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
یتیب لهءا  بهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  نامءا ال  یتیب  لهءا  و  ءامـسلا ،  له  ـال  ناـمءا  موجنلا   : ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

( 2  ( . ) ضر الا  لهءا  بهذ 
لها دندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک  ینامز  سپ  نیمز ،  لها  يارب  دـنناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  يارب  دـنناما  ناگراتس 

دش .  دنهاوخ  دوبان  مه  نیمز 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  سابع )  نبا   ) قیرط زا  ّتنس ،  لها  روهشم  ملاع  مکاح ، )  )

( 3  ( . ) فالتخالا نم  یتّمُال  نامءا  یتیب  لهءا  و  قرغلا ،  نم  ضر  الا  له  ناما ال  موجنلا  )
دنفالتخا .  زا  نم  تما  ناما  نم  تیب  لها  و  ندش ؛  قرغ  زا  نیمز ،  لها  يارب  دنناما  ناگراتس 

دنا .  هدومن  تیبثت  ار  وا  حیحصت  هدرک و  ذخا  يو  زا  ار  نآ  یعمج  و  هتسناد ،  حیحص  مکاح  ار  تیاور  نیا 
( 4 ( ) ْمِهیف َْتنَءا  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهللا  َناک  ام  َو   ) ۀفیرش ۀیآ  هک  دراد  لامتحا  هدوزفا :  تیاور  نیا  رکذ  زا  دعب  فاعسالا ، )   ) باتک رد  نابص )  )
ۀیآ هچ  رگا  دـشاب .  هتـشاد  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  ( دـنکن لزان  ناشیا  رب  باذـع  ادـخ  یتسه ،  ناشیا  ناـیمرد  وت  هک  یماداـم  ربماـیپ ،  يا  )
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اریز دنترضح ،  نآ  ماقم  مئاق  ندوب ،  ناما  رد  مالسلاامهیلع  تیب  لها  نکل  تسا ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  عجار  هفیرش 
تسا .  مالسلاامهیلع  تیب  لها  زا  وا  وا و  زا  مالسلاامهیلع  تیب  لها  ثیداحا ،  زا  یضعب  قبط 

دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرعشا )  یسوموبا   ) قیرط زا  مکاح  زین 
 ، یتیب لهءا  بهذ  اذ  ءامـسلا و إ  لهءا  بهذ  موجنلا  تبهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  ـال  ناـمءا  یتیب  لـهءا  و  ءامـسلا ،  لـه  ـال  ناـمءا  موجنلا  )

ضر : )  الا  لهءا  بهذ 
یماگنه و  دنوش ،  یم  دوبان  مه  نامسآ  لها  دنوش  دوبان  ناگراتس  یتقو  دننیمز ،  لها  ناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  ناما  ناگراتس 

دش .  دنهاوخ  دوبان  مه  نیمز  لها  دندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک 
نامسآ زا  هک  دنتسه  یناشخرد  ناگراتـس  دنـشاب ،  هک  نامز  ره  اجک و  ره  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ساسا ،  نیا  رب 

دنزاس .  یم  نشور  ار  قلخ  تیاده  ریسم  دنشاپ و  یم  رون  تلیضف 
 ، دراد رارق  امـش  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ماش ،  ناشخرد  ةراتـس   ) ماـن اـب  هک  رـضاح ،  باـتک 

همادا رد  دوخ ،  ّتیمولظم  اب  هک  یکدوک  دنک ؛ یم  بلقنم  ار  یلدگنس  ره  نآ  ۀعلاطم  هک  تسا  یمولظم  موصعم و  لفط  رابمغ  همانیگدنز 
دیواج دنـس  هللا ، )  امهنعل   ) دـیزی هیواعم و  زبس  خاک  رانک  رد  وا  کچوک  ربق  هتخاس و  اوسر  دـبا  يارب  ار  نیملاـظ  اروشاـع ،  نینوخ  ماـیق 

اهنآ زا  میرک  نآرق  هک  دشاب  یم  يوما  دیلپ  نادناخ  ملاظم  رگاشفا  و  نیعمجا ، )  مهیلع  هللا  مالس   ) تراهط تمصع و  تیب  لها  ّتیمولظم 
تسا .  هدرک  ( 5  ( ) هنوعلم ةرجش   ) هب ریبعت 

ار ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ ،  رد  دیباوخ 
دنک ور  ریز و  دوخ ،  یمیتی  ۀلان  اب 

یثیدح هب  ار  نخس  نادناخ ،  نیا  نانمشد  ناگدید  يروک  مالسلا و  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نارادتسود  مشچ  ییانشور  يارب 
میشخب :  یم  تنیز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(6  ( ) باذعلا نم  نامءا  دمحم  ۀیالولاو ال ل  طارصلا ،  یلع  زاوج  دمحم  لآ  ّبح  و  راّنلا ،  نم  ةءارب  دمحم  لآ  ۀفرعم  )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نتشاد  تسود  و  تسا ،  شتآ  زا  تئارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تخانـش  تفرعم و 

دشاب .  یم  باذع  زا  ناما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  يربنامرف  يوریپ و  و  طارص ،  لپ  زا  روبع )  ) ۀگرب
باتک  فیلءات  ببس 

هدنیآ رد  تفر  یم  دصرددص  لامتحا  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،  ضیرم  تّدـش  هب  منادـنزرف  زا  یکی  هک  دوب  یـسمش  ياهلاس 57-56  ابیرقت 
هللادـبعابا ءادهـشلادّیس  ترـضح  هنادزان  هب  لّسوت  يو ،  تاروتـسد  هب  لمع  رتکد و  هب  هعجارم  زا  سپ  دـیآ .  دوجو  هب  شندـب  رد  یـصقن 

نآ رابمغ  یناگدنز  هرابرد  یباتک  مدنزرف ،  يدوبهب  زا  سپ  هک  مدرک  رذن  هدرک و  ادیپ  مالسلا  هیلع  هّیقر  ترضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا 
مسیونب .  هنادزان 

زا سپ  نآ ،  یپ  رد  تفرگ و  افـش  مدنزرف  ملـس ، )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و   ) ناشخرد ةراتـس  نیا  تایانع  هب  هللادمحلا 
دش .  يروآ  عمج  ثیدح  خیرات و  بتک  يالبال  زا  مزال  ياهتشاددای  دایز و  تاعلاطم 

هکنیا ات  تشذگ ،  اهتـشاددای  يروآ  عمج  خیرات  زا  يدایز  تّدـم  هنوگنیدـب  دـش و  یمن  مهارف  اهتـشاددای  نآ  پاچ  قیفوت  فصولا ،  عم 
هب ترـضح ،  نآ  لماک  یناگدـنز  لماش  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ   ) باتک لّوا  دـلج  پاـچ  زا  سپ 

 ( نایتشدرز نایمیلک و  نایحیسم ،  ّتنُس ،  لها  نایعیش ،  هب  تبسن  تمارک  ۀمیمض 240 
رورـش نتف و  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  ادـخ  هک  مرـسمه -  يزور  باـتک ،  نآ  زا  مالـسلاامهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  نارادتـسود 
مّرحم زا  لبق  رّکذت ،  نیا  دینک .  لمع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هرابرد  ناتدوخ  رذـن  هب  امـش  هک  داد  رّکذـت  دـیامرف - ظفح  نامزلارخآ 
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زاب راک ،  جراخم  تالکـشم و  ۀشیدنا  یلو  منک .  عورـش  ار  باتک  هک  متفرگ  میمـصت  یبش  تفرگ .  تروص  ق .  لاس 1418 ه . - مارحلا 
ریخءات هب  همه  نیا  راک ،  هکنیا  زا  لاح  نیع  رد  درب .  شیپ  راک  عورـش  زا  ّتقوم  فارـصنا  هب  دّدـجم  میمـصت  ّدحرـس  ات  ارم  هدـش و  عناـم 

هک مدرک  هراختـسا  راک  عورـش  يارب  سپـس  هدومن ،  یلّـسوت  حبـص  زامن  زا  سپ  اذـل  مدوب ،  تحاران  داتفا ،  یم  بقع  هب  مه  زاب  هداـتفا و 
ددرگ .  لیطعت  اتّقوم  ای  دوش  ادا  رذن  هک  تسا  تحلصم 

دودز :  لد  زا  ار  بارطضا  دیدرت و  ّکش و  هنوگ  ره  ّجح ،  ةروس  زا  ۀیآ 31 
( ِقیتَعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفوْیلَو  )

تسا . )  هبعک  ۀناخ  هک  ادخ  یمیدق  ۀناخ  هب  دننک  فاوط  هک  دیاب  و  دوخ ،  ياهرذن  هب  دننک  افو  هک  دیاب  (و 
دش .  یط  یبوخ  یمارآ و  هب  راک  هللادمحلا  مدرک  راک  هب  عورش  زور  نامه 

ّرُد زوسناج  همانیگدـنز  زا  يا  هشوگ  مک ،  تعاضب  اب  هک  داد  قیفوت  نیرتمک ،  نیا  هب  هک  مرازگـساپس  رکاش و  ار  گرزب  يادـخ  کنیا  و 
ّتیمولظم زا  يا  هدرپ  هدرک و  وگزاـب  مالـسلا  هیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناتـسود  يارب  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  ماـش  میتی 

رکشلا .  هل  دمحلا و  مشک و هللا  ریوصت  هب  ار  نانآ  نانمشد  ملاظم و  مالسلا و  مهیلع  هللا  لآ  زادگناج 
هاش هشوگ  رگج  گرم  زا  تشگ 

هایس ماش ،  بش  يور  دبا  ات 
نادیهـش نوخ  هژیوب  ادخ  هار  رد  هدـش  هتخیر  كاپ  ياهنوخ  مقتنم  اهناسنا و  گرزب  یجنم  لوبق  دروم  کچوک ،  سب  رثا  نیا  تسا  دـیما 

ددرگ .  عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجحلا  مظع  الا  هللا  ۀیقب  ترضح  البرک ، 
يرمق يرجه  مّظعملا 1418  نابعش  هدزای 

یسمش هام 1376  رذآ  قباطم 21 
مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دلوت  زورلاس 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مرح  مق - 
یلاخلخ ینّابر  یلع 

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  شخب 

 ( مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  ةرابرد  یخیرات  ذخءام  نیرتمیدق  )
دسیون :  یم  خیراوتلا  بختنم  رد  يرمق )  يرجه  لاس 1352  ياّفوتم   ) یناسارخ مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم   1

بانج نم ،  هطـساوالب  یّما  ّدج  دومرف :  ریقح  هب  تسا  فرـشا  فجن  نیلّـصحم  املع و  ۀلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّمحم  خیـش  لیلج ،  ملاع 
فیرش و رایسب  هدوب و  نوزفا  دون  زا  شفیرش  نس  يدهلا و  ملع  یـضترم  دّیـس  هب  دوش  یم  یهتنم  شبـسن  هک  یقـشمد ،  میهاربا  دّیـس  اقآ 

دنتشادن .  روکذ  دالوا  دنتشاد و  رتخد  هس  دندوب ،  مرتحم 
ربق و نایم  دیوگب  یلاو  هب  وگب  تردـپ  هب  دومرف  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  تنب  هّیقر  بانج  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش 

دنک .  ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب و  تسا ؛  ّتیذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ،  بآ  نم  دحل 
نیمه زاب  دّیس  یطسو  رتخد  مّود ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  باوخ  هب  نّنست  لها  تارضح  سرت  زا  دّیـس  و  درک ،  ضرع  دّیـس  هب  شرتخد 

 ، تفگ ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیـس  رتکچوک  رتخد  موس ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  نانچمه  وا  و  تفگ ،  ردپ  هب  دـید .  ار  باوخ 
يدرکن رادربخ  ار  یلاو  ارچ   : ) دندومرف باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  هرّدخم  دّیـس ،  دوخ  مراهچ ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  اضیا 

 . )! ؟
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دنورب و هعیـش ،  یّنـس و  زا  ماش ،  ياحلـص  املع و  درک  رما  یلاو  درک .  لقن  ماش  یلاو  يارب  ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  دّیـس  حـبص 
سّدقم ربق  دورب و  سک  نامه  ( 7  ) دش زاب  سّدقم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  هاگنآ  دننک ،  رب  رد  فیظن  ياهـسابل  دـننک و  لسغ 

دننک .  ریمعت  ار  رّهطم  ربق  ات  دروایب  نوریب  ار  شرّهطم  دسج  دنک و  شبن  ار  وا 
هب رگم  دشن  زاب  کی  چـیه  تسد  هب  لفق  دـندرکرب .  رد  فیظن  سابل  هدومن و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس ،  هعیـش و  ياحلـص  ناگرزب و 

روبزم دّیـس  هکنآ  ات  دـش  یمن  رگراک  دز  یم  ربق  رب  گـنلک  سک  ره  دـندش ،  فّرـشم  مرح  هب  هک  مه  دـعب  میهاربا .  دّیـس  موحرم  تسد 
دحل نایم  هرّدخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ،  ار  دحل  دندرک و  تولخ  ار  مرح  دـعب  دـش .  هدـنک  ربق  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  گنلک 

تسا .  هدش  عمج  دحل  نایم  يدایز  بآ  نکل  دشاب ،  یم  ملاس  حیحص و  همّرکم  ةرّدخم  نآ  نفک  و  دراد ،  رارق 
تشاد و هگن  دوخ  يوناز  يالاب  مسق  نیمه  زور  هس  داهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  هدروآ  نوریب  دحل  نایم  زا  ار  هرّدخم  فیرـش  ندـب  دـّیس 

یفیظن یـش ء  يالاب  رب  ار  هرّدخم  ندب  دّیـس  دش  یم  هک  زامن  تاقوا  دندرک .  ریمعت  داینب  زا  ار  هرّدخم  دحل  هکنآ  ات  درک  یم  هیرگ  لصّتم 
ندـب دّیـس  دـندش .  غراف  دـحل  ربق و  ریمعت  زا  هکنآ  ات  داهن  یم  وناز  رب  تشاد و  یم  رب  زاب  غارف  زا  دـعب  درازگ .  یم  زامن  تشاذـگ و  یم 

 . وضو دیدجت  هب  جاتحم  هن  بآ و  جاتحم  هن  دش و  اذغ  هب  جاتحم  هن  دّیـس  زور  هس  نیا  رد  هرّدـخم  نیا  تمارک  زا  درک و  نفد  ار  هرّدـخم 
یفطصم .  دّیس  هب  یّمسم  دومرف  تمحرم  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  درک  اعد  دّیس  دنک  نفد  ار  هرّدخم  تساوخ  هک  دعب 

ّما فیرـش  دقرم  هّیقر و  فیرـش  دـقرم  هّیبنیز و  تیلوت  مه  وا  و  تشون ،  ینامثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  هب  ار  ارجام  لیـصفت  یلاو  نایاپ ،  رد 
قباس میهاربا  دّیس  رسپ  یفطصم  دّیس  اقآ  رـسپ  ساّبع  دّیـس  جاح  ياقآ  مه  العف  دومن و  راذگاو  دّیـس  هب  ار  مالـسلاامهیلع  هنیکـس  موثلک و 

تسا .  هفیرش  نکاما  نیا  تیلوت  يّدصتم  رکذلا 
(8  . ) تسا هداتفا  قاّفتا  داتشه  تسیود و  رازه و  ۀنس  دودح  رد  هّیضق  نیا  ایوگ  دیوگ :  یم  سپس  یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ 

یم يو  تسا .  قوف  ۀّیـضق  دی  ؤم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ییارجام  تامارک  تازجعم و  باتک  رد  زین  یناسارخ  يداه  دّیـس  هللا  تیآ  موحرم 
دسیون : 

رخآ دیـشخبن .  دوس  یلو  درک  اوادم  Ř ј يو  دـیزگ .  ار  ام  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  راـم  ناـهگان  هک  میدوب  هدـیباوخ  ماـب  تشپ  يور 
داد ناشن  وا  هب  ار  یگدز  رام  لحم  نوچ  تسا ؟  هدیزگ  رام  ار  وا  تسد  ياجک  تفگ :  دمآ و  ام  دزن  ریمالادبع  دّیـس  مان  هب  یناوج  رم  الا 
هک تسا  یتمارک  طقف  ییاود ؛  هن  مراد و  ییاعد  هن  نم  تفگ  سپـس  دـش .  بوخ  درد  لحم  یّلکب  دز و  عضوم  نآ  هب  یتسد  هلـصافالب  ، 
 . دوش یم  بوخ  میراذگب  نآ  هب  تشگنا  ای  ناهد  بآ  رگا  دشاب  رام  ای  برقع  ای  روبنز  زا  هک  یّمـس  ره  تسا :  هدیـسر  ام  هب  ام  دادجا  زا 

زور هس  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دسج  داتفا  هّیقر  ترـضح  فیرـش  ربق  هب  بآ  هک  یعقوم  ماش  رد  ام ،  ّدج  هک  تسا  نیا  زین  شتهج 
(9  . ) تسا هدنام  لسن  دعب  السن  شدالوا  دوخ و  رد  رثا  نیا  اجنآ  زا  و  دندرک ،  ریمعت  ار  فیرش  ربق  ات  تفرگ  تسد  يور 

خیرات نآ  زا  شیپ  لاس  دنا  دصیـس و  هب  مک  تسد  نآ  يانب  ۀقباس  تسا ،  هداد  خر  نآ  اب  طابترا  رد  قوف  تفگـش  ناتـساد  هک  يدقرم   2
ددرگ .  یم  زاب  رضاح ) نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  دودح 4  ینعی  )

دنک :  یم  لقن  مهد ،  باب  ننملا ،  باتک  رد  لاس 397 ق ، )  هب  یّفوتم   ) ینارعش هب  روهشم  يرصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باّهولادبع 
فورعم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  دقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدقرم  هعقب و  قشمد ،  عماج  دجـسم  کیدزن 

تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا . 
مالسلااهیلع  ۀَّیَقُر  دیهَّشلا ،  ِْنیَسُحلا  ُْتِنب  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبّنلا  ِلِآب  ْتَفِّرُش  ٌۀَعُْقب  ُْتیَبلا  اَذه 

مالـسلااهیلع هّیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ملـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  دورو  هب  هک  تسا  یناکم  هناـخ  نیا  )
(10  ( . ) تسا هتفای  تفارش 

یلب :  دهد ؟  یم  ناشن  مالسلااهیلع  هّیقر  زا  ییاپّدر  زین   ( 397 ق  ) نامز نیا  زا  شیپ  خیرات  ایآ 
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لماک جرا  رپ  باتک  رد  یـسوط ،  نیدلاریـصن  هجاوخ  رـصاعم  يربط ،  دّمحم  نب  یلع  نب  نسح  نیدلادامع  ریـصب ،  دقان  ریبخ و  خّروم   3
هک :  دنک  یم  لقن  یئاهب 

ره دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریسا  تلاح  رد  تّوبن  نادناخ  نانز 
هلاسراهچ دوب  یکرتخد  دندروآ .  دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد  یم  هدعو  ار  یکدوک 

ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخس  مدید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  نیـسح  نم  ردپ  تفگ :  دش و  رادیب  باوخ  زا  یبش  ، 
تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 

ردپ رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ  ارجام  هک  دندرب  ربخ  درک .  لا  ؤس  ارجام  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دیزی 
دنداهن .  هلاسراهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار 

درک میلست  قح  هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیسرپ 
(11 . )

هدومن هدافتـسا  یناوارف  شزرااب  عبانم  زا  نآ  شراگن  رد  و  هدرک ،  فیلءاـت  لاس 567 ه . -  رد  ار  ریظن  مک  باتک  نیا  يربط  نیدـلا  ءالع 
تیب لها  نانمشد  تسد  هب  رگید  یخرب  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور  شکاشک  رد  یخرب  تسا ؛  هدیسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  بلغا  هنافّسءاتم  هک 

تسا .  هدش  قیرح  همعط  مالسلا  مهیلع 
لیلج مّلکتم  ریرحن  بّردتم  ریبخ  رهام  ملاع  خیش  يربط ،  نیدلا  دامع  هتشون  یئاهب ،  لماک  باتک  دسیون :  یم  ( 12  ) یمق ثّدحم  موحرم 
يروآ عمج  رب  فورصم  خیـش  تمه  لاس  هب 21  بیرق  هدـش و  مامت  ۀنـس 675  رد  هک  تسا  هدیافرپ  یباتک  هماّهف ،  لضاف  لیبن و  ثّدـحم 
ِخَُـسن هک  دوش  یم  مولعم  باتک  نآ  عضو  زا  دـیازفا :  یم  سپـس  تسا .  هدرک  فیلءات  رگید  باتک  دـنچ  نآ  يانثا  رد  هچ  رگا  هدوب ،  نآ 
جرارپ باـتک  هتفر ،  تسد  زا  ِعباـنم  نآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  هراـشا  هاـگنآ  تسا .  هدوب  دوجوم  وا  دزن  باحـصا  يامدـق  بتک  لوـصا و 

يربط نیدلا  دامع  و  دـشاب ،  یم  ّتنـس  لها  ياملع  زا  ینومءام ،  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  مساق  فیلءات  هک  تسا  هیواعم  بلاثم  رد  ۀـیواحلا 
تسا .  هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  ار  هلاس  هس  رتخد  نیا  تشذگرس 

ددرگ .  یم  زاب  ام  نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  تفه  دودح  هب  خیرات ،  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  يارجام  هب  هراشا  هقباس  هنوگنیدب ، 
؟  تفرگ غارـس  خیرات  قامعا  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  زا  یمان  تفر و  رتشیپ  ناوت  یم  مه  زاب  ایآ 

تسا .  تبثم  باوج  مه  زاب 
فوهل روهشم  باتک  هدمآ ،  نایم  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  زا  یمان  اروشاع ،  تانایرج  حرـش  نمـض  نآ ،  رد  هک  يرتنهک  ذخءام   4
یثیدح نوتم  هب  وا  رایـسب  هطاحا  عالطا و  هک  تسا  ق )  ياّفوتم 664 ه . -  ) سوواط نبدیس  هللا  ۀیآ  ردقلا ،  لیلج  خّروم  ثّدحم و  ۀتـشون 

تسا  ریگمشچ  زاتمم و  هعیش ،  مالسا و  یخیرات  و 
بنیز و دومرف و  داریا  ار  لیلخ ) . . .  نم  کل  ّفُا  رهد  ای   ) فورعم راعشا  هک  ینامز  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترـضح  دسیون :  یم  دیس 
ای ِتنءا  و  موثلک ،  ّما  ای  هاتخا  ای   : ) دومرف هدرکربص و  هب  رما  ار  نانآ  ترـضح  دنتـشادرب ،  هلان  هیرگ و  هب  داـیرف  مالـسلا  ّنهیلع  مرح  لـها 
الو اهجو  ّیلع  نشمخت  اْبیَج و ال  یلع  نققـشت  الف  ُْتِلُتق  انءا  اذ  َنْرُْظنُا إ  بابر ،  اـی  ِتنءا  و  ۀـمطاف ،  اـی  ِتنءا  و  ۀـّیقر ،  اـی  ِتنءا  و  بنیز ، 
هب نم  هک  یناـمز  باـبر ،  يا  وت  و  همطاـف ،  يا  وت  و  هّیقر ،  يا  وت  و  بنیز ،  يا  وت  و  موثلک ،  ما  مرهاوـخ  ینعی  ( 13  . ( ) ارجه یلع  نلقت 
دینارن .  نابز  رب  تسا )  راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  هک   ) اوران یمالک  دیشارخن و  يور  دینزن و  كاچ  نابیرگ  مگرم  رد  مدیسر  لتق 

تسا .  هدش  يراج  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نابز  رب  هّیقر  ترضح  مان  لقن ،  نیا  قباطم 
لقن هب  ةّدوملا ص 335-333  عیبانی  باتک  رد  ياّفوتم 1294ه . - یفنح ،  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلـس  هک  تسا  یبلطم  لقن ،  نیا  دـّی  ؤم 

تسا .  هدروآ  فنخموبا  هب  یّمسم  لتقم  زا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 584 

http://www.ghaemiyeh.com


لفط تداهش  ّتیفیک  حرش  زا  سپ  ( 11/633 قحلا :  قاقحا  ص 346 و  ةّدوملا :  عیبانی   ) يزودـنق لقن  قباطم  فنخموبا  هب  بوسنم  لتقم 
دیوگ :  یم  ههام  شش 

ُمالَّسلا : ) یّنِم  ّنکیلع  یتَیب  َلهءا  ای  بنیز ؛  ایَو  ُۀَِکتاع  ای  َو  ۀیقر ،  ای  و  ُۀنیکَس ،  ای  َو  َموثلُک ،  مُا  ای  يدان :  ُمث 
(14 ( . ) ظفاحادخ متفر ،  زین  نم  نم ،  تیب  لها  يا  بنیز ،  يا  هکتاع ،  يا  هّیقر ،  يا  هنیکس ،  يا  موثلکُّما ،  يا  دروآرب :  دایرف  هاگنآ  )
دای مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀّیقر  زا  نآ  رد  هک  رتیمیدـق  یکردـم  داد و  همادا  ار  خـیرات  رد  رقهقت  ِریـس  هنوگ ،  نیمه  هب  ناوت  یم  ایآ 

تسج ؟  زاب  دشاب ،  هدش 
لوط رد  هک  تسا  یهورگ  تسا ؛  هدز )  تراغ  هدیدمتس و   ) هورگ کی  هعیش ،  هک  تسین  هدیشوپ  عّیشت ،  مالسا و  خیرات  هب  نایانشآ  رب   5

یملع و راثآ  و  هتشگ ،  دیهش  شـصخاش  لاجر  نید و  نایاوشیپ  هتفرگ ،  رارق  هنایـشحو  ياهزواجت  موجه و  فده  اهراب  اهراب و  خیرات ، 
رد لرغط  يزوسباتک  راتـشک و  لاس 423 ق ،  هب  ير  رد  يونزغ  دومحم  روهـشم  يزوسباتک  هب :  دیرگنب   ) تسا هدش  هدـنازوس  شیخیرات 
رد ینامثع  روهشم  مکاح  راّزَج )  ) ياهیزوسباتک اهراتشک و  یسودرف و . . .  يردبرد  ریزو و  کَنَسَح  ناتساد  یسوط ،  خیـش  رـصع  دادغب 

نانبل و . ) . . .  بونج  رد  تاماش ، 
هتـشادن و دیاب -  دیاش و  هکنانچ  ار - یخیرات  ثداوح  زا  يرایـسب  تبث  لاجم  الوا  جنر ،  دردرپ و  خیرات  نیا  يانزارد  زا  رذگ  رد  هعیش ، 

تیمولظم هنیـشیپ  زا  یکاح  هک  یبوتکم )  تاعالطا   ) زا هتـسد  نآ  هژیوب   ) ار شیوخ  یخیرات  ذـخآم  راثآ و  زا  هظحالم  لباق  یـشخب  اـیناث 
راـثآ نآ  زا  یـشخب  اـهنت  هدـنام ،  شیارب  هچنآ  تسا و  هداد  تسد  زا  دـشاب ) یم  روـج  ياـهتموکح  ملاـظم  تواـسق و  هعیـش و  ریظن  مـک 

هن یتاروهشم   ) تروص هب  هعیـش ،  ّتینهذ  رد  نونکا  هدش و  لقن  هنیـس  هب  هنیـس  یهافـش ،  هنوگ  هب  هک  تسا  یتاعالطا  اب  هارمه  بوتکم ، 
تسا .  دوجوم  دنسلا ) لوهجم  ای  دنتسم  نادنچ 

زا هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  یتیصخش  تشونرس  هرابرد  ام  دنتسم  بوتکم و  تاعالطا  هک  تسین  تهجیب 
یعضو نینچ  اب  تسا و  رفص  دح  رد  ابیرقت  مک و  رایسب  اروشاع ) تضهن  رد  ترـضح  نآ  مهم  رایـسب  شقن  ردق و  تلالج  دوجو  اب   ) ماش

تسا .  مولعم  رگید  مالسلاامهیلع )  هّیقر  موثلک و  ما  نوچمه   ) نارگید فیلکت 
هب تبـسن  عالطا  دوبمک  ای  یخیرات  عاطقنا  تسـسگ و  یعون  اـب  ار  دوخ  هک   ) هلـصوح خارف  نیبزیت و  ناـققحم  هفیظو  یطیارـش ،  نینچ  رد 

( دننیب یم  وربور  تایئزج ، 
انایحا و  عوضوم ،  هرابرد  هنالوجع  تواضق  دـننیزگ ،  یمرب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناـیامن  قّقحم  اـی  ناـقّقحم  زا  یخرب  هک  یهار  تسیچ ؟ 

تادنتسم رب  روبزم  تاعالطا  يانتبا  مدع   ) ای ثحب )  لباق  ِتاداعبتـسا  تاناسحتـسا و   ) یخرب هناهب  هب  دوجوم  تاروهـشم  تاعالطا و  ِیفن 
 ، درب یمن  يدایز  هنو  ؤم  هدوب و  مه  ناسآ  نآ  یط  هک  هار -  نیا  اـّما  دراد .  هارمه  هب  زین  زا  يرکفنـشور  زا  یتسژ  هاـگ  هک  تسا ،  يوق ) 

نآ .  تالضعم  ّلح  ات  دنام  یم  هلئسم  تروص  ندرک  كاپ  هب  رتشیب 
تسا نیا  دنراد ،  ار  نآ  ندومیپ  تّمه  ریذپان ،  یگتسخ  هلصوحرپ و  ناقّقحم  اهنت  دنرامش و  كدنا  نآ  ناگدنیوپ  هتبلا  هک ،  يرگید  هار 
میور ورف  خیرات  قامعا  هب  فرژ )  یقیقحت  عیسو و  یعّبتت   ) کمک هب  هتـسب ،  تّمه  رمک  هنالوجع ،  ياهراکنا  ّدر و  ياج  هب  میـشوکب  هک 

لولدم موهفم و  قوطنم و  رد  ّتقد  و  راگزور ،  نآ  يارعـش  نیواوَد  یتح  تغل و  ثیدح و  هریـس و  ریـسفت و  خـیرات و  بتک  رد  روغ  اب  و 
طاقن فارـشا ،  هطاحا و  نیا  ددـم  هب  میبای و  فارـشا )  هطاحا و   ) راگزور نآ  ِيوترازه  تاـیعقاو  رب  اـهنآ ،  تاـیوتحم  یمازتلا  یقباـطت و 

هک :  میشاب  هتشاد  هجوت  مینک و  وفر  ار  خیرات  هدنژ  كاچ و  كاچ  هماج  میزاسرپ و  ار  خیرات  یلاخ 
 ( ندوبن  ) لیلد زگره  نتفاـین )   ) ـالّوا هداد ،  خر  هعیـش  خـیرات  رد  هک  يرّرکم  ياهدـیاقع  شیتفت  اـهروسناس و  اـهیزوسباتک ،  هب  هجوت  اـب 

امّلسم دوب ،  يزیچ  رگا   ) َناَبل َناک  ول  قطنم  هب  اج  همه  ناوت  یمن  ایناث  دوجولا . ) مدع  یلع  ّلدی  نادجولا ال  مدع  حالطـصا :  هب  و   ) تسین
افرـص و  یگداسب -  یتسیابن  اثلاث  درک .  راکنا  هدزباتـش -  هنالوجع و  ار -  دنـسلا  لوهجم  تاروهـشم  تسُج و  کّسمت  دـش ) یم  راکـشآ 
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اسب هچ  اریز  تشاگنا .  تاّیلعج  تافارخ و  خنس  زا  درک و  در  ار  دوجوم  تاعالطا  هّجوم -  ارهاظ  تاناسحتـسا  ای  تاداعبتـسا  یخرب  يور 
نآ ندش  نشور  اب  دشاب و  هیـضق  ِموتکم  ِبناوج  تاهج و  یخرب  زا  ام  تلفغ  ای  یعالطا  یب  لوصحم  روبزم ،  ياهناسحتـسا  ای  اهداعبتـسا 
قفا رد  يا  هزات  تشادرب  ای  داد و  دهاوخ  سکعلاب )  ای  و   ) هیضق شریذپ  هب  ار  دوخ  ياج  اهداعبتسا  هدش  ضوع  الوصا  ام  لیلحت  بناوج ، 

دش .  دهاوخ  رهاظ  ام  دید 
غورد و اموزل  دراد ،  دوجو  ربتعم  ریغ  عبانم  هب  یکتم  ای  دـحاو  ربخ  تروص  هب  انایحا  هک  مه  یتاـعالطا  یتح  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اـعبار 

دروم عیـسو ،  قیقحت  شهوژپ و  کی  نایرج  رد  مامت ،  هلـصوح  اب  هنالوجع )  راکنا   ) ياج هب   ) زین ار  اهنامه  دیاب  اذل  تسین و  قح  فالخ 
ضراعت  ) هنودرگ رد  ای  تسج ،  هرهب  اهنآ  زا  قیقحت  خن  رس  تروص  هب  انایحا  دز و  کحم  ار  ناشمقُس  تحص و  داد و  رارق  قیقد  یـسررب 

تفرگ .  راک  هب  حِّجَُرم  دّی و  ؤم  ناونع  هب  ار  اهنآ  ضراعم ، )  لیالد   ) يدنب فص  و  ّهلدا ، ) 
یفن و یّتح  و  تسا )  مناد )  یمن   ) دهاوخ یمن  لیلد  هک  هچنآ  و   ) دهاوخ یم  لیلد  زیچ ،  ره  ِتابثا )  ) نوچمه زین ،  راکنا ) یفن و   ) الوصا
یلقع و ياـهلیلحت  هیزجت و  یخیراـت ،  تاـقیقحت  هصرع  رد  دـنچ  ره  هک  مینکن  شوـمارف  و  تاـبثا .  اـت  درب  یم  يرتـشیب  هنو  ؤـم  راـکنا ، 

نیع رد  اّما  تفریذـپ ،  یلقع  مّلـسم  لوصا  فالخ  رب  ار  يزیچ  یتسیابن  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هاگیاج  ینهذ ،  ياهناسحتـسا  اهداعبتـسا و 
 ( یخیرات میقتسمریغ  میقتسم و  كرادم  دانسا و  رد  هدرتسگ  فرژ و  قیقحت  عّبتت و   ، ) هصرع نیا  رد  ار  رخآ  فرح  هک  تسناد  دیاب  لاح 

(15  . ) دنز یم 
ذخآم زا  يا  هراپ  هب  تسین .  انثتـسا  میتفگ  هچنآ  زا  زین  مالـسلاامهیلع ،  نیـسحلا  تنب  ۀـّیقر  ینعی  رـضاح ،  باـتک  رد  ثحب  دروم  عوضوم 

ناوت یم  مه  زاب  فوهلو ،  یئاهب  لماک  ۀتشون  رب  هوالع  ایآ  مینیبب  میدرک .  هراشا  نیا  زا  شیپ  ترـضح ،  نآ  دوجو  رب  ّلاد  ِیخیرات  ِنهک 
رتشیب قیقحت  عّبتت و  اب  امّلـسم  تسا و  تبثم  خساپ  هناتخبـشوخ  تسج ؟  مالـسلا  هیلع  هّیقر  ترـضح  زا  رتنهک  ییاپّدر  رتشیب ،  عّبتت  ِددـم  هب 
رالاس هدیـشک  متـس  هدیدجنر و  نادنزرف  لیخ  رد  ام - عّبتت  بسح  رب  هک -  يذخءام  نیرتمیدق  دمآ .  دـهاوخ  تسد  هب  يرگید  كرادـم 

هدیـصق دهد ،  یم  ربخ  مالـسلاامهیلع )  هنیکـس  رانک  رد   ) مالـسلاامهیلع هّیقر  هب  موسوم  يرتخد  دوجو  زا  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نادیهش 
تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  یباحص  هریمَع ،  نب  فیس  كانزوس 

تسا هعیش  روهشم  هتسجرب و  نایوار  زا  مالسلاامهیلع و  مظاک  ماما  قداص و  ماما  راوگرزب  باحـصا  زا  یفوک ،  یعخن  هریمَع  نب  فیـس   6
رد  ) دواد نبا  لاوق ، )  الا  هصالخ  رد   ) یّلح ۀمالع  لاجر ، )  رد   ) یشاجن تسرهف ، )  رد   ) یـسوط خیـش  نوچ  یگرزب  ناسانـش  لاجر  هک 

خیاشم زا  هتـسد  نآ  زا  ار  يو  شیوخ  تسرهف  رد  میدن  نیا  دـنا .  هدرک  حیرـصت  يو  تقاثو  هب  هزیجو )  رد   ) یـسلجم همالع  و  لاجر ، ) 
هک دناد  یم  یباتک  بحاص  ار  يو  شیوخ ،  لاجر  رد  یسوط  خیـش  دنا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  هقف  هک  درمـش  یم  هعیش 

هعیـش ریهـش  نایوار  زا  یتسیل  هّیلاجرلا ،  دـئاوفلا  رد  مولعلارحب  دّیـس  موحرم  تسا و  هدرک  تیاور  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  رد 
 ، هریمع نب  فیـس  تسا .  هداد  تسد  هب  دـنا  هدرک  لـقن  تیاور  يو  زا  هک  ار  نمحرلادـبع )  نب  سنوـی  ریمع و  یبا  نب  دـمحم  نوـچمه  )

جیار ننـس  زا  لاس ،  لوط  رد  نآ  تئارق  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب   ) اروشاـع فورعم  تراـیز  ناـیوار  هلمج  زا  نینچمه 
(16  . ) دشاب یم  نایعیش  نایم 

علطم :  اب  هک  دراد  يزوسرپ  دنلب و  هماکچ  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  ياثر  رد  هریمع ،  نب  فیس  يراب ، 
يرذعاف انبصءا  نمب  بئاصملا  ّلج 

يرصقاف ۀمالملا  نع  و  هذه ،  ای 
تسا .  هدنازوس  هتخوس و  اتقیقح  هک  دوش ،  یم  زاغآ 

تیب اهنت  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  نانبل )  لـضاف  ياـبطخ  زا  ( ) 18  ) ّربش داوج  دیس  دیهـش  يو  عبت  هب  و  ( 17  ) نیما نسحم  دّیـس  هماّلع 
عمجم بحاص  و  هعیـش ،  هتـسجرب  سانـش  تغل  بیدا و  یلاجر ،  هیقف ،  یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  اـّما  دـنا .  هدرک  رکذ  ار  هدیـصق  تسخن 
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مالـسلا مهیلع  نادیهـش  رالاس  هژیوب  هللا  لآ  يادهـش  ياـثر  رد  موظنم  روثنم و  يا  هماـنگوس  هک  ( ) 19  ( ) بختنملا  ) باـتکرد نیرحبلا - 
هب باـطخ  هک  اـجنآ  دراد ؛ يا  هراـشا  دوخ  ّتیوـه  هب  احیرـص  رعاـش  نآ ،  رخآ  لـبق  اـم  تیب  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  هدیـصق  ّلـک  تسا ) 

دیوگ :  یم  رصع  تاداس 
ةریمَع ُْنبا  یَتَف  ٌفیس  ْمُکُْدیَبًع  و 

ربنق ردیح  دیبع  دبعل  ٌدبع 
تسا هدرک  دای  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  زا  رابود  نآ  رد  هک  دشاب  یم  فیس  هدیـصق  زا  ریز  تایبا  ام ،  ثحب  اب  طبر  رد  هّجوت  لباق  هتکن 

: 
تقراف هنیکسلا  اهنع  هنیکس  و 

ّریغت ۀقرفب و  تیدتبا  امل 
اهفعضل دوسحلا  ّقر  ۀّیقر  و 

رذعی مل  يّذلا  اهرذعیل  ادغ  و 
اهدیدج دجی  موثلک  ّمُال  و 

ررکی مل  اهعومد  بیقع  مثل 
ۀیقر ۀنیکسو و  اهسنءا  مل 

ّرفزت رّسحتب و  هنیکبی 
امطاف ۀلوتبلا  مهُّما  نوعدی 

ّریحتملا هلاولا  نیزحلا  يوعد 
ٌالّدجم نیسحلااذه  انُّما  ای 

رهزم ردب  لثم  اریفع  یقلم 
امخضم ارّفعتم و  اهبرت  یف 

(20  ) رمحءا مد  عیجنب  هنامثج 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  شخب 

ایفارغج  . 1

دودـحم هدوب و  عبرم  رتمولیک  ربارب 115200  لیام  تعـسو 72000  هب  یتحاـسم  ياراد  دوش ،  یم  هدـیمان  هیروس  زورما  هک  ماـش ،  روشک 
(21  . ) هنارتیدم يایرد  نانبل و  هب  برغ  زا  و  یلاغشا ،  نیطسلف  ندرا و  هب  بونج  زا  قارع ،  هب  قرش  زا  هیکرت ،  هب  لامش  زا  تسا 

 . دشاب یم  ۀیروسلا )  ۀیبرعلا  ۀیروهمجلا   ) روشک نیا  یمسر  مان  تسا و  یبرع  ياهروشک  نیرتباذج  زا  یکی  هیروس 

تّیعمج  . 2

نیمجرتـم یلو  ّتیعمج ؛)  رظن  زا  ناـهج  روشک  نیموس  تصـش و   ) تسا هدوـب  رفن  رب 8350000  غلاـب  لاـس 1979 م  رد  هیروس  ّتیعمج 
دننک .  یم  یفّرعم  رفن  نویلیم  رب 12  غلاب  ار  روشک  نآ  ّتیعمج  اریخا  هیروس  داشرا  ترازو  هب  هتسباو  يروس 

ياراد نآ  مدرم   88 دنتــسه .  سکرچ  و  يروـسآ ،  كرت ،  نآ  نینکاــس  هـیقب  ینمرا و   8/2 درک ،   3/6 برع ،  روــشک  نـیا  مدرم   88
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و یمسر ، )  نابز   ) یبرع زا :  دنترابع  روشک  نآ  رد  جیار  ياهنابز  دنتـسه و  یحیـسم  و 12  يزورد )  يولع ،  یّنس ،   ) یمالـسا تادقتعم 
تسا .  جیار  زین  ینمرا  يوسنارف و  نابز  دوش .  یم  هتشون  یبرع  طخ  هب  هک  يدرک 

دشاب .  یم  ّتیعمج )  رفن  اب 1097205   ) قشمد رهش  روشک  نیا  تختیاپ 
 ، سوـطرط ۀـیقذال ،  زا :  دـنترابع  زین  نآ  مهم  رداـنب  ۀـیقذال .  ةاـمح و  صمح ،  بَلَح ،  زا :  دـنترابع  هیروـس  ياهرهـش  نـیرت  تـّیعمجرپ 

(22  . ) تسا هدش  عقاو  هنارتیدم  يایرد  رانک  رد  هک  ساینابو 

خیرات  . 3

ماش هیمست  هجو  فلا - 

دنا هتفگ  نمی  تهج  نیدب  ار  نمی  هچنانچ  دنیوگ .  ار  لامـش  ماش  و  هتفرگ ،  رارق  هلبق  لامـش  فرط  هک  دـنیوگ  ماش  تهج  نیدـب  ار  ماش 
تسا .  هتفرگ  رارق  مود  هلبق  نیمی  فرط  هک 

هتفای ترهش  وا  مسا  هب  هجیتن  رد  و  هداهن ،  وا  ار  رهـش  نآ  يانب  هتـشاد ،  تموکح  حون  نب  ماس  نیمزرـس  نیا  رب  هکنآ ،  رگید  هیمـست  هجو 
تسا .  هدش  هدناوخ  نیش  برع  یناربع و  تغل  نیس و  ینایرس  تغل  رد  و  تسا . 

هک تسا  لاخ  لاخ  دیفـس  هایـس و  زبس و  يا  هقطنم  اجنآ  نیمز  اریز  دش ،  ماش  هب  یمـسم  هک  تسا  طقن  ینعم  هب  هماش  زا  دـنا  هتفگ  یخرب 
تفای :  ترهش  اهنآ  نان  هب  اهرهش  نآ  هتخاس و  يا  هقطنم  کی  ره  هک  تشاد  رسپ  جنپ  وا  تخاس و  حون  نب  ماس  نب  مرا  نب  ماس 

 . قشمد  . 5 تسا ،  سدقملا  تیب  هک  ایلیا ،   . 4 ندرا ،   . 3 صمح ،   . 2 نیطسلف ؛   . 1

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  ب - 

دش .  ثوعبم  هیحان  نامه  لها  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  دعب  دوب و  مالسلا  هیلع  سیجرج  نیمزرس  نیطسلف :   . 1
دنشاب .  یم  نوفدم  اجنآرد  ربمغیپ  داتفه  هک  تسا  نیطسلف  يوخ  ای  هقر  ای  لصوم  رد  سیجرج  ربق 

رارق ناناملـسم  يراصن و  دوهی و  هّجوت  دروم  زورما  دـنز و  یم  رود  نآ  روحم  رب  تامـس  ياـعد  هک  تسا  سّدـقم  ضرا  هقطنم  جـنپ  نیا 
مهم ياهرهـش  یخیرات  راثآ  هقطنم و  نیا  رد  فلـس  يایبنا  روبق  تسا .  ناهج  گرزب  لاجر  دهـشم  هدوب و  نیملـسم  لوا  ۀـلبق  اریز  دراد . 
تیب اهنآ  همه  زا  رتمهم  هک  دـشاب  یم  دوجوم  نآ  رد  نامیلـس و . . .  لـت  کـبلعب و  رد  هریغ  تیبلا و  لـها  سر ،  دومث ،  داـع ،  هقلاـمع ، 

يراصن دوهی و   ) یهلا نایدا  ناوریپ  مومع  هاگترایز  شیپ و  لاس  رازه  شـش  هدنز  راثآ  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  محللا و  تیب  سّدـقملا و 
دوش .  یم  بوسحم  نیملسم )  و 

ْقِّرَف قوطنم  هب  للم  نامزاس  رد  يرتشیب  يارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  رامعتسا  تسایـس  هک  ش ،  قباطم 1330 ه . - ق  لاس 1370 ه . - رد 
تمسق و  دنداد ،  دوهی  هب  ار  یلامـش  تمـسق  دومن .  تمـسق  ود  ار  نیطـسلف  تسا  نایبرغ  هویـش  هک  نک )!  تموکح  زادنیب و  هقرفت   ) ْدُسَت
نیرتابیز زا  نآ  تختیاپ  نامع  رهـش  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  زورما  یمـشاه  ندرا  هک  برع  هب  تسا  نیطـسلف  مظعا  تمـسق  هک  ار  یبونج 

یـصاصتخا دبعم  میلـشروا  طقف  اجنآ  رد  اریز  تسا  دوهی  نیطـسلف  زا  شیب  یخیرات  راثآ  هقطنم  نیا  رد  تسا .  يزورما  یثادحا  ياهرهش 
راثآ نمحرلا و  لیلخ  محللا و  تیب  زین  تسا و  ناهج  هدنز  بهذـم  هس  ره  هّجوت  دروم  هک  سّدـقملا  تیب  هقطنم ،  نیا  رد  یلو  تسا  دوهی 

دراد .  رارق  رگید  یخیرات 
دراد سّدقم  ناکم  کی  روبزم  رهش  تسا .  بلح  قشمد و  نیب  نآ  دومن و  انب  ماس  نب  صمح  ار  یخیرات  تمظع  اب  رهش  نیا  صْمح :   . 4
ناکم نیا  دنتـسه .  نوفدـم  اجنآ  رد  احلـص  زا  يرایـسب  دومرف  دومن و  ترایز  ار  اجنآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هک 
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دادـغب رد  مالغ  ربنق  ربق  هک  تسا  نآ  حـصا  یلو  دـنناد  یم  اجنآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  ربق  یخرب  تسا و  رهـش  نآ  یمومع  رازم 
ربـق تسا .  حوـن  نب  ماـس  نب  صمح  ماـن  هب  بلح و  قـشمد و  یلبق  فرط  رد  تسا  يروهـشم  رهـش  نادـلبلا  لـقن  هب  صمح  ( 23  . ) تسا

هباحـص زا  يرایـسب  روبق  تسا و  دیلو  نبدلاخ  رـصق  اجنآ  کیدزن  تساجنآ و  رد  مثع  نب  صاع  نمحرلادبع و  شرـسپ  دـیلو و  نبدـلاخ 
دشاب .  یم  اجنآ 

تسا .  لاخلخ  رصم و  زین  هیلیبشا و  رد  عقاو  صمح  زا  ریغ  صمح  نیا 
تسا .  خسرف  هاجنپ  صمح  ات  ماش  زا  هک :  تسا  هدمآ  ورسخرصان  همانرفس  رد 

یم ابیز  رظانم  ياراد  فورعم و  اوه  بآ و  تفاطل  هب  هک  تسا  ندرا  تاعطق  زا  یکی  فیاط  دوب و  حون  نب  ماس  رـسپ  مان  ندرا  ندرا :   . 3
دشاب . 

اجنآ رد  هتفر و  دـنیوگ  لـیلخلا  رهـش  نآ  هب  زورما  هک  يرهـش  هب  یهلا  یحو  زا  سپ  هتـسیز و  یم  ندرا  رد  لوا  لـیلخ  مـیهاربا  ترـضح 
تسا .  هتفرگ  نکسم 

ترضح تسا .  هدوب  اهنآ  ياوشیپ  نکسم  هک  هدش  قشمد  هرصان  زا  يراصن  هملک  دوب و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نکـسم  هرـصان  هیرق 
دای مان  هیرق  ناونع  اب  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  دندروخ و  اذغ  هرصان  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  رـضخ 

دیامرف :  یم  هک  اجنآ  تسا ،  هدش 
ِْهیَلَع َتْذَخََّتل  َْتئِش  َْول  َلاق  هماقءاف  ضقنی  ْنَءا  ُدیُری  ارادِج  اهیف  ادَجَوَف  امهوفیضی  ْنَءا  اَْوبَءاَف  اهَلْهَءا  امَعْطَتْـسا  ۀیرق  لهءا  ایتءا  یّتَح  اقَلَْطناَف  )

( 24 ( ) ارْجَءا
نامهم هکنیا  زا  هد  لها  دندرک  ابا  هد  نآ  لها  زا  دـندرک  ماعط  بلط  هیکاطنا )   ) یهد لها  کیدزن  دـندمآ  هک  یتقو  ات  دـنتفر  سپ  ینعی : 

راوید نآ  رضخ  دتفیب ،  تساوخ  یم  هک  ار  يراوید  هد  یحاون  رد  دنتفای  دنداهن و  هار  هب  ور  راچان  ار ؛ مالسلا  مهیلع  رضخ  یـسوم و  دننک 
دزم ارچ  راوید  نآ  ریمعت  رب  یتفرگ  یم  يدزم  یتساوخ  یم  رگا  تفگ :  یسوم  تفر .  ار و  نآ  دومن  مکحم  لگ  گنـس و  اب  تخاس و  ار 

ات دنتفر  یم  مه  اب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یهارمه  تاقالم و  زا  فهک  هروس  رد  یتفرگن ؟ 
دنتساوخ .  اذغ  ماعط و  نآ  مدرم  زا  دندیسر و  هیرق  نیدب 

دنور نوریب  رهـش  زا  دنتـساوخ  یم  هک  یماـگنه  کـلذ  عـم  دـندرکن .  يزاوـن  ناـمهمو  دـنتخورفن  يزیچ  راوـگرزب  ود  نیا  هـب  اـهنآ  یلو 
نیا تفگ  يو  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  دوشن و  بارخ  ات  دومن  راوید  ریمعت  هب  عورـش  رـضخ  دوب .  هدش  جک  هک  داتفا  يراوید  هب  ناشمـشچ 
راوید نیا  تفگ  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ینک ! ؟  یم  تسار  ار  اهنآ  هبارخ  راوید  امـش  تقونآ  دـندرک ،  عانتما  امـش  هب  اذـغ  نتخورف  زا  مدرم 

دـنوش و غلاب  كدوک  ود  نآ  ات  دـنامب  یقاـب  متـساوخ  دـنرب ؛ یم  دوش  بارخ  رگا  هک  تسا  یجنگ  نآ  ریز  تسا و  میتی  رـسپ  ود  هب  ّقلعتم 
دنیامن .  دوخ  قح  يافیتسا 

هک تسا  عقاو  هیربـط  رهـش  رد  دراد ،  دوجو  وا  ماـن  هب  يا  هروس  نآرق  رد  هک  میکح ،  ناـمقل  ربـق  هلمج  زا  تسا .  يرایـسب  روبق  ندرا  رد 
تسا .  هیربط  هریح  هب  فورعم 

تسا .  ماش  ندرا و  نیب  هقطنم  نیا  رد  یشبح  لالب  نرق و  سیوا  يدع ،  نب  رجح  روبق 
تـسا هدمآ  ثیداحا  رد  و  هدش ،  انب  حون  نب  ماس  رـسپ  ایلیا  تسد  هب  دوش  یم  هدناوخ  سدق  مان  هب  زورما  هک  يرهـش  سدـقملا :  تیب   . 4
ناوارف ادخ  ناگدنب  داتوا و  نادنمشناد و  املع و  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  روبق  هقطنم  نیا  رد  دش .  دهاوخ  رـشحم  نیمزرـس  سدق  نیمز  هک 

تسا . 
تساجنآ .  رد  مالسلا  مهیلع  ییحی  ایرکز و  قاحسا و  شرسپ  میهاربا و  ترضح  ربق  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  هقطنم  نآ  نیرتروهشم 

کبـس هب  نآ  دنلب  گرزب و  دجـسم  درذگ .  یم  نآ  يانب  خیرات  زا  لاس  رازه  شـش  زا  شیب  هدـش و  انب  گنـس  زا  همه  یخیرات  يانب  نیا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


رهـش هدـش و  انب  اهنآ  فارطا  یگرزب  دجـسم  دراد .  رایـسب  هقیتع  راثآ  و  هدوب ،  نآ  رد  ناربمغیپ  اـیبنا و  هاـگراب  هبق و  تسا .  یـصوصخم 
تسا .  هدرک  هطاحا  ار  اجنآ  مامح  زبس و  هرظنم  شوخ  یلاع  يابیز 

هـس قافتا  دروم  دبعم  نیرتگرزب  جارعملا و  هلیل  دجـسم  نیملـسم و  لوا  هلبق  تسا ،  ناهج  مظعم  مرتحم و  دجاسم  زا  هک  یـصقا ،  دجـسم 
مالسا يراصن و  دوهی و  ّتلم 

یندینش .  هن  تسا  یندید  تمظعاب  هاگراب  نیا  تسا . 
مالـسلا هیلع  نامیلـس  ترـضح  ياهانب  زا  دجـسم  نیا  دراد .  ار  زامن  رازه  باوث  اجنآ  رد  زامن  تسا .  هقطنم  نیا  رد  اـیبنا  زا  يرایـسب  روبق 

تسا .  هدش  هتخیر  هتخادگ  زلف  گنس و  زا  نآ  ياه  هیاپ  هک  تسا 
دوب و مالسلا  هیلع  لیعامسا  شدنزرف  حبذ  يراکادف و  ساپ  هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دالوا  ترثک  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد 
ار ناراکهانگ  هک  دش  باطخ  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  دنتخادرپ .  یهلا  نیناوق  دّرمت  نایـصع و  هب  یهورگ  دندش  دایز  وا  دالوا  نوچ 

نوعاط .  زور  هس  ای  گنج  هام  هس  ای  یطحق  لاس  هس  مزاس :  یم  التبم  الب  هس  هب 
ریزگان تسا ،  لکـشم  ام  رب  مه  گنج  میرادن ،  یطحق  تقاط  دـنتفگ  درک .  غالبا  دوخ  ّتلم  هب  ار  یهلا  مایپ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

نیدب دنتشگ و  باذع  لوزن  رظتنم  هدیشوپ و  نفک  دندرک و  هبوت  هدومن  لسغ  هدش  نوعاط  هدامآ  یهورگ  میوش .  یم  رضاح  گرم  يارب 
دندنام و رهـش  رد  دنتـسیرگن  یم  ازهتـسا  رخـسمت و  هدید  هب  نانخـس  نیا  هب  هک  زین  یهورگ  دـنتفر .  ارحـص  هب  ناکدوک  نانز و  اب  روظنم 
تسا و سدقملا  تیب  كاخ  هک   ) لت نیمه  رد  دواد  ترضح  دندش .  كاله  دندرم و  یهوبنا  عمج  درب .  نیب  زا  ار  اهنآ  همه  دمآ  نوعاط 

الب دنوادخ  درک ،  اعد  دش ) یم  باجتسم  ناشیاعد  دندرک و  یم  اعد  هبانا و  هبوت و  دندناوخ و  یم  زامن  هتفر  نآ  زارف  رب  ناربمغیپ  هشیمه 
یـسوم ترـضح  هاگ  همیخ  هطقن  نیا  دنزاسب .  يدجـسم  اعد  تباجتـسا  لحم  نیمه  رد  هک  دیـسر  باطخ  دواد  هب  دینادرگرب .  اهنآ  زا  ار 

دوب .  لیئارسا  ینب  ياحلص  مالسلا و  هیلع 
نودب مهد  یمن  هزاجا  تسا و  نم  کلم  اجنیا  تفگ :  لیئارسا  ینب  ياحلـص  زا  يدرم  دنتـشامگ .  تّمه  دجـسم  نامتخاس  رد  مدرم  همه 

هب ار  وا  ياضر  دـیاب  تفگ  دـنداد ،  ربخ  دواد  هب  يوش .  یـضار  ات  میهد  یم  وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  دـنتفگ  دـیزاسب .  نامتخاس  نم  ياضر 
يراوید تفگ  هکنآ  ات  دادـن ،  تیاضر  زاب  دیـسر .  رتش  دـص  واگ و  دـص  دنفـسوگ و  دـص  هب  ات  درب  ـالاب  ار  تمیق  مه  وا  دـیروآ .  تسد 

دوش .  ماجنا  هلماعم  نیا  هک  دندش  رضاح  نانچمه  مدرم  موش .  یضار  ات  دیهدب  نم  هب  هرقن  نآ  ربارب  دیشکب و  نآ  فارطا 
يراکمه امـش  اب  مریگ و  یمن  یلوپ  چیه  مرذگ و  یم  دوخ  قح  زا  هللا  یلا  ًۀبرق  ادخ و  ياضر  يارب  نم  تفگ  دنرـضاح ،  همه  دید  نوچ 

منک .  یم  مه 
ياهگنس لیئارسا  ینب  ياحلص  اب  اصخش  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  دندرک .  تکرـش  یـصقا  دجـسم  نامتخاس  رد  ناگمه  بیترت  نیدب 

نیا ترسپ  نامیلس  راذگب  دش ،  مامت  دجسم  نامتخاس  زا  وت  مهس  دش  باطخ  دواد  هب  انثا  نیا  رد  اّما  دندروآ .  درگ  هدرک  دنلب  ار  یگرزب 
درک .  تافو  یگلاس  نس 140  رد  دومن و  زاغآ  ار  یصقا  دجسم  نامتخاس  راک  هک  دوب  یگلاس  نس 127  رد  دواد  دهد .  ماجنا  ار  هفیظو 
ناهن ياهورین  دومن .  دجسم  نامتخاس  لیمکت  هب  عورش  تسشن و  يو  ياج  هب  یگلاس  نس 13  رد  شردپ  ّتیصو  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس 

ات دندروآ  یم  زبس  دیفـس و  نهپ و  ياهگنـس  کیدزن  رود و  نداعم  زا  سنا  نج و  نانامرهق  دندرک .  یم  کمک  وا  هب  ناهج ،  راکـشآ  و 
يو درک .  انب  هدومن و  میسقت  لیئارسا ،  ینب  طابسا  مان  هب  هّلحم ،  هدزاود  هب  ار  سدق  رهش  تخاس و  ار  دجـسم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  هکنآ 

تفای .  نایاپ  دجسم  يانب  ات  دیشک  لوط  وا  نامز  رد  لاس  لهچ  هنوگنیدب  دوب و  دجسم  لیمکت  لوغشم  یگلاس  ات 53 
هزاجا نودـب  سک  چـیه  دوب  هداد  نامرف  هدز و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هّبق  نآ  رد  يو  دـنتخاس .  نامیلـس  يارب  هشیـش  زا  هبق  کـی  اـجنآ  رد 

َنم َباهءا  َو ال  َءاشرلا  لبقءا  يذلا ال  انءا  داد :  باوج  یتسیک ؟  تفگ  دش .  دراو  هزاجا  یب  يدرم  دید  يزور  دوشن .  وا  نیرولب  ۀّبق  دراو 
ضبق ار  وا  لاح  نامه  هب  و  متسه ؛  توملا  کلم  نم  مساره ،  یمن  ناهاشداپ  زا  مریذپ و  یمن  هوشر  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  كولملا ، 
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دومن .  حور 
اه و هویم  یناوارف  توارط و  یتعنص ،  یعیبط و  راثآ  تسا و  مالسا  ناهج  باّذج  بلاج و  رایسب  قطانم  زا  یـصقا  دجـسم  سّدقملا و  تیب 

تسا .  هتفرگ  ارف  ار  تکرباب  ۀقطنم  نآ  رساترس  تمعن ، 
حون نب  ماـس  رـسپ  تسد  هب  نیخروم  زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا ،  ماـش  نآ  زکرم  دـنیوگ و  یم  هیروـس  نآ  هب  زورما  هک  قـشمد  قـشمد :   . 5
ناعنک نب  دورمن  مالغ  هب  رگید  یضعب  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  مالغ  هب  ار  رهـش  نیا  يانب  زین  یخرب  لاح  نیع  رد  تسا .  هدش  هتخاس 

اب تسا .  نوتیز  تابکرم و  زوم و  اصوصخم  ناوارف  ياه  هویم  بآ و  تفاطل  اوه و  يافـص  ياراد  قشمد  لاـح  ره  رد  دـنهد .  یم  تبـسن 
وا مّرکم  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالـسلا  مهیلع  هللا  لآ  تراسا  البرک و  نایرج  رد  نیمزرـس  نآ  مدرم  دوجو ،  نیا 

دیوگ :  یم  رعاش  دندرک .  افج 
مالک نیا  دافتسم  هدش  نآرق  ز 
ماش ضرا  دوب  ینیمز  سّدقم 

دود ّیبن و  ار  شمدرم  یلو 
دومن تّمذم  سب  نلع  ّرس و  هب 
دیزی رصع  هب  ناشیا  هک  انامه 

دیهش هاش  هب  تناها  دندومن 
مانالا ریخ  لآک  نامز  نآ  صوصخ 

مالظ ماش  هب  نوخلد  دندیسر 
ربخ یب  ادخ  زا  مدرم  نامه 

رد هب  ماب و  هب  نیذآ  دنتسبب 
دنتخاونب يوک  رد  گنچ  فد و 
دنتخادرپ هلمج  برط  شیع و  هب 

يرتشم برط  لها  دش  ار  برط 
يرتشم اب  هرهز  لدگنت  یلو 

ملق دوخ  فک  زا  دنکف  دراطع 
ملا رد  دش  دیهان و  دیلانب 

تسا :  نینچ  نآ  لولدم  هک  تسا  یفورعم  ربخ  هب  فوطعم  نیخروم ،  نایب  نیا 
دوخ یعیبط  لاح  دندش و  ریغتم  دندوب  وا  هقلطم  تیالو  هطیح  رد  هک  تانکمم  همه  دش  دیهش  هادف  یحور  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نوچ 
هدوب ماش  هرصب و  هفوک و  هک  رهش  هس  رگم  دوب -  دوجو  ملاع  لک  ياورنامرف  تداهـش  رب  هیرگ  رثءات و  تلاح  نیا  و  دنداد -  تسد  زا  ار 

(25  . ) تسا
هک دوب  نیا  لثم  دنتـشاد  یمرب  ار  یگنـس  ره  اروشاع  زور  هدش  لقن  ربتعم  لتاقم  رد  هچنانچ  تسا .  تقیقح  نیا  دـّی  ؤم  مه  يرگید  رابخا 

دیوگ :  یم  دوخ  روهشم  دنب  بیکرت  رد  یناشاک  مشتحم  تسا .  هدوب  هزات  نوخ  نآ  ریز 
! ؟  تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

! ؟  تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 
نیمز زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 
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! ؟  تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص  خفن  یب 
وزک اجک ،  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

! ؟  تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک 
باتفآ برغم  زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 

تسا ملاع  تاّرذ  یمامت  رد  بوشآک 
تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا 
تسین لالم  ياج  هک  سدقم  هاگراب  رد 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس 
دننک یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ 
نیقرشم رون  نیمز ،  نامسآ و  دیشروخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ادخ :  لوسر  رانک  هدرورپ 
زکرم مه  ماش  دوب و  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  یلـصا  لتاق  گنج و  هدنامرف  دایز ،  نبا  تموکح  نامرف  ریز  هرـصب  هفوک و  رـصع  نآ  رد 

 ، دنتـشادن رثءات  رهاظ  تروص  هب  عامتجا  هس  نیا  ینعی  رهـش  نیا  اذـل  دـش .  یم  هدرمـش  نید  یب  هدارا و  یب  رومخم  ِتسم  دـیزی  تفالخ 
(26  . ) تسا هّیُماونب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌموَی  اروشاع  زور  هک  دندش ،  نامداش  هکلب 

ناتساب دهع  رد  ماش  ج - 

 ، دش یم  نیطسلف  ندرا و  زا  ییاهتمـسق  نانبل و  هیروس ،  ینونک  ياهروشک  لماش  دیدج  نورق  زا  لبق  ات  یخیرات  ظاحل  زا  ماش )   ) هیروس
تسا .  یناهج  لوا  گنج  رد  هسنارف  سیلگنا و  نکفا  هقرفت  تسایس  لصاح  ینونک ،  تامیسقت  و 

لاس رد  هکنآ  اـت  تفرگ ،  رارق  ناـیمور  ّطلـست  تحت  هیروس  خـیرات  نآ  زا  تفاـی و  تسد  هیروس  رب  مور  يروتارپما  يدـالیم  لاس 63  رد 
یقرش مور  يروتارپما  ورملق  وزج  هیروس  یبرغ ،  یقرش و  مور  شخب  ود  هب  مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  يدالیم   395

(27  . ) داتفا مالسا  ياوق  تسد  هب  متفه  نرق  رد  ات  دش ،  فیعض  هیروس  رب  سنازیب  يالیتسا  جیردتب  یلو  دیدرگ .   ( سنازیب )

مالسا خیرات  رد  ماش  د - 

ماش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رفس   . 1
ياهلاس هب  نآ  ياه  هشیر  هک  دراد  مالسا  خیرات  اب  صاخ  يدنویپ  نیمزرس  نیا  تسا .  اه  هرطاخ  نیمزرس  ناناملـسم  يارب  ماش ،  نیمزرس 

 ، ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نبدمحم  ترـضح  مالـسا  راذگناینب  یناوج  یناوجون و  ياهلاس  هب  ددرگ ؛ یم  زاب  قشمد  حتف  زا  شیپ 
درک .  نیمزرس  نیا  هب  يرفس  دوخ  يومع  هارمه  هک 

يومع یتسرپرس  تحت  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  شیوخ ،  ّدج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  اهلاس  نآ  رد 
بلاطوبا لاس  نآ  دندرک .  یم  رفس  ماش  هب  راب  کی  لاس  ره  لومعم ،  قبط  شیرق  ناناگرزاب  درب .  یم  رـس  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  دوخ 

یلو درامگب .  وا  تظافح  رب  ار  یـسک  هدراذـگ و  یقاـب  هّکم  رد  ار  دوخ  هدازردارب  هک  تفرگ  میمـصت  درک و  رفـس  گـنهآ  ناـنآ  اـب  زین 
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هتـشذگن وا  نس  زا  راهب  هدزاود  زا  شیب  زور  نآ  رد  هک  زین  ار  دوخ  ةدازردارب  تفرگ  میمـصت  دـش و  نوگرگد  وا  هماـنرب  تکرح  ماـگنه 
هیلع بلاطوبا  دمآ و  شیپ  يا  هثداح  يرـُصب )   ) مان هب  يا  هطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن  دصقم  هب  ناوراک  زونه  دربب .  ماش  هب  دوخ  هارمه  دوب 
مان هب  یبهار  يرـُصب  نیمزرـس  رد  هک  دوب  نیا  رفـس  همانرب  عطق  ّتلع  تشگزاب .  هّکم  هب  درک و  اهر  هراک  همین  ار  ترفاسم  همانرب  مالـسلا 

غراف اذـغ  فرـص  زا  شیرق  هک  ینامز  درک .  توعد  دوخ  هعموص  رد  ماعطا  يارب  شیرق  ناوراـک  زا  یللع  هب  درک و  یم  یگدـنز  يْریَُحب 
مالـسلا هیلع  بلاطوبا  هدازردارب  وا  دـنتفگ :  یگمه  تسیک ؟  هب  ّقلعتم  دّـمحم ) ترـضح   ) كدوک نیا  تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  دـندش 

مامت تسا و  لـیجنا  تاروت و  دوعوم  ربماـیپ  ناـمه  وا  دراد ،  یناـشخرد  هدـنیآ  امـش  كدوک  تفگ :  درک و  بلاـطوبا  هب  ور  يو  تسا . 
ینادواـج ینییآ  ياراد  وا  تسا .  قبطنم  كدوک  نیا  رب  ما  هدـناوخ  دوخ  ینید  ياـهباتک  رد  حیـسم  زا  سپ  ربماـیپ  يارب  هک  یتاّیـصوصخ 

هطقن نیا  زا  امـش  هک  رتهب  هچ  دنزیر .  یم  ار  وا  لتق  هشقن  دنـسانشب  دننیبب و  ار  وا  دوهی  ّتلم  رگا  زاس ! ناهنپ  نمـشد  مشچ  زا  ار  وا  تسا . 
ناراـگن خـیرات  زا  یخرب  یلو  تشگزاـب .  هّکم  هب  تعرـسب  درک و  عـطق  ار  دوـخ  رفـس  هماـنرب  بلاـطوبا  تهج  نیا  زا  دـیدرگرب .  هّکم  هب 
ياـهراک مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  دـندرک و  تاـقالم  بهار  اـب  هک  دوـب  هطقن  ناـمه  شیرق  ناوراـک  ییاـهن  فدـه  هک  دـنوش  یم  روآداـی 

تظافح و تفرن و  رفـس  هب  زگره  سپ  نآ  زا  تشگزاـب و  هّکم  هب  دوخ  هدازردارب  هارمه  دـیناسر و  ناـیاپ  هب  تعرـسب  ار  دوخ  یناـگرزاب 
(28  . ) تشاد مّدقم  زیچ  همه  رب  ار  هدازردارب  یتسرپرس 

رفس  نیمود   . 2
رد زونه  تشاد و  لاس  ترضح 25  هک  دوب  ینامز  نآ  درک و  رفس  نیمزرـس  نیا  هب  زین  رگید  راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
 . دریگب رظن  رد  یبسانم  لغـش  شیوخ  هدازردارب  يارب  هک  دوب  ددصرد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  درک .  یم  یگدـنز  بلاطوبا  شیومع  رانک 

ورنیزا دوب .  هدش  هدیـشک  هشبح  رـصم و  هب  وا  تراجت  هنماد  دوب و  هشیپ  تراجت  دنمتفارـش و  ینز  دـلیوخ ،  رتخد  هجیدـخ ،  نامز  نآ  رد 
هدـهع هب  ار  وا  تراجت  یتسرپرـس  هک  ددرگ  یم  ینیما  درم  لابند  مالـسلا  هیلع  هجیدـخ  تفگ :  دوخ  هدازردارب  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا 

زا تشاد  هک  يدـنلب  تّمه  عبط و  تعاـنم  رثا  رب  یلو  تفریذـپ  ار  بلاـطوبا  داهنـشیپ  وا  ینک .  یفّرعم  يو  هب  ار  دوخ  هک  رتـهب  هچ  دریگ ؛
ترضح قالخا  مراکم  ییوگتسار و  تناما و  زا  هک  هجیدخ  اقافتا  درک .  يراددوخ  دهد ،  هجیدخ  هب  ار  يداهنـشیپ  نینچ  امیقتـسم  هکنیا 

درک داهنشیپ  داتسرف و  ترـضح  لابند  ار  یـسک  اروف  تفای  عالطا  نانآ  تارکاذم  زا  هک  یماگنه  دوب ،  هاگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
 . دزادرپب ترضح  هب  دهد  یم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  تسا  رضاح  هک  درک  مالعا  دوش و  ماش  راپـسهر  تراجت  يارب  يو  هیامرـس  اب  هک 
 ، درک تکرح  ماش  تمـس  هب  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  هک  یماگنه  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اذـل 
ود زین  و  داد ،  رارق  دوخ  لیکو  رایتخا  رد  ار  يراوهار  رتش  رفس  نیا  رد  هجیدخ  دیدرگ .  ماش  راپسهر  هجیدخ  ناوراک  سءار  رد  ترضح 

دنشاب .  يو  رایتسد  اهراک  رد  ات  درک  هناور  وا  هارمه  تشاد  مان  هرسیم )   ) اهنآ زا  یکی  هک  ار  مالغ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  دیدرگ .  دیاع  یبوخ  دوس  دنتخورف و  ار  دوخ  سانجا  ناناگرزاب  دیسر .  ماش  هب  ناوراک  ماجنارس 

(29  . ) تشگزاب هّکم  هب  نایناوراک  هارمه  دیرخ و  هماهت )   ) رازاب زا  شورف  يارب  ییاهالاک  تشگزاب 
ماش  نیمزرس  رد  مالسا  کیپ   . 3

تاـیآ زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  درک .  یم  یفّرعم  یناـهج  ینییآ  ار  دوخ  نییآ  تثعب ،  زور  نیتسخن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
دیامرف :  یم  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدش  حیرصت  مالسا  ندوب  یناهج  هب  نآرق 

(30  . ) متسه امش  یگمه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم !  يا  اعیِمَج : ) ْمُْکَیلِإ  ِهللا  ُلوسَر  ّینِإ  ُساّنلا  اَهُّیَءا  ای  ُْلق  )
دزادرپب ناهج  للم  نایم  رد  دوخ  نییآ  رشن  هب  هک  دوب  یتصرف  یپ  رد  هتسویپ  تثعب ،  تسخن  ياهلاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 

داد .  یمن  ار  راک  نیا  ماجنا  تصرف  يو  هب  مالسا  نانمشد  فلتخم  ياه  هئطوت  اّما  ، 
زا ادخ  لوسر  رکف  دش و  هتسب  شیرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نایم  هّیبیدُح  حلـص  نامیپ  يرجه  مشـش  لاس  رد  هکنآ  زا  سپ 
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هب ییاه  همان  یط  ار  زور  نآ  فلتخم  ياهروشک  ياس  ؤر  تقو و  نارادـمامز  تفرگ  میمـصت  ربماـیپ  دـیدرگ ،  هدوسآ  شیرق  هلمح  رطخ 
ناهج للم  هب  دوب  هدمآرد  یناهج  نییآ  کی  تروص  هب  هداهن  رتارف  ماگ  هداس  هدیقع  کی  هریاد  زا  هک  ار  دوخ  نییآ  دنک و  توعد  مالسا 

دیامن .  هضرع  زور  نآ 
دوب سکعنم  اهنآ  رد  ترضح  نآ  یناهج  تلاسر  هک  ییاه  همان  یط  ار  دارفا  نیرت  هدیزرو  زا  رفن  شش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
دندش هریح  نیرحب و  همامی ،  رصم ،  هشبح ،  مور ،  ناریا ،  ياهنیمزرس  راپسهر  زور  کیرد  تیاده  ناریفس  درک .  هناور  فلتخم  طاقن  هب 

تموکح رقم  زا  يزوریپ ،  نیا  هنارکـش  هب  ددرگ  زوریپ  ناریا  اب  دربن  رد  هاگره  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  یقرـش ،  مور  هاشداپ  رـصیق ،  . 
سدقملا تیب  راپسهر  هدایپ  دیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  رذن  هب  يزوریپ  زا  سپ  وا  دور .  سدقملا )  تیب   ) ترایز هب  هدایپ  هینطنطـُسق  دوخ 

دیدرگ . 
طاقن هب  تشاد و  ماش  هب  يددعتم  ياهرفـس  البق  وا  دناسرب .  رـصیق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همان  دش  رومءام  یبلک )  هیحد  )

ریطخ هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  هبناج  همه  یگتـسیاش  يو  يوکین  تریـس  ابیز و  تروص  اریگ ،  هفاـیق  دوب .  انـشآ  ـالماک  ماـش  فلتخم 
تفای عالطا  ( 31  ( ) يرُْـصب  ) ینعی ماش  ياهرهـش  زا  یکی  رد  دنک  كرت  هینطنطـُسق  دـصق  هب  ار  ماش  هکنآ  زا  شیپ  يو  درک .  یم  باجیا 

رپ ریطخ و  ّتیرومءام  تفرگ و  سامت  رمـش ،  یبا  نب  ثراح  مان  هب  يرُْـصب ،  رادناتـسا  اب  اروف  اذـل  تسا .  سدـقملا  تیب  مزاع  رـصیق  هک 
يرُْـصب مکاح  هب  ار  همان  هک  دوب  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   : ) دـسیون یم  ( 32  ) يدـقاو درک .  غـالبا  وا  هب  ار  دوخ  ّتیمها 

 ، تشاد یهاگآ  رصیق )  ) ترفاسم زا  اصخش  ربمایپ  هک  دوب  هدش  رداص  رظن  نیا  زا  روتسد  نیا  دیاش  دناسرب . ) رـصیق  هب  ار  همان  وا  دهدب و 
ریفس تروص ،  ره  رد  تسا .  هدوبن  تّقشم  لاکـشا و  زا  یلاخ  هینطنطـسق  ات  ترفاسم  هدوب و  دودحم  هیحد  تاناکما  طیارـش و  هکنیا  ای  و 
هارمه ات  درک  رومءام  ار  وا  تساوخ و  ار  متاح )  نب  يدع   ، ) رادناتسا تفرگ .  سامت  يرـُصب  مکاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

دنناسرب .  رصیق  تسد  هب  ار  ربمایپ  همان  مایپ و  دنورب و  سدقملا  تیب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریفس 
هک دنتفگ  وا  هب  ناطلس  نارازگراک  دورب ،  رـصیق  تاقالم  هب  تساوخ  یم  یتقو  تفرگ .  تروص  صمح  رهـش  رد  رـصیق  اب  ریفـس  تاقالم 

ریفـس هیحد ،  تفرگدـهاوخن .  ار  وت  همان  درک و  دـهاوخن  انتعا  وت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  يراذـگب و  هدجـس  هب  رـس  رـصیق  ربارب  رد  دـیاب 
فرط زا  نم  ما .  هدرک  راوـمه  دوـخ  رب  ار  هار  همه  نیا  جـنر  طـلغ ،  ياهتّنـس  نیا  ندـیبوک  يارب  نم ،   : ) تفگ مالـسا ،  ربماـیپ  دـنمدرخ 
یـسک هناگی  يادخ  زج  و  دورب ،  نایم  زا  دیاب  یتسرپ  رـشب  هک  منک  غالبا  رـصیق  هب  مرومءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تلاسر  بحاص 

ادـخ ریغ  ربارب  رد  موش و  امـش  هّیرظن  میلـست  مناوت  یم  هنوگچ  داقتعا ،  هدـیقع و  نیا  اب  ّتیرومءام و  نیا  اـب  ددرگن .  عقاو  شتـسرپ  دروم 
منک . ) ؟  هدجس 

هیحد هب  شیدنا  ریخ  نایرابرد  زا  رفن  کی  تفرگ .  رارق  رابرد  نانکراک  باجعا  دروم  ریفـس ،  تماقتـسا  تبالـص و  زین  دـنمورین و  قطنم 
عقوم ره  دنز و  یمن  زیم  يور  ياه  همان  هب  تسد  وا  زج  یـسک  يدرگرب .  يراذگب و  رـصیق  صوصخم  زیم  يور  ار  همان  یناوت  یم  تفگ 

تشگزاب دراذگ و  رصیق  زیم  يور  ار  همان  درک و  رّکشت  درم  نآ  ییامنهار  زا  هیحد  دیبلط .  دهاوخ  روضح  هب  ار  امـش  دناوخب ،  ار  همان  زین 
دوشگ .  ار  همان  رصیق  . 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
کت ؤی  ملست  ملسءا  مالـس  الا  ۀیاعدب  كوعدءا  ّین  إف  دعب  اّمءا  يدهلا  عّبتا  نم  یلع  مالـس  مورلا ،  میظع  لق  ره  یلا  هللادبع  نب  دّمحم  نم 

هللا و ال ّال  دـبعن إ  ّالا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀـملکیل  اولاعت إ  باتکلا  لهءا  ای  و  نیـسیرالا )   ) مثا کیلع  اّمن  إف  تّیلوت  إـف ن  نیتّرم  كرجءا  هللا 
هللا . )  لوسر  دّمحم   ) نوملسم ّانءاب  اولوقف  اّولوت  إف ن  هللا  نود  نم  ابابرءا  اضعب  انضعب  ذّختی  ائیش و ال  هب  كرشن 

يا همان  نینچ  نونکات  نامیلـس  ریغ  زا  نم  تفگ :  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  رـصیق  هّجوت  دوب ،  هدـش  عورـش  هللا )  مسب   ) اب هک  همان ،  يادـتبا 
ما .  هدیدن 
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درک :  همجرت  نینچ  ار  ربمایپ  همان  وا  دنک .  همجرت  دناوخب و  ار  همان  ات  تساوخ  ار  دوخ  یبرع  هژیو  مجرتم  سپس 
 ، منک یم  توعد  مالـسا  نییآ  هب  ار  وـت  نم  تیادـه !  ناوریپ  رب  دورد  مور .  گرزب  لـقره  هب  هللادـبع  دـنزرف  دّـمحم  زا  تسا )  يا  هماـن  )

رگا دنتـسه . ) وت  تسدریز  هک  یناسک  نامیا  شاداپ  دوخ و  نامیا  شاداپ   ) دهد یم  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  یـشاب ،  ناما  رد  ات  روآ  مالـسا 
هکنیا هب  مینک :  یم  توعد  كرتشم  لصا  کی  هب  ار  امش  ام  باتک ،  لها  يا  تسوت .  رب  زین  ناسیرا )   ) هانگ ینادرگ  يور  مالسا  نییآ  زا 

هللا یلـص  دّمحم ) يا   ) هاگره دریذپن .  ییادخ  هب  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  و  میهدـن ،  رارق  وا  زابنا  ار  یـسک  و  میتسرپن ،  ار  ادـخ  ریغ 
میناملسم .  ام  هک  دیشاب  هاوگ  وگب  دنتفاترب  رس  قح  نییآ  زا  نانآ  هلآ  هیلع و 

ماش  هب  مالسا  ذوفن   . 4
تفالخ نامز  رد  هک ،  بیترت  نیدب  دیدرگ .  یمالـسا  ورملق  وزج  ماش  يدالیم )  متفه  نرق  لوا  همین  دودـح  اب  ربارب   ) يرجه لاس 14  رد 

 ( لقره  ) نایهاپـس مالـسا و  ياهورین  نیب  هک  ییاهیریگرد  زا  سپ  درک .  تکرح  ماـش  هقطنم  يوس  هب  يو  ناـمرف  هب  مالـسا  شترا  رکبوبا 
دندرک و ینیشن  بقع  قشمد  تمس  هب  هدروخ  تسکش  مور  ياهورین  داد ،  خر  نیطـسلف  ندرا و  رد  یقرـش )  مور  روتارپما  سویلکاره )  )

تفالخ هب  رمع  و  يرجه )  لاس 13  رخالا  يدامج   22  ) تشذگرد رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ .  هرصاحم  ناناملـسم  طّسوت  قشمد  رهش 
حلص نامیپ  زا  سپ  دیلو  نبدلاخ  یهدنامرف  تحت  نازابرس  درک و  طوقس  قشمد  رهـش  يرجه  لاس 14  بجر  خیرات  رد  ماجنارس  دیسر . 

دندش و رهش  دراو  هیباجلا )  باب   ) مان هب  يا  هزاورد  زا  یماظن  يریگرد  اب  حاّرج  ةدیبعوبا  یهدنامرف  تحت  نازابرـس  و  یقرـش ،  ةزاورد  زا 
دسیون :  یم  هنیمز  نیا  رد  یبوقعی  ( 33  ) درک بیوصت  ار  دلاخ  حلص  نامیپ  زین  هدیبعوبا 

(34  ) ماش ياه  يدنج  همه  رد  ار  نآ  تسا و  هدوب  ماش  زکرم  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد  هک  نهک ،  هوکش و  اب  تسا  يرهش  قشمد  رهش 
يرجه لاس 14  رد  قشمد  رهش  تسین .  يریظن  دوش ،  یم  هتفگ  ( 35 ( ) ادََرب  ) هک شمظعا  هناخدور  يدابآ و  اه و  هناخدور  زا  يرایسب  رد 

باب  ) ماـن هب  يا  هزاورد  زا  هرـصاحم  لاـس  کـی  زا  سپ  ار  نآ  حارج )  نب  ةدـیبعوبا   ) دـش و هدوشگ  باـطخ  نبرمع  تفـالخ  دـهع  رد  و 
دنتشون و باطخ  نب  رمع  هب  دمآرد و  حلص  نودب  یقرشلا )  باب   ) مان هب  شرگید  هزاورد  زا  دیلو  نب  دلاخ  دومن و  حتف  حلـص  هب  ۀیباجلا ) 

(36  . ) تشاد اور  ار  هدیبعوبا  لمع  مه  وا 
زا هقطنم  نآ  مدرم  یکیدزن  دننام  یلماوع  دوبن و  ریثءات  یب  مالـسا  شریذـپ  تهج  هقطنم  نآ  مدرم  یگدامآ  ناناملـسم ،  يزوریپ  رد  هتبلا 
 ، دـنتفرگ یم  نانآ  زا  یلبق  ياهتموکح  هک  ینیگنـس  ياهتایلام  مدرم ،  اب  مالـسا  حـتاف  نایهاپـس  هداس  راتفر  برع ،  هب  موسر  بادآ و  رظن 

ناماس نآ  مدرم  دوب ،  هدمآ  دیدپ  هقطنم  نآ  تیحیـسم  رد  هک  نوگانوگ  يرکف  ياهبتکم  یمالک و  ياهلادـج  اهثحب و  زا  مدرم  یگتـسخ 
(37  . ) دوب هتخاس  نادرگیور  نایمور  تموکح  تیحیسم و  زا  ار 

نینم ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  هک  يرجه ،  لاس 40  زا  تسویپ و  یمالـسا  ورملق  هب  ماش  ۀقطنم  دعب ،  هب  خـیرات  نآ  زا  لاحره  رد 
خیرات نیا  رد  دوب .  هیما  ینب  تموکح  تختیاپ  قشمد )   ) يرجه لاس 132  ات  تفرگ ،  تسد  رد  ار  ناناملسم  روما  مامز  مالسلا  هیلع  یلع 

ماش دیدرگ ،  نایسابع  ندیسر  تردق  هب  بجوم  نایناریا  نایعیـش و  ینابیتشپ  اب  هک  نایـسابع ،  بالقنا  اب  هیما  ینب  هلـسلس  طوقـس  لابند  هب 
(38  . ) دیدرگ باختنا  تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  قباس  رابتعا 

 . تسا رگید  یباتک  دنمزاین  نآ  حرش  هک  تسا ،  هدرک  یط  ار  یفلتخم  راودا  ماش  هیما ،  ینب  طوقس  زا  سپ 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  شخب 

همدقم

( 40 () اریبک انایْغُط  ّال  ْمُهُدیزَی إ  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  یف  ( 39  ) َۀَنوُْعلَْملا َةَرَجَّشلاَو  ِساّنلل  ًۀَْنِتف  ّال  َكاْنیَرءا إ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اْنلعَج  ام  َو  )
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یم الاب  يو  ربنم  رب  اهنومیم  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک :  دنا  هتشون  قوف  هفیرش  ۀیآ  ریسفت  رد  امومع ،  نیرّسفم ، 
زا دننک و  یم  هبلغ  مشاه  ینب  رب  هّیُما  ینب  دومن :  ریبعت  نینچ  ار  باوخ  دش و  لزان  یهلا ،  کیپ  لیئربج ،  دیدرگ .  ّرثءاتم  تخـس  دـنور و 

یـسک رگید  دعب ،  هب  خـیرات  نیا  زا  هک  هدـش  تیاور  دنتـسه .  هنوعلم  هرجـش  نانآ  دـنور ،  یم  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم 
(41  . ) دیدن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  بل  رب  هدنخ 

تلود نارود  لوط  هروس ،  نیارد  رهـش ) فلا   ) زا دوصقم  تسا .  ردـق  هکرابم  هروس  هدـش ،  لزان  هّیُما  ینب  ّمذ  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  زین 
رازه يویند  ریخ  زا  ردق ،  بش  کی  يورُخا  ریخ  دندوب و  مورحم  ردقلا  ۀلیل  باوث  تاکرب و  زا  دیـشک و  لوط  هام  رازه  هک  تسا  هّیُما  ینب 
لقن مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  زا  هباغلا ،  ُدُْسا  رد  ریثا  نبا  و  ریبک ،  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هچنانچ  تسا .  رتشیب  هّیُما  ینب  تسایر  هام 
نوـچ یتـیاور :  قـبط  و  دـنراذگ ،  یم  شربـنم  رب  ياـپ  هک  دـید  ار  هّیُما  ینب  باوـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  دـننک  یم 

ار هانلزنءا )  ّان  إ   ) هکراـبم هروس  گرزب ،  يادـخ  سپ  دـش .  تحاراـن  هنحـص  نیا  زا  ترـضح  دـننک .  یم  زیخ  تسج و  نآ  رب  ناـگنیزوب 
هّیُما ینب  تموکح  نارود  میدـید  میدرک ،  باسح  تسا  هتفگ  تسا ،  ثیدـح  يوار  هک  مساق ،  هّیُما .  ینب  کلم  هام  رازه  ینعی  داتـسرف ، 

(42  . ) دیماجنا لوط  هب  هام  رازه 
لقتنم ساّبع  ینب  هب  تفالخ  دـندش و  ضرقنم  هک  ینامز  ات  هّیُما  ینب  تنطلـس  تّدـم  عمج  هک :  تسا  هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 

 . تسا هدوب  لماک  هامرازه  دایز ،  مک و  نودب  دش ، 

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیمُا  ینب  ایآ 

 ، هّیُما هک  تسا  هدش  هتفگ  شیرق  هب  هّیُما  ینب  تبسن  ّدر  رد  تسا .  رایسب  نخس  ناشروهـشم ،  دارفا  زا  يا  هراپ  هّیُما و  ینب  بسن  لصا و  رد 
مالک بلطم ،  نیا  دّی  ؤم  دناوخ .  دوخ  رـسپ  ار  وا  ّتیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمـشلادبع  دوب ،  یمور  يا  هدنب  نانآ ،  ياین 
برح و ال  مشاهک ،  ۀـّیُما  سیل   : ) دومرف موقرم  هک  تسا  هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما 

قیصّللاک . )  حیرصلا  و ال  قیلطلاک ،  رجاهملا  و ال  بلاط ،  یبءاک  نایفسوبءا  و ال  ّبلطملا ،  دبعک 
قیـصلو دشاب ،  بسنلا  حیحـص  هک  دنیوگ  یـسک  هب  حیرـص  هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  يرـصم  هدبع  دّمحم  دننام  نادنمـشناد ،  حیرـصت  هب 

دنشاب .  هدنابسچ  يو  هلیبق  لیماف و  هب  ار  وا  هدوب و  هناگیب  هک  تسا  یسک 
نطو يالج  لاس  هد  هب  نوچ  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  دوب .  فورعم  انز  اـشحف و  هب  دـش و  یم  ناـنز  ضّرعتم  هک  دوب  یماندـب  درم  هّیُما 

درک .  انز  يرادرهوش  يدوهی  نز  اب  دنام و  لاس  هد  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  هّکم  زا  دش ،  موکحم 
هب یّنکم  ار  وا  داهن و  ناوکذ  مان  يو  رب  دناوخ و  دوخ  دنزرف  ار  وا  هیما  دروآ و  يرسپ  دوب ،  يدوهی  يدرف  هک  شرهوش ،  رتسب  رد  نز  نآ 
 ، هبقع نب  دـیلو  ردـپ  هبقع -  دـجو  طیعموبا  ردـپ  ناوکذ  نیا  و  داد ،  وا  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  شدوخ  نز  سپـس  تخاس .  ورمع  وبا 

(43  . ) تسا نامثع -  يردام  ردارب 

نایفسوبا نادناخ 

 ، دنداد ناشن  تمواقم  دندرک و  تفلاخم  هناجوجل  هدیزرو و  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  نایم  رد 
دحا و ردب و  رد  درک و  رایسب  شالت  مالسا  كانبات  راونا  زا  يریگولج  يارب  يو  دوب .  رتشیب  ناگمه  زا  شرارصا  دانع و  داسف و  نایفسوبا 

دوب .  رفک  هاپس  میعز  رگشل و  رادرس  قدنخ  دُحا و  رد  و  نیکرشم ،  نارس  زا  قدنخ ، 
رد دندرک .  ینابیتشپ  رفک  كرش و  زا  دنداد و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنتـسناوت  هچ  ره  شنادنزرف ،  نز و  نایفـسوبا و 
 ، درک ریسا  ار  ورمع  تشک و  ار  هلظنح  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد .  تکرـش  ورمع -  هلظنح و  هیواعم ،  شنادنزرف چ  زا  نت  هس  ردب  گنج 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 596 

http://www.ghaemiyeh.com


(44 ! ) دوب هدرک  مرو  شیاهاپ  دیسر  هّکم  هب  یتقو  هک  دوب  نانچ  گنج  زا  يو  رارف  تّدش  تخیرگ و  هیواعم  یلو 

! راوخرگج دنه 

هیلع هللا  یلص  ارادخ  لوسر  راوگرزب  يومع  ادهّـشلادّیس ،  هزمح  رگج  يو  اریز  تسا ،  روهـشم  راوخرگج  دنه  هب  خیرات  رد  هیواعم  ردام 
زین نز  نیا  تخیوآ !  ندرگ  رب  دیشک و  هتشر  هب  ار  رگج  تاعطق  دیوج و  نادند  هب  ترضح  نآ  اب  ینمـشد  ّتلع  هب  دُحا  گنج  رد  هلآ  و 

 . دوب رتدیدش  يو  ینمشد  دیاش  هکلب  دوب ،  نمشد  تخس  مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نایفسوبا ،  شرهوش  دننام  ، 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  نایفسوبا ، 

زا رتراکـشآ  ترـضح ،  نآ  تلحر  نامز  ات  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  ياوشیپ  هب  تبـسن  وا  ینمـشد  رازآ و  هک  تسا  نایفـسوبا  هیواعم ،  ردپ 
هشیمه تشاد و  هدهعرب  ار  هّکم ،  نیکرشم  شیرق و  راّفک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمـشد  يربهر  يو  تسا .  سیلبا )  رفک  )
تفرگ راک  هب  تلاسر  ماقم  هیلع  ار  يرایسب  ياهگنرین  اهماد و  هّکم  رد  وا  دیشک .  یم  شود  هب  مالسا  ناوج  تضهن  ّدض  رب  ار  رفک  مچرپ 

عافد یقالخا  لیاذر  یتسرپ و  تب  زا  ات  دز  یفلتخم  ياهگنج  داجیا  هب  تسد  ناشیا ،  دض  رب  تفر ،  هنیدـم  هب  ترـضح  هک  مه  ینامز  و  ، 
 ، يرشخمز ( 45  . ) دزاس نک  هشیر  دوب  ترضح  نآ  فده  هک  ار  یی  یقالخا  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهلا  تلاسر  دیامن و 

هدوب و نایفسوبا  ریجا  رودزم و  هک   ) ار حابص  دنه ،  دوب و  لکشدب  تماق و  هاتوک  يدرم  نایفسوبا  دیوگ :  ّتنس ،  لها  روهـشم  دنمـشناد 
شیوخ يوس  هب  ار  وا  اذـل  دـنک و  يراددوخ  تسناوتن  زین  تبقاـع  درک و  یم  هاـگن  يرادـیرخ  رظن  هب  دوب ) رادروـخرب  یناوـج  توارط  زا 

رب هوالع  دندقتعم  نیخروم  زا  يا  هراپ  هک  تفرگ  الاب  اجنآ  ات  عورشمان  طباور  نیا  تشگ .  رارقرب  یناهنپ  طابترا  ود  نآ  نایم  رد  دناوخ و 
لزنم رد  لفط  نیا  ندروآ  ایند  هب  زا  دنه  دـنا :  هتفگ  زین  و  تسا !  هدوب  حابـص  زا  تقیقح  رد  مه  نایفـسوبا )  رگید  دـنزرف   ) هبتع هیواعم ، 

 . دروآ ایند  هب  ییاهنت  رد  ار  هبتع ،  دوخ ،  كدوک  داهن و  اهنابایب  هب  رس  اذهل  دوبن ،  دونشخ  نایفسوبا 

هّیمُا ینب  نادناخ 

زا دـیزی  ماـن  هب  يدرم  هک  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  نم  ناوریپ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  داد ،  لدـع و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
(46  . ) ددرگ ناناملسم  رادمامز  نایوما 

راصنا .  زا  هن  دندوب و  نیرجاهم  زا  هن  روفنم ،  هدش و  هدنار  نادناخ  نیا  نایوما ، 
(47  . ) دنتفرگ یگدرب  هب  ار  ناناملسم  و  دندرک ،  يزاس  نید  دندرب ،  تراغ  هب  ار  ناناملسم  تورث  نانآ 
(48  ) تسین يرگید  زیچ  داحلا  رفک و  زا  يوریپ  و  ّتیلهاج ،  رصع  هب  تعجر  زج  هّیُما  ینب  هرود  رسارس 

(49  !) نک هدنز  ار  نایزات  يراتخمدوخ  تموکح و  نادرگزاب و  ام  هب  ار  ّتیلهاج  نارود  رگید  راب  اراگدرورپ ،  تفگ :  نایفسوبا 
(50  . ) دروآ مهاوخ  نوریب  نایمشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ ،  هب  دنگوس  تفگ :  زین 

اهنت هکلب  مدیگنجن ،  امش  اب  نید  هار  رد  نم  تفگ :  اتحارص  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رب  حلص  لیمحت  زا  سپ  مه ،  هیواعم  شرسپ 
(51  ) منک تموکح  امش  رب  هک  مدرک  زیتس  امش  اب  ّتلع  نیا  هب 

 ، ناخرچب هّیُما  ینب  تسد  رد  يوگ )   ) نوچ ار  تفالخ  تشاد :  راهظا  هدش و  دراو  وا  رب  نایفسوبا  دیـسر ،  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه 
(52  . ) ممهف یمن  یمّنهج  تشهب و  نم  تسین و  يرگید  زیچ  تنطلس  زج  تلاسر  تفالخ و  هک 

لاس هد  و  مالسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداهش  زا  دعب  لاس  تسیب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  لاس  هاجنپ  دودح  رد 
هیواعم تفر .  ایند  زا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ترجه  متصش  لاس  بجر  هام  همین  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 
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لاس جنپ  زا  رتمک  دوب ؛ ماش  ریما  موس  هفیلخ  فرط  زا  لاس  جنپ  دودح  دوب :  هدرک  تفالخ  تراما و  قشمد  رد  لاس  ود  لهچ و  دودـح  رد 
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  تفـالخ  رد  هاـم  شـش  دودـح  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  تفـالخ  ناـمز  رد  مه 

 ، همه نیا  رب  نوزفا  دوب .  زیتس  گنج و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  یلع و  اب  امئاد  تدم  نیا  رد  و  تشاد .  تسد  رد  ار  ماش  تموکح 
تعیب ناملسم  مدرم  زا  شدنزرف  تفالخ  يارب  دوخ  رمع  رخاوا  رد  تشاد و  گنچ  رد  ار  یمالسا  تفالخ  مه  لاس  تسیب  زا  رتمک  يزیچ 

تفرگ . 
هامرازه تدم  يرجه  لاس 132  ات  لاس 41  زا  هک  دنتـسه  هیُما  ینب  یناورم  ینایفـس و  يافلخ  رفن  هدراهچ  هلـسلسرس  هیواـعم ،  ناـمثع و 

(53  . ) دنتشاد تسد  هب  ار  یمالسا  تموکح 
شتادهعت فالخ  رب  هکنانچ  درک .  لمع  نآ  داوم  فالخ  رب  هدرک و  حلص  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  يو  تسا :  رامـشیب  هیواعم  تایانج 

ییاج هب  هیواعم  تردق  تشک .  ار  وا  نارای  زا  رفن  يدع و 6  نب  رجح  هلمج  زا  و  داد ،  رارق  يدیدش  راشف  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش 
 . درک یم  تساوخ  یم  هچره  هک  دوب  هدیسر 

 ! هدش نیرفن  هرجش 

دیشکب .  ار  وا  دیدید ،  نم  ربنم  يالاب  ار  هیواعم  یتقو  ینعی ،  ( 54  ( ) هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیءار  اذ  إ   : ) دومرف ادخ  لوسر 
ندروخ اذغ  لوغـشم  دـید  دـنک ،  راضحا  ار  هیواعم  ات  تفر  ساّبع  نبا  داتـسرف .  هیواعم  راضحا  يارب  ار  ساّبع  نبا  یمارگ ،  ربمایپ  يزور 

ار وا  مکـش  هاگ  چیه  دنوادخ  ینعی ،  ( 55  ( ) هنََطب هللا  عبـشءا  ال   : ) دومرف ترـضح  دروخ .  یم  اذـغ  تشاد :  هضرع  تشگزاـب  رد  تسا . 
! دنکن ریس 

نم ندیـشک  تسد  تفگ :  یم  يو  دش .  یمن  ریـس  ندروخ  اذغ  رد  تقو  چیه  هیواعم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیرفن  ۀجیتن  رد 
درک یم  تموکح  مالسا  مسا  هب  دروخ و  یم  بارش  هیواعم  تسا !  ندروخ  زا  یگتسخ  تهج  زا  هکلب  تسین ،  نآ  زا  يریـس  يارب  اذغ  زا 

(56 . )

هیواعم هیراج و 

یناعم زا  یکی  دـیوگ :  یم  تغل ،  روهـشم  بتک  زا  دراوملا ، ) برقا   ) هک يروط  هب  دوب .  هیراـج )   ، ) برع ریاـشع  ياـس  ؤر  زا  یکی  ماـن 
اب هجهّللا و  حیرـص  يوق ،  يدرم  هیراج  تسا .  یعفا  سنج  زا  راـم  عون  کـی  هیراـج  ینعی ،  تسا .  یعفـالا )  سنج  نم  ۀـّیحلا   ، ) هیراـج
هک هیواعم  دنتـشاد .  ینمـشد  هنیک و  يو  هب  تبـسن  لد  رد  دـندوب و  یـضاران  هیواعم  هناـملاظ  تموکح  زا  شناـسک  وا و  دوب .  ّتیـصخش 
وا ریقحت  رخسمت و  هلیسو  ار  شمان  دنک و  نیهوت  يو  هب  مدرم  ربارب  رد  يزور  تفرگ  میمـصت  دوب  هدرک  ساسحا  ار  شناسک  وا و  ینیبدب 

دش .  وربور  هیواعم  اب  هیراج  دمآ و  شیپ  یتصرف  دهد .  رارق 
ردقچ وت  تفگ :  لمات  نودب  اروف و  هیراج  دنا .  هدراذـگ  یعفا  ارت  مسا  هک  يزیچان  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن  ردـقچ  وت  تفگ :  هیواعم 
باوج نیا  زا  هیواـعم  ( 57  !( ) تسا هداـم  گـس  ینعم  هب  هیواـعم   ) دـنا هدراذـگ  هیواـعم  ارت  مسا  هک  يزیچاـن  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن 

 ! شاب تکاس  ردام ،  یب  تفگ :  دش و  تحاران  تخس 
تسام و ياه  هنیـس  رد  درورپ ،  یم  دوخ  رد  ارت  ضغب  هک  ییاهلد  مسق  ادـخ  هب  تسا .  هدـییاز  ارم  هک  مراد  ردام  نم  داد :  خـساپ  هیراـج 

تموکح ام  رب  روز  هب  ینک و  كاله  ار  ام  متـس  هب  یتسین  رداق  وت  تسام ؛  ياهتـسد  رد  درک  میهاوخ  دربن  وت  اب  اهنآ  اـب  هک  ییاهریـشمش 
ام اب  تنامیپ  هب  وت  رگا  مینک ؛  تعاطا  وت  زا  هک  میا  هدـش  دّـهعتم  نآ  قبط  زین  ام  يا و  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  ام  اب  تتموکح  رد  وت  ییامن . 

رارق هدـنرب  ياه  هزین  دـنمورین و  نادرم  ام  رـس  تشپ  هک  نادـب  ییامن  فّلخت  رگا  دوب و  میهاوخ  رادـیاپ  وت  زا  تعاطا  رد  مه  ام  ینک  اـفو 
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دنراد . 
دایز هعماج  رد  ارت  دننام  دـنوادخ  تفگ :  دـید ،  یم  هدروخ  تسکـش  تخـس  ار  دوخ  هیراج  دازآ  حور  راتفگ و  تحارـص  زا  هک  هیواعم 

! دنکن

هیواعم روعا و  نب  کیرش 

دوب و کیرش  شمسا  تشاد .  يدب  لیامش  لکـش و  يو  تسیز .  یم  هیواعم  نامز  رد  دوب و  دوخ  موق  گرزب  دیـس و  روعا ،  نب  کیرش 
دشاب .  بویعم  شمشچ  کی  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  هک  تشاد  مان  روعا  زین  شردپ 

و شردـپ ،  يو و  عوبطمان  مسا  زا  هیواعم ،  دـمآ .  وا  سلجم  هب  روعا  نب  کیرـش  دوب ،  تردـق  جوا  رد  هیواعم  هک  ییاـهزور  زا  یکی  رد 
تفرگ .  تناها  ریقحت و  داب  هب  ار  وا  هدرک و  هدافتسا  ءوس  وا ،  دنیاشوخان  هفایق  زا  نینچمه 

ییابیزان تروص  زین  تسا ،  رتهب  روعا  زا  ملاـس  يروعا و  رـسپ  وت  و  تسین ،  یکیرـش  ادـخ  يارب  تسا و  کیرـش  وت  ماـن  تفگ :  هیواـعم 
دنا ؟  هدیزگرب  دوخ  ییاقآ  تدایس و  هب  ار  وت  نوچ  یسک  تا  هلیبق  هنوگچ  تسا .  لگدب  زا  رتهب  لگشوخ  يراد و 

هیواعم ار  تمان  يدرک و  وعوع  وت  دنک .  یم  وعوع  هک  تسا  یگـس  هیواعم  یتسه و  هیواعم  وت  مسق ،  ادـخ  هب  تفگ :  باوج  رد  کیرش 
نیملـسم يرادـمامز  ماقم  هب  هنوگچ  همه ،  نیا  اب  تسا .  رتهب  خالگنـس  نیمز  زا  هراومه  نیمز  يرخـص و  برح و  دـنزرف  وت  دـندراذگ . 

يا ؟  هدمآ  لیان 
(58  . ) دوش جراخ  يو  سلجم  زا  هک  داد  مسق  ار  کیرش  هیواعم  داد و  تسکش  ار  هیواعم  روعا ،  نب  کیرش  نانخس 

داضتم تسایس  ود 

هب هیواـعم  روتـسد  دـیزاسن .  يراـج  نیمز  رب  قح ،  اـنب  ار ،  ینوـخ  نیرتـکچوک  شنایرکـشل :  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـمرف 
زا هک  ار  سک  ره  دننک و  شدرگ  یمالـسا  دالب  رد  داد  روتـسد  هیواعم  ( 59  . ) دیرادنرب تسد  زین  ناکدوک  نانز و  نتشک  زا  نایرگـشل : 

راکیپ دگنجن  وت  اب  هک  یسک  اب  دومرف :  یم  شنایلاو  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  دنشکب .  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ناهاوخ  اوه 
 . نکم متس  دنا  هتسب  دهع  ناناملسم  اب  هک  ینایدوهی  نایحیسم و  رب  نکم و 

؟  تساجک هیواعم  روگ 

لاس 1335 رد  یلم -  ياروش  سلجم  نیـشیپ  سیئر  و  يولهپ ،  هطورـشم و  رـصع  رد  ناریا  فورعم  لجر  یئابطابط -  قداص  دمحم  دیس 
دراد ؟  یعضو  هچ  تساجک و  هیواعم  روگ  دنیبب  دتفا  یم  رکف  هب  اجنآ  رد  دنک .  یم  هیروس  هب  یترفاسم  یسمش 

يو ییامنهار  زا  دنهد و  یم  یهاتوک  خـساپ  وا  هب  زیمآ  ترفن  دـید  کی  اب  همه  تساجک ؟  هیواعم  روگ  دـسرپ  یم  سک  ره  زا  یئابطابط 
یچ هکشرد  کی  اهنت  رهش  تشپ  تالحم  زا  یکی  رد  ماجنارـس  دنک و  یم  لابند  ار  وجتـسج  نیا  هنارـصم  يو  یلو  دننک .  یم  يراددوخ 

ار یئابطابط  هک  طرش  نیا  اب  مه  نآ  دوش .  یم  هیواعم  ربق  رـس  یئابطابط  ندرب  هب  رـضاح  فعاضم ،  دزم  تسد  نتفرگ  اب  هک ،  دبای  یم  ار 
دورب .  هدایپ  یئابطابط  دوخ  ار  هار  هیقب  ددرگ و  زاب  هدرک و  هدایپ  ار  وا  اجنآ  دربب و  هیواعم  هاگمارآ  یکیدزن  رهش و  جراخ  هب 

میونشب :  ار  وا  هتفگ  تساک  مک و  يا  هرذ  نودب  هداد و  یئابطابط  دوخ  تسد  هب  ار  مالک  هتشر  دعب  هب  نیا  زا  تسا  رتهب 
 . دروخ یم  هلپ  هس  دوب .  رتـم  دودـح 20  رد  ییاضف  کچوک و  قاطا  ود  رب  لمتـشم  يرقحم  هبارخ  طایح  میدیـسر .  دوبن ،  دایز  تفاسم 
 . تشاد دوجو  دندرک ،  یم  یگدـنز  نآ  رد  یباغرم  هس  هک  هدـیدنگ ،  بآ  اب  يا  هبورخم  کچوک و  ضوح  طایح ،  طسو  میتفر .  نییاپ 

دید ار  ام  هک  نیمه  تشر .  یم  خـن  دوب و  شیولج  رد  مشپ  يرادـقم  و  تشاد )   ) تسد رد  یکود  دوب .  هتـسشن  طایح  هشوگ  رد  ینزریپ 
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دیراد ؟  راک  هچ  اجنیا  تفگ : 
تساجک .  منیبب ،  ار  هیواعم  ربق  ما  هدمآ  متفگ : 

یبوچ رد  هک  ار  اهقاطا  زا  یکی  تسد  اب  و  دـیآ ،  یمن  اجنیا  یـسک  ماش  لها  زا  هکنیا  يارب  دـیتسه ،  یقارع  امـش  دوش  یم  مولعم  تفگ : 
زا یکی  يور  دوب :  رهاـظ  نآ  رد  ربق  ود  لـحم  هک  رتـم  هدزاود  هد  تحاـسم  هب  دوب  یقاـطا  مدرک ،  زاـب  ار  رد  داد .  ناـشن  تشاد  يا  هنهک 

هیاریپ یب  هداس و  رگید  ربق  و  دندوب ؛ هدراذگ  شیور  مه  یمیدق  یـسم  نادعمـش  ود  دوب و  هداتفا  سردـنم  هتفر و  گنر  زبس  هچراپ  اهربق 
(60  ! ) مدمآ نوریب  رد  زا  مداتسرف و  هّیُما  ینب  هیواعم و  هب  نعل  يرادقم  دناوخب  هحتاف  هک  یسک  دننام  مداتسیا و  يردق  دوب . 

هیواعم رب  نعل  زاوج 

تساور :  هیواعم  رب  نعل  لیلد ،  هد  هب  هک  دنک  یم  تیاور  هّمئ  الا  نیع 
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تعاطا  زا  وا  جورخ   . 1

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يور  رب  وا  ندیشک  ریشمش   . 2
مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  ّقح  ندرک  بصغ   . 3

مالسلا هیلع  تیب  لها  راکنا   . 4
نتخانش .  تماما  قحتسم  ار  دوخ   . 5

مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لضف  نامتک   . 6
اهربنم .  رس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  تراسج   . 7

نامثع .  نوخ  هب  نداهن  رورس  نآ  رب  ناتهب   . 8
نداد .  رفاک  دیزی  هب  ار  تُّما  رب  تیالو   . 9

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  ندرک  ّتیصو  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  لتق   10
(61  . ) طرش یب  دشاب ،  نعل  قحتسم  هیواعم  سپ 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح ماما 

موش هرمث  داسف و  هراصع  هک  ار ،  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياه  هیاپ  دوخ  هلاـس  تسیب  تفـالخ  لوط  رد  هیلع  هللا  ۀـنعل  هیواـعم 
تخاس .  راوتسا  مکحم و  دوب ،  يوما  هرجش 

هنیک يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسا و  اب  هکلب  تشادن ،  ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دمآراک  يور  يدرم  هیواعم ،  تشذگرد  زا  سپ 
نیناوق يرجم  مالسا ،  تلاسر  رادساپ  دیاب  هک  یتموکح  دوب .  فلاخم  ادیدش  بازحا  دُُحا و  ردب و  ياهگنج  ّتیلهاج و  نارود  ياهیزوت 
تلاسر عوضوم  اراکشآ  هک  داتفا  يدیلپ  درم  تسد  هب  دشاب ،  یمالسا  هعماج  حور  مّسجت  و  ناناملسم ،  يارآ  راکفا و  هدنیامن  دودح ،  و 

رد ایآ  ( 62  . ) تسناد یمن  شیب  يرادـنپ  ار  همه  نایفـسوبا ،  دوخ ،  ّدـج  ناسب  درک و  یم  راـکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یحو  و 
نارود هب  ار  عاضوا  دنتـساوخ  یم  هک  عجترم  رـصانع  ذوفن  و  یمالـسا ،  تموکح  ياه  هزوح  رد  داسف  راشتنا  اب  و  لاوحا ،  عاضوا و  نینچ 

روای نید و  یماح  هناگی  يدازآ و  لبمـس  يراگزیهرپ و  يوقت و  هنومن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دـننادرگزاب ،  تیلهاج 
هّحـص وا  دـیلپ  تاـّیونم  اهیراکمتـس و  تاـیانج و  رب  دـهدب و  يدرم  نینچ  هب  تعیب  تسد  تسناوـت  یم  دوـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دراذگب ؟ 
تساوخ ترضح  زا  دناوخ و  وا  يارب  ار  دیزی  همان  درک و  توعد  يرادناتـسا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدم ،  رادناتـسا  دیلو ،  هک  یماگنه 
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 . . . ( متخ انب  و  هللا )  حتف  انب  ۀکئالملا ،  فلتخم  ۀلاسرلا و  ندعم  ةّوبنلا و  تیب  لهءا  ّان  إ   : ) تفگ خـساپ  رد  يو  دـنک ،  تعیب  دـیزی  اب  هک 
( 63)

داهن و داینب  نادناخ  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  نید  ناینب  لاعتم  يادخ  ناگتـشرف .  تفر  دمآ و  زکرم  میتلاسر و  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  ام 
ناهانگ یب  لتاق  راوخبارش ،  راکهزب ،  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  و  دناسر .  دهاوخ  نایاپ  هب  ام  تسد  هب  زین  ار  ناهج  رب  نآ  ّتیمکاح  راک 

دهد .  یمن  تعیب  تسد  زگره  یسک  نینچ  اب  ناشخرد ،  قباوس  نیا  اب  ینم  لثم  قسف ؛  هب  رهاجتم  و 
يور زا  هدرپو  داد  ناشن  ناهج  ناناملـسم  هب  ار  تموکح  نیا  فیثک  تیهام  دوخ ،  هدنزاس  مایق  تضهن و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگنیدب ، 

هک تشذگن  يزیچ  درک و  جیسب  نایوما  دض  رب  ار  مدرم  تاساسحا  شیوخ ،  خرس  نوخ  اب  زین  ماجنارس  تشادرب .  نآ  كانرطخ  تایونم 
دیدرگ .  نایوما  تموکح  لماک  يدوبان  هب  رجنم  اتیاهن  هک  داد  يور  ییاهمایق  یمالسا  راطقا  مامت  رد 

(64)
تیب و لها  ّتبحم  مرج  هب  ار  يرجه ،  دیَـشُر  يدـع و  نب  رجح  نوچ  نیملـسم ،  زا  یناوارف  یماـن  عاجـش و  نادرم  هیواـعم ،  تموکح  رد 

ینعی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربکا  طبس  نیگنن ،  یتامدقم  دیهمت  اب  هیواعم  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنتشک .  مالـسلا  هیلع  یلع  يالو 
(65  . ) تخاس دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ناهج  نایعیش  مّود  ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  تیامح 

نب هللادبع  شرسمه ،  بنیرا و  ناتساد  رد  ناوت  یم  ار  ناگدیدمتس  زا  تیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀقالع  تّدش 
میوش :  یم  رّکذتم  اجنیا  رد  ار  نآ  هدرشف  لامجا و  هک  تفایرد  مالس ، 

 . . . . هصاقر و نازینک  ماقم ،  لوپ ،  لیبق  زا  ییاورماک  ییوجماک و  ینارتوهـش و  لیاسو  عون  همه  هکنیا  اب  يدهع ،  تیالو  نامز  رد  دیزی 
دوب .  هتخود  یفیفع  رادرهوش  يوناب  هب  ار  شا  هزره  كاپان و  مشچ  تشاد ،  رایتخا  رد  ار 

يزادرپغورد و يرگ و  هلیح  اب  دـهد ،  ناشن  يا  هدـنبوک  لمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راتفر  نیا  ربارب  رد  هکنآ  ياج  هب  هیواعم ،  شردـپ 
 . دناشکب دیزی  شرسپ  هدولآ  هانگ  رتسب  هب  هتخاس  ادج  رهوش  هناخ  زا  ار  ناملـسم  نمادکاپ  نز  نآ  ات  تخاس  مهارف  یتامدقم  يراکبیرف ، 

يو تخاس .  بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  موش  هشقن  داتسیا و  تشز  میمصت  نیا  ربارب  رد  دش  ربخ  اب  هیضق  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
يا هداوناخ  رس  زا  ار  دیزی  زواجت  يّدعت و  تسد  دنادرگزاب و  مالس ،  نب  هللادبع  شرهوش ،  هب  ار  نز  مالـسا  نیناوق  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب 

هعماج سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  يدـنم  هقالع  تخاـس و  ناـیامن  ار  نییمـشاه  تریغ  تّمه و  راـک  نیا  اـب  درک و  عطق  هزیکاـپ  ناملـسم و 
هب خـیرات  رد  هشیمه  يارب  هّیُما ،  ینب  يرگمتـس  تئاند و  مالـسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  هک  دـش  ببـس  راتفر  نیا  تشاد و  زاربا  ناملـسم 

(66  . ) دنام راگدای 

دیزی هب  هیواعم  تّیصو 

درک :  وا  هب  نومضم  نیدب  ییاهتیصو  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  دیزی  شرسپ  شیوخ ،  تافو  ضرم  رد  هیواعم ، 
راوخ ار  نانمـشد  مدومن و  ناسآ  وت  يارب  ار  اهراک  مدرک و  تیافک  وت  زا  ار  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  نتفر  نتـسب و  راب  جـنر  نم  مرـسپ ، 
لها سپ  دومنن .  مهارف  شدنزرف  يارب  یسک  هک  مدومن  مهارف  ار  زیچ  نآ  وت  يارب  مدومن و  عضاخ  وت  يارب  ار  برع  ناشکندرگ  مدرک و 
قارع مدرم  سرپب .  ار  وا  لاوحا  دشاب  بیاغ  هکره  راد و  یمارگ  ار  وا  دیآ  وت  دزن  زاجح  زا  هک  ره  دناوت .  لصا  هک  نک  تاعارم  ار  زاجح 

هک تسا  نآ  زا  رتناسآ  وت  يارب  لماع  کی  لزع  هچ ،  نکب .  ینک  لزع  ار  یلماـع  زورره  هک  دـنهاوخب  وت  زا  رگا  یتح  اـمن و  تاـعارم  ار 
زا یتشاد  میب  ینمـشد  زا  رگا  هد ؛  رارق  شیوخ  زار  مرحم  ار  اهنآ  نک و  تیاعر  ار  ماش  لها  دوش .  هدیـشک  وت  يور  هب  ریـشمش  رازه  دص 
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 ، دـننامب ماش  دالب  ریغ  رد  رگا  نوچ  نادرگزاب ،  ماش  دالب  هب  ار  اهنآ  يدیـسر ،  شیوخ  دوصقم  هب  هک  ینامز  و  نک ،  کـمک  بلط  ناـنآ 
دش .  دهاوخ  نوگرگد  اهنآ  قالخا 

؛ رمع نب  هللادبع  مالسلا ؛  هیلع  یلع  نب  نیسح  شیرق :  زا  سک  راهچ  رگم  دزیخرب ،  عازن  هب  وت  اب  یسک  تفالخ  رما  رد  هک  مسرت  یمن  نم 
رکب .  یبا  نب  نمحّرلادبع  و  ریبز ؛ نب  هللادبع 

 ، دنامن وا  ریغ  یـسک  دننک و  تعیب  وت  اب  ناگمه  رگا  تسا و  هتخادنا  راک  زا  ار  يو  تدابع ،  هک  تسا  يدرم  وا  رمع ،  نب  هللادـبع  اّما   . 1
؛ درک دهاوخ  تعیب  وت  اب  زین  وا 

جورخ هب  اـت  دـننک  یمن  اـهر  ار  وا  قارع  مدرم  تـسا و  جازم  دـنت  زیخ و  کبـس  يدرم  وا  سپ  مالـسلا ،  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  اـّما  و   . 2
زا دراد و  میظع  یّقح  ام  رب  هدوب و  ام  دنواشیوخ  وا  هک  رذگرد  يو  زا  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  جورخ  وت  رب  رگا  سپ  دننک .  شراداو 

؛  تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ 
تسین بعل  وهل و  نانز و  فورصم  زج  شتّمه  رکف و  دنک و  تعباتم  وا  دندنسپب  باحصا  هچ  ره  سپ  رکب ،  یبا  نب  نمحّرلادبع  اّما  و   . 3

. 
رب تفای  یتصرف  رگا  دهد و  یم  يزاب  ارت  هابور  دننام  دشاب و  یم  وت  رب  نتسج  ورف  هدامآ  هتسشن  وناز  رب  ریش  دننام  هک  یـسک  نآ  اّما  و   . 4
یم ات  ار  دوخ  ناسک  نوخ  زاسادـج و  يو  دـنب  زا  دـنب  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  نینچ  وت  اب  رگا  تسا .  ریبز  نب  هللادـبع  دـهج ،  یم  وت 

(67  . ) نک ظفح  یناوت 
هیواعم زا  شیپ  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نوچ  تسین  حیحـص  تسا و  هدمآ  نینچ  نیا  نمحرلادبع  مان  دـیامرف :  یم  یمق  ثّدـحم  موحرم 

(68  . ) تشذگرد

! راکتیانج دیزی 

مشاه و ینب  اب  ینمـشد  هنیک و  دیزی  دوب .  یمور  نوجرـس  شا :  هناخرـس  ملعم  و  نیـشنارحص ،  نوسیم )   : ) شردام هیواعم ،  دیزی :  ردـپ 
ياهرادـنپ و  یطارفا )  يدـیقال  يدازآ و   ) ینیـشنارحص هیحور  ردـپ ؛ زا  ار  روما  هنوـگ  نیا  ریاـظن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ 

تفرگارف .  شیمور  یحیسم و  مّلعم  زا  ار  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  يراسگیم و  و  ردام ؛ زا  ار  یلهاج  یفارخ 
لوصا و هب  ییانتعا  ردپ ،  تایح  نامز  رد  یّتح  هک  دوب  یناوج  يو  تشادن .  ینید  قیالع  ّتیصخش و  هنوگچیه  دیزی  خیرات ،  تداهش  هب 
هب یعیاجف  دوخ ،  تموکح  لاس  هس  رد  دیزی  تخانش .  یمن  ینارتوهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشاّیع و  زج  يراک  درک و  یمن  مالـسا  نیناوق 

تشادن .  هقباس  دوب ،  هداد  خر  هتشذگ  رد  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  زور ،  نآ  ات  مالسا  خیرات  ردص  زا  هک  تخادنا  هار 
هب شنارای  ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  طبس  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لوا ،  لاسرد 
 ، مود لاس  رد  ( 69  ) دینادرگ اهرهش  رد  ادهش  هدیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ناکدوک و  نانز و  تشک و  یعـضو  نیرتعیجف 
ار هسّدقم  ۀبعک  زین  موس  لاس  رد  ( 70  . ) تخاس حابم  دوخ  نایرکـشل  رب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع  لام و  نوخ و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدـم 

(71  . ) دز شتآ  هدرک و  بارخ 
رد هدـش )  طبـض  خـیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب   ) ار یمالـسا  تموکح  مامز  دـندوب ،  هّیُما  ینب  زا  يرگید  هریت  هک  ناورم  لآ  دـیزی ،  زا  سپ 

مالـسا و يارب  ار  یموش  هریت و  راـگزور  تشاد ،  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن ،  هدزاـی  هتـسد ،  نیا  تموکح  دـنتفرگ .  تسد 
 ! یمالسا تفالخ  مان  هک  يدادبتسا ،  یبرع  يروطارپما  کی  زج  نانآ ،  رصع  رد  دراد .  ریظن  رتمک  خیرات  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم 

دیشک ییاج  هب  راک  نانیا  تموکح  هرود  رد  درک و  یمن  تموکح  مالسا  ناهج  رب  دوب ،  هدش  هتشاذگ  نآ  رب 
تفرگ میمصت  اباحم  یب  دش ،  یم  هدرمش  نید  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  حالطـصا  هب  هک  تقو  هفیلخ  هک 
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(72 !) دزادرپب ینارذگشوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب 

! زاب سوه  دیزی 

راتفرگ ّتیعقوم  ءوس  زا  ناملـسم ،  نیدهاجم  دوب .  هدنام  فّقوتم  دیزی  راظتنا  هب  مور  هب  هلمح  يارب  هنودـقرف )   ) رد مالـسا  شترا  ینامز ، 
 ، اهنآ یهدنامرفرس !  دیزی ،  یلو  تخیر ،  یم  نیمز  رب  ار  اهنآ  نازخ  گرب  لثم  گرم  دندوب و  هدش  شغ  بت  هب  التبم  هتشگ  الغ  طحق و 

نایرج رد  هیواعم ،  شردـپ ،  اب  ار  عوضوم  هرخ  الاب  ات  داتفین  رث  ؤم  دـنداد  شرازگ  وا  هب  هچره  دوب ! يراسگ  هداب  مرگرـس  نارمرید )   ) رد
رد تخاس .  ربخاب  راـبراوخ  دـقف  ـالغ و  طـحق و  هب  اـهنآ  يراـتفرگ  و  هنودـقرف )   ) رد ودرا  شغ  بت و  هعقاو  زا  ار  وا  هیواـعم  دنتـشاذگ . 
رد هنودقرف  رد  ودرا  هک  كاب  هچ  ارم  دوب :  نیا  رعش  نومضم  دش .  رشتنم  رگشل  رد  نآ  تایبا  هک  داتسرف  رعش  هب  یمایپ  ردپ ،  همان  باوج 

 ! تسا نم  رانک  رد  موثلک  ما  هدز و  هیکت  اهاکتم  رب  نارمرید )   ) رد نم  تسا ! ؟  نابیرگب  تسد  گرم  اب  هتشاد و  رارق  بت  رطخ 
مهعومج تقال  امب  یلابا  نا  ام 

موم نم  یمح و  نم  ۀنودقرفب ، 
اقفترم طامن  الا  یّکتءا  یّنن  و إ 

 ! موثلک ّمُا  يدنع  نارم ،  ریدب 
یم ود  ره  یبارخ  رب  وا  و  ناریو ،  اـه  هبارخ  لـثم  روـشک  تسا و  زیراـپ  یـشوخان  یگنـسرگ و  زا  نازخ  گرب  لـثم  مالـسا  رگـشل  يرآ ، 
یم ار  نایجاح  هلوره  شیامن  بارـش  ياه  بابح  هک  دندرک  یم  ّمنرت  دندوب  روشک ) ردام   ) هک هّکم  هنیدـم و  ياه  هبارخ  يور  رب  ددـنخ !
هلایپ هب  بارـش  نتخیر  لغلغ  تقو  رد  هک  تسا  بابح  نارازه  اجنیا  دـندنام ،  زاب  هلوره  زا  يرفن  دـنچ  هّکم  نارابمب  رد  اجنآ  رگا  دـهد . 

رازهدـص دـیآ ،  یم  ورف  دوخ  ماقم  زا  دزیر و  یم  هلایپ  رد  هشیـش  زا  یتقو  هداب  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنهج ،  یمرو  دـنور و  یم  ـالاب  ریز و 
ار يرادروشک  روشک و  هکلب  درک ،  یم  هرخـسم  ار  نییآ  نید و  اهنت  هن  دوخ ،  لزه  نیا  اب  و  دنهج ! یم  رو  هلوره  هب  هک  دزاس  یم  یجاح 

يارب دور ،  یم  ورف  نم  ناهد  برغم  هب  دـبات و  یم  یقاـس  تسد  قرـشم  زا  هک  يدیـشروخ  تفگ  یم  ییوگ  تفرگ .  یم  هرخـسم  هب  زین 
 ! تسا یفاک  روشک  برغم  قرشم و 

اهند رعق  اهجرب  مرک  ۀسیمش 
یمف اهبرغم  یقاسلا و  اهقرشم  و 

ۀجاجز یف  اهند  نم  تلزن  اذ  إ 
(73  ) مزمز میطحلا و  نیب  ارفن  تکح 

قطنم رعش و  نیا  اب  دبوک و  مهرد  ار  هرّونم )  هنیدم   ) و همّرکم )  هّکم   ) دننام سدق  لزانم  سّدقم و  ياهرهش  تساوخ  یم  دیزی  هک  ینامز 
 . دندرکن لوبق  ار  تیرومءام  نیا  لاحلا  مولعم  دایز  نبا  صاع و  نب  دیعس  نب  ورمع  دننام  مه  هّیُما  ینب  نارس  یتح  دنک ،  یفالت  هنارعاش  ! 

تفگ درکن و  لوبق  مه  وا  دنک  هناور  ار  دایز  نبا  تساوخ  درکن ،  لوبق  وا  داد و  یهدنامرف  ماقم  ار  دیعس  نب  ورمع  هنیدم ،  اب  گنج  يارب 
قساف نیا  تیاضر  يارب  ار ،  گرزب  گنن  ود  نیا  نیملسم ، )  ۀلبق  اب  گنج   ) و هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  نتشک   ) زگره نم  هللاو  : 

هبقع نب  ملسم  یتسرپرس  هب  دروآ و  مهارف  ار  ماش  مدرم  زا  ینازابرس  دیزی  يرآ  ( 74  . ) داتسرف ار  هبقع  نب  ملسم  اذل  مرخ ،  یمن  دوخ  هب  ، 
ار نانآ  سیماون  درک و  تراغ  ار  ناشلاوما  دنکفا و  تشحو  هب  تخس  ار  هنیدم  مدرم  ملسم  تشاد .  لیسگ  هنیدم  یبوکرـس  يارب  كاّفس 

دوب هداهن  مان  هزیکاپ )   ) ار نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دیمان ،  هدیدنگ )   ) ار هنیدم  يو  دومن .  حابم  دوخ  نازابرـس  رب 
(75  . ) دنشاب دیزی  ناگدرب  هک  تفرگ  تعیب  ناونع  نیا  هب  هیقب  زا  تشک و  ار  نآ  نینکاس  زا  رفن  رازهراهچ  زا  شیب  و 

! راوخبارش دیزی 
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! راوخبارش دیزی 

یقاس هب  يو  تشاد .  رارق  وا  تسار  فرط  زین  دایز  نبا  دوب و  هتسشن  بارـش  سلجم  رد  دیزی  يزور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب 
(76  . ) دراد میدقت  دایز  نبا  هب  ار  ماج  نامه  دننام  هک  داد  نامرف  سپس  دزاس ! هئشن  ار  مناوختسا  زغم  هک  هد  نم  هب  یبارش  ماج  تفگ : 

ار مالسلا  هیلع  ماما  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  رب  ار  نآ  يدایز  دروخ و  ار  بارـش  دیزی 
هیلع نیسح  ماما  رـس  ات  داد  روتـسد  دیزی  سپ  دنک .  یم  دّقفت  يو  زا  هک  دید  باوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  بش  نامه  تسـشب و  كاپ 

(77  . ) دنتخیوایب دندرب و  رهش  ياه  هزاورد  هب  ار  وا  باحصا  تیب و  لها  مالسلا و 
(78  . ) تسا هدوب  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  یطو  يان و  روبنط و  هلواحم و  ناگس و  اب  يزاب  ةالص و  كرت  رمخ و  برش  دیزی ،  راک 

تسا دب  شداینب  هکره  دریگن  ناکین  وترپ 
تسادبنگرب ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان  تیبرت ، 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  تلآ 

ماش هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  ناذاش  نب  لضف 
ندروخ .  بارش  دندرک  عورش  دوخ ) دننام  ناشیکدب  اب  و   ) دندرتسگ بارش  كاروخ و  هرفس  درک  رما  ۀنعللا  هیلع  هیواعم  نبدیزی  دندرب 

نآ يور  رب  دندراذگ و  ریرس  ریز  یتشط  رد  دندروآ و  ار  ارهز  همطاف  ترضح  مشچ  رون  كرابم  رس  درک  رما  دندش  غراف  بارش  زا  نوچ 
دنداهن .  جنرطش  رامق  گرب 

تسا .  دیزی  وریپ  زابرامق  تهج  نیا  زا 
دای هب  درک و  یم  دای  شراوگرزب  دج  ردپ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسـشن و  رامق  طاسب  رب  دوخ  نامیدن  اب  دـبا  لزا و  نوعلم  نآ 

تـشپ ار  نآ  يدایز  داد و  یم  وا  هب  راب  هس  تشاد و  یمرب  ار  برـش  درک  یم  يدایز  شفیرح  رب  تقوره  سپ  دومن .  یم  ءازهتـسا  ناـشیا 
تخیر .  یم  نیمز  زا  تشط 

مالسلا و هیلع  نیسحلا  رکذیلف  جنرطـشلا  یلا  وا  عاقفلا  یلا  رظن  نم  جنرطـشلاب و  بعللاو  عاقفلا  برـش  نع  عّروتیلف  انتعیـش  نم  ناک  نمف  )
موجنلا . )  ددعب  تناک  ولو  هبونذ  کلذب  ّلجوّزع  هللا  وحمی  ۀنعللا )  هیلع   ) دیزی لآ  دیزی و  نعلیل 

درگنب جنرطـش  هب  ای  بارـش  هب  سکره  دنک و  زیهرپ  جنرطـش  اب  ندرک  يزاب  بارـش و  ندیماشآ  زا  دیاب  دشاب  ام  نایعیـش  زا  سکره  سپ 
دنک .  تنعل  ار  دیزی  لآ  دیزی و  امتح  دیاب  دنک و  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیاب 

(79  . ) دشاب ناگراتس  هرامش  هب  هچ  رگا  درب  یم  نیب  زا  ار  وا  ناهانگ  لمع  نیا  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يازج  وا  لباقم  رد 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  دنزرف 

هرانک تموکح  زا  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  هیواعم  شرـسپ  یلو  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هیواعم  شیوخ ،  رـسپ  يارب  شگرم  زا  لـبق  دـیزی 
داریا يا  هباطخ  تنطلـس  زا  يریگ  هرانک  ماگنه  دـیزی  نب  هیواـعم  تسا ،  هدـمآ  ( 80  ( ) ةرهازلا موجنلا   ) باـتک رد  هکناـنچ  دومن .  يریگ 
ماقم يّدـصت  رد  شیراوازـس  یگتـسیاش و  هک  یـسک  اب  تموکح  و  تفالخ )   ) عوضوم رد  هیواعم  مّدـج  انامه  مدرم ،  يا  تفگ :  درک و 
دیناد یم  دوخ  هک  دولایب  تسد  يروما  هب  تساخرب و  دربن  شکمـشک و  هب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  دوب ،  شیب  وا  زا  بتارمب  تفالخ 

تسا .  شیوخ  ناهانگ  يوگخساپ  تاهابتشا و  راتفرگ  دوخ  روگ  رد  کنیا  دیسر و  ارف  شگرم  هرخالاب  ات  ، 
يوه و بکرم  رب  يو  تشادن .  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هکیلاح  رد  دـش ،  تموکح  رما  راد  هدـهع  دـیزی ،  مردـپ ،  يو  زا  سپ 

تسا .  شیوخ  تائّیس  راتفرگ  ناهانگ و  نیرق  روگ ،  رد  زین  وا  دادن .  شتلهم  لجا  نوچ  دماین ،  لیان  اهدیما  همه  هب  اّما  تسشن ،  سوه 
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رما راد  هدـهع  زگره  نم  تشاد :  راـهظا  دـش و  ریزارـس  شیاـه  هنوگ  رب  کـشا  تارطق  هکنادـنچ  داـتفا ،  هیرگ  هب  تخـس  هیواـعم  سپس 
یتقو دوب ،  هباطخ  نیا  ناعمتـسم  نارـضاح و  هلمج  زا  هک  هیواعم ،  رداـم  مریگ .  یمن  ندرگ  هب  ار  اهامـش  لاـبو  رزو و  هدـشن و  تموکح 
ۀّکل شاک  تفگ :  هیواـعم  ( 81  ! ) يدوب یم  یـضیح  ۀّـکل  وت  شاک  يا  تفگ :  دومن و  باطخ  وا  هب  دینـش  ار  شدـنزرف  تاـملک  نیرخآ 

دنداد .  یمن  دیزی  هب  ارم  تبسن  مدوب و  ضیح 
زا تموکح  هیواعم  گرم  زا  سپ  ماجنارـس  و  تشادـن ؛  یتهابـش  دوبن و  هدـیقعمه  اـهنآ  اـب  وا  اریز  دـنتخاس  مومـسم  ار  دـیزی  نب  هیواـعم 
نب هیواعم  تنطلس  دیوگ :  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 82  . ) دش لقتنم  نایناورم ،  هلـسلسرس  مکح ،  نب  ناورم  هب  نایفـس  ینب  نادـناخ 

(83  . ) تسا هدوب  زور  شردپ 40  زا  دعب  دیزی 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  راتفر 

مالـسالا نکر  هک  تسا  هدمآ  هیواح  هلاسر  رد  میدروآ .  البق  ار  بارـش  هب  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  ندولآ  رب  ینبم  دیزی  مادـقا  يارجام 
! داهن ماما  رس  رب  ياپ  كاپان ،  نآ  دنداهن  نیعل  دیزی  شیپ  ار  ع )   ) نیسح ماما  رس  نوچ  دیوگ :  یمزراوخ 

 ، نکن ار  راک  نیا  دیزی  ینعی ،  مفلا . )  کلذ  لّبقی  هللا  لوسر  تیءار  ّین  إف  دـیزی ،  ای  کلذ  لعفت  ال   : ) تفگ دوب ،  رـضاح  مقرا  نب  دـیز 
ماما نادند  بل و  رب  دوب و  هتفرگ  هنایزات  نیعل  نآ  هک  تسا  نانچ  شیپ  اّما  و  داد ،  یم  هسوب  ار  نهد  نیا  ادـخ  لوسر  مدـید  هک  یتسردـب 
املع و  دیماشایب ،  ار  نآ  درک و  بلط  بارـش  ع )   ) نیـسح ماما  رـس  رانک  رد  نیعل  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هیواح  رد  زین  دز .  یم  ع )   ) نیـسح

تسم شردپ  هکنانچ  دیـسر ،  خزود  هب  تسم  داتفیب و  ماب  زا  درک ،  یم  صقر  ماب  رب  يزور  نآ  زا  دعب  دش ،  تسم  نیعل  نآ  هک  دنا  هتفگ 
وهآ نآ  بقع  هب  دمآ ،  وا  شیپ  ییوهآ  تفر ،  دیص  هب  رگشل  اب  دیزی  هک  دنیوگ  یعمج  و  دوب .  هتخادنا  ندرگ  رد  یمور  بیلـص  درمب و 

(84 ( . ) َضر ْالا  ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف   : ) درب ورف  ار  وا  هک  درک  باطخ  نیمز  هب  یلاعت  قح  تفر ، 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  دیزی 

اب نیعل  دیزی  دندروآ ،  دیزی  سلجم  هب  الط  تشط  رد  ار  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا  رـس  هک  ینامز  دسیون :  یم  هّرـس )  سدق   ) قودص خـیش 
رضاح اج  نامه  رد  هک  یـسک  يراد !  یبوخ  ياهنادند  بل و  بجع  نیـسح ،  تفگ :  یم  هدز و  ترـضح  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ 

یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياهبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  مدوخ  هکیلاح  رد  ینک !  یم  نینچ  هنوگچ  دیزی  يا  تفگ :  دوب 
(85 (! ؟  دسوب

دوب یلگ  نینوخ  رز  تشط  نایم 
دوب یلبلب  هدیدغاد  شرانک 
ینابز نیریش  لبلب  لبلب ،  هچ 

ینایشآ هن  يا ،  هنال  ار  وا  هن 
هتسکش شلاب  رپ و  نیک  گنس  ز 

هتسشن شراسخر  هب  مغ  رابغ 
تشاد رپ  ریز  رد  ورف  رس  هچ  رگا 
تشاد رز  تشط  نایم  یهاگ  رظن 

رگمتس نیچلگ  دید  هگان  هک 
رپرپ بوچ  زا  دومن  شخرس  لگ 
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هدیشک هّمع  بناج  ار  شدوخ 
هدیرد نت  رب  نهریپ  هچنغ  وچ 

ار نارزیخ  بوچ  هّمع  يا  نیبب 
ار نابل  لعل  نیا  هدرک  نینوخ  هک 

بنیز هّصغرپ  لد  اب  اتفگب 
بل نیا  رب  ملاظ  متس ،  بوچ  نزم 

تسا ناهج  هاش  وا  هک  ملاظ  نزم 
تسا نامهیم  تّورم  یب  يا  ارت 
وا رس  رب  ار  متس  بوچ  نزم 
وا رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب 

هتشگ هزات  بنیز  غاد  ایادخ 
هتشگ هزادنا  زا  دح  یب  تبیصم 

تسا گنت  راک  بنیز  هب  ادنوادخ ، 
تسا گنس  بر ز  ای  رگم  بنیز  لد 
ار نخس  امنب  رصتخم  ییاضر )  )

ار نهریپ  بنیز  دیردب  نت  هب 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  نارابگنس 

هزین ریشمش و  اب  ار  وا  دندادن .  ماجنا  دارفا  نیرتدب  اب  یتّلم  چیه  رد  دندرک  ع )   ) یلع نب  نیسح  رب  هک  ییاهمتس  دیوگ :  ینوریب  ناحیروبا 
دندنک ار  اهنآ  لعن  مدرم  زا  یهورگ  دندیسر .  رصم  هب  اهبسا  نیا  زا  یضعب  دنتخات .  بسا  شندب  رب  سپس  دندروآرد و  اپ  زا  نارابگنس  و 

دوخ هناخ  رد  سک  همه  نآ ،  زا  دعب  هک  دش  یتّنس  رـصم  مدرم  نایم  رد  لمع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياه  هناخ  برد  هب  كّربت  يارب  و 
(86  . ) درک یم  بصن  لعن 

ماما نوخ  ماقتنا  هب  درک و  جورخ  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هکنیا  ات  داتفین  شـشوج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  هدـش  تیاور 
مسق ادخ  هب  متـشک ؛  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نم  تفگ :  راتخم  تشک .  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(87  . ) درک یمن  هدش  هتفرگ  ترضح  نآ  زا  هک  ار  ینخان  نآ  ناربج  متشک  یم  مه  ار  نیمز  لها  عیمج  رگا 
میسانشب  ار  ع )   ) تیب لها  نانمشد 

دیاب دیـسر .  یم  نّییوما  هب  شبـسن  یبیـشاشن  هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هکنانچ  دنا .  هداز  مارح  همه  ادخ  ع )   ) لوسر تیب  لها  نانمـشد 
ای دوش ،  یم  هدید  تراهط  تمصع و  ع )   ) تیب لها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمـشد  توادع و  ناشبلق  قامعا  رد  هک  ییاهنآ  بلغا  تفگ : 

يرادازع هاگتسد  اب  ای  و  ددرگ ،  یم  زئمـشم  مالـسلا  هیلع  هّمئا  تامارک  تازجعم و  تماما و  تیالو و  نوئـش  ندینـش  زا  نانآ  سفن  انایحا 
لها نانمشد  بصاون و  زا  ناشدادجا  ابآ و  هک  دنک  یم  نانیمطا  ناسنا  قیقحت ،  زا  سپ  دنراد ،  يراگزاسان  رس  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 

(88  . ) دنا هدوب  رانکرب  تیب  لها  هقیرط  زا  هک  هتشاد  دوجو  یصاخشا  ناشفالسا  رد  ای  هدوب و  تیب 
(89 ( ) اهضیح ینعی  اهثمط  یف  هما  هب  تلمح  وا  هتدالو  ثیبخ  نم  الا  انضغبیال   : ) مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

و إ قفانم ،  اّم  إ  ثالث :  يدـح  وهف ال  یترتع  ّبحی  مل  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   : ) لاق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  عفار  یبءا  نع 
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( . رهُط ِریغ  یف  هُّما  هب  تلح  ؤرما  اّم  و إ  ۀینزلا ،  اّم 

! دیسانشب ار  ناگدازمارح 

تسا .  هدوب  وا  یگدازمارح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  روهشم ،  یبصان  فلد ،  وبا  دنزرف  توادع  ءاشنم 
 ( ، نانجلا ةآرم  ) رد ینمی  دعسا  نب  هللادبع  بهذلا ، )  جورم   ) رد يدوعسم  نیسح  نب  یلع  بولقلا ، )  بوبحم   ) رد يروکشا  نیدلا  بطق 

یـسیع هک  دنا ،  هدومن  قاّفتا  یفالتخا  كدـنا  هب  تیاکح  نیا  لقن  رد  یگمه  رگید - یعمج  و  نایع ، )  الا  تایفو   ) رد یلبرا  ناکّلخ  نبا 
تفگ :  فلد  یبا  نب 

هب هدومن  زارد  تراسج  ناـبز  هاـگهاگ  هکلب  دوب ؛ ریمـض  رد  یتوادـع  تدـیقع و  رد  یفارحنا  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  ار  فلد  مردارب 
تفگ راّضح  زا  یکی  تبحص  يانثا  رد  دوب ،  هتسشن  سلجم  رد  يزور  داد .  یم  دانسا  دنچ  بلاثم  نعاطم و  ترضح ،  نآ  تمـصع  لیذ 

ۀینز دـلو  ٍّیقَـش  ٍقفاـنم  اـّل  کـضغُبی إ  ـال  نم و  ؤم  اـّل  کِّبُحی إ  ـال  یلع  اـی   : ) دومرف ص )   ) هللا لوسر  هک  تسا  دراو  هّیوـبن  ثیداـحا  رد  : 
هفطن هک  قفانم  رگم  درادن  نمشد  ارت  زین  دشاب و  رونم  نامیا  رون  هب  شبلق  هک  یـسک  رگم  درادن  تسود  ارت  یلع ،  ای  ینعی ،  ۀضیحوءا . ) 

دشاب .  ضیح  ای  انز  زا  شا 
سومان ظفح  میرح و  زا  تسارح  رد  ار  ریما  تریغ  هیاپ  یگمه  امش  هچ ،  دشاب .  راوتسا  يدنـس  هیاپ و  دیابن  ار  ثیدح  نیا  تفگ :  فلد 

 ( ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ضغب  زا  لامالام  نم  لد  لاح  نیا  اب  تسین ،  ریما  مرح  هب  تبـسن  تراسج  تءارج  ار  يدرف  چـیه  هک  دـیناد ،  یم 
ما .  هداز  لالح  لاح ،  نیع  رد  تسا و 

ياج چیه  ثیداحا  نیا  رد  مدینش .  ار  امش  ياهتبحـص  تفگ :  دش و  سلجم  دراو  ریما  هاگان  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  دیوگ :  یـسیع  ما 
تسا .  تسرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگ  ثیدح و  دنس  تسین .  يدیدرت  لمءات و 

رد متـشادن .  ار  یـسک  مدوب و  ضیرم  رـسپ ،  نیا  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  نم  انز .  دـلو  مه  تسا و  ضیح  دـلو  مه  فلد ،  نیا  مسق  ادـخ  هب 
ار لزنم  نم  نوچ  تشاد .  هتسارآ  یلامج  هک  ابیز  رایسب  تشاد  يزینک  يو  درک .  یم  ارم  يراتسرپ  مرهاوخ  مدوب و  يرتسب  مرهاوخ  لزنم 
 - مراد عناـم  تفگ  هچ  ره  زینک  مدیـشک .  باوختخر  هب  ار  وا  منک و  ظـفح  ار  دوخ  متـسناوتن  درک ،  هبلغ  نم  رب  توهـش  متفاـی و  توـلخ 
هب ار  وا  مرهاوخ  سپـس  دش ،  رهاظ  يو  رد  لمح  راثآ  يدـنچ  زا  دـعب  مدـش .  رتسبمه  وا  اب  مدرکن و  ییانتعا  نم  مشاب -  یم  ضیح  ینعی 

! دشاب یم  ضیح  هفطن  مه  انزلا و  دلو  مه  هچب ،  نیا  هک  دینادب  سلجم ،  لها  يا  دیشخب .  نم 
(90  . ) دیدرگ نشور  ثیدح  نومضم  تحص  دیرپ و  فلد  هرهچ  زا  گنر 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  ربق 

! ؟ )  ۀلبزم ۀیواعم  نبدیزی  ُربق  امّظعم و  امَرَح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  حیرض  نوک  نم  ُمظعَءا  راصبَالا  یلوُال  ةربع  يءا  (و 
ع  ) نیسح ماما  ترضح  مرح  زا  ناهج ،  رد  یهاگراب  هّبق و  کنیا ،  چ تسا .  تربع  هیام  تریصب  نابحاص  يارب  دیزی ،  روگ  هک  یتسارب 

هناخ هلابز  يو  ربق  هدـنامن و  یقاب  وا  زا  يراـثآ  دوب ،  اراد  ار  يرهاـظ  تنطلـس  زور  نآ  هک  دـیزی ،  یلو  تسین ،  رتلـالج  اـب  رت و  گرزب  ( 
 ! تسا

هزاـنج دـش .  لـصاو  كرد  هب  ناروح  رد  بنجلا  تاذ  ضرم  هب  ق  لاس 64 ه . - لوالا  عیبر  هام  رد  دیزی  هک  تسا  هدـمآ  لودـلارابخا  رد 
هـس شتفالخ  درم و  یگلاس  نس 37  رد  يو  دـشاب .  یم  هلبزم  کنیا  شربق  و  دـندرک ،  نفد  ریغـصلا  باب  رد  دـندروآ و  قشمد  هب  ار  شا 

(91  . ) دیشک لوط  هام  هن  لاس و 
نیسحلا نب  یلع  کی  اهنت  ترضح ،  نارسپ  زا  دنتشذگ و  دوخ  ناج  زا  ادخ ،  ياضر  يارب  همه  شنادنزرف ،  و  ع )   ) نیسح ماما  نینچمه 
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(92  . ) دندش شخپ  ایند  رد  داد و  تکرب  راوگرزب  نآ  دالوا  هب  دنوادخ  یلو  دوب .  ضیرم  نامز  نآ  رد  مه  وا  دنامن و  رتشیب  (ع ) 

تیب قارحا  هّرح و  ناتساد 

 ، دندیمان هّرحلادالوا  ار  ناشیا  هک  دیدرگ  ّدلوتم  انز  دنزرف  رهوش  یب  نز  رازه  زا  هّرح ،  هعقاو  زا  دـعب  هک  هدرک  تیاور  ینئادـم  نسحلاوبا 
دندرک .  انز  هرکاب  رتخد  رازه  اب  هنیدم  رد  يوما ،  نیمجاهم  هک  تسا  هدمآ  لودلارابخا  رد  و  نز .  رازه  هد  زا  رگید :  یلوق  هب  و 

رهـش رد  ار  انز  داـسف و  قسف و  دـندوشگ و  ناناملـسم  ضارعا  لاوما و  رب  يّدـعت  تسد  دنتـسناد ،  یمن  دـیزی  نییآ  زج  ینییآ  هک ،  ناـنآ 
دندرک .  انز  زین  (ص )  ادخ لوسر  دجسم  رد  هدش  لقن  هک  يدح  هب  ات  دندرمش ،  حابم  (ص )  ربمایپ

زین البرک و  هعجاف  ربخ  شخپ  زین ،  مدرم  مایق  ّتلع  تفرگ و  تروص  دـیزی  ّدـض  رب  هنیدـم  مدرم  ماـیق  یبوکرـس  زا  سپ  روبزم ،  تاـیانج 
دنداد .  نانآ  هب  ماش  رد  دیزی  راتفر  قالخا و  لیاذر  زا  هنیدم  ناگداتسرف  هک  دوب  یشرازگ 

سیل ٍلجر  دنع  نم  انمدق   : ) دنتفگ دنتـشگزاب ،  نوچ  دننیبب  ار  دیزی  رادرک  راتفر و  ات  دنتفر  ماش  هب  هنیدم  زا  یتعامج  دیوگ :  يزوج  نبا 
 ، دروخ یم  بارـش  درادن ،  نید  ادبا  هک  میدرگ  یم  زاب  يدرم  دزن  زا  ینعی  بالکلاب )  بعلی  ریبانطلاب و  فزعی  رمخلا و  برـشی  ٌنید ،  هل 

تسا .  زاب  گس  دزاون و  یم  روبنط 
(93)

تاسّدقم رئاعـش و  ادخ و  نید  هب  وا  نیهوت  ریقحت و  و  يو ،  ياهیزیرنوخ  يرگمتـس و  یتنیط و  دب  هدیقع و  داسف  و  دـیزی ،  عیجف  تایانج 
 . دنا هدرک  هراشا  نادب  ّتنس  لها  گرزب  نیثّدحم  نیخروم و  زا  يرایسب  هدوب و  خیراوت  روهشم  یمالسا ، 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  دیزی و 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  يدنغاب ،  دّمحم  نیدلا  سمـش  تاکربلاوبا  هتـشون  بلاطملا ، )  رهاوج   ) باتک رد 
میناوخ :  یم  نینچ  شخیرات ،  رد  یطوف  نبا  زا  لقن  هب  تسا ،  دوجوم 

بارـش هساک  يدایز  زا  تشاذـگ و  یم  دوخ  رانک  رد  هشیمه  ار  نومیم  نیا  يو  دوب .  هدـیمان  سیبقوبا )   ) ار نآ  هک  تشاد  ینومیم  دـیزی 
ار نومیم  زین  تسا .  هدـش  خـسم  هانگ  رثا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  نادرمریپ  زا  یکی  نومیم ،  نیا  تفگ :  یم  دـیناشون و  یم  وا  هب  دوخ 

یم هقباسم  یناود و  بسا  مسارم  هب  اهبـسا  هارمه  درک و  یم  راوس  دوب ،  هدـش  تیبرت  یناود  بسا  هقباـسم  يارب  هک  يا  هداـم  رخ  هدرگرب 
یتقو هک  دوب  نآ  رتروآ  تفگش  دورـس ! ناویح  نآ  قیوشت  رد  يرعـش  دش و  داش  دیزی  داتفا ،  شیپ  هقباسم  رد  نومیم  زور  کی  داتـسرف . 

ماش مدرم  دـننک و  نفد  نفک و  ناـیمدآ ،  مسر  هب  ار  يو  رادرم  داد  روتـسد  دـش و  هدرـسفا  تخـس  يوما  هاـشداپ  رطاـخ  درم ،  نومیم  نآ 
! دنیامن يرادازع  شیارب 

هب دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  ع ، )   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دیزی  دسیون :  یم  صاوخلا )  ةرکذت   ) باتک رد  يزوج  نبا  طبس 
مدـمه میدـن و  و  درب ،  ـالاب  ار  شتلزنم  ماـقم و  دـناشن ،  شیوخ  دزن  ار  داـیز  نبا  يو  داد .  رایـسب  ياـه  هیدـه  درک و  ناوارف  شـشخب  وا 

دورس :  ار  رعش  نیا  ههادبلاب  دیزی  دوب .  مرگرس  يرگشمار  هب  ناوخ  هزاوآ  دوب و  هدرتسگ  يراسگیم  طاسب  اهبش  زا  یبش  دومن .  شدوخ 
 ، ناشونب ماج  نامه  زا  ار  دایز ،  نبا  قساف ،  نیا  درگرب و  سپـس  دـنک ،  باریـس  ار  نم  ياهناوختـسا  هک  ناشونب  نم  هب  بارـش  زا  یماـج 
وا تسد  هب  نم  تفالخ  ساسا  نم و  راـک  هک  یـسک  ناـمه  تسا ،  نم  راـک  نیما  هک  یـسک  ناـمه  تسا ،  نم  راد  زار  هک  یـسک  ناـمه 

دوبان و ار  نم  نازرو  دسح  نانمـشد و  و  تشک ،  ار  یلع -  نب  نیـسح  ینعی  نم -  رب  هدننک  جورخ  هک  یـسک  نامه  تسا ،  هدش  راوتـسا 
تخاس .  وحم 

وا هقدـنز  رفک و  هکلب  يو ،  نیرفن  نعل و  موزل  رب  ینـشور  هاوگ  هدیـسر ،  ام  تسد  هب  هک  دـیزی ،  راعـشا  زا  یـضعب  رد  دـیوگ :  لیقع  نبا 
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ار دوخ  ياـهرواب  یتساراـن  هداد و  زورب  ار  دوـخ  تشرـس  يدـیلپ  هدز ،  داـحلا  زا  مد  اراکـشآ  شراعـشا  زا  یخرب  رد  دـیزی  دراد .  دوـجو 
تسا :  تایبا  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدومن  راکشآ 

بارـش نآ  زا  ارم  اـیب و  مراد .  یمن  تسود  ار  زاـین  زار و  تاـجانم و  نم  اـنامه  هک  زاونب ،  گـنهآ  ناوخب و  زاوآ  يآ و  شیپ  هیلع )   ) يا
نم زا  دـعب  و  نک ،  جاودزا  مَدُرم  نم  نوچ  نز ،  يا  دـنا .  هدرک  هّیهت  ار  نآ  رهوش  یب  نارتـخد  هک  یبارـش  ناـمه  نک ؛  باریـس  وبـشوخ 

ار میاهناوختسا  هک  گنر ،  درز  یبارش  مباتـش  یم  (ص )  دّمحم رادید  هب  هک  رـشح  زور  رد  مهاوخ  یم  رادن .  هاگن  هّدع  هدرکن و  گنرد 
 ! مشاب هتشاد  تسد  رد  دنک ،  یم  باریس 

 ، يرعم ءالعلاوبا  نوچ  یصخش  هک  تسور  نیمه  زا  دشاب و  امرفمکح  نآ  رب  دیزی  نوچ  یـسک  هک  دوب  گنن  یمالـسا  تّما  يارب  يرآ ، 
تسا :  هدرک  شنزرس  دیزی  اب  تعیب  هب  نداد  نت  ّتلع  هب  ار  ناناملسم 

دوبن شیرق  نیا  اـیآ  ددرگ .  یم  هدوزفا  متریح  یتفگـش و  رب  هتـسویپ  نم  و  دوش ،  یم  بکترم  ار  یی  یتشز  ره  هک  مرگن  یم  ار  راـگزور 
! ؟  داد تیاضر  هیواعم  نب  دیزی  تموکح  هب  و  دیناسر ،  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 

زا یهورگ  درک .  نعل  ار  دیزی  ناگرزب  نادنمشناد و  روضح  رد  ربنم  زارف  رب  دادغب  رد  جرفلاوبا ،  نم ،  دج  دیوگ :  یم  يزوجلا  نبا  طبس 
لها ( ) 94 ( ) ُدُومَث ْتَدـَعب  اَمَک  َنَیْدَِـمل  ادـَْعب  الءا   : ) درک توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  وا  یلو  دـندرک ،  كرت  ار  سلجم  هتـساخرب  ناراـکافج 

(! دندیسر تکاله  هب  دومث  موق  هک  هنوگ  نامه  دندرگ ،  دوبان  نیدم 
نیتسخن رد  درک و  تموکح  لاس  هس  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  ناوت  یم  هچ  تفگ :  دندیسرپ ،  دیزی  هرابرد  نم  ّدج  زا  دسیون :  یم  وا  مه 

ناریو ار  ادخ  هناخ  موس  لاس  رد  و  دیشک ،  بوشآ  هب  ار  هنیدم  مود  لاس  رد  دناسر ،  تداهش  هب  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  شتموکح  لاس 
! ؟  درک

دیتسرف .  تنعل  يو  رب  دینک و  نعل  ار  وا  یلب  تفگ :  خساپ  مینک ؟  نعل  ار  وا  میناوت  یم  ایآ  دنتفگ :  مدرم 
مدـص کی  هک  یناسک  ام  ثیداحا  رد  تسا :  هتـشون  دـینعلا ، ) بصعتملا  یلع  درلا   ) باتک رد  نم ،  ّدـج  دـیازفا :  یم  يزوجلا  نبا  طـبس 
بتک رد  ملـسم  يراـخب و  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج  نآ  زا  دـنا .  هتفرگ  رارق  نیرفن  دروم  دنـشاب ،  هدـش  بکترم  ار  دـیزی  تشز  ياـهراک 

ترضح نآ  هک  میناوخ  یم  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  هک  یثیدح  رد  هنومن  يارب  دنا .  هدروآ  دوخ  حیحص 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  اصخش  ار ،  تیاور  نیا  ریظن  زین  رمع  نبا  دندومرف .  نیرفن  دنبوک ،  یم  راگن  شقن و  دوخ  ندب  رب  هک  ار  یناسک 

دندرک .  تنعل  ار  هدنریگ  ابر  راوخابر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  رباج  تسا .  هدرک  لقن  هلآ 
ثیداحا تسا .  هدیدرگ  رکذ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  ثیدح  نیا  تسا .  هدش  نیرفن  مارح و  تهج  هد  زا  بارش  هک  دیوگ  یم  رمع  نبا 

تیانج زا  ریغ  مارح  ياهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دنهد .  یم  یهاوگ  دیزی  ندوب  نوعلم  رب  همه  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد 
ناردارب و و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراـپ  ندـناسر  تداهـش  رب  ینبم  دـیزی  كاـنلوه 
رفک و زا  اراکشآ  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  یمالسا -  سدقم  رهـش  ود  هّکم -  هنیدم و  دیزی  هوالعب ،  تسوا .  يافو  اب  نارای  ناشیوخ و 

(95  . ) دز مد  هقدنز 
ْتَعَیاب َو  ْتَعَیاش  َو  َْنیَسُْحلا  ِتَدَهاج  یتلا  َِۀباصِْعلا  ِنَْعلا  مهللا  َِکلذ  یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخآ  َو  دمحم  لآ  دمحم و  قَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  لوا  نَْعلا  مهللا 

اروشاع ترایز  اعیمَج .  مهنعلا  مهللا  ِِهْلتَق  یلَع  ْتََعبات  َو 

! دش هراچیب  اوسر و  دیزی ، 

تمـصع نادـناخ  باب  رد  هک  هوای  نانخـس  نآ  دـنا و  هدـش  رجزنم  وا  راک  زا  مدرم  هک  تسناد  دوز  یلیخ  اروشاع ،  هعجاف  زا  سپ  دـیزی ، 
رفک و ماهتا  تسناوت  یم  وا  هنوگچ  تسا .  هدربن  ییاج  هب  هر  دزاـس ،  ثول  ار  (ع )  ءادهّـشلادّیس نوخ  دوب  هتـساوخ  هلیـسو  نیدـب  هتفگ و 
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زا سلجم  راضح  داد ،  مور  ضرتعم  ریفـس  نتـشک  هب  روتـسد  نوچ  هکیلاح  رد  ددنب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  يرگیجراخ 
هللااب . )  الا  ةّوق  لوحال و ال   : ) دومرف یم  هک  دندینش  دنلب  ییادص  سّدقم  رس 

نیا ربارب  رد  تسناوت  یم  نوسیم  هداز  ایآ  دیوگب ! ؟  نخس  حیـصف ،  ینابز  هب  يا  هدیرب  رـس  هک  دوب  هدینـش  ای  هدید  نیا  زا  لبق  یـسک  هچ 
! اشاح الک و  دزاس ! ؟  شوماخ  ار  ادخ  رون  ای  دنک ،  تمواقم  یهلا  زاجعا 

نب هللادبع  رـسمه  البق  هک   ) لیهـس نب  ورمع  رتخد  دیزی و  رـسمه  دـنه ،  هک  تفر  شیپ  اجنادـب  ات  دـیزی  تایانج  زا  یمومع  رّفنت  راجزنا و 
(96 ( ) دوب هدومن  شرـسمه  قالط  هب  راداو  دنه  هب  دـیزی  هقالع  ببـس  هب  ار  وا  هیواعم  دوب و  نافع -  نب  نامثع  ییاد  رـسپ  زیرک -  نبرماع 

وترپ نامـسآ  يوس  هب  نآ  زا  یهلا  راونا  هنوگچ  هک  دومن  هدهاشم  دـید و  شا  هناخ  يالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارون  رـس  هک  یماگنه 
تسـسگ و مه  زا  شبلق  ناـنع  تشگ و  دوخیب  دوـخ  زا  دـکچ ،  یم  نیمز  رب  نآ  زا  هزاـت  نوـخ  ناـس  هچ  هک  دـش  هّجوـتم  تسا و  ناـشفا 
رد رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رهطم  رس   : ) دز یم  دایرف  هکیلاح  رد  دش ،  دیزی  سلجم  دراو  باجح  نودب  همیـسارس و 
وا هک  نک  يراز  هیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تفگ :  يو  هب  دناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  هنحـص  نیا  هدهاشم  اب  دـیزی  تسام . )!!  هناخ 

(97  . ) داد جرخ  هب  هلجع  وا  لتق  رد  دایز  نبا  و  دوب ،  مشاه  ینب  رگدایرف 
نوچ دندرک .  مالـس  وا  رب  دندیدرگ و  ع )   ) نیـسح رـس  درگ  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  ینادرم  هک  درک  هدـهاشم  ای  ؤر  رد  وناب  نیمه  زین 

وا يارب  ار  ارجاـم  اـت  دـمآرب  دـیزی ،  شرهوـش ،  یپ  رد  تسا  ناـشفا  وـترپ  نآ  فارطا  رد  يروـن  هک  دـید  دـمآ و  رـس  دزن  تشگ ،  رادـیب 
دش مولعم  و  دوب ! ؟  راک  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ارم  دیوگ :  یم  دیرگ و  یم  هک  تفای  رـصق  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ار  يو  اّما  دیوگزاب ، 

تسا .  هدید  ار  شرسمه  باوخ  نامه  زین  وا  هک 
وا هک  دـنراد  نابز  رب  یمتـس  یلدگنـس و  زا  نخـس  ناگمه  هک  تفاـیرد  تشگ و  هجاوم  مدرم  راـجزنا  زا  یجوم  اـب  يدوزب  دـیزی  يرآ ، 
ات دزادـنایب  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  هانگ  هکنآ  زج  تفاین ،  يا  هراچ  اذـل  تسا .  هتخاس  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخرب 
رد وا  اریز  دزاس ،  ناهنپ  مدرم  دید  زا  ار  تقیقح  دیشروخ  دناوتب  وا  هک  دوبن  نانچ  عضو  اّما  دنتـسیا .  زاب  وا  هب  مانـشد  ییوگدب و  زا  مدرم 
 ، همان نیا  هارمه  دریگب ،  تعیب  يو  يارب  هنیدـم  لها  همه  زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  یط  هداتـسرف و  هنیدـم  مکاح  يارب  هک  یلیوط  هماـن 

تعیب لوبق  زا  رگا  دناتـس و  تعیب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دوب  هتخاس  مزلم  ار  یلاو  نآ ،  رد  هک  تشاد  رارق  مه  یکچوک  همان 
يو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسناد  یم  يو  هک  دوب  نآ  کچوک ،  همان  نیا  شراگن  زا  دیزی  ضرغ  ( 98  . ) دنزب ار  شندرگ  دز  زابرس 

زاربا مه  یتقفاوم  ș اعم نامز  رد  اهنآ  و  تسین ،  تّما  فارـشا  احلـص و  قاـّفتا  دروم  مه  شتعیب  و  هدادـن ،  رارق  دوخ  هفیلخ  ار 
تسا .  هدوب  هیواعم  هزینرس  روز  دیدهت و  ّتلع  هب  دنا ،  هتشاد 

 ، دنامب ناما  رد  مدرم  مانشد  تمالم و  زا  شیوخ  ماخ  لایخ  هب  ات  داد  تبسن  دایز  نبا  هب  ار  (ص )  ربمایپ طبس  لتق  هانگ  دیزی ،  يور  ره  هب 
 . درک ماع  صاخ و  ياوسر  ار  وا  خیرات ،  دنامن و  ناهنپ  تقیقح ،  باتفآ  یلو 

! دیزی زا  یلازغ  عافد 

ینب هب  تبـسن  بصعت  رد  نانچنآ  یلازغ  اجنآ ،  رد  هک  دـینیبب ،  ( 99  ( ) مولعلا ءایحا   ) باتک رد  ار  تفگـش  بیجع و  رما  نیا  دـییایب و  اّما 
مه وا  لیلد  تسا !  هدرمش  عونمم  زین  نیسحلا )  لتاق  یلع  هللا  ۀنعل   ) مهبم لمجم و  تروص  هب  یّتح  ار  نیسح  لتاق  نعل  هک  هتفر  شیپ  هّیُما 

نارابگنـس هنیدـم و  مدرم  ماع  لتق  ریظن   ) رمع نایاپ  ات  دـیزی  لامعا  لاوقا و  هکیلاـح  رد  دـشاب ! هدومن  هبوت  يو  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ 
تسوا .  هریرس  هریس و  ثبخ  ماود  زا  یکاح  یگمه  تسا )  هدورس  هک  يراعشا  هبعک و 

یم هدرک و  سایق  هلآ ، )  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخریـش و   ) هزمح بانج  لتاق  یـشحو ،  اب  ار  دیزی  هک  تسا  نآ  نیا  زا  رت  تفگش 
رد دنکن  هبوت  لتاق  رگا  هک  تسا  هریبک  هانگ  لتق  هکنآ  دوجو  اب  تسین ،  زیاج  وا  نعل  ور  نیا  زا  درک و  هبوت  لتق  رفک و  زا  یشحو  دیوگ : 
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تسا .  یمیظع  رطخ  ضرعم 
اب دوب و  رفاک  هک  تشک  ار  هزمح  بانج  ینامز  یشحو ،  دنتسین .  مه  اب  سایق  لباق  یشحو  دیزی و  هک  تفگ  دیاب  زین  اجنیا  رد  هکیلاح  رد 
یم نیب  زا  دـنک و  یم  عطق  ار  هتـشذگ  لاـمعا  مالـسا  اریز  تشگ ،  هدرتس  يو  هدـنورپ  زا  تشاد  ـالبق  هک  یهاـنگ  ره  يو  ندروآ  مالـسا 
رود نم  ربارب  زا  دومرف  يو  هب  ترضح  درک ،  رادید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  ینامز  لاح  نیا  اب  و  هلبق ، )  ام  ّبجی  مالـسالا ،  ) درب

 . دـیمان یم  ربمایپ  هفیلخ !  ار  دوخ  دوب و  ناملـسم  اتروص  هک  تشک  ینامز  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  هک  دـیزی  فـالخ  رب  منیبن .  ار  وت  هک  وش 
زا ماقتنا  ناونع  هب  شیوخ -  راعـشا  حیرـصت  هب  ار - ترـضح  نآ  يو  هک  ارچ  دـیدرگ ،  وا  دادـترا  رفک و  هیام  نامگ ،  یب  دـیزی ،  تیانج 

یخایشا تیل   : ) دیوگ هکنانچ  دیناسر ،  تداهش  هب  ردب ،  گنج  رد  شّدج  ییاد و  ندش  هتشک  هطساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 (! لزن ٌیحو  ءاج و ال  ٌربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل   : ) زین و  اودهش ) ردبب 

حیرصت نید  زا  وا  جورخ  هب  هدرمش و  زیاج  ار  وا  نعل  تنس ،  لها  گرزب  ياملع  هکنآ  لاح  و  دتسیا ،  یم  زاب  دیزی  نعل  زا  یلازغ  هنوگچ 
هاگرذگ رد  ار  تلاسر  نادـناخ  يارـسا  ناوراک  هک  یماگنه  لثملا ،  یف  تسا .  رما  نیا  دـّی  ؤم  زین  دـیزی  نانخـس  هکنیا  امک  دـنا .  هدومن 

دورس :  ار  رعش  نیا  دینش ،  زین  ار  ناغالک  يادص  اجنامه  دید و  نوریج 
تقرشءا لومحلا و  کلت  تدب  اّمل 
نوریج یبر  یلع  سومشلا  کلت 

لقت الوءا  لق  تلقف  بارغلا ،  بعن 
(100  ) ینوید لوسرلا  نم  تیضتقا  دقف 

يو هب  سپ  دز .  گناب  غالک  دندیـشخرد ،  نوریج  ياه  هپت  يالاب  رب  اهدیـشروخ  نآ  دـش و  رادـیدپ  ناوراـک  نآ  هک  ماـگنه  نآ  ینعی ، 
 ! متفرگ سپزاب  (ص )  ربمایپ زا  ار  دوخ  نوید  نم  هک  نزن ،  یهاوخ  یم  نزب و  گناب  یهاوخ  یم  متفگ : 

یسرهایک و  ( 101  ) يزوج نبا  لبنح و  نب  دمحا  یلعیوبا و  یضاق  ناوت  یم  دنا  هدرک  دیزی  رفک  هب  حیرصت  هک  تنس  لها  ياملع  عمج  زا 
درب .  مان  ار  ( 104  ) يزوجلا نبا  طبس  و  ( 103  ) ینازاتفت دعس  يرکب و  دّمحم  خیش  و  ( 102)

ریـسا هبعک و  ندرک  بارخ  هنیدم و  مدرم  ندناسرت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نتـشک  زا  دش ،  بکترم  دیزی  هک  یناهانگ  دیوگ :  یم  ظحاج 
ییءار و هریت  ینمـشد و  تواسق و  لیلد  اهنیا  ایآ  ع ، )   ) نیـسح نادـند  هب  ندز  بوچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  ندرک 

! ؟  راوگرزب نآ  هریس  تعیرـش و  زا  يرادساپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يو  ۀقالع  صالخا و  رگناشن  ای  تسوا  قافن  دانع و  هنیک و 
نتفگ ازـسان  زا  هک  زین  یـسک  تسا و  نوعلم  قساف  يو  و  هدوب ،  یهارمگ  قسف و  قادصم  وا  ياهراک  نیا  لاحره ،  هب  دـیازفا :  یم  سپس 

(105  . ) دشاب یم  نوعلم  دنک  يریگولج  نوعلم  هب 
مایا یمامت  رد  دراد و  رایـسب  دنـسپان  ياهیگژیو  وا  هک  اریز  هدم ،  هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـیزی ،  نعل  رد  هک  دراد  دـیکءات  زین  یـسولآ  همالع 

نتـشک هب  دومن و  تیانج  همه  نآ  هنیدم ،  هّکم و  رد  هک  سب  نیمه  وا  يدیلپ  رد  تسا .  هداتـسیان  زاب  هریبک  ناهانگ  باکترا  زا  شفیلکت 
نادناخ هب  درک و  يدونـشوخ  راهظا  نآ  زا  داد و  تیاضر  داب -  شدج  وا و  رب  دنوادخ  ياهدورد  نیرترب  هک  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما 

نامیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  هب  ثیبخ  نیا  هک  تسا  نانچ  نم  نامگرب  بلاغ  و  دومن .  تناها  ترـضح  نآ 
ترتع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  و  هّکم )   ) یهلا نما  مرح  نانکاس  هرابرد  دـیزی  تایانج  عومجم  لاـح ،  ره  هب  دوب .  هدرواـین 

هک دوبن  نیا  زا  رتمک  وا ،  ياهیراکهبت  رگید  و  ناشیا ،  تامم  زا  دعب  هچ  و  ع )   ) یلع نب  نیسح  تایح  ماگنه  رد  هچ  راوگرزب ،  نآ  كاپ 
تـسه هک  يزیچ  دشاب ،  هدوب  هدیـشوپ  یفخم  ناناملـسم  بلغا  رب  وا  رما  هک  منک  یمن  روصت  نم  دـنکفا .  تفاثک  نایم  رد  ار  نآرق  قاروا 

راک دوخ  دنوادخ  ات  دمآ ،  یمنرب  ناشتسد  زا  يرگید  راک  ییابیکش  زج  دندوب و  روج ) يافلخ   ) روهقم بولغم و  ماگنه  نآ  رد  نیملـسم 
درب .  نایاپ  هب  ار  شیوخ 
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ماما نتشک  هب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ   : ) دیوگب نینچ  سپ  دنک ،  نعل  احیرص  ار  دیزی  دسرت  یم  طایتحا ،  رس  زا  مه ،  یسک  رگا 
ار دیزی )  ) زاب بیترت ،  نیا  هب  اریز  درک . ) بصغ  ار  نانآ  قح  درزآ و  تهج  نودب  ار  ربمایپ  ترتع  دـش و  یـضار  شنارای  و  ع )   ) نیـسح

هدرکن تفلاخم  شناوریپ  یکلام و  یبرع  نبا  زج  سک  چیه  نعل  هنوگ  نیا  اب  تسا .  نعل  نیا  لومـشم  صخا  روط  هب  وا  اریز  هدرک ،  نعل 
دنرامش یمن  زیاج  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یضار  هک  ار  یسک  نعل  ارهاظ  هدش ،  لقن  نانآ  زا  هچنآ  هیاپ  رب  نانآ  اریز  دنا 

(106  ) دبرچب دیزی  دوخ  یهارمگ  رب  تسا  کیدزن  هک  تسا  یگرزب  یهارمگ  نامه  نیا  مسق ،  مناج  هب  و  ، 
یناخریم دـمحا  دیـس  ۀتـشون  مالـسا ، )  رد  ثیدـح  ریـس   ) باتک یقرواـپ  رد  یناود ،  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  یمارگ  دنمـشناد 

دسیون :  یم  نینچ  يرجه )  لاس 505  يافوتم   ) یلازغ دّمحم  هرابرد  هحفص 358 ) )
وا نوچ  تسین ،  زیاج  دـیزی  نعل  دـیوگ :  یم  هک  هدرک  یم  طایتحا  سّدـقت و  راهظا  نادـنچ  فّوصت ،  رد  طارفا  هطـساو  هب  ارهاـظ  یلازغ 

یلازغ هب  باطخ  یّنس ،  رعاش  یناغف ،  لوق  هب  دشاب ! هدرک  هبوت  ع )   ) نیسح ماما  لتق  هعقاو  زا  دعب  تسا  نکمم  تسا و  ناملـسم  درف  کی 
: 

اداب تمرش  تنعل و ،  ینکن  سک  نینچ  رب 
دیزی لآ  یلع  دیزی و  هللا  نعل 

دیوگ :  یم  زین  يونزغ  ییانس  میکح 
يدینشن رگم  دنه  رسپ  ناتساد 

! ؟  دیسر هچ  ربمیپ  دالوا  رس  رب  وا  زا  هک 
تسکشب ربمیپ  نادند  بل و  وا  ردپ 

دیکمب ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردام 
تفرگب ربمیپ  داماد  قح  قحانب ،  دوخ ، 

دیربب ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رسپ 
منکن نیرفن  تنعل و  ارچ  موق  نینچ  رب 

دیزی لآ  یلع  ادیزی و  هللا  نعل 
تفگ :  دیاب  ناسک  هنوگ  نیا  هب  يرآ ، 
نکم تنعل  وا  لآ  دیزی و  رب  یتفگ  هک  يا 
شتمحر دشاب  هدرک  یلاعت  قح  دیاش  هکنآز 
يادخ دشخب  رگا  درک  وا  یبن  لآ  اب  هچنآ 

 ! شتنعل یشاب  هدرک  رگ  ارت  دیاشخبب  مه 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 

( 107  ) تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 
ماما یلع ،  ترـضح  ارهز و  ترـضح  رـسپ  هناخ  زا  یتکرح  بالقنا و  کی  هک  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  ناطیـش  بزح  ربهر 

دنازوس .  دهاوخ  ار  يوما  سحن  نامدود  دیشک و  دهاوخ  هنابز  يدوزب  هک  تسا  نوکت  لاح  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح 
یلو درب ،  راک  هب  ار  رز  روز و  حالـس  دـمآرد .  يرد  ره  زا  هفطن  رد  نآ  ندرک  هفخ  دـشر و  لاح  رد  بـالقنا  زا  يریگولج  يارب  هیواـعم 

 . دروخ تسکش  مه  اج  نیا  رد  یلو  داد ،  ار  توبن  نادناخ  اب  جاودزا  تلصو و  داهنشیپ  و  دش ،  دراو  ریوزت  رد  زا  تبقاع  تفرگن .  هجیتن 
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ساّسح عقاوم 

زاس تشونرس  یهاگ  هکلب  كانرطخ ،  ساسح و  هداعلا  قوف  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  یسایس  ریغ  یسایس و  هورگره  ای  سکره و  يارب 
تیعطاق تیارد و  لـقع و  هناـشن  تسرد  يریگ  میمـصت  عقاوم ،  هنوگ  نیا  رد  دـنک .  ضوع  ار  یتلم  خـیرات  ریـسم  تسا  نکمم  و  تسا ، 

دشاب .  بالقنا  کی  تسکش  نتفر و  نیب  زا  ثعاب  اسب  هچ  هیضق  قمع  ندیدن  و  هحماسم ،  تلفغ و  و  تسا ، 
ار یببس  دنویپ  دمآرد و  یتسود  یتشآ و  رد  زا  رهاظب  يو  اب  دریگب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یبالقنا  تکرح  يولج  هکنیا  يارب  هیواعم 

يربک بنیز  رتخد  يراگتـساوخ  تلـصو و  داهنـشیپ  اب  تشاد  راظتنا  وا  تسناد .  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  فالتخا  عفر  رد  رث  ؤم  لماع 
لقاال ای  دیآ ،  دیدپ  دوب  رتخد  یئاد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشورخ  هیحور  رد  یفاطعنا  شمرن و  دیزی ،  شرـسپ  يارب  مالـسلا  هیلع 

دوش .  هتفرگ  یتدم  ات  بالقنا  يولج 
دیزی يارب  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  زا  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  همان  هنیدـم  رد  ناورم  دوخ  مکاح  هب  هیواعم 

طئارـش هیرهم و  رظن  زا  هک  دراد  مات  رایتخا  روظنم ،  نیا  ققحت  يارب  هک  دوزفا  دروآرد و  وا  دـقع  هب  هدومن و  يراگتـساوخ  دوخ  دـهعیلو 
نایم شزاس  نآ :  دناجنگب و  دقع  نمض  رد  ار  یـساسا  مهم و  طرـش  کی  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنک و  دهعت  تسناد  بسانم  هچره  رگید 

 . هورگ ود  نایم  يریگرد  یمئاد  هکراتم  و  همصاخم ،  كرت  نالعا  و  ناطیش )  بزح   ) هیما ینب  و  هللا )  بزح   ) مشاه ینب 

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  هسیسد 

هک درک  یم  روصت  نینچ  دیاش  دش .  رظن  دروم  رتخد  ردپ  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  یهار  هیواعم ،  همان  تفایرد  زا  سپ  هنیدـم  مکاح  ناورم 
نیا هدـش ،  يداش  رد  قرغ  ناتـسرپ  ایند  رگید  دـننام  و  دـنیوگ ،  یم  مدـقم  ریخ  يو  هب  هدرک و  لابقتـسا  الماک  تصرف  نیا  زا  مشاـه  ینب 
بزح ياضعا  زا  يرایسب  يارب  هک  ار  هیواعم  یناطیش  داهنـشیپ  ناورم  تفای ،  تیمـسر  سلجم  دوب  هچ  ره  دننک ! یمن  شومارف  ار  تمدخ 
توبن نادناخ  تلاسر و  نامدود  زا  نآ  نمـض  رد  دومن و  داریا  غیلب  يا  هبطخ  يو  درک .  حرطم  دمآ  یم  رظن  هب  هداعلا  قوف  مهم و  ناطیش 

ار هیواعم  نب  دیزی  یگداوناخ  یـسایس و  تیعقوم  رتخد ،  ردپ  ياهـضرق  مامت  تخادرپ  طرـش  هیرهم و  نایب  زا  سپ  درک و  ناوارف  دـیجمت 
تبثم خـساپ  راظتنا  هب  داد و  رارق  اهطرـش  همه  سءار  رد  ار  هیما  ینب  مشاه و  ینب  مصاـختم  حاـنج  ود  ناـیم  شزاـس  یتشآ و  هداد و  حرش 

تسشن . 
رد يداش  زا  هبرجت  مک  شیدنا و  هداس  نیب و  رهاظ  دارفا  دوب .  هدش  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  هتفرگارف و  ار  سلجم  رـسارس  قلطم  توکس 
هار رد  نآ  زا  دـیاب  تسا ،  ییـالط  تصرف  بوخ و  تیعقوم  هچ  دـنتفگ  یم  شیوـخ  لد  رد  یـضعب  و  دـندیجنگ ،  یمن  شیوـخ  تسوـپ 

درک .  هدافتسا  همصاخم  كرت  شزاس و 
ار سلجم  هتـسشن و  مارآ  تکاس و  دوب  هاگآ  نمـشد  زومرم  ياه  هشقن  راک و  زومر  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نادیهـش  رـالاس  اـما 
ار هللا  بزح  و  دسانشب ،  ار  نانآ  یبالقنا  حور  و  دمهفب ،  ار  نارگید  راکفا  تساوخ  یم  دیاش  تفگ ،  یمن  ینخس  الصا  درک و  یم  اشامت 

هـشقن و  تشگ ،  لیدـبت  سءای  هب  اهدـیما  دـش ،  ضوع  هنحـص  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دـنک ،  یبایزرا  ار  ناـنآ  تماقتـسا  و  دـیامزایب ،  مه 
دیدرگ .  اوسر  رگید  راب  دش و  بآرب  شقن  هیواعم  یناطیش 

ییاد زور  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  رتخد  رما  راـیتخا  هنیدـم و  مکاـح  ناورم  هب  ییوگ  خـساپ  رتخد ،  ردـپ  رفعج  نب  هللادـبع 
درک .  راذگاو  دوب  ماقم  الاو  ياوشیپ  مشاه و  ینب  گرزب  رتخد و  گرزب 

رب هناعطاق  دـناوخ و  شدوخ  ییابیز  نوچ  ییابیز  هبطخ  يرجه  يالبرک 61  ياروشاع  هسامح  نینوخ و  بالقنا  راذگ  ناینب  زیزع  نیـسح 
بزح هللا و  بزح  زا  کی  ره  يرکف  طخ  و  تشادرب ،  نازاب  تسایس  تسایـس  يور  زا  هدرپ  تفگ و  نخـس  سلجم  راضح  راظتنا  فالخ 
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رد ناورم  يداهنشیپ  طرش  هس  اب  هرابرد  ترـضح  ددرگ .  یـسگم  ماد  راکـش  هک  تسناد  نآ  زا  رترب  ار  اقنع  و  درک ،  صخـشم  ار  ناطیش 
دومرف :  نینچ  ع )   ) يربک بنیز  رتخد  جاودزا 

هقباـس نینچمه  میهد ،  یمن  رارق  (س )  ارهز ناـمردام  یتّنـس  رهم  زا  رتـشیب  ار  دوخ  نارتـخد  هیرهم  زگره  تّوبن  تلاـسر و  نادـناخ  اـم  - 
 ، نانز هلیسو  هب  هک  دندوب  هیما  ینب  هکنیا  هب  هراشا   ) دنشاب هدرک  تخادرپ  نانز  هلیـسو  هب  ار  نادرم  ياهیهدب  نوید و  مشاه  ینب  هک  درادن 

 . (! دنتخادرپ یم  قیرط  نیا  زا  ار  نادرم  ياهضرق  و  دندرک ،  یم  نیمءات  ار  دوخ  یگدنز 
 . دشاب یمن  رگید  یسک  نانادان  زج  وا  هب  نادنمقالع  هدوزفاین  وا  تیصخش  رب  تیعقوم  نیا  دیزی ،  اما 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  قح و 

رایـسب هلمج  لطاب  قح و  نایم  حلـص  و  هیما )  ینب  مشاـه و  ینب  نیب  شزاـس  یتشآ و   ) جاودزا موس  طرـش  اـب  هطبار  رد  ع )   ) نیـسح ماـما 
دشاب :  هتسراو  ناناملسم  هدازآ و  ياهناسنا  همه  رییغت  لباقریغ  همانرب  یگدنز و  قشمرس  تسا  هدنبیز  هک  دومرف  يا  هدنزاس  هدنزرا و 

(108  ( ) ببسلا فیکف  بسنلا  ییعءا  دقلف  ایندلل  مکحلاصن  نکن  مل  هللا و  یف  مکانیداع  موق  ّان  (إ 
ایند و يارب  زگره  میراد ،  راکیپ  گنج و  نید )  نانمـشد   ) امـش اب  ادـخ  يدونـشخ  هار  رد  هک  میتسه  یهورگ  (ص )  دـمحم نادـناخ  اـم 

یببس تبارق  رب  دسر  هچ  دنک ،  لیمحت  ام  رب  ار  حلص  هک  هدنام  زجاع  ناوتان و  یلیماف  تبارق و  درک ،  میهاوخن  شزاس  امـش  اب  نآ  حلاصم 
یئوشانز !  تیعضو  جاودزا و  و 

ربارب رد  ار  شنارادـفرط  هللا و  بزح  یـسایس  یـشم  يرکف و  طخ  و  تخیر ،  ورف  ار  شنارادـفرط  هیواعم و  دـیما  هیاـپ  نیرخآ  نخـس  نیا 
سلجم نامه  رد  هک ،  هنوگنیدب  داد ،  ماجنا  هناگرزب  هنادرمناوج و  رایـسب  یلمع  نیـسح  ماما  نیارب  هوالع  تخاس .  نشور  ناطیـش  بزح 
شزرا هک  ار  یغاـب  دومن و  عطق  ار  دـیلپ  دـیزی  دـیما  هشیمه  يارب  و  درک ،  جـیوزت  مشاـه  ینب  نادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  يربـک  بنیز  رتـخد 

زا هدنمرـش  لجخ و  نارظن  گنت  ناـنیب و  رهاـظ  ماـما ،  لـمع  نیا  اـب  و  درک .  هبه  سورع  داـماد و  هب  دوخ  یـصخش  لاـم  زا  تشاد  یبوخ 
دنتخانش .  مه  ار  اهتیصخش  توافت  و  هدش ،  جراخ  سلجم 

دننک یمن  شزاس  دنراد  یفارحنا  لطاب و  يرکف  طخ  هک  نانآ  اب  یلماع ،  ناونع و  چـیه  اب  هک  هللا ،  بزح  زاتمم  زراب و  یگژیو  تسا  نیا 
هدش هئارا  ياهداهنشیپ  رد  دنشیدنا و  راو  نیـسح  هک  تسا  مزال  یهللا  بزح  درف  ره  رب  و  دنهد ،  یمن  نانآ  هب  یتشآ  یتسود و  تسد  و  ، 

 . تخومآ ار  ام  نادیهش  رالاس  هک  دننک ،  دروخرب  نانچ  لئاسم  اب  و  دنرب ،  راک  هب  ناوارف  تقد  نمشد  فرط  زا 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  ۀبطخ 

ار یقیاقح  درک و  داریا  يا  هبطخ  مدرم  ياضاقت  هب  انب  هیواعم  سلجم  رد  يزور  البرک ،  هسامح  بالقنا و  گرزب  ربهر  نازابناج و  رالاس 
نآ دجاو  غوردـب  ار  دوخ  هیواعم  هک  ار  هللا  بزح  يربهر و  طیارـش  زا  یتمـسق  هبطخ ،  نیا  رد  ترـضح  تخاس .  نشور  ناناملـسم  يارب 

تسناد .  نآ  زا  يوریپ  نآرق و  قیاقح  زا  ربهر  یهاگآ  ار  طیارش  زا  یکی  و  دومن ،  نایب  تسناد  یم  طیارش 
رد ناناملسم  نیگنس  هفیظو  دومرف و  توعد  دوخ  يربهر  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  غیلب  حیـصف و  هبطخ  داریا  نمـض  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

درک :  وگزاب  ار  نآ  زا  تعاطا  ربهر و  باختنا 
ِهللا ِباـتِک  یناـث  ِهللا  ُلوسَر  اـنلعج  نیذـللا  ِْنیَلَقَّثلاُدَـحَءا  َو  َنُوبِّیَّطلا ،  ِِهْتَیب  لـهءا  َو  نوبرقـالا ،  هللا  ِلُوسَر  ُةَْرتِع  َو  َنوِبلاـْغلا ،  ِهللا  ُبْزِح  ُنَْحن  )

انیْطُبی َو ال  ِهِریـسفَت ،  یف  اْنیَلَع  ُلَّوَعُْملاَو  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْءاَی  ـال  ٍءْیَـش ،  ِّلُـک  ُلیـصْفَت  ِهیف  يذَّلا  یلاـعَت ،  َو  َكَراـبَت 
(109 ( . ) ٌۀَنوُرقَم هللا  ِۀَعاِطب  َْتناک  ْنءا  ٌۀَضُوْرفَم ،  انَتَعاط  ناف  انُوعیطءاَف  ُهَقئاقَح  ُِعبَّتَن  َْلب  ُهَلیوْءاَت ، 

هک تمیق  نارگ  نیگنـس و  تناما  ود  زا  یکی  و  ادـخ ،  ربمایپ  كاپ  تیب  لـها  کـیدزن و  ناـشیوخ  راـگدرورپ و  دـنمزوریپ  بزح  مییاـم  )
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رد لطاب  نخـس  چیه  و  تسا ،  نآ  رد  زیچ  ره  لیـصفت  نایب و  هک  ینآرق  دادرارق ،  ادخ  باتک  تفج  ار  ام  نیلقث )  ثیدحرد   ) ادخ لوسر 
ام زا  نآ  لیوءات  مهف  و  دوش ،  دامتعا  هیکت و  ام  هب  دیاب  نآ  قیاقح  نایب  ریسفت و  رد  هک  یباتک  درادن ،  دوجو  هدنیآ  هتشذگب و  تبـسن  نآ 

دینک تعاطا  تیـصوصخ )  نینچ  اب   ) ار ام  سپ  میهد ،  یم  رارق  دوخ  راک  همانرب  ار  نآرق  قیاقح  زا  يوریپ  امئاد  هک  مییام  و  تسین ،  رود 
 ( . تسا هداد  رارق  شلوسر  دوخ و  زا  تعاطا  موزل  هب  نورقم  ار  ام  تعاطا  موزل  لاعتم  يادخ  هچ ،  تسا .  بجاو  امش  رب  ام  تعاطا  هک  ، 

(110)

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  ناوریپ 

يدرم  : ) دسیون یم  بهذلا )  جورم   ) باتک رد  مراهچ ،  نرق  رد  مالسا  گرزب  ناسانش  یفارغج  ناخروم و  زا  يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع 
يو رب  هک  هقان  نیا  تفگ :  تخیوآرد و  يو  اب  ماش  مدرم  زا  یکی  دمآ .  قشمد  هب  رتش  رب  راوس  نیّفص  زا  نتشگزاب  عقوم  رد  هفوک  لها  زا 
درم دـنتفر .  هیواعم  دزن  تفرگ و  الاب  ناشعازن  تسا .  هداتفا  وت  تسد  رد  هتفر و  تراـغ  هب  نیفـص  گـنج  رد  هک  تسا  نم  نآ  زا  يراوس 
نیا لام  هدام  رتش  نیا  دـنداد  یهاوگ  ینعی  دـنیوگ ) هدام  رتش  هب  هقان  برع  نابز  رد   ) تسوا لام  هقان  نیا  هک  دروآ  دـهاش  هاجنپ  یقـشمد 

یقارع درف  تسا و  یقشمد  درم  لام  هدامرتش )  ینعی   ) هقان هک  داد  مکح  روبزم ،  رفن  هاجنپ  تداهش  مکح  هب  مه  هیواعم  تسا .  یماش  درم 
رن تسین ،  هدام  ینعی   ) تسا لمج  تسین  هقان  رتش  نیا  دهد ! تریخ  ادخ  تفگ :  یقارع  درم  دـهد .  يو  لیوحت  ار  رتش  هک  درک  روبجم  ار 

ترتـش تفگ :  وا  هب  تساوخ و  ار  یفوک  درم  دـندش  قّرفتم  مدرم  هک  اهدـعب  درادـن ! تشگرب  ما و  هداد  یمکح  تفگ :  هیواـعم  تسا !) 
يو اب  گنج  يارب  نم  هک  ربب  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تفگ :  وا  هب  هتخادرپ و  وا  هب  رتش  تمیق  زا  شیب  هاگنآ  و  تشاد ؟  تمیق  ردقچ 

دننک . ) یمن  ارچ  نوچ و  هقان ،  لمج  هب  میوگب و  لمج  هقان  هب  رگا  ینعی  ! ) دنراذگ یمن  قرف  لمج  زا  ار  هقان  هک  مراد  درم  رازهدص 
گنج هب  نتفر  عقوم  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  يو  مکح  ِذاـفن  هیواـعم و  زا  مدرم  تعاـطا  دـسیون :  یم  ناتـساد  نیا  رکذ  زا  دـعب  يدوعـسم 
هعمج زامن  تسا ،  هبنـشراهچ  زورما  هک  تفگن  یـسک  دـناوخ و  هعمج  زامن  مدرم  اب  داد و  رد  هعمج  زامن  يالـص  هبنـشراهچ  زور  نیفص 

(111 (! ؟  ارچ
دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  دقتعم  هیُما  ینب 

زا زواجتم  ماش  مدرم  و  دـنا ،  هدرک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  دـض  رب  تاـغیلبت  همه  نیا  ماـش ،  رد  هیما  ینب  هاگتـسد 
! ؟  تسمادک لطاب  تسیک و  قح  دنناد  یم  اجک  دنا ؛ هدینش  اهربنم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  نعل و  لاس  تسیب 

ودب ار  قح  دوش  یم  روطچ  دناد  یمن  ار  مشاه  ینب  راختفا  نارازه  زا  یکی  دیاش  هدینشن و  ع )   ) نینسح زا  یمسا  ادبا  دیاش  هک  یماش  درف 
نب یلع  هیلع  هتـسویپ  نآ  زارف  رب  هک  يربنم  نامه  زا  دیزی  تفالخ  زکرم  رد  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هکنیا  زج  درک ؟  رادیب  ار  وا  دـیناسر و 

شوگ هب  ار  مشاه  ینب  ریاس  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تاراـختفا  دور و  ـالاب  دوب  هدـش  غیلبت  مشاـه  ینب  ریاـس  و  ع )   ) بلاـط یبا 
 ، البرک رد  ار  وا  ناردارب  ردپ و  ندش  هتـشک  هصق  ات  دـناروشب ،  دـیزی  رب  ار  ماش  لها  دـنک و  اوسر  ار  هیواعم  دـیزی و  دـناسرب و  ماش  مدرم 
اب نمـشد  دوش و  دوبان  وحم و  یلکب  هیواعم  تاغیلبت  موش  راثآ  هجیتن  رد  دـنیامن و  لفحم  سلجم و  ره  يوگتفگ  زارد  ناـیلاس  ماـش  لـها 

دهد .  ناشن  هنوراو  ار  تقیقح  دناوتن  دراد  هک  یتردق  هطلس و  همه 
 ، دـش هتـشک  بارحم  رد  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  هک  تفرگ  هزادـنا  اجنیا  زا  دـیاب  ار  ماش  رد  يوما  ءوس  تاغیلبت  هیاپ 

(112 (! ؟  دنا هتشک  ار  وا  بارحم  رد  هدمآ و  دجسم  هب  هک  هدناوخ  یم  زامن  یلع  رگم  دنتفگ  یم  هدرک و  بّجعت  ماش  لها 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا 

نایعیـش دزن  هک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  اب  مدرم  ترـضح  نآ  تیـصو  بجوم  هب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
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رگشل دوب  تفالخ  ّرقم  هک  قارع  يوس  هب  هتـسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دش ،  تفالخ  يدصتم  ترـضح  دندرک و  تعیب  دشاب ،  یم  مود  ماما 
تخادرپ .  گنج  هب  ع )   ) یلع نب  نسح  ماما  اب  دیشک و 

بناج هب  هدرک  دـساف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نارادرـس  نارای و  اجیردـت  فازگ ،  ياهلوپ  نداد  فلتخم و  ياه  هسیـسد  اب  هیواـعم 
هیواعم زین  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ،  تشذگرد  زا  سپ  هک  طرش  نیا  هب  ار  تفالخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هرخالاب  دیشک و  دوخ 

(113  . ) درکراذگاو وا  هب  دنکن ،  ضرعت  نایعیش  هب 
دومن و راطخا  مدرم  هب  درک  داریا  هک  یی  ینارنخس  رد  هدمآ  قارع  هب  هلصافالب  الیتسا و  یمالـسا  تفالخ  رب  هیواعم  يرجه  لهچ  لاس  رد 

زین ( 114  ( ) مدیسر مه  دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امش  رب  متـساوخ  یم  هکلب  مدیگنج ،  یمن  هزور  زامن و  رـس  امـش  اب  نم   : ) تفگ
زا يو  تسایس  هک  درک  هراشا  نخس  نیا  اب  هیواعم  ( 115  ( ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هک  ینامیپ   : ) تفگ
راک هب  دوخ  تموکح  نتـشاد  هگن  هدـنز  رد  ار  دوخ  يورین  همه  تشاد و  دـهاوخن  يدّـهعت  ینید  تاررقم  هب  تبـسن  تسادـج و  تناـید 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  ینیشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاشداپ  تنطلس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور  هتبلا  و  تسب ،  دهاوخ 
زا یخرب  رد  زین  دوــخ  و  ( 116  ) دـنداد شمالـس  یهاشداپ  ناونع  هب  دـنتفایراب  يو  روضح  هب  هک  یناـسک  زا  یـضعب  هک  دوب  اـج  نیمه  زا 

هتبلا درمـش و  یم  هفیلخ  ار  دوخ  ماع  ـالم  رد  هچ  رگا  ( 117  ) درک یم  ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اـب  دوخ  تموکح  زا  یـصوصخ ،  سلاـجم 
دوخ رـسپ  دیناشوپ و  لمع  ۀماج  دوخ  تین  هب  زین  هرخ  الاب  هکنانچ  دراد .  دوخ  لابند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا  روز  هیاپ  رب  هک  یهاشداپ 

نآ و  ( 118  ) دیزگرب دوخ  ینیـشناج  هب  هداد  رارق  دهع  یلو  تشادن ،  ینید  تیـصخش  نیرتمک  دوب و  راب  دـنب و  یب  یناوج  هک  ار ،  دـیزی 
تخاس .  مهارف  ار  نیگنن  ثداوح  همه 

تفالخ صوصخ  رد  ینعی  دسرب ،  تفالخ  هب  يو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  تشاذگ  دهاوخن  هک  دیناسر  دوخ  هتـشذگ  نایب  اب  هیواعم ، 
 . تخاس راومه  دـیزی  دوخ  دـنزرف  يارب  ار  هار  و  ( 119  ) درک دیهـش  مس  اـب  ار  نسح  هک  دوب  ناـمه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ  زا  دـعب 

یف امک  دـنرب و  رـس  هب  شیاسآ  نما و  طیحم  رد  تیب  لها  نایعیـش  تشاذـگ  دـهاوخن  زگره  هک  دـینامهف  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اـب  هیواـعم 
(120  . ) درک هدایپ  المع  زین  ار  ینعم  نیمه  و  دنهد ،  همادا  دوخ  ینید  ياهتیلاعف  هب  قباسلا 

دوخ ضرِع  لام و  ناج و  ثیح  زا  یتّینوصم  هنوگچیه  دـنک  لقن  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  بقاـنم  رد  سکره  هک  درک  مـالعا  يو 
رد و  دنهد .  ناوارف  يا  هزیاج  يو  هب  دروایب  یثیدح  افلخ  هباحص و  ریاس  تبقنم  حدم و  رد  هکره  داد  روتسد  زین  ( 121  . ) تشاد دهاوخن 

یلع هب  ربانم  يور  رد  یمالسا  دالب  همه  رد  داد  روتـسد  نینچمه  ( 122  . ) دش لعج  هباحص  بقانم  رد  يرایسب  رابخا  روتـسد ،  نیا  هجیتن 
لاّمع و يرایتسد  هب  هیواـعم  دـش . ) ارجا  يوما 110-99  هفیلخ  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  ات  روتـسد  نیا  و   ) دوش هتفگ  ازـسان  مالـسلا  هیلع 
رد هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  رـس  تشک و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ّصاوخ  دـندوب  یباحـص  ناشیا  زا  یعمج  هک  دوخ  ناـنادرگراک 
یم يراددوخ  راک  نیا  زا  هکره  درک و  یم  فیلکت  یلع  زا  يرازیب  ازـسان و  هب  دـندوب  اـجره  رد  ار  نایعیـش  مومع  يو  دـینادرگ .  اـهرهش 

(123  . ) دیسر یم  لتق  هب  درک 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس 

یتّینوصم هنوگچیه  هعیـش  هک  تسا  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  نامز  نامه  عّیـشت ،  خـیرات  رد  هعیـش  يارب  اـهنامز  نیرت  تخـس  زا  یکی 
راوگان عاضوا  ندینادرگرب  يارب  یتردق  نیرتمک  دـندوب  هیواعم  نامز  رد  هک  موس )  ماما  مود و  ماما   ) هعیـش نایاوشیپ  زا  نت  ود  تشادـن . 

رد دش ،  دیهش  دوخ  نادنزرف  نارای و  همه  اب  درک و  مایق  دیزی  تنطلس  لوا  هام  شـش  رد  هک  هعیـش ،  موس  ماما  یّتح  دنتـشادن .  رایتخا  رد 
تشادن .  زین  ار  مادقا  نیا  نّکمت  تسیز  یم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدم 

 ، يو نانادرگراک  هیواعم و  اـصوصخ  هباحـص ،  زا  یخرب  تسد  هب  هک  ار  اـهیراب  دـنب و  یب  قحاـن و  ياهراتـشک  همه  نیا  نّنـست  ّتیرثکا 
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هباحص هدیسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  دندوب و  هباحـص  نانآ  هک  دننک  یم  هیجوت  تسا  هتفای  ماجنا 
یمن ار  رذع  نیا  هعیش  یلو  تسا !  وفعم  دنزب  رس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره  تسا و  یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  و  روذعم ،  دندهتجم و 

اریز :  دریذپ 
هتـساخ و اـپ  هب  يدازآ  تلادـع و  قح و  ياـیحا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننام  یعاـمتجا  ربهر  کـی  تسین  لوقعم  ـالوا ، 
هک یتقو  سپس  دنشخب .  قّقحت  سابل  ار  نآ  هتشاذگ ،  سّدقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  دنادرگ  دوخ  هدیقعمه  ار  یعمج 

يراکهبت و یـشک و  قح  هنوگره  دشخبب و  قلطم  يدازآ  دوخ  ۀـسدقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  نارای  دـش ،  لیان  دوخ  روظنم  هب 
! دنک بارخ  ار  نآ  زین  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اب  ینعی  دناد ،  ّوفعم  ناشیا  زا  ار  يرابودنب  یب 

یفّرعم نوصم  هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دنک و  یم  حیحـصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا  و  سیدقت ،  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا  ایناث ، 
خیرات تداهش  هب  هباحص ،  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا .  ناشیا  راتفگ  هب  دنتسم  هدیسر و  ام  هب  هباحص  دوخ  قیرط  زا  دیامن ،  یم 

اوسر نعل و  ّبس و  راتشک و  هب  تسد  اضعب  هک  دندوب  هباحص  نامه  هچ ،  دندرک ؛ یمن  تیروذعم  تینوصم و  هلماعم  رگیدمه  اب  یعطق ، 
دنتشاد .  یمن  اور  رگیدمه  قح  رد  يا  هحماسم  ضامغا و  نیرتمک  زگره  دندز و  یم  رگیدمه  ندرک 

يرگید يانعم  اهنآ  زا  دوصقم  دنشاب  حیحص  مه  رگا  دنتسین و  حیحص  تایاور  نیا  هباحص ،  دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذگ ،  هچنآ  ربانب 
تسا .  هباحص  ینوناق  سیدقت  ّتینوصم و  زا  ریغ 

ینعم دیامرف  تیاضر  راهظا  دنا  هدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  هباحـص  زا  يزور  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  رگا  اضرف 
هک ینامرفان  هنوگره  دنناوت  یم  هدنیآ  رد  هکنیا  هن  تسا  نانآ  ِخیرات  نآ  زا  شیپ  تامدخ  ای  روبزم  تمدخ  ِصوصخ  زا  ریدقت  ( 124  ) نآ

! دننکب دهاوخ  یم  ناشلد 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا 

یمالسا تموکح  مامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  روزب  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی  شرـسپ  تشذگ و  رد  هیواعم  يرجه  تصـش  لاس 
تفرگ .  تسد  رد  ار 

هب ییانتعا  ردپ  تایح  نامز  رد  یتح  هک  دوب  یلاباال  یناوج  تشادن .  ینید  تیـصخش  هنوگچیه  خیرات  تداهـش  هب  دیزی  میتفگ ،  هکنانچ 
دوخ تموکح  لاس  هس  رد  يو  دش .  یمن  شرـس  يزیچ  ینار  توهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشایع و  زج  تشادـن و  مالـسا  نیناوق  لوصا و 

تشادن .  هقباس  دوب  هتشذگ  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  مالسا  روهظ  خیرات  رد  هک  تخادنا  هار  هب  یعیاجف 
نیا تموکح  دنتفرگ .  تسد  رد  هدش  طبض  خیراوت  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  مه  دیزی  زا  سپ 

هعماج رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یموش  هریت و  راگزور  تشاد  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن  هدزاـی  هتـسد 
تموکح هرود  رد  درک .  یمن  تموکح  دوب  هدش  هتـشاذگ  نآ  رب  یمالـسا  تفالخ  مان  هک  يدادبتـسا  یبرع  يروتارپما  کی  زج  یمالـسا 

یب دش ،  یم  هدرمش  نید !  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیشناج  هک  تقو ،  ۀفیلخ  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  یتح  نانیا 
(125 !) دزادرپب ینارذگ  شوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب  تفرگ  میمصت  اباحم 

دوـخ يادـخ  شیپ  هک  تماـیق  زور  تفگ :  درک  اـشنا  نآرق  هب  باـطخ  هک  يرعـش  رد  داد و  رارق  ریت  جاـمآ  ار  میرک  نآرق  تقو ،  هـفیلخ 
(126 ! ) درک هراپ  هراپ  ارم  هفیلخ  وگب  یبای  یم  روضح 

رد تسه ،  هدوب و  ینید  تیعجرم  یمالسا و  تفالخ  هلئـسم  ود  رـس  رب  تسا  نّنـست  تیرثکا  اب  شا  یـساسا  رظن  فالتخا  هک  هعیـش ،  هتبلا 
تیمولظم و هفایق  تقو و  ياهتموکح  يراب  دنب و  یب  يرگدادیب و  هویش  یلو  دینارذگ ،  یم  ار  راوشد  خلت و  يراگزور  کیرات  هرود  نیا 

شارخلد تداهـش  اـصوصخم  تخاـس و  یم  رتراوتـسا  دوـخ  دـیاقع  رد  زور  هبزور  ار  هورگ  نیا  تیب ،  لـها  ناـیاوشیپ  تراـهط  يوـقت و 
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کمک ناریا  نمی و  قارع و  دننام  تفالخ  زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیوب  عّیـشت  نتفای  هعـسوت  رد  هعیـش ،  موس  ياوشیپ  نیـسح ،  ترـضح 
درک .  ییازسب 

تداهـش زا  رتشیب  لاس  لهچ  هدشن و  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  هک  هعیـش ،  مجنپ  ياوشیپ  تماما  نامز  رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  هاوگ 
دننام یمالسا  روشک  فارطا  زا  نایعیش  دوب ،  هدش  ادیپ  يوما  تموکح  ناینب  رد  هک  یفعض  لالتخا و  تبسانم  هب  دوب ،  هتشذگن  موس  ماما 
هدشن مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  زین  دـنتخادرپ .  يو  رـضحم  رد  ینید  فراعم  مّلعت  ثیدـح و  ذـخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ  رود  هب  لیس 
بـسح هب  هعیـش  لاح  نیع  رد  دـنچ  ره  ( 127  ) دـنتخاس نیـشن  هعیـش  هداهن و  داـینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفندـنچ  هک  دوب 

ّدـض رب  راشف  ترثک  رثا  رد  اهراب  يولع  تاداـس  دـندرک .  یم  یگدـنز  بهذـم  هب  رهاـظت  نودـب  هّیقت و  لاـح  رد  دوخ  ناـیاوشیپ  روتـسد 
تقو ياورپ  یب  تموکح  دنداد و  فک  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  هرخ  الاب  دندروخ و  تسکش  یلو  دندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادیب 

 . دنتخیوآ راد  هب  هدروآ  نوریب  ربق  زا  ار  مالسلا ،  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  دیز ،  دسج  درکن .  راذگ  ورف  يراک  چیه  زا  ناشندرک  لامیاپ  رد 
ات هیما  ینب  تایانج  هنماد  ( 128  . ) دنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  هدروآ  نییاپ  ار  نآ  سپس  دوب ،  راد  رس  رب  يو  دسج  لاس  هس 

هدوب نانآ  تسد  هب  زین  موس  مود و  ماما  تشذگرد  هکنانچ  ( 129  ) دندش مومسم  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماما  هک  تساجنآ 
 ، دـنناد یم  هعاطلا  ضرتفم  امومع  ار  افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  تسا  هدرپ  یب  شاف و  يّدـح  هب  نایوما  لاـمعا  عیاـجف  تسا . 

دننک .  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  نانآ  هک  دنا  هدش  ریزگان 
نامثع و رمع و  رکبوبا و  زا :  تراـبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  اـهنآ  رظن  هب  هک  نیتسخن ،  هناـگراهچ  ياـفلخ   . 1

دنتسه .  ( 130  ) مالسلا هیلع  یلع 
دریگ .  یم  ارف  ار  ناورم  ینب  نایفس و  ینب  دوش و  یم  عورش  هیواعم  زا  هک  بصاغ ،  يافلخ   . 2

زا سپ  هک  دـندوب  هـتخیگنارب  ار  موـمع  ترفن  يا  هزادـنا  هـب  يراـب ،  دـنب و  یب  يرگدادـیب و  رثا  رد  دوـخ ،  تموـکح  نارود  رد  نییوـما 
هداوناخ زا  یعمج  اب  ناورم  رسپ  ود  هک  ینامز  رامح ،  ناورم  نانآ ،  هفیلخ  نیرخآ  ندش  هتـشک  نایـساّبع و  زا  هلـسلس  نآ  یعطق  تسکش 

رد هک  رایـسب  ياهینادرگرـس  زا  سپ  هرخـالاب  اـت  دـندادن ،  ناـشهانپ  دـندروآ  يور  هک  اـج  ره  هب  دـنتخیرگ  ماـش  هفـالخلاراد  زا  تفـالخ 
دندمآ رد  نمی  بونج  هب  دندش ،  فلت  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ناشیا  زا  يرایـسب  و  دنداتفا .  یگراچیب  تنحم و  هب  هشبح  هبون و  ياهنابایب 

(131  . ) دندیدرگ دیدپان  مدرم  نایم  رد  اجنآ  دندش و  هّکم  مزاع  نالاّمح  يز  رد  هدرک  لیصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزویرد ،  هب  و  ، 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

فلتخم قطاـنم  هیما  ینب  ياهیراتفردـب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  ینینوـخ  ياـهگنج  تاـبالقنا و  لاـبند  هب  يرجه  مود  نرق  ثلث  رخاوا  رد 
توعد يّدصتم  دش .  ادیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  دوب ،  هتفرگارف  ار  یمالسا 

(132  . ) تخادنارب ار  يوما  تلود  ات  درک  تفرشیپ  هب  عورـش  دومن و  مایق  يوما  تفالخ  دضرب  هک  دوب  یناریا  رادرـس  يزَورَم  ملـسموبا  ، 
هیلع تیب  لـها  يادهـش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاـغیلبت  زا  هچ  رگا  بـالقنا ،  تضهن و  نیا 

هب همه  نیا  اب  دنتفرگ ،  یم  تعیب  هتسبرس )  روط  هب   ) تیب لها  زا  هدیدنسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  تضهن  نارس  یتح  تشاد و  ار  مالـسلا 
هضرع هنیدم  رد  هّیماما  هعیش  مشـش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملـسموبا  یتقو  هکنیا  لیلد  هب  دوبن .  هعیـش  نایاوشیپ  هراشا  ای  میقتـسم  روتـسد 

(133  ( . ) تسین نم  هنامز  زین  هنامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت   : ) دومرف درک و  در  ادج  يو  تشاد ، 
هب یتح  دنداد .  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  اتّقوم  راک  زاغآ  رد  و  ( 134  ) دندوبر ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخ  الاب 

يرید یلو  ( 135  . ) دندز شتآ  دنتفای  هچ  ره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دندرک و  ماع  لتق  ار  هیما  ینب  نییولع ،  يادهـش  ماقتنا  مان 
! دنتسب تشپ  زا  ار  هیما  ینب  تسد  يرابودنب  یب  يرگدادیب و  رد  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هیما  ینب  ۀناملاظ  ةویش  زین  نانآ  هک  تشذگن 
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 . دیـشخب يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  و  دروآ ،  فیک  رـس  ار  یـسابع  هفیلخ  نیما  زیگنا ،  توهـش  تیب  ود  ندـناوخ  اـب  یّنغم  کـی 
 : تفگ خساپ  رد  هفیلخ  یـشخب ؟  یم  نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  هتخادنا  هفیلخ  مدـق  هب  ار  دوخ  يداش ،  زا  یّنغم ، 

(136  !) میریگ یم  روشک  هتخانشان  هیحان  کی  زا  ار  لوپ  نیا  ام  درادن ،  یتّیمها 
فرصم هب  دش  یم  ریزارـس  هفالخلاراد  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  راطقا  زا  هلاس  همه  هک  يروآ  ماسرـس  تورث 

یم نارازه  هب  یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شو و  يرپ  نازینک  هرامش  دیـسر .  یم  تقو  هفیلخ  یـشک  قح  ینارـسوه و 
دیسر . 

يو رگدادیب  نانمـشد  اهنت ،  دوب ،  هدرکن  يرییغت  نیرتکچوک  زاب  سابع  ینب  ندمآ  راک  يور  يوما و  تلود  ضارقنا  زا  سپ  هعیـش  عضو 
(137 !) دندوب هداد  مسا  رییغت 

دعب ! . . .  یلو  دش ،  رورسم  ادتبا  دیزی ، 
ابرقا و وزج  ار  یـسک  هّیما  ینب  زا  ریغ  هب  ناماس  نآ  مدرم  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هیلع  ماـش  رد  هیما  ینب  تاـغیلبت 
رد مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ترضح  تانایب  ماش و  هب  تیب  لها  يارـسا  دورو  یلو  دنتـسناد ،  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناشیوخ 
زا لاح  قیقحت  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  ماش  مدرم  نتفرگ  سامت  دیزی و  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخـس  قشمد و  عراوش  ربنم و 

دراد .  هاگن  ماش  رد  ار  ارسا  تسناوتن  زگره  نآ  زا  سپ  اذل  دش و  اوسر  دیزی  تشادرب و  راک  يور  زا  هدرپ  ترضح ،  نآ 
نیا خوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعقاو  ياـبرقا  ینعی  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هیلع  دوخ و  هلرب  هیما  ینب  عقاو  فـالخ  تاـغیلبت 

دوب و هدش  ریگاج  فلـسلا )  براجت   ) لقن هب  انب   ) زین قشمد  خیاشم  راکفا  رد  هک  دوب  دـیدش  يا  هزادـنا  هب  ماش ،  مدرم  ناهذا  رد  تاغیلبت 
 ، تسا ربتعم  فلسلا  براجت  لقن  دش .  یمن  هتشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  دوب  هتفاین  عوقو  قشمد  ماش و  هب  تلاسر  نادناخ  يارسا  دورو  رگا 

دوش .  یم  بوسحم  رداصم  ذخآم و  زا  روبزم  خیرات  و 
 ، هدـمآ بلاغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یلع  نب  نیـسح  رب  داد  یم  ناشن  مه  لاح  رهاظ  تروص  هچناـنچ  درک  یم  لاـیخ  دـیزی  زاـغآ  رد 

تـسناد یمن  یلو  دـندرگ ! یم  نیطلاو  ءاملا  نامرهق  مما و  باقرلا  کلام  شدافحا  باقعا و  دوخ و  دـبای و  یم  رارقتـسا  شموش  تنطلس 
كدـنا اذـل  تسا .  نآ  لوا  سکع  رب  دـیزی  راک  رخآ  و  ۀـّیبولغملا )  ةروص  یف  ۀـّیبلاغ   ) تسا بلاـغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  عقاو  رد  هک 

هیواعم شرسپ  يو  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش .  اوسر  دبا  يارب  دیدرگ و  نوگنرس  داتفا و  نیمز  هب  تنطلـس  هکیرا  زا  هک  تشذگن  یتدم 
درک .  مالعا  مومع  دزن  ار  ردپ  ییاوسر  قشمد  دجسم  رد  ربنم  يالاب  رد  زین  دیزی  نب 

 . داد هزیاج  ماعنا و  وا  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  هک  دوب  رورسم  داش و  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  نتشک  زا  يا  هزادنا  هب  زاغآ  رد  دیزی 
ترضح رّهطم  رس  نوچ  هک  ددرگ  یم  راکشآ  يو  رب  درگنب  کین  وا  لاوقا  دیزی و  لاعفا  رد  هک  یسک  ( : 138  ) دیوگ هر )   ) یمق ثّدحم 

نب یلع  تفگ و  نانخس  نآ  درک و  رّهطم  رس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و  نامداش  تخـس  دندروآ  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  یبا 
اّما ( 139  . ) تخادنا تسوپ  ناشیا  هرهچ  ات  دندوبن  ظوفحم  امرـس  امرگ و  زا  هک  درک  ینادنز  رد  نادناخ  ریاس  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

دنتخانش .  ار  اهنآ  مدرم  نوچ 
راک زا  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  زا  نانآ  هک  دیدرگ  مولعم  دندیدب و  ار  اهنآ  یمولظم  دنتسنادب و  ار  ناشیا  يراوگرزب  و 

نتـشیوخ تساوخ  دش ،  هاگآ  نآ  رب  دیزی  دندومن و  يور  تیب  لها  هب  دندرک و  نعل  دنداد و  مانـشد  ار  وا  دندومن و  تهارک  راهظا  دـیزی 
دومن و ینامیـشپ  راهظا  ترـضح  نآ  نتـشک  زا  درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایز  نبا  هب  ار  لتق  تبـسن  دیامن ،  يرب  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار 
 ، ار یهاشداپ  کلم و  ظفح  دروآ ،  دورف  شیوخ  صاخ  يارس  رد  ار  اهنآ  درک و  وکین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راتفر 
 . دشاب هدش  نامیشپ  ترضح  نآ  نتشک  زا  دشاب و  هدیدنسپن  ار  دایز  نبا  راک  یتسار  هکنآ  هن  دنک ،  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  لد  ات 

دناوخب و دوخ  کیدزن  ار  دایز  نبا  دیزی  هک ،  تسا  هدرک  تیاور  هرکذت )   ) رد يزوجلا )  نبا  طبس   ) هک تسا  یناتـساد  رما ،  نیا  رب  لیلد 
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درب دوخ  نوردنا  هب  ار  وا  زین  دینادرگ .  دنلب  ار  وا  تلزنم  دیناشن و  دوخ  کیدزن  داد و  گرزب  ياه  هفحت  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  ناوارف  لام 
درک :  اشنا  ههادبلاب  ار  تایبا  نیا  دوخ  ناوخب و  تفگ :  برطم  هب  یتسم  لاح  رد  یبش  درک و  میدن  دوخ و  نانز  دزن 

(140  ) یشاشم يورت  ۀبرش  ینقسا 
دایز نبا  اهلثم  قساف  لم  مث 

يدنع ۀنام  الا  ّرسلا و  بحاص 
يداهج یمنغم و  يدیدستل  و 
انیسح ینعءا  یجراخلا  لتاق 

داّسحلا ءادع و  الا  دیبم  و 
دیزی متشک .  دیزی  رما  هب  ار  نیـسح  نم  تفگ :  ماش  هار  رد  يرکـش  حیرـش  نب  رفاسم  هب  دایز  نبا  هک ،  تسا  هدرک  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا 

مدرک .  رایتخا  ار  وا  لتق  نم  و  يوش ؛  هتشک  وت  دیاب  ای  دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیاب  ای  تفگ :  نم  هب 
راظنا رد  لمع  نیا  تسا  هدـید  نوچ  هدوب ،  تسایـس  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دـیزی  ینامیـشپ  راهظا  سپ 

لتق زا  نطاب  رد  ّالا  دیامن و  بولق  بلج  هّیور ،  نآ  اب  هکلب  دنک ،  هئربت  ار  دوخ  هتساوخ  هدیـشخب  شا  هیلع  دب  هجیتن  یمومع  راکفا  مدرم و 
تسا .  هدوب  رورسم  ترضح  نآ 

لوسر هناحیر  هک  درک  راداو  ارم  رم  الا  یلوا  زا  تعاطا  ایادخ  تسا :  هتفگ  یم  زامن  زا  دـعب  هدـناوخ و  یم  زامن  زین  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
(141  !!) مناسرب لتق  هب  ار  هللا 

 ( . لاس 2139 ق زیربت  نیدحوملا ص 115 ط  سینا  رصم و  یبهذ ج 2 ص 280 ط  لادتعالا  نازیم  هب  دوش  عوجر  )

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  یلوا 

لوسر و ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  ( : 142 ( ) ْمُْکنِم ِْرم  الا  یلُوا  َو  َلُوسَّرلا  اُوعیطءا  َو  َهللاوعیطءا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیءا  ای   : ) دـیامرف یم  نآرق 
ادـخ و مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  و  دـیراد ،  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـینک ،  تعاـطا  ار  لوسر )  ادـخ و  فرط  زا   ) نارادـنامرف

دوب .  دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دینک  رّوصت  هچره  زا  امش  يارب  لوسر ) 
ماما بلاط و  یبا  نب  یلع  نءاش  رد  هیآ  نیا  دومرف :  ترـضح  درک ،  لا  ؤس  هیآ  نیا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصب  یبا 

(143  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و 
دنشاب یم  همطاف  یلع و  لسن  زا  هک  راهطا  هّمئا  ةرابرد  رم  الا  یلوا  ۀفیرـش  هیآ  دومرف :  ماما  هک  تسا  هدمآ  ریـصب  یبا  زا  رگید  ثیدح  رد 

(144  . ) تسا هدیدرگ  لزان 
چیه دماجنا ،  یم  یهلا  تیـصعم  هب  راک  هک  اجنآ  قلاخلا : )  ۀیـصعمیف  قولخمل  ۀعاط  ال   : ) تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

هدوب و هعاـطالا  بجاو  قلطم  وحن  هب  هک  دنتـسه  يو  موـصعم  دـنزرف  هدزاـی  بلاـط و  یبا  نب  یلع  اـهنت  درک .  تعاـطا  دـیابن  ار  یقوـلخم 
ار موصعمریغ  صاخـشا  تعاطا  لاعتم  يادـخ  زگره  و  تسا .  هدومرف  بجاو  اـقلطم  هللا  لوسر  تعاـطا  دـننام  ار  ناـنآ  تعاـطا  دـنوادخ 

دهد .  یمن  ناشرارق  ربمایپ  رانک  رد  دنک و  یمن  بجاو 
یبا نب  یلع  نانآ  لّوا  هدومرف :  رم ،  الا  یلوا  ریسفت  رد  مرکا  یبن  اهنآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  ثیداحا  هیآ ،  نیا  ریـسفت  رد 

(146  ) مالسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ینعی  رم  الا  یلوا  ( 145  . ) تسا هدرمشرب  ار  مهدزاود  ماما  ات  سپس  دشاب و  یم  بلاط 
تسا .  دایز  نبا  دیزی و  زا  ترابع  رمش ،  رم  الا  یلوا  هک  تسا  مولعم 

تسایس هلیح و  هار  زا  دنیامن ،  اپرب  ازع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارب  وا  رابنوخ  رابرد  رد  قشمد  رد  تیب  لها  داد  هزاجا  دیزی  هک  زین  نیا 
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دیامن .  هئربت  ماما  لتق  عیجف  تیانج  زا  ار  دوخ  دناوتب  مومع ،  راظنا  رد  هک  دیما  نیا  هب  تسا ،  هدوب  شموش 
تساوخ تصخر  داتسرف و  دیزی  دزن  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  یئاهب  لماک  رد  ( : 147  ) تسا هدروآ  مومهملا )  سفن   ) رد یمق  ثدحم 

زور تفه  دروآ .  دورف  هراجحلاراد  رد  ار  نانآ  داد و  تصخر  هللا  هنعل  دیزی  دراد .  ياپرب  ازع  سلجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  يارب 
 . دنـشکب ار  وا  دنزیر و  دیزی  يارـس  رد  مدرم  دوب  کیدزن  هکنادـنچ  دـندمآ ،  یم  ناشیا  دزن  رایـسب  نانز  زور  ره  دنتـشاد و  متام  اجنآ  هب 

يوس ار  ناشیا  زاسب و  رفس  گرب  يرادهاگن ،  رهش  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  تسین  تحلصم  تفگ  دیدرگ و  هاگآ  ناورم 
دوب .  ماش  رد  تقو  نادب  ناورم  تیاور ،  نیاربانب  درک .  هناور  هنیدم  هب  ار  ناشیا  تخاسب و  ناشیا  رفس  گرب  دیزی  تسرف .  زاجح 

ار مدرم  راجزنا  رّفنت و  يولج  ات  دشیدنیب  يا  هلیح  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیلپ  دـیزی  دـش  نایب  هچنآ  ربانب 
هتخاس هاگآ  رما  عقاو  زا  ار  دیزی  هدش و  هاگآ  مدرم  تاّین  زا  ناورم  دنک .  يریگولج  دنشکب  ار  وا  هک  شرابرد  هب  مدرم  شروی  زا  دریگب و 
رایـسب مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  رب  تیب  لها  ندرکاپرب  ازع  زور  تفه  یتح  تسا .  هدرک  تیب  لـها  يارـسا  نداد  تکرح  هب  راداو  ار  وا  و 

رد شیوشت  بارطـضا و  مدرم و  ناجیه  نآ  اـب  تسا .  هدـش  زور  تفه  قشمد  رد  اـهنآ  ندـنام  تّدـم  یلک  هکلب  دـسر ،  یم  رظن  هب  دـیعب 
هتخیوآ عماج  دجـسم  هرانم  رد  ار  رهطم  رـس  زور  لهچ  ات  دراد و  هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یم  روطچ  دیزی  اهنآ ،  ناهذا 

بلج يارب  يو  هلیح  دیزی و  تسایـس  هظحالم  هکلب  دشاب .  هداتـسرف  هنیدـم  هب  تلاسر  نادـناخ  يارـسا  اب  ار  رهطا  راونا  رـس  نآ  ای  دنـشاب 
زا ار  شدوخ  هیلع  مدرم  یمومع  راکفا  کیرحت  هنیمز  ات  دنادرگرب  بیطا  ندب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رّهطم  سءار  هک  هدرک  یم  داجیا  بولق 

لوا رد  ار  تیب  لها  دنتـشاد ،  هاگن  ازع  زور  هس  هتفگ  يربط  هک  دنامن  هتفگ  ان  و  دـیامن .  بلج  شیوخ  هب  ار  اهنآ  دـعاسم  رظن  هدرب و  نیب 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردـلا  رئاصب  رد  هکنانچ  دـنا ،  هداد  نکـسم  یناریو  هناخ  رد  قشمد  هب  ناـشدورو 

ار ام  تفگ :  ناشیا  زا  یکی  دنداد .  نکسم  ناریو  هناخ  رد  ار  اهنآ  دندرب و  هیواعم  نب  دیزی  دزن  ناهارمه  اب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هدرک 
یم هناخ  ندش  بارخ  زا  دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگ :  یم  یمور  نابز  هب  نانابساپ  دشکب .  ار  ام  دتفا و  ورف  فقس  هک  دنداد  لزنم  هناخ  نیا  رد 

یمن وکین  ار  یمور  نابز  ام  زا  سکچیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنـشک .  یم  دنرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هکنآ  اب  دنـسرت 
نم .  زج  تسناد 

هدرامگ تیب  لها  يارـسا  رب  دیزی  يوس  زا  هک  ییاهنآ  نادـنز و  رد  هّیما  ینب  تلود  نانابـساپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  تیاور  نیا  زا 
طبترم مور  اب  هّیما  ینب  تلود  نوچ  دنا .  هدوب  یمور  الـصا  هک  تسا  نآ  يوق  نظ  و  دـنا ،  هدومن  یم  مّلکت  یمور  نابز  هب  دـنا  هدوب  هدـش 

(148  ) سویژرـس برعم  هک  یمور ،  روصنم  نب  نوج  رـس  هکناـنچ  تشاد .  ذوفن  دـیزی  هیواـعم و  هّیما و  ینب  راـبرد  رد  مور  تلود  دوب و 
تسد هب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  لتق  ریبدت  دوب و  يوما  رابرد  رد  رواشم  ریزو  بتاک و  ابیرقت  کلملادبع  هرود  ات  هیواعم  نامز  زا  تسا ، 

درک راذگاو  دایز  نبا  هب  اجکی  ار  هفوک  هرصب و  نیقارع  تموکح  دیزی  هک  دوب  داهنـشیپ  نیمه  يور  داد .  داهنـشیپ  دیزی  هب  وا  ار  دایز  نبا 
نبا اب  دیزی  طباور  هک  اجنآ  زا  دوب .  هتـشاد  هگن  هدومن و  ذخا  هیواعم  زا  يدـهع  البق  نوجرـس  دومن .  راداو  ادهـشلادّیس  هبراحم  هب  ار  وا  و 

 ، دتـسرفب ماما  گنج  هب  دـهدب و  دایز  نبا  هب  ار  نیقارع  تیالو  هک  يو  داهنـشیپ  نوجرـس و  اـب  دـیزی  هرواـشم  زا  دـعب  دوبن ،  بوخ  داـیز 
دنا .  هدرک  هراشا  نارگید  داشرا و  رد  هر )   ) دیفم خیش  بلطم  نیا  هب  درک .  لوبق  زین  وا  داد و  ناشن  دیزی  هب  ار  هماندهع  نآ  نوجرس 

درک و حلـص  مور  اب  نیّفـص  گنج  نامز  رد  هیواعم  تسا .  هدوب  اهنآ  هب  هّیما  ینب  يداژن  لـیامت  ّتلع  هب  هّیما ،  ینب  راـبرد  اـب  مور  طاـبترا 
داژن زا  هّیما  ینب  و  دوشب ) عوجر  هنطلـسلادامتعا  موحرم  نیودتلا )   ) باتک هب  بلطم  لیـصفت  يارب   ) تخادنا اهنآ  رظن  زا  ار  مالـسا  تمظع 

زیربت . ) يوءاملا ص 304 ط  ۀّنج  هب  دوش  عوجر   ) دندوبن یبرع  لیصا 
هب ماما  هک  تسا  نآ  رب  هّیماما  ام  داقتعا  هکنانچ  هتـسناد ،  یم  یبوخب  ار  یمور  نابز  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  زا  زین 

لهاج يزیچ  ای  یتغل  هب  هک  یسک  اریز  دشاب  لهاج  نآ  هب  ماما  هک  دوش  یمن  ادیپ  یتغل  دنک .  یم  مّلکت  اهنآ  هب  هدوب و  انشآ  اهنابز  یمامت 
دشاب .  مدرم  رب  ادخ  تّجح  یهلا و  هفیلخ  ماما و  هک  دیاشن  ار  وا  دشاب ، 
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رد قشمد ،  رد  اـهنآ  ندرک  ینادـنز  ماـش و  هب  تیب  لـها  دورو  زا  سپ  رما ،  لوا  رد  دـیزی  هک  دوش  یم  موـلعم  روـبزم  تیاور  زا  نینچمه 
نآ زا  ادـعب  یلو  دوش .  یم  رهاظ  نادـنز  نانابـساپ  يوگتفگ  زا  بلطم  نیا  هکناـنچ  تسا ،  هدوب  اـهنآ  ندرب  نیب  زا  یّلکب  نتـشک و  لاـیخ 

ادهـشلادّیس لتق  ساکعنا  اهنآ و  ناجیه  بالقنا و  مدرم و  ندش  رادـیب  یمومعراکفا و  هّجوت  مه  نآ  تلع  هدـش و  فرـصنم  ثیبخ  لایخ 
دیامن رظن  فرص  تلاسر  نادناخ  دارفا  نتشک  زا  هدش  ثعاب  هک  تسا  هدوب  دیزی  يارب  نآ  نداد  هجیتن  دب  نیملسم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع 

هک نک  رومءام  ار  یـسک  تشک  یهاوخ  ارم  رگا  دومرف :  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  دـیزی  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شیامرف  زا  هکنانچ  . 
 ، دـینادرگرب دـیهاوخ  امـش  دوخ  ار  اهنآ  متـشذگ و  امـش  لتق  زا  هک  تفگ  دـیلپ  دـیزی  دـناسرب و  ناشدوخ  نطو  هب  ار  لافطا  ناـنز و  نیا 
دراد .  هگن  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یمن  رگید  دیزی  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  یمامت  هظحالم  زا  دنا .  هدرک  لقن  لتاقم  رد  هکنانچ 
رد دیزی  نب  ۀیواعم  شرـسپ  تفر و  نیب  زا  یتدم  كدنا  رد  زین  دوخ  تشادرب و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لتق  زا  تسد  هدش  اوسر  سب  دیزی 

(149  . ) درک شیاوسر  زاب  ربنم  يالاب 

! دنریگب تربع  نیملاظ 

مدرم دروخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يابرقا  ناشموش  تاغیلبت  اب  ار  ناشدوخ  دیزی  هیواعم و  رگنب ! تربع  رظن  اب  زیزع ،  هدـنناوخ 
رارقا مدرم  زا  هوبنا  ّتیعمج  نایم  رد  ربنم  يالاب  رد  هیواعم  شرـسپ  دیزی  زا  دـعب  اما  تشذـگ ، )  نآ  دـهاوش  هچنانچ   ) دـندوب هداد  تاماش 

وا ناـبز  رب  ار  قیاـقح  دـنوادخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبارق  تفـالخ و  هب  قحا  هک  درک 
زا يو  زیهرپ  ییوگ و  قح  ساپ  هب  دیزی  دـنزرف  زا  خـیرات  هک ،  تسا  نآ  تفگـش  دـنام .  راگدای  هب  خـیرات  رد  بلطم  نیا  و  درک ،  يراج 

تاحـضاو و هدـش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  زارد  نایلاس  زا  سپ  یبصان  ینارح  ۀـیمیت  نبا  یلو  دـنک ،  یم  دای  یـسفن  کین  هب  یلهاج  بّصعت 
ار وا  يو  یتاذ  تثابخ  هنالهاج و  بّصعت  اریز  دوش ،  یم  دای  یهارمگ  تلالـض و  یماندب و  اب  يو  زا  اذل  دـنک و  یم  راکنا  ار  تاّیرورض 

(150  . ) تسا هدرک  دیلپ  دیزی  زا  يرادفرط  هب  راداو 
راوازـس دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات  دناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  هک  دنک  هدارا  یـسک  رگا  هتفگ :  یناتـسهق 

! دنکن ادیپ  تهابش  اهیضفار  هب  ات  دناوخب  ار  هباحص  لتقم  لّوا  تسا 
نامثع اب  نیسح  ماما  سایق  هکیتروص  رد  دناوخب ،  ار  يوما  ناّفع  نب  نامثع  لتقم  دیاب  لّوا  نیسح  ماما  لتقم  رکاذ  هک  تسا  نآ  شروظنم 

تسین ،  اور 
اهناملسم ناتسربق  رد  یتح  هتشک و  ار  وا  هجیتن  رد  دنتـسناد و  لتقلا  بجاو  ار  وا  هدرک و  ( 151  ) نامثع رفک  رب  عامجا  هباحص  مومع  اریز 

دندرک . .  نفد  بکوک )  شح   ) رد هدرب و  ار  وا  هزانج  رفندنچ  هکلب  دوش  نفد  دنتشاذگن  زین 
نایم هچنآ  و  دناوخب ! ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  لتقم  هک  تسا  مارح  ظعاو  صخش  رب  اهیّنس ،  مالسالا  تجح  یلازغ ،  ياقآ  هدیقع  هب  زین 

زا و  دراد ،  هاگن  روتسم  ار  یخیرات  قیاقح  و  هتشاگنا ،  هدینشن  هدیدن و  ار  اهنآ  یمامت  هداتفا  قاّفتا  تموصخ  ینمـشد و  عازن و  زا  هباحص 
اریز دنیـشنن ! يرابغ  درگ و  دـنا ،  هدوب  نیقفاـنم  زا  دـیجم  نآرق  ّصن  هب  هک  هباحـص  زا  يا  هّدـع  هدولآ  نماد  هب  اـت  دـشوپب  مشچ  تاـّیعقاو 

مالـسا ناگرزب  نید و  مالعا  زا  دـنا ،  هدوب  هقدانز  زا  هک  نیقفانم ،  نآ  لاثما  اـه و  نایفـسوبا  اـه و  هریغم  اـه و  صاـع  ورمع  اـه و  هیواـعم 
ات تشاگن  ار  حیحص  عیاقو  دروآ و  نابز  هب  ار  یخیرات  قیاقح  اهنآ  هرابرد  دیابن  دنتسه و  نید !  مالعا  زا  اهنیا  لاثما  دنوش .  یم  بوسحم 

(152  . ) دوش راکشآ  زین  لهاج  يافلخ  خیرات  قیاقح  ادابم 
یخیرات و تاعوضوم  رد  يواکجنک  نتـسناد و  ندـیمهف و  زا  دـنناوت  یمن  اهیلازغ  هدیـسوپ  ياـهفرح  نآ  اـب  هک  دـندید  مه  اـم  رـصع  رد 

دنزادرپ یم  یمالسا  تفالخ  تماما و  عوضوم  رد  یفاب  هفسلف  هب  هدز  برغ  یحطـس و  هداس و  راکفا  اب  دنیامن ،  يریگولج  ینید  تاعورف 
تفالخ دنناوتب  تسین ،  رتشیب  یفاب  لایخ  كردم و  یب  ياوتف  لیلد و  نودـب  ياعدا  زج  ابلاغ  هک  ییاه  یـشارت  هفـسلف  اب  هک  دـیما  نیا  هب  . 
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دنیوگب و هچره  یلو  دنناسانشب .  رم  الا  یلوا  ار  اهنآ  دنهدب و  رصع  ناناوج  دروخ  هب  هدرک و  هیجوت  ار  قساف  ياهیوما  لهاج و  صاخـشا 
راگزور ناراکمتس  زا  دنا و  هتشاذگن  رانک  هب  مدق  ییوم  رس  هربابج  كولم  هیور  زا  هک  ار  افلخ  هنوگ  نیا  رضاح ،  رصع  ناناوج  دنـسیونب 

درمش .  دنهاوخن  یمارگ  لوسر  نانیشناج  یهلا و  يافلخ  دنبوسحم 
نیعبات و تیب و  لها  بهذم  تاّیرورـض  زا  اریز  تسین .  انتعا  رابتعا و  دروم  هتـشادن و  شزرا  ادبا  ام  دزن  یناتـسهق  یلازغ و  لاثما  ياهاوتف 

یم تابرق  لضفا  زا  تاقوا  ریاس  ای  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاوحا  خـیرات  لـتقم و  ندـناوخ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  ناـیعیش 
ۀعیـش نایم  یعامجا  يرورـض و  هتـشذگ و  رتاوت  دح  زا  هنادنـسپ  ادخ  راک  نیا  هب  تیب  لها  ۀمئا  طسوت  هعیـش  صیرحت  بیغرت و  دـشاب و 

تسا .  هّیماما 
زا نیسح  ماما  ادهشلادّیس  رب  اصوصخ  تیب  لها  ۀّمئا  رب  هدراو  بئاصم  رد  يراز  هیرگ و  يرادازع و  و  تارضح ،  نآ  هکرابم  روبق  ترایز 

تسا مزال  نآ  نتشاد  هاگن  هدنز  و  بجاو ،  نآ  رب  تظفاحم  هعیش  مومع  رب  هک  تسا  يروما  مزلا  زا  تاّبحتـسم و  مظعا  زا  لامعا و  لضفا 
. 

فیلءات نیرتعماج  نیرتربتعم و  نیرتحیحص ،  هب  دوش  عوجر  ترـضح ،  نآ  ترایز  ادهـشلادّیس و  بئاصم  رب  ياکب  هیرگ و  صوصخ  رد 
یّمق هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  لجا  هقث  خیش  ۀتشون  ةرایزلا )  لماک   ) باتک نیموصعم :  تیب  لها  زا  هدراو  هحیحص  ثیداحا  رابخا و  رد 

عبط اب  ادعب  هدش و  رـشن  عبط و  هّرـس  سّدـق  ریدـغلا  بحاص  ینیما  ياقآ  ریبک  ۀـمالع  تّمه  هب  ق  لاس 1356 ه . - رد  هک  هحور  هللا  سّدـق 
تسا .  هدش  رشتنم  زین  تسفا 

صقان و لقع  اب  هک  میراد  تیب  لها  نانمـشد  جراوخ و  بصاون و  ياوتف  هب  ییاـنتعا  هچ  مهیلع ،  هللا  مالـس  يدـه  ۀّـمئا  روتـسد  دوجو  اـب 
راهطا ۀّـمئا  تلاسر  نادـناخ  هک  یتروص  رد  دـنا .  هدرک  رداص  لیلحت  میرحت و  مکح  نید  فالخ  رب  هداد و  اوتف  ناـشدوخ  دـساک  يءار 
نیناوق مارح و  لـالح و  هب  ملعا  عرـش و  ماـکحا  هب  فرعا  اذـل  هدیـسر و  اـهنآ  هب  هللا  لوسر  ناشّدـج  زا  دـننک  لـقن  هچره  هدوب و  موصعم 

دنمالسا . 
البرک يایاضق  تیاکح  نیسح و  ماما  ادهـشلادّیس  لتقم  ندناوخ  هک  دیا  هداد  اوتف  لیلد  مادک  اب  امـش  هک  دوش  لا  ؤس  یلازغ  ياقآ  زا  دیاب 

امـش دـننام  هک  هباحـص  یـضعب  زا  اـی  هدیـسر  ربخ  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  اـیآ  تسا ! ؟  مارح  عرـش  رد  ظاّـعو  طّـسوت 
يءار ای  تسا  عابتا  لباق  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ياوتف  اـیآ  تسا ! ؟  هدـش  لـقن  یتیاور  دـنا  هدوب  موصعمریغ  يداـع و  صاخـشا 
نءاش رد  ریهطت  هیآ  دنموصعم و  میرک  نآرق  صن  هب  هک  تراهط ،  تمصع و  نادناخ  لاوقا  زا  دیاب  نامیااب  ناسنا  الوصا  ! ؟  امـش سوحنم 
نیمز نامـسآ و  قداص ،  ماما  هدومرف  هب  هک  تساهامـش  لاثما  ياوتف  راثآ  زا  امـش ؟  لثم  يدرف  لوق  زا  ای  دـنک  ّتیعبت  هتـشگ ،  لزان  اهنآ 

(153  . ) دنک یم  عطق  ار  دوخ  تاکرب 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  شخب 

هبّیط ةرجش 

اریهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلهءا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّن  (إ 
ۀیآ 33 بازحا ،  ةروس  میرک :  نآرق 

زا یلاخ  اهدادـضءاب ،  ءایـش  الا  فرُعت  باب  زا  میدـش ،  انـشآ  دـیزی  هیواعم و  نآ :  دـیلپ  صخاش  هرهچ  ود  و  هنوعلم ،  هرجـش  اب  هک  کنیا 
روظنم نیدب  میوش و  انـشآ  زین  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هبّیط  هکرابم  ةرجـش  اب  هک  تسین  تبـسانم  فطل و 

ّمع رسپ  نادناخ :  نیا  كانبات  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناشخرد  هدنورپ  زا  ییاهگرب  هنومن ،  ناونع  هب  و  راصتخا ،  تیاعر  يارب 
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مییاشگب ار  بلاطیبا  نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  ینعی  هّمئ  الاوبا  نیبنیزلاوبا و  نینسحلاوبا ،  هّیضرم ،  همطاف  رسمه  مرکاربمایپ  یـصو  داماد و  و 
هرجـش نآ  تایانج  رثا  رد  هک  ار  يریذپان  ناربج  تراسخ  قمع  ات  میناوخب ،  مه  اب  ار  ترـضح  نآ  رامـشیب  بقانم  لیاضف و  زا  يرطـش  و 

رادـساپ هنارایـشه  شیوخ ،  رـصم  رـصع و  رد  میبایرد و  تفر ،  ّتیناـسنا  ناـهج  هکلب  مالـسا  ملاـع  رب  هبّیط ،  نادـناخ  نیا  ّقح  رد  هنوعلم 
میشاب .  كاپ  نادناخ  نیا  تلیضف  تمرح و 

الا ُهللا  ُبِرْضَی  َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیح  َّلُک  اُهلُُکا  یتُْؤت  ِءامَّسلا  یف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصءا  ٍۀَبِّیَطٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  الَثَم  ُهللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملءا  )
ِِتباّثلا ِلْوَْقلِاب  اوُونَما  َنیذَّلا  ُهللا  ُِتبِّبَُثی  ٍرارَق  ْنِم  اَهلام  ِضْر  الا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثیبَخٍةَرَجَشَک  ٍۀَثیبَخٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو  َنُورَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  َلاْثم 

ُءاشَی . ) ام  ُهللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِملاّظلا  ُهللا  ُّلُِضی  َوِةَرِخ  الا  یف  َو  اْینُّدلاِةایْحلا  یف 
ۀیآ 27-24 میهاربا ،  هروس  میرک :  نآرق 

تخرد لَثَم  تسا  هللا )  ّالا  هل  إال   ) هملک دیحوت و  هملک  هک  هزیکاپ  هبیط  هملک  لثم  دیوگ :  هک  یلثم  ادخ  دز  هنوگچ  دـینیب  یمن  ایآ  ینعی : 
نذا هب  تاـقوا  همه  رد  دوـخ  هوـیم  دـهد  یم  تسا .  نامـسآ  تمـس  رد  نآ  هخاـش  نیمز و  رد  تسا  مکحم  نآ  هـشیر  هـک  تـسا  هزیکاـپ 

دنوش .  تفتلم  ناشیا  دیاش  مدرم ،  يارب  زا  ار  اهلثم  ادخ  دنز  یم  دوخ و  راگدرورپ 
يارب زا  تسین  هک  نیمز  يور  رب  دوش  نهپ  نآ  هشیر  هک  تسا  كاپان  تخرد  لثم  تسا  راجنهان  رفک و  تاملک  هک  كاـپان  هملک  لـثم  و 
باوج رد  ات  ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  تباث  لوق  هدـیقع و  هب  دـندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  نآ  ادـخ  دراد  یم  تباث  یتابث .  تخرد  نآ 

 . دنک یم  دهاوخب  هچره  ادخ  یهارمگ و  رد  ار  نیملاظ  ادخ  دراذگ  یم  او  و  دننامن .  رد  ربق  لا  ؤس 

ۀبیط ةرجشک 

هکنانچ هیما ،  ینب  ینعی  اهنآ  يادعا  هب  هثیبخ  هرجـش  و  هدش ،  ریـسفت  نیموصعم  همئا  لوسر و  ترـضح  هب  هبیط  هرجـش  تیب  لها  رابخا  رد 
تسا .  روکذم  یشایع  ریسفت  میهاربا و  نب  یلع  ریسفت  رد 

تسا  دیحوت  ساسا  نکر و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 
ِۀَیالِو َو  دّـمحمِةَُّوبِنب  ّال  اِّیبَن إ  ُهللا  َثَْعبَی  َنلَو  َءایْبن ،  الا  ِفُحُـص  ِعیمَج  یفج  بُوتْکَم ج ة  ّیلَع  ُۀَـیالو  َلاـق :  ُهَّنءا  نسحلا  یبءا  نع  َِيُور   . ) 1

(154  ) ِیلَع ِهِّیِصَو 
دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  اقآ  زا 

تـسا هتخاسن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمغیپ  زگره  دـنوادخ  تسا و  هدـش  هتـشون  ایبنا  ياهباتک  مامت  رد  نانم  ؤمریما  یتسرپرـس  تیالو و 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  وا  یصو  ندوب )  فّرصت  هب  یلْوَا  و   ) یتسرپرس تیالو و  دّمحم و  ترضح  يربمایپ  تّوبن و  هب  رارقا  اب  رگم 

َساّنلاَرَطَف یتَّلا  ِهللا  َةَرِطف   : ) یلاعَت هلوَق  یف  نیسُحلا  نب  ّیلع  ِنبدّمُحم  هیبءا ج  ْنَع ج  ِهِّدَج ،  ْنَع  هیبءا ،  ْنَع  یـسوم ،  ِنب  ّیلَع  ْنَع  َِيُور   . 2
لاق :  ( 155 () اْهیَلَع

( 156  . ) ُدیحوتلاانُهاه یل  إ  هللا ،  ُّیلَو  َنینِمْؤُْملاُریمءا  ّیلَع  ِهللا ،  ُلُوسَر  َدَّمَُحم  ُهللا ،  ّال  َهل إ  إال  َوُه 
لاعتم دنوادخ  لوق  ینعم  نایب  ریسفت و  رد  رقاب  دّمحم  ّقحب  ماما  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  ّقحب  ماما  زا  هدش  تیاور 

رب ار  مدرم  همه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نانچ  نآ  ادـخ  ترطف  ینعی  ۀـیآ 30 ) مور ،  هروس  ( ) اْهیَلَع َساـّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهللا  َتَرِطف  : )
دومرف :  هک  تسا ،  هدومن  قلخ  ترطف  نآ 

ینعی  ) تساجنیا ات  دـیحوت  دومرف  دـعب  هللا .  یلَو  نینم  ؤملاُریما  یلَع  هللا ،  ُلُوسَر  دَّمَُحم  هللا ،  اـّل  هل إ  إـال  زا  تسا  تراـبع  ادـخ  ترطف  نیا 
هن دوش  هتـشادرب  تسا ،  دـیحوت  ساسا  هیاپ و  نکر و  هک  تیـالو ،  رگا  تسا و  دـیحوت  نکر  تیـالو  اریز  هللا . )  ّیلو  نینم  ؤملاریما  یلع 

دننام .  یمن  یقاب  مادکچیه  تّوبن  هن  دیحوت و 
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هدش  هتشون  تشهب  برد  تشه  رب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 
نم رب  ار  خزود  تشهب و  هک  دـش  رما  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يراصنا  رباـج 

تـشهب برد  تشه  رب  و  ار ؛ شباذع  ماسقا  شتآ و  مدید  ار و  وا  ياهتمعن  عاونا  تشهب و  مدید  مدید ؛  ار  اهنآ  مامت  سپ  دـنیامن .  هضرع 
(157  . ) هللا یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دوب :  هتشون 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  رد 

 : تسا هدش  هتـشون  شرع  فارطا  رد  یلج  طخ  هب  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  ناورم 
(158  . ) نینم ؤملاریما  ّیلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال 

رفاک  رگم  دنک  یمن  کش  نینم  ؤملاریما  رد  تفگ :  هشیاع 
رفاک درف  رگم  وا  رد  دنک  یمن  کش  تسا ؛  رشب  درف  نیرتهب  وا  تفگ :  مدومن ،  لاوس  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیـشاع  زا  دیوگ :  یم  اطع 

(159 . )
مگنجب  نینم  ؤملاریما  اب  دنتخاس  مراداو  ریبز  هحلط و  تفگ :  هشیاع 

يدرک ؟  گنج  وا  اب  ارچ  سپ  دندیسرپ  هشیاع  زا  روکذم  ربخ  لقن  زا  دعب  تسا :  هدمآ  یثیدح  رد 
(160  . ) دندرک راداو  راک  نیا  هب  ارم  ریبز  هحلط و  تفگ 

تسا  رفاک  درادب  مّدقم  نینم  ؤملاریما  رب  ار  يدحا  سکره 
(161  . ) تسا رفاک  سک  نآ  درادب ،  مدقم  یلع  رب  ار  نم  باحصا  زا  يدحا  سکره  دومرف  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رمع  نبا 

هک يدارفا  نیاربانب ،  دنرفاک ،  دنتـشاد  مّدقم  وا  رب  ار  نارگید  دـندرک و  يوریپ  یلع  ریغ  زا  هک  یناسک  دراد  تلالد  اتحارـص  ثیدـح  نیا 
تسا .  مولعم  ناشلاح  رگید  دندومن  بصغ  ار  یلوم  ماقم 
دنک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  رمع 

اههام هّیقب  رب  تسا  ناضمر  هام  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  يرترب  لضف و  دومرف  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  باطخلا  نب  رمع 
اهبش هّیقب  رب  تسا  هعمج  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  اهبش ،  هّیقب  رب  تسا  ردق  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  ، 

. 
ار و وا  دیامن  راکنا  هک  یـسک  رب  الیواو  دـص  الیواو و  و  دـنک ،  قیدـصت  ار  وا  تیالو  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  سپ 

(162  . ) دزاس مورحم  دّمحم  تعافش  زا  ار  صخش  نآ  تمایق  زور  هک  تسا  متح  ادخ  رب  ار ،  وا  قح  دیامن  راکنا 
تـسا ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  يو  هکنیا  رد  دراد  تحارـص  هتـشاد و  تلالد  یلع  يرترب  رب  هک  تسا  یثیداحا  نیرتهب  زا  ثیدح ،  نیا 

مرکا لوسر  تعافش  زا  تمایق  زور  دوش  رکنم  ار  وا  تفالخ  تیالو و  یسک  رگا  هک  دناسر  یم  حضاو  روط  هب  و  دشاب ،  تیالو  نامه  هک 
دوب .  دهاوخ  مورحم 

زا دعب  دریگ و  یم  ار  وا  ياج  دوخ  سپـس  دـناشن و  یم  تفالخ  یـسرک  رب  ار  رکبوبا  دـنک ،  یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  رمع  دوخ  ابجع !
الا یلوا  ای  اوربتعاف  ددرگ ،  یلوم  بیصن  تفالخ  دوش  یمن  یضار  مه  شگرم  زا  دعب  يارب  یتح  دهد و  یم  يروش  لیکـشت  مه  شدوخ 

 ! بابل

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  دهز 

نهاریپ کی  لوپ  رگا  نم  درخ ؟  یم  ار  مریـشمش  نم  زا  یـسک  هچ  دومرف :  یم  هک  مدید  ربنم  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیوگ :  یم  يوار 
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یم ریخءات  هب  میریگ و  یمن  نالا  ار  نهاریپ  هجو  ام  دومن :  ضرع  تساخرب و  ياـج  زا  يدرم  متخورف .  یمن  ار  دوخ  ریـشمش  متـشاد ،  ار 
(163  . ) دوب یلع  تسد  رد  ماش  زج  هب  مالسا  يایند  مامت  هک  داد  خر  یلاح  رد  نایرج  نیا  دیوگ :  یم  يوار  میزادنا . 

دناوخ  زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب  یسک  لوا  یلع 
ادخ لوسر  اب  هک  دوبن  یـسک  لوا  ایآ  دروآ ؟  مالـسا  هک  دوبن  یـسک  لوا  یلع  ایآ  دیوگ :  یم  یلع  ترـضح  هرابرد  صاقو  یبا  نب  دعس 

(164  . ) دوبن ادخ  هب  همه  زا  رتاناد  ملعا و  یلع  ایآ  دوبن ؟  ادخ  قلخ  نیرتدهاز  یلع  ایآ  دناوخ ؟  زامن 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  یلع 

وت تسود  ترخآ .  رد  یتـسه  دّیـس  اـیند و  رد  یتـسه  دّیـس  وت  یلعاـی ،  دومرف :  درک و  رظن  یلع  هب  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  ساـّبع  نبا 
وت هب  نم  زا  دعب  هک  یسک  رب  ياو  تسادخ .  نمشد  نم  نمشد  و  نم ،  نمشد  وت  نمشد  و  تسادخ ؛  تسود  نم  تسود  و  نم ،  تسود 

(165  . ) دزروب ضغب 
ۀناخ برد  و  دـندرک ،  بصغ  ار  وا  قح  و  دـندومن ،  نیـشن  هناخ  ار  نینم  ؤملاریما  هک  یـصاخشا  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد 
یم ادخ  نمشد  ادخ و  لوسر  نمشد  سپ  دنیوا ،  نمشد  اهنیا  کشالب  يو .  نمشد  ای  دندوب  ترضح  تسود  ایآ  دندز ،  شتآ  ار  همطاف 

 . دییامرف يرواد  دوخ  دنشاب ! ؟  ادخ  لوسر  نیشناج  ادخ ،  نانمشد  ادخ و  لوسر  نانمشد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دید  دیاب  لاح  دنشاب . 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  ییادج 

هدش ادج  نم  زا  دوش  ادج  وت  زا  هک  یسک  و  هدش ،  ادج  ادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  یـسک  یلع  ای  دومرف :  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رذوبا 
؟  هن ای  دنا  هدش  ادـج  یلع  زا  دـندش ،  تفالخ  يّدـصتم  دـندومن و  نیـشن  هناخ  ار  یلع  ترـضح  هک  یناسک  دیـسرپ  دـیاب  ( 166  . ) تسا
 ، دشاب ادج  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  هک  یـسک  و  دندش ،  ادـج  زین  شلوسر  ادـخ و  زا  نانآ  سپ  دـندش ،  ادـج  یلع  ترـضح  زا  لاکـشاالب 

دییامن . ) ّتقد   ) درادن ار  ادخ  لوسر  تفالخ  تقایل 
یلع  ّال  یتفال إ 

ّال یتف إ  راقفلاوذ و ال  ّال  فیـس إ  ال   : ) دادرد ادن  نامـسآ  زا  دنیوگ  یم  ناوضر  وا  هب  هک  یکلم  ردب  زور  رد  دیامرف :  یم  رقاب  دـمّحم  ماما 
(167  () یلع

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  لیئربج 

لیئربج زج  درکن  دنلب  ار  وا  یسک  و  داتفا ،  نیمز  هب  یتبرض  ره  رد  دروخ و  تبرض  هدزناش  یلع  دحا  زور  رد  دیوگ :  یم  بیسم  نب  دیعس 
(168 . )

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  ةزرابم 

زور ات  نم  تّما  لامعا  زا  تسا  لضفا  قدنخ  زور  رد  دودبع  نبورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هزرابم  دومرف :  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يوار 
(169  . ) تمایق

تسادخ هدارا  عبات  یلع  هدارا 

هب ترضح  دش .  دنلب  نز  يور  رب  درم  يادص  دندمآ .  یلع  ترضح  تمدخ  همـصاخم  هعفارم و  يارب  يدرم  نز و  هک  تسا  هدش  تیاور 
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رد يدرم  دش .  گس  رس  لثم  شرس  اروف  دوب ،  جراوخ  زا  هک  درم  نآ  و  دوش ) یم  باطخ  گس  هب  هک  يا  هملک   ) ءاسخا دومرف :  درم  نآ 
دومرف ینک ؟  یمن  عفد  ار  هیواعم  ارچ  سپ  يدومن ،  گس  رس  لثم  ار  یجراخ  نیا  رس  هحیص  کی  اب  امش  دومن :  ضرع  اقآ  هب  دوب ،  اجنآ 

هکلب هرقن ،  الط و  رب  هن  هتبلا )   ، ) میتسهادـخ ناراد  هنیزخ  اـم  نکلو  مناوت ،  یم  منک  رـضاح  اـجنیا  هب  شتخت  اـب  ار  هیواـعم  مهاوخب  رگا  : 
(170 ( . ) َنُولَمْعَی ِهِْرمءِابْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنُوِقبْسَی  َنُومَرْکُم ال  ٌدابِع  َْلب  ( ) ار هیآ  نیا   ) یناوخ یمن  ایآ  میتسه ،  ادخ  ریبدت  رارسا  راد  هنیزخ 

نک اشامت  ار  یلع  يرواد 

دومرف اقآ  تفرگارف .  ار  هفوک  دجسم  هک  دیسر  شوگ  هب  يدنلب  يادص  هبترمکی  مدوب ،  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  دیوگ :  یم  رسای  راّمع 
 . مهد شتاجن  راقفلاوذ  اب  نم  دـشن ،  رگا  هد و  تاجن  درم  نیا  ملظ  زا  ار  نز  نیا  ورب  راّـمع  دومرف  مدروآ .  رواـیب .  ار  راـقفلاوذ  راّـمع ،  : 

نیا هب  تبسن  ملظ  زا  ارت  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  متفگ  درم  نآ  هب  دنراد .  همـصاخم  مه  اب  رتش  کی  رـس  رب  يدرم  نز و  مدید  متفر  نم 
دهاوخ یم  وا  دیوشب .  هتخیر  هرصب  رد  هک  ییاهنوخ  زا  ار  دوخ  تسد  دشاب و  لوغشم  شدوخ  راک  هب  یلع  تفگ  درم  دنک .  یم  یهن  نز 

يور رد  بضغ  راثآ  و  تسا ،  هدش  جراخ  اقآ  مدـید  مناسرب ،  اقآ  هب  ار  ربخ  هک  متـشگرب  دـهدب .  وگغورد  نز  نیا  هب  و  دریگب ،  ارم  رتش 
نیعل يا  یتفگ  غورد  دومرف  اقآ  تسا .  نم  لام  رتش  تفگ  درم  نآ  هدب .  وا  هب  ار  نز  نیا  رتش  دومرف :  درم  نآ  هب  تسا .  نایامن  شکرابم 

تداهش هفوکرد  يدحا  هک  يدهاش  دومرف :  اقآ  تسا ؟  نز  نیا  لام  رتش  نیا  هک  دهد  یم  تداهش  یـسک  هچ  یلع ،  ای  تفگ :  درم  نآ  . 
يا دومرف :  رتش  هب  اقآ  مهد .  یم  نز  نیا  هب  ار  رتش  دیوگب ،  تسار  دـهدب و  تداهـش  يدـهاش  رگا  تفگ :  درم  نآ  دـنک .  یمن  در  ار  وا 

هک تسا  لاس  نیدنچ  نم  نییصولاریخ ،  ای  نینم و  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  حیصف  نابز  اب  رتش  یتسه ؟  سک  هچ  لام  وت  نک ،  مّلکت  رتش 
(171  . ) دومرف همین  ود  ار  درم  نآ  ریگب و  ار  دوخ  رتش  دومرف  نز  نآ  هب  اقآ  متسه .  نز  نیا  لام 

رات  بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 
رادیب تشگ  ملاع  وت  باوخ  زا  هک 

موتکم رارسا  مرحم  يا  یلع 
مورحم هتشگ  ّقح  زا  ِّقح  يا  یلع 

لیزنت جرب  باتفآ  زا  یلع 
لیوءات يایرد  رهوگ  يا  یلع 

شنیرفآ باتکلا  ما  یلع 
شنیب لها  غارچ  مشچ و  یلع 

تسا لاثم  یب  ّیضر  مسا  یلع 
تسا لالجلاوذ  ییضُم ء  هجو  یلع 

قلطم قح  ّيوقلا  ُبنَج  یلع 
قح ترضح  ّيوَس  هار  یلع 

رارس الا  ُّرس  قلطم ،  بیغ  رد  یلع 
راون الارون  قح ،  دهشم  رد  یلع 

تسا نید  لقع و  نیتملا  لبح  یلع 
تسا نیرخ  الاو  نیلو  الا  ماما 
بیغ هدرپ  راد  هدرپ  يا  یلع 
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بیرال رارسا  زا  هدرپ  نکفارب 
هاگآ ْنْوَک  هنُک  ییاناد ز  هب 

هللا دی  ییاناوت  ماگنه  هب 
اب هطقن  وا  بل  لاخ  دَُوب 

یّمسم نطاب  رد  مسا و  رهاظ  هب 
ْنیَنْوَک ناگوچ  وا  يوربَا  مخ 

نیسوق ؟  باق  ات  دسر  دمحا  زج  هک 
سّدقت یلاعت و  زِع ،  جوا  رد 

سدقا ضیف  لّزنت ،  ماگنه  هب 
روجیَد ماش  رسارس  يدوب  ناهج 
رون هیآ  نیا  وا  رد  رگ  يدوبن 

تسا تایح  بآ  نیا  هک  تملظ  نآ  رد 
تسا تام  لقع ،  رضخ  قشع و  ِلیلخ 

تسا باطخلا  لصف  نابز ،  رگ  دیاشگ 
تسا باتکلا  ملع  بل ،  وچ  ددنب  ورف 
تسوا ِنت  ْناج  نیوکت ،  هب  عیرشت و  هب 

تسوا ننسلاب ،  مئاق  ِهللا  ّیلو 
ار ادگ  متاخ  عوکر ،  رد  دشخبب 
ار ادخ  هداد  لد  ناج و  هدجس  هب 
عمج یلع  رد  ّقحلا  ِیلَیو  قلخلا  ِیلَی 

عمش نیا  راسخر  ۀناورپ  کلف ، 
دوبعم هاگتولخ  هب  ارس  بش إ 

دوب نُذُا  دمحا  یلع ،  هللا  ُناسل 
بش نآ  زا  دش  قطان  ِهللا  مالک 
بلطم تفگ  وا  هجهل  اب  قح  هک 

تسا نیرخآ  رد  وا  قدصلا  ناسل 
تسا نیلّوا  يارب  َهر  لیلد 

تماق دق و  نآز  دوب  رتنوزوم  هچ 
تمایق زور  رد  تسا  نازیم  هک 

ار ناهج  دنازرلب  قح  رهق  وچ 
ار نامسآ  نیمز و  رگنل  دَُوب 

رارسا هتفهنب ز  هچنآ  كاخ  نیا  رد 
رادیدپ ددرگ  اَهل ،  ام  دیوگ  وچ 
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ار بل  هتسب  احیسم ،  ات  مدآ  ز 
ار ّبر  رارسا  وا  دیاشگب  رگم 

راسخر هام  نآ  دنک  رگ  یهاگن 
! راتفر دَنام ز  کلف ،  دیشروخ  هب 
تسا ّیلع  یلعءا ،  نآ  دزن  هک  یسک 

تسا ّیلو  رسکی  يوَس  ام  رب  ومه 
سّفنت امنب  لزا ،  حبص  ییوت 

سفنا قافآ و  دوش  نشور  ات  هک 
روط رد  هدیدان  ار  هچنآ  یسوم  هک 

رون یلع  ٌرون  فجن  رد  دنیبب 
یفخم زنک  تلزع  جنک  رد  یئوت 
یتسه جات  یتسه  هک  نوریب  ایب 
یبویغلا بیغ  دهاش  بش ،  ردوت 

یبویعلا راّتس  زور ،  رد  وت 
يدوُمن رد  رونا  هللارون  وت 
يدوجو رد  رهزا  هللاءایض 
یلازی لالُز ال  ّیقاس  وت 

یلاوز یب  ضیف  وت  یناف ،  ناهج 
دوعوم زور  رد  يدراو  لّوا  وت 
دوهشم موی  رد  يدهاش  لّوا  وت 
دیاب وت  تسد  رد  دمح  ياول 

دیاش وت  نوچ  ار ،  ادخ  يرادملع 
مخ کلف  تشپ  وت  شیپ  اهنت  هن 

مچرپ ریز  احیسم  ات  مدآ  هک 
نییآ صقان  يدوبن  وت  یب  رگا 

 ( نید مکل  تلمکءا  مویلا   ) دوبن
نیدلا ۀمصع  ّیلو  یتسه  نوچ  وت 

نیمضت وت  یب  نییآ  نید و  درادن 
يداهن اپ  نوچ  یفطصم  شود  هب 

يداهن یندءا  وءا  ِقاط  رب  مَدَق 
راذگب وت  ار  اپ  قح  تسد  ياج  هب 

راوازس ار  هللادی  دشاب  نیا  هک 
ار یفطصم  یناث  وت  زج  دشابن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 629 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ادخ  ثلاث  اّمنا  رد  ییوت 
دید ادخ  دوخ  رون  وت  يور  رد  وچ 

دیدنسپ دوخ  يارب  دید و  ار  وت 
دز ملق  تروص  نیا  رد  تریس  نآ  نوچ 

دز مقر  نیاک  دوخ  رب  تفگ  كرابت 
رَس یفطصم  دش  يوَسام  رب  رگا 
رسفا جات و  دش  یضترم  رَس  نآ  رب 

وت هیاس  سّدقم  ضیف  دوب 
وت هیاپ  رترب  مهو  لقع و  ز 

تساوخ ادخ  ملاع  هلبق  نوچ  ار  وت 
تخاس ار  هبعک  وت  دلوم  ِنُمی  هب 

دیاب وت  نوچ  يداز  هناخ  ار  ادخ 
دیادز ار  يّزُع  تال و  ثول  هک 

قتشم وت  مان  ادخ  مان  زا  دش 
قلطم وت  حور  يوَسام  دیق  ز 

تنابز دشاب  قح  ملع  دیلک 
تناهد رد  ناهنپ  هللا  ُناسل 

ربمیپ ياج  رد  وت  وگ  ینُولَس 
ربنم ریز  ار  سدقلا  حور  شَِکب 
ار امن  زجعم  بل  ییاشگب  وچ 

ار اشگ  لکشم  فک  ییامنب  نوچ 
شوه رس  ار ز  احیسم  مد  نآ  دَرب 

شومارف اضیب  دی  یسوم  دنک 
رازاب هب  يدروآ  وچ  ناج  عاتم 

رادیرخ دش  تیادخ  يرْشَی  ْنَم  هب 
رات بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب 
رادیب تشگ  ملاع  وت  باوخزا  هک 
تبرض كرش  رفک و  قرف  رب  يدز 
تقبس يوگ  يدرب  سنا  ّنج و  ز 

تدابع رد  دیآ  وت  لدع  اجک 
تداهش رد  یّقح  نینثا  یناث  هک 
ار یتَفال  جات  وت  رس  رب  ِهِنب 

ار یتا  لَه  يادِر  نکفا  شود  هب 
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سی هط و  ةولج  اب  ایب 
نّییبنلا متخ  دنسم  رب  نیشن 

رسکی هلمج  متاخ  هب  ات  مدآ  هک 
ردیح مادنا  زا  ددرگ  نایامن 

نامیلس تخت  رب  هک  مزوس  نآ  زا 
نامرف ریز  فصآ  وید و ،  هتسشن 

راک رس  رب  هتسشن  ینولیقا 
راتفگ هتسب ز  ورف  بل  ینولَس 

يراوس لک ،  لقع  شود  رب  یهگ 
يراهنلا فصن  رد  هک  يدیشروخ  وچ 

راتفرگ ینانود  گنچ  رد  یهگ 
رات برقع  رد  رمق  دننام  هب 

زاس رد  زوس و  ردنا  یّقح  ياون 
زاب یهگ  هتسب ،  یهگ  یهّللادَی 

یباتفآ یباتب ،  را  كالفا  رب 
یبارت وب  یباوخ ،  كاخ  رب  رگا 

زارفارب ار  قح  مچرپ  ایب و 
زارفارس وت  لدع  هب  ددرگ  ّقح  هک 

ناهنپ زار  نآز  یمد  اشگب  هرگ 
نآرق هب  لیجنا و  هب  تاروت و  هب 
لیزنت رارسا  زا  بل  ییاشگب  وچ 

لیربج لاب  تیاپ  هب  دزیر  ورف 
دز مدق  نوچ  تدابع  بارحم  هب 

دز مَِدق  کُلم  هصرع  رد  مدق 
شزاین وحم  ناربمغیپ  همه 

شزامن ردنا  ایبنا  هروس ي  ز 
مارآ بلق  اب  وا  شرع  دزرل  هک 
ماغدا هرابکی  ّقح  رکذ  رد  هدش 

رادید قوش  زا  وا  هتشگرس  همه 
رادلد هب  هداد  هداد و  فک  زا  لد 

تخیر نیمز  رب  هگان  هللاراث  هک 
تخیسگب دیحوت  هزاریش  ناغف ، 

دییاس ریشمش  نادَقرَف  قرف  وچ 
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دیشروخ تفرگب  دش و  ّقتشم  رمق 
بات بت و  ردنا  نامسآ  نیمز و 

باتهم يور  هتشگ  هدولآ  نوخ  هک 
تفس یم  هدید  زا  شمغ  رد  نوخ  کلف 

تفگ یم  هبعکلا  ّبر  ُتزف و  یلع 
رهد هبوجعا  نیا  زا  هللا  َیلاعت 

رهق رد  فطل و  ردنا  رهظم  ار  ادخ 
رک کلف  شوگ  شا  هلان  زا  بش  هب 

ربیخ تشپ  مخ  شا  هجنپ  زا  زور  هب 
ناکما کُلم  تبیه  دنازرلب ز 

 ! نامیتی هآ  زا  دزرل  دوخ  یلو 
لیاضف رحب  نآ  ّدم  رزج و  ز 

لِگ رد  هدناماو  اپ  هتشگرس ،  دوخ 
شلامک فاصوا  نم ز  میوگ  هچ 
شلالج رد  لامج و  رد  قح  نیبب 

شتافص لمکلا  هریح  دشاب  وچ 
شتاذ رارسا  دناد و  یم  ادخ 

ّدتمم لظ  دشاب  هک  قح  قح  هب 
دمرس راهیدز و ز  روهید و  ز 

ریصقت مرج و  رد  رگا  نم  مدیحو 
ریپ وت  يوک  رد  مدش  مدوب  یگس 

هتسشن َملاع  کی  هک  یناوخ  نآ  رب 
هتسکش اپ  شرانک  رد  مه  یگس 

یناوخب دوخ  ناوخ  هب  لتاق  هک  وت 
(172  ) ینارب ار  گس  نیا  هک  مرادنپن 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  شخب 

ارسا ناوراک  اب  هارمه 

دنداد .  تکرح  هفوک  فرط  هب  مامت  ۀلجع  هب  ار  تیب  لها  يارُسا  راکتیانج  هیُما  ینب  البرک ،  شارخلد  يایاضق  زا  سپ 
ماش رفس  بابسا  ماش ،  يوس  هب  ارسا  نداد  تکرح  رب  ینبم  يو  نامرف  رودص  دیزی و  هب  دایز  نبا  شرازگ  هفوک و  رد  ارـسا  فّقوت  زا  سپ 

دنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  لصوم  هار  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  دندید و  هّیهت  ار 
ماش هب  ار  اهرس  ارـسا و  راوس ،  رازه  جنپ  هارمه  هک  دومن  رومءام  ار  نشوجلا  يذ  نبرمـش  هبلعث و  یبا  نب  ضحم  سیق ،  نب  رجز  دایز  نبا 
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 : داد خر  هار  لوط  رد  هک  یتفگش  ثداوح  کنیا  دندش .  دراو  ماش  هب  ارسا  هک  دوب  رفص  هام  لوا  زور  دنرب . 

تارف طش  رانک   . 1

یب ياه  هواجک  يور  يراوخ  تّفخ و  اب  ار  ناکدوک  دنتـسب و  رتش  هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  دوب .  هلفاـق  سیئر  رمش 
اهرس دندرک و  لزنم  تارف  طش  رانک  دنتفر  هار  يرادقم  نوچ  دندومن .  تکرح  هدرک  اه  هزین  رب  ار  هدیرب  ياهرـس  هدناشن و  نانز  شوپور 

كراـبم رـس  يـالاب  زا  یتـسد  دـندید  نیب  نیا  رد  دنتـسشن .  رمخ  برـش  بعل و  وـهل و  راـمق و  هـب  دنتـشاذگ و  يا  هـبارخ  راوـید  ياـپ  ار 
تشون :  راوید  رب  نینوخ  ملق  اب  دش و  رهاظ  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس 

انیسح تلتق  ۀُّما  اوجرتا 
! ؟  باسحلا موی  هّدج  ۀعافش 

! ؟  دنک تعافش  نانآ  زا  تمایق  زور  رد  يو  ّدج  دنراد  عّقوت  دنا ،  هدولآ  نیسح  نوخ  هب  تسد  هک  یمدرم  ایآ 
ار رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش .  رامق  لوغشم  دنتسشن و  زاب  دنتفاین .  ار  یسک  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتساخرب  اهنآ 

تشون :  نوخ  گنر  هب 
عیفش مهل  سیل  هللاو  الف 

باذعلا یف  ۀمایقلا  موی  مه  و 
دش .  دنهاوخ  باذع  راتفرگ  تمایق  زور  رد  هتشادن و  یهلا  هاگرد  رد  یعیفش  نانآ  مسق ،  ادخ  هب  هن 

دندینش :  یفتاه  زا  ار  تایبا  نیا  زاب  هک  دندش  لوغشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دش .  دیدپان  هکدنریگب  ار  تسد  دندیود 
مکل ّیبنلا  لاق  نولوقت إ ذ  اذام 

مم الا  رخآ  متنءا  متلعف و  اذام 
يدقتفم دنع  یلهءاب  یترتعب و 

یمدب اوجرض  مهنم  يراُسا و  مهنم 
دیداد ماجنا  متیب  لها  اب  نم  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  اهتّما ،  نیرخآ  زا  هک  دسرپب  امش  زا  ربمایپ  هک  ینامز  تفگ  دیهاوخ  هچ 

؟  دیدناسر تداهش  هب  ار  یخرب  دیدرک و  ریسا  ار  یخرب  ، 

تیرکت  . 2

رهـش لها  دننک .  لابقتـسا  اهنآ  زا  هک  دـنهد  ربخ  مدرم  هب  اتدنداتـسرف  رهـش  هب  ار  رفندـنچ  لزنم  نیا  یکیدزن  رد  دوب .  تیرکت  مود  لزنم 
دنتفگ دنتسه ؟  یناسک  هچ  اهنیا  تسا و  ربخ  هچ  دنتفگ  دندوب ،  رهش  نآ  رد  يراصن  زا  یعمج  دندمآ .  البرک  يارسا  لابقتسا  هب  تیرکت 

امش رب  فا  دنتفگ  يراصن  نامزلا .  رخآ  ربمغیپ  هدازرتخد  همطاف ،  رسپ  دنتفگ  نیسح ؟  مادک  دندیسرپ  دنروآ .  یم  ارـسا  اب  ار  نیـسح  رس 
نیا زا  ام  دـندرک  ضرع  دـنتخادرپ و  هیرگ  هب  دـندز و  سوقان  دنتـشگرب و  دوخ  سیانک  هب  سپـس  و  دـیتشک ! ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  داب  مدرم 

 . دندرک شنزرس  ار  اهنآ  و  میرازیب ،  لمع 

هلخن يداو   . 3

یکی دندید و  یمن  ار  شباحصا  هک  دندینـش  ار  يرایـسب  هحون  هّجـض و  يادص  اجنآ  رد  دندیـسر .  هلخن  يداو  هب  هدرک  چوک  تیرکت  زا 
تفگ :  یم 
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دودخلا یف  قیری  ول  هنیبج و  یبنلا  حسم 
دودجلا ریخ  هّدج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا 

تفگ :  یم  يرگید  و 
يّدج قوف  يدوج  نیع  ای  الا 

يدعب ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف 
ایانملا مهدوقت  طهر  یلع 

يدبع کلملاب  ّربجتم  یل  إ 

داشرم  . 4

دش و دنلب  اهنآ  ۀلان  هّجض و  يادص  ناریسا  ۀلفاق  ندید  اب  دندمآ و  لابقتـسا  هب  رهـش  نآ  نادرم  نانز و  دندیـسر .  داشرم  هب  هلخن  يداو  زا 
 . دننک هلمح  ادهشلادیس  نالتاق  رب  هک  تفر  نآ  میب 

نارح  . 5

هب و  دمآ .  ناشیا  لابقتسا  هب  يو  تشاد .  رارق  یئازخ  ییحی  مان  هب  يدوهی  کی  لزنم  يدنلب  يالاب  رد  دیسر .  نارح  یکیدزن  هب  ارسا  هلفاق 
نیا داد ،  ارف  شوگ  هتفر  شیپ  دـبنج .  یم  شکرابم  ياهبل  دـید  داتفا .  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  هب  شمـشچ  هک  تخادرپ  اهرـس  ياشامت 

(173 () َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   : ) دینش ار  مالک 
؟  تسیک شردام  دیسرپ  تسا .  یلع  نب  نیسح  رس  دنتفگ  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیسرپ  هتفر  ورف  یتفگش  هب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  ییحی 

هماّمع دروآ و  مالـسا  ییحی  دـش .  یمن  رهاظ  وا  زا  تمارک  نیا  دوبن  قح  رب  وا  نید  رگا  تفگ  يدوهی  ادـخ .  لوسر  رتخد  همطاف  دـنتفگ 
دوب هدیشوپ  هک  يزخ  هماج  داد و  مرتحم  مرح  نیتاوخ  هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  نآ  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  تشاد  رـس  رد  هک  يرـصم  قد 

دنیامن .  جاتحی  ام  فرص  هک  مهرد  رازه  هارمه  داتسرف ،  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  هب 
میهاوخ ار  وت  هنرگ  وش و  رود  ینک ! ؟  یم  تیامح  تناعا و  ار  هفیلخ  نیبوضغم  هک  دندز  گناب  وا  رب  دـندوب  اهرـس  رب  لّکوم  هک  یناسک 

هب نارح  ةزاورد  رد  ییحی  هربقم  دش .  هتـشک  تشک و  ار  اهنآ  زا  نت  جنپ  تفرگرد و  گنج  درک .  عافد  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ییحی  تشک ! 
 . تساعد تباجتسا  لحم  و  هدوب ،  فورعم  دیهش  ییحی  هربقم 

نیبیصن  . 6

لآ يارسا  ییاریذپ  يایهم  هدرک  تنیز  ار  رهش  دننک و  ربخ  ار  رهش  ریما  دیوگب  ات  داتسرف  ار  رفن  کی  رمش  دیـسر ،  نیبیـصن  هب  هلفاق  نوچ 
ناهگان دندش ،  رهـش  دراو  ماش  هفوک و  رکـشل  دنتفر و  هلفاق  لابقتـسا  هب  هک  ینامز  دوب .  سایلا  نب  روصنم  رهـش ،  ریما  دـنیامن .  تمـصع 

زا كانمیب  نیگمرـش و  هلفاق  ریما  دـنتخوس .  دـندوب  هدز  قرب  تمـسق  نآ  رد  هک  یمدرم  هّیلک  دـنازوس و  ار  رهـش  زا  یمین  تسجب و  یقرب 
 . دندرک تکرح  گنردیب  ناراد  هلفاق  دش و  ادخ  بضغ 

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7

رد یکی  تشاد :  ردارب  ود  هک  دوب  فسوی  نب  نامیلس  رهش  نیا  سیئر  دندرب .  تسین  مولعم  ام  رب  شمان  هک  يرگید  رهش  هب  ار  ارـسا  هلفاق 
نامیلس و هب  ّقلعتم  رهـش  ةزاورد  کی  دوب .  رهـش  نیا  تموکح  کیرـش  يرگید  دوب و  هدش  هتـشک  نینم  ؤملاریما  تسد  هب  نیّفـص  گنج 
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ود عازن  ببس  رما  نیمه  دننک .  دراو  وا  ییامرفنامرف  هزاورد  زا  ار  هدیرب  ياهرس  داد  روتسد  نامیلس  دوب .  شردارب  هب  ّقلعتم  رگید  هزاورد 
رمـش و شّحوت  بجوم  هک  داد  خر  یبیجع  ياـغوغ  هنتف و  هجیتن  رد  دـش .  هتـشک  گـنج  نآ  رد  نامیلـسو  تفرگرد  گـنج  هدـش  ردارب 

 . دنتفر نوریب  رهش  زا  ناباتش  زین  اجنیا  رد  دیدرگ و  شیاقفر 

بلح  . 8

یم یگدـنز  مکحم  يراـصح  هعلق و  رد  دـندوب و  يدوهی  نآ  ناـنکاس  هک  دوب  يا  هیرق  نآ  ۀـنماد  رد  هک  تسا  یهوک  بلح  یکیدزن  رد 
یلاوتوک هوک  نماد  رد  تشاد .  ترهش  تفاطل  هب  ماش  قارع و  زاجح و  رد  اهنآ  سابل  اهنآ و  عونصم  دوب و  یفابریرح  اهنآ  لغش  دندرک . 

دندروآ .  دورف  تشاد  ناوارف  فلع  بآ و  هک  هوک  نماد  رد  ار  هلفاق  دوب .  دوهی  سیئر  تشاد و  مان  نوراه  نبزیزع  هک  دوب 
مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرکدازآ  نیریش ، 

تخانش دوب  وا  رازگتمدخ  قباس  رد  هک  ار  ریسا  ياهمناخ  زا  یکیو  دمآ  ارسا  کیدزن  دوب  نیریـش  شمان  هک  یکزینک  دمآرد ،  بش  نوچ 
دشاب .  هدوب  بابر  دیاش  تسا و  هابتشا  ارهاظ  یلو  دوب  ونابرهش  يو  دنا  هتشون  یخرب  . 

 : تفگ دندیـسرپ  هک  ار  وا  هیرگ  ببـس  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  دید  ار  وا  هنهک  سردنم و  ياهـسابل  داتفا و  مناخ  رب  شمـشچ  هک  زینک 
نیریش دومرف :  ونابرهش  هب  هبیاطم  روط  هب  تسیرگن و  نیریش  تروص  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  منک  یمن  شومارف 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  هدرک  یلیم  نیریش  رد  ماما  هک  نآ  نامگ  هب  ونابرهش  دراد .  يا  هتخورفا  يور  بجع 
مدیشخب .  وت  هب  ار  وا 

نیـسح ماما  درک .  صّخرم  ار  وا  دـیناشوپ و  كزینک  هب  یـسیفن  رایـسب  تعلخ  وناب  رهـش  مدرک .  دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  دومرف :  ماـما 
هدرک دازآ  نیا  دـندوب و  نـم  هدرکدازآ  اـهنآ  درک  ضرع  يا .  هدادـن  تـعلخ  ار  کـیچیه  يا و  هدرک  دازآ  رایـسب  نازینک  وـت  دـندومرف : 

ات دوب  ونابرهـش  تمدخ  رد  مه  نیریـش  دومرف و  اعد  ار  ونابرهـش  ماما  دشاب .  امـش  هدرک  دازآ  نم و  هدرک  دازآ  نیب  یقرف  دـیاب  تسامش ، 
هچنآ زا  اـت  دـش  هد  لـخاد  هتفرگ  هزاـجا  دـشرطاخ ،  ناـشیرپ  دـید ،  ار  ریـسا  ياـهمناخ  هنهک  ياهـسابل  يو  هک  بش  نآ  تلحر .  ماـگنه 

 ، هلیبق سیئر  زیزع ،  درک .  بابلا  قد  دوب .  هتـسب  رد  دیـسر  راصح  هب  نوچ  دروایب .  اهمناخ  يارب  هدرک و  هّیهت  بوخ  ساـبل  دوب  هتخودـنا 
یتسناد ؟  اجک  زا  ارم  مان  دیسرپ  يرآ .  تفگ :  یتسه ؟  نیریش  ایآ  دیسرپ 

مدرک و مالـس  دـندوب .  هدز  تبیـصم  نایرگ  ياه  هدـید  اـب  هنهرب  ياـپ  رـس و  هک  مدـید  ار  نوراـه  یـسوم و  باوخ  رد  نم  تفگ :  زیزع 
لها اب  ار  وا  رس  دنا و  هتـشک  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتفگ  دیتسه ! ؟  ناشیرپ  نینچ  هک  هدش  هچ  ار  امـش  مدیـسرپ 

دنا .  هدرک  لزنم  هوک  نماد  رد  بشما  دنرب و  یم  ماش  هب  شتیب 
ربمغیپ وا  يرآ  تفگ :  دیراد ؟  هدیقع  شیربمغیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  امـش  رگم  مدیـسرپ  یـسوم  زا  تفگ :  زیزع 

نم میرازیب .  وا  زا  ام  دـنک  ضارعا  وا  زا  سکره  میراد و  نامیا  وا  هب  همه  ام  هتفرگ و  قاثیم  وا  هراـبرد  اـم  ۀـمه  زا  دـنوادخ  تسا و  قحب 
نیـسح هدرک  دازآ  وا  دوش ،  یم  دراو  نیریـش  ماـن  هب  یکزینک  هعلق ،  رد  تشپ  ورب  نونکا  دومرف  منک .  نیقی  هک  اـمنب  نم  هب  یناـشن  متفگ 

نک رایتخا  مالسا  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  سّدقم  رس  دزن  وا  قاّفتا  هب  نک و  ییاریذپ  وا  زا  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
 ! يدز رد  وت  هک  رد ،  تشپ  مدمآ  دش .  بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و  نیا  . 

هب یتمدخ  ات  دـنوشن  نیریـش  ییاریذـپ  عنام  هک  داد  ارـسا  نالّکوم  هب  مهرد  رازه  مه  زیزع  تشادرب و  تاّیرطع  كاروخ و  سابل و  نیریش 
زا دیدرگ و  فّرشم  مالسا  فرـش  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  درب و  نیدجاسلادّیـس  تمدخ  رانید  رازه  ود  زین  دوخ  زیزع  دنیامن .  تیب  لها 
وت دج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هللا ،  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  سّدـقم  رـس  دزن  هب  اجنآ 

دنا .  هدیناسر  مالس  امش  هب  یسوم  ترضح  دوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادخ و  لوسر 
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ياقآ يا  درک :  ضرع  زیزع  داب ! ناشیا  رب  ادـخ  مالـس  هک  داد  زاوآ  هجهل  تحارـص  لاـمک  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  سّدـقم  رس 
نوچ هک  دینش :  خساپ  یشاب .  یضار  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  دزن  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم  دیهـش ،  گرزب 

دندیدرگ یضار  وت  زا  مردام  مردپ و  ّدج و  يدرک  یکین  نم  تیب  لها  قح  رد  نوچ  دندش و  دونـشخ  وت  زا  لوسر  ادخ و  يدش  ناملـسم 
تسب زیزع  هب  ار  نیریش  دقع  نیدجاسلادّیس  ترضح  هاگ  نآ  مدش .  دونشوخ  وت  زا  زین  نم  يدیناسر  ام  هب  ار  ربمغیپ  ود  نآ  مالس  نوچ  و 

 . دندش ناملسم  هعلق  لها  مامت  و 
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رد يزور  هک  دـنک  یم  تیاور  وا  دوب .  قیفر  هلفاق  ناهدـنامرف  اب  یماش  دیعـسوبا  تفر .  شیپ  رید  فرط  هب  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  هلفاـق 
دریگب ار  هدیرب  ياهرس  دنز و  نوخیبش  اهنآ  رب  بش  فصن  دهاوخ  یم  هدرک  مهارف  يرکشل  یمازح  رصن  هک  دنداد  ربخ  رمش  هب  ماش  رفس 

رید کیدزن  شنارای  رمـش و  دنربب .  هانپ  رید  هب  ار  بش  دش  رارق  راکفا  لدابت  زا  سپ  داد .  خر  میظع  یبارطـضا  رکـشل  ياس  ؤر  نایم  رد  . 
 . میور یم  ماش  هب  قارع  زا  میدایز و  نبا  رگشل  زا  ام  تفگ  رمـش  دیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ  دمآ و  راوید  زارف  رب  گرزب  شیـشک  دندمآ ، 

دیور ؟  یم  راک  هچ  يارب  دیسرپ  شیشک 
اب ار  وا  باحـصا  وا و  ياهرـس  کنیا  دنتـشک و  ار  وا  هک  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دـیزی  دوب ،  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  یـصخش  تفگ :  رمش 
رس رب  شیشک  مشچ  دندرک .  دنلب  راوید  کیدزن  ار  اهرـس  اهراد  هزین  منیبب .  ار  اهرـس  تفگ  شیـشک  میرب .  یم  دیزی  دزن  شمرح  يارـسا 

شیشک لد  رب  یتبیه  نآ ،  راونا  وترپ  زا  تسا .  عمال  نآ  زا  یصوصخم  ینشور  هدوب و  عطاس  نآ  زا  يرون  دید  داتفا ،  ادهشلادّیس  كرابم 
هک دیشکب  کیشک  دینامب و  راوید  تشپ  ناتدوخ  دییامن و  رید  لخاد  ار  ناریسا  اهرـس و  درادن ،  ار  امـش  شیاجنگ  رید  نیا  تفگ  داتفا ، 

دیدنسپ ار  هیرظن  نیا  رمش  دیشابن .  اهرس  ارسا و  نارگن  دینک و  عافد  تغارف  اب  دیناوتب  دندرک  هلمح  رگا  دنک و  هلمح  امش  رب  نمشد  ادابم 
نوریب دوخ  دندرک و  رید  لخاد  رامیب  ماما  ارسا و  هارمه  یصوصخم  قودنص  رد  ار  نیسح  رس  دندرک و  لفق  هداهن  قودنص  رد  ار  اهرس  . 

درک یم  یشکرس  نآ  هب  هک  بش  ماگنه  داهن .  یصوصخم  قاطا  رد  ار  اهرس  داد و  اج  یبسانم  لحم  رد  ار  ارسا  گرزب  شیـشک  دندنام . 
زا یتخت  دش و  هتفاکش  قاطا  فقس  دید  ناهگان  سپس  دور .  یم  الاب  نامسآ  هب  تسا و  نکفاوترپ  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  زا  يرون  دید 
هار اورظنت : ) مکـسو و ال  ؤر  اوقّرط  اوقّرط   ) دـشک یم  دایرف  یـصخش  هتـسشن و  تخت  نآ  طسو  رد  مرتحم  مناخ  کـی  هک  دـمآ  دورف  رون 

دینکفا .  نییاپ  ار  دوخ  رس  دیهد و  هار  دیهد ، 
و یـسوم ،  ردام  زین  فسوی و  ردام  لیحار  لیعامـسا ،  ردام  میهاربا و  نز  رجاه  نایمدآ ،  ردام  اوح  مدید  متـسیرگن  بوخ  نوچ  دـیوگ : 

هدروآ نوریب  قودنص  زا  ار  اهرس  دندمآ و  دورف  نآ  زا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نانز  و  یسیع ،  ردام  نارمع و  رتخد  میرم  و  نوعرف ،  نز  هیسآ 
دنتشاذگ .  یم  دوخ  ياج  هب  دندرک و  یم  ترایز  دنتسیرگ و  یم  دندیسوب و  یم  مئاد  دندینابسچ و  هنیس  هب  هتفرگ  رب  رد 

مدیزرل و دوخ  رب  نم  دیآ .  یم  رشحم  هعیفـش  هک  دیهنرب  مشچ  همه  دنتفگ  دمآ .  ینارون  یتخت  دش و  اپ  رب  یـشروش  هلغلغ و  مدید  هاگان 
دیهش يا  ردام ،  مولظم  يا  وت  رب  مالس  دیوگ :  یم  یکی  شورخ  اغوغ و  نایم  رد  هک  مدینش  یم  اّما  مدید ،  یمن  ار  یـسک  مدش .  شوهیب 

 . تفرگ مهاوخ  تناگدنشک  زا  ار  وت  داد  هک  روخم  مغ  تیادف ،  هب  ردام  نم ،  هنیس  رورـس  زا  نم ،  هدید  رون  يا  ردام ،  بیرغ  يا  ردام ، 
مدیدن .  ار  یسک  مدمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ 

روفاک اب  هدروآ و  نوریب  ار  نیسح  رس  تسکش و  ار  قودنص  لفق  هدش  قاطا  لخاد  سپـس  دومن ،  رّطعم  هدرک و  ریهطت  ار  دوخ  بهار  ریپ 
داتـسیا و وا  لباقم  رد  بدا  لامک  اب  دراذـگ و  درک  یم  تدابع  هک  يا  هلبق  فرط  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  رد  تسـش و  نارفعز  کـشم و  و 

درک :  ضرع 
ار نانآ  لیجنا  تاروت و  رد  دنوادخ  هک  یتسه  یتعامج  نآ  زا  وت  مناد  یم  ردق  نیمه  مدآ ،  دالوا  نیرتهب  ِرتهم  يا  ملاع و  نارورس  ِرَس  زا 
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اب دنیآ ،  یم  وت  ترایز  هب  یبوبر  سدـق  نمجنا  نامَرحَم  هک  هداد  یتلزنم  ردـق و  نانچ  ارت  هک  يدـنوادخ  قح  هب  یلو  تسا  هدرک  فصو 
یتسیک ؟  وگب  ΙȘ نابز  هب  نک و  مّلکت  نم 

دومرف :  دمآ و  نخس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  سّدقم  رس 
افَقلا . ) َنِم  ُحُوبْذَملا  انءا  افَْجلا ،  ِْفیَِسب  ُلُوتْقَْملا  انءا  ُمُومْهَْملا ،  انءا  مومغملا و  انءا  مولظملا و  انءا  )

يادص هب  تحاصف  لامک  اب  هدیرب  رس  وگب .  ار  دوخ  بسن  بسح و  نک ،  نایب  رتنـشور  نیا  زا  تیادف ،  هب  مناج  رـس  يا  تفگ  بهار  ریپ 
دومرف :  دنلب 

هدروخلاس یناحور  ردپ  البرکب . ) مولظملا  دیهشلا  نیسحلا  انءا  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا  انءا  یـضترملا  یلع  نبا  انءا  یفطـصملا  دمحم  نبا  انءا  )
ییامرفب ات  مرادنرب  وت  تروص  زا  تروص  درک  ضرع  تشاذگ و  دوخ  تروص  رب  دیسوب و  تشادرب و  ار  رس  هدادرـس  ناغف  دایرف و  اسیلک 

دوب .  مهاوخ  وت  عیفش  تمایق  يادرف  هک 
ادّمحم ّنءا  دهشءا  هللاالا و  هل  إال  نءادهشءا  تفگ :  بهار  منک .  تعافش  ار  وت  ات  يآ  رد  مالـسا  نیدب  دومرف :  هک  دینـش  ییادص  رـس  زا 

هللا .  لوسر 
تفگ داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  حبص  ات  بش  رس  زا  دوخ  يارجام  ناتـساد و  درک و  عمج  ار  اسیلک  بتکم  نادرگاش  یناحور ،  ریپ  هاگنآ 

تمدخ ازع  سابل  اب  دنتسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  همه  رفن  داتفه  نآ  تسا .  هداوناخ  نیا  رد  تداعس 
دندش و ناملـسم  ترـضح  نآ  تسد  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک  ار  اهرانز  دنتـسکش و  ار  اهـسوقان  دنتفر .  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

مقتنم راّبج  دنوادخ  دومرف  دادن و  هزاجا  مالسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  دننک .  گنج  اهنآ  اب  دنـشکب و  ار  لاّتق  موق  نآ  هک  دنتـساوخ  هزاجا 
 . دیشک دهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  دوخ  تسا و 
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بوـقعی رهـش  نآ  ریما  دـندرک .  چوـک  نالقـسع  فرط  هب  هتفرگ  ار  ارـسا  اهرـس و  حبـص  دـنتفخ و  راوـید  ياـپ  رد  بش  شیاـقفر  رمش و 
ار رهش  داد  روتسد  يو  دوب .  هدروآ  تسد  هب  ار  رهش  نیا  تراما  تیانج ،  نیا  شاداپ  هب  هدش و  رضاح  البرک  گنج  رد  هک  دوب  ینالقسع 

تسمرس هتسشن  صوصخم  ياه  هفرغ  رد  وا  راکمه  نایعا  دنصقرب .  دننزب و  ات  داتسرف  رهـش  نوریب  هب  برط  وهل و  بابـسا  دنتـسب و  نیذآ 
دنتفگ .  داب  كرابم  مه  هب  نانآ  دندرک و  دراو  ار  هدیرب  ياهرس  هک  دندوب ،  یقاس  رغاس و  ماج و  هداب و 

ربخ هچ  تفگ  دننامداش .  رورـسم و  دنیوگ و  یم  داب  كرابم  مه  هب  مدرم  دید  دوب .  هداتـسیا  رازاب  رد  یعازخ  ریرز  مان  هب  يرجات  افداصت 
دنتـشک و ار  وا  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دایز  نبا  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  قارع  رد  یـصخش  دـنتفگ  دـیا ؟  هتـسب  نیذآ  ار  رازاب  هک  تسا 
زا دـنتفگ  رفاک ؟  ای  دوب  ناملـسم  يو  دیـسرپ  یعازخ  ریرز  دـنرب .  ماش  هب  هک  دـننک  یم  رهـش  نیا  دراو  زورما  شیارـسا  اـب  ار  وا  ياـهرس 

تفالخ هب  دیزی  زا  متـسه و  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  دوب  یعّدـم  دـنتفگ  دوب ؟  هچ  شجورخ  ببـس  دیـسرپ  تسا .  مالـسا  لها  ناگرزب 
همطاف شردام  مالـسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شمان  دـنتفگ  دوب ؟  هک  شردام  ردـپ و  دیـسرپ  مشاـب .  یم  رتراوازس 
دیزرلب دوخ  رب  دینشب  نخس  نیا  نوچ  ریرز  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  شّدج  مالسلا و  هیلع  یلع  شردپ  مالسلااهیلع 

داتفا مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  شمشچ  نوچ  دیناسر ،  ارسا  هب  ار  دوخ  ات  دمآ  ناباتـش  سپـس  دش .  رات  هریت و  شمـشچ  رد  ایند  و  ، 
رد همه  رهـش  نیا  لها  ینیب  یمن  رگم  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  درم  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  داتفا .  هیرگ  هب  دنلب  يادـص  اب  تخس 

هدـش و کشخ  نم  ياهمدـق  شاک  مدیـسر .  رهـش  نیا  هب  زورما  متـسه ،  بیرغ  يرجات  نم  نم ،  يالوم  يا  تفگ  ریرز  دنتـسه ؟  يداش 
ارم درک  ضرع  دیآ .  یم  وت  زا  ام  ّتبحم  يوب  هکنیا  لثم  دومرف  ماما  هاگنآ  مدید .  یمن  لاح  نیدب  ار  امش  دوب و  هتشگ  روک  نم  ناگدید 

منک .  یناشفناج  دوخ  ةّوق  ردق  هب  مهد و  ماجنا  هک  امرف  یتمدخ 
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ارسا نایم  زا  ار  اهرس  هک  نک  عیمطت  ار  وا  ورب و  دراد  تسد  رد  هزین  رب  ار  مردپ  رس  هک  یصخش  نآ  دزن  یناوت  یم  رگا  دومرف  مراهچ  ماما 
هاجنپ تفر و  راد  هزین  نآ  کیدزن  ریرز  دننکفا .  رظن  رتمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نانز  هب  هدش  اهرـس  هّجوتم  مدرم  ات  دربب  نوریب 

درب .  نوریب  ار  رس  هتفرگ و  ار  لوپ  شیک  دب  نآ  دربب .  هلفاق  شیپ  ار  رس  هک  داد  ودب  یفرشا 
امرف .  رگید  یتمدخ  درک  ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  روضح  زاب  ریرز 

سابل تفر  ناباتـش  ریرز  مناشوپب .  هنهرب  ناکدوک  نانز و  نیا  رب  هک  روایب  يراد  يا  هچراپ  سابل و  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
تساخرب ییاغوغ  يادص  ناهگان  دروآ .  يا  هماّمع  زین  ماما  يارب  درک و  میدقت  صوصخم  یسابل  ارـسا  زا  کی  ره  يارب  دروآ و  یناوارف 

ناهد بآ  تفر و  رمش  کیدزن  ریرز  دننک .  یم  يراکمه  وا  اب  مه  رهـش  نآ  مدرم  هدرکدنلب و  يداش  هلهله و  هب  ادص  رمـش  دش  مولعم  ، 
هدرک ریسا  ار  وا  مرح  يا و  هدز  هزین  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  رـس  هک  ینک  یمن  مرـش  ادخ  زا  تفگ  تخادنا و  شتروص  هب 

هک دندز  ردق  نآ  هدرک  ریگتـسد  ار  ریرز  دیـشکب .  دیریگب و  ار  وا  تفگ  رمـش  داد .  مانـشد  ار  وا  تخـس  ینک ! ؟  یم  يداش  نینچ  يا و 
دهـشم هک  يدجـسم  هب  ار  دوخ  تساخرب  دـمآ و  شوه  هب  ریرز  بش  همین  دـنتفر .  وا  نیلاـب  زا  تسا  هدرم  هکنآ  ناـمگ  هب  داـتفا .  شوهیب 

یم يرادازع  هدرک  هنهرب  ار  اهرـس  هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ناتـسود  زا  یتعامج  اجنآ  دـیناسر و  تسا  ربمغیپ  نامیلس 
 . دننک

کبلعب  . 11

ریپ و دوب ،  هتخاس  هاگآ  ار  مدرم  هلفاق  دورو  زا  لبق  دوهعم ،  مسر  هب  انب  رمش ،  نوچ  دنتفر .  شیپ  کبلعب  فرط  هب  نالقـسع  زا  ارـسا  هلفاق 
دندیـصقر و یم  نآ  هیاس  رد  هدرک  دـنلب  ار  اهمچرپ  نانآ  دـندمآ .  نوریب  لابقتـسا  هب  نانک -  يداش  نانز و  لبط  هراقن -  زاس و  اـب  ناوج 

نوچ مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح  دـندرک .  لابقتـسا  هلفاق  زا  خـسرف  شـش  هنوگنیدـب  دـندرک ،  یم  اشامت  ار  تلاسر  نادـناخ  ناریـسا 
امـشرب ار  یـسک  دزادـنا و  هقرفت  هب  ار  امـش  ّتیعمج  دـنوادخ  دومرف :  دـمآ و  درد  هب  شلد  دـید  نازیم  نیدـب  ار  ناشیا  يداش  ّتیعمج و 

(174  . ) دناسرب لتق  هب  ار  امش  همه  هک  دنک  ّطلسم 
دسیون :  یم  ج 2 ص 292 )  ) یئاهب لماک  رد  يربط  نیدلادامع 

دنناتسزاب ناشیا  زا  دننک و  اغوغ  ادابم  هک  دندوب  فئاخ  برع  لیابق  زا  دندروآ  نوریب  هفوک  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  ینیعالم 
ياهرـس دنتفگ  دندرک و  بلط  هفولع  دندیـسر ،  يا  هلیبق  کیدزن  هب  نوچ  دـنتفر .  ههاریب  دـندرک و  كرت  تسا  قارع  هب  هک  یهار  سپ  . 

اب دنتـسب و  نیذآ  ار  رهـش  تفگ :  دوب  اجنآ  یلاو  هک  عیبر  نب  مساق  دندیـسر .  کبلعب  هب  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  میراد .  هارمه  یجراخ 
هیلع نیـسح  ماما  رـس  هک  دش  مولعم  ار  مدرم  نوچ  دندرب .  رهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  لبط  گنچ و  يان و  فد و  رازهدنچ 

دمآ .  دیدپ  اه  هنتف  زور  دنچ  دنتخوسب و  اهنیذآ  رثکا  دندرک و  جورخ  رهش  همین  کی  تسا ،  مالسلا 
ياهرهش زا  تسا  يرهش  لوا  نآ  دندیسر و  نیزرم  هب  دنتفر و  نوریب  اجنآ  زا  ناهنپ  دندوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  اب  هک  نیعالم  نآ 

يربا دندوب ،  لوغشم  صقر  هب  بش  همه  تسب و  نیذآ  ار  رهـش  درک و  اهیداش  دوب ،  اجنآ  مکاح  دیزی  فرط  زا  نیعل  هبتع  نب  رـصن  ماش . 
تخوسب .  هلمج  اهنیذآ  دش و  ادیپ  یقرب  و 

دندرک .  ماش  دراو  ار  ارسا  بیترت  نیدب 
ماش  هب  ارسا  دورو 

يراوید داتفایب ؛ هزین  يالاب  زا  رـس  هاـگان  دـندینادرگ  یم  ماـش  رد  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  رـس  هک  لاـح  نآ  رد  تسا ،  هتـشون  قحلاوبا  خـیش 
تسا دوجوم  لاح  هب  ات  هک  ( 175  ) دش هتخاس  يدجسم  اجنآ  رد  سپ  دتفا .  نیمز  هب  هک  تشاذگن  تشاد و  هاگن  ار  رس  نآ  دش و  هدیمخ 

. 
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دندوب و هوجولا  تافـشکم  هکیلاح  رد  دـندید  ار  ناریـسا  دـندمآ و  نوریب  تاعاس  هزاورد  زا  هدومن  ماحدزا  ماش  لها  هک  تسا  هتـشون  زین 
دندیسر .  دیزی  رصق  رد  هب  ات  دندروآ  ار  اهنآ  سپ  مدوب .  هدیدن  اهنآ  زا  رتورشوخ  یناریسا  ادخ  هب  مسق  دوب .  اه  هزین  رب  اهرس 

هاگن دـیزی  هناخ  رد  ار  ناریـسا  سپ  دوب .  هتـسب  اهریجنز  هب  مکحم  هکیلاـح  رد  دـندرک  یم  رظن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هب  مدرم 
دـش دراو  یلوخ  سپ  دنیامن .  دیزی  هناخ  دراو  ار  اهنآ  دـنریگب و  نذا  دـیزی  زا  ات  دـندرک  لّطعم  ار  اهنآ  تعاس  هس  ات  یتیاور  هب  دنتـشاد و 

(176  . ) دندرک دراو  ار  تیب  لها  تفرگ و  نذا 
دسیون :  یم  زین  يربط  نیدلادامع 

ناناوج نانز و  نادرم و  رازه  دنچ  دندمآ و  نوریب  اهلهد  اهقوب و  اهسوک و  اهلبط و  اهفد و  اب  ناشیا  ناریما  نز و  درم و  رازه  دصناپ  بیرق 
هدیـشک و مشچ  رد  همرـس  هدرک و  باضخ  ياپ  تسد و  تیال  لها و  هلمج  دـندرک .  لابقتـسا  نانز  بابر  گنچ و  فد و  نانک و  صقر 

دوب .  زیختسر  هک  ییوگ  قلخ  ترثک  زا  دنتفر  رهش  هب  لو  الا  عیبر  مهدزناش  هبنشراهچ  زور  هدیشوپ ،  اهسابل 
هللا هنعل  دیزی  دندیـسر .  نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک  زا  دـندروآرد .  رهـش  هب  ار  اهرـس  نیعالم  دـمآرب ،  باتفآ  نوچ 

نیعل دـیزی  دزن  هب  نایناج  نآ  هداهن .  پچ  تسار و  رد  نیمیـس  نیّرز و  ياهیـسرک  دوب و  هتـسارآ  ناویا  هناـخ و  دوب ،  هداـهن  عّصرم  تخت 
(177  . ) میدروآرب بارت  وبا  نادناخ  زا  رامد  ریما ،  تلود  هب  ام  دنتفگ :  باوج  رد  نانآ  دیسرپ ،  لاوحا  ناراکتیانج  نآ  زا  وا  دندمآ . 

ماش !  زا  ناما 
ُماّشلا  : ) دومرف خساپ ،  رد  دوب ؟  اجک  البرک  رفـس  رد  امـش  بئاصم  نیرت  تخـس  دندیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  هدمآ  تیاور  رد 

ماش . )  زا  ناما   : ) دومرف راب  هس  ای  ُماّشلا ، ) ُماّشلا 
يریسا زاغآ  زا  هک  دندروآ  دراو  ام  رب  تبیصم  تفه  ماش  رد  دومرف :  ینئادم  رذنم  نب  نامعن  هب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  رگید ،  تیاور  هب 

دوب :  هدشن  دراو  ام  رب  یتبیصم  نینچ  رخآ ،  ات 
یم ام  هب  هزین  بعک  دـندرک و  یم  هلمح  ام  رب  هدرک  هطاحا  راوتـسا  ياه  هزین  هنهرب و  ياهریـشمش  اب  ار  اـم  فارطا  ماـش  رد  نارگمتـس   . 1

دندز .  یم  لبط  زاس و  دنتشادهگن و  رایسب  ّتیعمج  نایم  رد  ار  ام  نانآ  دندز . 
موثلکّما بنیز و  میاه  همع  مشچ  ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ساّبع  میومع  رـس  نداد و  رارق  ام  ياهنز  ياهجدوه  نایم  ار  ادهـش  ياهرـس   . 2

یم مرهاوخ )   ) همطاـف هنیکـس و  مشچ  ربارب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مساـق  میومع  رـسپ  ربـکا و  یلع  مردارب  رـس  و  دنتـشادهگن ،  مالـسلا  هیلع 
تفرگ .  یم  رارق  ناروتس  مس  ریز  داتفا و  یم  نیمز  هب  اهرس  یهاگ  و  دندرک ،  یم  يزاب  اهرس  اب  دندروآ و 

هتـسب مندرگ  هب  ار  میاهتـسد  نوچ  یلو  داتفا ،  ما  هماّمع  هب  شتآ  دـنتخیر .  یم  ام  رـس  رب  شتآ  بآ و  اهماب ،  يالاب  زا  یماـش  ياـهنز   . 3
دینازوس .  زین  ار  مرس  دیسر و  مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  هجیتن  رد  منک .  شوماخ  ار  نآ  متسناوتن  دندوب ، 

 : دنتفگ یم  دنداد و  شدرگ  رازاب  هچوک و  رد  مدرم  ياشامت  ربارب  رد  زاوآ ،  زاس و  هارمه  ار  ام  بورغ  کیدزن  ات  دیـشروخ  عولط  زا   . 4
دنرادن .  یمارتحا  هنوگچیه  مالسا  رد  هک  ار  اهنیا  دیشکب  مدرم ،  يا 

يدارفا نامه  اهنیا  دنتفگ :  یم  اهنآ  هب  و  دنداد ،  روبع  يراصن  يدوهی و  هناخ  رد  زا  ار  ام  لاح  نیا  اب  دنتـسب و  نامـسیر  کی  هب  ار  ام   . 5
اهنیا زا  ار  اهنآ  ماقتنا  امـش  زورما  دـندرک ،  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناـخ  دنتـشک و  ربیخ و ) . . .  رد   ) ار امـش  ناردـپ  ناشناردـپ ،  هک  دنتـسه 

دیریگب . 
َدارءا . ) ام  باشخ  الاَو  ِراجح  الاَو  ِباُرتلا  ْنِم  اْنیَلَع  یقلَا  ْدَقَو  الا  مهنم  دحءا  یقب  امَف  ُنامُعن  ای  )

دنکفا . ) ام  يوس  هب  بوچ  گنس و  كاخ و  زا  تساوخ  یم  ردقچره  هکنیا  رگم  دنامن  اهنآ  زا  سک  چیه  نامعن  يا  )
رودـقم اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیا  دـنوادخ  یلو  دنـشورفب  زینک  مالغ و  ياج  هب  ار  ام  دنتـساوخ  دـندرب و  ناشورف  هدرب  رازاـب  هب  ار  اـم   . 6

تخاسن . 
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یم رـس  هب  بارطـضا  تشحو و  رد  هراومه  ندـش ،  هتـشک  سرت  امرگ و  زا  اهزور  تشادـن ؛  فقـس  هک  دـنداد  ياج  یناکم  رد  ار  ام   . 7
(178  . ) میدرب

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  همادا 

 . دـشن نینچ  یلو  دـبوکب ؛ ار  یحو  نادـناخ  و  دـهد ،  ناشن  ار  دوخ  یباـیماک  دریگب ،  نشج  ار  يزوریپ  اـت  دوب  هتـسارآ  یمزب  نیعل  دـیزی 
! دش رداص  وا  هیلع  رب  مکح  و  دیدرگ ،  شا  همکاحم  هاگداد  يو  مزب  سلجم 

قح يرآ ،  دش .  هدیبوک  دوخ  یحو ،  نادناخ  ندیبوک  ياج  هب  دش .  گنرش  شماک  رد  دهـش  و  دیدرگ ،  لیدبت  تسکـش  هب  وا  يزوریپ 
رتیوق .  ملاظ  تردق  زا  مولظم  هلان  تسا و  زوریپ  اج  همه  رد 

ياـهنایرج رظاـن  دـنه  دوب .  دـنه  شرـسمه  يوس  زا  دـیدرگ ،  رداـص  نیعل  دـیزی  هیلع  رب  یناـهج ،  همکاـحم  نیا  رد  هک  یمکح  نیتسخن 
دوب .  هدینش  دوب  هدش  هتفگ  هچنآ  هدید و  دوب  هداد  خر  هچنآ  دوب .  سلجم 

ادخ لوسر  رتخد  مالسلا  هیلع  همطاف  رسپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نیا  دیـسرپ :  رهوش  زا  تخادنا و  سلجم  نورد  هب  ار  دوخ  ناهگان  يو 
 . تفر نوریب  رهوش  مزب  سلجم  زا  نانک  هیرگ  دنه  شوپب !  هایس  نک و  نویش  ورب  يرآ ،  تفگ :  نیعل  دیزی  تسا ! ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تکرـش مزب  سلجم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی  دوـب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ياـهراکهاش  زا  يراـکهاش  مه  نـیا 
رد دـمآ ،  دـهاوخ  زین  رـس  نیا  دوب ؛ دـهاوخ  وت  عیفـش  داـیز  نبا  دـمآ و  یهاوخ  زیخاتـسر  زور  وت ،  تفگ :  هدرک  دـیزی  هب  يور  تشاد ، 

 ! تسوا عیفش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیلاح 
دیزی هیلع  رب  مکح  هک  يرگید  تاضق  نارگید !  و  نایفـسوبا ،  شّدج  هیواعم ،  شردـپ  دراد ! زین  رگید  ناعیفـش  دایز ،  نبا  زج  هب  دـیزی ، 
اهنامسآ .  ناگتشرف  و  يرشب ،  ناگدنیآ  دندوبن ،  ناملسم  یگمه  هک  ماش  مدرم  زور ،  نآ  ناناملسم  دندوب :  نانیا  دندرک ،  رداص  نیعل 
هداد ربخ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  دوب  دـهاوخ  هدـنیآ  رد  وا  گرزب  همکاحم  و  تسا ،  نیعل  دـیزی  يروف  همکاحم  هزات  نیا 

دیزی و حراوج  اضعا و  نآ  ناهاوگ  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیعل ،  دیزی  مصخ  يادـخ و  نآ  یـضاق  هک  یهاگداد  رد  تسا . 
تسا لاحم  هک  دنهد  یم  لیکشت  يا  هدنورپ  و  دنتسه ،  ناگدنب  رادرک  راتفر و  رظان  يادخ  يوس  زا  هک  یناگتشرف  دنـشاب ؛ یم  ناگتـشرف 
دوب .  دهاوخ  هدوب و  شروضح  رد  هدش  هدرک و  هچ  ره  هک  دشاب  یم  ادخ  دوخ  زین  همه  زا  رتالاب  هاوگ  ددرگ .  شومارف  نآ  رد  يزیچ 

زا ار  شنانکاس  هک  يا  هبارخ  دوبن ؛ يا  هبارخ  زج  اهنآ  نادنز  دندرک .  ینادـنز  دـندرب و  نوریب  خاک  زا  ار  ناریـسا  داد  روتـسد  نیعل  دـیزی 
ناـنآ نورد  شتآ  رب  نوریب  شزوس  هتخادـنا و  تسوپ  ناریـسا  هرهچ  هک  دـییاپن  يرید  تشاد .  یمن  ظوفحم  اـمرگ  زوـس  امرـس و  دـنزگ 

دندوب و نامهیم  هورگ  ود  ره  دیهـش ! نانامهیم  زا  نایفوک  ییاریذپ  مه ،  نآ  دوب و  ریـسا  نانامهم  زا  دیزی  ییاریذپ  نیا ،  دـیدرگ .  هدوزفا 
! ؟  دندش ییاریذپ  هنوگچ  دندش و  ییاریذپ  هورگ  ودره 

یمن و  دزاس ،  یم  راکـشآ  ار  تداهـش  هفـسلف  تراسا ،  دـنراد ؛ میقتـسم  هطبار  مه  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بنیز و  تراـسا 
(179  . ) دنامب هتخانشان  دیهش  دراذگ 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها 

هحون و دندز و  هسوب  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  رب  دندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نارتخد  لابقتـسا  هب  یگلمج  نایفـس  یبا  لآ  نانز 
هدروآرد و ار  نتـشیوخ  ياهـسابل  دندید  تفـص  نیدـب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ  دـنیوگ  دنتـشاد .  تیزعت  زور  هس  دـندرک و  هیرگ 
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(180  . ) دنداد ناشیدب 
رـس ات  درک  رما  دیـسر ،  نایاپ  هب  هک  شـسلجم  یتیاور  هب  اجنآ  رد  دـندومن و  نیعل  دـیزی  رـصق  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یتیاور ،  هب 

داتسرف .  دوخ  ۀناخ  نوردنا  هب  ار  نانز  و  دندومن ،  بصن  شا  هناخ  رد  هب  ار  سّدقم 
 . دندش يرادازع  لوغشم  دنتخادنا و  ار  دوخ  ياهتنیز  دنتسیرگ و  دندومن  هدهاشم  لاوحا  نآ  هب  ار  تیب  لها  نوچ  دیزی  نانز  سپ 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  يوگتفگ 

لاس هدزای  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوب  یکدوک  رمع  درک ،  راضحا  نسح  نب  ورمع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوعلم  دـیزی  يزور 
یلو متـسین  رـضاح  وا  اب  نتفرگ  یتشک  هب  هن ،  تفگ  باوج  رد  ورمع  يریگ ؟  یم  یتشک  دلاخ  نم  دنزرف  نیا  اب  تفگ :  رمع  هب  تشاد و 

دناوخ :  يرعش  دیزی  میگنجب  مه  اب  ات  هدب  وا  هب  يرجنخ  هدب و  نم  هب  يرجنخ 
ٍمِزْخَءا ْنِم  اهفرعءا  ۀنشنش 

ۀیحلا ّال  ُۀَّیَْحلاُِدَلت إ  ْلَه 
هیما مراد  يوخ  نیمه  مزخاز 

دیدپ دیان  رام  زج  رام  زا  هک 
(181  . ) ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریش  میئوگ  نیسحت  ماقم  رد  نآ  ياج  هب  ام  دوش و  هتفگ  نیسحت  ماقم  رد  یبرع  رد  لثم  ود  نیا  و 

 . مینک گنج  ات  يدراک  مه  ار  وا  هد و  يدراک  ارم  تفگ  ورمع  ینک  یم  گنج  دلاخ  مرسپ  اب  تفگ  هک  دراد  خسن  یضعب  رد 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يوگتفگ 

زور شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  دندرک ،  دیزی  سلجم  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هک  ینامز  یتیاور ،  هب  زین 
تیاور هب  دییامن .  نم  مرح  دراو  ار  اهنز  تفگ  دیزی  دـننیبب .  ار  رـس  نآ  ات  دندیـشک  یم  ندرگ  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  همطاف و  دوب و  دـیزی 

 ، یتیاور هب  زین  دندومرفن .  لوبق  اهنآ  دندروآ و  اهنآ  يارب  رایسب  ياهماج  اهسابل و  دیزی  نانز  دندرب  دیزی  هناخ  هب  ار  ماما  مرح  نوچ  رگید 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  موثلک  ما  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دزن  يو  دوب .  هدـنه  هب  موسوم  يرهاوخ  ار  دـیزی 

دومرف :  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دییاهامش ؟  زا  کی  مادک 
مالسلا هیلع  بلاط .  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یقت  یکز و  ماما  رتخد  منم 

وت ردپ  هک  میا  هدرک  شومارف  ایآ  دش .  دراو  اهامـش  رب  اهتبیـصم  نیا  اذل  دیتشک ،  ار  هبتع  لهجوبا و  هعیبر و  اهامـش  تفگ :  دـیزی  رهاوخ 
روهشم انز  هب  هک  دنتـسین  امـش  نانز  دننام  ام  نانز  راوخ ،  رگج  دنه  رتخد  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تشک ! ؟  ار  ام  نادرم  ردبرد 

اب دروآدرگ و  اهرگـشل  هک  دوبن  نایفـسوبا  وت  دج  ایآ  دندوب .  یتسرپ  تب  لوغـشم  اهلاس  هک  دنتـسین  امـش  نادرم  دننام  ام  نادرم  دنـشاب و 
دروخب ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  هزمح  رگج  درک و  لذب  یـشحو  رب  ار  دوخ  سفن  هک  دوبن  دنه  وت  ردام  ایآ  درک ! ؟  گنج  ادخ  ربمغیپ 

ردارب ملظ  يور  زا  هک  تسین  دیزی  وت  ردارب  ایآ  دیشک ! ؟  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يور  هب  ریـشمش  هک  دوبن  هیواعم  وت  ردپ  ایآ   ! ؟
نوچ نیعل  دیزی  رهاوخ  تشک ! ؟  دـندوب  وا  مداخ  لیئاربج  لیئاکیم و  تسا و  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  ّتنج و  لها  بابـش  دّیـس  هک  ارم 

 . دهدب تسناوتن  یباوج  چیه  دینشب  نانخس  نیا 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  يوگتفگ 

دییامش زا  کی  مادک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  هنیکـس  دیـسرپ  زین  يو  تشاد .  هکتاع  مان  هب  يرتخد  نینچمه  نیعل  دیزی 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 641 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تتامـش  دـینک و  یم  ازهتـسا  ار  ام  وت  رب  ياو  دـیتشک .  نینح  ردـب و  راّفک  ضوع  رد  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رتخد  منم  دومرف :  هنیکـس   ؟
تفگ :  نیعل  دیزی  رتخد  دییامن . 

ترگمتس ردپ  هک  یتسه  یـسک  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  متناید !!  قح و  لها  و  متلود ،  تّزع و  بحاص  مدیزی ،  رتخد  هکتاع  نم 
! داب ادخ  تنعل  وا  رب  وت و  رب  سپ  درک ،  ار  دوخ  مالغ  نیکمت  زین  تردام  دنک و  یم  رخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نتشک  هب 

(182  . ) دیوگب يزیچ  چیه  تسناوتن  دروخ و  شناهد  رب  گنس  ایوگ  خساپ  نیا  زا  نیعل  دیزی  رتخد 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  مدید  قشمد  رد  مسق  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  بطق 
َباحْصءا نءا  َْتبِسَح  ْمءا   ) دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ ،  یم  فهک  هروس  یسک  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب 

و فـهک )  باحـصا   ) ناتـساد هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  يدرک  ناـمگ  اـیآ  ( : 183 () اـبَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا 
نابز هب  دمآ و  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  سّدقم  رـس  ادخ  تردق  هب  بیجع ؟  تسا  يزیچ  ام  تردق  لیالد  زا  میقر )  باحـصا  )

 . دوخ نوخ  بلط  يارب  باـنج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراـشا  نیا  و  تسا ؛  رتـبیجع  فهک  باحـصا  هصق  زا  نم  رما  تفگ :  اـیوگ  حیـصف و 
(184)

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

دنتشادزاب .  دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجسم  رد  ار  ناربمغیپ  دّیس  دالوا  مرح و  لها  رفاک ،  دیزی  ناراوخ  هزیج  نارودزم و 
درک و هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهـش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هللادمحلا  تفگ :  دمآ و  ارـسا  دزن  هب  ماش  لها  زا  يدرمریپ  تقو  نیا  رد 

دینادرگ .  ّطلسم  امش  رب  ار  دیزی 
يا ؟  هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ،  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع 

یلب .  تفگ : 
(185  ( ) یبْرُْقلا یف  ةَّدَوَْملا  ّال  ارْجءا إ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسءا  ُْلق ال   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : 

منادنواشیوخ .  یتسود  زجب  مهاوخ  یمن  امش  زا  يدزم  تلاسر  جنر )   ) ساپ هب  نم  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلاـسر  دزم  ار  اـم  یتـسود  دـنوادخ  هک  مییاـم  نادـنواشیوخ ،  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

تسا .  هدینادرگ 
هک اهنآ  مییام  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  یلب .  درک :  ضرع  ( 186  () هقح یبْرُْقلاَذ  ِتآَو   : ) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  زاب  ماما 

دنک .  اطع  ار  ام  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  گرزب  دنوادخ 
دینادب ینعی  ( 187  ( ) یبْرُْقلا يِذـِلَو  ِلُوسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  نءاَـف ِهللا  یـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـّمنَءا  اُومَلْعاَو   : ) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دومرف :  زاـب 

تسا .  لوسر  نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  صوصخم  نآ  کی  جنپ  دیرب  دوس  هچره 
هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنواشیوخ  مییام  يرآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

(188 ( ) اریهْطَت مکرهطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهءا  سجرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُری  امَّنِا   ) مالسلا هیلع  يا :  هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : 
ار ریهطت  هیآ  دـنوادخ  هک  ینادـناخ  نآ  مییاـم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داّجـس  ماـما  ما .  هدـناوخ  ار  هیآ  نـیا  تـفگ :  درمریپ 

تسا .  هدومرف  لزان  ام  صوصخم 
 : تفگ درک و  نامسآ  هب  ور  دنکفا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  و  دیدرگ ،  نامیشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا  دش و  تکاس  درمریپ  دیوگ :  یم  يوار 
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نیدباعلا نیز  داّجس  ماما  ترضح  هب  سپـس  ( 189  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادـنوادخ ، 
دریذپ و یم  ارت  ۀبوت  دنوادخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟  زاب  نم  يارب  هبوت  هار  ایآ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

مراک .  هبوت  نم  درک :  ضرع  دوب .  یهاوخ  ام  اب  وت 
(190  . ) دنتشک ار  درم  ریپ  داد  روتسد  دیسر  نیعل  دیزی  هب  درمریپ  نیا  راتفر  شرازگ 

زا ریغ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندروخ  دنگوس  جح  قاتع و  قالط و  هب  قشمد  خیاشم  زا  سک  داتفه  دـنیوگ :  یم  نینچمه 
 . دومرف وفع  ار  همه  زین  وا  و  دـندرک ،  يراز  دنتـساوخ و  رذـع  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  همه  و  میتـسناد ،  یمن  یـشیوخ  دـیزی 

(191)
اب یماش  درمریپ  نانخـس  نایاپ  رد  هدیناسر ،  ماجنا  هب  ار  نآ  472 ه )  ) لاس رد  هک  فلـسلا  براجت  باتک  رد  یناوجخن  یبحاص  هاش  ودنه 

دیوگ :  یم  نینچ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
تسه .  رگید  يدنواشیوخ  وا  ناشیوخ  دیزی و  زا  ریغ  هب  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  دمحم   ) متسنادن زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب 

(192  . ) تساوخ رذع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  تسیرگب و  هاگنآ 

 ! نزم بوچ  دیزی 

نوعلم نآ  ام  روضح  رد  اریز  مدیدن ،  دیزی  زا  رت  لد  تخـس  نم  دندومرف :  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  ترـضح  زا 
دیود دیزی  تخت  يولج  نایرگ  مشچ  اب  دش و  تقاطیب  هنیکس  همرکم  ایلع  اذل  میدرک .  یم  هدهاشم  ام  دز و  یم  مردپ  هدیرب  رـس  رب  بوچ 

درک بّجعت  وا  تئرج  زا  دیزی  نزم !  هدیرب  رس  نیا  رب  بوچ  ام  روضح  رد  نیا  زا  شیب  دیزی ،  دراد ! ؟  هانگ  هچ  هدیرب  رس  رخآ  دومرف :  و 
مشاب .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  نم  دومرف  یتسیک ؟  وت  تفگ :  و 

تسا نایرگ  وت  هدید  ارچ  تفگ  دیزی 
تسا نامیتی  تلاح  نیا  هک  تفگ  هنیکس 

یلین تخُر  مرگنب  ارچ  تفگ  دیزی 
یلیس هدز  نود  رمش  سبز  تفگ  هنیکس 

شیپ رد  يا  هدنکفرس  ارچ  تفگ  دیزی 
شیرلد مدش  ردپ  غاد  تفگ ز  هنیکس 

رس هنیس و  هب  ینز  یم  ارچ  تفگ  دیزی 
ربکا مردارب  غاد  تفگ ز  هنیکس 

نکم باجح  تخر  نیتسآ  تفگ ز  دیزی 
نکم بابک  مغ  ار ز  ملد  تفگ  هنیکس 
میور نیتسآ  هب  مشوپ  هعنقم ،  ياج  هب 

(193  ) میور یسک  دنک  اشامت  هکنآ  دابم 

نارزیخ بوچ 

رگا دیزی ،  يا  دومرف :  دیزی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دندرک ،  هداز )  مارح   ) دیزی سلجم  دراو  ار  ارُسا  هک  یتقو 
یتفگ یم  باوج  رد  هچ  يا ،  هدرک  رضاح  سلجم  هب  لاح  نیا  هب  ارچ  ارم  ترتع  هک  دیسرپ  یم  وت  زا  هدید و  تلاح  نیا  هب  ار  ام  ام ،  ّدج 
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یناهوس یتیاور ،  هب  و  دننیـشنب ،  نانز  هک  داد  نذا  دنتـشادرب و  وا  رکیپ  زا  ار  اهدـیق  لـغ و  هک  درک  رما  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دـیزی   ! ؟
رگید یسک  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  دیرب و  دوب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ندرگ  رب  هک  ار  ینهآ  ناهوس  نآ  اب  شدوخ  تسد  هب  تساوخ و 

دشابن .  یتّنم  وت  رب  ار 
دنتشاذگ .  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رس  و  دندرک ،  رضاح  ییالط  تشط  ات  داد  روتسد  سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بیبح  اـی  مالـسلا  هیلع  هانیـسح  اـی  داـیرف  درک ،  نینچ  هک  دـید  ار  دـیزی  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  نوچ  سپ 
 . ییامن هدـهاشم  تلاح  نیا  هب  ار  ام  هک  وت  رب  تسا  نارگ  منیبب و  لاح  نیا  هب  ار  وت  هک  ام  رب  تسا  نارگ  هللادـبعابا ،  اـی  تفگ :  دروآرب و 

دنلب نامسآ  هب  دش و  عطاس  رس  نآ  زا  يرون  هاگان  تشادرب ،  ار  رس  شوپور  درک و  زارد  تسد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخـس  زا  سپ 
هفیرش ۀیآ  نیا  ایوگ  و  دومن ،  نآرق  ندناوخ  هب  عورش  هدرک و  تکرح  اهبل  نآ  یتیاور ،  هب  زین  تخاس .  شوهدم  ار  نارـضاح  همه  دش و 

(194  ( ) نوبلقنی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو   : ) دناوخ ار 
ماـما نادـند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  ینارزیخ  بوچ  دزاـس  هبتـشم  راّـضح  رب  ار  رما  تساوخ  دوش و  یم  اوـسر  دـید  نوـچ  دـیزی 

دز .  مالسلا  هیلع  نیسح 
! ؟  ینز یم  ارچ  دیزی  تفگ :  دش و  دنلب  یملسا  هزربوبا  هک  دوب  اجنیا 

یمن نوریب  هناخ  زا  تشاد و  لزنم  ماش  رد  هکدوب  اهتّدم  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  یتیاور ،  هب  یملـسا ،  هزربوبا 
هک دینش  نوچ  یلو  درک ،  یمن  لوبق  داتـسرف  رز  شیارب  هیواعم  ردقره  درک ،  یمن  انتعا  وا  دش  یم  وا  رادید  بلاط  هیواعم  ردق  ره  دمآ و 
زا درک  هدهاشم  دیزی  زا  ار  لمع  نیا  نوچ  دیامن .  اهنآ  زا  يّرـش  عفد  ات  تخادنا  سلجم  هب  ار  دوخ  دـنا  هدروآ  دـیزی  سلجم  هب  ار  هللا  لآ 

و ینز ! ؟  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنادند  هب  دوخ  بوچ  اب  دیزی ،  وت  رب  ياو  تفگ :  داد و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  تساخرب و  ياج 
هللا لتاق  ۀّنجلا ،  لهءا  بابش  ادّیس  اُمتنءا   : ) دومرف یم  دیکم و  یم  دیـسوب و  یم  ار  شردارب  ياهنادند  ار و  اهنادند  نیا  شّدج  هکنآ  لاح 

امکلتاق . )
رب بوـچ  لاـح  نآ  رد  دـندرب و  نوریب  سلجم  زا  ناـشک  ناـشک  ار  وا  اـت  دوـمن  رما  دـیدرگ و  كانبـضغ  نانخـس ،  نـیا  ندینـش  زا  دـیزی 

(195  . ) ندرک ادص  هب  درک  عورش  شرصق  هرگنک  رب  یغالک  هاگان  هک  درک  رتدایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهنادند 
الط تشط  رد  ار  رـس  هک  لاح  نامه  رد  لهـس ،  تیاور  هب  دیدرگ .  ناشیرپ  شلاح  دـیزرل و  دوخ  رب  غالک  يادـص  ندینـش  زا  نوعلم  نآ 

يزیمآ رفُک  رعش  دیزی  دومن و  ندرک  زاوآ  هب  عورش  یغالک  دنتـشاذگ ،  دیزی  يور  شیپ  رد  هدنکفا و  شیور  هب  یقیبد  لیدنم  هتـشاذگ ، 
دناوخ . 

 ، دوب دیزی  بیبط  هک  وا ،  دـیدرگ .  دراو  دوب  نایدوهی  ملاع  هک  تولاجلا  سءار  دوب ،  هدـش  لاح  ناشیرپ  غالک  گناب  زا  هک  لاح  نیا  رد 
وت زا  تفالخ  هب  وا  دیسرپ :  نیسح .  تفگ :  تسیچ ؟  شمان  تفگ :  تسا .  یجراخ  رس  تفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیـسرپ  دیزی  زا 

دوجو هب  دنیامن و  یم  میظعت  ارم  هطـساو  نیا  هب  دوهی  تسا و  هطـساو  دج  لهچ  ربمغیپ  دواد  نم و  نایم  هک  یناد  یمن  ایآ  دوب ،  رتراوازس 
ار شمرح  دیتشک و  ار  شدالوا  زورما  دوب و  يراوگرزب  ربمایپ  امـش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زورید  و  دـنیوج ؛ یم  كّربت  نم 

دیدومن .  ریسا 
رّهطم رس  فرط  هب  يدوهی  نآ  سپ  دسرب .  دیزی  هب  وا  دنتشاذگن  راّضح  دشکب ،  ار  وا  هک  درک  هلمح  دیزی  هب  هتشادرب  ار  شریشمش  سپس 

لوا هک  نم  رب  تسا  نارگ  دشاب .  وا  مصخ  تّدج  و  ار ،  وت  هدنـشک  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ :  دیـسوب و  تشادرب و  ار  رـس  درک ،  تکرح 
مراد .  رارقا  وت  تلاسر  هب  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالس  تّدج  هب  نم  بناج  زا  سپ  دوش .  یم  دیهش  وت  هار  رد  هک  مشابن  سک 

متشک .  یم  اهنتشک  نیرتدب  هب  ار  وت  تسا ،  تجاح  وت  هجلاعم  هب  اهیشوخان  رد  ارم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ :  دیزی 
دنک .  نوزفا  ار  وت  ياهضرم  هک  يزیچ  هب  رگم  درک ،  مهاوخن  هجلاعم  ارت  نیا  زا  دعب  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  بیبط 
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(196  . ) دندز ندرگ  ار  بیبط  داد  روتسد  دیزی  هک  دوب  اجنیا  رد 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  هب 

رـس نآ  دومن .  یم  لمح  تشاد و  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سّدقم  رـس  هک  مدید  ار  يدرم  دـیوگ :  یم  هیواعم  نب  لاله 
دزادنیب و ییادج  وت  تشوگ  نیب  ادخ  یتخادنا ،  ییادج  نم  ندب  رس و  نیب  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  درم  نآ  دمآ و  نخس  هب  هدیرب 

(197  . ) دش تکاس  ات  دز  رس  نآ  هب  ردق  نآ  دیشک  ار  دوخ  هنایزات  درم  نآ  مدرم .  يارب  دهد  رارق  یتیآ  ار  وت 
هب رما  دیزی  تخاس و  موکحم  ار  وا  راب  تیانج  لمع  دومن و  شاخرپ  دـیزی  هب  مور  هاشداپ  هداتـسرف  هک  یعقوم  دـسیون :  یم  مّرقم  موحرم 

(198  . ) ِهللاِاب ّال  إَةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  دناوخ :  دمآ و  نخس  هب  دنلب  يادص  هب  سّدقم  رس  داد ،  وا  لتق 
ار هیآ  نیا  تسا و  رهاظ  رـس  نآ  زا  يرون  دندید  دندش  عمج  شرود  مدرم  دندومن .  بصن  تخرد  رب  ار  سّدقم  رـس  نآ  دـسیون :  یم  زین 
هب هک  تسناد  دـنهاوخ  دـندرک  ملظ  هک  ناـنآ  يدوز  هب  ینعی و  ( 200 ( ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُوـمَلَظ  نیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ( ) 199  : ) دـناوخ یم 
ُهللا ُمُهَکیفْکَیَسَف   : ) دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  سّدقم  رس  هک  دینش  لیهک  نب  هملس  تسا  خزود  نآ  هک  تشگ ،  دنهاوخ  زاب  ناکم  مادک 

اونش .  اناد و  تسوا  ناشیا و  ّرش  زا  ار  وت  دنک  تیافک  يدوز  هب  ادخ  سپ  ینعی  ( 201 ( ) ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  َو 
 . میدرک هراشا  البق  یناّرح  ییحی  ناتساد  ریظن  اهنآ ،  زا  یخرب  هب  هک  هدش  لقن  زین  يرگید  هباشم  يایاضق  هنیمز  نیا  رد 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  بصن 

هک یّلحم  نامه  رد  دننک ،  بصن  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  كرابم  رـس  داد  روتـسد  دومن ،  سّدقم  رـس  هب  هک  ییاهتراسج  زا  سپ  دیزی 
(202  . ) دوب ّقلعم  اجنآ  رد  زور  هس  كرابم  رس  دش و  بصن  مالسلا  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  فیرش  رس 

كاخ يور  هب  دزیر  وت  قلح  نوخ  هک  تسا  فیح 
مروایب یتشط  هک  هزاجا  نم ،  يایحی 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ینز 

دیـسرپ دیزی و  لباقم  دمآ  مدوب .  هدیدن  نز  نآ  زا  رتوکین  هک  راقو  لامک  رد  دش  دراو  مدید  ار  ینز  مدوب ،  دیزی  دزن  رد  نم  دیوگ  يوار 
نیا هک  شردام  ردپ و  ّدج و  رب  تسا  نارگ  راوشد و  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  نز  نآ  مالسلا .  هیلع  نیسح  رـس  تفگ :  تسیک ؟  رـس  نیا 
دورف هتـشرف  جنپ  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدـید  یم  باوخ  رد  لاحلا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـنیامن .  هدـهاشم  لاح  نیا  هب  ار  اهرس 

مینازوسب مینز و  شتآ  ار  دیزی  هناخ  هک  میرومءام  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتفگ  یم  و  دوب ،  شتآ  زا  ییاهبالق  اهنآ  تسد  هب  هک  دـندمآ ، 
نیا يروخ و  یم  نم  تمعن  یشاب و  یم  نم  دیرخ  رز  وت  وترب ،  ياو  تفگ :  وا  هب  تسیرگن و  وا  يوس  هب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  . 

يرذگب نم  ریصقت  زا  یشکن و  ارم  هک  منکراک  هچ  تفگ :  نز  نآ  مشکب !  ار  وت  اهنتشک  نیرتدب  هب  هک  ادخ  هب  مسق  ییوگ ،  یم  نانخس 
نآ دندرک و  عمج  ار  مدرم  سپ  منک .  نینچ  تفگ :  هد !  مانـشد  ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ور و  الاب  ربنم  زارف  رب  تفگ :  دـیزی   ؟

مانشد ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  رما  ارم  دیزی  دینادب  نامدرم ،  هورگ  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  يالاب  رب  نز 
نایاقآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  تسا و  ربمغیپ  ياول  لماح  رثوک و  یقاس  رـشحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  لاح  مهد و 

دیوگ .  یم  هچ  هک  دننیبب  ات  دنتشاد  ارف  شوگ  مدرم  میوگ .  یم  نم  هک  ار  هچنآ  دینک  شوگ  مدرم ،  يا  سپ  دنتشهب .  لها  ناناوج 
هیلع نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  یـسک  ره  رب  نینچمه  داب و  دـیزی  رب  ناگدـننک  تنعل  مامت  تنعل  ادـخ و  تنعل  هک  دیـشاب  هاـگآ  تفگ :  نز 

هب ات  دیرفآ  ار  ایند  ادخ  هک  زور  نآ  زا  داب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  یلع و  رب  تاولـص  تسا و  هدرک  ار  وا  تعیاشم  تعباتم و  مالـسلا 
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 : تفگ دیدرگ و  كانمـشخ  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  موش .  یم  هدنز  تمایق  زور  مریم و  یم  ما و  هدنز  تاولـص  نیمه  رب  و  زورما ، 
تشک .  ار  وا  دز و  نز  نآ  هب  يریشمش  تساخرب و  ینوعلم  سپ  دشکب ؟  ار  نز  نیا  هک  تسیک 

هراپ دوب  هدیـشوپ  هک  يرخاف  ياهـسابل  مامت  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  دش  رادیب  باوخ  زا  نوچ  دوب و  دیزی  هجوز  نز  نیا  یتیاور ،  هب 
تفگ :  درک و 

درک تیاکح  ار  دوخ  باوخ  هاگنآ  رادرب و  مالسلا  هیلع  همطاف  دالوا  ملظ  زا  تسد  دیزی ،  يا  تفگ  دمآ و  دیزی  دزن  هب  هنهرب  رس  اب  سپس 
. 

(203  . ) تسا هدرک  رکذ  رگید  یعون  هب  فنخموبا  ار  هّصق  نیا  و 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یماح 

دراو هک  تساوخ  تشاد  هزین  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  نیعل  نآ  دنتـسب .  نیذآ  رازه  زا  شیب  تفگ :  ساـیلا  نب  روصنم 
یلـصوم میهاربا  داتفیب .  هزین  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  درکن .  هدـیاف  دـندروآ  شیارب  بسا  دـنچ  دربن .  نامرف  وا  بسا  دوش ،  رهش 

دیهـش ار  وا  نایماش  درک و  رایـسب  تمالم  ار  قلخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  تسناد  درک ،  طایتحا  کـین  ار  رـس  دوب  اـجنآ 
(204  . ) دندرک

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  رس 

دهد و ناشن  وا  هب  ار  شردپ  هدیرب  رس  تساوخ  نوعلم  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  یعقوم  تسا :  هدمآ  سارف  یبا  هیفاو  حرـش  رد 
زا لامتسد  ناهگان  دندوب ،  هتخادنا  رس  يور  رب  یلامتسد  دوب و  تشط  رد  سّدقم  رـس  دید ،  یهاوخن  ار  تردپ  رـس  ادبا  داد  باوج  دیزی 

داّجس ماما  سپس  یلع .  يا  وت  رب  مالس  مرـسپ ،  يا  وت  رب  مالـس  دومرف :  دمآ و  نخـس  هب  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  دش و  دنلب  سّدقم  رس 
امـش نم و  نیب  یتفر و  يدرک و  میتی  مک  نس  نیا  رد  ارم  ردـپ ،  يا  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  داـب  وت  رب  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

(205  . ) دشاب ترادهگن  ادخ  مراذگ .  یم  هعیدو  دنوادخ  دزن  ار  وت  مور و  یم  مّدج  مرح  هنیدم و  هب  نم  داتفا و  ییادج 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  رس 

ام دومرف :  نوعلم  رمش  هب  بنیز  هرّدخم  ایلع  دندومن  ماش  دراو  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  هّماع  لتاقم  یـضعب  زا 
ار وا  ربب  ورف  دومرف :  رما  نیمز  هب  دش و  تحاران  هرّدخم  ایلع  دز .  یب  یب  هب  هنایزات  دنچ  درکن و  انتعا  نیعل  نآ  دـیهد .  روبع  یتولخ  زا  ار 
هب بنیز  یب  یب  نکربص .  ادخ  ياضر  يارب  رهاوخ ،  دش :  دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینزان  يادـص  درب .  ورف  ار  وا  رمک  ات  نیمز  و  ، 

(206  . ) درک شیاهر  نیمز  و  نک ،  شیاهر  دومرف :  رما  نیمز 

! ؟  دش زوریپ  یسک  هچ 

تعرس مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لابقتسا  هب  دنروآ ،  یم  رد  رهش  هب  ار  ارسا  دینش  نوچ  هللادبع  نب  هحلط  نب  میهاربا  هک  تسا  ربخ  رد 
یلمحم رد  ترضح  نآ  تقو  نیا  یتیاور ،  هب  و  دش ! ؟  بلاغ  یسک  هچ  نیـسحلا ،  نب  یلع  يا  تفگ :  تتامـش  تعانـش و  رد  زا  درک و 

دیسر زامن  ماگنه  نوچ  دش ،  بلاغ  کی  مادک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف :  دروآرب و  رس  سپ  تشاد ،  یم  ورف  نابیرگ  رد  رـس  دوب و 
رد دـنلب  زاوآ  هب  ار  شکرابم  مان  هلالج  ّلج  یلاـعت  يادـخ  زا  دـعب  هک  ار  سک  نآ  هماـقا  ناذا و  رد  هکنآ  زا  هیاـنک  يوگب !  هماـقا  ناذا و 
نب میهاربا  نیا  دنبلاغ و  رهاق و  داب  الادبا  وا  نادنزرف  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  نم  دج  وا  دننک  تئارق  تعامج  رضحم 
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(207  . ) دوب هارمه  ریبز  هحلط و  رگشل  اب  لمج  گنج  رد  هک  تسا  یسک  نآ  هحلط 

 ! میا هدنز  ناماما  ام 

نآرق سّدقم  رـس  نآ  مدینـش  هاگان  دندرک ،  یم  لمح  ار  یلع  نب  نیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دیوگ :  یم  هدیکو  نب  ثراح 
ایآ هدیکو ،  رسپ  يا  دومرف :  مونش ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يادص  نم  هک  مدش  ّریحتم  دناوخ .  یم  فهک  هروس  دناوخ ؛ یم 

 : دومرف اقآ  میابر .  یم  ار  رـس  نیا  نم  متفگ :  دوخ  اب  دـسر ؟  یم  قزر  ام  هب  راگدرورپ  دزن  رد  میا و  هدـنز  ناماما  تعامج  ام  یناد  یمن 
تسا .  نم  رس  ندینادرگ  زا  مظعا  ارم  نوخ  اهنآ  نتخیر  ار ،  اهنآ  راذگب  یسر ،  یمن  دوصقم  نیا  هب  وت 

(208 ( ) َنُوبَحُْسی لسالسلاَو  ْمِِهقانْعَءا  یف  ُلالْغَالا  ذا  َنُومَْلعَی  َفْوَسَف   : ) دناوخ سپس 
ار هیآ  نیا  دش  هدینش  دندومن  بصن  تخرد  رب  ار  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتکرد 

(210 ( . ) َنوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اوُمَلَظ  نیذلا  ُمَْلعَیَس  َو  ( ) 209  : ) دنک یم  توالت 
ار هیآ  نیا  كرابم  رس  نآ  دنتخیوایب ،  هفوک  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  دیوگ :  یم  بوشآ  رهـش  نبا 

مرکا لوسر  هب  باطخ  ملاع  دـنوادخ  يدُـه . )  مهاندزو  مهبرب  اونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّن  قَْحلِاب إ  ْمُهءاَبَن  َکـْیَلَع  صُقَن  ُنَْحن  ( : ) 211  ) درک توالت 
ناـشیا هک  نادـب  تقیقح ؛  هب  ار  ناـشیا  هصق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  وـت  يارب  مییوـگ  یم  اـم  دـنک :  یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

 . ار ناشیا  تیاده  ام  میدرک  دایز  دوخ و  راگدرورپ  هب  دندروآ  نامیا  هک  دندوب  ینادرمناوج 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  يوگتفگ 

نم تنطلـس  رـس  رب  درک و  نم  محر  عطق  وت  ردپ  نیـسح ،  دنزرف  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  سلجم  کی  رد  نیعل  دیزی 
 ، دنه هیواعم و  رسپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  درک ! نینچ  وا  اب  زین  ادخ  درکن ؛ نم  قح  تیاعر  دومن و  هعزانم 

لوسر ترـضح  مچرپ  بازحا  دـحا و  ردـب و  زور  رد  يوش  دـّلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  دوب .  ام  دادـجا  ام و  اب  هتـسویپ  یهاشداپ  يربمغیپ و 
رب ياو  دوب .  وت  دج  ردپ و  تسد  رد  نارفاک  مچرپ  تشاد و  رارق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دـج  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنیآ ره  يا ،  هدش  بکترم  ییاهاطخ  هچ  يا و  هدرک  هچ  نم  تیب  لها  اهومع و  ناردپ و  ناردارب و  قح  رد  هک  ینادـب  رگا  دـیزی ،  يا  وت 
همطاف دنزرف  نیسح ،  نم  ردپ  رس  هک  يرادن  مرـش  ایآ  يروآ .  یمرب  الیواو  دایرف  ینیـشن و  یم  رتسکاخ  يور  رب  يزیرگ و  یم  اههوک  هب 

راـگدای وا  هکیلاـح  رد  تسا ،  هتخیوآ  امـش  رهـش  هزاورد  رد  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هشوـگ  رگج  مالـسلا و  هـیلع  یلع  و 
ربب غاب  نیا  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  دوخ  نامزالم  زا  یکی  هب  دمآ و  مشخ  هب  ترضح  نآ  نانخـس  زا  نوعلم  دیزی  تسا .  تلاسر  ترـضح 
نوچ تخادرپ .  زامن  هب  زین  ترضح  دش و  ندنکربق  لوغشم  درب ،  غاب  هب  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  نک !  نفد  اجنآ  رد  نزب و  ندرگ  و 

داتفا و رد  ور  رب  دز و  يا  هرعن  وا  سپ  دروخ .  نیعل  نآ  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  درک ،  ترضح  نآ  لتق  هدارا  دش و  غراف  ربق  ندنک  زا 
درک لقن  يو  يارب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  تفر و  دوخ  دیلپ  ردپ  دزن  دید  ار  تلاح  نآ  نوچ  دیزی ،  رسپ  دلاخ ،  درپس .  مّنهج  نزاخ  هب  ناج 

(212  . ) دیبلط سلجم  هب  ار  ترضح  دننک و  نفد  تسا  هدنک  ترضح  يارب  هک  يربق  نامه  رد  ار  وا  هک  درک  مکح  نیعل  نآ  . 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  دیزی 

ام نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رتخد  همطاف  زا  فلتخم  قرط  هب  نارگید ،  سوواط و  نب  دّیس  دیفم و  خیش 
هب ار  رتخد  نیا  دیزی ،  يا  تفگ :  تساخرب و  ماش  لها  زا  ییوم  خرـس  درم  سپـس  درک .  تقر  ام  لاح  رب  ادتبا  دـندرب  دـیزی  سلجم  هب  ار 

نیکست ارم  ما  هّمع  مدیبسچ .  مالسلا  هیلع  بنیز  دوخ  هّمع  ياه  هماج  هب  مدیزرل و  دوخ  رب  سرت  زا  نم  درک .  نم  هب  هراشا  و  شخبب ،  نم 
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نیا مناوت  یم  مهاوخب  رگا  تفگ  دیزی  دیرادن .  ار  يرما  نینچ  رایتخا  کیچیه  دیزی  وت و  نوعلم ،  يا  هک  درک  باطخ  یماش  نآ  هب  داد و 
ار دوخ  نطاـب  رفک  يور و  ردـب  اـم  نید  زا  هکنآ  رگم  درک ،  یناوـت  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  منکب .  ار  راـک 

مالـسلا هیلع  بنیز  دنتفر ! ردب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  ییوگ ! ؟  یم  نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ :  دش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ  ینک .  راهظا 
یتفگ غورد  تفگ  نیعل  نآ  دیا .  هتفای  تیاده  نم  ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  دیشاب ،  هدش  ناملسم  رگا  وت  دج  ردپ و  وت و  تفگ : 

 . ییوگ یم  یهاوخ  یم  هچنآ  يا و  هدیدرگ  رورغم  دوخ  تنطلـس  هب  یهاشداپ و  نونکا  وت  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  ادـخ .  نمـشد  يا 
! دهد گرم  ارت  ادخ  وش ،  تکاس  تفگ :  دیزی  درک .  هداعا  ار  نخس  یماش  درف  نآ  رگید  راب  سپ  مهد .  یمن  وت  هب  یباوج  رگید  نم 
تیاه هدید  دنک و  عطق  ار  تنابز  ادخ  تخبدب ،  يا  وش  تکاس  هک  درک  باطخ  یماش  درف  نآ  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  رگید ،  یتیاور  هب 

 . دنوش یمن  انز  دالوا  راکتمدخ  ایبنا  دالوا  دنادرگ ،  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ارت  تشگزاب  دنادرگ و  کشخ  ار  تیاهتـسد  دنادرگ و  روک  ار 
ياهتسد و  انیبان ،  وا  ياه  هدید  لال ،  یماش  نابز  دینادرگ :  باجتسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  قح  هک  دوب  هدشن  مامت  راوگرزب  نآ  نخـس  زونه 

هک یـسک  يازج  تسا  نیا  دـیناسر و  وت  هب  ایند  رد  ار  تتبوقع  زا  يا  هرهب  یلاعت  قح  هک  هللادـمحلا  تفگ  موثلک  ما  سپ  دـش ! کـشخ  وا 
ددرگ .  تلاسر  ترضح  مرح  ضّرعتم 

هیلع نیـسح  رتخد  همطاف  نآ  تفگ :  دـیزی  دنتـسیک ؟  ناشیا  هک  دیـسرپ  دـیزی  زا  یماـش  درف  مود  هبترم  رد  سوواـط ،  نب  دّیـس  تیاور  هب 
تفگ دیزی  بلاط ؟  یبا  نب  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ :  یماش  مالسلا  هیلع  بلاط .  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز  نآ  تسا و  مالـسلا 

دینک یم  ریسا  ار  وا  هیرذ  دیـشک و  یم  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دیزی ،  يا  داب  وت  رب  يادخ  تنعل  تفگ :  یماش  یلب .  : 
مکح و  منک ،  یم  قحلم  ناشیا  هب  زین  ارت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیزی  دنگنرف .  ناریسا  ناشیا  متشادنپ  یم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب   ! ؟

(213  . ) دندرب نادنز  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  درک  رما  سپس  دندز .  ندرگ  ار  وا  هک  درک 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  هزجعم 

ياشامت هب  داتـسیا و  داتفا .  لافطا  ناریـسا و  هب  شمـشچ  دنک ،  روبع  هبارخ  رانک  زا  دـمآ  تشاد  لغب  رد  ییوهآ  هچب  هک  يداّیـص  يزور 
یم وهآ  ام  دنتفگ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  هب  دندرک ،  هدهاشم  ار  هرب  وهآ  هک  نانآ  تخادرپ .  تیب  لها  ناکدوک 

دصق تسابیز  لاخ و  طخ و  شوخ  نوچ  یلو  یلب ،  درک  ضرع  یشورف ؟  یم  ار  وهآ  هچب  نیا  ایآ  دندومرف  دایـص  هب  ترـضح  میهاوخ . 
بّجعت وا  داد .  مهاوخ  وت  هب  هّرب  وهآ  نیا  لـباقم  رد  یهاوخب  هچره  دـندومرف  ترـضح  مریگب .  رایـسب  ماـعنا  اـت  مربب  دـیزی  دزن  ار  وا  مراد 

هب هچنآ  درک  هدهاشم  داّیـص  دنداد .  وا  هب  دنتـشادرب و  ار  هبارخ  يولج  ياهگیر  زا  يدادعت  ترـضح  هک  دوب  هتفگن  يزیچ  زونه  و  دومن ، 
تفر .  دومن و  میدقت  ار  هّرب  وهآ  يدنسرخ  اب  تسا .  یتمیق  شزرا و  رپ  تارهاوج  هدش  هداد  وا 

وا زا  دیبلط و  ار  داّیص  دیزی  دیسر .  نیعل  دیزی  شوگ  هب  دش و  رـشتنم  ماش  رد  هک  يروط  هب  درک ،  وگزاب  نارگید  يارب  ار  هزجعم  نیا  يو 
تمارک کی  تروص  هب  ار  عوضوم  هدیدرگ و  ترضح  بُحم  هعیش و  يو  درک  هدهاشم  نوچ  و  دنک ،  لقن  شیارب  ار  نایرج  هک  تساوخ 

یلاها نیب  هچنآ  زا  شیب  ربخ  نیا  ات  دننک  نفد  دنشکب و  ار  داّیـص  داد  روتـسد  دنک ،  یم  ترـضح  هّجوتم  ار  مدرم  بولق  دیامن و  یم  نایب 
داّیـص ربق  رـس  هب  ترـضح  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ضرع  هب  عوضوم  هک  دشن  نادنچ  يا  هلـصاف  یلو  ددرگن .  اشفا  هدـش  رـشتنم 

(214  . ) دیدرگ جراخ  ربق  زا  داّیص  دش و  هتفاکش  ربق  هلصافالب  زیخرب ! تیاج  زا  ادخ  نذا  هب  دندومرف ،  هراشا  کی  اب  و  دندمآ ، 

يربک بنیز  هبطخ 

رایـسب ار  سلجم  ياضف  ّوج و  رگید  فرط  زا  و  دـید ،  دـح  نیا  ات  ار  دـیزی  یئایح  یب  تراـسج و  نوچ  مشاـه  ینب  هلیقع  بنیز  ترـضح 
دومرف :  تساخ و  اپب  دید  بسانم 
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اوبذَک نا  ؤسلا ي  ؤاسا ا  َنیّذلا  ُۀبقاع  ناک  مث   ) ُلُوقَی َِکلذَک  ُهللا  َقَدَـص  َنیِعَمْجَا ،  ِِهلآ  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاعلا  بر  دـمحلا هللا 
(215 ( . ) َنو ؤِزْهَتْسَی  اِهب  اوناک  َو  ِهللا  ِتایآب 

ِهیَلَع َِکب  َو  ٌاناوَه  ِهللا  یَلَع  اِنب  نا  يراس  الا  ُقاُست  امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصاَف  ِءامـسلا  َقافآ  ضرالا و  َراْطقَا  اْنیَلَع  َتذَـخَا  ُْثیَح  ُدـیزی  ای  تننظـضا 
ُرُومُالاو ٌۀَقَثْوَتْـسُم  ََکل  ایندلا  َْتیَاَر  ُْثیَح  اروُرْـسَم  َنالْذَج  َکِفْطع  ِیف  َتْرَظَن  َو  َکِْفنَِاب  َتْخمَـشَف  ُهَْدنِع  َكِرَطَخ  ِمظَِعل  َِکلذ  نا  َو  ًۀَـمارَک 
ْمِهِسُْفنال اْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امنا  اُورَفَک  نیذلا  نبَسْحَی  الَو   ) لج زَع و  ِهللا  َلْوَق  َتیِسَنَا  الْهَم  الْهَمَف  اُنناْطلُـس ،  َو  انُْکُلم  ََکل  افَـص  َنیِح  َو  ۀقـستم 

(216  ( . ) ٌنیِهُم ٌباذَع  مهل  امثا و  اُودادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اّمنِا 
ِتاَنب َُکقوَس  کئاماو و  َكَِرئارَح  َكُریدَْخت  ( 217  ) اقلطلا نبای  لدعلا  نما 

ُلْهَا نهف  رشتسی  ٍدََلب  یلا  ٍدََلب  نم  ُءادْعالا  نهب  ُودَْحت  نهَهوجُو ،  َْتیَْدبَا  نه و  رُوتُس  تکته  دق  ایابس  ملَس  َو  ِِهلآ  َوِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  لوسر 
َْفیَک َو  یمح ،  نهتامح  ْنِم  َو ال  یلو  نهلاجر  ْنِم  نهعم  سیل  فیرشلاَو ،  یندلاو  ُدیِعَْبلاَو  بیرقلا  نههوجو  حفصتی  َو  ِِلقانَملاَو  لهانملا 

ُۀَبَقاُرم یَجتُْری 
ِنآَنَشلاَو ِفَنَشلِاب  انیلا  َرَظَن  ْنَم  ِْتیَبلا  لها  انـضغب  یف  اطبتـسی  َْفیَک ال  َو  ادهـشلا ،  امد  نم  ُهُمَْحل  َتَبَن  َو  ِءایکزالا  ( 218  ) دابکا ُهُوف  َظَِفل  ْنَم 

مظعتسم :  َو ال  مثءاتم  َْریَغ  ُلوقَت  مث  ناغضالاو  نحالاو 
احرف اّولَهَتْساَو  اّولَهَال 

ْلَُشت ُدیزَی ال  ای  اولاق  مث 
ُۀَفاّشلا ِتَلَـصْءاَتْساَو  ُۀحْرُقلا  ِتَءاَکَن  ْدَق  َو  َِکلذ  ُلوقَت  َْفیَکَو ال  َِکتَرَـصْخِِمب  اُهتُْکنَت  ۀنجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  ِْدیَـس  ِهللاِْدبَع  ِیبَا  ایانَث  یلَع  ٌایِحَْتنُم 

 ، ْمِهیِداُنت َکَّنَا  َتْمَعَز  َکِخایْـشَِاب  ُِفتْهَت  َو  ِبلَّطُملاِْدبَع ،  ِلآ  ْنِم  ِضْرَالا  َمُوُجن  َو  َمَّلَـس  َو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّیِّرُذ  َءامِد  َِکتَقارِِاب 
َْتلَعَف .  ام  َْتلَعَف  َو  َْتُلق  ْنُکَت  َْمل  َو  َتْمََکب ،  َو  َْتللَش  َکَّنَا  َّنَّدَوََتلَو  ْمُهَدِرْوَم  ٌاکیِشَو  َّنَدِرَتَلَف 

َکَمَْحل ّال  َتْزَزَح إ  َو ال  َكَْدلِج  ّال  َتیَرَف إ  ام  ِهللاَوَف  انَتامُح ،  َلَتَق  َو  اَنءامِد  َکَفَس  ْنَِمب  َکَبَـضَغ  ُْللْحاَو  انِِملاظ  ْنِم  ْمِقَْتناَو  انِّقَِحب  ْذُخ  َّمُهللا 
ْمُهَثْعَش َُّملَیَو  ْمُهَلْمَـش  ُهللا  ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل  ِِهتَْرتِع و  ِیف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتناَو  ِِهتَّیّرُذ  ِءامِد  ِکْفِـس  ْنم  َْتلَّمََحت  اِمب  ِهللا  ِلوسَر  یلَع  َّنَدِرََتل  َو 

ُهللا یّلَـص  ٍدّمَحُِمبَو  ٌامِکاح  ِهللاِاب  یفَک  َو  ( 219 () َنوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءایْحَا  َْلب  اتاْومَا  ِهللا  ِلیبَس  یف  اوِلُتق  َنیّذلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  ) ْمهِّقَِحب َذُـخْءاَی  َو 
اناکَم ٌّرَش  ْمُکُّیَاَو  الََدب  َنیِملاظلل  َْسِئب   ، ) َنیِِملْسُملا ِباقِر  ْنِم  َکَنَّکَم  َو  ََکل  يّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَس  َو  ٌاریهَظ  َلیئْربَِجب  َو  ٌامیِصَخ  َمّلَس  َو  ِهلآِو  ِْهیَلَع 

(220 ( . ) اْدنُج ُفَعْضَاَو 
يّرَح َروُدُّصلاَو  يْربَع  َنُویُعلا  َّنِکل  َکَخِیبَْوت ،  ُِرثْکَتْسَا  َکَعیِْرقَت و  ُمِظْعَتْسَا  َو  َكَرْدَق  ُرِغْصَتْسَال  ّینِا  َکَتَبَطاُخم  یِهاوَّدلا  َّیَلَع  ْتَّرَج  ِْنَئل  و 

َو انِموُحل  ْنِم  ُبَّلحَتَت  ُهاْوفالاَو  اِنئامِد  ْنِم  ُفِْطنَت  يِدـْی  الا  ِهِذـهَف  ِءاقَلُّطلا ،  ِناْطیّـشلا  ِبْزِِحب  ِءابَجُّنلا  ِهللا  ِبْزِح  ِْلتِقل  ِبَجعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف  الَا  ، 
ُلِعارَفلا .  ُتاهَُّما  اهُرِّفُعت  َو  ُلِساوَعلا  اُهباْتنَت  یِکاوَّزلا  ُرِهاوَّطلا  ُثَثُجلا  َکِلت 

ِْهیَلَع َو  یکَتْشُْملا  ِهللا  َیل  َو إ  ( 221 ( ) ِدِیبَْعِلل ٍماّلَِظب  َکُّبَر  امو   ) َكادَی ْتَمَّدَق  ام  ّالا  ُدَِجت  َْنیِح ال  ٌامَرغَم  ٌاکیِـشَو  اِنب  َدِجََتل  امَنْغَم  انَتْذَخَّتَا  ِِنَئل  َو 
 ، اهَراع ُْکنَع  ُضَحَْرت  الَو  انَدَمَا  ُكِرُْدت  الَو  انَیْحَو  ُتیُِمت  َو ال  انَرْکِذ  وُحْمَت  ِهللاَوَف ال  َكَدْهُج  ْبِصان  َو  َکَیْعَس  َعْساَو  َكَْدیَک  ْدِکَف  ُلَّوَعُْملا 

َنیِملاّظلا . ) یَلَع  ِهللا  ۀَنَْعل  الَا   : ) يدانُملا يِداُنی  َمْوَی  ٌدََدب ؟  ّال  َکُعْمَج إ  َو  ٌدَدَع ،  ّال  َکُماّیَا إ  َو  ٌدَنَف  ّال  َُکیْءاَر إ  ْلَه  َو 
ُمَُهل َبِجوی  َو  َباوَّثلا  ُمَُهل  َلِمُْکی  ْنَا  َهللا  ُلُءاْسن  َو  ِۀَمْحَّرلاَو ،  َداهَّشلِاب  انِرِخِالَو  ةرفْغَْملاَو  ةداعّـسلاب  انلَّوِال  َمَتَخ  يّذلا  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِهللاُدْـمَْحلاَو 

( 222  . ) ُلیِکَولا َمِْعن  َو  ُهللااَُنبْسَح  ٌدُودَو ،  ٌمیِحَر  ُهَّنِا  َۀفالِخلا  اْنیَلَع  َنِسُْحی  َو  َدیزَْملا 
مالسلا :  هیلع  يربک  بنیز  هفیرش  هبطخ  همجرت 

تبقاع دومرف :  هک  تفگ  تسار  یلاعت  يادخ  اداب  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  دزس  ار  ییادخ  ساپس 
شیوخ نامگ  هب  هک  نونکا  دیزی ،  يا  دنتفرگ .  هرخس  هب  ار  نآ  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ،  تشز  راک  هک  نانآ 
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يدروآ رد  شدرگ  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  و  يا ،  هتسب  ام  يور  هب  ار  هراچ  هار  نامسآ و  قافآ  نیمز و  راطقا  هار  يا و  هتفرگ  تخس  ام  رب 
زا سپ  تسادـخ ! ؟  دزن  رد  وت  يوربآ  رطاخ  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا ! ؟  هتخاس  لـیلذ  راوخ و  ار  اـم  زیزع و  ار  وت  ادـخ  هک  يرادـنپ  یم  ، 

ار وت  ياهراک  و  هدروآ ،  يور  وت  هب  ایند  هک  ناداش  مّرخ و  یلاـب  یم  دوخ  هب  و  يرگن !  یم  ّربکت  بجع و  رظن  اـب  یمارخ و  یم  ربک  يور 
 ! تسا هداد  صاصتخا  وت  هب  ار  ام  تموکح  هتسارآ و 

نانآ هب  هک  یتلهم  دنتفر  رفک  هار  هب  هک  نانآ  دـننکن  نامگ   : ) دومرف هک  يا  هدرک  شومارف  ار  یلاعت  يادـخ  مالک  ایآ  رت ! هتـسهآ  یکدـنا 
لیلذ راوخ و  تسا  یباذـع  ار  نانآ  دـنیازفیب و  یـشکرس  رب  ات  میهد  یم  ناحتما  يارب  تلهم  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  ناـنآ  لاـح  هب  میهد 

هدننک . 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایگ  درپ  یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  ایآ  ام ! گرزب  دج  هدش  دازآ  رـسپ  يا 

اهنادـب مشچ  مدرم  هک  ییاشگب  ار  ناـنآ  تروص  يردـب و  ار  اـهنآ  يوربآ  هدرپ  يربب ! ؟  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  هدرک و  ریـسا  ار  هلآ  و 
هن رواـی و  هـن  تـسین ،  ناـشهارمه  هـب  یـسک  ناـنآ  نادرم  زا  دـنرگنب ،  ار  اـهنآ  هرهچ  فیرـش ،  هیاـمورف و  رود و  کـیدزن و  و  دـنزود ، 

يراکددم .  هن  هدنرادهگن و 
! ؟  هدییور نادیهش  نوخ  زا  شتـشوگ  هدیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شردام  هک  یـسک  يراسگمغ  يزوسلد و  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ 

رب ار  دوخ  و  يرامـشن ،  يزیچ  ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دـشابن ،  دـیعب  تسا  هتخود  ام  هب  ینمـشد  مشچ  هتـسویپ  هک  سک  نآ  زا  راتفر  نیا  و 
ار وت  هنامحر  یب  راتـشک  ات  ینک  ار  ناشروضح  ياّنمت  تاهابم و  شیوخ  رفاک  دادجا  هب  و  يرادـنپن ،  راکهزب  تشز  دنـسپان و  رادرک  نیا 

ییوگن ینکن و  نینچ  ارچ  و  ینز !  یم  تشهب  ناناوج  دّیس  هللادبع  یبا  نادند  بل و  رب  بوچ  اب  و  دننک ! رّکشت  وت  زا  دنوش و  داش  دننیبب و 
لآ زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  نوخ  یتخوس و  یتخاـس و  نک  هشیر  ار  شا  هشیر  يدرک و  روساـن  ار  تحارج  نیا  هک 

یناوخ .  یم  ار  شیوخ  ناگتشذگ  نونکا  یتخیر و  دندوب -  نیمز  يور  ناگراتس  بلطملادبع و 
لال و تنابز  دوب و  هدش  کشخ  تتـسد  شاک  يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  نانآ  هب  مه  وت  هکدرذـگن  يرید  هک  درک  دـیاب  ییابیکش 

 !! يداد یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  نخس  نآ 
 ! تسرف ورف  ار  دوخ  باذع  مشخ و  دنا  هتخیر  ام  نوخ  هک  ناراکمتس  نیا  رب  ریگب و  نانیا  زا  ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  ّقح  اهلاراب !

اب درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  و  يدرک ؛  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندب  تشوگ  یتفاکـش و  ار  دوخ  تسوپ  هک  دیزی ! يا  دنگوس  ادخ  هب 
 ، يدرب يریسا  هب  ار  وا  نادنزرف  يدیرد و  ار  وا  تمرح  هدرپ  یتخیر و  ار  ترضح  نآ  نامدود  نوخ  يراد ،  شود  رب  هک  ینیگنس  راب  نآ 

هدرم دنا  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و   ، ) دناتسب ار  اهنآ  داد  هدرک و  لّدبم  ّتیعمج  هب  ار  نانآ  یناشیرپ  دنوادخ  هک  ییاج  رد 
نابیتشپ لیئربج  تسوا و  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکاح و  دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنروخ ) یم  يزور  ادخ  دزن  هدنز و  هکلب  دنا 

دب هچ  ناراکمتس  شاداپ  هک  تفای  دهاوخ  يدوزب  درک  ّطلسم  نیملـسم  رب  ار  وت  تخاس و  راومه  وت  يارب  ار  هار  هک  سک  نامه  تسوا و 
تسا .  رتناوتان  کی  مادک  هاپس  رتدب و  امش  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دهاوخ  و  تسا ،  یشاداپ 

رایسب ار  وت  مناد و  یم  گرزب  ار  وت  شنزرـس  زیچان و  ار  وت  شزرا  نم  اّما  میوگ ،  نخـس  وت  اب  هک  درک  نینچ  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا 
ناطیـش بزح  تسد  هب  ادخ  بزح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یـسب  تسا ،  نازوس  اهلد  نایرگ و  اه  هدـید  منک ! ؟  هچ  منک ،  یم  شهوکن 

ار رّهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دتفیب و  نوریب  امـش  ناهد  زا  ام  ندب  تشوگ  ياه  هراپ  دکچب ،  امـش  ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  و  دـنوش ،  هتـشک 
!! دنریگ رارق  نادد  ماد و  هاگرذگ  دنبایرد و  نابایب  یشحو  ياهگرگ 

اور متـس  ناگدـنب  رب  ادـخ  تفاـی ،  یهاوـخ  يا ،  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  و  تسا ،  تمارغ  وـت  يارب  ادرف  یناد  یم  تمینغ  زورما  هچنآ 
یـششوک ره  امنب و  یناوت  یم  هک  یـشالت  ره  نکب و  يراد  هک  یگنرین  ره  سپ  میوج ،  یم  دامتعا  وا  رب  منک و  یم  هوکـش  وا  هب  درادن ، 

گنن هکل  دیـسر و  یهاوخن  زگره  ام  لالج  هب  و  درک ،  یناوتن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ار  ام  دای  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ،  راک  هب  يراد  هک 
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دهاوخ یناشیرپ  هب  وت  ّتیعمج  كدـنا و  وت  تلود  نامز  رادـیپان و  رابتعا و  یب  وت  رظن  يءار و  تسـش ،  یناوتن  دوخ  نماد  زا  ار  متـس  نیا 
نیملاعلا . )  ّبر  هللادمحلاو  نیملاظلا  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الءا   : ) دنز دایرف  یفتاه  هک  زور  نآ  رد  دیشک ، 

رجا ار  نانآ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دز و  مقر  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  شزرمآ و  تداعـس و  هب  ار  اـم  لوا  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
لّکوت وا  رب  طقف  تسا و  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  و  تسا ،  يا  هفیلخ  وکین  ام  رب  وا  دوخ  دـییازفیب ،  نانآ  شاداپ  رب  دـنک و  تیانع  لیزج 

مینک .  یم 
مینارذگب ؟  ریشمش  مد  زا  ار  ناشیا  تسیچ ؟  ناریسا  نیا  هرابرد  امش  رظن  تفگ :  درک و  نایماش  هب  ور  دیزی  هاگنآ 

شکب .  ار  ناشیا  تفگ :  وا  نامزالم  زا  یکی 
(224  . ) نک نامه  درک ،  یم  هچ  نانآ  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  نیبب  تفگ :  ( 223  ) ریشب نب  نامعن 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

هارمه هک  ار  تارّدـخم  مامت  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  ترـضح  نیعل  دـیزی  دـندرک ،  ماـش  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هکنآ  زا  سپ 
سلجم لها  هب  دـیدرگ  بکترم  بانج  نآ  سدـق  تحاس  هب  هک  یمارتحا  کته  اذـیا و  زا  سپ  دـیبلط و  دوخ  سلجم  هب  دـندوب  ترـضح 
تراسا نامـسیر  رد  دـینک ،  یم  هظحالم  هک  یناکدوک  نانز و  نیا  نونکا  و  دنتـشک .  امامت  ار  اهنیا  نادرم  مداد  روتـسد  نم  تفگ :  دوخ 

هیلع یلع  لسن  زا  ات  دننزب  ندرگ  ار  اهنآ  یمامت  هدب  روتـسد  دـنتفگ  همه  منک ؟  هچ  نانآ  اب  نم  دـییوگ  یم  امـش  دنـشاب ،  یم  راتفرگ  نم 
(225  . ) دنامن یقاب  رفن  کی  دندوب  هیواعم  تردپ  وت و  هنیرید  نمشد  هک  مالسلا 

جنپ یتیاور  هب  هام و  دنچ  لاس و  ود  وا  رمع  نینـس  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  دنداد ،  ار  اوتف  نیا  دـیزی  سلجم  لها  هکنآ  ضحم  هب 
 : دومرف یهلا  دمح  زا  سپ  تفرگ و  رارق  دـیزی  تخت  لباقم  تساخرب  ( 226  ) دـندوب هدروآ  ماش  هب  ار  ناشیا  ارـُسا  وزج  دوبن و  شیب  لاس 

منک .  تبحص  هملک  دنچ  نم  یهد  هزاجا  رگا  دیزی ، 
دنرتدب مه  نوعرف  نانیشنمه  زا  وت  سلجم  لها  دومرف :  ییوگب ؟  یهاوخ  یم  هچ  وگب  تفگ :  درک و  بّجعت  ترضح  نآ  تئرج  زا  دیزی 

هب ار  اهنآ  دنتفگ  منک ؟  هچ  نانآ  اب  تفگ  درک و  تروشم  نوراه  یسوم و  ترضح  هب  عجار  دوخ  سلجم  لها  اب  هک  ینامز  نوعرف  اریز  . 
مامت دـنتفگ  اهنآ  يدومن ،  تروشم  ام  هب  عجار  شیوخ  سلجم  لها  اب  وت  هک  ینامز  نکل  وشم ،  نانآ  ضّرعتم  راذـگاو و  ناشدوخ  لاـح 

تسا .  هتفهن  يّرس  رما  نیا  رد  و  نزب ،  ندرگ  ار  ام 
نکلو دندوب  هداز  لالح  همه  نوعرف  سلجم  يامدن  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  تسا ؟  هتفهن  يّرـس  هچ  تفگ :  دـیزی 

ار ناربمغیپ  دالوا  ناربمغیپ و  دشک  یمن  ینعی  ءایعد . ) الا  دالوءا  ّال  مهدالوءا إ  ءایبن و  الا  لتقیالَو   . ) دنشاب یم  انزلادلو  همه  وت  نانیشنمه 
(227  . ) انزلادلو دالوا  رگم 

(228  . ) دنرب نوریب  سلجم  زا  ار  نانآ  داد  روتسد  سپ  تخادنا ،  ریز  هب  رس  دیزی 
هیلع دیشک :  دایرف  همطاف  دنتـشادن ،  لمحت  بات  رگید  دندرک  یم  هاگن  ردپ  رـس  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و 
دنلب نارضاح  هیرگ  هلان و  يادص  راب  رگید  هک  ینک ) ؟  یم  ریسا  ار  ربمایپ  نارتخد  دیزی ! يا  ( )! ؟  ایابَس ِهللا  ِلوسَر  ُتاَنب  دیزی ! ای   ) مالـسلا

دیسر .  یم  شوگ  هب  سلجم  فارطا  زا  ضارتعا  ياه  همزمز  دش و 
تفر درک و  ناریو  هرابکی  ار  ماش  دمآ  بنیز 

تفر درک و  ناریح  شیوخ  راک  زا  ار  ملاع  لها 
الب ماش  هفوک و  ات  البرک  نیمز  زا 

تفر درک و  نایامن  حتف  اپ ،  داهنب  اجکره 
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اونین يارجام  زا  یضترم  ناسل  اب 
تفر درک و  ناونع  هفوک  ردنا  زوسناج  يا  هبطخ 

دومن قح  نید  تابثا  ازفناج  مالک  اب 
تفر درک و  نامیا  لها  رادتسود  ار  یملاع 

ریلد يامظع  يوناب  نآ  هک  میوگ  یم  شاف 
تفر درک و  ناساره  ار  نمشد  شیوخ  نایب  زا 

دیدب ار  قطان  نآرق  نآ  وچ  ین  زارف  رب 
تفر درک و  نآرق  ریسفت  نیرق  یب  نآ  لمع  اب 

بالقنا ون  زا  درک  اپرب  ماش  راید  رد 
تفر درک و  ناینب  تسس  ار  متس  لها  رگنس 

دیزی خاک  رد  دومرف  نایب  اّرغ  يا  هبطخ 
تفر درک و  ناریو  هشیر  زا  ار  دادبتسا  خاک 

نالدرفاک رب  درک  تّجح  مامتا  بطخ  نیز 
تفرو درک  نارین  ران و  ّقحتسم  ار  نیبصاغ 

راکشآ تقیقح  دش  شدنسپ  قح  مالک  زا 
تفر درک و  نادزی  فاطلا  لماش  ار  ّقح  لها 
دورو تقو  رد  دوب  ترشع  شیع و  قرغ  ماش 

تفر درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو 
داد ياج  هبارخ  رد  ندرم  دعب  ار  هش  تخد 
تفر درک و  ناهنپ  هناریو  ۀشوگ  رد  ار  جنگ 

نید ناطلس  رتخد  رازم  رب  لد  شتآز 
تفر درک و  نازورف  یعمش  نیرخآ  عادو  رد 

نزحلا تیب  دراو  دش  یم  هکنوچ  لد  مغ  اب 
تفر درک و  نالان  نوزحم و  ار  هتسخلد  يورس )  )

ادخ ریش  رتخد 

یتساربک بنیز  لامج  زا  نشور  ماش ، 
یتساجنیا ادخ  سومان  هک  نکفاریز  هب  رس 
ار ماش  كانبات  نامسآ  اشامت  نک 

یتسادیپ قفا  زا  تمصع  جرب  باتفاک 
رگم ارحص ،  نیا  رد  ناریش  هرهز  هدرک  بآ 

یتسارحص نیا  رد  هتفخ  ادخریش  رتخد 
نسح ییابیکش  رد  نیسح و  نوچ  تعاجش  رد 
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یتسالعا یلاع  یلع  نوچ  تغالب  رد 
شوگ هب  دیآ  ماش  رازلگ  زا  قح  غرم  همغن 

یتسازفا حور  زیگناروش و  همغن  ار  قح  غرم 
ار ماش  نامسآ  شلامج  اب  نشور  درک 

(229  ) یتسارهز هرهز  ییوگ  هرهچ  غورف  زک 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  هبطخ 

دیزی دـناوخب ،  هبطخ  دجـسم  رد  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هعمج  زور  رد  هک  دومن  تساوـخرد  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
نیسح یلع و  هب  دناوت  هچره  داد  روتسد  داتـسرف و  ربنم  هب  ار  دوخ  رودزم  يابطخ  زا  یکی  دیزی  دیـسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  داد ؛ تصخر 

درک .  نینچ  بیطخ  نآ  و  دنارب ،  نخس  دیزی  نیخیش و  شیاتس  رد  دیامن و  تناها  مالسلا  هیلع 
ماما هب  هک  يا  هدعو  زا  دیزی  دناوخب ،  هبطخ  ات  دهد  تصخر  وا  هب  هدومن و  افو  دوخ  هدعو  هب  ات  تساوخ  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

یم هچره  ات  راذـگب  دراد ؟  يریثءات  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ :  شردـپ  هب  نیعل  دـیزی  رـسپ  هیواعم  درکن .  لوبق  دـش و  نامیـشپ  دوب  هداد 
دیوگب .  دهاوخ 

ۀبطخ هک  مسرت  یم  نآ  زا  دنرب ،  یم  ثرا  هب  مه  زا  ار  تحاصف  ملع و  نانآ  دیناد ،  یمن  ار  نادناخ  نیا  ياهتّیلباق  امش  تفگ :  نیعل  دیزی 
(230  . ) ددرگ ام  ریگنابیرگ  نآ  لابو  دزیگنارب و  هنتف  رهش  رد  وا 

ربنم هب  زین  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ات  دنتـساوخ  هنارـصم  نیعل  دیزی  زا  مدرم  دز و  زاب  رـس  داهنـشیپ  نیا  لوبق  زا  نیعل  دیزی  تهج  نیمه  هب 
دور . 

! دشاب هدرک  اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ،  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ :  نیعل  دیزی 
! ؟  درک دناوت  هچ  ناوجون  نیا  دش :  هتفگ  نیعل  دیزی  هب 

دنا .  هتشادرب  ملع  اب  ار  ناشماک  یکدوک  رد  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ :  نیعل  دیزی 
دور .  ربنم  هب  ماما  هک  درک  تقفاوم  دیزی  نایماش ،  يراشفاپ  رثا  رد  هرخ  الاب 

دندش رارق  یب  دنتسیرگ و  مدرم  همه  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هاگنآ 
دومرف :  . 

اّنِم ناب  اِنلُّضف  َو  َنینِمْؤُْملا ،  ِبوُلق  ِیف  َۀَّبَحَملاَو  َۀَعاجُّشلاَو  َۀَحاصَفلاَو  َۀَحامَسلاَو  َْملِْحلاَو  َْملِْعلا  انیِطُْعا  ٍْعبَِسب :  اَِنلُّـضف  َو  اّتِـس  انیِطُْعا  ُساّنلا ! اهُّیَا 
ۀّمُالا .  ِهِذه  اْطبِس  اّنِم  َو  ِِهلوسَر  ُدَسَا  َو  ِهللا  ُدَسَا  اّنِم  َو  ُراّیَّطلا  اَّنِم  َو  ُقیّدِصلا  اّنِم  َو  ادّمَُحم  َراتخُملا  َّیبّنلا 

یبَسَن .  َو  یبَسَِحب  هتءابنا  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ینَفَرَع  ْدَقَف  ِینَفرَع  ْنَم 
ُْریَخ ُْنبَا  اَنَا  يدَتْراَو ،  رزتئا  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  ادِّرلا ،  ِفارطِاب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبَا  اَنَا  افّـصلاَو ،  َمَْزمَز  ُْنبَا  اَنَا  ینِم ،  َو  ۀـکم  ُْنبَا  اَنَا  ُساّنلا ! اهُّیَا 

َلَعَْتنا ِنَم 
ِِهب َيِرُْـسا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءاوَهلا ،  ِیف  ِقاُربلا  یَلَع  َلِمُح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبَا  اَنَا  یَّبلَو ،  جـح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  یعَـس ،  َو  َفاـط  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اـَنَا  یفَتْخاَو ، 

ینْداْوَا ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلدَتَف  انَد  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یهَْتنُْملا ،  ةَرْدِس  یِلا  ُلیئْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یْصق ،  الا  ِدِجْسَملا  یِلا  ِمارَحلا  ِدِجْسَملا  َنِم 
ْنَم ُْنبا  اَنَا  یضَتْرُملا ،  ٍیلَع  ُْنبا  اَنَا  یفطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یحْوَا ،  ام  ُلِیلَجلا  ِْهَیِلا  یحْوَا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءامّسلا ،  ِۀَکئالَِمب  یّلَص  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ، 

هللا الا  هلا  ال  اُولاق :  یّتَح  ِقلَخلا  َمیِطارَخ  َبَرَض 
َۀَفْرَط ِهللاِاب  ْرُفْکَی  َْمل  َو  ِْنیَنُح  َو  ٍرْدَِبب  َلَتاق  َو  ِْنیَتَْعیَبلا  َعَیَاب  َو  ِْنیَتَرْجِهلا  َرَجاه  َو  ِْنیَْحمُِرب  َنَعَط  َو  ِْنیْفیَِسب  ِهللا  ِلوُسَر  ْيدَی  َْنَیب  َبَرَض  ْنَم  ُْنبا  اَنَا 
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َو َنِیئاّکَبلا  ِجات  َو  َنیِدباعلا  ِْنیَز  َو  َنیِدِهاجُملا  ِرُون  َو  َنیِملْـسُْملا  ِبُوسْعَی  َو  َنیِدِْحلُملا  ِعِماقَو  َنّییبّنلا  ِثِراو  َو  َنینِمْؤُملا  ِحـِلاص  ُْنبا  اَنَا  ٍْنیَع ، 
لِیئاکیِِمب .  ِروْصنَْملا  لیئَْربَِجب ،  ِدّیَؤُملا  ُْنبا  اَنَا  َنیِملاَعلا ،  ِّبَر  ِلوسَر  َنیِسای  ِلآ  ْنِم  َنیِمئاقلا  ِلَْضفَا  َو  َنیِِرباّصلاِرَبْصَا 

ٍشیَُرق ْنِم  یـشَم  ْنَم  ُرَْخفَا  َو  َنِیبِصاّنلا ،  ُه  َءادـْعَا  ِدِـهاجُملاَو  َنیِطِـساقلاَو  َنِیثِکاّنلاَو  َنِیقِراملا  ِِلتاق  َو  َنیِملْـسُْملا  ِمَرَح  ْنع  یِماـحُملا  ُْنبَا  اـَنَا 
ْنِم ٌمْهَـس  َو  َنیکِرْـشَملا ،  ُدـیبُم  َو  َنیدَـتْعُملا  ُمِصاق  َو  َنیِقباّسلا ،  ُلَّوا  َو  َنِینِمْؤُملا ،  َنم  ِِهلوسَِرل  َو  َباجَتْـساَو ِهللا  َباـجَا  ْنَم  ُلَّوَا  َو  َنیِعَمْجَا ، 

 ، ٌّیَِهب ٌّیِخَس ،  ٌحمَس ،  ِهِْملِع ،  ُۀَْبیَع  َو  ِهللا  ِۀَمْکِح  ُناتُْسب  َو  ِهللاِْرمَا  ُّیلَو  َو  ِهللا  ِنیِد  ُرِصان  َو  َنیِدباعلا  ِۀَمْکِح  ُناِسل  َو  َنیِقفانُملا ،  یَلَع  ِهللا  یِمارَم 
ْمُهَتْبثاَو اَنانِع  ْمُهَُطبْرَا  ِبازْحَالا ،  ُقِّرفم  َو  ِبالْصالا  ُعطاق  ٌماّوَق ،  ٌبَّذَهُم ؛ ٌماّوَص ،  ٌِرباص ،  ٌمامُه ،  ٌمادْقِم ،  ٌّیِـضَر ،  ٌّیِحَْطبَا ،  ٌیِکَز ،  ٌلُولَهب ، 

َو یحّرلا ،  َنْحَط  ُۀـّنِعَالا  َِتبُرَق  َو  ُۀّنِـس  الا  ِتفلَدْزلا  اِذِا  ِبورُحلا  ِیف  ْمُُهنَحْطَی  ٌلِساب ،  ٌدَـسا  ًۀَمیِکَـش ،  ْمُهُّدـشَا  َو  ًۀَـمیزَع  ْمُهاـْضمَا  َو  اـنانِج ، 
ِمیِشَهلا ،  ِحیّرلا  َْورَذ  اهِیف  ْمُهُؤَرْذَی 

ٌّيِرِجاهُم .  ٌّيرَجَش  ٌّيِدُُحا  ٌّيِرِْدب  ٌِّیبَقَع  ٌّیْفیخ  ٌّینَدَم  ٌّیّکَم  ِقارِعلا ،  ُْشبَک  َو  ِزاجِحلا  ُْثَیل 
ٍِبلاط .  یبَا  ُنب  ُّیلَع  يّدَج  َكاذ  ِْنیَسُْحلاَو ،  ِنَسَحلا  ِْنیَْطبِّسلاوبَا :  َو  ِْنیَرَعشَملا  ُثِراو  اُهْثَیل ،  یغَولا  َنِم  َو  اهُدّیَس ،  ِبَرَعلا  َنِم 

ِءاسّنلا .  ِةَدّیَس  ُْنبا  اَنَا  ءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  َلاق :  ّمث 
 : ُنِّذَؤُملا َلاق  اّمَلَف  َمالَکلا ،  َعَطَقَف  َنِّذَؤُملا  َرَمَءاَف  ًۀَْنِتف  َنوکَی  ْنَا  ُدـیزَی  َیِـشَخ  َو  ِبیِحَّنلاَو ،  ِءاُکبلِاب  ُساّنلا  َّجَـض  یّتَح  انَا ،  انَا  ْلوقَی :  ْلَزَی  ْمَلَف 

َو يِْرعَش  اِهب  َدِهَش  ِْنیَسُحلا :  نب  ِیلَع  َلاق  ُهللا ،  الا  هلاال  نا  ُدَهْشَا  نذ :  ؤملا  لاق  اّمَلَف  ِهللا ،  َنِم  ُرَبْکَا  َء  یَـش  ال  ٌِّیلَع :  لاق :  ُرَبْکَا ،  ُهللا  رَبْکَا  ُهللا 
ْمَا يِّدَـج  اذـه  ٌدّـمَُحم  َلاقَف :  دـیزَی  یِلا  ِرَْبنِملا  ِقْوَف  ْنِم  َتَفَْتِلا  ِهللا ،  ُلوسَر  ادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشَا  ُنِّذَؤُملا :  َلاـق  اَـمَلَف  یمَد ،  َو  یمَْحل  َو  يِرََـشب 

ُهَتَْرتِع ؟  َْتلَتَق  َِملَف  يدج  ُّهنَا  َتْمَعَز  ْنِا  َو  َتْرَفَک  َو  َْتبِذَک  دَقَف  َكُّدَج  ُهَّنَا  َتْمَعَز  ْن  إَف  ُدیزَی ؟  ای  َكُّدَج 
مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هفیرش  هبطخ  همجرت 

ملع تشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ؛  هدیشخب  تلیضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و  اطع  تلـصخ  شـش  ام  هب  دنوادخ  مدرم !  يا 
 ، مالسا گرزب  ربمایپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  و  ار ؛ نینم  ؤم  بولق  رد  ّتبحم  تعاجـش و  تحاصف ،  تواخـس ،  يرابدرب ،  ، 

ماما نسح و  ماما  و  هزمح ، )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  راّیط ،  رفعج  مالـسلا ، )  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما   ) قیّدص
(231  . ) داد رارق  ام  زا  ار  مالسلا  هیلع  مرکا  لوسر  راوگرزب  دنزرف  ود  نیسح 

یم نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردپ و  یفرعم  اب  دنتخانشن  ارم  هک  نانآ  يارب  و  تخانـش ،  هک  تخانـش  ارم  سکره  هاتوک )  یفرعم  نیا  اب  )
مناسانش . 

رد لمح و  دوخ  يادر  اب  ار  دوس  الارجح  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  میافـص ،  مزمز و  دـنزرف  نم  میاـنم ،  هّکم و  دـنزرف  نم  مدرم !  يا 
دنزرف نم  متسه ،  نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدننک ،  یعس  فاوط و  نیرتهب  دنزرف  نم  دومرف ،  بصن  دوخ  ياج 

هک منآ  دنزرف  نم  درک .  ریس  یصقالا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  بش  کی  رد  هک  متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ،  راوس  قارب  رب  هک  منآ 
هکئالم اب  هک  منآ  دـنزرف  نم  دیـسر ،  یلاعت  يراب  ماقم  هاگیاج  نیرتکیدزن  یبوبر و  برق  ماـقم  هب  درب و  یهتنملا  هردـس  هب  ار  وا  لـیئربج 

نم میاضترم ،  یلع  یفطـصم و  دّـمحم  دـنزرف  نم  درک ،  یحو  وا  هب  گرزب  راگدرورپ  هک  مربماـیپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگزاـمن ،  نامـسآ 
دندرک .  رارقا  دیحوت  هملک  هب  ات  دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یسک  دنزرف 

اب نینح  ردب و  رد  و  درک ،  تعیب  رابود  ترجه و  رابود  و  دیمزر ،  یم  هزین  ود  اب  ریشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متسه  یسک  نآ  رـسپ  نم 
ناکرـشم و هدنرب  نیب  زا  ایبنا و  ثراو  نانم و  ؤم  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ،  رفک  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  و  دـیگنج ،  نارفاک 

لـضفا ناراـبدرب و  نیرتراـبدرب  دـنزرف  نـم  مناگدـننک ،  هـیرگ  راـختفا  ناگدـننک و  تداـبع  تـنیز  نارگداـهج و  غورف  ناناملـسم و  ریما 
مرح زا  هک  منآ  دـنزرف  نم  درک ،  يرای  ار  وا  لیئاکیم  دـییءات و  ار  وا  لـیئربج  هک  منآ  رـسپ  نم  متـسه ،  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  نارازگزاـمن 

نیلوا رسپ  نم  مشیرق ،  نیرتهب  دنزرف  نم  درک ،  هزرابم  شنانمشد  اب  دیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  دومرف و  تیامح  ناناملـسم 
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زا نازواجتم و  رمک  هدننکش  نامیا و  رد  يا  هدنریگ  تقبـس  لوا  رـسپ  نم  تفریذپ ،  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینم  ؤم  زا  متـسه  یـسک 
نید هدننک  يرای  دنوادخ و  داّبع  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادـخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دـنزرف  نم  مناکرـشم ،  هدـنرب  نایم 

دوب .  یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتسوب  وا و  رما  یلو  ادخ و 
ابیکش تالکشم ،  رد  ماگشیپ  ادخ ،  تساوخ  هب  یضار  یحطبا ،  راوگرزب ،  دّیس ،  اهریخ ،  عماج  هرهچ ،  وکین  دنمتواخس ،  درمناوج ،  وا 

دوب .  رازگزامن  رایسب  یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ،  هزور  امئاد  ، 
دیشاپ .  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریش  تخیسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمشد  بالصا  هتشر  وا 

رد مه  هب  گنج  رد  اه  هزین  یتقو  هک  عاجش  يریـش  دننامه  دوب و  خسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  يا  هدارا  يوق و  تباث و  یبلق  ياراد  وا 
تخاس .  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  ناسب  مرن و  درخ و  ایسآ  دننامه  ار  اهنآ  تخیمآ  یم 

هک تسا ،  ( 232  ) يرجاهم يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندـم و  یّکم و  هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و  زاجح و  ریـش  وا 
تشاد .  روضح  اه  هنحص  نیا  همه  رد 

مالسلا .  هیلع  نیسح  نسح و  دنزرف :  ود  ردپ  و  ( 233  ) رعشم ود  ثراو  دربن و  نادیم  ریش  تسا و  برع  دّیس  وا 
تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مّدج  تسوا )  صتخم  هدنزرا  ياهیگژیو  تافص و  نیا  هک   ) وا نامه  وا ،  يرآ 

مناهج .  ناوناب  يوناب  ارهز  همطاف  دنزرف  نم  تفگ :  هاگنآ 
تروص یبالقنا  ادابم  هکنآ  يارب  دش و  كانمیب  دیزی  دش ! دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  نویـش  هک  داد  همادا  زیمآ  هرخافم  هسامح  نیا  هب  ردـقنآ  و 

!! دنک تکاس  گنرین  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هکلب  ات  دیوگ  ناذا  ات  داد  روتسد  نذ  ؤم  هب  دریذپ 
درادن .  دوجو  دنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دومرف :  داّجس  ماما  ربکا ،  هللا  تفگ :  هک  نیمه  درک ،  زاغآ  ار  ناذا  تساخرب و  نّذ  ؤم 

دهد .  یم  یهاوگ  ادخ  یئاتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دهشا إ ن  تفگ :  نوچ  و 
 ، دش هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  دومرف :  درک و  يور  دیزی  بناج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  ّنادهـشا  تفگ :  هک  یماگنه  و 
ار وا  نادناخ  ارچ  تسا  نم  ّدـج  رگا  و  يدـش ،  رفاک  یتفگ و  غورد  سپ  تسوت  ّدـج  هک  ینک  اعّدا  رگا  وت ! ؟  ّدـج  ای  تسا  نم  ّدـج  ایآ 

! ؟  يدنارذگ ریشمش  مد  زا  ار  نانآ  یتشک و 
(234  . ) درازگ ار  رهظ  زامن  دمآ و  شیپ  دیزی  تفگ و  ار  ناذا  هیقب  نّذ  ؤم  سپس 

تفرگرب رس  زا  شیوخ  همامع  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هللا ،  لوسر  ادمحم  ّنا  دهشا  تفگ :  نّذ  ؤم  نوچ  هک :  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
نم ّدج  ربمغیپ ،  نیا  دیزی ! يا  تفگ :  درک و  دـیزی  هب  يور  هاگنآ  نک ،  گنرد  يا  هظحل  هک  دّـمحم  نیا  ّقحب  ار  وت  تفگ :  نّذ  ؤم  هب  و 

یتشک و متـس  يور  زا  ارم  ردپ  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدج  رگا  و  غورد ،  هک  دنناد  یم  همه  تسا ،  نم  ّدج  ییوگ  رگا  وت ! ؟  ّدـج  ای  تسا و 
تسیرگ و دز و  كاـچ  ناـبیرگ  درب و  تسد  تفگ و  ار  تـالمج  نیا  یتـفرگ ! ؟  تراـسا  هب  ار  وا  تیب  لـها  يدرک و  جاراـت  ار  وا  لاـم 

دننام ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم ،  نیا  ارچ  سپ  منم ،  نآ  تسادخ ،  لوسر  شّدج  هک  دشاب  یـسک  ناهج  رد  رگا  دنگوس  ادـخب  تفگ : 
تسادخ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ییوگ :  یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  دیزی ! يا  دومرف :  هاگنآ  درکریسا ! ؟  نایمور 

دنتسه .  وت  نمشد  زور  نآ  رد  نم  ردپ  ّدج و  تمایق  زور  رد  وت ! رب  ياو  یتسیا ! ؟  یم  هلبق  هب  يور  و   ! ؟
هدنکارپ هدناوخن  زامن  یهورگ  دـندرازگ و  زامن  یـضعب  تساخرب ؛  ییوهایه  مدرم  نایم  رد  دـیوگب ! هماقا  نّذ  ؤم  هک  دز  دایرف  دـیزی  سپ 

(235  . ) دندش
دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و 

ُْنبا اَنَا  يْربُْکلا ،  َۀجیدَخ  ُْنبا  اَنَا  ِءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  یفَطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یـضَتْرُملا ،  ٍّیلَع  ُنبا  اَنَا  الَبْرَِکب ،  ِلیتَقلا  ِْنیَـسُحلا  ُْنبا  اَنَا 
ِیف ُرویُّطلا  ِهیَلَع  َحان  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءاْملَّظلا ،  ِیف  ُّنِجلا  ِهیَلَع  یَکب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءامّدـلِاب ،  ِلّمَرُملا  ُْنبا  اـَنَا  یبوط  ةَرَجَـش  ُْنبا  اـنءا  یهَْتنُملا ،  ةَرْدِـس 
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(236  . ) ِءاوَهلا
نم میاربک ،  هجیدخ  دنزرف  و  میارهز ،  همطاف  رسپ  یفطصم و  دّمحم  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  نم  میالبرک ،  دیهش  نیـسح  دنزرف  نم 

دنزرف نم  و  دنتسیرگ ،  وا  متام  رد  نایرپ  هک  منآ  رسپ  و  دش ،  هتشغآ  نوخ  رد  هک  منآ  دنزرف  نم  میابوط ،  هرجش  یهتنملا و  هردس  دنزرف 
دندرک .  نویش  وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  منآ 

مدرم مالسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلادّیس  ترضح  هبطخ  يربک و  بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  ياّرغ  هبطخ  ( 237  ) زا سپ 
 ، تسا هعماج  روفنم  هک  دیمهف  دید و  هراچیب  ار  دوخ  دیزی  دیزی .  نعط  نعل و  هب  دندرک  عورش  دنتخانـش و  ار  راکمتـس  رفاک  دیزی  ّتیهام 

كاپ تمایق  ات  گنن  نیا  یلو  دـنک  هئربت  ار  دوخ  ات  تخادـنا  رگـشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تایانج  نیا  مامت  تمادـن  یمرـش و  یب  لاـمک  اـب 
دوبن .  یندش 

تخادنا !  رگشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تیانج  دیزی ، 
نب رمش  هبیهو ،  نب  بئاصم  یعبر ،  نب  ثبش  دومن .  راضحا  ار  اونین  رگشل  يارما  نیعل )   ) دیزی هک  دیـسر  يّدح  هب  البرک  هعجاف  تحاضف 
نب ثبـش  هّجوتم  تسخن  يو  دـندش .  رـضاح  يو  دزن  رگید  نت  دـنچ  عیبر و  نب  سیق  دـیزی ،  نب  یلوخ  سنا ،  نب  نانـس  نشوـجلا ،  يذ 

 ، تشک ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  داد  خساپ  نینچ  يو  ار ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  دش و  یعبر 
متشکن .  ار  وا  نم 

 ، درک رارکت  ار  لا  ؤس  نامه  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  دیزی  بئاصم .  تفگ :  تسیک ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  سپ  تفگ :  دیزی 
یلوخ هب  تبون  ات  دندومن ،  راکنا  ادـیدش  همه  و  داد ،  رارق  لا  ؤس  شاخرپ و  دروم  ار  ارما  همه  بیترت  نامه  هب  دینـش .  ار  باوج  نامه  و 
باوج رکف  رد  دندوب و  هتخود  وا  تروص  هب  مشچ  ینارگن  تشحو و  تلاح  اب  ناگنهرس  همه  دوب و  هدنام  ّریحتم  باوج  رد  يو  دیـسر . 

دوب .  عیبر  نب  سیق  نیسح  لتاق  دنتفگ  همه  هبترم  کی  دندوب .  عطاق 
یم بوخ  ار  یلـصا  لتاق  نم  تفگ :  باوج  رد  سیق  ار ! ؟  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  درک و  هلمح  يو  هب  دوخ  تشرد  نانخـس  اب  دـیزی 

تسا یسک  نآ  نیـسح  لتاق  ریما ،  يا  تفگ :  نینچ  سپـس  داد .  ناما  يو  هب  دیزی  تفگ .  مهاوخن  ریما  فرط  زا  ناما  نودب  یلو  مسانش 
تسا ؟  مادک  سک  نآ  تفگ :  دیزی  تخاس .  هناور  وا  گنج  هب  جوف  جوف  ار  هاپس  تشارفارب و  ار  گنج  مچرپ  هک 

الط تشط  هب  ار  نیسح  رس  تفر و  شیوخ  يارس  هب  تساخرب و  ياج  زا  دیزی  ار ! نیسح  یتشک  وت  ریما ،  يا  تفگ :  يو  باوج  رد  سیق 
 : تفگ یم  دز و  یم  همطل  دوخ  تروص  هب  یمه  نآ  زا  سپ  تشاد .  هاگن  دوخ  صوصخم  هرجح  رد  دـیچیپ و  يا  هچراپ  رد  تشاذـگ و 

(238  . ) نیسح نتشک  هب  متشاد  يراک  هچ  نم  نیسحلا : )  لتق  یلام و  )
لیوحت يو  هب  ار  وا  ردپ  لتاق  تساوخ  دیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  هدروآ  نینچ  ءادهـشلا  هضور  رد  یفـشاک  نیـسح  الم 

ار دیزی  مه  وا  و  دیـسر ،  رمـش  هب  تبون  ات  دنتخادنا  یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  لمع  نیا  یگمه  ادهـشلادّیس  نالتاق  دیامن .  صاصق  ات  دهد 
(239  . ) دومن مهّتم 

ماش مدرم  زا  ینز  هصق 

دادماب و ره  و  التبم ،  ماقـسا  مالآ و  هب  هک  دوب  ناریـسا  نایم  رد  هریغـص  ریغـص و  هدجیه  ماش  هبارخ  رد  هک  دننک  یم  لقن  بئاصملارحب  زا 
زا یکی  زور  کی  دـندومن .  یم  تیاکـش  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـندرک و  یم  بلط  نان  بآ و  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  بانج  زا  هاگماش 
ارت ریسا ،  يا  هک  درک  ضرع  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  هردخم  ایلع  هب  دومن و  رـضاح  یبآ  ماج  اروف  ماش  لها  زا  ینز  دومن .  بآ  بلط  لافطا 

جـئاوحلا و ءاـضق  بجوی  ماـتی  ـالا  هیاـعر  نـال  مهد ،  بآ  شیوخ  تسد  هب  ار  لـفط  نیا  نم  ییاـمرف  تصخر  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب 
تسیک ؟  وت  بولطم  تسیچ و  وت  تجاح  دومرف :  هردخم  ایلع  دروآرب .  ارم  تجاح  یلاعت  يادخ  دیاش  مارملا ،  لوصح 
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تیب لها  زا  هک  تسا  زارد  یتّدم  دنکفا .  مراید  نیا  هب  راگزور  بالقنا  مدوب ،  هیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ناراکتمدخ  زا  نم  درک  ضرع 
ار نیـسح  ماما  دوخ  يالوم  مسرب و  بنیز  هردـخم  ایلع  دوخ  نوتاخ  تمدـخ  رگید  هبترم  کی  هک  مقاتـشم  رایـسب  مرادـن و  يربخ  راـهطا 

هیقب دـیامرفب و  نشور  ناشیا  لامج  هب  ارم  ةدـید  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  لفط  نیا  ياعد  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاش  منک .  تراـیز 
هما يا  تفگ  دیشکرب و  هنیس  زا  درس  هآ  لد و  زا  هلان  دینش  ار  نخس  نیا  نوچ  هیلع  هللا  مالس  بنیز  منک .  يرپس  ناشیا  تمدخ  هب  ار  رمع 

 ، منینم ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  دیزی :  راد  باب  یلع  نیـسحلا  سءار  اذه  نینم و  ؤملاریما  تنب  بنیز  انءا  اه  دش .  هدروآرب  وت  تجاح  هللا 
هریخ یتّدم  هدز  هقعاص  صخـش  دننامه  بلطم  نیا  ندینـش  اب  نز  نآ  تسا .  هتخیوآ  دـیزی  هناخ  برد  رب  هک  تسا  نیـسح  رـس  زین  نیا  و 
هرعن ناـنچ  دـمآ  شوـه  هب  نوـچ  داـتفیب .  نیمز  يور  رب  شوـهیب  دز و  يا  هرعن  ناـهگان  سپـس  درک و  رظن  بـنیز  هرّدـخم  اـیلع  هـب  هریخ 

(240  . ) درک بلقنم  ار  نیمز  نامسآ و  هک  دیشکرب  رگج  زا  یلع  دالوا  لیتقاو  و  هابیرغاو ،  هامامااو ،  هادیساو ،  هانیسحاو ، 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  هصق 

هچ نیا  دومرف  هرّدـخمایلع  نآ  دراذـگ .  هرّدـخم  اـیلع  دزن  رد  دروآ و  ماـعط  زا  یقبط  ینز  زور  کـی  میناوخ :  یم  بئاـصملا  رحب  رد  زین 
رب هک  تسا  يرذن  هکلب  تسین ،  هقدص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ،  نز  يا  درک  ضرع  تسا ؟  مارح  ام  رب  هقدـص  یناد  یمن  رگم  تسا ،  یماعط 
رد یکدوک  ماّیا  رد  نم  درک  ضرع  تسیچ ؟  رذـن  دـهع و  نیا  دومرف  بنیز  ترـضح  مرب .  یم  ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزـال  نم 
زا مردام  ردپ و  نوچ  دندمآ .  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم 
دندومن .  افش  بلط  ارهز  همطاف  ارذع  لوتب  زا  دندرب و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يافشلاراد  هب  ارم  افشتسا  يارب  دندوب  تیب  لها  ناتسود 

زا راذگب و  رتخد  نیا  رـس  رب  تسد  دنزرف ،  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دش .  رادومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لاح  نآ  رد 
نونکات نیـسح  میالوم  تکرب  زا  متفای و  افـش  لاح  نامه  رد  نم  تشاذـگ و  نم  رـس  رب  تسد  سپ  هاوخب !  ار  رتخد  نیا  يافـش  دـنوادخ 

دوخ رب  اذـل  تخاس .  مورحم  دوخ  نایلاوم  تاقالم  زا  دـنکفا و  راید  نیا  هب  ارم  راهن  لیل و  شدرگ  نآ ،  زا  سپ  متفاـین .  دوخ  رد  یـضرم 
 ، منک ناسحا  اهنآ  هب  نیسح  میاقآ  یتمالس  يارب  دوش  یم  نکمم  ارم  هکنادنچ  منیبب  ار  یبیرغ  ریسا و  هاگره  هک  مدومن  رذن  مدرک و  مزال 

منک .  ترایز  ار  ناشیا  لامج  موشب و  لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید  هبترم  کی  هک  دشاب 
مامت ترذن  هک  نادب  ردق  نیمه  هللا  هما  ای  دومرف  دیشکرب و  لد  زا  هحیـص  بنیز  هرّدخم  ایلع  دیناسر  اج  نیدب  ار  نخـس  نیا  نوچ  نز  نآ 

دنوادخ لوسر  تیب  لها  ناریـسا ،  نیا  منینم و  ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  انامه  يدـمآ .  نوریب  راظتنا  تلاح  زا  دیـسر و  ماجنا  هب  تراک  و 
هلان دایرف  زوسناج ،  مالک  نیا  ندینـش  زا  هحلاـص  نز  نآ  تسا .  بوصنم  دـیزی  ۀـناخ  رد  رب  هک  تسا  نیـسح  رـس  مه  نیا  دنتـسه و  نیبم 
هلان دیـشورخ و  دیـسوب و  یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  دمآ  شوه  هب  نوچ  دش .  دوخیب  دوخ  زا  یتّدـم  دروآرب و 

سپـس تسا .  هدش  رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآرب  بوشآ  روش و  نانچ  دیناسر و  راّود  دـبنگ  هب  هابیرغاو  و  هاماما ،  او  هادّیـس ،  او 
(241  . ) تسویپ قح  راوج  هب  ات  دیدرگن  تکاس  ادهشلادّیس  ترضح  رب  هیرگ  هلان و  زا  دوخ  رمع  هیقب  رد 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  نز 

هک ار  بنیز  يادص  تسا ،  هدوب  دیزی  هجوز  زیرک ،  هللادبع  رتخد  دنه ،  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا ؛  هدـش  لقن  فالتخا  هب  نخـس  اجنیا  رد 
داد رارق  تعنش  تمالم و  دروم  نانچ  ار  دیزی  وا  تخادنا .  وا  رس  رب  ابع  دیزی  دنکفا و  سلجم  نایم  رد  ار  دوخ  هدرپ  یب  دینـش  سلجم  رد 

هربتعم بتک  رد  هک  یلیـصفت  کی  اـب  دـمآ  هبارخ  هب  يو  دـنیوگ  یم  زین  رگید  یـضعب  نک !  هیرگ  نیـسح  يارب  ورب  تفگ  وا  هب  دـیزی  هک 
نیا دـهاش ،  نآ  و  ملاعلا ،  هللاو  دـشاب  زیرک  هللادـبع  رتخد  ریغ  نز  نآ  تسا  نکمم  هک  مدرک  ادـیپ  يدـهاش  ریقح  یلو  دوش .  یمن  تفاـی 

هک :  تسا 
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يارب ناناب  هدید  دیوگ :  سدقلا  یبا  هعلق  حـتف  هعقو  رد  رمع ،  تفالخ  نامز  تاوزغ  نایب  رد  افلخ ،  هب  طوبرم  دـلج  خـیراوتلا ،  خـسان  رد 
هدش هداد  لیکشت  يراصن  زا  یّمهم  رازاب  سدقلا  یبا  هعلق  لباقم  رد  هک  دندروآ  ربخ  دوب ،  مالـسا  رگـشل  رالاسهپـس  هک  حارج ،  هدیبعوبا 

تـسد هب  رایـسب  تمینغ  دزاتب  اهنآ  رـس  رب  يرگـشل  رگا  دراد .  یـسورع  سدـقلا  یبا  ناطلـس  رتخد  نوچ  تسوا ،  رد  يرایـسب  میاـنغ  هک 
نب دلاخ  زین  دعب  داتـسرف .  راوس  دصناپ  اب  دوب  هدیمد  هزات  شـضراع  طخ  هک  ار  راّیط  رفعج  نب  هللادبع  هدیبعوبا ،  داتفا .  دـهاوخ  نیملـسم 

تمینغ نیا  زا  نم  تفگ  رفعج  نب  هللادبع  دنتفرگ .  يریـسا  هب  ار  رتخد  نآ  دندرک و  حتف  ار  هعلق  هرخ  الاب  ات  داتـسرف  اهنآ  ددم  هب  ار  دـیلو 
رفعج نب  هللادبع  هک  دمآ  رمع  زا  تصخر  دـیایب .  رمع  زا  تصخر  دـیاب  یلو  مرادـن  یفرح  نم  تفگ  هدـیبعوبا  مبلاط .  ار  رتخد  نیا  طقف 

تساهنیا .  زا  شیب  وا  قح 
ار يو  هللادبع  زا  دینـش و  ار  وا  نسح  هزاوآ  هیواعم  ات  دوب  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  رتخد  نیا  دنداد .  هللادبع  هب  ار  رتخد  تمینغ  ناونع  هب 
 ، نآ لـباقم  رد  داتـسرف و  هیواـعم  يارب  ار  روبزم  زینک  دوجلارحب  نآ  داد .  رارق  شلباـقم  رد  يداـیز  لوپ  و  درک ،  تساوخرد  دـیزی  يارب 

خسان . )  مالک  هدیزگ  نایاپ   ) درکن لوبق  هیواعم  زا  زین  مهرد  کی 
تـسدریز رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  اهلاس  رتخد  نیا  اعبط  دشاب  رتخد  نیمه  دیاش  هدمآ  هبارخ  رد  هک  نز  نآ  مییوگب  تسا  نکمم  نونکا 

کی هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  تقو  کی  درادن .  ربخ  ییاج  زا  هتخادنا و  بارخ  ماش  هب  ار  وا  راگزور  هدش ،  تیبرت  الماک  بنیز  هرّدخمایلع 
دورب .  اهنآ  ندید  هب  دیزی  زا  درک  تساوخرد  نز  نیا  دنا .  هدمآ  ماش  هب  یجراخ  ناریسا  زا  تعامج 

نآ راب  ّتقر  لاح  تفرگ و  رارق  یـسرکرب  دـندرک .  بصن  هناخ  رد  ییـسرک  اـت  درک  ناـمرف  دیـسر  ارف  بش  نوچ  ورب .  بش  تفگ  دـیزی 
لها زا  امـش  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  دنداد .  ناشن  ار  هرّدـخم  ایلع  تسیک ؟  امـش  گرزب  درک  لا  ؤس  دـینادرگ ،  ّرثءاتم  الماک  ار  وا  ناریـسا 
هنیدم زا  دومرف  دیتسه ؟  هنیدم  مادک  زا  امـش  دـیوگ ؛ هنیدـم  ار  اهرهـش  همه  برع  تفگ  نز  نآ  هنیدـم .  لها  زا  دومرف  دـیراید ؟  مادـک 

ساپ هب  تفگ  درک ،  لا  ؤس  ببس  هرّدخم  ایلع  تسشن .  كاخ  يور  هب  دمآ و  دورف  یـسرک  زا  نز  نآ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومرف هرّدخمایلع  يا ؟  هتشاد  دش  دمآ و  مشاه  ینب  هلحم  رد  چیه  ایآ  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  ریـسا ،  نز  يا  ادخ .  لوسر  هنیدم  مارتحا 

رد چیه  ایآ  مهد ،  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  يدرک .  برطـضم  ارم  بلق  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  نز  نآ  ما .  هدش  گرزب  مشاه  ینب  هلحم  رد  نم 
رگید هیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  يا ؟  هدرک  تراـیز  ار  بنیز  هرّدـخمایلع  نم  یب  یب  چـیه  هدومن و  روبع  نینم  ؤملاریما  میاـقآ  هناـخ 

 ! مبنیز نم  یسانش ،  یمن  ار  بنیز  يراد  قح  دومرف  دش ،  دنلب  وا  نویش  يادص  دیامنب ،  يراددوخ  تسناوتن 
مناج هب  شتآ  يدز  نز ،  يا  تفگب 

مناوختسا زغم  تخوس  تمالک 
تنیسح وک  سپ  یبنیز ،  وت  رگا 

تنیع رون  وک  یبنیز  وت  رگا 
دندیرب رس  ار  وا  هنشت  اتفگب 

دندیشک نوخ  رد  البرک  تشد  هب 
ناحیر خاش  لثم  هب  شناناوج 

نآرق قاروا  نوچ  هتشگ  عَّطقم 
روالد ساّبع  نم ز  میوگ  هچ 

رکیپ دندرک ز  ادج  وا  تسد  هک 
ار شرفعج  نوع و  هللادبع و  مه 

ار شربکا  دندیشک  نوخ  كاخ و  هب 
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شیادخ دک  ون  ِمساق  زا  غیرد 
شیاپ تسد و  نیگنر  هتشگ  نوخ  زا  هک 

دادش دورمن و ز  نوعرف و ز  ز 
دای یسک  یملظ  نینچ  نیا  درادن 

هراوخ ریش  رب  دنز  نیک  ریت  هک 
هراپ هراپ  ار  وا  موقلح  دنک 

ینیسح هاگرخ  هب  شتآ  دندز 
ینیسح لاوما  تفر  تراغ  هب 
دندیشک رجعم  رس  رخآ ز  ارم 
دندیشک لغ  رد  ار  رامیب  نت 

مراد هفوک  ماش و  رگ ز  تیاکح 
مرامش زور  ات  راتفگ  دسر 

 . تسا نیسح  نآ  زا  تسا  بوصنم  دیزی  هناخ  رد  هک  رس  نیا  ینک ! ؟  یم  شسرپ  نیسح  زا  نز ،  يا  دومرف  هیلع  هللا  مالـس  گرزب  بنیز 
 ، باجح یب  نانز ،  هرعن  هناوید ،  صخـش  دننام  داتفا .  شلد  رد  شتآ  دیدرگ و  رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  نز  نآ 

يراد باب  یلع  بوصنم  هللا  لوسر  تنب  نبا  سءار  هیواعم ،  رسپ  زا  دز  دایرف  دیود .  دیزی  هاگراب  هب  هنهرب  ياپ  رس و  ناشیرپ ،  ناوسیگ  اب 
الا دالوا  لیتقاو  هامولظماو  هابیرغاو  هانیـسحاو  تسادخ ،  لوسر  هعیدو  وا  هکنیا  اب  يا  هدرک  بصن  نم  هناخ  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  رـس  : 

یتـح ناـمالغ و  نادـنزرف و  دـید  درک ،  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هراـبکی  دـیزی  نینم .  ؤملاریما  یلع  هللا و  لوسر  یلع  ّزعی  هللاو  ءاـیعد ، 
هب همطل  کیرات و  هناخ  رد  تفر  یم  هک  داتفا  راوگان  وا  رب  یگدـنز  دـش و  گنت  وا  رب  ایند  نانچ  سپ  نآ  زا  دـندیروش .  وا  رب  وا  تـالایع 
دنک ضوع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  ریس  طخ  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  اذل  یلع . )  نب  نیسحل  یلام و   : ) تفگ یم  دز و  یم  تروص 
ایلع لغب  ریز  دـمآ  نانک  نویـش  نایرگ  مشچ  اب  تعرـس ،  هب  نز  نآ  ربب .  وکین  یلزنم  هب  هبارخ  زا  ار  ناـنآ  ورب  تفگ  دوخ  لاـیع  هب  اذـل  ، 

تشادرب ار  تیب  لها  مدید .  یمن  لاح  نیا  هب  ارت  مدش و  یم  روک  مشچ  ود  ره  زا  شاک  نم ،  هدّیـس  يا  تفگ  تفرگ و  ار  بنیز  هرّدخم 
اهنیا مسق  ادخ  هب  دـینکب ! يداش  رگید  ادابم  دـینک ! هدـنخ  رگید  ادابم  هینایفـس ،  تانب  يا  هیناورم ،  نانز  يا  دیـشک  دایرف  درب و  هناخ  هب  و 

(242  . ) دنشاب یم  هط  سی و  لآ  یضترم و  یلع  ارهز و  همطاف  نادنزرف  ادخ و  لوسر  هّیرذ  ناریسا  تعامج  نیا  دنتسین ،  یجراخ 
( 243  ) قشمد رد  هنیکس  ترضح  باوخ 

 ، يرتـش ره  رب  و  دـندمآ ،  وا  فرط  هب  رون  زا  رتـش  جـنپ  ییوگ  هک  دـید  باوخ  قـشمد  رد  هیلع  هللا  مالـس  هنیکـس  دـیوگ :  اـمن  نبا  خـیش 
نم فرط  هب  مداخ  نآ  دنتشذگب و  نارتش  سپ  دور .  یم  هار  اهنآ  اب  یمداخ  دنا و  هتفرگ  ار  اهنآ  درگ  ناگتـشرف  تسا و  هتـسشن  يدرمریپ 
وت ادخ ،  لوسر  هداتـسرف  يا  داب ،  وا  رب  مالـس  متفگ :  دتـسرف .  یم  مالـس  وت  رب  وت  ّدج  هنیکـس ،  يا  تفگ :  دیـسر و  نم  کیدزن  دمآ و 

لیلخ میهاربا  یمود  تسا ،  هللا  هوفـص  مدآ  یلّوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  راوسرتش  نادرمریپ  نیا  متفگ :  متـشهب .  زا  یمداخ  تفگ :  یتسیک ؟ 
تفگ تسیک ؟  تسا  نازیخ  ناتفا و  دراد و  نساـحم  رب  تسد  هک  نآ  متفگ :  هللا .  حور  یـسیع  یمراـهچ  هللا و  میلک  یـسوم  یموس  هللا ، 
هچنآ اـت  مدـیود  هدرک و  وا  فرط  هب  ور  سپ  نیـسح .  تردـپ  يوس  تفگ :  تفر ؟  دـنهاوخ  اـجک  هب  متفگ :  تسا .  هللا  لوسر  وـت  ّدـج 

 . تسا ینز  هواجک  ره  رد  دـنیآ و  یم  هک  مدـید  ار  رون  زا  هواجک  جـنپ  نایم  نیا  رد  میوگب .  وا  اـب  دـندرک  اـم  اـب  يو  زا  سپ  ناراـکمتس 
هجیدـخ یمراهچ  نارمع ،  تنب  میرم  یموس  محازم ،  تنب  هیـسآ  یمود  تسا ،  رـشبلاّما  اّوح  یلوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  ناـنز ،  نیا  متفگ : 

هب متفگ :  دشاب .  یم  تردپ  ردام  دمحم و  تنب  همطاف  وت  هّدج  تسا  نازیخ  ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  زین  یمجنپ  و  دـلیوخ ،  تنب 
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راکنا ار  ام  قح  ادخ  هب  ردام ،  يا  متفگ :  مداتسیا و  وا  شیپ  نایرگ  متسویپ و  وا  هب  سپ  دندرک .  هچ  ام  اب  هک  میوگ  یم  وا  هب  مسق ،  ادخ 
ام ردـپ  ادـخ  هب  ردام ،  يا  دندرمـش .  حابم  ار  ام  میرح  ادـخ  هب  ردام ،  يا  دـنتخاس .  ناشیرپ  ار  اـم  ّتیعمج  ادـخ  هب  رداـم ،  يا  دـندرک . 

نیسح نهاریپ  نیا  يدرک .  هراپ  ار  ملد  دنب  يدز و  شتآ  ارم  رگج  هک  هنیکـس  يا  يوگم  رگید  تفگ :  دنتـشک .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مسر .  راگدرورپ  ياقل  هب  ات  دوشن  ادج  نم  زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا 

(244  . ) دش عیاش  مدرم  نایم  متفگ و  نامدوخ  ناسک  اب  یلو  مراد ،  هدیشوپ  ار  باوخ  نیا  متساوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ 

دیزی نز  دنه  باوخ 

دزن هتسد  هتسد  ناگتـشرف  و  دش ،  هدوشگ  مدید  ار  نامـسآ  رد  مدوب ،  هتفخ  رتسب  رد  دیوگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دیزی ،  هجوز  دنه ،  زا 
نآ رد  هللا .  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادبعابءا ،  ای  کیلع  مالـسلا  دـنتفگ  یم  و  ( 245  ) دندمآ یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رس 

شیپ دوب ،  اهنآ  نایم  رد  هام  دننام  يور  هدنشخرد  يدرم  دندوب و  ربا  نآ  رب  رایسب  نادرم  دمآ ،  دورف  نامـسآ  زا  هک  مدید  يربا  هراپ  نایم 
ندیشون بآ  زا  دنـشاب ! ؟  هتخانـشن  ارت  دوش  یم  دنتـشک ؛ ارت  دنزرف ،  يا  تفگ  یمه  دیـسوب و  ار  هللادبع  یبا  ياهنادند  دش و  مخ  دمآ و 

 ، لیقع نیا  و  رفعج ،  وت  ّمع  نیا  و  نسح ،  تردارب  نیا  و  یـضترم ،  یلع  تردپ  نیا  و  مربمغیپ ،  وت  ّدج  نم  دنزرف ،  يا  دندرک .  عنم  ارت 
هک مدید  یییانشور  متسجرب ،  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  تفگ :  دنه  درمش .  ار  نادناخ  کی  کی  نینچمه  دنساّبع و  هزمح و  ود  نیا  و 
ارم ْنیَسُْحِلل : )  َو  یلام   : ) تفگ یم  هدرکراوید و  هب  يور  متفای ،  یکیرات  هناخ  رد  ار  وا  مدش و  دیزی  بلط  رد  تفات .  یم  نیـسح  رـس  زا 

دادماب نوچ  دیوگ :  یم  دنه  زین  تخادنا .  ریز  هب  رس  متفگ ،  وا  هب  ار  باوخ  دوب .  نیگهودنا  تخـس  و  راکچ ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب 
امش هب  اهبنارگ  يا  هزئاج  و  دیدرگزاب ؟  هنیدم  هب  ای  دینامب  اجنیا  دیراد  تسود  دیسرپ  تساوخب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  دش 

رد ار  اه  هناخ  اه و  هرجح  سپ  دـیهد ،  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  مینک .  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـیاب  لوا  دـنتفگ  مهد . 
لُِقن .  ام  یلع  زور  تفه  دندرک  يراز  نویش و  نیسح  رب  و  دیشوپ ،  هایس  هماج  هّیمشاه  هّیشرق و  نز  ره  درک و  یلاخ  قشمد 

نآ تبیـصم  و  دـندرک ،  یم  نویـش  يراز  هآ و  اب  دـندوب و  هتفرگ  نابز  هلاـن  زوس و  هب  قشمد  رد  تماـقا  تّدـم  رد  ناـنز  تفگ :  اـمن  نبا 
امرـس و زا  ار  اهنآ  هک  دندوب  هداد  ياج  يا  هناخ  رد  ار  نانآ  دـنام .  ورف  جالع  زا  نارادـغاد  نآ  مخز  حارج  دوب و  هدـش  گرزب  ناراتفرگ 

(246  . ) تخادنا تسوپ  ناشراسخر  يرورپ  هیاس  ینیشن و  هدرپ  زا  سپ  ینعی  درک ،  یمن  ظفح  امرگ 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما 

درگ دزی  رتخد  ( 247  ) نانز هاش  زا  هک  دشاب  یم  نیسح  ماما  دشرا  دنزرف  داّجس ،  نیدباعلا و  نیز  هب  بّقلم  مالسلا  هیلع  نیسحلا ،  نب  یلع 
شرگید ردارب  اریز 3  دنام ،  یقاب  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رسپ  اهنت  ناشیا  تسا .  هدش  دلوتم  ناریا  هاشنهاش 

نوچ یلو  دمآ ،  البرک  هب  ردپ  هارمه  زین  ترضح  نآ  دندیسر .  تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  عیـضر )  هللادبع  و  رغـصا ،  یلع  ربکا ،  یلع  )
ناریسا لیخ  رد  هجیتن  رد  دنامزاب .  تداهش  داهج و  زا  تشادن ،  ار  گنج  هحلسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخس  یهلا  تحلصم  يور 

هب تیب  لها  يارـسا  ناوراک  هارمه  یمومع  راکفا  تلامتـسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریـسا ،  نارود  ندـینارذگ  زا  سپ  دـیدرگ و  مازعا  ماش  هب 
هب هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ،  كاّفس  هفیلخ  کلملادبع  رما  هب  راب  نیا  و  رگید ،  راب  کی  ار  ترضح  نآ  اهدعب  دیدرگ .  هناور  هنیدم 

تشگزاب .  هنیدم  هب  ادّدجم  دعب  يدنچ  هک  دندرک  بلج  ماش 
راگدرورپ تدابع  لوغـشم  هدرک و  رایتخا  اوزنا  مکاح ،  دـیدش  یـسایس  قانتخا  راـشف و  رثا  رد  هنیدـم ،  هب  تعجارم  زا  سپ  مراـهچ  ماـما 
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 ، صاوخ هتبلا  تفرگ .  یمن  سامت  ناـشیا  لاـثما  و  یلباـک )  دـلاخوبا   ) و یلاـمث )  هزمحوبا  ) دـننام هعیـش  صاوخ  زج  یـسک  اـب  دـیدرگ و 
نامز رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعسوت  عّیشت  هار  نیا  زا  دنداد و  یم  رشن  هعیش  نایم  رد  دندرک ،  یم  ذخا  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یفراعم 

(248  . ) تسویپ روهظ  هب  مجنپ  ماما  تماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  هام 

نابعش مجنپ  ای  يرمق و  يرجه  هنس 36  یلوالا  يدامج  همین  لاوقا  ّحصا  دیاش  تسا و  رایسب  فالتخا  داّجس  ماما  ترضح  دالیم  خیرات  رد 
میدرک .  رکذ  البق  ار  شا  همّرکم  ردام  مسا  هک  ( 249  ) دوشگ ناهج  هب  هدید  هبّیط  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تسا .  هدوب  يرجه  هنس 38 

رد و  دوب .  یلوالا  يدامج  همین  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دنیامرف  یم  سوواط  نب  دیس  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 
لوا لوق  حـصا  دوب و  هرخالا  يدامج  همین  هک  تسا  يرولا  مـالعا  بقاـنم و  رد  هدوب  نابعـش  هاـم  مجنپ  هک  تسا  همهملا  لوصف  سورد و 

(250  . ) تسا

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  هلاسر 

دروم یقوقح  یملع و  دید  اب  هناگادج و  دراد  ترورض  هک  تسا ،  هدنام  ياج  هب  قوقحلا  هلاسر  ياوتحم  رپ  باتک  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
یناسنا  - یهلا بولطم  لآ و  هدیا  هعماج  و  هلـضاف ،  ۀنیدم  نتخاس  تهج  رد  نآ  رابرپ  قیمع و  تایوتحم  زا  و  دریگرارق ،  یـسررب  ّتقد و 

نیرتبان و زا  یکی  هک  دراد  ماـن  هیداجـس  هفیحـص  هدـنام ،  راـگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  دنمـشزرا  رایـسب  رثا  دوش .  يریگ  هرهب 
تسا .  شیاین  اعد و  بلاق  رد  یمالسا  فراعم  ياه  هنیجنگ  نیرتمهم 

یـسیع و لیجنا  هک  روط  نامه  هچ ،  تسا ،  هدیدرگ  بّقلم  دـمحم ) لآ  روبز   ) و تیب )  لها  لیجنا   ) هب ناگرزب  املع و  نیب  رد  باتک  نیا 
زا ییالاو  قیاقح  مه  هیداجـس  هفیحـص  دنـشاب  یم  ینامـسآ  یهلا و  مَکِح  مولع و  يواح  مالـسلا -  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  دواد -  روبز 

دناسر .  یم  یتخب  کین  تداعس و  هب  ار  نایناهج  هک  درادرب ،  رد  ار  یمالسا  فراعم 
نآرقلا تُخا   ) ار هیداّجس  هفیحص  هدرک )  نایب  لئاسولا  كردتسم  باتک  رد  يرون  ثدحم  هکنانچ   ) هیماما ياملع  تازاجا  زا  يرایسب  رد 

 ، رما تیاـهن  رد  زین ،  فیرـش  باـتک  ود  نـیا  اریز  دـنا .  هدرک  فـصو  نآرق )  ردارب   ( ) نآرقلا خا   ) ار هغـالبلا  جـهن  و  نآرق )  رهاوـخ  ( )
تاذ يالما  یحو و  هب  میظع ،  نآرق  تسا :  هدش  يراج  راوگرزب  ود  نآ  سدقم  نابز  رب  هدرک و  شوارت  یهلا  ملع  عبنم  زا  نآرق  نوچمه 

 . يوَبَن میلعت  يدنوادخ و  ماهلا  هب  هیداجس ،  هفیحص  هغالبلا و  جهن  و  یهلا ؛  سدقم 

ترضح باقلا 

 ، نیدباعلا نیدجاسلادّیس و  نیدباعلا ،  نیز  زین  ترضح  نآ  روهشم  باقلا  هدوب و  دمحموبا  نسحلاوبا و  ترضح ،  نآ  هینک  نیرتروهـشم 
دشاب .  یم  تانفثلاوذ  و  داّجس ،  نیما ،  یکز ، 

نیـسحلا لتاق  یقـش   ) و هّزعلا هللا )  ) رقاب دمحم  ماما  تیاور  هب  و  یلعلا )  هللادمحلا   : ) قداص ماما  ترـضح  تیاور  هب  بانج  نآ  نیگن  شقن 
دوب .  یلع )  نب 

هبترم ود  لاس  ره  رد  هک  دوب  تشاد  دوجو  يراکشآ  ياهیگدمآرب  اه و  هنیپ  مردپ ،  هدجس  عضوم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ماما  زین 
یم تانفثلاوذ  ار  ترـضح  نآ  ببـس  نیا  هب  دـندیرب .  یم  ار  هدجـس  عضوم  جـنپ  یگدـمآ  رب  هنفث و  هبترم  ره  رد  و  دـندیرب ،  یم  ار  اهنآ 

(251  . ) دندناوخ
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مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  مدآ 

هداـبع نم  ّنا هللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لوـق  هب  رداـم ؛ ردـپ و  راـبتعا  هب  وا ،  رد  ود  ره  مجع  برع و  تباـجن  ندـش  عـمج 
دش .  نیریخلا  نباب  بّقلم  اذهل  سراف ،  مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  نیتریخ 

هشوگ هک  تسا  یسک  لوا  وا  و  دنیوگ ،  نیسحلا  ینب  مدآ  ار  وا  اذهل  تسا ،  ترضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دالوا  راشتنا 
همه زا  درک و  تدابع  هدجـس و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كاخ  حـیبست  رهُم و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  درک و  راـیتخا  ار  تلزع  ینیـشن و 

تسیرگ .  رتشیب  قیالخ 
دنراهچ :  نیئاّکبلا  سیئر  هک  هدش  دراو 

(252  ) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فسوی ،  بوقعی ،  مدآ ، 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  تساجک 

نب یلع  مدـنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  سپ  نیدـباعلا .  نیز  تساجک  هک  دـنک  یم  ادـن  يدانم  تماـیق  زور  رد  دومرف :  مالـسا  یمارگ  لوسر 
دیآ .  یم  دفاکش و  یم  ار  رشحم  لها  فوفص  مامت ،  شمارآ  راقو و  اب  ماگنه  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا 

هب تداـبع  بارحم  رد  باـنج  نآ  یبش  هک  تسا  نآ  نیدـباعلا )  نیز   ) هب ترـضح  نآ  ندـش  بّقلم  ببـس  دـسیون :  یم  همغلا  فشک  رد 
یلو دزاـس ،  لوغـشم  دوخ  هب  قح ،  تداـبع  زا  ار  ترـضح  نآ  اـت  دـش  رهاـظ  یمیظع  راـم  تروص  هب  ناطیـش  سپ  دوب ،  هداتـسیا  دّـجهت 

ار ترـضح  نآ  هک  يوحن  هب  دیزگ ،  تفرگ و  ناهد  رد  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ماهبا  تشگنا  دـمآ و  سپـس  درکن .  یتافتلا  وا  هب  ترـضح 
 ، تسا ناطیش  محازم ،  رام  هک  تسناد  دوخ  دش  غراف  زامن  زا  ترضح  هک  ینامز  درکن .  ناطیش  هب  یهجوت  ناشیا  زاب  اما  تخاس ،  ّملءاتم 
هب باطخ  هبترم  هس  هک  دش  هدینـش  یفتاه  يادص  هک  دوب  اجنیا  رد  دـش ! تدابع  لوغـشم  زاب  و  نوعلم !  يا  وش  رود  هک :  دومرف  وا  هب  اذـل 

ناگدننک .  تدابع  تنیز  ییوت  نیدباعلا .  نیز  تنءا  داد :  رد  ادن  ترضح 
 . تشگ روهشم  رهاظ و  مدرم  نایم  رد  بقل  نیا  هجیتن  رد 

تمعن رکش  يارب  هدجس 

نآ رکـش  يارب  هکنآ  رگم  درکن  دای  ار  ادخ  زا  یتمعن  زگره  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
یم هدجـس  هکنآ  رگم  دومن  یمن  تئارق  دشاب  هدجـس  تایآ  نآ  رد  هک  ار  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هکنانچ  درک ،  هدجـس  ار  يادخ  تمعن ، 

دینادرگ یم  رود  وا  زا  ار  يا  هدـننک  رکم  رکم  ای  دوب ،  میب  رد  نآ  زا  هک  درک  یم  عفد  ترـضح  زا  ار  يّرـش  یلاـعت  ّقح  هاـگره  زین  درک . 
يارب دنک ،  حالصا  سک  ود  نایم  هک  تفای  یم  قیفوت  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس  دش  یم  غراف  بجاو  زامن  زا  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس 

یم داّجس  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  و  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  ترضح  نآ  دوجس  عضاوم ،  عیمج  رد  درک .  یم  هدجـس  تمدخ  نیا  رکش 
(253  . ) دنتفگ

قح تمحر  هب  جاتحم 

لیعامـسا رجح  لخاد  یبش  همین  دیوگ :  یم  هک  دنک  یم  لقن  ینامی  سوواط  زا  یلیبدرا ،  سدقم  هللا  هیآ  موحرم  هتـشون  هعیـشلا  هقیدـح 
دوب :  اعد  نیا  مدرک ،  شوگ  نوچ  دنک .  یم  رارکت  مادم  ار  یمالک  تسا و  هدجس  لاح  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  مدید  مدش ، 

کئانِفب .  كُریقف  کئانِفب ،  َکنیکسم  َِکئانِفب ،  َكدیَبُع  یهلا 
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ارم متفگ ،  ار  تاـملک  نیا  مداـهن و  هدجـس  هب  رـس  هدرازگ  زاـمن  نوـچ  دـمآ ،  شیپ  ارم  یـضرم  یملا و  ـالب و  هـک  ناـمز  ره  نآ  زا  دـعب 
داد .  يور  یجرف  یصالخ و 

وت تمحر  لوزن  رظتنم  وت ،  هاگرد  رب  وت ،  جاـتحم  وت و  نیکـسم  وت و  هدـنب  ایادـخ ،  ینعی  تسا .  هناـخ  رد  ياـضف  ینعم  هب  تغل  رد  ءاـنف 
دراد هک  تجاـح  ره  دـنک و  یم  رثا  هتبلا  دـیوگب  صـالخا  يور  زا  ار  تاـملک  نـیا  سکره  دراد .  ناـسحا  وـفع و  مـشچ  وـت  زا  تـسا و 

(254  . ) دوش یم  هدروآرب 

امرخ تخرد  دصناپ 

رازه زور  هنابـش  ره  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مردـپ  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  قودـص  خـیش 
 ، تشاد کّلمت  رد  امرخ  تخرد  دصناپ  ترـضح  نآ  دوب .  نینچ  زین  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هکنانچ  دراذـگ ،  یم  زامن  تعکر 

دراذگ .  یم  زامن  تعکر  ود  یتخرد  ره  دزن  و 
زا شفیرش  ياضعا  دوب .  لیلذ  ناگدنب  دننام  لیلج  دنوادخ  دزن  شتلاح  درک و  یم  رییغت  شکرابم  گنر  داتـسیا  یم  زامن  هب  هک  یماگنه 

ماجنا ناکما  رگید  نآ  زا  دعب  تسا و  وا  رخآ  زامن  نیا  دناد  یم  هکنآ  دننام  ینعی  دوب ،  عدوم  زامن  شزامن  و  دیزرل ،  یم  دـنوادخ  فوخ 
(255  . ) داد دهاوخن  خر  وا  يارب  زامن 

يدازآ !  ادخ  هار  رد  وت 
ترضح داد ،  باوج  موس  هبترم  رد  نوچ  دادن .  یباوج  وا  یلو  دز ،  ادص  رابود  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يزور 

نمیا وت  زا  نوچ  درک  ضرع  يدادن ! ؟  ارم  باوج  هک  دش  هچ  سپ  دومرف  مدینش .  یلب ،  درک :  ضرع  يدینـشن ؟  ارم  يادص  ایآ  دومرف : 
(256  . ) دینادرگ نمیا  نم  زا  ارم  كولمم  هک  ار  يادخ  دمح  یننمءای .  یکولمم  َلعج  يذلا  هللادمحلا  دومرف :  مدوب ! 

هب خیـس  اب  هدروآ  نوریب  رونت  زا  ار  یبابک  ماّدـخ  زا  یکی  دـندوب .  داّجـس  ترـضح  نامهم  یتعامج  یناـمز ،  هک ،  تسا  هدـش  تیاور  زین 
نابدرن ریز  رد  هک  ترضح  نآ  زا  یکدوک  رـس  رب  وا  تسد  زا  بابک  خیـس  مالغ ،  باتـش  هلجع و  تلع  هب  هار  رد  دروآ ،  كرابم  روضح 

درک .  كاله  ار  كدوک  داتفا و  دوب 
 . يدرکن دمع  هب  ار  راک  نیا  وت  يدازآ .  ادخ  هار  رد  وت  رح ،  تنءا  دومرف :  يو  هب  ترضح  اّما  دش ،  ریحتم  برطضم و  تخـس  مالغ  نآ 

(257  . ) دنیامن نفد  هدرک  زیهجت  ار  كدوک  نآ  هک  دومرف  رما  سپ 
ناوعا زا  یکی  هب  دـیزی  درک ،  نایب  ار  شیوخ  رابت  داژن و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  نوچ  هک :  تسا  هدرک  لقن  ینئادـم  زا  بقانم  بحاص 

ربق ندنک  هب  هدرب و  ناتسوب  هب  ار  ترضح  رومءام  راپسب .  كاخ  هب  ار  وا  اجنامه  زیرب و  ار  شنوخ  هدرب و  ناتـسوب  هب  ار  يو  تفگ :  دوخ 
دش ادیپ  اوه  زا  یتسد  دناسر ،  لتق  هب  ار  ترضح  نآ  تساوخ  هک  ینامز  داتسیا .  زامن  هب  زین  داجس  ترـضح  ربق  رفح  لالخ  رد  تخادرپ 

دش .  شوه  یب  دیشک و  هرعن  داتفارد و  يور  هب  هک  دز  یلیس  وا  راسخر  رب  و 
رما دیزی  درک .  لقن  يو  يارب  ار  ارجام  تفاتـش و  ردپ  يوس  هب  هدیرپ  شراسخر  زا  گنر  دـیدب ،  ار  تامارک  نیا  هک  دـیزی  دـنزرف  دـلاخ 

(258  . ) دنزاس اهر  زین  ار  ماما  دننک و  نفد  لادوگ  نامه  رد  ار  روبزم  صخش  درک 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  تّیصو 

اب دومرف  نم  هب  دیامرف .  یتیصو  ارم  مدرک  تساوخرد  يو  زا  دوب ،  رفس  مزاع  مردپ  هک  یتقو  رد  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
نکم :  تسلاجم  یتسود و  نت  جنپ 

دشورف .  یم  ینان  همقل  کی  هب  ارت  هک  نیشنم  هیامورف  راکبان و  قساف و  اب   . 1
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دنک .  یمن  وت  يرای  تنحم  تخس و  زور  رد  هک  نکم  ترشاعم  لیخب  مدرم  اب   . 2
دهد .  یم  هولج  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  دبیرف  یم  ارت  تسا و  بارس  هلزنم  هب  وا  هک  نک  زیهرپ  وگغورد  زا   . 3

دنناسر .  یم  نایز  دنناسر  يدوس  وت  هب  دنهاوخ  یم  نوچ  هک  نک  يریگ  هرانک  نادان  قمحا و  مدرم  زا   . 4
تسا .  هدرک  نعل  ار  وا  نآرق  ياج  دنچ  رد  دنوادخ  هک  شاب  نازیرگ  زین  هدرک  محر  عطق  هک  یسک  زا   . 5

دومرف :  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 
نهنم . . .  ةدحاوب  ُربتعی  َبئاصم ال  ُثالث  ٍموی  ّلک  یف  ُهل  َمدآ  نبا  ٌنیکسم 

دریگب تربع  رگا  هک  دریگ ،  یمن  تربع  اهنآ  زا  کی  چـیه  زا  تسا و  تبیـصم  هس  يزور  ره  رد  وا  يارب  هک  مدآ ،  دـنزرف  هراچیب  ینعی ، 
دش .  دهاوخ  ناسآ  لهس و  يو  رب  ایند  رما 

هتفر مهرد  ياج  هکنآ  اب  دوش ،  یم  مومغم  دیآ  دیدپ  یناصقن  وا  لام  رد  رگا  انامه  وا ؛ رمع  زا  تسا  زور  ره  ندش  مک  لوا :  تبیـصم  اّما 
دنادرگ .  یمنرب  يزیچ  ار  رمع  یلو  دیآ ،  یم  رگید  یمهرد 

دننک .  باقع  ار  وا  دشاب  مارح  رگا  هدیشک و  وا  زا  باسح  دشاب  لالح  هاگره  سپ  تسا ،  وا  يزور  يافیتسا  مود :  تبیصم 
رت کیدزن  ترخآ  هب  لزنم  کی  هکنیا  رگم  دنک  یمن  بش  ار  زور  چیه  دومرف :  تسیچ ؟  دندیسرپ  تسا .  رتگرزب  نیا  زا  موس :  تبیـصم 

(259  . ) خزرب هب  ای  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  دناد  یمن  نکلو  دوش ،  یم 
مراهچ  ماما  نادنزرف 

ماما دـنرفن :  هدزناپ  ثانا  روکذ و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دالوا  هک  دـنا  هدومرف  هّمهملا  لوصف  بحاـص  دـیفم و  خـیش 
ما زا  رمع  دیز و  و  نیـسح ؛  نسح و  و  هدوب ؛  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هللادبع ،  ما  شردام  هک  رفعجوبا  هب  یّنکم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 
زین و  هدوب ،  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دالوا  نیرتکچوک  نیا  یلع  و  رگید ؛ دلو  ما  زا  نامیلس  نمحرلادبعو و  رغـصا  نیـسح  و  رگید ؛ دلو 

هدوب .  دلو  ما  ناشردام  موثلک  ما  هیلع و  همطاف و  و  دوب ،  دلو  ما  شردام  هک  رغصا  دمحم  و  هدوب ،  دلو  ما  ود  نآ  ردام  هک  هجیدخ 
دنا هتفگ  دـنا و  هدرک  رکذ  لاجر  بتُک  رد  ار  وا  لاجر  ءاـملع  هک  تسا  هردـخم  ناـمه  هّیلع  هک  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثّدـحم  موحرم 

(260  . ) دنک یم  لقن  وا  زا  هرارز  هک  هدومرف  عمج  یباتک 

تداهش

تسا هدوب  زور  هس  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  تلحر  هک  تسا  روهشم  تسا ،  رایسب  فالتخا  املع  نیبام  ترضح  نآ  تداهش  زور  نایب  رد 
یم ءاهقفلا ) هنـس   ) املع اـهقف و  ندرم  ترثک  ار ز  نآ  هک  يرجه ،  ای 95  لاس 94  زا  مجنپ  تسیب و  ای  مهدـجیه ،  اـی  مّرحم ،  مهدزاود  : 

دنتفگ . 
 ، تسا يا  هتیم  بآ  نیا  رد  دومرف :  دندروآ ،  شیارب  بآ  هک  ینامز  دیبلط ،  وضو  بآ  شتلحر  بش  رد  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 

تلحر ربخ  سپـس  دندروآ .  شیارب  رگید  بآ  هتخیر و  ار  نآ  اذـل  دـنتفای .  نآ  رد  يا  هدرم  شوم  دـندرب ،  غارچ  کیدزن  ار  فرظ  نوچ 
داد .  ار  دوخ 

دومرف :  دناوخ و  ار  انحتف ) انا   ) و هعقاو )   ) هروس دمآ ،  شوه  هب  نوچ  و  دش ،  شوهدم  بش  نآ  رد  زین 
نیلماعلا )  ُرجا  معنف  ءاشن  ثیح  هنجلا  نم  ءّوبتن  ضرالا  انثروءا  هدعو و  انقدص  يذلا  دمحلا هللا  )

یم تماقا  میهاوخب ،  هک  اج  ره  تشهب ،  رد  داد و  رارق  ام  ثاریم  ار  نیمز  درک و  افو  اـم  اـب  دوخ  هدـعو  هب  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  ینعی ، 
(261  . ) تفر ایند  زا  مد  نامه  رد  سپس  لمع ؛  لها  شاداپ  تسا  کین  هچ  مییامن ، 

رد ردپ  هک  ار  تیصو  نیا  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  شیوخ  زیزع  دنزرف  تلحر ،  تقو  رد  ترضح ،  نآ 
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! دینکم متس  درادن ،  دنوادخ  زا  ریغ  هب  يروای  هک  یسک  رب  راهنز ،  هک :  دومرف  نایب  دوب  هدرک  وا  هب  تداهش  تقو 
تشذگرد :  ناهج  زا  ات  درک  رارکت  ار  تاملک  نیا  يدنوار  تیاور  هب  سپ 

(262  . ) میحر ّکن  إف  ینمحرلا  مهّللا  میرک ،  َکن  إف  ینمحرا  مهّللا 
یتسه .  نابرهم  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادخ  یتسه ،  راوگرزب  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادخ 

هدرب و عیقب  هب  ار  ترضح  نآ  دندش و  رضاح  ترضح  نآ  هزانج  رب  بیسملا )  نب  دیعـس   ) زجب مدرم  یمامت  ترـضح ،  نآ  تلحر  زا  دعب 
دندرک .  نفد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  شمولظم  راوگرزب و  مع  دزن  رد 

نآ زا  ناـشیا ،  كراـبم  تشپ  رب  دـنداهن ،  لـستغم  يور  هتخاـس و  هنهرب  لـسغ  يارب  ار  ترـضح  كراـبم  مسج  نوـچ  هک  هدـش  تـیاور 
دوب .  هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  هک  دندید  اهرثا  دوب  هدیشک  شود  هب  ماتیا  لمارا و  ارقف و  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  ماعط و  ياهنابنا 

هریظح زا  روبزم  هقان  ترـضح ،  نفد  زا  دـعب  دوب .  هدزن  يو  رب  هنایزات  کی  یلو  هتفر  جـح  هب  نآ  اب  راـب  هک 22  دوب  يا  هقان  ار  باـنج  نآ 
هلان دایرف و  تشاذـگ و  ربق  نآ  رب  ار  دوخ  ۀنیـس  و  دـشاب ،  هدـید  ار  ربق  نآ  هکنآ  یب  تفاتـش  باـنج  نآ  ربق  کـیدزن  دـمآ و  نوریب  دوخ 

وش و تکاس  دومرف :  هقاـن  هب  دروآ و  فیرـشت  دـنداد ،  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  هب  ربخ  تخیر .  ورف  دوخ  ناگدـید  زا  کـشا  دادرس و 
هس ات  درک و  بارطضا  هلان و  هب  عورـش  دمآربق و  دزن  هب  زاب  ینامز  كدنا  زا  دعب  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  هقان  دهد .  تکرب  ادخ  درگرب ، 

(263  . ) دش كاله  ات  دوب  نینچ  زور 
نآ داقتعا  ار  یعمج  هیوباب و  نبا  دـندرک .  دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  هدـش  دراو  مومع  هجو  رب  هک  هربتعم  رابخا  زا 

(264  . ) دنا هتفگ  کلملادبع  نب  ماشه  یضعب  هداد و  رهز  ار  ترضح  نآ  کلملادبع  نب  دیلو  هک  تسا 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  دـنا .  هتفگ  لاـس  ارثکا 57  تسا و  فـالتخا  زین  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  تدـم  رد 

هدش و عقاو  لاس 95  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  و  تشاد ،  لاس  تداهش 75  تقو  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 
(265  . ) درک یناگدنز  لاس  هیلع 35  هللا  تاولص  نیسح  ماما  زا  دعب 

تسا :  ماش  بئاصم  زوس  رگج  تخس و  رایسب  عضو  رگنایب  دشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  بوسنم  هک  لیذ ،  راعشا 
یننءاک قشمد  یف  الیلذ  ُداُقا 

ریصن هنع  باغ  ٌدبع  جنزلا  نم 
ٍنطوم ّلک  یف  هللا  لوسر  يّدجو 

ریزو  نینم  ؤملا  ریمءا  یخیش  و 
تسا .  هدش  بیاغ  وا  زا  شیالوم  هک  متسه  رابگنز  زا  يا  هدرب  نم  ییوگ  هکنادنچ  موش ،  یم  هدیشک  يراوخ  اب  ماش  رهش  رد  ینعی 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ریزو  یلع  نانم  ؤمریما  نم  لیماف  گرزب  و  ناهج ،  قلخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هکنآ ،  لاح  و 
(266  . ) تسا هلآ  هیلع و 

 ( ناسِح  ) نایچیاچ بیبح  تیب :  لها  رعاش  هدورس 
عیقب 

نیدباعلا نیزربق  زا  نیمز ،  تریغ  زا  دزرل  یم 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نید ،  نکر  نازرل  هتشگ  نوچ 

تسا روآ  نزح  يا  هبورخم  تسا ،  رد  راوید و  فقس و  یب 
نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیزح ،  دلان  بش  غرم  بش 

نآ زا  دنناریح  باوخ و  یب  نامسآ ،  موجن  هام و 
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نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیمز ،  دراد  ازع  ایوگ 
تسا هناریو  يا  هنیجنگ  تسا ،  هناشاک  یب  شرف و  یب 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیبب ،  مغ  رابغ  دزیخ 
نازخ رد  یناتسوب  ای  نابغاب ،  یب  یلگ  نوچمه 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیرظان ،  بلق  تسا  نوخ 
نیمغ وراز  دوب  ارهز  نیزح ،  ربمغیپ  حور  دش 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینم ،  ؤملاریما  نوزحم 
ام مان  هاج و  ّرف و  نآ  ام ،  مالسا  دش  هچ  رخآ 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیملسم ،  لاح  تسادیپ 
! ؟  نوچ کشا  مزیرن  رخآ  نوخ ،  کشا و  راسخر  هب  مزیر 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینچ ،  یغاد  ناسح )   ) مراد

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  شخب 

 ! قح ماقتنا  تسد 

تافاکم رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب 
داتفا رب  داتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اب 

هیزج راّفک  رب  درک و  ریخست  ار  نوگانوگ  عیسو و  کلامم  دوب ،  ردنکـسا  دننام  ییاشگروشک  رد  هک  یناکروگ ،  رومیت  نیدلا  بطق  ریما 
وا تسد  هب  نارادرـس  دـندش و  روهقم  بولغم و  هدرک ،  هلتاقم  وا  اب  ماش  يارما  بلح  دودـح  رد  تفر و  ماـش  هب  لاس 803  رد  يو  داـهن . 

ناطلس رصم  هاشداپ  تخاس و  لوتقم  ار  ماش  يارما  دیشک و  قشمد  هب  رگـشل  اجنآ  زا  سپـس  دش .  حوتفم  بلح  رهـش  دندش و  دّیقم  هداتفا 
زا هک  داتفا  يو  رگـشل  تسد  هب  تمینغ  ردـقنآ  درک و  تراـغ  ار  ماـش  تیـالو  رثکا  دـمآ و  قشمد  هب  رومیت  ریما  تخیرگ .  رـصم  هب  خرف 

دومن .  ماع  لتق  تفلاخم  ببس  هب  زین  ار  دادغب  ماش ،  حتف  لاس  نیمه  رد  دندمآ و  زجاع  نآ  طبض 
دیناوخب :  لماک  ّتقد  اب  ار  نایرج  نیا  مرتحم ،  ةدنناوخ  يا  امش  کنیا 

هدش عیطم  ماش  ناگرزب  دیـشک .  هنابز  شا  هنیـس  نوناک  رد  تریغ  شتآ  دندرکرومیت .  ریما  دزـشوگ  ار  نایماش  متـس  ماش  ریخـست  زا  دـعب 
نآ تسب و  نیذآ  ار  ماش  رهش  تسارآ و  نشج  بابـسا  رومیتریما  دراد .  هدرپ  سپ  رد  يرتخد  ماش  ناطلـس  هکدش  دزـشوگ  وا  هب  دندوب . 

ماّمح هب  ناگطاّشَم  اب  ار  رتخد  نآ  دندادرد و  شیع  يالص  فرط  ره  زا  دش ،  هتسارآ  لیاسو  بابسا و  نوچ  دومن .  يراگتساوخ  ار  رتخد 
دنادرگب .  رهش  رد  نایرع  ار  رتخد  دتسرف و  ماّمحرد  رب  نایرع  ۀقان  داد :  نامرف  يو  هب  دیبلط و  ار  دوخ  راکشیپ  ریما  دندرب و 

اور تسا  ملظ  هچ  نیا  هک  دـندناسر  رومیتریما  ضرع  هب  هدـیرد و  نابیرگ  کچوک  گرزب و  دـندش ،  علّطم  هّصق  نیا  زا  ماـش  مدرم  نوچ 
دیراد ؟  یم 

نامگ تسین ،  یـسک  هب  ملظ  نم  روظنم  تسا ! ؟  نویـش  ناغف و  اغوغ و  هچ  نیا  دومرف :  دومن و  ناشیا  هب  یهاـگن  ترـسح  هب  رومیت  ریما 
هب ار  یلمع  نینچ  نید  یب  مادک  دـنتفگ :  نایماش  دـینادرگ ! ؟  یم  رازاب  رد  هنهرب  رـس  ار  ناگرزب  رتخد  هک  تسا  نینچ  امـش  نوناق  مدرک 

! ؟  دراد یم  اور  ناملسم  کی  سومان 
زا رتبیجن  هاشداپ  مادک  دالوا  افج ! رپ  ناتسرپ  دیزی  ایح و  یب  ناناملسمان  يا  تفگ :  دیراب و  ورف  هدید  زا  کشا  دیرد و  نابیرگ  رومیتریما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 666 

http://www.ghaemiyeh.com


اهرازاـب رد  هدرک و  راوس  هنهرب  ياـهرتش  رب  ار  ناـشیا  هک  تسارهز ،  همطاـف  رتـخد  زا  رتزیزع  گرزب  مادـک  و  تسادـخ ؟  لوـسر  دـالوا 
دیدنازوس .  ار  نانآ  ياه  همیخ  و  دیدروآرد ،  اپ  زا  دوب  هداد  بآ  لیئربج  هک  ار  ییاهلخن  دیدنادرگ و 

ادخ ربمغیپ  نارتخد  هک  ینامز  دندرک ،  دیهـش  قحانب  ار  راتخم  دمحا  نادنزرف  دـیدید  امـش  هکنآ  اب  ّتیمح !  یب  هفیاط  يا  تفگ :  سپس 
ات مدوبن  ناهج  رد  زور  نآ  هک  سوسفا !  سوسفا !  دـیدمآ .  ربمغیپ  ترتع  ياشامت  هب  دـیتسب و  نیذآ  ار  اهرازاب  دـندروآ ،  راید  نیا  هب  ار 

منک .  لسن  عطق  ار  ناسومان  یب  نآ 
ناریسا دننام  هتسب  نامسیر  کی  هب  ار  ناشیا  رهگ  ِدقِع  نوچ  هک  یماگنه  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  منک  یمن  شومارف  ادخ  هب  نایماش ،  يا 
دادجا ابآ و  رب  ادـخ  تنعل  دـمآ ،  بّصعت  هب  یگنرف  دـیزی  سلجم  رد  زور  نآ  نایماش ،  يا  دـیدرب .  هداز  مارح  دـیزی  شیپ  گنرف  مور و 

دندادن .  یباوج  هدنکفا  ریز  هب  رس  يو  نانخس  زا  نایماش  دیدرکن .  ّتیمح  هک  داب  امش 
تقو نآ  دمآ ،  نارگ  امـش  رب  یماش  رتخد  کی  يریـسا  یگنهرب و  لوسر !  ادخ و  نانمـشد  يا  لوبقمان و  دـترم  هورگ  يا  تفگ :  سپس 

ار مدرم  نآ  هک  درک  هراشا  ناروالد  ناگنهرب و  رـس  هب  سپ  دشاب ! ؟  یمن  نارگ  ربمغیپ  رب  دینادرگب  ماش  رد  ار  همطاف  نارتخد  امـش  هکنیا 
(267  . ) دش دابآ  نیرّخءاتم  نیطالس  دهع  رد  ینونک  ماش  رهش  و  داتسرف ،  نارین  هب  درک و  ناریو  ار  ماش  دننک و  ماع  لتق 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  حدم و 

يرتخد نیسح  زا  ماش  رهش  رد  دوب و 
يرظنم همطاف  یترطف ،  هیسآ 

يرجاه یناث  یمیرم ،  یلات 
يربکا تمصع  راگدرک ،  تّفع 

نمی قیقع  خر  شخدب ،  لعل  وچ  بل 
تشاد هلاسلچ  لقع  یلو  هلاس  هس  وا 

تشاد هلال  نوچ  يور  لقع  هلاس  لهچ  اب 
تشاد هلاژ  لگ  وچ  خر  خر ،  هدرب ز  هلاه 

تشاد هلاه  هم  وچمه  وا  يور  هلال 
نرتسن لگ  رب  تسوکن ،  يرآ  هلاژ 
وا يوجلد  مان  باب  هّیقر ز  دش 
وا يور  شتآ  میلکروط ،  ران 

وا يوخ  تلصخ و  ءاسنلا ،  ریخ  وچمه 
وا يوداج  مشچ  نوچ  تسا و  هدیدن  سک 

نتخ رد  ییوهآ  اتخ ،  رد  یسگرن 
ریغص دوب و  لفط  رظن  ردنا  هچرگ 

ریش يوب  شبل  زا  يدمآ  یم  هچ  رگ 
ریپ نودرگ  مشچ  دیدن  يو  نوچ  کیل 

ریظن یب  يرتخا  لامک ،  اب  يرتخد 
نخس وکین  بوخ و  مالک ،  نیریش  خوش و 
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امس موجن  ات  نیمز  موجن  زا 
يوسام تیبرت  وا  رجه  رد  دید 

اده مشچ  رون  هاش ،  نیعلا  هرق 
اپب شمکح  مه ز  ناور ،  شرما  مه ز 

نهک رهد  مظن  ریپ  نودرگ  مزع 
دوب شود  تنیز  مادم  اهومع  رب 

دوب شوغآ  بیز  مامت  ار  اه  هّمع 
دوب شون  ۀمشچ  شبل  ار  نارهاوخ 

دوب شوگ  رد  هقلح  درخ  ار  شیدرخ 
نتف روفو  زو  اکذ ،  روهظ  زا 

دوب هدرک  ردپ  اب  امن  وشن و  هک  سب 
دوب هدرورپ  زا و  وا ،  ناماد  يور 
دوب هدروآ  هرمه  رفس  ردنا  شباب 
دوب هدرورپ  هدنب  وا ،  راتفگ  شیپ 

نز درم و  دبا  ات  باش  خیش و  لزا  زا 
ناهج مرگ  درس و  یکدوک ،  رد  هدید 

ناسکان یلیس  خر  هام  رب  هدروخ 
نانس نانس  رب  فده ،  هدرک  فتک و 

نایشآ هتخاس  دغج  هچ  هبارخ  رد 
نزحلا تیب  جنک  رد  بوقعی و  هچ  ای 

هتخاس وا  راک  کلف  یمیتی  زا 
هتخاب شطع  زا  ار  هراسخر  گنر و 

هتخاف نوچ  هتشگ  ردپ  قارف  زا 
هتخادنا شروش  وا ،  يوکوک  گناب 

نحم الب و  زا  نامز  نیمز و  رد 
رادیاپ يو  ياپ  ار  هلاخبت  غاد 

راوتسا نسر  زا  شندرگرد  قوط و 
راذع یناوغرا  شَُدب  هچناپط  زو 

رازه توص  هلان  حون ،  نافوط  هیرگ 
نت هب  شناوت  ین  ناجب ،  شرارق  هن 

برک رد  هتخاس  نوکس  هبارخ  رد 
بش زور و  وا  راک  یبءا ؟  َْنیَا  روش 
بعت رد  اهزور  جنر ،  هب  ناهاگماش 
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بجعلا ّمث  وت  زا  رهپس  يا  بجع  يا 
نتشیوخ زا  یمرش  زاون  نود  اجک  ات 

درگ هزره  زا  رخآ  نک  فاصنا و  يردق 
درد غاد و  ردقنیو  یفطصم  ترتع 

درم هتشک  دش  هک  ای  ریسا  ناشنانز  دش 
درک هچ  سکیب  لفط  هانگیب  نیا  رخآ 

نتف رد  ردقنیا  التبم  دش  هک  ات 
دید باوخ  هتفخ و  یبش  هبارخ  رد 

دید باتهم  تفر و  باوخ  هب  یباتفآ 
دید بایان  دوب و  يو  رهب  زا  هچنآ 

دید باب  تعلط  باوخ  هب  ردنا  ینعی 
نمس گرب  هدرک  ورس  خاش  رد  ياج 

تشاد زار  یتّدم  هش  هب  هدازهاش 
تشاد زاسمد  هاررهب  وا  ردپ  اب 

تشاد زاب  دب  تخب  باوخ  شناهگان ز 
تشاد زاسمد  خرچ و  شمغ  اب  نامز  نآ 

نهد رد  شا  هوکش  دنام  رادیب و  تشگ و 
دنمتسم نآ  درک و  ردپ  غارس  رد 

دنلب ناغفا  هآ و  بیلدنع  نوچ  زاب و 
دنکف لزلزت  رد  شرف  هچمه  ار  شرع 

دنب ودنب  زا  هلان  دنلب  ین  نوچ  تخاس 
ندب رد  دز  كاچ و  ون  ناج ز  هماج 

ملع شهآ  قرب  ماش  هب  بش  نآرد  دز 
مرح لها  ناج  شیوخ  لاحرب  تخوس 

مه هب  مغ  زا  تخیر  مرح  لها  زاب 
مغ رهب  وج  هراچ  مه  کیره ز  هتشگ 

نحتمم بنیز  ار  موثلک  ّمُا 
دیزی شوگ  هب  نوچ  دیسر  يو  هلان 
دیهش هاش  سءار  ناور  شرهب  درک 
دید هاش  رس  نوچ  بیرغ  میتی  نآ 

دیشک یهآ  لد  زو  مغ  تسد  رس  هب  دز 
نت شحور ز  غرم  دیرپ  ( 268  ) تماص وچمه 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ّرُد  مهن :  شخب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  لصف 

یگداوناخ هرجش 

لاسرفص مشش  رد  هک  تسا ،  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لاسدرخ  رتخد  هّیقر  ترـضح  دقرم  قشمد ،  رد  روهـشم  فورعم و  تاماقم  زا 
 . درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  ردپ ،  قارف  رد  زادگ  زوس و  تّدش  زا  ماش ،  هبارخ  رد  يرجه ،   61

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

يربک و همطاف  هک  تسا ،  رتخد  تشه  هدـش  هداد  تبـسن  مولظم  ماما  نآ  هب  هک  ینادـنزرف  عومجم  نوگانوگ ،  لاوقا  بتک و  هظحـالم  اـب 
ما و  دنا ) هتفگ  هّیقر  یـضعب  هدیبز و  ار  شمان  یـضعب  هک   ) درک تافو  هبارخ  رد  هک  رتخد  نآ  هنیکـس و  بنیز و  هدیبز و  يرغـص و  همطاف 

دنشاب .  هیفص  موثلک و 
متـشه هللادـبع ،  متفه  مساق ،  مشـش  رفعج ،  مجنپ  دّـمحم ،  مراهچ  رغـصا ،  یلع  موس  طسوا ،  یلع  مود  ربکا ،  یلع  لوا  رـسپ :  هدزیـس  و 

مالسلا .  هیلع  نیسحلا  نب  نارمع  مهدزیس  و  دیز ،  مهدزاود  رمع ،  مهدزای  هزمح ،  مهد  میهاربا ،  مهن  نسحم ، 
تسا .  فیعض  رایسب  یلوق  هک  دنا  هداد  تبسن  زین  نیا  رب  هدایز 

تحـص ریدـقت  رب  هک  تسا  نآ  ّفل  ؤم  داقتعا  دـیوگ :  یم  قوف  بلاطم  رکذ  زا  سپ  هر )   ) یناشاک هللا  بیبح  ازریم  جاـح  هللا  هیآ  موحرم 
ای مسا  ود  هک  دوب  دـناوت  سپ  تسا ،  هدوب  فورعم  دـالوا  ّتلق  هب  ترـضح  نآ  هک  اریز  یّمـسم ،  رد  هن  هدوب  مسا  رد  دّدـعت  نیا  ذـخءام ، 

لمتحم هکنانچ  دنـشاب .  راوگرزب  نآ  ياه  هریبن  اهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  لمتحم  زین  دـشاب و  نت  کـی  يارب  روکذـم ،  یماـسا  زا  رتداـیز 
هک يرتخد  نآ  ( 269  ) دوب ناشیا  رما  لّفکتم  نامیتی و  ردـپ  مولظم ،  نآ  هچ ،  دنـشاب .  مشاه  ینب  زا  وا  نابوسنم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا 

هدوب مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  دوخ  يایابص  زا  هدوب و  مالسلا  هیلع  هّیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد 
(270  . ) هّیقر تس  رازم  هب  تسا  فورعم  هرّدخم و  نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  یقیقحت 

تسا .  یّقرت )  الاب و  فرط  هب  دوعص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لصا  رد  هّیقر ،  ۀملک 
هک تسا ،  هدوب  هّیقر  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مود  ّدج   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  مان  الثم  هتشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا 

(271  . ) دوش یم  هّیقر  ادخ  لوسر  ردپ  ۀمع 
تسا .  هجیدخ  ترضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  مان  نیا  مالسا ،  رد  هک  یسک  نیتسخن 

دمآرد .  لیقع  نب  ملسم  ترضح  يرسمه  هب  هک  تشاد ،  مان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد  زا  یکی  نآ ،  زا  سپ 
نارتـخد زا  رفن  ود  و  ( 272  ) یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ،  ار  مان  نیا  رفندـنچ  زین  رگید  ناـماما  نارتخد  ناـیم  رد 

دندش .  یم  هدناوخ  يرغص  ۀّیقر  هّیقر و  هب  هک  مظاک  یسوم  ماما 
يربط ریرج  نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهـش  نبا  هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیـسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدحم  رثکا 

دنا .  هدرمشرب  ترضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیش ، 
هدرک فیلءات  ق  لاس 687 ه . - رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا -  یـسیع  نب  یلع  اهنت  میدق ،  ناثّدحم  نایم  رد 
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هس اهرتخد ،  شرامـش  ماگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماما  هک  تسا  هتفگ  نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  تسا - ) 
دروآ .  یمن  نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  درب و  یم  مان  ار  همطاف  هنیکس و  بنیز ،  ياهمان  هب  رفن 

دشاب .  هدوب  هّیقر  نیمه  رتخد ،  نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا 
یم هعیـش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  ۀحلط  نبدّـمحم  دـننام  یـضعب  دـسیون :  یم  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع 

تسا . )  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  شش  دنزرف ،  هد  ياراد  نیسح  ماما   : ) دنسیون
مالسلا .  نهیلع  هّیقر  و  يربک ،  همطاف  يرغص ،  همطاف  هنیکس ،  زا :  دنترابع  وا  نارتخد  دسیون :  یم  سپس 

درجدزی رتخد  نانز )  هاش   ) شردام درک .  تافو  ماش  رد  تشاد و  لاس  تفه  ای  لاـس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  هّیقر  دـیازفا :  یم  همادا  رد  هاـگنآ 
(273 ( . ) دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب

لا ؤس  کی  هب  خساپ 

مالعا دیفم ،  داشرا  دننام :  میدق -  نوتم  اهباتک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  نایم  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  دنـسرپ :  یم 
درادن ؟  تلالد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  رب  يربط -  همامالا  لئالد  هّمغلا و  فشک  يرولا ، 

دوش :  یم  نشور  لا  ؤس  نیا  خساپ  ریز ،  بلاطم  هب  هّجوت  اب  خساپ : 
قانتخا روسناـس و  و  رگید ،  يوس  زا  ناـماما  نادـنزرف  دّدـعت  وس ،  کـی  زا  شراـگن  تاـناکما  ندوب  كدـنا  لـیلد  هب  رـصع ،  نآ  رد   . 1

روما و همه  تبث  طبـض و  هب  ماـمتها  مدـع  هرخ  ـالاب  و  موس ،  يوـس  زا  دنتـشاد  دوـخ  لرتـنک  رد  ار  ناـسیون  هریـس  هک  هّیُما  ینب  تموـکح 
ندرکنرکذ نیاربانب  دنامب ؛ یقاب  افخ  ةدرپ  تشپ  رد  نانآ  یگدنز  ياهارجام  زا  يرایـسب  هک  هدش  بجوم  ناماما  یگدنز  خـیرات  تایئزج 

دش .  دهاوخن  اهنآ  دوبن  رب  لیلد  اهنا 
ناسیون خـیرات  رب  ار  رما  بلطم ،  نیمه  هدـش و  خـیرات  رد  هابتـشا  بجوم  نادـناخ  کی  رد  هّیقر  مان  دوجو  ندوب ،  مانمه  رثا  رب  یهاگ   . 2

تسا .  هدومن  یم  لکشم  دنتشاد ،  هک  يدودحم  تاناکما  اب  رصع ،  نآ  كدنا 
همطاف ار  هّیقر  ترـضح  نیمه  يوق  لاـمتحا  هب  دوش  یم  ناـشنرطاخ  هک  ینئارق  قبط  ـالثم  دنتـشاد ؛ ماـن  ود  نارتخد  زا  یـضعب  یهاـگ   . 3

دشاب .  هدش  وا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ثعاب  عوضوم ،  نیمه  دیاش  و  دندناوخ ،  یم  هریغص 
نیسح ماما  رتخد  ناونع  هب  هّیقر  ترـضح  زا  امدق ،  زا  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  دوش ،  یم  نایب  زین  نیا  زا  دعب  دش و  رکذ  البق  هکنانچ   . 4

اهنآ سرتسد  رد  یلیالد  اهباتک و  دیاب  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  سپ  دـنا .  هداد  حرـش  ماش  هبارخ  رد  ار  وا  زوسناج  تداهـش  دـنا و  هدرک  دای 
ام سرتسد  رد  و  تسا ،  هدوبن  نارگید  سرتسد  رد  هک  ییاهباتک  دنا ؛ هدروآ  نایم  هب  نخس  هّیقر  ترضح  زا  نآ ،  ساسا  رب  هک  دشاب  هدوب 

تسین .  زین 
 ، دوب دهاوخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  لیلد  زگره  میدق  ثیدح  بتک  رد  هّیقر  ترضح  مان  ندشن  رکذ  نیاربانب 

لیلد هطوبرم ،  ياهباتک  رد  ناریـسا ،  دروم  رد  البرک  زا  سپ  البرک و  ثداوح  اروشاع و  يارجام  تایئزج  زا  يرایـسب  تبث  مدـع  هکناـنچ 
(274  . ) تسا هتشادن  دوجو  هدش  هتشون  نآ  تراسا  ثداوح  البرک و  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  هک  دوش  یمن  نآ 

هّیقر ترضح  ردپ 

 . دشاب هتشاد  یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیسح  میظع ،  ماما  مالسلا ،  هیلع  هّیقر  ترضح  راوگرزب  ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 
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نآ و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحـسا )  ما   ، ) اهلقن زا  یـضعب  قباـطم  مالـسلا ،  هیلع  هیقر  ترـضح  رداـم 
رب وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لیاضف  جاودزا و  قاحسا  ما  اب  هک  درک  شرافس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیصو  رد  ترـضح 

(275  . ) درمش
(276  . ) تسین سرتسد  رد  هراب ،  نیا  رد  يدنتسم  لیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاضق )  رفعج  ما   ) مالسلا هیلع  هیقر  ردام  یلقن ،  هب  و 

(277  . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  نس 

یخرب دوب .  لاس  راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهش ،  ماگنه  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  كرابم  نس 
دنا .  هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جنپ  زین 

رفص هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  يدنجریب  همالع  هتـشون  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد 
 . تسا هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ،  تافو  لاس 61 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر 

هیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترـضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 
دوشب . ) هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب   : ) تفگ دشاب ) مالسلا 

ات نک  ربص  موش .  یمن  تعنام  اباب !  : ) دز ادص  مالسلا  هیلع  هیقر  هاگنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک :  داد  رد  ادن  هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیسوب .  ار  شا  هدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  منیبب )  ارت 

وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ما ،  هنـشت  رایـسب  اباب  ینقرحا  ادـق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا 
نماد هیقر  مه  زاب  دورب ،  نادـیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  مروایب )  بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  راـنک   ) دومرف

انع ؟  یضمت  نیا  هبا  ای  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ 
رپ یلد  اب  سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناج  اباب 

(278  . ) دش ادج  وا  زا  نوخ 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحـص  نیرخآ  یلو  دوب ،  زوسناج  رایـسب  يا  هنحـص  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 
دیناوخ :  یم  الیذ  هک  دوب  هلاس  هس  يرتخد  اب  ناشیا  عادو  زوس ،  رگج 

عادو زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مدید  مدوب .  هداتسیا  فص  شیپاشیپ  نم  دیوگ :  یم  دوب ،  نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لاله 
 ، نازرل ياهماگ  اب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  دـیآ  یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ،  تیب  لها  اب 

دز :  ادص  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  نماد  هاگنآ  دیناسر .  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لابند  هب  ناود  ناود 
ناشطع .  یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای 
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ما هنشت  نم  رگنب ،  نم  هب  ناج ،  اباب 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندـینش 

اب دـش .  يراج  شناگدـید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـنچنآ  وا  نخـس  دنـشاب .  هدیـشاپ  کـمن 
دومرف :  رتخد  نآ  هب  رابکشا  یمشچ 

تسا .  نم  هاگهانپ  لیکو و  وا  اریز  دنک ،  یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ،  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا 
) ؟  تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یتبسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا   ) مدیسرپ دیوگ :  یم  لاله 

(279  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  وا  دنداد :  خساپ  نم  هب 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

دنتفای .  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ،  اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رصع 
دنتسه .  گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  رثا  رب  كدوک ،  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

ناود تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو  دنهدب .  بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعـس  رمع 
درک .  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود 

منک و ادـیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  دوب .  هنـشت  میاباب   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟  یم  اـجک  دیـسرپ :  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی 
 ( مربب بآ  شیارب 

! دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب .  تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا 
(280  ( ) مماشآ یمن  بآ  مه  نم  سپ   : ) دومرف درک ،  یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

تفرگ شتآ  هلعش  شکاپ  ناماد  یکدوک 
ارم ناماد  شوماخ  نکب  يدرم  اب  تفگ 

برع درم  اب  تفگ  دش ،  نوچ  شوماخ  شنماد 
ارم ناشطع  ماک  نیا  مرک  زا  باریس  وت  نک 
بآ دروخ  مهاوخن  اتفگ  یلو  ار  وا  داد  بآ 

ارم نازیزع  مدرم  نیا  دنتشک  بل  هنشت 
تیب لها  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  هک  یعقوم  دـیوگ :  یم  هللادـبع  نب  حـلاص  هک ،  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  باتک  رد  زین 

فارطا هب  تسیرگ و  یم  همیـسارس  هتفرگ ،  شتآ  شا  هماج  هشوگ  هک  دـمآ  مرظن  هب  کـچوک  يرتخد  دـنداهن ،  رارف  هب  ور  مالـسلا  هیلع 
بسا مس  يادص  هک  نیمه  مناشن .  ورف  ار  شا  هماج  شتآ  ات  متخات  وا  دزن  هب  دمآ .  محر  وا  تلاح  هب  ارم  تخیر .  یم  کشا  دیود و  یم 

ار شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتسیا .  سرت  اب  راچانب  مرادن .  ترازآ  دصق  رتخد ،  يا  متفگ :  دش .  رتشیب  شبارطضا  دینـش  ارم 
زا هدـب .  نم  هب  بآ  هعرج  کی  هدـش ،  دوبک  شطع  تدـش  زا  میاهبل  درم ،  يا  دومرف :  هبترمکی  مداد .  يرادـلد  ار  وا  مدومن و  شوماـخ 
 . داـهن هار  هب  ور  هتـسهآ  دیـشک و  یهآ  تفرگ و  ار  بآ  مداد .  وا  هب  بآ  زا  رپ  یفرظ  هداد  تسد  نم  هـب  ماـمت  یتـقر  مـالک  نـیا  ندـینش 

امـش تشذـگ ،  بآ  عنم  ناـمز  سرتـم ،  متفگ  تسا .  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتـکچوک  رهاوخ  دومرف :  يراد ؟  اـجک  مزع  مدیـسرپ : 
رخآ مد  ات  هللاو ،  هن  رتخد  يا  متفگ :  هن !  ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ،  هنشت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میاباب  مراد ،  یلاوس  درم  يا  تفگ :  دیـشونب 

دندادن مه  ار  شباوج  هکلب  دادن  شبآ  ار  وا  یسک  یلو  دیهدب ،  نم  هب  بآ  تبرش  کی  دومرف :  یم  املا ) نم  هبرش  ینوقسا   : ) دومرف یم 
. 
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مالسلا هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  وا  مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یـضعب  دیماشاین ،  ار  بآ  دینـش ،  نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو 
(281  . ) تسا هدوب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  هرانک 

رب ترضح  نآ  و  درک ،  یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ،  ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورس  باتک  زا 
دید ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دناوخ .  یم  زامن  نآ  يور 

دش .  همیخ  دراو  رمش 
مالغ هب  دید ،  ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر 
شرع هک  دز  هنادزان  نآ  تروص  هب  یلیس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمش  درکن .  لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب .  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ 

(282  . ) دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ 

متروص هب  نزم  یلیس 

ما هنایزات  نزم  شنمدب ،  مصخ  يا 
مور یمن  اباب  هتشک  رانک  زا  نم 

ما هدمآ  سابع  ربکا و  یلع  اب  نم 
مور یمن  اهنت  سکیب و  راید ،  نیا  زا 

نفک یب  نایب و  رد  نینچ  هداتف  اهنت 
مور یمن  اهرس  هرمه  ماش  يوس  نم 

ایح یب  رمش  يا  متروص  هب  نزم  یلیس 
(283  ) مور یمن  الیل  ربکا و  یلع  یب  نم 
متفرگ اج  تداهش  رحب  رد  هک  مدوب  يا  هرطق 

متفرگ اباب  يزابناج  زا  نم  ار  تماهش  نیا 
مدرک هلان  ناغف و  اباب  يرود  زا  ردق  نآ 

متفرگ اباب  هدیربب  رس  مشوغآ  رد  ات 
يرآ شیوخ ،  یلیس  برض  زا  متروص  ممیتی  نم 

متفرگ مالسلا  هیلع  ارهز  ما  هدج  زا  ار  ثرا  نیا  مرج  ال 
يرآ شیوخ ،  شود  هب  ار  تعافش  راب  مشک  یم 

(284  . ) متفرگ اروشاع  رهظ  اباب  ار ز  تعاجش  نیا 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  رانک 

رد دیباوخ .  یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نابیرغ ،  ماش  بش  رد  تسا :  هدـمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 
يراد ؟  ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ،  ردام  درک :  ضرع  دید .  ار  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شردام  باوخ  ملاع 
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یسک هچ  هب  ار  ما  هوکـش  سپ  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرادن .  ندینـش  بات  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
میوگب ؟ 

 . مدوب رضاح  دندرک ،  یم  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  ندب  زا  رـس  هک  یماگنه  دوخ  نم   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
 ( نک ادیپ  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  زیخرب و  نونکا 

رد مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  شرهاوخ  اب  تفاـین .  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دز ،  ادـص  هچ  ره  تساـخرب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
ار وا  يادـص  هاگلتق  کیدزن  هکنیا  ات  دـنتخادرپ ،  وجتـسج  هب  دـندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دـنداد ،  یم  رـس  هلان  دـندرک و  یم  هیرگ  هکیلاح 
هب ار  شیاهتـسد  هکیلاح  رد  هدنکفا ،  ردپ  رهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  هیقر  دـندید  هراپ ،  هراپ  ياهندـب  رانک  دـندمآ  دـندینش . 

دنک .  یم  لد  درد  تسا  هدینابسچ  ردپ  هنیس 
 ، هار ریـسم  رد  دنتـشگزاب .  همیخ  هب  مه  اـب  دـمآ و  زین  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  تقو  نیا  رد  داد .  شزاوـن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 

يادص هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد :  خـساپ  وا  یتسج ؟  ار  ردـپ  رکیپ  هنوگچ  دیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  هیقر  زا  مالـسلا  هیلع  هنیکس 
(285  . ) متسه اجنیا  رد  نم  اجنیا ،  ایب  دومرف :  هک  مدینش  ار  مردپ 

تلحر موس :  لصف 

تلحر

رد توبن  نادناخ  نانز  هک :  دـنک  یم  لقن  ج 2 ص 179 )  ) یئاهب لماک  زا  هرـس )  سدق   ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  ریبخ ،  ثدـحم 
یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 

باوخ زا  یبش  هلاس ،  راهچ  دوب  یکرتخد  دـندروآ .  دـیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفـس  نالف  هب  وت  ردـپ  هک  دـنداد 
ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخـس  مدـید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردـپ  تفگ :  دـش و  رادـیب 

ارجام هک  دـندرب  ربخ  درک .  لاوس  ارجام  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناـغف  دـنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 
رتخد نآ  رانکرد  دندروایب و  ار  سدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ 

زور دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآ و  رب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن .  هلاس  راهچ 
درک .  میلست  قح  هب  ناج 

مظن هب  هللا  همحر  مظاعا  زا  یکی  ار  شنومـضم  دنا و  هدرک  لقن  طسبا  هجو  هب  ار  ربخ  نیا  یـضعب  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثدـحم  سپس 
(286  . ) منک یم  افتکا  راعشا  نامه  هب  ماقم  نیا  رد  نم  هدروآ و  رد 

هللا :  همحر  لاق 
ارهز غاب  زا  يا  هچنغ  ون  یکی 

اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 
تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 

تخیر یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ ،  هن 
تفر ؟  اجک  میاباب  همع  يا  تفگب : 

تفر ؟  ارچ  رگید  مربرد ،  مد  نیا  دب 
شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 
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شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 
نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگانب 
نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 

هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 
هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 

اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 
اهمغ رابرس  ناشلفط  هناهب ي 
ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 

ناساره دش ،  اپ  رب  باوخ  زا  دیزی 
تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 

تسیچ ؟  زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 
رگمتس ياک  نامیدن  زا  شتفگب 

ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دوب 
هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 

هدید باوخ  ردپ  تعاس  نیا  رد 
شیوخ همع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 

شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیز  و 
نادزی دودرم  نآ  دینشب  نیا  وچ 

ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 
شیوس هب  مد  نیا  دیرب  شباب  رس 

شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  وچ 
هارمگ موق  رس ،  نامه  تشط و  نامه 

هآ رگشل  دزن  دنروایب 
رس نآ  يور  رب  دب  شوپ  رس  یکی 

رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 
دنداهن رس  كدوک ،  يور  شیپ  هب 

دنداهن رگید  مغ  لد ،  رب  ون  ز 
راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 
راگفا شیر  لد  همع  يا  تفگب : 
روتسم لیدنم ،  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زج  هک 
الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 

اجنیا تسه  یهاوخ ،  هک  ار  سک  نآ  هک 
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شوپ رس  تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 
شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  نوچ 

مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب : 
ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  ز 

مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ ، 
مدیود اهارحص  اهنابایب و 

ماش هفوک و  رد  نام  دنتفگ  یمه 
مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 

هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 
هنایزات زج  دبن  يراتسرپ 

یلیس برض  زا  هزین و  بعک  ز 
یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس ،  نادب 

اهملا درد و  يدرگ و  نابایب 
رشحم هاش  يا  تفگب :  درک و  نایب 
رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگ  رب  وت 

درک ردب  رد  یلاسدرخ  رد  ارم 
درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 
شوماخ راتفگ  زا  تشگ  هگان  هب 

دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 
دش نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد 
لاح نآ  تفایرد  ناوناب  ویدخ 

لاب رپ و  یب  نآ  نایشآ  دز ز  رپ  هک 
هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدیدغاد نانز  وا  درگ  هب 
گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 
گنهامه يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 

راهطا هللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 
رادومن ون  زا  البرک  هرابود 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  بانج  مالسلا ،  هیلع  راهطا  تیب  لها  همولظم  رتخد  نآ  نفد  بش  رد  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دیاش  دنا و  هتفگ  یـضعب 
يرارقیب نیا  تلع  زا  دبای .  یمن  مارآ  دنهد  یم  یلـست  هچ  ره  ددرگ و  یم  هبارخ  رود  هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دـندید  ار 

زا دریگ ،  یمن  مارآ  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ،  نم  هنیس  رد  همولظم  نیا  هتشذگ  بش  تفگ :  دندیسرپ ، 
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ار ام  اهنیا  رگم  ناـج ،  همع  دـشاب ؟  یم  ردـبرد  ریـسا و  میتی و  یـسک  نم  دـننام  رهـش  نیا  رد  اـیآ  ناـج ،  همع  تفگ :  مدیـسرپ ،  شببس 
هیرگ هب  ارم  تبیـصم  نیا  دـنهد ؟  یمن  نامیتی  ام  هب  ماعط  دـنیامن و  یم  هقیاـضم  اـم  زا  ار  ناـن  بآ و  تهج  هچ  هب  دـنناد ،  یمن  ناملـسم 

مرادن .  ندیباوخ  تقاط  هدروآ و 
ماش رهش  هصق  ملق  يا  چیپب 

ماش وچ  هصغ  ملاع ز  حبص  دش  هک 
دیدپ تمایق  يدومن  اخیش  وت 

دیعولا موی  هتشگ  نایع  مدرم  هب 
دیهش نیسح  رب  اکب  طرف  ز 

(287  ) دیفس یقلخ  مشچ  دش  بوقعی  وچ 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  هراتس 

زا دـید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردـپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لـفط  دـسیون :  یم  ( 288  ( ) نیمرحلا حابـصم   ) بحاص
نآ نوچ  دـنیبب .  تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عو  نیا  وج ،  هزیتس  کلف  دـیمرآ و  شتمحرم  لظ  رد  دـیدرگ و  داـش  شرادـید 

 . دشن مارآ  دنداد  یلست  ار  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هچ  ره  درک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  دیدن .  ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم 
ارم ردپ  دیروایب  نم ،  ردپ  تساجک  ینعی  ینیع  هرق  يدلاوب و  ینوتبا  یبا  نیا  تفگ :  باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ،  وا  زا  هیرگ  ببس 
دوخ دشن .  مارآ  دنداد  یلـست  دـنچ  ره  تسا ،  هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم .  مشچ  رون  و 

يراز و هیرگ و  لوغشم  هدش  زاوامه  هریغص  نآ  اب  همه  تسکش .  ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ،  هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم  زین  تیب  لها 
هیرگ يادص  و  دنتخیر ،  یم  دوخ  رس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دندز و  یم  اهتروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  سپ  دندش .  هلان 

دیسر .  رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب  نانچ  ناشیا 
یم لوغـشم  ار  وا  مدرک و  یم  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  مدوب و  نیعل  نآ  میدن  نم  دیوگ :  یقـشمد  هللادبع  نب  رهاط  رگید ،  یتیاور  هب 

تسا و بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاـط ! يا  تفگ :  نم  هب  سپ  دوب ،  هتـشذگ  بش  زا  مه  يردـق  مدوب و  نوعلم  نآ  دزن  یبش  مدومن . 
ار نم  رس  ایب  مرادن .  ندرک  تبحـص  نتـسشن و  تلاح  هک  مراد  هصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ،  رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد  هداتفا و  شپت  رد  مبلق 

باوخ هب  نیعل  نآ  متفرگ .  نماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نم  دـیوگ :  رهاط  نم و  تبحـص  نم  تشذـگ  هتـسیاشان و  لاعفا  زا  ریگ و  نماد  رد 
درپ ناهگان  هک  مدید  تشذگ  یتعاس  نوچ  دوب .  ام  لباقم  رد  الط  تشط  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینارون  رـس  و  تفر ، 

هک دوب  متـس  ملظ و  هچ  ایآ  هک  مدوب ،  هودنا  رد  نم  باوخ و  رد  نیعل  نآ  دش .  دنلب  هبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگ 
دومن ؟  بارتوب  دالوا  هب  بامدب  دیزی 

رـس نآ  مدید  سپ  مدرک ،  بجعت  تسا ،  هدش  يراج  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهمـشچ  زا  هک  مدـید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب 
دنلب نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعـض  كانهودـنا و  زاوآ  هدـمآ و  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل  دـش و  دـنلب  اـیوگ  عارذ  راـهچ  ردـق  هب  رونا 
اهنیا دنتـسه و  نم  هشوگ  رگج  دالوا و  ناـنیا  ادـنوادخ ،  ینعی  انباحـصا ) ـالوه  اـندابکا و  اـندالوا و  ـالوه  مهللا   : ) تفگ یم  هک  دـیدرگ 

دننم باحصا 
هب مدرک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  درک .  هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  ار  لاـح  نیا  نوـچ  دـیوگ :  رهاـط 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دیاش  مدرک  یم  لایخ  دوب ،  ترامع  نآ  تشپ  رد  هبارخ  هک  مدمآ  دیزی  ترامع  يالاب 
لفط مالسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدید  مدیـسر  رـصق  يالاب  یتقو  تسا .  هدش  هبدنو  هلان  همه  نیا  ثعاب  وا  گرم  هک  هدش ،  توف 
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دیوگ :  یم  ناغف  هلان و  اب  دزیر و  یم  رس  رب  كاخ  رتخد ،  نآ  دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يریغص 
نم ؟  ردپ  تساجک  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ،  راوگرزب  ردپ  رهاوخ  ياو  همع ،  يا  ینعی :  یبا . )  نیا  یبا  نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای  )

ریغـص لفط  درم ،  يا  دـنتفگ :  تسا ؟  هدـش  هیرگ  هلان و  همه  نیا  ثعاب  هک  هدـمآ  شیپ  هچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا  زا  مدز و  ادـص  ار  اـهنآ 
میهد یم  یلست  يو  هب  هچ  ره  دهاوخ ،  یم  ار  دوخ  ردپ  ام  زا  هدش و  رادیب  کنیا  و  هدید ،  باوخ  رد  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

دریگ .  یمن  مارآ 
نب نیسح  رس  رـس ،  نآ  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب .  دیزی  شیپ  كاندرد ،  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  دعب  دیوگ :  رهاط 
رـس انثا  نآ  رد  دزرل .  یم  دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیـشخ ،  فوخ و  تشهد و  تشحو و  ترثک  زا  و  دـنک ،  یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع 
ملظ متـس و  نیا  نم  اـب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدـب  هچ  وت  قح  رد  نم  هیواـعم ،  رـسپ  يا  دومرف :  هدـش  هجوتم  دـیزی  فرط  هب  ـالوم  نآ  رهطا 

يداد ؟  اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و 
بلقنم يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   ) یلها ینملظ و  یب و  لماع  امب  هنم  مقتنا  مهللا  لاق :  فیطللا و  ریبخلا  هللا  یلا  فیرـشلا  سارلا  هجوت  مث  )

نوبلقنی ) 
اب هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ،  تفگ :  هدومن و  هجوت  فیطل  ریبخ و  دـنوادخ  يوس  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  كرابم  رـس  ینعی 

ریگب .  ماقتنا  هدومن  ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب  هدرک و  نم 
دلسگب .  رگیدکی  زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دمآ و  رد  هزرل  هب  شندب  دینش  ار  نیا  دیزی  یتقو 

نآ دزن  ار  رس  تفگ :  داتسرف و  هریغـص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترـضح  نآ  رـس  دیـسرپ و  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هیرگ  ببـس  نم  زا  سپ 
 . دندمآ هبارخ  رد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رس  دیزی  نامزالم  دبای .  یلـست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ،  هریغص 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب  امامت  دنا ،  هدروآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هک  دنتـسناد  تیب  لها  نوچ 

دیدرگ یم  توبن  لفحم  عمش  نآ  رود  هب  راو  هناورپ  هک  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  هژیوب  دنتفرگ ،  رـس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا 
رـس نیا ،  کیبا )  سارآذـه   : ) دـنتفگ تسیک ؟  رـس  نیا  سارلا ) ؟  اذـه  ام   : ) دیـسرپ داـتفا  كراـبم  رـس  رب  هریغـص  نآ  رظن  نوچ  سپ  . 
ناج ردپ  تفگ :  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  تفرگرب و  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت .  ردپ  كرابم 

نساحم مدید  یمن  مدوب و  یم  كاخ  ریز  رد  مدرم و  یم  شاک  و  مدوب ،  انیبان  روک و  زورما  زا  لبق  شاک  مدش ،  یم  وت  يادف  نم  شاک  ، 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  تشاذـگ و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا .  هدـش  باـضخ  نوخ  هب  وت  كراـبم 

دش .  شوهیب 
هرانک رد  سدق  نایشآ  رد  هدرک و  تقرافم  ایند  زا  شـسدقم  حور  هک  دندید  دنداد ،  تکرح  ار  هریغـص  نآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ 

تسا .  هدیمرآ  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شا  هدج 
دندومن دیدجت  ار  يراز  مغ و  يازع  و  دندرک ،  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  دندید ،  ار  عضو  نیا  ناسک  یب  نآ  نوچ 

ادهشلادیس ترضح  دوخ  يایابص  زا  و  هدوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  شفیرش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ 
(289  . ) تسا مالسلا  هیلع  هیقر  تسرازم  هب  فورعم  هردخم و  نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب  مالسلا  هیلع 

نداد لسغ  وا و  تلحر  مالسلا و  هیلع  بنیز  ترـضح  اب  شتاملاکم  ماش و  هبارخ  رد  وا  تافو  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رتخد 
یم بابک  ار  یهام  غرم و  بآ و  ار  گنـس  هک  دنا ،  هتـشون  هریغـص  نآ  زا  هک  رابخا  تاملک و  نآ  ار و  وا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  بنیز و 

یضعب بنیز و  ار  شمان  یضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد  نآ  دنا  هتشون  دوب .  دهاوخ  هچ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تلاح  تسا  مولعم  دنک و 
دنا .  هتسناد  مالسلا  هیلع  هنیکس  یضعب  مالسلا و  هیلع  هیقر 

لها دندرک و  شقن  اجنآ  رد  ار  ارسا  يریسا  ادهش و  لاح  اروشاع و  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دیزی ،  روتـسد  هب  دنا  هتـشون  يا  هدع  و 
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رد ار  ناشیا  تنحم  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  تلاـح  دـشاب  قدـص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  و  دـندرک ،  دراو  اـجنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب 
(290  . ) تسناد دهاوخن  تیدحا  ترضح  زج  تارامع  نیا  تادهاشم 

يربک بنیز  لاح  نابز 

ار هیقر  هبارخ  هتفرگ  نم  تسد  زا 
مور یمن  نایزیزع  يوس  هیقر  یب  نم 

وا رادج  ات  ردپ  زا  تلاجخ  مراد 
مور یمن  ناوخلزغ  زیزع  یطوط  یب 
ار هیقر  نوخلد  نم  مدشابن  هرمه 

مور یمن  نایرگ  هیقر  رفسمه  یب 
مغ کشا  تخیر  سب  هبارخ ز  رد  داد  ناج 

مور یمن  نادیهش  يوس  یلاخ  تسد  اب 

سانشان زا  رعش 

حابـصلا یلع  دنامب .  گیر  كاخ و  يور  رب  کیرات  بش  رد  غارچ  یب  هبارخ  نآ  رد  راگدرک ،  یلو  هریبن  و  راتخم ،  دیـس  رتخد  نآ  سپ 
دندرک .  نفد  هبارخ  رد  ار  هبیرغ  نآ  هیلع ،  هللا  هنعل  دیزی  نذا  هب 

دنیوگ  هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم 
دش  رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب 

دش رگ  هولج  هبارخ  ردنا  دوجو  عمش 
دش رپ  لاب و  یب  يا  هناورپ  شوترپ  رد 

علاط دیدرگ  یکدوک  دیما  حبص 
دش رحس  تعاس  نآ  رد  شنابیرغ  ماش 

ییاونیب لفط  قشع  زا  تفرگ  شتآ 
دش رظن  لها  همرس  وا  رتسکاخ 

شزیزع نامهم  رهب  زا  تشادن  ناج  زج 
دش ردپ  سار  مدقم  يادف  مه  نآ 

تسا هایس  مزور  ایب ،  اباب  يا  تفگ :  یم 
دش رفس  نیا  رخآ  ینالوط  ردپ ،  ناج 

دنیوگ هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم 
دش رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب 

دمآ بل  رب  هیقر  ناج  ایب  اباب 
دش ربخیب  دوخ  زا  رگید  یلیس  برض  زا 
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دش رس  هبات  اپ  ین  بعک  زا  ایب  اباب 
دش رس  هب  ات  اپ  مرکیپ  مامت  یلین 

ییاذغ ناریو  هشوگ  مرادن  اباب 
دش رگج  نوخ  ترتخد  ياذغ  اباب 

شنابغاب مشچ  شیپ  لگ  نآ  دش  رپرپ 
دش ردب  رکیپ  زا  بنیز  شیپ  هب  شحور 

زگره هدیباوخ  اجک  لگ  رانک  لبلب 
دش ؟  رگد  ياج  ياجک  لگ  رانک  زا  ای 

اباب شیپ  یئاضر )   ) دش هش  هنادرد 
دش ربز  ریز و  یملاع  وا  متام  رد 

يریسا مچرپ 

ما هدیود  نابایب  تشد و  هب  تفص  نونجم 
ما هدیسر  اناج  وت  قشع  يوک  هب  نونکا 

هلبآ رپ  میاپ  هدش  وت  قشع  هار  رد 
ما هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  سب  زا 

دیفس مرس  يوم  وت  غاد  دشن ز  اهنت 
ما هدیمخ  تقشع  مغ  زا  لاله  نوچمه 

مدمآ رگ  تیوک  رس  رب  راو  هناوید 
ما هدید  غاد  يور  غاد  هک  نکم  معنم 

ار وت  مغ  راب  مریسا و ،  مچرپ  نم 
ما هدیشک  مشود  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا 

رفس نیا  رد  مزیزع  هتشگ  مامت  مرمع 
ما هدیرب  منیسح  شیوخ  تایح  زا  تسد 
نانس یلوخ و  زا  نم  هب  دش  هک  اهملظ  سب 

ما هدینش  نادان  مدرم  اه ز  هنعط  سب 
اون رد  وت  قشع  مغ  زا  لبلب  وچ  یهاگ 

ما هدیزخ  ناریو  هشوگ  دغج  وچ  یهاگ 
وا يافج  زا  دیزی  تخت  ياپ  هب  يدید 

ما هدیرد  دوخ  نت  هب  نهریپ  هچنغ ،  نوچ 
متشاذگ ناریو  هشوگ  هب  ار  وت  جنگ 

ما هدید  هیقر ز  داتف  وا  کشا  نوچ 
لد زوس  ز  ییاضر )   ) تسیرگ یم  تفگ و  یم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


ما هدیکچ  نادیهش  ياپ  كاخ  هب  مکشا 

میتی لفط 

بشما ردپ  زا  دای  دنک  یم  یمیتی  لفط  رگم 
بشما رحس  ات  دیاین  شمشچ  رد  قوش  زا  باوخ  هک 

یسدق ریاط  بشما  هناریو  رد  هدروآ  هانپ 
بشما رپ  ریز  رد  دشک  رس  ینایشآ  یب  زا  هک 

مساق ؟  دش  هچ  ربکا ،  دش  هچ  مشاه ،  ینب  هام  دش  هچ 
بشما رسپ  یب  الیل  دیدرگ و  ردپ  یب  هنیکس 

ینیب نوخ  كاخ و  نایم  رد  هداتف  هار  نادیهش 
بشما رگجنوخ  راز و  همیخ  نایم  ار  نامیتی 

ادیپ دش  لیللا )  و   ) هیآ رگ  هش  لتق  زور  هب 
بشما رگ  هولج  وس  ره  سمشلا )  و   ) هیآ دش  رس  ز 

نک ناریسا  يوس  ناوراک  ریما  يا  یهاگن 
بشما رفس  يوس  دور  یم  ردارب  یب  رهاوخ  هک 
نابوخ ورسخ  يا  نارم  ناسحا  رد  زا  ار  اسر ) )
بشما رت  مشچ  اب  دنک  ناج  تهار  كاخ  راثن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  نخس 

دسیون :  یم  يرمق )  يرجه  یتافوتم 1340   ) یناشاک فیرش  هللا  بیبح  ازریم  یمظعلا  هللا  هیآ 
(291  . ) مولظملاانا دومرف :  هزین  يالاب  زا  ترضح  دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  هب  تشادرب و  یگنس  ماش  نانز  زا  یکی 

دومرف :  يو  هب  ترضح  دومن ،  ردارب  رس  هب  هجوت  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  دنک :  یم  لقن  زین 
(292  . ) تسام اب  ادخ  هک  نک  ربص  ناج ،  رهاوخ  ینعی  انعم .  هللا  ناف  يربصا  هاتخا  ای 

لاهنم هک  تسا  هدمآ  ص 169 )  ) ملاوع باتک  عومدلا ص 385 و  جاهنم  زین  و  ص 306 ، )  ) میرکلادبع خیش  جاح  هتشون  رارسالا  رس  رد 
تفگ : 

(293  ) هللااب الا  هوق  هال  لوحال و  دومرف :  یم  ررکم  هزین  يالاب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  مدید  راگدورپ ،  هب  دنگوس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

هس داد  روتسد  دیزی  تفگ :  دوب  دیزی  نایرگـشل  زا  یکی  هک  ثراح  دسیون :  یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  دلج 2 ،  بئارغلا ،  رحب  باتک  رد 
هب نم  لوا  بش  دـیوگ :  یم  ثراح  دوش .  لماک  ماش  رهـش  یناغارچ  ات  دـنرادب  هاـگن  ماـش  هزاورد  مد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  زور 

اروف اما  تسین ،  رادیب  یسک  دنا و  هدیباوخ  هار  یگتـسخ  زا  رگـشل  دید  درک .  یهاگن  دنلب و  کچوک  يرتخد  مدید  مدوب ،  باوخ  لکش 
هزاورد مد  هبارخ  کیدزن  هک  یتخرد  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسـشنزاب و  شـسرت  زا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 682 

http://www.ghaemiyeh.com


هب داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا  رخآ  هبترم .  دنچ  ات  تشگرب ،  سرت  زا  دمآ و  سدقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ،  دوب .  نازیوآ  ماش 
هاتبا و ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد  دـمآ و  نییاپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سدـقم  رس 

کتداهش  دعب  هاتبرغا  کقارف و  دعب  هاتبیصما 
و دش ،  مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور  هنایزات و  زجر و  وت و  تبیـصم  نم ،  رتخد  يا  دومرف :  حیـصف  نابز  اب  سدـقم  رـس  مدـید  دـعب 
وا دزم  وا  زج  هک  نک  ربـص  هدـش  دراو  امـش  رب  هچنآ  دـمآ  یهاوخ  اـم  دزن  هب  رگید  بش  دـنچ  هدـید ،  رون  يا  دیـسر .  ناـیاپ  هب  تیریـسا 

دمآ یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب  ترـضح  هکنیا  زا  دوب ،  ماش  هبارخ  کیدزن  ما  هناخ  نم  دـیوگ :  یم  ثراح  درادرب .  رد  ار  تعاـفش 
 : دـنتفگ تسا ؟  ربخ  هچ  مدیـسرپ  تسا ،  دـنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادـص  مدینـش  یبش  کی  ات  دور ،  یم  اـیند  زا  یک  مدوب  رظتنم 

(294  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدروآ  دوخ  دنس  هب  هویحلا ،  تارمث  فیرش  باتک  مود  دلج  رد  ینیوزق  نیدلا  ردص  مالسالا  تجح  زین 

هدید رون  يا  ینعی  راظتنالاب .  کل  اناف  یمله  یلا ،  یلا ،  دومرف :  ترضح  نآ  داهن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  بل  رب  ار  دوخ  بل 
(295  . ) تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  و  مشاب ،  یم  وت  هار  هب  مشچ  نم  هک  نم ،  يوس  هب  ایب  ایب 

هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع 
هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

هدمآ رس  هب  همع  قارف  زور 
هدمآرب هب  همع  دیما  لخن 
هدمآ رد  لابقا ز  ریاط 

هدمآ رفس  همع ز  نم  باب 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
رپسهر مدش  باب  رس  تشپ 

رگج نینوخ  نم  هدایپ ،  ياپ 
رس هب  شزاون  تسد  دشکب  ات 
رس هب  کنیا ،  نم  لابند  هدمآ 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
درد هب  اباب  لد  مراین  همع 

درس هآ  مکشم  مزیرن ،  کشا 
درز يور  زا  نم  لاح  رگا  دنیب 

درک هچ  همع  نم  هب  میوگن  مصخ ، 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
روط هب  هبارخ ،  هنعط  دنز  همع 
رون جوم  رگنب  رس  نیزا  دزیخ 
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رود همع  ام  لفحم  زا  دب  مشچ 
روضح مزب  مدش  هبارخ  همع 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

هدش ایرد  وچ  همع  کشا  هرطق 
هدش افوکش  همع  مغ  هچنغ 

هدش ایهم  همع  لاصو  مزب 
هدش ایور  ریبعت ز  هچ  هک  هو 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

ناج همع  يا  دش  هراپ  رگا  مشوگ 
ناشن نم  مهدن  اباب  هب  همع ، 

ناس هچ  رجعم ،  همع ز  رگا  دسرپ 
نایب ؟  دوخ  لد  درد  منکب  وگ 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
نابزیم ما  هدش  اباب  هب  همع ، 

نامهیم نم  رب  اباب  هدمآ 
ناج دقن  زجب  هفحت  فک  هب  تسین 

ناج همع  شا  شکشیپ  منکب  ات 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب 
هلبآ رپ  هدش  همع  نم  ياپ 

هلگ نم  منکن  اباب  هب  همع ، 
هلحار یب  همه  هر  نیا  مدماک 

هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

وزرآ لد  هب  همع  ارم  دوب 
وم هب  وم  مهد  حرش  لد  مغ  ات 
وبس هتسکش  همع ،  نم  هتخیر 

وج هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاب 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 
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هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
مرح لازغ  وچ  لد  یهت  درک 

مغ ناوخ  لزغ  تسب  نخس  بل ز 
مقر دز  رگد  شقن  اضق  تسد 

مهتم نآ  زا  دش  یموش ،  هب  ماش ، 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 
دادب ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج 

داتف رگید  يوس  رس  ییوس ،  هب  دوخ 
داهن زا  دید -  وچ  همع -  دیشک  هآ 

داهن هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ 
هدشاو لد  هدقع  ایب  همع 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  هبارخ 

دندوب و روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ،  هدش  هاگتـشادزاب )  نادنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ،  نآ  زا  هر )   ) قودـص موحرم  تیاور  رد 
دسیون :  یم  يو  دنورب .  رگید  ياج  هب  دنتشادن  هزاجا 

انامه نههوجو  ترـشقت  یتح  رق ،  رح و ال  نم  مهنکیال  سبحم  یف  نیـسحلا  نب  یلع  عم  سبحف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اسنب  رما  دـیزی  نا 
امرگ زا  هن  اجنآ  رد  اهنآ  دندرک .  سبح  یلحم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  داد  روتسد  دیزی 

(296  . ) تخادنا تسوپ  ناشیاهتروص  نآ  رثا  رب  هکنآ  ات  امرس ،  زا  هن  دندوب و  ناما  رد 
تیب لها  فقوت  تدم  دروم  رد  تسا .  هدیسر  تداهش  هب  هاگتشادزاب  ای  هناخ  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هک  تسا  نیا  فورعم 

هب مالسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  هاگره  درک .  تقو  نییعت  نآ  يارب  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  هدش ،  لقن  فالتخا  هب  هبارخ ،  رد  مالـسلا  هیلع 
ترضح هک  میریگ  یم  هجیتن  نآ ،  مجنپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  مینادب و  رفـص  هام  زاغآ  ناخروم ،  هتفگ  قبط  ار  ماش 
بلاطم دش ،  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  هبارخ ،  عضو  يراوشد  دروم  رد  نینچمه  تسا .  هدرب  رس  هبارخ  نآ  رد  زور  راهچ  دوخ  مالسلا  هیلع  هیقر 

دوب .  ندش  بارخ  لاح  رد  هدش و  جک  هبارخ  نآ  راوید  هکنیا ،  هلمج  زا  تسا .  هدش  لقن  زین  يرگید 
مدید يزور  دنتـشاد .  اور  ام  رب  ار  اهجنر  عاونا  اجنآ  رد  دنداد ،  رارق  ماش  هبارخ  هب  ار  ام  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زین 
هنسرگ ناکدوک  دومرف :  تسیچ ؟  گید  نیا  ناج  همع  متفگ :  تسا ،  هداهن  شتآ  يور  رب  یگید  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ما ،  همع 

مزاس .  شوماخ  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  مزپ و  یم  اذغ  ناشیارب  هک  میامن  دومناو  اهنآ  هب  متساوخ  دنا ، 
يارب هدرک  محرت  ماش  نانز  زا  یـضعب  یتح  دندرک ،  یم  بلط  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  زا  نان  بآ و  ررکم  اهنآ  تسا :  هدش  لقن  زین 

(297  . ) دندروآ یم  اذغ  بآ  اهنآ 
زین ماجنارـس  تشادن و  ياج  یناکم  نینچ  رد  تراسا ،  جـنر  غاد و  همه  نآ  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  منیب  یم  بیترت  نیا  هب 

 . دش وربور  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تداهش  اب  هنابیرغ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 685 

http://www.ghaemiyeh.com


هیقر تبرت  رب  یکشا 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هیقر  نم 
میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 
ملوتب بلق  هراپ  ملوسر ،  غاب  هویم 

میافطصم مشچ  رون  منیسح ،  درورپ  تسد 
مزاین لها  هلبق  منالدبحاص ،  هبعک 

میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ،  ار  نادنمتسم 
ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ،  نم  ممیتی ،  نم 

میاپ هدازآ  يورهر  ملاب ،  هتسکشب  يریاط 
تمحر ناتسب  هویم  تمصع ،  ناویا  هرهز 

میادخ رون  علطم  تیانع ،  ضیف و  عبنم 
تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ  نوچ  ما  هتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ 
میاونیب ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتسد 

دیآ هکنآ  نم ز  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  يوگتفگ 

دیـشک و لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ،  یم  لسغ  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  ندـب  هلاـسغ ،  نز  هک  یماـگنه  تسا :  هدـمآ  رگید  لـقن  رد 
) ؟  تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : ) تفگ

یهاوخ ؟  یم  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح 
تسا ؟  دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 

(298  ( ) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  دوبن ،  رامیب  وا  نز ،  يا   : ) دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح 
دوب :  نینچ  هدنهد  لسغ  نز  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

افو قیرط  زا  هلاسغ  نز  يا  وت  ایب 
ادخ يارب  زا  لسغ  هدب  هریغص  نیا  هب 
دشاب ابرهک  وچ  وا  خر  هچ  زا  هک  رگن 
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دشاب البرک  تشد  یگنشت  غاد  ز 
دح زا  دوب  نورب  شیاپ  هب  مخز  هک  رگن 

دح یب  وا  هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب 
نهاریپ نامه  اب  ار  وا  و  دنربب ،  ار  لسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  دـیزی  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  تایاور ،  یـضعب  قبط 

دننک .  نفک  شا  هنهک 
هلان و يادص  دندمآ .  نوریب  اه  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هقردب  يارب  دندوب  هدش  شوپ  هایـس  هکیلاح  رد  دندرک و  ماحدزا  ماش  نانز 

ادیپ مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناوراک  اب  و  دندومن ،  عادو  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  یگدنمرش  لامک  اب  دش و  یم  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ 
(299  . ) دندرک یم  هیرگ  ماش  مدرم  دوب ، 

باطخ دروآ و  نوریب  جدوه  زا  رس  هاگان  عادو ،  ماگنه  هکنیا  هملج  زا  درک .  رایسب  ياه  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
دومرف :  ماش  مدرم  هب 

بیرغ راید  نیا  رد  وا   ) دـیورب شربق  رانک  هاگره  تناما .  نیا  ناج  امـش و  ناج  تسا ،  هدـنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ،  لـها  يا  )
(300 ( ) دینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیشاپب و  شرازم  رس  رب  یبآ  تسا ) 

ام راگدای  امش  دزن  دنام  میتفر و 
ام راذعلگ  كرتخد  امش و  ناج 

زادگناج تخس  يا  هرطاخ  دنام  میتفر و 
ام رادغاد  لد  هب  الب ،  رپ  رهش  نیا  ز 

میور یم  هک  نونکا  هدمآ  هیقر  اب  ام 
ام رانک  رد  دوبن  يا  هیقر  رگید 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب 

دندرک :  لقن  ینامیلس  هللادسا  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  حادم 
هدـش لقن  راگزاس  اضرمالغ  جاح  ياقآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  ینارهت و  حادـم  يراقفلاوذ  نسح  موحرم  زا 

زور کی  مدوب و  هتفر  ماش  هب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ترایز  يارب  هک ،  تسا  هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  مدینش  یسک  زا  تفگ :  هک  تسا 
دزادنیب حیرض  يور  ار  دیفـس  هچراپ  هکت  کی  دهاوخ  یم  مدید  درک .  دوخ  بوذجم  ندناوخ  ترایز  لوغـشم  هداتـسیا و  رهطم  مرح  رد 
شردام ردپ و  اب  تسا ،  نابز  يرذآ  مدـید  دوشگ ،  ار  شبل  ینکب ؟  یهاوخ  یم  هچ  ناج ،  رتخد  متفگ :  میتفر و  ولج  دـناوت .  یمن  یلو 

يا ؟  هدروآ  هچراپ  ارچ  وت  دنروآ ،  یم  يزاب  بابسا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب  همه  متفگ :  تسا .  هدمآ 
ما هدروآ  نفک  وا  يارب  نم  درادن ،  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  نم  هب  داد -  ناشن  ار  اهنآ  و  مردام -  ردپ و  تفگ : 

زیزع لگ  يا  مسفق  دش  هبارخ  جنک 
ما هناد  داد  یسک  هن  مدروخ و  بآ  ین 

دش هتسکش  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 
ما هنایزات  هدز  موش  رمش  هک  سب  زا 
متروص تسا  رمش  یلیس  برض  یلین ز 

ما هناشن  وزاب  هب  هتسب  بانط  ياج 
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متشاذگ هبارخ  ار  هیقر  اباب 
ما هناگی  باب  وت  يور  لجخ ز  مشاب 

ترتخد فقس  یب  هبارخ  رد  داد  ناج 
ما هنادزان  نآ  وت  میتی  كدوک  نآ 

ما هدیود  نالیغم  راوخ  يور  هب  یهاگ 
ما هناش  هب  ار  نانس  بعک  دندز  یهاگ 

ماش هب  ردپ  متفرگ  وت  هناهب  یهاگ 
ما هناهب  نیا  زا  ما  همع  تفرگ  شتآ 
ارم تبقاع  کلف  دناشک  اجک  يدید 

ما هنامز  ناج  ردپ  درکن  اه  هچ  نم  اب 
ردپ مدز  نایفس  هداز  خاک  هب  شتآ 

ما هنابش  هآ  هگ و  رحس  هلان  اب 
لد ناج و  ز  یئاضر )   ) ماش حبص و  تفگ  یم 

ما هناتسآ  نیمه  مالغ  ما  هدنز  ات 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  مدمآ 

دندرک :  لقن  ( 301  ) ماش هیبنیز  هیملع  هزوح  بالط  زا  يردیح  رکسع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج 
مدید .  یبیجع  هرظنم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  حیرض  رانک  زامن  زا  دعب  یسمش  لاس 1356  رد 

ار هرظنم  نیا  هک  مه  مدرم  دنک .  یم  هیرگ  دـنز و  یم  دایرف  یه  هدـیبسچ و  رهطم  حیرـض  هب  هک  مدـید  ار  زیربت  یلاها  زا  كرت  يدرم  ریپ 
دوب .  هدمآ  دوجو  هب  ییاغوغ  کی  دندرک .  یم  هیرگ  دندید  یم 

هک یـسک  هب  مدوبن  دـلب  یکرت  نم  نوچ  تخیر .  یم  کشا  درک و  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  اب  یکرت  نابز  اـب  درمریپ 
وزرآ هک  تسا  لاس  دنچ  ما و  هتشون  مسا  تساهتدم  ناج ،  هیقر  دیوگ :  یم  وا  تفگ  دیوگ ؟  یم  هچ  درم  نیا  متفگ  دوب  دلب  یکرت  نابز 

ار متـسد  تمایق  رد  ای  دوش  بوخ  میداـم  يویند و  عضو  اـی  یهدـب  افـش  ار  ما  هچب  هک  تسین  نیا  نم  ياـضاقت  میاـیب .  ماـش  هب  مدرک  یم 
بوخ تیاهاپ  هلبآ  ایآ  هن ؟  ای  هدش  بوخ  تندب  تسا ؟  روط  هچ  تلاح  منیبب  ما  هدمآ  اهنت  ما .  هدماین  مادک  چـیه  يارب  هن ،  هن ،  يریگب . 

یم ار  اهنیا  منک .  ادـف  امـش  هب  ار  دوخ  ناج  منک ،  الط  ار  امـش  نحـص  اجنآ  اـت  میورب  زیربت  هب  ناریا ،  میورب  هدـش ؟  بوخ  تبلق  هدـش ؟ 
دوب .  لسوتم  درک و  یم  هیرگ  تفگ و 

متشاد .  یم  نم  ار  صالخا  هدیقع و  نیا  شاک  متفگ  مدوخ  هب 
دوب  اونین  ياون  دوب ؟  ادخ  يا  یباوخ  هچ 

متشهب اجک  ارت  متشهب ،  هتشرف 
متشون لد  نوخ  هب  متشون  رس  دوب  هچ 

هیقر ما  هیقر  هنادواج  باوخب 
تناج درگ  هتفرگ  تناکم  منماد  هب 

تناهد هطقن  هب  تناهرمه  مامت 
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هیقر ما ،  هیقر  هناشن ،  اههاگن 
دوب انشآ  تدرد  هب  يدوب ؟  اجک  رگم  ردپ 

دوب اونین  ياون  دوب ؟  ادخ  يا  یباوخ  هچ 
هیقر ما ،  هیقر  هناهب ،  يا  هتفرگ 

یتسکش همه  لد  یتسسگ ،  ام  عمج  ز 
یتسشن نمچ  نآ  رب  یتسرب ،  سفق  نیا  زا 

هیقر ما ،  هیقر  هنارت ،  ندناوخ  هب 
مریغص يا  وش  اپب  مریسا ،  هیقر 

مریمب وت  شیپ  هب  مریگب ،  تنماد  هب 
هیقر ما ،  هیقر  هناور  يدش  اجک 
مناغف نامسآ  رب  منامک ،  دق  نیبب 

منامگ نیا  دوبن  مناوختسا ،  تخوسب 
هیقر ما ،  هیقر  هنامز ،  شدرگ  ز 

تسا بابر  همغن  هب  تسا ،  بابک  مرح  لد 
تسا باوخ  هب  ما  هیقر  تسا  باوث  شمیوگب 

هیقر ما ،  هیقر  هن ؟  ای  وت  يوش  اپب 
وت يدش  ردب  رد  هن  وت  يدش  ردپ  یب  وچ 

وت هشیرو ي  هلعش  هک  وت ،  يدش  رگج  نوخ  هن 
هیقر ما ،  هیقر  هنایزات ،  زوس  ز 

هنایزات برض  ریز 

يا هداتفا  اجک  ربمغیپ  رازلگ  لگ  يا 
يا هداتفا  ادج  ناس  نیاک  دش  هچ  تناتسلگ  زا 

البرک رد  يا  هخاش  برثی  رازلگ  زا  دمآ 
يا هداتفا  البرک  راسخاش  زا  قشمد  رد 

اونین ات  ردپ  شود  رس  رب  هنیدم  زا 
يا هداتفا  اه  هقان  زا  ماش  ياهنابایب  رد 

نابراس بیهن  دز  نوخیبش  مد  ره  ترس  رب 
يا هداتفا  افج  زا  هنایزات  برض  ریز 

وت لابند  نانک  نویش  تا  هموصعم  همع 
يا هداتفا  اپز  تدید  اهراخرب ،  اهراب ، 

نان عنم  رد  نامز  کی  و  بآ ،  طحق  رد  نامز  کی 
يا هداتفا  ارجام  نارازه  رد  يریسا  زو 
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ناملاظ يافج  زا  تفر  یمن  تمشچ  رد  باوخ 
يا هداتفا  ارچ  بشما  شوخ  باوخ  رد  بش  همین 

باوخ هب  یتفر  یگدنز  زا  گنتلد  يدش  نوچ 
يا هداتفا  عمج  زا  ادج  اباب  يا  یتفگ 

تشهب غرم  يا  لگ  نارجهز  يدرک  اه  هلان 
يا هداتفا  ازع  ردنا  ماش  رهش  یتفگ  هک  ات 

تسم رابج  نآ  دیزرل  یم  و  دیزرل ،  یم  خاک 
يا هداتفا  اود  رس ،  نآ  ار  لفط  لد  رد  تفگ 

نیمز اهنامسآ و  دوب  اون  مه  تیاون  ای 
يا هداتفا  اون  زا  خوآ -  دندید -  ناهگان 

وت گرم  ردنا  هموصعم  بنیز  ناغف  زا 
(302  ) يا هداتفا  اضف  ره  رد  نیشتآ  ياه  هلان 

ما هناریو  ناکم  دشاب  یم  هک  مقاثیم  جنگ 
ما هناورپ  دوب  اهناج  هلمج  مدهع ،  عمش 

قایتشا جرب  هب  مقشع  رتخا  کین  علاط 
ما هنادکی  رد  لد  رحب  صاوغ  فک  رد 

نایشآ يولع  غرم  نکسم ،  توهال  ریاط 
ما هناشاک  دش  توسان  ملاع  رگ  منم ،  نیا 

شورف یم  فطل  تدحو ز  هناخیم  رد  رب 
ما هنامیپ  نیرتهب  نم  ار  قشع  راوخ  هداب 

متعف فاق ز  غرمیس  رپ  نیرز  دهده 
ما هناخ  دمآ  هردس  زارف  رگنب  نم  برق 

لاصو ماش  رد  هک  مرجه  هداتفا  اپ  نآ ز 
ما هناناج  رس  هب  دمآ  ملد  يالست  رب 

ما هنییآ  نانج  غاب  رد  تسا  سدق  هولج 
ما هناش  نیکشم  يوسیگ  رب  تسا  روح  هجنپ 

لاهن ناتسرکش  نابز  نیریش  یطوط 
ما هناهاش  بنیز  مهاش  زومآ  تسد  زاب 
ما هیاریپ  يدمرس  نسح  ار ز  نیسای  غاب 

ما هناحیر  نیهب  ار  اهاط  رازلگ  هحود 
ودع زا  یلین  تشگ  یلیس  نوگلگ ز  يور 

ما هناش  فتک و  داتفا  وس  کی  ین  بعک  ات ز 
نم ياهیراشف  اپ  نالیغم  راخ  رس  رب 
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ما هناوید  دش  هنازرف  ره  لقع  ات  ببس  دش 
رشحب مدرگ  وا  هاوختعافش  ات  خرف )   ) تفگ

(303  ) ما هناگیب  نم  هن  مقشع ،  رضحم  يانشآ 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  سلجم 

ندـنام نیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يو  نارگید ،  فنخم و  یبا  تیاور  هب  داد .  کلـسم  رییغت  دـیزی  هک  دـش  نایب  نیا  زا  شیپ 
اب باب  نیا  رد  یتسیاب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  ایلع  میرکت  ساـپ  هب  ترـضح  نآ  دومن .  ریخم  هنیدـم  يوس  هب  تکرح  ماـش و 
نآ نوچ  دیزرل .  دوخ  رب  نخس  نیا  زا  دیزی  تسوا .  ناریسا ،  راسگمغ  نامیتی و  راتسرپ  نوچ  منک ،  تبحـص  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  راوج  رد  تماقا  رب  ار  زیچ  چیه  دومرف :  داهن ،  نایم  رد  نخس  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  اب  ترـضح 

یماگنه زا  اریز  میزادرپب ،  يرادازع  مسارم  هب  میهاوخ  یم  هک  ییامنب  یلاخ  يا  هناخ  ام  يارب  یتسیاب  دیزی  يا  یلو  درک ،  مهاوخن  رایتخا 
دهاوخ یم  هک  نانز  زا  سک  ره  یتسیاب  و  مینک ،  هیرگ  دوخ  ناگتشک  رب  هک  دنا  هتـشاذگن  دندومن  ادج  دوخ  ناگتـشک  دسج  زا  ار  ام  هک 

نآ رد  هردخم  نآ  تسناد  یم  نوچ  دش ،  كانمیب  یسب  و  دیزرل ،  دوخ  رب  نانخـس  نیا  زا  دیزی  دیامنن .  عنم  ار  وا  یـسک  دوشب  دراو  ام  رب 
دمحم لآ  راثآ  درک و  دهاوخ  رقتسم  مدرم  بولق  رد  ار  وا  توادع  ضغب و  هدومن و  ربارب  هایس  كاخ  اب  ار  هیما  ینب  ریاس  دیزی و  سلجم ، 

دوبان ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  راثآ  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  ار  شردـپ  وا و  تامحز  و  دومن ،  دـهاوخ  هزات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ینز ره  درک :  ادن  يدانم  دندرک و  هیلخت  اهنآ  يارب  یعیـسو  هناخ  ات  داد  نامرف  دـیدن ،  هراچ  تباجا  زا  یلو  داد .  دـهاوخ  انف  داب  هب  دـننک 
ماش رد  هیمـشاه  زا  ینز  ملاوع ،  تیاور  هب  دش  رـشتنم  ربخ  نیا  نوچ  درادن .  یعنام  دبایب  مالـسلا  هیلع  بنیز  یتمالـس  رـس  هب  دـهاوخ  یم 

دیدرگ .  رضاح  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  سلجم  رد  هکنآ  رگم  دنامن 
ياهرویز هرابکی  دـندرک  هدـهاشم  ار  روآ  تقر  هرظنم  نآ  نوچ  اما  دـندش .  سلجم  دراو  رویز  بنیز و  اب  زین  هیناورم  تانب  هیوما و  ناـنز 

رب رگج  زا  لیوع  هلان و  یمه  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  يریثک  عمج  ماش  نانز  زا  دـندرک و  رب  رد  تبیـصم  هایـس  ساـبل  یگمه  هتخیر و  ار  دوخ 
رشحم بوشآ  هکنادنچ  دندیشارخب ،  اهتروص  هدرک  ناشیرپ  يوم  دنتخیر و  رـس  رب  تبیـصم  كاخ  دندیرد و  نت  رب  اه  هماج  دندیـشک و 

ار ملاع  بلق  دومن و  راعـشا  نیا  داشنا  راحب  تیاور  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تقو  نآ  رد  دیـسر ،  شرع  هب  يارزو  گناب  تساـخرب و 
دش .  اپ  رب  یتمایق  یتفگ  هردخم  نآ  هیثرم  زا  دومن .  بابک 

یفطصم تیب  لها  زور  هب  هچ  دندرک و  هلماعم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  اب  یقـش ،  یناج  مدرم  نیا  هک  دیرگنب  ماش ،  نانز  يا  دومرف : 
زور زیختـسر  البرک و  هماگنه  زا  اما  دییامن ،  یم  هظحالم  ار  تیفیک  تلاح و  نیا  امـش  ماش ،  نانز  يا  دندروآ ؟  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رـسپ افویب و  نایفوک  متـس  زا  هک  دیناد  یمن  دـیتسه و  ربخ  یب  هاگلتق  تالاح  مردارب و  ادهـش و  تداهـش  لافطا و  شطع  تلاح  اروشاع و 

تشذگ ؟  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  ادخ  تجح  راگفا و  لد  نامیتی  رادغاد و  نانز  نیا  رب  هار ،  یط  تامدص  ایحیب و  دایز 
(304  . ) دندمآ رد  هلولو  هب  یگلمج  لاقم  نیا  عامتسا  لاح و  نیا  هدهاشم  زا  تامیشاه  ماش و  نانز 

دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ناغفا  دندوب و  يراوگوس  هلان و  لوغشم  زور  تفه  تدم  ات  نانآ 
یتـفگ هکناـنچ  دومن ،  تئارق  رداـم  هب  باـطخ  ار  راعـشا  نیا  هدروآ و  عیقب  هب  يور  تقو  نآ  رد  هردـخم  نآ  دـیوگ :  بئاـصملا  رحب  رد 

دنا .  هداد  تبسن  هردخم  نآ  هب  هک  تسا  لاح  نابز  مه  راعشا  نیا  ریقح ،  رظن  هب  تخاس .  لزلزتم  ار  نیمز  نامسآ و 
البرکب نیسحلا  لتق  دق  ما  ایا 
الزلزتو يوه  دق  ینکر  ما  ایا 
ارعلاب کبیبح  یقلا  دق  ما  ایا 
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السغم امدلاب  احیبذ  احیرط 
انقلا یلع  میرکلاف  یحون  ما  ایا 

الجن اذا  رینملا  ردبلاک  حولی 
یبکسا بیضخلا و  رحنلا  یلع  یحون  و 
المرم  بیرتلا  دخلا  یلع  اعومد 

(305  . ) دنتخادرپ تیب  لها  يرادلد  یلست و  هب  کی  ره  ماش  نانز  تقو  نیا  رد 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  شخب 

همدقم

رد مظن  هب  دـنب ،  عیجرت  لزغ و  هدیـصق و  يونثم و  بلاق  رد  يرایـسب ،  نارعاش  ار ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زوسناـج  تلحر  يارجاـم 
زا ار ،  هنادزان  نآ  تلحر  يارجام  نارعاش  زا  یخرب  میدروآ .  هتـشذگ  ياهـشخب  لالخ  رد  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنا  هدروآ 

میا .  هدروآ  درگ  شخب  نیا  رد  اجکی  ار  اه  نآ  هک  دنا ،  هدرک  شرازگ  لصفم  هنوگ  هب  نایاپ  ات  زاغآ 
نیسحلا هللادبع  ابا  هنادرد  زادگناج  تشذگرد  هصق  حرش  مه  نیا  و  مالسلا ،  هیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ناگتفیـش  امـش  نیا  کنیا 

 : ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع 

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 1

تخورفا دادیب  شتآ  راگزور 
تخوس  وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد 

تسا رفس  رد  ردپ  هک  ار  یکدوک 
تسا رد  هب  ترسح  هدید  بش  زور و 

هار هب  مشچ  دوب  هک  ینامز  ات 
هاوخن هاوخ  دوب  هدرزآ  شلد 

دیآ یم  رد  هک ز  ییادص  ره 
دیآ یم  ردپ  هک  شنامگ  هب 

ریگرب رد  هدید ز  نوچ  زاب 
دریگ ردام  نماد  دیرگ و 

شیوخ هناگیب و  دنشوک ز  همه 
شیپ زا  شیب  وا  يوجلد  رهب 

شیور دسوب  ددنخ و  یکی  نآ 
شیوم رب  دنز  هناش  رگد  نآ 

شماک رد  دنک  دهش  شردام 
شمارآ دنک  هدعو  اب  هاگ 
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تسا هار  رد  تردپ  دیوگ  هاگ 
تسا هاتوک  رفس  رمع  روخم ،  مغ 

رد هب  هناخ  زا  یهگ  شدنرب  یم 
ردپ رکف  زا  فرصنم  دوش  ات 

شیاهنت یمد  دنراذگن 
شیاهشهاوخ دنچیپن ز  رس 

ددرگ یط  رفس  نارود  هک  ات 
ددرگ يو  زا  یگدرسفا  عفر 
شرب هب  دریگ  دیآ و  شردپ 

شرس هب  تبحم  تسد  دشکب 
دوش داش  ردپ  لصو  زا  شلد 
دوش دازآ  مغ  دیق  زا  شناج 
ماش هناریو  هب  سوسفا  کیل 
ماجنا تفریذپن  ناس  نیا  راک 

ارسا نایم  ماش  رد  دوب 
ارس هحون  ردپ  رجه  زا  یلفط 

دنب رد  تراسا  هب  یلاسدرخ 
دنمک هب  اپ  يرپ  هتسکشب  غرم 

جنر تنحم و  شوختسد  یکدوک 
جنگ وچ  هناریو  هب  هدیزگب  ياج 

نید هش  میتی  لافطا  نیب 
نیشن هناریو  رتخد  نآ  ییوگ 

رگد لافطا  هلمج  زا  دوب 
ردپ رادید  قشاع  رتشیب 

تشادن رمش  متس  زا  ربخ  نوچ 
تشادنپ یم  رفس  هب  ار  شردپ 

دوب هتخود  رد  هب  هدید  بش  زور و 
دوب هتخوس  مغ  شتآ  زا  شلد 

ردپ يرود  هصغ  زا  تشاد 
رد هب  هدید  مغ و  يوناز  هب  رس 

تشادن مارآ  ردپ  یب  يا  هظحل 
تشادن مایا  هنتف  زا  ربخ 

دیسرپ یم  ردپ  لاح  زا  مئاد 
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دیسرپ یم  رفس  لوط  تلع 
یک هتفر و  ارچ  تفر و  اجک  هک 

يو ؟  خر  منیب  دیآ و  رفس  زا 
مشاب ناماس  ورس  یب  یک  هب  ات 

مشاب نابیرگ  هب  رس  بش  زور و 
منک هناریو  هشوگ  رد  ياج 

منک ؟  هناخ  ردپ و  يوزرآ 
ردپ رجه  زا  بل  هب  دمآ  مناج 

رفس لوط  نیا  تنحم و  نیا  زا  هآ 
باتیب مغ  نیا  زا  هراومه  دوب 

باوخ هگتولخ  هب  دید  یبش  ات 
دمآ زاب  رد  هدرک ز  رفس  ناک 

دمآ زاورپ  هب  قوش  ریاط 
ناهج تشگ  بش  لد  رد  يا  هظحل 

ناج هتخوس  نآ  لد  دارم  هب 
ردپ يور  لگ  باوخ  رد  دید 

ردپ يوب  زا  شدمآ  دجو  هب  ناج 
قوش زا  دز  ردپ  ياپ  رب  هسوب 

قوط وچ  دنکفا  شندرگ  رب  تسد 
ردپ ناماد  هب  هدیزگب  ياج 
ردپ ناج  اب  هتخیمآ  شناج 
درک اهتیاکح  هتسب  بل  اب 

درک اهتیاکش  تشذگب  هچنآ  ز 
تفهن تشاد  لد  هب  هچنآ  ردپ ز  اب 

تفگ ناج  نابز  هب  اهناتساد 
مخ وت  شیپ  کلف  تشپ  ياک  تفگ 

مک وت  ناوارف  فطل  دوشن 
يدومرف ام  لماش  دوخ  رهم 

يدومرف اجب  ناسحا  لذب 
يدروآ ام  بناج  ور  زاب 
يدروآ افص  هک  هللا  هللا 

نیا رب  زین  تردپ  مسر  دوب 
نیشن هناریو  هب  فطل  دنک  هک 
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قارف مایا  رد  هک  یناد  چیه 
قاتشم یعمج  هب  تسا  هتشذگ  وچ 

میدش هراچیب  هدنام و  رد  وت  یب 
میدش هراوآ  همه  نابایب  رد 
تخورفا دادیب  شتآ  راگزور 

تخوس وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد 
دندرب اجکی  همه  ام  یتسه 

دندرب امغی  هب  دندید  هچ  ره 
ریسا راتفرگ و  میتشگ  همه 

ریجنز رد  یهگ  دنب و  رد  هاگ 
زارد رود و  رفس  کی  اب  دعب 
زاغآ ینیون  لصف  مغ  زا  دش 

رفس میدومن  وچ  ام  نیا  زا  شیپ 
رف تکوش و  نآ  هب  میدوب و  وت  اب 

تشاد يرالاس  هلفاق  ناوراک 
تشاد يرادملع  سابع  لثم 

رفس بابسا  هگرخ و  همیخ و 
رز رویز و  زا  رپ  زاتمم و  دوب 
ردپ شوغآ  رد  هلمج  ناکدوک 

رس هب  وت  رهم  هیاس  ار  همه 
رفس میدرک  وچ  راب  نیا  کیل 

رطخ فوخ و  زا  رپ  دوب  يرفس 
دوبن هارمه  هب  تسود  رفن  کی 

دوبن هآ  مغ و  ریغ  یمرحم 
دوب يرالاس  هن  دوب و  ردپ  هن 

دوب يرادملع  هن  ردادرب  هن 
میدوب اهنت  سکیب و  هر  یط 

میدوب ادعا  هنیک  دروم 
رتنوزفا ام  تقاط  زا  دوب  رفس  تاقشم  هار و  يرود 

مارح باوخ  روخ و  دوب  همه  رب 
ماش هناریو  هب  میدیسر  ات 

رفس راب  نیا  ردپ  يا  ورم  ای 
ربب هارمه  هب  زین  ارم  ای 
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راب نیا  منامب  وت  یب  رگا  هک 
راچد زاب  موش  وت  قارف  هب 

درب ناج  مناوتن  مغ  همه  نیز 
درم مهاوخ  رگد  وت  قارف  زا 

رادیب علاط  ردنا و ،  باوخ  هب  دوخ 
رادروخرب ردپ  لصو  زا  دوب 

لاصو دجو  نآ  دش  دوز ،  سب  کیل 
لالم هودنا و  هب  لیدبت  زاب 

دمآ نایاپ  هب  باوخ  نآ  ینعی 
دمآ نارجه  دمآ و  مغ  زاب 

باوخ دازهش ز  وچ  دوشگب  مشچ 
بآ رب  شقن  دش  همه  اهوزرآ 
رظن شیوخ  رب  رود و  رب  درک 

ردپ راسخر  هم  دنیبب  ات 
دیبلط رتنوزف  ردق  ره  کیل 

دیدن شیوخ  هدشمگ  زا  رثا 
دش نوخ  شماک  هب  دیما  دهش 

دش نوزفا  شمغ  دیمون و  تشگ 
بش همین  نآ  رد  زاب  تبقاع 

بنیز وناب  هب  تشگ  یجتلم 
مرس هب  دمآ  هچ  زاب  رگد  هک 

مردپ دش  اجک  هب  رگید  راب 
دوب هدمآ  رفس  ار ز  وا  مدید 

دومرف تمیزع  زاب  اجک  هب 
مردپ دمآ  هک  شیپ  يا  هظحل 
مرس داد  دوخ  هنیس  رب  ياج 

ینم ناج  نوچ  وت  هک  نم  اب  تفگ 
ینم نامهم  وت  دعب  یتعاس 

دیون فطل و  تمحرم و  نانچ  اب 
دیباترب خر  هک  دید  ام  هچ ز 

يدش ریس  ام  دوز ز  ردپ  يا 
يدش ریگلد  هک  تفر  اطخ  هچ 

ام لفحم  زا  یتفاترب  يور 
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ام لد  تقارف  دش ز  نوخ  زاب 
ریگم زاب  دوخ  نماد  مفک  زا 
ریسا رجه  فک  هب  مدنسپم 
منکن تیاکش  هتفر  زا  رگد 

منکن تیاکح  شیوخ  هصق 
يوش هدرسفا  وت  هک  مراذگن 

يوش هدرزآ  ما  هتفگ  نم و  زا 
ام ییاهنت  هب  يامنب  محر 

ایب ياشخبب و  تفر  اطخ  رگ 
رارسا ربص و  نزخم  نآ  بنیز 
راگف لفط  نآ  هصق  زا  تشگ 
دینش وچ  ازفا  مغ  تانایب  بآ 

دیمهف ار  هش  هتفگ  ینعم 
رارق ربص و  یب  كدوک  ناک  دید 
رای هگتوعد  هب  تخر  دشک  یم 

بات بت و  نآ  رثا  زا  تیب  لها 
باوخ تیفیک  هب  دندرب  هار 

بش لد  نآ  رد  هک  دندرک  هچ  ره 
بل ددنب  ورف  مارآ و  دریگ 

ناس نیا  دزیرن  هدید  زا  کشا 
نابز هب  دراین  شیوخ  هصق 

لاح نآ  تفریذپن  نیکست  چیه 
لاحم رما  دش و  هدوهیب  یعس 

دیون انمت و  دنپ و  هدعو و 
دیفم داتفین  دندرک  هچ  ره 

درب همه  زا  ناوت  ربص و  تبقاع 
درپس شیوخ  مغ  تسد  ار  همه 

ردپ هدرک  مگ  كدوک  نآ  لاح 
رثا درک  رگد  نامیتی  رد 

نوزف درد  دش و  هزات  اهغاد 
نوخ هب  لیدبت  همه  دش  اهکشا 

دنلب هناریو  تشگ ز  يا  هلان 
دنکف كالفا  همه  رد  نینط  هک 
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ماب رد و  یب  هگیاج  نهک  نآ 
ماقم تشاد  یلع  لآ  نآ  رد  هک 

متس رفک و  هگ  راب  اب  دوب 
مه یکیدزن  هب  زور ،  بش و  نوچ 

دیزی هلان  نآ  زا  رادیب  تشگ 
دیسرپ بجوم  دش و  بجعتم 
تفاتش هناریو  بناج  یمداخ 

تفای یهاگآ  هعقاو  نیمغ  ناز 
ریسا لیخ  نآز  هک  دروآ  ربخ 

ریغص لافطا  هلمج  زا  یکی 
ردپ لتق  زا  ربخ  درادن  هک 

رد هب  رادید  هتخود  بش  زور و 
دیآ زاب  ردپ  هک  يدیما  هب 

دیآ زاب  رد  هدرک ز  رفس  نآ 
بآ هب  هدرب  یپ  هنشت  نآ  وچمه 

باوخ رد  ار  ردپ  راسخر  هدید 
رس هتشادرب  وچ  باوخ  نآ  زا  دعب 

ردپ نادقف  هب  هتشگ  وربور 
دیوج یم  ردپ  لصو  ایلاح 
دیوگ یم  رت  هدید  اب  هصق 

نوخ هدش  لد  وا  مغ  رد  ار  همه 
نورب هتفر  ناشفک  زا  رایتخا 

تسا هدزمغ  يرگن  یم  ار  هک  ره 
تسا هدکمتام  وچ  هناریو  نحص 

تسین نامرد  شملا  رب  نوچ  کیل 
تسین ناسآ  وا  نداد  تیلست 

راز كدوک  نآ  هک  تسا  نآ  میب 
رایسب دیاپن  درد  نینچ  اب 

دیزی دینشب  وچ  هصق  نیا  حرش 
دیشیدنا يا  هقباس  یب  رکف 

تسا نامرد  یب  هن  درد  نیاک  تفگ 
تسا ناسآ  نآ  هراچ  سب  هکلب 

رظن دنکفا  رز  تشط  رب  دعب 
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رتهب یجالع  هچ  نیا  زا  تفگ 
تسا ردپ  رجه  مغ  رگ  وا  درد 

تسا رز  تشط  نیا  رد  لصو  تبرش 
دنک شون  نآ  زا  هک  شدیهدب 

دنک شومارف  شیوخ  مغ  ات 
قبط هب  هگنآ  يو  روتسد  هب  سپ 

قح تجح  رس  دنداد  ياج 
رهم وچ  يور  نآ  وترپ  زک  دید 
رهپس کشر  قبط  ناماد  هتشگ 

رینم رهم  نیا  هک  شیوخ  اب  تفگ 
ریگملاع دوش  هولج  نینچ  اب 

مامن ردب  نیا  هولج  تبقاع 
ماش ییاوسر  هدرپ  دردب 

رون علطم  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب 
روتسم مدرم  هدید  زا  مزاس 

منکن ادیوه  هدیشوپ  زار 
منکن او  دوخ  ییاوسر  تشم 

ناهنپ ار  ادخ  رون  نوچ  تساوخ 
نآ رب  دنداهن  شوپ  رس  تفگ 

دیشروخ يور  هب  هک  ینامگ  هب 
دیشک هدرپ  ناوت  كاخ  یفک  اب 
شوپرس باجح و  هکنآ  زا  لفاغ 

شوماخ دیامنن  ار  قح  رون 
دوش شوماخ  هک  تسا  یعمش  هن  نیا 

دوش شومارف  هک  یثیدح  ای 
تساپ رس  رب  ناهج  داینب  هک  ات 

تساروشاع دوش  حبص  یبش  ره 
قح هیامنارگ  جنگ  نآ  دعب 

قبط شوپ و  رس  بنیز  نوچ  تفای 
ار هقباس  یب  هیده  نیاک  تفگ 

ارسا يارب  دیتسرفب 
دیزی هاوخلد  هب  دعب  يا  هظحل 

دیسر هناورپ  هب  عمش  هلعش 
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نیمز هب  ار  قبط  دنداهن  نوچ 
نیشن هناریو  كدوک  نآ  دزن 

ماش رواد  يو  هب  هک  ینامگ  هب 
ماعط هداتسرف  شوپ  رس  ریز 

شیر لد  اب  سپس  هدرزآ ،  تشگ 
شیوخ همولظم  همع  اب  تفگ 

مردپ قارف  جنر  ارم  هک 
مربخ یب  دوخ  یتسه  زا  دراد 

تسین ییادوس  شهاوخ و  ملد  رد 
تسین ییانمت  چیه  ردپ  زج 

مرگج نوخ  رت و  مشچ  هدرک 
مرضح ام  بلط  زا  زاین  یب 
یسوه ایند  هب  تسه  ارم  هن 

یسمتلم ردپ  لصو  زجب  هن 
ماعط بآ و  روخ و  باوخ و  نیا  نم  رب 

مارح داب  ردپ  هام  خر  یب 
نیسح راوخمغ  رهاوخ  نآ  بنیز 

نیسح رارسا  مرحم  سنوم و 
الب ریدقت و  ضرعم  رد  هک  نآ 

اضر میلست و  دیچیپن ز  رس 
ناگتخوسلد هد  یلست  نآ 

ناج هتخوس  هدز  تبیصم  نآ 
راز كدوک  نآ  تلاح  نوچ  دید 

راچد دوب  ملا  هودنا و  هب  هک 
نیسح ناتسبش  عمش  ياک  تفگ 

نیسح ناتسلگ  يابیز  لگ 
ردپ رادید  ترسح  رد  هک  يا 

رد هب  دیما  هدید  یتخود 
زاین زجع و  دص  هب  هک  ار  يرد  نآ 
زاب هدش  تیور  هب  لاح  يدز ،  یم 

رثا دیشخب  وت  کشا  تبقاع 
رمث دروآ  وت  دیما  لخن 

دیدرگ تلاح  لماش  قح  فطل 
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دیدرگ تلاصو  يوک  ربهر 
تسا قح  دیشروخ  قرشم  قبط  نیا 

تسا قبط  نیا  رد  همه  ملاع  ناج 
تسادخ رس  رس  هدرپ  نیا  ریز 

تسادهش هاش  ینارون  سار 
دمآ نایاپ  هب  وت  راظتنا 

دمآ نآ  شیتساوخ  یم  هکنآ 
ردپ ناماد  وت و  تسد  لاح 

ردپ ناج  وت  ناج  نیا  زا  دعب 
تفرگ شوگ  رد  وچ  هتکن  نیا  لفط ، 

تفرگ شوپرس  هدرپ و  قبط  زا 
رون نآ  رونم ز  هناریو  تشگ 

روط هب  تفات  یبن  ياسوم  هب  هک 
بات ملاع  رمق  نآ  وترپ 

باجح تفه  هرگنک  زا  دش  رب 
رس هب  داتفا  وچ  هدازهش  مشچ 

ردپ رون  رپ  نت و  یب  رس  هب 
تخورفا شهآ  هلعش  یشتآ 

تخوس ار  شدوجو  ياپارس  هک 
هآ هلعش  لد و  زوس  نآ  زا  دش 

هایس ماش  بش  يور  دبا  ات 
وت رس  يادف  هب  ناج  ياک  تفگ 
وت ؟  رکیپ  زا  رس  هدرک  ادج  هک 

درکن مرش  قح  تشک و ز  ار  وت  هک 
درکن ؟  مرزآ  وت و  نوخ  تخیر 

وت ندرگ  گر  تسدیرب  هک 
وت ؟  نت  ناج ،  ردپ  هدنام  اجک  هب 

دومن راوخ  ردپ و  یب  ارم  هک 
دومن ؟  راتفرگ  وت  قارف  هب 
تخورفا دادیب  شتآ  نیا  هک  نآ 
تخوس اجکی  ام  یتسه  نمرخ 

داب هب  داد  ارم  ياهوزرآ 
داینب مدیما  خاک  زا  دنک 
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ردپ رادید  هک ز  يراک  درک 
رت نوزفا  ممغ  نوخ و  ملد  دش 

وت رس  ياج  هب  شاک  ردپ  يا 
وت رتخد  رس  دندیرب  یم 

ناماس یب  ردپ و  یب  نیا  زا  دعب 
ناهج هب  منامب  دیما  هچ  هب 

یسب دنوادخ  هب  مناج  تخس 
یسفن منامب  هدنز  رگ  وت  یب 

زاسمد مغ  اب  دوخ و  زا  ربخ  یب 
زاین زار و  یمه  درک  ردپ  اب 

دوب هدمآ  بعت  هب  مغ  زا  شلد 
دوب هدمآ  بل  یکیدزن  هب  ناج 

رب هب  رون  رپ  رس  نآ  تفرگ  هگ 
ردپ هام  خر  دیسوب  هاگ 

شرس رود  تفص  هناورپ  تشگ 
شردپ يادف  درک  دوخ  ناج 

تسب ملاع  نیا  زا  دیما  مشچ 
تسویپ ناناج  هب  تفگ و  ناج  كرت 

دش قحلم  ردپ  هب  شکاپ  ناج 
دش قح  هار  ینابرق  تفر و 

كاخ تحاس  زا  يو  ناج  ریاط 
كالفا جوا  هب  دوشگب  لاب 

دوب شناج  زا  قمر  نت  رد  هک  ات 
دوب شناماد  هب  كاپ  رس  نآ 

كاپ رس  نآ  ناج  وچ  هنیس  رب  تشاد 
كاخ هب  داتفا  دوخ  هک  ینامز  ات 

تسب ملاع  نیا  زا  تخر  نوچ  دعب 
تسد زا  زین  هش  رس  ناج ،  اب  داد 

شیوخ نتفر  اب  ملاع و  نیا  زا  تفر 
شیرپ عمج  نآ  لد  ناج و  تخوس 

راز هتسخ  لد  كدوک  نآ  گرم 
رارق بات و  مرح  لها  زا  درب 

ناشمغ رب  یمغ  دوزفا  زاب 
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ناشمتام نهک  دیدرگ  هزات 
قشع نشلگ  نآ  زا  رگید  لگ  کی 

قشمد هب  دش  نازخ  كاخ و  رد  تفر 
ناهج راطقا  رد  تسا  هدینش  هک 

نارجه يالب  ناربج  هب  هک 
رطضم یلفط  هب  دنتسرفب 

ردپ ؟  نینوخ  رس  بش  لد  رد 
مایا دنیبن  تسا و  هدیدن  سک 

ماش بش  نآ  يرتزوسناج ز  بش 
دوب هدنکفا  رس  هچرگ  يربخم )  )

دوب هدنمرش  یصاع و  لجخ و 
هاش هشوگ  رگج  هب  لسوت  اب 

(306  ) هانگ ییاهر ز  دیما  دراد 

سانشان هدنیارس :   . 2

ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز ،  یتسه 
تسا هدرک  لکشم  هلان  ار  ام  راک 
تسا هدرک  لزنم  ماش  رد  ناوراک 

دنا هدید  رون  هک  ینانینزان 
دنا هدیباوخ  يا  هناریو  لد  رد 

تسین راوخمغ  یلو  نوزفا  یسب  مغ 
تسین رالاسناوراک  ار  ناوراک 

ناشهآ زا  دوخ  هب  نازرل  قح  شرع 
ناشهار شرف  لیربج ،  رپهش 

زاین دص  اب  يرتخد  هنادزان 
زادگ زوس و  زا  هدنکآ  یلد  اب 

دوب هتفخ  كاخ و ،  يور  هداهن  رس 
دوب هتفشآ  دوخ  فلز  نوچمه  کیل 

تشاد كالول  هش  اب  تبسن  هکنآ 
تشاد كاخ  يور  هب  رس  نماد ،  ياج 

تفرگ ایور  رتسب  زا  رس  هک  نوچ 
تفرگ اج  وا  لد  رد  مغ  ناهج  کی 
زان باوخ  رد  یگلمج  نانینزان ، 
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زاس زوس و  مرگ  رادیب ،  یکدوک 
دش باتیب  رادید  رهب 

دش بآ  درک و  هیرگ  اسآ  عمش 
دوب دیما  ترسح و  رس  ات  ياپ 
دوب دیشروخ  یپ  رد  اسآ  هرذ 

تشاد هلاه  مغ  زا  شهام  يور  درگ 
تشاد هلان  ناتسین  کی  شناغف  رد 

تفرگ یم  نودرگ  هار  نوچ  شا  هلان 
تفرگ یم  نوخ  هدرپ  ار  وا  مشچ 

تشادن يداش  مغ ،  تشاد  یهاوخ  هچ  ره 
تشادن يدازآ  هتسب  رپ  ریاط 

دوب لامالام  قشع  زا  شیتسه 
دوب لاح  اپ  ارس  درک و  یم  هیرگ 

دنلب دش  بش  لد  رد  نوچ  شا  هلان 
دنلب دش  بنیز  زوسناج  هلان 

ارچ ؟  یباتیب  هک  كدوک  اب  تفگ 
ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز  یتسه 
يا ؟  هدرسفا  ارچ  نم ،  بیلدنع 

يا ؟  هدرمژپ  هچ  زا  نم  لگون 
تفگ زار  نآ  هصق  بنیز  رهب 

تفگ زاب  ار  دوخ  باوخ  يارجام 
ما هدید  ار  ردپ  ایور  رد  تفگ : 
ما هدیسوب  وا  يور  اپ و  تسد و 

دوبن نم  باب  رادیب ،  مدش  نوچ 
دوبن نم  باتفآ  دوب و ،  هام 

تسا هتسخ  ردارب  دنزرف  دید 
تسا هتسسگب  ناج  تفلا ز  هتشر 

تشادن ینامرد  دید و  یم  ار  درد 
تشذگ وا  شود  يور  ترسحز  رس 
دش روط  گشر  هناریو  ناهگان 
دش رون  رپ  ناهج  دمآ ،  باتفآ 

تفات هناریو  رد  قشع  باتفآ 
تفاتش دوخ  رهم  يوس  اسآ  هرذ 
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دش هاش  يور  ناریح  يا  هظحل 
دش هللاراث  وحم  رس  ات  ياپ 

دوب هاش  وحم  هک  كدوک  لد  زا 
دوب هآ  دود  تساخ  یم  رب  هچنآ 

درک زاب  بل  هچنغ  دسوبب ،  ات 
درک زاغآ  ون  ار ز  يرارقیب 

دوب هدرک  مطالت  وا  قشع  رحب 
دوب هدرک  مگ  ار  شیوخ  ياپ  تسد و 

دش زوس  زاس و  مرگرس  ناس  هرذ 
دش زورفا  ناهج  دیشروخ  وحم 

تشادن ناناج  هدنبیز  يا  هفحت 
تشادن ناج  دقن  ریغ  ییامن  ور 

روط هب  ار  ینیسح  رون  نوچ  دید 
رون ماج  زا  تفص  یسوم  دش  تسم 
تشذگ یتسه  زک  تسم  دش  نانچ  نآ 

تشذگ یتسم  زا  هراوخ  یم  نیا  راک 
دش دیشروخ  یلد  نشور  زا  هرذ 

دش دیهان  هم و  زورفا  لفحم 
وا تسم  رس  دش  لصو  بارش  زا 

وا تسه  اب  وا  تسه  دش  دحتم 
( دوبن یقاب  ناشن  یقاس  زا  رگید  )

( دوبن یقاس  زج  هراوخ  یم  نآ  هکنآ  (ز 
بانج ؟  یلاع  نآ  فصو  میوگ  هچ  نم 

باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ  )

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 3

دناد  ادخ  دش ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 
دراد  يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک 
دراد يرتخد  ناریو  ماش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

دراد يرتخا  کین  رتخد  ناریو  ماش  جنک  هب 
يراسخر هام  ینابز ،  نیریش  يربلد ،  يزیزع ، 

دراد يرکیپ  هم  یخرلگ ،  ینینزان ،  یفیطل ، 
هناریو کیرات و  هناخ  کی  رد  ماش و  جنک  هب 
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دراد يرهوگ  شجنگ  یجنگ و  ارس  ناریو  نیا  رد 
نامولظم ناطلس  همولظم  رتخد  هلاس  هس 

دراد يرضحم  یلاع  هچ  نیب  اجنآ  رد  ور  هیقر )  )
تعسو ارهاظ  درادن  وا  قاور  نحص و  رگا 

دراد يرف  بیز و  رظن  رد  کچوک  ياج  نیا  یلو 
رف نویامه  نآ  مظعم  نیطالس  رابرد  وچ 

دراد يرتفد  باتک و  شنویامه  رابرد  هب 
هراوهگ قادنق و  مه  درگ  دشاب  عمج  وس  کی  ز 

دراد يربنم  شعیفر  خاک  يرگید  تمس  هب 
شیدرخ رب  هراوهگ  هقادنق و  دنهد  یم  تداهش 

دراد يربکا  ماقم  وک  یهاوگ  ربنم  دهد 
ار وا  سدقا  ناتسآ  ینیبب  رگ  تقد  هب 

دراد يرظنم  قاور  اجنآ  هک  یهد  یم  یهاوگ 
الاو رتخد  نآ  یسدق  هاگراب  حیرض و 

دراد يرتالاو  ینعم  ینعم ،  لها  مشچ  هب 
ماجرفدب ماش  رد  مه  همولظم  رتخد  نیا  یلو 

دراد يرگید  تشونرس  ناریو  ماش  روج  ز 
اج نیا  رد  ماش و  دمآ  هفوک  البرک و  تشد  ز 

دراد يروآ  نزح  هصق  وا ،  رس  رب  دمآ  هچ 
هتفر ؟  اجک  میاباب  هک  همع  زا  دسرپ  یم  یبش 

دراد يرخآ  مه  نآ  تسا ،  ینالوط  دنچ  ره  رفس 
رتخد نآ  دینشن  یتبثم  باوج  بنیز  زا  وچ 

دراد يرشحم  هبارخ  بش  نآ  شنویش  هآ و  ز 
رادیب دش  باوخ  زا  ویرغ  نیا  دینشب  وچ  نود  دیزی 

دراد ؟  يرگخا  ناج  رب  هک  اغوغ  نیا  تسیچ  اتفگب : 
تسا ناریسا  زا  وهایه  نیاک  بجاح  داد  شباوج 

دراد يرطضم  لاح  هک  دشاب  يرتخد  زا  اون 
نویش دنک  یم  وا  يرود  زا  دهاوخ و  یم  ردپ 
دراد يرغال  درز و  مسج  مغ  هصغ و  طرف  ز 
دناد ادخ  دش ،  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 

دراد يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک 
خیب زا  دش  هدیچرب  شتردق  هاگراب  دیزی و 

دراد يرفیک  کش  ههبش و  یب  دوب  دب  نوچ  لمع 
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دلان یم  نوخ و  لد  هدرپ  زا  يوریپ )   ) دزیرب
دراد يرذآ  دوخ  لد  رد  هیقر )   ) نادقف ز 

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 4

مراد نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 
مراد  ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر 

منک هناخمغ  هرسکی  ناهج  هک  مهاوخ  زاب 
منک هناوید  لد  زا  ناغف  دایرف و  زاس 

منک هناشاک  هناریو ز  هب  يور  شو  دغج 
منک هناریو  همه  ملاع  هک  ردق  نآ  میرگ 

مدای ینیشن  هناریو  تلاح  زا  دمآک 
مداینب شمغ  لیس  دنک  تسا  نآ  تقو 

مراد ناماس  هراوآ ز  يرس  نابیرغ  نوچ 
مراد نالان  هدرزآ و  یلد  نامیتی  نوچ 

مراد نابیرگ  هصغ  فک  هب  نارسا  نوچ 
مراد ناغفا  مغ و  گنچ  هب  هداتفا  ین  نوچ 

ریسا تسا و  نیمغ  تسا و  میتی  هک  یلفط  رهب 
ریصنو رای  یب  هش  نآ  نیسح  درورپ  زان 

مایا روج  هک ز  هیقر ،  لفط ؟  نآ  تسیک 
ماکان ناک  یبش  هصاخ  ناغف  تشاد  مد  همه 

ماش هناریو  هب  داتفا  ردپ  لایخ  هب 
مارآ شمسج  تفر ز  ردپ ،  دمآ ز  شدای 
يدرک ناسحا  يدمآ ،  اج  هب  هچ  مدقم  ریخ 
يدرک ناهنپ  وت  يور  امز  هک  رخآ  دش  هچ 

دنداشگب متس  تسد  ام  هب  وت  یب  ردپ  يا 
دنداد تلایع  هب  قدصت  هب  امرخ  نان و 
مراد ناوارف  وت  اب  ردپ  ناج  لد  درد 

مراد نارجه  هوکش ز  بل  هب  تسا و  لصو  هاگ 
مراد نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 

مراد ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر 
مرب ماب و  رهز  دندنکف  هک  گنس  ره  ریغ 

مرس هب  يدیشکن  شزاون  تسد  رگد  سک 
ام لد  زا  ردپ  ناج  يا  ربخ  يراد  چیه 
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ام لصاح  متس  قرب  زا  هتخوس  کلف  هک 
ام لزنم  نیک  هناریو ز  هشوگ  رد  هداد 

ام لفحم  بش  هب  تسا  هآ  هلعش  زا  نشور 
باوخ زا  هگان  هک  دوب  ناغف  مرگ  ردپ  اب 

بآ رپ  مشچ  ابا  درک  رظن  رادیب و  تشگ 
بات تقاط و  نت  هب  هن  نیلاب ،  هب  دید  ردپ  هن 

باب خر  رجه  هراب ز  رگد  درک  رس  هلان 
دش نوچ  دمآ  رفس  زا  مردپ  همع  تفگ 
دش نوخ  رپ  ملد  زاب  وا  مغ  زک  وگ  زاب 
نم رب  رد  نونک  دوب  ردپ  همع  ادخ  هب 

نم رت  مشچ  ود  دوب  وا  ضراع  زا  نشور 
نم رس  زا  دیشک  ياپ  رگد  راب  ور  هچ  زا 

نم رورپ  مغ  لد  داد  هب  همع  يا  سرب 
اجک باب  خر  رجه  اجک ،  هدید  مغ  نم 

اجک بات  یب  لد  نیا  اجک ،  درد  همه  نیا 
هام نوچمه  خر  دیشارخ  دیشورخ و  سپ 

هللا لآ  لد  هآ  ناور  تشگ  کلف  هب 
هاکناج یشورخ  هلمج  لد  دندیشک ز  رب 

هآ هلان و  زا  رپ  دندومنب  ار  یملاع 
دیزی هشیپ  افج  لاح ،  نآ  زا  هاگآ  تشگ 

دیهش هاش  رس  هناریو  هب  داتسرفب 
دمآ ناریو  هب  هاش  رس  هک  مد  نآ  زا  هآ 

دمآ ناشیرپ  عمج  نآ  ییوجلد  یپ 
دمآ نامیتی  تقو  رس  هب  فطل  رس  زا 

دمآ نامهم  هدز  رس  نآ  مغ  ناوخ  رس  هب 
دندید ناناج  وچ  تسد ،  ناج  دنتسش ز  همه 

دندید ناشخرد  رهم  نآ  قبط  رهپس  رد 
تسیرگن شرابک  باب  خر  هب  هیقر  نوچ 

تسیرگب رمحا  لگ  نآ  رب  هژم  باحس  زا 
تسیچ وت ز  يوکن  يوم  نیا  ردپ -  نوخ -  رپ  تفگ 

تسیک هدز  مغ  نم  گرم  وت  لتق  ببس 
تندب زا  رس  هدرک  ادج  هک  اباب ،  ناج 

تنت هدنام  اجک  هب  ایآ  ندب  یب  رس  يا 
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وت رس  يادف  هب  نم  يا  متشاد  نامگ  یک 
وت رکیپ  یب  رس  منیبب  لاح  نیدب  هک 
وت رونا  خر  هام  مرگن  نوخ  رد  هقرغ 

وت رورپ  مغ  رتخد  دنک  هچ  اباب  وت  یب 
داهنب یمارگ  باب  بل  هب  دوخ  بل  سپ 
دادن تسد  زا  رس  داتفین  ياپ  زا  دوخ  ات 

لوسر لآ  لد  لاح  دب  هچ  هک  هللا  ملع 
لوهج موق  نآ  هنیک  متس و  زک  نامز  نآ 

لوتب رازلگ  لگ  نآ  ناهج  تلحر ز  درک 
لوجع خرچ  ایا  وت  زا  ریغص )  ) دنام بجع  رد 

يدرک رگمتس  وت  نازیزع  لیخ  اب  هچ  هک 
يدرک زرم  یب  دح و  یب  یلع  لآ  رب  ملظ 

ناسح هدنیارس :   . 5

راز راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع 
ما  هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
ما هناشاک  لزنم و  وک  ناج ،  همع 

ما هناریو  نیا  رد  نکاس  ارچ  نم 
نم دنتفر و ،  همه  منایانشآ 
ما هناگیب  هرفس  رب  نامهیم 

راز راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع 
ما هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ 
نم ياپ  رد  رهگ  دزیر  یم  عمش ، 
ما هنادرد  یکدوک  دناد  هک  نوچ 
ریگ مارآ  نم  هب  دیوگ  یم  لقع ، 

ما هناوید  یقشاع  دنادن  وا 
راسگمغ يا  رادب  مناج  زا  تسد 

ما هناورپ  ار  قشع  غارچ  نم 
سرپم ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب 

ما هناناج  مغ  رد  ناج ،  زا  غراف 
مدش یناشیرپ  زا  بات  یب  هک  سب 
ما هناش  رب  دنک  ینیگنس  فلز ، 

وا لاخ  فلز و  هب  راتفرگ  نم 
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ما هناد  دنمک و  نآ  ریسا  نم 
ودع يا  داب  رب  هتفر  منامناخ 

ما هنالفط  لد  رازآ  نک  مک 
 ( ناسح  ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک 

ما هناخ  نیا  هدرورپ  کمن  نم 
بشما تسا  نم  گرم  بش  ناج  همع 

بشما تسا  نشور  هبارخ  مباب  خر  رون  زا  هک  ياو 
میتسکشب هنامیپ  ام  هک  وگ  رب  نیدباعلا  نیز  هب 

بشما تسا  نم  دزن  رد  نکشب  ار  هنامیپ  مه  وت 
منم هنادرد  رتخد 

منم هناریو  جنک  هب 
مرسب دمآ  هچ  همع 

؟  مردپ دماین  ارچ 

ناسح هدنیارس :   . 6

مدرک بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 
مدرک بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور 

دز یم  میور  رس و  رب  ودع  وچ  هنایزات 
مدرک بنیز  هب  يور  سک  همه  زا  دیما  ان 

میتی  کشا 
مییرگب هنابیرغ  هک  ات  ایب  همع  يا 

مییرگب هناریو  هب  هناخ ،  نطو و  زا  رود 
دیشروخ شبات  زا  وت  يور  لگ  هدرمژپ 

مییرگب هناناج  هب  مینیشن و  هیاس  رد 
مربص هساک  رگد  همع  يا  دش  زیربل 

مییرگب هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب 
نم لد  هتشگ  ردپ  رادید  دیمون ز 

مییرگب هناشیرپ  مرانک ،  هب  نیشنب 
قوشعم رس  درگ  هب  هناورپ  نوچ  میدرگ 

مییرگب هناشاک  هشوگ  نیا  رد  عمش  نوچ 
دیاب هک  همع  يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا 

مییرگب هناگیب  مدرم  رظن  شیپ 
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ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح 

دیآ هکنآز  نم  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ  نیا  فاصوا  زا  زجاع 

رد يرمق ، )  لاس 973  هب  یفوتم   ) ینارعـش هب  روهـشم  يرـصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باهولادبع  میدروآ ،  رـضاح  باتک  زاغآ  رد  هکنانچ 
هیلع هیقر  ترـضح  دـقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدـقرم  هعقب و  قشمد ،  عماج  دجـسم  کـیدزن   : ) دـنک یم  لـقن  مهد ،  باـب  ننملا ،  باـتک 

تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا .  فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا 
لآ دورو  هب  هک  تسا  یناکم  هناخ  نیا   ) مالسلا هیلع  هیقر  دیهشلا ،  نیسحلا  تنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآب  تفرـش  هعقب  تیبلا  اذه 

(307  ( ) تسا هتفای  تفارش  هیقر  ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تاداـس زا  یکی  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1280  رد  راب  کی  تسا ،  هدـش  ریمعت  اـهراب  ریخا  نورق  رد  همولظم ،  رتخد  نیا  رهطم  دـقرم 

هب زین  ریخا  ياهلاس  زا  لبق  نآ  ریمعت  نیرخآ  و  تسا .  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  نآ  ناتساد  هک  یـضترم  دیـس  مان  هب  مرتحم 
ریمعت دروـم  رد  تسا ،  هتفرگ  ماـجنا  يرمق  يرجه  لاس 1323  رد  ناریا  مظعاردص  ناطلـسلا  نیما  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع  زاریم  هلیـسو 

هیلع هیقر  ترضح  دقرم  برد  يالاب  رب  هک  هدورس  يراعشا  يرمق ،  يرجه  يافوتم 1371  یلماع  نیما  نیسحم  دیس  همالع  موحرم  ریخا ، 
ریمعت خـیرات  هدام  رخآ ،  تیب  دـنک و  یم  لقن  هعیـشلا  نایعا  رد  وا  دوخ  هک  تسا ،  تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  شقن  مالـسلا 

تسا همولظم  نیا  دقرم 
یلع ایلعلا  هبترلاوذ  هل 

ددج ناریا  یف  ردصلا  ریزو 
انب وهزت  اهتخرا  دق  و 
دمحا لآ  نم  هیقر  ربقب 

شیاجنگ لحم و  یکچوک  هموصعم و  رتخد  نیا  ربق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  نادـناخ  نادـنمقالع  هجوت  ترثک  تلع  هب  رخاوا ،  نیا  رد 
اب روظنم  نیدب  دهد و  هعسوتار  هردخم  مرح  هک  دمآ  رب  ددص  رد  یلاخلخ  هللا  رصن  خیـش  جاح  روفغم  موحرم  نیریاز ،  يارب  نآ  نتـشادن 

هنالهاج و ياهبـصعت  رطاخ  هب  یلو  درک .  يرادـیرخ  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ  نادـناخ ،  نیا  ناـبحم  ناراـکوکین و  زا  يا  هدـع  کـمک 
روظنم هب  دـیدج  ناـمتخاس  ياـنب  هک  اـجنآ  زا  دـندرک .  يراددوخ  تویب  هیلخت  زا  اـه  هناـخ  ناـبحاص  زا  یعمج  هناـضرغم  ياـهیراکعمط 

هیلخت و اذل  دنتـشاد ،  ار  یقح  نینچ  اعرـش  هکنیا  اب  دنوش ،  روز  هب  لسوتم  دنتـساوخ  یمن  رما  نایدصتم  دوب ،  يدابع  لحم  کی  سیـسات 
هجیتن رد  هللادـمحب  هکنآ  ات  دوب  راظتنا  هب  ناقاتـشم  نادـنمقالع و  مشچ  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  نیدـنچ  فارطا  ياه  هناخ  لماک  بیرخت 
دندرک تخادرپ  اه  هناخ  نابحاص  هب  ار  یقاقحتسا  تمیق  فعاضم  فاعضا و  هک  نایدصتم ،  نایناب و  غیرد  یب  شـشخب  لذب و  یعاسم و 

نویناحور املع و  زا  یعمج  هیروس و  یتلود  تاماقم  نیلوسم و  زا  یضعب  روضح  اب  يدالیم  ربارب 1984  سمش  يرجه  خیرات 1364  رد  ، 
البق دنچ  ره  دوب  یلعف  يانب  لخاد  رد  هک  ار  يا  هناخدور  ریسم  انب  ماکحتسا  زا  رتشیب  نانیمطا  يارب  انمض  دش .  نامتخاس  هب  عورـش  امـسر 
يانب يزیر  یپ  هب  عورـش  سپـس  دیماجنا .  لوط  هب  هام  جـنپ  رییغت  نیا  و  دـندرب ،  نوریب  مرح  نامتخاس  زا  یلک  روط  هب  دـندوب ،  هداد  رییغت 

دیدرگ .  مرح  دیدج 
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رد تسانبریز .  یقاب  و  زاـب ،  ياـضف  تحاـسم  نیا  زا  یبیرقت  عبرم  رتم  هک 600  تسا  عبرم  رتـم  ابیرقت 4500  نامتخاس  تحاـسم  عومجم 
دیدج يانب  رد  شیاهقاور  مرح و  تعـسو  هک  تسا  هدش  هتخاس  ( 20*40  ) عبرم رتم  تعسو 800  هب  يدجسم  نامتخاس ،  یبونج  تمـسق 

 . دیامرف تیانع  ریخ  يازج  شنایناب  هب  دنوادخ  دوب .  دهاوخ  عبرم  رتم  ابیرقت 2600 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  همانترایز 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
مالـسلا بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  مالـسلا و  هیحت و  کیلع  هیقر  انتدیـس  ای  کـیلع  مالـسلا 

یلو تنب  ای  کیلع  مالسلا  تانموملا  نینموملا و  ما  يربکلا  هجیدخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  نیملاعلاءاسن  هدیس  ارهزلا  همطاف  تنب  ای  کیلع 
هیضرلا اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  هقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  نیسحلا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یلو  تخا  ای  کیلع  مالـسلا  هللا 

یلع کیلع و  هللا  یلص  هیهبلا  همولظملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هلضافلا  هیکزلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا  هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیـضرملا 
متربص امب  مکیلع  مالـسلا  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  كدادجا  کئابآ و  عم  هنجلا  یف  كاوام  کلزنم و  هللا  لعجف  کندب  کحور و 

نیبیطلا هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  هتاکرب و  هللا و  همحر  فیرـشلا و  کـمرح  لوح  نیفاـحلا  هکئـالملا  یلع  رادـلا و  یبقع  معنف 
نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  نیرهاطلا 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها 

هدروآ و ینخـس  باب  نیا  رد  سک  ره  تسین ،  مولعم  قیقحتلا  یلع  دـنا و  هتـشون  فلتخم  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  فقوت  تدـم 
زور لهچ  بئاصملا  ضایر  هیـشاح  رد  ناشیا  هک  هدرک  لقن  هماقم  هللا  یلعا  یئابطابط  دیـس  زا  بهذـملا  زارط  رد  تسا .  هدومن  یتاـبیرقت 

تسا .  هتفگ 
زین نازحالا  جـیهمو  اکبلا  حاتفم  بحاـص  تسا .  هداد  هیوباـب  نبا  هب  تبـسن  ار  نآ  هتفگ و  هاـم  شـش  يو  یفـشاک ،  زا  ینـالیم  تیاور  هب 

مدرم هک  دید  نوعلم  دیزی  نوچ  هلمجلاب ،  هللادنع .  ملعلا  دنا و  هدنامن  ماش  رد  رتشیب  زور  هد  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دنا و  هتفگ  زور  هدـجیه 
هب تکرح  ماش و  رد  تماقا  نیب  دقفت ،  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دوش ،  اپب  هنتف  هک  تسا  کیدزن  دـننک و  یم  راثن  تنعل  وا  رب  ماش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اندج  هرجاهم  اهناف  هنیدملا  یلا  اندر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  تخاس .  ریخم  هنیدـم  يوس 

 ( نادرگ زاب  تسام  دج  هاگترجه  هک  هنیدم  هب  ار  ام  )
دصناپ یتیاور  هب  و  رفن ،  یس  دیبلط و  تفر ،  یم  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  ار ،  ریـشب  نب  نامعن  نیعل  دیزی 

 ، دوب مزال  هچنآ  ار ،  اهنآ  رفس  بابسا  نینچمه  ناسرب .  هنیدم  هب  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تفگ :  درک و  وا  هارمه  زین  ار  نایهاپس  زا  رفن ، 
امش يآ و  دورف  دنیآ  دورف  دنهاوخ  یم  هک  اجره  شاب و  راپـسهر  دنیامن  رایتخا  اهنآ  دوخ  هک  ناکم  ره  هب  هک  دومن  شرافـس  درک و  ایهم 

(308  . ) دشابن راوشد  نانز  رب  هک  دییآ  دورف  رترود  اهنآ  زا 
نیا مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يا  بنیز و  يا  تفگ :  تخیر و  اهنآ  يور  رایسب  ياهلام  دندرک و  مهارف  ار  نارتش  داد  نامرف  سپس  نیعل  دیزی 

دشاب .  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  ضوع  ات  دیریگب  ار  لاوما 
دومرف :  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  هردخم  ایلع 

 ، کلذ نوکی  هللاو ال  ال  الام ،  هضوع  اوذـخ  لوقت  یخا و  لتقت  کهج  بلـصا و  کـبلق و  یـسقا  كءاـیح و  لـقا  اـم  کـلی  دـیزی و  يا  )
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دیزی ) لجخف 
یهدیم نم  هب  لام  نآ  ضوع  رد  یناسر و  یم  لتق  هب  ارم  ردارب  یمرزآ ،  یب  لد و  گنـس  ایح و  یب  ردقچ  وت  رب  ياو  دـیزی ،  يا  دومرف : 

دیدرگ .  نیگمرش  هدز و  تلجخ  دیزی  دش .  دهاوخن  زگره  نیا  مسق  ادخ  هب  هن 
نیز ماما  هب  هتخاس و  وبـشوخ  روفاـک  کـشم و  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  تقونآ  دـنیوگ :  رگید  یـضعب  فنخم و  وبا 

دندومرف .  رهطم  دسج  هب  قحلم  دندیناسر و  البرک  هب  ار  رهطم  رس  نآ  ناشیا  دندرک و  میلست  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 
دندشن نوریب  ماش  زا  تیب  لها  ات  تشگ و  رادومن  هیوامس  راثآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  سپ  میناوخ :  یم  قودص  خیـش  یلاما  رد 

تشگن عفترم  روبزم  هیضرا  هیوامس و  راثآ  نآ  دندینادرگن ،  زاب  البرک  هب  ار  رهطم  رس  نآ  و 
هب البرک  رد  رهطم  رس  دنیوگ  یم  هدرب -  مان  ار  اهنآ  بهذملا  زارط  رد  هکنانچ  زین -  رگید  یعمج  و  نیعلا )  رون   ) رد ینیارفسا  قاحسا  وبا 

تشگ .  قحلم  ندب 
رد تسناوت  هکنادـنچ  ادـتبا  رد  نوعلم  نآ  يرآ ،  دـندرک .  نیزم  رات  رز  يابید  عاونا  هب  ار  اهنآ  ياهلمحم  ات  داد  روتـسد  دـیزی  هلمجلاـب ، 

امرس امرگ و  جنر  زا  هک  داد  فقوت  هناریو  رد  نادنچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  دیشوک و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تبرک  ترجز و 
مادنا دش و  بآ  ناینب  تشز  مدرم  نآ  تمدص  نادنز و  يراوس و  رتش  تمحز  زا  ناشیا  تشوگ  تخادنا و  تسوپ  ناشکرابم  ياه  هرهچ 

ار دوخ  نیک  رپ  لد  شتآ  اـت  درکن  راذـگ  ورف  نیک  ضغب و  تاودـع و  تایـضتقم  زا  هنوگ  چـیه  تشگ و  رازن  رازآ  ترثک  زا  ناـشفیرش 
نامالغ و نادنزرف و  یتح  دنداد ،  رارق  تعنش  تنعل و  هنوگ  رازه  دروم  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  ایند  مدرم  هتفر  هتفر  هکنیا  ات  داد ،  نیکست 
دیآرد و رهم  رد  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  هکنآ  رگم  دیدن  هراچ  هدیدب  کیرات  راگزور  نیا  نوچ  دندیروش .  وا  رب  يو  دوخ  تیب  لها 

يا هقیقد  هک  داد  روتـسد  يو  هب  داتـسرف و  ناشیا  هارمه  ار  یـصخش  اذل  دهد .  تعجارم  هنیدـم  بناج  هب  تمرح  تزع و  لام و  اب  ار  اهنآ 
دنکن .  یهاتوک  ناشیا  ماشتحا  مارتحا و  رد 

يارب ماش  مدرم  دـندش و  نوریب  راظتنا  هب  هایـس  ياهـسابل  اب  ماش  نارتخد  نانز و  هتخاس  ایهم  هتـسیاش  یبوخ و  روط  هب  ار  رفـس  بابـسا  يو 
نوریب هک  داد  هزاجا  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دش ،  نوریب  دیزی  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  دندیدرگ .  ایهم  تعیاشم 

دنیایب . 
هلان هیرگ و  زا  دندیود و  نوریب  ناشیا  تاقلعتم  دیزی و  ياهرتخد  نایفسوبا و  لآ  نانز  دندمآ .  نوریب  دیزی  يارسمرح  زا  تمـصع  ناوناب 

دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ار  ادص 
نیرز ياهلمحم  اب  ارم  دومرف :  هدیشکرب  لد  زا  هلان  داتفا  راترز  ياهلمحم  نآ  رب  شمشچ  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  هردخم  ایلع  نوچ  دنیوگ : 

مالسلا هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تفرگ .  الاب  مدرم  نویش  يادص  اهنآ  هدهاشم  اب  دندرک و  شوپ  هایـس  ار  اهلمحم  نآ  هجیتن  رد  راک ؟  هچ 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  دندیـشکرب و  لد  زا  اه  هلان  هداـتفا ،  دـندش  نوریب  هنیدـم  زا  هک  يزور  نآ  داـی  هب  دـنوش  لـمحم  راوس  دنتـساوخ 

کیره تشذگ و  راوشد  یسب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  زور  نآ  رد  دومرف .  یم  رما  ییابیکش  ربص و  هب  داد و  یم  تیلـست  ار  اهنآ  مالـسلا 
دنتفر .  نوریب  ماش  هزاورد  زا  ات  دندومن  یم  يراوگوس  هلان و  راهظا  ینابز  هب 

تقو نیا  رد  دیدرگ ،  بیاغ  ماش  مدرم  رظن  زا  اهنآ  يرامع  هک  ینامز  ات  دندشن  تکاس  نانآ  داد و  یم  ربخ  تمایق  روش  زا  ماش  مدرم  هلان 
یم هک  روط  ره  تکرح  ریـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  و  دنتـشگزاب .  رهـش  هب  سوسفا  لاـمک  اـب  ناـیرگ  نـالان و 
مایق يرادازع  مسارم  هب  دندش  یم  دراو  هک  زین  هیرق  رهش و  رد  دندمآ و  یم  دورف  دنتـساوخ  یم  اج  ره  دندومن :  یم  قیرط  یط  دنتـساوخ 

دنتخاس یم  نیجع  نینوخ  کشا  اب  ار  كاخ  دندرک و  یم 
ناشیا زا  رود  دوخ ،  نادرم  اب  دندمآ ،  یم  دورف  اجک  ره  رد  تشاد و  یم  لومعم  ناشیا  هب  تبسن  ار  میرکت  ریقوت و  لامک  ریشب  نب  نامعن 

قارع یلاوح  هب  هک  یماگنه  ات  دوب  نینچ  دنـشاب و  دوخ  لاـح  هب  لاـیخ  تینما  لاـب و  تغارف  اـب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  اـت  درک  یم  لزنم 
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دندش .  کیدزن 
 ، درک ربارب  هایـس  كاخ  اب  ار  دـیزی  هنوگچ  هک  دیجنـس  ار  مالـسلا  هیلع  نیموملاریما  دیـشر  رتخد  یهلا  تساـیک  تسایـس و  دـیاب  اـجنیا  زا 

عنم ار  وا  یـسک  دیایب  دهاوخ  یم  ماش  نانز  زا  ینز  ره  هک  داد  نامرف  هنوگچ  درک ،  اپ  رب  دیزی  تختیاپ  همـصاع و  رد  ازع  سلجم  هنوگچ 
هک داد  نامرف  هنوگچ  و  درک ،  اشنا  ار  هیما  ینب  نعاطم  بلاثم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  تیمولظم  يواح  یثارم  هنوگچ  دنکن ، 
قح هملک  يالعا  ار  دوخ  ریـس  طخ  دز و  یم  قح  يادـن  یمه  مالـسلا  هیلع  بنیز  یلزنم  ره  رد  هتبلا  دـننک ؟  هایـس  ار  اهملع  ار و  اهیرامع 
ولع تفارـش و  تلالج و  تمظع و  رگناشن  دوخ  نیا  و  دیـسر ،  فده  هب  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  یمامت  هنوگنیدـب  و  دوب ،  هداد  رارق 

 ، ینعم رد  دوب و  هدرک  تمحرم  مالـسلا  هیلع  بنیز  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  یلماک  صاـخ و  شناد  ملع و  ییابیکـش و  ربص و  تمه و 
(309  . ) دوب هدرک  هریخذ  قح  نید  يایحا  يارب  دوخ  هنیزخ  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  هب 

روضح هب  تیلست  ضرع  يارب  هنیدم  ياهنز  تشگزاب ،  هنیدم  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور 
یم اـهنآ  و  درک ،  یم  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  ماـش  هفوک و  ـالبرک و  زوسناـج  ثداوـح  یماـمت  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  دـندمآ .  ناـشیا 

دومرف :  داتفا و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دای  هب  هکنیا  ات  دنتسیرگ 
 ، دندینـش ار  نخـس  نیا  یتقو  اـهنز  درک .  دیفـس  ار  میوم  مخ و  ار  مرمک  ماـش  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  تبیـصم  اـما 

(310  . ) دنتسیرگ رایسب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زادگناج  ياهجنر  دای  هب  زور  نآ  و  دش ،  دنلب  هیرگ  هلان و  نویش و  هب  ناشیادص 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  شخب 

همدقم

ناشخر رهم  نیا  دبا  ات  دباتب  اما  شوماخ و ،  ایقشا  روج  ناشطع ز  هاش  نآ  نیسحزا  دناماجب  ناریو  ماش  رد  يرتخد  هلاس  هس 
ياهشخب لالخ  رد  البق  هک  تسا  هدرک  زورب  يددعتم  تامارک  خیرات ،  لوط  رد  ترضح ،  نآ  رهطم  دقرم  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  زا 

 : مینک یم  بلج  رگید  تفگش  تامارک  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  کنیا  و  ( 311  ) میدرک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هتشذگ ، 

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  وگب 

یمق سابع  خیـش  جاح  ماقمیلاع  ثدحم  موحرم  دنزرف  يرمق ، )  يرجه  مرحم 1369  يافوتم   ) هداز ثدـحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم   . 1
دومرف :  یم  ناشیا  دندوب .  نارهت  روهشم  يابطخ  ظاعو و  زا  امهیلع ،  یلاعت  هللا  ناوضر  ( 312)

 . دوبن نکمم  نم  يارب  ندرک  ینارنخـسو  نتفر  ربنم  هک  ییاج  ات  مدوب ،  هدش  التبم  ادـص  یگتفرگ  هرجنح و  یتحاران  يرامیب و  هب  لاسکی 
مدرک .  هعجارم  هبرجتاب  صصختم و  یبیبط  هب  زین  نم  دتفا ،  یم  هجلاعم  رکف  هب  یعقوم  نینچ  رد  یضیرم  ره  ملسم ، 

دـشابن جالع  رگا ال  هدش و  جلف  هداتفا و  راک  زا  یتوص  ياهرات  زا  یـضعب  هک  تسا  دیدش  ردـق  نآ  نم  يرامیب  دـش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ 
تسا .  جالعلا  بعص 

اب یتح  منک و  يراددوخ  نتفر  ربنم  زا  هام  دـنچ  اـت  دـیاب  هک  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  تشون  هک  يا  هخـسن  نمـض  رد  جـلاعم  بیط 
موادم و تحارتسا  هجیتن  رد  ات  مسیونب ،  ار  اهنآ  Š اب هتشاد  راظتنا  ما  هچب  نز و  زا  ار  یبلطم  ای  مهاوخب و  يزیچ  رگا  منزن و  فرح  یسک 

ددرگرب .  نم  هب  اددجم  هتفر  تسد  زا  یتمالس  دیاش  وراد ،  لامعتسا 
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زیچ ره  زا  رتشیب  ناسنا  اریز  تساسرفتقاط ،  تخـس و  یلیخ  هچب ،  نز و  اب  یتح  مدرم  اب  ندزن  فرح  يرامیب و  نینچ  لـباقم  رد  ربص  هتبلا 
تسین مولعم  مه  نآ  مشاب ؟  تحارتسا  رد  هتسویپ  منزن و  یفرح  میوگن و  چیه  هام  دنچ  ات  دوش  یم  روطچ  دراد و  دونشو  تفگ  هب  جایتحا 

دشاب .  هچ  هجیتن  هک 
دیدش یتحاران  رارطضا و  دهد .  یم  تسد  رامیب  هب  يرارطضا  لاح  هچ  یکانرطخ ،  يرامیب  نینچ  ندمآ  شیپ  اب  هک  تسا  نشور  همه  رب 

عطق يرـشب  ياه  هراچ  مامت  زا  شدیما  ناسنا  هک  تسا  یناشیرپ  تلاح  نیا  دزادنا ،  یم  هداعلا  قوف  تردق  کی  دای  هب  ار  یمدآ  هک  تسا 
فطل نایاپ  یب  يایرد  زا  هدرک و  تجاح  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  هلیـسوب  اـت  دـتفا  یم  یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  داـی  هب  هدـش و 

دریگب .  يا  هرهب  دنوادخ 
رهظ و زامن  زا  دعب  يزور  متـشادن .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  زج  يا  هراچ  يدـمآ ،  شیپ  نینچ  اب  مه  نم 

ناشیا سدقم  دوجو  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  متخیر و  کشا  یلیخ  دمآ و  تسد  هب  لسوت  لاح  رـصع ، 
لها نم  نیا  رب  هوالع  تساسرفتقاط .  نم  يارب  يراـمیب  نینچ  لـباقم  رد  ربص  هللا ،  لوسر  نباـی  متفگ :  هداد  رارق  بطاـخم  مدوب  لـسوتم 

 ، متیب لها  امـش  نارکون  زا  ما و  هتفر  ربنم  ماودـلا  یلع  لاح  هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  مورب .  ربنم  ناـشیا  رب  دـنراد  راـظتنا  نم  زا  مدرم  مربنم و 
هچ ار  اهتوعد  تسا ،  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  انمـض  مشاب .  رانک  يرامیب  رثا  رب  ساسح  تسپ  نیا  زا  هرابکی  دـیاب  هک  هدـش  هچ  الاح 

دهد .  میافش  ادخ  ات  امرفب  یتیانع  اقآ  منک ؟ 
نـشور رونم و  نآ  زا  یمین  هک  مدـید  یگرزب  قاطا  رد  ار  مدوخ  باوخ ،  ملاع  رد  مدـیباوخ .  مک  مک  لومعم  قبط  لسوت ،  نیا  لاـبند  هب 

کیرات یمک  نآ  رگید  تمسق  دوب و 
تقوشوخ لاحشوخ و  یلیخ  تسا .  هتـسشن  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  ترـضح  دوب  نشور  هک  تمـسق  نآ  رد 

رارـصا اصوصخم  و  ندومن ،  تجاح  ضرع  مدرک  انب  مدرک .  ادیپ  زین  ایور  لاح  رد  متـشاد  يرادیب  لاح  رد  هک  ار  یلـسوت  نامه  مدـش و 
مناوت یم  روطچ  هداتفا  راک  زا  هرجنح  نیا  اب  یلو  ما ،  هدش  توعد  ددعتم  دـجاسم  رد  نم  تسا و  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هک  متـشاد 

منزن .  یفرح  زین  دوخ  ياه  هچب  اب  یتح  هک  هدرک  عنم  رتکد  هکنآ  لاح  میامن و  ینارنخس  هتفر و  ربنم 
زا هلمج  دنچ  وگب  هتسشن  برد  مد  هک  دیـس  اقآ  نآ  هب  دومرف  درک و  نم  هب  هراشا  ترـضح  متـشاد ،  يراز  عرـضت و  حاحلا و  یلیخ  نوچ 

مدید مدرک  هاگن  قاطا  برد  هب  نم  دیوش .  یم  بوخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دیزیرب ،  کشا  سمک  امـش  دناوخب و  ار  هیقر )   ) مرتخد تبیـصم 
هب ار  اقآ  رما  تسا .  هتسشن  دشاب  یم  نارهت  تعامج  همئا  زا  ابطخ و  املع و  زا  هک  یمق  یئابطابط  یفطـصم  اقآ  جاح  ياقآ  مرهاوخ  رهوش 

ار مرتخد  هضور  دومرف  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  دنک ،  يراددوخ  تبیـصم  رکذ  زا  تساوخ  یم  ناشیا  مدناسر .  هدربمان  صخش 
هچب هنافساتم  اما  متخیر ،  یم  کشا  مدرک و  یم  هیرگ  مه  نم  دش و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تبیـصم  رکذ  هب  لوغـشم  ناشیا  ناوخب . 

مورحم ضیف  رپ  سلجم  نآ  زا  ارچ  هک  مدوب  رثاتم  فساتم و  مدش و  رادیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  مه  نم  دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  میاه 
تشادن .  ناکما  یلاع  هرظنم  نآ  هرابود  ندید  یلو  ما ،  هدنام 

يرامیب یتحاران و  زا  يرثا  الصا  هک  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  هناتخبشوخ  مدومن .  هعجارم  صصختم  نامه  هب  دعب ،  زور  ایو  زور ،  نامه 
دیتفرگ ؟  هجیتن  عیرس  يدوز و  نیا  هب  هک  دیدروخ  هچ  امش  دیسرپ  نم  زا  دوب  بجعت  رد  تخس  هک  وا  تسین .  راک  رد  یلبق 

لسوت ناتساد  ندینش  زا  دعب  یلو  دوب ،  هداتـسیا  اپ  رـس  تشاد و  تسد  رد  ملق  رتکد  مدرک .  نایب  ار  مدوخ  باوخ  لسوت و  یگنوگچ  نم 
هداد تسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  مان  رثا  رب  هک  يونعم  تلاح  کی  اب  داتفا و  نیمز  رب  شتـسد  زا  ملق  رایتخا  یب  نم 

زج امش  یتحاران  نیا  اقآ ،  تفگ :  سپس  درک و  هیرگ  یتخل  تخیر .  یم  شراسخر  رب  کشا  هرطق  هرطق  تسـشن و  تبابط  زیم  تشپ  دوب 
(313  . ) تشادن يرگید  جالع  هار  هراچ و  یبیغ  دادما  تیانع و  لسوت و 

تسا  هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس ،  نآ 
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تسا هدیمرآ  كاخ  لد  رد  هک  مغ  جنگ  نیا 
تسا هدیرب  نت  زا  رس  نیسح  رتخد  نیا 

دید باوخ  هب  ار  ردپ  هک  يرتخد  تسا  نیا 
تسا هدیسر  ناریسا  دزن  هب  نوخ  تشد  زک 
تفگ دیدن و  ار  ردپ  باوخ و  دش ز  رادیب 

تسا هدید  هچ  نم  زا  رگم  ردپ  ناج ،  همع  يا 
ام رهب  هدیدنسپ  بارخ  نکسم  نیا 
تسا هدیزگ  ار  ادخ  راوج  دوخ  رهب  زا 

مردارب دشاب  هک  تفگ  هیرگ  هب  بنیز 
تسا هدیمخ  مغ  زا  متماق  هک  رفس  ردنا 

دش دنلب  اهنز  هیقر و  هلان  سپ 
تسا هدینش  رگمتس  دیزی  ار  هلان  نآ  و 

نیسح رس  هبارخ  يوس  دنرب  اتفگ 
تسا هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس  نآ 

ناج دادب  هیقر  باب ،  سار  دید  نوچ 
تسا هدیرپ  تنج  يوس  وا  ناور  غرم 

ناهجرد هک  یمیتی  هلاس  هس  نآ  تسا  نیا 
تسا هدیدن  ردارب  لتق  باب و  غاد  زج 
تسیچ هناد  زان  نیا  دقرم  بالگ  یناد 

تسا هدید  کشا  البرک  ناقشاع  زا 
زیزع نآ  ربق  دبا  هب  ات  تسه  رومعم 

(314  . ) تسا هدیدن  سک  ناهج  هب  ار  دیزی  ربق  کیل 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

تاراشتنا رتفد  هب  يا  همان  یط  مق ،  هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
دنا :  هتشاد  موقرم  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم 

هللا هیآ  موحرم  تامارک  هرابرد  ( 315  ) ناشفارد نسح  دیس  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  نآرق ،  رـسفم  ینابر و  ملاع   . 2
دندرک .  لقن  نینچ  ( 316  ( ) هر  ) یناتسیس یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا 

 ( ، مدناوخ یم  رطق  حرش  نم  نامز  نآ  رد   ) مدوب هتـسشن  یناتـسیس  یلع  دیـس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تمدخ  رد  زور  کی 
رد دهاوخ .  یم  تاقالم  هدمآ و  ارزولا  دمتعم  دنتفگ  دندز .  ار  هناخ  برد  دندوب .  یباتک  هعلاطم  لوغشم  هدیـشوپ و  يا  هچنیتسوپ  ناشیا 

ینک یمن  ایح  دمتعم ،  دندومرف :  هدرک و  وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندرکن و  انتعا  وا  هب  هقیقد  دنچ  اقآ  دش .  هناخ  دراو  شفک  اب  وا  دـش و  زاب 
زا ار  يذـغاک  ریت و  تفه  هدـش  قاطا  لـخاد  سپـس  دروآ ،  رد  ار  شـشفک  تفر و  نوریب  وا  يوش .  یم  دراو  شفک  اـب  يوبن  شرف  يور 

دینک ؟  یم  عمج  ار  ناتنابز  ای  منزب  دنا ،  هتشون  زکرم  زا  تسامش ،  لتق  مکح  نیا  اقآ  درک :  ضرع  هدروآ و  رد  لغب 
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هدش و يراج  دمتعم  مشچ  کشا  مدـید  مدرک ،  یم  هاگن  نم  نزب .  ترـس ،  رب  رهـش  یتابارخ  کچل  دـندومرف :  دـندرک و  زاب  ار  لغب  اقآ 
ارچ اباب  تشاد :  هضرع  ( 317  ) ومع رسپ  تفر .  درک و  باق  رد  ار  شریت  تفه  هاگنآ  ما .  هداز  لالح  ینعی  مسانش ،  یم  ار  مردام  تفگ : 

دندومرف اقآ  تسشن .  دمآ و  کیدزن  ومع  رسپ  ایب  ولج  دمحم  اباب  دندومرف :  اقآ  دینک ؟  میتی  ار  یملاع  دیهاوخ  یم  ارچ  دینک ؟  یمن  هیقت 
: 

دراو هک  نم  دنتشاد .  فیرـشت  مه  مالـسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  دندوب .  هبارخ  رد  ارـسا  مامت  مدوب .  ماش  هبارخ  رد  ایور  ملاع  رد  بشید 
دیسوب ار  مناهد  تروص و  هتفرگ ،  شوغآ  رد  ارم  ترـضح  متفر .  ولج  نم  ایب .  یلع  ردام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مردام  مدش ، 

نیا نارگید  وا  يارب  دراد ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  لثم  ینابهگن  هک  یسک  ناج ،  رسپ  منم .  وت  ظفاح  سرتن ،  وگب و  ردام ،  دومرف :  و 
دنتسه ؟  یناسک  هچ  اههابور 

هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  هب  باطخ  ماقتنا ، 
رخآ كاپ  مسج  نیا  هیس  كاخ  زا  ردارب  ایب 

رخآ كاخ  هب  امنب  نید  هاش  يا  ار  هراپ  دص  نت 
رپرپ دوب  لگ  نوچمه  هک  رگنب  البرک  رد  ایب 

رخآ كاچ  كاچ  نیک  زا  هتشگ  ربمایپ  طبس  نت 
نینوخ نت  نآ  رانک  رد  اتفگ  هچ  يرادربخ 

رخآ كان  زوس  هآ  هب  بنیز  هگلتق  نایم 
ار نالاسدرخ  ناکدوک و  نیب  متس  ریجنز  هب  )

رخآ كاله  دش  ناریو  جنک  رد  یکدوک  هلاس  هس 
دشاب نفک  لسغ و  یب  كاخ  يور  هب  تدج  نت 

رخآ كانبات  هام  وچ  دشاب  ین  يور  رب  شرس 
قح نیتسآ  زا  ایب  نوریب  ادخ  تسد  يا  وت 

رخآ كاپ  ياهنوخ  همه  نآ  ماقتنا  يارب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  نز 

ای تالـسوت  باتک  رد  هریثک ،  تافیلات  بحاص  ظعاو )  ) يدورگنل جات  يدهم  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
دسیون :  یم  نینچ  مجنپ  پاچ  هحفص 161 ،  ناراودیما  هار 

تنب هیقر  ترـضح  ربق  ترایز  يارب  ررکم  تسا و  ریهاشم  زا  یگدـنیوگ  هباطخ و  نف  رد  هدوب و  ربنم  لها  دوخ  هک  مناتـسود  زا  یکی   . 3
درک :  یم  لقن  ربنم  يور  تسا ،  هتفر  ماش  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

 . تسا هدروآ  هسدـقم  هناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  تمیق  نارگ  هچیلاق  ود  هک  دـندید  ار  ییوسنارف  نز  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  رد 
کی هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  هک  دنتفگ  دوخ  اب  دندش و  بجعت  رد  لمع  نیا  ندید  زا  تسا  یحیسم  يوسنارف و  وا  دنتـسناد  یم  هک  مدرم 
يور دوش .  یم  کیرحت  دارفا  رد  يواکجنک  سح  هک  تسا  یعقوم  نینچ  تسا ؟  هدروآ  یتمیق  هیدـه  هدـمآ و  اج  نیا  هب  ناملـسمان  نز 

تفگ :  باوج  رد  وا  دندیسرپ و  ار  رما  نیا  تلع  وا  زا  لصا  نیمه 
نیا رواجم  هک  یلزنم  رد  مدوب  هدمآ  اج  نیا  هب  تیرومام  ناونع  هب  هسنارف  زا  هک  یتقو  یلو  متسین ،  ناملسم  نم  دیناد  یم  هک  هنوگ  نامه 

دش یمن  عطق  تشاد و  همادا  اهادص  نآ  نوچ  مدینش .  هیرگ  يادص  منک  تحارتسا  متساوخ  یم  هک  یبش  لوا  مدرک .  نکسم  دوب  هناتـسآ 
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نوفدـم یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  يرتخد  کی  ربق  راوج  زا  اه  هیرگ  نیا  دـنتفگ :  باوج  رد  تساـجک ؟  زا  ادـص  هیرگ و  نیا  مدیـسرپ  . 
یم ییارـس  هحون  يو  ناگدنامزاب  ریاس  ردام و  ردـپ و  هک  تسا  هدـش  نفد  بشما  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تسا . 

متفگ دوخ  اب  دش و  هدوزفا  نم  یتفگـشرب  درذـگ .  یم  وا  نفد  گرم و  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  نالا  دـنتفگ  نم  هب  یلو  دـننک . 
رتخد وا  دراد :  قرف  يداع  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دش  مولعم  دـعب  دـنهد ؟  یم  جرخ  هب  تدارا  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک 

يریـسا هب  هدوب  دیزی  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  ار  شنادنزرف  دنا و  هتـشک  نانمـشد  نیفلاخم و  ار  شردـپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تسا .  هتشگ  نوفدم  هدرپس و  ناج  ردپ  قارف  زا  اج  نیمه  رد  رتخد  نیا  دنا و  هدروآ 

دنوش یم  لسوتم  دنروآ .  یم  هیده  دننک و  یم  رذن  دنیآ و  یم  هناقشاع  وس  ره  زا  مدرم  مدید  مدمآ .  اج  نیا  هب  يزور  ارجام  نیا  زا  دعب 
مدرک .  ادیپ  يو  هب  يدایز  هقالع  هک  درک  اج  ملد  رد  نانچ  وا  تبحم  . 

دیآ یم  ایند  هب  یعیبط  ریغ  امش  كدوک  دنتفگ  نم  هب  هنیاعم  زا  سپ  دندرب .  هاگـشیاز  ناتـسرامیب و  هب  ارم  نامیاز  ناونع  هب  یتدم  زا  سپ 
 ، منک هچ  ایادـخ  ما .  هتفرگ  رارق  گرم  ناهد  رد  هک  متـسناد  مدینـش  ار  یحارج  لمع  مان  هک  نیمه  میتسه .  یحارج  لمع  زا  راچان  اـم  و 

موش . . .  لسوتم  دیاب  و  مرادن ،  لسوت  زجب  يا  هراچ  هک ،  مدیشیدنا  و  تسیچ ؟  هراچ  منک ،  هچ  مراتفرگ  متحاران ،  ایادخ 
هب تسا و  هدروخ  هنایزات  کـتک و  تراـسا  رد  هک  يرتخد  نیا  قح  هب  ایادـخ  متفگ :  هدرک و  زارد  رتخد  نیا  يوس  هب  ار  متـسد  راـچان  هب 

تاجن تکاله  هطرو  نیا  زا  ارم  مهد  یم  مسق  دنا  هتـشک  ملظ  قیرط  زا  ار  وا  تسا و  هدوب  تلوسر  هدـنیامن  قح و  رب  ماما  هک  شردـپ  قح 
هیده تا  هناتسآ  هب  یتمیق  هچیلاق  مبای 2  تاجن  تکاله  هطرو  نیا  زا  نم  رگا  متفگ :  هداد و  رارق  بطاخم  ار  رتخد  نیا  دوخ  هاگنآ  هدب . 

منک .  یم 
روط هب  مدنزرف  ناهگان  نامیاز ،  نایدصتم  ابطا و  راظتنا  فالخرب  دیـشکن  یلوط  ندـش ،  لسوتم  ندرک و  رذـن  زا  سپ  تسا  دـهاش  ادـخ 

منک .  یم  میدقت  ار  اه  هچیلاق  هدرک و  افو  مرذن  دهع و  هب  زین  کنیا  متفای .  تاجن  تکاله  زا  دش و  دلوتم  یعیبط 
دیهش  هاش  رتخد 

ما هدرک  نادرمدار  زا  يوریپ  نم  نیریاز ، 
ما هدرک  نادیهش  هاش  تضهن  زا  يوریپ 

درک هدنز  ار  نید  داد و  ناج  البرک  رد  نم  باب 
ما هدرک  نآرق  رما  يادف  ناج  رخآ  مه  نم 

دیهش هاش  رتخد  تمصع  يایرد  رد  نم 
ما هدرک  ناریو  جنک  رد  اج  هداتفا ،  نینچ  نیاک 

ماش هار  رد  ودع  زا  هنایزات  مدروخ  هچرگ 
ما هدرک  نامیپ  دهع و  نم  قحب  نید  ياقب  رد 
ما هدید  دح  یب  جنر  هلاس  هس  متسه  يرتخد 

ما هدرک  ناسکی  كاخ  اب  ار  روج  ملظ و  خاک 
مردام ارهز  وچمه  نمشد  یلیس ز  ما  هدروخ 

ما هدرک  نادرم  هاش  مدج  قح  زا  عافد  نوچ 
بارخ ماش  هر  رد  مدید  رایسب  اهجنر 

ما هدرک  ناوارف  جنر  اب  جیورت  قح  نید 
دومن مراوخ  نید  يادعا  یلو  متسه  یلگ  نم 
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ما هدرک  ناریو  راوخ و  هلان  هب  ار  نایفس  لآ 
نید غاب  دش  نازخ  هچرگ  البرک  نیمز  رد 

ما هدرک  ناتسلگ  ار  ملاع  هدید  کشا  هب  نم 
بش همین  نالیغم  راخ  رس  رب  مدیود  یم 
ما هدرک  نامیا  رون  يارب  يراکادف  نیا 

دبا ات  یمیتی  درد و  اب  یناشیرپ و  اب 
ما هدرک  ناریو  رفک  رصق  دابآ و  دوخ  ربق 

رادجات باب  رما  رد  ما  هدرک  يرادیاپ 
ما هدرک  نایرگ  لاح  ناشیرپ و  ملاع  ارهاظ 

ناگنشت بل  هش  زا  يزمر  دوب  مداهن  رد 
ما هدرک  ناهنپ  زار  اب  ودع  تخت  نوگژاو 

ناج مارآ  يا  نم  زا  تعافش  نک  رشحم  زور 
(318  ) ما هدرک  نایصع  مرج و  فرص  هدوهیب  دوخ  رمع 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  ردام 

دندرک :  لقن  نینچ  ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  هینید  مولع  بالط  زا  يردیح ،  رکسع  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسلا و  هجح  بانج 
دندوب .  هدرک  باوج  ار  وا  نانبل  ياهرتکد  اریز  دروآ .  یم  هیروس  هب  نانبل  زا  ار  یجلف  رتخد  یحیسم  ینز  يزور   . 4

رتکد هب  شدـنزرف  هجلاعم  يارب  اجنآ  رد  ات  دریگ  یم  لزنم  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمظع  اـب  مرح  کـیدزن  شـشضیرم  رتخد  اـب  نز 
هیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هک  یلحم  فرط  هب  هتسد  هتـسد  مدرم  دنیب  یم  وا  دسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  هکنیا  ات  دنک ،  هعجارم  هیروس 

دنور .  یم  تساجنآ  مالسلا 
رد ار  شـضیرم  رتخد  زین  وا  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مرح  اجنیا  دـنیوگ  یم  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنیا  دـسرپ  یم  ماـش  مدرم  زا 

دوش و یم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوتم  اجنآ  دور .  یم  مالسلا  هیلع  ترضح  مرح  هب  ددنب و  یم  ار  قاطا  برد  هتشاذگ  اهنت  لزنم 
تساهنت و ترتخد  لزنم  ورب  وش  دنلب  دیوگ  یم  وا  هب  یـسک  لاح  نآ  رد  دتفا .  یم  شوهیب  دنک و  یم  شغ  هک  يدح  هب  دنک ،  یم  هیرگ 

یم يزاب  دراد  شرتخد  دنیب  یم  دنز ،  یم  ار  لزنم  برد  دور  یم  دنک و  یم  تکرح  لزنم  فرط  هب  هتساخرب  تسا .  هداد  افـش  ار  وا  ادخ 
دنک . 

مان هب  يرتخد  دـیتفر  امـش  یتقو  دـیوگ  یم  ردام  باوج  رد  رتخد  دـسرپ ،  یم  ار  وا  لاوحا  دوش و  یم  شرتخد  عضو  يایوج  رداـم  یتقو 
دنلب یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  وگب  تفگ :  نم  هب  رتخد  نآ  مینک .  يزاب  مه  اـب  اـت  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـش و  قاـطا  دراو  هیقر 

 ، دیدز ار  برد  امش  هک  درک  یم  تبحـص  نم  اب  تشاد  وا  تسا .  ملاس  مندب  مامت  مدید  مدش  دنلب  نم  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش و 
دش .  ناملسم  نیسح  ماما  رتخد  زا  تمارک  نیا  ندید  اب  یحیسم  ردام  ماجنارس  دمآ .  تردام  تفگ : 

هناخ  تربع 
تسا هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 

تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
ردپ یب  ریگتسد و  هلاس ،  هس  مدوب  يرتخد 
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تسا هناشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  لاب و  یب  غرم 
دیزی تردق  بحاص  رگمتس  یناطلس  دوب 

تسا هنامیپ  نفک  رد  متسم  هک  وا  درک  یم  رخف 
هوکش اب  یهاگتسد  للجم ،  یخاک  وا  تشاد 

تسا هناوید  تنطلس  رورغ  زک  يدرم  هچ  دوخ 
تشخ ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد 

تسا هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم  وچمه 
دج ربک و و  اب  تنطلس  تخت  هب  وا  دز  یم  هیکت 

تسا هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا 
دوخ يور  مداهن  یم  هبارخ  راوید  هب  نم 

تسا هناهاش  مترهش  مدیفس ،  ور  دش  ببس  نیز 
نفک نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب 

تسا هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب  هتسکش  رپ 
نم راثآ  دش  هدنبات  وا ،  راثآ  دش  وحم 
تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ 

وش رادیب  نک ،  زاب  تربع  مشچ  ییومنهک )  )
تسا هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره 

هرابود يافش 

موقرم ربارب 18/2/73  يرمق  هدـعق 1414  يذ  خیرات 27  رد  یبوتکم  یط  ظعاو ،  یمق  ینیـسح  نیدلا  باهـش  دیـس  ياقآ  مالـسالا  هجح 
یب یب  تایانع  زا  هک  ار  دوخ  هرابود  یگدـنز  رد  نتفرگ  افـش  نایرج  ناشیا  يارب  ینارهت ،  حادـم  يربکا ،  دـمحا  ياـقآ  هک :  دـنا  هتـشاد 

تسا :  هدرک  فیرعت  نینچ  دوب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
نم هب  لمع  زا  لبق  دننک .  لمع  ارم  دش  انب  لیکـشت و  یکـشزپ  نویـسیمک  هصالخ  دندرک .  دـیماان  ابطا  هک  مدوب  هدـش  التبم  يدرد  هب   . 5
هچب نز و  اب  نک و  تیـصو  لصاح  لمع  زا  دعب  تبثم  يا  هجیتن  دندرک و  لمع  دب .  تسا  نکمم  دشاب و  بوخ  لمع  تسا  نکمم  دنتفگ 
متفگ ار  نایرج  هدرک  تیصو  دندمآ .  همه  مداتسرف  مدوب ،  هداتفا  تخت  يور  هتـسب و  میاپ  تسد و  مه  نم  امن .  یظفاحادخ  رادید و  تا 

ناـیرگ و همه  مدیـسوب .  ار  شتروص  نم  دـندرک و  مخ  ار  وا  هک  دوب  یلغب  یکچوـک  لـفط  هلمج  زا  مدرک .  عادو  رادـید و  اـه  هچب  اـب  و 
عـضو نامه  اب  دـنوش .  هدامآ  هلان  نفد و  گرم و  نایرج  نم و  دـسج  نتفرگ  لـیوحت  يارب  اـت  دـنتفر  نوریب  ناتـسرامیب  قاـطا  زا  هدرـسفا 

هراپ هام  لثم  یمناخ  دید  هک  تشذگن  هظحل  دنچ  متشاد .  یلسوت  رکذ  يراعشا و  مالـسلا و  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  مدش  لسوتم  كاندرد 
زیخرب .  دز :  ادص  ترهش  مسا و  اب  ارم  هدش و  رضاح  نم  تخت  يولج 

یسرپلاوحا يارب  هک  تسا  نم  ياهیقاطا  مه  زا  یکی  رتخد  دبال  متفگ  درب ؟  یم  ار  ممسا  دسانش و  یم  ارم  هک  تسیک  نیا  مدرک .  بجعت 
تسا .  هدمآ 

مرادن تکرح  قح  تسا و  هتسب  میاپ  تسد و  مناوت ،  یمن  متفگ :  وشاپ .  دومرف :  هرابود 
تسا .  زاب  میاپ  تسد و  مدید  مدرک  هاگن  وش .  دنلب  تسا ؟  هتسب  وت  ياپ  تسد و  اجک  دومرف : 
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منک .  تکرح  اج  زا  دیابن  ما و  هدرک  لمع  متفگ :  يوش ؟  یمن  دنلب  ارچ  دومرف : 
منیبب .  يا ؟  هدرک  لمع  ار  اجک  تفگ : 

 . مدرک بجعت  تسا .  هدـشن  عقاو  یلمع  هناک  هدوخ ،  شوج  لمع  ياـج  تسین و  نم  ندـب  رد  لـمع  زا  يرثا  الـصا  مدـید  مدرک ،  هاـگن 
زا لماک  تمالـس  اب  دش .  بیاغ  مرظن  زا  و  يدوب ؟  هدشن  لسوتم  نم  هب  و  هدرکن ،  ادص  ارم  رگم  دـندومرف :  دـیتسه ؟  یک  امـش  مدیـسرپ 

رباـنم و زا  یلیخ  رد  مه  نم  متفگ و  همه  هب  ار  یب  یب  تیاـنع  تـمارک و  ناـیرج  مدـمآ و  نوریب  مدیـشوپ و  ار  مساـبل  متـساخرب و  تـخت 
ما هدرک  لقن  ار  هدنهد  ناکت  هزجعم  نیا  سلاجم 

وگب  نخس  نم  اب 
شیوخ رکیپ  یب  هراسخر  رادرب ز  هدرپ 

شیوخ رکش  نوچ  بل  نآ  ياشگب  رگید  راب 
نازخ گرب  قرو  نوچ  نم ،  ترص  دش  وت  یب 

شیوخرب رد  ارم  زاب  ربب  ریگ و  نم  تسد 
نیشن هناریو  مغ و  ریسا  وت  یب  ماهدش 

شیوخ رتخد  زا  ربخ  يریگن  وت  رخآ  هچ  زا 
ناوت هدرب  منت  يریسا ز  جنر  نانچنآ 

شیوخ رس  رب  منزب  مرادن  بات  رگد  هک 
نابل هنشت  وت ،  رس  ناج -  ردپ  تسا -  هدیرب  هک 

شیوخ رگخا  رپ  هنیس  مردن  رگ  منک  هچ 
دهدن ملاجم  هک  مزان  وت  قشع  شتآ 

شیوخ رت  مشچ  ود  مناشفب ز  یبآ  هک  ات 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  زا 

بنیز ترضح  رهطم  دقرم  ترایز  زا  سپ  ات  متفر ،  ماش  هب  جح  رفـس  زا  سپ  یـسمش ،  لاس 1335  دودـح  تفگ :  یم  املع  زا  یکی   . 6
هب نتفر  يارب  هک  مدوب  لیام  رایسب  هدوب و  اهنت  هیروس  رد  مورب  فرشا  فجن  البرک و  هب  مالسلا و ، . . .  هیلع  هیقر  ترضح  مالـسلا و  هیلع 

متـساوخ ترـضح  نآ  زا  ترایز ،  زا  سپ  مدـش ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  هک  یماگنه  مشاب .  هتـشاد  یبوخ  رفـسمه  قارع 
دوش .  مبیصن  هار  رد  یبوخ  نابرهم و  رفسمه  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  یفطل 

مدیمهف میدـش و  تبحـصمه  رگیدـکی  اب  هدرک ،  يزیگنا  رهم  تاقالم  نم  اب  نیمظاک  راجت  زا  یکی  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه 
 . میتفر نیمظاک  هب  سپس  و  فرشا ،  فجن  البرک و  هب  مه  اب  دش .  نم  نابرهم  رفسمه  قیفش و  قیفر  وا  يراب ،  تسا  قارع  مزاع  زین  وا  هک 
هب رایـسب  مدرکن و  ییاهنت  ساسحا  رفـس  نیا  رد  هک  نانچنآ  دوب ،  نم  يارب  ینابرهم  ناـبزیم  هار  لوط  رد  و  درک ،  تبحم  نم  هب  رایـسب  وا 

مدوب هدرک  نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  وا  زا  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  فاطلا  زا  رما  نیا  هک  متفایرد  تشذگ  شوخ  نم 
ننملاوذ ياطع  زک  منیقی  دش 

نم هب  دش  تیانع  نیا  هیقر  زا 
دیما ان  وا  هگرد  زا  تشگن  سک 

(319  ) دیسر هعیش  رب  هراومه  وا  فطل 
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دوبن رودقم  نآ  غلبم 

ار يدروجال  ینیسح  يدهم  دیس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  تمدخ  هب  ندیـسر  قیفوت  يرمق  مارحلا 1418  مرحم  بش 26  رد  دیوگ :  فلوم   . 7
رد ات  دیراد ؟  رطاخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  ترـضح  لاسدرخ  دـنزرف  زا  یتمارک  ایآ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  مدرک .  ادـیپ 

موقرم ناشیا  منک ؟  جرد  امـش  زا  لقن  هب  مراد  فیلاـت  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زیزع  هنادزاـن  نیا  تاـمارک  هراـبرد  هک  یباـتک 
یطخ باتک  دلج  دنچ  يا  هزاغم  رد  يوما ،  دجسم  یکیدزن  رد  ناتسود  زا  یکی  اب  متـشاد  هیروس  هب  هک  يرفـس  رد  بناج  نیا  دندومرف : 

 ، تفگ الاب  رایسب  یتمیق  مدیسرپ ،  نآ  تیق  زا  مدید .  ( 600  ) هنس دودح  املع  زا  یکی  طخ  هب  هغالبلا  جهن  اهنآ  هلمج  زا  هک  میدق  رایـسب 
مدش .  اهیلع  هللا  مالس  یب  یب  هب  لسوتم  متفر و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب  دوبن  نامرودقم  نآ  غلبم  تخادرپ  هیهت و  هک 

تبسانم تمیق  هب  و  كرایتخ .  اب  اهتمیق  بتکلا و  عیبا  نا  دیرا  لاعت  انیس  دز :  ادص  متـشذگ ،  یم  هزاغم  يولج  زا  هک  تعجارم ،  نیح  رد 
زا یکی  نیا  تسا .  دوجوم  یمومع  ياه  هناـخباتک  زا  یکی  رد  مق  رد  هخـسن  نیا  نونکا  دـش .  اـم  بیـصن  اـهباتک  و  مدرک ،  یـضار  ار  وا 

دوب .  ماش  هبارخ  همولظم  نیا  تامارک  نیرتکچوک 
ترتخد  تمغ  دریمب ز  هک  هآ 

رت نامشچ  ود  هب  هیقر  تفگ 
ردپ كاپ  هدیربب  رس  اب 

رس هب  میازع  كاخ  دش  هک  هآ 
هبا ای  یننملاوذ  تجح  وت 

دیهش تدومن  هک  نابوخ  هش  يا 
دیرب تیولگ  هک  يافج  غیت 

دیچ هک  تتخرد  ارهز ز  لگ  يا 
هبا ای  ینسحلاوب  هداز  وت 

يا هدرک  ارسا  زا  دای  هک  بجع 
يا هدرک  ام  هب  وت  ناوارف  فطل 

هبا ای  ینم  ناج  تحار  وت 
ترتخد تمغز  دریمب  هآ 

ترهطا بل  تسا  دوبک  هچ  زا 
ترس نوخ  زا  رهطا  بل  هدرب 

هبا ای  ینمی  قیقع  گنر 
وت نوچیب  قلاخ  زا  متساوخ 
وت نوگلگ  خر  منیبب  هک  ات 

وت نوخ  رپ  رس  مدید  هک  هآ 
هبا ای  یندب  زا  ادج  هچ  زا 

يدمآ رفس  شوخ ز  ردپ  ناج 
يدمآ رگج  هتسخ  نیا  ندید 
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يدمآ رس  هب  هک  تدوبن  ياپ 
هبا ای  ینطو  زا  رود  هش  وت 

رگید یثاثا  شرف و  ارم  تسین 
ردپ يا  تمنک  تفایض  هک  ات 

رب هب  مریگب  گنت  ار  وت  ناج 
هبا ای  ینم  نامهم  هک  نونک 

هدش میارس  هناریو  وت  دعب 
هدش میاذغ  توق  رگج  تخل 
هدش میاون  گرب  افج  گنس 

هبا ای  یند  يادعا  روج  ز 
نیزح راز  هدیدمغ  یفیس )  )

نیعم یب  نم  رهب  زا  رگ  هحون 
نید ایند و  هش  يا  شرس  هب  ات 

کچوک هراوهگ 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیس  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترـضح  راگزیهرپ  یقتم و  ملاع   . 8
دندرک :  لقن 

مارحلا مرحم  هام  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رابرد  نارازگتمدخ  زا  هک  سدقم ،  دهـشم  رهـش  نکاس  نایقتم ،  قداص  جاح  ياقآ 
درک :  لقن  نینچ  میارب  يرمق  يرجه  لاس 1418 

 ، دایز ياه  هخـسن  هب  لمع  ددعتم و  ياهرتکد  هب  هعجارم  دوب ،  هدشن  دنزرف  ياراد  تدم  نیا  رد  تشذـگ و  مرتخد  جاودزا  زا  لاس  شش 
یکچوک هراوهگ  شردام  نم ،  تکرح  زا  لبق  مدش .  هیروس  مزاع  يرمق  يرجه  لاس 1417  رفص  هام  رد  هکنیا  ات  دوب .  هدیشخبن  يدوس 

میوش و دنم  هرهب  راوگرزب  نآ  زیمآ  فطل  هاگن  زا  ات  دنبب ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  رهطم  حیرض  هب  ار  نآ  تفگ :  نم  هب  درک و  تسرد 
دوش .  اور  نامتجاح 

متفر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  ماش  رد  مدرب .  ماش  هب  دوخ  اب  ار  کچوک  هراوهگ  نم 
دهدیم رارق  ریثات  تحت  ار  ناگدننک  ترایز  همه  هک  تسا  يروط  همولظم  نآ  مرح  مدش .  ترـضح  نآ  زیگنا  مغ  تمظع و  اب  رابرد  دراو 

متسب ترضح  ینارون  حیرض  هب  ار  نآ  دیما ،  هجوت و  اب  و  مدرب ،  حیرض  کیدزن  ار  هراوهگ  . 
هب نم  داقتعا  متفگ :  دیراد ؟  داقتعا  اهراک  هنوگ  نیا  هب  ارچ  رگید  امش  تفگ :  دوب ،  نم  ياهراک  رگ  هراظن  هداتسیا و  اجنآ  هک  یـصخش 
 ، ما هداد  رارق  راوگرزب  نآ  دوخ  هب  هدیقع  داقتعا و  راهظا  هلیسو  ار  هراوهگ  نیا  و  هراوهگ ،  هن  تسا ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  صخش 
رد نم  تفرعم  دـنک و  یم  راک  دوخ  تفرعم  ردـق  هب  یـسک  ره  منک .  بلج  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هجوت  نآ ،  قیرط  زا  ات 

راوگرزب .  نآ  تمظع  هن  تسا ،  دح  نیا 
دیاب تفگ :  شردام  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دـنچ  زونه  متـشگزاب .  ناریا  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  دـقارم  تراـیز  زا  سپ 

هن ؟  ای  تسا  هتفرگ  یهلا  هاگرد  زا  ار  ام  تجاح  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ایآ  هک  مینک  نیقیات  دورب ،  هاگشیامزآ  هب  نامرتخد 
فطل رظن  هداد و  ناشن  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  داقتعا  دـیما و  کچوک ،  هراوهگ  کی  اب  دـش  مولعم  دوب ،  تبثم  باوج  شیاـمزآ  زا  سپ 
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دراد هراوهگ  رد  یکدوک  مرتخد  کنیا ،  میا .  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ 
لبلب  لگ و 

ما هنایشآ  دش  هتخوس  هک  ملبلب  نآ 
ما هناخ  هب  شتآ  هدز  لدگنس  دایص 

هدیسر هر  لبلب ز  هک  زیخ  ياج  لگ ز  يا 
ما هنارت  گناب  همغن و  يادص  ونشب 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  نیا 

ار یتمارک  یندیرف  یناهرب  یلع  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رکاذ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
دنا :  هتشاد  موقرم  نآ  رد  دنا و  هداتسرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب 

 ( هتاقیفوت تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیـش  جاح  ياـقآ  نیقتملا  هبخن  نیملـسملا و  مالـسالا و  هجح  باطتـسم  باـنج  عاـطم  رما  قبط   . 9
بیطخ ياویـش  نابز  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يراوگوس  سلاجم  زا  یکی  رد  لبق  لاس  راهچ  یـس و  دودح  هک  ار  یتمارک 

اب صاخـشا  زا  نارهت و  ظاعو  زا  یکی  هک  يوقت ،  بانج  منک .  یم  لقن  ما  هدینـش  اهافـش  يوقت  هللادـبع  دیـس  جاح  ياـقآ  باـنج  مرتحم 
دندومرف :  دندوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شمولظم  دج  هتخابلد  قشاع  ایر و  یب  نارکون  قالخا و 

 ، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ممولظم ،  دج  يرکون  راختفا  مور و  یم  ربنم  لزانم  لفاحم و  سلاجم و  رد  نارهت  رد  هک  تسا  لاس  نیدنچ  نم 
متشادرب ار  یشوگ  دش .  دنلب  نفلت  گنز  يادص  متشگ  یم  رب  لزنم  هب  ربنم  متخ  زا  سپ  بش  تعاس 9  دودح  هک  اهبش  زا  یکی  مراد .  ار 

سلجم دجـسم ،  نالف  رد  رهظ  زا  دعب  ادرف  هتفر و  ادـخ  تمحر  هب  يرازاب ،  صخـش  نالف  دومرف  هدـنب  هب  تسا  ناتـسود  زا  یکی  مدـید  ، 
اجنآ رهظ  زا  دعب  ای 4 )  ) تعاس 3 رس  ما ،  هدرک  یفرعم  یفوتم  نادنزرف  هب  موحرم  نآ  متخ  رد  نتفر  ربنم  يارب  ار  امش  نم  تسوا .  میحرت 

دیشاب نتفر  ربنم  يایهم  رضاح و 
هـضور تسا  هدـنامن  ریقح  نیا  هظفاح  رد  اهنآ  مان  هک  هچوک . . .  و  ناـبایخ . . .  رد  هتـشذگ  زور  هک  دـمآ  مداـی  هب  هدـنب  لاـح  ناـمه  رد 

نیمه رد  تعاس 4  الثم  ینعی  تعاس  نیمه  رد  رصع  ادرف  هک  دنتفگ  نم  هب  سامتلا  اب  سلجم  نامه  رد  یمناخ  مدناوخ و  یگناخ  هنایهام 
مزادنیب و ار  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترـضح  هرفـس  ما  هدرک  رذن  مراد و  یتجاح  نم  دیروایب .  فیرـشت  ام  لزنم  هب  وربور  هناخ  هچوک ، 

تعاس رـس  هک  مداد  لوق  يو  هب  مه  نم  دیناوخب .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرک  زیزع  کچوک و  مناخ  نآ  هب  لسوت  هضور  دیاب  امش 
ار مالـسلا  هیلع  نوتاـخ  هیقر  ترـضح  هضور  یلزنم  رد  ما  هداد  یلبق  لوق  ادرف  نم  متفگ  متـسود  هب  نفلت  رد  هصـالخ ،  میآ .  یم  دوـعوم 

دینک یم  رکف  هچ  امش  مشاب .  هدرک  امش  هب  یتمدخ  متساوخ  نم  اقآ ،  يا  تفگ  متسود  مناوخب . 
لوپ ناموت  یس  ات  مناوخب  ار  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هیقر و  ترـضح  هضور  سلجم ،  نیدنچ  دیاب  نم  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ 

نز نآ  لزنم  هب  نتفر  زا  لاح  ره  هب  دـنهد .  یم  نم  هب  يوخ  لوپ  لقاال  هدـش ،  توف  هک  تسا  راد  هیامرـس  رجات  کی  نیا  دـنهدب .  نم  هب 
متفر .  باوخ  هب  مدیباوخ و  باوختخر  رد  متفر  هدش ،  فرصنم 

تسد هداتسیا و  ینارون  دیس  کی  مدوب ،  هدناوخ  هضور  اجنآ  رد  زورید  هک  يا  هچوک  نامه  شبن  رـس  نابایخ ،  رد  مدید  باوخ  ملاع  رد 
ياجک رد  تسیچ و  ناتفیرـش  مان  مدرک :  لاوس  وا  زا  نم  میدرک و  فراعت  مالـس و  مه  اب  دراد .  تسد  رد  مه  ار  يا  هلاس  هس  رتخد  کی 
تسا هیقر  نم  هلاس  هس  رتخد  مه  رتخد  نیا  موش و  یم  رضاح  مدوخ  يراوگوس  سلاجم  همه  رد  نم  داد :  خساپ  دیراد ؟  تنوکس  نارهت 
راظتنا مشچ  دیناوخب ،  هضور  شلزنم  رد  دیداد  لوق  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نز  نیا  ارچ  دیشورفن .  ایند  تایدام و  هب  ار  هداوناخ  ام  امـش  . 

؟  ینکب هدعو  فلخ  یهاوخ  یم  دنهد  یم  وت  هب  يرتشیب  لوپ  شثارو  هدش و  توف  هک  يرازاب  یجاح  نآ  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ  دیتشاذگ ؟ 
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دنتفر .  دوب  نم  رظتنم  نز  نآ  هک  يا  هناخ  نامه  تمس  هب  رتخد  نآ  اب  ندرک و  هیرگ  تدشب  درک  انب  و 
میحرت سلجم  يارب  ادرف  ینالف ،  متفگ :  وا  هب  هیرگ  اب  دوب .  بش  فصن  زا  دعب  تعاس 2  دودح  مدرک .  نفلت  متسود  هب  مدش و  رادیب  نم 
ترضح تبیـصم  هضور  متفر و  مناخ  نآ  لزنم  هب  تعاس  رـس  زین  ادرف  دمآ .  مهاوخن  یهجو  چیه  هب  هک  دیـشابن ،  نم  رظتنم  یجاح ،  نآ 

يا هقباس  یب  هیرگ  هتشگ و  بلقنم  ادیدش  نیعمتسم ،  مه  مدوخ و  مه  متفگ  ربنم  يور  مه  ار  هیضق  مدناوخ و  ار  نوتاخ  مالسلا  هیلع  هیقر 
ارف ار  هناخ  ياضف  یـشوخ  رطع  يوب  میدرک و  یم  هیرگ  تدـش  هب  ناگمه  زاـب  مه  هضور  متخ  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دـش ،  مکاـح  اـم  رب 

مدوب .  هدیدن  دوخ  رد  یلاح  نینچ  لاح  هب  ات  نم  دوب و  هتفرگ 
مکصلخم سانلا  رقحا 

یندیرف یناهرب  یلع  دمحم 
( 320  ) هبا ای  ینکف  یفطل  هیاس 

دنک وزرآ  ماش  هبارخ  ملد  غرم 
دنک وگتفگ  یکرتخد  هلاس  هس  اب  ات 

تسا تجاح  بابرا  هلبق  هک  يرتخد  نآ 
دنک ور  هلبق  نیدب  هک  ره  تساور  تجاح 

رابکشا نامشچ  هب  هبارخ  یکیرات 
دنک ودع  روج  هوکش ز  باب  سار  اب 

تساوخ هیقر  ار  ردپ  سار  دید  هچ  نینوخ 
دنک وشتسش  شخرز  نوخ  شیوخ  کشا  اب 

ار ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ  رد  دیباوخ 
دنک ور  ریز و  دوخ  یمیتی  هلان  اب 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم 

دندرک :  لقن  يزیربت  یفرشا  يداه  خیش  ياقآ  مالسالا  هجح  دنمشناد  لضاف   . 10
 . دـمآ نایم  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هلاس  هس  هدیهـش  زا  نخـس  مدوب ،  نامهم  هریـشمه  لزنم  رد  متـشاد و  زیربت  هب  هک  یترفاسم  رد 

ردام ناهگان  دنا .  هدرک  بیذکت  ار  ربخ  نیا  درادن و  مالـسلا  هیلع  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندقتعم  یخرب  متفگ 
لـسوتم ناشیا  هب  مدوخ  راب  نیدنچ  نم  اریز  مریذـپ ،  یمن  یکی  نم  دـننک  راکنا  ار  وا  مه  همه  رگا  تفگ  مکحم  ینحل  اب  مرهاوخ  رهوش 

ما .  هتفرگ  هجیتن  هدش و 
مرهوش هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیضق  داتفا .  یبیجع  ياهقافتا  دوب  تمدخ  لوغشم  زاوها  رد  یناحیر )  رباص   ) مرسپ هک  شیپ  يدنچ  هلمج ،  زا 

فداصت نآ  رد  اهنآ  همه  هدوب و  ینازابرـس  لماح  هک  سوبوتا  شارخلد  فداصت  کی  زا  هنایم  یکیدزن  رد  تسا ،  نویماـک  هدـننار  هک  ، 
رباص هک  دنداد  باوج  اهنآ  مدیـسرپ ،  رباص  لاح  زا  میدرک و  نفلت  ناگداپ  هب  دمآ .  لزنم  هب  نارگن  یلیخ  دش و  علطم  دندوب  هدش  هتـشک 
لزنم لاـبند  هک  تشگ  عیاـش  اـم  هلحم  رد  زور  ناـمه  رد  دـش و  ربارب  دـنچ  ناـم  ینارگن  تسین .  ناـگداپ  رد  تسا و  یـصخرم  لاـح  رد 
هکلب يوق ،  نظ  رگید  دنهدب .  عالطا  شا  هداوناخ  هب  ار  شزابرس  رـسپ  توف  ات  دنا  هتـشگ  یم  دشاب ) هللا  تردق  نآ  ردپ  مان   ) هک يزابرس 

دـش و بلج  عع  هیقر  مناخ  هب  مهجوت  اقیقد  مدوب  بلقنم  احور  هک  لاـح  نیمه  رد  نم  تسا .  هدرم  رباـص  هک  دـش  لـصاح  نیقی ،  اـبیرقت 
منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم  یلو  دیآ  یمن  رب  متسد  زا  هک  يراک  مونشب ،  ار  مرسپ  یتمالس  ربخ  رگا  مناخ ،  متفگ : 
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مدنزرف يادص  متـشادرب ،  ار  یـشوگ  برطـضم  یتلاح  اب  دز .  گنز  نفلت  هک  دوب  هدنـش  مامت  ما  هلمج  زونه  دوزفا :  دولآ  ضغب  یتلاح  اب 
رباص دنک و  یم  تبحص  هتشادرب و  ار  یـشوگ  دشاب ) ام  داماد  هک   ) مرتگرزب رـسپ  متفر .  لاح  زا  مدینـش  ار  رباص  يادص  ات  دوب . . .  رباص 

مدرک .  نفلت  نم  دنتفگ و  ار  امش  ماغیپ  متشگرب  نالا  مدوب ،  یصخرم  رد  نم  دیدوب  هتفرگ  سامت  ناگداپ  اب  امش  هک  یتقو  دیوگ  یم 
هیقر  نابرد  مداخ و  نیما  لیربج 

هیقر ناریح  هلا و  کلف و  دیدرگ 
هیقر نابات  خر  زا  وا  لجخ  هتشگ 

تزع ردصم  زا  دش  هک  ینییج  هرهز  نآ 
هیقر نابرد  مداخ و  نیما  لیربج 

مدآ ملاع و  کلم و  رویط و  شحو و  مه 
هیقر ناوخ  روخ  هزیر  همه  دنتسه 

لح ناهج  ود  ردنا  تلکشم  دوش  هک  یهاوخ 
هیقر ناماد  هب  زادنا  بلط  تسد 

رسکی همه  مدآ  ملاع و  کلم و  نج و 
هیقر ناسحا  هرفس  رس  دنتسه 

شهاج تمشح و  نآ  دش  هچ  دیزی و  کلم  وک 
هیقر ناش  تبترم و  رگنب  اما 

ناشیرپ تشگ  شردپ  قارف  بش ز  کی 
هیقر ناشیرپ  زورما  هدش  ملاع 

ار متس  خاک  نب  دنک ز  ناسچ  هک  يدید 
هیقر نازوس  لد  نآ  بش  همین  رد 

دراذگب نیسح  ار  شمان  وگب 

همان یط  یناسارخ ،  هداز  تعیرش  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  نیملسملا  مالـسالا و  تجح   . 11
موقرم هدومن و  لاـسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تراـشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  يرمق  يرجه  هیناثلا 1418  يدامج  مود  خـیرات  رد  يا 

دنا :  هتشاد 
دنشاب یم  يرادازع  ندناوخ و  ترایز  لوغشم  سدقم  حیرض  لباقم  یعمج  مدید  مدش ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  يزور   . 1

تفگ :  یم  هک  مدینش  وا  زا  تسا  یناوخ  هضور  لوغشم  ییوکین  جاح  مان  هب  صالخا  اب  یحادم  و 
رضاح هجوچیهب  دوب ،  ینارـصن  ای  يدوهی  هک  نیکلام  زا  یکی  دندومن .  یم  يرادیرخ  رهطم  مرح  هعـسوت  يارب  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ 

يو یلو  دنرخب ،  وا  زا  ار  هناخ  تمیق  مین  ربارب و  ود  هب  یتح  هک  دندش  رـضاح  نارادیرخ  دـشورفب .  مرح  هعـسوت  يارب  ار  دوخ  هناخ  دوبن 
زا دعب  دندرب ،  یم  جلاعم  کشزپ  دزن  ار  وا  دوش .  یم  يو  لمح  عضو  کیدزن  هدش و  هلماح  هناخ  بحاص  نز  یتدـم  زا  دـعب  تخورفن . 

عورـش نامیاز  درد  ات  دندرک ،  لوبق  دـشاب .  ام  رظن  ریز  دـیاب  مناخ  دنـشاب و  یم  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  ردام ،  هچب و  دـیوگ :  یم  هنیاعم 
ناشیا هب  مالسلا و  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  برد  مدمآ  متشگرب و  مدوخ  مدرب و  ناتـسرامیب  هب  ار  مرـسمه  دیوگ :  یم  هناخ  بحاص  دش . 
منک یم  میدقت  وت  هب  ار  ما  هناخ  یتفرگ  یتساوخ و  ادخ  زا  ار  نانآ  يافش  يداد و  تاجن  ار  مدنزرف  رسمه و  رگا  متفگ  مدش و  لسوتم 
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 : تفگ مرـسمه  تسا .  ملاس  شلغب  رد  هچب  هتـسشن و  تخت  يور  مرـسمه  مدید  متفر و  ناتـسرامیب  هب  دعب  مدوب ،  لسوت  لوغـشم  یتدـم 
؟  یناد یم  اجک  زا  متفگ  يدش .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هب  لسوتم  یتفر  هن  تفگ :  متشاد .  يراک  ییاج  متفر  متفگ  یتفر ؟  اجک 

دش و ناتسرامیب  قاطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدید  مدش ،  یم  شوهیب  یهاگ  درد  تدش  زا  هک  نامیاز  لاح  نامه  رد  نم ،  داد :  باوج  نز 
ناسرب و ترهوش  هب  ارم  مالس  تسا ،  رسپ  مه  امـش  دنزرف  میتساوخ ،  ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابم ،  تحاران  تفگ :  نم  هب 

متسه .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امش  متفگ :  دراذگب .  نیسح  ار  شمسا  وگب 
مداخ زا  تفگ :  باوج  رد  ینک ؟  یم  لقن  هک  زا  ار  ناتـساد  نیا  مرک  لاوس  ییوکین )  یجاـح   ) روکذـم حادـم  زا  یناوخ  هضور  زا  دـعب 

هیلع نیـسح  ماما  هنادزان  مرح  رد  يرازگتمدـخ  راختفا  دـشاب و  یم  ننـست  لها  زا  دوخ  هک  منکیم ،  لـقن  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح 
 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  نیمداخ  زا  مه  شردپ  دراد و  ار  مالسلا 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  نامه 

یلاعلا هزع  ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  مداخ  مالسالا  تجح  راوگرزب  ردارب   . 12
رد نآ  رکذ  زا  تسا  غیرد  هک  داد  خر  بناجنیا  يارب  بیجع  یقاـفتا  یلو  مدرک ،  لـقن  مدوب  هدینـش  هک  هنوگ  نآ  ار  روکذـم  ناتـساد   . 2

مرذگب هتشون  نایاپ 
دایرف و اب  هارمه  یمناخ  ندرک  شغ  يادص  نآ  يانثا  رد  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  بیـصم  ندناوخ  لوغـشم  يزور  بناج  نیا 

یمناخ تفگ :  نم  هب  وا  دندروآ و  نم  دزن  ار  يو  دمآ .  شوه  هب  سلجم  زا  دـعب  روکذـم  مناخ  دیـسر .  شوگ  هب  نایفارطا  دـیدش  هیرگ 
مرح هب  ارم  متفگ :  مرهوش  هب  مدش .  دیماان  هک  يروط  هب  دندرک ،  مباوج  اهرتکد  همه  مدـش و  بلق  ضرم  هب  التبم  دـنزرف  ياراد 3  متسه 

داد و نم  هب  ار  يزبس  گرب  يا  هچب  رتخد  مدید  باوخ  بشید  میتسه  اجنیا  ام  هک  تسا  موس  زور  زورما  ربب .  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
باوخ زا  متـسه .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امـش  متفگ :  دش .  یهاوخ  بوخ  روخب ،  ار  نیا  تفگ : 

هب ار  زبس  گرب  نامه  هک  مدید  يرادیب  رد  ار  رتخد  نامه  دیدوب ،  هضور  ندناوخ  لوغـشم  امـش  هک  ینیحرد  مرح  هب  مدمآ  مدش ،  رادـیب 
یلیخ ملاح  نالا  هللادمحب  و  مدش ،  شوهیب  رایتخا  یب  منک و  لمحت  متسناوتن  نم  هجیتن  رد  دندید .  ار  هنحـص  نیا  نایفارطا  همه  داد و  نم 

تسا .  بوخ 
دمآ  نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 

مشوگ  دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مشوماخ درک ،  مبآ  هک  سب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 

مشومارف هناورپ ،  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 
نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک  دش  رامیب  رگا 

مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ  هتسد  ياج  هب 
ام رب  دش  دازآ  بآ  هنشت  بل  يا  وت  لتق  زا  سپ 

مشون یمن  مماک ،  رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 
ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رب  ار  وت 
مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام  ناج  هب 
دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 
مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
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مدایرف هنیس  سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 
مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات ،  برض  هب 

نمشد هدنخ  و  ماش ،  لها  گنس  رای و  قارف 
مشود رب  تسا  نیگنس  هوک  نیا  مکدوک ،  رخآ  نم 

يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 
مشوه درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ،  دناتس  یم  نت  زا  هگ 
ار مثیم )   ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب 

مشورفن تسا ،  راکهنگ  هچ  رگ  ار ،  شیوخ  مالغ 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت 

 ، تسا هدش  ناشیا  زا  هک  یتساوخ  رد  وریپ  اضرهش ،  راد  هقباس  یگنهرف  ياهتیـصخش  زا  يا ،  هشمق  یلیعامـسا  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج 
لاسرا مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  ار  ریز  همان  دـنا ،  هدـید  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  اصخـش  دوخ  هک  یتمارک  باب  رد 

دنا :  هتشاد 
 ، ریقح تسا .  ناریا  یمالـسا  يروهمج  نارود  لیاوا  ینعی  خیرات ،  نیا  زا  شیپ  لاس  دودح 15  هب  طوبرم  مسیون  یم  هک  یعوضوم   . 13
 ، تکرح زا  شیپ  مدرک  تکرح  هیروس  زا  تیوک  دصق  هب  یسمش  رهم 1361  خیرات 7  رد  مدوب ،  تیوک  رد  تماقا  همان  رذـگ  ياراد  هک 

رهطم دقارم  موش و  لیان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دالوا  ترایز  هب  هک  مدرک  ادیپ  راختفا  متـشاد ،  تماقا  قشمد  رد  هک  يزور  هس  ود  رد 
ترایز ار  ماش  رد  ماظع  ناگدازماما  هکربتم  روبق  ریاس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  نوتاخ  هیقر  ترضح  مالسلا و  هیلع  بنیز  ترضح 

منک . 
یتجاح البق  نوچ  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هب  فرـشت  ماگنه  هک ،  دوب  نآ  داد  خر  رفـس  نیا  رد  هک  یبلاج  دمآ  شیپ 

مدرک :  ضرع  متخادنا و  حیرض  نییاپ  هکبش  رد  تسد  هتسشن  رهطم  حیرض  ياپ  متشاد ، 
و مراد ،  یتاجاح  هچ  هک  یناد  یم  امـش  دشاب .  یم  امـش  رداچ  نماد  نتفرگ  لثم  هکبـش  نیا  نتفرگ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  يا 

ادخ لوسر  شدج  زا  ات  هاوخب  تراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  تنیرهاط  دادـجا  ردـپ و  دوخ و  قح  هب  ار  وت  درادـن  راهظا  نایب  هب  جایتحا 
دزاس .  هدروآرب  ارم  تجاح  هک  دنک  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دهاوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناریا تلود  دوب و  یتخـس  راوشد و  ياـهزور  یلیمحت و  گـنج  ماـیا  ماـیا ،  نوچ  مدـش .  تیوک  راپـسهر  مدـمآ و  نوریب  متفگ و  ار  نیا 
یلوپ هریغ  هیارک و  يارب  لومعم  قبط  تشگزاب ،  يارب  دـیاب  متـشادن ،  نآ  زا  شیب  مه  ریقح  داد و  یمن  ار  ناموت  رازه  ود  زا  شیب  هزاـجا 

مزادرپب .  ناریا  رد  منک و  نادرگتسد 
دنناوت یم  دندنام -  یم  تیوک  رد  هام  هک 6  تیوک -  میقم  نایناریا  هک  هدرک  بیوصت  ناریا  تلود  هک  دـش  مولعم  تیوک  هب  دورو  عقوم 
هقیضم اب  بناج -  نیا  هک  دوب  هدش  لوپ  ندش  راوشد  ثعاب  نیا  دننک و  دراو  زاجم  سانجا  ناریا  زا  زرا  تمیق  هب  ناموت  رازه  دص  لداعم 

هیلع هیقر  ترـضح  ناماد  هب  اجتلا  تسد  اددـجم  رحـس ،  یلاوح  رد  بش ،  کـی  هکنیا  اـت  مدـنام .  فیلکتـالب  مدوب -  نآ  راـتفرگ  هک  يا 
هک يدرک  روطخ  منهذ  هب  یبلطم  ناهگانهک  دـش ) ؟  هچ  نم  لـسوت  شهاوخ و  هجیتن  سپ  ناـج .  یب  یب   : ) مدرک ضرع  مدز و  مالـسلا 

لغـش هب  لاغتـشا  تیوـک و  یناریا  سرادـم  هب  نم  نتفر  هب  رجنم  يدوزب  رما ،  نـیا  بـیقعت  مـتفر و  بـلطم  نآ  غارـس  هـب  بـش  نآ  يادرف 
يدوز یبوخ و  هب  روـبزم  تجاـح  درک و  لـح  ار  متالکـشم  جـئاوحلا ،  باـب  نآ  هب  لـسوت  دـیدرگ و  سرادـم  نآ  ياـیلوا  دزن  یطاـطخ 

دش .  هدروآرب 
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دندرک جارخا  تیوک  زا  ار  ام  ناگناگیب  راشف  یلیمحت و  گنج  رثا  رب  یلو  متفر ،  تیوک  هب  سرادـم  تسرپرـس  توعد  هب  مه  دـعب  لاـس 
هتاکرب .  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  دبلط .  یم  رگید  یتصرف  نآ  حرش  دوب و  ام  اب  یب  یب  تایانع  زین ،  هثداح  نآ  رد  هک 

( اضرهش  ) يا هشمق  لیعامسا  نیسحلادبع 
تسین .  مزال  هناهب  میتی ،  هک  ارم  نزب 
تسین مزال  هناد  تسا  کشا  هناد  هک  ارم 

تسین مزال  هنارت  متفرگ ،  سنا  هلان  هب 
مشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  شود ،  هب  هناخ  لفط  هب 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور  هلال  هب  رگد 
دیسیونب هانگ  یب  نم  ربق  گنس  هب 

تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 
متفگ وا  هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع 

تسین مزال  هناهب  میتی ،  هک  ارم  نزب 
تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج  کلم  ارم ز 

تسین مزال  هنال  تسا  ریسا  هک  یلبلب  هب 
رادب تسد  همع  هدرک ،  ملجخ  تتبحم 

تسین مزال  هناش  هتسش ،  نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
 ( مثیم  ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو 

تسین مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

هژیوب هریثک  تافیلات  بحاص  رذنم )  ) ینـسحلاوبا یلع  خیـش  ياقآ  بانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  بتکم  جورم  ققحم و 
دنا .  هتشاد  موقرم  نینچ  يا  هلاقم  رد  مالسلا  هیلع  رون  همئا  گوس  رد  یشوپ  هایس  فیرش  باتک 

زا یتامارک  رگا  هک  دنا  هدومرف  تساوخرد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  یمارگ ،  زیزع و  ردارب   . 14
الیذ مسیونب .  زیزع  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  ما ،  هدینش  ای  هدید  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  میتی  رد 

دوش :  یم  میدقت  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  هنادرد  نآ  زا  تمارک  هس 
فرـشم ردام  تمدخ  ینـسحلاوبا -  دمحم  خیـش  جاح  مالـسالا  هجح  مردپ -  موحرم  لزنم  نارهت ،  رد  یـسمش  نابآ 1376  هبنش 2  بش 

 ، دیا هدرک  ترایز  ار  ماش  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  رهطم  دقارم  هتفر و  هیروس  هب  ررکم  مردپ )   ) اقآ موحرم  اب  امـش  متفگ :  يو  هب  مدوب . 
 . . . ( هیقر ترضح  ماش ،  ناشخرد  هراتس   ) باتک رد  ات  دینک  نایب  دیا  هدید  یتمارک  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  تدم  نیا  یط  هچنانچ 
مالـسلا هیلع  تیب  لها  هناد  رد  نیا  تیناقح  تقیقح و  رب  يدهاش  ددرگ و  جرد  یلاخلخ  ینابر  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هتـشون 
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دشاب
درک :  فیرعت  ما و  هدید  دوخ  مشچ  هب  یلب ،  تفگ :  دوب ،  هدمآ  روش  دجو و  هب  هتشذگ  يونعم  تارطاخ  دیدجت  زا  هکیلاح  رد  مردام ، 

سکع تردپ )   ) اقآ موحرم  زور  کی  هک  دوب  یسمش )   1358 يرمق ،  لاس 1399   ) بجر هام  دودح  رد  دوب .  ناگرزاب  تلود  لیاوا   . 1
هب مه  اب  يریگب و  البرک  يازیو  یناوتب  هکلب  ورب  قارع  ترافـس  هب  تفگ  داد و  نم  هب  ار  تکچوک  ردارب  کـی  رهاوخ و  ود  نم و  دوخ و 

میورب .  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  ترایز 
متشگرب هناخ  هب  متشون و  ار  اهمسا  و  تشاد )  رارق  جع )   ) رصع یلو  نادیم  یکیدزن  رد  زور ،  نآ  هک   ) مدرب قارع  ترافس  هب  ار  اهـسکع 

ابا اقآ  ترایز  هب  يدایز  قوش  هک  اجنآ  زا  تدم ،  نیا  یط  تشذگ و  هام  دنچ  دیآ .  رد  البرک  ترایز  يارب  ناماهمـسا  هک  میدوب  رظتنم  . 
هب ازیو  هدمآ و  رد  ناممسا  هکلب  ات  مدز  رس  قارع  ترافس  هب  راب  نیدنچ  ناضمر  هام  رد  اصوصخم  متـشاد ،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع 

دوبن .  اهنآ  نایم  ردام  مان  دمآ ،  رد  اهمسا  هک  مه  لاوش  هام  رد  دشن .  يربخ  یلو  دشاب ،  هدش  رداص  ناممان 
یفرط نآ  ای  نک و  یفرط  نیا  اـی  ار ،  اـم  ایادـخ  متفگ :  مدرک ،  یم  هیرگ  مدوب و  تحاراـن  نیگمغ و  تخـس  هکیلاـح  رد  ما د و  لزنم  هب 

 ( نک نامبیصن  ار  هکم  رفس  ای  تسرفب و  البرک  هب  ای  ینعی  )
میداتفا .  جح  رفس  رکف  هب  داتفا و  نام  رس  رد  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  قوش  هک  دوب  اجنیا  رد  و 

هب ترفاسم  يارب  یلو  مینک ،  رفـس  ایند  ياج  همه  هب  لومعم ،  يرادا ،  تافیرـشت  ماجنا  زا  سپ  هک ،  داد  یم  هزاجا  ام  یللملا  نیب  هرکذـت 
صوصخم يازیو  جح ،  رفس  دوبن و  زاس  راک  هرکذت  نیا  بجاو )  جح  مایا  ماقم   ) هجح يذ  ات 10  لاوش  لوا  هلصاف  رد  يدوعس  ناتسبرع 

دیبلط .  یم 
نآ ناشیا  دش .  تحاران  زین  ناشیا  و  تسا )  هدماین  رد  ام  ياهمسا  ریخ ،   : ) متفگ دمآ ؟  رد  ام  مسا  دش ،  هچ  دیـسرپ :  دمآ و  هناخ  هب  اقآ 
زا تسا .  تحاران  اقآ  دـنیب  یم  یناجنز  هللا  هیآ  تفر .  یم  ربنم  تشاد )  لزنم  قباس  روپهاش  دودـح  هک   ) یناـجنز هللا  هیآ  سلجم  ناـمز ، 

دیوگ :  یم  یناجنز  هللا  هیآ  دنک و  یم  لقن  ار  هصق  ناشیا  تسا ؟  هدمآ  شیپ  ناتیارب  یلکشم  هچ  دسرپ :  یم  يو 
داد .  دنهاوخ  هکم  يازیو  امش  هب  اهنآ  مسیون ،  یم  نارهت  رد  يدوعس  ترافس  يارب  همان  کی  نالا  نم  دیشابن ،  نارگن 

یلیخ ناـشیا  زا  ترافـس  نادـنمراک  دـیوگ .  یم  نخـس  یبرع  هب  اـهنآ  اـب  درب و  یم  يدوعـس  ترافـس  هب  ار  یناـجنز  هللا  هـیآ  هماـن  اـقآ ، 
رد اقآ  و  دننک ،  یم  رداص  ام  همه -  هن  ناشیا ،  صخش  يارب  یناجم -  يازیو  کی  دننک و  یم  لابقتـسا  یمرگب  يو  زا  هدمآ ،  ناشـشوخ 

دیآ .  یم  نوریب  ترافس  زا  رورسم  لاحشوخ و  هدش ،  رداص  ام  همه  يارب  روبزم  يازیو  هتشادنپ  یم  هکیلاح 
دیوش .  جح  رفس  يایهم  دش ،  تسرد  زیچ  همه  هللادمحلا ،  تفگ :  دمآ و  اقآ  هک  میدوب  هناخ  رد  ام 

دندوب لاحشوخ  یلیخ  دنور  جح  هب  راب  نیلوا  يارب  دوب  رارق  هک  اه  هچب  اصوصخم  میدیجنگ و  یمن  تسوپ  رد  يداش  زا 
هیهت مارحا  سابل  اه  هچب  يارب  نم  داد .  یم  ار  هیروس  هب  رفـس  هزاجا  اـم  یللملا  نیب  هرکذـت  تشذـگ و  یم  هیروس  زا  جـح ،  ینیمز  ریـسم 

رویرهش 1358 يرمق ،   1399  ) لاوش همین  دودح  دناسر و  ماجنا  هب  ار  هیروس  هب  رفـس  يارب  همانرذـگ  ياضما  تافیرـشت  مه  اقآ  مدرک و 
میدرک تکرح  هیروس  تمس  هب  ناریا  زا  یسمش ) 

کی دوب .  هدـش  تسود  اقآ  اب  هک  تشاد  قاتا  ام  راوج  رد  یبرع  درف  میدرک .  هراجا  قاتا  کـی  هدـش و  يا  هناـخرفاسم  دراو  هیروس ،  رد 
تفگ :  ندید  زا  سپ  تفرگ و  منیبب .  دیهدب  ار  نات  همانرذگ  اقآ  جاح  تفگ :  اقآ  هب  زور 

دنرادن ار  هنیدم  هکم و  هب  دورو  قح  اه ،  هچب  اب  نات  هداوناخ  و  هدش ،  رداص  صخش  يارب  طقف  هکم ،  هب  دورو  يازیو 
دنورب و جح  رفس  هب  دوب  رارق  هک  دوب  يراب  نیلوا  هکنیا  زا  اه  هچب  اصوصخم  و  دش ،  بارخ  نامرس  رب  ایند  ییوگ  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا 

نویـش هیرگ و  هب  دـندش و  تحاران  تخـس  تسا ،  هتـسب  ناشیور  هب  هکم  هار  هک  دوب  هدـش  مولعم  ناشدـیدش ،  قایتشا  فالخ  رب  کنیا ، 
دنتخادرپ . 
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رب ای  میور  یم  جح  هب  ای  زین  مه  اب  میا و  هدمآ  مه  اب  مراذگ .  یمن  ناتیاهنت  رفس ،  نیا  رد  هاگچیه  نم  دینکن .  هیرگ  ناجاباب ،  تفگ :  اقآ 
میدرگ .  یم 

ترافس هب  ای  يورب و  قشمد  رد  يدودعس  ترافـس  هب  ای  دیاب  جح ،  هب  ناتیاه  هچب  هداوناخ و  ندرب  يارب  امـش  تفگ :  اقآ  هب  روبزم  برع 
یم زین  دعب  هب  اجنیا  زا  تسا و  هدروآ  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمارک  تیانع و  اجنیا ،  ات  ار  ام  ریخ ،  تفگ :  اقآ  یلو  ینزب .  رـس  ناریا 

یجتلم يو  هب  هتفر و  مناخ  نیا  دوخ  مرح  هب  طقف  میور و  یمن  اجک  چیه  ام  دنک .  تسرد  نامیارب  ار  هکم  هب  دورو  يازیو  شدوخ  دـناوت 
برد میدرک .  تکرح  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  تمـس  هب  هناخ  رفاسم  زا  تعاـس 17  هبنـشراهچ -  زور  حبـص -  ادرف  میوش .  یم 
لسوت ترضح  هب  روطنیمه  اه  هچب  نم و  تسا و  مرح  برد  هب  نامهاگن  لاح ،  میدنام .  رظتنم  هداتسیا و  راوید  رانک  ام  دوب و  هتـسب  مرح 

میزیر .  یم  کشا  هتسج و 
اب نیگنـس و  یلیخ  هک  داتفا و  یکـشم  همامع  نیلعن و  ابع و  اب  هلاس )  ادودح 25   ) ناوج یناحور  دیـس  اقا  کی  هب  ناممـشچ  انثا ،  نیا  رد 
اقآ تشاد .  رارق  يو  رانک  رد  مدیدن )  ار  شتروص  هک   ) هدز هیشوپ  هبجحم و  مناخ  کی  دوب و  مرح  برد  ندش  زاب  رظتنم  هداتسیا و  راقو 
رس و  فجن ،  زا  تفگ :  وا  و  دیا ؟  هدمآ  اجک  زا  امـش  دیـسرپ :  يو  زا  درک .  تبحـص  هب  عورـش  ناشیا  اب  یبرع  نابز  هب  تفر و  دیـس  دزن 

دوب اهنآ  ام و  نایم  هک  يا  هلصاف  رثا  رد  تشاذگ . . .  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  ام  يارجام  اقآ  دندرک و  تبحص  مه  اب  یتدم  دش .  زاب  تبحص 
ار همانرذگ  مه  اقآ  و  دیهدب ،  نم  هب  ار  نات  همانرذگ  تفگ :  اقآ  هب  هک  میدش  هجوتم  ردـق  نیمه  میدـیمهف .  مین  ار  ناشتبحـص  تایئزج  ، 
 ، نانآ لابند  هب  ام  زین  سپـس  و  شمناخ ،  اب  دیـس  اـقآ  لوا ،  دوشگ .  راوز  يور  هب  ار  مرح  برد  دـمآ و  مداـخ  دیـشکن  یلوط  داد .  وا  هب 

تسا هتفر  ایند  زا  اجنامه  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  یم  هک  تشاد  دوجو  ماش  هبارخ  مان  هب  يدجـسم  تسار ،  تسد  مرح  دراو 
هک تشذگن  رتشیب  هقیقد  دنچ  دـندش .  روبزم  دجـسم  دراو  زین  شمناخ  دیـس و  میتفر و  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  حیرـض  تمـس  هب  ام  . 

دنتفگ دندنادرگرب و  اقآ  هب  ار  همانرذگ 
دیورب جح  هب  هداوناخ  هارمه  نونکا  و  میتفرگ ،  ار  امش  تیب  لها  يازیو  ام 

دنا .  هدرک  رداص  یناجم  زین  ار  هداوناخ  يازیو  میدید  میدرک  هاگن  یتقو  دنداتسیان  دنتفر و  و 
هب نتفر  يارب  دوب -  هبنشجنپ  هک  دعب -  زور  حبص  میورب .  هکم  هب  اعیرس  هتفرگ و  نیـشام  تسا  رتهب  میا ،  هتفرگ  ازیو  هک  لاح  تفگ :  اقآ 

دنلب یبوخ  هب  ار  هار  هک  مه  ار  برع  رفن  کی  دـیاب  رفـس ،  نیا  رد  تفگ :  اـقآ  میتفر )  یم  هنیدـم  هب  لوا ،   ) میتفرگ يراوس  کـی  هنیدـم 
دوبن .  بوخ  قارع  هیروس و  طباور  نوچ  تشذگ ،  یم  ندرا  روشک  زا  ناتسبرع ،  هب  هیروس  تکرح  ریسم  میربب .  دوخ  هارمه  دشاب ، 

میدش .  لاحشوخ  دوب .  انشآ  بوخ  مه  هار  اب  تشاد و  ار  هنیدم  هب  نتفر  دصق  ام  نوچمه  هک  دش  ادیپ  یبرع  يدوزب 
هدننار میدـنام .  زاب  نتفر  زا  دـش و  بارخ  نیـشام  هک  میدوب  هدـشن  جراخ  هیروس  روشک  زا  زونه  یلو  میدرک ،  تکرح  ماش  زا  يراوس  اب 

هک هارمه ،  برع  صخش  دشن .  وا  زا  يربخ  یلو  میدش  يو  لطعم  رهظ  زا  دعب  ات 4  حبص  دودح 7  زا  ام  دروایب و  يرگید  نیشام  تفر و 
يوگتفگ متخزا  دـعب  درک .  هلیـسو  کی  تساوخرد  ارجام ،  لقن  اب  دز و  هیروس  تینما  ناـمزاس  هب  ینفلت  دوب ،  یتینما  ماـقم  کـی  ارهاـظ 

هچ مه  نآ  دیسر ،  هار  زا  نیشام  کی  يدوزب  دمآ .  دهاوخ  نیـشام  تعاس 5/4  تسا ،  رهظ  زا  دعب  تعاس 4  نالا  تفگ :  اـم  هب  ینفلت ، 
هک بوخ  رایسب  هدننار  کی  ياراد  و  ریسلا . . .  عیرس  رادرلوک ،  راداج ،  تحار ،  مینک :  روصت  میتسناوت  یم  هک  ینیشام  نیرتهب  ینیـشام 

ینالوط ریسم  دنتشذگ و  یم  ندرا  لخاد  زا  اهسوبوتا  میتفر ،  یم  هکم  هب  ماش  زا  هک  لبق  ياه  هعفد  دز .  یم  ربنایم  دوب و  دلب  الماک  ار  هار 
هب رهـش  نوریب  يدـنبرمک  هداج  زا  تسارکی  دزاس ،  اهنابایخ  کیفارت  راتفرگ  هدرک و  ندرا  دراو  ار  ام  هکنآ  ياـج  هب  وا  اـما  دـش ،  یم  رت 

درب .  ناتسبرع  زرم  تمس 
اجنیا رد  تعاس  کی  تسا  رتهب  يا ،  هدـش  هتـسخ  امـش  تفگ :  هدـننار  هب  اـقآ  دـش .  ادـیپ  هناـخ  هوهق  کـی  ناتـسبرع ،  زرم  ياـهیکیدزن 

ای 2 تعاس 1  دودـح  رد  میداتفا و  هار  هب  هرابود  تساخرب و  سپـس  دـیباوخ و  یتعاس  هدـننار  میروخب .  ییاوه  مه  ام  و  ینک ،  تحارتسا 
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میدیسر .  ناتسبرع  زرم  هب  يرمق )   1399  ) لاوش بش 29  فصن 
ام يارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  رد  هک  ییازیو  رابتعا  میدوب  نارگن  تباب ،  نیا  زا  میدش و  یم  یـسرزاب  یتسیاب  زرم  زا  روبع  يارب 

 . . . دش مامت  و  ام ،  يازیو  هب  مه  هاگن  کی  دندرک و  ام  هب  هاگن  کی  اه  هطرش  یسرزاب ،  ماگنه  دش :  یم  مولعم  نونکا  دوب ،  هدش  رداص 
میدش .  یسرزاب  هاگتسیا  زا  ناسآ  تحار و  یلیخ 

میدید .  هیهت  تماقا  يارب  یلحم  میدش و  هدایپ  نیشام  زا  عیقب  ناتسربق  يولج  هعمج ،  زور  حبص  تعاس 11  ادرف  میدش و  ناتسبرع  دراو 
جاجح ات  تسا  رتهب  دنوش .  هکم  هب  ام  نتفر  عنام  جح ،  مایا  رد  هک  تسه  لامتحا  نیا  زاب  اما  میدش ،  ناتـسبرع  دراو  هللادمحلا  تفگ :  اقآ 
ترسح دماین ،  شیپ  جاجح  اب  جح  نداد  ماجنا  ناکما  ادعب  رگا  ات  میروآ  اجب  هرمع  جح  کی  میورب و  هکم  هب  تسا  هدشن  غولش  هدماین و 

میشابن .  هدز 
 . میدش هکم  مزاع  هتفرگ و  يراوس  نیـشام  کی  ماش ،  فرـص  اشع و  برغم و  زامن  زا  سپ  دوب .  هدعقلا  يذ  مشـش  ای  مجنپ  دودح  ابیرقت 

درب و یم  ار  ام  مانرذـگ  دوخ ،  هدـننار  میدروخ ،  یم  رب  يدوعـس  نیرومام  هب  اج  ره  هار ،  لوط  رد  دوب .  تسوپ  هایـس  نایعیـش  زا  هدـننار 
 ، هار نیب  هکم ،  هب  هنیدم  ریـسم  رد  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  یتح  دـنتفرگن .  ار  ام  يولج  اج  چـیه  هصالخ  و  تشگ ،  یم  رب  داد و  یم  ناشن 

یلو دوب ،  هتـشاذگ  لوپ  شبیج  رد  اقآ  تلع  نیمه  هب  و  دـشاب ،  ناتهارمه  لوپ  دـیاب  دـنریگ و  یم  لوپ  يدوعـس  نیرومام  اههاج  یـضعب 
دوب .  هدننار  دزمتسد  نامه  هب  رصحنم  هار ،  جرخ  تساوخن و  یلوپ  ام  زا  یسک  اج  چیه 

ار جـح  لامعا  نآ ،  یپ  رد  میدوب و  هدـش  مرحم  هرجـش  دجـسم  رد  هار ،  نایم  رد  ـالبق  میدیـسر .  همرکم  هکم  هب  بش  تعاس 12  دودح 
میدرک و تحارتسا  يرادقم  هدناوخ  ار  حبـص  زامن  دوب .  هدش  مامت  ام  راک  تساخرب ،  هک  حبـص  ناذا  يادـص  میداد .  ماجنا  هنابـش  نامه 
 . ایادـخ متفگ :  دوخ  اب  تسین .  ینیـشام  چـیه  میدـید  میتفر .  هکم  لانیمرت  هب  هنیدـم ،  هب  تشگزاـب  دـصق  هب  حبـص   9 تعاس 5/8 -  رد 
زنب کی  اب  یـصخش  میدـید  تقو  کی  تسرفب .  نیـشام  تدوخ  مه  ـالاح  يدروآ ،  اـجنیا  هب  يدرک و  توعد  یناـمهم  هب  ار  اـم  تدوخ 
راوس دـیوش .  راوس  تفگ :  اقآ ،  اب  یبرع )  نابز  هب   ) تبحـص یمک  زا  دـعب  درک و  زمرت  ام  ياپ  يولج  کیـش ،  یلیخ  الاب و  لدـم  دـیفس 

رس و هنیدم ،  رد  تماقا  زور  دودح 25  زا  سپ  میدوب .  هنیدم  رد  کنیا ،  تفرگن .  مه  یلوپ  دیناسر و  هنیدم  هب  اعیرـس  ار  ام  وا  میدـش و 
رد تلوهس  يارب   ) ام هک  دنتشاد  رارصا  مادک  ره  دنتخانش ،  یم  ار  اقآ  دندوب و  فلتخم  ياهناوراک  رد  هک  ینایاقآ  دش و  ادیپ  جاجح  هلک 
هک ار  دـمحا  لآ  نسحم  دیـس  جاح  ناوراک  هرخالاب  مه  ام  و  میوش .  قحلم  اهنآ  ناوراـک  هب  اـنم و ) . . .  هب  نتفر  و  جـح ،  لاـمعا  ماـجنا 

میدیزگرب .  درک  یم  رارصا  نارگید  زا  رتشیب 
ترـضح لپ  رـس  زا  ام  دیـسر و  نایاپ  هب  جح  نامز  هکنیا  ات  دـشن ،  ام  محازم  عنام و  سکچیه  زین  ربکا  جـح  لامعا  ندروآ  اجب  ماگنه  رد 

مشچ هب  ام  هک  دوب  یتمارک  نیا  میدش .  نارهت  یهار  اجنآ  زا  هدمآ و  مق  سدقم  رهش  هب  تسارکی  سوبوتا ،  کی  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا 
میدید .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  زا  دوخ ، 

دوبن  ینآرق  توص  يازس  نتفگ ،  ازسان 
دوبن یناملظ  ماش  زج  ناتماش  رد  ام  زور 

دوبن ینامهم  مسر  نیا  ماش ،  نانز  يا 
ماب يالاب  زا  رخآ  مهنآ  ناملسم ،  ناراب  گنس 

دوبن ینارصن  قح  رد  اور  هللااب  متس  نیا 
لوسر دنزرف  سار  رانک  رد  یبوکیاپ 

دوبن یناملسم  نییآ  زاس  ياون  اب 
امش رب  نیرفن  ماش  نانز  يا  میتفر  هک  ام 
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دوبن ینآرق  توص  يازس  نتفگ  ازسان 
لگ هتسد  هدفه  دندروآ  نم  رب  ناتاهدرم 

دوبن ینارون  ياهرس  نآ  ریغ  لگ  هتسد 
هتخیر ام  رس  رب  شتآ  ماش  نانز  يا 

دوبن یناسنا  يوخ  قلخ و  هرذ  کی  امش  رد 
رادغاد یتشم  فارطا  رد  ماش  نانز  يا 

دوبن یناشفا  تسد  صقر و  یلاحشوخ و  ياج 
ام میدوب  یجراخ  مریگ  ماش  نانز  يا 
دوبن ینادنز  هناریو  هشوگ  مه  یجراخ 

دش نفد  بش  لد  ناریو ،  هشوگ  رد  ام  لفط 
دوبن یناهنپ  رس  نیا  زا  هاگآ  سک  چیه 

لوسر لآ  رب  شاب  دهاش  هعیش  کشرس  يا 
دوبن یناوخ  تیثرم  حدم و  ریغ  مثیم )   ) راک

دش تسرد  مه  امش  يالبرک 

زا لبق  لاس  دـنچ  هک  مراد  دای  رد  يرگید  تمارک  هلب ،  تفگ :  يراد ؟  رطاخ  رد  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تمارک  ایآ  مدیـسرپ :  ردام  زا 
درک :  فیرعت  نینچ  و  تسا ،  هداد  خر  قوف  تمارک 

دش .  تسرد  مه  امش  يالبرک   . 15
قارع يازیو  اجنآ  زا  ات  میتفر  هیروس  هب  یللملا  نیب  همانرذگ  اب  اقآ ،  موحرم  نم و  يولهپ .  تموکح  جوا  رد  لبق ،  لاس  تسیب  دودح   . 2

هتفر نانبل  هب  راب  نیدنچ  تدم ،  نیا  رد  میدرک و  فقوت  زور  دودـح 15  قارع ،  يازیو  نتفرگ  يارب  هیروس ،  رد  میورب .  البرک  هب  هتفرگ 
نتفرگ يارب  هک  دوب  هدرب  نانبل  رد  قارع  ترافـس  هب  ار  همانرذـگ  اـقآ  میدوب .  ناـنبل  رد  لاـس  نآ  نابعـش  زور 15  هـلمج  زا  میتـشگرب .  و 

دنک .  یسیون  مسا  البرک  يازیو 
يارب مه  ملد  تسین .  یناغارچ  نشج و  زا  يربخ  نانبل  رد  اـجنیا  مدـید  دوب  جـع  ناـمز  ماـما  اـقآ  تدـالو  زور  مدوب .  اـهنت  لـته ،  رد  نم 

 . . ینیریـش لقن  یناغارچ و  اج  همه  تسا ؟  ربخ  هچ  ناریا  رد  وت  تدالو  زور  نالا  نامز ،  ماما  يا  متفگ :  دوب .  هدش  گنت  البرک  ترایز 
برع هناش  راهچ  امیـس و  شوخ  ناوج  کی  مدـید  باوخ  رد  درب .  مباوخ  هظحل  کی  نیح  ناـمه  رد  تسا . .  روک  توس و  اـجینا  یلو  . 

مه امـش  يـالبرک  دـیوگ :  یم  دور و  یم  نآ  هب  وس  نیا  زا  دـنلب  ياهمدـق  اـب  نم  تخت  يولج  دـنک ،  شهاـگن  درک  یم  ظـح  ناـسنا  هک 
دش .  تسرد 

زور دنچ  زا  دعب  یلو  میتشگزاب  هیروس  هب  ام  متشون .  ار  اهمسا  تفگ :  تشگرب و  قارع  هناخترافـس  زا  اقآ  موحرم  مدش .  رادیب  باوخ  زا 
دنهد .  یمن  ازیو  ام  هب  هک  دش  مولعم 

يو دوب .  نک  قاچ  راک  حالطصا  هب  تشاد و  یهاگنب  هک  دوب  رونا  دیـس  مان  هب  رفن  کی  هیروس ،  رد  دیـسرن .  ییاج  هب  هار  نیا  هک  میدید 
داتـسرف و یم  ناریا  هب  تشاد  رایتخا  رد  هک  يدارفا  طسوت  تفرگ و  یم  راوز  زا  ار  اه  همانرذـگ  تشاد ،  تسد  یناریا  ياه  هدـننار  اب  هک 

هکم يازیو  اه ،  همانرذـگ  نابحاص  يارب  یقاچاق  روط  هب  دنتخانـش ،  یم  رگید  ياههاج  يدوعـس و  ترافـس  رد  هک  یلماوع  طسوت  ناـنآ 
دندروآ .  یم  هیروس  هب  دنتفرگ و  یم 
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همانرذگ هک  يدرف  دنریگب .  جح  يازیو  ناریا  زا  نامیاربات  داد  روبزم  دارفا  تسد  هتفرگ  ار  راوز  زا  رگید  یعمج  ام و  همانرذگ  رونا  دـیس 
دوب .  یناغفا  کی  دوب ،  هدش  هداد  شتسد  هب  اقآ  نم و 

ناریا هاـگدورف  رد  هیروس ،  هب  تشگزاـب  ماـگنه  رد  روبزم  دارفا  هک  دیـسر  ربخ  يدوزب  میتسـشن .  راـظتنا  هب  اـم  دـندرب و  ار  اـه  همانرذـگ 
دنا .  هداتفا  نادنز  هب  هدش و  ریگتسد 

رب هوـالع  هچ ،  تخاـس .  شحوـتم  ریگلد و  تخـس  ار  ناـنآ  دـش و  راوز  ینارگن  یتحاراـن و  هیاـم  یفـصولا ،  دـیاز  وـحن  هـب  ربـخ ،  نـیا 
همان ناریا -  تقو  يونابهـش  حرف -  يارب  دنتفگ :  راوز  زا  یـضعب  دـنک .  داجیا  اهنآ  يارب  زین  هقباس  ءوس  دوب  نکمم  جـح ،  زا  تیمورحم 

ترـضح هب  لسوتم  دییایب  دینکن ،  ار  راک  نیا  هن ،  تفگ :  اهنآ  هب  اقآ  دـنک . . .  لح  ار  ام  لکـشم  هک  مینک  یم  انمت  يو  زا  میتسرف و  یم 
درک .  دهاوخ  تسرد  ار  نامراک  ترضح  نآ  میوش ،  مالسلا  هیلع  هیقر 

زور تسیب  دودح  دناوخ .  یم  هضور  درک و  یم  تبحـص  ناشیارب  اقآ  دندش و  یم  عمج  ترـضح  نآ  مرح  ره  رد  زور  ره  راوز  زا  یخرب 
هاگدورف هب  ازیو  نتفرگ  زا  سپ  روبزم  یناغفا  درف  هک  ینامز  دش  مولعم  دـمآ .  اهنآ ) همه  هن  و   ) همانرذـگ زا  یـضعب  هکنیا  ات  دیـشک  لوط 

ياه همانرذگ  نیا  دنیوگ :  یم  يو  هب  وا ،  دزن  یناریا  ياه  همانرذگ  هدهاشم  اب  یناریا  نیرومام  ددرگ ،  زاب  هیروس  هب  ات  دوب  هدـمآ  نارهت 
دنیآ .  یم  رب  وا  يریگتسد  ماقم  رد  و  دنک ؟  یم  هچ  یناغفا  وت  تسد  رد  یناریا 

یم بآ  يوج  رد  وا  بیج  ای  تسد  زا  اه  همانرذـگ  زا  یـضعب  نیح ،  نیا  رد  دوش و  صـالخ  نیروماـم  تسد  زا  هک  دود  یم  یناـغفا  درف 
نادنز يریگتـسد و  زا  سپ  هک  تسا  نیا  بیجع  دتفا و  یمن  هدوب و  وا  بیج  لخاد  اقآ  نم و  همانرذگ  یلو  درب .  یم  ار  اهنآ  بآ  دـتفا و 

دنام .  یم  ظوفحم  دنوش و  یمن  اه  نآ  هجوتم  نیرومام  زین 
دیسر .  نامتسد  هب  رگید  یعمج  ام و  همانرذگ  یلو  دوب  هدش  مگ  رفن  دنچ  همانرذگ  لاحره  هب 

ابیرقت 20 ام  يازیو  اریز   ) میرادن تلهم  ناتسبرع  دورو  يارب  رتشیب  زور  کی  یلو  دنا  هداد  ار  ام  يازیو  میدید  دیـسر ،  اه  همانرذگ  یتقو 
هلجع یتسیاب  و  دوب ،  هدنامن  یقاب  نآ  رابتعا  تلهم  زا  رتشیب  زور  کی  کنیا  یناغفا ،  درف  يریگتـسد  تلع  هب  دوب و  هدش  رداص  شیب  زور 

يرازگرب زا  دـعب  میدیـسر و  هنیدـم  هب  ماگنه  بش  تشاد  هک  یتعرـس  اـب  میدرک و  تکرح  هتفرگ  ینیـشام  زور  ناـمه  اذـل  میدرک )  یم 
میتشگزاب .  ناریا  هب  جح ،  لامعا 

هب ام  رفس  لیاسو  رگا  هک  مدوب  هدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تشذگ )  نآ  حرـش  هک   ) هیروس رد  جح  يازیو  نتفرگ  ماگنه 
رد میتـشگرب ،  ناریا  هب  هکم  زا  هک  یناـمز  تفر .  میهاوـخ  ـالبرک  هـب  اـجنآ ،  زا  هدـمآ و  شـسوباپ  هـب  اددـجم  دوـش ،  مـهارف  زین  ـالبرک 
 ، یـشرافس روط  هب  هک  داد  یـسک  هب  ار  همانرذـگ  اقآ  نمـض ،  رد  میدرک و  یـسیون  مسا  البرک  هب  رفـس  يارب  نارهت  رد  قارع  هناخترافس 
ار همانرذگ  میتساوخ  میدش و  سویام  هک  يوحن  هب  دشن .  يربخ  تشذگ و  خیرات  نآ  زا  هتفه   3 دریگب .  ار  قارع  هب  رفس  يازیو  ام  يارب 

تـشذگن یهاتوک  تدم  نکب  مناوت  یم  راکچ  منیبب  دشاب ،  نم  دزن  مه  زاب  دیراذگب  تفگ ،  دادـن و  وا  یلو  میریگب  روکدـم  صخـش  زا 
تفه نم  تفگ  اقآ  دـش .  هدامآ  زین  یـشرافس  يازیو  نآ  اب  نامازمه  دـمآ و  رد  البرک  هب  زور  رفـس 7  کی  يارب  همانزور  رد  ام  مسا  هک 

میدش .  فرشم  البرک  هب  میدرک  هدافتسا  یشرافس  يازیو  زا  اذل  مینامب .  رتشیب  یتدم  دیاب  اجنآ  مور و  یمن  البرک  هب  هزور 
ریـسم تفر ،  میهاوخ  وا  ترایز  هب  اددـجم  دوش  تسرد  البرک  رفـس  رگا  هک  میدوب  هدرک  دـهع  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  اب  هک  اجنآ  زا 
طباور نوچ  دـنتفگ  ام  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـقارم  ترایز  زا  غارف  زا  سپ  میداد .  رارق  هیروس  قیرط  زا  ار  قارع  هب  تکرح 

یمن اهنیـشام  نیا  راوس  نم  متفگ :  اقا  هب  مدیـسرت و  نم  دـیورب .  دادـغب  هب  ندرا  قیرط  زا  دـیاب  تسین ،  بوخ  قارع  هیروس و  نیتلود  نیب 
موش . 

وا رب  دراو  زین  ام  داد و  یم  هیارک  لزنم  راوز  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  کیدزن  هک  دوب  يزاریـش  دومحم  جاح  کـی  هیروس ،  رد 
يرآ تفگ :  دومحم  جاح  دورب .  نیشام  اب  دسرت  یم  ام  لزنم  درادن ؟  امیپاوه  دادغب ،  هب  نتفر  يارب  اجنیا  ایآ  دیسرپ :  يو  زا  اقآ  میدوب . 
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یلدنص ود  نآ  نم  دور .  یم  دادغب  هب  سپـس  دنک و  یم  هدایپ  ار  شنیرفاسم  زا  رفن   2 دـیآ ،  یم  قشمد  هب  هسنارف  زا  امیپاوه  کی  زورما  ، 
تعاس 7 هعمج  بش  ام  تفرگ و  ام  يارب  ار  امیپاوه  طیلب   2 دیورب .  دادغب  هب  دیوش و  نآ  راوس  امش  منک .  یم  ورزر  امـش  يارب  ار  یلاخ 

میدرک .  تکرح  دادغب  تمس  هب  امیپاوه  اب  تعاس 9  اجنآ  زا  میتفر و  قشمد  هاگدورف  هب  رهظ  زا  دعب 
یم مالـسلا  هیلع  نیمظاک  هب  ام  دنتفگ  نانیـشنرس  زا  یعمج  امیپاوه  زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  دـش .  دادـغب  هاگدورف  دراو  تعاس 10  امیپاوه 

 ، هناتخبشوخ مشاب .  البرک  دیاب  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  اقآ  یترایز  بش  هعمج و  بش  بشما  تفگ :  اقآ  یلو  میور ، 
ات میدیـسر و  البرک  هب  بش  همین  دودـح  میتفر .  البرک  هب  عیرـس  میتفرگ و  يراوس  کی  میدوب .  رابکبـس  زین  رفـس  هیثاثا  بابـسا و  رظن  زا 

میدوب .  ترایز  دمآ و  تفر و  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نیب  حبص 
مهترایز ایندلا  یف  یلاعت  هللا  انقزر  میتشگزاب .  ناریا  هب  دنسروخ  ملاس و  نایاپ ،  رد  دیـشک و  لوط  زور  قارع 40  رد  لاس  نآ  رد  نامرفس 

مهتعافش .  هرخالا  یف  و 
ردپ  يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ 

ردپ يداد  افص  بشما  ارم  نازحالا  تیب 
ردپ يداد  افش  ار  مبلق  شیوخ  لاصو  اب 

متخوس بش  ره  هن  بش  کی  وت  نارجه  شتآ  ز 
ردپ يداد  افو  سرد  یکدوک  رد  نم  هب  شوخ 

نوخ هاگنابرق  هب  ای  یتفر  قشع  يانم  رد 
ردپ ؟  يداد ،  اجک  ناناج  هر  رد  ار  دوخ  ناج 

يدزرس ناریو  هب  بشما  دوخ  نارادازع  رب 
ردپ يداد  ازع  بحاص  نیا  هب  ییوکین  رجا 
ابحرم اج  متشاد  بش  ره  وت  شوغآ  رد  نم 

ردپ يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ 
دنرگنب ملاع  لها  ات  ارم ،  رب  دوخ  هرمه 

ردپ يداد  ادخ  هار  رد  زین  ار  ترتخد 
نایعیش ناتسود و  زا  لد  درب  ( 321  ( ) مثیم  ) مظن

ردپ يداد  ابرلد  عبط  وت  ار  وا  مرک  زک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  ياهتسد 

هدنامزاب مان  هب  یلایرس  سدق )  زور  تبسانم  هب   ) ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  يرمق  يرجه  ناضمر 1417  كرابم  هام  رخاوا  رد   . 16
دوب هدش  هداد  شیامن  روشک  ياهامنیس  رد  ناونع  نیمه  اب  زین  نآ  ملیف  البق  هک  داد  ناشن 

راتـشک تشک و  ناـیرجرد  هک  دـنز  یم  رود  هفیطل )  دیعـس و   ) ینیطـسلف ناملـسم  درم  نز و  کـی  یگدـنز  روحم  رب  هدـنامزاب ،  لاـیرس 
ناحرف مان  هب   ) راوخریش یکدوک  دنسر و  یم  لتق  هب  زادگناج  يوحن  هب  افیح  رهش  رد  لاس 1948  رد  اهیلیئارسا  طسوت  اهینیطسلف  هنایشحو 
فرصت هب  هفیطل )  دیعس و   ) شردام ردپ و  ینوکسم  هناخ  اب  هارمه  یگنشت ،  یگنـسرگ و  زور  هس  ود  زا  سپ  هک  دنام  یم  یقاب  اهنآ  زا  ( 

دیآ .  یم  رد  یقرش )  ياپورا  زا   ) تسینویهص رجاهم  هداوناخ  کی  لاغشا  و 
زا ار  يو  مان  دنریگ و  یم  رایتخا  رد  ار  وا  هدش  لاحشوخ  رایسب  هناخ  رد  هچب  ندید  زا  دنا ،  هدش  یمن  راد  هچب  هک  تسینویهـص ،  هداوناخ 
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تسایس و  نیطسلف )   ) لاغـشا زا  زیگنا  مغ  ایوگ و  يدامن  ناحرف ، )   ) تشذگرـس دنهد .  یم  رییغت  یـسوم )  يربع  ظفلت   ) هشوم هب  ناحرف 
تسا .  رگلاغشا  وگ و  روز  ياهتسینویهص  يوس  زا  نآ  ندرک )  يدوهی  )

هب ار  دوخ  كدوک  نیشیپ  هیاد  مسا  هب  هفیطل ، )  دیعس و   ) شسورع رسپ و  لتق  زا  سپ  هیفص )  هب  موسوم   ) ناحرف گرزب  ردام  دعب  يدنچ 
 . دشخب تاجن  اهتـسینویهص  گنچ  زا  ار  ناحرف )   ) شیوخ هون  دعاسم ،  تصرف  نیلوا  رد  هک  دیآ  یم  رب  ددص  رد  هدیناسر و  روبزم  هناخ 

هیلقن هلیـسو  دنربب .  دوخ  هارمه  زین  ار  هیفـص  هچب و  دوش  یم  رارق  دننک  یم  افای  هب  رفـس  مزع  تسینویهـص  هداوناخ  هک  درذـگ  یمن  يرید 
درب .  یم  افای  ياهینیطسلف  راتشک  يارب  یلیئارسا  زابرس  یماظن  تامهم  يدایز  رایسب  ریداقم  هک  دوب  يراطق  رظن ،  دروم 

دوخ زرابم  رـسمه  يوس  زا  هیفـص )   ) گرزب ردام  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنیا  هب  ماجنا  رـس  شیوخ ،  جـیهم  ياهزارف  تبیـشن و  اـب  ارجاـم ، 
دزاس و رجفنم  ار  نآ  هار  نایم  رد  دربب و  راطق  لخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  هرجفنم  داوم  زا  رپ  نادـمچ  کـی  هک  دـبای  یم  تیروماـم  دیـشر ) )

درپب نوریب  هچب  اب  دوخ 
نماض اجنآ  رد  درب و  یم  یلاخ  هپوک  کی  هب  سابل  ضیوعت  هناهب  هب  ار  ناحرف  هیفـص  ملیف ،  ینایاپ  يازناجیه  بلاـج و  رایـسب  هنحـص  رد 

هیآ تسا ،  دـنب  رد  نیطـسلف  زا  يداـمن  هک  وا ،  ناـج  ظـفح  يارب  هدرـشف و  شوغآ  رد  ار  كدوک  سپـس  دـشک ،  یم  ار  ناوـمچ  راـجفنا 
راطق دریم ؛ یم  اج  رداج  هیفص  درپ :  یم  نوریب  تکرح  لاح  رد  راطق  زا  دراد  لغب  رد  ار  كدوک  هکیلاح  رد  هاگنآ  دناوخ و  یم  یسرکلا 

رد اما  ناینوعرف  گنچ  رد  دراو  یسوم  ناحرف  و  دوش ،  یم  رجفنم  شرابگرم  تاحیلست  تسینویهص و  نارفاسم  هوبنا  اب  هارمه  رتالاب  یمک 
دنام . . .  یم  یقاب  یهلا  فطل  زا  يا  هولج  راظتنا  رد  شیوخ ،  نویشاب  هدنام و  هدنز  تسرپرس  یب  اهنت و  دنوادخ  ظفح  فنک 

مان هب  یناریا  دنمرنه  کی  نآ  نادرگراک  یلو  دنتسه ،  يرصم  يروس و  امامت  نآ  ياه  هشیپ  رنه  و  هدش ،  هتخاس  هیروس  رد  هدنامزاب  ملیف 
ینایاپ  ) لانیف هنحص  لیلد  هب  هصاخ  هدش و  هداد  شیامن  قشمد  ملیف  هراونـشج  رد  راب  نیتسخن  يارب  هدنامزاب ،  تسا .  داد  هللا  فیـس  ياقآ 

ش 8 ناتسین ،  هلجم  اب  هبحاصم  رد   ) ملیف نادرگراک  لوق  هب  تفرگ .  رارق  هقباس  یب  یلابقتسا  دروم  مدرم  فلتخم  تاقبط  يوس  زا  نآ ،  ( 
هب یلو  دوب  يرفن   300 هراونشج ،  يامنیـس  نلاس  دش .  هدیـشک  هفاضا  شیامن  تبون  هب 5  ملیف  ( : ) ص 60 یسمش ،  تشهبیدرا 1375  ، 
رد ار  ملیف  هک  دننیبب  كرادـت  ار  هرفن  نلاس 1500  کی  هک  دـندش  روبجم  اهنیا  دـندوب ،  هدروآ  ملیف  ندـید  يارب  مدرم  هک  یموجه  تلع 

تشاد و ار  دوخ  يداع  شیامن  مود  لوا و  تاسلج  ملیف  هکنیا  زا  دـعب  هریغ . . .  هاگـشناد و  هفاضا  هب  دـنداد  شیامن  اجنآ  رد  تبون  دـنچ 
تارک هب  نم  دمآ .  دوجو  هب  اهموجه  نآ  دننیبب و  ار  ملیف  نیا  هک  ندوب  هدش  قئاش  مدرم  همه  درک ،  ادیپ  یتاعوبطم  دیدش  یلیخ  ساکعنا 

يایاضق رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  ضغب  اب  اهدرم  دـندمآ و  یم  نوریب  نایرگ  سیخ و  نامـشچ  اب  اـهنز  هک  مدوب  نیا  دـهاش  ملیف  ناـیاپ  رد 
( دنتفگ یم  ملیف  اب  ار  ناشدوخ  دنیاشوخ  ساسحا  تدش  هب  دندوب  هدرک  درخ  ناوختسا  نیطسلف 

رایسب ابیز و  نایاپ  نینچ  ملیف  يویرانـس  همانملیف و  دوخ  رد  هدنامزاب :  ملیف  نادرگراک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  بلاج 
رد مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  لسوت  نوهرم  ملیف ،  يارب  يزیگنا  لد  همتاخ  نینچ  نتفای  رد  نادرگراک  دوب و  هدشن  ینیب  شیپ  یجیهم 

تسا .  هدوب  قشمد 
دیوگ :  یم  ارجام  حیضوت  رد  ص 67 )  ) هبحاصم نامه  رد  داد ،  ياقآ 

دروخ دنویپ  یسوم  ترـضح  ناتـساد  هب  ییاج  کی  دعب  درک و  رییغت  تدش  هب  لماوع  ریاس  یخیرات و  تاعلاطم  نایرج  رد   ) ملیف عوضوم 
اب هرابود  تخیر و  یم  مه  هب  شزیچ  همه  رخآ  ات  لوا  زا  دـش و  یـسیونزاب  راب  جـنپ  ای  راـهچ  ویرانـس  لـک  درک و  ادـیپ  يرتاـیوگ  هبنج  و 

نیلوا رد  ینعی  مدوب .  هتـشونن  ویرانـس  رد  الـصا  نم  هک  تسا  یلـصف  مینیب ،  یم  نالا  هک  يزیچ  لانیف  لـصف  متـشون .  یم  ار  نآ  هلـصوح 
يرادربملیف عقوم  ماما  دـش .  یم  مامت  تکرح  لاح  رد  راـطق  رد  ملیف  هخـسن ،  نیمود  رد  دـش .  یم  ماـمت  راـطق  هاگتـسیا  رد  ملیف  هخـسن ، 

نایرج رد  دـعب  تفر .  یم  نیب  زا  راطق  هاگتـسیا  رد  مه  هچب ،  گرزب  ردـپ  ینعی  دیـشر ،  الثم  دراد .  دوجو  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا 
يارب ملاس  مدآ  کی  ياهگولاید  زا  هک  دوب  بلاج  اه  هچب  مدوخ و  يارب  نیا  مدر و  اج  هباج  اهگولاید ،  نامه  اب  ار  هنحـص  ملیف ،  تخاس 
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تسه ناسغ  مریگب ،  ار  نادمچ  متـسناوتن  نم  رگا  هک :  تفگ  یم  يداع  تلاح  رد  وا  ینعی  مدرک .  یم  هدافتـسا  توم  لاح  رد  مدآ  کی 
نیا منک ،  نشور  ار  دیـشر  فیلکت  رتدوز  هک  تسا  رتهب  دوش و  یمن  یبوخ  زیچ  هک  مدید  ارجا  نیح  رد  یلو  تسه .  میرم  دوبن  وا  رگا  و 
ینعی منک ،  راک  هچ  دـیاب  ار  ملیف  نایاپ  مناد  یمن  رگید  مدرک  یم  ساسحا  ناشتاداقتعا .  هب  هجوت  اـب  میوگ ،  یم  مدوخ  ناتـسود  يارب  ار 

دوبن .  یفاک  میارب  یلو  متشاد  ار  ویرانس 
ام داـتفا .  هلـصاف  راـطق  هاگتـسیا  رد  يرادربـملیف  عورـش  ملیف و  یلبق  ياهـشخب  ندـش  ماـمت  نیب  مه  هـتفه  ود  اـی  کـی  مدرک ،  رکف  یلیخ 
راک هچ  دیاب  هک  مدیمهف  یم  بش  هب  بش  طقف  نم  مور و  یمن  شیپ  ویرانس  اب  نم  هک  دندید  یم  مه  اه  هچب  یلو  میدرک  یم  يرادربملیف 
تقو چیه  هتبلا  تشادن .  هیفص  دوخ  لاصیتسا  زا  یمک  تسد  هک  مدش  یلاصیتسا  نانچ  راچد  نم  هک  نآ  هب  تشگ  یم  رب  مه  نیا  منکب و 
ببس اهرذن  لسوت و  نیا  مدش .  لسوتم  هیقر  ترـضح  هب  اتیاهن  منک  راک  هچ  مناد  یمن  نم  هک  دننک  رکف  نارگید  هک  مدرک  یمن  يراتفر 

دوش .  داجیا  ملیف  ياهلانیف  نیرتناشخرد  زا  یکی  مدوخ ،  رظن  هب  هک  دش 
ملیف لانیف  رد  هک  تسادیپ  تشاذـگ و  همه  يور  يریثات  هچ  ملیف  لانیف  هک  مدـید  مدوب ،  هتفر  هراونـشج  هب  رخآ  راب  يارب  یتقو  قشمد  رد 
يارب هیقر  ترـضح  مرح  هب  متفر  مدرک و  یظفاحادـخ  لوا ،  هسلج  رد  هراونـشج  زا  دـعب  تسا .  هدروخ  نآ  هب  اـم  سفن  زا  جراـخ  يزیچ 
دوـش یم  هک  مدـش  هجوـتم  اـجنآ  نم  دـش و  نیا  یلو  درادـن  اـنعم  یلیخ  اهرکفنـشور  امنیـس و  ملاـع  رد  اـهفرح  نیا  هتبلا  ندرک .  رکـشت 

ییاهاج زا  دینک  لکوت  ادخ  رب  رگا  دـیوگ  یم  هک  يا  هیآ  نآ  لثم  دـنهدب .  وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ 
هک دوب  روآ  بجعت  یلیخ  دـنا  هدـید  ار  ملیف  هک  ییاه  هچب  مامت  رظن  هب  مدوخ و  رظن  هب  دـسر .  یم  يزور  امـش  هب  دـینک  یمن  باسح  هک 
 . داد یم  ناشناکت  درک و  یم  ناشیور  ریز و  ملیف  لانیف  یلو  دنرادن  یبهذم  یگتـسباو  چـیه  دـمآ  یم  رظن  هب  هک  میدـید  یم  ار  ییاهمدآ 

مییوگن .  ییاج  کی  رد  ار  نیا  رگا  تسا  يرکشان  یتفرعم و  یب  تسا و  هیقر  ترضح  لام  سفن  نیا 
فطل هب  ماش ،  رد  امهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  شراوگرزب  همع  هیقر و  ترضح  رهطم  دقرم  دوجو  هک  میا  هدیـشیدنا  نونکات  ایآ  یتسار 

زا يریگولج  ماشآ و  نوخ  ياهتـسینویهص  زواـجت  زین  یطـسو و  نورق  رد  نوییلـص  دربتـسد  زا  هقطنم  ظـفح  ثیح  زا  یتاـکرب  هچ  یهلا ، 
تسد يا  هتخوسلد  ناسنا  دنب ،  رد  سدق )   ) تاجن يارب  نونک  ات  ایآ  و  تسا ؟  هتشاد  رـضاح  رـصع  رد  نانآ  تارف )  ات  لین   ) هشقن يارجا 

تسا ؟  هدز  ماش  ناهنپ  جنگ  ود  نیا  هب  لسوت 
هدید مشچ  هب  يونعم  هبرجت  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  هنادزان  فرگـش  تردـق  زا  يا  هشوگ  هک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ 

هیقر يرآ ،  دنهدب ) وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ  دوش  یم  هک  مدش  هجوتم  اجنآ  نم   : ) دیوگ یم  تسا ، 
 . دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد  کچوک  ییاهتسد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  نابز 

ماش هبارخ  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص 
مایپ زادگ  رگج  نیا  راز ،  كدوک  ربب ز 

یهاگآ چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک 
ماش نشور  حبص  تسا و  رات  بش  نم  زور  هک 

تسار پچ و  زا  دیآ  گنس  ام  یتسرپرس  هب 
مانشد سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب 

تحار ینت  نانمشد  متس  زا  زور  هن 
مارآ یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن 
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یتیگ ردام  هتشک ،  ردپ  ناکدوک  هب 
ماعط بارش و  دهد  یم  رگج  نوخ  یمه ز 

نانز هویب  هآ  عمش  ام  سلجم  غارچ 
ماتیا لد  هلان  ام  سنوم  سینا و 

فقس یب  هبارخ  نیاک  دوش  بارخ  کلف 
مادنا لگ  ناکدوک  نیا  نتاب  هدرک  هچ 

مداتفا ران  شوغآ  زک  درد  غیرد و 
مائل دنب  ریز  هب  تلذم ،  كاخ  يور  هب 

متس دنب  تسدهب  نالیغم ،  راخ  ياپ  هب 
ماف یلین  هنایزات  زا  مدق  ات  قرف  ز 

مدوب اون  شوخ  یطوط  وت  تسد  يور  هب 
ماد هنایم  ما  هدیروش  يرمق  وچ  نونک 
مدوب نکش  رکش  یطوط  وچ  وت  ماد  هب 

ماک ردنا  مخلت  رهز  نغز  غاز و  تخیرب 
تسا نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم 
ماجنا مدشاب  هچ  ات  سب  دناد و  يادخ 

دوب متام  ماش  رتدب ز  هبترم  رازه 
ماش مدرم  دیع  حبص  ناگدزمغ  يارب 

زاجح ناوناب  زیگناررش  هلان  هب 
ماشآ نوخ  نایماش  ین  فد و  همغن  هب 

هناورپ وچ  ام  عمش ،  ین  رس  رب  وت  رس 
مایا يراگزاس  انز  زاس  زوس و  هب 
رهش ره  هرهش  وت  نایگدرپ  دندش 

ماع سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و 
نید رورس  هداتسیا  اپ  هب  هنهرب  رس 

مادم رامق و  هرفس  رز و  تخت  دیزی و 
تسا بل  هب  ناج  هک  مرذگب  تبل  يوگتفگ  ز 

؟  مالک لاجم  ارک  ندینش ،  بات  تسارک 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  لصف 

هلمج زا  دشاب .  یم  هجوت  نایاش  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تسد  رد  قشمد  زا  صوصخب  ماش و  زا  دیجمت  فیـصوت و  رد  یتایاور  تایآ و 
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(322  . . . ) مکل هللا  بتک  یتلا  هسدقملا  ضرالا  اولخدا  موق  ای  تسا :  هفیرش  هیآ  نیا  روبزم  تایآ 
هب دندوب ) هتفرگن  رارق  یهلا  هاگرد  دورطم  بوضغم و  ربمایپ ،  نامرف  زا  یچیپرـس  مرج  هب  زونه  لیئارـسا  ینب  هک  نامز  نآ   ) یلاعت يادـخ 

دراو هصاخ  هماع و  تایاور  رد  دیوش .  لخاد  تسا  هدرک  تبث  امـش  مان  هب  یلاعت  يادخ  هک  یـسدقم  نیمزرـس  هب  دنک :  یم  باطخ  نانآ 
تسا .  ماش  روشک  سدقم ،  نیمز  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش 

هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع  ریسفت  زا  لقن  هب  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یفاص  فیرـش  ریـسفت  بحاص  لیلج  ثدحم 
دومرف : 

 ، هسدـقم ضرا  زا  دوصقم  هک  دـنک  یم  لقن  نایبلا  عمجم  بحاص  تسا  ماش  سدـقم ،  نیمز  زا  دوصقم  ماشلا )  ینعی  هسدـقملا  ضرـالا  )
هب یگدولآ  زا  هدوب  نینموم  ایبنا و  هاگیاج  نوچ  هک  هدش  هدناوخ  سدقم  ورنآ  زا  ناکم  نیا  و  تسا .  ندرا  زا  یتمسق  نیطـسلف و  قشمد و 

تسا هدوب  هزیکاپ  كاپ و  كرش ، 
دـش دنمقالع  یتدم  زا  سپ  دیزگ ،  تماقا  نانبل  هوک  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  بتک  زا  یـضعب  رد 

وت زادنا  مشچ  رد  هک  هچ  ره  نک ،  هاگن  وش و  رب  هوک  هلق  زارف  رب  هک  دومرف  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دنکب .  سدقم  ضرا  زا  يرادید  هک 
تفرگ .  رارق  شترضح  هاگدید  رد  ندرا  نیطسلف و  قشمد و  درک ،  هاگن  ترضح  نآ  تسا .  سدقم  دریگ  رارق 

 ، رظنا لبجلا و  سار  یلع  دعـصا  هیلا :  هللا  یحواف  هسدقملا ،  ضرالا  یلا  قاتـشاف  هدـم ،  هب  ماقا  و  نانبل ،  لبجب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لزن  )
(323  ( ) یبلکلا لتاقم و  هاور  ندرالا .  نیطسلف و  قشمد و  یلا  هرظن  یهتناف  رظنف  سدقم ،  وهف  كرظن  كردا  امف 

تسا :  ارسا  هروس  هفیرش  هیآ  تایآ ،  زا  رگید 
(324  . . . . ( ) هلوح انک  راب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس  )

ار شبناوج  فارطا و  هک  یصقا  دجسم  نامه  درب ،  یصقا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ماگنه  بش  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم 
میتخاس كرابم 

تسا .  نیطسلف  قشمد و  هدش ،  كرابم  هک  یصقا  دجسم  فارطا  زا  دوصقم  دنا  هتفگ 
ایند  رد  تشهب  زا  رصق  راهچ 

هلوح انکراب  يذلا  یـصقالا  دجـسملا  یلا  ارـسالا  سدقملا  تیب  لضف  باب  سدق  راحبلا -  هنیفـس  هصاخ  قرط  زا  یمالـسا  ثیداحا  رظن  زا 
لوسرلا دجسم  مارحلا و  دجسم  تسایند :  رد  تشهب  زا  رصق  راهچ  هدومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  یلاما )  )

هفوک دجسم  سدقملا و  تیب  دجسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  هرضحیال )  نم  )

هلیبق دجـسم  رد  يزامن  و  تسا ،  زامن  دـص  لداعم  مظعا  دجـسم  رد  زامن  کی  و  تسا ،  زاـمن  رازه  لداـعم  سدـقملا  تیب  رد  زاـمن  کـی 
تسا زامن  جنپ  تسیب و  لداعم 

تسا زامن  کی  دوخ  هناخ  رد  درم  زامن  و  تسا .  زامن  هدزاود  لداعم  رازاب  دجسم  رد  يزامن  و 
رد  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  تسا و  زامن  رازه  دص  هب  مارحلا  دجـسم  هک  تسا  هریثک  تایاور  هصاخ  قیرط  زا  رابخالا ) یلال  )

تاعامج و هعمج و  يارب  عماج  دجسم  تسا و  زامن  رازه  هب  یصقالا  دجسم  هفوک و  دجـسم  زا  مادک  ره  تسا و  زامن  رازه  هد  هب  هنیدم ) 
زامن هدزاود  هب  رازاب  دجسم  و  تسا .  زامن  جنپ  تسیب و  دلب ،  رد  هلحم  دجسم  دننام  هلیبق  دجـسم  و  تسا .  زامن  دص  دشاب  ددعتم  هچ  رگا 

تسا .  وا  هناخ  نز  دجسم  تسا و 
نآ رد  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  هک  هدرک  سیدقت  تهج  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  تسا  نیطسلف  نامه  سدقم  ضرا  هک  هدمآ  سابع  نبا  زا 

نیمزرـس هب  ناش  هزاـنج  گرم  زا  دـعب  همه  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  قاحـسا و  ترـضح  وا  ردـپ  نکـسم  نآ  دـش و  دـلوتم 
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نفد اجنآ  رد  دندروآ و  رصم  زا  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هزانج  تسا و  نمحرلا  لیخ  رهـش  رد  همه  هربقم  تفای .  لاقتنا  نیطـسلف 
دندرک . 

تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دواد و  ترضح  تسد  رب  سدقملا  تیب  يانب  نامتخاس 
سدقملا  تیب  زا  ناروطارپما  لیلجت 

نئادـم هب  ات  یتح   ) تفرگ سپ  ار  سدـقملا  تیب  داد  تسکـش  ار  زیورپ  ورـسخ  روطارپما ) سویلکاره   ) درک هبلغ  سراف  رب  مور  هک  نیمه 
روطارپما هتفرگ  ار  سدقملا  تیب  هکنآ  يرازگ  رکـش  يارب  و  تفرگ )  سپ  نئادم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  بیلـص  دمآ و  ناریا  تختیاپ 

 . دز مدـق  هدایپ  سدـقملا  تیب  ات  نیحایر  لگ و  رب  دـندناشفا  نیحاـیر  لـگ و  وا  ياـپ  ریز  دـمآ  سدـقملا  تیب  هب  ناریا  زرم  زا  هداـیپ  مور 
(325)

ینایرس تغل  رد  ماش  و  تسا ،  ماش  هلوح )  انک  راب   ) زا دارم  تسا :  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  یلیهس  زا  ینصح )  هتـشون   ) خیراوتلا تابختنم 
ناوارف شتمعن  تسا و  هزیکاپ  ینیمزرس  هک  هدش ،  هتفگ  ماش  تهج  نآ  زا  نآ  هب  و  تسا ،  هزیکاپ  يانعم  هب 

یتلا ضرالا  یلا  اطول  هانیجن و  نیرسخالا و  مهانلعجف  ادیک  هب  اودارا  میهاربا و  یلع  امالس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق   : ) هفیرـش تایآ  رد  زین 
تسا ماش  هیآ  ود  ره  رد  اهیفانک ) راب   ) زا دوصقم  ( 326  . . . ( ) اهیف انک  راب  یتلا  ضرالا  یلا  هرماب  يرجت   : ) هیآ و  نیملاعلل )  اهیف  انکراب 

تسا :  هدروآ  یمزراوخ  رکبوبا  هک  دنک  یم  لقن  تاضور  زا  خیراوتلا  بختنم  رد  یناسارخ  موحرم 
 : تسا راهچ  ایند  یتشهب  ياهغاب  قشمد )  هطوغ  اهلضفاو  هرصبلا .  هلبا  ناوب و  بعش  دنقرمـس و  دفـص  قشمد و  هطوغ  عبرا :  ایندلا  تانج  )

تسا رتهب  همه  زا  قشمد  هطوغ  و  قشمد و . .  هطوطغ 
ظاعو هک  تسا  یتاـیاور  اـهنآ  رتشیب  يوق  لاـمتحا  هب  دـنچ  ره  تسا -  هدـش  قشمد  اـصوصخ  ماـش ،  زا  یغیلب  حدـم  هماـع ،  تاـیاور  رد 

 - هماع تسد  ربز  يوار  هریره -  وبا  اصوصخم  دـنا .  هدرک  لعج  نانآ  تایانج  هیجوت  ای  نادرمتلود و  تیاضر  بلج  روظنم  هب  نیطالـسلا 
ماش سدقملا و  تیب  هنیدم و  هکم و  تسا :  تشهب  ياهرهش  زا  رهش  راهچ  دیوگ :  یم  هلمج  زا  دراد .  هراب  نیا  رد  یبیجع  تایاور 

روتـسد هچ  هللا  لوسر  ای  دش ،  ضرع  داد ،  دهاوخ  يور  ییاه  هنتف  نم  زا  سپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   : ) دـیوگ یم  زین 
ماشلاب )  مکیلع  لاق  انرمات ؟  امف  هللا  لوسر  ای  لیق  نتف  نوکتس   ) دینکن اهر  ار  ماش  دومرف :  دییامرف ؟  یم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دیدرگ و  يوما  ناگنیزوب  هاگیاج  نرق  کی  دودح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ماش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
درک .  یم  دای  يدب  هب  نآ  مدرم  زا 

دومرف :  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یفاص  ریسفت  رد  هرس )  سدق   ) یناشاک ضیف  لیلج ،  ثدحم 
هک تسا  یناسک  نادنز  اجنآ  هک  دـینادب  رـصم .  تسا  يدـب  دالب  هچ  و  ماش ،  لها  دنتـسه  يدـب  مدرم  هچ  و  ماش ،  تسا  یبوخ  نیمز  هچ 
اریز ادـخ .  نامرف  زا  اهنآ  یچیپرـس  تلع  هب  رگم  دوبن  رـصم  هب  لیئارـسا  ینب  ندـش  لـخاد  و  تسا ،  هدرک  بضغ  اـهنآ  رب  یلاـعت  يادـخ 
ماش هب  ندـش  لخاد  زا  نانآ  یلو  ماش .  ینعی  تسا  هتـشون  امـش  مان  هب  دـنوادخ  هک  یـسدقم  نیمز  هب  دـیوش  لخاد  دومرف :  یلاعت  يادـخ 

رـصم لخاد  ینادرگرـس  لاس  لهچ  زا  سپ  دندش و  نادرگرـس  رـصم  اهنابایب  رد  لاس  لهچ  یچیپرـس  نیا  يازج  هب  و  دندرک ،  يراددوخ 
دندشن .  ماش  لخاد  هدماین و  رد  رصم  زا  دشن  یضار  نانآ  زا  دنوادخ  دندرکن و  هبوت  ات  دومرف :  و  دندش ، 

الا لیئارـسا  ینب  لوخد  نکی  مل  و  هیلع ،  هللا  طخـس  نم  نجـساهنآ  اما  رـصم ،  دـالبلا  سئب  و  اـهلها ،  موقلا  سئب  و  ماـشلا ،  ضرـالا  معن  )
ام و  لاق :  هنـس .  نیعبرا  دعب  اهولخدی  نا  اوباف  ماشلا ،  ینعی  مکل ،  هللا  بتک  یتلا  هسدـقملا  ضرالا  اولخدا  لاق  هللا  نال  مهنم هللا .  هتیـصعم 

(327  ( ) مهنع هللا  ءاضر  مهتبوت و  دعب  الا  ماشلا  مهلوخد  رصم و  نم  مهجورخ 
دیسر مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم  یچیپ  رس  ربخ  یتقو  هک  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 

لها دییوگب  نکل  ماش و  لها  دییوگن  دومرف :  ماش .  لها  زا  دنتفگ  دنا ؟  هفیاط  مادک  زا  دومرف :  دنتـسه  وا  اب  رفن  رازهدـص  هک  دـش  هتفگ 
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تخاس .  كوخ  نومیم و  هب  لدبار  نانآ  زا  یضعب  دنوادخ  و  دندش ،  نعل  دواد  نابز  هب  هک  دنرصم  نادنزرف  زا  نانیا  یموش . 
 ، ماشلا لها  نم  اولوقتال  لاق :  ماشلا .  لها  نم  اولاق  موقلا ؟  يا  نم  لاق :  فلا  هام  یف  هنا  و  هیواعم ،  رما  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  غلب  امل  )

(328 ( ) ریزانخلا هدرقلا و  مهنم  لعجف  دواد ،  ناسل  یلع  اونعل  رصم ،  انبا  نم  مه  موشلا ،  لها  نم  اولوق  نکل  و 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  لصف 

همدقم

دروم هراومه  هقطنم ،  یماظن  یـسایس -  تیـساسح  نآ ،  زا  رتمهم  تمعن و  روفو  اوه و  تفاطل  رطاخ  هب  قشمد ،  اـصوصخم  ماـش ،  هقطنم 
الیذ نآ  زا  يرادـقم  هک  تسا  ییاهرازم  دـهاشم و  مهم و  ياهانب  ياراد  یخیرات  هقباس  تلع  هب  زین  و  هدوب ،  اهتردـق  ربا  اهتوغاط و  هجوت 

 : دوش یم  رکذ 

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  فلا - 

لامـش رد  تسا  یهوک  نویـساق  هک  دنک  یم  لقن  هطوطب  نبا  همانرفـس  زا  ینـصحلا ،  نیدلا  یقت  لآ  بیدا  دمحم  رثا  خیراوتلا ،  تابختنم 
رب هوک  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ایبنا  هشیمه  اریز  تسا ،  یتکرب  اـب  هوک  هک  تسا  روهـشم  و  هدـش ،  عقاو  هوک  نآ  هنماد  رد  هیحلاـص  و  قشمد ، 

گنت و تسا  يراغ  هتفاـی .  دـلوت  راـغ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  يراـغ  هوک ،  نآ  همیرک  هدـهاشم  زا  و  دـنا ،  هدـش 
رد هک  ار  باتفآ  هام و  هراتس و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هدهاشم  ناتـساد  و  تسا ،  هوک  نآ  رب  یلاع  يا  هعموص  گرزب و  يدجـسم 

هدـمآ یم  نوریب  راغ  زا  هک  یماگنه  ترـضح  هک  تسا  راغ  نیا  تشپ  رد  ترـضح  نآ  ماقم  و  تسا ،  هدوب  راغ  نیا  زا  تسا  هدـمآ  نآرق 
تسا یخرـس  گنـس  راغ  نآ  زارف  رب  نوخ  راغ  ینعی  مدلاراغم )   ) مان هب  تسا  يرگید  لحم  راغ  نیا  یکیدزن  رد  تسا .  هتـسشن  یم  اجنآ 
یقاب گنـس  نآ  رب  ار  لیباه  نوخ  رثا  یلاـعت  يادـخ  دروآ ،  راـغ  نیا  اـت  ناـشک  ناـشک  ار  شدـسج  تشک و  ار  لـیباه  لـیباق ،  نوچ  هک 
اجنآ رد  و  دنا ،  هدناوخ  زامن  مالسلا  هیلع  طول  بویا و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  ترـضح  راغ  نآ  رد  هک  دنیوگ  و  تسا .  هتـشادهاگن 

تساجنآ .  تنوکس  يارب  کقاطا  هناخ و  دنچ  تفر و  الاب  اه  هلپ  زا  نآ  هب  دورو  يارب  دیاب  هک  تسه  يدجسم 
نبا ینیوزق و  تسا .  عوـج )  راـغ   ) نآ زا  رتنییاـپ  دراد و  ییاـنب  تسا و  مالـسلا  هـیلع  مدآ  هـب  بوـسنم  هـک  تـسا  یفهک  هوـک  زارف  رب  زین 
هلمج زا  تسا ،  اهفهک  اهراغ و  ایبنا و  راثآ  نآ  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرشم  نویـساق  هوک  هصالخ : )  روط  هب   ) هک دنا  هتفگ  مه  يدرولا 
قرف لیباق  گنـس  نآ  اب  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یگنـس  اجنآ  رد  و  تسا ،  هتـشک  راغ  نآ  رد  ار  لیباه  لیباق ،  هک  دـنیوگ  و  نوخ ، )  راـغ  )

دنمان .  یم  ش  عوج )  راغ   ) هک تسا  اجنآ  يرگید  راغ  هتفاکش و  ار  لیباه 
میدق رد  هک  هیحلاص  هب  فورعم  تسا  یکرهش  شا  هنماد  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرشم  نویـساق  هوک  هک :  دنک  یم  لقن  زین  یننیم  باهش 

تـشذگ اب  هک  دراد ،  دوجو  احلـص  اـیبنا و  زا  يرامـش  یب  ياـهربق  هوک  هنماد  رد  و  دـنتفگ ،  یم  لـبجلا )  هیرق   ) اـی لـخنلا )  هیرق   ) نآ هب 
دای نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یفهک  رگید ،  یناتساب  رثا  تسا .  هدنام  یقاب  ارهاظ  مالسلا  هیلع  لفکلا  يذ  ربق  اهنت  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور 

زا رفن  لهچ  ماـقم  هوک  نیا  رد  و  تسا ،  رد  و  تسا ،  سوسرط  رد  فهک  نآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  نکل  و  یلوق ،  رب  اـنب  تسا  هدـش 
ماقم نیا  يولهپ  و  دـنروآ ،  یم  نآ  هب  يور  اعد  تباجتـسا  يارب  تسا و  روهـشم  هک  دـنا  هدوب  تدابع  لوغـشم  اـجنآ  رد  هک  دوب ،  لادـبا 

بابرا دـنیوگ و  ثاغتـسم )   ) ار نآ  تسا و  برجم  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  تسا  ییاج  ماقم  نیا  زا  رتالاب  یکدـنا  و  تسا ،  نوخ )  راغ  )
 . دننک اعد  ات  دنور  یم  اجنآ  هب  جئاوح 
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مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1

هب کلملا  دبع  نب  دیلو  ار  دجـسم  نیا  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  رهـش  نآ  بیاجع  زا  هک  تسا ،  قشمد  عماج  دجـسم  ماش ،  یخیرات  ياهانب  زا 
هرابرد زیمآ  قارغا  یبلاطم  نیخروم  و  تسا ،  هدرک  جرخ  دجـسم  نآ  رد  ار  روشک  لاـس  تفه  جارخ  و  هدومن ،  اـنب  ای 88  ای 87  لاس 86 

دیوگ :  هطوطب  نبا  دنا .  هتفگ  نآ 
ثیح زا  ناشنیرت  عیدـب  و  ناـمتخاس ،  رظن  زا  اـهنآ  نیرتمکحم  نآ و  رد  مدرم  عاـمتجا  رظن  زا  تساـیند  دجـسم  نیرتگرزب  قشمد  دجـسم 

رسنلا و هبق  اهبارحم و  اهنوتـس و  انب و  تایـصوصخ  سپـس  درادن .  یهیبش  هدشن و  مولعم  نآ  يارب  يدننام  هک  لامج ،  تجهب و  ییابیز و 
تقد دجسم و  هداعلا  قوف  ییابیز  مییوگب  هک  تسا  نآ  فاصنا  دشاب ،  هچ  ره  ناخروم  راتفگ  دهد .  یم  حرش  ار  نآ  تایـصوصخ  رگید 

هبق مان  هب  تسا  يدـبنگ  دجـسم  طسو  رد  تسا .  زیگنا  باـجعا  راـکنا و  لـباق  ریغ  ربنم  بارحم و  ياـهیراجح  رد  اـصوصخم  نآ  تعنص 
زا کی  ره  يذاحم  ینعی  فیدر  ود  هب  نآ  فرط  ود  رد  و  تسا ،  رادروخرب  یـصاخ  ییابیز  زا  هدوب و  راوتـسا  نوتـس  راـهچ  رب  هک  رـسنلا 
زین دوش .  یم  نوتس  لهچ  اعومجم  هک  نوتس  هد  دادعت  هب  فیدر  ره  دنا ،  هتشاذگ  راک  ییابیز  یگنس  ياهنوتـس  رـسنلا ،  هبق  نوتـس  راهچ 

تسا صخشم  يا  هناوتسا  یگنس  اب  هاچ  هناهد  دنا و  هدرک  رپ  ار  هاچ  هک  یی  یگنس  ضوح  تسا و  یهاچ  نآ  یبرغ  تمسق  رد 
هدرک و انب  یلوق 88  هب  اـی  لاس 87  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیلو  ار  قشمد  عماـج  هک  هدرک  لـقن  نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی 

تسا .  هدش  لمحتم  دجسم  ترامع  رد  ار  يدایز  شالت 
باب هلبق  تمـس  رد  دـیربلا ،  باـب  برغ  فرط  رد  نوریج ،  باـب  قرـش  فرط  رد  دـنداد :  رارق  رد  راـهچ  نآ  يارب  توقاـی :  هتفگ  هب  زین 

(329  . ) سیدارفلا باب  هلبق )  هب  تشپ   ) نآ لباقم  رد  و  هرایزلا ، 
قشمد  عماج  دجسم  رد  يزوس  شتآ 

دجسم هرابرد  ص 119 ) هیملاعلا ،  هیبرعلا و  فراـعملا  رئاود  یف  قشمد   ) شباـتک رد  برع ،  ناگدنـسیون  زا  یکی  وتابـس ،  ناـسغ  دـمحا 
هدافتسا قشمد  عماج  دجسم  نییزت  انب و  يارب  لاس ،  جارخ 2  زا  رتشیب  یلوق  ربانب  و  لاس ،  تدم 2  ماش  جارخ  زا  دیوگ :  یم  قشمد  عماج 

تروص نامه  هب  لاس 461  ات  روبزم  دجسم  دمآ .  رد  یمالسا  تفالخ  تختیاپ  رد  دجاسم  نیرتابیز  زا  یکی  تروص  هب  هکنآ  ات  دندرک ، 
شتآ راب  شـش  زین  نآ  زا  دـعب  و  داد ،  خر  دجـسم  رد  یبیهم  يزوس  شتآ  دوب ،  نییمطاف  تموکح  رـصع  هک  لاس ،  نیا  رد  دـنام .  یقاب 
قـشمد عماج  دجـسم  هک  دنک  یم  نایب  نینچمه  يو  دش .  عقاو  يرمق  يرجه  لاس 1310  رد  شنیرخآ  هک  دش  رارکت  دجـسم  رد  يزوس 

(330  . ) دوب هدرک  انب  ار  نآ  لوا )  سویسدویک   ) روطارپما هک  هدوب  اسیلک  ادتبا 
عماج دجـسم  هک :  دنک  یم  لقن  تسا ،  هدرک  فیلات  قشمد  خیرات  دروم  رد  باتک  دـلج  داتـشه  هک  مانب ،  نیخروم  زا  یکی  رکاسع ،  نبا 

رد يراصن  دـندناوخ و  یم  زامن  نآ  تمـسق  کـی  رد  ناناملـسم  دـش  حـتف  قشمد  هک  یماـگنه  دوب .  يراـصن  ياـهاسیلک  زا  یکی  قشمد 
رد دجسم  تروص  هب  امامت  و  دش ،  هتفرگ  يراصن  زا  زین  نآ  رگید  فصن  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیلو  هلیسو  هب  هکنیا  ات  رگید ،  تمسق 

(331  . ) دمآ
یم يو  تسا .  نابرقلا )  هرخـص   ) دـنک یم  رکذ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  قشمد  عماج  دجـسم  فیـصوت  رد  ماشلا  تاراـیز  باـتک  بحاـص 
نبا دنتـشاذگ .  یم  ینابرق  نآ  يور  رب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یگرزب  هرخـص  دوش  یم  هدیمان  تاعاسلا )  باب   ) هک يرد  کیدزن  دـیوگ : 

نآ دمآ و  یم  شتآ  دش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  دنداد ،  یم  رارق  هرخـص  يور  ار  ینابرق  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  خـیرات  رد  زین  رکاسع 
دوخ لاح  هب  داتفا  یمن  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار  نآ  دـمآ و  یم  شتآ  دـش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار 
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دنک .  یم  نایب  ار  لوق  نیا  ریظن  زین  نادلبلا ،  مجعم  بحاص  يومح ،  توقای  ( 332  . ) دنام یم  یقاب 
لامش تمسق  رد  ترـضح  نآ  و  تسا ،  فورعم  قشمد  عماج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دجـسم  دیوگ :  یم  نینچمه  رکاسع  نبا 

(333  . ) تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  ره  رد  دجسم  یقرش 
دجسم  ناتسبش 

 ، هدش لیکشت  تمسق  هس  زا  ناتسبش  نیا  دشاب .  یم  هقبط  نوتس و 2  ياراد 44  دراد و  تعسو  عبرم  رتم   15132 دجسم ،  ینونک  ناتسبش 
تسا .  باقع )   ) مان هب  یگرزب  دبنگ  ياراد  نآ  طسو  تمسق  هک 

نب دیزی  نامز  رد  ار  دوخ  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماما  ترـضح  تسا  فورعم  هک  دراد  دوجو  دجـسم  لخاد  رد  يربنم 
لخاد زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  تسا .  هدرک  داریا  تشاد ،  رارق  نآ  لـحم  رد  زور  نآ  هک  يربـنم  زارف  رب  اـمهیلع  هللا  هـنعل  هیواـعم 

اجنآ رد  ترضح  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  فورعم  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  هب  هک  دراد  رارق  نوتس  راهچ  يور  یکچوک  دبنگ  دجـسم ، 
تسا .  هدرک  یم  تحارتسا 

 . دشاب یم  نایعیش  هاگترایز  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  ماقم  دجـسم ،  یقرـش  تمـسق  رد  هدش  دای  دجـسم  رانک  رد 
(334)

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2

مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  كرابم  رس  رهطم  دقرم  نفد و  لحم  فلا . 
قبط ترضحنآ  فیرش  ندب  دقرم  ماما  و  تسا .  دحـسم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ییحی  ترـضح  سدقم  رـس  فیرـش  دقرم 

تسا .  ینادبز  مان  هب  قشمد  یحاون  زا  یکی  رد  ملد  دجسم  رد  دسیون  یم  خیراوتلا  تابختنم  خیرات  هچنآ 
ترـضح كرابم  رـس  دننک ،  انب  ار  قشمد  دجـسم  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  نم  هک  دنک  یم  لقن  دقاو  نب  دیز  زا  قوف ،  خـیرات  بحاص 

رس يوم  یتح  ترضح و  نآ  تروص  تسوپ  دندروآ و  نوریب  دجسم  هبق  ناکرا  زا  یکی  ریز  زا  هک  مدرک ،  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  ییحی 
زا نم  دـنتخاس  یم  ار  قشمد  عماج  دجـسم  هک  یعقوم  دـیوگ :  دـقاو  نب  دـیز  هک  تسا  باتک  نآ  رد  مه  و  دوب .  هدرکن  يرییغت  كراـبم 

دیـسر ارف  بش  نوچ  میداد ،  شرازگ  دیلو  هب  ار  نایرج  تشگ .  نایامن  يراغ  و  دـش ،  زاب  یلادوگ  هاگان  مدوب ،  رگراک  رـس  دـیلو  فرط 
تـسا یکچوک  هناخ  زامن  هسینک و  هک  میدید  تفر ،  راغ  نآ  نوردنا  هب  دمآ و  دندوب  هتفرگ  عمـش  وا  شیپاشیپ  هکیلاح  رد  شدوخ  دیلو 

 ، نآ نایم  رد  هک  دوب  يدبس  قودنص  نآ  نایم  رد  دوشگ ،  ار  قودنص  رد  دیلو  تساجنآ ،  یقودنص  و  عرذ ،  رد 3  عرذ و  تحاسم 3  هب 
هب ار  سدـقم  رـس  هک  داد  روتـسد  دـیلو  اـیرکز ) نب  ییحی  سار  اذـه   : ) دوب هتـشون  دبـس  نآ  رب  و  دوـب ،  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رس 

(335  . ) دشاب هتشاد  يزایتما  اهنوتس  هیقب  اب  دنراذگ  یم  ربق  رب  هکار  ینوتس  و  دننادرگ ،  رب  شهاگیاج 
هچنانچ دومرف  اطع  يو  هب  ایرکز ،  يریپ ،  نس  رد  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  تساـیرکز ،  دـنزرف  ادـخ  حـلاص  هدـنب  نیا  مالـسلا  هیلع  ییحی 

(336  . ) تایالا ایرکز ) . . .  هدبع  کبر  همحر  رکذ  صعیهک *   : ) دنک یم  هراشا  نآ  هب  میرم  هروس  لوا  تایآ 
(337 ( ) ایبص مکحلا  هانیتاو  دمآ . . . (  لئان  توبن  گرزب  ماقم  هب  یکدوک  نارود  رد  راوگرزب  نیا 

تقو ره  دومرف :  فیرـش  یفاک  تیاور  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  هک  تشاد  تلزنم  ماقم و  یلاـعت  يادـخ  دزن  رد  ردـقنآ  و 
دینش .  یم  دنوادخ  زا  ییحی )  ای  کیبل   ) باوج دناوخ ،  یم  ار  یلاعت  يادخ 

دوخ تروص  رب  يدمن  هراپ  تخیر  ورف  شتروص  ياه  هنوگ  تشوگ  هک  تسیرگ  یلاعت  يادخ  فوخ  زا  ردـقنآ  دـنمجرا  ماقم  نیا  اب  وا 
یم ار  مخز  شزوس  تسا و  نیکمن  کشا  هک  دوشن ،  يراج  شکرابم  تروص  رب  دریگب و  دوخ  هب  ار  شیاهمـشچ  کشا  ات  تشاذگ  یم 
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(338  . ) دیازفا
بختنم خـیرات  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ایبنا  زا  زین  يرگید  روبق  قشمد  عماج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  رهطم  دـقرم  زجب 

 ، تسا قشمد  عماج  دجسم  یبونج  راوید  رد  مالسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  تسا  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  مانالا  هضور  بحاص  زا  خیراوتلا 
نیا قشمد  نیخروم  زا  يدایز  رامش  هک  تسا  هتفگ  وا  مه  و  درادن .  يرهاظ  هناشن  یلو  مالـسلا ،  هیلع  ییحی  ترـضح  كرابم  رـس  لباقم 

دنا .  هدرک  رکذ  ار  بلطم 
مالسلا  هیلع  دوه  ربق  ب - 

هدرک لقن  نیخروم  زا  یضعب  تسا و  دجـسم  هلبق  تمـس  راوید  رد  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  هک  تسا  هتفگ  تاراشا  رد  زین  يورهو 
هدش :  هتشون  نآ  رب  هک  تسا  يربق  گنس  مالسلا  هیلع  دوه  ترضح  ربق  دزن  هک  دنا 

مهتئج لاـق :  حون .  نب  ماـس  نب  صوع  نب  داـع  نب  دولجلا  نب  دوـه  اـنا  ( 339 ( ) اناسحا نیدـلاولالو  هایا  الا  اودـبعت  نا ال  کبر  یـضق  (و 
میظعلا )  حیرلاب  هللا  مهذخاف  ینوبذکف  رمع  هدم  مهیف  تیقب  هلاسرلاب و 

دنوادخ فرط  زا  نم  دیوگ  نب . .  دوه  مهنم  دینک ،  یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار  یـسک  وا  زجب  هک  تسا  يدـنوادخ  نامرف  ینعی : 
راتفرگ كانمهس  يداب  هلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دنتـشادنپ ،  میوگغورد  نانآ  یلو  مدوب  مدرم  نایم  رد  ار  مرمع  مامت  مدروآ و  مایپ 

(340  . ) درک
مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  ج . 

یقرش هرانم  کیدزن  یقرش )  بونج   ) هلبق یقرش  تمس  رد  تشاذگ ،  یم  زامن  دجـسم  نیا  رد  هراومه  مالـسلا  هیلع  یبن  رـضخ  ترـضح 
هیلع یبنلا  رضخ  ماقم  اذه   ) ناونع هلبق  راوید  رب  مالسلا  هیلع  دوه  ماقم  تازاوم  هب  دجسم و  یلـصا  بارحم  هب  کیدزن  نونکا  تسا ،  هدوب 

 . دوش یم  هدید  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  هیروس  طاقن  زا  يرایسب  رد  تسا  نتفگ  نایاش  دوش .  یم  هدید  زبس  ییولبات  رب  مالـسلا ) 
زا سپ  دنتـسه ،  هدـنز  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  ترـضح  روهظ  ات  تاـیاور  ساـسا  رب  ترـضح  نآ 

یلاعت هللا  لجع   ) نامز ماما  ترضح  يرای  هب  ار  شنارای  دناوخ و  دهاوخ  زامن  ترضح  رس  تشپ  رد  دمآ و  دهاوخ  مه  وا  ترـضح  روهظ 
درک .  دهاوخ  توعد  فیرشلا )  هجرف 

مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  ناکم  د -
یقرش هرانم  رانک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سوا و  نب  سوا  زا  ملـسم 

دوخ ياصع  اب  روط ) هوک   ) رد مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یگنس  هعطق  رانک  درک و  دهاوخ  لوزن  قشمد  عماج  دجـسم  ینعی  قشمد ، 
(341  . ) دراد دوجو  هدش  يراج  همشچ  هدزاود  دز و  نآ  رب 

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3

مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هاگمارآ   . 1
اب هتـسارآ و  رایـسب  عیـسو و  تروص  هب  ریخا  ياـهلاس  رد  هک  تسا  هدـش  عقاو  يربـق  هیروس ،  روشک  تختیاـپ  قشمد ،  یقرـش  بوـنج  رد 

هیلع نانموم  ریما  رتخد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  ربق  هک  دهد  یم  یهاوگ  یناوارف  دهاوش  لیالد و  تسا .  هدش  انب  دیدجت  هوکش 
هدرک دای  مالـسلا )  هیلع  بنیز   ) مان هب  یهاگ  و  مالـسلا )  هیلع  موثلک  ما   ) ناونع هب  وا  زا  یهاگ  نادنمـشناد  اهتنم  تسا ،  ربق  نیمه  مالـسلا 

دنا :  هدرک  رکذ  هنوگ  راهچ  ار  ربق  نیا  بحاص  مان  ناخروم  هکنیا  حیضوت  دنا . 
دنا هدرک  دای  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  اب  طقف  وا  زا  يا  هدع   . 1
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هیلع ارهز  ترـضح  رتخد  يو  هک  دنا  هدرک  هفاضا  زین  ار  نیا  یهاگ  دنا و  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  بنیز  ار  وا  یهورگ   . 2
تسا .  هدوب  مالسلا 

هدوب زینک  شردام  لیقع و  نب  دمحم  رسمه  وا  دنیوگ :  یم  دنناد و  یم  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  يرغص  بنیز  ار  وا  موس  هتـسد   . 3
تسا

ریما رتخد  يربک  بنیز  تسا ،  هدش  نفد  هیوار  هیرق  رد  هک  یسک  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ینس  هعیش و  نادنمشناد  زا  یهورگ  هرخالاب  و   . 4
تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  شردام  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانموم 

هیلع يربک  بنیز  هینک  دـنا ،  هدرک  هئارا  ام  نادنمـشناد  هک  يددـعتم  لیالد  هب  اـنب  نوچ  هک  درک  عمج  هنوگ  نیدـب  ار  لاوقا  نیا  ناوت  یم 
لیلد موـس ،  هیرظن  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  زین  . ј ادـن دوجو  مراـهچ  مود و  مکی و  هیرظن  ناـیم  یفـالتخا  اذـل  تسا ،  هدوـب  موـثلک  ما  مالـسلا 
هیلع يربک  بنیز  ترـضح  روبزم  ربق  بحاص  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـنا ،  هدرک  در  ار  هیرظن  نیا  ام  نادنمـشناد  درادـن و  یخیراـت  نشور 

تسا .  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  نانموم  ریما  گرزب  رتخد  مالسلا 
لاس رد  يو  ایآ  هکنیا  زین  و  تسا ؟  هتشذگ  رد  اجنآ  رد  هنوگچ  هدرک و  رفس  ماش  هب  هنوگچ  ارچ و  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هکنیا  ماما 
هدمآ ماش  هب  هنیدم  هب  دیزی  هاپس  هلمح  هرح و  هعجاف  رد  ای  هدرک و  رفس  اجنآ  هب  مالـسلا ،  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  شرـسمه ،  هارمه  یطحق 
يوناب نیا  رفس  نایرج  نیرصاعم  نیرخاتم و  ياهباتک  زا  یضعب  رد  هتبلا  دروخ .  یمن  مشچ  هب  هنیمز  نیا  رد  يزیچ  میدق  عبانم  رد  تسا ؟ 

تسین .  نشور  نآ  تایئزج  تحص و  یلو  تسا ،  هدش  لقن  گرزب 
ترـضح یگدـنز  هرابرد  هک  یباتک  رد  يو  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرجه  یفوتم 952  یقـشمد  نولوط  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  ظفاح  زا 

رفـس ماش  هب  يرجه )  لاس 62   ( ) هرح  ) هعجاف نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  تسا  هتـشون  هدومن  فیلاـت  مالـسلا  هیلع  بنیز 
درک . 

رد ناورم  کلملادـبع  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  دـنک  یم  لقن  روثاملاب  روبقلا  لها  هیحت  باتک  زا  ینیما  همالع  موحرم  اـما 
هیلع بنیز  دـنک .  یگدیـسر  تشاد  هک  یعرازم  ارق و  هب  اجنآ  رد  هللادـبع  ات  تفر  ماش  هب  رفعج  نب  هللادـبع  شرـسمه  هارمه  یطحق  لاـس 

دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ناسح )  تاریخ   ) باتک رد  زین  هنطلسلا  دامتعا  دش .  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  تشذگ و  رد  تدم  نآ  رد  مالسلا 
: 

اب رفعج  هللادبع  داتفا ،  قافتا  هنیدم  رد  هک  هعاجم  لاس  تسا .  ماش  يارق  زا  یکی  رد  تایاور  حصا  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تبرت  اما  )
هب هدـش و  شوخان  همظعم  يوناب  نآ  تساجنآ ،  يربک  بنیز  رازم  نونکا  هک  يا  هیرق  رد  فقوت  مایا  رد  دـش و  هناور  ماش  تمـس  هب  لایع 

(342  . ) تفر كاخ  هب  اجنامه  تشذگرد و  ضرم  نآ 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  مشاه  ینب  هلیقع 

شوگ هب  زیزع ،  دازون  دلوت  ربخ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوالا  يدامج  مجنپ  زور  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 
هیلع ارهز  همطاـف  ترـضح  شرتـخد  لزنم  هب  وا  رادـید  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

مالسلا هیلع  همطاف  منیبب )  ار  وا  ات  روایب  میارب  ار  تدازون  ناج ،  همطاف  مرتخد ،   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هب  دمآ و  مالـسلا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  داد .  شراوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  و  دز ،  هسوب  وا  ینتـشاد  تسود  ياه  هنوگ  رب  درـشف ،  هنیـس  هب  ار  شکچوک  دازون 

درک .  نتخیر  کشا  هب  عورش  تشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دنزرف  هلآ 
لوسر ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مردپ ،  دیسرپ :  ردپ  زا  دوب  تحاران  ادیدش  هکیلاح  رد  دش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  مالـسلا  هیلع  همطاف 

تـشونرس نم  ینتـشاد  تسود  رتـخد  نیا  وـت ،  نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ما  هیرگ   : ) دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
رطاخ هب  ار  یگرزب  ياهتبیـصم  هچ  دوش و  یم  وربور  یکاندرد  تالکـشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ،  دـهاوخ  يراـبمغ 
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زین یهاگ  دیـسوب ،  یم  ار  شزیزع  هداون  تخیر و  یم  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد  دـنک ) یم  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اـب  دـنوادخ  ياـضر 
نیمه رد  تسیرگن و  یم  هریخ  هریخ  تشگ  یم  راد  هدـهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدـعب  هک  یموصعم  هرهچ  هب  هتـشادرب  وا  راـسخر  زا  هرهچ 

بنیز و رب  هک  سک  ره  ناج ،  همطاف  منامـشچ ،  ینـشور  نم و  نت  هراپ  يا   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  شرتخد  هب  باـطخ  هک  دوب  اـج 
(343 ( ) دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دنهد  یم  وا  هب  ار  یسک  نتسیرگ  باوث  دیرگب  وا  بئاصم 

مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  يراذگ  مان 
راوگرزب مان  دنتفرگ .  یمن  یـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  نادـنزرف  يراذـگمان  رد  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و 

یلع زا  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  يراذگمان ،  رد  يرآ ،  تشاذگ .  گرزب  يوناب  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زین  ار  بنیز )  )
زین ادـخ  لوسر  دـتفا .  یمن  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  دریگ و  یمن  تقبـس  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

ترضح رتخد  ود  زا  دروآ .  گرزب  يادخ  فرط  زا  نیما  لیئربج  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  كرابم  مسا  دراد .  قح  هتفگ  نامـسآ و  هب  مشچ 
یـضعب رد   ) دومرف ینکم  نسحلا  ما  هب  ار  وا  زین  دنا ،  هدیمان  مالـسلا  هیلع  يرغـص  بنیز  ار  يرگید  يربک و  بنیز  ار  یکی  مالـسلا ،  هیلع 

( دنا هتفگ  مه  موثلک  ار  وا  هک  دراد  تایاور 
رایـسب لیماف  نیب  رد  هک  دـنیوگ  ار  همیرک  نز  نآ  هلیقع ،  نییبلاـطلا .  هلیقع  مشاـه و  ینب  هلیقع  دـنا :  هدرک  هلیقع  هب  بقلم  ار  ترـضح  و 

یلع و لآ  هدباع  هلماک ،  هلضاف ،  هملعم ،  ریغ  هملاع  هفراع ،  هقثوم ،  باقلا  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  دنمجرا  دوخ  نادناخ  رد  زیزع و 
دنا .  هدیمان  زین  البرک  نامرهق  ینعی  البرک  هلطب  ار  يو  هکنانچ  تسا ،  هدش  هتفگ  مه  هثدحم  و  تسا ،  فورعم  هریغ 

همهفم )  ریغ  همیهف  هملعم و  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا   : ) تسا هدومرف  شا  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  تفگش  يایور 

دنک :  یم  لقن  بتک  ریاس  بئاصملا و  رحب  زا  بهذملا ،  زارط  فلوم 
يدنت داب  مدید  باوخ  هادج ،  ای  درک :  ضرع  دمآ و  شدج  دزن  مالـسلا  هیلع  بنیز  و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رمع  رخاوا 

رثا رد  میظع  تخرد  نآ  مدید  ناهگان  هک  متفرگ ،  اج  یگرزب  تخرد  هانپ  رد  داب  تدش  زا  نم  دومن و  كرات  ار  ایند  هک  تفرگ  ندـیزو 
 . دنک مه  ار  نآ  تخـس  داب  دـنت  زاب  دوب ،  تخرد  نامه  هخاش  هک  مدـناسر  رگید  تخرد  هب  ار  دوخ  دـش ،  هدـنک  اج  زا  داب  تخـس  راشف 
زا دـعب  یکی  مه  اهنآ  مدرب ،  هانپ  هدـنام  یقاـب  هخاـش  ود  هب  هاـگنآ  تسکـش .  مه  نآ  مدرب ،  هاـنپ  تخرد  نآ  رگید  هخاـش  هب  نآ  زا  سپ 

دش و نایرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدش .  رادیب  باوخ  زا  بارطـضا  تدش  زا  نم  و  دـنتفر ،  نیب  زا  ثداوح  داب  دـنت  رثا  رب  يرگید 
یلع تردـپ  یمود  هخاش  و  تسا ،  همطاف  ترداـم  نآ  لوا  هخاـش  و  مور ،  یم  امـش  ناـیم  زا  هک  متـسه  نم  گرزب ،  تخرد  نآ  دومرف : 

(344  . ) ددرگ یم  رات  هریت و  ناهج  اهنآ  نادقف  اب  هک  دنتسه  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نسح و  تناردارب ،  زین  رگید  هخاش  ود  مالسلا و  هیلع 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تدابع 

امئاد دناسر و  یم  حبـص  هب  دجهت  اب  ار  اهبـش  رثکا  يو  دوب .  ردپ  ردام و  ثراو  یگدـنب  تدابع و  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح 
بنیز هب  دـمآ ،  اه  همیخ  هب  عادو  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یناـمز  تسا :  هدـمآ  تیاور  رد  دومرف .  یم  توـالت  نآرق 

زا یـضعب  هتفگ  هب  نکم ،  شومارف  بش  زاـمن  رد  ارم  مرهاوخ  ینعی ،  لـیللا )  هلفاـن  یف  ینیـسنتال  هاـتخا  اـی   : ) دوـمرف مالـسلا  هیلع  يربـک 
همه نآ  اـب  شترــضح  مرحم  بـش 11  یتـح  دـشن ،  كرت  شرمع  لوـط  رد  مالـسلا  هـیلع  بـنیز  يراد  هدـنز  بـش  دـجهت و  نیخروـم : 

درکن .  شومارف  ار  هنسح  تنس  نیا  شارخلد ،  ياهتبیصم  نآ  ندید  یگتسخ و  یگدوسرف و 
تسا .  تدابع  لوغشم  هتسشن و  زامن  هماج  رد  ما  همع  مدید  بش  نآ  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح 

هب ماش  ات  البرک  زا  بعت  جنر و  ترثک  نآ  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  نینچمه 
 ، مدیسرپ ار  رما  نیا  ببس  تسا .  هلفان  زامن  ندناوخ  لوغـشم  هتـسشن  تلاح  اب  مدید  لزانم  زا  یکی  رد  اما  تشاد ،  مادقا  مایق و  بش  هلفان 
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نآ هچ  مرادن ،  نداتسیا  تردق  یگنسرگ ،  تیاهن  زا  بشما  مهد و  یم  لاسدرخ  لافطا  هب  ار  دوخ  ماعط  هصح  هک  تسا  بش  هس  تفگ : 
دنتفرگ .  یم  تخس  تیب  لها  رب  رایسب  تخبدب  مدرم 

اروشاـع تضهن  دوب  هتفرگن  تروص  ماـش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ـالبرک  زا  مالـسلا ،  هیلع  يربـک  بنیز  هردـخم ،  اـیلع  تکرح  رگا  دـیاش 
دوب .  هدش  سردنم  وحم و  تدابع  نید و  هدنام و  ماجرفان 

مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  دهز 
 ، دوب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  دوجلا ،  رحب  شرهوش  هک  ینز  دوب .  زئاح  اراد و  ار  میلست  اضر و  هجرد  العا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 

يارب هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جـئاوح  باـبرا  دوب و  تمظع  لوا  هجرد  رد  كوـلم  اـفلخ و  لزنم  زا  دـعب  شا  هناـخ  و 
هاج و لام و  زا  درک و  رظن  فرـص  اهنآ  همه  زا  ادـخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دـندوب -  رادربنامرف  هدامآ و  هتـسب ،  رمک  تمدـخ ، 

شردارب کمک  هب  دیشوپ و  مشچ  مشح  مدخ و  دالوا و  زا  زین  و  وا ) ياضر  اب  هتبلا ،   ) رهوش زا  یتح  دیـشوپ .  مشچ  یلک  هب  يویند  لالج 
لیان هیلاع  تاماقم  هب  هکنآ  ات  داد  تراسا  هب  نت  قح ،  تیاضر  بلج  يارب  دنک و  ترصن  ار  ادخ  نید  ات  تفاتش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(345  . ) دیدرگ
هفوک  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  سرد  سلجم 

دوب دوخ  لزنم  رد  یـسلجم  ار  همرکم  نآ  تشاد ،  فیرـشت  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  یمایا  رد  دـسیون :  یم  يرئازج 
هیلع یلع  نینموـملاریما  نیب  نیا  رد  دوـمرف ،  یم  ار  ( 346  ) صعیهک ریـسفت  اهزور  زا  یکی  دومرف .  یم  ناـیب  نآرق  ریـسفت  اـهنز  يارب  هک 

نآ هدـید ،  رون  يا  دومرف :  موش .  تیادـف  هاتبا  ای  یلب  درک :  ضرع  ییامن ؟  یم  ار  صعیهک  ریـسفت  مدینـش  دومرف :  هدـش و  دراو  مالـسلا 
نایب هردخم  نآ  يارب  دش  یم  دراو  اهنآ  رب  هدنیآ  رد  هک  ار  یبئاون  بئاصم و  سپ  ربمغیپ .  ترتع  امـش  رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر 

(347  . ) دش دنلب  همولظم  نآ  هیرگ  هلان و  دایرف  اهنآ  ندینش  اب  دومرف و 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تواخس  دوج و 

نامهیم يارب  یماعط  ایآ  همطاف ،  يا  دومرف :  هدـمآ و  هناخ  هب  ترـضح  نآ  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  يارب  ینامهیم  يزور 
رادیب مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  یم  بنیز  مرتخد  مهـس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  صرق  طقف  درک :  ضرع  دشاب ؟  یم  امـش  تمدخ 
رتشیب لاـس  جـنپ  اـی  راـهچ  هک  تقو ،  نآ  رد  هک  یلفط  منک .  یم  ربـص  نم  دـیربب ،  ناـمهیم  يارب  ارم  ناـن  رداـم ،  يا  درک :  ضرع  دوب ، 

هار رد  ار  دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟  یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دـناوت  یم  یـسک  هنوگچ  رگید  دـشاب ،  وا  مرک  دوج و  نیا  هتـشادن 
هدوب دوج  تیاهن  رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادنزرف  و  دـیامنب ،  لذـب  ادـخ 

(348  . ) دشاب
ماش  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  نیرفن  عیرس  رثا 

رهش زین  دندومن .  ماش  لخاد  دوب ،  دیزی  هرامالا  راد  هب  قرط  دعبا  هک  تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دیوگ :  خسان  رد  رهپس 
لوبط و نتخاون  هب  هدرپ ،  یب  هینغم ،  نانز  دـنتخیوایب و  رازاـب  هچوک و  ياـهراوید  هب  اـبید  راـگنرز و  ياـه  هدرپ  دـندرک و  تنیز  ار  ماـش 

دابکرابم رگیدمه  هب  مدرم  تشارفارب و  ناشیا  زا  لابقتـسا  يارب  مچرپ  تسیب  دـصکی و  دـیزی  دـندوب و  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  فوفد 
دنداد .  رارق  دیع  ار  زور  نآ  دنتفگ و  یم 

نز راهچ  اب  اه  هزوجع  نآ  دنداد .  روبع  دنا  هتفگ  یم  ماجحلا  ما  ار  وا  هک  يا  هزوجع  رـصق  ياپ  زا  ار  هللا  لایع  فنخم ،  یبا  تیاور  هب  زین 
هرهچ یگنـس  اـب  دوب ،  عطاـس  وا  نیبـج  زا  روـن  هک  داـتفا  رهطم  رـس  نآ  هب  نوـعلم  نآ  مشچ  نوـچ  دوـب .  هتـسشن  هفرغ  نآ  ناـیم  رد  رگید 

ار دوخ  يور  هیرگ  هلان و  اب  تسنادب ،  نیا  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  نوچ  تخیرب .  نوخ  هکنادنچ  تخاس ،  حورجم  ار  شکرابم 
ران لبق  ایندلا  رانب  اهقرحا  اهرـصق و  برخ  مهللا   : ) درک ضرع  تشادرب و  نیرفن  اعد و  هب  تسد  درک و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  دیـشارخب و 
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هرخالا ) 
یمه داتفا و  نآ  رد  یـشتآ  دیدرگ و  مدهنم  دش و  ناریو  رـصق  نآ  تعاس  رد  دومرفب ،  اعد  نآ  نوچ  هک  يادخ ،  هب  مسق  دـیوگ :  يوار 

 ، تخاس هدـنکارپ  ار  شرتسکاخ  دـیزوب و  يداب  لاـح  نآ  رد  مه  و  دـیدرگ ،  رتسکاـخ  هرـسکی  هدـنامن و  وا  زا  یناـشن  هکنآ  اـت  تخوسب 
تسا .  هدوبن  یلها  یترامع و  یتمالع و  زگره  ایوگ  دنامن ،  ياج  رب  وا  زا  يرثا  هکنادنچ 

ماش  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  ییارس  هیثرم  هباطخ و 
شیپ رد  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  رـس  دیـسر و  ماش  رازاب  هچوک و  رد  مالـسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  بانج  نوچ  دـیوگ :  بئاـصملا  رحب  رد 

هلک هب  مدق  دنچ  ره  رد  كرابم  رس  نآ  دنتخاون و  یم  روبنط  يان و  دندومن و  یم  رورس  يدنسروخ و  راهظا  ماش  مدرم  دیدب و  دوخ  يور 
کنیع ضمغت  انیلع و ال  رظنا  هاخا  ای   : ) دومرف دیـشکرب و  لد  زا  یهآ  هردـخم  نآ  تشگ ،  یم  ملکتم  میظعلا )  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  (ال 
يادص نوچ  هردخم  نآ  انعم . ) یلاعت  هللا  ناف  يربصا ،  هاتخا  ای   : ) دومرف درک و  ملکت  كرابم  رـس  لاح  نیا  رد  يدـعلا )  نیب  نحن  انع و 

یلـص ربمغیپ  دالوا  لتق  هب  انامه  دومحمان ،  هورگ  يا  هک :  درک  باطخ  موق  نآ  هب  هنابات  یب  دـمآ و  شوج  هب  شتریغ  رحب  دینـش  ار  ردارب 
دیتسه و ناداش  دوخ ،  رهش  نییزت  و  ناج ،  سنا و  دیس  مرح  نارتخد و  نداد  شدرگ  و  تشهب ،  لها  ناناوج  دیـس  دوخ و  هلآ  هیلع و  هللا 
رب درگنن و  تمحر  رظن  هب  امـش  رد  زگره  رابج  دنوادخ  هک  مراودیما  دیرامـش ؟  یم  مالـسا  لها  زا  ار  دوخ  اذـه  عم  دـینک و  یم  تاهابم 

دیاشخبن .  امش 
مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تامارک  زا  یخرب 

هک تسا  هبیط  هرجـش  نآ  زا  یگرب  يو  هکنآ  هچ  تسا ،  تمارک  اپارـس  ـالوصا  مالـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  دوـجو  هـک  تـسناد  دـیاب  ـالوا 
 ، همه نیا  اب  تسا .  هدوب  تمارک  اپارس  هک  دهد  یم  تداهـش  دوخ  وا  یناگدنز  تایح و  هدنورپ  ایناث  امـسلا ، ) یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  )

مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  نایعیش  بولق  ریونت  نابحم و  مشچ  ییانشور  يارب 
هیلع تیب  لها  ماـقم  ناـش و  اـت  داد  ناـشن  درم  نآ  هب  ار  بیغ  زا  يا  هولج  بنیز  ترـضح  نآ ،  رد  دـش و  رکذ  اـقوف  هک  هصق  نیمه  لوا : 

دنسانشب .  ار  مالسلا 
داتفا روکذم  نیشیپ  تاحفص  رد  هک  وا ،  رصق  يروف  نتفرگ  شتآ  ندش و  بارخ  ماجحلا و  ما  قح  رد  وا  ياعد  تباجا  مود : 

تسا .  هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  تشاد  مان  نسحم  هک  یلفط  طقس  دوب و  سم  ندعم  هک  نشوج  لبج  ناتساد  موس : 
تکاس دومرف  هک  یماگنه  دنا :  هتـشون  هکنانچ  تادامج ،  رد  یتح  هفوک ،  رازاب  رد  هبطخ  تئارق  ماگنه  سوفن ،  رد  وا  فرـصت  مراهچ : 

درواینرب ادص  رگید  نارتش  ياهگنز  دش و  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  دیوش ، 
 . هملعم ریغ  هملاع  هللادمحب  تنا  همع  ای   : ) دومرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یهاوگ  هب  هردخم ،  نآ  ملع  ندوب  یندل  مجنپ : 

. . (
تساوخ يزینک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  دیزی ،  سلجم  رد  هک  یسک  قح  رد  وا  نیرفن  تباجا  مشش : 

وا ندش  دلوتم  تیفیک  متفه : 
تسا هریرح  خبط  تیاکح  متشه : 

تئارق دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هیما ،  ینب  تنطلـس  لاوز  تعرـس  و  مالـسلا ،  هیلع  توبن  تیب  لها  راثآ  ياقب  زا  نداد  ربخ  مهن : 
تسا .  یتمارک  دوخ  ییاهنتب  هبطخ ،  نآ  روش  رپ  تالمج  اویش و  ظافلا  هک  درک ، 

روطـسم زین  لـتاقم  بتک  رگید  راـحب و  رد  هدرک و  تیاور  یفاـک  هضور  رد  ار  نآ  ینیلک  مالـسالا  هقث  هک  تسا  هضف  ریـش و  هصق  مهد : 
تسا . 

 . تسا هدمآ  خیراوت  رد  هک  مشچ  دوبک  درم  نا  هب  وا  نیرفن  و  اه ،  همیخ  ندز  شتآ  عقوم  رد  تسا  هردخم  نآ  ياعد  تباجتسا  مهدزای : 
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زا راحب  زا  روکدم ،  باتک  رد  يدقن ،  رفعج  خیـش  هاگلتق .  يدوگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیئربج و  وا  ندید  مهدزاود : 
دید و ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هاگلتق  رد  بنیز ،  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

درب یم  ورف  ار  امش  نیمز  دنک  نیرفن  رگا  امش  رب  ياو  تسا ؟  نایرگ  ادخ  ربمغیپ  دینیب  یمن  رگم  رگـشل ،  يا  دومرف  دیزی  هاپـس  هب  باطخ 
لیئربج هدـهاشم  دـندومن .  نونج  رب  لـمح  ار  نآ  هکلب  هدرکن ،  يو  فرح  هب  ییاـنتعا  نالدگنـس  نآ  هک  اـسوسف  دـیامن .  یم  كـاله  و 

تسا .  هدمآ  خیرات  رد  زین  هردخم  نآ  طسوت 
دنک :  یم  تیاور  حرش و  نیا  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  ار  یتمارک  مالسلا  راد  رد  يرون  همالع  مهدزیس : 

مـشچ درد  ضرم  هب  درجورب  رد  تسا  هدومرف  هدوب ،  ملع  رد  نیخـسار  لیاضف و  بابرا  ناگرزب  زا  هک  يدابآ ،  ناطلـس  رقاب  دـمحم  دـیس 
تدش مشچ  ضرم  دندروآ .  دابآ  ناطلـس  هب  ارم  اجنآ  زا  دندمآ .  زجاع  هجلاعم  زا  بط  ياملع  هک  يدـح  هب  تخـس  رایـسب  مدـش ،  التبم 

ار رهـش  يابطا  یماـمت  تفرب و  نم  زا  مارآ  باوخ و  مشچ ،  درد  تدـش  زا  دوبن .  ناـیامن  مشچ  یهایـس  رگید  دومن و  رایـسب  مرو  درک و 
زور .  لهچ  یخرب  تسا و  هجلاعم  جاتحم  هام  شش  ات  دنتفگ  یم  یضعب  و  هجلاعم ،  زا  دندومن  زجع  راهظا  همه  دندروآ و  نم  يارب 

هب ناتسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش ،  مومهم  نارگن و  هداعلا  قوف  دش و  گنت  نم  رب  هلـصوح  هدومن  هتـسخ  هدرـسفا و  ارم  حور  تانایب ،  نیا 
یشکب همرس  البرک  كاخ  زا  هچنانچ  و  ایب ،  نم  اب  متسه  رفـس  مزاع  نم  و  يوش ،  فرـشم  ترایز  هب  افـشتسا  يارب  تسا  رتهب  تفگ :  نم 

 ، مدرک عوجر  بیبط  هب  نوچ  دـهدب .  هزاـجا  بیبـط  رگم  منک ؟  تکرح  مناوت  یم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  شمتفگ :  تفاـی .  یهاوخ  اـفش 
مورحم هدـید  زا  یلکب  هک  دیـسر  یهاوـخن  مود  لزنم  هب  دـش و  یهاوـخ  اـنیبان  هرـسکی  ینک  تکرح  رگا  و  تسین ،  زیاـج  زگره  تـفگ : 

متشگرب .  هناخ  هب  نم  تفر و  نم  قیفر  دش .  یهاوخ 
دوخ انمض  و  دشخبن ،  افش  ادخ  يایلوا  هناخضیرم  ادهش و  لتقم  البرک و  كاخ  زج  ارت ،  ضرم  تفگ :  دمآ و  نم  ناتسود  زا  رگید  یکی 
افـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  زا  اهنت  دـندنام ،  زجاع  ما  هجلاـعم  زا  اـبطا  همه  مدوب و  بلق  شپط  هب  ـالتبم  لاـس  هـک 9 داد  حرش 

نک .  تکرح  هللا  یلع  الکوتم  يراد  لیم  هچنانچ  دش ،  لصاح 
همه دمآ .  درد  هب  پچ  مشچ  درد  راشف  زا  هک  دـمآ  درد  هب  مشچ  نانچ  درک و  تدـش  ضرم  مود  لزنم  رد  مدرک و  تکرح  لکوت  اب  نم 

 ، متفر باوخ  رد  تفرگ ،  مارآ  درد  دش و  رحس  ماگنه  نوچ  ینک .  تعجارم  هک  تسا  رتهب  دنتفگ :  اقفتم  هدرک و  تمالم  ارم  نیبحاصم 
ار وا  هعنقم  هشوگ  مدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مدـید .  ایور  ملاع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  يرغـص  هقیدـص  همرکم  ایلع  ترـضح 
ار هعقاو  نآ  تشادن و  یقرف  چیه  مرگید  ملاس  مشچ  رد  يدرد  یملا و  چیه  رگید  مدش ،  رادیب  باوخ  زا  مدیـشک و  دوخ  مشچ  رب  هتفرگ 

نیا و  تسین ،  امش  مشچ  ود  نیب  یقرف  چیه  و  مینیب ،  یمن  يدرد  راثآ  ام  دنتفگ :  یم  دندرک و  یم  هاگن  نم  مشچ  هب  اهنآ  متفگ ،  اقفر  هب 
(349  . ) مدرک لقن  راوز  ریغ  راوز و  زا  اقفر  همه  يارب  دوب  هتشگ  رهاظ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  هک  ار  تمارک 

ناراودیما هار  ای  تالسوت  باتک  زا  ار  نآ  همجرت  ام  هتشون و  یبرع  نابز  هب  قداص ،  یقت  دمحم  خیـش  جاح  هک  تسا  يا  همان  مهدراهچ : 
میا :  هتفرگرب 

یم میدقت  هک  دسیون  یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هعیش  زا  نینموم  مامت  هب  دوخ و  بطاخم  هب  دورد  مالـس و  زا  دعب  هل  مظعم 
يوناب مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  همرکم  ایلع  زا  تمارک  نآ  دشابن و  وا  رد  يا  هبهـش  کش و  هنوگچیه  هک  ار  یتمارک  وت  يوس  هب  مراد 

یقتم و حـلاص و  یمدرم  نادــناخ  زا  ( 350  ) نادـیز هیزوـف  ماـن  هب  ینز  هک  تسا  نیا  هیـضق  نآ  و  تـسا .  تـما  هـتفرگرب  ملاـع و  ناوناـب 
هب لسوتم  يارج  لمع  ناونع  هب  هک  ییاجب  اـت  دـش  یناـمرد  یب  ياـپ  درد  هب  ـالتبم  هیوج  ماـن  هب  لـماع  لـبج  يارق  زا  یکی  رد  راـکزیهرپ 

هکنیا رگم  دوبن  تکرح  هب  رداق  چیه  دما و  دـیدپ  يو  ياپ  قاس  واهنآر  رد  یتسـس  هک  دـش  يا  هجیتن  یلو  دـیدرگ  ددـعتم  ياهناتـسرامیب 
نیا هب  مادم  درک و  یم  ربص  لاح  نامه  هب  دش و  نیشن  هناخ  مامت  لاس  لصا 25  نیمه  يور  تفر و  یم  هار  تسد  ود  کمک  هب  هتسشن و 

ناردارب و راـچان  هتفر  ردـب  وا  تسد  زا  ربـص  ناـنع  دوب و  هدـمآ  هوتـسب  ضرم  زا  رگید  وا  یلو  دیـسر  ارف  اروشاـع  هکنیا  اـت  دوب  یم  لاـح 
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رد مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دنور  یم  رامـش  هب  نینموم  بایطا  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ 
تیانع لیذ  هب  لسوت  رثا  رد  ات  هدرب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دـنور  یم  ماـش 

دیآردب .  روبزم  يراتفرگ  زا  هتفای و  افش  مالسلا  هیلع  یلع  ياربک  رتخد 
ترـضح تسانب  رگا  میربب و  ماش  هب  لاـح  نیا  اـب  ار  وت  هک  تسین  نسحتـسم  اعرـش  هک  دـنتفگ  دـنتفریذپن و  ار  يو  داهنـشیپ  ناردارب  یلو 

دراد ناکما  وا  يارب  يراد  رارق  تا  هناخ  رد  هک  اجنیمه  دهد  افش  ار  وت  مالسلا  هیلع  بنیز 
زا یکی  رد  هک  نیا  اـت  درک  هشیپ  يرتـشیب  ربـص  درپـس و  ادـخ  هب  ار  دوخ  يو  راـچان  دوزفا  یم  ناـنآ  راذـتعا  رب  درک  ارـصا  هچ  ره  هیزوـف 
ود کمک  هب  هتـسشن و  لاح  هب  هیزوف  دوب ،  اپ  رب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تهج  ییازع  سلجم  یگیاسمه  رد  اروشاع  ياهزور 

نایاپ زا  دـعب  هکنیا  ات  هدرک  يرایـسب  هیرگ  تسج و  لـسوت  درک و  اـعد  درک و  عامتـسا  ظاـعو  تاـنایب  زا  تفر ،  هیاـسمه  هناـخ  هب  تسد 
حبـص کیدزن  هکنیا  ات  دیباوخ  هضیرف  يادا  زا  دعب  لسوت  هب  هجوت  هیرگ و  لاح  نامه  هب  دش و  بش  دمآ  هناخ  هب  روبزم  لاح  هب  يرادازع 

هک دش  یتسد  هجوتم  انثا  نیا  رد  درب .  یم  رـس  هب  رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  دوب و  هدشن  علاط  رجف  زونه  یلو  دناوخب  حبـص  زامن  ات  دش  رادیب 
هیزوف يا  زیخرب  هیزوف  ای  یموق  دیوگ :  یم  يرفن  کی  هتفرگ و  ار  يو  چم  يالاب 

یب هدش  هتـشادرب  وا  زا  هک  يدنب  ياپ  لاقع و  زا  داتـسیا و  دوخ  مدق  ود  هب  تساخرب و  يروف  تسد  نآ  کمک  نخـس و  نیا  ندینـش  اب  وا 
قاطا نامه  رد  هک  شردام  هب  درک  ور  سپ  دیدن ،  ار  يدحا  درک  پچ  تسار و  هب  یهاگن  تقو  نآ  دیدرگ .  لاحشوخ  رورـسم و  هزادنا 
نوریب شردام  دزن  زا  سپـس  دش ،  توهبم  دید  لاح  نآ  هب  ار  وا  شردام  هک  یتقو  نتفگ  هللا  الا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  درک  انب  دوب و  هدیباوخ 

يو يوس  هب  رهاوخ  يادص  ندینش  اب  شناردارب  هکنیا  ات  درک  دنلب  هللاالا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  دوخ  يادص  تفر و  هناخ  زا  جراخ  هب  دیود و 
تاولص زین  نانآ  دندش و  رادربخ  ناگیاسمه  هاگنآ  دندرک .  دنلب  تاولص  هب  ادص  دندید  هبقرتم  ریغ  لاح  نآ  هب  ار  يو  نانآ  یتقو  دندمآ 

ره زا  مدرم  دندش و  رادربخ  زین  رواجم  يارقو  دالب  ریاس  هدیسر و  رهش  مامت  هب  مک  مک  ربخ  نیا  دنتشاد .  يراج  نابز  رب  ریبکت  لیلهت و  و 
دورد مالس و  سپ  دوب .  کیدزن  رود و  مدرم  دنر  دنیآ و  زکرم  وا  هناخ  بترم  دنتسج و  یم  كربت  دندمآ و  یم  هعقاو  ندید  يارب  بناج 

داب .  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  یحو  بتکم  هتفای  تیبرت  رب  نایاپ  یب 
يدنه رتخد  يافش  مهدزناپ : 

ماش رد  ار  ترضح  نآ  رهطم  هعقب  نحـص و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  یـشاب  یلوتم  هک  یعقوم  تسا :  روطـسم  بتک  زا  یکی  رد 
زا دـمآ و  يدـنه  درم  کـی  يزور  داد .  یم  ضبق  اـهنآ  هب  وا  دـندروآ  یم  تاروذـن  ترـضح  نآ  يارب  فارطا  زا  مدرم  درک ،  یم  ریمعت 

دوخ تجاح  هب  رگا  هک  منک  یم  دـهع  نالا  نم  تفگ :  درک و  کـمک  تساوخرد  دوخ  لکـشم  لـح  يارب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 
ناتسودنه کناب  رد 24  نم  اریز  دنک ،  زواجت  رانید  نویلیم  کی  زا  نآ  ياهب  هک  میامن  هیهت  ناشن  رهاوج  حیرـض  کی  اصخـش  مدیـسر ، 

روتسد نم  هک ،  دیسر  یشاب  یلوتم  هب  نومـضم  نیا  هب  وا  زا  یفارگلت  هک  دیـشکن  یلوط  تفر .  توریب  رهـش  فرط  هب  سپـس  مراد .  مهس 
اب سلجم  کی  امش  میروآ و  یم  اجنآ  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  ار  روبزم  حیرـض  زور  نالف  مدرک ،  رداص  ار  یناشن  رهاوج  حیرـض  تخاس 

دینک .  مهارف  کناب  نالف  زا  نم  هنیزه  هب  يا  هقباس  یب  هوکش 
قطن اصخش  يدنه  صخش  دندروآ .  تیمها  اب  لفحم  نآ  هب  ناتسودنه  زا  یصاخ  مسارم  اب  ار  سدقم  حیرض  دیسر  ارف  دوعوم  زور  نوچ 

دوب :  نینچ  نآ  دافم  هک  دومن ،  يروآ  تفگش 
تدم نیا  رد  دوشن و  تفای  ناتـسودنه  رد  نم  زا  رتدنمتورث  يدرف  دیاش  هکنآ  اب  دوب ،  جلف  اپ  ود  ره  زا  زارد  نایلاس  هک  مراد  يرتخد  نم 

يو زا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ترایز  هب  هکنآ  ات  درکن ،  يدوس  چـیه  مدرک ،  فرـصم  وراد  مدروآ و  بیبط  متـسناوت  هچ  ره 
اجنآ رد  متفر و  توریب  هب  لسوت  نیا  یپ  رد  مدومن .  رذـن  ناشن  رهاوج  حیرـض  کی  دوخ  هیبص  يافـش  يارب  مدرک و  کـمک  تساوخرد 
هیلع بنیز  ترـضح  صاخ  هجوت  کیدزن ،  زا  مدـناسر و  نطو  هب  ار  دوخ  اذـل  دـش .  هداد  نم  سد  هب  مدـنزرف  یتمالـس  تراشب  فارگلت 
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نآ ناگتفیش  تبحم  دایدزا  ثعاب  رامش و  یب  يا  هدع  ندش  هعیش  ببس  نیمه  مدرک و  هدهاشم  دوب ،  هتفای  افش  یلکب  هک  ار  وا  هب  مالـسلا 
(351  . ) دیدرگ ترضح 

دیرگ  یم  نوخ  مالسلا ،  هیلع  بنیز  ترضح  شا ،  همع  تبیصم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
هیلع نامز  ماما  يالاو  رـضحم  هب  فرـشم  باوخ  رد  دـیوگ :  هدوب  داهز  دابع و  هلمج  زا  هک  يزیربت ،  ناوخ  هضور  یلعناطلـس ،  الم  جاح 

ءاسم و ال احابـص و  کنبدـن  الف   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  هدـش  رکذ  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم  مدرک :  ضرع  مدـش ،  مالـسلا 
تسا ؟  حیحص  امد ) عومدلا  لدب  کیلع  نیکب 

یلب دندومرف : 
مالـسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیـصم  ایآ  تسا ؟  مادـک  دـینک  یم  هیرگ  نوخ  کشا ،  ياـج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ  مدرک :  ضرع 

تسا ؟ 
درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم ،  نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  هن .  دندومرف : 

تسا ؟  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ : 
درک یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  رگا  هکلب  هن  دندومرف : 

تسا ؟  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تبیصم  دبال  متفگ : 
درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  دوب ،  تایح  رد  رگا  مه  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هن  دندومرف : 

تسا ؟  تبیصم  مادک  نیا  سپ  مدیسرپ : 
(352  ) تسا مالسلا  هیلع  بنیز  يریسا  تبیصم  نآ  دومرف : 

لسوت  شرافس و 
دندرک :  لقن  دندوب ،  قارع  رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیسح  خیش  ياقآ  زا  نارهت ،  نکاس  هیوبیس ،  دمحا  ازریم  جاح  هللا  تیآ 
ادـیپ یلاح  تسین .  يدـحا  نم  زا  ریغ  مدـید  متفر .  سدـقم  بادرـس  هب  رـصع  فرط  يا  هعمج  زور  مدوب  فرـشم  ارماس  رد  هک  یمایا  رد 

نایعیش و هب  دومرف :  یسراف  هب  هک  مدینش  رس  تشپ  زا  ییادص  لاح  نا  رد  مدش .  هیلع -  هللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ماقم  هجوتم  هدرک و 
(353  . ) دنادرگ کیدزن  ارم  جرف  هک  دنهد  مسق  اهیلع -  هللا  مالس  بنیز -  ترضح  ما  همع  قح  هب  ار  ادخ  هک  دییوگب  ناتسود 

دوبن  بنیز  رگا 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  مان و  یب  هبعک 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامالا  راد  ناما  یب 

البرک زا  ناشن  کی  ره  ایبنا  دنداد  هچرگ 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  یب  مه  البرک 

دش زاغآ  ریدغ  زک  عیشت  خرس  بتکم 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نابساپ  یب  دبا  ات 

تفرگ ناج  نادیهش  نوخ  زا  هک  نآرق  بتکم 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نانچمه  كرحت  یب 

اه هنتف  ریسم  رد  تیودهم  ناوراک 
دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناوراک  ریما  یب 
شیوخ ربص  اب  دوب  وا  نآرق  ماکحا  يرجم 
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دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نارمکح  یب  قح  نید 
ادج ار  يدیزی  زا  ینیسح  مالسا  درک 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناماوت  لطاب  قح و 
اهرکف لطاب  قح و  ریسم  ياسانش  رد 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامگ  ردنا  نامگ  یب 
يدمحا ياه  هلال  زا  البرک  ناتسلگ  دش 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نازخ  رد  ناتسلگ  نیو 
نیسح خرس  تضهن  زورف  ملاع  هلعش 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناهن  رتسکاخ  ریز 
نوخ تشد  ناگنشت  بل  یمولظم  هلان 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  نامز  هاگولگ  رد 
تشون ارحص  رب  هک  ار  يزمر  هللاراث  نوخ 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناج  هب  یماکان  غاد 
تسوا راثیا  بنیز و  زا  تسه  هچ  ره  ( 354 ( ) دیوم  ) يا

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ناوتان  یتسه  ناج 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  تافو 

هدیمخ و شدق  هک  تسیرگب  نادنچ  مایا ،  تنحم  ماش و  جنر  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  دیوگ :  بئاصملا  رحب  رد 
دیشک .  يارس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  مئاد  دیدرگ ،  دیفس  شناوسیگ 

هب لالم  رپ  يارس  نیا  زا  هبیط ،  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  زا  هام  راهچ  زا  دعب  مالـسلا ،  هیلع  موثلک  ما  هردخم  هایع  دیوگ :  زین 
شردام مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایع  یبش  تشذگب ،  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تافو  زا  زور  داتـشه  یتقو  تسویپ .  لازیال  دنوادخ  تمحر 

ار هردخم  نآ  دندمآ و  هک  ینامز  تفرب .  شوه  زا  ات  درزب  شیوخ  تروص  رس  رب  تسیرگب و  رایـسب  دش  رادیب  نوچ  دید و  باوخ  رد  ار 
هب هردخم  نآ  متام  رد  لوتب ،  هیرذ  لوسر و  لآ  تقو  نیا  تسا .  هدرک  زاورپ  نانج  راسخاش  هب  وا  سدـقم  حور  دـندید  دـنداد ،  تکرح 
 ، بجر مهدراهچای   ) ناضمر مهد  رد  زادگناج ،  هعقاو  نیا  و  دش .  اپرب  تمایق  بوشآ  اروشاع و  هودنا  ییوگ  هکنادنچ  دـندمآ  رد  يراز 

دروم هنس 62  رد  هردخم  نیا  تافو  داد .  يور  يرجه  لاس 62  زا  تایبنیز )  رابخا  باتک  رد  هنس 277  رد  یفوتم  هباسن  یلدیبع  لوق  ربانب 
زین یـضعب  دـش ،  رکذ  هک  یلوق  ود  رب  هتـشذگ  و  دراد ،  دوجو  فالتخا  ناخروم  نیب  يو  تافو  زور  خرات  رد  یلو  تسا ،  ناگمه  قافتا 

رومالا .  قئاقحب  ملعا  هللا  و  دنا ،  هتسناد  بجر  هام  مجنپ  هبنشکی  بش  رد  ار  وا  تافو 
مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نادنزرف 

دمحم ربکالا و  نوع  یلع و  هلمج ،  نآ  زا  تسا :  هدوب  ددعتم  نادنزرف  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیوگ :  صاوخلا  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبس 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  نطب  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  ترضح  نانآ  ردام  هک  دنـشاب  یم  موثلک  ما  سابع و  و 

تسا .  هدوب  هلآ  هیلع و 
درامش .  یم  مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  نطب  زا  ار  ربکالا  رفعج  فراعملا ،  باتکرد  زین  هبیتق  نبا 

هیلع ارهز  همطاـف  شرداـم  زا  هدوب و  نسحلا  ما  وا  تینک  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتـخد  يربـک  بنیز  دـیوگ :  بلاـطلا  هدـمع  فـلوم 
مه ریغ  سابع و  نوع و  یلع و  دمآ و  رد  بلاطیبا ،  نب  رفعج  نب  هللادبع  شمع ،  رـسپ  حاکن  هلابح  هب  يو  دـنک .  یم  تیاور  لقن  مالـسلا 
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دمآ .  دیدپ  يو  زا 
رفعج و یلع و  تفر و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  يارـس  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  میناوخ  یم  يرولا  مـالعا  رد 

دنک یم  تیاور  شردام  زا  يو  دیدرگ .  دلوتم  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ربکالا و  نوع 
تسا .  هدوب  رتخد  کی  رسپ و  راهچ  رفعج  هللادبع  زا  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  راصبالا  رون  رد  یجنلبش 

هدمآ خسان  ردو  دنتـسه .  تکرب  فرـش و  بابـسا  دالب ،  راصما و  رد  ترثک  تدع و  لامک  رد  نونکات  هردخم  نآ  هیرذ  دـیوگ :  یم  زین 
تداهـش عیفر  هجرد  هب  البرک  نیمز  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  اهنآ  ردام  هک  دـمحم ،  شردارب  هللادـبع و  نب  نوع  تسا : 

دندیسر . 
مالسلا  هیلع  بنیز  نفد  لحم 

دراد :  دوجو  رظن  هس  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  نفد  لحم  هب  عجار 
عیقب ناتسربق  رد  ینعی  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادناخ  روبق  رانک  رد  هرونم ،  هنیدم   . 1

رصم هرهاق   . 2
و درادن ،  نیمخت  سدح و  زجب  یکردم  چیه  ارهاظ  لوا ،  لوق  قشمد  هطوغ  هقطنم  رد  عقاو  هیوار )   ) هیرق رد  روهـشم  فورعم و  ماقم   . 3

هچنانچ تسا ،  هدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  ـالبرک  هثداـح  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نوچ  هک  تسا  یلاـمتحا  هیرظن  نیا  رب  ینتبم 
ربمغیپ نادناخ  هاگمارآ  عیقب  رد  یعیبط  روط  هب  زین  هدرک و  تلحر  ایند  زا  هنیدـم  رد  یعیبط  روط  هب  دـشاب ،  هدـماین  شیپ  يا  هزات  دادـیور 

تسا .  هدش  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسین تسد  رد  یتسرد  كردم  دشاب ،  رصم  هک  زین ،  مود  لوق  دروم  رد 

عقاو ماش ،  هطوغ  هقطنم  زا  هیوار  هیرق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ربق  هک  دوش  یم  تباث  موس  لوق  رابتعا  قوف ،  لاوقا  فیعـضت  اـب 
رتخد مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مان  هب  یهوکـشاب  رایـسب  دقرم  هاگراب و  اجنآ  رد  دناد .  یم  قشمد ،  یقرـش  بونج  يرتمولیک  تفه  رد 

هب خـیرات  زا  هچنآ  تسا .  هدوب  نایعیـش  ریغ  یتح  نایعیـش و  تیب و  لها  ناتـسود  رازم  هراومه  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
رسمه هسیفن ،  هدیـس  راوگرزب  يوناب  اریز  تسا ،  هدوب  دوجوم  زین  مود  نرق  رد  یتح  هک  تسا  رازم  نیا  يانب  رایـسب  تمدق  دیآ  یم  تسد 

(355  . ) تسا هدمآ  رهطم  دقرم  نیا  ترایز  هب  مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  نمتوم  قاحسا 
دنرادازع  نایکالفا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  تلحر  زور 

لقن یلعم  يـالبرک  رد  رمحا  تیربک  فلوم  يارب  هنس 1319  رد  یلعم  يالبرک  رواجم  یناهفـصا  هللا  دسا  دیـس  جاح  لیلج  هقث  ملاع  دیس 
ناش همع  تافو  زور  زا  دومرف  يو  هب  باوخ  ملاع  رد  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) ناـمز ماـما  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  هک  درک 
یم هیرگ  دنناوخ و  یم  تسا  هدناوخ  هفوک  رد  هک  ار  هردخم  نآ  هباطخ  دـنوش و  یم  عمج  اهنامـسآ  لها  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 

(356  . ) دوشن هتسسگ  رگیدکی  زا  ملاع  هزاریش  هک  دننادرگ  تکاس  ار  نانآ  دیاب  ترضح  و  دننک ، 
رادقم نآ  هک  دنک ،  یم  لقنار  ینالوط  یناتـساد  مارحلا  مرحم  همتت  یف  مایالا  عیاقو  باتک  رد  ینابایخ  یلع  الم  موحرم  راوگرزب  ملاع  زین 

میروآ .  یم  اجنیا  رد  دشاب  یم  قوف  نایرج  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  زا 
هتفر شیپ  دنتسه .  یلاح  هتفشآ  لامکرد  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  ایور  ملاع  رد  دیوگ :  یم  يوار 

رد هلاس  همه  هدرک ،  تافو  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ما  همع  هک  يزور  زا  هک ،  نادـب  دـندومرف  مدومن .  لاوس  ناشیا  لاح  زا  مدرک و  مـالس 
هیرگ دنناوخ و  یم  هدرک  نایب  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  هردـخم  نآ  هبطخ  دـنریگ و  یم  سلجم  اهنامـسآ  رد  هکئالم  هردـخم  نآ  تافو  زور 

نم نونکا  دوب و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  تافو  زور  زورما  میامن .  تکاس  هیرگ  زا  ار  اهنآ  مورب و  دـیاب  نم  هک  يروط  هب  دـنیامن ،  یم 
ما هدومن  تعجارم  سلجم  نآ  زا 
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تـسناوت هاتوک  تدـم  نیمه  رد  اما  تسیزن ،  مین  لاسکی و  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز 
دهد .  رییغت  ار  خیرات  ریسم 

هیلع بنیز  راک  هجیتن  هک  تشذگن  زارد  ینامز  تفاین و  یماود  يزوریپ  هدـییاپن  يرید  هیما  ینب  يداش  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  مادـقا  اب 
دش .  یهتنم  نایوما  يدوبان  تسکش و  هب  مالسلا 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  هک  یی  ینامداش  يور  رب  درک  ساسحا  دیزی  هک  دوب  هتفرن  ماش  زا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  زونه  يرآ ، 
لدبم تخـس  ینامیـشپ  هب  هک  اجنآ  ات  ددرگ ،  یم  دیدش  كدنا  كدـنا  نآ  یگریت  دوش و  یم  هدیـشک  يا  هریت  هدرپ  تسا  هداد  تسد  وا 

(357  . ) درکن اهر  ار  وا  نابیرگ  يو ،  رمع  هدنام  یقاب  لاس  هس  رد  دش و 
یتفگ یم  شاف  يدید  هک  ره  ار  شندرک  ملکت 

دراد ناسل  یط  رد  هک  ایوگ  يردیح  ناسل 
بش زامن  کلذ  عم  هدمآ ،  دراو  مالسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  رب  هک  تقشم  تبیصم و  همه  نآ  اب  تسا  هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح 

هب نیرخآ  عادو  رد  هک  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ابع  لآ  سماخ  ترـضح  شیامرف  تفرعم  لها  يارب  تسا  سب  دشن .  كرت  وا  زا 
 ( لیللا هلفان  یف  ینیسنتال  هاتخا  ای   : ) دومرف مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ 

(358  . ) هدش هدباع  هب  بقلم  هدش  لئان  هیهانتم  ریغ  تاماقم  هب  تادابع  زا  نوچ  همرکم  نیا 
تشاذگ  مه  يور  ار  اهمشچ  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  لباقم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ترـضح مظعا ،  هللا  یلو  مان  هب  هک   ) مق نارکمج  سدقم  دجـسم  هب  يدنچ  راکتیانج ،  مادص  طسوت  مق  نارابمب  مایا  رد  دیوگ :  هدنراگن 
فیرش ناکم  نآ  زا  يزور  مدوب .  هدش  هدنهانپ  تسا )  هدش  انب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ،  ماما  يرکـسعلا ،  نسحلا  نب  هجح 

هللا تیآ  كرابم  رـضحم  هب  سپـس  هدـمآ و  مق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  مالـسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  مرح  ترایز  يارب 
یـشعرم هللا  تیآ  ترـضح  هکنیا  ات  دمآ  نایم  هب  نخـس  يرد  ره  زا  مدیـسر .  هرـس )  سدق   ) یـشعرم یفجن  نیدلا  باهـش  دیـس  یمظعلا 

 ، درب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رضحم  هب  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هقادنق  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هک  یتقو  دندومرف : 
ماما لغب  رد  هقادنق  یتقو  اهنت  و  درکن .  زاب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  مادک  چیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  مالـسلا  هیلع  همطاف  زیزع  دازون  نیا 

دوشگ .  ار  كرابم  مشچ  تفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  میظع 
لباقم هک  یتقو  یلو  درک ،  هاگن  ارـسا  ماـمت  هب  هزین  زارف  زا  اـقآ  كراـبم  رـس  زین  باذـعلا -  هنعللا و  هیلع  دـیزی -  سلجم  رد  دـندوزفا :  و 

دش .  يراج  کشا  شکرابم  مشچ  ياه  هشوگ  زا  تشاذگ و  مه  يور  ار  اهمشچ  دیسر ،  يربک  بنیز  ترضح 
نیا زا  شیب  و  متـسه ،  امـش  نونمم  دیا ،  هدرک  منامیتی  هب  تبحم  همه  نیا  هکنیا  زا  زیزع ،  رهاوخ  هک :  دـشاب  هدومرف  تساوخ  یم  ییوگ 

نکم .  لجخ  ارم 
مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

 ، ینادمه یلعالم  دنوخآ  هللا  هیآ  موحرم  نابز  زا  هیبنیز )  صئاصخ   ) باتک همدقم  رد  هدازاقـس ،  اضر  دمحم  جاح  ریهـش  بیطخ  موحرم 
 ، تسویپ یهلا  تمحر  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  يدنچ  دوب و  نادمه  یناحور  یملع و  تیصخش  نیرتگرزب  رخاوا  نیا  رد  هک 

دندومرف :  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  نفدم  هب  عجار  ریقح  خساپ  رد  يزور  هک :  دنک  یم  لقن 
ماما همئالا  نماث  ترضح  ترایز  دصق  هب  زاجح  فیطق  رهش  زا  بهذم  هعیش  یصخش  دندومرف :  هیلع  هللا  ناوضر  یقارع  ءایض  اقآ  هللا  هیآ 

 ، هثداح نیا  عوقو  اب  دیامن .  یم  مگ  دوب  هتشادرب  دمآ  تفر و  جراخم  يارب  هک  ار  یلوپ  هار  طسو  رد  دنک .  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  اضر 
انالوم و مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  مرجال  تسا .  هتـشاد  ار  رفـس  همادا  جرخ  هن  و  نطو ،  هب  نتـشگرب  يور  رگید  هن 

ینارون دیـس  دـنک  یم  هظحالم  لاح  نامه  رد  دوش .  یم  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ماـمالا  انادـتقم 
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ازریم جاح  ام ،  لیکو  دزن  اجنآ  رد  دناسر .  یم  يار  نم  رـس  هب  ارت  ریگب  ار  هجو  نیا  دیامرف :  یم  دنک ،  یم  یهارمه  وا  اب  يردـقلا  لیلج 
اضرلا یسوم  نب  یلع  مدج  ترایز  هب  ات  دهدب  ردق  نیا  تسا ،  وت  شیپ  رد  ام  زا  یلوپ  دندومرف :  يدهم  دیس  وگب  ورب و  يزاریـش ،  نسح 

هیآ هب  هاگره  مدرک :  ضرع  دمآ ؟  بناج  مادک  زا  تسیک و  راوگرزب  نیا  هک  مدـشن  هجوتم  دـیوگ  یم  صخـش  نآ  يورب .  مالـسلا  هیلع 
يزاریـش ياقآ  هب  دومرف :  يراد ؟  یتمالع  دنـسو و  هناشن  هچ  تسیک و  دسرپ  یم  نم  زا  دندومرف ) يدهم  دیـس   ) منک ضرع  يزاریـش  هللا 

بنیز  ) ما همع  مرح  رد  ماش  رد  ینارهط  ینک  یلع  الم  جاح  اب  امـش  ناتـسبات  لصف  رد  لاـسما  هک  یناـشن  نیا  هب  دومرف  يدـهم  دیـس  وگب 
زا ار  دوخ  يابع  امـش  دـندوب  هتخیر  هلابز  مرح  حطـس  رد  تیعمج  ماحدزا  راوز و  ترثک  زا  نوچ  دـیدوب و  فرـشم  مالـسلا )  هیلع  يربک 

ینک یلع  الم  جاح  يدروآ و  درگ  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  يدرک و  بوراج  ار  مرح  هلیسو  نآ  هب  هدرک و  عمج  تسد  رد  هتشادرب و  شود 
مدوب .  اجنآ  نم  درب ،  نوریب  هتشادرب و  ار  اهنآ  دوخ  ياهتسد  اب 

تسد دش و  دنلب  اج  زا  رایتخا  یب  مدرک ،  ضرع  ار  بلطم  مدیسر و  يزاریش  هللا  هیآ  تمدخ  هب  يار  نم  رـس  رد  یتقو  دیوگ :  یم  یفیطق 
تفگ کیربت  دیسوب و  ار  میاهمشچ  تخادنا و  مندرگ  رد 

ارچ هک  دـش  تحاران  ابلق  نکیلو  درک  قیدـصت  ار  بلطم  زین  يو  متفگ .  ار  ارجاـمو  مدیـسر  ینک  هللا  هیآ  تمدـخ  نارهت  رد  تفگ :  دـعب 
(359  . ) تسا هدشن  رداص  ترضح  نآ  بناج  زا  ناشیا  هب  ینامرف  هلاوح و 

مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح   . 2
نبا هک  دـشاب ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد  نطب  زا  هیقر  ترـضح  رگید  همع  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاـف  تنب  موـثلک ،  ما 
نیا هب  ینادنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  دیوگ :  صاوخلا  هرکذت  رد  زین  يزوج  نب  طبـس  و  هدرب ،  مان  ار  وا  باعیتسا  رد  ربلادـبع 

مالسلا هیلع  موثلک  ما  مالسلا و  هیلع  بنیز  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح ،  ماما  ترضح  تسا :  هدوب  بیترت 
نب نوع  حاکن  هلابح  هب  ار  وا  دیوگ :  وا  لاح  حرش  نایاپ  رد  و  هدرب ،  مان  يو  زا  هعیشلا  نایعا  رد  یلماع ،  نیما  نسحم  دیـس  ریبخ ،  همالع 

(360  . ) دندروآ رد  هنع  هللا  یضر  رایط  رفعج 
یعقرب مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح  تفگ ،  عادو  ار  ایند  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاف  ءاسنلا ،  هدیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 

 ، هللا لوسر  ای  هاتبا ،  ای  تفگ :  یم  یپایپ  زوسناج  هلان  اب  دیشک و  یم  نیمز  يور  هب  نآ  نماد  هک  دشک  رس  رب  ییابع  هتخادنا و  تروص  هب 
دوب .  دهاوخن  نآ  زا  دعب  ییاقل  زگره  هک  تسا  یقارف  نیا  دیدرگ و  راکشآ  ام  رظن  رد  وت  ندش  ناهنپ  یتخس  تبیصم و  نالا 

هراد لخداف  لـمتحا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  برـض  اـمل  هنا  هک :  دـنا  هدروآ  شیوخ  یلاـما  رد  یـسوط ،  دـیفم و  راوگرزب ،  خیـش  ود 
ما تدانف  الیقم  نسحا  رقتـسم و  ریخ  یلعالا  قیفرلا  لاـقف  اـهیلا  رظنف  هینیع  حـتفف  هیلجر  دـنع  موثلک  ما  تسلج  هسار و  دـنع  هباـبل  تدـعقف 
ای تلاق :  كابا  تلتق  امنا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تلتق  هللا  اودـع  ای  تلاق :  مجلم و  نب  نمحرلادـبع  یلا  تءاج  مث  هاتبا  او  موثلک 

مهتکلهال .  هفوکلا  لها  نیب  تمسق  ول  هتبرض  دقل  هللا  هیلع و  نیکبت  اهل  كراف  لاق :  ساب  هیلع  نوکی  ناوجرال ال  ینا  هللا  اودع 
يالاب هبابل  دنداد ،  لمح  هناخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ  دز  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  قرف  رب  تبرـض  نوعلم  مجلم  نبا  هک  یماگنه  ینعی 

دوشگ و ار  دوخ  نیب  قح  ناگدید  تقو  نیا  رد  ترضح  دنتسشن .  ترضح  نآ  ياهمدق  کیدزن  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ترضح و  نآ  رس 
هلان تسا .  لزنم  نیرتوکین  ماقم و  نیرتهب  هک  منک  یم  رفـس  نابرهم  دنوادخ  يوس  هب  نونکا  دومرف :  دنکفا و  يرظنال  موثلک  ما  بناج  هب 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  یتشک  ادخ ،  نمشد  يا  دومرف :  دمآ و  نیعل  مجلم  نبا  دزن  هب  سپس  دش ،  دنلب  هاتبا  او  هب  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 
نیا مردپ ا  رب  هک  مراودیما  دومرف :  هردخم  نآ  متـشک .  ارت  ردـپ  هکلب  متـشکن ،  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نم  تفگ :  نوعلم  نآ  ار ؟ 

وا رب  یتبرـض  مسق ،  ادـخ  هب  اریز  ینک ،  یم  هیرگ  هلان و  تردـپ  گرم  رب  هک  منیب  یم  ایوگ )  : ) تفگ نوعلم  نآ  دـشابن ،  یکاـب  تبرض 
درک .  دهاوخ  كاله  ار  همه  دننک  تمسق  هفوک  لها  همه  رب  ار  نآ  رگا  هک  مدز 

هفوک  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  هبطخ 
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تئارق ار  هبطخ  نیا  موثلک  ما  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا  تنب  همطاف  هردـخم  ایلع  هبطخ  رکذ  زا  دـعب  دـسیون :  یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دـیس 
دومن : 

اقحس مکل و  ابتف  نهومتبکن  هاسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکل  ام  مکل  هاوس  هفوکلا  لها  ای  تلاق :  )
نهومتیبس همیرک  ياو  اهومتبهن ؟  لاوما  ياو  اهومتکفـس ؟  امد  ياو  متلمح ؟  مکتوهظ  یلع  رزو  ياو  مکتهد ؟  هاود  يا  نوردتا  مکلیو 

نوزئافلا و مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق  نم  همحرلا  تعزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  نهومتبلـس ؟  هیبص  ياو   ؟
تلاق :  مث  نورساخلا ) ،  مه  ناطیشلا  بزح 

مکمال لیوف  اربص  یخا  متلتق 
دقوتی اهرح  اران  نوزجتس 

اهکفس هللا  مرح  امد  متکفس 
دمحم مث  نآرقلا  اهمرح  و 

ادغ مکنا  رانلاب  اورشباف  الا 
دلخم انیقی  اقح  رقس  یفل 

یخا یلع  یتیوح  یف  یکبال  ینا  و 
دلوم یبنلا  دعب  نم  ریخ  یلع 

فکفکم لهتسم  زیرغ  عمدب 
دمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع 

لوذخم ار  وا  دیتشادزاب و  تسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـصن  زا  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  امـش  امـش .  ياهور  داب  حیبق  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 
ار اهنآ  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  تالایع  دیدرمـش و  دوخ  ثاریم  ار  نآ  دیدرب و  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دیدرک و  دیهـش  ار  وا  هکنیا  ات  دیدرک ، 
اپ رب  یگرزب  تبیصم  هچ  دینادیم  ایآ  امش .  رب  ياو  يا  امش .  زا  قح  تمحر  داب  رود  و  امش ،  رب  داب  فا  دیدومن ؟  یتخبدب  راچد  هنهرب و 

ناوناب نیـشن و  هدرپ  نارتخد  هچ  دیدرک و  تراغ  ار  یلاوما  هچ  دیتخیر و  ار  یکاپ  نوخ  هچ  دیدش و  بکترم  یمیظع  هانگ  هچ  دـیدرک و 
دیدرک ؟  ریسا  ار  سی  هط و  لآ 

امش ياهلد  زا  تمحر  امش  رادرک  ءوس  زا  و  دوب ،  نایناهج  همه  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دیتشک  ار  یـسک  امش 
هب ناتناردام  راگنایز .  رساخ و  ناطیش  بزح  دنراگتسر و  زئاف و  دنوادخ  بزح  انامه  دیدش .  تلالض  تواسق و  راچد  دیدرگ و  فرطرب 
هک دیتخیر  ار  ینوخ  امش  درادن .  یشوماخ  هک  یشتا  هب  دش  دیهاوخ  هداد  ازج  يدوزب  دیتشک ،  هجنکش  اب  ار  مردارب  هک  دننیشنب ،  ناتیازع 
رعق رد  تمایق  يادرف  هک  مهد  یم  تراشب  امش  هب  انامه  دوب .  هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآرق و  لاعتم و  دنوادخ 

مهاوخ دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  دوـلوم  نیرتـهب  هک  مردارب  رب  متـسه ،  هدـنز  اـت  نم  دوـب و  دـیهاوخ  دـلخم  منهج 
دوشن کشخ  زگره  دشاب و  مکارتم  يراج و  نم  تروص  هب  لیس  نوچ  هک  یکشا  هب  تسیرگ ، 

دایز  نبا  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هناعاجش  يوگتفگ 
نا دایز .  نبای   : ) دومرف درک و  نخس  زاغآ  موثلک  ما  تفای ،  نایاپ  دایز  نبا  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  نانخس  نوچ  دسیون :  یم  رهپس 

هرهظ یلع  هوخا  وه و  هلمحی  هیتفـش و  صمی  هلبقی و  ناـک  هتیورب و  ترق  هللا  لوـسر  نیعب  تناـک  دـقف  نیـسحلا  لـتقب  کـنیع  ترق  ناـک 
باوجلل )  ادغ  دعتساف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  هنیآ  ره  هک )  نادب   ، ) دیدرگ نشور  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هبوت  مشچ  رگا  دایز .  رـسپ  يا  ینعی : 
دیشک و یم  شوغآ  رد  ار  وا  دیکم و  یم  ار  وا  ياهبل  دیسوب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هتسویپ  شترضح  دش و  یم  دنسرخ  وا  رادید  هب 
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ربارب رد  و   ) تمایق زور  رد  ییوگخـساپ  هدامآ  ار  دوخ  سپ  دومن ،  یم  راوس  دوخ  شود  رب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شرادرب  اب  ار  وا  یهاگ 
زاس .  یهلا )  لدع  همکحم 

ار  هفوک  لها  هقدص  لافطا ،  نتفرگ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعنامم 
لذب ناشیا  هب  امرخ  نان و  ماب  زارف  زا  هدروآ و  تقر  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لافطا  لاح  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  دیوگ :  صاصج  ملـسم 

زا ار  اهامرخ  اهودرگ و  اه و  هراپ  ناـن  نآ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  اـما  دنتـشاذگ .  یم  دوخ  ناـهد  رب  هتفرگ و  زین  ناـکدوک  دـندومن و  یم 
 : ینعی مارح ، )  انیلع  هقدصلا  نا  هفوکلا .  لها  ای   : ) دومرف دز و  هفوک  لها  رب  گناب  سپ  دـنکفا .  یم  دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و 

تسین .  اور  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هک  دیریگ  زاب  ایشا  نیا  لذب  زا  تسد  هفوک  لها  يا 
لها ای  مهل :  تلاقف   ) درک نوریب  لمحم  زا  رـس  دنیرگ ،  یم  راز  راز  ارـسا  ناوراکرب  هفوک  نانز  دـید  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هک  ینامز  زین 

اضقلا ) لصف  موی  هللا  مکنیب  اننیب و  مکاحلاف  مکواسن ؟  انیکبت  مکلاجر و  انلتقت  هفوکلا 
نیب لاعتم  دنوادخ  تمایق ،  يادرف  رد  دننک ؟  یم  هیرگ  ام  لاح  رب  امش  نانز  دنشک و  یم  ار  ام  نادرم  امـش  نادرم  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 

دومرف .  دهاوخ  مکح  امش  ام و 
روبیس  رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ياعد  رثا 

هدش و عمج  روبیـس  لها  دنداد ،  چوک  باطرفک )  کیدزن  يرهـش  مان   ) روبیـس هب  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خسان  رد  رهپس ، 
 : تفگ تساخرب و  ناشنایم  زا  دوب ،  هدرک  كرد  ار  نامثع  تفالخ  نامز  هک  هدروخلاس  یخیش  سپس  دندمآ .  درگ  اهنآ  ناناوج  ناریپ و 

رهش زا  ات  دیراذگب  تسا ،  هدرکن  نخـس  عنم  رد  زا  یـسک  دنا و  هدینادرگ  نادلب  راصما و  مامت  رد  ار  اهرـس  نیا  انامه  هک  دیزیگنینرب  هنتف 
 ، نامز رد  دنزاس .  هدولآ  شیوخ  مودق  هب  ار  ام  رهـش  دـیلپ  موق  نیا  میراذـگ  یمن  زگره  هللاو ،  هک :  دـنتفگ  ناناوج  دـننارذگب .  مه  امش 

یمزر تسویپ و  رد  برح  ارجام ،  نیا  یپ  رد  دندش .  گنج  هتخاس  دـندرک و  عطق  دـش ،  یم  روبع  نآ  زا  هک  ار  بآ  يور  لپ  هتفاتـشب و 
كاخ هب  روبیـس  ناناوج  زا  زین  یتعامج  دـندش و  دالوف  غیت  شوختـسد  دایز  نبا  رگـشل  زا  نت  دصـشش  هکنادـنچ  داتـسیا ،  ياـپ  رب  تخس 

صخرا مهبارـش و  هللا  بذعا   : ) دومرف تسا .  روبیـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  دلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تقو  نیا  رد  دـنداتفا . 
یضارا رد  يدوب ،  روج  ملظ و  هتـشابنا  همه  ناهج  رگا  موثلک ،  ما  ياعد  رثا  زا  دیوگ :  فنخم  وبا  مهنع )  هملظلا  يدیا  عفر  مه و  راعـسا 

یتشگن .  هتشارفا  لدع  طسق و  تیار  لذب و  تمعن و  تیآ  زج  ناشیا 
کبلعب  رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  نیرفن  رثا 

 : هک دنتـشون  کبلعب  مکاح  هب  دندرک ،  کیدزن  کبلعب  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خـسان  بحاص  زین 
مکاح ایب .  ام  لابقتـسا  هب  نک و  ایهم  هقوذآ  فلع و  دنهد ،  یم  لمح  دـیزی  هاگرد  هب  هک  تسا  ناشیا  تیب  لها  جراوخ و  ياهرـس  کنیا 

دندروآ مهارف  تالوکام  تابورشم و  رگید  رکس و  قیوس و  زا  دنتخاس و  ایهم  ناشیا  رهب  زا  شمارآ  شیاسآ و  ياج  ات  داد  نامرف  کبلعب 
موثلک ما  تقو  نیا  رد  دندروآ .  رد  رهـش  هب  دندرک و  لابقتـسا  ار  نارفاک  نآ  دندیمدب و  اهقوب  رد  دـنتخارفارب و  اهتیار  دـنتخاونب و  اهفد  و 
يدیا هللا  عفر  مهبارش و ال  هللا  بذعا  مهئارضخ و ال  یلاعت  هللا  دابا   : ) تلاقف کبلعب .  دنتفگ :  تسیچ ؟  دنلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

اروج ) املظ و  الا  مهلانا  امل  اطسق  الدع و  ولمم  تناک  ایندلا  نا  ول  و   : ) فنخم وبا  لاق  مهنع )  هملظلا 
ار و امـش  بآ  دـنادرگن  راوگـشوخ  ار و  امـش  تشیعم  تعـسو  دـنک  دوبان  یلاعت  يادـخ  هک  درک  نیرفن  اهنآ  قح  رد  هردـخم  نآ  ینعی : 
ملظ و راثآ  زج  کبلعب  رد  دریگ ،  ارف  هافر  تلادـع و  ار  ایند  همه  رگا  دـیوگ :  فنخم  وبا  و  دـنکن ،  هاتوک  امـش  رـس  زا  ار  ناـملاظ  تسد 

تسین .  رگید  زیچ  یگراچیب 
نیعل  رمش  هب  وا  هیصوت  ماش و  هزاورد  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دورو 

رمش مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دندیسر ،  ماش  هزاورد  کیدزن  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يارسا  ناوراک  نوچ  دیوگ :  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس 
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زا ار  ام  تسا ،  قشمد  رهـش  کنیا  دومرف :  تسیچ ؟  تتجاـح  تفگ :  تسا .  یتجاـح  وت  اـب  ارم  دومرف :  درک و  بلط  ار  نشوجلا  يذ  نب 
اهرس هراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  وگب  دنـشاب و  نمجنا  رتمک  نآ  رد  نامدرم  هک  نک  لخاد  يا  هزاورد 

تسنادب هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ،  ترارش  هیام  ریمخ  هک  رمـش ،  دنرگنن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و  لوغـشم 
هزاورد زا  ار  ناشیا  دـنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردـخم  نآ  دوصقم  فـالخ  رب  هراـبکی 

دننک هراظن  اهنآ  رب  رتشیب  مدرم  ات  دندروآ  رد  رهش  هب  دوب ،  تاعر  تیعر و  عمجم  هک  تاعاس ، 
 ، لیوط حمر  بحاص  انا   : ) تفگ هتسویپ  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  لماح  رمش ،  لاح ،  نآ  رد  دیوگ :  خسان  رد  رهپس  و 

نینموملاریما )  دیزی  یلا  هسارب  تیتا  نییصولا و  دیس  نبا  تلتق  انا  لیصالا ،  نیدلا  لتاق  انا 
دنمجرا دنزرف  هدنـشک  دـنلب و  هزین  بحاص  نم  دـیوگ :  یم  هدرک و  راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمـش  هک  دینـشب  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 

نیعل ای  ثکثکلا  کیف  و   : ) دومرف تفرگ و  ندز  هنابز  شمشخ  شتآ  هرابکی  مشاب ،  یم  هیاپ  دنلب  لیصا  نید  اب  هدننک  لاتق  ایـصوا و  دیس 
همـسا نم  لیئربج و  دـهملا  یف  هاـغان  نم  لـتقب  نوعلملا  نب  نوعلملا  دـیزی  یلع  رختفتا  کـلیو  اـی  نیملاـظلا  یلع  هللا  هنعل  ـالا  نیعللا ،  نب 

یبا یفطـصملا و  دـمحم  يدـج  لـثم  نیاـف  نیکرـشملا  هیباـب  عمق  نیلـسرملا و  هدـجب  هللا  متخ  نم  لـیلجلا و  شرع  قادرـس  یلع  بوتکم 
نیعمجا )  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ارهزلا  همطاف  یما  یضترملا و 

لتق هب  هک  نوعلم  دـیزی  رب  ینک  یم  رخف  اـیآ  وـت .  رب  ياو  داـب .  ناراکمتـس  رب  دـنوادخ  تنعل  نوـعلم .  يا  داـب  تناـهد  رب  كاـخ  ینعی : 
بوتکم راگدرورپ ،  لیلج  شرع  قادرـس  رد  شیمارگ  مان  تفگ و  یم  باوخ  رکذ  وا  يارب  هراوهگ  رد  لـیئربج  هک  ار  یـسک  يدـیناسر 
يدیناسر لتق  هب  هک  تسا  نیا  وت  راختفا  ایآ  داد .  همتاخ  ادخ ،  لوسر  يو ،  دج  هب  ار  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یسک  یتشک  تسا ؟ 

یلوخ دش ؟  دهاوخ  ادیپ  نم  ردام  ردـپ و  دـج و  لثم  يردام  يردـپ و  يدـج و  اجک  دوب ؟  نیکرـشم  هدـننک  دوبان  شردـپ  هک  ار  یـسک 
رس تعاجش  زا  زگره  وت  ینعی  عاجشلا ،  تنب  تنا  هعاجشلا و  نیبات  تفگ :  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  دوب ،  تانایب  نیا  نارگن  هک  یحبـصا 

یتسه .  یعاجش  درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ،  رب 
وا  ییارس  هیثرم  هنیدم و  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعجارم 

ایاطع لاقثا و  لاوما و  دیامن  هنیدم  هناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دـیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک )  عبط   ) راحب رـشاع  دـلج  رد 
زا رپ  یلد  اب  موثلک  ما  دیدرگ ،  رادومن  هنیدـم  ياهراوید  نوچ  دـنداهن ،  هنیدـم  هب  يور  هاگنآ  دـیوگ :  هک  اجنآ  ات  داهن . . .  مه  ربز  رب  ار 

تخاس :  بلقنم  ار  نامسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدید  زا  کشا  بالیس  هودنا 
انیلبقت اندج ال  هنیدم 

انئج نازح  الا  تارسحل و  ابف 
انع هللا  لوسر  ربخا  الا 

انیخا یف  انعجف  دق  اناب 
نیا شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تیب  ود  كربـت  نمیت و  يارب  هدـمآ  لـصفم  لـتاقم  بتک  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  موـثلک  ما  هب  بوـسنم  رعـش  نـیا 

میدومن .  هعومجم 
 ، دـندز كاچ  اهنابیرگ  مدرم  درک .  اپرب  رـشحم  روش  لیوع ،  هلان و  گناب  زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شردام ،  ربق  رـس  رب  هاگنآ 
رس رب  بابک ،  بلق  بآ و  رپ  مشچ  اب  مالسلا ،  هیلع  موثلک  ما  تقو  نآ  رد  دندیناسر .  نیرب  خرچ  هب  هانیسحاو  هلان  و  دندیشارخ ،  اهتروص 

دومن :  بابک  ار  بآ  بآ و  ار  گنس  هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق 
ایابسلا یلا  ترظن  ول  مطافا 

انیتتشم دالبلا  یف  کتانب 
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يرابحلا یلا  ترظن  ول  مطافا 
انیدباعلا نیز  ترصبا  ول  و 

يراهس انتب  تیار  ول  مطافا 
انییع دق  یلایملا  رهس  نم  و 

كادع نم  تیقل  ام  مطافا 
انیقل دق  امم  تاریق  الف 

یلازت مل  کتایح  تماد  ولف 
انیبدنت همایقلا  موی  یلا 

مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  تافو 
يارـس نیا  زا  هام  راهچ  زا  دعب  البرک ) زوسناج  هعقاو  زا  دعب   ) دـش هنیدـم  دراو  نوچ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هک :  دـیوگ  بئاصملا  رحب  رد 
داشرا رد  دیفم  خیـش  حابـصم و  رد  یمعفک  خیـش  حالـصلا و  جاهنم  رد  یلح  همالع  لوق  رب  انب  تسویپ ،  لازیال  دـنوادخ  تمحر  هب  البرپ 
رخاوا رد  ابیرقت  یتسیاب  راوگرزب  يوناب  نآ  تافو  تسا )  هدوب  رفـص  رهـش  متـسیب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  دنیامرف  یم  هک  )

رگید ياج  رد  هنیدم و  ریغ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  هب  هردخم  نیا  نفدـم  رد  و  ملاعلا .  هللا  و  دـشاب ،  ترجه  زا  یناثلا 62  يدامج  رهش 
(361  . ) اهیوخا اهیبا و  اهما و  اهدج و  یلع  اهیلع و  هللا  مالس  درادن .  يرکذ 

ماش  رصم -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  ترضح   . 3
تسا :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  بوسنم  رعش  نیا  دوب .  رباج  نب  سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  رما  رتخد  بابر  شردام 

اراد بحال  یننا  كرمعل 
بابرلا هنیکس و  اهفیضت 

یلام دعب  لذبا  امهبحا و 
باتع اهب  یمئالل  سیل  و 

اعیطم اوبتع  نا  مهل و  تسل  و 
(362  ) بارتلا ینبیغی  وا  یتایح 

دوب .  هدرم  غبصا  هک  دیسر  یعقوم  دندرب ،  رصم  هب  ار  وا  درک ،  يراگتساوخ  ار  هنیکس  مکح  نب  ناورم  نب  زیزعلادبع  نب  غبصا 
تسا .  هدش  باطخ  نانز )  نیرتهب   ) ناوسنلا هریخ  ناونع  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  هب  بوسنم  رعش  رد 

هب تبـسن  نانز  يرادـیب  ینیـسح و  بالقنا  رد  دوب ،  رـصع  نانز  دـمآ  رـس  بدا  شناد و  رد  دوخ  كرد و  ار  نامز  تاـبالقنا  ماـمت  هک  وا 
غیلبت ناـکدوک و  يرادـهگن  رد  مالـسلا ،  هیلع  بنیز  شا  همع  نوچمه  ماـش  يارـسا  ناوراـک  رد  تشاد و  يرثوـم  شقن  هیما  ینب  عیاـجف 

درک .  یم  شالت  ینیسح  فادها 
یمالسا ياهروشک  همه  زا  هک  دراد  يدایز  ناریاز  هاگراب و  هبق و  ماش ،  ریغصلا  باب  رد  مه  رصم و  رد  مه  مالسلا ،  هیلع  هنیکس  ترضح 

روآ دای  البرک و  هنحـص  نایوار  زا  یکی  دوب ،  هدنز  البرک  هیـضق  زا  سپ  اهلاس  هک  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  ترـضح  دـنور .  یم  شترایز  هب 
(363  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يراکادف 

هّللهّلل هّلل  ماش  هنیدم -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف   . 4
ما یـس  لاس  رد  يو  ( 364  . ) تسا هدوب  هیمیت  نب  هللادـیبع  نب  هحلط  تنب  قاحـسا )  ما   ) زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  يرغـص  همطاف 

هیلع هنیکس  ترضح  شرهاوخ  زا  تفگ  ناوت  یم  اذل  ( 365  . ) تسا هتشاد  نس  لاس  یس  دودح  زین  البرک  هعقاو  رد  مآ د و  ایند  هب  يرجه 
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هیلع ادهشلا  دیـس  شردپ  هک  يروط  هب  دوب ،  یملع  ینید و  یلاع  ماقم  ياراد  راوگرزب و  ینز  يرغـص  همطاف  تسا .  هدوب  رتگرزب  مالـسلا 
دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  ینثم  نسح  هک  دوب  یماگنه  نآ  تسا و  هداد  تداهش  رما  نیا  هب  مالـسلا 
هیبش رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  مردام  هب  هک  منیزگ  یم  رب  وت  يارب  ار  همطاف  نم  دومرف :  وا  هب  ترـضح 

 ، ردپ زا  وا  ( 366  . ) تسا نیعلا  روح  هباشم  لکـش  رد  دراد و  یم  هزور  ار  اهزور  دزادرپ ،  یم  تدابع  زامن و  هب  بش  ماـمت  نید ،  رد  و  ، 
ثیدح سیمع  تنب  امـسا  سابع و  نب  هللادبع  مالـسلا -  هیلع  بنیز  ترـضح  شا -  همع  و  مالـسلا -  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  شردارب - 

هدرک لقن  ثیدح  وا  زا  زین  هیواعم  نب  ریهز  و  مدقملاوبا ،  رفعج ،  ما  نینچمه  نیـسح  میهاربا ،  هللادبع ،  وا ،  نادـنزرف  هدرک و  یم  تیاور 
لزنم رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  تسا .  هدمآ  رجح  نبا  تافیلات  و  ییاسن ،  هجام ،  نبا  دوادوبا ،  يذمرت ،  ننـس  رد  وا  ثیداحا  دـنا ، 

دجسم ياه  هناخ  بیرخت  روتـسد  دیلو  یتقو  تسیز  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  شگرزب -  ردام  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف 
یناوارف تکرب  هک  درک  رفح  یهاچ  تخاـس ،  يا  هناـخ  اـجنآ  رد  و  هتفر ،  دجـسم  جراـخ  هب  وا  درک  رداـص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

دنتسج .  یم  كربت  نآ  زا  مدرم  هدناوخ و  یم  مزمز  ار  هاچ  نیا  تشاد . 
نب هللادیبع  هاگرابرد  هدوب و  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هاگهانپ  نمام و  البرک  ثداوح  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دننامه  مالسلا  هیلع  همطاف 

(367  . ) تفای تافو  يرجه  لاس 110  هب  وا  تسا .  هدناوخ  ارغ  ياه  هبطخ  دیزی  دایز و 
هیلع نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف  هب  بوسنم  يربق  نآ ،  پچ  تمس  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  مالسلا و  هیلع  هنیکـس  ربق  تشپ 

تسا .  مالسلا 
تافو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  تشپ  رد  ینعی  دوخ ،  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  هک  دـننک  یم  تیاور  عبانم  رتشیب  رد 

دش .  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و 
يرمق يرجه  پاچ 1413  یفسلف ،  یلع  خیش  هتشون  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  رد 

دنک :  یم  لقن  نینچ 
راحب باتک  رد  دنک :  یم  هفاضا  دراد و  یناوارف  نیرئاز  ابیز و  رایسب  مرح  هعقب و  ياراد  نوفدم و  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف 

زور یغرم  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  زا  خیراوتلا ص 495  خـسان  باتک  رد  زین  قانم و  باتک  زا  ص 247  راونالا ، 
هیلع يرغص  همطاف  هناخ  راوید  رس  رب  دیسر و  هنیدم  هب  دومن و  زاورپ  دولایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  رد  ار  دوخ  لاب  رپ و  اروشاع 
تفگب :  ار  راعشا  نیا  دیدرگ و  دوخ  یمیتی  هجوتم  تسیرگن و  وا  رب  مالسلا  هیلع  همطاف  تسشن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا 

نم تلقف  بارغلا  بعن 
بارغ ای  کلی  هامعنت و 

نم تلقف :  مامالا ،  لاق : 
باوصلل قفوملا  لاق : 

البرکب نیسحلا  نا 
بارضلا هنسالا و  نیب 

يراد ناشیرپ  لاح  ارچ  غرم  يا  تفگ 
يراد ناغف  هلان و  نینچ  تسیک  مغ  زا 

دزیر یم  ترت  مشچ  زا  هچ  نینوخ ز  کشا 
دزیر یم  ترپ  لاب و  زا  هک  نوخ  نم  هب  وگ 

تسا رفس  رد  ردپ  رخآ  هدز  متام  نم 
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تسا رصب  رد  ملد  نوخ  وا  يرود  مغ  ز 
مراد ردارب  هن ز  ردپ و  زا  ربخ  هن 

مراد ربکا  ندید  يزورآ  بش  زور و 
يا هدمآ  ابس  يوس  يدهده و  رگم  وت 

يا هدمآ  الب  برک و  زا  يدصاق  رگم  ای 
نیش نیوش و  نیا  هب  غرم  يا  يا  هدروآ  هکلب 

نیسح گرم  ربخ  نوخ  رگج  يارغص  هب 
ما هدمآ  اون  روش و  اب  همطاف  يا  تفگ : 
ما هدمآ  الب  برک و  زا  مگرم و  دصاق 

زورما دوب  انم  يارحص  هرسکی  البرک 
زورما دوب  ادهش  هاش  ینابرق  زور 

نانس رمش و  متس  زا  تردپ  میوگ  شاف 
ناور بآ  بل  هب  ناشطع  بل  اب  دش  هتشک 

مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  هنومیم   . 5
مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح   . 6

دنراد رارق  هربقم  هرجح و  کی  رد  دنشاب ) یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  هربقم  رد   ) راوگرزب يوناب  ود  نیا 
يالاب رب  تسا .  هدـش  عقاو  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  نب  هللادـبع  ربق  پچ  تمـس  رد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هنیکـس و  رباـقم  تشپ  رد  هک 
يرجه لاـس 1330  رد  روکذـم  هرجح  دوـش .  یم  هدـید  نیبوـچ  گرزب و  یتوباـت  نآ  لـخاد  رد  زبـس و  گـنر  هب  يدـبنگ  ناـنآ  هرجح 

دشاب .  یم  مه  رانک  رد  ربق  هس  ره  اج  نآ  رد  هک  تسا  هار  نآ  لخاد  نیمز  ریز  هب  یناکلپ  هلیسو  هب  هدش و  يزاسزاب 
رایط و رفعج  رسمه  سیمع . )  تنب  امسا   ) زا مود  ربق  يرجه -  داتفه  لاس  یفوتم  مالسلا )  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  رتخد  هدیمح   ) زا لوا  ربق 

هربقم کی  لخاد  رد  هس  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنومیم  زا  زین  ربق  نیموس  و  يرجه ،  لاس 65  یفوتم  مالسلا  هیلع  یلع 
(368  . ) دنراد رارق  نیبوچ  هدش و  يراکیشاک 

ریغصلا  باب  رایط -  رفعج  نب  هللادبع   . 7
نینموملاریما ترضح  داماد  هدازردارب و  وا  دشاب .  یم  سیمع  تنب  امـسا  شردام  و  رایط ،  رفعج  ترـضح  مالـسا  ردقیلاع  دیهـش  شردپ 

ناتـسآ هب  تدارا  يوبن و  نادناخ  زا  تیامح  رد  نینچمه  تسا .  هدوب  برع  روهـشم  ناگدنـشخب  ایخـسا و  زا  هللادبع  تسا .  مالـسلا  هیلع 
تسا .  روهشم  مالسلا  هیلع  نینسح  هب  هقالع  يولع و 

هیضق رد  دوب .  عاجش  ناهدنامرف  زا  تشاد و  تکرش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  ياهداهج  مور و  ياهگنج  رد  یناوج  نینـس  رد 
هک داتسرف  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هب  ادخ  هار  رد  ینابرق  يارب  ار  شنارسپ  هدنام و  زاجح  رد  ماما  هزاجا  هب  الامتحا  البرک 

تفایرد ار  شیوخ  نادنزرف  تداهش  ربخ  یتقو  دنیوگ :  دوشگن .  يرکشان  تمادن و  هب  نابز  زگره  زین  نآ  زآ  سپ  دندیسر .  تداهـش  هب 
تفشآرب و تخس  هللادبع  تسا ،  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رطاخ  هب  تبیـصم  نیا  هک  دنار  نابز  رب  شمالغ  تخادرپ ،  يرادازع  هب 

درک .  خیبوت  ار  مالغ 
هنیدم رد  ار  وا  تافو  هچرگ  تشذگرد .  اجنامه  رد  هدرک و  ترفاسم  اجنآ  هب  تشاد  ماش  رد  هک  یکالما  رطاخ  هب  هللادبع  هک  دنا  هتـشون 
دیوم ماش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  شردقیلاع  رـسمه  تلحر  کلذ  عم  دنا ،  هتـشون  زین  لیقع  شیومع  راوج  رد  ار  شنفدـم  و 
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هب یتکرح  دوخ  ماـش  رد  ناـنآ  نارادـفرط  تیب و  لـها  نطوت  تسا  نکمم  روطـس ،  نیا  مقار  داـقتعا  هب  دـشاب .  یم  ماـش  رد  وا  ربق  دوجو 
ماش هب  اهدیعبت  اهتراسا و  اهترجاهم و  نیمه  تاکرب  زا  ماش  رد  هعیش  دوجو  دندقتعم  يرایسب  هکنانچ  دشاب ،  نایوما  تاغیلبت  لاطبا  روظنم 

تسا .  هدوب  نارگید  هللادبع و  رذوبا و  لالب و  ترجاهم  و 
خیرات باسنا و  لاـجر و  بتک  رد  هک  دـنا  هتـشاد  يرثوم  شقن  یـسابع  يوما و  نارگدادـیب  هیلع  یمالـسا  ياـهمایق  رد  هللادـبع  نادـنزرف 

(369  . ) تسا طوبضم 
ریغصلا باب  ماش ،  البرک -  يادهش  ياهرس  مالسلا و  هیلع  داجس  ترضح  ماقم   . 8

البرک رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يادهش  زا  نت  هسدقم 17  ياهرس  نفدم  هک  دراد  دوجو  یحیرض  هعقب و  ماش ،  ریغصلا  باب  ناتـسربق  رد 
(370  . ) دراد دوجو  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ماقم  زین  نآ  بنج  رد  دشاب و  یم 

ریغصلا و باب  ناتسربق  یلصا  رد  زا  رتالاب  رتم  هاجنپ  دودح  هک  ناکم  نیا  زورما  دندرپس .  كاخ  هب  ریغصلا ) باب   ) رد ار  ادهش  زا  رس  دنچ 
کقاطا نیا  رد  سدـقم  ياهرـس  هدوب و  یکقاطا  ای  هرجح  نآ  طسو  رد  هک  تسا  گرزب  يا  هطوحم  ياراد  دـشاب  یم  هچوک  پچ  تمس 

نت هدزناش  یماسا  هرجح ،  نیا  يالاب  رب  هک  دنچ  ره  تسا .  هدش  هتخاس  هرقن  زا  یحیرـض  نانآ  نفدم  رب  ریخا  ياهلاس  رد  دنا .  هدـش  نفد 
اهرس نیا  دنا .  هدش  هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  البرک  يادهش  زا  نت  هس  رس  اهنت  يوق  لامتحا  هب  نکیل  هدش  هتـشون  البرک  يادهـش  زا 

زا :  دنترابع 
مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  رس   - 1

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  سدقم  رس   - 2
مالسلا هیلع  رهاظم  نب  بیبح  سدقم  رس   - 3

نب یلع  ساـبع و  سار  اذـه   ) دوـب هدـید  تراـبع  نیا  اـب  ماـقم  نیا  يدورو  رد  يـالاب  رب  يا  هبیتـک  يرجه  لاس 1321  رد  نیمـالا  نسحم 
هجوت اب  ( 371  . ) دیدرگ رکذ  نت  هدزناش  مان  دش  هتشاذگ  لحم  نیا  يور  رب  یحیرض  هک  اهدعب  رهاظم ) نب  بیبح  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا 

رس هس  زا  شیب  ناکم  نیا  رد  دسر  یمن  رظن  هب  دش  قحلم  نانآ  ياهندب  هب  البرک  ياهرس  رتشیب  دنراد  ناعذا  هعیـش  یخیرات  عبانم  هکنیا  هب 
دشاب .  هدش  هدرپس  كاخ  هب 

باوصلاب ملعا  هللاو 
زا :  دنترابع  هدش  تبث  ناکم  نیا  دبنگ  فقس  رب  هک  ییاهرس  مان 

8 یحایر ،  رح   - 7 یلع ،  نب  رمع   - 6 یلع ،  نب  هللادبع   - 5 نسحلا ،  نب  مساق   - 4 رهاظم ،  نب  بیبح   - 3 ربکا ،  یلع   - 2 سابع ،   - 1
 ، لیقع نب  رفعج   - 13 یلع ،  نب  رفعج   - 12 یلع ،  نب  نامثع   - 11 رکب ،  یبا  نب  یلع   - 10 نوع ،  نب  هللادبع  - 9 یلع ،  نب  دمحم  - 

هللادبع .  نب  نیسح   - 16 لیقع ،  نب  هللادبع   - 15 ملسم ،  نب  دمحم   - 14
رهابلا  هللادبع   . 9

ناتـسربق زا  هک  دراد ،  رارق  ریغـصلا  باب  یقرـش  هراوید  رانک  رد  رهاب  هللادـبع  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  نب  هللادـبع  ربق 
دقرم هربقم و  فارطا  تسا .  یگرزب  اتبسن  ناتسبش  زبس و  دبنگ و  نحص و  ياراد  دشاب .  یم  ناتسربق  یلـصا  رد  زا  سپ  نآ  هار  لقتـسم و 

دنا .  هتخاس  ازجم  لقتسم و  ناتسربق  زا  ار  نآ  هک  دنا  هدیشک  يراوید  تسا ،  هدش  يزاسزاب  يرمق  يرجه  لاس 1330  رد  هک  وا 
 ، هرهچ یگدنشخرد  تلع  هب  فورعم و  لامج  نسح و  هب  ناردارب  نایم  رد  وا  تسا .  ردام  کی  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  اب  هللادبع 
یم غورف  رون و  شیوخ  رادید  یگدنشخرد  يور و  عورف  زا  ار  نارـضاح  هکنآ  زج  تسـشن  یمن  یـسلجم  چیه  رد  دوب و  رهاب  هب  فورعم 

هیقف و دهاز و  لضاف و  يدرم  هللادبع  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاقدـص  یلوتم  يو  دیـشخب ، 
لوقنم يو  زا  یناوارف  ثیدـح  هدرک و  لقن  يدایز  رابخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دوخ  مارک  ءابآ  قیرط  زا  دوب .  ثدـحم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


دادغب .  هیبنیز  لت  یضعب  دنا و  هتسناد  هنیدم  رد  ار  يو  تافو  یخرب  تسا . 
مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  هللادبع   . 10

نآ پچ  تمس  رد  مالسلا و  هیلع  يرغص  همطاف  ربق  زا  رتالاب  یمک  هعیش ،  بهذم  سیئر  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  یمارگ  دنزرف  ربق 
ربق اج  نیا  دوش ،  یم  هدـید  يزلف  يا  هظفحم  اب  نیبوچ  یتوبات  نآ  لـخاد  هدوب و  زبس  گـنر  هب  کـچوک  يدـبنگ  ياراد  هک  دراد ،  رارق 

(372  . ) تسا نایعیش  مشش  ماما  دنزرف 
نیعبات  باحصا و   . 3

هّلل ماش  ریغصلا  باب  کلام -  نب  میمت  نب  دبعم  نب  سیمع  تنب  ءامسا   . 1
رفعج ترـضح  شدنمجرا  رهوش  اب  هک  تسا  نیرجاهم  هتـسد  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  هدـنورگ  نانز  نیتسخن  زا  يو 

يرسپ ياراد  زین  هشبح ،  هاشداپ  یـشاجن ،  نامزمه  دمآ .  ایند  هب  هشبح  رد  زین  هللادبع  شدنزرف  دومن .  ترجه  هشبح  هب  مالـسلا  هیلع  رایط 
 ( نوع دمحم ،  هللادبع ،   ) دش رسپ  هس  ياراد  رایط  رفعج  بانج  زا  تیعبت  هب  هک  دش 

یلوم صلخم  نارای  زا  هک  دوب  دمحم  مان  هب  يرسپ  جاودزا  نیا  هرمث  دش و  رکبوبا  رسمه  مالسلا  هیلع  رفعج  ترضح  تداهش  زا  سپ  يو 
لیان مالسلا  هیلع  یلع  یلوم  يرسمه  راختفا  هب  رکبوبا  زا  دعب  ءامسا  دش .  دیهش  رـصم  رد  هک  دوب  ترـضح  رادناتـسا  مالـسلا و  هیلع  یلع 
نامز رد  دنسیون  یم  اه  هباسن  یـضعب  دنناد و  یم  البرک  يادهـش  دادع  ار  وا  یخرب  هک   ) ییحی مان  هب  دش  رـسپ  ود  يراد  زین  وا  زا  هک  دمآ 

رغصا .  دمحم  و  تفر )  ایند  زا  نیدلاو  تایح 
درک .  کمک  نینموملا  ریما  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  هنایفخم  نیفکت  لیسغت و  رد  هک  دوب  يدنمتداعس  تنیط و  كاپ  نانز  زا  امسا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هنومیم  رکب و  یبا  نب  دمحم  شدنزرف  رس  شرانک  رد  هک  يا  هعقب  رد  ریغـصلا ،  باب  رد  امـسا  ربق 
(373  . ) تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  هعقب  تشپ  رد  هدش ،  نفد 

هّلل ماش  ریغصلا  باب  مالسلا -  هیلع  ارهز  ترضح  همداخ  هضف ،   . 2
زا ار  وا  ناسیون  خـیرات  یـضعب  تسا .  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  صاخ  نادـنمتارا  زا  شیوخ و  راگزور  هنومن  هلـضاف و  ناـنز  زا  هضف 

نیمزرس دراو  ناریسا  تیعم  رد  دوب  هدید  هک  یباوخ  هب  هجوت  اب  هبون  دالب  زا  هک  دنناد  یم  يا  هبون  تخدهاش  یضعب  یناریا و  ناگدازهاش 
نایم رد  زور  کی  هضف  اـب  ار  هناـخ  ياـهراک  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  تسویپ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هداوناـخ  هب  دـش و  مالـسا 

زا تعباتم  هب  هک  يو  داد .  یم  نآرق  تایآ  اب  هراومه  ار  مدرم  باوج  تفگن و  ینخـس  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  هضف  دوب .  هدرک  میـسقت 
میتی و هب  ار  شراطفا  تفرگ و  هزور  زور  هس  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافش  يارب  هک  يرذن  بجوم  هب  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها 
امیتی و انیکـسم و  هبح  یلع  ماـعطلا  نومعطیو   : ) دـیامرف یم  یتا  لـه  هروس  رد  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  لومـشم  داد ،  ریـسا  نیکـسم و 
ما بنیز و  ترـضح  رانک  رد  مرح ،  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  عاد  ماگنه و  هب  زین ،  اروشاـع  زور  رد  اذـل  ( 374 ( ) اریسا

تفرگ .  رارق  مولظم  بیرغ و  ماما  زیمآدقفت  باطخ  دروم  مالسلا ،  هیلع  بابر  هنیکس و  موثلک و 
تمـس هب  رکب  یبا  نب  دمحم  هعقب  فرط  هب  لالب  رایط و  رفعج  نب  هللادبع  هعقب  زا  جورخ  زا  دـعب  ماش  ریغـصلا  باب  رد  هضف  ترـضح  هعقب 

(375  ( ) هللا لوسر  همداخ  هضف   : ) تسا هتشون  هعقب  رد  رس  يور  هتفرگ و  رارق  تسار  تسد 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هبیبح  ما  هملس و  ما  3 و 4 

ادج لقتسم و  روطب  يا  هرجح  مالسلا ،  هیلع  داجس  نب  هللادبع  ربق  زا  سپ  یلـصا و  رد  زا  رتالاب  یمک  ناتـسربق ،  یقرـش  هراوید  ياهتنا  رد 
دیاب نیقی  هب  عطق  دوش .  یم  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هملـس  ما  هبیبح و  ما  ربق  ود  نآ  رد  هک  تسا  ناتـسربق  ریاس  زا 

(376  . ) دنتسه نوفدم  هنیدم  رد  عیقب  ناتسربق  رد  ود  ره  هبیبح  ما  هملس و  ما  اریز  درادن ،  تحص  رما  نیا  تفگ 
ماش  ورمع -  نب  دادقم  ینارهب -  يدنک  دوسا  نب  دادقم   . 5
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مالسا هب  توعد  ریسا و  يو  ار  ناسیک  نب  مکح  هتـسج ،  تکرـش  اهگنج  رد  هک  تسا  گرزب  نیدهاجم  زا  مالـسا و  رد  نیقباس  زا  دادقم 
دومن . 

میـسقت يرفن  هد  ياههورگ  هب  ار  ام  ربمغیپ  میدـمآ  هنیدـم  هب  هک  یناملـسم  زاغآ  رد  دـیوگ :  شدوخ  هکنانچ  درب ،  ناوارف  جـنر  زاغآ  رد 
مدوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نم  میدرک و  یم  یگدنز  هناخ  کی  رد  هک  دوب  هدرک 

لها اب  یگتسبمه  يرای و  رد  يو  دنا .  هدش  دیجمت  توبن  نادناخ  نابز  هب  هک  تسا  هیلوا  يرفن  تفه  ای  راهچ  ای  هس  ياه  هتـسد  زا  دادقم 
دنا :  هدومرف  شا  هرابرد  هکنانچ  دسر .  یمن  وا  هیاپ  هب  یسک  یسراف  ناملس  زا  سپ  هدوبر و  ار  تقبس  يوگ  تیب 

دیدحلا ) ربز  لثم  ناک  هبلق  ناف  دوسالا  نب  دادقم  الا  هلوج  لاج  دق  الا و  دحا  یقب  ام  )
دروآ .  رد  دادقم  يرسمه  هب  ار  بلطملادبع  نب  ریبز  شیومع  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

لیلج ياملع  زا  هک  تسا  دادقم  لضاف  مظعم  لیلج  خیش  ربق  دادقم ،  مان  هب  ناو  رهش  رد  روهـشم  ربق  هک  تسا  هتـشون  یمق  ثدحم  هچرگ 
فرط هب  هیبنیز  زا  تشگزاب  رد  یلو  دناد ،  یم  هنیدم  یکیدزن  فرج  رد  ار  دادقم  ربق  دـشاب و  یم  هسیفن  تافلوم  بحاص  هعیـش و  ناشلا 

مان هب  تسا  ییابیز  دجسم  هداج ،  رانک  رد  دادقم . ) يدیـس   : ) تسا هتـشون  هک  دراد  دوجو  یگنر  زبس  ولبات  تسار  تسد  تمـس  رد  ماش 
نیا هدـش و  يزاسون  ییاـبیز  رمرم  ياهگنـس  اـب  ربق  دراد و  ینهآ  هدرن  نآ  فارطا  هک  دراد  دوج  دجـسم و  نحـص  رد  يا  هربقم  دادـقم و 

تسا :  هتسب  شقن  گنس  يور  رب  راعشا 
دبعم وب  دادقملا  انا 

دوسالا دیسلا  نب  انا 
یتالمح ضرالا  زهت 

دعرت امسلا  باوبا  و 
لاتقلا موی  یف  دادقملا  انا 
یلاوعلا رمسلاب  ضیبلا  دیبا 

الیقص ضیبا  اغولا  یف  یفیس  و 
لالضلا  لها  یف  دحلا  قیلط 

 - ماش ریغصلا  باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نذوم  حابر  نب  لالب   . 6
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نذوم  يو  درک .  دازآ  دیرخ و  ار  وا  رکبوبا  دوب ،  فلخ  نب  هیما  مالغ  تسخن  تسا .  مالسا  رد  نیقباس  زا  لالب 
لاس رد  درک و  ترفاسم  ماش  هب  تفگن و  ناذا  رمع  رکبوبا و  يارب  دـنامن و  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  یلو  دوب  هلآ  و 
هعقب کی  رد  رفعج  نب  هللادبع  اب  نونکا  دش و  نفد  ریغصلا  باب  رد  تشذگرد و  ماش  رد  یگلاس  ای 70  نس 63  رد  مکی  تسیب و  ای  متسیب 

تسا .  هتفرگ  رارق 
ناذا افلخ  زا  مادـکچیه  يارب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نذوم  نیلوا  لالب  دـسیون :  یم  راصبالا  رون  رد  یجنلبش 

(377  . ) تشذگرد يرجه  ای 18  لاس 17  رد  تفگن و 
هقر  هیروس -  سینا ،  رسپ  ینرق  سیوا   . 7

برض سیوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نایم  هبناج  ود  یتسود  تسا .  مالـسا  رد  هینامث  داهز  زا  حودمم  درف  نیمراهچ  زا  یکی  سیوا 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  لیامش  نانچ  لاح ،  نیع  رد  یلو  دنیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسناوتن  رمع  تدم  لوط  رد  وا  تسا .  لثملا 
دوب هتفرگ  هزاجا  شردام  زا  وا  دندوب .  هدش  هدـنامرد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاس  دـنچ  نارای  هک  دومن  یم  فیـصوت  ار  هلآ  و 

اب زین  سیوا  ددرگرب .  يروف  دوـبن  هنیدـم  رد  ترـضح  رگا  هکنیا  طرـش  هب  دورب ،  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ندـید  يارب  هک 
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 : دومرف دمآ  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تشگرب  درکن و  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دمآ  هنیدـم  هب  قایتشا 
منک .  یم  مامشتسا  نمی  بناج  زا  ار  نامحر  شوخ  يوب  نم  نمیلا )  لبق  نم  نمحرلا  سفن  دج  ینا ال  )

شیاوقت ماقم و  تعفر  ناش و  تلالج  دـهز و  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  نویراوح  زا  نیعبات و  رباکا  زا  ینرق  سیوا 
زین و  تسا ،  تما  نیا  بهار  وا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسوا .  لئاضف  زا  نوحشم  اهباتک  دنراد و  قافتا  ناناملـسم  همه 

دنک .  یم  تعافش  ار  رضم  هعیبر و  زا  یگرزب  لیابق  سیوا  تسا :  هدومرف 
دیسر تداهش  هب  گنج  نیمه  رد  درک و  تعیب  يو  اب  تفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  ترضح  يرای  هب  نیفص  گنج  رد  سیوا 

تشگ .  نوفدم  نیفص  رد  و 
تسا .  هدش  عقاو  رامع  بانج  ربق  کیدزن  ماش  يرتمولیک  بلح و 450  يرتمولیک  رد 200  عقاو  هقر  رهش  رد  نونکا  يو  ربق 

ینرق سیوا  ربق  کیدزن  هقر -  رهش  رسای :  رامع   - 2
ایرکز عماج  هقر  رهش  ربمغیپ :  يایرکز   - 3

ریغصلا باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نذوم  يرماع  موتکم  ما  نب  هللادبع   . 8
راب هدزیس  دوب  انیبان  نوچ  تسا و  رجاهم  مالسالا و  میدق  هللادبع  تسا  سیق  شردپ  موثلک و  ما  شردام  دنا .  هتـشون  ورمع  ار  وا  مان  یخرب 
دوب .  رضاح  هیسداق  گنج  رد  وا  تفرن .  تاوزغ  هب  اذل  دناوخب و  زامن  شیاج  هب  هک  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هدمآ مالسا  خرات  رد  يو  مان  زین  رگید  ياهتبسانم  هب  دنناد و  یم  صخـش  نیمه  ار  سبع  هروس  رد  روکذم  يامعا  درف  نیرـسفم ،  یـضعب 
زا هک  یتاوزغ  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب و  انیبان  دمآ و  هنیدم  هب  ردب  گنج  زا  دعب  يو  هک  دنا  هدروآ  زین  تسا . 

تـسد هب  زین  یهایـس  مچرپ  هدیـشوپ و  هرز  ود  هیـسداق  رد  هللادـبع  دومرف .  یم  یفرعم  هنیدـم  يزامنـشیپ  هب  ار  يو  دـش  یم  جراخ  هنیدـم 
تشذگ .  رد  اجنآ  رد  تعجارم و  هنیدم  هب  گنج  زا  سپ  تشاد و 

هک دراد  دوجو  یقاطا  وا  هعقب  کیدزن  تسا و  روهشم  ریغـصلا  باب  رد  يو  مان  هب  رهابلا  هللادبع  ترـضح  رانک  رد  یهاگمارآ  نونکا  یلو 
(378  . ) تسا بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  هب 

سوا  نب  سوا  ربق   . 9
یلص یبنلا  دجسم  رد  هک  دوب  یناسک  زا  يو  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردقلا  لیلج  هباحص  زا  رگید  یکی  سوا )  نب  سوا  )

رد هراوـمه  دـینارذگ و  یم  راـگزور  یتسدـگنت  رقف و  تیاـهن  رد  سوا  نب  سوا  درک .  یم  یگدـنز  هفـص )  ناوـیا   ) رب هلآ و  هـیلع و  هللا 
نارود رد  تافو  زا  سپ  درک و  ترجه  ماش  هب  يو  دوب .  فاکتعا  تداـبع و  دـجهت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم 

ریغـصلا باب  یبرغ  هراوید  تمـس  رد  هینوباص  هسردـم  لباقم  رد  نونکا  يو  هربقم  ( 379  . ) دش نوفدـم  ریغـصلا  باب  رد  نامثع ،  تفالخ 
تسا . 

عقسالا  نب  هلئاو   . 10
یبنلا دجسم  رد  هفص  ناویا  رب  نارگید  رسای و  نب  رامع  سوا و  نب  سوا  هارمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  رگید  یکی 

رد یگلاـس -  نس 150  رد  دـنیوگ  تشاد و  ینـالوط  هبـسنلاب  يرمع  يو  دوـب .  عقـسالا  نب  هلئاو  درک  یم  یگدـنز  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
رد هک  دوب  يا  هباحص  نیرخآ  وا  دش .  نوفدم  ریغـصلا  باب  رد  تفر و  ایند  زا  قشمد  رد  يرجه - )  لاس 83   ) ناورم کلملادبع  تفالخ 
رد هک  ریهطت  هیآ  لقن  هب  هراومه  هدوب و  نیگمشخ  تدش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هلئاو  ( 380  . ) تفای تافو  رهش  نیا 

(381  ) هتخادرپ یم  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  ناش 
تسا . 

دیبع  نب  هلاضف   . 11
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دیزگ تنوکس  اجنآ  رد  دمآ و  رهش  نیا  هب  قشمد  حتف  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  دیبع ) نب  هلاضف  )
ماو ءادرد  یبا  رانک  رد  ار  يو  تشذـگ .  رد  يرجه  لاس 53  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  رهـش  نیا  رد  تواضق  یـسرک  هیواعم ،  نارود  رد  . 

( 382  . ) دنتخاس نوفدم  ءادرد 
يراصنا  عیبر  نب  لهس   . 12

تافو هیواعم  تفالخ  لئاوا  رد  هدش و  نکاس  قشم  رد  هک  دوب  سوا  هلیبق  زا  راوگرزب و  هباحـص  زا  رگید  یکی  يراصنا )  عیبر  نب  لهـس  )
(383  . ) دندرپس كاخ  هب  ناتسربق )  بونج   ) ریغصلا باب  رد  ار  وا  تفای . 

ینمی  يدنک  يدع  نب  رجح   . 13
هک امود  عباوت  زا  دوش و  یم  ظفلت  ردع  لحم  رد  نونکا  هک  ارذـع  هیرق  رد  قشمد  يرتمولیک  قشمد 20  مالسلا -  هیلع  یلع  يالو  دیهش  - 

تسا .  هروثلا  عراش  رد  نآ  ياهسوبوتا  هاگتسیا  دشاب .  یم  امود  تسار  تمس  رد  اتسرح  زا  دعب 
تسا .  ریخلا  رجح  هب  فورعم  مالسلا و  هیلع  یلع  نارای  لادبا  زا  داهز و  نارس  رابک و  نیعبات  زا  رجح 

یلو نکب  نعل  دومرف :  منک ؟  هچ  دیسرپ :  درک ؟  یهاوخ  هچ  عقوم  نآ  رد  ینک ،  تنعل  نم  هب  هک  دننک  یم  رما  ارت  دومرف :  وا  هب  ترضح 
مدنوادخ .  نید  رب  نم  هک  يوجم  يرازیب 

يدایز کتک  ار  وا  تشاد .  هگن  اعنص  دجسم  رد  رب  ار  رجح  نمی ،  لماع  فسوی ،  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
تفگ :  مدرم  راظنا  رد  يو  و  دنک ،  نعل  ار  الوم  ات  دندز 

(384  ( ) هللا هنعل  هونعلاف  ایلع .  نیعلا  نا  ینرما  ریمالا  نا  )
دنک .  تنعل  شیادخ  هک  دینک  تنعل  دوب ) فسوی  نب  دمحم  شروظنم   ) ار وا  سپ  منک .  تنعل  ار  یلع  هک  دهد  یم  نامرف  ارم  ریما 

يرعـش مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  تداهـش  هب  کیدزن  قیاقد  نیرخآ  رد  يو  دوب .  فورعم  دـهز  يدایز  زامن و  ترثک  هب  رجح 
ادخ هب  درک :  ضرع  دنناوخب ؟  نم  زا  نتـسج  يرازیب  هب  ارت  هک  ینامز  ینک  یم  هچ  رجح ،  يا  دومرف :  دوشگ و  مشچ  ترـضح  دـناوخ ، 

وت زا  تئارب  رب  ار  اهیراوگان  همه  لمحت  دـننازوسب ،  دـننکفا و  مشتآ  رد  دـننک و  هراپ  هراـپ  ریـشمش  اـبارم  رگا  ناـنموم ،  ریما  يا  دـنگوس 
مهد .  یم  حیجرت 

(385  ( ) کیبن تیب  لها  نع  اریخ  هللا  كازج  رجح  ای  ریخ  لکل  تقف  و   : ) دومرف ترضح 
هک دنوش  یم  هتـشک  ینادرم  ارذـع )  ) رد نم  زا  سپ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ :  هیواعم  هب  هشیاع 

(386  . ) دنوش یم  كانمشخ  اهنآ  رطاخ  هب  اهنامسآ  لها  دنوادخ و 
رد هیواـعم  شترا  هدـنامرف  رادناتـسا و  داـیز ،  نب  عـیبر  درک .  اوـسر  ار  هیواـعم  هک  داد  ناـکت  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ناـنچ  رجح  گرم 

ریثا نبا  ( 387  . ) دیدرگ باجتـسم  شیاعد  درک و  بلط  ار  دوخ  گرم  دنوادخ  زا  درک و  نایب  ربنم  رد  ار  عوضوم  زامن  زا  سپ  ناسارخ ، 
هب اریخا  دراد و  یمیدق  هنذام  هک  تسا  يدجـسم  رانک  رد  روبزم  ربق   ) تسا هوعدـلا  باجتـسم  فورعم و  ارذـع  رد  رجح  ربق  تسا :  هتفگ 

( دنزاس یم  نآ  يارب  یهاگراب  نحص و  ناملسم  مدرم  تمه 
هدـنامرف ناورهن  رد  هدـنک و  هلیبق  هدـنامرف  نیفـص  رد  دوش و  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ناگرزب  زا  شمک  نس  دوجو  اب  رجح 

يذ نب  رمش  يرعشا ،  یـسوموبا  رـسپ  هدارب  وبا  دننام :  تسرپ  ایند  ینایوج  ارجام  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  رگـشل  هرـسیم 
تسا هتساوخ  مدرم  زا  هدرک و  نعل  ار  هفیلخ  شنارای  رجح و  هک  دندرک  میظنت  يا  هیداهـشتسا  دعـس  نب  رمع  یعبر و  نب  ثبـش  نشوجلا ، 

هـصیبق لزنم  رانک  زا  ار  نا  نآ  هک  یماگنه  دـنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  ار  اـهنآ  یتموکح  نیروماـم  دـنوش .  گـنج  دراو  هیواـعم  هیلع 
یم تداهـش  ضیف  هب  ای  نم  تفگ :  درک و  توکـس  هب  رما  ار  اـهنآ  دنتـسیرگ ،  یم  شنارتخد  دـنداد ،  یم  روبع  رجح  ناـهارمه  زا  یکی 

مدرگ . . .  یم  رب  هکنآ  ای  و  تسامش ،  رادهگن  دنوادخ  هک  مسر 
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تساوخرد هب  رفن   6 دنداتـسیا .  ناشربارب  رد  هنهرب  ریـشمش  اب  هدنک و  ار  نانآ  ياهربق  دـندرب ،  قشمد )  کیدزن   ) ارذـع جرم  هب  ار  ناشیا 
يو دندرب ،  هیواعم  دزن  هب  ار  رفن  ود  دنـشکب  ار  اهنآ  دنتـساوخ  دادماب  دـندناوخ ،  زامن  حبـص  ات  ناشرفن  تشه  دـندش .  دازآ  ناشناگتـسب 

دنیامن دیهش  ار  وا  هجو  نیرتدیدش  اب  ات  داتسرف  هفوک  هب  نامحرلادبع  مان  هب  ار  يرگید  درک و  دازآ  دورن  هفوک  هب  هکنآ  طرـش  هب  ار  یکی 
. 

دیسرپ دالج  ما .  هدناوخ  میگدنز  تدم  رد  هک  دوب  يزامن  نیرتهاتوک  نیا  دورف :  دناوخ و  ینالوط  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  هزاجا  رجح 
دزرل ؟  یم  تندب  ارچ  : 

اما دزرل  یم  مندب  هچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  تسا ،  هدش  هدیـشک  ریـشمش  رـضاح و  نفک  هدامآ و  ربق  هکنآ  لاح  مسرتن و  ارچ  دومرف : 
مروایب .  مشخ  هب  ار  دنوادخ  هک  میوگ  یمن  يزیچ 

نب زرحم  یسبع 5 -  هعیبض  نب  هصیبق  ینابیش 4 -  لبش  نب  یفیص  یمرضح 3 -  دادش  نب  کیرش  يدع 2 -  نب  رجح   - 1 ادهش :  دادعت 
يزنع ناسح  نامحرلادبع  يزنع 7 -  نایحن  نب  مادک  يرقنم 6 -  باهش 

جرم يادهـش  روبق  دنیوگ  یم  هک  تسا  عقاو  تاداس  دجـسم  هب  فورعم  بصق  دجـسم  مالـسلا ،  هیلع  هقر  ترـضح  ربق  یقرـش  لامـش  رد 
(388  . ) تسا هدش  نوفدم  اجنآ  رد  نانآ  ندب  ياضعا  زا  یضعب  ای  تسا ،  هدش  عقاو  اجنآ  رد  ارذع 

ماش  ریغصلا  باب  رکبا -  یبا  نب  دمحم   . 14
دوب راگزور  تنیط  كاپ  نانز  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  بیبر )   ) هتفای و شرورپ  یلو  رکبوبا ،  دنزرف  يو 

قداص ماما  ترـضح  يردام  دـج  تشاد  هک  یمراـکم  لـیاضف و  رب  هوـالع  دـمحم  داد .  یمالـسا  هعماـج  لـیوحت  يدیـشر  نادـنزرف  هک 
رداـم مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  رـسمه  هورف  ما  وا  رتخد  هک  تشاد  نیمرح  هیقف  مساـق  ماـن  هب  يرـسپ  هک  هنوگ  نیدـب  دوش .  یم  بوسحم 

تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
 . دنـشاب یم  دـمحم  يردام  ناردارب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  رـسپ  ییحی  و  رایط ،  رفعج  ترـضح  نادـنزرف  نوع  هللادـبع و  دـمحم و 
رد کلام .  زا  دعب  رگید  راب  رتشا و  کلام  زا  لبق  رابکی  دش ،  بوصنم  رصم  يرادناتـسا  هب  رابود  نینموملا  ریما  ترـضح  فرط  زا  دمحم 

هدرم یغـالا  مکـش  رد  ار  شرهطم  شعن  هدـیناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  هیواـعم  روتـسد  هب  صاـع  رمع و  جـیدخ و  نب  هیواـعم  مود ،  هبترم 
 ( تسا روهشم  ماش  ریغصلا  باب  رد  شسدقم  رس  نفدم  نونکا   ) دنداتسرف ماش  هب  هیواعم  يارب  ار  شرس  دندز و  شتآ  هتشاذگ و 

درک .  یم  نعل  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  ورمع  هیواعم و  رب  زامن  ره  تونق  رد  تسیرگ و  دمحم  تداهش  رد  هشیاع  دنیوگ 
تـشپ زا  تسا  نم  رـسپ  دـمحم  ع :  رکب ) یبا  رهظ  نم  ینبا  دـمحم   : ) دوـمرف تسیرگ و  دـمحم  رب  تخـس  زین  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 

ربق دوب .  هداد  ربخ  يو  تداهش  زا  تدالو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب و  هلاس  تشه  تسیب و  تداهش  ماگنه  هب  دمحم  رکبوبا . 
تسا .  هدش  عقاو  رهزالا  هاگشناد  تشپ  رد  اعدلا  عماج  بنج  ناضیح  نابایخ  رصم  رد  يو 

مالسلاو
مالسلا  هیلع  تیب  لها  مرح  مق - 

یلاخلخ ینابر  یلع 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 1
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ریدغلا باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61
ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 2

ریدغلا  باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61
ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  -3

ریدغلا باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61
هیآ 33 لافنا ،  هروس  - 4
هیآ 60 ءارسا  هروس  - 5

یلماع نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  هللا  ۀیآ  موحرم  تاعجارملا ،  يرمق .)  يرجه  يافوتم 1111   ) یسلجم همالع  موحرم  راونالاراحب  - 6
لاس موس  پاچ  ج 10 ص 280 ، يافوتم 1390 ه ق ،)   ) ینیما همالع  موحرم  ریدـغلا  ص 278 . ج 39 ، ص 29 ، يافوتم 1377 ه ق ،)  )

یمظعلا هللا  ۀـیآ  ترـضح  موحرم  عیـشت  ملاع  عجرم  گرزب  تاحفـص و  میـسانشب )؟  هنوگچ  ار  نامنایاوشیپ   ) مهفرعن فیک  اـنتداق   1378
 ( بجر 1395ق يافوتم   ) ینالیم يداه  دمحم  دیس 

تسا .  هدوب  زین  باوخ  تحص  هبرجت  يارب  یلاو  لمع  نیا  هک  دراد  لامتحا  - 7
مشش باب  ص 388 ، هیمالسا ،  هیملع  تاراشتنا  پاچ و  یناسارخ ،  مشاه  ازریم  جاح  خیراوتلا ،  بختنم  - 8

یناسارخ ص 9 تازجعم  تامارک و  - 9
نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  ص 53  ع )   ) هیقر ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 10

ص 179. ج 2 ،  ، یئاهب لماک  - 11
ص 111. هیوضرلا ،  دئاوف  - 12

 ، مق 1414 ق هوسا ،  تاراشتنا  نوسح ،)   ) نایزیربت سراف  خیـش  میدقت :  قیقحت و  سوواط ،  نب  دیـس  فوفطلا ،  یلتق  یلع  فوهللا  - 13
.140 ص 141 - 

 ( فنخم یلا  لتقمب  رهتشملا  البرک ، یف  هباحصا  هتیب و  لها  عرصم  نیسحلا و  لتقم   ) ناونع اب  هک  زین  یلقتـسم  هناگادج و  هخـسن  رد  - 14
ای موثلک و  ما  ای  يدان  مث  تسا :  هدش  جرد  نینچ  رکذلا  قوف  ترابع  هدش  پاچ  روبزم  لتقم  زا  1362 ش )   ) مق یضرلا  تاروشنم  طسوت 

ص 131)  ) مالسلا ینم  نکیلع  هیفص  ای  هکتاع و  ای  هیقر و  ای  هنیکس و  ای  بنیز و 
یلع خیـش  ياقآ  بانج  دنمـشناد  لضاف  هتـشون  تیلهاج ،  مالـسا و   ) گنهرف ود  ییوراـیور  رتسب  اروشاـع ؛  رد  بآ  زا : هدافتـسا  اـب  - 15

. طوطخم رذنم )  ) ینسحلاوبا
141 ص 140 -  رذنم ،  ) ینسحلاوبا یلع  خیش  ياقآ  ردقنارگ  هدنسیون  ققحم و  فیلات  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  -16

 - توریب 1403 تاـعوبطملل ،  فراـعتلا  راد  یلحر  عـطق   ) نیما نسح  دیـس  جارخا :  قـیقحت و  نیما ،  نـسحم  دیـس  هعیـشلا ،  ناـیعا  - 17
. 7/326 ( 1983

 . 1988 م توریب 1409 ق /  یضترملاراد ،  غالبلا -  هسسوم  ربش ، داوج  دیس  ، 1/196 ع )   ) نیسحلاءارعش وا  فطلا  بدا  - 18
تاعوبطملل یملعالا  هسس  ؤم  یفجن ،  یحیرط  نیدلا  رخف  خیش  يرخفلاب ،  رهتـشملا  بطخلا  یئارملا و  عمج  یف  یحیرطلل  بختنملا  - 19

.2/436 1992 م ،  توریب 1412 ق -  ححصم ،  عبط  ، 
یحیرط بختنملا  زا  لقن  هب  ص 320 ، نامه ،  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  - 20

 . ماش هیبنیز  مرتحم  هعمج  ماما  یناجنز  يرهف  دمحا  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  تافیلات  زا  ماش ص 7 ، رد  ع )   ) تیب لها  دقارم  - 21
ص 22 ییاوشیپ ،  يدهم  ردقنارگ  هدنسیون  رصاعم و  نادنمشناد  زا  اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  - 22
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ۀنکمالا عاقب  ۀحایسلا و  ناتسب  - 23
هیآ 77 فهک :  هروس  - 24

نیمرحلا ص 363 حابصم  زا  لقن  هب  هدازدامع  مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  -25
هدازدامع ص 257  س )   ) يربک بنیز  ترضح  - 26

ص 185 پاچ 1365 ، اهروشک ، یسانشاتیگ  - 27
یناحبس ص 27 رفعج  خیش  جاح  هللا  تیآ  گرزب  ققحم  فیلات  یمومع )  هطسوتم  شزومآ  مراهچ  لاس   ) مالسا خیرات  - 28

ص 156 ج 1 ،  ، ناشیا مه  زا  تیدبا ،  غورف  - 29
هیآ 158 فارعا ،  هروس  - 30

هب ناسغ  كولم  یلک  روط  هب  رمش و  یبا  نب  ثراح  تفریم و  رامش  هب  رصیق  تارمعتسم  زا  هک  دوب  ناروح  يرادناتسا  زکرم  يرـصب  - 31
دندرکیم . تموکح  اجنآ  رد  رصیق  زا  یگدناشن  تسد  تروص 

ص 259 ج 1 ، يربکلا ،  تاقبط  - 32
نوچ دوب و  قارع  رد  دـیلو  نبدـلاخ  نایمور  اب  گنج  زاـغآ  رد  ص 128-130 . يرذـالب ،  ییحی  نب  دـما  نسحلاوبا  نادـلبلا ،  حوتف  - 33
حوتف ) دوش راپـسهر  ماش  هقطنم  هب  داد  روتـسد  دـلاخ  هب  رکبوبا  تسا  دایز  ناشدادـعت  زهجم و  رایـسب  نایمور  ياهورین  هک  دیـسر  شرازگ 

(. نادلبلا ص 117
 . تسا ناتسا  ینعم  هب  کیدزن  ابیرقت  اجنیا  رد  دنج  - 34

تسا قشمد  هناخدور  يرتگرزب  - 35
ص 105 یتیآ ،  میهاربا  دمحم  رتکد  همجرت  یبوقعی ،  نب  دمحا  نادلبلا ،  - 36

ص 108 يدیهش ،  رفعج  دیس  رتکد  مالسا ،  یلیلحت  خیرات  - 37
ص 19 اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  - 38

دمحم رصن  یبا  لیلجلا  ثدحم  یشایع  ریسفت  و  ق .  لاس 1387 ه .  فرشا  فجن  پاچ  ج 2 ص 21 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  - 39
هدمون رکذ  یتالحم ،  یلوسر  مشاه  دیس  حیحـصت  هب  هیمالـسا ،  هیملع  پاچ  ج 2 ص 298 ، يدنقرمسلا :  یملسلا  شایع  نب  دوعـصم  نب 

 . هیما ینب  مه  نارقلا  یف  هنوعلملا  ةرجشلاو  هک :  دنا 
هیآ 60 لیئارسا :  ینب  هروس  میرک ،  نآرق  - 40

هحفص 179 دلج 3 ، نیلقثلا :  رون  ریسفت  هحفص 424 ؛ موس  دلج  نایبلا :  عمجم  ریسفت  - 41
هحفص 108 یمق  ثدحم  موحرم  یهتنملا ،  همتت  - 42

ج هغالبلا :  جهن  حرـش  زا  لقن  هب  ص 230 ، یناگیاپلگ :  یفاص  هللا  فطل  خیـش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ع ،)   ) نیـسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 43
ص 254 و 467 ، 3

ص 237 ع :)   ) نیسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 44
ص 80 ع :)   ) نیسح بالقنا  هفسلف  - 45

ض 189 یمساق ،  لضفلاوبا  مرتحم  دنمشناد  زا  هایس  هامرازه  - 46
ص 84 هایس :  هام  رازه  - 47
ص 76 هایس ،  هام  رازه  - 48
ص 63 هایس ،  هام  رازه  - 49

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 769 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 212 ع ،)   ) یلع ماما  - 50
ص 125 يرکسع ،  یضترم  دیس  همالع  هتشون  هیواعم ،  نارود  رد  هشیاع  - 51

ص 28 ع )   ) نیسح بالقنا  هفسلف  - 52
اروشاع ص 47 خیرات  یسررب  يدنجریب ،  یتیآ  رتکد  موحرم  -53

زوریف یضترم  دیس  هللا  هیآ  دلج 3 ، هسمخلا :  لئاضف  هحفص 142 ، توریب ،  پاچ  ینیما ،  نیسحلادبع  خیش  هللا  هیآ  دلج 10 ، ریدغلا : -54
هحفص 7 و 129  دلج 2 ، یبهذ :  لادتعالا  نازیم  هفحص 243 ، يدابآ ، 

هحفص 683 یمق ،  سابع  خیش  جاح  راوگرزب  ثدحم  موحرم  دلج 1 ، راحبلا : هنیفس  -55
هحفص 83 دلج 10 ، ریدغلا : -56

هحفص 330  یفسلف ،  یقت  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  هتشون  دلج 1 ، تیبرت ،  تثارو و  رظن  زا  كدوک  -57
هحفص 232 دلج 2 ، كدوک :  -58

هحفص 120 هیواعم :  نارود  رد  هشیاع  -59
هرامش 131 اهیندناوخ : هلجم  زا  لقن  هب  هحفص 167 ، هایس :  رازه  -60

هحفص 210 دلج 2 ، یئاهب :  لماک  -61
هحفص 120 نییبلاطلا :  لتاقم  هحفص 197 ، هیاهنلا :  هیادبلا و  -62

هحفص دـلج 1 ، یمزراوخ :  لتقم  هحفص 112 ، دلج 4  هعیـشلا :  نایعا  هحفـص 273 ، هبکاسلا :  هعمدلا  هحفص 325 ، دلج 44 ، راحب : -63
184

هحفص 12 هرامش 2 ، مالسا :  بتکم  -64
هحفص 93 يرون :  ییحی  خیش  همالع  هللا  هیآ  هتشون  هعیش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  زا : سابتقا  -65

دعب هب  هحفص 253  دلج 1  هسایسلا :  همامالا و  زا  لقن  هب  قح ،  هار  رد  هسسوم  تاراشتنا  زا  موس ،  ياوشیپ  -66
هحفص 29 مومهملا :  سفن  -67

هحفص 29 نامه :  -68
. رگید خیراوت  بهذلا ج 3 ص 64 و  جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 190 . یبوقعی ج 2 ص 216 . -69

بهذلا ج 3 ص 78 جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 192 . یبوقعی ج 2 ص 243 . خیرات  -70
بهذلا ج 3 ص 81 جورم  ءادفلا ج 1 ص 192 . یبا  یبوقعی ج 2 ص 224 . - - 71

هحفص 25 نامه  یئابطابط :  همالع  مالسا ،  رد  هعیش  -72
هحفص 43 یهتنملا :  همتت  -73

هحفص 50 و 51 هر ،)   ) يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  هیآ  تایح ،  بآ  همشچرس  -74
هحفص 148 بالقنا :  هفسلف  -75

هحفص 67 دلج 3 ، يدوعسم ،  بهذلا :  جورم  -76
هحفص 188 دلج 1 ، یئاهب :  لماک  -77

هحفص 36 یهتنملا :  همتت  هحفص 67 ، دلج 3 ، بهذلا :  جورم  -78
ص 591 هرضحی ،  نم ال  زا  لقن  هب  ص 75 ، ج 2 ، رادرک ، رفیک  -79

1/246 لوا ،  پاچ  هرهازلا :  موجنلا  -80

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 770 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 73 ج 3 ، بهذلا :  جورم  -81
هحفص 150 مالسلا :  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  -82

هحفص 72 دلج 3 ، بهذلا :  جورم  -83
ص 173 ج 2 ، ییاهب :  لماک  -84

هحفص 99 قودص :  یلاما  -85
نینوخ 46 هحفص  بجعتلا :  باتک  هحفص 319 و  هیقابلا :  راثآ  زا  لقن  هب  هحفص 368 ، نینوخ :  هرهچ  -86

هحفص 311 هیصولا :  تابثا  همجرت  -87
هحفص 392 يزیربت ،  یئابطابط  یضاق  یلع  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  نیعبرا :  زور  هرابرد  قیقحت  -88

هحفص 190 هعیشلا :  ثیداحا  عماج  -89
هحفص 111 دلج 2 ، ناروشناد :  همان  -90

هحفص 42 یهتنملا :  همتت  -91
هحفص 134، دلج 4  هعیشلا :  نایعا  زا  لقن  هب  هحفص 254 ، لوا ،  پاچ  هدنراگن )  رثا   : ) مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشخرد  هرهچ  -92

 . قشمد پاچ 
هحفص 22 اروشاع : خیرات  یسررب  -93

95 هیآ :  دوه ، هروس  میرک ،  نآرق  -94
هحفص 281 نیما ،  نسحم  دیس  همالع  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  -95

رود تفگـش و  هیواعم  زا  رما  نیا  و  تسا ،  هدـش  ناـیب  دـیزی  يارب  دـنه  نتفرگ  يارب  هیواـعم  يرگ  هلیح  اـجنیا  رد  یمزراوخ .  لـتقم  -96
لامج دوب ، یشرق  مالـس  نب  هللادبع  حاکن  دقع  رد  بنیرا  هک :  دنا  هدروآ  هحفص 61  دلج 1 ، همامالا )  هسایـسلا و   ) رد هبیتق  نبا  و  تسین . 

رد زین  برالا )  هیاهن   ) فلوم ار  ناتـساد  نیا  تخاس .  قالط  هب  راداو  ار  هللادبع  هیواعم ،  دش و  يو  رد  دـیزی  تبغر  بجوم  يو  ییابیز  و 
 . تسا هتسناد  بنیز  ار  نز  نآ  مان  هدروآ و  هحفص 180 ، دلج 6 ،

هحفص 150 ج 6 ، يربط :  خیرات  هحفص 151 ، ملاوعلا :  لتقم  -97
هحفص 146  دلج 8 ، هیادبلا :  هحفص 5 ، دلج 4 ، ریثا : نبا  خیرات  هحفص 188 ، دلج 6 ، يربط :  خیرات  -98

نابز تافآ  زا  متشه  تفآ  شخب  هحفص 106 ، دلج 3 ، مولعلا ،  ءایحا  -99
 ... متیلوت نا  متیسع  لهف  هیآ :  ریسفت  رد  ص 125 ، ج 8 ، یناعملا ،  حور  -100

هحفص 162 صاوخلا :  هرکذت  -101
ناکلخ نبا  نایعالا  تایفو  -102

هحفص 172 دلج 1 ، هیبلحلا :  هریسلا  -103
صاوخلا هرکذت  -104

هحفص 298 ظحاج : لئاسر  -105
مالسلا هیلع  سابعلا  همجرت  البرک ، رادرس  باتک  زا  هتـشذگ ،  تاحفـص  زین  قوف و  بلاطم  رد  هحفص 125 ، دلج 8 ، یناعملا :  حور  -106

 . تسا هدش  هدافتسا 
ص 95 ینادمه ،  يرباص  دمحا  خیش  هللا  هیآ  هتشون  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  ياهیگدنزاس  زا : هدافتسا  اب  -107

هحفص 318 دلج 44 ، راونالا ، راحب  هحفص 39 ، دلج 4 ، بقانم ،  -108
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 - هحفص 240 مق  یمالسالا ،  مالعالا  همظنم  مالسلا ،  هیلع  مولعلا  رقاب  تاقیقحت  دهعم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  هملک  هعوسوم  -109
موس پاچ   241

 ( مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) هیآ و  نیلقثلا )  مکیف  كرات  ینا   ) نیلقث ثیدـح  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هبطخ  -110
دشاب یم  هیآ 59 ) ءاسن  هروس  )

اروشاع ص 48 خیرات  یسررب  يدنجریب ،  یتیآ  میهاربا  دمحم  رتکد  موحرم  -111
ص 34 اروشاع ، خیرات  یسررب  -112
خیراوت ریاس  یبوقعی ج 2 ص 191 و  -113

ریثا ج 3 ص 203 نبا  يربط ج 4 ص 124 . دیدحلا ج 4 ص 160 . یبا  نبا  -114
كردم نامه  -115

یبوقعی ج 2 ص 193 -116
یبوقعی ج 2 ص 202 -117

مزـالم و هک  تشاد  ینومیم  گـس و  دیـشوپ و  یم  فلج  ریرح و  ياهـسابل  يو  رمخلا . مئاد  نارـسوه و  شاـیع و  دوب  يدرم  دـیزی  -118
هدیناشوپ ابیز  سابل  ار  وا  هک  دوب  سیقوبا  دیزی  نومیم  مان  دـش . یم  رازگرب  بارـش  زاس و  اب  وا  ینیـشن  بش  سلاجم  دـندوب . يو  يزابمه 

بهذلا ج 3 جورم  یبوقعی ج 2 ص 196   ) داتسرف یم  هقباسم  هب  هدرک  شبـسا  راوس  مه  یهاگ  و  درک ، یم  رـضاح  شبارـش  سلجم  رد 
ص 77)

ءادفلاوبا ج 1 ص 183 بهذلا ج 3 ص 5 ، جورم  -119
ثادحالا باتک  زا  لقن  هیفاکلا ص 72  حیاصنلا  -120

نمم همذلا  تئرب  ینا  هعامجلا :  ماع  دعب  هلامع  یلا  هدحاو  هخسن  هیواعم  بتک  لاق :  ثادحالا  باتک  یف  ینئادملا  ینـسحلاوبا  يور  -121
 ( يرجه لاس 1386  فجن  پاچ  ص 87 ، لیقع ،  نب  دمحم  فیلات  هیفاکلا  حئاصنلا  باتک   ) هتیب لها  بارت و  یبا  لضف  نم  ائیش  يور 

73 هیفاکلا ص 72 -  حیاصنلا  -122
87 هیفاکلا ص 58 و 64 و 77 -  حیاصنلا  -123

هیآ 100 هبوت ،  هروس  -124
یبوقعی ج 3 ص 73 خیرات  دیزی . نب  دیلو  -125

بهذلا ج 3 ص 228 جورم  دیزی . نب  دیلو  -126
 ( مق  ) هدام نادلبلا  مجعم  -127

یبوقعی ج 3 ص 66 . 219 بهذلا ج 3 ص 217 -  جورم  -128
هعیش كرادم  ریاس  راحب ج 12 و  باتک  -129

یلص مرکا  لوسر  ترضح  لصفالب  هفیلخ  دندوب و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  قح  بصاغ  هفیلخ  هس  هعیش :  رظن  زا  -130
یلاخلخ .  ینابر  یلع  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناتسآ  بلک  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 26 یئابطابط :  همالع  مالسا :  رد  هعیش  -131
رگید خیراوت  ءادفلاوبا ج 1 ص 208 و  یبوقعی ج 3 ص 79  -132

بهذلا ج 3 ص 268 جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . -133
بهذلا ج 3 ص 270 جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . -134
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ءادفلا ج 1 ص 212 یبا  . 96 یبوقعی ج 3 ص 91 -  -135
نیما هصق  جرفلا  یبا  یلاغا  باتک  -136

 . تسا هدش  هدافتسا  نازیملا  ریسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  هللا  هیآ  یلا 28  زا ص 20  مالسا )  رد  هعیش   ) باتک زا  تمسق  نیا  -137
نارهت پاچ  ینارعش ص 266  ياقآ  ملق  هب  هر )   ) یمق ثدحم  مومهملا  سفن  همجرت  -138

نایگ هدرپ  تلاسر و  نادناخ  ياهتروص  نتخادنا  تسوپ  اریز  دنا ، هدـنام  سبح  رد  يدایز  ياهتدـم  هک  دوشن  لایخ  تاریبعت  نیا  زا  -139
دسر یم  لمع  هلحرم  هب  اهارحص  نازوس  کشخ و  ياوه  رد  اهنآ  هب  نداد  ریس  تعرس  نآ  اب  اههار  ضرع  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  تماما 

یم هدید  ناماس  نآ  باتفآ  رد  نتفر  هار  تاحفـص و  نآ  ترفاسم  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  المع  هچنانچ  درادن ، يدایز  ياهتدم  هب  جایتحا 
. دوش

 . تسا ناوختسا  رس  شاشم  -140
رارق مکاح  ار  ناشدوخ  لقع  یتسیاب  دنرامـش ، یم  بجاو  ار  اهنآ  تعاط  دـنناد و  یم  رمالا  یلوا  ار  دـیزی  هیواعم و  لاثما  هک  ناـنآ  -141

رب مه  اهنآ  و  دـهدب ؟ رارق  رمالا  یلوا  ار  اهدـیزی  اه و  هیواعم  لاثما  دـنوادخ  دوش  یم  ایآ  هک  دـنیامن  تواضق  دوخ  نادـجو  رد  دـنهدب و 
بجاو ار  یتعاطا  وچمه  ادخ  هللاابذوعن  رگا  دننک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  لتق  هب  رما  دـنیامن و  مکح  ادـخ  ماکحا  فالخ 
ضقانت هب  میرک  نآرق  ایآ  دوش ؟ یم  رداص  ضقانت  دـنوادخ  زا  ایآ  دـیآ . یم  مزال  حـضاو  ضقانت  دـهدب  رارق  رمـالا  یلوا  ار  اـهنآ  دـنک و 

. دیاین مزال  ضقانت  ات  دشاب  موصعم  دیاب  رمالا  یلوا  هک  تسا  مکاح  لقع  سپ  دنک ؟ یم  مکح 
هیآ 59 ءاسن  هروس  میرک ،  نآرق  -142

مارملا ص 229 هیاغ  یفاک ج 1 ص 286 و  -143
نیلقثلا ج 1 ص 499 رون  ریسفت  -144

ریدغلا ناهرب و  ریسفت  یشایع ،  ریسفت  زا  لقن  هب  یمالسا ص 511  دیاقع  لوصا  -145
فجن پاچ  یمقلا ج 1 ص 141  ریسفت  -146

ص 262 مومهملا ،  سفن  -147
فیلات نیورـش )  لاـبج  لاوحا  یف  نیودـتلا   ) باـتک هب  دوش  عوجر  تسا  کـیرتاپ )   ) هقراـطب زا  هک  یمور  زومرم  درم  نیا  هب  عجار  -148

راجاق . هرود  رد  ناریا  مولع  ریزو  هنطلسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم 
یئابطابط یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهـش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  نیعبرا  زور  هراـبرد  قیقحت  -149

یلا ص 466 زا ص 458  هر )   ) يزیربت
يزیربت ص 468 یضاق  هللا  تیآ  دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -150

اهتشون 2 یپ 

لمح ار  وا  هزانج  ناورم  دـننام  رفن  دـنچ  هنابـش  دـنام و  اـجنآ  رد  زور  هس  دـنتخادنا و  هلبزم  رب  ار  يو  هزاـنج  دنتـشک  هک  ار  ناـمثع  -151
اذل و  داد . میهاوخ  ربخ  مدرم  هب  ادرف  دیـشاب  هدرک  نفد  هربقم  رد  ار  وا  هاگره  هک  دـندز  دایرف  نزام  ینب  زا  یموق  دـنیامن  نفد  هک  دـندرک 

دـندرک و نفد  دـندرب و  دـندرک  یم  نفد  اج  نآ  رد  ار  ناشدوخ  تاوما  اهیدوهی  هک  بکوک )  شح   ) هب دنتـشادرب و  اـج  نآ  زا  ار  هزاـنج 
 ( هدوب راصنا  زا  يدرم  مان  بکوک  تسا و  ناتسب  ینعم  هب  هدش  طبض  زین  لوا  مض  هب  یناث و  دیدشت  لوا و  حتف  هب  شحو  )

مالسلا ص 174 هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -152
مالسلا ص 278 هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -153
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تاجردلا ص 72 ح 1 رئاصب  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 10  طارص  -154
هیآ 30 مور :  هروس  -155

همالع تاراشتنا  ج 2 ص 155 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 19  طارص  -156
راونالا ج 27 ص 11 راحب  زا  لقن  هب  ص 166  یمق ،  یئابطابط  یقت  دیس  جاح  هللا  هیآ  فیلات  نینموملاریما ،  باتک  -157

راونالا ج 27 ص 11 راحب  زا  لقن  هب  ص 166  نامه ،  -158
راونالا ج 38 و ص 5 و 7 راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  -159
راونالا ج 38 و ص 5 و 7 راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  -160

راونالا ج 38 و ص 6 و 14 راحب  زا  لقن  هب  ص 173  نامه ،  -161
راونالا ج 38 ص 14 راحب  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 174  باتک  -162

هسمخلا ج 3 ص 3 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 191  باتک  -163
هسمخلا ج 3 ص 7 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 192  باتک  -164

هسمخلا ج 2 ص 200 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نامه ص 201  -165
هسمخلا ج 2 ص 228 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 201  نامه ،  -166
هسمخلا ج 2 ص 318 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 202  نامه ،  -167
هسمخلا ج 2 ص 319 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 202  نامه ،  -168
هسمخلا ج 2 ص 320 لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 203  نامه ،  -169

راونالا ج 14 ص 191 راحب  باتک  زا  لقن  هب  ص 211  نامه ،  -170
راونالا ج 14 ص 236 راحب  باتک  زا  لقن  هب  ص 212  نامه ،  -171

نیسح خیش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  میرح  زادگ  زوسرپ و  عفادم  هنازرف ،  هیقف  عبط  رثا  ارغ ، هدیـصق  نیا  -172
ترـضح بارحم  دیهـش  هبعک ،  دولوم  خیرات ،  مولظم  نیدحوملا ،  یلوم  ترـضح  تبقنم  رد  هک  تسا  فراولا  هلظ  ماد  یناسارخ  دـیحو 

. دنا هدورس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیموملاریما 
هیآ 227 ارعش ، هروس  -173

609 هدازدامع ص 601 -  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  لقن  هب  ، 159 ص 149 -  البرک ج 2 ، دیهش  -174
یناشاک ص 413  يادهشلا  هرکذت  -175
یناشاک ص 414 يادهشلا  هرکذت  -176

یئاهب 2/292 لماک  -177
یناشاک ص 412 هللا  بیبح  الم  ادهشلا  هرکذت  زا  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همانگوس  -178

ص 276 هر )   ) ردص اضر  دیس  دیقف  هللا  تیآ  ترضح  هتشون  نادیهش ،  ياوشیپ  -179
یئاهب ج 2 ص 178 لماک  -180

ص 266 و ق  ه  لوـالا 1374  عیبر  هیمالـسا  هیملع  پاـچ  ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم  جاـحآ  هللا  هیآ  موـحرم  همجرت  موـمهملا  سفن  -181
یناجنز يرهف  دمحا  دیس  هللا  هیآ  زا  فوهل  همجرت 

لاس 1340 ه ق ص 425 یفوتم  یناشاک  فیرش  بیبح  الم  هللا  هیآ  يادهشلا  هرکذت  -182
هیآ 9  فهک :  هروس  -183
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ج 1 ص 424 لامالا :  یهتنم  -184
هیآ 33 يروش :  هروس  -185

هیآ 26 ارسا : هروس  -186
هیآ 42 لافنا :  هروس  -187

هیآ 33 بازحا :  هروس  -188
فجن پاچ  ج 2 ص 33  یسربط :  جاجتحا  -189

البرک ج 2 ص 38 دیهش  مالسلا ص 376 و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  -190
فلسلا ص 69 براجت  زا  لقن  هب  ادهشلادیس ص 459  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -191

نیعبرا ص 459 زور  هرابرد  قیقحت  -192
 . یناگیاپلگ ینرق  یلع  خیش  جاح  ياقآ  مرتحم  دنمشناد  زا  هیالولا ص 382 ، جاهنم  -193

هیآ 227 ارعش : هروس  -194
ص 253 يافوتم 1352 ه ق ،  يدنجریب ،  رقاب  دمحم  همالع  موحرم  رمحا ، تیربک  -195

ص 417 یناشاک ،  بیبح  الم  ءادهشلا  هرکذت  -196
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 36  دیهش  -197
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  -198
مرقم موحرم  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  -199

هیآ 227 ارعش : هروس  -200
هیآ 137 هرقب :  هروس  -201

مالسلا ج 3 ص 375 هیلع  نیسحلا  هایح  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 31  دیهش  -202
ادهشلا ص 419 هرکذت  -203

یئاهب ج 2 ص 292 لماک  -204
ج 2 ص 112 لاس 1380 ه ق ،  يافوتم  یناردنزام ،  يدهم  خیش  موحرم  نیطبسلا ،  یلاعم  -205

يریازج ص 120 هیبنیزلا  صئاصخ  زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 328  دیهش  -206
البرک ج 2 ص 41 دیهش  -207

هیآ 71 نموم ،  هروس  -208
البرک ج 2 ص 29 دیهش  -209

ج 4 ص 74 نیلقثلا :  رون  ریسفت  -210
ج 2 ص 29 البرک : دیهش  -211

یسلجم ج 2 ص 612 همالع  موحرم  نویعلا  ءالج  -212
نویعلا ج 2 ص 613 ءالج  -213

 . یفسلف یلع  خیش  جاح  رثا  مالسلا .  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ات  ادخ  لوسر  زا  نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم  -214
10 مور :  هروس  -215

178 نارمع :  لآ  هروس  -216
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هللا هنعل  دیزی  دج  نایفسوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکم  حتف  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هراشا  -217
( اقلطلا متناف  اوبهذا  : ) دومرف دومن و  دازآ  ار  اهنآ  داد و  رارق  وفع  دروم  امهیلع 

هدومن و هراـپ  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  مکـش  داد  روتـسد  دـحا  گـنج  رد  هک  هراوخ  رگج  دـنه  هب  تسا  هراـشا  هکراـبم  هلمج  نیا  -218
. دورن وا  سجن  ندب  هب  ات  داد  رارق  یخلت  وا  رد  دنوادخ  تفرگ ،  نادند  هب  ار  شرگج 

169 نارمع :  لآ  هروس  -219
78 میرم :  هروس  -220

46 تلصف :  هروس  -221
 . فالتخا یمک  اب  جاجتحالا 2/122  ، 45/133 راونالا ، راحب  -222

نامز رد  دوب  هفوک  ریما  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  دعس  نب  ریشب  شردپ  تسا و  راصنا  زا  ریشب ، نب  نامعن  -223
. دیسر لتق  هب  صمح  رد  لاس 65  رد  و  هیواعم ، 

565 راخز ، ماقمق  -224
ص 319 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  هیصولا  تابثا  همجرت  -225

. دناد یم  لاس  راهچ  ار  ترضح  فیرش  نس  روهشم ، لوق  -226
هیالولا ص 332 جاهنم  -227

يافوتم 346 ه ق 170 يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع  فیلات  هیصولا ،  تابثا  -228
 ( هر  ) اسر مساق  رتکد  زا  رعش  -229

ص 450 مومهملا ،  سفن  -230
لماک لقن  رد  تسا .  هدیدرگن  رکذ  رتشیب  تلـصخ  شـش  یلو  هدـش ،  هداد  تیب  لها  هب  يرترب  لماع  تفه  هک  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  -231

مومهملا 450 سفن   ( ) تسام زا  دشک ، یم  ار  لاجد  هک  يدهم  و   ( ) لاجدلا لتقی  يذلا  يدهملاو   : ) متفه تلصخ  هک  تسا  هدمآ  یئاهب 
. دومن ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  و  درک ، تکرش  هرجش  تعیب  رد  تلاسر و  هرجش  زا  -232

دارم نیاربانب  دشاب ، دایز  تخرد  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یعـضوم  هب  رعـشم  اریز  دشاب  تشهب  ود  رعـشم ، ود  زا  دارم  تسا  نکمم  -233
دـشاب و هفلدزم  رعـشم ، زا  دارم  تسا  نکمم  و  ناتنج ،)  هبر  ماقم  فاخ  نمل  و   ) تسا هدـمآ  هکراـبم  هیآ  رد  و  تسا ،)  تشهب  ود  ثراو  )

مرح ياهناکم  هلمج  زا  فقوم  نیا  دـننک و  یم  فوقو  اجنآ  رد  هجحیذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  مهد  بش  نایجاح  هک  تسا  ییاـج  نآ 
. دشاب تافرع  هفلدزم و  رعشم ، ود  زا  دارم  تروص  نیا  رد  و  تسا ، 

تسا هدرک  لقن  راصتخا  هب  جاجتحالا 2/132  راونالا 45/137 ، راحب  -234
مومهملا 451 سفن  -235
مومهملا 451 سفن  -236

 - ص 499 مق ،  هیملع  هزوح  گرزب  يابطخ  زا  درفنم  يرظن  یلع  خیـش  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هدـنزرا  رثا  ـالبرک ، هصق  -237
513

دلج 7 ص 352 خیراوتلا  خسان  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -238
ادهشلا ص 368 هضور  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -239

ج 2 ص يرمق ،  يرجه  لاس 1406  يافوتم  یتالحم ،  هللا  حیبذ  خیش  جاح  راوگرزب  همالع  هعیش ،  گرزب  خروم  هعیرشلا ،  نیحایر  -240
187
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هعیرشلا ج 3 ص 188 نیحایر  -241
ص 191 ج 3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  -242

دیدج پاچ  ج 3 ص 250 ، راحبلا ، هنیفس  -243
تمـصع و تیب  لـها  قشاـع  دیهـش  ملعم  مزیزع و  يوخا  ار  تمـسق  نیا  ص 618 . نوـیعلا ج 2  ءـالج  موـمهملا ص 259 و  سفن  -244
. دـندوب هدرک  پیات  ناشتداهـش  زا  لبق  لاـس  ابیرقت 3  یلاـخلخ )  یناـبر  دـمحم  هب  فورعم   ) یـسواکیک هللا  بیبح  مالـسلا  هیلع  تراـهط 

تداهش تبرش  نونجم  هریزج  رد  یسمش  خیرات 28/12/1364  رد  یگلاس  نس 29  رد  زیزع  نآ  دشاب . هدـش  ناشیا  زا  مه  يدای  متـساوخ 
یمارگ شدای  داش ، شحور  دش . نفد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  يادهـش  رازلگ  رد  دندروآ و  مق  هب  دایز  لیلجت  اب  ار  شا  هزانج  دیـشون ،

. داب
راحبلا ج 3 ص 251 هنیفس  -245

ینارعش ص 259 همجرت ص  مومهملا ،  سفن  -246
رهـش دوش : یم  هدید  اهتروص  نیدـب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  مراهچ  ماما  ردام  مان  لوا  رـصع  هب  کیدزن  لوا و  تسد  دانـسا  رد  -247
نیا نایم  زا  همطاف ،  میرم ،  رارح ، همالس ،  هلازغ ،  هفالس ،  هرب ،  هلوخ ،  هیوناب ،  ناهج  زانرهش ، هاش ،  ناهج  نانز ،  هاش  هیوناب ،  رهش  وناب ،

یکیدزن رد  ونابرهش  یب  یب  مان  هب  مه  يرازم  هک  تساجنادب  ات  وناب  رهش  ترهش  تسا .  رتروهشم  همه  زا  ونابرهش  هدش  هتـشون  هک  یماسا 
ناشیا لمح  عضو  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ردام  دسیون : یم  قودص  خیـش  تساپرب .  وا  مان  هب  وا و  يارب  هوک  لد  رد  ير  رهش 

 . تفرگ هدهع  هب  ار  دازون  تیبرت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نازینک  زا  يزینک  و  تشذگ ،  رد 
نیبلاطلا ص 52 و 59 و لتاقم  لـقن  هب  ص 138 ، لاس 1402 ه ق ،  يافوتم  ییابطابط ،  نیسح  دمحم  دیس  همالع  مالـسا  رد  هعیـش  -248

ص 242 هادهلا ج 5 ، تابثا  ص 324 ، صاوخلا ،  هرکذت 
ج 2 ص 2 لاس 1359 ه ق ،  يافوتم  یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم  -249

ص 348 مشش ،  باب  قه  لاس 1352  يافوتم  یناسارخ ،  مشاه  الم  جاح  موحرم  خیراوتلا ،  بختنم  -250
ج 2 ص 3 لامالا ،  یهتنم  -251

ص 29 لامالا ج 2 ، یهتنم  -252
لاس 381 ه ق يافوتم  هر ،)   ) قودص خیش  زا  لقن  هب  ص 3 ، لامالا ج 2 ، یهتنم  -253

ص 8 لامالا ج 2 ، یهتنم  -254
ص 6 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -255
ص 4 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -256
ص 4 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -257

ص 262 موهملا ،  سفن  ینارعش ،  نسحلاوبا  ازریم  موحرم  مدرم  همجرت  دوجسلا ، عمد  -258
ص 111 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -259

ص 30 لامالا ج 2 ، یهتنم  -260
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ص 27 ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -265
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خیراوتلا ص 299 بختنم  -270
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مالسلااهیلع ص 13 هیقر  ترضح  تشذگرس  -274
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هسردم تاراشتنا  زا  مالـسلا ص 331  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  ملاوع  همغلا ج 2 ص 216 و  فـشک  مالسلا ص 368 ، هیلع  نیـسحلا  راصنا 
يدهملا مامالا 
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یفسلف ص 13 یلع  خیش  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  - 281
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سانشان زا  رعش  - 284

ص 27 مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 285
 . هیمالسا هیملع  پاچ  ج 1 ص 317 ، یمق ،  ثدحم  لامالا ،  یهتنم  - 286

نیمرحلا ص 371 حابصم  -287
یئوکشلا نیدباعلا  نیز  نب  رابجلادبع  نیمرحلا ،  حابصم  فلوم  - 288

ص 299 مجنپ ،  باب  خیراوتلا ،  بختنم  - 289
ص 456 ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  یناگدنز  خیراوتلا  خسان  - 290

لحم ص 53 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 291
لحم ص 52 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 292
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لحم ص 59 رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  - 295
ص يدراهتشا ،  يدمحم  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  دنمشناد  لضاف  هتشون  رثوک ، نابات  غورف  مالـسلا  هیلع  بنیز  - 296

سلجم 21 قودص ،  یلاما  زا  لقن  هب   265
186 و 187 ص 191 -  هعیرشلا ج 3 ، نیحایر  زا  لقن  هب  ص 266 ، رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  - 297

ص 81 ج 5 ، ثداوحلا ،  عیاقولا و  زا  لقن  هب  ص 366  رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  - 298
ص 296 هیبنیزلا ،  صئاصخلا  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  - 299

ص 237 ج 2 ، سدقلا ،  ضایر  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  - 300
جاح هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرح  زادگ  زوس و  رپ  عفادـم  راوگرزب ، دیهـش  ار ، ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  - 301

لاس 1357 رد  بانج  نیا  دـندومرف . سیـسات  بنیز  ترـضح  رهطم  مرح  رانک  رد  فیرـشلا )  هرـس  سدـق   ) يزاریـش ینیـسح  نسح  دـیس 
هنافـساتم دندومرف  توعد  ماش  هب  یبهذم  ینید  ياهراک  زا  یـضعب  يارب  ارم  ناشیا  مدیـسر و  ارارک  ناشتمدخ  هب  همظعم  هکم  رد  یـسمش 

دیهش توریب  رد  يرمق  يرجه  یناثلا 1400  يدامج  خـیرات 16  رد  درک و  رورت  ار  يو  یقلفع  ثعب  بزح  دادـن و  تلهم  ناشیا  هب  لـجا 
بنج هزوم )   ) یئابطابط دجسم  رد  دش و  یلـصفم  عییـشت  مق  رد  دندرک و  لقتنم  مق  هب  سپـس  نارهت و  هب  توریب  زا  ار  شرهطم  ندب  دش ،

دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح 
زا یکی  مالـسلا  هیلع  يربـک  بـنیز  مشاـه  ینب  هـلیقع  دـلوت  زور  اـب  فداـصم  زین  دوـب و  يرمق  لاس 1418  هیمطاف  ماـیا  دـیوگ : هدـنراگن 

ییاج رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مدـید ،  باوخرد  هک  دـندرک  لـقن  مق  گرزب  عجارم  زا  یکی  يارب  ماـش ،  هیبنیز  نیرواـجم 
يزاریش دیهش  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دندرک ، روبع  اجنآ  زا  هر )   ) يزاریش نسح  دیس  جاح  ياقآ  راوگرزب  دیهـش  دنا ، هتـسشن 

هزوح داینب  لیکـشت و  مالـسلا  هیلع  مشاـه  ینب  هلیقع  دوصقم  تفگ :  ناوت  یم  دروآ . نوریب  تبرغ  زا  ارم  ناـشیا  دـیامرف : یم  دـنک و  یم 
 ( یلاخلخ ینابر  یلع   ) تسا هدوب  هیما  ینب  تموکح  زکرم  ینامز  هک  دشاب  یم  يراید  رد  ناشیا  طسوت  يرادازع  هیبنیز و  هیملع 

جاح داتسا  مالسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  يرمق )  لاس 1392   ) تسا هدش  هدورـس  قشمد  ات  هدج  زا  هعطق  نیا  - 302
ینامرک سیئرلا  خیش  سابع  خیش 

ینادمه خرف  یلع  فراع  - 303
هعیرشلا ج 3 ص 193 نیحایر  - 304
هعیرشلا ج 3 ص 195 نیحایر  - 305

يرمق يرجه  رفص 1382  هام  قباطم  یسمش ،  لاس 1341  مود ،  پاچ  ماش ،  ياهبش  باتک  - 306
نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلا ص 53 ، هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 307

ج 2 ص 473 رهپس ، ناخ  یلعقسابع  مرتحم  دنمشناد  ریهش ، خروم  خیراوتلا ،  خسان  - 308
هعیرشلا ج 3 ص 198 نیحایر  - 309

ص 507 خیراوتلا ،  خسان  زا  لقن  هب  یفسلف ص 48 ، یلع  خیش  مالسالا  هجح  هتشون  مالسلا  هیلع  هیقر  تضح  - 310
 . خیرات قاروارد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  لوا :  شخب  هب  دیرگنب  - 311

يوضترم سدـقم  نحـص  رد  فرـشا ،  فجن  ردو  تشذـگ  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1359  هجحیذ  رد 23  یمق  سابع  خیـش  جاـح  - 312
(. بدالا ج 4 ص 488 هناحیر   ) دیدرگ نوفدم 

ص 173 ناراودیما ،  هار  تالسوت و  - 313
قباـطم 8 يرمق ،  يرجه  لاوش 1409  يافوتم 23  هر )   ) یناهفـصا یناف  یلع  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  زا  رعـش  - 314
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میامن و میدقت  ار  هعیـش )  تیعجرم  هاگدید  زا  يرادازع   ) باتک هک  مدیـسر  ناشیا  تمدخ  يزور  دیوگ : هدنراگن  یـسمش  دادرخ 1368 
یناف همالع  موحرم  منادـب .  ار  ینیئان  يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  كرابم  رظن  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  يرادازع  هب  عجار  ار  ناـشرظن 

نیـسح ماما  رتخد  هلاس  هس  رابمغ  همانیگدنز  باب  رد  یباتک  هک  مدش  روآ  دای  بناج  نیا  دـندومرف . دـییات  ار  ینیئان  يازریم  موحرم  ياوتف 
هیلع هیقر  ترضح  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع  باب  رد  يرعش  دندومرف : ناشیا  اذل  ملوغشم .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مالـسلا  هیلع 

 . میدروآ اجنیا  رد  ناشیا  زا  راگدای  هب  ار  رعش  نیا  مه  ام  ما ،  هدورس  مالسلا 
. دنا هدرک  كرد  ار  راوگرزب  نآ  رضحم  لاس  دنچ  دنتسه و  یناتسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  هدازردارب  ناشیا  - 315

خیـش موحرم  رـضحم  زین  یکدنا  دندوب و  ردـص  موحرم  يزاریـش و  يازریم  موحرم  نادرگاش  زا  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  - 316
تقو تموکح  يدج  نافلاخم  زا  دوب و  ناوارف  تامارک  بحاص  ناسارخ و  هطخ  گرزب  ملاع  موحرم  نآ  دندوب . هدرک  كرد  ار  يراصنا 

ترـضح تایانع  زا  هک  دندومن  يزادناریت  ناشیا  يوس  هب  نانآ  دش و  عقاو  دـصق  وس  دروم  ررکم  نانآ  يوس  زا  اذـل  تفر .  یم  رامـش  هب 
دنتفر و ایند  زا  یعیبط  لجا  هب  يرمق  يرجه  ناضمر 1341  هام  مهدزیس  رد  زین  ماجنارس  دومنن . تباصا  ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف 

. دندش نوفدم  رهطم  حیرض  زا  هلصاف  یمک  اب  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  رهطم  مرح  رد 
هللا هیآ  هنازرف  هیقف  عیـشت ،  ناهج  عجرم  گرزب  راوگرزب  ردـپ  یناتـسیس  يدـهتجم  رقاـب  دـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  هللا  هیآ  دوصقم  - 317

تسا .  یلاعلا  هلظ  ماد  یناتسیس  یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا 
يریمشک نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رکاذ  زا  - 318

ص 59 مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  - 319
هبنـش 11 زور  هدـنراگن  دوب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فقو  هک  ییولباـت  زا  ار ، باـتک  نیمه  هحفص 275  رعـش  رعـش و  نیا  - 320

مدرک تشاددای  رهطم  مرح  رد  هیروس  تقو  هب  تعاس 12  یسمش ،  يرجه  لاس 1362  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1404  لوالا  يدامج 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  نیحادم  زا  رصاعم و  يارعش  زا  راگزاس  اضرمالغ  جاح  - 321

راحبلا ج 4 ص 361 هنیفس  . 21 هدئام :  هروس  - 322
رایسب یتیالو  ماقم  هب  هجوت  اب  دشاب  حیحص  تیاور  رگا  دنک و  یم  لقن  نزاخلا  نبا  ریسفت  زا  ینصحلا  بیدا  دمحم  ار  قوف  تیاور  - 323

. دوش یم  هجوتم  دنک  تقد  رگا  مه  زیزع ، هدنناوخ  دراد . یفیطل  ینافرع  هیجوت  نمحرلا  لیلخ  يالاو 
دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ 

؟ دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآ 
1 ارسالا : - 324

ص 53 يا ،  هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  موحرم  هنازرف ،  دیقف  هللا  هیآ  ترضح  هتشون  هلبق ،  لوحت  سدقملا و  تیب  - 325
 71  - 69 ءایبنالا : -326

دیدج پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  - 327
دیدج پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  - 328

470 ص 463 -  نادلبلا ج 2 ، مجعم  329-ر ك 
تیب ص 14 لها  دقارم  - 330

رکاسع نبا  ج 1 ، قشمد :  خیرات  بذهم  - 331
ج 1 ص 197 قشمد :  خیرات  بذهم  - 332

15 ص 7 -  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 333
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اه ص 63 هرطاخ  نیمزرس  ماش  - 334
یناجنز يرهف  دمحا  دیس  هللا  هیآ  هتشون  ماش  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  باتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حیضوت  يارب  - 335

1 میرم :  - 336
12 میرم :  - 337

. دوش هعجارم  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 338
هیآ 23 ارسا : هروس  - 339

ص 24 ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 340
ص 24 ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  93 و  ص 92 -  هیروس ،  یترایز  یتحایس و  نکاما  خیرات و  - 341

216 ص 215 -  ییاوشیپ ،  يدهم  اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش  - 342
زا یمیقم  دمحم  مرتحم  دنمشناد  رثا   57 تاحفص 55 -  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  بالقنا  هناوتشپ  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  هباطخ  - 343

هحفص 32 و 22 بهذملا :  زارط  زا  لقن  هب  يدعس ،  تاراشتنا 
يدعس تاراشتنا  زا  هحفص 49  یمیقم ،  دمحم  مالسلا :  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  - 344

نارهت هیمالسالا  بتکلا  راد  هحفص 63  دلج 3  هر )   ) یتالحم هللا  حیبذ  خیش  دیقف  دنمشناد  رثا  هعیرشلا :  نیحایر  - 345
هیآ 1 میرم :  هروس  - 346

هحفص 57 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  هحفص 27 ، هیبنیز :  صئاصخ  - 347
هحفص 64 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  - 348

هحفص 164 دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  - 349
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 ، تلوهس يارب  ام  دنتشون و  اه  همانزور  ریاس  يدهلا و  ءاسملا ، هسایسلا ،  توریب ،  راشتنالا  ریثک  ياه  همانزور  تفای و  افـش  دیدرگ و  دنم 
 . تسا هدش  رشتنم  رفص   7 يرمق -  يرجه  خیرات 1379  رد  همان  لصا  هک  میدروآ  اجنیا  رد  ار  قداص  یقت  دمحم  خیـش  جاح  همان  همجرت 
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قداصدمحم البرک /  ات  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نبنیـسح  نانخـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1315 قداصدمحم ، یمجن ، هسانـشرس : 
. یمجن

[. 2 تساریو  : ] تساریو تیعضو 
.1385 مق ) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 

392 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
خیرات 187. مالسامهیلعتیبلها 89 . مق 1175 . باتک  ناتسوب  تسورف : 

 : لایر 8-282-548-964  20000 کباش : 
Mohammad Sadegh-e Najmi. Sokhanan-e Hoseyn ebn-e Ali (A) az هدـش : ینیتال  ص.ع. تشادداـی : 

.madineh ta karbala= The words of Husayn ibn-i, Ali from medina to karbala
. مهد پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  390 ؛ [ - 389 .] ص همانباتک : تشاددای : 
راصق تاملک  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

اههبطخ 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
ثیداحا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

61ق  البرک ، هعقاو  عوضوم : 
مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

ن3 س3 1385  / BP41/7 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

1142693 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

یلاعت همسب 
گنر هدـیدرون و  رد  ار  اهزرم  ناکم ،  نامز و  زا  رتارف  نآ  كانبات  ياـه  هعـشا  هک  تسا  زاـس  خـیرات  يدادـیور  ـالبرک ،  راـبمغ  دادـیور 
هدومن مهارف  ار  یملع  یقیقحت و  رثا  اهدص  شراگن  هنیمز  هتخاس و  دوخ  هتفیش  ار  اهلد  هوبنا  ور ،  نیا  زا  تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  یگنادواج 

تسا . 
هتـشر هب  ار  البرک  ؤل  ـالت  رپ  تشذگرـس  تسا ،  دادـیور  نیا  ناـمرهق  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  هتخاـبلد  ناقـشاع  زا  دوخ  هک  مرتحم  فل  ؤم 

تشاد .  لابند  هب  ییاهدمایپ  هچ  داد و  خر  مایق  نیا  ارچ  هک  دنبایرد  ناگدنناوخ  ات  هدروآرد  ریرحت 
زیگناروش ياه  هرطاخ  ات  میا  هتـسارآ  عبط  رویز  هب  ددـجم  يراتـساریو  زا  سپ  ار  شزرا  اب  رثا  نیا  راـب ،  نیمدـنچ  يارب  هک  میدنـسرخ  اـم 

دنامب .  یقاب  ناقشاع ،  ناج  يافرژ  رد  نانچمه  البرک ، 
یمالسا تاراشتنا  رتفد 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو 

ادها
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ٌةَِرفاک يرُْخاَو  ِهّللِالیبَس  یف  ُِلتاُقت  ٌۀَِئفاتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  یف  ٌۀَیا  ْمَُکل  َناک  ْدَق 
هیآ 13) نارمع ،  لآ  هروس  )

(( . درک یم  دربن  رفک  هار  رد  رگید  هورگ  ادخ و  هار  رد  هورگ  کی  هک  امش  يارب  تسا  یتربع  دندش  ور  هبور  مه  اب  هک  یهورگ  ود  رد  ))
 ( نیعبرا ترایز  زا  يزارف  (( ) َِۀلالَّضلا ِةَْریَحَو  َِۀلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  ))

دشخب . )) تاجن  تلالض ،  تریح  تلاهج و  زا  ار  وت  ناگدنب  ات  درک  راثن  وت  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  نیسح )   ) وا ))
مالسلا .  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  نادیهش  رالاس  رورس و  سدقم  هاگشیپ  هب 

دندومن .  راثن  هیواعم  نب  دیزی  هطلس  ندیبوک  مهرد  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  نادنزرف  زا  تیامح  هب  ار  دوخ  نوخ  هک  ییادهش  هب 
نارگرامعتـسا و هطلـس  ندـیبوک  مهرد  نآرق و  زا  تیاـمح  مالـسا و  ياـیحا  رد  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ناـنفک  نوـگلگ  ادهـش و  هـب 

 . دندیتلغ نوخ  كاخ و  هب  نامز  ياهیدیزی 

موس پاچ  رد  فل  ؤم  همدقم 

اریهْطَت . )) ْمُهَرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهّللا  َبَهْذَا  َنیذَّلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهِْقلَخ  ِْریَخ  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةولَّصلاَو  َنیَملاْعلاِّبَر  ِهِّللُدمَْحلَا  ))
قیمع ینوگرگد  لوحت و  بجوم  هک  تسا  نآ  یگنهرف  بالقنا  یمالـسا ،  دنمهوکـش  تمظع و  اب  بالقنا  مهم  داعبا  تاـکرب و  زا  یکی 

بلاطم تاعوضوم و  رد  قمعت  رکفت و  هب  هداد و  رارق  یبهذم  ياهباتک  هعلاطم  ریسم  رد  ار  ناناوج  هژیوب  یمالسا  هعماج  هدیدرگ و  يرکف 
تسا .  هداد  قوس  ینید 

هعلاطم دوب و  ینانچ  نآ  تالجم  اهباتک و  هب  ناشهجوت  دنتـشاد  راکورـس  هعلاطم  اب  هک  يدارفا  نیرتشیب  بالقنا ،  زا  لـبق  نارود  رد  يرآ 
اب يریگرد  هعلاطم و  يارب  یفاک  تغارف  مدـع  اـهیراتفرگ و  دوجو  اـب  زورما  یلو  تشاد ،  صاـصتخا  یناـحور  رـشق  هب  یبهذـم  ياـهباتک 

بالقنا تکرب  هب  مه  زاـب  تسا  هتـشاذگن  یقاـب  زیزع  ناـناوج  رد  هعلاـطم  يارب  یتصرف  اـقح  هک  یلخاد  ياهینکـشراک  گـنج و  هلءاـسم 
ددرگ .  یم  رشتنم  الاب  رایسب  ژاریت  رد  هدوب و  رادروخرب  لماک  جاور  هجوت و  زا  یبهذم  ياهباتک  یمالسا 

نآ ياه  هخسن  هلصافالب  پاچ و  هخسن  رازه  لهچ  رد  لاس  کی  ابیرقت  تدم  رد  هک  دومن  دای  رضاح  باتک  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  و 
هلیسو هب  ناریا  ناملسم  تلم  هک  مالسا  تزع  میهافم  زا  یکی  تسا  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  موس  پاچ  هناتـسآ  رد  کنیا  هدیدرگ و  بایان 

تسا .  هدیدرگ  لیان  نادب  یمالسا  تموکح 
یـساسا لوحت  ود  حیحـصت ،  رد  تقد  فورح و  یئابیز  رب  هوالع  پاچ  نیا  رد  هک  دیدرگ  نآ  قوشم  بجوم و  روشرپ  لابقتـسا  نیمه  و 

دیایب :  دوجو  هب  زین  ریز 
دش .  هدوزفا  نآ  رب  زین  یناوارف  بلاطم  دمآ ،  لمع  هب  باتک  نتم  رد  هک  يدایز  تاحالصا  زا  هتشذگ   - 1

ود دننام  دش و  هداد  حیضوت  ناگمه  هدافتسا  يارب  دیسر  یم  رظن  هب  لکشم  ای  هدوب و  یـصاخ  هتکن  يواح  هک  یبرع  تاغل  اه و  هژاو   - 2
لیبَّسلا  يِدْهَی  َوُهَو  ُِقفَوُْملا  هّللاَو  دیدرگن .  افتکا  نانخس  همجرت  هب  هتشذگ  پاچ 

یمجن قداص  دمحم 
هامرذآ 1361

راتفگشیپ

کی زا  هیحان و  کی  زا  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  سدـقم  مایق  اروشاع و  یخیرات  مهم  هثداح  نارگ ،  لیلحت  ناگدنـسیون و  رثکا 
دنا .  هتسناد  مایق  نیا  هزیگنا  ار  هبنج  نامه  اهنت  هداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  صاخ  دعب 
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هدش هتخیمآ  مهرد  اهنآ  ّتیمها  بتارم  هب  هجوت  نودـب  هدوب  ّرث  ؤم  تکرح  نیا  نتفرگ  لکـش  رد  هک  ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  زین  یهاگ  و 
تسا .  هدیدرگ  طلتخم  یلصا  لئاسم  اب  یعرف  لئاسم  و 

یشومارف هتوب  رد  یلک  روط  هب  یلـصا  ياه  هزیگنا  هک  تسا  هدش  يریگیپ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  نانچنآ  یعرف  ياه  هبنج  زین  یهاگ  و 
نایم هب  دیزی  هب  تبسن  تعیب  عانتما  زا  نخس  یهاگ  یخیرات ،  گرزب  تکرح  نیا  رد  زیگنا و  باجعا  مایق  نیا  رد  اریز  تسا ؛  هتفرگ  رارق 
ندـش لالح  هدومن و  داقتنا  ادـیدش  مالـسا ،  ماکحا  رییغت  داسف و  عویـش  زا  شیوخ  ياه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یهاگ  تسا و  هدـمآ 

مالسلا هیلع  ماما  زا  هفوک  مدرم  توعد  هلءاسم  مینیب  یم  رگید  ياج  رد  و  دنک .  یم  یفرعم  شیوخ  مایق  هزیگنا  ار  اهلالح  میرحت  واهمارح 
رگید .  ياه  هزیگنا  تسا و  نایرج  رد 

هنیدم زا  شیوخ  رفس  یط  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  هک  يددعتم  ياه  همان  نینچمه  هاتوک و  تالمج  اهینارنخس و  اه و  هباطخ 
ار هلءاسم  نیا  دناوت  یم  هدش -  هفاضا  اهنآ  رب  باتک  نیا  رد  هک  یتاحیـضوت  اب  تسا -  هدـیدرگ  لقن  راوگرزب  نآ  تداهـش  ات  البرک و  ات 

دشاب .  اه  هزیگنا  نیا  زا  کیره  شزرا  تیمها و  رگنایب  يدح  ات  هدرک و  نشور 
باتک و ره  زا  شیب  ناوت  یم  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  نخس  راتفگ و  هار  زا  ساسح ،  ّمهم و  عوضوم  نیا  زا  هتشذگ 
اب تماهش و  تعاجش و  حور  نآ  اب  یلاع و  تمه  مّمصم و  هفایق  نآ  اب  دنمشناد  هدنسیون و  ره  هتـشون  خروم و  ره  راتفگ  زا  شیب  هلاقم و 

دیدرگ .  انشآ  نادیواج  هسامح  نآ  اب  هرخ  الاب  یناسنا و  یفطاع و  حور  يونعم و  تیصخش  نآ 
هب قرفتم و  روط  هب  ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  هک  نانخـس -  نیا  مراد ،  عـالطا  هدـنب  هک  اـجنآ  اـت  صاـخ  یگژیو  ّتیمها و  نیا  اـب  یلو 
 ، ساـسا نیمه  رب  تسا و  هدـشن  يروآدرگ  لقتـسم  يا  هعومجم  تروص  هب  لـماک و  روط  هب  تسا -  هدـیدرگ  لـقن  فلتخم  ياهتبـسانم 
هب هک  یبیترت  هب  تداهـش  ماگنه  ات  هنیدم  زا  تکرح  زاغآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  نتم  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  هفیظو  نیا  هدـنراگن 

نادـنم هقالع  رایتخا  رد  يا  هعومجم  تروص  هب  هدومن و  يروآدرگ  فلتخم  كرادـم  عباـنم و  زا  تسا  هدومرف  داریا  فلتخم  ياهتبـسانم 
رب هوالع  ددرگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  هزیگنا  رگنایب  دریگب و  رارق  مومع  هدافتسا  دروم  نانخس  نیا  هک  نیا  يارب  و  تشاذگ . 

يرورـض مزال و  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد  یلو  دیدرگ  هفاضا  اهنآ  رب  دراوم  يا  هراپ  رد  زین  ییاهیریگ  هجیتن  مزال و  تاحیـضوت  همجرت ، 
تسا : 

رد هک  تسا  ینانخـس  زا  تمـسق  نآ  اهنت  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  زا  روظنم  تسادـیپ ،  باتک  مان  زا  هک  هنوگ  ناـمه   - 1
ناوارف ثیداحا  هنادواج و  راعشا  جرارپ ،  حیاصن  ظعاوم و  هدنزرا ،  نانخس  اما  تسا و  هدیدرگ  لقن  البرک  ات  هنیدم  زا  ترضح  نآ  ریسم 

هعومجم ای  هعومجم و  هب  تسا  هدـیدرگ  لقن  ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  راوگرزب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یگدـنز  لوط  رد  هک  يزغن  و 
یلع نب  نیـسح  نانخـس  ظعاوم و   )) ناونع تحت  کیدزن  هدـنیآ  رد  هّللاءاـش -  نا  تسا -  دـیما  و  تسا .  دـنمزاین  يرگید  لقتـسم  ياـه 

دریگب .  رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  مالسلامهیلع )) 
يروآدرگ هعومجم  نیا  رد  ترضح  نآ  نانخس  همه  هک  میتسین  یعدم  ام  زین  تداهش  ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس  دروم  رد   - 2

رد ینخـس  تسا  نکمم  تسا  هدمآ  لمع  هب  قثوم  عبانم  كرادـم و  زا  نانخـس  نیا  يروآدرگ  رد  هک  یناوارف  شالت  اب  اریز  تسا ؛  هدـش 
 ، دامتعا دروم  كردم  هب  یسرتسد  مدع  دننام  رگید  للع  هب  ای  میا و  هتشادن  یـسرتسد  هعومجم  نآ  هب  ام  هک  دشاب  هدش  لقن  يا  هعومجم 

یلع نب  نیـسح  نانخـس  زا  يا  هبخن   (( ، )) نانخـس  )) ياج هب  ار  باتک  نیارگا  اذل  میا و  هدـیزرو  يراددوخ  هعومجم  نیا  رد  نآ  لقن  زا 
تسا .  رتکیدزن  تیعقاو  هب  میمانب  مالسلامهیلع )) 

یم ترـضح  نآ  نانخـس  نتم  اهنت  تسا  هدـش  يروآ  عمج  هعومجم  نیا  رد  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  زا  روظنم  و   - 3
جراخ باتک  نیا  عوضوم  زا  هدیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  قارع  رفـس  لوط  رد  انعم  هب  لقن  تروص  هب  هک  يدایز  بلاطم  اما  دـشاب و 

تسا . 
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اهنآ اب  ییانـشآ  هک  یمالک  یملع و  یخیرات ،  ناوارف  بلاطم  ینارون  نانخـس  نیا  وترپ  رد  هک  دومن  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـیاب  همتاخ  رد 
تسا .  هدیدرگ  سکعنم  تسا  مزال  دهعتم  ناملسم  درفره  يارب 

 - ءادفلا هل  نیملاعلا  حاوراو  یحور  نیسحلا -  هّللادبعابا  ترضح  البرک  نامیلس  سدقم  هاگشیپ  هب  دشاب  یخلم  ياپ  باتک  نیا  تسا  دیما 
هک يزور  يارب  يا  هریخذ  و 

ٍمیلَس . )  ٍْبلَِقب  َهّللا  یتا  ْنَم  ِّالا  َنُوَنب  الَو  ٌلام  ُعَْفنَی  (ال 
یمجن قداصدمحم  مق 

اب 20/ج 2/1401 قباطم   5/2/60
 . مالسلااهیلع ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  تدالو  زورلاس 

هکم ات  هنیدم  زا  لوا :  شخب 

هنیدم رادناتسا  هب  باطخ 

نخس نتم 

ِةَُّوبُّنلا  ِْتیَُبلْهَا  ّانِا  ُریم  َْالا  اَهُّیَا  ))
ِۀَکئالَْملا  ُفَلَتُْخمَو  َِۀلاسِّرلا  ُنِدْعَمَو 

ُِمتْخَی .  اِنبو  هّللاَحَتَفاِنب  ِۀَمْحَّرلا  ُطَبْهَمَو 
َنوُِحبُْصتَو  ُِحبُْصن  ْنِکلَو  ُهَْلثِم  ُِعیاُبیال  یْلثِمَو  ِقْسِْفلِاب  ٌِنْلعُم  ِۀَمَرَتْحُْملا  ِسْفَّنلا  ُِلتاقَو  ِرْمَْخلا  ُبِِراش  ٌلُجَر  ُدیزَیَو 

( . 1 (() ِۀَْعیَْبلاَو ِۀَفالِْخلِاب  ُّقَحَا  انُّیَا  َنوُرُْظنَتَو  ُرُْظنَنَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ُِحبُْـصن دـشاب (( .  مارح  شنوخ  نتخیر  هک  یناسنا  ره  همرتحم :  سفن  لوزن .  لحم  طَـبْهَم :  دـش .  دـمآ و  لـحم  مـال : )  حـتف  هب   ) فَلَتُْخم
 . رما رد  ربدت  راظتنا و  يانعم  هب  َرَظَن : ) زا   ) ُرُْظنَن هدنیآ .  زا  تسا  هیانک  ندرک ،  حبص  يانعم  هب  َحَبْصَا : ))) زا   ) َنوُِحبُْصتَو

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  لئاضف  ای  نانخس 

یگدـنز و خـیرات  ناونع  هب  هک  یباتکره  ًالومعم  هک  مییاـمن  يروآداـی  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  حیـضوت  زا  لـبق 
تیعقوم لئاضف و  هب  نآ  لوا  تاحفـص  دوش ،  یم  هتـشاگن  راوگرزب  نآ  تیـصخش  اب  هطبار  رد  مالـسلامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  تداـهش 

دبای یم  صاصتخا  تسا ،  هدیدرگ  لقن  يو  لیلجت  فیصوت و  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  هب  ترـضح و  نآ  یعامتجا  یبهذم و  يونعم و 
باتک نیا  رد  میوش و  یم  دراو  ترضح  نآ  نانخس  عوضوم و  لصا  هب  لوا  زا  هدرک و  یشوپ  مشچ  شور  نیا  زا  باتک  نیا  رد  ام  یلو  ، 

ِْتَیب ُلْهَا  اَّنِا   )) ترـضح نآ  لئاضف  نیرتزراب  زا  یکی  اب  باتک  عورـش  اـهنت  هن  اریز  مینیب ؛  یمن  دـنمزاین  فراـعتم  کبـس  نآ  هب  ار  دوخ  ، 
دـشاب یم  ِتُورَبَْجلا )) ِمیظَع  ِناکَْملا  َیلاعَتُم  َّمُهّللَا   )) نازیزع زیزع  نآ  تاجانم  نیرتابیز  زا  یکی  اب  زین  نآ  متخ  و  َِۀلاسِّرلا )) ُنِدـْعَمَو  ِةَُّوُبنلا 

زا يا  هحفص  ره  تلیضف و  زا  تسا  يرتفد  لد ،  لها  رظن  زا  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ینخـس  يواح  هک  باتک  نیا  زا  یگرب  ره  هکلب 
وا .  تمظع  تیصخش و  نایب  زا  تسا  یباتک  شناد  لضف و  لها  رظن  زا  نآ 
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هب ینخـس  میمانب  مالـسلا ))  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  لئاضف   )) مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  ياج  هب  ار  باـتک  نیا  اـم  رگا  سپ 
 . میا هتفگن  فازگ 

حیضوت همجرت و 

نارادناتـسا و هب  هک  ییاه  هماـن  یط  هلـصافالب  دیـسر و  تفـالخ  هب  يو  رـسپ  دـیزی  يرجه  لاس 60  بجر  هاـم  همین  رد  هیواـعم  گرم  اـب 
هتفرگ تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  ینیب و  شیپ  شردپ  نارود  زا  هک  ار  شیوخ  ینیـشناج  هیواعم و  گرم  تشون  فلتخم  طاقن  رد  نارادنامرف 

اهنآ هب  ار  مدرم  زا  ددجم  تعیب  نتفرگ  روتسد  شیوخ ،  تسپ  رد  نانآ  زا  کیره  ياقبا  نمض  رد  دیناسر و  نانآ  عالطا  هب  ( ، 2) دوب هدش 
یلو تشون ،  نومضم  نامه  هب  تشاد  رایتخا  ردار  هنیدم  يرادناتـسا  ماقم  هیواعم  فرط  زا  هک  هبتع  نب  دیلو  هب  زین  يا  همان  دومن و  رداص 

هیواعم نارود  رد  هک  فورعم  تیصخش  هس  زا  نتفرگ  تعیب  رد  تشاد  لاسرا  يو  هب  همان  نامه  هارمه  هب  هک  زین  يرگید  کچوک  همانرد 
ٌۀَـصْخُر ِهیف  ْتَْسَیل  ًادیِدَش  ًاذْخَا  ْرَیبُز  َْنب  هّللاَْدبَعَو  رَمُع  َْنب  ِهّللاَْدبَعَو  َْنیَـسُْحلاِذُخ   )) هک دومن  دیکءات  دندوب ،  هدشن  دـیزی  اب  تعیب  هب  رـضاح 

(( ُمالَّسلاَو اوُِعیاُبی  یّتَح 
هب یتصرف  تصخر و  چیه  هطبار  نیا  رد  هدـب و  جرخ  هب  لمع  تدـش  ریبز  نب  هّللادـبع  رمع و  نب  هّللادـبع  نیـسح و  زا  نتفرگ  تعیب  رد  ))

هدم . ))  نانآ 
هرواشم دیزی  نامرف  همان و  هرابرد  يو  اب  تساوخ و  ار  هیواعم  قباس  رادناتسا  مکح  نب  ناورم  بش ،  لوا  رد  همان  ندیـسر  اب  هبتع  نب  دیلو 

زا تسا  هدشن  رشتنم  رهش  رد  هیواعم  گرم  ربخ  ات  نک و  توعد  دوخ  سلجم  هب  ار  رفن  دنچ  نیا  رتدوز  هچره  هک  درک  داهنشیپ  وا  دومن و 
ریگب .  تعیب  دیزی  يارب  نانآ 

دیامن .  توعد  دوخ  شیپ  هب  ساسح  مهم و  عوضوم  کی  حرط  يارب  ار  هدع  نیا  ات  داتسرف  رومءام  تعاس  نیمه  رد  دیلو 
لوغشم وگتفگ  هب  هتسشن و  ربمایپ  دجسم  رد  مه  اب  ود  نآ  دومن  غالبا  ریبز  نبا  مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  ار  وا  ماغیپ  دیلو ،  کیپ  هک  یماگنه 

داد حیضوت  ریبز  نبا  هب  ار  عوضوم  دیلو ،  اب  تاقالم  زا  لبق  ماما  یلو  داتفا  ساره  هب  هنابـش  عقوم و  یب  توعد  نیا  زا  ریبز )) نبا   . )) دندوب
هدیـسر و تکاله  هب  نایفـس )  یبا  نب  ۀـیواعم   ) هّیما ینب  توغاـط  منک ،  یم  رکف  نم  َکَـلَه )) ؛  ْدَـق  ْمُهَتَیِغاـط  َّنَا  يرَا   : )) دومرف نینچ  و 

شیوخ هیرظن  دییءات  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نازحالاریثم ، ))   )) باتک لقن  ربانب  و  تسوا . ))  رسپ  يارب  نتفرگ  تعیب  توعد ،  نیا  زا  روظنم 
تسا .  هدیدرگ  نوگنرس  شربنم  تسا و  دنلب  هیواعم  هناخ  زا  شتآ  ياه  هلعش  هک  مدید  باوخ  رد  نم  اریز  دومن :  هفاضا 

ترـضح نآ  هارمه  هب  هدرک و  حلـسمار  دوخ  هک  داد  روتـسد  شنادـناخ  دارفا  نیرتکیدزن  نارایزا و  نت  یـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 
دننک .  عافد  ترضح  نآ  زا  موزل  تروص  رد  هک  دنشاب  هدامآ  سلجم  نوریب  رد  دنیامن و  تکرح 

عوضوم دیناسر ،  ترضح  نآ  عالطا  هب  ار  هیواعم  گرم  هک  نیا  نمض  رد  دیلو  دومرف ،  یم  ینیب  شیپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  روط  نامه  و 
دومن .  حرطم  ار  دیزی  تعیب 

مدرم همه  نوچ  یـشاب و  یـضار  یتعیب  نینچ  هب  دیابن  زین  وت  دنک و  تعیب  هنایفخم  دـیابن  نم  دـننام  یتیـصخش  دومرف :  يو  خـساپ  رد  ماما 
تعیب ناناملـسم  ریاس  اب  گنهامه  هارمه و  هب  سلجم و  نآ  رد  میمـصت  تروص  رد  زین  ام  ینک  یم  توعد  تعیب  دـیدجت  يارب  ار  هنیدـم 
هنایفخم .  هن  دشاب  ینلع  دیاب  عوقو  تروص  رد  هک  تسا  مدرم  هجوت  بلج  يارب  هکلب  ادخ  ياضر  يارب  هن  تعیب  نیا  ینعی  مینک ؛  یم 

دادن .  ناشن  دوخ  زا  يرارصا  بش  عقوم  نآ  رد  نتفرگ  تعیب  رد  تفریذپ و  ار  ماما  راتفگ  دیلو 
نیا هراشا  ءاـمیا و  اـب  تشاد ،  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  زین  مکح  نب  ناورم  ددرگ ،  جراـخ  سلجم  زا  تساوخ  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماـما 

ار وا  تسناوت  یهاوـخن  رگید  يریگب  تعیب  نیـسح  زا  توـلخ  سلجم  بش و  عـقوم  نیا  رد  یناوـتن  رگا  هک  دوـمن  میهفت  دـیلو  هب  ار  هتکن 
روتـسد قبط  ای  دنک و  تعیب  ات  يرادهگن  سلجم  نیا  رد  ار  وا  هک  رتهب  هچ  سپ  دزیرب ،  نیمز  رب  يدایز  ياهنوخ  رگم  ینک  تعیب  هب  راداو 
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ینزب .  ار  شندرگ  دیزی 
دومرف :  نینچ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  ناورم ،  زا  لمعلا  سکع  نیا  هدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

َتِْمثَاَو ؛ ؟  َْتبِذَک  َوُه  ْمَا  یُنُلتْقَت  َْتنَا  ِءاقْرَّزلا  َْنباَی  ))
ینک . )) ؟  یم  هانگ  ییوگ و  یم  غورد  دیلو ،  ای  یشک  یم  ارم  وت  ( ! 3) اقرز رسپ 

دومرف :  نینچ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دیلو  دوخ  هاگنآ 
ِةَُّوُبنلا ؛ . . .  ِْتیَُبلْهَا  ّانِا  ُریِم  الااَهُّیَا  ))

 ، تسادـخ تمحر  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  تفر  دـمآ و  لـحم  هک  تسا  اـم  نادـناخ  تلاـسر ،  ندـعم  توبن و  نادـناخ  مییاـم  ریما !  يا 
وت هک  يدرم  نیا  دیزی ،  اما  درب .  دهاوخ  شیپ  هب  نادناخ  ام  اب  ماگمه  زین  رخآ  ات  هدومن و  حاتتفا  عورش و  ام  نادناخ  زا  ار  مالسا  دنوادخ 

میرح هک  تسا  یـصخشوا  هدـیدرگ ،  هدولآ  هاـنگ  یب  دارفا  نوخ  هب  شتـسد  هک  راوخبارـش  تسا  يدرم  يراد  ار  وا  اـب  تعیب  عقوت  نم  زا 
نم نوچمه  یتیـصخش  تساور  ایآ  ددرگ .  یم  روجف  قسف و  بکترم  مدرم  مشچ  لـباقم  رد  اـنلع و  هتـسکش و  مهرد  ار  یهلا  تاروتـسد 

میریگب و رظن  رد  ار  هدـنیآ  ام  امـش و  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دـنک و  تعیب  دـساف  درم  نینچ  اب  یگداوناخ ،  تلاـصا  ناـشخرد و  قباوس  نآاـب 
تسا .  مدرم  تعیب  هتسیاش  یمالسا و  تما  يربهر  تفالخ و  قیال  راوازس و  ام  زا  کیمادک  هک  دید  دیهاوخ 

ماما ناهارمه  داد ،  رارق  باطخ  دروم  ار  ناورم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتشرد  نخـس  اب  دـمآ و  دـیدپ  دـیلو  سلجم  رد  هک  ییادصورـس  اب 
ماـما و ندرک  تعیب  هب  تبـسن  ار  دـیلو  دـیما  هک  وـگتفگ  نـیازا  سپ  دـندیدرگ و  سلجم  دراو  ناـنآ  زا  یهورگ  هدوـمن و  رطخ  ساـسحا 

 . دومن كرت  ار  سلجم  مالسلا  هیلع  ماما  درک ،  یم  لدبم  يدیماان  سءای و  هب  يو  داهنشیپ  دروم  رد  شزاس  هنوگره 

هجیتن

دیآ :  یم  تسد  هب  لیذ  هتکن  دنچ  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  زا 
ینشور تحارص و  هب  وا  تموکح  نتخانشن  تیمسر  هب  هیواعم و  رسپ  اب  تعیب  هرابرد  ار  شیوخ  عضوم  وگتفگ  نیا  رد  ترـضح  نآ   - 1

تماما و هب  شنادـناخ  وا و  یگتـسیاش  لیلد  هک  دوخ  تیعقوم  ناـیب  شیوخ و  نادـناخ  زا  يزراـب  تافـص  ندرمـش  زا  سپ  هدرک و  ناـیب 
یم وا  تیحالـص  مدع  لیلد  يربهر و  ماقم  ياعدا  رد  يو  تیموکحم  لیلد  هک  درامـش  یمرب  ار  دـیزی  فعـض  طاقن  تسا ،  تما  يربهر 

دشاب . 
نایب یماگنه  هب  ار  ریس  طخ  نیا  وا  دنک و  یم  صخشم  ًالماک  ار  شا  هدنیآ  ریـس  طخ  مایق و  هزیگنا  راتفگ ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما   - 2

زا لبق  ای  ترـضح  نآ  زا  نتفرگ  تعیب  روتـسد  اریز  دوبن ؛  يربخ  نانآ  يوس  زا  تعیب  داهنـشیپ  هفوک و  لها  توعد  زا  زونه  هک  دـنک  یم 
تسا .  هدیدرگ  غالبا  دیلو  هب  نآ ،  اب  نامزمه  ای  هیواعم  گرم  زا  هفوک  مدرم  یهاگآ 

هزرابم زا  هک  تسا  هدـمآ  لمع  هب  هاگنآ  دومن  میهاوخ  هراشا  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب  هفوک  مدرم  يوس  زا  توعد  هلءاسم  اما  و 
دندیدرگ .  علطم  دوب ،  هدیدرگ  زاغآ  هکم  يوس  هب  ندرک  تکرح  تعیب و  اب  تفلاخم  اب  هک  ترضح  نآ  هناعاجش 

یلو تشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  مایق و  نتفرگ  لکـش  رد  يددـعتم  ياه  هزیگنا  لماوع و  رهاظ ،  تروص  هب  هچرگ  هصالخ ، 
دریگب و تسد  هب  ار  ناناملسم  تاردقم  تساوخ  یم  تیحالص  نتشاد  نودب  اهنت  هن  هک  دوب  یتردق  نتسکش  مهرد  مایق  نیا  رد  للعلا  ۀلع 
 ، عناـم عدار و  ندوبن  تروص  رد  تساوخ  یم  وا  هکلب  دـشکب  طوقـس  فارحنا و  هب  ار  یمالـسا  تما  جـیورت و  ار  داـسف  ملظ و  هجیتـن  رد 

سابل رد  هناقفانم و  دوب ،  هدـیدرگ  هجاوم  تسکـش  اـب  هتـشذگ  رد  هک  نآرق  مالـسا و  دوخ  اـب  هزراـبم  رد  ار  نایفـسوبا  نادـناخ  ياهفدـه 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هب  نآ  زا  ماما ،  نانخـس  رد  زین  یهاگ  هک  تسا  يدیزی  تردق  نتـسکش  مهرد  نیا  دنک و  هدایپ  یمالـسا  تفالخ 

تسا .  هدیدرگ  ریبعت  رکنم 
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نیرید نمـشد  مکح  نب  ناورماب  هک  هاگنآ  راـب  نیمود  يارب  هکلب  هدومن  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیلو  سلجم  رد  اـهنت  هن  مالـسلا  هیلع  ماـما  و 
دیکءات یشوپ  هدرپ  نودب  لماک و  تحارص  اب  دیدرگ ،  ور  هبور  يوما  نادناخ  یمیدق  رازگراک  هیواعم و  قباس  رادناتسا  ربمایپ و  نادناخ 

 . دییامرف یم  هظحالم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  دعب ،  هحفص  رد  هک  دومن -  هیکت  و 

مکح نب  ناورم  خساپ  رد 

نخس نتم 

ُلوُقَی :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَس  ْدََقلَو  َدیزَی  ْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلب  اذِا  ُمالَسلا  ِمالْس  ْالا  یَلَعَو  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانَاَو  ِهّلل  اَنِا  ))
نایْفُس  یبا  ِلا  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَفالِْخلَا 

(4 (() ِقِساْفلا َدیِزَِیب  هّللاُمُهالَْتباَف  اوُرَْقبَی  ْمَلَف  ِرْبنِْملا  یَلَع  ۀَنیِدَْملا  ُلْهَا  ُهآَردَقَو  ُهَنَْطب  اوُرَْقباَف  يِرَْبنِم  یلَع  ۀَیِواعَم  ُْمْتیَاَر  اذِاَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هیانک مکـش :  ندرک  هراپ  نتفاکـش ،  ندرک ،  هراپ  ُرِْقبَی : ))) َرََقب  زا   : ) اوُرَْقبِا تسا (( .  هدیدرگ  التبم  ُوْلبَی : ))) یَلب ،  زا  لوهجم   : ) ْتَِیُلب )) 
 . دشاب يراوخ  تلذ و  اب  مءاوت  هک  یسک  نتشک  زا  تسا 

حیضوت همجرت و 

دید ار  مکح  نب  ناورم  لزنم ،  نوریب  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  بش  نامه  حبـص  رگید ،  ناخروم  فوهل و  بحاص  لقن  هبانب 
تسامش .  حالص  ریخ و  هب  ینک  لوبق  رگا  هک  مراد  وت  هب  يداهنشیپ  متسه و  وت  هاوخریخ  نم  هّللادبعابا !  ای  تشاد :  هضرع  ناورم  ، 

دیزی اب  امش  دیدرگ  حرطم  هبتع  نب  دیلو  سلجم  رد  بشید  هک  هنوگنامه  تشاد :  هضرع  تسیچ ؟  وت  داهنـشیپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا .  امش  يایند  نید و  عفن  هب  راک  نیا  هک  دینک  تعیب 

َدیزَی . )) . . .  ِْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلب  اذِا  ُمالَسلا  مالْس  ْالا  یَلَعَو  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِِهّلل  اَنِا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  يرآ  دنا .  هدش  راتفرگ  دیزی  دـننام  ییاورنامرف  هب  ناناملـسم  هک  دـناوخ  ار  مالـسا  هحتاف  دـیاب  کنیا  ))
یلو دیشکب ،  دیدید  نم  ربنم  يالاب  رب  ار  هیواعم  يزور  رگا  تسا و  مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و 

تـسا هدومن  راتفرگ  التبم و  هیواعم )  زا  رتدب  و   ) قساف دیزی  هب  ار  نانآ  دنوادخ  کنیاو  دنتـشکن  دندید و  ربمایپ  ربنم  رب  ار  وا  هنیدـم  مدرم 
(( .

 ( ع  ) همئا هزرابم  رد  زیامتم  شقن  ود 

یم مولعم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخـس  زا  زارف  نیا  زا  میدومن و  هراـشا  هتـشذگ  زارف  يریگ  هجیتـن  حیـضوت و  رد  هک  يروط  هب 
هزراـبم و زا  تراـبع  هک  يو  تموـکح  لـباقم  رد  ار  شیوـخ  عـضوم  دـیزی  تموـکح  لوا  ياـهزور  زا  هنیدـم و  زا  ترـضح  نآ  ددرگ ، 
رد تسا  بسانم  یلو  تسا .  هداد  همادا  ار  عضوم  نیمه  زین  رخآ  ات  هدومن و  ناـیب  لـماک  تحارـص  اـب  صخـشم و  تسا ،  تبثم  تمواـقم 

هلباقم و رد  مالـسلا  اـمهیلع  يدـه  همئا  فلتخم  زیاـمتم و  شقن  دروم  رد  یـساسا  یلک و  عوضوم  کـی  هب  ار  زیزع  هدـنناوخ  هجوت  اـجنیا 
هک :  نیا  نآ  مییامن و  بلج  نارگمتس ،  نارابج و  اب  هزرابم 
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يدـه و همئا  همه  هکلب  درادـن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  صاصتخا  لطاب  ياهتموکح  اب  هزرابم  داسف و  متـس و  ربارب  رد  تمواـقم 
ار نآ  هتشاد و  ار  يا  هزرابم  تمواقم و  نینچ  دوخ  رصع  رد  دنتـسه ،  مالـسا  يرادساپ  تظافح و  يورین  و  هیقبم ))  تلع   )) هک نایاوشیپ 
هب تبـسن  دـندوب ،  هداد  رارق  شیوخ  هبعلم  ار  مالـسا  هک  دوخ  نافلاخم  اب  ییورایور  هلباقم و  رد  نایاوشیپ  نیا  اهتنم  دـندرک ،  یم  يربهر 

یفنم .  هزرابم  شقن  تبثم و  هزرابم  شقن  دندومن ؛  یم  افیا  فلتخم  زیامتم و  شقن  ود  عاضوا ،  طیارش و 
یفنم :  هزرابم   - 1

یفرط زا  نمـشد  هدـش  باسح  مجـسنم و  يورین  اب  ییوراـیور  هزراـبم و  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  عاـمتجا  رب  مکاـح  طیارـش  هک  يدراوم  رد 
يارب تدم  زارد  رد  ولو  یعفن  چیه  مکاح  وج  نیمه  رثا  رد  رگید ،  فرط  زا  دـیدرگ و  یم  اهورین  نتفر  نیب  زا  یعطق و  تسکـش  بجوم 

هب مالسلا  امهیلع  يده  همئا  طیارش  نیا  رد  دیدرگ  یم  نمشد  هبناج  همه  هطلـس  تردق و  میکحت  تیبثت و  هب  رجنم  هکلب  تشادن و  مالـسا 
 ، ریـشمش اـب  هزراـبم  یبـالقنا و  مادـقا  زا  هکنیا  نیع  رد  ینعی  دـندرک  یم  ءاـفیا  ار  یفنم  تمواـقم  هزراـبم و  شقن  تـبثم ،  هزراـبم  ياـج 
هب يدازآ و  بلـس  راشف و  هب  هک  دوب  اه  هزرابم  نیمه  دندوب و  ریگیپ  هزرابم  دربن و  رد  رابج  ياههاگتـسد  اب  ًالمع  دـندومن  یم  يراددوخ 

دیدرگ .  یم  رجنم  نانآ  تداهش  هب  هرخ  الاب  ندش و  مومسم  ینادنز و 
تفالخ هاگتـسد  اب  يراکمه  شیارگ و  یگتـسباو و  عون  ره  ندومن  نغدـق  میرحت و  ام ،  نایاوشیپ  یفنم  تمواقم  ياهدومن  رهاـظم و  زا 

هدش میرحت  مالسلا  امهیلع  همئا  يوس  زا  تفالخ  هاگتسد  هب  هتسباو  یقوقح  ییاضق و  مکاحم  زا  یهاوخداد  تیاکش و  حرط  یتح  هک  دوب 
دوب . 

ياهرتش هک  لامج ))  ناوفص   )) اب مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هک  تسا  ییوگتفگ  هزرابم ،  عون  نیا  دهاوش  اه و  هنومن  زا  و 
 ، ترـضح نآ  هک  دـشاب  یم  دوب ،  هداد  هیارک  جـح -  رفـس  يارب  مه  نآ  خـیرات -  ردـتقم  روتاتکید  دیـشرلا  نوراه  ناـیرابرد  هب  ار  دوخ 

ياهرتش همه  تقو ،  زا  لبق  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  قبط  زین  وا  دومن و  یهن  ادـیدش  لمع  نیا  زا  ار  ناوفـص ))  ))
( . 5) دومن لتق  هب  دیدهت  ار  وا  راضحا و  ار  ناوفص ))   )) اذل دوبن و  یفخم  نوراه  رظن  زا  عوضوم  نیا  هتبلا  تخورف .  اجکی  ار  دوخ 

هاگتـسد اب  يراکمه  زا  اه  هرهم  رـصانع و  زا  يدادعت  دـش و  یم  تموکح  تردـق  فیعـضت  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  یفنم  هزرابم  شقن 
يریگعـضوم عقاو  رد  داد و  یم  ناشنار  تموکح  يدصت  ندوب  عورـشمان  میژر و  دض  رب  دوب  يدنـس  دوخ  دندیزرو ،  یم  عانتما  تفالخ 

دوب هدنیآ  رد  تبثم  ياه  هزرابم  اهتمواقم و  يارب  يا  همدقم  افلخ و  تیهام  هب  تبسن  اه  هدوت  یهاگآ  هیام  مالسلا  امهیلع  يده  همئا  یفنم 
. 

تبثم :  هزرابم   - 2
هب مدـق  مالـسلا  امهیلع  يدـه  همئا  دوب ،  شخبرمث  دـیفم و  تدـمزارد  رد  ولو  عاضوا  طیارـش و  قبط  تبثم  هزراـبم  هک  يدراوم  رد  اـما  و 

هیلع نانم  ؤمریما  لوق  هب  هانگ  نیرتگرزب  راکتیانج ،  ماکح  لباقم  رد  زین  ار  یفنم  تمواقم  یتح  هکلب  توکـس  هن  هتـشاذگ  هزراـبم  نادـیم 
دندومن .  یم  یقلت  ُهّللَالَْزنَا )) اِمب  ٌْرفُک   )) مالسلا

نارود رد  ترـضح  نآ  اریز  دـیدرگ ؛  رهاظ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  درکلمع  شور و  رد  هزراـبم  عون  ود  ره  لکـش  نیرتزراـب  و 
ناماما زا  یضعب  دننام  هیواعم )  تکاله  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداهش  هلـصاف   ) تصـش لاس  ات  هاجنپ  لاس  زا  هلاسهد 

هب تبثم  هزرابم  يارب  طیارـش  هک  هیواـعم  تکـاله  زا  سپ  یلو  تفرگ  شیپ  رد  ار  یفنم  تمواـقم  شور  ناـمه  عاـضوا ،  طیارـش و  قبط 
رد زاغآ و  ار  هزرابم  نیا  شیوخ ،  ماوقا  ناتسود و  همه  دیدش  تفلاخم  دوجو  اب  لمءات و  نیرتکچوک  نودب  زین  ترـضح  نآ  دمآ  دوجو 
هب ماما  هک  اه  هدوت  سرت  لزلزت و  مدرم و  ییافو  یب  كدـنا و  ینارای  اب  درک و  راکـشآ  ار  شیوخ  یبالقنا  تبثم و  عضوم  دـیزی  اب  هلباـقم 

اـه و هزین  اـهریت و  فدـه  شرکیپ  هچرگ  هار  نیا  رد  دوـب و  تداهـش  شماـجرف  هک  درک  باـختنا  ار  یهار  تـشاد ،  یهاـگآ  اـهنیا  هـمه 
ینب یتاغیلبت  هاگتـسد  دورب و  رده  هب  كاپ  نوخ  نیا  هک  دوبن  يروط  طیارـش  یلو  دش  اهبـسا  مس  لامدگل  شنت  تفرگ و  رارق  اهریـشمش 
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دنک .  ثول  ار  نآ  دناوتب  تشاد  هک  ناوارف  شالت  اب  هیما 
نینچ رگا  و  داد ؟  یم  قفو  زین  نامز  نآ  طیارـش  اب  هیواعم و  نارود  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  شور  نیا  باـختنا  اـیآ  یلو 
 . یفنم هزرابم  تروص  هب  هن  دوب  تبثم  تمواقم  هزرابم و  تروص  هب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  شردپ  دننام  زین  هیواعم  اب  وا  دروخرب  دوب 

 ( (ص ادخلوسر ربق  رانک  رد 

نخس نتم 

هّلل  َالوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ))
َِکتَُّما یف  ِینَتْقَّلَخ  يذَّلا  َکُْطبِسَو  َِکتَخْرَف  ُْنباَو  َکُخْرَف  َۀَمِطاف  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَا 

(6  . . . (() َكاْقلَا یّتَح  َْکَیِلا  َياوْکَش  ِهِذهَو  ینوُظَفْحَی  َْملَو  ینُولَذَخ  ْمُهَّنَا  هّللا  َِّیبَنای  ْدَهْشاَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

دوش یم  هتفگ  زین  هون  دنزرف و  هب  ناسنا و  ندب  زا  يا  هعطق  ْطبِس : ))  . )) ینتشاد تسود  دنزرف  ره  زا  هیانک  تخرد ،  هخاش  ۀَخْرَف :  خْرَف و 
 . ندیشک يرای  زا  تسد  لذخ )  زا   (( : ) ینُولَذَخ . ))

حیضوت همجرت و 

رد هن  یلو  دهدب  همادا  دیزی  تموکح  اب  ار  دوخ  هزرابم  هک  تفرگ  میمـصت  دـمآ  نوریب  دـیلو ،  سلجم  زا  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هنادواج .  تکرح  کی  نیرفآ و  هسامح  تکرح  کی  تروص  هب  هکلب  هنیدم 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دج  ترایز  هب  اهراب  تکرح  نیا  عورش  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  یخیرات ،  عبانم  لقن  قبط  اما 
نشور ام  يارب  هتشاد  شراوگرزب  دج  اب  هک  اهترایز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اهلددرد  نآ  اهزار و  نآ  همه  هتبلا  تسا .  هدیدرگ  لیان 
هزیگنا اهترایز  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگناشن  تسا  هدش  لقن  خـیرات  بتک  رد  هک  اهترایز  نیا  نتم  زا  دروم  ود  اهنت  و  تسین . 

بلاج تاکن  هب  دـعب  تمـسق  رد  مود  ترایز  اجنیا و  رد  لوا  تراـیز  همجرت  نتم و  لـقن  زا  سپاـم  هک  تسا  هدومن  ناـیب  ار  شیوخ  رفس 
مییامن :  یم  هراشا  زین  اهنآ 

دراو هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  دیدرگ  جراخ  دیلو  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  بش  نامه  یمزراوخ  بیطخ  لقن  هبانب 
تخادرپ :  ترضح  نآ  ترایز  هب  تالمج  نیا  اب  تفرگ و  رارق  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  دش و 

هّللَالوُسَر ؛ . . .  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ))
تیاده و يارب  هک  متـسه )  وت  هتـسیاش  دنزرف   ) طبـس و نم  و  متـسه .  وت  هداز  دنزرف  وت و  دنزرف  نیـسح  نم  ادخ !  لوسر  يا  وت  رب  دورد 

نیا دندومنن و  ظفح  ارم  يونعم  ماقم  نآ  هدومن و  فیعضت  ارم  اهنآ  کنیا  ادخربمایپ !  يا  يا ،  هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ارم  تما ،  يربهر 
 (( . مباتشب وت  تاقالم  هب  ات  وت  هاگشیپ  هب  نم  تیاکش  تسا 

 ( (ص ادخ لوسرربق  رانک  رد  مه  زاب 

نخس نتم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّنِا  َّمُهّللَا  ))
َتِْملَع  ْدَق  ام  ِْرم  ْالا  َنِم  ینرَضَح  ْدَقَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَاَو 

َرَْکنُْملا  ُرِْکنُاَو  َفوُْرعَْملا  ُّبُِحا  یِّنِا  َّمُهّللَا 
(7 (() ًیضِر َِکلوُسَِرلَو  ًیضِر  ََکل  وُه  ام  یل  َتْرَتْخا  ِّالا  ِهِیف  ْنَمَو  ِْربَْقلا  ِّقَِحب  ِمارْک  ْالاَو  ِلالَْجلااَذای  َُکلءاسءاو 

حیضوت همجرت و 

لیان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ربق  تراـیز  هب  راـب  نیمود  يارب  مود و  بش  تکرح ،  هب  يریگ  میمـصت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تخادرپ :  شراوگرزب  دج  ترایز  هب  رگید  راب  تالمج ،  نیا  اب  دیدرگ و 

یم دوخ  هک  تسا  هداد  خر  يدماشیپ  نم  يارب  وت و  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  تس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ایادـخ ! 
ربق نیا  مارتحا  هب  شخب !  تمارک  لالجلاوذ و  يادخ  يا  مرازیب ،  رکنم  يدـب و  زا  مراد و  تسود  ار  یکین  فورعم و  نم  ایادـخ !  یناد . 

دروم وت و  يدونـشخ  اـضر و  دروم  هک  يراذـگب  نم  يور  شیپ  رد  ار  یهار  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  تسا  نآ  ناـیم  رد  هک  یـسک  و 
تسا .  وت  ربمایپ  ياضر 

نیا رد  هک  يروط  هب  دوب  راگدرورپ  اب  تاجانم  تداـبع و  لوغـشم  ربماـیپ  ربق  راـنک  رد  حبـص  اـت  ار  بش  نآ  ماـما  یمزراوخ ،  لـقن  هباـنب 
 . . . دیسر و یم  شوگ  هب  دربن ،  نادیم  نامرهق  بش و  ياسراپ  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دنزرف  ياه  هلان  هآ و  اه و  هیرگ  تاجانم ، 

هجیتن

رد میدید  هک  يروط  هب  دنک و  یم  هراشا  شیوخ  تکرح  تیمها  هب  هدومن و  میـسرت  ار  دوخ  ریـسم  مالـسلا  هیلع  ماما  ترایز ،  ود  نیا  رد 
دنک و یم  مالعا  تداهش  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  هاتوک  هلمج  کی  رد  هیما  ینب  نارادمدرـس  زا  هوکـش  هیالگ و  نمـض  رد  لوا  ترایز 

مباتشب .  تروضح  هب  ات  وت  هاگشیپ  هب  تسا  نم  تیاکش  نیا  دیوگ :  یم 
مهم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـسپ  دـید  زا  هک  يدـماشیپ  تسا ،  هداد  خر  يو  رب  هک  تسا  یمهم  دـماشیپ  زا  نخـس  مود  ترایز  رد  و 

يداع .  درف  کی  دید  زا  هن  تسا 
تسا و رازیب  رفنتم و  تارکنم  زا  دراد و  اـهیکین  هب  دـیدش  عـلو  ّبح و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنزرف  هک  تسا  نـیا  زا  نخـس  و 
رد دـناوت  یم  هچنآ  ره  شریذـپ  يارب  ندوب  هداـمآ  دـشاب  یم  مه  لوـسر  ادـخ و  ياـضر  دروـم  هک  يرازیب  ترفن و  ّبح و  نیا  ياـضتقم 

 . نوخ راثیا  ناج و  لذب  یتح  دشاب  رث  ؤم  تارکنم  ياه  هیاپ  مادهنا  فورعم و  میکحت 

فرطَا رمع  خساپ  رد 

نخس نتم 

ُهْمَلْعَا ؟  َْملام  َتِْملَع  َکَّنَا  ُّنُظَتَا  ِیَتبُْرت  ْنِم  ِبْرُْقلِاب  ُنوُکَت  ُهََتبُْرت  َّنَاَو  ِیْلتَقَو  ِِهْلتَِقب  ُهَرَبْخَهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  یبَا  ینَثَّدَح  ))
ًاَدبَا  یسْفَن  ْنِم  َۀَِّینَّدلا  یطُْعا  هّللاَو ال 

( . (( 8 (() اهتَّیِّرُذ یف  اهاذَا  ٌدَحَا  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  الَو  ِِهتَُّما  ْنِم  اُهتَّیِّرُذ  ْتَیَِقلام  ًۀَیِکاش  اهابَا  ُۀَمِطاف  َّنَیَْقلََتلَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 
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 . تراقح تلذ و  َتئانَد )) :  تَِّیند و  هربْقَم .  ِكاخ  تبُْرت :  )) 

حیضوت همجرت و 

فورعم و دارفا  ناـیم  رد  هروـنم  هنیدـم  زا  تـکرح  هزراـبم و  هـب  يو  میمـصت  تـعیب و  عوـضوم  رد  ماـما  تفلاـخم  ناـیرج  هـکنآ  زا  سپ 
عالطا یب  يربهر  تماما و  ماقم  هفیظو  زا  هکنانآ  زا  نت  دـنچ  دـیدرگ ،  مولعم  ترـضح  نآ  شیوخ  موق و  نادـناخ و  نایم  رد  اـصوصخم 

داهنشیپ ماما  هب  ار  دیزی  اب  شزاس  دندیسر و  ترضح  نآ  روضح  هب  دنتشاد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  ظفح  هب  هک  يا  هقالع  رثا  رد  دندوب و 
دندومن ! 

شردارب روضح  رد  ار  عوضوم  فوهل ، ))   )) لقن هبانب  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  دـنزرف  فرطَا ))  رمع   )) دارفا نیا  زا  یکی 
دومن :  حرطم  نینچ  نیا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

رکف نم  دیناسر و  دـنهاوخ  لتق  هب  ار  وت  هک  تسا  هدومن  لقن  نینچ  نم  رب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  مردـپ  زا  یبتجم  نسح  مردارب  ردارب ! 
رطخ نیا  ینک  تعیب  دـیزی  اب  رگا  یلو  دریذـپ  ققحت  ربخ  نآ  ددرگ و  وت  ندـش  هتـشک  هب  رجنم  هیواعم  نب  دـیزی  اـب  وت  تفلاـخم  منک  یم 

دنام !  دیهاوخ  نوصم  ندش  هتشک  زا  امش  دیدرگ و  دهاوخ  فرطرب 
ربخ نینچمه  شیوخ و  ندش  هتـشک  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  یبَا )) ؛ . . .  ینَثَّدَـح   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  ماما 

دهاوخ رارق  وا  ربق  یکیدزن  رد  نم  ربق  هک  دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  شیوخ  لقن  رد  مردـپو  دومن  لـقن  مه  نم  يارب  ارم  ندـش  هتـشک 
تلذ راب  ریز  هب  هاگچیه  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  یلو  متـسه ؟  عـالطا  یب  نآ  زا  نم  یناد  یم  وت  هک  ار  يزیچ  ینک  یم  ناـمگ  اـیآ  تفرگ ، 

دهاوخ تیاکش  شیوخ  ّدج  هب  دنا  هدید  شّدج  تما  زا  شنادنزرف  هک  یتیذا  اذیا و  زا  ارهز  همطاف  مردام  تمایق  زور  رد  تفر و  مهاوخن 
 . دیدرگ دهاوخن  تشهب  لخاد  ددرگ  يو  تیذا  شجنر و  بجوم  اهیلع -  هّللا  مالس  ارهز -  همطاف  نادنزرف  تیذا  اب  هک  یسک  درب و 

هجیتن

دیوگ یم  نخس  دوب -  علطم  نآ  زا  زین  شردارب  هک  شیوخ -  ندش  هتشک  زا  اهنت  هن  شردارب  خساپ  رد  وگتفگ و  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
 ، دوب هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  وا  مالسلا و  هیلع  یلع  شردپ  زا  امیقتـسم  هک  زین  عوضوم  نیا  تایئزج  زا  یتمـسق  زا  هکلب 

هفوک و رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ربق  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  شردپ  ربق  وا و  ربق  نتفرگ  رارق  مه  کیدزن  رد  نآ  دهد و  یم  ربخ 
 . تسالبرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق 

هملس ما  خساپ  رد 

نخس نتم 

ًاناوْدُعَو  ًاْملُظ  ٌحُوبْذَم  ٌلُوتْقَم  یِّنَا  ُمَلْعَا  اَنَاَو  هاُّما  ای  ))
(9  . . . (() ًارِصان َنوُدِجَی  الَف  َنُوثیِغَتْسَی  ْمُهَو  َنیدَّیَقُم  َنیِروُسْءاَم  َنیحُوبْذَم  یلافْطَاَو  َنیدَّرَشُم  یِطْهَرَو  یِمَرَح  يرَی  ْنَا  َّلَجَوَّزَع  َءاش  ْدَقَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

( دیرشت زا  لوعفم  مسا   : ) دَّرَشُم دوش .  یم  هتفگ  رسمه  زا  ریغ  شیوخ  موق و  عومجم  هب  طْهَر :  دنزرف .  نز و  ءارو : ) ءاح  حتف  هب   - ) مَرَح
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مسا  : ) نیدَّیَقُم ناگدش .  ریسا  رسا : ))  )) زا تسا  قتـشم  روسءام  عمج   : ) نیروُسْءاَم شیوخ .  نطو  زا  صخـش  ندنار  ندومن ،  هدنکارپ  : 
 . ندیبلط يرای  دادمتسا ،  ۀثاِغتِْسا : )  زا   ) َنُوثیِغَتْسَی ناگدش .  هدیشک  ریجنز  هب  دیق : ))  )) هدام زا  تسا  عمج  لوعفم و 

حیضوت همجرت و 

نب نیسح  تکرح  هلآ ز  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ما  هک  یماگنه  رگید  ناثدحم  ینارحب و  يدنوار و  موحرم  لقن  هبانب 
هب دوخ  تکرح  اب  ِقارِْعلا )) ؛ . . .  َیِلا  َکِـجورُِخب  ینزحت  ـال   : )) تشاد هضرع  هدـمآ و  شروضح  هب  دـیدرگ  علطم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 

نیـسح مدنزرف  دومرف  یم  هک  ما  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تدج  زا  نم  اریز  نادرگن ؛  نوزحم  كانمغ و  ارم  قارع  يوس 
دش . )) دهاوخ  هتشک  البرک  مان  هب  یلحم  رد  قارع و  كاخ  رد 

 ( یتسه علطم  وت  اهنت  نایرج  نیا  زا  هک  نکن  رکف   ! ) ردام ًاْملُظ )) ؛ . . .  ٌحُوبْذَـم  ٌلُوتْقَم  یَّنَا  ُمَلْعَا  اَنَاَو  هاُّما  ای   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  ماما 
دیدرگ و دهاوخ  ادج  منت  زا  مرس  دش و  مهاوخ  هتشک  ینمـشد  توادع و  هار  زا  متـس و  ملظ و  هار  زا  هک  مناد  یم  وت  زا  رتهب  زین  نم  دوخ 

هثاغتسا يادص  دنوش و  هدیشک  تراسا  ریجنز  هب  دیهش و  منادنزرف  هراوآ و  نم  تیب  لها  مرح و  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  گرزب  دنوادخ 
(( . دننکن ادیپ  یسردایرف  کمک و  یلو  ددرگ  زادنا  نینط  نانآ 

هدنیآ ثداوح  زا  ماما  یهاگآ 

یم مولعم  درک  میهاوخ  لقن  ترضح  نآ  زا  رگید  ياهتبسانم  هب  هک  يرگید  نانخس  زا  و  هملس ))  ما   )) و فرطا ))  رمع   )) هب ماما  خساپ  زا 
علطم و رگید  تایئزج  شیوخ و  ربق  لحم  هداوناـخ و  تراـسا  زا  تکرح  نیا  رد  هدراو  بئاـصم  مـالآ و  ماـمت  هب  ترـضح  نآ  هک  ددرگ 

یلع نب  نیـسح  یهاگآ  هکلب  میناد  یمن  دنتـسم  تسا  یمالک  ثحب  کـی  هک  تماـما ))  ملع   )) هب طـقف  ار  یهاـگآ  نیا  اـم  هدوب و  هاـگآ 
دوب هدیسر  زین  شراوگرزب  دج  ردپ و  هلیـسو  هب  يداع و  قیرط  هب  تماما ))  ملع   )) هلءاسم زا  هتـشذگ  صاخ  دروم  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع 

تـضهن بالقنا و  ربهر  دندوب و  هاگآ  علطم و  عوضوم  هلآ ز  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  نارـسمه و  زا  يا  هدـع  هک  هنوگنامه 
ملع و اب  ار  بئاصم  نیا  همه  اهیرگمتـس  ملاظم و  اب  هزرابم  نآرق و  مالـسا و  تاجن  یهلا و  هفیظو  ماجنا  فدـه و  هب  لـین  هار  رد  یمالـسا 

دوب .  هتفریذپ  یهاگآ 
تسا هدیدرگ  لقن  یخیرات  یثیدح و  باتک  دنچ  رد  توافت -  رـصتخم  اب  هملـس -  ما  خساپ  رد  ماما  نخـس  میدومن  هراشا  هک  يروط  هب  و 

ام دـشاب و  دـیدرت  دروم  نانیمطا  قوثو و  رظن  زا  هک  دنـشاب  هدرک  لقن  عبنم  کی  زا  اهنت  ار  بلطم  نیا  عبانم  نیا  همه  تسا  نکمم  و  ( 10)
تیاور نیا  هب  اـهنت  ار  هدـنیآ  ثداوح  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یهاـگآ  هن  میراد و  يراـشفاپ  رارـصا و  تیاور  نیا  دـییءات  قـیثوت و  رد  هن  زین 

هّللا یّلص  مالـسا  ربمایپ  هتـشذگ و  ناربمایپ  زا  ( 12  ) تنـس لها  و  ( 11  ) هعیـش قیرط  زا  هک  تیاور  اه  هد  نومـضم  اریز  میناد ؛  یم  دنتـسم 
یب ینغتسم و  تیاور  نیا  زا  ار  ام  تسا  هدیدرگ  لقن  اروشاع  یخیرات  زوسناج و  هثداح  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هلآ و  هیلع و 

تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  خساپ و  نتم  تبسانم  هب  طقف  زین  باتک  نیا  رد  نآ  لقن  دزاس و  یم  زاین 
ار هملـس  ما  اب  ماما  يوگتفگ  ات  تسا  هتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  ماما  یهاگآ  یفن  يارب  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  تسا  بجعت  ياج  یلو 

یب رگید  تاـیاور  همه  نآ  راـنک  زا  وا  ارچ  و  تسیچ ؟  تاـیاور  همه  نیا  هب  يو  خـساپ  اـما  دزاـس  راـبتعا  یب  شودـخم و  تحـص  رظن  زا 
تسین .  مولعم  ام  يارب  هک  تسا  یبلطم  تسا ؟  هتشذگ  توافت 

ادـخ  )) هلمج نیا  يانعم  دـش و  دراو  دـیدرگ  دـهاوخ  هتـشک  هار  نیا  رد  هکنیا  رب  یهاگآ  ملع و  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هنوگچ  هکنیا  اـما  و 
دیهاوخ هعلاطم  باـتک ،  نیمه  هدـنیآ  تاحفـص  رد  ار  نآ  خـساپ  هک  تسا  یبلطم  تسیچ ؟  دـنیبب و )) . . .  هتـشک  ارم  هک  تسا  هتـساوخ 
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 . دومرف

هیفنح دمحم  خساپ  رد 

نخس نتم 

َۀَیِواعُم . . .  َْنبَدیزَی  ُْتعَیاب  اَمل  ًيوْءاَم  الَو  ءاَْجلَم  اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْملَْول  یِخَا  ای  ))
َۀَّکَم  یِلا  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ٌمِزاع  اَنَاَو  ِباوَّصلِاب  َتْرَشَاَو  َتْحَصَن  ْدََقل  ًاْریَخ  هّللاَکازَج  یِخَا  ای 

ییْءاَر  ْمُُهیءاَرَو  يْرمَا  ْمُهُْرمَاَو  ِیتَْعیِشَو  یخَا  ُوَنبَو  یتَوِْخاَو  اَنَا  َِکلِذل  ُتْءاَّیَهَت  ْدَقَو 
( . 13 (() ْمِهِرُوُما ْنِم  ًاْئیَش  یِّنَع  یفُْخت  ْمِْهیَلَع ال  ًاْنیَع  یل  ُنوُکَتَف  ۀَنیِدَْملِاب  َمیُِقت  ْنَا  َْکیَلَع  الَف  َْتنَا  اَّمَاَو 

حبُّصلا ِقَلَف  یف  َماوَّسلا  ُتْرَعَذ  ال 
ادیزَی ُتیِعُد  الَو  ًاریغُم 

ًافَک ِتوُملَا  َۀَفاخَم  یطُْعا  َمْوَی 
( . 14  ) ادیحَا ْنَا  ینَنْدُصْرَی  ایانَْملاَو 

حیضوت همجرت و 

هیلع ناـنم  ؤم  ریما  نادـنزرف  زا  رگید  یکی  هّیفنح  دـمحم  دومن  یم  تشحو  سرت و  راـهظا  ماـما  میمـصت  دروم  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  و 
تفگ :  نینچ  دیسر و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تمدخ  هب  رگید  ناخروم  يربط و  لقن  هبانب  هک  دوب  مالسلا 

رکف نم  میوگب و  وت  يارب  هک  مفظوم  مهد  یم  صیخشت  حالـص  ریخ و  هک  ار  هچنآ  نم  یتسه و  مدرم  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  وت  ردارب ! 
رترود دیزی و  زا  تسدرود  يا  هطقن  رد  تنادنزرف  دوخ و  دینکن و  تماقا  ینیعم  رهش  رد  تسا  ریذپ  ناکما  هک  اجنآ  ات  ًالعف  امش  منک  یم 

وت اب  رگا  هک  ینک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  تیامح  يراد و  لیـسگ  مدرم  يوس  هب  یناگدنیامن  اجنآ  زا  دـیریگب و  رارق  اهرهـش  نیا  زا 
هب رگا  یلو  تسا  هدـیدرگن  دراو  وـت  هب  يا  همطل  مه  زاـب  دـنداد  نارگید  هب  تعیب  تسد  رگا  يرازگ و  یم  ساپـس  ار  ادـخ  دـندرک  تعیب 
وت هیلع  رب  رگید  هورگ  هدرک ،  ینابیتشپ  وت  زا  یهورگ  دیایب ،  دوجو  هب  فالتخا  مدرم  نایم  رد  مسرت  یم  يدرگ  دراو  اهرهش  نیا  زا  یکی 

تما نیا  دارفا  نیرتهب  نوخ  هک  تسا  تقو  نآ  يدرگ  الب  ریت  فده  وت  نایم ،  نیا  رد  ددرگ و  رجنم  يزیرنوخ  لتق و  هب  راک  دـننک و  مایق 
دوش .  هدناشن  تلذ  هب  تا  هداوناخ  عیاض و 

نانیمطا رهش  نآ  رد  رگا  يوش و  هکم  رهـش  دراو  منک  یم  رکف  تفگ :  هیفنح  دمحم  مورب ؟  هیحان  مادک  هب  وت  هدیقع  هب  ًالثم  دومرف :  ماما 
قیمع و كرد  اب  مراودیما  يریگب .  رظن  رد  ار  اهنآ  هدنیآ  مدرم و  عضو  ات  ینک  تکرح  رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  نابایب  تشد و  هار  زا  دوبن 

يرگید زا  سپ  یکی  طایتحا  مزج و  اـب  ار  تالکـشم  دریگب و  رارق  تیاـپ  شیپ  رد  حیحـص  هار  هشیمه  مراد  غارـس  وت  رد  هک  یبئاـص  رظن 
يزاس .  فرطرب 

دومرف :  نینچ  هیفنح  دمحم  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
يوءاَم ؛ . . .  الَو  ءاَْجلَم  اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْملَْول  یِخَا  ))

يایند نیا  مامت  رد  رگا  هک )  نادب  ار  نیا  ینک  یم  داهنـشیپ  ار  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  تکرح  دـیزی  تعیب  زا  عانتما  يارب  هک  وت   ) ردارب
درک . )) مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  نم  مه  زاب  دشابن  ییاوءام  ءاجلم و  هاگهانپ و  چیه  عیسو 

داد :  همادا  نینچ  شیوخ  راتفگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دوب ،  ناور  شتروص  هب  هیفنح  دمحم  کشا  هک  ماگنه  نیا  رد 
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یم وت  زا  رتـهب  ار  دوخ  هفیظو   ) نم اـما  يداد و  ماـجنا  ار  دوخ  دیدحالـص  یهاوخریخ و  هفیظو  هک  دـهد  ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  ردارب !  ))
رفـس نیا  هداـمآ  اـیهم و  منایعیـش  زا  یهورگ  مردارب و  نادـنزرف  مناردارب و  نم و  منک و  تکرح  هکم  هب  هـک  ما  هـتفرگ  میمـصت  و  مـناد ) 

لوحم وت  رب  هک  يا  هفیظو  اما  و  تسا .  نم  هتـساوخ  فده و  نامه  نانآ  هتـساوخ  فده و  هدوب و  هدیقعمه  نم  اب  هدـع  نیا  اریز  میتسه ؛ 
هنیمز نیا  رد  يریگب و  رظن  رد  ار  هیما  ینب  نارایتسد  زومرم  تکرح  تفر و  دـمآ و  نم  باـیغ  رد  یناـمب و  هنیدـم  رد  هک  تسا  نیا  تسا 

 (( یهدب رارق  نم  راتیخا  رد  ار  مزال  تاعالطا 
هار لوط  رد  دومن و  تکرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مرح  دجـسم و  فرط  هب  راب  نیمدنچ  يارب  هیفنح و  دمحم  اب  وگتفگ  زا  سپ  ماما 

دناوخ :  یم  دشاب -  هجاوم  يدج  رطخ  رهاب  ولو  هدورس  شیوخ  تیصخش  ظفح  ماقم  رد  هک  ار -  غرفم  نب  دیزی  تیب  ود  نیا 
 . . . (( ْحبُّصلا ِقَلَف  یف  َماوَّسلا  ُتْرَعَذ  ال  ))

دنناوخب .  غرفم  نب  دیزی  ارم  دیابن  مرادن و  یسرت  شیوخ  ندز  نوخیبش  اب  حبص و  ماگنه  هب  ناناپوچ  زا  نم  ))
مشکب . ))  رانک  دنا  هداد  رارق  فده  ارم  هک  یتارطخ  زا  ار  دوخ  مهدب و  تلذ  تسد  گرم  سرت  زا  هک  هاگنآ 

مدرب یپ  نآ  نومضم  زا  مدینش  ربمایپ  دجسم  هب  شیوخ  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  تیبود  نیا  نوچ  نم  هک  دیوگ  يربقم  دیعـسوبا 
( . 15) دیامن یم  بیقعت  ار  یمیظع  مهم و  همانرب  کی  یلاع و  فده  کی  ترضح  نآ  هک 

هجیتن

اب تفلاخم  نامه  هک  ار  دوخ  مایق  تلع  غرفم  نب  دـیزی  رعـش  هب  شلثمت  رد  هیفنح و  دـمحم  اب  شیوخ  يوگتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یهاگهانپ ءاجلم و  چـیه  تمظع  نیا  اب  نیمز  هرک  ماـمت  رد  رگا  هک  دـنک  یم  مـالعا  ار  شیوخ  عطاـق  میمـصت  هتـشاد و  ناـیب  تسا  دـیزی 

دهاوخ يرادیاپ  تماقتـسا و  يرطخ  ره  لباقم  رد  شیوخ  فده  هار  رد  تفر و  دهاوخن  دیزی  تعیب  راب  ریز  هب  مه  زاب  دوشن  ادـیپ  شیارب 
دومن . 

نیا فده و  نیا  رعـش ،  هب  لثمت  تروص  هب  یهاگ  وگتفگ و  تروص  هب  یهاگ  هک  وا  سفن  ثیدح  مالـسلا و  هیلع  ماما  فدـه  دوب  نیا  و 
( . 16) دومن یم  نایب  ار  شیوخ  سفن  ثیدح 

 ( ع  ) نیسح ماما  همانتیصو 

نخس نتم 

ِمیِحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْسب  ))
ِۀَّیِفَنَْحلا  ِْنب  ِدّمَُحم  ِِهیخَا  یِلا  ِیلَع  ُْنب  ُنیَسُْحلا  ِِهب  یصْوَا  ام  اذه 

َُهل  َْکیِرَش  ُهدَحَو ال  هّللا  ِالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَی  َْنیَسُْحلا  َّنَا 
ِهِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج  ُُهلوُسَرَو  ُهُْدبَع  ادَّمَُحم  َّنَاَو 

اهیف  َْبیَرال  ٌۀَِیتآ  َۀَعاَّسلاَو  ٌقَح  َراّنلاَو  ُّقَح  َۀَّنَْجلا  َّنَاَو 
ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  هّللاَّنَاَو 

ًاِملاظ  الَو  ًادِسْفُم  الَو  ًارَِطب  الَو  ارِشَا  ْجُرْخَا  َْمل  یَّنَاَو 
هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  يِّدَج  ِۀَُّما  ِیف  ِحالْص  ْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّناَو 

ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنَاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَا  ُدیِرا 
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ٍِبلاط  ِیبَا  ِْنب  یلع  یبَاَو  يِّدَج  ِةَریِِسب  َریسَاَو 
ِّقْحلِاب  یلْوَا  هّللاَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ینَِلبَق  ْنَمَف 

ِموَْقلا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُهّللاَیِضْقَی  یّتَح  ُِربْصَا  اذه  ّیَلَع  َّدَر  ْنَمَو 
َنیِمِکاْحلاُْریَخ  َوُهَو 

یِخَاای  َْکَیِلا  ِیتَّیِصَو  ِهِذهَو 
( . 17 (() ُبِینُا ِْهیلَاَو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  هّللِاب  ِّالا  یقِیفَْوت  امَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . قح لباقم  رد  ربکت  یچیپرس و  رَِطب :  یهاوخدوخ .  یشکرس و  نایغط و  ُرِشْءاَی : ))) َرَشَءا ،  زا   ) رِشَءا )) 

حیضوت همجرت و 

هیفنح دمحم  شردارب  هب  هتخاس  روهمم  شیوخ  رهم  اب  تشون و  ار  همانتیـصو  نیا  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
داد :  لیوحت 

یگناگی دیحوت و  هب  دهد  یم  یهاوگ  نیسح  هیفنح ؛  دمحم  شردارب  هب  تسا  یلع  نب  نیسح  تیصو  نیا  ِمیِحَّرلا )) ،  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْسب  ))
تسوا و هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  دهد  یم  تداهـش  تسین و  یکیرـش  ادخ  يارب  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ و 

نودب ءازج  زور  تسا و  قح  خزود  تشهب و  هک  دهد  یم  تداهـش  تسا و  هدروآ  نایناهج )  يارب   ) ادـخ يوس  زا  ار  مالـسا )   ) قح نییآ 
دومن . )) دهاوخ  هدنز  يزور  نینچ  رد  ار  اهناسنا  همه  دنوادخ  تسویپ و  دهاوخ  عوقو  هب  کش 

دومن :  نایب  نینچ  نیا  رفس  نیا  زا  ار  دوخ  فده  داعم ،  توبن و  دیحوت و  هرابرد  شیوخ  هدیقع  نایب  زا  سپ  شا  همانتیصو  رد  ماما 
نیا زا  نم  فدـه  هکلب  مدرگ  یم  جراخ  هنیدـم  زا  يرگمتـس  داسف و  يارب  هن  ینارذگـشوخ و  يارب  اـی  یهاوخدوخ و  يور  زا  هن  نم  و  ))

لوسر مدج  نوناق  تنـس و  ندرک  هدنز  ایحا و  تما و  دـسافم  حالـصا  تکرح ،  نیا  زا  ما  هتـساوخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رفس 
نم زا  و   ) دریذپب نم  زا  ار  تقیقح  نیا  سکره  سپ  تسا .  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مسر  هار و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

مهاوخ شیپ  رد  ار ) دوخ  هار   ) تماقتـسا ربص و  اب  نم  دنکن ) يوریپ  نم  زا  و   ) دنک در  سکره  تسا و  هتفریذپ  ار  ادـخ  هار  دـنک ) يوریپ 
فرط زا  قیفوت  وت و  رب  نم  تیـصو  تسا  نیا  ردارب !  و  تسا .  مکاح  نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح  دارفا  نیا  نم و  نایم  رد  دنوادخ  ات  تفرگ 

 (( . تسوا يوس  هب  متشگرب  منک و  یم  لکوت  وا  رب  تسادخ ، 

 ( ع  ) نیسح مایق  ياه  هزیگنا 

نایب ار  هیواعم  نب  دـیزی  اب  دوخ  تفلاخم  تلع  هزرابم و  ماـیق و  هزیگنا  نیلوا  ناورم  دـیلو و  خـساپ  رد  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوخ  مایق  للعلا  ۀـلع  هب  ای  رگید و  هزیگنا  هب  شیوخ  همانتیـصو  رد  هنیدـم  زا  تکرح  ماگنه  هب  کـنیا  دومن و 

دیامرف :  یم  دنک و  یم  هراشا  دشاب ،  یم  يدیزی  تموکح  یناسنا  دض  یمالسا و  دض  ياهیناماسبان  عیسو و  دسافم  اب  هزرابم  رکنم و 
رس رب  اهنت  تفالخ  هاگتـسد  اب  نم  فالتخا  اریز  تسـشن ؛  مهاوخن  تکاس  مارآ و  مه  زاب  نم  دننکن  مه  تعیب  ياضاقت  نم  زا  نانآ  رگا  ))

شیادیپ بجوم  يو  نادناخ  دیزی و  دوجو  هکلب  منک  رایتخا  توکس  زین  نم  تعیب ،  عوضوم  رد  نانآ  توکـس  اب  هک  تسین  دیزی  اب  تعیب 
فورعم و هب  رما  دسافم و  نیا  حالصا  هار  رد  هک  تسا  نم  هفیظو  نیا  هدیدرگ و  مالسا  ماکحا  رد  رییغت  داسف و  عویش  ببس  متس و  ملظ و 
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داد لدع و  طسب  مالـسلا و  هیلع  یلع  مردپ  مسر  هار و  ندرک  هدنز  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  نوناق  يایحا  رکنم و  زا  یهن 
بلاط دوبن ،  بلط  هاج  نیـسح  هک  دننادب  نایناهج  همه  و  میامن .  عمق  علق و  تسا  هیما  ینب  نادناخ  هک  ار  اهیناماسبان  نیا  هشیر  مزیخ و  اپب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  حور  رد  رخآ  هظحلات  رخآ و  تعاس  ات  لوا  زور  زا  تلاح  نیا  دوبن و  رگلالخا  دسفم و  رورـش ،  دوبن ،  تورث  ماقم و 
دوبرولبتمو . )) یلجتم 

رد تسین ؟  یلام  یناج و  ررض  ندوبن  هب  طورشم  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  هفیظو  نداد  ماجناایآ  هک  تسا  حرطم  لا  ؤس  نیا  اجنیا  رد 
شنارای دوخ و  نوخ  راثیا  ناج و  لذب  هطقن  ات  هداهن و  رتارف  مدق  هلحرم  نیا  زا  هتفرگ و  هدیدان  ار  طرش  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتروص 

تسا .  هتفر  شیپ  شنارتخد  تیب و  لها  تراسا  لوبق  ، 
(18) داد میهاوخ  خساپ  حورشم  روط  هب  لا  ؤس  نیا  هب  باتک  نیا  مود  شخب  رد  ام 

هنیدم زا  جورخ  ماگنه  ع )   ) ماما نخس 

نخس نتم 

ُبَّقَرَتَی  ًافئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  ))
( . 19 (() َنیِملاّظلا ِموَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق 

( . 20 (() ٍضاق َوُهام  ُهّللا  َیِضْقَی  یّتَح  ُُهقِراُفا  هّللاَو ال  ال  )) . . . 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . يزیچ رب  ندوب  نارگن  راظتنا ،  باِقتِْراَو )) :  ْبُّقََرت  )) 

حیضوت همجرت و 

 ، دومن مالعا  صخـشم و  احیرـص  ار  شیوخ  عضوم  تاـقالم و  يو  اـب  دـیلو  غـالبا  زا  سپ  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  فـالخرب 
دومن .  تکرح  هکم  يوس  هب  ههاریب  زا  جراخ و  هنیدم  زا  هنایفخم  هنابش و  هدیدرگن و  تاقالم  هب  رضاح  ریبز  نب  هّللادبع 

هکم يوس  هب  شا  هداوناخ  دارفا  نادـنزرف و  هارمه  هب  هدـنام  بجر  هام  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  زور  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اما  و 
رـصم و زا  نارمع  نب  یـسوم  تکرح  اب  هطبار  رد  هک  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  تشاذگ ،  یم  رـس  تشپ  ار  هنیدـم  رهـش  هک  هاگنآ  درک  تکرح 

 . . . (( ُبَّقَرَتَی ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف   )) دومن تئارق  تسا ،  هدیدرگ  لزان  ناینوعرف  اب  هزرابم  يارب  يو  یگدامآ 
شخب متاجن  رگمتـس  ملاظ و  مدرم  نیا  زا  اراگدرورپ  تفگ  یم  نینچ  دیدرگ و  جراخ  ینارگن  راظتنا و  سرت و  لاحاب  رـصم  زا  یـسوم  ))

(( . 
اهناوراک اهرفاسم و  همه  هک  ار  یلومعم  یمومع و  هار  نامه  ریبز  نب  هّللادبع  فالخرب  شیوخ  تکرح  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

یکی ریبز  نب  هّللادبع  دننام  زین  امش  تسا  رتهب  هک  درک  داهنشیپ  نینچ  ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  دومن .  باختنا  دننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا 
هب ندز  هبرـض  فده  دنـشاب و  امـش  بیقعت  رد  دیزی  نارازگراک  فرط  زا  يدارفا  رگا  ات  دینک  باختنا  ار  یناتـسهوک  یعرف و  ياههار  زا 

دنبای .  تسد  دوخ  فده  هب  دنناوتن  دنشاب ،  هتشاد  ار  امش 
هداج دوخ و  یلومعم  ریـسم  دـنگوس !  ادـخ  هب  هن  ُُهقِراُفا )) ؛ . . .  هّللاو ال  ال   : )) دـندومرف نینچ  داهنـشیپ  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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 (( تسادخ هتـساوخ  هک  مسرب  يا  هلحرم  نآ  هب  ات  دیدرگ  مهاوخن  فرحنم  اههار  هروک  تشد و  هوک و  هب  داد و  مهاوخ  همادا  ار  یمومع 
.

هجیتن

تسناوت یم  الا  تسا و  هدیدرگن  جراخ  هنیدم  زا  رارف  ناونع  هب  سرت و  رثا  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ماما  خساپ  نیا  زا 
نآ هک  یتروص  رد  دیامن  هدافتسا  یناتـسهوک  ياههار  زا  یلومعم ،  هداج  ياج  هب  ریبز  نبا  دننام  دیدرگ و  داهنـشیپ  يو  هب  هک  هنوگنامه 
هک یهلا  گرزب  ناـمرف  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دـهاوخ  یم  وا  تسا و  موـمع  رظنم  یئرم و  رد  هک  دـنک  یم  باـختنا  ار  یهار  ترـضح 

(( ٍضاق َوُهام  ُهّللا  َیِضْقَی  یّتَح   : )) دهد همادا  دوخ  هار  هب  شمارآ  لامک  اب  هنادازآ و  تسا  هیما  ینب  رفک  اب  داهج 

هکم هب  دورو  ماگنه 

نخس نتم 

(21 (() ِلیبَّسلا َءاوَس  ینَیِدْهَی  ْنَا  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اَّملَو  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ور هبورو  کیدزن  تاقالم ،  لحم  ءاْقِلت : 

حیضوت همجرت و 

هب دـیدرگ و  دراو  همظعم  هکم  هب  نابعـش  هام  موس  هعمج  بش  رد  دومیپ ،  ار  هکم  ات  هنیدـم  هلـصاف  هک  زور  جـنپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناـینوعرف و زا  نارمع  نب  یـسوم  نوچ  َنَیْدَـم )) ؛ . . .  َءاـْقِلت  َهَّجََوت  اََّملَو   : )) دوـمن تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  رهـش ،  نیا  هب  دورو  ماـگنه 

هچنآ رب  هدنادرگ و  منومنهر  تسار  هار  هب  مراگدرورپ  مراودیما  تفگ :  یم  نینچ  دروآ  يور  نیدـم  رهـش  هب  نایتوغاط  تموکح  هقطنم 
( . 22 (() دیامرف متیاده  تسا  نآ  رد  محالص  ریخ و 

؟  هیآ ود  نیا  ارچ 

ود نیا  باختنا  تلع  دناوخ و  یم  ار  هیآ  ود  نیا  هکم  هب  دورو  ماگنه  هب  هنیدم و  زا  تکرح  ماگنه  هب  ارچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
تسیچ ؟  نآرق  تایآ  عومجم  زا  هیآ 

هتکن نیا  هب  ای  تسا و  هتکن  نیا  هجوتم  زور -  جـنپ  هلـصاف  هب  مه  نآ  مه -  هب  لـصتم  طوبرم و  هیآ  ود  نیا  توـالت  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رهـش کی  هب  شندش  هدـنهانپ  شیوخ و  فولءام  نطو  ندومن  كرت  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  هنوگنامه  هک  دـهد  یم  هجوت 

نادرم زا  کیره  هک  رتالاب  تسا  یفده  بیقعت  رد  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هب  زین  وا  دوبن و  تهج  نودـب  فدـه و  یب  سونءامان  بیرغ و 
تیاده تیانع و  زج  هب  هک  رادـجرا  گرزب و  سب  دراد  يدوصقم  روظنم و  ددرگ  یم  هکم  دراو  هک  هاگنآ  دنتـسه و  نآ  بیقعت  رد  یهلا 

(( ِلیبَّسلاَءاوَس ِینَیِدْهَی  ْنَا  یِّبَر  یسَع   : )) تسینریذپ ناکما  نآ  هب  یبایتسد  دنوادخ  هژیو 
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رمع نب  هّللادبع  خساپ  رد 

نخس نتم 

ِهّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  ْنِم  َّنَا  َتِْملَع  امَا  ِنمْحَّرلاِْدبَعابَا  ای  ))
لیئارِْسا ؟  ِیَنب  ایاَغب  ْنِم  یَِغب  یِلا  َيِدُْها  اّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َْسءاَر  َّنَا 

ًاِّیبَن  َنیِْعبَس  ِسْمَّشلا  عُولُط  یِلا  ِرْجَْفلا  عُولُط  َْنَیبام  َنُوُلتْقَی  اُوناک  لیئارِْسا  ِیَنب  ْنَا  ُمَْلعَت  امَا 
َنوُرَتْشَیَو  َنوُعِیبَی  ْمِِهقاوْسءا  یف  َنوُِسلْجَی  َُّمث 

ًاْئیَش  اوُعنْصَی  َْمل  ْنَاَک 
ْمُهَلَْهمَا  َْلب  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  ِلِّْجُعی  ْمَلَف 

ٍماِقْتنا  يذ  ٍْزیِزَع  َذْخَا  َِکلذ  َدَْعب  ْمُهَذَخَاَو 
( . (( 23  (() یتَرُْصن َّنَعَدَت  الَو  ِنمْحَّرلاْدبَعابَا  ای  هّللاِقَّتا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . راکانز ّیَِغب :  یتسپ .  تراقح و  ناوَه : 

حیضوت همجرت و 

درب یم  رس  هب  هکم  رد  یصخش  ياهراک  ماجنا  بحتسم و  هرمع  يارب  رمع  نب  هّللادبع  دوش ،  دراو  هکم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  شیپ 
مالـسلا هیلع  ماما  روضح  هب  دنک ،  تعجارم  هنیدـم  هب  تفرگ  میمـصت  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دورو  لوا  ياهزور  نامه  رد  و 

توغاط و اب  تفلاخم  كانرطخ  بقاوع  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هدومن و  دیزی  اب  تعیب  شزاس و  حلص و  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  دیـسر و 
مهرد و دـنا و  هدرک  تعیب  درم  نیا  اب  مدرم  نوچ  هّللادـبعابا !  ای  تفگ :  نینچ  یمزراوخ -  لقن  هبانب  تشاد و -  رذـحرب  گنج  هب  مادـقا 
اب تفلاخم  تروص  رد  مسرت  یم  دراد ،  امـش  اب  نادناخ  نیا  هک  ینمـشد  هقباس  اب  دروآ و  دنهاوخ  يور  وا  هب  ارهق  تسوا  تسد  رد  رانید 
 : دوـمرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  نم  دـنوش و  هار  نیا  یناـبرق  زین  ناناملـسم  زا  یهورگ  يوـش و  هتـشک  يو 
نم داهنشیپ  و  دیدرگ )) دنهاوخ  التبم  يراوخ  تلذ و  هب  دنرادرب ،  يو  ترصن  يرای و  زا  تسد  مدرم  رگا  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیـسح  ))

(24  ! ) یسرتب ناناملسم  نوخ  ندش  هتخیر  زا  يریگب و  شیپ  رد  ار  حلص  تعیب و  هار  مدرم  همه  دننام  هک  تسا  نیا  امش  رب 
زرط شنیب و  كرد و  دودـح  رد  یخـساپ  بسانتم و  ینخـس  نانآ  زا  کیره  هب  فلتخم  دارفا  اـب  شیاـهوگتفگ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما 

داد :  خساپ  نینچ  نیا  رمع  نب  هّللادبع  داهنشیپ  لباقم  رد  دومرف ،  یم  داریا  باطخ  فرط  رکفت 
( دننام نءاشلا  میظع  يربمایپ  هدیزگرب و  یناسنا   ) هدـیرب رـس  هک  تسا  تسپ  ریقح و  نانچنآ  ایند  هک  یناد  یمن  رگم  نامحرلادـبعوبا !  يا 

ینب هک  یناد  یمن  رگم  دوـش .  یم  هداتـسرف  لیئارـسا  ینب  زا  يراـکانز  كاـپان و  درف  هب  ناـغمرا  هیدـه و  ناوـنع  هب  ( 25) ایرکز نب  ییحی 
دیرخ و هب  سپـس  دندناسر  یم  لتق  هب  ار  ربمایپ  داتفه  حبـص  لوا  رد  هک )  دـندمآرب  تفلاخم  ماقم  هب  نانچنآ  گرزب  يادـخ  اب   ) لیئارـسا

تلهم یتدم  نانآ  هب  دنوادخ  دنا و  هدیدرگن  بکترم  یتیانج  نیرتکچوک  ایوگ  هک  دندش  یم  لوغـشم  شیوخ  هنازور  ياهراک  شورف و 
تفرگ ؟  ارف  یهجو  نیرتدیدش  هب  ار  اهنآ  مقتنم  رداق  يادخ  ماقتنا  دیناسر و  ناشلامعا  يازس  هب  هرخ  الاب  یلو  داد 

رادمرب !  ام  يرای  ترصن و  زا  تسدو  سرتب  ادخ  زا  نامحرلادبعوبا !  ای  دومرف :  نینچ  سپس  مالسلا  هیلع  ماما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 800 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  مراد  تسود  هّللادـبعابا !  اـی  تشاد :  هضرع  تفرگن ،  يا  هجیتن  دوخ  داهنـشیپ  زا  رمع  نب  هّللادـبع  نوچ  هر )   ) قودـص لـقن  هباـنب 
هیلع ماما  مسوبب .  مه  نم  دیسوب  یم  ررکم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  امـش  ندب  زا  تمـسق  نآ  دیهدب  هزاجا  تقرافم  ماگنه 

 : تفگ نـینچ  درک  یم  هـیرگ  هـک  یلاـح  رد  دز و  هسوـب  راـب  هـس  ار  ترـضح  نآ  هنیـس  ریز  هّللادـبع  دز و  ـالاب  ار  دوـخ  نـهاریپ  مالـسلا 
هتـشک رفـس  نیا  رد  وت  اریز  منک ؛  یم  یظفاحادـخ  وت  اب  مراپـس و  یم  ادـخ  هب  ار  وت  هّللادـبعابا !  اـی  هّللاِدـْبَعابَا )) ؛ . . .  اـی  َکُعِدْوَتْـسَا  ))

( . 26 (() دش یهاوخ 

رمع نب  هّللادبع  همانراک 

امهیلع یلع  نب  نیـسح  هب  یفرط  زا  هک  یـسک  هفایق  اـب  میوش ؛  انـشآ  رتشیب  يردـق  رمع  نب  هّللادـبع  هماـنراک  یعقاو و  هفاـیق  اـب  تسا  رتهب 
یم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هنیس  يراکایر  رهاظت و  هار  زا  رگید  فرط  زا  دنک و  یم  داهنـشیپ  ار  هیواعم  نب  دیزی  اب  شزاس  حلـص و  مالـسلا 
هار رد  ار  نیسح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شدوخ  هکنیا  اب  رگید  يوس  زا  دزیر و  یم  کشا  وا  يارب  دسوب و 

تحارص هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  اب  دیدرگ و  دهاوخ  ینوبز  تلذ و  راچد  درادرب  يو  يرای  زا  تسد  سکره  تشک و  دنهاوخ  نآرق 
هکلب دباتش  یمن  مالسلا  هیلع  ماما  يرای  ترصن و  هب  اهنت  هن  وا  رادمرب )) نم  يرای  زا  تسد  سرتب و  ادخ  زا  هّللادبع !   : )) دیوگ یم  يو  هب 

ددنویپ .  یم  ناطیش  بزح  هب  هّللا ،  بزح  ياج  هب  دنک و  یم  يرادافو  نالعا  دیزی  اب  اجنآ  زا  هتفرگ  شیپ  ار  هنیدم  هار  میقتسم 
هب هک  میدرگ  انشآ  دوخ  نامز  ياه  هّللادبع  اه و  هّللادبع  ریاس  یعقاو  هفایق  اب  هار  نیا  زا  ات  میوش  انشآ  رمع  نب  هّللادبع  یعقاو  هفایق  اب  يرآ 
یم يرادافو  نامیپ  اهتوغاط  اهدیزی و  اب  هنایفخم  اسب  هچ  دنهد و  یم  رس  هلان  هآ و  هدرک و  هیرگ  هب  رهاظت  مالسلا  هیلع  نیـسح  يرای  ياج 

دندنب ! 
 ( ع  ) نانم ؤملاریما  اب  تفلاخم  رمع و  نب  هّللادبع   - 1

هّللادبع دندومن ،  تعیب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  اب  ناشدوخ  رارصا  داهنشیپ و  اب  هنیدم  رد  ناناملـسم  همه  هک  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ 
تقوره هک  دوب  نیا  تعیب  اب  تفلاخم  رد  وا  هناهب  دننک و  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دندشن  رضاح  هک  دوب  يرفن  تفه  هورگ  ءزج  رمع  نب 

دیامن !  یم  تعیب  یلع  اب  هک  مشاب  یسک  نیرخآ  دیاب  نم  یلو  دومن ،  مهاوخ  تعیب  زین  نم  دندرک ،  تعیب  ناناملسم  همه 
هزاجا ددرگ ،  یم  کسمتم  يا  هناهب  نینچ  هب  درادن  وت  هنایزات  ریـشمش و  زا  یـسرت  نوچ  وا  نینم !  ؤملاریما  ای  تشاد :  هضرع  رتشا  کلام 

میهدب .  رارق  راشف  تحت  ار  وا  دیهدب 
دنک .  باختنا  دهاوخ  یم  هک  ار  یهار  ره  هنادازآ  دیراذگب  منک ،  یمن  تعیب  هب  روبجم  ار  یسک  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما 
هئطوت لوغـشم  هتفر و  هکم  هب  يو  تموکح  ندرک  نوگنرـس  يارب  رمع  نب  هّللادـبع  هک  دـندروآ  ربـخ  ترـضح  نآ  يارب  زور  کـی  یلو 

رد تیقفوم  نودب  رمع  نب  هّللادبع  هرخ  الاب  دریگب و  ار  وا  یتموکح  دض  یبالقنادض و  تیلاعف  ولج  ات  داتسرف  يرومءام  ماما  تسا .  ینیچ 
یلو ( ، 27) دیدرگن وا  اب  تعیب  هب  رضاح  تخانشن و  تیمسر  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  رخآ ،  ات  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  هار  نیا 

تخانش .  تیمسر  هب  ار  وا  تموکح  درک و  تعیب  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تداهش  زا  سپ 
هیواعم و اب  وا  تعیب  يو و  تموکح  دـننام  یتموکح  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـننام  یتیـصخش  اب  رمع  نب  هّللادـبع  راتفر  دروخرب و  دوب  نیا  و 

وا .  تموکح  شریذپ 
دیزی اب  تعیب  رمع و  نب  هّللادبع   - 2

تفلاخم زا  هیواعم  هن  یلو  تسویپ  نافلاخم  هورگ  هب  رمع  نب  هّللادبع  تفرگ ،  یم  تعیب  مدرم  زا  دیزی  شدنزرف  يارب  هیواعم  هک  یماگنه 
دمآ نایم  هب  رمع  نب  هّللادـبع  مان  نوچ  تفگ  یم  نخـس  نافلاخم  هراب  رد  شرـسپ  اب  هک  هیواـعم  دوخ  اریز  دـیزی ؛  هن  دوب و  كاـنمیب  يو 
شلد یلو  تسا  هدیزرو  عانتما  تعیب  زا  هچرگا  رمع  نب  هّللادبع  ُهْعَدَت )) ؛  الَو  ُْهمَْزلاَف  َکَعَم  َوُهَف  رَمُع  ْنب  هّللاُْدبَع  اّمَاَف   : )) داد هیرظن  نینچ 
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( . 28  (() نارم دوخ  زا  نادب و  ار  وا  ردق  تسا  وت  اب 
تیامح نیرتگرزب  عقوم ،  هب  هکلب  درک  یمن  وا  هجوتم  يررـض  اهنت  هن  دیزی  تعیب  اب  رمع  نب  هّللادبع  تفلاخم  هیواعم  ینیب  شیپ  ساسا  رب 
تیامح مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  زا  دوش و  دیزی  فلاخم  ههبج  دراو  دیاب  هک  تقو  نامه  دروآ و  لمع  هب  يو  زا  ار  ینابیتشپ  و 

اب هار  نیا  رد  نوچ  دوش و  مکحتـسم  تیوقت و  رتشیب  هچره  دـیزی  تموکح  ات  دـنک  یم  توعد  شزاـس  حلـص و  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنک 
هیواعم نب  دـیزی  هب  هک  يا  همان  یط  اجنآ  زا  دوش و  یم  هنیدـم  یهار  هدرک ،  یظفاحادـخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  ددرگ ،  یم  هجاوم  تسکش 

( . 29) دریذپ یم  لد  ناج و  اب  ار  وا  تفالخ  تموکح و  دسیون  یم 
دیزی دـض  رب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  هنیدـم  مدرم  نوچ  هک  دتـسیا  یم  مکحم  صرق و  ناـنچنآ  تعیب  نیا  رد  و 

یط درک و  عمج  ار  شیوخ  دنزرف  مالغ و  هریـشع و  ماوقا و  هّللادبع ،  دندنار ،  نوریب  ار  دـمحم )) نب  نامثع   )) يو رادناتـسا  دـندیروش و 
تفگ :  نینچ  درک  داریا  دیزی  تموکح  زا  ینابیتشپ  هب  هک  ینانخس 

دش دهاوخ  هتشارفارب  یمچرپ  نکش ،  نامیپ  درف  ره  يارب  تمایق  زور  رد   : )) دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم 
ددرگ . )) وا  ینکش  نامیپ  فرعم  هک 

وا گنج  هب  سپـس  دننک و  تعیب  یـسک  اب  هک  مناد  یمن  ینکـش  نامیپ  ردـغ و  نیا  زا  رتالاب  نم  و  داد :  همادا  نینچ  شنانخـس  هب  هّللادـبع 
دهاوخ عطق  وا  اب  نم  هطبار  دیا  هدرک  تیامح  وا  نیفلاخم  زا  هتـشادرب و  دـیزی  تعیب  زا  تسد  امـش  زا  کیره  منادـب  رگا  اذـل  دـنزیخرب و 

( . 30) دیدرگ
فسوی  نب  جاجح  رمع و  نب  هّللادبع   - 3

لیـسگ هکم  هب  ار  فسوی  نب  جاجح  ریبز ،  نبا  یبوکرـس  يارب  دیـسر و  تفالخ  هب  ناورم  کلملادبع  هک  هاگنآ  هیواعم  نب  دـیزی  زا  سپ 
يارب ات  هدب  ار  تتـسد  ریما !  تفگ :  تفاتـش و  جاجح  يوس  هب  تعیب  يارب  هنابـش  رمع  نب  هّللادبع  دـیدرگ ،  هنیدـم  دراو  جاجح  تشاد ، 

منک .  تعیب  هفیلخ 
ینک ؟  لوکوم  ادرف  هب  ار  تعیب  نیا  یتسناوت  یم  تسیچ و  يارب  هلجع  نیا  هّللادبع !  درک :  لا  ؤس  جاجح 

هتـشادن ییاوشیپ  ماـما و  هک  یلاـح  رد  دریمب  سکره   : )) دومرف هک  ما  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نوچ  تفگ :  هّللادـبع 
هدش و ربمایپ  راتفگ  لومشم  ماما ،  نتشادن  رثا  رد  دسر و  ارف  مگرم  ماگنه  بش  هک  مدیسرت  و  تسا ))  هدرم  تیلهاج  نامدرم  دننام  دشاب 

موش .  بوسحم  تیلهاج  ناگدرم  زا 
(31  ) سوبب ار  میاپ  تسد ،  ياج  هب  ایب  تفگ :  دروآ و  نوریب  فاحل  زا  ار  دوخ  ياپ  جاجح  دیسر ،  اجنیا  هب  رمع  نب  هّللادبع  راتفگ  نوچ 

. 
ار ثیدح  نیا  ارچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  بلاط و  یبا  نب  یلع  نامز  رد  یناوخ  یم  ار  ربمایپ  ثیدح  نم  يارب  زورما  هک  وت  ینعی 

يداد ؟  رارق  یشومارف  هتوب  رد 
يرای ترـصن و  زا  يراددوخ  هک :  درک  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هّللادـبع  دوخ  هک  يا  هلمج  ناـمه  ياـنعم  تسا  نیا  و 

 . دیدرگ دهاوخ  ینوبز  تلذ و  بجوم  مالسلا  هیلع  نیسح 

هجیتن

نامز رـصع و  ره  رد  ار  رگید  ياه  هّللادبع  هلیـسو  نادب  ات  دهد  یم  ناشن  ام  هب  خـیرات  هک  رمع  نب  هّللادـبع  یعقاو  هفایق  هرهچ و  تسا  نیا 
ياه هّللادبع  هب  راصعا و  اهنامز و  ياه  هّللادبع  هب  خیرات  نیا  زاب  میـشاب و  رذـحرب  نآ  زا  هشیمه  هدـیدرگ و  انـشآ  اهنآ  طخ  اب  میـسانشب و 

هیواعم و تعیب  دیاب  دنهد  تعیب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هنادازآ  دنتـسین  رـضاح  یهاو  ياه  هناهب  هب  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  ام  ینونک 
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دنریذپب .  هناناج  ار  دیزی 
اب هنابش  هکدنشاب  يزور  راظتنا  رد  دیاب  دنباتشب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  هب  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  دانع  لهج و  ربکت ،  توخن و  رگا  و 

دندرگ .  اه  جاجح  هناخ  یهار  تراقح !  تلذ و 
ریذپ ناکما  تیب  لها  ندوب  يوزنم  رد  اهنت  هک  شیوخ -  ياهفده  هب  لین  يارب  هیما  ینب  یئرمان  زومرم و  تسد  رگا  هک  دـننادب  دـیاب  اهنیا 

یم یفرعم  بهذـم  رد  نیـصصختم  ثیدـح و  رد  نیرثـکم ))   )) زا یکی  ار  رمع  نـب  هّللادـبع  لاـجنج ،  وـه و  تاـغیلبت و  اـب  دـشاب -  یم 
يرادرب هرهب  هلیـسو  يو  دوجو  هک  شنیگنن  لمع  نیا  تازاجم  هب  دـیاب  دباتـش  یم  ناـیرج  نیا  لابقتـسا  هب  لـعن  راـهچ  زین  وا  و  ( 32) دنک

دنزب :  هسوب  رشب  دارفا  نیرتراکتیانج  نیرت و  فیثک  ياپ  هب  تسا  هتفرگ  رارق  اهدیزی  اه و  هیواعم 
(33  () ٌمیَظَع ٌباذَع  ِةَرِخْالا  ِیف  ْمَُهلَو  اْینُّدلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  )

مهم هتکن  ود 

دنک :  یم  هجوت  بلج  ساسح  مهم و  هتکن  ود  رمع  نب  هّللادبع  مالسلا و  هیلع  ماما  يوگتفگ  رد 
راکتیانج کی  هب  وا  هدیرب  رس  نتفر  ناغمرا  هب  ییحی و  ترضح  ندش  هتشک  نایرج  زا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  رد  لوا  هتکن 

ملسم و  دومن .  یم  دای  ررکم  گرزب ،  تیانج  خلت و  هثداح  نیا  زا  شیوخ  رفس  لوط  رد  ماما  تسا  هدش  لقن  هک  يروط  هب  دنک و  یم  دای 
هزرابم وا و  هزرابم  مایق و  نایم  رد  مات  هباشت  کی  دوجو  هکلب  هدوبن  هجوت  هدارا و  نودب  ترضح  نآ  هیحان  زا  عوضوم  نیا  حرط  هک  تسا 

نخس خلت  هثداح  نآ  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  بجوم  دیدرگ  نانآ  هدیرب  رس  نتفر  ناغمرا  هب  رجنم  هک  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح 
دیوگب . 

تخیر یم  کشا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یظفاحادـخ  عادو و  ماگنه  هب  هک  تسا  رمع  نب  هّللادـبع  راـتفگ  رد  مود ،  هتکن  اـما  و 
دش .  یهاوخ  هتشک  هار  نیا  رد  وت  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  هّللادبعابا !  ای  تفگ : 

علطم يرگید  هار  زا  دشاب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  نیا  زجب  رفـس  نآ  رد  ماما  ندـش  هتـشک  زا  رمع  نب  هّللادـبع  ایآ 
نیا و  تشادن ؟  یعالطا  ترضح  نآ  دوخ  دندوب  ربخاب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هرابرد  ناگناگیب  هک  یبلطم  زا  ایآ  دوب و  هدیدرگ 

هار زا  تماما ))  ملع   )) عوضوم زا  رظن  عطق  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  میدومن  هراـشا  ررکم  هتـشذگ  تاحفـص  رد  اـم  هک  تسا  یبلطم  ناـمه 
تاـیئزج هب  تبـسن  دوب  هدیـسر  يو  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هطـساو  یب  هطـساو و  هب  هک  يربخ  قیرط  زا  يداـع و 

 . دوب رادروخرب  لماک  یهاگآ  عالطا و  زا  اروشاع  نایرج 

مشاه ینب  هب  يا  همان 

نخس نتم 

ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یِلا  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْسب  ))
ُدَْعب :  اّمَا  ٍمِشاه ،  ِیَنب  ْنِم  ُهَلَِبق  ْنَمَو 

َْحتَْفلا ،  كِرُْدی  َْمل  َفَّلََخت  ْنَمَو  َدَهْشَتِْسا  ِیب  َقَِحل  ْنَم  َّنِاَف 
( . 34 (() ُمالَّسلاَو

تاغل حیضوت  همجرت و 
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؛  نتشگ لیان  تداهش  هب  داهِْشتِْسا :  دمآ .  يو  دزن  زا  ِِهلَِبق )) :  ْنِم  ِیناتَءا  دنیوگ (( :  یم  فرط ؛  دزن ،  ءاب )) :  حتف  فاق و  رسَک  هب  ْلَِبق  )) 
 . تفرن نانآ  هارمه  هب  مُْهنَع )) :  َفَّلََخت  )) 

حیضوت همجرت و 

زا دارفا  ریاس  هیفنح و  نب  دمحم  شردارب  يوس  هب  هکم  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک :  دنک  یم  لقن  تارایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا 
تشون :  ار  همان  نیا  مشاه  ینب 

کیره دعب :  اما  دنتسه .  يو  دزن  رد  هک  مشاه  نادناخ  رگید  دارفا  یلع و  نب  دمحم  هب  یلع  نب  نیسح  زا  میحَّرلا )) :  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْـسب  ))
حتف هب  دزرو  يراددوخ  نم  اب  یهارمه  زا  هک  امش  زا  کیره  دیدرگ و  دهاوخ  لیان  تداهش  هب  دوش  قحلم  نم  هب  رفس  نیا  رد  هک  امش  زا 

مالسلاو . ))  تفای  دهاوخن  تسد  يزوریپ  و 
نآ هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هیحان  زا  هماـن  نیا  هک  دـنک  یم  لـقن  ضر )   ) ینیلک زا  هر )   ) سوواـط نب  دیـس  هچرگ 

هفاضا هدومن و  دـییءات  ار  هیولوق  نبا  هیرظن  نامه  یبهذ  رکاـسع و  نبا  یلو  ( ، 35  ) تسا هدیدرگ  رداص  هدومن  تکرح  هکم  زا  ترـضح 
هیفنح نب  دمحم  دندومن و  تکرح  ترضح  نآ  يوس  هب  بلطملادبع  نادنزرف  زا  يا  هدع  هنیدم  هب  همان  نیا  ندیـسر  زا  سپ  هک  دننک  یم 

( . 36) دیدرگ قحلم  نانآ  هب  هکم  رد  زین 

هجیتن

ار تداهش  اهنت  هن  هکم  رهش  هب  شدورو  زاغآ  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک :  تسا  نیا  همان  نیا  موهفم  هصالخ  هجیتن و  لاحره  هب 
ْنَم َّنِاَف   )) ) تسناد یم  عوقولا  ققحم  یمتح و  دندرگ ،  قحلم  وا  هب  دوب  انب  هدـنیآ  رد  ای  دـندوب و  وا  هارمه  هب  هک  یناسک  شیوخ و  يارب 

هک دومن  یم  هدـهاشم  ناـنچنآ  ار  مکاـح  ّوج  هکلب  دوب  سویءاـم  شیوخ  يارب  يرهاـظ  يزوریپ  حـتف و  عون  ره  زا  و  َدَهْـشَتِْسا ))) یب  َقَِحل 
ياضعا مشاه و  ینب  دارفا  زا  کیچیه  يارب  تموکح  هب  نتفاـی  تسد  يرهاـظ و  يزوریپ  هب  ندیـسر  زین ،  يو  تداهـش  زا  سپ  هلـصافالب 

ْنَمَو  )) ) تسناد یمن  ریذپ  ناکما  ار  طیارش  نداد  رییغت  تنطلس و  تردق و  هکیرا  زا  يوما  نادناخ  ندروآ  نییاپ  ترـضح و  نآ  نادناخ 
تراسا نوهرم  شنارای و  وا و  تداهـش  ورگ  رد  تمایق  ات  حوتفلا  حتف  ییاهن و  حتف  هک  تسناد  یم  وا  یلو  َْحتَْفلا )) ، ) كِرْدـُی  َْمل  َفَّلََخت 

 . تسوا نادنزرف  نادناخ و 

هرصب مدرم  هب  ع )   ) یلع نب  نیسح  همان 

نخس نتم 

ِهِْقلَخ  ْنِم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ًادَّمَُحم  یفَطْصا  هّللاَّنِاَف  ُدَْعب :  اّمَا  ))
ِِهَتلاسِِرل  ُهَراتْخاَو  ِِهتَُّوُبِنب  ُهَمَرْکَاَو 

ِِهب َلسْرا  ام  غَلبَو  ِهِدابِِعل  َحَصَن  ْدَقَو  ِْهَیِلا  ُهَضَبَق  َُّمث 
ِساّنلا  یف  ِهِماقَِمب  ِسانلا  َّقَحَاَو  ُهَتَثَرَوَو  ُهءایِصْواَو  هَءایلْوءاَو  ُهَلْهَا  اّنُکو 

َۀَقْرُْفلا  اَنْهِرَکو  انیضَرَف  َِکلِذب  انُمْوَق  اْنیَلَع  َرثْءاَتْساَف 
اْنیَلَع  ِّقحَتْسُْملا  ِّقحلا  َِکلِذب  ُّقَحَا  ّانا  ُمَْلعَن  ُنَْحنَو  َۀَِیفاعلا  اَْنبَبْحَاَو 
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ِباتِْکلااذِهب  ْمُْکَیِلا  یلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَقَو  ُهّالََوت  ْنَّمِم 
ِهِِّیبَن  ِۀَّنُسَو  هّللِاباتِک  یِلا  ْمُکوُعْدَا  اَنَاَو 

ْتَِییُْحا  دَق  َۀَعِْدْبلاَو  ْتَتیُما  دَق  َۀَّنُّسلا  َّنِاَف 
ِداشَّرلا  ِلیبَس  یِلا  ْمُکِدْهَا  یلْوَق  اوعَمْسَت  ْنِاَف 
(37 (() ُُهتاکَربَو هّللاُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : داشَر تفرگ .  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  ُهّالََوت :  رت .  هتسیاش  رتقی و  ال  َّقَحَا :  داد .  صاصتخا  دوخ  هب  ریغلا )) :  یلع  رثءاتـسا  ََرثْءاَتِْـسا :  )) 
 . تداعس هار  تسار ،  هار 

حیضوت همجرت و 

رهـش لیابق  نارـس  هب  تشذگ ،  دنمجرا  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نآ  نتم  هک  يا  همان  هکم  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  يربط ،  لقن  هبانب 
تسا :  نینچ  نآ  همجرت  هک  تشاد  موقرم  دوراج و . . .  نب  رذنم  ورمع ،  نب  دوعسم  يرکب ،  عمسم  نب  کلام  دننام  هرصب 

دومرف باختنا  شتلاسر  هب  دیـشخب و  تمارک  يو  رب  شتوبن  اب  دیزگرب و  مدرم  نایم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دـنوادخ  دـعب :  اما 
و  ) دناوخ ارف  شیوخ  يوس  هب  دومن  ییامنهار  تیادـه و  ار  ادـخ  ناگدـنب  داد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  يربمایپ  هفیظو  وا  هک  یلاح  رد  سپس 

یلو میدوب ،  تما  مامت  نایم  زا  وا  ماقم  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  هتـسیاش  يو و  ناثراو  ایـصوا و  اـیلوا ،  نادـناخ ،  اـم  و  دومن ) شحور  ضبق 
هنتف ره  زا  يریگولج  يارب  دارفا ،  نیا  هب  تبسن  شیوخ  یگتـسیاش  قوفت و  رب  یهاگآ  ملع و  اب  زین  ام  دنتفرگ و  ام  زا  ار  قح  نیا  یهورگ 

هداد و ناشن  تبغر  اضر و  دوب ،  هدمآ  شیپ  هچنآ  رب  نانمشد  ندش  هریچ  زا  يریگولج  ناناملـسم و  نایم  رد  قافن  تتـشت و  فالتخا و  و 
تنـس ادـخ و  باتک  هب  ار  امـش  متـسرف  یم  امـش  يوس  هب  ار  دوخ  کیپ  کنیا  اما  و  میتشاد .  مدـقم  شیوخ  قح  رب  ار  ناناملـسم  شمارآ 
هتفرگ ارف  تعدـب  ار  نآ  ياج  هتفر و  نایم  زا  هرـسکی )   ) ربمایپ تنـس  رگید  هک  میا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  اریز  منک ؛  یم  توعد  ربمایپ 

داب !  امش  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  دورد و  درک ،  مهاوخ  ناتتیاده  یتخبشوخ  تداعس و  هار  هب  دیونشب  ارم  توعد )   ) نخس رگا  تسا ، 
تیرومءام ماجنا  زا  سپ  هرصب  رد  نامیلس  داتسرف و  هرصب  هب  نامیلس ))   )) مان هب  شناتسود  زا  یکی  هلیسو  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

راد هب  ار  وا  داد  روتـسد  هفوک  يوس  هب  تکرح  زا  شیپ  بش  کـی  داـیز  نبا  دـیدرگ و  ریگتـسد  ترـضح ،  نآ  هماـن  ندـیناسر  شیوخ و 
 . دنتخیوآ

ّمِهُم ّمَهَا و  هلءاسم 

یمالسادض و عاضوا  اب  هزرابم  رد  ترضح  نآ  اب  يراکمه  هب  هرصب  مدرم  زا  توعد  نمض  رد  همان  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
هنزاوم و نایب  هب  هزرابم  اب  هطبار  رد  مالـسا ،  ریـسم  تفالخ و  عوضوم  ندـش  هدیـشک  فارحنا  هب  تیب و  لها  تیعقوم  ناـیب  هب  ینآرقدـض 

دهد یم  حیضوت  ار  شیوخ  مایق  هزیگنا  صاخ و  ههرب  کی  رد  ار  تمصع  نادناخ  توکس  هفـسلف  هتخادرپ و  مهم  رب  مهءا  نتـشاد  میدقت 
یمن بترتم  مایق  رب  يا  هجیتن  اهنت  هن  یـصاخ  ّوج  شیادیپ  ظاحل  هب  تسا ،  هدش  هدـنارذگ  توکـس  هب  مایق ،  ياج  هب  ههرب  نآ  رد  رگا  هک 

دوب ساسا  نیا  رب  و  َۀَقْرُْفلا )) اَنْهِرَکَو  انیضَرَف   : )) دندرک یم  مامت  دوخ  عفن  هب  ار  مایق  نیا  نابلط  تصرف  ناقفانم و  نانمـشد و  هکلب  دیدرگ 
میتـفرگ و ار  كاـنرطخ  ياـهبوشآ  اـه و  هنتف  وـلج  رذـگهر  نیا  زا  میتـسب و  دوـخ  يور  هـب  هناـخ  برد  میتـسب و  ورف  مد  زور  نآ  اـم  هـک 
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مالسا هدمآ و  دوجو  هب  يرگید  هلحرم  کنیا  یلو  میتشگ ،  نومنهر  یقرت  دشر و  هب  یغیلبت  ياهـشالت  ییامنهار و  قیرط  زا  ار  ناناملـسم 
هتفر و نایم  زا  ربمایپ  نوناـق  ْتَییُْحا )) ْدَـق  َۀَـعِدْبلاَو  ْتَتیُما  ْدَـق  َۀَّنُّسلا  َّنِاَـف   : )) تسا هتفرگ  رارق  يدوباـن  رطخ  رد  هکلب  فارحنا  ریـسم  رد  هن 

نوخ هزرابم ،  نیا  رد  رگا  ینعی  تسا  هدامآ  داسف  اب  هزرابم  يارب  زین  زورما  طیارـش  تسا و  هتـسشن  نآ  ياـج  رد  اـهیهاوخدوخ  اهتعدـب و 
تارمث نیرتهب  تیاهن  رد  هکلب  دنک  يرادرب  هرهب  شیوخ  عفن  هب  نآ  زا  دناوت  یمن  نمشد  اهنت  هن  دوش ،  هتخیر  مه  تما  ناکاپ  زا  یهورگ 

 . دروآ دهاوخ  راب  هب  مالسا  عفن  هب  ار  اهشزرا  و 

هفوک مدرم  ياه  همان  خساپ  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  همان 

نخس نتم 

میحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب  ))
ُدَْعب ؛  اّمَا  َنیِِملْسُْملاَو ،  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ءالَْملا  َیِلا  ِیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم 

ْمُِکُبتُِکب  َّیَلَع  امِدَق  ًادیعَسَو  ًایناه  َّنِاَف 
ْمُِکلُسُر  ْنِم  َّیَلَع  َمِدَق  ْنَم  رِخآ  اناکَو 

ُْمتْرَکَذَو  ُْمتْصَصَق  يِذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَقَو 
ِْلْبقاَف  ٌماِما  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنَا  ْمُکِّلُج  َُۀلاقَمَو 
ِّقَْحلاَو .  يدُْهلا  یَلَع  َِکب  انُعَمْجَی  َهّللاَّلََعل 

ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  یتَِقثَو  ّیمَع  َْنباَو  یِخَا  ْمُْکَیِلا  ُْتثََعب  ْدَقَو 
ْمُِکیْءاَرَو  ْمُکِْرمَاَو  ْمُِکلاِحب  ََّیِلا  َُبتْکَی  ْنَا  ُُهتْرمَاَو 

ْمُْکنِم  یجِْحلاَو  ِلْضَْفلا  ِيَوذَو  ْمُکِالَم  ُيءاَر  َعَمَتِْجا  ْدَق  ُهَّنَا  َبَتَک  ْنِاَف 
ْمُکلُسُر  ِِهب  َّیَلَع  َمِدَق  ام  ِْلثِم  یلَع 

هّلل اَءاش  ْنِا  ًاکیشَو  ْمُْکیَلَع  ُمِْدقَا  ْمُِکُبتُک  ِیف  ُتْءاَرَقَو 
هّلل  ِّقَْحلِاب  ُنئاّدلاَو  ِطْسِْقلِاب  ُذِخ  الاَو  ِباتْکلِاب  ُلِماْعلا  ِّالا  ُمام  الااَم  يرمَعَلَف 

( . 38 (() ُمالَّسلاَو هّللِاتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلاَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هب يرْمََعل :  یگدـنز .  تایح و  نیع : )  حـتف  هب   ) رْمَع عوقُولُابیرق .  عیرـس و  کیـش :  و  درخ .  لقع و  یجِح :  موق .  ناگرزب  نایعا ،  ـالَم : 
 . فقو يانعم  هب  ْسبَح  زا  ِسباح :  قح .  مزالم  وریپ ،  نئاد :  دنگوس .  مناج 

حیضوت همجرت و 

دورو زا  داسف و  اب  هزرابم  يارب  ترـضح  نآ  یگدامآ  زا  تعیب و  هلءاسم  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تفلاـخم  زا  هفوک  مدرم  نوچ 
نآ همه  نومضم  هک  دنداتسرف  ترضح  نآ  هب  یناوارف  ياهراموط  يدارفنا و  ياه  همان  اهکیپ و  دندیدرگ  علطم  هکم  رهش  هب  ترضح  نآ 

دوب :  نیا  تاشرافس  اه و  همان 
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زا ار  ام  هک  میناد  یم  يربهر  ماما و  دـنمزاین  ار  دوخ  ام  دـنا  هدـش  هدوسآ  يو  ّرـش  زا  ناناملـسم  هدیـسر و  تکـاله  هب  هیواـعم  هک  کـنیا 
نب نامعن  اب  هفوک  مدرم  ام  کنیا  دـیامن و  يربهر  تیادـه و  تاجن  لحاس  يوس  هب  ار  ام  هتـسکش  یتشک  دـناهرب و  ینادرگرـس  تریح و 

یمن تکرـش  يو  زامن  رد  یتح  میا و  هدومن  عطق  وا  اب  ار  يراکمه  عون  ره  هدمآرب و  تفلاخم  ماقم  رد  رهـش  نیا  رد  دیزی  رادنامرف  ریـشب 
راثن لام و  لذـب  زا  تسب و  میهاوخ  راک  هب  امـش  فادـها  دربشیپ  رد  میراد  ناوت  رد  هچنآ  هک  میتسه  امـش  ییامرف  فیرـشت  رظتنم  مینک و 

دومن .  میهاوخن  یهاتوک  وت  هار  رد  ناج 
نینچ دیدرگ  یم  غلاب  رازه  هدزاود  هب  اهنآ  دادعت  ناخروم  زا  یـضعب  لقن  هب  انب  هک  اه  همان  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

تشاد :  موقرم 
هلیسو هب  امش  همان  نیرخآ  دعب :  اما  هفوک .  رهـش  نامیا  لها  نارـس  ناگرزب و  هب  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  میحَّرلا )) ؛  ِنمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب  ))
رتشیب رد  امش  تساوخرد  ما و  هدرب  یپ  دیا  هداد  حیضوت  رکذت و  دوخ  ياه  همان  رد  امش  هچنآ  هب  نم  دیسر و  نم  تسد  هب  دیعـس  یناه و 

دنک .  تیاده  قح  يوس  هب  ار  ام  وت ،  هلیسو  هب  دنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس  هب  میرادن  ییاوشیپ  ماما و  ام  هک  دوب  نیا  اه  همان  نیا 
امـش يوس  هب  تسا  نم  دامتعا  دروم  ما  هداوناخ  ناـیم  رد  هک  ار  یـسک  و  لـیقع )  نب  ملـسم   ) شیوخ يومع  رـسپ  ردارب و  نم  کـنیا ،  و 
مدرم تیرثکا  هتساوخ  رگا  هک  دناسرب  نم  عالطا  هب  ار  هجیتن  هدش و  انشآ  کیدزن  زا  امش  راکفا  اب  هک  مداد  روتسد  وا  هب  متـشاد و  لیـسگ 

نا زین  نم  دـنا ،  هدومن  وگزاـب  اروضح  امـش  ناگداتـسرف  هدـیدرگ و  سکعنم  امـش  ياـه  هماـن  رد  هک  دوب  ناـمه  هفوک  هاـگآ  دارفا  رظن  و 
ادخ باتک  هب  هک  تسا  یـسک  قح  هب  ماما  نیتسار و  ياوشیپ  دنگوس !  مدوخ  ناج  هب  دومن .  مهاوخ  تکرح  امـش  يوس  هب  عیرـس  هّللاءاش 

مالسلاو . ))  دنک ،  ادخ  نامرف  يادف  فقو و  ار  شیوخ  دوجو  هدرک  يوریپ  قح  زا  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  لدع  طسق و  هار  هدومن و  لمع 
هب یلو  ( ، 39  ) تشاد لاسرا  اهنآ  هب  هفوک  مدرم  کیپ  ود  دیعـس ،  یناه و  هلیـسو  هب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  ماما  يرونید  يربط و  لقن  هباـنب 

يوس هب  ار  وت  نم  دومرف :  نینچ  يو  هب  و  دربب .  هفوک  هب  دوخ  هارمه  هب  ات  داد  لیقع  نب  ملسم  هب  ار  همان  مالسلا  هیلع  ماما  یمزراوخ ،  لقن 
مراودیما تهانپ و  تشپ و  ادخ  نک  تکرح  درادب ،  قفوم  تسوا  يدونـشخ  اضر و  بجوم  هچنآ  هب  ار  وت  ادخ  متـسرف و  یم  هفوک  مدرم 

( . (( 40 (() ِءادَهُّشلا ِۀَجَرَد  یف  َْتنَاَو  اَنَا  َنوُکَا  ْنَا  وُجْرَا  اَنَاَو   : )) میدرگ لیان  ادهش  ماقم  هب  وت ،  نم و 

هجیتن

ناونع هب  وا  یفرعم  هدنیامن و  مازعا  مالعا  هفوک و  مدرم  ياهتـساوخرد  هب  ییوگخـساپ  نمـض  همان  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دنک یم  نایب  ادک  ؤم  دیامن  يوریپ  تیعبت و  يو  زا  یناملسم  ره  دیاب  هک  ار  یلیصا  ربهر  ماما و  طیارش  ترـضح  نآ  دامتعا  دروم  ردارب و 

 . دشاب ادخ  هار  فقو  شدوجو  تلادع و  قح و  يارجا  وا  فده  ادخ و  باتک  وا  لمع  همانرب  دیاب  هک 

لیقعنب ملسم  هب  يا  همان 

نخس نتم 

ََّیِلا  ِباتِْکلا  یَلَع  َُکلْمَح  َنوُکَی  ْنَا ال  ُتیشَخ  ْدَقَف  ُدَْعب :  اّمَا  ))
( . 41 (() ُمالَّسلاَو ِهِیف  َُکتْهَّجَو  يذَّلا  َکِهْجَِوب  ِْضماَف  َْنبُْجلا  ِّالا  َُهل  َُکتْهَّجَو  يذَّلا  ِهْجَولا  َنِم  ِءافِْعتْس  ْالا  ِیف 

تاغل حیضوت  همجرت و 
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 . يوس تهج ،  هْجَو :  داتسرف .  ینالف  دزن  هب  ار  وا  ٍنالف )) :  یِلا  ُهَهَّجَو  تشاداو (( .  راک  نآ  يارب  ار  وا  ِْرم )) :  ْالا  یَلَع  ُهَلَمَح  )) 

حیضوت همجرت و 

هدب . ))  ماجنا  ما  هدومن  لوحم  وت  هب  هک  ار  یتیرومءام  دشابن  سرت  زج  يزیچ  همانافعتسا  نیا  نتشون  رد  وت  هزیگنا  مسرت  یم  ))
دومن و تکرح  هکم  زا  هفوک  دصق  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نامرف  قبط  ( 42  ) ناضمر كرابم  هام  همین  رد  لیقع ))  نب  ملـسم  ))

هریشع ماوقا و  اب  دهع  دیدجت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ربق  ترایز  یهاتوک و  فقوت  نمـض  رد  دیدرگ و  هنیدم  دراو  دوخ  ریـسم  رد 
ار هار  دنتفرگ  هلصاف  هنیدم  زا  يرادقم  هکنآ  زا  سپ  نارفاسم  نیا  دیدرگ ،  ناور  هفوک  يوس  هب  سیق  هلیبق  زا  امنهار  رفن  ود  هارمه  هب  شا 

دندش .  نادرگرس  ناریح و  زاجح  رازنش  عیسو و  ياهنابایب  رد  هدرک و  مگ 
دوردب هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یگنشت  دیدش و  يامرگ  رثا  رد  ملسم  ناهارمه  هک  دندومن  ادیپ  ار  هار  یماگنه  ناوارف  شالت  زا  سپ 

زا دناسرب و  دوب  درگ  نابایب  هلیبق  کی  تنوکس  لحم  هک  قیضم ))   )) مان هب  یلحم  هب  ار  دوخ  تسناوت  لیقع  نب  ملسم  یلو  دنتفگ ،  تایح 
دبای .  تاجن  هکلهم 

رد همان  نیا  رد  هک  تشون  ماما  روضح  هب  هلیبق  نآ  دارفا  زا  یکی  هلیـسو  هب  يا  هماـن  قیـضم ))   )) هب ندیـسر  زا  سپ  لـیقع ))  نب  ملـسم  ))
هدومنرظن و دـیدجت  هفوک  هب  يو  مازعا  رد  هک  دومن  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  شیوخ ،  تاجن  ناهارمه و  تکاله  هثداـح  ناـیب  نمض 

نیا هتفرگ و  دـب  لاف  هب  ار  دـماشیپ  نیا  وا  اریز  درامگب ؛  تیرومءام  نیا  هب  ار  يرگید  صخـش  وا  ياـج  هب  دـید ،  حالـص  هک  یتروص  رد 
دناد .  یم  موئشم  يرفس  ار  رفس 

( . 43) دوب مهاوخ  رظتنم  لحم  نیا  رد  کیپ  نیمه  هلیسو  هب  همان  باوج  تفایرد  ات  نم  هک  داد  رکذت  همان  رخآ  رد  ملسم ))  ))
افعتسا همان و  نیا  نتشون  رد  وت  هزیگنا  مسرت  یم  نَا )) ؛ . . .  ُتیشَخ  ْدَقَف  تشاد . . . (( :  موقرم  نینچ  همان  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ار یتیرومءام  نآ  راذگب و  رانک  ار  سرت  نیا  یلو  دشابن  سرت  نبج و  زج  يزیچ  ما ،  هدرک  لوحم  وت  رب  هک  یتیرومءام  زا  ندرک  راذتعا  و 
 (( . مالَّسلاَو هدب ،  همادا  شیوخ  رفس  هب  ماجنا و  ما  هدرک  لوحم  وت  رب  هک 

رت زا  سرت 

یم هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـننام  یتیـصخش  ربهر و  دوخ  اـهنت  هن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ماـما  شخبورین  راـتفگ  نیا  زا 
هکلب دـهد ،  هار  دوخ  هب  بعر  سرت و  نیرتـکچوک  دـیابن  درواـیب  دوجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  قیمع  ینوگرگد  لوـحت و  کـی  دـهاوخ 

رظن دروم  هک  یلاع  فده  نآ  هب  هتشگ و  هجاوم  تسکـش  اب  يو  مایقالا  دنـشاب و  یتماهـش  نینچ  ياراد  دیاب  زین  وا  نارازگراک  نایفارطا و 
دیدرگ .  دهاوخن  لیان  تسوا 

هدنیامن و رد  انایحا  تسا  نکمم  هک  تسا  یفعـض  تلاح  نبج و  زا  وا  سرت  هکلب  تسا  نمـشد  هّدُع  هّدِع و  ورین و  زا  هن  ماما  سرت  يرآ ، 
 ! دیآ دیدپ  شریفس 

هکم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ 

نخس نتم 

ِِهلوُسَر ،  یلَع  هّللا  یّلَصو  هّللِاب  ِّالا  ةُّوق  الَو  هّللاَءاشامَو  هّللُدْمَْحلَا  ))
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ِةاتَفلاِدیِج  یلَع  ِةَدالْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملاَّطُخ 
َفُسُوی  یِلا  َبوُقْعَی  ِقاِیتِْشا  یفالْسَا  یِلا  ِینََهلْوَا  امَو 

ِتاوَلَْفلا  نالْسُع  اهعَّطَقَتَت  ِیلاصْوَِاب  یَّنَاَک  ِهِیقال  اَنَا  ًاعَرْصَم  یلرَّیَخَو 
ًابْغُس  َۀبِرْجَاَو  ًافوج  ًاشارْکَا  یِّنِم  َّن  الْمَیَف  الَبْرَکَو  سیواّونلا  َْنَیب 

ِْتیَبلا  لْهَا  اناضِر  هّللااَضِر  ِمَلَْقلِاب  َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَمال 
َنیِِرباّصلاَروُُجا  انیِّفَُویَو  ِِهئالَب  یلَع  ُِربْصَن 

ُُهتَمُْحل  هّللِالوُسَر  ْنَع  َّذُشت  َْنل 
ُُهْنیَع  ْمِِهبُّرَُقت  ِسْدُْقلا  ةَریِظح  یف  َُهل  ٌۀَعوُمْجَم  َیِه  َْلب 

ُهَسْفَن  هّللاِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم  ًالِذاب  انیف  َناک  ْنَمَو  الَا  ُهُدْعَو  ْمِِهبُزَْجُنیَو 
(44  (() هّللاَءاْشنِا ًاِحبْصُم  ٌلِحار  یَّنِاَف  انَعَم  لَحْرَْیلَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : هَدالِق دیآ .  دوجو  هب  رایش  رثا و  نآ  رد  هک  یلحم  َّطَخَم :  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  رایش  تسا ،  هدیدرگ  میسرت  تسا ،  هدش  هتـشون  َّطُخ : 
زینک .  رتخد ،  ةاتَف :  دنب .  ندرگ 

 : اعرصم یلرَّیَخ  ناگتشذگ  ناکاین و  فلـس : )  عمج   ) فالـسا قایتشا .  یلاحـشوخ ،  تدش  َهلَو : )  زا  تسا  بجعت  لعف   (( ) ِینََهلْوَاام )) 
یهاگلتق نم  يارب  دـنوادخ  ینعی  دوش  هدـناوخ  مولعم  هک  تسا  نیا  حیحـص  یلو  دـنناوخ  یم  لوهجم  تروص  هب  ار  ّریخ ))  )) هملک بلغا 

هزین دننام  برطضم  كرحتم و  زیچره  هب  لساع :  عمج  نیس )  نوکس  نیع و  مض  هب   ) نالـسع ندب .  ياضعا  لاصوا :  تسا .  هدومن  نیعم 
 . هبمکـش شرک : )  عمج   ) شارکا روانهپ .  نابایب  تالف : )  عمج   ) تاولف تسا .  روظنم  مود  يانعم  اـجنیا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  گرگ  و 
رد نیشن و  یحیـسم  ًالبق  هک  تسا  یبارخ  ياتـسور  روظنم  اجنیا  رد  دوش و  یم  هتفگ  نایحیـسم  روبق  هب  تغل  رد  سوان : )  عمج   ) سیواون

يانعم هب  بارج : )  عمج   ) هبرجا عیسو .  زیچره  دوسا : ) عمج  دوس  دننام  فوجا ،  عمج  میج )  مض  هب   ) فوج هدوب .  عقاو  البرک  یکیدزن 
 . ندش قرفتم  درفنم و  ذش : ) زا   ) ّذشَت َنل  یگنسرگ .  بغس : )  زا  بغسا  عمج  لوا  مض  هب   ) ًابُغُس مکش .  زا  تسا  هیانک  اجنیا  رد  هک  نابنا 

 ( : نیطوت زا   ) نّطوم نوخ .  هجهم :  نیرب .  تشهب  سدـقلا :  ةریظح  شیوخ .  موـق و  نیرت  یمیمـص  نیرتـکیدزن و  مـال : )  مض  هب   ) همحل
 . نتخاس هدامآ 

حیضوت همجرت و 

هب هک  دیدرگ  علطم  ماما  هجحیذ  هام  لیاوا  رد  دندیدرگ  یم  هکم  دراو  هورگ  هورگ  جاجح ،  ناناملـسم و  هک  جح  مسوم  ندـش  کیدزن  اب 
هکم دراو  یکانرطخ  تیرومءام  ماجنا  روظنم  هب  عقاو  رد  یلو  جاح  ریما  ناونع  هب  رهاظ  هب  صاع  نبدعس  نبورمع  هیواعم ،  نبدیزی  روتسد 

نآ اذل  دنک ،  رورت  ار  ماما  دشاب ،  هتـشاد  ناکما  هک  هکم  زا  يا  هطقن  ره  رد  اجک و  ره  رد  دراد  تیرومءام  دیزی  يوس  زا  تسا و  هدیدرگ 
زور رد  هدرفم  هرمع  هب  جح  لامعا  لیدبت  اب  جح و  مسارم  رد  تکرش  نودب  هکم ،  مارتحا  ندنام  نوصم  رطاخ  هب  تفرگ  میمصت  ترضح 

دنک .  تکرح  قارع  يوس  هب  هکم  زا  هجحیذ  متشه  هبنش  هس 
رد ترـضح  نآ  تماقا  تدـم  رد  هک  شیوخ  نایعیـش  زا  یهورگ  مشاه و  ینب  نادـناخ  دارفا  نایم  رد  ار  هباطخ  نیا  تکرح  زا  لـبق  ماـما 

دومرف :  داریا  دندوب ،  هتسویپ  ودب  هکم 
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رب دنوادخ  دورد  دنوادخ و  هدارا  هب  رگم  تسین  امرفمکح  ییورین  چیه  دوب و  دهاوخ  نامه  دهاوخب  ادخ  هچنآ  تسادخ ،  يارب  ساپـس  ))
شیوخ .  هداتسرف 

دننام مراد  قایتشا  نانچنآ  مناـکاین  رادـید  هب  نم  تسا و  نارتخد  ندرگ  همزـال  هک  دـنب  ندرگ  رثا  دـننامه  هداـتفا  مزـال  اـهناسنا  رب  گرم 
منیب یم  دوخ  مشچ  اب  ایوگ  دـمآ و  مهاوخ  دورف  اجنآ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نیعم  یهاگلتق  نم  يارب  فسوی و  رادـید  هب  بوقعی  قایتشا 

ریس و ار  دوخ  هنسرگ  ياهمکش  هعطق و  هعطق  ارم  ياضعا  البرک  سیواون و  نایم  رد  ینیمزرس  رد  هفوک )  نایرکشل   ) اهنابایب ناگدنرد  هک 
ام تسا  یـضار  ادخ  هچنآ  رب  تسین ،  يرفم  هراچ و  تسا ،  هدش  هتـشون  اضق  ملق  اب  هک  يدماشیپ  زا  دننک .  یم  رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابنا 
رد دومن .  دهاوخ  تیانع  ام  رب  ار  ناگدـننک  ربص  رجا  میزرو و  یم  تماقتـسا  ربص و  وا  ناحتما  الب و  لباقم  رد  میدونـشخ .  یـضار و  زین 

هلیـسو نانآ  اریز  دوب ؛  دنهاوخ  وا  رانک  رد  نیرب  تشهب  رد  داتفا و  دهاوخن  ییادج  هاگچیه  شنادنزرف )   ) يو نت  ياه  هراپ  ربمایپ و  نایم 
تفریذپ .  دهاوخ  ققحت  نانآ  هلیسو  هب  هّللا )  تموکح  رارقتسا   ) زین وا  هدعو  هدوب و  ربمایپ  مشچ  ینشور  یلاحشوخ و 

راثن راگدرورپ  ياقل  تداهـش و  هار  رد  ار  شناج  درذـگب و  شیوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  تسا  رـضاح  هک  امـش  زا  کیره  هک  دیـشاب  هاـگآ 
 [(( . یلاعت  ] هّللاءاش نا  درک  مهاوخ  تکرح  حبص  ادرف  نم  هک  دشاب  ام  اب  تکرح  هدامآ  دنک 

هجیتن

تایئزج زا  هکلب  تداهش  زا  اهنت  هن  لماک  تحارصاب  هکم  زا  تکرح  ماگنه  هب  ینارنخس و  هباطخ و  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
دنتسه و يا  همانرب  نینچ  هدامآ  زین  نانآ  رگا  ات  دهد  یم  رارق  رما  نایرج  رد  لماک  تحارص  اب  ار  شنارای  هتفگ و  نخـس  شیوخ  تداهش 

 . دنشاب تکرح  هدامآ  دننک  ادف  ناج  قح  ياقل  هب  لین  رد  دنرذگب و  دوخ  نوخ  زا  نآرق  هار  رد  دنرضاح 

! ؟  ارچ ندش  هتشک  هب  نداد  نت  یهاگآ  ملع و  اب 

نداد نت  نتفر و  تداهـش  يوس  هب  یهاگآ  ملع و  اب  هک  دنک  یم  ییامندوخ  تسا  هدوب  حرطم  رود  ياه  هتـشذگ  زا  هک  لا  ؤس  نیا  کنیا 
تسین ؟  بجاو  ماما  زیزع  ناج  موصعم و  كاپ  نوخ  مه  نآ  ناج ،  زا  تسارح  نوخ و  ظفح  رگم  دراد ؟  یموهفم  هچ  ندش  هتشک  هب 

 . ناملسم ره  تاراختفا  زا  یکی  تداهش  تسا و  مالسا  تاروتسد  نیرتمهم  زا  یکی  داهج  هک :  تسا  نیا  لامجا  روط  هب  لا  ؤس  نیا  خساپ 
هب دـیقم  طورـشم و  هلءاسم  نیا  تایآ  نیا  زا  کیچیه  رد  تسا و  هدـمآ  تداهـش  داهج و  اب  هطبار  رد  ( 45  ) هیآ اه  هد  دـیجم  نآرق  رد  و 

مئالع زا  یکی  قح ،  ندناسر  يزوریپ  هب  هار  رد  تداهش  مالسا و  نانمـشد  لباقم  رد  يزابناج  دربن و  هکلب  تسا  هدیدرگن  يزوریپ  هب  ملع 
دیامرف :  یم  هک  اجنآ  تسا ،  هدش  رکذ  نانم  ؤم 

دنـشک یم  هار  نیا  رد  دننک و  یم  دربن  ادخ  هار  رد  هک  ییاهنآ  تسا  هدومن  يرادیرخ  ار  نانم  ؤم  لام  ناج و  تشهب  لباقم  رد  دنوادخ  ))
سپ دشاب  ادخ  زا  رتافواب  دوخ  نامیپ  رد  هک  تسا  یـسک  هچ  نآرق و  لیجنا و  تاروت و  رد  تسا  قح  هدعو  نیا  دـنوش  یم  هتـشک  دوخ  و 

( . 46  (() گرزب سب  تسا  یتداعس  نیا  دیداد و  ماجنا  ادخ  اب  ار  يا  هلماعم  نینچ  هک  امش  رب  داب  هدژم 
َنُوِبئاّتلا  : )) ) تسا هدومن  ریدقت  نانآ  زا  نایب  نیا  اب  هدوتس و  هدنزرا  یلاع و  تفـص  ُهن  اب  ار  راکادف  زابناج و  ياهنم  ؤم  نیا  دعب  هیآ  رد  و 

( . (( 47  () هّللاِدوُدُِحل َنوُِظفاْحلَا  َنوُِدباْعلا . . . 
زا يراکادـف و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  تاررقم  دودـح و  ظـفح  نـیا  ینعی  دنتـسه ؛  ادـخ  تاررقم  دودـح و  ظـفاح  اـهنآ  هـک 
هب طورـشم  دـیقم و  داهج  هلءاسم  رگید  تایآ  دـننام  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  مینک  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  تسا .  هتـشاداو  یگتـشذگدوخ 

ندش .  هتشک  یهاگ  تسا و  نتشک  یهاگ  َنُولَتُْقیَو )) َنُوُلتْقَیَف   )) )) تسین يزوریپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 810 

http://www.ghaemiyeh.com


اب رباربان و  دـصرددص  ییاـهگنج  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  دـی  ؤم  دـهاش و  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یگدـنز  خـیرات  هریس و 
مالسا و نمشد  اب  گنج  رد  رگا  و  داد .  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  نادناخ  دارفا  نیرتزیزع  یهاگ  تخادرپ و  یم  دربن  هب  رتیوق  سب  ینمشد 

یم تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  موهفم  هّللا  لیبس  یف  داهج  تداهش و  ًالصا  دشاب  ملـسم  نمـشد  رب  طلـست  یعطق و  يزوریپ  ادخ  هار  رد  داهج 
دهد . 

يرادـساپ ماقم  هک  ماـما  يارب  تسا  هجوتم  هفیظو  کـی  تروص  هب  ناناملـسم  دارفا  همه  هب  رگا  هّللا  لـیبس  یف  داـهج  مهم و  هفیظو  نیا  و 
هجوتم مینک  یم  روصت  هچنآ  زا  رتالاب  يا  هفیظو  ناونع  هب  تسا  مالـسا  هدنرادهگن  يورین  ینعی  هیقبم ))  تلع   )) دراد و هدهع  هب  ار  نآرق 

تسا . 
دهد ؟  ماجنا  دیاب  یسک  هچ  سپ  دهد  تسد  زا  ار  میظع  زوف  تداعس و  نیا  دهدن و  ماجنا  ار  يا  هفیظو  نینچ  ماما  رگا  و 

دشاب ؟  تاررقم  دودح و  نیا  ظفاح  دیاب  یسک  هچ  سپ  دشابن  یهلا  تاررقم  دودح و  ظفاح  شیوخ  نازیزع  ناج و  نداد  اب  ماما  رگا  و 
يدوس دـید  یم  وا  تسناد  یم  بسانم  يدوسرپ  هلماعم  نینچ  نداد  ماجنا  يارب  ار  طیارـش  عاضوا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يرآ 
مالسا خیرات  رد  ینوگرگد  لوحت و  نایدیزی و  هرطیس  زا  تنس  نآرق و  تاجن  ناناملسم و  مالسا و  تاجن  درب ،  دهاوخ  هلماعم  نیا  زا  هک 

هک . . .  دوب  هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  وا  اذل  نیا ،  زا  رتالاب  يدوس  هچ  تسا و 
 . تشاد میهاوخ  ییاهثحب  مه  زاب  ماما  نانخس  تبسانم  هب  هنیمز  نیا  رد  هدنیآ  تاحفص  رد  ام  و 

سابع نبا  خساپ  رد 

نخس نتم 

ٌقِفْشُم  ٌحِصان  َکَنَا  ُمَلْعَال  هّللاَو  یَّنَِا  ِّمَعلا  ْنبا  اَی  ))
ریسَْملا . . .  یَلَع  ُْتعَمْزَا  ْدَقَو 

یفوَج  ْنِم  َۀَقَلَْعلا  ِهِذه  اوُجِرْخَتْسَی  یّتَح  ینوُعَدَیال  هّللاَو 
((( 48  (() ةَءاْرَْملا ِماِرف  نِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمّهلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللاَطَّلَس  اُولَعَف  اذِاَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نانز هک  يا  هنهک  ماِرف :  نوخ .  هکت  ۀقَلَع :  دومن  كرت  ََعدو ) زا   ) ینوَعدَیال دیدرگ .  مّمـصم  َعَّمَزَو ))) َعَمَز   ) ُْتعَمْزَا نابرهم .  قِفْـشُم :  )) 
 . دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  تداع  ماگنه  هب 

حیضوت همجرت و 

 ( ع  ) ماما تکرح  تفلاخم  تهج  رد  ماما  هب  ییاهداهنشیپ 
 ، هدرک تفلاخم  راهظا  تکرح  نیا  اب  يا  هدـع  دومن ،  نالعا  قارع  يوس  هب  ار  شیوخ  تکرح  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ 

حور داهنشیپ ،  نیا  رد  ناشیدنارود  ناهاوخریخ و  نیا  همه  لیلد  دزرو .  يراددوخ  هار  نیا  بیقعت  زا  هک  دندومن  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب 
همه دنتسه و  هقردب  دب  لابقتـسا و  شوخ  نایفوک  هک  دندوب  دقتعم  ادص  کی  هب  همه  دوب و  هفوک  مدرم  رب  مکاح  ییافویب  ینکـش و  نامیپ 

دیدرگ .  دهاوخ  رجنم  يو  نادناخ  تراسا  هب  ماما و  ندش  هتشک  هب  رفس  نیا  هک  دندومن  یم  ینیب  شیپ  نینچ  دارفا  نیا 
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تهج کی  زا  طقف  ار  هلءاسم  دندید و  یم  ار  هیضق  دُعب  کی  اهنت  اهنآ  یلو  دوب  حیحص  نانآ  ینیب  شیپ  هچرگ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو 
مالـسا و تسکـش  اب  يواسم  یناملـسم  ره  هدیقع  هب  اهنآ و  هدیقع  هب  هک  ماما  ندش  هتـشک  زا  رودـقملا  یتح  دـیاب  دـندومن و  یم  یـسررب 

دیایب .  لمع  هب  يریگولج  دوب  ناناملسم 
نامرف ادیکا  ناناملـسم  هب  باطخ  اهنآ  رد  هک  تسا  ینآرق  هیآ  اه  هد  نومـضم  دُعب ،  نآ  دوب و  هیـضق  نیا  رگید  دـُعب  ماما  رظن  دروم  اما  و 

تسا .  هدیدرگ  رداص  لاتق  گنج و 
اُوِلتاــقَف  ، )) ) ار هـیآ  نـیا  زین  و  ((( 49  () ْمَُکل ٌهْرُک  وُـهَو  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َبـِتُک   : )) ) هـک دـناوخ  یم  ار  هـیآ  نـیا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  يرآ 

( . (( 50  () ِناطیَّشلاَءایلْوَا
دیگنج ناطیش  نارای  ایلوا و  اب  دیاب  الاح  هک  تفرگ :  یم  هجیتن  نینچ  درک و  یم  یسررب  ار  طیارـش  تشاد و  یم  رظن  رد  ار  عاضوا  هاگنآ 

زا شیب  يو  اب  گنج  لاتق و  مکح  دشاب و  دیزی  زا  رتهب  ینیـشناج  روای و  رای و  ناطیـش  يارب  دناوت  یم  یـسک  هچ  نیمز  يور  رد  زورما  و 
 : تفگ شنارای  هب  لماک  تحارص  اب  زین  شا  هباطخ  رد  اذل  و  تسا .  هجوتم  متسه  مالسا  رادساپ  تما و  ماما  هک  نم  هب  رگید  ناملـسم  ره 

تـسادخ ياقل  تداهـش و  يایهم  درذـگب و  شیوخ  نوخ  زا  قح  هملک  يالتعا  هار  رد  ینعی  اـم  هار  رد  تسا  رـضاح  هک  امـش  زا  کـیره 
دنتشاگنا یم  چیه  هب  ار  یگدنز  دوب و  ریقح  ناشرظن  رد  ایند  دنتـشاد و  یگدامآ  هلحرم  نیا  ات  هک  نانآ  زا  یهورگ  دشاب و  تکرح  هدامآ 

دنتسویپ .  يو  هلفاق  هب  هتفگ و  کیبل  وا  يادن  هب 
دندیشک رانک  هب  ار  دوخ  اهنت  هن  سانشرس  ناناملسم  زا  نت  دنچ  یتح  ناناملسم و  زا  رگید  یضعب  یـساسا  يداینب و  تکرح  ره  دننام  یلو 

زا نوـچ  هکلب  دـندیدرگ  مورحم  يدـبا  ریظن  یب  تداعـس  نیا  هب  لـین  زا  گرزب و  ضیف  نیا  زا  دـندادن و  تـبثم  باوـج  ماـما  يادـن  هـب  و 
هکم رهش  رد  دندیزرو .  یم  تفلاخم  یتکرح  نینچ  اب  ًالصا  دندوب ،  عالطا  یب  وا  تکرح  تیعقاو  مالسلا و  هیلع  ماما  تیرومءام  تقیقح 
میظع تکرح  نیا  عنام  هک  دـندومن  شالت  روز  هب  لسوت  اب  یتح  یهاگ  یـشیدنا و  حالـص  یهاوخریخ و  يور  زا  البرک  ات  هار  لوط  رد  و 

هک دروـخ  یم  مشچ  هب  زین  ترـضح  نآ  ناـفلاخم  یتـح  یلوـمعم و  دارفا  اـت  هتفرگ  ماـما  هریـشع  ماوـقا و  زا  دارفا  نـیا  ناـیم  رد  دـندرگ . 
دـیزی و هب  تمدـخ  يارب  نانمـشد  تفلاخم  ماما و  ناـج  ظـفح  مالـسا و  هب  هقـالع  يزوسلد و  رثا  رد  نادـنم  هقـالع  ناتـسود و  تفلاـخم 

هورگ تساوخ  ماما  يوس  زا  هاوخریخ  دارفا  ياهداهنـشیپ  شریذپ  تروص  رد  دوب .  وا  دـض  رب  یتکرح  ره  نتـسویپ  عوقو  هب  زا  يریگولج 
دوب .  نانآ  فده  قفاوم  نیفلاخم و  دوس  هب  لآملاب  ناهاوخریخ  داهنشیپ  هجیتن  رد  دیدرگ و  یم  نیمءات  زین  فلاخم 

البرک و ات  هار  لوط  رد  دش و  مولعم  همه  يارب  ماما  میمـصت  هک  هاگنآ  هکم  رد  هدیدرگ و  عورـش  هنیدـم  زا  اهداهنـشیپ  نیا  تروص  ره  هب 
لمع هب  هنیدم  رد  هک  ماما  خساپ  اهداهنـشیپ و  نیا  زا  هنومن  دنچ  تسا و  هدوب  ناوارف  نوگانوگ  دارفا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهدروخرب  رد 

نیا زا  تمسق  نآ  اهنت  میدرگن ،  جراخ  باتک  عوضوم  زا  هک  نیا  يارب  زین  شخب  نیا  رد  دیدرگ و  لقن  هتشذگ  تاحفـص  رد  تسا  هدمآ 
دشاب .  هدش  لقن  خیرات  بتک  رد  حیرص  ینخس  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  اهنآ  خساپ  رد  هک  درک  میهاوخ  لقن  ار  اهداهنشیپ 

داهنشیپ :  دنچ  لباقم  رد  نانخس  نیا  کنیا 
 ( ع  ) ماما هب  سابع  نب  هّللادبع  داهنشیپ 

زا يراددوخ  داهنشیپ  دیسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  تکرح  نالعا  زا  سپ  هک  يدارفا  زا  یکی 
درک :  زاغآ  هلمج  نیا  اب  ار  شراتفگ  وا  دوب  سابع  نب  هّللادبع  دومن  يو  رب  ار  رفس  نیا 

لمحت ربص و  اعقاو  مناوت  یمن  یلو  منک  یم  ربص  هب  رهاظت  هچره  وت  تقرافم  رد  نم  ومع !  رـسپ  ُِربْصَا )) ؛ . . .  امَو  ُرِّبَصَتَا  یَّنِا  ّمَع  َْنباَی  ))
مدرم نوچ  دنیآرد  نمشد  تراسا  هب  تنادنزرف  يوش و  هتشک  يا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يرفس  نیا  رد  وت  هک  مراد  ار  نآ  سرت  اریز  میامن ؛ 

دومن . )) نانیمطا  نانآ  هب  دیابن  دنتسه و  نکش  نامیپ  ینامدرم  قارع 
نیمه رد  تسا  رتهب  نم  هدیقع  هب  یتسه  هنیدم  هکم و  مدرم  مارتحا  دروم  زاجح و  رورس  دیـس و  وت  نوچ  تفگ :  نینچ  سپـس  سابع  نبا 
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تـسا رتهب  دـیزی ،  تموکح  فلاخم  دنتـسه و  وت  راتـساوخ  اعقاو  دـنراد  یم  راهظا  هک  هنوگ  نامه  قارع  مدرم  رگا  ینیزگ و  تماقا  هکم 
ینک .  تکرح  نانآ  يوس  هب  وت  سپس  دننارب  دوخ  رهش  زا  ار  شیوخ  نمشد  دیزی و  رادناتسا  لوا 

نآ رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ  اریز  ینک ؛  تکرح  نمی  يوس  هب  تسا  رتهب  يراد  رارـصا  هکم  زا  ندش  جراخ  رد  رگا  و  داد :  همادا  سابع  نبا 
زا رود  یناوت  یم  تسدرود و  عفترم و  ياـه  هوک  مکحم و  ياـهژد  ياراد  عیـسو و  تسا  يا  هطقن  دراد ،  يداـیز  نایعیـش  تردـپ  هقطنم 

رذگهر نیا  زا  مراودیما  ینک و  توعد  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  اهکیپ  اه و  همان  هلیسو  هب  یهد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  تموکح  تردق 
يدرگ .  لیان  شیوخ  فده  هب  یتحاران  نودب  ، 

سابع  نب  هّللادبع  هب  ماما  خساپ 
هب ومع !  رسپ  ِریـسَْملا )) ؛ . . .  یَلَع  ُْتعَمْزَا  ْدَقَو  ٌقِفْـشُم  ٌحِصان  َکَّنَا  ُمَلْعَال  هّللاو  یِّنِا  ِّمَْعلا  َْنبا  اَی   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

قارع يوس  هب  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  یلو  تسا  یناـبرهم  تقفـش و  یهاوـخریخ و  هار  زا  وـت  داهنـشیپ  نیا  هک  مناد  یم  دـنگوس  ادـخ 
منک . ))  تکرح 

نیا رد  اذل  تسا و  رثا  یب  يداهنشیپ  ره  ترضح  نآ  دوخ  هرابرد  هتفرگ و  یعطق  میمصت  ماما  هک  تفایرد  خساپ  نیا  ندینـش  اب  سابع  نبا 
مسرت یم  اریز  ربن ؛  دوخ  هارمه  هب  ار  لافطا  نانز و  يا  هتفرگ  رفـس  نیا  هب  میمـصت  هک  الاح  تفگ :  نینچ  دومنن و  بیقعت  ار  هلءاسم  هراب 

دنناسرب .  لتق  هب  نانآ  مشچ  ربارب  رد  ار  وت 
َِکلذ اُولَعَف  اذِاَـف  یفْوَج  ْنِم  َۀَـقَلَْعلا  ِهِذـه  اوُجِرْخَتْـسَی  یّتَح  ینوُعَدَـیال  هّللاَو   : )) دومرف نینچ  مه ،  ساـبع  نبا  داهنـشیپ  نیا  خـساپ  رد  ماـما 

نوخ هکنیا  رگم  ( 51) دنراد یمنرب  نم  زا  تسد  اهنیا  دنگوس !  ادـخ  هب   (( )) ةَءاْرَْملا ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمَُهلِذـُی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللاَطّلَس 
ینوبز تلذ و  هب  نانچنآ  اراهنآ  هک  دنک  یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  دـندیزای  تسد  گرزب  تیانج  نیا  هب  نوچ  دـنزیرب و  ارم 

( . 52 (() دندرگ نانز  هراپ  هنهک  زا  رت  لیلذ  رت و  تسپ  هک  دناشکب 

هجیتن

هب تکرح  يربهر و  رد  يو  تیعطاق  شفدـه و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نامیا  راتفگ ،  نیا  زا  يربهر : ))  رد  تیعطاـق  ))
تاروذـحم و ماـمت  وا  دـشاب و  یم  دـقتعم  ساـبع  نبا  شا  هدازوـمع  یهاوـخریخ  تیارد و  هب  هکنیا  اـب  ددرگ ،  یم  نشور  فدـه  يوـس 
و تفرگ .  مهاوخ  شیپ  رد  ار  هار  نیا  تالکـشم ،  نیا  همه  اـب  نم  دـیوگ  یم  يو  خـساپ  رد  دـنک  یم  دزـشوگ  یتـسرد  هب  ار  تالکـشم 
دـیوگ و یم  نخـس  ریذـپان  تسکـش  عطاق و  عضوم  نامه  زا  مه  زاب  دراد  یم  رذـحرب  لافطا  نانز و  ندرب  زا  ار  يو  سابع  نبا  هک  هاگنآ 

دزیر .  یم  مهرد  ار  تابساحم  همه  دراد  شیپ  رد  هک  يا  هفیظو  لباقم  رد  هک  ییاوشیپ  تماما و  موهفم  تسا  نیا 
هدـیدرگ حرطم  ترـضح  نآ  دوخ  روضحرد  سابع  نب  هّللادـبع  طسوت  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  رظن  فلاـخم  ياهداهنـشیپ  زا  یکی  دوب  نیا 

دومرف دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  لوصف  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  رگید  دارفا  هلیسو  هب  زین  يرگید  فلاخم  ياهداهنشیپ  ریـسم  نیارد  تسا و 
.

ریبز نب  هّللادبع  خساپ  رد 

نخس نتم 

اُهتَمْرُح  ُّلَحَتُْست  ِِهب  ًاْشبَک  َۀَّکَِمب  َّنَا  ِینَثَّدَح  ِیبَا  َّنِا  ))
َْشبَْکلا  َِکلذ  َنوُکَا  ْنَا  ُّبُِحا  امَف 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


اهیف  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ٍْربِِشب  اْهنِم  ًاجِراخ  ْلَْتُقا  ْنِئلَو 
ٍْربِِشب  اْهنِم  ًاجِراخ  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِْنیَْربِِشب  اْهنِم  ًاجِراخ  ْلَتُقا  ْنَئلَو 

ِّماوَْهلا  ِهِذه  ْنِم  ۀَّماه  ِرْحُج  یف  ُْتنُک  َْول  هّللاُْمیَاَو 
ْمُهَتَجاح  یب  اوُضْقَی  یّتَح  ینوُجِرْخَتْسَی 

ِْتبَّسلا .  ِیف  ُدوُهَْیلا  ِتدَتْعا  امَک  َّیَلَع  َّنُدَتْعََیل  هّللاَو 
ِتارُْفلِائِطاِشب  ْنَفُْدا  ِْنَئل  ِْرَیبُّزلا  َْنبا  اَی  . . . 

ِۀَبْعَْکلا .  ِءانِفب  َنَفُْدا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا 
ِمَرَْحلا  ِمامَح  ْنِم  ًامامَح  ْنُک  یل  ُلوُقَی  اذه  َّن  إ  . . . 

ٌعاب  ِمَرَحلا  َْنَیبَو  ِیْنَیبَو  ْلَْتُقا  ْنئلَو 
ٌْربِش  ُهَْنَیبَو  ِیْنَیبَو  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا 

مِرَْحلِاب .  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِّفَّطلِاب  ْلَْتُقا  ِْنَئلَو 
ِزاجِْحلا  َنِم  َجُرْخَا  ْنَا  ْنِم  ِْهَیِلا  َّبَحَا  اْینُّدلا  َنِم  ٌءْیَش  َْسَیل  اذه  َّنِا  . . . 

َّدَوَف  یب  ُهَنُولِدْعَی  َساّنلا ال  َّنَا  َِملَع  ْدَقَو 
(53 (() َُهل ُولْخَی  یّتَح  ُتْجَرَخ  یِّنَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

تارُْفلا ُء  یِطاش  قح .  هب  زواجت  ءاِدتِْعا :  هدـنبنج .  هّماه : )  عمج   ) ّماوَه كاخ .  لخاد  رد  ناویح  هنال  رْحُج :  بجو .  ْربِش :  چوق .  ْشبَک : 
ات تسد  کی  ناتـشگنا  يادـتبا  زا  دـشاب -  زاب  هک  ار  تسد  ود  هلـصاف  عاب :  رتوبک .  میم : )  حـتف  هب   ) مامَح هناتـسآ .  ءانف :  تارف .  رانک  : 

 . تسالبرک ياهمان  زا  یکی  ّفط :  دنیوگ .  عاب  کی  رگید -  تسد  ناتشگنا  ياهتنا 

حیضوت همجرت و 

یکی دوخ  هک  وا  دوب  ریبز  نب  هّللادبع  دومن  داهنشیپ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  ار  قارع  رفس  زا  فارـصنا  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
سپ دوب  هدش  هدنهانپ  هکم  هب  هدومن و  رارف  هنیدـم  زا  هطبار  نیمه  رد  دوب و  زرابم  دارفا  زا  حالطـصا  هب  دـیزی و  تموکح  فلاخم  دارفا  زا 

تشاد و دمآ  تفر و  ترضح  نآ  لزنم  هب  ناناملـسم  ریاس  دننام  نایم و  رد  زور  کی  یهاگ  زور و  ره  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا 
هب هدمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دـیدرگ  علطم  قارع  رفـس  هب  تبـسن  ماما  میمـصت  زا  نوچ  دومن و  یم  تکرـش  ترـضح  نآ  سلجم  رد 

دومن .  داهنشیپ  يو  هب  ار  رفس  نیا  زا  فارصنا  رهاظ  تروص 
دننام ینایعیـش  قارع  رد  مه  نم  رگا  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  نینچ  وا  اریز  دوب ؛  ولهپ  ود  ریبز  نبا  نخـس  يربط  يرذـالب و  لـقن  هباـنب  و 

مداد .  یم  حیجرت  رگید  هطقن  ره  هب  ار  اجنآ  متشاد  امش  نایعیش 
تماما و دـیهاوخب  دـینک و  تماقا  هکم  رد  رگا  لاح  نیع  رد  یلو  داد :  همادا  نینچ  نیا  ار  شراـتفگ  دـشابن ،  مهتم  هک  نیا  يارب  ریبز  نبا 

وت اب  يرکفمه  یناـبیتشپ و  زا  دراد  ناـکما  هک  ییاـج  اـت  مینک و  یم  تعیب  وت  اـب  زین  اـم  دـیهدب  همادا  رهـش  نیا  رد  ار  ناناملـسم  ییاوشیپ 
دومن .  میهاوخن  يراددوخ 

هکم رد  یچوق  دوجو  ببس  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  ًاْشبَک )) ؛ . . .  ۀَّکَِمب  َّنَا  ینَثَّدَح  یبَا  َّنِا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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هب یتناـها  نیرتکچوک  هک  مدرگ  نآ  بجوم  و   ) مشاـب نم  چوق  شبک و  نآ  مهاوخ  یمن  دـش و  دـهاوخ  هتـسکش  مهرد  رهـش  نآ  مارتـحا 
مسرب و لتق  هب  نآ  لخاد  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  موش  هتـشک  هکم  زا  رترود  بجو  کی  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  و  دوش . ) هجوتم  ادـخ  هناخ 

مسرب . ))  لتق  هب  نآ  یبجو  کی  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  موش  هتشک  هکم  زا  رترود  بجو  ود  رگا 
مـشاب یغرم  هنال  رد  رگا  دنگوس !  ادـخ  هب  و  ۀَّماه )) ؛ . . .  ِرْحُج  یف  ُْتنُک  َْول  هّللاُْمیَاَو   : )) داد همادا  نینچ  ار  شنانخـس  مالـسلا  هیلع  ماما 
لبمـس  ) هبنـش زور  مارتحا  دوهی  موق  هک  هنوگ  نامه  دـنگوس !  ادـخ  هب  دنـسرب و  شیوخ  فدـه  هب  نم  نتـشک  اب  ات  دروآ  دـنهاوخرد  ارم 

تسکش . ))  دنهاوخ  مهرد  ارم  مارتحا  زین  اهنیا  دنتسکش  مهرد  ار  شیوخ )  يادخ  هب  برقت  زور  تدحو و 
موش .  نفد  هبعک  هناتسآ  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  موشب ،  نفد  تارف  رانک  رد  نم  رگا  ریبز !  رسپ  دومرف :  سپس 

ًامامَح ْنُک  یل  ُلوُقَی  اذه  َّن  إ   : )) دومرف نینچ  ترضح  نآ  دیدرگ ،  جراخ  ماما  سلجم  زا  ریبز  نبا  هکنآ  زا  سپ  هیولوق ،  نبا  لقن  هبانب  و 
نیا زا  رتبوبحم  نم  يارب  موش  هتـشک  مرح  زا  رترود  عرذ  کی  نم  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  و  شاب !  مرح  رتوبک  دیوگ  یم  نم  هب  وا   )) ؛ . . .
مرح رد  هک  تسا  نیا  زا  رتبوبحم  نم  يارب  موش  هتـشک  البرک ) نیمزرـس   ) فط رد  رگا  موش و  هتـشک  مرح  زا  رترود  بجو  کی  هک  تسا 

مسرب . ))  لتق  هب 
؛ . . .  اْینُّدلا َنِم  ٌءْیَش  َْسَیل  اذه  َّنِا   : )) دومرف شنایفارطا  هب  ریبز ،  نبا  ندش  جراخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ریثا ،  نبا  يربط و  لقن  هبانب  و 

دنم هقـالع  هکم  زا  نم  نتفر  نوریب  هب  زیچره  زا  شیب  عقاو )  رد  یلو  دـهد  یم  ناـشن  هقـالع  هکم  رد  نم  ندوـب  هب  رهاـظ  هب  هچرگ   ) وا (( 
(( . درک دهاوخن  یهجوت  وا  هب  یسک  نم  دوجو  اب  دناد  یم  اریز  تسا ؛ 

هجیتن

 ، هرـصب گـنج  هب  عجار  مالـسلا و  هیلع  یلع  تموکح  لـباقم  رد  وا  عضوم  ریبز و  نبا  هتـشذگ  هب  عجار  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناـکرا و اـه و  هرهم  زا  ریبز  نبا  هک  هدـمآ  دوـجو  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـمریما  دـننام  یتیـصخش  ندرب  نیب  زا  يارب  امیقتـسم  هـک  یگنج 

يو يارب  ار  ریبز  نبا  هدـنیآ  شیوخ و  هدـنیآ  هلمج ،  دـنچ  نمـض  رد  یلو  درواین  نایم  هب  ینخـس  دوب ،  گـنج  نیا  یلـصا  ناگدـننادرگ 
دومن .  میسرت 

تـسد نم  زا  تموکح  هاگتـسد  یغرم ،  هنال  رد  ولو  رگید  هطقن  ره  رد  ای  مشاب و  هکم  رد  نم  رگا   : )) دومرف شدوخ  عضوم  هب  عجار  اـما 
نینچ رابریز  هجو  چیه  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  نم  زا  اهنآ  هتـساوخاریز  تسین ؛  ریذپ  یتشآ  تموکح  اب  نم  فالتخا  دوب و  دهاوخن  رادرب 

دنتسین . )) نآ  لوبق  هب  رضاح  اهنآ  هک  مهاوخ  یم  يزیچ  نانآ  زا  نم  تفر و  مهاوخن  يا  هتساوخ 
تسا .  ناوارف  هجوت  تیمها و  روخ  رد  هک  تسا  هدروآ  نایم  هب  ّفَط ))  )) و ِتارُْفلاِء )) یِطاش  )) زا نخس  شراتفگ  نیا  رد  ماما  و 

يارب دش و  دهاوخ  هتـسکش  مرح  میرح  یهلا و  تیب  مارتحا  یـشبک  ببـس  هب   : )) تسا هدومرف  مردپ  هک  داد  رادـشه  مه  ریبز  نبا  هب  اما  و 
مور و یم  نوریب  رهش  نیا  زا  نم  ددرگن  مرح  هبعک و  هجوتم  یتناها  نیرتکچوک  نم ،  نوخ  نتخیر  ببس  هب  مشابن و  نم  شبک  نیا  هکنیا 

وت مسرب و  لتق  هب  نآ  لخاد  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  مه  زاب  موش  هتشک  هناخ  نیا  زا  رترود  بجو  کی  رگا  هبعک  مرح و  مارتحا  ظفح  يارب 
بجوم یهد و  رارق  شیوخ  رپس  ار  ادخ  هناخ  ییآرد و  رتوبک  تروص  هب  شیوخ  تیدوجوم  ظفح  يارب  یشاب  یضار  هدنیآ  رد  دیابن  زین 

 (( . يدرگ هناخ  نیا  مارتحا  کته 

 ( ع  ) ماما ینیب  شیپ  ققحت 

 - لاس هدزیس  هلـصاف  هب  رود -  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  دش  بجوم  دیدرگن و  هبنتم  مالـسلا  هیلع  ماما  رادشه  راتفگ و  نیا  زا  ریبز  نبا  یلو 
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هیلع نانم  ؤمریما  ینیب  شیپ  هنوگ  نیدـب  دـیآ و  دوجو  هب  یبارخ  يزوس و  شتآ  نآ ،  رد  ددرگ و  ناراب  گنـس  هلحرم  ود  رد  ادـخ  هناـخ 
تفریذپ .  ققحت  تروص  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالسلا و 

لوا :  هلحرم 
تعیب دیزی  اب  دوبن  رـضاح  هک  ریبز  نبا  اریز  دوب ؛  لاس 64  لوالا  عیبر  موس  زور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  لاس  هس 

نیا هدرک و  تکرح  هکم  هب  ریبز  نبا  یبوکرـس  يارب  هنیدم  مدرم  تراغ  راتـشک و  تشک و  و  هرح ))   )) گنج زا  سپ  وا  نایرکـشل  دـنک 
هدرک و رت  گنت  ار  هرـصاحم  هقلح  دوب  هدش  هدنهانپ  هبعک  هب  شناج  ظفح  يارب  ریبز  نبا  نوچ  دندروآ و  رد  شیوخ  هرـصاحم  هب  ار  رهش 

باترپ هبعک  هب  ار  لعتـشم  ياه  هچراـپ  دـندومن و  نارابگنـس  اـه  قینجنم  اـب  ار  هبعک  دوخ  مارحلادجـسم و  لـخاد  سیبقوبا  هوک  يـالاب  زا 
لیعامسا ترضح  حبذ  ياج  هب  هک  یچوق  ياهخاش  هبعک و  فقس  هدرپ و  بارخ و  هبعک  هناخ  زا  یتمسق  نارابگنس  نیا  رثا  رد  هک  دندرک 
دندیدرگ قرفتم  شنایرکـشل  دیـسر و  هکم  هب  دیزی  گرم  ربخ  هلمح  نیا  مرگامرگ  رد  تفر و  نیب  زا  هتفرگ و  شتآ  دوب  هدمآ  تشهب  زا 

دومن .  انب  دیدجت  میمرت و  ار  هبعک  هناخ  ریبز  نبا  و 
مود :  هلحرم 

نارود رد  لاس 73  رد  ات  دـندرک  تعیب  يو  اـب  یهورگ  اجیردـت  هدومن و  توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  ریبز  نبا  دـیزی ،  گرم  زا  سپ 
 . دروآرد شیوخ  هرـصاحم  هب  ار  هکم  رهـش  رفن  رازه  دنچ  اب  دیدرگ و  ریبز  نبا  یبوکرـس  رومءام  فسوی  نب  جاجح  کلملادبع  تفالخ 
هب رهـش  هطقن  جـنپ  زا  جاجح  روتـسد  هب  هرخ  الاب  دـیدرگ و  هدـنهانپ  هبعک  هب  ریبز  نبا  دـیماجنا  لوط  هب  هام  دـنچ  هک  زین  هرـصاحم  نیا  رد 

ناریو یلک  روط  هب  نیخروم  زا  یضعب  لقن  هبانب  دمآ و  دوجو  هب  هبعک  رد  ییاهیبارخ  دش و  نارابگنس  مارحلادجسم  لخاد  قینجنم  هلیـسو 
( . 54) دومن انب  اددجم  ار  هبعک  فسوی  نب  جاجح  دش و  هتشک  گنج  نیا  رد  ریبز  نبا  دیدرگ و 

مالسا يارب  ندش  رپس  مالسا و  ندرک  رپس 

دیآ یم  تسد  هب  ریبز  نبا  درکلمع  ترـضح و  نآ  شور  هسیاقم  زا  ریبز و  نبا  اب  ماما  نخـس  زا  هک  یهجوت  لباق  مهم و  هتکن  کـی  اـما  و 
کی رد  نامزمه و  تیصخش  ود  تسا  نکمم  هک  تسا  رگیدمه  اب  اهنآ  زایتما  قرف و  خیرات و  لوط  رد  تازرابم  اهمایق و  ندش  صخـشم 

مالـسا و زا  يرادـفرط  هفایق  رد  هباشم و  رهاظ  تروص  هب  ودره  ياعدا  دنـشاب و  داسف  ملظ و  اب  هزرابم  یعدـم  طـیحم  کـی  رد  عاـمتجا و 
عاضوا ینوگرگد  لوحت و  نامز و  تشذگ  یلو  ( 55) دننک تکرح  هکم  هب  هطبار  نیمه  رد  عورـش و  هنیدم  زا  ار  هزرابم  ود  ره  ماکحا و 
يرگید دـهد و  یم  رارق  شیوخ  نادرگالب  رپس و  ار  هبعک  یـصخش  ماقم  ظفح  يارب  تساـیر و  هب  لـین  هار  رد  یکی  هک  دـهد  یم  ناـشن 

الاب مالـسا و  يادف  ار  دوخ  يرگید  دنک و  یم  شیوخ  تیـصخش  يادف  ار  مالـسا  یکی  هبعک ؛  نادرگالب  رپس و  ار  شلایع  لها و  دوخ و 
یـساسا قرف  کی  لاح  نیع  رد  قیقد و  فیرظ و  تسا  يا  هتکن  دوخ  نیا  ادـخ و  يوس  هب  يرگید  دـناوخ و  یم  دوخ  يوس  هب  یکی  هرخ 

نبا انایحا  هک  یتفلاخم  دنهدب .  صیخـشت  دـنا  هتـسناوتن  هدـیدرگ و  نیب  هتوک  شیدـنا و  هداس  دارفا  هابتـشا  بجوم  نامز  ره  رد  هک  تسا 
هک تسا  هدرک  یم  بیقعت  ار  یفده  هچ  دنا  هتشاد  اهدیزی  اب  اه  نیسح  هک  یتفلاخم  هدوب و  یفده  هچ  ساسارب  دنا  هتشاد  اهدیزی  اب  اهریبز 

مالسا !  هار  رد  هزرابم  هدوب و  نایدیزی  دیزی و  اب  تفلاخم  ود ،  ره  رهاظ  تروص  هب 
یتسیاب یـصخش ،  تیعقوم  تسایر و  ظفح  يارب  هن  دندرک  یم  هزرابم  مالـسا  يارب  دـندوب و  قداص  شیوخ  ياعدا  رد  اهریبز  نبا  رگا  و 

زا نیسح  ندوب  رود  هب  هتشگ و  مرح  رتوبک  دوخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  لوق  هب  هن  دنباتـشب  نمـشد  فاصم  هب  اه  نیـسح  شیپاشیپ 
یسک تسایس  هنحص  رد  زاجح و  طیحم  رد  اه  نیسح  دوجو  اب  دنناد  یم  هک  دنشاب  دنم  هقالع  قیاش و  رگید  زیچره  زا  شیب  زاجح  طیحم 

دومن .  دهاوخن  هجوت  نانآ  هب  یسک ،  يرآ  ، 
 . تساهنآ رامحتسا  رامثتسا و  مدرم و  هجوت  بلج  تسایر و  هب  لین  هزرابم  نیا  زا  اهریبز  نبا  فده  سپ 
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ریبز نبا  درکلمع 

هزرابم مان  ناوتب  رگا   ) نایدـیزی اب  ار  نانآ  هرزابم  تقیقح  تفلاخم و  تیهام  دـناوت  یم  زین  ناـنآ  یگدـنز  نارود  رد  اـهریبز  نبا  درکلمع 
تـسا هدیدرگ  هدنهانپ  هکم  هب  هدومن و  رارف  هنیدم  زا  دیزی  اب  تفلاخم  اب  هطبار  رد  نامز  زا  ههرب  کی  رد  رگا  هک  دزاس  نشور  تشاذگ ) 

زا ار  مالـسا  دـشخب و  تاجن  هتـشذگ  ياهتلذ  نامثع و  ناراـی  هطلـس  زا  ار  ناناملـسم  دـهاوخ  یم  یلع  هک  یماـگنه  هب  رگید  زور  کـی  ، 
فهک ریبز  نبا  نیمه  دـنک  یم  عـطق  لاـملا  تیب  زا  ار  نارگتراـغ  نارگلواـپچ و  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  دـناهرب  تاـفارحنا 
هدایپ هکم و  رهـش  نیمه  رد  يا  هئطوت  تامدـقم  نتخاس  مهارف  اب  یبزح و  لیکـشت  اب  هدـیدرگ  نیقرام  هاگهانپ  نیثکان و  ءاجلم  نیقفانم و 

و ( 56  ) لوزعم نارادناتسا  فلاخم و  ياه  هورگ  زا  هدافتسا  اب  نایغط و  نایصع و  هرصب ))   )) رهش مان  هب  يا  هداتفا  رود  رهـش  رد  نآ  ندرک 
رد هک  فعـضتسم  ناناملـسم  هجدوب  مالـسا و  كرام  اب  دـهد و  یم  گنج  نـالعا  يولع  قح  تموکح  اـب  امـسر  ( 57  ) هاگآان ناناملسم 

دزادنا .  یم  هار  هب  بوشآ  دنک و  یم  مایق  مالسا  هیلع  رب  دوب  هداتفا  دارفا  نیا  گنچ  هب  نامثع  نارود 
دوب وا  صخـش  هب  تبـسن  بسچرب  كرام و  ره  زا  عنام  دوخ  هب  دوخ  مالـسا ،  زا  يرادـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناشخرد  قباوس  نوچ  و 
دوب وا  هیلع  رب  هبرض  نیرت  تخس  عقاو  رد  یلو  تشادن  يو  تیصخش  اب  سامت  رهاظ  هب  هک  ار  بلطم  ود  يو  تموکح  ندرک  طقاس  يارب 

دندرک :  ناونع 
همه دـیاب  اهنت  هن  یلع  دـنا و  هتخیر  دـنا  هتفرگ  ار  یلع  رود  هک  یناـسک  ار  وا  نوخ  دـنتفگ  یم  هک  دوب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هلءاـسم  یکی 

دهدب .  لیوحت  نایشروش  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  نانآ  همه  دیاب  هکلب  دزاس  رود  دوخ  زا  ار  رامع  رتشا و  کلام  دننام  دوخ  نایفارطا 
هیلع یلع  تموکح  نتخاـس  مهتم  ییارگ و  تلم  یلم و  تیمکاـح  يدازآ و  بیرف  ماوع  نیریـش و  هژاو  ندرک  ناونع  مود  عوـضوم  اـما  و 
نیا درادرب و  تموکح  زا  تسد  دیاب  وا  یلو  میرادن  یتوادع  یلع  صخـش  اب  ام  دـنتفگ  یم  دوب و  یبلط  راصحنا  يروتاتکید و  اب  مالـسلا 

دننک .  باختنا  شیوخ  يربهر  تماعز و  هب  دنهاوخب  هک  ار  یسکره  لماک  يدازآ  اب  دنب و  دیق و  ره  زا  رود  ناملسم ] ! [  تلم 
وا دوخ  بوکرس و  رهاظ  هب  ( ، 58  ) ناملسم رازه  یس  زا  شیب  نوخ  ندش  هتخیر  اب  ریبز  نبا  هناتـسد  هب  قامچ  هنانئاخ و  هئطوت  نیا  هچرگ 

نیفص گنج  ياشگهار  رگزاغآ و  هئطوت  نامه  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  دیدرگ  يوزنم  یتدم  يارب  روفنم و  هاگآ  ناناملسم  نایم  رد 
 ( قمحا هورگ  کی  رظن  زا  و   ) یمالـسادض هئطوت  نامه  موش  راثآ  زا  یکی  زین  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تداهـش  هدوب و  ناورهن  گـنج  و 

دوب .  یمالسا  دصرددص 
دیزی تموکح  رابریز  هب  ماوع  هدوت  ندز  لوگ  شیوخ و  يدام  یـصخش و  عفانم  ظفح  تساـیر و  ظـفح  يارب  رگا  اـهریبز  نبا  هصـالخ : 

دنوش .  یم  کسمتم  نکمم  هلیسو  ره  هب  زین  یلع  تموکح  ندیبوک  رد  دنور  یمن 
نیسح تداهش  زا  سپ  تسا  هدمآرد  یـسایس  یبهذم  مارتحا  دروم  تیـصخش  کی  تروص  هب  يدیزی و  دض  هفایق  اب  هک  ریبز  نبا  یتح  و 

هداد ياج  دوخ  لد  رد  هاگآ  ياوشیپ  کی  ناونع  هب  ار  وا  تبحم  هدومن و  تعیب  وا  اب  نیـسحلا  نب  یلع  لباقم  رد  هاگآان  یهورگ  یلع  نب 
دنا . 

زا تسد  مه  زاب  دنیب  یم  هتفای  تسد  شیوخ  يوزرآ  هب  ار  دوخ  یلاخ و  دیزی  نیسح و  زا  ار  تسایـس  هنحـص  هکم و  رگید  هک  يزور  نآ 
تـسایر ماگنه  هب  وا  اریز  دـنک ؛  یم  لامعا  يرگید  تروص  هب  ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تجاجل  دانع و  دراد و  یمنرب  هئطوت 

عانتم هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مان  ندرب  زا  هعمج  زامن  هبطخ  رد  یتدم  کلملادبع  دیزی و  تموکح  هلـصاف  رد  هکم و  رد  شیوخ 
هریـشع ماوقا و  ربماـیپ  نوچ  هک  داد  خـساپ  نینچ  دـیدرگ  هجاوم  ناناملـسم  ضارتعا  لـمعلا و  سکع  اـب  نوچ  دـیزرو و  یم  يراددوخ  و 

زا نانآ  رورغ  نتسکش  يارب  نم  دنلاب  یم  دوخ  رب  دننک و  یم  تاهابم  رخف و  وا  مان  ندرب  اب  دراد و  ناناملسم  نایم  رد  یحلاصان  فلخان و 
( . 59  ) مزرو یم  يراددوخ  ربمایپ  مان  ندرب 
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البرک ات  هکم  زا  مود :  شخب 

هیفنح دمحم  خساپ  رد 

نخس نتم 

ًالِیتَق . . .  َكارَی  ْنَا  َءاش  یلاعَت  َهّللاَّنِاَف  ْجُرُْخا  ُْنیَسُح  ای  َلاقَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللُالوُسَر  یناتَا  َُکْتقَراف  امَدَْعب  نکلو  یَلب  ))
( . 60 (() ایابَس َّنُهارَی  ْنَا  هّللاَءاش  ْدَقَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ریسَا َِّیبَس )) : ) ثَّن  ُؤم  ۀَِّیبَس  عمج   ) ایابَس هدش (( .  هتشک  لِیتَق : 

حیضوت همجرت و 

تسا :  رارق  نیدب  نآ  ناتساد  هک  هتفرگ  ماجنا  هیفنح  دمحم  شردارب  فرط  زا  ماما  هب  قارع  رفس  زا  فارصنا  داهنشیپ  نیموس 
یلح همالع  موحرم  لقن  هبانب  دوب و  هدش  دراو  هکم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رادید  جح و  کسانم  ماجنا  يارب  هک  هیفنح  دمحم 

تشاد :  هضرع  دیسر و  يو  روضح  هب  ماما  تکرح  زا  لبق  هنابش و  ( ، 61) دوب ضیرم  ادیدش  هر )  )
نیا مسرت  یم  نم  يا ،  هدید  مالسلا  امهیلع  نسح  تردارب  یلع و  تردپ  هب  تبسن  ار  هفوک  مدرم  ینکش  نامیپ  ییافو و  یب  هک  وت  ردارب ! 

رد رهش و  نیا  رد  وت  اریز  ینامب ؛  هکم  رهش  نیمه  رد  ینکن و  تکرح  قارع  يوس  هب  تسا  رتهب  سپ  دننک ،  ینکـش  نامیپ  زین  وت  اب  مدرم 
یتسه .  مدرم  مارتحا  دروم  زیزع و  رگید  صخش  ره  زا  شیب  ادخ  مرح 

ادخ هناخ  مارتحا  هلیـسو  نیدـب  دـناسرب و  لتق  هب  هلیح  رکم و  اب  ادـخ  مرح  رد  ارم  دـیزی  هک  تسه  نیا  فوخ  دومرف :  يو  خـساپ  رد  ماما 
دوش .  هتسکش  مهرد 

ینک .  تکرح  يرگید  نما  دروم  هقطنم  ای  نمی  يوس  هب  قارع  ياج  هب  تسا  رتهب  تروص  نیا  رد  هک  دومن  داهنشیپ  هیفنح  نبدمحم 
مهد .  یم  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  وت  هیرظن  داهنشیپ و  دومرف :  ماما 

رتشیب هچره  هلجع  اب  دیـسر  هیفنح  نبدـمحم  هب  ربخ  نوچ  دومن و  تکرح  قارع  يوس  هب  حبـص  لوا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یلو 
تـساوخرد هک  يدادن  هدعو  بشید  وت  رگم  ردارب !  تشاد  هضرع  تفرگ و  تسد  رد  ار  ترـضح  نآ  رتش  راسفا  هدیناسر  ماما  هب  ار  دوخ 

یهدب ؟  رارق  هعلاطم  دروم  ارم  داهنشیپ  و 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  میدش  ادـج  مه  زا  هکنآ  زا  سپ  یلو  يرآ  َُکتقَراف )) ؛ . . .  امَدـَْعب  ْنِکلَو  یَلب   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماما 

دنیبب . )) هتشک  ار  وت  هک  تسا  هتساوخ  ادخ  اریز  نک ؛  تکرح  نیسح  دومرف :  دمآ و  نم  باوخ  هب  هلآ  هیلع و 
 ( . (( َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِهّلل  ِّانِا   : )) ) تفگ ماما  نخس  نیا  ندینش  اب  هیفنح  دمحم 

 : دومرف نینچ  مه  نآ  خـساپ  رد  ماما  دـیدرگ .  ایوج  كانرطخ  ساسح و  طیارـش  نینچ  رد  ار  ناـنز  لاـفطا و  نداد  تکرح  هزیگنا  سپس 
(( . دنیبب ریسا  زین  ار  اهنآ  تسا  هتساوخ  ادخ  ایابَس )) ؛  َّنُهارَی  ْنَا  هّللاَءاش  ْدَقَو  ))

؟  دوب تداهش  هب  روبجم  ع )   ) یلع نب  نیسح  ایآ 
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مالسلااهیلع بنیز  ترضح  و  ( 62  ) هملس ما  هب  ترـضح  نآ  خساپ  زا  و  هتـساوخ )  ادخ   ) هیفنح دمحم  هب  ماما  خساپ  رهاظ  زا  تسا  نکمم 
هتشک مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  نوچ  هک  دوش  يرادرب  هرهب  هدافتسا و  نینچ  اهنآ  دننام  يرگید  تاملک  تالمج و  و  ( 63)
هتفرگ قلعت  نآ  رب  دنوادخ  هدارا  هک  يزیچ  تیـشم ،  قباطم  ردقم و  هدوب  يزیچ  تاریبعت  نیا  نومـضم  هب  شنادنزرف  تراسا  يو و  ندش 

تسا .  هدوب  رایتخالا  بولسم  روبجم و  وا  بانتجا و  لباقریغ  ترضح  نآ  ندش  هتشک  سپ  دوب ، 
زا نخـس  هک  هرواحم  ثحب و  ماـقم  رد  هدـمآ و  دوجو  هب  زین  صاوخ  زا  یـضعب  ناـیم  رد  یتح  شیب  مک و  رکفت  عون  نیا  هکنیا  بلاـج  و 

َهّللاَّنِا  )) تسا هدوب  نینچ  ادخ  تساوخ  تسادج و  نیریاس  زا  وا  همانرب  باسح و  دـنیوگ :  یم  دـیآ  یم  نایم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهش 
هک دشاب  یم  انعم  نامه  هب  دروم  نیا  رد  ادـخ  ریدـقت  تساوخ و  تیـشم و  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لا  ؤس  نیا  اجنیا  رد  ًالِیتَق )) ُهارَی  ْنَا  َءاش 

لمع تکرح و  نیا  درادن و  یشزرا  تیمها و  نادنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ًالوا  تسا  هدمآ  دوجو  هب  صاخ  هورگ  نیا  ناهذا  رد 
درف کی  يزابناج  تداهـش و  زا  تسا  هتخاـس  ریحتم  زین  ار  ناـیتوکلم  هکلب  اـهناسنا  اـهنت  هن  هک  هداـعلا  قوف  تماقتـسا  ربصو و  هقباـس  یب 

ار هار  نیا  شیوخ  رایتخا  هدارا و  اب  درف ،  نیا  اریز  دـیدرگ ؛  دـهاوخ  رتشزرا  مک  تسا ،  هتفریذـپ  ار  تداهـش  دوخ  رایتخا  اـب  هک  یلومعم 
تیشم و فالخرب  تسناوت  یمن  هدوب و  روبجم  هدش  نییعت  ردقم و  هار  نیا  باختنا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یلو  هدومن  باختنا 

دنک .  تکرح  دنوادخ  ریدقت 
هتـشک هک  تسا  نیا  هن  رگم  اریز  داد ؛  رارق  تمالم  دروم  یلیخ  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنـشک  هفوک و  رکـشل  دیابن  ایناث  و 

روبجم و لوتقم  هک  هنوگنامه  هصالخ  تسا و  یلتاق  دنمزاین  راچان  هب  یلوتقم  ره  دوب و  ادخ  هتساوخ  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش 
تسا !  هدوب  روبجم  زین  لتاق  هدوب  رایتخالا  بولسم 

خساپ : 
و هدارا ))   )) هژاو عیسو  موهفم  زا  دارفا  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  تشادرب ،  رکفت و  عون  نیا  ءاشنم  رتحیحـص  ای  لا و  ؤس  نیا  هزیگنا  ءاشنم و 
هک ییانعم  موهفم و  ياج  هب  هدیزرو و  تلفغ  تسا  هتفر  راک  هب  ماما  راتفگ  زا  فلتخم  دراوم  رد  هک  نآ  دننام  و  ریدقت ))  )) و تیشم ))  ))

دنا .  هتفرگ  راک  هب  عیسو  موهفم  نآ  زا  يرگید  قادصم  ای  رگید و  يانعم  موهفم و  رد  هدوب  روظنم  دروم  نیا  رد 
هکنیا :  حیضوت 

زا دـیدرگ  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  ریدـقت و  یفیلکت .  یهاـگ  تسا و  ینیوکت  یهاـگ  دـنوادخ  ریدـقت  تیـشم و 
نامسآ و . . .  نیمز و  تقلخ  اهناسنا ،  گرم  دلوت و  دننام  دنراچان  روبجم و  تیشم  نیا  لباقم  رد  اهناسنا  جراخ و  ناگدنب  رایتخا 

ای عوقو و  دـنادب و  حالـص  ار  یلمع  ندـش  كرت  ای  نتفریذـپ و  ماجنا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یعیرـشت  ای  یفیلکت و  هدارا  اـما  و 
یلو دیامن  یهن  نآ  زا  ای  رما و  نآ ،  نداد  ماجنا  هب  يریگ  هزادنا  و  ریدقت ))  )) دیدحالـص و تساوخ و  نامه  قبط  دهاوخب و  ار  نآ  كرت 

فیلاکت دـننام  دـنک  لوحم  دارفا  دوخ  هدارا  هب  ار  نآ  كرت  ای  ماجنا و  رایتخا  یهن  رما و  نیا  دوجو  اب  یهلا و  هدارا  ریدـقت و  نیا  دوجو  اب 
دریذپ و ماجنا  اهفیلکت  نیا  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هتفرگ و  قلعت  دنوادخ  تیـشم  هک  داهج  جـح و  زامن و  هزور و  لیبق  زا  یعرش 

كرت تامرحم  همه  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  هدارا  تیشم و  و  دومرف .  یمن  رما  دوبن  يریگ  هزادنا  و  ریدقت ))  )) نیا هدارا و  نیا  رگا 
هدارا و دوجو  اب  هکلب  هتفرگن  قلعت  روما  نیا  رب  هطساوالب  میقتسم و  ادخ  تیـشم  هدارا و  عون  نیا  یلو  دومرف .  یمن  یهن  اهنآ  زا  ّالا  دوش و 

تسا .  هدومن  راذگاو  ناگدنب  تساوخ  هدارا و  هب  ار  روما  نیا  نتفریذپ  ققحت  ادخ ،  فرط  زا  تیشم 
زا رما و  ماوقا ،  زا  ییوجلد  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  تسا :  هدیدرگ  سکعنم  تروص  نیدب  دـیجم  نآرق  رد  تقیقح  نیا  زا  يا  هنومن 

( . 64) دیوش رکذتم  دیاش  دنک  یم  هظعومامش  هب  وا  دنک  یم  یهن  نارگید  قوقح  هب  زواجت  رکنم و  اشحف و 
رکنم و اـشحف و  عون  ره  طاـسب  نتفر  نیب  زا  ناـشیوخ و  زا  يریگتـسد  یکین و  لدـع و  قـقحت  دـنوادخ  هفیرـش ،  هیآ  نیا  نومـضم  قـبط 
رما و تروص  هب  ار  تساوخ  نیا  تسا و  هدمآ  هیآ  نیمه  دوخ  رد  هک  هنوگنامه  میناد  یم  یلو  دهاوخ ،  یم  ار  اهناسنا  نایم  زا  ییوگروز 
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نیا دـیاب  هک  دـنیادخ  ناگدـنب  نیا  تسا و  هدومن  راذـگاو  نانآ  هدارا  تساوخ و  هب  مدرم و  رایتخا  هب  ار  اهنآ  ققحت  تسا  هدرک  نایب  یهن 
دندازآ و مه  زاب  دنیامیپب  تفلاخم  هار  رگا  دـنناشوپب و  لمع  هماج  نآ  هب  هدومن و  باختنا  هنادازآ  ار  ادـخ  تساوخ  نیا  هدارا و  ریدـقت و 

هار زا  طقف  یهن  رما و  نمـض  رد  لاـعتم  دـنوادخ  درادـن .  دوجو  اـهنآ  رب  هار  ود  نیا  زا  یکی  ندومن  باـختنا  راـیتخا و  رد  يراـبجا  چـیه 
 ( . (( َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی   : )) ) دنک یم  توعد  حیحص  هار  باختنا  هب  ییامنهار  هظعوم و 

ثحب :  دروم  عوضوم  لصا  هب  میدرگ  یمرب  هدارا  تیشم و  عون  ود  نیا  ندش  نشور  زا  سپ  کنیا 
یم ((( 65  () ُلاتِْقلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک   )) ) یهلا نامرف  لومـشم  ار  دوخ  هک  دـنیب  یم  نانچ  ار  طیارـش  عاضوا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

دراذگب .  گنج  نادیم  هب  مدق  دیاب  هک  دناد 
دناوخب دراد  قلعت  وا  هب  هک  ار  هچنآ  همه  هحتاف  دیاب  کنیا  ( 66) دناوخ ار  مالسا  هحتاف  دیاب  ناناملسم  رب  دیزی  طلست  اب  دیوگ :  یم  هک  وا 

ون . . .  یتایح  ار  هدش  شومارف  نآرق  دشخبب و  يا  هزات  ناج  ار  عزن  لاح  رد  مالسا  ات  دنک  ینابرق  ار  شنادنزرف  نارای و  دوخ و  ، 
َّنُهارَی ْنَاَو  ًالیتَق  ینارَی  ْنَا  َءاش  هّللاَّنِا   : )) )) هک دـنک  یم  نایب  هلمج  کی  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یتیعقاو  نامه  نیا  و 
هلءاسم نیا  نآ و  يارجا  رومءام  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  يریگ  هزادنا  ریدقت و  تسادخ و  تیـشم  تساوخ و  نامه  نیا  يرآ  ًایابَس ))

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ندید  اب  باوخ  ملاع  رد  زین  یهاگ  ناهج  هسامح  رد  خیرات  نیرتگرزب  هکلب  زاس  خیرات  هن  زاس ،  خیرات  تمظع و  اب 
 . تسا هارمه  راوگرزب  نآ  دییءات  دیکءات و  هلآ و  هیلع و 

دیزگرب ار  تداهش  هار  هنادازآ  ع )   ) یلع نب  نیسح 

رد ینیوکت  هدارا  رظن  زا  اهنت  هن  وا  مینادب  هک  میرب  یم  یپ  رتشیب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  تمظع  مادـقا و  شزرا  هب  هاگنآ 
رد تداهش  هلحرم  ات  هکلب  دومن  باختنا  دوخ  تساوخ  هدارا و  اب  هنادازآ و  ار  هار  نیا  ادتبا  زا  دوبن و  مزلم  روبجم و  شیوخ  ریسم  باختنا 

يارب موق  يالقع  حالطصا  هب  مامت  دننام  ددرگ و  فرصنم  دوب  هدرک  باختنا  هک  یهار  زا  تشاد  ناکما  يو  يارب  هظحل  ره  رد  مدق و  ره 
دیامن .  هماقا  دشاب  شریذپ  لوبق و  دروم  يا  هدنونش  ره  يارب  هک  ناوارف  یعرش  یلقع و  لیالد  قارع  رفس  همانرب  نتخاس  فقوتم 

دیبوک مهرد  دـندرک  یم  يزیر  یپ  نارگید  هک  ار  اه  هیاپ  ساـسا و  نیا  همه  تخیر و  مهرد  ار  تابـساحم  تـالداعم و  نیا  ماـمت  وا  یلو 
هک ار  یهار  وا و  یعطق  تسکـش  تمیزه و  ار  رفـس  نیا  هجیتـن  همه  همه و  درم  نز و  گرزب ،  کـچوک و  نمـشد ،  تسود و  هک  اـجنآ 

راکفا و نیا  لباقم  رد  وا  دـنناد  یم  شلاـیع  لـها و  تراـسا  لاـصیتسا و  شنادـنزرف و  يو و  ندـش  هتـشک  هب  یهتنم  تسا  هدرک  باـختنا 
ارم هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  دیوگ  یم  شیوخ  رفـس  هدنیآ  تایئزج  هب  یهاگآ  ملع و  اب  دومن و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  اهنت  هّکی و  تایرظن 

دنیبب .  هتشک 
نیا رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  یفیلکت ،  رظن  زا  هک  ینامرف  وا و  هتساوخ  راگدرورپ و  رما  اهناسنا  داهنشیپ  لیامت و  فالخرب  يرآ ، 

نمـشد لباقم  رد  یفاک  يورین  نتـشادن  اب  دراذگب و  مدـق  داهج  نادـیم  هب  وا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  نآ  يارجا  هب  رومءام  صاخ  طیارش 
اما و  دـندومن .  یم  ینیب  شیپ  همه  هک  تسا  يرهاظ  تسکـش  نامه  لداعتمان  گـنج  نیا  یعیبط  هجیتن  هک  دریگب  رارق  يدـنمورین  يوق و 
یف ِحالْص  ْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اّمنِاَو   : )) تشون شا  همانتیصو  رد  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  هب  هک  تسا  نامه  تدم  زارد  رد  نآ  ینطاب  هجیتن 

 (( . (( مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  يّدَج  ِۀَُّما 
فرـصنم شیوـخ  تکرح  زا  تسناوـت  یم  هظحل  ره  دوـب و  دازآ  هار  نیا  باـختنا  رد  رگید  فـلکم  ره  دـننام  زین  وا  منک  یم  رارکت  یلو 

نایناهج يارب  تسا و  ماما  اوشیپ و  تسا  نیـسح  وا  اریز  درکن ؛  هک  دـیامن  لیطعت  ار  نیرفآ  خـیرات  هماـنرب  نیا  همه  شتوکـس  اـب  ددرگ و 
 . قشمرس هودق و  شلمع  وگلا و  هوسا و 
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! ؟  دراد شزرا  هچ  هدش  ینیب  شیپ  تداهش 

ًالبق مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  هطبار  نیا  رد  رگید ) ریبعت  هب  شیپ  لا  ؤس  ای  و   ) رگید لا  ؤس  زاـب  و 
نیا اب  دـیدرگ  هراشا  لوا  لا  ؤس  رد  هک  هنوگنامه  هتفرگ و  ماـجنا  یلبق  راـبخا  ینیب و  شیپ  ناـمه  قبط  دوب و  هدـش  هداد  ربخ  ینیب و  شیپ 

درادن .  هارمه  هب  یتلیضف  نادنچ  ترضح  نآ  تداهش  همدقم 
هدارا و اـب  یهلا  گرزب  ناـمرف  نیا  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  یلب  هک :  نیا  هصـالخ  روط  هب  نآ  خـساپ 

دهاوخن فلخت  یهلا  مکح  لباقم  رد  درک و  دهاوخ  ادخ  هار  يادف  تسادخ  ریغ  هک  ار  هچنآ  همه  دومن و  دـهاوخ  تعاطا  شیوخ  رایتخا 
رد يریثءات  نیرتکچوک  البرک  هثداح  زا  لبق  رابخا  نیا  ادـخ و  ملع  نیا  یلو  دوب  هداد  ربخ  شربمایپ  هب  ار  عوضوم  نیمه  ًالبق  اذـل  دـیزرو 
یم ماجنا  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  ار  ادخ  رماوا  زا  یکی  ام  رگا  لاثم  ناونع  هب  اریز  درادن ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  رایتخا  بلـس  رابجا و 

رابخا نیا  اـیآ  داد ،  یم  عـالطا  زین  شربماـیپ  هب  تسناد  یم  لوا  زا  هک  ار  اـم  لـمع  نیمه  دـنوادخ  رگا  میروآ  یم  اـجب  زاـمن  ًـالثم  میهد 
هدارا و بلـس  ام  زا  هدـیدرگ  مءاوت  شربمایپ  هب  نداد  ربخ  اب  هک  ادـخ  ملع  نیا  اـیآ  و  تشاد ؟  اـم  لـمع  هدارا و  رد  يریثءاـت  نیرتکچوک 

زگره .  هن ،  تخاس ؟  یم  روبجم  زامن  نآ  ماجنا  هب  ار  ام  دومن و  یم  رایتخا 
هصالخ : 

ناسنا کی  رایتخا  هدارا و  اب  هک  تسا  یتیعقاو  زا  نداد  ربخ  هکلب  تسین  یلمع  نتـسویپ  عوقو  هب  هزیگنا  تلع و  دـنوادخ  ینیب  شیپ  ملع و 
دیسر .  دهاوخن  لمع  هلحرم  هب  ناسنا  نیمه  رایتخا  هدارا و  اب  ای  تفریذپ و  دهاوخ  ققحت  جراخ  رد  هدنیآ و  رد 

هکلب درادـن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  صاصتخا  تیلو  ؤسم  يافیا  هفیظو و  ماجنا  هب  تبـسن  نـالعا  راـهظا و  اـب  مءاوت  ملع  نیا  و 
رایتخا هدارا و  اـب  هدـنیآ  رد  هک  تشاد  یهاـگآ  ملع و  ناـنآ  رد  هفیظو  ماـجنا  رظن  زا  هک  زین  اـیلوا  اـیبنا و  ریاـس  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

یگتـشذگدوخ زا  يراکادـف و  زا  هداد و  ربخ  ناربمایپ  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  همه و  دـمآ  دـنهاوخرب  یتیلو  ؤسم  نینچ  هدـهع  زا  شیوخ 
تسا .  هتخاس  ناشهاگآ  ریدقت  ناونع  هب  نانآ 

ِۀَِّینَّدلاَاْینُدلا  ِهِذه  ِتاجرَد  یف  َدْهُّزلا  ُمِْهیلَع  َتْطَرَش  ْنَا  َدَْعبَو  ))
َِکلذ  ََکل  اوُط  َرَشَف  اهجُْربِزَو  اِهفُرْخُزَو 

ْمُهَْتِلبَقَف  هب  َءافَولا  ُمُْهنِم  َتِْملَعَو 
( . 67 (() َِّیلَْجلا َءانَّثلاو  َّیلَْعلا  َرْکِّذلا  ُمَُهل  َْتمَّدَقَو  ْمُهَْتبَّرَقَو 

دیعس نبورمع  رفعج و  نب  هّللادبع  خساپ  رد 

نخس نتم 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللُالوُسَر  اهیف  ًایْؤُر  ُْتیَءاَر  یَّنِا  ))
( . 68  (() یل َوا  َناک  َّیَلَع  َُهل  ٍضام  اَنَا  ٍْرمَِاب  اهیف  ُتِْرُماَو 

( . 69  (() یِّبَر یْقلَا  یّتَح  اِهب  ثِّدَُحم  اَنَا  امَو  اِهب  ًادَحَا  ُْتثَّدَح  ام  )) . . . 
َّلجوّزع  هّللا  یلا  اعد  نم  هلوسَرو  هّللا  ِققاُشی  َْمل  هَّنِاَف  دَعب  اَّمءا  )) . . . 

َنیِملسْملا  َنِم  یّننِا  َلاقو  ًاِحلاص  َلِمَعَو 
هّلل ُانامَا  ِنامَالا  ُْریخَف  ۀلِّصلاو  ِّرْبلاو  ِنامیالا  یِلا  ُتوعَد  ْدقَو 

اینُّدلا  ِیف  ُهفخَی  َْْمل  ْنَم  ۀَمایِْقلا  موَی  هّللاَنم  ُؤی  َْنلو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 821 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀَمایْقلاَموَی  ُهَنامَا  اَنل  ُبجُوت  اینُّدلا  ِیف  ۀَفاخَم  َهّللُالَءاسنَف 
ةرخ ؛  الاو  اینُّدلا  ِیف  ًاْریَخ  تیزُجف  يِّربَو  ِیتَلص  باتِکلِاب  َْتیَون  ْنِاَف 

( . 70 (() ُمالَّسلاو

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . داد مهاوخ  ماجنا  نم  ُهل :  ٍضام  اَنَا  ما .  هدـش  رومءام  تسا :  لوهجم  ُتِْرمُءا :  دومن .  ینمـشد  دـیزرو ،  تفلاخم  قاش : )  زا   ) ِققاـُشی َْمل 
 . يوش یم  هداد  شاداپ  تسا :  بطاخم  لوهجم  َتیزُج :  معفن .  هب  ای  دوش  مامت  مررض  هب  یلْوا :  َناک  َّیَلَع 

حیضوت همجرت و 

رفس زا  هک  دومن  یم  داهنشیپ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  یسک  نیمراهچ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ریثا  نبا  يربط و  لقن  هب  انب 
هک يا  همان  یط  هکم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  سپ  هکدوب  رفعج  نب  هّللادبع  دیزرو  یم  رارصا  دروم  نیا  رد  ددرگ و  فرصنم  قارع 

تشاگن :  نینچ  تشاد  لاسرا  ماما  روضح  هب  دمحم  نوع و  شدنزرف  ود  هلیسو  هب 
؛  ینک تعجارم  هکم  رهـش  هب  فرـصنم و  يا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يرفـس  زا  همان  نیا  ندیـسر  اب  هک  مهد  یم  تدنگوس  ادخ  هب  دـعب :  اّما 

رون یتسه  نانم  ؤم  دیما  تیاده و  مچرپ  هک  وت  ندش  هتـشک  اب  لصءاتـسم و  تنادنزرف  يوش و  هتـشک  رفـس  نیا  رد  وت  هک  مسرت  یم  اریز 
( . 71  ) مناسر یم  وت  هب  ار  دوخ  ابقاعتم  زین  نم  هک  نکن  لیجعت  دوخ  تکرح  رد  ددرگ  شوماخ  ادخ 

هنیدم لوزعم  رادناتـسا  دیلو  ياج  هب  هیواعم  نب  دیزی  يوس  زا  هک  دیعـس -  نبورمع  اب  هلـصافالب  همان  نیا  لاسرا  زا  سپ  رفعج  نب  هّللادبع 
رس هب  هکم  رد  اهزور  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  رورت  تیرومءام  ماجنا  يارب  عقاو  رد  یلو  جاح  ریما  ناونع  هب  رهاظ  هب  بوصنم و  يرادناتسا  هب 

دتفا رث  ؤم  ترـضح  نآ  تعجارم  رد  دیاش  هک  دسیونب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  همان  ناما  هک  دومن  تساوخرد  يو  زا  تاقالم و  درب -  یم 
هب همان  ناما  ندناسر  رد  ار  دیعـس  نب  ییحی  شردارب  هک  دومن  بلج  ار  دیعـس  نب  ورمع  تیاضر  رتشیب  نانیمطا  عوضوم و  دیکءات  يارب  و 

دیامن .  مازعا  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  هّللادبع  هارمه 
دیعس نب  ییحی  دوخ و  ياضاقت  همان  ناما  میلست  نمض  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  هلفاق  هب  هکم  نوریب  رد  ییحی  یهارمه  اب  هّللادبع  نوچ 

دومن .  تساوخرد  قارع  ترفاسم  میمصت  زا  ار  ماما  فارصنا  حرطم و  اروضح  ار 
هب باوخ  نیا  رد  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  نم  ای ؛ . . .  ؤر  تیءار  ینا   : )) دومرف دیعـس  نب  ییحی  هّللادبع و  خـساپ  رد  ترـضح  نآ 

نم . ))  ررض  هب  ای  دوشب  مامت  نم  عفن  هب  هاوخ  میامن  بیقعت  ار  نآ  دیاب  هک  ما  هتفای  تیرومءام  یمهم  رما  هب  يو  روتسد 
داد :  خساپ  نینچ  ترضح  نآ  هک  تساوخ  يرتشیب  حیضوت  دومن  هراشا  نآ  هب  ماما  هک  یتیرومءام  باوخ و  نیا  هراب  رد  هّللادبع 

تشاذگ . ))  مهاوخن  نایم  رد  یسک  اب  متسه  هدنز  ات  ما و  هتفگن  یسک  هب  ار  باوخ  نیا  نم  اِهب و )) ؛ . . .  ًادَحَا  ُْتثَّدَح  ام  ))
يوس هب  هک  یـسک  تسا  هدومیپن  ربمایپ  ادخاب و  تفلاخم  هار  دـعب :  اما   : )) تشاگن دیعـس  نبورمع  همان  ناما  خـساپ  رد  زین  ار  لیذ  همان  و 

طابترا هدعو  نآ  نمض  رد  ياداتسرف و  يا  همان  ناما  ددرگ .  قح  رماوا  میلـست  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  هدومن و  توعد  شلوسر  ادخ و 
دشاب هتشادن  ادخ  زا  سرت  نید ،  رد  هک  یسک  تسا و  دنوادخ  ناما  اهناما ،  نیرتهب  یلو  يا  هداد  ام  هب  تبـسن  شزاس  حلـص و  یمیمص و 

ترخآ رد  اـت  میراد  اـیند  نیا  رد  تیـشخ  فوخ و  قیفوت  تساوخرد  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  دوب  دـهاوخن  رادروـخرب  وا  ناـما  زا  ترخآ  رد 
 (( مالسلاو دوب  یهاوخ  روجءام  ترخآ  ایند و  رد  دشاب  افص  حلص و  ریخ و  اعقاو  همان  ناما  نیا  زا  وت  روظنم  رگا  میدرگ و  شناما  لومشم 

. 
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میمصت و رد  ار  ماما  دندیدرگ و  سویءام  دوخ  داهنشیپ  زا  دیعس  نب  ییحی  هّللادبع و  نب  رفعج  نوچ  ریثا  نبا  يربط و  يرذالب و  لقن  هب  انب 
شردارب هب  هرابود  دـیدرگ  سویءام  زیمآ  حلـص  هار  زا  نوچ  زین  دیعـس  نبورمع  دنتـشگرب و  هکم  هب  دـندید  يدـج  عطاـق و  شیوخ  هدارا 

هدـع نیا  دـننک .  تعجارم  هب  روبجم  راداو و  ار  وا  دـنناسرب و  یلع  نب  نیـسح  هب  ار  دوخ  حلـسم ،  رومءام  یهورگ  اـب  هک  داد  تیرومءاـم 
هب هدرواین و  تمواقم  بات  شنارای  ییحی و  دـندرک  هلمح  رگیدـمه  هب  هنایزات  اب  دـش و  وگموگب  ناشنایم  رد  دندیـسر  ماما  هلفاـق  هب  نوچ 

 . دنتشگرب هکم 

 ( ع  ) ماما نخس  رد  یتاکن 

نیا هب  ندومن  هراشا  هک  دراد  دوجو  یتاـکن  دیعـس  نب  ورمع  هماـن  ناـما  هب  ترـضح  نآ  خـساپ  رد  رفعج و  نب  هّللادـبع  هب  ماـما  خـساپ  رد 
تسین .  بسانت  یب  تاکن 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  فرط  زا  ای  ؤر  ملاع  رد  هک  دنک  یم  هراشا  یتیرومءام  هب  هّللادبع  خساپ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح   - 1
تیرومءام و نیا  هک  دنک  یم  دیکءات  هاگنآ  دوش .  یهتنم  شررض  هب  هچرگ  دهدب  ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  هدیدرگ  لوحم  يو  رب  هلآ  و 

تشاذگ .  دهاوخن  نایم  رد  یسک  اب  زین  رخآ  ات  هتفگن و  یسک  هب  ار  زار  نیا 
زا تکرح  زا  لبق  هک  ار  اهنیا  تسادخ ؟  هار  رد  شنادنزرف  تراسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  داهج و  ایآ  تسیچ ؟  تیرومءام  نیا 

تیرومءام و هچ  نیا  تفگ ،  یم  تحارـص  اب  یهاگ  هراشا و  اب  یهاگ  تداهـش ،  اـت  هنیدـمزا  هار  لوط  رد  تفگ و  هیفنح  دـمحم  هب  هکم 
یلع دزاس و  یم  لدبم  يدیمون  سءای و  هب  ار  هّللادبع  دیما  هک  دیوگ  یم  نخس  نآ  زا  تیعطاق  اب  نانچنآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يزار 
یّتَح اِهب  ٌثِّدَُـحم  اَنَا  امَو   : )) دومرف شدوخ  هک  میناد  یم  هچ  ام  ددرگ ؟  یمرب  هکم  هب  ددـنب و  یم  ورف  بل  مامت ،  شـشوک  شالت و  مغر 

هراشا کی  اب  سپـس  هدومرف و  هراشا  تسا  هّللا  یلا  توعد  هک  دوخ  همانرب  هب  احیولت  تسخن  همان ،  ناما  خـساپ  رد  ماـما   - 2 یِّبَر ))  یْقلَا 
فوخ زا  ثعبنم  هک  دوخ  فیاظو  هب  ایند  رد  هک  دـندرگ  یم  ادـخ  ناـما  لومـشم  یناـسک  تماـیق  رد  هک  هتخادرپ  ورمع  هظعوم  هب  فیطل 

دننک .  مایق  تسادخ 
ندرب راک  هب  اعد  ماقم  رد  اریز  تسا ؛  هتشادرب  هدرپ  يو  رطاخ  نونکم  یلصا و  فده  زا  رگا )  ) هّیطرـش نِا ))   )) ندرب راک  هب  اب  هرخ  الاب  و 

 . تسا خیبوت  موهفم  ياراد  زیگنا و  لا  ؤس  رگا )) ))

قدزرف اب 

نخس نتم 

نءاَش  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  لُک  وُْرمَالا  ِِهّلل  َْتقَدَص  )) . . . 
یضَْرنَو  ُّبُِحن  اِمب  ُءاضَْقلَالََزن  ْنِا 

ِرْکُّشلا  ِءادَا  یلَع  ُناعَتْسُْملا  َوُهَو  ِِهئامْعَن  یلَع  هّللاُدَمْحَنَف 
ِءاجَّرلا  َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  ْناَو 

(72 (() ُهَتَریِرَس يْوقّتلاَو  ُهَتَِّین  ُّقَحلا  َناک  ْنَم  َّدَعَتَی  ْمَلَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 
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نود دیدرگ .  عنام  لیاح و  زیچ  ود  نایم  ُلوُحَی :  َلاح ،  یهلا .  نامرف  مکح ،  ُءاضق :  دماشیپ .  قبط  رب  مکح  دـماشیپ ،  مهم ،  راک  ٍنْءاَش : 
 . ناسنا نطاب  هریرس ،  متس .  زواجت  يّدَعَت :  دیدرگ .  شدوصقم  هب  ندیسر  زا  ینالف  عنام  هورگ  نآ  ٍنالُف :  َنُود  ُمْوَْقلا  َلاح  دنیوگ  یم  ، 

حیضوت همجرت و 

هاگنآ تسا  هتفرگ  ماجنا  برع  فورعم  رعاش  قدزرف  هلیسو  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  قارع  رفس  زا  فارـصنا  داهنـشیپ  نیمجنپ 
رد دمآ  یم  هکم  فرط  هب  جـح  لمع  ماجنا  يارب  زین  قدزرف  دوب و  قارع  يوس  هب  هکم  زا  تکرح  مزاع  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک 

قدزرف خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دومن .  لا  ؤس  يو  تکرح  هنیمز  دو ر  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رهـش  نیا  جراـخ 
میروآ یم  اجنیا  رد  تسا  هدومن  لقن  قدزرف  دوخ  زا  دیفم  موحرم  هک  هنوگنادب  ار  تاقالم  نیا  نایرج  حورـشم  ام  و  درک .  داریا  ینانخس 

( . 73)
رتش راسفا  مدش و  مرح  هدودـحم  لخاد  هک  یماگنه  هب  مدوب  جـح  مسارم  ماجنا  هکم و  مزاع  مردام  اب  تصـش  لاس  رد  نم  دـیوگ :  یم  وا 

هب مدروخرب و  دوب  تکرح  رد  قارع  يوس  هب  هکم  زا  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاق  هب  مدیـشک  یم  هتفرگ و  تسد  هب  ار  مردام 
)) ؛ ؟  ِّجَْحلا ِنَع  َکَلَجْعَا  ام   )) وت يادف  هب  مردام  ردـپ و  هّللا !  لوسر  نب  ای  متـشاد :  هضرع  تافراعت  مالـس و  زا  سپ  متفاتـش و  شروضح 
لیجعت رگا  ُتْذِخُال )) ؛  ْلَجْعَا  َْمل  َْول   : )) دومرف ماما  تسیچ )) ؟  جح  مسارم  ماجنا  زا  لبق  هکم  زا  ندش  جراخ  هلجع و  نیا  رد  وت  هزیگنا 

دنتخاس . )) یم  مریگتسد  مدرک  یمن 
برع .  تلم  زا  يدرم  مدرک  ضرع  یتسیک ؟  وت  دیسرپ  نم  زا  ماما  دیوگ  یم  قدزرف 

دومنن .  لا  ؤس  يرگید  زیچ  دروم  نیا  رد  درک و  هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  نم  ییاسانش  رد  ماما  دنگوس  ادخ  هب  هک  دنک  یم  هفاضا  قدزرف : 
امـش و اـب  مدرم  ياـهلد  هک  یهاوـخ  یم  شا  هربـخ  زا  ار  ربـخ  متفگ  تسا .  هنوـگچ  عاـضوا  هـب  تبـسن  قارع )   ) مدرم رظن  دیـسرپ  سپس 

دهد .  یم  ماجنا  دهاوخب  روطره  هک  تسادخ  تسد  رد  تاردقم  امش و  هیلع  رب  ناشیاهریشمش 
دومرف :  نینچ  نم  خساپ  رد  ماما 

رب اهدماشیپ  رگا  هک  دراد  يا  هزات  نامرف  زور  ره  وا  تسادخ و  تسد  رد  تاردقم  یتفگ !  تسرد  قدزرف  ُْرمالا )) ؛ . . .  ِهّلل  َْتقَدَـص ،  ))
ثداوح و رگا  و  وا .  يارب  يرازگرکـش  ساپـس و  رد  راکددـم  تسوـمه  میرازگـساپس و  دـنوادخ  ياـهتمعن  لـباقم  رد  دـشاب  دارم  قـبط 
رب اوقت  و  دشاب ،  قح  شتین  هک  سک  نآ  مه  زاب  تفرن  شیپ  هب  مارم  قبط  اهراک  دیدرگ و  لئاح  نامیاه  هتـساوخ  ام و  نایم  رد  اهدـماشیپ 

تسا .  هدیدرگن  جراخ  حیحص  ریسم  زا  دنک  یم  تموکح  شلد 
شیپ !  ریخ  تسا ،  تسرد  امش  راتفگ  یلب  متفگ  دیسر .  اجنیدب  ماما  نخس  یتقو  دیوگ  یم  قدزرف 

هدومن یظفاحادخ  داد و  تکرح  ار  دوخ  بکرم  اهلا  ؤس  نیا  خساپ  زا  سپ  ماما  مدرک و  لا  ؤس  نآ  ریغ  جح و  هرابرد  دنچ  یلئاسم  هاگنآ 
 . میدش ادج  رگیدمه  زا  و 

بلاج هتکن  ود 

دیآ :  یم  تسد  هب  هدنزرا  بلاج و  هتکن  ود  ماما  نخس  نیا  زا 
ياههار زا  فراعتم و  قیرط  زا  تماما ))  ملع   )) زا رظن  عطق  مالسلا  هیلع  ماما  میا  هدومن  هراشا  اهراب  هک  هنوگ  نامه  یهاگآ :  هلءاسم   - 1

يارب عوضوم  نیا  دومن و  یم  بیقعت  ار  شیوخ  همانرب  لماک  عـالطا  اـب  تشاد و  یهاـگآ  هدـنیآ  ثداوح  قارع و  عاـضوا  زا  زین  یلومعم 
نیمود  - 2 َْکیَلَع )) ْمُُهفُویُـسَو  َکَعَم  ِساّنلا  ُبُوُلق   )) تفگ لماک  تحارـص  اب  هک  دوب  سوملم  سوسحم و  زین  قدزرف  دـننام  يداع  دارفا 
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لین یهلا و  هفیظو  تیرومءام و  کی  ماجنا  يارب  ماما  تکرح  هک  تسا  دـنوادخ  هب  ياکتا  صالخا و  هلءاسم  هیـضق و  یقالخا  هبنج  هتکن 
هیجوت و ینبم  نیمه  رب  ار  شیوخ  تکرح  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  يرهاظ و  يزوریپ  کی  هب  ندیسر  اهنت  هن  تسا  يونعم  فده  هب 

(( ُهَتَریِرَس يْوقّتلاَو  ُهَتَِّین  ُّقَحلا  َناک  ْنَم  َّدَعَتَی  ْمَلَف  ِءاجَّرلا  َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  ْناَو   : )) هک تسا  هدومن  يراذگناینب 

نارادرتش هب  داهنشیپ 

نخس نتم 

ِقارِْعلا  یِلا  انَعَم  َفِرَْصنَی  ْنَا  ْمُْکنِم  َّبَحَا  ْنَم  ))
(74 (() ِضْرالا َنِم  َعَطَقام  یلَع  ِءارِْکلا  َنِم  ُهاْنیطْعَا  َۀَقَرافُْملا  َّبَحَا  ْنَمَو  ُهَتَبْحُص  اّنَسْحَاَو  هَءارِک  انیفْوَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . هیارک ِءارِک :  نتخادرپ .  ءافیا : ) زا   ) اْنیَفْوَا نتشگرب .  تعجارم و  فارصنا : 

حیضوت همجرت و 

رادرتش يا  هدع  نآ ،  نایم  رد  هک  دومن  دروخرب  يا  هلفاق  هب  میعنت ))   )) مان هب  یلحم  رد  هکم  زا  جراخ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 ، دندرک یم  لمح  هیواعم  نب  دیزی  ماش و  يوس  هب  یتمیق  سانجا  ینمی و  هلح  زا  ییاهراب  نمی  رادناتـسا  يریمح ،  راسی  نب  ریحب  يوس  زا 

دومرف :  نانآ  هب  باطخ  دروآرد و  شیوخ  فرصت  هب  هتفرگ و  نارادرتش  زا  ار  سانجا  نیا  ترضح  نآ 
نیا لوط  رد  وا  میزادرپ و  یم  ودب  ار  قارع  ات  هیارک  دیایب  قارع  هب  ام  هارمه  هب  دشاب  لیام  هک  امـش  زا  کیره  ْمُْکنِم )) ؛ . . .  َّبَحَا  ْنَم  ))

ار هطقن  نیا  ات  نمی  هیارک  ددرگرب  دوخ  نطو  هب  اج  نیمه  زا  دهاوخب  سکره  دـیدرگ و  دـهاوخ  رادروخرب  زین  ام  کین  تبحاصم  زا  رفس 
میهد . ))  یم  ودب 

قارع ات  هک  دندرک  یگدامآ  نالعا  رگید  رفن  دنچ  تعجارم و  نمی  يوس  هب  هتفرگ و  ار  دوخ  هیارک  رفن  دنچ  ترضح  نآ  داهنشیپ  زا  سپ 
 . دنیامن تکرح  ترضح  نآ  هارمه  هب 

لمع زار 

ینمشد نامورحم و  ینابیتشپ  تساهتضهن ،  اهمایق و  لیصا  ناربهر  مامت  يارب  قشمرـس  وگلا و  هک  ماما  یبالقنا  درکلمع  نخـس و  نیا  زار 
تیوقت رد  توغاط و  فیعضت  رد  بسانم  تصرف  ره  زا  دیاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  لمع  نیا  زا  تساهنآ و  فیعـضت  نایتوغاط و  اب 

دومن .  يرادرب  هرهب  نامورحم  افعض و 
رایتخا رد  تسب  رد  هدیدرگ و  يروآ  عمج  هیواعم  هدناشن  تسد  رادناتسا و  هلیـسو  هب  نمی  هراچیب  مدرم  زا  هک  ار  تورث  نیا  ماما  کنیا  و 

ارقف و رایتخا  رد  دـنک و  یم  فرـص  تسا  تما  حالـص  هب  هک  يدراوم  رد  دـناهر و  یم  توغاط  نیا  گنچ  زا  تفرگ  دـهاوخ  رارق  دـیزی 
رد هک  يدس  نتـسکش  هار  رد  ای  دهد و  یم  رارق  دـیدرگ  دـهاوخ  هجاوم  نانآ  اب  قارع  ات  زاجح  زا  زارد  رود و  هار  نیا  لوط  رد  هک  افعض 

دزادنا .  یم  راک  هب  تسا  هتفرگ  رارق  نآرق  لباقم 
دنتسه هعماج  فیعض  مورحم و  هقبط  زا  نوچ  دنا  هتفرگ  رارق  توغاط  تمدخ  رد  هچرگ  ار  اهـشک  هیارک  نارادرتش و  رگید  فرط  زا  یلو 
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رد دراذگ و  یم  دازآ  تشگرب  رفس و  رایتخا  رد  ییورشوخ  لامک  اب  اهنت  هن  دندرگ  لیان  جنر  رپ  رفـس  نیا  هیارک  شیوخ و  دزم  هب  دیاب  و 
زا يرادروخرب  کـین و  تبحاـصم  ناـنآ  هب  قارع  اـت  یهارمه  رفـس و  راـیتخا  تروص  رد  هکلب  دزادرپ  یم  ار  اـهنآ  هیارک  تروـص  ود  ره 

دهد .  یم  هدعو  ار  شیوخ  تبحم  فطل و 
نیا هجیتن  هرمث و  هک  وا  باکر  رد  قارع و  يوس  هب  يرفـس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنزرف  يوس  زا  کین  تبحاـصم  هدـعو  يرآ 

نامیا اب  حلاص و  هدنب  ره  يوزرآ  هطبغ و  دروم  تسا  دنمجرا  سب  یماقم  هب  لین  نادواج و  تشهب  تداعس و  تمظع ،  کین ،  تبحاصم 
 . تسا

هفوک مدرم  هب  همان  نیمود 

نخس نتم 

لیقَع  ِنب  ِِملْسُم  ُباتِک  َّیَلَع  َدَرَو  ْدَقَف  ُدَْعب :  اّمَا  ))
انِّقَِحب  ِبَلَّطلاَو  انِرْصَن  یلَع  ْمُکِعاِمتْجِاب  ینُِربُْخی 

ِرْجَالا  َمَظْعَا  َِکلذ  یلَع  ْمُکَبیُثیَو  َْعنُّصلا  اََنل  َنِسُْحی  ْنَا  َهّللُاْتلَءاَسَف 
ِۀَّجِْحلا  يذ  ْنِم  َْنیَضَم  ٍنامَثِل  ِءاثالّثلا  َموَی  َۀَّکَم  ْنِم  ْمُْکَیِلا  ُتْصَخَش  ْدَقَو 

( . 75 (() ِهِذه یماّیَا  یف  ٌمداق  یِّنِاَف  ْمُکِْرمَا  یف  اوُشِمَْکناَف  یلوُسَر  ْمُْکیَلَع  َمِدَق  اذ  إَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

تکرح صوخـش : )  زا   : ) ُتْصَخَـش نداد .  کین  يازج  ًۀـَباِثا : ) َُهباـثَا  زا   ) ُِبیُثی دریذـپ .  یم  ماـجنا  هچنآ  داـص : ) رـسک  ّمض و  هب   ) َعنُص
 . رفاسم ندش  دراو  موُُدق :  ندیشخب .  ناماسورس  اهراک  هب  تعرس  هب  ندومن ،  تعرس  شامِْکنِا :  هبنش .  هس  ِءاثالَث :  ندومن . 

حیضوت همجرت و 

مدرم هب  باطخ  ار  همان  نیا  دـیدرگ  دراو  رجاح ))  )) ماـن هب  یلزنم  هب  هفوک  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو 
تشاد :  لاسرا  نانآ  هب  يوادیص  رهسم  نب  سیق  هلیسو  هب  تشاگن و  لیقع  نب  ملسم  همان  خساپ  رد  هفوک و 

تفایرد دوب  ام  قح  هبلاطم  نادناخ و  ام  يرای  ترصن و  هار  رد  امـش  یگنهامه  عامتجا و  هب  رعـشم  هک  ار  لیقع  نب  ملـسم  همان  دعب :  اما  ))
تیانع میظع  رجا  باوث و  امـش  رب  قافتا  داـحتا و  نیا  رد  قفوم و  ارامـش  ریخ و  هب  ار  اـم  همه  هدـنیآ  هک  مراد  تلئـسم  دـنوادخ  زا  مدومن 

دیامرف . 
تعرس هب  شیوخ  ياهراک  هب  اهامش  نم ،  کیپ  ندیـسر  اب  ما  هدومن  تکرح  امـش  يوس  هب  هکم  زا  هجحیذ  متـشه  هبنـش  هس  زور  مه  نم 

دیدرگ . )) مهاوخ  دراو  هزور  دنچ  نیا  رد  زین  نم  دوخ  هک  دیشخب  ناماسورس 
هفوک ؟  ارچ 

هفایق رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  هفوک و  مدرم  ینابیتشپ  راهظا  توعد و  هلءاسم  یهاگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  مایق و  رد 
تیمها و زا  تسا  تاملسم  تایعقاو و  فالخرب  هکنیا  زا  هتشذگ  ریوصت ،  نیا  تسا و  هدیدرگ  میسرت  ریوصت و  یلصا  هزیگنا  للعلا و  ۀلع 

یـصخش هفیظو  يونعم و  ماقم  ياهنم  رادمتـسایس  ناملـسم  ره  هک  يداع  عوضوم  کی  تروص  هب  ار  هلءاـسم  هتـساک و  ماـیق  نیا  تمظع 
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یم مینک  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس  اب  مدق  هب  مدق  هک  ام  یلو  تسا  هدروآرد  دوب  همانرب  حرط و  نینچ  يارجا  هب  مزلم  زین  یهلا 
هبنج یـساسا و  شقن  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدارا  شخب و  تایح  تکرح  نیا  رد  تموکح  لیکـشت  هفوک و  مدرم  توعد  هلءاـسم  مینیب 

نمـشد اب  تخـس  هزرابم  تفلاخم و  ساـسا  رب  هدـیزرو و  عاـنتما  دـیزی  اـب  تعیب  زا  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  اریز  تسا ؛  هدوبن  یلـصا 
یمنرب نم  زا  تسد  اهنیا   : )) دـیوگ یم  سابع  نبا  خـساپ  رد  هک  اجنآ  اـت  تسا  هدومن  تکرح  هکم  يوس  هب  مظنم  هماـنرب  اـب  تخـسرس و 

دنزیرب . )) ارم  نوخ  ات  دنراد 
دیناسر . )) دنهاوخ  لتق  هب  هدروآ و  نوریب  ارم  مه  زاب  مشاب  یغرم  هنال  رد  رگا   : )) دیوگ یم  ریبز  نبا  خساپ  رد  و 

مالسلا هیلع  ماما  فلاخم  عضوم  زا  هفوک  مدرم  یهاگآ  زا  سپ  هکم و  هب  ترضح  نآ  دورو  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  ماما  میمـصت  زا  سپ  و 
هیلع ماما  مایق  تکرح و  رد  یلـصا  هزیگنا  للعلا و  ۀلع  دناوت  یمن  توعد  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا و  هدـیدرگ  عورـش  توعد  هلءاسم 

هدرتسگ همانرب  یلاع و  فده  کی  نمض  رد  مکحم و  هدارا  میمـصت و  کی  رانک  رد  هدوب  یبنج  یعرف و  هلءاسم  کی  هکلب  دشاب  مالـسلا 
مظنم .  و 

نآ هنایفخم  لتق  رورت و  اب  تسا  يواسم  هکم  رد  نآ  همادا  یلو  دـیامن  يرگیپ  بیقعت و  ار  دـیزی  اب  هزرابم  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ماـما  کـنیا 
دیدرگ دهاوخ  رجنم  هیواعم  نب  دیزی  عفن  هب  رگید  فرط  زا  ادخ و  تیب  هب  تناها  تمرح و  کته  بجوم  یفرط  زا  هجیتن  رد  هک  ترضح 

همان ناما  ندومن  میلست  اب  شزاس و  حلص و  رذگهر  زا  لوا  مالـسلا  هیلع  ماما  رورت  رومءام  لو و  ؤسم  صاعورمع  نب  دیعـس  میدید  اذلو  . 
هلـصیف هکم  دوخ  رد  ادصورـس  نودب  ار  عوضوم  دنادرگرب و  هکم  هب  دراد و  زاب  تکرح  زا  ار  ماما  دـهاوخ  یم  روز  هب  لسوت  اب  سپـس  و 

دزاس .  هفخ  هفطن  رد  ار  مایق  نیا  هدیشخب و 
ناتـسا نیا  اریز  ار ؛  هفوک  قارع و  راجفنا ،  هطقن  نیرتگرزب  یمالـسا ،  روشک  نتم  دیامن ؟  باختنا  ار  هقطنم  مادک  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  و 

زا هنیدم و  هکم و  زا  شیب  یتح  یتیمها  ياراد  یشیجلا  قوس  رظن  زا  ماش و  لباقم  بیقر و  مالسا ،  شترا  زکرم  گرزب  ياهناتسا  زا  یکی 
ینابیتشپ یگدامآ و  هدـش و  ریزارـس  هکم  هب  نانآ  يوس  زا  همانتوعد  همه  نیا  هک  تسا  یفاک  هزادـنا  نیمه  ناماس  نآ  مدرم  یهاگآ  رظن 

نیا هرخ  الاب  یلو  دوش  هتفرگ  اربج  یگدامآ  یهاگآ و  نیا  ولج  یـصاخ  ههرب  نیعم و  نامز  کـی  رد  رگا  دـنا و  هدومن  نـالعا  ار  شیوخ 
دش .  دهاوخ  زاغآ  هطقن  نیمه  زا  هدنیآ  ياهبالقنا  هدیدرگ  رث  ؤم  هدنیآ  بالقنا  رد  راکفا 

رد يرذع  اهتساوخرد  اه و  همان  نیا  لباقم  رد  تسا  تما  ربهر  ماما و  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  ایآ  هلءاسم ،  نیا  زا  هتشذگ 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  هار  رد  میدوب  رضاح  ام  هک  دندرک  یم  اعدا  هفوک  مدرم  رگا  دراد و  دوجو  هفوک  قارع و  رفس  همانرب  لیطعت 

ام ياهتـساوخرد  هب  ییانتعا  وا  یلو  دریگ  هدـهع  هب  ار  ام  يربهر  هک  میدومن  تساوخرد  يو  زا  همه  نیا  میرذـگب و  دوخ  لاـم  ناـج و  زا 
هب اذـل  دومن  دـیهاوخ  ییاـفو  یب  نم  هب  تبـسن  امـش  متـسناد  یم  نم  نوـچ  دـیوگب  هک  دوـب  هدـننک  عناـق  مالـسلا  هیلع  ماـما  خـساپ  دوـمنن 

میدوب ؟  رادافو  شیوخ  توعد  رد  ام  هک  دننک  اعدا  دنتسناوت  یمن  ایآ  مدادن ؟  تبثم  خساپ  امش  ياهتساوخرد 
رد دهدن  تبثم  خساپ  هفوک  مدرم  ياهاضاقت  هب  رگا  هک  تسا  خیرات  یهارود  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اجنیا  رد  رگید :  ترابع  هب 

تـصرف نیا  زا  نیـسح  ماما  یلو  دوب  دـعاسم  هداعلا  قوف  هنیمز  هک  درک  دـهاوخ  تواضق  هدـنیآ  رد  خـیرات  تسا و  موکحم  خـیرات  لباقم 
دیدرگ و . . .  عنام  بعر  سرت و  ای  تساوخن  ای  دنک  هدافتسا  تسناوتن  ییالط 

 . دیوگ یم  خساپ  نانآ  ياضاقت  هب  دنک  تجح  مامتا  دنا  هدرک  زارد  وا  يوس  هب  تسد  هک  یمدرم  نینچ  اب  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

هجیتن

هاگتـسد داسف و  اـب  هزراـبم  هار  رد  هک  تشاد  تیرومءاـم  دوب  نآ  هجوتم  فقاو و  دوخ  هک  یعقاو  ینطاـب و  یعرـش ،  فیلکت  رظن  زا  ماـما 
دنک .  راثن  ار  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  قح  هملک  يالتعا  يارب  دیزی و  تموکح 
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قارع طیحم  صاـخ  طیارـش  هفوک و  مدرم  تساوخرد  هب  ییوگخـساپ  اـب  هطبار  رد  دوب  نشور  يدرف  ره  يارب  هک  يرهاـظ  مکح  رظن  زا  و 
شیوخ تکرح  يداع  لاور  هب  دـیامن و  هدایپ  یلمع و  هطقن  نیا  رد  ار  شیوخ  همانرب  دـناشکب و  هیحان  نیا  هب  ار  هزرابم  نیا  هک  دوب  مزـال 

مومع يارب  رگیدمه  زا  فیلکت  عون  ود  نیا  کیکفت  هچرگ  دـهدب  رتشیب  هچره  یگدامآ  روتـسد  اهنآ  هب  هدومن و  نالعا  هفوک  مدرم  هب  ار 
امهیلع یلع  نب  نیسح   )) دیوگ یم  هک  دشاب  بلطم  نیمه  هب  رظان  زین  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یکی  راتفگ  دیاش  یلو  تسا  لکـشم  يردق 

( . 76 (() داد ماجنا  ار  هفیظو  ودره  هفوک  يوس  هب  شیوخ  تکرح  رد  هدرک و  عمج  یعقاو  فیلکت  يرهاظ و  فیلکت  نیب  مالسلا 
دنناـم فـلتخم  ياـهریبعت  هب  ار  دوـخ  یلوا  تیرومءاـم  هدرک ،  هراـشا  اـهراب  عوـضوم  هبنج  ودره  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نـیا  بلاـج  و 

اما و  تسا .  هدوـمن  ناـیب  دـنوادخ و . . .  تیـشم  تساوـخ و  اـی ،  ؤر  لاـح  رد  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  فرط  زا  تیرومءاـم 
هتفرگ شیپ  رد  فراعتم  یلومعم و  شور  کـی  هفوک  مدرم  ییاـفو  یب  رب  یهاـگآ  ملع و  اـب  هک  ماـما  يرهاـظ  فیلکت  مود و  تیرومءاـم 

تسا .  هدیدرگ  سکعنم  ریبز و . . .  نبا  هب  وا  راتفگ  دننام  ترضح  نآ  فلتخم  نانخس  رد  تقیقح  نیا  تسا ، 
 . دومن دیهاوخ  هعلاطم  دعب  هحفص  رد  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  يرگید  راتفگ  دراوم  نیا  هلمج  زا  و 

هفوک ریسم  رد 

نخس نتم 

ۀَفوُْکلا  ِلْهَا  ُُبتُک  ِهِذهَو  ینُوفاخَا  ِءالُؤه  َّنِا  ))
( . 77 (() ِةَءارَْملا ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ِمُّهلُِذی  ْنَم  مِْهَیِلا  ُهّللا  َثََعب  ُهوُکَهَْتنا  ِّالا  ًامَّرَُحم  هّللا  وُعَدَی  َْملَو  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  یِلتاق  ْمُهَو 

حیضوت همجرت و 

هفوک هب  تعرـس  هب  مداد  ماجنا  ار  جـح  لاـمعا  هکنآ  زا  سپ  نم  هک  دـنا  هدومن  لـقن  هفوک  لـها  زا  يدرم  زا  اـمن  نبا  یقـشمد و  ریثک  نبا 
نب نیـسح  هب  قلعتم  اه  همیخ  نیا  دـنتفگ  مدیـسرپ ،  اه  همیخ  نآ  بحاـص  زا  مدروخرب و  همیخ  دـنچ  هب  دوخ  ریـسم  رد  مدومن و  تعجارم 

رد ار  وا  متفر .  ترضح  نآ  یـصاصتخا  همیخ  غارـس  هب  هدومن  تکرح  ربمایپ  دنزرف  ترایز  قایتشا  هب  هلمج و  نیا  ندینـش  اب  تسا .  یلع 
نـساحم تروص و  زا  کشا  تارطق  تسا و  نآرق  تئارق  لوغـشم  مدـید  متفاـی و  رد  دـشاب  هدرک  عورـش  ار  يریپ  نارود  هک  يدرم  هفاـیق 

فلع بآ و  یب  نابایب  نیا  هب  ار  وت  يا  هزیگنا  هچ  ربمایپ !  رتخد  دنزرف  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متشاد  هضرع  تسا  ریزارـس  شفیرش 
تسا ؟  هدناشک 

دومرف :  نینچ  نم  خساپ  رد  ماما 
ياه همانتوعد  اهنیا  رگید ) فرط  زا   ) دندومن و دـیدهت  ارم  هیما  ینب  نیا  یفرط  زا  ۀَـفوُْکلا )) ؛ . . .  ِلْهَا  ُُبتُک  ِهِذـهَو  ینُوفاخَا  ِءالُؤه  َّنِا  ))

تیانج نیا  هب  تسد  نوچ  دـیناسر و  دـنهاوخ  لتق  هب  ارم  هک  دنتـسه  هفوک  مدرم  نیمه  دـنا و  هداتـسرف  نم  يوس  هب  هک  تسا  هفوک  مدرم 
دـناسرب و لتق  هب  ار  اهنآ  هک  دومن  دـهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  زین  ادـخ  دنتـسکش  مهرد  ار  ادـخ  رماوا  تاروتـسد و  مارتحا  دـندز و 

(( . دندرگ نانز  هراپ  هنهک  زا  رتلیلذ  هک  دنکب  ناشلیلذ  راوخ و  نانچنآ 

 ( ع  ) ماما ینیب  شیپ 

هب ارم  مدرم  نیا  دومرف  هک  دشاب  یم  هفوک  مدرم  هرابرد  ترـضح  نآ  ینیب  شیپ  تسا  هجوت  بلاج  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  رد 
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هب نانچنآ  دناسرب و  ناشلتق  هب  هک  دومن  دـهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  زین  ادـخ  تیانج ،  نیا  باکترا  زا  سپ  دـیناسر و  دـنهاوخ  لتق 
دنشاب .  ایند  مدرم  نیرتلیلذ  نیرت و  تیثیح  یب  هک  دناشکب  ناشتلذ  يراوخ و 

رد هکم  زا  تکرح  ماگنه  هب  هبقع و  نطب  رد  يو  راتفگ  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  نانخس  زا  ددعتم  دراوم  رد  ینیب  شیپ  نیا  و 
داریا هفوـک  مدرم  یئوراـیور  رد  اروشاـع و  زور  رد  هـک  ترـضح  نآ  ینارنخــس  نـیمود  رد  نـینچمه  و  ( 78  ) سابع نبا  داهنـشیپ  خـساپ 
نامه هب  ارذگ  مک و  یلیخ  رگم  دید  دیهاوخن  یـشوخ  تحار و  يور  گنج ،  نیا  زا  سپ  دنگوس !  ادـخ  هب   : )) تسا هدـمآ  نینچدومرف 
دننام دـیناخرچ و  دـهاوخ  دوخ  رود  هب  تدـش  هب  ار  امـش  تـالوحت  بایـسآ  سپـس  تسا و  راوس  شیوخ  بسا  رب  راوس  بسا  هک  هزادـنا 

( . 79 (() دروآ دهاوخرد  ناتبارطضا  لزلزت و  هب  بایسآ  روحم 

هفوک مدرم  تّلذ  ققحت 

نیا رب  هک  دوب  یسک  هچ  نیا  تفریذپ ،  ققحت  یـسک  هچ  تسد  اب  هنوگچ و  یک و  هفوک  مدرم  هرابرد  ماما  ینیب  شیپ  نیا  دید  دیاب  کنیا 
دندیدرگ .  للم  ماوقا و  همه  نیرتلیلذ  هک  دیناشک  يراوخ  تلذ و  هب  نانچنآ  ار  نانآ  دش و  طلسم  مدرم 

اریز دندیدن ؛  شمارآ  یشوخ و  يور  تقوم  نارود  کی  زجب  هفوک  مدرم  اروشاع  نایرج  زا  سپ  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه 
نیا همه  هک  دـمآ و . . .  شیپ  راتخم  جورخ  نایرج  یتدـم ،  زا  سپ  دـندرک و  مایق  نیباوت  ناونع  هب  رهـش  نیا  مدرم  زا  یهورگ  هلـصافالب 
رجنم دـندوب  البرک  رد  هک  یناـسک  تازاـجم  هب  تیاـهن  رد  هفوک و  مدرم  بارطـضا  قلق و  بجوم  يزیرنوخ و  لـتق و  اـب  هارمه  تاـنایرج 

رارمتسا هفوک  نآ  زکرم  قارع و  رد  نایسابع  تفالخ  خیرات  زا  یمهم  تمـسق  هیما و  ینب  تفالخ  خیرات  لوط  رد  اهبارطـضا  نیا  دیدرگ و 
ییاهزور نیرتخلت  تشذگ و  هفوک  مدرم  رب  هک  ینارود  نیرتدب  یلو  ًادـَبَا )) ْمُْهنَع  َةالْولا  ِضُْرت  ال   : )) دومرف ماما  هک  تسا  هتـشاد  همادا  و 

هب قارع -  ناـنعلا  قلطم  ياورناـمرف  یفقث  فـسوی  نب  جاـجح  هک  يا  هلاـس  تسیب  نارود  زا  تسا  تراـبع  دراد  داـی  هب  هفوـک  خـیرات  هک 
راـشف تحت  ناـنچنآ  ار  هفوک  مدرم  صوصخ  هب  قارع  مدرم  95 ق )   - 75  ) شتموکح نارود  رد  هک  دـیدرگ  ناریا -  زا  یتمـسق  همیمض 

نیا نانچنآ  دومن و  هجنکـش  ینادـنز و  يردـق  هب  تشک و  مدآ  يردـق  هب  دومن و  داجیا  تشحو  بعر و  نانآ  لد  رد  ناـنچنآ  داد و  رارق 
 . دومن ادیپ  نآ  رب  َةَءاْرَملا )) ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا   )) زا رتایوگ  يریبعت  ناوت  یمن  هک  دیشک  یهایسور  یهابت و  تلذ و  يراوخ و  هب  ار  مدرم 

جاجح تایانج  زا  يا  هصالخ 

شیوخ تموکح  رقم  هفوک  هب  بوسنم و  قارع  ییاورنامرف  هب  فسوی  نب  جاجح  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ریثا  نبا  لماک  بهذـلا و  جورم  رد 
زا داد و  ناشن  ار  شیوخ  راوخنوخ  هفایق  دوب  هّللا ))  مسب   )) رکذ نودب  باعرا و  دیدهت و  اب  مءاوت  هک  شینارنخـس  نیلوا  رد  دـیدرگ  دراو 

دوب :  نیا  درب  راک  هب  شینارنخس  نیلوا  رد  وا  هک  ییاه  هلمج 
هک ییاهرس  هتشارفارب و  ییاهندرگ  امش  نایم  رد  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تافص  نیرتدب  نابحاص  قافن و  قاقـش و  لها  يا  قارع !  مدرم  يا 

دنگوس ادـخ  هب  دـینادب  قارع !  مدرم  يا  تسا .  هتخاس  نم  زا  هک  تسا  يراک  نیا  منیب و  یم  دایز  تسا  هدیـسر  ارف  شندرک  ورد  ماـگنه 
( . 80  ) مریذپ یم  ار  امش  رذع  هن  مرذگ و  یمرد  امش  شزغل  زا  هن  نم 

گنج رد  تموکح  نافلاخم  اب  هرـصب  رد  هک  بلهم ))   )) يرای هب  دـینک و  عامتجا  رهـش  نوریب  رد  امـش  همه  دـیاب  هک  داد  روتـسد  هاـگنآ 
دوخ هک  موس  زور  دوـمن .  مهاوـخ  ناریو  ار  شا  هناـخ  دز و  مهاوـخ  ار  شندرگ  دـنک  يراددوـخ  ناـمرف  نیا  زا  سکره  دیباتـشب و  تسا 

 : تفگ دمآ و  يودزن  هب  یباض ))  نب  ریمع   )) مان هب  هفوک  لئابق  نارـس  زا  يدرمریپ  دوب ،  هرـصب  يوس  هب  هفوک  مدرم  تکرح  رظان  جاجح 
زا ارم  نک و  باسح  نم  ياج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  دننک ،  یم  تکرـش  گنج  رد  مناوج  دنزرف  دنچ  مفیعـض و  ریگ و  نیمز  ریپ و  نم  ریما ! 
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رادب .  فاعم  گنج  نیا  رد  تکرش 
نیا ندـید  اب  هفوک  مدرم  دـندومن .  هرداصم  ار  شتورث  دـندز و  ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  جاـجح  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  درمریپ  مـالک  زونه 

زا رفن  نیدنچ  هک  دندش  هدز  باتش  نانچنآ  دندومن و  ترثک  ماحدزا و  نانچنآ  هرصب  گنج  رد  تکرش  رهش و  نوریب  هب  نتفر  رد  اهراشف 
( . 81) دندش قرغ  هداتفا و  تارف  لخاد  هب  لپ  يالاب 

لتق هب  تدـم  نیا  رد  يو  تسد  هب  هک  یناسک  دُرم  تراما ،  لاـس  تسیب  زا  سپ  لاس 95 و  رد  هک  فسوی  نب  جاجح  ناخروم  لقن  هباـنب 
رفن رازه  هاجنپ  جاجح ،  گرم  ماگنه  هب  دیدرگ .  یم  غلاب  رفن  رازه  هب 120  دندوب ) هدش  هتشک  اهگنج  رد  هک  یناسک  زجب   ) دندوب هدیسر 

دندوب .  هنهرب  ینادنز ،  نانز  نیا  زا  رفن  رازه  هدزناش  هک  دنتشاد  دوجو  يو  ياهنادنز  رد  نز  رفن  رازه  یس  درم و 
زا ات  تشادن  فقـس  يو  ياهنادنز  دومن و  یم  ینادنز  لحم  کی  رد  ار  درم  نز و  جاجح  دـیوگ :  یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  يدوعـسم 

( . 82) ددرگ عنام  ناتسمز  يامرس  ناراب و  داب و  ندیسر  نازوس و  باتفآ  شبات 
سپ سکره  داد و  یم  لیکـشت  کمن  رتسکاخ و  وج و  درآ  زا  یطولخم  ار  جاجح  ناینادنز  ياذغ  هک  تسا  هدمآ  يزوج  نبا  خـیرات  رد 

هایس صخش  کی  تروص  هب  باتفآ  شبات  رثا  رد  اذغ و  عون  نیا  رثا  رد  دیدرگ  یم  ینادنز  جاجح  ياهنادنز  زا  یکی  رد  هک  زور  دنچ  زا 
( . 83) دمآ یمرد  تسوپ 

دراو هعمج  زور  ناضمر و  هام  رد  دمآ  دوجو  هب  هرـصب  مدرم  زا  هک  یتفلاخم  رثا  رد  فسوی  نب  جاجح  هک  دنک  یم  لقن  يرونید  هبیتق  نبا 
غیت زا  اجکی  ار ،  رفن  رازهداتفه  يرآ  ار ،  رفن  رازهداتفه  رهش ،  نیا  عماج  دجسم  نایم  رد  هدش  باسح  هسیسد  کی  اب  دیدرگ و  رهـش  نیا 

( . 84  ) تسا هدشن  هدید  خیرات  لوط  رد  یتیانج  نینچ  هک  دینارذگ  ریشمش 
یـسک يراوخنوخ ،  تواسق و  رد  ما  هدرک  هعلاطم  خیرات  هچنآ  نم   : )) دیوگ یم  ینانبل  ریهـش  هدنـسیون  هینغم  داوج  دمحم  خیـش  موحرم 
جاجح مسیداس  تلاح  رگتواقـش و  حور  رگنایب  دـناوت  یم  هک  میونـش  یم  یبلاطم  نورن ))   )) هرابرد اهنت  ما  هدـیدن  ار  جاـجح ))   )) دـننام

شتآ نایم  زا  هک  لافطا  نانز و  هجض  هلان و  هب  درک و  یم  اشامت  دیشک  یم  هنابز  هک  ییاه  هلعـش  هب  دز  شتآ  ار  مور ))   )) یتقو هک  دشاب 
( . 85 (() دیدنخ یم  دیسر  یم  شوگ  هب 

ار دوخ  درف  نیرتراوخنوخ  نیرت و  ثیبخ  اهتلم  مامت  رگا   : )) تفگ یم  فسوی ))  نب  جاجح   )) هرابرد زیزعلادـبع )) نب  رمع   )) هرخ ـالاب  و 
میهاوخ زوریپ  ناـیناهج  همه  رب  اـم  یترطف ،  تسپ  هقباـسم  نیا  رد  میرواـیب  ار  جاـجح  اـم  دـنروایب و  تیاـنج  تثاـبخ و  رد  هقباـسم  يارب 

( . 86 (() دیدرگ
دومرف :  هک  دوش  یم  نشور  يدح  ات  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  موهفم  هک  تساجنیا  رد  و 

 (( ةَءاْرَْملا ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمُهُّلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  هّللاطَّلَس  ))

 ( ع  ) بنیز ترضح  خساپ  رد 

نخس نتم 

( . 87 (() ٌِنئاک َوُهَف  َیُِضق  ام  ُّلُک  ُهاتُْخا  ای  ))

حیضوت همجرت و 

فقوت و اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دـیدرگ و  دراو  هیمیزخ ))   )) مان هب  یلزنم  هب  ـالبرک  هب  دوخ  ریـسم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 ! ردارب تشاد :  هضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  حبـص  لوا  رد  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دومن و  تحارتسا 
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دیدرگ .  نم  رطاخ  شیوشت  ینارگن و  بجوم  رتشیب  هک  دیسر  نم  شوگ  هب  یفتاه  زا  ایوگ  تیب  ود  نیا 
دومن .  دهاوخ  هیرگ  ادهش  يارب  نم  زجب  یسک  هچ  اریز  ندرک ؛  هیرگ  يارب  شاب  هدامآ  ناوارف  شالت  اب  نم  مشچ  يا 

( . 88 (() دهد یم  قوس  دهع  هب  يافو  يوس  هب  ار  اهنآ  تاردقم ،  قبط  رب  تارطخ ،  هک  یهورگ  يارب  هیرگ 
ای  : )) هاتوک هلمج  کی  هب  اهنت  يرآ  دـیزرو ،  تعانق  هلمج  کـی  هب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  خـساپ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 

 (( . تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  امتح  هدرک  ریدقت  ادخ  هچنآ  مرهاوخ !  (( )) ٌِنئاک َوُهَف  َیُِضق  ام  ُّلُک  ُهاتُْخا 

؟  تسیچ اضق  زا  روظنم 

عاضوا طیارش و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دش و  هداد  دنوادخ  یعیرـشت  ینیوکت و  هدارا  تیـشم و  اب  هطبار  رد  لبق  تاحفـص  رد  هک  یحیـضوت  اب 
ات تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  رد  هک  اضق  هلءاسم  مینک  یم  رکف  تشاد  رارق  نآ  رد  یعرـش  فیلکت  رظن  زا  ماما  هک  یـصاخ 
زا فیلکت  نیا  ندیناسر  ماجنا  هب  صاخ و  هبوچراهچ  طیارـش و  نآ  رد  یهلا  رما  نامرف و  نامه  اضق  نیا  زا  روظنم  ددرگ و  نشور  يدـح 
زا دـعب  هلحرم  رد  تیـشم و  ریدـقت و  ندـیناسر  ماجنا  هلحرم  هب  یمتح و  رما  يانعم  هب  اـضق ))  )) هژاو اریز  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس 

 . تسا هدارا  ریدقت و 

هیبلعث لزنم  رد 

نخس نتم 

(89 (() ِءالُؤه َدَْعب  ِْشیَْعلا  ِیف  َْریَخ  ال  ))

حیضوت همجرت و 

هیلع ماما  زا  راتفگ  هس  لزنم ،  نیا  رد  دیدرگ و  دراو  هیبلعث  لزنم  هب  دورز ))  )) و هیمیزخ ))   )) زا سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاق 
هب هک  دشاب  یم  هدننک  لا  ؤس  رفن  ود  خساپ  رد  رگید  نخس  ود  ملسم و  ترضح  تداهش  تبـسانم  هب  یکی  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  مالـسلا 

میروآ :  یم  اجنیا  رد  ار  نخس  هس  نیا  بیترت 
حورـشم و روط  هب  ملـسم  نب  هّللادـبع  زا  رگید  ناخروم  يربط و  ار  نایرج  نیا  هک  تسا  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  اـب  هطبار  رد  لوا  نخس 

ماجنا زا  سپ  يرذم ))   )) مهارمه نم و   : )) دیوگ یم  تسا  هفوک  مدرم  زا  هک  میلـس  نبا  تسا :  نیا  نآ  هصالخ  دنا و  هدومن  لقن  لصفم 
 ، مینادب ار  وا  راک  ماجنارس  میسرب و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناوراک  هب  رتدوز  هچره  هک  میتسب  راک  هب  ار  دوخ  تمه  جح ،  مسارم 

میدروخرب و دمآ  یم  هفوک  زا  هک  ریکب ))  )) مان هب  يرفاسم  هب  لحم  نیمه  رد  میدیسر و  ترـضح  نآ  هلفاق  هب  هک  دوب  دورز ))  )) لزنم رد 
هورع نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  هک  نیا  رگم  مدشن  جراخ  هفوک  زا  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ  وا  میدش .  ایوج  يو  زا  ار  دوخ  رهـش  ربخ 

دندناشک . )) یم  نیمز  رب  هفوک  رازاب  رد  ار  دیهش  ود  نآ  ياهندب  هک  مدید  دوخ  مشچ  اب  دندوب و  هدناسر  لتق  هب  ار 
 (( هیبلعث  )) لزنم هب  بورغ  ماگنه  هب  ات  هتـشگ  قحال  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاق  هب  ام  ربخ  نیا  نتفرگ  زا  سپ  دیوگ  یم  هّللادبع 

میدیناسر .  يو  عالطا  هب  ار  یناه  ملسم و  تداهش  ربخ  هدومن و  تاقالم  مالسلا  هیلع  ماما  اب  کیدزن  زا  لزنم  نیا  رد  میدش و  دراو 
ماما ناهارمه  دیدرگ .  يراج  شتروص  هب  کشا  هاگنآ  َنوُعِجار )) ِْهَیِلا  اَّناَو  ِهّلل  اَّنِا   : )) تفگ ربخ  نیا  ندینـش  اب  ماما  دـیوگ  یم  میلـس  نبا 

هب شهارمه  هّللادبع و  سلجم  شمارآ  زا  سپ  دیـسر .  یم  شوگ  هب  زین  اهنز  نویـش  يادص  دندرک و  هیرگ  زین  مشاه  ینب  مالـسلا و  هیلع 
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دیرادن هاوخاوه  رادفرط و  هفوک  رد  امش  هک  داد  ناشن  یناه  ملسم و  ندش  هتشک  نایرج  هّللا !  لوسر  نبای  دنتشاد  هضرع  مالسلا  هیلع  ماما 
دینک .  تعجارم  اج  نیمه  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  و 

میریگب يو  ناگدنشک  زا  ار  ملسم  نوخ  هکنیا  رگم  مینیشن  یمن  ياپ  زا  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن ،  دنتفگ  لیقع  نادنزرف  رگید  فرط  زا  و 
میتلغب .  دوخ  نوخ  هب  وا  دننامه  ای 

هیرظن يارب  نانآ  زا  کیره  دیشک و  ازارد  هب  رگید  فرط  زا  لیقع  نادنزرف  فرط و  کی  زا  شهارمه  هّللادبع و  نایم  رد  ثحب  وگتفگ و 
رظن راهظا  هراب  نیا  رد  ماما  هک  دنتـشاد  ار  نآ  راظتنا  نانآ  همه  لاح  نیع  رد  دندومن و  یم  رکذ  یتادییءات  دـندروآ و  یم  یلیالد  شیوخ 

دومرف :  نینچ  هطبار  نیا  رد  ترضح  نآ  دنک و  نایب  ار  دوخ  میمصت  و 
رد رگید  لیقع )  نادـنزرف  دـننام  یناـناوج  نادرم و  زا  سپ  یناـه و  ملـسم و  زا  سپ   ) اـهنیا زا  سپ  ِءـالُؤه )) ؛  َدـَْعب  ِْشیَْعلا  ِیف  َْریخ  ـال  ))

 (( . تسین يدوس  ریخ و  یگدنز 

هجیتن

یناه لیقع و  نب  ملـسم  نوچ  ینادرم  هک  يا  هعماج  درادن ،  يدوس  نینچ  نیا  يا  هعماج  رد  ندرک  یگدنز  ناگدازآ ،  رورـس  هاگدید  زا 
ؤمریما هظعوم  يادص  يزور  هک  يرازاب  رهـش ،  نآ  رازاب  رد  اهنآ  ندب  دنوش و  یم  هتـشک  مالـسا  هاگیاپ  هفوک  دننام  يرهـش  رد  هورع  نب 

نینچ کی  رد  یهلا و  ینادرم  نینچ  ندش  هتشک  یتیانج و  نینچ  زا  دعب  يرآ  دوش .  یم  هدناشک  دوب  نکفا  نینط  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نانم 
هن دنرادروخرب  یناسنا  تروص  زا  اهنت  هک  ییاهناسنا  يارب  رابتلذ  یگدنز  نیمه  هکنیا  وگ  درادن  یموهفم  یگدـنز  طحنم  هعماج  طیحم و 

 . تسا شخب  تذل  نیریش و  نآ  تریس  زا 

لاؤس کی  هب  خساپ  هیبلعث ؛  لزنم  رد 

نخس نتم 

ِهْیِلا  اُوباجَاَف  ًيدُه  یِلا  اعَد  ٌماِما  ))
( . 90 (() ِریعَّسلا ِیف  ٌقیرَفَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  یلاعَت :  ُُهلْوَق  وُهَو  راّنلا  ِیف  ِءالُؤهَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِءالُؤُه  اْهَیِلا  اُوباجَاَف  ٍَۀلالَض  یِلا  اعَد  ٌماماَو 

حیضوت همجرت و 

یلع نب  نیسح  تمدخ  هب  یـصخش  هک  دوب  هیبلعث ))   )) لزنم نامه  رد  یمزراوخ  بیطخ  و  هر )   ) قودص هعیـش  ثدحم  گرزب  لقن  هبانب 
زور رد  ْمِهِمامِِاب )) ؛  ٍسانُا  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی   : )) دومن لا  ؤس  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  ترـضح  نآ  زا  دـیدرگ و  بایفرـش  مالـسلا  امهیلع 

( . 91  (() مینک یم  توعد  ادص و  ناشیاوشیپ  ماما و  اب  ار  یتلم  موق و  ره  تمایق 
یهورگ دناوخ و  یم  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوس  هب  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسه  ییاوشیپ  ماما و  يرآ  دومرف :  يو  خساپ  رد  ماما 

هورگ دـنک  یم  توعد  یتخبدـب  فارحنا و  يوـس  هب  هک  تسه  زین  يرگید  ياوـشیپ  دـننک و  یم  يوریپ  وا  زا  هداد و  تبثم  خـساپ  يو  هب 
خزود .  رد  مود  هورگ  تسا و  تشهب  رد  لوا  هورگ  هک  دنهد  یم  تبثم  باوج  يو  يارب  زین  يرگید 

خزود رد  یهورگ  تسا و  تشهب  رد  یهورگ  ِریعَّسلا )) ؛  ِیف  ٌقیرَفَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف   )) هک رگید  هیآ  يانعم  تسا  نیا  دومرف و  سپـس  ماما 
( . 92 (()
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يربهر عاونا 

یم نخـس  يربهر  عون  ود  زا  داضتم و  هورگ  ود  زا  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  ياکتا  اب  شراـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
اه و هورگ  نینچ  هشیمه  یگدـنز  هنحـص  رد  هک  تسوا  راکفا  زا  هدـنریگ  ماهلا  ربهر و  کی  هب  یکتم  هورگ  ود  نیا  زا  کیره  هک  دـیوگ 

یناسنا تداعـس  هب  هک  يربهر  نآ  زا  تخانـش و  دنراد  شیپ  رد  هک  يا  همانرب  اب  ار  ناربهر  نیا  دیاب  دوب و  دنهاوخ  هدوب و  یناربهر  نینچ 
 . دومن يوریپ  تیعبت و  دنک  یم  توعد 

رگید لا  ؤس  خساپ 

نخس نتم 

انراد  یف  َلیئَْربَج  ََرثَا  َُکْتیَر  ۀَنیِدَْملِاب ال  َُکتیَِقل  َْول  هّللاَو  امَا  ))
( . 93 (() ُنوُکَی اَّمِم ال  اذه  اْنلِهَجَو ؟  اوُِملَعَفَا  ِْملِْعلا  یَقَتْسُم  انِْدنِع  ْنِم  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَا  اخَا  ای  يّدَج  یلع  یحَْولِاب  ِهلوُُزنَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

دوش مهارف  نآ  زا  ندش  باریس  بآ و  زا  هدافتسا  يارب  هک  یلحم  یقَتْـسُم :  لیئربج .  دورو  لحم  لیئربج :  رثا  نداد .  ناشن  ۀئِرا :  ُْتیَرَا ، 
.

حیضوت همجرت و 

زا وگتفگ  نمض  رد  ماما  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کی  هک  هیبلعث  لزنم  نامه  رد  تسا  ماما  نخـس  نیموس  نیا ، 
هفوک .  مدرم  زا  داد  خساپ  وا  یتسه  رهش  مادک  لها  دیسرپ  يو 

در رثا و  تفرگ  یم  تروص  هنیدـم  رد  ام  تاقالم  رگا  هک  شاب  هاگآ  ۀَـنیِدَْملِاب )) ؛ . . .  َُکتیَِقل  َْول  هّللاَو  اـمَا   : )) دومرف نینچ  يو  هب  ماـما 
ایآ سپ  تسام  نادـناخ  ملع ،  نتفرگ  ارف  لحم  یفوک !  ردارب  يا  مداد .  یم  ناشن  وت  هب  ( 94) ام هناخ  رد  ار  وا  لوزن  لحم  لیئربج و  ياـپ 

تسا . )) ؟  یندش  يزیچ  نینچ  ایآ  میتسه  انشآان  لهاج و  ام  اناد و  انشآ و  اهنیا 
ییوگخساپ ماقم  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  هدیدرگ  لقن  یفاک  لوصا  تاجردلارئاصب و  رد  هک  ماما  نخـس  نیا 

هک میدومن  شالت  اـم  داد  یم  هزاـجا  تصرف  هک  اـجنآ  اـت  تسا و  هدومن  راـهظا  تسا  هدـش  حرطم  یفوک  درم  نآ  يوس  زا  هک  یلا  ؤس  هب 
ؤس لصا  هرابرد  هنافسءاتم  یلو  ددرگ ،  رتنـشور  رتحـضاو و  هچره  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نایب و  ات  میروایب  تسد  هب  زین  ار  لا  ؤس  لصا 

دماین .  تسد  هب  یبلطم  لا 
فرط هک  تسا  نآ  رگناشن  تسا  هدـش  لامعتـسا  يراکنا  ماهفتـسا  تروص  هب  هک  اْنلِهَجَو )) اوُِملَعَفَا   )) هلمج هژیوب  ماما  نخـس  عومجم  اـما 

رارق ضارتعا  دروم  ناگدـننک  ضارتعا  ریاس  دـننام  هیما  ینب  لباقم  رد  ار  ماـما  تکرح  هک  نیب  رهاـظ  هاـگآان و  تسا  هدوب  يدرم  باـطخ 
هک تسا  هتفگ  نخـس  ییاهجاجوعا  تافارحنا و  زا  هیما  ینب  نادـناخ  ياهتیانج  عیاجف و  ندرمـشرب  نمـض  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا و  هداد 

هرامـش نانمـشد  زا  هشیمه  هک  هیما  ینب  نادـناخ  ات  تسا  هدـیدرگ  نآ  بجوم  هدـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  يربهر  رد  ناربمایپ  متاخ  زا  سپ 
رد دنیالایب و  تسد  مالسا  مان  هب  مه  نآ  ییاهتنایخ  اهتیانج و  هب  دنشاب و  اهناملسم  نانارمکح  نایاورنامرف و  دنا  هدوب  نآرق  مالـسا و  کی 

نیب هتوک  ناناملسم  زا  یضعب  دننام  ار  اه  همانرب  نیا  همه  هدیدرگن و  عناق  ماما  راتفگ  هب  یفوک  درم  یلو  دنروآ  دوجو  هب  یتافارحنا  مالسا 
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نانآ تیناقح  لیلد  کسمتـسم و  ار  هیما  ینب  نادـناخ  تعامج  هعمج و  زامن  هزور و  راتفر و  لامعا و  رهاظ  هتـشاذگ ،  مالـسا  باـسح  هب 
 . تسا هداد  رارق 

دوش یم  هدافتسا  ع )   ) ماما راتفگ  زا  هچنآ 

زیچره زا  شیب  بلطم  کی  نخس  نیا  رد  دش  هداد  ًالبق  هک  یحیـضوت  اب  یلو  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  ار  يدایز  بلاطم  ماما  راتفگ  نیا  زا 
 (( هیفامب يردا  تیبلا  لـها   )) هدـعاق ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  ماـما  نخـس  رد  یلک  هدـعاق  کـی  دوجو  نآ  دـنک و  یم  هجوت  بلج  رگید 

ربمایپ تافو  زا  سپ  هک  یگناگود  فالتخا و  لح  رد  هدـعاق  نیمه  زا  تسا و  رتانـشآ  نارگید  زا  هناخ  عضو  هب  هناـخ  بحاـص  هک  دـیمان 
 . دومن يرادرب  هرهب  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ناناملسم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

هکنیا حیضوت 

 ، دیحوت دننام  دنشاب  یم  هدیقعمه  قفاوم و  مه  اب  شرامش  زا  شیب  ناوارف و  یمالسا  عورف  لوصا و  رد  ننست  عیشت و  ینعی  بتکم  ود  نیا 
لئاسم زا  یـضعب  رد  نینچمه  یعرف و  لئاسم  زا  یـضعب  رد  یلو  رگید .  یلک  لئاسم  جـح و  تاکز ،  زامن ،  هلبق ،  نآرق ،  داـعم ،  توبن ، 
اهلیلحت یملع و  تاقیقحت  مهافت و  اب  ناوت  یم  دور  رانک  هب  بصعت  ياه  هدرپ  رگا  هک  دنراد  رظن  فالتخا  تماما ،  دننام  يرگید  یلوصا 
دنادرگرب .  تسا  ربمایپ  ادخ و  تساوخ  هک  لیصا  بتکم  کی  هب  ار  بتکم  ود  نیا  تفای و  تسد  لماک  داحتا  هب  لماک  ياهیسررب  و 

یلک و ياهخـساپ  دراد ؛  یناوارف  فلتخم و  ياهخـساپ  هک  تسا  یلا  ؤـس  تسیک  اـب  قـح  فـالتخا  دروـم  هلءاـسم  دـنچ  نیا  رد  اـیآ  یلو 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  زا  هک  تسا  هیفامب ))  يردا  تیبلا  لـها   )) هدـعاق ناـمه  نآ  یلک  ياهخـساپ  زا  یکی  یـصاصتخا و  ياهخـساپ 

ربمایپ زا  تیبلا ))  لها   )) قیرط زا  یحو و  نادناخ  زا  ار  دوخ  ینید  عورف  لوصا و  یبهذم ،  ماکحا  دیاقع و  مامت  هعیش  هک  دیآ  یم  تسد 
لاـعتم دـنوادخ  هک  تسا  تیب  لـها  بتکم  یحو و  بتکم  ناـمه  عـقاو  رد  عیـشت  بتکم  هتفرگ و  ارف  یمالـسا  موـلع  همـشچرس  مالـسا و 

( . (( 95 (() ًاریهْطَت ْمُکرِّهَُطیَو  ِْتیَبلا  َلْهَا  َسْجِّْرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللاُدیُِری  امَّنِا   : )) تسا هدومرف  ناش  یفرعم  هنوگنیدب 
ؤمریما هب  داعم  دیحوت و  هرابرد  دوخ  دـیاقع  رد  هعیـش  تسا .  هتفرگ  ارف  شا  هناخ  لها  ریغ  زا  ار  دوخ  ماکحا  دـیاقع و  ننـست  بتکم  اما  و 

قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  ار  دوخ  یهقف  ماکحا  هعیـش  يو .  دـننام  یناـیوار  هریرهوبا و  هب  تنـس  لـها  تسا و  یکتم  يو  نادـناخ  ناـنم و 
یعفاش و . . .  کلام و  ماما  هفینحوبا و  زا  تنس  لها  هتفرگ و  ارف  مالسلا  امهیلع 

(( ُنوُکَیال اَّمِم  اذه  اْنلِهَجَو ؟  اوُمَلَعَفَا  ِملِْعلا  یَقَتْسُم  انِْدنِع  ْنِم  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَا  اخَا  ای   : )) میمهف یم  ماما  راتفگ  زا  ام  هچنآ  تسا  نیا  و 

 (( قوقش لزنم  رد 

نخس نتم 

(( ٍنءاَش ِیف  ٍمْوَی  َّلُک  َوُه  َكَرابَت  انُّبَرَو  ُءاشَیام  ُلَعْفَی  ِِهّلل  َْرم  الا  ّنِا  ))
ًۀَسیَفن ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِاَف 
ُلَْبنَاَو الْعَا  هّللا  ِباَوث  ّناَف 

اهُعْمَج ِكْرَّتِلل  ُلاْومَالا  ِنُکَت  ْنِاَو 
ُلَْخبَی ُءرَْملا  ِِهب  ٍكوْرتَم  ُلاب  امَف 
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ًامسَّقُم ًامِْسق  ُقازْرَالا  ِنُکَت  ْنِاَو 
ُلَمْجَا ِبْسَْکلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَف 

ْتءاِْشنُا ِتْوَْمِلل  ُناْدبَْالا  ِنُکَت  ْنِاَو 
ُلضفا هّللِایف  ِْفیَّسلِاب  ٍء  يرِما  ُْلتَقَف 

َدَمْحََالا ای  هّللاُمالَس  ْمُْکیَلَع 
(96) ُلَحْرَا ُفْوَس  ُمُْکنَع  ینارَا  یِّنِاَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

لاح لاب :  لضفَا .  ْلَْبنَا :  اهبرپ .  هسیفَن :  سیفَن و 

حیضوت همجرت و 

تـشپ زا  سپ  دـیدرگ  یم  فداصم  قارع  هفوک و  مدرمزا  فلتخم  دارفا  اب  زور  ره  قارع  طیحم  هب  ندـش  کیدزن  اب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
يو زا  هجاوـم و  دـمآ  یم  هفوـک  يوـس  زا  هـک  يدرم  اـب  قوقـش ))   )) ماـن هـب  يرگید  لزنم  هـب  دورو  اـب  و  هیبـلعث ))   )) لزنم نتـشاذگ  رس 

دیسرپ .  ار  اجنآ  مدرم  راکفا  هفوک و  عاضوا  یگنوگچ 
دنا .  هدش  نامیپ  مه  امش  اب  گنج  رب  هدیدرگ و  گنهامه  دحتم و  امش  تفلاخم  رد  قارع  مدرم  هّللا !  لوسر  نبای  تشاد  هضرع  درم  نآ 

دنادب حالص  دوخ  هچنآ  تسا و  راگدرورپ  يوس  زا  اهدماشیپ   . . . (( )) ُءاشَیام ُلَعْفَی  هّللَْرمَْالا  َّنِا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دراد . )) یصاخ  هدارا  نامز )  ياضتقم  هب   ) زور ره  گرزب  يادخ  دهد و  یم  ماجنا 

دناوخ :  دیدرگ  رکذ  هک  ار  يراعشا  سپس  مالسلا  هیلع  ماما 
تسا .  رتاهبرپ  رتالاب و  ازج  شاداپ و  هناخ  یلو  تساهبرپ  سیفن و  يا  هدع  رظن  زا  هچرگ  ناهج  نیا  یگدنز  ))

دزرو .  لخب  یتورث  نینچ  يارب  دیابن  درم  سپ  تشادرب  تسد  نآ  زا  زور  کی  دیاب  هک  تسا  نیا  يارب  تورث  لام و  يروآ  عمج  رگا  و 
تسا .  رتهب  دشاب  رتزآ  مک  هچره  تورث  بسک  رد  درم  سپ  تسا  هدش  میسقت  ردقم و  اهیزور  رگا  و 

رتهب .  هچ  ادخ  هار  رد  درم  ندش  هتشک  سپ  تسا  هدش  هدیرفآ  گرم  يارب  اهندب  نیا  رگا  و 
 (( . تفر مهاوخ  امش  نایم  زا  يدوز  نیا  هب  نم  هک  ربمایپ !  نادناخ  يا  امش  رب  دورد 

نینهآ هدارا 

راوگان خلت و  هثداح  ره  اب  هک  تسا  نیا  يربهر ،  مهم  طیارش  زا  یکی  اصوصخم  مایق و  تکرح و  رد  تیقفوم  يزوریپ و  طیارـش  زا  یکی 
نخس نیا  رد  داد و  ناشن  یتسس  فعـض و  دوخ  زا  دیدرگ و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  دیابن  فده ،  ربارب  رد  يدس  ره  ندش  داجیا  اب  و 
مدرم هک  دـهد  یم  ربخ  يا  هرظتنم  ریغ  خـلت و  نایرج  کـی  زا  یفوک  درم  نوچ  هک  تسا  دوهـشم  ینـشور  حوضو و  هب  عوضوم  نیا  ماـما 
یتسس فعض و  نیرتکچوک  اهنت  هن  ربخ  نیا  ندینش  اب  ترـضح  نآ  دنا ،  هدش  جیـسب  وا  هیلع  رب  ماما  دوخ  ياهکمک  اهورین و  ینعی  هفوک 

دوخ ناهج  نیا  تورث  یگدنز و  نداد  ناشن  شزرا  یب  اب  يراعشا و  ندورس  اب  هکلب  دهد  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا 
 . تخومایب اهناسنا  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یسرد  تسا  نیا  دزاس و  یم  رتدنمورین  رتممصم و  هچره  ار  شنارای  و 
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هلابز لزنم  رد 

نخس نتم 

میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْسب  ))
ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْسُم  ُْلتَق  ٌعیظَف  ٌرَبَخ  اناتَا  ْدَق  ُهَّناَف  ُدَْعب  اّمَا 

(97 (( . ) ٌمامِذ اّنِم  ِْهیَلَع  َْسَیل  ْفِرَْصنَْیلَف  َفارِْصن  الا  ُمُْکنِم  َّبَحَا  ْنَمَف  اُنتَعیش  اْنتلَذَخ  ْدَقَوٍرُطْقَی  ِْنب  هّللاِدبَعَو  ٍةَوْرُع  نب  ِیناهَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . نامیپ قَح ،  ٌمامِذ :  نتشگرب .  فارِْصنا :  دیشک .  يو  يرای  زا  تسد  َُهلَذَخ :  دنیاشوخان .  ٌعیظَف : 

حیضوت همجرت و 

یناه و ملـسم و  لـتق  ناـیرج  زا  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دـیدرگ و  هلاـبز ))   )) لزنم دراو  قوقـش ))   )) لزنم زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلفاـق 
تفای و عالطا  دوب  هدومن  لاسرا  ماما  يارب  هفوک  رد  ترضح  نآ  نارادفرط  زا  یکی  هک  يا  همان  هلیـسو  هب  امـسر و  ( 98) رطقی نب  هّللادبع 

يزیگنارثءات سب  ربخ  ٌعیظَف )) ؛ . . .  ٌرَبَخ  اناتَا  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَا   : )) دومرف نینچ  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  همان  هک  یلاح  رد  شنارای  نایم  رد  ماما 
دنا هتشادرب  ام  يرای  زا  تسد  ام  نایعیش  تسا و  رطقی  نب  هّللادبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ندش  هتشک  نآ  تسا و  هدیـسر  ام  هب 

 (( . تسین شندرگ  رب  یقح  ام  يوس  زا  تسا و  دازآ  نتشگرب  رد  دهاوخب ،  هک  امش  زا  کیره  کنیا  و 

راتفگ رد  تحارص 

ناـیب تقادـص و  تحارـص ،  دوجو  یبهذـمریغ ،  یـسایس و  ناربهر  اـب  یبهذـم  ناربهر  ناـیاوشیپ و  زراـب  ياـهتوافت  تازاـیتما و  زا  یکی 
راهظا نایب و  رد  شیوخ  تلم  اب  ناوریپ و  اب  هشیمه  هدیقع  نامیا و  لصا  هب  اکتا  اب  یبهذم  ربهر  کی  تسا .  یبهذـم  ناربهر  رد  تایعقاو 
فده همانرب و  اریز  دوش ؛  یهتنم  وا  ررض  هب  تقادص  تحارص و  نیا  هچرگ  تسا  حیرص  قداص و  دراد  طابترا  نانآ  تشونرـس  هب  هچنآ 

يزاسرهاظ اب  فده  نیا  هب  لین  تسا و  فدـه  نیا  همدـقم  ناشتیلاعف  شالت و  مامت  دارفا و  لد  رد  نامیا  داجیا  زیچره  زا  لبق  ناربهر  نیا 
یـصخش و ره  اب  يا و  هنوگ  هب  هظحل  ره  هک  تسا  فراعتم  لومعم و  ایند  نارادمتـسایس  نایم  رد  هک  قیاقح  یـشوپ  هدرپ  يراـکبیرف و  و 

تسین .  نیمءات  لباق  دندرگ ،  یم  رهاظ  يا  هفایق  اب  یصاخ  ّوج 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  صخـش  رد  هژیوب  یبهذم  نایاوشیپ  همه  رد  ناوت  یم  ار  تقادص  افو و  تیمیمـص و  افـص و  هیحور  نیا 

دومن و هدهاشم  حوضو  هب  ترضح  نآ  یگدنز  نارود  داعبا  مامت  رد  گنج و  ياه  ههبج  مامت  رد  تسا  نایناهج  مامت  رب  وگلا  هوسا و  هک 
زین ظاحل  نیا  زا  دوخ  هکلب  تسین  ینثتـسم  نوناق  هدـعاق و  نیا  زا  اـهنت  هن  زین  یگدازآ  هدازآ و  ربهر  نیا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 

تسا .  یبهذم  نایاوشیپ  يونعم و  ناربهر  يارب  وگلا  نوناق و 
اب البرک  ات  هنیدـم  زا  نوگانوگ  ياهتبـسانم  اب  فلتخم و  دراوم  رد  دـنک  یم  ینیب  شیپ  شیوخ  هدـنیآ  هرابرد  هک  ار  هچنآ  مینیب  یم  اذـل  و 

هناگ هس  ياه  هّللادبع  اب  هک  اجنآ  رد  دـنک و  یم  ینارنخـس  هکم  زا  تکرح  تبـسانم  هب  هک  اجنآ  دراذـگ  یم  نایم  رد  شباحـصا  نارای و 
دیوگ .  یم  نخس  هیفنح  دمحم  اب  و  ریبز ) نبا  رمع و  نبا  سابع ،  نبا  )

يارب دـسر  یم  شتـسد  هب  شنارای  نیرتافواب  زا  نت  هس  تداهـش  اـب  هطبار  رد  شناتـسود  زا  یکی  يوس  زا  يا  هماـن  هک  اـجنآ  هرخ  ـالاب  و 
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 . دناوخ یم  ار  نآ  هداد  رارق  شنارای  دید  لباقم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  مه  ار  همان  لصا  رتشیب ،  دیکءات 

داهنشیپ نیا  هجیتن  هزیگنا و 

نیا هجیتن  هزیگنا و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  عیـشت  ناهج  دنمـشناد  نیرتگرزب  دـیفم  موحرم  ریهـش و  خروم  يربط 
تسا :  نینچ  ماما  داهنشیپ  هزیگنا  رد  يربط  راتفگ  همجرت  هک  دنراد  یهباشم  حیضوت  داهنشیپ 

دراو يرهـش  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  دیما  نیا  هب  دـنا  هدـیدرگ  قحلم  يو  هب  هار  لوط  رد  هک  یناسک  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
تیعقاو زا  عالطا  نودب  هدع  نیا  هکنیا  زا  تشاد  تهارک  عانتما و  وا  نوچ  یلو  دنتـسه  وا  نامرف  ياریذـپ  عیطم و  نآ  مدرم  هک  ددرگ  یم 

نآ رگم  دیدرگ  دنهاوخ  فرصنم  رفـس  نیا  زا  ددرگ  نشور  اهنآ  رب  رما  تقیقح  رگا  هک  تسناد  یم  دننک و  تکرح  وا  هارمه  هب  نایرج ، 
نایم رد  نانآ  اب  ار  همان  نآ  نومـضم  دومن و  اهنآ  هبار  داهنـشیپ  نیا  اذل  دنراد ،  گرم  ياپ  ات  وا  يرای  هب  میمـصت  اعقاو  هک  يدودعم  هدع 

تشاذگ . 
هورگ هورگ  دندوب  ترضح  نآ  اب  هک  یتیعمج  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  مه ،  ار  داهنـشیپ  نیا  هجیتن  يربط 

(99) دندوب هدمآ  وا  هارمه  هب  هنیدم  زا  هک  شـصاخ  نارای  زا  يدادعت  دنام و  وا  اهنت  دندش و  هدـنکارپ  قرفتم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب 
تسا .  هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  رد  هلمج  نیمه  زاب  و 

نوگانوگ ياهتبـسانم  هب  فلتخم و  دراوم  رد  هکلب  لزنم  کی  رد  راب و  کی  هن  داهنـشیپ  حرط و  نیا  دیدرگ  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب  یلو 
تقادص و اب  دودعم و  هدع  اهنت  هکنآ  زا  سپ  هلابز و  لزنم  رد  شنارای  هب  فارصنا  هزاجا  داهنـشیپ و  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدیدرگ  حرطم 
اب رگید و  نایب  اـب  ار  عوضوم  مه  زاـب  دـیدرگ  دراو  هبقع ))  نطب   )) يدـعب و لزنم  هب  نوچ  دـندنام  وا  اـب  شناراـی  زا  راکادـف  تماقتـسا و 

 . دییامرف یم  هظحالم  هدنیآ  هحفص  رد  هک  دومرف  حرطم  رتشیب  هچره  تحارص 

هبقع نطب  رد 

نخس نتم 

ینشهنت  ًابالِک  ِمانَْملا  ِیف  ُْتیءاَر  یِّنِاَف  ًالوتْقَم  ِّالا  ینارَا  ام  ))
(( ُعَْقبَا ٌْبلَک  َّیَلَع  اهُّدَشَاَو 

ُْياَّرلا  َّیَلَع  یفْخَی  َسَیل  هّللاَْدبَع  ای  )) . . . 
َۀَقَلَْعلا  ِهِذه  اوُجِرْخَتْسَی  یّتَح  ینوُعَدَی  َْنل  ْمُهَّنِا  ( 100) ِهِْرمَا یلَع  ُبَْلُغی  هّللاَّنَاَو ال 

( . 101 (() ِمَمُالا ِقَِرف  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمُّهلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللاطَّلَس  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  ِیفْوَج  ْنِم 

تاغل حیضوت  همجرت و 

جراخ نوخ .  هعطق  ۀَقَلَع :  دیفس .  هایس و  گنر ،  يرتسکاخ  ُعَْقبَا :  نتفرگ .  زاگ  شَهَن : )  زا   ) ینشَْهنَت ْبلک .  عمج  ْبالِک :  ای .  ؤر  مانَم : 
 . صخش نتشک  زا  تسا  هیانک  نآ  ندرک 

حیضوت همجرت و 
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لقن ربانب  دـیدرگ و  دراو  هبقع ))  نطب   )) مان هب  يرگید  لزنم  هب  هلابز ))   )) لزنم زا  تکرح  زا  سپ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاـق 
رد هک  یباوخ  تبـسانم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگید  ناخروم  ناثدـحم و  لقن  هب  انب  نینچمه  قداص و  ماما  زا  هیولوق ))  نبا  ))
منک یمن  ینیب  شیپ  چیه  مدوخ  هرابرد  نم  ًالُوتْقَم )) ؛ . . .  ِّالا  ِینارَا  ام   : )) دومرف نینچ  شباحـصا  نارای و  هب  باطخ  دوب  هدید  لزنم  نیا 

یگـس اهنآ  نیرتدیدش  نیرتدب و  دندومن و  هلمح  نم  هب  يدـنچ  ياهگـس  هک  مدـید  ای  ؤر  ملاع  رد  اریز  دیـسر ؛  مهاوخ  لتق  هب  هکنیا  زج 
دیفس . )) هایس و  دوب 

هیلع ماما  هلفاق  هب  لزنم  نیمه  رد  هک  ناذول  نبورمع  مان  هب  همرکع ))   )) هلیبق زا  يدرمریپ  ماگنه  نیا  رد  داشرا  رد  دـیفم  موحرم  لقن  رباـنب 
تساجک ؟  امش  دصقم  تشاد :  هضرع  ترضح  نآ  هب  باطخ  دوب  هدروخرب  مالسلا 

هفوک .  فرط  دومرف :  ماما 
اب ریشمش  هزین و  زج  هب  رفـس  نیا  رد  منک  یم  رکف  نم  اریز  يدرگرب ؛  اج  نیمه  زا  هک  مهد  یم  تدنگوس  ادخ  هب  تفگ :  ناذول  نبورمع 

ادـیپ یگدامآ  تهج  ره  زا  دـنریگب و  ار  بوشآ  گـنج و  ولج  رگا  دـنا  هدرک  توعد  وت  زا  هک  اـهنیا  دـش و  یهاوخن  هجاوم  يرگید  زیچ 
هب ار  امـش  نتفر  نم  ینک ،  یم  ینیب  شیپ  مه  تدوـخ  هک  یعـضو  نیا  اـب  یلو  درادـن  یبـیع  ینک ،  تکرح  اـهنآ  فرط  هـب  سپـس  دـننک 

مناد !  یمن  حالص  هجوچیه 
حـضاو و زین  نم  يارب  ینک  یم  كرد  وت  هک  یبـلطم  نیا  ُيْءاَّرلا )) ؛ . . .  َّیَلَع  یفْخَی  ـال  هّللاَدـْبَع  اـی   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماـما 

تسین . ))  ریذپرییغت  ادخ  همانرب  یلو  تسا  نشور 
لمع نیا  زا  سپ  یلو  دنزیربارم  نوخ  رگم  دنراد  یمنرب  نم  زا  تسد  اهنیا  ینوُعَدَـی )) ؛ . . .  َْنل  ْمُهَّنِا   : )) دومرف سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما 

ناشرت لیلذ  اهتلم  همه  زا  دناشچب و  نانآ  هب  هجو  نیرتدیدش  هب  ار  تلذ  خلت  معط  هکدومن  دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  دنوادخ  نیگنن 
(( . دنادرگب

فارش رد  رهظ  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما ینارنخس 

نخس نتم 

ْمُْکیلَاَو  هّللا  َیِلا  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِا  ُساّنلااَهُّیَا  ))
ْمُْکلُسُر  اِهب  ْتَمِدَقَو  ْمُُکبتُک  یْنتَتَا  یّتح  ْمُِکتآ  َْمل  یِّناَو 

ٌماِما  اَنل  َْسَیل  ُهَّنِاَف  اْنیَلَع  ْمِْدقَا  ْنَا 
َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِاَف  يدُْهلا  یلع  َِکب  انَعَمْجَی  ْنَا  هّللاَّلََعلَو 

َنیهِراک  یمَدْقَِمل  ُْمْتنُک  ْنِاَو  ْمُکِقِیثاومَو  ْمُکِدوُهُع  ْنِم  ِِهب  ُّنئمْطَا  ام  ینوُطْعاَف  ْمُُکْتئِج  ْدَقَف 
( . 102 (() ْمُْکَیِلا ُْهنِم  ُْتئِج  يذَّلا  ِناکَْملا  َیِلا  ْمُْکنَع  ُفِرَْصنَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نامیپ .  قاثیم : )  دْهَع و  عمج   ) قیثاومَو دوُهُع  لیلد .  نایب  تجح و  لاذ : )  تکرح  هس  ره  اب   ) ةَرِذْعَم
حیضوت :  همجرت و 

نآ دورو  زا  سپ  هک  دیدرگ  فارش ))   )) مان هب  يرگید  لزنم  دراو  هبقع ))  نطب   )) نتشاذگرس تشپ  زا  سپ  ینیـسح  ناوراک  رون و  هلفاق 
هب ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  يریگولج  تیرومءام  يو  یهدنامرف  تحت  هک  وجگنج -  درم  رازه  اب  زین  یحایر  دیزی  نبرح  ترـضح 
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تیعقوم شیوخ و  تیعقوم  هاتوک  ینارنخـس  ود  یط  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دـش و  دراو  لزنم  نیدـب  دنتـشاد -  هدـهع 
 . دومن نایب  ّرح ،  نایرکشل  هب  ار  شرفس  هزیگنا  هیما و  ینب  نادناخ 

 ( س  ) همطاف دنزرف  هفطاع 

يرادومن هک  شنایهاپس  و  ّرح ))  )) اب مالسلا  هیلع  ماما  دروخرب  یقالت و  نیا  یگنوگچ  هب  ینارنخـس  ود  نیا  یـسررب  همجرت و  زا  لبق  یلو 
تقد ناخروم  نابز  زا  مایق ،  بالقنا و  ناورشیپ  ناهج و  ناربهر  همه  هب  تسا  یـسرد  و  اهیلع - هّللا  مالـس  همطاف -  دنزرف  هفطاع  زا  تسا 

مینک :  یم 
زاین دروم  لومعم و  دـح  زا  شیب  هتفر و  تارف  يوس  هب  حبـص  عولط  زا  شیپ  ناـناوج  داد  روتـسد  فارـش ))   )) لزنم هب  دورو  زا  سپ  ماـما 
نیا دراو  حلـسم  رفن  رازه  سءار  رد  دـیزی  نب  رح  دـیدش  ياـمرگ  ناـیم  رد  زور و  نیمه  رهظ  زا  لـبق  دـنیامن .  لـمح  اـه  همیخ  يارب  بآ 

رد ار  هار  رابغ  درگو و  حالس  ینیگنس  یگتسخ و  اب  مءاوت  یگنشت  شطع و  تدش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  دیدرگ  نیمزرس 
هار زا  ياهبکرم  نآ  رب  لومعم  قبط  و  دنیامن .  باریس  ار  ناشیاهبـسا  اهنآ و  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارای  هب  دومن ،  هدهاشم  ّرح  نایهاپس 

رگید فرط  زا  دـندرک و  یم  باریـس  ار  دارفا  فرط  کی  زا  هدومن  لـمع  يو  روتـسد  قبط  زین  ترـضح  نآ  ناراـی  دنـشاپب .  بآ  هدیـسر 
دندیشاپ .  یم  بآ  اهنآ  ياهاپ  لکاک و  لای و  هب  رگید  فرط  زا  دنتشاذگ و  یم  اهبسا  ولج  هب  هدومن و  بآ  زا  رپ  ار  اهفرظ 

نازابرـس و همه  زا  سپ  دـیدش  یگتـسخ  یگنـشت و  رثا  رد  نم  دـیوگ :  یم  یبراحم ))  ناعط  نب  یلع   )) ماـن هب  رح ))  )) نایهاپـس زا  یکی 
باریس مرگرس  نیسح  نارای  همه  نوچ  ماگنه  نآ  رد  مدرگ  دراو  هاپس  يودرا  لحم  و  فارش ))   )) هقطنم هب  متسناوت  نایهاپـس  رـس  تشپ 

نم هجوتم  اـه  همیخ  راـنک  زا  هک  يا  هفاـیق  شوخ  وخ و  شوخ  درم  عـقوم  نیا  رد  دوـمنن ،  هجوـت  نم  هب  یـسک  دـندوب  نایرکـشل  ندوـمن 
لمح دوخ  اب  یبآ  کشم  هک  یلاح  رد  تفاتش و  میرای  هب  تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  هک  دش  مولعم  سپـس  دوب و  هدیدرگ 

ناباوخب . ))  ار  ترتش  ۀَیِواّرلا )) ؛  ِِخنَا   )) تفگ دیناسر و  نم  هب  ار  دوخ  درک  یم 
 (( ناباوخب ار  رتش  َلَمَْجلا )) ؛  ِِخنَا   )) دومرف مدیمهفن  ار  وا  روظنم  نوچ  زاجح  تغل  اب  ییانـشآ  مدـع  رثا  رد  نم  دـیوگ  یم  ماعط ))  نبا  ))

تخیر و یم  متروص  رـس و  هب  بآ  یگچاپ ،  تسد  دیدش و  یگنـشت  رثا  رد  یلو  مدـیدرگ  بآ  ندروخ  لوغـشم  مدـناباوخ و  ار  بکرم 
ماما مدومنن  كرد  ار  وا  روظنم  مه  زاب  نم  هدب ))  راشف  ار  گشم  َءاقِّسلا )) ؛  ِِثنِْخا   : )) دومرف ماما  منک ،  هدافتسا  یتحار  هب  متسناوت  یمن 

مدرگ باریس  یتحار  هب  تمحز و  نودب  متسناوت  ات  تفرگ  ار  نآ  هناهد  شرگید  تسد  اب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  کشم  هک 

زامن عورش 

شـصوصخم نذ  ؤم  قورـسم  نب  جاجح  هب  ماـما  دیـسر ،  ارف  زاـمن  تقو  رهظ و  عقوم  رـصتخم  تحارتسا  ییاریذـپ و  تبحم و  نیا  زا  سپ 
 (( میناوخب ار  نامزامن  ات  وگب  هماقا  ناذا و  دنک  تتمحر  ادخ  یِّلَُصن )) ؛  ِةولَّصِلل  ِْمقَاَو  هّللاَکُمَحْرَی  ْنِّذَا   )) دومرف

 ، هن تشاد  هضرع  یناوخ ؟  یم  تنایهاپـس  اب  لقتـسم و  ای  یناوخ  یم  زامن  ام  اب  زین  وت  دومرف  رح ))  )) هب ماما  دیدرگ  ناذا  لوغـشم  جاجح 
میتسیا .  یم  زامن  هب  فص  کی  رد  امش و  اب  مه  ام 

 . دندروآ ياج  هب  ترضح  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  دنداتسیا و  ترضح  نآ  رس  تشپ  رد  شنایهاپس  و  رح ))  )) شنارای و ولج و  رد  ماما 

ماما ینارنخس 

ینهاریپ ار  شسابل  دوب و  نیلعن  شیاپ  رد  هدرک و  هیکت  شریشمش  هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زامن  ندش  مامت  زا  سپ 
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دومرف :  نینچ  نانآ  هب  باطخ  داتسیا و  مدرم  فرط  هب  ور  داد ،  یم  لیکشت  یبرع  ییابع  هداس و 
رد تیلو  ؤسم  عفر  هفیظو و  ماجنا  اهامـش و  رب  تسا  تجح  مامتا  نم  نانخـس  مدرم !  ْمُْکَیلاَو )) ؛ . . .  هّللا  َیِلا  ٌةَرِذـْعَم  اـهَّنِا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  ))

ماما و ام  هک  دـیدرگ  ریزارـس  نم  يوس  هب  امـش  ياهکیپ  اه و  همانتوعد  هک  هاگنآ  رگم  مدومنن  تکرح  امـش  يوس  هب  نم  ادـخ ،  هاگـشیپ 
اهتوعد نیدـب  رگا  دـیامن .  يربهر  تیادـه و  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس  هب  ریذـپب و  ار  اـم  توعد  میرادـن  اوشیپ 
نانیمطا زا  نم  اب  يرایمه  يراکمه و  رد  دیدنبب و  مکحم  نامیپ  نم  اب  دیاب  ما  هدـمآ  امـش  يوس  هب  نم  هک  کنیا  دـیتسه  دـنبیاپ  رادافو و 

میامن . ))  تعجارم  ما  هدمآ  اجنآ  زا  هک  یلحم  هب  مرضاح  دیتسه  یضاران  نم  ندمآ  زا  رگا  دیزاس و  مرادروخرب  يرتشیب 
دیدرگن .  زاربا  نانآ  يوس  زا  یفنم  ای  تبثم  باوج  دندرک و  رایتخا  توکس  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  لباقم  رد  رح  نایهاپس 

یلع نب  نیسح  تماما  اب  زین  زامن  نیا  دیسر و  ارف  رصع  زامن  تقو  ات  تفریذپ  نایاپ  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس  اب  رهظ  زامن  تروص  نیدب  و 
زاب ینارنخس  نیمود  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زامن  زا  سپ  دیدرگ و  هماقا  رح ))  )) نایهاپس ترضح و  نآ  نارای  تکرش  مالسلا و  امهیلع 

 . دییامن یم  هظحالم  هدنیآ  هحفص  رد  هک  دومرف  داریا  ینانخس  مه 

فارش رد  رصع  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما ینارنخس 

نخس نتم 

َّقَْحلااُوفْرعَتَو  هّللااوُقَّتَت  ْنِا  ْمُکَّنِاَف  ُسانلااَهُّیَا  ُدَْعب :  اّمَا  ))
ِِهّلل  یضْرَا  ْنُکَی  ِِهلْهَال 

ِْرم  الا  اذه  ِۀَیالَِوب  یلْوَا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصٍدَّمَُحم  ِْتیَُبلْهَا  ُنَْحنَو 
ِروَْجلِاب  َنیِرئاّسلاَو  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َنیعَّدُْملا  ِءالُؤه  ْنِم 

(( . ْمُْکنَع ُفِرَْصنَا  ْمُُکُبتُک  ِِهب  ْینَتَتَا  ام  ْریَغ  َن  الا  ْمُُکیءاَر  َناکَو  انِّقَِحب  َلْهَْجلاَو  اَنل  َۀَهارَْکلا  ِّالا  ُْمْتَیبَا  ْنِاَو  ِناوْدُْعلاَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . درک لمع  تنس  نآ  هب  ِۀَّنُّسلِاب :  َراسَو  ۀَّنُّسلاَراس :  دنیوگ  یم  مدرم ؛  ینمشد  يرگمتـس و  هب  ناگدننک  لَمَع  ناودُعلاَو :  روْجلاب  َنیرئاسلا 
 . ندرک عانتما  ًءابِا : ) یبْءاَی ،  یبَا ،  زا   ) ُْمْتَیبَا

حیضوت همجرت و 

فرط زا  یمازعا  هاپس  نیلوا  هک  يو  هاپس  دیزی و  نبرح  اب  فارش ))   )) لزنم رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیدومرف  هظحالم  شیپ  لصف  رد  هکنانچ 
یلع نب  نیسح  تماما  هب  هاپس  ود  ره  زین  ار  رصع  زامن  مالسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  رهظ و  زامن  مامتا  زا  دعب  دندیـسر .  مه  هب  دوب  دایز  نبا 

دومرف :  داریا  نینچ  رح ))  )) نایهاپس هب  باطخ  رصع  زامن  زا  دعب  ار  دوخ  مود  ینارنخس  ماما  هاگنآ  دنداد  ماجنا 
ربمایپ تیب  لها  ام  دیدرگ و  دهاوخ  دنوادخ  يدونـشخ  بجوم  دشاب  قح  لها  تسد  رد  قح  هک  دیریذپب  دیـسرتب و  ادخ  زا  رگا  مدرم !  ))

ملظ و هار  هشیمه  هدوب و  ماقم  نیا  یعدـم  قحاـن  هب  هک  میـشاب  یم  هیما )  ینب   ) اـهنیا زا  رتراوازـس  رت و  هتـسیاش  مدرم  يربهر  تیـالو و  هب 
ام قح  دینادرگب و  يور  ام  زا  دینک و  يراشفاپ  دیا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  نیا  رد  رگا  دنا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  ادـخ  اب  ینمـشد  داسف و 

منک . ))  یم  تعجارم  اج  نیمه  زا  نم  دوب ،  سکعنم  امش  ياه  همانتوعد  رد  هک  دشاب  نآ  زا  ریغ  امش  هتساوخ  ًالعف  دیسانشن و  ار 
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میرادن .  يربخ  اه  همانتوعد  نیا  زا  ام  هک  تشاد  راهظا  رح ))  ، )) دیسر نایاپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نوچ 
اه همان  نیا  زا  مه  زاب  رح ))  )) یلو دومن  رضاح  دوب  هفوک  مدرم  ياه  همان  زا  ولمم  هک  نیجْرُخ  ود  داد  روتسد  ناعمس ))  نب  ۀبقع   )) هب ماما 

 . دومن دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  زارف  رد  هک  دیدرگ  عقاو  ماما  يو و  نایم  رد  ییوگتفگ  درک و  یعالطا  یب  راهظا 

ینارنخس نیا  رد  مهم  هتکن  هس 

تسا :  هدومن  هراشا  ساسح  بلاج و  رایسب  هتکن  هس  هب  ینارنخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ماقم لاعتم  دـنوادخ  زا  تراهط ،  یکاپ و  نیا  رثا  رد  هک  اهنآ  تسادـقو  تراهط  یکاپ و  ناـیب  ربماـیپ و  نادـناخ  تیب و  لـها  یفرعم   - 1

تسا .  هدیدرگ  لوحم  نانآ  هب  تما  یتسرپرس  تیالو و 
تـسد هب  ار  ناناملـسم  تموکح  روز  ملظ و  هار  زا  قحاـن و  هب  هدوب و  دـساف  رگمتـس و  یناـمدرم  ناـنآ  هک  شیوخ  ناـفلاخم  یفرعم   - 2

دنا .  هتفرگ 
هب ار  شیوخ  رفـس  هزیگنا  تلع و  ماـما  هک  تسا  نیا  هدـش  هیکت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ینارنخـس  ود  ره  رد  هک  يا  هتکن  نیموـس  اـما  و 

نودب ائادتبا و  هن  هدوب  رهش  نیا  مدرم  توعد  قبط  رفـس  نیا  هک  تسا  هتخاس  نشور  احیرـص  ار ) شا  هزرابم  مایق و  هزیگنا  هن   ) هفوک يوس 
نامه زا  تسا  رضاح  زین  ماما  دنا  هدیدرگ  نامیشپ  مدان و  دوخ  توعد  زا  دنتسه  اهنآ  ءزج  زین  نیرضاح  هک  رهـش  نیا  مدرم  رگا  توعد و 

 . دنک تعجارم  هدمآ  هک  یهار 

؟  دومرف یم  تعجارم  هنیدم  هب  دوب  دازآ  ع )   ) یلع نب  نیسح  رگا 

نآ دنتـشاذگ  یم  دازآ  ار  ماـما  رح ))  )) نایهاپـس ههرب ،  نآ  رد  هفوک و  مدرم  اـعقاو  رگا  هک  ددرگ  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد  یهتنم 
دیشک ؟  یم  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يا  هزرابم  زا  تسد  تشگ و  یم  زاب  هنیدم  يوس  هب  ترضح 

هب تسا  هدرک  نایب  فارش ))   )) لزنم رد  هک  ترضح  نآ  نخس  نیمه  زا  هژیوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  نتم  زا  ار  لا  ؤس  نیا  خساپ  دیاب 
هناهب رذع و  عون  ره  عطق  يارب  دراد و  تجح  مامتا  هبنج  يو  نانخس  هک  تسادیپ  حوضو  هب  ماما  ینارنخـس  ود  نیا  زا  اریز  دروآ ؛  تسد 
)) ؛  ْمُْکَیلاَو هّللا  َیِلا  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِا   : )) تشاد نایب  تحارـص  هب  ار  تقیقح  نیا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  هفوک  مدرم  زا  هورگ  نآ  يوس  زا 

ادخ . )) هاگشیپ  رد  تیلو  ؤسم  عفر  امش و  يارب  تسا  تجح  مامتا  نم  نانخس  نیا  ینعی 
رهش و نیا  هب  هلمح  مجاهت و  هبنج  امـش  رهـش  هب  نم  ندمآ  هک  دنک  میهفت  نانآ  هب  دهاوخ  یم  نایب  نیا  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
ضحم و بذک  دـنزادنیب ،  هار  یئوس  تاغیلبت  نینچ  مومـسم  ّوج  ندروآ  دوجو  هب  يارب  هیما  ینب  نارازگراک  رگا  درادـن و  ار  نآ  نامدرم 

تسا .  هتفرگ  ماجنا  هفوک  مدرم  یلبق  توعد  قبط  هک  تسا  يرفس  نیا  هکلب  دشاب  یم  عقاو  فالخ 
زا هفوک  مدرم  رگا  هک  تسین  انعم  نادـب  هقطنم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگرب  فارـصنا و  اـی  هزراـبم و  هلءاـسم  عوضوم و  لـصا  اـما  و 

ترـضح نآ  روظنم  هکلب  دراد  یمرب  هزرابم  زا  تسد  ددرگ و  یمرب  دوخ  هناخ  هب  مه  ترـضح  نآ  دنـشاب  هدش  فرـصنم  شیوخ  توعد 
مدـع لصا  اما  مییآ و  یمن  رهـش  نیا  هب  مه  ام  يراکمه ،  یناـبیتشپ و  هدـعو  توعد و  زا  هفوک  مدرم  فارـصنا  تروص  رد  هک  تسا  نیا 

هزرابم نیا  یهتنم  دوش  رجنم  ام  ندـش  هتـشک  هب  هچرگا  تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  يو  اب  هزرابم  همادا  هیواعم و  نب  دـیزی  اـب  تعیب 
یتـموکح هاگتـسد  رگا  دوب و  نیا  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  رگا  اریز  تسا ؛  ریذـپ  ناـکما  رگید  هطقن  ره  رد  دـشابن  هفوک  رد  رگا 

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  تیعطاق  هکلب  هدیـشک  هزرابم  زا  تسد  اهنت  هن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دومن  یم  ساسحا  هزادنا  نیمه 
يارب يریگرد  نیا  هک  تسناد  یم  اریز  دوش ؛  ریگرد  ترـضح  نآ  اـب  دوبن  رـضاح  هاـگچیه  تسا  هتفاـی  هار  ودـب  دـیدرت  کـش و  تلاـح 
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 . دوب دهاوخ  نیگنس  هّیما  ینب  تموکح 

هصالخ

هزرابم زا  مالسلا  هیلع  ماما  فارصنا  مدع  رب  تسا  ینشور  مکحم و  لیلد  يزیرنوخ  گنج و  نآ  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  دیزی  هاپس  يریگرد 
. 

ریذپان للخ  عطاق و  میمصت  خسار و  مزع  نآ  رب  تسا  يرگید  هاوگ  لیلد و  زین  تداهش  ات  هنیدم  زا  ماما  نانخس  زا  کیره  نیا  زا  هتـشذگ 
. 

( . (( 103 (() ُلَْضفَا هّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍء  يِْرم  ُْلتَقَف إ   : )) دیوگ یم  هک  وا 
( . (( 104  (() یتَْفلا یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  اَمَو  یِْضمءاَس   : )) دیوگ یم  هک  وا 

( . (( 105 (() ُۀَّلِّذلااَّنِم َتاْهیَه   : )) دیوگ یم  هک  وا 
( . (( 106 (() ِدیبَْعلاَراِرف ْمُْهنِم  ُِّرفَا  الَو  ِلِیلَّذلا  َءاطِْعا  يدِیب  ْمِهیطُْعاال   : )) دیوگ یم  هک  وا 

( . (( 107 (() ُهَْلثِم ُِعیاُبیال  یلثِمَو  ِروُمُْخلا . . .  ُبِراش  ُدیزَیَو   : )) دیوگ یم  هک  وا 
( . (( 108  (() یِسْفَن ْنِم  َۀَِّینَّدلا  یِطُْعاال  هّللاَو   : )) دیوگ یم  هک  وا 

تسد دنک  یم  بیقعت  هک  یفده  زا  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يا  هزرابم  زا  تسین  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  تسا  نیا  شدید  هک  وا  يرآ ، 
 . درادرب

هصالخ

لصا هک  هنوگنامه  تشادن  ترـضح  نآ  هزرابم  لصا  رد  یفنم  تبثم و  رثا  نیرتکچوک  هفوک  مدرم  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندوب  دازآ 
 . دشاب ترضح  نآ  مایق  هزرابم و  تلع  هزیگنا و  تسناوت  یمن  نانآ  توعد 

ّرح خساپ  رد 

نخس نتم 

هّللا یّلـص  هّللِالوُسَر  ةَرْـصن  ُدـیُِری  َوُهَو  ِهِّمَع  ِنب  ِْسو ال  الاوُخَا  َلاق  ام  ُلُوقَءاَسَو  ینُوُلتْقَت  ْنَا  ُبْطَْخلا  ُمُِکب  وُدـْعَی  ْلَهَو  ِیُنفِّوَُخت  ِتْوَْمل  اـِبَفَا  ))
مّلس . ))  هلآ و  هیلع و 

یتَْفلا یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  امَو  یْضمَءاَس 
ًاِملْسُم َدَهاجَو  ًاّقَح  يَون  ام  اذِا 
ِهِسْفَِنب َنیِحلاّصلا  َلاجِّرلا  اسآَو 
ًامرُْحم ََفلاخَو  ًارُوْبثَم  َقرافَو 

اهَءاَقب ُدیُرا  یسْفَن ال  ُمِّدُقا 
ًامَْرمَرَع ِجایِْهلا  ِیف  ًاسیِمَخ  یْقلَِتل 

َْمُلا َْمل  ُِّتم  ْنِاَو  ْمَمذَا  َْمل  ُتْشِع  ْنِاَف 
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(109) امَغُْزتَو شیِعَت  ْنَا  ًالُذ  َکل  یفَک 

تاغل حیضوت  همجرت و 

زا ایآ  ینعی  تسا  ییانک  موهفم  ياراد  هلمج  نیا  كانرطخ ،  میظع و  رما  بْطَخ :  تعرـس .  وْدَع )) :  ینُوُلتْقَت :  ْنَا  ُبْطَْخلا  مُِکب  وُدـْعَی  )) 
نوعلم دوُرْطَم و  رُوْبثم :  نتسج .  يرود  ًاقاِرف :  قَراف  هنیدم .  بارعا  زا  تسا  يا  هلیبق  مان  ْسَوا :  تسا ؟  هتخاس  نم  نتشک  زجب  يراک  امش 

يارب تسا  تفص   ) ْمَْرمَرَع گنج .  جایِه :  ددرگ .  یم  لیکشت  شخب  جنپ  زا  رکـشل  اریز  رکـشل ؛  سیمَخ :  تسا .  رفاک  صخـش  زا  هیانک 
 ( : مولی مال ،  زا  لوهجم  هدـحو  ملکتم   ) َْمُلا َمل  ندرک .  یگدـنز  ًاـْشیَع : ) َشاـع  زا   ) ُتْشِع يوق .  گرزب و  يرکـشل  دـیدش و  سیِمَخ : ) 

 . يراوخ تلذ و  َمِغَر : ) زا   ) مَغَْرت باذع .  درد و  یتحاران و 

حیضوت همجرت و 

ياه همانتوعد  دیسر و  نایاپ  هب  ماما  مود  ینارنخس  هکنآ  زا  سپ  فارـش ))   )) لزنم رد  میدومن  هراشا  یلبق  زارف  حیـضوت  رد  هک  يروط  هب 
تکرح هرابرد  ّرح  ترضح و  نآ  نایم  رد  دومن  یم  یعالطا  یب  راهظا  نانچمه  ّرح  داد و  رارق  شنایهاپـس  ّرح و  رایتخا  رد  ار  هفوک  مدرم 
میمـصت رح  دهدب و  همادا  هفوک  يوس  هب  دوخ  تکرح  هب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  دش ؛  ثحبورج  وگتفگ و  مالـسلا  هیلع  ماما 

دیامن .  يریگولج  ترضح  نآ  تکرح  زا  دوب  هدش  لوحم  يو  رب  هک  یتیرومءام  قبط  دوب  هتفرگ 
شمرن فاطعنا و  يو  تیرومءام  لباقم  رد  تسین  رضاح  هجو  چیه  هب  تسا و  عطاق  دوخ  میمصت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دید  رح  نوچ  یلو 

دراو هفوک  هب  هن  هک  دینک  باختنا  دوخ  يارب  ار  يریسم  تسا  رتهب  دیا  هتفرگ  تکرح  هب  میمصت  امش  هک  لاح  تفگ :  نینچ  دهدب ،  ناشن 
وت اب  يریگرد  زا  ارم  دنوادخ  دیاش  مسیونب  دایز  نبا  هب  زیمآ  حلص  يا  همان  منک و  هدافتسا  تصرف  زا  نمات  دیدرگ  زاب  هنیدم  هب  هن  دیوش و 

دشخب .  تاجن 
منک و یم  يروآدای  زین  ار  هتکن  نیا  َّنلَتُْقَتل )) ؛  َْتَلتاق  نئل  ُدَهْـشَا  یِّنِاَف  َکِـسْفَن  یف  َهّللا  َكرَکَُذا  یِّنِا   : )) دومن هفاـضا  زین  ار  هلمج  نیا  رح 

دش . )) یهاوخ  هتشک  دصرددص  ینک ،  زاغآ  یگنج  يربب و  ریشمش  هب  تسد  رگا  هک  مهد  یم  ترادشه 
ْلَهَو ِیُنفِّوَُخت  ِتْوَْملِابَفَا   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  دینش ،  رح  زا  ار  دیدهت  اب  مءاوت  رادشه  نیا  ماما  دیسر و  اجنیدب  رح  راتفگ  نوچ  و 

رد نم  تسا .  هتخاس  امـش  زا  يراک  زین  نم  نتـشک  زا  شیب  اـیآ  یناـسرت و  یم  گرم  اـب  ارم  اـیآ  ینُوُلتْقَت )) ؛ . . .  ْنَا  ُبْطَْخلا  ُمُِکبوُدـْعَی 
تکرـش گنج  رد  دباتـشب و  ربمایپ  يرای  هب  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  یـسوا ))   )) نم ؤم  ردارب  هک  مناوخ  یم  ار  تیب  دـنچ  نامه  وت  خـساپ 

تفگ :  نینچ  دومن و  داشنا  دوب  يو  تکرح  فلاخم  هک  شیومعرسپ  هب  دنک 
دشاب .  ّقح  شفده  مالسا و  هب  دقتعم  وا  هک  هاگنآ  تسین  گنن  درمناوج  يارب  گرم  هک  تفر  مهاوخ  گرم  يوس  هب  نم 

دنیزگ .  يرود  ادخ  ینمشد  زاو  هدومن  تفلاخم  ناراکتیانج  اب  تیامح و  کین  نادرم  زا  شناج  راثیا  اب  دهاوخب  و 
موش .  هجاوم  گرزب  سب  ینمشد  اب  تخس  یگنج  رد  ات  میوش  یم  یگدنز  زا  تسد  مراذگ و  یم  صالخا  قبط  رد  ار  مناج  نم 

يرپس ار  ینیگنن  راب و  تلذ  یگدـنز  نینچ  هک  سب  نیمه  وت  يارب  یلو  یتحاراـن ،  مریمب  رگا  هن  مرادـن و  ینامیـشپ  مناـمب  هدـنز  رگا  نم 
ینک . )) 

دیدرگ .  ادج  ترضح  نآ  زا  دیشک و  رانک  ار  دوخ  یتحاران ،  مشخ و  اب  یعطق  خساپ  نیا  ندینش  اب  رح 
يوس هب  شیوخ  رفـس  لوط  رد  اذـل  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیـسحت  باجعا و  دروم  راعـشا  نیا  موهفم  نوچ  دـیوگ  یم  نیـسحلا  بدا  رد 

دناوخ .  یم  ررکم  فلتخم و  دراوم  رد  ار  اهنآ  هدیدرگ و  لثمتم  تایبا  نیا  هب  راب  نیدنچ  قارع 
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شدج نییآ  نید و  رب  ندرک  يرای  تکرح ،  نیا  زا  ترضح  نآ  فده  هک  تسا  نیا  رگناشن  زین  اهنآ  رارکت  راعـشا و  نیا  هب  ماما  لثمت  و 
نیرتگرزب زا  هک  يداهج  تسا ؛  هدوب  لالحمـضا  لاوز و  زا  نآ  ماکحا  ظفح  نآرق و  نیناوق  اه و  همانرب  زا  عافد  مالـسا و  هار  رد  داهج  و 

یتح یگدنز و  لانم و  ماقم و  زا  زین  هار  نیا  رد  تس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  کین  تنـس  زا  ندرک  يوریپ  یهلا و  ياه  هضیرف 
دوب .  هتسش  تسد  شنازیزع  دوخ و  ناج  زا 

هار نیا  رد  هدیدرگ و  شیوخ  هناخ  تیب و  مزالم  هک  سک  نآ  تسین و  تمالم  دروم  دوش  هتـشک  دـنک و  داهج  هار  نیا  رد  سکره  يرآ 
هزرابم و نادیم  هب  مدق 

( . 110) دوب دهاوخ  شهوکنو  تمالم  دروم  تسا  هدنز  ات  دراذگن  داهج 

هضیب لزنم  رد 

نخس نتم 

َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ))
ٍلْعِِفب  ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدُْعلاَو  ِْمث  الاب  هّللاِدابِع  یف  ُلَمْعَی  هّللِالوُسَر  ِۀَّنُِسل  ًاِفلاُخم  ُهَدْهَع  ًاثِکان  هّللاِمارَِحل  الِحَتْسُم  ًارئاج  اناْطلُس  ياَر  ْنَم 

الَا  ُهَلَخْدَم  ُهلِخُْدی  ْنَا  هّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ٍلْوَق  الَو 
ِناْطیَّشلا  َۀَعاط  اُومََزل  ْدَق  ِءالُؤه  َّناَو 

َداسَْفلا  اوُرَهْظَاَو  ِنمْحَّرلا  َۀَعاط  اوُکََرتَو 
ِءْیَْفلِاب  اوُرثْءاتْساَو  َدوُدُْحلا  اُولَّطَعَو 

َرَّیَغ  ْنَّمِم  ُّقَحَا  اَنَاَو  َُهل  الَح  اُومَّرَحَو  هّللاَما  رَح  اوُّلَحَاَو 
ینوُمِّلَُست ْمُکَّنِا ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُکلُسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَقَو  ْمُُکُبتُک  ِیْنتَتَا  ْدَقَو 

ْمُکَدْشُر  اُوبیُِصت  ْمُکَتَْعَیب  َّیَلَع  ُْمتْمَْمتَا  ْنِاَف  ینُولِذَْخت  الَو 
یِسْفَن  هّللِالوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُْنباَو  ِِّیلَع  ُْنب  ُنیَسحلااَنَاَف 

ٌةَوُْسا  ِیف  ْمَُکلَو  ْمُِکلْهَا  َعَم  ِیلْهَاَو  ْمُکِسُْفنَا  َعَم 
ْمُکَدْهَع  ُْمتْضَقَنَو  اُولَعْفَت  َْمل  ْناَو 

ٍرُْکِنب  ْمَُکل  َیِهام  ْمُِکقانْعَا  ْنِم  یتَْعَیب  ُْمتْفَّلَخَو 
ِملْسُم  یِّمَع  ِْنباَو  یِخَءاَو  ِیبَءِاب  اهوُُمْتلَعَف  ْدََقل 

ْمتْءاطْخَا  ْمُکَّظَحَف  ْمُِکب  َّرَتْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملاَف 
ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِاَف  َثَکَن  ْنَمَو  ُْمتْعَّیَض  ْمُکَبیصَنَو 

( . 111 (() ُُهتاکََربَو هّللاُۀَمَحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ْمُْکنَع  ُهّللا  ِینُْغیَسَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نادب رئاج  ناطلس  هک  تسا  یباذع  نآ ،  زا  روظنم  اجنیا  رد  هاگلزنم و  لوخد و  لحم  میم : )  حتف  هب   ) لَخْدَم ینکـش .  نامیپ  دهع :  ثکَن 
 . رتراوازس ُّقَحَا :  دراد .  صاصتخا  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یقوقح  تورث و  ِءْیَف :  نداد .  صاصتخا  دوخ  هب  ِراثِیتِْسا :  دیدرگ .  دهاوخ  التبم 
 . هدروخ لوگ  روْرغَم :  هقباس .  یب  راک  رُکن :  ورشیپ .  وگلا ،  ٌةَوُْسا :  یتخبشوخ .  تداعس و  دشر :  ندومن .  كرت  هَمَّلَس : )  زا   ) ینوُمِّلَُست
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حیضوت همجرت و 

ناکما هک  ییاهلحم  رد  لزانم و  رد  دندوب  تکرح  رد  رگیدمه  یکیدزن  رد  تازاوم و  هب  هلفاق  ودره  فارش ))   )) لزنم زا  تکرح  زا  سپ 
داد تسد  ماما  هب  یتصرف  اجنآ  رد  هک  دوب  هضیب  لزنم  لزانم  نیا  زا  یکی  دندمآ و  یم  دورف  مه  اب  هلفاق  ودره  دوب  رتشیب  تحارتسا  بآ و 

ار شیوخ  هزرابم  هزیگنا  تکرح و  مایق و  تلع  دراذـگب و  نایم  رد  نانآ  اـب  ار  یقیاـقح  دـیوگب و  نخـس  رح ))  )) نایهاپـس اـب  مه  زاـب  اـت 
(112  ) ینارنخس نیا  همجرت  کنیا  دنک  حیرشت 

نامیپ هدومن و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  ددرگ  هجاوم  ییوگروز  ناطلـس  اب  یناملـسم  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  مدرم !  ))
ناودـع و تیـصعم و  هانگ و  هار  ادـخ  ناگدـنب  نایم  رد  هدـمآرد و  تفلاخم  رد  زا  ربمایپ  نوناـق  تنـس و  اـب  دنکـش و  یم  مهرد  ار  یهلا 

درف نیا  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـیامنن  تفلاخم  راهظا  راتفگ  اب  ای  لمع و  اـب  یناطلـس  نینچ  لـباقم  رد  وا  یلو  دریگ  یم  شیپ  رد  ینمـشد 
دنک .  لخاد  منهج  شتآ  رد  رگنایغط  نامه  لحم  هب  ار  تکاس )  )

یهلا دودح  جیورت و  ار  داسف  دنا  هدومن  ضرف  دوخ  رب  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  كرت و  ار  ادـخ  تعاطا  هیما )  ینب   ) نانیا دیـشاب  هاگآ  مدرم ! 
ار دنوادخ  یهاون  رماوا و  مارح و  لالح و  دـنا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  تسا )  ربمایپ  نادـناخ  هب  صتخم  هک   ) ار یف ء  هدومن ،  لیطعت  ار 

مرت .  هتسیاش  دنا  هداد  رییغت  ار  مدج  نید  هک  نیدسفم  نیا  زا  ناناملسم  هعماج  يربهر  هب  نم  دنا و  هداد  رییغت 
دوب نیا  دنا  هدمآ  نم  دزن  هب  امش  يوس  زا  هک  ییاهکیپ  هدیسر و  نم  تسد  هب  امش  زا  هک  ییاه  همانتوعد  نومضم  قیاقح ،  نیا  زا  هتشذگ 
نیا رب  رگا  کنیا  دـیرادنرب  نم  يرای  زا  تسد  دـیراذگن و  اهنت  نمـشد  لباقم  رد  ارم  هک  دـیا  هتـسب  نامیپ  هدرک و  تعیب  نم  اـب  امـش  هک 

متسه یلع  دنزرف  ربمایپ و  رتخد  دنزرف  نیسح  نم  اریز  دیا ؛  هتفای  تسد  دوخ  یناسنا  شزرا  تداعس و  هب  دیشاب  رادافو  یقاب و  دوخ  نامیپ 
نم و نایم  رد   ) دنتـسه نم  دوخ  هداوناخ  نادـنزرف و  مکح  هب  امـش  هداوناخ  نادـنزرف و  هتخیمآ و  مهرد  ناناملـسم  امـش  اب  نم  دوجو  هک 

دیهد .  رارق  دوخ  يوگلا  ارم  دینک و  يوریپ  نم  زا  دیاب  امش  هک  تسین )  ییادج  ناناملسم 
اب هک  درادن  یگزات  تسین و  هقباس  یب  زین  امش  لمع  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دیدنامن  یقاب  دوخ  تعیب  ربو  دیدومن  ینکـش  نامیپ  نم  اب  رگا  و 

لوگ سک  نآ  سپ  دـیدمآرد  ینکـش  نامیپ  ردـغ و  رد  زا  ناـنآ  اـب  دـیدومن و  راـتفر  ننیچ  نیا  زین  ملـسم  میومعرـسپ  مردارب و  مردـپ و 
یمالسا بیصن  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  دیتسه  ینامدرم  امـش  دوش .  نئمطم  امـش  نامیپ  هب  دنک و  دامتعا  امـش  فرح  هب  هک  تسا  هدروخ 

دیدرگ و دهاوخ  مامت  شدوخ  ررـض  هب  دنک  ینکـش  نامیپ  سکره  دیا و  هداد  تسد  زا  ناگیار  هب  ار  دوخ  مهـس  هدومیپ و  اطخ  هار  دوخ 
 (( . مالسلاو دزاس  زاین  یب  امش  زا  ارم  دنوادخ  تسا  دیما 

مایق هزیگنا  نایب  مه  زاب 

مامت اب  ار  هیما  ینب  نوچمه  مالـسا  رگمتـس  دـنمورین و  نمـشد  تایانج  دـسافم و  دوخ ،  ینارنخـس  نیا  رد  مالـسل  مهیلع  یلع  نب  نیـسح 
یم قیبطت  هسیاقم و  شیوخ  يربهر  تیلو  ؤسم  یبهذم و  تیعقوم  اب  ار  نانآ  عضو  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  تماهـش  لامک و  تردـق و 
یم حیضوت  راب  نیمدنچ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  هب  دانتـسا  اب  ار  شمایق  تکرح و  هزیگنا  تلع و  هنوگ  نیدب  دنک و 

مالعا ار  تسا  هدیدرگ  هجوتم  ترـضح  نآ  رب  هفیظو  تیلو و  ؤسم  کی  هضیرف و  کی  تروص  هب  هک  ار  يوما  تموکح  اب  هزرابم  دهد و 
ناـمه تسا  هدز  ربماـیپ  نیناوق  نآرق و  ماـکحا  فـیرحت  رییغت و  هب  تسد  هداد و  رارق  شیوـخ  هبعلم  ار  مالـسا  هک  یتـموکح  دـیامن .  یم 

نآ نایرج  رد  ار  هیفنح  دمحم  شردارب  زور  نآ  هک  یفده  نامه  داد و  رکذت  شا  همانتیـصو  رد  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هب  هک  يا  هزیگنا 
داد :  رارق 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  زج  یبالقنا ،  تکرح  نیا  زا  فده  و  تسا .  مالـسا  نیناوق  رییغت  داسف و  ملظ و  شیادیپ  نم  هزرابم  مایق و  هزیگنا 
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یْهنَاَو ِفوُْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنَا  ُدیُِرا   : )) تسین رگید  زیچ  مالـسا  هتفای  رییغت  هدـش و  شومارف  ماکحا  ندرک  هدایپ  دـسافم و  ندرب  نیب  زا  رکنم و 
يّدج . )) . . .  ِةَْریِِسب  ُریِسَاو  ِرَْکنُْملا  ِنع 

 . . . (( ُهَلَخْدُم ُهَلِخُْدی  ْنَا  هّللا  یَلَع  ًاّقَح  ناک  ٍلْعِفب . . .  ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ًارئاج . . .  ًاناْطلُس  ياَر  ْنَم   : )) دیوگ یم  مه  شنانخس  نیا  رد  و 
ترضح .  نآ  نابز  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  هزیگنا  تسا  نیا  و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلءاسم  ندوبن  یلمع  ار  ایبنا  نیناوق  تسکـش  اهتلم و  ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  ضارقنا و  تلع  مه  دـیجم  نآرق 
( . (( 113  () ِداسَْفلا نَع  َنوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُءا  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنورُْقلا  َنِم  َناک  الْوَلَف   : )) ) دیوگ یم  نینچ  هدومن و  یفرعم 

 ، دـسافم رثا  رد  ات  دـننک  هرزابم  اهداسف  اب  هک  دـندوبن  شوه  لـقع و  ياراد  رکف و  بحاـص  مدرم  هدـع  کـی  هتـشذگ  ياهلـسن  رد  ارچ  ))
. )) ! ؟  دندرگن یناف  ضرقنم و 

تیعقاو هب  فارتعا  ای  تداهش 

ِنَع َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  ترَمَاَو  َةوکَّزلا  َْتیَتَاَو  َةولَّصلا  َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا   : )) مییوگ یم  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  رد 
نایب هکلب  تسین  یقوقح  يدام و  عوضوم  کـی  تاـبثا  ندرک و  یهاوگ  ینعی  نآ  فراـعتم  موهفم  هب  املـسم  تداهـش  اـجنیا  رد  رَْکنُْملا ))

تسا .  يونعم  هزیگنا  سدقم و  فده  کی  يور  ( ، 114  ) تیعقاو کی  هب  فارتعا  يونعم و  تقیقح  کی 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  روـظنم  هب  وـت  ماـیق  تضهن و  هک  منک  یم  سمل  كرد و  ار  تیعقاو  نیا  مـمهف و  یم  ار  عوـضوم  نـیا  نـم  ینعی 

اهنآ همه  هتفرگ  تروص  ییاهـشالت  هدوب و  هطبار  نیا  رد  زین  يرگید  للع  رگاو  رگید  لـلع  هب  اـی  هفوک و  لـها  توعد  يارب  هن  دوب  رکنم 
 (( هداهِج َّقَح  هّللا  ِیف  َتْدَهاَجَو   )) هک دوب  نامرآ  نیا  رب  لین  يارب  فده و  نیا  رب  ندیشخب  ققحت  يارب  يا  همدقم 

؟  تسا هدومنن  هجوت  فورعم  هب  رما  طیارش  هب  شیوخ  مایق  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  ایآ 

هب رما  یمالسا  نادنمـشناد  اهقف و  هک  ددرگ  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  ( 115  ) میدومن هراشا  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  کـنیا 
ددرگ هجوتم  يرطخ  دیابن  هدننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صخش  يارب  هک  دنزاس  یم  دیقم  طرش  نیا  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یهجوت هدـش  دای  طرـش  هب  تسا  هتفرگ  ماـجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فدـه  هب  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیق  رد  یلو 
اب شنادنزرف  نانز و  تراسا  عیجف و  عضو  نآ  اب  شنارای  دوخ و  ندـش  هتـشک  هک  رطخ  نیرتگرزب  زا  هار  نیارد  ترـضح  نآ  هدـیدرگن و 

همئا مرکا و  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  زج  يزیچ  یهقف  ماکحا  میناد  یم  هک  یتروص  رد  تسا  هدومن  لابقتـسا  دـشاب  یم  زیگنا  فسا  عضو  نآ 
تسین .  مالسل  مهیلع  يده 

هکنیا :  خساپ 
ود دیاب  بلطم  ندش  نشور  يارب  و  تسین .  رظان  مکح  نیا  ییانثتسا  صاخ و  دراوم  هب  تسا و  یمومع  یلک و  طرش  کی  هدش  دای  طرش 

دریگب :  رارق  یبایزرا  هجوت و  دروم  ریز  عوضوم 
یصاع .  صخش  تیعقوم   - 1

هدننک .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیعقوم   - 2
لوا : 

نارگید يارب  يو  لـمع  هک  تسا  یحطـس  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  تیعقوـم  رظن  زا  هک  دوـش  یم  رداـص  یـسک  زا  تیـصعم  هاـنگ و  رگا 
ناملـسم ره  توکـس  تروص  نیا  رد  دـیدرگ ،  دـهاوخ  هدایپ  هعماـج  ناـیم  رد  تعدـب  کـی  تروص  هب  وا  شور  تسا و  وگلا  قشمرس و 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هچرگ  یناملـسم  نینچ  دـیاب  یندوشخباـن و  تسا  یتیـصعم  وفع و  لـباق  ریغ  تسا  یهاـنگ  هاـگآ  دـهعتم و 
تعدـب کی  تروص  هب  هک  هانگ  نآ  زا  ناکما  تروص  رد  هک  دـنک  مایق  نآ  لباقم  رد  ددرگ ،  يو  یناج  یلام و  ررـض  هب  رجنم  ندومن ، 

یمن هزاجا  يو  هب  هزادنا  نیا  هب  تاناکما  رگا  و  دـناشنب ،  دوخ  ياج  رـس  رد  ار  نآ  بکترم  هدومن  يریگولج  ددرگ ،  یم  هدایپ  هعماج  رد 
راتفگ و ریثءات  هلءاسم  دروم ،  نیا  رد  دـیابن  رگید  دـیامن و  مالعا  لمع  نآ  لباقم  رد  ار  شیوخ  تفلاخم  راـتفگ ،  هار  زا  لقادـح  دـهد ، 

دوش .  حرطم  ررض  ندوبن 
نیا رب  لیلد  دهاش و  دـناوت  یم  نارگمتـس ،  نارازگتعدـب و  درکلمع  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  صاخ  ناوریپ  زا  یهورگ  شور 

دشاب .  راتفگ 
اهنت هن  دندومن ،  یگداتـسیا  نارگمتـس  لباقم  رد  هک  عیـشت  بتکم  نادرگاش  دـهعتم و  نایعیـش  زا  رفن  اههد  اهرذوبا و  اهرجح ،  اه ،  مثیم 

لیـصا و طخ  ظفح  یطاقتلا و  یفارحنا و  طخ  کـی  ندـمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  تیـالو و  مالـسا و  تیدوجوم  ناـیک و  زا  عاـفد  يارب 
هب مکح  کی  هلءاسم و  کـی  رـس  رب  جاـجوعا و  فارحنا و  نیرتکچوک  ندـمآ  دوجو  هب  زا  يریگولج  يارب  یهاـگ  هکلب  مالـسا  میقتـسم 

دنتشذگ .  شیوخ  نادنزرف  ناج  زا  لانم و  لام و  ناج و  زا  مالسا  ماکحا  زا  کچوک  رهاظ 
مود : 

تلاسر و راد  هدهع  بهذم و  راذگناینب  سـس و  ؤم  هک  یناسک  تفرگ ،  رظن  رد  ار  هدننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیـصخش  دـیاب 
ینعی دنـشاب  یم  ماکحا  نیا  زا  يرادـساپ  يورین  و  هیقبم ))  تلع   )) ظفاح و هک  نانآ  نینچمه  ناربمایپ و  ینعی  دنتـسه  یهلا  ماـکحا  غیلبت 

تشادرب و نیا  زا  جراخ  دنراد  یـصاخ  هفیظو  ینامـسآ  نیناوق  یهلا و  ماکحا  لباقم  رد  نانآ  نانیـشناج  یبهذم و  نایاوشیپ  يده و  همئا 
دیدرگ .  حرطم  لا  ؤس  رد  هک  یهقف  مکح 

مالسا و یعقاو  نارادساپ  ایلوا و  ایبنا و  يارب  یلو  تسا  یلاعبانج  هدنب و  هب  طوبرم  تسا  ثحب  دروم  هک  یهقف  مکح  نیا  رگید  ریبعت  هب  و 
تساه .  همانرب  اه و  هفیظو  نیا  قوف  هک  دراد  دوجو  يرت  نیگنس  صاخ و  یفیاظو  نآرق 

گنج و هن  دورب  شیپ  دراد  دوجو  مومع  يارب  هک  یطیارـش  نامه  هار  زا  شیوخ  تیرومءام  هفیظو و  ماجنا  رد  يربمایپ  ره  دوب  اـنب  رگا  و 
يرثا .  نیمز  يور  رد  ناشمیلاعت  ماکحا و  زا  هن  تشاد و  دوجو  ناشنانمشد  نانآ و  نایم  رد  يزیتس 

کیاکی دریگ و  یم  رارق  اهتوغاط  تردق  اهناسنا و  میظع  لیس  لباقم  رد  دزیخ و  یمرب  یتسرپ  تب  اب  هزرابم  هب  هک  هاگنآ  میهاربا  ترضح 
درادن .  همهاو  سرت و  يررض  چیه  زا  دنکش ،  یم  مهرد  ار  اهتب 

هتفرگ هدهع  هب  ادخ  يوس  زا  امیقتـسم  ار  هتـشذگ  عیارـش  يرادـساپ  هکلب  تسین  تعیرـش  تلاسر و  بحاص  دوخ ،  هک  ییحی  ترـضح  و 
رـس هک  دـهد  یم  همادا  هزرابم  نیا  هب  اجنآ  ات  هتـساخرب و  تفلاخم  هب  عورـشمریغ  جاودزا  کی  اب  شیوخ  نامز  توغاـط  لـباقم  رد  تسا 

دریگ .  یم  رارق  توغاط  نآ  لباقم  رد  یتشط  نایم  رد  شا  هدیرب 
یَیْحَی َْسءاَر  َّنِا   : )) دیامرف یم  دنک و  یم  رارکت  البرک  هار  لوط  رد  ار  نایرج  نیمه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هکنیا  زار  تسا  نیا  و 

 . تسا يرگید  هفیظو  ار  عیارش  نارالاس  هلفاق  یحو و  نارادساپ  هک  لیئارِْسا )) . . .  ِیَنب  ایا  َغب  ْنِم  یَِغب  یِلا  َيِدُها  اّیِرَکَز  ِْنب 

هنوگرفک توکس 

فـص ود  نایم  رد  نایماش  زا  يدرمریپ  هک  هاگنآ  تشاد  نایب  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  نیا  و 
رکشل فوفص  نایم  زا  زین  ترضح  نآ  منیبب ،  ار  وت  مهاوخ  یم  مراد و  راک  وت  صخـش  اب  یلع !  ای  نسحلاابا  ای  درک  ادص  دیدرگ و  رهاظ 

تفگ :  نینچ  یماش  درم  دندش  کیدزن  رگیدمه  هب  نوچ  دمآ  نوریب  شیوخ 
نوخ همه  نیا  ات  منکب  يداهنـشیپ  يرـضاح  اـیآ  یتسه  یناـیاش  هدـنزرا و  سب  تامدـخ  ینـالوط و  هقباـس  ياراد  مالـسا  رد  وت  یلع !  اـی 
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دزیرن ؟  نیمز  رب  ناناملسم 
ماـش هب  اـم  قارع و  مدرم  یـشاب و  وـت  دـیدرگرب و  قارع  هب  امـش  تشاد  هضرع  تسیچ ؟  وـت  داهنـشیپ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـمریما 

ام .  محازم  امش  هن  میشاب و  امش  محازم  ام  هن  ماش  مدرم  میشاب و  ام  میدرگرب و 
زین نم  گنج  نیا  هرابرد  مدـیمهف  دوب  یهاوخریخ  هقالع و  يور  زا  هک  ار  وت  داهنـشیپ   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما 

متفای و رفک  گنج و  یهار  ود  رـس  رب  ار  دوخ  هرخ  الاب  مدومن  هظحالم  ار  شهت  رـس و  مدرب و  رـسب  يرادیب  هب  ار  اهبـش  مدرک و  رکف  دایز 
دوش و تیصعم  نیمز  يور  رد  هک  هاگنآ  دیدرگ  دهاوخن  دونـشخ  یـضار و  دوخ  يایلوا  زا  دنوادخ  اریز  مداد ؛  حیجرت  رفک  رب  ار  گنج 

اهنیا اب  گـنج  سپ  دـنرادرب ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسد  هدوب و  یـضار  دوجوم  عضو  هب  دـننزب و  بل  رب  توکـس  رهم  ناـنآ 
((( . 116  ) متفایرد منهج  ياهریجنز  ندرک  لمحت  زا  رتناسآ  ار  شناوریپ )  هیواعم و  )

رفک حطس  رد  گرزب و  سب  یهانگ  دوخ  يارب  ار  ناهانگ  لباقم  رد  توکس  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  دییامن ،  یم  هظحالم  هک  يروط  هب 
 . ادخ يدونشخ  مدع  ییاضران و  بجوم  یصاعم  لباقم  رد  ار  ادخ  يایلوا  توکس  دنک و  یم  یفرعم  مالسا  زا  يرود  و 

مرهوبا خساپ  رد 

نخس نتم 

ُتْرَبَصَف  یلام  اوُذَخَاَو  ُتْرَبَصَف  یِضْرِع  اوُمَتَش  َۀَّیَُما  ِیَنب  َّنِا  ٍمَرِهابَا !  ای  ))
ًالماش  ّالُذ  ُهّللا  ُمُهسَْبلَیَف  ینُوُلتْقَِیل  هّللاُْمیَاَو  ُْتبرَهَف  یِمَد  اُوبَلَطَو 

ٍءاَبَس ِمْوَق  ْنِم  َلَذَا  اُونوُکَی  یَّتَح  ْمُهَّلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُطِّلُسیَو  ًاعِطاق  ًاْفیسَو 
( . 117 (() ْمِهئامِدَو ْمِِهلاْومَا  یف  ْتَمَکَحَف  ٌةاَْرما  ُمُْهتَِکلَم  ْذِا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ار وا  ُهَلِمَش :  دنیوگ  یم  ریگارف ،  لماش :  ّتلذ .  يراوخ و  مض : )  اب   ) ّلُذ نتخیرگ .  برَه :  وربآ .  ضْرِع :  نتفگ .  ازـسان  شحف و  ْمتَش : 
 . تفرگ ارف 

حیضوت همجرت و 

اَی تشاد ((  هضرع  دیسر و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تمدخ  هب  ( 118  (() مرهوبا  )) ماـن هب  هفوک  مدرم  زا  يدرم  همیهر ))   )) لزنم رد 
ییایب . )) ؟  نوریب  تدج  مرح  زا  هک  تشاداو  ار  وت  يا  هزیگنا  هچ  َكِّدَج )) ؛  ِمَرَح  ْنَع  َکَجَرْخَا  يّذلا  ام  ِهّللِالوُسَر  َْنبا 

ربص و هار  نم  دنتسکش  مهرد  ارم  مارتحا  ییوگ  ازـسان  یـشاحف و  اب  هیما  ینب  مرهابا !  يا   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دوخ رهـش  زا  دنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخ  نوچ  یلو  مدرک  ییابیکـش  مه  زاب  دـندوبر ،  متـسد  زا  ار  متورث  و  متفرگ .  شیپ  رد  ار  ییابیکش 
یسک هدرک و  التبم  هدنرب  ریـشمش  ریگارف و  تلذ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  هیما )  ینب   ) نانیا دنگوس  ادخ  هب  مدش و  جراخ 

هب نز  رفن  کی  هک  دنادرگ  ءابـس  موق  زا  رت  لیلذ  دـناسرب و  ناشلتق  هب  دـناشکب و  ناشینوبز  تلذ و  هب  هک  دومن  دـهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار 
(( . دومن ییاورنامرف  تموکح و  ناشناج  لام و  رب  دوخ  هاوخلد 

هجیتن
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هب هک  ار  یخـساپ  هاتوک و  هدرـشف و  یلیخ  ترـضح  نآ  یمومع  ياهینارنخـس  فـالخرب  فلتخم  دارفا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـهوگتفگ 
ار هلءاسم  ود  ای  هداد  رکذـت  ار  عوضوم  ود  هیما  ینب  یفرعم  نمـض  یهاـتوک  نیع  رد  یلو  تسا  دراوم  نآ  زا  یکی  تسا  هداد  مرهوبا ))  ))

نانآ .  تلذ  هیما و  ینب  تموکح  طوقس  شیوخ و  تداهش  تسا :  هدومن  ینیب  شیپ 
رد هچنآ  هدیزگرب و  ار  تداهش  یهاگآ ،  ملع و  اب  ترضح  نآ  هک  رگید  تادیکءات  رب  تسا  يدیکءات  زین  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  و 

 . دومن یم  ینیب  شیپ  نیقی  متح و  روط  هب  عطق و  تروص  هب  ار  نامه  وا  تسویپ  عوقو  هب  هدنیآ 

شنارای يدع و  نب  حامرط  خساپ  رد 

نخس نتم 

انْرَفَظ . . .  ْمَا  اْنِلُتق  اِنب  ُهّللاَدارَاام  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَا  وُجْرَال  یِّنِا  هّللاَو  امَا  ))
ًالیِْدبَت .  اُولََّدب  امَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمف 

َِکتَمْحَر  ْنِم  ٍّرَقَتْسُم  یف  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  َۀَّنَْجلا  ُمَُهلَو  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهّللَا 
َِکباَوث . . .  ِروُخ  ْذَم  ِبئاغَرَو 

(( . ٍۀَِبقاع یف  ُرُوم  الا  ُمِِهبَواِنب  َفَّرَصَتَت  یّتَح  ِفارِْصن  الا  یَلَع  ُرِدْقَن  انَْسلو  ًاقاثیمَو  ًادْهَع  ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  انَْنَیب  َّنِا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نامیپ دـهع و  بَْحن :  ندـیناسر .  مامتا  هب  نداد و  ماجنا  ءاـضَق :  ُهَبَْحن  یـضق  يزوریپ .  رَفَظ :  میوش .  هتـشک  تسا : )  لوهجم  لـعف   ) اـْنِلُتق
هب شیوخ  تداهش  اب  ایوگ  دورب و  شیپ  ناج  ياپ  ات  تسا  هتخاس  مزلم  ار  دوخ  دیهـش  اریز  دنیوگ ؛  بحن  زین  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک 
 . دور یم  راظتنا  نآ  زا  گرزب  رجا  باوث و  هچنآ  هقالع و  دروم  زیچ  ۀَـبْغَر : )  عمج   ) بئاـغَر هاـگیاپ .  ّرَقَتْـسُم :  دـنک .  یم  اـفو  شناـمیپ 

 . نامیپ قاثیم :  دْهَع و  هدش .  هریخذ  روُخْذَم : 

حیضوت همجرت و 

تکرح هفوک  زا  يدـع  نب  حامرط  یهارمه  هب  لاله  نب  عفان  عمجم و  دعـس ،  دـلاخ ،  نبورمع  مان  هب  نت  راهچ  دـیوگ :  یم  ( 119  ) يربط
ترـضح نآ  اب  وگتفگ  نمـض  رد  دندیدرگ و  هجاوم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  تاناجهلا ))  بیذـع   )) لزنم رد  هک  دـندوب  هدرک 

ار اهنآ  نارتش  يارب  يدـه ))   )) ياج هب  درک و  یم  رارکت  دایز  ار  راعـشا  نیا  هار  لوط  رد  حامرط ))   ! )) هّللا لوسر  نباـی  دنتـشاد :  هضرع 
دناوخ :  یم 

هدب .  تکرحارمرتدوز  هچرهو  حبص  زا  شیپ  شابن و  تحاران  مراشف  رجز و  زا  نمرتش !  ))
تسوا .  داژن  تشرس و  رد  تمارک  ییاقآ و  هک  یناسرب  يدرم  هب  ات  ار ،  ترفاسم  نیرتهب  ار  تراوس  نیرتهب 

تسا .  هدناسر  اجنیا  هب  روما  نیرتهب  ماجنا  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  ردص  هعس  ياراد  تسا و  درم  دازآ  تساقآ و 
( . 120 (() داب شرادهگن  ایند  رخآ  ات  شیادخ 

هیلع ماما  دش ،  هدناوخ  ترضح  نآ  روضح  رد  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  كرد  هب  وا  ناوارف  قایتشا  زا  یکاح  هک  حامرط  راعـشا  نوچ 
دومرف :  نینچ  نانآ  خساپ  رد  مالسلا 
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ای میوش  هتـشک  هاوخ  دشاب  ریخ  ام  هرابرد  ادخ  تساوخ  هدارا و  مراودیما  دنگوس !  ادـخ  هب  ًاْریَخ )) ؛ . . .  َنوُکَی  ْنَا  وُجْرَال  یِّنِا  هّللاَو  اما  ))
میدرگ . ))  زوریپ 

ناگرزب و اّما  هّللا !  لوسر  نبای  دنتـشاد  هضرع  دومن ،  لا  ؤس  ار  هفوک  مدرم  رکفت  زرط  هدـیقع و  نارفاسم  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 
ناشریشمش امش و  اب  ناشبلق  رگید ،  دارفا  اما  دنا و  هدیدرگ  لیان  دایز  نبا  يوس  زا  هوشر  نیرت  نیگنـس  نیرت و  یلاع  هب  هفوک  لیابق  نارس 

نیا ندینش  اب  ماما  دنداد .  عالطا  ترضح  نآ  هب  ار  ماما )  کیپ   ) يوادیص رهـسم  نب  سیق  ندش  هتـشک  نایرج  سپـس  تسامـش .  هیلع  رب 
افو ادـخ ) هار  رد  تداهـش   ) دوخ نامیپ  هب  ناـنم  ؤم  زا  یهورگ  ْهَبَْحن )) ؛ . . .  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   : )) دـناوخ ار  هیآ  نیا  راـب ،  فسءاـت  ربخ 

 : دومن اعد  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دنا . )) هدادن  رییغت  ار  شیوخ  نامیپ  دهع و  دنرب و  یم  رـس  هب  راظتنا ،  رد  رگید  هورگ  دندومن و 
نیرتـبوغرم هب  تتمحر  هاـگیاپ  رد  ار  ناـنآ  اـم و  هدـب و  رارق  ناـنآ  اـم و  يارب  ار  تشهب  ایادـخ !  ۀَّنَْجلا )) ؛ . . .  ُمَُهلو  اـَنل  ْلَـعْجا  َّمُـهّللَا  ))

نادرگب . ))  لیان  تا  هدش  هریخذ  ياهباوث 
تفگ :  نینچ  دومن و  زاغآ  نخس  حامرط ))   )) سپس

نیا هزیگنا  نوچ  دـندوب  هدرک  عاـمتجا  هک  مدـید  ار  يداـیز  هورگ  رهـش ،  نیا  راـنک  رد  هفوک  زا  جورخ  ماـگنه  هب  نم  هّللا !  لوـسر  نباـی 
ادخ هبار  وت  هّللا !  لوسر  نبای  دـنوش ،  یم  هدامآ  وا  اب  گنج  یلع و  نب  نیـسح  اب  هلباقم  يارب  مدرم  نیا  دـنتفگ :  مدرک  لا  ؤس  ار  عامتجا 
هورگ نیا  اهنت  رگا  دباتشب و  امش  يرای  کمک و  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کی  یتح  متـسین  نئمطم  نم  اریز  درگرب ؛  رفـس  نیا  زا  هک  دنگوس 

يورین رب  درذگ  یم  هک  تعاسره  زور و  ره  هک  یتروص  رد  تسا  یفاک  وت  تسکـش  رد  دننک ،  تکرـش  وت  اب  گنج  رد  مدید  نم  هک  ار 
دوش .  یم  هدوزفا  نانآ  یگنج  تاحیلست  یناسنا و 

تنوکس هقطنم  هک  ابحا ))  )) يوس هب  امش  باکر  رد  زین  نم  امش و  هک  منک  یم  رکف  نم  هّللا !  لوسر  نبای  درک :  داهنـشیپ  نینچ  حامرط ، 
ضرعت زا  رادروـخرب و  تینما  زا  ناـنچنآ  هقطنم  نیا  اریز  مینک ؛  تکرح  تسا  هدیـشک  کـلف  هبرـس  ياـههوک  هنماد  و  یط ))   )) اـم هلیبـق 

عـضو تهج  هب  هدومن و  تمواقم  هایـس  دیفـس و  همه  و  ناسع ))   )) نیطالـس لباقم  رد  ام  هلیبق  خیرات ،  لوط  رد  هک  تسا  رود  هب  نمـشد 
هطقن نیا  رد  زور  هد  امش  رگا  ییایفارغج ،  تیعقوم  زا  هتشذگ  تسا ؛  هتفاین  تسد  هطقن  نیا  هب  ینمـشد  چیه  دراد  هک  يا  هژیو  ییایفارغج 

رازه تسیب  هک  منک  یم  دهعت  مدوخ  نم  تفاتـش و  دنهاوخ  امـش  يرای  هب  هدایپ  ياپ  اب  هراوس و  یط ، ))   )) هلیبق دارفا  مامت  دـینک ،  فقوت 
نشور امـش  همانرب  فده و  ات  دنگنجب  نمـشد  اب  امـش  شیپاشیپ  رد  هک  مزیگنارب  وت  يرای  هب  ار  ما  هلیبق  زا  عاجـش  تسد و  هب  ریـشمش  رفن 

ددرگ . 
دهدب .  ریخ  يازج  تا  هلیبق  دارفا  هب  وت و  هب  ادخ  دومرف :  حامرط  داهنشیپ  خساپ و  رد  ماما 

نیا رثا  رد  تسا و  هدـش  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  هفوک  مدرم  ام و  نایم  رد  ًاقاثیِمَو )) ؛ . . .  ًادـْهَع  ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  اـنَْنَیب  َّنِا   : )) دومرف نینچ  سپس 
ات تساوخ  هزاجا  دـید ،  ار  ماما  عطاق  میمـصت  حامرط  نوچ  دـماجنیب . )) اجک  هب  راک  تبقاع  منیبب  ات  تسین  ام  يارب  تشگرب  ناکما  نامیپ 

يارب رتعیرـس  هچره  دـناسرب و  ناـنآ  هب  هفوک  رد  تسا  هدرک  هیهت  شنادـنزرف  يارب  هک  يا  هقوذآ  دوش و  صخرم  ترـضح  نآ  روضح  زا 
داد .  هزاجا  وا  هب  زین  ماما  ددرگ .  قحال  وا ،  هب  ماما  يرای 

 . دیدرگ علطم  شنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش  زا  البرک  هب  ندیسر  زا  لبق  تعجارم  رد  دز و  رس  شا  هداوناخ  هب  هلجع  اب  حامرط 

یناسنا ياهشزرا  هب  ندیشخب  میکحت 

هراشا تاکن  نیا  زا  یکی  هب  اهنت  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  یبلاج  ساسح و  تاکن  شرگید  هباطخ  نخـس و  ره  دننام  ماما ،  راتفگ  نیا  رد 
مینک .  یم 

تسا نمشد  فیعضت  بیقعت  رد  يزوریپ و  یپ  رد  دریگ  یم  رارق  نمشد  ههبج  لباقم  رد  ددرگ و  یم  هزرابم  نادیم  دراو  هک  یـصخش  ره 
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موهفم کی  ياراد  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  يزوریپ  تسکـش و  اهتنم  تسین  انثتـسم  یلک  نوناق  نیا  زا  زین  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  و 
ياهتـشادرب تـالیوءات و  ترـضح  نآ  ماـیق  رد  تسین و  ریذـپ  ناـکما  زین  نآ  روصت  یتح  دارفا  همه  يارب  هک  تسا  يرگید  دـعب  رگید و 

تسا .  هتفرگ  همشچرس  مایق  نیا  داعبا  ندرکن  كرد  زا  اج و  نیمه  زا  داضتم  یهاگ  فلتخم و 
زا معا  تسا  یناسنا  ياهـشزرا  میکحت  یعرـش و  تیلو  ؤسم  کـی  ندرب  ناـیاپ  هب  یهلا و  هفیظو  کـی  نداد  ماـجنا  ماـما ،  رظن  زا  يزوریپ 

هن .  ای  ددرگ  لیان  تسا  دوصقم  روظنم و  تازرابم  اهگنج و  همه  رد  هک  زین  يرهاظ  يزوریپ  هب  ریسم  نیا  رد  هکنیا 
نیـسح نانم و  ؤمریما  نادنمتدارا  زا  ربمایپ و  نادناخ  صاخ  نایعیـش  نادنم و  هقالع  زا  یکی  هک  يدع  نب  حامرط  هک  اجنآ  مینیب  یم  اذل  و 

و دناد .  یم  ملسم  یعطق و  ار  ترضح  نآ  يرهاظ  تسکش  دهد و  یم  رارق  رما  نایرج  رد  ار  ترضح  نآ  تسا ،  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 
تـشهب رد  شرگید  يادهـش  اب  هک  دنوادخ  زا  تساوخرد  سامتلا و  اعد و  نمـض  ترـضح  نآ  دنیـشن ،  یم  ییوج  هراچ  هب  حالطـصا  هب 

نامه هک  مهم  هتکن  کی  هب  ار  حامرط  هجوت  دنادرگ ،  شبیصن  هژیو  تاجرد  هدش و  هریخذ  ياهباوث  زا  هداد و  رارق  تمحر  هاگیاپ  نیرب و 
دهع يروضح ،  ياهتاقالم  تابتاکم و  نمض  رد  هفوک  مدرم  اب  ام  هک  دیامن  یم  بلج  تسا  یناسنا  ياهـشزرا  میکحت  یهلا و  تیلو  ؤسم 

میا و هداد  ار  رهـش  نیا  مدرم  تیادـه  يربهر و  تماما و  نتفرگ  هدـهع  هب  هفوک و  يوس  هب  تکرح  هدـعو  نانآ  هب  ام  میا ،  هتـسب  ناـمیپو 
هجاوم زین  رطخ  عون  ره  اب  هار  نیا  رد  هچرگ  میـشاب  راداـفو  دوخ  هدـعو  هب  هک  تساـم  رب  و  یناـبیتشپ .  کـمک و  عون  ره  هدـعو  زین  ناـنآ 

نکش .  نامیپ  ای  دنشاب  رادافو  شیوخ  نامیپ  دهع  هدعو و  هب  دنناد  دوخ  زین  هفوک )   ) مدرم و  میدرگ . 
 . یسایس نایاوشیپو  ناربهراب  يونعمو  یناحور  ربهر  ماما و  کی  قرفو  زایتما  تسا  نیاو 

(121  ) یفعج ّرح  نب  هّللادیبع  اب  ینخس 

نخس نتم 

یترُْصن  یلَع  َنوُعِمَتُْجم  ْمُّهنءا  ََّیِلا  اُوبَتَک  ْمُکِرْصِم  لهَا  َّنِا  ِّرُحلا  َْنباَی  ))
اوُمَعَزام  یلَع  ُْرمَالا  َْسَیلَو  ْمِهْیلَع  َموُدُْقلا  ینُولءاَسَو 

ََکبونذ . . . ؟  اِهب  وُحْمَت  ٍَۀبَوت  ْنِم  ََکل  ْلَهَف  ًةَرِیثَک  ًابونذ  َْکیَلَع  َّناَو 
ُهَعَم .  ُِلتاُقتَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  اوُرُْصنَت 

َکِسَرَف  ِیف  اَنل  َۀَجاح  الَف  اّنَع  َکِسْفَِنب  َْتبِغَر  اذِا  اَّمَا  . . 
ًادُضَع  َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  امَو  َکِیف  الَو 

انَخارُص  َعَمْسَت  ْنَا ال  َْتعَطَتْسا  ِنِا  ِینَتحَصَن  امَک  َکُحَْصنَا  یِّناَو 
ُعَمْسَی  هّللاَوَف ال  ْلَعفاَف  انَتَْعقَو  َدَهْشَت  الَو 

((( . 122) َمَّنَهَج ِران  یف  هّللاُهّبَکَا  ِّالا  انُرُْصنَی  الَو  ٌدَحَا  انَتَیِعاو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : ۀَْـعقَو دادمتـسا .  يادـص  دایرف ،  خارُـص :  کمک .  ورین ،  دُـضَع :  نیفِرَْحنُم .  ناهارمگ ،  ّلض : ) زا   ) نیّلِـضُم دومن .  ضارعا  ُْهنَع :  َبغَر 
 . دایرف هلان ،  ۀَیِعاو :  گنج . 

حیضوت همجرت و 
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تـسخن مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ،  هدیزگ  تماقا  لزنم  نیا  رد  زین  یفعج ))  ّرح  نب  هّللادیبع   )) هک دنداد  عالطا  ماما  هب  لتاقم  ینب  لزنم  رد 
يریذپب رگا  ما  هدروآ  وت  يارب  یجرارپ  ناغمرا  اهبنارگ و  هیده  رح !  دنزرف  يا  تفگ :  جاجح  داتسرف ،  يو  دزن  هب  ار  قورـسم  نب  جاجح 

لیان یگرزب  تداعـس  باوث و  هب  ات  يدنویپب  وا  هب  دبلط ،  یم  يرای  هب  ار  وتو  تسا  هدمآ  اجنیا  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  کنیا  ، 
يا .  هدش  لیان  تداهش  هب  يوش  هتشک  رگا  يا و  هدیسر  يدح  یب  باوث  هب  یگنجب  وا  باکر  رد  رگا  هک  يدرگ 

وا و گـنج  هب  ار  دوـخ  رهـش ،  نیا  مدرم  رثـکا  هکنیا  رگم  مدـماین  نوریب  هفوـک  رهـش  زا  نم  دـنگوس !  ادـخ  هب  تـفگ :  رح  نـب  هّللادـیبع 
ار وا  کمک  يرای و  ییاناوت  نم  دش و  دهاوخ  هتـشک  گنج  نیا  رد  وا  هک  تسا  ملـسم  نم  يارب  دندرک و  یم  هدامآ  شنایعیـش  یبوکرس 

ار .  وا  نم  دنیبب و  ارم  وا  هک  مرادن  تسود  ًالصا  مرادن و 
هّللادیبع دزن  هب  شباحـصا  زا  نت  دنچ  اب  ماما  دوخ  دیناسر  يو  ضرع  هب  ار  رح )) نبا   )) خـساپ تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  هب  جاجح 

تفگ .  دماشوخ  دومن و  لابقتسا  ماما  زا  وا  دمآ و 
رتابیز و مرمع  نارود  رد  نم  مدید  داتفا ،  ترضح  نآ  هب  ممشچ  نوچ  هک :  دنک  یم  فیصوت  نینچ  ار  تاقالم  نیا  نایرج  هّللادیبع  دوخ 

شومارف ار  هرظنم  نآ  مناوت  یمن  هاـگچیه  تسا و  هتخوـسن  ملد  وا  دـننام  سکچیه  هب  لاـح  نیع  رد  یلو  ما  هدـیدن  وا  زا  رت  نک  رپ  مشچ 
دندوب .  هتفرگ  ار  وا  رود  زین  كدوک  دنچ  درک  یم  تکرح  ترضح  نآ  یتقو  هک  منک 

زا ای  تسا  یعیبط  گنر  هک  مدیسرپ  تسا  یکشم  ادیدش  شنساحم  گنر  مدید  مدرک ،  اشامت  ماما  هفایق  هب  نوچ  دیوگ :  یم  رح )) نبا  ))
تسا .  باضخ  گنر  هک  مدیمهف  ماما  راتفگ  نیا  زا  و  دوب .  سردوز  نم  يریپ  رح !  نبا  يا  داد  خساپ  ماما  دیا ؟  هدرک  هدافتسا  باضخ 

اَی  : )) دومرف نینچ  يو  هب  باطخ  ماما  دش  لدب  در و  ترضح  نآ  هّللادیبع و  نایم  رد  هک  یلومعم  نانخـس  تافراعت و  زا  سپ  لاحره ،  هب 
هدومن داحتا  نم  يرای  ترصن و  رب  نانآ  همه  هک  دنا  هتشون  همان  نم  هب  هفوک )   ) امش رهش  مدرم  رح !  رـسپ  ْمُکِرْـصِم )) ؛  َلْهَا  َّنِا  ِّرُْحلا  َْنبا 

دنا و هتـشاگن  نم  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  فالخرب  رما  تقیقح  یلو  میایب  ناشرهـش  هب  هک  دنا  هدرک  تساوخرد  نم  زا  دنا و  هتـسب  نامیپ  و 
اهاطخ و نآ  زا  ینک و  هبوت  یهاوخ  یم  ایآ  تسا  هدزرـس  وت  زا  یناوارف  ياهاطخ  هدش و  بکترم  ار  يدایز  ناهانگ  ترمع  نارود  رد  وت 

يدرگ . )) ؟  كاپ  اههانگ 
رد هدرک و  يرای  ار  تربمایپ  رتخد  دنزرف  ُهَعَم )) ؛  ُِلتاُقتو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  ُرُْـصنَت   : )) دومرف ماما  منک ؟  هبوت  هنوگچ  ًالثم  تفگ :  هّللادـیبع 

یگنجب . ))  وا  نانمشد  اب  يو  باکر 
یلو تسا  هدش  لیان  يدبا  یتخبشوخ  تداعـس و  هب  دنک ،  يوریپ  وت  نامرف  زا  سکره  هک  مناد  یم  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  هّللادیبع 
امـش ینابیتشپ  يرای و  هب  ممـصم  هک  مدیدن  ار  یـسک  هفوک  رد  اریز  دشاب ؛  هتـشاد  يدوس  وت  لاح  هب  نم  يرای  هک  مهد  یمن  لامتحا  نم 
دوـخ فورعم  بسا  کـنیا  یلو  منازیرگ  تخـس  گرم  زا  نم  اریز  يرادـب ؛  مفاـعم  رما  نیا  زا  هک  مهد  یم  تدـنگوس  ادـخ  هـب  دـشاب و 
چیه ما و  هدیـسروا  هب  هکنیا  زج  ما  هدرکن  بیقعت  ار  ینمـشد  نآ  هلیـسو  هب  لاح  اـت  هک  یبسا  منک  یم  میدـقت  تروضح  هب  ار  هقحلم ))  ))

ما .  هتفای  تاجن  وا  لاگنچ  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدومنن  بیقعت  ارم  بسا  نیا  نتشاد  اب  ینمشد 
دومرف :  نینچ  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نم اریز  وت  بسا  هب  هن  میراد و  زاین  وت  هب  هن  زین  ام  يزرو  یم  عانتما  ناج  راثن  زا  ام  هار  رد  هک  لاح  اـّنَع )) ؛ . . .  َکِـسْفَِنب  َْتبِغَر  اذِا  اَّمَا  ))
مریگ . ))  یمن  ورین  دوخ  يارب  هارمگ  دارفا  زا 

دومن :  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  ماما  هاگنآ 
يادص ات  ناسرب  یتسدرود  ياج  هب  ار  دوخ  یناوت  یم  ات  هک  منک  یم  وت  هب  یتحیصن  زین  نم  يدومن  تحیـصن  نم  رب  وت  هک  هنوگ  نامه  ))

ادخ دباتشن  ام  يرای  هب  دسرب و  یسک  شوگ  هب  ام  هثاغتـسا  يادص  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  اریز  ینیبن ؛  ار  ام  گنج  يونـشن و  ار  ام  هثاغتـسا 
داد . )) دهاوخ  رارق  منهج  شتآ  رد  ار  وا 
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یم ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  نایرج  نیا  زا  رمع  رخآ  ات  یلو  تسویپن  يو  هاپـس  هب  تفرگن و  دـنپ  ماما  زیمآدـنپ  نانخـس  نیا  زا  هّللادـیبع 
درک .  یم  رثءات  فسءات و  زاربا  یتداعس  نینچ  نداد  تسد  زا  يارب  دومن و 

دروآ .  تسد  هب  ناوت  یم  تسا  هداد  رارق  شنزرسو  باطخ  دروم  ار  نتشیوخ  هک  ریز  راعشا  زا  ار  وا  رثءات  زا  يا  هنومن 
تسا .  هدرک  مرارق  یب  تسا و  تکرح  رد  میولگ  هنیس و  نایم  رد  متسه  هدنز  ات  هک  نیگنس  فسءات  ترسح و  زا  هآ !  ))

دیبلط .  یم  يرای  نم  لثم  زا  ناگشیپ  متس  قافن و  لها  رب  نیسح  هک  هاگنآ 
مباتشب .  شیرای  هب  قافن  لالض و  لها  نتخادنارب  يارب  تساوخ  یم  نیسح  هک  هاگنآ 

( . 123  (() مدش یم  لیان  گرزب  سب  یتفارش  هب  تمایق  زور  رد  مدومن  یم  شتاساوم  يرای و  ناج ،  هار  زا  زور  نآ  رگا  يرآ ، 

ار قیرغ  دریگب  هک  دنک  یم  دهج  نیو 

توعد هک  ددنب  یم  شقن  هدنناوخ  نهذ  رد  لا  ؤس  نیا  يو  زا  کمک  تساوخرد  و  رح )) نب  هّللادـیبع   )) اب ماما  تاقالم  نایرج  هعلاطم  اب 
ریما نانمـشد  نیفلاخم و  زا  هتـشادن و  ترـضح  نآ  هب  يا  هقالع  چیه  هک  برع  ناهج  فورعم  راکتیانج  نزهار و  رفن  کی  زا  ماما  ندومن 

هک يدارفا  ( 124) دـنا هدوـمن  تکرح  يو  اـب  هکم  هنیدـم و  زا  هک  یهورگ  ندرک  صخرم  یفرط  زا  تسا و  هدوـب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـم 
رد نانآ  زا  رتافواب  يا  هباحـص  ترـضح  نآ  دوخ  لوق  هب  دـنا و  هداد  ماجنا  ماما  هرابرد  هبناج  همه  یلاع و  موهفم  هب  ار  راـثیا  يراکادـف و 

نیا و  تسیچ ؟  يارب  اـفواب  ناراـی  ناـنچ  نآ  هب  یـصخرم  هزاـجا  نآ  تسا ؟  عمج  لـباق  هنوگچ  ( ، 125  ) تسا هدشن  هدید  ینارود  چـیه 
ارچ ؟  يدرف  نینچ  کی  زا  يراکمه  کمک و  هب  توعد 

ناشنوکـس تکرح و  رد  ناشحلـص و  گنج و  رد  ار  اهنآ  همانرب  مینک و  تقد  يردـق  مالـسلا  امهیلع  يدـه  همئا  شقن  هراـب  رد  رگا  یلو 
هک دنتسه  ناربمایپ  هار  شخب  موادت  مالـسلا  امهیلع  يده  همئا  اریز  دیدرگ ؛  دهاوخ  نشور  لا  ؤس  نیا  خساپ  میهدب .  رارق  یـسررب  دروم 

یـصوصخ تروص  هب  یهاگ  مومع و  تروص  هب  یهاگ  یـشخب ،  ییاهر  نیا  هک  دنرادن  ناگدش  قرغ  تاجن  اهناسنا و  ییاهرزجب  یفده 
لزنم هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  نتفر  دـننامه  یمرجم  راکتیـصعم و  صخـش  رداـچ  هب  ماـما  نتفر  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  یـصخش  و 

نویراوح هارمه  هب  ارچ  تفگ :  هکنآ  خساپ  رد  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  یکی  ودره  هزیگنا  تسا و  يا  هراکدب  نز  ای  و  یچکرمُگ ))  ))
( . 126 (() دورب ضیرم  لزنم  هب  یهاگ  دیاب  بیبط   : )) تفگ دیتفر ؟  يا  هراکدب  نز  لزنم  هب 

هار دومن و  ناونع  ار  شا  هتـشذگ  ناوارف  ياهتیانج  ناهانگ و  زا  وا  تاجن  تبابط و  هلءاسم  نامه  رح  هّللادـیبع  اـب  تاـقالم  رد  مه  ماـما  و 
یگدامآ ایآ  ََکبونذ )) ؛ ؟  اِهبوُحْمَت  ٍۀـَبَْوت  ْنِم  َکـَل  ْلَـهَف  ًةَْرِیثَک  ًاـبُونُذ  َکـْیَلَع  َّنِاَو   : )) )) دومرف داد و  رارق  يو  ياـپ  شیپ  رد  ار  ییاـهر 

ییوشب . )) ! ؟  هبوت  بآاب  يراد  رود  هتشذگ  زا  هک  ار  یناوارف  ناهانگ  هک  يراد 
زا دناوت  یم  یتخـس  زور  رد  هک  دیامن  یم  ار  یبسا  نتفریذپ  داهنـشیپ  دنک و  یمن  كرد  ار  ماما  فدـه  هّللادـیبع  دـنیب  یم  هک  هاگنآ  یلو 
یم يرهاظ  تسکـش  يزوریپ و  هاگدید  زا  يدام و  کنیع  اب  ار  لئاسم  همه  وا  دهد و  شتاجن  اهریـشمش  اهریت و  ربارب  زا  گنج و  نادـیم 

ًادُضَع َنیِّلِـضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  امَو   )) ) مرادن يزاین  وت  بسا  هب  وت و  هب  نم  دومرف :  دنک ،  یم  هصالخ  رارف )) هلمح و   )) هملک ود  رد  دنیب و 
((( 127 ()

شیومع رسپ  سیق و  نبورمع  خساپ  رد 

نخس نتم 

ًاداوَس  ِیل  ایََرت  الَو  ًۀَیِعاو  یل  اعَمْسَت  الَف  اِقلَْطنِا  ))
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اْنثُِغی  َْوا  اْنبُِجی  ْمَلَف  انَداوَس  يءار  َْوا  انَتَیِعاو  َعِمَس  ْنَم  ُهَّناَف 
( . 128 (() ِراّنلا ِیف  ِْهیَرَْخنِم  یلَع  ُهَّبُِکی  ْنَا  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ینیب نیَرَْخنِم :  دز .  نیمز  رب  تروص  هب  ار  وا  ُهَّبکَا :  ندیسر .  دایرف  هب  ًۀَثاِغا : ) َثاغآ  زا   ) اُنثیُِغی

حیضوت همجرت و 

بایفرـش مالـسلامهیلع  نب  نیـسح  روضح  هب  شیومعرـسپ  هارمه  هب  یقرـشم  سیق  نبورمع  هک  دوـب  لـتاقم ))  ینب   )) لزنم ناـمه  رد  زاـب 
میتسه يدایز  نادنزرف  ياراد  ام  یفرط  زا  اریز  هن ؛  دنتشاد  هضرع  دیا ؟  هدمآ  نم  يرای  ترصن و  يارب  ایآ  دیسرپ :  ترضح  نآ  دیدرگ . 

رد مدرم  لام  هک  تسین  حالـص  دیماجنا و  دهاوخ  اجک  هب  امـش  تشونرـس  میناد  یمن  تسام و  دزن  رد  مدرم  هراجتلا  لام  رگید  يوس  زا  و 
ددرگ .  عیاض  فلت و  ام  تسد 

هثاغتسا يادص  ات  دیشاب  رود  هقطنم  نیا  زا  ًۀَیِعاو ؛ . . . )) یل  اعَمْسَت  الَف  اِقلَْطنِا   : )) دومرف نینچ  ود  نآ  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد 
باوج ام  هثاغتـسا  هب  یلو  دـنیبب  ام  زا  يرثا  ای  دونـشب  ار  ام  هثاغتـسا  يادـص  سکره  اریز  دـینیبن ؛  نم  زا  يرثا  دـسرن و  امـش  شوگ  هب  نم 

(( . دومن دهاوخ  نوگنرس  منهج  رد  مامت  تلذ  اب  ار  وا  دنوادخ  دسرن  ام  دایرف  هب  دهدن و  تبثم 

تخس تازاجم 

هتکن نیا  تسا  هدومن  نایب  رح )) نب  هّللادیبع   )) هب باطخ  یهاوخریخ  تحیصن و  ریبعت  هب  شیپ  زارف  رد  هک  نآ  هباشم  ماما و  راتفگ  نیا  زا 
هدادـن تبثم  باوج  تسا  اهنآ  کمک  دادـما و  هب  دـنمزاین  هک  هاگنآ  ناش  یبهذـم  ربهر  ماما و  دادمتـسا  هب  هک  يدارفا  دـیآ  یم  تسد  هب 

دروم و ود  نیا  رد  ماما  ریبعت  اریز  دیدرگ ؛  دـنهاوخ  تازاجم  تلذ  يراوخ و  اب  مءاوت  باذـع  نیرت  تخـس  باقع و  نیرتگرزب  هب  دنـشاب 
نیا دارفا  نینچ  تازاجم  باذـعرد و  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هکلب  دـش  دـنهاوخ  منهج  لخاد  نانآ  هک  تسین  نیا  اهنت  دارفا  نینچ  هراـبرد 
نینچ ارچ  تسا و  يراوخ  تلذ و  تدـش  اـب  مءاوت  باذـع  تدـش  هلمج  نیا  موـهفم  و  َمَّنَهَج )) ِراـن  یف  ِْهیَرَْخنِم  یلَع  هّللا  ُهَّبَکَا   )) هک تسا 

هثاغتـسا نیا  رگم  تسین ؟  قح  نییآ  مالـسا و  نآرق و  هثاغتـسا  نامه  ربهر ،  ماما و  هثاغتـسا  رگم  دـشابن  يدارفا  نینچ  راظتنا  رد  یتازاجم 
تسین ؟  یهلا  رما  نیرتدیدش  زین  ربمایپ  هثاغتسا  ربمایپ و  هثاغتسا 

هکلب يراصحنا  یـصخش و  عوضوم  کی  هن  تسا  هدمآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  راتفگ  رد  هک  باذـع  نیا  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو 
نانیـشناج دوجو  رد  رگید  زور  دبای و  یم  مسجت  ربمایپ  صخـش  دوجو  رد  زور  کی  ناونع  نیا  هک  تسا  يربهر  ناونع  ماقم و  هب  طوبرم 

هیقف تیالو  ماقم  نامه  هک  مالـسلا  امهیلع  يده  همئا  نانیـشناج  دوجو  رد  هلزان و  هبترم  رد  رگید  زور  مالـسلا و  امهیلع  يده  همئا  يو و 
 . تسا

 ! گرزب نامرح  کی  زا  رگید  هنومن 

هک تداهـش  هب  لین  ماما و  يرای  زا  داد و  تسد  زا  ناگیار  هب  دوب  هتـسشن  شا  همیخ  رب  هک  ار  تداعـس  يامه  نآ  رح )) نب  هّللادیبع   )) رگا
هآ دورس ،  رعش  تخیر ،  ترـسح  کشا  گرزب  هابتـشا  نیا  رب  رمع  رخآ  ات  درکن و  لابقتـسا  دومن  یم  نیمـضت  ار  وا  یتخبـشوخ  تاجن و 

هّللادیبع  )) زا رتلماک  یقادصم  رتزراب و  يا  هنومن  ار  سیق ))  نبورمع   )) گرزب نامرح  یتداعس و  مک  نیا  رد  اروشاع  خیرات  دیشک و . . . 
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هدرک دوخ  هتفیش  نانچ  نآ  ار  وا  هّللادیبع ))   )) هزور دنچ  یگدنز  دش  هداد  رکذت  هتشذگ  زارف  رد  هک  يروط  هب  اریز  دنک ؛  یم  یفرعم  (( 
زا هک  مهد  یم  تدـنگوس  ادـخ  هب   )) هلمج نیا  نایب  اب  دیـشک و  رانک  هب  ار  دوخ  ماما  تحیـصن  هظعوم و  ّدر  اـب  تسخن  هلحرم  رد  هک  دوب 

دومن .  یلاخ  هناش  تیلو  ؤسم  لوبق  زا  هرابکی  منازیرگ ))  تخس  گرم  زا  هک  يرادب  مفاعم  داهنشیپ  نیا 
ندینـش اب  تفرگ و  رارق  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  هظعوم و  ریثءاـت  تحت  ادّدـجم  راذـتعا  زا  سپ  سیق ))  نبورمع   )) یلو

نآ اب  اّما  تسویپ  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  درک و  تقرافم  یبحرا ))  رـضن  نب  کلام   )) شیومع رـسپ  زا  ًۀَیِعاو )) یل  اعَمْـسَت  الَف  اِقلَْطنِا  ))
رد دشاب و  رث  ؤم  امش  يزوریپ  تشونرس  رد  دیفم و  امش  لاح  هب  نم  عافد  هک  درک  مهاوخ  عافد  وت  زا  اجنآ  ات  نم  هک  دومن  طرش  ترضح 
رد سیق ))  نبورمع   )) تفریذپ و يو  زا  ار  طورشم  تعیب  نیا  مه  ماما  دوب ،  مهاوخ  دازآ  امـش  زا  یئادج  تقرافم و  رد  تروص  نیا  ریغ 
زا سپ  یکی  شیافواب  نارای  دینـش و  یم  ار  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  يادـص  هک  یماـگنه  هب  مالـسلا و  هیلع  ماـما  یگدـنز  تاـعاس  نیرخآ 

هیلع ماـما  یطیارـش  نینچ  رد  داد و  حـیجرت  رارقرب  ار  رارف  هدـش و  راوس  شیوـخ  وردـنت  بسا  رب  دـندیتلغ  یم  نوـخ  كاـخ و  هب  يرگید 
گرزب و تداعـس  نیا  میظع و  ضیف  نیا  دوـش ،  قحـال  نادیهـش  فوفـص  هب  تفر  یم  هک  یقیاـقد  رد  تـسرد  دوـمن و  كرت  ار  مالـسلا 

داد .  تسد  زا  ار  يدبا  یتخبشوخ 
زور رد  نم  تسا :  نیا  شا  هصالخ  تسا و  هدومن  لقن  شدوخ  نابز  زا  ار  وا  تقرافم  نایرج  و  ( 130  ) تاقالم نیا  حورشم  ( 129  ) يربط

ار دوخ  بسا  دنا  هتشامگ  تّمه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  ياهبسا  ندرک  یپ  رب  هفوک  نایرکـشل  هک  مدش  هّجوتم  نوچ  اروشاع 
 : مدومن عطق  ار  یمّوس  تسد  هدـناسر و  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  رفن  ود  متخات و  نمـشد  هب  هدایپ  متـسب و  یلاخ  ياه  همیخ  زا  یکی  ریز  رد 

نادناخ زا  ادـخ  دـنکن  درد  تتـسد  هّللا )) ؛ . . .  كازج  كدـی  هّللا  عطقیال  لشت  الا   : )) دومرف یم  رّرکم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دهد . )) تریخ  يازج  ربمایپ 

هب دندیسر  تداهـش  هب  یمرـضح  رـشب  ورمع و  نب  دیوس  زجب  یلع  نب  نیـسح  نارای  همه  مدید  یتقو  دنک :  یم  هفاضا  سیق ))  نبورمع  ))
یم تسار  دومرف  ترضح  دوب ،  یطرش  امـش  نم و  نایم  رد  هک  یناد  یم  هّللا !  لوسر  نبای  متـشاد :  هضرع  هدمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ 

يدازآ .  نتفر  رد  يراد  ار  نآ  ییاناوت  رگا  يربب ؟  ملاس  ناج  هکرعم  نیا  زا  یناوت  یم  هنوگچ  یلو  ییوگ 
راوس مدیـشک و  نوریب  همیخ  نورد  زا  ار  دوخ  بسا  تشادرب  نم  زا  ار  تعیب  داد و  یـصّخرم  نذا  نوـچ  ماـما  دـیوگ :  یم  سیق  نبورمع 

نمـشد دارفا  زا  رفن  هدزناپ  یلو  مداد  همادا  دوخ  عیرـس  تکرح  هب  هدرک  زاب  ار  نمـشد  فوفـص  يا  هشوگ  زا  مدز و  نآ  رب  هنایزات  مدش و 
ارم ناـنآ  زا  نت  هس  متـشگرب  نوچ  دـندش  کـیدزن  نم  هب  تارف  راـنک  رد  تسا  ییاتـسور  هک  هیفـش ))   )) یکیدزن رد  دـندرک  بیقعت  ارم 

 . متفای تاجن  یمتح  گرم  زا  هنوگ  نیدب  دندش و  فرصنم  نم  بیقعت  زا  ات  دنتفگ  دوخ  نارای  هب  دنتخانش و 

البرک یکیدزن  رد 

نخس نتم 

نیملاعلاِّبر . . .  هّللُدمَحلاَو  َنوُعِجار  ِهیِلا  اَّناَو  هّلل  ّانِا  ))
ُلوُقَی :  وُهَو  ٌسِراف  یب  َّنَعَف  یسْءاَِرب  ُْتقِفَخ  یِّنِا 

( . 131 (() ِهِِدلاَو ْنَع  ًاَدلَو  يَزَج  ام  َْریَخ  ٍَدلَو  ْنِم  ُهّللاَکازَج  اْنَیِلا . . .  ْتَیُِعن  انُسُْفنَا  اهَّنَا  ُتِْملَعَف  مِْهَیِلا  يِرْسَت  ایانَْملاَو  َنوُرْسَی  ُمْوَْقلَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

لوهجم  : ) تَیُِعن گرم .  هینم : )  عمج   ) ایانَم ندومن .  تکرح  ماگنه  بش  يرَسزا : )   ) َنوُرْسَی دش .  رهاظ  َّنَع :  دز .  ترچ  ِهِسْءاَِرب :  َقَفَخ 
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 . نداد گرم  ربخ  یْعنَی : )  یعَن  زا 

حیضوت همجرت و 

تکرح يدـعب  لزنم  يوس  هب  دـندرک و  بآ  زا  رپ  ار  اهکـشم  ناـناوج  داد  روتـسد  ماـما  بش ،  رخاوا  رد  و  لـتاقم ))  نب  رـصق   )) لزنم رد 
ِهیِلا اَّناَو  هّلل  ّانِا   )) دنار یم  نابز  رب  ررکم  ار  عاجرتسا  هملک  هک  دیـسر  شوگ  هب  ماما  يادص  دوب  تکرح  رد  هلفاق  هک  یماگنه  هب  دندومن ، 

دومن .  لا  ؤس  عاجرتسا  نیا  هزیگنا  زا  ترضح  نآ  عاجش  ریلد و  دنزرف  ربکا  یلع  ترضح  نیملاعلاِّبر ))  هّللُدمَحلاَو  َنوُعِجار 
دش طلسم  ممشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هک  مدوب  هتشاذگ  بسا  نیز  هب  ار  مرس  نم  یسْءاَِرب )) ؛ . . .  ُْتقِفَخ  یِّنِا   : )) داد خساپ  نینچ  نیا  ماما 

تساهنآ بیقعت  رد  زین  گرم  دنتکرح  رد  بش  ماگنه  نیا  رد  تیعمج  نیا  تفگ :  یم  هک  دیسر  مشوگ  هب  یفتاه  يادص  عقوم  نیا  رد  ، 
تسام . ))  گرم  ربخ  نیا ،  هک  دیدرگ  مولعم  نم  يارب  و 

میتسین . )) ؟  قحرب  ام  رگم  درواین  شیپ  يدب  هثداح  ادخ  ِّقَْحلا )) ؛ ؟  یَلَع  انَْسلءا  ٍءوُِسب  ُهّللاَکارَا  ال   : )) تشاد هضرع  ربکا  یلع  ترضح 
میراد . ))  یمنرب  مدق  قح  هار  رد  زجب  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلب   : )) دومرف ماما 

میرادن . ))  گرم  زا  یسرت  میریمب  قح  هار  رد  تسانب  رگا  َنیّقُِحم )) ؛  َتوُمَن  ْنَا  یلاُبنال  ًاذِا   : )) تشاد هضرع  ربکا  یلع 
دنک . )) تیانع  ار  يدنزرف  شاداپ  نیرتهب  وت  يارب  دنوادخ   : )) دومرف نینچ  دومن و  اعد  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  ماما 

نب نیسح  بتکم  هک  تسا  یسرد  نیا  تسین و  یسرت  یگرم  نینچ  زا  دشاب ،  قح  هار  رد  بالقنا  مایق و  ندش و  هتشک  نتشک و  رگا  يرآ 
هک :  تسا  هتخومآ  شناوریپ  مامت  يارب  هکلب  شدنزرف  يارب  اهنت  هن  مالسلا  امهیلع  یلع 

يآ نم  شیپ  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 
گنت گنت  مریگب  ششوغآ  رد  ات 

البرک هب  دورو  ماگنه 

نخس نتم 

( . . . 132) ِلاتِْقلِاب ْمُهَءاَْدبَِال  ُْتنُک  ام  ))
اِنلاحر  ُّطَحَم  انُهاه  ِءالَْبلاَو  ِبْرَْکلا  َنِم  َِکبُذوُعَا  َّمُهّللَا 

( . 133 (() ِهِدْعَِول َفالِخ  الَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوُسَر  يّدَج  ِینَدَعَو  اذِهبَو  انُرَْشنَمَو  انُرَشْحَم  ِهّللاَو  انُهاهَو  انِرُوُبق  ُّلَحَم  ِهّللاَو  انُهاهو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . داعم زور  رد  ندش  هدنز  لحم  رَْشنَم :  ندش .  ثوعبم  لحم  زور و  رَشْحَم :  رفاسم .  هیثاثا  لْحَر :  ندمآ .  دورف  لحم  ّطَحَم : 

حیضوت همجرت و 

هک حلسم  يدرم  اب  اجنیا  رد  دندیـسر و  اوْنیَن ))  )) هب ات  دنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  رح ،  نایهاپـس  نآ  تازاوم  هب  مالـسلا و  هیلع  ماما  هلفاق 
 : تسا نینچ  هماـن  نتم  دوب .  رح ))  )) هب يو  يوس  زا  يا  هماـن  لـماح  داـیز و  نبا  کـیپ  وا  دـندیدرگ و  هجاوم  دوب  وردـنت  بسا  رب  راوـس 

دراو راشف  یلع  نب  نیـسح  رب  همان  نیا  ندیـسر  اب  ٍنْصِح )) ؛  ِْریَغَو  ٍءامِْریَغ  یلَع  ِءارَْعلِاب  ِّالا  ُهلِْزُنت  الَو  یباـتِک  ُءاَْرقَت  َنیح  ِْنیَـسْحلِاب  ْعِْجعَج  ))
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رآ . )) شدورف  يا  هعلق  ژد و  یب  فلع و  بآ و  یب  ینابایب  رد  روایب و 
داد .  رارق  شیوخ  تیرومءام  نایرج  رد  ار  ترضح  نآ  دناوخ و  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  همان  نتم  زین  رح )) ))

مییآ .  دورف  هیفش  ای  تایرضاغ  ای  اونین و  نابایب  رد  ام  راذگب  سپ  دومرف :  ماما 
 ، ناسر همان  نیمه  نوچ  متسین  دازآ  دوخ  يریگ  میمصت  رد  رگید  نم  اریز  منک ؛  تقفاوم  امش  داهنـشیپ  نیا  اب  مناوت  یمن  نم  تفگ :  رح 

دراد .  رظن  ریز  ارم  تامادقا  تایئزج  دشاب و  یم  زین  دایز  نبا  سوساج 
زا تسا  رتناسآ  مک ،  هورگ  نیا  اب  ندرک  گـنج  اـم  يارب  هک  دومن  داهنـشیپ  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  نیق ))  نب  ریهز   )) ماـگنه نیا  رد 

اهنیا ینابیتشپ  هب  يدایز  نایرکـشل  هک  دیـشک  دهاوخن  یلوط  دنگوس !  ادـخ  هب  تساهنآ و  رـس  تشپ  رد  هک  يدایز  دارفا  اب  ندرک  گنج 
تشاد .  میهاوخن  ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  ام  رگید  تقو  نآ  دسرب و 

دوب . )) مهاوخن  گنج  هدننک  عورش  زگره  نم  ِلاتِْقلِاب )) ؛  ْمُهَءاَْدبَال  ُْتنُک  ام   : )) دومرف نینچ  ریهز  داهنشیپ  خساپ  رد  ماما 
ّرح مینیزگرب .  دوخ  تماقا  يارب  يرتبسانم  لحم  مینک و  تکرح  رگید  ردق  کی  تسا  رتهب  دومرف :  ّرح  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

تارف هب  لـحم  نیا  هکنیا  ناونع  هب  شناراـی  ّرح و  اـجنیارد  دندیـسر  ـالبرک  نیمزرـس  هب  اـت  دـنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  دومن و  تقفاوم 
دندومن .  يریگولج  ماما  يورشیپ  زا  تسا  یبسانم  لحم  کیدزن و 

ار اجنیا  هک :  دـنداد  خـساپ  درک ،  لا  ؤس  اجنآ  مان  زا  دـیآ ،  دورف  نیمزرـس  نآ  رد  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو 
دنیوگ .  یم  فط ))  ))

دوش .  یم  هدیمان  مه  البرک ))  : )) دنتشاد هضرع  دراد ؟  زین  يرگید  مان  دیسرپ  ماما 
سپـس مروآ . ))  یم  هانپ  وت  هب  الب  هودـنا و  زا  ایادـخ !  ءالَْبلاَو )) ؛  ِبْرَْکلا  َنِم  َِکبُذوُعَا  َّمُهللَا   : )) تفگ البرک ))  )) مسا ندینـش  اـب  ماـما 
تمایق رد  هک  تساجنیا  زادنگوس  ادخ  هب  ام و  ياهربق  لحم  تساج  نیمه  دـنگوس !  ادـخ  هب  ام و  ندـمآدورف  لحم  تساجنیا   : )) دومرف

 (( . تسین یفالخ  وا  هدعو  رد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  تسا  يا  هدعو  نیا  دیدرگ و  میهاوخ  روشنم  روشحم و 

دوش یم  هدافتسا  راتفگ  نیا  زا  هچنآ 

دراد :  دوجو  مهم  بلاج و  هتکن  هس  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  راتفگ  نیا  رد 
 ، تسا هدمآ  هراشا  حـیولت و  اب  یهاگ  تحارـص و  اب  ررکم و  فلتخم  دراوم  رد  ماما  راتفگ  رد  میدومن و  هراشا  اهراب  هک  هنوگ  نامه   - 1

عوقو لحم  هثداح و  نیا  تایئزج  هب  هک  تساهنآ  زا  یکی  زین  دروم  نیا  دوب و  ربخاب  علطم و  البرک  نینوخ  هثداـح  ناـیرج  زا  ترـضح  نآ 
دنک .  یم  هراش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رابخا  هب  اکتا  اب  تسالبرک  نیمزرس  نامه  هک  نآ 

هک دنک  یم  يوریپ  نآ  زا  گنج  ماقم  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يا  همانرب  شور و  هار و  هلءاسم  مود ،  هتکن  اما  و   - 2
یمتح ملـسم و  ناشتمیزه  سوکعم و  اقیقد  نایرج  ریخءات  تروص  رد  نانآ و  عفن  هب  طیارـش  نآ  رد  گنج  هب  مادـقا  نیق  نب  ریهز  لوق  هب 

تسا . 
درک . )) مهاوخن  گنج  هب  عورش  نم   : )) هک دنک  یم  مالعا  نینچ  ار  شیوخ  یگنج  همانرب  صاخ  طیارش  نیا  رد  ماما  یلو 

نوخ نمـشد  لباقم  رد  هک  هاگنآ  دومن  نالعا  شنارای  يارب  لمج  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هک  تسا  يا  هماـنرب  ناـمه  نیا  و 
هب هرصب  رهش  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نیرت  هدبز  ناناملـسم و  نیرتهب  هدز و  هلمح  هب  تسد  رابود  هک  ینمـشد  تفرگ ،  رارق  ماشآ 

يزیرنوخ رد  دییامنن و  هلمح  نانآ  هب  هزین  ریشمش و  اب  دینکن  گنج  هب  عورش  امش  ِلاتَْقلِاب )) ؛ . . .  َمْوَْقلا  اوُءاَْدبَت  ال   : )) تسا هدیناسر  لتق 
ناـشراداو زیتـس  گـنج و  هـب  اـت   ) دـییوگب نخــس  ناـنآ  اـب  میـالم  مرن و  ناـبز  اـب  یناـبرهم و  تفطـالم و  اـب  دـییوجن ،  تقبــس  ناـنآ  رب 

( . 134 (() دینکن
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یهن فورعم و  هب  رما   )) مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  لوق  هب  فارحنا و  زا  يریگولج  دارفا و  حالـصا  يده  همئا  نایاوشیپ و  فده   - 3
تـسا يا  هبرح  نیرخآ  گنج ،  هکلب  تسین  ریذـپ  ناکما  يزیرنوخ  گنج و  هار  زا  روز و  هب  لسوت  اـب  مه  فدـه  نیا  تسا و  رکنم )) زا 

دیدرگ .  لسوتم  نآ  هب  دیاب  اههار  مامت  ندش  دودسم  تروص  رد  هک 
هب ندیـسر  تکرح  نیا  زا  ترـضح  نآ  روظنم  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لیلد  نیق  نب  ریهز  هب  صاخ  طیارـش  نآ  رد  ماما  خـساپ  هصالخ ، 

 . رتعیسو داعبا  رد  نآ و  قوفام  دوب  یفده  بیقعت  رد  ماما  هکلب  دوبن  یگنج  يرهاظ  يزوریپ  کی 

البرک رد  موس :  شخب 

البرک هب  دورو  زا  سپ  ماما  هبطخ 

نخس نتم 

َنْوََرت  ْدَق  ام  ِْرم  ْالا  َنِم  اِنب  َلََزن  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَا  )) . . . 
اهفوُْرعَم  ََربْدَاَو  ْتَرَّکَنَتَو  ْتَرَّیَغَت  ْدَق  اْینُّدلا  َّناَو 

ِءان  الا  َِۀبابُصَک  ٌَۀبابُص  ِّالا  اْهنِم  َْقبَی  َْملَو 
ِلیبَْولا  یعْرَْملاَک  ٍْشیَع  ُسیسَخَو 

ُْهنَع  یهانَُتی  ِلِطاْبلا ال  َیلاَو  ِِهب  ُلَمُْعی  ِّقَْحلا ال  َیِلا  َنْوََرت  الَا 
هّلل اِءاِقل  ِیف  نِمْؤُْملا  َبغْرَِیل 

ًامََرب ،  ِالا  َنیِِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلاَو  ًةَداعَس  ِالا  َتْوَْملا  َيرَا  یِّنِاَف ال 
هّلل ْمُهُِشیاعَم  ْتَّرَدام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَا  یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  ُساّنلا 

( . 135 (() َنُوناّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوصُِّحم  اذِاَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

لیبْولا یَعْرَم  راب .  تلذ  تسپ  یگدنز  ٍْشیَع :  سیسخ  هساک .  رد  بآ  هدنام  هت  َۀبابُص :  ندرک .  تشپ  رابِْدا :  نداد .  ناشندب  هفایق  رُّکَنَت : 
َْقَعل هدرب  دـبَع : ) عمج   ) دـیبَع یگدرزآ .  رجز و  سَرَف : )  نزو  رب   ) ْمََرب دوش .  زبـس  فلع  رتـمک  نآ  رد  هک  خالگنـس  تخـس و  هاـگارچ  : 

ار يزیچ  ُهُطوُحَی : ) َطاح ،  زا   ) ُهنوُطوُحَی دوش .  هدیسیل  تشگنا  اب  هک  لسع  دننام  نیریـش  ياهزیچ  لوعفم : )  مسا  يانعم  هب  تسا  ردصم  )
یگدـنز هچنآ  هشیعم : )  عمج   ) شِیاعَم شیاسآ .  لامک  یـشوخ و  ّرَد :  ْمُهَِـشیاعَم :  ْتَّرَد  ندومن .  نآ  زا  عافد  ندرک و  تسارح  ظفح و 

 . نداد رارق  شیامزآ  هتوب  رد  صیحْمَت : )  زا   ) اوُصُِّحم تسا .  هتسباو  نآ  هب 

حیضوت همجرت و 

نادنزرف نارای و  نایم  رد  هاتوک  فقوت  زا  سپ  دیدرگ و  البرک  دراو  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مّود  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
دومن :  داریا  ار  هبطخ  نیا  تفرگ و  رارق  شیوخ  نادناخ  دارفا  و 

ام طیحم  زا  اهتلیـضف  اهیکین و  راکـشآ و  اهیتشز  هدیدرگ ،  نوگرگد  نامز  عاضوا  ادج  دینیب ؛  یم  هک  تسا  نیمه  ام  دماشیپ  دـعب ،  اما  ))
تلذ نیگنن و  یگدنز  رد  مدرم  بآ .  فرظ  هدنام  هت  تارطق  دننام  یکدنا  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  یناسنا  لئاضف  زا  تسا ،  هتسبرب  تخر 
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نامیا اب  صخش  نیگنن ،  طیحم  نینچ  رد  هک  تسا  هتسیاش  دوش ،  یم  ینادرگور  لطاب  زا  هن  لمع و  قح ،  هب  هن  هک  دنرب  یم  رـس  هب  يراب 
زج ار  گرم  يراـب  تلذ  طـیحم  نینچ  رد  نم  دباتـشب ،  شراـگدرورپ  رادـید  ضیف  يوس  هب  دـنک و  يزاـبناج  يراکادـف و  تلیـضفاب ،  و 

مناد . ))  یمن  تبکن  جنر و  زج  يزیچ  ار  نارگمتس  نیا  اب  یگدنز  یتخبشوخ و  تداعس و 
ات نید  زا  ناشینابیتشپ  تیامح و  دـشاب ،  یم  ناشنابز  هقلقل  نید  دنتـسه و  ایند  ياه  هدرب  مدرم  نیا   : )) داد همادا  نینچ  شنانخـس  هب  ماـما 

(( . دوب دنهاوخ  مک  نارادنید ،  دنریگ ،  رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  تسا و  هافر  رد  ناشیگدنز  هک  تساجنآ 

دوش یم  هدافتسا  ماما  راتفگ  نیا  زا  هچنآ 

ریز ساسح  هتکن  ود  هب  تسالبرک ،  نیمزرس  رد  ترـضح  نآ  ینارنخـس  هباطخ و  نیلوا  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  نیا  رد 
تسا :  هدش  هراشا 
مایق :  هزیگنا   - 1

فلتخم هزیگنا  تلع و  نیدنچ  دوخ  مایق  يارب  ترضح  نآ  دیدرگ  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  زا  هتـشذگ  ياهزارف  رد  هک  يروط  هب 
عومجم رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عوضوم  هرخ  الاب  ماکحا و  رد  فیرحت  رییغت و  دـیزی ،  تموکح  اب  تفلاخم  هک  تسا  هدومن  نایب 

تسا .  هدیدرگ  هصالخ  ترضح ،  نآ  راتفگ  نیا  رد  زین  اه  هزیگنا  نیا  همه  هک  دهد  یم  لیکشت  ار  اه  هزیگنا  للع و  نیا 
ار دوخ  موش  هیاس  مدرم  یگدـنز  رب  يراوخ  تلذ و  تسا  هدـش  شومارف  بوکرـس و  لیاضف ،  رهاـظ و  اـهیتشز  ریغتم ،  عاـضوا  هک  اـجنآ 
هب یعـضو  نینچ  رییغت  هار  رد  دـهعتم  نم و  ؤم  صخـش  هک  تساـجب  يریگولج ،  لـطاب  زا  هن  دوش و  یم  لـمع  قح  هب  هن  تسا ،  هدرتسگ 
 ، طیارش نیا  رد  هک  تسا  تلیـضف  اب  نم  ؤم  نینچ  قادصم  نیرتزراب  نیرتیلاع و  ماما  صخـش  دشاب و  قئاش  بغار و  قح  ياقل  تداهش و 

دناد .  یمن  یجیردت  گرم  هجنکش و  رجز و  زج  یموهفم  یگدنز  يارب  تداعس و  زجب  ار  گرم 
شیامزآ :  هلءاسم   - 2

يدارفا هچ  تساهناسنا ؛  تلاصا  اهتیـصخش و  راکفا  قیاقح و  تخانـش  هار  نیرتهب  هک  تسا  ناحتما  شیامزآ و  عوضوم  مود ،  هتکن  اما  و 
هفایق زا  هک  یصاخشا  هچ  دننک و  یم  باختنا  هدنبوک  غاد و  ياهراعـش  دوخ  يارب  هک  ییاهورگ  هچ  دنهد و  یم  ناشن  نم  ؤم  ار  دوخ  هک 

هار زا  رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  دارفا  نیا  تلاصا  اه و  هرهچ  نیا  اه و  هورگ  نیا  تقیقح  یلو  دـنرادروخرب ،  یبهذـم  ههجو  یتسرپ و  قح 
رد ناشناج  هکلب  يدام و  عفانم  هک  اجنآ  تازرابم ،  گنج و  نادـیم  رد  اهدـم و  رزج و  رد  اهیراتفرگ ،  دـیادش و  رد  شیامزآ  ناـحتما و 

تسا .  رطخ 
زا مد  زور  نآ  ات  هک  يدایز  دارفا  زا  دراذگ  یم  تداهـش  قشع و  نیمزرـس  هب  مدق  دباتـش و  یم  هّللا ))   )) يوس هب  همطاف  دـنزرف  هک  کنیا 

تسین .  يربخ  دندوب ،  رادروخرب  یبهذم  صاخ  ههجو  زا  ناناملسم  نایم  رد  دندز و  یم  مالسا 
ینابرق هب  ندش و  هتشک  هدامآ  هتفرگ و  رارق  مالسا  هنیرید  نمشد  ربارب  رد  فورعم  هب  رما  رطاخ  هب  نآرق  مالسا و  هار  رد  هّللا  لوسر  دنزرف 

هن دنیاشگ ،  یمن  بل  زا  بل  دنراد و  یمنرب  مدق  زا  مدق  دارفا  هنوگ  نیا  یلو  دـشاب  یم  شلایع  لها و  نتفر  تراسا  هب  شنادـناخ و  نداد 
یم یبهذـم  هتـسجرب  تیـصخش  ار  دوخ  هس  ره  هک  رمع  نب  هّللادـبع  زا  هن  ریبز و  نب  هّللادـبع  زا  هن  تسه و  يربـخ  ساـبع  نب  هّللادـبع  زا 
هار رد  تراسا  تداهـش و  عوضوم  هک  دندوب  رادروخرب  يا  هژیو  تیبوبحم  ههجو و  زا  مدرم  نایم  رد  ندوب ،  یبهذـم  رطاخ  هب  دنتـسناد و 

دنرادن .  دوجو  ناناملسم  نایم  رد  يدارفا  نینچ  هکنیا  لثم  تسا  حرطم  نیملسم  يدازآ  مالسا و  يایحا 
زا رت  یبهذم  رت و  ناملسم  يداع  عقاوم  رد  هک  بذاک  یعونصم و  ناناملـسم  زا  ار  یعقاو  گرزب  نادرم  هک  تسا  ثداوح  دیادش و  نیا  و 

(( َنُوناّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِا   : ))َ هک دراد  یمرب  ناشیاه  هرهچ  زا  باقن  دناسانش و  یم  دنتسه  همه 
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هّیفنح دمحم  هب  يا  همان 

نخس نتم 

مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ))
مشاه  ینب  نم  هلَِبق  نم  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  دمحم  یلا 

(136  (() مالّسلاو ْلََزت  َْمل  َةَرِخالا  َّناَکَو  ْنُکَت  َْمل  اْینُّدلا  َّناَکَف  ُدَْعب ،  اَّمَا 

حیضوت همجرت و 

يا همان  البرک  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تاراـیزلا  لـماک  رد  هیولوق  نبا 
تسا :  نینچ  همان  نتم  تشاگن ،  دندوب  هدشن  رفسمه  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هک  مشاه  ینب  هلیبق  دارفا  هیفنح و  دمحم  هب  باطخ 

ایوـگ دـعب :  اـما  دنـشاب ،  یم  يو  دزن  هک  مشاـه  ینب  دارفا  یلع و  نب  دـمحم  هب  یلع  نب  نیـسح  يوـس  زا  میحرلا )) :  نمحرلا  هّللا  مسب  ))
تفر . ))  میهاوخن  نیب  زا  ام  و   ) تسا یگشیمه  ترخآ  هک  هنوگ  نامه  میا )  هدوبن  ناهج  نیا  رد  مه  ام  و   ) هتشادن دوجو  ییایند 

نآ یگدنز  ایند و  شزرا  وا  رظنرد  هک  دهد  یم  ناشن  ترخآ  ناهج  ایند و  هب  تبسن  همئا  همه  دننام  ار  ترضح  نآ  شنیب  ماما  نخس  نیا 
دشاب هتشاد  شزرا  نیا  زا  شیب  دناوت  یمن  ریذپ ،  نایاپ  تسا و  رذگدوز  تقوم و  هچنآ  اریز  تسا ؛  چیه  اب  يواسم  هفیظو ،  ماجنا  ياهنم 

اه هجنکـش  اهرجز و  اهیماکان و  اهیخلت و  اب  هکلب  اهنآ  ندوبن  اب  نآ ،  لاـنم  لاـم و  ماـقم و  اـب  نآ  ذـیاذل  همه  یگدـنز ،  همه  وا  دـید  زا  و 
دشاب .  هتشاد  دناوت  یمن  يو  رظن  رد  یتوافت  ود  نیا  تسا و  ناسکی  يواسم و 

؛  دیجنس ار  نآ  ناوت  یمن  يرایعم  سایقم و  چیه  اب  هک  دراد  يدودحمان  باسح و  یب  تمظع  یلع  نب  نیسح  رظن  رد  ترخآ  ناهج  اما  و 
نم ناوضر  و   )) رتمهم همه  زا  ریذپان و  لاوز  یمئاد و  شتذل  شیع و  تداعس ،  درادن ،  ییانف  لاوز و  تسا ،  ینادواج  یگـشیمه و  اریز 

ذیاذل و مامت  اب  ایند  زا  نتـسش  تسد  هک  تسا  شنیب  نیا  اب  تسا و  ریذـپان  نایاپ  شا  هجنکـش  باذـع و  رجز و  روط  نیمه  و  ربکا . )) هّللا 
دوب و دـهاوخ  یعیبط  هداس و  لهـس و  رایـسب  ترخآ ،  ناهج  هب  نتـسویپ  شقرب و  قرز و  هب  ییانتعا  یب  شماـقم و  تورث و  اـه و  یتحار 

هنوگ نامه  دشاب و  یم  شخبتذل  اراوگ و  نیریـش و  هکلب  لمحت  لباق  اهنت  هن  یناسنا  نینچ  هقئاذ  رد  اهرجز و . . .  مالآ و  بئاصم و  مامت 
هب تینهذ  نخس و  هلحرم  زا  هداد و  ناشن  زین  ًالمع  تسا  هتخاس  سکعنم  شراتفگ  نیا  رد  ار  شنیب  نیا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک 

تسا .  هدناشوپ  نآ  رب  لمع  سابل  هدناسر و  تینیع  هلحرم 
ریاس هیفنح و  دـمحم  شردارب  هب  هاتوک  هداس و  ترابع  کـی  بلاـق  رد  ار  ترخآ  ناـهج  اـیند و  تقیقح  یفرط  زا  شراـتفگ  نیا  رد  ماـما 

دزاس و یم  رادروخرب  شیوخ  ییامنهار  تحیـصن و  هظعوم و  زا  ار  اهنآ  شیگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  هدومن و  نایب  شا  هریـشع  ماوقا و 
دننیزگرب و دیاب  هک  یهار  دنراد ،  هدـهع  هب  ار  هعماج  يربهر  تیادـه و  هک  یبهذـم  ناربهر  همه  يارب  نایناهج و  همه  هب  رگید  فرط  زا 

 . دیامن یم  میسرت  دنشاب ،  هتشاد  دیاب  هک  ار  یشنیب 

دایز نبا  همان  خساپ  رد 

نخس نتم 

ِِقلاْخلا . . .  ِطَخَِسب  ِقُولْخْملا  ِتاضْرَم  اورَتِْشا  ٌموَق  َحَْلفَا  ال  ))
(137 (() ِباذَْعلا ۀملَِک  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ُهَّنَال  ٌباوَج  يِْدنِع  َُهلام 
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حیضوت همجرت و 

تشون :  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  همان  نیا  وا  داد و  عالطا  دایز  نبا  هب  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دورو  يا  همان  یط  دیزی )) نب  ّرح  ))
تحار نیلاب  هب  رس  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  هیواعم  نب  دیزی  نانم  ؤمریما  مدیدرگ و  علطم  البرک  نیمزرس  هب  امـش  دورو  زا  نم  دعب  اما 

مالّسلاو .  يراذگب ،  ندرگ  دیزی  تموکح  هب  نم و  نامرف  هب  هکنیا  ای  مناسرب  لتق  هب  ار  وت  ات  میامنن  ریس  اذغ  زا  مکش  مراذگن و 
رب ار  قلخ  يدونشخ  هک  یمدرم  دابن  راگتـسر   : )) دومرف نینچ  تخادنا و  نیمز  رب  ار  نآ  دناوخ ،  ار  دایز  نبا  همان  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما 

دنتشاد . )) مدقم  ادخ  بضغ 
؛  ِباذَْعلا ۀَِملَک  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ُهَّنَال  ٌباوَج  يِدـْنِع  َُهلام   : )) دومرف ار  هلمج  نیا  وا  باوج  رد  ماما  دومن ،  ار  همان  خـساپ  تساوخرد  ناسر  همان 

تسا . ))  هدیدرگ  تباث  يو  رب  ادخ  باذع  اریز  درادن ،  یخساپ  ام  شیپ  رد  دایز  نبا  همان  (( 
تسا .  هدومن  رایتخا  دوخ  يارب  ار  ادخ  اب  هزرابم  ینمشد و  وا  ینعی 

كانمـشخ ادـیدش  دایز  نبا  دـیناسر ،  يو  عالطا  هب  شا  همان  دروم  رد  ار  ماـما  لـمعلا  سکع  تشگرب و  داـیز  نبا  دزن  ناـسر  هماـن  نوچ 
دیدرگ . 

ماما :  خساپ  اّما 
ّۀلذلاو ۀّلّسلا  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دق  یعّدلا  نبا  یعّدلا  نا   : )) دومرف نینچ  داد و  اروشاع  زور  رد  هک  دوب  یمایپ  مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ 

 . . . (( ُُهلوُسَرو کلذ  انل  هّللا  یبءای  ّۀلّذلا  اّنم  تاهیه  و 

دعس نب  رمع  اب 

نخس نتم 

ِیُنِلتاُقتَا ؟  َکَْحیَو  ٍدْعَس  َْنباَی  ))
َتِْملَْعنَم  ُْنبااَناَف  َكُداعَم  ِْهَیِلا  يذَّلا  هّللا  یقتَت  امَا 

یلاعَت . . .  هّللا  َیِلا  ُبَْرقَا  ُهَّنِاَف  ِءالُؤه  ُعَدَتَو  یِعَم  ُنوُکَت  الَا 
َكِرْشَح  َمْوَی  ََکل  َرَفَغ  الَو  ًالِجاَع  َکِشاِرف  یلَع  ُهّللا  کَحَّبَذ  ََکلام 

( . 138 (() ًاریسَی ِّالا  ِقارِْعلاُِّرب  ْنِم  َلُکْءاَت  ْنَا ال  وُجْرَال  یِّنِا  هّللاَوَف 

حیضوت همجرت و 

نب رمع  هب  يراصنا ))  هظرق  نب  ورمع   )) مان هب  شنارای  زا  یکی  هلیـسو  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یمزراوخ ،  بیطخ  لـقن  هب  اـنب 
نت تسیب  اب  ( 139  ) هنابش ترضح  نآ  دومن و  تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  دعسرمع  دنیامن .  وگتفگ  تاقالم و  رگیدمه  اب  ات  داتسرف  مایپ  دعس 

لضفلاوبا و شردارب  زجب  شنارای  داد  روتـسد  دومن و  تکرح  دوب ،  هدش  اپرب  رکـشل  ود  طسو  رد  هک  يا  همیخ  يوس  هب  شیوخ  نارای  زا 
شدنزرف اهنت  داد و  ار  روتـسد  نیمه  دوب  نت  تسیب  زین  اهنآ  دادـعت  هک  شنارای  هب  مه  دعـسرمع  دـنوشن .  همیخ  دراو  ربکا  یلع  شدـنزرف 

دندش .  همیخ  دراو  وا  هارمه  هب  شصوصخم  مالغ  صفح و 
یـسانش و یم  ارم  هک  یلاح  رد  ینک  گنج  نم  اب  یهاوخ  یم  ایآ  دعـس !  دنزرف   : )) تفگ نینچ  دعـسرمع  هب  باطخ  سلجم  نیا  رد  ماما 
زا تسد  یشاب و  نم  اب  یهاوخ  یمن  ایآ  یسرت ؟  یمن  تسوا  يوس  هب  وت  تشگرب  هک  ییادخ  زا  ایآ  تسا و  یـسک  هچ  نم  ردپ  یناد  یم 
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تسوا . ))  هجوت  دروم  رتکیدزن و  ادخ  هب  لمع  نیا  هک  يرادرب  هیما )  ینب   ) اهنیا
دننک .  ناریو  هفوک  رد  ارم  هناخ  تروص  نیا  رد  مسرت  یم  تشاد  هضرع  ماما  خساپ  رد  دعسرمع 

مزاس .  یم  يا  هناخ  وت  يارب  مدوخ  هنیزه  هب  نم  دومرف :  ماما 
دننک .  هرداصم  ار  مناتسلخن  غاب و  مسرت  یم  تفگ :  دعسرمع 

مهد .  یم  وت  هب  يراد  هفوک  رد  هک  ار  اهغاب  نیا  زا  رتهب  زاجح  رد  نم  دومرف :  ماما 
دنناسرب .  لتق  هب  ار  اهنآ  مسرت  یم  تسا و  هفوک  رد  مدنزرف  نز و  تفگ :  دعس  رمع 

ياج زا  تفگ ،  یم  ار  هلمج  نیا  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  سویءام  يو  تشگزاب  هبوت و  زا  دـید و  ار  وا  ياه  هناـهب  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تساخرب :  دوخ 

تهاـنگ زا  تماـیق  زور  رد  دـشکب و  تباوـختخر  ناـیم  رد  رتدوز  هـچره  تیادــخ  ینک !  یم  راشفاپ ناطیـش  تعاطا  رد  ردـقنیا  رچ ))
داب . )) هاتوک  ترمع  ینعی   ) مک هزادنا  هب  رگم  ددرگن  تبیصن  قارع  مدنگ  زا  هک  مراودیما  دنگوس !  ادخ  هب  درذگنرد ، 

( . 140  ) تسا سب  نم  يارب  قارع  وج  تفگ :  ءازهتسا  يور  زا  زین  دعسرمع 

دوش یم  هدافتسا  ماما  نخس  نیا  زا  هچنآ 

تسا :  ساسح  بلاج و  هتکن  ود  ياراد  ماما  نخس  نیا 
دیوگ یم  نخس  یهاوخریخ  يور  زا  مه  دعسرمع -  ینعی  شیوخ -  ماشآ  نوخ  تخـسرس و  نمـشد  اب  یتح  مینیب  یم  هک  يروط  هب   - 1
يدام یهاو و  ياه  هناهب  هب  وا  نوچ  دشخب و  تاجن  یتخبدب  طوقس و  هاگترپ  زا  ار  وا  ات  ددرگ  یم  دراو  تحیـصن  هظعوم و  رذگهر  زا  و 

هب ار  اهتراسخ  نیا  ناربج  هدعو  هداد و  دعاسم  خساپ  مه  زاب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ ،  یم  نخس  ناتـسلخن  هناخ و  زا  دوش و  یم  کسمتم 
دهد .  یم  وا 

ندش سویءام  زا  سپ  هک  اجنآ  دنک  یم  ینیب  شیپ  ار  دعسرمع  ماجرفان  هدنیآ  شنخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  مود  هتکن  اما  و   - 2
دیامرف :  یم  يو  رد  شزردنا  دنپ و  ریثءات  زا 

حیضوت دعسرمع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هدنیآ  نخـس  رد  هک  یماقم ، ))  تُسپ و  هن  دیدرگ و  دهاوخ  وت  بیـصن  يدایز  رمع  یگدنز و  هن  ))
 . هّللاءاش نا  تشاد  میهاوخ  دنمجرا  هدنناوخ  يارب  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب 

اعوسات رصع  رد  ماما  راتفگ 

نخس نتم 

ِیل :  َلاقَف  ِمانَْملا  ِیف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  ُْتیَءاَر  یِّنِا  ))
ْمُهاْقَلت  یّتَح  یِخَا  ای  َْتنَا  یِسْفَِنب  ْبَکِْرا  ٍبیرَق . . .  ْنَع  اْنَیِلا  ٌِرئاص  َکَّنِا 

ْمِِهب . . .  َءاج  اَّمَع  ْمُُهلَءاْسَتَو  ْمَُکل  َءاََدب  امَو  ْمَُکل  ام  ْمَُهل  َلوُقَتَف 
ٍةَوْدُغ  یِلا  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَا  َْتعَطَتْسا  ْنِاَف  ْمِْهَیِلا  ْعِجِْرا 

ُهوُعْدَنَو  َۀَْلیَّللا  اَنِّبَِرل  یِّلَُصن  َۀَّیِشَْعلا  اَّنَع  ْمُهَعَفْدَتَو 
َةولَّصلا  ُّبُِحا  یِّنَا  ُمَلعَی  وُهَف  ُهَرِفْغَتْسَنَو 

( . 141 (() ِرافِْغتْس ْالاَو  ِءاعُّدلا  َةَْرثَکَو  ِِهباتِک  َةَوِالتَو 
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تاغل حیضوت  همجرت و 

بـش ۀَّیِـشَع :  حبـص .  لوا  َةَوْدُغ :  دنادرگرب .  نم  يوس  هب  ار  شتروص  ََّیِلا :  ُهُهْجَو  َراص  دنیوگ :  یم  دیدرگرب ،  ُروُصَی : ) َراص  زا   ) ٌرئاص
 . ماگنه

حیضوت همجرت و 

نوریب رد  تعاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دمآرد  تکرح  هب  رکشل  داد و  هلمح  نامرف  دعسرمع  مرحم  مهن  هبنشجنپ  رصع  يربط  لقن  هب  انب 
دش .  یلوتسم  شنامشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هدومن  هیکت  شریشمش  هب  همیخ 

 : تشاد هضرع  دمآ و  ماما  دزن  هب  دـید  ار  اهنآ  شوج  بنج و  دینـش و  ار  دعـسرمع  رکـشل  يادصورـس  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  و 
تسا .  هدش  کیدزن  اه  همیخ  هب  نمشد  کنیا  ردارب ! 

هک مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مدج  کنیا  هّللَالوُسَر )) ؛ . . .  ُْتیءاَر  یِّنِا   : )) تفگ ار  هلمج  نیا  لّوا  تشادربرـس و  مالـسلا  هیلع  ماما 
دمآ . )) یهاوخ  ام  دزن  هب  يدوز  هب  مدنزرف  دومرف :  نم  هب 

فده هزیگنا و  نک و  تاقالم  اهنیا  اب  وش و  راوس  تنابرق !  هب  مناج  تفگ :  نینچ  درک و  باطخ  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  شردارب  سپس 
سرپب .  ار  نانآ 

يوس هب  دش  یم  هدید  نانآ  نایم  رد  زین  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هک  نت  تسیب  اب  لضفلاوبا  ترضح  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  قبط 
دومن .  لا  ؤس  ار  ناشتکرح  هزیگنا  تفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  هدومن و  تکرح  نمشد 

نیمه الا  دینک و  تعیب  امش  دیاب  هک  تسا  هدیسر  يا  هزات  مکح  دایز ) نبا   ) ریما يوس  زا  کنیا  دنتفگ :  وا  باوج  رد  دعسرمع  نایرکـشل 
دیدرگ .  میهاوخ  گنج  دراو  الا ن 

دیناسر .  ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  نانآ  داهنشیپ  تشگرب و  ماما  يوس  هب  لضفلاوبا  ترضح 
ات نکب  لوکوم  ادرف  هب  ار  گنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  نیمه  یتسناوت  رگا  درگزاب و  نانآ  يوس  هب   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماـما 

رافغتـسا و نآرق و  تئارق  زامن و  هب  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  اریز  میزادرپب ؛  ناـمراگدرورپ  اـب  تاـجانم  رافغتـسا و  زاـمن و  هب  ار  بشما  اـم 
مراد . ))  دیدش  هقالع  ادخ  اب  تاجانم 

ناهدنامرف اب  ار  عوضوم  دوب  ددرم  داهنشیپ  نیا  لوبق  رد  نوچ  دعـسرمع  دومن .  هبـشکی  تلهم  ياضاقت  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
دیدرگ .  ایوج  ار  نانآ  رظن  حرطم و  رکشل 

تـساوخرد وت  زا  ار  یتلهم  نینچ  دندوب و  ملید  كرت و  زا  اهنیا  رگا  هّللا !  ناحبـس  تفگ :  جاجح ))  نبورمع   )) مان هب  ناهدنامرف  زا  یکی 
دنتسه . )) ربمایپ  نادنزرف  اهنیا  هک  یتروص  رد   )) يداد یم  تبثم  باوج  نانآ  هب  یتسیاب  دندرک  یم 

نیا اریز  داد ؛  تبثم  باوـج  نیـسح  تساوـخرد  نیا  هب  دـیاب  مه  نم  هدـیقع  هب  تـفگ :  ناهدـنامرف  زا  رگید  یکی  ثعـشا ))  نـب  سیق  ))
گنج هب  وت  زا  شیپ  اـهنیا  ادرف  دـنگوس !  ادـخ  هب  هکلب  تسا  رظن  دـیدجت  يارب  هن  ههبج و  زا  اـهنآ  ینیـشن  بقع  يارب  هن  يو  تساوخرد 

دومن .  دنهاوخ  عورش 
میهدب ؟  تلهم  نانآ  هب  ار  بش  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ :  دعسرمع 

رگا میهد  یم  تلهم  امش  هب  ار  بشما  ام  دوب :  نیا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دعـسرمع  خساپ  دایز  يوگتفگ  زا  سپ  لاحره ،  هب 
تشاذگ و میهاوخن  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  امـش  مه  ام  دیدرک  عانتما  رگا  میرب و  یم  وا  دزن  هب  دیداهن  ندرگ  ریما  نامرف  هب  دیدش و  میلـست 

دومن .  دهاوخ  نییعت  ار  امش  تشونرس  هک  تسا  گنج 
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 . دش هداد  تلهم  يو  هب  اروشاع  بش  دیدرگ و  تقفاوم  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  اب  هنوگنیدب  و 

زامن تیمها 

نیا هب  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک  درب  یپ  نآرق  توـالت  شیاـین و  اـعد و  زاـمن و  تیمها  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخرد  نیا  زا 
دنارذگب و لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ  رمع  زا  رگید  بش  کی  ات  دـنک  یم  تلهم  تساوخرد  شدرمناوجان  نمـشد  زا  هک  دراد  هقالع  لئاسم 
تاجانم و تسا و  هدـمآ  اجنیدـب  یهلا  ياهراعـش  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدـنز  جـیورت و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـشابن  نینچ  ارچ 
راعـش و ار  لامعا  نیمه  دنک ،  یم  مایق  ادخ  يارب  هک  یتلم  ره  دیاب  تسوا و  یگدنز  قیاقد  نیرتشخب  تذل  نیرتهب و  راگدرورپ  اب  شیاین 

دهدب .  رارق  شیوخ  لمع  كالم 
ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَاَو  َةوکَّزلا  َْتیَتآَو  َةولَّصلا  َتْمَقَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدهْـشَاَو   : )) تسا هدـمآ  ماما  همانترایز  رد  هک  تساجنیا  زا  و 

(( ُنیِقَْیلا َكاتَءا  یّتَح  َُهلوُسَرَو  هّللاَتْعطَاَو 

اروشاع بش  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  نانخس 

نخس نتم 

ِءارَّضلاَو  ِءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَمْحَاَو  ِءانَّثلا  َنَسْحَا  هّللا  یَلَع  ِیْنُثا  ))
ِةُُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکَا  ْنَا  یلَع  َكُدَمْحَا  یِّنِا  َّمُهّللَا 

ًةَِدْئفَاَو  ًاراْصبَاَو  ًاعامْسَا  اَنل  َْتلَعَجَو  ِنیِّدلا  ِیف  انَتْهَّقَفَو  َنآْرُْقلا  انَتْمَّلَعَو 
ُدَْعب :  اَّمَا  َنیِکِرْشُْملا .  َنِم  انلَعَْجت  َْملَو 

ِیباحْصَا  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یلْوَا  ًاباحْصَا  ُمَلْعَا  یِّنِاَف ال 
ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  َلَصْوَا  َوََّربَا ال  ٍْتیَبَلْهَا  الَو 

ًاْریَخ .  ًاعیمَج  یِّنَع  ُهّللاُمُکازَجَف 
ِقارِْعلا  َیِلا  ُقاسُاَس  ّینءِاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللُالوُسَر  يّدَج  ِینَرَبْخَا  ْدَقَو 

ُدَهْشَتُْسا  اهیفَو  الَبْرَکَو  اروُمَع  اَهل  ُلاُقی  ًاضْرَا  ُلِْزنَاَف 
ُدِعوَْملا .  َبُرَق  ْدَقَو 

ًادَغ  ِءادْعَْالا  ِءالُؤه  ْنِم  انَمْوَی  ُّنُظَا  یِّناَو  الَا 
ٌمامِذ  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ّلِح  یف  ًاعیمَج  اوُقلِْطناَف  ْمَُکل  ُْتنِذَا  ْدَق  یِّناَو 

ِیْتیَِبلْهَا  ْنِم  ٍلُجَر  ِدَِیب  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  ْذُخْءاَِیلَو  ًالمَج  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِشَغ  ْدَق  ُلیّللااذهَو 
ْمُکِداوَس  یف  اُوقَّرَفَتَو  ًاْریَخ  ًاعیِمَج  هّللاُمُکازَجَف 

ینَنُوُبلْطَی  امَّنِا  مْوَْقلا  َّنِاَف  مُِکِنئادَمَو 
( . 142  (() يْریَغ ِبَلَط  ْنَع  اُولَهََذل  ینُوباصَا  َْولَو 

( . 143 (() ْمَُکل ُْتنِذَا  ْدَق  اُوبَهِْذا  ٍِملْسُِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْسَح  ))
یِعَم  َنُولَتُْقت  ْمُکُّلُکَو  ُلَْتُقا  ًادَغ  یِّنِا  )) . . . 

( . 144  (() عیضَّرلا هّللاِْدبَعَو  ِمِساْقلا  یَّتَح  ٌدَحَا  ْمُْکنِم  یْقبَی  الَو 
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تاغل حیضوت  همجرت و 

 ، رتوکین ُِّربَی : ) ََّرب ،  زا :  لیـضفتلا  لـعفا   ) ََّربَا بلق .  دا : ) ؤف  عمج   ) هدـِْئفَا یتحاراـن .  جـنر و  دـیادش ،  ءاّرَـض :  شیاـسآ .  تعـسو و  ءاّرَس : 
تسا لوهجم   ) ُقاُسا دهد .  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  یشیوخ  موق و  هفیظو  هک  یسک  ُلِصَی : ) َلِصَو  زا  لیضفتلا  لعفا   ) َلَصْوَا رتراکزیهرپ . 

يو رب  َُهباصَا :  رهـش .  هنیدم : )  عمج   ) نئادَـم يدابآ .  داوَس :  دـهعت .  نامیپ و  مامِذ :  نامیپ .  نتـشادرب  لح :  ندیـشک .  ُقوُسَی : ) َقاس  زا 
 . درک شومارف  دومن ،  كرت  ار  وا  ًالوُهُذ :  َلَهَذ ،  تفای .  تسد 

حیضوت همجرت و 

رد برغم )  زامن  زا  سپ  ای  و   ) دـش هداد  تلهم  نمـشد  فرط  زا  هکنآ  زا  سپ  اعوسات و  بورغ  کـیدزن  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دومن :  داریا  ار  هباطخ  نیا  هتفرگ  رارق  شیوخ  نارای  مشاه و  ینب  دارفا  نایم 

هک میاتس  یم  ار  وت  ایادخ !  مرازگساپس .  شیاهتمعن  لباقم  هافر  جنر و  شیاسآ و  دیادش و  رد  هدرک و  شیاتـس  هجو  نیرتهب  هب  ار  ادخ  ))
و ونـش ) قح   ) شوگ ام  رب  یتخاس و  انـشآ  نام  نییآ  نید و  هب  یتخومآ و  اـم  هب  ار  نآرق  يدیـشخب و  تمارک  توبن ،  اـب  نادـناخ ،  اـم  رب 

يدادن .  رارق  سانشنادخ  كرشم و  هورگ  زا  يا و  هدومرف  اطع  نشور )   ) بلق و  نیب )  قح   ) مشچ
 . مرادن غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رتقیدـص  رتافواب و  ینادـناخ  تیب و  لها  ما و  هدـیدن  دوخ  نارای  زا  رتهب  ینارای  باحـصا و  نم  دـعب :  اما 

دهد .  ریخ  يازج  امش  همه  هب  دنوادخ 
ماـن هب  یلحم  رد  موش و  یم  هدـناوخ  ارف  قارع  هب  نم  هک  دوب  هداد  ربـخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  مدـج  دوـمرف :  هاـگنآ 
ادرف نیمه  نم  داقتعا  هب  تسا  هدیسر  تداهش  نیا  تقو  کنیا  مسر و  یم  تداهش  هب  اجنامه  رد  هدمآ و  دورف  البرک ))  )) ای و  ارومع )) ))

یم هزاجا  امـش  همه  هب  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیتسه و  دازآ  امـش  الاح  دومن و  دهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  دوخ  گنج  نمـشد  ، 
شیوخ رهـش  يدابآ و  يوس  هب  دریگب و  ارم  هداوناـخ  دارفا  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـیره  هدرک و  هدافتـسا  بش  یهایـس  نیا  زا  هک  مهد 
نارگید اـب  دـنبایب  تسد  نم  رب  رگا  دنتـسه و  نم  بیقعت  رد  طـقف  مدرم  نیا  اریز  دـشخب ؛  تاـجن  گرم  زا  ار  دوخ  ناـج  دـنک و  تکرح 

(( . دنک تیانع  کین  شاداپ  ریخ و  يازج  امش  همه  هب  دنوادخ  تشاد ،  دنهاوخن  يراک 

شیامزآ نیرخآ 

يارب دوب و  هدومن  نـالعا  ار  شیوخ  تداهـش  فلتخم ،  عقاوم  رد  ـالبرک و  اـت  هنیدـم  زا  هار  لوط  رد  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
حرطم تحارص  اب  ار  عوضوم  نیا  زین  راب  نیرخآ  يارب  اروشاع و  بش  رد  دوب ،  هتـشادرب  نانآ  زا  ار  تعیب  هداد و  یـصخرم  هزاجا  شنارای 

دینک و هدافتسا  بش  یکیرات  نیا  زا  متشادرب ،  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  تسا و  هدیسر  ارف  تداهش  ماگنه  ُدِعْوَْملا )) َبُرَق  ْدَق   )) هک دومن 
دیریگب .  شیپ  ار  شیوخ  راید  رهش و  هار 

نآ ناراـی  لـمعلا  سکع  شیاـمزآ ،  نیا  هجیتن  مالـسلا و  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  دوب  شیاـمزآ  نیرخآ  عقاو  رد  داهنـشیپ  نیا  و 
نوخ هرطق  نیرخآ  ات  ار  شیوخ  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ترـضح و  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  صاخ  نایب  اب  کیره  هک  دوب  ترـضح 

دندمآ .  نوریب  زارفارس  دیفسور و  شیامزآ  نیا  زا  هنوگ  نیدب  دنتشاد و  نالعا 
افصاب :  قیدص و  تیب  لها  افواب و  نارای  نیا  زا  نت  دنچ  خساپ  کنیا  و 

ال  : )) تفگ نینچ  وا  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  شردارب  دوشگ  نخس  هب  بل  مالسلا  هیلع  ماما  ینارنخس  زا  سپ  هک  یسک  نیلوا   - 1
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میدرگرب . ))  دوخ  رهش  يوس  هب  میراذگب و  ار  وت  ام  هک  درواین  ار  يزور  نینچ  ادخ  ًاَدبَا )) ؛  َِکلذ  هّللااناَرَا 
نادـنزرف هب  یهاگن  ماما  هک  دـنتفگ  ینانخـس  هنیمز  نیمه  رد  لضفلاوبا و  ترـضح  راتفگ  بیقعت  رد  مشاه  ینب  دارفا  ریاـس  سپـس  و   - 2

امش هب  نم  تسا ،  سب  امـش  يارب  ملـسم  ندش  هتـشک  مَُکل )) ؛  ُْتنِذَا  ْدَق  اُوبَهِْذا  ٍِملْـسُِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْـسَح   : )) تفگ نینچ  درک و  لیقع 
دیورب . )) مداد  هزاجا 

هن مییوگب ؟  هچ  دیتشادرب  دوخ  ياوشیپ  الوم و  زا  تسد  ارچ  هک  دوش  لا  ؤس  ام  زا  رگا  تروص  نیا  رد  دنتفگ :  نینچ  ماما  خساپ  رد  نانآ 
هلحرم نیرخآ  ات  هدرک و  وت  هار  يادف  ار  نامنادنزرف  ناج و  تورث و  هکلب  داد  میهاوخن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هاگچیه  دنگوس !  ادخ  هب  ، 

درک .  میهاوخ  گنج  وت  باکر  رد 
تروص نیا  رد  میرادرب ؟  وت  يرای  زا  تسد  هنوگچ  ام  تفگ :  نینچ  هک  دوب  هجسوع ))  نب  ملسم   ، )) نایوگنخس نیا  زا  رگید  یکی   - 3

ات مفاکشب و  ار  وت  نانمشد  هنیـس  دوخ  هزین  اب  ات  مدرگ  یمن  ادج  وت  زا  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تشاد ؟  میهاوخ  يرذع  هچ  ادخ  هاگـشیپ  رد 
نیرفآ ناج  هب  ناج  ات  مور  یم  ناشگنج  هب  خولک  گنـس و  اب  متـشادن  یحالـس  چـیه  رگا  مگنجب و  نانآ  اـب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش 

منک .  میلست 
میراد یمنرب  وت  يرای  زا  تسد  ام  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  نینچ  هک  دوب  هّللادـبع ))  نب  دعـس   )) ترـضح نآ  نارای  زا  رگید  یکی  و   - 4

یم هتـشک  هبترم  داتفه  هک  منادب  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  میدومن ،  تاعارم  وت  هرابرد  ار  ربمایپ  قح  هک  مینک  تباث  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ات 
هب ندـش  هدـنز  راب  ره  زا  سپ  مراد و  یمنرب  وت  يرای  زا  تسد  زگره  مه  زاـب  دـننک  یم  هدـنز  ار  مرتسکاـخ  هدز و  شتآ  ار  مندـب  موش و 

تسادخ .  نایاپ  یب  تمعن  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  راب  کی  گرم  نیا  مناد  یم  هک  یتروص  رد  مباتش  یم  تیرای 
هدنز و زاب  هتشک ،  راب  رازه  وت  تیامح  هار  رد  هک  متـشاد  تسود  دنگوس !  ادخ  هب  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  نینچ  نیق ))  نب  ریهز   - )) 5

دنتفای .  یم  تاجن  گرم  زا  مشاه  ینب  ناناوج  نیا  زا  یکی  ای  وت و  نم ،  ندش  هتشک  اب  هک  متشاد  وزرآ  زاب  موش و  هتشک  هرابود 
دومرف وا  هب  ماما  دوب ،  هدیسر  يو  هب  ترضح )  نآ  نارای  زا  یکی   ) یمرضح ریـشب  نب  دمحم  دنزرف  تراسا  ربخ  هک  اهتعاس  نیمه  رد   - 6

نکب .  شالت  تدنزرف  يدازآ  رد  ورب و  يدازآ  وت 
ارم اهنابایب  ناگدـنرد  هک :  دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  و  مراد !  یمنرب  وت  زا  تسد  ادـبا  نم  دـنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  ریـشب  نب  دـمحم 

مرادرب .  وت  زا  تسد  رگا  دنهد  رارق  شیوخ  همعط  دننک و  هعطق  هعطق 
( . 145) دهد رارق  دننک  شالت  شدنزرف  يدازآ  رد  دنناوت  یم  هک  یناسک  رایتخا  رد  ات  داد  ودب  یتمیق  سابل  هعطق  دنچ  ماما 

تاـملک و نآ  دـید و  شناراـی  هباحـص و  مشاـه و  ینب  دارفا  زا  ار  لـباقتم  لـمعلا  سکع  نیا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاـگنآ 
نمض رد  دیسر ،  ترـضح  نآ  عمـس  هب  تسا  تماما  ماقم  هب  تبـسن  نانآ  يرادافو  تیلو و  ؤسم  ساسحا  یهاگآ و  رب  لیلد  هک  یتالمج 
نینچ حیرـص  هناعطاق و  روط  هب  دنک .  تیانع  کین  شاداپ  امـش  همه  هب  ادخ  ًاریخ )) ُهّللاُمُکازج   )) دومن یم  اعد  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  هکنیا 
هتشک نم  اب  زین  راوخریش  هّللادبع  مساق و  یتح  امـش و  همه  دش و  مهاوخ  هتـشک  ادرف  نم  َنُولَتُْقت )) ؛ . . .  ْمُکّلُکَو  ُلَْتُقا  ًادَغ  یِّنِا   : )) دومرف

دش . )) دنهاوخ 
ام هب  وت  يرای  هلیـسو  هب  هک  میرازگـساپس  گرزب  يادـخ  هب  زین  ام  دـنتفگ :  نینچ  ادـصکی  ناـیب  نیا  ندینـش  اـب  ترـضح  نآ  ناراـی  همه 
اب تشهب  رد  هکنیا  زا  میشاب  دونشخ  دیابن  ام  ایآ  ربمایپ !  دنزرف  يا  دیـشخب ،  تفارـش  تزع و  ام  رب  وت  باکر  رد  ندش  هتـشک  اب  تمارک و 

میتسه ؟  وت 
ایهم ناشیارب  تشهب  رد  هک  ییاهتمعن  دوخ و  لحم  نانآ  کیاکی  دز و  رانک  نانآ  مشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  ماما  يدـنوار  جـئارخ  لـقن  قبط  و 

( . 146) دندومن هدهاشم  تسا  هدش 
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حیحصان فورعم و  نخس  کی 

نارای یسامح  خساپ  دوب  نیا  شیوخ و  باحـصا  زا  ریدقت  لیلجت و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  دوب  نیا  اروشاع و  بش  هنحـص  دوب  نیا 
ترضح .  نآ 

زا اروشاع  بش  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناراـی  زا  یهورگ  لـمعلا  سکع  دروم  رد  لـتاقم  اـهباتک و  زا  یـضعب  رد  یبلطم  یلو 
رظن زا  حیحـصریغ و  ام  رظن  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  فورعم  نیرکاذ  ناگدـنیوگ و  نایم  رد  هدـش و  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکس 
نمض رد  مردپ  مدوب ،  هتسشن  همیخ  نایم  رد  دیوگ  یم  نیسحلا  تنب  هنیکـس  هک :  تسا  نیا  بلطم  نآ  هصالخ  تسا و  تسردان  یخیرات 

هدومن هدافتسا  بش  یکیرات  زا  درادن  تداهش  هب  هقالع  سکره  هک  دومن  مالعا  زین  شنارای  هب  تفگ ،  یم  نخـس  دوخ  تداهـش  زا  هکنیا 
قرفتم ات  تسیب  ات  تسیب  ات و  هد  ات  هد  ترـضح  نآ  نارای  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ماما  راتفگ  زونه  ددرگرب و  شیوخ  راـید  رهـش و  هب  و 

دندنام . . .  یقاب  نانآ  زا  يدنا  داتفه و  اهنت  دندیدرگ و 
اریز :  تسین ؛  تسرد  اروشاع  بش  دروم  رد  بلطم  نیا  دنچ ،  یلیالد  هب  اما 

هک تسا  یبلطم  نیا  تسین و  يربخ  بلطم  نینچ  زا  دوب  ام  سرتسد  رد  هک  اجنآ  ات  لوا  تسد  ربتعم و  یخیراـت  عباـنم  كرادـم و  رد   - 1
زا لقن  هب  نیطبـسلا  یلاعم  رد  نینچمه  ذـخءام و  رکذ  نودـب  خـیراوتلا  خـسان  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  لقن  مراهچ  موس و  تسد  عبانم  رد 

و . . .  ( 147  ) نیعلارون باتک 
يدام عفانم  عمط  هب  هک  ییاهنآ  دـنیوگ :  یم  هک  تسا  فلاخم  ( 148  ) میدومن لقن  يربط  دـیفم و  موحرم  زا  ًالبق  هچنآ  اب  بلطم  نیا   - 2

يو هارمه  هب  دـندیدرگ و  قرفتم  ترـضح  نآ  يوـس  زا  يدازآ  نـالعا  اـب  هلاـبز  لزنم  رد  دـندوب  هدـمآ  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  اـب 
دننک .  تیامح  وا  زا  ناج  ياپ  ات  دنتشاد  میمصت  هکنانآ  رگم  دندنامن 

دندوب ! ؟  هدمآ  اجک  زا  دندش  قرفتم  ات  تسیب  ات  تسیب  ات  هد  ات  هد  اروشاع  بش  رد  البرک و  رد  هک  يدایز  هدع  نیا  سپ 
هزاجا نآ  نمض  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هبطخ  لقن  زا  سپ  هک  تسا  یـسربط ))   )) موحرم نایب  هیرظن ،  نیا  دی  ؤم  رگید :  دییءات 

 : دیوگ یم  نینچ  میدومن ،  لقن  زین  ام  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  خـساپ  لقن  زا  سپ  تسا و  هداد  ار  شباحـصا  هب  تشگزاب 
شیوخ همیخ  هب  هاگنآ  دـهد ،  ریخ  يازج  امـش  هب  دـنوادخ  دومرف :  نانآ  هب  نیـسح  ماما  هبرـضم )) ؛  یلا  فرـصنا  ًاریخ و  هّللا  مکازجف  ))

( . 149 (() دومرف تعجارم 
دومن و یم  نایب  دروم  نیا  رد  یسربط ))   )) موحرم امَّلسم  تشاد  تحص  اروشاع  بش  رد  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  یهورگ  تعجارم  رگا 

تسین .  عوضوم  نیا  زا  يربخ  زین  وا  مالک  رد  دینک  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  یلو  درک  یم  نآ  هب  يا  هراشا  ای 
هچنانچ دشاب و  هلابز  لزنم  نیمه  هب  طوبرم  تحص ،  تروص  رد  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  زا  هچنآ  تسین  دیعب  و 

زا یضعب  اهتنم  ( 150  ) تسا بش ))  کی   )) زا تبحص  تسا و  یلک  تروص  هب  هکلب  تسین  اروشاع  بشزا  ینخـس  وا  راتفگ  رد  مینیب  یم 
 . دنا هدرک  قیبطت  اروشاع  بش  اب  هلابز  لزنم  ياج  هب  ار  بش  کی  نآ  ناگدنیوگ  رتشیب ،  ناگدنسیون و 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  نابز  زا  يرگید  هسامح 

نخس نتم 

( . 151 (() ِهُِّما ِِبلاحَم  َیِلا  ِلْفِّطلا  َسانِیتِْسا  ینوُد  ِۀَیِّنَْملِاب  َنوُِسنْءاَتْسَی  َسَْعقَالا  َسَوْش  الا  ِّالا  ِمِهیف  ُتْدَجَو  امَف  ْمُُهتْوََلب  ْدََقل  ِهّللاَو  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 
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 : ْبَلْحَم هقالع .  سنا و  ترثک  ساـنیتِْسا :  راوتـسا .  ْسَْعقَا :  هدـنرغ .  وجگنج ،  روـالد ،  سوْشَا :  ندرک .  شیاـمزآ  ُوْلبَی : ) یلب  زا   ) ُتْوََلب
 . ناتسپ

حیضوت همجرت و 

زا یکی  هک  لاله  نب  عفان  دـش .  رود  اه  همیخ  زا  یکیرات  ناـیم  رد  اروشاـع و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن  مرقم  موحرم 
نبای دومن :  هفاضا  درک و  لا  ؤس  ار  اه  همیخ  طیحم  زا  ندـش  نوریب  هزیگنا  دـیناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دوب  ترـضح  نآ  نارای 

تخاس .  شحوتم  نارگن و  تخس  ارم  یغاط  درم  نیا  رکشل  يوس  هب  امش  ندمآ  هّللا !  لوسر 
یهاگیفخم نمـشد  يارب  ادابم  هک  منک  یـسررب  ار  اه  همیخ  فارطا  يدنلب  یتسپ و  ات  ما  هدـمآ   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

( . 152 (() دنک هدافتسا  امش  هلمح  عفد  ای  دوخ و  هلمح  يارب  اجنآ  زا  دشاب و 
بـش نامه  بشما  هیف )) ؛  َْفلُخ  ـال  ٌدـْعَو  هّللاو  َیِه   : )) دومرف نینچ  دوب  شتـسد  رد  عفاـن  تسد  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 

درادن . )) هار  نآ  رد  فلخت  چیه  هک  تسا  يا  هدعو  تسا ،  دوعوم 
ِْنیَذه َْنَیب  ُُکلْـسَت  الَا   : )) دومرف داد و  ناشن  عفان  هب  دش  یم  هدـید  رود  زا  بش  باتهم  رد  هکار  ییاههوک  هتـشر  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 

یناهرب گرم  زا  ار  دوخ  يوش و  هدـنهانپ  اههوک  نیا  هب  بش  یکیرات  نیا  رد  یهاوخ  یمن  َکَسْفَن )) ؛ ؟  وُْجنَتَو  ِلیّللا  ِفْوَج  ِیف  ِْنیَلَبَْجلا 
 . )) ؟

مهرد و رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  دنیـشنب  میازع  هب  مردام  تشاد  هضرع  تخادنا و  ترـضح  نآ  ياهمدق  هب  ار  دوخ  لاله ))  نب  عفان  ))
ییادج وت  نم و  نیب  تسا  هتـشاذگ  تنم  نم  رب  وت  تبحم  اب  هک  ییادخ  نآ  هب  دـنگوس  ما ،  هدومن  يرادـیرخ  مهرد  رازه  هب  مه  ار  مبـسا 

( . 153) دوش هتسخ  بسا  نیا  دنک و  ریشمش ،  نیا  هک  تقو  نآ  رگم  داتفا  دهاوخن 
تشگرب اه  همیخ  يوس  هب  فارطا  ياهنابایب  یسررب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک :  دنک  یم  لقن  نینچ  ( 154  ) لاله نب  عفان  زا  مرقم ))  ))

ایآ ردارب !  تشاد :  هضرع  س )   ) يربـک بنیز  مداد ،  یم  کیـشک  همیخ  نوریب  رد  نم  دـیدرگ و  دراو  س )   ) يربـک بـنیز  هـمیخ  هـب  و 
اهنت نمـشد  نایم  رد  دـنرادرب و  وت  زا  تسد  یتخـس  عقوم  رد  اداـبم  يا ؟  هدرب  یپ  ناـنآ  تماقتـسا  تین و  هب  يا و  هدومزآ  ار  دوخ  ناراـی 

دنراذگب . 
روالد و رگم  متفاین  مدومزآ و  ار  اهنآ  دنگوس !  ادخ  هب  يرآ ،  ْمُُهتْوََلب )) ؛ . . .  ْدََقل  ِهّللاَو   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

لفط قایتشا  دـننام  دنتـسه  قاقتـشم  نانچنآ  نم  باـکر  رد  ندـش  هتـشک  هب  ناـنآ  راوهوک ، )  ) راوتـسا تبالـص و  اـب  و  راوریـش )  ) هدـنّرغ
شردام . ))  ناتسپ  هب  راوخریش 

ماـما و زا  هچنآ  هدـمآ و  رهاـظم  نب  بیبـح  دزن  هب  تفرگ و  ار  میولگ  هیرگ  مدینـش ،  ار  باوج  لا و  ؤس  نیا  نوـچ  نم  دـیوگ :  یم  عفاـن 
مدومن .  وگزاب  ودب  مدوب  هدینش  شرهاوخ 

متفگ میدرک .  یم  هلمح  نمـشد  هب  بشما  نیمه  میدوبن  مالـسلا  هیلع  ماما  ناـمرف  رظتنم  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  رهاـظم  نب  بیبح 
هب تنارای  زا  یهورگ  اب  وت  تسا  رتهب  دنشاب و  اجنآ  رد  زین  مرح  لافطا  نانز و  زا  دیاش  دشاب و  یم  شرهاوخ  همیخ  رد  ماما  کنیا  بیبح ! 

دشاب .  ناوناب  نیا  یمرگلد  هیام  رتشیب  هچره  ات  دییامنب  يرادافو  راهظا  اددجم  هتفر و  نانآ  همیخ  رانک 
بیبح دـنتخادنا .  نوریب  اه  همیخ  زا  ار  دوخ  نانآ ،  همه  درک و  توعد  دـندوب  اه  همیخ  نایم  رد  هک  ار  ماما  نارای  دـنلب  يادـص  اـب  بیبح 
شیوخ تحارتـسا  تداـبع و  هب  دـیدرگرب و  دوخ  ياـه  همیخ  نورد  هب  هک  منک  یم  تساوـخرد  امـش  زا  تفگ :  مشاـه  ینب  دارفا  هب  لوا 

دومن .  لقن  هباحص  هیقب  يارب  عفان ر ا  راتفگ  سپس  دیزادرپب ، 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 868 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، میدوبن ماما  نامرف  رظتنم  رگا  تسا  هدومن  لیان  يراختفا  نینچ  رب  هتـشاذگ و  تنم  ام  رب  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دـنداد :  خـساپ  نانآ  همه 
داب .  نشور  تمشچ  مارآ و  تلد  بیبح  میدرک ،  یم  هلمح  نمشد  هب  دوخ  ياهریشمش  اب  الاح  نیمه 

میهدب .  رطاخ  نانیمطا  زین  نانآ  هب  هتفر  ناوناب  همیخ  رانک  هب  مه  اب  دییایب  هک  دومن  داهنشیپ  نانآ  هب  اعد  نمض  رد  رهاظم  نب  بیبح 
ناـنیا ادـخ !  لوسر  مرح  يا  ربماـیپ و  نارتخد  يا  تفگ :  نینچ  مشاـه  ینب  ناوناـب  هب  باـطخ  بیبح  دندیـسر ،  همیخ  نیا  راـنک  هب  نوچ 

رد رگم  دنهدن  ياج  یفالغ  رد  ار  اهریـشمش  نیا  دنا  هدومن  دای  دـنگوس  همه  هک  تسا  ناشّقارب  ياهریـشمش  اهنیا  امـش و  راکادـف  ناناوج 
نانمشد هنیس  رد  رگم  دنربنورف  ار  اهنآ  دنا  هدش  مسق  مه  هک  تسامـش  نامالغ  رایتخا  رد  زیت  دنلب و  ياه  هزین  نیا  امـش و  نانمـشد  ندرگ 

امش . 
كاپ يا  َنینم )) ؛  ؤملاِریِمَا  ِرئارَحَو  هّللِالوسَر  ِتاـَنب  ْنَع  اُوماـح  نوبّیَّطلا  اَـهُّیَا   : )) داد خـساپ  نینچ  ناـنآ  هب  ناوناـب  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد 

دینک . )) عافد  نانم  ؤمریما  نادناخ  نانز  ربمایپ و  نارتخد  زا  نادرم ! 
دنتشگزاب .  شیوخ  همیخ  يوس  هب  کیره  هدرک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دیسر ،  دارفا  نیا  شوگ  هب  وناب  نیا  نخس  نوچ 

نب عفان  راتفگ  دوب  نیا  دیدینـش و  ترـضح  نآ  نابز  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  هباحـص و  هرابرد  هک  يا  هسامح  دوب  نیا  و 
اروشاع .  بش  رد  ترضح  نآ  نارای  ریاس  لاله و 

(( ًامیظع ًازوَف  ُْمتُزفَو  ُْمْتِنفُد  اهیف  یتَّلا  ُضْرالا  َِتباطَو  ُْمْتبِط  یّماَو  ُْمْتنَا  یبَِاب  ))

اروشاع بش  رد  شنارسمه  نارهاوخ و  هب  ترضح  نآ  تیصو  و  ع )   ) ماما رعش 

نخس نتم 

ِلِیلَخ ْنِم  ََکل  ٍُّفا  ُرْهَد  ای 
ِلیص الاَو  ِقارْش  ْالِاب  ََکل  ْمَک 

ِلیتَق ِبلاطْوَا  ٍبِحاص  ْنِم 
ِلیدَْبلِاب ُعَنْقَیال  ُرْهَّدلاَو 

ِلیلَجلا َیِلا  ُْرمَالا  امَّناَو 
ِلیبَس ٌِکلاس  ّیَح  ُّلُکَو 

هّلل اِءازَِعب  يّزَعَت  ُهاتُْخا  ای  )) . . . 
َنوُْقبَی  ِءامَّسلا ال  َلْهَاَو  َنُوتوُمَی  ِضْرَالا  َلْهَا  َّنَءا  یملعءاو 

ِِهتَردُِقب  َضْرَالا  َقَلَخ  يَّذلا  هّللاَهْجَو  ِّالا  ٌِکلاه  ٍءْیَش  َّلُک  َّنَءاَو 
یّنِم  ٌْریَخ  یبَا  ُهَدْحَو  ٌدْرَف  َوُهَو  َنوُدوُعَیَف  َْقلَْخلا  ُثَْعبَیَو 

ْمَُهلَو  َِیلَو  یِّنِم  ٌْریَخ  یِخَاَو  یِّنِم  ٌْریَخ  یُّماَو 
ٌةَوُْسا . . .  ِهّللِالوُسَِرب  ٍِملْسُم  ِّلُِکلَو 

ُبابَر  ای  ُۀَمِطاف  ای  َمُوْثلُک  َُّما  ای  هاتُْخا  ای 
ًاْبیَج  َّیَلَع  َنْقُقْشَت  الَف  ُْتِلُتق  اذِا  ْنرظنا 

( . 155 (() ًارْجَه َْنلُقَت  الَو  ًاهْجَو  َنْشُمَْخت  الَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 
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 . ضوع لیدـَب :  دـنم .  هقالع  ناهاوخ ،  ِبلاط :  تسود .  رای و  بِحاص :  بورغ .  ماگنه  لیـصَا :  عولط .  ماگنه  باـتفآ ،  عولط  قارـِشا : 
هب گـنچ  ٍهْجَو :  ُشْمَخ  ناـبیرگ .  ْبیَج :  ندومن .  كاـچ  َّقَش : ) زا   ) َنْقُقْـشت وگلا .  لبمـس ،  ٌةَوُْسا :  ییابیکـش .  ربص و  لـمحت ،  يّزَعَت : 

 . تسین هتسیاش  هک  ینخس  نایذه ،  رْجَه :  تروص .  ندیشارخ  ندز ،  تروص 

حیضوت همجرت و 

مالغ نوَج ))   )) دوب و هتـسشن  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  همیخ  نایم  رد  مردپ  اروشاع  بش  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
دیدرگ :  لثمتم  منرتم و  راعشا  نیا  هب  ترضح  نآ  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ریشمش  حالصا  لوغشم  رذوبا 

هب ار  تناهاوخ  ناتـسود و  زا  ردـقچ  ناهاگرـصع  ناهاگحبـص و  هک  وت  یتسود  رب  فا  اـیند !  يا  ِلـِیلَخ )) ؛ . . .  ْنِم  َکـَل  ٍُّفا  ُرْهَد  اـی  ))
هار . ))  نیا  کلاس  يا  هدنز  ره  تسا و  لوحم  گرزب  يادخ  هب  اهراک  انامه  يزرون و  تعانق  ضوع  هب  هک  یهد  یم  نتشک 

منامشچ مدرب و  یپ  دوب  تداهش  نالعا  گرم و  ربخ  هک  مالسلا  هیلع  ماما  فده  هب  راعشا  نیا  زا  نم  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
قرفتم اب  راعـشا و  نیا  ندینـش  اب  دوب  هتـسشن  نم  رتسب  رانک  رد  هک  بنیز  ما  همع  اما  مدرک ،  يراددوخ  هیرگ  زا  یلو  دـیدرگ  کشا  زا  رپ 

يا مدـید ،  یمن  ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  شاک  يا  نم !  رب  يا  و  تفگ :  دـیناسر و  ترـضح  نآ  همیخ  هب  ار  دوخ  ماما ،  نارای  ندـش 
مردام یلع و  مردپ  تبیصم  دماشیپ ،  نیا  هک  ما  هداد  تسد  زا  زورما  ار  منازیزع  همه  ایوگ  مناگدنامزاب  هاگهانپ  يا  مناگتشذگ و  راگدای 

دومن .  هدنز  ار  مالسلا  امهیلع  نسح  مردارب  ارهز و 
رهاوخ هّللاِءازَِعب )) ؛ . . .  يّزَعَت  ُهاتُْخا  ای   : )) تفگ نینچ  دومن و  هیصوت  ییابیکش  ربص و  هب  هداد و  یلست  يربک  بنیز  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

تادوجوم همه  دننام ،  یمن  هدنز  دنتسه  اهنامسآ  رد  هکنانآ  دنریم و  یم  ایند  مدرم  همه  هکنادب  ریگب و  شیپ  رد  ار  ییابیکش  ربص و  هار  ! 
تـسوا دومن و  دهاوخ  هدنز  ثوعبم و  ار  مدرم  همه  تسا و  هدیرفآ  شیوخ  تردق  اب  ار  ایند  هک  گرزب  يادخ  رگم  دنتـسه  ینتفر  نیب  زا 

زا دـیاب  ناناملـسم  همه  نانآ و  نم و  دنتفاتـش و  رگید  ناـهج  هب  همه  هک  دـندوب  نم  زا  رتهب  نسح  مردارب  مرداـم و  ردـپ و  اـتکی .  يادـخ 
تفاتش . ))  اقب  ناهج  هب  زین  وا  هک  مینک  يوریپ  ادخ  لوسر 

زا هک  ینخـس  دیـشارخن و  ار  دوخ  تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  نم  گرم  زا  سپ  بابر !  همطاف !  موثلک !  ما  مرهاوخ   : )) دومرف سپس 
(( . دینارن نابز  رب  تسین  هتسیاش  امش 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما تئارق 

نخس نتم 

ْمِهِسُْفن  ٌْریَخ ال  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنَا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  الَو  )
(156  () بِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَا  ام  یلَع  َنینِمْؤُْملاَرَذَِیل  ُهّللاَناک  ام  ٌنیهُم  ٌباذَع  ْمَُهلَو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : زا  ) ُرَذَـی رابتلذ .  میم : )  مض  هب   ) نیهُم نتخادـنا .  ریخءاـت  نداد ،  تلهم  ءـالِْما : ) زا :   ) یلُْمن نتـشادنپ .  ُبِسْحَی : ) َبِسَح  زا :   ) َّنَبَـسْحَی
 . ندرک ادج  زیم : ) زا   ) ُزیمی دومن .  كرت  ار  وا  هرذو : ) 
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حیضوت همجرت و 

 : دروخ یم  مشچ  هب  يا  هداعلا  قوف  طاشن  بیجع و  شوج  بنج و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  ناـیم  رد  اروشاـع  بش  رد 
لوغـشم يرگید  نآ  راگدرورپ و  اب  تاـجانم  تداـبع و  لوغـشم  يرگید  دومن ،  یم  هداـمآ  حالـصا و  گـنج  يارب  ار  دوخ  حالـس  یکی 

رد بش  نآ  رد  هک  هدش  لقن  یقرـشم  هّللادبع  نب  كاحـض  زا  ٍدِجاسَو )) ٍعِکارَو  ٍدعاقَو  ٍمئاق  نیب  ِلْحَّنلا  ِّيِوَدَک  ُّيِوَد  ْمَُهل   )) نآرق ندناوخ 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ  تشپ  هب  تراظن  تیرومءام و  ناونع  هب  دعسرمع  نایرکـشل  زا  راکراوس  یهورگ  هظحل  دنچ  ره 

 ، دناوخ یم  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  يادص  نانآ  زا  یکی  دندیـشک ،  یم  رـس  نانیـشن  همیخ  نیا  عضو  هب  دندمآ و  یم 
نانآ هب  هکلب  تساهنآ  عفن  هب  میهد  یم  نانآ  هب  هک  یتلهم  دـنربن  نامگ  دـندیزرو  رفک  هکناـنآ  َنیذَّلا )) ؛ . . .  َّنَبَـسْحَی  ـالَو   : )) تخاـنش

راذـگاو دنتـسه  هک  یعـضو  نیا  اب  ار  نانم  ؤم  دـنوادخ  رابتلذ ،  تسا  یباذـع  نانآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  ناـهانگ  رب  اـت  میهد  یم  تلهم 
دزاس . )) ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  کین و  زا  ار  دب  ات  دومن  دهاوخن 

تسا ! !  هدرک  ادج  امش  زا  ار  ام  ادخ  هک  میتسه  ام  کین ،  دارفا  نیا  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  هیآ  نیا  ندینش  اب  درم  نآ 
نیا زا  درگرب و  ام  يوس  هب  تسا ،  هداد  رارق  ناکاپان  فص  رد  ار  وت  ادـخ  قساـف !  درم  يا  هک :  داد  خـساپ  وا  هب  دـمآ و  ولج  مه  ریرب )) ))

كاپ .  دارفا  مییام  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  نکب ؛  هبوت  دوخ  گرزب  هانگ 
رکشل هاگودرا  يوس  هب  هاگنآ  مهد . ))  یم  تداهـش  نیا  هب  زین  نم  َنیِدِهاّشلا )) ؛  َنِم  َِکلذ  یلَع  اَنَاَو   : )) تفگ ازهتـسا  يور  زا  درم  نآ 

( . 157  ) تشگرب دعس  نبا 

شیامزآ هنحص 

عضو تسا  هتـساوخ  صاخ ،  طیارـش  نآ  رد  اروشاع و  بش  رد  دیجم  نآرق  تایآ  عومجم  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  باختنا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم نشور  ار  راکتیانج  ملاظ و  هورگ  يرهاظ  يرترب  هفـسلف  لوا  هیآ  هک  دـنک  نایب  دـندوب ،  هتفرگ  رارق  مه  لـباقم  رد  هک  ار  هورگ  ود  ره 

يوس زا  تسا  یتلهم  تسا و  یتقوم  يزوریپ  نیا  هکلب  ددرگ  نانم  ؤم  راسکنا  یتحاران و  بجوم  يرهاظ  يرترب  قوفت و  نیا  دیابن  دـنک و 
دـشابن ریبعت  رد  هشقانم  رگا  دنوش و  قرغ  نآ  رد  هرـسکی  هتفرگ و  رارق  هانگ  داسف و  بالجنم  رد  رتشیب  هچره  راکتیانج  هورگ  ات  دـنوادخ 

یکیتکات .  تسا  یتصرف  نیا  مییوگب :  دیاب 
يزور هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب  یکیتکات  تقوم و  تصرف  نینچ  لومـشم  هناملاظ  شور  نتـشاد  اب  یـصخش  ره  تموکح و  هورگ و  ره  و 

تفرگ .  دهاوخ  ارف  ار  وا  یهجو  نیرت  تخس  هب  ادخ  باذع  هک  دنک 
یم هجاوم  تسکش  تمیزه و  اب  رهاظ  هب  دنوش و  یم  راتفرگ  تبیصم  الب و  هب  يزور  رگا  هک  تسا  نانم  ؤم  هورگ  دروم  رد  مود  هیآ  اما  و 

دندرگ .  زیامتم  نادب  زا  ناکین  ناکاپان و  زا  ناکاپ  ات  تسا  شیامزآ  ناحتما و  تلع  هب  مه  زاب  دندرگ ، 
 ، دوب زین  شیاـمزآ  ناـحتما و  ياـه  هنحـص  نیرتـگرزب  زا  یکی  شتاـیثیح  ماـمت  اـب  هک  ـالبرک  ناـبایب  اروشاـع و  هنحـص  هب  عوضوم  نیا  و 

ُّلُکَو اروُشاع  مْوَی  ُّلُک   : )) هک رشب  دارفا  همه  يارب  تسا  یشیامزآ  هنحص  تمظع ،  اب  ناهج  نیا  همه  خیرات و  همه  هکلب  درادن  صاصتخا 
(( البْرک ضْرَا 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما يای  ؤر 

نخس نتم 
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ِینُشَْهنَت  َّیَلَع  ْتَّدَش  ْدَق  ًابالِک  َّنَءاَک  یمانَم  یف  ُْتیَءاَر  یِّنِا  )) . . . 
اهَّدَشَا  ُُهْتیْءاَر  ُعَْقبَا  ٌْبلَک  اهِیفَو 

ِمْوَْقلا .  ِءالُؤه  ْنِم  ُصَْربَا  ٌلُجَر  یْلتَق  ّیلَوَتَی  يَّذلا  َّنَا  ُّنُظاَو 
ِِهباحْصَا  ْنِم  ٌۀَعامَج  ُهَعَمَو  َِکلذ  َدَْعب  هّللَالوُسَر  ُْتیءاَر  یِّنِاَو 

ِۀَّمُالا  ِهِذِه  ُدیهَش  َْتنَا  ُلوُقَی  َوُهَو 
یلعَالا  ِحیفَّصلا  ُلْهَاَو  ِتاوامَّسلا  ُلْهءا  َِکبَرَْشبَتْسا  ِدَقَو 

ْلِّجَع  َۀَْلیَّللا  يِْدنِع  َكُراْطِفا  ْنُکَْیلَو 
َءارْضَخ  ٍةَروُراق  یف  َکَمَد  َذُخْءاَِیل  ِءامَّسلاَنِم  َلََزن  ْدَق  ٌکَلَم  اذَهَف  ْرِّخُْؤت  الَو 

( . 158  (() هیف َّکَش  اْینُّدلا ال  ِهِذه  ْنِم  ُلیِحَّرلا  َبَرَْتقاَو  ُْرمَالا  َِفنَا  ْدَقَو  ُتیْءاَر  ام  اذهَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هدژم راْشِبتِْـسا :  صرب .  ضرم  هب  التبم  صَْربَا :  هایـس .  دیفـس و  عَْقبَا :  ندرک .  هراپ  نتفرگ ،  زاگ  شْهَن :  دومن :  هلمح  نم  رب  َّیلَع :  ْتَّدَش 
 . ندرک چوک  ماگنه  لیحَر :  دیسر .  ارَف  َبِسَح : ) نزو  رب   ) َِفنَا هشیش .  ٍةَروُراق :  یلعا .  توکلم  یلْعَا :  حیفص  ندوب .  لاحشوخ  نداد ، 

حیضوت همجرت و 

مالـسلا هیلع  ماما  مشچ  یکبـس  باوخ  اروشاع  بش  رخآ  ياهتعاس  رد  هک  دنک  یم  لقن  قودـص ؛  موحرم  زا  مومهملا ))  سَفَن   )) بحاص
یم هلمح  نم  رب  ادیدش  گس  نیدنچ  هک  مدید  باوخ  رد  نم   : )) دومرف شباحـصا  نارای و  هب  باطخ  دیدرگ  رادیب  نوچ  تفرگ و  ارف  ار 

صرب ضرم  هب  هک  یـسک  دارفا  نیا  نایم  زا  تسا  نآ  رگناشن  باوخ  نیا  دیفـس و  هایـس و  گنر  هب  دوب  یگـس  اـهنآ  نیرتدـیدش  دـننک و 
دوب . )) دهاوخ  نم  لتاق  تسالتبم 

 : دومرف نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا  یهورگ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باوخ ،  نیا  زا  سپ  و  دومرف :  سپس  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد ار  راطفا  بشما  وت  دنهد ،  یم  تراشبو  هدژم  رگیدمه  هب  ار  وت  ندمآ  نیرب ،  شرع  اهنامـسآ و  نانکاس  یتسه و  تما  نیا  دیهـش  وت  ))

یگنرزبس هشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  يا  هتـشرف  کـنیا  رادـم و  اور  ریخءاـت  نک و  هلجع  دوب ،  یهاوخ  نم  دزن 
دنک . )) يروآ  عمج 

ای ؤر  تروص  هب  تیعقاو  میسرت 
نارای هب  تروص  نامه  هب  زین  وا  هدیدرگ و  میسرت  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ای  ؤر  تروص  هب  باوخ و  رد  دوش ،  عقاو  يدوز  هب  دوب  انب  هچنآ 

دنامن .  روتسم  یفخم و  نانآ  زا  يا  هلءاسم  ات  تسا  هدومرف  نایب  دوخ  راکادف  زابناج و 
 ، هدش میسرت  دیفس )) هایس و  گس   )) تروص هب  هک  صرب  ضرم  هب  يو  ندوب  التبم  لتاق و  تایـصوصخ  بش ،  نامه  يادرف  رد  تداهش 

قورع رد  هشیمه  دـیاب  هک  يو  نوخ  ندرک  هریخذ  مالـسا و  دیهـش  گرزب  هدـنز  حور  زا  ناگتـشرف  لابقتـسا  ندوب ،  ادـخ  لوسر  ناـمهم 
هتفریذپ ققحت  اروشاع  زور  هدـش و  هداد  ناشن  دـیدرگ -  لقن  هک  یتروص  هب  باوخ -  نامه  رد  قیاقح  نیا  همه  دـنامب  ناشوج  شناوریپ 

 . تسا

ةولَّصلاَو ِرْبَّصلاِب  اوُنیِعَتْساَو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


نخس نتم 

( . 159 (() ِلاتِْقلاَو ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَعَف  ِموَْیلااذه  ِیف  ِیْلتَقَو  ْمُِکْلتَق  یف  َنِذَا  یلاعَت  هّللا  َّنِا  )) . . . 
َلِقَْتنَی ْنَا  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَاَف  ِۀـمئاّدلا  ِمَعِّنلاَو  ِۀَعِـساولا  ِنانِْجلا  َیِلا  ِءاّرَّضلاَو  ِسُْؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌةَرَْطنَق  ِّالا  ُتوَْملا  اَـمَف  ِمارِکلا  ِیَنب  اـی  ًاْربَص  )) . . . 

ِنِم ؤُْملا  ُنْجِس  اْینُّدلا  َّنِا  ِهّللِالوُسَر  ْنَع  ینَّثَّدَح  ِیبَا  َّنِا  ٍباذَعَو  ٍنْجِس  یِلا  ٍرْـصَق  نم  ُلِقَْتنَی  ْنَمَک  ِّالا  ْمُِکئادْع  َوُه ِال  امَو  ٍرْـصَق  یِلا  ٍنْجِـس  ْنِم 
( . (( 160 (() ُْتبِذَک الَو  ُْتبِذُک  ام  ْمِهِمیحَج  یِلا  ِءال  ؤه  ُرْسِجَو  ْمِِهنا  نِج  یِلا  ِءالُؤُه  ُرْسِج  ُتْوَْملاو  ِرفاْکلا  ُۀَّنَجَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . خزود میحَج :  تشهب .  تَّنَج : )  عمج   ) نانج یتخبدب .  زور  ءاّرَض :  تکالف .  يزور ،  هریت  سُْؤب :  لپ ،  ةَرَْطنَق : 

حیضوت همجرت و 

نارازگزامن يوس  هب  ور  دروآ ،  ياجب  ار  حبـص  زامن  هک  هاگنآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ( 161  ) يدوعـسم هیولوق و  نبا  لقن  هب  انب 
نم ندش  هتشک  امش و  ندش  هتـشک  هب  دنوادخ  َنِذَا )) : . . .  یلاعَت  هّللا  َّنِا   : )) دومرف نینچ  نانآ  هب  دنوادخ  ساپـس  دمح و  زا  سپ  هدومن 

دیگنجب . )) نمشد  اب  هتفرگ و  شیپ  رد  ییابیکش  ربص و  هک  تسامش  رب  تسا و  هداد  نذا  زور  نیا  رد 
هک :  دنک  یم  لقن  نومضم  نیدب  یبلطم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  ( 162  ) قودص خیش  موحرم 

هجوتم ترـضح  نآ  نارای  زا  یـضعب  دـش  تخـس  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  راک  تفرگ و  تدـش  گـنج  نوچ  اروشاـع  زور  رد 
ندیسر ناشناتسود و  هدش  هعطق  هعطق  نادبا  هدهاشم  اب  گنج و  تدش  رثا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  باحصا و  زا  يدادعت  هک  دندیدرگ 
صاوخ زا  يدادعت  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  یلو  تسا  هدیدرگ  یلوتسم  ناشمادنا  رب  هزرل  ریغتم و  ناشگنر  ناشتداهش  تبون 
نوکس شمارآ و  زا  هتشگ و  يرانلگ  ناشگنر  دوش  یم  رتکیدزن  تداهش  اب  نانآ  هلـصاف  رتشیب و  راشف  هچره  لوا  هورگ  فالخرب  شنارای 
يامیس یناحور و  هفایق  هب  هک  یلاح  رد  هدش  بجعتم  هداعلا  قوف  تماهـش  بلاج و  هرظنم  نیا  زا  هک  دندرگ  یم  رادروخرب  يرتشیب  رطاخ 

دنتفگ :  نینچ  دوخ  نارای  هب  دندومن  یم  هراشا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  يرانلگ 
یمن هار  دوخ  هب  یـسرت  نیرتکچوک  تداهـش  گرم و  زا  هک  دینک  هاگن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  توملاب )) ؛  یلابی  اورظنا ال  ))

دهد . ))
داد :  رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  شیوخ  نارای  دینشب  يو  زا  ار  هلمج  نیا  نوچ  ترضح  نآ 

زا ار  امـش  هک  تسین  لـپ  کـی  زج  يزیچ  گرم  هک  دـیهد  جرخ  هب  ییابیکـش  ربص و  ناـگداز  گرزب  يا  مارکلا )) ؛ . . .  ینب  اـی  اربص  ))
يرـصق هب  نادنز  کی  زا  دهاوخن  هک  تسا  یـسک  هچ  دـناسر ،  یم  نآ  یگـشیمه  ياهتمعن  روانهپ و  تشهب  هب  هداد  روبع  جـنر  یتخس و 

یّلص ربمایپ  زا  مردپ  دندرگ .  لقتنم  هاگ  هجنکش  نادنز و  هب  یخاک  زا  هک  تسا  نآ  دننام  امـش  نانمـشد  يارب  گرم  نیمه  دبای و  لاقتنا 
هک تسا  یلپ  گرم  تسا .  تشهب  دـننامه  رفاک  يارب  نادـنز و  دـننامه  نم  ؤم  يارب  ایند  دومرف :  یم  هک  دومن  لقن  نم  رب  هلآ  هیلع و  هّللا 

میوگ . ))  یم  غورد  هن  ما و  هدینش  غورد  هن  يرآ ،  ناشمنهج .  هب  ار  رفاک  هورگ  نآ  دناسر و  یم  ناشتشهب  هب  ار  نم  ؤم  هورگ  نیا 
ار هاپس  هنمیم  دومن ،  مظنم  ( 163  ) تفای یم  لیکشت  نت  زا 72  روهشم  هب  انب  هک  ار  شیوخ  رکشل  فوفص  نایب ،  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ 
رد شنادـناخ  دارفا  دوخ و  درپس و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  شردارب  هب  ار  مچرپ  رهاـظم و  نب  بیبح  هب  ار  هرـسیم  نیق و  نب  ریهز  هب 

 . دنتفرگ رارق  هاپس  بلق 
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يرادیاپ هب  توعد 

لـصا یکی  دـهد :  یم  رکذـت  ار  هتکن  ود  حبـص !  زامن  زا  سپ  يرآ ،  اروشاع  زور  رد  حبـص  زامن  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
اریز دراد ،  میقتسم  طابترا  زامن  اب  هتکن  ود  ره  هک  نمشد  ربارب  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  يرگید  تسا و  راگدرورپ  رما  هب  هک  ندش  هتـشک 

: 
داهج و گنج و  صاخ  طیارـش  رد  تسا ،  نامیا  مالـسا و  مئالع  زا  یکی  زامن  هدـمآ و  ددـعتم  تایآ  رد  زامن  مکح  دـیجم  نآرق  رد  رگا 

زامن یناسک  انایحا  رگا  تسا و  بجاو  یهلا  نامرف  قبط  تسا  ملـسم  یعطق و  ندش  هتـشک  يرهاظ و  تسکـش  هک  يا  هلحرم  نآ  رد  یتح 
ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن   : )) ) ریبعت اب  دـیجم  نآرق  هک  دـیدرگ  دـنهاوخ  یناسک  قیداـصم  زا  دـننک  شومارف  ار  داـهج  مکح  دـنناوخب و 

دنک .  یم  شهوکن  ((( 164 ()
ورین ددم و  تیونعم  تدابع و  زا  دیایب و  تسد  هب  راگدرورپ  اب  طابترا  زامن و  نامه  زا  دیاب  زین  داهج  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  حور  اما  و 

( . (( 165  () ةولَّصلاَو ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْساَو   : )) ) هک دریگب 

اروشاع حبص  رد  ماما  ياعد 

نخس نتم 

ٍةَّدِش  ِّلُک  یف  یئاجَرَو  ٍبْرَک  ِّلُک  یف  ِیتَِقث  َْتنَا  َّمُهَّللَا  ))
هّلل ُدا  ؤُفلا  ِهِیف  ُفُعْضَی  ٍّمَه  ْنِم  مَک  ٌةَّدُعَو  ٌۀَِقث  ِیب  َلََزن  ٍْرمَا  ِّلُک  یف  ِیل  َْتنَاَو 

َِکب  ُُهْتلَْزنَا  ُّوُدَْعلا  ِهِیف  ُتَمْشَیَو  ُقیدَّصلا  ِهیف  ُلُذْخَیَو  ُۀَلیِْحلا  ِهیف  ُّلِقَتَو 
ُهَتْفَشَکَف  َكاوِس  ْنَّمَع  َْکَیِلا  یِّنِم  ًۀَبْغَر  َْکَیِلا  ُُهتوَکَشَو 

( . 166 (() ٍۀَبْغَر ِّلک  یهَْتنُمَو  ٍۀَمِْعن  ِّلک  ُِّیلَو  َْتنءاَف  ُهَتْجَّرَفَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . هراچ هَلیِح :  بلق .  ُدا :  ُؤف  حالس .  لاد : )  دیدشت  نیع و  مض  اب   ) ُةَّدُع دیما .  َءاجَر :  هاگ .  هیکت  دوش ،  یم  دامتعا  يو  رب  هک  یسک  ۀَِقث : 
 . ندومن تتامش  َتِمَش : ) زا   ) ُتَمْشَی نتشاذگاو .  لْذَخ : 

حیضوت همجرت و 

ار رکشل  نارس  زا  کیره  هفیظو  تسارآ و  ار  دوخ  رکشل  ياهفص  حبص ،  هضیرف  يادا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدروآ  یلبق  زارف  رد 
دومن .  نیعم 

تیعمج هوبنا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مشچ  نوچ  دوب و  لوغـشم  شیوخ  رکـشل  فوفـص  میظنت  شیارآ و  هب  زین  دعـس  نب  رمع  ماگنه  نیا  رد 
ار اعد  نیا  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  دید  ار  نمشد  زا  ناشورخ  یجوم  میظع و  یلیس  شیوخ  لباقم  رد  داتفا و  نمشد  رکـشل 

نم دـیما  هیام  راوگاـن  دـماشیپ  ره  رد  هاـگهانپ و  هودـنا  مغ و  ره  رد  وت  ایادـخ !  ٍبْرَک )) ؛ . . .  ِّلُـک  ِیف  ِیتَِقث  َْتنَا  َّمُهّللَا  دـناوخ . . . (( : 
دودـسم شلباقم  رد  هراچره  هار  بآ و  شربارب  رد  اهلد  هک  نکـشرمک  ياهمغ  رایـسب  هچ  نم  ءاجلم  حالـس و  يا  هثداـح  ره  رد  یتسه و 

اهنت یعقاوم  نینچ  رد  دندوشگ ،  یم  تتامش  هب  نابز  نانمشد  هتـسج و  يرود  ناتـسود ،  اهنآ  ندید  اب  هک  یهاکناج  ياهمغ  ددرگ ،  یم 
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يا هدرک  فرطرب  ار  مغ  ياههوک  نیا  هدیسر و  نم  داد  هب  هک  يدوب  وت  ما و  هدومن  دیما  عطق  نارگید  زا  هدروآ و  تیاکـش  وت  هاگـشیپ  هب 
 (( . نم دوصقم  دصقم و  نیرخآ  یئوت  تمعن و  ره  بحاص  یئوت  ایادخ !  يا .  هدیشخب  متاجن  هودنا  جاوما  نیا  زا  و 

اروشاع زور  رد  ع )   ) ماما ینارنخس  نیلّوا 

نخس نتم 

َّیَلَع  ْمَُکل  ُّقَح  َوُه  اِمب  ْمُکَظِعَا  یّتَح  اُولِْجعَت  الَو  ِیلْوَق  اوُعَمْسا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ))
ْمُْکیَلَع  یمدْقَم  ْنِم  ْمُْکَیِلا  َرِذَتْعَا  یّتَحَو 

ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  َفَصّنلا  ینوُُمْتیَطْعَاَو  یلْوَق  ُْمْتقّدَصَو  يِرْذُع  ُْمْتِلبَق  ْنِاَف 
ٌلیبَس  َّیَلَع  ْمَُکل  ْنُکَی  َْملَو  َدَعْسَا  َِکلِذب  ُْمْتنُک 

ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  َفَصَّنلا  اوُطُْعت  َْملَو  َرْذُْعلا  یّنِم  اُولَبْقَت  َْمل  ْنِاَو 
ْمُکَءاکَرُشَو  ْمُکَْرمَا  اوُعِمْجاَف 

ََّیِلا  اوْضقا  َُّمث  ًۀَّمَغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَا  ْنُکَی  َُّمث ال 
َباتِْکلا  َلََّزن  يذَّلا  ُهّللاَیَِّیلَو  َّنِا  ِنوُرِْظنَت  الَو 

( . 167 (() َنیِِحلاّصلا ّیلَوَتَی  َوُهَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . داد لدع و  فاصنا و  فَدَه : )  نزو  رب   ) َفَصَن ندش .  دراو  میم : )  حتف  هب   ) َمَدـْقَم لیلد .  تجح و  نایب  ندرک ،  عافد  دوخ  زا  راذـِتِْعا : 
 . هبتشم مهبم و  ۀَّمُغ :  رت .  تخبشوخ  رت ،  بایماک  َدَعْسَا : 

حیضوت همجرت و 

اسر دنلب و  يادص  اب  تفرگ و  هلصاف  يردق  اه  همیخ  زا  دیدرگ و  بسا  رب  راوس  شیوخ ،  رکشل  فوفـص  میظنت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
يزیرنوخ گنج و  رد  دیونـشب و  ارم  فرح  مدرم !  ِیلْوَق )) ؛ . . .  اوُعَمْـسا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا   : )) دومرف نینچ  دعـسرمع  دارفا  رکـشل  هب  باـطخ 

رگا مهدب  حیضوت  هقطنم  نیا  هب  ار  دوخ  رفـس  هزیگنا  مهدب و  ماجنا  تسامـش ،  هظعوم  تحیـصن و  هک  ار  دوخ  هفیظو  نم  ات  دینکن  باتش 
دیتفریذپن و ارم  لیلد  رگا  دیرادن و  نم  اب  گنج  يارب  یلیلد  هتفایرد و  ار  تداعس  هار  دیدمآرد  فاصنا  هار  زا  نم  اب  دیتفریذپ و  ارم  لیلد 

دیهدن متلهم  دیراذگب و  ارجا  هب  نم  هرابرد  دیراد  هک  لطاب  هشیدنا  میمـصت و  ره  دیهدب و  مه  هب  تسد  امـش  همه  دیدماین  فاصنا  هار  زا 
 (( . ناکین روای  رای و  تسوا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نم  نابیتشپ  رای و  دنامن ،  هدیشوپ  امش  رب  رما  لاحره  هب  یلو 

تجح مامتا 

لافطا هاگودرا و  هب  زین  بآ  ندیسر  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  گنج  هدامآ  انعم  مامت  هب  نمشد  دید  یم  هکنیا  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
ترـضح نآ  یلو  دـنک ،  زاـغآ  ار  هلمح  يا  هراـشا  نیرتـکچوک  اـب  هک  دـنک  یم  يرامـش  هقیقد  تسا و  هدوـمن  يریگوـلج  ترـضح  نآ 

 ، تسا نکمم  هک  ییاج  ات  تساوخ  یم  هکلب  دـیامن  گنج  هب  عورـش  دوبن  رـضاحاهنت  هن  تفگ ،  البرک  هب  دورو  ماگنه  هب  هک  هنوگناـمه 
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یسک نانآ  نایم  رد  ادابم  رگید  فرط  زا  دنهد و  صیخشت  لطاب  زا  ار  تلیـضف  قح و  هار  یفرط  زا  هک  دنک  تحیـصنو  هظعوم  نانآ  يارب 
يدبا یتخبدب  طوقس و  هطرو  رد  تقیقح  زا  یهاگآ  هجوت و  نودب  دنک و  تکرش  مالـسلا  هیلع  ماما  نوخ  نتخیر  رد  هتخانـشان  هاگآان و 

دریگب .  رارق 
رارـصا يو  لتق  رب  هفوک  مدرم  هک  دید  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  دیوگ :  یم  صاوخلا ))  ةرکذـت   )) رد يزوج ))  نبا  طبـس  ))

 ، مکاح امش  نم و  نایم  رد  هک  درک  ادص  ار  نانآ  نمـشد  فوفـص  لباقم  رد  تشاذگ و  شرـس  يور  درک و  زاب  تشادرب و  ینآرق  دنراد 
متـسین امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  دیناد ،  یم  لالح  ارم  نوخ  نتخیر  یمرج  هچ  هب  مدرم !  دشاب ،  هّللا  لوسر  مّدج  ادخ و  باتک  نیا 

رباج و زا  دینک  یمن  قیدصت  ارم  فرح  رگا  و  ۀّنجلا ))  لها  بابش  ادّیس  ِناذه   )) هک دیا  هدینشن  مردارب  نم و  هرابرد  ار  مدج  راتفگ  ایآ   ؟
تسین ؟  نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ  دینک ،  لا  ؤس  يردخ  دیعسوبا  مقرا و  نب  دیز 

ربکا هّللا   : )) دومرف يو  باوج  رد  مه  ماما  دش  یهاوخ  منهج  دراو  الا ن  درک  ادص  هک  دوب  رمش  اهنت  تفگن و  خساپ  یـسک  مدرم  نایم  زا 
( . 168  (() یشاب نامه  وت  منک  یم  نامگ  دسیل و  یم  ارم  تیب  لها  نوخ  یگس  مدید  باوخ  رد  نم  هک  دوب  هداد  ربخ  مدج  ! 

 - همطاف دـنزرف  شور  تسا  نیا  شراوخنوخ و  نمـشد  لـباقم  رد  تسود  ناـسنا  یهلا و  ربهر  ماـما و  کـی  تبحم  هفطاـع و  تسا  نیا  و 
ات دراد  یمنرب  تسد  تسا ،  هدرک  نییعت  وا  يارب  ادخ  هک  يریـسم  زا  يا  هظحل  زین  عاضوا  طیارـش و  نیرتساسح  رد  هک  اهیلع -  هّللا  مالس 

( . (( 169  () يرَْخنَو َّلِذَن  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیِلا  َْتلَسْرءا  الَول   : )) ) دیوگن یسک  هکنیا 
هک تسا  هتفرگ  ماجنا  ررکم  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  زا  تصرف  نتـشادن  اـب  اروشاـع  زور  رد  اـهییامنهار  تیادـه و  نیا  اهینارنخـس و  نیا 

ددرگ .  یم  انشآ  ترضح  نآ  هبطخ  ینارنخس و  نیلوا  اب  دنمجرا  هدنناوخ 
رد شخبراهچ  رد  ار  نآ  همجرت  نتم و  اـم  اذـل  تسا ،  نوگاـنوگ  بناوج  تاـهج و  ياراد  هظعوم  نیا  هدوب و  لـصفم  هبطخ  نیا  نوچ  و 

میهد .  یم  رارق  هدنناوخ  رایتخا 
دننکن رکف  دعسرمع  نایرکشل  هفوک و  مدرم  هک  دهد  یم  رکذت  میدومن ،  هراشا  هک  ار  هتکن  نیمه  هبطخ  نیا  لوا  شخب  همدقم و  رد  ماما 

کی نایب  تجح و  مامتا  يو  فده  هکلب  دنکب  نمـشد  داهنـشیپ  اب  شزاس  حلـص و  تقفاوم و  راهظا  ینارنخـس  نیا  داریا  اب  دهاوخ  یم  وا 
نانآ اب  ار  قیاقح  نیا  تسا  ریزگان  تیاده ،  يربهر و  هفیظو  تماما و  ماقم  ندوب  اراد  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  تایعقاو  قیاقح و  هلـسلس 

دراذگب .  نایم  رد 
 . . . (( ْمُکَظِعَا یّتَح  اُولِْجعَت  الَو  ِیلْوَق  اوُعَمِْسا  ))

ماما نخس  عطق 

نارتخد نانز و  زا  یضعب  يوس  زا  هیرگ  يادص  دیسر ،  شخب  نیا  زارف  نیرخآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نوچ  خیرات ،  بتک  لقن  هب  انب 
شردارب هب  هدرک و  عطق  ار  شیوخ  هباطخ  نخـس و  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  دـش و  دـنلب  دـنداد ،  یم  ارف  شوگ  ترـضح  نآ  نانخـس  هب  هک 

هیرگ نانآ  هک  دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دنیامن و  توعد  شمارآ  توکـس و  هب  ار  اهنآ  ات  داد  تیرومءام  ربکا  یلع  شدـنزرف  سابع و 
دنراد .  شیپ  رد  يدایز  ياه 

ًالیذ هک  دومن  داریا  يرگید  هبطخ  دنوادخ  ساپس  دمح و  زا  سپ  درک و  نخس  هب  عورـش  هبترمود  ماما  دندش ،  مارآ  لافطا  ناوناب و  نوچ 
دییامرف .  یم  هظحالم 

یلْوَاَو ِءاقَْبلِاب  َّقَحَا  ُءاـیبن  ـالا  َِتناـَکل  ٌدَـحَا  اـْهیَلَع  َیَِقب  َْوا  ٍدَـحَا  یلَع  ْتَیَِقب  َْول  اْینُّدـلا  َّنِاَـف  ٍرَذَـح  یلَع  اْینُّدـلا  َنِم  اُونوُکَو  هّللااوُقَّتا  ِهّللاَداـبِع  ))
اوُدَّوَزَتَف ٌۀَْعلَق  ُراّدلاَو  ٌۀَْعَلت  ُلِْزنَْملاَو  ُّرِهَفْکُم  اهُروُرُسَو  ُّلِحَمْضُم  اهُمیعَنَو  ٍلاب  اهُدیدَجَف  ِءانَْفِلل  اْینُّدلا  َقَلَخ  هّللاَّنَا  َْریَغ  ِءا  ضَْقلِاب  یضْرَاَو  ِءاضِّرلِاب 

َنوُِحْلُفت .  ْمُکَّلََعل  َهّللااوُقَّتاَو  يْوقَّتلا  ِداّزلا  َْریَخ  َّنِاَف 
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ْمُکَّنَّرُغَت الَف  ُْهتَنَتَف  ْنَم  ُّیِقَّشلاَو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  ٍلاح  َدَْعب  ًالاح  اِهلْهَءِاب  ًۀَفِّرَـصَتُم  ٍلاَوزَو  ٍءانَف  َراد  اهَلَعَجَف  اْینُّدـلا  َقَلَخ  یلاعَت  هّللاَّنِا  ُساّنلااَهُّیَا 
َضَرْعَاَو ْمُْکیَلَع  هِیف  َهّللاُُمتْطَخْـسَا  ْدَق  ٍْرمَا  یلَع  ُْمتْعَمَتْجا  ِدَق  ْمُکارَاَو  اهیف  َعَمَط  ْنم  َعَمَط  ُبیَختَو  اْهَیِلا  َنَکَر  ْنَم  َءاجَر  ُعَطْقَت  اهَّنِاَف  اْینُّدـلا  ِهِذـه 

َّمَث هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  ِلوُسَّرلِاب  ُْمْتنَمآو  ِۀَـعاّطلِاب  ُْمتْرَْرقَا  ُْمْتنَا  ُدـیبَْعلا  َْسِئبَو  انُّبَر  ُبَّرلا  َمِْعنَف  ُهَتَمِْقن  ْمُِکب  َّلَحَاَو  ْمُْکنَع  ِمیِرَْکلا  ِهِجَِوب 
ّاناَو ِهّلل  ّانِا  َنوُدـیُِرت  اِملَو  ْمَُکل  ًابَتَف  ِمیظَْعلا  ِهّللاَرْکِذ  ْمُکاْسنَءاَف  ُناـْطیَّشلا  ُمُْکیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدََـقل  مهَْلتَق  َنوُدـیُِرت  ِِهتَْرتِعَو  ِِهتّیِّرُذ  یِلا  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنِا 

( . (( 170 (() َنیِملاّظلا موْقِلل  ًادُْعبَف  ْمِِهنامیا  َدَْعب  اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار  ِْهَیِلا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : دشاب یم  یلاب )   ) ءایاب لصا  رد  ٍلاب  مکح .  ءاضَق :  رتدـنیاشوخ .  یـضْرَا :  رت .  هتـسیاش  َّقَحَا :  ندوب .  رذـحرب  تبظاوم ،  سرت .  رَذَـح : 
راد و بیـش  نیمز  هاچ ،  هَْعلَق : )  نزو  رب   ) هَْعَلت ندرک .  شرتور  دیدش ،  یکیرات  ُّرِهفکُم :  یـشالتم .  دوبان ،  ّلِحَمْـضُم :  هدوسرف .  هنهک ، 

َنَکَر دومن .  شا  هتفیـش  نتفر : )  زا   : ) ُْهتَنتَف تخبدـب .  یقَـش :  هدروخ .  بیرف  رورغم :  تقوم .  لزنم  وراب ،  جرب و  ژد ،  هَْعلَق :  كانرطخ . 
ًاّبَت دـیدرگ .  هریچ  يو  رب  ِْهیَلَع :  َذَوْحَتِْـسا  ندرک .  هلمح  ندرب ،  شروی  ُفحز :  درک .  شدـیماان  ًاـبییَْخت :  ُهَبَّیَخ  درک .  داـمتعا  يو  رب  ِْهَیِلا : 

 . داب امش  رب  تکاله  يدوبان و  ْمُکل : 

حیضوت همجرت و 

رد هشیمه  يارب  درف  کی  ای  دوش و  هداد  رفن  کی  هب  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذح  رد  ایند  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ادـخ !  ناگدـنب  ))
ار ایند  دـنوادخ  اریز  زگره !  یلو  دوب  رتدـنیاشوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  نانآ  يدونـشخ  بلج  رتراوازـس و  ءاقب  يارب  ناربمایپ  دـنامب  ایند 

نود دـیدرگ ،  دـهاوخ  لدـبم  هودـنا  مغ و  هب  شیداش  رورـس و  لیاز و  شیاهتمعن  هنهک و  شیاه  هزاـت  هک  هدومن  قلخ  ندـش  یناـف  يارب 
 ! مدرم تسادـخ .  زا  سرت  اوقت و  ترخآ  هشوـت  نیرتـهب  دـیریگرب و  يا  هشوـت  دوـخ  ترخآ  يارب  سپ  يا .  هناـخ  تقوـم  تسا و  یلزنم 

یـسک هدروخ  لوگ  رورغم و  دزاس ،  یم  نوگرگد  ار  ناشعـضو  هداد  رییغت  ار  شیوخ  لها  هک  داد  رارق  لاوز  انف و  لحم  ار  ایند  دـنوادخ 
ددرگ .  نآ  نوتفم  هک  تسا  یسک  تخبدب  دروخب و  ار  ایند  لوگ  هک  تسا 

امش دناشک و  شیدیماان  سءای و  هب  دنک  عمط  يو  رب  سکره  دزاس و  شدیماان  دنک  هیکت  ودب  سکره  هک  دنزن  لوگ  ار  امـش  ایند  مدرم ! 
هداتسرف امش  رب  ار  شبـضغ  هدرک و  ضارعا  امـش  زا  ادخ  نآ ،  ببـس  هب  هتخیگنارب و  ار  ادخ  مشخ  هک  دیا  هدش  نامیپ  مه  يرما  هب  کنیا 

يارب سپـس  دیدروآ و  نامیا  شربمایپ  هب  هداهن و  ندرگ  ادخ  نامرف  هب  هک  اهامـش  دیتسه  یناگدنب  دب  هچ  ام و  يادخ  تسوکین  هچ  تسا 
امش و رب  گنن  تسا  هدرب  امـش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  هدیدرگ و  طلـسم  امـش  رب  ناطیـش  دیدرک ،  موجه  شنادنزرف  تیب و  لها  نتـشک 

رفک هب  نامیا ،  زا  سپ  نانیا  دومرف : ) سپـس   . ) تسوا يوس  هب  نامتـشگرب  میا و  هدـش  قلخ  ادـخ  يارب  ام  امـش .  فدـه  هدـیا و  رب  گنن 
(( داب رود  ادخ  تمحر  زا  رگمتس  موق  نیا  دنا ،  هدییارگ 

هجیتن

رویز رز و  یگدنز و  همه  هدرک ،  هراشا  ایند  یگدنز  ندوب  رادـیاپان  هب  شیوخ  نانخـس  زا  مود  شخب  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دندوب .  رتراوازس  نارگید  زا  نآ  هب  تبسن  ایلوا  ایبنا و  دوب ،  نانیمطا  دروم  ماود و  لباق  رگا  هک  دنک  یم  یفرعم  ارذگ  رابتعا و  یب  ار  نآ 

اب امـش  هک  دزاس  یم  هجوتم  هتکن  نیدب  ار  اهنآ  دنک و  یم  نایب  ار  هفوک  مدرم  فارحنا  هزیگنا  شا  هباطخ  زا  تمـسق  نیا  رد  ترـضح  نآ 
دوخ نامز  ماما  ربهر و  اب  دربن  هب  هتـسش و  تسد  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  مالـسا و  زا  رادـیاپان  يایند  ناـمه  اـیند  عمط  هب  دـیعو و  هدـعو و 
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 . دیا هتسب  دوخ  ربمایپ  دنزرف  لتق  هب  رمک  دیا و  هتساخرب 

هصالخ

نامه هب  لین  هک  ار  هفوک  مدرم  یتخبدـب  تواقـش و  هزیگنا  ایند ،  نیا  قرب  قرز و  یگدـنز و  ندوب  هیاپ  یب  نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يزیرنوخ هنتف و  زا  ار  نمـشد  هار  نیا  زا  اـت  دـیامن  یم  میـسرت  ناـنآ  رب  تسا ،  هدوب  موـهوم  تورث  ماـقم و  هب  نتفاـی  تسد  قرب و  قرز و 

دیامن .  قیوشت  ایند  رب  ترخآ  نتشاد  مدقم  رب  حالصا و  دنتسه ،  حالصا  لباق  هک  ار  یناسک  يریگولج و 
دیامرف :  یم  نینچ  دهد و  یم  همادا  نانآ  تحیصن  هظعوم و  هب  شیوخ  یفرعم  هار  زا  هبطخ ،  موس  شخب  رد  و 

َْنباَو ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  ُتَْسلَا  ِیتَمْرُح ؟  ُكاِهْتناَو  یلتق  مکل  ُّلِحَی  ْلَه  اوُرُْظناَو  اهُوِبتاعَو  ْمُکِسُْفنَا  یِلا  اوُعِجْرا  َّمَث  اَنَا  ْنَم  ینُوبِْـسنَا  ُساّنلااَهُّیَا  ))
ُراّیّطلاُرَفْعَج َْسَیلَوَا  ِیبَا ؟  َّمَع  ِءادَهُّشلاُدِّیَـس  ُةَزْمَح  َْسَیلَوَا  ِهِّبَر ؟  ِْدنِع  ْنِم  َءاج  اِمب  ِِهلوُسَِرل  ِقِّدَـصُْملاَو  ِهّللِاب  َنینِمْؤُْملا  َلَّوَاَو  ِهِّمَع  َْنباَو  ِهِّیِـصَو 

ُتْدَّمَعَت امِهّللاَو  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُلُوقَا  اِمب  ینوُُمْتقَّدَـص  ْنِاَـف  ۀـنَّْجلا ؟  ِلـْهَا  ِبابَـش  ادِّیَـس  ِناذـه  یخَـالَو  یل  هّللاـِلوُسَر  ُلْوَق  ْمُکُِغْلبَی  َْملَوَا  یّمَع ؟ 
َْنبَِرباج اُولَس  ْمُکَرَبْخَا  َِکلذ  ْنَع  ُهوُمُتلْءاَس  ْنِا  ْنَم  ْمُْکِیف  َّنِاَف  ینوُُمْتبَّذَک  ْنِاَو  ُهَقَلَتْخا  ِنَم  ُُهبِرْـضَیَو  هَلْهَا  ِْهیَلَع  ُتُقْمَی  هّللاَّنَا  ُتِْملَع  ُْذنُم  َبِذَْکلا 

ْنِم ََۀلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَـس  ْمُهَّنَا  ْمُکوُِربُْخی  ٍِکلام  َْنب  َسَنَاَو  َمَقْرَا  َْنب  َْدیَزَو  ِيدِعاَّسلا  ِدْعَـس  َْنب  َلْهَـسَو  يرْدِْخلاِدیعَـس  ابَاَو  يِراْصن  الا  هّللاِْدبَع 
 (( یِمَد ِکْفَس  ْنَع  ْمَُکل  ٌزِجاح  اذه  یف  امَا  یِخ  الَو  یل  ِهّللِالوُسَر 

تاغل حیضوت  همجرت و 

( َتَقَم زا   ) ُتُقْمَی مارتحا .  دس  نتسکش  مهرد  ِتَمْرُح :  َكاهَْتنِا  عنام .  زِجاح :  دومن .  شنزرس  ار  وا  هبتاع :  دومن .  نایب  ار  وا  بسن  ُهَبَْسنَا : 
 . يزیرنوخ مَد :  کْفَس  راتفگ .  َهلاقَم :  يزاس .  غورد  قالتِْخا :  بضغ .  مشخ و  : 

حیضوت همجرت و 

نم میرح  نتـسکش  مهرد  نم و  لتق  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپـس  متـسه  یـسک  هچ  نم  دییوگب  مدرم !  ))
دنزرف نم  رگم  متـسین ؟  امـش  ربمایپ  يومعرـسپ  یـصو و  دنزرف  نم  ایآ  متـسین ؟  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟  زیاج  امـش  يارب 

ءادهـشلادیس هزمح  ایآ  دومن ؟  قیدـصت  ار  ربمایپ  تلاـسر  همه  زا  شیپ  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  ناناملـسم  همه  زا  شیپ  هک  متـسین  یـسک 
 ، ود نیا  دومرف :  هک  دیا  هدینشن  مردارب  نم و  قح  رد  ار  ربمایپ  نخس  امـش  ایآ  تسین ؟  نم  يومع  رایطرفعج  ایآ  تسین ؟  نم  ردپ  يومع 
زا اریز  تسین ؛  نآ  رد  یفالخ  نیرتکچوک  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  دـینکب  قیدـصت  مراتفگ  رد  ارم  رگا  دنتـسه ؟  تشهب  ناـناوج  نارورس 

رگا دنادرگ و  یمرب  نآ  هدـنیوگ  هب  ار  غورد  ررـض  هدرک و  بضغ  غورد  لها  هب  دـنوادخ  هک  ما  هتفایرد  نوچ  ما ؛  هتفگن  غورد  لوا  زور 
هّللادبع نب  رباج  زا  دینک :  لا  ؤس  اهنآ  زا  دیناوت  یم  هک  دنتسه  یناسک  ربمایپ  هباحص  زا  ناناملـسم  نایم  رد  کنیا  دینک ،  یم  بیذکت  ارم 

نم و هرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  نانآ  همه  هک  دیسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ،  دعـس  نب  لهـس  يردخ ،  دیعـسوبا  يراصنا ، 
 (( . نم نوخ  نتخیر  زا  ددرگ  امش  عنام  دناوت  یم  هلمج  کی  نیمه  دنا و  هدینشادخ  لوسر  زا  مردارب 

اه هعیاش  هب  خساپ 

اب گنج  هک  دندوب  هدش  میهفت  نینچ  هتفرگ و  رارق  هیما  ینب  ناراکردـنا  تسد  مومـسم  تاغیلبت  ریثءات  تحت  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  نوچ 
فالخرب مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  دشاب و  یم  هیواعم )  نب  دیزی   ) ینوناق یعرـش و  هفیلخ  زا  تیامح  ناونع  هب  یلع  نب  نیـسح 
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زا موس  شخب  رد  ترضح  نآ  اذل  تسا ،  بجاو  یناملسم  ره  رب  يو  اب  هزرابم  تسا و  هدرک  مایق  نانآ  هفیلخ  دض  رب  ناناملـسم و  حلاصم 
دروم هک  شیوخ  يونعم  تیـصخش  دوخ و  ناکاین  نادـناخ و  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  اه ،  هعیاـش  نیا  هب  ییوگخـساپ  ناونع  هب  شناـنخس 

یم همه  تسا  تباث  نشور و  ناملـسم  درف  ره  يارب  هک  ییاهیگژیو  دنک ؛  یم  هراشا  تسا ،  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ  دییءات 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يومعرسپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  و  اهیلع -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  دنزرف  ربمایپ و  دنزرف  وا  هک  دنناد 

تیامح و ربمایپ  تلاسر  زا  وا  دـندوب ،  مالـسا  اب  هزرابم  ماقم  رد  نارگید  هک  هاگنآ  هدروآ و  نامیا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  یتیـصخش  نیلوا  و 
هک دـیوگ  یم  نخـس  شراوـگرزب  مع  ود  راـیطرفعج  ءادهـشلادیس و  هزمح  زا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  تـسا .  هدوـمن  یناـبیتشپ 
هب یعضو  نیرت  عیجف  اب  رافکاب  دربن  رد  ودره  تسا و  هدیشخب  ماکحتسا  نآرق  مالسا و  هب  گرزب ،  دیهش  ود  نیا  ياهیزابناج  اهتدهاجم و 

دنا .  هدش  لیان  تداهش 
لوسر زا  ار  یتلیـضف  دوبن و  راکنا  لباق  یناملـسم  چیه  يارب  هک  دهد  یم  رکذت  ار  یبلطم  شدوخ  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

ود نیا  ۀنَّْجلا )) ؛  ِلْهَا  ِبابَش  ادِّیَس  ِناذه   : )) دوب هدیسر  ناناملسم  همه  شوگ  هب  هک  دنک  یم  يروآدای  لقن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 
دنتسه . )) تشهب  ناناوج  نارورس  نیسح )  نسح و  )

ام تکرح  امش  رگا  هک  دهد  رارق  ریـسم  نیا  رد  ار  فرحنم  راکفا  نیا  دهاوخ  یم  اهیگژیو  نیا  لیاضف و  نیا  هب  هراشا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ تسا ،  هدیسر  امش  تسد  هب  ام  ياهتدهاجم  اب  هدمآ و  دوجو  هب  ام  نادناخ  رد  مالـسا  دیناد  یم  نیملـسم  حلاصم  مالـسا و  فلاخم  ار 

نایماح ناونع  هب  امـش  هک  اهنیا  دـندرب و  یم  رـس  هب  داحلا  رفک و  رد  امـش  ییاعدا  هفیلخ  ناکاین  تفریذـپ ،  ار  مالـسا  یلع  مردـپ  هک  زور 
دـندوب و مالـسا  ربمایپ  اب  گنج  نانابنج  هلـسلس  هکلب  مالـسا  نیفلاخم  فص  رد  هن  دیـشک  یم  ریـشمش  نانآ  عفن  هب  دـیا و  هتخانـش  مالـسا 

ناناوج رورـس  اقآ و  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  یـسک  تسا  هنوگچ  دندیگنج و  تداهـش  دحرـس  ات  مالـسا  يارب  دارفا و  نیمه  اب  نم  ياهومع 
؟  دننز یم  هنیس  هب  ار  مالسا  زا  يرادفرط  گنس  زورما  مالسا ،  زورید  نانمشد  هتشاذگ و  رانک  ار  مالسا  تسا ،  هدرک  یفرعم  تشهب 

ماما نخس  عطق 

نایهاپس رد  ماما  نانخس  تسا  نکمم  هک  دیدرگ  هجوتم  دوب ،  هفوک  رکشل  نارس  ناهدنامرف و  زا  یکی  هک  نشوجلا  يذ  نب  رمش  اجنیا  رد 
یلَع َهّللاُُدبْعَیَوُه   : )) دز داد  دنلب  يادـص  اب  دـنک و  عطق  ار  ماما  نخـس  تساوخ  اذـل  دزاس و  فرـصنم  گنج  زا  ار  نانآ  دوش و  عقاو  رث  ؤم 

دیوگ . )) یم  هچ  دمهف  یمن  تسا و  تلالض  رد  وا  ُلوُقَی )) ؛  ام  يرْدَی  َناک  ْنِا  ٍفْرَح 
تلالـض و رد  هک  یئوت  ًاـفْرَح )) ؛  َنیِْعبَـس  یلَع  َهّللاُدـُبْعَت  َْتنءاَو   : )) داد خـساپ  ودـب  ترـضح  نآ  رکـشل  يوـس  زا  مه  رهاـظم  نب  بیبـح 

تسا . ))  هدرک  موم  رهم و  ار  وت  بلق  ادخ  اریز  یمهف ؛  یمن  ار  وا  نخس  هک  ییوگ  یم  تسار  یشاب و  یم  تخس  یهارمگ 
داد :  همادا  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  نخس  ماما  هاگنآ 

یف ـالَو  ْمُکیف  يْریَغ  ِیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِبِْرغَْملاو  ِقِرْـشَْملا ،  َْنَیباـم  هّللاَوَف  ْمُکِِّیبـَن  ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَا  نوُّکُـشَتَفَا  لوقلااذـه  ْنِم  ٍّکَـش  یف  ُْمْتنُک  ْنِاَـف  ))
ٍۀَحارَج .  صاصِِقب  َْوا  ُُهتْکَلْهَتِْسا  ٍلامْوءا  ُُهْتلَتَق  ٍلِیتَِقب  ِینُوُبلْطَتَا  ْمُکَْحیَو  ْمُکِْریَغ 

ُبانَْجلا َّرَضْخاَو  ُرامثلا  ِتَعَْنیَا  ْدَق  ْنَا  ََّیِلا  اُوُبتْکَت  َْملَا  ِثِراْحلا  َْنب  َدیِزَی  ایَو  ِثَعْـش  الا  َْنب  َْسیَق  ایَو  َرَْجبَا  َنب  َراّجَح  ایَو  یعبر  َْنب  َثَبَـش  ای  . . . 
ٍةدَّنَُجم ؟  ََکل  ٍْدنُج  یلَع  ُمِدْقَت  امَّنِاَو 

ْنِم ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعَا  ِنوُمُجَْرت  ْنَا  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُتْذُـع  یِّنِا  هّللاَدابِع  ای  ِدـِیبَْعلا  َراِرف  ْمُْهنِم  ُِّرفَا  الَو  ِلِیلَّدـلا  َءاطِْعا  يدَِـیب  ْمِهیطُْعا  هّللاَو  ال  . . . 
( . (( 171 (() ِباسِْحلاِمْوَِیب ُنِمُْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک 

تاغل حیضوت  همجرت و 
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تَحارَج :  صاِصق  ندرب .  نیب  زا  كالِْهتِْسا :  هدش .  هتشک  لیتَق :  امش .  رب  ياو  ْمُکَْحیَو : 
هیحان ینعم  هب  بانج  ُبانَْجلاَّرَضِْخا :  دیدرگ .  باداش  دیسر .  هویم  رَمَّثلا :  َعَْنیَا  ددرگ .  یم  دراو  یسک  هلیـسو  هب  هک  یمخز  ندرک  یفالت 
ندرب هانپ  ًاذْوَع : ) َذاع  زا  تسا  ملکتم   ) ُتْذُع هدامآ .  رکـشل  دَّنَُجم :  ٌدـْنُج  قارع .  هفوک و  هیحان  تاغاب  ندوب  زبسرـس  زا  تسا  هیانک  تسا 

نتخادنا .  رود  مْجَر : )  زا   ) ِنوُمُجَْرت
رد متسه و  امش  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  هک  دینک  یم  کش  زین  تیعقاو  نیا  رد  ایآ  دیراد  دیدرت  مردارب  نم و  هراب  رد  ربمایپ  راتفگ  رد  رگا  ))

نوخ لباقم  رد  هک  ما  هتشک  ار  امـش  زا  یـسک  ایآ  امـش !  رب  ياو  درادن ؟  نم  زج  يدنزرف  ادخ  ربمایپ  نارگید  امـش و  نایم  رد  ایند و  همه 
دینادب . )) ؟  متازاجم  قحتسم  ات  ما  هتخاس  دراو  امش  رب  یتحارج  ای  ما و  هتفرگ  ار  یسک  لامای  دیناسر !  یم  لتق  هب  ارم  يو 

زا یخساپ  لمعلا و  سکع  چیه  دوب و  امرفمکح  هفوک  هاپـس  رب  لماک  توکـس  دیـسر ،  اجنیدب  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  راتفگ 
دعس نبا  رکشل  نایم  رد  هدرک و  توعد  ترضح  نآ  زا  هک  ار  هفوک  سانـشرس  دارفا  زا  نت  دنچ  ماما  هک  دیدرگ  یمن  هدهاشم  نانآ  فرط 

دومرف :  نینچ  درک و  باطخ  دنتشاد ،  روضح 
نامیاه هویم  هک  دیتشونن  همان  نم  يارب  امـش  ایآ  ثراح !  نب  دیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا و  نب  راجح  يا  یعبر و  نب  ثبـش  يا  ))

تسا وت  رایتخا  رد  هدامآ  زهجم و  ینایرکشل  هفوک  رد  مینک ،  یم  يرامش  هقیقد  وت  راظتنا  رد  تسا و  مرخ  زبسرس و  نامناتخرد  هدیـسر و 
(( . 

میا .  هتشونن  وت  هب  يا  همان  نینچ  ام  دنتفگ  راکنا و  زج  دنتشادن  یخساپ  ماما  راتفگ  لباقم  رد  دارفا  نیا 
اب تروص  نیا  رد  هک  يوش ؟ )  تحار  ات   ) ینک یمن  تعیب  تیومعرسپ  اب  ارچ  نیسح !  ای  تفگ :  دنلب  يادص  اب  ثعشا  نب  سیق  اجنیا  رد 

دیدرگ .  دهاوخن  وت  هجوتم  یتحاران  نیرتکچوک  درک و  دنهاوخ  راتفر  تهاوخلد  هب  وت 
ناگدرب دننام  هن  مراذگ و  یم  نانآ  تسد  رد  تلذ  تسد  هن  دنگوس !  ادخ  هب  هن  ْمِهیطُْعاال )) ؛ . . .  هّللاَو  ال   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  ماما 

منک . ))  یم  رارف  نمشد  ربارب  زا  گنج و  هنحص  زا 
 . . . یِّبَِرب ُتْذُـع  ّینِا   : )) دومن تئارق  دـنک ،  یم  لقن  ناینوعرف  تجاجل  دانع و  لباقم  رد  ار  یـسوم  ترـضح  راـتفگ  هک  ار  يا  هیآ  سپس 

شیوخ و راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  دـینکفا .  یم  رود  ارم  راتفگ  هک  مرب  یم  هانپ  امـش  راگدرورپ  شیوخ و  راـگدرورپ  هب  نم  (172 )) ؛ )
(( . درادن ازج  زور  هب  نامیا  هک  يربکتم  صخش  ره  زا  امش  راگدرورپ 

شخب نیرخآ  هجیتن 

یم هراشا  بلطم  نیا  هب  رتشیب ،  تجح  مامتا  يارب  شیوخ  نخـس  زا  شخب  نیرخآ  رد  مراـهچ و  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هرخ  ـالاب  و 
رد دیناوت  یم  ایآ  دیشاب ،  هتشاد  دیدرتو  کش  تسا  هتفگ  ام  هرابرد  ربمایپ  هچنآ  رد  دیـشوپب و  مشچ  هدش  دای  لئاضف  همه  زا  رگا  هک  دنک 

یلو دراد ؟  دوجو  يرتخد  رسپ  نم  زجب  نیمز  يور  رد  مالـسا  ربمایپ  يارب  ایآ  و  متـسه ؟  ربمایپ  دنزرف  نم  هک  دینک  کش  زین  تیعقاو  نیا 
دنک دیماان  سویءام و  یشالت  ره  زا  ار  نمشد  هک  يروط  هب  تحارـص  لامک  رد  تعاجـش و  تماهـش و  لامک  اب  بلاطم  نیا  همه  زا  سپ 

(( دیبَْعلا َراِرف  ْمُْهنِمُِّرفَا  الَو  لیلَّذلا  َءاطِْعا  يِدَِیب  ْمِهیطُْعاال  هّللاَو  ال   : )) دیوگ یم 

اروشاع زور  رد  ینارنخس  نیمّود 

نخس نتم 

ََّیِلا  اُوتِْصنَت  ْنَا  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُکَْلیَو  )) . . . 
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ِداشَّرلا  ِلیبَس  یِلا  ْمُکوُعْدَا  امَّنِاَو  یلْوَق  اوُعَمْسَتَف 
َنیِدَشْرُْملا  َنِم  َناک  ِینَعاطَا  ْنَمَف 
َنیِکَلْهُْملا  َنِم  َناک  ِیناصَع  ْنَمَو 

ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکتاّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَق  یلْوَِقل  ٍعِمَتْسُم  ُْریَغ  يِْرمَال  ٍصاع  ْمُکُّلُکَو 
ْمُِکبُوُلق  یلَع  ُهّللاَعبَطَف  مارَْحلا  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلمَو 

َنوُعَمْسَت ؟  الَا  َنُوتِْصنَت  الَا  ْمُکَْلیَو 
انوُُمتْخ  َربصَتْسا  َنیحَفَا  ًاحََرتَو  ُۀَعامَْجلا  اهتَّیَا  ْمَُکل  ًاّبَت  . . . 

ُْمْتلَلَس  َنیِّدِعَتْسُم  َنیِّدَُؤم  ْمُکانْخَرْصءاَف  َنیِرِّیَحَتُم  َنیِهلَو 
یتَّلا  ِنَتِْفلا  َران  اْنیَلَع  ُْمتْشَشَحَو  اِنباقِر  یف  ًاْفیَس  اْنیَلَع 

ْمُِکئاِیلْوَا  یلَع  ًاْبِلا  ُْمتْحَبْصَاَف  انُّوُدَعَو  ْمُکُّوُدَع  اهانَج 
ْمُْکِیف  ُهوَْشفَا  ٍلْدَع  ِْریَِغب  ْمُِکئادْعال  ْمِْهیَلَع  ًادَیَو 

ْمُکُولانَا  اْینُّدلا  َنِم  َمارَْحلا -  ِالا  ْمِهیف  ْمَُکل  َحَبْصَا  َلَمَا -  الَو 
اّنِم  َناک  ٍثَدَح  ْنِم  ِهیف  ُْمتْعِمَط  ٍْشیَع  َسیِسَخَو 

انوُُمتْهِرَکِْذا  ُتْالیَْولا  ُمَُکل  ًالْهَم  اَنل  ٍلیفَت  ٍْيءاَر  الَو 
ْرَهُْشی  َْمل  ُْفیَّسلاَو  ُْمتْزَّهَجَتَف  انوُُمتْکََرتَو 

ْفَحْصَتُْسی  َْمل  ُيْءاَّرلاَو  ٌنِماط  ُشْءاجلاَو 
ِءابّدلا  ِةَْریَطَک  اْنیَلَع  ُْمتْعَرْسَا  ْنِکلَو 

ِشارِْفلا  یِعادَتَک  اْنَیِلا  ُْمْتیَعادَتَو 
ِۀَّمُالا  ِتیِغاوَط  ْنِم  ُْمْتنَا  امَّنِاَف  ْمَُکل  ًاْحبُقَف 

ِماثالا  ِۀَبْصُعَو  ِناْطیَّشلا  ِۀَثَفَنَو  ِباتِْکلا  ِةَذَبَنَو  ِبازْحَْالا  ِذاذِشَو 
َنینِمْؤُْملا  يذُومَو  ِبَسَّنلِاب  ِراهِْعلا  یقِْحُلمو  ِءایِصْو  الا  ِةَْرتِع  يریبُمَو  ءاِیْبنَالا  ِدالْوَا  ِۀَلَتَقَو  ِنَنُّسلا  ِیِفْطُمَو  ِباتِْکلا  یفِّرَُحمَو 

( . 173 (() َنیضِع نآرُْقلااولعَج  نیِذَّلا  َنِیئِزْهَتْسُْملا  ِۀَِّمئءا  ِخارُصَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . تسا هدش  رپ  ََالَم :  تفر .  راو  تشپ  كال  هتسهآ و  َلَزَْخنِا :  داد .  ارف  شوگ  دش ،  تکاس  َتَصَن : ) زا   ) اُوتِْصنَت امـش .  رب  ياو  ْمُکَْلیَو :   s
قوش و ترثک  ََهلَو : ) زا   ) نیَهلو تساوخ .  کمک  َخَرْـصَتِْسا :  هودـنا .  نزح و  فَرَـش : )  نزو  رب  ءار  حـتف  هب   ) َحََرت تسا .  هدز  رهم  َعَبَط : 
زا تسا  هیانک  بسا ،  نتخات  دادعتـسازا : )  ) نیّدَعَتْـسُم ندـش .  هداـمآ  ۀـیدات : )  يدا  زا   ) َنیّدَُؤم دیـسر .  يو  داـیرف  هب  ُهَخَرْـصَا :  هقـالع . 

ندرک و عمج  ینَج :  شتآ .  ندرک  رو  هلعش  ندرک و  نشور  ّشَح : ) زا   ) ُمتْشَشَح ریـشمش .  ندیـشک  َّلس : ) زا   ) ُْمْتلَلَـس هلجع .  تعرس و 
 : ًالْهَم اوران .  باوصان و  لیفک : )  نزو  رب   ) لیَفَت شزرا .  مک  تسپ و  سیـسَخ :  هناوتـشپ .  ورین ،  لوا : )  رـسک  اب   ) ْبِلا نتخاـس .  هداـمآ 
 . مارآ نِماط :  هنیس . . .  بلق ،  شءاَج :  ندیشک .  ریشمش  هرهش : )  زا  لوهجم  ) رهـشی مل  يراتفرگ .  الب و  ۀَْلیَو : )  عمج   ) َتْالیَو هتـسهآ . 
زا ِْهیَلَع :  اوُعادـَت  خـلم .  زا  یعون  لوا :  حـتفب  ءابَد  درک .  زاورپ  ُریطَی :  راط  زا  تسا  ةَّرَم  ءاـنب  ةَْریَط  ِءابَّدـلا  ِةَْریَط  نتفاـی .  رییغت  ِفاحِْـصتِْسا : 

كرت ذبان : ) عمج   ) هَذَبَن هشیر .  گر و  یب  دارفا  ذاذش :  شکرـس .  توغاط : )  عمج   ) تیغاوَط دندرک .  عامتجا  وا  دض  رب  ینمـشد  يور 
ریبُم ندرک .  شوماخ  ءافطا ) زا  لعاف  مسا   ) یفطم ء تنایخو .  هانگ  ْمِثا :  دوش .  هتخادنا  نوریب  هب  هک  هنیسو  رـس  طالخا  هَثَفَن :  ناگدننک . 
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 . دایرف خارص :  هدننک .  كاله  : 

حیضوت همجرت و 

ود ره  هکنآ  زا  سپ  دوب :  تروص  نیدب  البرک  نیمزرـس  رد  اروشاع و  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  نیمود  دـیوگ :  یم  یمزراوخ 
رود فرطره  زا  نمـشد  هاپـس  دنکفا و  نینط  ناشروپیـش  لبط و  يادص  دش و  هتـشارفارب  دعـسرمع  ياهمچرپ  دیدرگ و  هدامآ  ًالماک  هاپس 

رکـشل نایمزا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دنتفرگ ،  شیوخ  نایم  رد  يرتشگنا  هقلح  دـننام  هتفرگ و  ارف  ار  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ 
اهنآ یلو  دنهد  ارف  شوگ  يو  نانخس  هب  دننک و  توکس  ات  تساوخ  نانآ  زا  تفرگ و  رارق  نمشد  فوفص  ربارب  رد  دمآ و  نوریب  شیوخ 

ْمُکَْلیَو  : )) دومن توعد  ناشتوکس  شمارآ و  هب  تالمج  نیااب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دندومن  یم  هلهله  ادصورـس و  نانچمه 
تداعـس دشر و  هب  ار  امـش  هک  ار -  مراتفگ  ات  دـیهد  یمنارف  شوگ  ارچ  امـش !  رب  ياو  یلْوَق )) ؛ . . .  اوُعَمْـسَتَف  ََّیِلا  اُوتِْـصنَت  ْنَا  ْمُْکیَلَع  ام 
ناگدش كاله  زا  دزرو  تفلاخم  نایصع و  سکره  تسا و  دنمتداعس  تخبـشوخ و  دنک  يوریپ  نم  زا  سکره  دیونـشب  مناوخ -  یمارف 
يایاده رثا  رد  يرآ ،  دیهد .  یمنارف  شوگ  مراتفگ  هب  هک  دینک  یم  تفلاخم  نم  روتسد  اب  هدومن و  یشکرس  نایصع و  امش  همه  تسا و 

نیا ادخ  هدش ،  هتـشابنا  نآ  زا  امـش  ياهمکـش  هک  یعورـشم  ریغ  ياه  همقل  مارح و  ياهاذـغ  رثا  رد  هدیـسر و  امـش  تسد  هب  هک  یمارح 
دیوش . )) ؟  یمن  تکاس  ایآ  امش !  رب  ياو  تسا ،  هدز  رهم  امش  ياهلد  رب  نینچ 

ار رگیدمه  دننک و  یمن  توکـس  ارچ  هک  دندومن  تمالم  ار  رگیدمه  دعـسرمع  نایرکـشل  دیـسر  اجنیدـب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نوچ 
نینچ شنانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیدرگ  مکاح  نمشد  فوفص  رب  توکس  نوچ  دندومن .  ترضح  نآ  نانخـس  عامتـسا  هب  راداو 
يرای هب  ار  ام  ناوارف  قایتشا  اب  هک  داب  امش  رب  ترـسح  نزح و  تلذ و  گنن و  مدرم !  يا  ًاحََرتَو )) ؛ . . .  ُۀَعامَْجلا  اهتَّیَا  ْمَُکل  ًاّبَت   : )) دومرف

هیلع رب  دوب  ام  دوخ  زا  هک  ار  ییاهریشمش  میتفاتش ،  امش  يوس  هب  تعرس  هب  هداد و  تبثم  باوج  امـش  دایرف  هب  هک  هاگنآ  دیدناوخ و  دوخ 
ناتنانمشد ینابیتشپ  تیامح و  هب  دیتخاس ،  رو  هلعـش  ام  هیلع  رب  دوب ،  هتخورفارب  كرتشم  نمـشد  هک  ار  يا  هنتف  شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  ام 

دیشاب هتشاد  نانآ  رد  يریخ  دیما  ای  دنرادرب و  امـش  عفن  هب  يداد  لدع و  مدق  نانمـشد  نیا  هکنیا  نودب  دیتساخ ،  اپب  ناتنایاوشیپ  هیلع  رب  و 
دیا .  هتخود  نآ  هب  عمط  مشچ  هک  يرابتلذ  یگدنز  شیع و  رصتخم  دنا و  هدیناسر  امش  هب  هک  ایند  زا  یمارح  همعط  رگم 

هدیقع يءار و  ای  دشاب و  هدزرـس  ام  زا  ییاطخ  هکنیا  نودب  دیدز  زابرـس  ام  يرای  زا  دیتفاترب و  ام  زا  يور  هک  امـش !  رب  ياو  مارآ !  يردق 
يور ام  يوس  هب  فرطره  زا  خـلم  دـننام  دوب ،  راوتـسا  اهیءار  مارآ و  اهلد  فـالغ و  رد  اـهغیت  هک  هاـگنآ  دـینک  هدـهاشم  اـم  زا  یتسرداـن 

ار نآرق  هک  دیتسه  دساف  بازحا  ناگدنام  هت  زا  تما و  ناشکرس  زا  امـش  هک  هایـس  ناتیور  دیتخیر ،  ورف  وسره  زا  هناورپ  نوچ  دیدروآ و 
یم ننـس  ناگدننک  شوماخ  باتک و  ناگدننک  فیرحت  ناراکتیانج و  هورگ  زا  دیا ،  هداتفا  رد  ناطیـش  غامد  زا  دـیا ،  هتخادـنا  رـس  تشپ 

ناگدننک تیذا  بسن و  هب  ناگدازانز  ناگدننک  قحال  زا  امش  دیرب .  یم  نیب  زا  ار  ایصوا  لسن  دیشک و  یم  ار  ناربمایپ  نادنزرف  هک  دیشاب 
دنهد . )) یم  رارق  شیوخ  هرخسم  ازهتسا و  دروم  ار  نآرق  هک  دیشاب  یم  نارگازهتسا  ياوشیپ  سردایرف  نانم و  ؤم 

دییامرف .  یم  هظحالم  هبطخ  نیا  مود  شخب  رد  هک  هدومرف  نایب  ار  يرگید  بلاطم  شنانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ْمُُکلَوُُصا ُْهتَثَراَوتَو  ْمُُکقُورُع  ِْهیَلَع  ْتَجَـشَو  فوُْرعَم  ْمُکیف  ُلْذَْـخلَا  ِهّللاَو  ْلَـجَا  َنُولُذـَخت  اـناِّیاَو  َنوُدِـمَتْعَت  ُهَعایْـشءاَو  ٍبْرَح  َْنبا  ُُمْتنَاَو  )) . . . 

َنیذَّلا َنیثِکاّنلا  یَلَع  هّللاُۀَنَْعل  الَا  ِبِصاْغِلل  ًۀَـلُْکاَو  ِرِظاّنِلل  ًیجَـش  ٍةَرَجَـش  َثَبْخَا  ُْمْتنُکَف  ْمُکُروُدُـص  ِِهب  ْتَیِـشَغَو  ْمُُکبُوُلق  ِْهیَلَع  ْتَتَبَنَو  ْمُکُعوُُرفَو 
ِۀَّلِّذلاَو ِۀَّلِـسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیبَزَکَرْدَق  ِّیِعَّدلا  َْنب  َّیِعَّدلا  َّنِا  الَءا  ْمُه  ِهّللاَو  ُْمْتناَف  ًالیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهّللاُُمْتلَعَج  ْدَـقَو  اهِدـیِکَْوت  َدـَْعب  َنامیالا  َنوُضُْقنَی 

یلُع مائّللا  َۀَـعاط  َرثُْؤت  نَا  ْنِم  ٌۀَِّیبَا  ٌسوُُفنَو  ٌۀَّیِمَح  ٌفوناَو  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌروُجُحَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَرَو  َِکلذ  اَنل  ُهّللا  یبْاَی  ۀَّلِّذـلا  اَّنِم  َتاْهیَهَو 
ِرِصاّنلا .  ِنالْذِخَو  ِدَدَْعلا  ِهَِّلق  یلَع  ةَرْسُالا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  یِّنِا  الءا  ُتْرَْذنءاَو  ُتْرَذْعءا  ْدَق  یِّنِا  الءا  ِمارِْکلا  عِراصَم 

ًامِْدق َنُوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْن  إَف 
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انیمَّزَهُم ْریَغَف  ْمَزُْهن  نِاَو 
ْنِکلَو ٌْنبُج  انُّبِط  ْنِا  امَو 

انیرَخآ َُۀلْوَدَو  انایانَم 
اوُقِیفَا اِنب  َنیتِم  اّشِلل  ْلُقَف 

انیَِقل امَک  َنُوتِماشلا  یَْقلَیَس 
ٍسانُا ْنَع  َعَفَر  َتْوُْملااَم  اذِا 

انیِرَخِآب َخانَا  ِِهلَْکلَِکب 
يّدَـج ْنَع  ِیبَءا  ََّیِلا  ُهَدِـهَع  ٌدـْهَع  ِرَوْحِمْلا  َقَلَق  ْمُِکب  َقَْلقَتَو  یحَّرلا  َرَْود  ْمُِکبَروُدـَت  یّتَح  ُسَرَْفلا  ُبَکُْری  امَثیرَکِّالا  اهَدـَعب  َنُوثَْبَلت  هّللاَو ال  امَا 

ْنِم ام  ْمُکِّبَرَو  ّیبَر  ِهّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّینِا  ِنوُرِْظُنت  الَو  ََّیِلا  اوُضْقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُرمءا  ْنُکَیال  َُّمث  ْمُکَءاکَرُشَو  ْمُکَْرمءا  اوُعِمْجاَف  هّللِالوُسَر 
ٍمیقَتْسُم .  ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  ِّالا  ٍۀَّباد 

مهیف ُعَدَـی  الَف  ًةَرَّبَصُم  ًاسءاَک  ْمِهیقْـسَی  فیقَث  َمالُغ  ْمِْهیَلَع  طِّلَـسَو  َفُسُوی  ینِـسَک  َنِینِـس  ْمِْهیَلَع  ْثَْعباَو  ِءامَّسلاَرْطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهّللَءا  . . . 
َْکیلَاَو اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انُّبَر  َْتنَاَو  انُولَذَخَو  انُوبَّذَک  ْمُهَّنِاَف  ْمُْهنِم  یِعایْـشءاَو  یْتَیب  ِلْه  الَو  یئایلْوَالَو  یل  ُمِقَْتنَی  ٍَۀبْرَِـضب  ًَۀبْرَـضَو  ٍۀَْلتََقب  ًۀَْلتَق  ًادَحَا 

( . (( 174 (() ُریصَْملا
تاغل :  حیضوت  همجرت و 

زا  ) َنوُدِـمَتْعَت ناوریپ .  عایْـشَا :  دـشاب .  یم  بْرَح ))   ( )) نایفـسوبا ردـپ   ) يو دـج  ماناریز  هیواـعم  نب  دـیزی  زا  تسا  تراـبع  ٍبْرَح :  ُْنبِا 
ار وا  ًاَوجَـش :  ُهاجَـش  ْمُکقوُرُع :  ْهیَلَع  ْتَجَـش  ندیـشک .  يرای  زا  تسد  لَذَخ : )  زا  َنُولُذَْـخت ( :  ندومن .  ینابیتشپ  ندرک ،  هیکت  دامتعا : )
 : ًیجَـش داد .  رارق  هدرپریز  درک ،  لوغـشم  َوْشِغَو :  َیِـشَغ  هخاش .  عرف .  هشیر .  لْصَءا :  هشیر .  گر و  قْرِع :  عمج  قورُع :  تخیگنارب . 

نیثِکان دنیاشوخ .  نیریش و  هویم  همقل ،  مود : )  لوا و  مض  هب   ) هَلُُکا نابغاب .  روُطان :  رِطان و  دنک .  ریگ  ولگ  رد  هک  نآ  دننام  ناوختـسا و 
 ، دز نیمز  رب  ار  هزین  ْحمُّرلاَزَکَر :  هیامورف .  دشاب  مهتم  شبسن  رد  هکنآ  هدناوخ )  رسپ   ) یِعَد نامیپ .  نیمی :  عمج  نامیَا :  نانکش .  تعیب  : 
 . شوغآ نماد ،  ءاح : ) هناگ  هس  تاکرح  اب   ) رْجِح عمج  روُجُح :  ریشمش .  هَّلِـس :  داد .  رارق  یلحم  رد  ار  يزیچ  دینادرگ ،  اجرباپ  تباث و 

عمج  ) سوُُفن دور .  یمن  ملظ  راـب  ریز  هک  یـسک  یمَح : )  ثن  ؤم   : ) هّیِمَح زغم .  زا  تسا  هیاـنک  غاـمد ،  ینیب ،  فـْنَا : )  عـمج   : ) فوـنءا
يزیچ ندیزگرب  راثیا : ) زا   ) ُِرثُْؤت ریذپان .  میلست  ءای : ) دیدشت  ءاب و  رسک  فلا و  حتف  هب   ) ّیبَا تمه .  هدارا ،  حور ،  ءاف : ) نوکس  هب  سْفَن 

 . تجح مامتا  ندروآرذع ،  راذعا :  هدنـشخب .  رظندنلب ،  صخـش  میرک : )  عمج   ) مارِک هاگلتق .  عَرْـصَم : )  عمج   ) عراصَم رگید .  زیچ  رب 
هب لوا  عرـصم  رد  ُمِزْهَن :  نمـشد .  هب  نداد  تسکـش  مْزَه :  هداوناـخ .  دارفا  ةَرُْـسا :  دـشاب .  فدـه  اـب  مءاوت  هک  ندوـمن  تکرح  فْـحز : 
 ، يوخ ّبِط :  تسا .  لوعفم  مسا  تروص  هب  مود  عرصم  نیمه  رد  مَّزَهُم  دشاب و  یم  لوهجم  تروص  هب  مود  عرـصم  رد  مولعم و  تروص 
 : یَحَر نامز .  تدم ،  ثیر :  رتش .  ندناباوخ  هَخانِا :  رتش .  هّلگ  لَْکلَک :  ندـش .  هاگآ  ندـمآ ،  شوه  هب  هَقاِفا :  ثداوح .  ایانَم :  تداع . 
هنس عمج   ) نینس تسا .  فرط  تلذ  زا  هیانک  هیصان :  ذخا  یناشیپ .  يوم  ۀَیِصان :  مهبم .  راک  هَّمغ :  یمارآان ،  بارطضا ،  ْقَلَق :  بایـسآ . 

 . دیدش خلت  َرَّبَصُم :  یطحق .  لاس  ( : 

حیضوت همجرت و 

زا ردـغ  لذـخ و  دـنگوس !  ادـخ  هب  یلب  دـیراد  یمرب  ام  يرای  زا  تسد  هدومن و  دامتعا  اـکتا و  شناوریپ  برح و  نبا  هب  کـنیا  امـش  و  ))
دشر هدیهوکن  تداع  نیا  اب  ناتیاهلد  هدرب و  ثرا  هب  ار  نآ  امش  هخاش  هنت و  راوتسا ،  نآ  رب  امـش  هشیر  گر و  هک  تسامـش  زراب  تافص 

رد دنک و  ریگ  شا  هدیدجنر  نابغاب  يولگ  رد  هک  دـینام  یم  یکرابمان  هویم  نآ  هب  امـش  تسا  هدـیدرگ  ولمم  نآ  اب  ناتیاه  هنیـس  هدومن و 
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نآ نتخاس  مکحم  دیکءات و  زا  سپ  ار  شیوخ  نامیپ  هک  نانکـش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  دشاب ،  شخبتذـل  نیریـش و  شرگمتـس  قراس  ماک 
هاگآ دیتسه ،  نانکـش  نامیپ  نامه  هک  دنگوس !  ادخ  هب  دیدوب و  هداد  رارق  نماض  لیفک و  دوخ  ياهنامیپ  رب  ار  ادـخ  امـش  دننکـش و  یم 
تلذ راب  ریز  هب  ام  هک  تاهیه  تسا و  هداد  رارق  تلذ  ریشمش و  یهار  ود  نیب  رد  ارم  هیامورف ،  دنزرف  و  دایز ) نبا   ) هیامورف نیا  هک  دیـشاب 

اب سوفن  تریغاب و  ياهزغم  ناردام و  كاپ  ياهنماد  دـنراد و  اـبا  میریذـپب  ار  تلذ  اـم  هکنیا  زا  ناـنم  ؤم  شربماـیپ و  ادـخ و  اریز  میورب ؛ 
نیا اب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  میرادب .  مدقم  ناشنم  کین  مارک و  هاگلتق  رب  ار  تسپ  میئل و  دارفا  تعاطا  هک  دنراد  یمن  اور  ناردـپ ،  تفارش 

ما . ))  هدامآ  داهج  رب  ناگدنهد ،  کمک  ندرک  تشپ  نارای و  تلق  اب  مک و  هورگ 
دناوخ :  ار  راعشا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

نو ؤش  زا  سرت  ام و  نآ  زا  تسکش  مه  زاب  میروخب  تسکش  رگا  میا و  هدوب  دنمزوریپ  مه  هتـشذگ  رد  میدرگ  زوریپ  نمـشد  رب  ام  رگا  ))
تسا .  هدیسر  نارگید  هب  ارهاظ  يدوس  هداد و  خر  ام  هب  یثداوح  کنیا  یلو  تسین  ام 

شیوخ رتش  تقوره  گرم  هک  دیدرگ  دنهاوخ  هجاوم  ناگدننک  تتامـش  اب  ام  لثم  زین  نانآ  هک  دیـشاب  رادیب  وگب  ار  ام  ناگدننک  تتامش 
دناباوخ . )) دهاوخ  يرگید  برد  رانک  رد  درک ،  دنلب  يرد  رانک  زا  ار 

دیدرگ شیوخ  دارم  بکرم  رب  راوس  هک  دوش  یمن  هداد  تلهم  امش  هب  گنج  نیا  زا  سپ  دنگوس .  ادخ  هب  دیشاب !  هاگآ   : )) دومرف هاگنآ 
گنـس رادـم  روحم و  دـننام  دـناخرچب و  ار  امـش  ثداوح  بایـسآ  هکنیا  ات  تسا  راوس  شیوخ  بسا  رب  راکراوس  هک  هزادـنا  ناـمه  رگم 
وگزاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  هک  تسا  ینامیپ  دـهع و  نیا ،  دـنادرگ و  ناتبرطـضم  بایـسآ 

ارجا نم  هرابرد  دیدرگ ،  نشور  امش  رب  رما  هکنآ  زا  سپ  ار  دوخ  لطاب  میمصت  دیهدب و  مه  هب  تسد  دوخ  نارکفمه  اب  سپ  تسا  هدومن 
يادخ تسوا و  تردق  دی  رد  يا  هدنبنج  ره  رایتخا  هک  منک  یم  لکوت  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  نم  دیهدن ،  متلهم  دینک و 

تسا . ))  میقتسم  طارص  رب  نم 
ار ناراب  تارطق  ایادخ !   : )) دومن نیرفن  نینچ  نیا  ار  دعسرمع  نایرکشل  تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  ترضح  نآ  سپس 

تلذ خلت  هساک  اب  ات  نادرگ  طلسم  نانآ  رب  ار  یفقث  مالغ  تسرفب و  نانآ  رب  فسوی  ياهلاس  دننام  یتخـس )   ) ییاهلاس نک و  عطق  نانآ  زا 
دنزب و ار  نانآ  برض ،  لباقم  رد  دناسرب و  ناشلتق  هب  لتق ،  لباقم  رد  دراذگن ،  تازاجم  نودب  ناشنایم  رد  ار  یـسک  دزاس و  ناشباریـس  ، 
دنتشادرب و ام  يرای  زا  تسد  نمـشد  لباقم  رد  دندومن و  بیذکت  ار  ام  نانیا  اریز  دریگب ؛  ار  مناوریپ  نادناخ و  ماقتنا  نم و  ماقتنا  نانآ  زا 

 (( . تسا وت  يوس  هب  ام  تشگرب  میا و  هدرک  لکوت  وت  هب  ام ،  راگدرورپ  یئوت 

ینارنخس نیا  رد  مهم  تاکن 

تسا ریسفت  حرش و  دنمزاین  ترضح ،  نآ  رگید  نانخس  اه و  هبطخ  دننامه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  نیا  تالمج  زا  کیره 
مالسلا هیلع  ماما  دیدومن ،  هظحالم  هک  يروط  هب  اریز  گرزب ؛  لقتسم و  یباتک  مزلتـسم  هدنزومآ و  ياهـسرد  مهم و  ياه  هجیتن  يواح  و 

رثا رد  زور  کی  هنوگچ  هک  دهد  یم  رکذـت  ار  اهنآ  ینکـش  نامیپ  هداد و  رارق  تمالم  دروم  ار  هفوک  مدرم  هبطخ  نیا  زا  یمهم  شخب  رد 
اهر ار  وا  هداد و  عـضوم  رییغت  هجرد  هعفد 180  کی  دندرب و  یم  موجه  ترـضح  نآ  دوجو  عمـش  يوس  هب  راو  هناورپ  هّیما  ینب  ياهتیانج 

دنزرف هیلع  رب  دنتـشاد  تسد  رد  ربمایپ  نادـناخ  زا  هک  ار  يریـشمش  و  دـندومن .  ینابیتشپ  تیامح و  راکتیانج  هیما  ینب  نامه  زا  هتخاـس و 
دنتخاس .  رو  هلعش  لعتشم و  نانآ  دوب ،  هتخورفارب  ربمایپ  دنزرف  هیلع  رب  نمشد  هک  ار  یشتآ  دندرب و  راک  هب  ربمایپ 

غارچ ناگدننک  شوماخ  ننـس و  یفطم ء  امـش   : )) هک دـسر  یم  اجنیدـب  ات  دـنک  یم  شهوکن  نینچ  نیا  ار  هفوک  مدرم  مالـسلا  هیلع  ماما 
بجوم شا  هدنهد  شرورپ  يارب  دنک و  ریگ  میتسه  نادناخ  ام  هک  شنابغاب  يولگ  رد  هک  دـینام  یم  یکرابمان  هویم  هب  دـیتسه و  تیادـه 

اراوگ و سب  يا  همقل  دـننک ،  یم  يرادرب  هرهب  هناـنئاخ  ياهفدـه  يارب  بصغ و  ار  زا  هک  هیما  ینب  نیقراـس و  يارب  یلو  ددرگ  ملا  درد و 
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دشاب . )) شخبتذل 
 ( هیما ینب   ) مالـسا هنیرید  نمـشد  ینابیتشپ  هب  هتـشادرب و  شیوخ  ربهر  ماما و  يرای  زا  تسد  هک  ار  اـهنآ  فارحنا  هبطخ  نیا  همدـقم  رد  و 

دنا .  هتشابنا  نآ  اب  ار  دوخ  ياهمکش  هک  دناد  یم  مارح  ياهاذغ  لولعم  دنا  هتفاتش 
گرم هدومن و  نییعت  ار  دوخ  ریسم  دریگ  یم  رارق  زیمآراختفا  گرم  ای  رابتلذ و  یگدنز  یهارود  رـس  رد  هک  اجنآ  رد  شدوخ  دروم  رد  و 

دروم ار  نانآ  هداد و  ربخ  هفوک  مدرم  راب  تبکن  هدنیآ  زا  هرخ  الاب  و  ۀَّلِّذلااَّنِم ))  َتاْهیَه   : )) دیوگ یم  دنیزگ و  یمرب  نیگنن  یگدنز  رب  ار 
نادرگب .  طلسم  اهنآ  رب  ار  یفقث  مالغ  ایادخ !  هک  دهد  یم  رارق  نیرفن 

مینک :  یم  افتکا  هبطخ  نیا  زا  هتکن  دنچ  حیضوت  هب  اهنت  ام  یلو  رگید ،  تاکن  بلاطم و  و 
قح زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا   - 1

نتفرگ لکـش  رد  تاـفارحنا و  رد  دـناوت  یم  دـشابن ،  تشگرب  هبوـت و  اـب  مءاوـت  هک  یتروـص  رد  ناـهانگ  زا  کـیره  تسا  ملـسم  هـچنآ 
 ، قح زا  فارحنا  يرکف و  جاجوعا  رد  رگید  هانگ  ره  زا  شیب  مارح  زا  هیذـغت  ناهانگ  همه  نایم  رد  یلو  دـشاب  رث  ؤم  اهیجک  اهجاجوعا و 

هکلب فلکم  دارفا  رد  اهنت  هن  لصا  نیا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  مالـسا  رد  مینیب  یم  هک  تسا  اـجنیا  زا  دراد و  قیمع  رثا  رث و  ؤم  شقن 
هب تبـسن  هچرگ  اریز  دوش ؛  تاعارم  اقیقد  تسا  یگراوخریـش  ینینج و  نارود  رد  لفط  هک  هاگنآ  ناردام  هیذـغت  رد  لاـفطا و  هیذـغت  رد 

هجوت دروم  دراد ،  یـساسا  شقن  يو  هدنیآ  یحور  يرکف و  نامتخاس  رد  هک  اذغ  یعـضو  رثا  هرخ  الاب  یلو  تسین  هجوتم  یفیلکت  لافطا 
تسا .  هتفرگ  رارق  یصاخ 

رضاح یتح  هک  ار  نانآ  دانع  هفوک و  مدرم  تفلاخم  هبطخ  نیا  لوا  تمسق  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مینیب  یم  هک  تساجنیا  زا  و 
لوط رد  ْمُِکبُوُلق )) یلَع  ُهّللاَـعبَطَف  مارَْحلا  َنِم  ْمُُکنوُُـطب  ْتَِئُلمَو   : )) هک هدوـمرف  لـیلعت  نینچ  نیا  دـنهد و  ارف  شوـگ  قـح  نخـس  هب  دنتـسین 
مارح ياهلوپ  تفـالخ ،  تسایـس و  هنحـص  زا  یبتجم  نسح  مردارب  ندـناشک  اوزنا  هب  یلع و  مردـپ  نداد  تسکـش  يارب  هتـشذگ  ناـیلاس 

هتـشابنا مارح  ياهاذـغ  عون  نیا  زا  امـش  ياهمکـش  ریزارـس و  هفوک  مدرم  امـش  يوس  هب  ایادـه  فـحت و  ماـن  هب  هیواـعم  فرط  زا  یناوارف 
هدش رک  قح  فرح  ندینش  زا  امـش  شوگ  روک و  امـش  نیب  قح  مشچ  هایـس و  امـش  ياهبلق  هک  تسا  مارح  ياهاذغ  نیا  رثا  رد  هدیدرگ و 

تسا . 
مالسا هیلع  رب  مالسا  يورین   - 2

نادناخ هب  قلعتم  هک  يریشمش  اب  امش  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هفوک  مدرم  هجوت  بلج  ماما ،  هبطخ  رد  تیمها  زئاح  تلاج و  هتکن  نیمود 
دیرب .  یم  راک  هب  مالسا  دوخ  دض  رب  تسا  هتشاد  ینازرا  امش  هب  مالسا  هک  ار  ییورین  دیا و  هدرک  مایق  نادناخ  نیا  هیلع  رب  تسا ،  ربمایپ 

نآ هب  دهد  یم  رکذت  اروشاع  زور  رد  لطاب  قح و  ییورایور  رد  البرک و  هنحص  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  لوا  هتکن  نینچمه  هتکن و  نیا  و 
قح و ییورایور  ياه  هنحص  رد  خیرات و  لوط  رد  اهناسنا  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  درادن  صاصتخا  ناکم  زا  یصاخ  لحم  نامز و  زا  ههرب 

دییءات لباقم  رد  هک  مینیب  یم  هدـید و  دوخ  مشچ  اب  ار  هنحـص  نیا  ام  زین  ینونک  خـیرات  رد  دنـشاب و  یم  هجاوم  نآ  اب  هشیمه  يارب  لـطاب 
هناکریز و زین  یهورگ  نانآ ،  هدناشن  تسد  نامز و  ياهیوما  تردق  نتـسکش  مهرد  زا  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  زا  تلم  عطاق  تیرثکا 

نیا اب  دنا  هتفرگ  هشیر  گر و  مارح ،  ياهاذـغ  زا  نرق و  ياهیوما  مارح  ياهلوپ  زا  هکنانآ  هتـساخرب و  تکرح  نیا  اب  تفلاخم  هب  هناقفانم 
مارَْحلا َنِع  ْمُُهنوُُـطب  ْتَِئُلمَو  ِمارَْحلا  َنِع  ْمُُهتاـّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَـق   : )) دـنیامن یم  هزراـبم  درادـن  ریظن  هقباـس و  مالـسا  خـیرات  رد  هک  تـکرح 

اب مینیب  یم  زینار  يدارفا  زا  هجوت  لباقریغ  رامـش و  تشگنا  دادـعت  ناـفلاخم  نیا  راـنک  رد  هکنیا  زیگنا  فسءاـت  و  ْمِِهبُوُلق )) یلَع  ُهّللاَـعبَطَف 
هب دسافم  هک  يولهپ  نادناخ  تموکح  نارود  رد  دنـشاب و  یم  نآرق  مالـسا و  نوهرم  ار  دوخ  یگدنز  همه  یتسه و  تیثیح و  همه  هکنیا 

رییغت دننام   ) يا هدـش  باسح  ياه  همانرب  دـیراب و  یم  تمـصع  تیب  لها  روشک  راوید  رد و  زا  تارکنم  اشحف و  دوب و  هدیـسر  دوخ  جوا 
هتسبورف و بل  طیارـش  نآ  رد  هدع  نیا  دیدرگ ،  یم  هدایپ  مالـسا  ساسا  ندیبوک  مهرد  يارب  تیئاهب )  هب  نداد  تیمـسر  يرجه و  خیرات 
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هاگ هجنکش  اهلاچ و  هایس  هب  نآرق  تنایص  يارب  مالسا و  هار  رد  هک  ار  یناسک  هکلب  دنداد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یکرحت  نیرتکچوک  اهنت  هن 
دنداد .  یم  رارق  ازهتسا  رخسمت و  دروم  دندش  یم  هدیشک  اه 

 ، دننک یمن  یکمک  یمالسا  يروهمج  نیا  هب  تقیقح  قح و  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  اهنت  هن  مه  زورما  هک  تسا  هورگ  نیمه  يرآ ، 
يرادفرط مان  هب  یتح  هاگآان و  ای  هناهاگآ و  دنا  هدش  جیسب  مالسا  تسکش  يارب  وسره  زا  نارود  ياهدیزی  هک  ساسح  ههرب  نیا  رد  هکلب 

نک هشیر  مالسا و  نتخادنارب  رد  اهدیزی  نیا  يارب  دنا  هدش  يا  هناوتشپ  ورین و  ناشراتفگ ،  راتفر و  اب  ناشتکرح و  توکـس و  اب  مالـسا  زا 
ملا جنر و  بجوم  كرابمان و  هویم  هرمث و  تسا ،  هتخورفا  مالسا  هیلع  رب  نمشد  هک  یـشتآ  نتخاس  رترو  هلعـش  رد  یلماع  نآرق و  ندرک 

یـشخبتذل نیریـش و  همقل  هلکا و  یلاحـشوخ و  رورـس و  هیام  نکیلو  نآرق  مالـسا و  دوخ ،  ناگدنهد  شرورپ  نانابغاب و  يارب  دـنا  هدـش 
یف ًاْفیَـس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَـسو   : )) تسا تیعقاو  نیا  دـهاش  ناگناگیب  نایوما و  ياـهویدار  جاوما  هک  نرق  ناـماشآ  نوخ  مالـسا و  نانمـشد  يارب 

ًیجَـش ٍةَرَجَـش  َثَبْخَا  ُْمْتنُکَو  ْمُِکئادْعال ،  ْمِْهیَلَع  ًادَـیَو  ْمُِکئاِیلْوَا  یلَع  ًاْبِلا  ُْمتْحَبْـصَاَف  انُّوُدَـعَو  ْمُکُّوُدَـع  اهانَج  یتَّلا  ِنَتِْفلا  َران  ُْمتْـشَشَحَو  اِنباقِر 
تکرش اه و  يرعشا  یسوموبا  ررض  هک  اهینوگرگد  تالوحت و  تسا  یـشیامزآ  نادیم  بیجع و  هنحـص  هچ  هو !  ِبِصاْغِلل )) ًۀَلُْکاَو  ِرِطاّنِلل 

اه و هیواعم  زا  رتمک  مالسا  يارب  هتـسب  هنیپ  ياهیناشیپ  ياراد  نآرق و  ظفاح  ياه  یناورهن  رطخ  یلع و  هیلع  رب  هرـصب  گنج  رد  ناگدننک 
دوبن !  اه  جاجح 

نیا رد  هک  ًةَرَّبَصُم )) ًاسءاَک  ْمِهیقْـسَی  فیقَث  َمـالُغ  ْمِْهیَلَع  طِّلَـسَو   : )) هک دـندرگ  نیرفن  نیا  لومـشم  زین  ناـنیا  هک  مراد  ار  نآ  سرت  نم  و 
تخوس .  دهاوخ  مه  اب  رت  کشخ و  تروص 

ریذپان تسکش  هدارا   - 3
اهریـشمش و ریز  رد  هک  تسا  ندادن  تلذ  هب  نت  ریذـپان و  تسکـش  هدارا  نایب  عطاق و  عضوم  نییعت  هبطخ ،  نیا  رد  بلاج  هتکن  نیموس  و 

 : )) تسا نیا  ام  راتفگ  میشاب ،  تلذ  گرم و  یهار  ود  رـس  رد  هک  اجنآ  ریذپان و  لزلزت  تیعطاق  اب  نمـشد  ياهبـسا  مس  ریز  رد  اه و  هزین 
یلع نب  نیـسح  ترـضح  رهطم  دـبنگ  يالاب  رد  هک  یگنر  خرـس  مچرپ  ياج  هب  تسا  رتبـسانم  هدـنراگن  هدـیقع  هب  ۀَّلّذـلااَّنم ))  َتاـْهیَه  ))

لالقتـسا و رگناشن  یمچرپ  ره  زا  شیب  هک  دـننک  بصن  یگنرزمرق  نوئن  يولبات  تروص  هبار  هلمج  نیمه  تسا  رازتها  هب  مالـسلا  اـمهیلع 
یلع نـب  نیـسح  اریز  تـسا ؛  رت  هدننکـش  یتردـقو  ورین  ره  زا  نانمـشد  يارب  رت و  شخب  ورین  رتازفا و  حور  يراعـش  ره  زا  ناتـسود  يارب 

یب تخات و  هنامرشیب  شنادناخ  نارای و  وا و  هب  تسناوت  هچره  هک  دوب  وربور  یمحر  یب  راوخنوخ و  يوق  سب  ینمـشد  اب  مالـسلا  امهیلع 
داد .  ماجنا  دجنگن  روصت  هب  هچنآ  درب و  شروی  هنامحر 

هک دوب  ترـضح  نآ  نتفرن  تلذ  رابریز  هب  ریذـپان و  تسکـش  يوق و  هدارا  تفای  نوبز  ناوتان و  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  ییورین  اهنت  یلو 
نیااب ام  اـنیمَّزَهُم )) ؛ . . .  ُْریَغَف  ْمَزُْهن  نِاَوًامْدـِقَنُوماّزَهَْفمِزْهَْنن  إَـف   : )) دومرف یمرارج  يوق و  نمـشد  ياـه  هزین  اهریـشمش و  اـهریت و  ربارب  رد 

ام هک  دناد  یم  ایند  میوش ،  هتـشک  رگا  درادن و  یگزات  میوش  زوریپ  رگا  مینک  یم  گنج  هب  مادـقا  يوق  نمـشد  نیا  لباقم  رد  مک  يورین 
ددرگ . )) یمن  دراو  یللخ  ام  هدارا  رد  یلو  دوش  یم  هراپ  هراپ  اهبسا  مس  ریز  رد  ام  ياهندب  میا ،  هدشن  بولغم 

 ، تفگ ار  رعـش  نیا  یتقو  وا  ((( 175 (() ِْریَْغلا َنِم  ٍْنمَا  یف  َمِراکَْملا  ِالا  ٍۀَـحِراج  َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلا  َرَّیَغ  ْدَـق   : )) دـیوگ یم  يرزا  مظاک  خـیش 
لاح نیع  رد  وا  ریگب .  مظاک  خیـش  زا  ار  رعـش  نیا  ورب  دومرف :  باوخ  ملاع  رد  يو  نایانـشآ  زا  یکی  هب  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  بش 
يرآ تفگ :  نعّطلارَّیغدق . . .  هک  يا  هدورس  ار  رعـش  نیا  وت  خیـش !  تفگ  دمآ و  يو  هناخ  رد  هب  تشادن  یبوخ  هنایم  مظاک  خیـش  اب  هک 

رعش نیمه  ای  ؤر  ملاعرد  اهیلع -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  الا ن  تفگ  یتفرگ ؟  دای  اجک  زا  وت  ما  هدناوخن  یـسک  يارب  ار  نآ  لاح  ات  نم 
 : . . . (( ٍۀَحِراج َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلا  َرَّیَغ  ْدَق   : )) تخاس مراپسهر  وت  هناخ  رد  هب  دناوخ و  نم  يارب  ار 

 ( ع  ) ماما نیرفن 
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نخس نتم 

ٌبیرَق .  ٌعیمَس  َکَّنِا  انَّقَح  انَبصَغَو  انَمَلَظ  ْنَم  ْمِْصقاَف  ُُهَتبارَقَو  ُُهتَّیِّرُذَو  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ُلْهَا  ّانِا  َّمُهّللَا  )) . . . 
ًالجاع .  الذ  مویلا  اذه  هیف  ینِرَا  َّمُهّللا  . . . 

راّنلا .  َیِلا  ُهْزُح  َّمُهّللَا  . . . 
(( . ًاَدبَا َُهل  رِفْغَت  الَو  ًاشَطَع  ُْهُلْتقا  َّمُهّللَا  . . . 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . تسا نآ  دننام  رتش و  ندنار  يانعم  هب  زوُحَیَزاح : ) زا  تسا  رما  لعف  ) ُهْزُح نتسکش .  مْصَق : 

حیضوت همجرت و 

دندیدرگ و هجاوم  ترضح  نآ  اب  اصخش  رفن  هس  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهتیاده  اهینارنخـس و  زا  سپ  اروشاع و  زور  رد  ناخروم ،  لقن  قبط 
نآ نیرفن  هلـصافالب  هدومن  نیرفن  ار  رفن  هس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـندیناسر  هلحرم  نیرخآ  هب  ار  راـک  تقیقح  راـکنا  تجاـجل و  رد 
هب اروشاع  زا  سپ  یمک  هلـصاف  هب  یموس  ترخآ و  زا  لبق  تعاس و  نامه  رد  ناـنآ  زا  نت  ود  هک  دـش  باجتـسم  ناـنآ  هراـب  رد  ترـضح 

دندیسر .  دوخ  نیگنن  لمع  يازس 
هب تروص  دید ،  تکرح  هلمح و  هدامآ  ار  مدرم  تفرگن و  يا  هجیتن  شیوخ  ینارنخس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  یمزراوخ  لقن  هب  انب   - 1
وا هریـشع  ماوقا و  نادـنزرف و  وت و  ربمایپ  تیب  لها  ام  ایادـخ !  َکِِّیبَن )) ؛ . . .  ِْتَیب  ُلْهَا  اـّنِا  َّمُهّللَا   : )) تشاد هضرع  هدرک و  نامـسآ  يوس 

نانآ هب  اونـش و  تناگدـنب  ياعد  رب  وت  هک  نادرگب  لیلذ  دـندرک ،  بصغ  ار  اـم  قح  دـندومن و  ملظ  اـم  رب  هک  ار  یناـسک  ایادـخ !  میتسه 
یتسه . ))  کیدزن 

؛  ٍدَّمَُحم َْنَیبَو  َکَْنَیب  ََۀبارَق  ُّيَا   : )) تفگ نینچ  هدمآ و  ولج  هب  دینش  یم  ار  ماما  نیرفن  دوب و  نایهاپس  مدقم  فص  رد  هک  ثعشا  نب  دمحم 
دراد . )) ! ! ؟  دوجو  یشیوخ  موق و  یتبارق و  هچ  دمحم  وت و  نایم  (( 

)) ؛  ًالجاع الذ  مویلا  اذه  هیف  ینِرَا  َّمُهّللا   : )) )) دومن شنیرفن  نینچ  نیا  دید ،  يو  زا  ار  تجاجل  حیرص و  راکنا  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
نایامنب . ))  نم  رب  ار  وا  سردوز  لجاع و  تلذ  زورما  نیمه  ایادخ ! 

هب ثعـشا  نب  دـمحم  هرابرد  تفرگ ،  یم  همـشچرس  مالـسلا  هیلع  ماما  كانزوس  لاـح  نیع  رد  ناـبرهم و  فو و  ؤر  لد  زا  هک  نیرفن  نیا 
نیا رد  تسشن و  يا  هشوگ  رد  تفرگ و  هلـصاف  یمدق  دنچ  رکـشل  فص  زا  تجاح  ياضق  يارب  دعب  هظحل  دنچ  وا  دیـسر و  تباجا  دروم 

( ! . 176) دیدرگ كاله  دوب  فوشکم  شنیتروع  هک  یلاح  رد  دز و  ار  وا  یهایس  برقع  ماگنه 
هب یمیمت  هزوح  نب  هّللادبع  مان  هب  يدرم  دندش  یم  کیدزن  اه  همیخ  هب  نایرکشل  نوچ  رگید  ناخروم  ریثا و  نبا  يرذالب و  لقن  هب  و   - 2

ودب یسک  تسامش )) ؟  نایم  رد  نیسح  ایآ  ٌْنیَـسُح ؛  مُکیفَا   : )) تفگ نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  دمآ و  ولج 
ترـضح نآ  هب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یکی  ٌْنیَـسُح )) ؟  ْمُکیفَا   : )) دومن رارکت  زین  موس  هعفد  مود و  هعفد  دادن .  باوج 

یهاوخ . )) ؟  یم  هچ  تسا  نیا  نیسح  هیف ؛  ُدیُِرت  امَف  ُنیسحلا  اذه   : )) داد خساپ  ودب  دومن ،  یم  هراشا 
شتآ . )) ! !  هدژم  داب  وت  رب  ِراّنلِاب ؛  ْرِْشبَءا   : )) تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ  هزوح  نب  هّللادبع 

نم اریز  ییوگ  یم  غورد  َْتنءا )) ؛ ؟  ْنَمَف  ٍعیِفَش  ٍعاطُم  ٍمیِرَک  ٍروُفَغ  ٍّبَر  یلَع  ُمِْدقَءا  َْلب  َْتبِذَک   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یتسه . )) ؟  یسک  هچ  وت  مور  یم  تسا ،  عاطم  شنامرف  هک  ریذپ  تعافش  میرک و  هدنشخب و  يادخ  يوس  هب 
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متسه .  هزوحرسپ  نم  تفگ :  هّللادبع 
)) ؛  راّنلا َیِلا  ُهْزُح  َّمُهّللَا   : )) دومن نیرفن  نینچ  شمـسا  بسانت  هب  ار  وا  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  اـجنیا  رد 

شکب . ))  شتآ  يوس  هب  ار  وا  ایادخ ! 
زا وا  دـمآرد و  تکرح  هب  تعرـس  هب  بسا  نآ  رثا  رد  هک  دز  يا  هناـیزات  شیوخ  بسا  رب  دـیدرگ و  كانمـشخ  ماـما  نیرفن  زا  هزوح  نبا 

يوـس هب  هرخ  ـالاب  دز  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اروا  دوـمن و  مر  بسا  درک .  ریگ  باـکر  رد  شیاـپ  داـتفا و  یلادوـگ  هب  بسا  تشپ 
شتآ هب  ترخآ  شتآ  زا  لبق  داتفا و  شتآ  نآ  رد  هزوح  نبا  ناج  همین  هکت و  هکت  ندب  دیود و  دندوب  هتخورفا  شتآ  نآ  رد  هک  یقدـنخ 

دیدرگ .  راتفرگ  لجاع  باذع  ایند و 
( . 177) دروآ ياجب  شنیرفن  تباجتسا  لباقم  رد  يرکش  هدجس  داهن و  هدجس  هب  رس  نایرج  نیا  ندید  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

رکـشل مدقم  فص  رد  تمینغ  هب  یبایتسد  يارب  نم  هک :  دنک  یم  لقن  یمرـضح  لئاو  نب  قورـسم  زا  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  ریثا )) نبا  ))
مارتحا ياراد  راگدرورپ  دزن  رد  نادناخ  نیا  هک  مدیمهف  مدید ،  دوخ  مشچ  اب  ار  هزوح ))  نبا   )) دماشیپ نوچ  یلو  مدوب  هتفرگ  رارق  هفوک 

مدرگ .  شتآ  راتفرگ  ات  مگنجب  نانآ  اب  دیابن  متفگ  دوخ  شیپ  مدیشک و  رانک  هب  ار  دوخ  اذلو  دنتسه  یصاخ 
ینیب یم  ار  تارف  بآ  نیا  نیـسح !  ای  تفگ :  دنلب  يادص  اب  يدضع  نیـصح  نب  هّللادبع  اروشاع  زور  رد  هک :  دنک  یم  لقن  يرذالب   - 3

يریمب .  یگنشت  زا  ات  دسرب  تیولگ  هب  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  تشاذگ  میهاوخن  دنگوس  ادخ  هب  تسا  فافش  زبس و  نامسآ  دننامه  هک 
هاگچیه شکب و  یگنشت  اب  ار  وا  ایادخ !  ًاَدبَا )) ؛  َُهل  رِفْغَت  الَو  ًاَشَطَع  ُْهُلْتقا  َّمُهّللَا   : )) دومن نیرفن  نینچ  ار  وا  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

شخبن . )) 
یتدم اروشاع  زا  سپ  اریز  درم ،  یگنـشت  اب  نیـصح  نبا  دوب ،  هدرک  نیرفن  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دـیوگ :  یم  سپـس  يرذالب 

( . 178  ! ) دیسر تکاله  هب  هکنیا  ات  دیدرگ  یمن  باریس  یلو  دروخ  یم  بآ  تسناوت  یم  هچره 

دعسرمع اب  ینخس 

نخس نتم 

َناجْرُجَو  يَّرلا  َدِالب  ُّیِعَّدلا  َکیِّلَُویَو  یُنُلتْقَت  َکَّنَا  ُمَعَْزتَا  ْرَمُع  َْيا  ))
ٌدوُهْعَم  ٌدْهَع  َِکلِذب  ُءاَّنَهَتَت  هّللاَو ال 

ٍةَرِخآالَو  اْینُِدب  يِدَْعب  ُحَْرفَت  َکَّنِاَف ال  ٌِعناص  َْتنَا  ام  عَنْصاَف 
(179 (() ْمُهَْنَیب ًاضَرَغ  ُهَنوُذِخَّتَیَو  ِۀَفوُْکلِاب  ُنایبِصلا  ُهامارَتَی  ٍۀَبَصَق  یلَع  َکِسْءاَِرب  یِّنَاَکَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ضَرَغ ندرک .  نارابگنس  یماَرت :  ین .  هبَصَق :  ندوب .  اراوگ  َءاَنَه : ) زا   ) اَّنَهَتَت نداد .  رارق  یسک  هدهع  هب  ار  يرما  یتسرپرس  ًۀَِیلَْوت :  ّیلَو ، 
 . فده : 

حیضوت همجرت و 

ترضح نآ  اب  تساوخ  یمن  تشاد و  هارکا  تاقالم  نیا  زا  هکنیا  اب  وا  تساوخ و  ار  دعـسرمع  مود ،  ینارنخـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
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میخو بقاوع  رطخ و  دومن و  تجح  مامتا  يو  اب  راـب  نیرخآ  يارب  مالـسلا  مهیلع یلع  نب  نیـسح  دـمآ و  ولج  هب  هرخ  الاب  ددرگ  هجاوم 
دومرف :  نینچ  داد و  رکذت  ودب  ترضح  نآ  اب  گنج  هراب  رد  ار  وا  میمصت  مادقا و 

هب و  هدـنزرا !  گرزب و  هزیاـج  کـی  هب  نم  نوـخ  نتخیر  هلیـسو  هـب  نـم و  نتـشک  اـب  ینک  یم  لاـیخ  وـت  یُنُلتْقَت )) ؛ . . .  َکَّنَا  ُمَـعَْزتَا  ))
تـسا ینامیپ  نیا ،  دـش و  دـهاوخن  اراوگ  وت  هب  یتسایر  نینچ  دـنگوس !  ادـخ  هب  هن ،  دـیدرگ ؟  یهاوخ  لیان  ناـگرگ  ير و  يرادناتـسا 
یتـحار شوـخ و  يور  ترخآ  رد  هن  اـیند و  رد  هن  نم  زا  سپ  هک  هدـب  ماـجنا  دـیایب  تتـسد  زا  هـچنآ  کـنیا  هدـش ،  ینیب  شیپ  مـکحم و 

وت هدیرب  رـس  هک  يزور  نآ  تسین  رود  نادنچ  دیدرگ و  یهاوخ  ادخ  قلخ  ادخ و  مشخ  دروم  بذعم و  ناهج  ود  ره  رد  دـید و  یهاوخن 
دننک . )) شنارابگنس  دنهد و  رارق  يزاب  بابسا  ار  وت  رس  رهش  نیا  ناکدوک  دننزب و  ین  يالاب  رب  هفوک  رهش  نیمه  رد  ار 

فص هب  ار  دوخ  نیگمـشخ ،  هفایق  اب  دنادرگرب و  يور  ترـضح  نآ  زا  دشاب ،  هداد  یباوج  هکنیا  نودب  ماما  نانخـس  ندینـش  اب  دعـسرمع 
 . دیناسر نایهاپس 

دعسرمع تشذگرس  و  ع )   ) ماما نیرفن 

داد هدـعو  یتح  دومن و  تحیـصن  هظعوم و  يو  هب  تاقالم و  دعـسرمع  اـب  راـبود  تجح  ماـمتا  ناونع  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
داشرا و ار  وا  اـههار  نیا  زا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیامن و  ناربج  ددرگ ،  هجوتم  يو  رب  تسا  نکمم  هک  ار  يداـم  تراـسخ  عونره 

ددرگن .  راتفرگ  ترخآ  ایند و  یتخبدب  هب  دنزن و  كانلوه  تیانج  نیا  هب  تسد  ات  دیامن  تیاده 
هیلع ماما  رابودره  رد  هک  دوب  هدوبر  وا  فک  زا  رایتخا  هدومن و  هضبق  ار  دعـسرمع  لقع  نانچنآ  تسایر  هب  لین  يوزرآ  ماـقم و  ّبح  یلو 
لوا تاقالم  رد  هرخ  الاب  ات  تفرگن  يا  هجیتن  هظعوم  تحیـصن و  همه  نیا  زا  دیدرگ و  هجاوم  يو  يوس  زا  یفنم  لمعلا  سکع  اب  مالـسلا 

ادج تنت  زا  رـس  باوختخر ،  نایم  رد  هک  دنادرگ  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  ادـخ  َکِشاِرف )) ؛  یلَع  ُهّللا  َکَحِّبَذ   : )) دومن نیرفن  نینچ  ار  وا 
( . 180 (() ددرگن وت  بیصن  یمک  رادقم  هب  زج  قارع  مدنگ  زا  مراودیما  دزرماین و  ار  وت  تمایق  رد  دنک و 

دومرف دید  هلمح  هدامآ  ار  دعس  رسپ  تفرگن و  يا  هجیتن  هک  هاگنآ  تحیصن  هظعوم و  زا  سپ  ترضح  نآ  مینیب  یم  ماما  نخـس  نیا  رد  و 
دید .  یهاوخن  یشوخ  يور  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  هکلب  دیدرگ  دهاوخن  وت  بیصن  یتسایر  اهنت  هن  : 

يو هدنیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  ددرگ  مولعم  ات  میزادنا  یم  اروشاع  نایرج  زا  سپ  دعسرمع  تشونرس  هب  ارذگ  هاگن  کی  کنیا 
هب اهنت  هن  زین  وا  گرم  دیدن و  یـشوخ  زور  دوب  هدنز  اروشاع  نایرج  زا  سپ  هک  یهاتوک  تدم  رد  و  تفریذپ .  ققحت  هنوگچ  دوب ،  هتفگ 

عقاو شباوختخر  ناـیم  رد  هناـخ و  نورد  رد  مه  نآ  حـبذ ،  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیرفن  نومـضم  هب  هکلب  دوـبن  یعیبـط  تروـص 
دیدرگ . 

يارب دیدرگ  هفوک  دراو  ارـسا  هارمه  هب  هک  یماگنه  هب  يو  اریز  دش ؛  عورـش  اروشاع  نایرج  زا  سپ  هلـصافالب  دعـسرمع  یتخبدب  تلذ و 
ار یبتک  نامرف  نآ  کنیا  تفگ :  يو  هب  شرازگ  نیا  عامتـسازا  سپ  دایز  نبا  تفر ،  دایز  نبا  تاقالم  هب  ـالبرک ،  ناـیرج  شرازگ  نداد 

هدـش دوقفم  گنج  رادوریگ  رد  نامرف  نتم  هکنیا  هناهب  هب  دعـسرمع  نادرگرب .  نم  دوخ  هب  مدوب ،  هداد  وت  هب  نیـسح  اـب  گـنج  يارب  هک 
نم يزرو  یم  رارـصا  نینچ  ارچ  ریما !  تفگ :  دید ،  ار  دایز  نبا  دـیدش  رارـصا  نوچ  یلو  دـیزرو  يراددوخ  نآ  نداد  لیوحت  زا  تسا ، 

رد شیرق  نانزریپ  زیاجع و  رب  ات  دـنامب  نم  دزن  رد  دـیاب  وت  نامرف  نیا  اما  متـشک و  ار  شنارای  نیـسح و  مدرک و  تعاطا  ار  وت  ناـمرف  هک 
مهاوخب .  ار  شیوخ  رذع  مهد و  هئارا  رگید  ياهرهش  هنیدم و 

يوس هب  هرامالاراد  زا  نوچ  دعسرمع  هک  دیشک  اجنآ  هب  ود  نآ  نایم  رد  ثحب  ّرج و  تفـشآرب و  دایز  نبا  يزوج ،  نب  طبـس  لقن  هب  انب  و 
شیوخ هناخ  هب  یتخبدب  اب  یلاخ و  تسد  اب  نم  دننام  هک  تسا  هدشن  هدـید  يرفاسم  چـیه  تفگ :  نینچ  درک ،  یم  تکرح  شیوخ  هناخ 

ار .  ترخآ  مه  مداد و  تسد  زا  ار  ایند  مه  هک  دنک  تعجارم 
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هب تقوره  هک  هفوک  مدرم  مومع  ترفن  دروم  مه  تفرگ و  رارق  دایز  نبا  مشخ  دروم  مه  اریز  دـیدرگ ؛  نیـشن  هناخ  نایرج  نیا  زا  سپ  وا 
ّبس و ار  وا  گرزب  کچوک و  نز و  درم و  درک  یم  روبع  رازاب  هچوک و  زا  تقو  ره  دـنتفرگ و  یم  هرانک  يو  زا  مدرم  تفر  یم  دجـسم 

دومن . )) دیهش  ار  نیسح  هک  يدرم  نآ  تسا  نیا  ِْنیَسُْحلا )) ؛  ُِلتاق  اذه   : )) دنتفگ یم  دنداد و  یم  ناشن  رگیدمه  هب  دندومن و  یم  نعل 
بتک رد  هک  یلیصفت  اب  یفقث  راتخم  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  لاس  جنپ  ینعی  يرجه  لاس 65  رد  هرخ  ـالاب  و 

هک :  تسا  نیا  نآ  لامجا  و  دیسر .  لتق  هب  تسا  هدمآ  خیرات 
نانچ نینچ و  یتاصخشم  ياراد  هک  ار  یـسک  يدوزب  تفگ :  نینچ  دومن و  هراشا  دعـسرمع  لتق  هرابرد  دوخ  میمـصت  هب  راتخم  زور  کی 

روظنم تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  مان ))  مثیه   )) يدرم تشک .  مهاوخ  دـنک  یم  دونـشخ  ار  نامـسآ  نیمز و  لها  يو  لـتق  تسا و 
هک ار  صفح ))   )) شدنزرف دعـسرمع  دعب  زور  داد .  رادشه  يو  رب  داتـسرف و  دعـسرمع  دزن  هب  ار  نایرع ))   )) شدنزرف دیمهف و  ار  راتخم 

شیوـخ هطرـش  سیئر  راـتخم  صفح ))   )) دورو زا  سپ  دـنک .  وـگتفگ  يو  اـب  اـت  داتـسرف  راـتخم  دزن  هب  دوـب  وا  هارمه  هـب  زین  ـالبرک  رد 
ینک .  رضاح  نم  دزن  رد  هدرک و  ادج  شنت  زا  ار  دعسرمع  رس  دیاب  کنیا  هک  داد  روتسد  دیبلط و  روضح  هب  هنایفخم  ار  رامت )) ناسیک  ))
هفایق نوچ  وا  تفاـیرد  باوختخر  ناـیم  رد  ار  وا  دـیدرگ و  دعـسرمع  هناـخ  دراو  راـتخم  روتـسد  قبط  ناـسیک ))   : )) دـیوگ یم  هبیتق  نبا 
يور هب  دـیچیپ و  شیاـپ  هـب  فاـحل  هـک  دزیخرب  شیوـخ  ياـج  زا  تساوـخ  هدرک و  نـیقی  ار  شیوـخ  گرم  دـید  ار  ناـسیک  كانمـشخ 

دیچیپ .  مهرد  ار  وا  یگدنز  راب  تیانج  نیگنن و  رتفد  نینچ  نیا  دومن و  ادج  شنت  زا  رس  دادن و  یلاجم  ناسیک  داتفا و  باوختخر 
یم ار  هدـیرب  رـس  نیا  بحاص  تفگ :  صفح ))   )) هب باـطخ  راـتخم  دروآ ،  راـتخم  دزن  هب  ار  دعـسرمع  سوحنم  رـس  نوچ  ناـسیک ))  ))

تسین .  ریخ  یگدنز  رد  وا  زا  سپ  يرآ و  تفگ  یسانش ؟ 
شردپ رـس  رانک  رد  هدرک و  ادج  شنت  زا  زین  ار  صفح ))   )) رـس داد  روتـسد  سپـس  درادـن  يدوس  یگدـنز  وت  يارب  يرآ  تفگ :  راتخم 

ربارب هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ :  سپس  ربکا .  یلع  ربارب  رد  صفح  نیـسح و  ربارب  رد  دعـسرمع  تفگ :  نینچ  راتخم  هاگنآ  دنداد  رارق 
دهاوخن يربارب  زین  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تشگنا  دنب  کی  اب  یتح  مناسرب  لتق  هب  ار  شیرق  نادناخ  همه  مراهچ  هس  رگا  دنتسین و 

( . 181) دومن
َکَّنِاَف  : )) دومرف هک  خیرات  راکتیانج  نیرتگرزب  دعس  نبرمع  دروم  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ینیب  شیپ  نیرفن و  هجیتن  دوب  نیا  و 

(( ًاریسی ِالا  قارعلا  ِّرب  ْنِم  َلُکَءاَت  ْنَا ال  وُجْرَال  یِّنِا  ًالِجاع  َکِشاِرف  یلَع  ُهّللا  َکَحِّبَذ  ٍةَرِخاالَو . . .  اْینُِدب  يِدَْعب  ُحَْرفَت  ال 

جاجح نبورمع  خساپ  رد 

نخس نتم 

ساّنلا ؟  ُضِّرَُحت  َّیلَعءا  وُرْمَع  ای  َکَْحیَو  ))
(182 (() ِراّنلا یلَِصب  یلْوَا  ْنَم  انَداسْجَا  انُحاوْرَا  ْتَقراف  اذِا  َنوُمَْلعَتَس  ْهیَلَع ؟  ُمیُِقت  َْتنَاَو  ِنیّدلا  ْنِم  اْنقَرَم  ُنْحنَءا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . شتآ رب  ندش  هدناشک  راّنلا :  ْیلَص  دش .  جراخ  نید  زا  نیّدلا :  ِنَع  َقَرَم  ندومن .  قیوشت  بیغَْرت و  ضیِرَْحت : 

حیضوت همجرت و 
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هب ار  دوخ  یهدـنامرف  تحت  دارفا  دـندوب ،  وا  نامرف  تحت  رفن  رازهراهچ  هک  جاجح ))  نبورمع   )) مان هب  هفوک  رکـشل  ناهدـنامرف  زا  یکی 
یـسکاب دیگنجب  دـیگنجب ،  َۀَـعامَْجلا ؛  َقراَف  َو  ِنیّدـلا  ِنَع  قرم  نم  اولتاق   : )) تفگ یم  نینچ  دومن و  یم  بیغرت  قیوشت و  ماما  اب  گنج 

تسا . )) ! !  هتفر  نوریب  ناناملسم  فص  زا  هتشگرب و  ادخ  نید  زا  هک 
هناهب نیا  هب  ار  مدرم  ایآ  ورمع !  يا  وت  رب  ياو  وُرْمَع )) ؛ . . .  ای  َکَْحیَو   : )) دومرف دینش  ار  جاجح  نبورمع  راتفگ  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما 

یحو و هک  ربمایپ  نادـناخ   ) ام ایآ  ینک ؟  یم  بیغرت  قیوشت و  ام  نوخ  نتخیر  گنج و  هب  میا  هدـش  جراـخ  ادـخ  نید  زا  اـم  هک  ماـهتا  و 
وت یلو  میا  هدیدرگ  جراخ  ادخ  نید  زا  تسا )  هتفای  ماکحتـسا  ام  نادناخ  دارفا  داهج  تماقتـسا و  اب  هتـشگ و  لزان  ام  هناخ  رد  یهلا  نید 

دیهاوخ دـیدرگ ،  ادـج  اـم  نت  زا  حور  هک  يزور  تسین ؛  نینچ  زگره  هن ،  یتـسه ؟  اـجرباپ  ادـخ  نید  رد  یتخانـشن  لـطاب  زا  ار  قح  هک 
 (( . تسا شتآ  راوازس  یسک  هچ  هک  دیمهف 

گنج عورش  ماگنه  شنارای  هب  باطخ 

نخس نتم 

ُْهنِم  َُّدبال  يذَّلا  ِتْوَملا  َیِلا  ُمارِْکلا  اَهُّیَا  اُومُوق  ))
ْمُْکَیِلا  ِمْوَقلا  ُلُسُر  َماهِّسلا  ِهِذه  َّنِاَف 

( . 183 (() ْمِِهنا رین  یِلا  ِء  الُؤ  ِهبَو  ْمِِهنا  نِج  یِلا  ِء  الُؤ  ِهب  ُُربْعَی  ُتْوَْملاِالا  ِراّنلاَو  ِۀَّنَْجلا  َْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ِهّللاَوَف م ا 

حیضوت همجرت و 

 ، شنایرکـشل يوـس  هب  وا  تشگرب  دعـس و  نبرمع  اـب  ترـضح  نآ  يوـگتفگ  مالـسلا و  هـیلع  ماـما  یموـمع  ینارنخـس  هباـطخ و  زا  سپ 
شنایهاپس هب  باطخ  درک و  اهر  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ  يوس  هب  يریت  هدمآ و  نوریب  شنایرکـشل  فوفـص  نایم  زا  اددجم  دعـسرمع 

ياه همیخ  يوس  هب  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  هک  دیهدب  یهاوگ  ریما  دزن  رد  یمَر )) ؛  ْنَم  ُلَّوَا  یِّنَا  ریم  الاَْدنِع  یل  اودَهِْـشا   : )) تفگ نینچ 
مدومن . ))  يزادناریت  یلع  نب  نیسح 

اه همیخ  هب  ناراب  تارطق  دننام  نمـشد  يوس  زا  ریت  ياه  هبوچ  دـندرک و  اهر  اه  همیخ  يوس  هب  ار  اهریت  هنحـص  نیا  ندـید  اب  هفوک  مدرم 
دنامب .  نوصم  شندب  هب  ریت  ندیسر  زا  هک  دنام  یقاب  یسک  رتمک  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  هظحل  نیا  رد  دنیوگ  یم  هک  دیدرگ  ریزارس 

اهـشنم گرزب  يا  مارک !  يا  دـیزیخرب  ُمارِْکلا )) ؛ . . .  اَـهُّیَا  اُومُوق   : )) دومرف نینچ  شیوخ  ناراـی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوـب  اـجنیا  رد 
امش . )) يوس  هب  مدرم  نیا  فرط  زا  تسا  گرم  ياهکیپ  اهریت  نیا  هک  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  گرم  يوس  هب  دیزیخرب 

 ، تسا یطابترا  لـپ  هک  گرم  نیمه   / رگم تسین  يا  هلـصاف  خزود  تشهب و  اـب  مدرم  نیا  ناـیم  رد  دـنگوس !  ادـخ  هب  و   : )) دومرف سپس 
خزود . ))  هب  ار  ناتنانمشد  دناسر و  یم  تشهب  هب  ار  امش 

قح و هاپـس  نایمرد  يدـیدش  گنج  دـندومن و  زاغآ  یعمجتـسد  هلمح  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  ماگنه  نیا  رد  فوهل ،  لـقن  هباـنب  و 
تداهـش هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  نت  هاـجنپ  تسـشنورف  كاـخودرگ  تفاـی و  همتاـخ  هلمح  نیا  هک  هاـگنآ  تسویپ و  عوقو  هب  لـطاب 

دندوب .  هدیسر 
رتالاب هک  یفصو  نیرتعماج  ریبعت و  نیرتشزرا  اب  نیرتابیز و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  باحـصا و  هرابرد  ُمارِْکلا )) اَهُّیَا  اُومُوق  ))

اهنت هن  ار  یشنم  گرزب  تمارک و  نیا  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نابز  زا  مه  نآ  تسا  مارک ))   )) ریبعت نیمه  تسین ،  روصتم  نآ  زا 
دید ناوت  یم  اهـشنم )) گرزب   )) نیا ياهراتفگ  نیرخآ  هلمج  هب  هلمج  رد  هن  و  مارک ))   )) نیا یگدـنز  رخآ  ياـهزور  هظحل  هب  هظحل  رد 
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یم مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  شزیزع  دنزرف  نابز  زا  هک  هنوگ  نامه  میونشب  هّللا  لوسر  نابز  زا  میونـشب و  لیئربج  نابز  زا  دیاب  هکلب 
كدوک رفن  دنچ  هب  تشذگ  یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  زا  هباحص  زا  یهورگ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک :  میونش 

دومن تفطالم  يو  اب  دیسوب و  ار  وا  داتسیا و  لافطا  نآ  زا  یکی  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ  دندرک ،  یم  يزاب  هک  دروخرب 
نیا هک  مدـید  زور  کـی  نم   : )) دومرف دـش ،  لا  ؤس  راـک  نیا  تلع  زا  درک  شناراـب  هسوب  دـیناشن و  دوـخ  نماد  رد  تفرگ و  ار  وا  سپس 

تسود ار  وا  نم  سپ  دیلام  یم  شیوخ  نامشچ  هرهچ و  رب  تفرگ و  یمرب  نیـسح  ياپ  ریز  زا  كاخ  درک و  یم  يزاب  نیـسح  اب  كدوک 
دراد . )) یم  تسود  ارم  نیسح  وا  هکنیا  يارب  مراد  یم 

( . 184 (() دیدرگ دهاوخ  نیسح  مدنزرف  نارای  راصنا و  زا  اروشاع  رد  وا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  و   : )) دومرف سپس  مرکا  ربمایپ 

ادخ مشخ  لماوع 

نخس نتم 

ًاَدلَو  َُهل  اُولَعَجِْذا  ِدوُهَْیلا  یَلَع  هّللُابَضَغ  َّدَتِْشا  ))
ٍۀَثالَث  َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِا  يراصَّنلا  یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشاَو 

ُهَنوُد  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  اوُدَبَع  ْذِا  ِسوُجملا  یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشَاَو 
( . 185 (() ْمِهِِّیبَن ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَِّتا  ٍمْوَق  یلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشاَو 

َهّللا  یَْقلَا  یّتَح  َنوُدیُری  اّمِم  ٍءْیَش  یِلا  ْمُُهبیُِجا  هّللاَو ال  امَا  )) . . . 
یِمَِدب . . . .  ٌبَّضَُخم  اَنَاَو 

 (( . هّللِالوُسَر ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍباذ  ْنِم  امَا  اُنثیُِغی ،  ٍثیِغُم  ْنِم  امَا 

حیضوت همجرت و 

 - دیدرگ هراشا  یلبق  زارف  لیذ  رد  هک  هک  هنوگنامه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  زا  یهورگ  ندش  هتـشک  هبولغم و  گنج  زا  سپ 
تخـس هاگنآ  نایدوهی  رب  ادخ  مشخ  ِدوُهَْیلا )) ؛ . . .  یَلَع  هّللُابَـضَغ  َّدَتِْـشا   : )) دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  شفیرـش  نساحم  ترـضح  نآ 
بـضغ دندیدرگ و  لئاق  هناگ  هس  نایادخ  هب  هک  دـش  دـیدش  هاگنآ  نایحیـسم  رب  ادـخ  مشخ  دـندش و  لئاق  يدـنزرف  وا  يارب  هک  دـیدرگ 

دـش رتدیدش  هاگنآ  يرگید  موق  رب  یهلا  بضغ  دندیتسرپ و  ار  هام  باتفآ و  ادخ  ياج  هب  هک  دـش  رتشیب  یتقو  ناتـسرپ  شتآ  رب  دـنوادخ 
دندیدرگ . )) گنهامه  دحتم و  ناشربمایپ  رتخد  رسپ  نتشک  رب  هک 

هب دیشاب !  هاگآ  ٍءْیَش )) ؛ . . .  یِلا  ْمُُهبیُِجا  ِهّللاَو ال  امَا  دیناسر . . . (( :  نایاپ  هب  هلمج  نیا  اب  ار  شنانخـس  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
ياقل هب  ما  هدش  باضخ  شیوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  ات  داد  مهاوخن  تبثم  باوج  اهنیا  ياه  هتـساوخ  زا  کیچیه  هب  نم  دـنگوس !  ادـخ 

مدرگ . ))  لیان  میادخ 
دومرف :  دنلب  يادص  اب  سپس 

دنک . )) ؟  عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  یسک  ایآ  دسرب ،  ام  دایرف  هب  هک  تسین  یسردایرف  ایآ  ))
هفوک نایرکشل  زا  یلقن  ربانب  و  دش .  دنلب  نانآ  هیرگ  يادص  دیسر ،  ترضح  نآ  نارتخد  نانز و  شوگ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يادص  نوچ 
فص هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  گنج  ياج  هب  دنداد و  هدیقع  رییغت  ماما  هثاغتـسا  ندینـش  اب  فوتحلاوبا  دعـس و  مان  هب  ردارب  ود 

دندش .  لیان  تداهش  هب  دنتسویپ و  وا  نایرکشل 
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 . دیدرگ دهاوخ  لقن  نانآ  تماهش  تداهش و  تیفیک  هدنیآ  تاحفص  رد  و 

 ( هجسوعنب ملسم  اب  يراتفگ   ) شنارای تداهش  ماگنه  ع )   ) ماما نانخس 

نخس نتم 

(187 () 186  (() ًالیِْدبَت اُولََّدب  امَُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   ! ) ُِملْسُم ای  ُهّللاَکَمِحَر  ))

حیضوت همجرت و 

قیوشت و دندوب  هدرک  باختنا  هک  يزابناج  تداهش و  هار  رد  ار  اهنآ  شنارای  یگدنز  ياهتعاس  نیرخآ  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
دولآ و نوخ  دـسج  رانک  رد  ناشنیلاب و  رد  هاگلتق و  رد  هک  یعقوم  اـی  اـهنآ و  عادو  ماـگنه  هب  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  دومن و  یم  بیغرت 

مالـسلا هیلع  ماما  هفطاع  تبحم و  لامک  رگناشن  هک  زیمآرهم  یلمعلا  سکع  اب  ای  نیـشنلد و  یتالمج  اب  دـیدرگ  یم  رـضاح  ناـشناج  همین 
نآ رد  همطاف  دنزرف  ياهلمعلا  سکع  نیا  تالمج و  نیا  زا  کیره  تخادرپ و  یم  نانآ  رطاخ  یلـست  ییوجلد و  هب  دوب ،  نانآ  هب  تبـسن 

يارب زین  نآ  روصت  هک  دومن  یم  تیوقت  ار  اهنآ  دـح  نآ  ات  یناور  رظن  زا  تشاذـگ و  یم  ریثءات  نانچنآ  دارفا  نیا  لد  رد  ساسح  طـیارش 
رب يراختفا  لادـم  تروص  هب  اهلمعلا  سکع  تالمج و  نیا  زا  کیره  هک  تسا  نیا  مینک  یم  كرد  ام  هچنآ  یلو  تسین  ریذـپ  ناکما  ام 
هار رب  دـشخب و  یم  ییانـشور  ناشمـسر  هار و  ناوریپ  لد  رب  دـشخرد و  یم  تمایق  هنماد  ات  خـیرات  قاروا  يالبال  رد  نازابناج و  نیا  هنیس 

دنک .  یم  یناشفا  وترپ  ناشنادنمتدارا 
شیوخ كرابم  ياهتسد  دومن ،  هقناعم  يو  اب  دیدرگ  رضاح  كرت  مالغ  حضاو ))   )) مان هب  شنارای  زا  یکی  رـس  يالاب  رد  هک  هاگنآ  ًالثم 
رورسم هداعلا  قوف  ماما  هفطاع  تبحم و  نیا  زا  مالغ  نیا  هک  تشاذگ  يو  تروص  هب  ار  شنینزان  تروص  سپـس  تخادنا  وا  ندرگ  هب  ار 

نم دننام  تسیک  يّدَخ )) ؛  یلَع  ُهَّدَخ  ٌعِضاو  هّللِالوُسَر  َْنباَو  ِیْلثِم  ْنَم   : )) تفگ نینچ  دومن و  تاهابم  راختفا و  نآ  هب  دش و  لاحـشوخ  و 
دشاب . )) ؟  هتشاذگ  وا  تروص  هب  تروص  ربمغیپ  رسپ  هک  ددرگ ) لیان  راختفا  نیا  هب  )

( . 188) دیدرگ ادج  شندب  زا  حور  لاح  نامه  رد  و 
دومن .  هقناعم  تشاد  یقمر  رصتخم  هک  يو  اب  دیدرگ و  رضاح  ملسم ))   )) مان هب  شنامالغ  زا  یکی  رس  يالاب  رد  نینچمه  و 

( . 189  ) تفر ایند  زا  دز و  يدنخبل  ملسم 
هطبار نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  يراتفگ  هدوب و  ینخـس  اب  مءاوت  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهدروخرب  زا  تمـسق  نآ  طقف  اجنیا  رد  اـم  یلو 

مینک :  یم  لقن  دیآ ،  یم  تسد  هب  لتاقم  خیرات و  بتک  زا  هک  یبیترت  هب  تسا ،  هدش  لقن 
نادـیم يوس  هب  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  هباحـص و  زا  کیره  ( 191  ) یمزراوخ لـتقم  و  ( 190  ) ملاوع لتقم  لقن  هب  اـنب 
دومرف یم  لوا  يو  خساپ  رد  ماما  هّللِالوُسَر ))  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا   : )) دومن یم  یظفاحادخ  ترـضح  نآ  اب  هلمج  نیا  اب  درک  یم  تکرح 

ْنَم ْمُْهنِمَف   : )) ) دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  سپـس  مییآ ))  یم  وت  رـس  تشپ  زین  ام  کنیا  وت  رب  دورد  و  َکَْفلَخ )) ؛  ُنَْحنَو  ُمالَّسلا  َْکیَلَعَو  : ))
 ( . (( ًالیِْدبَت اُولََّدب  امَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق 

نآ فـطاوع  تاـساسحا و  رگناـیب  هک  يرگید  هلمج  بلطم و  یـصاخ ،  تبـسانم  هب  زین  یهاـگ  دـیدرگ ،  هراـشا  ًـالبق  هک  يروـط  هب  یلو 
میروآ یم  لصف  نیا  رد  ار  هنادواج  تالمج  نیا  زا  دروم  دنچ  کنیا  دومرف و  یم  داریا  دوب ،  عوضوم  کی  تیمها  رگناشن  ای  ترـضح و 

: 
هب مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب ،  يو  رد  یقمر  زونه  داتفا و  كاـخ  يور  هب  دولآ  نوخ  نت  اـب  ( 192  ) هجسوع نب  ملـسم  هک  هاگنآ 
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تفگ :  نینچ  تسشن و  شرانک  رد  دمآ و  وا  نیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  هارمه 
هدومن و لمع  دوخ  نامیپ  هب  اهنآ  زا  یـضعب   : )) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  ملـسم . ))  يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  ُِملْـسُم )) ؛  ای  ُهّللاَکَمِح  ))َ

دنا . )) هدادن  ناشنامیپ  رد  یلیدبت  رییغت و  دنا و  هتسشن  راظتنا  هب  رگید  یضعب 
دنچ هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب  یلو  تسا  تخس  نم  يارب  وت  ندش  هتـشک  ملـسم  تفگ :  نینچ  ملـسم  هب  باطخ  رهاظم  نب  بیبح  اجنیا  رد 

دش .  یهاوخ  تشهب  دراو  رگید  هظحل 
مهاوخن نادیم  هب  هلصافالب  وت  زا  سپ  هک  متسناد  یم  رگا   : )) داد همادا  شراتفگ  هب  بیبح  ًاْریَخ )) ُهّللاَکازَج   : )) تفگ يو  خساپ  رد  ملسم 

مهد . ))  ماجنا  يراد  یتیصو  رگا  هک  متشاد  تسود  تفر ، 
هَنوُد َتوُمَت  ْنَا  اذِهب  َِکیصو   : ))ُ تفگ بیبح  هب  دومن ،  یم  هراشا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  یلاح  رد  فیعض  يادص  اب  ملسم 

يرادنرب . ))  وا  زا  تسد  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  تسا  نیا  نم  تیصو   )) ؛
هب ناج  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دندوب  وگتفگ  نیمه  رد  و  درک . )) مهاوخ  لمع  ار  وت  تیـصو  نیا  هک  دـنگوس !  ادـخ  هب   : )) تفگ بیبح 

 . تسویپ مالسا  رگید  يادهش  هب  شگرزب  حورو  میلست  نیرفآ  ناج 

ریمع نب  هّللادبع  ردام  هب  باطخ 

نخس نتم 

ُداهِْجلا .  ِْکنَع  َعِضُو  ْدَقَف  ُهّللاِکَمِحَر  ِءاسِّنلا  َیِلا  یِعِجِْرا  ًاْریَخ  ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ُْمتیزُج  ))
(193 (() ِكَءاجَر ُهّللاُعَطْقَی  ال  . . . 

حیضوت همجرت و 

هب دـشاب و  یم  بهووبا  وا  هینک  هک  ریمع )) نب  هّللادـبع   )) مان هب  بلک  هلیبق  زا  تسا  يدرف  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناراـی  زا  یکی 
دوب .  هدرک  تکرح  ترضح  نآ  يرای  يارب  هفوک  زا  شردام  رسمه و  هارمه 

يا هدع  اب  دیدرگ  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  پچ  حانج  هب  رمـش  یهدـنامرف  هب  یهورگ  يوس  زا  هک  هلمح  کی  رد  ریمع  نب  هّللادـبع 
هراوس یهورگ  هکنآ  زا  سپ  داد و  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تماقتسا  هلمح  نیا  عفد  رد  وا  دش ،  هتشک  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  دارفا  زا  رگید 

هب هلـصافالب  دمآرد و  نمـشد  تراسا  هب  دـیدرگ و  عطق  شیاهاپ  زا  یکی  تسار و  تسد  دـیناسر ،  تکاله  هب  ار  نمـشد  دارفا  زا  هدایپ  و 
تداهش هب  هدومن و  هعطق  هعطق  ریشمش  هزین و  اب  ار  وا  ندب  نمشد ،  نایهاپس  دید  ضرعم  رد  فوفـص و  لباقم  رد  و  ربص )) لتق   )) تروص

دندیناسر . 
رس زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تسشن و  شرهوش  هعطق  هعطق  حور و  یب  رکیپ  رانک  رد  تفر و  هاگلتق  هب  دوب ،  اه  همیخ  نایم  رد  هک  يو  رسمه 
وت رب  تشهب  َکَـعَم )) ؛  ینَبَحْـصَی  ْنَا  َۀَّنَْجلا  َکَـقَزَر  يذَّلا  َهّللاـُلَءاْسَا  ُۀَّنَْجلا  َکـَل  ًاـئِینَه   : )) تفگ یم  نینچ  درک  یم  كاـپ  يو  تروص  و 

دنادرگ . )) وت  بحاصم  اجنآ  رد  زین  ارم  هک  تسا  نیا  هتشاد  ینازرا  وت  رب  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  متساوخرد  داب !  اراوگ 
هتشک اجنامه  رد  تسکش و  ار  يو  رس  دومن و  هلمح  هّللادبع  رسمه  هب  یقامچ  اب  يو  روتسد  هب  متـسر ))   )) مان هب  رمـش  مالغ  لاح  نیا  رد 

تداهـش هب  البرک  هثداح  رد  هک  ناوناب  زا  تسا  یـسک  اهنت  نیا  داتفا و  كاخ  يور  هب  شرـسمه  رکیپ  راـنک  رد  شناـج  یب  دـسج  دـش و 
تسا .  هدیسر 

هدیرب رـس  دوب ،  ياه  همیخ  نایم  رد  هک  هّللادبع  ردام  تخادنا ،  اه  همیخ  يوس  هب  هدرک و  ادج  شنت  زا  ار  هّللادـبع  رـس  هاگنآ  رمـش  مالغ 
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فوفـص يوس  هب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  همیخ  دومع  هک  یلاح  رد  هاگنآ  درک  كاـپ  شتروص  زا  نوخ  كاـخ و  تشادرب و  ار  شدـنزرف 
دومن .  تکرح  رکشل 

هار رد  ًاْریَخ )) ؛ . . .  ِیتـَْیب  ِلـْهَا  ْنِم  ُْمتیزُج   : )) )) دوـمرف نینچ  يو  هب  باـطخ  دـندینادرگرب و  اـه  همیخ  يوـس  هب  ار  وا  داد  روتـسد  ماـما 
تسا . ))  هدش  هتشادرب  وت  زا  داهج  هک  درگرب  اه  همیخ  يوس  هب  دنک  تتمحر  ادخ  دیوش  لیان  کین  شاداپ  هب  نم  تیب  لها  زا  تیامح 

دیما ایادخ !  یئاجَر )) ؛  ْعَطْقَت  َّمُهّللَا ال   : )) تشگزاب همیخ  هب  دنار ،  یم  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  هک  یلاح  رد  ماما  روتسد  قبط  هّللادبع  ردام 
(( . دومن دهاوخن  عطق  ار  وت  دیما  ادخ  ِكَءاجَر )) ؛  ُهّللاُعَطْقَی  ال  دومرف (( :  يو  خساپ  رد  ماما  نکن .  عطق  ارم 

یخیرات هابتشا  کی  یسررب 

رد لتاقم و  خیرات و  بتک  رد  هک  نیا  نآ  و  مییامن .  بلج  یملع  هتکن  کی  هب  ار  نادنمـشناد  الـضف و  رظن  هک  تسین  بسانت  یب  اجنیا  رد 
بلک و نادناخ  زا  هک  دیآ  یم  نایم  هب  یتیصخش  زا  نخس  هک  هاگنآ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  هباحـص و  نایم  رد  لاجر  بتک 

نینچ اب  صخـش  نیا  تسا ،  هدـش  عقاو  دـیدرگ  هظحالم  ًالبق  هک  یتایـصوصخ  اـب  زین  يو  تداهـش  هدوب و  وا  هارمه  هب  شرداـم  رـسمه و 
ددرگ .  یم  یفرعم  یبلک ))  هّللادبع  نب  بهو   )) مان هب  یهاگ  و  یبلک ))  ریمع  نب  هّللادبع   )) مان هب  یهاگ  تایصوصخ 

 (( بهو  )) مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  نایم  رد  البرک و  رد  خـیرات  بتک  لتاقم و  زا  یـضعب  لقن  هبانب  نوچ  رگید ،  فرط  زا  و 
رکذ ریمع  نب  هّللادبع  هراب  رد  هک  ار  بلاطم  زا  یـضعب  ای  همه و  اهابتـشا  دوب  هدـیورگ  مالـسا  هب  تیحیـسم  زا  هزات  هک  هتـشاد  دوجو  یمان 
هدش لقن  ینارـصن  بهو  هرابرد  هک  بلاطم  زا  یـضعب  هچنانچ  دنیامن  یم  لقن  ینارـصن  بهو  نیمه  هرابرد  یبلک  بهو  ناونع  هب  میدومن 

دنروآ .  یم  یبلک  بهو  لاح  حرش  رد  تسا 
هّللادبع مه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  باحصا  دادعت  رد  اهباتک  زا  یـضعب  رد  مینیب  یم  هک  تسا  یخیرات  جرم  جره و  نیمه  رثا  رد  و 

هب رفن  کی  طقف  مجارت ،  لتاقم و  بتک  زا  یضعب  رد  تسا و  هدیدرگ  ناونع  ینارـصن  بهو  مه  یبلک و  هّللادبع  نب  بهو  مه  ریمع و  نب 
نایم هب  یمسا  مود  بهو  زا  نینچمه  تسا و  هدیسر  تداهش  هب  البرک  رد  امّلسم  هک  ریمع  نب  هّللادبع  زا  وددرگ  یم  ناونع  بهو ))   )) مان

( . 194) دوش یم  ضارعا  یلک  روط  هب  بهو ))   )) زا ددرگ و  یم  ناونع  ریمع  نب  هّللادبع  اهنت  زین  یهاگ  دنروآ و  یمن 
هکنانچ هتـشاذگن و  رتارف  مدـق  لقن  هریاد  زا  ابیرقت  بلطم  اذـل  دـنا ،  هدومن  هدنـسب  نارگید  لقن  هب  اهنت  يداع  لاور  قبط  ناخروم  نوچ  و 
هدومن افتکا  راتفگ  نیمه  لقن  هب  هتسناد و  حیحص  ار  هتشذگ  ناخروم  زا  یکی  راتفگ  ناسیون  خیرات  نافل و  ؤم  زا  کیره  میدومن ،  هراشا 

 . دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  طایتحا  هب  لمع  شور  رگید  یضعب  و 

؟  هّللادبع نب  بهو  ای  ریمع  نب  هّللادبع 

هیرظن هچ  نارگـشواک  هدـنیآ  رد  ات  میهد  یم  رارق  نیققحم  راـیتخا  رد  تسا  هدیـسر  اـم  رظن  هب  هاـتوک  تصرف  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  کـنیا 
دنهدب . 

نایم رد  تسا ،  هدمآ  رگید  بتک  زا  یضعب  یمزراوخ و  لتقم  فوهل و  رد  هک  هّللادبع  نب  بهو  مان  هب  یصخش  بلک  هلیبق  زا  ام  هدیقع  هب 
وا مان  یساسا ،  ربتعم و  لتقم  خیرات و  بتک  زا  رگید  یضعب  رد  هک  تسا  یبلک ))  ریمع  نب  هّللادبع   )) نامه صخش  نیا  هکلب  هدوبن  ادهش 

نانم و ؤمریما  هباحـص  ناونع  هب  ار  وا  لاقملا  حیقنت  یـسوط و  خیـش  لاجر  دننام  زین  لاجر  بتک  مینیب و  یم  اروشاع  يادهـش  دادعت  رد  ار 
رفن ود  ره  یبلک  هّللادبع  نب  بهو  مه  یبلک و  ریمع  نب  هّللادبع  مه  هک  نانآ  ددعت  اماو  دنیامن  یم  یفرعم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

اریز :  تسا ؛  لوبق  لباقریغ  هکلب  دیعب و  یلیخ  دنا  هدوب  البرک  رد 
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ًالوا : 
ًالثم :  هباشم  تهج  ره  زا  نیعم و  تاصخشم  اب  رفن  ود  يرفن ،  هورگ 150  کی  رثکادح  مک و  هورگ  کی  نایم  رد 

دنشاب .  هلیبق  کیزا  ودره   - 1
دشاب .  ناشهارمه  هب  ودره  رسمه  ردام و   - 2

خساپ Ș0 کی ودره  هب  مه  ماما  دـیوگب و  نخـس  روج  کی  ودره  ردام  دـشاب و  عون  کـی  ناـنآ  تداهـش  تیفیک  تاـیئزج و  ماـمت   - 3
تسین .  لوبق  لباق  دهدب و . . . 

ایناث : 
ریاس رانک  رد  تسا  هدمآ  ناشناگدنـشک  مان  اب  نانآ  نیرتراکادف  نیرتروهـشم و  مان  لقادـح  ای  ادهـش و  مان  هک  هسدـقم  هیحان  ترایز  رد 

هفطاـع و زا  رود  هک  یتروص  رد  ( 195  ) تسا هدماین  نایم  هب  بهو ))   )) زا یمان  یلو  تسا  هدش  دای  زین  یبلک  ریمع  نب  هّللادـبع  زا  ادـهش 
شرانک رد  زین  شرـسمه  هدیدرگ و  لیان  تداهـش  هجرد  هب  ربص ))  )) لتق اب  هک  يراکادـف  نانچنآ  اب  یتیـصخش  نانچ  زا  تسا  ماما  فطل 

 . ددرگن ریدقت  لیلجت و  هنوگچیه  تسا ،  هداد  ناشن  دوخ  زا  تیمیمص  افو و  نانچنآ  زین  يو  ردام  هدش و  هتشک 

؟  تسیچ هابتشا  ءاشنم 

ما  )) شرـسمه هینک  و  بهووبا ))   ، )) ریمع نب  هّللادـبع  هینک  هک  تسا  نیا  هدـیدرگ ،  هابتـشا  بجوم  لتاقم  بابرا  نیخروم و  يارب  هچنآ 
رد هک  دنا  هدومن  هظحالم  هاگنآ  بهو ))  ما   )) شرسمه هینک  ات  دنا  هدومن  هجوت  رتمک  هّللادبع  دوخ  هینک  هب  نانآ  اهتنم  دشاب  یم  بهو )) 
اب بهو ))  ما   )) نیا هک  دنا  هدرک  روصت  سپس  هتفر و . . .  نادیم  هب  هدرک و  شالت  هک  تسه  زین  بهو ))  ما   )) زا تبحص  اروشاع  نایرج 

هدیسر تداهش  هب  هدش  دای  تایصوصخ  نآ  اب  هدوب و  البرک  رد  اصخش  هک  تسا  یمان  بهو ))   )) ردام تایصوصخ ،  نیا  اب  شالت و  نیا 
تـسا هدش  لقتنم  رگید  باتک  هب  یباتک  زا  نامز  رورم  اب  لیدبت و  یبلک  بهو  هب  یبلک ))  بهووبا   )) زا ریمع  نب  هّللادبع  اجیردت  تسا و 

تسا و بهووبا  شا  هینک  هک  ریمع  نب  هّللادـبع  مان  هب  تسا  دیهـش  کی  رـسمه  هکلب  دیهـش  کی  رداـم  هن  بهو ))  ما   )) هک یتروص  رد  ، 
تسین و بهو ))  ما   )) يو هینک  یلو  داد  رطاخ  یلـست  دومن و  اعد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب و  ـالبرک  رد  زین  بهووبا ))   )) نیمه رداـم 

تسا .  هدوب  هّللادبع ))  ما   )) شدیهش دنزرف  مان  تبسانم  هب  هتشاد  يا  هینک  رگا 
صاخشا مسا  ددعت  رثا  رد  هک  دراد  دوجو  ناوارف  هابتشا  عون  نیا  ریظن  ناسانـش  لاجر  ناخروم و  نایم  رد  لاجر و  خیرات و  بتک  رد  هتبلا 

یم فورعم  هس  ره  اب  یهاگ  هینک و  ای  بقل  اب  یهاگ  مسا و  اب  یهاگ  دارفا  هک  تسا  لومعم  بارعا  ناـیم  رد  اریز  تسا ؛  هدـمآ  دوجو  هب 
دشاب .  یم  ددعتم  ياه  هینک  باقلا و  ياراد  درف  کی  یهاگ  یتح  دندرگ و 

تسا .  هدمآ  دوجو  هب  هّللادبع  نب  بهو  ای  بهووبا ،  ریمع ،  نب  هّللادبع  دروم  رد  هک  یهابتشا  هرابرد  ام ،  یسررب  دوب  نیا 
 . تسین باتک  نیا  رد  شیاج  تسا و  یسررب  ثحب و  دنمزاین  هیضق  عورف  دشاب  حیحص  مه  لصا  رد  رگا  ینارصن  بهو  دروم  رد  اما  و 

يدئاص همامثوبا  هب  باطخ 

نخس نتم 

َنوُقِحال ّانِاَف  ْمَّدَـقَت  یِّلَُـصن . . . .  یّتَح  اّنَع  اوُّفُکَی  ْنَا  ْمُهُولَـس  اِهْتقَو  ُلَّوَا  اذـه  ْمَعَن  َنیرِکاّذـلا  َنیِّلَـصُْملا  َنِم  ُهّللاَکَلَعَج  َةولَّصلا  َتْرَکَذ  )) . . . 
(( . ٍۀَعاْسنَع َِکب 
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حیضوت همجرت و 

نآ هب  تسا ،  رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  نوچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یکی  يدئاص  همامثوبا  هب  فورعم  بعک  نبورمع 
ارم اـت  دـنگوس !  ادـخ  هب  یلو  دـنهد  یم  همادا  دوـخ  یپ  رد  یپ  تـالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تیادـف !  هب  مناـج  تشاد :  هضرع  ترـضح 

تماما هب  زین  ار  رگید  زامن  کی  نیا  هک  مدرگ  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  هاگنآ  مراد  تسود  نم  دنبایب  تسد  وت  هب  دنناوت  یمن  دـنا  هتـشکن 
مشاب .  هدروآ  ياج  هب  وت 

ادـخ دای  هب  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  یتخادـنا  ام  دای  هبار  زامن  َةولَّصلا )) ؛ . . .  َتْرَکَذ   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ياج هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب  گنج  زا  تسد  اتقوم  هک  دیهاوخب  نمـشد  زا  تسا  هدیـسر  ارف  زامن  تقو  کنیا  يرآ  دهدب ،  رارق  دنتـسه 

میروایب . )) 
امش هک  يزامن  ُلَبُْقت )) ؛  اهَّنَا ال   : )) تفگ لطاب  رکشل  نارس  زا  یکی  نیصح  دش ،  هداد  تقوم  سب  شتآ  داهنشیپ  هفوک  رکشل  هب  نوچ  و 

( . 196  (() تسین راگدرورپ  لوبق  دروم  دیناوخ  یم 
يدـیدش گنج  زاب  هطبار  نیا  رد  تفگ و  خـساپ  وا  هب  رهاـظم  نب  بیبح  دومن ،  دـیهاوخ  هظحـالم  دـعب  هحفـص  دـنچ  رد  هک  يروط  هب  و 

دیدرگ .  يو  ندش  هتشک  هب  رجنم  هک  تفرگرد 
دوب ریزارـس  اه  همیخ  يوس  هب  ناراب  تارطق  دـننام  هک  اهریت  لباقم  رد  شنارای  زا  نتدـنچ  اـب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هجیتن  رد  و 
ادـخ دای  هب  اعقاو  هک  ینارازگزامن  فص  رد  دـندیتلغ و  نوخ  كاخ و  هب  زامن  ماگنه  هب  شنارای  زا  نتدـنچ  دروآ و  ياج  هب  ار  رهظزاـمن 

دنتفرگ .  رارق  دنتسه 
ابَا ای   : )) تشاد هضرع  دمآ و  ولج  هب  ترضح  نآ  نارای  همه  زا  شیپ  رهظ  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  هنوگنامه  همامثوبا 
نم تنابرق !  هب  مناج  ًالِیتَق )) ؛  َِکلْهَا  یف  ًادیحَو  َكارَءاَف  َفَّلََختَا  ْنَءا  ُتْهِرَکَو  َِکباحْـصَءِاب  َقَْحلَءا  نَا  ُتْمَمَه  ْدَق  َكاِدف  ُْتلِعُج  هّللاِْدبَع 

لها و ناـیم  رد  وت  هک  مینیبب  مشکب و  راـنک  ار  مدوخ  هک  مرادـن  شوخ  مدـنویپب و  وت  دیهـش  ناراـی  هب  رتدوز  هچره  هک  ما  هتفرگ  میمـصت 
يوش . ))  یم  هتشک  هدنام و  اهنت  تلایع 

میهاوخ قحال  وت  هب  يدوزب  زین  ام  زاتب  نمـشد  يوس  هب  ٍۀَـعاس )) ؛  ْنَع  َِکب  َنوُقِحال  ّانِاَف  ْمَّدَـقَت   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دش . ))

لیان تداهـش  هب  يدئاص  هّللادبع  نب  سیق  شیومعرـسپ  تسد  هب  ات  دومن  گنج  درک و  هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  وا  نامرف  نیا  رودص  اب 
( . 197) دیدرگ

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد 

دهد و یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  لئاسم  همه  زامن ، ))  )) هک اروشاع  زور  رد  شنارای  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مسر  هار و  دوب  نیا 
دیامن .  یم  سب  شتآ  تساوخرد  شراوخنوخ  نمشد  زا  دنک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  زامن  ماگنه  هب  ترضح  نآ 

هحوبحب رد  نیفـص و  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  شدنمجرا  ردپ  هک  تسا  یـسرد  قح ،  هار  رد  نارگراکیپ  همه  هب  تسا  یـسرد  نیا  و 
نینم ؤملاریما  ای  دومن  لا  ؤس  تسا ،  زامن  تقو  رظتنم  بقارم و  ترـضح  نآ  دـید  سابع  نبا  هک  هاگنآ  دـهد ،  یم  دای  شناوریپ  هب  گنج 

دیتسه ؟  یبلطم  نارگن  هکنیا  لثم 
زا تسد  میناوت  یمن  ساسح  عقوم  نیا  رد  ام  تفگ  سابع  نبا  مشاب .  یم  رهظزامن  تقو  ندش  لخاد  سمش و  لاوز  بقارم  يرآ  دومرف : 
اب زامن  يارب  ام  ةولَّصلا )) ؛  یلَع  ْمُهاْنَلتاق  امَّنِا   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  میدرگ .  زامن  لوغـشم  میرادرب و  گـنج 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


میگنج . ))  یم  نانآ 
( . 198) ریرهلا ۀلیل  رد  یتح  دیدرگ و  یمن  كرت  زین  مالسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  نیفص  گنج  رد  يرآ 

؟  تسیک همامثوبا 

باکر رد  اهگنج  همه  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نارای  باحصا و  زا  هعیش و  سانشرس  دارفا  هوجو و  زا  برع و  ناعاجش  زا  وا 
هب ترضح  نآ  لاقتنا  زا  سپ  دوب و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارای  هباحص و  وزج  راوگرزب  نآ  تداهش  زا  سپ  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ 

توعد يو  زا  هتشون و  همان  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  دوب  يدارفا  زا  همامثوبا  هیواعم  زا  سپ  دیدرگ .  راگدنام  هفوک  رد  هنیدم 
هب تفرگ و  رارق  يو  تمدـخ  رد  هماـمثوبا  هفوک  هب  لـیقع  نب  ملـسم  دورو  زا  سپ  دـیامن .  تکرح  هفوـک  يوـس  هب  قارع و  هب  هک  دوـمن 

دومن .  یم  فرص  تشاد -  صّصخت  هک  حالس  دیرخ  رد  يروآ و  عمج  نایعیش  زا  ار  سانجا  لاوما و  ترضح  نآ  روتسد 
هکنیا ات  دیسرن  ییاج  هب  يو  ندرک  ادیپ  رد  دایز  نبا  ناوارف  شالت  دیدرگ .  یفتخم  يراوتم و  همامثوبا  لیقع ،  نب  ملسم  تداهـش  زا  سپ 

نآ هارمه  هب  قحلم و  ودـب  هار  يانثا  رد  هدومن و  تکرح  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ندـناسر  يرای  يارب  لـاله  نب  عفاـن  هارمه  هب 
 . دیدرگ البرک  دراو  ترضح 

همامثوبا صالخا 

اب هک  داد  تیرومءام  دوب  زیرنوخ  كاتف و  يدرم  هک  یبعـش ))  هّللادـبع  نبریثک   )) هب ـالبرک  هب  دورو  زا  سپ  دعـسرمع  دـیوگ :  یم  يربط 
یم ماجنا  ار  تیرومءام  نیا  مه  یهدـب  روتـسد  رگا  تفگ  ریثک ))  . )) دـنک لا  ؤس  البرک  هب  وا  دورو  هزیگنا  زا  تاـقالم و  یلع  نب  نیـسح 

نک !  لا  ؤس  ار  يو  ندمآ  تلع  طقف  یشکب  ار  وا  مهاوخ  یمن  تفگ  دعسرمع  مناسر .  یم  لتق  هب  ار  وا  مه  مهد و 
هـضرع یلع  نب  نیـسح  هب  داتفا  يو  رب  همامثوبا  مشچ  نوچ  داتفا  هار  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ياـه  همیخ  يوس  هب  ور  ریثک )) ))

 ، تسا نیمز  يور  مدرم  نیرتزیرنوخ  نیرت و  يرج  نیرتدب و  دیآ  یم  هک  درم  نیا  دنک  ظفح  يدب  ره  زا  ار  وت  ادخ  هّللادبعابا !  ای  تشاد 
نیمز رب  ار  دوخ  ریـشمش  دـیاب  ینک  تاقالم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  یهاوخب  رگا  تفگ  داتـسیا و  ریثک ))  )) لـباقم رد  دـمآ و  ولج  سپس 

يراذگب . 
مدرگ .  یمرب  ّالا  مناسر و  یم  دیریذپب  رگا  ما  هدروآ  یمایپ  نم  مور ،  یمن  تلذ  نیا  رابریز  هک  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  ریثک 

تفگ همامثوبا  تفریذپن .  زین  ار  همامثوبا  داهنـشیپ  نیا  ریثک  دشاب .  وت  ریـشمش  هضبق  رب  نم  تسد  تاقالم  عقوم  رد  سپ  تفگ :  همامثوبا 
وت دـننام  زیرنوخ  يدرف  داد  مهاوخن  هزاجا  نم  میوگب و  وت  هب  ار  نآ  خـساپ  غالبا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  اـت  وگب  نم  هب  ار  دوخ  ماـیپ  سپ 

دوش .  ترضح  نآ  همیخ  دراو 
تیرومءام رد  تیقفوم  نودب  ریثک  دیدرگ و  رجنم  ییوگازـسان  هب  راک  دش و  دایز  ود  نآ  نیب  رد  وگتفگ  عقوم  نیا  رد  دـیوگ :  یم  يربط 

 (( یمیمت سیق  نب  ةّرق   )) هب ار  تیرومءام  نیا  مه  دعـسرمع  تشاذـگ .  نایمرد  يواـب  ار  ناـیرج  تشگزاـب و  دعـسرمع  يوس  هب  شیوخ 
دومن .  لوحم 

((( 199  ) يدئاصلا هّللادبع  ۀمامث  یبءا  یلع  مالسلا  تسا (( :  هدمآ  لمع  هب  لیلجت  هنوگ  نیدب  همامثوبا  زا  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 

یفنح هّللادبع  نب  دیعس  هب  باطخ 

نخس نتم 
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(( . ِۀَّنَْجلا ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن  )) . . . 

حیضوت همجرت و 

هفوک لها  شریذـپ  دروم  رهظ  هضیرف  يادا  يارب  ماما  يوس  زا  تقوم  سب  شتآ  داهنـشیپ  هکنآ  زا  سپ  دـیدرگ ،  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب 
هّللادبع و نب  دیعـس  هلمج  زا  ترـضح  نآ  نارای  زا  نتدنچ  داتـسیا و  زامن  هب  نمـشد  نارابریت  هب  هجوت  نودـب  ترـضح  نآ  تفرگن ،  رارق 

ناشندب هب  هک  ییاهریت  رثا  رد  زامن  ندش  مامت  زا  سپ  هک  دـندرک  رپس  ار  دوخ  هنیـس  دنداتـسیا و  ماما  يور  شیپ  رد  یبعک  هظرق  نبورمع 
دندیسر .  تداهش  هب  دوب  هدیسر 

مدرم نیا  هب  ایادخ !  تفگ :  یم  نینچ  دوب ،  هداتفا  كاخ  يور  هب  دیدش  فعـض  دولآ و  نوخ  ندـب  اب  هک  زامن  زا  سپ  هّللادـبع  نب  دـیعس 
نم هب  هک  یجنر  درد و  نیا  زا  ناسرب و  تربمایپ  هب  ارم  مالـس  يداتـسرف و  دومث  داـع و  موق  رب  هک  یباذـع  دـننام  تسرفب  باذـع  تنعل و 

يرای هار  زا  وت  شاداپ  رجا و  هب  ندیسر  جنر ،  درد و  همه  نیا  لمحت  يزابناج و  نیا  زا  نم  فده  اریز  نادرگب ؛  علطم  ار  وا  تسا  هدیسر 
دشاب .  یم  وت  ربمایپ  هب  ندومن 

لوسر دـنزرف  هّللِالوُسَر )) ؛ ؟  َْنباَی  ُْتیَفْوَا   : )) تشاد هضرع  ترـضح  نآ  هب  دومن و  اشامت  ماما  هفاـیق  هب  درک و  زاـب  ار  شیاهمـشچ  سپس 
مداد . )) ؟  ماجنا  وت  لباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  نم  ایآ  ادخ 

يداد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  یناسنا  یمالسا و  هفیظو  وت   ، ) يرآ ۀَّنَْجلا )) ؛  ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
 (( . یتسه نیرب  تشهب  رد  نم  شیپاشیپ  وت  و )

یبعک هظرق  نبورمع  هب  باطخ 

نخس نتم 

(( . ِْرثِالا ِیف  ّینَا  ُهِْملْعَاَو  َمالَّسلا  یِّنِم  هّللَالوُسَر  ْءاَْرقاَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن  )) . . . 

حیضوت همجرت و 

هدیسر و شا  هنیس  رس و  هب  ریت  هبوچ  نیدنچ  هار  نیا  رد  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  ماما  يرادساپ  هّللادبع ،  نب  دیعس  هارمه  هب  زین  هظرق  نبورمع 
نیا زا  سپ  زین  وا  هک  داد  یم  شوگ  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  دیعـس و  نانخـس  هب  دوب و  هداتفا  كاخ  هب  دیعـس  اب  نامزمه  حورجم و  ادیدش 

مداد . )) ؟  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  مه  نم  ایآ  هّللِالوُسَر )) ؛ ؟  َْنباَی  ُْتیَفَوَا   : )) دومن رارکت  ار  دیعس  لا  ؤس  نامه  باوج  لا و  ؤس 
شیپاشیپ يداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  زین  وت  يرآ   : )) دومرف داد و  ورمع  هب  دوب  هتفگ  دیعس  هب  هک  ار  یخساپ  نامه  زین  مالـسلا  هیلع  ماما 

زین نم  هک  نک  غالبا  وا  هب  ناسرب و  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالس   : )) هک دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دروم  نیا  رد  و  یتسه . ))  تشهب  رد  نم 
( . 200 (() دیدرگ مهاوخ  لیان  شرادید  هب  وا و  هاگشیپ  هب  وت  رس  تشپ  رد 

دیهـش نیا  زا  دـیامرف  یم  میلعت  ار  ادهـش  ترایز  هک  هسدـقم  هیحان  زا  هرداص  ترایز  رد  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع -  یلو  ترـضح 
ابیز تشز و  يراصنالا ))  ۀظرق  نبورمع  یلع  مالسلا   : )) دنک یم  دای  نینچ  راکادف 

جاـمآ ار  شا  هنیـس  شیوخ و  ياوشیپ  ماـما و  دوجو  رپـس  ار  شدوـجو  زاـمن  هماـقا  ماـگنه  هک  هظرق ))  نبورمع   )) ّتیـصخش تسا  نیا  و 
مرگ و ياهکاخ  يور  هب  هظحل  دنچ  زا  سپ  هک  تسا  رث  ؤم  شرکیپ  رد  ناوارف و  نانچنآ  نمـشد  ياهریت  دـنادرگ و  یم  نانمـشد  ياهریت 
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نم ؤم  درف  کی  هفیظو  ار  شیوخ  هفیظو  ایآ  هک  تسا  نارگن  برطـضم و  زین  طیارـش  نیا  اب  لاح و  نیا  رد  وا  یلو  دتفا  یم  البرک  نازوس 
راشف نانچ  نآ  ار  وا  ینارگن  نیا  و  هن ! ؟  ای  تسا  هداد  ماجنا  هتسیاش  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  لباقم  رد  ار  افو  اب  و 
َْنباَی ُْتیَفْوَا   : )) دـنک یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نازرل  کـشخ و  ناـبل  اـب  دولآ و  نوخ  ندـب  كاـچ و  كاـچ  هنیـس  اـب  هک  دـهد  یم 

تداعـس و تملظ و  رون و  ابیز ،  تشز و  ناهج ،  نیا  رد  نوچ  یلو  ۀَّنَْجلا ))  ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن   : )) دهد یم  خـساپ  ماما  و  هّللِالوُسَر )) ؟ 
شردارب تملظ  یکیراـت و  هظرق ))  نبورمع   )) تفرعم روـن  راـنک  رد  هک  تسا  بساـنم  تسا  هـتفرگ  رارق  مـه  راـنک  رد  هـشیمه  تواـقش 

نب یلع   )) وا ردارب  يابیزان  هفایق  میدـش ،  انـشآ  یمک  هظرق ))  نبورمع   )) ياـبیز هرهچ  اـب  رگا  مینک و  هدـهاشم  زین  ار  هظرق ))  نب  یلع  ))
ریحتم بجعتم و  اهیروابان  نامیا و  نیا  اهنیریـش و  خلت و  نیا  اهابیز و  تشز و  نیا  هدـهاشم  زا  خـیرات  لوط  رد  ات  میـسانشب  زین  ار  هظرق )) 
جرخی  )) ) هفیرـش هیآ  قیداصم  زا  یکی  رـسپ  ردـپ و  هظرق ))  نب  یلع   )) و بعک ))  نب  ۀـظرق   )) ّتیـصخش هسیاـقم  اـب  نینچمه  میدرگن و 

مییامن .  كرد  سمل و  حوضو  هب  ار  ّیحلا )) )  نم  ّتیملا 
رد دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نارای  زا  ثیدح و  نایوار  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  بعک ))  نب  ۀـظرق  ))

رگـشل نارادمچرپ  زا  یکی  نیفـص  گنج  رد  هتـشاد و  روضح  نانم  ؤمریما  ادخ و  لوسر  باکر  رد  دـحا  زا  سپ  ياهگنج  دـحا و  گنج 
دنیوگ یم  تشذگرد ،  لاس 51  رد  وا  دیدرگ .  لّوحم  يو  رب  سراف  يرادناتسا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  فرط  زا  زاب  دوب و  ترـضح  نآ 

تسا .  بعک ))  نب  ۀظرق   )) دیدرگ ییارس  هحون  يو  رب  شتافو  ماگنه  هب  هک  یصخش  نیلّوا  هفوک  رد 
هب ورمع ))  . )) دنرادروخرب يرتشیب  تیفورعم  ترهـش و  زا  یلع ))  ورمع و   )) نانآ نایم  رد  هک  هدنام  ياجب  دنزرف  دنچ  بعک  نب  ۀظرق  زا 

شیتخبدب :  تواقش و  تهج  هب  یلع ))   )) شیراکادف و راثیا و  تبسانم 
ار دعسرمع  اب  وگتفگ  هملاکم و  تیرومءام  ترضح  نآ  دیدرگ و  دراو  البرک  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  نامزمه  ورمع ))  )) اّما
رد داد و  یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  تیرومءام  نیا  هظرق  نبورمع  وگتفگ ،  هدوارم و  عطق  البرک و  هب  رمش  دورو  ات  دومن و  لوحم  يو  رب 

رعش و نمشد  فوفص  لباقم  رد  تفرگ و  داهج  هرزابم و  هزاجا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  تسا  یناسک  نیلّوا  زا  اروشاع  زور 
هدـهع هب  ار  ماما  ناج  زا  تظافح  زامن  ماـگنه  هب  تشگرب و  اـه  همیخ  هب  اوق  دـیدجت  سفنت و  يارب  گـنج  یتدـم  زا  سپ  دـناوخ و  زجر 

دیدرگ .  لیان  تداهش  هب  دوب  هدش  دراو  شا  هنیس  یناشیپ و  رب  هک  يدایز  ياهریت  رثا  رد  دش  هتفگ  ًالبق  هک  يروط  هب  تفرگ و 
رد دیدرگ و  البرک  دراو  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج  يارب  هفوک  نایرکـشل  اب  دعـسرمع و  هارمه  هب  مه  وا  هظرق  نب  یلع  اّما  و 
ای  : )) داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  نیسح  ماما  هدمآ و  نوریب  فوفص  نایم  زا  دیدرگ  علطم  شردارب  تداهـش  زا  نوچ  اروشاع  زور 

هارمگ يدز و  لوگ  ارم  ردارب  وگغورد !  رسپ  وگغورد و  درم  يا  نیـسح  ُهَْتلَتَقَف )) ؛  هتللـضاو  یخا  تررغا  باّذک  نباو  باّذک  ای  نیـسح 
يدناسر . ))  لتق  هب  ار  وا  يدرک و 

هارمگ مدزن و  لوگ  ار  وت  ردارب  نم  ّکلـضاو )) ؛  هّللا  هاده  نکلو  هتللـضا  امو  كاخا  ررغا  مل  ّینا   : )) دومرف تراسج  نیا  خـساپ  رد  ماما 
دومن . )) هارمگ  ار  وت  تیاده و  ار  وا  ادخ  یلو  مدرکن 

هدرک تعنامم  وا  هلمح  زا  لاله  نب  عفان  دومن .  هلمح  ترضح  نآ  هب  تفگب و  نیا  مشکن  ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ :  هظرق  نب  یلع 
هفوک رکـشل  يوس  هب  ار  وا  حورجم  ندـب  دـندادن و  لاجم  عفان  هب  هظرق  نب  یلع  ناتـسود  داتفا ،  نیمز  رب  هک  تخاـس  دراو  وا  رب  يا  هزین  و 

( . 201  ) تفای تاجن  گرم  زا  هجلاعم  اوادم و  اب  دندومن و  لمح 

رهظ هضیرف  يادا  زا  سپ  ع )   ) ماما نانخس 

نخس نتم 
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اهُراِمث  ْتَعَْنیَاَو  اهُراْهنَا  ْتَلَصَّتاَو  اُهباْوبَا  ْتَِحُتف  ْدَق  ُۀَّنَْجلا  ِهِذه  ُمارِک  ای  ))
ُءادَهُّشلاَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللُالوُسَر  اذهَو 

(( . ِلوُسَّرلا ِمَرَح  ْنَع  اوُّبُذَو  ِهِِّیبَن  ِنیِدَو  ِهّللِانیِد  ْنَع  اُوماحَف  ْمُِکب  َنوُرَش  ابَتَیَو  مکموُدق  َنوُعَّقَوَتَی  هّللِالِیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیِذَّلَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رُشابَت ندش .  دراو  موُُدق :  راظتنا .  عقََوت :  دیدرگ .  باداش  دیسر ،  هویم  ُرَمَّثلا :  ِتَعَْنیَا  رگشیاشخب .  رظندنلب ،  صخش  میرک ؛  عمج  مارِک : 
 . ندرک عافد  ّبذ :  نداد .  هدژم  رگیدمه  هب  : 

حیضوت همجرت و 

هب شیور  شیپ  رد  هک  دیعـس  هظرق و  نانخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  سپ  رهظ و  زاـمن  يادا  زا  سپ  ( 202  ) مرقم موحرم  لقن  هباـنب 
تشگرب و دندرک  یم  يرامش  هقیقد  يزابناج  تداهش و  راظتنا  هب  هک  شیوخ  نارای  هیقب  فرط  هب  داد ،  خساپ  دندوب  هداتفا  نوخ  كاخ و 

دومرف :  نینچ  نانآ  هب  باطخ 
تسا و مرخ  زبس و  شناتخرد  يراج و  شیاهرهن  هک  هدـش  زاب  امـش ) يور  هب   ) تشهب ياهرد  کـنیا  ناـشنم !  گرزب  يا  نازیزع !  يا  ))

نید زا  هک  تسامـش  رب  سپ  دنهد .  یم  هدژم  رگیدمه  هب  ار  امـش  مودق  هدوب و  امـش  دورو  رظتنم  یهلا  هار  نادیهـش  ادـخ و  لوسر  کنیا 
(( . دینک عافد  ربمایپ  مرح  زا  تیامح و  شلوسر  ادخ و 

(203) رهاظم نب  بیبح  تداهش  ماگنه  هب 

نخس نتم 

(204  (() ِیباحْصَا َةامُحَو  یِسْفَن  ُبِسَتْحَا  هّللاَْدنِع  )) . . . 

تاغل حیضوت  همجرت و 

عفادم یماح : )  عمج   ) ةامُح دریگ .  ماجنا  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  يراک  هّللاَدنع :  ُباستْحا 

حیضوت همجرت و 

نب نیصح  دومن ،  تقوم  سب  شتآ  تساوخرد  رهظزامن  يادا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ 
تسین !  لوبق  دروم  امش  زامن  هک  يزامن ؟  هچ  تفگ ،  دنلب  يادص  اب  ریمن 

َتْمَعَز  : )) تفگ نیصح  هب  باطخ  تفر و  ولج  هلمج  نیا  ندینش  اب  ( 205) رهاظم نب  بیبح 
 ! (( . رامح يا  تسا  لوبق  وت  زامن  تسین و  لوبق  ربمایپ  دـنزرف  زامن  ینک  یم  لایخ  ُرامِحای )) ؛  َْکنِم  ُلَبُْقتَو  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ْنِم  ُلَبُْقت  اهَّنَا ال 

ناشنایم رد  دنتفاتـش و  بیبح  يرای  هب  رگید  نتدـنچ  دنتفاتـش و  شیرای  هب  يو  نارای  دومن و  هلمح  بیبح  هب  هلمج  نیا  ندینـش  اب  نیـصح 
زا رس  نمشد  دمآرد و  ياپ  زا  هرخ  الاب  دیناسر و  تکاله  هب  ار  نمشد  زا  یهورگ  یلو  دوب  ریپ  هکنیا  اب  بیبح  تفرگرد ،  یتخـس  گنج 

دومن .  ادج  شنت 
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نیا تفرگ ،  رارق  وا  هعطق  هعطق  رس و  یب  رکیپ  رانک  رد  نوچ  دوب و  نارگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  يارب  ریپ  نامهم  نیا  ندش  هتشک 
باسح هب  ادخ و  هاگشیپ  رد  مباحـصا  نارای و  ندش  هتـشک  مناج و  لذب  ِیباحْـصَا )) ؛  َةامُحَو  یِـسْفَن  ُبِسَتْحَا  هّللاَْدنِع   : )) دومرف ار  هلمج 

 (( . تسوا نامرف  رما و 

ءاسعشوبا هرابرد  ع )   ) ماما ياعد 

نخس نتم 

(( . َۀَّنَْجلا َُهباَوث  ْلَعْجاَو  ُهَتیمَر  ْدِّدَس  َّمُهّللَا  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . يزادناریت هَْیمَر :  ندرک .  ییامنهار  تسار  هار  هب  دیدْسَت : 

حیضوت همجرت و 

هیلع ماما  ینارنخس  زا  سپ  هک  دوب  دعسرمع  نایرکشل  زا  هفوک و  فورعم  نازادناریت  زا  یکی  يدنک  ءاسعشوبا  هب  فورعم  دایز ،  نب  دیزی 
ترـضح نآ  ناراکادف  وزج  هدیناسر و  ماما  ياه  همیخ  هب  ار  دوخ  رُح  زا  لبق  ترـضح  نآ  ياهداهنـشیپ  هب  تبثم  باوج  ندوبن  مالـسلا و 

دیدرگ . 
نیمز رب  وناز  اه  همیخ  لباقم  رد  تشگزاب و  اه  همیخ  يوس  هب  دیدرگ  یپ  شبـسا  هک  نآ  زا  سپ  تفر و  نادـیم  هب  هراوس  لوا  ءاسعـشوبا 

تخادنا .  هفوک  رکشل  يوس  هب  ار  همه  تشاد  هارمه  هب  هک  ریت  دصکی  تشاذگ و 
يزادناریت رد  ار  وا  ایادخ !  َۀَّنَْجلا )) ؛  ُهباوث  ْلَعْجاَو  ُهَتیمَر  ْدِّدَس  َّمُهّللَا   : )) درک اعد  نینچ  دید ،  ار  وا  تداهش  هبوت و  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما 

هدب . ))  رارق  نیرب  تشهب  ار  شدزم  رجا و  نادرگب و  يوق  مکحم و 
دومن تباصا  نمشد  هب  هیقب  تفر و  رده  هب  ریت  جنپ  طقف  میاهریت  همه  زا  تفگ  تساخرب و  شیاج  زا  اهریت  ندش  مامت  زا  سپ  ءاسعـشوبا 

( . 206) دیسر تداهش  هب  تخات و  نمشد  فوفص  هب  ریشمش  اب  سپس  . 

(207  ) یحایر دیزی  نبّرح  اب 

نخس نتم 

َنیِّیبَّنلا . . .  ِلآَو  َنیِّیبَّنلا  ِۀلَتَق  ُْلثِم  ٌۀَلَتَق  ََکلُرِفْغَیَو  َْکیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  ْمَعَن  )) . . . 
ةَرِخالاَو . ))  اْینُّدلا  یفُّرُحلا  َْتنَاَو  َکُُّما  َکتَّمَس  امَک  ُّرُحلا  َْتنَا 

حایِر ِیَنب  ُّرُح  ُّرُحلا  َمِعَنل 
ِحامِّرلا کَبَتْشُم  َْدنِع  ٌرُوبَص 
ًاْنیَسُح يدانِْذا  ُّرُْحلا  َمْعنَو 

ِحایصلاَْدنِع ِهِسْفَِنب  َداجَو 
ٍنانِج یف  ُهْفِضَا  یِّبَر  ایَف 
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ِحالِملا ِروُْحلا  َعَم  ُهْجِّوَزَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رد ًاْنیَـسُح  يدان  هزین .  حـْمُر : )  عمج   ) حاـمر گـنج .  تدـش  زا  تسا  هیاـنک  نتفر  ورف  مهرد  ندـش و  طولخم  كاِبتِْـشا : )  زا   ) کَبَتْـشُم
ندز و دایرف  َحایِـص :  دومن .  لذبار  شناج  ِهِسْفَِنب :  َداج  دومن .  ادف  نیـسح  رب  ار  دوخ  ینعی  تسا  هدمآ  ًاْنیَـسح )) يداف   )) عبانم زا  یـضعب 

 . نیکمن حیلَم : )  عمج   ) حالِم دومن .  نامهم  ار  وا  ُهَفاضَا :  ندرکادص . 

حیضوت همجرت و 

هضرع دیسر ،  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  هبوت  ناونع  هب  دیشک و  رانک  هب  دعسرمع  هاپـس  زا  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  ّرح  ریثا ،  نبا  لقن  هب  انب 
مدرک یمن  یهارمه  نانآ  اب  هاگچیه  الا  دنگنجب و  وت  اب  ادج  هک  دیـشک  دنهاوخ  اجنیدب  ار  راک  مدرم  نیا  هک  مدرک  یمن  رکف  نم  تشاد : 

ات مراد  میمصت  ما و  هدمآ  ناتروضح  هب  ما  هدوب  امـش  تکرح  زا  عنام  تسا و  هدزرـس  امـش  هب  تبـسن  نم  زا  هچنآ  زا  هبوت  ناونع  هب  کنیا 
تسا ؟  هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  موش ،  هتشک  تیور  شیپ  ردو  منک  تیامح  امش  زا  گرم  ياپ 

یم ار  تناـهانگ  دریذـپ و  یم  ار  وت  هبوت  ادـخ  يرآ ،  َکـَل )) ؛  ُرِفْغَیَو  َکـْیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  ْمَعَن   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . 208 (() دشخب

دومن هلمح  نمـشد  هب  ریهز  هارمه  هب  رهظ  زامن  زا  لبق  بیبح و  ندـش  هتـشک  زا  سپ  رح )) ( ، )) 210) ریثک نبا  و  ( 209  ) يربط لقن  هب  انب 
هرخ الاب  ات  داد  یم  شتاجن  نمشد  زا  تسکش و  یم  ار  هرصاحم  هقلح  يرگید  تفرگ ،  یم  رارق  نمشد  هرـصاحم  رد  نانآ  زا  کیره  هک 

رب نمـشد  زا  هدایپ  هورگ  کی  تشک  ار  نمـشد  زا  نت  لهچ  رب  غلاب  هکنآ  زا  سپ  داد و  همادا  گـنج  هب  هداـیپ  وا  دـندومن  یپ  ار  رّح  بسا 
ندبو دـندرک  هلمح  نانآ  هب  زین  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  نتدـنچ  عقوم  نیا  رد  دروآ .  رد  ياپ  زا  ار  وا  هدومن و  هلمح  يو 

( . 211) دنداد رارق  ادهش  داسجا  همیخ  رانک  رد  هدومن  لمح  اه  همیخ  فرط  هب  هاگلتق  نایم  زا  ار  ّرح  ناج  همین 
نوخ دسج  ندید  ابو  تفرگ  رارق  دوب ،  يو  رد  تایح  زا  یقمر  زونه  هک  ّرح  ناج  همین  رکیپ  رانک  رد  اج و  نیمه  رد  زین  مالسلا  هیلع  ماما 

دومرف :  درک و  يراج  نابز  رب  تفگ ،  یم  ررکم  هک  ار  هلمج  نامه  وا  دولآ 
ناربمایپ . ))  نادنزرف  ناربمایپ و  نالتاق  دننامه  دنتسه  یناگدنشک  نالتاق و  هفوک  مدرم  نیا  َنیِیبَّنلا )) ؛  ِلآَو  َنییبَّنلا  ِۀلَتَق  ُْلثِم  ٌۀَلَتَق  )) . . . 
َکتَّمَس امَک  ُّرُحلا  َْتنَا   : )) دومرف نینچ  درک ،  یم  كاپ  شتروص  ورس  زا  نوخ  كاخ و  هک  یلاح  رد  تسـشن و  ّرح  رـس  يالاب  رد  سپس 

نیا رد  يدرم  دازآ  وت  و  تسا .  هدـیمان  رُح  ار  وت  تردام  هک  هنوگ  ناـمه  يدرم ،  دازآ  رح و  وت  ةَرِخـالاَو )) ؛  اْینُّدـلا  یفُّرُحلا  َْتنَاَو  َکُُّما 
يدبا . ))  رادیاپ و  ناهج  نآ  رد  یناف و  ناهج 

هب روبـص  ابیکـش و  یحایر ،  ّرح  ّرح ،  تسا  يدرم  وکین  هچ  حایِر )) ؛ . . .  ِیَنب  ُّرُح  ُّرُحلا  َمِعَنل   : )) دـناوخ ّرح  اثر  رد  ار  تاـیبا  نیا  هاـگنآ 
اه .  هزین  ترثک  و  گنج )   ) ماگنه

دومن .  ادف  ار  شناج  نیسح  توعد  ماگنه  هب  وا  دومن  ادن  نیسح  هک  هاگنآ  رح  تسا  يدرم  وکین  هچ  و 
((( . 212  ! ) هدب رارق  رسمه  وا  يارب  نیکمن  ابیز و  نایروح  زا  نک و  ییاریذپ  يو  زا  نیرب  تشهب  رد  اراگدرورپ ! 

تداعس یعقاو  موهفم 

(( ّرح  )) زا دیاب  مینک  یفّرعم  ار  تبقاع  نسح  یتخبشوخ و  زا  یلماک  قادصم  هنومن و  میوش و  انشآ  تداعس  یعقاو  موهفم  اب  میهاوخب  رگا 
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هب هتفرگ و  رارق  مالسا  نانمشد  فوفص  رد  هدومن و  تکرح  ناطیـش  دونج  هارمه  هب  رما  يادتبا  رد  يو  دننام  هک  مینک  دای  يرگید  هدع  و 
لومـشم هدیبلط  تواضق  هب  ار  درخ  لقع و  هاگنآ  دندیدرگ  البرک  دراو  تیادـه  لعـشم  نتخاس  شوماخ  يارب  ربمایپ و  دـنزرف  لتق  دـصق 

هب هار  نیا  رد  دندرب و  راک  هب  نآرق  میرح  زا  عافد  مالـسا و  عفن  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دندش و  ینابر  تاضویف  لوزن  هب  قفوم  یهلا و  تیانع 
دندیدرگ .  لیان  تداهش  گرزب  ضیف 

همه یماسا  تسین و  مولعم  اقیقد  دنتسویپ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رکـشل  هب  هدرک و  هبوت  اروشاع  زور  بش و  رد  هک  يدارفا  دادعت 
نب رح   )) لاح حرش  هک  هنوگنامه  دارفا  نیا  نایم  زا  یلو  تسا  هدیدرگن  صخشم  قیقد  روط  هب  خیرات  بتک  رد  ناشتداهش  تیفیک  اهنآ و 
یلع نب  نیـسح  یگدنز ،  قیاقد  نیرخآ  رد  هدش و  هبوت  هب  قفوم  مه  نانآ  هک  میوش  یم  انـشآ  زین  رگید  رفن  ود  اب  میدومن  لقن  ار  دـیزی ))

 . دندیدرگ لیان  یمئاد  یتخبشوخ  تداعس و  هب  وا  باکر  رد  تداهش  اب  هتسویپ و  ترضح  نآ  هب  مالسلا  امهیلع 

شردارب ثراح و  نب  دعس 

نانم ؤمریما  دننام  یتیـصخش  هک  دندوب  جراوخ  هورگ  ّداح  یفارحنا و  هدیقع  ياراد  هفوک و  نکاس  ثراح ،  نادـنزرف  فوتحلاوبا  دـعس و 
دراو مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج ،  يارب  و  دعـسرمع ))  )) هارمه هب  ردارب  ود  نیا  دنتـسناد  یم  لتقلا  بجاو  زین  ار  مالـسلا  هیلع 

ود نیا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  همه  تداهش  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  دندرب  یم  رس  هب  هفوک  نایرکـشل  نایم  رد  هدش و  البرک 
لوحتم اقیمع  اه ،  همیخ  نایمزا  لافطا  نانز و  هیرگ  يادص  ندینش  اب  و  ینرصنی ))  ٌرصانالا   )) ترضح نآ  هثاغتسا  يادص  ندینش  اب  ردارب 

دنزرف رگم  نیسح  نیا  ((( 213  (() هّللا یـصع  نمل  ۀعاط  الو  هّلل  ّالا  مکح  ال   )) مییوگ یم  هک  ام  دنتفگ :  رگیدمه  هب  هدـش و  نوگرگد  و 
نایم رد  وا  میا و  هدـش  گنج  دراو  وا  اب  ام  هک  تسا  هنوگچ  میرادـن  وا  ّدـج  زا  تعافـش  دـیما  تمایق  زور  رد  ام  رگم  و  تسین ؟  ام  ربمایپ 

رد هدیشک  نوریب  فالغ  زا  ریشمش  دنتفاتش و  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  دنتفگب و  نیا  تسا .  هدنام  روای  رای و  یب  تبرغ  نیا  رد  نمـشد و 
هب ردارب  ود  ره  یهورگ ،  ندرک  حورجم  نتـشک و  زا  سپ  دـنتخادرپ و  نمـشد  اـب  گـنج  هب  دوـب  کـیدزن  ترـضح  نآ  هب  هـک  يا  هـطقن 
هب ّرح ))  )) دننام مه  ردارب  ود  نیا  هنوگنیدب  و  داتفا .  نیمز  يور  هب  مه  رانک  رد  هطقن و  کی  رد  ناشدولآ  نوخ  ندـب  دندیـسر و  تداهش 

( . 214) دندیدرگ لئان  تبقاع  نسح  تداعس و 

ریهز هب  باطخ 

نخس نتم 

(( َریزانَخَو ًةَدَِرق  اوُخِسُم  َنیَّذلا  َنَْعل  َکیِلتاق  َنََعلَو  ُْریَهُز  ای  هّللا  َکَّنَدُْعبَی  ال  َكِْرِثا . . .  یلَع  ْمُهاْقلَا  اَنَاَو  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . كوخ ریِْزنِخ : ) عمج   ) ریِزانَخ هنیزوب .  دَِرق : ) عمج   ) ةَدَِرق رس .  تشپ  ْرِثا : 

حیضوت همجرت و 

ماما هناش  يور  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  تشگرب و  ماما  روضح  هب  اه و  همیخ  هب  دیدش ،  گنج  هلمح و  کی  زا  سپ  ( 215  ) نیق نب  ریهز 
دومن :  داشنا  ار  تیب  ود  نیا  درک ،  یم  ناذیتسا  راب  نیمود  يارب  دوب و  هتشاذگ 
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منک .  یم  تاقالم  ار  ربمایپ  وت  دج  هک  تسا  يزور  زورما  دیدرگ ،  تیاده  تفای و  تیاده  هک  وت  يادف  هب  مناج  ))
تاقالم ار  هدنز  دیهـش  نآ  هزمح ،  هّللادـسا و  منک و  یم  تاقالم  ار  نت  هب  حالـس  درمناوج  نآ  رایطرفعج ،  ار و  یـضترم  یلع  نسح و  و 

منک . ))  یم 
دومن . )) مهاوخ  تاقالم  نانآ  اب  وت  رس  تشپ  رد  زین  نم  َكِْرِثا )) ؛  یلَع  ْمُهاْقلَا  اَنَاَو   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

 : دومن ریدقت  يو  زا  تالمج  نیا  اب  دیدرگ و  رـضاح  شنیلاب  رد  ترـضح  نآ  داتفا  البرک  نیمز  رد  دمآرد و  ياپ  زا  ریهز  هکنآ  زا  سپ  و 
رد هک  هنوگنامه  دنک ،  تنعل  وت  ناگدنشک  نالتاق و  رب  دنادرگن و  رود  شتمحر  زا  ار  وت  ادخ  ریهز !  ُْریَهُز )) ؛ . . .  ای  هّللا  َکَّنَدُْعبَی  ال  ))

( . 216 (() دندمآرد كوخ  نومیم و  تروص  هب  دندیدرگ و  خسم  دومن و  تنعل  ار  يدارفا  هتشذگ  ياهنارود 
صقر و هب  راو  نومیم  شیوخ  نامز  ياهدعـسرمع  اـهدایز و  نبا  روتـسد  اـب  هداد و  تسد  زا  ار  رکفت  تردـق  هکناـنآ  نارود  ره  رد  يرآ 

دنا هتفرگ  رارق  ادخ  نعلو  مشخ  دروم  درادن ،  یموهفم  زیارغ  ياضرا  زجب  ناشیارب  یگدـنز  تفـص  كوخ  هکنانآ  دـنیآ ،  یمرد  تکرح 
 . دنا هداد  تسد  زا  نینچ  نیا  ار  تیناسنا  هک 

یمابش هلظنح  هب  باطخ 

نخس نتم 

ِّقَحلا  َنِم  ِْهَیِلا  ْمُهَتْوَعد  ام  َْکیَلَع  اوُّدَر  َنیِح  َباذَْعلا  اُوبَجْوَتْسا  ِدَق  ْمُهَّنِا  هّللاَکَمِحَر  ))
ََکباحْصَاَو  َكوُحِیبَتْسَِیل  َْکَیِلا  اوُضَهَنَو 

َنیِحلاّصلا . . . .  َکناوِْخا  اُولَتَق  ْدَقَو  َن  ْالا  ُمِِهب  َْفیَکَف 
(( . َنیمآَنیمآ یْلبَی . . .  ٍْکُلم ال  یلاَو  اهیف  امَو  اْینُّدلا  َنِم  ٍْریَخ  یِلا  ُْحر 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ُْحر يزیرنوخ )  هب  میمـصت  زا  تسا  هیانک   ) نتـسناد زیاج  هَحاِبتِْـسا :  تفاتـش .  يو  يوس  هب  ِْهَیِلا :  َضَهَن  ندرک و  ماـیق  َضهَن : ) زا   ) اوُضَهَن
 . ندش هنهک  یلب : )  زا   ) یْلبَی نتفر .  ُحوُرَی : ) حار ،  زا  تسا  رما  )

حیضوت همجرت و 

هظعوم و هب  تفرگ  رارق  نمـشد  لباقم  رد  نوچ  هک  ( 217  ) تسا یمابش  هلظنح  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  باحـصا  نارای و  زا  یکی 
یسوم ترضح  لتق  هرابرد  ناشمیمصت  زا  ار  ناینوعرف  نوعرف  لآ  نم  ؤم  هک  داد  نایاپ  یتایآ  اب  ار  دوخ  راتفگ  تخادرپ و  نانآ  تحیـصن 

ام َنیِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِدانَّتلا  َمْوَی  ْمُکیَلَع  ُفاخَءا  یِّنِا  ِمْوَق  ای   : )) ) تسا هداد  رادشه  نانآ  هب  لمع  نیا  كانرطخ  بقاوع  زا  هتشاد و  رذحرب 
( . (( 218  () ٍداه ْنِم  َُهلامَف  هّللِاِللُْضی  ْنَمَو  ٍمِصاع  ْنِم  ِهّللاَنِم  ْمَُکل 

ادخ ْمُهَّنِا )) ؛ . . .  هّللاَکَمِحَر   : )) دومرف نینچ  يو  ریدقت  قیوشت و  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تشگرب و  اه  همیخ  يوس  هب  هاگنآ 
 ، دـندیدرگ هداـمآ  تناراـی  وت و  لـتق  هب  دـندادن و  تبثم  خـساپ  يدومن و  توعد  ناـشقح  يوس  هب  هک  هاـگنآ  مدرم  نیا  دـنک ،  تتمحر 

دندیدرگ . )) راگدرورپ  مشخ  باذع و  راتفرگ  رگید  دنتخیر ،  ار  وت  حلاص  ناردارب  نوخ  هک  الاح  اما  دندوب و  باذع  بجوتسم 
تسا . ))  ضحم  قدص  تراتفگ  هک  تنابرق !  هب  مناج  َكاِدف )) ؛  ُْتلِعُج  َْتقَدَص   : )) تشاد هضرع  هلظنح 
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هک نامناردارب  هب  میور و  یمن  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ایآ  اِنناوْخِاب )) ؛ ؟  ُقَْحَلنَو  انِّبَر  یِلا  ُحوَُرن  ـالَفَا   : )) تفگ ناذـیتسا  ناونع  هب  سپس 
میدرگ . ))  یمن  قحال  دنا  هتفرگ  رارق  نیرب  تشهب  رد 

زا ایند و  زا  رتهب  هچنآ  يوس  هب  ورب  یْلبَی )) ؛  ٍکـُْلم ال  یلاَو  اـهیف  اـمَو  اْینُّدـلا  َنِم  ٍْریَخ  یِلا  ُْحر   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا . ))  یگشیمه  هک  ییاقآ  کلم و  يوس  هب  ورب  تسا و  نآ  رد  هچنآ 

انَْنَیب َفَّرَعَو  َِکْتَیب  ِلْهَءا  یلَعَو  َکـْیَلَع  هّللا  یَّلَـص  هّللاِدـْبَعابَا  اـی  َکـْیَلَعُمالَّسلَا   : )) دومن یظفاحادـخ  ترـضح  نآ  اـب  هلمج  نیا  اـب  هلظنح 
نیمآ !  نیمآ !  دومرف :  مه  ماما  ِِهتّنَج )) یف  َکَْنَیبَو 

( . 219) دیدرگ لیان  تداهش  هعیفر  هجرد  هب  ات  دیگنج  هناناج  تفاتش و  نمشد  يوس  هب  هلظنح 

دبع نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  هب  باطخ 

نخس نتم 

ْنیَعلاَریرق . . .  ٍۀَعاس  دعب  انوکَت  ْنَا  وُجْرَال  ّینا  هّللاوَف  امکیْکبَی ؟  ام  يوخَا  ینبا  َيا  ))
نیقّتملا . . .  ءازج  َنَسْحا  ياِّیا  امُِکتاساومَو  َکلذ  ْنِم  امُکدجُو  ْنَع  يوخَا  ینبا  ای  ُهّللااَمُکازج 

(( . ُُهتاکََربَو هّللاُۀَمْحرَو  ُمالَّسلااَمُْکیلَعَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ندرک يرای  تنواعم و  تاساوم :  كرد .  ساسحا و  وا : ) مض و  اب   ) دجو بولطم .  هب  ندیسر  رثا  رد  رورسم  لاحشوخ و  نیعلاریرق : 

حیضوت همجرت و 

هدازومع و مه  اب  هک  عیرـس ))  نب  دبع  نب  کلام   )) و عیبر ))  نب  ثراح  نب  فیـس   )) مان هب  نادمه ))   )) هلیبق زا  رفن  ود  يربط ،  لقن  هب  انب 
نایرکـشل هب  هدـیناسر و  البرک  هب  ار  ناشدوخ  دوب  دازآ  هفوک  البرک و  نایم  رد  دـمآو  تفر  زونه  هک  ییاـهزور  رد  دـندوب  رداـم  کـی  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  ّتلق  نمشد و  رکشل  ترثک  نوچ  اروشاع  زور  رد  هدازومع  ود  نآ  دنتسویپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  نوچ  دندیـسر .  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دنتخیر  یم  کشا  دندرک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـندومن  هدـهاشم  ار 

ادـخ هب  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببـس  مناردارب !  نادـنزرف  يا  امکیْکبَی )) ؛ . . . ؟  اـم  يوخَا  ینبا  َيا   : )) دومرف دـید  ار  اـهنآ  هیرگ  مالـسلا 
دیشاب . )) رورسم  لاحشوخ و  نیرب )  تشهب  هب  دورو  اب  و   ) نشور امش  مشچ  یتعاس  زا  سپ  هک  مراودیما  نم  دنگوس ! 

ْنَا یلَع  ُردقن  الَو  کب  طیُحا  ْدَق  كارن  کیلع  یکبن  نکلو  یکبن  انسفنءا  یلعام  هّللاو  كادف ال  هّللاانلعَج   : )) دنتـشاد هضرع  ناوج  ود  نآ 
هب هکلب  تسام  دوخ  يارب  هن  ام  یتحاران  هیرگ و  دـنگوس !  ادـخ  هب  تنابرق !  هب  ام  ناج  هّللا !  لوسر  نبای  انِـسُْفنَا )) ؛  نِم  ِرثکءاـب  َکـعنمَن 
ام زا  يا  هظحالم  لباق  لمع  هتـسیاش و  تمدـخ  امـش  زا  عاـفد  يارب  تسا و  هدومن  هطاـحا  ار  امـش  نمـشد  مینیب  یم  اریز  تسامـش  تهج 

امش . )) روضح  رد  ندش  ادف  لباقان و  کچوک و  تمدخ  نیمه  رگم  تسین  هتخاس 
ْنَع يوخَا  ینبا  ای  ُهّللااَمُکازج   : )) دومرف تمدـخ  راثیا و  نیا  ّتیلو و  ؤسم  ساسحا  نیا  یـسانش و  هفیظو  نیا  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

نیرتهب دـیهد  یم  ماجنا  نم  هرابرد  هک  امـش  تاـساوم  يراـی و  نیا  امـش و  ساـسحا  كرد و  نیا  لـباقم  رد  دـنوادخ  امُکدـجُو )) ؛ . . . 
دنک . )) تیانع  امش  رب  ار  نایقتم  شاداپ 
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لباقم رد  زین  دعـسءا )) نب  ۀـلظنح   )) دـندوب ماما  اب  تبحـص  لوغـشم  ومعرـسپ  ود  نیا  هک  تقو  نامه  دـنک :  یم  لقن  فنخموبا  زا  يربط 
ماگنه نیا  رد  دیسر و  تداهش  هب  میدش -  روآدای  هک  يروط  هب  دیشکن -  یلوط  دوب و  نانآ  تحیصن  هظعوم و  لوغـشم  نمـشد  فوفص 

دنتفرگ . )) یم  تقبس  رگیدمه  رب  نادیم  يوس  هب  نتفر  رد  و  ناقباستی )) ؛  امَدْقَتساَف   )) )) دنتشاذگ نادیم  هب  ور  ناوج  ود  نآ 
و هّللا ))  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا   : )) دنتـشاد یم  هضرع  هدرک و  یظفاحادخ  دنلب  يادص  اب  هدومن و  اه  همیخ  يوس  هب  ور  مه  یهاگ  و 
دندومن و یم  تیامح  رگیدـمه  زا  هدـش و  گنج  دراو  مه  اب  ودره  هاگنآ  هتاکربو ))  هّللا  ۀـمحرو  مالـسلاامکیلَعَو   : )) )) دومرف یم  ماما 
تسکـش و یم  مه  رد  ار  نمـشد  فوفـص  تفاتـش و  یم  يو  يراـی  هب  يرگید  تفرگ ،  یم  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  ناـنآ  زا  کـی  ره 

(220  . ) دندیسر تداهش  هب  ود  ره  هکنیا  داد ،  یم  شتاجن 

فیلکت ساسحا 

مهم و ّتیعقاو  کـی  تروص  هب  دـنک و  یم  هجوت  بلج  رگید  بلطمره  زا  شیب  هک  هچنآ  یظفاحادـخ  هقردـب و  نیارد  وـگتفگ و  نیا  رد 
ار نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تیلو  ؤسم  هفیظو و  كرد  فیلکت و  ساسحا  هلءاسم  ددرگ ،  یم  یّلجتم  یندشن  شومارف  تقیقح  کی 
زا هک  تسا  نیقّتم  شاداپ  نیرتهب  هکلب  نیقتم  شاداپ  هن  شاداپ  رجا و  نیا  تسا و  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  یگرزب  شاداـپ  نآ  يارب  هدوتس و 

تسا .  رترب  ام  روصت  زا  رتالاب و  ام  كرد 
زا شیب  یناوت  قح  زا  تیاـمح  رد  هکنیا  رب  دـنزیر و  یم  کـشا  لـطاب ،  ناـیماح  ترثـک  رب  قح و  ناراـی  ّتلق  رب  ناوـج  ود  نیا  رگا  يرآ 

کلذ یفَو   : )) ) هک دنا  هتـشاذگ  هقباسم  رگیدمه  اب  تداهـش  ریـسم  رد  رگا  و  دنّرثءاتم !  فّسءاتم و  دـنرادن  دوخ  یتسه  همه  ندرکادـف 
( . (( 221  () نوسفانتملا سفانتیلف 

اه همیخ  يوس  هب  هدومن و  ثکم  مدـق  دـنچ  ره  رد  هک  دنلاحـشوخ  هدز و  قوذ  نانچ  نآ  قح  هار  رد  ینابرق  هفیظو و  يافیا  هار  رد  رگا  و 
همه تشگرب  دننک و . . .  یم  یظفاحادخ  ادّدجم  ای  نامیپ و  دهع و  دیدجت  هّللا ))  لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا   : )) هلمج اب  دننک و  یم  ور 

هک تفـص !  ابیز  نیا  تسا  دـیجمت  لباق  یندوتـس و  هچ  هو !  تیلو .  ؤسم  كرد  تسا و  هفیظو  ساسحا  نآ  تسا و  تقیقح  کی  رب  اهنیا 
دوخ ياپ  شیپ  زا  ار  تداعـس  عناوم  ياههوک  هک  دـهد  لیکـشت  یناشورخ  لیـس  هعماج  نآ  زا  دـناوت  یم  دـیآ  دوجو  هب  يا  هعماج  ره  رد 
شیپ تداهـش  گرم و  ّدحرـس  ات  شماما  اوشیپ و  زا  تیامح  شنییآ و  نید و  يرای  هب  ار  وا  دوش  ادیپ  يدرف  ره  رد  تفـص  نیا  دـنکرب و 

ددـنبرب تخر  يدرف  ای  هعماج و  زا  تیلو  ؤسم  كرد  فیلکت و  ساسحا  ّمهم و  نیا  رگا  هک  تسا  كاـنرطخ  تشز و  هچ  و  درب .  دـهاوخ 
 . دوب دهاوخ  زین  نارگید  طوقس  گرم و  بجوم  هکلب  كرحتم  تسا  يا  هدرم  اهنت  هن  تقیقح  رد  وا  هک 

نوج هب  باطخ 

نخس نتم 

ۀیفاْعِلل  ًابَلَط  انَتْعَبَت  امَّنِاَف  یِّنِم  ٍنْذِا  یف  َْتنَا  ُنوُج  ای  ))
ُهَحیِر  ْبِّیَطَو  ُهَهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهّللَا  اِننَقیِرَِطب . . .  ِلَْتبَت  الَف 

( . 222 (() ٍدَّمَحَم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  ْفِّرَعَو  ِراْرب  الا  َعَم  ُهرُشْحاَو 

حیضوت همجرت و 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  هدیدرگ ،  تیب  لها  رازگتمدخ  يو  زا  سپ  هک  دوب  رذوبا  هب  قلعتم  هایـس و  مالغ  يرح ،  نب  نوج 
رد البرک  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  تشاد و  ار  وا  تمدخ  راختفا  یگدنز و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  سپـس  ترـضح و  نآ  اب 

تساوخ .  گنج  هزاجا  هدمآ و  ماما  تمدخ  هب  دیسر ،  تدش  جوا  هب  گنج  اروشاع  زور  رد  نوچ  دوب و  ترضح  نآ  باکر 
دیما هب  وت  اریز  متـشاذگ ؛  دازآ  متـشادرب و  وت  زا  ار  تعیب  نم  نوج !  یِّنِم )) ؛ . . .  ٍنْذِا  یف  َْتنَا  ُنْوُـج  اـی   : )) دوـمرف يو  خـساپ  رد  ماـما 

نادرگن . ))  التبم  تبیصم  یتحاران و  هب  ار  دوخ  ام  هار  رد  يا و  هدمآ  ام  هارمه  هب  اجنیا  ات  شیاسآ  تیفاع و 
 : تفگ نینچ  دیسوب  یم  ار  ترضح  نآ  ياهاپ  هک  یلاح  رد  تخادنا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ياهمدق  يور  ار  دوخ  نْوَج ))  ))
زا تسد  نمشد ،  لباقم  رد  یتحاران و  تدش و  رد  مشاب و  امـش  سیل  هساک  یتحار  هافر و  رد  نم  هک  تسا  راوازـس  ایآ  هّللا !  لوسر  نبای 

وبـشوخ و مندب  ات  راذگب  ّتنم  نم  رب  نیرب  تشهب  اب  تسا  هایـس  نم  گنر  هتخانـشان و  نم  نادـناخ  وبدـب و  نم  ندـب  يرآ  مرادرب ؟  امش 
نوخ اب  نم  هایس  نوخ  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  زگره  نم  دنگوس !  ادخ  هب  هن  ددرگ ،  لیان  فرش  تّزع و  هب  نم  بسح  دیفس و  مگنر 

( . 223 (() ددرگ هتخیمآ  امش 
ياپ زا  نوچ  دنک و  تکرح  نادیم  يوس  هب  ات  داد  هزاجا  يو  هب  دومن ،  هدهاشم  ار  نوج  رارصا  تیمیمـص و  افو و  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما 

اعد ار  وا  تالمج  نیا  اب  تسـشن و  شرانک  رد  دـیناسر و  يو  نیلاب  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ ،  رارق  ـالبرک  نیمز  رد  دـمآرد و 
دومن . 

دمحم و اب  وا  نایم  رد  نادرگب و  شروشحم  ناکین  راربا و  اب  وبـشوخ و  ار  شندب  دیفـس و  ار  شیور  ایادـخ  ُهَهْجَو )) ؛ . . .  ْضَِّیب  َّمُهّللَا  ))
 (( . هدب رارق  رتشیب  ییانشآ  هفراعم و  شنادناخ 

هدانج نب  رمع  هرابرد 

نخس نتم 

(( َِکلذ ُهَرْکت  ُهَُّما  َّلََعلَو  یلوُالا  ِۀَلْمَْحلا  ِیف  ُهُوبَا  َِلُتق  ٌمالُغ  اذه  ))

حیضوت همجرت و 

روضح هب  دوب ،  هدش  دراو  البرک  نیمزرـس  هب  شردام  ردپ و  هارمه  هب  هک  رمع  شا  هلاس  هدزای  دنزرف  يراصنا  هدانج  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
نیا ُهُوبَا )) ؛ . . .  َِلُتق  ٌمالُغ  اذه   : )) دومرف نینچ  يو  هرابرد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تساوخ ،  نمـشد  اب  دربن  هزاجا  دیـسر و  ماما 
ندش هتـشک  هب  شردام  تسا و  هتفرگ  دربن  هب  میمـصت  شردام  عالطا  نودب  دیاش  تسا ،  هدـش  هتـشک  لوا  هلمح  رد  شردـپ  هک  ناوجاون 

دشابن . )) یضار  يو 
روتسد نم  هب  مردام  ادخ  هب  هن ،  یْنتَرَمَا )) ؛  یُّما  َّنِا   : )) تشاد هضرع  دینـش ،  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نوچ  زابناج  ناوجون  نیا  رمع ، 

منک . ))  تهار  راثن  ار  منوخ  وت و  يادف  ار  مناج  تسا  هداد 
دناوخ :  یم  ار  یسامح  راعشا  نیا  نمشد  فوفص  لباقم  رد  و  دومن .  تکرح  رمع  داد و  هزاجا  دینش ،  ار  خساپ  نیا  نوچ  ماما 

یم يدننامه  وا  يارب  ایآ  تسوا  ردام  ردـپ و  همطاف  یلع و  ریذـن ،  ریـشب و  ربمایپ  بلق  رورُـس  يریما !  وکین  هچ  تسا و  نیـسح  نم  ریما  ))
( . 224 (() دیناد

هدیربرـس شردام  تخادـنا ،  اـه  همیخ  يوس  هب  هدرک و  ادـج  شرکیپ  زا  ار  وا  رـس  نمـشد  دـش .  هتـشک  نمـشد  اـب  يریگرد  زا  سپ  يو 
تخادنا دوب ،  یکیدزن  نآ  هک  نمشد  نایرکـشل  زا  یکی  يوس  هب  دومن ،  كاپ  ار  شنوخ  كاخ و  هکنآ  زا  سپ  تشادرب و  ار  شناوجون 
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يوس هب  دـناوخ ،  یم  ار  تیب  ود  نیا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  تسد  هب  یبوچ  تشگزاب و  همیخ  يوس  هب  هاگنآ  دـیناسر  تکاله  هب  ار  وا  و 
دومن :  هلمح  نمشد 

زا تیامح  عافد و  رد  تخاس  مهاوخ  دراو  یمکحم  هبرـض  امـش  رب  رغال ،  توترف و  ریپ و  ینز  فیعـض ،  متـسه  ینز  اهنز  نایم  رد  نم  ))
( . 225 (() زیزع همطاف  نادنزرف 

(226  ) تشگزاب اه  همیخ  يوس  هب  ماما  روتسد  هب  تخاس  بورضم  ار  رفن  ود  هکنآ  زا  سپ  و 

ربکا یلع  ترضح  تداهش  ماگنه 

نخس نتم 

یِلا انْقَتْشا  اَذِا  اّنُکو  ًاقِْطنَمو  ًاُقلُخَو  ًاْقلَخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ٍدَّمَُحم  َکلوُسَِرب  ِساّنلا  ُهَبْـشَءا  ْمِْهَیِلا  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْـشا  َّمُهّللَا  ))
َکِِّیبَن  ِۀَی  ُؤر 

ْمُْهقِّرَفَو  ِضْرَالا  ِتاکََرب  ْمُهْعَْنماَف  َّمُهّللَا  ِْهَیِلا .  انْرَظَن 
ًادَِدق  َقئارَط  ْمُْهلَعْجاَو  ًاقیِزْمَت  ْمُْهقِّزَمَو  ًاقیْرفَت 

انورصنیل  انوَعَد  ْمُهَّنِاَف  ًاَدبَا  ْمُْهنَع  َةالُْولا  ِضُْرت  الَو 
َنیَملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیهاربِا  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْصَا  هّللا  َّنِا  انُوِلتاُقِیل  اْنیَلَع  اوَدَع  َُّمث 

ٌمِیلَع . . .  ٌعیِمَس  هّللاو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَیرُذ 
ِیَتبارَق  ْظَفَْحت  َْملَو  یِمِحَر  َْتعَطَق  امَک  َکَمِحَر  ُهّللاَعَطَق  ََکلام ؟ 

َکِشاِرف .  یلَع  َکَُحبْذَی  ْنَم  َْکیَلَع  َطَّلَسَو  هّللِالوُسَر  ْنِم 
هّلل یَلَع ا  ْمُهَءاَرْجَا  ام  َّیَُنبای  َكُولَتَق  ًامْوَق  هّللاَلَتَق  . . . 

(( . افَْعلا َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  هّللِالوُسَر ،  ِۀَمْرُح  كاهتنا  یَلَعَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . دیدش هدیقع  فالتخا  اب  ییاههورگ  ادَِدق :  قئارَط  ندیشاپ .  مه  زا  قیزْمَت : 

حیضوت همجرت و 

لوا دیسر ،  ترضح  نآ  نادناخ  دارفا  هب  تبون  دندیشون و  تداهش  تبرش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  باحـصا  نارای و  هکنآ  زا  سپ 
نب نیسح  دیشر  دنزرف  ربکا )) یلع   )) دیرخ ناج  هب  ار  اهریشمش  هزین و  اهریت و  نآرق  مالسا و  هار  رد  تشاذگ و  نادیم  هب  مدق  هک  یـسک 

دوب .  مالسلا  امهیلع  یلع 
نـسح يونعم و  یحور و  تیـصخش  زا  يا  هشوگ  تسا ،  زجاـع  شفـصو  ناـیب  زا  ناـبز  ناوتاـن و  يو  تیـصخش  میـسرت  زا  ملق  نوـچ  و 

میونش :  یم  شدنمجرا  ردپ  وا و  دوخ  نابز  زا  ار  وا  تریس  تروص و 
قح هار  رد  ام  گرم  رگا  ناج !  ردـپ  تشاد :  راهظا  يو  خـساپ  رد  داد  یم  ربخ  شنارای  شیوخ و  گرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هاـگنآ 

یحور و تالامک  نایب  ماقم  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ِتْوَْملِاب )) ِیلاـُبنال  ًاذءاَـف   : )) تسین یکاـب  گرم  زا  تروص  نیا  رد  تسا 
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نیرت هیبش  راـتفگ  قطنم و  يوخ و  قلخ و  تاـکلم و  رظن  زا  هفاـیق ،  يرهاـظ و  تقلخ  رظن  زا  یلع  دـیوگ :  یم  وا  يامیـس  هفاـیق و  فصو 
 ، تشاد ار  ربمایپ  يامیس  ترایز  رادید و  قوش  ام  نادناخ  دارفا  زا  یکی  تقوره  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  دوب  مدرم 

رظن زا  مه  تروص و  رظن  زا  مه  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ياـمن  ماـمت  هنییآ  وا  ینعی  درک ؛  یم  اـشامت  ار  یلع  ياـبیز  تروص 
تریس . 

ربمایپ نادناخ  دارفا  همه  زا  شیپ  اروشاع  زور  رد  دوب ،  یگلاس  هدجیه  نس  رد  هک  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دیوگ :  یم  یمزراوخ 
نب نیـسح  دنک  تکرح  اه  همیخ  زا  دنک و  عادو  شردـپ  اب  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  دـیدرگ و  تداهـش  نادـیم  مزاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

نینچ دومن و  نامـسآ  يوس  هب  ار  شنـساحم  تروص و  دـنکفا و  يو  ياسر  تماق  ابیز و  هفایق  هب  يزیمآ  تبحم  رظن  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 
تفگ : 

زا هک  دـنک  یم  تکرح  یناوج  نانآ  يوس  هب  هک  شاب  هاوگ  مدرم  نیا  هیلع  رب  دوخ  وت  ایادـخ !  ِمْوَْقلا )) ؛ . . .  ِءـالُؤه  یلَع  ْدَهْـشا  َّمُهللَا  ))
هب میدوب  ربماـیپ  يامیـس  ياـقل  قاتـشم  تقوره  اـم  وت و  ربماـیپ  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  نتفگ  نخـس  قطن و  وخ و  قلخ و  تقلخ و  رظن 

حلص نادرگب !  ناشیالتبم  یگدنکارپ  هقرفت و  هب  مورحم و  نیمز  تاکرب  زا  ار  رگمتـس  مدرم  نیا  ایادخ !  میدرک .  یم  اشامت  يو  تروص 
دنتساخرب . )) ام  گنج  هب  سپس  دندومن و  توعد  ترصن  يرای و  هدعو  اب  ار  ام  هک  رادرب  ناشنایاورنامرف  نانآ و  نایم  زا  ار  شزاس  و 

زا هک  ییاهلسن  دیزگرب  نایملاعرب  ار  نارمع  نادنزرف  میهاربا و  نادنزرف  حون و  مدآ و  ادخ   : )) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما 
تساناد . ))  اونش و  دنوادخ  دنرگیدکی و 

نینچ داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دعسرمع  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوش  ادج  اه  همیخ  زا  تساوخ  ربکا  یلع  ترـضح  هک  هاگنآ  و 
وت هک  هنوگ  نامه  دـنک  عطق  ار  وت  لسن  ادـخ  وت ؟  رب  تسا  هدـش  هچ  یِمِحَر )) ؛ . . .  َْتعَطَق  اـمَک  َکَـمِحَر  ُهّللاَـعَطَق  َکـَلام ؟   : )) دومرف
وت باوختخر  نایم  رد  هک  دنک  طلسم  وت  رب  ار  یسک  ادخ  یتفرگ و  هدیدان  ربمایپ  اب  ارم  یشیوخ  موق و  هطبار  و  ( 227  ، ) يدیرب ارم  هخاش 

دنک . )) حبذ  ار 
دناوخ :  یم  ار  راعشا  نیا  تفرگ  رارق  نمشد  فوفص  لباقم  رد  هک  هاگنآ  ربکا  یلع 

میتسه !  ربمایپ  هب  یلوا  ام  هک  هبعک  هب  دنگوس  یلع و  نب  نیسح  رسپ  یلع ،  منم  ))
دوش .  مخ  هک  مروآ  یم  دورف  امش  رب  نانچنآ  ار  هزین  نیا  دنک  تموکح  ام  رب  هیامورف  دنزرف  نیا  دیابن  مسق !  ادخ  هب  و 

دش .  گنج  دراو  سپس  ( 228  (() يولع یمشاه  ناوج  ندز  ریشمش  دننام  دچیپب  مهرد  ات  منز  یم  امش  رب  نانچنآ  ار  ریشمش  نیا  و 
کلذ لعفف  دنیوگ . . . (( :  یم  نینچ  الاب  راعشا  لقن  نمض  رد  يرولا ))  مالعا   )) رد یسربط ))   )) و داشرا ))  )) رد دیفم )) خیش   )) موحرم

نیا درک و  یم  هلمح  نمـشد  هب  دناوخ و  یم  ار  یـسامح  راعـشا  نیا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هلتق )) ؛  نوقتی  ۀـفوکلا  لهاو  ًارارم 
دندرک . )) یم  ینیشن  بقع  هلمح  ره  رد  دنتشاد و  سرتو  تشحو  يو  نتشک  زا  هفوک  مدرم  اریز  داد ؛  ماجنا  ررکم  ار  هلمح 

نیا رظن  هب  هچنآ  یلو  مینک  یم  رظن  فرـص  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  تاعارم  يارب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  یفلتخم  تارظن  الاب  هلمج  لـیلعت  رد 
نـساحملا عمجم  روهّدـلاو و  ماّیالا  ۀـغبان  نیا ((  ادهـش و  دـنزرف  دیهـش و  نیا  لـباقم  رد  ار  هفوک  مدرم  هچنآ  تسا :  نیا  دـسر  یم  ریقح 

موحرم دوخ  هک  تسا  يا  هلمج  دوب ،  هتخادنا  تشحو  هب  شرـصم  زیزع  شرـصع و  هبوجعا  یجح  لضف و  هموثرج  ۀّیببّـسلاو )) ،  ۀـیبسّنلا 
هفوک مدرم  هچنآ  يرآ ،  دوب )) مدرم  نیرتابیز  وا  ًاهجو )) ؛  ساّنلاَحَبْـصَا  ناکَو   : )) دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  هرابرد  دـیفم 

یم وا  هرابرد  شدـنمجرا  ردـپ  هک  دوب  یلع  يارآ  لد  خر  ابیز و  لامج  تشادـیماو  ینیـشن  بقع  هب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  لـباقم  رد  ار 
انْرَظَن َکِِّیِبن  ِۀَیْؤُر  یِلا  انْقَتْـشا  اَذِا  اّنُکو  کلوسرب  ًاقِْطنَمو  ًاُقلُخَو  ًاْقلَخ  ِساّنلا  ُهَبْـشَءا  ْمِْهَیِلا  َزََرب  ْدَـقَف  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْـشا  َّمُهللَا   : )) دـیوگ
نمشد فوفص  رب  هدننکش  تالمح  دومن و  گنج  نانچنآ  اما  دوب  هتشاذگ  قیمع  رثا  يو  رب  یگنشت  هکنیا  اب  دیوگ :  یم  یمزراوخ  ِْهَیِلا ))

همیخ يوس  هب  دیدرگ و  غلاب  رفن  هب 120  وا  هلیسو  هب  ناگدش  هتـشک  دادعت  دش و  دنلب  اهنآ  داد  هک  تشک  نمـشد  دارفا  زا  تخاس و  دراو 
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اب ادخ  لوسر  مدج  کنیا  ناجردپ !  تشاد  هضرع  دنلب  يادص  اب  داتفا  كاخ  يور  هب  نوچ  دومن و  هلمح  راب  نیمود  يارب  و  تشگرب .  اه 
تسین . . .  یگنشت  نآ  زا  سپ  هک  درک  مباریس  یتشهب  ماج 

هک ار  يرگمتس  مدرم  دشکب  ادخ  َكُولَتَق )) ؛ . . .  ًامْوَق  ُهّللاَلَتَق   : )) دومرف تفرگرارق  يورس  يالابرد  نوچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
( . 229  ! (() ایند نیا  رب  فا  وت  زا  سپ  دنا ،  هدش  يرج  هّللا  لوسر  تمرح  کته  هب  ادخ و  رب  ردقچ  اهنیا  مدنزرف  دنتشک  ار  وت 

 ( (ع ربکا یلع  ترضح  اب  هطبار  رد  بلطم  ود 

رد هچنآ  دشاب و  یم  رظن  فالتخا  ثحب و  دروم  بلطم  ود  نارظن  بحاص  ناخروم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  اب  هطبار  رد 
تسا :  نیا  بلطم  ود  نآ  ددرگ و  یم  سکعنم  اجنیا  رد  ثحب  بسانت  هب  تسا  هدمآ  تسد  هب  هنیمز  نیا 

دوب ؟  لاس  دنچ  ياراد  شتداهش  ماگنه  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح   - 1
هن ؟  ای  تشاد  روضح  البرک  رد  مرح  ناوناب  ریاس  هارمه  هب  ترضح  نآ  ردام  ایآ   - 2

بحاص لقن  قبط  شتدالو  و  نسحلاوبا ))   )) ترـضح نآ  هینک  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ّنس  هب  تبـسن  اـما 
رد نامثع  ندش  هتـشک  دیدرگ و  عقاو  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  لبق  لاس  ود  يرجه و  لاس 33  رد  نابعـش  مهدزای  رد  ( 230  ) هعیّشلا سینا 

تسا .  هدوب  لاس 35 
نامثع تفالخ  نارود  رد  ربکا  یلع  ترـضح  تدالو  دیوگ  یم  هک  رئارـس ))  )) رازم رد  سیردا ))  نبا   )) موحرم ریهـش  دنمـشناد  هیرظن  و 

دیامن .  یم  دییءات  ار  هعیشلا  سینا  بحاص  لقن  تسا  هدیدرگ  عقاو  35 ه )  - 23)
هدوب لاس  ياراد 27  ابیرقت  ددرگ  عقاو  مه  نامثع  یگدـنز  نارود  رخآ  رد  شتدالو  رگا  یتح  اروشاع  نایرج  رد  ترـضح  نآ  نیارباـنب ، 

دوب مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رتگرزب  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  هک  تسا  ناسانـش  بسن  ناسیون و  خیرات  رظن  قافتا  انعم  نیا  دّی  ؤم  تسا . 
دوب .  لاس  راهچ  ياراد  وا و  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شدنزرف  تشاد و  لاس  اروشاع 23  نایرج  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  و 

دنک یمن  قیبطت  تیعقاو  اب  ترـضح  نآ  نس  دروم  رد  رگید  ياـه  هیرظن  مییوگب :  میناوت  یم  دـیدرگ ،  هراـشا  هک  قاـفتا  نیا  ساـسا  رب  و 
(( داشرا  )) رد دیفم ))  )) موحرم ای  هلاس و  هدفه  شتداهـش  عقوم  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  بختنم ))   )) رد یحیرط ))   )) موحرم هیرظن  دننام 

تسا .  هتسناد  شا  هلاس  هدزون  هک  يوَرَس ))  بقانم   )) بحاص ای  هلاس و  هدجیه  هک  يرولا ))  مالعا   )) رد یسربط ))   )) و
تشاد لاس  هد  زا  شیب  البرک  هثداح  رد  ربکا  یلع  ترضح  دیوگ :  یم  نازح ))  الاریثم   )) رد امن )) نبا   )) موحرم هک  تسا  بجعت  ياج  و 
تسا هدوب  لاس  هدزیس  ای  هدزاود  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمهف  نآ  زا  فرع  رد  هچنآ  یلو  تسا  لمجم  هلمج  نیا  هچرگ  اریز   ؛

دیوگ :  یم  هک  تسا  ( 231  (() یسوط نیدلاریصن  هجاوخ   )) موحرم راتفگ  امن )) نبا   )) راتفگ زا  رتروآ  بجعت  و  . 
نآ هک  دنک  یم  تباث  یخیرات  ناوارف  نئارق  دـهاوش و  اریز  دوب ؛ )) هلاس  تفه  اروشاع  رد  ترـضح  نآ  َنِینِـس )) َْعبَـس  ِّفَّطلا  َمْوَی  َُهل  َّنِا  ))

زجب مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هریـشع  ماوقا و  نارای و  هباحـص و  ماـمت  رب  دـنمجرا و  سب  یماـقم  ياراد  شزیزع  ردـپ  دزن  ترـضح 
درادن .  بسانت  لاس  هدزیس  ای  لاس و  تفه  اصوصخم  مک  نس  اب  تیعقوم  نیا  تشاد و  مدقت  شردارب - 

هب دعسرمع  اب  تاقالم  ماگنه  اروشاع  بش  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دنراد  رظن  قافتا  هیـضق  نیا  رد  ناسیون  خیرات  همه  ًالثم 
دراو يو  هارمه  هب  هک  داد  هزاجا  ربکا  یلع  ترـضح  لضفلاوبا و  ترـضح  هب  اهنت  دنـشاب و  همیخ  نوریب  رد  هک  داد  روتـسد  شنارای  ماـمت 

داد .  ار  همیخ  هب  دورو  هزاجا  شصوصخم  مالغ  صفح و  شدنزرف  هب  دعسرمع  هک  هنوگنامه  دنوش ،  همیخ 
شردارب هب  دـیدرگ  دـنلب  ترـضح  نآ  نادـنزرف  نویـش  يادـص  نوچ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  ماگنه  اروشاع  رد  زاـب  و 

لافطا و نیا  امش  َّنُهُؤاُکب )) ؛  ُُرثْکََیل  يرْمَعَلَف  َّنُهاتِّکَس   : )) )) هک داد  تیرومءام  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا 
دنراد . )) شیپ  رد  يدایز  ياه  هیرگ  هک  دینک  مارآ  ار  نانز 
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بآ ندروآ  يارب  هک  داد  روتسد  شنارای  زا  یهورگ  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ  مرحم  متـشه  زور  رد  هک  مینیب  یم  زاب  و 
تشامگ .  نانآ  یتسرپرس  هب  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  دننک ،  تکرح  تارف  يوس  هب 

یـسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  موحرم  هک  لاس  تفه  زا  شیب  اروشاـع  زور  رد  ربکا  یلع  ترـضح  نس  هک  تسا  نیا  هاوگ  بلاـطم  نیا  همه 
هدـیدرگ و طـقاس  ةرـشع ))   )) هملک هک  دراد  دوجو  مه  لاـمتحا  نیا  هعیـش ،  قـقحم  گرزب  نیا  راـتفگ  رد  یلو  تسا .  هدوـب  دـیوگ  یم 

دشاب .  یم  یحیرط ))   )) موحرم هیرظن  قفاوم  و  هلاس ))  هدفه  هرشع :  عبس   )) نآ حیحص  ترابع 
خاسنتـسا یطاطخ و  رد  یطقـس  نینچ  لامتحا  یلو  تسین  حیحـص  هتـشذگ  لیالد  دـهاوش و  قبط  ام و  رظن  هب  زین  بلطم  نیا  لـصا  هچرگ 

 . دوش یم  هدید  يدایز  دراوم  رد  نآ  دننام  يوق و  اهباتک ، 

؟  دوب دنزرف  ياراد  (ع )  ربکا یلع  ترضح  ایآ 

دنزرف رـسمه و  ياراد  تشاد  لاس  تفه  تسیب و  هکنیا  رب  هوالع  ربکا  یلع  ترـضح  دیوگ :  یم  لتقم  رد  مرقم  قازرلادبع  دیـس  موحرم 
ترـضح نآ  تارایز  زا  یکی  نتم  رد  هک  َِکتَْرتِعَو )) َِکْتَیب  ِلْهَا  یلَعَو  َْکیَلَع  هّللا  یَّلَـص   : )) )) هلمج اب  شا  هیرظن  دییءات  يارب  دوب و  زین 
تبـسانم هب  مه  نسحلاوبا ))   )) هینک هک  دـهد  یم  لامتحا  دـیامن و  یم  داهـشتسا  تسا  هدـش  لقن  قداص  ماما  زا  تارایزلا ))  لـماک   )) رد

دشاب .  یم  نسح ))   )) مان هب  وا  يارب  يدنزرف  دوجو 
هدنراگن : 

نیا هک  مییوگب  دیاب  تسا  هدومن  هدافتسا  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تارایز  زا  یکی  نتم  زا  مرقم  موحرم  هچنآ  دییءات  رد 
رد هلمج  زا  ددـعتم  تارایز  دراوم و  رد  هکلب  تسین  دروم  کی  رد  اهنت  ترایز و  کی  هب  رـصحنم  کترتعو ))  کتیب  لـها  یلعو   )) ریبعت

تسا .  هتفر  راک  هب  تارایزلا  لماک  زا  هحفص 204 و 239 
هک دـنک  یم  حیرـصت  اـنعم  نیدـب  ربکـالا )) یلع   )) هب دوخ  همدـقم  رد  زین  هلظ -  ماد  یـشعرم -  یفجن  ياـقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح 

داهشتسا سیردا  نبا  موحرم  راتفگ  هب  هیرظن  نیا  رب  هدوب و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رتگرزب  نس  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح 
هیلع ربکا  یلع  ترضح  هک  تسا  نیا  ناسانش  بسن  خیرات و  نادنمشناد  املع و  نایم  رد  هیرظن  نیرتروهشم  نیرت و  حیحص  هک  دیامن  یم 
دنتسه .  نف  نیا  نیصصختم  زا  اریز  تسا ؛  تجح  نادنمشناد  نیا  راتفگ  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  زا  رتگرزب  مالسلا 

لاس و تسیب  زا  رتشیب  شتداهـش  ماگنه  ربکا  یلع  ترـضح  ّنس  هک :  دوش  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  هدـش  دای  بلاطم  عومجم  زا  هصـالخ : 
 . تسا هدوب  لاس  دودح 27  رد  هکلب 

البرک رد  ترضح  نآ  ردام  روضح  هب  عجار  اّما  و 

درادن .  دوجو  نآ  یفن  تابثا و  رب  یعطاق  لیلد  هدوب و  فالتخا  دروم  نارظن  بحاص  ناخّروم و  نایم  رد  زین  عوضوم  نیا 
نیا رد  هربتعم  بتک  رد  هدوبن و  هک  تسا  نآ  رهاظ  هدوبن  ای  هدوب و  البرک  رد  بانج  نآ  هدـلاو  ایآ  و   : )) دـیوگ یم  یّمق  ثدـحم  موحرم 

( . 232  (() متفاین يزیچ  هراب 
روضح البرک  رد  ادهش  زا  نت  هن  ردام  هک  بلطم  نیا  نایب  نمض  رد  رصاعم  ناگدنسیون  ابدا و  املع و  زا  يوامس  دمحم  خیش  موحرم  یلو 

نیـسحلا نب  یلع  رگید  یکی  و  دیوگ :  یم  نینچ  دندوب  شیوخ  ناناوج  نادـنزرف و  تداهـش  دـهاش  داهج و  گنج و  رگ  هراظن  هتـشاد و 
هتشک گنج و  هنحص  هب  درک و  یم  اعد  شدنزرف  يارب  همیخ  نایم  رد  ترـضح  نآ  ردام  یلیل  رابخا ،  زا  یـضعب  نومـضم  هب  اریز  تسا ؛ 

( . 233) دومن یم  هراظن  وا  ندش 
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نیا رد  بقانم  رد  هک  تسا  یبلاطم  موحرم  نآ  روظنم  دیاش  تسا  هدومنن  هئارا  هدش  دای  رابخا  يارب  يذـخءام  يوامـس  موحرم  هدـنراگن : 
هک ادهـش  زا  رگید  نت  تشه  یماـسا  تسا .  هتـشاد  عـالطا  اـهنآ  زا  موحرم  نآ  هک  يرگید  راـبخا  دـیاش  و  ( 234  ) تسا هدـش  لقن  هنیمز 

دندوب .  البرک  رد  ناشناردام 
میروآ :  یم  اجنیا  رد  دندوب  رضاح  البرک  رد  ناشناردام  هک  ار  دیهش  هن  هیقب  یماسا  هدیاف  لیمکت  يارب  کنیا  و 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  شردام  هک  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع   - 2 تسا .  بابر  شردام  هک  رغصا )) یلع   )) ای نیـسحلا  نب  هّللادبع   - 1
هیلع یبتجم  نسح  نب  هّللادبع  تسا 4 -  هدوب  هنحص  رد  رـضاح  هلمر و  شردام  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  نب  مساق   - 3 ( 235  ) تسا

هب هک  نانم  ؤمریما  رتخد  هیقر  شردام  لیقع ،  نب  ملـسم  نب  هّللادبع  تسا 5 -  هدوب  همیخ  نایم  رد  هیّلجب و  لیلش  رتخد  يو  ردام  مالـسلا و 
تشحو سرت و  زا  اه  همیخ  هب  نمشد  هلمح  ماگنه  هک  یکچوک  لفط  لیقع ،  نب  دیعـس  یبا  نب  دمحم  تسا 6 -  هدوب  ناوناب  ریاس  هارمه 

نبرمع دومن 7 -  شدیهـش  شردام  مشچ  لباقم  رد  درک و  هلمح  يو  رب  یناهای  طیقل  ماـن  هب  يراوس  بسا  دوب و  هدـیبسچ  همیخ  دومع  هب 
شتداهـش هب  دوب  وا  يوس  هب  شمـشچ  هک  یلاح  رد  دومن و  یم  بیغرت  نانمـشد  اـب  گـنج  هب  ار  وا  دوب و  ـالبرک  رد  شرداـم  هک  هداـنج 

هب يو  رـسمه  رداـم و  هک  تسا  یبلک ))  هّللادـبع   )) رگید یکی  تسا  هدومن  لـقن  سوواـط  نبدیـس  موحرم  هچنآ  رباـنب  و   - 8 دندیناسر . 
 . دندومن یم  هراظن  ار  وا  تداهش  دندرک و  یم  قیوشت  نمشد  اب  گنج  هب  ار  وا  دندوب و  وا  هارمه 

بلاطوبا نادنزرف  هب  باطخ 

نخس نتم 

(236  (() مْوَْیلا اذه  َدَْعب  ًاناوَه  ُْمْتیَءاَر  هّللاَو ال  یْتیَبَلْهَا  ای  ًاْربَص  ِیتَموُمَع  ِیَنب  ای  ِتْوَْملا  یَلَع  ًاْربَص  ))

حیضوت همجرت و 

هیلع نینم  ؤملاریما  رتخد  هیقر  شردام  لاس و  نس و  مک  یناوج  هک  لیقع  نب  ملـسم  دنزرف  هّللادـبع  ربکا ،  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
درب :  هلمح  نمشد  هب  دناوخ  یم  ار  رعش  نیا  هک  یلاح  رد  دوب  مالسلا 

یبَا َوُهَو  ًاِملْسُم  یْقلَا  َمْوَْیلَا 
ِیبَّنلا ِنیِد  یلَع  اُود  اب  ًۀَبْصُعَو 

دومن . )) مهاوخ  تاقالم  دندش  هتشک  ربمایپ  نید  هار  رد  هک  ینادرمناوج  اب  ملسم و  مردپ  اب  زورما  ))
 . دیناسر تکاله  هب  ار  يا  هدع  هلمح  ره  رد  دومن و  هلمح  نمشد  يوس  هب  راب  هس  داد ،  یم  رس  تداهش  دورس  نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  وا 

شیوخ یناشیپ  هب  تسد  رطخ ،  زا  يریگولج  يارب  هّللادـبع  درک ،  اهر  يو  يوس  هب  يریت  داـقر ،  نب  دـیزی  ماـن  هب  يدرم  نمـشد  يوس  زا 
هلمح يو  هب  نمـشد  يوس  زا  يدرم  داتفا و  اهکاخ  يور  هب  تخود و  شیناـشیپ  هب  ار  شتـسد  تباـصا و  يو  تسد  هب  ریت  یلو  تشاذـگ 

دنام .  یقاب  شیناشیپ  رد  نانچمه  ناکیپ  یلو  دروآرد  هّللادبع  یناشیپ  زا  ار  ریت  داقر  نب  دیزی  دوخ  دیناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دومن و 
یعمج هتسد  ملـسم  نب  دمحم  رفعج و  هّللادبع  نادنزرف  نوع ،  دمحم و  دننام  بلاطوبا  لآ  یمـشاه و  ناناوجون  زا  نتدنچ  ماگنه  نیا  رد 

نانآ هب  باطخ  دنتسه  تکرح  رد  نمشد  يوس  هب  راو  باقع  هک  دید  ار  هورگ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  دندرک و  هلمح  نمشد  يوس  هب 
ادـخ هب  هک  دـیهدب  جرخ  هب  تماقتـسا  ربص و  گرم ،  لباقم  رد  نم !  نادـناخ  و  نم !  ناـگدازومع  ِتْوَملا )) ؛ . . .  یَلَع  ًاْربَص   : )) دومرف

(( . دید دیهاوخن  يراوخ  تلذ و  يور  زورما ،  زا  سپ  دنگوس ! 
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 ( ع  ) نسح نب  مساق  نیلاب  رد 

نخس نتم 

َُکبیِجَی  َْوا  َُکبیُِجی  الَف  ُهوُعْدَت  ْنَا  َکّمَع  یلَع  هّللاو  َّزَع  َكُوبَاَو  َكُّدَج  َکیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُمْصَخ  ْنَمَو  َكُولَتَق  ٍمْوَِقل  ًادُْعب  ))
ُهُرِصان . . .  َّلَقَو  ُهُِرتاو  َُرثَک  هّللاو  ٌتْوَص  َکُعَْفنَی  َُّمث ال 

(237 (() ًاَدبَا ِمْوَْیلااَذه  َدَْعب  ًاناوَه  ُْمْتیءاَر  ِیْتَیب ال  َلْهَا  ای  ًاْربَص  ًاَدبَا  ْمَُهل  ْرِفْغَت  الَو  ًادَحَا  ْمِْهنِم  ْرِداُغت  الَو  ًادَدَع  ْمِهِصْحَا  َّمُهّللَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ّتتشت و زا  تسا  هیانک  رامشب ،  ددع  اب  ار  اهنآ  ادَدَع :  ْمِهِـصْحَا  دنـشاب .  هتفرگن  ار  شیاهبنوخ  دوش و  هتـشک  ملظ  هار  زا  هک  یـسک  ِرتاو : 
 . يراوخ تلذ و  َناوَه :  درک .  اهر  ار  وا  ُهَرَداع :  ینوبز .  فعض و  فالتخا و 

حیضوت همجرت و 

گنج هب  میمصت  دوب  هدیـسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنزرف  مساق  تیب ،  لها  ناناوج  زا  یهورگ  تداهـش  زا  سپ 
شتـسد رد  نیلعن و  شیاپ  رد  یبرع و  ینهاریپ  شنت  رب  هام و  زا  يا  هراپ  دننام  شتروص  هک  یلاح  رد  وا  دـیدرگ .  تداهـش  مزاع  هتفرگ ، 

نیمز يور  هب  دومن و  هلمح  يو  رب  دعـس  نبورمع  ماـن  هب  يدرم  ندـیگنج  يرادـقم  زا  سپ  درک و  تکرح  نمـشد  يوس  هب  دوـب  ریـشمش 
يو نیلاب  هب  اعیرـس  تشاد  رظن  رد  تقد  هب  ار  عضو  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ .  يرای  هب  ار  شیوخ  يومع  نسح  نب  مساق  تخادـنا ، 

یهورگ ادخ  تمحر  زا  داب  رود  ٍموَِقل )) ؛ . . .  ًادُْعب   : )) تفگ نینچ  داتفا  يو  هراپ  هراپ  ندب  دولآ و  نوخ  هفایق  هب  شمـشچ  نوچ  دـمآ و 
داب . )) ناش  نمشد  زیخاتسر  زور  رد  نانم  ؤمریما  یلع  ادخ و  لوسر  تدج  دندیناسر ،  لتق  هب  ار  وت  هک 

باوج وت  هب  دـناوتن  یناوـخب و  يراـی  هب  اروا  هک  تسا  تخـس  وـت  يوـمع  رب  مسق  ادـخ  هب  َکِّمَع )) ؛ . . .  یلَع  ُهّللاو  َّزَع   : )) تفگ سپس 
ناگدش هتشک  هک  تسا  یسک  دادمتسا  يادص  وت  دادمتسا  دنگوس !  ادخ  هب  دشخبن .  تلاح  هب  يدوس  هک  دهدب  باوج  هاگنآ  ای  دهدب و 

دشاب . )) مک  شرصان  رای و  دایز و  يو  ماوقا  زا 
رانک رد  ادهش و  همیخ  نایم  رد  هداد و  تکرحاه  همیخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  نب  مساق  هزانج  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ :  یم  يربط 

دومن :  نیرفن  نینچ  نیا  ار  هفوک  مدرم  سپس  داد  رارق  ربکا  یلع  شدنزرف  هزانج 
هاگچیه راذـگن و  ار  نانآ  زا  یـسک  نادرگب و  شیوخ  باذـع  الب و  راتفرگ  ار  نانآ  همه  ایادـخ !  ًادَدَـع )) ؛ . . .  ْمِهِـصْحءا  َّمُهّللَا  )) . . . 

 (( . هدم رارق  شیوخ  ترفغم  لومشم  ار  نانآ 

ریغص لفط  تداهش  ماگنه 

نخس نتم 

هّللِالوُسَر ،  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه  ))
اِنتَثاِغا  ِیف  َهّللا  وُجْرَی  ٍثیِغُم  ْنِم  ْلَه  انیف ،  هّللُافاخَی  ٍدِّحَُوم  ْنِم  ْلَه 

( 238) اِنتَناِعا ِیف  هّللاَْدنِع  ام  وُجْرَی  ٍنیِعُم  ْنِم  ْلَه 
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ٌریَخ  وُه  اِمل  َِکلذ  لعْجاَف  ءامَّسلا  َنِم  َرصَّنلا  اَّنع  َتْسَبَح  ُکت  ْنِا  ِّبَر 
لج . . .  الا  یف  انل  ةریخذ  لجاعلا  ِیف  انب  َّلَحام  لَعْجاو  اَنل  ْمقتناو 

(239  (() هّللِاْنیَِعب هَّنا  ِیب  لَزن  ام  َّیلَع  ٌنوَه 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هجوت تیانع و  لامک  زا  هیانک  هّللِاْنیَِعب :  ناسآ .  لهـس و  ٌنْوَه :  ترخآ .  ُلِجآ :  اـیند .  لِـجاع :  سرداـیرف .  ثیغُم :  ندرک .  عاـفد  َّبذ : 
 . تسا دنوادخ 

حیضوت همجرت و 

ترضح نآ  مدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ترـضح  مجنپ  ماما  روضح  هب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  يدسا  ریـشب  نب  ۀبقع  زا  يربط 
زور رد  هک :  داد  حیضوت  نینچ  سپس  ماما  میراد .  ینوخ  دسا  ینب  امش  شیپ  رد  ربمایپ  نادناخ  ام  هبقع !  دومرف :  نم  هب  نخـس  نمـض  رد 
کی دوب  ترضح  نآ  لغب  رد  لفط  هک  يروط  نیمه  دنداد و  يو  تسد  هب  ار  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  لافطا  زا  یکی  اروشاع 
سپس دیـشاپ  اوه  هب  تفرگ و  ار  نوخ  نآ  دوخ  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیرد و  ار  وا  يولگ  ریت  اب  دسا ) ینب   ) امـش هلیبق  دارفا  زا  رفن 

ار يزوریپ  زا  رتهب  ضوع ،  رد  یتفرگ  ام  زا  ار  ینامسآ  يزوریپ  رـصن و  ایند  رد  رگا  اراگدرورپ !  ْنِا )) ؛ . . .  َکَّنِا  ِّبَر   : )) تشاد هضرع 
ریگب . )) راوخنوخ  مدرم  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  نادرگب و  ام  بیصن  ترخآ  رد 

هک مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  ندش  هتـشک  زا  سپ  دنک :  یم  لقن  نینچ  دنـس  رکذ  نودب  رت و  حورـشم  ار  نایرج  نیا  یمزراوخ 
دش :  دنلب  ترضح  نآ  هثاغتسا  دنامن  یقاب  وا  ياه  همیخ  نایم  رد  یسک  داجس  ماما  زجب  لافطا و  نانز و  زجب 

ام هرابرد  تسه  یـسرتادخ  ایآ  دـنک ،  عافد  ادـخ  ربمایپ  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  هّللاـِلوُسَر )) ؛ . . .  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَـی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَـه  ))
. )) ؟ . . .  دباتشب ام  يرای  هب  تسه  یکمک  نیعم و  ایآ  دهد ،  يرای  ام  رب  ادخ  دیما  هب  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ  دسرتب ،  ادخ  زا  نادناخ 

هب مالسلا  هیلع  ماما  دش ،  دنلب  اه  همیخ  زا  لافطا  نانز و  هلان  هیرگ و  يادص  مالسلا  هیلع  ماما  هثاغتسا  يادص  ندینـش  اب  دیوگ :  یمزراوخ 
ریت اب  هلمرح  هک  دوب  شردپ  لغب  رد  ریغـص  لفط  نآ  منکب و  عادو  زین  يو  اب  ات  دیروایب  ار  یلع  مدنزرف  دومرف :  تشگرب و  اه  همیخ  يوس 
ماما دیوگ :  یم  فوهل  رد  َّمُهّللَا )) . . .   : )) تفگ دیـشاپ و  نامـسآ  يوس  هب  تفرگ و  ار  وا  يولگ  نوخ  ماما  دـیناسر .  تداهـش  هب  ار  وا 
نیا هّللِاْنیَِعب )) ؛  هَّنَا  ِیب  لَزن  ام  َّیلَع  ٌنوَه   : )) تفگ زین  ار  هلمج  نیا  دیـشاپ  نامـسآ  هب  ار  شدنزرف  يولگ  نوخ  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 

(( . دنیب یم  ادخ  هک  اریز  تسا  ناسآ  نم  رب  زین  تبیصم 

رکذت

رد مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  رگید  غلاب  ریغ  لفط  راهچ  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  زا  ریغ  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
تسا :  هدیدرگ  لقن  باتک  نیا  رد  ینمض  روط  هب  ای  ًالقتسم  نانآ  تداهش  تیفیک  هک  دنا  هدیسر  تداهش  هب  البرک 

دیدرگ .  نایب  ترضح  نآ  تداهش  تیفیک  هتشذگ  زارف  رد  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  نب  مساق   - 1
دمآ .  دهاوخ  دعب  زارف  ود  رد  وا  تداهش  تیفیک  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  نب  هّللادبع   - 2

دش .  هداد  رکذت  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  لیذ  رد  وا  تداهش  تیفیک  دیعس :  یبا  نب  دمحم   - 3
 . دیدرگ لقن  ًالقتسم  هتشذگ  تاحفص  رد  يو  هراب  رد  یلع  نب  نیسح  نخس  تداهش و  تیفیک  هدانج  نبرمع   - 4
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 ( ع  ) لضفلاوبا ترضح  تداهش  رد 

نخس نتم 

(240  (() یئاِول ُبِحاص  َْتنَا  ))
مُِکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَش  ای  ُْمْتیَّدَعَت 

ًادَّمَُحم َِّیبَّنلا  اَنیف  اوُُمتَْفلاخَو 
اِنب ْمُکاصْوءا  ِْقلَْخلاُْریَخ  َناک  امَا 

ادَمْحَا هّللا  ُةَرَیِخ  يّدَج  َناک  امَا 
يِدلاوَو یّما  ُءارْهَّزلا  َِتناک  امَا 

ادَّدَسُم ِمانَالاِْریَخ  اخَا  ُِّیلَع 
ُْمْتیَنَج ْدَق  اِمب  ُْمتیِزُْخاَو  ُْمْتنُِعل 

(241) ادَّقََوت ْدَق  اهُّرَح  ًاران  َنْوَلُْصتَس 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ندش رو  هلعش  ُْدقََوت :  ندش .  هدناشک  ْیلَص :  انیب .  هاگآ و  هدش ،  تیاده  دَّدَسُم : 

حیضوت همجرت و 

یم نادـیم  هزاجا  هدـیدرگ  تایفرـش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  هب  ررکم  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 
هب مالسلا  هیلع  ماما  دوب  زازتها  هب  يو  تسد  رد  قح  هاپس  راختفا  رپ  مچرپ  هکنیا  تلع  هب  تعاجش و  تماهش و  تبـسانم  هب  یلو  تساوخ . 

دومرف :  یم  تخاس و  یم  فرصنم  شمیمصت  زا  راب  ره  داد و  یمن  نادیم  هزاجا  وا 
ناطیـش دـنج  يزوریپ  تمالع  هّللادـنج و  تسکـش  تمیزه و  لیلد  وت  تداهـش  یتسه و  نم  رادـمچرپ  وت  یئاِول )) ؛ . . .  ُبِحاص  َْتنَا  ))

تسا . )) 
مالسلا هیلع  ماما  تساوخ  هزاجا  لضفلاوبا  ترضح  هک  راب  نیمدنچ  يارب  دندیسر و  تداهش  هب  ترـضح  نآ  نارای  مامت  نوچ  هرخ  الاب  و 

لباقم رد  هک  یماگنه  دومن و  ادـیپ  یـسرتسد  بآ  هب  دـیدش  یگنـشت  زا  سپ  هک  هاگنآ  ترـضح  نآ  دومرف .  تقفاوم  يو  تساوخرد  اـب 
هدیا و زا  ییامنرود  هدیقع و  نامیا و  رگنایب  هک  ار  يا  هسامح  راعشا  دیدرگ  عطق  نمشد  هلیسو  هب  شتـسد  تفرگ و  رارق  نمـشد  فوفص 

دناوخ .  یم  دشاب  یم  يو  فده 
 : تفگ نینچ  دینـش ،  یفنم  باوج  شردارب  زا  نوچ  ررکم  هعجارم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  دـیوگ :  یم  نیعلاراـصبا ))   )) رد

ما . ))  هتشگ  ریس  یگدنز  زا  هدش و  گنت  ما  هنیس  رگید  َةایَْحلا )) ؛  ُتْمئَسَو  يِرْدَص  َقاض  ْدََقل  ))
نتخیر مهرد  زا  سپ  دومن و  تکرح  ساـبع  نک .  هیهت  بآ  يرادـقم  يا  هتفرگ  گـنج  هب  میمـصت  هک  لاـح  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ياـهبل کـیدزن  هب  ار  بآ  زا  رپ  تشم  دروخب ،  بآ  زین  دوخ  تساوخ  درک ،  رپ  ار  کـشم  نوچ  دـیدرگ و  تارف  دراو  نمـشد ،  فوـفص 

داد :  رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  دوخ  تخیر و  تارف  هب  ار  بآ  هلصافالب  یلو  دیناسر  شا  هدش  کشخ 
ینوُه ِْنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُسْفَن  ای  )) 
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ینوکت نا  تنکال  هدعبَو 
ِنُونَْملادِراَو ُْنیَسُحلااَذه 

نیعملا دراب  نیب  رشتَو 
 (( ینید ( 242) ُلاعف اذه  ام  هّللات 

یناهاوخ .  ار  یگدنز  هچرگ  یشابن  هدنز  يو  زا  سپ  داب و  وت  رب  يراوخ  تلذ و  نیسح  زا  سپ  سفن  يا  ))
یشون .  یم  اراوگ  درس و  بآ  وت  تسا و  هدش  گنج  نادیم  دراو  نیسح  کنیا 

دهد . )) یمن  ار  هزاجا  نینچ  نم  نییآ  دنگوس  ادخ  هب 
یم ار  یـسامح  رعـش  نیا  دـید  یم  نمـشد  زا  ناشورخ  یلیـس  لباقم  رد  ار  دوخ  تشگ و  یمرب  اه  همیخ  يوس  هب  رپ ،  کـشم  اـب  نوچ  و 

دناوخ : 
اقَز ُتْوَْملا  ِذِا  َتْوَْملا  ُبَهْرَا  ال  )) 

یَقل تیلاصملا  یف  يراُوا  یتح 
یقَو ِرْهُّطلا  یفَطْصُْملا  ِْطبِِسل  یِسْفَن 

 (( یقتلُملا موی  رشلا  فاخا  الو  اقَّسلاب  ودغا  سابعلاانَا  یِّن  إ 
 . دوش ناهنپ  اهریشمش  نایم  رد  گنج و  نادیم  رد  مندب  هک  اجنآ  ات  دسرب  مشوگ  هب  گرم  يادص  هک  هاگنآ  مرادن  یسرت  گرم  زا  نم  ))

مرب .  یم  اه  همیخ  يوس  هب  ار  کشم  نیا  هک  سابع  منم  داب !  یفطصم  كاپ  دنزرف  يادف  نم  ناج 
مرادن . ))  گرم  زا  یسرت  گنج  زور  نیا  رد  و 

تخرد تشپ  زا  داقر  نب  دـیز  مان  هب  نمـشد  زا  يدرم  دوب  ناور  اه  همیخ  يوس  هب  بآ  ندـیناسر  هب  دـیدش  هقالع  ناوارف و  قشع  اب  هک  وا 
هیلع رارکردـیح  دـنزرف  دـنک .  عطق  ار  شتـسار  تسد  هدومن و  هلمح  يو  رب  هنادرمناوجان  شور  کی  اب  تسناوت  درک و  شنیمک  ییامرخ 

دومن :  نایب  نینچ  یسامح  تیب  ود  بلاق  رد  ار  دوخ  فده  همانرب و  مه  زاب  دیدرگ  سویءام  تسار  تسد  زا  نوچ  مالسلا 
ینیِمَی ُُمتْعَطَق  ْنِا  هّللاَو  )) 

ینید نع  ًادبءا  یماُحا  ّینِا 
ِنیقَْیلا ِقِداص  ٍماِما  ْنَعَو 

 (( نیم الا  رهاطلا  یبَّنلا  لَجن 
ماما و زا  دومن و  مهاوخ  عافد  دوخ  نییآ  زا  متـسه  هدـنز  هک  اجنآ  اـت  نم  یلو  دـیدومن  عطق  ارم  تسار  تسد  هچرگ  دـنگوس !  ادـخ  هب  ))

تسا . ))  نیما  هّزنم و  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  تسا و  قداص  دوخ  نامیا  رد  هک  میاوشیپ 
شور نامه  اب  لیفط ))  نب  میکح   )) مان هب  يرگید  صخش  هک  داد  یم  همادا  دوخ  ریسم  هب  هدومنن و  انتعا  شتـسد  ندش  عطق  هب  وا  يرآ ، 

زا ناراب  تارطق  دـننام  اـهریت  ماـگنه  نیا  رد  و  دومن .  عطق  ار  ترـضح  نآ  پچ  تسد  تسجرب و  نیمک  زا  داـقر )) نبدـیز   )) یناـسناریغ
رد دنام .  زاب  تکرح  زا  دومن و  تباصا  شا  هنیس  هب  رگید  يریت  کشم و  هب  يریت  هک  دیدرگ  ریزارس  ترضح  نآ  يوس  هب  نمشد  فرط 
رد هک  هاگنآ  دفاکـشب و  يدومع  اب  ار  ترـضح  نآ  همجمج  دـنک و  هلمح  يو  رب  کیدزن  زا  تسناوت  نمـشد  دارفا  زا  یکی  هک  دوب  اجنیا 
هب ار  دوخ  ردارب ،  يادص  ندینش  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ((( 243  ) هّللاِدـْبَعابَا ای  ُمالَّسلا  یِّنم  َْکیَلَع   : )) تشاد هضرع  تفرگ  رارق  نیمز  يور 

 . . . (( مُِکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَش  ای  ُْمْتیَّدَعَت   : )) دومن ءاشنا  ار  تیب  راهچ  نیا  هفوک  مدرم  هب  باطخ  وا  ياثر  رد  هدیناسر و  يو  نیلاب 
دیدومن .  تفلاخم  ربمایپ  نامرف  اب  نادناخ  ام  هرابرد  دیدرک و  زواجت  متس  ینمشد و  هار  زا  مدرم !  نیرتدب  يا  امش  ))

همطاف ایآ  دوبن ؟  ادـخ  لوسر  هدـش و  بختنم  دـمحا  نم  دـج  ایآ  دوب ؟  هدومنن  هیـصوت  امـش  هب  ار  ام  تادوجوم ،  نیرتهب  نآ  ربمایپ ،  ایآ 
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دوبن ؟  نم  ردپ  ادخ  ربمایپ  ردارب  مدرم و  نیرتوکین  ردارب  نآ  یلع  دوبن و  نم  ردام  ارهز 
 ، تسا دـیدش  شترارح  هک  شتآ  يوـس  هب  يدوز  هب  دـیتفرگ و  رارق  تلذ  تنعل و  دروـم  دـیدش  بکترم  هـک  یتیاـنج  رثا  رد  مدرم  اـمش 

دش . )) دیهاوخ  هدناشک 
زین مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  زا  يدایز و  تاملک  تالمج و  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تداهش  ماگنه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا 
عون نیا  دامتعا ،  دروم  كرادـم  رد  نوچ  ام  یلو  تسا  هدـیدرگ  لقن  یحیرط -  لتقم  دـننام  لتاقم -  بتک  زا  یـضعب  رد  یناوارف  راعـشا 

میدومن .  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  میدرواین  تسد  هب  ار  راعشا  تالمج و 
تردق رگناشن  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  نامیا  هدـیقع و  فدـه و  هدـیا و  دـناوت ب یم  هاتوک  هنومن  نیمه  تیب و  دـنچ  نیمه  اـما 

اذـه ام  هّللات   : )) دـیوگ یم  دزیر و  یم  رود  ار  بآ  هنـشت  بل  اب  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  هک  دـشاب  تیالو  ماقم  تفءار  هفطاـع و  يونعم و 
(( دنک یمن  اضما  ار  یلمع  نینچ  نم  نییآ  دنگوس !  ادخ  هب  ینید )) ؛ . . .  لاعف 

نابرق هب  مناج  یقَو )) ؛  ِرْهُّطلا  یَفَطْـصُْملا  ِْطبِِـسل  یـسِفَن   : )) دـنز یم  دایرف  اه  هزین  اهریـشمش و  جاوما  لباقم  رد  گنج و  تدـش  ماگنه  و 
ادخ . )) لوسر  دنزرف 

دومن مهاوخ  عافد  منییآ  زا  نم  ینیِد )) ؛  ْنَع  ًاَدبَا  یِماُحا  یِّنِا   : )) دیوگ یم  دـنک  یم  اشامت  شا  هدـش  هدـیرب  نت  زا  تسد  هب  هک  هاگنآ  و 
دوش . )) ادج  منت  زا  متسد  هچرگ 

دنیـشن یم  افو  اب  زیزع و  سب  يردارب  نینچ  هتـشغآ  نوخ  هب  رکیپ  هعطق و  هعطق  ندـب  نیلاب  رب  نوچ  مه  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  و 
دیوگ :  یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نمشد 

ُْمْتیَنَج ْدَق  اِمب  ُْمتیِزُْخاَو  ُْمْتنُِعل  )) 
ادَّقََوت  ْدَق  اهُّرَح  ًاران  َنْوَلُْصتَس 

((
دیداد .  رارق  نازوس  سب  یشتآ  همعط  ار  دوخ  دیداتفا و  رود  ادخ  تمحر  زا  گرزب  تیانج  نیا  اب  هک  ياو  يا 

 . دناد یم  شیاوشیپ  نید و  عمش  هناورپ  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  دزوس و  یم  تلم  یتخبدب  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  يرآ ، 

 ( ع  ) نیموصعم هاگدید  زا  لضفلاوبا  ترضح 

هاگدید زا  ترـضح  نآ  ّتیـصخش  هرابرد  تسا  بسانم  لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  یلع  نب  نیـسح  راتفگ  نایب  حیـضوت و  زا  سپ  کنیا 
مولعم ترضح  نآ  ّتیصخش  اب  رتشیب  ییانـشآ  نمـض  ات  مینارذگب  زیزع  هدنناوخ  رظن  زا  ار  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  نیموصعم و 

تءاشن يونعم و  دـعب  ياراد  وا  تعاجـش  هکلب  تسین .  ناـهج  ناروآ  ماـن  ناعاجـش و  تعاجـش  عون  زا  وا  تماهـش  تعاجـش و  هک  دوش 
 . تسوا یناحور  ّتیصخش  زا  هتفرگ 

یکدوک نارود  رد  نافرع 

هیلع لضفلاوبا  ترـضح  دـنک و  یم  اـفیا  ار  یّمهم  شقن  ناـسنا  ّتیـصخش  يزیر  یپ  نّوکت و  رد  هداوناـخ  طـیحم  رداـم و  ردـپ و  تیبرت 
تافـص یقالخا و  لوصا  نتفرگارف  نینبلا و  مُا  دـننام  يردام  نماد  رد  نتفای  تیبرت  دـشاب .  انثتـسم  دـناوت  یمن  یلک  نوناق  نیا  زا  مالـسلا 

نیـسح و ماما  نسح و  ماما  دـننام  یناردارب  راـنک  رد  یکدوک  نارود  ندومن  يرپس  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـننام  يردـپ  زا  يونعم 
یکدوـک نارود  یـسررب  یلو  دروآ  یم  دوـجو  هب  لـئاضفلاوبا ))   )) ًامّلـسم هکلب  لـضفلاوبا ))   )) هن موـثلک  ما  بـنیز و  دـننام  ینارهاوـخ 
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 ، وا هدیمح  تافـص  هلـضاف و  تاکلم  هک  دهد  یم  ناشن  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  امهیلع  يده  همئا  لیلجت  ریدقت و  لضفلاوبا و  ترـضح 
دروایب دوجو  هب  دناوت  یم  طیحم  طیارش  هک  تسا  یباستکا  یلیصحت و  هن  شیراکادف  تماهـش و  شنافرع و  تدابع و  شیاوقت ،  شناد و 

تسا .  هدرب  ثرا  هب  شدنمجرا  ردپ  زا  هک  دراد  یّلبج  یتاذ و  هبنج  ترضح  نآ  رد  فاصوا  نیا  زا  یتمسق  هکلب 
ترـضح هک :  مینک  یم  لقن  تسا  هدمآ  یمزراوخ  لتقم  لئاسولا و  كردتـسم  رد  هک  ار  یتیاور  نومـضم  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 

دومن یم  اـشامت  لـضفلاوبا  هفاـیق  هب  ترـضح  نآ  دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شردـپ  راـنک  رد  یکدوک  نارود  رد  لـضفلاوبا 
تـشاد هضرع  اتود !  وگب  دومرف  سپـس  یکی .  تفگ  لضفلاوبا  یکی !  وگب  مدـنزرف  دومرف  دـنزب  فرح  یکدوک  ناـبز  اـب  وا  اـب  تساوخ 

ششوغآ هب  دینش  شزیزع  کچوک و  دنزرف  زا  ار  هلمج  نیا  نوچ  نانم  ؤمریما  اتود .  میوگب  متفگ  یکی  هک  ینابز  اب  مراد  مرـش  ناجردپ 
( . 244) دیسوب ار  وا  دیشک و 

تمصع و نادناخ  قیرع  تخرد  زا  تسا  يا  هخاش  هک  وا  نابز  رب  دزسن و  نیمز  اهنامسآ و  قلاخ  رب  زج  یگناگی  نوچ  هک  عیسو  دید  نیا 
رد رکفت  عون  نیا  يرآ ،  دوش .  يراـج  تساّربـم  هزنم و  نآ  زا  ناحبـس  يادـخ  هک  يا  هملک  دـیابن  تیـالو  هبّیط  هرجـش  زا  تسا  يا  هرمث 

تفرعم نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  هاوگ  دنزجاع  هلحرم  نآ  هب  ندیـسر  زا  زین  نالاسگرزب  رثکا  هکلب  وا  دـننام  یلافطا  هن  هک  ّتیلوفط  نارود 
تسا هدروآ  هارمه  هب  ردپ  بلُص  زا  ثرا  تروص  هب  هک  تسا  یتاذ  یّلبج و  هکلب  تسا  ینتفرگارف  یباستکا و  هن  ترضح  نآ  رد  نافرع  و 

یم ترـضح  نآ  هراـبرد  نیموصعم  زا  نت  هس  ناـیب  لـقن  هب  همدـقم  نیا  زا  سپ  اـنیقی )) تددزا  اـم  ءاـطغلا  فشک  ول   )) دومرف هک  يردـپ 
میزادرپ : 

نیبزیت و سابع  ام  يومع  دـیوگ :  یم  نینچ  لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   : )) مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  ناـیب   - 1
ملاع هب  تداهـش  اب  دمآرب و  ناحتما  هدـهع  زا  یهجو  نیرتهب  اب  دومن و  داهج  نیـسح  شردارب  رانک  رد  دوب و  تباث  مکحم و  نامیا  ياراد 

( . 245 (() دیدرگ لقتنم  ترخآ 
دنلب یمیهافم  ياراد  نیشنلد و  ابیز و  سب  یتالمج  هدومرف  میلعت  ( 246  ) یلامث هزمحوبا  هب  هک  یترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زاب  و 

فادها هب  ندیـشخب  قّقحت  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يراکادـف  حور و  تمظع  لماک و  صالخا  رگناشن  هک  تسا  هدرب  راک  هب 
تسا :  هنومن  نیا  زا  ریز  تالمج  هک  تسایلوا  نامرآ  ایبنا و 

ْنِم ٍةریـصب  یلع  َتیـضم  َکَّناَو  لکنَت  ملَو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنا  ُدَهْـشَا  دوُهْجَملا . . .  َۀَیاع  َْتیَطْعَاَو  ِۀَحیـصَّنلا  یف  َْتَغلاب  ْدَـق  َّکنا  دهـشاو  )) . . . 
( . (( 247  (() نیّیبنلل ًاعبتمو  نیحلاصلاب  ًایِدَتْقُم  كِْرمَا 

یتسب راک  هب  ار  دوخ  شالت  نیرخآ  هار  نیا  رد  يداد و  ماجنا  لماک  دح  رد  ار  فورعم  هب  رما  تحیـصن و  هفیظو  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
تریصب و يور  زا  يدرک  باختنا  هک  ار  تداهش )   ) یهار يدادن و  هار  دوخ  هب  همهاو  سرت و  یتسس و  فعض و  هک  مهد  یم  تداهـش  ، 

يدومن . ))  يوریپ  ناربمایپ  زا  ادتقا و  ناحلاص  رب  هک  دوب  شنیب 
مالسلا .  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  مشش  ماما  رظن  راهظا  نایب و  تسا  نیا  و 

کشا داتفا  یلع  نب  سابع  دنزرف  هّللادیبع  هب  نیسحلا  نب  یلع  مشچ  يزور  دیوگ :  یم  یلامث  هزمحوبا  مالسلا :  هیلع  داجس  ماما  نایب   - 2
دیآ یم  رامـش  هب  ربمایپ  یگدنز  ياهزور  نیرت  تخـس  زا  هتوم  گنج  دـحا و  گنج  دومرف :  نینچ  هاگنآ  دـیدرگ  ریزارـس  ترـضح  نآ 

ي (( اروشاع  )) زور یلو  دندیـسر  تداهـش  هب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  شیومعرـسپ  هتوم  گـنج  رد  هزمح و  شیومع  دـحا  گـنج  رد  نوچ 
دوخ نانآ  همه  هک  دنداد  رارق  شیوخ  هرصاحم  رد  رفن  رازه  یس  ار  یلع  نب  نیـسح  اروشاع  زور  رد  اریز  دوب ؛  اهنیا  زا  رت  تخـس  نیـسح 

ؤم دومرف  تحیصن  هظعوم و  هچره  ار  نانآ  نیسح  دنتسج و  یم  برقت  ادخ  هاگشیپ  هب  ربمایپ  دنزرف  نوخ  نتخیر  اب  هتشاگنا و  ناملـسم  ار 
دندیناسر .  شتداهش  هب  متس  ملظ و  هار  زا  دیدرگن و  عقاو  رث 

یتخـس شیامزآ  هدهع  زا  زور  نآ  هک  ار  سابع  میومع  دنک  تمحر  ادخ   : )) دومرف نینچ  تفگ و  نخـس  لضفلاوبا  زا  هاگنآ  داجـس  ماما 
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شتـسد ود  هک  اجنآ  ات  دومن  شردارب  يادـف  ار  شناج  راـثیا و  شیوخ  دوجو  اـب  دـمآرد و  ییاـبیز  تروص  هب  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رد  هک 
ناگتـشرف هارمه  هب  رایط  رفعج  دننام  لاب  ود  نآ  هطـساو  هب  هک  دومرف  اطع  يو  هب  لاب  ود  تسد ،  ود  نآ  ياج  هب  دـنوادخ  دـیدرگ و  عطق 

دنک . )) یم  زاورپ  نادواج  تشهب  رد 
تمایق زور  رد  هک  تسا  یتلزنم  ماقم و  نانچنآ  ياراد  دـنوادخ ،  دزن  سابع   : )) هک دومن  هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

( . 248 (() دننک یم  ار  نآ  يوزرآ  دنروخ و  یم  هطبغ  وا  ماقم  هب  ادهش  همه 
يا هلمج  رد  مینک و  هجوت  لضفلاوبا  ترضح  هب  باطخ  یلع  نب  نیسح  راتفگ  هب  رگا  هرخ  الاب  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نایب   - 3

رد مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اریز  دیدرگ ؛  دهاوخ  نشور  رتشیب  وا  تیصخش  تمظع و  مییامن  تقد  تسا  هدرب  راک  هب  وا  هراب  رد  هک 
یـسفنب بکرا   )) داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  شیوخردارب  دومن  زاغآ  ار  اه  همیخ  يوس  هب  هلمح  نمـشد  هک  هاگنآ  اـعوسات  رـصع 

هزیگنا تاـقالم و  اـهنیا  اـب  وـش و  بکرم  راوـس  ردارب !  تناـبرق  هـب  مناـج  249 )) ؛ )  ) مهءاج اـمع  مهلءاـستو  مهاـقلت  یتح  یخا  اـی  تنا 
نک . ))  لا  ؤس  ار  اه  همیخ  يوس  هب  ناشتکرح 

یماقم هچ  نیا  هک  تسا  هدـنامرد  زجاع و  نآ  كرد  زا  ناسنا  رکف  درب و  یم  ورف  بجعت  تریح و  رد  ار  ناسنا  هلمج  نیا  موهفم  رد  تقد 
زا یکی  تیرـشب و  يالاو  صخـش  هک  تسا  یتلزنم  تیونعم و  هچ  نیا  دنک و  یم  ادف  وا  رب  ار  دوخ  تانئاک  تلع  موصعم و  ماما  هک  تسا 
یم رختفم  تـنا ))  یــسفنب   )) راـختفا لادـم  اـب  ار  وا  ((( 250  . . . (() مـتخی مـکبو  هـّللا  حـتف  مـکب   )) مییوـگ یم  ناـشقح  رد  هـک  يدارفا 

 : دنا هدومرف  هک  مینک  لوحم  ناشدوخ  هب  ار  نآ  لیوءات  رییغت و  میرذـگب و  ماما  نایب  نیا  زا  هلحرم و  نیا  زا  رتهب  هچ  سپ  ( ، 251) دنادرگ
زور رد  هک  میوش  رکذـتم  زینار  عوضوم  نیا  ثحب  نیا  لـیمکت  يارب  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  رکذـت :  بعـصتسم ))  بعـص  اـنمالک  َّنِا  ))

عومجم هک  دنا  هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نادنزرف  زا  رگید  نتراهچ  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح و  ماما  زا  ریغ  اروشاع 
زا :  دنترابع  رفن  راهچ  نیا  و  دشاب .  یم  رفن  شش  البرک  رد  ترضح  نآ  هطساوالب  نادنزرف  زا  ادهش 

دوب .  لضفلاوبا  ترضح  زا  رتکچوک  لاس  هن  ابیرقت  لاس و  ياراد 25  تداهش  ماگنه  هک  نینم  ؤملاریما  نب  هّللادبع   - 1
دوب .  لاس  ياراد 23  تداهش  ماگنه  هب  وا  نینم و  ؤملاریما  نب  نامثع   - 2

تسا .  نینبلا ))  ما  همطاف   )) لضفلاوبا ترضح  ردام  دیهش و  هس  نیا  ردام  دوب .  لاس  ياراد 21  وا  نینم و  ؤملاریما  نب  رفعج   - 3
تسین .  مولعم  اقیقد  تداهش  ماگنه  يو  نس  یلو  تسا ،  دلاخ  نب  دوعسم  رتخد  یلیل  يو  ردام  نینم و  ؤملاریما  نب  دمحم   - 4

یفرعم مان  هب  زین  نانآ  زا  کیره  لتاق  هدش و  دای  مارتحا  تمظع و  اب  دیهش  راهچ  نیا  زا  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  خیرات  بتک  زا  هتـشذگ 
 . تسا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  و 

 ( ع  ) یبتجم نسح  نب  هّللادبع  تداهش  ماگنه 

نخس نتم 

َِکب  َلََزن  ام  یلَع  ِْربِْصا  یِخَا  َنبا  ای  ))
َنیِحلاَّصلا  َنیرِهاّطلا  َِکئابآ  یلَع  َکُقَْحلَی  هّللا  َّنِاَف 

ِنَسَْحلاَو . . .  ٍرَفْعَجَو  َةَزْمَحَو  ٍّیلَعَو  هّللِالوُسَِرب 
ِضْر  الا  ِتاکََرب  ْمُهْعَْنماَو  ِءامَّسلاَرْطَق  ْمُْهنَع  ْکِْسمَا  َّمُهّللَا 

ًاقَِرف  ْمُْهقِّرَفَف  ٍنیح  یِلا  ْمُهَتْعَّتَم  ْن  إَف 
( . 252 (() انُولَتَقَف اْنیَلَع  اْوَدَعَف  انوُرُْصنَِیل  انْوَعَد  مّهنِاَف  ًاَدبَا  َةالْولا  ُمُْهنَع  ِضُْرت  الَو  ًادَِدق  َقئارَط  ْمُْهلَعْجاَو 
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تاغل حیضوت  همجرت و 

زواجت يّدَعَت و  دومن ،  تکرح  باتـش  اب  ًاوْدَع :  يدَـع ،  دـیدش .  فالتخا  اب  ییاههورگ  ادَدـِق :  َقئارَط  ةَرْطَق .  عمج  فَْرت :  نزو  رب  رْطَق : 
 . درک

حیضوت همجرت و 

يور رد  ینالوط  اتبسن  گنج  کی  رثا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  هکنآ  زا  سپ  تسا :  هدمآ  دیفم  داشرا  ریثا و  نبا  لماک  رد 
رانک هب  ار  دوخ  ناود  ناود  اه  همیخ  فرط  زا  ترـضح  نآ  لیماف  دارفا  زا  یکچوک  هچب  رـسپ  تفرگ  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  كاـخ و 

زا هک  دنگوس !  ادخ  هب  هن ،  تفگ :  یم  وا  یلو  دنادرگرب  اه  همیخ  هب  ات  دومن  یم  بیقعت  ار  وا  بنیز  ترضح  دیناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما 
هلمح یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  ریـشمش  اب  میت ))  نب  بعک  نب  رحب   )) مان هب  نمـشد  دارفا  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  مدرگ .  یمن  ادج  میومع 

یم ارم  يومع  كاـپان !  نز  دـنزرف  يا  یّمَع )) ؛ ؟  ُلـُتْقَتَا  ِۀَـثِیبَْخلا  َْنبا  اَـی   : )) هک درک  ادـص  ار  وا  عضو  نیا  هدـهاشماب  هچبرـسپ  نآ  دومن 
هب عطق و  هچبرـسپ  تسد  دروآ  دورف  ار  ریـشمش  هک  بعک  نب  رحب  درب .  شیپ  هب  وـمع  زا  تیاـمح  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  تسد  و  یـشک )) ؟ 

تخیوآ .  وزاب  زا  تسوپ  هلیسو 
درد نیا  زا  ارم  سرب ،  نم  داد  هب  ومع !  ُهاّمَع )) ؛  ای   : )) دز ادص  دومن و  ترـضح  نآ  يوس  هب  ور  یتحاران  درد و  تدش  رثا  رد  لفط  نیا 

ناهرب . )) !  تبیصم  و 
هک زرو  ییابیکـش  ربـص و  مردارب  دـنزرف  ِْربِْـصا )) ؛ . . .  یِخَا  َْنبا  اَـی   : )) تفگ نینچ  تخادـنا و  يو  ندرگ  هب  تسد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

دومن . )) دهاوخ  قحلم  نسح  رفعج و  هزمح ،  یلع ،  ادخ ،  لوسر  تحلاص  كاپ و  ناکاین  هب  ار  وت  دنوادخ 
ناراب زا  ار  رگمتـس  مدرم  نیا  ایادـخ !  ْمُْهنَع )) ؛ . . .  ْکِْـسمَا  َّمُهّللَا   : )) درک نیرفن  نینچ  نیا  ار  هفوک  نایهاپـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 

ماـکح و نادرگب و  ناـشیالتبم  تتــشت  هـقرفت و  يـالب  هـب  يداد  ناــنآ  هـب  یعیبـط  رمع  رگا  نـک و  مورحم  نـیمز  تاــکرب  زا  تـمحر و 
يرای ترصن و  هدعو  اب  ار  ام  نانآ  هک  نک  رارقرب  ناشماکح  اهنآ و  نیب  رد  ینمشد  هزیتس و  نادرگن و  دونـشخ  نانآ  زا  ار  ناشنایاورنامرف 

(( . دندومن مایق  ام  گنج  هب  سپس  توعد ، 

رکذت

دنا :  هدیسر  تداهش  هب  نت  هس  البرک  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  نادنزرف  زا 
تسا .  یلجب  هّللادبع  نب  لیلش  رتخد  يو  ردام  هّللادبع ،   - 1

 . دنا هدیدرگ  دلوتم  هلمر ))   )) مان هب  ردام  کی  زا  ردارب  ود  نیا  رکبوبا و  مساق و  2 و 3 - 

عادو ماگنه 

نخس نتم 

مرح ناوناب  اب  عادو 
لاقو :  رزُالا  ِسبلَو  ِْربَّصلِاب  ْمُهَرَمَاَو  هلایع  ّعدو  ّهنا  ّمث  ))

ْمُکُِظفاحَو  ْمُکیماح  هّللاَّنَا  اوُمَلْعاَو  ِءالَْبِلل  اوُّدِعَتِْسا 
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ٍْریَخ  یِلا  ْمُکِْرمَءا  َۀَِبقاع  ْلَعْجَیَو  ِءادْع  الاّرَش  ْنِم  ْمُُکیِْجُنیَسَو 
ِۀَمارَْکلاَو  ِمَعِّنلا  ِعاونْءَاب  ِۀَِّیلَْبلا  ِهِذه  ْنَع  ْمُکَضِّوَُعیَو  ِباذَْعلا  ِعاونْءِاب  ْمُکَّوُدَع  ُبِّذَُعیَو 

(253 (() ْمُکِرْدَق ْنِم  ُصُْقنَی  ام  ْمُِکتَنِْسلءِاب  اُولوُقَت  الَو  اوُکْشَت  الَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رفس و رد  مرح  ناوناب  هکنیا  هنیرق  هب  دنشوپ و  یم  اهسابل  يور  هک  یـسابل  ره  رجعم و  لوا : )  رـسک  هب  رازا  عمج  یناث  لوا و  مض  هب   ) رزا
لاـح رد  روج و  عمج و  هک  هدوب  شوپور  ساـبل و  زا  یـصاخ  عون  اـجنیا  رد  روظنم  هک  تفگ  ناوت  یم  دـندوب  رازا  رجعم و  ياراد  رـضح 

 . تبیـصم ناـحتما و  هیلب :  دـیدش .  هودـنا  مغ و  ناـحتما ،  ءـالب :  دـشاب .  رتناـسآ  نآ  زا  ندرک  هدافتـسا  نانمـشد  رظنم  یئرم و  رد  رفس و 
ءایشا و لصا  ظفح  رد  رتشیب  تظافح  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  لامعتـسا  دراوم  ناسانـش و  تغل  یـضعب  راتفگ  زا  تیامح :  تظافح و 

عتارم هب  و  هیمحی ))   )) دـنیوگ یمن  و  هظفحی ))   : )) دـنیوگ یم  رانید  مهرد و  رد  ًالثم  دور  یم  راک  هب  اهنآ  تاـقلعتم  ظـفح  رد  تیاـمح 
 . نآ كاخ  بآ و  هن  تسا  عترم  ناهایگ  تاتابن و  تسارح  ظفح و  روظنم  اریز  موقلا ؛ ))  یمح   )) دنیوگ یم  هدش  قُرق 

حیضوت همجرت و 

نآ يارب  اروشاـع  زور  رد  قیاـقد  نیرتدـیدش  زا  تاـظحل و  نیرت  تخـس  زا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  عادو  نـیرخآ  مییوـگب  رگا 
نارتخد وس  کی  زا  اریز  میا ؛  هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  نینچمه  مرح و  ناوناب  يارب  ترـضح و 

ییادج نالعا  عادو و  زین  ناشیاوشیپ  ماما و  ناشیاوءام و  ءاجلم و  اهنت  ناشناناوج  نادرم و  همه  تداهش  زا  سپ  کنیا  هک  دننیب  یم  ربمایپ 
هچ هب  یسک  یب  تبرغ و  نیا  رد  دننک و  هچ  روانهپ  نابایب  نیا  رد  يو  زا  سپ  لاح  تسین ،  نآ  رد  یتشگزاب  رگید  هک  ییادج  دنک ؛  یم 

یـسک هچ  اب  ار  شیوخ  لد  درد  دـننک و  عافد  هنوگچ  نانمـشد  موجه  هلمح و  زا  عافد  یب  لافطا  نانز و  تشم  کـی  دـنربب .  هاـنپ  یـسک 
دنیوگب ؟ 

درد هب  يو  اب  دننک و  دادمتـسا  وا  زا  دنریگب و  ار  وا  نماد  دنوش و  عمج  وا  رود  هب  مه  زاب  هظحل  دنچ  يارب  راب و  نیرخآ  يارب  دـیاب  کنیا 
یهورگ رگ  هراظن  تماهـش  تریغ و  همـسجم  نآ  تبحم و  هفطاع و  حور  نآ  نابرهم و  فوطع و  ماما  نآ  رگید  يوس  زا  و  دننیـشنب .  لد 

تـسد زا  تاجن  يارب  هک  دهد  یم  ارف  شوگ  یمیتی  نارتخد  تساوخرد  هب  تسا و  دنلب  نانآ  هیرگ  هلان و  يادـص  هک  دـشاب  یم  لافطا  زا 
یم هدـیدغاد  ناوناب  زا  يا  هدـع  نایم  رد  ار  دوخ  وا  دـننک .  یم  بلط  يو  زا  یبآ  هساک  یگنـشت ،  زا  تاجن  يارب  ای  ینما و  لحم  نمـشد 

دنرادن نتفگ  نخس  يارای  هدز و  بل  رب  توکس  رهم  ناریح ،  توهبم و  ثداوح ،  تمظع  بئاصم و  تدش  یتحاران و  ترثک  زا  هک  دنیب 
. 

نیا اب  دـشاب و  هچ  دـنک  یم  لزلزتم  ار  اههوک  هک  بیجع  هنحـص  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لـمعلا  سکع  دـینک  یم  رکف  زیزع !  هدـنناوخ 
دیوگب ؟  نخس  هنوگچ  دراذگ  یم  ریثءات  ناوختسا  قامعا  ات  ناشهودنا  هک  هدزمغ  نارتخد  ناوناب و 

زا ار  دوخ  باصعا  راکفا و  رب  طلـست  دومن و  دهاوخ  فعـض  راهظا  هدنیآ ،  زادگناج  ثداوح  روصت  زوسلد و  هنحـص  نیا  ندید  زا  وا  ایآ 
درپس دهاوخ  یـشومارف  هب  هظحل  دنچ  يارب  ولو  تسا  هدرک  باختنا  هک  ار  یگرزب  دصقم  یلاع و  فده  نآ  انایحا  و  داد ؟  دهاوخ  تسد 

 ! ؟
هدنیوگ ره  ییاسرف و  ملق  یلکش  هب  ماما  خساپ  رد  هدنسیون  ره  دنک و  میسرت  عون  کی  دوخ  رکف  هب  ار  هنحص  نیا  یـسک  ره  تسا  نکمم 
تبـسن ماما  هب  هک  تسا  هدنیوگ  دوخ  رکف  زرط  رگنایب  لاحنابز و  اهلاحنابز  بلغا  دـننام  هک  دزاسب  یلاحنابز  ای  دـیامن و  نایب  یعون  هب  يا 
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تسا .  هدومن  مسجم  دوخ  دننام  یتیصخش  ماما ،  يالاو  تیصخش  زا  هداد و 
ناـیب زا  ار  ماـما  خـساپ  راـتفگ و  میریگرب و  ملق  زا  راـیتخا  ـالبرک  اـت  هنیدـم  زا  لـحارم  همه  دـننام  زین  هلحرم  نیا  رد  اـم  هک  رتهب  هچ  سپ 

هک نانچنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیعاد  تالمج و  همجرت  هب  میونـشب و  نف  لها  گرزب و  ياملع  لقن  زا  مالـسلا و  اـمهیلع  نیموصعم 
میزادرپب :  تسا  هدش  لقن 

توعد ییابیکش  ربص و  هب  ار  نانآ  درک و  عادو  ار  شلایع  لها و  راب  نیمود  يارب  وا  رزُالا )) ؛ . . .  ِسبلب  ْمُهَرَمَاَو  ًایناث  َهلایع  ّعدو  ّهنا  ّمث  ))
هک دـینادب  دیـشاب و  هدامآ  راـبمغ  تخـس و  ياـهزور  يارب  دومرف  هاـگنآ  دومن .  هیـصوت  روج ) عمج  کـباچ و  (ي  اهـسابل ندیـشوپ  هب  و 

نمشد ریخ و  هب  لدبم  ار  امش  تبقاع  داد و  دهاوخ  تاجن  نانمشد  ّرش  زا  ار  امـش  کیدزن  هدنیآ  رد  تسامـش و  ظفاح  نابیتشپ و  دنوادخ 
رارق امـش  رایتخا  رد  ار  اهتمارک  اهتمعن و  عاونا  تبیـصم ،  یتخـس و  نیا  ضوع  رد  و  دومن .  دـهاوخ  التبم  نوگانوگ  ياهباذـع  هب  ار  اـمش 

دیرواین . )) نابز  رب  دنک  مک  ار  امش  شزرا  هچنآ  دینکن و  هوکش  هلگ و  سپ  داد .  دهاوخ 
ماما نایب  تیاور و  نیمه  همتت  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  لیذ  رد  یسلجم  همالع  ار  الاب  نانخس 

یسلجم همالع  موحرم  رظنزا  هک  تسا  يرگید  تیاور  زا  هتفرگرب  مه  زاب  تیاور  نآ  زا  ندوب  ازجم  تروص  رد  و  دشاب .  مالسلا  هیلع  رقاب 
زا یملع و  ياهتیـصخش  زا  ققحم و  ياـملع  زا  یکی  هک  مرقم  موحرم  ساـسا  نیمه  رب  و  ( 254  ) تسا هدوب  تقاثو  ياراد  راـبتعا و  دروم 

کی تروص  هب  ار  نآ  تالمج  عومجم  هدومن  لقن  نویعلاءالج ))   )) زا ار  الاب  بلطم  هکنیا  اـب  دـشاب  یم  ثیدـح  خـیرات و  رد  علطم  دارفا 
دیوگ :  یم  نینچ  هداد و  رارق  یسررب  دروم  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  حیحص  لقن  دامتعا و  دروم  تیاور 

نارگ لیلحت  ناخروم و  زا  کیچیه  هک  تسا  هدوب  رظن  دروم  مهم  عوضوم  ود  نایب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نخـس  راتفگ و  نیا  رد 
میهفت مرح  ناوناب  هب  دهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  لوا  دنا .  هدیدرگن  عوضوم  ود  نیا  هجوتم  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  رد 

مود و  دومن .  دنهاوخ  تعجارم  شیوخ  نطو  هب  ملاس  دیسر و  دنهاوخن  لتق  هب  نانمشد  نیا  تسد  رد  ینالوط و  هار  نیا  رد  نانآ  هک  دنک 
تفر .  دهاوخن  تراغ  هب  نانآ  رجعم  سابل و  هکنیا 

نآ يوـس  زا  هک  ساـبل  ندیـشوپ  هب  رما  زا  سپ  اریز  دـیوگ :  یم  نینچ  تسا  هدـیمهف  نخـس  نیا  نـتم  زا  هـچنآ  دـییءات  رد  مرقم  موـحرم 
ود هدوب ،  یفاک  ود  نآزا  یکی  هکنیا  اب  تظافح  تیامح و  ظفل  ندرب  راک  هب  زا  رزالا )) سبلو  ربصلاب  مهرماو   : )) دیدرگ رداص  ترضح 
 (( مکیماـح هّللا  نا   : )) هلمج زا  روظنم  مییوگب  هک  تسا  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  تغـالب  دـیآ و  یم  تسد  هب  ـالاب  مهم  عوـضوم 

تداهـش هب  لتق و  زا  تظافح  مکظفاحو ))   )) هلمج زا  روظنم  و  تراغ ،  دروم  رد  تمـصع  نادـناخ  میرح  هب  نمـشد  دربتـسد  زا  تیامح 
( . 255  ) تساهنآ ندیناسر 

 ( (ع داجس ماما  اب  عادو 

ظفحا ینب  ای  لوقی :  وهو  یلغت  ءامدلاو  لتق  موی  هردص  یلا  مالـسلا  هیلع  يدـلاو  ینمـض  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نعو   - )) 1 )) 
ّمغلاو ّمهملاو  ۀـجاجلا  یف  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  همّلعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اـهمّلع  مالـسلااهیلع و  ۀـمطاف  هینتمّلع  ءاـعد  ینع 

نیلئاسلا جئاوح  یلع  ردقی  نم  ای  میظعلا  نآرقلاو  هط  قحبو  میکحلا  نآرقلاو  سی  قحب  عدُا :  لاق  حدافلا  میظعلا  رم  الاو  تلزن  اذا  ۀلزانلاو 
جاتحیال نم  ای  ریغصلا  لفّطلا  قزار  ای  ریبکلا  خیّشلا  محار  ای  نیمومغملا  نع  جّرفم  ای  نیبو  رکملا  نع  سّفنم  ای  ریمّـضلا  یف  ام  ملعی  نم  ای 

( . 256 (() اذکو اذک  یب  لعفاو  دمحم  لآو  دمحم  یلع  ِّلص  ریسفّتلا  یلا 
هب یناصوا  امب  کیصوا  َّیَُنب  ای  لاق .  مث  هردص  یلا  ینمض  ةافولا  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  امل  لاق  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - )) . . . 2

( . (( 257  (() هّللاالا ارصان  کیلع  دجی  نم ال  ملظو  كاّیا  ّینبای  هب  هاصوا  هابا  نا  رکذ  امبو  ةافولا  هترضح  نیِح  یبا 
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تاغل حیضوت  همجرت و 

هلزان دیشوج .  یم  يو  زا  نوخ  یلغی : )  یلغ  زا   ) یلغت ءامدلاو  دیشک .  دوخ  هنیس  هب  ارم  دینابسچ ،  دوخ  هنیـس  هب  ارم  هردص :  یلا  ینمض 
كایا هدننک .  فرطرب  ِسّفَنُم :  جّرف ؛  يا  سّفن  لمحت .  لباقریغ  نیگنس و  رما  حداف :  رما  دوش .  یم  دراو  ناسنا  هب  هک  يدیدش  تبیصم  : 

 . شاب رذحرب  تسا : )  لعف  مسا  )

حیضوت همجرت و 

نب نیـسح  عادو  دومن  تکرح  وا  همیخ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اب  عادو  يارب  مرح  ناوناب  اـب  عادو  زا  سپ  لومعم -  قبط  ماـما - 
 . تسا هتـشذگ  هچ  شدنبلد  دنزرف  زیزع و  ردپ  نآ  نایم  ساسح  هظحل  نآ  رد  هدوب و  هنوگچ  شدوخ  زا  دعب  نیـشناج  شدنزرف و  اب  یلع 

تسین .  نشور  ام  يارب 
عادو ماگنه  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  تایاور و  نومضم  ارهاظ  هک  دنک  یم  لقن  یبلطم  يدوعـسم  هتبلا 
هریغ حالسو و  فحص  لیبق  زا  تماما  صوصخم  ثاریم  هک  داد  روتسد  هدومن و  يو  رب  ار  تماما  هب  طوبرم  صاخ  يایاصوداجـس  ماما  اب 

( . 258) دریگب لیوحت  يو  زا  هنیدم  هب  تعجارم  زا  سپ  تسا  هملس  ما  دزن  رد  هک  ار 
هیلع داجـس  ماما  زا  ودره  هک  تسا  بلطم  ود  هدـیدرگ  لقن  عادو  زا  شخب  نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  راتفگ  نخـس و  تروص  هب  هچنآ  اما  و 
تسا .  هدش  لقن  هتشادن ،  دوجو  یسک  شدنمجرا  ردپ  وا و  زجب  همیخ  نایم  رد  هک  عادو  هنحص  رد  رضاح  موصعم  ود  زا  یکی  مالسلا و 

یبوبر هاگرد  هب  هجوت   - 1
دیشک و دوخ  هنیس  هب  ارم  دیشوج  یم  شندب  مامت  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دش  هتـشک  مردپ  هک  يزور  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
ار ادـخ  نآ  اب  نکـشرمک ،  مهم و  ثداوح  رد  هاکناج و  هودـنا  مغ و  تجاح و  ماـگنه  ریگب و  ارف  نم  زا  ار  اـعد  نیا  مدـنزرف !   : )) دومرف

قحب  (( )) دوب هتفرگ  ارف  لیئربج  زا  وا  ادـخ و  لوسر  شردـپ  زا  وا  هک  دومن  میلعت  نم  يارب  همطاـف  مرداـم  هک  تسا  ییاـعد  نیا  ناوخب و 
زا هکنآ  يا  يرداق ؛  دـنهاوخب  تهاگرد  زا  نادـنمزاین  هچنآ  رب  هک  ییادـخ  يا  میظعلا )) ؛ . . .  نآرقلاو  هط  ّقحبو  میکحلا  نآرقلاو  سی 
یم محر  هتـسخ  ناریپ  رب  هکنآ  يا  ییادز ،  یم  نیگهودنا  ياهلد  زا  هودنا  نیمومغم و  ياهلد  زا  مغ  هک  ییادخ  يا  یهاگآ ؛  اهلد  رارـسا 
ارم جـیاوح  تسرفب و  دورد  شنادـنزرف  دـمحم و  هب  درادـن  ریـسفت  هب  يزاین  هکنآ  يا  دـناسر ؛  یم  يزور  راوخریـش  ناکدوک  رب  دـنک و 

رآرب . ))
دیشاب رذحرب  اهمتس  نیرتکانرطخ  زا   - 2

دومرف دیـشک و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  شتافو  ماگنه  داجـس ،  ماما  مردـپ  دومرف  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یلاـمث  هزمحوبا 
داجس ماما  دومن .  هیصوت  ار  نآ  شتداهش  تافو و  ماگنه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مردپ  هک  ار  هچنآ  منک  یم  تیصو  وترب  مدنزرف : 

درادن . )) ادخ  زجب  يروای  رای و  عفادم و  هک  یسک  رب  ندرک  متس  زا  زیهرپب  مدنزرف !   : )) دوب نیا  مردپ  يایاصو  هلمج  زا  دومرف 
ود رد  تیـصو  ود  نیا  دراد  لامتحا  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  اـب  عادو  ماـگنه  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  ود  دوب  نیا  و 
 (( ةافولا هترـضح  نیح   : )) و یلغت ))  ءامدلاو  لتق  موی   : )) فلتخم ریبعت  ود  ندرب  راک  هب  دشاب و  هتفرگ  تروص  هناگادج  عادو  تاقالم و 

 . دشاب ددعت  نیا  رب  يا  هنیرق  دناوت  یم 

هجیت

ماما و نآ  تماقتـسا و  ربص و  هنومن  نآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک :  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هناگ  هس  ياـیاصو  نیا  زا  هچنآ 
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ات هتفرگ  هزرابم  هب  میمـصت  هک  يزور  زا  شیوخ  فدـه  رد  داـحلا  رفک و  اـب  هزراـبم  رد  كاـپ  نم و  ؤم  ياـهناسنا  يارب  قشمرـس  اوشیپ و 
سکع یناـکم  یناـمز و  طیارـش  تبـسانم  هب  هتفر و  شیپ  مدـق  هب  مدـق  هکلب  هدادـن  هار  دوخ  هب  لزنت  لزلزت و  نیرتـکچوک  هظحل  نیرخآ 

رهش و اب  اهنت  هن  هتفرگ  رارق  مرح  ناوناب  تراسا  دوخ و  تداهش  یمدق  کی  رد  هک  اروشاع  عادو  هنحص  وا  يارب  تسا و  هداد  ناشن  لمعلا 
اب ساـسح  هظحل  نیا  اـهنت  هن  وا  رظن  زا  هدرکن و  یقرف  دوـب  رادروـخرب  یموـمع  مارتـحا  یحور و  شمارآ  زا  هـک  لوـسرلا  ۀـنیدم  شراـید 

هکلب درادن  یقرف  دومیپ  یم  البرک  يوس  هب  ار  زاجح  مارآ  نابایب  ای  درب و  یم  رس  هب  ادخ  نما  هناخ  رانک  رد  همظعم و  هکم  رد  هک  یتاظحل 
دشخب .  یم  ققحت  ّتیلِعف و  البرک  ات  هنیدم  راتفگ  هب  مسجت و  هکم  ات  هنیدم  راکفا  هب  زورما 

 )) : تفگ یم  هنیدـم  رد  رگا  و  رکنملا (()) رکناو  فورعملا  بحا  ینا  مـهللا   : )) درک یم  ضرع  ادـخ  لوـسر  ربـق  راـنک  رد  زور  نآ  رگا 
مالسلا مالـسالا  یلعو   : )) هک دوب  هداد  صیخـشت  هنیدم  زا  تکرح  زاغآ  رد  رگا  و  (( ę ثم عیابی  یلثمو ال  رمخلا  براش  لجر  دـیزیو  ))

رد هبعک  رانک  رد  رگا  و  یـسفن ))  نم  ۀـیندلا  یطعا  هّللاو ال   : )) هک درک  یم  دای  دـنگوس  زور  نآ  رگا  و  دـیزی )) لـثم  عارب  ۀـمالا  تیلب  ذا 
دوخ فیاظو  زا  ار  دیزی  اب  هزرابم  ادـخ  ربمایپ  راتفگ  هب  دانتـسا  اب  هضیب  لزنم  رد  رگا  دومن و  یم  میـسرت  ار  دوخ  هدـنیآ  يا ،  هبطخ  نمض 

رد ار  امـش  هک  سابل  یعون  زا  دینک و  نت  هب  رفـس  سابل  هک  دـهد  یم  روتـسد  تیعطاق  اب  مرح  ناوناب  هب  مه  زورما  دومن و . . .  یم  یفرعم 
هدامآ اهیتخـس  اهالب و  رب  ار  دوخ  دـیریگرب و  هرهب  دـنک  یم  ظفح  نامرحمان  زا  مرح  لخاد  رد  نانمـشد و  رظنم  یئرم و  رد  تراـسا  لوط 

تسا .  یهلا  فده ،  هک  اریز  دیرواین ؛  نابز  رب  دشاب  نمشد  راشف  زا  يا  هوکش  تراسا و  زا  يا  هیالگ  نآ  رد  هک  يا  هملک  دیزاس و 
لمحت اهیتخـس و  رب  ندـش  هدامآ  نتفرن ،  تلذ  رابریز  اهتوغاط و  رب  نداد  در  باوج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماـقا  همزـال  يرآ ، 

تیونعم زا  ناـنچنآ  دـشاب و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  اـب  مءاوـت  ناـنچنآ  لـحارم  نیا  همه  دـیاب  رتـمهم  همه  زا  تساـهتراسا و  اـه و  هجنکش 
يدونشخان فده و  رد  دیدرت  رگناشن  اضر و  مدع  رب  رعـشم  هک  دیاین  نابز  رب  زین  هملک  کی  یتح  يرآ  هملک ،  کی  هک  ددرگ  رادروخرب 

دهاوخ شاداپ  رجا و  ندـش  مک  تازراـبم و  شزرا  نتفر  تسد  زا  بجوم  اریز  دـشاب ؛  ناـناوج  نوخ  ندـش  هتخیر  ناـینابرق و  میدـقت  رب 
دیدرگ : 

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  شدنزرف  هب  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  اما  و  مکردـق ))  نم  صقنی  ام  مکتنـسلءاب  اولوقت  الو  ءالبلل . . .  اودعتـسا  ))
دوش :  روصت  یمومع  یصخش و  هبنج  ود  تهج و  ود  نآ  رد  تسا  نکمم 

یصخش :  هبنج   - 1
بلاـق رد  يرگید  اـعد و  لکـش  رد  یکی  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تیـصو  زا  شخب  ود  نیا  هک  دـنک  یم  روصت  نینچ  ناـسنا 

هب نمـشد  متـس  ملظ و  هدرک و  هطاحا  ار  وا  مومغ  مومه و  زا  یهوبنا  هک  یطیارـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  ریذحت  هظعوم و 
ار ترـضح  نآ  هجوت  وس  کی  زا  اریز  ددرگ ؛  رطاخ  شمارآ  ببـس  نیرتهب  یلـست و  هلیـسو  نیرتگرزب  دناوت  یم  تسا  هدیـسر  دوخ  جوا 
زا رگید  يوس  زا  دزاس و  یم  عطقنم  شینیگنـس  ماـمت  اـب  یکاـخ  هرک  نیا  ياهدـماشیپ  ثداوح و  همه  زا  بلج و  یبوبر  ماـقم  هب  هرـسکی 

ندودز رد  مالآ و  فیفخت  رد  دناوت  یم  دوخ  هبون  هب  زین  نآ  هک  دـهد  یم  ربخ  تسا  هفوک  رگمتـس  مدرم  راظتنا  رد  هک  یعیرـس  تازاجم 
دشاب .  رث  ؤم  اهراشف  اهمتس و  راثآ و 

یمومع :  هبنج   - 2
نیسح دریگب  هدهع  هب  شدنمجرا  ردپ  زا  سپ  ار  هعماج  تیاده  تما و  تماما  دیاب  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تیعقوم  هب  هجوت  اب 

نایعیـش و يرـشب و  هعماج  لصفم  ياه  هبطخ  اب  نآ  زا  سپ  رگید و  راب  وا  هطـساو  هب  شرمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب 
ناربهر یهلا و  يایبنا  همه  تیرومءام  همانرب و  نیرت  یـساسا  هک  لاـعتم  دـنوادخ  هب  هجوت  یعقاو و  دـیحوت  هب  اـعد  بلاـق  رد  ار  شناوریپ 

رشب و دارفا  همه  ریامض  رارسا و  رب  وا  ملع  هطاحا  دنوادخ و  هلماک  تردق  هب  ار  اهناسنا  شیاین  لکش  رد  دنک و  یم  توعد  تسا  ینامسآ 
دزاس .  یم  هجوتم  وا  تیقازر  رهم و  تفوطع و  تفص  هب  نینچمه 
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رد تسا و  عافد  یب  نامولظم  رب  متس  هک  اهمتس  نیرت  تشز  اهملظ و  نیرتدب  هب  هدومن و  تحیصن  هظعوم و  ار  نانآ  يرگید  تیصو  رد  و 
باکترا زا  دزاس و  یم  هجوتم  میتسه  هجاوم  نآ  اب  یفلتخم  داعبا  رد  يا و  هفایق  یلکـش و  هب  زور  ره  عیـسو و  ناـهج  نیا  زا  يا  هشوگ  ره 

دیامن .  یم  رذحرب  نآ 
یمومع و هفیظو  دوجو  هکنیا  زا  هتـشذگ  اریز  دراد ؛  حـیجرت  نآ  یـصخش  هبنج  رب  تیـصو  ود  نیا  دافم  ندوب  یمومع  منک  یم  ناـمگ  و 
هک ماما  ماقم  تایعقاو و  اب  نآ  رهاظ  هب  نم )) . . .  ملظو  كایا   )) باطخ ندرک  لمح  دـنک  یم  باـجیا  ار  نآ  يربهر ،  تماـما و  يـالاو 

 . دنک یمن  قیبطت  تسا  يدعت  ملظ و  عون  ره  زا  اّربم  هانگ و  زا  موصعم 

هصالخ

يایاصو رثکا  ینآرق و  ناوارف  تاباطخ  دـننامه  یلو  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ظـفل ،  رهاـظ  هب  تیـصو  ود  نیا  رد  بطاـخم  هچرگ 
تسا .  مالسا  ناوریپ  همه  ای  اهناسنا  همه  نخس  فرط  عقاو  رد  نیموصعم 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  یعقاو  نادنمتدارا  رب  يرکذت 
قیرط زا  ربـتعم و  قـثوم و  عباـنم  زا  هک  شعادو  نیرخآ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  تیـصو و  دوـب  نـیا  زیزع !  هدـنناوخ 

هب یلو  دشاب  هدیسرن  ام  تسد  هب  هک  هدش  لقن  زین  يرگید  نانخـس  ایاصو و  تسا  نکمم  هدیـسر و  ام  تسد  هب  مالـسلا  امهیلع  نیموصعم 
هدارا ممصم و  هرهچ  تیالو و  دنمجرا  ماقم  اب  ناوت  یم  رـصتخم  رهاظ  هب  هاتوک و  تیـصو  هس  نیمه  زا  دش  هداد  حیـضوت  ًالبق  هک  يروط 

حوضو هب  دوب  هدرک  باختنا  هک  یهار  رد  ار  ترضح  نآ  يرادیاپ  تماقتسا و  تالمج  نیا  يالبال  زا  دیدرگ و  انـشآ  تماما  ریذپان  للخ 
دومن .  كرد  ینشور  و 

یم لقن  عادو  دروم  رد  یبلاطم  نیرکاذ ،  ناگدنیوگ و  زا  یضعب  ناسل  رد  ای  دامتعا و  دروم  ریغ  لتاقم  بتک  زا  یضعب  رد  هنافسءاتم  یلو 
تیالو و تماما و  ماقم  اـب  اـهنآ  زا  یـضعب  موهفم  هن  دوش و  یم  هدـید  يرثا  بلاـطم  عون  نیا  زا  ربتعم  عباـنم  قثوم و  بتک  رد  هن  هک  دوش 

دناوت یم  تیاهن  رد  بلاطم  نیا  رشن  شیادیپ و  تسا و  قیبطت  لباق  راگزاس و  مالسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  هیلاع  فادها 
دشاب :  ریز  هتکن  ود  نیبم 

زا هدوب و  ءاکبا  ءاکب و  باوث  هب  فوطعم  افرـص  ناشهجوت  هک  تسا  یناگدـنیوگ  ای  ناگدنـسیون و  هتخادرپ  هتخاـس و  یبلاـطم  نینچ   - 1
دنا .  هتشادن  اهنآ  ندوب  یلعج  هب  یهجوت  عالطا ،  یمک  رثا  رد  ای  لفاغ و  ساسا ،  یب  یلعج و  بلاطم  لقن  ای  لعج و  هانگ  دسافم و 

رد تماما و  دنمجرا  ماقم  نداد  لزنت  تیالو و  يالاو  ماقم  زا  حیحص  تخانش  مدع  رب  نشور  تسا  یلیلد  بلاطم  نیا  زا  یـضعب  لقن   - 2
دنتـسه یمالـسا  ماکحا  دیاقع و  روغث  دودح و  نارادساپ  هک  نادنمـشناد  املع و  هجوت  دروم  دـیاب  هک  یتدـیقع  هبنج  زا  هعیاض  کی  دـح 

دریگب .  رارق 
رمع هک  لئاسولا  كردتـسم  بحاص  يرون  ثدـحم  لیلج  همالع  موحرم  زا  يدـنمدوس  حـیاصن  تالمج و  هب  هنیمز  نیا  رد  دـیهدب  هزاجا 

هب يرگید  ياـهباتک  و  ( 259  ) كردتـسم دـننام  يردـقنارگ  راثآ  هدومن و  يرپس  تاـیاور  ثیداـحا و  عبتت  قیقحت و  رد  ار  دوخ  تکربرپ 
 ، میهد ارف  شوگ  تسا ،  هداد  لیوحت  یمالـسا  هعماج  هب  هعیرذـلا  بحاص  یمق و  ثدـحم  موحرم  دـننام  ینادرگاـش  هتـشاذگ و  راـگدای 

میزادرپب .  هل  مظعم  نابز  زا  دراد  طابترا  عادو  عوضوم  هب  هک  ساسا  یب  بلاطم  نامه  زا  هنومن  کی  لقن  هب  هاگنآ 
رگا هکنیا  گرزب و  هانگ  نیا  باذـع  دـسافم و  بذـک و  ماسقا  هراـبرد  لـصفم  ثحب  زا  سپ  ناـجرم ))  ؤل و  ؤل   )) باـتک رد  موحرم  نآ 
رگید ياهغورد  زا  شیب  شرفیک  باذع و  نینچمه  شا و  هدسفم  ررـض و  دشاب  بقانم  بئاصم و  رکذ  ثیدـح و  لقن  رد  غورد  بذـک و 

دیوگ :  یم  دوب  دهاوخ 
رد نارگید  یهافـش  لقن  هب  اهنت  هن  دـیاب  دـنا  هدومن  ینیـسح  ياروشاع  زادـگناج  هثداح  لقن  یثارم و  ندـناوخ  هدامآ  ار  دوخ  هک  یناسک 
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لیلد تسا  نآ  نتم  دنـس و  تحـص  رب  یعطاق  لیلد  اهیـضعب  رظن  زا  هک  ار  يا  هلمج  ندوب  یبرع  اـنایحا  دـننکن و  هدنـسب  رباـنم  سلاـجم و 
رب لیلد  هجوچیه  هب  یباتک  رد  یبلطم  دوجو  اریز  دـندنب ؛  راک  هب  ار  تقد  لامک  دـیاب  زین  تاـفیلءات  اـهباتک و  رد  هکلب  دـننادن  نآ  تحص 

صخـش تسا  نکمم  دـشاب و  يا  هتخانـشان  لاـحلا و  لوهجم  صخـش  ًالـصا  باـتک  کـی  فل  ؤـم  تسا  نکمم  نوـچ  تسین  نآ  تحص 
یتح دهد و  صیخـشت  میقـس  زا  ار  حیحـص  تسردان و  زا  ار  تسرد  دناوتب  هک  دشابن  یحطـس  رد  یملع  رظن  زا  اما  دشاب  يا  هدش  هتخانش 
دننام دشابن  رابتعا  تقاثو و  ياراد  یللع  هب  وا  تافیلءات  زا  یـضعب  یلو  دشاب  صیخـشت  یملع و  هوق  ياراد  فل  ؤم  رفن  کی  تسا  نکمم 
نینچ هب  باـستنا  ظاـحل  هب  اـهنت  باـتک  نیا  دـشاب و  هدومن  فیلءاـت  یفاـک  عـالطاو  هبرجت  مدـع  یناوج و  نارود  رد  ار  باـتک  نآ  هکنیا 

تافیلءات عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  یفرعم  دهاش و  نایب  نمض  يرون  ثدحم  دوش  رادروخرب  مومع  حطس  رد  رابتعا  ترهش و  زا  یتیـصخش 
دیوگ :  یم  دزادرپ و  یم  روهشم  لاح  نیع  رد  یگتخاس و  ساسا و  یب  نایرج  دنچ  حرش  هب 

ماما نیلاب  هب  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترضح  باحصا ،  تیب و  لها  تداهش  زا  دعب  اروشاع  زور  رد  هک  زادگ  زوس و  اب  دننک  لقن  مراهچ : 
درب مسا  ار  باحصا  زا  یعمج  سپ  دیـشک  گنج  هب  هک  داد  ربخ  دیـسرپ  ادعا  اب  ار  بانج  نآ  نایرج  لاح  ردپ  زا  سپ  دمآ  نیدباعلا  نیز 

نامه هب  درک  لا  ؤس  لضفلا  یبا  ربکا و  یلع  بانج  لاح  زا  مشاه و  ینب  هب  دیـسر  ات  َِلُتق  َِلُتق ،  دومرف :  باوج  رد  دیـسرپ  اهنآ  لاـح  زا  و 
هدنامن .  يدرم  وت  نم و  زا  ریغ  اه  همیخ  نایم  رد  نادب  دومرف  داد و  باوج  مسق 

ات هلتاقم  لوا  زا  باـنج  نآ  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  دراد و  رایـسب  یـشاوح  تسا و  هصق  نیا  هک :  دـنک  یم  هفاـضا  يرون  ثدـحم  موحرم 
تشادن .  يربخ  گنج  نادیم  راصنا و  ابرقا و  لاح  زا  ادبا  شراوگرزب  ردپ  هزرابم  تقو 

زا هک  دوب  ناـنچنآ  هن  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هضراـع  هکنیا  رد  هر )   ) يرون ثدـحم  فیرـش  رظن  دـییءات  رد  فل :  ؤم 
مییوگ .  یم  دشاب  عالطا  یب  زور  نآ  تانایرج  ثداوح و 

ًالوا : 
عون نیا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  امیقتـسم  اروشاع  ثداوح  زا  یـضعب  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  قیقد  یـسررب 

تسا .  کیدزن  زا  ثداوح  تانایرج و  هدهاشم  هنحص و  رد  ترضح  نآ  روضح  نیبم  تایاور 
ایناث : 

کمک و چـیه  درک و  هاگن  فرط  ره  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناراـی  همه  هک  هاـگنآ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتیاور  ساـسا  رب 
هب ور  جراخ و  دوخ  همیخ  زا  تشادن  حالس  لمح  رب  تردق  دوب و  ضیرم  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیدن ،  دوخ  يارب  یعفادم 

لوسر دنزرف  رانک  رد  راذگب  همع !  دومرف :  شباوج  رد  ترـضح  نآ  درگرب ،  مدـنزرف  تفگ  یم  موثلک  ما  داهن ،  نمـشد  فوفـص  يوس 
دمحم لآ  لسن  زا  نیمز ،  يور  ادابم  نادرگرب  همیخ  هب  ار  وا  رهاوخ !  دزادص  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  هکنیا  ات  مگنجب .  ادخ 

( . 260) دنامب یلاخ 
هب مدق  ار  زور  نآ  ثداوح  جازم ،  تلاسک  هضراع و  دوجو  نیع  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هکنیا  رب  تسا  يرگید  دهاش  زین  نایرج  نیا 

دومن .  تکرح  نمشد  فوفص  يوس  هب  راوگرزب  نآ  زا  عافد  يارب  دید  اهنت  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  ییاج  رد  دومن و  یم  يریگیپ  مدق 
هب تبـسن  هک  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخـس  عادو و  ثحب  اجنیا  رد  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  زا  شزوپ  ضرع  اـب  رکذـت :  لـیمکت 

میرب :  یم  نایاپ  هب  يرون  ثدحم  موحرم  هظعوم  رکذت و  لیمکت  اب  دیدرگ  ینالوط  لصفم و  يردق  هتشذگ  نانخس 
دنتـسم حیحـص و  تایاور  اب  ار  ساسا  یب  بلاطم  زا  يا  هراپ  هابتـشا  للع  زا  یکی  يرون  ثدـحم  موحرم  دـیدومرف  هظحـالم  هک  يروط  هب 

دومن .  یفرعم  ددرگ  یم  بوسحم  دنس  نتم و  تحص  لیلد  اهیضعب  رظن  زا  هک  ار  اهنآ  ندوب  یبرع 
ناگدنیوگ هک  تسا  يرادشه  تقیقح و  ناوریپ  قح و  ناگدنیوپ  يارب  تسا  یگرزب  سرد  موحرم  نآ  رکذـت  زا  شخب  نیا  ام  هدـیقع  هب 

اریز دزاس ؛  یم  راداو  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  صخـش  هب  بلاطم  نداد  تبـسن  ظافلا و  يریگراک  هب  رد  ربدتو  صحفت  هب  رتشیب  ار 
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ددرگ یم  لقن  ترضح  نآ  نابز  زا  هک  دوش  یم  هدید  ماحرتسا  رعش و  ات  هتفرگ  راعش  زا  بئاصم  رکذ  یثارم و  رد  یناوارف  یبرع  تالمج 
تاعوضوم يارب  دهاش  ناونع  هب  ییاه  هنومن  طقف  ام  و  دـشاب .  یم  ساسا  یب  یهاو و  تبـسن  کی  اهتبـسن  نیا  زا  يا  هراپ  هک  یتروص  رد 

هک :  دشاب  یم  رادروخرب  یصاخ  تیفورعم  راهتشا و  زا  ریز  راعش  ود  راعش  دروم  رد  مییامن :  یم  سکعنم  اجنیا  رد  ار  هناگ  هس 
هلمج نیا  دومرف  داشنا  نمشد  فوفص  هب  هلمح  ماگنه  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  ییاهراعـش  اهزجر و  هلمج  زا  دنیوگ  یم   - 1

اب رگم  دوب  دهاوخن  اجرباپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  نییآ  رگا  ینیذخ )) ؛  فویـسایف  یلتقب  الا  مقتـسی  مل  دمحم  نید  ناک  نا  دوب (( : 
دیریگ . )) ارف  ارم  کنیا  اهریشمش  يا  سپ  نم  ندش  هتشک 

ةدـیقع و ةایحلا  اّمنا  دومرف (( :  یم  هیما  ینب  اب  داهج  دـیزی و  اب  دوخ  هزرابم  تیمها  هرابرد  هک  دـنهد  یم  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  زاب   - 2
سب . ))  تسا و  نآ  هار  رد  داهج  هدیقع و  یگدنز  داهج )) ؛ 

دومن :  داشنا  ار  تایبا  نیا  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  نیلاب  رد  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  رعش  دروم  رد  و 
هرمع رصقا  ناک  ام  ًابکوک  ای  )) 

راحسالا بکاوک  رمع  كاذکو 
یقطنم لوا  تناف  تقطن  اذاف 

 (( يرامضا یف  تناف  ّتکس  اذاو 
موـق اـی  تفگ (( :  یم  نینچ  دوـمن و  یم  بآ  بلط  دوـخ  نانمـشد  هفوـک و  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنیوگ  یم  ماـحرتسا  دروـم  رد  و 

تسا . ))  هدش  کشخ  مدبک  یگنشت ،  زا  هک  دینک  باریس  ارم  مدرم  ءاَمَظلا )) ؛  نم  يدبک  تفشن  دقف  ءاملا  نم  ۀبرش  ینوقسا 
هدش دای  راعش  ود  هب  يدامتعا  دروم  ریغ  دامتعا و  دروم  فیلءات  چیه  رد  دوخ  صقان  ياهیسررب  رد  ریقح  هدنـسیون  اهراعـش :  دروم  رد  اما 

دیارج .  تالجم و  عون  زا  ییاهباتک  تالجم و  اهنابز و  رس  رد  رگم  دومنن  ادیپ  یسرتسد 
يارس نخـس  رعاش و  بیدا و  تیـصخش  یماهت ،  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هیئار  هدیـصق  تایبا  زا  هدش  دای  تیب  ود  رعـش :  دروم  رد  اما  و 

تسا .  هدورس  شکچوک  دنزرف  توف  رد  هک  تسا  یعیش 
( . 261  ) تسا تیب  رب 84  لمتشم  غیلب  ابیز و  هدیصق  نیا  تسا و  هدیسر  لتق  هب  رصم  رد  لاس 416 ق  رد  یماهت 

مدـع ارهاظ  تسا و  هدـشن  لقن  عبانم  زا  کیچیه  رد  دـیدرگ  رکذ  هک  یتروص  هب  نمـشد  زا  ماما  نتـساوخ  بآ  ماحرتسا و  دروم  رد  اما  و 
تسا .  هدیدرگ  یبلطم  نینچ  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هلمج  کی  لیذو  ردص  حیحص و  موهفم  هب  هجوت 

ود هک  تسا  هدمآ  فلتخم  ریبعت  ود  هب  دروم و  هس  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  بآ  ندومن  بلط  عوضوم  هکنیا :  حیـضوت 
 : تسا هدـمآ  نینچ  دروم  کی  رد  اریز  درادـن ؛  هفوک  مدرم  زا  بآ  ندومن  بلط  ثحب و  دروم  عوضوم  هب  یطابترا  نیرتکچوک  نآ  دروم 

( . 262  (() هنع هولجا  یتح  مهعمجءاب  هیلع  اولمح  تارفلا  یلع  هسرفب  لمح  املکف  ءام  نم  َۀبْرَش  بلطی  کلذ  یف  وهو  موقلا  هدصقف  ))
هلمح تارف  هب  دوخ  بسا  اب  تساوخ  هچره  دوب و  بآ  لیـصحت  یپ  رد  وا  هک  دندرب  موجه  ترـضح  نآ  يوس  هب  یلاح  رد  هفوک  مدرم  ))

دنتخاس . )) رود  تارف  زا  ار  وا  هکنیا  ات  دندرب  هلمح  يو  رب  نانآ  همه  دنک 
یپ رد  نیسح  (263 ؛ ))) رانلا درت  وا  هدرت  هّللاو ال  هل  لوقی  رمـشو  ءاملا  بلطی  نیـسحلا  لعجو  تسا (( :  هدمآ  نینچ  زاب  رگید  دروم  رد  و 

يوش . ))  باذع  دراو  ات  دش  یهاوخن  تارف ))   )) بآ دراو  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  يو  هب  رمش  هدوب و  بآ  لیصحت 
تـسا نشور  اما  هتفر  راک  هب  ءاملا )) بلطی  و :  ءام -  نم  ۀبرـش  بلطی   : )) هملک هچرگ  دروم  ود  نیا  رد  دوش ،  یم  هظحالم  هک  يروط  هب 

زا بآ  ندروآ  تسد  هب  لیـصحت و  هملک  موـهفم  هکلب  تسین  هفوـک  مدرم  زا  بآ  ندوـمن  بلط  روـظنم  تارف  هب  هـلمح  دورو و  هـنیرق  هـب 
تسا .  تارف  هب  ندش  دراو  قیرط 

ماـگنه هب  یلع  نب  نیـسح  ءاـم ؛  ۀـلاحلا  کـلت  یف  یقتـساف   : )) هک تسا  هدـمآ  نینچ  لـاله  نـب  عفاـن  زا  یلقن  رد  موـس و  دروـم  رد  اـهنت 
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( . 264  (() تساوخ بآ  شتداهش 
هب هجوت  نودب  ای  لاله  نب  عفان  مان  هب  يدرف  راتفگ  هب  دانتسا  اب  هجوت و  اب  يراد  هزور  هدنیوگ  رگا  هک  تسا  یهقف  لا  ؤس  نیا  ياج  کنیا 
نم ۀبرش  ینوقـُسا   )) هلمج هب  ار  نآ  دننام  و  یقتـسا ))   )) هملک هکلب  دهد  یم  تبـسن  موصعم  ماما  هب  امیقتـسم  ار  یبلطم  اهنت  هن  يو ،  لقن 

! ؟  لطاب ای  تسا  حیحص  يدرف  نینچ  هزور  دزاس ،  یم  لدبم  ءامظلا )) نم  يدبک  تفشن  دقف  ءاملا 

تداهش نادیم  رد  ع )   ) ماما ياه  هسامح 

نخس نتم 

ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا 
(265) راّنلِالوُخُد ْنِم  یلْوَا  ُراْعلاَو 

ِیلَع ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَا 
ینَْثنَا ْنَا ال  ُْتیلآ 

ِیبَا ِتالایِع  یمْحَا 
یبَّنلا ِنیِد  یلَع  یِْضمَا 

ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِْریَْخلا  ِیلَع  ُْنبا  اَنَا 
ُرَْخفَا َنیِح  ًارَْخفَم  اذِهب  ِینافَک 

یضَم ْنَم  ُمَرْکءا  هّللُالوُسَر ،  يّدَجَو 
ُرَهَْزن ِضْرَالا  یف  هّللاُجارِس  ُنَْحنَو 

َدَمْحَا ِرْهُّطلا  ُۀَنْبا  یُّما  ُۀَمِطافَو 
ُرَفْعَج ِْنیَحانَجلاوُذ  یعُْدی  یّمَعَو 

ًاعِداص َلِْزنُا  هّللُاباتِک  انِیفَو 
ُرَکُْذی ِْریَْخلِاب  ُیْحَْولاَو  يدُْهلا  اَنیفَو 

ْمِهّلک ِْقلَْخلا  ِیف  ِهّللُانامَا  ُنَْحنَو 
ُرَهَْجنَو ِمانَالا  ِیف  اذِهب  ُرِّسَن 

انَّبُِحم یِقْسَن  ِضْوَْحلا  ُةالُو  ُنَْحنَو 
َُرثوَک ُیقَسلل  ُضْوَْحلا  َكاذَو  ٍسْءاَِکب 

انّبُِحم ِمایِْقلا  ِیف  انِیف  ُدَعْسَیَف 
(266) ُرَسْخَی ِۀَمیِْقلا  موی  انُضِْغبُمَو 

اُوبِغَر ًامْدقَو  ُمْوَْقلا  َرَفَک 
ِْنیَلَقَّثلا ِّبَر  هّللا  باَوث  ْنَع 

ُهَنْباو ًایِّلَع  ًامِْدق  اُولَتَق 
ْنیَسُْحِلل اوءاجَو  ِْریَخلا  َنَسَح 
یبَءا ِْقلَْخلا  َنِم  هّللا  ُهَْریخ 
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(267) ِْنیَتَریِْخلا ُْنبا  اَنَاَو  يّدَج  َدَْعب 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 ، موش یم  هتـشک  یـْضمَا :  تسا .  لطاب  لباقم  رد  عوضخ  ماما  روظنم  تلذ ؛  لوبق  عضاوت ،  ِءاِنْثنِا :  ندرک .  دای  دنگوس  ءالیا : ) زا   ) ُْتَیلآ
 (( نع  )) اب رگا  َبِغَر :  درک .  لح  فشک و  دومن ،  نایب  ار  بلطم  عدص : )  زا   ) عِداص ندیـشخرد .  ًاروُهَز : ) َرَهَز ،  زا :   ) ُرَهَْزن مریم .  یم 

تسا .  ضارعا  يانعم  هبدوش  يدعتم 
حیضوت :  همجرت و 

هدش لقن  مهم  بلاج و  عوضوم  هس  شتداهش  هلحرم  ات  هدیدرگ  نمشد  اب  گنج  دراو  اصخش  هک  هاگنآ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا 
اب تاجانم  یناهج و  روشنم  اـه ،  هساـمح  میهد :  یم  رارق  زیزع  هدـنناوخ  راـیتخا  رد  ماـتخ  نسح  ناونع  هب  رتفد و  نیا  ناـیاپ  رد  هک  تسا 

راگدرورپ . 
یم افتکا  راعـش  نیا  زا  زارف  هس  لقن  هب  ام  هک  تسا  هدش  لقن  یفلتخم  دایز و  راعـشا  خـیرات  بتک  رد  ترـضح  نآ  ياه  هسامح  دروم  رد 

هسامح راعشا  نیا  نمشد ،  فوفـص  هب  هلمح  ماگنه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دننک  یم  لقن  امن ،  نبا  ملاوع و  بحاص  مییامن : 
ِراْعلا . )) . . .  ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا  دناوخ (( :  یم  ار  يا 

شتآ .  لوبق  زا  رتهب  گنن  نتفریذپ  تسا و  گنن  نتفریذپ  زا  رتهب  گرم  ))
متسه .  یلع  نب  نیسح  نم 

منک .  یم  تیامح  مردپ  لایع  لها و  زا  نم  مرواین ،  دورف  رس  نمشد  لباقم  رد  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس 
موش . ))  یم  هتشک  ربمایپ  نییآ  هار  رد  و 

زا هک  یتلاـح  اـب  تشاد و  تسد  هب  ریـشمش  هدـیدرگ و  بسا  راوس  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیوگ :  یم  یمزراوخ 
هب هک  دـناوخ  یم  ار  راعـشا  نیا  تفرگ و  رارق  نمـشد  لـباقم  رد  دوـب ،  هتفرگ  تداهـش  گرم و  هـب  میمـصت  هدرک و  دـیما  عـطق  یگدـنز 

ٍمِشاه . )) ِلآ  ْنِم  ِْریَْخلا  ِیلَع  ُْنبا  اَنَا   : )) دومن هلمح  نمشد  فوفص 
ناگتشذگ نیرتفیرـش  هک  هّللا  لوسر  مدج  تسا .  سب  نم  يارب  نیمه  راختفا  ماقم  رد  هک  متـسه  یمـشاه  کین  درم  نآ  یلع  رـسپ  نم  ))

میشخرد .  یم  نیمز  يور  رد  هک  میتسه  ادخ  ياهغارچ  ام  تسا و 
يرگنـشور يارب  یباتک  تسام ؛  شیپ  رد  ادخ  باتک  تسا .  هتفای  مان  نیحانجلاوذ  هک  رفعج  میومع  دـمحا و  كاپ  رتخد  همطاف  مردام  و 

تسا .  هدیدرگ  لزان 
دوش .  یم  دای  ییوکن  هب  هک  یتیاده  یحو و  تسام  نایم  رد  و 

نایع .  یهاگ  میراد و  ناهن  یهاگ  مدرم  نایم  رد  ار  تقیقح  نیا  میتسه و  نما  هلیسو  قلخ  همه  نایم  رد  ام  و 
تسا .  رثوک ))  )) نامه اراوگ  ضوح  نیا  مینک و  یم  باریس  صوصخم  ماج  اب  ار  دوخ  ناتسود  هک  ضوح  نایقاس  مییام  و 

دیسر . )) دنهاوخ  نارسخ  هب  ام  نانمشد  تداعس و  هب  ام  تبحم  هلیسو  هب  ام  ناتسود  تمایق  زور  رد 
دناوخ :  یم  زین  ار  اهرعش  نیا  دوخ  تالمح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ :  یم  یمزراوخ 

اُوبِغَر . )) . . .  ًامْدقَو  ُمْوَْقلا  َرَفَک  ))
دندوب .  هدرک  ضارعا  نج  سنا و  يادخ  باوثزازین  هتشذگرد  ودندییارگرفک  هب  مدرم  نیا  ))

دنا .  هدامآ  نیسح  لتق  هب  کنیا  دنتشک و  ار  تریس  کین  درم  نآ  نسح  شدنزرف  یلع و  هتشذگ  رد 
 (( . مشاب یم  ملاع  هدیزگرب  ود  دنزرف  نم  تسا و  مدرم  نیرت  هدیزگرب  مردپ  مدج ،  زا  سپ 
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البرک هاگلتق  زا  یناهج  روشنم 

نخس نتم 

ْمُکاْینُد  یف  ًارارْحَا  اُونوُکَف  َداعَْملا  َنُوفاَخت  ُْمْتنُکَو ال  ٌْنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  َنایْفُس  ِیبَءا  ِلآ  َۀَعیِش  ای  ))
نومعزت . . . .  امک  ًابرُع  متنُک  نِا  ْمُِکباسْحَا  یِلا  اوُعِجِْراَو 

ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسَّنلاَو  ینُوِلتاقتَو  ْمُُکِلتاقُءا  يّذلا  اَنَا 
( . 268 (() ًاّیَح ُْتمُدام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتاتُع  اوعَنماَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . رگزواجت رگمتس ،  ِیتاع : )  عمج   ) باتُع هانگ .  حانُج : 

حیضوت همجرت و 

نمشد زا  یهورگ  هلمح  ره  رد  دومن و  یم  یتخس  گنج  یپ و  رد  یپ  تالمح  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دیوگ :  یم  یمزراوخ 
رد اذل  دزادنیب و  راک  زا  ار  ترـضح  نآ  یحور  هبرـض  نتخاس  دراو  اب  هک  تفرگ  میمـصت  نمـشد  هرابکی  دیـشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار 

دومن .  زاغآ  ار  اه  همیخ  يوس  هب  هلمح  دیدرگ و  لئاح  اه  همیخ  وا و  نایم 
رگا نایفـس ،  یبا  نادناخ  ناوریپ  يا  َنایْفُـس ؛ )) . . .  ِیبَءا  ِلآ  َۀَعیِـش  ای  دومن (( :  دایرف  دنلب  يادـص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد 

دیـشیدنیب و دوخ  ناکاین  هب  دیرادنپ  یم  برع  ار  دوخ  رگا  دیـشاب و  درمدازآ  یگدنز  رد  لقاال  دیـساره ،  یمن  ازج  زور  زا  دیرادن و  نید 
دینک . )) ظفح  ار  دوخ  یناسنا  فرش 

ییوگ . )) ! ؟  یم  هچ  نیسح !  ُْنیَسُح ؛  ای  ُلوُقَتام   : )) تفگ رمش 
یهانگ نانز  نیا  دـیگنج و  یم  نم  اب  امـش  مگنج و  یم  امـش  اب  نم  ْمُُکِلتاقُءا )) ؛ . . .  يذـّلا  اَنَا   : )) داد خـساپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

دییامن . )) يریگولج  نایغای  نیا  ضرعت  زا  دینکن و  ضرعت  نم  تیب  لها  هب  متسه  هدنز  نم  ات  دنرادن 
میهد . ))  یم  وت  هب  ار  قح  نیا  همطاف  دنزرف  َۀَمِطاف ؛  َْنبا  اَی  َِکلذ  ََکل   : )) تفگ رمش 

هلمح دیرادرب و  يو  مرح  زا  تسد  ٌمیِرَک ؛ . . .  ٌْوفُک  وَُهل  يِرْمَعَلَف  ِهِسْفَِنب  ُهوُدُصْقاَو  ِلُجَّرلا  ِمَرَح  ْنَع  ْمُْکَیِلا   : )) درک ادص  ار  نایهاپس  سپس 
 . . . (( . تسا یفیرش  دروامه  وا  دنگوس  مناج  هب  دیزاس  وا  دوخ  هجوتم  ار 

یناهج روشنم 

هفوـک مدرم  هک  هاـگنآ  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  یـصاصتخا  هباـطخ  کـی  رهاـظ  هب  هچرگ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخـس  نـیا 
روشنم کی  یمومع و  ماـیپ  کـی  عقاو  رد  یلو  تسا ،  هداد  رارق  باـطخ  دروم  دـندومن ،  زاـغآ  ار  اـه  همیخ  يوس  هب  هلمح  هنادرمناوجاـن 

هک :  اهنامز  همه  رد  نایناهج و  همه  هب  البرک  هاگلتق  زا  تسا  یناهج 
عبات حالطصا  هب  تاعارم و  ار  شیوخ  تیلم  دودح  دیاب  لقاال  دنشابن  ینامـسآ  تاروتـسد  یهلا و  نیناوق  هب  دنبیاپ  دقتعم و  رگا  ایند  مدرم 

دنشاب .  یللملا  نیب  نیناوق 
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رگزاغآ هک  اجنآ  رد  یتح  عافد و  گنج و  ماـقم  رد  ار  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  عون  ره  مالـسا  سدـقم  نید  هژیوب  ینامـسآ  نیناوق  اـما 
گنج رگزاغآ  و   ) دـننک یم  گنج  امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد   : )) دـیوگ یم  هدرک و  موکحم  دـشاب ،  راوخنوخ  نمـشد  گنج ، 

( . 269 (() درادن تسود  ار  نارگزواجت  دنوادخ  هک  دینکن  زواجت  دینک و  راکیپ  دنتسه )
عطق ار  ناشراجـشا  بارخ و  ار  نیمجاهم  هناخ  دـیوشن .  نمـشد  رگید  دارفا  ضرعتم  دـنا  هدـش  گنج  دراو  امـش  اب  هک  یناسک  زجب  ینعی 

 ، دینکن اذـیا  نادرمریپ  نانز و  هب  دـییامنن و  بیقعت  ار  اهیرارف  دـینک .  اوادـم  ار  نمـشد  نیحورجم  دـیدنبن .  نانآ  يور  هب  ار  بآ  دـینکن . 
دییوگن و . . .  ازسان  شحف و  زین  نیمجاهم  هب  یتح 

ناهج دومن ،  مالعا  ار  ثحب  دروم  روشنم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیدرگ و  لزاـن  اوُدَـتْعَت )) ـال   )) مکح هک  اـهنرق  زا  سپ  يرآ ، 
دنداد .  هئارا  مالسا  یگنج  نیناوق  دح  رد  هن  ینیناوق  اهگنج  يارب  زین  ندمتم !  ناراذگنوناق  حالطصا  هب  تیرشب و 

تیناسنا هلحرم  هب  مدق  ات  تسین و  رادروخرب  ینامـسآ  تیبرت  زا  ات  هدنرد  ره  زا  رت  هدنرد  اپود و  ناویح  نیا  هاوخ و  دوخ  رـشب  نیا  ایآ  اما 
نیناوق نیا  هب  اهماغیپ و  نیا  اهروشنم و  نیا  هب  ار  دوخ  دـناوت  یم  تسا -  رـسیم  ایبنا  میلاعت  زا  ندومن  يوریپ  رد  اهنت  هک  تسا -  هتـشاذگن 
ینیـشن بقع  کی  هک  میدید  دهد ،  یم  هلمح  عنم  روتـسد  دوخ  نوشق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یئورایور  رد  مه  رمـش  رگا  و  دزاس .  دودحم 

تراغ اه و  همیخ  يوس  هب  هلمح  اددجم  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوب  ترـضح  نآ  مالک  يونعم  ذوفن  رثا  رد  تقوم و 
 . دیدرگ عورش  لافطا  نانز و 

خیرات رارکت 

مالـسا و وحم  يارب  نرق ،  ياهنایفـسوبا  يدایا  ناوریپ و  نایفـسوبا و  لآ  ناگدـنام  سپ  رگید  راب  کی  دوش و  یم  رارکت  خـیرات  کـنیا  و 
رد يا  هزات  يورین  نآ  وترپ  رد  یمالـسا  ياهروشک  اهتلم و  همه  دیـشخرد و  ناریا  رد  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  یغارچ  ندومن  شوماـخ 

دندومن .  هلمح  ناریا  هب  یمالسا  يروهمج  سیسءات  ياهلاس  نیلوا  رد  دندومن ،  ساسحا  دوخ 
تسا هدش  عورش  ناریا  هیلع  رب  قارع  ثعب  بزح  يوس  زا  یگنج  هک  تسا  هام  تشه  میتسه  قاروا  نیا  شراگن  لوغشم  هک  کنیا  يرآ ، 

ییایرد ینیمز و  ییاوه و  هلمح  اب  هک  گنج  نیا  تسا .  هقباس  یب  یمالـسا  روشک  ود  خیرات  رد  لقادح  ایند ،  خـیرات  رد  مییوگن  رگا  هک 
کی تروص  هب  خیرات  رد  هدنیآ و  رد  تسا .  هدومن  ناریا  هجوتم  یلام  یناج و  تاراسخ  هچ  تدم  نیا  رد  دیدرگ  عورـش  قارع  يوس  زا 
مهم دادیور  کی  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  هنوگنامه  دیدرگ  دـهاوخ  تبث  ناناملـسم  خـیرات  رد  مالـسا و  يارب  میظع  هعجاف 

دیسر .  دهاوخ  تبث  هب  یمالسا 
زور هب  هدـیقع  ادـخ و  هب  نامیا  هک  نایفـسوبا  لآ  نایعیـش  نایفـسوبا و  لآ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  تیمها  زئاح  گنج  نیا  رد  هچنآ  یلو 
یم گنج  نیا  زا  هک  ینالوط  تدم  نیا  رد  اریز  دنا ؛  هدربن  ییوب  زین  یلم  تیثیح  یناسنا و  فرش  زا  یگدازآ و  تیرح و  زا  دنرادن ،  ازج 

دارفا نتفرگ  تراسا  هب  تایدعت و  زا  هتـشذگ  ناگدـنمزر و  نیرتکاپ  نیرتهب و  ناناوج و  زا  رفن  نارازه  ندـش  هتـشک  زا  هتـشذگ  درذـگ ، 
هجاوم زور  ره  شیوخ ،  راید  رهـش و  زا  یناریا  مین  نویلیم و  کی  نتخاس  هراوآ  نانیـشنزرم و  سومان  میرح  هب  زواجت  یتح  یماـظنریغ و 

دربرود و ياهپوت  هلولگ  ریز  رد  یماظنریغ  دارفا  دجاسم و  سرادم و  اهناتسرامیب و  نتفرگ  رارق  ناریا و  ياهرهـش  ندش  نارابمب  اب  میتسه 
ياهلت ریز  رد  پوت  ياه  هلولگ  اهکـشوم و  رثا  رد  اهناتـسرامیب  نیا  رد  هک  حورجم  راـمیب و  دارفا  هچ  قارع ،  يرتم  ُهن  ياهکـشوم  ریز  رد 

هچ ددرگ و  یم  هعطق  هعطق  ناشندـب  یقارع  ياهامیپاوه  نارابمب  رثا  رد  سرادـم و  رد  هک  یلاسدرخ  لافطا  هچ  و  ددرگ !  یم  نفد  كاخ 
هلولگ رثا  رد  زامن و  فص  رد  دجـسم و  نایم  رد  هک  ینارازگزامن  هچ  دننیـشن و  یم  هانگ  یب  ریغـص و  لافطا  نیا  گوس  رد  هک  ینارداـم 

دننام .  یم  راوآ  ریز  رد  اهیقارع  ناراب 
نیا هکلب  تسا  هدومن  رایتخا  توکس  یشنمدد ،  يرگیشحو و  همه  نیا  لباقم  رد  اهنت  هن  ندمتم !  حالطـصا  هب  يایند  هکنیا  راب  فسءات  و 
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دهد .  یم  ماجنا  ار  ینابیتشپ  يرای و  عون  ره  یسایس  یلام و  رظن  زا  تیوقت و  اهحالس  عاونا  اب  ار  تیناسنا  نمشد 
رپ یلبط  زج  ندـمت  ياعدا  همه  نیا  درب و  یم  رـس  هب  تیربرب  تلاح  رد  تیرـشب  مه  زونه  هک  داد  ناشن  راـب  نیمدـنچ  يارب  گـنج  نیا  و 
زا هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یناهج  روشنم  هب  هک  تسا  هدیـسرن  هلحرم  نآ  هب  ایند  مه  زونه  تسین و  يزیچ  یلاخ  وت  ادصورس و 

( . (( 270 (() ْمُکاْینُد یف  ًارارْحَا  اُونوُکَف  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  هک (( :  دهدب  تبثم  باوج  هدومن  نالعا  نایناهج  هب  البرک  هاگلتق 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  تاجانم  نیرخآ 

نخس نتم 

ُِّینَغ  یِّنَع  ِلاحِمْلا  َدیِدَش  ِتوُرَبَْجلا  َمیِظَع  ِناکَْملا  َیلاعَتُم  َّمُهّللَا  ))
ُءاشَت  ام  یلَع  ٌرِداق  ِءایِْربِْکلا  ُضیِرَع  ِِقئالَْخلا  ِنَع 

ِءالَْبلا  ُنَسَح  ِۀَمْعِّنلا  ُِغباس  ِدْعَْولا  ُقِداص  ِۀَمْحَّرلا  ٌبیِرَق 
َْتقَلَخ  اِمب  ٌطیُِحم  َتیعُد  اذِا  ٌبیِرَق 

َْتدَرَا  ام  یلع  ٌرِداق  َْکَیِلا  َبات  ْنَِمل  َِۀبْوَّتلا  ُِلباق 
َتْرِکُذ  اذِا  ٌروُکَذ  َتْرکُش  اذِا  ٌروُکَش  َْتبَلَط  ام  ُكِرُْدت 

َْکَیِلا  ُعْزفَاَو  ًاریِقَف  َْکَیِلا  ُبَغْرَاَو  ًاجاتُْحم  َكوُعْدَا 
ًافیِعَض  َِکب  ُنیِعَتْسَاَو  ًابوُرْکَم  یِْکبَاَو  ًاِفئاخ 

انموَق  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْمُکْحا  َّمُهّللَا  ًاِیفاک  َْکیَلَع  ُلَّکََوتَاَو 
انُولَتَقَو  اِنب  اوُرَدَغَو  انُولَذَخَو  انوُّرَغ  ْمُهَّنِاَف 

ُهَْتیَفَطْصا  يِذَّلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ٍدَّمَُحم  َِکبِیبَح  ُْدلُوَو  َکِِّیبَن  ُةَْرتِع  ُنَْحنَو 
یَلَع  ِیْحَْولا  ُهَْتنَْمتءاَو  َِۀلاسِّرلِاب 

َنیمِحارلا .  َمَحْرَا  ای  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  انِْرمَا  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف 
َكاوِس  َهِلا  ِّبَر ال  ای  َِکئاضَق  یلَع  ًاْربَص  . . . 

َكْریَغ  ٌدُوبْعَم  الَو  َكاوِس  ُّبَر  ِیلام  نیثیغَتْسُْملاَثایِغ  ای 
َُهل  َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ای  َکِمْکُح  یلَع  ًاْربَص 

یتوَْملا  ِییُْحم  ای  َُهل  َدافَن  ًاِمئاد ال  ای 
ْمُهَْنَیبَو  یْنَیب  ْمُکُْحا  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای 

(( . َنیمِکاْحلاُْریَخ َْتنَاَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : ءاـیِْربِک هدرتسگ .  ضیرع :  فرـصت ،  تقد ،  میم : )  رـسک  هب   ) لاـِحم طلـست .  ْتَرْدـُق :  تسا :  هغلاـبم  هغیـص  توُرَبَـج :  رترب .  لاـعَتُم : 
 : روکذ دهد .  یم  مک  لباقم  رد  دایز  شاداپ  هک  تسا  دنوادخ  ءامـسا  زا  یکی  رازگرکـش و  روُکَـش :  عیـسو .  ِغباس :  یگرزب ،  تمظع و 
 : بْرک درب .  هانپ  وا  يوس  هب  ِْهَیِلا :  َعَزَف  دنمزاین .  ریقف :  دومن .  يراز  عرضت و  ْهَیِلا :  َبِغَر  شیامزآ .  ءالَب :  هدننک .  دای  رایسب  هدنروآدای ، 

 . ندش مامت  دافَن :  ندیبلط .  يرای  ۀَثاِغتِْسا :  کمک .  ثایِغ :  ندرک .  تنایخ  رْدَغ :  دز .  لوگ  َّرَغ : ) زا   ) انوُّرَغ هودنا . 
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حیضوت همجرت و 

نیرخآ رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  لابقا ،  رد  سوواط  نبدیس  موحرم  دجهتملا و  حابصم  رد  یسوط  خیش  هفئاطلا ،  خیـش  لقن  هبانب 
نینچ نایملاع  راگدرورپ  شیوخ ،  راگدرورپ  اب  راب  نیرخآ  يارب  دیدرگ و  هجوتم  نامسآ  يوس  هب  درک و  زابار  اهمـشچ  شیگدنز  قیاقد 

( : 271) دومن زاین  زار و  تاجانم و 
ایربک و رد  یتسه و  ینغتسم  شیوخ  تاقولخم  زا  هک  وت  ورین ،  ره  زا  رتالاب  تیورین  دیدش ،  تبـضغ  دنلب ،  سب  تماقم  هک  ییادخ  يا  ))

تناگدنب هب  ابیز ،  تناحتما  لماش ،  تتمعن  قداص ،  تا  هدـعو  کیدزن ،  تناگدـنب  هب  تتمحر  اناوت ،  یهاوخب  هچنآ  هب  ریگارف ،  تمظع 
ینک هدارا  هک  ار  هچنآ  ییاریذپ ،  دـیآرد  هبوت  رد  زا  هک  سکره  يراد و  هطاحا  يا  هدـیرفآ  هچنآ  رب  یتسه و  کیدزن  دـنناوخب  ار  وت  هک 

ار وت  نم  يروآدای ،  ار  تا  هدننک  دای  يرازگرکش ،  دشاب  وت  رازگرکـش  هک  ار  یـسک  درک ،  یناوت  كرد  یهاوخب  هک  ار  هچنآ  ییاناوت ، 
 ، میرگ یم  ترباربرد  نیگمغ  منک ،  یم  عزف  تهاگـشیپ  هب  ناسرت  مءاوت ،  هدنامرد  هک  مرآ  يور  وت  يوس  هب  مءاوت و  دنمزاین  هک  مناوخ 

رکم هار  زا  نانآ  هک  نک  يرواد  ام  موق  ام و  نایم  رد  ایادخ !  يا ،  هدنسب  هک  مراذگ  یماو  وت  هب  ار  دوخ  مناوتان ،  هک  مبلط  یم  ددم  وت  زا 
لتق هب  میتـسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  وـت  بیبـح  ربماـیپ و  نادـنزرف  هک  ار  اـمو  دنتـشادرب  اـم  يراـی  زا  تسد  دـندش و  دراو  هلیح  و 

ام رب  ثداوح ،  رد  نیرتنابرهم !  يا  ادـخ !  يا  يا ،  هداد  رارق  شیح  نیماو و  هدومن  باـختنا  شیوخ  تلاـسر  هب  هک  يربماـیپ  دـندیناسر ، 
نک . ))  تیانع  یصالخ  امرب  اهدماشیپ ،  رد  شیاشگ و 

دیناسر :  نایاپ  هب  تالمج  نیا  اب  ار  شیوخ  تاجانم  مالسلا  هیلع  ماما 
يراگدرورپ وت  زج  ارم  هک  ناهاوخداد  سردایرف  يا  تسین .  ییادخ  وت  زجب  هک  يراگدرورپ  يا  متسه  ابیکـش  وت  ردق  اضق و  لباقم  رد  ))

درادن نایاپ  هک  يا  هدنز  هشیمه  يا  درادن ،  یسردایرف  هکنآ  سردایرف  يا  متسه .  ابیکـش  رباص و  وت  ریدقت  مکحرب و  تسین .  يدوبعم  و 
مکح نیرتهب  وت  هک  نک  مکح  مدرم  نیا  نم و  نایم  رد  یجنـس ،  یم  شلامعا  اب  ار  یـسکره  هک  ییادخ  يا  ناگدرم .  هدننک  هدـنز  يا  . 

یناگدننک . )) 
( . (( 272  (() هّللِالوُسَر ِۀَِّلم  یلَعَو  هّللِالیبَس  ِیفَو  هّللِابَو  هّللاِمِْسب   : )) تفگ تشاذگ ،  یم  كاخ  هب  تروص  هک  هاگنآ  و 

همتاخ

اب ابیز و  تروص  هب  راب و  نیمدـنچ  يارب  هک  البرک  ات  هنیدـم  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  پاچ  دـیدجت  هناتـسآ  رد  کـنیا 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یخیرات  جّیهم و  لّصفم و  هبطخ  هک  دیـسر  رظن  هب  نینچ  میا ،  هتفرگ  رارق  دریذپ  یم  ماجنا  ناوارف  تافاضا 

نآ نانخس  اه و  هبطخ  ریاس  دننام  دوش و  قحلم  نانخـس  نیا  هب  تسا  هدومرف  داریا  ینِم ))   )) رد اروشاع و  نایرج  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  مه 
ریاس اب  اهنت  هن  هبطخ  نیا  ياوتحم  نومـضم و  اریز  دریگ ؛  رارق  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  سرتسد  رد  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هک  ترـضح 

زاغآرـس باتک و  نیا  همدـقم  ناونع  هب  دـیاب  هکلب  دراد  لماک  ّتیخنـس  بسانت و  تسا  هدـمآ  رـضاح  باتک  رد  هک  ینانخـس  اـه و  هبطخ 
لقن باوث  و  ددرگ .  یفرعم  ترـضح  نآ  یخیرات  روشرپ و  مایق  ساسا  البرک و  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح 
رمع هک  هیلع -  هّللا  ۀـمحر  اقآدـمحا -  خیـش  جاح  ياقآ  مالع  الا  ۀـقث  دـنمجرا  دـلاو  حوتفرپ  حور  هب  باـتک  لـصا  دـننامه  ار  هبطخ  نیا 

رب رگید  ناوارف  قوقح  يداتـسا و  قح  تّوبا ،  ّقح  رب  هوالع  دومن و  يرپس  هعماج  داشرا  تیاده و  ماکحا و  جیورت  رد  ار  شیوخ  فیرش 
میامن .  یم  ادها  دراد ،  نم 

یمجن قداصدمحم 
هام 1369 نیدرورف 
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ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ  مراهچ :  شخب 

ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ 

نخس نتم 

ٍبلاط  ِیبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  ))
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللِالوُسَر  اخَا  َناک 

َلاقَو :  ِهِسْفَن  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یخاَف  ِِهباحْصَا  َْنَیب  یخَا  َنیح 
اُولاق :  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  یف  َكوُخا  اَنَاَو  یخَءا  َْتنَا 

هلآ  هیلع و  هّللا  یلصِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهّللاُمُکُدِْشنُا  َلاق :  ْمَعَن  َّمُهّللا 
ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَمَو  ِهِدِجْسَم  َعِضْوَم  يرَتْش  ا 

یبَِال  اهِطَسَو  ِیف  اهَرِشاع  َلَعَجَو  َُهل  ًۀَعِْست  َلِزانَم  َةَرَشَع  ِهیف  ینَْتبِا  َُّمث 
ِِهباب  َْریَغ  ِدِجْسَْملا  َیِلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَس  َُّمث 

َلاقَف :  َمَّلَکَت  ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف 
َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَُکباْوبَا  ُتْدَدَس  اَنَا  ام 

ِِهباب  ِْحتَفَو  ْمُِکباْوبَا  ِّدَِسب  ینَرَمَا  َهّللاَّنِکلَو 
ُهَْریَغ ،  ِدِجسْملا  یف  اومانَی  ْنَا  َساّنلا  یهَن  َُّمث 

هّلل ِالوُسَر  ِلْزنَم  یف  ُهلِْزنَمَو  ِدِجسْملا  یف  ُِبنُْجی  َناکَو 
اُولاق :  ٌدالْوَا ؟  ِهیف  َُهلَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللِالوُسَِرل  َدلُوَف 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا 
ِِهْنیَع  َرْدَق  ٍةَّوُک  یلَع  َصِرَح  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفءا  لاق : 

َلاقف :  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع  یبَاَف  ِدِجسَْملا  یِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدَی 
يْریَغ  ُُهنُکْسَی  ال  ارهاط ))  )) ًادِجْسَم َِیْنبَا  ْنَا  ینَرَمَا  َهّللا  َّنِإ 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِهیَنبَو ،  یخَا  ُْریَغَو 
ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهبَصَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللاُمُکُدِْشنُا  َلاق : 

َلاقَو :  ِۀیالِْولِاب  َُهل  يدانَف 
ْمعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  َِبیاْغلا  ُدِهاّشلا  غلَُبِیل 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  َلاق : 
یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  َكُوبَت  ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  يِدَْعب  ٍنمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَاَو 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْشنُا  َلاق : 

ِۀَلَهابملا  یِلا  َنارَْجن  ِلْهَا  ْنِم  يراصَّنلا  اعَد  َنیح 
ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِْهیَْنباَو  ِِهتَبِحاِصبَو  ِِهب  ِّالا  ِتءاَی  َْمل 
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َءاّوللا  ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِشنُا  َلاق : 
ُُهلوُسَرَوُهّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یِلا  ُهَعَفد  ال  َلاق :  َُّمث  رَْبیَخ  َمْوَی 

ِْهیَدَی  یلَع  َهّللا  اهُحَتْفَی  ٍراّرَف  ُْریَغ  ٌراّرَک  َُهلوُسَرَو  هّللا  ُّبُحیَو 
ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق : 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق : 
یّنِم  ٌلُجر  َْوا  اَنا  ِّالا  یّنع  ُُغْلبَی  ال  َلاقو :  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق : 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق : 

ِِهب  ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  ِّالا  ُّطَق  ٌةَّدِش  ِِهب  ْلِزنَت  َْمل 
یِخَا  ای  ُلوُقَی  ِّالا  ُّطَق  ِهِمْسِاب  ُهُعْدَی  َْمل  ُهَّنِاَو 

ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  یِخَا  ِیل  اوُعْداَو 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق : 

َلاقَف :  ٍدیَزَو  ٍرفْعَج  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یضق 
يدَعب  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُّیلو  َتنَاَو  َکنِم  انءاَو  یّنِم  َتنَءا  یلع  ای 

ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق : 
هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللِالوُسَر  ْنِم  َُهل  ََتناک  هَّنا  َنوُمَْلعَتَءا  َلاق : 

ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  ُهَءدبَءا  َتَکَس  اذِاو  ُهاطعَا  َُهلءاَس  اذِا  ٌۀَلْخَد  ٍۀَلَیل  َّلُکو  ٌةَْولَخ  ٍموَی  َّلُک 
ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق : 

ِیْتَیب  ِلْهَا  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  مالسلااهیلع  َۀَمِطاِفل  لاق :  َنیح  َةَزْمحَو  ٍرفْعَج  یلَع 
اُولاق :  ًاْملِع ،  ْمُهَرَثْکَاَو  ًاْملِحْمُهَمَظْعَءاَو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَءا 

َمدآ  ِیَنب  ِْدلُو  ُدِّیَس  اَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا 
ِۀَّنَْجلِالْهَاِءاِسنُةَدِّیَس  ُۀَمِطافَو  ِبَرَْعلاُدِّیَس  ُّیلَع  یِخَءاَو 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِۀَّنَْجلِالْهَِابابَش  ادِّیَس  َياْنبُِاْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو 
ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِْهیَلَع  ُُهنیُعی  َلیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَءاَو  ِِهلْسُِغب  ُهَرَمَءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق : 

هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق : 
ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب  اوُکَّسَمَتَف  یْتَیب  َلْهَءاَو  ِهّللَاباتِک  ِثلا  ِْنیَْلقّ ُمُکیف  ُتْکََرت  یِّنِا  اهَبَطَخ :  ٍۀَبْطُخ  رخآ  یف  َلاق 

َمَعَز  ْنَم  ُلوُقَی  ُهوُعِمَس  ْدَق  ْمُهَّنَا  ُمُهَدَشان  َُّمث 
ینُّبُِحی  َْسَیل  َبِذَک  ْدَقَف  ًاِّیلَع  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  ُهَّنءا 

ٌِلئاق :  َُهل  َلاقَف  ًاّیلَع ،  ُضِْغُبیَو 
لاق :  َِکلذ ؟  َْفیَکَو  ِهّللَالوُسَر  ای 

ِینَّبَحَءا  ْدَقَف  ُهَّبَحَءا  ْنَم  ُْهنِم  انَءاَو  یّنِم  ُهَّنَِال 
َهّللا  َّبَحَا  ْدَقَف  ِینَّبَحَا  ْنَمَو 

َهّللا  َضَْغبَا  ْدَقَف  ِینَضَْغبَا  ْنَمَو  ِینَضَْغبَا  ْدَقَف  ُهَضَْغبَءا  ْنَمَو 
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انْعِمَس . . .  ْدَق  ْمَعَن ،  َّمُهّللَا  اُولاقَف : 
ِرابْحَالا یَلَع  ِِهئانَث  ِءوُس  نِم  ُهَءایلْوَءا  ِِهب  ُهّللا  َظَعَو  اِمب  ُساّنلااهُّیَا  اوربَتِعا 

( 273  () َمث ْالا  مُِهلْوَق  ْنَع  ُرابْحَْالاَو  َنوُِّینابَّرلا  ُمُهاْهنَی  الَول   : ) ُلوُقَیِْذا
هلوق -  یِلا  َلیئارِْسا -  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل   : ) َلاقَو

( 274  () َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل 
ِۀَملّظلا  َنِم  َنوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِال  مِْهیَلَع  َِکلذ  ُهّللا  َباع  امَّنِاَو 

ًۀَبْغَر  َِکلذ  ْنَع  ْمُهنوَْهنَی  الف  َداسَْفلاَو  َرَْکنُملا  مِهِرُهظَءا  نَیب  َنیِذَّلا 
َنوُرَذْحَی  اَّمِم  ًۀَبْهَرَو  ْمُْهنِم  َنُولانَی  اُوناک  امیف 

( 275  () ِنوَشْخاَو َساّنلااْوَشَْخت  الَف   : ) ُلوُقَی ُهّللاَو 
ٍضَْعب  ُءایلْوَءا  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملاَو  َنُونِم  ؤُْملَا   : ) َلاقَو

( 276  () ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمءاَی 
اُهبْعَصَو  اُهنِّیه  اهُّلُک  ُضئارَْفلا  ِتَماقَتِْسا  ْتَمیُقاَو  ْتَیُِّدا  اذِا  اهَنَءِاب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَالِاب  ُهّللا  َءاَدَبَف 

ِِمئانَْغلاَو  ِء  یفلا  ِۀَمِْسقَو  ِِملاّظلا  ِۀََفلاُخمَو  ِِملاظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْس  ِْالا  َیِلا  ٌءاعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َرمَْالا  َّنَءا  َِکلذَو 
اهِّقَح .  یف  اهِعْضَوَو  اهِعِضاوَم  ْنِم  ِتاقَدَّصلا  ِذْخَاَو 

ٌَۀباهَم .  ساّنلا  سُْفنا  یف  هّللِابَو  ٌۀَفوُْرعَم  ِۀَحیِصَّنلابَو  ٌةروکذَم  ریخلابو  ٌةروُهشَم  ِْملِْعلِاب  ٌۀباصع  ُۀباصِْعلا  اُهتَّیءا  ُْمْتنَا  َُّمث 
اِهبّالُط  ْنِم  ْتَِعُنْتمَا  اَذِا  ِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَّفَُشت  ُهَْدنِع ،  ْمَُکل  َدَی  الَو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثُْؤیَو  ُفیعَّضلا  ُمُکُمِرُْکیَو  ُفیرَّشلا  مُُکباهَی 

ِهّللاِّقَِحب  ِمایِقلا  َنِم  ْمُکَْدنِع  یجُْری  اِمب  هوُُمْتِلن  امَّنِا  َِکلذ  ُّلُک  َْسَیلَءا  ِِرباکَالا  ِۀَمارَکَو  ِكُولُْملا  ِۀَْبیََهب  ِقیرَّطلا  ِیف  َنوُشْمَتَو 
ُهوُُمْتلََذب  ًالام  الَفُْمْتبَلَطَف  ْمُکِمْعَِزب  ْمُکَّقَح  اَّمَءاَو  ُْمتْعَّیَضَف  ِءافَعُّضلا  َّقَح  اَّمءاَف  ِۀَّمئ ،  الا  ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْساَف  َنورُصْقَت  ِهِّقَح  ِرَثْکَءا  ْنَع  ُْمْتنُک  ْنِاَو 

هّللا .  ِتاذ  یف  اهوُمْتیَداع  ًةَریشَع  الَو  اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهبُْمتْرَطاخ  ًاسْفَنالَو 
ِهّللا  یَلَع  َنّونَمَتُْملا  اهُّیَءا  ْمُْکیَلَع  ُتیِشَخ  ْدََقل  ِِهباذَع .  ْنِم  ًانامَءاَو  ِِهلُسُر  َةَرَواُجمَو  ُهَتَّنَج  هّللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَءا 

َنُومَرُْکت  ِهدابِع  یف  هّللِاب  ُْمتنَءاَو  َنُومِرُْکت  ِهّللِاب ال  ُفَْرُعی  ْنَمَو  اِهب  ُمْتلُِّضف  ِهّللاِۀَمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِال  ِِهتامِقَن  ْنِم  ٌۀَمِْقن  ْمُِکب  َّلَِحت  ْنَءا 
ُمُْکْبلاَو  ُیْمُْعلاَو  ٌةروقْحَم  ٌةروُفْخَم  هّللِالوُسَر  ٌۀمِذَو  َنوُعَْزفَت  مُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضعَِبل  ُْمتنَءاَو  َنوُعَزفت  الَف  ًۀَضوْقنَم  هّللاَدوهُع  َنْوََرت  دَقَو 

َنُونیُعت .  اهیف  َلِمَع  نَم  الَو  َنُولَمْعَت  ْمُِکتلِْزنَم  یف  الَو  َنومَحُرت  ٌۀَلَمْهُم ال  ِِنئادَْملا  یف  یْنمَّزلاَو 
َنُوِلفاغ  ُْهنَع  ُْمْتناَو  یِهانَّتلاَو  ِیهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهّللاُمُکَرَمَءا  اَّمِم  َِکلذ  ُّلُک  َنُونَمءاَت  ِۀمَلَّظلاَْدنِع  ِۀَعَناصُْملاَو  ِناهِّد  ْالِابَو 

ِرومُْالا  يراجَم  َّنَءِاب  َِکلذ  نورُعْشَت  ُْمْتنُکَْول  ِءامَلُعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیِصُم  ِساّنلا  ُمَظْعَءا  ُْمْتنَءاَو 
ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ  َِکلذ  ُمْتِبلُس  اَمَو  ََۀلْزنَْملا  َْکِلت  َنُوبُولْسُْملا  ُُمْتنَءاَف  ِهِمارَحَو  ِِهلالَح  یلَع  ِءانمُْالا  هّللِاب  ِءامَلُْعلا  يِْدیَءا  یلَع  ِماکْحَْالاَو 

ْمُْکنَعَو ُدَِرت  ْمُْکیَلَع  ِهّللاُرومُءا  َْتناـک  هّللا  ِتاذ  یف  َۀـَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحتَو  يذَـْالا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولو  ِۀَحِـضاْولا  ِۀَـنِّیَْبلا  َدـَْعب  ِۀَـنُّسلا  ِیف  ْمُِکفـالِتْخاَو 
ُرُدْصَت 

ِتاهبُّشلِاب  َنُولَمْعَی  مِهیدیَءا  یف  ِهّللاَرْومُءا  ُمتملسَتساَو  ْمُِکَتلِْزنَم  ْنِم  َۀَمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  مُکَّنِکلو  ُعِجَْرت  ْمُْکَیِلاَو 
مِهیدیَءا  ِیف  َءافَعُّضلا  ُْمتْمَلْسَءاَف  مُُکتَقِرافُم  َیِه  یّتلا  ِةایَْحلِاب  ْمُُکباجْعاَو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکراِرف  َِکلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَس  ِتاوَهَّشلا  یف  نوُریسَیو 

َيْزِْخلا  َنورِعْشَتْسَیَو  ْمِِهئارآب  ْکلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  ٍبُوْلغَم  ِِهتشیعَم  یلَع  ٍفَعْضَتْسُم  ِْنَیبو  ٍروُهْقَم  ٍدَبعَتسُم  ْنَیب  ْنِمَف 
ٌۀَطوْسبَم  اهیف  ْمهیْدیَءاَو  ٌةرِغاش  ْمَُهل  ُضرَْالاَف  ٌعقْصِم  ٌبیطَخ  ِهِرَْبنم  یلَع  ْمُْهنم  ٍدََلب  ِّلُک  یف  ِراّبَْجلا  یلَع  ًةَءاْرُجَو  ِرارْشَْالِاب  ًءاِدتِقا  ْمِِهئاوْهَءِاب 

َدیعُملا  َءِْدبُْملا  ُفِْرعَی  ٍعاطُم ال  ٍدیدَش ،  ِۀَفعَّضلا  یلَع  ٍةَوْطَس  يذَو  ٍدینَع  ٍراَّبَج  ْنَیب  ْنِمَف  ٍسِمال ،  َدَی  َنوُعَفْدَی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو 
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ٍمیحَر ،  ُْریَغ  ْمِِهب  َنینِم  ؤُملا  یلَع  ٍلِماعو  ٍمولظ  ِقِّدَصَتُمَو  ٍموُشَغ  ٍّشاغ  ْنِم  ُضرَْالاَو  ُبَجْعَءاال  یلامَو  ًابَجَع  ایَف 
هّلل  انَْنَیب .  َرَجش  امیف  ِهِمْکُِحب  یضاْقلاَو  انْعَزانَت  ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهّللاَف 

ٍناْطلُس  یف  ًاُسفانَت  اَّنِم  َناک  ام  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَءا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا 
َلَمُْعیَو َكِدابِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمءاَـیَو  َكِدـِالب  یف  َحالْـص  ـْالا  َرِهُْظنو  َکـنیِد  نِم  َِملاـعملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماـطُْحلا  ِلوُضف  ْنِم  ًاـسامِتْلا  َـالَو 

َکِِضئارَِفب 
نلَّکَوت ا  ِهیلَعَو  ُهّللاا  ُنبْسَحَو  ْمُکِِّیبَن  ِرُون  ِءافِطا  یف  اُولِمَعَو  ْمُْکیلَع  ُۀَمَلَّظلا  َيِوَق  نوفِْصنَتَو ا  نورُْصنَت ا  ْنِا ال  ْمُّکنِاف  َکِماکْحَاَو  َِکِننُسَو 

ُریصَْملا . )) ِْهَیِلاَو  اْنبَنَا  ِهیلاَو 
دح عبانم  رد  هفیرش  هبطخ  نیا  لقن  یگنوگچ  اوتحم و  هب  یلامجا  یهاگن 

لاس ود  يرجه  لاس 58  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  يا  هبطخ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یخیرات  جّیهم و  مهم و  ياه  هبطخ  زا  یکی 
داریا دـیدرگ  یم  دراو  یمالـسا  تما  رب  يوما  مکاح  هاگتـسد  يوس  زا  هک  يراشف  ملظ و  قانتخا و  نارحب  رد  هیواـعم و  تکـاله  زا  لـبق 
هتفای لیکشت  لقتسم  شخب  هس  زا  عومجم  رد  اما  تسا  ینوگانوگ  داعبا  فلتخم و  تاهج  ياراد  هفیرـش  هبطخ  نیا  هچرگ  تسا .  هدومرف 

تسا . 
لوا :  شخب 

تمصع .  نادناخ  نانم و  ؤمریما  لیاضف  يواح 
مود :  شخب 

یمالسا .  گرزب  هفیظو  نیا  تیمها  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  توعد 
موس :  شخب 

كانرطخ رابنایز و  راثآ  نایوگروز و  لباقم  رد  نویناحور  توکس  تارضم  دسافم و  نارگمتس و  لباقم  رد  نانآ  مایق  موزل  املع و  هفیظو 
یهلا .  گرزب  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  نانآ  يراگنا  لهس 

لیکـشت بسانت  هب  و  تسا .  هدـیدرگ  لقن  ثیداحا  بتک  رد  زین  موس  مود و  شخب  و  ( 277  ) یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  رد  لوا  شخب 
هتـشاد وا  ثحب  هب  طابترا  هک  نآ  زا  یـشخب  لقن  هب  ناقّقحم  اـملع و  ناثدـحم و  ناـخروم و  زا  کـیره  لقتـسم ،  شخب  هس  زا  هبطخ  نیا 

ياوتحم هب  زین  یهاگ  و  ( 278) افتکا نآ  زا  هلمج  کی  لقن  هب  اهنت  یهاگ  یتح  دنا و  هدرک  رظن  فرـص  هبطخ  هّیقب  لقن  زا  هدومن و  هدنـسب 
دنا .  هدومن  هراشا  هبطخ  عومجم 

لقن هب  اهنت  نیثدحم ،  لاور  قبط  یهاگ  هدش و  هراشا  نآ  داریا  خیرات  لحم و  هب  یهاگ  زین  هبطخ  فلتخم  ياهشخب  لقن  رد  هک  هنوگنامه 
ًالثم :  تسا  هدیدرگافتکا  نتم 

تیب لها  لئاضف  هب  طوبرم  هک  ار  هبطخ  لوا  شخب  طقف  دراد  هک  یثحب  بساـنت  هب  يرجه )  لاس 90  يافوتم   ) یلاله سیق  نب  میلـس   - 1
دیامن .  یم  صخشم  زین  ار  هبطخ  داریا  لحم  خیرات و  دنک و  یم  رکذ  تسا 

مود و شخب  نتم  لقن  هب  لوقعلا ))  فحت   )) دوخ جرا  رپ  باـتک  رد  مراـهچ  نرق  مـالعا  زا  یناّرح  هبعـش  نب  نسح  راوگرزب  ثدـحم   - 2
دنک .  یم  افتکا  هبطخ  موس 

زا يا  هصالخ  هدوب -  هیواعم  دـح  زا  شیب  راشف  ملظ و  هک  هبطخ -  نیا  داریا  هزیگنا  هب  هراـشا  نمـض  يافوتم 588 )  ) یـسربط موحرم   - 3
رازه زا  شیب  روضح  رد  ینِم و  رد  هیواعم و  تکاله  زا  لبق  لاس  ود  هبطخ  نیا  هک  دنک  یم  حیرصت  دیامن و  یم  لقن  رطس  دنچ  رد  ار  نآ 

( . 279  ) تسا هدیدرگ  داریا  زور  نآ  یبهذم  ياهتیصخش  زا  رفن 
اما دنا و  هدومن  لقن  لوقعلا  فحت  زا  ار  نآ  ریخا  شخب  ود  زین ،  يزیربت  يدیهش  هّللا  تیآ  یناشاک و  ضیف  یـسلجم و  همالع  موحرم   - 4
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( . 280) دنا هدرکن  يا  هراشا  نآ  داریا  خیرات  لحم و  هب  نینچمه  لوا و  شخب  هب 
( . 281  ) تسا هدروآ  تسا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  لئاضف  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  لوا  شخب  زا  یتمسق  ریدغلا  رد  ینیما  همالع  موحرم   - 5

ثحب بسانت  هب  هیلع -  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ -  ماما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  تما و  ماما   - 6
باتک و نیا  فل  ؤم  فالخرب  یلو  دـنک  یم  لقن  لوقعلا  فحت  زا  ار  هبطخ  نیا  ریخا  شخبود  ینید ،  ياملع  فیاظو  نایب  هیقف و  تیالو 
رد ار  موس )  مود و  شخب   ) هبطخ نیا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـنک  یم  حیرـصت  یـسلجم ،  همـالع  ضیف و  موحرم  فـالخرب 

و . . .  ( 282  ) تسا هدومن  داریا  ینِم ))  ))
ياهـشخب تروص  هب  ار  هبطخ  نیا  نیققحم ،  نیثدـحم و  اـملع و  هچرگ  هک  تسا  هتکن  نیا  ناـیب  حیـضوت و  همدـقم ،  نیا  حرط  زا  فدـه 

ار نآ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يا  هبطخ  نامه  تسین و  رتشیب  هبطخ  کی  عومجم  رد  اما  دنا  هدومن  لقن  ددعتم  فلتخم و 
هفیرش و هبطخ  نیا  نتم  تیمها  نتفرگ  رظن  رد  اب  کنیا  و  تسا .  هدومرف  داریا  دومن  دیهاوخ  هظحالم  هک  یصاخ  تیفیکاب  و  ینم ))   )) رد

میزرو .  یم  تردابم  نآ  عومجم  لقن  هب  خیرات ،  ثیدح و  بتک  رد  عماج  روط  هب  نآ  ياهشخب  مامت  لقن  مدع 
 ( ع  ) یلع نب  نیسح  يوس  زا  هبطخ  نیا  داریا  هزیگنا 

زا نآ  داریا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یصاخ  تیفیک  زور و  نآ  طیارـش  عاضوا و  تیـساسح  هفیرـش و  هبطخ  ياوتحم  تیمها 
لاوحا عاضوا و  زا  يا  هشوگ  نآ ،  نتم  لقن  زا  لـبق  هک  هتـشاداو  نآ  رب  ار  سیق ))  نب  میلـس   )) تسا هدومرف  باـختنا  ناـکم  ناـمز و  رظن 
هدرتسگ ّدح و  یب  دادیب  ملظ و  زا  دنک و  نایب  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  ( 283  ) هیواعم هلاس  تموکح 25  نارود  رد  هک  ار  ناناملـسم  رب  مکاح 

داریا هزیگنا  نایب  یخیرات و  طابترا  ظفح  يارب  دیوگب و  نخـس  دـیدرگ ،  یم  دراو  هفوک  قارع و  مدرم  هب  اصوصخم  ناناملـسم  رب  هک  يا 
زا یکچوک  شخب  تیب و  لها  قح  عییضت  زا  يا  هنومن  دریگرب و  خیرات  هرهچ  رانک  هشوگ و  زا  هکلب  خیرات  هرهچ  زا  هن  ار  هدرپ  هبطخ  نیا 

شخب نتم  لقن  هبطخ و  نیا  داریا  تیفیک  هب  هاگنآ  دهد ،  هئارا  دـیدرگ  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  ناوریپ  هب  هک  ار  یمتـس  ملظ و 
 . دزادرپب نآ  لوا 

همانشخب نیلّوا 

زا ار  دوخ  نم  تشون :  نینچ  يا  همانـشخب  یط  لاملادـحتم و  روط  هب  شنارادـنامرف  لامع و  مامت  هب  هیواعم   : )) دـیوگ یم  سیق  نب  میلس 
هجیتن رد  متشادرب .  يو  زا  ار  دوخ  تیامح  مدومن و  همذلاء  يرب  دننک  لقن  یتلیضف  شنادناخ  و  بارتوبا ))   )) تلیـضف هرابرد  هک  یناسک 
يرود يّربت و  مالسلا و  هیلع  یلع  نعل  هب  عورش  ربانم  يالاب  رد  یمالسا  تکلمم  عیـسو  طاقن  مامت  رد  ناگدنیوگ  ابطخ و  همانـشخب ،  نیا 

یتخبدب و تبیصم و  رادوریگ  نیا  رد  دنداد .  ناوارف  ياوران  ياهتبـسن  هتـسب و  دایز  ياهتمهت  شنادناخ  وا و  هب  تبـسن  و  دندومن !  يو  زا 
نایفسوبا رسپ  راشف  اعبط  دندوب و  طاقن  ریاس  زا  شیب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  اریز  دوب ؛  نارگید  زا  شیب  هفوک  لها  یگراچیب 

دایز تخاس  نآ  همیمـض  ار  هرـصب  دومن و  لوحم  هیمـس  نب  دایز  هب  ار  هفوک  تموکح  يرادنامرف و  اذل  دوب ،  رگید  طاقن  زا  شیب  اجنآ  هب 
رانک هشوگ و  ره  زا  تشادن و  اور  ار  یمارح  هب  کمن  یشک و  قح  نایفـسوبا ،  رـسپ  هداعلا  قوف  فطل  هیواعم و  تبحم  نیا  لباقم  رد  مه 

 ، دومن داـجیا  یبـیجع  تشحو  سرت و  یلع  نایعیـش  لد  رد  دـیناسر و  لـتق  هب  هدومن  ادـیپ  ار  یلع  نایعیـش  یخولک  گنـس و  ره  ریز  زا  و 
طاقن هب  هدومن و  رارف  قارع  زا  یلع  نایعیـش  تایانج ،  نیا  هجیتن  رد  دروآ ،  نوریب  رـس  هساک  زا  ار  ناشمـشچ  عطق ،  ار  نانآ  ياپ  تسد و 

(( . دنامن یقاب  یسک  سانشرس  فورعم و  نایعیش  زا  هفوک  رد  هصالخ  دندومن .  یفخم  مدرم  زا  ار  دوخ  هدیقع  دندش و  هدنهانپ  تسدرود 
لوبق ار  شنادناخ  یلع و  نایعیـش  تداهـش  هک  داد  روتـسد  شنارادنامرف  هب  نایفـسوبا  رـسپ   : )) هک دیوگ  یم  سپـس  سیق ))  نب  میلـس  ))

لقن ار  نامثع  بقانم  لیاضف و  هک  یناسک  زا  شنادناخ و  نامثع و  نارادـفرط  نایعیـش و  زا  ناشطیحم  رد  رگا  هک  دنـشاب  بقارم  دـننکن و 
بقانم زا  هچنآ  دـننکن و  یهاتوک  نانآ  مارکا  زازعا و  رد  دـنهدب و  رارق  مارتحا  دروم  یمـسر  سلاجم  رد  دـنوش  ادـیپ  یناسک  دـننک !  یم 
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دوش .  شرازگ  ماش  رد  هیواعم  رابرد  هب  ثیدح  نآ  لقان  لماک  تاصخشم  اب  دوش  یم  لقن  نامثع 
دنداد و لیکـشت  يا  هدنورپ  دومن  یم  لقن  نامثع  تلیـضف  رد  يا  هلمج  هک  یـسکره  هرابرد  دندومن و  لمع  روتـسد  نیا  قبط  نارادنامرف 

ثیدح هنوگ  نیا  نالقان  اریز  دیدرگ ؛  لقن  يدایز  بلاطم  نامثع  هراب  رد  هک  دـیدرگ  ببـس  هیور  نیا  دـندومن و  نیعم  ییایازم  قوقح و 
دندش !  یم  رادروخرب  هیواعم  صوصخم  ياه  هیطع  اه و  هزیاج  زا  اه 

ضوغبم و صخشره  دومنادیپ و  عویش  یمالسا  ياهرهـش  مامت  رد  ثیدح  لعج  يو ،  ماکح  قیوشت  هیواعم و  شـشخب  لذب و  نیا  رثا  رد 
لوبق دروم  ارچ  نوچ و  نودـب  دومن  یم  لقن  نامثع  هرابرد  یتلیـضف  ثیدـح و  هیواـعم  نارادناتـسا  لاـمع و  زا  یکی  شیپ  رد  هک  دورطم 

(( . دش یمن  در  هاگچیه  نارگید  هرابرد  وا  تعافش  دش و  یم  تبث  ایاطع  رتفد  رد  وا  مساو  هتشگ 

همانشخب نیمود 

هب دـیدرگ  لـقن  ناـمثع  هراـبرد  ثیدـح  هک  تدـم  کـی  زا  سپ  هیواـعم   : )) دـنک یم  هفاـضا  نینچ  دوـخ  راـتفگ  هب  سیق ))  نـب  میلـس  ))
نیا ندیسر  اب  تسا ،  هدیـسر  تکلمم  طاقن  مامت  هب  یفاک  دح  هب  هدیدرگ و  دایز  نامثع  هراب  رد  ثیدح  هک :  تشون  نینچ  شنارادناتـسا 

هک یتلیـضف  ثیدـح و  ره  دـننک و  لقن  ثیدـح  رکبوبا ) رمع و   ) هفیلخ ود  هباحـص و  لئاضف  هراـبرد  هک  دـینک  توعد  ار  مدرم  همانـشخب 
نم و مشچ  ینشور  ثعاب  هقالع و  دروم  راک  نیا  دیروایب و  هباحـص  هرابرد  ار  نآ  هباشم  یثیدح  تسا  هدیدرگ  لقن  بارتوبا ))   )) هرابرد

تسوا ! !  نایعیش  و  بارتوبا ))   )) ندیبوک
هک هباحـص  بقانم  رد  يدایز  رابخا  هلـصافالب  دیدرگ ،  رـشتنم  دارفا  مومع  نایم  رد  نآ  نومـضم  دـش و  هدـناوخ  مدرم  يارب  همان  نیا  نتم 
هک ییاج  ات  دـنداد  جرخ  هب  ناوارف  شـشوک  تیدـج و  رابخا  نینچ  لقن  رد  مدرم  دـیدرگ و  لقن  دوب  تقیقح  زا  يراع  یلعج و  شا  همه 
دای ناکدوک  هب  ار  اهنآ  هک  دش  هداد  روتـسد  ناناملـسم  هب  دندناوخ و  مدرم  يارب  اهزامن  هبطخ  نمـض  رد  ربانم و  رد  ار  یلعج  لئاضف  نیا 

هب یتح  دندومن  شـشوک  اهنآ  ظفح  رد  نآرق  تایآ  دننام  هک  دش  هداد  میلعت  ناگوابون  لافطا و  هب  دایز  رادقم  هب  لئاضف  نیا  زا  دنهدب و 
 (( . تشذگ لاونم  نیدب  زین  یتدم  دنداد و  دای  ار  لئاضف  نیا  مه  ناراکتمدخ  نارتخد و  نانز و 

همانشخب نیمراهچ  نیموس و 

هفیلخ و ود  لیاضف  هرابرد  ثیدـح  لـعج  هراـبرد  شلاـمع  هیواـعم و  شور  زا  هک  یتدـم  زا  سپ   : )) دـیوگ یم  زاـب  سیق ))  نب  میلـس  ))
هب مهتم  سکره  هک  دیـشاب  بقارم  دومنرداص :  نومـضم  نیدـب  ار  همانـشخب  نیموس  شلامع  نارادناتـسا و  هب  هیواعم  تشذـگ ،  هباـحص 

هیمهـس دینک و  وحم  ایازم  قوقح و  رتفد  ناوید و  زا  ار  وا  مسا  دوش  ادیپ  ماهتا  نیا  رب  لیلد  نیرتکچوک  دـشاب و  شنادـناخ  یلع و  یتسود 
دییامن .  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  وا 

تحت دشاب  یلع ))   )) نادناخ یتسود  هب  مهتم  هکار  یسکره  دومن :  رداص  نومـضم  نیدب  يرگید  همانـشخب  همانـشخب ،  نیا  بیقعت  رد  و 
دشاب . )) تربع  زین  نارگید  يارب  ات  دینک  بارخ  شرس  رب  ار  وا  هناخ  دیهدب و  رارق  دیدش  راشف 

هیلع یلع  نایعیـش  اریز  دـنا ؛  هدـیدن  هثداح  نیا  زا  رتگرزب  یتبیـصم  هفوک  لها  اـصوصخم  قارع  لـها   : )) دـیوگ یم  سیق ))  نب  میلـس  ))
ود یهاگ  هک  يروط  هب  دندرب  یم  رـس  هب  یبیجع  تشحو  سرت و  رد  نانارمکح  نارادناتـسا و  ياهیریگتخـس  نامرف و  نیا  رثا  رد  مالـسلا 

دیوگب یبلطم  شنامهم  هب  دوبن  رضاح  شناراکتمدخ  مالغ و  سرت  زا  هناخبحاص  دنتفر ،  یم  رگیدمه  هناخ  هب  یلع  نایعیش  زا  تسود  رفن 
یلع و شهوـکن  رد  یلعج  ياهثیدـح  تروـص  نیدـب  دـنکن ،  شاـف  ار  وا  زار  هک  راکتمدـخ  زا  نـتفرگ  ناـمیپ  نداد و  مـسق  زا  سپ  رگم 

نیثدـحم ناحتما ،  رظن  زا  مدرم  نیرتدـیدش  دـندومن و  يوریپ  تایلعج  نامه  زا  نارادـنامرف  تاضق و  نیثدـحم و  دـش ،  ادـیپ  شنادـناخ 
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ثیدح لعج  ایند ،  لام  تورث و  هب  لین  ماکح و  هب  برقت  تهج  هب  هدرک و  تدابع  نامیا و  هب  رهاظت  هک  دـندوب  هدـیقع  تسـس  راکایر و 
غورد و زا  دوخ  هک  داتفا  راکزیهرپ  نیدـتم و  دارفا  تسد  هب  یلعج  ياهثیدـح  غورد و  ياهربخ  نیا  ناـمز  رورم  اـب  هکنیا  اـت  دـندومن  یم 

ندوب یلعج  نالطب و  هب  رگا  هک  دندومن  لقن  نارگید  هب  هدرک و  لوبق  ار  تایلعج  نامه  یگداس  هدیقع و  نسح  اب  اما  دنتشاد ،  اورپ  ناتهب 
( . 284 (() دندومن یم  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  دندرب  یم  یپ  اهنآ 

امهیلع ( 285  ) یلع نب  نسح  تداهـش  زا  سپ  یلو  تشاد  همادا  نانچمه  قانتخا  راشف و  نیا   : )) هک دـنک  یم  هفاـضا  سیق ))  نب  میلـس  ))
دندیسر و یم  لتق  هب  ای  نانآ  اریز  دنتفرگ ؛  رارق  دیدش  بعر  مئاد و  سرت  رد  ادخ  يایلوا  دیدرگ و  رتگرزب  تبیصم  الب و  رتشیب و  مالسلا 
ملظ و راهظا  رد  زوریپ و  تهجره  زا  ادخ  نانمـشد  نانآ  لباقم  رد  دـندرب و  یم  رـس  هب  شیوخ  راید  رهـش و  زا  يرود  افخ و  تلاح  رد  ای 

(( . دندید یم  دازآ  ار  دوخ  تعدب ،  لامعا  رد  متس و 

هبطخ نیا  داریا  تیفیک 

ماجنا یّجح  رفس  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ( 286  ) هیواعم تکاله  زا  لبق  لاس  ود  لاوحا و  عاضوا و  نیا  رد  دیوگ :  یم  میلـس ))  ))
راصنا هورگ  زا  مشاه و  ینب  نانز  نادرم و  زا  هکم  رد  دومن و  باختنا  رفـسمه  دوخ  يارب  ار  رفعج  نب  هّللادـبع  سابع و  نب  هّللادـبع  داد و 
دهعتم حالصیذ و  دارفا  زا  هک  داد  تیرومءام  نانآ  همه  هب  دروآ و  لمع  هب  توعد  دنتخانـش  یم  مشاه  ینب  ترـضح و  نآ  هک  ار  يدارفا 
توعد دوش  لیکـشت  ینِم ))   )) رد تسا  رارق  هک  يا  هسلج  رد  تکرـش  يارب  نیعباـت ،  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هباحـص  زا 

دننک . 
نآ دندمآ  درگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  همیخ  ریز  رد  ینم و  رد  ( 287) دیدرگ یم  غلاب  رفن  رازه  هب  ناشدادعت  هک  نیوعدم  نوچ  و 

دومرف :  نینچ  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  دومن و  تبحص  هب  عورش  ترضح 
 ، دیشاب یم  وا  ياهیرگمتـس  رظان  دهاش و  دیهاگآ و  علطم و  هتـشاد  اور  ام  نایعیـش  ام و  رب  هیغاط  رابج  نیا  هیواعم  هک  یتایانج  زا  امـش  ))
ارم راتفگ  دیریذپن ،  نم  زا  دوب  تسردان  رگا  دینک و  مقیدـصت  دوب  تسرد  رگا  هک  منک  یم  حرطم  مردـپ )  هرابرد   ) ار یبلاطم  نم  کنیا 

هتفرگ ارف  هک  ار  هچنآ  دینک  یم  تعجارم  دوخ  راید  رهش و  هب  هک  هاگنآ  دیراپسب ،  رطاخ  هب  ارم  تارکذت  دیسیونب و  ارم  نانخس  دیونشب و 
 ، نییآ نیا  هک  مراد  نآ  سرت  اریز  دـینک ؛  غـالبا  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  داـمتعا  دروم  دارفا  قوـثو و  دروـم  هریـشع  ماوـقا و  هب  دـیا 

( . (( 288  (() َنوِرفاْکلا َهِرَک  ْولَو  ِهِرُون  ُّمّتُم  هّللاو   . )) ) دورب نیب  زا  قح  بهذم  نیا  هدیدرگ و  سردنم 
زا تعجارم  زا  سپ  ادخ  هب  ار  امش  هک  دومن  دیکءات  اددجم  دیسر  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  هکنآ  زا  سپ  دیوگ :  یم  میلـس ))  ))
نآ نانخـس  غالبا  میمـصت  اب  زین  ناگدـننک  تکرـش  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگنآ  دـیناسرب  دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  هب  ارم  راتفگ  رفـس ،  نیا 

دیدرگ قرفتم  ترضح 
هبطخ لوا  شخب  نتم 

هنوگ نیدب  دشاب  یم  مالسلا  امهیلع  تیب  لها  نانم و  ؤمریما  لئاضف  يواح  هک  ار  ترضح  نآ  هبطخ  لوا  شخب  نتم  هاگنآ  سیق  نب  میلس 
دنک :  یم  لقن 

َلاقَو ِهِسْفَن  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یخَاَف  ِِهباحْصَا  َْنَیب  یخَا  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللِالوُسَر  اخَا  َناک  ٍبلاط  ِیبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  ))
يرَتْش هلآ  هیلع و  هّللا  یلصِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  هّللاُمُکُدِشنُا  َلاق :  ْمَعَن  َّمُهّللا  اُولاق :  ( 289) ِةَرِخ ْالاَو  اْینُّدلا  یف  َكوُخا  اَنَاَو  یخَءا  َْتنَا  : 

ِدِجْسَْملا َیِلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَس  َُّمث  یبَِال  اهِطَـسَو  ِیف  اهَرِـشاع  َلَعَجَو  َُهل  ًۀَعِْـست  َلِزا  نَم  َةَرَـشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَمَو  ِهِدِجْـسَم  َعِضْوَم 
َساّنلا یهَن  َُّمث  ِِهباب  ِْحتَفَو  ْمُِکباْوبَا  ِّدَِسب  ینَرَمَا  هّللاَّنِکلَو  َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَُکباْوبَا  ُتْدَدَـس  اَنَا  ام  َلاقَف :  َمَّلَکَت  ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ( 290) ِِهباب َْریَغ 

هّللا یّلـص  هّللِالوُسَِرل  َِدلُوَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَر  ِلْزنَم  یف  ُهلِْزنَمَو  ( 291) ِدِجـسْملا یف  ُِبنُْجی  َناکَو  ُهَْریَغ ،  ِدِجـسْملا  یف  اومانَی  ْنَا 
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ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ٌدالْوَا ؟  ِهیف  َُهلَو  هلآ  هیلع و 
ینَرَمَا هّللا  َّنِإ  َلاقف :  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع  یبَاَف  ِدِجـسَْملا  یِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدَـی  ِِهْنیَع  َرْدَـق  ٍةَّوُک  یلَع  َصِرَح  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفءا  لاق : 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  هیَنبَو ،  یخَا  ُْریَغَو  يْریَغ  ُُهنُکْسَی  ارهاط ال  ًادِجْسَم  َِیْنبَا  ْنَا 
اُولاق َِبیاْغلا  ُدِهاّشلا  غِّلَُبِیل  َلاقَو :  ( 292) ِۀیالِْولِاب َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهبَصَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللاُمُکُدِْشنُا  َلاق : 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  : 
َْتنَاَو ( 293  ) یـسُوم ْنِم  َنُوراه  ِۀـَلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  َكُوبَت  ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللاـَلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاـق : 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 294  ) يِدَْعب ٍنمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو 
ِِهتَبِحاِصبَو ِِهب  ِّالا  ِتءاَی  َْمل  ِۀَـلَهابملا  یِلا  َنارَْجن  ِلْهَا  ْنِم  يراصَّنلا  اعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاـق : 

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 295) ِْهیَْنباَو
ُْریَغ ٌراّرَک  ( 296) َُهلوُسَرَو هّللا  ُّبُحیَو  ُُهلوُسَرَوُهّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یِلا  ُهَعَفد  ال  َلاق :  َُّمث  رَْبیَخ  َمْوَی  َءاّوللا  ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاـق : 

ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولا :  ِْهیَدَی ق  یلَع  هّللا  اهُحَتْفَی  ٍراّرَف 
ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 297  ) یّنِم ٌلُجر  َْوا  اَنا  ِّالا  یّنع  ُُغْلبَی  ال  َلاقو :  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  َهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق : 

وُعْداَو یِخَا  ای  ُلوُقَی  ِّالا  ُّطَق  ِهِمْسِاب  ُهُعْدَی  َْمل  ُهَّنِاَو  ِِهب  ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  ِّالا  ُّطَق  ٌةَّدِش  ِهرب  ْلِزنَت  َْمل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق : 
ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  یِخَا  یلا 

ٍنِمُْؤم ِّلُک  ُّیلو  َتنَاَو  َکنِم  انءاَو  یّنِم  تنَءا  یلع  ای  َلاقَف :  ٍدیَزَو  ٍرفْعَج  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق : 
ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  ( 298  ) يدَعب

(299  ) هَءدبَءا َتَکَـس  اذِاو  ُهاطعَا  َُهلءاَس  اذِا  ٌۀَلْخَد  ٍۀَـلَیل  َّلُکو  ٌةَْولَخ  ٍموَی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  هَّنا  َنوُمَْلعَتَءا  َلاق : 
ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق : 

ِیتـَْیب ِلـْهَا  َْریَخ  ِکـُتْجَّوَز  مالـسلااهیلع  َۀَـمِطاِفل  لاـق :  َنیح  َةَزْمحَو  ٍرفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق : 
ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ( ، 300) ًاْملِع ْمُهَرَثْکَاَو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَءاَو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَءا 

ُۀَمِطاـفَو ( 301) ِبَرَْعلاُدِّیــَـس ُّیلَع  یِخَءاَو  َمدآ  ِیَنب  ِدــْلُو  ُدِّیــَـس  اــَنَا  َلاــق :  هــلآ  هــیلع و  هــّللا  یّلـــص  هّللاــَلوُسَر  َّنَءا  َنوـُـمَْلعتَءا  َلاــق : 
ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 303) ِۀَّنَْجلِالْهَِابابَش ادِّیَس  َياْنبُِاْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ( 302) ِۀَّنَْجلِالْهَاِءاِسنُةَدِّیَس

ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِْهیَلَع  ُُهنیُِعی  َلیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَءاَو  ِِهلْسُِغب  ُهَرَمَءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق : 
اوُکَّسَمَتَف یْتَیب  َلْهَءاَو  ِهّللَاباتِک  ِثلا  ِْنیَْلقّ ُمُکیف  ُتْکََرت  یِّنِا  اهَبَطَخ :  ٍۀَـبْطُخ  رخآ  یف  َلاـق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق : 

ینُّبُِحی َْسَیل  َبِذَـک  ْدَـقَف  ًاـِّیلَع  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  ُهَّنءا  َمَعَز  ْنَم  ُلوُقَی  ُهوُعِمَـس  ْدَـق  ْمُهَّنَا  ُمُهَدَـشان  َُّمث  ( . 304) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  اولـضت  مل  اـمهب 
ْنَمَو َهّللا  َّبَحَا  ْدَـقَف  ِینَّبَحَا  ْنَمَو  ِینَّبَحَءا  ْدَـقَف  ُهَّبَحَءا  ْنَم  ُْهنِم  انَءاَو  یّنِم  ُهَّنَِال  لاق :  َِکلذ ؟  َْفیَکَو  ِهّللَالوُسَر  ای  ٌِلئاق :  َُهل  َلاقَف  ًاّیلَع ،  ُضِْغُبیَو 

انْعِمَس . )) . . .  ْدَق  ْمَعَن ،  َّمُهّللَا  اُولاقَف :  َهّللا  َضَْغبَا  ْدَقَف  ِینَضَْغبَا  ْنَمَو  ِینَضَْغبَا  ْدَقَف  ُهَضَْغبَءا 
هفیرش هبطخ  نیا  لوا  شخب  تالمج  همجرت  کنیا 

َلاقَو ِهِسْفَن  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یخَاَف  ِِهباحْصَا  َْنَیب  یخَا  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللِالوُسَر  اخَا  َناک  ٍبلاط  ِیبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  ))
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق :  ( 305) ِةَرِخ ْالاَو  اْینُّدـلا  یف  َكوُخا  اـَنَاَو  یخَءا  َْتنَا  : 

 : دـنتفگ دومن ؟  باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شیوخ  تّوخا  يارب  تسب  یم  توخا ))   )) نامیپ شناراـی ،  هباحـص و  ناـیم  رد  هلآ  هیلع و 
تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ ! 

َُهل ًۀَعِْست  َلِزانَم  َةَرَشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَمَو  ِهِدِجْـسَم  َعِضْوَم  يرَتْش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  هّللاُمُکُدِْشنُا  َلاق :  ))
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ُتْدَدَـس اَنَا  اـم  َلاـقَف :  َمَّلَکَت  ْنَم  َکـِلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ( 306) ِِهباب َْریَغ  ِدِجْـسَْملا  َیِلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَـس  َُّمث  یبَِال  اهِطَـسَو  ِیف  اهَرِـشاع  َلَـعَجَو 
(307) ِدِجـسْملا یف  ُِبنُْجی  َناکَو  ُهَْریَغ ،  ِدِجـسْملا  یف  اومانَی  ْنَا  َساّنلا  یهَن  َُّمث  ِِهباب  ِْحتَفَو  ْمُِکباْوبَا  ِّدَِسب  ینَرَمَا  َهّللاَّنِکلَو  َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَُکباْوبَا 
 ! ادخ هب  ار  امش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ٌدالْوَا ؟  ِهیف  َُهلَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللِالوُسَِرل  َدلُوَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَر  ِلْزنَم  یف  ُهلِْزنَمَو 
زا باب  ُهن  درک ،  انب  هرجح  هد  دجسم ،  رانک  رد  يرادیرخ و  ار  شیوخ  هناخ  دجسم و  نامتخاس  لحم  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  دیناد  یم  ایآ 

همه برد  داد  روتسد  سپس  داد ،  صاصتخا  یلع ))   )) مردپ هب  تشاد  رارق  اهنآ  طسو  رد  هک  ار  یمهد  هرجح  دوخ و  هب  ار  اه  هرجح  نیا 
 ، دندومن ضارتعا  دروم  نیا  رد  هباحـص  زا  یـضعب  نوچ  یلع و  هرجح  برد  رگم  دـندنبب  دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  مدرم  ياه  هرجح 
رد ندـیباوخ  زا  ار  مدرم  هاـگنآ  داد ،  نم  هب  ار  یناـمرف  نینچ  ادـخ  هکلب  مدرکن  رداـص  دوخ  شیپ  ار  روتـسد  نیا  نم  دومرف  ادـخ  لوـسر 

نیمه رد  تشاد و  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرجح  رانکرد  دجـسم و  لخاد  رد  شا  هرجح  هک  ار  یلع  رگم  دومن  عنم  دجـسم 
؟  دومن اطع  یلع  ادـخ و  لوسر  هب  ار  ینادـنزرف  لزنم  نیمه  رد  دـنوادخ  داد و  یم  خر  تبانج  تلاح  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هک  دوب  هرجح 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ : 
ینَرَمَا َهّللا  َّنِإ  َلاقف :  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع  یبَاَف  ِدِجـسَْملا  یِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدَی  ِِهْنیَع  َرْدَق  ٍةَّوُک  یلَع  َصِرَح  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفءا  لاق :  ))

هک تشاد  ناوارف  قایتشا  باطخ  نب  رمع  هک  دیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  هیَنبَو ،  یخَا  ُْریَغَو  يْریَغ  ُُهنُکْسَی  ارهاط ال  ًادِجْـسَم  َِیْنبَا  ْنَا 
هبطخ نمـض  رد  سپـس  دادن  هزاجا  ادخ  لوسر  یلو  دنیبب  ار  دجـسم  لخاد  دناوتب  هک  دشاب  دجـسم  هب  یکچوک  هنزور  شا  هناخ  راوید  زا 

شنادنزرف و  یلع )   ) مردارب نم و  زجب  دیابن  اذل  تسا  هتخاس  رومءام  يرهطم  كاپ و  دجـسم  ندرک  انب  هب  ارم  دـنوادخ  نوچ  دومرف :  شا 
تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دنیزگ ؟  ینکس  دجسم  نیارد  يرگید  صخش 

َِبئاْغلا ُدِـهاّشلا  غِّلَُبِیل  َلاقَو :  ( 308) ِۀیالِْولِاب َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهبَـصَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللاُمُکُدِْـشنُا  َلاق :  ))
بصن تیالو  ماقم  هب  مخ ))  ریدغ   )) رد ار  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمعَن َّمُهّللَا  اُولاق : 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دنناسرب ؟  نیبیاغ  هب  نیرضاح  ار  نایرج  نیا  هک  داد  روتسد  سپس  درک 
َْتنَاَو ( 309  ) یـسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  َكُوبَت  ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاق :  ))

كوبت گنج   )) رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ !  هب  ار  امش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 310  ) يِدَْعب ٍنمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو 
یلو و نم  زا  سپ  وت  دومرف :  نینچمه  و  یـسوم ))   )) هب تبـسن  یتـسه  نوراـه ))   )) دـننامه نم  هب  تبـسن  وت  یلعاـی !  دومرف :  یلع  هب  (( 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  یشاب ؟  یم  نانم  ؤم  همه  تسرپرس 
ِِهتَبِحاِصبَو ِِهب  ِّالا  ِتءاَی  َْمل  ِۀَلَهابملا  یِلا  َنارَْجن  ِلْهَا  ْنِم  يراصَّنلا  اعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْشنُا  َلاق :  ))

دومن توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن ))   )) نایحیسم هک  هاگنآ  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 311) ِْهیَْنباَو
تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  ار ؟  وا  دنزرف  ود  رسمه و  یلع و  رگم  درواین  دوخ  اب  نانآ  نیرفن  يارب 

ُْریَغ ٌراّرَک  ( 312) َُهلوُسَرَو َهّللاُّبُحیَو  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یِلا  ُهَعَفد  ال  َلاق :  َُّمث  رَْبیَخ  َمْوَی  َءاّوللا  ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاـق :  ))
(( ربیخ گنج   )) رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادـخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق :  ِْهیَدَـی  یلَع  ُهّللا  اهُحَتْفَی  راّرَف 

دنراد یم  تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  کنیا  دومرف :  هاگنآ  داد  یلع  تسد  هب  ار  مالـسا )   ) مچرپ
یم هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دـنتفگ :  دومن ؟  دـهاوخ  X وا ͠ تسد  هب  ار  ربـیخ  هعلق )   ) ادـخ تـسا و  راّرف  ریغ  راّرک  ار ،  شلوـسر  ادـخ و  وا  و 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ 
یم ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 313  ) یّنِم ٌلُجر  َْوا  اَنا  ِّالا  یّنع  ُُغْلبَی  ال  َلاقو :  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاـق :  ))
نم زا  هک  یـسک  ای  نم  دوخ  زج  دـنک  غالبا  ارم  مایپ  دـیابن  دومرف  داتـسرف و  هکم  هب  یلع  هلیـسو  هب  ار  تئارب  هروس  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  تسا ؟ 
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یِخَا ای  ُلوُقَی  ِّالا  ُّطَق  ِهِمْـسِاب  ُهُعْدَـی  َْمل  ُهَّنَاَو  ِِهب  ًۀَِـقث  اَهل  ُهَمَّدَـق  ِّالا  ُّطَـق  ٌةَّدِـش  ِِهب  ْلِزنَت  َْمل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  َهّللاـَلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاـق :  ))
تهج هب  رگم  دـمآ  یمن  شیپ  ادـخ  لوسر  يارب  یمهم  هثداـح  یلکـشم و  چـیه  هک  دـیناد  یم  اـیآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاـق :  یِخَا  یل  اوُعْداَو 
دروم ردارب ))  )) ناونع هب  درک و  یمن  ادص  مسا  هب  هاگچیه  ار  وا  تخادنا و  یم  ولج  شلکشم  لح  يارب  ار  وا  تشاد  یلع  هب  هک  يدامتعا 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  داد ؟  یم  رارق  شباطخ 
ِّلُک ُّیلو  َتنَاَو  َکنِم  انءاَو  یّنِم  تنَءا  یلع  ای  َلاـقَف :  ٍدـیَزَو  ٍرفْعَج  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یـضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق :  ))

 : دومرف دومن  تواضق  دـیز  رفعج و  یلع و  نایم  رد  هک  هاـگنآ  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  اـیآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاـق :  ( 314  ) يدَعب ٍنِمُْؤم 
میریگ یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دـنتفگ :  یـشاب ؟  یم  نانم  ؤم  همه  تسرپرـس  یلو و  وت  نم  زا  سپ  وت و  زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  یلعای ! 

تسا . ))  تسرد  هک 
(315  ) هَءدبَءا َتَکَس  اذِاو  ُهاطعَا  َُهلءاَس  اذِا  ٌۀَلْخَد  ٍۀَلَیل  َّلُکو  ٌةَْولَخ  ٍموَی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللِالوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  هَّنا  َنوُمَْلعَتَءا  َلاق :  ))

دوجو یـصوصخ  تسـشن  کی  بشره  یتولخ و  هسلج  زور  ره  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  یلع  يارب  هک  دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق : 
لوسر درک  یم  توکـس  رگا  داد و  یم  خـساپ  ادـخ  لوسر  درک  یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  یـصوصخ  تاسلج  نیا  رد  هک  تشاد 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دومن ؟  یم  ملکت  هب  ادتبا  دوخ  ادخ 
ِیْتَیب ِلْهَا  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  مالـسلااهیلع  َۀَـمِطاِفل  لاـق :  َنیح  َةَزْمحَو  ٍرفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق :  ))
هزمح رایط و  رفعج  رب  ار  یلع  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( ، 316) ًاْملِع ْمُهَرَثْکَاَو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَءاَو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَءا 

مالسلا هیلع  یلع   ) مدروآرد ما ،  هداوناخ  دارفا  نیرتهب  يرسمه  هب  ار  وت  نم  دومرف :  همطاف  شرتخد  هب  هک  هاگنآ  داد  حیجرت  ءادهـشلادیس 
هاوگ ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دـشاب ؟  یم  ناشنیرترب  ملع ))   )) رد ناشنیرت و  میلح  قالخا ))   )) رد ناشنیرت و  هقباس  اب  مالـسا ))   )) رد هک  ( 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم 
ُۀَمِطاـفَو ( 317) ِبَرَْعلاُدِّیـَـس ُّیلَع  یِخَءاَو  َمدآ  ِیَنب  ِدــْلُو  ُدِّیـَـس  اــَنَا  لاــق :  هــلآ  هــیلع و  هــّللا  یّلــص  هّللاــَلوُسَر  َّنَءا  َنوـُـمَْلعتَءا  َلاــق :  ))

هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاـق :  ( 319) ِۀَّنَْجلِالْهَِابابَش ادِّیَس  َياْنبُِاْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ( 318) ِۀَّنَْجلِالْهَاِءاِسنُةَدِّیَس
نسح و مدـنزرف  ود  تشهب و  نانز  يوناب  همطاف  برع و  رـالاس  یلع )   ) مردارب مدآ ،  نادـنزرف  همه  رورـس  اـقآ و  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و 

تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دنتشهب ؟  ناناوج  دیس  نیسح 
هک دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ِْهیَلَع  ُُهنیُعی  َلیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَءاَو  ِِهلْـسُِغب  ُهَرَمَءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  َهّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق :  ))

دهاوخ وا  روای  نیعم و  لیئربج  راک  نیا  رد  دومرف :  دـهد و  لسغ  ار  وا  ندـب  ات  داد  تیرومءاـم  یلع  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دوب ؟ 

اوُکَّسَمَتَف یْتَیب  َلْهَءاَو  ِهّللَاباتِک  ِثلا  ِْنیَْلقّ ُمُکیف  ُتْکََرت  یِّنِا  اهَبَطَخ :  ٍۀَـبْطُخ  رخآ  یف  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  َهّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ))
دومرف ناناملسم )  هب   ) شا هبطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ((( )) 320) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب 

؟  دـیوش یمن  هارمگ  هاگ  چـیه  هک  دـینک  کسمت  ود  نآ  هب  متیب .  لها  ادـخ و  باتک  مراذـگ ؛  یم  اهبنارگ  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم  : 
تسا . ))  تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ : 

ِهّللَالوُسَر ای  ٌِلئاق :  َُهل  َلاقَف  ًاّیلَع ،  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  َْسَیل  َبِذَک  ْدَقَف  ًاِّیلَع  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  ُهَّنءا  َمَعَز  ْنَم  ُلوُقَی :  ُهوُعِمَـس  ْدَق  ْمُهَّنَا  ُمُهَدَشان  َُّمث  ))
ْدَقَف ِینَـضَْغبَا  ْنَمَو  ِینَـضَْغبَا  ْدَـقَف  ُهَضَْغبَءا  ْنَمَو  َهّللا  َّبَحَا  ْدَـقَف  ِینَّبَحَا  ْنَمَو  ِینَّبَحَءا  ْدَـقَف  ُهَّبَحَءا  ْنَم  ُْهنِم  انَءاَو  یّنِم  ُهَّنَِال  لاـق :  َکـِلذ  َْفیَکَو 

هک ار  يدایز  لئاضف  اهنیا  زا  ریغ  یلع  نب  نیـسح  دیوگ :  یم  سیق ))  نب  میلـس   . . . (( )) انْعِمَـس ْدَق  ْمَعَن ،  َّمُهّللَا  اُولاقَف :  ( 321) َهّللا َضَْغبَا 
هباحـص زا  هک  نانآ  سلجم  راضح  درمـشرب و  دوب  هدش  هدینـش  ادخ  لوسر  نابز  زا  ای  هدـیدرگ و  زان  نآرق  رد  وا  تیب  لها  یلع و  هرابرد 

یم دندوب ) هدیدن  ار  ادـخ  لوسر  صخـش  هک  نانآ   ) نیعبات میا و  هدینـش  ار  نیا  دـنگوس !  ادـخ  هب  يرآ  دـنتفگ :  یم  دـندوب  ادـخ  لوسر 
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میا .  هدینش  دامتعا  قوثو و  دروم  هباحص  نالف  زا  ار  تلیضف  نیا  مهام  دنتفگ : 
نیا منیبب  دییوگب  ادخ  هب  ار  امش   : )) دومرف درک  یم  داریا  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  لئاضف  هرابرد  هک  شنانخـس  نایاپ  رد  یلع  نب  نیـسح 
اریز تسا ؛  هتفگ  غورد  دراد  ینمـشد  یلع  اـب  هک  یلاـح  رد  دـنک  اـعدا  ارم  یتـسود  سکره  دومرف :  ادـخ  لوـسر  هک  دـیا  هدینـش  مه  ار 

ینمـشد اب  وت  تبحم  هنوگچ  هّللا !  لوسر  ای  درک  لا  ؤس  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  دـجنگ .  یمن  لد  کـی  رد  یلع  ینمـشد  اـب  نم  یتسود 
درادب تسود  ارم  سکره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هکره  متـسه  یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  اریز  دومرف :  دزاس ؟  یمن  یلع 

تسا . )) . . .  هتشاد  نمشد  ار  ادخ  دنک  ینمشد  نم  اب  هکره  هدرک و  ینمشد  نم  اب  درادب  نمشد  ار  یلع  هکره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ 
و تسا .  هدومن  لقن  ار  نآ  سیق  نب  میلس  هدومرف و  داریا  ینِم  رد  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخزا  لوا  شخب  همجرت  دوب  نیا  و 

یثیدح ياهباتک  عبانم و  رد  اهنآ  کت  کت  هک  تسا  يددـعتم  لئاضف  رب  لمتـشم  هبطخ  زا  شخب  نیا  دـییامرف  یم  هظحالم  هک  يروط  هب 
زا ار  لئاضف  نیا  رثکا  زین  ام  تسا و  هدـیدرگ  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  اهنآ  ناـیوار  قیرط  هب  ّتنـس و  لـها  داـمتعا  دروم 

حیضوت عون  ره  زا  ار  دوخ  شخب  نیا  رد  نوچ  و  میدومن .  صخـشم  یقرواپ  رد  ار  ذخآم  نیا  جارختـسا و  هماع  دیناسم  ننـس و  حاحص و 
 . میراد یم  فوطعم  هبطخ  مود  شخب  هب  ار  هدنناوخ  هجوت  میناد  یم  ینغتسم 

هبطخ مّود  شخب  نتم 

همجرت طابترا  ماجسنا و  ظفح  يارب  مه  ام  هدیدرگ  لیکشت  لقتسم  شخب  هس  زا  هفیرـش  هبطخ  نیا  نوچ  میدومن  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب 
ثیدح ياهباتک  رثکا  رد  شخب  ود  نیا  هچرگ  مینک  یم  لقن  ًالقتـسم  لوا  شخب  دـننامه  ار  موسو  مود  شخب  ود  زا  کیره  هبطخ  نتم  اب 

تسا :  هدش  لقن  مه  زا  ادج  لقتسم و  لکش  هب  هن  مهب و  لصتم 
َمث ْالا  مُِهلْوَق  ْنَع  ُراـبْحَْالاَو  َنوُِّیناـبَّرلا  ُمُهاـْهنَی  ـالَول   : ) ُلوُقَیْذِإ ِراـبْحَالا  یَلَع  ِِهئاـنَث  ِءوُس  نِم  ُهَءاـیلْوَءا  ِِهب  ُهّللا  َظَـعَو  اـِمب  ُساـّنلااهُّیَا  اوربَتِعا  ))

اُوناک ْمُهَّنَِال  مِْهیَلَع  َِکلذ  ُهّللا  َباع  امَّنِاَو  ( 323  () َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  هلوق -  یِلا  َلیئارِْـسا -  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل   : ) َلاقَو ( 322 ()
ُلوُقَی ُهّللاَو  َنوُرَذْحَی  اَّمِم  ًۀَبْهَرَو  ْمُْهنِم  َنُولانَی  اُوناک  امیف  ًهَبغر  َِکلذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَی  الف  َداسَْفلاَو  َرَکنُملا  مِهِرُهظَءا  نَیب  َنیّذلا  ِۀَملّظلا  َنِم  َنْوَرَی 

ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمءاَـی  ٍضَْعب  ُءاـیلْوَءا  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملاَو  َنوـُنِم  ؤُْـملَا   : ) َلاـقَو ( 324  () ِنوَشْخاَو َساـّنلااْوَشَْخت  ـالَف  : )
اُهبْعَـصَو اُهنِّیه  اهُّلُک  ُضئارَْفلا  ِتَماقَتِْـسا  ْتَمیُقاَو  ْتَیُِّدا  اذِا  اهَّنءِاب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَالِاب  ُهّللا  َءاَدَـبَف  ( 325 ()

ِذْخَاَو ِِمئاـنَْغلاَو  ِء  یفلا  ِۀَمِْـسقَو  ِِملاّـظلا  ِۀََـفلاُخمَو  ِِملاـظَْملا  ِّدَر  َعَـم  ِمالْـس  ِـْالا  َیِلا  ٌءاـعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  َیهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َرمَـْالا  َّنَءا  َکـِلذَو 
(( اهِّقَح یف  اهِعْضَوَو  اهِعِضاوَم  ْنِم  ِتاقَدَّصلا 

حیضوت

نب نیسح  هبطخ  زا  تمـسق  نیا  ینعی  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نع  يوریو  دیامرف :  یم  هبطخ  نیا  لقن  ماگنه  هب  لوقعلا  فحت  بحاص 
تسا .  هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  هک  مالسلا  امهیلع  یلع 

مه مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تاملک  اه و  هبطخ  نایم  رد  شخب  نآ  زا  یتالمج  دومن  میهاوخ  هراشا  هبطخ  نیرخآ  شخب  رد  هک  يروط  هب 
يرادرب هرهب  تالمج  نآ  زا  شینارنخـس  هبطخ و  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  عوضوم  تیـساسح  تیمها و  يارب  هک  تسا  دوجوم 

هک دـشاب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  زا  زین  هبطخ  زا  شخب  نیا  لـصا  لوقعلا  فحت  بحاـص  راـتفگ  ساـسا  رب  تسا  نکمم  تسا و  هدومن 
یلو تسا  هدومن  هدافتسا  نآ  زا  هفیظو ،  نیا  تمظع  میـسرت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  نایب  رد  ترـضح  نآ  دنمورب  دنزرف 
لیان رگید  عباـنم  رد  تسا  هدومرف  هراـشا  لوقعلا  فحت  بحاـص  هچنآ  زجب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هب  شخب  نیا  میقتـسم  دانتـسا  هب  اـم 
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میدشن . 
اهناسنا همه  باطخ  نیا  هکلب  تسین  زور  نآ  يایند  مدرم  ای  سلجم و  رد  نیرـضاح  صاخ و  هورگ  هب  باـطخ  ُساـّنلااهُّیَا )) : )) اوربَتِعا  ))

ددـعتم و دراوم  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  سانلااهیا ))   )) ای باطخ  دـننامه  دوش  یم  لماش  دنونـشب  ار  ادـن  نیا  ناـکم  ناـمز و  ره  رد  هکار 
تسا .  هدمآ  ررکم 

ءایلوا : )) ))
نودـب اریز  دنـشاب ؛  یم  یتیلو  ؤسم  ياراد  هعماج  رد  لاح  نیع  رد  دـنراد و  ادـخ  هب  هجوت  هک  دنتـسه  یناسک  اـج  نیا  رد  اـیلوا  زا  روظنم 

تسین .  عقوتم  نانآ  زا  يا  هفیظو  ماجنا  تیلو  ؤسم  نتشاد 
ینابر : ))   . )) حلاص ياملع  رابحا : )) ))

دشاب .  مه  وا  مارح  لالح و  ظفاح  دنوادخ و  ماکحا  هب  ملاع  لاح  نیع  رد  هک  ادخ  هب  دقتعم  ّهلءاتم و  صخش 
یلو هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  دوهی ،  نویناـحور  اـملع و  دـشاب  یم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دانتـسا  دروم  هک  يا  هیآ  رد  هچرگ 

یبهذم ياملع  همه  هب  یلک  روط  هب  هکلب  درادن  صاصتخا  یحیسم  نویناحور  ای  دوهی و  ياملع  هب  شهوکن  حیبقت و  نیا  هک  تسا  یهیدب 
يداع دارفا  هانگ  تیصعم و  دننام  نییآ ،  بهذم و  ره  ياملع  توکس  يراگنا و  لهس  ررـض  اریز  دوش ؛  یم  لماش  زین  یمالـسا  ياملع  و 

دیدرگ .  دهاوخ  بهذم  لصا  هجوتم  توکس  نیا  ررض  اریز  تسین ؛ 
مثا : ))  لوق  ))

تسا .  قیاقح  فیرحت  تمهت و  يزادرپغورد و  زا  معا  هک  زیمآ  هانگ  نانخس 
تحس : ))  لکا  ))
يراوخمارح . 

ار انعم  نیا  ات  تسا  هدـش  هیکت  تحـس ))  لـکاو  مثا  لوق   )) رب هفیرـش  هیآ  رد  یلو  دومن  یهن  تارکنم  یـصاعم و  همه  زا  دـیاب  هک  نیا  اـب 
اریز دریگب ؛  رارق  هزرابم  تفلاخم و  دروم  یـصاعم  همه  زا  شیب  دیاب  اذـل  تسا و  رتکانرطخ  ناهانگ  همه  زا  هانگ  ود  نیا  هک  دـنک  میهفت 

ره زا  شیب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  تسا  مثا ))  لوق   )) مهم قیداصم  زا  یکی  هک  نارگمتـس  نیفلاخم و  نیغورد  تاغیلبت  راتفگ و  یهاگ 
داعبا ياراد  هکلب  تسین  روظنم  نآ  یئزج  يدرف و  هبنج  اهنت  يراوخمارح  تحس و  لکا  رد  و  دشاب .  یم  هدننکش  نیگمهـس و  رگید  لمع 
لکا عون  نیا  ررض  املسم  دشاب و  یم  زین  هعماج  رد  عورـشمریغ  داصتقا  ندرک  هضبق  رـضم و  تارداص  تادراو و  لماش  هک  تسا  یعیـسو 

ددرگ .  یم  یلجتم  هریغ  یشورف و  مک  يزابرامق و  تروص  هب  هک  تسا  يدرف  يراوخمارح  زا  شیب  تحس 
(326  ) هفیرش هبطخ  نیا  مود  شخب  تالمج  همجرت  کنیا 

َمث ْالا  مُِهلْوَق  ْنَع  ُراـبْحَْالاَو  َنوُِّیناـبَّرلا  ُمُهاـْهنَی  ـالَول   : ) ُلوُقَیْذِإ ِراـبْحَالا  یَلَع  ِِهئاـنَث  ِءوُس  نِم  ُهَءاـیلْوَءا  ِِهب  ُهّللا  َظَـعَو  اـِمب  ُساـّنلااهُّیَا  اوربَتِعا  ))
((( 328  () َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  هلوق -  یِلا  َلیئارِْسا -  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل   : ) َلاقَو ( 327 ()

ارچ دیامرف :  یم  هک  اج  نآ  دیریگب  تربع  هداد  دوهی  ياملع  زا  شهوکن  تروص  هب  شناتـسود  ایلوا و  هب  ادخ  هک  يدـنپ  زا  مدرم !  يا  ))
ینب زا  هک  اهنآ  دیامرف :  یم  زاب  و  دننک ؟  یمن  يریگولج  یهن و  مارح  ندروخ  زیمآ و  هانگ  نانخـس  زا  ار  اهیدوهی  رابحا ،  ینید و  ياملع 
یهن ار  رگیدکی  دنداد  یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ  دیامرف :  یم  هک  اجنآ  ات  دـنتفرگ  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  دـندش  رفاک  لیئارـسا 

دندش . )) یم  بکترم  ار  يدب  راک  هچ  دندرک و  یمن 
اُوناک امیف  ًهَبْغر  َِکلذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَی  الف  َداسَْفلاَو  َرَکنُملا  مِهِرُهظَءا  نَیب  َنیّذـلا  ِۀَـملّظلا  َنِم  َنوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِال  مِْهیَلَع  َِکلذ  ُهّللا  َباع  امَّنِاَو  ))
ٍضَْعب ُءایلْوَءا  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُْملاَو  َنُونِم  ؤُْملَا   : ) َلاـقَو ( 329  () ِنوَشْخاَو َساّنلااْوَشَْخت  الَف   : ) ُلوُقَی ُهّللاَو  َنوُرَذْـحَی  اَّمِم  ًۀَـبْهَرَو  ْمُْهنِم  َنُولانَی 

( . (( 330  () ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوُْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمءاَی 
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هتخادرپ داسف  يراکتـشز و  هب  ناراکمتـس  هک  دندید  یم  دوخ  مشچ  اب  نانآ  هک  درامـش  یم  بیع  تهج  نیا  زا  ار  نآ  ادخ  تقیقح  رد  ))
زا هک  دوب  یـسرت  رطاخ  هب  زین  دندرک و  یم  تفایرد  نانآزا  هک  دوب  لام  هب  هقالع  رطاخ  هب  توکـس  نیا  دـندرک و  یمن  ناشعنم  زاب  دـنا و 
نم ؤم  نادرم  دیامرف :  یم  دیـسرتب و  نم  زا  دیـسرتن و  مدرم  زا  دیامرف :  یم  ادخ  هک  یلاح  رد  دنداد و  یم  هار  لد  هب  نانآ  بیقعت  رازآ و 

دننک . )) یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  رگیدمه  دنرگیدکی  راد  هدهع  ربهر و  رادتسود 
َِکلذَو اُهبْعَصَو  اُهنِّیه  اهُّلُک  ُضئارَْفلا  ِتَماقَتِْـسا  ْتَمیُقاَو  ْتَیُِّدا  اذِا  اهَّنَءِاب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَالِاب  ُهّللا  َءاَدَبَف  ))

ْنِم ِتاقَدَّصلا  ِذْـخَاَو  ِِمئانَْغلاَو  ِء  یفلا  ِۀَمِْـسقَو  ِِملاّظلا  ِۀََـفلاُخمَو  ِِملاظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْـس  ِْالا  َیِلا  ٌءاعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َرمَْالا  َّنَءا 
هب رما  زا  تسا  لباقتم  يربهر  يرادتسود و  رهظم  هک  نانم  ؤم  تافـص  ندرمـش  رد  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  (( )) اهِّقَح یف  اهِعْـضَوَو  اهِعِـضاوَم 

ماجنا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  هک  دناد  یم  اریز  درامـش ؛  یم  بجاو  ار  نآ  تسخن  دنک و  یم  عورـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
هب رما  هک  تسا  ببـس  نیدـب  نآ  دـش و  دـهاوخ  رارقرب  یگمه  لکـشم  اـت  هتفرگ  ناـسآ  زا  تاـبجاو  همه  دوش  رارقرب  هعماـج  رد  دریگب و 
هب ناگدیدمتـس  قوقح  ندنادرگ  زاب  هفاضا  هب  یجراخ )  يداقتعا  داهج  ینعی   ) مالـسا هب  توعد  زا  تسا  ترابع  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دوش و عیزوت  مالسا  هنالداع  نوناق  قبط  یگنج  میانغ  یمومع و  ياهتورث  هک  نیا  يارب  ششوک  نارگمتـس و  اب  هزرابم  تفلاخم و  نانآ و 
یعرـش دراوم  رد  مه  دوش و  هتفرگ  يروآ و  عمج  نآ  بجاو  حیحـص و  دراوم  زا  هنابلطواد )  یمازلا و  ياهتایلام  همه  تاکز و   ) تاقدص

دسرب . )) فرصم  هب  نآ  حیحص  و 
 . دییامرف هجوت  نآ  موس  شخب  همجرت  نتم و  هب  کنیا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  زا  مود  شخب  همجرت  دوب  نیا  و 

هبطخ موس  شخب  نتم 

ُفیرَّشلا مُُکباهَی  ٌۀـَباهَم .  ساّنلا  سُْفنا  یف  هّللِابَو  ٌۀَـفوُْرعَم  ِۀَحیِـصَّنلابَو  ٌةروکذَـم  ریخلابو  ٌةروُهـشَم  ِْملِْعلِاب  ٌۀـباصع  ُۀـباصِْعلا  اـُهتَّیءا  ُْمْتنَا  َُّمث  ))
ِقیرَّطلا ِیف  َنوُشْمَتَو  اِهبّالُط  ْنِم  ْتَِعُنْتمَا  اَذِا  ِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَّفَُـشت  ُهَْدنِع ،  ْمَُکل  َدَی  الَو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثُْؤیَو  ُفیعَّضلا  ُمُکُمِرُْکیَو 

َنوُرِّصَُقت ِهِّقَح  ِرَثْکَءا  ْنَع  ُْمْتنُک  ْنِاَو  ِهّللاِّقَِحب  ِمایِقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اـِمب  هوُُمْتِلن  اـمَّنِا  َکـِلذ  ُّلُـک  َْسَیلَءا  ِِرباـکالا  ِۀَـمارَکَو  ِكُولُْملا  ِۀَْـبیَِهب 
الَو اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهبُْمتْرَطاخ  ًاسْفَنالَو  ُهوُمُتْلَذـَبًالام  الَفُْمْتبَلَطَف  ْمُکِمْعَِزب  ْمُکَّقَح  اَّمَءاَو  ُْمتْعَّیَـضَف  ِءافَعُّضلا  َّقَح  اَّمءاَف  ِۀَّمئ ،  ـالا  ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْـساَف 

هّللا .  ِتاذ  یف  اهوُمْتیَداع  ًةَریشَع 
ِِهتامِقَن ْنِم  ٌۀَمِْقن  ْمُِکب  َّلَِحت  ْنَءا  ِهّللا  یَلَع  َنّونَمَتُْملا  اهُّیَءا  ْمُْکیَلَع  ُتیِشَخ  ْدََقل  ِِهباذَع .  ْنِم  ًانامَءاَو  ِِهلُسُر  َةَرَواُجمَو  ُهَتَّنَج  هّللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَءا 

الَف ًۀَضوْقنَم  هّللاَدوهُع  َنْوََرت  دَـقَو  َنُومَرُْکت  ِهدابِع  یف  هّللِاب  ُْمتنَءاَو  َنُومِرُْکت  ِهّللِاب ال  ُفَْرُعی  ْنَمَو  اِهب  متلُِّضف  ًۀـَلِْزنَم  ِهّللاِۀَـمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَال 
الَو َنومَحُرت  ٌۀَلَمْهُم ال  ِِنئادَْـملا  یف  یْنمَّزلاَو  ُمُْکْبلاَو  ُیْمُْعلاَو  ٌةروقْحَم  ٌةروُفْخَم  هّللِالوُسَر  ُۀَّمِذَو  َنوُعَْزفَت  مُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضعَِبل  ُْمتنَءاَو  َنوُعَزفت 

َنُونیُعت .  اهیف  َلِمَع  نَم  الَو  َنُولَمْعَت  ْمُِکتلِْزنَم  یف 
ًۀَبیِـصُم ِساّنلا  ُمَظْعَءا  ُْمْتنَءاَو  َنُوِلفاغ  ُْهنَع  ُْمْتناَو  یِهانَّتلاَو  ِیهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهّللاُمُکَرَمَءا  اَّمِم  َِکلذ  ُّلُک  َنُونَمءاَت  ِۀمَلَّظلاَْدنِع  ِۀَعَناصُْملاَو  ِناهِّد  ْالِابَو 

ِِهلالَح یلَع  ِءانمُْالا  هّللِاب  ِءامَلُْعلا  يِدـْیَءا  یلَع  ِماـکْحَْالاَو  ِرومُـْالا  يراـجَم  َّنَءاـِب  َکـِلذ  نورُعْـشَت  ُْمْتنُکَْول  ِءاـمَلُعلا  ِلِزاـنَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اـِمل 
یَلَع ُْمتْرَبَص  َْولو  ِۀَحِضاْولا  ِۀَنِّیَْبلا  َدَْعب  ِۀَنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخاَو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ  َِکلذ  ُمْتِبلُس  اَمَو  ََۀلْزنَْملا  َْکِلت  َنُوبُولْـسُْملا  ُُمْتنَءاَف  ِهِمارَحَو 

ْمُِکَتلِْزنَم ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  مُکَّنِکلو  ُعِـجَْرت  ْمُْکَیِلاَو  ُرُدْـصَت  ْمُْکنَعَو  ُدَِرت  ْمُْکیَلَع  ِهّللاُروـمُءا  َْتناـک  هـّللا  ِتاذ  یف  َۀـَنوُؤَْملا  ُمـُْتلَّمََحتَو  يذَـْالا 
ِةایَْحلِاب ْمُُکباجْعاَو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکراِرف  َِکل  یلَع ذ  ْمُهَطَّلَـس  ِتاوَهَّشلا  یف  نوُریـسَیو  ِتاهبُّشلِاب  َنُولَمْعَی  مِهیدـیَءا  یف  ِهّللاَرْومُءا  ُمتملـسَتساَو 
ْکلُْملا ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  ٍبُوْلغَم  ِِهتـشیعَم  یلَع  ٍفَعْـضَتْسُم  ِْنَیبو  ٍروُهْقَم  ٍدَبعَتـسُم  ْنَیب  ْنِمَف  مِهیدـیَءا  ِیف  َءافَعُّضلا  ُْمتْمَلْـسَءاَف  مُُکتَقِراـفُم  َیِه  یّتلا 

ْمَُهل ُضرَْالاَف  ٌعقْـصِم  ٌبیطَخ  ِهِرَْبنم  یلَع  ْمُْهنم  ٍدََـلب  ِّلُک  یف  ِراـّبَْجلا  یلَع  ًةَءاْرُجَو  ِرارْـشَْالِاب  ًءادـِتِقا  ْمِِهئاوْهَءاـِب  َيْزِْخلا  َنورِعْـشَتْسَیَو  ْمِِهئارآـب 
ٍعاطُم ال ٍدیدَش ،  ِۀَفعَّضلا  یلَع  ٍةَوْطَـس  يذَو  ٍدینَع  ٍراَّبَج  ْنَیب  ْنِمَف  ٍسِمال ،  َدَـی  َنوُعَفْدَـی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَـطوْسبَم  اهیف  ْمهیدـْیَءاَو  ٌةرِغاش 
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ُهّللاَف ٍمیحَر ،  ُْریَغ  ْمِِهب  َنینِم  ؤُملا  یلَع  ٍلِماعو  ٍمولظ  ٍقِّدَـصَتُمَو  ٍموُشَغ  ٍّشاغ  ْنِم  ُضرَْالاَو  ُبَجْعَءاال  یلامَو  ًاـبَجَع  اـیَف  َدـیعُملا  َءِدـْبُْملا  ُفِْرعَی 
انَْنَیب .  َرَجش  امیف  ِهِمْکُِحب  یضاْقلاَو  انْعَزانَت  ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا 

ْالا َرِهُْظنو  َکـنیِد  نِم  َِملاـعملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماـطُْحلا  ِلوُضف  ْنِم  ًاـساِمْتلا  َـالَو  ٍناْطلُـس  یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَءا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا 
َيِوَق نوفِْـصنَتَو ا  نورُْـصنَت ا  ْنِا ال  ْمُّکنِاف  َکِماکْحَاَو  َِکِننُـسَو  َکِِضئارَِفب  َلَـمُْعیَو  َكِداـبِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمءاَـیَو  َكِدـِالب  یف  َحـالْص 

(( ُریصَْملا ِْهَیِلاَو  اْنبَنَا  ِهیلاَو  انلَّکَوت  ِهیلَعَو  ُهّللاا  ُنبْسَحَو  ْمُکِِّیبَن  ِرُون  ِءافِطا  یف  اُولِمَعَو  ْمُْکیلَع  ُۀَمَلَّظلا 

حیضوت

تـسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  ياه  هبطخ  رد  توافت  رـصتخم  اب  زین  هبطخ  شخب  نیا  زا  یتالمج  میدومن  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب 
( . 331)

 ، روظنم تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  طبض  همئالاّقحب ))   )) لوقعلا فحت  یفاو و  زا  دوجوم  ياه  هخسن  رد  همئالا ))  قحب  متففختساف  ))
تباتک رد  دشاب و  همالا ))  قحب   )) هک تسا  لمتحم  یلو  دشاب ،  یم  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نانم و  ؤمریما  قح  فافختـسا 

قبط ار  هلمج  نیا  هرـس -  سدق  تما -  ماما   . ) دنک یم  دییءات  ار  لامتحا  نیا  ءافعـضلا )) قح  اّمءاف   )) يدعب هلمج  تسا و  هدش  فیحـصت 
دنا . ) هدومن  همجرت  مود  لامتحا 

هغیـص هب  لوا  نومرکت  لوهجم و  هغیـص  هب  مود  نومرکت  فرعی و  نومرکت )) : ))  هدابع  یف  هّللاـب  متنا  نومرکت و  ـال  هّللاـب  فرعی  نمو  ))
ماجنا ار  يا  هفیظو  نینچ  امش  دوخ  یلو  تسا  نییآ  نید و  هب  امـش  باستنا  تهج  هب  هعماج  رد  امـش  مارتحا  هک  لاح  نیع  رد  ینعی  مولعم 

دینک .  یمن  لیلجت  میرکت و  دنتسه  فورعم  یسانش  ادخ  هب  هک  یناسک  زا  دیهد و  یمن 
تسا .  ْنِمَزو  مَکبَاَو  یمْعءا  عمج  ینمزلاو )) : ))  مکبلاو  یمعلا  ))

لوهجم .  هغیص  هب )) : ))  متبلغو  نومحرت  ال  ))
ناکم مسا  ای  یمیم  ردـصم  يرجم  عمج  يراجم  همارح )) : ))  هلالح و  یلع  ءانمالا  هّللاب  ءاملعلا  يدـیا  یلع  ماکحالاو  رومـالا  يراـجم  ))
روتـسد هب  ایاضق  ماکحا و  لصف  لح و  اـملع و  هب  یهتنم  یمالـسا  روشک  نیملـسم و  روما  نوگاـنوگ  فلتخم و  يراـجم  دـیاب  ینعی  تسا 

دریذپ .  ماجنا  دننک  یم  ظفح  فیرحت  رییغت و  زا  ار  ینامسآ  نیناوق  دنتسه و  ادخ  مارح  لالح و  نیما  هک  یهلا  نادنمشناد 
مهل ضرـالاو   . )) دـنا هدومن  رکذ  هیقف  تیـالو  تاـبثا  يارب  هعیـش  ياـهقف  اـملع و  ناـگرزب  هک  تسا  یناوارف  لـیالد  زا  یکی  هلمج  نیا  و 

نیس و اب  نیع و  حتف  میم و  رسک  اب  عقـصم :  بیطخ  درادن .  نابهگن  یماح و  نیمزرـس  نیا  ینعی  ضرالا ؛  ترغـش  دنیوگ :  یم  هرغاش )) 
نآ زراب  قیداصم  زا  تسا  نانمـشد  هدافتـسا  دروم  هک  یهورگ  ياه  هناسر  اهویدار و  زورما  هک  دنلب  يادص  ياراد  غیلب و  هدـنیوگ  داص ؛ 

تسا . 
هفیرش هبطخ  نیا  موس  شخب  تالمج  همجرت  کنیا 

ُفیرَّشلا مُُکباهَی  ٌۀـَباهَم .  ساّنلا  سُْفنا  یف  هّللِابَو  ٌۀَـفوُْرعَم  ِۀَحیِـصَّنلابَو  ٌةروکذَـم  ریخلابو  ٌةروُهـشَم  ِْملِْعلِاب  ٌۀـباصع  ُۀـباصِْعلا  اـُهتَّیءا  ُْمْتنَا  َُّمث  ))
ِقیرَّطلا ِیف  َنوُشْمَتَو  اِهبّالُط  ْنِم  ْتَِعُنْتمَا  اَذِا  ِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَّفَُـشت  ُهَْدنِع ،  ْمَُکل  َدَی  الَو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثُْؤیَو  ُفیعَّضلا  ُمُکُمِرُْکیَو 

(( ِِرباکَالا ِۀَمارَکَو  ِكُولُْملا  ِۀَْبیََهب 
هب دوش و  یم  دای  یکین  هب  امش  زا  دیراد و  ترهش  ندوب  ملاع  ملع و  هب  هک  یهورگ  يا  رـضاح !  هورگ  يا  امـش  متفگ ،  هچنآ  رب  هوالع  ))
هب دیا  هدرک  ادـیپ  تباهم  هوکـش و  مدرم  لد  رد  ادـخ  رطاخ  هب  دـیا و  هدـش  فورعم  هعماج  رد  ییامنهار  هب  ییوگزردـنا و  یهاوخریخ و 
وا رب  یتردـق  هن  دـیرادن و  وا  رب  يرترب  چـیه  هک  سک  نآ  دزیخ و  یمرب  امـش  میرکت  هب  ناوتان  دراد و  میب  امـش  زا  ردـتقم  درم  هک  يروط 
هب ندیسر  زا  نادنمزاین  هاگره  دراد  یم  ینازرا  امش  هب  هتشاد  غیرد  دوخ  زا  ار  شیوخ  ياهتمعن  تسا و  هداد  يرترب  دوخ  رب  ار  امش  دیراد 
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یمرب مدق  ناگرزب  هوکش  ناهاشداپ و  تباهم  اب  نابایخ  هچوک و  رد  و  دیوش .  یم  هدادرارق  عیفش  امش  دنوش ،  یم  هتـشاد  زاب  شیوخ  زاین 
دیراد . ))

 ، ِۀَّمئ ـالا  ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتـساَف  َنورِّصُْقت  ِهِّقَح  ِرَثْـکَءا  Ι ُْمْتنُک � ْنِاَو  ِهّللاِّقَِحب  ِمایِقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اـِمب  هوُُمْتِلن  اـمَّنِا  َکـِلذ  ُّلُـک  َْسَیلَءا  ))
ِتاذ یف  اهوُمْتیَداع  ًةَریشَع  الَو  اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهبُْمتْرَطاخ  ًاسْفَنالَو  ُهوُمُتْلََذب  ًالام  الَفُْمْتبَلَطَف  ْمُکِمْعَِزب  ْمُکَّقَح  اَّمَءاَو  ُْمتْعَّیَـضَف  ِءافَعُّضلا  َّقَح  اَّمءاَف 

ادخ نوناق  يارجا  هب  هک  دور  یم  دـیما  امـش  هب  هک  دـیا  هتـشگن  لیان  تهج  نیا  زا  يونعم  ياهتردـق  تامارتحا و  نیا  همه  رب  ایآ   (( )) هّللا
تلم قح  ًالثم  دیا  هتشاذگ  ورف  دیراد  هدهع  هب  هک  ار  یهلا  قوقح  رتشیب  دیا ؟  هدمآ  هاتوک  ادخ  نیناوق  رتشیب  دروم  رد  هچرگ  دیدنبب  رمک 

دیرادنپ یم  شیوخ  قح  هچنآ  لابند  هب  لاح  نامه  رد  اما  دیا  هدرک  عیاض  ار  تردق  یب  ناوتان و  دارفا  قح  دـیا ،  هتـشاذگ  ورف  راوخ و  ار 
ادخ رطاخ  هب  یهورگ  هلیبق و  اب  هن  دیا و  هتخادنا  رطخ  هب  هدیرفآ  ار  نآ  هک  نآ  هار  رد  ار  ناج  هن  دیا و  هدرک  جرخ  یلوپ  هن  دیا  هتـساخرب 

دیا . )) هداتفارد 
ْنِم ٌۀَـمْقن  ْمُِکب  َّلَِحت  ْنَءا  ِهّللا  یَلَع  َنّونَمَتُْملا  اهُّیَءا  ْمُْکیَلَع  ُتیِـشَخ  ْدََـقل  ِِهباذَـع .  ْنِم  ًانامَءاَو  ِِهلُـسُر  َةَرَواـُجمَو  ُهَتَّنَج  هّللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَءا  ))

دـیراد و وزرآ  امـش  (( )) َنُومَرُْکت ِهدابِع  یف  هّللِاب  ُْمتنَءاَو  َنُومِرُْکت  ِهّللِاب ال  ُفَْرُعی  ْنَمَو  اِهب  ُْمتّلُِـضف  ًۀـَلِْزنَم  ِهّللاِۀَـمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِال  ِِهتامِقَن 
ادخ زا  یتاراظتنا  نینچ  هک  یناسک  يا  دراد  ینازرا  امش  هب  ار  شباذع  زا  ینمیا  شناربمایپ و  ینیشنمه  شتـشهب و  هک  دیناد  یم  دوخ  قح 
ادخ یلو  دیا  هدیسر  دنلب  یتلزنم  هب  ادخ  تزع  تمظع و  هیاس  رد  اریز  دیآ ؛  دورف  امـش  رب  شمـشخ  تبکن  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم  دیراد 

دیمارتحا . )) دروم  شناگدنب  نایم  رد  ادخ  رطاخ  هب  امش  هکنآ  لاح  دینک  یمن  مارتحا  دنتسه  یسانشادخ  رشان  هک  ار  یناسانش 
یْنمَزلاَو ُمُْکْبلاَو  ُیْمُْعلاَو  ٌةروقحم  ٌةروُفْخَم  هّللِالوُسَر  ٌۀمِذَو  َنوُعَْزفَت  مُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضعَِبل  ُْمتنَءاَو  َنوُعَزفت  الَف  ًۀَضوْقنَم  هّللاَدوهُع  َنْوََرت  دَـقَو  ))

َِکلذ ُّلُک  َنُونَمءاَت  ۀِمَلَّظلاَْدنِع  ِۀَعَناصُْملاَو  ِناهِّد  ْالِابَو  َنُونیُعت .  اهیف  َلِمَع  نَم  الَو  َنُولَمْعَت  ْمُِکتلِْزنَم  یف  الَو  َنومَحُرت  ٌۀَـلَمْهُم ال  ِِنئادَْـملا  یف 
هک یتادـهعت  دـینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  مکانمیب  امـش  رب  تهج  نآ  زا  زین  و  (( )) َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتناَو  یِهانَّتلاَو  ِیهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهّللاُمُکَرَمَءا  اَّمِم 
اما تسا  هداهن  اپ  ریز  هتـسسگ و  دزاس ) یم  ار  یمالـسا  هعماج  تابـسانم  تاماظن و  هک  یعامتجا  ياـهدادرارق  ینعی   ) هدـش ادـخ  ربارب  رد 

ربمایپ ربارب  رد  هک  یتادهعت  کنیا  دیوش و  یم  ناشیرپ  نارگن و  ناتناردپ ،  تادـهعت  زا  يا  هراپ  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  دـیوش  یمن  نارگن 
یلع و شنیـشناج  زا  يوریپ  تعاطا و  دهعت  نینچمه  هدش  دـهعت  مرکا  ربمایپ  اب  تعیب  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تابـسانم  ینعی   ) هتفرگ ماجنا 

تسا .  ییانتعا  یب  دروم  هتفرگ )  ماجنا  ربمایپ  ربارب  رد  مخریدغ ))   )) رد هک  شدالوا 
راک ناتتلزنم  نءاش و  قباطم  هن  و  دوش .  یمن  محرت  اهنآ  رب  دنا و  هدنام  تسرپرـس  یب  اهرهـش  همه  رد  ناوتان  ناریگنیمز  اهلال و  نایانیبان ، 

یـسولپاچ و ینابز و  برچ  اب  دینک .  یم  کمک  ای  انتعا  دشوکب  امـش  نءاش  ياقترا  رد  دنکب و  يراک  نینچ  هک  یـسک  هب  هن  دـینک و  یم 
یهن تروص  هب  ادخ  هک  تسا  ییاهروتسد  اهنیا  مامت  دینادرگ  یم  نمیا  مکاح  ناراکمتس  تردق  ربارب  رد  ار  دوخ  ناراکمتـس ،  اب  شزاس 

دیزرو . )) یم  تلفغ  اهنآ  زا  امش  هداد و  نتشاد  زاب  ندرک و  یهن  ار  رگیدمه  ای 
ِءامَلُْعلا يِْدیَءا  یلَع  ِماکْحَْالاَو  ِرومُْالا  يراجَم  َّنَءِاب  َِکلذ  نورُعْشَت  ُْمْتنُکَْول  ِءامَلُعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیِـصُم  ِساّنلا  ُمَظْعَءا  ُْمْتنَءاَو  ))

ِۀَنِّیَْبلا َدَْعب  ِۀَنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخاَو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ  َِکلذ  ُمْتِبلُـس  اَمَو  ََۀلْزنَْملا  َْکِلت  َنُوبُولْـسُْملا  ُُمْتنَءاَف  ِهِمارَحَو  ِِهل  الَح  یلَع  ِءانم  ْالا  هّللِاب 
رد نوچ  دـنا  هتفرگ  زاب  امـش  زا  ار  ییاـملع  ماـقم  تلزنم و  اریز  تسا ؛  رت  نیگمهـس  مدرم  همه  بئاـصم  زا  امـش  تبیـصم   (( )) ۀَحِـضاْولا

قوقح نیما  هک  یناحور  نادنمـشناد  تسد  هب  دـیاب  روشک  ياه  هماـنرب  بیوصت  ییاـضق و  ماـکحا  رودـص  روشک و  يرادا  روما  تقیقح 
دیا هداد  تسد  زا  ار  یماقم  نینچ  هک  نیا  دنا و  هدوبر  هتفرگ و  زاب  امش  زا  ار  ناتماقم  کنیا  اما  دوش .  ارجا  دنمارح  لالح و  ياناد  یهلا و 

لیالد هک  نیا  زا  سپ  ّتنـس  هراب  رد  دـیا و  هدـنکارپ  ادـخ ) مکح  مالـسا و  نوناق  ینعی   ) قح روحم  رود  زا  هک  نیا  زج  درادـن  یتلع  چـیه 
دیا . )) هدرک  ادیپ  فالتخا  دراد ،  دوجو  نآ  تیفیک  تقیقح و  رب  نشور 

َۀَمَلَّظلا ُُمْتنَّکَم  مُکّنِکلو  ُعِجَْرت  ْمُْکَیِلاَو  ُرُدْصَت  ْمُْکنَعَو  ُدَِرت  ْمُْکیَلَع  ِهّللاُرومُءا  َْتناک  هّللا  ِتاذ  یف  َۀـَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحتَو  يذَْالا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولو  ))
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هجنکـش و رب  هک  دیدوب  ینادرم  رگا  امـش  (( )) ِتاوَهَّشلا یف  نوُریـسَیو  ِتاهبُّشلِاب  َنُولَمْعَی  مِهیدـیَءا  یف  ِهّللاَرْومُءا  ُمتملـسَتساَو  ْمُِکَتلِْزنَم  ْنِم 
تـسد هب  دش و  یم  هدروآ  امـش  شیپ  بیوصت  يارب  تاررقم  دیدش  یم  يراوگان  لمحت  هب  رـضاح  ادخ  هار  رد  دیدوب و  ابیکـش  یتحاران 

هک یتموکح  دیتشاذگ  دنناتـسب و  امـشزا  ار  ماقم  نیا  ات  دیداد  لاجم  ناراکمتـس  هب  امـش  اما  دـیدوب .  اهراک  عجرم  دـش و  یم  رداص  امش 
عانقا یگماکدوخ و  هقیرط  دـنزادرپ و  تموکح  هب  نامگ  سدـح و  تسـس  ساسارب  ات  دـتفیب  ناشیا  تسد  هب  تسا  عرـش  هب  دـیقم  اـنوناق 

دنزاس . )) هشیپ  ار  توهش 
ٍروُهْقَم ٍدَبعَتـسُم  ْنَیب  ْنِمَف  مِهیدیَءا  ِیف  َءافَعُّضلا  ُْمتْمَلْـسَءاَف  مُکتَقِرافُم  َیِه  یّتلا  ِةایَْحلِاب  ْمُُکباجِْعاَو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکراِرف  َِکلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَـس  ))

(( ِراّبَْجلا یلَع  ًةَءاْرُجَو  ِرارْـشَْالِاب  ًءادـِتِقا  ْمِِهئاوْهَءِاب  َيْزِْخلا  َنورِعْـشَتْسَیَو  ْمِِهئارآب  ْکلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  ٍبُوْلغَم  ِِهتـشیعَم  یلَع  ٍفَعْـضَتْسُم  ِْنَیبو 
هدوت هیور ،  هیحور و  نیا  اب  امش  ایند .  نازیرگ  یگدنز  هب  نات  یگتسبلد  دوب و  ندش  هتشک  زا  امش  رارف  تموکح ،  رب  نانآ  طلـست  هیام  ))

و شنان .  بآ و  نیمءات  مرگرس  راو  هراچیب  يرگید  دشاب و  هتفوکرس  راو  هدرب  یکی  ات  دیدروآ  راتفرگ  نارگمتس  نیا  لاگنچ  هب  ار  ناوتان 
رد دندرگ و  نایوخدب  وریپ  دنروآ ،  راب  هب  ییاوسر  گنن و  شیوخ  يزابسوه  اب  دنروخ و  هطوغ  تنطلـس  بالجنم  رد  هنارـسدوخ  ماکح 

دنزرو . )) یخاتسگ  ادخ  ربارب 
ْنِمَف ٍسِمال ،  َدَی  َنوُعَفْدَی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَطوْسبَم  اهیف  ْمهیْدیَءاَو  ٌةرِغاش  ْمَُهل  ُضرَْالاَف  ٌعقـصِم  ٌبیطَخ  ِهِرَْبنم  یلَع  ْمُْهنم  ٍدََـلب  ِّلُک  یف  ))

هدـمآ و ربنم  رب  ناشیا  زا  يرونخـس  رهـش  ره  رد  (( )) َدـیعُملا َءِدـْبُْملا  ُفِْرعَی  ـال  ٍعاـطُم  ٍدـیدَش ،  ِۀَـفعَّضلا  یلَع  ٍةَوطَـس  يذَو  ٍدـینَع  ٍراَّبَج  ْنَیب 
 . دنرادن ار  دوخ  زا  عافد  تردق  دنناشیا و  هدنب  مدرم  تسا .  هداشگ  نآ  رد  ناشتـسد  هدـنکارپ و  ناشیاپ  ریز  نطو  كاخ  تسا .  هتـشامگ 

رگید نآ  دنک و  یم  يریگتخـس  يردلق و  اهنآ  هب  دـبوک و  یم  ار  ناگراچیب  رگید  مکاح  هاوخدـب و  زرو و  هنیک  روتاتکید و  مکاح  کی 
ار . )) ازج  زور  هنو  دسانش  یم  ار  ادخ  هن  هک  تسا  طلسم  ییاورنامرف 

ِهیف امیف  ُمِکاْحلا  ُهّللاَف  ٍمیحَر ،  ُْریَغ  ْمِِهب  َنینِم  ؤُملا  یلَع  ٍلـِماعو  ٍمولظ  ِقِّدَـصَتُمَو  ٍموُشَغ  ٍشاـغ  ْنِم  ُضرَـْالاَو  ُبَجْعَءاـال  یلاـمَو  ًاـبَجَع  اـیَف  ))
هک هیواعم  تسا و  يراکمتس  زابلغد  درم  فرصت  رد  هعماج  هک  یتفگش !  هن  ارچ  و  اتفگش !  (( )) انَْنَیب َرَجـش  امیف  ِهِمْکُِحب  یـضاْقلاَو  انْعَزانَت 
هب شا  هرابرد  هچنآدرومرد  هک  تسادخ  محر .  یب  نابرهمان و  نانم  ؤم  یلاها و  هب  تبسن  شرادناتـسا  تسا و  زرو  متـس  شتایلام  رومءام 

درکدهاوخ . )) عطاق  مکح  شیوخ  يءار  اب  هداد  خر  ام  نیب  هچنآ  هرابرد  دومن و  دهاوخ  يرواد  تموکح و  میا  هتساخرب  شکمشک 
ْالا َرِهُْظنو  َکنیِد  ْنِم  َِملاعملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماطُْحلا  ِلوُضف  ْنِم  ًاـسامِتْلا  َـالَو  ٍناْطلُـس  یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَءا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  ))

ُۀَمَلَّظلا َيِوَق  انوفِْـصنَتَو  انورُْـصنَت  ْنِا ال  ْمُکَّنَِاف  َکِماکْحَاَو  َِکننُـسَو  َکِِضئارَِفب  َلَمُْعیَو  َكدابِع  ْنِم  نُومُولْظَْملا  َنَمءاَیَو  َكِدِالب  یف  َحالْص 
شینارنخس نایاپ  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ُریصَْملا )) ِْهَیِلاَو  اْنبَنَا  ِهیلاَو  انلَّکَوت  ِهیلَعَو  هّللااَُنبْـسَحَو  ْمُکِِّیبَن  ِرُون  ِءافِطا  یف  اُولِمَعَو  ْمُْکیلَع 

تفگ :  نینچ 
رد تباقر  میا )  هتفرگ  شیپ  يوما  همکاح  هاگتسد  دض  رب  اریخا  هک  يا  هزرابم  ینعی   ) هدزرـس ام  زا  هچنآ  یناد  یم  وت  کش  یب  ایادخ !  ))

تنید ناشخرد  ياهشزرا  لوصا و  هک  هدوب  نیا  يارب  هکلب  دئاز ،  ياهتمعنو  تورث  يوجتسج  هن  هدوبن و  یسایس  تردق  ندروآ  تسد  هب 
مینادرگ ناشملسم  قوقح  زا  رادروخرب  نمیا و  ار  تا  هدزمتس  ناگدنب  میروآ و  دیدپ  تاحالـصا  تروشک  رد  میهد و  هئارا  مییامنب و  ار 

يرای ار  ام  رگا  نید )  ياملع  هورگ   ) امـش نیاربانب  دوش .  لمع  تماکحا  نیناوق و  نخـس و  هب  يا و  هتـشاد  ررقم  هک  یفیاظو  هب  ات  زین  و  . 
لعشم ندرک  شوماخ  رد  دومن و  دنهاوخ  ادیپ  يرتشیب  تردق  امـش  لباقم  رد  نارگمتـس  دیدرگن  ادصمه  ام  اب  ام  داد  نتفرگ  رد  دینکن و 

تـشونرس میروآ و  یمور  وا  يوس  هب  مینک و  یم  هیکت  وا  رب  تسا و  تیافک  ار  ام  هناگی  يادخ  دیدرگ  دنهاوخ  رتلاعف  توبن ))   )) نازورف
تسوا . ))  يوس  هب  ام  تشگزاب  وا و  تسد  ام 

رب نآ  غالبا  رد  هک  تسا  هداد  روتسد  ًادّک  ؤم  نارضاح  رب  هدومرف و  داریا  ینم ))   )) رد هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  دوب  نیا  و 
هک هدنیآ  كانرطخ  ثداوح  زا  دنوش و  هاگآ  هدش  دراو  مالسا  هرکیپ  رب  هک  ییاه  هبرض  زا  ناناملسم  همه  اجیردت  ات  دننک  شالت  نارگید 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دندرگ علطم  دهد  یم  رارق  دیدهت  دروم  ار  مالسا  ساسا 

هفیرش هبطخ  نیا  رد  جیاتن  تاکن و 

طلست تلع  نانم و  ؤمریما  تداهش  زا  سپ  نارود  یبهذم  یعامتجا ،  فلتخم  بناوج  هفیرش  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
هب هاگنآ  هدومن ،  حرطم  ار  نیملسم  تشونرس  مالسا  هنیرید  نمشد  نیا  نتفرگ  تسد  هب  هزیگنا  یمالسا و  هعماج  رب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم 

موق نارس  دننکن و  مایق  ناناملسم  رگا  هک  هدروآرد  تکرح  هب  ار  رطخ  گنز  هدومن و  هراشا  دنک  یم  دیدهت  ار  مالـسا  هدنیآ  هک  یتارطخ 
تـسد اب  توبن  نازورف  لعـشم  هکلب  غورف  یب  تلاسر  غورفرپ  غارچ  اهنت  هن  دـنهدن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـنیاین و  دوخ  هب  تلم  ناهاگآ  و 

هک هدومرف  غالبا  نیرـضاح  هب  ار  ترتع  نآرق و  تیمولظم  يادص  هنوگ  نیدب  نانم  ؤمریما  دنزرف  دییارگ ،  دـهاوخ  یـشوماخ  هب  نانمـشد 
دنزاس .  هاگآ  رطخ  نیا  زا  ار  ناناملسم  غالبا و  دهعتم  دارفا  هب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  یمالسا و  روشک  حطس  رد  زین  نانآ 

اما ( 332) دبلط یم  يا  هدرتسگ  یخیرات  یملع  نییبت  حیضوت و  نآ  تالمج  زا  کیره  تسا و  دنمزاین  یلصفم  حرـش  هب  هبطخ  نیا  هچرگ 
میهد یم  رارق  هدنناوخ  رایتخا  رد  هدنسیون  شنیب  تشادرب و  دح  رد  يریگ و  هجیتن  تروص  هب  ار  نآ  زا  یتاکن  اهنت  تصرف  نیا  رد  ًالعف و 

.

یناکم ینامز و  طیارش 

ياهتیـصخش زا  توعد  بسانم و  ناـکم  ساـسح و  ناـمز  باـختنا  نآ ،  ياوتحم  ناـیب  زا  لـبق  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  مهم  تاـکن  زا  یکی 
زا رفن  تسیود  هک  تسادـخ  لوسر  نارای  هباحـص و  زا  راصنا  نیرجاهم و  مشاه  ینب  ناگبخن  زا  نادرم  ناـنز و  نداد  تکرـش  یمالـسا و 
زا شیب  داد و  یم  لیکشت  دنا  هتشاد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  ضیف  كرد  یگباحـص و  راختفا  هک  یناسک  ار  سلجم  راضح 

دندوب .  نیعبات )   ) هباحص نادنزرف  زا  زین  رگید  رفن  دصتشه 
سلجم :  لیکشت  لحم 

زا يراکادـف و  يوگلا  لیعامـسا ،  هاگنابرق  دـیحوت و  راذـگناینب  میهاربا  قشع  يداو  رد  یهلا ،  تیب  راـنک  رد  هطقن  نیرتساـسح  ینم ))  ))
نارابگنـس نیطایـش و  مجر  نیرمت  اب  درپس و  یـشومارف  هب  ار  ادـخ  زجب  تشاذـگ و  رانک  ار  تاینعت  همه  دـیاب  هک  اـجنآ  یگتـشذگ  ناـج 

زا دومزایب و  مالـسا  نامیا و  هار  رد  ار  ناج  رـس و  زا  نتـشذگ  ادخ و  هار  رد  ندش  نابرق  دش و  قح  يادن  شریذـپ  هدامآ  اهتوغاط  ندومن 
اهیتخـس و اهراشف و  لباقم  رد  ییابیکـش  ربص و  يارب  ار  نیرباّصلا ))  َنِم  هّللاءاشنِا  ینُدـَجت   )) تخومآ و اهـسرد  ُرَم )) ُؤتام  ْلَعفا  َِتبَا  ای  ))

داد .  رارق  قشمرس  وگلا و  سدقم ،  فادها  هب  لین  هار  رد  ندش  هعطق  هعطق 
نامز : 

لزنم زا  نتـشذگ  و  هرمع ))   )) لامعا ماجنا  زا  سپ  دـنوادخ و  اب  طابترا  تضایر و  تدابع و  نارود  کی  یط  زا  سپ  و  قیرـشت ))  مایا  ))
تفایرد يارب  يونعم  یحور و  نارود  کی  هب  ندیـسر  ینابرق و  مسارم  نداد  ماـجنا  و  رعـشم ))  )) ناـبایب رد  ندومن  هتوتیب  و  تاـفرع ))  ))

 . مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناحیر  دنلب  نامرف  شخبتایح و  مایپ 

هبطخ نتم  هب  طوبرم  تاکن  اما  و 

تیالو  زا  فارحنا   - 1
لیـصا حیحـص و  ریـسم  زا  ندـش  جراـخ  قح و  زا  فارحنا  هتخاـس  حرطم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یبلطم  نیلوا 
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هّللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـساسا  مهم و  عوضوم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يایاصو  ندرپس  یـشومارف  هب  تیالو و 
تاریبعت فلتخم و  تانایب  اب  حرطم و  ار  تماما  تیـالو و  عوضوم  شتوبن  نارود  لاـس  لوط 23  رد  تثعب و  ياـهزور  نیلوا  هلآ ز  هیلع و 

زا سپ  هک  دوب  باوبا ))  ّدـس   )) ناتـساد نآ  سوسحم  زراب و  ياه  هنومن  زا  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نوگانوگ 
ِّالا َباْوبَالا  اوّدـس   )) هک دومن  رداص  یعطق  مکح  نآ ،  فارطا  رد  تارجح  لزانم و  يانب  دجـسم و  نامتخاس  عورـش  اـب  هنیدـم و  هب  دورو 

دومرف :  سپس  و  یلَع ))  َباب 
ادـخ يوس  زا  هکلب  مدرکن  رداص  دوخ  شیپ  زا  ار  مکح  نیا  نم   (( )) ِهباب حـتَفَو  ْمُِکباوبَا  ِّدَِـسب  ینرَمَا  هّللاَّنِکلَو  ْمَکباْوبَا  ُتْددَـس  اـَنَءا  اـم  ))

منک . ))  غالبا  امش  هب  ار  نآ  ات  مدش  رومءام 
ياـهزور نیرخآ  اـههام و  نیرخآ  رد  هکنیا  اـت  تفاـی  همادا  رگید  تاـنایب  و  يدـَْعب ))  ٍنِم  ُؤم  ِّلُـک  ُّیلو  َْتنَا   )) ناـیب اـب  زاـب  یفرعم  نیا  و 

نایم رد  رتشیب و  هچره  تحارـص  اب  یتایح  عوضوم  نیا  ساسح و  مهم و  هلءاـسم  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  یگدـنز 
يارب یهار  دـیدرت و  کش و  ياج  یـسک  يارب  رگید  ات  دـیدرگ  حرطم  ربنم  يالاب  رد  دجـسم و  نایم  رد  و  مخریدـغ ))   )) رد مدرم  هّماـع 

زا دامتعا و  دروم  هباحـص  زا  ای  دـندوب و  رظاـن  دـهاش و  دوخ  ینم ))   )) سلجم راـضح  اـهیفرعم  نیا  رد  هک  دـنامن  یقاـب  ریـسفت  لـیوءات و 
معن . ))  مهللا   : )) هک دوب  نیا  اهیفرعم  نیا  زا  کیره  نایب  زا  سپ  یلع  نب  نیسح  هب  نانآ  خساپ  اذل  دندوب و  هدینش  ینیع  نادهاش 

یفن اب  جک  يانب  نیا  لوا  تشخ  رگا  اریز  دش ؛  رتدیدش  نامز  تشذگ  اب  دمآ و  دوجو  هب  فارحنا  نیا  دوب  یلیلد  ره  هب  دوب و  هچره  یلو 
یفن اب  تیصو و  هب  اکتا  اب  لاس  ود  ابیرقت  هلصاف  هب  نآ و  مود  تشخ  اقیقد  دش  هتشاذگ  هباحـص  میمـصت  عامجا و  هب  دانتـسا  اب  تیـصو و 

دیشخب !  ماکحتسا  ناگربخ  دقع و  لح و  لها  يءار  هب  هجوت  نودب  نارظن و  بحاص  زا  رظن  راهظا  عون  ره  بلس  عامجا و 
نیا رگا  دـش .  هتفرگ  راک  هب  اروش ))  )) ماـن هب  دوب  یلبق  شور  ود  اـب  فلاـخم  هک  یموس  هار  موس  هفیلخ  باـختنا  يارب  لاـس  هد  زا  سپ  و 

خیرات هب  طوبرم  يا  هلءاسم  هدع  کی  رظن  زا  هفیلخ  باختنا  تیفیک  رد  یبطق  هس  داضت  یعلـض و  هس  ضقانت  حیحـص و  ریـسم  زا  فارحنا 
نآ دمآ  دوجو  هب  نامز  تشذگ  اب  هک  نآ  رابنایز  داعبا  خلت و  جیاتن  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  دوش  یم  یقلت  هدش  ماجنا  یلمع  هتشذگ و 

نیبزیت سانـش  هعماج  ققحم و  سیون  خـیرات  چـیه  يارب  یبایزرا و  لباق  یعامتجا  رگ  لیلحت  چـیه  يارب  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچ 
تسین .  نایب  رکذ و  لباق 

ترضح  نآ  راتفگ  رد  ع )   ) نانم ؤمریما  نارود  ثداوح 
حیضوت و مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  هک  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  راتفگ  رد  ناوت  یم  ار  یبهذم  یعامتجا  درد  نیا  زا  يا  هشوگ 
تاهابتـشا و ثداوح و  هب  شیوخ  تیعقوـم  هب  هراـشا  مود و  لوا و  رود  باـختنا  تیفیک  ناـیب  زا  سپ  هک  دوـمن  هدـهاشم  تسا  نآ  حرش 
دومن و ترـضح  نآ  هب  ندروآ  يور  هب  روبجم  ار  ناناملـسم  دـمآ و  دوـجو  هب  موـس  مود و  هفیلخ  نارود  رد  هک  ییاـهیراتفرگ  اـهاطخ و 

دیوگ :  یم  نینچ  دمآ  دوجو  هب  یتسود  ماقم  یتسرپایند و  سوه و  يوه و  رثا  رد  ناناملسم  زا  يا  هدع  يوس  زا  هک  ییاهینکشراک 
تنحم اب  ینالوط ،  تدم  نیا  رد  نم  دندوب و  هدمآ  راتفرگ  یبیجع  جنر  یتحاران و  رد  مود )  هفیلخ  نارود   ) رد مدرم  دنگوس !  ادـخ  هب  ))

تشاذگ و اروش  هب  یهورگ  رد  ار  تفالخ )   ) نآ دش و  يرپس  مه  رمع )  ) وا راگزور  ماجنارس  متشادن .  ییابیکش  زج  يا  هراچ  باذع ،  و 
( رکبوبا  ) نانآ درف  نیتسخن  اب  ارم  هک  دوب  نامز  مادـک  یتسار )   ! ) اروش نیا  زا  ادـخ  هب  هانپ  تشاد  بوسحم  اـهنآ  زا  زین  ارم  شرادـنپ ،  هب 

نانآ اب  مدمآ و  هاتوک  مه  زاب  نکل  دـنهد ؟  رارق  اروش ) ياضعا   ) نانیا گنـسمه  ارم  هک  دـسر  ییاج  هب  نم  راک  نونکا  هک  دـننک  هسیاقم 
دـنتفاترب و يور  نم  زا  ناش  هنیک  رطاخ  هب  نانآ  زا  یـضعب  متفای  روضح  اهنآ  ياروش  رد  نیملـسم )  حـلاصم  قبط  و   ) مدـیزرو یگنهاـمه 

تسین .  دنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  تشاد  یتاهج  مه  یکی  نآ  ضارعا  تشاد ،  مدقم  تقیقح )  رب   ) ار يدنواشیوخ  يرگید 
شردپ ناگتسب  تشادن  لاملا  تیب  ندروخ  يروآ و  عمج  زج  یّمه  هدمآرب  مکش  روخرپ و  رتش  دننامه  وا  تساخ ،  اپ  هب  یموس  هرخ  الاب 
ندروخ يارب  دنعلبب ،  ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب  دـنتفیب و  رازفلع  هب  ناراهب  هک  يا  هنـسرگ  نارتش  نوچمه  اهنآ  دنتـساخرب ،  شیراکمه  هب 
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هابت ار  شراک  شتـسیاشان  رادرک  دـش و  هبنپ  تفالخ )  ماکحتـسا  يارب   ) شیاه هتفاب  تبقاع  اـما  دـندروآرب ،  نیتسآ  زا  تسد  ادـخ  لاوما 
هب ارم  دوب  راتفک  ياهلای  نوچمه  هک  یناوارف  ماحدزا  تخاس ،  شدوبان  دبا  يارب  يزودـنا ،  تورث  یگراوخ و  مکـش  ماجنارـس  تخاس و 

نیـسح نسح و  ربمغیپ ،  راگدای  ود  ممـشچ ،  رون  ود  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دندرک ،  هطاحا  ارم  فرطره  زا  نانآ  تشاداو ،  تفالخ  لوبق 
دننامه مدرم  دش !  هراپ  بناج  ود  زا  میادر  تخادنا و  جنر  هب  ارم  تخـس  هک  دروآ  راشف  میاهولهپ  هب  تیعمج  نانچ  نآ  دـنوش ،  هل  اپریز 

هب ار  تفالخ  مامز  متـساخ و  اپ  هب  هک  یماگنه  اما  دـنتفرگ .  نایم  رد  ارم  دـنوش ) عمج  ناپوچ  رود  اـت  رود  هک  هدز  گرگ   ) ینادنفـسوگ
يا هتسد  دنتفر و  نوریب  نید  زا  دندز و  زاب  متعاطا  زا  رس  یهاو )  ياه  هناهب  هب   ) یهورگ دنتـسکش ،  ار  دوخ  نامیپ  یعمج  متفرگ ،  تسد 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  دندوب  هدینشن  ایوگ  دنتخادنا ) هار  هب  ار  نیفص  گنج  و   ، ) دندیچیپرس قح  تعاطا  زا  ماقم  تسایر و  يارب  رگید 
ناراکزیهرپ نآ  زا  کین ،  تبقاع  دنـشابن .  یـشکرس  نیمز و  يور  رد  داـسف  ناـهاوخ  هک  میا  هدـیزگرب  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  نیمزرس 

هتفیرف ار  اهنآ  شتارهاوج  هدرک و  هریخ  ار  ناشمشچ  ایند  قرب  قرز و  یلو  دنتشاد ،  ظفح  ار  نآ  بوخ  دندوب و  هدینش  بوخ  ارچ  تسا . 
( . 333 (() دوب

روحم لدـع و  نوناـک  نآ  دیـسر و  تفـالخ  هب  هک  هاـگنآ  دـینک  یم  هظحـالم  ترـضح ،  نآ  لد  درد  رخآ  تـالمج  رد  هک  يروـط  هب  و 
هک :  دومن  نالعا  ار  دوخ  همانرب  تفرگ و  رارق  روما  سءار  رد  یمالسا  نیناوق  حیحص 

( . (( 334 (() ُقَیْضَا ِِهب  ُروَْجلاَف  ُلْدَعلا  هیلَع  َقاض  نَمَو  ًۀعِس  لْدَعلا  یف  َّن  إَف  ُُهتّددََرل  ءام  الا  ِِهب  َکُلمو  ءاسّنلا  ِِهب  َجّوََزت  ْدَق  ُُهتدَجَو  َول  هّللاو  ))
يارجا مرج  هب  یشک ،  قح  ینکش و  نوناق  هب  هعماج  شیارگ  ادخ و  لوسر  یگدنز  شور  ندش  شومارف  نرق و  عبر  کی  فارحنا  رثا  رد 

دندومنن تکرش  گنج  رد  امیقتـسم  رگا  دنتخادنا و  هار  هب  یلخاد  گنج  دنتـساخرب و  راوگرزب  ماما  نآ  اب  هزرابم  هب  تلادع  قح و  نوناق 
نآرق و فادها  ندرک  هدایپ  داد و  لدع و  شرتسگ  رد  یتسیاب  هک  ار  ترـضح  نآ  يورین  دنتخادرپ و  نمـشد  تیوقت  هب  دوخ  توکـس  اب 

تاعزانت یلخاد و  ياهگنج  نیا  دنتخاس و  فطعنم  نیملـسم  هزوح  ظفح  تهج  رد  مالـسا و  لصا  زا  عافد  هب  دوش  فرـص  يوبن  دـصاقم 
سدق تحاس  هب  هک  تخاس  هدرزآ  هتسخ و  نانچ  نآ  ار  ترـضح  نآ  فیعـضت و  نانچ  نآ  ار  قح  ههبج  دیدرگ و  رجنم  ییاج  هب  ینورد 

اهنآ متخاس و  تحاران  هتسخ و  ار  اهنآ  هک )  مدرک  تحیصن  سب  زا   ! ) اهلاراب  : )) دومن تساوخرد  نینچ  نیا  دیدرگ و  یجتلم  يدنوادخ 
رتدب نم  ياج  هب  نک و  تمحرم  نم  هب  رتهب  يدارفا  نانآ  ياج  هب  سپ  دنتخاس  لولم  ارم  اهنآ  لولم و  ار  اهنآ  نم  دـندرک .  هتـسخ  ارم  زین 

امن . )) طلسم  اهنآ  رب  نم  زا 
زا يرای  رد  نانآ  اریز  دـش ؛  دـنهاوخ  طلـسم  امـش  رب  يدوزب  هیواـعم  نارادـفرط  هک  منک  یم  ناـمگ  ادـخ !  هب  دـنگوس   : )) دومرف هاـگنآ 
زا دوخ  لطاب  رد  اهنآ  یلو  دیا  هتـساخرب  قح  ریـسم  رد  دوخ  ياوشیپ  زا  ینامرفان  هب  امـش  قرفتم ،  ناتقح  هار  رد  امـش  دندحتم و  ناشلطاب 

حالـصا هب  دوخ  ياهرهـش  رد  اهنآ  تنایخ ،  امـش  دـننک و  یم  تناما  يادا  دوخ  ربهر  هب  تبـسن  نانآ  دـننک .  یم  تعاطا  شیوخ  ياوشیپ 
( . 335  ! (() داسف هب  امش  دنلوغشم و 

ماـما و لـباقم  رد  دوـخ  هفیظو  ياـفیا  زا  امـش  هدـمآ و  شیپ  هک  یطیارـش  نیا  اـب  دوـمن :  ینیب  شیپ  مه  ار  عوـضوم  نیا  لاـح  نـیع  رد  و 
هیواعم و يدوز  هب  دراد ،  یمرب  يرترث  ؤم  ياهمدق  زورره  شا  هعدخ  رکم و  رد  نمشد  دینک و  یم  يراگنا  لهـس  یچیپرـس و  ناتیاوشیپ 

اما  : )) تسامـش راظتنا  رد  موش  تشونرـس  کیرات و  هدنیآ  کی  دیدرگ و  دـنهاوخ  طلـسم  امـش  رب  دیـسر و  دـنهاوخ  يزوریپ  هب  شنارای 
( . (( 336 (() ًۀَّنُس مکیف  نوملاّظلا  اهذختی  ًةرثاو  ًاعطاق  ًافیسو  ًالماش  الُذ  يدعب  نوقلتس  مّکنا 

هب دوـب  رطاـخ  هدرزآ  ناـنآ  زا  هک  یمدرم  اـب  وا  ینیـشنمه  دیـسر و  تباـجا  هب  مهنم ))  ًاریخ  ینلدـبءاف   )) ترـضح نآ  ياـعد  هرخ  ـالاب  و 
زا شنینزان  قرف  ندـش  هتفاکـش  اب  دـیدرگ و  لدـبم  يدـنوادخ  برق  راوج  رد  ایلوا  اـیبنا و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ینیـشنمه 

( . (( 337  (() هبعکلا برو  تزف   : )) هک تفاتش  هبعک  يادخ  ياقل  يوس  هب  دومن و  لابقتسا  ییاهن  يزوریپ 
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 ( ع  ) یبتجم ماما  درکلمع 

نک هشیر  هیواعم و  اب  گنج  رد  ار  ترـضح  نآ  هار  دـیدرگ  ممـصم  ادـخ  لوسر  هناحیر  یبتجم و  نسح  شدـنزرف  نانم ،  ؤمریما  زا  سپ 
؛  دـهد رارق  شیوخ  يربهر  تماما و  فیاظو  سءار  رد  ار  رـضاح  قافن  هتـشذگ و  رفک  اب  هزرابم  همادا و  هیما  ینب  داـسف  هموثرج  نتخاـس 

دوب .  وا  همانرب  شا  همانرب  مالسلا و  هیلع  یلع  هار  نامه  وا  هار  دوب و  ّتنج ))  لها  بابش  دیس   )) قح و هب  ماما  زین  وا  اریز 
ههبج يوس  هب  اوق  لـک  هدـنامرف  ناونع  هب  شدوخ  جیـسب و  ار  هفوک  رکـشل  درک و  رداـص  ار  هیواـعم  اـب  گـنج  ناـمرف  ساـسا  نیمه  رب  و 
نانم ؤمریما  هک  ترـضح  نآ  رکـشل  نایم  رد  نکـش  نامیپ  دارفا  دوجو  یفرط  زا  رکـشل  ود  نایم  رد  گـنج  زاـغآ  زا  سپ  دومن و  تکرح 
نانآ رب  هک  تیلو  ؤسم  ساـسحا  مدـع  ینکـش و  ناـمیپ  حور  زا  داد و  یم  رارق  شهوکن  دروم  هراومه  ار  ناـنآ  یبلط  تحار  مالـسلا  هیلع 

امهیلع یلع  نب  نسح  نایفسوبا ،  رسپ  فلتخم  ياهگنرین  دیدش و  رکم  دوجو  رگید  فرط  زا  دومن و  یم  هوکش  ادخ  هاگرد  هب  دوب  مکاح 
یم هک  دریذـپب  ار  يا  همانعطق  دـنک و  لوبق  ار  یـسب  شتآ  ینورد ،  ياـضر  مدـع  ینطاـب و  لـیم  فـالخرب  هک  تشاداو  نآ  رب  ار  مالـسلا 

دومن .  دهاوخن  لمع  نآ  داوم  رب  راوخرگج  دنه  دنزرف  راکم و  هیواعم  تسناد 
هتشاد و زاربا  فلتخم  تانایب  اب  ار  يرهاظ  شمرن  فاطعنا و  نیا  هزیگنا  یخیرات و  هاکناج  هثداح  نیا  تلع  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح 

تسا .  هتشاذگ  نایم  رد  شیوخ  نامز  مدرم  اب  ار  دوخ  ینورد  جنر 
شریذپ اب  نم  هک  دنک  یم  دومناو  نینچ  هیواعم  مدرم !   : )) دومرف نینچ  تشاد  تکرش  نآ  رد  زین  هیواعم  هک  ینارنخس  کی  نمـض  رد  وا 

اب مدرم  تیربهر  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  نومـضم  قبط  اریز  دیوگ ؛  یم  غورد  وا  یلو  مدـید  راوازـس  تفالخ  ماقم  هب  ار  وا  همانعطق 
رادافو ام  اب  دوخ  تعیب  رد  مدرم  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  و  منک )  لمع  تنـس  باتک و  فالخرب  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  و   ) تسام نادناخ 

هب باطخ  هاگنآ   ) تشاد یم  ینازرا  نانآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دـنوادخ  دـندرک  یم  يرای  ار  ام  تعاطا و  ام  ناـمرف  زا  دـندوب و 
لوسر هک  تسا  نیا  هن  رگم  هیواعم !  دیشاب .  هتشاد  نیملسم  رب  تموکح  هرطیس و  رد  یعمط  دیتسناوت  یمن  رگید  امش  و  دومرف ) :  هیواعم 
دهدـب رارق  ناـهاگآان  راـیتخا  رد  هاـگآ  دارفا  دوجو  اـب  ار  شیوخ  یتسرپرـس  تیـالو و  هک  یتـلم  ره  هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

دروآ . )) دنهاوخ  يور  یتسرپ  هلاسوگ  نییآ  هب  هدیشک و  یهابت  هب  تلم  نآ  تشونرس 
هب دندومن و  كرت  ار  وا  تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  نیشناج  هفیلخ و  نوراه  دنتـسناد  یم  هکنیا  اب  لیئارـسا  ینب  نوچ  يرآ   : )) دومرف سپس 

مالسلا هیلع  یلع  هب  تبسن  ادخ  لوسر  هیـصوت  اب  دمآ و  دوجو  هب  یفارحنا  نینچ  زین  ناناملـسم  نایم  رد  دندروآ و  يور  هلاسوگ  شتـسرپ 
دندش . )) التبم  نآ  راوگان  بقاوع  هب  هدومن و  كرت  ار  وا  یسُوم ))  ْنِم  َنوراه  َِۀلِْزنََمب  یّنِم  َتنَا   : )) هک

یم توعد  یتسرپاتکی  ادخ و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  هاگنآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر   : )) دومرف هیواعم  هب  باطخ  سپس  یبتجم  ماما 
اب سب  شتآ  نامیپ  متـشاد  روای  رای و  زین  نم  رگا  هیواعم !  درک .  یمن  رارف  مدرم  نایم  زا  تشاد  يروای  رای و  رگا  درب و  هانپ  راـغ  هب  دومن 

متفریذپ . ))  یمن  ار  وت 
دندیشک و ار  وا  لتق  هشقن  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  شموق  هک  هاگنآ  تفریذپ  ار  نوراه ))   )) رذع دنوادخ   : )) دومرف مدرم  هب  باطخ  سپس 
رد زین  یلع  مردـپ  نم و  رذـع  دـیزگ و  يرود  شموق  نایم  زاو  دـیدن  يروای  رای و  دوخ  يارب  هک  هاگنآ  تفریذـپ  ارربمایپ  رذـع  دـنوادخ 

خیرات و ننـس  اهنیا  میدومن و  تاشامم  نارگید  اب  میدرکن  ادیپ  يراصنا  ناوعا و  يروای و  رای و  نوچ  اریز  تسا ؛  هتفریذـپ  ادـخ  هاگـشیپ 
ددرگ . )) یم  عقاو  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  یهباشم  تانایرج 

ادخ لوسر  يارب  يدنزرف  مردارب  نم و  زجب  دیدرگب  برغم  قرشم و  نایم  رد  امـش  رگا  مدرم !   : )) دومرف شنانخـس  نایاپ  رد  یبتجم  ماما 
( . 338  (() تفای دیهاوخن 

دومرف :  نینچ  هیواعم  اب  حلص  دروم  رد  شنایانشآ  زا  یکی  لا  ؤس  خساپ  رد  زاب  و 
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بش و متـشاد  ییورین  هار  نیا  رد  رگا  مرادن و  روای  رای و  مدید  هک  هاگنآ  رگم  متفریذپن  ار  همانعطق  حلـص و  نیا  نم  دـنگوس !  ادـخ  هب  ))
َْولَو ًاراْصنَا  دِجَا  َمل  ّینَا  ّالا  ِهیلا  رَم  ْالا  ُتْمَّلَـس  ام  هّللاَو ،   : )) دریذپ ققحت  دـهاوخ  یم  ادـخ  هچنآ  ات  مداد  یم  همادا  هیواعم  اب  گنج  هب  زور 

((( 339  (() هَنَیبَو ینیب  هّللاَمُکْحَی  یَّتَح  يراهَنَو  یلَیل  ُُهْتَلتاَقل  ًاراْصنَا  ُتدَجَو 

هصالخ

ار هیواعم  اب  شزاس  حلص و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  رگا  ددرگ و  لیان  دوخ  هیلاع  فادها  هب  تسناوتن  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  رگا 
دزاس و رود  نآرق  مالسا و  زا  دهد و  قوس  یتخبدب  تلذ و  يوس  هب  ار  نانآ  هدیدرگ و  طلسم  نیملسم  رب  تسناوت  هیواعم  رگا  تفریذپ و 

مدع ار  ثداوح  نیا  مهم  لماوع  زا  یکی  دیاب  دراپـسب ،  دیزی  مان  هب  يرگید  رتکانرطخ  رـصنع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  یمالـسا  تلم  تشونرس 
هن هک  تسناد  مالـسا  حیحـص  يربهر  لباقم  رد  شیوخ  فیاظو  هب  سانـشرس  ناناملـسم  زا  یهورگ  یهجوت  یب  تیالو و  ماقم  زا  تعاطا 

تاضارتعا لاکـشا و  داریا و  هب  هکلب  دنیامن  تکرح  يونعم  يربهر  رماوا  هبوچراهچ  رد  يوریپ و  رما  تیالو  نامرف  زا  دندشن  رـضاح  اهنت 
دنتخادرپ .  تشاد  یپ  رد  ار  ناربج  لباق  ریغ  تاعیاض  بقاوع و  نینچ  هک  ییاهارچ  نوچ و  اجبان و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها   - 2
همه صوصخ و  روـط  هب  ار  راـصنا  نیرجاـهم و  ینادواـج ،  هبطخ  یناروـن و  هملک  نیا  زا  مود  شخب  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  ار  نانآ  يراگنا  لهـس  هحماسم و  هداد و  رارق  باطخ  دروم  مومع  روط  هب  خیرات  لوط  رد  ار  ناناملـسم 
ياـهملظ ندـمآ  دوجو  هب  لـلع  زا  یکی  تسا و  هدومن  شهوـکن  تمـالم و  تسا  راوتـسا  نآ  رب  مالـسا  یعاـمتجا  ماـظن  ساـسا  هک  رکنم 

نیا رد  یهاتوک  تسا -  هدـنار  نخـس  نآ  زا  موس  شخب  رد  هک  ار -  نیملـسم  تشونرـس  رب  نارگمتـس  ناملاظ و  ندـش  طلـسم  یعامتجا 
 . تسا هدومن  یفرعم  ریطخ  هفیظو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دعُب  نیرتمهم 

فورعم هب  رما  هدرتسگ  موهفم  عیسو و  داعبا  نایب  تسا  تیمها  زئاح  هجوت و  لباق  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  زا  تمسق  نیا  رد  هک  هچنآ  یلو 
زا هیآ  ود  هب  دانتسا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا ؛  یتایح  یساسا و  هلءاسم  نیا  رد  یلمع  هبنج  دُعب و  نیرتمهم  هب  هراشا  رکنم و  زا  یهن  و 

همه یلمع و  گرزب  کـچوک و  زا  تاـبجاو  همه  دوـش  رارق  رب  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دـیامرف :  یم  دـیجم  نآرق 
دنک :  یم  نایب  تروص  نیدب  ار  روما  نیا  زا  دروم  جنپ  قادصم ،  هنومن و  ناونع  هب  هاگنآ  دیدرگ ،  دهاوخ  لح  تالکشم 

داهج و   ) مالـسا هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسالا )) ؛  یلا  ءاعد  رکنملا  نع  یهّنلاو  فورعملاب  رم  الا  نءا  کـلذو   - )) 1
تسا . ))  يرکف )  یتدیقع 

تسا . ))  نانآ  رب  ناگدیدمتس  قوقح  ندنادرگزاب  و  ملاظملا )) ؛  ّدر  عم   - )) 2
تسا . ))  نارگمتس  اب  هزرابم  ملاظلا )) ؛  ۀفلاخمو   - )) 3

تسا . ))  یگنج  میانغ  یمومع و  ياهتورث  هنالداع  عیزوت  مئانغلاو )) ؛  یفلا ء  ۀمسقو   - )) 4
ندرک فرـص  حیحـص و  دراوم  زا  اهتایلام  همه  تاقدص و  يروآ  عمج  و  اهقح )) ؛  یف  اهعـضوو  اهعـضاوم  نم  تاقدـصلا  ذـخاو   - )) 5

تساهنآ . ))  یعرش  حیحص و  دراوم  رد  اهنآ 
نک هشیر  قوقح و  نتفرگ  نارگمتـس و  اب  هزراـبم  عیـسو  حطـس  نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نداد  ماـجنا  هک  تسا  حـضاو  رپ  و 

تموکح لیکـشت  نودـب  یلوق و  فورعم  هب  رما  اب  ای  يدرف و  تروص  هب  دـناوت  یمن  هعماج  رد  داد  لدـع و  هماقا  داـسف و  روج و  نتخاـس 
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دشاب .  ریذپ  ناکما  ییارجا  يورین  داجیا  یمالسا و 
تهج رد  کچوک و  داعبا  رد  ار  ییانبریز  مهم و  رما  نیا  هک  یناسک  رب  تسا  ینـشور  خـساپ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناـیب  نیا  و 

هب رما  یلمع  يارجا  رب  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  بوجو  رب  تسا  يرگید  لـیلد  و  دـنناد .  یم  نآ  یلمع  هن  یلوـق و  هبنج  رد  يدرف و 
مامت اب  ار  داـهج  هعیـش  گرزب  ياـهقف  زا  یهورگ  هک  تسا  رگید  ناوارف  لـیالد  لـیلد و  نیمه  هب  و  هعماـج .  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
مهم هفیظو  ود  نیا  زا  يا  هشوگ  دـنناد و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یـشخب  شماکحا ،  داـعبا و  ماـمت  اـب  شتمظع و  ّتیمها و 

رد هک  رکنملا )) نع  تیهنو  فورعملاب  ترماو  ةاکزلا  تیتآو  ةالـصلا  تمقادـق  کـنا  دهـشا   : )) هلمج دـنروآ و  یم  باـسح  هب  یمالـسا 
ترضح نآ  داهج  مایق و  هک  دنک  یم  میهفت  ار  انعم  نیا  تسا و  تقیقح  نیا  هاوگ  هتفر  راک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  ترایز 

هدوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ماجنا  يارب  تاـکز و  زاـمن و  هماـقا  یهلا و  ضیارف  يارجا  تهج  هب  دـیزی  تموکح  لـباقم  رد 
 . تسا

هصالخ

ملظ و نتخاس  نک  هشیر  داد و  لدـع و  طسب  زا  تراـبع  هک  نآ  قیقد  حیحـص و  ياـنعم  عیـسو و  موهفم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رب یتموکح  ددرگن و  ارجا  هعماج  رد  انعم  نیا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  تسا و  یمالـسا  تموکح  دوجو  مزلتـسم  تسا  داسف 

ؤمریما هک  هنوگنیمه  تفای  دنهاوخ  طلست  هعماج  رب  نارگمتس  تفرگ و  دنهاوخ  رارشا  ار  نآ  ياج  تسا  یعیبط  دیاین  دوجو  هب  مالسا  هیاپ 
الف نوعدـتف  مکرارـشا  مکیلع  ّیلویف  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  رم  ـالا  اوکرتت  ـالو   : )) دومرف شتیـصو  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم 

( . (( 340  (() مکل باجتسی 
ددرگ . )) یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپس  دنوش  یم  طلسم  امش  رب  رارشا  هک  دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ))

خیرات ناگتخابدوخ   - 3
لوحت للع  هک  یـسانش  هعماج  زا  تسا  یتاـکن  خـیرات و  هفـسلف  زا  تسا  ییاهـسرد  هکنیا  نیع  رد  فیرـش  هبطخ  نیا  هناـگ  هس  ياهـشخب 

ندش جراخ  تلع  مالـسا و  ییافوکـش  لیاوا  رد  مه  نآ  ار  نارگمتـس  ناملاظ و  طلـست  هزیگنا  نرق و  مین  لوط  رد  ار  ناناملـسم  یعامتجا 
رد هداد و  رارق  یـسررب  دروـم  فـلتخم  دـعب  هس  زا  ار  نیملـسم  تشونرـس  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نتفرگ  تسد  هب  هنحـص و  زا  تیب  لـها 

ینیع قادصم  دهاش و  هئارا  اب  نیشنلد و  ابیز و  یتروص  هب  ار  مهسفنءاب )))  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هّللا  نا   : )) ) هفیرش هیآ  تقیقح 
يارب تسا  يرادـشه  تسا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  قیمع  رطاخ  جـنر  ینورد و  درد  رگنایب  لاـح  نیع  رد  تسا و  هدومن  ریـسفت 

خیرات .  لوط  رد  اصوصخ  نویناحور  املع و  يارب  امومع و  ناناملسم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  هباحـص و  ناناملـسم و  زا  یهورگ  هبطخ  نیا  زا  موس  شخب  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

ياراد هعماـج و  ناسانـشرس  هک  يدارفا  هداد ؛  رارق  باـطخ  دروـم  دنتـشاد  روـضح  مهم  یخیراـت و  سلجم  نآ  رد  هک  ار  اـهنآ  نادـنزرف 
راتفگ و لمع و  لوق و  هکنانآ  دـنروآرد ،  تکرح  هب  ار  هعماج  دـننک و  افیا  یـشقن  دنتـسناوت  یم  دـندوب و  یعاـمتجا  یبهذـم  تیـصخش 

یعقاو شزرا  دنسانشب و  ار  دوخ  تیصخش  تیعقوم و  یتسیاب  دوب و  قشمرس  وگلا و  تلم ،  داحآ  يارب  ناشنوکس  تکرح و  ناشرادرک و 
قشع لباقم  رد  اهترارم و  اهیتخـس و  زا  رارف  یبلط و  هافر  رثا  رد  یلو  دنـشاب  نیمولظم  تاجن  هعماج و  تداعـس  رکف  رد  دنبایرد و  ار  دوخ 

ضرالا یلا  دولخ   )) رد هناکدوک و  فادها  هب  لین  يارب  هتخاب و  ار  دوخ  ندوب ،  يرشق  رجحت و  رثا  رد  یهاگ  يدام و  ذیاذل  یگدنز و  هب 
ریـسفت و دـنک  یم  نیمءات  ار  نانآ  هتـساوخ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ادـخ  یهاون  رماوا و  هداد  رارق  یـشومارف  هتوب  رد  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو ،  (( 

دنداد .  همادا  دوخ  تکرح  هب  ههار  ژک  دندومن و  لیوءات 
تباهم ياراد  افعض  ایوقا و  لد  رد  رادروخرب و  هعماج  رد  تمظع  هوکش و  زا  دنتلیضف  رادساپ  قح و  رادفرط  هک  رابتعا  نیا  هب  هک  يدارفا 
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نید زا  تفریذپن و  ققحت  یمالسا  هعماج  تاعقوت  تاراظتنا و  نآ  اهنت  هن  اما  دندوب  رادروخرب  یصوصخب  مارتحا  زا  تاقبط  همه  رظن  رد  و 
ماوقا اب  دندیدرگن و  نادنز  هجنکش و  تیمورحم و  شریذپ  هب  رضاح  هتشگن و  یلام  ررض  لمحتم  هار  نیارد  دندومنن و  يرادساپ  نآرق  و 

هار رد  ناگدش  هجنکش  نید و  نایماح  هب  دنتساخنرب و  همصاخم  عازن و  هب  دندرک  یم  ازهتسا  هرخسمار و  تاسدقم  همه  هک  ناشنایانشآ  و 
مالـسا نانمـشد  اب  ًالمع  هکلب  دندومنن  دایرف  نآرق  مالـسا و  میرح  ندش  هتـسکش  يارب  دنداهنن و  یجرا  نآرق ،  هار  رد  نایدیعبت  مالـسا و 

دنتخاس .  راومه  ناگدیدمتس  قوقح  عییضت  ناملاظ و  طلست  يارب  ار  هار  هجیتن  رد  دنتفرگ و  شیپ  شزاس  هار  هنهادم و 
دوخ تلذ  یتخبدب و  ساسا  هدروآ و  مهارف  ار  شیوخ  تبیـصم  نیرتگرزب  همدقم  شور ،  نیا  اب  هک  دنتفای  یمرد  دـندوب  هجوتم  رگا  یلو 

هار رد  دندرک و  یمن  فالتخا  توبن  نامرف  تیالو و  طخ  رد  دـندش و  یمن  هدـنکارپ  قح  رود  زا  نانآ  رگا  اریز  دـنا ؛  هدومن  يزیر  یپ  ار 
یمن هزور  دنچ  یگدنز  هتفیش  دندرک و  یمن  رارف  قح  هار  رد  گرم  زا  دندرک و  یم  لمحت  ار  تقوم  نامرح  تقـشم و  تمحز و  هب  ادخ 

 ، دـیدرگ یم  ارجا  نانآ  تسد  اب  یهلا  ماکحا  دودـح  تفرگ و  یم  رارق  نانآ  تسد  رد  ماـکحا  ییارجا  يورین  مالـسا و  تردـق  دـندش ، 
مهرد نایوگروزو  ناملاظ  دندیـسر و  یم  اون  هب  هعماـج  ناـمورحم  دـندرک و  یم  ادـیپ  تاـجن  ناـنآ  هلیـسو  هب  ناگدیدمتـس  ناـمولظم و 
تردق هدومن و  لیلذ  فیعـض و  اراهنآ  مالـسا ،  زا  نانآ  نتـسسگ  هدرک ،  ضوع  ار  هنحـص  نانآ  یتسـس  کنیا  یلو  دندش .  یم  هدـیبوک 

حور هک  ییوـس  ره  هـب  دـننک و  یم  راـتفر  ناـمولظم  اـب  تـسا  ناـشهاوخلد  هـک  يوـحن  ره  هـب  هداد ،  رارق  نانمـشد  تـسد  رد  ار  ییارجا 
یم رارق  تناها  دروم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  تنـس  ریقحت و  دروم  ار  ادخ  نیمارف  قوس و  ار  هعماج  دـنک  یم  اضتقا  ناشرگتواقش 

مکاح و يدبتسم  درف  يا  هشوگ  ره  رد  دنرادن  یسرتسد  دوخ  تیناسنا  قوقح  نیرتمک  هب  نامورحم  ارقف و  ناریگنیمز ،  نایانیبان و  دنهد . 
رد هک  یغیلبت  لیاسو  مامت  زا  نیملسم  تکوش  نتسکش  مهرد  مالسا و  ندیبوک  يارب  تساورنامرف .  یهاوخدوخ  صخش  يا  هیحان  ره  رد 

تیاـنج ار  صاـصق  قوقح ،  هب  زواـجت  ار  دودـح  هنوراو ،  ار  مالـسا  نیناوق  فیرحت و  ار  نییآ  قیاـقح  دـنریگ و  یم  هرهب  دـنراد  راـیتخا 
دننک و . . .  یم  یفرعم  تواسق  ار  تاریزعتو 

مالسلا هیلع  نانم  ؤمریما  دنزرف  هقفش  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناحیر  لد  درد  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نخس  دوب  نیا  و 
يایلوا همئا و  همه  لد  درد  نخس و  ایبنا و  همه  نخس  نخس ،  نیا  هکلب  یلع  نب  نیسح  نخـس  هن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هشوگ  رگج  و 

نانم و ؤمریما  نخس  تسا .  ناربمایپ  متاخ  نخس  حیسم و  ترضح  نخس  یـسوم ،  ترـضح  نخـس  میهاربا و  ترـضح  نخـس  تسادخ ؛ 
 . تسا موصعم  نایاوشیپ  ناماما و  هیقب  نخس  یبتجم و  ماما  نخس 

هبطخ نیا  رب  یلمع  خساپ 

زا تسخن  هلحرم  رد  زین  نخـس  نیا  رب  یلمع  خساپ  تسا ،  يدـه  همئا  نخـس  ایلواو و  ایبنا  نخـس  نخـس ،  نیا  هبطخ و  نیا  هک  هنوگنامه 
دنا .  هدوب  نایاوشیپ  ناربمایپ و  خیرات ،  لوط  رد  شخبتایح  يادن  نیا  رب  نایوگ  کیبل  تسا و  هدوب  يده  همئا  ایبنا و  يوس 

تکرح مه  دـندز و  بیهن  مه  هدنونـش ،  بطاخم و  مه  دـندوب و  هدـنیوگ  بطاخم و  مه  وگ ،  کیبل  مه  دـندوب و  يدانم  مه  نانآ  يرآ 
نایم رد  نتفر  هک  دندیزرو  تماقتـسا  شیوخ  توعد  نیا  هب  تباجا  هار  رد  اج  نآ  ات  دندومن و  تباجا  مه  دندرک و  توعد  مه  دندومن ، 
فده رد  اج  نآ  ات  دنداهن و  انب  ار  دیحوت  ساسا  دندمآ و  قئاف  درمتم ،  نایدورمن  هب  هرخ  الاب  یلو  دندیدرگ  اریذپ  زاب  شوغآ  اب  ار  شتآ 

دوخ نامیپ  رد  اج  نآ  ات  دـنداد و  تاجن  تلذ  یگدرب و  زا  ار  یتلم  دنداتـسرف و  ایرد  جاوما  نایم  هب  ار  نمـشد  اـت  دـندومن  يرادـیاپ  دوخ 
دادرس .  ار  رشیمش  رب  نوخ  يزوریپ  راعش  نمشد  لباقم  رد  تشط و  نایم  رد  نانآ  هدیرب  رس  ات  دندنام  رادافو 

نآرق ندرک  هدایپ  هار  رد  مالـسا و  نید  یلاعت  هار  رد   ) ناشنایاوشیپ همئا و  هک  دـیدرگ  هعیـش  ناهج  بیـصن  گرزب  راختفا  نیا  هرخ  الاب  و 
هنارئاج و ياهتموکح  يزادنارب  هار  رد  تبقاع  هدرب و  رـس  هب  دیعبت  سبح و  رد  تسا  نآ  داعبا  زا  یکی  لدـع  تموکح  لیکـشت  هک  میرک 
گنج و هب  ریشمش  اب  هدرک و  هناحلـسم  مایق  دومن  یم  باجیا  تاناکما  طیارـش و  هک  اجنآ  ات  و  ( 341 () دندش دیهش  دوخ  نامز  نایتوغاط 
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مایق گرزب و  گنج  هس  رد  مالسا  نانمشد  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نینوخ  مایق  هناحلـسم و  گنج  هک  دنتفاتـش  نمـشد  فاصم 
ياهگرب زا  دیزی  شدنزرف  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  شیوخ  نارود  ياهتوغاط  لباقم  رد  یلع  نب  نیـسح  یبتجم و  ماما  شدنزرف  نینوخ و 

 . تسا تیرشب  خیرات  مالسا و  خیرات  نیرز 

شناوریپ و  ع )   ) یلع نب  نیسح  خساپ 

دنک و یم  میسرت  هدنیآ  رد  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  سلجم ،  نارضاح  نیعمتـسم و  يارب  هفیرـش  هبطخ  نیا  نومـضم  هچرگ 
 ، دیامن یم  توعد  مایق  نیا  اب  يراکمه  یگدامآ و  يارب  ار  ناگدنونـش  دـهد و  یم  ربخ  هدـنیآ  رد  ترـضح  نآ  یلمع  فورعم  هب  رما  زا 

تسا :  هدش  حیرصت  یخیرات  روشرپ و  تکرح  نیا  رب  هدیدرگ و  حرطم  لماک  تحارص  اب  تقیقح  نیا  هبطخ  نیا  رخآ  رد  یلو 
رون ءافطا  یف  اولمعو  مکیلع  هملظلا  يوق  انوفصنتو  انورصنت  نا ال  مکناف  ناطلس . . .  یف  ًۀسفانم  انم  ناک  ام  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا  مهللا  ))

ندروآ تسد  هب  رد  تباقر  میا )  هدرک  زاغآ  هیما  ینب  دض  رب  هک  يا  هزرابم   ) هدزرس ام  زا  هچنآ  یناد  یم  وت  کش  یب  ایادخ !   (( )) مکیبن
میهد هئارا  ار  وت  نییآ  ناشخرد  ياهشزرا  لوصا و  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  دیاز  ياهتمعن  تورث و  يوجتـسج  هن  هدوبن و  یـسایس  تردق 

ادصمه ام  اب  داد ،  نتفرگ  رد  دینکن و  يرای  ار  ام  رگا  نید  ياملع  هورگ  امش  نیاربانب  میروآ . . .  دیدپ  تاحالصا  یمالسا ،  روشک  رد  و 
دنهاوخ رتلاـعف  توبن ))   )) نازورف لعـشم  ندرک  شوماـخ  رد  دومن و  دـنهاوخ  ادـیپ  يرتشیب  تردـق  امـش  لـباقم  رد  نارگمتـس  دـیدرگن 

دیدرگ . ))
زا تکرح  ماگنه  هب  نآ و  زا  سپ  لاس  هس  هک  تسا  نامه  تسا  هدومن  نایب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یفدـه  نیا 

( . 342  ) تسا هدومرف  هراشا  شا  یخیرات  همانتیصو  رد  هنیدم 
رمآ نا  دـیر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يدـج  ۀـما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امناو  ًاملاظ  ـالو  ًادـسفم  ـالو  ًارطب  ـالو  ًارـشا  جرخا  مل  یناو  ))

جراخ هنیدم  زا  يرگمتس  داسف و  يارب  هن  ینارذگشوخ و  يارب  ای  یهاوخدوخ و  يور  زا  هن  نم  و   . . . (( )) رکنملا نع  یهناو  فورعملاب 
تسا . ))  تما  روما  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رفس  نیا  زا  نم  فده  هکلب  مدرگ  یم 

دیهـش هن  نآرق  مالـسا و  يایحا  هار  رد  دنتـشادرب و  مدق  هار  نیا  رد  خـیرات  لوط  رد  زین  نویناحور  املع و  زا  مالـسلا  امهیلع  همئا  ناوریپ  و 
شخب تنیز  نانآ  مان  هک  دیهش  نارازه  دنداد  لیکشت  ار  ( 343  (() ۀلیضفلاءادهش  )) زا میظع  یفص  هکلب  ثلاث  دیهش  یناث و  دیهـش  لوا و 
تفگ :  نینچ  ناشهاگشیپ  رد  هناعضاخ  دیاب  دیدرگ و  انشآ  نانآ  مان  اب  نییّلع ))   )) باتک رد  دیاب  هک  یمانمگ  يادهش  تسا و  خیرات 

ربنم رب  دنا و  هتـشون  نوخ  بکرم  تداهـش و  مد  هب  ار  دوخ  هیلمع  هیملع و  هلاسر  هک  تنیاحور  دـیواج  هشیمه  نازاس  هسامح  رب  مالـس  ))
رد هک  تیناحور  هزوح و  يادهـش  رب  نیرفآ  راختفا و  دـنا .  هتخاس  غارچ  بش  رهوگ  ناـشتایح  عمـش  زا  ساـن  هباـطخ  ظـعو و  تیادـه و 
هب نالابکبـس  دـنتفرگرب و  ملع  تقیقح  ياپ  زا  ار  ایند  تاـینمت  لاـقع  دـندیرب و  ار  هسردـم  ثحب و  سرد و  تاـقلعت  هتـشر  دربن ،  ماـگنه 

موق و يارب  دنتخات و  شیپ  هب  هقفت  تقیقح  فشک  ات  هکنانآ  رب  مالس  دندورس .  روضح  رعش  نایتوکلم  عمج  رد  دنتفر و  نایشرع  ینامهیم 
اقح تسا و  هدرک  یهاوگ  ناشرکیپ  هراپ  هراپ  تاعطق  نوخ و  تارطق  ار  ناشتقادص  ثیدح  دنبدنب  هک  دـندش  یقداص  نارذـنم  دوخ  تلم 

ار اهینابرق  نیلوا  دوخ ،  مدرم  هزرابم  نینوخ  هار  قح و  هب  توعد  رد  هک  دور  یمن  يراظتنا  نیا  زج  عیـشت ،  مالـسا و  نیتسار  تیناـحور  زا 
( . 344 (() دشاب تداهش  شرتفد  ماتخ  رهم  دهدب و 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  هبطخ  رب  یخساپ  ناریا  یمالسا  بالقنا 

میظع تکرح  دیدرگ و  رادیدپ  خیرات  زا  ههرب  نیا  رد  هک  يروشرپ  مایق  تسویپ و  عوقو  هب  يرجه  مهدزناپ  نرق  هناتسآ  رد  هک  هچنآ  یلو 
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ادخ و مالس  هک  ینیمخ -  ماما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  تما و  ماما  يربهر  تماما و  هب  هک  یمالسا 
همانرب زا  يوریپ  هب  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  نیا  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  و  داب -  وا  رب  ناحلاص  اـیلوا و  اـیبنا و  ناگتـشرف و  دورد 

یم تیعجرم  تیناحور و  خیرات  رد  مایق  نیرتگرزب  مالـسا و  خـیرات  رد  تکرح ،  نیرت  هقباس  یب  دـمآ ،  دوجو  هب  مالـسا  شخبتایح  ياه 
يانب هلاس ،  دـصناپ  رازه و  ود  یهاشنهاش  ياه  هناریو  رد  تخیر و  مهرد  ار  ناـهج  یماـظن  یـسایس  تـالداعم  ماـمت  هک  یتکرح  دـشاب ، 

مالـسا و يدوبان  يارب  اهنرق  لوط  رد  هک  ار  داحلا  رفک و  ناهج  ياه  هشقن  ماـمت  دروآ ،  دوجو  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  راوتـسا  مکحم و 
ون و یتایح  مالـسا ،  يارب  تخاس و  لدبم  يدـیمون  سءای و  هب  ییادز  مالـسا  رد  ار  نانآ  دـیماو  بآ  رب  شقن  دـندوب  هدرک  یحارط  نآرق 
قرش و درب و  ورف  تریح  باجعا و  رد  ار  مالـسا  نانمـشد  ناتـسود و  هک  یتکرح  دیـشخب .  دیدج  یتکرح  هزات و  يدیما  ناناملـسم  يارب 

 . دومن نادنچدص  ار  اهنآ  توادع  هنیک و  دیناشن و  تلذم  كاخ  هب  ار  رفک  نارادمدرس  دروآرد و  وناز  هب  مالسا  لباقم  رد  ار  برغ 

یناهج رفک  لمعلا  سکع 

لمعلا سکع  رد  ناوت  یم  دیدرگ  دراو  مالسا  نانمشد  هب  گرزب  لوحت  نیا  زا  هک  ار  يا  هبرض  ینیگنـس  تکرح و  نیا  تیمها  تمظع و 
ار ناشنارایتسد  دندرپس و  یشومارف  هب  ار  دوخ  نایم  رد  ياهینمـشد  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  همیـسارس  هنوگچ  هک  دومن  هدهاشم  نانآ 

راک هب  دوب  هدروآرد  هزرل  هب  ار  ناشمتـس  ملظ و  ياهخاک  ياه  هیاـپ  هک  میظع  جوم  نیا  نتـسکش  مهرد  يارب  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد 
نویناحور و املع و  راتشک  رورت و  اب  نامز  مه  دندیدرگ و  جیسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يدمحم  بان  مالـسا  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  دنتفرگ و 

مادـص خـیرات ،  رـصنع  نیرتراـکتیانج  یتسرپرـس  هب  یقلفع  دـحلم  ثعب  بزح  مالـسا ،  نیتـسار  ناوریپ  زا  فـلتخم  راـشقا  هعمج و  هـمئا 
تشه هک  كانلوه  گرزب و  سب  یگنج  دندومن .  کیرحت  راداو و  مالـسا ،  تردق  ندیبوک  مهرد  ناریا و  هب  هلمح  يارب  ار  يراوخنوخ 

یمالـسا و رهاظ  هب  ياهروشک  رد  ناشناگدناشن  تسد  برغ و  قرـش و  زا  مالـسا  نانمـشد  همه  تسویپ و  عوقو  هب  دیماجنا  لوط  هب  لاس 
اب اما  دندیزرون ،  هقیاضم  رفک  ههبج  هب  ینابیتشپ  يرای و  عون  چیه  زا  هدیدرگ و  میهس  ًالمع  گنج  نیا  رد  یناهج ،  رفک  زا  هتفرگ  ماهلا ، 

 : )) موهفم هب  یثنخ و  ار  نانمـشد  هئطوت  همه  راوگرزب  ماـما  يربهر ،  تیادـه  مدرم و  نینهآ  هدـیقع  ناـمیا و  ماجـسنا  داـحتا و  نیا  همه 
دیشخب .  ققحت  ((( 345  () ِهّلُک ِنیّدلا  یَلَع  ُهرِهظِیل  )

رگید كاپان  رصنع  تفص و  ناطیش  يدرف  ندرک  مَلَع  اب  یگنهرف و  ههبج  رد  ار  دوخ  هناحضتفم  تسکش  نیا  دیدرگ  ممصم  یناهج  رفک 
يدـمحم نییآ  ینآرق و  تایآ  اب  یناطیـش ، ))  تایآ   )) باتک زا  هدرتسگ  غیلبت  تیامح و  اـب  دـیامن و  ناربج  يدـشر ))  ناملـس   )) ماـن هب 

هتوب رد  اددجم  بالقنا  ربهر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدمحم  بان  مالـسا  اب  دربن  رد  ار  دوخ  سناش  دـهد و  فاصم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
رد نافرع  هقف و  تقیقح  هار  کلاس  نآ  نارامج و  هشوگ  نیـشن  هداجـس  یمالـسا و  بالقنا  ربهر  بیهن  مه  زاب  اما  دـهد ،  رارق  شیاـمزآ 

ناشماک رب  ار  تلذو  تسکش  خلت  ماج  راب  نیمدنچ  يارب  تخاس و  هجاوم  يدیدج  ینیشن  بقع  اب  ار  مالسا  نانمشد  دنکفا و  نینط  ناهج 
دوزفارب .  داحلا  رفک و  نارادمدرس  لد  ياهغاد  رب  رگید  یغاد  تخیرورف و 

هدش لوحم  شا  هدـهع  رب  خـیرات  زا  ههرب  نیا  رد  هک  ار  ینامـسآ  ریطخ  تیلو  ؤسم  یهلا و  نیگنـس  هفیظو  نآ  نینچ  نیا  تما  ماما  يرآ ، 
ندـناسر يزوریپ  هب  رد  دوخ  ياهتیقفوم  زا  مارآ  یلد  اب  داد و  ماجنا  دـجنگن  وت  نم و  روصت  هب  هک  الاو  یحطـس  رد  ـالاب و  يدـح  رد  دوب 

لـضف هب  راودـیما  يریمـض  اـب  يربهر و  تماـما و  هفیظو  ياـفیا  زا  داـش  یحور  اـب  داـحلا و  رفک و  تسکـش  زا  نئمطم  یبـلق  اـب  مالـسا و 
تنایخ زا  نوخرپ  یبلق  هاـکناج و  يدرد  اـب  یهورگ و  رـشقت  رجحت و  یهاـگآان و  زا  نوزحم  یلد  اـب  دوشگرپ و  هّللا  يوس  هب  يدـنوادخ 

نایتوکلم تبحاصم  تسلاجم و  دیـشک و  نماد  ینادواج  ملاع  هب  یکاخ  ناهج  نیا  زا  هدروخ ،  بیرف  شیدنا و  هداس  ناتـسود  زا  یـضعب 
داد لیوحت  شراکادف  نادنم  هقالع  قشاع و  ناوریپ  هب  ار  يدـمحم  بان  مالـسا  نیگنـس  تناما  و  ( 346) دیزگرب نایتوسان  ینیـشنمه  رب  ار 

( . (( 347  () اِهلْهَا یِلا  ِتانام  الا  اّود  ُؤت  ْنا  ْمُکُرمءای  هّللا  َّنِا   : )) ) هک
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ام هفیظو 

الاب زرواشک و  يرازاب و  نیشنرهش ،  ییاتسور و  ناوج ،  ریپ و  نز ،  درم و  زا  فلتخم  تاقبط  مامت  هعماج و  راشقا  همه  ام و  هفیظو  کنیا 
هک يروـط  هب  یلو  دـنناد  یم  تماـما  هار  ورهر  تیـالو و  طـخ  وریپ  نآرق و  مالـسا و  هب  راداـفو  ار  دوـخ  هـک  یفونـص  هورگ و  هـمه  هرخ 

یلع نب  نیسح  همیخ  ریز  رد  نارضاح  ینِم و  رد  ناگدننک  تکرش  صاخ و  هورگ  نخس ،  فرط  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  دیدومرف  هظحالم 
هناگ هس  ياهشخب  رد  ترضح  نآ  هک  میدومن  هظحالم  دندوب و  ناشنادنزرف  ادخ و  لوسر  هباحص  تما و  نیثدحم  املع و  مالـسلا  امهیلع 
دناد یم  لو  ؤسم  ار  صاخ  هورگ  هقبط و  نیا  دنک و  یم  میسرت  يرگید  تروص  هب  ار  هعماج  زا  صاخ  رشق  نیا  هفیظو  هفیرش ،  هبطخ  نیا 

دهد .  یم  رارق  تمالم  دروم  ادیدش  ار  هعماج  زا  فنص  نیا  رد  تیلو  ؤسم  ساسحا  مدع  و 
هدیدرگ رادـیدپ  تیالو  هلءاسم  رد  هک  ار  نارود  نآ  يونعم  یناحور و  ياهتیـصخش  فارحنا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  يرآ ، 

هب ندش  هدیـشک  هیقف و  تیالو  يالاو  ماقم  زا  فارحنا  زورما  دنک  یم  یفرعم  اهملظ  اهمتـس و  همه  يانبریز  یعامتجا و  دسافم  همه  هشیر 
تشاد .  دهاوخ  هارمه  هب  داتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نامز  رد  هچنآ  زا  رتگرزب  سب  تارطخ  دسافم و  املسم  میقتسمریغ  ياههار 

طلست یلصا  لماع  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلءاسم  رد  ار  هباحص  نادنزرف  هباحص و  ریصقت  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  و 
ندیعلب يارب  هدیدرگ و  رتیوق  هدُع  هدِع و  ظاحل  زا  نانمشد  هک  زورما  دنک  یم  یفرعم  نیملسم  تشونرس  تاردقم و  رب  نانمـشد  رارـشا و 

دوب .  دهاوخ  يرتقیمع  رثا  رتشیب و  شقن  ياراد  زین  لماع  نیا  دنا  هدش  رت  هدامآ  نیملسم  مالسا و 
نانآ اب  شزاس  هار  نانمشد ،  اب  هزرابم  ياج  هب  هک  زور  نآ  ناسانـشرس  نیثدحم و  املع و  تسد  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  و 

دلان و یم  ادیدش  دنا  هدیزگرب  ار  يدام  تذل  یصخش و  هافر  نآرق ،  مالسا و  یلاعت  هار  رد  جنر  لمحت  نامرح و  ياج  هب  دنا و  هدومیپ  ار 
يارب ترخآ  رد  ار  ادـخ  تمحر  زا  نامرح  كاندرد و  باذـع  اب  ندـش  شوغامه  ایند و  نیا  رد  تلذ  یتخبدـب و  تبکن و  تمقن و  لوزن 
نینچ هب  التبا  تبکن و  تمقن و  نیا  لوزن  ینارگن  هتشذگ  لاح و  هسیاقم  اب  یناکم و  ینامز و  طیارش  هب  هجوت  اب  دنک  یم  ینیب  شیپ  نانآ 

دیدرگ .  دهاوخ  رتدیدش  لاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  میلا  باذع 
افعـض نایم  رد  زیزع و  ایوقا  لد  رد  دنتـسه  اهلد  رد  يونعم  تباهم  ياراد  ریخ و  هب  فورعم  ملع و  هب  روهـشم  هک  يا  هباـصع  دـیاب  اذـل  و 
هتخیر نآرق  مالـسا و  هار  رد  هک  يرهطم  رهاط و  ياهنوخ  دـنزیخرب و  قح  زا  يرادـفرط  هب  هک  دور  یم  راظتنا  هکنانآ  دنـشاب ،  یم  مرتحم 

دنناسرب .  ماجنا  هب  نسحا  وحن  هب  ار  مهم  هفیظو  نیا  دنبایرد و  ار  دوخ  تیعقوم  دنیامن ،  تسارح  هدش 
مدـقم فص  رد  هشیمه  تیناحور  رـشق  نید و  ياملع  هتفرگ و  ماجنا  یهلا  هفیظو  نیا  زورما  ات  دـیدرگ  هراشا  ًالبق  هکناـنچ  هناتخبـشوخ  و 

هتفرگ هدـهع  هب  تدابع  بارحم  رد  ربنم و  هشرع  رد  ار  هعماج  تیادـه  هک  هنوگناـمه  تسا و  هدومن  ماـیق  نانمـشد  هیلع  داـهج  هب  هعماـج 
زا شیپ  دوخ  هدومن  توالت  مدرم  يارب  ار  داهج  تاـیآ  رگا  تسا  هدـیناسر  تاـبثا  هب  زین  گـنج  ههبج  رد  ار  دوخ  يربهر  تماـما و  تسا 

تلیـضف و ناـگنهآشیپ  فصو  ناـیب  هن  دوصقم  زارف  نیا  رد  مینکن  شومارف  یلو  تسا .  هدیـشک  رـس  هب  ار  تداهـش  نیریـش  ماـج  نارگید 
یناهاگآ ای  رجحتم و  یناهاگآان  هعماج  رانک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛  خـیرات  ناگتخابدوخ  زا  نخـس  هکلب  تقیقح  ناورهر 

هک یناسک  دنراگنا ،  فیفخ  ار  يربهر  تیالو و  قح  دنزرو و  روصق  دوخ ،  هفیظو  يادا  رد  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  بلط  هافر  درد و  یب 
رکف رد  دنا  هدومنن  عافد  نافلاخم  لباقم  رد  نآرق  مالـسا و  زا  هتخادنین  رطخ  هب  ار  ناج  هار  نیا  رد  دـنا و  هدرکن  لذـب  یلام  نییآ ،  هار  رد 

نارازه هلاـن  نیدوقفم و  ارـسا و  هتخاـبکاپ و  ناوج  رازه  اـههد  تداهـش  هلاـس و  تشه  گـنج  هن  هعماـج ،  درد  داـی  هب  هن  دـنا  هدوب  دوـخ 
یناهج حطس  رد  ار  يوبن  سدقم  ماقم  هک  یناطیـش  تایآ  يدشر و  ناملـس  نایرج  رد  هن  داد و  ناشناکت  هدیدغاد  ناردام  میتی و  كدوک 

دنداد .  ناکت  بل  داد  رارق  تناها  ریقحت و  دروم 
نادرم هن  دهعت و  یب  دارفا  صیاصخ  زا  تسا و  راکیپ  هنحـص  زا  رود  راکیب و  دارفا  راک  هک  دـشاب  یم  لاکـشا  داریا و  نانآ  رنه  نیرتگرزب 
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تبکن تمعن و  هک  یتروص  رد  دنناد  یم  شیوخ  مّلـسم  قح  ار  ادخ  باذع  زا  نما  ناوضر و  هضور  هک  ینایـضار  دوخ  زا  تسا ،  رازراک 
اب کنیا  دنتـسه  مالـسا  نوهرم  ار  دوخ  فرـش  مامت  تّزع و  همه  هکنانآ  اریز  تساهنآ ؛  راظتنا  رد  يورخا  تخـس  باذع  یهلا و  مشخ  ، 
 ، تسا هدنکفا  نینط  ایند  مامت  رد  نآرق  مالسا و  رصان )) نم  له   )) يادص هک  ییاج  رد  تیوقت و  ار  نمشد  ههبج  ًالمع  شیوخ  راتفر  نیا 

نیرتدیدش نانآ و  راظتنا  رد  یتخبدب  نیرتگرزب  هک  دنناد  یمن  دنراد و  یمرب  ماگ  نآ  فیعـضت  رد  هکلب  دنباتـش  یمن  نآ  يرای  هب  اهنت  هن 
ياملع ياج  هب  ماکحا  رداصم  روما و  يراجم  دوش و  رارکت  مالـسا  لوا  خیرات  لاحم ،  ضرف  هب  رگا  تساهنآ و  نیمک  رد  تبیـصم  الب و 

تما يربهر  تیالو و  لصا  رد  هعزانم  ّتنـس و  رد  فالتخا  قح و  زا  قرفت  رثا  رد  ددرگ و  داحلا  نارایتسد  رفک و  ناگدـناشن  تسد  هّللاب 
رتلاعف و توبن ،  نازورف  لعـشم  ندرک  شوماخ  رد  دومن و  دنهاوخ  ادـیپ  يرتشیب  تردـق  نارگمتـس  دـیآ  دوجو  هب  يروتف  ریـسم ،  نیا  رد 

قشمرس وگلا و  نارگمتس  همه  يارب  متـس  ملظ و  رد  هک  دوب  دنهاوخ  زاتـشیپ  نانچ  نآ  يدعت ،  ملظ و  رد  ناملاظ  دیدرگ و  دنهاوخ  رتیوق 
نیا دوخ  شتآ ،  نیا  رد  ناگدـش  هتخوس  نیلوا  ناـیرارف و  نیا  دوخ  اـهتیلو ،  ؤسم  نیا  زا  رارف  یناـبرق  نیلوا  هک  تساـج  نیا  رد  دـنوش و 

هِرَکولَو ِهِرُون  ُِّمتُم  هّللاَو  ْمِهِهاْوفءِاب  هّللاَرُون  اوئِفُْطِیل  َنوُدیُری   : )) ) دـیدرگ دـنهاوخ  قافن  رفک و  رکـشل  نارایتسد  لطاب و  ههبج  نارایب  شتآ 
( . (( 348  () نورفاکلا

باتک عبانم  كرادم و  دروم  رد  رکذت  دنچ 

یلوا و عبانم  كرادـم و  هب  باتک ،  نیا  بلاطم  مهم  تمـسق  رد  ام  دانتـسا  دـییامرف ،  یم  هظحـالم  ذـخءام  تسرهف  رد  هک  يروط  هب   - 1
دشاب .  یم  دییءات  ناونع  هب  صاخ  دراوم  رد  زجب  مود  تسد  عبانم  زا  یضعب  ندروآ  هدوب و  تنس  لها  هعیش و  بتک  زا  دامتعا  دروم 

تسا هدش  لقن  فلتخم  عبانم  رد  هک  ثیداحا  تایاور و  یخیرات و  بلاطم  زا  یـضعب  نایم  رد  هک  تسا  نشور  شناد  لضف و  لها  رب   - 2
هدـش لقن  باتک  کی  رد  نایرج  کیزا  یتمـسق  تسا  نکمم  نینچمه  دراد و  دوجو  فالتخا  تارابع  ظافلا و  رظن  زا  اـی  موهفم و  رظن  زا 

همه هب  باتک  نیا  كرادـم  هب  هعجارم  تروص  رد  تسا  مزـال  ناگدـنناوخ  رب  تهج  نیدـب  رگید ،  باـتک  رد  نآ  رگید  تمـسق  دـشاب و 
دنیامن .  قیبطت  هعجارم و  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  بلاطم  لیذ  رد  هک  یعبانم 

 ، دیآ یم  رامـش  هب  یلوا  عبانم  كرادم و  زا  هک  دـشاب  یم  يافوتم 230 ه -  دعـس )) نبا  تاقبط   )) باتک نیا  رد  ام  كرادـم  زا  یکی   - 3
حرـش هک  هدش  هتفرگ  صقان  یطخ  هخـسن  کی  زا  باتک  نیا  عوبطم  ياه  هخـسن  همه  هنافـسءاتم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  یلو 

یلع نب  نیسح  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  لاح  حرـش  هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هاللا  یلـص  مرکاربمایپ  نادناخ  زا  نت  دنچ  لاح 
يارس یپاق  پوت   )) هناخباتک رد  هدش  دای  باتک  زا  لماک  یطخ  هخسن  کی  هناتخبـشوخ  یلو  تسا ،  هدیدرگ  طقاس  نآ  زا  مالـسلا  امهیلع 

نب نیسح  تداهش  هب  طوبرم  تایاور  تسا و  هدیدرگ  هیهت  هخسن  نامه  زا  یپکوتف  هخسن  دنچ  ًاریخا  هک  هدمآ  تسد  هب  لوبناتـسا ))  (( ))
هل مظعم  قیقحت  اب  هک  ءادهشلادیس -  ترـضح  دلج  (( ) رکاسع نبا   )) خیرات رخآ  رد  يدومحم  ياقآ  ققحم  لضاف  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع 
نبا خـیرات  زا  هخـسن  نیمه  هطـساو  هب  دعـس )) نبا  تاقبط   )) هب رـضاح  باتک  رد  ام  دانتـسا  و  تسا .  هدومن  لقن  هدـش )  پاـچ  توریب  رد 

رشتنم پاچ و  مق ،  هیملع  هزوح  يالضف  زا  یضعب  تمه  هب  کیدزن  هدنیآ  رد  زین  تاقبط )   ) لماک هخـسن  تسا  دیما  و  دشاب .  یم  رکاسع 
 . ددرگ

ذخآم كرادم و 

فرشا  فجن  413 ه )  ) دیفم خیش  داشرا 
 1397  - توریب نرق 3ه ) ناخرومزا   ) يرذالب فارشالا  باسنا 

 1388  - نارهت ( 329  ) ینیلک خیش  یفاک  لوصا 
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مق ( 346  ) يدوعسم هیصولا  تابثا 
 1388  - رصم ( 276  ) يرونید هبیتق  نبا  هسایسلاو  ۀمامالا 

رصم دیمحلادبع  هناخپاچ  ( 381  ) يرونید دوواد  نب  دمحا  لاوطلارابخا 
( 255  ) يراخب لیعامسا  نبدمحم  يراخب  حیحص 

نارهت  ( 381  (( ) هر  )) قودص خیش  یلاما 
مق یتریصب -  نرق 14 ) ياملع  زا   ) يوامس نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا -  راصبا 

 1338  - نارهت هیمالسا  نرق 6 ) ياملع  زا   ) یسربط مالسالا  نیما  يرولا  مالعا 
مق رصاعم ) ياملع  زا   ) ینادمه يرباص  نیسحلا  بدا 

نارهت هیمالسا  پاچ  ( 1110  (( ) هر  )) یسلجم راونالاراحب 
 1387  - توریب ( 774  ) یقشمد ریثک  نبا  هیاهنلاو  ۀیادبلا 

 1380  - زیربت ( 290  ) رافص نسح  نبدمحم  تاجردلارئاصب 
ندیل پاچ  ( 310  ) يربط ریرج  نبدمحم  يربط  خیرات 

 1394  - توریب رکفلاراد  ( 911  ) یطویس نیدلا  لالج  ءافلخلا  خیرات 
 1379  - توریب رداص  راد  ( 284  ) یبوقعی حضاو  نبا  یبوقعی  خیرات 

 1398  - توریب ( 571  ) یقشمد رکاسع  نبا  رکاسع  نبا  خیرات 
 1394  - مق نرق 4 ) نیثدحمزا   ) ینارح هبعش  نب  نسح  لوقعلا  فحت 

 1369  - فجن يزوج  نب  طبس  صاوخلا  ةرکذت 
 1326  - دنه دابآردیح  ( 852  ) ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت 

 1350  - 654 فجن -  پاچ  1351 ه )  ) یناقمام لاقملا  حیقنت 
 1384  - هرهاق ( 346  ) يدوعسم بهذلا  جورم 

نارهت پاچ  يافوتم 1359ه )  ) سابع خیش  جاح  موحرم  راحبلا  ۀنیفس 
( 230  ) يدقاو بتاک  دعس  نب  دمحم  دعس  نبا  تاقبط 

تارایزلا  لماک  يرافغ  یقرواپ  هب  نارهت  ( 381  ) قودص لامعالا  باقع 
1356 ه  فرشا -  فجن  ( 367  ) هیولوق نبدمحم 
 1387 توریب -  (630  ) ریثا نبا  نیدلازعم  لماکلا 

 1399 توریب -  (975  ) يدنه یقتم  لامعلازنک 
 1378  - رصم پاچ  (656  ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

 1321  - نارهت ( 673  ) سوواط نبدیس  فوهل 
نارهت ( 645  ) امن نبا  نازحالاریثم 

مق 568 ه )  ) یمزراوخ بیطخ  یمزراوخ  لتقم 
 1392  - فجن بادآ  هعبطم  ( 1391  ) مرقم قازرلادبع  مرقم  لتقم 

نارهت پاچ  نرق 12 ) ياملعزا   ) ینارحب نیدلارون  نب  هّللادبع  ملاوع  لتقم 
( 405  ) يروباشین مکاح  نیحیحص  كردتسم 
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فجن  پاچ  ( 1320  ) يرون ثدحم  لئاسولا  كردتسم 
مق پاچ  ( 588  ) بوشآرهش نبا  بقانم 

نارهت هیمالسا  پاچ  نرق 11 ) ياملع  زا   ) يزیوح هعمج  نبا  نیلقثلارون 
مق پاچ  573 ه )  ) يدنوار نیدلا  بطق  يدنوار  تاوعد 

رصم ( 212  ) محازم نب  رصن  نیفص  هعقو 
رصم پاچ  ( 852  ) ینالقسع رجح  نبا  يراخب  حیحص  حرش 

نارهت ( 1104  ) یلماع رح  خیش  هعیشلا  لئاسو 
 1385  - قارع پاچ  ( 1294  ) يزودنق ناملس  خیش  هدوملا  عیبانی 

مق پاچ  يافوتم 314 )  ) یلدیبع تایبنیزلا  رابخا 
هدش هدروآ  یقرواپ  رد  هک  يرگید  ياهباتک  و 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ص یمزراوخ ،  لتقم  ص 10 . نازح ،  الاریثم  ص 200 . دیفم ، داشرا  ص 263 و 264 . ج 3 ، ریثا ، نبا  . 218 ص 216 -  ج 7 ، يربط ،  - 1
ص 19. فوهل ،  . 182

باتک دـلج 10  رد  تسا ،  مالـسا  خـیرات  تایانج  نیرتگرزب  زا  تفرگ و  ماجنا  هیواعم  هلیـسو  هب  هک  دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  ناـیرج  - 2
 . تسا هدمآ  احورشم  ریدغلا ))  )) جرارپ

. دوب شیوخ  نارود  ماندب  نانز  زا  هک  تسا  ناورم  گرزب  ردام  اقرز )) - )) 3
ص 185. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 53 . ملاوع ،  لتقم  ص 10 . نازحالاریثم ،  ص 20 . فوهل ،  - 4

 . ناملاظ هب  تنواعم  تمرح  لصف  يراصنا ،  خیش  بساکم  - 5
ص 54. ملاوع ،  لتقم  ص 186 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 6

 . كردم نامه  - 7
ص 23. فوهل ،  - 8

ص 244. زجاعملا ، ۀنیدم  ص 26 ، جئارخ ،  - 9
ص 331. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 162 . هیصولا ،  تابثا  ص 244 . ینارحب ،  زجاعملا ، ۀنیدم  ص 26 . يدنوار ،  جئارخ ،  - 10

 . تسا هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  تیاور   71 ج 44 ، راونالاراحب ، رد  یسلجم  موحرم  اهنت  هک  - 11
لقن هنیمز  نیا  رد  تنـس  لها  عبانم  زا  تیاور  تسیب  هب  غلاب  انتنـس )) انتریـس و   )) دوخ جرارپ  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم  طـقف  هک  - 12

 . تسا هتفگ  نخس  حورشم  روط  هب  اهنآ  قیثوت  تایاور و  نیا  نایوار  لاجر و  هرابرد  هدومن و 
ص 188. ج 1 ، یمزراوخ ،  ص 54 . ملاوع ،  لتقم  - 13

ص 202. دیفم ، داشرا  ص 265 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 221 . ج 7 ، يربط ،  - 14
هدروآ ص 375  ج 1 ، هغالبلا ،  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  يروط  هب  ص 265 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 221 . ج 7 ، يربط ،  - 15

 . تسا هدش  لثمتم  نآ  هب  ماما  هک  تسا  يریمح  غرفم  نب  دیزی  زا  تیب  ود  نیا  تسا 
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ماما یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  ینیـسح  فادـها  شخب  موادـت  یمالـسا و  بالقنا  ریبک  ربهر  راـتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما -  ناـیب  نیا  - 16
نینچ دوخ  یخیرات  هیمالعا  رد  دیدرگ ، یم  روشک  نیا  كرت  هب  روبجم  قارع  ثعب  میژر  فرط  زا  هک  هاگنآ  دـنک  یم  یعادـت  ار  ینیمخ 

يادـص اهایرد  ناشورخ  جاوما  ناـیم  زا  هدـیدرگ و  یتشک  راوس  نم  دـهدن  شروشک  رد  تماـقا  هزاـجا  نم  هب  یتلود  چـیه  رگا   :)) تفگ
(( . دیناسر مهاوخ  نایناهج  شوگ  هب  تسا  ناناملسم  تیمولظم  يادص  هک  ار  شیوخ 

ص 54. ملاوع ،  لتقم  ص 188 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 17
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هحفص ......  هب  - 18

هیآ 21. صصق ،  هروس  - 19
ص 189. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 202 . دیفم ، داشرا  ص 265  ، 3  : ج لماک ،  ص 222 . ج 7 ، يربط ،  - 20

هیآ 22. صصق ،  هروس  - 21
ص 189. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 200 . دیفم ، داشرا  ج 3،ص 265 . ریثا ، نبا  لماک  ص 222 و 271 . ج 7 ، يربط ،  - 22

ص 20. نازحالاریثم ،  ص 26 . فوهل ،  - 23
ص 190. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 24

هروس زا  هیآ  دنچ  یط  رد  اصوصخم  ییحی  ترـضح  یگتـسراو  دهز و  زا  فورعم ،  ناربمایپ  زا  رگید  یهورگ  دننام  دیجم  نآرق  رد  - 25
زرط هب  شیوخ  رـصاعم  هاشداپ  كاپان  رتخد  همولاـس ))   )) هسوسو بسح  رب  يدـالیم  لاس 28  رد  وا  و  تسا .  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  میرم 

. دیسر لتق  هب  یعیجف 
سلجم 30. قودص ،  یلاما  - 26

.11 ص 9 -  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 27
ص 311. ج 44 ، راحب ، لقن  هب  قودص  یلاما  - 28

ج 13،ص 60. يرابلا ،  حتف  - 29
 . نتفلا باتک  ج 9 ، يراخب ،  حیحص  - 30

ص 242. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 31
زا 1700 شیب  رمع  نب  هّللادبع  زا  تسا  یثیدـح  هعومجم  نیرتگرزب  هک  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  ًالثم  مینیب  یم  هک  تساجنیا  زا  و  - 32

لقن ثیدح ،  يرآ 22  ثیدح ،  اعومجم 22  مالـسلا -  امهیلع  یلع -  نب  نیـسح  و  مالـسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  زا  یلو  ثیدـح 
 !! تسا هدش 

هیآ 33. هدئام ،  هروس  - 33
ص 75. تارایزلا ،  لماک  - 34

 . تسا هدمآ  حتفلا  غلبی  مل  حتفلا ،  كردی  مل  ياج  هب  همان ،  نتم  رد  فوهل  رد  نینچمه  و  ص 25 . فوهل ،  - 35
ص 343. ج 2 ، یبهذ ،  مالسا  خیرات  رکاسع و  نبا  خیرات  زا  مالسلا -  امهیلع  یلع -  نب  نیسح  همجرت  - 36

ص 240. ج 7 ، يربط ،  - 37
ص 195 و 196. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 204 . داشرا ، ص 267 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 235 . ج 7 ، يربط ،  - 38

ص 238. لاوط ،  رابخا  ص 235 . يربط ج 7 ، - 39
ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 40

ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 204 ؛ دیفم ، داشرا  ص 237 . ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 41
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ص 86. ج 2 ، بهذلا ،  جورم  - 42
ص 237. ج 7 ، يربط ،  - 43

ص 21. نازحالاریثم ،  ص 53  فوهل ،  - 44
. ددرگ یم  غلاب  هیآ  دصکی  هب  تداهش  داهج و  هلءاسم  هب  طوبرم  تایآ  یحطس  هاگن  کی  رد  - 45

ْالاَو ِۀـیرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  هّللِالِیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَاـِب  ْمَُهلاْومَاَو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  هّللا  َّنِا  - 46
هیآ 111) هبوت ،  هروس   ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذَو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْشبَتْساَف  هّللاَنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَا  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیْجن 

هیآ 112. هبوت ،  هروس  - 47
ص 39. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 275 . ج 7 ، يربط ،  ص 162 . ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 48

دنیآ شوخ  امـش  يارب  هچرگ  تسا  هدش  بجاو  ملـسم ،  یعطق و  مکح  کی  تروص  هب  ناناملـسم  امـش  يارب  مالـسا  هار  رد  گنج  - 49
هیآ 216) هرقب ،  هروس   ) تسین

هیآ 76) ءاسن ، هروس   ) دیگنجب ناطیش  ناتسود  اب  - 50
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یقاّرتلاَو يِرْدَص  َْنَیب  دَّدَُرت 

یلثم رصن  ُُبلْطَی  َنیح  ٌْنیَسُح 
ِقاقِّشلاَو ِةَوادَْعلا  ِلْهَا  یَلَع 

يِرْصَن َلَْذب  ُُبلْطَی  ُْثیَح  ٌْنیسُح 
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ِقافِّنلاَو َِۀلالَّضلا  ِلْهَا  یلَع 
یِسْفَِنب ِهیساُوا  ّینَا  َْول 

یقالَّتلا َمْوَی  ًۀَمارَک  ُْتِلَنل 
. دوش هعجارم  باتک  نیا  زا  و ...  هحفص ...  هب  - 124
. دوش هعجارم  باتک  نیا  زا  و ...  هحفص ...  هب  - 125

 . هّبطبٌراّوٌَدْبِیبَط : دیامرف یم  نینچ  ادخ  لوسر  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینم -  ؤملاریما  مینیب  یم  هک  تساجنیازاو  - 126
هیآ 51. فهک ،  هروس  - 127

ص 74. یشک ،  لاجر  ص 409 . يرافغ ،  ياقآ  یقرواپ  هب  نارهت  پاچ  قودص  موحرم  لامعالا  باقع  - 128
لاجر بتک  زا  یـضعب  رد  دـنا و  هدومن  لقن  ار  تیاور  نتم  هک  یئوخ  لاجر  یـشک و  لاجر  قودـص و  موحرم  لامع  الا  باقع  رد  - 129

 (( یقرش هّللادبع  نب  كاّحـض   )) دّدعتم دراوم  رد  ات 255  ص 238  ج 6 ، يربط ،  رد  یلو  تسا  هدـمآ  یقرـش ))  سیق  نبورمع   )) يو مان 
لقتـسم و صخـش  ودره ، كاّحـض ))   )) و ورمع ))  )) هک تسا  نیا  يربـط  ناوـنع  ناسانـش و  لاـجر  راـتفگ  رهاـظو  تـسا .  هدـش  ناوـنع 

هیلع ماما -  راتفگ  ّتیفیک  یلو  دنا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما -  روضح  هب  فلتخم  هطقن  ود  رد  هناگادج و  رفـس  مه  اب  دنتـسه و  هناگادج 
هدومن كرت  ار  گنج  هنحص  هدوب و  مالسلا  هیلع  ماما -  هارمه  هب  اروشاع  ات  هک  نآ  تسا و  هدوب  عون  کی  نانآ  راذتعا  نینچمه  مالسلا و 

 . تسا یقرش ))  كاحض   )) نامه تسا 
بقل و مسا و  رد  فالتخا  نیا  تسا و  یقرـش ))  كاّحـض   )) نامه یقرـش ))  سیق  نبورمع  ، )) ددعتم لیالد  هب  بناج و  نیا  هدیقع  هب  اّما 

 (( یخیرات هابتشا  کی  یسررب   )) ناونع تحت  هدنیآ  تاحفص  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  تسا و  ناوارف  ناسانش  لاجر  تاُور و  نایم  رد  هینک 
 - یلع نـب  نیـسح  زا  يو  ضارعا  تبـسانم  هـب  هـک  یقرـش ))  سیق   )) اـی كاحــض ))   )) دروـم رد  اـصوصخم  دوـمرف ، دـیهاوخ  هظحـالم 
رد لاـح  ره  هب  دـنا . هدومن  ضارعا  وا  یفارگویب  یـسررب  قیقحت و  زا  ناسانـش  لاـجر  هباحـص ،  زا  شندـشن  بوـسحم  و  مالـسلاامهیلع - 
 (( یقرـش كاّحـض   )) ِنآ زا  تسا  هدومن  لقن  يربط  هک  هنوگنامه  گرزب ))  ناـمرح   )) نیا كاّحـض ))  سیق و   )) ندوب لقتـسم  تروص 

گنج اروشاع و  هنحـص  زا  يددعتم  ياهنایرج  ترـضح ،  نآ  زا  شتقرافم  ماما و  هب  يو  نتـسویپ  نایرج  رب  هوالع  يربط  هک  دوب  دـهاوخ 
 . تسا هدومن  لقن  وا  زا  فنخموبا  قیرط  هب  ار  البرک 

 . میدومن لقن  ام  ار  نآ  هصالخ  و  - 130
و ص 226 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  ص 282 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 306 . يربط ج 7 ، ص 185 . ج 3 ، فارـش ،  الا  باسنا  - 131

 . تسا هدوب  هیبلعث  لزنم  رد  نایرج  نیا  هک :  دیوگ  یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس  موحرم  یلو  دعس . نبا  تاقبط 
ص 234. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 282 . ج 3 ، لماک ،  ص 308 . ج 7 ، يربط ،  - 132

ص 188. ج 10 ، راونالاراحب ، ص 221 . ج 4 ، نیلقثلارون ،  - 133
ثیدح 1311. ص 85 ، ج 6 ، لامعلازنک ،  ص 371 . ج 2 ، مکاح ،  كردتسم  - 134

ص 5. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 214 . رکاسع ، نبا  ص 22 . نازحالاریثم ،  ص 300 . ج 7 ، يربط ،  ص 174 . لوقعلا ،  فـحت  - 135
ص 69. فوهل ، 

هلمج هدـش  دای  عبانم  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدومن  داریا  مسح  يذ  لزنم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما -  اـمن  نبا  يربط و  لـقن  هب  اـنب 
 . میداد رارق  دانتسا  دروم  ار  لوقعلا  فحت  نتم  ام  یلو  تسا  هدمآ  هبطخ  لوا  رد  سانلا ... 

ص 75. تارایزلا ،  لماک  - 136
ص 189. ج 10 ، راحب ، ص 239 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 137
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ص 245. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 138
 . تسا هدیدرگ  عقاو  مرحم  مهن  ای  متشه  بش  رد  تاقالم  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نئارق  زا  - 139

ص 245. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 140
ص 240. داشرا ، ص 285 . ج 3 ، لماک ،  ص 319 و 320 . ج 7 ، يربط ،  ص 185 . ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 141

لتقم ص 79 . فوهل ،  ص 231 . دیفم ، داشرا  ص 285 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 321 و 322 . ج 7 ، يربط ،  خیات  رد  هبطخ  نیا  - 142
. درادن دوجو  يربط  هخسن  رد  يّدج ...  ینربخادق  هلمج  یلو  تسا .  هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  ص 246 و  ج 1 ، یمزراوخ ، 

لتقم ص 79 . فوهل ،  ص 231 . دیفم ، داشرا  ص 285 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 321 و 322 . ج 7 ، يربط ،  خیات  رد  هبطخ  نیا  - 143
. درادن دوجو  يربط  هخسن  رد  يّدج ...  ینربخادق  هلمج  یلو  تسا .  هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  ص 246 و  ج 1 ، یمزراوخ ، 

 . تسا هدش  لقن  مومهملا ))  سفن   )) رد هلمج  نیا  - 144
فوهل ص 235 . يرولا ،  مالعا  ص 321 . دیفم ، داشرا  ج 3،ص 285 . لماک ،  ص 322 . ج 7 ، يربط ،  رد  هناگشش  ياهخساپ  نیا  - 145

 . تسا هدمآ  ص 247  ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  و  ص 81 . ، 
ص 258. مرقم ،  لتقم  زا  لقن  هب  - 146

زا اهنآ  زا  یکی  فل  ؤم  هک  دنک  یم  دای  تسا ،  هدش  پاچ  دنه  رد  ودره  لتقمودره و  هک  نیعلارون  مان  هب  باتک  ودزا  هعیرذـلا  رد  - 147
هب یخیرات  كردم  دناوت  یمن  دی  ؤم  نودب  دوخ و  هب  دوخ  زین  باتک  نیا  لاحره ،  هب  تسین .  مولعم  يرگید  فل  ؤم  یلو  رـصاعم  ياملع 

. دیایب باسح 
ص 113. - 148

ص 236. يرولا ،  مالعا  - 149
. دوش هظحالم  نیطبسلا  یلاعم  رد  نآ  نتم  - 150

 . تسا هدیدرگ  لقن  ص 262  مرقم ،  لتقم  زا  نآ ،  هب  طوبرم  بلاطم  زارف و  نیا  - 151
 . نُولِمْحَیَو َنُولِمَْحت  َمْوَی  ِلیَْخلا  موُجُهل  ًانَمْکَم  نوُکت  ْنَا  َۀَفاخَم  یباوَّرلاو  َعالَّتلا  ُعَّقََوتَا  ُتْجَرَخ  یِّنِا  - 152

 . يرجو يرف  نعالکَی  یّتَح  َکْتقَراف  َّیَلَع ال  َِکب  َّنَم  يذَّلا  هّللاَوَف  ُُهْلثِم  یسَرَفَو  ٍْفلَِاب  یِْفیَس  َّنِا  یُّما  ِیْنتَلکث  - 153
لقتنم هفوک  هب  ریـسا و  سپـس  داتفا و  اه  هتـشک  نایم  رد  ناوارف  تاحارج  رثا  رد  هک  تسا  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  لـاله  نب  عفاـن  - 154

 . تسا هدیدرگ  لقن  يو  زا  ثحب  دروم  بلطم  هلمج  زا  اروشاع  هب  طوبرم  بلاطم  زا  یتمسق  دیدرگ و 
ج  ، یمزراوخ لتقم  ص 232 . دیفم ، داشرا  ص 285 . ج 3 ، لماک ،  ص 324 . ج 7 ، يربط ،  ص 185 . ج 3 ، فارـش ،  الا  باسنا  - 155

يافوتم 277ه. یلدیبع  تایبنیز  رابخا  و  ص 244 . ج 2 ،  ، یبوقعی خیرات  1،ص 327.
هیآ 178 و 179. نارمع ،  لآ  هروس  - 156

ص 233. داشرا ، ص 324 و 325 . ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 157
ص 125. مومهملا ،  سفن  ص 252 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 158

ص 37. تارایزلا ،  لماک  - 159
ص 190. نیسحلا ،  ۀغالب  - 160
ص 139. هیصولا ،  تابثا  - 161

ص 289. قودصلا ،  ۀبتکم  پاچ  رابخ  الا  یناعم  - 162
. دنا هتشون  نت  ات 150  ار  رکشل  نیا  هراوس  هدایپ و  رامآ  یهاگ  هک  تسه  فالتخا  ناخروم  نایم  رد  ماما  رکشل  دارفا  دادعت  رد  - 163
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هیآ 150. ءاسن ، هروس  - 164
هیآ 45. هرقب ،  هروس  - 165

. دعس نبا  تاقبط  ص 233 و  دیفم ، داشرا  ص 287 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 211 . رکاسع ، نبا  ص 327 . ج 7 ، يربط ،  - 166
لتقم ص 234 . دـیفم ، داشرا  ص 287 . ج 3 ، ریثا ، نـبا  لـماک  و 329 . ص 328  ج 7 ، يربـط ،  رد  یتاـفالتخا  اـب  ینارنخـس  نیا  - 167
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ص 188. ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 171
هیآ 20. ناخد ،  هروس  - 172
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ملاوع و لتقم  فوهل و  ص 7 و 8 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 171 . لوقعلا ،  فحت  رد  نآ  نتم  رد  رصتخم  فالتخا  اب  هبطخ  نیا  - 174

 . میدومن دانتسا  یمزراوخ  لتقم  نتم  هب  دوخ  لقن  رد  ام  یلو  تسا  هدمآ  صاوخلا  ةرکذت 
 . تسا ناما  رد  رییغت  زا  هک  ار  ناشدنلب  تمه  ییاقآ و  رگم  داد  رییغت  ار  ناشیاضعا  همه  نمشد  هزین  - 175

ص 241. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 176
ص 256. رکاسع ، نبا  خیرات  ص 294 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 27 . ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 191 . ج 3 ، فارش ،  الا  باسنا  - 177

ص 181. ج 3 ، فارش ،  الا  باسنا  - 178
ص 84. ملاوع ،  لتقم  ص 8 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 179

 . باتک نیمه  زا  هحفص ...  - 180
لاس 66. ثداوح  ریثا ، نبا  لماک  يربط و  ص 24 . ج 2 ، هسایسلاو ،  ۀمامالا  - 181

ص 342. ج 7 ، يربط ،  - 182
ص 9. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 89 . فوهل ،  - 183

ص 250. ج 5 ، نت ،  کی  نت و  ود  داتفه و  باتکزا  لقن  هب  راونالاراحب  - 184
ص 239. مّرقملا ،  يوسوملا ،  قازرلادبع  مالسلا  هیلع  نیسحلا -  لتقم  - 185

ص 94. فوهل ،  ص 343  ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 186
هیآ 23. بازحا ،  هروس  - 187

ص 85. نیعلاراصبا ،  ص 91 . ملاوع ،  لتقم  - 188
ص 301. مرقم ،  لتقم  لقن  هب  نیرادلا  ةریخذ  - 189

ص 85. - 190
ص 25. ج 2 ، - 191

هک دوب  یناسک  وزج  وا  دوب . هفوک  میقم  عاجش و  يدرم  ربمایپ و  هباحص  زا  هجسوع ))  نب  ملسم   ، )) تاقبط رد  دعـس  نبا  لقن  هب  انب  - 192
ملسم ندش  هتشک  هفوک و  هب  دایز  نبا  دورو  زا  سپ  ملسم  دندوب . هدومن  توعد  هفوک  هب  هتشون و  همان  مالـسلاامهیلع -  یلع  نب  نیـسح  هب 
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 (. ُهَبَْحن یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  :) دنام رادافو  شنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دوخ  نامیپ  هب 
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 . تسا هدش  هداد  تبسن  یبلک 

. دوش هعجارم  سوواط  نبدیس  لابقا  رد  ترایز  نتم  هب  - 195
ص 29. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 347 . ج 7 ، يربط ،  - 196

ص 96. فوهل ،  - 197
. زامن تیقاوم  باوبا  زا  مکی  باب  هعیشلا ج 1 ، لئاسو  - 198

. دوش هعجارم  يوامس  دمحم  خیش  موحرم  نیعلاراصبا  یناقمام و  موحرم  لاقملا  حیقنت  هب  همامثوبا  یفارگویب  رد  - 199

اهتشون 3 یپ 

ص 290. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  نازح .  الاریثم  فوهل ص 95 . ص 88 . ملاوع ،  لتقم  - 200
فرح زا  ص 332 و ص 28 ، ج 2 ، لاقملا ،  حـیقنت  هب  شنادـنزرف  وا و  لاح  حرـش  رد  هباصا و  هب  بعک  نب  ۀـظرق  لاح  حرـش  رد  - 201

. دوش هعجارم  ص 92  نیعلاراصبا ،  فاق و 
ص 297. نیسحلا ،  لتقم  - 202

هدمآ قلطم ))   )) نزو رب  رهظم  مواقم ))  نزو  رب   )) رهاظم ياج  هب  لاجر  بتک  زا  یـضعب  رد  رهظم ؟ نب  بیبح  ای  رهاظم ، نب  بیبح  - 203
سوواط نبا  یناث و  دیهش  یسوط و  خیش  دننام  املع  زا  یناگرزب  طخ  لقن و  زا  هچنآ  دیوگ : یم  لاقملا  حیقنت  رد  یناقمام  موحرم  تسا . 

سپس تسا .  هدش  لامعتسا  نینچ  زین  املع  هنسلاو  تارایز  نتم  رد  تسا و  حیحص  فلا ))   )) اب رهاظم ))  )) هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب 
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... قحسا و لیعمسا ،  دننام ، دش  یم  هتشون  فلا  نودب  هدوب  فلا  ياراد  هک  ءامسا  زا  یضعب  میدق  طخلا 
ص 349. ج 7 ، يربط ،  - 204

لقتنم هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نانم -  ؤمریما  تفالخ  نامز  رد  دوب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یلص  ادخ -  لوسر  هباحـص  زا  رهاظم  نب  بیبح  - 205
نارای زا  باحـصا و  صاوخ  زا  بیبح  دومن . تکرـش  ترـضح  نآ  باکر  رد  نانم  ؤمریما  ياهگنج  ماـمت  رد  دـیدرگ و  میقم  اـجنآ  رد  و 

. دندوب هتفرگ  ارف  ترضح  نآ  زا  یناوارف  رارسا  هک  دوب  يرفن  دنچ  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  نانم -  ؤمریما  یمیمص 
هجاوم رهاظم  نب  بیبح  اـب  دـسا  ینب  زا  یهورگ  عمجم  رد  هفوک و  رد  يزور  راّـمت  مثیم  هک  دـنک  یم  لـقن  ریبز  نب  لیـضف  زا  یـشک ))  ))

هتفر و شرس  يوم  هک  تایصوصخ  نیا  اب  ار  يدرمریپ  نم  دیناسر  اجنیا  هب  ار  نخس  بیبح  دندرک ؛ تبحص  هب  عورـش  رفن  ود  نیا  دیدرگ .
هب ربمایپ  نادناخ  تبحم  هار  رد  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  منیب  یم  تسا  قزرلاراد  رد  یـشورف  هزبرخ  شلغـش  هدـمآ و  ولج  هب  شمکش 

(. دوب رامت  مثیم  يو  روظنم   ) دوش یم  هتخیوآ  راد 
يارب هک  مسانـش  یم  تسا ،  تشپرپ  ياهوم  خرـس و  تروص  ياراد  هک  تایـصوصخ  نیا  اب  ار  يدرم  زین  نم  تفگ :  يو  خـساپ  رد  مثیم 
رهاظم نب  بیبح  مثیم ،  روظنم   ) دننادرگ یم  هفوک  رهش  رد  ار  شرـس  دوش و  یم  هتـشک  هار  نیا  رد  دنک و  یم  تکرح  ربمایپ  دنزرف  يرای 

(. دوب
ار مالسلا  هیلع  یلع -  درگاش  ود  نیا  يوگتفگ  دندوب و  هتـسشن  اجنآ  رد  هک  یناسک  دندش  رود  لحم  نآ  زا  وگتفگ  زا  سپ  مثیمو  بیبح 
ار مثیم  بیبح و  غارـس  اهنآ  زا  دیـسر و  يرجح  دیـشر  هلـصافالب  میا .  هدیدن  ود  نیا  زا  رتوگغورد  رمع  مامت  رد  ام  دنتفگ : دندینـش ، یم 
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دیـشر هب  دوب ، لوبق  لباقریغ  زیگنا و  باجعا  ناـنآ  يارب  هک  ار  ناـشیوگتفگ  انمـض  دـندوب و  اـجنیا  رد  شیپ  هظحل  دـنچ  دـنتفگ  تفرگ ، 
. دندومن وگزاب 

هب ار  وا  هدیرب  رـس  هک  یـسک  هب  دیوگب : هک  تسا  هدرک  شومارف  ار  هلمج  نیا  بیبح  هراب  رد  هک  دنک  تمحر  ار  مثیم  ادخ  تفگ :  دیـشر 
تروـص هب  رفن  دـنچ  نآ  دـش . رود  اـجنآ  زا  تفگب و  نـیا  دیـشر  داد . دـنهاوخ  هزیاـج  نارگید  زا  شیب  مـهرد  دـصکی  دروآ ، یم  هفوـک 

 . میتفایرد لوا  رفن  ود  زا  رتوگغورد  ار  یموس  نیا  دنتفگ : دندرک و  هاگن  رگیدمه 
يدایز تدم  زاب  دنا و  هدز  راد  هب  ثیرح  نبورمع  هناخ  رانک  رد  ار  مثیم  هک  میدـید  دوخ  مشچ  اب  دیـشکن  یلوط  یلو  دـیوگ : یم  لیـضف 

. دندومن هفوک  دراو  ار  بیبح  هدیرب  رس  هک  دوب  هتشذگن 
سلجم 30. قودص ،  یلاما  ص 355 . ج 7 ، يربط ،  - 206

رومءاـم وجگنج  رفن  رازه  یهدـنامرف  هب  ار  وا  داـیز  نبا  هک  دوب  هفوـک  رد  شیوـخ  هلیبـق  سیئر  برع و  فیرـش  ياهنادـناخ  زا  ّرح  - 207
مالسلاامهیلع یلع -  نب  نیسح  هاگشیپ  رد  يو  هبوت  هکنآ  زا  سپ  امن  نبا  لقن  هبانب  دومن . مالسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیسح  زا  يریگولج 

زا سپ  منک ،  تکرح  وت  اب  تمواقم  يارب  هک  داد  تیرومءام  نم  هب  دایز  نبا  هک  یماگنه  هّللا !  لوسر  نبای  درک : ضرع  دـش ، هتفریذـپ  - 
 (( يا هتفرگ  شیپ  هک  یهار  نیا  رد  وت  هب  داب  هدژم  رح ! يا   :)) تفگ یم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادـص  مدـش ،  جراخ  هرام  الاراد  زا  هکنآ 
ههبج رد  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟  يا  هدژم  هچ  نیا  هک  مدوـب  هشیدـنا  نـیا  رد  هـظحل  نـیا  اـت  مدـیدن و  ار  یـسک  متـشگرب  نوـچ 

. دیدرگ مهاوخ  لیان  یتداعس  نینچ  هب  و  تسویپ .  مهاوخ  وت  هب  هرخ  الاب  هک  مدرک  یمن  روصت  چیه  ما و  هتفرگ  رارق  ربمایپ  دنزرف  فلاخم 
ص 288. ج 3 ، لماک ،  - 208

ص 355. ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 209
ص 183 و 184. ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  - 210

. دنداد یم  رارق  مه  رانک  رد  نآ و  ریز  رد  ار  ادهش  داسجا  هک  تشاد  رارق  نادیم  فرط  هب  هاگ  همیخ  هطقن  نیرخآ  رد  همیخ  نیا  - 211
دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  داجس -  ماما  زا  رگید  یضعب  و  مالسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیسح  دوخ  زا  ار  راعـشا  نیا  نیخروم  زا  یـضعب  - 212

سلجم 30. قودص ،  یلاما  ص 14 . ج 45 ، راونالاراحب ، . ) دنناد یم  مالسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیسح  نارایزا  یکی  داشنازا  زین  یهاگ  و 
(. ص 11 ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 85 . ملاوع ،  لتقم 

. دوب جراوخ  هورگ  راعش  نیا  - 213
ینکلا ص 319 . ج 2 ، يدلج )  دیدج 10  پاچ   ) هعیشلا نایعا  ص 12  ج 2 ، لاقملا ،  حیقنت  هب  فوتحلاوبا  دعس و  لاح  حرـش  رد  - 214

. دوش هعجارم  ص 43  ج 1 ، یمق ،  ثدحم  باقل ،  الاو 
ردو دومن  جح  رفس  شرـسمه  اب  لاـس 60  رد  هک  دوب  ناـمثع  ناراداوه  زا  هفوـک و  میقم  شیوـخ و  هلیبـق  ناـگرزب  زا  نیق  نب  ریهز  - 215

نامه رد  دـیبات و  شبلق  هب  تیادـه  رون  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  اب  هسلج  کی  اب  دروخرب و  کی  رد  ـالبرک  ریـسمرد  تعجارم 
. دشاب هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  وا  رعش  رد  ایدهم  ایداه  هملک  دیاش  دیدرگ و  ماما  نارای  زا  داد و  هدیقع  رییغت  سلجم 

ًایِدْهَم ًایِداه  یسْفَن  َْکتَدَف 
ایبَّنلا َكَّدَج  یْقلَءا  مْوَیلا 
ًاِّیلَع یضَتْرُْملاَو  ًانَسَحَو 
اّیِمَکلا یتَْفلا  ِْنیَحانَْجلاَذَو 

ایحلا َدیهَّشلا  هّللادَسَاَو 
 . میدومن يراددوخ  نآ  لقن  زا  ام  هباشت ،  ببس  هب  هک  تسا  هدش  لقن  زین  یفعج  جاّجح  هراب  رد  ماما  خساپ  تیب و  ود  نیا  هباشم 
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ص 99. نیعلاراصبا ،  ص 20 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 216
نینچ نیا  ار  هابتشا  نیا  نیعلا  راصبا  رد  يوامـس  موحرم  هک  دوش  یم  لقن  یماش  یمابـش ،  ياج  هب  یهاگ  لتاقم  خیرات و  بتک  رد  - 217

 . تسا هابتشا  طلغ و  یماش  و  باتک )  نزو  رب   ) مابش زا  یمابش  دنک : یم  حیحصت 
نآ دینک  یم  رارف  فرط  ره  هب  ادخ  باذع  زا  هک  يزور  مراد .  سرت  دنیآ  دایرف  هب  مدرم  هک  يزور  باذع  زا  امـش  رب  نم  موق !  يا  - 218

 . تسین يو  يارب  ییاـمنهار  دـنک  هارمگ  شلمع )  رثا  رد   ) ادـخ ار  سکره  تسین و  امـش  يارب  یهاـگهانپ  چـیه  دـنوادخ  بضغ  زا  زور 
هیآ 32 و 33) رفاغ ، هروس  )

ص 96. فوهل ،  ص 292 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 352 . ج 7 ، يربط ،  - 219
ص 353 و 354. ج 6 ، يربط ،  خیرات  هب  ناشتداهش  تفیفیک  کلام و  فیس و  لاح  حرش  رد  - 220

ص 23 ج 2 ، لـتقم ،  رد  یمزراوخ  دوـش ، هعجارم  ص 78  نیعلا ،  راـصبا  ج 3 ص 292 . ریثا ، نبا  لـماک  ص 78 . ج 2  لاقملا ،  حـیقنت 
يربط و رابتعا  تبسانم  هب  ام  یلو  تسا  هداد  تبسن  دندوب  رافغ  هلیبق  زا  هک  نامحرلادبع  هللادبع و  مان  هب  رگید  دیهـش  ود  هب  ار  الاب  نایرج 

 . میدومن دانتسا  نانآ  هتفگ  هب  یناقمام  موحرم  فورعم ،  سانش  لاجر 
هیآ 26. نیففطم ،  هروس  - 221

ص 23. نازح ،  الاریثم  ص 105 . نیعلاراصبا ،  ص 95 . فوهل ،  - 222
َّیَلَع سَّفَنتَف  ُدَوْسَال  ینَْول  َّناَو  ٌمیئََلل  یبَسَح  َّنِاَو  ٌِنتََنل  یحیر  َّنِا  ْمُُکلُذْـخَا  ِةَّدِـشلا  یفَو  ْمُکَعاِصق  سَحلا  ِءاخَّرلا  ِیف  اَنَا  هّللِالوُسَر  َْنباَـی  - 223

. ْمُکئامِد َعَم  ُدوْسَالا  ُمَّدلااذه  طلتخی  یتح  مکقرافاال  هّللاَوال  ِینَْول  َّضَْیبَیَو  یبَسَح  َفُرْشَیَو  یحیر  َبیطَِیل  ِۀَّنَجلا  ِیف 
ُریمَالاَمِعنَو ٌنیَسُح  يریمَا  - 224

ِریذَّنلا ِریشَبلا  ِدا  ُؤف  ُروُرُس 
ُهاِدلاَو ُۀَمِطافَو  ُِّیلَع 

ریظن ْنِم  َُهل  َنوُمَْلعَت  ْلَهَف 
ٌۀَفیعض اسِّنلا  یف  ٌزوجَع  یِّنِا  - 225

ٌۀَفیَِحن ٌۀَِیلاب  ٌۀَیِواخ 
ٍۀَفینَع ٍَۀبرَِضب  ْمُُکب  رضا 

ۀَفَیرَّشلا َۀَمِطاف  ِیَنب  َنُود 
ص 219. ج 3 ، بقانم ،  ص 27 . ج 45 ، راحب ، ص 22 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 226

یـسانش بسن  رد  مهم  باـتک  ود  هب  هعجارم  اـب  دـنک و  عطق  ار  وت  لـسن  ادـخ  دومرف : هک  تسا  یّلک  دعـسرمع  درومرد  ماـما  نیرفن  - 227
سپ یلیلق  تدم  هک  صفح ))  نب  رکبوبا   )) وا هون  زا  سپ  دعـسرمع  لسن  زا  هک  دـیدرگ  مولعم  مزح ))  نبا  هرهمج   )) و يریبز ))  بسن  ))

رد هک  تسا  هدیدرگن  یفرعم  رکبوبا  شا  هون  زا  سپ  یسک  دعـسرمع  بسن  زا  ینعی  تسا  هدنامن  یقاب  یـسک  دوب ، هدنز  صفح  شردپ  زا 
قیقحت و لباق  مالـسلا  هیلع  ماما -  نیرفن  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  هک  دندومن  یم  صخـشم  ناسانـش  بسن  املـسم  يدنزرف  دوجو  تروص 

 . تسا رتشیب  یسررب 
نآ لسن  رد  تماما  ياقب  یلع و  نب  نیـسح  نادـنزرف  ترثک  یجراخ و  هنیرق  اـب  یِمِحَر ))  َْتعَطَق  اـمَک   )) ماـما نخـس  مود  تمـسق  اـما  و 
هیلع ماما -  دنزرف  ربکا  یلع  نتـشک  اب  هک  تسا  یبسن  لسن  عطق  یجراخ و  قادـصم  نامه  هلمج  نیا  زا  روظنم  دوش ، یم  مولعم  ترـضح 

. دیدرگ عطق  دومن  یم  ادیپ  شرتسگ  همادا و  ناهج  رد  ربکا  یلع  قیرط  زا  هک  لسن  هلسلس  نآ  مالسلا 
ٍِّیلَع ِْنب  ِنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَا  - 228
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ّیبَّنلِاب یلْوَا  هّللِاْتَیبَو  ُنَْحن 
ّیعَّدلا ُْنبا  اَنیف  ُمُکْحَیال  هّللاَو 
ینَْثنَی یّتَح  ِْحمُّرلِاب  ْمُُکنَعْطَا 

يوَْتلَی یّتَح  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْضَا 
ّيوَلَع ّیمِشاه  مالُغ  َبْرَض 

، داشرا ص 293 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 358 . ج 7 ، يربط ،  ص 100  فوهل ،  نازحالاریثم .  ص 30 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 229
ص 238.

دنمشناد هدومن  فیلءات  يرجه  خیرات 1241  رد  هک  تسا  يدـنه  يرایط  يرفعج  دمحمدیـس  دنمـشناد  ملاع و  فیلءات  باتک  نیا  - 230
ترایز يرتست  اغآ  دیـس  دزن  فجن  رد  تسا  یـسراف  نابز  هب  هک  ار  باتک  نیا  نم  دـیوگ  یم  ص 458  ج 2 ، هعیرذـلا ،  بحاص  فورعم 

 . مدرک
ص 179. رصم ) پاچ   ) لصحملا دقن  - 231

 . لام الا  یهتنم  - 232
ص 130. نیعلاراصبا ،  - 233
ص 99. ج 4 ، بقانم ،  - 234

 . تسا ءاصوخ  شردام  دمحم و  شمان  هک  تسا  هدیسر  تداهش  هب  اروشاع  رد  زین  يرگید  دنزرف  رفعج  نب  هّللادبع  زا  - 235
ص 101. فوهل ،  ص 78 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 358 . ج 7 ، يربط ،  - 236

 ، یمزراوخ لتقم  يرولا ،  مالعا  ص 239 . دیفم ، داشرا  دعس . نبا  تاقبط  ص 293 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 359 . ج 7 ، يربط ،  - 237
ص 27. ج 2 ،

ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 238
. دیفم داشرا  دعس و  نبا  تاقبط  ص 360 . ج 7 ، يربط ،  - 239

ص 94. ملاوع ،  - 240
ص 340. هدوملا ،  عیبانی  ص 108 . ج 4 ، بقانم ،  - 241

ص 30 . نیعلاراصبا ،  - 242
زا یکی  يزور  تفگ :  هک  مدینش  یتبس  مظاک  خیش  لضاف  دنمـشناد  زا  هک  دنک  یم  لقن  هحفص 326  دوخ ، لتقم  رد  مرقم  موحرم  - 243

ملاع رد  ار  ترـضح  نآ  اریز  ما ؛  هدروآ  وت  يارب  یمایپ  لـضفلاوبا  ترـضح  يوس  زا  نم  تفگ :  هدـمآ  نم  دزن  هب  داـمتعا  دروم  ياـملع 
؟ دنک یمن  دای  نم  تبیصم  زا  ارچ  یتبـس  مظاک  خیـش  هک  دومرف  نینچ  تسا و  كانمـشخ  وت  هب  تبـسن  هک  مدرک  ساسحا  مدید و  باوخ 
زا صخش  رگا  هک  دناوخب  ارم  تبیصم  نیا  وگب  وا  هب  هن  دومرف  ما .  هدینش  دایز  يو  نابز  زا  ار  امـش  تبیـصم  نم  يدیـس !  ای  مدرک  ضرع 

شتسد ود  ره  هتفر و  ورف  شا  هنیس  هب  اهریت  هک  یـسک  یلو  دهد  یم  رارق  یماح  شندب  يارب  ار  شتـسد  دتفیب  كاخ  يور  هب  بسا  يالاب 
. دنک ظفح  ار  شندب  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدیدرگ  عطق 

تسا نیا  كردتـسم  رد  تیاور  نتم  ص 122 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  ص 815 . ص 635 و ج 3 ، ج 2 ، لئاسولا ،  كردتـسم  - 244
نانثا لق  لاقف :  دحاو  لاقف :  دحاو  لق  سابعلل ،  مالـسلا  هیلع  ّیلع -  لاق  نیریغـص  مالـسلا  هیلع  ّیلع -  يدلو  بنیز  سابعلا و  ناک  امل  :))

سابعلاو هراسی  یلع  تناک  بنیز و  یلا  تفتلا  مث  هینیع  مالـسلا  هیلع  یلع -  لّبقف  نینثا  دحاو  تلق  يّذلا  ناسللاب  لوقا  نءا  ییحتـسا  لاق : 
نِاو دالوالا  بحو  هّللاّبح  نم  ؤملا  بلق  یف  ناعمتجیال  ناّبح  هاتبا  ای  تلاقف  اندابکا . انُدالوءا  یّنب  ای  معن  لاق  انّیحتا  هاـتباای  تلاـقف  هنیمی  نع 
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 ...((. ًاّبُح امهب  مالسلا -  هیلعّیلع  دادزاف  اصلاخ  هّلل  بحلاو  انل  هقفشلاف  ّدبال  ناک 
انسح و ءالب  یلباو  مالسلا  هیلع  نیسحلا -  هیخا  عم  دهاج  نامیالا  بلص  هریصبلا  ذفان  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  سابعلا  انمع  ناک  - 245

 (. لاقملا حیقنت   ) ادیهش یضم 
ماما زا  تسا  مالسلا  امهیلع  قداص -  ماما  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  باحـصا  زا  یمالـسا و  گرزب  ياهتیـصخش  زا  یلامث  هزمحوبا  - 246

 . شدوخ نامز  رد  دوب  ناملس  دننام  شدوخ  نامز  رد  هزمحوبا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص - 
ص 257. ینیما ،  همالع  موحرم  یقرواپ  حیحصت و  هب  يافوتم 1367 ه )  ) هیولوق نبا  تارایزلا  لماک  - 247

دشا موی  نم  ام  لاق  مث  ربعتساف  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابعلا  نب  هّللادیبع  یلا  نیدباعلادیـس  نیـسحلا  نب  یلع  رظن  لاق  یلامثلا  نع  - 248
یبا نب  رفعج  همع  نبا  هیف  لتق  ۀـتوم  موی  هدـعبو  هلوسر  دـساو  هّللادـسا  بلطملادـبع  نب  ةزمح  همع  هیف  لتق  دـُحا  موی  نم  هّللا  لوسر  یلع 
هّللاب وهو  همدب  لجوزع  هّللا  یلا  برقتی  لک  ۀمالا  هذه  نم  مّهنا  نومعزی  لجر  فلا  نوثالث  هّللا  فلدِْذا  نیسحلا  مویک  الو  لاق  مث  بلاط . 

هلدبءاف هادی  تعطق  یتح  هسفنب  هاخا  ادفو  یلب  اورثآ  دـقلف  سابعلا  هّللا  محر  لاق  مث  ًاناودـعو  ًاملظو  ًایغب  هولتق  یتح  نوظعتی  الف  مهرکذـی 
ۀلزنم یلاعت  كرابت و  هّللادـنع  سابعلل  ناو  بلاطیبا  نب  رفعجل  لعج  اـمک  ۀـنجلا  یف  هکئـالملا  عم  اـمهب  ریطی  نیحاـنج  اـمهب  لـجوزع  هّللا 

 (. نینثالا باب  قودص ،  لاصخ  راحبلا ، ۀنیفس  لاقملا ،  حیقنت   ) ۀمایقلا موی  ءادهشلا  عیمج  اهب  هطبغی 
. دوش هعجارم  باتک  نیا  زا  هحفص ...  هب  - 249

اهتشون 4 یپ 

 . هعماج ترایز  تالمج  زا  - 250
متنا و یباب   )) هلمج ادهـش  همه  هرابرد  تسا  هدـش  لقن  موصعم  زا  هک  یترایز  نتم  رد  دـنک  روصت  دـنمجرا  هدـنناوخ  تسا  نکمم  - 251

نیا هکلب  هدادـن  رارق  باطخ  دروم  ار  ادهـش  مالـسلا  هیلع  ماما -  دوخ  تراـیز  نیا  رد  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ،  هتفر  راـک  هب  یما )) 
رد نایرج  نیا  حورشم   . ) نکب ترایز  نینچ  نیا  ار  ادهش  هک  تسا  هدومرف  میلعت  ناوفـص  هب  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یترایز 

 ( تسا هدمآ  ص 660  هر )   ) یسوط خیش  دجهتملا  حابصم 
ص 241. دیفم ، داشرا  ص 292 . ج 3 ، لماک ،  - 252

. دنا هدومن  لقن  نویعلاءالج  زا  ار  نآ  مومهملا  سفن  باتک و  نیا  هدیدرگ و  لقن  ص 337  مرقم ،  لتقم  زا  الاب  نتم  - 253
اروشاع خیرات  هرابرد  لاح  ات  هچنآ  هک :  دراگن  یم  نینچ  ار  باتک  نیا  فیلءات  هزیگنا  نویعلاءالج ))   )) همدقم رد  موحرم  نآ  اریز  - 254

هب باتک  نیا  رد  Əو  هدش ا ذخا  دامتعا  دروم  ریغ  خـیرات  هریـس و  بتک  زا  ای  هدوب و  صقان  ای  هدـیدرگ  فیلءات  یـسراف  یبرع و  نابز  هب 
 . میدرکن لقن  یبلطم  هدشن  ذخا  هیماما  لضافا  بتک  زا  هک  هربتعم  ثیداحا  ریغ  زا  هدومن و  راصتقا  هربتعم  تایاور  همجرت 

. دنک یم  قیبطت  میدومن  لقن  تغل  لها  زا  هژاو  ود  نیا  نایمرد  هک  یموهفم  توافت  اب  مرقم ،  موحرم  نایب  - 255
نودب تاحلاصلا ))  تایقاب   )) رد یمق  ثدحم  موحرم  يدـنوار و  تاوعد  زا  ص 196  ج 95 ، راحب ، رد  یـسلجم  همالع  ار  اعد  نیا  - 256
بایمک یطخ و  ياهباتک  زا  يدنوار  تاوعد  دنا . هدومن  لقن  نآ  نتم  رد  توافت  رصتخم  اب  یـسراف  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  ذخءام و  رکذ 

زا باتک  نیا  هک  هنوگنامه  تسا و  هدـش  لقن  هحفـص 54  رد  اعد  نتم  هدیدرگ و  رـشتنم  مق  يدهم  مامالا  هسردـم  تمه  هب  اریخا  هک  دوب 
همتاـخ رد  باـتک  نیا  تیمها  یفرعم و  هراـبرد  و  دـشاب . یم  زین  كردتـسم  رد  يرون  ثدـحم  موحرم  عباـنم  زا  هدوـب  راونـالاراحب  عباـنم 

 . تسا هدروآ  زین  ینخس  كردتسم 
رّحبتملا ملاعلا  مامالا  نیدـلا  بطق  خیـشلا  دـنک : یم  یفرعم  نینچ  ار  يدـنوار  بطق  باـبحالا ،))  ۀـیده   )) رد هر )   ) یمق ثدـحم  موحرم 
ثدـحم بوشآرهـش -  نبا  دـیتاسا  زا  یکی  فلتخم و  مولع  رد  اوـتحمرپ  مهم و  تاـفیلءات  بحاـص  يو  قـقحملا ،  رـسفملا  هیقفلا  داـقنلا 
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 - هموـصعم همطاـف  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  مق و  هـبیط  هدـلب  رد  شربـق  هتـشذگرد و  لاـس 573  رد  يدـنوار  بـطق  تـسا .  فورعم - 
. دشاب یم  هماع  رازم  مالسلااهیلع - 

ص 176. لوقعلا ،  فحت  لوا  باب  قودص ،  لاصخ  - 257
ص 164. هیصولا ،  تابثا  - 258

فل ؤم  دشاب . یم  مالسلا  امهیلع  نیموصعم -  زا  ثیدح  رازه  ياراد 23  میخض و  گرزب و  دلج  هس  رب  لمتشم  لئاسولا  كردتسم  - 259
هک تسا  هدروآ  مهارف  نآ  رب  يا  همتاخ  یطوسبم و  تسرهف  میظنت و  هعیـشلا  لئاسو  باوبا  ساـسا  رب  ار  باـتک  نیا  باوبا  ردـقلا ، لـیلج 

 . نیعالا ّذلتو  سفنالا  هیهتشت  ام  اهیفو  دشاب . یم  لاجر  هیارد و  ملع  ود  رد  اهباتک  نیرتدنمدوس  زا  یکی  ًالقتسم  همتاخ 
ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 348 . مق ،  یتریصب  پاچ  مومهملا ،  سفن  ص 46 . ج 45 ، راونالا ، راحب  - 260

 : تسا نیا  نآ  تایبا  زا  و  - 261
راج ۀیربلا  یف  ۀّینملا  مکح 

رارق رادب  ایندلا  هذهام 
ۀظقی ۀّینملاو  مون  شیعلاف 
راس ٌلایخ  اهنیب  ءرملاو 

هلارذتعم لوقءا  مث  هیکبءا 
راد مَْالا  تکرحت  نیح  ِفُوو  ُْتقّ

ُهَّبَر َرَواجو  یئادعءا  ُترواج 
يراوجو هراوج  نیب  ناّتش 

الاو ینکلا  ص 1710 . ج 3 ، مالعالا ،  سوماـق  ص 378 . ج 3 ، نایع ،  الا  تایفو  دوش . هعجارم  ریز  ياـهباتک  هب  یماـهت  لاـح  حرـش  رد 
ص 356. ج 1 ،  ، بد الا  هناحیر  ص 46 . ج 1 ، باقل ، 

ص 51. ج 45 ، راون ، الاراحب  ص 33 و 34 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 262
ص 51. ج 45 ، راحب ، ص 86 . نییبلاطلا ،  لتاقم  - 263

ص 57. ج 45 ، راحب ، - 264
 . نازحالاریثم ملاوع و  لتقم  - 265

ص 33. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 266

ص 33. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 267

ص 33. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 268
هیآ 187) هرقب ،  هروس   ) نیدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِا  اودَتْعَت  الَو  ْمُکنُوِلتاُقی  نیذلا  هّللِالِیبَس  ِیف  اُوِلتاقَو  - 269

یمالـسا يروهمج  هیلع  رب  قارع  گنج  عورـش  زا  هام  زا 26  شیب  میا  هتفرگ  رارق  باـتک  نیا  پاـچ  نیموس  هناتـسآ  رد  هک  کـنیا  - 270
زار تدابع و  هب  اهبش  اهرگنس  نایم  رد  هک  یناناوج  ریگیپ  شالت  مالسا و  نازابناج  تماهش  نامیا و  رثا  رد  هناتخبـشوخ  درذگ ، یم  ناریا 

اب يرآ  دنا ، هداد  رارق  نایمادـص  نوگانوگ  ياهحالـس  لباقم  رد  مالـسا و  ظفح  يارب  ار  دوخ  هنیـس  اهزور  هدوب و  لوغـشم  ادـخ  اب  زاین  و 
ثول زا  اهیثعب  لاغـشا  تحت  ياهنیمزرـس  اهرهـش و  همه  ابیرقت  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  بتکم  نازابناج  نیا  يریلد  تعاجش و 

هب يارب  ناریا  ناگدـنمزر  هدـمآرد و  ناریا  ياهورین  تراسا  هب  قارع  نایـشترا  زا  نت  رازه  هاجنپ  دودـح  رد  هدـیدرگ و  كاپ  ناـشدوجو 
قارع كاـخ  دراو  تسا ،  هدـمآ  نوریب  راـکتیانج  مادـص  نیتـسآ  زا  هک  یناـهج  رابکتـسا  هب  ندروآ  راـشف  دوـخ و  قوـقح  ندروآ  تسد 
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. زور نآ  دیما  هب  مینک ،  یم  يرامش  هقیقد  قارع  رد  یمالسا  يروهمج  تموکح  لیکشت  ثعب و  بزح  طوقس  راظتنا  رد  دنا و  هدیدرگ 
بلاج دـنا و  هدومن  هیـصوت  نآ  ندـناوخ  رب  لقن و  نابعـش  مّوس  ياهاعد  نمـض  رد  ار  تاجانم  اـعد و  نیا   ، یملع تیـصخش  ودره  - 271

!! دنا هدومن  ریبعت  رثوکلا )) موی   )) هب اروشاع  زور  زا  دروم  نیا  رد  راوگرزب  ودره  هکنیا 
ص 110. فوهل ،  - 272

هیآ 63. هدئام ،  هروس  - 273
هیآ 78 و 79. هدئام ،  هروس  - 274

هیآ 44. هدئام ،  هروس  - 275
هیآ 71. هبوت ،  هروس  - 276

هیلع رقاب -  ماما  ات  نینم  ؤملاریما  ترضح  مالسلا  امهیلع  همئا -  زا  رفن  جنپ  یعبات ،  یفوک  يرماع  قداص  یبا  یلاله  سیق  نب  میلـس  - 277
رد فسوی  نب  جاجح  سرت  زا  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس -  ترـضح  تماما  نارود  رد  يرجه  لاس 90  رد  ابیرقت  هدومن و  كرد  ار  مالـسلا 

نیلوا وزج  دوش  یم  هدـیمان  زین  سیق ))  نب  میلـس  لصا   )) یهاگ هک  وا  باتک  و  تسا .  هتفگ  تایح  دوردـب  درب  یم  رـس  هب  راتتـسا  افخ و 
 . تسا رادروخرب  راهتشا  تیفورعم و  زا  هعیش  تنس و  لها  ياملع  نایم  رد  هدیدرگ و  فیلءات  هعیش  رد  هک  تسا  ییاهباتک 

هّللادـبعوبا تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  اه  هعیـش  ناـیم  رد  هک  تسا  یباـتک  نیلوا  سیق  نب  میلـس  باـتک  دـیوگ : یم  يافوتم 385 )  ) میدـن نبا 
ثیدـح نایوار  املع و  همه  :)) دـیوگ یم  ینامعن ))  تبیغ   )) باتک بحاص  ینیلک و  موحرم  نادرگاش  زا  مراهچ و  نرق  ياملع  زا  ینامعن 

ای هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هچنآ  اریز  تسا ؛  لوصا  نیرت  یمیدـق  نیرتگرزب و  زا  یکی  سیق  نب  میلـس  باـتک  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هعیش ، 
ؤمریما ادخ و  لوسر  زا  هک  یناسک  زا  نانآ  دـننام  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  زا  ای  هدـش و  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نانم -  ؤمریما  زا  امیقتـسم 

((. دنا هتفرگ  ارف  ثیدح  نانم 
(. ص 152 ج 1 ، هعیرذلا ،  كر :  سیق  نب  میلس  لصا  اب  رتشیب  یئانشآ  يارب  )

 . هیقف تیالو  ثحب  رد  بساکم ))  هیشاح   )) رد یناپمک  موحرم  و  بساکم ))   )) رد هر )   ) يراصنا خیش  دننام  - 278
ص 17. ج 2 ، جاجتحا ،  - 279

ثحب بساکم ،  هیـشاح  رکنملا و  نع  یهّنلاو  فورعملاب  رم  الا  یلع  ّثحلا ، باب  یفاو ،  ص 79 . ج 100 ، دیدج ، ط  راونالاراحب ، - 280
 . هیقف تیالو 

ص 199. ج 1 ، ریدغلا ، - 281

ص 125. هیقف ،  تیالو  - 282
روشک همه  هب  اجیردـت  هک  تسا  ناـمثع  زا  سپ  نارود  هب  طوبرم  لاـس  نیا 25  تسا و  هدوب  لاس  لهچ  ماـش  رد  هیواـعم  تموکح  - 283

 . تفای شرتسگ  یمالسا  روانهپ 
ص ج 11 ، هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  بلاطم  نیمه  ص 206 و  هیمالسالا )  بتکلاراد  ط   ) سیق نب  میلـس  باتک  - 284

 . تسا هدومن  لقن  يافوتم 225 )  ) ینئادم نسحلاوبا  ثادح  الا  باتک  زا   46  - 44
 . يرجه هاجنپ  لاس  - 285

 . تسا هدمآ  نیتنس ))   )) جاجتحا نتم  رد  یلو  نیتنس ))   )) یضعب ردو  ۀنس ))   )) میلس باتک  زااه  هخسن  زا  یضعبرد  - 286
 (. لجر فلا  نم  رثکا   ) دسیون یم  رفن  رازه  زا  شیب  ار  ناگدننک  تکرش  دادعت  یسربط ))  - )) 287
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ح 114. هجام ،  نبا  ننس  همدقم  ح 131 . ملسم ،  حیحص  - 321

هیآ 63. هدئام ،  هروس  - 322
.79 هیآ 78 -  هدئام ،  هروس  - 323

هیآ 44. هدئام ،  هروس  - 324
هیآ 71. هبوت ،  هروس  - 325

 . میا هتسج  دوس  هرس -  سّدق  تما -  ماما  هیقف  تیالو  زا  هبطخ  نیا  ریخا  شخب  ود  حیضوت  همجرت و  رد  - 326
هیآ 63. هدئام ،  هروس  - 327

هیآ 78 و 79. هدئام ،  هروس  - 328
هیآ 44. هدئام ،  هروس  - 329
هیآ 71. هبوت ،  هروس  - 330

 . حلاص یحبص  میظنت  هب  هغالبلا  جهن  هبطخ 106 و 131  كر :  - 331
يوس زا  یلالدتسا  یهقف  بتک  رد  ءاملعلا ))...  يدیا  یلع  ماکحالاو  رومالا  يراجم  ناب  کلذ   )) نآ هلمج  کی  اهنت  هک  هنوگنامه  - 332

 . تسا هتفرگ  رارق  یعیسو  ثحب  دروم  اهقف  املع و 
. دوش عجارم  هغالبلا  جهن  هبطخ  نیمّوس  هب  هبطخ ،  نومضم  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 333

یمرب شبحاص  هب  مبایب  هدیشخب  نآ  نیا و  هب  نیملسم  لاملا  تیب  زا  هدوهیب  هچنآ  نامثع و  يایاطع  زا  هچنآ  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  - )) 334
رب تلادع  هک  یسک  نآ  ودروآ  یم  شیاشگ  تلادع  اریز  دنشاب ؛ هدیرخ  نآ  اب  ار  ینازینک  ای  هتـسب و  نیباک  نآاب  ار  ینانز  هچرگ  منادرگ 

(. هبطخ 15 (() دوبدهاوخرتنارگ وا  رب  متس  ملظ و  لمحتدیآ  نارگ  وا 
قحلا یف  مکماما  مکتیـصعمبو  مکقح  نع  مکقرفتو  مهلطاب  یلع  مهعامتجاب  مکنم  نولادیـس  موقلا  ءال  ؤه  ّنا  نظ  ـال  هّللاو  یناو  - )) 335

ینّولمو مهتللم  دق  ینا  مهّللا  مکداسفو ...  مهدالب  یف  مهحالـصبو  مکتنایخو  مهبحاص  یلا  ۀـنامالا  مهئادءابو  لطابلا  یف  مهماما  مهتعاطو 
(. هبطخ 25  ...((، ) ینم ًاّرش  یب  مهلدباو  مهنم  ًاریخ  مهب  ینلدباف  ینومئسو  مهتمئسو 

دهاوخ تموکح  امش  رب  يدادبتسا  دش و  دیهاوخ  هدنرب  ریشمش  راتفرگ  هجاوم و  يریگارف  تلذ  يراوخ و  اب  يدوز  هب  دیشاب  هاگآ  - 336
(. هبطخ 24  ) دوش ّتنس  نارگمتس  يارب  هک  درک 

هب اقیقد  زْوَف ))  )) هژاو نیارباـنب  َزاـف .)) ِهِمیرَغ : ْنِم  ُهَّقَح  َذَـخَا  نَِمل  ُلاـُقیَو  ِِهب  َرَفَظ  يءا  ٍریَِخب  َزاـف  :)) دـیوگ یم  دراوملا )) برقا   )) رد - 337
((. زئاف  )) دنیوگ یم  هقباسم  هدنرب  هب  مه  زورما  تسا و  هدمآ  اه  همجرت  یضعب  رد  هک  يراگتسر  يانعم  هب  هن  تسا  يزوریپ  يانعم 

ص 8. ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 338
ص 12: ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 339

ْنَا هّللاَلََعلَو  ٌدیَـس  اذـه  ینبا  َّنِا   :)) ثیدـح دـسر  یم  رظن  هب  گنج  هکراتم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم -  ماما  حیرـص  نایب  هب  هجوت  اـب  ))
زا هورگ  ود  نایم  رد  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا  دیما  تسا و  رالاس  دیـس و  نسح ))   )) نم دنزرف  نیا  َنیِملـسُْملا ؛ َنِم  نیَتِئف  َْنَیب  ِِهب  َِخلُْـصی 

هعیش بتک  هب  لقن و  تنس  لها  یثیدح  عبانم  ریاس  يراخب و  حیحص  رد  ترضح  نآ  رب  تلیضف  ناونع  هب  هک  دنک ،)) حالصا  ار  ناناملسم 
ناوریپ نوگرگد و  ار  یخیرات  قیاقح  ات  دـشاب  هیواعم  يزاـس  ثیدـح  هناـخراک  ياـه  هدروآرف  زا  و  تاـیلعج ))   )) زا تسا  هتفاـی  هار  مه 

 - یبتجم ماما  هب  تبسن  یلوا  مکح  بجاو و  لمع  کی  ار  حلص ))   )) هلءاسم مارح و  ار  اهنآ  نوخ  نتخیر  ناناملسم و  فص  رد  ار  هیواعم 
هدِع و ترـضح  نآ  رگا  هدمآ و  دوجو  هب  رابجا  روط  هب  حلـص  نیا  لوبق  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  راتفگ  یلو  دنک  دادملق  مالـسلا  هیلع 
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ار هیواعم  ناوریپ  داد و  یم  همادا  يو  اب  گـنج  هب  هیواـعم  یمتح  طوقـس  ییاـهن و  يزوریپ  اـت  تشاد  راـیتخا  رد  ار  مزـال  طیارـش  هدُـع و 
((. دروآ یمن  باسح  هب  نیِملسُملا ))  َنِم  نیتَِئف  :)) زا

 . مالسلا هیلع  نانم -  ؤمریما  تیصو  نیرخآ  ياهزارف  زا  - 340
 -. هرس سدق  ماما -  ترضح  یهلا  یسایس  همانتیصو  ياهزارف  زا  - 341

 - . مالسلاامهیلع یلع -  نب  نیسح  نانخس  رد  همانتیصو  نتم  هب  كر :  - 342
هب مراهچ  نرق  زا  هک  ار  اـملع  نیرتفورعم  زا  نت  لاح 120  حرـش  نآ  رد  هک  هر )   ) ریدـغلا بحاص  ینیما  همالع  زا  تسا  یباتک  ماـن  - 343

 . تسا هدروآ  دنا  هدیسر  تداهش  هب  دعب 
 . هیملع ياه  هزوح  هب  هرس -  سدق  تما -  ماما  یخیرات  مایپ  ياهزارف  زا  - 344

هیآ 9. فص ،  هروس  28 و  حتف ،  هیآ 33 ، هبوت ،  هروس  - 345
نزح و دیدجت  مایا  راوگرزب و  ماما  لاحترا  درگلاس  نیلوا  اب  فداصم  هک  دیآ  یم  ذغاک  هحفـص  يور  هب  یمایا  اقیقد  تالمج  نیا  - 346

 . تسین ریثءات  یب  نخس  تکرح  ملق و  نایرج  رد  هک  تسا  رابمغ  ياهزور  نآ  یندشن  شومارف  هودنا 
هیآ 58. ءاسن ، هروس  - 347
 . هیآ 8 فص ،  هروس  - 348

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ریفس  لیقع  نب  ملسم  یناگدنز  - 5

رشان همدقم 

یلاعت همسب 
تیرومءام نوماریپ  هفوک و  ثداوح  یـسررب  هب  ریگارف  یعوضوم و  یتروص  هب  یخیرات  عبانم  زا  هدافتـسا  اـب  باـتک  نیا  رد  مرتحم  فلؤم 

 . تسا هدرک  ءافیا  ار  یلماش  عماج و  ثحب  اتبسن  هتخادرپ و  مالسلا -  هیلع  یلع  نب  نیسح  هقث  ریفس  لیقع -  نب  ملسم 
هیلع لیقع -  نب  ملسم  هیضق  تیعقاو  ناگنـشت  یمالـسا و  فراعم  نادنم  هقالع  هب  عبط و  ار  نآ  لماک  یـسررب ،  همجرت و  زا  دعب  رتفد  نیا 

 . دریگ رارق  لاعتم  راگدرورپ  لوبق  دروم  تسا  دیما  دیامن .  یم  میدقت  مالسلا - 
مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد 

میدقت

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هک شکاپ -  نادـناخ  و  نیعمجا -  میهلع  هللا  تاولـص  یهلا ،  ناربمایپ  متاخ  و  رون ،  تیادـه و  ربماـیپ  تاـنئاک ،  رورـس  هب  ار  باـتک  نیا 
نم ناج  قمع  ریمض و  رد  هاگآدوخان  ار  نادناخ  نیا  يالو  تبحم و  رذب  هک  ره  و  درک -  هتساریپ  كاپ و  یـسجر  ره  زا  ار  نانآ  دنوادخ 

 . منک یم  هیده  تشاک ، 
ار باتک  نیا  نم  درب و  یم  رـس  هب  نارگمتـس ،  ياهنادنز  رد  شدهاجم ،  نادناخ  ربمایپ  تبحم  میلعت  مرج  هب  مردپ  هک  میدش  علطم  زورما 

سدقم ناتسآ  نآ  ییادف  ار  دوخ  تفگ و  یم  نخس  گرزب ،  نامرهق  لیقع ؛  نب  ملـسم  زا  دوخ  ناکدوک  اب  یگدنز  مامت  رد  هک  مردپ  هب 
نادـنزرف رطاخب  دـنتخومآ و  ار  تیب  لها  تبحم  دوخ  نادـنزرف  هب  هک  یناردـپ  مامت  هب  و  دوب ،  تهج  مه  هارمه و  هاگمارآ  ات  تسناد  یم 

 . منک یم  هیده  دنداد ،  درط  تیمورحم و  هب  نت  ای  دنداتفا و  نادنز  هب  دوخ  دهاجم  رجاهم و 
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مردام ردپ و  هک  ار  نیسح  تبحم  دنتخومآ ؛  نم  هب  ار  ربمایپ  طبـس  تبحم  نانآ  اریز  منک ؛  یم  هیده  مردام  ردپ و  هب  ار  شالت  نیا  باوث 
 . داب وا  يادف  هب 

یلع دمحم 
 . ق هرجهلاراد 1406 ه . 

یشرقلا فیرش  رقاب  همالع  همدقم 

یهاگآ زکرم  رهـش ،  نیا  اریز  دـشاب ؛  هدرک  يزاب  هفوک  زا  رتریطخ  یناهج ،  تسایـس  هنحـص  رد  هنایمرواخ  رد  يرهـش  منک  یمن  ناـمگ 
گرزب نامثع ؛  تموکح  ندرک  نوگنرس  رهش ،  نیا  زراب  ياهتیلاعف  هلمج  زا  تسا و  هدوب  ناملسم  ياهتلم  مامت  يارب  یعامتجا  یسایس و 
 . دوب تفالخ  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  مع  رسپ  یلع ؛  نینمؤملاریما  باختنا  يارب  هجوت  لباق  تیلاعف  يوما و  نادناخ 

نیحتاف نادـهاجم و  و  دـندوب .  هدـش  زکرمتم  رهـش  نیا  رد  مالـسا  شخب  يدازآ  ياهورین  و  دوب .  مالـسا  یماظن  نابیتشپ  نیرتگرزب  هفوک 
یکیژتارتسا تیعقوم  زا  هفوک  نینچمه  دندوب .  كرش  رفک و  زا  نوگانوگ  ياهنیمزرس  ندرک  دازآ  هدامآ  هدمآ و  درگ  رهش  نیا  رد  میلاقا 

یم نیمءات  رهـش  نیا  زا  يزکرم ،  تموکح  دمآرد  نیرتشیب  و  تشگ ،  یم  بوسحم  يداصتقا  ياهتیلاعف  زکرم  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ 
 . دوب افلخ  هجوت  دروم  اذل  دش ، 

 . تشگ لقتنم  رهش  نیدب  تموکح  ییاراد  داد و  رارق  تفالخ  زکرم  ار  رهش  نیا  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - 
 ، هنالداع تاواسم  طسب  تهج  رد  ار  دوخ  ناشخرد  تسایـس  هک  دوب  رهـش  نیا  رد  یعامتجا -  تلادـع  گـنهاشیپ  نینمؤملاریما -  ماـما ؛ 

دومن هدایپ  همه  يارب  ربارب ،  ياهتصرف  ندروآ  دوجو  هب  یمالسا و  هعماج  نایم  دوجوم  تافالتخا  نتـشادرب  نایم  زا  يداژن ،  ضیعبت  ياغلا 
.

دوب تسایس  نیمه  دروآ .  دوجو  هب  هفوک  رد  ار  یقیمع  لیـصا و  یهاگآ  داد و  رارق  ماما  رانک  رد  ار  تلم  زا  يراوتـسا  يانب  تسایـس  نیا 
 . داد شرتسگ  قارع  رب  دوخ  تموکح  یط  نایوما  هیلع  ار  یشکرس  درمت و  حور  هک 

طاطحنا و راچد  دوب ،  هدـش  هتخادـنا  هار  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هیلع  نایوجدوس  هلیـسو  هب  هک  كاـندرد  ياـهگنج  زا  سپ  هفوک 
نیا دـنتخادنا .  هار  رـشب -  قوقح  گنهاشیپ  نیلوا  نینمؤملاریما -  هیلع  ار  ناورهن  نیفـص و  لمج ،  ياـهگنج  نیفلاـخم ،  دـش .  تشگرب 

 . درک یتسس  راچد  ار  هعماج  تکرح  و  تشگ .  ثعاب  ار  یعامتجا  درمت  تخاس و  جلف  ار  اهدرخ  اهگنج 
راتساوخ هدرک ،  درمت  هک  ییاج  ات  داد ،  رارق  ماما  لباقم  رد  ار  نانآ  تشادزاب و  قح  ریسم  رد  تکرح  زا  ار  هعماج  لماوع ،  نیا  هعومجم 

 . دوب نآ  رد  يزوریپ  هناتسآ  رد  هک  دندش  یگنج  فقوت 
و دندیرفآ .  ار  خیرات  ياه  هنحص  نیرت  تشز  دنداد و  شتاجن  دوب ،  طوقس  یبیـشارس  رد  درمناوجان ،  نمـشد  هیواعم  هک  يا  هظحل  رد  و 
زا یتح  نتفر و  بقع  یمالسا ،  تما  ندزاج  رد  تسا -  هدش  وربور  نآ  اب  مالـسا  خیرات  هک  تسا  يا  هظحل  نیرت  خلت  هک  هظحل -  نیا  زا 
 - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما -  ماما  تلادع  قح و  رب  هیواعم ،  لطاب  روج و  ملظ و  دـش و  عورـش  نانآ  یمالـسا  ياهدرواتـسد  نداد  تسد 

 . تشگ زوریپ 
یمن یخـساپ  نکیل  دـناوخارف  ار  نایهاپـس  درک ،  یمن  تعاطا  یـسک  اما  داد  یم  نامرف  هفوک  رانک  رد  مالـسلا -  هیلع  ماما -  سپ ،  نآ  زا 

ماج هتشگ ،  زاسمد  ددعتم  ياهجنر  اب  مالسلا -  هیلع  ترضح -  دندز .  یم  زابرس  ادخ  هار  رد  داهج  زا  هدرک ،  ور  یتحار  هب  رکشل  دینش ! 
هب هنوگ  نیدب  ماما ،  تموکح  دناسر و  تداهش  هب  بارحم  رد  ار  ترـضح  راکتیانج ،  یتسد  هکنآ  ات  دیـشک  یمرـس  هعرج  هعرج  ار  رهز 

 . دوب هدید  دوخ  هب  مالسا  خیرات  هک  یتموکح  نیرت  نشور  دمآرس . 
و تساخرب .  دربن  هب  يرگ  هطلـس  دادبتـسا و  اب  تسناد و  ملـسم  ار  نیمورحم  نیمولظم و  قوقح  يداینب ،  عطاق و  لکـش  هب  ماـما  تموکح 
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 . درک راکشآ  ناهج  للم  مدرم و  مامت  ربارب  رد  ییابیز  نشور و  ياهقفا  دومن و  هراپ  ار  یعامتجا  بیرف  ياه  هدرپ 
درک حرط  ار  ریـسم  نیا  طوطخ  هک  دوب  وا  دوب و  شا  هنامیرک  گرزب و  فادها  ققحت  رد  تما  نیا  رادمچرپ  نیلوا  مالـسلا -  هیلع  ماما - 

 . داد ناشن  ار  رمتسم  راکیپ  نیا  هار  و 
یهاگآ زا  هک  یناسک  داتفا .  هیواعم  تسد  هب  تموکح  دوب -  هتفرگ  تروص  نیملسم  ياهنوخ  ظفح  يارب  هک  نسح -  ماما  حلص  زا  سپ 

نت نآ  هب  تخس  راوشد و  طیارش  تحت  تماما  هک  یحلص  دنناد ،  یم  تسردان  ار  ماما  حلص  دنتسه  هرهب  یب  طیارش ،  تخانش  یـسایس و 
 . داد یم  شوگ  نآ  نیا و  تتامش  هب  ولگ ،  رد  ناوختسا  و  مشچ ،  رد  راخ  و  دوب .  هداد 

سپ سب .  تسناد و  یم  ار  تالکشم  نیا  دمایپ  دنوادخ  اهنت  هدش و  یعامتجا  تالکشم  زا  یلیس  راچد  یمالسا  تما  دوبن  حلص  نیا  رگا 
رهـش نیا  ندرک  نوبز  تسکـش و  ددـصرد  هیواعم  تفرگ .  رارق  هیواعم  راـیتخا  رد  هداد ،  فک  زا  وزرآ  لـیلذ و  راوخ ،  هفوک  حلـص ،  زا 
یمرد هساک  زا  ار  اه  مشچ  هک  هیبا ،  نب  داـیز  هبعـش و  نب  ةریغم  نوچ  یناـسک  داتـسرف ،  هفوک  تراـما  هب  ار  ماـکح  نیرترورـش  هدـمآرب ، 

نامگ و اب  دـندومن و  یم  هذـخءاوم  رارف  ياج  هب  دوب  هدـنام  یقاب  هک  ار  نآ  دـندرک و  یم  تازاجم  مرجم  ياج  هب  ار  هانگ  یب  دـندروآ و 
 . دش یم  لتق  بکترم  تمهت ، 

ماـما اـب  هـچنآ  زا  دـندیزگ و  نادـند  هـب  تمادـن  تـشگنا  هداـتفا  دوـخ  تشونرـس  رکف  هـب  بساـنم ،  تاـقوا  تشذـگ  زا  سپ  هفوـک  لـها 
؛  دنداتفا اهیبلط  ییادج  طیرفت و  ناربج  ددص  رد  دندومن و  راجزنا  زاربا  دـندوب ،  هدرک  مالـسلاامهیلع -   - نسح شدـنزرف  نینمؤملاریما و 

هدـهع هب  ار  هفوک  یبالقنا  تکرح  يربهر  دـنک و  شروش  هیواعم  هیلع  ات  دنتـساوخ  وا  زا  هتفر  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  دزن  هناـیفخم 
ماما مایق  عناوم  هلمج  زا  دـیزرو .  يراددوخ  هفوک  لها  تساوخ  لوبق  زا  نامز  نآ  راوشد  تخـس و  طیارـش  هب  هجوت  اب  ماما  نکیل  دریگب . 

یم وا  دوب و  هیواعم  رایتخا  رد  لاملا  تیب  هکنآ  هفاضاب  دوب ،  يو  ندز  هنوراو  لعن  هیواعم و  هناراکم  کیتاملپید  تیلباـق ،  ناـمز ،  نآ  رد 
 . دنک بوکرس  ار  هنارگنایصع  تکرح  ره  درخب و  ار  اهلد  هنازخ ،  رد  دوجوم  ییاراد  کمک  هب  تسناوت 

روج ملظ و  تیمکاح  دنتشادنپ  دندیشک و  یتحار  سفن  قارع  لها  دوب -  هتفرگ  تعیب  دیزی  يارب  هک  یلاح  رد  دش - كاله  هیواعم  نوچ 
رد دنداد و  لیکشت  یلم  یسنارفنک  یعازخ  درص  نب  نامیلس  گرزب  ياوشیپ  يربهر  تحت  هفوک  ناربهر  اذل  تسا ،  هدش  هتـسکش  مه  رد 
هب ناشرهـش ،  تمظع  دـجم و  تشگزاب  هار  اهنت  هک  دـنتفرگ  هجیتن  دـنتفگ و  اـه  نخـس  هیواـعم  ناـمز  رد  هفوک  رب  هدراو  بئاـصم  زا  نآ 

ار ترـضح  دنداتـسرف و  ماما  دزن  یگدنیامن  تءایه  اههد  همان و  نارازه  سپ  دشاب .  یم  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  ندیـسر  تموکح 
 . دندومن بیغرت  هفوک  هب  ندمآ  يارب 

اذل دنک .  شرازگ  يو  هب  هتفایرد  ار  عاضوا  ات  دراد  لیـسگ  نانآ  يوس  هب  ار  شا  هدنیامن  دید  مزال  راک ،  ره  زا  لبق  مالـسلا -  هیلع  ماما - 
رادروخرب يراکزیهرپ  ملع و  اوقت ،  يالاب  بتارم  زا  توبن و  نادناخ  شکرت  ياهریت  نیرتهب  زا  هک  ار -  لیقع  نب  ملـسم  شگرزب  هدنیامن 

 . داتسرف هفوک  هب  یگدنیامن  هب  دوب - 
رازه هدجه  و  دنتـشاد .  مالعا  يو  زا  ار  دوخ  لماک  ینابیتشپ  نانآ  درک و  یگرزب  رورـس  یلاحـشوخ و  راچد  ار  هفوک  لها  ملـسم ،  دورو 

تـشگزاب يوما و  نادناخ  تراسا  غوی  زا  هفوک  يدازآ  يارب  نانآ  دنتـشاد .  نایب  ار  دوخ  يراثن  ناج  تعاطا و  دندومن و  تعیب  يو  اب  نت 
 . دندرک تعیب  لاوما ،  ناج و  ياپ  ات  تسا -  یمالسا  تما  نت  هدنپت  بلق  هک  تراهط -  تمصع و  تیب  لها  هب  یمالسا  تفالخ 

نبا هب  ار  راید  نآ  تراما  تسا ،  هدرک  یهت  هناش  يو  تعیب  شریذپ  زا  هفوک  هک  تفایرد  دوب و  هدرک  كرد  ار  هیضق  تیـساسح  هک  دیزی 
رهش رسارس  رد  ار  سرت  يابو  درک و  رداص  ار  یصاخ  یفرع  ماکحا  تاروتسد و  هفوک  هب  دیـسر :  درجم  هب  دایز  نبا  درپس .  دالج  هناجرم 

ینید و ياه  هتساوخ  مامت  نایفوک  اذل  تشاک .  یم  نایفوک  لد  رد  ار  سرت  رذب  درک و  یم  مادعا  تعرسب  ار  یفلاخم  ره  وا  درک .  شخپ 
 ! دندمآرد هناجرم  نبا  رما  تحت  هنالیلذ  دندرب و  ورف  دوخ  كال  رد  رس  هدرک ،  شومارف  ار  دوخ  یلم 

 ، دگنجب لیقع  نب  ملسم  دوخ  شخب  يدازآ  اب  ات  درک  حلسم  هدامآ و  ار  هفوک  لها  نیمه  هناجرم ،  نبا  هک  تسا  نآ  راب  فسءات  عیاقو  زا 
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لها ناناوج  دیـس  زین  نانآ  تشاد .  هناور  البرک  هب  مالـسلا -  هیلع   - نیـسح ماما  مرکا ،  ربمایپ  هناـحیر  اـب  دربن  يارب  ار  ناـنآ  هک  ناـنچمه 
دایب زگره  خیرات  ار  هعجاف  نیا  دننام  دندش .  تراهط  تمـصع و  نادناخ  لتق  كانلوه  تیانج  بکترم  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار  تشهب 

 . تسا هدرکن  طبض  ار  نآ  دننام  درادن و 
نیا تاـصتخم  زا  هنافاکـشوم ،  لـیلحت  قیقد و  یـسررب  دزادرپ ؛  یم  ثداوح  یـسررب  هب  ریگارف ،  یعوضوم و  یتروص  هب  باـتک  نیا  اـما 
لیقع نب  ملسم  هیضق  تیعقاو  دزادنا و  یم  لیلحت  وترپ  نآ  رب  دتـسیا و  یم  نآ  رانک  رد  دسر  یم  هک  يا  هناشن  ره  هب  فلؤم  تسا .  باتک 
مـشچ هب  ار  ارجام  نیا  ددعتم  لحارم  تسا و  هدوب  هعجاف  نیا  نادهاش  زا  یکی  يو ،  دوخ  ییوگ  هک  دنک  یم  راکـشآ  نانچ  نآ  ار  دـیهش 

 . مدش یتفگش  راچد  لیلحت ،  جاتنتسا و  هویش  یگزات  بلطم و  حرط  هوحن  زا  باتک  نیا  ندناوخ  اب  تسا .  هدید  دوخ 
لها هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  يرکف  تیلاعف  هک  تسا  نیدباع  یلع  دمحم  داتسا  نامدنزرف  وا  هک  میوگب  دیاب  باتک ،  فلؤم  هرابرد  اما  و 
سک ره  هب  هک  تسا  هدـنبیز  ار  يادـخ  نداد  قـیفوت  منیب .  یم  یناـشخرد  هدـنیآ  وا  هرهچ  رد  نم  تسا .  هدوـمن  مالـسلا -  مهیلع  تـیب - 

یـشرقلا فیرـش  رقاب  میتسه .  وا  تمحر  یگـشیمه  نادنمزاین  ام  تسوا و  تسد  رد  تیاده  دراد و  یم  ینازرا  دوخ  ناگدنب  زا  دـهاوخب 
 . ق 1977 م فرشا 1397 ه .  فجن 

فلؤم همدقم 

تیمها هب  هک  ددرگ  یم  راکشآ  یماگنه   - مالـسلا هیلع   - نیـسح ماما  طسوت  يرجه )  لاس 59  رخاوا   ) هفوک هب  هدنیامن  نداتـسرف  تیمها 
يداقتعا يرکف و  یسایس  ياهراشف  ربارب  رد  ار  ماما  سدقم  يریگعضوم  میربب و  یپ  یلع -  نب  نیسح  ناربمایپ  رورس  هداون  ملظ  دض  مایق 

 . میشاب هدرک  كرد  درب ،  یم  جنر  نآ  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  شدج -  تما  هک 
یـسایس تیعقاو  دقن  لابق  رد  یقیمع  لوحت  اهمایق ،  يایند  رد  دوخ  هدننک  نییعت  شقن  البرک و  هعقاو  هب  رجنم  يریگعـضوم  اب  ربمایپ  طبس 
تلادع لاهن  درک و  نشور  ار  هدنیآ  تابالقنا  شتآ  دوخ ،  كاپ  نوخ  اب  درک و  داجیا  دوب  دهاوخ  مکاح  هدنیآ  رد  هک  یتسایـس  مکاح و 

 . دومن يرایبآ  ار 
ریثءاـت دوخ ،  زا  سپ  ثداوح  ماـمت  رد  ددرگ و  یم  بوسحم  مالـسا  خـیرات  تکرح  رد  هدـننک  نییعت  فطع  هطقن  ماـما ،  نینوخ  تاـیح 

دنویپ مالسا  ناسنا و  یلزا  نیناوق  اب  ماما  تکرح  اریز  درک ؛  ظفح  ار  دوخ  تارثا  یناسنا  یمالسا و  ثداوح  رد  تشاذگ و  اج  هب  ینشور 
 . دنشاب یم  ریس  طخ  کی  ياراد  رگیدکی  اب  ود ،  نیا  دراد و  يراوتسا 

نایع ار  دوخ  یتسه  تفگـش  ياه  هدرپ  زا  یکی  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  دوخ  يدوجو  تیعقاو  داد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  هک  يزور  ماما 
 . داد ناشن  ار  دوخ  دیواج  يوبن  موهفم  انعم و  اهناسنا  خیرات و  مامت  هب  و  تخاس ، 

هنحـص رد  ناـنآ  تلفغ  اـی  تبیغ  رد  هک  يا  هناـسفا  هب  توبن  لیدـبت  تهج  رد  ار  هیما  ینب  ياهـشالت  یماـمت  دوخ ،  فیلکت  يادا  اـب  ماـما 
 . تخاس یثنخ  دوب  هداد  خر  تیبرع 

ياـغلا ددـص  رد  دوب و  هدرک  ضرف  دوخ  رب  ار  نآ  هک  تیلهاـج  دـهع  دـیدجت  تهج  رد  هیما  ینب  تکرح  تیعقاو  ناـیب  يارب  همدـقم  نیا 
هبعـش نب  ةریغم  هفوک ؛  رب  يو  لماع  تسود و  اب  دوخ  هنازوت  هنیک  نایب  رد  هیواعم  دوخ  هک  نانچمه  دوب -  هدـمآرب  ناربماـیپ  متاـخ  توبن 

 . دشاب یمن  یفاک  دنک -  یم  فارتعا  نادب 
هب نآرق  يزاب ،  زاین و  ماگنه  دنک و  لدب  یماظن  یسایس و  يرگ  هطلـس  يارب  ییاه  هناسفا  هب  ار  ادخ  باتک  ات  دوب  نآ  رب  هیما  ینب  تسایس 

 . ادخ لوسر  تسد  هب  هدش  هدازآ  ناگدرب  تسایس و  نازابرامق  نیتسآ  رد  دشاب  يا  هدنرب  اتیاهنو  دورب  هزینرس 
لاطبا تموکح و  ینوگنرـس  يارب  یمایق  افرـص  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  دنزرف  تضهن  مینک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  یفاک 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  طبس  مایق  هکلب  دوبن  دنا -  هتشادنپ  نینچ  يدایز  هدع  نونک  ات  هتشذگ  زا  هک  نانچ  نآ -  يرادا  ماظن 
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دنک یم  نیودت  نانچ  ار  نآرق  هک  هیواعم  درکلمع  هیلع  دوب  یتکرح  هدوهیب و  يا  هناسفا  هب  توبن  لیدـبت  تسایـس  اب  هلباقم  هزرابم و  يارب 
 . دناسرب نایاپ  هب  ار  نآرق  رابتعا  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  یسایس  ياهیزاب  ماقم  رد  دنک و  لیوءات  ار  نآ  دوخ ،  دوس  هب  دناوتب  ات 

اتسار نیا  رد  ار  ماما  مایق  دیاب  دوب و  دوخ  یقیقح  میهافم  زا  توبن  نتخاس  یهت  يارب  يوما  تدم  زارد  ياهتـسایس  نیا  مامت  هیلع  ماما  مایق 
 . درک لیلحت  هیزجت و 

 ، دوب عقوتم  ار  ینوزفا  یمرـش  یب  تشاد و  راظتنا  هیواعم  شردـپ  زا  سپ  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  ار  يرتشیب  تیلاعف  دـیزی  زا  يوما  شبنج 
دنتفاین ار  زیمآرفک  یلهاج  نامرآ  ققحت  ناوت  دنتشگ و  اوسر  نآ  نایرجم  دنام و  ماکان  تیلهاج  يایحا  ياتسار  رد  نیون  شالت  نیا  نکیل 

ار یمالـسا  لیـصا  عضاوم  دـیروش و  نانآ  رب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملادیس -  متاخ و  لوسر  توبن و  هراصع  قطاـن ،  نآرق  اریز   ؛
 . درک راکشآ 

نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  هک :  دوب  نآرق  هیآ  نیا  قادصم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  طبـس  دیهـش و  نیـسح  نوخ 
( . 1)

 . تشاد میهاوخ  هاگن  نارکنم )  نادوسح و  بیسآ   ) اققحم ار  وا  مه  ام  میدرک و  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  هتبلا 
گنت ياهبوچراهچ  شریذـپ  نداد و  نت  هب  مزلم  ار  دوخ  مینک و  یم  كرد  یتسه  سایقم  رد  ار  ماما  گرزب  بالقنا  مایق و  اـم  نیارباـنب ، 

ياهقفا عیـسو و  نامـسآ  ام  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  میرادـن ،  راهچ  هنوگ  نیا  هب  یجاـیتحا  نیرتمک  میناد و  یمن  دودـحم  ياـهقفا  يرظن و 
 . تسا راکشآ  مایق  نیا  نشور 

يراب هقلطم  هدارا  نامـسآ و  هب  لصتم  دـیاب  ار  نآ  ددرگ و  یم  یقلت  ییالاب  يولع و  هثداح  کـی  ماـما  ماـیق  یتسه ،  ساـیقم  رد  نیارباـنب 
 . تسا هتفرگ  رارق  وت  تداهش  رب  یهلا  هدارا  الیتق ؛  كاری  نا  ءاش  هللا  نا  هک :  تسناد  يدنوادخ  تساوخ  زا  مهلم  یلاعت و 

 . دوب هفوک  هب  ترضح  يوس  زا  هدنیامن  دنداتسرف  هلحرم  تشگ ،  البرک  گرزب  راجفنا  هب  رجنم  هک  ینیـسح  مایق  كرت و  هلحرم  نیرتمهم 
هک دزاس  یم  نشور  دـهد و  یم  ناـشن  ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  ماـیق ،  ربهر  یگنازرف  ياـه  هولج  زا  یکی  ماـما ،  زا  تکرح  نیا 

كرد لماک و  تریـصب  یهاگآ و  زا  هکلب  تسا  هدوبن  يدوخبدوخ  همدـقم و  یب  تکرح  کـی  ماـیق  نیا  نارگ ،  هئطخت  روصت  فـالخرب 
 . دنک یم  حیحصت  مایق ،  هرابرد  ار  تسردان  تاروصت  یخرب  هرخءالاب  تسا و  هتساخرب  بلطم  بناوج  مامت 

رذگدوز تآاقلا  یحطس و  ياه  هتشون  فالخرب  ماما  تفرگن و  تروص  جیاتن ،  یـسررب  هدومزآ و  یهار  نییعت  هشیدنا و  نودب  ماما  مایق 
 . دادن ناشن  لمعلا  سکع  اروف  هفوک  لها  ياه  همان  زا  ریثءات  اب  ، 

یم ام  تسد  هب  ینشور  لیلد  هفوک ،  هب  ریفس  نداتـسرف  هلحرم  یـسررب  تسا .  هدوب  همانرب  نودب  يدوخبدوخ و  ياهمایق  زا  رتالاب  مایق  نیا 
ندوب همانرب  یب  ياهنامگ  میبایرد و  ار  يدوخبدوخ  تکرح  هب  داقتعا  یتسـس  مینک و  كرد  ار  نآ  يزیر  هماـنرب  تقد  تفارظ و  اـت  دـهد 

فلتخم ياه  هبنج  حرط  زا  ریزگان  ار  دوخ  میرب و  یم  یپ  رتشیب  هلحرم  نیا  یـسررب  تیمها  هب  هک  تساجنیا  زا  میبوکب .  مهرد  ار  تضهن 
 . میناد یم  هفوک  هب  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ریفس  ترافس 

هب هلحرم  نیا  زا  ابلاغ  نکیل  دنا ،  هتخادرپ  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  مایق  یـسررب  هب  ینـس -  هعیـش و  ناملـسم -  نیفلؤم  هکنآ  دوجو  اب 
 ، شبنجرپ مدرم  هب  دننک و  لمءات  یکدنا  دنا  هتـسنادن  مزال  نانآ  دنا .  هدش  در  یتحار  هب  هفوک  هعماج  زا  هکنانچمه  دنا .  هتـشذگ  یناسآ 

اهرهـش مدرم  دروم  رد  دیدج  یمیدق و  تاروصت  زا  ثعبنم  ياهیرادـشیپ  یلک و  ریباعت  ندرب  راک  هب  دـنزادرپب و  هفوک  هسامحرپ  مولظم و 
 . دنا هتشاد  مورحم  هفوک ،  لها  مدرم و  تیعقاو  كرد  زا  زورما - ات  یتح  ار -  ناملسم  ناسنا  بیترت  نیدب  دنا و  هدید  یفاک  ار 

اریز دـشاب ،  هدوب  مک  تدـم  رد  ترافـس  ندمآرـسب  نآ و  نامز  یهاـتوک  هلحرم ،  نیا  هب  نیققحم  یهجوت  مک  تلع  مینک  یمن  رکف  هتبلا 
هک نانچمه  دنا ؛  هتشاد  ینیسح  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  تسا  یگنتاگنت  طابترا  رد  هکلب  تسین ،  اهنآ  نامز  لوط  رد  ثداوح  نیا  تیمها 

 . دنا هتفرگ  هدهع  هب  ار  یلاعف  شقن  خیرات  لوط  رد 
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هدوب نانآ  یخیرات  ياه  یـسررب  شور  ینورد و  ياه  هزیگنا  یخیرات ،  مهم  عطقم  نیا  هب  ناخروم  ناققحم و  یهجوت  مک  تلع  ام  رظن  هب 
هدرک افتکا  تاررکم  رارکت  هب  اه ،  تصهن  لوفا  دوعص و  رارسا  زا  یطابنتـسا  یکرد و  نتـشاد  نودب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ناخروم  تسا . 

 ، يروصت نینچ  هب  نانآ  رثکا  اذـل  تسا .  هتـشادزاب  قمع ،  هب  حطـس  زا  رذـگ  رما و  نطاب  رد  نتفرورف  زا  ار  نانآ  صقانتم ،  تایاور  دـنا و 
لها اصوصخم  مدرم ،  زور  نآ  طیارش  كرد  هب  يزاین  هدومن و  میـسرت  لیقع  نب  ملـسم  ترافـس  هلءاسم  حرط  نودب  ار  ءادهـشلادیس  مایق 

 . دنا هدیدن  هفوک 
ياـهربا سپ  رد  ار  تیعقاو  دیـشروخ  هتـشادزاب و  رما  تقیقح  تفاـیرد  زا  ار  اـم  هتـشاد و  هـمادا  ناـنچمه  فلـس  اـت  فـلخ  زا  هویـش  نـیا 

 . تسا هتشاد  ناهنپ  يرهاظ  تاروصت 
تیاور تلاح  دننک و  یم  رکذ  ار  عیاقو  اهنت  نانآ  بتک  تسا و  هدوب  تنـس  لها  هعیـش و  ناگدنـسیون  رثکا  لوبق  دروم  شرگن  عون  نیا  و 

 : زا دنترابع  هصالخ  روط  هب  دنریگ ،  رارق  لاوقا ،  هریس ،  لقن  هب  هدرک ،  ظفح  ار  دوخ  هنوگ 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  گرزب -  ربمایپ  طبس  بناوج  نیرتهم  زا  ییاه  هبنج   - 1

هفوک مدرم  تاکرحت  يربهر  و  لیقع ،  نب  ملسم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم -  نییآ  عفادم  نامرهق  راکیپ  ياه  هولج  نیرتمهم   - 2
 . مدرم یهاوخ  قح  يدازآ و  زا  یهاگآ  نانآ و  جنر  تدش  و  نایفوک -  دننام  ناناملسم -  رب  ملظ  ياه  هبنج  نیرتراکشآ   - 3

 . . . نایوما طسوت  هدش  داجیا  تشحو  بعر و  ياه  هولج  نیرت  نشور   - 4
هب یلمع  مازتلا  زا  ار  یمالسا  هعماج  ناملسم و  درف  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  اه  هلیسو  عاونا  هیما  ینب  تسایس  هک  درک  میهاوخ  نایب  يدوز  هب 

نیا مامت  دوب .  هتفرگ  نانآ  زا  ار  لمع  رهوج  هدرک و  بوکرـس  ار  مدرم  ياهدادعتـسا  همه  هتـشادزاب و  موقا ،  قیرط  حلـصا و  نید  يداـبم 
 - گرزب نید  نیا  تیاده  هب  کسمت  نودب  دنامب -  یقاب  نیبم  نید  نیا  هب  یمسا  باستنا  مالسا و  مان  اهنت  هک  دوب  نآ  تهج  رد  اهتسایس 

 . دننک تموکح  مدرم  رب  يرتشیب  تدم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  تفالخ  مان  تحت  دنناوتب  هیما  ینب  و 
مامت لوبق  دروم  یخیرات  عبانم  زا  ار  تایاور  لاوقا و  تسا  هدومن  یعس  هدمآرب ،  ملسم  یگدنیامن  یلیصفت  ثحب  شالت  رد  یـسررب ،  نیا 

 . دنک ذخا  ناناملسم ، 
 . دنک یم  یسررب  ار  عوضوم  هس  ابیرقت  نآ  لوا  لصف  هک  هتشگ  میسقت  لصف  هس  هب  شخب  ره  هتفرگ و  تروص  شخب  دنچ  رد  ثحب  نیا 

لمع نیا  لوبق  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـنک .  یم  زاین  یب  هاتوک  همدـقم  نیا  رد  تایئزج  حرط  زا  ار  ام  تسا و  بلطم  ياـیوگ  باـتک  تسرهف 
 . دیامرف يرای  دوخ  نید  ياه  هناشن  تیاده و  ملاعم  يایحا  رد  ار  ام  ات  میهاوخ  یم  وا  زا  میراد و  دیما  ار  كدنا 

(2  ) ینعبتا نم  انا و  ةریصب  یلع  هللا  یلا  اوعدا  لیبس  هذه  لق 
 . مینک یم  توعد  ادخ  هار  يوس  هب  هناهاگآ  مناوریپ  نم و  هک  تسا  نم  هار  نیا  وگب : 

 . 1976 م يرمق .  نیدباع 1396 ه - یلع  دمحم 

هفوک ملسم و  لوا :  شخب 

هفوک ملسم و 

رد نتفر  ولج  ماگنه  ات  مینک  حرط  ار  يرورض  عوضوم  دنچ  میناد  یم  مزال  دوخ  رب  درمدار ،  نیا  نوماریپ  یلیصفت  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ 
 . دننک کمک  ام  هب  دنشاب و  رای  ار  ام  باتک ،  لوصف  ثحابم و 

ارچ تفای  میهاوخ  تسد  يو  تقیقح  هب  لیقع ،  شردپ  تخانش  قیرط  زا  سپس  تفگ و  میهاوخ  نخس  ریفـس  نیا  بسن  نوماریپ  تسخن 
 . تخادرپ میهاوخ  شدوخ  تیصخش  یسررب  هب  دعب  هیبا و  رس  دلولا  هک : 
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گرزب ثداوح  هک  اپون  هعماج  داینب و  هزات  رهـش  نیا  هفوک  هرابرد  اذـل  میـشاب .  هتـشاد  یهاگآ  يو  تیرومءام  لحم  زا  یتسیاـب  نینچمه 
 . تشاد میهاوخ  نایب  یبلاطم  تسا ،  هدوب  دهاش  دوخ  رد  ار  زور 

نامرهق درمدار و  نیا  یگدـنز  رب  تسا  یلخدـم  هک ،  دـهد  یم  لیکـشت  ار  تسخن  شخب  ثحب  يا ،  همدـقم  اب  لـصف  هس  نیا  نیارباـنب ، 
 . دیواج یخیرات 

یمشاه لیقع  نب  ملسم  بسن  اه ،  هنیمز 
ار یناسنا  نیابتم  تقیقح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یحو  هک  يزور  درک و  نایب  ار  يرشب  سنج  زیامتم  تعیبط  ینامسآ ،  هدارا  هک  يزور 

 : هک درک  نایب  هنوگ  نیدب  نآرق  رد 
( . 3  ) اوفراعتل لئابق  ابوعش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا 
 : هک تشاد  مالعا  هنوگ  نیدب  ار  يرترب  یگشیمه  تباث و  رایعم  و 

(4  ) مکاقتا هللادنع  مکمرکا  نا 
تلم اهتلم ،  نیا  هلمج  زا  دندوب .  هدش  میـسقت  هدـنکارپ  نیابتم و  فلتخم  ياهتما  لیابق و  اههورگ ،  هب  نیمز  يور  مدرم  المع  زور  نآ  رد 

 . دندوب هتفای  شرتسگ  هتساخرب و  یمیدق  لصا  نآ  زا  عورف  نیا  و  هتشگ ،  مسقنم  لیابق  اههد  هب  هک  دوب  برع  راد  هشیر 
تزع و تمظع ،  دـجم ،  رد  دیـشخرد و  یم  شیرق  نایم  رد  دیـشروخ  نانوچ  هک  دوب  مشاه  ینب  دـیواج  هلیبق  مره ،  نیا  سءار  هلق و  رد 

تادـقتعم یقـالخا و  ياهـشزرا  اـهرایعم و  هکنآ  اـب  دوب .  هدیـسر  ناراـگزور  نآ  یعاـمتجا  تلزنم  بتارم و  نیرتـالاب  هب  یـشنم  یگرزب 
 . دوب توافتم  نامز  نآ  رد  تسرد ، 

نیرتراوتـسا ياراد  هلیبق و  نیرت  هدـنلاب  نیرتیمارگ ،  نیرترب ،  یمالـسا ،  ناـشخرد  راـگزور  رد  مه  یلهاـج و  رـصع  رد  مه  مشاـه ،  ینب 
هکلب دندمآرب ،  تما  نیا  نارتهم  برع و  تلم  ناروالد  نآ ،  زا  هک  دوب  هلیبق  نیمه  هک  اریز  تسین ،  یبیجع  بلطم  نیا  و  دـندوب .  هدـیقع 

 . دنشاب یم  نانیا  رشب ،  نایسدق  تیناسنا و  صخاش  دندوب و  مما  تیرشب و  یمامت  ياه  هرهچ  نیرترب  نانآ 
 : دیامرف یم  هک  مینک  لقن  ار  مجع  برع و  رورس  ادخ ،  بیبح  نخس  تسا  یفاک  اجنیا  رد 

لئابقلا قلخ  ۀـقرف و  ریخ  یف  ینلعجف  نیتقرف ،  مهلعج  هقلخ و  ریخ  نم  ینلعجف  قلخلا  قلخ  هللا  نا  بلطملادـبع ،  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  انا 
(5  ) اسفن مکریخ  انا  اتیب و  مکریخ  اناف  اتیب  مهریخ  یف  ینلعجف  اتویب ،  مهلعج  ۀلیبق و  ریخ  یف  ینلعجف 

ارم تخاس و  هورگ  ود  ار  مدرم  داد .  رارق  دوخ  قلخ  نیرتهب  زا  ارم  دیرفآ و  ار  قلخ  دنوادخ  متسه .  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  نم 
هداوناخ نیرتهب  رد  ارم  دومن و  هداوناـخ  هداوناـخ  ار  مدرم  داد و  رارق  هلیبق  نیرتهب  رد  ارم  دـیرفآ و  ار  لـیابق  و  داد .  رارق  هورگ  نیرتهب  رد 

 . متسه امش  نیرتهب  زا  زین  مدوخ  متسه و  امش  نیرتهب  زا  یگداوناخ  رظن  زا  نم  سپ  داد .  رارق 
نانآ رد  یگرزب  ياهدادعتسا  اه و  ییاناوت  دنوادخ  هک  اریز  تسا ؛  هدش  هتشاذگاو  نانآ  هب  ناناملسم  يزوسلد  مالسا و  ظفح  تیلو  ؤسم 
حتف ناگدشدازآ  تیلهاج و  لها  یناهن  ياه  هنیک  دندیزرو و  دسح  هدرب ،  کشر  نانآ  رب  نیفرحنم ،  رافک و  اذـل  دوب  هداد  رارق  هعیدو  هب 

 . دوب مشاه  ینب  يدادادـخ  يرترب  ینامـسآ و  شنیزگ  زا  ربخ  شکرابم  نابز  رب  شکرابم  ناـبز  رب  هشیمه  داد و  رادـشه  ناـنآ  هیلع  هکم 
 : دومرف دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح - 

اهقراشم و ضرالا  تبلق  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نم  لضفا  دـجا  ملف  اهبراغم  اهقراشم و  ضرالا  تبلق  مالـسلا :  هیلع  لیئربج  لاق 
(6  ) مشاه ینب  نم  لضفا  دجا  ملف  اهبراغم 

قرش و و  متفاین .  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  زا  رترب  نکیل  مدرک  ور  ریز و  ار  نیمز  برغ  قرـش و  تفگ :  مالـسلا -  هیلع  لیئربج - 
 . مدیدن مشاه  ینب  زا  رتیمارگ  اما  مدرک  ربز  ریز و  مدیدرون و  رد  ار  ملاع  برغ 

ربمایپ شیرق ،  دوب .  راکشآ  شیرق  دزن  ترضح  دجم  لضف و  هک  نآ  اب  درک ،  یم  دیکءات  شلآ  دوخ و  ینامـسآ  شنیزگ  رب  مرکا  ربمایپ 
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 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص   - ربماـیپ همهنیا  اـب  ( . 7  ) دنتخانـش یم  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  دنتخانـش  یم  نانچ  نآ  ار  مشاه  ینب  ناـناوج  رگید  و 
 : تفگ یم  ررکم 

یفطصا مث  رازن ،  لیعامسا  دلو  نم  یفطصا  مث  لیعامسا ،  میهاربا  دلو  نم  یفطصا  الیلخ و  هذختا  میهاربا و  مدآ  دلو  نم  یفطصا  هللا  نا 
ینب نم  یفطصا  مث  مشاه . . .  ینب  شیرق  نم  یفطصا  مث  اشیرق ،  ۀنانک  نم  یفطصا  مث  ۀنانک ،  رضم  نم  یفطصا  مث  رـضم ،  رازن  دلو  نم 

( . 8  ) بلطملادبع ینب  نم  ینافطصا  مث  بلطملادبع ،  ینب  مشاه 
لیعامـسا نادنزرف  زا  و  ار ،  لیعامـسا  میهاربا  نادنزرف  زا  داد و  رارق  دوخ  تسود  ار  وا  و  دـیزگرب ،  ار  میهاربا  مدآ  نادـنزرف  زا  دـنوادخ 

مشاه ینب  شیرق  زا  دیزگرب و  ار  شیرق  هنانک  زا  و  دیزگرب .  ار  هنانک  رضم  زا  دیزگرب و  ار  رضم  رازن  نادنزرف  زا  سپـس  دیزگرب .  ار  رازن 
 . دیزگرب بلطملادبع  ینب  زا  ارم  سپس  دیزگرب و  ار  بلطملادبع  مشاه  ینب  زا  و  دیزگرب . . .  ار 

یلاح رد  سب  دنناد و  یم  مرکا  ربمایپ  دج  طقف  ار  وا  تلزنم  تهج  زا  يا  هدع  هک  متـسه  دمحملا  ۀبیـش  بلطملادـبع  دـنزرف  نم ،  يرآ ، 
یم ار  هللادـبع  دـنزرف  دوخ  هون  گرزب  تلزنم  ناشخرد و  هدـنیآ  انیقی  دوب و  مالـسلا -  هیلع   - لـیلخ میهاربا  يایـصوا  زا  دـمحلا  ۀبیـش  هک 

 ، ترضح ات  دشاب  هتشاد  تراظن  شدوعسم  هون  دشر  تیبرت و  رب  امیقتسم  هک  درک  شرافس  دوخ ) یصو   ) بلاطوبا هب  هک  یئاج  ات  تسناد 
 . ددرگ یبوبر  تاروتسد  غالبا  هدامآ  دوش و  ناوج 

رد هک  دوبن  ربمایپ  هتـسیاش  دـننک -  یم  روصت  يا  هدـع  هکنانچ  دوب - تیلهاج  هرود  زا  يدـج  یلومعم و  يردـپ  افرـص  بلطملادـبع  رگا 
رد هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم -  یمتخ  ترـضح  هک  یتروص  رد  دنک ،  دای  دوخ  دـج  زا  فقاوم ،  نیرتساسح  تاظحل و  نیرت  تخس 

 . متسه بلطملادبع  دنزرف  نم  مربمایپ . . .  یتسارب  نم  دومرف :  یم  یبلط  هزرابم  یناوخزجر و  ماگنه  دوخ  ياهگنج 
دجم زا  رورغ  اب  دـنک و  یم  راختفا  دوخ  دـج  هب  تسا ،  رودـب  سفن  ياوه  زا  وا  قطن  دـیوگ و  یم  نخـس  یحو  ناـبز  هب  اـهنت  هک  یلوسر 

 . دریگ یم  دوخ  دج  كرابم  مان  زا  يونعم  کمک  رازراک  هصرع  رد  دنک و  یم  دای  دوخ  گرزبردپ 
هیلع ناـمحرلا -  لـیلخ  میهاربا  ناـمز  زا  و  ( 9  ) ینامـسآ يایـصوا  زا  لسن  ردـنا  لسن  بلاطاوبا  شمع  بلطملادـبع و  شگرزب  ردـپ  اعطق 

 . دنا هدوب  توبن  رارسا  ناظفاح  مالسلا - 
 . تسا نامیا  نید و  زا  نآ  كرد  اریز  تفایرد ؛  تریصب  اب  دیمهف و  نیب  تقیقح  مشچ  ار  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یبلطم  نیا  و 

هن تشاد  یم  گرزب  ار  دوخ  سدـقم  سفن  ار و  اـهنآ  تفگ و  یم  نخـس  شنادـناخ  دوخ و  زا  هک  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ 
دوخ و ندوب  هدـیزگرب  نایم  یتاذ  همزالم  هب  ترـضح  تشاد .  رظن  دـم  ار  يرگید  تقیقح  يو  هکلب  دوب  تسیـسران  هن  تشاد و  تیبصع 

 . تشاد هراشا  الاب  ملاع  زا  نانآ  شنیزگ  شکاپ و  نادناخ 
رما تیعقاو  ربارب  ار  نانآ  درامشن و  کچوک  ار  نادناخ  نیا  یسک  ات  دنک  راکشآ  ار  تمـصع  نادناخ  دجم  یگرزب و  تساوخ  یم  ربمایپ 

 . دنزیخنرب تیب  لها  اب  راکیپ  هب  تهج  یب  ای  لیلد  اب  دریگن و  رارق  نادناخ  نیا  لباقم  رد  هناهاگآ  ان  ای  هناهاگآ  دنریگب و  رارق 
 ، همه رب  ار  تجح  اذل  دنزادرپب ؛  زیتس  هب  نادـناخ  نیا  اب  هدروخ  بیرف  نانآ  هک  دوب  نآ  زا  رتشیب  ربمایپ  سرت  هکلب  دـندوبن  هتخانـشان  اهنیا 

 . دید یم  هتشذگ  نوچ  ار  هدنیآ  هک  دوب  دایز  ربمایپ  یهاگآ  یشیدنارود و  رظن و  ردقچ  هک  اقح  درک .  مامت 
ظفح يارب  شکاپ  نادناخ  تمرح  ظفح و  دروم  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  زا  یپ  رد  یپ  ررکم و  تادیکءات  همه  نیا  مغر  یلع 

اهنخـس ناشندرک  هفخ  يارب  اهنآ  ناوریپ  تیب و  لها  هیلع  نادـنز  خلـسم و  یپ ،  رد  یپ  كانلوه و  تایانج  زا  خـیرات  تلاـسر ،  موادـت  و 
 ، دـمآ دوجو  هب  كاپ  هلالـس  نیا  نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب  ییاهنادـنز ؟  تفرگ ،  تروص  شیرق  تسپ  دارفا  تسد  هب  هک  یتاـیانج  دراد ؛ 

روصق اهنآ  تبث  رد  خـیرات  هک  يرایـسب  تاـیانج  تیب و  لـها  یکیزیف  ياـه  هیفـصت  تفرگ ،  ماـجنا  ناـمدرمان  طـسوت  هک  ییاـهیراکبیرف 
(10  ) یسنیال یبر و  لضیال  باتک  یف  هک :  تسا  طوبضم  رهاق  يادخ  دزن  گرتس  گرزب و  یباتک  رد  نکیل  تسا ؛  هدیزرو 

يالاو ياهـشزرا  ندرب  نیب  زا  تهج  رد  رمتـسم  شالت  نانآ و  ردـق  ندرمـش  کچوک  میظع ،  نادـناخ  نیا  قح  رد  ملظ  عون  نیرتمک  اـما 
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رد ار  دوخ  هنوگرامیب  شالت  هراب  هیواعم  تفاین .  ققحت  زگره  هک  دوب  مدرم  ندرک  تیادـه  هنودرگ  زا  نانآ  ندرک  جراخ  ناـنآ و  يونعم 
 . درب راک  هب  تیب  لها  نءاش  نداد  هولج  شزرا  مک  تهج 

هرابرد يا  هباـطخ  یط  تفرگ و  رارق  هکم  لـها  ربارب  رد  يو  دیـسر  مثاـع  تنب  ۀـمثاع  هب  مشاـه  ینب  هراـبرد  هیواـعم  یئوگدـب  ربخ  یتقو 
نانادب یهاشاپ  دنتـشگ و  هاشداپ  دـندرک .  هشیپ  یگدنـشخب  دندیـسر و  تدایـس  هب  مشاه  ینب  مدرم !  يا  تفگ :  نینچ  مشاه  ینب  لئاضف 

 ، تمهت یگریت ،  نیرتمک  نادناخ  نیا  رد  دندش .  هدیزگرب  دنا و  هدیزگرب  دش .  ینازرا  نانآ  هب  لضف  دنتفای و  تلیـضف  تشگ .  راذـگاو 
ینب دنشاب .  یم  ناهارمگ  ءزج  هن  دنتسه و  نابوضغم  هن  دنتشگ .  نامیشپ  هن  دندیزرو و  نایغط  هن  دندرک و  نایز  هن  تسین .  یکش  بیع و 

ياطع ملع  تسا .  رتشیب  همه  زا  نانآ  ملح  تسا ،  رترب  رتراوتـسه و  همه  زا  نانآ  هشیر  لصا و  دنـشاب .  یم  نامدرم  نیرت  هدنـشخب  مشاه 
 . . . . تسا رتنوزفا  مدرم  همه  زا  نانآ 

ماقم رد  دعب  و  دـش .  روآدای  کیاکی  ار  نانآ  گرزب  ياهارجام  دـنمجرا و  بقانم  هتخادرپ ،  مشاه  ینب  ناگرزب  ندرک  دای  هب  سپـس  يو 
نانآ دیلپ  لصا  یماندب و  زا  هک  درک  دیدهت  تخادرپ و  هیواعم  مذ  هب  رخآ  رد  درمشرب و  ار  نانمشد  دولآ  گنن  تافـص  هدمآرب ،  هسیاقم 

 . تشاد دهاوخرب  هدرپ 
( . 11  ) دومن اوسر  ار  ود  نآ  هتخاس ،  راکشآ  ار  صاع  رمع و  وا و  دیلپ  هرهچ  امیقتسم  هیواعم ،  اب  ییورایور  کی  رد  اهدعب  همثاع 

دروخرب ریبز  اب  هار  رد  هدـمآ ،  ماما  تدایع  هب  یعیبط  دـح  زا  نانآ  يراذگـشزرا  هتفرگن و  تروص  يولغ  هغلابم و  مشاـه  ینب  لـئاضف  رد 
ایآ تفگ :  هدرک  ضارتعا  ریبز  هب  رمع  و  تشگ ،  ددرم  راک  نیا  رد  ریبز  نکیل  دـنورب  ماـما  تداـیع  هب  مه  اـب  تساوخ  يو  زا  رمع  درک ، 

( . 12  ) تسا هلفان  نانآ  ترایز  هضیرف و  مشاه  ینب  تدایع  یناد  یمن 
 . تسا هلفان  نانآ  ترایز  تنس و  مشاه  ینب  تدایع  هک  یتسردب  تسا . . . :  نینچ  ترابع  يرگید  تیاور  رد  و 

مازتلا تاجرد ،  توافت  جازم و  نولت  یتسرپایند ،  ماما  دـندوب ،  هاگآ  تیب  لها  لئاضف  زا  همه  هک  تسا  تسد  رد  یناوارف  رایـسب  تایاور 
یفاک تشگ .  نانآ  یگدـیزگرب  لوبق  تیب و  لها  يرترب  هب  نداد  نت  عنام  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب -  ربمایپ  تاروتـسد  نخـس و  هب 

مک و نودب  دوب ،  هدیسر  وا  هب  یهلا  یحو  فرط  زا  هچنآ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  تبترم -  یمتخ  ترضح  هک  مییوگب  دروم  نیا  رد  تسا 
یفرعم نینچ  یمالـسا ،  تیندم  لیکـشت  یهلا و  فادها  ندومن  ققحم  بیقعت  ياتـسار  رد  ار  یمـشاه  نادناخ  درک و  غالبا  مدرم  هب  دایز 
رخفالو رشبلا  دیـس  انا  هک :  دنک  یم  یفرعم  نینچ  ار  دوخ  هک  نانچمه  تشاد .  نایب  یهلا  ماکحا  ندرک  هدایپ  رد  ار  نانآ  ییاناوت  و  درک . 

 : هک دناوخ  مدرم  رب  دوخ  هرابرد  ار  ادخ  نخس  منک و  یمن  مه  رخف  مرشب و  گرزب  نم   ؛
( . 13  ) مما اهلبق  نم  تلخ  دق  ۀما  یف  كانلسرا  کلذک 

 . دنتشذگرد دندوب و  ناشیاج  هب  رگید  ياهتما  ناربمغیپ و  مه  نیا  زا  شیپ  هک  میداتسرف  تلاسر  هب  یقلخ  نایم  ار  وت  ام  دمحم !  يا 
نادـناخ يارب  نوتـس  نوچ  دـندوب و  نید  نادـناخ و  نیا  رورـس  ود  مالـسلا -  هیلع  یلع -  يو  مع  رـسپ  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص   - ربماـیپ

(14  ) ءامسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هک :  دنتسه  يا  هبیط  هرجش  ياه  هشیر  نانآ  دنتسه .  یمالسا  تما  ترتع و 
 ، ربمایپ يومع  ساـبع  ءادهـشلادیس ،  هزمح  نوچ  یناـسک  درک ،  شومارف  اـی  تفرگ  هدـیدان  ناوت  یمن  ار  مشاـه  ینب  ناـگرزب  رگید  هتبلا 
هک تسا  ملـسم  بلاطاوبا  نادناخ  نامرهق  هدنروآ  دوجو  هب  يو  هک  اریز  تسا ،  ثحب  نیا  لزغلا  تیب  هک  لیقع  نیحنجلاوذ و  رایط  رفعج 

یگرزب یگنادرم ،  زا  دیفس  تاحفص  هک  وا  داد .  ناغمرا  ار  یسامح  فقاوم  یقالخا و  ياهـشزرا  خیرات  هب  هک  یناسک  زا  یکی  گرزب و 
رعاش يراصنا -  تباث  نب  ناسح  دشاب . .  یمن  هبترم  نآ  هب  ندش  کیدزن  يارای  نانآ  زج  ار  یسک  هک  تسا  هتـشاذگ  اجب  دوخ  تمارک  و 

 : دیارس یم  نینچ  بلاط  یبا  نبرفعج  ياثر  رد  نءاشلا -  میظع  ربمایپ 
مشاه لآ  نم  مالسالا  یف  لاز  ام  و 

مرخفم مارت و  زع ال  مئاعد 
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هما نبا  رفعج و  مهنم :  لیل  اهب 
ریختملا دمحا  مهنم  یلع و 

مهنم مهنم و  سابعلا  ةزمح و  و 
رصعی ثیح  نم  ءام  لیقع و 

روصت دوخ  يارب  ار  یبتارم  دناوت  یم  یـسک  رتمک  هک  تسا  هدش  اپب  راختفا  تزع و  ناکرا  مشاه  ینب  زا  هشیمه  مالـسا  خـیرات  رد  ینعی : 
تسا و لگ  زا  بالگ  رطع  لیقع .  ساـبع و  هزمح ،  هدـیزگربربمایپ ،  دـمحا  یلع ،  شردارب  رفعج ،  دـننام :  یگرزب  نادرم  کـین  دـنک . 

 . تسج دیاب  لگ  رد  ار  نآ  همشچرس 

دهاجم بلاط  یبا  نب  لیقع  لوا :  لصف 

دهاجم بلاط  یبا  نب  لیقع 

نآ زج  وا .  ياهزور  نوچ  مدید  يزور  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  ياهبـش  نوچمه  مدید  یبش  مدرک .  رذگ  مردارب  رکـشل  رب 
توالت هک  نآ  رگم  مدینـشن  یگناب  دوب و  ناوخ  زامن  هکنآ  رگم  مدـیدن  ار  یـسک  رکـشل  رد  تشادـن .  روضح  نایرکـشل  نامی  ربمایپ  هک 

 . هیواعم هب  لیقع  خساپ  زا  یشخب   . . . ) دنتفرگ رارق  میور  رد  ور  نیقفانم  زا  يا  هدع  مدرک  رذگ  وت  رکشل  رب  نوچ  اما  دوب .  نآرق 

یعامتجا سانشراک 

ار ءاحطب  گرزب  دنزرف  تسا .  یناشخرد  هراتس  کت  ناگرزب  نایم  رد  لیقع  دنشاب .  یم  كدنا  تلیـضف  ناگرزب  دنردان و  برع  ناگرزب 
 . دزاس یم  زیامتم  ناگرزب  رگید  نایم  زا  ياهیگژیو 

تخس فقاوم  رد  تعاجش  تامولعم ،  زاربا  تراسج ،  يءار ،  تحارص  هب  دایز  هقالع  یسانش ،  بسن  زا :  دنترابع  تازیمم  نیا  نیرتمهم 
 . یگدنز فلتخم  لحارم  رد  تماهش  و  اهیریگرد ،  و 

نیرتمهم زا  یکی  يو  دومن .  بوذجم  ار  نارگید  دوخ ،  یصاصتخا  تافص  اب  تخاس و  بولغم  تایـصوصخ  نیا  نتـشاد  اب  ار  نارقا  يو 
 . تسا مشاه  ینب  يالاو  نادناخ  زا  برع  لضف  بحاص  دارفا 

فقاوم نامرهق  لـیقع  نوچ  تعیرـش  فرـش و  زا  عاـفد  رد  ار  دوخ  فیلکت  هک  تسین  سانـش  ناـسنا  یـسانش ،  بسن  ره  هک  تسا  نشور 
یهارمگ و نایاوشیپ  زا  ار  نادرمکین  هک  دوب  یساسا  ییامنهار  هنیمز  زور  نآ  رد  یگژیو  زیامت و  نیا  هک  اصوصخم  دهد ،  ماجنا  راوشد ، 

 . تخاس یم  ادج  دنراد  يرترب  نارگید  رب  هک  دندرک  یم  دومناو  سانلا  ماوع  احیولت  دندرک و  یم  يزاب  تما  تشونرس  اب  هک  تلیذر 
هک دـش  یم  صخـشم  رتشیب  یماگنه  نآ  تیمها  دـمآ و  یم  باسح  هب  زور  نآ  رد  يدـج  یتیلو  ؤسم  گرزب و  يزاـیتما  نیا  لاـح  ره  هب 

نایب يراک ،  بیرف  ندرک و  مک  هنهادم و  نودب  هناعطاق  ار  دوخ  يارآ  دشاب و  هتـشاد  هجهل  تحارـص  دوخ  تارظن  نایب  رد  نآ ،  هدـنراد 
دنک اوسر  ار  رسدوخ  ماکح  بصاغ و  ای  رگنایغط  الثم  دوب -  بولطم  درف  رد  یـصیاصخ  نینچ  دنمزاین  زور  نآ  ياه  تیعقوم  اریز  دنک ، 

 ، تخانش یمن  یبیقر  دوخ  يارب  لیقع  اهیگژیو  نیا  مامت  رد  و  دوب .  تابث  بلق و  توق  لوق ،  تحارص  ورگ  رد  اهنت  تیحالص -  نیا  و  - 
نانآ ياه  یکلاپمه  هیما و  ینب  دیلپ  هرهچ  زا  باقن  یتاسلج ،  یط  تسشن و  یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ناشلا -  میظع  ربمایپ  دجسم  رد  وا 

 . درمش یم  رب  ار  نانآ  ياهیتشز  تشاد و  یم  رب  نارگید  صاعلا و  ینب  نوچ 
 . تشاد دوخ  غوبن  یشوهزیت و  رطاخب  ار  اهیگژیو  نیا  هک  دوب  سانشناور  و  سانش ،  هعماج  رادمتسایس ،  يدنمشناد  لیقع 

 ، لیابق هب  طوبرم  ياه  ینتـسناد  مامت  اریز  تشاد ؛  نانآ  ياهحلـص  اهگنج و  برع ،  خیرات  هب  تبـسن  یقیمع  یهاگآ  يو  نآ ،  رب  هوالع 
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 . دوب هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  برع  ياه  صقن  بقانم و  نانآ و  ياهیورجک  تبثم و  عضاوم  زا  معا  تاتویب  ریاشع و 
 ، نارادرـس ناگرزب ،  اه و  هریت  تاداع ،  اه ،  تب  تادـقتعم ،  نایدا ،  لیبق :  زا  دوب  هدرک  بسک  یعیـسو  ياهیهاگآ  لیابق ،  هرابرد  لیقع 

حلص گنج و  ياهدنگوس  اهنامیپ و  اهیریگرد ،  اهگنج ،  يربهر ،  تدم  تارفن و  دادعت  اه ،  ییاناوت  اهرفـس ،  اهچوک ،  احـصف ،  ارعش ، 
يرگید تاعالطا  و  دوب . . .  هدش  هتفگ  نانآ  هرابرد  ءاجه  اثر و  حدم ،  زا  هچنآ  نآ ،  جیاتن  اه و  ینابرق  اهنآ ،  ياهیریگرد  ياه  هزیگنا  ، 

 . دوب ناهنپ  نارگید  رب  هک 
ياه ینتـسناد  لیقع  دوب .  هدرک  عمج  دوخ  رد  دنتـسناد  یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  مامت  هک  دوب  فراعملا  ةرئاد  کـی  لـیقع  میدـقتعم  اـم 
هناخ رد  هحلاـص  ناـنز  هراـبرد  وا  دـنام .  یم  هدیـشوپ  نادرم  بلغا  رب  دوب و  ناـنز  رارـسا  وزج  هک  دوب  هدرک  بسک  ناـنز  هراـبرد  یقیقد 

 : دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ظحاج  تسناد .  یم  دوب  نکمم  هک  ار  هچنآ  رادرکدب  نانز  ناشیاه و 
ناوت يو  اب  ار  یـسک  درک ،  یم  هئارا  يراوتـسا  ياهخـساپ  تشاد و  ییایوگ  نابز  يو  تخانـش ،  یم  ار  ناردام  دوب و  هباسن  يدرم  لیقع 

(15  . ) دوبن تباقر 
مد یموق  رخافم  دوخ و  بسن  لصا و  زا  لیقع  نوچ  یسک  رضحم  رد  هک  تشادن  تءارج  درف ،  نیرتاعدارپ  هک  دوب  اهیهاگآ  نیا  لیلد  هب 
 ، دـندش یم  لـسوتم  نادـب  همه ،  هک  دوـب  یلوـبقم  لـصا  جـیار و  ضرم  ساـسا ،  لـصا و  یب  تارخاـفت  ناـمز  نآ  رد  هک  دـنچ  ره  دـنز 

هلماجم و نودب  ار  تقیقح  هک  تشاد  یعرش  فیلکت  غورد ،  ياهاعدا  لباقم  رد  نآ  نیا و  تسد  هب  هک  یشزرا  یب  نیغورد و  تارخافم 
 . دنک نایب  تقادص  تحارص و  اب 

 ، دوخ ییاناد  تسارف و  یشوهزیت ،  اب  لیقع  هک  دنتـسناد  یم  و  دنتـشاد .  ساره  لیقع  لباقم  رد  هیحل  راهظا  زا  تیلهاج  نامز  رد  نایعدم 
فیلکت غورد ،  ياهاعدا  ربارب  رد  لیقع  هک  مالـسا  نامز  هب  دـسرب  هچ  تفگ  دـهاوخ  ار  اهنآ  بصقنم  هدرک ،  نایب  ار  نانآ  بسن  لـصا و 

 . دنک نایب  تقادص  تحارص و  اب  هلماجم و  نودب  ار  تقیقح  هک  تشاد  یعرش 
نانخس زا  تدشب  نامثع -  زا  سپ  نایوما  شبنج  هاشداپ  نیلوا  نایفس -  یبا  نب  ۀیواعم  هک  دبای  یم  رد  دشاب  انشآ  مالـسا  خیرات  اب  هک  ره 

 . دوب ناساره  درک ،  یم  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  چوپ  تاراختفا  هک  لیقع 
دوخ يارب  غورد  تاراختفا  رشن  لعج و  ددص  رد  دندوب ،  رود  فرش  راختفا و  يداو  زا  دنتشادن و  تلیضف  زا  یبیصن  نیرتمک  هک  هیما  ینب 
دنک تاشامم  يو  اب  درک  یم  یعس  هیواعم  اذل  درک .  یم  اوسر  ار  نانآ  رظن ،  تقد  تحارص و  اب  هک  دوب  لیقع  نیا  و  دندوب .  ناشناردپ  و 

ناـبز زا  ددرگ و  يو  مشخ  زا  عناـم  هدروآ  تسد  هب  ار  يو  لد  هک  دـیاش  دزاـس .  هدروآرب  ار  يو  ياـه  هتـساوخ  دریگن و  تخـس  وا  رب  و 
دـصرتم تفگ -  میهاوخ  دـعب  تاحفـص  رد  هکنانچ  هراومه -  هیواعم ،  تسایـس  نیا  زا  هاگآ  لیقع  نکیل  دـنام .  ناما  رد  لـیقع  هدـنزگ 

 . دوب فیلکت  يادا  تصرف 
وا هکنآ  لاح  و  دزاس ،  دوخ  هچیزاب  ار  تلیـضف  هتخادرپ و  رخافت  هب  لیقع  روضح  رد  دـناوت  یم  وا  لاـثما  هیواـعم و  دـننام  یـسک  هنوگچ 
زا مالسلا -  هیلع  یلع -  شردارب  تساوخرد  دای  هب  هک  تساجنیا  تخانش .  یم  زین  ار  ناشناردام  تخانش  یم  ار  ناشناردپ  هک  روط  نامه 
 . میتفا یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  یمارگ  تخد  لوتب  همطاف  نادقف  زا  سپ  دنشاب ،  هداز  ار  وا  ناروالد  هک  ینز  نتفای  هرابرد  يو 
هیلع لیلخ -  میهاربا  ات  نآ  دادتما  مشاه و  ینب  هبیط  هشیر  هک  تسا  لیقع  یسانش  هعماج  یگرزب  باسنا و  هب  تبـسن  قیمع  یهاگآ  نیمه 
نیمز يور  ناگدیزگرب  وا  دبای .  یم  رد  هقحوه  امک  ار  شیوخ  نادناخ  دوخ و  دجم  فرـش و  دهد و  یم  رارق  يو  ربارب  رد  ار  مالـسلا - 

 . دنک یم  كرد  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم -  دمحم  دوخ  مع  رسپ  هک  تساومه  دسانش .  یم  بوخ  ار  مشاه  ینب  هب  نیبستنم  و 
؟  تسوا زا  تیامح  هب  فلکم  تسا و  هدش  نییعت  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  یماح  ناونع  هب  هک  تسین  لیقع  ردپ  بلاطوبا  رگم 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  هب  ییاهنت  هب  شنادنزرف  مامت  هب  هقالع  هزادنا  هب  ناشردـپ  هنوگچ  هک  دـنا  هدـیدن  شناردارب  لیقع و  رگم 
؟ دنک یم  هراظن  ار  وا  ومن  هقالع  اب  دزرو و  یم  قشع 
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هدامآ گرتس  يراک  يارب  تیناسنا  همـسجم  نیا  هنوگچ  هک  تسا  دـهاش  دـنک و  یم  كرد  یناوج  نامه  زا  ار  نیما  دـمحم  لیقع  يرآ ، 
زاغآ نامه  زا  لیقع  یهاگآ  هک  تسا  ناسنیدب  و  دـنک .  یم  شقیدـصت  هداد ،  یهاوگ  وا  تلاسر  هب  دـنک و  یم  كرد  ار  وا  ددرگ .  یم 

 . ددرگ یم  رما  يادتبا  زا  ربمایپ  شخب  يدازآ  توعد  میلست  دنک و  یم  یگدنز  لحارم  مامت  رد  نآ  زا  عافد  قح و  لوبق  هب  دهعتم  ار  يو 
رد دوب .  سیلـس  سرتـن و  باوج ،  رـضاح  دوب .  رادروخرب  يءار  تحارـص  يوـق و  یتیـصخش  زا  تشاد ،  ناـنیمطا  دوـخ  سفن  هب  لـیقع 
دش یم  هدهاشم  یفعض  هطقن  وا  رد  رگا  دهد .  ناشن  وا  رد  ار  یـصقن  ای  دریگب و  یبیع  وا  رب  تسناوتن  یـسک  دنام و  یمن  رد  ییوگخـساپ 

يراذگـشزرا نامز  نآ  رد  هک  صوصخب  دـنهاکب ؛  وا  تلزنم  زا  دـندرک  یم  یعـس  هدیـشک  يو  خر  هب  ار  نآ  اهراب  داتفا و  یم  اهنابز  رس 
 . تفرگ یم  تروص  یمالسا  توعد  لابق  رد  نانآ  ياهیریگعضوم  ساسارب  دارفا 

اب دنتفرگ .  یم  بیع  وا  رب  ار  ندروآ  مالـسا  زا  ریخات  ای  دنتخادرپ و  یم  وا  اب  جاجتحا  هب  هتخات ،  وا  رب  دـنتفای  یم  یکیرات  هطقن  وا  رد  رگا 
هک ینانمـشد  دروآ ،  دوجو  هب  دوخ  يارب  يدایز  نانمـشد  درک و  افیا  راگزور  نآ  رد  ار  یلاعف  رایـسب  شقن  لـیقع  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت 

هتخاسن دراو  یصقن  لیقع  رب  سک  چیه  مینیب  یم  نکیل  دننزب .  یگنا  وا  هب  یلکـش  ره  هب  دنتـساوخ  یم  دندوب و  وا  هب  ندز  هبرـض  دصرتم 
 . تسا

 ، هکم رد  رفک  یمومع  وج  یتینما و  طیارـش  رطاخب  نکیل  تسا  هدوب  مالـسا  رد  نیقباس  زا  هیلوا و  ناگدـنروآ  مالـسا  زا  لیقع  لاح  ره  هب 
 . تشاد یم  موتکم  ار  دوخ  نامیا 

يو تلزنم  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  صخـش  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  نشور  زا  ینامـسآ و  یحو  هب  دارفا  نیرتکیدزن  زا  لیقع 
 : تسا هدوب  لیذ  هفیرش  هیآ  قیداصم  زا  بابلالا و  یلوا  زا  هک  دیآ  یم  رب  يو  یگدنز  زا  هکنانچمه  تسا .  هدوب 

(16  ) بابلالاولوا رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  لق 
( دنتـسین ناسکی  زگره   ) دنناسکی لهاج  مدرم  اب  دنـشناد  لها  شبتکم )  درگاش  نایعیـش  و  ع )   ) یلع دننام   ) هکنانآ ادخ ) لوسر  يا   ) وگب

 ( . تسین يواسم  لهاج  ملاع و  هک   ) دنبلطم نیا  رکذتم  ملاع  نادنمدرخ  ارصحنم 

نیدالوپ دهاجم 

هک اجنآ  ات  دیگنج ،  توبن ،  ریـشمش  تلاسر و  راوتـسا  رواگنج و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  شردارب  شودـب  شود  ربمایپ و  مچرپ  ریز  لیقع 
میهاوخ نایب  هللا -  ءاش  نا  هدنیآ -  تاحفـص  رد  ار  بلطم  نیا  هک  داد  ربخ  لیقع  هب  تبـسن  دوخ  فعاضم  تبحم  زا  احیرـص  مرکا  ربمایپ 

 . درک
نیکرـشم اب  ردب  گنج  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  يومع  ود  سابع  لیقع و  دـندقتعم :  هدـش  مهوت  راچد  يا  هدـع  هک  یلاح  رد 

ود نیا  هک  تسا  هدش  هتفگ  اریز  تسناد ؛  نیکرشم  هارکا  رابجا و  زا  یشان  ار  نآ  دیاب  دشاب ،  هتشاد  مه  تحص  بلطم  نیا  رگا  دنا .  هدوب 
(17  . ) دندوب هدش  نیکرشم  فرط  زا  گنج  رد  روضح  هب  روبجم  سابع )  لیقع و  )

 ، دوخ مالسا  نالعا  زا  هکم  حتف  ات  سابع  لیقع و  میناوخ :  یم  هک  مینک  یم  كرد  رتشیب  ار  نآ  دننام  تیاور و  نیا  بارطضا  یگتفشآ و 
(18  . ) تشاد یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هکنآ  زا  سپ  تشگ ،  ناملسم  سابع  هکم  حتف  زا  دعب  دندیزرو و  ابا 

زا ار  دوخ  نامیا  تینما ،  مدـع  رطاخب  دـندوب و  هدروآ  نامیا  ردـب ،  زا  شیپ  یتح  لبق -  اهتدـم  ود ،  نیا  هک  تسا  نآ  بلطم  تقیقح  اما 
 . دوب هارکا  رابجا و  زا  یشان  ربخ -  تحص  ضرف  هب  نیکرشم -  اب  ردب  رد  روضح  دندرک و  یم  نامتک  نیکرشم 

یگنج نامه  داد ؛  ناشن  دوخ  زا  ادخ  هار  رد  یناشخرد  يریلد  تعاجش و  نینح  رد  دنا -  هتفگ  نینح  گنج  هرابرد  هک  روط  نآ  لیقع - 
هزین اهریت و  اهریشمش ،  رایتخا  رد  ار  وا  دندرک و  اهر  نمشد  نایم  رد  ار  ربمایپ  دنتخیرگ و  نیقفانم  مالسا و  نایعدم  رایـسب  هچ  نآ  رد  هک 

 : دنک یم  میسرت  ار  نآ  ياه  هنحص  زا  یکی  هفیرش  هیآ  نیا  هک  یگنج  دنداد .  رارق  هتسش  ناج  زا  تسد  نمشد  ياه 
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(19  ) نیربدم متیلو  مث  تبحر  امب  ضرالا  مکیلع  تفاض  ائیش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  و 
اب نیمز  دناسرن و  امـش  هب  يدوس  دارفا  هوبنا  مجح و  نیا  نکیل  تخاس ،  رورغم  ار  امـش  تیعمج ،  ینوزف  هک  ار  نینح  گنج  دیروآ  دای  و 

 . دیتخیرگ دیدینادرگ و  يور  سپس  تشگ ،  گنت  امش  رب  یگدرتسگ ،  همه 
 . دندرک زاغآ  نمشد  اب  هاکناج  يزیتس  دندز و  هقلح  ربمایپ  درگ  هب  هداد  ناشن  يرادیاپ  يرامش  تشگنا  دارفا  اهنت  گنج  نیا  رد 

هلمج زا  لیقع  ساـبع -  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  راـقفلاوذ  بحاـص  زا  ریغ  تسا -  هدرک  صخـشم  تقد  هب  ار  ناـنآ  دادـعت  ماـن و  خـیرات 
(20  ) يرذالب الثم  نیخروم -  هک  روط  نامه  درب ،  شیپ  تسپ ،  دارفا  اب  ار  یتخـس  گنج  دوخ  ریـشمش  اب  دوب و  زور  نآ  رادیاپ  ناعفادـم 

 . دنا هدرک  تبث  ار  شمان  هدرک و  حیرصت  نینح  رد  لیقع  يرادیاپ  روضح و  هب 
ربیخ و گنج  رد  يو  هک  تسا  لوقنم  تشاد .  روضح  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  هارمه  زین  يرگید  ياـهگنج  رد  لـیقع  هوـالع  هب 

(21  . ) تسا هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  گرزب  ققحم  رفظم  موحرم  تسا و  هدوب  هتوم 
ساره نودب  مینیب  یم  مدقم ،  طخ  رد  تیلاعف  ربمایپ و  نامز  ياهگنج  رد  تکرش  زا  دعب  داتسیان و  زاب  داهج  زا  ینانیبان ،  مغر  یلع  لیقع 

 ، مسجم مالسا  تلادع و  رادمچرپ  گرزب  يربهر  تحت  یعقاو  مالـسا  اب  نیفلاخم  هیلع  ددعتم  ياهگنج  رد  دنک  یم  شـشوک  گرم ،  زا 
 . دوب هتشذگ  گنج  رد  شتکرش  تقو  ییانیبان  تهج  هب  هک  نیا  اب  دنک ،  تکرش  مالسلا -  هیلع  یلع - 

هزرابم و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  قح ،  هفیلخ  تاروتـسد  ماجنا  يارب  دوخ  لماک  یگدامآ  زا  دسیون و  یم  ماما -  هب  يا  همان  هنیدم  زا  لیقع 
یمالـسا تما  و  دـنک .  یم  لمحت  ار  يراوشد  طیارـش  هعماج ،  هک  دـسیون  یم  ار  همان  نیا  ینامز  لیقع  ( 22  . ) دـهد یم  ربخ  نایوما ،  اب 

 . تسا هدش  یتخس  راچد 
يربهر تحت  هدـمآرب ،  نیملـسم  ياصع  قش  ددـص  رد  نایغای  زا  یهورگ  تسا ؛  یمالـسا  ماظن  يزیر  یپ  ددـص  رد  ماما  هک  یماگنه  رد 

 . دنا هتساخرب  نیتسار  مالسا  ماما و  اب  هضراعم  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم 
دـنک و یم  هدوسآ  ار  شرطاخ  هتخاس و  نئمطم  ار  وا  هداتـسرف  شیارب  يا  همان  يو  زا  رکـشت  ینادردـق و  يارب  شردارب  هب  خـساپ  رد  ماما 

(23  . ) دنک یم  يرازگساپس  وا  تسرد  عضوم  یتمه و  تسار  زا  دراد و  یم  شروذعم 
ساسا رب  ار  دنویپ  نیا  ات  دراد  یم  نآرب  ار  نانآ  هکلب  دزاس ،  یمن  بجعتم  ار  وج  هنیک  نانمشد  ردارب ،  ود  نایم  هدنلاب  يداقتعا  دنویپ  نیا 

هک لاملا  تیب  لاوما  لابق  رد  ماما  درکلمع  زا  ار  طابنتـسا  نیا  نانمـشد  دـننادب .  دـنک ،  یم  ناهنپ  ار  نآ  لیقع  هک  يداـم  يویند و  عفاـنم 
هتخادـگ نهآ  هیـضق  لیقع و  یبسن  رقف  زا  داد و  یمن  یـسک  هب  قحان  هب  ار  یمهرد  داد و  یمن  نآ  رد  ار  ییاجبان  فرـصت  نیرتمک  هزاجا 

 . دنا هدروآ  تسد  هب  تخاس ،  کیدزن  وا  تروص  هب  ار  نآ  ماما  هک 
نانآ درخب و  ار  نامیپ  تسس  دارفا  مدرم  ياهلوپ  اب  ات  دهد  یم  تصرف  هیواعم  هب  هک  تسا  نیملسم  لاملا  تیب  ربارب  رد  ماما  یتخسرس  نیا 

 . دزاس دوخ  ياوه  دبع  ار 
دوب هیواعم  دوخ  تشاد  ار  هناردارب  هطبار  نیا  نداد  هولجدب  رد  یعس  درک و  ریسفت  نینچ  ار  لیقع  ماما و  نایم  ینید  دنویپ  هک  یسک  نیلوا 

 ( هیواعم  ) دوخ هب  ار  شا  هقالع  لیقع و  زاین  داد و  هولج  ردارب  هب  تبـسن  یتح  لخب  تروص  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  یهاوختلادع  وا  . 
يزاس غورد  داینب  ناسنیدب  داد و  هولج  ناشدوخ -  نامگ  هب  نید -  رب  ار  ایند  ندیشخب  يرترب  و  لیقع ،  یهاوخایند  یتسدگنت و  زا  یشان 

 : دیوگ یم  يربط  نیدلا  بحم  تشگ .  هداز  يرگید  بیذاکا  تامدقم ،  نیا  زا  دش و  هتخیر 
ار شردارب  دـنام و  یمن  ام  دزن  تسناد  یمن  دوخ  ردارب  زا  رتهب  ار  ام  لیقع  رگا  تفگ :  لیقع  روضح  رد  هیواعم  يزور  هک  دـنا  هدرک  لقن 

(24  ! ) مداد حیجرت  ار  میایند  نم  و  يرتهب ،  نم  يایند  يارب  وت  تسا و  رتهب  نم  نید  يارب  مردارب  تفگ :  لیقع  تفگ .  یمن  كرت 
راوشد ياه  هکرعم  اـهگنج و  رد  هک  لـیقع  نوچ  يدرم  گرزب  هب  دـسر  هچ  تسین  يداـع  لـقاع  درف  کـی  هدـنبیز  هک  تسا  ینخـس  نیا 

 . دومن یم  راکیپ  تشاد و  تکرش  دوب ،  هتشگ  مسجم  نایوما  بلاق  رد  نیون  تروص  هب  هک  یلهاج ،  يداینب 
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هنادرمناوجان هنوگ  نیا  ار  يدرم  نینچ  تسا  نکمم  روطچ  دوب .  رکشل  راد  هیالط  لوارقشیپ و  ساسح  فقاوم  نیا  رد  روضح  يارب  لیقع 
ببـس یتسدگنت  نیمه  دنهد و  یم  هولج  تسدگنت  تسخن  ار  لیقع  هک  نازادرپغورد  نالاعج و  ارهاظ  تشاد .  مهتم  نیمه  دنهد و  هولج 

هدنـشخب يومع  لیقع  هک  دنرادن  رطاخ  رد  اهنآ  دـنا ،  هدرک  شومارف  ار  بلطم  کی  دوش ،  یم  هیواعم  شا  یلـصا  نمـشد  دزن  هب  وا  نتفر 
دشاب یم  رفعج  نب  هللادبع  نیسح و  نسح ،  دننام :  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  نادناخ  نیرت  تمارک  اب  زور و  نآ  هعماج  دارفا  نیرت 

.
شیب هدرک  زارد  تسد  نانآ  فرط  هب  وس  ره  زا  نادنمزاین  دوب و  هدیچیپ  برعلا  ةریزج  مامت  رد  ناگدنشخب  نیا  يزاون  هدنب  مرک و  هزاوآ 

 . دندوب هدرک  میسقت  دنوادخ  اب  ار  دوخ  تورث  نانآ  دندرک  یم  تفایرد  دوخ  زاین  زا 
دوخ ریقف  يومع  ناگدازردارب ،  ارچ  و  تفر ؟  یمن  دوخ  تجاح  عفر  يارب  نانآ  دزن  ارچ  تخانـش ؟  یمن  ار  دوخ  ناگدازردارب  لیقع  ایآ 

 - تیب لها  ناگدنشخب  نیا  رصاعم  نامزمه و  تسرد  لیقع  دنا -  هدرک  شومارف  نازادرپ  غورد  هک  روطنآ   - مینکن شومارف  دنباینرد .  ار 
 . ناشیا زا  دعب  هن  نانآ و  زا  لبق  هن  دوب  مالسلا -  مهیلع 

 ، یسایس ياه  هنحص  رد  حیحص  عضوم  ذاختا  رد  طایتحا  مدع  نامیا ،  فعـض  هب  ار  لیقع  دنا  هتـساوخ  نایرتفم  نازادرپغورد و  نینچمه 
دننک دومناو  و  دنزاس .  مهتم  هریغ  یسایس و  يراکشزاس  يداقتعا ،  لوصا  هب  تبـسن  يراگنا  لهـس  لداعت ،  مدع  تیـصخش ،  یگناگود 

 . دمآ یمنرب  یگدنز  تالکشم  هدهع  زا  هیواعم  تیامح  نودب  لیقع  هک 
نامرهق دوخ  یگدـنز  رد  لیقع  هک  دـندوب  یـصقاون  بویع ،  فاصوا و  نیا  مامت  هک :  تسا  نآ  مییوگب  دروم  نیا  رد  دـیاب  هک  هچنآ  اـما 

یشنم و گرزب  يرآ ،  دروآرد .  ياپ  زا  ار  اهنآ  ات  دناوخ  یم  ارف  دربن  هب  ار  تافص  نیا  هب  نیفـصتم  تشگ و  یم  بوسحم  اهنآ  اب  هزرابم 
 . تسوا تافص  زا  افص  یگتسجرب و  دشاب و  یم  وا  یلبج  يراددوخ ،  تسا و  لیقع  هتسیاش  مشاه  ینب  یعبط  دنلب 

تشگ یم  بوسحم  يرترب  رخافت و  لبمس  هک  ییاج  ات  دوب  الاو  تلزنم  ياراد  هبترم و  دنلب  تشاد ،  سفن  تزع  دوب و  ردقلا  لیلج  لیقع 
یم راختفا  وا  هب  نارگید  دـش و  یم  هدرمـش  تیـصخش  يالاو  هنومن  مشاه ،  ینب  يداقتعا  باطقا  رگید  دـننام  هتـسجرب  ياهیگژیو  رطاخب 
نینچ مشاه  ینب  ناگرزب  نارگید  وا و  یگرزب  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  رعاش  يراصنا ،  تباث  نب  ناسح  ـالثم ،  دـندرک ؛ 

 : دیارس یم 
مشاه لآ  نم  مالسالا  یف  لاز  ام  و 

رخفم مارتال و  زع  مئاعد 
هما نباو  رفعج  مهنم :  لیل  اهب 

ریختملا دمحا  مهنم  یلع و 
مهنم و  مهنم ،  سابعلا  ةزمح و  و 

(25  ) رصعی ثیح  نم  دوعلا  ءام  و  لیقع ، 
 . دننک راختفا  نانآ  هب  نادناخ  نیا  هب  باستنا  رطاخب  هک  تسا  هتسیاش  زین  ار  نارگید  دیارس  یم  نانآ  حدم  رد  نینچ  ناسح  رگا 

 : دیوگ یم  هتخادرپ  دوخ  ياه  ییاد  شیاتس  هب  مشاه ،  ینب  ناگدازرهاوخ  زا  یحمج  نوعضم  نب  ۀمادق  نب  یسوم  نب  ۀمادق 
هنا ملعت  ریخلا  ةاغب  یلاخ  و 

رعوتیال قحلا  لوقب  ریدج 
هما نباو  یقتلاوذ  یلع  يدج  و 
رفعج نیحانجلاوذ  یلاخ  لیقع و 

نطوم لک  یف  ریخلا  ةالو  نحنف 
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اورصق لاجر و  هنع  ینوام  اذا 
 . دنام یمن  رد  مالک  رد  دوب و  قح  نخس  هتسیاش  هک  یناد  یم  دوب و  ریخ  هدنیوج  نم  ياد 

 . تسا نیحانجلاوذ  رفعج  نم  ییاد  لیقع و  شردارب  تساوقت و  بحاص  یلع  مدج 
 . دنزرو یهاتوک  دننک و  یتسس  نادرم  هک  ییاجنآ  رد  میتسه  اج  همه  رد  ریخ  ناربهر  ام 

 : دنک یم  منرت  نینچ  قحب  هک  منیب  یم  ار  لیقع -  رهاوخ  یناه -  ما  دنزرف  یموزخم  هریبه  نب  ةدعج  ای  و 
الئاس تنک  نا  موزخم  ینب  نم  یبا 

لیبق ریخل  یما  مشاه  نم  و 
هلاخب یلع  يابی  يذلا  اذ  نمف 
لیقع العلاوذ و  یلع  یلاخک 

 . دشاب یم  تسا  هلیبق  نیرتهب  هک  مشاه  ینب  زا  مردام  تسا و  موزخم  ینب  زا  مردپ  یسرپب ،  رگا 
 . دنتسه لیقع  هیلاع و  تاماقم  بحاص  یلع  دننام :  یناسک  نم  ياه  ییاد  دنک ؟ یم  راختفا  دوخ  یئاد  هب  نم  رب  یسک  هچ 

شنانمشد لیقع و 

هعدخ و اب  نانمـشد  هکنآ  ات  درک  یم  راکـشآ  ار  نانآ  بویع  تسـشن و  یم  نانآ  ياهیکلاپمه  هکم و  حـتف  ناگدـشدازآ  نیمک  رد  لیقع 
 . دنناشنن قح  ياج  ار  لطاب  دننکن و  هبتشم  نارگید  رب  ار  رما  گنرین 

دارفا نیرت  سانـش  بسن  يو  نیخروم ،  عامجا  هب  اریز  درک ؛  یم  یفرعم  کیاکی  ار  ناـنآ  قباوس  شیرق و  زا  نیکرـشم  نانمـشد و  لـیقع 
 . دمآ یمرب  نآ  ماجنا  هدهع  زا  درک و  یم  سح  بوخ  نمشد ،  ياشفا  رد  ار  دوخ  گرزب  تیلووئسم  دوب و 

اریز دوب ؛  هتفرگ  رارق  نایـشیرق  ضوغبم  يو  نکیل  دوب ،  شیرق  صخـش  نیرت  سانـش  بسن  لـیقع  دـنیوگ . . . :  یم  وا  هراـبرد  نیخروـم 
(26  ) درمش یمرب  ار  نانآ  بیاعم 

ترـصن هجیتن  رد  هکنآ  ات  دندیگنج ،  مالـسا  اب  یـشزاس  نیرتمک  نودب  هک  دندوبن  نانآ  رگم  دـنکن ؟ اوسر  ار  مالـسا  نانمـشد  لیقع  ارچ 
حتف يزیرنوخ  نودب  ار  هکم  ربمایپ  دـندش .  میلـست  دنتـشگ و  دوخ  ياهحالـس  نتـشاذگاو  هب  روبجم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - یهلا 

گنرین غورد و  هب  دنتـشادن .  لد  رد  هک  دـندروآ  یم  يزیچ  نابز  رب  اهنآ  دـندش  میلـست  هنـالیلذ  مه  ناـنآ  داد ،  ناـما  ار  نانمـشد  درک و 
 . دندمآرب تموکح  تردق و  بسک  ددص  رد  اریز  دندرک ؛  راتفر  دیک  اب  شکاپ  نادناخ  ربمایپ و  مالـسا و  نید  اب  دندرک و  مالـسا  راهظا 

ناک نمفا  هک :  دنداهن  رانک  ار  قساف  نمؤم و  یتاذ  توافت  رب  ینبم  ار  نآرق  لیـصا  رایعم  دـنداد و  ماجنا  يراکبان  ردـغ و  اب  ار  راک  نیا  و 
(27  ) نووتسیال اقساف  ناک  نمک  انمؤم 

دوب دنهاوخن  ناسکی  رفاک  نمؤم و  زگره  تسا ؟  هدوب  رفاک  هک  تسا  یسک  دننام  تمایق )  رد   ) هدروآ نامیا  ادخ  هب  هک  سک  نآ  ایآ 
سانـش بسن  هک  لیلد  نیا  هب  طـقف  هن  درک .  اـفیا  یبوخ  هب  ار  شیوخ  شقن  داد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  لـیقع  ناراـکبان ،  نیا  لـباقم  رد 

ار اهیریگعضوم  نیا  یتسیاب  دوخ  يدادادخ  ياه  ییاناوت  رطاخ  هب  هکلب  تخانش ،  یم  ار  اه  نادناخ  مب  ریز و  دوب و  شیرق  صخـش  نیرت 
 . دشاب هتشاد 

راوتـسا و خـساپ  باوج ،  رـضاح  وگ ،  ههیدـب  لـیقع ،  درک .  یم  کـمک  دوخ  فیلکت  ماـجنا  رد  ار  وا  هک  دوب  رادروخرب  یبهاوم  زا  يو 
اذل دوب .  هاگآ  اهنآ  ناتسود  ءاقلط و  هب  تبسن  دوخ  سفن  تزع  عبط و  ولع  نادناخ و  تفارـش  يرترب  زا  يو  نآ ،  رب  هوالع  دوب .  نابزدنت 

 . تفریذپن یتساک  يو  لالدتسا  دشن و  هدنامرد  خساپ  رد  تشگن و  كانشیدنا  دشن و  ناساره  نانمشد  زا  يو 
 . دوبن وا  اب  تباقر  يارای  ار  یسک  دیوگ . . . :  یم  ظحاج 
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(28) دوب هتفرگ  یشیپ  ناگمه  رب  غیلب ،  خساپ  رد  دوب و  رتباوج  رضاح  همه  زا  هنع -  هللا  یضر  لیقع -  دیوگ . . . :  یم  يربط  و 
كردـلا و قیقد  مزع ،  يوق  هدارا ،  تخـس  اورپ ،  یب  رتشیب  همه  زا  يو  دوب .  سانـش  بسن  ملاع  راهچ  نیرترب  لیقع  خـیرات ،  تداهـش  هب 

 . دوب ادخ  هار  رد  یناف 
 : دیوگ یم  يدفص 

ۀفیذـح نب  مهجابا  يرهز ،  لفون  نب  ۀـمرخم  بلاط ،  یبا  نب  لـیقع  نتراـهچ ،  نآ  زا  نخـس  تیجح  بسن و  هب  طوبرم  تاـفالتخا  عجرم 
 . . . . دوب يزعلادبع  نب  بطیوح  يودعلا و 

و دنتـشاد .  بوسنم  تقامح  هب  ار  وا  دنتفگ و  اوران  نانخـس  وا  هرابرد  دنتفرگ و  لد  هب  ار  وا  هنیک  اذل  تسا -  شیرق  نابلط  تصرف  اقلط و 
(29  ) دنتسب وا  رب  غورد  نانخس 

رایتخا رد  ار  تردـق  مامز  دنتـشاد و  لماک  هطلـس  یمالـسا  تما  تاردـقم  رب  اریز  دـنتفرگ ؛  هجیتن  یبسن  روط  هب  تاماهتا  نیا  زا  هیما  ینب 
 . دندوب هدروآرد  دوخ 

یبالقنا ياههاگدـید  رد  ار  يزع )  يودـع و  يرهز ،   ) رگید سانـش  بسن  هس  لیقع و  نایم  توافت  هک  تسا  هداس  یلیخ  لقاع  درف  يارب 
دوخ تیلاعف  هرود  نیرتداح  رد  صوصخب  نیون -  تیلهاج  هرهچ  زا  رفک  ياهباقن  فشک  يارب  يو  ینامـسآ  فادـها  تیـساسح  لیقع و 

 . دنک ادیپ  هیما -  ینب  نامز  رد 
مامت هک  دوب  يداقتعا  هنحـص  رد  يو  روضح  یبـالقنا -  هریغ  یلومعم و  سانـش  بسن  نادنمـشناد  دوخ - نادـننامه  اـب  وا  هدـمع  تواـفت 

 . دنداد یم  نالوج  هنحص  نیا  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  نادناخ  ياضعا 
تمدخ رد  هک  یـسانش  بسن  تسا و  هتـشاد  ناعما  نامیا ،  يادن  هب  ییوگ  کیبل  رد  ناشیا  هک  تسا  لیلد  دوخ  نادـننامه  رب  لیقع  زایتما 

 . تسا هدرک  یم  راکنا  درط و  دشاب ،  دوخ  ياج  زا  ادخ  مالک  نارگفیرحت  هشیپ و  تواقش  نایغاط 
باسنا زا  یهاگآ  يارب  مدرم  دناوخ و  یم  زامن  نآ  رب  وا  درتسگ و  یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  دجسم  رد  یمیلگ  لیقع  يارب 

(30  ) دندش یم  عمج  وا  درگ  هب  برع  ياهگنج  و 
موجه رد  دوب .  دـنمورین  تلاصا ،  بسن و  گنج  رد  نئمطم و  دوخ  راک  هب  تفر  یم  ورف  تاداقتعا  یمالک  گـنج  قاـمعا  رد  ییاـهنت  هب 
نودب نانچمه  يو  دیـساره .  یمن  سکچیه  زا  ادخ  زج  دندوب ،  ربمایپ  هدننک  ءازهتـسا  ادخ و  هب  كرـشم  لیزنت ،  هب  رفاک  هک  شیرق  هیلع 

 ، دندوب هتخاس  هچیزاب  ار  لیوءات  و  دنتـساخ .  یمرب  گنج  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  اب  دندرک ،  یم  کش  یحو  رد  هک  هیما  ینب  رب  ساره 
 . درب یم  شروی 

ياه تمهت  فلتخم  ياـحنا  هب  دریگ و  رارق  تلاـصا  تیناـسنا و  نانمـشد  هنیک  ضغب و  دروم  يرگراـکیپ  صخـش  نینچ  هک  تسا  یعیبط 
زا دـنا و  هدربن  تلیـضف  زا  ییوب  هک  دوش  یم  دراو  یناـسک  يوس  زا  تاـماهتا  نیا  دـندنبب .  وا  رب  اـهغورد  دوش و  هداد  تبـسن  ودـب  اوراـن 

 . دنشاب یم  هرهب  یب  زین  یلومعم  ناسنا  کی  تافص 
تفارـش و نوماریپ  نآ ،  ياهـشزرا  میهافم و  دوب و  مالـسا  تیامح  دروم  هک  دوخ  تامولعم  هب  ياـکتا  اـب  هک  دوب  یلقتـسم  يورین  لـیقع 
هک درک  یم  نایع  نانچ  ار  تیعقاو  تخاس .  یم  اوسر  ار  لطاب  لها  درک و  یم  نایب  ار  قح  لها  بقانم  دز ،  یم  رود  یگداوناـخ  تلاـصا 

 . دوبن نآ  راکنا  يارای  ار  یسک 
یمومع و ياـهنمجنا  زکرم  ار  نآ  دوب  هدرک  باختنا  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  دجـسم  دوخ ،  تلاسر  ماـجنا  يارب  لـیقع 

 . دوب هداد  رارق  دوخ  يداقتعا 
ینالوط ياهبش  رد  ییوگ  هصق  ییارس و  هناسفا  ياهنمجنا  لیکـشت  هلیـسو  ار  شناد  نیا  هک  تیلو  ؤسم  یب  ناسانـش  بسن  هب  هبـشت  زا  يو 

ههبش و عفر  يارب  هملک  کی  یتح  نتفگ  زا  دندرک و  یم  عفد  ار  یلطاب  ای  هماقا  ار  یقح  هن  دنتخانـش و  یم  ار  يریخ  هن  دندوب و  هداد  رارق 
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 . تفرگ یم  راک  هب  یهلا  فادها  تهج  رد  ار  شناد  نیا  دوب و  رازیب  دندرک ،  یم  يراددوخ  يا  هعیاش 

هیواعم لیقع و 

ای هکم  ياهرادـید  یط  يو  زا  شا  یهاوخ  لام  هیواـعم و  هب  يو  شیارگ  یتسرپاـیند ،  ياـهاعدا  هک  مینک  یم  لـقن  ار  يدراوم  اـجنیا  رد 
 . دنک یم  یفن  ار  دنا -  هدرک  رادید  زین  اجنآ  رد  تسا  هدش  هتفگ  هک  قشمد -  ای  هنیدم و 

رد هیما  ینب  ریاس  هیواعم و  نوماریپ  ار  دوخ  تارظن  ییورایور  نیا  رد  يو  دهد .  یم  ناشن  هیواعم  اب  ار  لیقع  تیدـض  اتحارـص  دراوم  نیا 
 : دنک یم  نایب  هراشا  هیانک و  هشوگ ،  نودب  راکشآ و  حضاو  یلکش  هب  مدرم  شنایفارطا و  روضح 

 . داتفا هصمخم  رد  نکیل  دنزب  هیانک  دربب و  لا  ؤس  ریز  ار  تمصع  نادناخ  راتفر  كولس و  هویش  دمآرب  ددص  رد  هیواعم  ینامز   - 1
 ! دوش یم  هدهاشم  یشمرن  مشاه  ینب  امش  رد  تفگ :  لیقع  هب  هیواعم 

گنرین و امـش  شمرن  هیواعم !  يا  اـما  میراد  تنوشخ  روز و  زا  یلاـخ  تزع  و  فعـض ،  زا  یلاـخ  یـشمرن  اـم  يرآ ،  داد :  خـساپ  لـیقع 
نکیل دنک ،  ضوع  ار  ثحب  عوضوم  تساوخ  دش و  تحاران  هیواعم  تسا . )  رفک  امـش  تزع  يرگید :  تیاور  رد  و   ) تسا رفک  ناتنامیا 

 : دروآ دورف  رتیراک  ار  هبرض  تیب  نیا  ندناوخ  اب  لیقع 
اصعلا عرقت  ام  مویلا  لبقت  بکلا  يذل 
(31  ) املعیل الا  ناسنالا  ملع  ام  و 

 . ددنب راک  هب  دنادب و  ات  دنهد  یم  میلعت  ار  ناسنا  دنهد و  یمن  ربخ  هثداح  زا  لبق  لقاع  مدآ  هب 
 . دیهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامشچ  يرامیب ،  رثا  رد  مشاه ،  ینب  يا  امش  تفگ :  وا  هب  هیواعم  يزور  دوب  انیبان  لیقع   - 2

( . 32  ) دیهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياهتریصب  هیما ،  ینب  يا  امش  و  داد :  خساپ  هلصافالب  لیقع 
 ، هداد توق  ار  هعیاش  نیا  هیواعم  دوخ  دنشاب ،  یم  التبم  رایسب  توهش  یـسنج  يور  هدایز  هب  مشاه  ینب  هک  دندوب  هدرک  عیاش  نایوما   - 3

 . تفرگ یمن  تربع  نکیل  دش .  یم  اوسر  شدوخ  لومعم ،  قبط  دز و  یم  هیانک  مشاه  ینب  هب 
نادرم نایم  رد  یسنج  يوردنت  ردقچ  مشاه  ینب  يا  تفگ :  دنک و  یم  یخوش  لیقع  اب  هک  درک  رهاظت  دوخ ،  تداع  قبط  هیواعم  يزور 

 . تسا راکشآ  امش 
(33  ) دشاب یم  راکشآ  ردقچ  هصیصخ  نیا  هیما ،  ینب  يا  امش  نانز  نایم  رد  نکیلو  داد :  خساپ  اروف  لیقع 

؟ دسانش یم  بوخ  ار  ناردام  هک  تسین  لیقع  نیا  ایآ  دش . . .  توهبم  تشگ و  هدنامرد  هیواعم 
 - ربمایپ يومع  بهلوبا  تسناد  یم  هکنیا  اب  ( 34  ! ) تسا بهلوبا  وا  يومع  هک  ور  نیا  زا  دنک  هرخـسم  ار  لیقع  تساوخ  یم  هیواعم   - 4

تسا یسک  تسا و  نایفسوبا  زوسلد  رهاوخ  هیواعم و  دوخ  همع  بهلوبا  رـسمه  هک  درک  یم  لهاجت  دشاب .  یم  زین  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
 . درک یم  يراکمه  نایفسوبا  اب  مرکا  ربمایپ  تیذا  يارب  هکم  رد  هک 

دراو لیقع  هک  نیمه  منادـنخ !  یم  ار  وت  منک و  یم  هرخـسم  ار  لیقع  نآلا  تفگ :  صاع  ورمع  هب  هیواعم  دـمآ ،  هیواعم  دزن  لیقع  يزور 
 . تسا بهلوبا  شیومع  هک  یسک  هب  ابحرم !  ابحرم !  تفگ :  هتخادرپ  ییوگدماشوخ  هب  وا  دش 

 . تسامرخ فیل  زا  یبانط  شندرگ  رد  تسا و  بطحلا  ۀلامح  شا  همع  هک  یسک  هب  الهاو  داد :  خساپ  نینچ  ار  ییوگدماشوخ  نیا  لیقع 
 : درک شسرپ  هب  عورش  هدروایندوخ ،  يور  هب  ار  شا  همع  راع  گنن و  هیواعم  . . 

؟  يراد نامگ  هچ  بهلوبا  تیومع  هرابرد 
اب هک  تفای  یهاوخ  ار  بهلوبا  نک  هاگن -  دوخ  پچ  تمـس  هب  تدـش  هب  يدـش  خزود  لخاد  هک  یماگنه  تفگ :  گنرد  نودـب  لـیقع 

(35  ) تسا هتخیمآرد  بطحلا  ۀلامح  تا  همع 
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هنوگچ شرمع  نایاپ  ات  ار  وا  تفالخ  ینعی  ( ؟  يدرک كرت  ار  یلع  هنوگچ  دیسرپ :  لیقع  زا  هیواعم  يزور  دنک :  یم  لقن  يدوعـسم   - 5
)؟  يدید

ادـخ و تهارک  دروم  ار  وت  دنتـشاد و  شتـسود  شلوسر  ادـخ و  هک  یلاح  رد  مدرک  كرت  ار  وا  داد :  قح  هب  یخـساپ  تحارـص  اب  لیقع 
(36  ) متفای شلوسر 

 . درک یم  نایب  نامیا  زا  ار  هیواعم  نایرکشل  يرود  تفگ و  یم  نخـس  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  نادرم  نایرکـشل و  نامیا  زا  لیقع   - 6
 . وگب میارب  تردارب  نم و  رکشل  زا  تفگ :  وا  هب  زنط  اب  هیواعم  ینامز 

لوسر ياهبش  زا  یکی  نوچ  مدید  یبش  مدرک ،  رذگ  مردارب  رکشل  رب  تفگ :  داد و  راوتسا  يدج و  یخـساپ  ار  وا  دولآ  زنط  لا  ؤس  لیقع 
ای دوب ،  زامن  لاح  رد  هک  نآ  رگم  مدـیدن  ار  یـسک  دوبن و  نایرکـشل  نایم  رد  ربماـیپ  هک  نآ  زج  مرکا  ربماـیپ  زور  ناـنوچ  يزور  ادـخ و 
ار ربمایپ  رتش  هبقعلا  ۀلیل  رد  هک  اهنامه  زا  دنتفرگ ،  رارق  ملباقم  رد  نیقفانم  زا  يا  هدع  مدرک ،  رذـگ  وت  رکـشل  هب  درک و  یم  توالت  نآرق 

(37  . . . ) دنداد مر 
ادا اورپ  یب  نینچ  ار  نکـشنادند  قیاقح  دهد و  یمن  رارق  باطخ  دروم  ار  يو  نینچ  دنک ،  یم  يدام  کمک  تساوخرد  هیواعم  زا  یـسک 

 . دزاس یمن  زیامتم  رگیدکی  زا  هنوگ  نیا  ار  لطاب  قح و  دنک و  یمن 
دنک و یم  فارتعا  تیصخش  نیا  يراوتسا  تمظع و  دجم و  هب  وا  دناد .  یم  ار  لیقع  تیصخش  يراوتسا  تابث و  سک  ره  زا  رتهب  هیواعم 

 : دیوگ یم  رعاش  هک  یتسه  نانچ  وت  دیوگ :  یم  وا  هب  ییوگتفگ ،  زا  سپ 
قرحم لآ  راخف  تددع  ذاو 
باتع ینب  یف  مهیف  دجملاف 

تمظع دـجم و   ) تسا نادـناخ  نیا  رد  قرحم  لآ  تمظع  دـجم و  مامت  اریز  تسج ؛  باتع  ینب  نایم  رد  یتسیاب  ار  قرحم  لآ  تاراختفا 
 ( . تسا هتخاسن  نوگرگد  ار  وت  بش  زور و  تشذگ  تسا و  هدروخ  هرگ  وت  تیصخش  اب  مشاه  ینب 

تسا هتشادن  يریثءات  وا  رد  مایا  تشذگ  مینیب  یم  میبای و  یم  رد  راوشد  فقاوم  رد  ار  لیقع  ندوبن  بذبذم  يراوتـسا و  فارتعا ،  نیا  زا 
 : دیوگ یم  تحارص  اب  هیواعم  اب  يدروخرب  رد  تسا .  باطخلا  لصف  جاجللا و  عطاق  يو  ياهخساپ  . 

اهیناج تنا  برحل  ربصا 
اهیماحب یلصت  نا  دبال 

 . شاب نآ  كاندرد  بقاوع  رظتنم  شچب و  يا  هتخورفارب  هک  ار  یگنج  شتآ 
وت اریز  ییوگب ؛  نخـس  یلع  نارای  زا  میارب  مهاوخ  یم  هکلب  ما ،  هتـساوخن  ار  وت  نیا  يارب  دیوگ :  یم  دروآ و  یمن  دوخ  يور  هب  هیواعم 

 . يراد تخانش  تفرعم و  نانآ  هب  تبسن 
یم هچ  ره  دـیوگ :  یم  نانیمطا  اب  دراد و  یم  مالعا  خـساپ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هتـسناد ،  بساـنم  قیاـقح  زاربا  يارب  ار  تصرف  لـیقع 

 . سرپب یهاوخ 
 . دنشاب یم  نخس  نادنوادخ  نانآ  اریز  نک ؛  زاغآ  ناحوص  لآ  زا  امن و  فیصوت  میارب  ار  یلع  نارای  دیوگ :  یم  هیواعم 

بجعتم هدز و  تشهد  نیفـص  گنج  صوصخب  يداقتعا  تخـس  ياهگنج  یط  ار  نمـشد  هک  دنک  یم  یناسک  فیـصوت  هب  عورـش  لیقع 
 : دندوب هتخاس 

لح و لها  ریظن و  مک  نافیرح .  هدنـشک  ناروآ ،  گنج  ناراوس و  ياوشیپ  هدـنرب ،  ینابز  ياراد  ماقمالاو ،  ناحوص )  نبا   ) هعـصعص اما 
يدج ینادرم  دنتخاس .  یم  باریس  ار  اهرهش  دندودز و  یم  ار  هودنا  بارطضا و  هک  دندوب  يراج  دور  ود  هللادبع  دیز و  اما  و  دوب .  دقع 

 : هک دنتسه  رعش  نیا  قادصم  ناحوص  ینب  اما  و  دوبن .  يراک  يزاب ،  یتسس و  اب  ار  نانآ  هک 
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يدنع ناف  ودعلا  لزن  اذا 
(38) اسوفنلا دسءالا  سلخت  ادوسا 

زا دشاب  ناطلس  يایاطع  راتساوخ  هک  یسک  دنروآ .  یمرد  اپ  زا  ار  تفص  ریش  ناروالد  هک  مراد  یناریـش  دیآ ،  نم  غارـس  هب  نمـشد  رگا 
دناوتب هک  نآ  ات  دراد  یم  فصتم  یگرزب  هب  ار  نانآ  هدرک ،  دای  شنایرکشل  ناطلـس و  دوخ  زا  هکلب  دنک  یمن  فیرعت  وا  یلـصا  نانمـشد 

 . دروآ تسد  هب  يرایسب  هتخودنا 
رادید نیا  ندوب  يدام  لیلد  سپ  دزادرپ .  یم  شنارای  هیواعم و  ضقن  هب  اه  تاقالم  مامت  رد  لیقع  تسا و  سکعرب  بلطم  اج  نیا  نکیل 

! ؟  تسیچ تاطابترا  نیا  ندوب  يویند  و 
 : میناوخب مه  اب  ار  لیذ  يارجام 

 ! مسق ادخ  هب  تفگ :  دراذـگ  تنم  وا  رب  دـهاوخب  هک  نآ  لثم  داد و  وا  هب  دـشاب  هتـساوخ  لیقع  هکنیا  نودـب  مهرد ،  رازهدـصکی  هیواعم 
 . دهد یم  ماجنا  يراک  وت  يارب  هن  دنک و  یم  محر  هلص  هن  هدرک ،  عطق  وت  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ  تسا ،  هدرکن  تیاعر  ار  وت  قح  یلع 

 . دیرگنب وا -  ياه  یهیکلاپ  مه  و  هیواعم -  نانخس  نیا  رد  ار  قیاقح  فیرحت  يراکبیرف و  قطنم 
 : تفگ نینچ  هیواعم  نانخس  ندرمش  تشز  خیبوت و  اب  داد و  خساپ  ار  يو  نانخس  یهجو  نیرتدیدش  هب  لیقع 

 ، وت دوب و  وکین  ادخ  هب  يو  نامگ  و  دروآ ،  اجب  ییوکین  هب  ار  محر  هلص  دیـشخب و  ار  اهاطع  نیرتگرزب  نیرتهب و  یلع  هک  مسق !  ادخ  هب 
زا ردپ !  یب  يا  دیدرک .  دـساف  تنایخ و  امـش  درک و  تسرد  ار  اهراک  دومن ،  حالـصا  ار  تیعر  درک ،  ظفح  ار  تناما  ینامگدـب .  وا  هب 

 . تسا رودب  تاماهتا  نیا  زا  یلع  هک  رادرب  تسد  نانخس  نیا 
( دنلب يادص  اب   ) گنرد نودـب  قیاقح ،  رتشیب  ياشفا  تهج  رد  هتـشگ  دـندوب -  نایماش  زا  همه  هک  هیواعم -  سلجم  راضح  هجوتم  سپس 

 : تفگ
یتمالم چیه  زا  ادـخ  هار  رد  دوب .  كانمیب  دوخ  رب  دـنوادخ  زا  دوب .  هداد  حـیجرت  ایند  رب  ار  دوخ  نید  هک  مدـید  ار  مردارب  ماش !  لها  يا 

یم تیعبت  یناسفن  ياهاوه  زا  هدش  راوس  یهارمگ  بکرم  رب  هداد ،  ناحجر  نید  رب  ار  ایند  هک  مدـید  ار  هیواعم  نکیل  درک .  یمن  هشیدـنا 
يراج وا  تسد  رب  دنوادخ  هک  یقزر  تسا ؛  هدید  وزاب  جنر  هن  هتخیر و  نیبج  قرع  هن  نآ  بسک  هار  رد  هک  دهد  یم  يزیچ  نم  هب  دنک . 
 . دوش هدوتس  ای  ددرگ و  يرازگساپس  وا  زا  هکنیا  نودب  تفرگ  دهاوخ  رارق  هبساحم  دروم  قزر  نیا  رب  و  دهد .  یم  نم  هب  تسا  هدومن 

هک تفگ  ینانخـس  هتـشگ  دوب  هدرب  ورف  ناـبیرگ  هب  رـس  هدروخ ،  تسکـش  دوخ  هناراـکبیرف  تکرح  رد  هک  هیواـعم  هجوـتم  لـیقع  سپس 
 : تفگ وا  دنک .  درخ  امامت  ار  يو  تموکح  هنابصاغ و  تفالخ  تیعقوم 

هدروآرد و اپ  زا  ار  وت  اهراک  نیمه  منک  یمن  رکف  هک  تسا  هدز  رـس  يرادرک  لاعفا و  وت  زا  هشیمه  دـنه !  رـسپ  يا  يادـخ  هب  شاب  هاگآ 
 . . . دیایب ترس  رب  یسرت  یم  نآ  زا  هچنآ 

هناهاش سلجم  هدرک  ترپ  ار  یمهرد  رازه  دصکی  هلـص  لیقع  دش .  لدب  در و  لیقع  وا و  نایم  يدنت  نانخـس  تفر و  رد  هروک  زا  هیواعم 
درک یم  رکف  دوبن و  نمیا  لیقع  نابز  رطخ  زا  اریز  دمآرب ؛  لیقع  ییوجلد  ددص  رد  هدش  نامیـشپ  دـماشیپ  نیا  زا  هیواعم  دومن .  كرت  ار 

 : هک تشون  وا  هب  يا  همان  اذل  تخاس  دهاوخ  اوسر  ار  وا  دنک  كرت  بضغ  لاح  نیمه  اب  ار  لیقع  رگا 
امش ابیز ،  ششخب  دیتسه .  مشاه  هدیزگرب  فانم و  دبع  هراصع  یـصق و  هجیتن  عرف و  امـش  دنگوس !  ادخ  هب  بلطملادبع  ینب  يا  دعب  اما 

ود ار  امش  دیراد .  یم  تسود  ار  اه  هریشع  دینک و  یم  ظفح  ار  روما  تساجرباپ .  ناتیاهدرخ  راد و  هشیر  امش  يرابدرب  تسا .  هدنبیز  ار 
زا مسق !  ادـخ  هب  دنـشاب . . .  یم  نیرق  هارمه و  تلاسر ،  تزع  توبن و  فرـش  اب  هک  گرزب  تشذـگ  و  ابیز ،  شـشخب  تسا :  هصیـصخ 

 . مور ورف  كاخ  رد  هک  نآ  ات  درک  مهاوخن  رارکت  ار  نآ  دننام  زگره  متشگ و  تحاران  دمآ  شیپ  هچنآ 
اددـجم مود ،  همان  رد  هیواعم  نکیل  دـیزرو  افتکا  نآ  رد  عوجر  مدـع  راهظا  يا و  همان  نتـشون  هب  درک و  يراددوخ  تشگزاـب ،  زا  لـیقع 
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مشاه ینب  درم  گرزب  نآ  هک  یماگنه  دمآ .  يو  دزن  هب  هتفریذپن ،  ار  وا  تساوخرد  لیقع  درک  رارکت  حاحلا  رارصا و  اب  ار  دوخ  هتـساوخ 
 : دوب منرتم  تیب  نیا  هب  تفرگ ،  رارق  هیواعم  لباقم  رد  نشور  عضاوم  يراوتسا و  اب 

ۀمیش مرکتلا  نم  ؤرما  ینا  و 
ارمضا نوهلا  یلع  اموی  یبحاص  اذا 

نم يوخ  قلخ و  شـشخب ،  اریز  دوشخب ؛  مهاوخ  وا  رب  هک  متـسه  میرک  درم  گرزب  نآ  نم  دشاب ،  یتسپ  هشیدنا  رد  يزور  متـسود  رگا 
 . تسا

 : درک زاغآ  نخس  نینچ  دنگوس ،  اب  و 
و يرگید :  لـقن  رد   ) دزاـس نکف  هیاـس  وت  رب  دراد  هچ  ره  درتـسگب و  وت  يارب  ار  دوـخ  ياـهیندرتسگ  اـیند  رگا  هیواـعم !  يا  مسق  ادـخ  هب 

تبغر هک  دوش  یمن  ثعاب  مادک  چیه  دریگ ،  رارق  وت  رایتخا  رد  نآ  بناوج  مامت  تنطلس  و  دزاس ) نکف  هیاس  وت  رب  ار  دوخ  ياه  هدرپارس 
(39  . . . ) دبای شیازفا  وت  هب  نم 

یبهذـم لهاست  ندوب و  ددرم  اهنآ  زا  هابت و  ار  لیقع  يداقتعا  تابث  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  نالاعج  هک  تسا  دـهاوش  دراوم و  نیا  اـیآ 
؟ دشاب یم  شردارب  زا  وا  ییادج  هیواعم و  اب  يو  دنویپ  ایند و  هب  لیقع  یگتسبلد  لیلد  اهدروخرب  نیا  ایآ  دننک ! ؟ هدافتسا  ار  لیقع 

یبوخ هب  يداقتعا  هنحـص  رد  هچ  گنج و  نادـیم  رد  هچ  ار  دوخ  فیاظو  يو  دوب .  تناید  دـنبیاپ  راکزیهرپ و  دوب  یفراع  لـیقع  اـتقیقح 
 . تفرگ یم  کمک  نوگانوگ  فراعم  رب  هطاحا  عیسو و  یهاگآ  زا  هار  نیا  رد  داد و  یم  ماجنا 

(40  ) دوب ریسفت  هقف و  ثیدح ،  رد  یتسد  ار  لیقع  دیوگ :  یم  هراب  نیا  رد  رفظم ،  موحرم  راوگرزب  ققحم 
نیا دنک و  یلاخ  هناش  دوخ  یبالقنا  فیاظو  زا  ای  دشابن  دوخ  یبالقنا  فیاظو  هب  يانـشآ  رگید ،  ناسانـش  بسن  دـننام  تساوخ  یمن  يو 

 . دریگ راک  هب  ییاذک  ياه  ینیشن  بش  تمدخ  رد  ار  شناد 
یم تیلو  ؤسم  یب  ناسانـش  بسن  هنوـگ  نیا  و  بسن ،  ملع  زا  هدافتـسا  هنوـگ  نیا  هراـبرد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  نءاـشلا -  میظع  ربماـیپ 

 : دیامرف
(41  ) لضف وهف  نهالخ  ام  ۀعبتم و  ۀنس  ۀمئاق و  ۀضیرف  ۀمکحم و  ۀیآ  هثالث :  ملعلا  امنا  هلهح  نم  رـضیالو  هملع  نم  عفنیال  ملع  كاذ  . . . 

.
هک یتسردب  درک .  دهاوخن  ینایز  دشاب  هتـشاد  لهج  نادب  هک  ره  تسا و  هدربن  نآ  زا  يدوس  دنادب  نآ  هک  ره  هک  تسا  یـشناد  نیا  . . . 

يدایز تلیضف و   ) لضف دشاب  نوریب  هتسد  هس  نیا  زا  هچ  ره  عابتا و  دروم  تنـس  مئاق و  اپرب و  هضیرف  همکحم ،  هیآ  تسا :  هنوگ  هس  ملع 
 . تسا ( 

هدرک تیعبت  تنـس  زا  دزادرپ ،  یم  لیوءات  نداد  رارق  هچیزاب  اب  هزرابم  هب  منیب  یم  میهد  رارق  عبتت  دروم  ار  لیقع  یلمع  یگدـنز  ام  رگا  و 
لیوءات زا  تیامح  و  یهلا ،  تابجاو  هماقا  اه ،  تعدـب  عفد  يارب  تنـس و  زا  تیعبت  هب  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـمه  ماـما  مزـالم 

 . دیگنج یم  ربمایپ  نامز  رد  لیزنت  هماقا  يارب  هکنانچمه  دزیخ  یمرب  یپایپ  ياهگنج  هب  یقیقح ، 
زا داد و  یم  رارق  ماما  زا  ذوخءام  مولع  نیا  قبط  ار  دوخ  هریس  درک .  یم  بسک  يو  زا  ار  دوخ  مولع  دوب و  ماما  مزالم  رمع  همه  رد  لیقع 

 . دومن یم  عافد  نآرق  تنس و  قیاقح  زا  هک  دوب  مولع  نیا  لالخ 
لیلد و  تفگ -  میهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  روط  نآ  تسا -  لـیقع  هب  تبـسن  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  نءاـشلا -  میظع  ربماـیپ  تبحم  زار  نیا  و 

 . تشذگ هک  روطنامه  تسا .  يو  تیصخش  توق  هب  هیواعم  فارتعا 
تسیز و تباث  راوتـسا و  عضاوم  اب  لیقع  منیب  یم  اذل  تسا .  هتخاسن  نوگرگد  ار  وت  مایا  تشذـگ  دـیوگ :  یم  هوتـسن  درم  نیا  هب  هیواعم 

 . داد ناشن  دوخ  زا  مدق  تابث  لحارم ،  مامت  رد 
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(42  ) ءاشیام هللا  لعفی  نیملاظلا و  هللا  لضی  ةرخالا و  یف  ایندلا و  ةویحلا  یف  تباثلا  لوقلاب  اونما  نیذلا  هللا  تبثی 
تخاس و دـهاوخ  هارمگ  ار  نیملاظ  دـنوادخ  درک و  دـهاوخ  تیبثت  ترخآ  ایند و  رد  تباث  مـالک  اـب  دـنا  هدروآ  ناـمیا  هکناـنآ  دـنوادخ 

 . دهد یم  ماجنا  دنک  هدارا  هچنآ  ره  دنوادخ 

 ( یگدنز زاغآ  زا  راکیپ   ) لیقع نب  ملسم  مود :  لصف 

لیقع نب  ملسم 

رحب رد  هک  یهلا  ییاوـشیپ  نکـشرمک و  ياـه  هکرعم  رد  اـناوت  یهدـنامرف  گرزب ؛  تاـحوتف  نارادرـس  زا  راداـفو ،  دوـب  يزابرـس  ملـسم 
 . تفر یم  ورف  هفوک ،  یبالقنا  تکرح  يایحا  يارب  یسایس  تالوحت 

هاگداز ردام و 

هکنآ ات  دنیزگرب  ار  رـسمه  نیرتبـسانم  شیوخ  يارب  هک  تسا  نانز  روما  هب  تبـسن  لیقع  نوچ  ( 43  ) يدرف هب  رصحنم  سانـشراک  راوازس 
 . دنشاب تمظع  دجم و  ياهنادیم  رد  ردپ  مان  هدننک  هدنز  هک  دروآ  دیدپ  یگرزب  نادنزرف 

اب دشاب  هداز  گرزب  هک  يرـسمه  باختنا  يارب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  هک  میدرک  هراشا  البق  ام  و  تشادن .  یبیقر  لیقع  هنیمز  نیا  رد 
زا دنلبرـس  دوخ ،  یخیرات  باختنا  رد  مه  لیقع  درپس .  وا  هب  ار  رایتخا  مامز  ناـنز ،  روما  رد  ردارب  ماـت  تریـصب  بئاـص و  يءار  هب  قوثو 
رد تلاسر ،  ناریشمش  نانوچ  ار  نانآ  درک و  هضرع  مالسا  هب  ار  شناردارب  سابع و  هک  درک  یفرعم  ار  يرسمه  دش و  جراخ  ناحتما  هتوب 

قفوم و زین  حـلاص  تاتویب  هداز  دنمتفارـش و  نانز  نایم  زا  دوخ  يارب  رـسمه  باختنا  رد  لیقع  داد .  رارق  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  راـیتخا 
زا کیره  هک  يراک  تسیرگن ؛  نانآ  هرجش  نادناخ و  قامعا  هب  نیبزیت  یهاگن  اب  دوخ ،  درف  هب  رصحنم  صصخت  اب  هک  نوچ  دوب ؛  زوریپ 

 . دنداد یم  ماجنا  دوخ  يارب  رسمه  باختنا  يارب  مشاه  ینب 
درادن یتیمها  نادنچ  هدوب  یطبن  ای  یشرق  یسراف ،  ای  یمور  یبرع ،  ای  ینمی  یماش ،  ای  يزاجح  هدرب ،  ای  هدوب  هدازآ  لیقع ،  رسمه  هکنیا 

 . دشاب یم  رسمه  نادناخ  تلاصا  هاگتساخ و  تخانش  تسا  مهم  هک  هچنآ  . 
؛  دـنک یم  سکعنم  راد  بسن  لـصا و  يرقبع و  ردـپ  راوگرزب و  رهوش  نآ  ار  ملـسم -  رداـم  هنوـمن -  نز  نیا  تباـجن  هک  تسا  یهیدـب 

 . دنک یم  دیکءات  دییءات و  یمالسا  هدیقع  هداز  راوگرزب و  عیدب و  دنزرف  نآ  ار  ردام  یشنم  گرزب  هکنانچمه 
ارچ میـسانش  یم  یبوخ  هب  ار  ردام  دنزرف ،  هب  یهاگن  اب  دـنک .  یم  زاین  یب  ردام ،  هرابرد  نیخروم  روصق  یهاتوک و  زا  ار  ام  دـنزرف ،  نیا 

يارب بوخ  یلیدـع  وفک و  كاپ  یناور  هزیکاـپ  یتیبرت  اـب  میرک  يا  هداوناـخ  زا  تسا  ینز  رداـم ،  تخانـش  شا  هویم  دـیاب  ار  تخرد  هک 
 ( - ع  ) نیسح هلا -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هناحیر  ياهریـشمش  شناردارب -  ملـسم و  هتـسیاش  رهطم  هفطن  نتـشاد  فیلکت و  ماجنا 

 . تیبرت تلافک و  تناضح  ندادریش  يرادرابرد  تمظع  دجم و  هدنبیز 
حرش شراگن  زا  نامز  ماکح  سرت  زا  نیخروم  هک  ینامز  تسا  ملسم  ردام  نوچ  ینز  تمارک  یگرزب و  هب  تبسن  ام  یهاگآ  نیرتمک  نیا 

 . دنا هدرک  يراددوخ  دنتساخرب  زیتس  هب  دساف  رفاک و  ياهتموکح  اب  هک  یناسک  ناردام  تمارک  دجم و  یفرعم  لاح و 
دنا هدیزرو  لخب  ملسم  ردام  هرابرد  دنا و  هتفات  يور  ناگرزب  نیا  ناردام  رکذ  زا  ادمعت  نیخروم  هک  دهد  یم  ناشن  یگداس  هب  تاقیقحت 

 : دنا هدرک  افتکا  لیذ  صن  هب  اهنت  و 
(44  ) دنزرف لآ  زا  دوب  یطبن  ینز  لیقع  نب  ملسم  ردام  دیوگ :  یم  هبیتق  نبا 

 . درادن دوجو  باب  نیا  رد  یلیصفت  اریز  مود  اب  تسا  هدوب  لیقع  لوا  رسمه  يو  مینادب  هک  تسا  راوشد 
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یپ رد  یپ  یناهاشداپ  ینالوط و  یتموکح  دیسر و  یم  برعلا  ةریزج  هب  نانآ  تلود  تعسو  هک  دنا  هدوب  قارع  یمیدق  نانکاس  زا  طبن  اما 
 . دندومن یم  عضو  نیمارف  نیناوق و  دندرک و  یم  برض  اه  هکس  رب  ار  دوخ  مان  دنا و  هدوب  یبرع  ياهمان  ياراد  اهنآ  ناهاشداپ  دنتشاد 
باب نیا  رد  يرگید  تیاور  هک  یلاح  رد  تسین  تسد  رد  نآ  هیلع  يا  هنیرق  ای  تقیقح  درادـن و  يدـعب  درک  لقن  هبیتق  نبا  هک  يرظن  نیا 

 . دنک یم  یفن  ار  نآ  يا  هنیرق  نیرت  هداس  تسا و  ضراعم  قیاقح  مامت  اب  هک  تسا  هدش  رکذ 
فیرحت رد  يرایـسب  ياهناتـساد  هک  تسا  ینئادـم  نوچ  هیما  ینب  نایوار  تایلعج  زا  دـشاب  یم  هتخادرپ  هتخاـس و  اـقیقحت  هک  تیاور  نیا 

 . دراد ناناملسم  ناهذا 
فاصنا لدع  يو  دـنز !  یم  مد  مدرمرب  نانآ  يرترب  تلیـضف و  مرک  دوج  ملح  زا  هدرک  حدـم  ار  يوما  شبنج  دوخ  تایاکح  رد  ینئادـم 

زا تاـیاکح  نـیا  هعوـمجم  درامـش  یم  زاـتمم  نارگید  رب  یلقع  رظن  زا  ار  ناـنآ  اریز  دیاتــس !  یم  ار  هـیما  ینب  تـبحم  تاواـسم و  طـسب 
 . دراد یم  رب  هدرپ  هیما  ینب  هب  شناتسود  ینئادم و  یگتسباو 

 : تسا نینچ  لیقع  رسمه  هرابرد  ینئادم  یلعج  ناتساد 
هیواـعم زا  تشادـن  طاـسب  رد  يو  ندـیرخ  يارب  یلوـپ  نکیل  دـش  دـنم  هقـالع  يزینک  هب  دوـب  هدـش  اـنیبان  هک  دوـخ  رمع  رخاوا  رد  لـیقع 

دیرخ لیقع  يارب  ار  زینک  نآ  تخاس و  هدروآرب  ار  لیقع  تساوخ  زاب  تسد  اـب  مه  هیواـعم  درخب  شیارب  ار  زینک  نآ  هک  درک  تساوخرد 
ار دوخ  يردپ  نیمز  دوب  هدیسر  یگلاس  هدجه  نس  هب  هک  ملسم  لیقع  تافو  زا  سپ  دروآ  ایند  هب  لیقع  يارب  ار  ملسم  زینک  دیشخب  ودب  و 

 . درک تفایرد  ار  نآ  لوپ  تخورف و  هیواعم  هب 
دـش روبجم  مرک  لها  رابدرب و  هیواعم  تسا  دنـسرخان  هلماعم  نیا  زا  درک  مالعا  هتـشاگن  هیواعم  هب  يا  همان  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما 

رد يا  همان  هدش  بجعتم  هیواعم  لمع  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشخبب  شا  هداوناخ  ملـسم و  هب  زین  ار  نآ  لوپ  دنادرگرب و  ار  نیمز 
(45  ) دیزادرپ یمن  يراک  هب  ششخب  تمارک و  ساسا  رب  زج  نایفس  یبا  لآ  يا  تفگ :  نآ  رد  تشون و  يو  هب  هیواعم  زا  نانتما  ساپس و 

هدش تقرس  هیواعم  طسوت  هک  ناناملسم  لاوما  هب  تبـسن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر  ناتـساد  نیا  لعاج  هنوگچ  دینیب  یم 
 ! دهد یم  ناشن  میالم  مرن و  تسا 

 ! دهد یم  رارق  توبن  نانمشد  تئاناد و  یتسپ و  هموثرج  تشادگرزب  هلیسو  ار  تسا  دق  هلالس  هنوگچ  دینیب  یم 
دهد یم  رارق  نانآ  يویند  تازایتما  عضاخ  ار  ماما  دنک و  یم  خسم  ار  نایفسوبا  لآ  اب  ناشلا  میظع  دمحم  لآ  نایم  زیتس  هنوگچ  دینیب  یم 

دـنک و یم  يرازگـساپس  وا  زا  دراگن و  یم  يو  هب  يا  همان  هتفای  تفلا  وا  اب  هدـش  تکاس  ماما  هیواعم  زا  یلام  تفایرد  زا  سپ  هک  اجنآ  ات 
 . دنک یم  شومارف  نامسآ  يدابم  اب  ار  دوخ  دنویپ  دنک و  یم  دییات  ار  نایفسوبا  لآ  ياهیدزد 

ههجو ناناملـسم  نتخاس  هارمگ  هک  یناسک  دـشاب ،  تما  ناراکبیرف  نیا  نامگ  كرد و  دـح  رد  هک  ینـسح  سدـقم  تاذ  نیا  زا  اـشاح ! 
 . تسا نانآ  تمه 

ینب مومع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زیتس  تیهام  نداد  هولج  تیمها  یب  ندرک و  قیقر  ددص  رد  نآ  هباشم  تیاکح  ناتساد و  نیا 
رد هکنانچمه  دهد  یم  ناشن  گنر  یب  خیرات  لوط  رد  ار  بلطملادـبع  نادـناخ  مشاه و  ینب  يداینب  تازرابم  تسا و  هیما  ینب  هیلع  مشاه 

لـصف رد  ام  دـنا و  هتخادرپ  لیقع  هیلع  نانمـشد  هک  یغورد  دـنک  یم  دای  جاودزا  رما  رد  هیواعم  هب  لیقع  یلاـم  یگتـسباو  زا  ناتـساد  نیا 
 . میدرک ضقن  ار  نآ  هتشذگ 

هطقن نیا  زا  يوما  رـصانع  رگید  دایز و  نبا  دننام  شنانمـشد  دـنک -  یم  تیاکح  قوف  ناتـساد  هکنانچ  دوب  يزینک  ملـسم  ردام  اعقاو  رگا 
رب صقن  شردام  بناج  زا  هنوگچ  هک  دندوب  ریحتم  هک  نانآ  دندرک  یم  حرج  نعط و  ار  ملسم  هدرک و  هدافتسا  ناشدوخ  نامگ  هب  فعض 

 . دنک هنیدم  رد  رمخ  برش  هب  مهتم  ار  وا  هک  دش  رطضم  دایز  نبا  دننک و  دراو  وا 
راکنا نحل  اب  لقادح -  الا -  دوبن و  قیرط  نیا  زا  ملسم  هب  هلمح  يارای  ار  نمـشد  دوب و  دنم  هرهب  هلظاف  تاکلم  زا  ملـسم  ردام  لاح  ره  هب 
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نخس نیا  تسا و  هدروآ  رد  شردپ  يرـسمه  هب  هدیرخ و  ار  شردام  هک  تسا  هداتفا  رد  هیواعم )   ) یـسک اب  ملـسم  دنتفگ :  یم  وا  هرابرد 
تشگ یم  بوسحم  نانآ  يراذگشزرا  هوحن  نایوما و  قطنم  رد  ریقحت  نیهوت و  عون  نیرتالاب 

تیاور نیا  اریز  درب  یم  نیب  زا  هعیـش  تنـس و  لها  ياملع  دزن  ار  اهنآ  شزرااهناتـساد  نیا  یملع  یـسررب  میرذـگب  هک  تاـظحالم  نیازا 
نبا الثم  دننک  یم  کش  وا  تایاور  یتسرد  رد  تنس  لها  یتح  دشاب و  یمن  ینئادم  تایاور  هب  يرابتعا  تسا و  عطقنم  نآ  دنـس  لسرم و 

( . 47  ) تسا هدوب  هیما  ینب  یلاوم  زا  ینئادم  هک  دنک  یم  دیکات  توقای  هک  یلاح  رد  ( 46  ) درامش یم  فیعض  ار  يو  لماکلا  رد  يدع 
 . مینادب یلاخ  ینورد  دساف  تاضقانت  زا  ار  تیاور  رگا  یتح  تسا  یفاک  ناتساد  نیا  رابتعا  نتساک  يارب  اهفعض  نیمه 

نآ نس  ربک  رب  لاد  ناشیا  فیرـش  رمع  دراد  تریاـغم  زین  لـیقع  نب  ملـسم  رمع  یخیراـت  تیعقاو  اـب  ناتـساد   ) تیاور نیا  رگید  تهج  زا 
مود ههد  رد  مالـسلا  هیلع  تیـسح  ماما  تیاصو  تحت  هیواعم  نارود  رد  ار  ملـسم  ترـضح  ناتـساد  نیا  هک  یلاح  رد  دـشاب  یم  راوگرزب 

 : زا دنترابع  نئارق  مینادب  هلا -  هیلع و  هللا  یلص  نیا  فالخ  یخیرات  ثداوح  یضعب  هک  یتروص  رد  دهد  یم  ناشن  دوخ  یگدنز 
(48  ) تشاد تکرش  اسنهب  حتف  دننام  باطخ -  نب  رمع  تفالخ  مایا  رد  یمالسا -  تاحوتف  رد  ملسم  هک :  دنک  یم  حیرصت  يدقاو   - 1

روضح مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هاپس  رد  رگید  ناهدنامرف  حطس  رد  نیفـص  گنج  رد  ملـسم  دسیون :  یم  احیرـص  بوشآ  رهـش  نبا   - 2
(49  ) تشاد

روما هب  یگدیسر  يارب  دوخ  یصخش  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ملسم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   - 3
 . درک باختنا  اهنآ  نیرت  هدیچیپ  یمالسا و  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  هفوک  نوگانوگ 

ینب زا  يرگید  ناسک  دش  رکذ  هک  دشاب  ناسنادـب  يو  يدتـس  داد و  دـنک و  یم  لقن  ینئادـم  تیاور  هک  دـشاب  هنوگ  نآ  ملـسم  رمع  رگا 
تافرـصت روما و  رد  وا  یهاگآ  تیافک و  یگرزب و  رطاخ  هب  ار  ملـسم  ماما  نکیل  دندرگ  ماما  یگدنیامن  تمـس  لفکتم  هک  دـندوب  ماشه 

 . دراپس یم  ودب  ار  مهم  نیا  دنیزگ و  یم  رب  ار  وا  شا  هنالقاع 
ریگارف یسایس  تالوحت  تاکرح و  يربهر  يارب  هفوک  هب  دورو  ماگنه  هک  دنک  یم  میـسرت  ار  یبالقنا  يدرم  ریوصت  هناگراهچ  نئارق  نیا 

 . تسا هتشذگ  یم  يو  رمعزا  لاس  هاجنپ  دودح 
ار راوگرزب  نآ  كانبات  كرابم و  تدالو  ات  دراد  یم  نآ  رب  ار  ام  باطخ  نب  رمع  نارود  رد  اسنهب  حـتف  ناروـالد  ناـیم  رد  ملـسم  روضح 

ینس توافت  هک  میدقتعم  اقیمع  ام  و  ( 50  ) مینادن ترضح  نآ  گیدنز  رخاوا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نالوسر -  دیـس  تایح  نامز  رد  زج 
هب ارود  نآ  قلعت  عون  هک  تسا  ینـس  برق  نیا  تسا  هدوبن  لاس  دـنچ  زا  شیب  ملـسم  شیومع  رـسپ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رمع  نایم 
هک اجنآ  ات  تسا  هدوب  دوجوم  یمرگ  تبحاصم  یمیدـق و  یتسود  يدـنواشیوخ  تبحم  اهنآ  نایم  اریز  دـنک  یم  ریـسفتام  يارب  رگیدـکی 
یم راوتـسا  درخ  هنازرف و  ردقلا  لیلج  يدرم  ار  وا  تشاد و  دامتعا  رایع  مامت  یبالقنا  درم  کی  نانوچ  ملـسم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

 . تسا هتفرگن  هلصاف  یکدوک  هرود  زا  زونه  شراتفر  هک  يا  هبرجت  مک  ياپون  ناوج  ناونع  هب  هن  تسناد 
نیا زا  نارگید  هک  دراد  يریبعت  وا  هرابرد  داد  یم  تیمها  راد  هشیر  یبراجت  قیمع و  يرکف  اب  يدرم  نوچ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
درف میرمع و  رـسپ  مردارب ،  وا  تفگ :  نینچ  ملـسم  هرابرد  ماما  يزور  تسا  هتفگن  نینچ  ماما  نانآ  هرابرد  دـنا و  هدـنام  موحرم  فیـصوت 

(51  ) تسا نم  نادناخ  نایم  زا  مدامتعا  دروم 
عضوم ار  يو  مالـسلا  هیلع  ماما  دشاب  یم  ود  نیا  يردارب  ندوب  راد  هشیر  یمیدق و  یتسود  تدمزارد و  ینیـشن  مه  هدنهد  ناشن  نایب  نیا 

 . درمش یم  گرزب  ار  وا  تشاذگ و  یم  نایم  رد  وا  اب  لماک  دامتعا  اب  ار  دوخ  يار  تسنادیم و  دوخ  رارسا 
دمحم نوچ  يربمایپ  گرزب  هک  دش  دلوتم  يا  هداوناخ  نایم  رد  دمآ و  ایند  هب  یگرزب  نادناخ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  يرآ 

هتفر يو  نیتسار  توبن  لابقتـسا  هب  ودـندوب  هدرک  لفکت  ار  درم  گرزب  نآ  تناضح  هک  اهنامه  درک  هضرع  ایند  هب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
 . دنتشاد هضرع  نایناهج  هب  ار  ملسم  زین  اهنامه  دوب -  هدش  هدیمان  دمحا  نامسآ  رد  هکنآ  دندوب 
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دنتشاد و تمظع  اب  توبن  ياهاینب  رد  یساسا  شقن  هک  مشاه  ینب  نامی  رد  درک و  دشر  الاو  مشاه  ینب  شیرق  هریت  نیرتهب  رد  ملسم  يرآ 
 . تشگ هدنلاب  دوب  هدش  راذگاو  نانادب  ریگناسآ  تلاسر  زا  تسارح  یحو و  ظفح  یمالسا  توعد 

دوخ صتخم  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  لآ  زا  ناگدـیزگرب  ناگرزب و  ناکاپ  نادـنزرف  زا  ملـسم  نیا  ربانب 
ناسرتب ادخ ) زا   ) ار کیدزن  ناشیوخ  تسخن  ( 52  ) نیرقالا کتریشع  رذنا  دومرف :  درک و  رایتخا  نارگیدرب  هتخاس و 

اهیزوریپ نامرهق  راکیپ و  درم 

يو یندب  یماظن و  ياهشزومآ  زا  هتـساخرب  افرـص  تسوا  هدش  هتخانـش  ياهیگژیو  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  هک  ملـسم  هداعلا  قراخ  يریلد 
نوریب زارفارـس  یملع  يرظن و  ياهنومزآ  مامت  زا  نآ  رد  هک  تسا  يا  هسردـم  رد  ملعت  هجیتن  يو  تافـص  دـننام  یگژیو  نیا  تسا  هدوبن 

 . دوب لمع  ملع و  ياه  هنیمز  رد  طلسم  دنمورین و  هداعلا  قوف  ینیملعم  نتشاد  هب  زاتمم  هک  يا  هسردم  دمآ 
! ؟ دندوب یناسک  هچ  دنتفرگ  هدهعرب  ار  ملسم  میلعت  هک  دیتاسا  نیملعم و  نیا 

رب ار  نانآ  تشاذگ و  نانآ  رایتخا  رد  اهنت  ار  دوخ  ملع  تمکح و  نالوسر  دیس  هک  اهنامه  دنتـسه  یمالـسا  تما  تیناسنا و  ناملعم  نانآ 
ایند رد  مالسلا -  امهیلع   - نیسح نسح و  ماما  يو  هناحیر  ود  ربمایپ و  مع  رسپ  ردارب  دیشخب ؛  يرترب  نارگید 

نالاسمه رب  ار  هار  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ناربمایپ -  متاخ  ثراو  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ملع  هنیدم  باب  زا  يریگارف  شزومآ و  هار  رد  يو 
 . تفرگ ماهلا  وا  زا  ار  يردیح  تافص  تشگ و  باریس  دوخ  مع  نیقی  اوقت و  ملع  زا  تفرگ .  یشیپ  نانآ  درک و  گنت  دوخ 

نتفایرد يارب  دوب .  کیرـش  مشاه  ینب  اب  تماهـش  عبط و  تعانم ،  یگرزب ،  ربص ،  يرابدرب ،  لیامـش  تبیه ،  دـننام :  یتافـص  رد  ملـسم 
ناشیا نیرـصاعم  زا  یکی  نخـس  هک  اجنآ  ات  تفر ،  یم  وس  ره  هب  شکرـس  يا  هلعـش  دـننام  صقن ،  نودـب  ملع  نافرع و  رتشیب ،  یهاـگآ 
 . دنا هدرک  عمج  دوخ  رد  دیاوز  نودب  ار  نآ  دنا و  هدیسر  شناد  رعق  قمع و  هب  هک  دنتسه  ینادناخ  نانآ  هک :  دش  قداص  يو  هرابرد 

 : دومرف مدرم  اب  ینخس  رد  هک  دمآ  تسار  وا  تماق  رب  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  ثیدح  و 
مکنم ملعا  مهناف  مهنم  اوملعت  مهوملعتال و 

دنشاب یم  رتاناد  رتهاگآ و  امش  زا  نانآ  هک  اریز  دیریگ ؛  میلعت  نانآ  زا  دیهدن و  میلعت  نم  تیب  لها  هب 
نیرت تمظعرپ  تشگ ،  جراـخ  نآ  زا  يداتـسا  دـننام  دـناوخ و  سرد  نآ  رد  يزوـمآ  شناد  نوـچ  هک  تسا  ملـسم  هسردـم  نـیا  يرآ ، 

 . تخومآ یم  زین  ار  ینامرهق  یگنادرم و  یناعم  دربن و  ياهنادیم  رد  يراوتسا  تعاجش و  سرد  هک  یناسنا  یمالسا و  هسردم 
ینب ناروالد  نیرتعاجـش  مدرم ،  نیرت  تءارجرپ  زا  يربهر  وجگنج و  اناد  دوب  يدرم  مهیلع -  یلاعت  هللا  ناوضر  بلاط -  لیقع  نب  ملـسم 

 - گنج ماگنه  هب  نارب  يریشمش  حلـص و  ماگنه  نیتسار  يدهع  اب  يدرم  دوب .  بلاط  یبا  لآ  زربم  هتـسجرب و  نانامرهق  زا  یکی  مشاه و 
 . دوب درک -  یم  باجیا  طیارش  هک  نانچنآ 

هدش جراخ  داهج  داقتعا و  هسردم  زا  هک  نولوالا -  نوقباس  زا  مدـقم  فص  رد  دوب .  يریگراکیپ  نیرترویغ  نیرتدـنمورین و  زا  یکی  يو 
 . دوب

(53) دوب نانآ  نیرتعاجش  لیقع و  نادنزرف  نیرتدرم  زا  لیقع  نب  ملسم  دنیوگ :  یم  نینچ  نءاش  رد  يرذالب  نوچ  یناسک 
طیحم زا  رتعیـسو  حطـس  رد  هداد  شرتسگ  ار  يرترب  هریاد  هبیتق  نبا  نکیل  تسا  هتـشگ  حرطم  نادـناخ  نیا  ناـیم  رد  اـهنت  يرترب  نیا  هتبلا 

 : دیوگ یم  نخس  نینچ  یگداوناخ 
(54) دوب مدرم  نیرتعاجش  زا  يو 

ود نیا  زا  مادـک  ره  اریز  تسا ؛  هدرکن  هغلابم  دوخ  ياعدا  ناـیب  رد  وا  تسا و  هدادـن  بیرف  ار  هبیتق  نبا  يرذـالب  نخـس  دـسر  یم  رظن  هب 
 . دنا هدرک  هاگن  دنا -  هتشاد  هجوت  هک  ردق  نآ  یصاخ -  هیواز  زا  ملسم  نانامرهق  هب  خروم ، 
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ملسم يروالد  مود  خروم  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدید  رترب  وا  تسا و  هتسیرگن  لیقع  نادناخ  ناروالد  رگید  نایم  رد  ار  ملسم  لوا ،  خروم 
یتسس اهنآ  تبث  رد  هچ  دنشاب و  هدرک  تبث  ار  اه  ینامرهق  نیا  ناخروم  رگید  هچ  تسا ،  هداد  رارق  یـسررب  دروم  زین  نیدایم  رگید  رد  ار 

 . دنشاب هدیزرو 
سپ ناناملسم -  هک  یماگنه  دیوگ :  یم  رصم  رد  تاحوتف  زا  یکی  رد  ملـسم  روضح  زا  يا  هشوگ  هب  هراشا  اب  يدقاو  هک  تساج  نیا  رد 

رب ار  ازجر  نیا  دش و  رهـش  دراو  نییمـشاه  زا  یهورگ  نایم  رد  زین  لیقع  نب  ملـسم  دندش ،  ( 55  ) اسنهب رهش  دراو  ینالوط -  هرـصاحم  زا 
 : تشاد نابز 

لیوطلا ینزح  عم  مهلا  ینانص 
لیثا دجم  یبحاص  دقفل 
یلع عم  رفعجل  اراثاوف 

لیقع ینب  لآ  برحلا  ثویل 
مرق لک  دنهملاب  لتقاس 

(56  ) لیلغلا یفشی  ناراثلاب  یسع 
تخاس رغال  روجنر و  ارم  لیصا ،  راوگرزب  تسود و  نداد  تسد  زا  ینالوط ،  هودنا  مغ و 

اب دیاش  تشک ،  مهاوخ  ار  يدنمورین  ره  دوخ  ریـشمش  اب  متـسه .  لیقع  ینب  نادـناخ  زا  گنج  ناریـش  یلع ،  رفعج و  نوخ  راتـساوخ  نم 
 . دنیشنب ورف  ماقتنا  شطع  نتفرگ ،  صاصق ، 

یم نخـس  دوخ  يراوشد  لمحت  یگنتلد و  زا  مینیب  یم  هک  روط  نامه  دوش و  یم  رهـش  دراو  نیحتاف  هارمه  هناحتاف  روـالد ،  ناوج  ملـسم 
دنک یم  يرامش  هظحل  نآ  هب  دورو  رهش و  حتف  يارب  ناگدننک ،  هرـصاحم  ءزج  وا  تسا و  هدیماجنا  ازارد  هب  رهـش  هرـصاحم  اریز  دیوگ ؛ 

 . . . دیارسب رهش  يادنلب  رب  ار  راختفا  دورس  دیاشگزاب و  يدنلبرس  اب  ار  نآ  ات 
هن دنتـسه ،  ملـسم  ناردارب  قوف  تایبا  رد  یلع  رفعج و  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  و  داتفا . . .  قافتا  باطخ  نب  رمع  تفالخ  مایا  رد  حتف  نیا 

 . دشاب یم  حتف  نیا  رد  هدننک  تکرش  مشاه و  ینب  هلمج  زا  ود  نیا  وا .  يومع  ود 
زین يزجر  دوب و  حتف  نیا  عاجـش  ناریما  نارادرـس و  زا  و  تشاد .  روضح  اسنهب  حتف  رد  لیقع  نب  رفعج  دیوگ :  یم  دراوم  نیا  رد  يدقاو 

(57  . ) دراد هراب  نیا  رد 
گنج ناحورجم  هلمج  زا  ود  نیا  تسا و  هدرک  ادیپ  روضح  رهـش  نیا  حتف  رد  ارهاظ  هک  تسا  تشاد  یلع  مان  هب  يردارب  ملـسم  نینچمه 

 . دنا هدوب 
 : دنک یم  نینچ  ار  نآ  مود  تیب  ماقتنا  ات  دنک  یم  اج  زا  ار  وا  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  ملسم  یسامح  حور  هثداح ،  نیا 

یلع عم  رفعج  تاراثاوف 
(58  ) لیقع ای  کباوج  يدبا  ام  و 

 . تخاس مهاوخ  هدروآرب  لیقع  يا  ار  تا  هتساوخ  متسه و  یلع  رفعج و  نوخ  راتساوخ  نم 
يادهـش زا  یلع  رفعج و  هک :  دنراد  رظن  قافتا  نقیقحم  ناخروم و  رگید  اریز  هتـشک ؛  هن  تسا  هدید  حورجم  ار  ود  نآ  دـسر  یم  رظن  هب 

 . دنا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هناحیر  هارمه  و  البرک ، 
ياهداهج رد  وا  دشاب  هدوب  ملسم  ياهداهج  زا  یکی  دهاش  رصم  نیمزرس  رگا 

 . تسا هدرک  داهج  هفوک  ناورهن و  نیفص ،  هرصب ،  قارع ،  نیمزرس  رد  يو  هک  نانچمه  تسا .  هدوب  برعلا  ةریزج  رد  رین  يرگید  ( 59)
وا رب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نینمؤملاریما  هدوب و  یماظن  ناهدـنامرف  زا  یکی  نیفـص  رد  ملـسم  هک  تسا  نآ  نایم  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن 
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ادخ و لوسر  طبـس  ود  نیـسح  نیـسح و  نوچ :  یناگرزب  هک  يرکـشل  دوب ؛  هدرپس  ودب  ار  هنمیم  زا  يرکـشل  یهدنامرف  دـیزرو و  دامتعا 
يرکـشل نینچ  يارب  هدنامرف  باختنا  هک  تسا  یعیبط  تشاد .  دوخ  رد  ار  تسا -  هدرک  تبث  بوشآرهـش  نبا  هکنانچ  رفعج - نب  هللادبع 

رد لیقع  نبا  يراوتسا  ییاناوت و  هب  تسا  یلماک  فارتعا  باختنا  نیا  هکلب  درادن  هار  نآ  رد  يراگنا  لهس  دریگ و  یمن  روص ،  فازگ  هب 
 . تسا هدش  باختنا  نآ  یهدنامرف  هب  هک  رکشل  نیا  يارب  ملسم  تیحالص  رب  تسا  ینشور  لیلد  گنج و 

هب ار  وا  تفرگ و  یم  دوخ  تسد  اب  ار  يدرم  هک  دوب  دنمورین  نانچ  ریش  دننام  لیقع  نب  ملسم  دیوگ :  یم  مالعالادرد  دوخ  دنس  هب  یسایب 
(60  . ) درک یم  ترپ  هناخ  يالاب 

نادیم رد  هک  زین  يزوت  هنیک  نانمشد  هکلب  دناد  یم  ریـش  دننام  ار  وا  هتفرگ  رارق  ملـسم  تیـصخش  ریثءات  تحت  هک  تسین  یـسایب  نیا  اهنت 
رب هک  تسا  نانآ  هدنامرف  و  دننک .  یم  راتفر  هناطاتحم  هدـش  هدز  تشهد  وا  تداشر  تعاجـش و  زا  دـنا  هتفرگ  رارق  وا  يور  رد  رازراک و 

 : هک دراد  یمرب  گناب  دوخ  نارای 
(61  ) قلخ نادناخ  نیرتهب  زا  هتسیاش  ینامرهق  تسد  رد  هدنرب  يریشمش  و  نکش ،  فص  تسا  يریش  وا  . . . 

یگنادرم اهنیا  همه  نیاربانب  دنناد .  یم  ریش  دننام  ار  وا  نیخروم  هماع  نکش و  فص  تسا  يریـش  يو :  هک  دننک  یم  فارتعا  شنانمـشد 
 . دننک یم  دییءات  ار  ملسم  تمظعرپ 

(62) دوب تعاجش  شناد و  رظن  نابحاص  زا  وا  دیوگ :  یم  يو  هرابرد  یلکرز 
 : دنک یم  حیرصت  نینچ  وا  توق  تیاهنرب  يرعش  رد  يو  نیرصاعم  زا  یکی  و 

ۀییح ةاتف  تنم  ییحا  ناک  یتف 
لیقص نیترفش  يذ  نم  عطقاو 
رصم نافخب  ثیل  نم  عجشاو 

(63  ) لیغ ۀباغب  راض  نم  ءارجاو 
اه هشیب  ناگدنرد  زا  رتعاجش و  ینابایب  ناریش  زا  رت  هدنرب  رتزیت و  هبلود  ریشمش  زا  رت و  نیگمرش  ایح  اب  یناوج  رتخد  زا  دوب  يدرمناوج  وا 

تفر یم  رامشب  رت  تءارجرپ 
هب هتـسجرب  نیـصلختم  زا  دوب  یعامتجا  ياهدروخرب  یگدنز و  روش  زا  ولمم  دوب و  رادروخرب  ییالاو  بیذـهت  زا  هکنآ  زا  هتـشذگ  ملـسم 

 . تفر یم  رامشب  نآ  بدا  یمالسا و  قالخا 
دننام يا  هبلود  زیت  ریـشمش  هب  ار  وا  رگید  يوس  زا  دـنک .  یم  هیبشت  یناوج  رتخد  شمارآ  ایح و  مرـش و  هب  ار  وا  يایح  شمارآ و  رعاـش ، 

 . تسا رتعاجش  رتدنمورین و  ریش  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنک . . .  یم  مین  ود  هب  ار  نمشد  دفاکش و  یم  ار  اضف  دوخ  فرط  ره  اب  هک  دنک  یم 
؛  دنرامش یم  رت  تءارچرپ  اه  هشیب  هدنرد  سرتفم و  تاناویح  زا  دننک و  یم  دننام  ریش  هب  ار  وا  قافتا  هب  نمشد  تسود و  ملـسم  دروم  رد 

 . دندرون یم  رد  ساره  نودب  ار  رطخرپ  ياه  هشیب  هک  یناگدنرد 
 . دشاب هتشاد  نیقی  فصو  دروم  صخش  رد  مسجم  ینامرهق  هب  هک  دنز  یم  یهیبشت  نینچ  هب  تسد  یماگنه  هدننک  فیصوت 

نادـند نب  ات  رگنایغط  نانمـشد  هب  درب و  یم  ریـشمش  هب  تسد  ییاهنت  هب  هک  تسا  هدـید  ناروالد  نیرتردان  زا  یکی  ناونع  هب  ار  وا  رعاـش 
 . دنک یم  هلمح  یناسنا  سخ  راخرپ و  ياه  هشیب  هب  حلسم و 

دنک یم  يرعـش  هسامح و  هب  لیدبت  نآ  مطالترپ  بادرگ  رد  ار  دوخ  درب و  یم  شروی  نآ  رب  یناسنا ،  لگنج  نیا  زا  ساره  نودـب  ملـسم 
 . دنک یم  یگدنز  نایوما  تموکح  ياه  همکچ  ریز  هفوک  رد  تسوا و  اب  رصاعم  هک  يرعاش  دوارت و  یم  رعاش  ناهد  زا  هک 

لیاضف و رایـسب  هچ  نآ  رد  و  دـشاب .  یمن  نآ  تصرف  ار  لاجم  نیا  تسا و  زارد  رایـسب  تلاسر  توبن و  ناگنهاشیپ  زا  نخـس  لاح  ره  هب 
میشاب لئاق  یبیصن  لیاضف  بقانم و  زا  نارگید  يارب  هک  دشاب  تسرد  رگا  تسا -  هتـسباو  اهنآ  هب  نارگید  یگدنز  هک  دراد  دوجو  بقانم 
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.

شا هداوناخ  ملسم و 

هک یـصلخم  هباحـص  نآ  عبت  هب  و  دوخ -  نادـناخ  هب  تبـسن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص   - مرکا ربماـیپ  تبحم  قـمع  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع - 
دیس ناج  لد و  رد  رولبتم  راوتسا و  تبحم  نیا  زا  و  دوب .  هاگآ  مدرم  همه  زا  شیب  نآ  ياه  هزیگنا  و  دندوب -  كاپ  نادناخ  نیا  رادتسود 

 . تشاد تسرد  یعالطا  نادناخ ،  نیا  اب  شسدقم  صخش  نایب  مکحم  یبلق  دنویپ  نالوسر و 
دزن دوخ  گرزب  هتسیاش  ماقم  زا  نانم  ؤمریما  دندوب .  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  شترـضح -  نابوبحم  هلمج  زا  ملـسم -  شادنزرف  و  لیقع - 

تبحم زا  دـمآرب  ددـصرد  ماما  اذـل  دـشاب .  یمن  سوه  يور  زا  ربمایپ  تبحم  هک  تسناد  یم  نیقی  هب  تشاد و  ربخ  یبوخ  هب  مرکا  ربماـیپ 
 . دونشب ار  بلطم  قح  يوهلا  نع  قطنیال  هک :  یسک  نابز  زا  درادرب و  هدرپ  تبترم ،  یمتخ  ترضح  زا  یلا  ؤس  اب  ناهنپ ، 

رب ار  ربمایپ  تبحم  هک  یترابع  اب   - ) مالسلا هیلع  یلع -  دنک :  یم  لقن  نینچ  هراب  نیا  رد  موق  نیا  دهعتم  دنمـشناد  تما و  ربخ  سابع  نبا 
)؟  يراد تسود  ار  لیقع  وت  هللا !  لوسرای  دیسرپ :  تخیگنا )  یم 

تبحم رطاـخ  هب  یتـبحم  وا و  دوـخ  رطاـخب  یتـبحم  دراد ؛  تبحم  ود  وا  هب  ادـخ !  هـب  يرآ  دوـمرف :  هـلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  ترـضح - 
ۀکئالم تشگ و  دهاوخ  رابکشا  نانمؤم  نامشچ  و  دیسر ،  دهاوخ  تداهـش  هب  وت  دنزرف  تبحم  هار  رد  لیقع  دنزرف  و  وا . . .  هب  بلاطاوبا 

 . داتسرف دنهاوخ  تیحت  دورد و  وا  رب  برقم 
زا ادخ !  هب  تفگ :  دعب  دش و  ناور  شا  هنیس  رب  شیاهکشا  هکنآ  ات  تسیرگ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم -  دمحم  ادخ  بیبح  سپس 

(64  ) منک یم  تیاکش  ادخ  هب  درب ،  دنهاوخ  نم  زا  سپ  منادناخ  هک  یجنر 
 . درب یم  تیاکش  ادخ  هب  تشگ و  یم  نیگهودنا  رایسب  دیسر  دهاوخ  توبن  نادناخ  هب  هک  ییاهجنر  عیاجف و  روصت  زا  مرکا  ربمایپ 

هب تبسن  ار  دوخ  تبحم  و  نک یم  هفاضا  رگیدکی  رب  ددـنویپ و  یم  مه  هب  ار  ود  نیا  دـنز و  یم  یلپ  لاح  هتـشذگ و  تبحم  نایم  ربمایپ 
شدـنزرف هرابرد  ار  بلاطاوبا  تبحم  نینچ  نیا  هک  ربمایپ  دـیازفا .  یم  لـیقع  شدـنزرف  هب  تبـسن  بلاـطاوبا  یـصاصتخا  تبحم  رب  لـیقع 

 . تسا هدیزرو  یم  قشع  ردقچ  بلاطاوبا  دوخ  هب  هک  درک  روصت  دیاب  دنک ،  یم  تیاعر  لیقع 
نیا هناگ  دنچ  للع  دهد و  یم  ربخ  لیقع  هب  تبـسن  ترـضح  هبناج  دنچ  رادیاپ و  تبحم  زا  نآ  دـننام  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  لاح  ره  هب 

 . دنک یم  وگزاب  ار  تبحم 
تسا و هدرک  شومارف  ار  ثیدح  یقاب  يوار ،  هکنیا  لثم  هدش ،  هاتوک  هدـیرب و  اما  ( ، 65) دننک یم  تیاور  زین  ینس  عبانم  ار  ثیدح  نیا 

 . تسا هدرک  لهاجت  نآ  یقاب  هب  تبسن  نشور  لیالد  هب  ای 
ییاـناوت نوچ :  ییاـه  تیلباـق  اـه و  ییاـناوت  دوخ  زوـمآ  شناد  رد  ملـسم ،  يارب  یملعم  ناـنوچ  تما ،  ملعم  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـما 

دوخ نارتخد  يارب  هک  ماما  دـنزجاع .  اهنآ  كرد  زا  نارگید  هک  دـنک  یم  كرد  ار  ماما  رتخد  يرـسمه  تقایل  يرادرـسمه و  یعامتجا ، 
ار ملسم  اذل  دنادب .  ار  نانآ  ردق  هک  دروآ  یمرد  يدرم  يرـسمه  هب  اهنت  ار  هدش  تیبرت  كاپ و  نارهوگ  نیا  و  دوب ،  لئاق  یناوارف  شزرا 

يارب هتـسیاش  يداماد  تسا ،  همئا  تما  فادـها  تهج  رد  تکرح  شمغ  مه و  اهنت  هک  ملـسم  دـبای ،  یمرد  دوخ  رتخد  نءاـشمه  وفک و 
(66  . ) دنیزگ یمرب  يرسمه  هب  ار  هیقر  و  تسا ،  ماما 

یناهج هعقاو  نیا  هتـسجرب  ياه  هنومن  نانامرهق و  زا  یکی  ات  دـنک  یم  میدـقت  البرک  نادیهـش  رالاس  هب  ار  هللادـبع  هدـیزگرب ،  رـسمه  نیا 
 . ددرگ

موثلک ما  ای  () 67  ) يرغـص هیقر  هتـشگ و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  داـماد  اددـجم  هیقر ،  تاـفو  زا  سپ  ملـسم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هتبلا 
 . تسا هدروآرد  دوخ  يرسمه  هب  ار  ( 68 ()
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کی رـسپ و  راهچ  یهورگ  رتخد ،  کی  رـسپ و  جنپ  یهورگ  دـنا ؛  هدرک  ادـیپ  رظن  فالتخا  ملـسم  نادـنزرف  دادـعت  رد  نیخروم  نینچمه 
نیخروم رگید  دزن  هچنآ  نکیل  دنناد .  یم  كرابم  نومیم و  تلـصو  نیا  لصاح  يو -  تافو  زا  سپ  وا  رهاوخ  ای  یلوا  هقر  زا  ار -  رتخد 

تشگ مالسا  نابات  غارچ  نغور  ناشکاپ  نوخ  هک  درک  هضرع  ناهج  هب  ینادنزرف  راوگزب  نآ  دشاب .  یم  ملسم  دندش  عطقنم  تسا  ملـسم 
 . درک یناشفاوترپ  ایند  مامت  هب  البرک  زا  و 

دنمورین یهورگ  تلیـضف  نابحاص  نیا  دندرک ،  راثن  ترتع ،  هدیقع و  نآرق ،  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دوب  ردارب  هدزای  ای  هد  ياراد  ملـسم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ - تیب  لها  نیـسح و  ماما  سدقم  دوجو  زا  تظافح  هب  راو  هناورپ  هداد ،  لیکـشت  دخ  لوسر  هناحیر  درگ  هب  ار 

 . دنتخاب ناج  هار  نیا  رد  دنتخادرپ و  - 
دهاش يزوریپ ،  دربن و  ياهنادیم  هک  دنشاب  یم  نارگید  و  دیعسوبا ،  دیعس ،  نمحرلادبع ،  یـسیع ،  یلع ،  رفعج ،  ناردارب :  نیا  هلمج  زا 

يرگید یسررب  رد  ام  و  تسا .  البرک  بقاث  ناباهش  نیا  ششخرد  نادیم  نیرخآ  و  تسا .  هدوب  نانآ  نیرفآ  راختفا  هنانامرهق و  ياهشالت 
 . تشاد میهاوخ  ار  رادید  نیا  فرش  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  راصنا  نوماریپ 

و نکـشرمک ،  راوشد و  ياـه  هکرعم  رد  اـناوت  یهدـنامرف  گرزب .  تاـحوتف  نارادرـس  زا  راداـفو و  دوـب  يزابرـس  ملـسم  هک  نآ  لـصاح 
توبن تءایه  ياضعا  زا  وا  تفر .  یم  ورف  هفوک  یبالقنا  شیوپ  تکرح و  يایحا  يارب  یـسایس  تالوحت  نایم  رد  رد  هک  یهلا  یگنهاشیپ 

 . ینامسآ لوصا  اب  طبترم  دوب و  قح  مسجت  وا  دوب .  هدش  هدیزگرب  قح  نانمشد  اب  راکیپ  يارب  هک  دوب  تلاسر  نادناخ  و 

 ( نآ یسایس  عیاقو  تیهام   ) هفوک عامتجا  هدیچیپ  راتخاس  موس :  لصف 

هفوک عامتجا  هدیچیپ  راتخاس 

 . دندوب رازیب  هیواعم  زا  زین  هفوک  لها  دیشک . . .  یم  ار  نانآ  رب  قوفت  یترب و  راظتنا  و  دوب ،  هفوک  مدرم  بوکرس  دنموزرآ  هیواعم 
هفوک اریز  دوب ؛  زیامتم  یموق  یبهذـم و  ینید ،  تاهج  زا  دـندوب ،  یـسناجتم  اتبـسن  ياـههورگ  مدرم و  ياراد  هک  اهرهـش  رگید  زا  هفوک 

ناغمرا هب  رهـش  نیا  يارب  یـصاخ  ياهیگژیو  یـصاصتخا ،  یگدـیچیپ  نیا  هدـیچیپ .  یموق  راتخاس  ياراد  سناجتم و  ریغ  دوب  يا  هعماـج 
 . دوب هتخاس  مهارف  رهش  نیا  يارب  يدرف  هب  رصحنم  تیعقوم  نداتفا  بقع  تفرشیپ و  ندزاج و  رد  كرحت ،  رظن  زا  دوب و  هدروآ 

رد تسا  هتشگ  بجوم  ار  یـصاخ  تافرـصت  هفوک  خیرات  رد  هک  ار  بیرغ  تخاس  نیا  میراچان  مینک  كرد  ار  هفوک  هعماج  میهاوخب  رگا 
نانآ دنک و  یم  اطع  رتکیدزن  عقاو  هب  رت و  قیمع  یکرد  دید و  نارگـشهوژپ ،  نارگ و  لیلحت  هب  هلءاسم  نیا  نتـشاد  رظن  رد  میریگب ،  رظن 

 . دنک یم  کمک  عیاقو  تسرد  مهف  ردار 
توافتو يا  هلیبق  عونت  یموق ،  فـالتخا  یبهذـم ،  قارتفا  ینید ،  تخاـس  لـیبق :  زا  هفوک  ياـهیگژیو  تازیمم و  هب  لـصف  نیا  رد  اـم  اذـل 

 . تسا هدوب  هتفرگ ،  لکش  هزات  یعامتجا  ياراد  داینبون و  يرهش  هفوک  هک  میهد  رکذت  تسا  مزال  هتبلا  میزادرپ .  یم  یتاقبط 

ینید تخاس 

دوب نوگانوگ  فیاوط ،  نیا  ندمآ  هوحن  دندوب .  هدرک  رایتخا  تنوکس  هفوک  رد  يا  هدرتسگ  لکـش  هب  يددعتم  ینید  فیاوط  اههورگ و 
 ، تراجت فدـه  هب  هنارگادوس و  زین  یهورگ  دـندوب ،  هدـش  هدروآ  رهـش  نیدـب  تراسا  هب  یهورگ  دـندوب و  هدـمآ  راـیتخا  اـب  یهورگ   ؛

هداد ناکسا  رهش  نیا  رد  هدرک  اجباج  زاجح  هنیدم و  زا  باطخ  نب  رمع  ار  یهورگ  هرخءالاب  و  دندوب .  هدیزگرب  ار  رهـش  نیا  رد  یگدنز 
 : درب مان  ار  لیذ  ياه  هتسد  ناوت  یم  اههورگ  نیا  هلمج  زا  دوب . 

هفوک و يزیر  همانرب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب .  هدروآ  فوک  هب  زاجح  هنیدـم و  زا  ار  نانآ  رمع  هک  زاجح  هنیدـم و  دوهی  اصوصخدوهی   - 1
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هارمه هب  ار  موق  نیا  تنیط  ثبخ  تسپ و  تافـص  اـعبط  دوهی  ییاـجباج  نیا  تفرگ ،  تروـص  يو  تفـالخ  رد  رهـش  ناوـنع  هب  نآ  نییعت 
 . دادن دنپ  ار  نانآ  نطو ،  يالج  نیا  تشاد و 

 . دنتشاد هفوک  رد  ار  دوخ  هب  صوصخم  فقسا  هقرف ،  ره  دندش و  یم  میسقت  یبوقعیو  يروطسن  هقرف  ود  هب  هکاراصن   - 2
دوخ هب  ار  نانآ  مان  ادعب  هک  دندش  نکاس  يا  هلحم  رد  دندش و  دراو  نادب  هفوک  شرتسگ  ماگنه  هک  دندوب  نارجنو  بلغت  نایحیـسم  اهنیا 

هب قساف  هب  فورعم  ۀبقع -  نب  دیلو  نوچ  یفرحنم  نایلاو  تموکح  مایا  رد  دوخ  زا  یموش  راثآ  هورگ  نیا  ۀـینارجنلا .  ۀـلحم  ینعی  تفرگ 
نایحیسم رایتخا  رد  ار  نآ  دیشون و  یم  بارش  دوخ  دیلو  دنتشاذگ .  اجب  تشاد ،  تراما  هفوک  رب  نامثع  فرط  زا  هک  میرک -  نآرق  صن 

تخاس یم  دنم  هرهب  یناورف  هب  كوخ  تشوگ  زا  ار  نانآ  و  ( 69) داد یم  رارق 
دوب هداد  رارق  نادنز  تیریدم  يارب  ار  رگید  ینارصن  کی  دوب و  هدرک  باختنا  هفوک  دجسم  روما  هرادا  يارب  ار  نایحیـسم  زا  نت  کی  يو 
ینید روعـش  ای  یعرـش  عنم  نیرتمک  نودب  ار !  ینارـصن  یـشنم  کی  دمآ - هفوک  هب  دـیلو  زا  سپ  هک  يرعـشا -  یـسوموبا  هک  اج  نآ  ات   ؛

هک نانآ  نتشامگ  راک  هب  دعب  تسا و  دارفا  ندروآ  مالسا  روما  هرادا  طرش  نیلوا  هک  نیا  اب  دوب  هدرک  رایتخا  دوخ  يارب  رما  نیا  هب  تبـسن 
 . دوب هدومن  رایتخا  دوخ  يارب  ( 70  ) دوب هدرک  عنم  راک  نیا  زا  زین  رمع  یتح 

 . دنتشاد یتیعقوم  رهش  نیا  رد  دندوب و  هدرک  تنوکس  هفوک  رد  هک  نیئباص   - 3
ناج ناوریپ و  هک  يرگ  یکدزمو  تیونام  تشترز  نییآ  دننام :  دندوب  هدـش  دراو  هفوک  هب  ارـسا  هارمه  هک  اه  نییآ  یـضعب  سوجم و   - 4

 . دننک دییءات  ار  اهنآ  هک  ینارای  تشاد و  یناراثن 
قیمعت و هب  زاین  هعماج  نآ  هک  اصوصخم  دراذـگ ،  یم  رثا  نآ  روما  مامت  رب  ناملـسم  هعماج  کی  رد  لحن  هقرف و  نیا  دوجو  تسین  یکش 

 . دشاب هتشاد  دوخ  يداقتعا  لوصا  نتخادنااج 
یم قیوشت  ار  اههورگ  نیا  دوجو  دوخ ،  نامثع -  تقو -  هفیلخ  ماکح  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  ياه  یـسررب  تاـقیقحت و  هنافـسءاتم 

نامثع لامع  طسوت  ادتبا  اهراک  نیا  يرآ  دـنهد .  ماجنا  هنادازآ  ار  نوگانوگ  ياهراک  ات  دـندرک  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دـندرک و 
 . تفرگ یم  ماجنا 

یبهذم قارتفا 

 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  نادناخ  اب  تفلاخم  توبن و  میرح  هب  زواجت  ياتـسار  رد  يداقتعا و  ياهرایعم  هب  ندوب  دنبیاپ  هب  رظن 
هچ دوب  هتخاس  بارطضا  راچد  ار  ناناملسم  هعماج  لک  هک  یـسایس -  يدنب  فصو  يرکف  ياههاگدید  زا  نتفریذپ  ریثءات  اب  هفوک  هعماج 
زا دندوب  ترابع  اههاگرظن  نیا  نیرتمهم  دوب .  هدش  یبهذم  ددعتم  تاباعشنا  راچد  هفوک -  رد  یفنم  ياهـشیارگ  اب  ینید  تخاس  هب  دسرب 

:
دندوب هداد  رارق  تیلاعف  زکرم  دندوب  هتساخرب  نآ  زا  دوخ  هک  ار  هفوک  نانآ  دوب .  هتفای  شیازفا  ناورهنزا  سپ  نانآ  تارفن  هک  جراوخ   - 1

هیلع و هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  تیب  لها  اب  گنج  هداد  لطاب  يوزاب  هب  وزاب ،  دـیبرچ -  یم  نایوما  هفک  هاگره  هک  دنتـشاد -  یگدامآ  و 
 . دنریگ رارق  قح  يو  رد  ور  ناسنیدب  دننک و  رایتخا  ار  نانآ  ناوریپ  و  هلآ - 

همه زا  دنوادخ  هب  تبسن  نانآ  نتشذگ  دح  زا  زواجتایتع و  نمحرلا  یلع  دشا  اوناک :  درک  یقلت  دیاب  نانمشد  نیرت  نمشد  ار  جراوخ  اذل 
 . دوب نوزفا 

؛  دندوب هداد  رارق  تلاسر  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع -  ماما  اب  ینمشد  روحم  ساسا و  رب  ار  دوخ  تیلاعف  هک  اهیبصان   - 2
نیا دـندرک  یم  لابند  نامثع  نایم  زا  ار  دوخ  تیلاعف  دوب و  هتفای  شیازفا  هیواعم  تفالخ  رد  نانآ  تردـق  هک  یمجـسنم  هورگ  نایوما   - 3

 . دندرک یم  تکرح  ییاهنت -  هب  هیما -  ینب  تماعز  تردق و  میکحت  تهج  رد  هورگ 
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دندرک ادیپ  یناشخرد  تیعقوم  مالسلا -  هیلع  یلع -  ماما  نانمؤمریما  طسوت  تفالخ  زکرم  ناونع  هب  هفوک  باختنا  زا  سپ  هک  نایعیش   - 4
تفای شیازفا  ناشدادعت  هتسویپ  مالسلا -  هیلع  یلع -  نایعیـش  دندرک و  سمل  ماما  تموکح  یط  ار  تاواسم  فطل و  تلادع  مدرم  اریز   ؛

زاتمم و ماقم  زا  دنتـشاد و  راداوه  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  یعیـش  گنر  هک  هفوک ،  رد  رگید  یبهذم  ياه  شیارگ  مامت  زا  شیب  نایعیـش  اذـل  . 
 . دندوب رادروخرب  يدرف  هب  رصحنم 

ناـیم زا  يارب  يو  تفرورف .  فلتخم  ياـحنا  هب  گرزب  هورگ  نیا  هیفـصت  رکف  رد  و  تشگ .  هیواـعم  يرکف  هلغـشم  اهدـعب  هلءاـسم  نیمه 
رب یناهگان  ياهشروی  یعمج ،  هتسد  يدرف و  ياهراتشک  عیسو ،  ياهیریگتسد  هلمج :  زا  دز  تسد  يددعتم  ياهراک  هب  نایعیش  نتـشادرب 

نیرت هدرتسگ  یط  ( 71  ) ناسارخ هب  هفوک  نایعیـش  زا  نت  رازه  هاجنپ  زا  شیب  دـیعبت  هرخءالاب  و  نانآ ،  بوکرـس  اهرهـش و  مارآ  نینکاـس 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  لآ  ناوریپ  تکوش  نتسکش  اهیوما و  نانمشد  زا  هفوک  نتخاس  یهت  يارب  شالت 

 ، هیردـق هیربج ،  دـننام :  دوب ،  هفوک  هعماج  رد  هظحالم  لباق  رثؤم و  نکیل  دودـحم .  ياهتیلاعف  كدـنا و  ناوریپ  اـب  رگید  نارکفت  و   - 5
سپ دوخ -  تسد  هب  ترضح  هکنآ  ات  دنتخادرپ  ولغ  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ترـضح  دروم  رد  هک  تالغ  رب  نوزفا ،  هضوفم ،  هئجرم ، 

 . تشادرب نایم  زا  ار  نانآ  دندرک -  يراددوخ  حیاصن ،  شریذپ  زا  هکنآ  زا 
زیچ کی  رد  اـمامت  یفیک -  یمک و  ياـهتوافت  دوخ و  یعون  تاـفالتخا  مغر  یلع  هفوک -  رد  بلط  تردـق  ياهـشیارگ  نیا  لاـح  ره  هب 

 . دوب هفوک  رد  یسایس  ياه  يریگعضوم  رد  یگنهامه  رظن و  تدحو  توق و  ندرب  نیب  زا  مه  نآ  دندوب و  كرتشم 

یموق تافالتخا 

اب و  دوب .  گنج  يارـسا  همه  ناکـسا  لـحم  نآ  عبت  هب  دوب و  نایرکـشل  یماـظن و  ياـهورین  زکرم  دوخ ،  یماـظن  تیعقوم  تهج  هب  هفوک 
 . تشگ یم  هتشابنا  هدرب  زا  ناشورف  هدرب  رازاب  تفای و  یم  شیازفا  ارسا  دادعت  اهیریگرد ،  اهگنج و  رارکت 

نامیا ارسا  زا  یـسک  رگا  الثم  دندرک ؛  یم  يراددوخ  نارگید ،  اب  یمالـسا  ناسآ  لهـس و  تعیرـش  رد  ررقم  دروخرب  زا  نایوما  نینچمه 
اه ییوگروز  عون  نیا  جوا  هیواعم  هرود  تفرگ .  یم  رارق  ناملـسم  برع  کی  زا  رت  نییاپ  یتیعقوم  رد  تشگ ،  یم  ناملـسم  دروآ و  یم 

 . تسام راتفگ  رب  یبوخ  دهاش  دشاب و  یم 
نید ندرک  دوبان  ياتـسار  رد  ییاهتفلاخم  تخیگنارب ؛  ار  يدـیدش  یموق  ياهتفلاخم  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  تافاهجا  عون  نیا  رد  هیواعم 

 . دوب هدرک  عضو  هیزج  تشگ ،  یم  ناملسم  هک  یناسک  زا  کی  ره  رب  يو  اریز  مالسا ؛  فینح 
 . دنهدب یکریز  ناونع  وا  هب  ات  دوب  هتشاد  نآ  رب  ار  يو  عابتا  نارادتسود و  هک  دوب  نآ  دننام  تسایس و  نیا 

 : زا دندوب  ترابع  هفوک  رد  دوجوم  یموق  ياههورگ  نیرتمهم 
 . دندوب صخشت  تیعقوم و  ياراد  هفوک  رد  هکاهکرت   - 1

 . دندوبن صخشت  بحاص  دنتشاد و  رارق  هفوک  هعماج  ءزج  هکاهدرک   - 2
دنداد یم  لیکشت  ار  هفوک  نینکاس  مامت  فصن  زا  شیب  نانآ  تسا  هدش  لقن  هک  دوب  يدح  رد  ماوقا  رگید  رب  موق  نیا  تبسن  نایسراپ   - 3

 . دنک میسقت  ماش  هرصب و  رد  ار  نانآ  زا  يا  هدع  ات  تشاد  نآ  رب  ار  هیبا  نب  دایز  هک  دوب  نانآ  تیعمج  رایسب  مجح  نیمه  . 
 . دوب نایمور  زا  دادعت ،  نیرتشیب  نایسراپ  زا  سپ  مور  لها   - 4

 . دندوب هدمآ  رهش  نیدب  نارح  روپاش و  يدنج  نیبیصن ،  زا  ناناملسم ،  طسوت  قارع  حتف  زا  لبق  هکاهینایرس   - 5
تشاد و هارمه  هب  ار  دوـخ  هژیو  تاـیقلخ  یموـق  ره  دـندرک و  یم  تسیز  يرگید  یموـق  ياـهتیلقا  هنمارا و  اـهیروشآ  هفوـک  رد  نینچمه 

دوخ هب  صوصخم  يراتفر  یناور و  یفنم  ياه  هیور  تافـص و  زا  یخرب  درک و  یم  لمح  دوخ  اب  ار  یثوروم  تادـقتعم  بادآ و  موسر و 
دندوب هداد  اج  شیوخ  یموق  گنهرف  رد  ار 
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يا هلیبق  عونت 

 . دوب هتفرگ  دوخ  هب  يزیامتم  لکش  تنوکس ،  يارب  يزیر  همانرب  زاغآ  زا  هفوک 
رهش تسخن  دوب ؛  هتفرگ  تروص  رهش  هناگتفه  میسقت  قبط  لیابق  ناکسا  دنتشگ .  رقتـسم  یـصاخ  هشقن  همانرب و  قبط  رهـش  نیا  رد  لیابق 

بیترت هب  دـندوب  هداد  اج  هزوح  کی  رد  نآ  نانامیپ  مه  اب  ار  رتشیب -  ای  هلیبق -  ره  زا  متفه  کی  سپـس  هدرک و  میـسقت  هزوح  تفه  هب  ار 
 : لیذ

 . دندوب تموکح  ناراداوه  هک  نارگید  شیباحازا و  شنانامیپ  مه  هنانک و  هلیبق   - 1
 . اه يدزاو  تومرضح ،  ةدنک ،  معثخ ،  هلیجب ،  ناسغ ،  هعاضق ،  هلیبق   - 2

 . دندوب ریگرد  نآ  اب  تموکح و  فلاخم  هک  نانآ  نانامیپ  مه  نادمه و  ریمح ،  جحذم  هلیبق :   - 3
 . اهنآ نانامیپ  مه  بابر و  میمت ،  هلیبق :   - 4

 . براعم رمن و  بلغت ،  ۀعیبض ،  نافطغ ،  دسا  هلیبق :   - 5
ءارمح رجه و  لها  کع ،  و  سمش ،  دبع  دایا ،  هلیبق :   - 6

لمع ماـجنا  رد  یـسوملم  رثا  ياراد  يا  هلیبـق  بیکرت  نیا  دوـب  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  رهـش  متفه  شخب  هک  نمی  زا  یط  هلیبـق :   - 7
 . دنتشاد یضراعتم  هاگ  ریاغتم و  ياههاگدید  يزکرم ،  یلحم و  تموکح  لابق  رد  لیابق  نیا  اصوصخم  تشاد .  نآ  میظنت  یسایس و 

زا یخرب  هک  مینیب  یم  خیرات  تداهش  هب  هاگ  تشاد و  ییازسب  شقن  نایم  نیا  رد  لیابق  ناربهر  خویـش و  رب  نانارمکح  ذوفن  نآ  رب  هوالع 
هب ار  دوخ  دندمآ و  یم  رد  ماکح  تمدـخ  رد  یناملـسم  نید و  مسا  هب  دوخ ؛  رادـیاپان  يایند  لکـشم  لح  يارب  لیابق  ناربهر  ناگرزب و 

 . دنتخاس یم  کیدزن  تموکح 

یتاقبط توافت 

هراشا دندوب  میهس  اهرهش -  میلاقا و  رگید  تاقبط  زا  شیب  رهش -  نیا  رب  ریثءات  رد  خیرات ،  یط  هک  هفوک  هعماج  تاقبط  نیرتمهم  هب  الیذ 
 : مینک یم 

رب ددرگ و  هدنرب  تردق  هقباسم  رد  تشاد  لامتحا  هک  ییورین  ای  یلاو  اب  یکدنا -  زج  نانیا  ههجو .  نابحاص  نایعا و  فارـشا ،  هقبط   - 1
؛  دنـسیون یم  همان  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  هب  شیاهیکلاپمه  ثعـشا و  نبا  دننام  یناسک  الثم  دندوب ؛  تسدـمه  دوش ،  مکاح  هفوک 

(72) دنناد یم  یمتح  ار  رظن  دروم  رییغت  دوخ  نامگ  هب  اریز 
 . دندوب یکتم  يا  هلیبق  تردق  هب  دنتفرگ و  یم  ورین  دوخ  هلیبق  زا  دندوب و  لیابق  ریاشع و  ناگرزب  ناربهر و  دارفا ،  نیا  رتشیب 

تایلام يروآ  عمج  نارومءام  نارسفا ،  سیلپ و  يورین  دننام :  دنتـشاد  رارق  ریما  خاک  تمدخ  رد  هک  نارازگتمدخ  نادنمراک و  هقبط   - 2
 . يروشک يرکشل و  هعومجم  لاح  ره  هب  رهش و  نارومءام  ناگدرکرس و  ، 

 ، موزل تروص  رد  دـندوب و  مدرم  بقارم  دنتـشاد ،  رایتخا  رد  رهـش  فلتخم  تالحم  رد  ار  ناـنآ  یگدـنز  لـحم  دارفا و  راـمآ  هقبط ،  نیا 
 . دندرک یم  ریگتسد  ار  نونظم 

تنطلس ناطلـس و  تینما  ات  دندوب  رایـشوه  رادیب و  زور  بش و  دندوب و  هدش  هتفرگ  راک  هب  مکاح  تموکح و  هب  تمدخ  يارب  هقبط ،  نیا 
 . دندرک یم  لرتنک  دندرمش و  یم  یتمدخ  شوخ  يارب  ار  مدرم  ياهندز  مد  تاکرح و  نانیا  دننک .  نیمضت  ار  يو 

داسف زا  هتـسویپ  هک  رازاب  رد  نارادـناکد  لقتـسم و  ياـه  هفرح  دازآ و  لغـش  ناـبحاص  دـننام :  اـپ  هدرخ  نابـساک  شکتمحز و  هقبط   - 3
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نانآ تیاکـش  ات  دنداتـسرف  یم  یلاو  دزن  نارگید  زا  یگدنیامن  هب  ار  ناشدوخ  زا  رفن  کی  اذل  دندوب .  جنر  رد  رازاب  هب  صتخم  نارومءام 
 . دنریگب هدهع  هب  ضرغ  نیا  ققحت  يارب  ار  نانآ  یگدنیامن  ات  دمآ  شیپ  تیعقوم  نیا  رامت  مثیم  دیهشراوگرزب  دهاجم  يارب  دناسرب ؛  ار 

رارق رامثتـسا  ریقحت و  دروم  هتـسویپ  هیواـعم  شور  هیما و  ینب  هویـش  ساـسا  رب  هک  يا  هدـش  هلو  تسد  ریز  هقبط  یلاوـم ؛  ناگدـنب و   - 4
 . دنتشاد

؛  تفرگ یم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  لاملا  تیب  يایاطع  هک  نایرکـشل  هماـع  یهاپـس و  هقبط  بجاوم  هریج و  ناـبحاص  ناراوخ و  يزور   - 5
زا ینامرفان  درمت و  نیرتکچوک  راک  نیا  رد  دندمآ و  یم  رد  تکرح  هب  بوکرس  گنج و  يارب  ماکح  رماوا  تاروتـسد و  قبط  نانآ  اریز 
اب رما  اب  ار  نانآ  هک  نآ  ای  دـنداد  یم  ار  تامرحم  نتـسناد  لالح  ناناملـسم و  اب  گـنج  روتـسد  ناـنآ  هب  هچ  رگا  دـنداد  یمن  ناـشن  دوخ 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  يور  رد  ور  دنداتسرف و  یم  ترضح  نآ  گنج  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  نادنزرف  راتـشک 

رما و تحت  هطلس و  ریز  رتهب  ار  نانآ  ات  ماکح ،  تسد  رد  دندوب  ییاهمرها  نایهاپس ،  هداوناخ  هحابا  گرم و  یگنسرگ ،  دنداد .  یم  رارق 
 . دنراد هاگن  دوخ  نامرف 

ناوتب رگا  دندوب .  زین  معنتم  فرسم و  هقبط  دننام :  تسرپرز  رادایند و  نارادمتعیرـش  تاضق ،  رهـش  نیا  رد  الاب ،  تاقبط  رب  هوالع  هتبلا ، 
 . تسا یضاق  حیرش  هورگ  نیا  نیرتفورعم  دوب -  مک  نانآ  دادعت  اریز  دیمان  هقبط  ار  رشق  نیا 

رداص نایفـس  یبا  لآ  دـیلپ  لامعا  يارب  یعرـش  ياهزوجم  دـنتخورف و  یم  شزرا  مک  ییاهمرد  سخب و  نمث  هب ،  ار  دوخ  ياهاوتف  ناـنیا 
 . دوب رازیب  اهنآ  زا  مالسا  هک  یلامعا  دندرک ،  یم 

نآ تیهام  یسایس و  هدیچیپ  تیعقاو 
نآ شکاشک  رد  ار  دوخ  شقن  تیمها  تفر و  یم  رتارف  هداـس  یبـالقنا  روش  زا  نآ  یبـالقنا  یهاـگآ  هک  دوب  ییاهرهـش  دودـعم  زا  هفوک 

كرد يرادـیب و  نانمـشد  هک  دوب  هفوک  یگژیو  نیمه  دوب و  فیعـض  ناـمز  نآ  ياهرهـش  رگید  رد  كاردا  نیا  دوـب .  هدرک  كرد  زور 
ار نانآ  يوما ،  ياهداینب  اب  یلهاج  ياه  هتساوخ  هک  یلاکیدار  ياهتیلاعف  زا  ار  دوخ  تسپ ،  يریبادت  ذاختا  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار ،  حیحص 

 . دنشخب ییاهر  دوب ،  هتخادنا  رطاخ  هب 
قش ناشفده  دیدرت  کش و  داجیا  يارب  تفص  قفانم  رصانع  شخپ  اه و  ههبـش  شرتسگ  تاعیاش ،  لکـش  رد  راکـشآ  ناهنپ و  ریبادت  نیا 
ماما ناراداوه  زا  ار  یکدنا  هورگ  زور  نآ  نایعیش  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب .  دوخ  فیلاکت  ماجنا  رد  نانآ  نتخاس  ددرم  هفوک و  مدرم  ياصع 

ءالعا توکلم  هب  زاورپ  ناشیا  تداهشای  رهش  نادب  مالسلا -  هیلع  ماما -  دورو  ماگنه  نآ ،  فصن  ای  هفوک  همه  دنداد و  یم  لیکـشت  یلع 
 . دندوبن هعیش 

تاحوتف كرحت  نادیم  دوب و  هعماج  نیا  دوجو  ساسا  هک  ار  دوخ  یبالقنا  شزرا  يونعم و  زایتما  یحور ،  تیصاخ  هفوک  هعماج  جیردتب 
 . داد تسد  زا  تشگ ،  یم  بوسحم  یتاحیلست  ییاذغ و  یناسر  کمک  عبنم  و  نانآ ،  راوتسا  هاگیاپ  نایرکشل ،  هاگتحارتسا  ، 

 . تفریذپن ار  يو  ماکح  تفرن و  هیواعم  راب  ریز  هک  دوب  هفوک  اهنت  نیشن ،  ناملسم  ياهرهش  مامت  نایم  زا 
نادیم رد  هک  نانچمه  دناشنورف و  ار  دوخ  هنیک  تسناوتن  هفوک ،  فارطا  رب  یناهگان  ياه  نوخیبش  یپ و  رد  یپ  ياهراتـشک  اب  زین  هیواعم 

هب راک  هک  نآ  ات  تشگ  سویءام  راک  نیا  زا  زین  دوخ  هناقفانم  ياه  هویـش  اهگنرین و  اـب  دنکـشب ،  مه  رد  ار  ناـیفوک  دوب  هتـسناوتن  گـنج 
 . دیشک فورعم  حلص  سب و  شتآ 

هتشگ نانآ  ياهیریگعضوم  زا  یشان  یحور  ياه  هدقع  ریسا  دوب و  نانآ  رب  هطلس  يرترب و  دصرتم  هفوک و  لها  بوکرـس  دنموزرآ  هک  وا 
رارق ناـیفوک  لـباقم  رد  هک  یماـگنه  تسا -  نینچ  نیا  رفک  رورغ و  قطنم  ینعی  دوـب -  هدـش  روـلبتم  يو  ناور  رد  اـه  هدـقع  نیا  دوـب و 

 : هکلب تسا  هدوبن  ضیارف  هماقا  هفوک  لها  اب  گنج  زا  فده  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  حلص  طیارش  هک  درک  نالعا  تفرگ 
 ! درک اطع  نم  هب  امش  تهارک  دوجو  اب  ار  هتساوخ  نیا  زین  ادخ  و  منک .  تراما  امش  رب  هک  متساخرب  راکیپ  هب  امش  اب  لیلد  نیا  هب  اهنت  . . . 
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 - مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما -  هب  تبـسن  ار  يو  ناـهنپ  تراـقح  دـهد و  یم  ناـشن  هفوـک  مدرم  زا  ار  يو  یتحاراـن  قـمع  تاراـهظا ،  نیا 
ماکح نیرت  لدگنس  هکلب  دریگ ،  یمن  مارآ  دنک و  یمن  شکورف  شمـشخ  ریمـضلا  یف  ام  راهظا  حتف و  نیا  اب  هیواعم  دزاس .  یم  راکـشآ 

 . دننک بوکرس  ار  نانآ  دنریگب و  ماقتنا  نایفوک  زا  هنایزات ،  ریشمش و  تسایس  اب  دهد  یم  روتسد  نانآ  هب  درامگ و  یم  هفوک  رب  ار 
هداس ماوع و  مدرم  درخ  اب  راکشآ  يزاب  نآ  دراد و  رارمتسا  رهش  نیا  رد  يرگید  ناهنپ  ياهتسایس  قوف ،  نشخ  حیرص  تسایـس  رب  هوالع 

 : الثم یلمع .  يداقتعا و  ياهبوچ  راهچ  نتسکش  تامرحم و  لیلحت  تهج  رد  هنادماع  هناهاگآ و  شیارگ  تسا و  حول 
ار حبص  زامن  ای  دنک .  یم  غارفتسا  زامن  يانثا  رد  و  دریگ ،  یم  هدهع  هب  هفوک  دجسم  رد  ار  مدرم  تماما  هاگنآ  دیشون و  یم  بارـش  دیلو 

! ؟  مناوخب ناتیارب  رتشیب  دیهاوخ  یم  ایآ  دیوگ :  یم  هتشگ  مدرم  هجوتم  دعب  دناوخ و  یم  تعکر  راهچ 
تبحم رطاخب  وا  دنور ،  یم  نامثع  دزن  هب  دوخ  نید  تمارک  تاجن  يارب  هفوک  ناگدیزگرب  رهـش و  ناگدنیامن  زا  یهورگ  هک  یماگنه  و 

 . دنک یم  يراددوخ  عطاق  عضوم  ذاختا  زا  دیلو !  هب  تبسن  هناردارب 
 - دـنا هدرک  تعیب  يو  اـب  تما  هک  نینمؤملاریما -  ماـما  يارب  تعیب  نتفرگ  رد  دریگ و  یم  يزاـب  هب  ار  مدرم  يارآ  يرعـشا  یـسوموباای  و 
یم دیدرت  کش و  راچد  ار  نایفوک ،  تفالخ ،  يارب  ترـضح  تیناقح  رد  دهد و  یم  هولج  شودخم  ار  ماما  تلادـع  دزرو و  یم  یتسس 

 . دزاس
 ، ددرگ یم  ورین  مازعا  راتساوخ  هداتسرف ،  یـسوموبا  يارب  يرماوا  حیاصن و  ماما  دننک ،  یم  جورخ  ماما  رب  لمج  باحـصا  هک  یماگنه  و 

 ! دنک یم  فرصنم  ماما  هتساوخ  تباجا  زا  ار  نانآ  دراد و  یم  زاب  ماما  يرای  زا  ار  هفوک  مدرم  شورف ،  نید  یضاق  نیا  نکیل 
تبحم و هک  یلاح  رد  دزاس -  یم  روراب  مالسلاامهیلع -  نسح -  ماما  یلع و  ماما  نامز  رد  ار  قافن  تخرد  نانچمه  نایوما  رکشل  دناب و 

 . دناود یم  هشیر  هفوک  لها  ناج  قامعا  رد  زین  توبن  نادناخ  یلع و  يالو 
ار هعیـش  و  ماـع ،  روط  هب  ار  هفوک  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  نآ  زا  رتزجاـع  دریگ ،  یم  رارق  هیواـعم  تسد  رد  ارـصحنم  تردـق  هک  یماـگنه  و 

هاجنپ زا  شیب  اذل  درادنرب .  یماگ  نایوما  تبحم  يارب  هار  ندوشگ  نایعیش و  زا  رهش  ندرک  یهت  تهج  رد  اهنآ  نیب  نکیل  دنیبب  اصوصخ 
جارخا نکیل  دنک .  شوماخ  ار  هفوک  شروش  یـشکرس  ياه  هلعـش  هکنآ  دیما  هب  دراد  یم  لیـسگ  ناسارخ  هب  ار  هفوک  نایعیـش  زا  نترازه 

دزاس و یمن  هدوسآ  ار  هیواعم  رطاخ  نانآ ،  نتخاس  هدـنکارپ  و  هوک ،  زا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماما  يالو  لها  یبلق و  ناتـسود  ناـبحم و 
يدـنک و يدـع  نبرجح  گرزب ،  یباحـص  دـننام  داهج -  قح و  هتـسجرب  نادرم  دـنز و  یم  یکیزیف  ياه  هیفـصت  به  تسد  نآ  زا  سپ 

 . دناسر یم  تداهش  هب  ار  شناتسود - 
رکـشل نیا  دوب .  ماـش  نایرکـشل  زا  هطخ  نآ  مدرم  رد  ساره  هکلم  فوخ و  داـجیا  هفوک  رد  يوـما  تسایـس  دروآ  تسد  نیرتـمهم  ماـما 

درب یم  امغی  هب  ار  لاوما  هتخیر و  اهنوخ  هدرک ،  زواجت  یناسنا  تمارک  هب  درک ،  یم  لامدگل  ار  ناناملسم  مالـسا ،  مان  هب  رارج  یـشحو و 
تفرگ یم  راک  هب  دوخ  شخب  يدازآ  یبالقنا و  ياهگنج  رد  هتـسویپ  هفوک  هک  مزر -  نادیم  راکیپ و  گنج و  لوصا  زا  ییوب  نیرتمک  و 

 . دوب هدربن  - 
نامه نیا  دردن .  يراکیپ  ياهـشزرا  یماظن و  قالخا  اب  يدـنویپ  چـیه  هک  دریگ  یم  رارق  شروی  دروم  يرکـشل  طسوت  هک  تفایرد  هفوک 

 . دوب نکفا  هیاس  یلاها ،  رس  رس  هتسویپ  هک  تسا  ماش  نایرکشل  زا  تشحو  سرت و  زار 
وخمرن و يریما  هیبا ،  نبا  هبعش و  نبا  دننام :  یناسک  يروتاتکید ،  بوکرس و  زارد  نایلاس  زا  سپ  دوخ  تفالخ  رخآ  ياهزور  رد  هیواعم 
دـننک و شومارف  ار  ینماان  تراغ و  لتق و  ملظ و  هایـس  ياهلاس  نآ  راید ،  نآ  مدرم  دـیاش  ات  تشاـمگ ،  هفوک  هب  ار  ریگناـسآ  هب  فورعم 

 ! دوب هتخاس  دوخ  نیشناج  ار  وا  هداهن و  تنم  ناناملسم  رب  هیواعم  هک  دیزی ) ) دیدج هفیلخ  ندمآ  يارب  دشاب  يا  هنیمز 
رذـحرب ار  نارگید  دوب و  هشیدـنا  رد  نآ ،  هدـنام  یقاب  هعیـش  رفن  دـنچ  نآ و  لها  هفوک و  تارطخ  زا  هراومه  هیواعم  راک ،  نیا  مغر  یلع 

هتخاـس تسد  بارطـضا  سرت و  زا  هک  نآ  اـب  ار  ناـیفوک  مومع  هتخاـب  كاـپ  نایعـش  نیا  اداـبم  هک  دوـب  گـنز  هب  شوـگ  وا  تشاد .  یم 
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نوچ و یب  تیعبت  دنزاس و  راداو  نایصع  درمت و  هب  ار  نانآ  دننک و  كرحت  دندوب  هتشگ  عوضخ  تسایـس  عبات  جنر و  رد  يوما  تیـسایس 
نیا هیلع  یـشروش  هب  دوب ،  هدـش  عضو  هتـشذگ  نایلاس  یط  يو  لاـمع  هیواـعم و  طـسوت  هک  هفوک  هژیو  نیناوق  ماـکحا و  ربارب  رد  ار  ارچ 

 . دننک لیدبت  قحان  نیناوق 

 ( ع  ) ماما لمعلا  سکع  تیهام  هفوک  شبنج  زاغآ  مود :  شخب 

همدقم

تشادن هقباس  تسایس  هصرع  رد  زور  نآ  ات  هک  دندرب ،  رسب  یکانتشهد  ياهتبقارم  تحت  نیفلاخم  هطلس و  ریز  ناناملسم  مامت  لاس  تسیب 
 . دوب هدروآ  دوجو  هب  یئاضق  هوق  بناج  زا  یلرتنک  ای  ینید و  تردق  زا  یعنام  نیرتمک  نودب  هیواعم  ار  رورت  باعرا و  تسایس  نیا   ؛

 . دناسر تداهش  هب  اررافکلا  یلع  ءادشاو  تناید  ناگدیزگرب  هک  تفر  شیپ  يرگمتس  رد  اجنادب  ات  يو 
هیلع هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هناحیر  یتیعقوم  رد  دنـشاب و  هیواعم  گرم  رظتنم  ات  تشاد  نآ  رب  ار  نارگید  ریگارف ،  تشحو  باعرا و  نیا 
نیا اـت  دـییامن  ربص  اـب  دیـشاب  دوخ  هناـخ  ياهـشرف  زا  یـشرف  امـش  زا  کـی  ره  دوب :  هتفگ  گـنز  هب  شوگ  دارفا  نیا  زا  یخرب  هب  هلآ -  و 

 . دسرب تکاله  هب  توغاط 
زا ناناملـسم  هماع  زا  ار  یگزرب  لسن  تدم  نیا  رد  يو  تشگ .  كاله  دارفا ،  ناور  حور و  ندرمژپ  ییوگروز و  ههد  ود  زا  سپ  هیواعم 

تشگ ریزارس  ترضح  فرط  هب  هماع -  هصاخ و  زا  هفوک -  لها  ياه  همان  تشگ و  هکم  راپسهر  زین  ماما  وا  تکاله  اب  دوب .  هدروآرد  اپ 
.

 . دهد یم  لیکشت  ار  شخب  نیا  لوا  لصف  عوضوم ،  نیا 
اب ار  هدـمآ  شیپ  لـضعم  راوشد و  تیعقوم  نیا  یتسیاـب  نکیل  تفرن  ناـیفوک  يوس  هب  درک و  يراددوـخ  خـساپ  زا  مالـسلا -  هیلع  ماـما - 

هلحرم نیا  هدنبیز  یخـساپ  هچ  و  دـشاب ؟ دـیاب  هچ  يو  یلمعلا  سکع  عون  دـنز  زابرـس  هفوک  هب  نتفر  زا  ماما  رگا  درک .  لح  یـشیدنارود 
 . دهد یم  لیکشت  ار  مود  لصف  تسا ،  ساسح 

هب ماما  ریفـس  رفـس  يانثا  هب  طوبرم  کیرات  بناوج  یخرب  ندرک  نشور  يارب  يرورـض  نکیل  هاـتوک  یفقوت  هدـنریگرب  رد  موس  لـصفاما 
 . دشاب یم  هفوک 

هنارصم ياه  همان  هوبنا  لوا :  لصف 

هنارصم ياه  همان  هوبنا 

بیغرت راک  نیدب  ار  هفوک  لها  تیرثکا  دندوشگ و  هنیمز  نیا  رد  ار  كرحت  نادـیم  دـندوب - نتـشون  همان  نارگزاغآ -  هک  هعیـش -  تیلقا 
 . دندرک زاغآ  همان ،  طسوت  ماما  زا  توعد  حطس  رد  ار  یصاخ  هلحرم  نانآ ،  باهتلا  شتآ  ندرک  نشور  اب  هدرک 

مایق يارب  نمجنا  نیتسخن 

امش تسا و  هدرک  تکرح  هکم  يوس  هب  هدز و  زابرـس  هیما  ینب  اب  تعیب  زا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  تشگ و  كاله  هیواعم  هک  یتسردب 
ام هک :  دینک  یم  رکف  دینک و  یم  زیتس  يو  نمشد  اب  هدرک  يرای  ار  وا  هک  دیناد  یم  یتسارب  رگا  دیشاب .  یم  شردپ  نایعیـش  وا و  نایعیش 

یتسـس و زا  رگا  نکیل  دیزاس .  هاگآ  ار  نیـسح  دوخ  میمـصت  زا  دـسیونب و  همان  وا  هب  درک ،  میهاوخ  ادـف  وا  زا  عافد  هار  رد  ار  نامیاهناج 
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یم راکیپ  ماما  نمـشد  اب  هکلب  هن ،  دنتفگ :  نیبطاخم  دـیزادنین . . .  رطخ  هب  ار  شناج  دـیهدن و  بیرف  ار  وا  دـیکانمیب ،  دوخ  یگدـنکارپ 
(73) دیسیونب همان  ماما  هب  سپ  تفگ :  نامیلس  درک . . .  میهاوخ  ادف  وا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مینک و 

نیا هک  تسا  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  گرزب  دهاجم  نخـس ،  داتـسا  نآ ،  يوگنخـس  تانایب  زا  یـشخب  نمجنا و  نیا  زا  يا  هشوگ  نیا 
 . داد لیکشت  هفوک  رهش  رد  شا  هناخ  رد  ار  نمجنا 

دایز هریغم و  هیواعم ،  نادالج  ریشمش  زا  دندوب و  توبن  تیب  لها  نابحم  هتسجرب و  نایعیـش  زا  هک  تشاد  رارق  نمجنا  دارفا  سءار  رد  يو 
 . دندوب هدرب  ردب  ناج  نایوما -  نیفلاخم  یکیزیف  ياه  هیفصت  یط  هیبا -  نب 

هب ناـسارخ  هب  هفوک  نایعیـش  جارخا  تاـیلمع  ناگدـنام  یقاـب  زا  و  دـندوب .  تمـصع  تیب  لـها  رد  یلحم  توبن  ناراداوـه  نمجنا ،  دارفا 
 . دنتفر یم  رامش  هب  هیبا ،  نب  دایز  هفوک  رد  يو  لماع  تسد  هب  هیواعم و  روتسد 

 ! هللا لوسر  هفیلخ  مان  هب  دیزی  دوخ  نادنزرف  يارب  ریشمش  هزینرـس و  روز  هب  نآ  زا  شیپ  هک  داد  ربخ  هیواعم  تکاله  زا  نمجنا  يوگنخس 
نامز رد  هک  نانچمه  دومن -  ربخ  اب  دیزی  اب  تعیب  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  عانتما  زا  ار  نمجنا  ياضعا  رگید  زین  دوب و  هتفرگ  تعیب 

نیا اب  و  تسا .  هدرک  كرت  هکم  دصق  هب  ار  هنیدـم  ماما  هک  دـنک  یم  هفاضا  و  دوب .  هدرک  عانتما  تعیب  زا  ریـشمش  هزینرـس و  ریز  هیواعم و 
 . دهد یم  ربخ  يریذپان  یتشآ  تمواقم  زاغآ  يو و  اب  تفلاخم  دیزی ،  اب  تعیب  در  زا  دوخ  تکرح  هک 

ادـخ لوسر  هناحیر  طبـس و  اب  نانآ  هک  دـناد  یم  وا  دـهد .  یم  رارق  رما  تیعقاو  ربارب  رد  ار  نمجنا  دارفا  اهدادـیور ،  شرازگ  اب  ناـمیلس 
اب ات  دنتـساوخ  ماما  زا  هک  دـندوب  اه  نیمه  هک  دراد  دای  هب  وا  دنـشاب .  یم  توبن  تیب  لـها  وریپ  ناگدـیزگرب  زا  دـنراد و  يراوتـسا  دـنویپ 
نآ عورش  ضرف  هب  گنج -  نیا  بولطم  جیاتن  هب  نتفاین  تسد  زا  ماما  نکیل  دننک .  زاغآ  نکش  نمشد  زاس و  تشونرـس  یگنج  هیواعم ، 

 . دننک هشیپ  ربص  رگمتس  توغاط  نیا  گرم  ات  تساوخ ،  یم  نانآ  زا  و  داد .  یم  ربخ  ار  نانآ  - 
یم مرتحم  تروص  ره  رد  ار  دوخ  نامیپ  قاثیم و  ماـما ،  نکیل  دراذـگ  یم  اـپ  ریز  ار  اـه  هماندـهع  تسا و  نکـش  ناـمیپ  هیواـعم  هچ  رگا 

ناناملـسم هک  دوب  ناسنیدب  و  دنـشاب .  یبسانم  تصرف  دصرتم  ات  دـهد  یم  روتـسد  نمجنا -  يزورما  ياضعا  دوخ -  نارای  هب  اذـل  درامش 
مالـسا زا  ار  يو  ياهتـسایس  راکـشآ  فارحنا  و  دـندرک .  هبرجت  هیواـعم  ياـه  همکچ  ریز  ار  متـس  روج و  تموکح  لاـس  تسیب  کـیدزن 

 . دندید نیتسار 
رد ناوختسا  دوب و  هدرک  توکس  هنادنمدرد  نآ ،  ياه  یخلت  هنارگبوکرس و  يدادبتسا و  تسایس  نیا  ربارب  رد  ماما  زارد  نایلاس  نیا  یط 

 . دوب هنادنمدرخ  توکس  لیمج و  ربص  اهتسایس ،  نیا  هب  ماما  خساپ  درک .  یم  هراظن  ار  ثداوح  ماک ،  رد  رهز  ولگ و 
یم نانآ  زا  يو  دنک .  یم  راوتسا  ار  ناشمزع  دزیگنا و  یم  رب  ار  نانآ  ياهتمه  دراد ،  یمرب  هدرپ  هکم  رد  ماما  روضح  زا  درص  نب  نامیلس 

 . دننک ذاختا  ماهبا  نودب  یعضوم  هدرک و  نایب  ار  دوخ  تارظن  احیرص  دننکب و  ار  هدافتسا  نیرتهب  هدمآ  شیپ  تصرف  زا  دهاوخ 
ناگبخن نیا  رانک  رد  دنا  هدیـشچ  ار  يوما  تموکح  یخلت  هک  نایفوک  رتشیب  دنتـسه و  توبن  تیب  لها  نایعیـش  ناوریپ و  هدنام  یقاب  نانآ 

 . دننک یم  دییءات  ار  يدیدج  تارییغت  هنوگره  و  دنراد .  رارق 
دـصرتم دـنا و  هدـماینرد  ماش  يزکرم  تموکح  لماع  هفوک و  مکاح  اب  یتسود  رد  زا  ناـمز  نیا  اـت  نایعیـش  زا  هبخن  هورگ  هک  نآ  اـفاضم 

هبتاکم هکم  رد  ماما  اب  دریگ  یم  میمـصت  قوف  نمجنا  هک  تسا  لئاسم  نیا  اب  هجوت  اب  دـننک .  ادـیپ  تاـجن  وا  تسد  زا  اـت  دنتـسه  یتصرف 
 : مینک یم  لقن  ار  هسلج  نیا  رد  هدش  هتشون  همان  لماک  نتم  اجنیا  رد  دتسرفب .  ترضح  نآ  دزن  هب  یگدنیامن  تءایه  دنک و 

رهاظم نب  بیبح  دادش ،  نب  ۀفافر  ۀبجن ،  نب  بیسم  درص ،  نب  نامیلس  زا :  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  هب  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
 . میراذگ یم  ساپس  وت  نتشاد  هب  ار  اتکی  دنوادخ  ام  هک  یتسردب  وت  رب  مالس  هفوک . . .  لها  ناناملسم  نانمؤم و  زا  نایعیش  رگید  و 

رب تموکح  يارب  هک  یملاظ  راکهایـس  هشیپ و  دانع  رگمتـس  تسکـش -  مه  رد  ار  لبق  زا  تردپ -  وت و  نمـشد  ار  ادخ  ساپـس  دـعب :  اما 
نانآ رب  ناناملسم  تیاضر  نودب  درک و  بصغ  ار  وا  ییاراد  هتفرگ ،  رهق  هب  ار  تما  رما  وا  تخاس .  دوخ  هشیپ  ار  رش  هدرک ،  باتـش  تما 
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تسد هچیزاب  ار  یهلا  لاوما  تشاذگ و  ياج  رب  ار  ناراکدب  دناسر و  لتق  هب  ار  تما  ناکین  تردق ،  ندرک  هضبق  زا  سپ  درک .  تموکح 
 . . . دنتشگ رود  دومث  موق  هکنانچ  دشاب  رود  دنوادخ  تمحر  زا  تخاس .  موق  دنمتورث  نارابج و 

هفوک هرامالاراد  رد  ریـشب  نب  نامعن  اما  دروآدرگ .  قح ،  رب  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیاش  ایب ،  ام  تمـس  هب  سپ  تسین ،  یماما  ار  ام 
زا ار  وا  يا ،  هدروآور  ام  تمس  هب  هک  میوش  رادربخ  رگا  دیع و  زامن  رد  هن  مینک و  یم  تکرـش  وا  اب  هعمج  زامن  رد  هن  ام  درب و  یم  رـسب 

 . . . یلاعت هللاءاش  نا  میراد -  یم  لیسگ  ماش  هب  هدرک ،  نوریب  رهش 
(74  ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوقال  لوحالو و  داب  تردپ  رب  ادخ و  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس ، 

یپ رد  یپ  نایعیـش ،  ياه  همان  اریز  تشگ ؛  زاغآ  هفوک  مدرم  مومع  تاکرحت  شبنج ،  زاغآ  نمجنا  نیتسخن  راک  روتـسد  نتفرگ  نایاپ  اب 
 . . . دندرک عورش  ماما  اب  ار  يراگن  همان  نانآ  عبت  هب  نایفوک  تشگ و  ریزارس  هکم  هب 

تیرثکا نتخیگنارب  اب  هدوشگ ،  ار  یسایس  كرحت  نادیم  درک و  افیا  ار  رکشل  راد  هیالط  هلفاق و  گنهاشیپ  شقن  نایم  نیا  رد  هعیش  تیلقا 
 . دندرک زاغآ  همان ،  ياضما  هبتاکم و  رد  ار  یصاخ  هلحرم  دندیمد و  نانآ  باهتلا  شتآ  رد  هفوک ،  لها 

اه همان  شیازفا 

نیمه دوب و  رابتعا  یب  ماندـب و  وا  اریز  يو ؛  هیلع  مدرم  نتخیگنارب  رد  دوب  یلاعف  رثؤم و  لماع  هیواـعم ،  نب  دـیزی  یـصخش  تایـصوصخ 
 ، هدرک تءارج  يدیدرت ،  ای  سرت  نیرتمک  نودـب  دـننک و  ریقحت  دـنراد و  راوخ  یهجو  نیرتدـیدش  هب  ار  وا  ات  تشاد  یم  نآ  رب  ار  مدرم 

 . دندرگ يو  علخ  راتساوخ 
شدوخ درادـن و  ار  روما  یتسرپرـس  ناوت  تسا و  یتقاـیل  یب  مدآ  وا  دنتـسناد  یم  اریز  دـندیروش ؛  دـیزی  رب  قارع  لـها  يربط :  ریبعت  هب  و 
کمک هب  تسا و  هدوب  وا  يرگنایغط  ییوگروز و  تحت  اهنت  شردپ ،  زا  سپ  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  دشاب و  یم  یتسرپرـس  هب  جاتحم 

تفـالخ و نتفرگ  هرخـسم  ینعم  هب  راـک  نیا  دـنار و  یم  ناـمرف  ناـنآ  رب  هتفرگ ،  تسد  هب  ار  تما  ماـمز  هک  تسا  راـشف  ياـهمرها  نیمه 
 . تسا تعیرش  نتشاگنا  هچیزاب 

هک تسا  ییاهمیـس  رز و  اب  يوما  تموکح  ياه  هیاپ  ندرک  راوتـسا  يارب  نانآ  ياهلد  ندروآ  تسد  هب  دارفا و  دیرخ  هاوگ ،  نیرت  نشور 
دش هتفرگ  تعیب  يو  يارب  مهرد  رانید و  برض  هب  دیدرگ و  تخادرپ  نآ  نیا و  هب  هیواعم ،  دهع  یلو  ناونع  هب  دیزی ،  باختنا  هناتسآ  رد 

 . دناشنب تفالخ  ربنم  رب  دوخ  گرم  زا  سپ  ار  وا  دریگب و  تعیب  دـیزی  يارب  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  ياه  بیرف  گنرین و  مامت  هیواعم  ( 75)
غولب زا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  روضح  رد  هباحـص و  ربارب  رد  هنیدـم و  لها  رـضحم  رد  هک  درب  شیپ  اجنآ  ات  ار  بلقت  غورد و  يو 

 ! تفگ نخس  دیزی  درخ  لامک  یلقع و 
هرخسم نانخس  و  دز .  رانک  هیواعم  نانخـس  هرهچ و  زا  ار  ندز  هنوراو  لعن  غورد و  باقن  ترـضح  تخیگنارب و  ار  ماما  ییوگ ،  هوای  نیا 

ار هیواعم  ینالوط  هدنرب و  ینانخس  رد  درک و  نایب  ار  تقیقح  هدرک ،  نیرـضاح  هبور  ماما  داد .  ناشن  نیرـضاح  هب  ار  وا  راکـشآ  بلقت  و 
 : مینک یم  لقن  ار  تانایب  نیا  زا  یشخب  ام  اجنیا  رد  تخاس .  نایع  ار  قیاقح  هداد ،  رارق  بطاخم 

دیزی لد  دقو  صاخ ،  ملعب  هتیوتحا  امم  ناک  امع  ربخت  وا  ابئاغ ،  تعنت  وا  ابوجحم ،  فصت  کناک  دـیزی ،  یف  سانلا  مهوت  نءا  دـیرت  . . . 
(76  . . . ) هیءار عقوم  یلع  هسفن  نم 

هبنشراهچ زور  رد  راک  نایاپ 

تافص هکنیا  ای  تسا .  هدیشوپ  نارگید  زا  هک  ینک  یم  فیصوت  ار  یسک  ایوگ  ینک ،  مهوت  راچد  دیزی  هرابرد  ار  مدرم  یهاوخ  یم  . . . 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1016 

http://www.ghaemiyeh.com


دیزی دوخ  هک  یلاح  رد  ینک ،  یم  هاگآ  ار  نارگید  دیزی ،  هرابرد  دوخ  يراصحنا  تاعالطا  زا  هکنآ  ای  يرامش ،  یمرب  ار  یبیاغ  صخش 
 . . . تسا شلقع  هجرد  هاوگ 

ار هفوک  یلم  عامجا  مدرم و  رظن  قافتا  هک  تسا  هلءاسم  نیمه  تسا و  ایـشا  تعیبط  فلاخم  شردپ ،  تفالخ  دـننام  دـیزی  تیالو  يرآ ، 
 . دنک یم  ریسفت  يو  علخ  يارب 

همان دوخ  هک  یمدرم  زا  هتفرگارف  یجوم  ار  هفوک  رهـش  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ماما  اب  هبتاکم  يارب  شوجدوخ  جوم  کـی  ماـگنه  نیا  رد 
یم لیـسگ  مالـسلا -  هیلع  ماما -  يوس  هب  ار  همان  سپـس  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  ناشیارب  دـنهاوخ  یم  نارگید  زا  اـی  دـسیون ،  یم 

 . دنراد
کیرـش يا  همان  شراگن  رد  يرگید  اب  ای  هتـشون و  همان  ییاـهنت  هب  اـی  دوخ  هک  تسا  نآ  سک  ره  مغو  مه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  طـیارش 

 . دوش یم  هداتسرف  ماما  يارب  کیپ  طسوت  اه  همان  نیا  ددرگ .  نارگید  ماگمه  دنک و  اضما  ار  يا  همان  ياپ  لقادح  ای  ددرگ و 
نیا مجح  ددرگ .  یم  هفوک  رد  هعیـش  لدـمه  دارفا  هماع  لماش  هکلب  درادـن  راید  نآ  هعیـش  تعامج  هب  یـصاصتخا  هفوک  رد  ینکارپ  همان 

 : میونشب مود  کیپ  نابز  زا  ار  اه  همان 
هکم هب  لاوش  مهد  دـنک -  یم  لقن  تیاور  هکنانچنآ  هک  لئاو  نب  هللادـبع  ینادـمه و  عبـس  نب  هللادـبع  تسد  هب  همان  نیلوا  لاسرا  زا  سپ 

هب ار  نایعیش  همان  نیمود  یلولس ،  هللادبع  نب  ةرامع  وب  یبحرا  هللادبع  نب  نمحرلادبع  يوادیص ،  رهسم  نب  سیق  گرزب  دهاجم  دندیسر ، 
(77  . . . ) دندوب هدرب  نت  راهچ  و  نت ،  ود  نت ،  کی  فرط  زا  همان  هس  هاجنپ و  دودح  دوخ ،  هارمه  نانآ  نکیل  دندرب ،  هکم 

(78) دندرب دوخ  هارمه  همان  هاجنپ  دصکی و  دودح  هک :  تسا  يرگید  تیاور  رد  و 
یعیبس یناه  نب  یناه  رگید ،  زور  ود  زا  دعب  دهد و  یم  ناشن  زور  ود  یط  اهنت  هبتاکم ،  حطـس  رد  ار  هفوک  تیلاعف  تعـسو  شرازگ  نیا 

 : دنتفا یم  هار  هب  لیذ  همان  اب  یفنح  هللادبع  بن  دیعس  وی 
یم ار  وت  راظتنا  مدرم  نک .  باتش  ام  يوس  هب  دعب :  اما  ناناملسم .  يو و  نایعیـش  زا  یلع ،  نب  نیـسح  وت  هب  میحرلا . . .  نمحرلا  هللا  مسب 

(79  ) کیلع مالسلاو  نک  هلجع  نک  هلجع  سپ  دریذپ .  یمن  ار  وت  زج  نانآ  يءار  دنشک و 
 : دنک یم  دای  لیذ  بلاطم  اب  رگید  ای  همان  زا  يزوج  نبا 

يور ام  يوس  هب  سپ  مینک .  یمن  تکرـش  رهـش ،  یلاو  تعامج  زامن  رد  میا و  هتـشادهگن  وت  هار  رد  يراکادـف  يارب  ار  دوخ  ياهناج  اـم 
تنـس ادخ و  باتک  فالخ  رب  هدش و  عیاش  ام  نایم  رد  متـس  روج و  میتسه .  وت  رظتنم  نت  رازه  دصکی  زا  لکـشتم  یهورگ  رد  ام  هک  رایب 

 . دنادرگ رود  ام  زا  ار  متس  وت  کمک  هب  دنک  عمج  قح  روحم  درگ  رب  ام  وت  کمک  هب  دنوادخ  هک  میراودیما  دنا .  هدرک  راتفر  ام  اب  ربمایپ 
اب دـشون و  یم  بارـش  تسا و  هدرک  بصغ  ار  تفـالخ  هک  يدـیزی  یتـسه ؛  رتراوازـس  تفـالخ  هب  شردـپ ،  دـیزی و  زا  وت  هک  یتسردـب 

(80  ) تسا هتخاس  دوخ  هچیزاب  ار  نید  دزاون و  یم  روبنط  گنچ و  دنک و  یم  يزاب  ناگنیزوب 
نادناخ رادتـسود  بحم و  ریغ  یتح  ددرتم و  دارفا  هک  دنک  یم  وراج  ار  كاشاخ  سخ و  تسا و  دـنت  نانچ  مدرم  هماع  یـسامح  بازیخ 

ياه هشیدنا  زا  هتـساخرب  مکاح  وج  هکلب  دنـسیون ،  یم  همان  ادـخ  لوسر  هناحیر  هب  هدـمآرد ،  تکرح  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - 
 . ددنب یم  ار  یفارحنا  ياههار  مامت  دراذگ و  یم  زاب  ار  هار  کی  اهنت  نانآ ،  رعاشم  مدرم و 

 . دهد یم  رارق  یمدرم  شبنج  تکرح و  نیا  اب  وسمه  ار  نانآ  دنک و  یم  اج  زا  دوخ  اب  زین  ار  نیقفانم  یمدرم ،  ناشورخ  لیس  نیا 
هب دنهاگآ ،  يو  تیـصخش  دیزی و  تفالخ  يرادیاپان  نآ و  ریـشمش  يدنکو  دیدج  تموکح  داینب  یتسـس  زا  هفوک  نیقفانم  نیرتروهـشم 

 . دنسیون یم  همان  ماما 
 ، هدـش دوجوم  طیارـش  اب  ماگمه  هدـنیآ ،  رد  دوخ  هناـبلط  تصرف  تیعقوم  تیبثت  يارب  اذـل  دنتـسه ،  تصرف  نتفر  تسد  زا  نارگن  ناـنآ 

رجبا نب  راجح  یعوبری ،  یعبر  نب  ثبـش  دـننام :  یناسک  تهج  نیمه  هب  دـنناد .  یم  تیعـضو  نیا  رد  تکرح  نیرتهب  ار  ماما  اـب  هبتاـکم 
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 ، نانآ بلط  تصرف  ياه  یکلاپمه  يدیبز و  جاجح  نبورمع  ریمع ،  نب  دمحم  سیق ،  نب  ةرزع  میور ،  نب  دیزی  ثراح ،  نب  دیزی  یلع ، 
اب هارمه  ار  دوخ  رظن  باتـش ،  هب  هدرک  كرد  مدرم ،  ياـیند  دوخ و  ياـیند  يارب  یگرزب  عطاـق  تارییغت  رد  ار  ور  شیپ  هلحرم  تیـساسح 

 : درک لقن  ار  لیذ  زارف  ناوت  یم  دنا  هتشون  هک  هچنآ  هلمج  زا  دنسیون و  یم  همان  ماما  هب  زین  نانآ  دنراد .  یم  مالعا  نیمورحم 
حالـس یهاپـس  يوس  هب  یمادقا ،  ناهاوخ  رگا  سپ  دـنا .  هدـش  بآرپ  اههاچ  دـنا و  هتـسشن  راب  هب  ناتخرد  هتـشگ و  زبس  یهاون  دـعب :  اما 

(81  ) کیلع مالسلاو  روآ  يور  وت ،  يرای  هار  رد  هتفرگرب 
رد دنیب .  یم  یتاراهظا  نینچ  هب  ییوگخساپ  زا  زاین  یب  ار  دوخ  اذل  دسانش  یم  ار  اهنآ  نادننامه  ناگـشیپایند و  نیا  مالـسلا -  هیلع  ماما - 

ینب ییوگروز  دادبتـسا و  سوباک  تحت  ار  تما  نادنزرف  هدروآرد و  اپ  زا  ار  هفوک  مومع  هک  یمتـس  ملظ و  تدش  زا  ترـضح  لاح  نیع 
 . تسا هاگآ  یبوخب  تسا ،  هتخادنا  قمر  زا  هیما 

نحل اذـل  دـنادرگ  يور  رارـصا  زا  رپ  توعد  نیا  زا  دـیوگن و  خـساپ  ار  نانآ  توعد  ماـما  اداـبم  هک  دـنراد  ساره  نآ  زا  هفوک  نیمورحم 
 : دننک یم  جاجتحا  نینچ  هدرک  دنت  ار  توعد 

(82  ! ) يراکهانگ ییاین  ام  يوس  هب  رگا  دنتفگ :  یم  هدمآ  یپ  رد  یپ  ناگدنیامن  تفای و  شیازفا  ترضح  هب  نایفوک  ياه  همان  سپس 
بش و نانآ  دننک ؛  یم  وگزاب  یتروص  نیرت  هدرتسگ  اب  ار  نآ  دنا و  هدیـشک  هیما  ینب  زا  نایاونیب  هک  تسا  یجنر  تدش  هناشن  نحل ،  نیا 

دودح هتفه ،  هس  یط  و  ( 83) دسر یم  همان  دصشش  ماما  هب  زور  کی  رد  الثم :  دنـسیون  یم  همان  ماما  هب  هثاغتـسا  شهاوخ و  قطنم  اب  زور 
(84  . ) دیآ یم  درگ  ماما  دزن  کیپ ،  طسوت  همان  رازه  هدزاود 

اه همان  تیمک  تسا . . .  نایوما  هطلس  زا  نتفای  تاجن  رب  رارـصا  تهج  رد  نانآ  خلت  ياهـشهاوخ  هک  دهد  یم  ناشن  همان  هقباس  یب  مجح 
 . دشاب یم  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  تسا و  جراخ  هبتاکم  دوهعم  یعیبط  دح  زا 

زا هتـساخرب  ییاه  همان  دـنک ؛  یم  شرازگ  ار  یفطاع  ياه  همان  زا  یعیـسو  راـمآ  نینچ  تسپ  هک  تسا  راـب  نیتسخن  نیا  خـیرات ،  یط  رد 
 . دنراد تکرش  یسایس ،  تانایرج  شزو  تفص  هشپ  دارفا  نیقفانم ،  نانمؤم ،  نآ  رد  هک  يدازآ  ییاهر و  يارب  ینک ،  ناینب  لیس 

نیا رد  هتشذگ ،  یـسایس  رابنایز  ثداوح  زا  یـشان  ینورد  ياه  هدقع  فلتخم و  ياههاگدید  ساسا  رب  عاعارلا  جمه  صاخـشا  نیقفانم و 
 . دننک یم  تکرش  یناگمه  شیوپ 

 : دوب نومضم  نیدب  دیسر  ماما  هب  هفوک  شبنج  زاغآ  زا  رتشیب  ای  هام  ود  زا  سپ  هک  يا  همان  نیرخآ  هک  دنا  هدرک  لقن 
(85  ) نکم ریخءات  گنرد و  رگید  سپ  تسا ،  ریشمش  رازهدصکی  هفوک  رد  ار  وت  هک  نک ،  باتش  ندمآ  يارب  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا 

 . دراد یمن  اور  ار  لیجعت  دنک و  یم  گنرد  ماما  نکیل 
کیپ راشف  لابق  رد   ( ع  ) ماما عضوم 

مایق دوخ  تامهم  هب  ات  دوبن  یسک  زا  هراشا  رظتنم  يو  هکنانچمه  دزادرپب .  دوخ  تیلو  ؤسم  هب  ات  دوبن  یکیرحت  ای  قیوشت  هب  يزاین  ار  ماما 
یلـص یفطـصم -  شدج  مرح  هنیدم ؛  درک و  يراددوخ  ندومن ،  تعیب  زا  هک  درک  زاغآ  ار  دوخ  شبنج  يزور  نامه  زا  ماما  اریز  دنک ؛ 
رظتنم دـهد و  ناـشن  ار  ینامـسآ  مشخ  راـک ،  نیا  اـب  دـنامب و  هطخ  نآ  رد  اـت  درک ،  كرت  هکم  يوـس  هب  خـهنایفخم  ار  هلآ -  هـیلع و  هللا 

 . . . درگنب ار  ناملسم  تما  ياه  لمعلا  سکع  و  دشاب ،  اهرهش  كرحت  اهتلم و  رگید  يرادیب 
نالعا تعیب ،  زا  ار  دوخ  عانتما  نارگید  زا  شیب  اذل  دراد ،  ابا  دریگ  یـشیپ  وا  رب  يربهر ،  تلاسر  ماجنا  يارب  یـسک  هکنیا  زا  ربمایپ  طبس 

 . دهد یم  رارق  دوخ  تقوم  هاگتماقا  ار  هکم  هدرک و 
ره ار ه  هداد ،  رارق  ناناملـسم  مامت  رب  تجح  ار  دوخ  ماما  راک  نیا  اـب  دـهد .  یم  ناـشن  ار  هکم  يوس  هب  نتفرگ  تعرـس  زار  تکرح  نیا 

 . ددنب یم  نانآرب  ار  یشارترذع  عون 
ماما دنتسرف و  یم  ماما  يارب  یپ  رد  یپ  ياه  همان  هسامح ،  قایتشا و  اب  نایعیش  صوصخب  هفوک و  لها  هماع  هک  تسا  تکرح  نیا  زا  سپ 
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 . دور یم  ورف  نایفوک ،  داهنشیپ  هب  طوبرم  لئاسم  رکفت  رحب  رد  دشیدنا و  یم  توعد  نیا  هرابرد  لمءات  اب 
تسا يراکشآ  هابتشا  نیا  درک .  تکرح  نانآ  يوس  هب  نایفوک ،  ياه  همان  تفایرد  درجم  هب  ماما  دنا :  هتفگ  نیفلؤم  نیخروم و  زا  یضعب 
دشاب یم  تضهن  نیا  ساسح  عیاقو  یضعب  زا  نانآ  یشوپ  مشچ  هجیتن  تسا و  هتساخرب  ینیسح ،  مایق  ثداوح  رب  نانآ  عیرـس  رورم  زا  هک 

(86 . . . )
ات دنهاوخ  یم  وا  زا  هدرک  ساسحا  ماما ،  زا  ار  گنرد  نیا  هفوک  لها  دـنک و  یم  گنرد  نداد ،  خـساپ  رد  ماما  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح 

 : یلو اه  کیپ  یپرد  یپ  لیسگ  اه و  همان  یهوبنا  زار  تسا  نیا  دهد و  تبثم  خساپ  نانآ  هب  ربص ،  گنرد و  ياج  هب 
(87) دهد یمن  یخساپ  دنک و  یم  يراددوخ  ماما ،  همه  نیا  اب 

(88) دهد یمن  یخساپ  هدرک ،  گنرد  ماما  لاح ،  نیا  اب  و 
؛  دشاب هدرک  تباجا  ار  هفوک  لها  توعد  اروف  ماما  هک  دوش  یم  اعدا  نیا  شریذـپ  زا  عنام  اهنآ  دایز  دادـعت  اه و  همان  يالاب  رامآ  یهگناو 

عقاو ياطخ  نیا  یتسیاب  اذل  درادن  يراگزاس  نایفوک  توعد  تابجاو  ماما  عیرـس  لوبق  اب  دنریگ  یم  ارف  اه  همان  نیا  هک  ینامز  تدـم  اریز 
 . درک حیحصت  ار ،  يا  هدع  فرط  زا  هدش 

ياتـسار رد  هیـضق  عقاو  تفایرد  يارب  ماما  درادرب ؛  یتامدـقم  یماگ  هک  تسا  رظن  نیا  رب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  هک  نآ  رب  اـفاضم 
تموکح هب  نداد  نت  زا  هدیـشک  یتـحار  سفنو  دـننک ،  یم  تقوم  يدازآ  ساـسحا  هیواـعم  گرم  زا  سپ  هک  اونیب  نیمورحم  هب  کـمک 
یـسررب هدنیآ  لصف  رد  ار  بلطم  نیا  دراد .  یم  لیـسگ  راید  نادب  ار  يا  هدنیامن  دوخ  فرط  زا  دننک ،  یم  يراددوخ  يوما  دیدج  یلاو 

 . درک میهاوخ 

 ( ع  ) ماما بناج  زا  ریفس  لاسرا  مود :  لصف 

 ( ع  ) ماما بناج  زا  ریفس  لاسرا 

هلحرم و نیا  طیارـش  ياضتقا  قبط  هناگدـنچ  یتیل  ؤسم  هدرتسگ و  یتیحالـص  اب  دوب ،  يویند  ینید و  روما  رد  مات  تارایتخا  ياراد  ملـسم 
 . ارجام

لح يارب  هک  درک  ادیپ  یلجت  هتکن  نیا  رد  راوشد  هلحرم  نیا  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هناحیر  ماما و  تمکح  یگنازرف و 
ینءات هب  ار  وا  ماما ،  یسایس  شنیب  دزرو .  بانتجا  نایفوک  هب  ییاهن  نداد  خساپ  زا  دورن و  هفوک  هب  اصخش  دوخ  تیعقوم ،  نیا  تالکـشم 

 . دناوخ ارف  ینالوط  هار  نیا  رد  نداهن  ماگ  رد  يوردنت  باتش و  نودب  شمارآ و  و 
هب نیمولظم ،  ياه  هتساوخ  فادها و  یتامدقم  ققحت  يارب  هدنیامن  ناونع  هب  ار  دوخ  نادرم  زا  یکی  ات  دریگ  یم  رارق  نآ  رب  ماما  میمـصت 

 . دزاس هناور  نانآ  يوس 
تیعقوم و ود  نیا  اریز  دـشاب ؛  یم  فدـه  ضرغ و  فـالخ  دـنک  نییعت  ناـیفوک  دوـخ  زا  يا  هدـنیامن  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  هک  نیا  اـما 

تـسار دامتعا و  داهج و  رد  دراد  تلیـضف  ینالوسر  هفوک  لها  هک  اصوصخم  تشاد ؛  دـنهاوخ  تواـفت  رایـسب  رگیدـکی  اـب  تیـصخش ، 
ماما صخـش  هدنیامن  هکنآ  زج  دـنداد ؛  یم  ناشن  نانآ  یگدامآ  هفوک و  لها  زا  ار  یحـضاو  ریوصت  اتبـسن  نانآ  دـندوب و  هداتـسرف  رادرک 

هب طوبرم  ياهراک  زا  یخرب  الثم  تسین ؛  اهنآ  ماـجنا  يراـی  ار  وا  ریغ  هک  دراد  ار  یمهم  ياـهراک  ماـجنا  تیلها  مالـسلا -  هیلع  نیـسح - 
هب طوبرم  روما  رگید  ماـما و  يارب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  دـننام  تسا  هتخاـس  لوسر  طبـس  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  زا  اـهنت  ماـیق ،  شبنج و 

 . مالسلا هیلع  ماما -  ياه  هتساوخ  ینابم و  زا  لماک  یهاگآ  اب  هدنشخب ،  كرحت  تسا  يدرف  دنمزاین  هک  تضهن 
ماما ناکیدزن  اریز  دنک ؛  یم  ادـیپ  ققحت  صاوخ  ریغ  دارفا  ای  ربهر  وج  زا  جراخ  يدارفا  رد  رتمک  ربهر ،  دـید  هب  تبـسن  یهاگآ  عون  نیا 
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 . دزاس یم  زیامتم  زین  رگید  دییءات  دروم  صلخم و  دارفا  زا  ار  نانآ  هک  دنتسه  ییاهیگژیو  ياراد 

يداع هدنیامن  ياهیگژیو 

هداعلا و قوف  ریفس  نیا  يالاو  ياهیگژیو  هکنآ  زا  لبق  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ -  لوسر  طبـس  هدنیامن  صخـش  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
لماک يافیا  يارب  ار  وا  رد  دوجوم  ياـهیگژیو  یلومعم و  هدـنیامن  کـی  نداتـسرف  طیارـش  نیرتمهم  مناد  یم  مزـال  مینک ،  كرد  ار  هژیو 

 . میراد نایب  دوخ  شقن 
نتـشادرب مجع ،  برع و  ناـهاشداپ  ماوـقا و  لـلم ،  میناد  یم  دـنمدوس  ینیـسح ،  ریفـس  صخـش  تمظع  هب  هطاـحا  يارب  ار  هتکن  نـیا  اـم 

؛  دوش یم  هداتـسرف  یـسایس  یماـظن و  مهم  روما  يارب  رگید ،  ياهرهـش  ماوقا و  ناـهاشداپ ،  يوس  هب  هک  يداـع  هدـنیامن  رد  ییاـهیگژیو 
 : دنیوگ یم  الثم  دنراد ؛  رظن  قافتا 

لمحت ار  تیعقوم  تصرف و  ندمآ  تسد  هب  رید  دـناوتب  هک  اجنآ  ات  تسا ،  دوخ  مشخ  ندربورف  يرابدرب و  دـنمزاین  هداتـسرف ،  هدـنیامن و 
فرح وا  زا  دوـش و  یم  هداتـسرف  یلقع  کبـس  صخـش  شیپ  هب  هدـنیامن  هک  اـسب  هچ  دزاـس ؛  هـشیپ  ربـص  روـما ،  دوـکر  ماـقمرد  دـنک و 

هب نآ  رطاخب  هک  هچنآ  همه  (و  دوخ فیاظو  يافیا  اه و  تجح  يافیتسا  زا  ار  وا  دزاس و  یم  هابت  ار  وا  مشخ  شتآ  دونـش ،  یم  يراجنهان 
 ، دوخ دارم  ندروآ  تسد  هب  يزوریپ و  هب  دوخ  مشخ  ندرب  ورف  يراـبدرب و  اـب  وا  هک  یتروص  رد  دراد .  زاـب  تسا )  هدـمآ  کـیپ  ناوـنع 

 . دشاب یم  رتاناوت 
دوخ درخ  هب  روما ،  رد  دزاـسن و  هشیپار  مزح  ددرگن ،  دوخ  لـقع  رادراـیتخا  دـشابن و  هدیجنـس  درخ  ربص و  گـنرد ،  لـها  رگا  هداتـسرف 

ود هب  اهنت  طیارـش  یگدـیچیپ  هلجع و  ار  يا  هداتـسرف  نینچ  نیا  دـنکن ،  لابند  ار  لقع  دـییءات  دروم  بئاص و  يارآ  اهنت  دـنکن و  هعجارم 
هک ار  نانآ  هدرک ،  ضرغ  صقن  يدنت  هلجع و  رطاخب  يو  هک  نآ  ای  تشاد ؛  دهاوخن  ار  یموس  هار  باختنا  ناکما  وا  دـناسر و  یم  هجیتن 

دوخ فیاظو  هکنآ  ای  و  دهد ؛  یم  رارق  رظن  دم  ار  نانآ  دوس  هدش و  اوآ  مه  دوخ  نابزیم  روشک  نارـس  اب  هتخاس  نوبغم  دنا  هداتـسرف  ار  وا 
دـش دهاوخن  يراک  ماجنا  هب  قفوم  تشگ و  دـهاوخ  زاب  هدـمآ  هک  روطنامه  لکـشم -  لح  دوصقم و  هب  لوصح  نودـب  هدادـن ،  ماجنا  ار 

(89)
ياهوگتفگ مهم و  ياهراک  سب و  ستآ  حلـص و  هنیمز  رد  دـیوگ :  یم  کـیتاملپید  ياـه  هماـن  یـسایس و  ياـهراک  هراـبرد  زین  يرگید 

 : دشاب لیذ  تایصوصخ  ياراد  هک  نک  باختنا  ار  يدرم  دوخ ،  فرط  زا  یسایس 
اناوت و ینابز  عطاق ،  نخس  راوتسا و  يءار  ياراد  تصرف ،  زا  هدافتسا  هدامآ  رایشوه ،  هدیشچ ،  مرگ  درـس و  هدیدبآ ،  رونخـس ،  هنازرف ، 

دروم نیا  رد  يو  زا  هچنآ  و  وت ،  بئاص  يءار  یـشیدنارود و  هدنریذپ  ساسح ،  فیرظ و  ياهریبدت  زا  هدافتـسا  رد  كریز  نینهآ ،  یبلق 
نیرتهب هب  دشاب ،  وت  يوس  هب  یبوخ  بلج  راتـساوخ  رگا  یـشاب ؛  هتفگ  وا  هب  روما  کیکفت  يرایـشوه و  هرابرد  هچنآ  و  یـشاب ،  هتـساوخ 

 . دهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  راک  نیا  وت ،  زا  يرش  عفد  ماگنه  رد  دیآرب و  راک  هدهع  زا  هویش 
ياه هتفاـب  هک  اـه ،  تجح  رب  هدـنبای  تسد  امیـس ،  شوخ  باوج ،  رـضاح  هدافتـسا  هداـمآ  یتحاـصف  اـب  نیزگربار  يدرم  ترافـس  يارب 

 . دزاس راوتسا  تسا ،  هدرک  بارخ  نمشد  هک  ار  هچنآ  و  دنک ،  هبنپ  ار  تنمشد 
دوخ نادـناخ  ناگرزب  هار  رد  ماگ  ریزگان  یـسک  نینچ  اریز  دـشاب ،  الاو  تمه  اب  ینامدود  مرتحم و  ياه  هداوناخ  زا  یتسیاـب  وت  هداتـسرف 

 . داد دهاوخ  رارق  دوخ  نادناخ  ناگرزب  زارطمه  ار  دوخ  درک و  دهاوخ  ظفح  ار  دوخ  نامدود  لوبقم  ياهشزرا  هتشاذگ ، 
هچ دفکـش -  یم  تا  هشیدـنا  رد  هک  ار  هچ  ره  هد و  رارق  دوـخ  ناـکیدزن  زا  ار  وا  يدروآ ،  تسد  هب  تایـصوصخ  نـیا  اـب  ار  یـسک  رگا 

( . 90  . . . ) زادرپب تروشم  هب  يو  اب  وخ  نالکو  درخ  تارظن  ءارآ و  رد  دراذگب و  نایم  رد  وا  اب  گرزب -  هچ  کچوک و 
هب يددـعتم  دـیاصق  رد  ارعـش  هتفرگ و  رارق  رعـش  تاعوضوم  زا  یکی  هک  دـسر  یم  ییاج  اـت  کـیپ ،  هدـنیامن و  باـختنا  هلءاـسم  تیمها 
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 : الثم دنزادرپ  یم  تسایس  هصرع  رد  اهیگژیو  نیا  تیمها 
یم تسد  هب  هک  ار  يدرف  نیرتحصان  نیرت و  نیما  دوخ  يءار  يراوتسا  يارب  سپ  دشاب ،  یم  وت  تارظن  رارسا و  لحم  هداتسرف ،  لوسر و 

نک باختنا  يروآ 
 . دناسر دهاوخ  ناماس  هب  رت  هتسیاش  ار  اهراک  نآ  دزادرپب  روما  نامه  هب  یشوهزیت  صخش  رگا  نکیل  ددرگ  یم  راوشد  ندوک ،  رب  اهراک 

 . رادم اور  ار  ینیبرهاظ  هحماسم و  يو  باختنا  رد  ینیزگ  یم  رب  ار  يا  هداتسرف  رگا 
 . هد رارق  رظن  دم  تراک ،  رد  يزوریپ  نمیت و  يارب  ار  ربمایپ  نخس  لوسر ،  يرظنم  شوخ  کین و  مان  باختنا  رد 

(91) ددرگ زوریپ  راگتسر و  دوخ  ياهراک  رد  ای  دشاب و  هتشاد  ار  کسیر  تردق  ایذوفن  اب  ایریگ  یپ  ای  هک  نک  باختنا  ار  یلوسر 
 : دیوگ یم  يرگید  رعاش  و 

 . نک انیب  هاگآ و  نامهفبوا و  هب  هدرک  صخشم  ار  وا  فیاظو  يداتسرف ،  ییاج  هب  ار  یکیپ  یلوسر و  رگا 
دشاب هنازرف  دنمدرخ و  هچ  رگا  نکن ،  یهاتوک  يو  هب  يدنپ  هتکن و  چیه  نتفگ  زا 

(92  ) نکم تمالم  ترارسا  هب  بیغ  ملع  نتشادن  رطاخب  ار  يو  يدرک ،  يراددوخ  يا  هلءاسم  نتفگ  زا  رگا 
 : دیوگ یم  هدرک  تفلاخم  لصا  نیا  اب  يرگید  رعاش  دنچره  دناد ،  یم  راک  ساسا  ار  ریفس  فیاظو  تایئزج  نایب  رعاش ، 

السرم ۀجاح  یف  تنک  اذا 
هصوتالو امیکح  لسراف 

 . هدن روتسد  يو  هب  هدرپس  وا  هب  ار  اهراک  رگید  راد و  لیسگ  راک  نیدب  ار  يا  هنازرف  يداتسرف ،  ترافس  هب  ار  یلوسر  رگا 
 . تسا هدنتسرف  یگنازرف  هجرد  درخ و  هناشن  هداتسرف ،  هک  ارچ  نک ،  باختنا  بوخ  ار  تا  هداتسرف 

لفق هتـسب و  ياهرد  هدرک ،  راوتـسا  ار  تسـس  ياهراک  دهد و  یم  ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  تلاسر  دشاب ،  میکح  هداتـسرف  نیا  رگا 
 . دیاشگ یم  دوخ  درخ  اب  ار  هدز 

(93) درک دهاوخ  لدبم  دوخ ،  هیلع  تسا  شدوخ  عفن  هب  هک  ار  هچنآ  دشاب ،  هدروخ  بیرف  رورغم و  تا  هداتسرف  رگا  و 
 : تسا رگید  يرعاش  نهذ  هدیوارت  زین  لیذ  تایبا  هرخءالاب  و 

مدرک باختنا  ررکم  ياه  هشیدنا  زا  سپ  مدوخ ،  بناج  زا  یگدنیامن  هب  ار  وت  نم 
ار وت  راک  نیا  رطاخب  يزاس ،  هدروآرب  ارم  دوصقم  یـسرب و  بولطم  هب  لاح  نیع  رد  ینک و  لـمع  نم  تاروتـسد  فـالخ  رگا  هک  نادـب 

درک مهاوخن  شیاتس 
مهاوخ ار  ترذع  دنراد ،  زاب  بولطم  هب  لوصو  زا  ار  وت  دـنوش و  ادـیپ  وت  ربارب  رد  یعناوم  نکیل  ینک ،  یلمع  نم  تاروتـسد  قبط  رگا  و 

 . تفریذپ
نمشد وا  تقیقح  رد  دنک ،  تفلاخم  قوفام ،  اب  دریگ و  راک  هب  دوخ  هدنتسرف  زا  یهاوخرظن  نودب  القتسم و  ار  دوخ  تارظن  هداتسرف  رگا 

(94  ) تسا
زجاع يرگید -  هار  زا  هداتسرف  ضرف  هب  رگا  هک  تسا  هدش  دیکءات  نانچنآ  تاروتسد ،  تیاعر  تعاطا و  رب  قوف ،  تایبا  زا  مود  تیب  رد 

؛  تسین دـیجمت  شیاتـس و  لباق  شراک  زاب  دروآرب ،  ار  قوفام  دوصقم  ددرگ و  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  قفوم  هرداص ،  تاروتـسد  تیاعر 
 . دش دهاوخ  خیبوت  قوفام ،  تاروتسد  نداهن  اپریز  رطاخب  یتح  هکلب 

ناوت یم  ماـگنه  نآ  دـشاب ،  هدـش  نییعت  فراـعتم ،  موسر  لـقع و  تاروتـسد  اـهتلم و  تاـیبرجت  زا  دوـب  ییاـه  هشوـگ  ـالاب  ياـه  هنوـمن 
يارب اـی  یناطلـس  يوس  هب  هن  ماـما  ریفـس  درک .  روصت  ار  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  یمارگ  طبـس  یـصخش  ریفـس  ياـهیگژیو 
عاونا هدـنرادرب  رد  تسا  یتختیاـپ  هک  يرهـش  رد  داـضتم ،  ياـه  هزیگنا  اـب  هدـمآ  درگ  مورحم ،  یتلم  يوس  هب  هک  دودـحم - یتیرومءاـم 
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 - یلع نینمؤملاریما  مام  هک  ارچ  ترـضح ؛  نآ  هشیدـنا  رولبت  و  دـشاب ،  ماما  يامن  مامت  هنییآ  یتسیاب  ریفـس  نیا  تالکـشم ،  تاـضقانت و 
 : دیامرف یم  دروم  نیا  رد  مالسلا -  هیلع 

(95  ) کنع قطنی  ام  غلبا  کباتک  و  کلقع ،  نامجرت  کلوسر 
 . دیوگ یم  نخس  وت  زا  هک  تسا  يرونخس  نیرتایوگ  تا  همان  دشاب و  یم  تدرخ  هدننک  وگزاب  وت  ریفس 

درم نیرت  هتسیاش  صیخشت 

نییعت هکلب  ربهر ،  فرط  زا  رذگ  دوز  یلمءات  یسایس و  یشیارگ  رب  ینتبم  ای  درخ  تسا  يراک  هن  ترافس ،  يارب  یبسانم  صخش  باختنا 
تـساوخ يریگیپ  رد  شترـضح  يراوتـسا  هفوـک و  نارحب  ربارب  رد  ماـما  عـضوم  لـماک  رگناـیب  راوـشد ،  طیارـش  نـیا  رد  هتــسیاش  يدرف 

توـبن و تیب  ناگراتـس  نیرت  هدنـشخرد  زا  یکی  بلاـطاوبا و  نادـناخ  باـطقا  نیرتـالاو  زا  یکی  هب  هعرق  اذـل  تسا  راـید  نآ  نـیمورحم 
زا تناعتـسا  اب  شترـضح  ربارب  رد  هفوک  لها  ياه  همان  ندـش  هتـشابنا  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  دـنک و  یم  تباصا  تلاسر ، 

 : دنیزگ یم  رب  ار  ملسم  الاب ،  ملاع  زا  نتفرگ  ماهلا  شراگدرورپ و 
ریخ و دنوادخ  زا  راکنیا  رد  سپس  دروآ ،  اجب  زامن  تعکر  ود  ماقم  نکر و  نیبام  و  تساخرب ،  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لاح  نآ  رد 
ار هفوک  لها  ياه  همان  باوج  هتخاس ،  علطم  ایاضق  زا  ار  وا  و  دناوخ ،  دوخ  دزن  ار  هحور -  هللا  سدـق  لیقع -  نب  ملـسم  هدـیبلط ،  تنمیم 

(96  ) تشاد لیسگ  يو  هرمه  هتشون ، 
تریس رگنشور  ترضح ،  نآ  ریفس  يو و  صاخ  بیان  ماما و  صخش  هدنیامن  ناونع  هب  لیقع  نب  ملسم  گرزب  دهاجم  شنیزگ  نیاربانب ، 

یقاب تعاجش و  راکتشپ ،  یملع  یحور ،  ياه  هنیمز  رد  ار  ملـسم  یفخم  تازاتیما  و  دشاب .  یم  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  تسایـس  و 
 . دنک یم  راکشآ  یبوخب  دنا -  هدرک  ومن  نآ  اب  مشاه  ینب  ناناوج  هک  مهم -  ياه  تیحالص 

رد يو  تیلو  ؤسم  هکلب  دشاب ،  یمن  يویند  یبیان  ای  یـصاخ و  هدودحم  رد  دیقم  یلومعم ،  يا  هداتـسرف  وا  تسین و  دودحم  ملـسم  شقن 
هلحرم و نیا  طیارش  هک  نانچ  نآ  هناگدنچ ،  ياه  تیلو  ؤسم  هدرتسگ و  ياه  تیحالص  اب  تسا ؛  مات  قلطم و  يویند ،  ینید و  روما  مامت 

 . دنک یم  باجیا  لمع 
لوصا تمظع و  رهاظم  رگید  لمع و  تزع ،  عرو ،  يرادیب ،  يراکزیهرپ ،  یهقف ،  لیاضف  نتشاد  لیلد  هب  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ریفس 

 . تسا يو  يالاو  تافص  نیهر  تارایتخا  نیا  تسا و  رادروخرب  دوخ  ترافس  رد  مات  تارایتخا  زا  یگرزب ،  دجم و 
لماک یگتسیاش  دشاب و  هتـشاد  ار  یفلتخم  ياه  ییاناوت  هک  دشکب  ار  تکرح  هدنیآ  ریـسم  نییعت  تیلو  ؤسم  راب  يدرم  هک  تسین  بیجع 

مک ییاناوت  مات و  رایتخا  اب  هک  دراد  رارق  يراکتـشپ  تقایل و  زا  يدـح  رد  وا  دـشاب  عمج  وا  رد  مرکا  ربماـیپ  یمارگ  طبـس  تباـین  يارب  ار 
نآ ناملـسم  ياهتلم  ياهجنر  مالآ و  دـهاش  کیدزن ،  زا  تسا و  هاـگآ  خـلت  تیعقاو  زا  درم  نیا  اریز  دـنک ؛  هرادا  ار  هفوک  شبنج  يریظن 

 . دشاب یم  زور 
هب ار  دوخ  هدـنیآ  یـسایس  ریـسم  تکرح و  بوچ  راهچ  دـنک  یم  سمل  ار  تما  ياهرد  دور و  یم  شیپ  اهدادـیور  ثداوح و  ياپباپ  يو 

نیا لح  يارب  ار  ماـما  هویـش  تسا و  راـکمه  ماـما  اـب  ناـنآ  تالـضعم  ییوج  هراـچ  تما و  تالکـشم  لـح  تهج  رد  دـناد و  یم  یبوخ 
 . تسا هتسب  راک  هب  تالکشم 

 ، تضهن هدـنیآ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  و  ددرگ ،  یم  بوسحم  يو  رواـشم  نزیار و  دوخ و  مع  رـسپ  يوزاـب  يو  هک  تسا  فاـصوا  نیا  اـب 
ینابهگن يارب  نامدرم  نیرت  هتسیاش  تلاسر و  دوش .  یم  هتشاذگ  نایم  رد  يو  اب  ناناملسم  تالکـشم  ملاظم و  دراد ،  رارق  هرواشم  دروم 

 . دزیگنارب نید  نیا  لیصا  ياهنامرآ  زا  عافد  هب  مالسا ،  فینح  نید  زا 
تقبـس يوـگ  یگتـسیاش و  هب  مشاـه ،  ینب  نادرمدار  زا  يرگید  صخـش  هن  دوـش  یم  هدـیزگرب  مهم  راـک  نیدـب  ملـسم  ارچ  هک  نیا  اـما 
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 . ددرگ یمرب  فلتخم  ياه  هصرع  رد  درم  گرزب  نیا  ددعتم  ياهندرب 
قیبطت و دروم  ار  مشاه  ینب  ناگرزب  یتیصخش  ياهیگژیو  میناوت  یمن  هنیمز ،  نیا  رد  لصفم  ياهشرازگ  نادقف  ینامز و  هلـصاف  رطاخب  ام 

کی تسا و  هدوـب  مشاـه  ینب  گرزب  ياـهقفو  اـملع  زا  لـیقع  نب  ملـسم  هک  تسا  ملـسم  نشور و  ردـقنیمه  نـکیل  مـیهد ،  رارق  یـسررب 
ددرگ یم  بوسحم  نءاش  تلالج  داهتجا و  داهج و  هصرع  رد  هنومن  یمشاه 

 . دراد یم  مدقم  كاپ  نادناخ  نیا  ياضعا  رگید  رب  ار  يو  هک  تسوا  هرابرد  ماما  حیرص  يءار  تواضق ،  نیا  رد  ام  لیلد 
 : دینک هظحالم  ماما  زا  ار  ریباعت  نیا  الثم  تسام ؛  رظن  يایوگ  هک  دنک  یم  دای  ملسم  زا  یتاملک  اب  ماما 

(97  ) منادناخ زا  مدامتعا  دروم  میومع  رسپ  مردارب ،  . . . 
 ، تیب لها  دارفا  رگید  زا  يو  دیوگ . . . :  یم  وا  هرابرد  دـنک ،  هناور م هفوک  هب  ملـسم  هارمه  ماما ،  هک  يا  همان  رد  يرگید  تیاور  رد  و 

(98  ) تسا لضفا  رترب و  نم  دزن 
زامن هب  هک  تسا  نامـسآ  روآ  مایپ  ادـخ و  هداتـسرف  یمارگ  طبـس  سدـقم  حور  زا  هتفرگرب  ملـسم  حور  یکاپ  سدـقت و  هک  تسین  یکش 

 . دنک باختنا  یتسردب  تما ،  ياهدرد  يارب  يا  هدنیامن  ات  دهاوخ  یم  کمک  دوخ  يادخ  زا  دتسیا و  یم  ماقم  نکر و  نیبام 
همان تاروتسد و 

(99) داد روتسد  شمرن ،  يراکناهنپ و  ادخ ،  ياوقت  هب :  ار  وا 
رد هک  نآ  ای  تسا و  هدادـن  يروتـسد  دوخ  ریفـس  هب  ماما  ایوگ  دـنا .  هدرک  تبث  یخیرات  عباـنم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماـمت  دـش  رکذ  هچنآ 

 . تسا ریفس  فیاظو  مامت  هدنرادرب  رد  هاتوک ،  تاروتسد  نیا  تسا و  هداد  روتسد  زیچ  همه  هب  ار  يو  تقیقح 
 ، خیرات یط  هک  دشاب  يا  هرهوج  اب  روتسد  نیرترصتخم  دیاش  و  تسالاو .  میظع و  لاح  نیع  رد  رـصتخم و  تاروتـسد  نیا  ردقچ  اتقیقح 

 . دشاب هدش  رداص  تالکشم  ییوج  هراچ  يارب  زاس  تشونرس  لحارم  رد  یسایس و  ياهراشف  یپ  رد 
و دنراد ،  رظن  قافتا  نیملسم  لئاسم  رگید  هرابرد  شیپاشیپ  هداتـسرف  هدنتـسرف و  هک :  دبای  یمرد  هاتوک  نتم  نیا  سپ  زا  لدانیب ،  دنمدرخ 

ییوگرپ زا  زاین  یب  ار  دوخ  اذـل  دـنراد و  رگیدـکی  اب  لماک  تقفاوم  دـشیدنا و  یم  ناـسکی  یلبق ،  ياهدادـیور  ثداوح و  ماـمت  هراـبرد 
 . دنبای یم  فلتخم  روما  نوماریپ 

نیشن هیشاح  وا  تسا و  هدناوخ  دوخ  دزن  هب  رود  ییاج  زا  ار  ملسم  ماما ،  هک  مینک  یمن  شومارف  اریز  تسا ؛  یقطنم  الماک  طابنتسا  نیا  و 
هب هتشذگ  یـشیوخ  تبحم  زا  نانآ  دنویپ  هکلب  ددرگرپ . . .  ءالخ  نیا  باختنا ،  نیا  اب  ات  تسا  هدوبن  ود  نیا  نایم  يا  هلـصاف  البق  هدوبن و 

 . تسا هدش  لدب  هدنیآ  مالسا و  هرابرد  نانآ  ياه  تیلو  ؤسم  هرابرد  راوتسا  یقاثیم 
يدـصتم دریگب و  میمـصت  هفوک  تکرح  يزیر  همانرب  رد  دـناوت  یم  تسا ،  هدوب  يو  دردـمه  هدرب و  رـسب  ماما  اـب  يراـگزور  هک  یـسک 

 . ددرگ نانآ  نینوخ  ياه  تحارج  نامرد 
تاروتـسد هب  يزاین  ار  يو  اذل  تسا  هدرک  كرد  ار  ینیـسح  تیـسایس  مخ  چـیپ و  تسا و  ربخاب  ماما ،  ینلع  یفخم و  يارآ  مامت  زا  يو 

ای ددرگ و  راوتـسا  ینامیپ  اـی  دوش ،  هتفرگ  دـهع  وا  زا  اـت  دـشاب  یمن  یجاـیتحا  و  تسین ،  لـئاسم  هنوگ  نیا  رد  مدرم  نیب  موسرم  یـساسا 
 . تسا ینیسح  زاس  تشونرس  ياه  همانرب  رادتناما  قلطم و  دامتعا  دروم  وا  اریز  دروخ ؛  دنگوس 

رد نارگراکیپ  تاداقتعا  ساسا  رب  تکرح  رایعم  نیرتمهم  ددرگ و  یم  رتدنمناوت  شالت ،  اب  هک  ییورین  داد ؛  روتـسد  ادخ  ياوقت  هب  ار  وا 
 . تسادخ هار 

 . گرزب هچ  کچوک و  هچ  رادرک ،  راتفگ و  ره  يارب  ینامض  نانوچادخ  ياوقت 
ینمـشد ادخ و  يارب  یتسود  تهج  رد  ار  اهنآ  دنکفا و  یم  هیاس  يو  هاگآدوخان  ياه  هزیگنا  یناسنا و  سفن  يایاوز  مامت  ربادـخ  ياوقت 

 . دروآ یمرد  تکرح  هب  ادخ  يارب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1023 

http://www.ghaemiyeh.com


ـالاو و یفادـها  كاـپ ،  ییاـه  هزیگنا  اـب  يو  نداتـسیا  ندـمآرد و  تکرح  هـب  حلـص ،  گـنج ،  اـت  دراد  یم  نآ  رب  ار  ناسناادـخ  ياوـقت 
 . دشاب حلاص  يدصاقم 

 . رذگدوز يویند  هدنیآ  يزوریپ  هچ  یتیصخش و  تمالس  هچ  زیچ ؛  همه  رد  ادخ  ياوقت 
نانچنآ هکلب  دشاب ،  یمن  تایالو  یخرب  رد  ذوفن  شرتسگ  ای  مدرم و  تارودقم  رب  طلست  ای  و  يربهر ،  ای  تسایر ،  ندروآ  تسد  هب  مهم 
ندروآ تسد  هب  و  ادخ ،  ربمایپ  بولغم  مولظم و  تما  يرای  ییادـخ و  تعیرـش  نید و  رـشن  یهلا و  تلاسر  ماجنا  تسا  رتمهم  مهم و  هک 

 . دمآ دهاوخن  تسد  هب  زگره  اوقت  نودب  هک  یهلا  ياضر 
لوصا تمکح و  ياـضتقم  ربارب  رد  یتسیاـب  یناطیـش ،  تسایـس  يراـکبیرف و  نتخاـس  نک  هشیر  يارب  داد ؛  روتـسد  يراـکناهنپ  هب  ار  وا 

لحارم و مامت  رد  هنارایشوه  شالت  زوریپ و  لمع  ره  تسا  يراکناهنپ  یـسایس  راک  مهم  هتـسجرب و  لوصا  هلمج  زا  درک  عوضخ  تسایس 
 . دشاب یم  يراکناهنپ  لصا  نتفرگ  راک  هب  دنمزاین  ایاضق ، 

هک ناقفانم  نابلط و  تصرف  ات  دنام ،  یفخم  موتکم و  هنیدم ،  زاجح و  هقطنم  رد  هفوک  هب  ملسم  نداتسرف  باختنا و  هک  دسر  یم  رظن  هب  و 
 . دننک هدافتسا  ءوس  نآ  زا  دنناوتن  دنشاب و  ربخ  یب  بلطم  عقاو  زا  دنشاب ،  یم  ییاه  تصرف  نینچ  زا  هدافتسا  دصرتم  هتسویپ 

لبق نآ  ماکح  هفوک و  هب  رابخا  لاـسرا  رطخ  نتخاـس  یفتنم  هقطنم ؛  نآ  رد  ملـسم  ترافـس  نتـشادهگن  ناـهنپ  فادـها  زا  رگید  زا  یکی 
 . تسا هدوب  نابلط  تصرف  نیقفانم و  نیا  طسوت  راید ،  نآ  هب  ریفس  ندیسر  زا  ترافس 

 . تشگ المرب  اه ،  هدوت  طبضنم  ریغ  یلو  روشرپ  تایلمع  شرتسگ  اب  نکیل  دوب ،  یفخم  هفوک  رد  زین  یلیلق  تدم  ملسم  هیضق 
مدرم همه  عمجت  روحم  هدیدمتـس ،  تلم  نیا  فلتخم  تاقبط  اب  ارادـم  و  یعامتجا ،  ياههورگ  تیاـعر  يارب  داد  روتـسد  شمرن  هب  ار  وا 

 . تسا يرورض  شمرن )   ) هصیصخ نیا  ندش ،  عقاو 
 ، مورحم هدوت  هک  تسا  تقفش  ینابرهم و  میالم ،  دروخرب  حانج ،  ضفخ  اب  دوش  هتفرگ  راک  هب  نانآ  هرابرد  شور  نیرت  هتـسیاش  یتسیاب 

 : دیآ یم  هارب 
(100  ) کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ول  و 

 . دندش یم  هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  هنیآره  يدوب ،  لد  تخس  نخس و  تشرد  وت  رگا  ربمایپ !  يا 
تمیالم شمرن ،  يریگراکب  رگید ،  لماوع  هرظتنمریغ و  یعامتجا  ياهتـساوخ  نوگانوگ ،  یتیبرت  یگدنز و  حوطـس  فلتخم ،  تایحور 

 : دنزاس یم  ریذپان  بانتجا  ار  تشذگ  و 
(101  ) نیلهاجلا نع  ضرعا  فرعلاب و  رماو  وفعلاذخ 

 . نادرگ يور  نیلهاج ،  زا  نک و  رما  فورعم  و  هد ،  رارق  دوخ  راعش  ار  تشذگ 
 . میشاب یمن  ینیسح  تاروتسد  يالاو  سیفن و  نتم  یسررب  ددص  رد  اریز  تسا ؛  سب  ار  ام  اج  نیا  رد  هاتوک  هراشا  نیا 

ینیسح ریباعت  دوخ  مییوگب ،  نآ  هرابرد  میناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتهب  دراگن ،  یم  ار  نآ  مرکا  ربمایپ  یمارگ  طبس  ماما ؛  هک  يا  همان  اما  و 
ینشور تقد و  اب  ریباعت  نیا  دنک  یم  رود  دنز و  یم  رانک  تماما ،  تیالو و  هب  صوصخم  یمالـسا  لیـصا  هشیدنا  زا  ار  اه  هدرپ  هک  تسا 

ارجم نیا  دشاب .  یم  ینامسآ  باتک  تاروتسد  يارجم  دنک و  یم  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یتسد  نامه  ماما  هک :  دنک  یم  صخـشم 
 . ریغال تسا و  ماما  رایتخا  رد  اهنت 

زا نارگید  ریـسا  هن  تسا و  دوخ  ریـسا  هن  يو  تسا  سدقم  تاذ  نآ  رومءام  و  هدرک ،  ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  یتسه  هک  تسا  یـسک  ماما 
رب ترـضح  فورعم  همان  نایاپ  زا  رتهب  نآ  تاهج  ناـیب  ماـما و  هفیظو  زا  رتغیلب -  رتقیقد و  ریبعت  هب  دراد  ناـکما  رتمک  ناـیغاط .  ناـیلاو و 

 : مینک یم  رکذ  ار  ماما  یخیرات  دیواج  همان  لماک  نتم  لیذ ،  رد  ام  میروخب 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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نیرخآ نانآ  دـندروآ  نم  دزن  ار  امـش  ياه  همان  دیعـس ،  یناـه و  دـعب :  اـما  ناناملـسم  ناـنمؤم و  هوبنا  ناـگرزب و  هب  یلع ،  نب  نیـسح  زا 
 : هک متسناد  ار  امش  یگمه  هتساوخ  و  متفایرد ،  دیدوب  هدرک  رکذ  وگتفگ  هک  ار  هچنآ  همه  دندش  دراو  نم  رب  هک  دندوب  امش  ناگداتسرف 

دنک عمج  تیاده  قحرب و  ار  ام  وت  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  اسب  هچ  ایب ،  ام  يوس  هب  سپ  تسین ،  یماما  ام  رب 
ار امش  ياه  هتساوخ  ءارآ و  لاوحا  ات  مداد  روتسد  وا  هب  مداتسرف و  امش  يوس  هب  ار  ما  هداوناخ  زا  قوثو  دروم  درف  مع و  رسپ  ردارب ،  نم  و 
اب نآ  زا  ارم  امش  ناگدنیامن  هک  تسا  نامه  درخ  لضف و  نابحاص  و  امش ،  ناگرزب  هوبنا و  يءار  هک  تشون  میارب  رگا  سپ  دسیونب  میارب 

 . هللاءاشنا دمآ -  مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوزب  ما  هدناوخ  ناتیاه  همان  رد  دنا و  هتخاس  ربخ 
تاذ رد  دوخ  سفن  فقاو  قحب و  نیدـتم  تلادـع ،  طسق و  هب  هدـنیاپ  باـتک ،  هب  لـماع  هک :  تسا  ماـما  یـسک  اـهنت  هک  مسق !  مناـج  هب 

(102  ) مالسلا دشاب و  راگدرورپ 
هکلب دنرواین ،  هفوک  هب  دوخ  اب  دیعس  یناه و  تیاور -  قبط  ار  همان  نیا  دنیوگ -  یم  ددعتم  تیاور  هک  نانچنآ  هک -  تسا  رکذت  هب  مزال 

 . دناوخ هفوک  لها  رب  ار  همان  نتم  ملسم ،  دوخ  هکنآ  لیلد  هب  دوب ،  ریفس  صخش  نآ  لماح 
(103  ) داد وا  هب  ار  همان  هتساوخ ،  ار  لیقع  نب  ملسم  دز و  رهم  نآ  رب  دیچیپ و  رد  ار  همان  ماما  سپس  دنک :  یم  لقن  نینچ  مه  یمزراوخ  و 
هب ار  رادید  نیا  دوخ  گرزب  ریفس  هب  سیفن  اهبنارگ و  یمالک  اب  ملـسم ،  هب  دوخ  یطخ  همان  ندرپس  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما 
زا یساسحا  اب  هدیچیپ  رد  الاو ،  ینامرآ  تسدرود و  یفده  هب  هراشا  اب  نیقی ،  و  نافرع ،  دهز ،  زا  راشرـس  زیمآریبع ،  نانخـس  درب ؛  نایاپ 

 . گرزب نارگراکیپ  یسدق و  نادیهش 
 : دهد یم  رارق  بطاخم  ار  دوخ  ریفس  نینچ  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  تاظحل ،  نیرخآ  رد 

داد دـهاوخ  ماجنا  تسوا  تیاـضر  دروم  دراد و  یم  تسود  وت  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  متـسرف و  یم  هفوک  لـها  يوس  هب  ار  وت  نم 
دورو زا  سپ  دومرف :  نینچ  ماما  دعبو  تفیب . . .  هارب  دنوادخ  يرای  تکرب و  اب  سپ  میریگ .  رارق  ادهـش  هجرد  رد  وت  نم و  هک  مراوادیما 

(104  ) نک رایتخا  لزنم  دارفا ،  نیرتدمتعم  دزن  هفوک  هب 

هفوک هار  رد  ییاه  ینشور  موس :  لصف 

هفوک هار  رد  ییاه  ینشور 

هن تشاد و  دوخ  جورخ  رد  يرارطـضا  هن  تشاد ؛  رارق  نیقی  بتارم  نیرتـالاب  رد  دوخ  ینیـسح  فیلکت  نداد  ماـجنا  رد  لـیقع  نب  ملـسم 
( . دیوگ یم  نخس ،  هار  نایم  رد  يو  دیدرت  زا  هک  یتیاور  فالخرب   . . . ) نتفر شیپ  يارب  يدیدرت  نیرتمک 

هیهت اب  دوخ ،  نمؤم  ناتـسود  هداوناخ ،  ناردارب ،  ناگدازومع ،  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  ربمایپ ؛  یمارگ  طبـس  اب  عادو  زا  سپ  ریفس 
نایعیـش فرط  زا  ناگدیزگرب  ردقلا و  لیلج  دارفا  رفـس  نیا  رد  داتفا  هارب  هتـشگ ،  زهجم  هفوک  هکم و  نایم  تفاسم  عطق  يارب  مزال  لئاسو 

 . دندرک یم  یهارمه  ار  ملسم  دندوب ،  هدمآ  ماما  دزن  نانآ  ياه  همان  هارمه  راید ،  نآ  ناناملسم  هماع  صوصخلا  یلع  هفوک 
یبحرا هللادبع  نب  نمحرلادبع  یلولس و  هللادبع  نب  ةرامع  يوادیص ،  رهسم  نب  سیق  ادخ ،  هار  نادهاجم  زا :  دندوب  ترابع  ناهارمه  نیا 

.
 . دنیبن ار  وا  هیما  ینب  زا  یسک  ات  دوب ،  هنابـش  هنایفخم و  لکـش  هب  يرجه  لاس 59  ناضمر  كرابم  هام  همین  بش  هفوک ،  زا  تکرح  ناـمز 

(105)
 . . . تفر هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  فیرش  دقرم  دزن  دمآ و  دورف  هنیدم  رد  دوخ ،  رای  هس  هارمه  ملسم 

تعکر ود  هدش  لخاد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  دجـسم  هب  تسخن  دمآرد ،  هنیدم  هب  ملـسم  هک  نیمه  دیوگ :  یم  یمزراوخ 
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(106) دومن یظفاحادخ  هنیدم )  رد  نکاس   ) تیب لها  اب  دش و  جراخ  بش  لد  رد  سپس  دروآ  اجب  زامن 
 . دنتفرگ شیپ  بولطم  فده  یپ  رد  ار  دوخ  ناباتشریس ،  نارای ،  اب  هدش ،  جراخ  هنیدم  زا  سپس  ملسم 

هب يامنهار  ود  هرابرد  هک  هچنآ  هب  تلاـسر ،  ناروـالد  نیا  رفـس ؛  نتفرگرد  یپ  زا  لـبق  مینک و  لـمءات  یکدـنا  میناد  یم  مزـال  اـجنیا  رد 
نآ هثداح -  نیا  زا  ملسم  دب  لاف  یگنشت و  زا  ود  نآ  ندرم  ندش و  مگ  هار و  نداد  ناشن  يارب  هنیدم  رد  ملـسم  طسوت  هدمآرد  مادختـسا 

 . میراد نایب  ار  دوخ  رظن  هداد ،  ناشن  ار  اعدا  نیا  یتسردان  و  میزادرپب ،  دنا -  هتشادنپ  هک  روط 

امنهار ود  ناتساد 

هداج زا  یبش  رد  امنهار ،  ود  نآ  دروآرد . . .  دوخ  مادختـسا  هب  هنیدم  رد  ار  امنهار  ود  ملـسم  دـنک :  یم  لقن  نینچ  ار  ناتـساد  یتیاور ، 
ماگنه نآ  رد  دنتفاین  ار  هار  همادا  تردق  رگید  درک و  دراو  راشف  ناشیارب  نامرگ  یگنـشت و  هدرک  مگ  هار  ناهاگحبـص  دـندش ،  فرحنم 

نامه هدرک  كرت  ار  نانآ  ملـسم  ینک ،  ادیپ  تاجن  دیاش  ورب  شیپ  نآ  رد  ریگب و  ار  هار  نیا  دـنتفگ :  ملـسم  هب  دـندید  ار  هار  ياه  هناشن 
(107) دندرم یگنشت  زا  یتدم  كدنا  زا  سپ  امنهار  ود  نآ  درک و  لابند  ار  ریسم 

هک یلاح  رد  تسا  هدوب  بش  یکیرات  هجیتن  هثداح  نیا  هکنآ  ینعی  تسا ؛  هدمآ  نایم  هب  نخس  یبش  رد  ندش  فرحنم  زا  الاب  ناتـساد  رد 
هکنآ يارب  ود  نآ  ینعی ،  دنک ؛  یم  لقن  ( 108  ) بیقعت سرت  زا  امنهار  ود  نآ  فرط  زا  هناهاگآ  ار  هداج  زا  فارحنا  نیا  يرگید  تیاور 

 . دندرگ یم  جراخ  هداج  زا  دننک و  یم  مگ  ار  هار  هنادماع  دریگن ،  رارق  بیقعت  تحت  نانمشد  طسوت  ریفس ، 
يربخ ملـسم  تکرح  فدـه  زا  یناسک -  نینچ  دوجو  ضرف  هب  امنهار -  ود  نآ  هک  میدرگ  رکذـتم  ار  هتکن  نیا  تسا  یفاـک  اـج  نیا  رد 

 . دندوبن مه  تیرومءام  نتفرگ  رارق  نایرج  رد  راوازس  دنتشادن و 
همادا مدع  تسا و  تکرح  فقوت  دنک -  یم  اعدا  ناتـساد  نیا  هک  نانچ  نآ  نایامنهار -  تکاله  هجیتن  قوف ،  ناتـساد  قبط  لاح ،  ره  هب 

دب لاف  هب  ار  نآ  تسناد و  موش  ار  هثداـح  نیا  هتـشون و  ماـما  هب  يا  هماـن  و  دـنامزاب ،  نتفر  زا  ملـسم  دـیوگ :  یم  ناتـساد  نیا  يوار  نآ . 
 . تفرگ

 : میروآ یم  يو -  لقن  يوار و  ياعدا  هب  ار - همان  نتم  اجنیا  رد  ام 
ود نآ  تشگ و  تخـس  ام  رب  یگنـشت  دندرک ،  مگ  ار  هار  هدش  جراخ  هداج  زا  ود  نآ  مدـش ؛  جراخ  امنهار  ود  اب  هنیدـم  زا  نم  دـعب :  اما 

 . میداد تاجن  ار  دوخ  ياهناج  هدنام  یقاب  میدیسر و  بآ  هب  ات  میدمآ  ام  دندرم و  هدمآرد  اپ  زا  امنهار 
زا ارم  ینادب  حالص  رگا  اذل  متفرگ  دب  لاف  هب  ار  نیا  نم  دوش و  یم  هدیمان  ( 109  ) تبخلا نطب  نم  قیضملا  هک :  تسا  یلحم  رد  بآ  نآ 

(110  ) مالسلا و  يراد .  لیسگ  راک  نیدب  ار  يرگید  هتشاد ،  روذعم  ترومءام  نیا  همادا 
خساپ مه  ماما  داتـسرف و  ماما  يارب  يوار -  لقن  قبط  زاب  يوادیـص -  رهـسم  نب  سیق  نءاشلا ؛  میظع  دهاجم  هلیـسو  هب  ار  همان  نیا  ملـسم 

 : تفگ یم  هک  داتسرف  زاب  ملسم  دزن  هب  کیپ  نامه  هلیسو  هب  ار  همان 
؛  دشاب سرت  یلدزب و  ما ،  هتشامگ  نادب  ار  وت  هک  تیرومءام  نیا  همادا  زا  افعتسا  همان  لاسرا  زا  وت  هزیگنا  اهنت  هک  مکانمیب  نآ  زا  دعب :  اما 

(111  ) مالسلاو نک .  لابند  ما  هتخاس  هناور  نادب  ار  وت  هک  ار  یهار  سپ 
 . درک میهاوخ  حرط  ادعب  ار  ترابع  نیا  متسین -  ( 112  ) ناسرت دوخ  ناج  رب  هثداح  نیا  زا  نم  تفگ :  همان  هدنناوخ  هب  ملسم 

ار اجنآ  سپـس  دـمآ  دورف  اجنآ  رد  دیـسر و  یط  هلیبق  هب  قلعتم  یبآ  هب  ات  تفر  یم  شیپ  نانچمه  ملـسم  يوار :  لقن  هب  ناتـساد  یقاب  اـما 
تخادناریت ییوهآ  هب  مدرم  نآ  هک  دید  تسیرگن و  يو  هب  ملسم  دوب  لوغـشم  راکـش  هب  هک  دید  ار  يدرم  تکرح  ماگنه  رد  هدرک  كرت 

(113) دش دهاوخ  هتشک   - هللا ءاش  نا  ام -  نمشد  تفگ :  ملسم  دروآرد .  اپ  زا  ار  نآ  و  دمآ ،  یم  يو  يوس  هب  هک 
يالبال رد  یلدزب  سرت و  نبج ؛  ای :  نتسناد  موش  دب و  لاف  ریطت ؛  ظافلا  ندش  هتفرگ  راک  هب  لیلد  هب  الاب ،  هنوگ  تیاور  ناتساد  نتفریذپن 
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 . درک لوبق  ار  قوف  تیاور  ناوت  یمن  هک  تسا  يرگید  ددعتم  لیالد  هب  هکلب  تسین ،  ناتساد 
نیرتزربم املع و  زا  یکی  هب  ار  نآ  دوشب  ات  دـشاب ،  هتـشاد  ییاج  توبن  نادـناخ  يداقتعا  داینب  رد  هک  تسین  یمیهافم  ار  نآ  دـننام  وریطت 

(114  . . . ) داد تبسن  دروآ  یمرد  اپ  زا  ار  گرم  دوش و  یم  ور  رد  ور  سرت  اب  هناکاب  یب  هک  نادناخ  نیا  ناعاجش  نیرتروهشم  اهقف و 
تسا هدشن  لقن  هملک  نیا  اساسا  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ( 115  ) دراد لوبقم  یبدا و  یشقن  تالامعتسا ،  يا  هراپ  رد  هکنآ  اب  نبج  هملک  اما 

 : دهد یم  یخساپ  نینچ  یتیاور  رد  ماما  الثم   ؛
(116  ) تسین دقتعم  ریطت  هب  یسک  ام  نادناخ  زا 

 . دشاب یمن  نادناخ  نیا  زا  دزادرپب  ریطت  هب  هک  یسک  ای 
 : تسا هدش  لقن  نینچ  ماما  همان  يرگید  تیاور  رد  و 

ات هک  یهار  نامه  سپ  دـشاب .  ییوگ  یم  هکنآ  زج  يرگید  هزیگنا  افعتـسا ،  تساوخرد  همان و  نیا  نتـشون  هک  مکانمیب  نآ  زا  دـعب :  اـما 
(117  ) مالسلاو ورب  شیپ  هب  نک و  لابند  يا  هدمآ  نونک 

 . دنک یم  هئطخت  ار  نآ  هتساک و  نآ  دننام  تیاور و  نیا  تیمها  زا  هک  مینک  یم  دهاشم  ار  یفعض  طاقن  ام  تروص  ره  هب 

تیاور نیا  همه  در 

 : میناد یم  تسردان  ار  الاب  تیاور  ام  لیذ ،  لیالد  هب 
نینچ رد  یبایهار  هار و  هلءاسم  سپ  (118) دراد یم  لیسگ  ملسم  هارمه  ار  هناگ  هس  نادهاجم  نیا  دوخ  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما   - 1

هار هک  دنـشاب  یم  هفوک  یلاها  زا  هکلب  دنتـسین ،  زاـجح  اـی  هکم  لـها  ملـسم  ناـهارمه  هکنآ  اـصوصخم  ددرگ ،  یمن  شومارف  یمهم  رما 
نیا هـکنآ  هژیو  هـب  دـننک و  اـفیا  زین  ار  اـمنهار  شقن  دـنناوت  یم  ناـنیا  سپ  تـسین ،  ناـهنپ  ناـشیارب  نآ  زا  تشگزاـب  هـکم و  هـب  ندـمآ 

 . دنراد یناوارف  رارصا  يراکناهنپ  رب  ماما  شرافس  قبط  ناگدنیامن 
دشاب هتشاد  دوخ  اب  ار  ینالوط  رفس  کی  مزاول  مامت  امنهار  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  ینالوط ،  ياهتفاسم  رد  امنهار  یلغـش  مکح  هب   - 2

دوخ زا  یگنـشت  راشف  اه و  یتخـس  ربارب  رد  دـناوتب  دـشاب و  هراح  قطانم  طیحم  براجت و  زا  یـشان  یباستکا  ربص  ياراد  یلوا  قیرط  هب  و 
 . دهدب ناشن  تمواقم 

ار یگنـشت  بش  نآ  يادرف  ات  دنتـسناوت  یمن  ایآ  دنـشاب ،  هدرک  مگ  هار  بش  رد  لاوطلا -  راـبخالا  لـقن  قبط  اـمنهار -  ود  نیا  رگا  لاـح 
! ؟ دننک لمحت 

هب دوخ  كانتـشهد  یگدـنز  نایاپ  ات  ار  نانآ  هنوگ  نیا  هک  تسا  دـح  هچ  ات  امنهار  ود  نیا  يداـم  دـنویپ  کـیناگرا و  طاـبترا  هجرد   - 3
اب اتقیقح  و  دسر !  یم  گرم  دحرس  ات  نانآ  یگنشت  تدش  نامزمه  دنوش !  یم  مگ  مه  اب  ود  نیا  اریز  دراد ! ؟ یم  هگن  هتـسویپ  رگیدکی 

هتـسباو يدژارت  نیا  نایاپ  ات  ار  نانآ  يا  هقلع  دنویپ و  هچ  اعقاو  دتفا !  یم  قافتا  ناکم  کی  نامز و  کی  رد  نانآ  گرم  و  دنریم !  یم  مه 
؟ !  تسا هدرک  مه  هب 

 - نت راهچ  نیا  زا  کی  چیه  ارچ  دیآ  یم  شیپ  یگنـشت  هک  دـعب  و  هکم ؟  زا  هن  دریگ و  یم  تمدـخ  هب  هنیدـم  زا  ار  نانآ  ملـسم  ارچ   - 4
کی ياهـشبات  ریز  هار و  نامه  رد  دندش و  لکـشم  نیمه  راچد  زین  نانآ  هک  یلاح  رد  دنک .  یمن  دـیدهت  ار  شهارمه -  رای  هس  ملـسم و 

ره ندرک  باریس  زا  نکیل  دنتشاد ،  بآ  دوخ  اب  نانآ  میرادنپب  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دنتفرگ !  رارق  هقطنم  کی  هدرک  مد  ياوه  دیشروخ و 
! ؟ دندیزرو غیرد  امنهار  ود  نیا  زا  یکی  ای  ود 

ملـسم هب  تامدـخ  هئارا  زا  زین  گرم  هناتـسآ  ات  نانآ  اریز  دـنراد ؛  دوخ  رد  اـمنهار  ود  نیا  هک  تسا  يزیگنا  تریح  ییاـناوت  هچ  نیا   - 5
 . دنهد یم  ناشن  يو  هب  ار  نآ  ياه  هناشن  هار و  و  دننک ،  یمن  يراددوخ 
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شوه هب  هک  تسا  لوقعم  یسک  نینچ  ایآ  و  دراد ؟ یهاگآ  دوخ  فارطا  هب  تبسن  دنز و  یم  اپ  تسد و  توم  تارکـس  رد  هک  یـسک  ایآ 
؟ دهد ناشن  يرگید  هب  ار  یگدنز  هار  هدمآ 

نآ تاجن  تهج  رد  یتکرح  نیرتمک  هک  مینیب  یم  نت  راهچ  نیا  يوس  زا  هک  تسا  یلدگنـس  اـفج و  هچ  نیا  اـی  تسا و  ییاـناوت  هچ  نیا 
. ؟ دنهد یمن  ناشن  دوخ  زا  اهنآ  زا  یکی  ای  ود 

همان ود  رب  دنچ  ییاهداریا 

هداتسرف هنوگچ  و  تشگزاب ؟  سپس  تفر و  هکم  هب  ماما -  خساپ  ملسم و  همان  لماح  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  ناسر -  همان  هنوگچ   - 1
؟ دندوب هتخاب  ناج  هار  نآ  رد  يا  هفرح  نایامنهار  هک  دندش  یقیرط  یط  راتساوخ  نانیمطا ،  اب  هدنتسرف  و 

دوجو زا  دوب و  هتخاسن  هارمه  یگدنیامن  تءایه  اب  ریسم  نییعت  يارب  ار  امنهار  ود  نآ  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب   - 2
اصوصخم دوب ؟ هچ  ماما  اب  اهنآ  ندش  مگ  يارجام  ود و  نآ  گرم  دادیور  نتشاذگ  نایم  رد  هزیگنا  دوب ،  ربخ  یب  زین  رفس  نمض  رد  نانآ 

 . دوبن نایامنهار  ای  ناهارمه  زا  یسک  یتمالس  هب  طورشم  رفس  نیا  همادا  هک 
هب يرگید  ندـش  نیزگیاج  رفـس و  نیا  زا  تشگزاب  هب  يو  دـیدش  شیارگ  هقالع و  هب  دوخ ،  هماـن  رد  ملـسم )   ) هماـن هدـنراگن  نحل   - 3
رد ماما  اب  ار  عوضوم  درک و  یم  تعجارم  هکم  هب  اصخش  یتسیاب  همان -  دوخ  راعشا  قبط  ینحل -  نینچ  بحاص  دراد و  راعشا  دوخ  ياج 

 . کیپ همان و  لاسرا  هن  تسا ،  تیعقوم  نیا  هتسیاش  تکرح  نیا  و  تشاذگ ؛  یم  نایم 
 . مشاب ناسرت  دوخ  ناج  رب  نآ  زا  هک  تسین  يزیچ  نآ  نیا   - 4

نئمطم ار  وا  زیچ  هچ  دوب و  كانمیب  هچ  زا  يو  سپ  درک  نایب  ماما  همان  تءارق  زا  سپ  اـمنهار - ود  تیاور  قبط  هک -  تسا  يا  هلمج  نیا 
؟  تخاس

ار يو  هک  دوب  يرگید -  هن  ماما -  دوخ  البق  تشگ  نئمطم  دوخ  هار  یتسرد  رب  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  خساپ  تفایرد  اب  ملـسم  رگا 
 . دوبن ترضح  زا  ددجم  یهاوخ  رظن  هب  يزاین  دوب و  هتشامگ  ترافس  نیدب 

نیا زا  افعتـسا  يارب  يو  نداتـسیا  زاب  تکرح  زا  فقوت و  هک  اصوصخم  دـنام  یم  یقاب  ضماـغ  ملـسم ،  هب  بوسنم  هلمج  نیا  لاـح  ره  هب 
 . یهاوخرظن هن  دوب ،  تیلو  ؤسم 

هدنام یقاب  هک  یلاح  رد  دوش ؟ یط  دیاب  رگید  تفاسم  ردـقچ  هک  دنتـسناد  یم  اجک  زا  دـندرک و  یط  ار  هار  هیقب  تءایه  نیا  هنوگچ   - 5
و دننیزگرب ؟ يدیدج  يامنهار  نانآ  هک  دوبن  رت  هتسیاش  ایآ  تسا ؟  هدوب  امنهار  ود  نآ  گرم  هثداح  ات  هکم  هلصاف  زا  رت  ینالوط  ریـسم ، 

یلو دزاس ؟ نیعم  هفوک  هب  نانآ  ندیـسر  تمالـس  نیمـضت  يارب  ار  اههار  هروک  مامت  هب  هاگآ  يا  هفرح  يامنهار  کی  ماـما  دوخ  هکنآ  اـی 
 . دتفا یمن  قافتا  باختنا  نیا 

 . میدرک دای  روالد  نت  هس  نیا  روضح  شزرا  زا  شیپاشیپ  ام  مینادب ،  یفاک  ار  ریفس  رای  هس  نیا  یهارمه  رگا  و 
يومح اریز  تسا ؛  عقاو  فالخ  دـشاب ،  هفوک  هنیدـم و  نایم  ناتـساد ،  قبط  یتسیاـب  هک  تبخلا  هگنت  ینعی  هثداـح ؛  عوقو  لـحم  اـما   - 6

(119  ) هنیدم هکم و  نایم  تسا  ییارحص  مان  و  هرح ،  هقطنم  رد  تسا  یتشد  تبخ ،  هک :  دنک  یم  حیرصت 
تحـس ضرف  اب  تسا و  هدـیماجنا  یم  لوطب  زور  تسیب  لومعم ،  روطب  ترفاـسم  تفگ :  دـیاب  هلحرم  نیا  عطق  ناـمز  تدـم  هراـبرد   - 7

يارب ملـسم  فقوت  نامز  تدم  یتسیاب  قوف  نامز  هب  ( 120  ، ) تسا هدـش  رت  ینالوط  تفاسم ،  یط  نامز  امنهار -  ود  تکاله  ناتـساد - 
 . مییازفیب زین  ار  همان  خساپ  تفایرد 

یعامجا یبلطم  نیا  تسا و  هدیشک  لوط  هب  زور  نآ  لومعم  نامز  تدم  نامه  تفاسم  نیا  هکنیا  رب  دنراد  دیکءات  یخیرات  تایاور  نکیل 
(121  . ) تسا
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رد راد  هشیر  يداینب  میهافم  اب  ریوصت  نیا  تسا و  ندز  دب  کین و  لاف  هب  دنبیاپ  يدرم  ناونع  هب  ریفـس  ریوصت  ددـص  رد  ناتـساد  نیا   - 8
موش هب  داقتعا  زا  نانآ  نتشادزاب  تهج  رد  ناناملـسم ،  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ - ياهراتفگ  فالخ  تسا و  داضتم  توبن  نادناخ 

 . دشاب یم  ردق  اضق و  موهفم  كرد  ياتسار  رد  شالت  و  ثداوح ،  ایشا و  ندوب 
نـشور كرد  تیـصخش و  تابث  يالعا  لثم  نانآ  دوخ  هکلب  دـندرک  یم  یهن  تسردان ،  تاداـقتعا  زا  ار  نارگید  اـهنت  هن  توبن  نادـناخ 

 . دندوب نآ  دننام  ریطت و  هب  لماک  يداقتعا  یب  ردق و  اضق و 
هتخیمآ ار  يو  هزیگنا  دنک و  یم  یفرعم  يو  یناسفن  تالاعفنا  فطاوع و  ریسا  ار  ملـسم )   ، ) ریفـس تکرح  ینمـض  روطب  ناتـساد  نیا  - 9

 . دنایامن یم  ندرک  مادقا  ندز و  يراک  هب  تسد  تهج  رد  شالت  دیدرت و  سرت ،  زا  يا 
ناکما رگید  وا  دـیوگ و  یم  تسار  يو  هب  شـساسحا  ارهاظ  ندز  دـب  لاف  ماگنه  هب  کین و  لاف  یهاگ  دـنز و  یم  دـب  لاف  یهاـگ  ملـسم 

 . درادن ار  يور  شیپ  رفس و  همادا 
ساسحا رد  دنک ،  یم  ضرف  هدمآرد  ياپ  زا  ار  دوخ  نمشد  دشک ،  یم  ار  ییوهآ  هک  يدرم  ندید  اب  دنز و  یم  کین  لاف  هک  یماگنه  و 

هن دـشک ،  یم  ار  ملـسم  هک  تسا  نمـشد  نیا  اریز  دـننک -  یم  كرد  ندز  لاف  نیا  زا  هماع  هکناـنچ  نآ  ددرگ -  یم  هابتـشا  راـچد  دوخ 
 . دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  دوخ  نمشد  ملسم  هکنآ 

رد دوش و  یم  يزاب  يداقتعا  يداینب و  میهافم  اب  باوصان  يا  هشیدـنا  نمـض  رد  هتـساخرب  ناتـساد  کی  فرـص  هب  هک  تسا  نینچ  نیا  و 
زا تهج  رد  نیقی  نتخادنا  راک  زا  و  یهاو ،  ياهنامگ  ياقلا  اب  دـنیرفآ و  یم  یـشیدنا  تسـس  دـیدرت  کش و  زا  یهوک  ناناملـسم  ناهذا 
دنک یم  زاغآ  يا  هنادرمناوجان  شالت  هدشن ،  هدولآ  موصعم و  یعبنم  زا  هزیکاپ  يروخشبآ  زا  لیصا  فیلکت  مهنآ  فیلکت  نتـشادرب  نایم 

(122 . )
دوب روما  مامت  ندید  ریخ  نامیا و  زا  راشرس  تشاد و  نیقی  دوخ  راک  یتسرد  هب  يدمحم ،  یبتکم  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح  اما 
 . تشادن ناملسم  تما  ءادبم و  ادخ ،  هار  رد  ندرم  ندش و  هتشک  زا  یساره  و  تشاد ،  یهلا  فیلکت  هب  يزیگنا  تریح  يدنبیاپ  اریز   ؛

رد و  داد ،  یمن  ناشن  دوخ  زا  یبارطضا  نیرتمک  دوخ  جورخ  رد  دوب و  نیقی  ياه  هجرد  نیرتالاب  رد  دوخ  ینیـسح  فیلکت  رد  زین  ملـسم 
هک تسا  یناسک  زا  دندمآ و  دیدپ  یتسه ،  تمظع  يارب  هک  نادقتعم  هورگ  زا  تسا و  بتکم  نادناخ  زا  وا  اریز  دوب ؛  راوتسا  نتفر  شیپ 

 . دشاب یم  يراگتسر  يزوریپ و  ود  ره  ناشتداهش  یگدنز و 
دشاب و یم  ناگدنـسیون  رثکا  بتک  رد  روطـسم  نابیطخ و  زا  يرایـسب  نابز  درو  نآ ،  جیاتن  هب  هجوت  نودـب  ناتـساد  نیا  هنافـسءاتم  نکیل 

لاف زا  یـضعب  هک :  دننک  یم  نیقلت  دنراد  هدروخن  تسد  رکب و  ینهذ  هک  یناناوج  مدرم و  هب   - هناهاگآان اب  ای  هناهاگآ  نایب -  ملق و  لها 
نیا ملـسم  دـننک  یم  نامگ  مدرم  و  دـیآ !  یمرد  بآ  زا  تسردان  اه  نتفرگ  کین  لاف  هب  زا  یخرب  ددـنویپ و  یم  تقیقح  هب  اـه  ندز  دـب 

 ! درک یم  نشور  ار  دوخ  ریسم  یناملظ  غارچ  نیا  اب  درپس و  یم  هار  اه  ندز  لاف  نیا  ياکتا  هب  گرزب ،  ریفس 
میناد یم  اریز  تسا ؛  هدوب  زاس  گنرین  بیرف و  نایاوشیپ  زادرپ و  غورد  ناگرزب  ياهدرواتـسد  تارمث و  زا  ناتـساد  نیا  مینک  یم  رکف  ام 

 . تسا هدش  هتخاس  نتسویپ  مهب  سبای  بطر و  و  گنرین ،  ریوزت و  اب  هتخیمآ  ياهتسایس  نارود  رد  نآ  هباشم  ناتساد و  نیا  هک 

باهتلا رد  هفوک 

هب ناباتش  و  دنزات ،  یم  ناتسبرع  لامش  رد  هفوک  يوس  هب  دوخ  راوهار  ياهبـسا  تشپ  رب  يو ،  هارمه  ناراوس  بلاطاوبا و  نادناخ  نامرهق 
 . دزوس یم  مایق  ربهر  رادید  قایتشا  رد  هک  دندرگ  یم  کیدزن  يرهش 

هیلع هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  طبـس  دوخ ؛  گرزب  یجنم  مودق  رظتنم  رهـش  ياه  هدوت  و  تسا ،  دوخ  ياه  همان  هجیتن  نارگن  نانچمه  هفوک 
 . دنا هدرک  سبح  هنیس  رد  ار  اهسفن  هلآ -  و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1029 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشگ ادخ  لوسر  دنزرف  طسوت  نانآ  تساوخرد  تباجا  زا  عنام  زیچ  هچ  تسا  هدیماجنا  لوط  هب  هدیدمتـس  هدـش و  هل  مولظم  هدوت  راظتنا 
؟  تسا

وزرآ نیا  دننک و  یم  يرامـش  هظحل  ناشرهـش  هب  ربهر  صخـش  ندـمآ  يارب  نانآ  دـنا ؟ هدرکن  راکنا  ار  دوجوم  تیعقاو  رهـش  مدرم  رگم 
يور نیسح ،  ماما  یمارگ ،  طبـس  يوما ،  یـسایس  ماظن  راکنا  يدبا  گنهاشیپ  نامرهق و  ارچ  سپ  تسا  هدرک  ریخـست  ار  ناشدوجو  همه 

؟ دهد یمن  خساپ  نیمورحم  نیا  يادن  هب  هیما ،  ینب  تموکح  هب  نداد  نت  زا  نادرگ 
دـنک و یم  شزاون  ار  نانآ  ياهـشوگ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  تباجا  دـیون  هک  تسا  راـظتنا  كاـندرد  ساـسح و  تاـظحل  نیا  رد 
يوک و هب  هناقاتشم  مدرم  دیآ و  یم  شیپ  نانآ  يوس  هب  رهش  لها  هب  تبثم  خساپ  ياتسار  رد  ماما ،  یصخش  ریفـس  هک  دندرگ  یم  رادربخ 
اب ار  ینایفـس -  لطاب  ماظن  يداینب  راکنا  نامرهق  ماما -  هداتـسرف  دننک و  یم  يدمحم  تیب  هدنیامن  لابقتـسا  هدامآ  ار  دوخ  هتخیر ،  نز  رب 

 . دنشک یم  شوغآ  رد  يداش  مرگ  ياهکشا 

ریفس تراظن  تحت  جیسب ،  یگدامآ و  موس :  شخب 

ریفس تراظن  تحت  جیسب ،  یگدامآ و 

ییاج ات  تفای ،  ءاقترا  يو  تراظن  تحت  كرحت ،  حطس  تشگ و  عورش  يرتشیب  تیدج  اب  یبالقنا ،  تیلاعف  هفوک ،  هب  ریفـس  ندیـسر  اب 
 . . . ( لوا لصف  ) دنتشگ رهاظ  دوخ  عمجت  نیرتشیب  رد  هفوک  نیدرمتم  هک 

رارق نآ  رب  شبنج  هیلوا  لحارم  رد  ینیسح  ریفـس  يربهر  دناوخ .  میهاوخ  موس  لصف  رد  ار  اه  تیلاعف  نیا  شرتسگ  زا  يرگید  تایلجت  و 
شیپ يو  اب  دعوم ،  زا  لبق  هتـساوخان و  يرادروخرب  دنیزگنرب و  ار  نمـشد  دهدن و  تسد  زا  ار  طایتحا  يرایـشوه و  بناج  ات  دوب  هتفرگ 

ریفس دوش و  مهارف  یبوخب  يریگرد  مایق و  ياه  هنیمز  ات  دوب  مدرم  جیسب  یگدامآ و  افرـص  رهـش  نیا  رد  ریفـس  یلـصا  هفیظو  اریز  دیاین ؛ 
 . ددرگ جراخ  بوچ  راهچ  نیا  زا  ادابم  ات  دوب  هدرک  زاغآ  یعیسو  شالت 

 . دنزن مه  هب  ار  نآ  تموکح ،  ناراداوه  ياهرونام  هک  تشاد  یشمارآ  ناوارف و  تقو  هب  زاین  جیسب ،  یگدامآ و 
 - هفوک زور  نآ  یلاو  هفوک و  لـها  مومع  هدـیزگرب و  نایعیـش  ناـیم  يریگرد  نیرتـمک  درب و  یم  شیپ  یبوـخ  هب  ار  تسایـس  نیا  ملـسم 

 ( . مود لصف   ) دناوخ یم  ارف  نایوما  زا  تعاطا  هب  ار  هفوک  مدرم  دوخ  ینارنخس  رد  نامعن  دنچ  ره  دهد  یمن  يور  ریشب -  نب  نامعن 
میـالم دروخرب  هچ  رگا  دوب .  هتفرگ  تروص  هفوـک  رد  ناـیوما  ناراداوـه  بزح  فرط  زا  راـشف  لاـمعا  تساوـخرد  یپرد  ینارنخـس  نیا 
یماظن بوکرـس  تسایـس  ندرب  راک  هب  راتـساوخ  نانآ  اریز  تخاس ؛  تحاران  ار  ناـنآ  ینارنخـس  نیا  رد  يو  هناـیوج  تملاـسم  ناـمعن و 

 . دندوب

لکشت تعیب و  لوا :  لصف 

لکشت تعیب و 

 . . . داد مهاوخ  ربخ  ار  امش  ما  هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  نآ  رب  هچنآ  یلبق و  میمصت  زا  دنگوس !  ادخ  هب  . . . 
ریـشمش ردقنآ  امـش  زا  عافد  رد  درک و  مهاوخ  دربن  ناتنانمـشد  اب  امـش  رانک  رد  درک و  مهاوخ  تباجا  دیناوخب  ارم  رگا  ادخ !  هب  دـنگوس 

 . مناهاوخ تسا  دنوادخ  دزن  هک  ار  هچنآ  طقف  راک  نیا  زا  منک و  تاقالم  ار  دنوادخ  ات  دز  مهاوخ 
 ( يرکاش شباع  یبتکم ،  نامرهق  )
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ریفس رقم 

تباین دوخ و  تیصخش  هتسیاش  یمارتحا  اب  ار  وا  دنروآ و  یم  لمع  هب  يریظن  یب  لابقتسا  ینیـسح  ریفـس  زا  ماع -  صاخ و  هفوک -  مدرم 
یم دراو  رهـش ،  هب  لاوش  مجنپ  زور  خـیرات  رد  دوخ ،  هناگ  هس  ناهارمه  نایم  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  هناـحیر  فرط  زا 

(123) ددرگ
رقم يدوزب  هک  تسا  تحارتـسا  رارقتـسا و  لـحم  يارب  يو  باـختنا  نسح  لـیقع ،  نـب  ملـسم  گرزب ؛  ریفـس  یـشیدنارود  هناـشن  نـیلوا 

 . دور یم  رامشب  دش ،  دهاوخ  تعیب  زکرم  دوخب  دوخ  هعیش و  ناگرزب  عمجم  ناناملسم و  هماع  دمآ  تفر و  ترافس و  هب  طوبرم  ياهراک 
رد دنراد  رظن  فالتخا  درک ،  رایتخا  تنوکـس  نآ  رد  دیزگرب و  ار  نآ  ملـسم  هک  يا  هناخ  نیلوا  هرابرد  نیخروم  خـیرات و  لومعم ،  قبط 

 : دراد دوجو  تیاور  هس  لزنم  نیلوا  نییعت 
(124  ) دمآرد تسا -  هفوک  نادهاجم  نیرتراوتسا  زا  هک  هجسوع -  نب  ملسم  هناخ  هب  ملسم  دیوگ :  یم  تیاور  نیتسخن 

 . دیزگرب ار  ( 125  ) هورع نب  یناه  هناخ  ملسم  هک :  تسا  یعدم  تیاور  نیمود 
راب نیلوا  هن  درک  رایتخا  لزنم  نیمود  ناونع  هب  ادعب و  ار  هورع  نب  یناه  ریلد ؛  دهاجم  هناخ  ریفس  هک  درک  میهاوخ  نایب  هدنیآ  رد  ام  نکیل 

.
 : دیوگ یم  تحارص  اب  تیاور  نیرخآ  نیموس و  اما 

(126) داد رارق  دوخ  رقم  ار  لزنم  نآ  و  دمآرد ،  یفقث  هدیبع  نب  راتخم  گرزب ؛  دهاجم  هناخ  هب  زاغآ  نامه  زا  ملسم 
(127  . ) دش یم  هدناوخ  يو  مان  هب  دمآرد و  بیسم  نب  ملسم  کلمت  هب  اهدعب  راتخم  هناخ 

 . تسا هتشاد  همادا  دنتسیز ،  یم  مراهچ  نرق  لیاوا  هک  دیفم  يربط و  نامز  ات  ارهاظ  يراذگمان  نیا 
زا نت  هس  نیا  یتسیاب  نک ،  رایتخا  لزنم  رهش  نآ  نامدرم  نیرت  قثوم  دزن  هفوک  هب  دورو  ماگنه  هک :  ملـسم  هب  ماما  شرافـس  هب  هجوت  اب  و 

 . تسناد هفوک  مدرم  نیرتقثوم  نیرتدمتعم و 
هجـسوع نبا  هناخ  ملـسم  نکیل  تشگ ،  یم  بوسحم  یبوخ  يراتمه  دوب و  رادروخرب  یـصاخ  دامتعا  هژیو و  يایازم  زا  نانآ  زا  مادک  ره 

ای مینادب  هفوک  رهـش  هب  دورو  زاغآ  رد  هناخ  هب  ندـمآ  يارب  ملـسم  زا  وا  توعد  زا  یـشان  ار  يو  هناخ  هکنیا  رگم  دادـن ،  رارق  دوخ  رقم  ار 
تسا هدوب  داهتجا  داهج و  نادرم  زا  هفوک و  گرزب  نیحلاص  لیلج و  دارفا  زا  هک  هجسوع  نبا  تیصخش  هب  مارتحا  يارب  ریفـس  هک  مییوگب 

 . تسا هدرب  رسب  هجسوع  نبا  هناخ  رد  ار  هفوک  هب  ندمآ  لوا  زور  دنچ  دش -  مدرم  زا  تعتیب  ذخا  رد  لیقع  نب  ملسم  بیان  زین  اهدعب  و  - 
يداقتعا لیالد  هبار  دوخ  نامیا  رد  هدینت  هوک  نآ  هناخ  دـمآ و  دورف  ( 128  ) یفقث راتخم  هدنـشخب  نامرهق  لزنم  رب  گرزب  نامهیم  يرآ ، 

 . درک باختنا  اهرهش  بالقنا  رد  يو  یعامتجا  تیعقوم  و 
زا وا  زج  يرگیدو  تشاد ،  هرهب  نآ  زا  راتخم  هک  دوب  یـصاخ  یـسایس  تینوصم  راتخم ،  هناـخ  باـختنا  لـیلد  نیرتمهم  دـسر  یم  رظن  هب 

يارب يددعتم  حلاصم  یگژیو  نیمه  دوب و  ریشب  نب  نامعن  هیواعم ،  فرط  زا  هفوک  یلاو  داماد  راتخم  اریز  دوبن ؛  رادروخرب  يزایتما  نینچ 
انایحا يریگناسآ و  تمیالم و  لیالد  زا  یکی  مه  المع  تشادرب و  رد  نامز -  زا  يا  هراـپ  اـی  ناـمز -  زا  هدافتـسا  رد  یبـالقنا  ياـهتیلاعف 

 . دوب نیمه  داد  یم  يور  راتخم  هناخ  رد  هک  يریطخ  لئاسم  لابق  رد  نامعن  لهاجت 
تیلاعف رقم  ار  اجنآ  و  دوش ،  یم  دراو  راتخم  هناخ  هب  نامهیم  ناونع  هب  ریفـس  تشادن .  ار  دوجوم  تیعقوم  رییغت  ییاناوت  رگید  وا  هکنآ  ای 

 . دهد یم  رارق  دوخ 
 . دباتش یم  رقم ،  يوس  بدا  ضرع  رادید و  يارب  ناباتش  دونش و  یم  ار  ریفس  دورو  ربخ  هک  ره  ماع  صاخ و  زا 

نزیار هنازرف و  دـنمدرخ  ملـسم ،  دـنناسر و  یم  مه  هب  روضح  توبن  نادـناخ  نراداوه  نآ  رد  دـهد و  یم  لیلکـشت  یعیـسو  هسلج  ملـسم 
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 . دنک مالعا  ار  دوخ  سدقم  هفیظو  هدرک ،  زاغآ  نخس  دیوگ و  نخس  نانمؤم  اب  ات  دنیب  یم  مزال  دوخرب  دنمشیدنا ، 
 . دـهد یم  شزاون  ار  نیرـضاح  ياهـشوگ  و  اما م ،  مایپ  دـناوخ  یم  ار  ماما  همان  هتـساخرب ،  اج  زا  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  هدـنیامن 

 : دنک یم  ادیپ  یصاخ  نینط  همان  رخآ  تاملک 
دوخ سفن  فقاو  و  قح ،  نید  هب  نیدتم  تلادع و  طسق و  هب  دنبیاپ  ادخ ،  باتک  هب  لماع  هک  تسا  ماما  یسک  اهنت  دنگوس !  مناج  هب  . . . 

 . مالسلاو دشاب  دنوادخ  هار  رد 
 ، دزیخ یم  اپب  يا  هلولو  روش و  ددنب  یم  شقن  راضح  نهذ  تاحفص  رد  دوش و  یم  هدناوخ  همان  ياهزارف  رگید  تاملک و  نیا  هک  راب  ره 

 . دننک یم  نتسیرگ  هب  عورش  مدرم  و  دنز ،  یم  هقلح  نامشچ  هقدح  رد  کشا  دزرل ،  یم  اهکلپ 
هک مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  شردپ ؛  تموکح  دای  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  راکشآ  ناشیارب  ار  ربمایپ  طبـس  هبئاش  یب  تبحم  همان ،  نیا 

 . دزادنا یم  دنراد ،  نآ  زا  ار  اه  هرطاخ  نیرتهب  مدرم  نیمه 
ناشیاهلد دـننک و  یم  ساسحا  ار  يو  تایانج  هدرک ،  كرد  رتهب  ار  یلع  نمـشد  هیواعم ،  تموکح  سوباک  همان ،  ندینـش  اب  نانآ  ایوگ 

 . دیچیپ ار  همان  تشگ و  غراف  هسلج  نیلوا  رد  ماما  همان  ندناسر  نایاپ  هب  زا  ملسم  دنیرگ .  یم  ددرگ و  یم  هدرشف 
نینمؤم و زا  سک  چیه  زا  ملـسم  دنتـساوخ .  اپب  تعیب  يارب  درک -  میهاوخ  دای  ار  نانآ  ادعب  هک  صلخم -  صاخـشا  نیلوا  ماگنه  نیا  رد 

 . دیچیپ رد  ار  همان  دناسر و  نانآ  شوگ  هب  ار  ماما  يادص  همان و  طقف  وا  هکلب  درکن ،  تعیب  تساوخرد  ناناملسم 
 ، ماما اب  تعیب  ناونع  هب  هتفاتـش ،  ماما  راوگرزب  هدـنیامن  يوس  هب  يدـیدش  يدـنمزورآ  ناجیه و  روش و  اـب  هک  دـندوب  هفوک  لـها  نیا  اـما 

 . دندرشف تخس  ار  مالسلا -  هیلع  نیسح -  هداوناخ  زا  دامتعا  دروم  درف  و  ردارب ،  مع ،  رسپ  ياهتسد 

؟  هچ يارب  تعیب 

نآ هب  نت  ات  دندرگ  یم  هدامآ  یگمه  دنک و  یم  ادیپ  تیعوضوم  ندرک ،  تعیب  هلءاسم  دوش ،  یم  کیدزن  يدج  لحارم  هب  شبنج  یتقو 
؟ دنیامن تعیب  انبم  نیمادک  رب  مدرم  و  دریگ ؟ تروص  دیاب  تعیب  نیا  یساسا  هچ  رب  اما  دنریگ .  ندرگ  هب  ار  يراوتسا  نامیپ  هداد ، 

دشاب یم  یتعیب  دننامه  تعیب  نیا  تسا  هتخاس  صخـشم  قیقد  نشور و  روطب  ار  تعیب  بوچراهچ  ینیـسح  يالاو  ریفـس  هک  تساجنیا  رد 
 : تعیب نیا  رتقیقد  ریبعت  هب  و  ( 129) دریگ یم  مود  هبقع  رد  جزرخ  سوا و  هلیبق  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هک 

هنـالداع میـسقت  ناـمورحم ،  هب  شـشخب  نافعـضتسم ،  زا  عاـفد  نارگمتـس ،  اـب  داـهج  شلوـسر ،  تنـس  ادـخ ،  باـتک  يوـس  هب  توـعد 
قح ناگدننک  لامیاپ  زوت و  هنیک  نانمشد  ربارب  رد  توبن  نادناخ  يرای  اهنآ ،  نابحاص  هب  ملاظم  در  ناناملسم  نایم  یگنج  ياهدرواتـسد 

نودـب نادـناخ ،  نیا  زا  ضحم  تعاطا  دـنک ،  راکیپ  وا  اب  تیب  لها  هک  ره  اب  گنج  دـنک ،  حلـص  وا  اب  تیب  لها  هک  ره  اـب  حلـص  اـهنآ ، 
(130  ) دوب نانآ  تارظن  ءارآ و  فیعضت  نودب  نانآ و  تاروتسد  ماجنا  رد  یلامها  نیرتمک 

 . دندرک تعیب  نآ  داوم  میهافم و  هب  تبسن  یضارتعا  نیرتمک  نودب  مدرم  ساسح -  ینومضم  گرزب و  ییانبم  قوف -  يانبم  رب 
راد تدم  تروص  رد  نآ -  تدم  نایاپ  زا  سپ  رگم  دش  دـهاوخن  هتـسسگ  زگره  تسا ،  روآ  مازلا  اعرـش  هک  تسا  ینامیپ  دـهع و  تعیب 

دشاب طورـشم  تعیب  هک  یتروص  رد  دراذگ -  دازآ  دوخ  تعیب  لالحنا  خسف و  رد  ار  هدننک  تعیب  درف  هک  يدروم  ندمآ  شیپ  ای  ندوب - 
.

 : ینعی دنک ؛  لمع  تعیب ،  داوم  قبط  ات  دوش  یم  دهعتم  و  دریگ ،  یم  دوخ  ندرگ  هب  یعرش  ینید و  یفیلکت  ندرک ،  تعیب  اب  ناملسم  درف 
ياهدروخرب رد  نید  حلاصم  تما و  عفانم  نآ و  داوم  ققحت  هار  رد  ار  دوخ  مغ  مه و  مامت  هدز ،  هرگ  تعیب ،  هدـنیآ  اب  ار  دوخ  تشونرس 

 . درب راک  هب  نیرفآ  رطخ  تخس و 
تکرح هب  ار  هفوک  ياـه  هدوت  شخب ،  دـیما  ییادرف  يارب  ییـالط  ياـهای  ؤر  ینورد و  ياـهزورآ  نوزفازور ،  يروش  مکارتـم ،  فطاوع 
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يو و لوسر  ادخ و  اب  ندرک  تعی  رد  و  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ریفس  يدمحم ،  طبس  بیان  تعلط  رادید  يارب  هناصیرح  نانآ  دروآرد و 
 . دندرک زاغآ  نیسح  بیان  تسد  ندرشف  رد  تخس  یتباقر  هتفرگ ،  یشیپ  رگیدکی  رب  ربمایپ  هناحیر 

ییاناوت نتفرگ  رظن  رد  نودـب  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  نانآ  تیمورحم  جـنر و  هک  میراد  رارق  یمدرم  ربارب  رد  ام  هک  مینک  یمن  شومارف 
تکرح هب  هثیبخ ،  هرجـش  نیا  متـس  ملظ و  زا  هدنبوک  یـساسحا  هیما و  ینب  رب  يزوریپ  يارب  يروش  اباهنت  لعفلاب ،  تاناکما  دوخ ،  یعقاو 

 . دندمآرد
ندرک تعیب  اب  نانآ  شقن  دندوب  هدرب  نامگ  هک  نآ  ای  دـش  دـنهاوخن  ریگرد  ماش  نایرکـشل  اب  دوخ ،  هار  رد  دـندوب  هتـشادنپ  دـیاش  نانآ 

 ! دوب دهاوخ  يو  ریفس  ای  ماما  هدهع  هب  اهنآ  يافیا  اهشقن و  رگید  ماجنا  دبای و  یم  نایاپ 
هدینـش روج  لامع  ماکح و  رگید  زا  البق  هک  یجیار  یظافل  هویـش  نامه  يو  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  قیبطت  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ای  و 

 . دشاب یم  دندوب ، 
رب نانآ  رادرک  راتفگ و  هک  تسا  ینادـناخ  زا  ملـسم  هک  دـندوب  هدرب  داـی  زا  ناـنآ  دـندوب ؛  هدرک  شومارف  ار  هتکن  کـی  زا  هفوک  روهمج 

لامدگل ار  نانآ  هدنیآ ،  دنهدن ،  یلمع  خساپ  ار  يو  توعد  مدرم  نیا  رگا  درک و  دـنهاوخ  لمع  دـنیوگب  رگا  و  تسا ،  قبطنم  رگیدـکی 
 . تخاس دهاوخ  هدنکارپ  ار  نانآ  ینوبز  و  درک ،  دهاوخ 

ماکح دـندرک و  یم  کیکفت  يرگید  ریفـس  ره  زا  ار  نیـسح  ریفـس  و  هتـسیرگن ،  يرگید  مشچ  هب  ار  ملـسم  مدرم  نیا  هک  میرادـن  یکش 
 . ینامحر يریفس  ار  ملسم  و  دنتسناد ،  یم  ناطیش  هدنیامن  زا  ار  هریغ  یلاو و  دبتسم 

لذب زا  تخاس و  یم  هریت  دنچ ،  یعناوم  ار  نانآ  تخانش  دندوب .  هدنام  کیکفت  هلحرم  نیمه  رد  نانآ  دوب و  صقان  تخانـش ،  نیا  نکیل 
 . تشاد یم  زاب  يرورض  هدنزرا و  ياهشالت 

كانتشحو هک  هیواعم -  نایرکشل  زا  كانتشهد  یسرت  ار  نانآ  دنتشادن  یهیجوت  نآ  زا  یـشان  ياهتیلو  ؤسم  دوخ و  تعیب  تیمها  هب  نانآ 
یم تتشت  راچد  ار  نانآ  فوفص  سرت  نیا  دوب و  هتفرگ  ارف  دندوب -  هدش  بکترم  زا  لبق  نایلاس  رد  هفوک  لها  هب  تبسن  ار  تایانج  نیرت 

 . تخاس
 . دنوش دوخ  تعیب  هب  يدنبیاپ  هدامآ  ات  دوب  مزال  هزات  ینامرد  نینهآ و  يا  هدارا  ددجم ،  یتخانش  ار  نایفوک 

دننام یبتکم  هاگآ و  ناگدننک  تعیب  زا  یضعب  هک  روط  نامه  طیارش -  نآ  رد  ناگدننک  تعیب  يالاب  تیمک  قوف ،  تالکشم  هب  هجوت  اب 
هب شبنج  نیا  يدـنمورین  يارب  يرایعم  درک -  میهاوخ  دای  ار  نانآ  نانخـس  هدـنیآ  رد  ام  دـندوب و  هدرک  هراشا  دیعـس  بیبح و  سباـع ،  : 

 . دیآ یمن  باسح 
هب بیرق  هتـشذگ ،  نت  رازه  هد  زا  نانآ  دادـعت  هام  کی  رد  اهنت  و  تفر .  یم  الاب  يدـعاصت  لکـش  هب  ناگدـننک  تعیب  دادـعت  همه  نیا  اب 
؛ ) 134  ) نت رازه  هدـجیه  و  ( 133  ) نترازه هدزاود  (132  ) نترازه یس  ( 131  ) نترازه لهچ  مقر  هتبلا  دیـسر .  هدـننک  تعیب  رازه  تسیب 

 . تسا هدش  رکذ  زین  فلتخم  تایاور  رد  مالسلا -  هیلع  - Ơ سح ماما  يارب  هدش  هداتسرف  ياه  همان  دادعت  هب  ینعی 
دودح زا  سپ  لیقع  نب  ملسم  هک  دنشاب  یم  اه  همان  هدننکاضما  دارفا  دادعت  نامه  نترازه  هدجیه  نیا  رتنـشور  يرامآ  رتقیقد و  ریبعت  هب  و 

 . دنک یم  حیرشت  ار  دوجوم  تیعقوم  هدرک و  دای  نانآ  زا  ماما  هب  يا  همان  یط  هفوک ،  هب  دوخ  دورو  زا  زور   35

ناگدننک تعیب  نیتسخن 

يا هنوگ  هب  دوجوم  طیارـش  كرد  و  تسا ،  هدوب  راکـشآ  یلجتم و  يراـید  موق و  ره  ناگدـیزگرب  ناـیم  رد  تواـکذ  یهاـگآ و  هشیمه 
یم نارگید  يایوگ  نابز  هتـساخرب ،  موق  نایم  زا  ناگنازرف  نیا  زا  یکی  ترورـض  ماگنه  رد  تسه و  هدوب و  زاتمم  دارفا  رایتخا  رد  قیمع 

 . دنک یم  نایب  دراد ،  نتفگ  هب  زاین  ینشور  نیع  رد  هکار  یلئاسم  و  ددرگ ، 
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هدـنیامن و ناونع  هب  يو  اب  تعیب  يارب  مدرم  موجه  نیا  دـنوش و  هدروآ  نابز  هب  امتح  یتسیاب  اما  دنتـسین ،  یفخم  هک  دراد  دوجو  یبلاـطم 
یماپ هب  دـنا -  هدـیمان  ار  وا  هنوگ  نیا  رازراک  نادـیم  رد  يو  اب  نانـشآ  مدرم  هک  نانچنآ  ناریـشریش -  تروطـسرپ ؛  نامرهق  ماما ،  تسد 

 . دیامن ادا  ترضح ،  هدنیامن  ربارب  رد  ماما و  همان  خساپ  رد  هناعضاوتم  ینانخس  ات  دزیخ 
 : دنک یم  زاغآ  نخس  هتفرگ ،  رارق  راوگرزب  ریفس  لباقم  نکش ،  فصو  هوتسن  ینادمه  يرکاش  بیبش  نب  سباع  راوتسا  دهاجم 

مناد یمن  تفگ و  مهاوخن  يزیچ  وت  هب  مدرم  زا  نم  دعب :  اما  دیوگ ) :  یم  دعب   . . . ) داب وا  هتـسیاش  نم  يانث  تسازـس و  ار  يادخ  ساپس 
یبلق میمصت  و  داد ،  مهاوخ  ربخ  مراد  لد  رد  هچنآ  زا  ار  وت  مسق !  ادخ  هب  نم ،  اما  يا ،  هتـشگ  نانآ  هتفیرف  هنوگچ  و  دنراد ،  لد  رد  هچ 

ناتنانمـشد اب  امـش  رانک  رد  درک و  مهاوخ  تباجا  ار  امـش  دـیناوخب ،  ارم  رگا  هک  ادـخ !  هب  دـنگوس  تخاس . . .  مهاوخ  راکـشآ  ار  دوخ 
دزن هک  ار  هچنآ  اهنت  راک  نیا  رد  میامن و  تاقالم  ار  دـنوادخ  اـت  دز  مهاوخ  ریـشمش  ردـقنآ  امـش  زا  عاـفد  هار  رد  و  درک ،  مهاوخ  راـکیپ 

(135  ) مناهاوخ تسا  دنوادخ 
 . دروآ یم  نابز  هب  ار  اهنآ  ینیسح  گرزب  روای  هک  تسا  ینادیواج  نانخس  زا  تانایب  نیا 

دوخ زا  تساخرب و  وا  دراذـگب .  شوپرـس  تشاد  ناجلخ  شا  هنیـس  رد  تشذـگ و  یم  شلد  رد  هچنآ  رب  دنیـشنب و  تکاس  تسناوتن  يو 
 : تشاد نایب  راید  نآ  مدرم  هرابرد  ار  دوخ  رظن  ریظن ،  مک  يا  هراشا  اب  لاح  نامه  رد  اما  داد ،  ناشن  ار  ینورد  يرادیاپ  يراوتسا و 

 . . . يا هتشگ  نانآ  هتفیرف  هنوگچ  و  درذگ ،  یم  هچ  اهنآ  لد  رد  مناد  یمن  داد و  مهاوخن  ربخ  مدرم  زا  ار  وت  نم 
نایب سجانتمان  هدوت  نیا  زا  ار  دوخ  ساره  ینارگن و  دراذگب ،  شیامن  هب  ار  دوخ  یکاب  یب  ییاناوت و  هکنآ  زا  شیب  دوخ  نانخـس  رد  يو 

 . تشاد
هکس يور  نآ  تساوخ  یم  هکنآ  ای  و  دیوگب ؟ نخـس  گنر  رازه  مدرم  نیا  فلتخم  قیالع  داضتم و  ياه  هزیگنا  زا  تساوخ  یم  يو  ایآ 

مک یفطاع  ياه  هدوت  دوخ و  نایم  هرک ،  ناـیب  ار  دوخ  هرهوج  دوب  ددـص  رد  هک  نآ  اـی  و  دـهد ؟ ناـشن  ملـسم  هب  ار  مکارتم  تیعمج  نیا 
؟ دنک کیکفت  تابث 

 . دنک یم  نایب  ار  دوخ  ینورد  دوصقم  و  دنز ،  یم  فده  بلق  هب  هاتوک  حیرص و  تالمج  اب  درم  نیا  تسا و  تسرد  الاب  تالامتحا  همه 
زا سپ  اریز  دبای ؛  یمرد  ار  يو  هناگدنچ  ياهدوصقم  دنک و  یم  كرد  ار  بیطخ  نخس  ياه  هشوگ  ملسم ،  هک  تسا  رکذ  هتـسیاش  هتبلا 
يا همان  اب  ار  وا  ملـسم  دوش و  یم  هدیزگرب  نارگید  نایم  زا  هک  تسا  ینادمه  سباع  نیمه  درک -  میهاوخ  رکذ  ادعب  هک  یتدم -  كدنا 
 . دزاس یم  نایامن  یهجو  نیرتهب  هب  ار  نیسح  ریفس  لیصا  كرد  رظن و  تقد  باختنا  نیا  دتسرف .  یم  هکم  هب  ماما  تاقالم  يارب  یطخ 

نایراوح و زا  يدـسا -  رهاظم  نب  بیبح  هک  دوب  صالخا  تیمیمـص و  زا  راشرـس  نانچ  شنایب  و  تفگ ،  نخـس  یمیمـص  ردـقنآ  سباع 
درک شیاتس  ار  وا  راتفگ  هدنیوگ و  دوخ  لمع  اب  و  تسب ،  راک  هب  ار  هویش  نامه  مالـسلا - )  هیلع   ) نینمؤملا ریما  یلع  ماما  کیدزن  نارای 

.
 : تفگ هدرک و  سباع  هب  ور  تساخرب و  اج  زا  سباع  زا  سپ  رهاظم  نب  بیبح 

هتشگ ملسم  هجوتم  سپس  يو  یتشاد . . .  نایب  راوتسا  هدیزگ و  نانخس  اب  یتشاد  لد  رد  هک  ار  هچنآ  یکین  هب  دنک  تمحر  ار  وت  دنوادخ 
 : تشاد راهظا  ، 

(136) دشاب یم  سباع  هک  ما  هشیدنا  میمصت و  نامه  رب  تسین ،  ییادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  هب  نم  اما 
 . تسا رونخس  نخس و  زا  ریدقت  نیرتهب  نیمه  داد و  رارق  دوخ  لاح  نابز  ار  نآ  و  دوزفین . . .  سباع  راتفگ  رب  ینخس  نیرتمک  بیبح ، 
يارب ار  شور  نامه  داهن و  دوخ  نیشیپ  رای  ود  ياپ  ياجاپ  هک  دوب  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  هوتـسن  دهاجم  موق ،  نیا  هدیزگرب  درف  نیموس 

(137  . ) درک دییءات  ار  یلبق  رونخس  ود  تاراهظا  تسناد و  یفاک  دوخ  ینورد  نایب 
و دندومن ،  ظفح  ار  رگیدـکی  اب  دـنویپ  دـنتخاس و  هشیپ  ربص ،  دـنتفگ ،  تسار  هک  دـندوب  هفوک  هتـسجرب  نینمؤم  زا  يا  هنومن  نت  هس  نیا 
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نخـس قادـصم  دنتـسب و  راک  هب  دوخ  لامعا  نایرج  رد  ار  نآ  هدوب  دوخ  نخـس  دـنبیاپ  نانآ  دندیـشیدنین .  لـمع  یب  راـتفگ  هب  يا  هظحل 
 : هک دنتشگ  ناشیادخ 

(138  . . . ) هبحن یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم  و 
 . . . دندنام راوتسا  دندوب ،  هتسب  نامیپ  هچنآ  رب  هدرک ،  لمع  ادخ  اب  دهع  هب  هک  دنتسه  یهورگ  نانمؤم  زا 

بیبح و سباع ،  يارجام  يوار  دراد و  مان  ریـشب  نب  دـمحم  نارـضاح  نیا  زا  یکی  دـندوب ؛  رـضاح  يدایز  نادرم  تعیب  زاـغآ  هلحرم  رد 
 . دشاب یم  دیعس 

 : دیوگ یم  هک  تسا  يرگید  يوار  یلع  هب  جاجح 
؟  يدروآ نابز  رب  ینخس  شناتسود ،  سباع و  دننام  زین  وت  ایآ  متفگ :  ریشب  نب  دمحم  هب 

زیهرپ نتفگ  غورد  زا  موش و  هتشک  هک  متشادن  تسود  نکیل  دراد ،  ززعم  يزوریپ  اب  ارم  یفوک  نارای  دنوادخ  متـشاد  تسود  نم  تفگ : 
(139  . ) مدرگ

ناشدوخ دنتساوخ  یمن  نکیل  دندوب ،  يزوریپ  ناهاوخ  هک  یناسک  دنتشاد !  رارق  ناگدننک  تعیب  نایک  رد  ریشب  نبدمحم  دننام  رایسب  هچ 
 ! . دندرگ ینابرق 

 ! . دندرک تعیب  ملسم  اب  ندش  هتشک  نتشک و  رب  دنتشادن و  یکاب  نتفگ  غورد  زا  هک  یناسک  رایسب  هچ  و 
نتشاذگ و ورین  نودب  دنتشاد و  ریمـض  رد  ار  شالت  نودب  تیقفوم  دندوب و  رـسدرد  نودب  يزوریپ  راتـساوخ  هک  ار  ناگدننک  تعیب  هوبنا 

 . میدرگ رکنم  میناوت  یمن  دندوب ،  تشادرب  ناهاوخ  نتشاک ، 
تعیب فعـض  عضوم  زا  هتفرگ  رارق  لاعفنا  تلاح  رد  هک  یناسک  رایـسب  هچ  اریز  داد ؛  ناشن  یبوخ  هب  ار  یمود  شیارگ  نیا  تیعبت  هدـنیآ 

 . دندوب مک  دندومن  تعیب  هناهاگآ  تردق و  عضوم  زا  هک  یناسک  و  دندرک ، 
 . دنتخاس یم  لکشتم  ار  اه  هدوت  هدوب ،  گنهامه  هک  دوب  یلاعف  هورگ  يربهر  تکرح و  هجیتن  هفوک  لها  یمومع  شزیخ  یهاگآ و 
يزاـغآ تعیب ،  دوخ  هک  یلاـح  رد  دوب ،  حرطم  ناـیفوک  هماـع  يارب  شبنج  ناـیاپ  تکرح و  هلحرم  نیرخآ  ناونع  هب  تعیب  ناـیم  نیا  رد 

اب يو  ات  دهد  یم  رارق  هدنیآ  لاح و  هدیچیپ  عضو  ربارب  رد  هناهاگآ  ار  هدـننک  تعیب  و  دوخ .  زا  سپ  یلمع  رتراوشد و  لحارم  يارب  تسا 
شیپ هب  مکحم  دزغلن و  تعیب ،  زا  یـشان  تادـهعت  ماجنا  گنج و  رونت  ندـش  مرگ  ماگنه  دتـسیاب و  گـنرد  لزلزت و  ربارب  رد  يرایـشوه 

 . دورب
هکس يور  نآ  هنانیبزیت  ینیسح ،  ربهر  اما  تسا . . .  شیازفا  لاح  رد  ابترم  نانآ  دادعت  دننک و  یم  تعیب  ریفـس  اب  زور  بش و  هفوک  مدرم 

 . دنک یم  لمحت  رادیاپ  لیمج و  يربص  اب  ار  تیعضو  نکیل  دبای ،  یم  رد  تسه  هک  نانچنآ  ار  رما  تیعقاو  و  درگن ،  یم  ار 

یلحم تموکح  روما  عضوم  مود :  لصف 

یلحم تموکح  روما  عضوم 

زا ار  يو  رـش  ات  دروآ  لمع  هب  يدیفم  ياهـشالت  هفوک ،  شبنج  هیلع  هناشیدنا  رود  تخـس و  ریبادـت  ذاختا  زا  نامعن  نتـشادزاب  رد  راتخم 
هدـنیآ هب  تبـسن  ار  يو  تشاد -  مکاح  يادوس  لامآ و  زا  هک  یتخانـش  اب  راـتخم - اـیوگ  دراد .  زاـب  راـید ،  نآ  لـها  عورـشم  ياـهتیلاعف 

 . دوب هداد  ییاهدیما  زا  هب  هتخاس ،  ددرم  دیزی  تموکح 

؟  تسیک یتموکح  روما  هدننادرگ 
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ماکح ار  اهتسایس  نیا  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  هفوک  رد  ار  تشحو  باعرا و  ياهتـسایس  هک  يزارد  نایلاس  زا  سپ  گرم و  زا  شیپ  هیواعم 
دهعیلو تموکح  تیبثت  يارب  دـندوب ،  هدـیرب  ار  راید  نآ  لها  همه  سفن  بیترت  نیدـب  هتـسب و  راـک  هب  هریغم  داـیز و  نوچ  يزومآ  تسد 

میالم و يدرف  هک  ار  ریـشب  نب  نامعن  تسایـس  نیا  يارجا  ياتـسار  رد  و  دمآ ،  رب  نایفوک  ییوجلد  ددص  رد  بولق ،  بلج  و  دیزی ،  دوخ 
دایز و ینارمکح  سوباک  و  هایس ،  ياهلاس  نآ  خلت  تارطاخ  مدرم  ات  تشامگ ،  هفوک  رب  دوب ،  هباحص  ءزج  تفر و  یم  رامش  هب  ریگناسآ 

 . دننک شومارف  ار  هریغم 
زین هیواعم  دوب .  یسایس  بصانم  راتـساوخ  هیواعم و  زا  سپ  تفالخ  تموکح و  دنموزرآ  تشاد و  ياج  راصنا  تسیل  رد  ریـشب  نب  نامعن 

مدرم ات  دـهد  یم  ییاورنامرف  هفوک  رب  دوخ  فرط  زا  یلم !  یتشآ  تین و  نسح  تسایـس  يارجا  يارب  ار  وا  نامعن ،  یگژیو  نیا  كرد  اـب 
 . دندرگ یضار  هیما  ینب  يو و  زا 

 ، دنتخانـش یم  ار  نامعن  هفوک  مدرم  درب .  یمن  یـشومارف  باوخ  هب  ار  وج  ماقتنا  نیگمـشخ و  مدرم  همه  هنابیرف  ماوع  تسایـس  نیا  نکیل 
مارآ و مدرم  رب  ( . 140) رمتلا نیع  رد  هکتسا  یسک  نامه  وج !  تملاسم  رادنامرف  نیا  دنتـسناد .  یمن  يو  هراب  رد  ار  قیاقح  مامت  هچ  رگا 

 . دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  ناهانگ  یب  دوخ  یماظن  شروی  اب  دنز و  یم  نوخیبش  هیواعم  روتسد  هب  اجنآ  یماظن  ریغ 
نودب دنک و  یم  یپ  رد  یپ  یماظن  تالمح  مالسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  تیمکاح  تحت  قطانم  نادنورهـش  هب  هک  تسا  نامه  نامعن ، 

نآ ریغ  نایماظن و  ریغ  هب  زواجت  مدع  هرابرد  ربمایپ - تنس  نآرق و  زا  يا  هشیدنا  و  دشاب - هتشاد  ینادجو  رگا  ینادجو -  باذع  نیرتمک 
- ربمایپ هباحـص  اذـل  دـنز .  یم  لواپچ  راتـشک و  هب  تسد  یلاها ،  لد  رد  ساره  داجیا  رب  ینبم  هیواعم  تسایـس  ققحت  ياتـسار  رد  اهنت  - 

 . دنتسه رازیب  وا  لاثما  يدرف و  نینچ  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتسد  هب  هک  یتعیب  ضقن  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  نامعن  هک  دننک  یمن  شومارف  صاوخ ، 

 . دوب هتشگ  مدق  شیپ  دوب ،  هدرک  ماما  اب  مخ  ریدغ  رد 
نهاریپ مان  هب  ات  درب .  یم  هیواعم  دزن  دوخ  اب  ار  شرسمه  هدیرب  ناتـشگنا  نامثع و  نهاریپ  هتـشگ ،  نامثع  نز  رودزم  هک  تسا  نامعن  نیا 
هیواعم دـهد .  یم  ماجنا  ار  يو  تاروتـسد  هتفرگ ،  رارق  هیواعم  رایتخا  رد  نانچمه  نامعن  دزیرب . . .  اهنوخ  ناـمثع  یهاوخنوخ  ياـعدا  و 

 . دنک هدافتسا  وا  زا  دریگب و  راک  هب  ار  یتسود  ماقم  یبلط  تردق  ره  هنوگچ  دناد  یم 
رگید اما  دـلخم !  نب  هملـسم  يرگید  تسا و  نامعن  نیمه  یکی  دنتـشاد :  رارق  هیواعم  راـنک  رد  راـصنا  زا  نت  ود  اـهنت  نیفـص  ناـیرج  رد 

یلص مرکا  ربمایپ  هک  هیغاب )  هئف  ) زواجتم هورگ  اب  و  دنریگ .  یم  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  یگمه  اهنآ  زا  هباحص  صوصخب  راصنا و 
نیا رانک  رد  ادابم  هک  دـندوب  ناـساره  باحـصا  هک  اـجنآ  اـت  دوب ،  هدرک  حیرـصت  هراـشا و  نآ  یـشک  قح  یغب و  هب  اـهراب  هلآ  هیلع و  هللا 
الثم دندرک ؛  تمادن  راهظا  تدش  هب  اهدعب  دندوبن  نیفـص  رد  ماما  اب  هک  نانآ  یتح  دنوش  راتفرگ  يدبا  تنعل  هب  دـنریگ و  رارق  نازواجتم 

 : تشاد یم  رب  هدرپ  دوخ  ینامیشپ  زا  نینچ  اهراب  دوخ  رمع  رخاوا  رد  رمع  نب  هللادبع 
مدرکن راکیپ  هیغاب  هئف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  ارچ  هک  تسا  نآ  نم  فسءات  هودنا و  اهنت  مرادن ،  یفسءات  نیرتمک  هتشذگ  لئاسم  رب 

 . دیگنج یم  ( ، 141)
هنوگچ هک  دـنک  یمن  شومارف  زگره  هفوک  تسا .  نامداش  دراد  رارق  شک ،  قح  زواجتم و  هورگ  نیا  شیپاشیپ  رد  هکنیا  زا  نامعن  نکیل 

 ، تسا يراصنا  یباحص  کی  دوخ ،  هکنیا  ياعدا  اب  دنک و  یم  راختفا  دوخ  هانگ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هیواعم و  روضح  رد  نامعن 
و دـنک ،  یم  موکحم  دـنراد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  راوتـسا  فص  کی  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ار  ادـخ  لوسر  راصنا  مامت 

 ! . دنتسه لطاب  رب  نانآ  دوش  یم  یعدم  هتفرگ  هدیدن  قح  ههبج  رد  ار  نانآ  ندوب 
 : دیوگ یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هدز ،  دایرف  نیفص  رد  رکشل  ود  نایم  رد  دهد و  یم  تءارج  دوخ  هب  يو 

اب تسا ، -  هیواعم  شدوصقم  تسا -  هتـساوخ  دوخ  يارب  هک  دهاوخ  یم  ار  نامه  امـش  يارب  هک  سک  نآ  ایآ  دعـس !  نب  سیق  يا  ) . . . 
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دیدرک اطخ  رادلا  موی  رد  نامثع  ندرک  نوگنرـس  رد  راصنا !  هورگ  يا  تسین ! ؟  امـش  نیرت  فصنم  تسا و  هدرکن  راتفر  فاصنا  هب  امش 
لوذخم ار  نامثع  هک  امـش  دـیا .  هدرک  اطخ  زین  نیفـص  گنج  رد  نایماش  هب  هلمح  رد  دـیدناسر و  لتق  هب  لمج  گنج  رد  ار  يو  نارای  و 

هداس قطنم   ! ) تشگ یم  هیفـصت  ینوخ  ربارب  رد  ینوخ  دـش و  یم  ناربج  امـش  یلبق  لـمع  دـیدروآ  یم  رد  اـپ  زا  زین  ار  یلع  رگا  دـیدرک 
نامدرم رگید  دننام  دیتساوخن  مه  دـعب  دـیدرک . . . !  يرای  ار  یلطاب  هداهن  اپ  ریز  ار  یقح  امـش  نکیل  دـیرگنب ، ) ار  هنابیرفماوع  هناحول و 
تساوخ رد  ناباتش  ماش ،  لها  یگنج  نادرم  دیدید  مسق !  ادخ  هب  و  دیدش .  راکیپ  راتساوخ  هدرک ،  نشور  ار  گنج  شتآ  نکیل  دیشاب ، 

یلع ههبج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  هجوتم  ار  دوخ  نانخـس  يو  سپـس  دـندش ( هناور  ناتیوس  هب  هداد ،  خـساپ  ار  امـش  گنج 
 . دنشاب امش  اب  ماش  لها  هک  نآ  رگم  دوب ،  دنهاوخ  نوبز  گنج  رد  هشیمه  امش  مسق !  ادخ  هب  دنک . ) یم  مالسلا  هیلع 

رتکیدزن يزوریپ  هب  و  میناگدنام ،  یقاب  نیرتهب  ام  کنیا  دیدید ،  ارنآ  هجیتن  و  تسا .  هتفرگرب  ییاه  هتشک  امش  ام و  زا  گنج  هک  دیرگنب 
( . 142) دیزیهرپب هدنام  یقاب  نیا  هراب  رد  ادخ  زا  سپ  . 

نوچ يا  هدنامرد  زا  ینانخـس  نینچ  ندینـش  زا  سیق  ددـنخ .  یم  هدابع  نب  دعـس  نب  سیقراصنا  گرزب  رورـس و  تاهرت ،  نیا  خـساپ  رد 
 . ددرگ یم  هدز  تفگش  تسا ،  یهت  تلاصا  قالخا و  مراکم  یلاعم و  زا  شتسد  درادن و  يزوریپ  رد  یشقن  نیرتمک  هک  نامعن ، 

ناهذا رد  يو  نانخـس  هکنیا  يارب  سپـس  دنک . . .  یم  هرخـسم  هیواعم  هب  نتفگ  قلمت  يارب  ار  وا  اذـل  دسانـش ،  یم  ام  زا  شیب  ار  وا  سیق 
نید و هب  وا  ندوبن  دنبیاپ  دـنادرگ و  یم  رب  وا  هب  رگنـشور  قیقد و  يا  هنوگ  هب  ار  يو  خـساپ  دـنکن ،  داجیا  یتاهبـش  ربخ  یب  دارفا  هداس و 

 . تسا رود  هب  یقالخا  فرش  تیناسنا و  تناید و  زا  دح  هچ  ات  يو  هک  دنک  یم  تباث  و  دزاس .  یم  نایع  ار  قالخا 
اما ییوـگب .  نخـس  هنوـگ  نیا  تیعقوـم  نیا  رد  دـنک و  یخاتـسگ  نینچ  مدرک  یمن  رکف  دـنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  دـیدنخ و  سیق  سپ 

تسا هدروخ  بیرف  دوخ  هک  بیترت  نامه  هب  ار  يرگید  و  دنک ،  یمن  تحیصن  هناراکبیرف  ار  شردارب  زگره  قح ،  دنبیاپ  فصنم  صخش 
 . یهد یم  دنپ  ار  يرگید  لطاب ،  هب  يا و  هداد  بیرف  ار  دوخ  دنگوس  ادخ  هب  وت  نکیل  دهد ،  یمن  بیرف 

رتهب وا  زا  وت  هک  تشک  یـسک  ار  نامثع  تفگ :  مهاوخ  رـصتخم  یهاوخب ،  رـصتخم  رگا  يدرم ؛  ادا  ناـمثع  هراـبرد  رد  هک  ینانخـس  اـما 
قطنم دومن ( دنهاوخ  راکیپ  ینکـش  نامیپ  لیلد  هب  لمج ؛  باحـصا  اب  اما  و  دشاب .  یم  رتهب  وت  زا  هک  تخاس  شلوذخم  یـسک  و  یتسین ، 

اب هک  میا  هنوگ  ناـمه  گـنج  نیا  رد  اـم  هک  میوگب  دـیاب  میتسین ،  مدرم  رگید  نوچ  اـم  هکنیا ،  اـما  دـیئامرفب . ) هظحـالم  ار  یبتکم  دارفا 
و نانمـشد ،  ياه  هزین  جامآ  ار  نامی  هلولگ  میتخاس و  یم  رافک  ریـشمش  رپس  ار  نامیاه  هرهچ  و  میدوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

 : میدوب هداد  ناشن  دوخ  زا  يرادیاپ  ردقنآ 
( . 143  ) تشگ رقتسم  نیمز  رد  رافک  تهارک  مغر  یلع  یهلا  تنطلس 

! ؟  ینیب یم  هدروخ ،  بیرف  نمی  لها  ای  هدش و  دازآ  رگنابایب  بارعا  زج  ار  یسک  هیواعم  اب  ایآ  رگنب :  نامعن !  يا  وت  نکیل 
ناگتـسجرب نیا  همه  ینعی  ( ؟ دنراد رارق  اجک  رد  تسا  دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  ار  نانآ  کین  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم ،  رگنب :  زین  و 

( . دنشاب یم  یلع  رانک  رد  قح و  تمس  رد 
روضح ردب  رد  هن  دـیا و  هدوب  هیناث  یلوا و  هبقع  رد  هن  هک  دـلخم ) نب  هملـسم  ) ار یقح  رای  وت و  زج  هیواعم  رانک  رد  ایآ  رگنب :  نینچمه  و 

( ، 144 (؟ دراد روضح  یسک  تسا ،  هتشگ  لزان  امش  نءاش  رد  نآرق  زا  يا  هیآ  هن  تسا و  مالسا  رد  يا  هقباس  ار  امش  هن  دیا ،  هتشاد 
دنهد تبسن  ار  نخس  نیا  نءاشلا  میظع  ربمایپ  هب  و  دوش ! ؟ یـسءات  وا  دننام  وا و  هب  ات  تساوخ  دیاب  نیملـسم  زا  ینارون !  قباوس  نیا  اب  ایآ 

 : هک
 . متیدتها متیدتقا  مهیاب  موجنلاک  یباحصا 

 . دش دیهاوخ  تیاده  دینک ،  یبایهار  کی  ره  اب  هک  دنتسه  ناگراتس  نانچ  منارای 
 . . دنراد جایتحا  ریگناسآ  وخمرن و  ییاورنامرف  هب  دنشاب و  یم  یلدگنس  تشحو و  تسایس  زا  ییاهر  دنمزاین  هفوک  لها  هک  تسا  تسرد 
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 . دنناد یم  الامجا  ار  يو  هتشذگ  عضاوم  تافارحنا و  و  دنسانش .  یم  ار  ریشب  نب  نامعن  نانآ  نکیل  . 

اهدادیور لابق  رد  نامعن  عضوم 

 : دنک يریگیپ  ار  ثداوح  هتفرگ ،  عضوم  هزات  دادیور  هس  لابق  رد  یتسیاب  دیدج ،  ییاورنامرف 
 . دیزی اب  مدرم  تفلاخم  هیواعم و  گرم  - 1

 . يو زا  توعد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طبس  يارب  نآ  لاسرا  همان و  شراگن  هنیمز  رد  هفوک  لها  هزات  تاکرحت  - 2
 . يو اب  مدرم  هدرتسگ  تعیب  هفوک و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ریفس  ندمآ  - 3

. ؟ دنک ذاختا  دیاب  ییاهتسایس  هچ  دماشیپ  هس  نیا  ربارب  رد  مکاح 
یم نادرگیور  هلءاسم  نیا  هب  يدج  نتخادرپ  زا  دریگ و  یم  شیپ  یتوافت  یب  هنالعفنم و  تسایس  ریـشب  نب  نامعن  دادیور ،  نیلوا  هراب  رد 

رد ار  يرگید  هنیک  کی  ره  و  دراد .  يا  هریت  تدـشب  طباور  دـیزی  اب  يدـهع ،  تیالو  تفالخ و  هب  شدـیدش  لیم  رطاخب  يو  اریز  دوش ؛ 
 . دنارورپ یم  لد 

تـسناد یم  نانآ  زا  ار  دوخ  نامعن  هک  ار  راصنا  یحیـسم ،  رعاش  لطخاوا  هراشا  هب  زین  ینامز  و  تسا .  هدرک  ریقحت  اهراب  ار  نامهن  دـیزی 
 . درک وجه 

دزن ار  دوخ  تیاکـش  يدرف  هک  تسا  خـیرات  يواعد  نیرت  کحـضم  زا  نیا  و  درک .  تیامـش  هیواعم  دزن  تفـشآرب و  وجه  نیا  زا  ناـمعن 
. ؟ درادب نمشد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راصنا  هک  دسر  هچ  ار  دهعیلو  دربب  هیلع  یعدم 

و دـیگنج ،  ناشنادـنزرف  راصنا و  اب  دـیزی  هک  هرح  يارجام  رد  درف  نیمه  اریز  دوبن ؛  ینید  تیمح  تریغ و  هزیگنا  هب  نامعن  تیاکـش  اـما 
زا هدـنز و  نامز  نآ  رد  هکنآ  اب  درب ؛  ورف  یلدزب  مال  رد  رـس  هدرک ،  توکـس  تدرک  حابم  ماش  نایرکـشل  رب  هنیدـم  رد  ار  ناـنآ  سیماون 

 . دوب علطم  نایرج 
ره و  دز .  یم  يراک  ره  هب  تسد  دوخ  دوصقم  هب  هدیـسر  يارب  يو  هک  دـنا  هدـش  روآدای  هدرک ،  اشفا  تفالخ  هب  ار  يو  صرح  نیخروم 

( . 145) داد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یبلط  تردق  هار  رد  و  تسب .  یم  راک  هب  ار  يا  هویش 
عـضوم دوش و  یمن  لئاق  هثداح  نیا  يارب  یتیمها  و  دهد ،  یمن  ناشن  دوخ  زا  شالت  شـشوک و  نامعن  زین ،  دادـیور  نیمود  لباقم  رد  اما 

 . ددرگ یمن  لقن  يو  زا  یحیرص 
ناگمه رب  اهدـعب  نکیل  دوب  یفخم  زاغآ  رد  هتبلا  دوبن  یفخم  ناهنپ و  توعد ،  لاسرا  هبتاـکم و  تاـیلمع  هکنیا  هب  هجوت  اـب  توکـس  نیا 

 ، لهج شلیلد  دوب .  شنارای  درـص و  نب  نامیلـس  تالـسارم  نتـشادهگن  یفخم  طقف  فدـه ،  زاغآ  نامه  زا  هکنآ  ای  و  تشگ .  راکـشآ 
 . دوب اه  همان  مجح  ای  و  نویبالقنا ،  تیلاعف  حطس  كرد  مدع  ای  راک ،  نیا  دمایپ  جیاتن و  نتسنادن  اب  توعد  هلءاسم  لصا  هب  تبسن 

 . درک یم  قیوشت  دیزی  علخ  رب  ار  نارگید  يو  دوخ  ای  و  تفگ .  دهاوخن  کیبل  ار  نایفوک  توعد  ماما  تشادنپ ،  یم  نامعن  هکنیا  ای  و 
 . ددرگ یم  رب  الاب  لیالد  همه  ای  یکی ،  هب  يو  توکس  لاح  ره  هب 

لزنم هفوک  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریفـس  میناد  یم  اریز  دـنک ؛  یمن  يریگعـضوم  ناـمعن  زین ،  دـمآ  شیپ  نیموـس  ربارب  رد 
 . داد رارق  دوخ  ياهششوک  هاگیاپ  شتیلاعف و  رقم  ناونع  هب  ار  یفقث  هدیبع  نب  راتخم 

رد یببـس  دـنویپ  نیا  دوـب .  هدرک  راـیتخا  يرـسمه  هب  ار  ریـشب  نب  ناـمعن  تـنب  ( 146  ) هرمع يو  رتـخد  دوـب و  ناـمعن  داـماد  زیت ،  راـتخم 
 . دوبن رثا  یب  نامعن  يریگعضوم 

دوخ فیلکت  و  تسا ،  ربخ  یب  دیزی  راک  هدنیآ  زا  اهتدـم  يو  تفرگن .  دـیزی  علخ  ماما و  اب  مدرم  تعیب  ربارب  رد  یعـضوم  نیرتمک  نامعن 
موکحم ار  يو  توکـس  يوما  تموکح  ناراداوه  هک  دنک  یم  گنرد  يریگعـضوم  رد  ردـقنآ  وا  دـناد .  یمن  ساسح  طیارـش  نیا  رد  ار 
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عـضوم ثداوح  ربارب  رد  دهاوخ  یم  وا  زا  هتخات  وا  رب  یمرـضح  هللادبع  الثم  دندرگ ؛  یم  عطاق  حیرـص و  عضاوم  ذاختا  راتـساوخ  هدرک ، 
 : دهد یم  خساپ  نینچ  رگشاخرپ ،  هب  تسا ،  ربخ  یب  عیاقو  لیصفت  زا  هک  زین  وا  دریگب .  يدج 

( . 147  ) تخاس مهاوخن  نایع  تسا  هدرپ  رد  هک  ار  هچنآ  و  درک .  مهاوخن  راکشآ  تسا  هدرک  ناهنپ  دنوادخ  هک  ار  يزار 
 . تسا دونشخ  درذگ  یم  رهش  نیا  رد  دیزی  هیلع  هچنآ  زا  لد  رد  دزاس و  یم  هشیپ  توکس  يدرسنوخ  اب  نامعن ، 

ذاختا يو و  نتـشاد  هگن  فرط  یب  رد  تشاد ،  دوخ  نز  ردـپ  یبلط  تردـق  ياه  هزیگنا  زا  راتخم  هک  یکرد  هر  هجوت  اب  مینک  یم  رکف  ام 
 . درک افیا  يا  هدننک  نییعت  شقن  توکس ،  ربص و  تسایس 

زا ار  وب  بیترت  نیدب  و  دوب .  هدرک  میسرت  ریپ  یلاو  يارب  يریواصت  نویبالقنا  يزوریپ  زا  سکع  رب  دیزی و  صخـشم  ان  هدنیآ  زا  يو  دیاش 
 . دوب هدرک  مک  مدرم  زا  ار  وا  دش  هتشاد ،  زاب  نویبالقنا  ياه  تیلاعف  هیلع  ینخس  تسایس  عون  ره  ذاختا 

 : تسا هدش  هتفگ  هک  روط  نآ  هن  مینک ،  یم  ریسفت  نینچ  ار  نامعن  توکس  ام 
تیوقت ناـیوما  ههبج  ددرگ ،  طلـسم  ینوخب  رهـش  روما  ماـمت  رب  هک  یـصخش  ندیـسر  اـب  اـت  دوب ،  هتخاـس  هشیپ  ارادـم  تسایـس  يو  . . . 

( . 148) ددرگ
 . نآ تلع  هن  دوب ،  نامعن  ریحت  دیدرب و  تسایس  هجیتن  دایز  نبا  نوچ  يراوخنوخ  دیدج  مکاح  ندمآ  هلءاسم و  نیا 

نیا نکیل  ( 149  ) تسا رتبوبحم  دیزی )  ) لدـجب دـنزرف  زا  ام  دزن  ادـخ  لوسر  هدازرتخد  دوب :  هتفگ  نامعن  ینامز  هک  تسا  هدـش  لقن  هتبلا 
 . . . دنادب عولخم  ار  دیزی  و  دشاب ،  هدرک  تعیب  يو  ریفس  طسوت  ماما  اب  يو  هک  تسبن  انعم  نیا  هب  حیرصت 

توغاط تب و  هب  يدبا  تمدخ  تبحم و  ياتسار  رد  دندوب ؛  یحیرص  عضوم  راتساوخ  دندوب و  نارگن  تسایس  نیا  زا  نایوما  لاح  ره  رد 
.

نآ جیاتن  نیون و  تسایس  يارجا 

یم سح  رتدنمورین  ار  دوخ  و  دوب ،  نانآ  تسد  رد  تموکح  هکنآ  صوصخب  دـنداد ،  یم  لیکـشت  ار  يدـنمورین  تیلقا  هفوک  رد  نایوما 
ردق ره  رهش  مکاح  دیآ .  نوریب  یتوافت  یب  توکس و  كال  زا  و  دنک .  ذاختا  یبسانم  عضوم  ات  دندروآ  راشف  رهش  مکاح  هب  اذل  دندرک . 

 . دشاب تانایرج  رگ  هراظن  هدز ،  یشوماخ  ناماد  هب  تسد  تسین  هتسیاش  دشاب ،  وخمرن  میالم و 
اج زا  اذل  دـنکفا ،  شود  رب  ار  تیلوئـسم  تلوص و  يادر  و  دـنک ،  مالعا  یـسایس  تبیغ  زا  سپ  ار  دوخ  روضح  ات  ددرگ  یم  ایهم  زیت  ریما 
نآ لابند  هب  و  دیوگ .  یم  انث  ساپس و  ار  دنوادخ  ارما  رگید  کبس  هب  دور و  یم  ربنم  رب  و  ددرگ .  یم  هفوک  عماج  دجسم  هناور  هتساخرب 

 : دیوگ یم 
تراغ هب  اهنوخ و  نتخیر  نادرم ،  گرم  ود ،  نیا  یپ  رد  هک  دیباتـشم  هقرفت  هنتف و  يوس  هب  دیـسرتب و  ادخ  زا  ادخ !  ناگدنب  يا  دعب :  اما 
مانـشد امـش  هب  و  تخات .  مهاوخن  وا  رب  دزاتن  نم  رب  هک  ره  و  میگنج .  یمن  دشاب  هتـشادن  گنج  رـس  هک  یـسک  اب  نم  تسا .  لاوما  نتفر 

 - يو زا  شیپ  ماکح  هویـش  ینعی  منک - ؛  یمن  تازاجم  تمهت ،  ناـمگ و  غورد ،  هب  ار  یـسک  و  مدرگ .  یمن  ناشـضرعتم  و  مهد .  یمن 
هب دـییامن ،  تفلاخم  درب ) یمن  مان  اـما  تسا  دـیزی  شدوصقم  ) دوخ ماـما  اـب  دـینک و  دنکـش  تعیب  دتـسیاب و  میور  رد  ور  امـش  رگا  نکیل 
زا کیچیه  هچ  رگا  دیگنج ،  مهاوخ  امـش  اب  دشاب  مفک  رد  ریـشمش  مراد و  ندـب  رد  ورین  هک  اجنآ  ات  تسین ،  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ 

( . 150) دنشاب لطاب  ناگدمآ  رد  اپ  زا  ناهارمگ و  زا  شیب  امش  ناسانش  قح  مراو  دیما  نم  اما  دنکن .  يرای  ارم  امش 
 : درک میهاوخ  نایب  ار  ینارنخس  نیا  جیاتن  اهیگژیو و  ارصتخم  ریز  تارقف  رد 

ذاختا نیا  اذل  دربن ؛  تهن  ناربهر  زا  یمان  و  درکن ،  يو  ياهتیلاعف  ینیسح و  ریفس  ندمآ  هب  يا  هراشا  نیرتمک  دوخ  نانخس  رد  نامعن  - 1
یم یبوخ  هب  ار  وا  ياهتـسایس  مکاح و  نانآ  دادـن .  رییغت  ار  نانآ  عضوم  و  تشاذـگن .  يرثا  مایق  ناگنهاشیپ  صاـخ و  ناراـی  ار  عضوم ، 
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نانخـس هچ  رگا  نامعن  دنتـسناد .  یم  ار  وا  رادرک  راتفگ و  نایم  دنویپ  هجرد  دندرک و  یم  كرد  ار  يو  ياهدیدهت  یتسرد  و  دنتخانش ، 
لباق هثداح  کی  دیدج ،  يریگ  عضوم  نیا  سفن  نکیل  درواین ؛  نابز  رب  اتحارص  ار  دوخ  دوصقم  و  درگن ،  یصاخ  نایرج  هجوتم  ار  دوخ 

 . دنداد یم  رارق  یبایزرا  دروم  تقد  اب  ار  نآ  شبنج  ناربهر  تشگ و  یم  یقلت  لمءات 
راب ریز  زا  اهنت  هن  و  دوب .  هتـشذگ  لحارم  نیا  زا  ناـنآ  راـک  اریز  تشاذـگن ؛  یتیمها  لـباق  ریثءاـت  مدرم  هماـع  رب  ینارنخـس  نیا  نکیل  - 2

 ، يو دیشر  بیان  زا  لابقتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طبـس  اب  دوخ  تالـسارم  تابتاکم و  اب  هکلب  دندوب  هدرک  یلاخ  هناش  تموکح 
 . دندوب هدرک  علخ  ار  دیزی  المع 

اما دنک .  یم  دیدهت  ار  دیزی  تفالخ  رب  ناگدننک  جورخ  دننک و  تعاطا  دیزی  يو و  زا  دهاوخ  یم  مدزم  زا  ینارنحـس  هکنآ  هجوت  بلاج 
 . تسا يرگید  سک  ره  هیواعم و  نبدیزی  علخ  يانعم  هب  ار  راک  نیا  دننک و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میدقت  ار  دوخ  زور  هنابش  مدرم 
افرـص فعـض و  عـضوم  زا  ار  وا  نانخــس  یهورگ  ـالثم  مینیبـب ؛  تواـفتم  ار  مکاـح  قـطنم  ربارب  رد  مدرم  شنیب  هـم  تـسین  بـیجع  هـتبلا 

یم کبـس  ار  شنانخـس  و  دننک ،  یم  ریقحت  ار  وا  هتـشاذگ ،  رتارف  اپ  یهورگ  و  دننک .  یم  روصت  فیلکت ،  طاقـسا  باب  زا  ییاهرادـشه 
 . دنرامش

طـسو زا  ار  دوخ  هتـشگ ،  كانمیب  زین  يرگید  هورگ  اهنآ  رانک  رد  دننک و  یم  هرخـسم  ار  شیاه  هتفگ  هتـسناد  قمحا  ار  وا  زیت  يا  هدـع  و 
نیمه نامعن  شکرت  رد  ریت  نیرخآ  دـنرادنپ  یم  نانآ  دنتـسه ،  كرتشم  هتکن  کـی  رد  اـههورگ  نیا  همه  اـما  دنـشک .  یم  نوریب  هکرعم 

 . دناود یم  هشیر  نانآ  رد  روتف  یتسس و  هتشاگنا ،  هداس  ار  هلئسم  اذل  تشاد ؛  دهاوخن  ور  شیپ  رد  يرتراوشد  هلحرم  تسا و 
تایونعم اه و  هشیدـنا  میقتـسمریغ ،  روطب  تموکح ،  اب  ییورردور  اهیریگرد و  نیا  تـالامتحا  نیرتدـب  نتفرگن  رظن  رد  رطاـخب  دـیاش  و 

 . دنشاب هتفرگ  مک  تسد  ار  هزرابم  ياهرطخ  تالکشم و  هتشگ ،  رثءاتم  نانآ 
 . ددرگ یم  راتساوخ  مکاح  زا  ار  يدنت  عضوم  هدمآ ،  شوج  هب  یماظن  تاریبدت  نودب  درس و  نانخس  نیا  زا  يوما  دناب  - 3

 ، تساخرب اج  زا  دیآ ،  دورف  ربنم  زا  يو  هکنآ  زا  شیپ  و  مکاح ،  ینارنخـس  نایاپ  زا  سپ  یمرـضح  ملـسم  نب  هللادـبع  هیما  ینب  نامیپ  مه 
 : دیوگ یم 

تـسایس يا ،  هتفرگ  شیپ  تنمـشد  روخ و  نایم  وت  هک  ار  یتسایـس  و  تشاذگ ؛  رـس  تشپ  ناوت  یم  روز  اب  اهنت  ار  ینونک  راوشد  طیارش 
( . 151  ) تسا ناناوتان  نافیعض و 

دنمورین و دنوادخ  تیـصعم  هار  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  میایب  باسح  هب  فیعـض  دـنوادخ  تعاط  هار  رد  دـهد :  یم  خـساپ  نینچ  مکاح 
( . 152  ) میآ رامش  هب  اناوت 

تـسایس زا  ردـق  ره  نامعن  هک  تسا  حـضاو  رایـسب  دـتفا .  یم  قافتا  ینارنخـس  نیا  لابند  هب  هک  تسین  يزیچ  نآ  مامت  هلداجم  نیا  نکیل 
تیعقوم هک  ار  هیما  ینب  وردـنت  ناراداوه  نتخاس  عناق  ییاناوت  دـنک ،  عافد  هفوک  مدرم  شروش  لکـشم  لـح  يارب  دوخ  هناـیوج  تملاـسم 

 . تشاد دنهاوخن  دنناد ،  یم  هثیبخ  هرجش  نیا  نویدم  ار  ناشدوخ  یلعف  بوخ 
يارب هتـسیاش  یتمدخ  ماجنا  ییالط  تصرف  رظتنم  و  دیدج ،  هاشداپ  هب  ندـش  کیدزن  ددـص  رد  هک  دـنراد  دوجو  یناشک  هفوک  رهـش  رد 

 . دنشاب یم  دیزی 
یبا نب  هرامع  دنک  یم  هلداجم  نامعن  اب  هک  یمرـضح  نوچ  یناسک  هدیـسر ،  تردـق  هب  هزات  دـهعیلو  تموکح ،  هینب  تیوقت  ياتـسار  رد 

هبتاکم ار  لکشم  لح  هار  دنناد ،  یمن  یفاک  ار  وا  اب  تفلاخم  اهنت  و  دنا ،  هتشگ  سویءام  نامعن  تسایس  مداد  رییغت  زا  دعسرمع ،  طیعم و 
دراگن یم  دیزی  هب  نینچ  يا  همان  دوخ  هناصلخم  شقن  يادا  يارب  هدش ،  مدقشیپ  یمرضحدیعس ،  نب  ملسم  نب  هللادبع  و  دنناد .  یم  ماش  اب 

:
 ، یناهاوخ ار  هفوک  رگا  سپ  دنا .  هدرک  تعیب  نیـسح  هدنیامن  ناونع  هب  يو  اب  نایعیـش  و  تسا ،  هدمآ  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  دـعب :  اما 
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 . دنامن دروخ  رب  تدوخ  دننام  وت  نانمـشد  اب  و  دنک .  تیبثت  رهـش  نیا  رد  ار  وت  تموکح  ات  تسرفب ،  راید  نیا  يوس  هب  ار  يدنمورین  درم 
( . 153  ) تسا هدز  یناوتان  هب  ار  دوخ  هکنآ  ای  ناوتان .  فیعض و  تسا  مدرم  ریشب  نب  نامعن  اما 

هک تسا  یناسک  زا  هرمع  نیا  و  دسیون .  یم  دیزی  هب  ( 154) طیعم یبا  نب  هبقع  نب  هرامع  مان  هب  نایوما ،  رادتسود  صخـش  ار  همان  نیمود 
ارـضح دزن  ار  شبراحم  كرـشم و  ردـپ  هک  یماگنه  و  دـندش .  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بوضغم  شناردارب  ردـپ و  دوخ ، 

یم هدـهع  هب  یـسک  هچ  ار  منادـنزرف  یتسرپ  رـس  سپ  دـمحم !  يا  تفگ :  سپ  دـنناسر .  تکـاله  هب  ار  وا  اـت  دومرف :  دـندروآ ،  لوسر 
( . 155  ) شتآ دومرف  دریگ ؟

دایز نیا  سپ  دوب ،  یهاوخ  خزود  رد  وت  ینادـنزرف و  نامه  زا  یکب  وت  تفگ :  وا  هب  ریقحت  اب  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع  ییوگتفگ ،  رد  و 
 ، نآرق ربمایپ و  اب  هک  تسا  یموق  هدرورپ  تسد  زین  یمرضح  ملـسم  نب  هللادبع  درادن ،  هرامع  هب  صاصتخا  هقباس  نیا  ( . . . 156) دیدنخب

 . دندیگنج نیملسم  مالسا و  اب  لیوءات ،  لیزنت و  رب  رگید  دیبعت  هب  تیاصو و  رطاخب  هچ  يو و  توبن  رس  رب  هچ 
زا یمک  تسد  تیب ،  لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  رد  هک  صاقو  نب  دعـس  نب  رمع  نایوما  دـناب  درف  نیموس  فرط  زا  هماـن  نیموس 

(157) دنک یم  يربهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناحیر  نتشک  يارب  ار  دایز  نبا  رکشل  نالوارق  شیپ  هک  تسومه  درادن و  شردپ 
 . دوش یم  هداتسرف  دیزی  يوس  هب 

سپ دنا .  هتـشون  همان  دـیزی  هب  یمرـضح  دـننام  زین  ود  نیا  دـنا  هتفگ  اهنت  دـنا و  هدرکن  طبـض  ار  هرامع  و  رمع ،  همان  نتم  یخیرات ،  عبانم 
تـسایس اب  تفلاخم  درذگ و  یم  هفوک  رد  هک  هچنآ  نوماریپ  دیزی  هب  يداد  رادشه  هدودحم  رد  دـیاب  زین ،  نت  ود  نیا  ياه  همان  نومـضم 

 . دشاب دیاب  دنمورین  درف  کی  مازعا  و  ندش ،  يو  لزع  راتساوخ  يو  یتیافک  یب  و  نامعن ، 
لتق هب  تمهت  غورد و  نامگ ،  اب  ار  دارفا  و  دزاس .  رارق  رب  لبق  دننام  ار  یکیزیف  ياه  هیفصت  تشحو و  تسایس  اددجم  هک  ییاناوت  مکاح 

 . دنک راتفر  تنانمشد  اب  وت  دننام  و  دناسرب . . . 
دوخ یلبق  تادقتعم  قبط  هک  توغاط  تب و  ناهاوخاوه  و  دندوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طبـس  نیفلاخم  هلمج  زا  نانکارپ ،  همان  نیا 

 : دندرک راتفر 
دنک وعوع  گس  رون و  دناشف  هم 

دنت یم  دوخ  تنیط  رب  سک  ره 
 : دندرک نایع  نانچ  ار  دوخ  تاداقتعا  دندمآ و  رد  تکرح  هب  یهاوخ  ایند  هزیگنا  اب  نانآ 

 . داری یشل ء  اذه  نا  مکتهلا  یلع  اوربصاو  اوشما  نا  مهنم  ءالملا  قلطناو 
تـسام یلـصا  هفیظو  نیا  هک  دییامن  ظفح  ار  دوخ  نایادـخ  و  دـینک .  لابند  ار  رفک  كرـش و  قیرط  نانچمه  دـنتفگ :  هشیپ  رفک  ناگرزب 

( . 158)

ریفس یبالقنا  ياهتیلاعف  موس :  لصف 

تموکح اب  يریگرد  زا  يراددوخ 

 . تسا ددرگ ،  یم  تیاـمح  يزکرم  تموـکح  فرط  زا  هک  یلحم ،  تموـکح  اـب  شبنج  دروـخ  رب  عوـن  یـسایس ،  مـهم  لـئاسم  زا  یکی 
 ، هدرتسگ ياهدروخ  رب  هدامآ  و  دـنک .  دروآ  رب  ار  يزکرم  تموکح  تاناکما  هکنآ  زا  شیپ  شبنج ،  هک  تساجنآ  زا  هلءاسم  نیا  تمها 

اساسا دنادب  ددرگ ،  ماش  نایرکشل  اب  یعیسو  هدرتسگ و  ياهدروخرب  هدامآ  و  دنک .  دروآ  رب  ار  يزکرم  تموکح  تاناکما  هکنآ  زا  شیپ 
و درک ،  دـهاوخ  تیامح  دوخ  هدـناشن  تسد  تموکح  زا  هنوگچ  و  تسیچ ،  یماظن  تکرح  نیا  لابق  رد  همکاح  تءاـیه  لـمعلا  سکع 
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 . تسا دح  هچ  رد  ورین  مازعا  حطس 
تـسد شبنج ،  زاـغآ  رد  یماـظن  تـکرح  نـیا  و  تـشاد .  دـهاوخ  یپ  رد  شبنج  نـیا  يارب  يا  هتــساوخان  بقاوـع  یماـظن  تـکرح  ره 
هتفرگن هناـشن  ار  دـیزی )  ) يزکرم تموکح  مره  سءار  دروخ ،  رب  يریگرد و  اریز  داد ؛  دـهاوخ  داـب  هب  دوز  اـی  رید  ار  تضهن  ياـهدروآ 

 . تسا هدش  رود  دوخ  فده  زا  تسا و 
رادروخرب رهـش  مکاح  يداماد  زایتما  زا  هک  ار  دوخ  نابزیم  یفقث -  راتخم  راوگرزب  دهاجم  يدادادخ ،  تیمکح  یگنازرف و  اب  ریفـس  اذـل 

نایم تافالتحا  هدومن  توعد  شمارآ  هب  ار  نیفرط  و  دنک .  يریگولج  یلامتحا  يریگرد  زا  ات  دتسرف ،  یم  نامعن  دزن  یگدنیامن  هب  تسا 
ذاختا زا  ار  مکاح  و  هداد ،  ولج  قیقر  گنر و  یب  ار  شبنج  تارطخ  و  دهاکب . . .  كدنا  ینامز  يارب  هچ  رگاار  مکاح  تضهن و  ناربهر 
هتـساک ار  نیفرط  تدـش  تدـح و  و  دربـب .  ناـیم  زا  ار  تنوشخ  رورت و  سردوز ،  تکرح  عون  ره  زا  سرت  و  دراد .  زاـب  یثـنخ  تساـیس 

هدامآ يارب  هک  تدم  هاتوک  شمارآ  یعون  هتساک  ار  نیفرط  تدش  تدح و  و  دربب .  نایم  زا  ار  تنوشخ  رورت و  سردوز ،  تکرح  یعون 
 . دروآ دوجو  هب  تسا  يرورض  شبنج  ندش 

ار وا  هناخ  لیلد  نیمه  هب  زین  ریفـس  و  دوب ،  رادروخرب  يدرفب  رـصحنم  تیعقوم  زا  هک  رهـش  ریما  داماد  زا  اهنت  یمهم  رما  نینچ  نداد  ماجنا 
 . دمآ یمرب  دوب ،  هداد  رارق  دوخ  رقم 

ریطخ تیرومءام  نیا  نداد  ماجنا  هدهع  زا  صاخ ،  یسایس  تازایتما  نءاش و  تلالج  دوجو  اب  هورع  نب  یناه  نوچ  هفوک  ناگرزب  رگید  و 
 . دندمآ یمنرب 

یمن دوخ  یمارگ  نامهیم  فرط  زا  یتاروتـسد  رظتنم  و  دـهد .  یم  ماجنا  دوخ  دـیدباوص  زا  ماـهلا  اـب  ار  دوخ  ساـسح  تیرومءاـم  راـتخم 
اب دوخ  بناج  زا  دـنک و  یم  لمع  تفایـض  بدا  نامهیم و  زا  عافد  یبرع و  تاـموسر  قبط  هکلب  دزاـس  انـشآ  طیارـش  اـب  ار  وا  اـت  ددرگ ، 

مدع هب  شیپ  اهتدم  زا  يو  لاح  نیع  رد  دیامن .  تیاعر  یتسیاب  دناد و  یم  ار  تاموسر  لیاسم و  نیا  زین  یلاو  دـیوگ .  یم  نخـس  نامعن 
 . تسا هدوب  دقتعم  دیزی  تیحالص 

روط نامه  تساهکیتکات  اهبیرف و  هعومجم  گنج  تسا و  دنمزاین  يرایشوه  هب  هزرابم  هک  نیا  كرد  اب  راتخم  الاب  ياهرتماراپ  هب  هجوت  اب 
هک نامهن  رگید  فرط  زا  دزادرپ .  یم  نامعن  تاکـسا  عانقا و  هب  درب  یم  راک  هب  دوخ  شیالآ  یب  یبالقنا  تایح  رد  ار  كرد  نیا  يو  هک 
اپ تسد و  لایخ  رد  تسا ،  هدروآ  دوجو  هب  ار  يدیدج  ياهتـصرف  داجیا  ناکما  دوخ  توکـس  اب  دناد و  یم  هزرابم  ناربهر  زا  دوخ  داماد 

 . دنک یم  هدافتسا  وا  یبلط  تردق  هصیصخ  نیا  زا  دسانش  یم  بوخ  ار  وا  هک  زین ،  راتخم  دشاب و  یم  دیدج  تموکح  رد  یماقم  ندرک 
مزال طرش  وا و  یساسا  یگژیو  هک  تصرف ،  راظتنا  رد  مه  راتخم  هتـشادرب و  هدرپ  راتخم  يارب  روخ  ياهوزرآ  یـضعب  زا  نامعن  مه  دیاش 

 . تسا هتسج  دوس  تسا و  تیقفوم 
 ، يا هدروآ  يور  ام  يوس  هب  هک  میمهفب  ام  رگا  دیوگ :  یم  هک  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  هدش  هداتسرف  همان  نیتسخن  زا  یشخب  هرابرد  اما 

 . میزادرپب شاکنک  هب  یتسیاب  یمک  ( . 159) داتسرف میهاوخ  ماش  يوس  هب  ار  وا  هدنار ،  دوخ  نایم  زا  ار  رهش  یلاو 
ربص و اما  دـشاب ،  یم  یفتنم  رین  وا  جارخا  دوخبدوخ  ماما  ندـماین  اب  تسا و  هدوب  ماما  ندـمآ  هب  طورـشم  یلاو  جارخا  هچ  رگا  اـم  رظن  هب 
هک هدمآ  ایند  هب  هزات  اپ و  ون  شبنج  روما  رب  يدایز  ياهنایز  یتح  و  دزاس .  یم  راکشآ  ار  راک  نیا  ندوب  هجیتن  یب  یسایس  يرادنتـشیوخ 

هکنآ تسیک  دریگ و  تروص  دیاب  یـسک  هچ  طسوت  یلاو  جارخا  تایلمع  یهگنآو  درک .  دهاوخ  دراو  تسا ،  يدـیدش  طایتحا  دـنمزاین 
. ؟ دنک اضما  ار  یتکرح  نینچ 

یب ار  نآ  هکنآ  ای  دزاس  یم  یفتنم  ار  یلاو  جارخا و  دوب ،  یتکرح  ره  همزال  وا  تقفاوم  هک  ماـیق  ذوفن  اـب  ربهر  ناونع  هب  لـیقع  نب  ملـسم 
تاقافتا اب  دوخ  شزیخ  هناتـسآ  رد  دازون  شبنج  نیا  ات  تسا  نآ  ددـص  رد  دوخ  هنارایـشوه  درکلمع  اب  يو  اریز  دـهد :  یم  هولج  تیمها 

 . دنرواین رد  اپ  زا  ار  نآ  لفط ،  نیا  نتشاد  رب  ماگ  نیلوا  اب  ماش  نایرکشل  ددرگن و  فقوتم  هرظتنم ،  ریغ  قفاومان و 
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هناخ رد  ماما  ریفـس  مایق و  ربهر  ناونع  هب  هکلب  دوب  هدـش  هفوک  دراو  نامهیم  ای  رذـگهر  ناونع  هب  هن  هک  دوخ  دورو  زاغآ  ناـمه  زا  ملـسم 
 . تخاس صخشم  ار  دوخ  تیلاعف  بوچ  راهچ  راک  نیا  اب  و  دمآ ،  دورف 

ياهبآ ندرک  دولآ  لگ  راتساوخ  نانآ  تسناد  یم  و  دوب ،  علطم  یبوخب  نایوما )  راداوه   ) راشف يامهدرگ  ياه  ییاناوت  تیعقوم و  زا  يو 
 . دنتسه مارآ  تیلاعف  شمارآ و 

یتینما دـیدش  ریبادـت  ذاختا  هب  راداو  ار  مکاح  هتخیر ،  مهب  ار  رهـش  کچوک ،  تکرح  کی  نداد  رارق  کسمتـسم  اب  دنتـسناوت  یم  ناـنآ 
 . دنلسگب ار  نآ  تاطابترا  و  دنوش .  شبنج  شرتسگ  عنام  دنتشاد  ییالوط  دی  نآ  رد  هک  هنتف  داسف و  اولب و  داجیا  اب  و  دننک . 

يو نآ  ياکتا  هب  ناوتب  ات  دوب  هتفرگن  یعـضوم  دوب و  هدادن  ماجنا  شبنج  هیلع  یتیلاعف  هنوگ  چـیه  نامز  نآ  ات  یلاو  اساسا  هکنآ  هوالع  هب 
 . درک نوریب  رهش  زا  ار 

ربخ و یب  اهدادـیور  لیلحت  یـسایس و  لئاسم  زا  هک  تسا  یناسک  راتفگ  دـندرک ،  یم  جراخ  رهـش  زا  دوب  رتهب  ار  یلاو  هکنیا  هب  هوفت  اـما 
میـشاب نئمطم  هک  تسا  لوبق  لـباق  یتروص  رد  ( ، 160  ) مینادب یـسایس  ياطخ  کی  ار  رهـش  رد  یلاو  دندراذگ  یقاب  هک  نیا  و  دـنرود ، 
لمحت هدامآ  هفوک  مدرم  و  دروآ .  یمن  دوجو  هب  یلکـشم  یلخاد و  يریگرد  نیرتمک  يداـع  درف  کـی  جارخا  دـننام  يدرف  نینچ  جارخا 

هب ار  دوخ  تکرح  بقاوع  دنراد و  یمرب  هار  رـس  زا  ار  یعنام  عون  ره  و  دنتـسه .  یتکرح  نینچ  نیا  یماظن  یـسایس و  راثآ  تاعبت و  مامت 
 . . . دنرادیرخ ناج 

نآ ندوب  زیمآ  تیقفوم  رد  میزادرپب ،  شاکنک  هب  هلءاسم  نیا  رد  رگا  یماظن  یعامتجا و  یـسایس ،  سانـشراک  ره  میدقتعم  ام  لاح  ره  هب 
 . درک دهاوخ  ینیب  شیپ  تسکش ،  هب  موکحم  ار  يا  هشیدنا  نینچ  و  درک ،  دهاوخ  دیدرت 

 . ددرگ رت  نشور  امرظن  ات  درک ،  میهاوخ  ییادز  ماهبا  رتشیب  هلئسم  نیا  زا  هدنیآ  عضوم  رد  ام 

تعیب نتفرگ  يارب  ینانیشناج  نییعت 

لقن الثم  دـنا ؛  هدرک  حرطم  هداس  یلیخ  ار  هلءاسم  و  دـشاب ،  یم  یناـسآ  راـک  نت ،  نارازه  زا  تعیب  نتفرگ  هک  دـنا  هدرب  ناـمگ  یناـسک 
 . دندومن تعیب  ملسم  اب  بش  نامه  هاگتشاچ  بش و  کی  یط  یپرد  یپ  مه و  اب  یگمه  نت  نارازه  دنا :  هدومن 

تکرح ره  تسناوت  یم  یـسناجتم  تسد و  کی  عمج  نینچ  دـننک  رکف  هک  دـنا  هدرب  ورف  هشیدـنا  رد  ار  نارگید  تایاور ،  هنوگ  نیا  اب  و 
رکذ مزال  تایئزج  فذح  تاماهبا و  اب  یخیرات  نایاور  ثداوح و  رگید  دـننام  زین  تعیب  تیاور  نکیل  دـناسرب .  ناماس  هب  ار  يدـنمزوریپ 

نامه و هب  طوبرم  تقیقح ،  فالخ  تسردان و  ياهـششوپ  زا  يادج  ار  نایاور  نیا  یتالاکـشا  نینچ  هب  هجوت  اب  یتسیاب  ام  و  تسا .  هدش 
 . مینک كرد  نآ  تیفیک 

هر باختنا  نیا  درک .  باختنا  ار  تیب  لـها  نیـصلخم  نایئادـف و  ناگتـسجرب و  زا  يا  هدـع  مدرم ،  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  لـیقع  نب  ملـسم 
یفاک تصرف  و  دشاب ،  هتشاد  یبسن  تخانـش  نانآ  هب  تبـسن  یتسیاب  مدزم  زا  هدنریگ  تعیب  اریز  تفرگ ؛  تروص  نآ  ریغ  یتینما و  لیالد 

رقم هاگیاج و  تسیاب  یم  تشاد ،  یپ  رد  ار  ریفـس  ندش  ناهنپ  هک  يدـعب  هلحرم  رد  یهگناو  دریگ .  رارق  شرایتخا  رد  مهم  نیا  يارب  زین 
اطع ار  مهم  نیا  ماجنا  زاوج  یعرـش و  تیحالـص  نانآ  هب  هدرک و  نییعت  ار  نانآ  هک  بانج  نآ  ناگدـنیامن  اـب  مدرم  دـشاب و  بوتکم  يو 

 . دنیامن تعیب  دوب ،  هدرک 
دندوب ترابع  دنتفرگ  یم  تعیب  ناشیا  زا  تباین  هب  مدرم  زا  دندوب و  هدش  باختنا  ترضح  صاخ  ینیشناج  هب  هک  ردقلا  لیلج  دهاجم  نیا 

نب نمحرلادـبع  یلدـج و  هدـعج  نب  سابع  یفوک ،  يدـنکورمع  نب  هللا  دـبع  يدـسا ،  هجـسوع  نب  ملـسم  يدـسارهاظم ،  نب  بیبح  زا : 
 . یجرزخ يراصنا  هبردبع 

يوس زا  دـندوب ،  شلوسر  ادـخ و  هار  هب  ناوخارف  دـیحوت و  هملک  رب  رادـیاپ  نید و  هار  رد  راوتـسا  نادرمدار  ناروـالد و  زا  هک  ـالاب  دارفا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1043 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دندش هدیزگرب  دوب ،  ییاناوت  تقادص و  تناما ،  دنمزاین  هک  اهراک  زا  رگید  یخرب  و  تعیب ،  ذخا  يارب  ملسم 
نامه رد  و  تفاتـش .  یم  ناشربهر  هک  دندش  راپـسهر  یفادها  نامه  يوس  هب  دـنداد و  ماجنا  يدنلبرـس  اب  ار  دوخ  ریطخ  فیاظو  زین  نانآ 

( الیدبت اولدب  ام  و   . ) دوب هدرک  افو  دوخ  هدعو  هب  ناشیاوشیپ  هک  دندیبلط  دروامه  نادیم 

تاناکما يروآ  عمج 

دنتـشاد هک  هچنآ  مدرم  تفرگ .  تروص  شبنج  یلام  ییاناوت  تیوقت  تهج  رد  تاناکما  لاوما و  يروآ  عمج  يارب  يا  هدرتسگ  تایلمع 
 . . . دندرک میدقت 

زا ترـضح  نکیل  تشگ ،  ناشیا  میدـقت  يدایز  لاوما  هیلوا ،  ياهزور  نامه  رد  ملـسم  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
 . دنتفرگن اصخش  ار  لاوما  دندیزرو و  ایآ  نآ  دننام  یصخش و  هیده  ناونع  هب  لاوما  نیا  شریذپ 

تفریذپن لاوما  نیا  زا  زین  ار  یمرد )   ) ناشیا نکیل  دنتشاد  میدقت  ملسم  ترـضح  هب  يدایز  لاوما  مدرم  سپـس  دنیوگ . . . :  یم  نیخروم 
( . 161)

 ، يرآ درک .  نییعت  یلام  ریغ  یلام و  ياهکمک  شریذـپ  يرادـهگن و  يارب  ار  دامتعا  دروم  ناگبخن  زا  یهورگ  مایق ،  راد  نتـشیوخ  ربهر 
 ، تما حلاصم  لوسر و  ادخ و  هار  رد  ات  دوب  هدروخ  دنگوس  يو  دنک .  یگدنز  نآ  تمیق  نازرا  عاتم  ایند و  يارب  هک  دوبن  نانآ  زا  ملـسم 
اب يو  تشاذگ .  شیامن  هب  نادیم  نیا  رد  ار  عبط  تعانم  ولع و  یقالخا ،  ياه  هنومن  نیرتزیگنا  تفگـش  نیرتابیز و  اذل  دـنک  يرادـبناج 

 : دومرف لاح  نابز  اب  ترضح  داد  ناشن  راید  نآ  هب  ندمآ  زا  زین  ار  دوخ  فده  المع  راک  نیا 
ناشناهد با  هک  یناگشیپ  تسایس  دننام  مدرگ و  امش  تاردقم  کلام  مروآ و  رد  دوخ  هطلـس  ریز  ار  امـش  ات  ما  هدماین  امـش  رهـش  هب  نم 

 . دشاب یم  سدقم  الاو و  یفده  يارب  امش  نایم  رد  نم  روضح  يرآ ،  متسین .  دوش ،  یم  ریزی  ارس  تایدام  يارب 
بالقنا و رد  ار  یـسرد  دوخ  زا  اب  يو  نکیل  دـنک ،  فرـص  اضهن  جراـخم  هار  رد  هتفرگ  دوخ  ار  مدرم  ییادـها  لاوما  تسناوت  یم  ملـسم 

 . دومن يراددوخ  يو  مان  هب  اهکمک  نیا  شریذپ  زا  تشاذگ و  اج  هب  دوخ  زا  تفع 
يدـئاص همامثوبا  ریلد :  دـهاجم  دـننام :  دوخ ،  ناراـی  زا  يا  هدـع  ریفـس  و  تشگ .  زاـغآ  هلحرم  نیمه  زا  اـهکمک  يروآ  عمج  تاـیلمع 

نیرت هتسجرب  زا  هک  ار  ( 162)
 . تشامگ راک  نیدب  دوب  ترضح  نارای 

ار مدرم  یلام  ياهکمک  زین  هورع  نب  یناه  هک :  تسا  هدش  هتفگ  هک  روطنامه  دوب ،  تضهن  نیا  یلام  لوئسم  راد و  قودنـص  ناونع  هب  وا 
( . 163) درک یم  يروآ  عمج 

 . دور یم  رامش  هب  زوریپ  شبنج  ره  ياهداینب  زا  یکی  و  تسا ،  تضهن  ناکرا  نیرتمهم  زا  یکی  یلام ،  ییاناوت  يدام و  يورین 
لاوما نیمه  مالسا  شرتسگ  تیوقت و  ياهنوتس  زا  یکی  هک :  مینیب  یم  میشاب  هتشاد  دای  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  لاوما  رگا 

 . دش نیمءات  تثعب  لیاوا  رد  مالسا  یلام  يداصتقا و  ییاناوت  هلیسو  نیدب  و  تشگ .  فرصم  ادخ  هار  رد  هک  دوب 
نآ نیا و  زا  نتفرگ  ضرق  اب  یتح  و  درک ؛  جرخ  هار  نیا  رد  زین  تشاد  دوخ  اب  هک  ار  هچنآ  هکلب  تفریذپن  ار  مدرم  يایادـه  اهنت  هن  ملـسم 
عبنم دـنلب و  حور  هناشن  تکرح  نیا  درب .  الاب  ار  تضهن  یلام  ناوت  دوخ  مهـس  هب  دوخ ،  رب  تساوخ  رد  لاوئـس و  جـنر  نتخاـس  راومه  و 

 ، ریثا نبا  مهرد ،  دصـشش  يربط ،  دنا :  هدرک  لقن  یفلتخم  تایاور  ترـضح  یهدـب  رادـقم  هراب  رد  نیخروم ،  و  تسا .  هفوک  مایق  ربهر 
 . دننک یم  تیاور  مهرد  رازه  يرونید ،  دصتفه و 

دایز ياهشخب  هکلب  تسا  هدرک  تشادرب  داقع  هک  روط  نآ  دوب  هدش  هفوک  دراو  یلاخ  تسد  يو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ملسم  ندناتس  ماو 
 . دننک یم  نتفرگ  ضرق  هب  راداو  سپس  یلاخ و  تسد  ار  يو  تسخن  ددعتم ،  ياهزاین  و 
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 : دسیون یم  دنک و  یم  فارتعا  يراوشد  طیارش  نینچ  رد  نآ  تیساسح  یلام و  تاناکما  تیمها  هب  داقع  دوخ  هتبلا 
هبقع نیا  تضهن  نیا  رد  همه  نیا  اب  تسا .  هتخادنا  قیوعت  هب  ار  گرزب  ياهتوعد  زا  يرایـسب  هک  نیا  يدنت  چیپ  هبقع و  يدام ،  تاناکما 

لاوـما و يروآ  عـمج  ددـص  رد  يو  رگا  دـنک :  یم  هفاـضا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریفـس  هراـبرد  يو  سپـس  و  ددرگ . . .  یم  مار  شکرس 
هب هکنآ  زا  سپ  يو  یتح  دوبن ،  راوشد  يو  وب  تساوخ  یم  هک  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  دوب ،  يویند  یـسایس و  لیاسو  هب  يدام  تاـناکما 

ندرک نوگنرـس  اب  هدرک  هرـصاحم  ار  هرامالاراد  تسناوت  یم  دندرک .  تعیب  يو  اب  ماما  هدـنیامن  ناونع  هب  نت  رازه  یـس  دودـح  یتیاور ، 
زا یقرـش ،  تلود  ياهرهـش  رگید  ماکح  يوس  هب  یناگدنیامن  نداتـسرف  اب  سپـس  و  دـنک .  داجیا  ار  ینیـسح  تموکح  یلحم ،  تموکح 

( . 164  ) دزاس مهارف  هوبنا  يرکشل  و  دنک ،  نییعت  ینایلاو  دریگب ،  تعیب  ماما :  مان  هب  نانآ 

تامهم حالس و  دیرخ 

هفوک رهـش  رد  هک  دوب  زور  نآ  موسرم  ياـهرازفا  گـنج  حالـس و  هیهت  نآ ،  ییاراد  جرخ  تضهن و  ياهیدـنمزاین  تسیل  تیوـلوا  نیلوا 
 . دش یم  تفای  ناوارف 

رد رهش  نیا  و  دش .  یم  هتخاس  دوخ  عون  نیرتهب  رد  اهحالـس  عاونا  نایوجگنج ،  نایرکـشل و  دوخ  یماظن  تیعقوم  تلع  هب  رهـش  نیا  رد 
 . درک یم  تباقر  یماظن ،  یگژیو  نیمه  لیلد  هب  رگید  ياهرهش  اب  تاحیلست  نتخاس 

رازاب و  دنتخاس .  یم  نآ  ریغ  نینهآ و  ياهدوخ  هرز ،  نامک ،  ناکیپ ،  هزین ،  ریـشمش ،  لیبق :  زا  يددـعتم  ياهحالـس  هفوک  ياههاگراک 
 . تشگ یم  نابسا  هناخ و  هفاضا  هب  تاحیلست  نیا  دیرخ  فرص  مدرم ،  يایاده  هدمع  دندرک .  یم  ولمم  اهحالس  نیا  زا  ار 

دارفا نامه  مینادب  هک  دش ،  یم  جرخ  حالـس  ندروآ  تسد  هب  تهج  رد  ایاده  نیا  مظعا  شخب  هک  مینک  طابنتـسا  میناوت  یم  هک  اجنآ  زا 
هدهع هب  ار  اهحالـس  عاونا  دیرخ  تیلوئـسم  زین  اهنامه  اهکمک ،  يروآ  عمج  يارب  ملـسم ،  طسوت  هتفای  نامزاس  صـصختم و  هدـیزگرب و 

 . دنتشاد
رادروخ رب  یعیسو  یگریخ  یهاگآ و  زا  هحلسا  راک  رد  هک  يدئاص  همامثوبا  نوچ  یناسک  شود  هب  زین  ار  مهم  نیا  ماجنا  لیقع  نب  ملسم 

یم رامش  هب  هعیش  ناگرزب  برع و  ناروالد  زا  وا  دوب .  هربخ  راک  نیا  رد  و  درک ،  یم  هیهت  هحلـسا  تضهن  يارب  وا  نیخروم  لوق  هب  دوب . 
(166  . ) تشاد تلاخد  هحلسا  دیرخ  راک  رد  زین  هورع  نب  یناه  هک  دنامن  هتفگ  ان  دوب .  هتشاذگ  ( 165  ) تفر

یتینما لئاسم  تیاعر  هیما و  ینب  نارادوه  ممکاح  نارومءام  مشچ  زا  رود  تسیاـب  یم  اریز  دوب ،  ساـسح  مهم و  رایـسب  حالـس ،  هیهت  رما 
 . دریگب تروص 

یشخب ره  هدش ،  شخپ  اهحالـس  نیا  رهـش ،  هطرـش  هجوت  ندرک  رود  يارب  اذل  درک  یم  تلج  دوخ  هب  ار  راظنا  اعطق  اهحالـس  دایز  مجح 
ماجنا نسح  رب  هرظتنم ،  ریغ  دروخرب  ره  زا  يریگولج  يارب  مایق  ناربهر  دربن .  نظءوس  یـسک  اـت  تفرگ ،  یم  رارق  يا  هناـخ  ییاـج و  رد 

 . دنتسناد یم  يرورض  تضهن  روما  شرتسگ  تفرشیپ و  يارب  ار  نآ  دنتشاد و  دایز  تقد  راک  نیا 
یم رایسب  دیکءات  اهنآ  يرادهگن  حالس و  شیازفا  رب  تضهن  نایاوشیپ  اذل  تشاد  یصاخ  شقن  رباربان ،  انایحا  ياهگنج  رد  حالس  تیمها 

 . دندیزرو
 . درک یم  فرط  رب  ار  مدرم  ياهیدنمزاین  عاونا  و  دوب ،  هتفای  شرتسگ  هفوک  هعماج  ياه  هنیمز  مامت  رد  ملسم  نیسح ؛  ریفس  ياهتیلاعف 

؛  نیسح ماما  یعرش  یهقف و  یگدنیامن  نآ ،  لیوءات  ریسفت و  نآرق و  لیزنت  عرـش و  روما  رد  قیمع  یهاگآ  اب  اناوت ،  یهیقف  ناونع  هب  يو 
عجرم ءاتفا و  ردصم  يویند  ینید و  زا  معا  اه  هنیمز  مامت  رد  ماما ،  رایتخالا  مات  ریفس  ناونع  هب  و  تشاد .  هدهع  هب  زین  ار  ادخ  لوسر  طبس 

نیا رد  یشرازگ  نیرتمک  نیخروم  هنافـسءاتم  نکیل  دش ،  یم  هعجارم  يو  هب  یعرـش  روما  رد  و  تشگ .  یم  بوسحم  مدرم  ییوگخـساپ 
 . دنا هتشاد  مورحم  لالز  نیا  زا  ار  ام  و  دنا .  هدرکن  طبض  ترضح  زا  هنیمز 
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ییورایور داعبا  مراهچ :  شخب 

ییورایور داعبا 

اب يوما  تلود  نایم  شکمـشک  درک .  مهاوخ  میـسرت  ار  نافلاخم  تلود و  فرط ،  ود  نایم  يریگرد  شبآ  ندیـشک  هناـبز  شخب  نیا  رد 
ود نیا  هصیـصخ  نیرتراکـشآ  ریذپان .  یتشآ  تسا  يداضت  شکمـشک و  هفوک ،  رگنایـصع  تلم  دوخ و  ياپون  یلحم  يزکرم  تموکح 

 . دشاب یم  قح  تردق و  يدازآ ،  یگدنز ،  ایند ،  نید ،  نوماریپ  اهنآ  شرگن  یگناگود  ضقانت و  نایرج 
دصاقم میهافم و  نیرتدیلپ  نایب  يارب  ینید  ظافلا  زا  و  درادن .  ییابا  یبهذم  رهاوظ  ظفح  يرادنید و  هب  رهاظت  زا  يوما  تلود  همه  نیا  اب 

نید اب  یسامت  نیرتمک  هک  ار  دوخ  دولآ  گنرین  ياه  یسایس  و  دیوج .  یم  دوس  دوخ  یـسایس  تاباطخ  یمـسر و  تانایب  رد  ینید ،  دض 
 . دهد یم  نارگید  دروخ  هب  ینید  ياه  هژاو  زا  یششوپ  اب  درادن 

 : تشاد میهاوخ  لیذ  بیترت  هب  لصف ،  هس  شخب  نیا  رد 
 . يزکرم تموکح  عضوم  لوا :  لصف 

 . تضهن رارمتسا  يارب  یتظافح  تامادقا  مود :  لصف 
 . نادمه میعز  ییاه ؛  بلج  سسجت و  موس :  لصف 

يزکرم تموکح  عضوم  لوا :  لصف 

يزکرم تموکح  عضوم 

زا سپ  درک .  مهاوخ  تکرح  رهـش  نآ  يوس  هب  ادرف  نم  تسا و  هتـشامگ  هفوک  تراما  هب  ارم  دیزی !  نینمؤملاریما ؛  هرـصب !  لها  يا  . . . 
 ، ار وا  دـسر  ماشم  هب  امـش  زا  یـسک  فرط  زا  تفلاخم  زا  ییوب  رگا  ما . . .  هداد  تیالو  امـش  رب  ار  نایفـس  یبا  نب  دایز  نب  نامثع  دوخ ، 

نیرت هیبش  دایز و  رسپ  نم  درک . . .  مهاوخ  تازاجم  ار  درف  نیرترود  هانگ ،  نیرتمک  اب  و  دناسر .  مهاوخ  لتق  هب  ار  شنارای  شناتـسود و 
( دایز نبا   . . . . ) مشاب یم  نیمز  يور  رد  وا  هب  درف 

 : دیسر دیزی  هب  ریز  نیماضم  اب  يرابخا  هک  دوب  هتشذگ  یمک  تدم 
تروص رد  ماما  نتـشک  هب  روتـسد  تسا و  هتفاـین  ققحت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  هنیدـم  یلاو  هب  دـیکا  تاروتـسد 

 . تسا هتشگن  بیوصت  ماما ،  عیرس  لتق  رب  ینبم  هنیدم  یلاو  هب  مکح  نب  ناورم  داهنشیپ  تسا .  هدشن  یلمع  تعیب  زا  يراددوخ 
 . . . دنیزگ تماقا  یهلا  نما  مرح  رد  ات  تسا  هدرک  كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدم  زین  ماما 

هطلس زا  ییاهر  هناتـسآ  رد  هفوک  دیـسر :  يو  هب  هفوک  زا  يا  هدننک  نارگن  رابخا  هک  دوب  هدشن  کبـس  قوف  رابخا  ینیگنـس  زا  زونه  دیزی 
كانتشهد ياهربخ  نیا  زا  دیزی  اذل  دندرک  یم  دیکءات  ار  ربخ  نیا  تحص  دوخ  ياه  کیپ  اه و  همان  اب  هفوک  نکاس  نایوما  و  تسا ،  يو 

 . دیزرل دوخ  رب 
دیدرگ یمن  ماقم  هتفیرف  نادرم ،  رگید  دننام  يو  اریز  دوب ؛  تما  مامت  نایم  زا  درم  کی  تعیب  لکشم  نیرتراوشد  تخس ،  هلحرم  نیا  رد 

 . دوب تما  کی  ییاهنت  هب  درم  نیا  تشگ .  یم  ناسآ  دیزی  راک  دوب ،  نانچ  ماما  رگا  درک .  یمن  شنرک  ییاراد ،  ربارب  رد  و 
ماما و يدوجو  تقیقح  رب  نآ ،  رب  هوـالع  يو  هکلب  دوبن  ماـما  سدـقم  دوجو  هراـبرد  هیواـعم  شردـپ  رادـشه  زا  یـشان  اـهنت  دـیزی  سرت 

اهتلم رورس  تعیب  زا  رت  مهم  رتالاب و  دیزی ،  يارب  ناملسم  ياهتلم  زا  کی  چیه  تعیب  هک  اجنآ  ات  دوب .  هاگآ  تما  نایم  يو  ریطخ  تیعقوم 
 . دمآ یمن  باسح  هب  تما  ماما  و 
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هدرپ هب  رگا  یتح  دریگ و  تروص  هکم  رد  يو  نتـشک  اب  هچ  رگا  دـناهرب  ماما  رطخ  زا  ار  دوخ  ات  تفرگ  رارق  نآ  رب  دـیزی  ییاهن  رظن  اذـل 
و دروآ .  یم  رد  قوـش  هب  ار  شیاـه  یکلاـپ  مه  مکح و  نب  ناورم  نوـچ  ینامرـش  یب  لذارا و  میمـصت ،  نیا  دـشاب !  هتخیوآ  هبعک  ياـه 

تخاس یم  جاوم  نانآ  دیلپ  نورد  رد  ار  یناوارف  يداش 
يوس هب  راید  نآ  نایعیـش  بلغا  جارخا  و  شردـپ ،  طـسوت  نآ  ندرک  مار  بوکرـس و  مغر  یلع  نآ  یگتفـشآ  هفوک و  زا  نینچمه  دـیزی 

رد هیواـعم  هک   - دنمـشوه يوار :  ریبعت  هب  و  ( - 167  ) نوجرـس دوخ  یحیـسم  راشتـسم  اذـل  ناریح ،  نآ  راک  رد  و  دوب ،  نارگن  ناسارخ ، 
رد هک  ییاهد  یکریز و  هچ  تسناد  دـیاب  هتبلا  دوب  هدوزفا  هیواعم  بیرف  هب  ار  دوخ  ياهگنرین  زا  یخرب  تسج و  یم  دوس  وا  زا  شیاهرکم 

 : تفگ تخادرپ و  ینزیار  هب  وا  اب  و  دناوخارف ،  دتسیا ! ؟ یم  ینامسآ  تعیرش  نید و  ربارب 
نامعن زا  دریگ ،  یم  تعیب  وا  يارب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  و  تسا ،  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  هفوک  نیسح  تسیچ ؟  هراب  نیا  رد  وت  رظن 

رظن هب  تفر :  هدناوخ و  وا  رب  ار  هفوک  نکاس  نایوما  ياه  همان  سپس  تسا . . .  هدیسر  نم  هب  وا  درس  نخس  فعض و  رب  لاد  ییاهربخ  زین 
( . 168 (؟  مرامگرب هفوک  تیالو  هب  ار  یسک  هچ  وا 

راهظا وا  زا  البق  دـیزی  هک  تسا  یـسک  مان  ندروآ  ناهاوخ  يو  دیـسر  یم  رظن  هر  تفر ،  ورف  هشیدـنا  رد  هدـنکفا ،  ریز  هب  رـس  نوجرس ، 
( . 169) دنک لوزعم  هرصب  تموکح  زا  ار  وا  تساوخ  یم  تشاد و  ترفن  دایز  نب  هللادیبع  زا  خروم :  ریبعت  هب  و  دوب ،  هدرک  تهارک 

رگا منیبب !  تفگ :  دـیزی  هب  همدـقم ،  ناونع  هب  و  تفرگ ،  شیپ  رد  وا  نتخاس  یـضار  يارب  يا  هویـش  و  دـمآ ،  رب  وا  عاـنقا  ددـص  رد  اذـل 
رب هللادـیبع  تراما  هب  هک  دروآ  نوریب  يا  همان  زین  وا  يرآ . .  تفگ :  یتسب ؟  یم  راـک  هب  باـب  نیا  رد  ار  وا  رظن  دـش ،  یم  هدـنز  هیواـعم 

( . 170  ) تسا هتخادرپ  نآ  تبث  نتشون و  هب  دوخ  گرم  زا  لبق  هک  تسا  هیواعم  رظن  يءار و  نیا  تفگ :  تشاد و  حیرصت  هفوک 
همان هدـنروآ  و  دـهد .  رارق  دایز  نبا  تیالو  تحت  هرـصب  رب  هوالع  زین  ار  هفوک  اـت  داد  تیاـضر  یتح  و  تشگ ،  عناـق  خـساپ  نیا  زا  دـیزی 

 : داتسرف هرصب  هب  ار  وا  لیذ  همان  هارمه  دناوخ ،  تشاد  مان  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  هک  ار  یمرضح  هللادبع 
ات تسا  هدروآ  درگ  دوخ  رود  هب  ییاههورگ  هفوک  رد  لیقع  نیا  دـنا :  هتخاس  هاگآ  نینچ  ارم  هفوک  زا  نم  ناراداوه  نایعیـش و  دـعب :  اـما 

يوجتسج هب  نایفوک  نایم  رد  هتفر  هفوک  يوس  هب  ما  همان  ندناوخ  درجم  هب  سپ  دربب .  نایم  زا  ار  نانآ  تدحو  هدر ،  نیملسم  ياصع  قش 
مالـسلاو نک  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  ای  شکب و  ای  هتـشاد ،  زاب  ار  وا  سپـس  یبایتسد  وا  رب  اـت  زادرپب  اـهبنارگ  يا  هناد  نتـسج  نوچمه  ملـسم 

( . 171)

؟  تسیک دایز  نبا 

 . دندناسانش ار  وا  يدیدرت  نودب  سپس  و  دنتخانش ،  بوخ  ار  وا  هک  مینک  یم  راذگاو  یناسک  هدهع  هب  وا  یفرعم 
( . 172) درک طارفا  راک  نیا  رد  و  تخیر ،  يرایسب  ياهنوخ  هک  دوب  هلبا  یناوخ  وا  دیوگ :  یم  شا  هرابرد  يرصب  تسح 

( . 173) دنک یم  یفرعم  تفریذپ  یمن  يدنپ  سک  چیه  زا  هک  يربکتم  ار :  وا  ریثک  نبا 
زا نم  دنوادخ  تفگ :  یم  هک  دزرمایب  ار  باطخ  نب  رمع  دـنوادخ  تفگ :  دایز  نیا  ربارب  رد  یمیمیت  هللادـبع  هک  دـنک  یم  لقن  ظحاج  و 

( . 174  ! ) مرب یم  هانپ  وت  هب  اهنآ  نادنزرف  راک و  انز  نانز 
هیما و ینب  شور  قبط  يو  دـنک .  رود  شنانخـس  یمیمت و  زا  ار  مدرم  ناهذا  ات  دـمآ ،  رب  يراکبیرف  ددـص  رد  هتـشگ  برطـضم  داـیز  نبا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  ورمع  نبذئاع  يزور  درک .  یم  ریقحت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  نارای و  هیواعم ،  تنس 
 : تفگ ذئاع  سپ  دراد .  رذح  رب  متس ،  یلدگنس و  ینعی  همطح  زا  دنک و  تحیصن  ار  وا  ات  دش  دراو  وا  رب  هلآ  و 

 ، دنشاب یم  نارگمتس )  نالدگنـس و   ) همطح نایاورنامرف  نیرتدب  دندومرف :  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  نم  دنزرف !  يا 
ینتخادـنا رود  ياه  هلاخن  زا  وت  هک  نیـشنب  دوخ  ياج  رـس  هک :  دز  گـناب  هدیـشک  مهرد  هرهچ  داـیز  نبا  یـشاب .  ناـما  زا  وت  اداـبم  سپ 
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 . یشاب یم  لوسر  باحصا 
و باحـصا ،  زا  سپ  ینتخادنا  رود  دیاوز و  هک  یتسردب  دوب ؟ هلاخن  نانآ  نایم  رد  ایآ  دنادرگرب :  وا  هب  نینچ  ار  يو  ياوران  خـساپ  ذـئاع 

( . 175) دوب نارگید  نایم  رد 
 . یتسه دمحم  نارای  ياه  هلافت  زا  تقیقح  رد  وت  لئاسم ؟  هنوگ  نیا  هب  هچ  ار  وت  تفگ :  وا  هب  دایز  نبا  يرگید  تیاور  رد 

( . 176) دوب مه  يا  هلافت  ترضح  نآ  نارای  نایم  رد  ایآ  ردام !  یب  يا  داد :  خساپ  ذئاع  و 
وا قاحلتسا  اب  هیواعم  هک  اجنآ  ات  دیـشک ،  یم  جنر  شردام  یماندب  شردپ و  ندوب  صخـشمان  مولعمان و  بسن  زا  دایز  شردپ  هکنانچمه 

دایز نب  هللادیبع  تخاس .  اوسر  ار  وا  هدرک  يرد  هدرپ  اهگنن  رب  دناوتب  هکنآ  زا  شیب  راکنیا  اب  و  دناوخ .  نایفـسوبا  دـنزرف  دوخ و  ردارب  ار 
ار یمیمت  هللادیبع  نخـس  ظحاج  هکنانچمه  اریز  دیـشک ؛  یم  جـنر  یحور  يرامیب  نامه  زا  دوب و  هدرب  ثرا  هب  ار  يردـپ  گنن  نامه  زین 
تشاد و مان  هناجرم  هک  شماندـب  ردام  رطاخب  اهراب  ار  وا  زین  نارگید  دوب ) راک  انز  يردام  دـنزرف   ، ) دـنک یم  لـقن  شرداـم  وا و  هراـبرد 

 . دندرک یم  ریقحت  دوب ،  ایح  یب  یتشترز و  ینز 
هک دایز  ناماد  رد  سپس  يو  داد .  شرورپ  دوبن ،  ناملـسم  هک  ( 177  ) يراوسا هیوریـش  دوخ ،  رهوش  نیمود  رانک  رد  شردام  ار  دایز  نبا 

 . تفرگاپ تشاد ،  تامرحم  ماجنا  داسف و  قوقح ،  یلس  راتشک ،  هب  يدایز  لیم  و  دوب ،  هتفرگ  ار  همه  شرش 
سوت و زا  رهـش  نآ  مدزم  دزاس ،  هرونم  هنیدم  رهـش  یلاو  ار  وا  تساوخ  یم  هیواعم  هک  یماگنه  هک :  دوب  هقباس  دب  ماندـب و  ردـقنآ  دایز 

قح يرگمتـس و  زا  یبوخب  اریز  دنتـسشن ؛  تسب  و  دندرب .  هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  ربق  هب  زور  هس  و  دندرک .  نویـش  یتحاران 
( . 178) دندوب هاگآ  وا  يریگ  تخس  یشک و 

تسد و ندرک  ادـج  زا  رتناـسآ  يراـک  وا  يارب  و  تفرگ .  ارف  يزیرنوخ  يراوخنوخ و  سرد  يا ،  هموـثرج  نینچ  ناـماد  رد  زین  داـیز  نبا 
( . 179  ) تشادن دوجو  نآ ،  نودب  ای  يا  ههبش  نیرتمک  رطاخب  مشخ  ماگنه  رد  نتشک  هب  روتسد  اهاپ و 

ندینـش زا  ناگدنونـش ،  اذل  دنک  دوصقم  يادا  حیـصف  تسرد و  یبرع  نابز  هب  تسناوت  یمن  درب و  یم  جنر  دوخ  نابز  تنکل  زا  دایز  نبا 
 : دنا هدرک  لقن  دروم  نیا  رد  دندرک .  یم  هرخسم  ار  وا  دنداتفا و  یم  هدنخ  هب  شنانخس 

 ، دیشکب نوریب  اهماین  زا  ار  ناتیاهریـشمش  مکفویـس ؛  اورهـشا  دیوگب :  دهدب و  موجه  روتـسد  دوخ  نایرکـشل  هب  تساوخ  یم  يو  ینامز 
تشگ و غرفم  نب  دـیزی  زیواتـسد  هلءاـسم  نیمه  دـییاشگب  ار  دوخ  ياهریـشمش  مکفویـس ؛  اوحتفا  دوب :  نینچ  دروآ  ناـبز  رب  هچنآ  نکیل 

 . يو ندرک  هرخسم  هنیمز 
 : دیوگ یم  نآ  زا  یتیب  رد  هدرک ،  وجه  ار  هللادیبع  رعش  رد  غرفم  نیا 

( . 180  ) تسا هابت  تیاهراک  همه  دنچ  ره  يدروآ ،  رابب  یهابت  يدوشگ و  ار  دوخ  ریشمش  رود ،  زا  هک  زور  نآ  و 
وا تسخن  ار  هئیس  تنس  نیا  تخادرپ و  یبلقت  اه  هکس  برض  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا  و  درکن .  افتکا  نیملسم  لاملا  تیب  زا  يدزد  هب  يو 

 . تفای شرتسگ  اهرهش  رگید  رد  اهدعب  داهن و  داینب 
 : دنک یم  فیصوت  ناگدش  خسم  هرمز  زا  هدش و  خسم  يدوجوم  ار  وا  داقع 

اهتذل لاوما و  تاماقم ،  بصانم ،  هتفیـش  نانچنآ  يو  دوب ؛  هدشن  خسم  دایز  نبا  هزادنا  هب  هیواعم  نبدیزی  نایفارطا  نارای و  زا  سک  چـیه 
ار دوخ  تریـصب  وا  هار  نیا  رد  دوب .  هدیـسر  خسم ،  تلاح  نیرت  تسپ  هب  هداد ،  تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا  تعیبط  تیهام و  الماک  هک  دوب 

( . 181) درک یم  يریگولج  هتسشن ،  قح  لالز  ياج  هب  لطاب  بارس  و  درک ،  یم  هولج  هنوراو  وا  نورد  رد  قیاقح ،  هداد و  تسد  زا 
میـسرت شنیگنن  لامعا  اب  شیپاشیپ  ار  دوخ  تشز  تبقاـع  وا  نوچ  و  دریگن ،  دـنپ  دوخ  ردـپ  موش  ناـیاپ  زا  دوجوم  نیا  هک  تسین  بیجع 

 . دنک
هایـس دناشوپ و  مخز  نیا  ار  شندب  مامت  هک  نآ  ات  دناراخ  یم  ار  مخز  نیا  وا  دـمآ . ،  دـیدپ  نیکرچ  یمخز  ثیبخ ،  نیا  تسد  فک  رد 
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( . 182) دش كاله  مخز  نیا  زا  وا  و  تشگ ،  هایس  يا  هعطق  نوچ  مخز  نیا  سپس  درک و 
 . یمالسا تما  نت  رب  دندوب  هایس  ییاهمخز  هثیبخ ،  هرجش  هریت و  نیا  همه  هک  تسا  نآ  تقیقح 

رد و  دـناد .  یم  دایز  هب  سک  نیرت  هیبش  ار  دوخ  یفرعم ،  ماگنه  و  دـنک .  یم  راـختفا  ردـپ  هنارگمتـس  هناراـکتیانج و  لاـمعا  هب  هللادـیبع 
را هک  دشک  یم  هدبرع  دریگ و  یم  تقبـس  نامه  رب  لطاب  ياه  ههاریب  ندومیپ  رد  و  دسانـش .  یمن  ییاتمه  دوخ  يارب  بیجنان  نآ  يافتقا 

( . دیرگنب لیذ  هبطخ  هب  ) دوخ نیفلاخم  ماک  رد  تسا  يرهز  و  دریگ .  یم  ماقتنا  تخس  نمشد ، 
هیرذ اـب  و  دـنک .  بوکرـس  ار  نیمولظم  شبنج  اـت  ددرگ  یم  باـختنا  يزکرم  تموکح  يوس  زا  هک  تسا  هدـش  خـسم  دوجوم  نیا  يرآ 

ار یباستکا  یثرا و  ياه  تلیذر  مامت  تسا و  گنرین  رکم و  رش و  نابنا  وا  دیامن ،  راکیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  هتاخ  ادخ ؛  لوسر 
رد هک  تسا  نامدرم  نیرتکاپ  هب  تبسن  دسح  هنیک و  زا  هتشابنا  وا  نورد  تسا  هدرک  باختنا  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  مه  هیواعم  دراد  دوخ  رد 

 . دنا هتفرگ  یشیپ  همه  رب  یگتساریپ  توارط و  یکین و 
 . دیور یم  راخ  اهنت  راز  هروش  رد  هکنآ  هن  رگم  دراس .  هدروآ  رب  ار  تسپ  هتساوخ  نیا  يدیلپ  هراصع  ناطیـش و  هموثرج  هک  تسا  یعیبط 

. .
یم وا  زا  دیزی  (183) دنیآ یم  دورف  راکهانگ  زادرپغورد  زه  دزن  نانآ  دنور ؟ یم  اسک هچ  غارس  نیطایش  هک  مهد  ربخ  امش  هب  ایآ  ای :  و 
( . 184  ! ) نک زاورپ  هفوک  يوس  هب  اهنآ  کمک  هب  يراد  لاب  رگا  دیوگ :  یم  و  دهد .  ماجنا  گنردالب  اروف و  ار  يو  يروتسد  ات  دهاوخ 

 : هک دنریگ  یم  رارق  هیآ  نیا  قادصم  دایز  نبا  دیزی و  هنوگچ  هک  هللا !  ناحبس 
( . 185  ) زا ا مهز  ؤت  نیرفاکلا  یلع  نیطایشلا  انلسرا  رت  ملا 

 . تخس یندنک  اج  زا  دننکب ،  اج  زا  ار  نانآ  ات  میداتسرف  نارفاک  يوس  هب  ار  نیطایش  ام  هک  يدیدن  ایآ 

دیزی هب  دایز  نبا  کیبل 

 : تفگ سپس  هتخادرپ  دنوادخ  شیاتس  دمح و  هب  موسوم  قبط  دناوخارف و  ار  هرصب  مدرم  دیزی ،  همان  تفایرد  زا  سپ  دایز  نبا 
و دریگ .  یم  ماقتنا  تخـس  دوخ  نانمـشد  زا  میآ :  رد  اپ  زا  فیعـض  یمیـسن  اب  هک  متـسین  يدیب  مرادن و  یـساره  یتخـس  زا  نم  دعب :  اما 

 . . . مهد یم  خساپ  گنس  اب  ار  خولک  یتشرد و  اب  ار  یتشرد  نانآ .  ماک  رد  متسه  يرهز 
زا سپ  تفاتـش . ،  مهاوخ  راید  نآ  يوس  هب  نادادماب  نم  و  تسا .  هدرپس  نم  هب  ار  هفوک  تیالو  دـیزی ) !   ) نینمؤملاریما هرـصب !  لها  يا 
 ! دنگوس ادخ  هب  هک  دییآ ،  رب  فیعضت  تفلاخم و  رد  زا  يو  اب  ادابم  دوب ،  دهاوخ  ریما  امش  رب  ( 186  ) نایفسوبا نب  دایز  نب  نامث  منتفر ، 

( دینک هجوت  بوخ  باعرا  بوکرس و  هویش  هب   ) تشک مهاوخ  ار  شناتـسود  نادناخ و  وا و  دسر ،  مشوگ  هب  تفلاخم  ربخ  یـسک  زا  رگا 
هک دینادب  دوشن .  هدینش  یفلاخم  ياوا  نیرتمک  و  دیدرک .  میلست  هکنآ  ات  داد ،  مهاوخ  خساپ  تازاجم  نیرتگرزب  اب  ار  یهانگ  نیرتمک  و 

یمن میهـس  کیرـش و  نم  اـب  سکچیه  یناـسکی  تهباـشم و  نیا  رد  و  نیمز ،  يور  رد  وا  هب  درف  نـیرت  هیبـش  متـسه و  داـیز  دـنزرف  نـم 
( . 187) دشاب

 : هک مینیب  یم  قوف  هباطخ  رد 
هیلع شروش  هرـصب و  یلاها  یهاگآ  سرت  زا  هفوک  یلخاد  تـالوحا  یناـهگان و  ثداوح  نیا  لـماوع  هب  يا  هراـشا  نیرتمک  زا  يو  ـالوا : 

 . دنک یم  يراددوخ  شردارب ، 
و دناساره .  یم  دوخ  گنرین  رکم و  زا  ار  نانآ  اذل  دنک  بوعرم  ار  نانآ  یحور ،  ياه  هلمح  یناور و  ياه  هویش  اب  دنک  یم  یعـس  ایناث : 
اب دننک و  ریقحت  ار  نامثع )   ) شردارب ای  وا  ادابم  هک  دهد  یم  رادشه  و  دـشک ،  یم  نایرـصب  خر  هب  ار  دوخ  ندوب  لتاق  رهز  يزوت و  هنیک 

 ! . دنتسه نایفسوبا  ناگداون  نانآ  اریز  دنیامن ؛  تفلاخم  نانآ 
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 ، دوب هتخاس  لقتنم  يو  هب  ار  دوخ  دیلپ  ياه  هدغ  لیاذر و  مامت  هک  رورت  لتق و  گنهاشیپ  ردپ  ندرک  دای  رخافت و  اب  ار  دوخ  هباطخ  اثلاث : 
 . دنک یم  یفرعم  فلخان  نامه  فلخ  دنزرف  ار  دوخ  درب و  یم  نایاپ  هب 

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  لماح  هک  ار  یقتم  نادهاجم  زا  یکی  قوف ،  هباطخ  داریا  زا  لبق  یتعاس  دایز  نبا  نیمه  هک  مینکن  شومارف 
 ، دوب هدـش  هناور  وا  يوس  هب  همان  هک  یـسیئر  نیمجنپ  دوراجلا  نب  رذـنم  اریز  دـناسر ؛  تداهـش  هب  دوب ،  ( 188  ) هناگجنپ ياـس  ؤر  يوس 
نآ میلـست  ار  کیپ  اذـل  دومن !  روصت  دوخ  شیامزآ  يارب  دایز  نبا  فرط  زا  يا  هسیـسد  ار  همان  نیا  دوخ  فیعـض  شنیب  تلفغ و  رطاـخب 

 . تشاد رذحرب  نانآ  تموکح  نایوما و  هیلع  یکرحت  ره  زا  ار  نارگید  ( ، 189  ) هدناسر تداهش  هب  ار  وا  مه  دایز  نبا  درک و  بیجنان 
هار باتـش  اب  هرـصب  ياهتیـصخش  زا  دنچ  ینت  تسا و  هدش  هتفگ  نت  دـصناپ  نایرکـشل  زا  نت  دـص  دـنچ  هارمه  دایز  نبا  زور ،  نآ  يادرف 
يو فده  نکیل  دوب .  هتخاس  دوخ  هارمه  هفوک  لخاد  ای  هار  نایم  یلامتحا  ياهدروخرب  يارب  ار  نایرکشل  يو  تفرگ .  شیپ  رد  ار  هفوک 

شدوخ بایغ  رد  هرـصب  زا  نانآ  نتـشادهگن  رود  لفون  نب  ثراحو  یثراح  روعا  کیرـش  لیبق  زا  راید  نآ  ياهتیـصخش  نتـشاد  هارمه  زا 
 . دوب

نآ شیپاشیپ  رد  هتفرگ  تقبـس  نانآ  رب  شدوخ  دنـسر و  دـصقم  هب  هدومیپ ،  عیرـس  ار  ریـسم  ات  تساوخ  یم  دوخ  هارمه  هلفاق  زا  دایز  نبا 
ار دوخ  ششوک  یعس و  مامت  ناهارمه  ات  دوب  نآ  راتـساوخ  وا  تشگ .  یم  سویءام  موق  نآ  زا  هاگ  دز و  یم  گناب  نانآ  رب  یهاگ  هورگ 

 . دنربب راک  هب  هفوک  هب  ندیسر  رتدوز  يارب 
هلفاق يور  شیپ  تعرـس  قمر  یگتـسخ ،  تدـش  زا  یمدـق  دـنچ  ره  رد  ناهارمه  کیاکی  هک  دـش  نآ  دـح  زا  شیب  ياـهراشف  نیا  هجیتن 

 . تشاد همادا  نانچمه 
رد زین  وا  هیـسداق  کیدزن  هک  نارهم  وا  يالوم  دایز و  نبا  دـندنامن !  یقاـب  نت  ود  اـهنت  هک  دیـسر  ییاـج  هب  تفاـسم  عطق  يدـنت  باـتش و 

رگا تفگ :  و  داد .  لوپ  هدـعو  یهارمه ،  قیرط و  عـطق  تروـص  رد  وا  هب  هدرک و  عیجـشت  ار  وا  داـیز  نبا  دوـب .  ندـمآ  رد  اـپ  زا  هناتـسآ 
 . دیشخب مهاوخ  مهرد  رازه  دصکی  وت  هب  ینیبب  ار  هفوک  رصق  هکنآ  ات  ینک  يرادیاپ  نانچمه 

یم لاـبند  ار  دوخ  فدـه  نینچمه  فارطا ،  هب  یهجوت  نیرتمک  نودـب  ییاـهنت  هب  داـیز  نبا  و  تشادـن .  ار  هار  همادا  ناوت  رگید  وا  نکیل 
 . دیسر هفوک  یکیدزن  هب  ات  درک . 

رس رب  هایس  يا  همامع  هدرک ،  نت  هب  نایزاجح  سابل  و  تفرگ .  شیپ  رد  ار  هفوک  زاجح  هار  هفوک  هب  دورو  يارب  هرصب  زا  جورخ  ماگنه  وا 
 . دنیزگ يرود  هار  نایم  یلامتحا  ياهرطخ  زا  دزاس و  یفخم  الماک  ار  دوخ  تیوه  ات  تسب ،  باقن  دوخ  هرهچ  رب  داهن و 

یمن وا  ارهاـظ  تفرگ .  یم  ارف  ار  اـج  همه  یکیراـت  درتـسگ و  یم  رهـش  رب  ار  دوـخ  ياـه  هدرپ  بش ،  هک  دیـسر  هفوـک  هـب  یماـگنه  يو 
 . ددرگ دوخ  هدنام  هار  زا  هدمآرد و  اپ  زا  نارای  رظتنم  تساوخ 

يروش فطاوع  هدرک و  زاـغآ  ندـیپت  یتخـسب  اـه  هنیـس  رد  اـهلد  دـندوب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ندـمآ  راـظتنا  رد  رهـش  مدرم  مومع 
 . دوب هدش  مشچ  اه  نت  همه  هار ،  رد  یماگ  ره  يادص  ندینش  يارب  زین  اهشوگ  زاجح و  هار  هب  هریخ  مدرم  نامشچ  دوب .  هتخیگنارب 

هلـصاف ات  نانآ  اریز  دوب ؛  رتشیب  ناشقایتشا  رهـش ،  هزاورد  کیدزن  نینکاس  قاتـشم .  نامـشچ  نیا  رگ  هراظن  تسا و  فقوتم  ناـمز  ییوگ 
و دندیشک .  یم  هدرگ  قایتشا  ات  مدرم  دنتشاد .  دوخ  زادنا  مشچ  رد  ار  هفوک  یلـصا  لخدم  زا  یتمـسق  هفاضا  هب  ار  رهـش  نوریب  زا  يدایز 

 . . . دندوب ربخ  یب  خرچ  يزاب  زا  رهش  نامولظم  و  تشاد ،  رگید  ییءار  تشونرس  اما  دندرک .  یم  خارف  نامشچ ، 
هب نتفگ  ابحرم  هب  ادص  حبـش ،  نآ  هدهاشم  درجم  هب  هک  دوب  نز  کی  دنا  هتفگ  درم و  کی  دـید ،  ار  دراو  هزات  حبـش  هک  یـسک  نیتسخن 

 . درک دنلب  مالسلا  هیلع  ربمایپ  طبس  ماما ، 
هقلح هدز ،  باقن  یـسانشان  راوس  درگ  هب  وهایه  گـناب و  اـب  هتخیر و  اـهنابایخ  هب  ناگدنونـش  همه  هدـیچیپ و  نزرب  يوک و  رد  داـیرف  نیا 

 . دندرک هطاحا  ار  وا  و  دندز ، 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرک رود  يارب  يا  هراشا  هب  اـهنت  داد ؛  یمن  خـساپ  زین  ار  یمالـس  و  تفگ ،  یمن  ینخـس  نیرتمک  تشاد و  رارق  بسا  رب  ناـنچمه  راوس 
 . درک یم  هدنسب  مدرم 

راکفا زا  ولمم  درم  هشیدـنا  دز .  یم  دـب  کین و  لاف  کی  ره  و  دـندوب ،  هدرک  ییارآ  فص  نانیمطا  بارطـضا و  نایرکـشل  راوس ،  نورد 
وا رب  دید ،  یم  قح  ماما  لابقتـسا  تهج  رد  مدرم  زا  هک  هچنآ  دوب .  راودـیما  رگید  يوس  زا  ناساره و  ییوس  زا  دوب ؛  داضتم  نوگانوگ و 

 . دومن یم  روآدرد  و  دمآ .  یم  نارگ 
هب ادخ ،  لوسر  دنزرف  يا  وا  هب  ابحرم  دنتفگ :  یم  و  دندرک .  یم  مالـس  وا  هب  هک  نآ  رگم  درک  یمن  رذـگ  مدرم  زا  یهورگ  رب  وا  يرآ ، 

 ! . مدقم ریخ  يدمآ ،  شوخ  ام  رهش 
یم تحاراـن  دیـشک و  یم  مه  رد  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  طبـس  نیـسح ،  ماـما  هب  تبـسن  ياـهیئوگ  دـمآ  شوخ  نیا  زا  يو 

( . 191) دش یم  تحاران  اهنآ  يداش  تاکرح و  دهاشم  زا  وا  و  دندش .  یم  جراخ  دوخ  ياه  هناخ  زا  مدرم  و  ( . 190) دش
ار ماهوا  رد  ار  کی  ره  ناـنآ ،  هناـحول  هداـس  یعمج  هتـسد  يدوخبدوخ و  لـمع  هکلب  دنتـشادن ،  يدـیدرت  نیرتمک  دوخ  مهوت  رد  ناـنآ 

 . داد یم  نیغورد  ینیقی  هب  و  تخاس ،  یم  رتخس 
ماما دنتـسناد ،  یم  لابقتـسا  دروخ و  رب  رد  ار  وا  یقالخا  یمـسج و  تایـصوصخ  دنتخانـش و  یم  ار  ماـما  لیامـش  ماوع  نیا  زا  یخرب  رگا 

 . . . دندرک یم  راکنا  ار  دراو  هزات  ندوب 
رضاح و  دوب ،  هتسب  مکحم  ار  اهرد  دراو ،  هزات  دیدش  ندز  رد  مغر  یلع  وا  و  دیسر .  زین  رهش  یلاو  هب  هدرم  رذگ  رهش  ماوع  زا  مهوت  نیا 

 . تشگ یمن  اهنآ  ندوشگ  هب 
ایوگ دیـشکرب  رـصق  يوراب  زا  زا  رـس  دـنک ،  یم  يراددوخ  نارگید  هب  نآ  لیوحت  زا  دراد و  رایتخا  رد  یتناما  هک  یـسک  نانوچ  ناـمعن ، 

 : تفگ دشاب  هتخاس  بطاخم  ار  ماما 
يا هقالع  داد و  مهاوخن  لیوحت  وت  هب  ار  دوخ  تناما  نم  يوش ،  رود  اـجنیا  زا  يرادرب و  نم  زا  تسد  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 

(192  ! ) مرادن وت  اب  راکیپ  هب  مه 
زا یـسک  ات  دوش  رتکیدزن  ات  تساوخ  دوب ،  هدرک  ورف  رـصق  يوراب  زا  رـس  هک  نامعن  زا  هتفر  رتکیدزن  دوب ،  هدـش  هتفـشآرب  هک  دراو  هزاـت 

 : تفگ دونشن و  ار  شیادص  مدرم 
 . دوش زارد  تهایس  بش  و  دشاب !  وت  ندرک  زاب  نیرخآ  هک  نک  زاب 

وا تسین ،  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دیـشک :  دایرف  هدز  تشحو  تخانـش و  ار  ادص  نیا  تشاد ،  رارق  يو  رـس  تشپ  رد  رد  هک  يدرم 
 . تسا هناجرم  نبا 

رادباقن راوس  ات  دش .  هدوشگ  رصق  برد  ماگنه  نآ  رد  دندش .  هدز  تمهت  مدرم  و  تسکـش ،  مه  رد  هناجرم  نبا  ناوت  اوق و  همه  ناهگان 
 . دبای تاجن  هدمآرد  هب  مهوت  زا  هزات  مدرم  نیا  گنچ  زا  دور و  نورد  هب 

 . دندش یم  رود  رصق  زا  رتزارد ،  اپ  زا  تسد  دنتسیرگن و  یم  ار  رگیدکی  لاح  ناشیرپ  هدز و  تریح  نیمولظم ، 

باصعا گنج  يارب  يوما  شور 

دنزرف هب  ار  رصق  میلست  هکنامه  دزاس ؛  رود  رصق  زا  ادصورـس  یب  ار  وا  ات  داد  ناشن  نامعن  هب  هفوک  تراما  رب  ینبم  ار  دیزی  دهع  دایز  نبا 
 ! . دهد یم  لیوحت  هناجرم  نبا  هب  ار  نآ  دوخ ،  تقادص  نداد  ناشن  و  تناما !  ظفح  يارب  کنیا  درمش ،  یم  تنایخ  ادخ  لوسر 

دنوش و یم  رـضاح  زین  نانآ  دنک .  تلج  دوخ  هب  ار  تیعقوم  بحاص  ناتـسرپ  لوپ  ات  دریگ  یم  دوخ  رایتخا  رد  ار  لاملا  تیب  دیدج  یلاو 
دنهد یم  رارق  ریما  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاعالطا  دنراد و  یم  مالعا  دیدج  یلحم  تموکح  اب  ار  دوخ  یگتسبمه  هتفگ  ابحرم  وا  هب  کیاکی 
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 . دنرامش یم  رب  ار  وا  بیاعم  دننک و  یم  ییوگدب  يو  فعض  نامعن و  قباس ،  یلاو  زا  لاح  نامه  رد  . 
هکم هنیدم ،  رد  هکتسا  ياهداوناخ  زا  نز  نیا  درب .  یم  رـسب  طیعم ،  یبا  نب  هبقع  نب  هرامع  ( 193) رتخد رانک  رد  ار  بش  نآ  هناجرم  نبا 

زا يرادـبت  درف  نوچمه  دـعب  زور  حبـص  دـنراد .  ییـالوط  دـی  روجف ،  قسف و  رد  و  دـنا ،  هتخادرپ  نود  تسپ و  ياـهراک  عاونا  هفوک و  و 
 . تسا هدرک  رپ  ناحلاص  نانمؤم و  بیرف  رورت و  ردغ ،  شتآ  ار  شنورد  و  دزیخ ،  یم  رب  باوخ 

نآ زا  عنام  تشحو  داجیا  باعرا و  اب  و  دـنک .  يزاب  مدرم  باصعا  اب  دـنک و  مـالعا  یمـسر  لکـش  هب  ار  شندـمآ  اـت  دوش  یم  هداـمآ  وا 
عورـش ار  دوخ  هباطخ  نیلوا  دیدش ،  یتینما  ریبادت  تحت  اذل  دننک .  تیعبت  سانـش ،  هار  هدیزگرب و  نانمؤم  نادهاجم و  زا  نانآ  هک  ددرگ 

 : دنک یم 
فاصنا هب  ناتنامولظم  اب  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  و  تسا ،  هداد  رارق  امش  ییاراد  دودح و  رهش ،  ریما  ارم  دیزی ) !   ) نینمؤملاریما دعب :  اما 

اب ناددرم  نارگنایـصع و  اب  اـما  منک .  یکین  ناـسحا و  ونـش ،  فرح  عیطم و  دارفا  هب  تبـسن  و  منک ،  شزاون  ار  ناـمورحم  و  منک ،  راـتفر 
نوچ امش  ناکین  اب  تخاس و  مهاوخ  هدروآرب  ار  يو  ياه  هتساوخ  تسب و  مهاوخ  راک  هب  ار  وا  تاروتسد  زین  نم  میامن . . .  راتفر  یتخس 

اب هک  یناسک  نافلاخم و  بوکرـس  يارب  ار  ما  هنایزات  ریـشمش و  و  دوب .  مهاوخ  نابرهم  يردارب  نوچمه  ناعیطم ،  اب  و  راکوکین ،  يردـپ 
( . 194) دنک ظفح  ار  دوخ  ناج  سک  ره  سپ  ما ،  هتخاس  هدامآ  دننک ،  هعزانم  نم  دهع 

جوا رد  وا  هدـمآ  نکیل  تسا !  هدـمآ  ناـشیاهاعدا  دـیدج و  ماـکح  رگید  نوچمه  نیمولظم !  یهاوخداد  يارب  داـیز  نبا  هک  تسا  نشور 
هک اصوصخم  نافیعض ؛  ندناسرت  نداد و  رادشه  يارب  دندوب  يدنمورین  لیالد  هنایزات  ریـشمش و  هب  يو  ياه  هراشا  نیمولظم و  تاکرحت 

هکبـش هک  یتموکح  نارازگراک  رگید  افرع و  و  داد .  لیکـشت  یتاسلج  ناـنآ  اـب  هدـناوخ ،  ارف  ار  رهـش  نابـصنم  بحاـص  ناـگرزب و  يو 
تاعالطا تینما و  متـسیس  هزورما  هک  دندومن  یم  ءافیا  ار  یـشقن  دنداد و  یم  لیکـشت  تموکح  حـلاصم  ظفح  يارب  رهـش  رد  ار  یعیـسو 

 . داد نانآ  هب  دیدج  یهدنامزاس  هدروآ ،  درگ  دوش  یم  هدیمان  یلخاد  یلم و 
اما داد ؛  یم  ياج  ار  بیقن )  عمج  ) ءابقن هرخالاب  و  بکنم )  عمج   ) بکانم سپس  فیرع )  عمج  ) ءافرع دوخ  هبترم  نیرتالاب  رد  هکبـش  نیا 

 : زا دوب  ترابع  هصالخ  روطب  دارفا  نیا  شقن 
میطنت صاخ  یتسیل  رد  كدوک  نز و  دزم ،  زا  معا  دیسر  یم  نت  هاجنپ  ان  رفن  هد  زا  هک  ار  دوخ  تیلوئـسم  تحت  دارفا  مان  فیرع ،  ره  - 1

 . تشاد هشیمه  ار  نانآ  رامآ  و  درک ،  یم 
 . دوب نانآ  زا  تایلام  ذخا  دوخ و  تیلوئسم  هقطنم  تخت  دارفا  هب  قوقح  ایاطع و  تخادرپ  لوئسم  فیرع ،  - 2

 . دوب فیرع  فیاظو  زا  نانآ  قوقح  نادازون و  مان  جرد  نانآ و  يایاطع  فذح  ناگدرم و  مان  تبث  - 3
 . تفرگ یم  تروص  هقطنم  هزوح و  نامه  فیرع  طسوت  هقطنم ،  دارفا  جیسب  داهج و  يارب  مدرم  نتخیگنارب  قیوشت و  - 4

وا و قوـقح  اـت  درک ،  یم  یفرعم  مکاـح  هب  دوـمن  یم  تفلاـخم  اـی  درک  یم  يراددوـخ  گـنج  هب  نتفر  زا  هـک  ار  سک  ره  فـیرع ،  - 5
 . دوش عطق  نانآ  يایاطع  لاملا و  تیب  زا  شا  هداوناخ 

میلاعت تاروتسد و  دندرک و  یم  افیا  ار  تموکح  دوخ و  تیلوئـسم  تفارع و  تحت  مدرم  نایم  ار  هدننک  گنهامه  طبار و  شقن  نانآ  - 6
 . دنتسب یم  راک  هب  دندومن و  یم  شخپ  مدزم  نایم  ار  ماکح 

ناهاوخاوه اـی  بـالقنا  نـالماع  و  دنتـشاد ،  هدـهع  هب  ار  رگید  دارفا  یهاـگ  دوخ و  تیلوئـسم  تحت  دارفا  زا  تبقارم  تیلوئـسم  ناـنآ  - 7
تیلوئـسم یهاـگ  نـینچمه  دـنداد ؛  یم  شرازگ  ناـنآ  هراـبرد  ماـکح  هـب  و  دـندرک ،  یم  تـبث  ار  ناـشمان  هدرک ،  صخـشم  ار  تـضهن 

 . دوب افرع  هدهع  رب  زین  تموکح  هب  نافلاخم  نیا  لیوحت  يریگتسد و 
 . دش یم  راذگاو  نانآ  هب  هتفرگ  اپ  هزات  ياهشبنج  اهشروش و  ندرب  نایم  زا  یهاگ  اریز  دوب ؛  رادروخرب  يرایـسب  تیمها  زا  نافیرع  هکبش 
ات فیرع  و  تفرگ .  یم  تروص  ریما  بناج  زا  الومعم  نافیرع ،  نییعت  اذل  دننک  هفخ  هفطن  رد  ار  اهنآ  یقیاوع  داجیا  ریبادـت و  ذاختا  اب  ات 
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( . 195  ) تشادن یشقن  نایم  نیا  رد  فیرع  زا  مدرم  یتحاران  تخادرپ و  یم  هفیظو  ماجنا  هب  تشاد ،  رارق  وا  تیاضر  دروم  هک  یتقو 
 ، هتخادرپ هکبـش  نیا  تیوقت  هب  دـنک ،  یثنخ  ار  هفوک  تاکرحت  تساوخ  یم  هک  یماگنه  و  داد .  شرتسگ  ار  نافیرع  هکبـش  زین  دایز  نبا 

 . دنک يرای  کمک و  اهراک  رد  ار  يو  ات  داد  رارق  یبکنم  یفیرع  ره  يارب 
تمذم ترفن و  دروم  دوخ ،  تیعقوم  زا  هدافتسا  ءوس  نارگید و  زا  دح  زا  شیب  رامثتسا  یشک و  قح  ییوگروز ،  متـس ،  ببـس  هب  فیرع 

( . 196) دوب مدرم 
( . 197) داد یم  تدایز  ای  رتمک  تساوخ  یم  هک  سک  ره  هب  تشاد ،  دوخ  تسد  رد  ار  مدرم  يایاطع  قوقح و  فیرع ، 

يارب دریگب .  ماقتنا  وا  زا  ات  داد  یم  رارق  تموکح  رایتخا  رد  ار  ینابرق  مان  اریز  درک ؛  یم  يزاب  ار  رشابم  ریغ  لتاق  دزد و  شقن  زین  یهاگ 
 ، فیاظو ماجنا  و  نتفرگ ،  رارق  نانآ  رگنس  رد  نانآ و  تاروتسد  ماجنا  روج و  ماکح  تعاطا  زا  مالـسا  فیرـش  عرـش  رد  هک  تسا  نیمه 

 . تسا هدش  رداص  ددعتم  ياهرادشه  هراب  نیا  رد  و  تسا ،  هدش  یهن  تدشب  نیمولظم  ررض  هب  ناطلس و  ياهتساوخ  هیاس  رد 
هدومرف تمذم  ار  نافیرع  نوچ  ینارازگراک  و  تسا .  هداد  رادشه  یسایس ،  فارحنا  هرابرد  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

 : دنیامرف یم  ناشیا  تسا 
( . 198  ) افیرع انتاک و ال  الو  اریما  نکت  مل  تم و  نا  میدق  ای  تحلفا 

 . يا هدش  راگتسر  تقو  نآ  فیرع ،  هن  بتاک و  هن  یشاب ،  ریما  هن  وا  دسر و  رارف  تگرم  رگا  میدق  يا 
نارازگراک نیا  زا  یکی  هلیـسو  هب  شدسج  هکنیا  زا  دراد  تهارک  يرافغ  رذوبا  دیهـش  دـهاجم  هک  تسین  دـهاجم  هک  تسین  بیجع  اذـل 

 : دیوگ یم  دوخ  تیصو  رد  و  دوش .  ینامثع  دهع 
( . 199  ) ادیرب ع وا  افیرع  وا  اریما  ناک  مکنم  لجر  یننفکیال  نا  هللا  مکدشنا 

 . دیامن نفک  ارم  يدیرب ،  ای  یفیرع و  ای  يریما ،  امش  زا  ادابم  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش 
رد مالسلا  هیلع  دوواد  فون !  يا  دیامرف :  یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  دوخ  باحصا  زا  یکی  اهبش ،  زا  یبش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و 
یم باجتـسم  شا  هتـساوخ  دوش و  یم  هتفریذـپ  يا  هدـنب  ره  يواعد  هک  تسا  یتعاس  نیا  تفگ :  سپ  تساخ ،  اپب  بش  زا  یتعاس  نینچ 

ای و  یهز )  زاس  یعون  روبنط   ) هبطرع بحاص  ای  رهـش ) رومءاـم   ) یطرـش اـی  فیرع ،  اـی  دـشاب ،  ریگب ) تاـیلام  ) راـشع هکنآ  رگم  ددرگ ، 
( . 200  () لبط  ) هبوک بحاص 

یم تمذـم  اررکم  تشاد ،  یپ  رد  ار  نیمولظم  فیعـضت  ملظ و  تموکح  ماود  هک  ییاـهراک  نتفریذـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
 . دنتسه خزود  شتآ  رد  نافیرع ،  رانلا ؛  یف  ءافرعلا  نا  دندومرف :  هک  اجنآ  ات  درک ،  یم  یهن  یلغاشم  نینچ  هب  ندش  دراو  زا  و  دومرف . 

هیرورح دـیزی )  ) نینمؤملاریما نیفلاخم  رهـش ،  نیا  نابیرغ  ماـن  تفگ :  سپـس  هدرک  یتساوخزاـب  تدـشب  ار  ءاـفرع  دـیدج ،  یلاو  يرآ ، 
یفرعم ار  دارفا  نیا  سک  ره  سپ  دنـسیونب ؛  میارب  ار  دنتـسه  هعماج  قاقـش  فالخ و  داجیا  راتـساوخ  هک  یناسک  کش و  لها  جراوخ )  )

ام رب  یسک  و  درک .  دهاوخن  تفلاخم  ام  اب  یسک  شرظن  تحت  هقطنم  رد  هک  دنک  تنامض  دیاب  و  دوب .  دناوخ  اربم  يدماشیپ  ره  زا  درک ، 
 . رده شنوخ  تسا و  لالح  ام  رب  شناج  لام و  هدرک  يرب  وا  زا  ار  دوخ  همذ  دنکن ،  ار  راک  نیا  سک  ره  دومن . . .  دهاوخن  شروش 

رد رب  ار  وا  دـهدن ،  لـیوحت  اـم  هب  ار  وا  دـنیبب و  ار  نینمؤملاریما  نیفلاـخم  زا  یـسک  دوخ  تیلوئـسم )   ) تفارع هقطنم  رد  هک  یفیرع  ره  و 
ام يایازم  زا  فیرع ،  نآ  تیلوئـسم  تحت  دارفا  مامت  دـش و  دـهاوخ  هتخادـنا  هرازلا  نامع  هب  شدـسج  سپـس  هتخیوآ ،  راد  هب  شا  هناـخ 

( . 201  ) تشگ دنهاوخ  مورحم 
ساسحا هک  یماگنه  نیسح ،  ماما  اب  ینمـشد  نیع  رد  هک  دندوب  یناسک  دوخ !  يزورید  ناگدننک  لابقتـسا  هلمج  زا  تسناد  یم  دایز  نبا 

يارب اذـل  دتـشاد ؛  یم  یمارگ  ار  ماما  مدـقم  و  دـنتفگ ،  یم  اـبحرم  ماـما  هب  یبلط  تصرف  اـی  سرت  زا  دوش ،  یم  هفوک  دراو  ماـما  دـندرک 
 : تفگ ناشلایخ  ندرک  تحار  اهنآ و  سرت  نتخیر 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1053 

http://www.ghaemiyeh.com


دراو ناشرهش  رب  وا  دنتشادنپ  نکیل  دندوب ،  نیسح  نمشد  هک  دنتفگ  دماشوخ  نم  هب  دندرک و  یهارمه  ارم  یناسک  منادیم  نم  مدرم !  يا 
( . 202  ) متخانشن ار  سک  چیه  نم  ادخ  هب  مدرم  يا  دندرک .  تعاط  راهظا  يراچان  زا  اذل  تسا  هدرک  فرصت  ار  اجنآ  هدش و 

تخس ياهتازاجم  عاونا  یلدگنس ،  تواسق و  اب  نانآ  دنتـسناد  یم  و  دندرک .  یم  يراکمه  ماکح  اب  دندوب و  لدزب  يدارفا  اتداع  نافیرع 
رب ار  دوخ  ینارگن  یتحاران و  هدرک و  هیهت  ییالاب  دـنلب  تسیل  مادـک  ره  اذـل  دـننک  یم  لاـمعا  ار  هناـخ  رد  رب  نتخیوآ  راد  هب  هلمج :  زا  ، 

 . دنتشاد رازبا  دوخ  تراظن  تحت  تسد و  ریز  دارفا 
لتق هب  ار  اهنآ  مد ،  رد  هدرک  تشادزاب  ار  نایفوک  زا  يا  هدع  لوا ،  زور  نامه  رد  هناجرم ،  نبا  دـیدج ؛  یلاو  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 

( . 203) دناسر
هیبنت و تازاجم و  رد  ار  یعرش  نیزاوم  هب  يرابتعا  یب  وا  هن .  ای  دشاب  هدوب  يو  هارئاج  تموکح  زاغآ  رس  تکرح  نیا  هک  دنک  یمن  یقرف 

يانث دمح و  زا  سپ  دوخ  هباطخ  نیمود  رد  وا  هک  دش  رتراکـشآ  یعرـش  نیزاوم  هب  يو  دیقت  مدع  یماگنه  و  دوب .  هتـشاد  مالعا  تسایس 
 : تفگ نخس  دیدش  ياهبوکرس  اهتازاجم و  زا  یهلا ، 

و فعض .  زا  یلاخ  یشمرن  ییوگروز و  نودب  یتردق  هب  رگم  تشگ  دهاوخن  حالصا  یجک  نیا  دش و  دهاوخن  لح  لکشم  نیا  دعب :  اما 
( . 204  ) منک هذخاؤم  تسود  ياجب  ار  تسود  و  بیاغ ،  ياج  هب  ار  رضاح  راکهانگ ،  ياج  هب  ار  هانگ  یب  هکنیا 

؛  يرخا زرو  هرزاو  رتال  و  دیامرف :  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ریما ،  يا  تفگ :  تساخرب و  اج  زا  يرملا ،  هللادبع  نب  دسا  مان  هب  يدرم 
 . دیشک دهاوخن  شود  هب  ار  يرگید  راب  یسک 

 ، یکین هنسح و  زا  لبق  سپ  ندینش ،  ام  رب  و  تسا ،  نتفگ  وت  رب  نتـسب .  هب  بسا  و  نآ ،  زیت  مد  هب  ریـشمش  تسا و  دوخ  شـشوک  هب  درم 
( . 205  ) ربم راک  هب  ام  نایم  ار  يدب 

( . 206  ) تفر هرامالاراد  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هدمآ  دنب  شنابز  و  دش .  توهبم  یناهگان  داقتنا  نیا  ربارب  رد  دایز  نبا 
وا يریگماقتنا  هزیرغ  يو و  هنوگرامیب  يزیرنوخ  زا  عنام  تشادـن و  زاب  دوخ  تعیبط  ياضتقم  قبط  لمع  زا  ار  يو  داقتنا  نیا  هک  دـنچ  ره 

 . شیوخ یگدنز  رد  يزیرنوخ  لیم  ياضرا  ددص  رد  نوخ و  هنشت  دوب  يدوجوم  وا  اریز  تشگن ؛ 
عرـش و نوناـق ،  هب  يدـنبیاپ  نیرتـمک  وا  ریغ :  اـی  هبـش و  تمهت ،  نظ ،  هب  اـی  دزیر  یم  نوـخ  قـحب ،  اـیآ  هک  تشادـن  یتـیمها  يو  يارب 

بوکرس يارب  هدع ،  هدع و  داجیا  هب  عورش  تسب و  راک  هب  دوب  هتخومآ  شردپ  زا  هک  ار  ییاهسرد  اذل  داد  یمن  ناشن  یقالخا  ياهـشزرا 
 . دومن هفوک  نیمورحم  تضهن 

ندـناسرت و نتفیرف ،  يارب  ینوگانوگ  ياـه  هویـش  و  درک ،  لذـب  ناتـسرپ  لوپ  ناـمیپ  ندـیرخ  بولق و  بلج  يارب  ار  يرایـسب  لاوما  يو 
 . دومن ذاختا  مدرم  نتخاس  مهوتم 

( . 207  ) نورعشی ام  مهسفناب و  الا  نورکمی  ام  اهیف و  اورکمیل  اهمرجم  رباکا  هیرق  لک  یف  انلعج  کلذک  و 
هب نانآ  نکیل  دـنریگ ،  راک  هب  ریوزت  رکم و  نآ  رد  دوخ  لایخ  هب  ات  میهد  رارق  یگرزب ،  نیمرجم  یندـمت ،  ره  رد  ات  تسا  نآ  رب  ام  تنس 

 . دنرادن ار  یبلطم  نیا  كرد  روعش  اما  دنهد ،  یم  بیرف  ار  دوخ  تقیقح ، 

تضهن رارمتسا  يارب  یتظافح  تامادقا  مود :  لصف 

تضهن رارمتسا  يارب  یتظافح  تامادقا 

هکنآ اب  دایز ) نبا  ) دـیدج یلاو  دروم  رد  دـیزرو .  بانتجا  نامعن )   ) قباس یلاو  نتـشک  ای  درط  زا  هنادـنمدرخ  یحلاصم  هب  انب  مایق  يربهر 
 . ددرگ یمن  رداص  نآ  دننام  لتق و  روتسد  زین  دندوب  هتشاذگ  نیمک  شیارب 
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اه هدوت  بوشآ  سپ  رد  وا  نیب  زیت  نامشچ  اریز  یسایس ؛  لیلد  - 2 یقالخا .  لیلد  - 1 دیزرو :  یم  بانتجا  راک  نیا  زا  لیلد  ود  هب  ملسم 
 . تشاد دهاوخن  ار  هدنیآ  هدنوش  دیدشت  ثداوح  اب  هلباقم  يارای  هک  دنک  یم  هدهاشم  ار  یفعض 

ریفس هاگیاج  رییغت 

هب تبـسن  ار  لیقع  نب  ملـسم  بئاص  رظن  دوب ،  هدینـش  شنارای  سباع و  دـننام  یناـسک  ناـبز  زا  ـالبق  هک  ار  یقیاـقح  هزاـت و  ياهدادـیور 
 . دومن یسانشزاب  کیاکی  ار  فعض  طاقن  وا ،  قیمع  شنیب  و  تخاس .  رتراوتسا  دوجوم ،  تیعقاو 

زا هتسد  هتسد  کت و  کت  دندوب ،  هدنام  هار  رد  هک  دایز  نبا  ناهارمه  دورو  و  دندوب .  هدش  نارگن  دیدج  مکاح  تاراهظا  زا  هفوک  مدرم 
ياه هزاورد 

زا يدیدج  نایرکـشل  مکاح ،  يارب  دننک  لایخ  مدرم  هک  دوب  هدش  ثعاب  نیمه  و  داد .  یم  ناشن  دندوب  هچنآ  زا  شیب  ار  نانآ  دادعت  رعش 
 . دنیامن بوکرس  ار  یکرحت  عون  ره  هفوک ،  نکاس  نایوما  کمک  هب  ات  تسا ،  هدیسر  ماش 

یتسدـکی هداد ،  مه  تسدـب  تسد  مدرم  شنیب  مدـع  دایز و  نبا  ياهدـیعو  هدـعو و  راـنک  رد  هفوک  هب  يدادـما  ياـهورین  يدـمآ  همزمز 
رییغت ار  روخ  رقم  تفرگ  میمـصت  شبنج ،  نشور  کیرات و  طاقن  نیا  كرد  اـب  زین  ملـسم  تسکـش .  یم  مهرد  ار  ناـنآ  روش  يرهاـظ و 

 : نوچ یبلط  تصرف  نیقفانم  زا  و  ددرگ .  ذـخا  هنایفخم  تروص  هب  تعیب  هزات ،  ثداوح  هب  هجوت  ات  دریگب و  دوخ  هب  افتخا  تلاـح  هداد ، 
ات تشگ ،  تضهن  لئاسم  زا  نانآ  یهاگآ  عنام  هتفرگ و  هلـصاف  ناشیاه ،  یکاپ  مه  جاجح و  نب  ورمع  رحبا ،  نب  راجح  یعبر ،  نب  ثبش 

دربشیپ ناکما  ات  دـهد  رارق  دوخ  تیلاعف  لحم  ار  يرگید  ربهر  هناـخ  یتسیاـب  اذـل  دـننادن .  ار  ریفـس  دـیدج  تماـقا  لـحم  یتح  هک  اـجنآ 
 . دشاب هتشاد  ار  تضهن 

 : هلمج زا  دریگ  یم  تروص  يددعتم  لیالد  هب  ییاجباج  نیا 
 ، هزرابم دیدج  هلحرم  هک  یتروص  رد  تسا .  هدش  هتخانـش  نگمه  يارب  دایز  دمآو  تفر  تلع  هب  یفقث  راتخم  هناخ  ریفـس  رقم  نیلوا  - 1

 . دریگ شیپ  دیاب  يریگرد  يارب  يرگید  ياه  هویش 
يزایتما هتشذگ  دننام  ات  تسین  اراد  يدرفب  رـصحنم  یـسایس  تینوصم  و  درادن .  یـصخش  ریثءات  مکاح  رب  قباس  نوچمه  رگید  راتخم  - 2

ذوفن هن  تسا  هدوب  یلبق  مکاـح  رد  يو  یـصخش  ذوفن  رد  راـتخم  تیمها  تیلاـعف  رقم  ناونع  هب  شا  هناـخ  باـختنا  يارب  ددرگ  بوـسحم 
 . یمسر

ياهرادـید تضهن و  ناربهر  تایلمع  نتفرگ  تروص  و  یفخم ،  طیارـش  رد  تضهن  تاروما  ماـجنا  مدرم و  داـمتعا  بسک  هرخـالاب  و  - 3
 . لماک يافخ  رد  نانآ 

یتسیاب دنام و  یمن  تسد  رد  لحم  نآ  رد  ياقب  يارب  يزوجم  تسین  تسرد  رگید  مه  نیشیپ  هناخ  رد  ندنام  یلبق  طیارش  نتفر  نیب  زا  اب 
هب یتناما  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندمآ  اب  دنامب و  ظوفحم  تسا  ماما  زا  یتناما  هک  تضهن  و  ددرگ ،  باختنا  هناهاگآ  يرگید  ياج 

 . دیامن هدهاشم  ار  نانآ  ییاناوت  هتسیرگن  ار  نانآ  فعض  توق و  وا  دوش و  هدرپس  وا  تسد 
رازه تشه  ماظن و  راوس  رازه  راهچ  زاین ،  ماگنه  هب  هک  دـنک  یم  باختنا  ار  تکوش  بحاص  دنلبرـس و  راوتـسا ،  یتیـصخش  هناـخ  ملـسم 

وا و رس  تشپ  رد  حلسم  راوس  نت  رازه  یس  دودح  نارگید )  هدنک و  ) دناوخب ار  دوخ  هلیبق  نامیپ  مه  رگا  و  دراد .  رایتخا  رد  هدایپ  يورین 
 . تفرگ دنهاوخ  رارق  وا  نامرف  تحت  رد 

ناراوـسا و زا  یکی  هفوـک و  ناـیراق  فارـشا و  زا  هورع  نـب  یناـه  ریلد  دـهاجم  بـالقنا ،  رـسدیپس  ناـگرزب  زا  یکی  ینادـمه ،  ربـهر  وا 
اب درذـگ .  یم  لاس  دون  زا  شکرابم  نس  ماگنه  نیا  رد  دـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع ،  ماما  بیجن  نادرگاـش  نارواـگنج و 

 . دریگ یم  تروص  تیقفوم  اب  درم  ریلد  نیا  هناخ  هب  ریفس  لاقتنا  یتظافح ،  لئاسم  یتفرگ  رظن  رد  یتینما و  ریبادت  ظفح 
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نآ یتسردان  داسف و  لمءات  یکدـنا  اب  هک  دـنا  هدرک  تبث  يرـسرس  دروم  نیا  رد  ار  یبلاطم  هدزباتـش ،  نیخروم  نیما و  ریغ  ناـیوار  نکیل 
 : دنیوگ یم  نانآ  ددرگ .  یم  راکشآ 

درک و يراددوخ  نداد  تبثم  خـساپ  زا  تسخن  یناه  درک .  ناـیب  ار  دوخ  ندـمآ  ینلع  یناـهگان  یلکـش  هب  تفر و  یناـه  هناـخ  هب  ملـسم 
راوـشد و يراـک  هب  ارم  دـنک ،  تمحر  ار  وـت  دـنوادخ  تفگ :  و  ناـیاقآ -  نـیمه  ریبـعت  هـب   . - داد هاـنپ  ار  وا  یخلت  یتحاراـن و  اـب  سپس 
ما هناخ  ات  متـساوخ  یم  وت  زا  متـشاد و  تسود  دوبن ،  هناخ  نیا  هب  تدیما  يدوب و  هدـشن  دراو  نم  هناخ  هب  رگا  یتخاس ،  فلکم  تسردان 

( . 208  ! ) تشگ مهاوخ  شنزرس  و  هدرک ،  لمع  راوج  نییآ  فالخ  منک  ار  راک  نیا  رگا  هک  منک  هچ  اما  ینک ،  كرت  ار 
 : دراد هراشا  هتکن  دنچ  هب  تیاور  نیا 

 . دشاب یم  لوقعم  ریغ  بلطم  نیا  هک  تسا ،  هتفرگن  تروص  یگنهامه  نیرتمک  البق  يریطخ ،  هلئسم  نینچ  دروم  رد  - 1
لزعنم هدـیرب و  زین  تیب  لها  ناهاوخاوه  دوخ و  یبتکم  نارای  زا  و  تسا .  رود  مدرم  شبنج  زا  درذـگ و  یم  رهـش  رد  هچنآ  زا  یناـه  - 2

 . دشاب یم 
؛  تسا هدرک  تاقالم  ار  وا  ریفس  هن  تسا و  هتفر  ریفس  لابقتـسا  هب  یناه  البق  هن  ایوگ  دریگ ،  یم  تروص  يدرـس  اب  درم  ود  نیا  رادید  - 3

هدیجنر هدننک ،  تحاران  خلت و  دروخرب  نیا  زا  ملـسم  نینچمه  تسا .  هدـمآ  تدایع  يارب  یناه  هناخ  هب  يرامیب  نس و  ربک  ضرف  هب  ای  و 
ار اجنآ  اروف  هک  تسا  نآ  ملسم ،  نوچ  یعبط  تعانم  اب  یسک  هتسیاش  هک  یلاح  رد  دنک  یم  لمحت  ار  دروخرب  نیا  ینیگنـس  دوش و  یمن 

 . دیامن كرت 
 ! . دهد هانپ  ملسم  هب  دوش  یم  روبجم  یناه  تیاور  نیمه  قبط  هرخالاب  و  - 4

 : دزاس یم  نایع  ار  نآ  یتسردان  و  دنک ،  یم  شودخم  ار  هصق  نیا  تحص  يا  هدننک  درخ  تاداقتنا  هک  یلاح  رد 
دهاوخب وا  زا  تسناوت  یم  تدـم  نیا  زا  سپ  یناه  و  دـشاب ،  زور  هس  زا  سپ  ای  بش  نآ  نایاپ  ات  تسناوت  یم  ملـسم  هب  نداد  هانپ  راوج و 

 . دتفا یمن  قافتا  دراوم  نیا  زا  کی  چیه  نکیل  دنک  داهنشیپ  وا  هب  ار  دلب  ناگرزب  زا  رگید  یکی  هناخ  ای  دورب  يرگید  ياج  هب 
تیعقوم زا  یـساره  دـنزب و  ریطخ  لامعا  هب  تسد  رهـش  نیا  رد  دـهد  یم  هزاجا  شدوخ  هب  بلط ،  راوج  هدـنروآ و  هاـنپ  صخـش  هنوگچ 

. ! ؟ دشاب هتشادن  دوخ  ساسح 
ساسح هک  تسا  یناه  هناخ  رد  تضهن  اریز  تموکح ؛  اب  هزرابم  يارب  دـشاب  یلحم  شا  هناـخ  دـهد  یم  هزاـجا  هناـخ  بحاـص  هنوگچ  و 

تاروتـسد زا  ماـهلا  اـب  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  نیرتمهم  و  دـنارذگ .  یم  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  نیرتـمهم  و  دـنارذگ .  یم  ار  دوخ  لـحارم  نیرت 
 . تسا تضهن  نیا  لاعف  تسد  نیرتدمآراک  یناه ،  ناتسد  و  دهد .  یم  ماجنا  هک  تسا  هناخ  نیمه  نامهیم ، 

دهاجم نیمه  هناخ  اهدعب  و  دراد .  هدهع  هب  ار  تازیهجت  حالـس و  لوپ ،  يروآ  عمج  یماظن و  لئاسم  ریبدت  روما و  تیریدم  هک  تسوا  و 
زا روما  نتـشادهگن  رود  يراکناهنپ و  اب  نانآ  و  ددرگ .  یم  شبنج  رادرکوکین  تیب و  كاپ  نیلوئـسم  دمآ  تفر و  يرـس  زکرم  هک  تسا 

 . دنیامن یم  رازگرب  ار  دوخ  تاسلج  هناخ  نیا  رد  ( ، 209) روما نتشادهاگن  یفخم  يارب  رگیدکی  هب  هیصوت  اب  دایز و  نب  هللادیبع 
لقادح و  دـنا . . .  هدـش  هیهت  اهورین  یگدامآ  تضهن و  يارب  هم  دراد  رارق  یناه  هناخ  طسو  رد  لاصتا و  لحم  هناخ  نیا  همه ،  زا  رتالاب  و 

( . 210) دنرب یم  رسب  اهنآ  رد  نت  رازه  راهچ 
رد ار  يو  باوج  تساوخ  یم  هک  دایز  نبا  اب  یناه  يوگتفگ  زا  هصق  نیا  هک  تسا  حضاو  تسا ،  هدش  هتخاس  یناتـساد  نینچ  هنوگچ  اما 

کی ینابزیم  افرـص  تخاس  دومناو  درادن و  يربخ  تضهن  رد  يو  تیعقوم  زا  ار  وا  تشادنپ  یناه  اذـل  دـید  میهاوخ  هک  روطنامه   - دـبای
تسا و هدرک  راوج  لوبق  هب  روبجم  ار  يو  بلطم ،  یناهگان  حرط  شا و  هناخ  هب  دوخ  يدمآ  اب  ملـسم  تسا و  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نامهیم 

 . تسا هدش  هتفرگ  درک  میهاوخ  رکذ  ار  رادید  نیا  ادعب  دناوخ  غورد  ار  خساپ  نیا  دایز  نبا 
دریگ و رارق  نیخروم  دامتعا  دروم  ناوت  یم  تسا ،  هدش  هئارا  يزیرنوخ  مکاح  رئاج و  ناطلـس  ررـض  عفد  يارب  هک  باوج  اعدا و  نیا  ایآ 
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؟  تسیچ دزاس  یم  نایع  باتفآ  نوچ  ار  رما  عقاو  هک  هنیرق  همه  نیا  فیلکت  سپ  دوش ؟ یقلت  لوبق  هدید  هب 
نیمود رد  ملسم  رگا  تسا .  هدمآ  یناه  نابز  هب  دایز  نبا  دش  عفد  يارب  افرـص  دیآ و  یمن  رد  روج  یقیقح ،  نئارق  اب  هصق  نیا  لاح  ره  هب 

هکلب تسیب ،  نینچ  زگره  تسیب ،  ثداوح  هب  ندرک  تشپ  و  تالکشم ،  زا  زارف  رطخ ،  زا  دوخ  ياج  ظفح  يارب  دنیزگ ،  یم  تماقا  رقم 
؛  دیامن يربهر  ار  بالقنا  يدیدج  هلحرم  و  دربب ،  راک  هب  يدیدج  ياهـششوک  تضهن ،  شبنج و  یتمالـس  ظفح  يارب  ات  تسا  هدـمآ  وا 

 . دشاب یم  تضهن  همادا  مزال  طرش  ربهر  یتمالس  اریز 

 ( ع  ) ماما هب  ریفس  همان 

تدایق و هدمآ  ماما ،  ات  دـش  راتـساوخ  نآ  رد  و  تشاگن ،  ماما  هب  ار  دوخ  همان  ملـسک  هک  دوب  ( 211  () هورع نب  یناه  هناـخ   ) مود رقم  رد 
دوب و الاب  رایسب  ناگدننک  تعیب  دادعت  همان  دوخ  صن  قبط  دریگب .  هدهع  هب  ار  تموکح  رب  هلمح  موجه و  هدامآ  دنمورین  تضهن  تماعز 

 : تشون مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  يوما ،  تموکح  علق  هدامآ  طیارش ، 
همه هک  باتـشب  راید  نیا  يوس  هب  هک  یتسرد  هب  دـیوگ .  یمن  غورد  دوخ  مدرم  هب  هلیبق  گنهاشیپ  هلها ؛  بذـکیال  دـئارلا  ناف  دـعب :  اما 

( . 212  ) مالسلاو درادن  هیواعم  نادناخ  هب  تبسن  یتبثم  رظن  هقالع و  سکچیه  و  دنتسه ،  وت  اب  مدرم 
ار يوادیـص  نب  سیق  ردـقلا  لیلج  دـهاجم  هدرپس و  ینادـمه  يرکاش  بیبش  نب  سباع  گرزب  دـهاجم  هب  دـیچیپ و  مه  رد  ار  همان  سپس 

 . تشاد لیسگ  ادخ  لوسر  هناحیر  هب  همان  ندناسر  يارب  هکم  يوس  هب  ار  ود  نآ  و  تخاس ،  يو  هارمه 
تبثم فعض و  مامت  اب  هفوک  تضهن  زا  ار  ماما  ات  دوب  هتفرگ  تروص  يو  هجهل  تحارص  اب  هارمه  يراوتسا ،  لیلد  هب  سباع  باختنا  دیاش 

 . دزاس ربخ  اب 
 . دومن ادا  ار  بلطم  قح  تالمج ،  نیرتهاتوک  رد  و  تشگ ،  هفوک  مدرم  تایحور  يامن  هنیآ  درم  نیا  هنوگچ  هک  میدید  البق 

زا زور  دودح 35  تشذـگ  زا  یپ  ینعی  میروآ ؛  تسد  هب  ار  همان  نیا  شراگن  یبیرقت  خـیرات  میناوت  یم  اهدادـیور  یـسررب  هبـساحم و  اب 
مهرد ارذگ و  ریواصت  هب  یتسیابن  اذل  تفرگ .  تروص  يرجه  لاس 59  هدعقلا  يذ  مهد  رد  نآ  لاسرا  نتشاگن و  هفوک ،  هب  ملـسم  دورو 

يزاجیا اب  ددرگ و  یم  حرط  اهنآ  نیبام  یف  تاطابترا  ظفح  نودـب  صقان و  تروص  هب  یخیراـت  بتک  رد  هک  هعجاـف  نیا  ثداوح  هدرـشف 
و دمآ ،  دورف  راتخم  هناخ  رد  رین  وا  داتـسرف  هفوک  هب  ترافـس  هب  ار  ملـسم  نیـسح  دـیوگ :  یم  الثم  دـنک و  یم  دوبان  ار  تیعقاو  لصا  هک 

 . دومن یبایزرا  يداقتنا  دید  اب  ار  اه  هتشون  نیا  دیاب  هکلب  تشاد  یهجوت  تشون . . .  ماما  يارب  يا  همان  وا  و  دندرک .  تعیب  وا  اب  مدرم 
ات اهنآ  نتشادهگن  هدامآ  مدرم و  نیا  ماجـسنا  ظفح  يارب  تسا  يدیما  شدوجو  همه  همان  نیا  لاسرا  اب  ملـسم  نیـسح ،  ریفـس  لاح  ره  هب 

 . دریگب هدهع  هب  ار  تضهن  تدایق  هدمآ  اجنادب  گرب  ربهر 
ناماس هب  ار  یگرزب  ياهراک  تیب  لها  صلخم  ناراداوه  ناگدـیزگرب و  اب  و  تسا ،  هداد  ماـجنا  یبوخب  ار  دوخ  هفیظو  ناـمز  نیا  اـت  يو 

 . تسا هتشادهگن  رایشه  حلسم و  هرظتنم  ریغ  ياهدماشیپ  يارب  ار  اهورین  و  تسا .  هدناسر 
حلسم دارفا  نت  رازه  راهچ  ار  ریفـس  رقم  نوماریپ  هدش و  رداص  یـسایس  یماظن و  ینید ،  ياه  هنیمز  رد  تضهن  ظفح  يارب  مزال  تاهجوت 

 . دنشاب یم  دوخ  ربهر  نیمارف  رظتنم  و  هدومن ،  ظفح  ار  دوخ  يرایشه  فارطا  ددعتم  ياه  هناخ  رد  دنا و  هتفرگ 
زا بلط  تصرف  نیقفانم  ءافرع و  نمـشد ،  يراکناهنپ ،  لصا  لماک  تیاعر  هب  هجوت  اب  هک  هتفرگ  تروص  يرایـسب  ياهراک  ناـیم  نیا  رد 

بولطم هجیتن  هب  یبایتسد  زا  اهنآ  ناسوساج  اب  هارمه  روما  رب  طلـسم  دایز  نبا  اب  هتفای  نامزاس  هزات  تموکح  و  دـنا .  هدرواین  رد  رـس  اهنآ 
 . دنرب یم  رسب  تریح  لاح  رد  هدش ،  زجاع 

خیش نامهیم  تسا و  رامیب  يو  دینش  هک  یماگنه  و  درک ،  لاوئس  یثراح  کیرش  هرابرد  و  دمآ .  رب  عاضوا  وا  یهاگآ  ددص  رد  دایز  نبا 
نیا زا  فرخ  دمآ  دهاوخ  وس  نادب  تدایع  يارب  ناهاگماش  داد  ربخ  و  درک .  هناور  اجنآ  هب  یکیپ  دـشاب  یم  هورع  نب  یناه  جـحذم  هلیبق 
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نب ملسم  رانک  رد  و  دوشن ،  نخس  مه  رهـش  نایـشروش  اب  يو  ات  دوب  کیرـش  هب  تبحم  راهظا  دوب  هتـشگ  نایب  تدایع  ناونع  هب  هک  رادید 
 . تسا هدوب  ملسم  مزالم  نانچمه  یضیرم  نیع  رد  رهش و  هب  دورو  ماگنه  زا  کیرش  هکنآ  زا  لفاغ  دریگن ،  رارق  لیقع 

 . دشاب هدرک  رود  لیلد  نیمه  هب  تشاد و  ار  تموکح  هیلع  كرحت  درمت و  يارب  يرایسب  تیلباق  کیرش 
نیا اذل  دشاب ،  هتـشاد  هادفا  رد  رـشتنم  ای  یـصوصخ  هداتفا  اپ  شیپ  ای  مهم  دایز ،  ای  مک  یتاعالطا  یتسیاب  کیرـش  تشادـنپ  یم  دایز  نبا 

 . دنک تسک  ار  تاعالطا  نآ  ات  دوب  هتخاس  هناهب  ار  تدایع 
وا زا  هدرک ،  تاقالم  دایز  نبا  مشچ  زا  رود  هب  نکیل  هفوک ،  تضهن  ناـگرزب  زا  یکی  یناـه  اـب  رادـید  نیا  رد  تساوخ  یم  نینچمه  يو 

نایتضهن تضهن و  نوماریپ  یتاعالطا  میقتـسم  ریغ  یتح  دشاب  نکمم  مه  رگا  و  دوشن .  ادصمه  نآ  نارادمدرـس  تضهن و  نیا  اب  دهاوخب 
 . دشاب یم  تضهن  نیا  ناربهر  ناگرزب و  زا  یکی  دوخ  یناه  هک  تسناد  یمن  دایز  نبا  دروآ و  تسد  هب 

هب ار  وا  وش و  جراخ  وا  رب  تسـشن  هک  یماگنه  دمآ ،  دـهاوخ  نم  تدایع  هب  بشما  دایز ) نبا  ) رجاف نیا  درک :  داهنـشیپ  ملـسم  هب  کیرش 
اهزور نیمه  يرامیب  نیا  زا  نم  رگا  سپ  زادرپب .  تموکح  هب  نآ  رد  هدرک و  فرصت  ار  رصق  یلکشم  نیرتمک  نودب  سپـس  ناسرب .  لتق 

( . 213  ) تشاذگ مهاوخ  وت  رایتخا  رد  ار  رهش  نآ  هتفر ،  هرصب  هب  مدش ،  اهد 
( . 214) دننادیم یناه  يوس  زا  ار  داهنشیپ  نیا  هبیتق  نبا  دننام  نیخروم  زا  يا  هدع 

رارق هک  یقاتا  زا  و  تشاذگن ،  یقاب  لدج  همادا  يارب  یتصرف  تفگن و  تقفاوم  باب  رد  ینخس  مالسلا  هیلع  ملسم  هک  مییوگب  تسا  یفاک 
 . دش جراخ  دوش ،  نآ  لخاد  دایز  نبا  دوب 

درک زاغآ  کیرش  یتحاران  يرامیب و  زا  شسرپ  و  تسشن ،  وا  یکیدزن  رد  مه  یکب  درامگ و  رد  رب  ار  دوخ  نیظفاحم  تشگ و  دراو  ریما 
قاـتا رد  هک  وا  هب  هراـشا  اـب  اذـل  تگ .  ملـسم  ندرکن  هلمح  هجوتم  کیرـش  دیـشک و  لوط  اتبـسن  هملاـکم  نیا  داد .  یم  خـساپ  زین  وا  و  ، 

 : تشگ دایز  نبا  گرم  هملاکم و  نیا  نایاپ  راتساوخ  دوب ،  يرگید 
هب باتش  اب  ار  گرم  ماج  و  دیناسرب .  مالس  دناسر ،  یم  مالس  ودب  هک  ره  یملس و  هب  دیزرو ،  یم  گنرد  یملس  هب  ندرک  مالـس  رد  ارچ 

( . 215) دیناشونب وا 
( . 216  ! ) دوش مامت  مناج  تمیق  هب  هچ  رگا  دیناشونب  نم  هب  ار  نآ  دیشک :  دایرف  هک  نآ  ات  دناوخ ،  راب  دنچ  ار  تایبا  نیا 

 . تفرگ یم  تءاشن  وا  يءار  رظن و  زا  شا  هدارا  دوب و  شا  هدارا  رایتخا  رد  وا  نکیل  تفای  یم  رد  ار  تاراـشا  نیا  یبوخ  هب  ینیـسح  ریفس 
 . دوب هتفرگن  درک  میهاوخ  نایب  ار  وا  عضوم  هاگدید و  يدوزب  لبق  زا  یمیمصت  نینچ  وا  و 

داد باوج  یناه  و  دیوگ ؟ یم  نایذه  دینک  یم  رکف  دوش ،  یم  هچ  ار  وا  تفگ :  هتـشگ  یناه  هجوتم  دایز  نبا  تاملک ،  نیا  رارکت  رثا  رب 
( . 217  ) تسا هدش  نایذه  راچد  نانچمه  ندنک  ات  دادماب  زا  لیق  وا  يرآ ،  : 

( . 218  ) تشگ جراخ  هداد  نایاپ  ار  دوخ  رادید  دایز  نبا 
ملسم زا  باتع  اب  دوب  نآ  زا  ریغ  ملسم  رظن  دنچ  ره  دوب  هتخاس  نیگمـشخ  ار  وا  شرظن  هب  يالط  یتصرف  نینچ  نداد  تسد  زا  هک  کیرش 

. ؟ دش وت  عنام  هچ  و  یتشکن ،  ار  وا  ارچ  دیسرپ : 
 : درک ادا  نینچ  ار  بلطم  رهوج  هدیزرو  زارتحا  لیصفت ،  زا  زین  ملسم 

رورت زا  عنام  نامیا  دوب :  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  دوب  یثیدح  دش ،  وا  لتق  زا  عنام  هک  هچنآ 
( . 219) دنز یمن  یناهگان )  لتق   ) کتف هب  تسد  نمؤم  زگره  تسا ،  یناهگان  لتق  و 

هب تسد  نمؤم  هب  تبـسن  نمؤم  دننک . . . : !  لقن  نینچ  دنیازفیب و  ثیدح  نیدب  ناملک  هک  تسا  هدوب  دیفم  ارهاظ  يا  هدع  يارب  دنچ  ره 
ثیدح نیا  تلفغ ،  هب  مه  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یخرب  هنافـسءاتم  و  ثیدح ،  لصا  اب  تسا  يراکـشآ  يزاب  نیا  هتبلا  هک  دنز  یمن  کتف 

 ! . دنا هدرک  لقن  هفاضا  نیمه  اب  ار 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1058 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوب وا  ياهیزاورپ  دنلب  فلاخم  نیا  و  دتفیب .  قافتا  وا  هناخ  رد  لتق  نیا  تساوخ  یمن  یناه  دنا :  هتفگ  لتق ،  زا  عانتما  تلع  هراب  رد 
هب ارم  نز  نیا  تفگ :  هودـنا  اب  دـیمهف  یناه  هک  یماگنه  و  دومن .  تهارک  راهظا  هدرک  تفلاخم  راک  نیا  اـب  شرـسمه  دـنا :  هتفگ  زاـب  و 

 . متشاد ساره  نآ  زا  هک  مدش  راچد  يزیچ  نامه  هب  و  داد .  نتشک 
 . دنهد یم  تبسن  وا  هب  ار  دایز  نبا  نتشک  داهنشیپ  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدوبن  یناه  هناخ  رد  حرط  نایرج و  نیا  اساسا  دنا :  هتفگ  یتح 

 . دنوش هتسیرگن  رابتعا  تیمها و  رظن  اب  دیابن  و  تسا .  هدوب  خیرات  فراعتم  تافالتخا ،  هنوگ  نیا  لاح  ره  هب 

یساسا هدنرادزاب  لماع  ود 

ههبـش داجیا  زا  يریگولج  يارب  ایوگ  ارجام  نیا  لقن  ماگنه  نانآ  مینک .  لـقن  ملـسم  ریظن  مک  تعاجـش  هراـبرد  ار  نیخرؤم  عاـمجا  ـالبق 
زا هتفرگرب  تداشر  هجوت و  لباق  تعاجـش  زا  قافتا  هب  دشاب ،  هدـش  فعـض  راچد  مکح  يارجا  رد  يو  هکنیا  و  ملـسم ،  یتسـس  نوماریپ 

 . دنرب یمن  یمان  سرت  زا  دننادب ،  هچ  ره  ار  راددوخ هزیگنا  لاح  ره  هب  و  دننز .  یم  مد  يردیح ،  تلوص 
نتـشک یتح  لتق و  نیا  ماجنا  ییاـناوت  ملـسم و  تعاجـش  دروم  رد  نارگید  یناـه و  کیرـش ،  داهنـشیپ  هراـبرد  رـضاح ،  نادرم  یهگناو 

یم ار  وا  ییاناوت  و  دنـشاب .  یم  یبلاط  راوسا  روآ  لاـجعا  تعاجـش  هتفیـش  ناـنآ  هکلب  دـنرادن .  يدـیدرت  نیرتمک  دـیلپ ،  نآ  ناـیهارمه 
 . دنیاتس

يداقتعا يداینب  لماع 

یم داهنـشیپ  يارجا  زا  عنام  ار  نامرهق  هک  دوب  يدـنبیاپ  نیمه  دوبن ،  نآ  نتفرگ  هدـیدن  يارای  ار  ملـسم  هک  ییـالاو  یقـالخا  شزرا  ینعی 
هاتوک یخـساپ  اب  دزاس  یم  هشقانم  همادا  هب  قیوشت  ار  نارگید  اسب  هچ  هک  لدج  ثحب و  ياج  هب  يراددوخ  نیا  تلع  هب  خـساپ  رد  درک و 

 . دنک یم  تکاس  ار  همه  هدننک  عناق  و 
یناوج اب  ددعتم  تالاوئـس  خساپ  رد  زین  ماما  دریگ .  یم  کمک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مالـسا ؛  ربهر  دوخ  ماما  زا  شور  نیا  رد  وا 

 : نینچ
 . دنیبب دیهش  ارم  ات  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  دنوادخ  هدارا 

مایق يارب  نارای  زا  یخرب  داهنشیپ  هب  خساپ  رد  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  حلـص  زا  سپ  ای  دنک .  یم  زاین  یب  حرـش  لیـصفت و  زا  ار  ناگمه 
 : دنک یم  هدنسب  یخساپ  نینچ  هب  نواعم  هیلع 

 . درادن دوجو  تعیب  ضقن  يارب  یهار  چیه  و  میا ،  هتسب  دهع  و  میا ،  هدرک  تعیب  ام  هک  یتسردب 
رد دزرو و  یم  يراددوخ  زاس  هلءاسم  هاگ  یلیـصفت و  ياهثحب  هب  دورو  زا  راد ،  هرهوج  هاـتوک و  ياهخـساپ  اـب  هک  تسا  ماـما  هویـش  نیا 

 . ددنب یک  راک  هب  ار  هویش  نیمه  فلتخم  ياهتبسانم  عقاوم و 
 . لد لق و  ام  مالکلا  ریخ  يرآ ، 

 : دهد یم  نینچ  ار  تالاوئس  تاداقتنا و  هنامیکح  یبولسا  اب  یتیاور  هب  زین  وا  تسا .  ماما  نیمه  بتکم و  نیمه  هدرورپ  تسد  زین  ملسم 
 . میراد تهارک  بیرف  ردغ و  زا  تیب  لها  ام 

 : هک دبای  یم  خساپ  ره  زا  رتلماک  رتهب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  ملسم  يرآ ، 
 . نمؤم کتفی  کتفلا ال  دیق  نامیالا 

 . دنک یمن  هدافتسا  هویش  شور و  نیا  زا  زگره  نمؤم  و  تسا .  یناهگان  لتق  رورت و  عنام  نامیا 
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رد مالـسا ،  سدـقم  قالخا  یعنام  رگید ،  ترابع  هب  و  دـشاب ؛  یم  يداینب  يداقتعا و  عنام  کی  اجنیا  رد  ملـسم  يرهاظ  عناـم  نیا ،  رباـنب 
 . حلص گنج و  و  دربن ،  ياهرایعم  رد  راز و  راک  هصرع 

رد ددرگ  یمن  رـسیم  وا  نتـشک  اب  يزوریپ  اـسب  هچ  هک  يدرف  نتـشک  يارب  رکم  دـیک و  يریگراـک  هب  زا  میظع  ناـمرهق  هک  تساـجنیا  رد 
 . دنک یم  يراددوخ  تفگ  میهاوخ  رگید  لماع  نمض 

میهافم و و  دندنب .  یم  راک  هب  ار  نآ  لدزب  فیعض و  دارفا  اهنت  دشاب و  یم  مومذم  افرع  اعرش و  هک  تسا  یتفـص  بیرف ،  ردغ و  یهگناو 
یقالخا ياه  هنومن  دنناوت  یم  مشاه  ینب  زا  رتهب  یناسک  هچ  و  دیامن .  یم  يریگولج  لیاذر ،  هنوگ  نیا  يریگراک  هب  زا  یمالسا ،  قالخا 

یگدـیچیپ رطاخب  صوصخب  و  تسین .  نادـیم  نیا  رد  نانآ  ار  تباـقر  ياراـی  ار  سک  چـیه  و  دنـشاب .  نیبم  نید  نیا  یلمع  ياـه  هوسا  و 
 . صخشمان يا  هدنیآ  يارب  تسا  یفازگ  ياهب  یمیهافم ،  نینچ  نتخادنا  رطخ  هب  ناکما  یطیارش ،  نینچ 

 : هک دییازفیب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ام ؛  ریفس  گرزب  ملعم  نخس  روتسد و  الاب ،  لیالد  هب 
ره هک  دیـشاب !  هاگآ  مدوب .  مدرم  نیرتکریز  نم  دوبن  ردـغ  یتسردان  یتسرداـن و  تئاـند و  رگا  مدزم !  يا  تسا و :  خزود  ردـغ  دـیک و 

یمچرپ تمایق  زور  رد  يراکبیرف  رداق و  ره  و  تشاد ،  دـهاوخ  یپ  رد  ار  يرفک  يروجف  ره  و  دراد ،  لابند  هب  يروجف  يدـیک ،  ردـغ و 
( . 220  . . . ) ددرگ یم  هتخانش  هلیسو  نادب  هک  تشاد  دهاوخ 

راکشآ ناهنپ و  ياه  ییورایور  عاونا  دروم  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هک  تسا  نآ  تعنامم ،  نیا  رد  رگید ،  مهم  هتکن 
 . یپایپ هدش  لامعا  ياهگنرین  رب  تسا  یقداص  هاوگ  خیرات  و  تشاد .  نایامن  گنرین  دیک و  بیرف ،  رد  هشیر  هک  دنتفرگ ،  یم  رارق 

و تیب .  لها  هرابرد  مالـسا و  نیدـناعم  تایانج  مامن  يارب  دوب  یهیجوت  المع  دز ،  یم  داـیز  نبا  نتـشک  هب  تسد  اـضرف  ریفـس  رگا  لاـح 
قالخا میرح  زا  رذـگدوز ،  عفانم  رطاخب  وا  دـنیوگب  هداد و  یقالخا  تروص  ار  دوخ  هنادرمناوجاـن  ياهـشور  ناـنآ ،  اـت  دوب  یکـسمتسم 

لابق رد  ار  دوخ  یقالخا  دض  عورشمان و  ياهشور  نانمشد  هک  دش  یم  نآ  هجیتن  تسا و  هدومنن  ار  اهشزرا  تیاعر  و  تسا ،  هدرک  زواجت 
. ؛  مینک یم  لثم  هب  هلباقم  و  میهد ،  یم  گنس  اب  ار  گنس  خساپ  ام  دنیوگب :  هدرک و  لوقعم  ارهاظ  يریـسفت  تراهط  تمـصع و  نادناخ 

 . دننک دادملق  هفرط  ود  ار  دوخ  یقالخا  دض  تایلمع 
 . دوب یپ  رد  دساف  جیاتن  نیا  داهنشیپ ،  نآ  نتفرگ  ماجنا  تروص  رد  يرآ ، 

یعقاو یسایس  لماع 

یمن تسناد ،  یم  ملسم  هک  ار  هچنآ  همه  دشاب .  یم  یسایس  لماع  نامه  دوب ،  یلبق  يرهاظ  لماع  ربارب  رد  ناهنپ  یقیقح و  لماع  نیمود 
رد ار  ماش  نایرکـشل  اب  دروخرب  يونعم  يدام و  مزال  تاناکما  هفوک  مدرم  دروآ .  نابز  هب  راوشد  طیارـش  نآ  رد  تسیاـب  یمن  یتسناوت و 
 . دندمآ یم  رد  اپ  زا  درک  یم  ریسفت  هاوخلد  هب  ار  گنج  نییآ  هک  رارج  رکشل  نیا  ربارب  رد  و  دنتشادن .  دایز  نبا  ندناسر  لتق  هب  تروص 

ياهـشروی نوخیبش و  اـب  ار  مدرم  یعرـش ،  ياـهناینب  نیناوق و  هب  يدـنبیاپ  نیرتـمک  نودـب  ماـش  توغاـط  دـش ،  یم  رورت  هفوک  یلاو  رگا 
نکیل دنریگب  دایز  نبا  لتق  هب  میمصت  نانآ  ياج  هب  مدرم و  روضح  زا  رود  هب  هک  دوب  نآ  هجیتن  اهنیا  همه  درک .  یم  لصءاتـسم  هنایـشحو 

 . دنیامن لمحت  ار  تکرح  نیا  تاعبت  جیاتن و  مدرم 
تشاذگ یم  رس  تشپ  ار  دوخ  راوشد  هلحرم  هیراعم  تشگ و  یم  دوبان  عازن  هدام  رهش ،  یلاو  نتشک  اب  دوب و  هدیجنس  رکف  نیا  اعقاو  رگا 

و دروآ ،  رد  اپ  زا  ار  دایز  نبا  هکنآ  ای  و  دـشیدنیب .  يریبدـت  ءاحنا  زا  يوحن  هب   - نامعن یلبق -  یلاو  زا  ییاـهد  يارب  تسناوت  یم  ریفـس  ، 
هب ندیـسر  زا  لبق  هکلب  دریگن ،  تروص  یناه  هناخ  رد  راک  نیا  نآ ،  دـننام  نابزیم و  ناـمهیم و  یقـالخا  تاروذـحم  ندـماین  شیپ  يارب 

 . دروآ رد  اپ  زا  ار  تنایخ  هموثرج  نیا  هناخ ،  نامه  هار  رد  نتشاذگ  نیمک  اب  نآ  كرت  زا  سپ  ای  هناخ و 
طیارـش و زا  هتـساخرب  و  دوب ،  هنامیکح  هنازرف و  يا  هشیدـنا  يءار و  زا  هتـساخرب  یلبق  یلاو  نتـشک  ای  درط  مدـع  هک  روط  نامه  نیارباـنب 
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دوب یتسایس  هشیدنا و  زا  یشان  دوب  نآ  ناکما  ندز  نیمک  اب  هکنآ  اب  مود  یلاو  نتشک  زا  يراددوخ  زین  روط  نامه  نامز ،  نآ  تایرورض 
 . یسایس یقالخا و  ساسا :  ود  رب  ینتبم 

رتراوشد ياهدماشیپ  اب  هلباقم  ییاناوت  ار  اه  هدوت  و  تسیرگن ،  یم  ار  یمدرم  تارهاظت  نیا  هدرپ  سپ  نیب ،  عقاو  يا  هدـید  اب  مایق  يربهر 
 . دید یمن  هدنیآ  رت  هدیچیپ  و 

ود لصا ،  ود  نیا  دـبایرد .  یبتکم  یلوصا و  ياه  يریگعـضوم  رد  ار  اهنآ  یتسرد  و  ساسا ،  ود  نیا  شقن  دـناوت  یم  ینیب  زیت  ققحم  ره 
 . تسا هتفرگ  تروص  ام  نایاوشیپ  طسوت  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یمالسا  تکرح  ره  هکس  کی  يور 

 ، درف نآ  دنچ  ره  دمآ ،  یمن  تسد  هب  بولطم  يزوریپ  یکدـنا ،  هورگ  نتخاس  بولغم  ای  یـصخش  نتـشک  اب  ماگنه  نآ  رد  میدـقتعم  ام 
 . دشاب هدوب  یلحم  تموکح  رادنامرف  يزکرم و  تموکح  دنیامن 

یلامتحا بقاوع  مامت  دـش  یم  دـمآ و  یم  باسح  هب  تسرد  یتکرح  وا  لتق  دوب ،  نایوما )  هاشداپ  ) دـیزی دوخ  درف  نآ  الثم ،  رگا  يرآ ، 
نشور و بقاوـع  وا  زج  يرگید  سک  نتـشک  نکیل  تفر .  یم  رامـش  هب  هثیبـخ  هرجـش  هشیر  یعفا و  رـس  وا  اریز  دـیرخ ؛  ناـج  هـب  ار  نآ 

مدرم و  تشاد ،  لابند  هب  ار  دعوم  زا  لبق  هتـساوخان و  یگنج  يو  رورت  و  ددرگ .  یم  نایع  لمءات  یکدـنا  اب  هک  تشاد  یپ  رد  يراکـشآ 
 . دنتشادن ار  نآ  اب  دروخرب  یگدامآ  زونه  هک  درب  یم  ورف  يرازراک  رد  ار  هفوک 

یموش یفنم  راثآ  هدش و  بولغم  یناود  رظن  زا  هناجرم  نبا  ندمآ  ندینـش  ات  هفوک  شورخ  شوجرپ و  دارفا  نیمه  هنوگچ  هک  میدید  ام  و 
 . دندوب هنشگ  سویءام  هداد ،  ناشن  دوخ  زا 

نییآ يدنبیاپ  هک  ماش  نایرکـشل  ندمآ  ندینـش  درجم  هب  و  دندوب .  هدش  تاعیاش  بوعرم  ناماس ،  نآ  مدرم  هماع  هک  میدید  اهدـعب  زاب  و 
 . دنداد یم  فک  زا  ار  سفن  هب  دامتعا  هتخاب ،  ار  دوخ  دوبن ،  گنج  نیدایم  رد  یگنادرم  دربن و 

هک تسا  نآ  بیجع  و  تفر .  یمن  رامش  هب  هیـضق  تسرد  لح  هار  هشیمه  نکیل  دوب ،  هفوک  یلاو  راکتیانج  نیا  يازـس  هچ  رگا  نتـشک ، 
 . تشگ یم  اجرباپ  راوتسا و  تنطلس  و  دش ،  یم  تسار  وت  وب  اهراک  یتشک  یم  ار  رگا  دیوگ . . . :  یم  ملسم  هب  کیرش 

 ! . دنارورپ یم  رطاخ  رد  ریفس  يارب  ار  یتنطلس  هچ  کیرش 
هب دننک ،  لمحت  ار  يریگعضوم  نیا  یماظن  ياهدمایپ  هجیتن و  یتسیاب  هک  دنمدرم  زا  هاوگ  دنـس و  نودب  هک  يربهر  نایم  تسا  دایز  قرف 
یم نتفرگ  ماقتنا  نتـشک و  هب  دـننک ،  لـمحت  ار  یمیمـصت  یمدرم ،  ياـه  هدوت  نودـب  هک  يربهر  و  دزادرپ .  یم  نتفرگ  ماـقتنا  نتـشک و 

بجاو دوخ  رب  هکلب  دنهد ،  یمن  ماجنا  نانآ  روضح  رد  زج  يراک  دریگ و  یم  یمیمـصت  مدزم ،  ياه  هدوت  نودـب  هک  يربهر  و  دزادرپ . 
دوخ تامیمصت  دوخ و  هتـسباو  ار  مدرم  يربهر ،  رگا  هکنآ  هب  هجوت  اب  دوش .  رترادیاپ  وا  تردق  تکوش و  ات  دنیامن  يرای  ار  وا  دناد  یم 

هنحـص زا  نکیل  دـنهد ،  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  یتسیاب  مدرم  هک  داد  رهاوخ  يور  یماگنه  هعجاف  دراپـسب ،  ربهر  هب  ار  روما  ماـمت  دـنک و 
تضهن یتآ  لحارم  و  دش .  دهاوخن  ققحم  دننک  یم  يونعم  ینابیتشپ  نآ  زا  مدرم  هک  تضهن  یساسا  فادها  اذل  دنـشاب . . .  هدش  جراخ 

یم دهد  یم  لیکـشت  دوخ  خاک  رد  دـیزی  ار  نآ  ینایاپ  هلـسلس  هک  يا  هقلح  رفک ،  نایاوشیپ  ندرب  نایم  زا  هک  نآ  تدـم  دـنلب  فادـها  و 
 . دیشوپ دهاوخن  لمع  هماج  دشاب 

شتآ تشک و  یم  ار  دایز  نبا  درک و  یم  رود  روما ،  مامت  زا  ار  يو  هدرک  دی  علخ  ار  ریشب ) نب  نامعن   ) يابق یلاو  ریفـس ،  رگا  یهگناو ، 
تروص نآ  رد  تفاـی ،  یم  ناـیاپ  ناـیماش  يزوریپ  اـب  تشگ و  یم  زاـغآ  ماـش  زیرنوخ  رگتراـغ و  نایرکـشل  هفوک و  مدرم  ناـیم  گـنج 

یماجرفان شالت  هجیتن  ار  نآ  دنتسناد و  یم  تموکح  يزوریپ و  بسک  رد  ملسم  باتـش  ار  نایماش  هبلغ  نایفوک و  نتـسکش  تلع  ناگمه 
 . دندش یم  موکحم  يو  نیبم  نید  ترضح و  نآ  صخش  هرخالاب  و  دندرک .  یم  یقلت  يویند  بصانم  يارب 

تسیب هنارگبوکرـس  ياهتـسایس  زا  یـشان  سفن  فعـض  و  دنک ،  رپ  ار  مدرم  نآ  یتاحیلـست  يدام و  ياهءالخ  نآ  شالت  رد  ملـسم  نکیل 
 . دزاس فرطرب  ار  رتشیب  ای  هلاس 
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دوجو هشیمه  و  مدرم ،  نومزآ  يارب  دنتسه  یلحارم  اه ،  هرود  نیا  دنوش .  صلاخ  هرود  ششوک و  نیا  یط  مدرم  دوب  هتسیاش  هکنانچمه 
 : هک تسین  هلحرم  نیا  ندنارذگ  زا  يزیرگ  ار  یموق  چیه  و  تشاد .  دنهاوخ  هتشاد و 

( . 221  ) نیح یلا  عاتم  مکل و  هنتف  هلعل  يردا  نا  و 
 . نیعم یتدم  ات  يا  هرهب  امش و  يارب  دشاب  یشیامزآ  نیا  دیاش  مناد  یمن 

نادمه میعز  یناه ؛  بلج  سسجت و  موس :  لصف 

همدقم

 . مهد ناج  وا  ظفح  هار  رد  هکنآ  ات  درک  مهاوخن  میلست  زگره  ار  يو  دنامن ،  يرای  ارم  و  دشابن ،  یسک  نم  زج  رگا  دنگوس !  ادخ  هب 
 ( هورع نب  یناه  راوگرزب ؛  دهاجم  )

یسوساج شقن 

تب ملـسم  تماقا  لحم  نتفایرد  زا  دایز  نبا  هک  دـش  یم  تیاعر  دـح  نادـب  ات  تضهن  ربهر  رقم  نتـشادهگن  یفخم  رد  يراـکناهنپ  لـصا 
یم وا  ندمآ  زا  هک  زور  تسیب  دودح  زا  سپ  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هر  یماگنه  يو  یگدنامرد  دـش و  برطـضم  هتـشگ و  سویءام  لیقع 

هن و  رهـش ،  راکعمط  نایعا  هن  و  فیرع )  عمج  ) ءافرع ناسوساج و  هکبـش  هن  دـهد ؛  ناشن  ار  ریفـس  ياـج  تسناوتن  سک  چـیه  تشذـگ ، 
 . قفانم نابلط  تصرف 

یکمک راک  نیا  رد  دنتـسناوتن  زین  دنزاس  کیدزن  ماکح  هب  قلمت  اب  ار  دوخ  ات  دنتـسه  يدماشیپ  نینچ  رظتنم  هک  عاعرلا  جمه  زا  یک  چـیه 
 . دننک دایز  نبا  هب 

زا نت  دـنچ  ای  کی  يو  دز .  گنرین  رکم  رد  يدـیدج  راکتبا  هب  تسد  اذـل  تشگ  سویءام  قیرط ،  نیا  هب  هجیتن ،  هب  یباـیتسد  زا  مکاـح 
 . دنزادرپب دش  دهاوخ  هتفگ  هک  یلکش  هب  هتبلا  یسوساج  هب  ینیب  زیت  تراهم و  اب  تساوخ  نانآ  زا  هدناوخ و  ار  یلاوم 

عالکلاوذ يالوم  و  تیب ،  لـها  نایعیـش  زا  تسا و  ماـش  لـها  هک  دزاـس  دومناو  اـت  دـش  هتـساوخ  وا  زا  تشاد .  ماـن  لـقعم  یلاوم  زا  یکی 
صمح زا  یکیپ  ناـنوچ  بیرغ  يرجاـهم  تروص  هب  يو  دـشاب .  یم  هدوب  ماـش  عـباوت  زا  صمح  رد  عیـشب  هب  روهـشم  هک  ( 222  ) يریمح

دوخ راک  تسا  هدروآ  تیب  لها  يارب  ماش  نکاس  نایعیـش  زا  ار  اهنآ  دزاس  دومناو  ات  دوب  هداد  وا  هب  دایز  نبا  هک  مهرد  رازه  هس  ای  ( 223)
یشان یموق  گنج  اریز  تفر ؛  یم  رامش  هب  رتبسانم  يزاس ،  يداع  يارب  راک  نیا  درک و  یم  یفرعم  یلاوم  زا  ار  دوخ  يو  دومن .  زاغآ  ار 
هطلـس ریز  هب  ار  برع  ریغ  ناناملـسم  نیمه ،  و  دوب .  هدرک  ادـیپ  بلاـغ  هبنج  يوما ،  تموکح  یلاوـم و  ناـیم  يداژن  ضیعبت  تسایـس  زا 

 . دندوب هدمآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  توبن  تیب  لها  ناراداوه  هرمز  رد  اتدمع  نانآ  هدیشک و 
يدرم هکنآ  ای  و  مدرم ،  زا  یمان  ندینش  اب  نارگید  زا  ندیـسرپ  اب  هرخالاب  و  درک .  زاغآ  بولطم  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  شالت  سوساج 

کی فلتخم  ياه  هبنج  هس ،  ره  اسب  هچ  هک  تایاور . . .  فـالتخا  اـب  دـنک .  لا  ؤس  وا  زا  اـت  درک  فقوت  شدزن  دـید و  زاـمن  لاـح  رد  ار 
 . دنام يو  زامن  نایاپ  رظتنم  هتفر و  دناوخ  یم  زامن  دجسم  راوید  رانک  هک  يدرم  دزن  دننک .  یم  نایب  ار  تیاور 

 . دوب هتشگ  تدابع  ادخ و  هار  رد  عطقنم  و  تخادرپ ،  یم  رگید  زامن  هب  يزامن  زا  تغارف  زا  یپ  وت  دناوخ  یم  زامن  یپرد  یپ  درم ،  نآ 
تـسشن نانچمه  اذل  دشاب ؛  نانآ  زا  درم  نیا  منک  یم  رکف  و  دـناوخ ،  یم  دایز  زامن  نایعیـش  تفگ :  دوخ  هب  سوساج  يرونید  تیاور  هب 

دشاب هتسب  شقن  نآ  رب  متس  یتخس و  جنر و  راثآ  هک  يا  هرهچ  اب  هدرک ،  ودب  ور  سپس  ( . 224  . . . ) تشگ غراف  دوخ  زامن  زا  درم  نآ  ات 
 : تفگ نازیر  کشا  نیسمتلم و  نایز  اب  ، 
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نارادتـسود تبحم  تیب و  لها  تبحم  تمعن  دـنوادخ  هک  متـسه  يریمح )   ) عالکلاوذ نالوم  ماش و  یلاـها  زا  مدرم  نم  ادـخ !  هدـنب  يا 
ارم و  تسا ،  هدرک  اطع  نم  هب  ار  نانآ  نارادتـسود  تبحم  تیب و  لها  تبحم  تمعن  راختفا  نیدـب  ارم  و  تسا ،  هدرک  اطع  نم  هب  ار  ناـنآ 
هب ما  هدینش  هک  نادناخ  نیا  زا  يدرم  هب  ار  اهنآ  ات  مراد  نآ  دصق  ما و  هدروآ  مهرد  رازه  هس  دوخ  اب  تسا !  هدومن  زارفا  رـس  راختفا  نیدب 
 . مدوب درم  نیا  رادید  راتـساوخ  نم  میامن .  میلـست  دریگ ،  یم  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخد  دنزرف  يارب  و  تسا ،  هدـمآ  هفوک 

یهورگ مدینش  هک  مدوب  هتسشن  دجسم  رد  شیپ  یکدنا  داد :  همادا  سپس  و  دوبن .  دلب  ار  شیاج  تخاسن و  نومنهر  ودب  ارم  یـسک  نکیل 
( . 225) دراد ییانشآ  تیب  لها  اب  مدرم  نیا  دنتفگ :  یم  ناناملسم  زا 

باوج نینچ  دیسرپ و  وا  هکنیا  ای  دریگ  یم  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  درم  نیا  دیوگ :  یم  یسک  دینـش  سوساج  هک  تسا  هدش  لقن 
 . تفرگ

يدید ارم  هکنیا  زا  تفگ :  هکلب  دادن  یتبثم  خساپ  اروف  نکیل  تسگ ،  ملءاتم  دوب ،  يدسا  هجـسوع  نب  ملـسم  دهاجم ،  هک  رازگزامن  درم 
 . ملاحشوخ یسرب  نآ  هتساوخ  هب  ات 

تـسد زا  نتخانـش ،  هلءاسم  نیا  نتفرگ  اپ  زا  لبق  ارم  وت  هکنیا  زا  نکیل  داد ،  دهاوخ  يرای  ار  شربمایپ  تیب  لها  وت  کمک  هب  دـنوادخ  و 
( . 226  ) منارگن يو  یمنهج  تردق  توغاط و  نیا 

زین سوساج  و  درادـهگن .  ناهنپ  ار  نانآ  راـک  دزاـس و  هشیپ  ار  تحـصانم  ناـنآ  راـک  رد  اـت  تفرگ  تخـس  ياـهنامیپ  وا  زا  ملـسم  سپس 
 : تفگ وا  هب  هکنآ  ات  ( . 227) دروآرب ار  ملسم  هتساوخ 

( . 228  ) يریذپب ارم  تعیب  میامن  ترایز  ار  توبن  نادناخ  هدنیامن  هکنآ  زا  لبق  یناوت  یم  یهاوخب  مه  رگا 
وا رادید  هزاجا  وت  يارب  مناوتب  ات  نک  دمآ  تفر و  يزور  دنچ  روط  نیمه  تفگ :  تسناد و  مزال  ار  يو  راک  رد  لمءات  ملـسم  همه  نیا  اب 

( . 229  ) مهاوخب مروای  تسود و 
يا هلیبـق  زا  ار  دوـخ  يو  یهگناو ،  هدیدمتــس . )  هورگ  مورحم و  هـقبط  ناـمه   . ) تـسا یلاوـم  زا  يو  اریز  دــندشن ؟ ناـمگ  دــب  وا  ارچ 

اب نوچ  دـنک ؛  یفرعم  ار  دوخ  غورد  هب  یقارع  یـصخش  تشادـن  ناکما  اریز  یقارع ؛  هن  دـشاب  یم  یماش  تفگ  درک و  یفرعم  تسدرود 
ار يدایز  لاوما  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  دوخ  ياهیتخس  یبوخب  نایعیـش  دزن  و  ( . 230  ) تشگ یم  راکشآ  تقیقح  شا  هلیبق  رد  وجتـسج 

 . دنک تعیب  شیپاشیپ  دوب  هتشگ  رضاح  دوب و  هدروآ  دوخ  اب  تسا  تناما  درک  یم  دومناو  هک 
نانچمه ددرگ .  رادید  هن  قفوم  ات  دیـشک  لوط  زور  دنچ  لاح  نیا  اب  دندوب .  تخـس  راوتـسا و  ياهنامیپ  وا  زا  قوف ،  نئارق  همه  رب  هوالع 

( ! . 231) دنتخاس دراو  لیقع  نب  ملسم  رب  ار  وا  ات  دوب  تفر  دمآ و  رد  زور  دنچ 
لضعم و نیا  هشیدـنا  رد  دایز  نبا  و  تخاس .  صخـشم  ار  رقم  تیعقوم  هصالخ  هچ  لصفم و  دوخ  تاعالطا  اب  سوساج  نیا  لاـح  ره  هب 

 . دریگب هدیدن  ار  نآ  تردق  تسناوت  یمن  تموکح  هک  دوب  يا  هلیبق  ربهر  یناه ،  اریز  تفر ؛  درف  نآ  لح  هار 

تموکح فعض  نارحب 

کنیا و  درادن .  يوحن  چـیه  هب  ار  نانآ  اب  یماظن  هلباقم  ییاناوت  یلحم  تموکح  هک  دـندوب  هدرک  كرد  یبوخب  تضهن  نادرم  ناربهر و 
ماش نایرکـشل  ندـمآ  رظتنم  هکنآ  زج  تسین ،  یماظن  لح  هار  اب  نآ  زا  تاجن  ناکما  هک  دربم  رـسب  یتخـس  يانگنت  راوشد و  تیعقوم  رد 

فیعـض تدـشب  تضهن  تردـق  اب  هسیاقم  رد  یلحم  یماظن  يورین  سپ  دـشاب .  دایز  نبا  تموکح  نازرل  ياـه  هیاـپ  ندرک  راوتـسا  يارب 
هتـشگ و ینوبز  تسکـش و  هب  رجنم  تضهن ،  تاـکرحت  هیلع  یماـظن  یلکـش  هب  مدرم  نتخیگنارب  يارب  یتـلود  شـالت  هنوگ  ره  و  تسا . 

 . تشاد دهاوخ  یپ  رد  يدنیاشوخان  بقاوع 
رایسب مدرم ،  هماع  مهوت  روصت و  فالخ  رب  دندوب ،  هدمآ  هرصب  زا  دایز  نبا  هارمه  هک  ییاهورین  هک  دنتسناد  یم  تضهن  ناربهر  نینچمه 
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ناوت تشاد ،  رارق  اهورین  نیا  نایم  رد  دوخ  هک  یثراح  کیرـش  و  دـنا .  هدـش  رهـش  دراو  ود  هبود  کت و  کـت  هچ  رگا  دنتـسه ،  كدـنا 
 . دوب هدرک  نایب  ناربهر  رگید  يارب  ار  لاح  تقیقح  و  تسناد .  یم  ار  نانآ  یعقاو 

دعـس نب  رمع  یهدنامرف  هب  ( 232  ) ملید لها  شروش  بوکرـس  يارب  تکرح  هدامآ  هفوک  رد  يرفن  رازه  راهچ  پیت  کـی  ماـگنه  نآ  رد 
زا دوخ  ناگدـنمزر ،  نیا  اریز  دـنک ؛  هدافتـسا  نایفوک  تضهن  اـی  رقم  هب  هلمح  يارب  ورین  نیا  زا  تسناوت  یمن  یلاو  نکیل  تشاد ،  دوجو 
هب هک  تشاد  ار  نآ  سرت  وا  و  دندیگنج .  یمن  دوب  دایز  نبا  راظتنا  دروم  هک  نانچ  نآ  یلخاد  گنج  کی  رد  زگره  دندوب و  هفوک  یلاها 

تیمها و یب  ناشیا  رب  هفوک  مدرم  هب  هلمح  هک  دـندوبن  ماش  لها  نانآ  هک  نوچ  درواین ؛  رابب  یبولطم  هجیتن  یماـظن  يورین  نیا  يریگراـک 
 . دشاب هداس 

يرادافو هب  ینانیمطا  نکیل  دـشاب ،  نئمطم  نایملید  هیلع  یجراخ  یگنج  رد  ناـیماظن  نیا  يراداـفو  زا  اـبیرقت  تسناوت  یم  یلاو  دـنچ  ره 
 . دوبن یلخاد  گنج  کی  رد  نانآ 

ار وا  رطخ ،  تشادـن .  نآ  تدـم  زارد  تیدوجوم  هب  يدـیما  درک و  یم  ساـسحا  از  دوخ  نازرل  تسـس و  ياـه  هیاـپ  یبوخب  تموـکح ، 
 . دید یمن  دوخ  يارب  دوب  راوتسا  يا  هعلق  نوچ  هک  رصق  رد  نتفرگ  هانپ  زج  يا  هراچ  و  دوب ،  هدرک  هرصاحم 

دوبن تدم  هاتوک  یلح  هار  نیا  نکیل  دندوب ،  هداد  ياج  دوخ  تابساحم  رد  ار  ماش  رکـشل  زا  نتفرگ  کمک  هفوک  نایوما  یلاو و  هچ  رگا 
.

لابند هب  و  درک ،  یم  هشیدـنا  هلءاسم  نوماریپ  نانچمه  تموکح  تسیچ ؟  راوشد  یمـسر و  تیعقوم  نیا  رد  يروف  عیرـس و  لح  هار  سپ 
 . درب یم  رسب  ینارگن  رد  ماما  ریفس  تضهن و  نآ و  ربهر  جحذم و  كرحت  ناکما  زا  و  دوب .  هراچ  هار 

 . دوبن يدامتعا  دروم  یتینما  ياهورین  اب  رکشل  ياراد  هکنانچمه  تشادن .  ار  نانآ  نتخاس  هدنکارپ  تیعورشم  تردق و  تموکح 
دوب مان  رد  اهنت  نآ  ذوفن  و  دوب ،  ردتقم  مسا  هب  وا  تشادن و  لیابق  ای  اهرهش  رب  یقیقح  یتردق  نیرتمک  ماگنه  نآ  رد  تموکح  نیا ،  ربانب 

.
 . دشاب یم  رقتسم  یناه  هناخ  رد  ریفـس  دندرک . . .  یم  رکف  نانچمه  لضعم  نیا  اب  ییورایور  تیفیک  هرابرد  دوخ  يوما  ناهارمه  یلاو و 

يرقم یهاگیاپ و  ات  تسا  هداد  رارق  تضهن  رایتخا  رد  ار  دوخ  هناخ  و  دـنک ،  یم  تیامح  یناـبیتشپ و  تضهن  زا  اوق  ماـمت  اـب  مه  یناـه  و 
 . دشاب نآ  يارب  يرس 

کمک جحذم  زا  تضهن  دراد .  یهجوت  لباق  تیعقوم  باسح و  دوخ  يارب  هفوک  رد  مه  جـحذم  تسا و و  جـحذم  گرزب  میعز و  یناه 
ای یمـسر و  راـشف  اـی  مارآ ،  شور  اـب  ریفـس  میلـست  يارب  تساوـخرد  دور .  یم  رتارف  جـحذم  زا  نآ  هاـگیاپ  تردـق و  نـکیل  دریگ ،  یم 

 . درادن يدوس  نیرتمک  یتافیرشت ،  تارکاذم 
تـضهن يربهر  هیلع  نانآ  يراداـفو  زا  ناوتب  اـت  دـشابن ،  هفوک  یلاـها  زا  هک  تسا  یناوارف  یماـظن  يورین  دـنمزاین  رین  ریفـس  رقم  هب  هلمح 

 . دومن لصاح  نانیمطا  هاگیاپ ،  نیا  رد  رقتسم  یلخاد 
 ، یـسایس ياهلح  هار  هن  درکن ؛  ادیپ  هدننک  درخ  تسب  نب  نیا  زا  ندش  جراخ  يارب  یهار  و  تفاین .  تسد  يا  هجیتن  نیرتمک  هب  تموکح 

 . سردوز ياهلح  هار  هن  و  تشاد ،  یپ  رد  یتیقفوم 
زا شناهارمه  یلاو و  هک  ییاهفعض  سکعرب  تسرد  دبایب .  شنارای  ریفس و  تضهن  يربهر  رد  ار  یفعض  هطقن  تسناوتن  یلاو  هکنانچمه 

تموکح هرخالاب  دوبن .  نایم  نآ  رد  یفعض  نیرتمک  زا  یناشن  و  دنتـشاد .  رارق  تیعقوم  نیرتهب  رد  شنارای  ملـسم و  دندرب .  یم  جنر  نآ 
 . درک ادیپ  یلح  هار  هناراکبیرف  يا  هویش  زا  هدافتسا  اب  یگدنامرد ،  تیاهن  رد 

ندرک میلـست  تشادزاب ،  لتق و  هب  دیدهت  اب  دعب  و  دروآ .  رد  رـصق  هب  ار  يو  یناه ،  اب  هناتـسود  يرادید  هناهب  هب  بیرف  گنرین و  اب  دـیاب 
تموکح هیلع  كرحت  زا  ار  مدرم  یتسیاب  اریز  تسا ؛  هدرک  هرصاحم  ار  نانآ  و  تسا ،  یقاب  زونه  رطخ  نکیل  دهاوخب . . .  وا  زا  ار  ملـسم 
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نآ عبت  هب  يا و  هلیبق  تیمح  ساسا  رب  دـبای  یم  دـنب  رد  ار  دوخ  ربهر  هک  جـحذم  ندـمآ  رد  تکرح  هب  عنام  یتسیاـب  اـمتح  و  تشادزاـب . 
یم هتخیر  زیمآ  هئطوت  يا  همانرب  اذل  دش .  درک  دنهاوخ  بارخ  وا  رـس  رب  ار  ریما  رـصق  اتیاهن  هک  هدنک  دـننام  نآ  نامیپ  مه  دـحتم و  لیابق 

 . دوش یثنخ  دش  دهاوخ  نایب  هک  نانچنآ  مولعمان  یلکش  هب  و  دراد .  زاب  هنالاعف  تکرح  زا  ار  جحذم  میقتسم  ریغ  ات  دوش 
تشگ زاغآ  هئطوت  هک  دوب  نینچ  نیا  تخانش .  میهاوخ  ار  هنابش  هئطوت  نیا  زیر  همانرب  دایز و  نبا  هارمه  يوما  رـصانع  نیرتمهم  يدوز  هب 
یلئابق ناگرزب  یلاو و  نیب  هفراعم  ییانـشآ و  يارب  یعیبط  یترورـض  ناونع  هب  ات  دومن  توعد  جـحذم  سیئر  یناـه  زا  امیقتـسم  یلاو  و  ، 

 . دیایب هرامالاراد  هب  تاقالم  يارب  یناه ،  نوچ 

یناه ریلد ؛  دهاجم  زا  توعد 

یلاو و رادید  هب  اس  ؤر  الومعم  قیالع ،  طباور و  نسح  يارب  هک  زور  نآ  تاموسر  فراعتم و  قبط  یناه ،  هک  دـنراد  رظن  قافتا  نیخروم 
هناصلاخ هبئاش و  یب  تبحم  بلط  تصرف  هن  دوب و  قلمتم  هن  یناه  اریز  تفرن ؛  رـصق  هب  دیدج  یلاو  رادید  يارب  دنتفر ،  یم  دیدج  مکاح 

 . دریگ راک  هب  ار  ییاه  هویش  نینچ  یناه  نوچ  يدنلب  حور  هک  دش  یم  نآ  زا  عنام 
 . تشاد یم  زاب  یتابسانم  نینچ  زا  ار  يو  عبط  تعانم  و  دوب ،  هدرک  تسار  دوخ  تماق  رب  یشوپ ،  نت  نوچ  ار  یمالسا  تاداقتعا  يو 
 . درک یم  يراددوخ  دمآ  تفر و  زا  هتخاس  زیواتسد  ار  دوخ  يرامیب  و  دوب .  لوغشم  ورین  ندرک  مهارف  يارب  تیلاعف  هب  نانچمه  یناه 
رادید کی  یفرع ،  کیتاملپید و  اهرایعم  اب  ( 233  ) یثراح کیرش  تدایع  ماگنه  یناه  یلاو و  نایم  رادید  میشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 

 . درم زاب  یباسح  ناوت  یمن  هرظتنم ،  ریغ  ای  یمسر  ریغ  ياهرادید  عون  نیا  يارب  و  دش ،  یمن  یقلت 
. ؟ ددرگ یم  ام  دزن  هب  یناه  ندمآ  زا  یعنام  هچ  دیشک :  شیپ  ار  لا  ؤس  نیا  يا  هدع  روضح  رد  دایز  نبا 

يرامیب نیا  زا  هک  ما  هدینـش  تفگ :  دراد .  تیاکـش  يرامیب  زا  وا  ارهاظ  میناد ؛  یمن  دراد ،  تمالـس  هب  ار  ریما  دنوادخ  دـنتفگ :  نانآ  و 
ناگرزب مرادن  تسود  هکنوچ  دروآ ؛  اجب  ار  ام  قح  دییوگب  هدرک و  تاقالم  ار  وا  سپ  دنیـشن .  یم  شا  هناخ  رد  رب  و  تسا .  هتفای  تاجن 

( . 234) دندرگ عیاض  نم  دزن  وا  نوچ  یبرع  نافیرش  و 
نب دـمحم  دوب .  ربخ  یب  هدرپ  سپ  هئطوت  زا  یلک  هب  هک  هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  زا :  دـندوب  تراـبع  ناـنآ  دـنداتفا .  هار  هب  هورگ  نآ 

ار وا  شقن  هدنیآ  لصف  رد  هک  یناه  رسمه  ردارب  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  و  دوب .  علطم  تامیمصت  هدنیآ و  ثداوح  یضعب  زا  هک  ثعـشا 
 . درک میهاوخ  یسررب  الصفم 

یمن دنک  یم  دای  ار  وت  هک  ریما  رادید  هب  ارچ  تفگ :  نانآ  زا  یکی  مالس ،  زا  سپ  هدرک و  تاقالم  دوب ،  هتسشن  هناخ  رد  رب  عم  ار  ییاهنآ 
 . متفر یم  وا  تدایع  هب  تسا  رامیب  هک  متسناد  یم  رگا  تفگ :  یم  وا  يور ؟ 

 . دهد یمن  ار  رصق  هب  ندمآ  هزاجا  تهاقن  يرامیب و  تفگ :  یناه 
یم و  تسا .  هدرک  لمح  یتسس  رب  ار  تندماین  و  ینیـشن ،  یم  تا  هناخ  رد  رب  هاگماش  ره  وت  هک  تسا  هدش  ربخ  اب  دایز  نبا  دنتفگ :  نانآ 

( . 235  ) میربب شدزن  هب  دوخ  اب  ار  وت  ات  تسا  هداد  دنگوس  ار  ام  وا  دبات .  یمن  رب  ناطلس  ار  یهجوت  یب  لامها و  یتسس و  هک  یناد 
یم تروص  رگید  يا  هنوگ  هب  یناه  زا  توعد  رگا  و  یماظتنا .  یماظن و  ياهورین  هن  دـندوب ،  هعماج  مان  بحاص  دارفا  زا  ناگداتـسرف  نیا 

 ، دش کیدزن  یلاو  رصق  هب  جحذم  دنملاس  خیش  هک  نیمه  نکیل  دش .  یمن  هدروآ  رب  مکاح  هتساوخ  تشگ و  یم  راکشآ  هئطوت  تفرگ ، 
( . 236) دومن هرهلد  شیوشت و  ساسحا  و  تشاد ،  رارق  توعد  نیا  هدرپ  سپ  رد  هک  تشگ  یموش  هئطوت  نارگن 

يو اب  ییورایور  هدامآ  ار  دوخ  یناه ،  هلیبق  زا  سوت  نودـب  دـید  میهاوخ  ادـعب  هک  هدـش  يزیر  همانرب  شیپ  زا  هئطوت  هب  هجوت  اب  دایز  نیا 
تسا یلهاج  یلثم  ( ؛  هالجر نئاخب  کتتا  تفگ :  درک و  دوب  هتسشن  اجنآ  رد  هک  یضاق  حیرش  هب  ود  یناه ،  دورو  درجمب  اذل  دوب .  هدرک 

 . دمآ دوخ  راکتنایخ  ياهاپ  اب  ( 
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 : دناوخ ار  تیب  نیا  سپس  و 
یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع 
ینانیمطا ناـنآ  یتسود  رد  هک  دارم  هلیبق  زا  تسود  نیا  زا  ریهرپب  تسا .  نم  گرم  ناـهاوخ  وا  هک  یتروص  رد  مهاوخ  یم  ار  وا  یکدـنز 

 . تسین
. ! ؟ ریما يا  تسیچ  تروظنم  تفگ :  هدرک  كرد  ار  يو  دوصقم  تشاد  یم  رب  ماگ  هک  نانچمه  یناه 

هماـع و  دـیزی ) !   ) نینمؤملاریما يارب  تدوـخ .  هناـخ  رد  هک  تسیچ  اـه  هشقن  نیا  هورع !  نب  یناـه  يا  اـیب  رتوـلج  داد :  خـساپ  داـیز  نبا 
دعب و  يدرک .  مهارف  دوخ  فارطا  ياه  هناخ  رد  ناوارف  تاحیلست  نادرم و  وا  يارب  ندروآ و  دوخ  هناخ  هب  ار  ملـسم  دشک ؟ یم  نیملـسم 

( . 237 ( ! ؟ دنام یم  یفخم  نم  رب  اهراک  نیا  يدرک  نامگ  مه 
و دش .  رکنم  ار  يو  نانخـس  تسا ،  هدرک  وا  هجوتم  ار  يرذگ  دوز  ماهتا  افرـص  و  درادن ،  ربخ  يزیچ  زا  دایز  نبا  درک  یم  رکف  هک  یناه 

 . تسین نم  دزن  مه  ملسم  و  ما ،  هدرکن  ار  اهراک  نیا  نم  تفگ : 
 . تشگ رکنم  زاب  یناه  و  يا .  هدرک  ار  اهراک  نیا  وت  يرآ ،  تفگ :  اددجم  یلاو 

سوساج نامه  لقعم  يو  هکنآ  ات  تفر  یمن  دایز  نبا  ياهاعدا  زا  کیچیه  راب  ریز  یناه  و  تفای .  همادا  نیبامیف  لادـج  ینیفرط و  راـکنا 
هیضق دومن  یعس  هتفای و  زاب  ار  دوخ  يدرسنوخ  تعرسب  نکیل  دش .  هکـش  تدشب  ردقلا  لیلج  دهاجم  نآ  و  ( . 238) دناوخ ارف  ار  يذوفن 

 : تفگ همدقم  ناونع  هب  اذل  دهد .  هولج  گنر  یب  ار 
 . . . متفگن غورد  نم  ادخ  هب  هک  امن  قیدصت  ونشب و  ار  منانخس 

ار ملسم  یناه  اعقاو  هکنآ  اصوصخم  تسا ،  مارح  دنهد  یم  غورد  تبسن  لوسر  ادخ و  هب  هک  یناسک  ادخ و  نانمـشد  هب  نتفگ  غورد  ایآ 
 : تفگ درک و  لابند  ار  دوخ  نانخس  لاح  ره  هب  ددرگ .  رقتسم  یناه  هناخ  رد  هک  دوب  هتفرگ  نآ  رب  رارق  هکلب  دوب .  هدرکن  توعد 

تماقا راتـساوخ  دمآ و  رد  ما  هناخ  هب  هکنآ  ات  متـسناد ،  یمن  شراک  هراب  رد  يزیچ  مدرکن و  توعد  ما  هناخ  هب  ار  ملـسم  دنگوس  ادخ  هب 
ایاضق یقاب  و  متخاس .  دوخ  نامهیم  ار  وا  مداد و  هانپ  وا  هب  اذل  مدش .  ریگ  ندرگ  و  متشاد .  مدش  مهدب  در  باوج  هکنیا  زا  نم  و  تشگ . 

(239  () تسا هدش  هتخادرپ  هتخاس و  يو  تیاضر  نودب  یناه  هناخ  هب  ملسم  ندمآ  ناتساد  هک  تسا  اعدا  نیا  قبط   . ) یناد یم  تدوخ  ار 
.

تیوس هب  مشاب و  هتـشادن  یـشیدنا  دب  یهاوخدب و  نیرتمک  وت  هب  تبـسن  ات  داد  مهاوخ  وت  هب  يراوتـسا  دـهع  نامیپ و  کنیا  یهاوخب  رگا 
هدرک يراک  نینچ  البق  مهدب  تعیب  يراکمه و  تسد  یلاو  هب  تساوخ  یم  یناه  رگا  و  تشاذگ .  مهاوخ  وت  تسد  رد  ار  مناتـسد  هدمآ 
ضرف هب  رگا  و  داد .  دهاوخن  يراکمه  تسد  زگره  دوشن ،  هتخیر  یمالسا  هدیقع  زا  عافد  هار  رد  ناشسدقم  نوخ  ات  يو  لاثما  وا و  دوب . 

 . دوش جراخ  سردوز  یگنج  نالعا  مایق و  يربهر  يارب  شا  هناخ  زا  ات  تفگ  یم  ملسم  هب  تشگ ،  یم  جراخ  رصق  زا 
تکرح هب  دایز  نبا  راک  نتخاس  هرـسکی  يارب  ار  رگید  لیابق  هدننک و  جـحذم ،  دارفا  مامت  دـمآ ،  یم  نوریب  ریما  خاک  زا  يو  رگا  يرآ ، 

 . دوب ناساره  تدشب  نآ  زا  تسناد و  یم  بوخ  ار  بلطم  نیا  نمشد  و  دروآ .  یم  رد 
؛  دیامن ملـسم  لیوحت  میلـست و  هب  راداو  ار  یناه  تردـق ،  ای  تمیالم  اب  ناوت  یم  تشادـنپ  یم  دوب و  مهوت  راچد  هتکن  کی  رد  وا  نکیل 

 : تفگ اریز 
 . یهد لیوحت  وت  هب  ار  ملسم  هکنآ  رگم  درک  یهاوخن  كوت  ارم  زگره  ادخ !  هب 

. ! ؟  یشکب ار  وا  ات  مروایب  وت  يارب  ار  منامهیم  داد  مهاوخن  لیوحت  وت  هب  ار  وا  زگره  ادخ !  هب  هن  داد :  باوج  نشخ  راوتسا و  یناه  و 
 . دروآ یهاوخ  نم  دزن  هب  ار  وا  ادخ !  هب  دیشک :  دایرف  هنارماع  یلاو 
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( . 240  ) داد مهاوخن  وت  لیوحت  ار  وا  مسق !  ادخ  هب  هن  تفگ :  ریشمش  یگدنرب  هوک و  تبالص  اب  ریلد  دهاجم  و 

زیمآ تملاسم  لح  يارب  شالت 

دوبن یـسک  ماش  هرـصب و  یلاها  زا  اجنآ  رد  وا  زج  هک  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  دیـشک .  کیراب  ياهاج  هب  نانآ  دـنت  يوگتفگ  هک  یماگنه 
نبا هک  يا  هشوگ  هب  یناه  اب  هارمه  سپس  میوگب .  نخس  وا  اب  ات  راذگاو ،  يو  اب  ارم  دراد  تمالس  هب  ار  ریما  دنوادخ  تفگ :  هتـساخرب و 

( . 241  ) دینش یم  دنتفگ  یم  هچنآ  يو  دش ،  یم  دنلب  ناشیادص  نانآ  هک  یماگنه  و  تفر .  دید  یم  ار  اهنآ  دایز 
 : تفگ تفرگ و  شیپ  ار  نالدزب  قطنم  نافیعض و  ندروآ  رد  وناز  هب  هدیش  وج - هزره  تسرپاوه  نیا  یلهاب - 

نم مسق !  ادـخ  هب  يزاس .  هیلب  راچد  ار  دوخ  هریـشع  موق و  یهد و  نتـشک  هب  ار  تدوخ  ادابم  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یناه !  يا 
 ، تشک دنهاوخن  ار  وا  نانآ  و  تسا ،  نانیا  يومع  رسپ  تسا )  ملسم  نیسح ؛  ریفـس  شدوصقم   ) درم نیا  يوش -  هتـشک  هک  مهاوخ  یمن 
هب ار  وا  وت  اریز  يا ؛  هدیرخن  دوخ  هب  ار  يراع  گنن و  راک ،  نیا  اب  هک  هد  لیوحت  دایز  نبا  هب  ار  وا  سپ  دیناسر .  دهاوخن  يدنزگ  ودـب  و 

( . 242  ) یهد یم  لیوحت  ناطلس 
 . دیشک نایم  هب  ندرک  یضار  عانقا و  نابز  اب  ار  یلاو  هتساوخ  نامه  هکلب  درکن ،  حرطم  يدیدج  داهنشیپ  هزات و  نخس  یلهاب 

ياهـشزرا نید و  دـض  راک  نیا  زا  تسا ،  هتفرگ  ارف  راع  گنن و  ار  ناشیاپ  ات  رـس  دـننز و  یم  اپ  تسد و  يدـیلپ  بادـنگ  رد  هک  یناـسک 
یم یهن  ار  نآ  هدـنلاب ،  لوبقم و  یبرع  فرع  لقادـح  مالـسا و  هک  دـننک  یمن  كرد  اساسا  و  دـننک .  یمن  راع  صقن و  ساسحا  یقالخا 

 . دنک
تسا نایوما  یلهاج  تنطلس  میکحت  ناشنامیا  نید و  هک  یلاجرلا  هبش  دنناد .  یم  برع  ار  دوخ  نانیا  هک  تسا  روآ  بجعت  لاح  نیع  رد 
هیجوت ار  یقالخا  دض  تکرح  ره  هکتسا  یعیبط  یلیخ  دنبوک .  ورف  ار  مالـسا  نیبم  نید  ات  دنهد  یم  رد  نت  اه  یتسپ  مامت  هب  هار  نیا  رد  . 

 ! . یهد یم  لیوحت  ناطلس  هب  ار  وا  وت  اریز . . .  تسین ؛  گنن  و  درادن .  یلاکشا  دنیوگب  هدرک و 
بوخ و تاموسر  قالخا و  مامت  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  هک  تسا  یمدرم  يو  بطاخم  اریز  تسین ؛  رگراک  اجنیا  اـه  هسوسو  نیا  نکیل 

مالـسا زاس  ناسنا  بتکم  رد  هک  ار  هچنآ  اذل  تسا .  هتخاس  دوخ  زا  وا  ار  قالخا  یلاعم  هدرک و  امنووشن  مالـسا  ناماد  رد  یبرع ،  رادـیاپ 
 : دروآ یم  نابز  هب  نینچ  تسا ؛  هتفرگ  ارف 

لوسر تخد  دنزرف  هداتـسرف  هکنامه  دشاب ،  نم  نامهیم  هانپ و  رد  ملـسک  هک  راع !  نیرتگرزب  تسا و  راک  نیرتروآ  گنن  ادخ  هب  يرآ ، 
نم و  دناسر ) یم  نارگید  دایز و  نبا  شوگ  هب  ار  دوخ  نانخس  ) دنشاب ناوارف  منارای  ملاس و  مناتسد  نم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
عافد هار  رد  ات  تخاس ،  مهاوخن  میلست  زگره  ار  يو  مشاب ،  هتشادن  يرواب  دشابن و  یـسک  نم  زج  رگا  مسق !  ادخ  هب  مهد -  لیوحت  ار  وا 

( . 243  ) موش هتشک  وا  زا 
 . ریذپان میلست  تسا و  مالسا  هدرورپ  تسد  نیا  يرآ  دنازرل  ار  نارابج  تموکح  ياه  هیاپ  يو ،  سفن  توق  زا  ثعبنم  حیرس و  نانخس 

 . درک مهاوخن  دایز  نبا  میلست  زگره  ار  وا  مسق !  ادخ  هب  دیزرو :  یم  عانتما  یتخسرس  اب  یناه  و  درک ،  یم  رارصا  نانچمه  یلهاب 
 . دندرک دنب  رد  ار  وا  زین  نانآ  دینک  رود  نم  ار  وا  دیشک :  دایرف  درک و  هراشا  نانابهگن  نارودزم و  هب  ربکت  اب  هدرک  نایغط  یلاو  ماجنا  رس 

 : دیشک یم  هدبرع  دوب و  هدرک  فک  دایز  نبا  و 
. ! ؟  منزب ار  تندرگ  ای  درک  یهاوخ  میلست  نم  هب  ار  وا  ایآ 

 : تفگ دیدهت  اب  اذل  دوب .  تداهش  نآ  هدام  نیلوا  نیرتمک و  هک  دوب  هتسب  ینامیپ  اریز  تشادن ؛  یساره  نتشک  زا  یناه  نکیل 
ایوگ ار  وا  نابز  و  دوب ،  هتخاس  رورغم  ار  وا  نیمه  و  تشادـن .  دـش - دـهاوخ  هداد  حیـضوت  هک  ناـنچ  نآ  اهریـشمش  قرب  تروص  نآ  رد 
دروم دوب  دـنب  رد  هک  ار  یناه  هرهچ  تشاد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب  ناـهگان  یناـسرت و  یم  ریـشمش  قرب  اـب  ارم  وت !  رب  ياو  دوب :  هتخاـس 
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 . داد رارق  هلمح 
ار وا  ینیب  هکنآ  ات  تفوک ،  یم  وا  هنوگ  یناـشیپ و  ینیب ،  تروص  رب  ناـنچمه  هداد  رارق  برـض  دروم  ار  یناـه  هرهچ  دـیوگ :  یم  يربط 

( . 244  ) تشگ درخ  هرخالاب  و  دش ؛  ناور  يو  نهاریپ  رب  نوخ  تسکش و 
هب هدرک  اهد  دـنب  زا  ار  دوخ  تسناوت  یم  هرخالاب  و  درک .  یم  تمواـقم  ناـنچمه  دوب - هتـشذگ  لاـس  دون  زا  شکراـبم  رمع  هک  ریپ - درم 

دایز نبا  تفرگ .  رد  یتخـس  شکاشک  دـش و  ناـنابهگن  زا  یکی  ریـشمش  ندرک  هضبق  هب  قفوم  يو  درب .  موجه  حالـس  نیرتکیدزن  يوس 
 . دنیامن هرصاحم  ار  وا  تساوخ  یم  نانابهگن  سرح و  زا  دیشک و  یم  دایرف  هدز  تشحو 

یمخز تدشب  هک  یناه  هب  دوب  هدش  تسم  رـس  يزوریپ !  نیا  زا  هک  دایز  نبا  و  دننک .  دنب  رد  اددجم  ار  یناه  دنتـسناوت  نانابهگن  هرخالاب 
 : دز دایرف  دوب  هدش 

 ، هتـسب وا  رب  ار  قاتا  رد  دـیزادنیب و  خاک  ياهقاتا  وا  یقاتا  رد  دـیربب و  ار  وا  تسا ،  لالح  ام  رب  تنوخ  سپ  نیز  يا ،  هدـش  يرورح  اـیآ 
( . 245  ) دیرامگب وا  رب  ینابهگن 

 . دننک یم  فیصوت  یکاندرد  لکش  هب  نیخروم  هک  دوب  هتشادرب  يدیدش  ياهمخز  نانچنآ  نامز  نآ  رد  یناه 
لقن يرگید  هنوگ  هب  ار  ارجام  تیاود  ود  نیا  دـشاب .  یمن  اهنآ  یلیـصفت  حرط  لاجم  هک  تسا  هدـش  لـقن  رگید  تیاور  ود  هنیمز  نیا  رد 

ود نیا  لاـح  ره  هب  تسا .  هدـمآرد  یلقتـسم  تروص  هب  هتـشگ و  کـیکفت  ادـعب  و  نیا .  هدوب  قوف  هثداـح  نمـض  هکنآ  اـی  و  دـننک .  یم 
 . دراذگ یم  اج  رب  ناگمه  ناهذا  رد  یناه  يدرمدار  یبالقنا و  يریلد ،  زا  ییایوگ  ریواصت  تیاور 

دناسر و لتق  هب  ار  تردپ  جـح و  زج  نایعیـش  مامت  دـش  رهـش  نیا  دراو  مردـپ  هک  یماگنه  هک  یناد  یمن  ایآ  یناه !  يا  تفگ :  دایز  نبا 
خیبوت و ملـسم  ندرک  یفخم  رطاخب  ار  یناه  هک  تیاور  رخآ  ات  تشاد . . .  یم  یمارگ  ار  وت  مردپ  نانچمه  و  درک .  هچ  رجح  هک  يدـیر 
 : دیوگ یم  هدرک و  قیدصت  ار  يو  نخـس  اذل  دناوخ .  یم  ارف  ار  یـسوساج  دایز  نبا  و  دنک .  یم  راکنا  تسخن  یناه  دنک .  یم  شنزرس 

وـتا و سپ  ما .  هدرکن  شوـمارف  ار  تسا -  داـیز  يو ،  ردـپ  شدوـصقم  وـت - ناـمیپ  نم  و  يا .  هدینـش  هک  تسا  ناـمه  تقیقح  ریما !  يا 
( . 246  ) يورب یناوت  یم  یهاوخ  یم  اج  وه  هب  یتسه .  ناما  رد  تا  هداوناخ 

 : دنک یم  لقن  هنوگ  نیدب  ار  ارجام  يدوعسم 
؟  منک یبوخ  داهنشیپ  وا  هب  یهاوخ  یم  ایآ  منک .  ناربج  مهاوخ  یم  نم  و  دومن .  یم  راتفر  یکین  هب  درک و  یم  ارادم  ام  اب  دایز  تردپ 

؟  يداهنشیپ هچ  تفگ :  دایز  نبا 
رتراوازـس قح  تبون  هک  نک .  تکرح  نایماش  يوس  هب  هدش  جراخ  رهـش  نیا  زا  یتمالـس  هب  دوخ  لاوما  اب  تا  هداوناخ  وا و  تفگ :  یناه 

( . 247  ) تسا هدیسر  دیزی )  ) تسوا وت و  وا 
 . تفاکش هنایشحو  اصع ،  تابرض  اب  ار  قح  ریپ  نآ  هرهچ  و  دناوخ .  ارف  دایرف  ار  نانابهگن  و  دش .  نیگمشخ  يو  سپ 

یم هداـمآ  نآ  ماـجنا  تهج  ار  دوخ  هک  يراـک  يارب  هکنآ  اـی  دـش .  بیاـغ  یکی  دـنداتفا ،  هار  یناـه  زا  توـعد  يارب  هک  نت  هس  نآ  اـما 
( . دید میهاوخ  ثداوح  نیا  رد  ار  يو  شقن  يدوزب   . ) دوش رهاظ  رگید  یشقن  رد  ات  تشگ .  جراخ  هنحص  زا  تخاس 

ره تسناد .  یم  کیرـش  گنرین  نیا  رد  ار  دوخ  دوب ،  ربخ  یب  نانآ  هئطوت  دایز و  نبا  هشقن  زا  ارهاظ  هک  هجراخ  نب  ءامـسا  نب  ناسح  اما 
 : تفگ دیسرت .  شناتسود  دوخ و  ناج  رب  نینوخ  دروخرب  نیا  جیاتن  زا  اذل  دنتشاد .  شقن  هئطوت  نیا  رد  یگمه  هس ،  نآ  دنچ 

ینیب و میروآ ،  ار  وا  هک  نیمه  و  میروایب .  وت  دزن  ار  درم  نیا  هک  يداد  روتـسد  ام  هب  میا ؟  هدوب  بیرف  گنرین و  ناگدـنیامن  زورما  ام  ایآ 
 ! . یشکب ار  وا  ینک  یم  رکف  يدرک و  ریزارس  شنساحم  رب  نوخ  هتسکش و  ار  وا  تروص 

نانابهگن هب  سپ  دشاب . ) اجنآ  رد  وا  تشادـن  تسود  دـش و  وا  هجوتم  ناهگان  دـسر  یم  رظن  هب   ) یتسه اجنیا  وت  و  تفگ :  وا  هب  دایز  نبا 
( . 248) دندناشن يا  هشوگ  هب  هدرک  دنب  رد  دندز و  ار  وا  سپ  دنبوک ،  درف  ار  وا  ات  درک  هراشا 
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هیلا انا  هلللانا و  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  دندرک  ینادنز  رـصق  زا  يا  هشوگ  رد  ار  وا  سپـس  داتفا ،  نیمز  يور  هب  ات  دندز  ردـقنآ  ار  وا  و : 
( . 249  ) مهد یم  ربخ  مدوخب  ار  تگرم  یناه  يا  نوعجار . 

 . متسه یضار  نآ  زا  ام  دنک  ریما  هچ  ره  تفگ :  دونشب .  دایز  نبا  هک  ییادص  اب  ثعـشا  نب  دمحم  نت  هس  نآ  زا  درف  نیموس  لاح  نآ  رد 
( . 250  ) تسا هدننک  بدا  ریما  هک  یتسردب  ام !  نایز  هب  هچ  دشاب و  ام  عفن  هب  هچ 

هک یناسک  دروخ  رب  زا  تسا  ینـشور  هنومن  و  دـنک .  یم  هدجـس  ناطلـس  ریـشمش  هنایزات و  تموکح و  يارب  هک  تسا  یـسک  خـساپ  نیا 
ار مکاح  ریدـقت  هتـساوخ و  دـننک .  یم  دروخرب  وا  اب  هقلطم  تیـشم  بحاص  راهق و  ییادـخ  نانوچ  هتـسناد ،  دوخ  راگدـنوادخ  ار  مکاح 

 ! . هاش نامرف  هچ  نادزی  نامرف  هچ  دنناد ؛  یم  یهلا  هدارا  گنسمه 
مکاح هب  نازرا  ار  روخ  ياهحور  نادجو و  هک  دندوب  رایسب  فیرش ،  هچ  عیضو و  هچ  وا  دننام  و  دوب .  اه  ثعشا  نب  دمحم  زا  ولمم  هفوک 

 ! . دوب یتراجت  هچ  و  دنتخورف . 
هداتـسرف رابخا  بسک  يارب  ار  ( 251  ) مزاح نب  هللادـبع  اریز  دـنک ؛  یم  لابند  ار  یناه  رابخا  کیدزن ،  زا  لـیقع  نب  ملـسم  ینیـسح  ریفس 

 . دزاس لقتنم  يو  هب  ار  رابخا  تعرس  اب  يو  ات  تسا  رظتنم  تسا و 

ریذپان بانتجا  نکیل  سردوز ،  ییاهن  ییورایور  مجنپ :  شخب 

ریذپان بانتجا  نکیل  سردوز  ییاهن  ییورایور 

اب ییاهن  دروخرب  هناحلـسم و  بوکرـس  ناکما  تموکح  اریز  دـندوبن ؛  ییاهن  هزرابم  نادـیم  هب  دورو  راتـساوخ  فرط ،  ود  زا  کـی  چـیه 
زا نتفرگ  کمک  میدـقتعم  ام  ددرگ .  نئمطم  دربن  نیا  رد  دوخ  يزوریپ  زا  ات  دـسرب ،  ماش  رکـشل  هکنآ  رگم  تشادـن  ار  ناـیفوک  لکـشت 

ماگنه نآ  ات  هچ  لاح  تشاد .  ياج  یلاو  تابـساحم  رد  و  دوب .  ملـسم  ریذـپان و  بانتجا  يرما  هفوک ،  تضهن  اب  هزرابم  يارب  ماش  رکـشل 
ار دوخ  ماش  هاـشداپ  فرط  نآ  زا  دوب ،  هدرکن  یمادـقا  هنیمز  نیا  رد  زونه  هچ  دوب و  هداتـسرف  ماـش  هب  یکیپ  نتفرگ ،  ورین  يارب  داـیز  نبا 
زا هفوک  هک  دـید  یم  ای  و  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طبـس  هدیـسر  رظتنم  هکنآ  اـی  و  دـندوب .  هدرک  دـنمورین  یموجه  هداـمآ 

 . دوش یم  اهر  نایوما  لاگنچ 
 . دوبن ییاهن  زاس و  تشونرس  یماظن  ییورایور  هدامآ  یلحم  تموکح  لاح  ره  هب 

هدرک ینادیم  دربن  يارب  جیسب  ورین و  نتخاس  هدامآ  هجوتم  ار  دوخ  هدمع  فده  میتفگ  موس  شخب  همدقم  رد  هک  روطنامه  زین  تضهن  اما 
زور رـصع  رد  یناه  دهاجم ،  ندوبر  هک  یلاح  رد  تشاد  زاین  یپرد  یپ  هام  دنچ  لقادح  الثم  یفاک ؛  نامز  هب  اتعیبط  يراک  نینچ  و  دوب . 

 . داتفا قافتا  يرجه  لاس 59  نامه  هجحلا  يذ  هام  متفه  ای  مشش 
رد ینیـسح  ریفـس  هک  یتدم  نامه  تسرد  ینعی  دوب .  هتـشاذگرس  تشپ  هام  ود  هب  کیدزن  ار  ینامز  تدـم  نیرتمک  تضهن  منیب  یم  اذـل 

 . دوب یهاتوک  رایسب  تصرف  مدرم  هماع  تایحور  رییغت  يارب  تدم  نیا  و  درب .  یم  رسب  هفوک 
انب ناـنآ  و  تشاداو .  یعیرـس  يریگ  میمـصت  هب  ار  تضهن  ناربـهر  یناـهگان ،  ياهدـمایپ  راوشد و  طیارـش  هک  دوب  زور  ناـمه  رـصع  رد 

و دوبن .  یلبق  ياه  يزیر  همانرب  لولعم  نیون ،  كرحت  نیا  دـننک .  زاـغآ  ییانثتـسا  تیعـضو  رطاـخب  ار  تضهن  ینلع  هلحرم  اـت  دنتـشاذگ 
 . دیسر یمن  رظن  هب  نآ  ماجنا  زا  يا  هراچ  نکیل  دشاب  تسناوت  یمن  یبولطم  زین  نآ  نامز 

 . دوبن یلبق  يا  همانرب  نیشیپ و  يرارق  هداز  ییورایور ،  نیا  يرآ ، 

رصق هب  یماظن  هلمح  ود  لوا :  لصف 
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رصق هب  یماظن  هلمح  ود 

یتسیرورت فادـها  رکـشل ،  نیا  ندـمآ  هب  دـیدهت  و  درک .  یم  یعادـت  ار  لولدـم  انعم و  کی  زا  شیب  مدرم  ناـهذا  رد  ماـش  رکـشل  هژاو 
سیماون و ضارعا و  ياه  هدرپ  ندرک  هراپ  و  نیناوق ،  اهـشزرا  هب  يدـنبیاپ  نودـب  راتـشک  نآ  يانعم  اریز  دومن ؛  یم  نیمءات  ار  يرامـشیب 

 . ینامیپ دهع و  هن  دندرک و  یم  تیاعر  ار  يدنگوس  هن  نانآ  دوب  ناناملسم  نوخ  نتخیر  يدزد و 
هدش یحارط  يزاب  هلمح -  نیتسخن 

نایجحذم هب  ناناملسم .  نایم  هقرفت  داجیا  هن  میراد و  درمت  دصق  هن  جحذم .  ناگرزب  نایوجگنج و  اهنیا  و  متسه .  جاجحلا  نب  ورمع  نم 
هدرک هرـصاحم  ار  رـصق  رامـش ،  یب  یعمج  اب  هارمه  وا  تسا  هدـمآ  نارگ  ناـنآ  رب  رما  نیا  تسا و  هدیـسر  ناـشربهر  تسود و  لـتق  ربخ 

( . 252) دوب
وا و زا  عافد  مان  هب  هدرک  هدافتسا  هلیبق  ربهر  تبیغ  زا  وا  دنالوبقب .  شا  هلیبق  هب  ار  دوخ  تدایق  ات  درم ،  زاغآ  نخس  هب  نینچ  یلیمحت  ربهر 
هب یگنادرم  تریغ و  گنـس  هتـسج ،  دوس  يا  هلیبق  تیمح  زا  راک  نیا  يارب  و  درب .  شیپ  ار  دوخ  هتـساوخ  يو ،  زا  ینابیتشپ  هب  رهاظت  اـب 

 . دیبوک یم  شا  هنیس 
رد یماظن  تهبا  یـسایس و  ذوفن  ياراد  هک  دوب  جـحذم  يا  هلیبق  دزاس ،  نوگنرـس  ار  یلحم  تموکح  تسناوت  یم  هک  یماظن  يورین  اـهنت 

قحان هب  تشاد و  توافت  رایسب  نیشیپ  ربهر  اب  هک  دوش  یم  يربهر  یسک  طسوت  نآ  یلعف  كرحت  هکنآ  زج  تفر ،  یم  رامشب  یلاوح  نآ 
 . دوب هتسشن  يو  ياج  رد 

 . تفر یم  الاب  نامـسآ  هب  تیعمج  هوبنا  يوهایه  و  دوب ،  هدرک  هرـصاحم  ار  هرامالاراد  يدـیبز ،  جاجح  نب  ورمع  يربهر  هب  جـحذم  هلیبق 
دوخ ياه  هرهم  زا  یکی  هب  اـهنت  و  دادـن .  ناـشن  دوخ  زا  دـشاب  رکذ  لـباق  نیخروم  قیرط  زا  هک  یلمعلا  سکع  نیرتمک  داـیز  نبا  نکیل ، 

 : تفگ درک و  هراشا  یضاق  حیرش 
( . 253  ) يا هدید  ار  وا  وا  تسا و  هدشن  هتشک  تسا و  هدنز  وا  هک  هد  ربخ  نانآ  هب  هتفر  نوریب  سپس  رگنب .  ار  وا  ورب و  ناشتسود  دزن  هب 
لمءات لباق  رایـسب  هلءاسم  نیمه  هتبلا  هک  درذگ .  یم  یمهم  هلئاغ  نینچ  رانک  زا  یگداس  هب  و  دنک .  یم  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  دایز  نبا 

 . دشاب یم 
 . دوب میهس  جحذم  دارفا  ندرک  هارمگ  رد  دوخ  هبون  هب  يو  اریز  درک ؛  زاغآ  ار  دوخ  هنارگ  هئطوت  شقن  حیرش ،  یضاق 

هم نیمه  مدـش .  لخاد  یناه  رب  دـیوگ :  یم  مییامن :  لقن  یناه  اب  رادـید  دروخرب و  زا  ار  يو  نانخـس  نیع  میناد  یم  يرورـض  اـجنیا  رد 
. ؟ دنراذگ یم  اهنت  نانمشد  دنزرف  نمشد و  اب  ایآ  دیباتشب !  ما  يرایب  ناناملسم  يا  ادخ !  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ :  دیدارم ، 

نم دوب . . .  هدینـش  رـصق  رد  رب  ار  مدرم  همهمه  يادص  ماگنه  نآ  رد  اریز  دوب ؛  ناور  يو  نساحم  رب  نوخ  دیـشورخ و  یم  نانچمه  يو 
هد رگا  دشاب ،  نم  ناملـسم  ناتـسود  نایجحذم و  زا  اهادص  نیا  مرادنپ  یم  حیرـش !  يا  تفگ :  هدمآ  نم  لابند  هب  یناه  و  مدـش .  جراخ 

 . دنهد تاجن  ارم  دنناوت  یم  دنوش ،  دراو  نم  رب  نت 
هب دوب .  نم  هارمه  يو  روتـسد  هب  دایز ،  نبا  نارومءام  نیظفاحم و  زا  رکب  نبدـیمح  هک  یلاـح  رد  نتفر  ناگدـننک  هرـصاحم  يوس  هب  نم 

( . 254  ) مدناسر یم  شنارای  هب  ار  یناه  مایپ  دوب .  نم  هارمه  يو  رگا  مسق !  ادخ 
بیذکت ار  نآ  دنهد و  یم  یهاوگ  اعدا  نیا  هیلع  یـضاق  نیا  یگدنز  دهاوش  نئارق و  مامت  اریز  درک ؛  دـیدرت  دـیاب  قوف  ياعدا  رد  نکیل 

دارفا ماقتنا  زا  ییاهر  يارب  اهدـعب  ار  نخـس  نیا  اـما  دـناسرب .  ار  یناـه  ماـیپ  ناگدـننک  هرـصاحم  هب  تساوخ  یمن  زگره  يو  دـننک .  یم 
 . دروآ نابز  هب  نیملاظ ،  اب  هئطوت  نیا  رد  دوخ  هناراکتنایخ  شقن  ندرک  ناهنپ  جحذم و 

 . دنک فیصوت  هدید  هک  نانچنآ  ار  تیعقوم  دسرتب و  ادخ  زا  ات  تساوخ  یم  وا  وا  یناه  و  دوب .  ربخ  یب  اوقت  زا  شورف  نید  یضاق  نیا 
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 . تسا نم  لتاق  دایز  نبا  هک  سرتب  ادخ  زا  حیرش !  يا  دیوگ :  یم  یناه  يرگید  تیاور  رد  و 
 . دنک یم  یهن  دایز  نبا  نوچ  ملاظ  یمکاح  باکر  رد  يراکمه  همادا  زا  ار  يو  نایب  نیا  اب  یناه 

 ! . دنا هدرک  هچ  نم  اب  هک  ینیب  یم  حیرش !  يا  تسا :  هدمآ  نینچ  موس  تیاور  رد  و 
دشاب هتشاد  روما  رد  تقد  تلادع و  هک  تسا  نآ  ضرف  هک  حیرش  یضاق  هکنآ  دیما  هب  هدرک  دزـشوگ  ار  هثداح  تیـساسح  تیمها و  يو 

 . منیب یم  هدنز  ار  وت  تفگ :  هدز  يربخ  یب  هب  ار  دوخ  یضاق ،  نکیل  دزاس .  سکعنم  ار  رما  عقاو 
. ! ؟  ما هدنز  نم  ینیب  یب  هم  عضو  لاح و  نیا  اب  دیشک :  دایرف  مشخ  اب  هدرک  موکحم  ار  یهجوت  یب  نیا  یناه 

ارم رگا  هک  هدب  ربخ  مموق  تفگ :  يو  درک .  میـسرت  ار  دوخ  خلت  تشونرـس  نایاپ  دـناسرب و  شا  هلیبق  دارفا  هب  ات  درپس  یمایپ  وا  هب  سپس 
 . تشک دهاوخ  ارم  دایز  نبا  دنورب ،  هدرک و  كرت 

هراشا نینوخ  ياهمخز  هب   ) مدومن هدهاشم  مه  يدب  راثآ  مدـید ،  هدـنز  ار  وا  تفگ :  دایز  نبا  هب  درکن و  ار  راک  نیا  درمناوجان  نآ  نکیل 
 ( . تشاد

ندوب هدنز  وش و  جراخ  مدرم  رب  دنک .  تازاجم  ار  دوخ  تیعر  تسدریز و  یلاو  هک  يرادـن  لوبق  ایآ  درک :  تکاس  نینچ  ار  وا  دایز  نبا 
 . نک مالعا  ار  یناه 

ندرک هرصاحم  مدرم و  هوبنا   ) تسیچ هناهلبا  عمجت  نیا  تفگ :  و  دمآ .  رد  نخـس  هب  نانآ  ندومن  هدنکارپ  نتخاس و  هارمگ  يارب  زین  يو 
ناج دیورب و  سپ  تسا .  هدومن  هیبنت  هتشادن ،  یپ  رد  ار  شگرم  هک  یتابرض  اب  ار  وا  ناطلس ،  تسا و  هدنز  یناه  درامـش ) !  یم  بیع  ار 

( . 255) دینکن هابت  ار  ناتتسود  دوخ و 
هرـصاحم همادا  راتـساوخ  نایم  نآ  زا  یـسک  ادابم  هک  تشاد  هلجع  و  تسا .  هدـش  مامت  ناش  هفیظو  درک  دومناو  يدـیبز  جاجح  نب  ورمع 

ار ینیـشن  بقع  نامرف  اروف  اذل  دشخب !  تاجن  المع  ار  جـحذم  ربهر  دـشاب و  نآ  لخاد  هر  موجه  رود و  اب  یناه  نداد  تاجن  يارب  رـصق 
ار لحم  و  هلللدمحلا . !  سپ  تسا  هدشن  هتشک  یناه  رگا  دوب :  نینچ  هرداص  نامرف  دنیامن .  اهر  ار  رصق  فارطا  داد  روتـسد  درک و  رداص 

ماک رد  ار  یناه  دندرک و  ینیـشن  بقع  نایجحذـم  هوبنا  هک  دوب  نینچ  نیا  دـنراذگاو . . .  ار  اجنآ  وا  يربهر  تحت  نارگید  ات  درک  كرت 
 . تشگن ایهم  ناشیارب  یتصرف  نینچ  زگره  رگید  و  دندومن .  اهد  گرگ 

دوب هئطوت  کی  هلمح  نیا 

همانرب یب  يدوخ و  هب  دوخ  هرـصاحم ،  همادا  زا  ینیـشن  بقع  ریما و  خاک  هرـصاحم  یماظن  تایلمع  هک  ددرگ  یم  نشور  لمءات  یکدنا  اب 
يزیمآ هئطوت  هشیدـنا  هجیتن  هراصع و  هکلب  تفر ،  یمن  رامـش  هب  نایجحذـم ،  کیرحت  تهج  رد  نآ  يربهر  هناقداص  تین  هداز  و  دوبن . 

 . هلیبق تردق  لرتنک  هورع و  نب  یناه  تبیه  ندرب  نیب  زا  يارب  دوب 
یناه ریلد ،  دهاجم  اب  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  جاجح  نب  ورمع  مان  هب  يو  ناگدرورپ  تسد  زا  یکی  یتسدـمه  اب  دایز و  نبا  طسوت  هئطوت 

هک یقافتا  زا  درک  دومناو  سپـس  و  داد .  رارق  دایز  نبا  رایتخا  رد  ار  وا  دیـشک و  رـصق  نورد  هب  ار  یناـه  تسخن  تشگ ؛  ققحم  تشاد ، 
رد ار  هلیبق  مامز  المع  راک  نیا  اب  درک و  شخپ  ار  یناه  لتق  ربخ  دروآ و  درک  ار  هلیبق  اذـل  دـشاب .  یم  نیگمـشخ  تسا  هداتفا  یناـه  يارب 

 : تشاد یپ  رد  هدمع  فده  ود  هئطوت  نیا  تقیقح  رد  دومن .  لامعا  لماک  روطب  ار  دوخ  هطلس  و  تفرگ .  تسد 
 . يو تداهش  تیاهن ،  رد  و  یناه )   ) هلیبق ربهر  نتخاس  جراخ  نادیم  زا  - 1

 ( . جاجح نب  ورمع   ) نیغورد ربهر  کی  ندروآ  دوجو  هب  قیرط  زا  نآ  یلامتحا  تاکرحت  ندرک  یثنخ  هلیبق و  لماک  لرتنک  - 2
 . دندرک تیعبت  الماک  دیدج  يربهر  زا  دوخ  نظ  رد  صالخا  اب  هلیبق  دارفا  دـیدرگ و  قفوم  دوخ  فادـها  ندروآ  تسد  هب  رد  قوف  هئطوت 

هرصاحم هقلح  رد  ار  رصق  رگا  دنداتفا !  یم  هار  وا  یپ  رد  دمآ ،  یم  رد  تکرح  هب  رگا  و  دندش .  یم  ادصمه  وا  اب  تفگ ،  یم  نخس  رگا 
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هک یلاح  رد  دـندرک ،  یم  ینیـشن  بقع  دروآ ،  یم  اجب  ار  يادـخ  ساپـس  تسـشن و  یم  لیقع  رگا  و  دـندرک .  یم  نینچ  دروآ ،  یم  رد 
نیا دوخ ،  سیئر  ربهر و  يریگتـسد  ربارب  رد  لحم ،  رد  زاتمم  تیعقوم  اب  یگرزب  هلیبق  دوبن  نکمم  هنرگ  و  دنتـشاد .  بل  رب  ار  ادخ  دمح 

 . دهد یم  ناشن  بوخ  ار  هلیبق  نیا  لرتنک  رد  جاجح  نب  ورمع  يردق  يریگعضوم  نیا  هکنآ  زج  دیامن .  يراگنا  لهس  نینچ 
رد و  درک .  یم  زاب  باسح  کـی  رازه و  تشاد  نآ  زا  هک  یـساره  رطاـخب  جـحذم  هلیبق  ذوفن  يارب  هیبا  نب  داـیز  دوخ  هک  مینکن  شومارف 
ات دندش  تسدمه  جاجح  نبا  دایز و  نبا  اذل  دومن .  یم  لمع  هناطاتحم  رایسب  هورع  شردپ  وا  زا  لبق  ای  یناه  يربهر  تحت  هلیبق  نیا  ربارب 

نیا دـمایپ  و  دنتـشاد .  میب  دـش ،  یم  رهاـظ  هرظتنم  ریغ  هک  نآ  یتآ  تاـکرحت  زا  اریز  دننکـشب ؛  ار  نآ  تکوش  هدرک  لرتنک  ار  هلیبـق  نیا 
 . دنتسناد یمن  دنیاشوخ  ار  تاکرحت 

لیلد نیمه  هب  ددرگ .  ظفح  هفوک  تینما  ات  دـنیآرد  تکرح  هب  نارادـمتلود  عماـطم  تهج  رد  و  دـنوش .  یثنخ  نآ  دارفا  هلیبق و  نیا  دـیاب 
 . تشگ ارجا  قوف  يا  هلحرم  دنچ  هئطوت  هک  تسا 

هدش یحارط  شیپ  زا  هئطوت  نیا  زوجم  ات  میروآ  یم  لیذ  رد  ار  یخرب  ام  هک  دراد  دوجو  بلطم  نیا  تابثا  يارب  يددـعتم  نیارق  لیالد و 
 : دنک دیکءات  ار 

ثعشا نب  دمحم  ءامـسا و  نب  ناسح  دوخ :  رای  ود  نوچ  ینخـس  ات  دنام  یمن  یقاب  یناه  یلاو و  يوگتفگ  نینوخ  نایاپ  ات  جاجح  نبا  - 1
دسرب و جـحذم  هلیبق  هب  یناه  تشادزاب  ربخ  هکنآ  زا  لبق  ات  دوش  یم  جراخ  رـصق  زا  ریما  اب  یلبق  رارق  قبط  تعرـسب  هکلب  دروآ ،  نابز  هب 

 . دریگب رایتخا  رد  هاوخلد  هب  ار  هلیبق  مامت  هدناسر  ار  دوخ  دیآ  رد  تکرح  هب  يرگید  يربهر  تحت  هدش  نیگمشخ  هلیبق  نآ 
ارم ریشمش  قرب  اب  تفگ . . . :  هنعط  اب  هکلب  دیـسارهن ،  درک ،  دیدهت  جحذم  هلیبق  ياهریـشمش  قرب  اب  ار  دایز  نبا  یناه ،  هک  یماگنه  - 2

جـحذم و هلیبق  هب  طوبرم  لئاسم  مامت  البق  مییوگب :  هکنآ  زج  تسا ؟  هدروآ  تسد  هب  ار  رطاخ  نانیمطا  نیا  اجک  زا  یلاو  یناـسرت . !  یم 
 . دشاب هدش  لح  نآ  تارطخ 

چیه ار  تکرح  نیا  دزاس .  یم  نینوخ  ار  يو  ددـعتم ،  تابرـض  اب  دـنک و  یم  هلمح  هتـسب  تسد  حالـس و  یب  یناه  هب  داـیز  نبا  یهگناو 
 . دهد یمن  ماجنا  يراک ،  نینچ  هجیتن  يارب  یتینما  ریبادت  ذاختا  نآ و  تبقاع  روصت  زا  سپ  رگم  یسایس  مکاح 

اب هکلب  ددرگ ،  یمن  هدنامرد  هدشن و  برطضم  دایز  نبا  ددرگ ،  یم  هرصاحم  جحذم  دارفا  رامـشیب  هوبنا  هلیـسو  هب  رـصق  هک  یماگنه  - 3
 ، یـضاق هظعوم  زا  سپ  تسا  نئمطم  جاجح  نبا  اب  رارق  قبط  هک  نوچ  دـیامن ؛  اـفیا  ار  دوخ  شقن  اـت  دـنک  یم  هراـشا  یـضاق  هب  شمارآ 

 . درک دنهاوخ  ینیشن  بقع  هلیبق ،  دارفا  تفای و  دهاوخ  نایاپ  هرصاحم 
دنچ ره  یماظن  ياهورین  راـضحا  تهج  رد  یتکرح  نیرتمک  دـنک ،  یم  كرد  ار  جـحذم  هلیبق  تارطخ  تیمها و  اـعطق  هک  تموکح  - 4

 . دهد یمن  ماجنا  يا  هداعلا  قوف  ياهتلاح  نینچ  ربارب  رد  رصق  زا  تظافح  يارب  هدنراد  زاب  دودحم و 
هب دـنک و  یم  توعد  ار  یناه  يو  دوخ  ییوس  زا  دـنک ؛  یم  يزاب  هناگود  یـشقن  یلاو  یناه و  نایم  ناشقانم  رد  يدـیبز  جاـجح  نبا  - 5

باوج سپـس  و  تسا !  هدرک  تشادزاب  ارچ  ار  یناه  دسرپب  یلاو  زا  ات  دنک  یم  عمج  ار  جـحذم  نادرم  رگید  فرط  زا  دـشک و  یم  رـصق 
 . . . رگید ایآ  و  دنک ؟ راسفتسا  تسناوت  یمن  ای  دوب ؟ هچ  یناه  توعد  هزیگنا  تسناد  یمن  يدیبز  ایآ  دنک .  لقتنم  نانآ  هب  ار  یلاو 

هدنز زا  انیقی  يو  هک  یلاح  رد  دیـشک ،  دوخ  لابند  هب  ار  نانآ  و  تخیگنا .  رب  ار  هلیبق  دارفا  مشخ  یناه  ندـش  هتـشک  مالعا  اب  يدـیبز  - 6
اب دریگ و  تسد  هب  دوخ  ار  نانآ  لقعت  مامز  المع  یناـهگان  ربخ  نیا  حرط  اـب  اـت  درک  شخپ  ار  هعیاـش  نیا  یلو  تشاد .  ربخ  یناـه  ندوب 

تاکرحت لرتنک  اه و  هشیدـنا  ندرک  یثنخ  اب  دـنک و  فاص  دوخ  يارب  ار  تسایر  هداـج  یگلیبق ،  تزع  یناـه و  زا  یهاوخاوه  هب  رهاـظت 
 . دهاکب ار  نانآ  تارطخ  دیامن و  ییاورنامرف  تموکح ،  لوبق  دروم  قیرط  هب  اهنآ ، 

نیا هک  یتروص  رد  تشگن ،  یناـه  يدازآ  راتـساوخ  نایجحذـم  هوبنا  دوخ و  فرط  زا  ارچ  دوـب ،  هدـمآ  وـلج  هناـصلخم  يدـیبز  رگا  - 7
نتـشک ياتـسار  رد  هک  دوب  هئطوت  نامه  يو  عنام  اهنت  تشگ .  یمن  شومارف  یقداص  ربهر  چیه  درخ  لد و  زا  و  دوب .  ریذپ  ناکما  یبلطم 
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 . دوب هدش  یحارط  هفوک  تضهن  بوکرس  یناه و 
 ، نآ رد  و  دـیزرو .  یم  اـبا  هلءاـسم  لـصا  حرط  زا  دز و  یم  يربـخ  یب  هب  ار  دوخ  یناـهم ،  تشادزاـب  یلـصا  هزیگنا  هراـبرد  يدـیبز  - 8

هلءاسم هک  تخاس  دومناو  يدـیبز  نکیل  تشاد .  دوجو  وا  يدازآ  تساوخ  رد  ناکما  هلیـسونیدب  و  دوب .  جردـنم  یناـه  ریطخ  تشونرس 
یم فارتعا  بیترت  نیا  هب  يدیبز  تسین  یقیقحت  شالت و  نیرتمک  دنمزاین  اذل  دشاب .  یم  یلاو  یناه و  هرفن  ود  تافالتخا  زا  یـشان  افرص 

رایسب هیضق  نیا  هک  یلاح  رد  درادهاگن .  دوخ  خاک  رد  دهاوخب  ار  هک  ره  یصخش ،  تالکشم  لئاسم و  لح  يارب  دراد  قح  ریما  هک  دنک 
هاـگرید و ود  ناـیم  گـنج  هلءاـسم  هکنآ  ینعی  تفر ؛  یم  رتارف  هلیبـق  کـی  هریاد  زا  یتـح  و  رتـالاب .  یـصخش  فـالتخا  زا  دوب و  ریگارف 

یم نآ  راـنک  زا  یگداـس  هب  جاـجح  نبا  هک  دوب  بلطم  نیمه  و  دـنک .  نییعت  ار  تموـکح  مدرم و  هدـنیآ  تساوـخ  یم  هک  دوـب  هاـگرظن 
 . درذگ

رگا و  یهاوخنوخ ،  هب  تسا  هدـش  هتـشک  رگا  ات  تفون ،  تشاد  تیمها  شیارب  یناه  تشونرـس  هک  لیقع  نب  ملـسم  غارـس  هب  يدـیبز  - 9
تسا هدش  هتخیر  هک  تسا  یمسر  هئطوت  فالخ  رب  يو  نارای  هب  نتسویپ  ملسم و  غارس  هب  نتفر  اریز  دنزیخرب ؛  وا  تاجن  هب  تسا  ینادنز 

 . دومن دنهاوخ  رایتخا  رارف  ای  تشگ  دنهاوخ  يراوتم  شنارای  ملسم و  تموکح  رظن  هب  هئطوت  نیا  قبط  نوچ   ؛
دوخ تعاطا  مالعا  نآ  دارفا  يزاورپدنلب  هنیک و  ندومن  یثنخ  هلیبق و  مشخ  ندرک  فرحنم  زا  ریغ  يدـیبز  تکرح  تانایب و  هدـیکچ  - 11

 . . . . میتسه وج  هقرفت  هن  میراد و  وت  تعالط  زا  جورخ  مینکش و  نامیپ  دصق  هن  تفگ :  اریز  دوب ؛  شا  هلیبق  و 
هظعوم زا  سپ  و  دنریگ .  رارق  نایوما  فوفص  رد  و  دنـشاب .  دایز  نبا  هاگتـسد  عیطم  دیاب  تفگ :  نایجحذم  هب  میقتـسم  ریغ  راک  نیا  اب  و 

وا حرج  برض و  رب  و  دراد .  لوبق  یناه  ربارب  رد  ار  رـصق  تموکح  یمـسر  فیلکت  هک  داد  ناشن  دومن و  دییءات  ار  وا  هتفگ  المع  یـضاق 
 ! . تخاس هدامآ  دایز  نبا  تایانج  هب  نداد  نت  یتآ و  ثداوح  شریذپ  يارب  هاگآدوخان  ار  هلیبق  هک  دوب  نینچ  نیا  دراذگ .  یم  هحص 

زا یلمعلا  سکع  نیرتمک  دـنناسرب ،  تداهـش  هب  ات  دـنرب  یم  اـهرازاب  زا  یکی  هب  ار  یناـه  هک  زور  هس  زا  سپ  جاـجح  نبا  مینیب  یم  - 12
ظفح تعاطا و  هب  دـیدش  هقالع  رطاخ  هب  و  دـنک .  یم  موکحم  ار  تیانج  نیا  ظفل  یتح  هن  دریگ و  یم  ماـقتنا  هن  دـهد ،  یمن  ناـشن  دوخ 

 . دهد یمن  هنیمز  نیا  رد  یکرحت  هزاجا  مه  هلیبق  دارفا  زا  یسک  هب  تعامج ! 
هرهچ زا  يو  اریز  یناه  تضهن و  هب  ات  تسا  کیدزن  رتشیب  ریما ،  تموکح و  هب  يدـیبز  جاجح  نبا  هک  تسا  نآ  راکـشآ  تاـکن  زا  - 13

 ، یناه اب  کیدزن  يدـنواشیوخ  دوجو  اب  هک  تسا  نیمه  يارب  و  تسا .  هدوب  هملظ  ماکح و  سوب  باـکر  وگ و  ناـبرق  هلب  قلمتم و  ياـه 
لقعم دایز - نیا  سوساج  هکنآ  ات  تساجنآ  رد  ملـسم  هاگیاپ  هک  دناد  یمن  درادن و  درذـگ  یم  یناه  هناخ  رد  هچنآ  زا  یعالطا  نیرتمک 

جاجح نبا  درمت  هک  دنراد  داقتعا  نایجحذم  و  دنک .  یم  فشک  ار  نآ  - 
معز هر  دشاب .  یم  امولظم  وا  املاظ  كاخا  رصنا  ناشراعـش :  و  دنوش .  یم  لمع  دراو  دوخ  هلیبق  دارفا  عفن  هب  لاح  ره  رد  هک  یلاو -  هیلع 

 . تسا هداتسیا  یلاو  ربارب  رد  هدمآ و  مشخ  هب  هدش  یناه  هب  تبسن  هک  يدعت  دنت و  دروخرب  زا  جاجح  نبا  هلیبق  دارفا 
گنج هب  داـیز ، ،  نبا  نارادرـس  زا  یکی  ناونع  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  يدـیبز  جاـجح  نبورمع  نیمه  هکنآ  همه  وا  رتـالاب  اـتیاهن و  و  - 14

 . تسین فرص  قافتا  ضحم و  فداصت  نآ  دننام  تکرح و  نیا  و  دور .  یم  البرک  هب  ادخ  لوسر  هناحیر 
ات تسا ،  لیابق  رگید  ياهیزاورپدـنلب  تلوص و  نتـسکش  شفدـه  نآ ،  هناعیطم  ینیـشن  بقع  جـحذم و  ندروآ  رد  تکرح  هب  زا  نمـشد 

 . دنزن یموق  یمدرم و  یتکرح  هب  تسد 
هب دـیابن  یـسک  رگید  و  تسا .  میلـست  مه  نآ  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ملـسم  یماظن  ناوت  همه  جـحذم  هک  تخاس  دومناو  نمـشد  المع 

 . دنک دنلب  رس  دایز ،  نبا  اب  هزرابم  شروش و  ياوه 
ریفس يرارطضا  كرحت  هلمح -  نیمود 

 : دیوگ یم  مزاح  نبا  دروآ .  ملسم  يارب  قرب  نوچ  ار  یناه  رابخا  دهاجم ،  مزاح  هللا  دبع 
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رب داتفا ،  نادنز  هب  تشگ و  بورـضم  هک  یماگنه  سپ  مبایرد  ار  یناه  تبقاع  ات  مدوب  رـصق  هب  لیقع  دـنزرف  هداتـسرف  نم  مسق !  ادـخ  هب 
( . 256  . . . ) مدروآ لیقع  نب  ملسم  يارب  ار  رابخا  هک  مدوب  يدرف  نیلوا  متسشن و  دوخ  بکرم 

 : دنک ذاختا  تسناوت  یم  عضوم  عون  ود  اهنت  و  تشاد .  رارق  ملسم  ربارب  رد  رتشیب -  هن  هار -  ود  اهنت  قوف  قافتا  زا  سپ 
هدـشن هفوک  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اصوصخم  و  تسا ،  هتـشگن  مهارف  الماک  تضهن  يونعم  يداـم و  تاـناکما  زونه  نوچ  ـالوا : 

دهاش هک  تسا  راوشد  ملـسم ،  ریفـس  نوچ  یـسک  يارب  و  تسا .  لاحم  ملـسم  يارب  راک  نیا  نکیل  ددرگ .  رظتنم  دنیـشنب و  اـپ  زا  تسا ، 
 . دزرو افتکا  ندرک  هراظن  هب  دنک و  توکس  اما  دشاب ،  تضهن  میقتسم  دیدهت  یناه و  هب  تبسن  یلاو  تایدعت 

 . دشاب راودیما  دوخ  مرق  تباث  یلعف و  نایهارمه  هب  دنزب و  يرارطضا  مایق  كرحت و  هب  تسد  دوجوم ،  تاناکما  هب  هجوت  اب  ایناث : 
بعـص تخـس و  فقاوم  رد  نانآ  راـیع  اـت  ناـهارمه  دوجو  دـقن  يارب  دـشاب  یناـحتما  نیمه  اـسب  هچ  و  تسا .  ریذـپان  باـنتجا  راـک  نیا 

ار نکمم  باختنا  اهنت  دـنیزگ و  یم  رب  ار  هار  نیا  ملـسم  و  دوب .  دـهاوخ  کحم  نیرتهب  دوخ  هرظتنم ،  ریغ  دـماشیپ  نیا  ددرگ .  صخـشم 
 . دناد یم  نیمه 

تکرح هب  يارب  ار  مدرم  دنهد و  رـس  ار  دوخ  لوبقم  دوهعم و  راعـش  دنلب  يادص  اب  ات  دهد  یم  نامرف  نارگید  مزاح و  نب  هللا  دـبع  هب  سپ 
 . دنیامن هاگآ  ندمآ  رد 

دایرف ادـص  کی  همه  تشگ و  هفوک  لها  ناهد  هب  ناهد  راعـش  نیا  و  مداد .  رـس  ار  تما  روصنم  ای  دایرف :  دـیوگ :  یم  مزاح  نب  هللا  دـبع 
( . 257) دنتشگ عمج  راعش  نیا  درگ  تما و  روصنم  ای  دندیشک : 

ترضح و  دندرک .  عامتجا  ملسم  رقم  یناه و  هناخ  کیدزن  راو  هناورپ  هتـشگ و  ابر  نهآ  بذج  نهآ ،  نانوچ  راعـش  نیا  ندینـش  اب  مدرم 
 . درک هدش  نیعم  لبق  زا  جیسب  قبط  ناهدنامرف ،  هب  یماظن  ياه  تمسق  ياهمچرپ  نداد  هب  عورش 

 : دومن یهدنامزاس  لیذ  هنوگ  هب  ار  اهورین  ملسک  ترضح 
 . نک تکرح  ام  يور  شیپ  رد  دومرف :  وا  هب  و  هعیبر ،  هدنک و  ناراوس  زا  پیت  کی  سءار  رد  دهاجم ،  يدنک  ریزع  نب  هللادبع  - 1
 . ریگب هدهع  هب  ار  نانآ  يربهر  هتفر ،  نانآ  نایم  دومرف :  داد و  رارق  جحذم  دسا و  زا  یپیت  هدنامرف  ار  يرسا ،  هجسوع  نب  ملسم  - 2

 . دومن راذگاو  يدئاص  همامث  وبا  راوتسا  دهاجم  هب  ار  نادمه  میمت و  يربهر  - 3
( . 258) داد رارق  هفوک  نکاس  هنیدم ،  یلاها  سءار  رد  ار  یلدج ،  هدعج  نب  سابع  و  - 4

نب راتخم  یهدنامرف  هب  یپیت  یگدامآ  رظتنم  هتفر و  شیپ  هک  لیقع  نب  ملسم  ینیسح ؛  رادرس  یتسرپرـس  تراظن و  تحت  پیت ،  راهچ  نیا 
رکـشل هب  نتـسویپ  هدامآ  هفوک  زا  رود  یتفاسم  رد  هک  لفون ،  نب  ثراح  نب  هللادبع  يرادرـس  هب  يرگید  پیت  و  دهاجم ،  یفقث  هدیبع  یبا 

 . دنداتفا هار  هب  دندش ،  یم  لیقع  نبا 
هدوزفا تارفن  دادعت  هب  سپس  هتفر و  یتساک  هب  ور  دارفا  تسخن  دنتفر ،  یم  رصق  فرط  هب  ترضح  یتسرپرس  تحت  ياه  پیت  هکنانچمه 

( . 259  ) تشگ
زا و  دوب .  هباطخ  داریا  لوغـشم  هدروآ  درگ  ار  مدرم  دایز  نبا  دندش ،  یم  کیدزن  دوخ  فده  هب  ملـسم  نایرکـشل  هک  یماگنه  نامه  رد 

هفوک فارـشا  مشح و  مرخ ،  ناظفاحم ،  هوبنا  نایم  رد  و  نایجحذم ،  هلمح  زا  سپ  تانایب  نیا  دننک .  تعاطا  يو  زا  ات  تساوخ  یم  نانآ 
 : تفگ یم  يو  دوب . 

كاله هک  دـیزاسن  هشیپ  هقرفت  و  دـینکن .  فالتخا  دـینزب و  گنچ  دوخ  نایاوشیپ  لوسر و  ادـخ ،  تعاـطا  هب  هفوک !  لـها  يا  دـعب :  اـما 
ناج و  دنکن .  مهارف  دوخ  هبلغ  يا  هناهب  چیه  سپ  تشاد .  رهاوخ  یپ  رد  ندـش  بولغم  تلذ و  ینامیـشپ ،  ناتراک  نیا  و  دـش .  دـیهاوخ 

( . 260  ) تسین یسک  يارب  رذع  ياج  تانایب  نیا  زا  سپ  رگید  هک  دزادنین ،  رطخ  هب  ار  شدوخ 
 : دندیشک یم  دایرف  دندمآ و  یم  ناباتش  اهنآ  دنتخاس  برطضم  ناساره و  ار  يو  ، ȘƏ Ơ ساج هک  دوب  هتفاین  نایاپ  يو  نانخس  زونه 
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 : 261)و  ) دمآ لیقع  نب  ملسم  دمآ ،  لیقع  نب  ملسم 
 . دیآ یم  دراد  دنا  هدرک  تعیب  يو  اب  هک  یناسک  مامت  اب  هک  تسا  لیقع  نب  ملسم  نبا  دیوش  رود  زیهرپب و 

فارشا و زا  دوخ  ناهارمه  دوخ و  رب  ار  اهرد  هدش و  خاک  دراو  دجسم  اب  كرتشم  رد  زا  تعرس  هب  دوخ  ناج  نداد  تاجن  يارب  دایز  نبا 
یم رتگنت  هرـصاحم  هقلح  و  دـش .  یم  هطاحا  نیگمـشخ ،  ياـه  هدوت  هلیـسو  هب  رـصق  فارطا  مک  مک  تسب .  دـندوب  نت  هاـجنپ  هک  ناـیعا 

و دـش .  تیعمج  زا  ولمم  نآ  کـیدزن  رازاـب  دجـسم و  هکنآ  اـت  دـندناسر  یم  ناگدـننک  هرـصاحم  هب  ار  دوـخ  ناـنچمه  نارگید  تشگ . 
 . دوب هدماین  شیپ  نانیشن  بقع  هلمح و  نیلوا  نادرم  رد  نآ  دننام  هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  یتاکرح 

(262  . . . ) دوب راوتسا  ناشراک  و  دندروآ .  یم  موجه  شیپ  هب  نانچمه  و  دنتفگ .  یم  ریبکت  اه :  یلبق  فالخ  رب  اهنیا 
( . 263) دندوب هدیشک  نوریب  ماین  زا  ار  اهریشمش  و  هتشارفارب ،  ار  اه  مچرپ  و : 

( . 264  ) تشگ دنلب  شردپ  نعل  دایز و  نبا  متش  ییوگدب و  هب  نانآ  يادص  و : 
ات دـندوب  یتصرف  رظتنم  نانآ  دوب .  رطاخ  رفنت  هنایوج و  ماقتنا  حور  هناشن  تاـکرح  نیا  و  دـنداد .  یم  مانـشد  ار  داـیز  نبا  ناـنچمه  مدرم 

 . دنراذگب شیامن  هب  ار  دوخ  نورد  ياه  جنر  و  دنشکب .  دایرف  بلق  میمص  زا  و  دنهد .  ناشن  ار  دوخ  هنیک  قمع 
يرذگ دوز  ياه  ییورایور  و  دمآ .  شیپ  تموکح ،  ناروای  تضهن و  ناهاوخاوه  نایم  ییاه  يریگرد  تخـس ،  هرـصاحم  نیا  يانثا  رد 

زا ذوفن  يارب  نمشد و  ربارب  رد  دجسم  رب  هک  یمابشلا  نمحرلادبع  یهدنامرف  تحت  يورین  ياکتا  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  تسویپ  عوقو  هب 
 . دومن بوکرس  ار  اهنآ  دوب ،  هدش  هتشامگ  هطخ ،  نآ 

 . تفرگ رد  يدیدش  رازراک  دنتخیر و  مهب  فرط  ود  تسا :  هدش  دای  زین  فارطا  زا  یکی  رد  تخس  يرازراک  زا  هثداح  نیا  رد 
هدرکن شرازگ  ار  دروخرب  نیا  تافلت  تراسخ و  خیرات ،  نکیل  دهد ،  یم  ناشن  ار  نآ  رد  ریگرد  مدرم  قیمع  ياه  هتساوخ  يریگرد  نیا 

 . تسا
هب هلمح  هک  نانچمه  دش .  دهاوخن  میلست  نمشد  درک و  دهاوخن  طوقس  رهظ  ماگمه  ات  ای  هرـصاحم  تعاس  کی  اب  رـصق  هک  تسا  یعیبط 

 . دروآ یمن  زاب  هب  يدوس  دوب و  دهاوخ  هجیتن  یب  اهگنس ،  هتخت  هب  هلمح  دننام  يا  هتسب  رد  خاک  نینچ 
 . دنزاس اهر  ار  یناه  لقاال  ای  دندرگ و  میلست  نیعفادم  ای  نآ  زا  سپ  هک  تسین ؛  زور  دنچ  لقادح  يارب  هرصاحم  همادا  زج  يا  هراچ  سپ 

تاعیاش گنج 

ینارگن و راچد  ار  يو  رـصق ،  هرـصاحم  و  تخاس .  برطـضم  تدش  هب  ار  دایز  نبا  هلمح ،  نیا  نیتسخن ،  هدـش  یحارط  هلمح  فالخ  رب 
 : وا دنداد و  ربخ  وا  هب  ار  ریفس  ندمآ  هک  دوب  مدرم  يارب  ینارنخس  ماگمه  يو  درک .  یقیمع  یگدنامرد 

( . 265  ) تسب ار  اهرد  هتشگ ،  رصق  لخاد  تعرس  اب 
 . تسب ار  اهرد  و  تفرگ .  هانپ  رصق  رد  دنتفگ ،  دایز  نبا  هب  ار  ریفس  ندمآ  هک  نیمه  و : 

 : درک داهنشیپ  باهش  نب  ریثک  نانآ  هب  نایعا ،  زا  یکی  هک  تشاد  همادا  نانچمه  وا  بارطضا  نتفرگ و  هانپ 
کمک هب  سپ  دنراد .  دوجو  وت  یلاوم  تیب و  لها  ناظفاحم  فارـشا و  زا  يدایز  نادرم  رـصق  نیا  رد  دراد و  تمالـس  هب  ار  ریما  دنوادخ 

( . 266) درک يراددوخ  هللا  دیبع  نکیل  وش .  جراخ  رصع  زا  نایشروش  اب  گنج  يارب  ام 
 . تسا دایز  نبا  یگدنامرد  سرت و  تیاهن  هناشن  خساپ ،  نیا 

زا اهنآ ،  باصعا  نتفـشآ  یناور و  گنج  تاعیاش و  شخپ  اـب  ار  مدرم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  نارواـشم  کـمک  هر  يو  ماـجنا  رس 
رامش هب  يرثؤم  شور  ناشیاپ  ریز  ندومن  تسـس  نانآ و  لد  نتخاس  یهت  مدرم و  ندرک  دیمون  يارب  هدیـش  نیا  دزاس .  قرفتم  رـصق  درگ 

 . تفر یم 
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هدنکارپ لیقع  نبا  درگ  زا  ار  مدرم  وت  دورب و  دننک  یم  تعاطا  وا  زا  هک  نایجحذم  نایم  هفوک  رد  ات  دناوخارف  ار  باهـش  نب  ریثک  نیاربانب 
 . دناسرتب ناطلس  تبوقع  گنج و  زا  ار  نانآ  و  دزاس . 

دیز هب  دـهاوخب  نانآ  ار  هک  ره  و  دزارفیب .  ناما  مچرپ  توم  رـضح  هدـنک و  زا  دوخ  ناوریپ  هارمه  اـت  داد  روتـسد  ثعـشا  نب  دـمحم  هب  و 
هب و  داد .  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رجبا و  نب  راجح  یعبر ،  نب  ثبـش  یلهذدوش ،  نب  عاـقعق  هب  ـالاب  دـننام  یتاروتـسد  و  دـناوخارف .  مچرپ 

( . 267  ) تشاد هاگن  دوخ  دزن  ار  ناگرزب  رگید  ینورد ،  ینارگن  دوخ و  نوماریپ  دارفا  یمک  رطاخ 
نتسکش مهرد  هک  دوخ  تیرومءام  يوس  هب  دندش و  جراخ  رصق  زا  هرـصاحم  هقلح  ندش  گنت  ای  شیوخ  ناج  تاجن  هناهب  هب  قوف  دارفا 

 . دنتفر دوب  ناطلس  تازاجم  ماش و  رکشل  ندش  کیدزن  ربخ  هعاشا  اصوصخم  ینکارپ ،  هعیاش  اب  نانآ  تدحو  فیعضت  مدرم و  يورین 
 ، ماش رکـشل  ندمآ  هب  دـیدهت  تخیگنا .  یم  رب  یـشهدم  تاروصت  مدرم  لد  رد  و  تشاد .  دوصقم  انعم و  کی  زا  شیب  ماش  رکـشل  هژاو 
هب يدـنبیاپ  نودـب  رازراک  يانعم  هب  ماش  رکـشل  ندـمآ  اریز  تخاس ؛  یم  هدروآ  رب  ار  هنارگ  بوکرـس  یتسیرورت و  فادـها  زا  يرایـسب 

نوخ نتـسناد  لالح  يزیرنوخ و  لواپچ و  يدزد و  نیملـسم ،  سیماون  هب  ضرعت  ندـیرد ،  تمـصع  ياه  هدرپ  و  دوب .  نیناوق  اهـشزرا و 
 . تفر یم  رامشب  رکشل  نیا  تاصتخم  زا  نانمؤم 

زین نمشد  و  دندش .  یم  بوعرم  نایماش  رکشل  مان  ندینش  زا  مدرم  اذل  دندوب  رادافو  ینامیپ  هب  هن  دنتشاد و  یم  ساپ  ار  يدنگوس  هن  نانآ 
 . تسج یم  دوس  رکشل ،  نیا  زا  عیـسو  ياهبوکرـس  یمومع و  ياهتازاجم  يارب  یمالـسا ،  یبرع و  ياهـشزرا  هب  یمارتحا  نیرتمک  نودب 

 : دندیشک یم  دایرف  و  دندوب ،  هدیسر  دوخ  شقن  يافیا  هقطنم  هب  دایز  نبا  ههجو  بحاص  نارومءام 
نایهاپـس کنیا  دـیهدم .  رارق  نتـشک  ضرعم  رد  ار  دوخ  و  دـیورم .  رـش  يوس  هب  ناباتـش  و  دـیدنویپب .  دوخ  ياه  هداوناـخ  هب  مدرم !  يا 

دیهد همادا  يو  هیلع  دربن  هب  نانچمه  امش  هک  تسا  هدروخ  دکؤم  يدنگوس  ریما  دنیآ .  یم  امش  يوس  هب  هک  دنناسه  دیزی !  نینمؤملاریما 
مه زا  ار  امـش  يورین  نایماش ،  کمک  هب  تخاس و  رهاوخ  مورحم  ایاطع  زا  ار  امـش  نادـنزرف  دـیدرگن ،  رب  ناتیاه  هناـخ  هب  هاگنابـش  اـت  و 

ناراکهانگ زا  سک  چیه  هکنآ  ات  درک ،  دهاوخ  تازاجم  بیاغ  ياج  هب  ار  رضاح  و  راکهانگ ،  ياج  هب  ار  هانگ  یب  و  تخیـسگ .  دهاوخ 
( . 268) دنک هدهاشم  ار  دوخ  لمع  هجیتن  دشاب و  هدیسر  دوخ  لمع  يازس  هب  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  امش 

ربارب رد  ناوتان  فیعض و  ار  مدرم  دندوب و  هدروآ  ورفرـس  رـصق  دنلب  ياهراوید  زا  هک  دوب  یفارـشا  نایعا و  نابز  درو  نینچمه  تانایب  نیا 
 : دندیشک یم  مدرم  خر  هب  ار  نانآ  يرگیشحو  تردق  و  دندرک .  یم  فیصوت  ماش  رکشل  تواسق 

ماش ناراوس  و  دینکن .  هشیپ  هقرفت  دینزن و  مهب  ار  هعماج  تدحو  و  دیشاب .  هتشادن  هلجع  هنتف ،  بلط  رد  دیـسرتب و  ادخ  زا  هفوک !  لها  يا 
( . 269) دیا هدیشچ  ار  شندمآ  خلت  جیاتن  و  دیا .  هدرک  هبرجت  ار  رکشل  نیا  تردق  تکوش و  هک  ارچ  دیزاسم ،  دراو  دوخ  رب  ار 

 : دوب هتساوخ  نینچ  ار  هفیظو  نیا  ماجنا  نایعا  فارشا و  زا  دایز  نبا  اریز 
تبوقع اطع و  زا  نامرح  هب  ار  ناراکهانگ  و  دـیزاس .  راودـیما  يزارفرـس  تمارک .  اـطع و  شیازفا  هب  ار  ناـعیطم  دـیوش .  رهاـظ  مدرم  رب 

( . 270) دیزاس هاگآ  ناشیوس  هب  ماش  نایرکشل  ندمآ  زا  ار  نانآ  و  دیناسرتب . 
رگ و هیجوت  نیقفاـنم  ناـضراعم ،  ناـضرغم ،  تسخن  دومن .  یم  هنخر  ناگدـننک  هرـصاحم  فوفـص  نورد  تاـعیاش ،  هک  دوب  نینچ  نیا 

تـسس ار  نانآ  راوتـسا  عضوم  ات  دندمآ  رد  تکرح  هب  دوخ  ناعیطم  اب  مدرم  نایم  رد  و  دنداد .  شرتسگ  ار  تاعیاش  نیا  هک  دـندوب  نایعا 
نیمءات نایوما و  لباقم  رد  یلاعفنا  تلاح  زا  ندمآرد  نتفرگ و  ماقتنا  رصق ،  هرصاحم  رد  مدرم  نیا  زا  يرایـسب  روضح  هزیگنا  رگا  دننک . 

هدنیآ دیدهت ،  نیا  اریز  دراذگ ؛  اجب  نانآ  رد  یفنم  رایسب  رثا  دیدهت  نیا  هک  دیسر  یم  رظن  هب  یعیبط  دوب ،  دوخ  قوقح  تمارگ و  دجم ، 
 . دنتشگ یم  لزلزتم  اذل  تخاس  یم  رات  هریت و  دندوب ،  هدمآ  رد  تکرح  هب  شرطاخب  هک  ار  يزیچ  نآ  همه  يداصتقا و  هافر  تینما ، 
یماگنه ات  دندوب  تئاصم  همه  لمحت  هدامآ  لاح  نیع  رد  هدینـش و  لد  شوگ  اب  بوخ  ار  تاملک  نیا  یناعم  تسخن  هک  هتـسد  نآ  نکیل 

رتراوتـسا ار  نانآ  تادیدهت  نیا  دنداد و  یم  ناشن  دوخ  زا  مدـق  تابث  زین  نانآ  دـندرک ،  یم  تمواقم  رازراک  هکرعم  نایم  رد  ناربهر  هک 
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 . تخاس یم 

تاعیاش شرتسگ 

 ، نارصنع تسس  هک  اجنآ  ات  تفای  یم  شرتسگ  نانچمه  اذل  دوب .  هتفای  ناگدننک  هرصاحم  فوفـص  نایم  رد  یبسانم  هنیمز  یناور  گنج 
 : دنتفگ یم  رگیدکی  هب  یصاخ  تیدج  اب  احیرص و 

رد هک  تسا  نآ  هتـسیاش  دیـسر .  دـنهاوخ  رد  ماش  نایرکـشلادرف  هک  یلاخ  رد  مینک ! ؟  تسرد  ریدرددوخ  يارب  میورب و  هنتف  لابند  ارچ 
 . دیامرف حالصا  ناشیا  نایم  دنوادخ  ات  میراذگاو  ار  موقو  مینامب .  هناخ 

لباق مهافت  ءوس  کی  یطفل و  هازن  کی  هب  يوما  ماکح  اـت  مورحم  هدیدمتـس و  مدرم  ناـیم  ییوراـیور  هک  تسا ! ؟  یقطنم  هچ  رگید  نیا 
( . 271  ! ) دیامرف حالصا  نویبالقنا  مکاح و  ناشیا  نایم  دنوادخ  ات  دنشاب  راودیما  و  دنک .  ادیپ  لزنت  عفر 

ینیـشن و بقع  اهنآ  نتخاس  زیواتـسد  اب  دنناوتب  نانآ  ات  دش  هتخاس  نیـضرغم  هلیـسو  هب  اب  دوخبدوخ و  ای  هک  دوب  یتاحیجوت  نآ  زا  رترب  و 
تردـق بسک  يارب  تباقر  کی  دـح  ات  ار  دایز  نبا  دـیزی و  نیفلاخم  ناـیم  هنـالداع  گـنج  نیا  ناـنآ  دـننک .  هیجوت  ار  دوخ  ینوبز  رارف 
هتـسسگ تضهن  ناربهر  اب  نانآ  يونعم  طابترا  و  تسکـش .  مه  رد  نانآ  یمجاهت  یبالقنا و  هیحور  ناسنیدـب  و  دـندروآ .  نییاپ  یـسایس 

و () 272  ) نانآ نایم  يرواد  نیطالـس و  روما  رد  تلاخد  هب  هچ  ار  ام  هک  دندرک  همزمز  نابیرفدوخ ،  و  دوخ .  هب  ناگدننک  ملظ  و  تشگ . 
( . دنناد ناورسخ  شیوخ  تکلمم  حالص 

بقاوع لمحتم  درک و  رود  نآ  زا  ار  دوخ  یتسیاب  هک  دنتـسناد  یناه  اب  یلاو  یـصخش  فالتخا  هجیتن  افرـص  ار  یلعف  تیعقوم  زین  یخرب  و 
يدرف مدزم و  كرحت  ندـش  یهت  ینعم  زا  دوب :  یکی  هجیتـن  دـشاب ،  ناـضرغم  اـی  ناـبلط  تحار  بناـج  زا  هیجوت  نیا  لاـح  تشگن .  نآ 

مزج ياهمزع  و  دزیر .  یم  ورف  اه  تمه  مینیب  یم  اذل  تشگ .  شومارف  تضهن  رهوج  یلصا و  هزیگنا  نایم  نیا  رد  اریز  فالتخا ؛  ندرک 
 . دندوب رثؤم  تاعیاش  نیا  ندرب  شیپ  رد  دنچ  یلماوع  ددرگ .  یم  هبنپ  هتشر ،  نوچ 

دندیشخب توق  تاعیاش  هب  هک  یلماوع 
ثعاب دنناوت  یم  دندرگ ،  تضهن  یگدنلاب  التعا و  بجوم  دنناوت  یم  هک  نانچمه  نانآ  دنتـشاد .  يدایز  یفنم  شقن  نانز ،  نایم  نیا  رد 

 . دندومن باختنا  ار  مود  قش  اجنیا  و  دندرگ .  نآ  ندز  اج  رد  نتفر و  سپ 
و تشگ .  یم  اهنآ  یگمه  ای  رسمه و  ای  و  ردارب ،  دنزرف ،  لابند  هب  هتفاکش  ار  ناگدننک  هرـصاحم  فوفـص  رـسمه ،  ای  و  رهاوخ ،  ردام ، 

اریز ددرگرب ؛  هناخ  هب  ات :  تساوخ  یم  وا  زا  هنارـصم  هناسمتلم و  تفای ،  یم  ار  دوخ  هدـشمگ  ینارگن ،  شـشوک و  زا  سپ  هک  یماگمه 
زاب دناسرب و  هناخ  هب  ار  نز  نآ  دـهاوخ  یم  هک  تخاس  یم  دومناو  هتـشگ  رثءاتم  مه  درف  نآ  ( 273) دومن دـنهاوخ  رپ  ار  وا  ياج  نارگید 

 . دوبن يربخ  مدمآ  زا  رگید  نکیل  ددرگ ، 
ار ناـنآ  و  داد !  یم  ربـخ  شیوخ  تیقفوم  زا  تفر  یم  انـشآ  ناـنز  غارـس  دروآ ،  هناـخ  هب  ار  دوخ  دزم  دـش  یم  قفوم  هک  ینز  اـسب  هچ  و 
هدرک و يوریپ  وا  زا  زین  ناـنآ  دیــشک .  یم  ناـنآ  خر  هـب  ار  ئوـخ  تراـهم  و  درک ،  یم  هناـخ  هـب  دوـخ  نادرم  ندــنادرگزاب  هـب  قـیوشت 

 : تفر یم  ینوزف  هب  ور  ناشدادعت 
دنرادن يزاین  وت  هب  نارگید  درادن و  يرثا  وت  دوجو  درگرب .  وت  تفگ :  یم  ودب  دمآ و  یم  دوخ  ردارب  ای  دنزرف  غارـس  ینز  هک  دوب  نینچ 

( . 274 ! )
زا جراخ  راظتنا و  لـباق  ریغ  تامدـخ  نیرتشیب  ارجاـم  نیا  رد  هک  ددرگ  یم  بوسحم  ییاهـشور  نیرتکاـنرطخ  زا  ناـنز  هدـنرادزاب  شور 

 . دنا هتفرگ  رارق  نایوما  تسد  تلآ  هنوگچ  دنتسناد  یمن  نانز  دوخ  هک  یلاح  رد  تشاد .  میدقت  نمشد  هب  ار  یتموکح  تابساحم 
مدرم درک .  قرع  يدوزب  ناشدنت  بت  دنتـشگ و  جراخ  نادیم  زا  نینچ ،  يا  هفطاع  اب  دشاب و  یم  اج  نیمه  نانز  تمذم  دراوم  هلمج  زا  و 
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یکی تدوبن  دوب و  نادیم  رد  يرادن و  ییاهب  شزرا و  یعامتجا ،  دحاو  درف  کی  ناونع  هب  وت  هک  نیا  ینعی  دنتـسه ؛  زاین  یب  تدوجو  زا 
 . دندنویپ یم  مه  هب  هک  صاخشا  يدرف  ناوت  هب  نیهوت  نیرتدب  و  تسا .  هاگدید  نیمه  دارفا  شقن  ندرمش  کچوک  تیاهن  تسا . 

ياـقلا دـنزاین  یب  وت  زا  مدرم  دـنرادن .  دوخ  نورد  رد  هتفهن  تاـناکما  زا  یتـسرد  روصت  دـنربخ و  یب  دوـخ  شزرا  زا  دارفا  مینیب  یم  اذـل 
و دـشاب .  یم  دوخ  زج  سک  ره  هب  هدـنیآ  هشیدـنا و  مامز  ندرپس  تسا .  تشونرـس  نییعت  رد  نارگید  رب  هیکت  درف و  تابجاو  فیلاـکت و 

دنتـشاد تسود  ار  یگدنز  نانآ  تسا .  نامیا  هدیقع و  ياهزرم  دودح و  زا  زواجت  رد  تیلوئـسم  یب  یلاباال و  نانز  نادرم و  هاگدید  نیا 
 . دننک تسیز  هنادواج  نآ  کمک  هب  دنتساوخن  تسیز و  دنهاوخ  هنادواج  نآ  رد  دنتشادنپ  و 

هب یتسیاب  نوناق ،  کی  ناونع  هب  اترورـض و  دـیآ ،  دوجو  هب  نادرم  نانز و  هماـع  رد  نارگید  هب  یگتـسباو  اـکتا و  هیحور  هک  یماـگنه  و 
 . نیملاظلا هللا  لضی  و  دنشاب :  کیرات  هدنیآ  خلت و  ياهمتس  هدامآ  و  دنهد .  رد  نت  موتحم  نانوچ  تلذ  یگدنب و 

دوخ ردارب  ات  دنزرف  هب  دمآ و  یم  يدرم  هکنآ  ات  درک  هبلغ  نادرم  دوش  رب  هتـشذگ  نانز ،  زا  ینیـشن ،  بقع  هکرعم و  زا  زیرگ  هدـیدپ  نیا 
( . 275) درب یم  دوخ  اب  ار  وا  و  درگ .  زاب  یتسه ؟  رش  گنج و  لابند  هب  ارچ  دمآ .  دنهاوخ  تغارس  هب  ماش  نایهاپس  ادرف  تفگ :  یم 

ار شقن  نیرتشیب  هنیمز  نیا  رد  مدزم  دوخ  اسب  هچ  و  تفرگ .  یم  ارف  ار  حوطس  مامت  تشگ و  یم  ناهد  هب  ناهد  تاعیاش  دوب ،  نینچ  نیا 
هدـش یهت  نورد ،  زا  هک  دـندوب  مدرم  دوخ  نیا  دـنیامن .  هفیظو  ماجنا  هنوگ  نیا  نایم ،  نیا  رد  دنتـسناوتن  تموکح  هتـسدوراد  دنتـشاد و 

ار هرـصاحم  هقلح  دننک و  یلاخ  ار  رـصق  فارطا  تعرـس  نادب  تشادن  ناکما  هنرگ  و  دوب .  هتخاس  رخـسم  ار  ناشدوجو  سرت  و  دـندوب . 
 . دوب هتخاس  مهارف  ار  تاعیاش  شرتسگ  دشر و  هنیمز  نیرتهب  دوخبدوخ  لامعا  ریگارف و  سرت  دنزیرگب  نادیم  زا  دننکشب و 

زا دنتـشادن .  دوخ  ندرگ  رد  یتعیب  هک  دوب  رـصق  نوماریپ  يرایـسب  دارفا  روضح  هرـصاحم ،  هقلح  ندش  هتـسکش  رد  رثؤم  لماوع  رگید  زا 
اب فلتخم  ياهـشیارگ  اه و  هشیدنا  هب  ناگتـسباو  حیرفت ،  ناهاوخ  واکجنک و  دارفا  بکانم ،  نافیرع و  زا :  دندوب  ترابع  دارفا  نیا  هلمج 

نیلوا زا  سپ  دجـسم  رد  دایز  نبا  ینارنخـس  رد  لبق  یتاـعاس  هک  یناـسک  هیما و  ینب  تموکح و  ناراداوه  تواـفتم ،  یعفاـنم  فادـها و 
 . دندوب هدرک  تکرش  دوب ،  هداد  تروص  مدرم  ندناسرت  يارب  هک  رصق  هلمج و 

نیا مامت  هک  دنتـشاد  رارق  ناگدـننک  هرـصاحم  نایم  رد  مدرم  تایحور  فیعـضت  فوفـص و  رد  هنخر  دـصق  هب  يرگید  ناسک  هوالع ،  هب 
بقع هب  قیوشت  ار  نارگید  نابز ،  اب  نانآ  اریز  دوخب ؛  دوخ  هچ  هناهاگآ و  هچ  لاح  تشگ ؛  یم  عمج  یناـشیرپ  ثعاـب  ناـشروضح  دارفا 

ياه هشیدـنا  رذـب  و  دنتـشاد .  زیرگ  وج  داجیا  رد  یگرزب  شقن  دوخ ،  هناشاک  هناخ و  يوس  هب  نتـشگزاب  اب  ـالمع  دـندومن و  یم  ینیـشن 
 . دنتشاک اهلد  رد  ار  سرت  ینیشن و  بقع  زیرگ و 

ار نانآ  دوب و  هتساک  ار  دارفا  سفن  هب  دامتعا  هلیبق -  ربهر  یناه  يدازآ  دوخ -  هتساوخرب  يرادیاپ  مدع  جحذم و  هلیبق  نتشگزاب  نینچمه 
 . دوب هتخاس  دیدرت  راچد  تموکح  اب  ییورایور  رد 

یگدنمرش ساسحا  دندیشک و  یم  تلاجخ  نارگید  زا  انایحا  هک  رگید  يا  هدع  ینیشن  بقع  زیرگ و  يارب  دوب  يا  هنیمز  زین  بش  یکیرات 
 ! دندرگرب دوخ  ياه  هناخ  هب  مرش ،  ینورد و  راشف  ساسحا  نودب  ات  دندوب  هتفای  یتصرف  ار  بش  اذل  دندومن .  یم 

مدرم رب  یموش  تاریثات  هک  دوب  يدیبز  جاجح  نب  رمعروتـسد و  هب  نایجحذـم  ینیـشن  بقع  هرـصاحم ،  تسکـش  يونعم  لماوع  زا  یکی 
یم دومناو  نانادـب  و  داد .  یم  ناشن  ار  تسب  نب  تسکـش و  هار  مدرم  هب  نآ ،  نایاپ  جاـجح و  نیا  طـسوت  هدـش  زاـغآ  يزاـب  تشاذـگ . 

هتفرگ تروص  رـصق  هب  مدرم  موجه  زا  لبق  یتعاس  ینیـشن  بقع  هلمح و  نیا  هک  اصوصخم  تسین ،  ینیـشن  بقع  زا  يا  هراچ  هک  تخاس 
 . تسا هتفرگ  رارق  هرصاحم  دروم  رصق  نیا  رابود  زور ،  کیرد  اهنت  ینعی  دوب - 

دندروآ و يور  رصق  يوس  هب  یناه  دوخ  ربهر  يدازآ  هتساوخ  زیواتسد و  نیرتمکحم  اب  هک  دندید  ار  هلیبق  نیرتیوق  دوخ  نامشچ  اب  مدرم 
زجاع اجنآ  اب  ییورایور  زا  ار  دوخ  دنتـشگ و  مهوت  راـچد  تموکح ،  ياـهورین  ناوت  هراـب  رد  اذـل  دنتـسشن .  بقع  هک  تشذـگن  يدـنچ 

دندومن و رثا  تاعیاش  دومن .  ناشرایتخا  رد  یتجح  نیرتمک  دنرادن و  مکاح  تردـق  اب  هلباقم  يارب  یهار  چـیه  دـندرک  نامگ  و  دـندید . 
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 . . . تسکش مه  رد  نانآ  تکوش 
تشاذگ ياج  هب  دوخ  وا  يرایسب  یناور  ینمض  تاریثءات  تکرح  نیا  هکلب  تشذگن ،  مدرم  يورین  رب  یمک  رثا  اهنت  جحذم  ینیشن  بقع 

 . دوب مدرم  ناوت  ندرمش  مک  تموکح و  تردق  ندید  گرزب  نآ ،  نیرتمک  هک 
اب نایجحذم  کشخ  ندـناشنورف  دومن .  هزرابم  دوش  یم  تیامح  يزکرم  تموکح  فرط  زا  هک  یلحم  تموکح  اب  دـش  یمن  رگید  يرآ 

يدایز عفانم  هکلب  تشگ ،  یمت  رصحنم  يدیدج ،  تکرح  زا  يریگولج  هلیبق و  نتخاس  هدنکارپ  رد  شفده  يدیبز  هتسباو  هدنامرف  يزاب 
يونعم ياهورین  تسکـش و  مهرد  ار  اه  هیحور  ینیـشن  بقع  نیا  اریز  داد ؛  تاجن  ار  ناـنآ  تشاد و  یپ  رد  رـصق  یلاو و  ناـیوما و  يارب 

یتعافـش ای  يزیواتـسد  لیلد و  چـیه  اـب  شیوخ  ناربهر  دوخ و  تزع  زا  دنتـسناوت  یمن  ناـنآ  رگید  تخاـس .  لحمـضم  ار  لـیابق  دارفا و 
 . هتسب ياههار  دوب و  يراک  يدیبز  هبرض  دنتخاس .  یم  دوخ  هارمه  ار  نارگید  دندش و  یم  هوبنا  هچ  رگا  دننک ،  عافد  یصخش 

ناشدوخ هب  مدرم  دامتعا  نازیم ،  نامه  هب  و  تشگ .  رتشیب  شا  یگماـکدوخ  رتنوزفا و  ناـگمه  رب  شتردـق  تموکح ،  هک  دوب  نینچ  نیا 
یناـتخرد حور و  یب  يداـسجا  جـیردتب  ناـنآ  و  تفر .  یم  شیپ  ناـنآ  ناور  حور و  رد  هروخ  نوـچ  یلد  ود  دـیدرت و  و  تشگ .  رتـمک 

 . تخاس یم  ناشساره  راچد  ینورب  ياهشزو  هک  دنتشگ  یم  هدیکشخ 
ماگ راکـشآ  ینایز  يوس  هب  نانآ  و  دوب .  هدش  دنمورین  اهـسرت  تسـس و  اهمزع  دنتخاس .  یم  هشیپ  ار  تلذ  دندش و  یم  هدنکارپ  نانچمه 

زا نانآ  تسردان  كرد  دنتخاسن و  دندرک ،  یم  دیدهت  ار  نانآ  ياهشزرا  هک  دیزی  نایرکشل  اب  گنج  هدامآ  ار  دوخ  اریز  دنتـشاد ؛  یمرب 
 ، تدایس يردق و  بسک  رب  تسا  يدربن  يریگرد ،  نیا  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  اریز  دومن ؛  ناشهارمگ  لطاب  قح و  نایم  يریگرد  تیهام 

 . ناگبخن نایم  تسا  یتباقر  ناربهر و  نایم  تسا  یگنج  و 
ریـسا ارذـگ  یگدـنز  هربنچ  رد  و  دـنداد .  تسد  زا  ادـخ  هب  ار  دوخ  نظ  نسح  دـندرک .  شومارف  ار  يو  كاپ  نادـناخ  لوسر و  قح  اذـل 

تاداقتعا همه  هب  دنتشاد و  مدقم  زیچ  همه  رب  ار  یناف  يایند  عاتم  دنتشاذگ .  یجرا  ار  فیلاکت  هن  دنتخانـش و  ار  دوخ  قوقح  هن  دنتـشگ ؛ 
هک دندوبن  اهنآ  و  تشادن .  یطبر  نانآ  هب  هفوک  يارجام  ایوگ  دندادن .  اهب  يدـنگوس  نامیپ و  نیرتمک  هب  و  دـندومن .  تشپ  اهـشزرا ،  و 

 : دشاب یمن  طوبرم  نانآ  هب  هلءاسم  نیا  دندوب و  هدش  ماما  ندمآ  راتساوخ 
( . 276  ) یش ء نم  رمالا  نم  انل  له  نولوقی  هیلهاجلا  نظ  قحلا  ریغ  هللااب  نونظی  مهسفنا  مهتمها  دق 

ار ام  میقح و  رب  ام  ایآ  دنتفگ :  یم  یلهاج .  ياهنامگ  دندوب ؛  اوران  ییاهنامگ  ادخ  هب  دـندوب و  دوخ  ناج  هشیدـنا  رد  نانآ  هک  قیقحت  هب 
. ؟ دشاب یم  يا  هرهب  نیا  زا 
هاتوک یتفایض  رد  مود :  لصف 

( . 277  ) نونق ؤیال  نیذلا  کنفختسی  و ال  قح ،  هللا  دعو  نا  ربصاف 
 . درواین رد  ياپ  زا  ار  وت  ناددرم ،  نانیقی و  یب  فافختسا  و  تسا .  قح  ادخ  هدعو  هک  یتسرد  هب  نک ،  ربص 

راوتسا تیصخش 

 ، ایرد تمظع  هب  یلد  و  راوتسا ،  یتیصخش  يرق ،  يا  هدارا  اب  نانچمه  ترـضح  دندنام .  یقاب  ینیـسح  ریفـس  اب  يدودحم  كدنا و  دارفا 
زا ییاهن  جورخ  رهـش و  مظعا  دجـسم  كرت  زا  لبق  هکنآ  لیلد  هب  دوب .  هدادـن  تسد  ودـب  یبارطـضا  نیرتمک  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  راقو 

( . 278  ! ) دندوب هدنام  نت  یس  اهنت  وا  اب  و  دروآ ،  اجب  برغم  زامن  تشاد و  اپب  ار  زامن  اجنآ  رد  رصق ،  هقطنم 
نیا ات  يرگید  سک  تسا  لاحم  نانآ  زج  اریز  دـندوب ؛  هفوک  تضهن  ناگدـیزگرب  لدـکاپ و  نانمؤم  هدـنام  یقاـت  دارفا  نیا  میدـقتعم  اـم 

راظتنا هب  دـندرگ و  ناهن  اه  هدـید  زا  دـنوش و  قرفتم  ات  ندرک  ادـیپ  رظن  قافتا  یتینما  لیالد  هب  زین  نانیا  دـشاب .  هدـنام  ترـضح  اب  ماگنه 
 . دننامب يو  مایق  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ندمآ 
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هکنآ ادابم  دـشاب ،  هدومرف  يراددوخ  نانآ  زا  یکی  ای  ناهارمه  نیا  زا  یخرب  اب  نتفر  زا  لیقع  نب  ملـسم  نیـسح ؛  ریفـس  دـسر  یم  رظن  هب 
شیپ ار  هفوک  جراخ  هار  ییاهنت  هب  ادمع  ترـضخ  اذـل  دریگ .  رارق  موجه  دروم  يو  هناخ  و  هداتفا ،  ماد  هب  بیترت  نیدـب  يرگید  دـهاجم 

 . دندرگن يو  هجوتم  نانمشد  ات  تفرگ 
تدشب نارگید  ندرک  راتفرگ  هلیسو  هب  دوخ  تاجن  و  لکشم ،  رد  نارگید  نتخادنا  زا  هک  تسا  نازیتس  متـس  ناگرزب و  تاصتخم  زا  نیا 

 . دنزرو یم  ابا 
هب نتفر  زا  ترـضح  اذـل  تشاد .  کمک  راظتنا  نارگید  زا  یتسیابن  تسا ،  حرطم  ملـسم  رظن  هب  یـصخش  تمالـس  اهنت  هلءاسم  هک  کنیا 

 . دشاب هتشاد  یپ  رد  رای  نآ  يارب  یتالکشم  راک  نیا  ادابم  دنک ،  یم  يراددوخ  دوخ ،  نارای  زا  یکی  هناخ 
دیآ یم  رب  يرطخ  ره  سپ  زا  یتحارب  دوخ  اریز  دنادرگ ؛  یم  يور  رهش  زا  جورخ  هار  رد  نیظفاحم ،  نتفریذپ  زا  راوگرزب  ریفس  نینچمه 

 . دـناد یمن  مزال  ار  دوخ  زا  تظفاحم  دـنک و  یمن  یفعـض  ساسحا  نیرتمک  ترـضح  دـتفا .  رطخ  هب  هار  نیا  رد  يرگید  ناـج  دـیابن  و  . 
نایم يریگرد  هب  رجنم  دـشکب و  ملـسم  فرط  هب  ار  نانآ  دـنک و  كوکـشم  ار  نارومءام  دـناوت  یم  ظفاحم  دـنچ  ای  کی  روضح  یهگناو 

 . دزاس راتفرگ  هزیتس  نیا  رد  ار  نانآ  دهاوخ  یمن  ملسم  و  ددرگ .  نانآ 
دصرتم دنوش و  ناهنپ  دنناوت  یم  هک  ینارگید  یتسیابن  دوش ،  راچد  هرطاخم  هب  ناشفیرـش  ناج  الثم  رگا  هک  دشیدنا  یم  ترـضح  يرآ ، 

هب هک  دنتخاس  دومناو  نینچ  نیا  ریـسا ،  نادهاجم  زا  يا  هدع  هک  نانچمه  دـننک  راکنا  ار  ترـضح  اب  یهارمه  ای  دـندرگ  یبسانم  تصرف 
 . دنتفا رطخ  رد  دنوش و  لکشم  راچد  تخادرپ  میهاوخ  نانآ 

تشگ و جراخ  دجسم  زا  دنتشاد ،  رارصا  ترضح  اب  ندوب  رب  دیاش  هک  هدنام  یقاب  نادرم  زا  نت  هد  اهنت  هارمه  بلاطوبا ،  نادناخ  نامرهق 
اهنت اذل  دندرگ .  راتفرگ  نانآ  دادن  تیاضر  بانج  نآ  یـشنم  گرزب  عبط و  تعانم  و  دنوش .  هدـنکارپ  شفارطا  زا  درک  راداو  زین  ار  نانآ 

 . دش
ددرگ راتفرگ  ناشرطاخب  یسک  دنوش  یمن  رضاح  هک  دشاب  یم  ( 279) درم نادرم  ماقمالاو و  نازیتس  ملظ  مشاه و  ینب  ناگرزب  هویـش  نیا 

 . . . دشاب مشاه  ینب  ناناوج  زا  صخش  نآ  هچ  رگا  ، 
 . دوب هفوک  زا  جورخ  نآ  تفرگ و  شیپ  فده  يوس  هب  ار  دوخ  هار  ییاهنت  هب  كاپ ،  ربهر  نیا  یمشاه ،  درم  ریلد 

هورگ نآ  دـنیوگ :  یم  نانآ  مینک .  يا  هراشا  تسا  هدـمآ  شیپ  تایاور  نیخروم و  زا  یخرب  يارب  هک  یمهوت  هب  مینیب  یم  مزال  اجنیا  رد 
 . . . دـهد ناشن  يو  هب  هار  هک  تفاین  ار  یـسک  نکیل  تشگ ،  فارطا  هجوتم  دـندرک و :  كرت  ار  يو  ترـضح ،  اـب  هدـنام  یقاـب  كدـنا 

( . 280)
لامتحا ود  ره  قبط  دشاب  هارمه  يو  اب  یسم  هک  دوب  نآ  ناهاوخ  ملـسم  رگا  دومن .  بانتجا  یتسیاب  تسردان  هناحول و  هداس  روصت  نیا  زا 

 : دوب یلمع  ناسآ و  رایسب  راک  نیا  لیذ ، 
یسک قیدص  نارای  دهاجم و  ناگدیزگرب  زا  و  دندوب .  رهش  يراع  دارفا  زا  ترـضح  اب  هدنام  یقاب  دارفا  مینک  ضرف  هکنآ :  لامتحا  نیلوا 

هدش رضاح  تفای  لیلقت  نت  هد  هب  ادعب  هک  رفن  یـس  اهنآ  دوب و  نینچ  اعقاو  رگا  تسا  یفیعـض  ضرف  هتبلا  هک  تشادن  روضح  نایم  نآ  رد 
تعاجش هناشن  تمواقم  نیا  دوخ  دنهد ،  ناشن  يرادیاپ  ماگنه  رید  ات  تسا  دیدهت  دروم  هک  يربهر  هارمه  راوشد ،  طیارش  نآ  رد  دنشاب 

يارب دـش  یم  بلطواد  دوخ  ناعاجـش ،  نیا  نایم  زا  یـسک  اـب  ار  ناـنآ  زا  یکی  تسناوت  یم  ملـسم  اذـل  دـشاب .  یم  ناـنآ  تیلها  داـیز و 
 . دمآ شیپ  ناوناب  زا  یکی  هرابرد  هلءاسم  نیا  هکنیا  امک  دراد .  هاگن  دوخ  هارمه  يرارطضا  دماشیپ  ره  ای  ییامنهار و 

هشیپ ارادم  هار ،  نتفای  ات  دارفا  ای  درف  نیا  هیحور  اب  تروص  ره  هب  تسناوت  یم  ترضح  دندیـسرت ،  یم  نایهارمه  ای  هارمه  هک  ضرف  هب  و 
 . دنک

نادـهاجم زابکاپ و  نارای  زا  میتفگ  البق  هک  روطنامه  نت  یـس  نیا  همه  ای  ناگدـنام  یقاب  نیا  رتشیب  مییوگب  هکنآ :  لاـمتحا  نیمود  اـما  و 
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دنوش هدنکارپ  ترضح  درگ  زا  همزال ،  تامدخ  ماجنا  ییامنهار و  نودب  دنوش  یم  رضاح  اهنیا  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دندوب .  هدیزگرب 
دامتعا ناشیا  اریز  تفرگ ؛  شیپ  ار  دوخ  هار  ییاهنآ  هب  تفریذـپن و  ناشبانج  دـندوب ،  ناـشیا  اـب  یهارمه  راتـساوخ  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  . 

دندرک مگ  ار  هار  و  دیدرگ .  راوشد  تخس  ناشیارب  ریسم  نتفای  نکیل  دنسانش .  یم  ار  رهـش  ياهنزرب  يوک و  اههار و  یمامت  هک  دنتـشاد 
 . دنتفای هار  تخادرپ  میهاوخ  الصفم  نادب  هک  کچوک  ینامهیم  نآ  هب  هکنآ  ات 

تافتلا کچوک و  تکرح  نآ  اـهنیا  دـنتفاین .  نکیل  دنتـساوخ  یم  ار  یـسک  ییاـمنهار  يارب  ناـشیا  هک  دـنا  هتـشگ  دـقتعم  نیخروم  یلو 
 . دنا هدومن  شومارف  ای  هدرک ،  يراددوخ  ناشیا ،  زا  يا  هدع  ای  ناگدنام  يارب  ناشیا ،  زا  ار  فیرظ 

نیمه ایآ  دـنداد . ؟ یمن  لیکـشت  ار  ناگدـنام  یقاب  نیا  یلـصا  هندـب  ینیـسح ،  تضهن  ناگنهاشیپ  هناـگراهچ و  ياـهپیت  ناهدـنامرف  اـیآ 
دنا هداد  ناشن  يرادیاپ  دوخ  زا  ارجام ،  نیا  زا  سپ  لبق و  نانچمه  هک  دندوبن  هدیقع  یماظن و  راکیپ  ياه  هصرع  نادهاجم  ناگتـسجرب و 
ياه يروالد  اهینامرهق و  نیخروم ،  نیمه  هک  دندز  مقر  مالسا  خیرات  رد  ینارون  یتاحفـص  دندش و  دیهـش  تمظع ،  راختفا و  جوا  رد  و 

یم زاس  ار  یمیدق  همغن  نیا  نانچمه  نارگید  ناگدنسیون و  ناگدنیوگ و  رگا  دنا . . . .  هدومن  نیودت  دنا و  هتشاذگ  اجب  ام  يارب  ار  نانآ 
خساپ ار  لا  ؤس  کی  یتسیاب  دنتـشاذگ ،  اهنت  ار  وا  دندش و  هدنکارپ  ملـسم  درگ  زا  دنتخیرگ و  زین  ناگدنام  یقاب  نآ  دنیوگ :  یم  دننک و 

. ؟  تشادهگن مدق  تباث  راوشد ،  طیارش  نآ  ات  ار  توبن  ياهناکیپ  نادرم و  ریلد  نیا  هک  دوب  یتعاجش  هچ  نیا  هکنیا :  نآ  دنهد و 
رگید دـندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  رـصق  هک  هناـگراهچ  ياـهپیت  ناهدـنامرف  هک :  تسا  نآ  دزاـس  یم  ناـیامن  ار  دوخ  هک  يرگید  لا  ؤـس 

. ؟ دنتفر اجک  دوب  نانآ  روهشم  ياهینامرهق  دهاش  البرک ،  نادیم  هک  هفوک  ناراوسا  نانامرهق و 
میهاوخن عیاقو  ثداوح و  زا  یتسرد  روصت  دوب و  دهاوخ  صقان  ام  یخیرات  كرد  هنرگ  تسیرگن و  رابتعا  هدـید  هب  ار  بلطم  نیا  یتسیاب 

 . تشاد
رـصق هرـصاحم  نوچ  يزاس  تشونرـس  لحارم  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  یتح  ار  دوخ  ملاس  یبـالقنا  شور  ینیـسح ،  ریفـس  هک  میدـید 

هناراکبیرف ياه  هویـش  عاونا  نآ  رد  هک  يا  هعماج  اریز  دـیزرو ؛  يراددوخ  غورد  بیرف و  گنرین و  ندرب  راکب  زا  درب و  راک  هب  ناـنچمه 
ملـسم هک  یلاح  رد  دوخ ،  قیالع  لایما و  قباطم  تسا  یمکاـح  ناـهاوخ  ددرگ ،  يدـیعو  هدـعو و  عون  ره  میلـست  دـشاب و  هتـشاد  جاور 

 : دیوگ یم  هک  تسا  یملعم  درگاش 
 . مهاوخ یمن  دوخ  داسفا  تمیق  هب  ار  امش  حالصا  دنگوس !  ادخ  هب 

 . . . . تشادن یجیردت  تروص  هب  دوجوم ،  یناور  وج  يزاسکاپ  يوما و  زیگنا  قافن  ياهورین  رب  هبلغ  يارب  یفاک  نامز  و 
دربن راک  هب  رصق  هرصاحم  ماگنه  اوق  نزاوت  يارب  ار  موسرم  ياه  هویش  رگید  نتخیگنارب و  نتفیرف ،  ندناسرت ،  ياه  هویش  لیقع  نب  ملسم 

 . دنک نینچ  هک  دوبن  مه  وا  هتسیاش  و 
دندرگ و یمن  روصت  دـندوب  هدـید  ار  شدـنزرف  هیبا و  نبدایز  هک  نانچنآ  شک  قح  وگروز و  يدرم  نانوچ  ار  ترـضح  مدرم  هوالع ،  هب 
 ، اهنوخ لاوما ،  رد  دـح  زا  شیب  فارـسا  بجوم  ینانچ  نآ  ياه  هویـش  نتـسب  راک  هب  یهگناو  دنتـشادن .  يو  زا  دـنیاشوخان  ياـه  هبرجت 

 . تشگ یم  مدرم  سیماون  تینما و 
میهافم دنک ،  هضبق  يزیواتـسد  ره  اب  طیارـش و  ره  تحت  یتمیق و  هلیـسو و  ره  هب  ار  تردق  تساخ  یم  یبالقنا  هدـنامرف  ربهر و  نیا  رگا 

 . تفای یم  رییغت  یمایپ ،  داقتعا و  ای  تلاسر  نودب  یناف  يویند و  يربهر  هب  تفر و  یم  نیب  زا  يو  يداقتعا 

هلمح نیا  زا  یلاو  بارطضا 

ناوت یم  هلمح ،  نیا  لابق  رد  تموکح  شنکاو  لـمعلا و  سکع  هوحن  زا  داد ؟ ناـشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هچ  هلمح  ربارب  رد  داـیز  نبا 
 . تفایرد بوخ  زین  ار  هلمح  ود  نیا  نایم  يوهام  توافت 
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هاگآ زین  هلمح  نیمود  نیا  لابق  رد  يو  شنکاو  نیمود  زا  کنیا  میدـید ،  مجاهت  نیتسخن  لابند  هب  ار  مکاـح  لـمعلا  سکع  هکنآ  زا  سپ 
 . میوش یم 

دزادرپب ینارنخس  داریا  هب  مدرم ،  ندش  هدنکارپ  و  رصق ،  هرصاحم  هقلح  نتسکش  زا  سپ  ات  دوب  شالت  رد  دایز  نبا  زور  نامه  هاگماش  رد 
نامجاهم زا  یسک  ایآ  دیرگنب  تفگ :  دوخ  نارای  هب  اذل  دنشاب .  هتشاذگ  ییاهنیمک  دجسم  رد  يو  يارب  ادابم  هک  دیسرت  یم  نآ  زا  نکیل 

نیمک ناتیارب  یکیرات  رد  دـیاش  دـینک  هاگن  بوخ  تفگ :  وا  دـندیدن .  ار  یـسک  یلو  دنتـسیرگن  اهراوید  زارف  زا  زین  نانآ  دـینیب !  یم  ار 
 . دنبای یم  ار  یسک  ایآ  دننیبب  ات  دندرک  وجتسج  ار  هطقن  هب  هطقن  دنتفر و  ورف  یکیرات  نورد  هب  شتآ  ياهلعشم  اب  نانآ  دنشاب ،  هتشاذگ 

لیاسو اهلیدـنق و  عاونا  اذـل  دیـسر .  یمن  اج  همه  هب  نآ  رون  درک و  یمن  ناسآ  ار  شواـک  دوب ،  هتـسیاب  هک  ناـنچ  نآ  اهلعـشم  نیا  نکیل 
یم باترپ  دجسم  کیرات  ياهتمسق  هب  ار  اهلیدنق  اهنآ ،  رد  نتشاذگ  زا  سپ  دنتـسب و  یم  ییاهبانط  رـس  هب  ار  اهنآ  هدروآ ،  ار  یناشفارون 

هب دنتفاین  ار  یـسک  نوچ  و  دندیواک .  تشاد  رارق  ربنم  نآ  رد  هک  ار  یتمـسق  یتح  دجـسم  کیرات  ياهتمـسق  مامت  بیترت  نیدب  دندرک و 
جراخ رصق  زا  زین  شنارای  وا  زا  سپ  تفر .  ربنم  زارف  رب  دش و  دجسم  دراو  دندوشگ ،  ار  رصق  دجسم و  نایم  رد  وا  دنداد و  ربخ  دایز  نبا 

( . 281  . . . ) دنتسشن شدرگادرگ  يو  روتسد  هب  دندش و 
زا یکی  هب  اریز  دـنام ؛  دجـسم  رد  مدرم  ندـش  عمج  رظتنم  دوـب ،  یلاـخ  ـالماک  نآ  زا  لـبق  یقیاـقد  یـسرزاب ،  لـیلد  هب  دجـسم  نوـچ  و 

 : دیوگب دنزب و  دایرف  رهش  نایم  دوهعم  نابز  هب  ات  دوب  هداد  روتسد  عفان  نب  ورمع  مان  هب  دوخ  نارازگراک 
( . 282  ) تسا حابم  شلام  رده و  شنوخ  درواین ،  اجب  دجسم  رد  ار  هاگماش  زامن  رهش  نابساک  بکانم و  نافیرع ،  هطرش ،  زا  هک  ره 

نتـشاداپرب روتـسد  دایز  نبا  نآ  زا  سپ  دیآ .  یم  شیپ  هچ  دنیبب  ات  دـندرک  رپ  ار  دجـسم  ناواکجنک ،  نایوج و  ارجام  ناگدـش ،  توعد 
 . دـنک ارجا  بوخ  ار  موسرم  لوادـتم و  تسایـس  نیا  و  دزاس .  ماخ  لامعا ،  هنوگ  نیا  قیرط  زا  ار  مدرم  ات  درک  رداـص  ار  تعاـمج  زاـمن 

داهنشیپ دوخ  ریما  هب  هنابیرفماوع  تسایس  نیا  زا  نیا  زا  لفاغ  میمت  نب  نیصح  هب  فورعم  هطرـش ،  سیئر  رهـش و  نارومءام  زا  یکی  نکیل 
 : دومن

یم نآ  زا  اریز  یناوخب ؛  اـجنآ  ار  تزاـمن  هتفر  رـصق  نورد  هب  هک  تسا  رتهب  مرظن  هب  يرگید ،  هچ  يروآ و  اـجب  مدرم  اـب  ار  زاـمن  وت  هچ 
( . 283) دنک رصق  ءوس  وت  هب  یسک  تنانمشد  زا  هک  مسرت 

 : دوب ربخ  یب  لیذ  لیالد  زا  نیصح 
 . دوب یلاخ  دجسم  اریز  تشاد  دوجو  ندیشک  ار  مدرم  راظتنا  دجسم و  رد  ندنام  رد  دایز  نبا  يارب  هک  يا  هداعلا  قوف  تیمها  الوا : 

 . دیوگب نخس  مدرم  اب  شدوخ  تساوخ  یم  وا  ایناث : 
 . دهد ناشن  ار  شیوخ  یسایس  تیمکاح  قح  بیترت  نیدب  دشکب و  خر  هب  ار  دوخ  تردق  ناوت و  تساوخ  یم  يو  اثلاث : 

ار رهش  مظعا  دجـسم  رد  زامن  ندناوخ  نوچ  ییالاب  یمـسر  تیعقوم  هب  یبایتسد  هزاجا  يرگید  سک  هب  تساوخ  یمن  دایز  نبا  هرخالاب  و 
 : داد خساپ  نیظفاحم  هطرش و  سیئر  نیصح ؛  هب  اذل  دیامن .  راذگاو 

تفر و ناشیا  نایم  رد  وت  و  دنتـسیا .  یم  رگید  عقاوم  رد  هکنانچمه  دـنریگ ،  رارق  مرـس  تشپ  ات  هد  روتـسد  نم  ناـنابهگن  ناـظفاحم و  هب 
( . 284) دوب دهاوخن  راک  رد  يرطخ  مورب و  رصق  هب  نم  تسین  مزال  رگید  نک ،  دمآ 

 : رگم دوبن  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  دیسر  نایاپ  هب  هنادیما  يروتسد  یشیامرف و  زامن  نینچ  نیا  و 
( . 285  ) هیدصت ءاکمالا و  تیبلا  مهتالص  ناک  ام  و 

 . تسین مارحلا  تیب  رانک  رد  ندز  فک  ریفص و  گناب و  زج  نانآ  زامن 
 : تفگ درک و  زاغآ  تشادن  يزیرگ  نآ  زا  دوب و  ماکح  مامت  موسرم  هک  يدنوادخ  دورد  شیاتس و  اب  ار  دوخ  هبطخ  نآ ،  زا  سپ 

رد ار  ملسم  تسا  هدرک  داجیا  یگتسد  دنچ  هنتف و  ینامرفان و  نآ  رد  هدش و  یحاون  نیا  دراو  لیقع  نب  ملـسم  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم !  يا 
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ره دـیرواین ! . . .  دوجو  هب  ناتدوخ  هیلع  يزیواتـسد  دـینک و  ظفح  ار  دوخ  تعیب  تعاطا و  حابم و  شلام  ناج و  میباـیب ،  سک  ره  هناـخ 
ره و  دروآ .  دـهاوخ  تسد  هب  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  یعیفر  تلزنم  و  تشاد .  دـهاوخ  هزیاـج  مهرد  رازه  هد  دروآ  نم  دزن  ار  ملـسم  سک 

( . 286  ) مالسلاو تخاس !  مهاوخ  هدروآ  رب  ار  وا  تجاح  کی  زور 
رود ترظن  زا  هفوک  ياه  هزاورد  اههار و  زا  یکی  رگا  وت !  رب  ياو  نیـصح !  يا  تفگ :  هتخاس  بطاخم  ار  هطرـش  سیئر  دایرف ،  اب  سپس 

رب ینانابهگن  سپ  متخاس .  طلـسم  هفوک  ياه  هناخ  یمامن  رب  ار  وت  نم  یـشاب .  هدرواین  نم  دزن  ار  وا  وت  دوش و  جراخ  درم  نیا  اـی  دـشاب . 
( . 287  ) يروایب نم  دزن  ار  درم  نیا  ات  درگب  ار  اه  هناخ  کیاکی  حبص  ادرف  تسرفب و  رهش  ياه  هزاورد  اههار و  رس 

زا نایوما  ياه  هدیـش  هعومجم  اب  شور  نیا  دنبای .  الیتسا  نانآ  رب  دندرگ و  طلـسم  ناشیاه  هناخ  مدرم و  رب  نارومءام ،  هک  تسین  بیجع 
نیا تقیقح  رد  دنتـسناد و  یم  حابم  ار  یمارح  ره  دوخ  یـسایس !  تایرورـض  ياضتقم  قبط  نانآ  و  تسا .  هدوب  قبطنم  نامز  نآ  ات  زاغآ 

 . دندرک یم  نییعت  ار  مارح  لالح و  هک  دندوب  نایوما 
 ، هدش دای  تسایـس  اب  هک  یماگنه  لوسر ،  تنـس  ادخ و  باتک  تیعقوم  دوش و  یم  هچ  نآ  یـسایس  قالخا  ياههاگدید  مالـسا و  لاح ، 

 ! . دنامب تسیچ ؟  دنک  یم  ادیپ  یضراعت 
رب دـیزی و  دزن  عیفر  تلزنم  اـب  هارمه  مهرد  رازه  هد  دوعوم :  هناـگ  هس  زاوج  بسک  لاـبند  هب  ناراـکعمط  نارومءاـم و  ناـفیرع ،  هطرش ، 

 . دنداتفا هار  هب  تجاح ،  کی  هنازور  ندش  هدروآ 
 . دشاب ملسم  هاگیفخم  فشاک  درک  یم  وزرآ  سک  ره  اذل  دوب  هتخادنا  بآ  ار  اهناهد  زیاوج  نیا 

هنزور نتفای  ددـص  رد  درک و  یم  ادـیپ  ار  يرگید  ینابایخ  هب  ینابایخ  زا  راقو  شمارآ و  اب  نمـشد  يوهایه  نیا  زا  رود  ام  روبـص  نامرهق 
 : تشگ یم  هدوزفا  يدرون ،  هار  نیا  راشف  یگتسخ و  ینیگنس  رب  یگنشت  ینیگنس  دوب .  رهش  زا  جورخ  يارب  يا 

( . 288  ) نونقؤمال نیذلا  کنفختسی  قح و ال  هللادعو  نا  ربصاف 
 . دننک لزلزتم  ار  وت  یتسیابن  رصنع  تسس  نیقی و  یب  دارفا  و  قح ،  تسار و  ادخ  هدعو  هک  نک  ربص  سپ 

بیقعت تحت 

دازآ یتهج  رد  ار  دوخ  تسا  ترـضح  دـندرک ،  یم  روصت  تسا  رب  راوس  ار  ملـسم  هک  نارگوجتـسج  ناـسوساج و  رطخ  زا  ییاـهر  يارب 
زا يا  هدع  هلمج  زا  هعماج  فلتخم  حوطس  زا  يدایز  دارفا  بش  نآ  تاعاس  رد  دمآرد .  تکرح  هب  هدایپ  نآ  لباقم  تمـس  رد  تشاذگ و 

 . دندرب رسب  نادنز  رد  يزارد  نایلاس  یخرب  دندش و  ریگتسد  تفگ  میهاوخ  نخس  نانآ  زا  هدنیآ  رد  هک  صلخم  هتسجرب و  دارفا 
هب ینامگ  تمهن و  ای  نظءوس  نیرتمک  اب  ادابم  ات  دنتـشاد  ساره  نآ  زا  همه  اریز  دوب ؛  هتـشگ  مکاـح  ناـگمه  رب  يدـیدش  سرب  بش  نآ 
رب مکاح  هکنانوچ  دوش ؛  هراپ  هریت ،  بش  نآ  رد  تمـصع  ياـه  هدرپ  هکنآ  اـی  و  دـندرگ .  تشادزاـب  بکاـنم  هطرـش و  ناـفیرع ،  هراـشا 

ناگمه لزانم ،  هب  دورو  يارب  یتموکح  دارفا  هب  هزاجا  یماظن و  تموکح  داجیا  اب  هداعلا و  قوف  طیارـش  هناهب  هب  یهلا  تاروتـسد  فالخ 
دوخ ياه  هناخ  ياهرد  رتسگ ،  نماد  متس  نیا  زا  تاجن  يارب  نانآ  دوب و  هدش  یلوتـسم  یگمه  رب  بارطـضا  دوب .  هتخاس  هدز  تشحو  ار 

 . دندوب هتسب  ار 
زا سپ  و  تسین .  دورب ،  تساوـخ  یم  هـک  ییاـجنآ  تـشگ ،  هجوـتم  هـک  دوـب  هدیـسر  هدـنک  هلیبـق  زا  هـلبج و  ینب  ياـه  هناـخ  هـب  ملـسم 

 . تسا هدرک  مگ  ار  هار  دناد  یم  ادخ  اهنت  هک  رامشیب  ياهجنر  اسرف و  تقاط  ياهششوک 
تساوخ و بآ  وا  زا  تفر ،  نز  يوس  هب  دوب .  یسک  رظتنم  رد ،  ولج  ینز  ارهاظ  درک .  هدهاشم  اه  هناخ  زا  یکی  رد  رب  ار  یحبـش  ناهگان 

زاب هناخ  نورد  هب  ار  فرظ  نز  داد .  سپ  نز  نآ  هب  ار  بآ  فرظ  دعب  دناشن و  ورف  ار  دوخ  رگج  زوس  ات  زادنا  ریت  يدرف  نانوچ  دز  هدنک 
 : دیسرپ تشگ و  بجعتم  تسا ،  هدنام  ياج  رب  نانچمه  درم  نآ  هک  دید  دمآ و  هناخ  رد  هب  اددجم  دنادرگ و 
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هن درک  توکـس  ملـسم  نکیل  وـش .  هناور  تا  هداوناـخ  يوـس  هب  سپ  تفگ :  نز  يرآ .  تـفگ :  يدـیماشاین ؟  بآ  اـیآ  ادـخ !  هدـنب  يا 
اذـل دوب ،  تیعـضو  نیا  نایاپ  ددـص  رد  نز  نآ  اما  دزاس .  شاف  ار  دوخ  تیوه  تساوخ  یمن  يو  درک .  تکرح  اـج  زا  هن  داد و  یخـساپ 

 ! ادخ هدنب  يا  هللا !  ناحبس  دز :  گناب  رایسب  یتفگش  اب  نز  دوبن .  يزیچ  توکس  زج  ترضح  خساپ  درک و  رارکت  ار  دوخ  لا  ؤس  اددجم 
یمن اور  وت  رب  مشاب و  یمن  یـضار  نادـب  نم  ینیـشنب و  ما  هناخ  رد  رب  هک  تسین  هتـسیاش  دـشخبب ،  ار  وت  ادـخ  ورب .  تا  هداوناخ  يوس  هب 

 ! . مرامش
بـسانم اذل  دیدن ،  نتفگ  نخـس  ای  نتفر  زج  يا  هراچ  تساخرب و  اج  زا  ناهگان  دوخ ،  فقوت  تمرح  تیاضر و  مدـع  ساسحا  اب  ملـسم 

 : دیامن یفرعم  ار  دوخ  دنایامنب و  ار  دوخ  راوگرزب  تیصخش  تسناد 
زورما زا  سپ  مراد  دیما  يروآ ؟  یم  ياجب  هدنسپ  کین و  يراک  نم  قح  رد  ایآ  تسین !  ینادناخ  هناخ و  رهش  نیا  رد  ارم  ادخ !  هدنب  يا 

 . منک ناربج  ار  وا  یکین 
ساپ ییوکین و  ناربج  تیلها  ناوت و  دـشاب  یم  رادروخرب  ییالاو  تلزنم  زا  يو  هک  تسناد  تسا و  بیرغ  يو  لباقم  درم  هک  دـیمهف  نز 

 : دیسرپ شا  هتساوخ  زا  اذل  دراد ،  ار  تبحم 
. ؟  یهاوخ یم  هچ  ادخ  هدنب  يا 

يو فدـه  دوخب  دوخ  نآ  لاـبند  هر  دزاـس و  راکـشآ  ار  دوخ  ماـن  هک  دـید  نآ  یقطنم  هکلب  تشگن ،  يزاون  ناـمهم  راتـساوخ  ترـضح 
 : تفگ دوخ  دوهعم  هنینءامط  راقو و  اب  اذل  دش ،  دهاوخ  راکشآ 

 . دنداد بیرف  ارم  دنتفگ و  غورد  نم  هب  موق  نیا  متسه ،  لیقع  نب  ملسم  نم 
لخاد ترضح  ات  تفر  رانک  رد ،  مد  زا  تعرـسب  نز  يرآ .  تفگ :  یتسه ؟  ملـسم  وت  تفگ :  تریح  اب  دش و  سبح  نز  هنیـس  رد  سفن 

 . دروآ هانپ  دوخ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  هب  ناشیا  ات  تسا  هدوب  رظانم  يو  ایوگ  ددرگ ، 
ماش درتسگ و  شرف  ناـشیا  يارب  јو  لخاد ك درک  یمن  یگدـنز  یـسک  نآ  رد  هک  دوخ  هناـخ  رد  يرگید  قاـتا  هب  ار  ترـضح  نز  نآ 

( . 289) درک يراددوخ  ماش  ندروخ  وا  بانج  نآ  نکیل  دروآ ، 
رد دوش و  قرغتـسم  تدابع  رد  دزاس و  بارحم  دجـسم و  هب  لدـب  زامن ،  هب  مایق  يارب  هک  دـید  نآ  هتـسیاش  ار  دوخ  هنابـش  هاگیاج  ناـشیا 

يور دوب  هدروآ  هحلاـص  نز  نآ  هک  یماـش  ندروخ  زا  ددرگ .  عطقنم  اـهیفام  اـیند و  زا  هاـگرد  نآ  يوس  هب  یبوبر  ماـقم  هب  برقت  تهج 
 . دنک هشیپ  تسا ،  هدمآ  شیپ  هچنآ  رب  وکین  ربص  اب  هارمه  هزور  توکس و  دنادرگ و 

یهاگ و  درک .  یم  ریـصقت  ساسحا  دش و  یم  تحاران  دروآ  اجب  ار  دوخ  راوگرزب  نامهیم  قوقح  تسا  هتـسناوتن  هکنیا  زا  یهاگ  نز  نآ 
 . دومن یم  راختفا  دوخ  هب  تسا  هداد  هانپ  ناشیا  هب  هکنیا  زا  و  تشگ .  یم  نامداش  تسا  یبلاط  گرزب  نامرهق  نیا  نابزیم ؛  هکنیا  زا 

رد قرغتـسم  ای  دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و  لاح  رد  شیادـخ و  تدابع  لوغـشم  ار  ناشیا  دز و  یم  رـس  ترـضح  هب  تعاس  هب  تعاـس 
 ، زور نیا  زا  سپ  مراد  دیما  دوب . . . :  ترضح  نآ  هتسجرب  تالمج  دای  نانچمه ب و  دید ؛  یم  زامن  زا  سپ  شیاه  هشیدنا  تالمءات و 

 . میامن ناربج  ار  وت  ییوکین 
زا مه  دوـخ و  فرط  زا  مه  تسا ؛  هدوـمن  نیمـضت  ار  نآ  ندروآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا و  يوـبن  سدـقم  هدـعو  نـیا  يرآ 

 . شکاپ نادناخ  تاداس  ناگرزب و  تیب ،  لها  هیرذ  بناج 
 : دومرف یم  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

زور رد  ار  نآ  تافاکم  ناربج و  نم  دـباین ،  ار  دوخ  شاداپ  اـیند  رد  دـهد و  ماـجنا  يا  هتـسیاش  راـک  منادـناخ  زا  یـسک  قح  رد  سک  ره 
 . منک یم  نیمضت  تمایق 

( . 290  ) تسا هتفرگ  هتسیاش  ینامیپ  دنوادخ  وا  دنک ،  تاعارم  منادناخ  هرابرد  ارم  قوقح  سک  ره  و : 
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 . دندوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  يا  هدنز  شقن  ثداوح  رد  هک  دوب  يراکوکین  هنمؤم و  نانز  زا  تشاد و  مان  هعوط  هحلاص  نز  نآ 
یم تمدـخ  نانآ  ياه  هداوناخ  رد  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  تفـالخ  ناـمز  دوب و  نایمـشاه  یلاوم  زا  يو  دوش  یم  هتفگ 

اب شفلخان  دـنزرف  هچ  رگا  دـش  یم  ربخ  اـب  دیـشک  یم  ار  شراـظتنا  هک  دوخ  رـسپ  طـسوت  رهـش ،  هزاـت  ثداوح  عیاـقو و  زا  يو  درک . . . 
يو اریز  دوب ؛  هتخاس  رود  باوص  هداج  زا  ار  يو  دـب ،  ناتـسود  طیارـش و  درک و  یم  راـتفر  رداـم  لـیم  فلاـخم  دوخ  یفارحنا  ياـهراک 

ات دوب  هدرک  تطاسو  تموکح  دزن  ثعشا  نبا  نیمه  و  دوب .  ثعشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  دننام :  یتموکح  ناکیدزن  نادنزرف  تسود 
 . ددرگ هطرش  مان  هب  نامز  نآ  یسیلپ  هاگتسد  لخاد  وا 

نیا دـمآرد و  نیطب  نب  دـسا  يرـسمه  هب  نداد  قالط  زا  سپ  هک  دوب  يدـنک  سیق  رـسمه  يو  هک  دوش  یم  هتفگ  هعوط  هراـبرد  نینچمه 
( . 291) درب یم  بسن  دسا ،  زا  دنزرف 

درم نیا  زا  شدنزرف  دمآ و  رد  یمرضح  دیـسا  يرـسمه  هب  ندش  دازآ  زا  سپ  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  يو  هک  دوش  یم  هتفگ  زاب  و 
( . 292) دنتشاذگ لالب  ار  وا  مان  تسا و 

وا هک  تسناد  یم  اریز  تشادـن ؛  شوخ  ار  وا  ندـمآ  هکنآ  اب  درک و  شومارف  ار  دوخ  دـنزرف  تخادرپ و  دوخ  نامخیم  هب  هحلاص  نز  نیا 
هنابـش بعل  وهل و  هب  نتخادرپ  لیلد  هب  بش  ماگنه  نآ  ات  يو  ندـماین  و  دـنادب .  ار  نایغاط  بولطم  بیقعت و  تحت  نامرهق  نیا  زار  دـیابن 

( . 293  ) تخادرپ یم  يراوخیم  هب  دوخ  ناتسود  اب  يو  دنیوگ :  یم  يا  هدع  تسا .  هدوب 
نونکات ددرت  رادقم  نیا  دنک و  یم  دمآ  تفر و  مود  یلخاد  قاتا  هب  هزادنا  زا  شیب  شردام  هک  دـش  هجوتم  هناخ  هب  ندـمآ  زا  سپ  لالب ، 

 . تسا هتشادن  هقباس 
شـسرپ نوچ  تفرگ و  هدینـشن  ار  لا  ؤس  ردام  نکیل  دـنک ،  لا  ؤس  شردام  زا  تفرگ  میمـصت  هجیتن ،  نتفرگن  دوخ و  زا  شـسرپ  زا  سپ 

 . دوب باوج  راتساوخ  هنارصم  نانچمه  يو  اما  دنک ،  رود  عوضوم  نیا  زا  ار  شدنزرف  نهذ  درک  یعس  تشگ  رارکت 
 : نامیپ دهع و  دنگوس و  نتفرگ  زا  سپ  نکیل  دیوگب  ار  هیضق  داد  حیجرت  اذل  دنک ،  فشک  ار  زار  دتفایب و  هار  شدوخ  هک  دیسرت  ردام 

( . 294  ! ) دروخ دنگوس  شیارب  شدنزرف  تفرگ و  نامیپ  وا  زا  و  يراذگب .  نایم  رد  یسک  اب  میوگ  یم  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ادابم  مدنزرف ! 
 . تخاس یم  رثا  یب  تسس و  ار  سدقم  ياهنامیپ  اهدنگوس و  مامت  دوب ،  هداد  هدعو  دایز  نبا  هک  يا  هناگ  هس  زیاوج  هکنآ  زج 

یب فطاوع  هک  تسا  نشور  تسا .  هدوب  باوص  ردام  راک  هک  درک  دومناو  هیـضق  نتـسناد  زا  سپ  وا  تفگ و  دـنزرف  هب  ار  ارجام  رداـم ، 
رظن تلج  ياهدـمآ  تفر و  نیا  و  تشگ .  یناوارف  تالکـشم  تجوم  قاتا  نآ  هب  ررکم  ياهدـمآ  تفر و  يرایـشه و  نودـب  اما  هبئاـش ، 

هدومن عانتما  ندروخ  زا  ترـضح  اریز  ناـمخیم ؛  تایرورـض  يارب  هن  تسا  هدوب  نز  نآ  فطاوع  زا  هدـمآ  رب  اـهنت  كوکـشم ،  هدـننک و 
 . دندوب هتخادرپ  ادخ  تدابع  هب  طقف  دندوب و 

زیاوج و هشیدـنا  رد  نانچمه  و  درب .  رـسب  حبـص  ات  يداش  یلاحـشوخ و  اب  ار  بش  تسوا و  تسد  رد  ایند  همه  تشادـنپ  تخبدـب  لالب ، 
شردام ادـخ و  اب  ار  دوخ  نامیپ  دـهع و  یمامت  وا  تفگ .  یم  نخـس  هلوقم  نیا  زا  دوخ  اب  تفای و  یم  تسد  اهنادـب  ادرف  هک  دوب  یماـقم 

 : دوب هدرک  شومارف 
( . 295  ) نیرق هل  وهف  اناطیش  هل  ضیقن  نمحرلا  رکذ  نع  شعی  نم  و 

 . دشاب نیرق  نیشنمه و  يو  اب  اج  همه  ات  میرامگ  یم  یناطیش  وا  رب  دنادرگ  يور  ادخ  دای  زا  هک  ره  و 
شنیرفآ اب  دعب  زور  دادـماب  ات  دوب  هتـشاذگ  رارق  دوخ  اب  دوب و  هدرک  تولخ  یگدـنز ،  یتیگ و  قلاخ  اب  ار  بش  نآ  هیلع  هللا  مالـس  ملـسم 
صخـشم هکنآ  ای  دنـسرپب  ار  هفوک  زا  جورخ  ياههار  زا  یـضعب  نآ  زا  الثم  درادرب ؛  ار  بسانم  ياهمدـق  ادرف  و  دـنک .  زاین  زار و  میرک ، 

 . تسا هدرک  ناهنپ  دوخ  هدرپ  سپ  رد  هچ  بش  دوش 
یلع ماما  دوخ  يومع  ای ،  ؤر  ملاع  رد  تفر و  ورف  کبس  یباوخ  رد  هتـساوخان  دوب و  هدرب  لیلحت  ار  ترـضح  ناوت  دح  زا  شیب  یگتـسخ 
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 : داد ربخ  وا  هب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 . درک ادیپ  دوخ  کیدزن  تداهش  هب  نیقی  ملسم  هک  دوب  اجنآ  رد  دمآ .  دهاوخ  يو  دزن  يدوزب 

ماج ات  تسا  رظتنم  نمـشد  هک  دنادب  ددرگ و  هاگآ  شیوخ  تداهـش  فرـش  ندش  کیدزن  زا  ان  دـش  رادـیب  رذـگدوز  باوخ  وا  تعرـسب 
برق هب  ندـش  کیدزن  يارب  ار  اهنآ  درمـش و  تمینغ  ار  نیرخآ  تاعاس  نیا  دـباع ،  نامرهق  نآ  زا  سپ  و  دـناشونب . . .  ودـب  ار  نارکوش 

 . تفرگ راک  هب  یبوبر 
یتدـم كدـنا  رد  هکنیا  زا  تسناد و  دـنوادخ  تراـبع  شیاتـس و  بساـنم  ار  تصرف  دـیجنگ و  یمن  تسوپ  رد  تداهـش  قوش  زا  ملـسم 

 : دوب هدمآ  رد  زاورپ  هب  دوب  دهاوخ  يدمحم  نادناخ  سیلج 
طاشن هب  مدناشک  یم  نانچ  هبعک  ياوه 

دیامنب ریرح  نالیغم  ياهراخ  هک 
 . دادن رتسب  هب  نت  تداهش  ماگنه  ات  ترضح  و  دزاس ،  دوخ  بولغم  ار  حور  همه  نت  نیا  تسناوت  یمن  باوخ  رگید ،  نآ  زا  سپ 

و تخاس .  یم  دوخ  ریذپان  بانتجا  تشونرس  اب  ییورایور  هدامآ  ار  دوخ  ترضح  بارطضا ،  دیدرت و  فعض ،  یگنتلد ،  نیرتمک  نودب 
 : تفگ یم  هک  دوبن  ومه  ایآ  درک .  یم  لابقتسا  دیواج  ابیز و  نایاپ  نیا  زا  روآ ،  تفگش  یگداتسیا  بایمک و  یتبالص  ردان و  ینیقی  اب 

هلالج لج  هللا  رمال  اربصف 
عئاذ قلخلا  یف  هللا  ءاضق  مکحف 

 . تسا ناور  نایم  رد  قح  ياضق  مکح و  هک  ارچ  مینک  یم  ربص  یهلا  رما  ربارب  رد  و 
( . 296  ) نورکمی امم  قیض  یف  کتال  مهیلع و  نزحت  هللااب و ال  الا  كربص  ام  ربصاو و 

 . وشم گنتلد  نانآ  گنرین  دیک و  زا  شابم و  نیگهودنا  نانآ  رب  و  تساوخ ،  يارب  اهنت  تربص  هک  نک ،  ربص 

ینابایخ دربن  موس :  لصف 

يریگرد زاغآ 

 . منیبب دنیاشوخان  ار  گرم  هچ  رگا  مهدن  نتشک  هب  نت  هنادازآ  زج  ما  هدروخ  دنگوس 
يریگرد زاغآ 

نیا نوچ  یناسک  هک  تسین  بیجع  هتبلا  دناسرب !  تموکح  هب  سک  ره  زا  لبق  ار  مهم  ربخ  نیا  ات  داتفا  هار  هحلاص  نز  نآ  دنزرف  نادادماب 
 . دنزرو ردغ  دوخ  ناردام  اب  دننک و  ینکش  نامیپ  درمناوجان 

هک شردپ  دزن  تعرسب  زین  یکی  نیا  تشاذگ .  نایم  رد  يو  اب  ار  ارجام  تفر و  ثعـشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  دزن  ناباتـش  ثیبخ  نآ 
نبا درک و  لا  ؤس  یـشوگرد  نانخـس  زا  مکاح  درک .  نایب  ار  ربخ  هتـشاذگ  وا  شوگ  رد  رـس  تفر و  دوب  هتـسشن  دایز  نبا  راـنک  حبـص  زا 

 : درک و شاف  ار  هیضق  ثعشا 
تاـماقم زیاوج و  زا  هچ  ره  و  ( . . . 297) رواـیب مدزن  ار  وا  اروف  زیخرب و  تفگ :  درک و  ورف  ثعـشا  نبا  يولهپ  رد  ار  دوـخ  ياـصع  زین  وا 

( . 298) دوب رهاوخ  ترایتخا  رد  یهاوخب  هتسیاش 
نبا هدرک و  باـختنا  ار  دارفا  زا  يا  هدـع  اـت  داد  روتـسد  يو  هب  هتـساوخ  ار  نادـنمراک  نارودزم و  سیئر  ثیرح ،  نب  ورمع  نآ  زا  سپ  و 

ملـسم نوچ  يدرم  اب  ییوراـیور  زا  نادرم  رگید  اریز  دـنوش ؛  هدـیزگرب  سیق  هلیبق  زا  دارفا  نیا  دوب  هتفگ  داـیز  نبا  دزاـس .  هناور  ثعـشا 
 . دندرک یم  يراددوخ 
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نبورمع اذل  دنتـسه  رازیب  دنوش  ریگرد  ملـسم  اب  هکنیا  زا  موق  همه  تسناد  یم  هک  تشاد  تهارک  دوخ  موق  نداتـسرف  زا  لیلد  نیا  هب  يو 
 . تشاد لیسگ  يو  اب  سیق  هلیبق  زا  نت  داتفه  ای  تصش  اب  ار  یملس  هللادیبع 

( . 299) دننک یم  لقن  حلسم  نت  دصکی  دروخرب  نیلوا  رد  ار  تارفن  دادعت  نیخروم  زا  يا  هدع 
يدرگ يریلد و  تایصوصخ  نیرتزراب  دوجو  لیقع و  نب  ملسم  ریظن  یب  تعاجش  تارفن ،  زا  يدایز  دادعت  نینچ  نیا  باختنا  لیلد  نیلوا 

يو هب  یناـسک  دروخرب ،  ماـگنه  هکنآ  اـی  دـشاب  هتـشاد  دوخ  فارطا  رد  یناراـی  ترـضح  تشادـنپ  یم  نمـشد  هکنآ  رگید  دوب .  ناـشیا 
نابسا مس  يادص  نانآ ،  ندش  کیدزن  اب  دنداتفا و  هار  ملسم  هاگیاج  يوس  هب  دوخ  گنرین  رکم و  یمامت  اب  اه  هلاجر  هتـسد  دندنویپب . . . 

 . دیسر ترضح  شوگ  هب  نادرم  گناب  و 
تشگ و دوخ  یگنج  ناموزلم  هرز و  ندیـشوپ  لوغـشم  فراع ،  نادـباع  تزع  مزع و  اب  تساخرب و  دوخ  هداجـس  يور  زا  یبلاط  نامرهق 

 . دیشکرب دوب  هتسب  رمک  هب  هک  یماین  زا  تعرسب  ار  ریشمش 
وربور یتآ  قیاقد  رد  نمـشد  زا  یهوبنا  اب  ییاهنت  هب  یتسیاب  هتـشگ و  میظع  يرطخ  راچد  دوخ  راوگرزب  نامهیم  دید  یم  هکنیا  زا  نز  ریپ 

نینچ ار  وا  ساره  هودنا و  ترضح  نکیل ،  دوب .  هداتـسیا  نانچمه  هدنامرد  هدز و  تریح  تشگ و  هدرـشف  شبلق  دش و  نیگهودنا  دوش ، 
 : تخاس فرط  رب 

يای ؤر  سپس  يدروآ  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعافش  زا  ار  دوخ  هدهعب  ندروآ و  اجب  ناوت  رد  یبوخ  یکین و  زا  هچنآ 
( . 300) درک نایب  نز  نآ  رب  ار  دوخ 

هدامآ يارب  لباقم  فرط  هب  نداد  ربخ  ای  اه  هناخ  تمرح  ظفح  هرابرد  یمالـسا  قالخا  ای  یبرع  ياهـشزرا  تاـعارم  نودـب  شاـبوا  هتـسد 
 . دندروآ موجه  هناخ  هب  گنج ،  هب  ندش 

ددرگ و اهنآ  ندـمآ  هجوتم  نت  کی  نیمه  دنتـساوخ  یمن  نکیل  تساهنت ،  ترـضح  هک  دنتـسناد  یم  لالب  ياـه  هتفگ  هب  هجوت  اـب  ناـنآ 
هدرک و هدافتسا  ناشیا  تلفغ  زا  داد  يد  حیجرت  ثعشا  نبا  نانآ ،  هدنامرف  دنک .  لابقتسا  نانآ  زا  ناسنیدب  دربب و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد 

هدمآ نوریب  دهاوخب  ملسم  زا  دتـسیاب و  هناخ  رد  رب  هک  دیدن  يزاین  يو  دهرن .  ترـضح  هب  یگدامآ  تصرف  دربب و  موجه  هناخ  لخاد  هب 
 . تشگ دهاوخن  دوخ  نتشکن  ای  ینابرهم  راتساوخ  نانآ  زا  دش و  دهاوخن  میلست  زره  ملسم  نوچ  یـسک  تشاد  نیقی  اریز  ددرگ ؛  میلـست 

 . تخات دهاوخ  نانآ  رب  دنتشاد  ربخ  نآ  زا  هک  یتعاجش  تردق و  اب  هکلب 
ردپ و زا  يریلد  ثاریم  ینامرهق و  ياه  هشوت  هر  اب  يراهب  میسن  نوچ  یشمارآ  بوک و  نمشد  یناوت  ایرد ،  نوچ  یلد  هوک ،  يراوتسا  هب 

 . تشگ دندروآ ،  موجه  وا  رب  هک  یماگنه  ناشیا ،  اب  گنج  نانمشد و  رب  جورخ  هدامآ  شیومع ، 
دندروآ موجه  هرابود  سپـس  دنتـشگ  جراخ  هناخ  زا  دندش و  هدنار  سپ  ریـشمش  تابرـض  اب  نکیل  دندروآ ،  موجه  ترـضح  رب  هناخ  رد 

( . 301) دندش هدنار  بقع  زاب  یلو 
 : دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  دربن  زاغآ  يدوعسم 

ریزگان هناخ  زا  هک  دنار  سپ  نانچ  ار  ناشیا  تسد  هب  ریشمش  ترضح  دندش .  لخاد  هدروآ  موجه  هناخ  رب  هتخآ  ياهریـشمش  اب  نانمـشد 
لقع هب  اددجم  ار  نانآ  هک  دوب  ترـضح  ریـشمش  دنتفرگن و  یه  هجیتن  زین  راب  نیا  نکیل  دـندرک ،  هلمح  راب  نیمود  يارب  دنتـشک و  جراخ 

عورـش دـنتفر و  رواجم  ياه  هناخ  ياـهماب  تشپ  رب  دـندید  ار  دوخ  زجع  یناوتاـن و  نوچ  نانمـشد  درک .  راداو  هناـخ  زا  جورخ  ینیـشن و 
ناتفص یب  شابوا و  زا  هک  ار  هچنآ  همه  ایآ  تفگ :  دید  نینچ  هک  ترضح  هدش ؛  هدیشک  شتآ  هب  ياه  ین  هراپگنـس و  باترپ  هب  دندرک 

. ! ؟  تسا لیقع  نب  ملسم  نتشک  يارب  منیب  یم 
تخادرپ نانآ  اب  رازراک  هب  هار  رد  دش و  جراخ  هناخ  زا  هدیشکرب  ریشمش  اب  سپ  تسین !  يزیرگ  نآ  زا  هک  ور  یگرم  يوس  هب  سفن !  يا 

( . 302)
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 : دشک یم  ملق  هب  نینچ  ار  ملسم  ندش  جراخ  یفوک  مثعا  نبا  و 
 . . . درک كاله  ار  ناشیا  زا  یتعامج  هکنآ  ات  تخادرپ ،  ناشیا  اب  دربن  هب  دوخ  ریشمش  اب  داتفا و  نانمشد  نایم  هزرش ،  يریش  نوچ  ملـسم 

( . 303)
هـسردم نارب  ياهریـشمش  زا  یکی  وا  هک  دنتـسناد  یم  بوخ  نانآ  تخات و  یم  نمـشد  یمامت  رب  دوخ  زیگنا  تفگـش  يورین  اب  ترـضح 

 : دومرف هک  میدید  اذل  دوب ،  هتفایرد  ار  لجا  ندش  کیدزن  ترضح ،  دوخ  تسا .  يدمحم  یگنج  ياه 
 . تسین يزیرگ  نآ  زا  هک  ور  یگرم  يوس  هب  سفن !  يا 

 . دهد یمن  ناشن  دوخ  زا  یلزلزت  نیرتمک  راک ،  نیا  رد  دور و  یم  گرم  لابقتسا  هب  دیرگ  ساره و  نودب  يو 
هدامآ ار  دوخ  ناور  ات  دیوگ  یم  نخـس  ریذـپان  زیرگ  سردوز و  یگرم  زا  دزاس و  یم  بطاخم  ار  دوخ  رهگالاو  سفن  هناخ ،  ود  رد  يو 

 . دراد تهارک  نآ  زا  هک  دنک  يزیچ  نآ  تفلا  شریذپ و 
تفریذپ میلست  اب  دیاب  ار  ردقم  تشونرس  ریذپ  لکش  تسا  یموم  نوچ  درامش  یم  کبس  ار  ایند  هک  تفص  ریش  یبالقنا  تسد  رد  ناج ، 

 . تخادنا ولج  ناوتان  ار  يا  هثداح  تسین و  لجا  نتخادنا  بقع  يارای  ار  سکچیه  داد ،  نت  یهلا  ياضق  هب  و 
اب دـیاب  ار  هلحرم  نیا  نکیل  دـنرادن .  يدـیدرت  نارکوش  ماج  ندیـشون  دوخ و  تداهـش  رد  دـندومرف :  یلوا  هناخ  رد  ناشیا  دوخ  نانچمه 

 . درک یط  نآ  ترورض  یهلا و  نیناوق  لسلست  ثداوح و  عوقو  هوحن  زا  نامیکح  یهاگآ  گرزب و و  يرادیاپ  ربص 
اذل دـناسر .  ماجنا  هب  ار  دـندش  رما  نآ  دـنوادخ  ات  ئدرک  هشیپ  ینالوط  يربص  یتسیاب  تسا و  ناور  قلخ  یمامت  رد  یهلا  ننـس  نیناوق و 

 : دزاس یم  هارمه  ابیز  يدورس  اب  ار  دوخ  هلمح  تقادص ،  نانیمطا و  زا  راشرس  ینحل  ایوگ و  ینابز  اب  مالسلا  هیلع  ملسم  مینیب  یم 
عناص تنا  ام  کب  عنصاف و  توملا  وه 

عراج کشال  توملا  سءاکل  تناف 
هلالج لج  هللا  رمال  اربصف 

عئاذ قلخلا  یف  هللا  ءاضق  مکحف 
 . دیشون یهاوخ  ار  گرم  ماج  ریزگان  هک  نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  وت  رب  يا  و  تسا .  گرم  نیا 

 . تسا ناور  قلخ  یمامت  رد  يدنوادخ  ياضق  اریز  نک ؛  هشیپ  ربص  لاعتم ،  يادخ  رما  ربارب  رد  سپ 
یم اهر  ار  یمخز  هتـشک و  ياه  هتـسد  دوخ  سپ  رد  دندش و  یم  هدنکارپ  ریـشمش ،  تابرـض  زا  دندرک و  یم  رارف  هورگ  هورگ  نیمجاهم 
هار زاب  یگداتـسیا ،  یمک  زا  سپ  نانآ  نکیل  دـنهد  ناشن  يرادـیاپ  تساوخ  یم  نانآ  زا  تشاد و  یم  رب  گـناب  ناـنآ  هدـنامرف  دـندرک . 

درک و یم  هلمح  نانآ  ياههورگ  کت و  کت  هب  ترضح  دوب .  هدش  هدیـشک  نزرب  يوک و  نیدنچ  هب  دربن  هنماد  دنتفرگ .  یم  شیپ  زیرگ 
 . تشاگن یم  ناشرطاخ  ریمض و  رد  دندشن  شومارف  ياهسرد 

یم باترپ  تسد  رود  هب  هکنآ  ای  تفوک  یم  كاخ  رب  تخاس و  یم  نیمز  شقن  هدرک  دـنلب  ار  يو  تفاـی  یم  تسد  یـسک  رب  رگا  ملـسم 
 . دومن

رد يوره  نبا  الثم  دـنتخادنا ؛  یم  اه  هناخ  يالاب  هب  ار  اـهورگ  ناـشیا  هکنیا :  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  ناـیوار  نیخروم و  زا  يا  هدـع  یتح 
 : دیوگ یم  دوش ،  یم  رانید  نب  ورمع  هنییع و  نب  نایفس  هب  یهتنم  هک  يدنس 

( . 304) درک یم  باترپ  اهماب  تشپ  هب  ار  وا  تفرگ و  یم  ار  یصخش  هک  دوب  دنمورین  نانچنآ  دوب و  ریش  دننام  ترضح 

یهاوخ يدازآ  تزع و 

نارودزم رگید  دمآ .  رب  ناشروخ  تسـس  عضوم  زا  نتفای  تاجن  يارب  کمک  نتـساوخ  هشیدنا  رد  ثعـشا  نبا  هیوما ،  نامجاهم  هدـنامرف 
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یم رامش  هب  مدرم  نایم  یتما  رکـشل و  نانوچ  وا  دوب ؛  نت  کی  زا  شیب  يو  اریز  دنتـشادن ؛  ار  اهنت  هدنمزر  نیا  ربارب  رد  یگداتـسیا  يارای 
هللا لوسر  تلاسر و  بتکم  هدرورپ  تسد  ناروالد  صخاش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كاپ  نادناخ  یمومع  تفص  نیا  و  تفر . 

 . دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هکنیا و  دوب .  لیقع  نب  ملـسم  يریگتـسد  تایلمع  تسکـش  هب  دایز  نبا  نتخاس  رادربخ  ندروخ ،  تسکـش  ندز و  اـجرد  هناـشن  نیتسخن 

 . دشاب یم  رییغت  لاح  رد  يو  عفن  هب  اوق  هنزاوم  تسا  نامجاهم  اب  دربن  لاح  رد  نانچمه  ترضح ، 
دنک دیکءات  ار  رگید  یهورگ  ندش  یمخز  دوخ و  ياهورین  زا  یهورگ  ندش  هتشک  ات  تفر  دایز  نبا  دزن  يو  هدنیامن  ای  ثعشا  نب  دمحم 

 . دیوگ نخس  کمک :  هب  زاین  نارگید و  زجع  زا  و 
 : دیشک دایرف  دشاب  هتخاس  بطاخم  ار  ثعشا  نبا  ایوگ  دایز  نبا 

( . 305  ) تسا هدوب  وت  نارای  ینوبز  گرزب و  تسکش  نیا  نآ  هجیتن  یلو  يروایب  نامیا  رب  ار  رفن  کی  اهنت  ات  میداتسرف  ار  وت  هللا !  ناحبس 
هاگیاج رد  هک  يریما  هب  تساوخ  اذل  دوش ،  یم  ریقحت  دراد  تسا و  هتفر  لا  ؤس  ریز  يو  یهدنامرف  تیصخش و  درک  ساسحا  ثعـشا  نبا 

رب ار  نانمـشد  ناـبایخ  نادـیم و  رد  هنوگچ  لـیقع  نبا  هک  تسا  هدوبن  دـهاش  دوخ  تسا و  هدز  هیکت  تردـق  هکیرا  رب  دوـخ  تحار  مرن و 
خـساپ ار  یمـسر  تناها  نیا  ینیـسح  ریفـس  تعاجـش  هب  فارتعا  اب  دش  راچان  يو  دـنک .  دزـشوگ  ار  راوشد  تیعقوم  دزادـنا ،  یم  كاخ 

 : دیوگ
دنمورین يریش  يوس  هب  ارم  یناد  یمن  ایآ  يا ! ؟  هداتسرف  هریح  ناشافک  زا  یشافک  ای  هفوک  نالاقب  زا  یلاقب  غارس  ارم  هک  يا  هتـشادنپ  ایآ 

( . 306 ( ! ؟  يا هتشاد  لیسگ  قلخ ،  نادناخ  نیرتهب  زا  الاو  يروالد  فک  رد  نارب  يریشمش  و  نکش ،  فص  و 
؛  درک یم  ورد  هدیسر  مدنگ  نوچ  ار  اهرس  اهتسد و  دوخ  ریشمش  اب  نانچمه  نکش  فص  و  هزرش ،  ریش  یکمک ،  يورین  ندیسر  دوجو  اب 

نانآ دنار و  یم  سپ  ییوک  زا  ار  نانآ  ترضح  دنتخیرگ .  یم  دنمر ،  یم  يریش  ندید  زا  هک  یهوک  زب  ياه  هلگ  دننام  يربارب  زا  نانآ  و 
 . دنتسج یم  یهاگهانپ  کی  ره  يو  تابرض  تلوص و  سرت  زا 

 ! . ددرگ میلست  دوخ  ناج  یتمالس  يارب  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  هضرع  ناما  وا  رب  هک :  دوب  نآ  یگدنامرد  هناشن  نیمود 
 ! . هدم نتشک  هب  ار  تدوخ  یتسه ،  ماما  رد  درمناوج !  يا  دز :  دایرف  ثعشا  نبا 

 : درک زادنا  نینط  يدازآ  دورس  کی  یط  ار  خساپ  درکن و  تسس  ار  ام  نامرهق  مزع  نیغورد  داهنشیپ  نیا  نکیل 
ارحالا لتقا  تمسقا ال 

ارکن ائیش  توملا  تیار  نا  و 
ارش قالم  اموی  يرما  لک 
ارم انخس  درایلا  طلخی  و 

ارقتساف سمشلا  عاعش  در 
ارغا وا  بذکا  نا  فاخا 

يرما اـی  يزور  دوـخ  یگدـنز  رد  سک  ره  ما .  هتفاـی  دـنیاشوخان  ار  گرم  هچ  رگا  موـشن ،  هتـشک  يدازآ  هب  زج  هک  ما  هدروـخ  دـنگوس 
 . تشگ دهاوخ  راوگان  وا  شیع  دش و  دهاوخ  وربور  راوگان 

 . دنیوگ غورد  نم  هب  ای  دنهد  بیرف  ارم  هک  مسرت  یم  نآ  زا  تسشن ،  دهاوخ  ودف  يزور  زین ،  دیشروخ  كانبات  هعشا 
مدع تاظحل و  نیرخآ  ان  گنج  رب  ینبم  ار  دوخ  عضوم  ترضح  دندرب ،  یم  هانپ  رگیدکی  هب  نانآ  و  (- 307) دز هبرض  ناتب  رب  دوخ  ربت  اب 

 . دوب هتشاد  نایب  میلست 
 : دیوگ یم  اهنآ  هنایوج  قح  هناهاوخ و  يدازآ  نیماضم  قوف و  تایبا  هراب  رد  ( 308  ) ناسانش بدا  زا  یکی 
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یم نایب  ار  یحور  ياهناجیه  هویـش  نیرتابیز  اب  دراد و  رارق  ییاریگ  تغالب و  هجرد  نیرتـالاب  رد  یناـیب ،  بولـسا  ینف و  رظن  زا  زجر  نیا 
تقادص تحارـص و  اب  يو  دوش .  هتـشک  هار  نیا  رد  هچ  رگا  دنک  ظفح  ار  دوخ  يدازآ  ات  تسا  نآ  رب  زیچ  ره  زا  لبق  هدـنیوگ  دـنک . . . 

بوبحم و گرم  دـنیوگ :  یم  دـنهد و  یم  بیرف  ار  دوـخ  هک  نارگید  دـننام  يو  تسا و  ینتـشادن  تسود  راوگاـن و  گرم  دـیوگ :  یم 
رارف نآ  زا  تسا ،  دوخ  یگدازآ  يدازآ و  ظفح  راتساوخ  هچنآ  هکلب  دنک  یمن  هطلاغم  دنز و  یمن  یبیرف  دوخ  هب  تسد  تسام ،  بولطم 

 . تسا یضار  تمیق  اهب و  نیدب  دناد و  یم  دوخ  ناج  ار  يدازآ  ياهب  و  دنک .  یمن 
زا ددرگ و  یم  وربور  دنیاشوخان  يرما  اب  يزور  دوخ  یگدنز  رد  هک  ره  تسین و  لاونم  کی  رب  ایند  دنک :  یم  سفن  ثیدـح  دوخ  اب  يو 

 . دوش یم  ادا  هنارعاش  بولسا  ینف و  لکش  هب  نایب  نیا  دوش ؛ .  یم  هدیجنر  نآ 
يامرـس دوخ ،  سپ  رد  شیع  مایا  و  دـش .  دـهاوخ  هدـنزگ  یخلت  هدـنزوس و  يامرگ  هب  لدـب  يزور  زین  نآ  ینیریـش  یگدـنز و  ياـکنخ 

دوخ نایاپ  یگریت و  هب  يزور  زین  نآ  ؤلءالت  دیـشروخ و  هدنـشخرد  عاعـش  یتح  و  تشاد .  دهاوخ  هدنهد  تفت  يامرگ  زوس و  ناوختـسا 
 . دش رهاوخ  کیدزن 

 : دیوگ یم  زاب  بیدا  نیمه 
ترضح ینورد  شکاشک  زا  ات  دنک  یم  راداو  ار  ام  و  يراذگ .  یم  اجب  ام  رد  یقیمع  رثا  زجر ،  هاتوک  تایبا  نیا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

( . 309  ) تسا زارطمه  لداعم و  نآ  اب  شنانمشد ،  اب  يو  یجراخ  دربن  اهنت  هک  يدربن  شکاشک و  میوش ؛  علطم  یبوخب 
دید و یبسانم  لح  هار  ار  ناما  اددجم  دروآ ،  رد  اپ  زا  ار  نانآ  يو  يزیتس  ملظ  ریشمش  دنورب و  نیب  زا  يو  دارفا  هکنآ  سرت  زا  ثعشا  نبا 

 . درک دهاوخ  باختنا  ار  گرم  هنادازآ  هک  ندروخ  دنگوس  دیزرو و  عانتما  نآ  شریذپ  زا  هدازآ  دهاجم  نکیل  درک .  حرطم  ار  نآ 
 . داد یم  ناشن  ناگمه  هب  ار  يو  خسار  مزع  درک و  یم  رپ  ار  اهشوگ  يو  راعشا 

دنتسه و وت  ياهومع  رسپ  نانآ  تسین .  راک  رد  یگنرین  دنیوگ و  یمن  غورد  وت  هب  داد و  دنهاوخن  بیرف  ار  وت  تفگ :  راب  نیا  ثعشا  نبا 
( . 310) دناسر دنهاوخن  یبیسآ  وت  هب  تشک و  دنهاوخن  ار  وت 

( . 311  ) تسین يزاین  هناراکبیرف  ناما  هب  ارم  داد :  خساپ  دز  یم  ریشمش  تسار  پچ و  زا  هک  نانچمه  ملسم 
 . دندوب قافآ  هرهش  تنایخ ،  ینکش و  نامیپ  هب  نآ  نادرم  هک  تشاد  قلعت  ینادناخ  هب  ثعشا  نبا  تقیقح  رد 

داهنشیپ نینچ  ثعـشا  نبا  هب  اذل  درب ،  دنهاوخن  شیپ  زا  يراک  ییاهنت  هب  یکمک  ياهورین  دید  هک  دوب  دایز  نبا  دوخ  نداد  ناما  داهنـشیپ 
 : درک

( . 312  ! ) تفای یهاوخن  تسد  وا  رب  نداد  ناما  اب  زج  هک  هدب  ناما  وا  هب 
درب یم  شیپ  ار  دربن  لکش  نیرتیلاع  نانچمه  دوب و  ناور  تکرابم  نرب  رسارس  زا  نوخ  دوب و  هتشادرب  يرایسب  ياهمخز  ترضح  هکنآ  اب 

 : دیشک دایرف  هدمآ  مشخ  هب  ثعشا  نبا  هکنآ  ات  دندز .  یم  هقلح  وا  رب  هاگ  دنار و  یم  سپ  هاگ  ار  نمشد  و 
میوگب نخس  وا  اب  ات  دینک  اهر  ار  وا 

 : تفگ هتفر  کیدزن  يرادنتشیوخ  طایتحا و  اب  و 
 . دشاب یم  نم  ندرگ  هب  تنوخ  یتسه و  ناما  رد  وت  هدم  نتشک  هب  ار  دوخ  لیقع !  دنزرف  يا 

دهاوخن نینچ  زگره  ادخ  هب  هن  منک ،  یم  میلـست  ار  مدوخ  مراد  دربن  ناوت  هک  یماگنه  ات  يرادنپ  یم  ثعـشا !  نبا  يا  داد !  خساپ  ملـسم 
( . 313) دوب

 . تخیرگ ترضح  ربارب  زا  لاح  ناشیرپ  ناسرت و  وا  درک و  هلمح  وا  رب  سپس  و 
هدیـشک اجنادب  يریگرد  هنماد  تشاد  لامتحا  هک  ار  دربن  کیدزن  لزانم  ياهماب  تشپ  هک  دوب  نآ  نمـشد  یگدنامرد  هناشن  نیموس  اما  و 

ناشیا نادب  بیترت  نیدب  و  دنداد ،  رارق  هلمح  دروم  ار  ترـضح  شتآ ،  گنـس و  اب  دوخ ،  عضاوم  میکحت  زا  سپ  دندرک و  لاغـشا  دوش 
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 . دش دیدش  یگتخوس  نینوخ و  ياهمخز  زا  ولمم 
تایقالخا گنج و  هرابرد  یبرع  بادآ  موسر و  هب  يدـنبیاپ  نیرتکچوک  هتـشذگ ،  یمالـسا  فرع  قالخا و  زا  ناـشیا  دـید  هک  ترـضح 

 : تفگ هدرک  موکحم  ار  نانآ  شور  دش و  نیگمشخ  دنرادن  یماظن 
راکوکین و ناربمایپ  تیب  لها  زا  نم  هک  یلاح  رد  دینک ! ؟ یم  باترپ  گنس  رافک  هب  ییوگ  هک  دینز ،  یم  گنس  اب  ارم  ارچ  امش !  رب  ياو 

. ! ؟ دینک یمن  تیاعر  ار  شنادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  ایآ  امش !  رب  ياو  متسه !  ماقم  دنلب 
رب دیدش  یمـسج  فعـض  دوجو  اب  سپـس  تخات .  ناشیا  رب  تدش  هب  نآ  لابند  هب  اریز  دوبن ؛  نمـشد  فطاوع  کیرحت  يارب  تانایب  نیا 

( . 314  ) تخاس هدنکارپ  نزرب  يوک و  اههار و  رد  ار  نانآ  درک و  هلمح  ناشیا 
ثعاب نابرض  نیا  تشادن ،  هطلس  دوب ،  طلسم  ینیمز  دارفا  رب  هک  نانچنآ  اهماب ،  تشپ  رد  رقتـسم  نانارپ  گنـس  رب  ترـضح  هکنیا  هب  رظن 

 . دومن هیکت  راوید  هب  درک و  یگتسخ  ساسحا  هظحالم  لباق  وحن  هب  دوخ ،  دیدش  هلمح  نیرخآ  زا  سپ  ترـضح  دش و  ناوارف  يزیرنوخ 
 : دوب هدرک  کشخ  ار  شماک  یگنشت ،  دوب و  هتفرگ  شتآ  وا  نورد 

 . دروآ رد  ياپ  زا  ارم  یگنشت  ادنوادخ ! 
 : دندرگ کیدزن  ترضح  هب  نداد  بآ  ای  يو  نتخاس  ریسا  يارب  دنتسناوت  یمن  هک  دندوب  هدیسرت  نانچنآ  نانمشد 

( . 315) دناشونب بآ  وا  هب  ای  دوش  کیدزن  درک  یمن  تءارج  سکچیه 
 : دز گناب  نانآ  رب  دوش  هکرعم  لخاد  شدوخ  هکنیا  نودب  رود  نامه  زا  ثعشا  نبا 

 . دیسرتب نینچ  درم  کی  زا  تسا  روآ  گنن  تشز و  یلیخ  امش !  رب  ياو 
 . دیرب هلمح  وا  رب  مه  اب  یگمه  دیشک :  دایرف  سپس 

( . 316) درب هلمح  ناشیا  رب  وا  دندرک و  هلمح  وا  رب  سپ  دوب ؛  اهنآ  همه  فیرح  هنت  کی  نانچمه  راوگرزب ،  یمخز و  روالد  نکیل 

راوگرزب ریسا 

هاگنآ هدیناشوپ  ار  نآ  دندنک و  یلادوگ  نیمز ،  رد  يو  يارب  ایآ  دش ؟ ریسا  هنوگچ  ترضح  دیدش ،  یگتسخ  رایـسب و  يزیرنوخ  زا  سپ 
ناشیا دندروآ و  موجه  یگمه  نآ  زا  سپ  و  دنتخادنا ،  لادوگ  رد  ار  ناشیا  ترـضح  لباقم  زا  ارف  اب  هدناشک و  تمـس  نادب  ار  ترـضح 

. ! ؟ دندرک ریسا  ار 
( . 317 (؟ دنتشگ ریسا  دنداتفا ،  نیمز  هب  ناشیا  هکنآ  زا  سپ  دندز و  تبرض  ناشیا  هب  هزین  ای  تشپ ،  زا  هکنآ :  ای 

نادـب هچ  رگا  دـنتفریذپ  ار  ناـما  رخآ  رد  ناـشیا  دـنک :  یم  اـعدا  یتیاور  یتـح  دـنراد و  دوجو  یتیاـبتم  ددـعتم و  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد 
دنتـسناد یم  هک  دندوب  هدرکن  لوبق  لیلد  نیا  هب  ار  ناما  اریز  دوش ؛  یم  اعدا  نیا  شریذـپ  عنام  يددـعتم  نئارق  نکیل  دنتـشادن .  ینانیمطا 

 . تسا یعطق  ملسم و  زیچ  کی  دشاب  هتفای  عوقو  تروص  ره  هب  ناشیا  تراسا  لاح  ره  هب  اما  تسا .  هناراکبیرف 
هنادرمناوجان ياه  هویش  زا  ترضح  ندروآ  رد  تراسا  هب  يارب  نانآ  دوب و  یتموکح  رودزم  ياهورین  داینب  هیاپ و  بیرف ،  گنرین و  رکم ، 

 . دندوب هتسج  دوس 
ندب حطـس  نوخ ،  دندز .  هقلح  هدمآ  رد  ریجنز  هب  ریـسا  ریـش  فارطا  یگمه  دـننک و  هلان  ات  دـندرک  اهر  ار  دوخ  ياه  یمخز  نارودزم ، 

اب هبرـض  ود  يرمح  نب  ریگب  ملـسم و  اریز  دـیکچ ؛  یم  نوخ  زین  دوب  هدـش  هراـپ  هک  ترـضح  ناـبل  زا  یتـح  دوب  هدـناشوپ  ار  ناـشکرابم 
کیدزن هک  تفوک  يو  هناش  ياهدنب  رب  نینچ  زین  ترضح  دز و  ناشیا  رس  هب  تخـس  يا  هبرـض  نارمح  دندوب ؛  هدرک  لدب  در و  رگیدکی 

( . 318) دسرب درمناوجان  نآ  هدور  لد و  هب  دوب 
 . دش كاله  اهدعب  هبرض  نیمه  رثا  رب  نارمح  نبا  دنا :  هتفگ  نیخروم 
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ار شبلق  ینیسح  هلفاق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طبـس  ندمآ  دای  نکیل  ربن ؛  ورف  هشیدنا  رد  ار  ملـسم  روجنر ،  نت  نیگنـس و  ياهمخز 
 . درک ریزارس  ار  وا  کشا  درک ،  دنهاوخ  هچ  لوسر ،  هلالس  اب  نادرمناوجان  نیا  هکنیا  دوبر  يو  زا  تقاط  تخاس و  هدرشف 

نیا زا  یکی  و  دـنا .  هداد  فک  زا  ریـشمش  هک  اصوصخم  دـنیرگ ،  یم  شیوخ  لاح  رب  ناـشیا  دنتـشادنپ  دـندید و  ار  تلاـح  نیا  یهورگ 
 : تفگ هنادرخبان  شابوا ،  هتسد 

 ! . دیرگ یمن  دوش ،  راچد  یتبقاع  نینچ  هب  نآ  هار  رد  دنک و  یم  بلط  يا  هتساوخ  وت  نوچ  هک  سک  نآ 
 : داد خساپ  يراد  نتشیوخ  هدارا و  نامرهق  ملسم 

يارب یتساک  نیرتمک  ناهاوخ  هچ  رگا  منک ؛  یمن  يراوگوس  ندش  هتـشک  زا  شیوخ  ناج  رب  میرگ و  یمن  دوخ  رب  نم  دنگوس !  ادـخ  هب 
( . 319  ) میرگ یم  نیسح  لآ  نیسح و  رب  میرگ ؛  یم  دمآ  دنهاوخ  میوس  هب  هک  منادناخ  رب  نکیل  مشاب ،  یمن  نآ 

هب ار  يدـنزگ  نیرتـمک  تسا و  ناـهاوخ  ار  دوخ  سفن  تزع  دراد .  یم  رب  هدرپ  گرم  يارب  دوخ  یگداـمآ  زا  ناـمداش ،  هن  یلو  حـیرص 
زا نینوخ  دربن  جوا  رد  رازراک و  هماگنه  رد  نکیل  دهد ،  رارق  جـنر  رازآ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  درادـن  تسود  و  دـبات ؛  یمن  رب  دوخ  ناج 

 . تسین لفاغ  نیسح  لآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  دای 
هفوک هب  ترضح  ندمآ  زا  عنام  دتسرفب و  ماما  دزن  ملسم  ینعی  دوخ  وا  تباین  هب  ار  یسک  تساوخ  وا  زا  تشگ و  ثعشا  نبا  هجوتم  سپس 

 . تسا رطاخ  نیدب  ینیب  یم  نم  هودنا  عزج و  زا  هچنآ  دوش : 
 . دادن ماجنا  ار  ملسم  هتساوخ  ادعب  ثعشا  نبا  نکیل 

هدیـسر رـصق  رد  هب  هکنآ  ات  دنداتفا ،  هار  رـصق  يوس  هب  دندناشن و  نآ  رب  ار  ترـضح  هدروآ  يرطاق  دـندرک و  هطاحا  وس  همه  زا  ار  ریـسا 
 . دنتساوخ دورو  هزاجا 

زا هدیرد  ینامشچ  اب  هک  تشاد ،  رارق  مدرم  زا  یهورگ  شابوا و  نانابهگن ،  هطرش ،  هقلح  رد  دوخ  ياهمخز  زا  زارفارـس  روالد ،  نامرهق 
نآ رب  هدنکـشخ  ياهنوخ  اهمخز :  لابند  هب  واکجنک  ینامـشچ  اب  و  دنتـسیرگن ؛  یم  شا  هراپ  هراپ  نآ  دهاجم و  نیا  هب  تشحو  تریح و 

 . دندش یم  زکرمتم  رگید  یتمسق  هب  یتمسق  زا  دوب ،  هدناشوپ  ار  گرزب  هدنامرف  نت  ياج  هب  اج  هک 
نآ رد  دندوب .  دورو  هزاجا  رظتنم  ثیرح  نب  ورمع  تاهـش و  نب  ریثک  طیعم ،  یبا  نب  هبقع  نب  هرامع  لاثما  یناسک  رـصق ،  رد  هناتـسآ  رد 

اب اب  یلهاب ،  ورمع  نب  ملـسم  نکیل  درک ،  بآ  ياـضاقت  تشاد و  رارق  یکیدزن  ناـمه  رد  هک  داـتفا  یبا  يا  هزوک  هب  ملـسم  مشچ  ماـگمه 
 : تفگ دیزرو و  ابا  ترضح  هب  بآ  ندناشون  زا  روخ  صاخ  تسخ  تثاند و 

 ! . یشچب ار  میمح  خزود ،  رد  هکنآ  اب  دیشون  یهاوخن  هرطق  کی  یتح  نآ  زا  مسق  ادخ  هب  تسا ! ؟  کنخ  ردقچ  ینیب  یم 
زا یکی  دندش  نیگمشخ  هنشت ،  تدشب  نوخ و  هب  هقرغ  يریش  گرزب و  يروالد  هب  هنالیذر  خساپ  هنادرمناوجان و  قطنم  نیا  زا  نیرضاح 

 . تفر یکیدزن  نامه  رد  يا  هناخ  هب  بآ  ندروآ  يارب  نانآ 
( . 320 ( ! ؟  یتسیک وت  رب  ياو  دومرف :  هدرک  اجبان  سران و  خساپ  نیا  هدنیوگ  هب  ور  ملسم 

 : درک یفرعم  نینچ  ار  دوخ  هاگتساخ  ینیب ،  گرزب  دوخ  رورغ و  رخافت و  اب 
نآ درک ،  راتفر  دوخ  ماما  اب  هناحصان  و  ندرک ،  راکنا  ار  نآ  وت  هک  یماگنه  نآ  تفریذپ ،  تخانش و  ار  قح  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم 

 ! . متسه یلهاب  ورمع  نب  ملسم  نم  يدرک .  تفلاخم  يدیزرو و  نایسع  وت  هک  يزور  درک  تعاطا  دینش و  يداد و  شبیرف  وت  هک  نامز 
 ! هلهاب دنزرف  يا  یتسه ! ؟  لدگنـس  زوت و  هنیک  لددب ،  راک ،  افج  ردقچ  دنیـشنب !  تیازع  هب  تردام  دوب :  نیا  زارفارـس  یمخز  خساپ  و 
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  ربمایپ ،  تعباتم  رب  ار  نایفـس  ینب  زا  تعاطا  اریز  یتسه ؛  رتراوازـس  نم  زا  خزود  رد  یگنادواج  میمح و  هب  وت 

( . 321  ) يداد حیجرت  هلآ  هیلع و 
ات تفرگ  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  یحدـق  هارمه  تشاد ،  رارق  نآ  رب  یلامتـسد  هک  کـنخ  بآ  يا  هزوک  دز و  هیکت  راوید  هب  هتـسشن  سپس 
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نآ تشگ .  ناشیا  نیـشیپ  ياهنادـند  تل و  ود  ياهمخز  نوخ  زا  رپ  ناهگان  هک  تخاس  کیدزن  دوخ  نابل  هب  ار  حدـق  ترـضح  دـشونب . 
 ، تفرگ دوخ  هب  یخرس  گنر  نوخ ،  زا  فرظ  زین  راب  نیا  دنداد و  تارضح  هب  دندرک و  بآ  زا  رپ  اددجم  ار  حدق  دنتخیر و  رود  ار  بآ 

هنـشت یماک  اب  ات  دندرک  هدامآ  ار  نوخ  دنداتفا و  بآ  رد  ترـضح  نادـند  ود  تخاس  کیدزن  ناهد  هب  ار  بآ  رپ  فرظ  هک  هعفد  نیموس 
 : دنتشاگن خیرات  تاحفص  رب  هنوگ  نیا  ار  تیاضر  تزع و  قطنم  و  دنهدب .  تداهش  هب  نت 

( . 322  ) مدوب هدیشون  ار  نآ  دوب  نم  يزور  بآ  نیا  رگا  ار ،  ادخ  ساپس 

ناینابرق شمارآ  یکیزیف و  ياه  هیفصت  مشش :  شخب 

ناینابرق شمارآ  یکیزیف و  ياه  هیفصت 

ماکح ناریما و  یلاوتم  ياهتموکح  اریز  تشادـن ؛  نایوما  تموکح  داینب  رد  یهاگیاج  نیرتمک  یقالخا ،  ياه  هنومن  يداـقتعا و  میهاـفم 
هب مازتلا  و  دراد .  یمن  هگن  راوتـسا  هشیمه  يارب  ار  تموکح  ياـه  هیاـپ  قـالخا ،  اهـشزرا و  هب  يدـنبیاپ  هک  دوب  هتخومآ  نانادـب  هیما  ینب 

 . دننز هیکت  تردق  هکیرا  رب  رتشیب  دنناوتب  نانآ  ات  دشاب  يروص  يرهاظ و  تروص  هب  یتسیاب  تعیرش  ماکحا  نید و  دودح 
رهاوظ هب  اهنت  دـندوب :  یعامتجا  يرادا و  یـسایس و  ياه  هنیمز  رد  نآ  شرتسگ  میمعت و  قیبطت ،  رگ  زاغآ  ناـیوما  هک  دوب  يا  هیرظن  نیا 

 ! . دوب دنبیاپ  یتسیاب  نید 
تعیرـش تسا و  تموکح  زا  رتالاب  تاداقتعا ،  هک  دـندرک  یم  دـیکءات  تلاسر ،  نادرمدار  هدـیقع و  نایاوشیپ  قوف ؛  هاگدـید  لباقتم  رد 

ياهـشزرا یقالخا و  ياهبوچراهچ  نودـب  یگدـنز  اـساسا  و  تسا .  زیچ  همه  زا  رتـالاب  مالـسا  دـشاب و  یم  تردـق  تسایـس و  رب  طلـسم 
هکلب ددرگ ،  تردق  يادف  تلاسر ،  دیابن  تفر .  شیپ  ناوت  یم  نآ  لوصا  هب  دـیقت  تناید و  رداک  رد  اهنت  و  درادـن .  یموهفم  يداقتعا ، 

هچ رگا  دـشاب ،  تسردان  هدافتـسا  عون  ره  زا  هزنم  تلاسر  و  دوش .  هتفرگ  راک  هب  تلاسر  هار  رد  یتسیاب  هک  تسا  تردـق  نیا  سکع ،  رب 
 . تسا زیچ  همه  تناید  ددرگ :  ظفح  دیاب  لاح  ره  رد  تلاسر  تفای .  تسد  تردق  هب  ناوتن 

یمالسا تما  تسا .  هدوب  مه  نینچ  يرآ ،  دراد .  یپ  رد  ار  نتفرگ  رارق  نینوخ  ياه  هیفصت  ضرعم  رد  رطخ  هاگدید ،  رکفت و  نیا  نکیل 
زا عافد  فیرحت و  زا  مالـسا  ظفح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  كاپ و  نادناخ  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  يرابنوخ  ثداوح  دهاش 

 . دنا هداهن  اجب  دوخ  زا  هار  نیا  رد  یناوارف  ناینابرق  و  دنا .  هدرک  میدقت  ار  دوخ  نوخ  گرزب  نید  نیا  ياهشزرا 
نیا زا  زونه  و  تسا .  هدـش  راکـشآ  یبوخ  هب  ناـگمه  يارب  تخـس ،  ياـهگنج  یط  خـیرات و  لوـط  رد  هاگدـید  ود  نیا  يداـینب  تواـفت 

 . دننک یم  اضما  ار  شیوخ  هاگدید  تحص  دوخ  نوخ  هب  ردقنارگ  ینادیهش  میظع ،  نادناخ 
شمارآ نکیل  دـنوش ،  یم  دراو  هاگنابرق  هب  هک  مینیب  یم  ار  راکزیهرپ  نانامرهق  ناروالد و  زا  یهورگ  ملـسم و  باتک ،  شخب  نیرخآ  رد 

 . دوش یم  هدنامرد  هنینءامط ،  هنیکس و  نیا  تمظع  مهف  زا  دنک و  یم  ریحتم  ار  نمشد  نانآ 
نیرتهب تیناـسنا  هب  و  دـنا ،  هتـشاذگ  شیاـمن  هب  ار  یناـسنا  هولج  نیرتاـبیز  هک  دنتـسه  هورگ  نیا  زا  نت  ود  راـمت  مثیم  یجحذـم و  یناـه 

 . دنا هدرک  میدقت  ار  نیزارف  ياهوگلا 
 ، یناسنا ياهییابیز  نیا  مامت  لباقم  رد  نکیل  دنیب ،  یم  تداهش  ماگنه  ار  ملـسم  تبالـص  يدرـسنوخ و  يرواب ،  ات  تشهد و  اب  تموکح 

یمن ادبا  ار  نآ  یبرع ،  ملاس  عبط  هک  تسا  هنادرمناوجان  نانچ  نآ  شراتفر  دراذـگ و  یم  اپ  ریز  ار  تایقالخا  همه  هک  دراد  رارق  ینمـشد 
 . دریذپ

ار اه  تواسق  عاونا  درذگ و  یمن  زین  ادهش  داسجا  زا  نآ  زا  سپ  درب و  یم  راک  هب  ناینابرق  نتـشک  يارب  ار  اه  هویـش  نیرت  بیجع  نمـشد 
هک ییاه  هشیر  یب  يارب  یعیبط  تسا  یشور  نیا  دریگ .  یم  هدیدان  دنتسه  نآ  یعدم  دوخ  هک  ار  یبرع  قالخا  نامع  و  دنک ؛  یم  لامعا 
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 . دننک یم  زواجت  تعیرش  دودح  زا  دنزیتس و  یم  نید  اب 

دیهش نیتسخن  لوا :  لصف 

دیهش نیتسخن 

راکب ار  یهلا  تاروتـسد  دـندناشک .  ههارجک  هب  یهلا ،  رماوا  فـالخ  هب  ار  ناـنآ  دـیدرک و  تموکح  ناـنآ  رب  مدرم  تیاـضر  نودـب  . . . 
نانادب ار  تسار  هار  مینک و  فورعم  هب  رما  ات  میدمآ  رد  نانآ  نایم  رد  ام  و  دیدرک .  لمع  رـصیق  ارـسک و  نانوچ  مدرم  نایم  رد  دـیتسبن . 

 . . . . مییامنب و
 ( ینیسح ریفس  )

یمالک يداقتعا و  گنج 

درک یم  ملسم  اب  دروخ  رب  هدامآ  ار  دوخ  تموکح ؛  دندش و  رقتسم  رصق  جراخ  لخاد و  رد  هژیو  هاگیاج  رد  کی  ره  هطرش ،  نانابهگن و 
زا دنک و  دروخ  رب  يدمحم  نادناخ  ياضعا  زا  یکی  ینیسح و  ریفـس  صخـش  اب  تاهابم  تهبا و  اب  ات  تفر  یم  خاک  لخاد  رد  دایز  نبا  . 
دش دهاوخ  فرط  دیوگ ؛  یم  نخس  هناعضاوتم  دتسیا و  یم  یناطلـس  ربارب  رد  هک  یمخز  يریـسا  اب  درک  یم  نامگ  يو  دریگب ،  ماقتنا  وا 

 ! . دیازفا یم  يو  ینیب  گرزب  توخن و  رب  نیمه  و 
ربارب رد  ناسنیدـب  تسا و  هتخاس  ریـسا  ار  نامرهق  هک  تسا  یـسک  وا  درک  یم  دومناو  هطرـش  نانابهگن و  زا  کی  ره  خاک  هناتـسآ  رد  رگا 
نینچ نیا  میدناوخ -  نیشیپ  تاحفص  رد  هک  روطنامه  هلهاب -  نبا  رگا  درک و  یم  یبلط  هزرابم  دندوب ،  ندرک  توعد  ملسم  زا  هک  مدرم 

زا هزادـنا  هچ  ات  دایز  نبا  هک  دـید  دـیاب  تروص  نآ  رد  تسا ،  تسمرـس  نایغط  رورغ و  هداـب  زا  دـجنگ و  یمن  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا 
. ! ؟ دهد یم  ناشن  ار  دوخ  ياهیگژیو  رگید  يداش و  ربکت ،  رورغ ،  تافص  هنوگچ  تسا و  يداش  رد  قرغ  دوخ  يزوریپ 

رد دوجوم  تعامج  كرد  هوق  زا  رتالاب  يدنلبرـس و  اب  وا  دندرک و  دراو  ار  ملـسم  دننک .  دراو  ار  یبالقنا  ریـسا  ات  داد  روتـسد  لاح  ره  هب 
تاموسر ءزج  تسا و  هدوب  نیـشن  خاک  نارگنایغط  مسر  هک  نانچ  نآ  دـنک -  مالـس  دایز  نبا  هب  هکنیا  نودـب  و  نانآ ،  ياهنیهوت  خاـک و 

. ! ؟  يدرکن مالس  ریما  رب  ارچ  تفگ :  هطرش  دارفا  زا  یکی  دمآ .  شیپ  نانچمه  داهن و  هاگ  نورد ،  هب  تسا -  هدمآ  یم  باسح  هب  رابرد 
 ! وش تکاس  ردام  یب  يا  ( : 323) دناشن دوخ  ياج  رد  ار  هدنیوگ  تخادنا و  رابتعا  ار  وا  يو ،  هاگیاج  نتسناد  یعرـش  ریغ  اب  ترـضح  و 

 ! . منک مالس  يو  رب  ات  تسین  نم  ریما  وا  دنگوس  ادخ  هب  نتفگ ،  نخس  هب  هچ  ار  وت 
یفن ار  يو  تموکح  ییاورنامرف و  تیعورـشم  ترـضح  اریز  تشگ ؛  هریت  شا  هرهچ  گنر  تفرگ و  ارف  مشخ  شتآ  ار  دایز  نبا  ياپارس 

 : دیوگب نخس  يدادبتسا  تیعقوم  زا  درک  یعس  سپ  دوب ،  هدرک 
 . تشک مهاوخ  ار  وت  ینک ،  يراددوخ  ندرک  مالس  زا  هچ  ینکب و  مالس  هچ  تسین ؛  مهم 

 : دناوخ ناسآ  دیلپ  نیا  تسد  هب  ار  دوخ  تداهش  یتقیقح ،  رکذ  اب  ریسا ،  دهاجم  اریز  دماین ؛  زاب  يو  هتفر  تسد  زا  تبیه  نکیل 
 . تسا هدناسر  تداهش  هب  ار  نم  زا  رتهب  يرتدب ،  وت  زا  اریز  تسا ؛ )  یعیبط   ) یشکب ارم  رگا 

هب هدرک  موـکحم  ار  يو  تردـق  اـب  سکع ،  رب  هـکلب  داد ،  یم  ناـشن  تـلذ  هـن  دیـسرت و  یم  هـن  ریـسا ،  اریز  دـش ؛  هتــشگرس  نمــشد ، 
سپ درک .  یم  قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمارگ  طبـس  نسح  ماما  لتاق  هیواعم  دننام  گرزب -  نیحلاص  ناگدنـشک  ناراوخنوخ و 

 : دنک هشیپ  دوب  نیدبتسم  موسرم  هک  ار  نتخاس  هارمگ  هنابیرفماوع و  هویش  ات  دش  ریزگان 
رواب ار  بوشآ  هنتف و  يدرک و  راتفر  ناناملـسم  تدـحو  فالخ  رب  يدـیروش و  تناـمز  ماـما  رب  نکـش !  تدـحو  يا  و  زادـنا !  هقرفت  يا 
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 ! . یتخاس
رب تموکح  يارب  ار  نانآ  تیحالـص  مدـع  نکـش ،  نادـند  لیالد  نایب  اب  و  دراد .  يا  هداعلا  قراخ  ناگراوآ  ناـمرهق  اـهنت  ملـسم ،  نکیل 

 : تفگ راصتخا  اب  اذل  دزاس ،  یم  الم  رب  مالسا ،  مسا  هب  ناناملسم 
یـصو یلع ؛  رب  قح  ان  گنرین و  اب  هکلب  دیـسرن ،  تفالخ  هب  تما  عامجا  هلیـسو  هب  هیواعم  دـنگوس  ادـخ  هب  یتفگ ،  غورد  دایز !  نبا  يا 

 ، جالع نب  دایز  تردپ  وت و  ار  هنتف  اما  و  تسا .  نینچ  زین  دیزی  شدنزرف  دومن ؛  بصغ  ار  تفالخ  درک و  هبلغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
تفلاخم هن  مسق ،  ادخ  هب  دزاس .  نم  بیصن  قلخ  نیرتدب  تسد  هب  ار  تداهـش  ادخ  هک  مراودیما  نم  داد و  همادا  سپـس  یتخاس -  روراب 

دنزرف مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نینمؤملاریما  تعاطا  رد  نم  هکلب  مدرک ،  داـجیا  یلیدـبت  ادـخ  نید  رد  هن  مدـیزرو و  رفک  هن  مدرک و 
( . 324  ) میشاب یم  رتراوازس  دایز  لآ  شدنزرف و  هیواعم و  زا  تفالخ  هب  ام  و  متسه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد  همطاف 

 : دز دوخ  موسرم  یگشیمه و  قیمحت  هب  تسد  اذل  تشگ ،  ناریح  دش و  هدنامرد  نایب  تحارص  نیا  زا  دایز  نبا 
. ! ؟  يدیشون یمن  بارش  يدوب  هنیدم  رد  هک  یلاخ  رد  وت  ایآ  قساف !  يا 

زین هنامیپ  هت  زا  یتح  هک  هراوخبارش ،  ریما  زا  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  دنتشادن و  رواب  زین  يو  ياه  هلپ  مه  نیرضاح و  یتح  ار  غورد  نیا  هتبلا 
 . دننک لوبق  تشذگ  یمن 

هب تسا ،  هداتفین  یقافتا  درادنپ  یم  درادن و  یـساره  دنک ،  یم  ار  راکنیا  قحان  هب  هکنیا  زا  دشک و  یم  مدآ  یتحار  هب  هکنآ  مسق  ادـخ  هب 
( . 325  ) تسا نم  زا  رتراوازس  بارش  ندیشون 

دشوکب هار  نیا  رد  هچ  ره  دبسچ و  یمن  یمالسا  تاداقتعا  يدنبیاپ  راوگرزب و  درم  نینچ  هب  یشون  بارش  بسچ  رب  درک  ساسحا  نمشد 
 : دنک تباث  تموکح  يارب  ار  يو  یهلا  تیحالص  مدع  دمآ  رب  ددص  رد  دیزگرب و  رگید  یشور  سپ  دیسر ،  دهاوخن  ییاج  هب 

 . تسیک شلها  سپ  میشابن  شلها  ام  رگا  تفگ :  هکنآ  ای  تسیک ؟  نآ  لها  سپ  هناجرم !  نبا  يا 
 ! . دنتسه نآ  لها  هیواعم  دیزی و  داد :  خساپ  دایز  نبا 

هراـبرد وـگتفگ  متخ  يارب  ار  نخـس  نیرخآ  ملـسم  شیادـخ ،  هراـبرد  دوـخ  نیقی  هب  ناـنیمطا  تادـقتعم و  هـب  قوـثو  اـب  هـک  دوـب  اـجنیا 
 : دروآ نابز  هب  ییادخ  ناگدیزگرب 

تفگ دهاوخن  نخس  رگید  ایوگ  دش  تکاس  تسادخ و  امش  ام و  نایم  رواد  نیرتهب  هللادمحلا ، 
. ؟ دشاب یبیصن  تموکح  زا  ار  وت  ینک  یم  نامگ  تفگ :  نمشد 

 . مراد نیقی  هکلب  منک ،  یمن  نامگ  ادخ ،  هب  هن  داد :  خساپ  حالصا ،  يراوتسا و  نیقی و  لها  قطنم  اب  ملسم 
 ، دوب هدـمآ  رد  بآ  زا  چوپ  يو  لـیالد  دوب و  هدروـخن  فدـه  هب  يو  ياـهرین  زا  کـیچیه  نونکاـت  دوـب ،  هدیـسر  تسب  نب  هب  داـیز  نبا 

هکلب ادخ ،  هب  هن  دنزب :  دایرف  دهد و  خساپ  نیقی  اب  ار  نآ  يراوتسا  اب  ملـسم  ات  درب  راک  هب  ار  نامگ  هملک  دیاب  ارچ  هک  دروخ  یم  فسءات 
 . مراد نیقی 

 : تفر یم  رامش  هب  وگتفگ  همادا  زا  يو  زجع  هناشن  هک  دوب  دیدهت  هبرح  نیرخآ  دوبن و  يا  هراچ  رگید 
شیاـمن هب  يرگید  هصرع  رد  ار  دوخ  ییاـناوت  تردـق و  ارچ  زجاـع ،  تسا و  هدـش  اوسر  ثحب  هرظاـنم و  هصرع  رد  داـیز  نبا  هک  نونکا 

. ! ؟ دناشوپب ار  فعض  نیا  ات  دراذگن 
؛  دریگب تروص  يا  هنادرمناوجان  هویش  لکش و  نیرتدب  هب  هچ  رگا  درادن  یساره  ندش  هتـشک  زا  هک  دوب  هدرک  دیکءات  شیپاشیپ ،  ملـسم 

 : دراد ار  نآ  دودح  زا  زواجت  مالسا و  نیبم  نید  زا  جورخ  تءارج  دوب  هدرک  تباث  البق  دایز  نبا  اریز 
 ، تشز ياه  ندرک  هلثم  راوگان  ياه  نتـشک  زا  وت  ینک ،  داجیا  دنا  هدوبن  هک  ییاه  تعدـب  مالـسا  رد  هک  یتسه  یـسک  نیرت  هتـسیاش  وت 

( . 326) دسر یمن  وت  ياپ  هب  سک  چیه  روما  نیا  رد  و  يرادن .  زیهرپ  ندرک  تردق  بسک  هلیسو  ره  هب  یتنیطدب و 
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 . دنک تیصو  وا  هب  هدرک  ادیپ  ار  یسک  ات  تشگ  نیرضاح  هجوتم  سپس  . . . 

یمالک گنج  هب  تشگزاب 

ییادتبا مالـسا و  زا  و  دنـشاب ؛  یم  ریما  تیاضر  ناهاوخ  هدوب  تموکح  تسدمه  ناگمه و  نارـضاح ،  یمامت  هک  تشادن  یکـش  ملـسم 
ایاصو زا  يا  هراپ  دیاش  دنک ،  تیصو  دوخ ،  تداهـش  زا  لبق  ات  دوب  ممـصم  ناشیا  نکیل ،  دنتـسه .  رود  هب  عابتالا ،  مزال  تایقالخا  نیرت 

نداد رارق  یـصو  يارب  ترـضح  هک  ار  دعـس  نب  رمع  دننام  رـصانع ،  زا  یـضعب  دیلپ  تیهام  تیـصو  نیمه  یهگناو ،  دـنک .  ادـیپ  ققحت 
اب تساـخرب و  ریما  نداد  هزاـجا  زا  سپ  درک و  عاـنتما  نآ  لوبق  زا  داـیز ،  نبا  دزن  ینیریـش  دوـخ  يارب  بیجناـن  نآ  نکیل  درک .  باـختنا 

 . تسا یبوخ  شیامزآ   - تسشن دید  یم  ار  وا  دایز  نبا  هک  ییاج  رد  ترضح 
نم فرط  زا  هرز -  ریـشمش و  شورف  اب  ار  نآ  هک  ما  هدرک  ضرق  مهرد  دصتفه  هفوک ،  هب  ندمآ  ماگنه  زا  مراد ،  یهدب  هفوک  رد  فلا - 

 . زادرپب
 . نک نفد  ار  نآ  ریگب و  دایز  نبا  زا  ار  مدسج  ب - 

ربخ نآ  رد  ما و  هتـشون  همان  ناشیا  هب  نم  هکنوچ  ددرگ ؛  هفوک  هب  ناشیا  ندـمآ  زا  عنام  ات  تسرفب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  یکیپ  و  ج - 
( . 327) دمآ دهاوخ  هک  منئمطم  دنتسه و  يو  اب  مدرم  هک  ما  هداد 

اهنآ ظفح  رد  ینادب و  زار  ار  اهنآ  یهد و  ماجنا  ارم  يایاصو  تسا  بجاو  وت  رب  هک :  تیصو  زاغآ  رد  يو  زا  ملسم  تساوخرد  مغر  یلع 
ات درک  وا  هب  ور  دشاب  هتساوخ  يو  زا  ریما  هکنیا  نودب  یمرش و  یب  اب  دعس  نبا  دیـسر ،  نایاپ  هب  ترـضح  نانخـس  هک  نیمه  یـشاب  اشوک 

 . دزاس شاف  ار  تیصو  نومضم 
وا تفگ ؟  هچ  نم  هب  یناد  یم  ایآ  تفگ :  دایز  نبا  هب  يراکشآ  تقامح  اب  هدزباتش  هداهن ،  اپ  ریز  ار  یقالخا  لوصا  نیرت  ییادتبا  يرآ ، 

تفگ نانچ  نینچ و 
هب نیما  صخش  تفگ :  تسا و  يو  یلصا  تفـص  تنایخ  نیا  هک  ینعی  دز ،  يدنخزوپ  راکباتـش ،  نئاخ  عیرـس و  تنایخ  نیا  رب  دایز  نبا 

 ! . دننیزگ یم  رب  يرادتناما  هب  ار  نئاخ  یهاگ  نکیل  دنک ،  یمن  تنایخ  وت 
 . دندرک فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  دوخ ،  بیاعم  درک  راکشآ  رگیدکی و  نتخاس  اوسر  اب  داد و  تداهش  وا  هیلع  يو  یکلاپمه 

نداهن اپ  ریز  تعیرـش و  دودـح  زا  زواجت  رد  ناـنآ  یگمه  هکلب  تشاد ،  يدـیز  ناـنیمطا  دارفا  هنوگ  نیا  هب  ملـسم  هک  درک  روصت  دـیابن 
رادیاپ یناسنا  یمالـسا و  ینادـجو  قمع  رد  ار  دوخ  تیـصو  تساوخ  یم  ترـضح  هکنآ  زج  دـندوب .  ناسکی  یناسنا  فرع و  اهـشزرا و 

 . دنک یمن  شومارف  ار  دوخ  ینادجو  ینید و  فیلاکت  فیاظو و  يا  هظحل  چیه  رد  دنک  دیکءات  دزاس و 
دـش و دـهاوخن  هتـشک  فراعتم  موسرم و  يا  هنوگ  هب  يو  اریز  درک ؛  هراشا  دوخ  كاـپ  رکیپ  زا  نانمـشد  یـشک  هنیک  هب  ترـضح  سپس 

 : تفگ دوخ  نئاخ  تسود  هب  دوخ  راتفگ  همادا  رد  دایز  نبا  اذل  تشاد . . .  راظتنا  هک  دوب  نامه  هجیتن 
دهاوخن و ار  ام  رگا  نیـسح  اما  هدب و  ماجنا  نآ  اب  يراد  تسود  هچ  ره  دش .  میهاوخن  وت  عنام  دوب و  دـهاوخ  وت  رایتخا  رد  يو  ییاراد  اما 

دروم رد  ار  وت  تعافـش  نکیل  دوب .  میهاوخن  نادرگ  يور  وا  زا  دـیآ  اـم  يوس  هب  رگا  تشاد و  میهاوخن  وا  هب  يراـک  زین  اـم  دـنکن  دـصق 
هدیـشوک ام  تکاله  رب  هدیزرو و  تفلاخم  تسا و  هدرک  راکیپ  اب  وا  درادن ؛  ار  نآ  تیلها  ام  رظن  زا  اریز  تفریذپ ؛  میهاوخن  ملـسم  رکیپ 

( . 328  ) تسا
 : تفک هتخاس  بطاخم  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  امیقتسم  هکنآ  ای 

لیقع دنزرف  يا  نکیل  درک .  رهاوخ  هچ  تدسج  اب  ادخ  هک  تسین  مهم  ام  يارب  تسام و  اب  رایتخا  میتشک  ار  وت  هک  یماگنه  ترکیپ  اما  و 
نایم زا  ار  ناـنآ  هملک  تدـحو  یتخاـس و  هدـنکارپ  ار  مدرم  يا ؛ ؟  هدروآ  ناـغمرا  هب  رهـش  نیا  يارب  زیچ  هچ  ییوگب  نم  هب  مهاوخ  یم  ! 
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( . 329  ) يداد رارق  يرگید  هدع  لباقم  رد  ار  يا  هدع  يدرب و 
دزاس دومناو  دناشوپب و  تیناقح  تیعورـشم و  هعماج  ار  دوخ  ماقم  تیعقوم و  ات  دوب  نآ  ددص  رد  هدش ،  امن  خن  يدیلقت و  نانخـس  نیا  اب 

ات دـنا  هدروآ  تسد  هب  ینید  زوجم  یعرـش و  تباین  دوخ  نامگ  هب  ربمایپ -  زا  دـنراد و  تیـالو  یمالـسا  تما  رب  شناتـسدمه  دوخ و  هک 
 ! . دنامب رادیاپ  ناشتموکح 

 : داد خساپ  دوخ  دوهعم  يراوتسا  تحارص و  اب  یمخز ،  ریسا  اما 
هدرگ رب  مدرم  تیاضر  نودب  و  دیتخاس ،  راکـشآ  ار  رکنم  دش و  هدرک  نفد  ار  یکین  فورعم و  امـش  نکیل  مدماین ،  هفوک  هب  لیلد  نیا  هب 
راتفر رـصیق  ارـسک و  نوچمه  اهنآ  نایم  رد  تسا و  هدادـن  روتـسد  نادـب  ادـخ  هک  دـیدرک  یلامعا  هب  راداو  ار  ناـنآ  دـیدش و  راوس  ناـنآ 

مه ار  راک  نیا  تیلها  میناوخب و  لوسر  تنـس  ادخ و  مکح  هب  ار  مدرم  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  میدمآ  ام  سپ  دـیدومن ، 
قح و ماما  رب  هک  یناـسک  نیلوا  دـیتخاس .  جراـخ  اـم  نادـناخ  زا  قحاـن  هب  ار  نآ  تساـم و  قح  ناـنچمه  تفـالخ  اریز  میراد ؛  میتشاد و 

زیتـس هب  لـها  اـب  ینمـشد  ملظ و  اـب  دـندرک و  بصع  ار  تموـکح  دـندروآ و  دوـجو  هب  هقرفت  ناناملـسم  ناـیم  دـندرک و  جورخ  تیادـه 
 : هک تسا  لاعتم  دنوادخ  نخس  نیا  مهد  رارق  امش  دوخ و  لاح  دهاش  میناوت  یم  هک  یلثم  اهنت  دیدوب .  امش  دنتساخرب ، 

 . نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیدلا  ملعیس  و 
 . تشگ دنهاوخ  راچد  ینایاپ ،  یتشونرس و  هچ  هب  هک  تفای  دنهاوخ  رد  نارگمتس  يدوزب 

تیحالـص ترـضح ،  تفر و  رانک  دـندیزان -  یم  نادـب  يوما  ماکح  هک  ینید -  داسف  نانآ و  دـیلپ  هرهچ  زا  باقن  هاتوک ،  تانایب  نیا  اب 
قاسف و ار - دربن  فرط  ود  تشونرـس  هک  يا  هیآ  توالت  اب  ار  دوخ  هاگدـید  هصالخ  و  دومن ؛  بلـس  نانآ  زا  ار  مالـسا  مان  هب  ییوگنخس 

 : درک متخ  دنک ،  یم  نایب  راک  نایاپ  رد  نیقتم - 
 . تسا نیقتم  نآ  زا  نشور ،  نایاپ  نیقتملل ؛  هبقاعلاو 

هب رجنم  تاطلاغم  نیا  همادا  همادا  تشاد  میب  اریز  دنک ؛  هشقانم  ملـسم ،  قیاقح  نیا  نوماریپ  ای  دهد  یخـساپ  تسناوت  یمن  رگید  دایز  نبا 
 . تشگ دهاوخ  یمخز  ریسا  هلیسو  هب  يرتشیب  قیاقح  فشک 

یناسک دنک ؛  یشاحف  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  یلع ،  هب  درک  عورش  تناها ؛  یـشاحف و  دیزخ ؛  دوخ  هاگهانپ  نیرخآ  هب  هنازجاع  سپ 
ربمایپ دوخ  هک  روطنامه  تسا ،  دـنوادخ  هب  متـش  بس و  ربمایپ ،  هب  تناـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تناـها  اـهنآ  هب  یـشاحف  هک 

( . 330) دنک یم  حیرصت 
 . یشومخ دشاب  ناهلبا  باوج  درک :  توکس  یشنم  گرزب  اب  ملسم 

 . تفگن ینخس  ملسم  رگید  ریثا :  نبا  دیفم و  تیاور  يربط و  ریبعت  هب  و 
اب ترـضح  داد ،  همادا  ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن  یکاـته  یـشاحف و  هب  داـیز  نبا  هکنآ  زا  دـعب  هک :  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  نکیل 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  زا  رتراوازـس  تردـپ  وت و  دومرف :  میدـید  ناشیا  زا  ـالبق  هک  ناـنچمه  راوتـسا  دـنمورین و  یقطنم 
( . 331  ) تسا هدوب  ام  هارمه  هشیمه  الب  جنر و  هک  میتسه  ینادناخ  زا  ام  هک  ارچ  نکب ،  یهاوخ  یم  هچ  ره  دیتسه .  تیاهتناها  یشاحف و 

( . 332  ) هد ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  ادخ  نمشد  يا 
هب ار  یبتکم  ریفس  نیا  داد  روتـسد  هنوگچ  اما  دنناسرب .  تداهـش  هب  ار  ترـضح  نتفرگ ،  ماقتنا  يارب  داد  نامرف  دایز  نبا  هک  دوب  اجنیا  رد 

. ! ؟ دنناسرب لتق 

! ؟  منک یم  راختفا  مه  گرم  ماگنه  ایآ 

ماـگنه هـچ  نکـش ،  فـص  ریــش  مالــسا و  ریلد  درم  ناـبز  رب  اـهراب  هناـشنم ،  دازآ  ناـیاپ  يدازآ و  هراـبرد  مرگ  ياـه  ییوـگ  دـماشوخ 
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 . دوب هدش  يراج  هنارگاشفا ،  یغیلبت و  یمالک و  گنج  هصرع  رد  هچ  یماظن و  ياهیریگرد 
يرما ار  تـیرح  هار  رد  گرم  و  درک ؛  یم  ناـیب  دوـخ  نینوـخ  ماجنارـس  زا  ار  دوـخ  ینورد  شمارآ  فـلتخم ،  ياهتبـسانم  رد  ترــضح 

 : زا دنترابع  نیشتآ  هدنرب و  تالمج  نیا  زا  يا  هراپ  دید .  یم  شنادناخ  دوخ و  شور  بءاد و  ار  یهلا  ياضق  ربارب  رد  میلست  هتسیاش و 
 . موشن هتشک  هنادازآ  زج  ما  هدروخ  دنگوس  - 1

 . نکب یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  تسا ؛  گرم  نیا  وت !  رب  ياو  - 2
 . نک هشیپ  ربص  هلالج -  لج  دنوادخ -  رما  تساوخ و  ربارب  رد  - 3

 . دوب دهاوخن  نینچ  زگره  مسق  ادخ  هب  هن  دش ! ؟ مهاوخ  میلست  مراد  دربن  ناوت  هک  یتقو  ات  يرادنپ  یم  ثعشا !  دنزرف  يا  - 4
 . تسا هدناسر  لتق  هب  ار  نم  زا  رتهب  ییوت  زا  رتدب  ارچ  تسا )  یعیبط   ) یشکب ارم  وت  رگا  - 5

 . نکب یهاوخ  یم  هچ  ره  ادخ !  نمشد  يا  -6
 . يرادن زیهرپ  ندرک ،  هبلغ  هلیسو  ره  هب  یتنیط و  دب  ندرک ،  هلثم  یتشز  راوگان ،  ياهنتشک  زا  وت  - 7

 . دیامرف مبیصن  قلخ ،  نیرتدب  تسد  هب  ار  تداهش  دنوادخ  مراودیما  نم  و  - 8
 . دش دنهاوخ  راچد  یتشونرس  هچ  هب  هک  تفای  دنهاوخ  رد  نارگمتس  يدوزب  - 9

هرود هب  هک  تلاـسر  ناـیاوشیپ  ناـگرزب و  دزن  هک  تسا  نیقتم  تبقاـع  راـک و  ماـجرف  هب  نیقی  هریـس  نیا  درادـن ،  یتبارغ  تسین و  بیجع 
 . تسا سوسحم  تدش  هب  دنرگن ،  یم  ایند  هب  ییانتعا  یب  دهز و  رظن  اب  دنا و  هدیسر  لامک 

 . دنتسه ییوکین  ناهارمه  ناتسود و  هچ  و  دندرگ ،  روشحم  نیحلاص  ادهش و  نیقیدص ،  ایبنا ،  اب  هک  دنرختفم  زارفارس و  نادب  نانآ 
ار ماقتنا  هزیرغ  راکـشآ و  ار  یناهنپ  ياـه  هنیک  تساوخ  یم  نمـشد  هرظتنم ،  ریغ  هن  دوب و  بیجع  هن  دـش ،  رداـص  ترـضح ،  لـتق  مکح 

 ! . دننک باترپ  نیمز  هب  رصق  زارف  زا  ار  گرزب  ینابرق  كاپ  رکیپ  تداهش ،  زا  سپ  داد  روتسد  تواسق ؛  اب  اذل  دنک ؛  باریس 
 . درپس دوب ،  هدش  یمخز  ترضح  تسد  هب  ینابایخ  دربن  رد  هک  شابوا  زا  یکی  هب  ار  مکح  يارجا  دایز  نبا  هک  تسا  هدش  هتفگ 

 . رتشیب هچ  ره  یشک  ماقتنا  يارب  تسا  يرگید  شالت  دالج ،  نیا  باختنا  دشاب  هتشاد  تحص  ربخ  نیا  رگا 
زا تفر و  یم  الاب  رـصق  ياه  هلپ  زا  یهلا  ياضق  هب  تیاـضر  يدنلبرـس و  اـب  نادـالج ،  ناـشابوا و  زا  یهوبنا  ناـیم  رد  تلاـسر ،  ناـمرهق 
یم اجب  ار  یهلا  ساپس  دمح و  هتسناد ،  هزنم  ار  دنوادخ  هدرک ،  هدافتـسا  دوخ  يراد -  هدنز  بش  تدابع و  اب  دابآ   - رمع تاظحل  نیرخآ 

 . دروآ
یم ریبکت  درک و  یم  تیاکـش  یهلا  هاگرد  هب  نانآ  ياهیتشز  نامدرمان و  زا  يدـنوادخ ،  يوکین  شیاـمزآ  زا  تیاـضر  نیع  رد  ترـضح 

 : تفگ یم  لاح  نامه  رد  داتسرف و  یم  دورد  ناربمایپ ،  یهلا و  هکئالم  رب  درک و  یم  رافغتسا  تفگ و 
( . 333) دندرک لوذخم  دنتفیرف و  ار  ام  نانآ  نک  يرواد  موق  نیا  ام و  نایم  اهلا !  راب  ادنوادخ ! 

ار ینوخ  هب  هقرغ  رسج  ناهگان  هک  دندرک  یم  شسرپ  داتفا  رهاوخ  هک  یقافتا  زا  دندش و  یم  عمج  مدرم  دندرب ،  ماب  تشپ  هب  ار  ترـضح 
مدرم دوب و  هدش  شخپ  اج  همه  نوخ  داتفا !  ورف  ترـضح  كرابم  رـس  نآ  لابند  هب  دش و  باترپ  نیمز  يور  هب  رـصق  يالاب  زا  هک  دندید 

( . 334) دنتسه توم  تارکس  لاح  رد  هک  یناسک  نتسیرگن  دنتسیرگن :  یم  رگیدکی  هب  جیگ  گنم و 
. ؟  یتشک ار  وت  ایآ  دوش ؟ یم  هچ  ار  وت  دیسرپ :  يو  بارطضا  زا  دایز  نبا  دمآ ،  دورف  دوب  هدید  هک  يزیچ  زا  ناساره  ناسرت و  لتاق ، 

زا هک  داتفا  یقافتا  میارب  هکنآ  زج  دراد  تمالس  هب  ار  ریما  دنوادخ  يرآ ،  داد :  خساپ  هدروخ  مین  هدیوج و  تاملک  بارطـضا و  اب  لتاق ، 
 ! . مناسرت نآ 

. ؟ داتفا تیارب  یقافتا  هچ  دیسرپ :  رخسمت  اب  - 
نابل ای  تشگنا -  هک  مدید  دوخ  رانک  رد  ار  ومرپ  هایـس و  ور ،  تشز  يدرم  متـشک ،  ار  ملـسم  هک  یماگنه  تفگ :  هروشلد  ساره و  اب  - 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1098 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! . مدوب هدشن  شحوتم  هجرد  نیا  هب  نونکات  هک  مدرک  تشحو  مدیسرت و  نانچ  نآ  نم  و  دیزگ ،  یم  نادند  هب  ار  دوخ  لقان -  هابتشا  هب 
هدرکن تداع  البق  نارب  يرادن و  ییانـشآ  هدیدپ  نیا  اب  اریز  يا ؛  هدش  هدز  تشهد  دـیاش  تفگ :  درک و  يزیمآ  رخـسمت  هدـنخ  دایز  نیا 

( . 335  ! ) يا
سونءام نانچ  نآ  هدازآ -  ناحلاص  لدکاپ و  ناراکزیهرپ  نتـشک  تداع  تلاح -  هدـیدپ و  نیا  اب  دایز  نبا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب 

 . دناد یم  یلومعم  یعیبط و  ار  نآ  رگید  هدش و  يداع  شیارب  دوخ -  تایانج  زا  سپ  تلاح  رارکت -  تدش  زا  هک  تسا ،  هدوب 
ورف يرگید  زا  سپ  یکی  تاکرد  رد  دـنهد و  ناشن  ار  دوخ  تیهام  بوخ  ات  دـهد  یم  تصرف  نیملاظ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یناـمز  رد 

 . دنورب
ناور یعیبط  نزاوت  ات  تخاس  یم  طلسم  وا  رب  ار  یکانلوه  حبـش  یتجاح  ره  زا  سپ  دنوادخ  و  دوب .  هدش  تلاح  نیا  راچد  اهراب  دایز  نبا 

 . دیامن تلس  وا  زا  ار  یحور  تینما  دنز و  مه  هب  ار  وا 
دنوش یم  ینورد  باذع  راچد  دنتسه ،  ایند  رد  یتقو  ات  هک  دزاس  یم  طلـسم  ناراکتیانج  رب  نینچ  ار  یحور  یناور و  راشف  مقتنم  دنوادخ 
لدب بارطـضا  هب  ار  نانآ  شمارآ  ددـنویپ و  یم  عوقو  هب  تیانج  ماجنا  زا  سپ  ياهبـش  نیمرجم ،  رد  یهلا  ساره  تشحو و  تلاح  نیا  . 

 ! . يا هدرکن  تداع  البق  تلاح  نیا  هب  ( . . . 336  ) دزاس یم 
( . 337) دهد باذع  ایند  رد  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  ات  دهاوخ  یم  ادخ  هک  یتسردب 

( . 338  ) تخاس میهاوخ  راچد  رتکچوک  باذع  هب  رتگرزب ،  باذع  زا  لبق  ار  نانآ  و 
 . درک دنهاوخن  تداع  نادب  نارگمتس  نیمرجم و  زگره  هک  تسا  نامه  رتگرزب  ربکا و  باذع  نیا 

نکیل دننک  یم  هدهاشم  ار  باذع  دنوادخ  هکنیا  یهلا و  لماک  رادتقا  نتسناد  باذع و  تی  ؤر  ماگنه  هک  دنتسناد  یم  نیملاظ  شاک !  يا 
( . 339) دنا هدیسر  تسب  نب  هب  و  تسین .  تشگزاب  يارب  يا  هلیسو  هار و  رگید 

دندرب یم  الاب  ار  ملسم  هک  یماگنه  دیسرپ :  دنتشاد ،  تکرش  ترضح  ندناسر  تداهـش  هب  رد  امیقتـسم  هک  یناسک  زا  نینچمه  دایز  نبا 
. ؟  تفگ یم  هچ 

مدروآ کیدزن  نتـشک  يارب  ار  وا  هک  یماگمه  درک .  یم  رافغتـسا  تفگ و  یم  ار  ادخ  حیبست  تفگ و  یم  ریبکت  داد :  خـساپ  لتاق  دوخ 
 . نک يرواد  دندناسر ،  لتق  هب  دنتفرگ و  ورف  ار  ام  دنتفگ .  غورد  ام  هب  هک  موق  نیا  ام و  نایم  اهلا !  راب  تفگ : 

نم هب  سپ  درکن .  يریثءات  هک  مدز  يا  هبرـض  وا  هب  و  تسا !  هتخاـس  طلـسم  وت  رب  ارم  هک  رکـش  ار  ادـخ  اـیب ،  کـیدزن  متفگ :  وا  هب  سپ 
. ! ؟  ییامن یفالت  ینک و  صاصق  ار  دوخ  مخز  مهاوخ  یمن  هدنب !  يا  تفگ : 

ار دوخ  نامرهق ،  نیا  يالاو  تیـصخش  ربارب  رد  دـنام و  تفگـش  رد  تداهـش ،  هناتـسآ  رد  مهنآ  عبط ،  تعاـنم  يزارفارـس و  زا  داـیز  نیا 
( . 340 ( ! ؟ دنک یم  راختفا  زین  گرم  ماگنه  ایآ  تفگ :  میظع  ینابرق  نیا  هرابرد  هاگآ  ان  تخاب و 

تخاس و نیرق  دوخ  لمع  اـب  تیرح ،  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  دـنگوس  تفر و  دوب  هتـساوخ  تشاد و  تسود  هک  روطناـمه  ملـسم  يرآ ، 
درک ادف  ار  دوخ  یمالسا ،  یقالخا و  ياهـشزرا  يداقتعا و  يدابم  هار  رد  يو  دراد .  قلطم  یگدنب  تیدوبع و  ادخ ،  ربارب  رد  دومن  تباث 

.
يدنلبرـس و هب  گرم ،  هناتـسآ  ات  ار  دوخ  راکیپ  یگدنز و  لحارم  مامت  هنادواج ،  تاراختفا  لبمـس  ملـسم  نمـشد ،  تسود و  فارتعا  هب 

 . دومیپ يراوتسا  عبط و  تعانم 

هورع نب  یناه  دهاجم ؛  تداهش  مود :  لصف 

هک ارچ  هد ،  رارق  مناهانگ  هرافک  ار  زورما  اهلا !  راب  میباتـش ؟  یم  وت  ناوضر  تمحر و  يوس  هب  ادـنوادخ !  تساوخ .  يوس  هب  تشگزاـب 
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 . مداد جرخ  هب  تیمح  مدیزرو و  بصعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد  دنزرف  عافد  هار  رد  نم 
 ( یناه راوگرزب ؛  دهاجم  )

يو تاجن  يارب  شالت 
زا دـیاب  دـندرک  ساسحا  تفاـی و  یم  شرتسگ  ناـیوما ،  زا  ییاـهر  رب  ینبم  دوخ  ياـهوزرآ  هب  یباـیتسد  زا  دـیمون  مدرم ،  ناـیم  رد  سرت 

 . دنریگب تلزع  دنوش و  جراخ  هزرابم  هنحص 
لباقم رد  نکیل  دنشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدنیامن  تداهـش  لو  ؤسم  هک  دنتـسناد  دندرک و  یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز  زا  نانآ 

 . دنتفر دوخ  ياه  هناخ  هب  دنتسشن و  بقع  ماش ،  يزکرم  ياهورین  هب  یکتم  هفوک ،  یلاو  تادیدهت 
رتراد هشیر  ار  یناگمه  سرت  هکنآ  يارب  دوب .  هدرک  بسک  هیواعم  شردـپ  نیـشناج  دـیزی  زا  ار  دوخ  تموکح  تیعورـشم  هک  داـیز  نبا 

نیرتمهم و دننک .  مادعا  ار  راید  نآ  ناگتـسجرب  هفوک و  نادهاجم  زا  يا  هدع  ات  داد  روتـسد  دراکب ،  مدرم  لد  رد  ار  ساره  مخت  دزاس و 
نـس زا  لاـس  هنودون  يا  هتفگ  هب  لاـس و  دون  وا  شیب  هک  دوب  هورع  نب  یناـه  ردـقلا  لـیلج  دـهاجم  نیموکحم ،  هورگ  نیا  درف  نیرتگرزب 

هئطوت رگید  جاجح و  نبا  تسد  ریز  هک  نایجحذم  بناج  زا  يرطخ  دوب و  هدش  مکحتـسم  رگید  یلاو  دنچ  ره  تشذـگ .  یم  ناشکرابم 
زین ار  وا  داد  روتـسد  هکلب  درکن ،  افتکا  یناه  يارب  دبا  سبح  هب  درک ،  یمن  دیدهت  ار  يو  دندوب ،  هدش  ماد  باهـش  نب  ریثک  دـننام  نارگ 

 . دنناسرب تداهش  هب  دهاجم  ناگرزب  رگید  سءار  رد 
هک داد  حـیجرت  اه ،  هلیبق  سءار  زا  تموکح  ضراعم  نارـس  ندرک  رانک  رب  نانآ و  تاـکرحت  لرتنک  لـیابق و  رب  طلـست  ياتـسار  رد  یلاو 

دنتفیرف ار  یناه  هک  دوب  هرفن  هس  هورگ  درف  نیموس  ثعشا  نب  دمحم  نوچ  و  دروآ .  رد  ياپ  زا  ار  دنمورین  فلاخم و  ربهر  نیا  ریپ ؛  یناه 
ندناسر تداهـش  هب  عنام  دوش و  هطـساو  ات  دمآ  رب  ددص  رد  دوش ،  نایجحذـم  ریـشمش  همعط  هک  دیـسرت  یم  نآ  زا  دـندروآ ،  رـصق  هب  و 

 . دنک فرصنم  يو  نتشک  زا  ار  یلاو  ددرگ و  یناه 
 : تفگ تساخرب و  ینارگن  بارطضا و  اب  هشیر  یب  تسس و  یشالت  رد  دوخ  ناج  ظفح  يارب  يو 

هک دنناد  یم  يو  هریشع  تسا و  رادروخرب  ییالاو  تفارش  زا  شا  هریشع  نایم  رد  یناه  هک  یناد  یم  وت  دراد ،  تمالس  هب  ار  ریما  دنوادخ 
زا نم  نوچ  یـشخبب ،  نم  هب  ار  یناه  هک  ریما !  يا  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وا  سپ  میدرک  میلـست  وت  هب  ار  وا  هجراخ  نبءامـسا  نم و 

( . 341) دنرادروخرب زین  تیرثکا  زا  دنتسه و  هفوک  لها  ناگرزب  نانآ  اریز  مکانمیب ؛  وا  نادناخ  ینمشد 
( . 342) دنشاب یم  نمی  لها  زا  یگرزب  شخب  هفوک و  دارفا  نیرت  تزع  اب  نانآ  و : 

یـشزرا نانآ  ياه  یگلاپمه  ءامـسا  ثعـشا و  نبا  اریز  دـناشن ؛  شیاج  رـس  ار  وا  يو  هب  تناها  اـب  هدرک ،  در  ار  ثعـشا  نبا  هتـساوخ  ریما 
 . دنرادن

نانآ زا  دوب و  هتفای  طلـست  نایجحذم  رب  الماک  تموکح  دهد  یم  ناشن  هک  ینئارق  هلمج  زا  دندرب .  هاگنابرق  هب  ار  نایجحذم  نامرهق  ربهر 
 . دندرب خاک  کیدزن  ياهرازاب  زا  یکی  هب  هتسب  تسد  دنتخاس و  جراخ  رصق  زا  انلع  ار  یناه  هک  تسا  نآ  دیساره ،  یمن 

 : تشادرب دایرف  دش و  روجنر  شا  هلیبق  دارفا  دوبن  زا  لاسنهک  دهاجم 
 . نم زا  نانآ  دنتسه  رود  ردقچ  هاجحذماو !  تسین .  نم  هاوخاوه  جحذم  رگید  زورما  هاجحذماو ! 

 : تشاد هدمع  فده  ود  راک  نیا  زا  يو  دروآ .  درگ  اجکی  ار  نایجحذم  ات  دز  یمادقا  هب  تسد  يدیبز  جاجح  نبا  ماگنه  نامه  رد 
 . دننزن یمادقا  هب  تسد  دوخ  ربهر  تاجن  يارب  هلیبق  دارفا  - 1

 . دنهدن ناشن  دوخ  زا  يدیدش  لمعلا  سکع  یناه ،  تداهش  ربخ  ندیسر  زا  سپ  - 2
ای یگنـس  ییوقاچ ،  ییاصع ،  ایآ  دز :  دایرف  هدرک  اهر  دنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  ناتـسد  دـنک ،  یمن  يرای  ار  وا  یـسک  دـید  یناه  هک  نیمه 

. ؟ دنک عافد  شدوخ  ناج  زا  هلیسو  نادب  يدرم  ات  تسین  یناوختسا 
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نم ادخ  هب  هن  داد :  خساپ  بلق  توق  اب  یناه  و  نک .  زارد  ار  تندرگ  دنتفگ :  وا  هب  سپس  دنتـسب .  ار  وا  تخـس  دنتخیر و  وا  رب  نیظفاحم 
( . 343  ) منک يرای  مدوخ  نتشک  رد  امش  هب  هک  متسین  یسک 

اب هدرک  تداهـش  هدامآ  ار  دوخ  هلیبق ،  گرزب  لاسنهک و  ریپ  درک .  تباصا  هک  دز  وا  هر  یتبرـض  هدـمآ  ولج  یکرت  دـشار  مان  هب  يدـالج 
 : درک تاجانم  دنوادخ  اب  دوخ  فده  نایب  یبوبر و  تحاس  هب  برقت  حور 

هک یتسردب  هد ،  رارق  مناهانگ  هرافک  ار  زورما  ادـنوادخ !  مباتـش ،  یم  تایاور  تمحر و  يوس  هب  اهلا !  راب  تسادـخ  يوس  هب  تشگزاب 
( . 344  ) مداد ناشن  تیمح  مدیزرو و  بصعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تربمایپ  تخد  دنزرف  زا  عافد  هار  رد  نم 

دیزی هب  نداد  هدژم  دیهش و  ود  ندیشک  نیمز  رب 
مشخ ات  دندیشک  نیمز  رب  اهنزرب  يوک و  رد  ار  نانآ  دنتسب و  یناه -  ملسم و  راوگرزب - دیهش  ود  ياپ  هب  بانط  نادالج  یلاو ،  روتسد  هب 

تـسد هب  فادها  هشیدـنا  رد  مدرم  رگید  دـبای و  نایاپ  ادهـش  هیـضق  دـنوش و  ناساره  رتشیب  هفوک  مدرم  Ș مج دنک و  شکورف  نمـشد 
 . دنشابن دوخ  هدماین 

رد دوخ  عون  وا  تکرح  نیلوا  نکیل  تسا ،  ناـیامن  يرـشب  خـیرات  تاحفـص  رب  هک  تسین  یهایـس  هکل  نیلوا  تشز ،  يوـما  تیاـنج  نیا 
 . تسا اهنابایخ  اه و  هچوک  نایم  رد  نادیهش  داسجا  ندیشک  نآ  جوا  هک  یتیانج  دشاب ؛  یم  مالسا  خیرات 

نب دمحم  طسوت  هنامرش ،  یب  تراغ  نیا  دندرک ؛  تراغ  زین  دوب  هحلسا -  لیبق  زا  يو -  اب  هچ  ره  هک  دندیشک ،  نیمز  رب  ار  ملسم  اهنت  هن 
 : دورس درک و  اوسر  شعضاوم  راتفر و  رطاخب  ار  يو  وا ،  دوخ  نیرصاعم  زا  یکی  هک  تفرگ ،  تروص  ثعشا 

هنود لتاقت  نا  کمع  تکرت  و 
اعینک ناک  تنا  الول  و  الشق ، 

دمحم تیب  لآ  دفاو  تلتق  و 
(345) اعورد هل و  افایسا  تبلس  و 

لها هدـنیامن  و  تفای .  یمن  تسد  وا  رب  یـسک  يدوبن  وت  رگا  و  يدرک .  اهر  یتسـس  اب  ینک ،  عاـفد  وا  زا  هکنیا  نودـب  ( 346) ار تیومع 
 . يدرب امغی  هب  ار  وا  هرز  ریشمش و  یتشک و  ار  دمحم  تیب 

تحت رصق  کیدزن  ار  اهنآ  دایز  نبا  روتسد  هب  دندش ،  هدناشک  نیمز  رب  اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  ریهـش  ود  نیا  رهطم  داسجا  هکنآ  زا  سپ 
دهاجم هکنانچمه  درک ؛  زواجت  مالـسا  دودـح  زا  دـش و  بکترم  تیانج  هس  تموکح  راک ،  نیا  اب  دـنتخیوآ و  راد  هب  دـیدش ،  تظاـفح 

 : زا دندوب  ترابع  تیانج  هس  نیا  دوب .  هدرک  دز  شوگ  دایز  نبا  هب  هتفایرد و  دوخ  بقاث  رظن  اب  ار  دمایپ  هس  نیا  شیپاشیپ  ملسم ،  ریلد 
 . نیمز رب  رصق  يدنلب  زا  ترضح  رکیپ  نتخادنا  - 1

 . اههار اه و  هچوک  رد  یناه  ملسم و  داسجا  ندیشک  -2
 ! . زور دنچ  تدم  هب  داسجا ،  نتخیوآ  - 3

یبوخ هب  نارگنایغط ،  هناراکتیانج  تعیبط  زا  هک  دوب  يو  يرگن  هدنیآ  ترـضح و  يوق  شنیب  كاردا و  قمع  اجنیا ،  رد  هجوت  لباق  هتکن 
یمن يراددوخ  زین  داسجا  هر  ندز  همطل  ندرک و  هلثم  زا  دـننک و  یم  راتفر  هنوگچ  دوخ  ناینابرق  اب  ناـنآ  هک  تسناد  یم  تشاد و  عـالطا 

تریصب رگنایب  هلءاسم -  نینچ  هب  هجوت  نیمه -  دهد و  یم  رارق  ناشفیرـش  دسج  ندرک  نفد  ار  تیـصو  دراوم  زا  یکی  ملـسم  اذل  دننک . 
 . تسا هدنیآ  ياهدادیور  زا  ترضح 

تفگ هتخاس  بطاخم  ار  وا  يو ،  يراتفر  تایصوصخ  دایز و  نبا  یباستکا  یثوروم و  ياهیگژیو  هب  تبسن  مات  یهاگآ  اب  ارضخ  نینچمه 
:

هلثم راوگان ،  ياهنتـشک  زا  وت  يزیرب .  یپ  ار  جـک  داینب  ینک و  داجیا  ار  هدوبن  ياهتعدـب  مالـسا  رد  هک  یتسه  یـسک  نیرتراوازـس  وت  اـما 
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( . 347  . . . ) ینک یمن  زیهرپ  يا ،  هلیسو  ره  هب  تردق ،  بسک  یتنیطدب و  دنسپان ،  ياهندرک 
هب هیحد  یبا  نب  یناه  حورالا و  نب  ریبز  ياهمان  هب  کیپ  ود  طسوت  لاس ،  زا  يارب  هدـش  هدامآ  زا  سپ  ار  یناه  ملـسم و  ياهرـس  دایز  نیا 
ماش هب  اهکیپ  نیا  هارمه  زین  تخادرپ -  میهاوخ  وا  هب  يدوزب  هک  يدزا -  بخلص  نب  هرامع  دهاجم ؛  رس  هک  دوش  یم  هتفگ  داتسرف .  ماش 

 . دش هداتسرف 
 : تسا نینچ  همان  نتم  داتسرف .  دیزی  يارب  کیپ  ود  نیا  هارمه  زین  ار  یصوصخم  همان  دوب ،  هدش  تسمرس  يزوریپ  هداب  زا  هک  دایز  نبا 

نب یناه  هناخ  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک :  مهد  یم  ربخ  درادـب  یمارگ  ار  وا  دـنوادخ  هک  نینمؤملاریما !  قح  هم  ار  يادـخ  ساپـس  دـعب :  اـما 
نانآ مدش  قفوم  بیرف  رکم و  اب  مداتـسرف و  ناشدزن  گنرین  هب  ار  ینادرم  متـشامگ و  ییاهـسوساج  ناشیا  رب  نم  دش و  دراو  يدارم  هورع 
هیحد یبا  نب  یناه  طسوت  ار  نانآ  ياهرـس  مدز و  ار  اهنآ  ندرگ  نم  تخاس و  طلـسم  ناـشیا  رب  ارم  دـنوادخ  و  منک .  جراـخ  اـجنآ  زا  ار 

تـسود هک  یـشسرپ  ره  نینمؤملاریما  مداتـسرف .  تدزن  هب  دنـشاب  یم  حصان  عیطم و  دارفا  زا  ود  ره  هک  یمیمت  حورالا  نب  ریبز  ینادمه و 
( . 348  ) تسا مات  یعرو  مهف و  تقادص ،  شناد ،  از  نانآ  اریز  دنک ؛  لا  ؤس  نانآ  زا  دناوت  یم  دشاب  هتشاد 

نامداش دوب  هدـش  یلجتم  نادیهـش  ياهرـس  بلاق  رد  هک  هیدـه  نیا  زا  و  تسناد ؛  يوما  هاگدـید  زا  عرو  يانعم  هماـن و  نومـضم  دـیزی ، 
ایاده هنوگ  نیا  زا  يرتشیب  میدقن  و  دش .  راتساوخ  ار  اهنآ  شیازفا  هدرک ،  قیوشت  ار  ییاهراک  نینچ  ماجنا  هتشون  وا  هب  يا  همان  و  تشگ . 

 ! . درک تساوخرد  ار  يراگن  همان  رارمتسا  و  درک ،  بلط  ار 
يارب ار  ماهتا  ساسا  رب  تازاجم ،  تسایس  ات  تساوخ  وا  زا  دوتس و  شراکـشآ !  عرو  شیاهگنرین و  رطاخب  ار  دایز  نبا  يو  همان ،  نیا  رد 

 . دنکن یهاتوک  راک  نیا  رد  و  ددنب .  راک  هب  تدشب  يوما  هاگتسد  تردق و  ظفح 
 : دوب نومضم  نیدب  همان  خساپ 

زا ارم  دوب !  هناعاجـش  بلق و  توقاـب  تا  هلمح  هناشیدـنارود و  تراـتفر  يدرک ؛  لـمع  متـشاد  یم  تسود  هک  روط  ناـمه  وـت  دـعب :  اـما 
کیپ ود  نم  دمآ .  رد  بآ  زا  تسرد  تا  هراب  رد  نم  يءار  نامگ و  تراک  نیا  اب  و  يدوب ،  یفاک  ار  نمـشد  يدرک و  زاین  یب  هشیدـنا ، 

 ، يدوب هتـشون  وت  هک  دوب  نامه  اهنآ  یگنازرف  لضف و  يءار ،  مدرک .  وگتفگ  ناشیا  اب  مدیـسرپ و  نانآ  زا  مدـناوخ  ارف  ار  تا  هداتـسرف  و 
 . نک راتفر  یکین  هب  نانآ  اب  سپ 

اب راـمگب ،  حلـسم  دارفا  یناـبهگن و  ياهتـسپ  اـههار  رـس  رب  سپ  تسا ،  هتـشگ  قارع  هجوتم  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب 
( . 349  ) سیونب میارب  دتفا  یم  هک  یقافتا  ره  و  نک !  تازاجم  ریگتسد و  تمهت ،  اب  رگنب و  روما  هب  نظءوس  ینیبدب و 

( . 350) دهد یم  يور  هک  يدب  کین و  قافتا  ره  زور  ره  رد  و . . . : 
نآ رب  یخرب  سپ  دروآ .  رد  نایلغ  هب  ار  ناگدازآ  تاساسحا  تخیگنارب و  ار  نادرم  فطاوع  داـیز  نبا  تسد  هب  یناـه  ملـسم و  تداـهش 
ؤد دوسالاوبا  الثم  دندروآ ؛  شوج  هب  ناشدوخ ،  تمارک  ظفح  دایز و  نبا  زا  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  نایجحذـم  تیمح  تریغ و  ات  دـندش 

 : دورس نینچ  یل 
دجو عزج و  نم  كاذو  لوقا : 

دایز ینب  کلم  هللا  لازا 
امش نک  فونالا و  اوعدج  مه 

(351  ) دارم اخا  میرکلا  مهلتقب 
ار تمظع  ياه  هشیر  یناه ،  نوچ  يدرم  یمارگ  نتـشک  ار  نانآ  دـهد .  داب  هب  ار  دایز  ینب  کلم  دـنوادخ  میوگ :  یم  يداش  هودـنا و  اب 

 . دندناکشخ
 : تفگ نینچ  لطخا  ای  و 
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ابئاغ هورع  نبا  موی  نع  کب  ملو 
لیقع نبا  هلیل  نع  بغی  ملامک 

لک انب  سیلف  اهارص ،  برحلاوخا 
(352  ) لیقث دا  ؤفلا  بجو  الو  رابج ، 

ناراـبج زا  هن  نکیل  دـید ،  ار  ثداوح  نیا  يو  دـنام .  ربـخ  یب  لـیقع  نبا  بش  زا  هن  دوـب و  بیاـغ  هورع  نبا  تداهـش  زور  هن  یگنج  درم 
 . دروخ یناکت  وا  نیگنس  لد  هن  و  تفرگ ،  ماقتنا 

هلیبق حور  تدشب  دـنک و  یم  موکحم  ار  نینوخ  تایانج  نیا  ربارب  رد  روآ ،  مرـش  توکـس  يرتشیب ،  تحارـص  اب  ریز  تایبا  هک  یلاح  رد 
سرت زا  دنک .  دنت  ار  نآ  شتآ  هتخادنا ،  ولج  ار  ماقتنا  نامز  ات  تسا  شالت  رد  دنناتـسب و  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  نایجحذم  يا 

 : تسا هدرک  ناهنپ  ار  دوخ  مان  نایوما ،  ماقتنا 
يرظناف توملا  ام  نیردت  تنک ال  اذا 

لیقع نبا  قوسلا و  یف  یناه  یلا 
ههجو فیسلا  مشه  دق  لطب  یلا 

لیتق رامط  نم  يروهی  رخآ  و 
هنول توملا  ریغ  دق  ادسج  يرت 

لیسم لم  لاس  دق  مد  حضنو 
هییح هاتف  نم  ییحا  ناک  یتف 
لیقص نیترفش  يذ  نم  عطقاو 
رحصم نافخب  ثیل  نم  عجشاو 
لیغ هباغب  راض  نم  ءرجءاو 

احبسءاف ریمالا  رما  امهباصا 
لیبس لکب  يرسی  نم  ثیداحا 

انمآ جیلامهلا  ( 353) ءامسءا بکریءا 
لوحذب جحذم  هتبلط  دقو 

مهلک و  دارم ،  هیلاوح  فوطت 
لوسم لئاس و  نم  هبقر  یلع 

مکیخءال اورءاتت  مل  متنا  ناف 
(354  ) لیلقب تیضرا  ایاغب  اونوکف 

 . رگنب رازاب  رد  لیقع  نبا  یناه و  هب  سپ  تسیچ ،  گرم  یناد  یمن  رگا 
 . ددرگ یم  باترپ  رصق  يادنلب  زا  شا  هتشک  هک  يرگید  هب  و  تسا .  هدرک  هراپ  ار  شا  هرهچ  ریشمش ،  هک  رگنب  نامرهق  هب 

 . تسا هدمآ  رد  تکرح  هب  اههاربآ  رد  هک  نوخ  ياهیوج  تسا و  هتخاس  نوگرگد  ار  شگنر  گرم ،  هک  ینیب  یم  يدسج 
 . رت هدنرب  مد ،  ود  ریشمش  هبل  زا  و  دوب ،  رت  نیگمرزا  یناوج ،  رتخد  زا  هک  يدرمدار 

 . دوب رت  تءارج  اب  هوبنا  ياه  هشیب  هدنرد  زا  تفر و  یم  رامش  هب  ارحص  رد  يریش  زا  رتعاجش  هک  يروالد 
 . تشگ رازاب  هچوک و  مدرم  دزنابز  ناش  هرطاخ  دندمآ و  رد  اپ  زا  ریما  روتسد  هب  نانیا 
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. ! ؟ دنتسه راکبلط  ینوخ  وا  زا  نایجحذم  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  راوس  نارتشا  رب  ینمیا  اب  ءامسا  ایآ 
 . دش دنهاوخ  تساوخ  زاب  و  دنتسه ،  نتفرگ  ماقتنا  لو  ؤسم  هلیبق  یمامت  دنز و  یم  هسرپ  لباق  فارطا  رد  نانچمه  یناه ،  حور 

 . دندرگ یم  یضار  دنچ  یمهرد  هب  هک  دیشاب  یناگراکدب  دیریگن ،  ار  ناتردارب  نوخ  صاقت  امش  رگا  سپ 
رد تشاد  مان  يدارم  نیـصح  نب  نمحرلادبع  هک  يو  دش و  یناه  دهاجم ؛  ماقتنا  نتفرگ  هب  قفوم  یجحذـم ،  نادـنمتریغ  زا  یکی  اهدـعب 

دینـش دربن  يانثا  رد  تشاد و  تکرـش  تشگ ،  زوریپ  دایز  نبا  رب  یفقث ،  دـیبع  نب  راتخم  دـهاجم  نآ  رد  هک  رزاـخ ،  گـنج  رد  لـصوم 
ار وا  يا  هزین  اب  هدرب  هلمح  وا  رب  تفای و  تسد  یکرت  دشار  رب  دوب ،  وا  لابند  هب  هک  يو  تسا  هورع  نب  یناه  لباق  نیا  دیوگ :  یم  یـسک 

 : تشگ منرتم  تایبا  نیدب  دعب  و  تشک .  ار  يو  نآ  زا  سپ  و  ( . 355) درک یمخز 
ایکرتلا دشار  تلتق  ینا 

ایفرشم ضیبا  هتیلو 
(356) ایبنلاو هللا  كاذب  یضرا 

 . مدرک دونشخ  ار  ربمایپ  ادخ و  هلیسو ،  نیدب  و  مدروآ .  رد  ياپ  زا  ار  وا  دیفس ،  ناشخرد و  يریشمش  اب  و  متشک .  ار  یکرت  دشار  نم 
هکنآ ات  دـنام .  ناهنپ  اهرـس  نیا  تشونرـس  دـماین و  تسد  هب  اـهنآ  زا  يرثا  رگید  دیـسر ؛  دـیزی  هب  ناراوگرزب  نیا  ياهرـس  هکنآ  زا  سپ 

 . دش ادیپ  يرجه )  لاس 304  ) لاس لهچ  تسیود و  ابیرقت  زا  سپ  هورع  نب  یناه  دیهش  رس  هاگیاج 
رد یـصاخ  تیانع  اب  هک  دـمآ  تسد  هب  رـس  رازه  جـنپ  راهدـنق  رهـش  راوید  ياهجرب  زا  یکی  رد  لاس ،  نآ  رد  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجاـم 

تحاص مان  هک  تشاد  رارق  یبوتکم  کی  ره  شوگ  رد  نوچ  دندش ؛  ییاسانش  اهنآ  زا  رس  اهنت 29  دندش .  یم  يرادهگن  نیفلع  ياهدبس 
 . دوب هورع  نب  یناه  رس  هناگ  هن  تسیب و  ياهرس  نیا  زا  یکی  دندوب .  هتسب  یمشیربا  یخن  اب  ار  نآ  سپس  و  دوب .  هدش  هتشون  نآ  رب  رس ، 
زا سپ  لاـس  هد  ینعی  ( - 357) دوب هدـش  تبث  اهبوتکم  نآ  رب  هک  روط  نآ  يرجه - ؛  داتفه  لاس  جرب ؛  نآ  هب  اهرـس  ندیـسر  خـیرات  اـما 

 . دوب یناه  تداهش 
موسرم و ياه  هویـش  زا  یکی  نوگانوگ ،  ياهدـنفرت  فلتخم و  لیاسو  هب  اهرـس  نیا  يرادـهگن  يارب  شالت  هک  دوش  یم  نشور  اـم  يارب 
 ! دنرب یم  تذل  دنزاس ،  نادیواج  ار  دوخ  گنرین  بیرف و  رکم ،  دیک ،  زا  هتـساخ  رب  هکنیا  زا  نانآ  تسا .  نارابج  نارگنایغط و  لوادـتم 

بوکرس تردق و  لبمس  ار  يراثآ  نینچ  اهنیا  دنا .  هدرک  لامعا  دوخ  ناینابرق  هرابرد  هک  دنتسه  یتایانج  راثآ  نتشادهگن  هدنز  هتفیـش  و 
تبث زا  ناشارت  رکیپ  ناشاقن و  هک  یثداوح  زا  دـنناد  یم  يریواصت  ار  اهنآ  و  دنـشاب !  یم  اشوک  اهنآ  ظفح  رد  دـنناد و  یم  دوخ  نافلاخم 

 . دنا هدنام  لفاغ  اهنآ 
 . دنرادن یمالسا  ياهشزرا  هب  يدنبیاپ  نیرتمک  هک  دنهد  یم  ناشن  المع  نارگمتس  اهراک  نیا  اب 

صاخ قاتا  ای  جرب  ای  هنازخ  رد  ات  دـننک  یم  ناکم  لقن  ییاـج  هب  ییاـج  زا  اـی  دـندرگ  یم  لدـب  در و  هیدـه ،  ناونع  هب  اهرـس  نیا  يرآ ، 
 . دنشاب نانآ  تایانج  رب  نشور  یلیلد  و  دننامب ،  راگدای  هب  رگمتس ،  یناطلس 

دوب ردقلا  لیلج  نادهاجم  رادیاپ و  نانمؤم  زا  و  تفر .  یم  رامش  هب  هفوک  نیفورعم  زا  هدیقع و  رب  راوتسا  نادرم  گرزب  زا  هورع  نب  یناه 
 . هیلع هللا  همحر  دیزرو - یمن  غیرد  ششخب ،  لذب و  زا  رایسب  يریپ  یلاسنهک و  مغر  یلع  و  . 

هدازآ نادهاجم  رگید  موس :  لصف 

هدازآ نادهاجم  رگید 

ینادمه و يدزا ،  یلدج ،  هلیبق  دارفا  زا  و  هدنامرف ،  ات  هتفرگ  راوسءا  زابرس و  هداتسرف و  زا  دش ؛  یم  تفای  دارفا  هنوگ  همه  نانآ  نایم  رد 
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همه نکیل  دنتـشاد ،  توافت  رگیدکی  اب  يا  هلیبق  یگتـسباو  یعامتجا و  بتارم  هلـسلس  ینـس و  رظن  زا  نانآ  يدئاص .  يریمح و  ات  يدنک 
دهع هب  هک  دندوب  ینادرم  نانآ  دندرپس .  یم  هار  دحاو ،  یفدـه  یپ  رد  دـندوب و  دـقتعم  نییآ  کی  هب  دـندیتسرپ و  یمار  ادـخ  کی  نانآ 

 . دندرک افو  ناشیادخ  اب  شیوخ 

هدرتسگ ياهتشادزاب 

 ، ینیـسح ریفـس  تداهـش  زا  لبق  و  تسگ ،  تسـس  هرـصاحم  هقلح  دش و  عورـش  رـصق  درگادرگ  زا  ینیـشن  بقع  هک  یماگنه  زا  تسرد 
 . دندرک تشادزاب  ار  تضهن  ناماگمه  ناراداوه و  زا  يدایز  دادعت  نابلط ،  تصرف  نافیرع و  هطرش ،  یتموکح ،  نارومءام 

عمج اهمچرپ  نیا  ریز  ناونع :  تحت  مدرم  نتفیرف  نداد و  ناما  ياه  مچرپ  نتـشارفا  رب  هلیـسو  هب  مدرم  تشادزاـب  تاـیلمع  نیرت  هدرتسگ 
 . تفرگ تروص  دیشاب !  ناما  رد  دیوش و 

هیلع و هللا  یلـص  يوبن  تیب  لها  تبحم  هب  نادنبیاپ  اصوصخ  نایفوک و  مومع  هک  دوب  یتایلمع  نیرتعیـسو  يریگتـسد ،  تایلمع  نیا  دیاش 
لها ناراداوه  یمامت  يریگتـسد  ددص  رد  نوگرامیب  یـشالت  اب  هدرتسگ  تایلمع  نیا  هکنآ  هژیو  هب  دندوب .  هدید  دوخ  هب  نامز  نآ  ات  هلآ 

 . داد یم  لیکشت  نایعیش  يدوبان  ار  نآ  یلصا  روحم  و  دوب .  هدمآ  رب  نءاشلا  میظع  ربمایپ  تیب 
ياهنادنز رد  تخـس ،  یطیارـش  رد  هک  دیـسر  رفن  نارازه  هب  هتـشذگ  نت  اهدص  زا  ناگدـش  تشادزاب  دادـعت  هک  مینک  هراشا  تسا  یفاک 

 . دندرب یم  رسب  یتشادهب  تاناکما  دقاف  بوطرم و 
تضهن هکنآ  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نابحم  زا  اهنادنز  ندرک  رپ  یتمهت و  ای  کش  نیرتمک  اب  عیـسو ،  ياهتـشادزاب  نیا  هزیگنا 

ماما نآ ؛  ربهر  هک  دوب  ینیسح  تضهن  رد  نانآ  تکرـش  زا  تموکح  تشحو  سرت و  دندوب  هتـشگ  هدنکارپ  مدرم  دوب و  هدروخ  تسکش 
يربهر هب  كرحت  نیمود  رد  تکراشم  زا  ار  مدرم  نادنز ،  تشادزاب و  نیا  تشاد .  رارق  هفوک  هب  ندیسر  هناتسآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هنیک و دندرب و  یم  رـسب  اهنادنز  رد  يدایز  تدم  نانآ  تخاس .  یلوتـسم  نانآ  رب  یخلت  يدیمون  درک و  مورحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تموـکح هیلع  يددـعتم  ياهـشروش  رد  هفوـک  ناـمدرم  رگید  هارمه  اهدـعب  هکنآ  اـت  دـش .  یم  رتراد  هشیر  مد  ره  ناـنآ  رد  یهاوـخنوخ 

 . دنشاب یم  رکذ  لباق  یفقث ،  راتخم  مایق  نیباوت و  مایق  اهشروش  نیا  هلمج  زا  دندرک .  تکرش 
زا نیخروم  نایوار و  هکنآ  زج  دشاب ،  هدمآ  نآ  رد  يدایز  ناسک  مان  هک  میرادن  تسد  رد  یتسیل  میناد و  یمن  ار  ناینادنز  یبیرقت  دادـعت 

 : میروآ یم  لیذ  رد  ار  دنچ  ینت  مان  ام  و  دنا .  هدرکن  راذگورف  تضهن -  ره  لومعم  قبط  تضهن -  نیا  ناگتسجرب  ناگرزب و  طبض 
تشگ دیدش  تبقارم  تحت  اجنامه  رد  تماقا  هب  روبجم  دش و  هرصاحم  شا  هناخ  رد  نادهاجم ،  ناگرزب  زا  یعازخ :  درص  نب  نامیلس  -1

 . دریگب هدهع  هب  ار  فورعم  نیباوت  مایق  يربهر  دوش و  دازآ  اهدعب  دنامن و  اجنآ  رد  ینایلاس  ات  دش  لقتنم  نادنز  هب  سپس  . 
ربخ نکیل  ددنویپب ،  رـصق  ناگدننک  هرـصاحم  هب  ات  درک  یهدنامرف  ار  مچرپ  زبس  رکـشل  گرزب ،  دهاجم  یفقث :  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  -2

 . درک يربهر  ار  فورعم  یمایق  اهدعب  داتفا و  نادنز  هب  و  دش .  تشادزاب  يو  تشگ ؛  راک  همادا  عنام  مدرم  یگدنکارپ  ینیشن و  بقع 
 ! . دننک شودخم  هدرب  لا  ؤس  ریز  ار  يو  تیصخش  اب  دنتخاس  ییاهناتساد  دندرک و  داجیا  وا  هراب  رد  یتاهبش  شنانمشد 

 . دوب ردقلا  لیلج  نادهاجم  زا  و  مچرپ ،  خرس  رکشل  هدنامرف  ثراحلا :  نب  لفون  نب  هللادبع  - 3
 . فورعم گرزب و  دهاجم  هتابن :  نب  غبصا  - 4

 . رصق هرصاحم  هناگراهچ  ناهدنامرف  زا  یکی  یلدج :  هدعج  سابع  - 5
 . رصق هرصاحم  تایلمع  رد  هناگراهچ  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  يدنک :  زیزع  نب  ورمع  نب  هللا  دیبع  - 6

 . تموکح تخس  رس  نیفلاخم  زا  یکی  هفوک و  ناناوج  زا  یبلک :  دیزی  نب  یلعالادبع  - 7
 . تضهن هاوخ  هاوه  دنمتریغ و  ناناوج  زا  رگید  یکی  يدزا :  بخلص  نب  هرامع  - 8
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درب رسب  نادنز  رد  ینایلاس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ؛  هاپس  رد  متفه  رکشل  قباس  هدنامرف  يزارف :  هبجن  نب  بیـسم  - 9
 . درک جورخ  یهاوخنوخ  هب  و 

 . دنام یقاب  نادنز  يد  ار  يزارد  تدم  يو  قباس .  ناهدنامرف  زا  بیسم ،  دننام  یلجب :  دادش  نب  هعافر  - 10
 . تخاس يرپس  نادنز  رد  ار  ینالوط  ینامز  زین  يو  بیسم .  دننام  قباس  هدنامرف  یعیبر :  یلاو  نب  هللادبع  - 11

 . نیشیپ ناهدنامرف  زا  یکی  يدزا :  لیفن  نب  دعس  نب  هللادبع  - 12
دنامن نادنز  رد  يدایز  تدم  یلو  دش ،  ریگتسد  سپس  تشگزاب و  زاجح  زا  يو  حلاص .  هاگآ و  نادهاجم  زا  رامت :  ییحی  نب  مثیم  - 13

 . درک میهاوخ  دای  ادهش  هرمز  رد  ار  وا  ام  و  دیسر .  تداهش  هب  اریز  ، 
یلاح رد  دروآ .  راشف  ناشیا  رب  اهنادنز  کیرات  گنت و  ياهراوید  هک  دندوب  یفوک  داقتعا  كاپ  نادهاجم  نیرتزربم  نیرتروهـشم و  اهنیا 

 . دنشاب یم  ناهنپ  اهرظن  زا  دندش ،  ریگتسد  یعمج ،  هتسد  ياهتشادزاب  تایلمع  رد  هک  رگید  نت  نارازه  ياهمان  هک 

نادیهش هگرج 

 : میروآ یم  هفوک  تضهن  نادیهش  زا  يا  هدع  زا  یهاتوک  ییاهزارف  اجنیا  رد 
ياهدربن رد  و  تفر .  یم  رامش  هب  رهش  هتسجرب  ياس  ؤر  زا  يو  هفوک .  ناروالد  زا  دوب و  یعبات  يدنک :  زیزع  نب  ورمع  نب  هللادبع  فلا : 

 . دوب ترضح  نآ  هارمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  یپایپ 
 . دنناسرب تداهش  هب  ات  دندروآ  نوریب  نادنز  زا  ار  وا 

. ؟  يا هلیبق  مادک  زا  وت  دیسرپ  دایز  نبا 
 . هدنک زا  داد :  خساپ  ریلد  دهاجم 

. ؟  یتشاد تسد  رد  ار  هعیبر  هدنک و  مچرپ  وت  ایآ  دیسرپ :  وا  زا  زاب 
 . يرآ داد :  خساپ  ساره  یب  يدنک  نامرهق  و 

 . دیسر تداهش  هب  تضهن  اب  یماگمه  هدیقع و  هار  رد  يدنک  هللادیبع  و  دننزب .  ار  وا  ندرگ  ان  داد  روتسد  هطرش  هب  دایز  نیا  سپ 
 . دناسر ییالاب  یماظن  بصنم  هب  ار  زا  يو  راوتسا  تیـصخش  دوب .  هفوک  ناروالد  ردقلا و  لیلج  نایعبات  زا  یلدج :  هدعج  نب  سابع  ب - 

 . دناسر لبق  هب  ار  وا  یهاتوک ،  تدم  هب  تشادزاب  زا  سپ  دایز  نبا 
نت رب  مزر  سابل  رصق ،  هرـصاحم  ماگنه  يو  تفر .  یم  رامـش  هب  هفوک  ناروالد  زا  ردقلا و  لیلج  یعبات  یبلک :  دیزی  نب  یلعالادبع  ج - 

 . دش ریگتسد  تاهش  نب  ریثک  هلیسو  هب  نایتف  ینب  هلحم  زا  روبع  ماگنه  دوخ ،  هار  رد  یلو  ددنویپب  تضهن  هب  ات  درک 
در و ینانخس  دایز  نبا  يو و  نایم  دنناسرب .  تداهش  هب  ات  دنتخاس  جراخ  ار  وا  تشذگ ،  یم  يو  تشادزاب  زا  هک  كدنا ،  یتدم  زا  سپ 

 ! . دینزب ندرگ  دیربب و  عیبسلا  هنایج  هب  ار  وا  تفگ :  دایز  نبا  دومن .  در  ار  دوخ  هب  هدراو  تاماهتا  وا  دش و  لدب 
تـسد ریز  شابوا  ثعـشا و  نب  دـمحم  دوب .  دوخ  هعماج  رد  داهج  ناگتـسجرب  زا  یکی  هفوک و  نایعبات  زا  يدزا :  بخلـص  نب  هرامع  د -

جراخ ار  يو  تدم ،  هاتوک  ینادنز  لابند  هب  دندرک .  ریگتـسد  شا  هناخ  کیدزن  دندوب  هدش  هدـنکارپ  مدرم  هکنآ  زا  سپ  ار  هرامع  يو ، 
 . دنشکب ات  دنتخاس 

. ؟  یتسه هلیبق  مادک  زا  دیسرپ :  دایز  نبا 
 . دزا زا  داد :  خساپ  وا  و 

 . دینزب ار  شندرگ  دیربب و  شموق  دزن  ار  وا  تفگ :  دایز  نبا 
 . دزاس لیلذ  توعم و  هدرک ،  ریقحت  رتشیب  ار  نایدزا  ان  دوب  تهج  نادب  روتسد  نیا 
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 ! . دش هداتسرف  دیزی  دزن  ناغمرا ،  هب  یناه  ملسم و  نادیهش ؛  ياهرس  هارمه  يو  رس  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  نامه  هرامع ،  دیهش 
فراعم تخومآ و  يرایـسب  شناد  درک و  ذملت  ترـضح  دزن  دوب .  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایراوح  زا  یکی  رامت :  ییحی  نب  مثیم  ه - 

 . تفرگ ارف  ترضح ،  زا  تایآ  خوسنم  خسان و  تخانش  نآ و  لیوءات  نآرق و  ریسفت  رد  یناوارف 
روتـسد هب  هفوک ،  هب  تشگزاب  ماگنه  درک و  رادید  هملـس  ما  راوگرزب  يوناب  نینمؤملا ،  ما  اب  اجنآ  رد  دوب و  هکم  رد  رامت  مثیم  دـهاجم ؛ 

 . دش هداتسرف  نادنز  هب  و  تشادزاب ،  دایز  نبا 
 . درک تاقالم  یفقث  راتخم  هلمج  زا  دندوب  هدمآ  نادنز  هب  وا  وا  شیپ  هک  دوخ  ینید  ناردارب  يرکف و  نارای  اب  اجنآ  رد  يو 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هچنآ  زا  راتخم  هب  يو  نآ  لالخ  رد  هک  تفرگرس  ییاهوگتفگ  راتخم  يو و  نایم 
 : درک لقن  نینچ  ار  ماما  ییوگشیپ  مثیم  تشادرب .  هدرپ  دوب  هدینش  راتخم )  ) يو هرابرد  هلآ 

زین ار  دایز  نبا  و  ینک .  یم  لصاو  كرد  هب  ار  نالتاق  نیفرحنم و  هتـساخرب ،  یهاوخنوخ  هب  يوش و  یم  دازآ  نادنز  زا  یتدـم  زا  سپ  وت 
 . یشک یم 

المع و  دومن .  ظفح  دوخ  هدنیآ  يارب  ار  نآ  راتخم  و  ریذپان ،  فلخت  و  ینیقی ،  اذـل  یحو ،  عبنم  زا  هتـساخرب  ریظن ،  یب  دوب  يا  هدژم  نیا 
نآ دودز و  هفوک  زا  ار  اه  يدیلپ  هک  درک  يربهر  ار  یبالقنا  دوب ،  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  روط  نامع  زین 

 . درک كاپ  نایوما  دایز و  ینب  دوجو  ثول  زا  ار  راید 
دوخ تسوپ  رد  تخانـش و  یمن  اپ  زا  رـس  دوخ ،  هتـسب  تسد  ناینابرق  ربارب  رد  هک  دایز  نبا  دزن  دـنتخاس و  جراخ  نادـنز  زا  ار  رامت  مثیم 

نوماریپ هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  ییوگ  شیپ  هراـبرد  مثیم  زا  هدـنزگ ،  زیمآ و  هرخـسم  ینحل  اـب  یلاو  دـندروآ .  دـیجنگ  یمن 
 . درک شسرپ  دوب ؛  هدومرف  مثیم  لبق  تیفیک  لباق و  تداهش 

تسا و هداد  يربخ  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیوگتـسرد  قداص و  يالوم  يرآ ،  هک :  داد  خساپ  دیدرت  نودب  گنرد و  یب  زین  وا 
دنهاوخ عطق  دایز ،  نب  هللادیبع  راکانز ،  زینک  دـنزرف  هتـسباو ،  هدازمارح  تسد  هب  تداهـش  زا  لبق  شنابز  اهاپ و  ناتـسد ،  هک  تسا  هتفگ 

( . 358) دش
 . درک ادا  دایز  نبا  يور  رد  ور  تماهش و  اب  ار  نانخس  نیا  و 

 : دیشک دایرف  درک و  دیدهت  هب  عورش  دوب ،  هدش  نیگمشخ  هرظتنم  ریغ  تراسج  تءارج و  نیا  زا  هک  ریما 
 ! . درک مهاوخ  عطق  ار  تیاهاپ  ناتسد و  مراذگ و  یم  او  ار  تنایز  درک !  مهاوخ  بیذکت  ار  تیالوم  ییوگ  شیپ 

 . دننک ارجا  ار  مکح  ات  درک  هراشا  نادالج  هب  و 
 . دنتخیوآ ییامرخ  تخرد  هب  دنتـشادرب و  ار  وا  سپـس  دوب .  روانـش  نوخ  زا  يا  هکرب  رد  هدیرب  اپ  تسد و  راوگرزب ،  دهاجم  دعب  یکدنا 

نایوما و ندرک  اوسر  قیاقح و  نایب  يارب  درک  يربنم  هب  لدب  ار  تخرد  تفرگ و  یم  ددم  دوخ  دـنمورین  حور  تیونعم و  زا  نانچمه  يو 
 . اهنآ تافارحنا  نتخاس  راکشآ 

دای ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  مایا  هتخاس ،  بطاخم  دـندوب  هدـش  عمج  وا  درگادرگ  هک  ار  مدرم  هماع  اـجنامه  زا  درمدار ،  نیا 
ار تماما  رب  ینتبم  ماظن  ماما و  تیمکاح  هب  طوبرم  قیاقح  ات  درک ،  دزـشوگ  ناـگمه  هب  ار  ترـضح  تموکح  هنـالداع  ماـظن  دـش و  روآ 

 . دننکن شومارف 
عطق ار  يو  نابز  ان  دش  روبجم  دهد ،  یم  همادا  يرگاشفا  هب  دـنک و  یم  راکـشآ  ار  نایوما  ناییاوسر  نانچمه  يو  دـید  تموکح  نوچ  و 

 : تفگ دیدنخ و  يدرسنوخ  اب  یتدیقع  دربن  نامرهق  دش ،  کیدزن  راک  نیا  يارب  دالج ،  هک  یماگنه  دنک . 
تسرد ترضح  ییوگ  شیپ  و  ینک ،  بیذکت  دوب ،  هدرک  لقن  یحو  نیما  ربمایپ و  زا  هک  ار  ماما  قداص  ربخ  یتسناوتن  هک  وگب  تبابرا  هب 

 . دمآ رد  بآ  زا 
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شناماگمه وا و  رب  ادخ  ناوضر  تسویپ  یلعا  توکلم  هب  شفیرـش  حور  دـندروآ و  رد  اپ  زا  يا  هدنـشک  هبرح  اب  ار  مثیم  زور  ود  زا  سپ 
( . 359) داب

وا هناخ  رد  رصق ،  هرصاحم  هقلح  نتسکش  زا  سپ  ار  بش  نیتسخن  ملسم ،  دنیوگ :  یم  يو  دروم  رد  شرسپ :  يدزا و  ریثک  نب  دمحم  و -
اجنادب هتشگ  حلسم  شرسپ ،  هارمه  وا  دندناوخارف و  رصق  هب  ار  يدزا  دمحم  اذل  هعوط .  هنمؤم  يوناب  هناخ  رد  ار  بش  نیمود  و  درب .  رسب 

 . دندیسر تداهش  هب  دنتشاد  نارومءام  اب  هک  يدیدش  يریگرد  یط  اجنآ  دنتفر و 
لیلد هب  نانآ ،  یناوخارف  دـیاش  تسین و  رادروخرب  یترهـش  زا  يدزا  دـمحم  دزن  ملـسم  فقوت  اریز  دراد ؛  لمءات  هب  زاـین  تیاور  نیا  هتبلا 

 . ملسم ینابزیم  ببس  هب  هن  دشاب ،  هدوب  تضهن  اب  یماگمه  تیب و  لها  تبحم 
هجاوم ایاضق  ثداوح و  اب  يا  هرظتنم  ریغ  هنوگ  هب  ترفاسم ،  زا  هفوک  هب  تشگزاب  ماگنه  يو  دوش  یم  هتفگ  ینادمه :  هرم  نب  هلطنح  ز -

 . دنوش یم  هدیشک  نیمز  يور  هب  اه  هچوک  رد  نارومءام ،  هلیسو  هب  هک  دید  ار  یناه  ملسم و  نادیهـش :  داسجا  دوخ  نامـشچ  اب  تشگ و 
 . دش رجزنم  نانآ  تشز  لمع  زا  دمآ و  شوج  هب  يو  تریغ  سپ 

هیواعم نب  دـیزی  رب  هک  تسا !  یجراخ  وا  دـنداد :  خـساپ  وا  هب  درک .  لا  ؤس  دوب  ملـسم  دیهـش ،  هب  قلعتم  هک  دـسج  نیلوا  تیوه  هراـبرد 
 ! . درک جورخ 

. ؟  تسیچ شمان  تسیک و  وا  دییوگب  ادخ  هب  ار  امش  امش !  رب  ياو  دیسرپ : 
 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  مع  رسپ  لیقع  نب  ملسم  نیا  دنتفگ : 

 : تفگ یم  هنادنمدرد  هک  یلاح  رد  دروآ  موجه  نانآ  هب  هتخآ  ریشمش  اب  دش و  هدایپ  شیوخ  بکرم  زا  هلطنح 
 . دیسر تداهش  هب  ات  درک  راکیپ  نانآ  اب  و  درادن .  يدوس  نتسیز  رگید  وت  زا  سپ  میاقآ ! 

دیهش ناگداتسرف 
 ، يو تداهش  يریگتـسد و  و  هرـصب ،  هناگجنپ  ياس  ؤر  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هداتـسرف  نیزر ،  نب  نامیلـس  ریهـش ؛  دهاجم  زا  البق 

 : دنشاب یم  رفن  ود  هفوک ،  تضهن  يانثا  رد  دیهش  ناگداتسرف  اما  میدرک .  يدای 
ابیرقت يو  اریز  دوب ؛  رادروخرب  تیب  لها  اـب  تبحاـصم  فرـش  زا  تلزنم  گرزب  ردـقلا و  لـیلج  يدرم  يریمحلا :  رطقی  نب  هللا  دـیبع  - 1

 . دندوب نیشنمه  مه ،  اب  دنتفای و  امنووشن  رگیدکی  اب  اذل  دندمآ ،  ایند  هب  نامز  کی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هارمه 
درک و یم  تمدـخ  ربمایپ ،  یمارگ  تخد  همطاف ؛  ترـضح  دزن  هنومیم  شردام  و  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مداخ  رطقی ،  شردـپ 

 . تسناد گرزب  یباحص  یتسیاب  ار  شردپ  نیا  ربانب 
 . تسا هدمآ  هباحص  مجارت  رگید  يرزج و  هباغلا  دسا  ینالقسع و :  هباصالا  رد :  شدنزرف ،  رطقی و  لاح  حرش 

رد دوخ  ریفس  يارب  صوصخم  يا  همان  هارمه  کیپ ،  ناونع  هب  ار  وا  ترضح ،  دش و  جراخ  داهج ؛  يارب  ینیسح  هلفاق  اب  هارمه  هللادیبع ، 
 . درک باختنا  هفوک 

تدشب یتموکح  نانابهگن  حلـسم و  نارومءام  هلیـسو  هب  اههار  یمامت  نوچ  و  دش . . .  ادج  هلفاق  زا  دوخ ،  تیرومءام  ماجنا  يارب  زین  وا  و 
 . دش ریگتسد  تشگ و  هرصاحم  هداتسرف  نیا  دش ،  یم  لرتنک 

یلع و نیمامه ؛  نیماـما  هتفر و  ربنم  رب  تساوخ  وا  وا  یلاو  دـندرک .  لـخاد  رگمتـس ،  داـیز  نبا  رب  دـندروآ و  هفوک  هب  هتـسب  تسد  ار  وا 
خیرات هک  زیمآراختفا  یبلق  توق  اب  هتخاس ،  دوخ  هجوتم  ار  مدرم  الاب  زا  دش و  ربنم  زارف  رب  زین  وا  دهد .  مانشد  انلع  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 : تفگ تسا  هدرک  تبث  يزارفارس  اب  ار  نآ 
دینک و يرای  ار  ترضح  مهاوخب  امش  زا  ات  ما  هدمآ  و  متسه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تخد  همطاف ؛  رسپ  هداتـسرف  نم  مدرم !  يا 

( . 360  . . . ) دیشاب ماما  نامیپ  مه  ماگمه و  هدازمارح ،  دنزرف  هدازمارح  هیمس ،  نبا  هناجرم ،  نبا  هیلع 
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ار دوخ  تانایب  تاملک و  ساره ،  یب  راوتـسا و  نانچمه  يو  نکیل  دـننک ،  عطق  ار  وا  نانخـس  ات  دـندرب  هلمح  وا  رب  نارومءام  ناـنابهگن و 
دنک یفن  ار  دوخ  ندوب  يرگید  هدازمارح  دنزرف  یگدازمارح و  تسناوت  یمن  هک  ریما  دنتسب و  تسد  هتفرگ  ار  وا  درک .  یم  ادا  اسر  غیلب و 

 ! . دننک باترپ  نیمز  رب  رصق  يالاب  زا  هتسب ،  تسد  نانچمه  ار  وا  ات  داد  روتسد  دهد ،  ماجنا  تسناوت  یم  راک  کی  اهنت  ، 
نیا هک  یماگنه  و  دـناسر .  تداهـش  هب  ار  يو  دوخ  دراک  اب  هدـمآ ،  یمان  یمخللا  ریمع  نب  کلملادـبع  هک  دوب  ناج  همین  زونه  هللا  دـبع 
 ! . منک تحار  ار  وا  متـساوخ  یم  تفگ :  هدـمآ  رب  دوخ  لـمع  هیجوت  تهج  رد  ترطف  تسپ  میئل و  نآ  دـنتفرگ ،  هدرخ  وا  رب  ار  تیاـنج 

و تسا !  هدوب  نایوما  دهع  رد  هفوک  نایضاق  زا  کلملادبع  نیا 
دزن ار  هفوک  لها  ياه  همان  زا  يا  هعومجم  تسخن  يو  میا .  هدرک  دای  فلتخم  لحارم  رد  درم  نیا  زا  اهراب  يوادیص :  رهسم  نب  سیق  - 2

هارمه اهدعب  و  دـمآ ،  هفوک  ات  ملـسم  اب  هارمه  دـنک ،  لابند  ار  دوخ  تیرومءام  ات  تشگ  هدامآ  ریفـس ،  هکنآ  زا  سپ  و  درب .  هکم  رد  ماما 
هب ماما  هک  یتقو  ات  دـنام  اجنامه  رد  يو  تفر .  هکم  هب  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هت  ریفـس  همان  لـماح  هک  يرکاـش  سباـع  دـهاجم 

ار نانآ  دهد و  هدژم  ناشیا  هب  ار  ترـضح  ندـمآ  ات  دـش  نایفوک  يوس  هب  ماما  همان  لماح  هک  دوب  اجنیا  رد  و  دومن .  تکرح  قارع  تمس 
 . دنک قیوشت  مدق  تابث  يرادیاپ و  هب 

 . دوب هدیسرن  ینیسح  ناوراک  هب  هفوک  ثداوح  زا  يربخ  نیرتمک  نامز  نآ  ات 
هکنآ زا  لـبق  دزاـت .  یم  دوخ  فدـه  تمـس  هب  هک  دـندید  ار  تفـص  ریـش  هداتـسرف  ریمن  نب  نیـصح  نارومءاـم  هیـسداق ،  ياـه  یکیدزن 
ریـسا ار  وا  درب .  نیب  زا  ار  نآ  راثآ  تشک و  ماما  همان  ندرک  هراپ  هب  قفوم  یـشک  تقو  اب  يو  دندروآ ،  تسد  هب  ار  همان  دنناوتب  نارومءام 

 . دنداتسرف دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  ظفحلا  تحت  دندرک و 
. ؟  یتسیک وت  دیسرپ .  هفوک  ریما 

 . متسه مالسلا  هیلع  شرسپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  يدرم  نم  داد :  خساپ  سیق  و 
؟  يدرک هراپ  ار  همان  سپ  دیسرپ :  وا  زا  يدنت  اب 

 . يدرگن ربخ  اب  نآ  بلاطم  زا  هکنآ  ات  تفگ :  تعاجش  اب  سیق 
. ؟  یناسک هچ  يارب  دوب و  هک  زا  همان  نیا  دیشک :  دایرف  یگدنامرد  اب  ریما 

 . مناد یمن  ار  ناشیاهمان  هک  هفوک  لها  زا  یهورگ  هب  دوب  یلع  نب  نیسح  زا  داد :  خساپ  تیافک  اب  دهاجم 
هتفر و ربنم  رب  هکنآ  ای  ییوگب و  میارب  ار  نانآ  ياهمان  هکنآ  رگم  دش  یهاوخن  ادـج  نم  زا  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دایرف  مشخ و  اب  دایز  نبا 

( . 361  ! ) درک مهاوخ  هعطق  هعطق  ار  وت  هنرگ  و  ینک !  نعل  ار  شردارب  شردپ و  یلع ،  نب  نیسح 
تفارظ و اب  دـید ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نءاشلا  میظع  ربمایپ  تیب  لها  هب  مانـشد  نتفرگ و  ماقتنا  هب  ار  نمـشد  دـیدش  هقالع  هک  يوادـیص 
اب سیق  و  داد .  وا  هب  ار  ندـش  ربنم  زارف  رب  هزاـجا  نمـشد  درک .  باـختنا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلع و  هب  نداد  مانـشد  رهاـظ  هب  یکریز 

تشادرب دایرف  هک  دوب  هدشن  رقتسم  دوخ  ياج  رد  تسرد  زونه  تفر و  الاب  يوما ،  ندرک  اوسر  ماما و  همان  بلاطم  زا  يا  هراپ  نیب  هزیگنا 
رد نم  متـسه و  امـش  يوس  هب  وا  هداتـسرف  نم  و  تسا .  لوسر  تخد  همطاف ؛  دنزرف  ادخ و  قلخ  نیرتهب  یلع  نب  نیـسح  نیا  مدرم !  يا  : 

شردپ دایز و  نب  هللادیبع  سپـس  دییوگ . . .  کیبل  ار  وا  توعد  سپ  مدش ،  ادـج  ترـضح  زا  هفوک  يوس  هب  هار  رد  يا  هقطنم  مان  زجاح 
( . 362  . . . ) دومن رافغتسا  مالسلا  هیلع  یلاط  یبا  نب  یلع  يارب  درک و  نعل  ار 

 . دوب هداتفا  راک  زا  ناشیاوق  دندوب و  هدش  هتشگرس  ریظن  مک  تءارج  تعاجش و  نیا  زا  مدرم 
 : دیوگ یک  تکرح  نیا  دروم  رد  نافلؤم  زا  یکی 

 . زگره هن ،  تشاد ! ؟  دهاوخ  ار  سیق  عضوم  زا  شیاتس  دیجمت و  يارای  يرشب ،  تحاصف  مامن  ایآ 
 . تخاس يراوخ  تفخ و  یگدنامرد و  زجع و  راچد  ار  وا  سیق  تکرح  هنوگچ  مینیبب  ات  میزادنیب  دایز  نبا  هب  هناریقح  یهاگن 
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دوخ هدنبوک  تارابع  سیق  دندوب  هتشاذگ  هکنیا  زا  ار  دوخ  تسد  ریز  نیطایش  دوب و  هدش  هناوید  هدز ،  امرگ  هنـشت و  یگـس  نوچمه  يو 
 ! . . . داد یم  ازسان  مانشد و  دناسرب ،  رخآ  هب  ار 

رپ یگدنز  تسکـش و  مهرد  شیاهناوختـسا  داتفا ،  ورف  نیمز  هب  سیق  دـنزادنیب .  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  هدـنز  ار  يو  ات  داد  روتـسد  سپس 
( . 363  ! ) دیسر نایاپ  هب  شراختفا 

ناگبخن ندش  ناهنپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يربهر  هب  كرحت  نیمود  رد  تکراشم  دیما  هب  نمشد و  گنرین  رکم و  زا  ندنام  رود  يارب  نمؤم  نادهاجم  اما  و 
یعطق رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  راک ،  نیدـب  دـنوش و  راکـشآ  نانآ  هک  دوبن  هنالقاع  اریز  دنتـشگ ؛  ناهنپ  نارگید ،  ای  دوخ  ياه  هناخ  رد 
 . دمآ یمن  رظن  هب  دنمدوس  نتسشن  نمشد  نیمک  رد  يو و  اب  یهارمه  ماما و  ندمآ  راظتنا  اب  هسیاقم  رد  راک  نیا  هکنوچ  دنهد ؛  رارق 

یکی یکی  نانآ  دنداد .  لیکشت  اهدعب  ار ،  ینیـسح  هسامح  نامدق  تباث  نارادیاپ و  زا  یکچوک  شخب  هدش ،  یفخم  دارفا  نیمه  دیاش  و 
رگید يا  هدع  يافتخا  لحم  یخرب  یتح  و  دوب .  هتفرگن  تروص  یعمج  هتـسد  نانآ  يافخا  دندوب و  هدش  یفخم  ییاتود ،  تروص  هب  ای  ، 

زا هک  دندنویپب  ینیسح  ناوراک  هب  دنوش و  جراخ  هفوک  زا  مه  اب  هنایفخم  هک  دندوب  هتـشاذگ  رارق  نت  شـش  ای  جنپ  اهنت  دنتـسناد .  یمن  ار 
 . درب مان  ار  ( 364  ) يذئاع هللادبع  نب  عمجم  دهاجم  یناملس و  ثراح  نب  رباج  دهاجم  ناوت ؛  یم  نانآ  هلمج 

يرفن ود  ای  يرفن  کی  تروص  هب  دیسر ،  ناگدش  یفخم  هب  نآ  ربخ  تفای و  رارقتسا  اجنآ  رد  دیـسر و  البرک  هبءاحطب  ناوراک  هک  نیمه 
هیلع نیـسح  ماما  هب  نتـسویپ  هفوک و  زا  ندش  جراخ  هب  دندرک  عورـش  یتخـس ،  تارطخ و  مغر  یلع  دوخ  هداوناخ  هارمه  زین  يا  هدع  و  ، 

 : زا دندوب  ترابع  دارفا  نیا  نیرتمهم  مالسلا 
 . شا هداوناخ  اب  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  دهاجم :  - 1

 . مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ماما  نایراوح  زا  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  دهاجم :  - 2
 . هحلسا يروآ  عمج  هب  فورعم  دهاجم  يدئاص  همامث  وبا  - 3

 . یمابش دعسا  نب  هلطنح  دهاجم  - 4
 . ریهز نب  سودرک  یبلغت و  ریهز  نب  طساق  دهاجم :  ردارب  ود  - 5

ناگدازآ زا  رگید  يا  هدع  و  دیسر .  تداهش  هب  ات  دومن  راکیپ  هک  شرـسپ  شا و  هداوناخ  اب  هارمه  يراصنا  ثراح  نب  هدانج  دهاجم :  -6
.

یم دوب ،  هداتفا  هار  هب  ماما  ات  گنج  يارب  هک  يوما  هاپـس  رد  ندـش  لخاد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ندیـسر  هار  اهنت  رگید  یهورگ 
 . دنتسناد

تسناوت یم  یپ  رد  یبیهم  تارطخ  هچ  نانآ ،  يدرف  ندمآ  هک  تسا  نآ  رگنایب  هویش  نیا 
ههبج هب  ریگمشچ  یتعاجش  اب  سپس  دندرگ .  نئمطم  دوخ  لوصو  زا  ات  دندش  قحلم  ماما  هب  دنتسناوت  قیرط  نیا  زا  نانآ  اذل  دشاب .  هتشاد 

 : درب مان  ناوت  یم  ار  ریز  دارفا  هورگ ،  نیا  هلمج  زا  دنتسویپ .  ماما 
 . یفوک جاجح  نب  رباج  رهاجم :  فلا - 

 . کلام نب  هماغرض  دهاجم :  ب - 
 . نمحرلادبع شدهاجم  دنزرف  یمیمت و  جاجح  نب  دوعسم  دهاجم :  ج - 

 . ورمع نب  سالح  شدهاجم  ردارب  یبسارلا و  ورمع  نب  نامعن  دهاجم :  د -
هدـیقع زا  دـندنام و  يدـنبیاپ  دوخ  تادـقتعم  رب  دـندوب و  هدرک  يوما  فارحنا  اب  راـکیپ  فقو  ار  دوخ  یتسه  ناـج و  هک  يرگید  دارفا  و 
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 . دندومن لابقتسا  زاب ،  شوغآ  اب  ار  تداهش  دندشن و  نادرگ  ور  دربن  زا  و  دندومن .  یگداتسیا  گرم  مد  ات  دندرکن و  لودع  شیوخ ، 
نیب کیاکی  راوگرزب ،  نادهاجم  رورـس  نیـسح ؛  ماما  هب  ار  اهنآ  نتـسویپ  ياه  هویـش  ناگدش و  یفخم  ( ، 365) دوخ رگید  باتک  رد  اـم 

 . میا هداد  حیضوت  ار  ناگدازآ  نیا  يداقتعا  ياهکرحم  ینورد و  ياه  هزیگنا  میا و  هدرک 
زا هن  دـنتخیرگ و  هن  داتفا ،  قافتا  راید  نآ  رد  هچنآ  زا  سپ  هفوک  رد  ملـسم ،  راگدرورپ  تسد  هدـیقع و  نادرم  یـضعب ،  مهوت  فالخ  رب 

 . دنتخاس هشیپ  راظتنا ،  دندش و  ناهنپ  هکنآ  ای  دنتشگ و  دیهش  ای  دنداتفا و  نادنز  هب  ای  هکلب  دنتسش ،  تسد  دوخ  دیاقع 
 : دومن يدنب  هتسد  لیذ  حرط  رد  ار  هفوک  نمؤم  دهاجم  ناوت  یم  نیا ،  ربانب 

صاخ طیارـش  هب  هجوت  اب  کی  ره  و  دـنتفر ؛  یم  رامـش  هب  يوما  فرحنم  ماظن  ربارب  رد  یگـشیمه  تمواقم  راـکیپ و  ناراد  هیـالط  ناـنآ 
لماک دـنمورب و  ناناوج  لاسنهک و  نادرم  ریپ  نانآ  نایم  رد  دـندش .  جراـخ  ـالبرک  اـی  هفوک  رد  تداهـش  هجرد  هب  ندیـسر  يارب  شیوخ 

 . دندروخ یم  مشچ  هب  ینادرم 
 ، دزا یلدـج ،  زا :  معا  یفلتخم  لیابق  هب  و  داد .  یم  لیکـشت  هدـنامرف  راوسا و  دـهاجم ،  زابرـس ،  هداتـسرف ،  ار  نادرمدار  نیا  زا  یهورگ 

 . دنتشاد قلعت  دئاص ،  ریمح و  هدنک ،  ینادمه ، 
یمار ادـخ  کـی  هکنآ  زج  دـندوب ،  تواـفتم  رگیدـکی  اـب  يا  هلیبـق  یگتـسباو  نینچمه  یعاـمتجا و  بتارم  هلـسلس  ینـس و  رظن  زا  ناـنآ 

 : دندرک یم  راکیپ  دحاو  یفده  هار  رد  دندوب و  دنبیاپ  هناگی ،  ینییآ  هب  دندیتسرپ و 
( . 366  ) هیلع هللاودهاع  ام  اوقدص  لاجر 

 . دندرک افو  ناشیادخ  اب  شیوخ  دهع  هب  هک  دندوب  ینادرم  نانآ 
 : هک دش  ادج  اه  نت  زا  يدمحم  نامیا  زا  عافد  هدیقع و  بارحم  رد  ناشیاهرس  دنتخات و  شیپ  هب 

( . 367  . . . ) رظتنی نم  مهنم  و  هبحن ،  یضق  نم  مهنمف 
 . . . . دنتسه رظتنم  رگید  اهورگ  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یهورگ 

هب دـنبای ،  یم  ار  دوخ  هنال  هک  ینارتوبک  دـندرگ و  یم  رب  دوخ  ياهودـنک  هب  هک  ییاهروبنز  نانوچ  اهدـعب  اـت  دـندش  یفخم  هک  یناـسک 
 . دنزاس روراب  ار  نامیا  تخرد  نیگنر و  ار  نیمز  شیوخ  نوخ  اب  و  دننک ،  راکیپ  ءادهشلادیس  باکر  رد  دنورب و  البرک 

شیوخ نامیپ  زا  الیدبت ؛  ولدب  ام  و  دنزاس و :  راومه  هدنیآ  ياهلسن  يارب  ار  هار  ات  دندز  رایش  ار  نیمز  دوخ ،  هراپ  هراپ  ياهدسج  اب  نانآ 
 . دندشن فرحنم  نید  زا  دنتشگن و  رب 

ینیسح تضهن  دیهش  نیلوا 

ینعی هیوربلا ؛  موی  فداصم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  صاخ  هدـنیامن  بلاط ؛  یبا  نب  لیقع  نب  ملـسم  گرزب ،  دـهاجم  تداـهش 
 . دز مقر  يزیگنا  تفگش  ییابیز  اب  ار  دوخ  تشونرس  نایاپ  كانبات ؛  هدنشخرد و  ملسم  دوب .  يرجه  لاس 59  هجحلا ،  يذ  متشه 

تشگ و اریذپ  ار  دوخ  موتحم  سدـقم و  لجا  ترطاخ  شمارآ  اب  دوب ؛  راوتـسا  شیاهیزوریپ  اهگنج و  تایح ،  لوط  رد  هک  نانچمه  يو 
 . دادن هار  شیوخ  هب  یهودنا  ای  یلدگنت  نیرتمک  لوبق ،  ینا  رد 

هب تفریذـپ -  یم  ار  اهدـماشیپ  زاب ،  شوغآ  اب  شیاـهدربن  یگدـنز و  ياهدادـیور  رد  اـهنت  هن  ملـسم  دـنیوگ :  یم  یخیراـت  ياهـشرازگ 
 ، یکدوک نانوچ  تشاد و  یعـضو  نینچ  زین ،  تداهـش  ربارب  رد  هکلب  دـیرگنب -  شیاـهگنج  اـهیریگرد و  لـالخ  رد  شراعـشا  عضاوم و 

 . تشاذگرس تشپ  يدنلبرس  اب  ار  راوشد  شیامزآ  نیرخآ  نیا  تفاتش و  گرم  يوس  هب  ردام ،  ناماد  هتفیش 
تضهن يو و  تداهش  نایم  هلصاف  ینامز و  ترتف  هب  هجوت  اب  هاگدید  نیا  دنچ  ره  میناد ،  یم  ینیسح  تضهن  دیهـش  نیتسخن  ار  ملـسم  ام 

 : میا هدیزگرب  ار  يرظن  نینچ  لیذ  تاظحالم  تاکن و  هجوت  ام  نکیل  دوش ،  دیدرت  ثعاب  یمک  تسا  نکمم  البرک 
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 ! . دنراذگ یم  اهنت  ار  يو  هتشادرب  تسد  وا  زا  ناگدننک  تعیب  یکانلوه  تلاح  نانچ  رد  هک  تسا  یمشاه  ربهر  نیتسخن  يو  الوا ، 
 . دروخ یم  مقر  شلجا  ددرگ و  یم  زاس  تشونرس  يدربن  ریگرد  ییاهنت  هب  تبرغ  رد  هک  تسا  یمشاه  هدنامرف  نیلوا  وا  ایناث : 

هب نت  تموکح ،  ربارب  رد  یمهتم  نوچ  ات  دـیآ  یم  رد  تراسا  هب  هک  تسا  یمـشاه  راوسا  تلاسر و  نز  ریـشمش  نیتسخن  ملـسم ،  اـثلاث : 
 . دهد همکاحم 

 . دسر یم  تداهش  هب  مدرم  ربارب  رد  انلع  هک  تسا  مشاه  ینب  زا  درف  نیلوا  اعبار : 
نیتسخن ملسم  يزوج :  نبا  يدوعسم و  ریبعت  هب  و  دنشک .  یم  نیمز  رب  ار  شدسج  هک  مالسا  خیرات  رد  تسا  يدیهش  نیتسخن  وا  اسماخ : 

( . 368) دنزیوآ یم  راد  هب  ار  شدسج  هک  تسا  مشاه  ینب  زا  دیهش 
ریبعت هب  دنرب و  یم  راوخ ،  رگج  دنه  هداون  دزن  ناغمرا  هب  هدیرب و  ار  شرس  هک  تسا  مشاه  ینب  يادهـش  زا  هدنامرف  نیلوا  ملـسم  اسداس : 

 : يزوج نیا  يدوعسم و 
( . 369) دش هدرب  ناغمرا  هب  تفر و  هزین  رب  هک  دوب  مشاه  ینب  ياهرس  زا  رس  نیتسخن  ملسم  رس 

 . درادن نیا  زا  شیب  یتاظحالم  لیالد و  هب  يزاین  تسین و  يدوخ  هب  دوخ  تیولوا ،  تفص  نیا ،  ربانب 
فیرش دقرم  ترایز  نتم  ار ،  بلطم  نیا  و  تشگ ؛  لیان  تداهـش  زوف  هب  ردب  تضهن  يادهـش  نوچمه  هفوک  رد  هدیقع ،  مالـسا و  دیهش 

 : دنک یم  نایب  یبوخ  هب  ناشیا 
 . . . . هئایلوا رصنو  هئادعا  داهج  یف  نوغلابملا  هللا ،  لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا  هیلع  یضم  ام  یلع  تیضم  کنا  دهشاو  . . . 

يرای ادخ و  نانمـشد  دربن  رد  ناراشف  اپ  ادخ و  هار  رد  دهاجم  ياهیردـب  هک  دوب  یهار  نامه  رد  وت  تداهـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  . . . 
 . . . . دنتفر شیپ  نآ  رد  ادخ  يایلوا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  نءاشلا  میظع  ربمایپ  يربهر  هب  ردـب  تضهن  نایم  يداهج ،  یطابترا  یبالقنا و  یکرد  یهاتوک ،  نیع  رد  ترابع  نیا 
 . دزاس یم  رارق  رب  ع )   ) نیسح ماما  ј ؛ ضح نآ  یمارگ  هداون  ییاوشیپ  هب  فط  تضهن  و 

لیوءات ظفح  يارب  هک  ياهدربن  نانچمه  تثعب ،  ناوا  لیزنت و  زاـغآ  زا  هک  یمـصخ  كاردا  كرتشم و  نمـشد  نتخانـش  يارب  یهگناو ، 
کی زا  ار  اهگنج  نیا  هعومجم  میهد و  دنویپ  مه  هب  ار  هلسلس  نیا  ياه  هقلح  یتسیاب  دوب  هداتـسیا  مالـسا  ربارب  رد  تفرگ ،  تروص  نآرق 

 . دنامب نوصم  اهدادیور  ثداوح و  یمامت  میرگنب و  ریگارف ،  عیسو و  هاگرظن 
ماگنه ات  یگدـنز  زاغآ  زا  ملـسم  شور  هار و  زا  یکاح  قیمع  يا  هشیدـنا  یبلاط ،  گرزب  نامرهق  نیا  دـقرم  ترایز  زا  يرگید  شخب  رد 

 : راکیپ داهج و  رسارس  یهار  یگدنز و  میبای ؛  یم  رد  ار  تداهش 
یلع تلتق  و  هداـهج ،  قح  هللا  یف  تدـهاج  و  رکنملا ،  نع  تیعن  فورعملاـب  ترما  هاـکزلا و  تیتاو  هالـصلا  تمقا  دـق  کـنا  دهـشا  . . . 
نبا هرـصن و  یف  کسفن  تلذب  هللادـهعب و  تیفو  کنا  دهـشا  و  ضار ،  کنع  وه  لجوزع و  هللا  تیقلا  یتح  هلیبس  یف  نیدـهاجملا  جاهنم 

 . . . . نیقیلا ماتا  یتح  هجح 
هب ادـخ  هار  رد  يدومن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  یتـخادرپ ،  یم  ار  تاـکز  یتـشاد ،  اـپ  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  . . . 

دوب دونشخ  وت  زا  هک  یلاح  رد  يدرک  رادید  ار  تیادخ  يدیسر و  تداهش  هب  ادخ  هار  نادهاجم  هویش  هار و  رب  يدرک و  داهج  یگتسیاش 
 . دیسر تلجا  ات  يدرک  ادف  ادخ  تجح  دنزرف  ادخ و  تجح  يرای  هار  رد  ار  بناج  يدرک و  افو  ییادخ  دهع  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  . 

. . .
تفای نآ  زا  رتالاب  يا  هجرد  یماقم و  و  تشگ ؛  رپسهر  درک و  قیرط  یط  ادخ  هار  نادهاجم  ریـسم  رد  مالـسا  صلخم  دـنزرف  نیا  يرآ ، 

 . نادهاجم هنوگ  هب  گرم  یگنادواج و  ناشن  دنبای ؛  تسد  مالسا  رد  الاو  ناشن  نیا  رب  دنناوت  یم  یقیقح  نانامرهق  اهنت  اریز  دوش ؛  یمن 
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رفس نایاپ 

کیرات و طاقن  رب  نشور  ییاهوترپ  داجیا  زا  سپ  دوب و  دنمزاین  نادـب  ام  ثحب  هک  خـیرات ،  زا  یـشخب  هب  صتخم  یـسررب  نیا  نایاپ ،  رد 
افیتسا ار  نآ  ياهدـمایپ  دـماشیپ و  هدرک و  ثحب  یبوخ  هب  ار  هیـضق  بناوج  مامت  هکنآ  مغر  یلع  و  یخیرات ،  شخب  ناـمه  هریت  ياـیاوز 
هدرتسگ لقتـسم و  یـششوک  هب  زاین  نارود ،  نآ  رد  هفوک  هعماج  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  هک  مینم  هراشا  میناد  یم  مزال  نکیل  میدومن ، 

يا هدع  جازم  اب  هک  يراک  دوش .  هتسیرگن  هنافصنم  نکیل  يداقتنا ،  يدید  اب  اما  هفوک ،  هب  اددجم  یعرش  يدهعت  يرظن و  یب  اب  هک  دراد 
ای یلاعفنا  هچ  دـشاب و  یلیلحت  هچ  لاـح  تسا ؛  هیوسلا  یلع  ناـشیا  رب  هشیدـنا  یـسررب و  عون  هک  نارونخـس  هاگدنـسیون و  نیرکفتم ،  زا 

 . دزاس یمن  نیدامن ، 
 . دنک یم  حیحصت  ار  موهوم  نکیل  یساسا ،  تاروصت  اهشرگن و  زا  يرایسب  یلقتسم ،  یسررب  یمهم و  نینچ  ماجنا  میدقتعم  ام 

ار ناشرهش  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  هفوک  لها  هک  تسا  تهج  نادب  تسا  یمالسا  تما  يارب  يرایسب  یشزرا  ياراد  هفوک  میتفگ  ام  رگا 
 . دنتشاد ییاهششوک  مه  يرگید  عونتم  مولع  هنیمز  رد  اهنآ  رب  هوالع  و  یسایس .  یبالقنا و  روما  يارب  زاب  ییاهرد  اب  دندرک  يا  هسردم 

تمصع تیب  لها  هجوت  لقث  زکرم  مامتها و  لحم  رهش  نیا  مینیب  یم  اذل  مینک ؛  شومارف  ار  رهش  نیا  ياهبنارگ  یحور  شزرا  یتسیابن  ام 
ملع و هرتـسگ  رد  هچ  یبـالقنا و  هناراـکیپ و  تاـکرحت  هصرع  رد  هچ  هعماـج و  هرادا  تموـکح و  هصرع  رد  هچ  تسا ؛  هدوـب  تراـهط  و 

 . رگید ياه  هصرع  زا  يرایسب  بهذم و  تلاسر و  رشن  يارب  یغیلبت  ياه  تیلاعف  نادیم  ای  تفرعم 
اجرد نتفر و  شیپ  زا  یحیحـص  تفایرد  هب  زگره  هفوک ،  یقیقح  تیعقوم  هلءاسم و  نیا  یلیلحت  یـسررب  نودب  مییوگ :  یم  دـیکءات  اب  و 

؛  دروآ میهاوخن  تسد  هب  اهتـضهن  تسکـش  يریگجوا و  زا  یتـسرد  روصت  و  تشاد .  میهاوـخن  نآ  تفآ  شبنج و  نداـتفا  بقع  اـی  ندز 
 . تسا هتشاد  هظحالم  لباق  يرثا  هدنیآ ،  دوجوم و  عقاو  رد  رهش  نیا  اریز 

دمآ رـس  تبقاع و  نسح  و  مینک .  هراشا  خیرات  ياه  هدـیدپ  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  یکی  هب  تسا  هتـسیاش  یـسررب ،  ثحب و  نیا  نایاپ  رد 
 . میرگنب ایند  نیمه  رد  یتح  ار  راوگرزب  دیهش  نیا  يوکین 

یهاگنادیم رد  ای  رصق -  ياهرد  زا  یکی  لباقم  جراخ و  رد  دندنکفا ،  ورف  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  هکنآ  زا  سپ  ار  ترـضح  فیرـش  دسج 
کنیا خیرات ،  رذگ  نامز و  خرچ  شدرگ  زا  سپ  و  دشاب ؛  هتـشاد  رارق  خاک  نانابهگن  رظن  ریز  نانچمه  ات  دندرپس  كاخ  هب  رـصق -  رانک 

هعقب نآ  ناگتفیش  ناقشاع و  يارب  رود  زا  و  تسا .  هدیشکرب  رس  نامسآ  هب  هدمآ و  رد  ینامگ  تلاح  زا  ملسم  فیرش  دقرم  اج  نامه  رد 
اه و هبارخ  زج  دش ؛  هدنکفا  ورف  نآ  زا  ترـضح  فیرـش  رکیپ  هک  تهبا  رپ  خاک  نآ  زا  لاح  نامع  رد  و  دنک .  یم  يرگ  هولج  سدـقم ، 

 ! . تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  یناریو ،  هب  ور  ییاه  هراوید 
تسا هناخ  تربع  رهش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 

تسا هناریو  منمشد  رصق  دابآ و  منفدم 
 ، بلاط یبا  نادـناخ  دـنمورب  نامرهق و  دیهـش  تیناقح  هب  نابز  نارازه  اب  ایوگ  فیرـش ،  دـقرم  خاک و  زا  زیگنا  تریح  ابیز و  توافت  نیا 

تـشونرس نآ و  ماکح  تایانج  روآ  دای  رـصق ،  ياه  هناریو  دهدیم .  ناشن  نارظان  هب  ار  نایوما  یگـشیر  یب  نالطب و  دـهد و  یم  یهاوگ 
 . تسا نانآ  هابت 

ثلثم نیا  تسا .  هدـش  عقاو  رـصق  ياـه  هناریو  دجـسم  دـقرم و  ود  ره  سپ  رد  دراد و  رارق  ملـسم  فیرـش  قرـش  رد  هفوک  عماـج  دجـسم 
( . 370  ) دنراذگب نایم  رد  نآ ،  اب  هدرپ  یب  ار  دوخ  ياهزار  ات  دنیوج  یم  لد  شوگ  دنراد و  نتفگ  يارب  يدایز  ياهفرح  تفگش ، 

روتـسد نایوما  دوخ  هکلب  دنتـشادن ،  ار  يراوتـسا  خاک  نینچ  يزاس  ناریو  یلام  تاناکما  اریز  دندرکن ؛  ناریو  نایعیـش  ار  دایز  نبا  رـصق 
یم موش  ار  نآ  ددرگ و  بارخ  دوب ،  هدـش  نارگید  ریقحت  یگماکدوخ و  یـسایس و  دادبتـسا  لبمـس  هکنآ  لیلدـب  خاـک ؛  نیا  هک  دـنداد 
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رارق دایز  نبا  ربارب  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  طبس  كرابم  رس  هک  دوب  دنـسم  نامه  رب  رـصق و  نیمه  رد  هک  اریز  دنتـسناد ؛ 
 . تفرگ رارق  يو  لباقم  رد  دایز  نبا  هدیرب  رس  هدش و  خاک  دراو  هنادنمزوریپ  راتخم  هک  تشذگن  يریچ  تشاد و 

تفرگ رارق  خاک  نیمه  دنـسم  رب  لعـصم  دمآ و  رد  اپ  زا  دیبز  نبا  ات  ییاهگنج  یط  هک  دوب  هتفرگن  تسد  هب  ار  تردق  الماک  راتخم  زونه 
 . داهن يو  ربارب  ار  راتخم  رس  و 

هراظن هب  تشاذگ و  دوخ  لباقم  ار  شرـس  هتـشک  ار  وا  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  دوب  هدربن  ینادـنچ  تذـل  يزوریپ  یتسم  زا  بعـصم ، 
ناریو ار  نآ  داد  روتـسد  هدـش ،  جراخ  رـصق  زا  همیـسارس  يو  دـنتفگ  جاجح  هب  دوب  هداتفا  قافتا  هک  ار  هچنآ  یمامت  یتقو  تخادرپ .  نآ 

 : دنزاس
دنمشوه برع  يدرم ز  هردان 

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ 
هاگ هیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور 

هاگراب نیا  هبق و  نیمه  ریز 
دایز نبا  رب  مدید  مدوب و 

دابم ممشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ 
نامسآ رپس  نوچ  يرس  هزات 

ناهن شیور  دیشروخ ز  تعلط 
رس هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز 

رپس يورب  راتخم  رب  دب 
راک ياضاقت  هب  بعصم  رس  نیا 

راگزور رگید  وت  اب  دنک  هچ  ات 
رـصق نیا  و  دـندرک .  رداص  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  نامه  رد  ار  نآ  بیرخت  روتـسد  اددـجم  و  رـصق ،  يزاسزاب  روتـسد  نایوما  سپس 

 . دشاب یم  اهموب  ناغاز و  هاگباوخ  هدنام و  ناریو  نونکات 
نامدرم شوگ  رد  ار  راثیا  يروشحلس و  ياه  هصق  نیرتابیز  یمشاه ،  يالاو  ربهر  عیفر  هاگمارآ  رانک  رد  رصق ،  نیا  هتسکش  ياه  هراوید 

 . دنک یم  همزمز 
یم ناروابان  خر  هب  نآ ،  هنومن  ناونع  هب  ار  دوخ  تشونرس  دراد و  اهنخس  ریشمش  رب  نوخ  يزوریپ  زا  تقیقح  نابز  هب  رـصق ،  ياه  هبارخ 

 . دشک
تیناقح یخیرات ،  ياه  هراشا  اب  دزاس و  یم  بطاخم  ار  ام  زار ،  زمر و  اب  نینچ  هک  دشاب  يدمحم  هلالـس  زا  یهاگمارآ  اهنت  نیا  دـیاش  و 

 . دزاس یم  هولج  ار  قحان  قح و  هزرابم  ینیسح و  تضهن  دیواج 
ناگشیپ لطاب  يرادیاپ  ات  لیلد  نیرتهب  کنیا  و  دوب .  نایوما  يرگنایغط  نینوخ و  دادبتسا  تموکح  ياهدامن  نیرتایوگ  زا  یکی  رصق  نیا 

 : تسا هتشگ  نایتوغاط  رمع  یهاتوک  و 
( . 371  ) نوعمسی الفا  تایال  کلاذ  یف  نا  مهنکاسم  یف  نوشمی  نورقلا  نم  مهلبق  نم  انکلها  مک  مهل  دهی  ملوا 

دنا هدیزگ  ینکس  نانآ  ياه  هناخ  رد  هک  دنناشیا  کنیا  میتخاس و  دوبان  ار  ناینیشیپ  زا  يرایـسب  دننادب  هک  تسین  یفاک  ناشیا  يارب  تایآ 
 . دنونش یمن  ایآ  تسا ،  اه  هناشن  تایآ و  رایسب  هچ  نیا  رد  ، 

( . 372  ) الیلق الا  مهدعب  نم  نکست  مل  مهنکاسم  کلتف 
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 . دننک یمن  تنوکس  اهنآ  رد  یکدنا  زج  تسا و  هدنام  اجرب  نانآ  ياه  هناخ  کنیا  سپ 
( . 373  ) نولقعی موقل  هنیب  هیآ  اهنم  انکرت  دقل  و 

 . نادنمدرخ يارب  میداد  رارق  يراکشآ  هناشن  ار  یخرب  راثآ  نیا  زا 
( . 374  ) لیبسلا نع  مهدصف  مهلامعا  ناطیشلا ،  مهل  نیز  مهنکاسم و  نم  مکل  نیبت  دق  و 

 . تشادزاب هار  زا  ار  ناشیا  داد و  هولج  ابیز  ار  نانآ  ياهراک  ناطیش ،  دندید و  ار  ناشیا  ياه  هناخ  امش  و 
هک دیاش  تسا .  هدرک  بلج  دنراذگ  یم  زاب  ای  هتـشاذگ  اجب  دوخ  زا  نیمرجم  هک  يراثآ  مومع  هب  ار  ناناملـسم  هجوت  میرک  نآرق  يرآ ، 

يارای ار  تقیقح  قح و  اهنآ  تفر و  دهاوخ  نایم  زا  هلاحمال  لطاب  هک  دـننک  نیقی  دـنیامن و  بسک  يونعم  يورین  اهداهن ،  نیا  زا  نینمؤم 
 : تسا ناورهر  ناگدنرذگ و  همه  سردید  رد  راثآ  نیا  دشاب .  یم  رارمتسا  ماود و 

( . 375  ) نولقعت الفا  لیللاب  نیحبصم و  مهیلع  نورمتل  مکنا  و 
 . دیریگ یمن  راک  هب  ار  دوخ  درخ  ایآ  دینک ،  یم  رذگ  راثآ  نیا  رب  ناهاگنابش  نادادماب و  امش  و 

دورو وا  لاس  دنچ  زا  سپ  يوما  ماظن  رـصق  اریز  دـناوخ ؛  یم  ارف  هنالقاع  يرگ  هشیدـنا  هنامیکح و  لمءات  هب  هک  تسا  يزادـنا  مشچ  نیا 
دقرم نکیل  دنتشگ .  نیزگیاج  نآ  رد  نادد ،  تاناویح و  تشگ و  یناریو  راچد  نآ  زارف  زا  ملسم  دسج  ندنکفا  ای  ادخ  لوسر  دنزرف  رس 
کنیا و  دیشک .  کلف  هب  رس  تشگ و  رتدنمورین  زور  هب  زور  بوخ ،  یکاخ  رد  یلاهن  نوچ  اه  هناریو  نیا  رانک  رد  مالسلا )  هیلع   ) ملـسم

 : دشخرد یم  هدکتملظ  نآ  رد  امنهار  يا  هراتس  ای  غارچبش  يرهوگ  نوچ 
 . تشگ بارخ  ناشلامعا  ببس  هب  نارگمتس  ياه  هناخ  ( 376 ( ؛  اوملظ امب  هیواخ  مهتویب 

 : هک تفرگ  رارق  هیآ  نیا  يالعا  لثم  زین  ملسم  و 
( . 377  ) همسا اهیف  رکذب  عفرت و  نا  هللا  نذءا  تویب  یف 

 . ددرگ رارکت  نآ  رد  ییادخ  مان  و  دنشاب ؛  عیفر  دندرگ و  اپرب  تسا  هداد  هزاجا  دنوادخ  هک  يا  هناخ  رد 
 . نادهاجم هرمز  رد  دیهش ،  نیلوا  رب  مالس  سپ 

 . ناقیدص نادیهش و  نایم  رد  وا  رب  مالس  و 
 . نایناهج نایم  رد  ملسم  رب  مالس  و 

 . دزس ار  نیملاعلا  بر  يادخ  ساپس  هکنآ :  ام  راتفگ  نیرخآ  و 
نیدباع یلع  دمحم 
ق 1396 ه . 

اهتشون یپ 

ات 80  1

هیآ 9. رجح ، هروس  - 1
هیآ 108. فسوی ،  هروس  - 2

بـسن داژن و  دـعب  برق و  ) ات میدـینادرگ  فلتخم  قرف  رایـسب و  ياـه  هبعـش  هاـگنآ  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  تسخن  ار  امـش  همه  اـم  - 3
هروس . ) دنمدرم نیرتاوقتاب  ادخ  دزن  امش  نیرتراوگرزب  هکلب )  تسین  راختفا  هیام  داژن  بسن و  لصا ،  هک  دینادب  و   ) دیـسانشب ار ) رگیدکی 

(. هیآ 13 تارجح ، 
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بـسن داژن و  دعب و  برق و   ) ات میدـینادرگ  فلتخم  قرف  رایـسب و  ياه  هبعـش  هاگنآ  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  تسخن  ار  امـش  همه  ام  - 4
هروس . ) دنمدرم نیرتاوقتاب  ادخ  دزن  امش  نیرتراوگرزب  هکلب )  تسین  راختفا  هیام  داژن  بسن و  لصا ،  هک  دینادب  و   ) دیـسانشب ار ) رگیدکی 

(. هیآ 13 تارجح ، 
رصم ط 2 ،  ) ص 4 ج 5 ،  یسلدنا ،  هبر  دبع  نبا   / دیرفلا دقعلاو  ص 10 ، يربط ،  نیدلا  بحم  یبرقلا /  يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  - 5

 (. 1953 م
(. 1387 ه ۀیقارقلا ،  باتکلاراد  ط   ) ص 14 يربط ،  یبقعلا /  رئاخذ  - 6

(. هیآ 146 هرقب ،  هروس   ) مهءانبا نوفرعی  امک  هنوفرعی  - 7
ص 10. يربط ،  یبقعلا /  رئاخذ  - 8

هللا یلص   - ربمایپ هرابرد  هکلب  دندوبن  يداع  دارفا  زا  نت  ود  نیا  اریز  دنتشاد ؛ یم  گرزب  یمارگ و  رایسب  ار  ترـضح  ربمایپ ، مع  دج و  - 9
. دنتشاد یم  موتکم  ار  رما  تقیقح  نالهاج ،  رافک و  رکم  دیک و  سرت  زا  نکیل  دندوب  نادنمنشاد  نیرتهاگآ  هلآ -  هیلع و 

شباتک ج 1 ص 139، رد  هیبلح  هریـس  باتک  فلؤم  یتح  تسا .  هدروآ  ص 102  نیدلا ،  لامکا  دوخ : باتک  رد  قودـص  ار  بلطم  نیا 
 ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ) وا دنگوس  ادخ  هب  دـنک : یم  لقن  نینچ  هجیدـخ  ربمایپ و  جاودزا  هبطخ  ندـناوخ  ماگنه  ار  بلاطاوبا  نخس 

. دوب دهاوخ  یساسح  رایسب  تیعقوم  گرزب و  ربخ  ياراد  نیا ،  زا  سپ 
بلطم لقن  زا  سپ  ریدغلا  بحاص  دنا . هدرک  لقن  زین  نآرقلا  زاجعا  رد  ینالقاب  لامکا و  رد  دربم  صاوخلا ،  ةرکذت  فلؤم  ار  قوف  بلطم 

یم دـناوخ و  یم  ار  اهباتک  مامت  بلطملادـبع )   ) مردـپ دـنک ... : یم  لقن  ترـضح  اب  وگتفگ  ماگنه  بلاطاوبا  زا  زین  ار  ریز  نخـس  قوف ، 
يو منادنزرف  زا  سک  ره  سپ  مروایب .  نامیا  وا  هب  منک و  كرد  ار  يو  متشاد  تسود  دش ، دهاوخ  ثوعبم  يربمایپ  نم  بلـص  زا  تفگ : 

. دروایب نامیا  هب و  درک و  كرد  ار 
ام راوگرزب  ربمایپ  هب  ار  ایاصو  نیا  هک  نآ  ات  دوب  ءایبنا  ياـیاصو  رب  نیما  دوب  بلطملادـبع  ربماـیپ  دـج  یـصو  هک  ربماـیپ  يومع  بلاـطاوبا 

(362 ج 1 ،  ، لوقعلا ةآرم  . ) درک میلست 
هب نیدتم  هکلب  دندرک  میظعت  یگنـس  لباقم  هن  دـندیتسرپ و  ار  یتب  زگره  هک  دـنراد  رظن  قافتا  عامجا و  راوگرزب  ود  نیا  هرابرد  نیخروم 

. دندرک یم  تدابع  نییآ  نآ  قبط  ار  ادخ  دندوب و  مالسلا -  هیلع  لیلح -  میهاربا  فینح  نید 
هیآ 52. هط ،  هروس  - 10

 (. 1969 م توریب ،  ص 90-88( ظحاج ، دادضالا /  نساحملا و  - 11
ص 14و 15. يربط ،  یبقعلا /  رئاخذ  - 12

هیآ 30. دعر ، هروس  - 13
هیا 24. میهاربا ،  هروس  - 14

ص 215. ج 1 ، ظحاج ، نییبتلا /  نایبلا و  - 15
هیآ 9. رمذ ، هروس  - 16

ص 222. يربط ،  یبقعلا /  رئاخذ  - 17
 (. 1963 م رصم ، ص 88( متشه ،  ط  یجنلبش ،  راصبالارون  هیشاح  رد  نابص .  نیبغارلا /  فاعسا  - 18

هیآ 25. هبوت ،  هروس  - 19
(. رصم ص 301(ط  ج 1 ، فارشالا ،  باسنا  - 20

ص 6. نیسحلا ،  ریفس  - 21
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باتک نیا  رد  لدابتم  هماـن  ود  توریب 1975)  ) يدومحم رقاب  دمحم  خیـش  قیقحت  ص 74و 75 ، ج 2 ، يرذالب ،  فارـشالا /  باـسنا  - 22
 . تسا دوجوم   495 ص 493 ، هدبع ،  خیش  خرش  هغالبلا ،  جهن  رد  ماما  هیباوج  همان  تسا .  هدمآ 

هدمآ باتک  نیا  رد  لدابتم  همان  ود  توریب 1975 )  ) دمحم رقاب  دمحم  خیش  قیقحت  ج 2 ص 74 و 75 ، يرذالب ،  فارشالا /  باسنا  - 23
 . تسا دوجوم   495 ص 493 ، هدبع ،  دمحم  خیش  حرش  هغالبلا ،  جهن  رد  ماما  هیباوج  همان  تسا . 

ص 222. یبقعلا ،  رئاخذ  - 24
 . تشذگ البق  تایبا  نیا  همجرت  - 25

ص 222. يربط ،  یبقعلا ،  رئاخذ  و  ص 200 ، يدفص ،  نایمهلا /  تکن  - 26
هیآ 18. هدجس ،  هروس  - 27

ص 200. يدفص ،  نایمهلا /  تکن  و  ص 222 . يربط ،  یبقعلا /  رئاخذ  - 28
ص 200. يدفص ،  نایمهلا /  تکن  - 29

ص 222. يربط ،  یبقعلا /  رئاخذ  ص 200 و  يدفص ،  نایمهلا /  تکن  - 30
ص 79. ج 4 ، یسلدنا ،  هبر  دبع  نبا   / دیرفلا دقعلا  - 31

 . كردم نامه  - 32
لقن ار  هیضق  نیا  زین  نارگید  یسلدنا و  هبردبع  نبا  يدومحم .  رقاب  دمحم  خیش  قیقحت  هب  ص 72  يرذالب ج 2 ، فارشالا /  باسنا  - 33

. دنا هدرک 
نانآ هناهب  تلع و  نیا  هب  تسا و  بهلوبا  شیومع  اریز  دننک ؛ بس  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هک  داد  یم  روتـسد  ماش  لها  هب  هیواعم  - 34

ص  ) نءاشلا میظع  ربمایپ  یـشاحف  نیا  تلع  رد  دنتـسناد  یم  هک  دنچ  ره  دنداد  یم  تبثم  خـساپ  مه  ماش  لها  درک . قیوشت  یـشاحف  هب  ار 
مالسلا هیلع  یلع -  هب  هدننک  بش  اتحارص  ترـضح  دوخ  دنک . یم  قدص  رتشیب  ترـضح  دروم  رد  تلع  نیا  یتح  و  تسا .  كرتشم  زین  (

نیا تسا و  هدرک  بس  ار  ادخ  دنک  بس  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  بش  ارم  دـنک  بس  ار  یلع  هک  ره  دومرف : ربمایپ  دوب . هتـسناد  رفاک  ار  - 
 ، نیحیحـصلا كردتـسم  زا : دنترابع  قوف  ثیدح  عبانم  . ) دهد یم  رارق  جیار  مسر و  ار  یلع  هب  بس  هک  تسا  هیواعم  هوکـشرپ !  تسایس 

دمحا دنسم  یئاسن و  صئاصح  ص 166 ، ج 2 ، ةرضنلا ،  ضایرلا  ص 66 . یبقعلا ،  رئاخذ  ص 401 . ج 6 ، لامعلازنک ،  ص 121 . ج 3 ،
ج 6 ص 223. لبنح ،  نب 

. دنک یم  لقن  يرگید  ظافلا  هب  یسلدنا  هبر  دبع  نبا  زا  ار  هیضق  نیا  ص 147 و 149 . هینغم ،  داوج  دمحم   / البرک ۀلطب  نیسحلا و  - 35
ص 46. ج 3 ، يدوعسم ،   / بهذلا جورم  - 36

ص 423. ج 3 ، هیاغلادسا ،  ص 64 و 65 . ج 1 ، یفقث ،  تاراغلا /  - 37
 . تیاور ترخآ  رد  يرگید  ياهتمسق  هفاضا  هب  ص 46و 47 ، ج 3 ، يدوعسم ،  بهذلا /  جورم  - 38

ص 78 و 80. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  - 39
ص 6. نیسحلا ،  ریفس  - 40

ص 78،80. ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  - 41
هیآ 27.  ، میهاربا هروس  - 42

 . میدید ، دوب لیقع  یگدنز  هب  صوصخم  هک  هتشذگ  لصف  رد  هک  روطنامه  - 43
 .( رصم 1969 م مود ،  ط   ) ص 204 هبیتق ،  نبا  فراعم /  - 44

( رصم مود ،  ط   ) ص 251 و 252 ج 11 ، رد : دنک  یم  لقن  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  لالخ  رد  ار  ناتساد  نیا  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  - 45
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هارث باط  مرقملا -  قازرلادبع  تسد  هریچ  هدننک  ثحب  ردـقلا  لیلج  همالع  ققحم  موحرم  ص 253  رجح ج 4 ، نبا  نازیملا /  ناـسل  - 46
 . تسا هدرب  راک  هب  یفاک  رطن  تقد  قوف  تیاور  هشقانم  رد  لیقع  نب  ملسم  دیهشلا  وخ ؛ باتک  رد  -

 (. 1928 م رصم ، مود ،  ط   ) ص 309 ج 5 ،  ، ءابدالا مجعم  - 47
. درک میهاوخ  هراشا  بلطم  نیا  هب  لصف  نیمه  رد  اددجم  رغملا ص 135 نبا  ءارغلا /  اسنهب  حوتف  ص 234  ج 2 ، ماشلا ،  حوتف  - 48

ص 653. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 32  ج 3 ،  ، حوتفلا ص 168  ج 3 ، بقانملا ،  - 49
 . تسا هدرک  باختنا  هارث -  باط  مرقم -  ققحم  موحرم  ار  رظن  نیا  - 50

 . نارگید ص 204 و  دیفم ، داشرا / ج 4 ص 262  يربط ،  خیرات  - 51
هیآ 214. ءارعش  هروس  - 52

 ( 1974 م  ، توریب  ) يدومحم رقاب  دمحم  خیش  قیقحت  هب  فارشالا ج 2 ص 77  باسنا  - 53
( رصم ط   ) ج 2 ص 4  ، ۀمایسلا ۀمامالا و  - 54

يرهش هدش .  عقاو  لین  دور  بورغ  رد  ینادیعص ،  رد  رـصم ، رد  تسا  يرهـش   : )) دسیون یم  نینچ  رهـش  نیا  هرابرد  يومح  توقای  - 55
... دـنا هتـسیز  نآ  رد  لاس  تفه  شردام  حیـسم و  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  یهاگترایز  اجنآ  رد  رایـسب  لخادـم  دـمآ و  رد  اب  دابآ ،  تسا 

 ( ((. توریب رداص ،  راد  ط  ص 517 (  ج 1 ،  نادلبلا ،  مجعم  هب  كر :  دنهد ... یم  تبسن  اجنادب  ار  ملع  لها  زا  یهورگ 
رداص راد  ط   ) ص 517 ج 1 ،  نادـلبلا ،  مجعم  هب  كر :  1324 ه ق )  رصم ،  ط   ) ص 135 زعملا ،  نب  دـمحم  ءارغلا /  اسنهلا  حوتف  - 56

 ( . توریب ،
 . ماشلا حوتف  - 57

ص 234.  ، ج 2  ، ماشلا حوتف  - 58
یتحایـس ار  یتلم  تما و  ره  هللا د  لیبس  یف  داهجلا  یتما  ۀحایـس  ۀحایـس و  ۀـما  لکل  : دومرف هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  - اـم گرزب  ربماـیپ  - 59

. دشاب یم  ادخ  هار  رد  راکیپ  نم  تما  تسا 
يرصم ج 2 ص 94 ینیسح  لالج  یلع  دیس  ع /)   ) نیسح مامالا  - 60

ص 94  ، مثعا ج 5 نبا  حوتفلا /  - 61
یلکزر ج 7 ص 222. مالعالا /  - 62

یمزراوخ ج 1 ص 215. ع )   ) نیسحلا لتقم  - 63
 (. 1389 ه ق فرشا ،  فجن  ط  ، ) ص 114 قودص ،   / یلاما - 64

تکن ط 1401 ه ق )   ) ص 22 يزوج ،  نبا  صاوخلا .  ةرکذت  ج 3 ص 576 . مکاح ،  كردتسم /  ص 304 . ج 1 ،  ، ۀیبلحلا ةریسلا  - 65
 : مراد تبحم  ود  وت  هب  نم  : دـنک یم  لقن  نینچ  لیقع  هب  باـطخ  ار  ثیدـح  هک  ص 222 ، يربط ،  یبقعلا /  رئاـخذ  ص 200 و  نایمهلا ، 

 (. تسا بلاطاوبا  ربمایپ  يومع   ) مراد ربخ  تشاد ،  وت  هب  تبسن  میومع  هک  یتبحم  و  نم ،  هب  وت  يدنواشیوخ  تیلع  هب  یتبحم 
ص 94. یناهفصا ،  جرفلاوبا   / نیبلاطلا لتاقم  ص 204 ، هبیتق ،  نبا  فراعم /  - 66

ص 56. يرصب ،  هباسن  بیبح  نبا  ربحملا /  - 67
 .(. 1961م مود ،  ط   ) ص 32 بلاطلا ،  ةدمع  - 68

( رصم ط   ) 35 فارشالا ج 5 ص 32 -  باسنا  كر :  - 69
( رصم ط   ) ج 1 ص 43 يرونید ،  هبیتق  نبا  رابخالا /  نویع  كر :  - 70

 ( م ، 1960 موس ،  ط   ) ص 147 ج 1 ، ناملکورب ،  لراک   / هیمالسالا بوعشلا  خیرات  - 71
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. درک میهاوخ  دای  ار  دارفا  نیا  هدنیآ  تاحفص  رد  ام  - 72
 . نارگید ص 261 و  ج 4 ، يربط ،  خیرات  ص 202 ، داشرا ، - 73

(. رگید یظافلا  اب   ) فارـشالا باسنا  ص 4 . ج 2 ، ۀسایـسلا ،  ۀمامالا و  ص 203 . داشرالا ، و 262 . ص 261  ج 4 ، يربط ،  خـیرات  - 74
 . نارگید ص 266 و  ج 3 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا 

کی دهع ، تیالو  ناونع  هب  يو  باختنا  هعماج ،  ندرک  حالصا  هن  تفر و  یم  راظتنا  یحالـص  وا  زا  هن  : دیوگ یم  دیزی  هرابرد  داقع  - 75
 . تفرگ دیزی  زا  ار  دوخ  ینلع  ینابیتشپ  نداد و  تیاضر  ياهب  نآ  رد  یکیرش  ره  هک  دوب  راکشآ  هلماعم 

اهب نیا  دننام  نانآ  رگا  و  دندرک . ییوجلد  یـضعب  زا  یتح  ای  تراما و  يرگید  هب  دنداد  لام  یکی  هب  درک  یم  قرف  دارفا  دروم  رد  اهب  نیا 
نید ماکحا  دودح و  هچ  رگا  دـننک . تعیب  دـیزی  اب  هک  تشادـن  یتیمها  ناشیارب  دـننک  تعیب  دـیزی  زا  رتدـب  اب  ات  دـندوب  هدرک  تفایرد  ار 

،(. 1969 مود ،  ط  ص 114 ، ءادهشلاوبا ،  ) دش یم  ناریو  قالخا  ياه  هیاپ  تشگ و  یم  لطعم 
ص 160 و 161. ج 1 ، ۀسایسلاو ،  ۀمامالا  - 76

ص 262. ج 2 ، يربط ،  خیرات  - 77
ص 220 يزوج ،  نبا  طبس  صاوخلا / ،  ةرکذت  - 78

ص 262. ج 2 ، يربط ،  خیرات  - 79
 ( توریب ط  ،) ص 215 يزوج ،  نبا  طبس  صاوخلا /  ةرکدت  - 80

ات 120  81

ص 220. صاوخلا ،  ةرکذت  ص 262 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 81
ص 216. صاوخلا ،  ةرکذت  - 82

 . قشمد 1356 ه ق لوا ،  ط  ص 159 ، ق 1 ، ج 4 ، نیما ،  هعیشلا /  نایعا  - 83
 . قشمد 1356 ه ق لوا  ط  ق 1 ص 159 ، ج 4 ، نیما ،  هعیشلا /  نایعا  - 84

ص 334. ج 44 ، یسلجم ،  همالع  راونالاراحب / - 85
ص راصبالارون ، كر :  .) داد تبثم  خـساپ  هفوک  لها  توعد  هب  اروف  همان ،  نیتسخن  تفایرد  زا  سپ  ماما  دـیوگ : یم  یجنلبـش  ـالثم : - 86

 ( 1963 م رصم ، ط  ، 127
 ( 1358 ه ق  ) ج 44 ص 334 راونالاراحب ، - 87

ص 159. ق 1 ، ج 4 ، نیما ،  هعیشلا /  نایعا  - 88
 . لاس 1972 م مود  ط  دحنم ، نیدلا  حالص  رتکد  قیقحت :  هب  ص 40 و 41  ءارف ، نبا   / كولملا لسر  - 89

ص 33 و 34. كولملا ،  لسر  - 90
ص 89: كولملا ،  لسر  - 91

سمتلاف کیءار  ناکم  لوسرلا  نا 
احصنءا تدجو  نم  نمآ  يءارلل 

یعس ناف  یبغلا  یلع  رومالا  یبءات 
احلصت نءا  ارحلابف  یکذلااهیف ، 

نکتالف لوسرلا  تریخت  اذاف 
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احمستم هرما  یف  ازوجتم 
هئاور همسا و  نسح  یف  خوت  و 

احجنت انمیت و  یبنلا  لوق 
اذفانوا ایضام  اما  هلعجاو 

احلفم وا  احجنم  وا  ارسای  وا 
ص 90: كولملا ،  لسر  - 92

الوسر رما  یف  تلسرا  اذا 
ابیدا هلسرا  همهفاف و 

یشب ء هتیصو  كرتتالو 
ابیبل لقع  اذ  ناکوه  نا  و 

هملت الف  كاذ  تعیض  ناف 
ابویغلا ظفح  نکی  مل  نا  یلع 

ص 38. كولملا ،  لسر  - 93
لوسرلا نا  کلوسر  ریخت 

هلسرءا نم  لقع  یلع  لدی 
ۀمکحاد ناک  اذا  هارت 

هلمح ام  نسحا  غلبی 
رومالا تاصقتنم  مربیف 

هلفقملا اهباوبا  حتفی  و 
هرغاذ ناک  نا  عجری  و 

هل نه  یتلا  رومالا  هیلع 
ص 32: كولملا ،  لسر  - 94

امدعب ۀلاسرلل  کتبدتنا  ینا 
ادواعم ایدبم و  يرما  تربد 

یتیصو تعضا  نا  کناب  ملعا 
ادماح ۀباصالل  كا  مل  تبصاو ، 

قئاع کقاعف  اهب  تدجا  اذا  و 
ادهاج كرذع  تطسب  تدرا  امع 

ۀیءارب دبتسا  اذا  لوسرلا  نا 
ادناعم ناک  رمالا  یلو  یصع  و 

 . لاس 1963 م توریب ،  ط  ص 1231 ، ، 293 راصق ، تاملک  ضیف ،  هغالبلا  جهن  - 95
ص 51. یمق ،  مومهملا /  سفن  - 96

 . نارگید و  ص 204 ، داشرالا ، ص 262 ، ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 97

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1120 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 83. ج 2 ، یحیرط ،  بختنم /  - 98
ج هعیشلا ،  نایعا  ج 44 ص 335 و  راونالا ، راحب  ص 267 . ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 263 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  ص 204 ، داشرالا ، - 99

ق 1 ص 161. ، 4
هیآ 159. نارمع ،  لآ  هروس  - 100

هیآ 199. فارعا ،  هروس  - 101
ص 204. دیفم ،  / داشرا و  ص 262 ، ، 4 يربط ،  خیرات  - 102

ص 196. ج 1 ، یمزراوخ ،  نیسحلا /  لتقم  - 103
؟ ردم نامه  - 104

ج 1 ص 196. یمزراوخ ،  نیسحلا /  لتقم  - 105
؟ ردم نامه  - 106

 . ندیل ط  ص 244 ، يرونید ،  لاوطلا /  رابخالا  - 107
ص 341. ج 2 ، یشرق ،  خیش  نیسحلا /  مامالا  ةایح  - 108

 . ناهنپ همشچ  هگنت  - 109
ص 267. ریثا ج 3 ، نبا  ص 204 و  داشرالا ، ص 263 و 264 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 110
ص 267. ریثا ج 3 ، نباو  ص 204  داشرالا ، ص 263 و 264 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 111

ص 264. يربط ج ،  خیرات  - 112
؟ ردم نامه  - 113

تیاور هیقب  زا  ناـنچمه  يو  نکیل  دـنک ، یم  دـیدرت  نآ ،  تحـص  قوف و  تیاور  ردریطت  هملک  ندوب  رطاـخب  مرقم  ققحم  موـحرم  - 114
. دنک یم  هدافتسا  مود  هثداح  نیا  زا  نتفرگ ،  کین  لاف  وهآ و  یچراکش  هدهاشم  هرابرد 

میهافم و بوچراهچ  زا  ریلد  يدرم  ناـنوچ  يو  دـنک  یم  هئطخت  ار  توبن  نادـناخ  مومع  و  ملـسم ،  هب  ار  ریطت  تبـسن  مرقم  دیـس  موحرم 
ارریطت هحفص  تسیب  دودح  یط  يزیگناروش  ثحب  رد  دنک و  یم  ثحب  ضقانت ،  زا  نانآ  رادرک  راتفگ و  نتـسناد  يرب ء  ربمایپ و  نادناخ 

(. 97 ص 80 -  لیقع ،  نب  ملسم  دیهش   : كر .) دیامن یم  یسررب  دقن و 
شـشوک يروشحلـس و  حور  نتخیگنارب  يارب  اج  نیا  رد  نبج  هملک  ندرب  راکب  : دـیوگ یم  رفظم  اـضر  دـمحم  خیـش  موحرم  : ـالثم - 115

ریفـس  : كر ...) دشکب هنابز  اه  هنیـس  رد  اهنآ  تابثا  یناسنا و  ياهـشزرا  ظفح  شتآ  و  یگنادرم ،  لوصا  زا  عافد  هیحور  هک  نآ  ات   .. تسا
( . ص 57 نیسحلا ، 

ص 57. نیسحلا ،  ریفس  - 116
ص 235. یناجنز ،  نیرادلا /  ۀلیسو  - 117

ج 4 ص 263. يربط ،  خیرات  - 118
ج 2 ص 343. يومح ،  توقای  نادلبلا /  مجعم  - 119

ص 343 و 344. ج 2 ، نیسحلا ،  مامالا  ةایح  - 120

ات 180  121

( . ص 64 يدوعسم ج 2 ، بهذلا /  جورم  ) دش هفوک  دراو  لاوش  مجنپ  تشگ و  جراخ  هکم  زا  ناضمر  همین  بش  ملسم ،  - 121
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: دیوگ یم  هدرک  افعتسا  تساوخرد  ماما  زا  ملسم  : دنهد یم  تبسن  ملسم  هب  زین  ار  لیذ  يوگتفگ  ناتساد ،  نیا  رانک  رد  - 122
هب ماما  یشاب !  هتـشاد  ندرگ  هب  ارم  نوخ  هک  ینک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  ادابم  هک  مهد  یم  راهنیز  زا  وت  دنرایـسب ، مدرم  مع !  رـسپ  يا 

(. 217 صاوخلا ،  ةرکذت  ! ) دتفا یم  هار  هب  ملسم  و  يرادن ،  نتفر  زا  يا  هراچ  : دیوگ یم  وا 
نیا لاح  ره  هب  دشاب  هدمآرد  همان  تروص  هب  هار ،  رد  ای  دشاب و  هدش  هتفگ  اهافش  هکم  رد  ملـسم  هب  بوسنم  نانخـس  نیا  دنک  یمن  یقرف 
یم مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ندرگ  هب  ار  دوخ  نوخ  دـنک و  یم  یفرعم  مدرم  هوبنا  زا  ناسرت  تکرح و  زا  روبجم  يدرف  ار  ملـسم  راـتفگ ،

 !. تسا هتفرگ  تروص  یصخش  حلاصم  قبط  اهشنیزگ  طباور و  نیا  مامت  هک  نیا  لثم  دزادنا !
ص 64. ج 2 ، يدوعسم ،  بهذلا /  جورم  - 123

ص 64. يدوعسم ج 2 ، بهذلا /  جورم  ص 206 . ج 3 ، یبهذ ،  ءالبنلا /  ءالعا  ریس  - 124
 ، يرذالب فارشالا /  باسنا  ص 201 ، ج 3 ، یبهذ ،  ءالبنلا . ءالعا  ریس  - 125

 . يدومحم رقاب  دمحم  خیش   : قیقحت هب  ص 224  ج 3 ،
 . نارگید ریثا و  نبا  يربط  خیرات  ص 205 . داشرالا ، ص 264 ، ج 2 ، يربط ،  خیرات  - 126

ص 205. داشرالاو ، ج 2 ص 264 . يربط ،  خیرات  - 127
رد راوتـسا  نارگمتـس ،  قرف  رب  دوب  ینارب  ریـشمش  يو  دوـب  ریگتخـس  نیفرحنم ،  رب  و  رادـیاپ ، دوـخ  یمالـسا  تاداـقتعا  رد  راـتخم  - 128

و دنزاس . ماندبار  يو  ات  دندمآرب  شالت  رد  نانمشد  هک  ییاج  ات   ، تسیز یم  قح  زا  تیعبت  رد  تخـس  رـس  و  یحو ،  نادناخ  هار  يریگیپ 
(. هیآ 4 نوقفانم ،  هروس  ! ) دننز یم  ناتهب  ردقچ  دکشب ، ار  نانآ  ادخ  ؛  نوفک ؤی  ینا  هللا  مهلتاق  : دنهد تبسن  يو  هب  ار  توبن  ياعدا 

ص 103. مرقم ،  ققحم  موحرم  ملسم /  دیهشلا  - 129
ص 104. كردم ،  نامه  - 130

. امن نبا  نازحالاریثم /  - 131
 . ج 2 ص 34 نیسحلا ،  مامالا  ةایح  - 132

 . ملسم يارجام  نیسح و  ماما  تداهش  هب  طوبرم  شخب  بهذلا ،  جورم  - 133
ص 275 و 281. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 134

ص 56 و 57. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 264 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 135

ص 56 و 57. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 262 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 136
ج 5 ص 56و 57. مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 264 ، ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 137

هیآ 23. بازحا ،  هروس  - 138
ص 56و 57. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 264 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 139

. دنک یم  یفرعم  وا  رای  هیواعم و  تسود  ار  نامعن  هدبع ،  دمحم  خیش  هحفص  نامه  هیشاح  رد  ص 97 و98 . هغالبلا ،  جهن  - 140
ص 155. ج 3 ، ینهذ ،  ءالبنلا / مالعا  ریس  - 141

ص 971. ج 1 ، هبیتق ،  نبا  هیسایسلاو /  همالا  - 142
هیآ 48) هبوت ،  هروس   ) نوهراک مه  هللا و  رما  رهظ  قحلا و  ءاج  یتح  - 143

ص 98. ج 1 ، هیسایسلاو ،  همامالا  - 144
و تشگ .  تسدمه  دیزی  ندرک  نوگنرـس  رب  ریبز  نب  هللادـبع  اب  هکنآ  ات  دوب  تفالخ  نتفرگ  تسد  هب  هشیدـنا  رد  نانچمه  نامعن ،  - 145

یلخ نب  دلاخ  و  تخابرس .  راک ، نیا  رد  نکیل  دناوخارف ، ریبز  نبا  اب  تعیب  يارب  ار  اجنآ  لها  دوب ، صمح  رهش  یلاو  ماگنه  نآ  رد  نوچ 
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. دناسر لتق  هب  صمح  ياهاتسور  زا  یکی  نیریب  ياتسور  رد  ار  وا  يومح   / نادلبلا مجعم  لقن  هب 
(. ص 275 ج 3 ، ءالینلا ، مالعا  ریس  كر :  . ) داتفا قافتا  لاس 74ه ،  رخاوا  طهار  جرم  هعقاو  را  سپ  هثداح  نیا 

ماندـب ددـص  رد  يو  نانمـشد  هک  یماگنه  و  اهیلع .-  هیلع و  هللا  همحر  درک - یم  راختفا  راتخمدوخ  دـهاجم  رهوش  نامیا  هب  هرمع  - 146
نیرتمک هک  نیا  زا  هرمع  دندز ، وا  هب  ار  اهتمهت  عاونا  و  دندوی . دـعب - هب  يرجه  لاس 67 يو -  هیلع  یپ  رد  یپ  ياـهگنج  زا  سپ  وا  ندرک 

. درک يراددوخ  دیوگب  ای  دریذپب  وا  هرابرد  ییاوران  نخس 
. دوب ادخ  حلاص  هاگدنب  زا  يا  هدنب  وا  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  راتخم  هراب  رد  تفگ :  وا  هب  ریبز  نب  بعصم 

رود هب  اوران  ناماهتا  نیا  زا  ار  وا  و  تفگ .  یمن  دـنتفگ ، یم  راتخم  هیلع  نانمـشد  ار  هچنآ  يو  اریز  بخادـنا ،  نادـنز  هب  ار  يو  بعـصم 
خساپ رد  هللادبع  درادنپم ! ربمایپ  ار  وا  راتخم  رـسمه  هک :  تشاگن  نآ  رد  تشون و  ریبز  نب  هللادبع  هب  يا  همان  بعـصم  نکیل  تسناد ،  یم 

زا یکی  ریـشمش  تابرـض  اب  هریح  هفوک و  نایم  بش  یکیرات  زا  سپ  ار  نامیا  اب  نز  نیا  زین  وا  ناسرب  لتق  هب  هتخاس  جراـخ  ار  وا  تشون : 
(. ج 4،ص 574 يربط ،  خیرات  كر :  !) دناسر تداهش  هب  دروآ و  رد  اپ  زا  یلاوم ، 

ج 3،ص 206. ءالبنلا ، مالعاریس  - 147
ص 88. ردیح ، دسا  خیش  هتفهن /  یف  نیسحلا  عم  - 148

ص 119. ج 5 ، یسلدنا ،  هبردبع  نبا  / دیرفلا دقعلاو  ص 4 ، ج 1 ، هسایسلا :  همامالا و  - 149
ص 57و58. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا ص 264 ، ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 150

ص 59. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا ص 265 ، ج 4 ، يربط ،  - 151
ص 265. ج 4 ، يربط ،  - 152

ج 5،ص 59. مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 265 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 153
ص 265. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 154

ص 131. ج 2 ، ریثا ، نبا  خیراتلا /  یف  لماکلا  - 155
ار وا  نامثع  و  تشگ .  لران  نآرق  هیآ  وا  يورجک  قسف و  هرابرد  هک  هبقع  نب  دـیلو  ردارب  هراـمع ،  ص 259 : ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 156

تـشگنا ار  وا  ایوگ  هیآ  نیا  و  تفرگ !  هدـهع  هب  ار  زامن  تاماما  یتسم  لاح  رد  هک  تفر  ورف  قسف  رد  اجنآ  ان  زین  وا  داد . رارق  هفوک  یلاو 
 : هک دزاس  یم  امن 

 . نوتسیال اقساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا 
فارشالا تیناسنا  كر :  ) دنتسین يواسم  نانآ  و  تسین ،  نینچ  زگره  دریگ ! یم  رارق  هفک  کی  رد  قساف  اب  تسا  نمؤم  هک  یـسک  نآ  ایآ 

(. رصم ط  ص 35 ، ج 5 ، ، 
دوب یغلاب  هزات  ناوج  ماگنه  نآ  رد  هک  دعس  رمع  هب  نینموملاریما  يزور  دنک :  یم  لقن  نینچ  نیریس  نبدمحم  زا  يزوج  نباطبـس  - 157

 ، صاوخلا رکذت  (!؟  ینیزگرب ار  خزود  هاگنآ  وت  يدرگ و  خزود  تشهب و  نایم  ریخم  رگا  درک  یهاوخ  هچ  دعس ! رسپ  وت  رب  ياو  تفگ : 
سپ رمع  ردپ  دنک . یم  هراشا  دعس  نبا  طسوت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  راکیپ  یهدنامرف  نتفریذپ  هب  ینیب  شیپ  نیا  رد  ماما  ص 223 .)

ات تسناد ،  یم  كوش  وا  .و  دیآ یم  شدب  تدشب  شدوخ  رسپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما ،  نابز  زا  دنزرف  موش  تبقاع  ندینـش  زا 
 : تفگ یم  درب و  یم  هانپ  ادخ  هب  وا  زا  هک  اج  نآ 

 (. توریب ط  ص 28و29 ، يزوج ،  نبا  صاوخلا /  هرکذت  كر :   ) بکارلا اذه  رش  نم  هللااب  ذوعا 
هیآ 6. هروس ص ،  - 158

. دینک عوجر  باتک  نیمه  هحفص 78  هب  - 159
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ندراذگ یقاب  دـیوگ : یم  همان  نایاپ  رب  یقیلعت  رد  يو  تسا .  ص 63 ) ع ،)   ) نیـسحلاریفس  ) روخ باتک  رد  رفظم  موحرم  رظن  نیا  - 160
هتـشادن هجوت  تکرح  لیاوا  رد  يریگرد  زا  زارتحا  تیمها  هب  ناشیا  ارهاظ  دوب  یـسایس  ياطخ  کی  نآ ،  لها  هلیـسو  هب  هفوک  رد  ناـمعن 

جارخا هک  دنا  هدشن  هجوتم  اما  دـنناد ، یم  ار  نآ  تیمها  تیلاعف و  يارب  ار  ملـسم  طسوت  راتخم  هناخ  باختنا  هزیگنا  ناشیا  دـنچ  ره  دـنا .
 . تسا هتفرگ  یم  تروص  ملسم  تقفاوم  اب  یتسیاب  نآ  دننام  یلاو و 

ص 57. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 167 . ج 1 ، یمزراوخ ،  ع /)   ) نیسحلا لتقم  - 161

ص 153. ج 8 ، ریثک ، نبا  خیرات  ص 208 . داشرالا ، ص 271 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 162
ص 235. يرونید ،  لیوطلا /  رابخالا  - 163

 . توریب لاس 1969 م ،  ص 123 ، داقع ، ءادهشلاوبا / باتک :  - 164
 . هریغ ص 271 و  ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 165

ص 235. لاوطلارابخالا ،  - 166
 ! نیملسم لاملا  تیب  ریدم  و  یمالـسا !  تموکح  ییاراد  ریزو  ینعی ،  ماش !  ییاراد  لوئـسم  هیواعم و  نارای  زا  ینارـصن ،  نوجرـس  - 167

ناملـسم زا  سپ  رگم  یتموکح ،  ياهراک  يارب  نایحیـسم  مادختـسا  زا  يراددوخ  رب  ینبم  شلوسر  ادخ و  نخـس  دنبیاپ  هیواعم  رگا  دوب .
هدروایب مالسا  هک  مادام  ینارصن  نادنمراک  مادختـسا  زا  دوب و  هتخاس  مکاح  ماشرب  ار  وا  هک  ار  رمع  روتـسد  یتسیاب  لقادح  دوبن ، نتـشگ 
هیواـعم يارب  هک  دوب  یناکـشزپ  ناـبتاک و  یحیـسم ،  ناراشتـسم  زا  ولمم  يوما  راـبرد  هک  یتروصرد  ددـنب . راـک  هب  دوـب ، هدرک  عـنم  دـنا 

. دناسرب تداهش  هب  هنارمناوجان  ار  بتکم  هدیقع و  ناگرزب  وا  ات  دندرک  یم  هیهت  ییاهرهز 
ینامیپ مه  زا  عالطا  دنتفرگ . ار  ندوب  دحوم  ماقتنا  ناناملسم  زا  دندز و  مالسا  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  نایوما  تموکح  هیاس  رد  نایحیـسم 

. دزاس یم  رت  نشور  ار  قوف  بلاطم  نآ ،  یعوضوم  یسررب  هکم و  حتف  ناگدشدازآ  نایحیسم و  نایم  هناراکبان  مارح و  دنویپ  و 
ص 265. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 168

ص 152. ح 8 ، ریثک ، نبا   / هیاهنلاو هیادبلا  - 169
ص 265. ج 4 ، يربط ،  خیرات  ص 268 . ج 3 ، هیاهنلاو ،  هیادبلا  - 170
ص 61و 62. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 265 . ج 4 ، يربط ،  - 171

ص 357. ج 3 ، یبهذ ،  / ءالبنلا نالعاریس  - 172
ص 285. ج 8 ، هیاهنلاو ،  هیادبلا  - 173

. رصم لاس 1948م ،  ص 242 ، ج 2 ، نییبتلاو ،  نایبلا  - 174
ص 285. ج 8 ، هیاهنلاو ،  هیادبلا  - 175

رد ربخ  نیا  دـیرگ  یم  سپـس  تسا و  لفغم  نب  هللادـبع  وا  دـیوگ : یم  هدـنیوگ  هرابرد  یبهذ  ص 357 : ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  - 176
هب و  تسا .  هداتفا  قافتا  رابود  هثداح  نیا  تسا :  دقتعم  یبهذ  تسا .  هدش  یفرعم  ورمع  نبذئاع  هدـنیوگ  و  تسا .  هدـمآ  ملـسم  حـیحص 

. دنشاب هعقاو  ود  اهنیا  اسب  هچ  وا : ریبعت 
ص 73. ج 1 ، ظحاج ، نییبتلاو /  نایبلا  - 177

ص 35. ج 3 ، يدوعسم ،  بهذلا /  جورب  - 178
ص 78. داقع ، ءادهشلاوبا / - 179
دیعب نم  کفیس  تحتف  موی  و  - 180

عایضلل كرما  لک  تعضاو و 
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ات 270  181

ص 78. داقع ، / ءادهشلاوبا - 181
ص 79. كردم ،  نامه  - 182

(. 222 هیآ 221 -  ءارعش ، هروس   ) میثا كافا  لک  یلع  لزنت  نیطایشلا  لزنت  یلع  مکئبنا  له  - 183
ص 201. ج 3 ، یبهذ ،  / ءالبنلا مالعاریس  - 184

هیآ 83. میرم ،  هروس  - 185
! ددرگ یم  نایفسوبلا  فلخ  دنزرف  نیدامن ،  يا  هنوگ  هب  قاحلتسا و  نمی  هب  هک  تسا  نانآ  يود  ره  ردپ  هیبا  نب  دایز  - 186

ص 268. ج 3 ، ریثا ، نبا  و  ص 266 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 187
یلشهندوعسم و نب  دیزی  مثیه ،  نب  سیق  سیق ،  نب  فنحا  يرکب ،  عمسم  نب  کلام  زا : دندوب  ترابع  هرـصب  رد  هناگجنپ  ياس  ؤر  - 188

 . دوراجلا نب  رذنم 
هدـیقع و درم  ریلد  يوس  زا  ییوگ  کیبل  نیرت  عیرـس  و  دوب ، هدومن  شدـج  نید  يایحا  هار  رد  تکراشم  تساوخرد  نت  جـنپ  نیا  زا  ماما 

عفاودـلا باتک :  هب  هناگجنپ  ياسور  هب  ماما  هماـن  نتم  درمدار و  نیا  ساـسح  تیلاـعف  هراـبرد  تفرگ .  تروص  یلـشهندوعسم  نبا  داـهج 
. دیئاموف هعجارم  مالسلا ص 70-65  هیلع  نیسحلاراصنال  هیتاذلا 

. - دسر یم  تداهـش  هب  مالـسا  خیرات  رد  هک  تسا  يا  هداتـسرف  کیپ و  نیلوا  نیزر  نب  نامیلـس  ردـقلا  لیلج  دـهاجم  دیهـش ، نیا  - 189
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر 

ص 266. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 190
ص 268. ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات  - 191
ص 267. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 192
ص 267. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 193

ص 267. ج 4 ، يربط ،  خیرات  ص 269 . ج 3 ، ریثا ، نبا  - 194
 . لاس 1970م دادغب ، ص 52 ، يدبیزلا ،  نیسح  دمحم  رتکد  هفوکلا /  یف  هیداصتقالاو  هیعامتجالا  هایحلا  - 195

 . كردم نامه  - 196
 . لاس 1970م دادغب ، ص 52 ، يدبیزلا ،  نیسح  دمحم  رتکد  هفوکلا /  یف  هیداصتقالاو  هیعامتجالا  هایحلا  - 197

ص 131. ج 3 ، دوواد ، یبا  ننس  - 198
ص 166. ج 5 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  - 199

ص 583،587. هدبع ،  دمحم  خیش  حرش  هغالبلا ،  جهن  - 200
ص 269. ج 3 ، ریثا ، نبا  ص 267 . ج 4 ، يربط ،  - 201

ص 268. ج 4 ، يربط ،  - 202
یقداص هاوگ  نیا  تفرگ .  راک  هب  نآ  كرت  زا  لبق  یکدنا  هرصب  رد  يو  ار  شور  نیمه  ص 360 : ج 2 ، ع ،)   ) نیسحلا مامالا  هایح  - 203

!. دشاب یم  هناراکتیانج  هناریدم  قطنم  هصالخ  نیا  لاح  ره  هب  اهناور . اهنوخ و  نتسناد  لالح  نید و  دودح  زا  زواجت  رب  تسا 
ص 67. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 204
ص 67. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 205
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كردم نامه  - 206
هیآ 123. ماعنا ،  هروس  - 207

ص 270. ج 4 ، يربط ،  - 208
ص 207. دیفم ، / داشرالا - 209
ص 275. ج 4 ، يربط ،  - 210

ص 281. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 211
رگید یظافلا  اب  رد ص 297  ص 281 و  ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 212

ص 269. ج 3 ، ریثا ، نبا  ص 271 . ج 4 : يربط ،  - 213
 . متسین نآ  ددصرد  هک  هدش  لدبورد  نانخس  هناخ و  نیا  هرابرد  يرگید  یلاطم  هفاضا  هب  ص 4 . ج 2 ، هسایسلاو ،  همامالا  - 214

: ظافلا رد  یتوافت  كدنا  اب  نارگید  حوتفلا و  لاوطلا ،  رابخالا  ص 98 . نیبلاطلا ،  اتاقم  - 215
اهویحت نا  یملسب  راظتنالا  ام 

اهیحی نم  اویح  یمیلس و  اویح 
اهوقساف لیجعتلاب  هینملا  سءاک 

ص 271. ج 4 ، يربط ،  - 216
ص 270. ج 13 ، ریثا ، نبا  - 217

هجوتم دایز ) نبا  مـالغ   ) نارهم دـش ، نایذـه  راـچد  دـیناشونب و  نم  هب  ار  نآ  تفگ :  کیرـش  هک  یماـگنه  تسا :  دـقتعم  ریثا  نبا  - 218
وت دزن  مهاوخ  یم  ریما  يا  تفگ :  يو  نتفر  زا  تعنامم  يارب  کیرش  دش . دنلباج  زا  تعرس  هب  وا  دز و  کمشچ  دایز  نبا  هب  هدش  بلطم 

 . تشگ مهاوخ  زاب  تیوس  هب  تفگ :  زین  وا  منک .  تیصو 
اه یبوخ  نیا  اب  هنوگچ  تفگ :  هدش  هتخیگنارب  دایز  نبا  دنناسرب . لتق  هب  ار  وت  تساوخ  یم  کیرش  تفگ :  وا  هب  نارهم  جورخ ،  زا  سپ 

؟  تسا هداد  تعیب  تسد  مردپ  هب  هک  یلاح  رد  یناه و  هناخ  رد  و 
(. ص 270 ج 13 ، ریثا ، نبا   ) متفگ هک  تسا  نیمه  تفگ :  نارهم 

رد ارجام  نیا  زا  دعب  زور  هس  يرامیب  رثا  رب  کیرـش  اریز  تشگ ؛  هیـضق  هجوتم  زور  دنچ  زا  سپ  دایز  نبا  هک :  تسا  هدـش  لقن  نینچمه 
زا ادخ  هب  تفگ :  دش و  نیگمشخ  هتشگ  کیرش  هشقن  هجوتم  وا  هزات  هک  دوب  هتـشذگ  زور  نیدنچ  دناوخ . زامن  وا  رب  دایز  نبا  تشذگ و 
یم ربق  شبن  ار  کیرش  دوبن  اهنآ  نایم  دایز  ربق  رگا  و  دناوخ . مهاوخن  زامن  هفوک )  یلاها  ای   ) قارع یلاها  زا  کی  چیه  هزانج  رب  سپ  نیا 

(. ص 272 ج 4 ، يربط ،  خیرات   ) مدرک
ص 73. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 219

ص 206. ج 2 ، هدبع ،  دمحم  خیش  حرش  هغالبلا ،  جهن  - 220
هیآ 111. ءایبنا ، هروس  - 221

ص 270. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 222
ص 153. ج 8 ، ریثک : نبا   / هیاهنلاو هیادبلا  - 223

ص 249. يرونید ،   / لاوطلا رابخالا  - 224
ص 269. ج 3 ، ریثا ، نبا  ص 79 80 .- ج 5 ، مثعا ،  نبا  ج 4 ص 270 . يربط ،  - 225

 . كردم نامه  - 226
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 . كردم نامه  - 227
 . نارگید ص 269 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  خیراتلا /  یف  لماکلا  - 228

 . نارگیدو ص 207 ، دیفم ، خیش  داشرالا / - 229
ص 173. نیدلا ،  سمش  يدهم  دمحم  ع /)   ) نیسحلاراصنا - 230

تمالس زا  یـشان  ملـسم ،  نارای  تکرح  نیا  دیوگ : یم  ارجام  نیا  نوماریپ  دوخ  باتک  رد  رفظم  موحرم  ص 269 : ح 3 ، ریثا : نبا  - 231
دروم و نیا  رد  يراگنا  لهس  رطاخب  ار  نانآ  یشرق  فیرش  خیش  هک  یلاح  رد  گنریب .  دیک و  شغ و  زا  رود  و  دوب ، نانآ  یلدکاپ  تین و 

. دنک یم  شنزرس  هذخاؤم و  ملسم ،  رب  دورو  هزاجا 
ص 125. ح 4 ، يربط ،  - 232

 . تشذگ رد  کیرش  رادید  نیا  زا  سپ  زور  هس  - 233
ص 272. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 234

ص 208. داشرالا ، ص 272 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 235
ص 270. ج 3 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا  ص 208 . داشرالا ، - 236
ص 270. ج 3 ، خیراتلا ،  یف  لماکلا  ص 208 . داشرالا ، - 237

 . كردم نامه  - 238
. دینک عوجر  باتک  نیمه  هحفص 167  هب  - 239

ص 270. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماکلا /  ص 209 . داشرالا ، ص 273 . ح 4 ، يربط ،  خیرات  - 240
 . قباس كردم  هس  و  ص 82 . ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 241

 . كردم نامه  - 242
 . قباس عبانم  83 و  ص 82 -  ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 243

 . یلبق عبانم  و  ص 274 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 244
 . قباس كرادم  - 245

ص 269. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 246
ص 63. ج 2 ، بهذلا ،  جورم  - 247

.210 ص 209 -  دیفم ، خیش  داشرالا / - 248
ص 84. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 249

 . نارگیدو ص 210  داشرالا ، - 250
ص 275. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 251

ص 210. داشرالا ، ص 274 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 252

ص 210. داشرالا ، ص 274 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 253
ص 274. ج 4 ، يربط :  خیرات  - 254
ص 269. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 255

نب نامیلـس  يربهر  هب  اهدـعب  هک  نیباوت  مایق  رد  هک  تسا  یناسک  زا  مزاح  نبا  هک  تسا  رکذ  لباق  ص 275 : ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 256
نتم . ) داـتفا نادـنز  هب  اـی  تشگ و  ناـهنپ  اـی  ثداوـح  نیا  زا  سپ  يو  هک  میمهف  یم  تلطم  نیا  زا  درک . تکرـش  تفرگ .  تروـص  درص 
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 (. تسا هدش  تیاور  مزاح  نبا  دوخ  زا  قوف  نانخس 
هب ص 160  مرقم ،   (/ ع  ) نیسحلا لتقم  كر :  دوب . ردب  گنج  رد  ناناملـسم  راعـش  تما  روصنم  ای  ص 275 : ج 4 ، يربط :  خـیرات  - 257

میظع لوسر  يرای  يارب  يدب  گنج  رد  هک  تسا  يا  هکئالم  سیئر  مان  روصنم  هک  تسا  ربخ  رد  ریبکلا . ریسلا  خرش  رد : یسخرس  زا  لقن 
. دندش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نءاشلا 

ص 275. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 258
 . كردم نامه  - 259

 . توافت یکدنا  اب  رگید  عبانم  و  . 86 ص 85 -  ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 260
ص 86. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 261

ص 277. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 262
ص 86. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 263

 . كردم نامه  - 264
ص 275. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 265
ص 276. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 266
ص 276. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 267

ص 87. ج 5 ، مثعا ،  نبا  ص 277 . ج 4 : يربط :  - 268
ص 384. ج 2 ، یشیرق ،  فیرش  خیش  ع /)   ) نیسحلا مامالا  هایح  - 269

ص 277. ج 4 ، يربط :  خیرات  - 270

ات 377  271

ص 87. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 271
ص 385. ج 2 ، ع ،)   ) نیسحلا مامالا  هایح  - 272

ص 155. ج 8 ، هیاهنلاو ،  هیادبلا  - 273
ص 277. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 274
ص 277. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 275

هیآ 154. نارمع ،  لآ  هروس  - 276
هیآ 60. مور ،  هروس  - 277

ص 277. ج 4 ، يربط ،  خیرات  ص 212 . دیفم ، داشرالا / - 278
داهن كاپ  ناهارمه  نارای و  یمامت  رب  ار  هار  اروشاع  بش  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ملـسم ،  راوگرزب  مع  رـسپ  دننام  - 279

یم ارم  اهنت  نانمـشد ،  دهد . یـشیاشگ  دنوادخ  ات  دیوش  هدـنکارپ  دوخ  ياهراید  اهرهـش و  رد  دومرف ... : دوشگ و  دوخ  تیب  لها  یتح  و 
؛ دـندومن يراددوخ  نتفر  زا  داهج  گـنج و  نادرمدار  نآ  نکیل  تشاد .  دـنهاوخن  نارگید  هب  يراـک  دـنبای  تسد  نم  رب  رگا  دـنهاوخ و 

طبـض ماما  زا  يربط  دننام  نیخروم  ار  قوف  نانخـس  نتم  دندوب . هتخاس  هدامآ  نانمـشد  نت  نتفاکـش  يارب  ار  اه  هزین  اهریـشمش و  هک  اریز 
 . نارگید ص 176 و  ج 8 ، ریثک ، نبا  ص 285 . ج 3 ، ریثا ، نبا  ص 318 . ج 4 ، يربط ،  دنا : هدرک 

ص 277. ج 4 ، يربط ،  - 280
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ص 278. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 281
ص 272. ج 3 ، ریثا ، نباو  يربط ،  خیرات  - 282

 . قباس كردم  ود  - 283
ص 272. ج 3 ، ریثا ، نبا  و  ص 278 . ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 284

هیآ 35. لافنا ،  هروس  - 285
. رگید یظافلا  اب  ص 379  ج 4 ، يربط ،  و  ص 90 . ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 286

ص 279. ج 4 ، يربط ،  ص 213 . دیفم ، داشرالا / - 287
هیآ 60. مور ،  هروس  - 288

ص 278. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 289
ص 18-19. يربط ،  نیدلا  بحم  یبقعلا /  رئاخذ  - 290

ص 88. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 291
ص 277. ج 4 ، مثعا ،  نبا  يربط /  خیرات  - 292

ص 278. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 293

ص 278. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 294
هیآ 36. فرخز ،  هروس  - 295
هیآ 127. لحن ،  هروس  - 296

ص 279. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 297
ص 92-91. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 298

ص 254. لاوطلارابخالا ،  - 299
 . یقیقحت ط  ص 108 ، مومهنلا ،  سفن  - 300

ص 279. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 301
ص 68. ج 3 ، بهذلا ،  جورم  - 302

ص 93. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 303
ص 354. ج 44 ، راونالاراحب ، - 304

ص 93. ج 4 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 305
ص 94-93. ج 4 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 306

 . نیمیلاب ابرض  مهیلع  غارف  هیآ 93 : تافاص ،  هروس  - 307
 . هفیلخ فسوی  رتکد   / هفوکلا یف  رعشلا  هایح  - 308
 . هفیلخ فسوی  رتکد   / هفوکلا یف  رعشلا  هایح  - 309

ص 280. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 310
ص 94. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 311

 . كردم نامه  - 312
ص 95. ج 5 ، حوتفلا ،  - 313
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ص 95. كردم ج 5 ، نامه  - 314
ص 95، ج 5 ، حوتفلا ،  - 315
ص 95. ج 5 ، حوتفلا ،  - 316
ص 96. ج 5 ، حوتفلا ،  - 317

ص 280. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 318

ص 280. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 319
تخس ردقچ  صخـش !  يا  وت  رب  ياو  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  ترـضح  خساپ  حوتفلا  ص 215 . داشرالا ، ص 281 . ج 4 ، يربط ،  - 320

زا رگا  یتسه و  هکم -  حتف  ناگدـش  دازآ  ءاقلط - هورگ  زا  یـشاب  شیرق  زا  رگا  هک  مهد  یم  تداهـش  یتسه !؟  تشح  و  زوت ، هنیک  لد ، 
.!؟  یتسیک ادخ  نمشد  يا  دنهد . یم  تبسن  تردپ  زج  هب  ار  وت  یشیرق  ریغ 

ص 282-281. ج 4 ، يربط ،  - 321
ص 215. داشرالا ، ص 282 . ج 4 ، حوتفلا ،  - 322

 : هک دـنک  یم  تیاور  یمود  تسا .  هدـش  لـقن  یحیرط  يربط و  زا  زین  تیاور  ود  دروم  نیا  رد  ص 97 : ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوـتفلا - 323
 . یتیگ هاشداپ  یلعا و  کلم  عیطم  موش و  بقاوع  هدنسرت  تیاده و  هار  هدنیوپ  رب  مالس  تفگ :  ملسم 

ترـضح هک  دنک  یم  لقن  يو  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  قحان  هب  ترـضح  هب  تسا و  نارگید  هتخاس  رب  اعطق  هک  دراد  یتیاور  يربط  نکیل 
وا رب  نم  ياهمالس  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دشکب  ارم  دهاوخن  رگا  و  منک !  مالـس  دیاب  ارچ  سپ  دشاب  نم  نتـشک  ناهاوخ  رگا  تفگ : 

!. دش دهاوخ  ناوارف 
. دوب هاگآ  تسادیوه  نانآ  يوگتفگ  رد  هک  روطنامه  يو  هشیدنا  دایز و  نبا  نورد  زا  ملسم  اریز  تسا ؛  ضحم  یگداس  نیا 

ص 97و98. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 324
ادخ هک  ار  یبناج  دـماشآ و  یم  ار  ناناملـسم  نوخ  هک  نآ  دـنک ... : یم  لقن  نینچ  يربط  ص 98و99 . ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوـتفلا /  - 325

(. ص 283 ج 4 ، يربط ،  ... ) دنک یم  يزیرنوخ  مارح ،  هب  دشک و  یم  مدآ  قحان  هب  و  دشک ، یم  هدرک  مارح  ار  شنتخاس  دوبان 
ص 283. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 326

ص 215. داشرالا ، ص 282 ، ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 327
ص 282. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 328

ص 102. ج 5 ، حوتفلا ،  - 329

ص 101. ج 5 ، حوتفلا ،  - 330
ص 102. ج 5 ، حوتفلا ،/  - 331

ص 174. ق 1 ، ج 4 ، نیما ،   / نایعالا - 332
ص 283. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 333

هیآ 20. دمحم ، هروس  - 334
ص 111. ج 5 ، مثعا ،  نبا   / حوتفلا - 335

اریز میا ؛  هدرک  حرط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نانمشد  نایم  رد  نادجو  باذع  هدیدپ  هرابرد  لقتسم  یثحب  رد  ار  یلطم  نیا  - 336
. دراد يدایز  تیمها  تسا و  هدش  رارکت  اهراب  خیرات  لوط  رد  تلاح  نیا 

هیآ 85. هبوت ،  هروس  - 337
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هیآ 21. هدجس ،  هروس  - 338
هیآ 165و166. هرقب ،  هروس  - 339

بهذلا جورم  - 340
ص 104. ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  - 341

ص 284. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 342
ص 254. لوطلا ،  رابخالا  - 343

 . قباس كردم  - 344
ثعـشا و نبا  هرمزور  ياهراک  زا  يرگامغی  ص 86 : ج 2 ، يرذالب ،   / فارشالا باسنا  ص 68. ج 3 ، يدوعـسم ،  بهذلا /  جورم  - 345

امغی هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هفیطق  البرک  رد  هک  تسا  نامه  نمحرلادبع  شدنزرف  دمآ . یم  رامش  هب  یلومعم  ناشیا  رب  و  دوب . يو  نادناخ 
 (. ندیل ط  ص 172 ، هیقف )  نبا   / نادلبلا رصتخم   . ) هتشاذگ مان  هفیطق  نمحرلادبع  ار  وا  نایفوک  درب و 

وا زا  هک  نیا  نودب  ار  تیومع  رسپ  دیوگ : یم  رعاش  يرگید  تیاور  رد  دور . یم  رامـشب  ینمی  لیابق  زا  یناه  نوچمه  ثعـشا  نبا  - 346
 .... يدرک كرت  ینک  عافد 

ج 4ت ص 583. يربط ،  خیرات  - 347
. ظافلا رد  یکدنا  توافت  اب  ص 108  ج 5 ، مثعا ،  نبا  حوتفلا /  ص 217. داشرالا ، ص 585 ، ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 348

ص 218-217. داشرالا ، - 349

ص 109. ج 5 ، حوتفلا ،  - 350
ص 84. ج 2 ، فارشالا ،  باستنا  - 351

 . كردم نامه  - 352
نبا ثعـشا و  نبا  ندرب  مان  زا  نکیل  دـنازیگنا . رب  ماـقتنا  يارب  ار  هلیبق  رهاوخ  یم  اریز  درب ؛ یم  از  هجراـخ  نب  ءامـسا  ماـن  طـقف  يو  - 353

نکمم نت  ود  نیا  هب  هراشا  راوخنوخ  رعاش  رظن  هک  اریز  درب ؛ یمن  یمان  دنتشاد  تسد  يو  بیرف  رـصق و  هب  یناه  ندناشک  رد  هک  جاجح 
. دوش ضرغ  ضقن  دنزب و  مه  هب  ار  ناینیمی  نایجحذم و  تدحو  تسا 

 . تسا هدـمآ  یخیرات  عباـنم  رد  يا  هظحـالم  لـباق  تاـفالتخا  اـب  تاـیبا  نیا  ص 215 : ج 1 ، یمزراوـخ ،  ع / )   ) نیــسحلا لــتقم  - 354
تایبا هک  ریثا  نبا  و  ریثک ، نبا  يرونید ،  يدوعـسم ،  مثعا ،  نبا  دیفم ، يربط ،  كر :  تسا .  تالتخا  زین  اهنآ  هدـنیوگ  هرابرد  هکنانچمه 

. دهد یم  تبسن  فورعم  رعاش  ؛  قدزرف هب  ار  قوف 
ص 284. ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 355

ص 83. ج 2 ، يرذالب ،  فارشالا /  باسنا  - 356
 . يرجه لاس 304  ثداوح  يربط ،  خیرات  هلص  نماث ،  ءزج  يربط ،  خیرات  كر :  - 357

ص 80. مومهملا ،  سفن  ص 171 . داشرالا ، - 358
هدـیقعلا و دیهـش  ؛ رامتلا مثیم  باـتک :  هب  دـینک  عوجر  رتشیب  عـالطا  يارب  نینچمه  ص 80 . موــمهملا ،  سفن  ص 171 . داـشرالا ، - 359

. رفظم نیسح  دمحم  خیش  فیلءات :  نامیالا ، 
ص 300 ج 4 ، يربط ،  - 360

ص 182-181. ق 1 ، ج 4 ، هعیشلا ،  نایعا  و  ص 370 . ج 44 ، راونالا ، راحب  - 361
ص 297. ج 4 ، يربط ،  - 362
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. دلاخ دمحم  دلاخ  البرک /  یف  لوسرلا  ءانبا  - 363
 . میا هدرک  یفرعم  ینانبل ،  باتکلاراد  ط  موس ،  تمسق  نیسحلا /  راصنال  عفاودلا  باتک :  رد  ار  ناگدش  یفخم  ینامت  - 364

 (. ع  ) نیسحلا راصنال  هیتاذلا  عفاودلا  - 365
هیآ 23. بازحا ،  هروس  - 366
هیآ 23. بازحا ،  هروس  - 367

ص 219. يزوج ،  نبا  طبس   / صاوخلا هرکذت  ص 10 و  ج 2 ، بهذلا ،  جورم  - 368
 . كردم نامه  - 369

ياهـشواک یـسانشناتساب و  گرزب ب  تاسـسؤم  ییاناوت  رد  اهنت  خاـک ،  ياـه  هناریو  دـقرم و  نیا  يـالاب  زا  دـنچ  يریواـصت  هیهت  - 370
رارق باتک  نیمه  نایاپ  رد  اهنآ  زا  سکع  دنچ  هیهت  اب  ات  میدمآ  رب  ددص  رد  قارع ،  زا  جورخ  زا  لبق  یمک  رخاوا  نیمه  تسا و  یناتـساب 

یخیرات هقباس  شواک  یبایزای و  ششوپ  تحت  هناضرغم  یتلود  اهنامزاس  میتشگن ...  راکنیا  هب  قفوم  دوخ ، شـشوک  مامت  اب  نکیل  میهد ، 
دیدج يزاب  نیا  زکرم  دایز  نبا  رـصق  دنا و  هدز  هفوک  رد  يوما  هتفر  نایم  زا  ندمت  يایحا  تهج  رد  یتایلمع  هب  تسد  قارع !  یناتـساب  و 

 !. تسا هتفرگ  رارق 
اجنآ رد  رارقتـسا  ینالوط و  فقوت  نیا  دـننک . یم  تعناـمم  يرادربسکع  زا  هتخاـس و  دوخ  رقم  ار  اـجنآ  یناتـساب  تاـقیقحت  ياـهنامزاس 

 ، هنارگمتـس شالت  رد  ثعب  ینوسامارف  بزح  هک  تسا  ههد  نیا  رد  تسا .  هتـشادن  هقباس  مدرم  يارب  داتفه ، ههد  زا  لـبق  هک  تسا  يزیچ 
هشیر قح  ياج  هب  ار  يوما  دیلپ  لطاب  هتخاس ،  نوگرگد  ار  تلم  مدرم و  نییآ  نید و  دزاس و  هدنز  قارع  رد  ار  يوما  حور  ات  دشوک  یم 

!. دنک نیزگیاج  يدمحم ؛  راد 
هیآ 26. هدجس ،  هروس  - 371
هیآ 58. صصق ،  هروس  - 372

هیآ 35. توبکنع ،  هروس  - 373

هیآ 38. توبکنع ،  هروس  - 374
هیآ 138-137. تافاص ،  هروس  - 375

هیآ 52. لمن ،  هروس  - 376
هیآ 36. رون ، هروس  - 377

نیسحلا تاعمل  باتک  - 6

میحَّر ـ لا ِنَمْحَّر  ـ لا ِهَللا  ـِم  ْسِب

َنیرِهاّطلا َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
ِنیّدلا ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنْالا  َنِم  َنیعَمْجأ  ْمِِهئ  ´ ادْعأ یَلَع  ِهَللا  هَنَْعلَو 

میظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهَللِاب  ّالإ  هَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 

همدقم

؛ داب وا  داـجما  دـالوا  زا  دـنزرف  هدزاـی  یـضترم و  ّیلع  شراـبتالاو  ّیـصو  یفطـصم و  دّـمحم  ناربمیپ  متاـخ  كاـپ  ناور  رب  نارکیب  دورد 
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تکرح رد  قشع  هبذج و  اب  ار  یتسه  ملاع  ناوراک  هک  دّمحم  لآ  مئاق  نسحلا  نب  دّـمحم  نامز  ماما  ترـضح  ناکما  ةرئاد  ّیلو  ّصخالاب 
. دننکیم يربهر  الع ـ  ّلج و  ـ  ّقح ترضح  دیحوت  قالطا و  ملاع  يوسب 

[1 . ] َنیِِدبا اََنل َعـ اُوناَک  َو  ِة  ' وَکَّزلا َءآَتیِإ  َو  ِة  ' وَلَّصلا َماَقِإ  َو  ِتاَْریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  آَْنیَحْوَأ  َو  اَنِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَّمئَأ  ْمُهاَْنلَعَج  َو 
زا اههرود  نیرتکیرات  نیرتتخس و  زا  مالّسلا  امهیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  تماما  نارود  هک  یئاجنآ  زا 

يالعا ّدحب  هعدـخ  بذـک و  ایر و  لهج و  سیبلت و  سیلدـت و  قانتخا و  هک  تسا  هدوب  هّیُما  ینب  ةرئاج  تموکح  ۀـبلغ  راشف و  رظن  ۀـطقن 
: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  دوهشم  فیرش  رمع  رخاوا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ترضح  ۀبطخ  زا  هک  روطنامه  دوب ، هدیسر  دوخ 

یَلَع َنوُفِکَتْعُم  ُُهلْهَأ  ٌلـِیلَذ . ِّقَْـحِلل  ُمِزَـاللاو  ٌلـِیلَک ، ِقْدِّصلا  ِنَع  ُناَِـسللاَو  ٌلـِیلَق ، ِّقَْحلاـِب  ِهِیف  ُلـِئآَْقلا  ٍناَـمَز  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُهَللا ! ُمُکَمِحَر  اوُـمَلْعا  َو 
َو َال ْمُهَرِیبَک ، ْمُهُریِغَـص  ُمِّظَُعیَال  ٌقِذاَمُم ؛ ْمُُهئِراَق  َو  ٌِقفاَنُم ، ْمُهُِملاَع  َو  ٌِمثاَء ؛ ْمُُهِبئآَش  َو  ٌمِراَـع ، ْمُهاَـتَف  ِناَـهْدءْالا . یَلَع  َنوُِحلَطْـصُم  ِناَیْـصِْعلا ،

[2 . ] ْمُهَریِقَف ْمُهُِّینَغ  ُلوُعَی 
راتفگ نایب  زا  نابز  تسا و  مک  نامز  نیا  رد  ّقح  ةدـنیوگ  هک  دـیاهتفرگ  رارق  ینامز  رد  امـش  دـنک ـ  تمحر  ار  امـش  يادـخ  دـینادب ـ  «و 

فاکتعا تیصعم  ناتسآ  رد  هدروآ و  ایندب  يور  نامز  نیا  لها  تسا  لیلذ  دنک  ّقح  تمزالم  هکیسک  تسایوگان  اسران و  هتسخ و  تسار 
اهنآ نآرق  يراق  قفانم و  نانآ  ملاع  و  راکهنگ ، اهنآ  ریپ  قالخادب و  اهنآ  ناوج  . دناهدرک یتشآ  شزاس و  یتسـس  لهاکت و  اب  و  دناهدومن ؛

لّفکت ار  ارقف  روما  نادـنمتورث  ءاینغا و  و  دنرامـشیمن ، مرتحم  ار  نانآ  هداهنن و  یعقو  ناگرزب  هب  ناـکچوک  تسا  یگدولآ  ّشغ و  لـها 
.« دنیامنیمن

دیماجنا لوطب  لاس  هد  دودح  رد  اهنآ  زا  کی  ره  تیالو  تماما و  تّدم  اهنت  ناشتایح  تّدـم  لوط  رب  هوالع  هکنآ  اب  مامه  ماما  ود  نیا  زا 
هقف و رد  ثیدـح  ود  یکی  زا  شیب  دـشاب ؛ تسد  رد  نآ  ریغ  نآرق و  ریـسفت  رد  هظعوم  هبطخ و  ثیدـح و  تیاور و  نارازه  دـیاب  ًاـعبط  و 

تسا  ّتلق  زاجیا و  راصتخا و  تیاهن  رد  زین  نانآ  تاملک  ظعاوم و  بَطُخ و  تسا و  هدیسرن  ریسفت  رد  ثیدح  دنچ 
تـسایس اب  قباطت  زا  تیاکح  نآ  نومـضم  هک  بذاک  لوعجم و  ثیدـح  نارازه  وا  ریغ  هریَرُهوبأ و  نوچ  ثیدـح  ناـناگرزاب  زا  هکنآ  اـب 

ناراوگرزب نآ  هب  رتمک  ًالوصا  ای  راشف ، ماهبا و  یکیرات و  نآ  دوجو  اب  تسا  مولعم  تسا  هدرکُرپ  ار  خیرات  رتافد و  بتک و  دنکیم ، تقو 
تشحو و تشهِد و  ّتلع  هب  اـهنآ  زا  ۀـّیورم  تاـیاور  اـی  تـسا و  هدـشیم  يریگهرهب  ناـنآ  موـلع  جاّوـم  ياـیرد  زا  هدوـمنیم و  هـعجارم 

. تساهدیدرگن لقتنم  دَعب  تاقبط  هب  ًاعبط  هتفرگ و  رارق  لاوز  وحم و  راچد  نایوار  بارطضا 
تسا و ناقیا  نامیا و  یگنازرف و  یگدازآ و  سرد  مّلعم  هک  هدیـسر  ظعاوم  بَطُخ و  زا  یکدـنا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  زا 

[3 . ] ُُهنوُصُغ َْتلَّدَهَت  اَْنیَلَع  َو  ُُهقوُرُع ، ْتَبَّشَنَت  اَنِیف  َو  ِمَالَْکلا ، ُءآَرَمَال  اَّنإ  َو  هک : تسا  هدیدرگ  حّشرت  تیالو  ردصم  زا  هک  تسمولعم 
دـشر هدش و  تباث  هدنکفا و  هجنپ  ام  رد  نتفگ  نخـس  ياههشیر  قورع و  میتسه  راتفگ  ناریما  ناقّالخ و  ناگدـننیرفآ و  ام  هکیتسردـب  «و 

 « تسا هدش  ریزارس  نازیوآ و  ام  ۀناخ  رد  زین  شیاههخاش  هدرک و 
نآ تاشیامرف  دوب  بوخ  هچ  .و  دنـشابیم تسا  قئاـقح  یناـعم و  زا  عورف  لوصا و  ةدـنیامن  هک  مـالک  عرف  لـصا و  ياراد  ناـنآ  نیارباـنب 

يور رد  تسا  يدرمناوج  تّوتف و  تابث و  ربص و  ناقیا و  نامیا و  لالقتسا و  يدنلبرس و  فرـش و  تّزع و  ایند  کی  يواح  هک  ترـضح 
ات دیدرگیم ، بصن  ایاکت  يرادازع و  سلاجم  رد  مشتحم  راعشا  دننام  دشیم و  هتشون  نآ  ياویش  نیریش و  ۀمجرت  اب  یئاههدرپ  اهولبات و 
نآ نیع  هدومن و  زین  يرـصب  ةدافتـسا  نیتـسار  ناگدـنیوگ  اـبطخ و  زا  یعمـس  ةدافتـسا  نیع  رد  سلجم  رد  ناگدـننک  تکرـش  نیدراو و 

. دندادیم رارق  دوخ  لمع  یگدنز و  قشمرس  ظفح و  ار  تاملک 
اب ریقح  نیا  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ءادهُّشلا  دّیـس  ترـضح  تاملک  زا  یخرب  نیع  درذگیم ، دنمجرا  ناگدنناوخ  رظن  زا  ًالعف  هک  ياهوزج 

زاجیا ۀطساو  هب  هکنآ  ات  هدش  يراددوخ  طسب  حرش و  زا  تسا و  هدش  افتکا  نآ  ۀمجرت  هب  طقف  هدرک و  لقن  هربتعم  بتک  زا  كرادم  رکذ 
رد و  دریگ ، رارق  نیرـضاح  رظنم  يآرم و  رد  لفاحم  سلاجم و  رد  هدش و  هتـشون  اهولبات  اههدرپ و  يور  رب  هک  دـشاب  نآ  لباق  راصتخا ، و 
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. دشاب هدوب  ینید  ناردارب  مومع  ةدافتسا  لباق  یگداس  ۀطساو  هب  لاح  نیع 
ناهذا دوخ ، ياهینارنخس  اههبطخ و  اب  دننک و  ظفح  ار  بطخ  تاملک و  نیع  هک  تسا  ّبقرتم  دّهعتم ، نایوجشناد  هّینید و  مولع  بّالط  زا 
ءادهـش ءامد  ءاملع و  دادم  زا  هک  ار  هیامرپ  ثاریم  نیا  و  دننک ؛ نشور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ۀـعطاس  راونا  غورفرپ  تاعََمل  هب  ار  مدرم  ۀـّماع 

. لمع اًملِع و  يوقت و  اًنامیإ و  مهَداز  َۀلیمَجلا و  ُمُهَیعاسَم  ُهللا  َرَّکَش  دنهد . لاقتنا  فَلَخ  لسن  هب  تسا  هدیسر  ام  هب  فَلَس 
ُهتاکرب  هللا و  ُۀمحر  نیحلاّصلاهللاِدابعیَلع و  مهیَلع و  انیَلع و  ُمالّسلا  و 

ینارهط  ینیسح  نیسح  دّمحم  دّیس 
مالّسلا  هیلع  يوضر  سّدقم  دهشم  رد  هّیرمق  هّیرجه  ءاروشاع 1402  زور  رهظ  ناذا 

میجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَللِاب  ُذوعأ 
میحَّر  ـ لا ِنَمْحَّر  ـ لا ِهَللا  ـِم  ِْسب

َنیرِهاّطلا َنیبِّیَّطلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمَُحم  انِدِّیَس  یَلَع  ُهَللا  یَّلَص  َو 
ِنیّدلا ِمْوَی  ِماِیق  َیلإ  َنْالا  َنِم  َنیعَمْجأ  ْمِِهئ  ´ ادْعأ یَلَع  ِهَللا  هَنَْعلَو 

میظَْعلا ِّیلَْعلا  ِهَللِاب  ّالإ  هَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال 

ماما ادخ و  تفرعم  هب  عجار  ءادهّشلا  دّیس  هبطخ 

يارب هبطخ  ناونع  هب  يزور  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  بلاطیبأنب  ّیلع  نب  نیـسحلا  هللادبع  ابأ  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  تاشیامرف  هلمج  زا 
: دندومن داریا  دوخ  باحصا 

. ُهاوِس اَم  هَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اْوَنْغَتْساَو  ُهوُدَبَع ، ُهُوفَرَع  اَذإَف  ُهُوفِْرعَِیل ؛ َّالإ  ِهَللا  َْقلَخ  َقَلَخ  اَم  َهَللا  َّنإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
[1  ] ُُهتَعاَط ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  يِذَّلا  ُهَماَمإ  ٍناَمَز ، ِّلُک  ِلْهَأ  هَفِْرعَم  َلاَقَف : َّلَجَو ؟ َّزَع  ِهَللا  هَفِْرعَم  اَم  ِهَللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  ٌلُجَر : َلاَقَف 

. دننک ادیپ  یئاسانش  تفرعم و  وا  هب  هکنآ  يارب  زا  رگم  تسا  هدیرفاین  ار  دوخ  قلخ  دنوادخ  هکیتسردب  مدرم  يا  »
زا وا  ریغ  یگدنب  تدابع و  زا  وا  یگدـنب  تدابع و  هطـساو  هب  و  دـنیآیمرب ؛ وا  ّتیدوبع  یگدـنب و  ماقم  رد  دنـسانشب ، ار  وا  هکینامز  سپ 

. دندرگیم ینغتسُم  يوِس  ام  عیمج 
تسیچ  ّلجوّزع  دنوادخ  تفرعم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ  يدرم  لاحنیا  رد 

.« دنیامن يوریپ  تعاطا و  وا  زا  تسا  بجاو  هک  ار  دوخ  ماما  نامز  ره  لها  تخانش  تفرعم و  دومرف : ترضح 

دوخ مایق  تلع  نایب  مدرم و  حالصا  هب  عجار  ءادهّشلا  دّیس  هبطخ 

ّتیمورحم زا  ًالّـصفم  و  دـناهدومن ، داریا  رئاج  ماّکح  همَلَظ و  ماـیق  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هراـبرد  هک  ياهبطخ  رخآ  رد  و 
، ِهَللِاب ِءآَمَلُْعلا  يِدـْیَأ  یَلَع  ِماَکْحْالاَو  ِرُومْالا  يِراَـجَم  هک  دـننکیم  دزـشوگ  هکنیا  نمـض  رد  و  دـنیامرفیم ، ناـیب  ّقح  زا  قّرفت  ناـمولظم و 

هک  دنیوگیم  نینچ  ِهِماَرَحَو ؛ ِِهلَالَح  یَلَع  ِءاَنَمْالا 
َرِهُْظنَو َکـِنیِد ، ْنِم  َِملاَـعَْملا  يَرَِنل  ْنَِکلَو  ِماَـطُْحلا ؛ ِلوُُـضف  ْنِم  اًـساَِمْتلا  َـالَو  ٍناَْطلُـس ، ِیف  اًُـسفاَنَت  اَّنِم  َناَـک  اَـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنإ  َّمُهَللا 

َيِوَق اَنوُفِْصُنتَو  [ 2  ] َنوُرُْـصنَت َْمل  ْنإَف  َکِماَکْحَأَو . َِکنَنُـسَو  َکِِضئآَرَِفب  َلَمُْعیَو  َكِداَبِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَـیَو  َكِدَـِالب ، ِیف  َحَالْـصءْالا 
[3 . ] ُریِصَْملا ِْهَیلإَو  اَْنبَنَأ ، ِْهَیلإَو  اَْنلَّکََوت ، ِْهیَلَعَو  ُهللا ، اَُنبْسَحَو  ْمُکِِّیبَن ؛ ِرُون  ِءآَفْطإ  ِیف  اُولِمَعَو  ْمُْکیَلَع ، هَمَلَّظلا 

نامولظم و ترصن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مادقا و  مایق و  هب  لیم  زا   ) هتفای قّقحت  ام  زا  هچنآ  هک  ینادیم  وت  ًاّقح  اراگدرورپ ! راب  »
تـساوخرد تهج  زا  هن  تسا و  هدوبن  زیمآ  تارابم  زیگناترخافم و  تردق  تنطلـس و  هب  ندیـسر  تبغر  لیم و  تهجب  ناملاظ  یبوکرس 
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! ایند ماطُح  لاوما و  ياهیدایز 
هکنیا اـت  میزاـس و  رهاـظ  حالـصا  حالَـص و  وت  ياهرهـش  دـالب و  رد  مینیبب و  ار  وت  نید  ياـهتمالع  اـههناشن و  هک  تسنآ  ّتلع  هب  هکلب 

. ددرگ راتفر  وت  ماکحا  وت و  ياهّتنس  وت و  ِتابجاو  هب  و  دنرب ، رسب  ناما  نما و  رد  تناگدنب  زا  ناگدیدمتس 
و دندرگیم ، هریچ  امـش  رب  راکمتـس  رئاج و  نامکاح  نیا  دیئاین ؛ رد  ام  اب  فاصنا  ِرد  زا  دیهدن و  يرای  ار  ام  امـش  رگا  مدرم  يا  ناه  سپ 

. دنشوکیم ناتربمغیپ  رون  ندومن  شوماخ  رد  و  دندنبیم ، راکب  امش  هیلع  ار  دوخ  ياوق 
.« اهتشگزاب همه  تسوا  يوس  هب  میدرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  میئامنیم و  لّکوت  وا  رب  تسا و  یفاک  ام  يارب  ادخ  و 

هّیفنح نب  دّمحم  هب  ترضح  تّیصو 

روهمم دوخ  متاخ  هب  ار  نآ  هتشون و  ياهمانّتیصو  دننک ، تکرح  همّرکم  هّکم  هب  هرّونم  هنیدم  زا  دنتساوخیم  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  و 
مّوس بش  فوج  رد  هدومن و  عادو  وا  اب  نآ  زا  سپ  و  دندومن . میلـست  هّیفنح  نبدّـمحم  دوخ  ردارب  هب  هدـیچیپ و  ار  نآ  سپـس  و  دـندومن ؛

تسا  نینچ  ّتیصو  نآ  و  دندشراپسهر . هّکم  تمس  هب  دوخ  تیب  لها  عیمج  اب  يرجه  تصش  هنس  نابعش 
: هَّیِفَنَْحلا ِْنبِاب  ِفوُْرعَْملا  ٍدَّمَُحم  ِهیِخَأ  َیلإ  ٍِبلاَطِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِِهب  یَصْوَأ  اَم  اَذَه  ِمیِحَّرلا . ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب 

ِْدنِع ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءآَج  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  اًدَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل . َکیِرَـش  ُهَدْـحَو َال  ُهَللا ، َّالإ  ََهلإ  ْنَأ َال  ُدَهْـشَی  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنإ 
اًِملاَظَالَو اًدِسْفُمَالَو  اًرَِطبَالَو  اًرِشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  یِّنإ  ِرُوبُْقلا . ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَللا  َّنَأَو  اَهِیف . َْبیَر  هَِیتاَء َال  هَعاَّسلا  َّنَأَو  ٌّقَح . َراَّنلاَو  هَّنَْجلا  َّنَأَو  ِّقَْحلا .

هَریِِـسب َریِـسَأَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یَْهنَأَو  ِفوُْرعَْملِاب  َُرماَء  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ِِهلاَءَو ؛ ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  يِّدَـج  هَّمُأ  ِیف  ِحَالْـصءْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَمَّنإَو 
ِیْنَیب ُهَللا  َیِضْقَی  یَّتَح  ُِربْصَأ  اَذَه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَمَو  ِّقَْحلِاب ، َیلْوَأ  ُهَللاَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ِینَِلبَق  ْنَمَف  مالسلاهیلع . ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیبَأ  هَریِسَو  يِّدَج 

َْکیَلَع ُمَالَّسلاَو  ُبِینُأ . ِْهَیلإَو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَللِاب ، َّالإ  یِقِیفَْوت  اَـمَو  یِخَأ  اَـی  َکـَْیلإ  ِیتَّیِـصَو  ِهِذَـه  َو  َنیِمِکاَْـحلا . ُْریَخ  َوُهَو  ِّقَْحلاـِب ؛ ِمْوَْقلا  َْنَیبَو 
[4 . ] ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَللِاب  َّالإ  هَُّوق  َالَو  َلْوَح  َالَو  يَدُْهلا  َعَبَّتا  ِنَم  یَلَعَو 

: دیامنیم تسا  هّیفنح  نبا  هب  فورعم  هک  دّمحم  شردارب  هب  بلاطیبأ  نب  ّیلعنبنیسح  هک  یتّیصو  نآ  تسنیا  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  »
دّمحم هکیتسردب  و  درادن . کیرـش  زابنا و  هک  هناگی  تسوا  تسین  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه  هک  دـهدیم  یهاوگ  ّیلع  نب  نیـسح  ًاّقح 

ارف تمایق  تعاس  تسا و  ّقح  مّنهج  تشهب و  هکنیا  تسا و  هدمآ  ّقح  بناج  زا  ّقح  هب  هک  تسوا  هداتـسرف  وا و  هدـنب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 
. دنازیگنایمرب دنتسه  اهربق  رد  هک  ار  یناسک  مامت  دنوادخ  هکنیا  تسین و  یّکش  نآ  رد  دسریم و 

متـس و ملظ و  يارب  زا  هـن  یبارخ و  داـسف و  يارب  زا  هـن  یـشنمدنلب و  رابکتـسا و  يارب  زا  هـن  جّرفت و  حـیرفت و  يارب  زا  مدرکن  جورخ  نـم 
زا یهن  میامن و  فورعم  هب  رما  مهاوخیم  نم  دشابیم . هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  مّدـج  تّما  حالـصا  يارب  نم  جورخ  هکلب  يرگدادـیب 
ّقح ِلوبق  هب  دریذپب و  ارم  هک  ره  سپ  منک  راتفر  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردپ  شور  نیئآ و  مّدج و  ّتنس  هریس و  هب  منک و  رکنم 

مریگیم هشیپ  یئابیکش  ربص و  نم  سپ  دیامنن ، لوبق  دنک و  ّدر  رما  نیا  رد  ارم  هک  ره  و  ّقح . هب  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  سپ  دنک ، لوبق 
تسا  رایتخا  دروم  ناگدننک  مکح  نایم  زا  هک  تسوا  و  دیامرف ؛ ّقح  هب  مکح  تعامج  نیا  نایم  نم و  نایم  دنوادخ  هکنآ  ات 

تـشگزاب وا  يوـس  هب  مدرک و  لّـکوت  وا  رب  ادـخ ؛ بناـج  زا  رگم  تسین  نم  قـیفوت  دـییأت و  و  ردارب ! يا  وـت  هب  تسا  نـم  ّتیـصو  نـیا  و 
دنوادخ هب  رگم  تسین  یتردق  هّوق و  چیه  تسین و  یتکرح  شبنج و  چیه  و  دیامن . يوریپ  تیادـه  زا  هک  ره  رب  وت و  رب  مالـس  میامنیم و 

 « گرزب هبترم و  دنلب 

هدیدنسپ ياهراک  رب  قیوشت  ضیرحت و  رد  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  ظعاوم 

تسا  هدروآ  یلبرإ  یسیع  نبّیلع  هک  تسا  ترضح  نآ  ياههبطخ  هلمج  زا  و 
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َدْمَْحلا اُوبِسْکاَو  اُولَْجعَت . َْمل  ٍفوُْرعَِمب  اُوبِسَتَْحتَالَو  ِِمناَغَْملا ، ِیف  اوُعِراَسَو  ِمِراَکَْملا ، ِیف  اوُِسفاَن  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  َلاَقَف : مالسلاهیلع ، ُْنیَسُْحلا  َبَطَخ 
ًءآَطَع ُلَزْجَأ  ُهَّنإَف  ِِهتَأَفاَکُِمب ؛ َُهل  ُهَللاَف  اَهِرْکُِـشب  ُموُقَی  ُهَّنَأ َال  َيأَر  َُهل  هَعِینَـص  ٍدَحَأ  َدـْنِع  ٍدَـحِال  ْنُکَی  اَمْهَمَف  امَذ ؛ ِلَطَْملِاب  اُوبِـسَتْکَت  َالَو  ِحْـجُّنلِاب ،

[5 . ] اًرْجَأ ُمَظْعَأَو 
[6 . ] ًـا مَِقن َروُحَتَف  َمَعِّنلا  اوُّلَمَت  َالَف  ْمُْکیَلَع ؛ ِهَللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُْکَیلإ  ِساَّنلا  َِجئآَوَح  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 

َمُْؤللا ُُمْتیَأَر  َْولَو  َنیِرِظاَّنلا ؛ ُّرُـسَی  ًـالیِمَج  ًـا  نَـسَح ُهوُُـمْتیَأَر  ًـالُجَر  َفوُْرعَْملا  ُُمْتیَأَر  ْوَـلَف  اًرْجَأ . ٌبِقْعُمَو  اًدْـمَح ، ٌبِسْکُم  َفوُْرعَْملا  َّنَأ  اوُـمَلْعاَو 
[7 .] ُراَْصبْالا ُهَنوُد  ُّضُغَتَو  ُبُولُْقلا ، ُْهنِم  ُرَّفَنَت  ًـا  هَّوَشُم ًـا  جِمَس ُهوُُمْتیَأَر 

َلَـصْوَأ َّنإَو  هَرْدـُق . ْنَع  اَفَع  ْنَم  ِساَّنلا  یَفْعَأ  َّنإَو  ُهوُجْرَی . ْنَم َال  یَطْعَأ  ْنَم  ِساَّنلا  َدَوْجَأ  َّنإَو  َلِذَر . َلَِـخب  ْنَمَو  َداَـس ؛ َداَـج  ْنَم  ُساَّنلااَـهُّیَأ !
َهَللا َداَرَأ  ْنَم  َو  اًدَـغ . ِْهیَلَع  َمِدَـق  اَذإ  ُهَدَـجَو  اًْریَخ  ِهیِخِـال  َلَّجَعَت  ْنَمَف  وُمْـسَت ؛ اـهِعوُرُِفب  اَهِـسِراَغَم  یَلَع  ُلوُصْـالاَو  ُهَعَطَق . ْنَم  َلَـصَو  ْنَم  ِساَّنلا 
َجَّرَف ٍنِمُْؤم  َهبْرُک  َسَّفَن  ْنَمَو  ُْهنِم . ُرَثْکَأ  َوُه  اَم  اَْینُّدلا  ِء  ´ َالَب ْنِم  ُْهنَع  َفَرَـصَو  ِِهتَجاَح ، ِْتقَو  ِیف  اَِهب  ُهَأَفاَک  ِهیِخَأ  َیلإ  هَعِینَّصلِاب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت 

[8 . ] َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَللاَو  ِْهَیلإ ؛ ُهَللا  َنَسْحَأ  َنَسْحَأ  ْنَمَو  هَرِخ . ´ ْالاَو اَْینُّدلا  َبَرُک  ُْهنَع  ُهَللا 
: دومرف هدومن و  ءاشنا  ياهبطخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  »

یحور و شزرا  اب  تارمث  زا  يریگارف  رد  و  دـیئامن ! تاهابم  قالخا  مراکم  رب  و  دـینک ! راـختفا  رگیدـکی  رب  هدـیمح  تافـص  رد  مدرم  يا 
شیاتس و راک ، ندناسر  نایاپ  هب  رد  يزوریپ  رفظ و  اب  دیرواین ! باسح  هب  دیرادن ، تعرس  نآ  رد  هک  ار  یکین  راک  دیزرو ! باتـش  يونعم 
هب یـسک  هک  یتّیعقوم  طرـش و  ره  رد  هک  دینادب  و  دینکن ! تّمذـم  شنزرـس و  بسک  يدـنک  یتسـس و  اب  و  دـینیرفایب ! دوخ  يارب  دـیجمت 

شاداپ ازج و  وا  يارب  شدوخ  دنوادخ  تسا  هتساخنرب  ساپس  هب  هدرکن و  مایق  شرکش  هب  وا  هک  درادنپیم  نینچ  هدومن و  ناسحا  يرگید 
تسا  رتگرزب  شدزم  و  رتراشرس ، رتناوارف و  دنوادخ  ششخب  نوچ  تسا 

ات دیوشن  هجاوم  یگتـسخ  لالم و  اب  اهیدنمزاین  نیا  اب  سپ  امـش ؛ رب  تسا  يدنوادخ  ياهتمعن  هلمج  زا  امـش  هب  مدرم  جئاوح  هک  دـینادب  و 
. دوشن لیدبت  ماقتنا  تافاکم و  هب  اهتمعن  نآ 

یبوخ و امش  رگا  و  دشکیم . لابند  هب  ار  کین  شاداپ  رجا و  و  دراد ، رب  رد  ار  نیرفآ  شیاتـس و  هدیدنـسپ  بوخ و  ياهراک  هک  دینادب  و 
هراظن يارب  هک  دیتفاییم ، رظنملا  لیمج  يوروکین و  ابیز و  يدرم  تروص  هب  ار  نآ  هنیآ  ره  دیدیدیم ، مّسجم  یتروص  هب  ار  یگدیدنسپ 
تروص هب  ار  نآ  هنیآره  دـیدیدیم ، مّسجم  یتروص  هب  ار  یگدـیهوکن  یتشز و  امـش  رگا  و  دوب . زیمآتّرـسم  شخبتجهب و  ناگدـننک 

. دمآیم ریز  هب  اههاگن  اهمشچ و  نآ  ربارب  رد  و  دیمریم ، وا  زا  اهلد  هک  دیتفاییم  رظنملاهیرک  تشز و  يدرم 
تسا سکنآ  مدرم  نیرتیخس  و  دیارگیم . یتسپ  هب  دزرو  لخب  هک  یسک  و  دوشیم ؛ گرزب  رورـس و  دنک  شـشخب  هک  یـسک  مدرم  يا 
هـشیپ وفع  یئاناوت  تردق و  دوجو  اب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتتشذگاب  و  درادن . شاداپ  یفالت و  دـیما  وا  رد  هک  یـسک  هب  دـشخبب  هک 

. ددنویپب دناهدیرب  وا  اب  هک  يدارفا  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهدننک  دنویپ  و  دریگ .
ره سپ  دنهدیم . هرهب  دننکیم و  دـشر  دـنوریم و  الاب  اههخاش  هطـساو  هب  دوخ ، ياههشیر  هب  اهنآ  ياّکتا  دوجو  اب  اهریغ  ناتخرد و  هنت 

دهاوخ ار  ریخ  نآ  دوشیم  دراو  نآ  رب  هک  ادرف  هدیرفآ  ّتیونعم  تخرد  زا  ياهخاش  دزرو ؛ باتش  شردارب  هب  يریخ  ندیناسر  يارب  سک 
تفای 

يدنمزاین ا تقو  رد  دنوادخ  تسا  هداد  ماجنا  وا  ياضر  يارب  هتشاد و  رظن  رد  ار  ادخ  تسا  هدرک  شردارب  هب  هک  یناسحا  رد  هک  یسک  و 
ار ینمؤم  هودنا  مغ و  هک  یسک  و  دنکیم . رود  دنادرگیم و  وا  زا  ار  ایند  ياهالب  زا  رادقم ، نآ  زا  رتشیب  و  دناسریم ؛ وا  هب  ار  ریخ  نآ  و ،

هّتبلا و  دـنکیم . یئوکین  وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، یئوکین  هک  یـسک  و  دـنادرگیم . وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  ياههّصغ  مغ و  دـنوادخ  دـیادزب ،
.« دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ 

راکهانگ درم  هب  ترضح  هظعوم 
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تسا  ترضح  نآ  ظعاوم  هلمج  زا  و 
! هَظِعْوَِمب ِینْظِعَف  هَیِصْعَْملا ؛ ِنَعُِربْصَأ  َالَو  ٍصاَع ، ٌلُجَر  اَنَأ  َلاَقَو : ٌلُجَر  ُهَءآَج  ُمَالَّسلا  اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  َِيُور 

! َْتئِش اَم  ِْبنْذَأَو  َءآَیْشَأ ؛ هَسْمَخ  ْلَْعفا  مالسلاهیلع : َلاَقَف 
! َْتئِشاَم ِْبنْذَأَو  ِهَللا ، َقْزِر  ْلُکَْأت  َال  َِکلَذ : ُلَّوَأَف 

! َْتئِشاَم ِْبنْذَأَو  ِهَللا ؛ هَیَالِو  ْنِم  ْجُرْخا  ِیناَّثلاَو 
! َْتئِش اَم  ِْبنْذَأَو  ُهَللا ، َكاَرَی  ًـا َال  عِضْوَم ُْبلْطا  ُِثلاَّثلاَو :

! َْتئِش اَم  ِْبنْذَأَو  َکِسْفَن ، ْنَع  ُهْعَفْداَف  َکَحوُر  َِضبْقَِیل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  َءآَج  اَذإ  ُِعباَّرلاَو :
[9 ! ] َْتئِشاَم ِْبنْذَأَو  ِراَّنلا ، ِیف  ْلُخْدَت  َالَف  ِراَّنلا  ِیف  ٌِکلاَم  َکَلَخْدَأ  اَذإ  ُسِماَْخلاَو :

ِیئابیکش یئاناوت  هانگ و  لها  متسه  يدرم  نم  تفگ  دمآ و  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  ترـضح  دزن  هب  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  »
! دیئامنب ياهظعوم  ارم  امش  سپ  مرادن  ار  تیصعم  زا  تشذگ 

نکب  یهاوخب  یهانگ  ره  سپس  و  روایب ، ياجب  راک  جنپ  دندومرف : وا  خساپ  رد  ترضح 
نکب  یهاوخب  یهانگ  ره  و  روخم ، ادخ  ِيزور  زا  هکنآ  لّوا 

نکب  یهاوخب  یهانگ  ره  و  وش ، جراخ  ادخ  تیالو  ّتیمّویق و  تحت  زا  هکنآ  مّود 
نکب  یهاوخب  یهانگ  ره  و  دنیبن ، ارت  نآ  رد  ادخ  هک  بلطب  ار  یئاج  هانگ  يارب  هکنآ  مّوس 

نکب  یهاوخب  یهانگ  ره  نادرگ و  رود  دوخ  زا  ار  وا  دیآ  وت  ناج  نتفرگ  يارب  توملا  کلَم  نوچ  هکنآ  مراهچ 
 « نکب یهاوخب  یهانگ  ره  و  وشم ، لخاد  شتآ  رد  وت  دنکفیب  شتآ  رد  ارت  دهاوخب  خزود  رادساپ  هتشرف  نوچ  هکنآ  مجنپ 

ترخآ ایند و  ریخ  هرابرد  ترضح  همان 

: دومرف هک  تسا  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زین  و 
: ُمَالَّسلا اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلإ  َبَتَک  هَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ُمَالَّسلا  اَمِْهیَلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح 

! هَرِخ ´ ْالاَو اَْینُّدلا  ِْریَِخب  ِینِْربْخَأ  يِدِّیَس  اَی 
ِساَّنلا اَضِر  َبَلَط  ْنَمَو  ِساَّنلا ؛ َرُومُأ  ُهَللا  ُهاَفَک  ِساَّنلا  ِطَخَِسب  ِهَللا  اَضِر  َبَلَط  ْنَم  َّنإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  ِمیِحَّرلا . ِنَمْحَّرلا  ِهَللا  ِمِْسب  مالـسلاهیلع : َبَتَکَف 

[10 . ] ُمَالَّسلاَو ِساَّنلا ؛ َیلإ  ُهَللا  ُهَلَکَو  ِهَللا  ِطَخَِسب 
ّیلع نب  نیـسح  ترـضح  رـضحم  هب  ياهمان  هفوک  لـها  زا  يدرم  هک  داـب ـ  مالـس  ود  نآ  رب  هک  شردـپ ـ  زا  مردـپ  نم  يارب  درک  تیاور  »

تسیچ  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  هد  ربخ  ارم  نم  ياقآ  نم و  دّیس  يا  نومضم  نیدب  تشون 
بـضغ یتحاران و  اب  هارمه  هچرگ  دنک ، بلط  ار  ادخ  ياضر  هکیـسک  دـعب ، اّما  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  دنتـشون : نینچ  وا  يارب  ترـضح 
دنوادخ دنوادخ ، طخَس  بضغ و  هب  دنک  بلط  ار  مدرم  دنسپ  اضر و  هکیـسک  و  دنکیم . تیافک  مدرم  روما  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، مدرم 

 « مالّسلاو دراپسیم ؛ مدرم  هب  ار  وا  روما 

مولظم ریبدت و  یتسود ، تعانق ، تفارش ، هبرجت ، ملع ، هرابرد : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياهزردنا  دنپ و 

هک  تستیاور  نیّدلا  مالعا   » باتک زا  زین  و 
َکَّبَحَأ ْنَمَو  ِناَدـْبْالا . هَحاَر  ُعُونُْقلاَو  يَوـْقَّتلا  ُفَرَّشلاَو  ِلـْقَْعلا . ِیف  هَداَـیِز  ِبِراَـجَّتلا  ُلوُـط  َو  هَفِْرعَْملا . ُحاَِـقل  ِْملِْعلا  هَساَرِد  مالـسلاهیلع : َلاَـق 
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[11 . ] َكاَرْغَأ َکَضَْغبَأ  ْنَمَو  َكاَهَن ؛
لقع يدایز  بجوم  هبرجت  تّدم  يازارد  تسا و  تفرعم  دنویپ  ملع  سّردت  سیردت و  دومرف : نینچ  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح  »

و دنکیم ؛ عنم  ار  وت  یگتسیاشان  زا  دراد  تسود  ار  وت  هکیسک  تسا و  ندب  تحار  یگـشیپ  تعانق  تسوا و  ياوقت  ناسنا  فرـش  تسا و 
.« دیامنیم بیغرت  تشز  راکب  ار  وت  دراد  نمشد  ار  وت  هکیسک 

هک  تسا  ترضح  نآ  ظعاوم  زا  زین  و 
[12 . ] ُرِذَتْعَیَو ُء  ´ یُِسی ٍمْوَی  َّلُک  ُِقفاَنُْملاَو  ُرِذَتْعَیَالَو ، ُء  ´ یُِسی َنِمْؤُْملا َال  َّنإَف  ُْهنِم ؛ ُرِذَتْعَت  اَمَو  َكاَّیإ  مالسلاهیلع : َلاَق  َو 

دـنکیمن و يدـب  هک  تسا  یـسک  نمؤـم  ددرگ ؛ وـت  یهاوخرذـع  شزوـپ و  بجوـم  هک  يراـک  ماـجنا  زا  زیهرپـب  دـندومرف : ترـضح  «و 
.« دبلطیم شزوپ  سپس  دنکیم و  يدب  زور  ره  هک  تسا  یسک  قفانم  اّما  و  دیامنیمن ، زین  یهاوخرذع 

هک  تسا  ترضح  نآ  ظعاوم  زا  زین  و 
[13 . ] َّزَعَو َّلَج  َهَللا  َّالإ  اًرِصاَن  َْکیَلَع  ُدِجَی  ْنَم َال  َْملُظَو  َكاَّیإ  َّیَُنب ! يا  ُمَالَّسلا  اَمِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهْنبِال  َلاَق  َو 

زا ریغ  هکیـسک  رب  متـس  زا  زیهرپب  نم  هدید  رون  يا  دهدیم : دنپ  نینچ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  داّجـس ، ترـضح  شدـنزرف  هب  «و 
.« درادن يروای  رای و  ّزع  َّلج و  دنوادخ 

تیالو غیلبت  يارب  باحصا  زا  توعد  ینِم و  رد  ترضح  هبطخ 

ترضحنآ هجوز  هک  سیق  نب  ثعشأ  رتخد  هدعُج  طّسوت  هیواعم  رهز  هب  يرجه  هنس 49  رد  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  نوچ 
چیه رد  هک  يروط  هب  دشیم ؛ رتشیب  هعیش  رب  رما  تّدش  تفریم و  الاب  ءالب  هنتف و  هتـسویپ  [ ، 14  ] دندیسر تداهش  هب  هدش و  مومسم  دوب 

سکع هب  و  دوب ؛ روفنَم  دیرَـش و  دـیرَط و  و  دوب ، ناساره  ناسرت و  دوخ  نوخ  رب  هکنآ  رگم  دوبن  ادـخ  ّیلو  کـی  یمالـسا  راـطقا  زا  هطقن 
هیواعم هکنآ  زا  لـبق  [ 15  ] لاس کی  دـندرکیم . تاهابم  دوخ  تلالـض  تعدـب و  هب  ًانلع  باجح  هیاریپ و  نودـب  رهاـظ و  ادـخ  نانمـشد 

نب هللادبع  رفعج و  نب  هللادبع  ترضحنآ  اب  و  دندش ، مارحلا  هللا  تیب  ّجح  مزاع  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ّیلع  نب  نیـسح  ترـضح  دریمب ،
. دندوب هارمه  ساّبع 

زا زین  مهریغ و  نانامیپ و  مه  ناگدناوخرـسپ و  ناـمالغ و   ) ار اـهنآ  ناـیلاوَم  ناـنز و  نادرم و  زا  ار  مشاـه  ینب  ماـمت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
اهنآ هب  درک و  مازعا  ار  ینالوسر  نآ  زا  سپ  و  درک . عمج  ار  دوخ  تیب  لها  نینچمه  تخانـشیم و  ترـضحنآ  هک  ار  يدارفا  نآ  راصنا ،

دیراذگم ورف  تسا  تدابع  حالص و  دهز و  هب  فورعم  هک  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  کی  هک  داد  روتـسد 
. دیروآ درگ  یَنِم  نیمزرس  رد  نم  دزن  ار  اهنآ  همه  هکنآ  رگم 

تسیود بیرق  و  دندوب ، نیعبات  زا  همه  هک  دندش  عمتجم  درم  رفن  دصتفه  زا  شیب  ترضحنآ  هتشارفا  گرزب و  همیخ  رد  یَنِم  نیمزرس  رد 
. دندوب مّلسو  هلآو  هیلع  هللایّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  رفن 

: َلاَق َُّمث  ِْهیَلَع ، یَْنثَأَو  َهَللا  َدِمَحَف  ًـا ، بیِطَخ ْمِهِیف  َماَقَف 
ْنإَو ِینُوقِّدَصَف  ُْتقَدَص  ْنإَف  ٍءْیَش ؛ ْنَع  ْمَُکلَأْسَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنإَف  ُْمتْدِهَشَو ! ُْمتِْملَعَو  ُْمْتیَأَرْدَق  اَم  اَِنتَعیِِشبَو  اَِنب  َلَعَف  ْدَق  هَیِغاَّطلا  اَذَه  َّنإَف  ُدَْعب ؛ اَّمَأ 
اَذَه یِماَقَم  ُْمتْرَّیَـس  اََّمل  ْمُکِِّیبَن ، ْنِم  ِیَتباَرَقَو  َمَّل   َ َو س ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  ِّقَِحبَو  ْمُْکیَلَع  ِهَللا  ِّقَِحب  ْمُُکلَأْسَأ  َو  ِینُوبِّذَـکَف  ُْتبَذَـک 

ِیَتلاَقَم اوُعَمْـسا  ِینُوبِّذَکَف  ِِهلْوَق  َدـَْعب  يَرْخُأ  هَیاَوِر  ِیف  َو   ) ِساَّنلاَنِم ُْمْتنَماَء  ْنَم  ْمُِکِلئآَبَق  ْنِم  ْمُکِراَْصمَأ  ِیف  َنیِعَمْجَأ  ُْمتْوَعَدَو  ِیَتلاَقَم  ُْمتْفَـصَوَو 
ُفَّوََختَأ یِّنإَف  اَنِّقَح ؛ ْنِم  َنوُمَْلعَت  اَم  َیلإ  ْمُهوُعْداَـف  ِِهب ، ُْمتِْقثَوَو  ِساَّنلا ) َنِم  ُْمْتنَماَء  ْنَمَف  ْمُِکِلئآَـبَقَو ؛ ْمُکِراَْـصمَأ  َیلإ  اوُعِجْرا  َُّمث  ِیلْوَق  اُوُبتْکاَو 

ُهَالَت َّالإ  ِناَءْرُْقلا  َنِم  ْمِهِیف  ُهَللا  َلَْزنَأ  اَّمِم  اًْئیَـش  َكََرت  اَم  َو  َنوُِرف . 'ـ َْکلا َهِرَکَْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَللاَو  َبَْلُغیَو ؛ ُّقَْحلا  َبَهْذَـیَو  ُْرمْـالا  اَذَـه  َسُرْدَـی  ْنَأ 
ُلوُقَی َِکلَذ  َّلُکَو  ُهاََور . ـَّالإ  ِِهْتَیب  ِلـْهَأَو  ِهِسْفَن  ِیفَو  ِهِّمُأَو  ِهیِخَأَو  ِهِیبَأ  ِیف  َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ُلوُسَر  َُهلاَـق  اَّمِم  اًْئیَـش  َـالَو  ُهَرَّسَفَو ،
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َّالإ َهَللا  ُمُکُدِْشنُأ  َلاَقَف : َهباَحَّصلا . َنِم  ُُهنِمَتْءَأَو  ُُهقِّدَصُأ  ْنَم  ِِهب  ِینَثَّدَـح  ْدَـق  َّمُهَللا  ُّیِِعباَّتلا : ُلوُقَیَو  اَنْدِهَـشَو ؛ اَنْعِمَـس  ْدَـقَو  ْمَعَن ! َّمُهَللا  ُُهباَحْـصَأ :
! ِِهنیِِدبَو ِِهب  َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَح 

: َلاَق ْنَأ  ْمُهَرَّکَذَو  ُْنیَسُْحلا  ُمُهَدَشاَن  اَمِیف  َناَکَف  ٌْمیَلُس : َلاَق 
َْنَیبَو ُهَْنَیب  یَخا  َـ ِِهباَحْـصَأ َف َْنَیب  یَخاَء  َنیِح  َمَّلَـسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  اَخَأ  َناَک  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَللا ! ُمُکُدِْشنُأ 

؟ هَرِخ ´ ْالاَو اَْینُّدلا  ِیف  َكوُخَأ  اَنَأَو  یِخَأ  َْتنَأ  َلاَقَو : ِهِسْفَن 
! ْمَعَن َّمُهَللا  اُولاَق :

!؟ َِبئآَْغلا ُدِهاَّشلا  ِغِّلَُبِیل  َلاَقَو : هَیَالِْولِاب ، َُهل  يَداَنَف  ٍّمُخ  ِریِدَغ  َمْوَی  ُهَبَصَن  َمَّلَسَو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَللا  ُمُکُدِْشنُأ  َلاَق :
! ْمَعَن َّمُهَللا  اُولاَق :

ِیْتَیب َلـْهَأَو  ِهَللا  َباَـتِک  ِْنیَلَقَّثلا : ُمُکِیف  ُتْکََرت  یِّنإ  اَـهَبَطَخ : هَبْطُخ  ِرِخاَء  ِیف  َلاَـق  َمَّلَـس  َو  ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َلاَـق :
!؟ اوُّلِضَت َْنل  اَمِِهب  اوُکَّسَمَتَف 

! ْمَعَن َّمُهَللا  اُولاَق :
: دیوگیم تساهدرک  نایب  ترضحنآ  هدشانم  نیا  نمض  رد  هک  هدشانُم  زا  يرایسب  تارقف  زا  دعب  و 

َو ِهَللا ! َلوُسَر  اَی  ٌِلئآَق : َُهل  َلاَقَف  اِیلَع . ُضِْغُبیَو  ِینُّبُِحی  َْسَیل  َبَذَک ؛ ْدَقَف  اِیلَع  ُضِْغُبیَو  ِینُّبُِحی  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  ُلوُقَی : ُهوُعِمَـس  ْدَق  ْمُهَّنَأ  ْمُهَدَشاَن  َُّمث 
ْدَقَف ِینَـضَْغبَأ  ْنَمَو  ِینَـضَْغبَأ  ْدَـقَف  ُهَضَْغبَأ  ْنَمَو  َهَللا ؛ َّبَحَأ  ْدَـقَف  ِینَّبَحَأ  ْنَمَو  ِینَّبَحَأ  ْدَـقَف  ُهَّبَحَأ  ْنَم  ُْهنِم ؛ اـَنَأَو  یِّنِم  ُهَّنِـال  َلاَـق : َکـِلَذ ؟ َْفیَک 

!؟ َهَللا َضَْغبَأ 
[16 . ] َِکلَذ یَلَع  اُوقَّرَفَتَو  اَنْعِمَس . ْدَق  ْمَعَن ! َّمُهَللا  اُولاَقَف :

نیا تفگ  نآ  زا  سپ  و  دروآ ، ياجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  تساخ و  اپ  هب  هبطخ  ندـناوخ  يارب  راّضح  نآ  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  »
زا مهاوخیم  نم  دیدوب ! دهاش  دیتسناد و  دیدید و  همه  امش  هک  درک  راتفر  هنوگ  نآ  ام ، نایعیـش  اب  ام و  اب  [ 17  ] زواجتم ّربکتم  راّبج  درم 

! دیئامن بیذکت  ارم  متفگ  غورد  رگا  دینک و  قیدصت  ارم  متفگ  تسار  رگا  مسرپب  يزیچ  امش 
امـش زا  مراد  امـش  ربمایپ  اب  هک  نم  يدنواشیوخ  هب  و  دراد ، امـش  رب  ادخ  لوسر  هک  یّقح  هب  و  دراد ، امـش  رب  ادـخ  هک  یّقح  هب  امـش  زا  و 

تناما دروم  هک  نانآ  دوخ ؛ رئاشع  لئابق و  هب  دینک ؛ وگزاب  دیربب و  دوخ  ياهرهـش  هب  اجنیا  رد  ارم  ماقم  سلجم و  نیا  نیع  هک  مهاوخیم 
نیدب و  دینک ، توعد  ار  اهنآ  امش  همه  و  دیهد ! حیضوت  اهنآ  يارب  ارم  نانخس  نیا  و  دیتسین ! نارگن  تهج  نیا  زا  دنتـسه و  امـش  قوثو  و 

! دیناوخ ارف  تیالو  رما 
؛ دیسیونب ارم  نخس  و  دیونشب ، ارم  راتفگ  امـش  تفگ  نینچ  دینک ، بیذکت  ارم  متفگ  غورد  رگا  تفگ و  هکنآ  زا  دعب  رگید  تیاور  رد  (و 
هب ار  اهنآ  دیتشاد ، قوثو  اهنآ  هب  و  دنشاب ) امش  تناما  دروم  هک  ار  مدرم  زا  مادک  ره  و  دیدرگرب ، دوخ  ياههلیبق  اهرهش و  هب  نآ  زا  سپ  و 

بولغم دورب و  نیب  زا  ّقح  دوش و  دوبان  وحم و  رما ، نیا  هک  متـسه  نآ  نارگن  نم  اریز  دینک ؛ توعد  دـیناوخب و  دـینادیم  ام  ّقح  زا  هچنآ 
. دنشاب هتشاد  تهارک  نیرفاک  هچ  رگا  دشابیم و  شرون  هدننک  مامت  دنوادخ  و  ددرگ . لطاب 

رگم درکن  راذـگورف  تسا  هدومرف  نانآ  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یبلاطم  ندرک  وگزاـب  زا  هبطخ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
شردام و شردارب و  شردپ و  هرابرد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يزیچ  نایب  زا  و  دومن . ریـسفت  درک و  نایب  ار  همه  هکنآ 

دومنیم نایب  هک  یتارقف  زا  هرقف  ره  هرابرد  و  دومن ، تیاور  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  درکن  راذـگورف  دوب  هدومرف  شتیب  لـها  شدوخ و  هراـبرد 
اهنآ رب  میدینـش و  ادـخ  لوسر  زا  ار  اهنیا  ام  دـیوگیم . نیـسح  هک  تسا  روطنیمه  اراـگدرورپراب ! مَعَن  َّمُهَللا  دـنتفگیم : ربماـیپ  باحـصا 

تناما دروم  میتشاد و  قوثو  اهنآ  هب  هک  ياهباحص  نآ  ار  بلطم  نیا  اراگدرورپ ! راب  دنتفگیم : نیعبات  زا  کی  ره  میدوب و  رظان  رـضاح و 
. دناهدرک نایب  ام  يارب  دندوب  ام 
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قوثو اهنآ  نید  هب  اهنآ و  هب  هک  یناـسک  يارب  ار  بلاـطم  نیا  هک  مهاوخیم  امـش  زا  ادـخ  هب  دـنگوس  اـب  نم  تفگیم  ّیلع  نب  نیـسح  و 
! دینک وگزاب  دیراد 

تفگ  هک  دوب  نیا  دش  روآدای  ار  اهنآ  دومن و  جاجتحا  هدشانم و  نآ  هرابرد  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یبلاطم  هلمج  زا  و  دیوگیم : میَلُس 
؟ دوب مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ردارب  مالّـسلا  هیلع  بلاطیبأ  نب  ّیلع  هک  دینادیم  يا  مسرپیم  امـش  زا  ادخ  هب  دنگوس  اب  نم 

نم یتـسه و  نم  ردارب  وت  تفگ  وا  هب  داد و  رارق  دوخ  ردارب  ار  وا  درک ، رارقرب  تّوخا  دـقع  دوخ  باحـصا  نیب  ادـخ  لوسر  هک  یتـقو  رد 
يرآ  اراگدرورپ ! راب  دنتفگ : ترخآ  ایند و  رد  متسه  وت  ردارب 

مردپ بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریما   ) وا مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  يا  مسرپیم  امـش  زا  ادخ  هب  دنگوس  اب  نم 
؟ دننک وگزاب  نیبئاغ  يارب  ار  بلاطم  نیا  راّضح ، هک  تسا  بجاو  تفگ  داد و  رد  ار  وا  تیالو  يادن  و  دومن ، بصن  ّمُخ  ریدغ  زور  رد  ار 

يرآ  اراگدرورپ ! راب  دنتفگ :
تفگ دومن  داریا  هک  ياهبطخ  نیرخآ  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  يا  مسرپیم  امـش  زا  ادخ  هب  دنگوس  اب  نم 
هارمگ دـینک  کّـسمت  اـهنآ  هـب  نـم  تـیب  لـها  يرگید  ادـخ و  باـتک  یکی  مدراذـگ  امــش  ناـیم  رد  تـمیق  نارگ  سیفن و  زیچ  ود  نـم 

يرآ  اراگدرورپ ! راب  دنتفگ : دیوشیمن !؟
: دنیوگیم نایاپ  رد  دناهدرک و  رکذ  زین  ار  يرگید  ياه  هدشانم  ترضحنآ  هدشانم  زا  هرقف  دنچ  نیا  زا  ریغ  و 

ضوغبم ار  ّیلع  دراد و  تسود  ارم  هک  درادنپب  سک  ره  تفگیم  هک  تسا  هدینـش  ادخ  لوسر  زا  یـسک  يا  مسرپیم  ادخ  هب  دـنگوس  اب 
لوسر يا  تفگ  ادخ  لوسر  هب  راّضح  زا  رفن  کی  و  دراد . ضوغبم  ار  ّیلع  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  دناوتیمن  دـیوگیم ؛ غورد  دراد ،

ارم درادب  تسود  ار  ّیلع  هک  یسک  متـسه  ّیلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  ّیلع  هکنیا  ّتلع  هب  تفگ  ادخ  لوسر  تسا  مزالت  نیا  هنوگچ  ادخ :
ارم ضغب  دشاب  هتـشاد  ار  ّیلع  ضغب  هک  یـسک  تسا و  هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  تسا  هتـشاد  تسود  ارم  هک  یـسک  تسا و  هتـشاد  تسود 

تسا  هتشاد  ار  ادخ  ضغب  تسا  هتشاد  ارم  ضغب  هک  یسک  تسا و  هتشاد 
نیا دوخ  لئابق  اهرهش و  رد  هک  تفرگ  مدرم  زا  نیسح  هک  ینامیپ   ) نامیپ نیمه  ساسا  رب  میدینـش و  ام  يرآ  اراگدرورپ ! راب  دنتفگ : همه 

. دندش قّرفتم  مدرم  دنناسرب ) قوثو  دروم  مدرم  هب  ار  بلاطم 

البرک هب  جورخ  هدارا  نیح  رد  همرکم  هّکم  رد  ترضح  هبطخ 

یَلَع ُهَللا  یَّلَـصَو  ِهَللاـِب ، ـَّالإ  هَُّوق  َـالَو  ُهَللا ، َءآَـشاَم  ِهَِّلل ، ُدْـمَْحلا  لاَـقَف  ًـا ، بیِطَخ َماَـق  ِقاَرِْعلا  َیلإ  ِجوُرُْخلا  یَلَع  َمَزَع  اََّمل  مالـسلاهیلع  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
ٌعَرْـصَم ِیل  َرِّیُخَو  َفُسُوی . َیلإ  َبوُقْعَی  َقاَِیتْشا  ِیفَالْـسَأ  َیلإ  ِینََهلْوَأ  اَمَو  هَتَْفلا . ِدیِج  یَلَع  هَدَالِْقلا  َّطَخَم  َمَداَء  ِدـْلُو  یَلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر .

ْنَع َصیِحَم  َال  ًـا . بْغُـس َهبِرْجَأَو  ًـا ، فوُج ًـا  ـشاَرْکَأ یِّنِم  َنَالْمَیَف  َء ؛ ´ الَبْرَکَو ِسیِواَوَّنلا  َْنَیب  ِتاَوَلَْفلا  ُنَالْـسُع  اَهُعَّطَقَتَت  ِیلاَصْوََأب  یِّنَأَک  ِهِیقَـال ؛ اـَنَأ 
ِِهلاَءَو ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللا  ِلوُسَر  ْنَع  َّذُـشَت  َْنل  َنیِِرباَّصلا . َروُجُأ  اَنیِّفَُویَو  ِِهئ ، ´ َالَب یَلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ؛ َلْهَأ  اـَناَضِر  ِهَللا  اَـضِر  ِمَلَْقلاـِب . َّطُـخ  ٍمْوَی 

، ُهَسْفَن ِهَللا  ِءآَِـقل  یَلَع  ًـا  نِّطَُومَو ُهَتَجْهُم ، ًـالِذَاب  اَـنِیف  َناَـک  ْنَم  ُهُدـْعَو . ْمَُهل  ُزَْجُنیَو  ُُهْنیَع ، ْمِِهب  ُّرِقَت  ِسْدـُْقلا ، هَریِظَح  ِیف  َُهل  هَعوُمْجَم  َیِهَو  ُُهتَمُْحل ،
[18  ] َیلاَعَت ُهَللاَءآَش  ْنإ  ًـا  ِحبْصُم ٌلِحاَر  ِینَّنِإَف  اَنَعَم ؛ ْلَحْرَْیلَف 

داریا يارب  همّرکم  هّکم  رد  دـندومن  ار  قارع  يوس  هب  جورخ  گنهآ  مالّـسلاهیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  «و 
: دنتفگ نینچ  هداتسیا و  هبطخ 

وا هداتسرف  لوسر و  رب  دورد  و  ادخب . رگم  تسین  یتردق  هّوق و  و  دش . دهاوخ  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  تسادخ  راوازـس  ساپـس  دمح و 
. داب

رادید تاقالم و  قایتشا  وزرآ و  رد  رایسب  هچ  تسا و  هدش  هتسب  هدیـشک و  ناوج  رتخد  ندرگ  رب  دنبندرگ  هباثم  هب  مدآ  نادنزرف  رب  گرم 
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دیاب هک  تسا  هدش  باختنا  نّیعم و  یئاج  نم  يارب  تشاد و  فسوی  رادید  هب  بوقعی  هک  یقایتشا  دننامه  متـسه  دوخ  نادناخ  زا  ناگتفر 
ادـج مه  زا  البرک  سیواَون و  نیب  نابایب  ناـگرگ  ارم  دـنب  دـنب  هک  منیبیم  نم  اـیوگ  مسرب  اـجنآ  هب  دـیاب  نم  و  دـتفیب ، اـجنآ  رد  نم  رکیپ 

رد هکیزور  زا  تسین  یهاگرارف  دنیامنیم . راشرـس  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهنابنا  دننکیم و  رپ  ار  دوخ  یهت  ياههبمکـش  نم  زا  و  دنزاسیم ،
ار نایابیکش  دزم  رجا و  وا  میئامنیم و  یئابیکش  وا  ياهالب  تاناحتما و  رب  تسا  تیب  لها  ام  ياضر  ادخ  ياضر  تسا  هتـشذگ  ریدقت  ملق 

دراد یگتـسب  ترـضح  نآ  هشیر  لصا و  اب  هماج  ِدوپ  هلزنم  هب  هک  شتبارق  ادـخ ، لوسر  زا  دومن . دـهاوخ  تیانع  ام  هب  لـمکا  ّمتا و  روطب 
لوسر هدعو  اهنآ  يارب  و  ددرگیم ، هزات  رت و  ادخ  لوسر  مشچ  اهنادب  و  دـنوشیم ، عمج  وا  درگادرگ  نیرب  تشهب  رد  و  دوشیمن . ادـج 

.( ددرگیم قّقحم  زّجنم و  شیابرقا  يارب  تسا  هداد  ادخ  لوسر  هب  دنوادخ  هکياهدعو  . ) دریذپیم قّقحت  ادخ 
هدامآ ار  دوخ  سفن  ادخ  ياقل  يارب  و  دنک ، ادف  ار  دوخ  لد  نوخ  و  دنک ، راثیا  ار  دوخ  ناج  تسا  رـضاح  تسام و  نایم  رد  هکیـسک  سپ 

 « َیلاعت هللاءآشنإ  متسه  لیحر  مزاع  ناهاگحبص  رد  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  تسا  هدومن 

هفوک يوسهب  تکرح  دروم  رد  قدزرف  لاوس  باوج  رد  ترضح  راعشا 

دروخرب هار  رد  ترضح  نآ  اب  دوب ، رصع  نآ  یمان  يارعـش  زا  هک  بلاغ  نب  قَدْزَرَف  دومرفیم ، چوک  هفوک  بوَص  هب  ترـضح  نآ  نوچ  و 
رسپ هک  دنتسه  یئاهنامه  نانیا  یئامنیم و  دامتعا  هفوک  لها  هب  هنوگچ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تشاد  ضورعم  تاقالم  نمـض  رد  هدومن و 

؟! دنتشک ار  وا  ناوریپ  لیقع و  نبملسُم  تیومع 
ماجنا تشاد  هدهع  رب  هچنآ  دش . راپسهر  ادخ  ناوضر  ادخ و  حَور  يوس  هب  ملسم  دندومرف : دندومن و  تمحر  بلط  ملسم  يارب  ترـضح 

: دومرف داشنا  ار  راعشا  نیا  تسام و  هّمذ  رب  زونه  میراد  هدهع  رب  ام  هچنآ  و  داد ؛
ِهَللا ِباََوث  ُراَدَف  ًۀَسیِفَن  ُّدَُعت  اَْینُّدلا  ِنُکَت  ْنإَو  اًرَّدَقُم  ًـا  مِْـسق ُقاَزْرْالا  ِنُکَت  ْنإَو  ْتَئِْـشنُأ  ِتْوَْمِلل  ُناَْدبْالا  ِنُکَت  ْنإَو  ًۀَسیِفَن  ُّدَُعت  اَْینُّدـلا  ِنُکَت  ْنإَو 

[19  ] ُلَْخبَی ُءْرَْملا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلَاب  اَمَف  ُلَمْجَِأبْسَْکلاِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  هَّلِقَف  ُلَْضفَأ  ِهَللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍيِْرما  ُْلتَقَف  ُلَْبنَأَو  یَلْعَأ 
رتهیاپدـنلب و سب  تسا  یهلا  دُزم  باوـث و  هناـخ  هک  ترخآ  هک  تسناد  دـیاب  سپ  دـیآیم ، رامـش  هب  سیفن  اـیند  هک  تسا  نـینچ  رگا  «و 

تسا  رتفیرش 
ادخ هار  رد  ریـشمش  اب  ندش  هتـشک  هک  تسناد  دیاب  سپ  تسا  هدش  ءاشنا  هدـیرفآ و  گرم  يارب  نایمدآ  ياهندـب  هک  تسا  نینچ  رگا  و 

تسا  رترب  یسب 
بـسک رد  مدرم  ندوب  صیرح  رتمک  هک  تسناد  دـیاب  سپ  تساهدـیدرگ  میـسقت  نّیعم  رادـقم  هب  قئالخ  ياهیزور  هک  تسا  نینچ  رگا  و 

تسا  رتوکین  رتلیمج و  يزور 
نادب یمدآ  هک  دراد  یـشزرا  هچ  دش  دهاوخ  كورتم  هک  يزیچ  سپ  تساهنآ  ندومن  كرت  لاوما  نتخودنا  هجیتن  هک  تسا  نینچ  رگا  و 

.« دزرو لخب 
نیدب دوخ  زجر  نمـض  رد  دزیم ، ریـشمش  دناوخیم و  زجَر  اروشاع  زور  رد  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دـناهتفگ  لتاقم  بابرا  زا  يرایـسب  و 

[20  . ] هّدوملا عیبانی   » رد يزودنق  نامیلس  خیش  مومهملا و  سفن   » رد یّمقثّدحم  دننام  تسجیم  هیکت  راعشا 

ایند لها  تمذم 

!؟ ٍساَِرف َابَأ  اَی  َكاَرَو  اَم  َلاَقَف : هَفوُْکلا . َنِم  ِیفَرَْصنُم  ِیف  مالسلاهیلع  ُْنیَسُْحلا  ِینَیَِقل  ُقَدْزَرَْفلا : َلاَق 
! ُدیِرُأ َقْدِّصلا  مالسلاهیلع : َلاَق  َُکقُدْصَأ !؟ ُْتُلق :

. ِهَللا ِْدنِع  ْنِم  ُرْصَّنلاَو  هَّیَمُأ ؛ ِیَنب  َعَمَف  ُفُویُّسلا  اَّمَأَو  َکَعَمَف ، ُبُولُْقلا  اَّمَأ  ُْتُلق :
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َّلَق ِء  ´ َـالَْبلِاب اوُصُِّحم  اَذإَـف  ْمُهُِـشیاَعَم ؛ ِِهب  ْتَّرَد  اَـم  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَأ ، یَلَع  ٌْوَغل  ُنیِّدـلاَو  اَْینُّدـلا  ُدـِیبَع  ُساَّنلا  َْتقَدَـص ! ـَّالإ  َكاَرَأ  اَـم  َلاَـق :
. َنُوناَّیَّدلا

يا تفگ  درک و  رادید  هار  رد  ارم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  متـشگیم  زاب  هدرک  ادـیپ  فارـصنا  هفوک  رد  گنرد  زا  نوچ  دـیوگیم : قدزرف  »
؟ دوب ربخ  هچ  ترس  تشپ  سارفوبأ 

همه ناشیاهریشمش  نکیلو  تسوت  اب  همه  نایفوک  ياهلد  متفگ  مهاوخیم  ار  شتـسار  نم  يرآ  دومرف : میوگب !  وت  هب  ار  شتـسار  متفگ 
قدـص و يور  زا  وت  هک  تسا  ینخـس  نیا  يرآ  دومرف : تسادـخ  بناج  زا  مه  ترـصن  يراـی و  تسا و  هّیُما  ینب  تدـعاسم  کـمک و  رب 

رـس رب  هک  تسا  یئاوتحم  یب  وغل و  مـالک  طـقف  يرادـنید  هب  ظّـفلت  و  دنتـسه ؛ اـیند  لاـم  ناگدـنب  ناـگدرب و  یگمه  مدرم  یتفگ  یتسار 
اب نوچ  و  دنروآ ؛ تسد  هب  ناوارف  ياه  تشیعم  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  ياهدودحم  رد  طقف  ناشنید  زا  يرادساپ  تسا  يراج  ناشیاهنابز 

.« دنکدنا رایسب  هچ  یعقاو  نارادنید  هک  دوشیم  مولعم  دنوش  شیامزآ  ءالتبا  ناحتما و  لابرِغ 

یقرواپ

ءآیبنالا ةروس 21 : زا  ۀیآ 73 ،  - 1
ص 462 ج 1 ، رصم : عبط  هدبع  حرش  زا  و  ۀبطخ 231 ؛ ۀغالبلا  جهن   - » 2

ص 461. ج 1 ، رصم : عبط  هدبع  حرش  زا  و  ۀبطخ 231 ؛ ۀغالبلا  جهن   - » 3
بقانملا ص ِرحب  ّرُد   » باتک رد  هیونسح  نبا  هب  ریهش  همّالع  زا  زا ج 11 ، ص 594  ّقحلا » قاقحإ  تاقحلم   » رد ار  ترضح  نخس  نیا  [ 1]

يوـسب هبطخ  داریا  يارب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسح  دوـمرف : هک  تـسا  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  طوـطخم  ، 128
. دندومرف نینچ  دندش و  جراخ  ناشباحصا 

هک لوقعلا  فحت   » باتک زا  ریقح  دزن  هدـیحو  هخـسن  قبط  دوب ، ریقح  ّطخ  نیع  روارگ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تاعمل   » لّوا عبط  رد  [ 2]
تروصب هملک  نیا  دوب ، فیرّـشلاهرمع  یف  ُهللا  ّدـمأ  يراّفغ  ربکا  یلع  جاح  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد  حیحـصت  اب  قودـص  هبتکم  عبط 

ياراد تسین و  سیلس  ینعم  تسادیپ  هک  روطنامه  یلو  میدومن  همجرت  هدروآ و  جهن  نامه  هب  مه  ام  و  دوب ، هدش  طبـض  انورـصنت  مّکنإف 
اب مه  اهنآ  رد  دش ، هعجارم  یّطخ  هخـسن  دنچ  هب  زاب  باتک  عبط  زا  سپ  دیآ . راگزاس  دارم  اب  ات  دراد  فذح  ریدقت  هب  زاین  يونعم و  دیقعت 

راکتـشپ ریقح  دنتـشاد و  یئانـشآ  یتسود و  هقباس  ریقح  اب  یمارگ  حّحـصم  باـنج  نوچ  یفرط  زا  و  دوب . انورـصنت  مّکنإـف  تراـبع  نیمه 
. دش عاجرا  ناشیا  هب  بلطم  حیضوت  روذحم و  عفر  يارب  متسنادیم  حیحصت  ّتقد  رداصم و  هب  هعجارم  رد  ار  ناشیا 

انورصنت مّکنإف  اهنآ  همه  رد  میدومن  هعجارم  یّطخ  ردصم  نیدنچ  هب  لوقعلافحت   » باتک عبط  نیح  رد  ام  دندوب : هدومرف  نینچ  خساپ  رد 
عبط ظفل  نیمه  اب  اذـهل  تسا  طلغ  باـتک  بحاـص  تراـبع  رد  فّرـصت  یفرط  زا  میتفاـی و  سیلـس  ریغ  ار  ینعم  مه  اـم  دوخ  نوچ  و  دوب ،

هب ار  نون  ناسیون  هخسن  ًادعب  تسا  هدوب  انورـصنت  َمل  ْنإف  ترابع  لصا  هک  دش  مولعم  نئارق  دهاوش و  زا  نیقی  عطق و  روطب  سپـس  میدومن 
لـصا رد  دـناهدرک  رّوصت  يدـعب  ناسیون  هخـسن  تسا  هدوبن  دوهعم  تباتک  هنوگنیا  نوچ  و  دناهتـشون ؛ انورـصنت  مَْلنإـف  هدومن  لـصّتم  مـال 

تافیرحت و ریـس  رد  بیترت  نیدب  و  دناهدروآ ؛ رد  فاک  تروصب  ارنآ  هداد و  رارق  مال  يور  رب  یـشکرس  اذهل  تسا  هدوب  انورـصنت  مّکنإف 
ياقآ بانج  مایپ  یهتنا  دشابیم ـ  انورصنت  مل  نإف  دیدرت  نودب  لصا  ترابع  نیاربانب  تسا  هدش  لصاح  رییغت  هنوگنیا  یتباتک  تافیحـصت 

يراّفغ 
انورـصنت مل  نإف  تروصب  تفای  قّقحت  یفورح  لکـش  هب  هک  نآ  دّدـجم  عبط  رد  دـش ، عقاو  ریقح  ياضما  لوبق و  دروم  خـساپ  نیا  نوچ  و 

تسا  هدش  همجرت  هنوگنیمه  هب  طبض و 
یفورح  عبط  زا  لوقعلا ص 239 ، فُحت  [ » 3]

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1142 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروآ يوسوم  بلاط  یبأ  نب  دّمحم  زا  راونالا » راحب   » رد یـسلجم  همّالع  زا  مومهملا ص 45 ، سفن   » رد یّمق  ثّدحم  ار  ّتیصو  نیا  [ 4]
رد تسا و  هدروآ  فجن  عبط  ص 188  نیـسحلا ج 1 ، لتقم   » باتک رد  یمزراوخ  زا  ص 602 ، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم   » رد زین  و 

تسا  دوجوم  ص 188  یمزراوخ ج 1 ، همّالع  لتقم  »
، رکنم زایهن  فورعم و  هب  رما  باـتک  رد  ص 396 ، لئآسولا ج 2 ، كردتـسم   » رد هّدـق   ) يرون یجاح  ار  اجنیا  ات  ْنُکَی  امْهَم  هملک  زا  [ 5]

تسا  هدرک  لقن  هّمغلا  فشک   » زا هرامش 6 ، ثیدح 
یلإ َلَّوحَتف  ترابع  اب  یملید  نیّدـلا  مالعا   » زا راونالا » راحب   » زا و  اًمَِقن ، َلوحَتَف  ترابع  اب  هّمغلا  فشک   » زا ار  اجنیا  ات  اومَلْعاَو  هملک  زا  [ 6]

باتک زا  قوقحلا  ءآدأ  رکّـشلاب و  معّنلا  باوج  نسح  بوجو  باب  رد  هرامش 1  هب  ص 399 ، كردتـسم ج 2 ،  » رد يرون  موحرم  ْمُکَْریَغ ،
تسا  هدومن  لقن  فورعم  هب  رمأ 

باتک زا  نآ  كرت  تهارک  فورعم و  بابحتـسا  باب  رد  هرامش 18  هب  ص 394 ، كردتـسم ج 2 ،  » رد ار  اجنیا  ات  اومَلْعا  هملک و  زا  [ 7]
زا سپ  هکنیا  لّوا  نآ  رب  هدایز  هملک  ود  اب  تسا  هدرک  لقن  یملید  نیّدـلا  مالعا   » زا راونالا » راـحب   » زا هّدـق   ) يرون یجاـح  فورعم  هب  رمأ 
هب تشگزاب  يارب   ) تسا هدومن  هفاضا  ار  اًحیبَق  اًجِمَـس ، هملک  زا  سپ  هکنیا  مّود  تسا  هدروآ  ار  َنیَملاْعلا  ُقوفَی  تراـبع و  َنیرِظاـّنلا ، ُّرُـسَی 

.( دینک کیلک  یقرواپ  ددع  يور  رب  نتم 
یگنس ص 184 عبط  هّمغلا  فشک  [ » 8]

لـصف رد  رابخالا » عماج   » رد نکیلو  تسا  هدرک  تیاور  راـبخالاعماج »  » زا ص 126 ، هّیمالـسا ج 78 ، یفورح  عبط  راونالا » راحب   » رد [ 9]
تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نبّیلع  ترضح  زا  ار  تیاور  نیا  يوفطصم  عبط  رد ص 152  ، 89

مهد دـلج  رد  هیلع  هللا  ناوـضر  یـسلجم  تسا و  دراو  یفورح  عـبط  زا  رد ص 225 ، دـیفم  خیـش  صاصتخا   » باـتک رد  تیاور  نیا  [ 10]
ءادا باب  رد  یناپمک  مهدزناپ  دلج  رد  یفورح و  عبط  زا  ص 126  ج 78 ،  ) مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  تالاوحا  رد  یناپمک  راحب » »

تسا  هدرک  لقن  مراحم  زا  بانتجا  ضئارف و 
تسا  هدروآ  نیّدلا  مالعا   » باتک زا  یفورح ص 128 ، عبط  زا  ج 78  راونالا » راحب   » رد یسلجم  ار  تیاور  نیا  [ 11]

لوقعلا  فحت   » زا ص 120 ، دلج 78 ، راونالا » راحب   » و لوقعلا ص 248 ؛ فحت  [ » 12]
یفورح  عبط  زا  ص 118  ج 78 ، راونالا » راحب   » یفورح و عبط  زا  لوقعلا ص 246  فحت  [ » 13]

نبنسح لاس  نیا  رد  هک  تسا  هدروآ  يرجه  مهن  لهچ و  لاس  ثداوح  رد  ص 460  خیراّتلا ج 3 ، یف  لماکلا   » رد يرزج  ریثأ  نبا  [ 14]
. داد رهز  ار  وا  يدنِک  سیق  نب  ثعشأ  رتخد  هدعُج  و  دنتفای ، تافومالّسلا  هیلع  ّیلع 

لاس  ود  تسا  دراو  خُسن  زا  یضعب  رد  و  [ 15]
ات ص 209 زا ص 206  یفوک  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  [ » 16]

تسا  نایفس  یبأ  نب  هیواعم  دوصقم ، [ 17]
اب حیحص و  قیرط  هب  ار  تاغل  زا  یضعب  ریقح  دشابیم ، فلتخم  طبض  رد  هک  تسا  هدش  لامعتـسا  یتاغل  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  نوچ  [ 18]

منکیم  رکذ  بسانم  يانعم 
هب لساع  عمج  لعفلا  ءاف  ّمض  هب  نالْـسُع  تسا  هدش  هدـیدرگ  باختنا  رایتخا و  لیعفت  باب  لوهجم  رِّیُخ ، ناوج  رتخد  هتَف  دـنبندرگ . هدالِق 

عمج فوُج  تاناویح  رئاس  دنفسوگ و  هبمکش  يانعم  هب  شْرِک  عمج  شارکأ  ناسُرف  سراف و  نابکُر و  بکار و  نوچ  تسا  گرگ  يانعم 
ْبغُس ماظن و  همظنأ و  لثم  تسا  نابنا  يانعم  هب  بارِج  عمج  هبرْجأ  ءارفـص . ْرفُـص و  و  ءارمَح ، رْمُح و  لثم  تسا  یلاخوت  يانعم  هب  ءافْوَج 
ناکم يانعم  هب  هریظح  تسا  تبارق  زا  هیانک  و  رات ، لباقم  رد  هماج  دوپ  مّضلاـب  هَمُْحل  رمْحأ . رْمُح و  لـثم  هنـسرگ  ياـنعم  هب  بَغْـسأ  عمج 

تسا  تشهب  يانعم  هب  سدقلاهریظح  تسا و  راوید  هب  روصحم  دودحم و 
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یمزراوخ ج 2، لتقم   » رد و  مومهملا ص 100 ، سفن   » باتک و  فوُهل ص 53 ،  » هلمج زا  تسا  هدش  لقن  بتک  زا  يرایـسب  رد  هبطخ  نیا 
دراو اًْرفَع  اًْربُغ و  ِتاوَلَْفلا  ُشوحُو  اهُعِّطَُقت  یلاصْوأ  َیلإ  ُرُْظنأ  ّـي  نأک زین  تسا و  دراو  یفالْـسأ  َیلإ  ینََعلْوأ  ام  َو  نآ  رد  نکیلو  ص 5 و 6 ؛
دراو زین  فوهل   » تارابع قبط  هّمغلا ص 184  فشک   » رد تسین و  دراو  لقن  نیا  رد  رخآ  ات  ُُهتَمُْحل  ِهَللا  ِلوسَر  ْنَع  َّذُـشَْتَنل  هلمج  زا  تسا و 
همّالع زا  زین  تسا و  هدرک  تیاور  ُهُدـْعَو  مَُهل  ُزَْجُنی  َو  هلمج  اـت  یمزراوخ  لـتقم   » زا ج 11  ص 598 ، ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم   » رد تسا و 

تسا  هدروآ  فوهل   » تارابع نامه  قبط  ص 95 ، دهاّشلا » لدعلا   » باتک رد  خودم 
هّمغلا ص 183 و 184 فشک  [ » 19]

یّمق ثّدحم  موحرم  و  هّدوملا ص 346 و 347 ؛ عیباـنی   » زا ص 647 ، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم   » و مومهملا ص 219 ، سفن  [ » 20]
نیسح ماما  ترضح  زا  راعشا  نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  دوخ  خیرات  رد  یمالـس  یلعوبأ  تسا  هتفگ  بلاط  یبأ  نب  دّمحم  هک  تسا  هدومرف 

. دیارس نآ  دننام  هک  تسین  نآ  ناوت  ار  سکچیه  تسا و  مالّسلا  هیلع 

ّرُح تعنامم  تقو  رد  ترضح  هبطخ 

مَـسَح ِيذ  رد  ترـضح  نآ  درک ، عـنم  تّدـشب  هنیدـم  هب  تعجارم  اـی  هفوـک و  هب  ترـضح  نآ  تکرح  زا  یحاـیر  دـیزی  نـب  ّرح  نوـچ  و 
: زازیعلا یبأ  نب  هبَقَع  زا  خیرات   » رد يربط  تیاور  قبط  تساخاپب و 

، َءآَّذَح ْتَّرَمَتْساَو  اَُهفوُْرعَم  ََربْدَأَو  ْتَرَّکَنَتَو  ْتَرَّیَغَت  ْدَق  اَْینُّدلا  َّنإَو  َنْوََرت . ْدَق  اَم  ِْرمْالا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُهَّنإ  ُدَْعب ؛ اَّمَأ  َلاَق : َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأَو  َهَللا  َدِمَحَف 
؟! ُْهنَع یَهاَنَُتیَال  َلِطاَْبلا  َّنَأَو  ِِهب ، ُلَمُْعیَال  َّقَْحلا  َّنَأ  َنْوََرت  َالَأ  ِلـِیبَْولا . یَعْرَْملاَـک  ٍْشیَع  ُسیِـسَخَو  ِءآـَنءْالا ، َهباَبُـصَک  َهباَبُـص  ـَّالإ  اَْـهنِم  َْقبَی  ْمَلَف 

[21 . ] ًـا مََرب َّالإ  َنیِِملاَّظلا  َعَم  هوَیَْحلا  َالَو  هَداَعَس ، َّالإ  َتْوَْملا  يَرَأَال  یِّنإَف  اقُِحم ؛ ِهَللا  ِءآَِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  ِبَغْرَِیل 
: دومرف سپس  تفگب و  وا  يانث  دروآ و  ياجب  ار  دنوادخ  دمح  سپ  »

هدش و هنوگژاو  راگزور  روما  نایرج  ایند و  دینیبیم ؛ دوخ  عمسَم  يأرم و  رد  امـش  تسا  هدمآ  دورف  ام  رب  هک  یئالب  تّدش و  نیا  دعب ، اّما 
زا يزیچ  و  درذـگیم ؛ ناباتـش  شور  نیمه  رب  ایند  و  دـناهدرک ، تشپ  همه  ایند  ياهیئوکین  تسا  هداد  ناـشن  ار  دوخ  هیرک  تشز و  هرهچ 

هدـش ورِد  هاـگارچ  نوچ  هک  يزیچاـن  تسپ و  یگدـنز  اـی  دوش ؛ عمج  فرظ  هت  رد  بآ  ِتارطق  دـننام  هک  یکدـنا  رگم  تسا  هدـنامن  نآ 
دیاب ًامتح  تروص  نیا  رد  و  دـیآیمن !؟ لمع  هب  يریگولج  لطاب  زا  و  دوشیمن !؟ لـمع  ّقح  هب  هک  دـینیبیمن  اـیآ  دـشاب . مهرد  بارخ و 

تلالم و زج  ار  ناراکمتـس  اب  یگدـنز  منیبیمن و  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  دـشاب . هدوب  ّقح  ياقل  ادـخ و  رادـید  بلاـط  وج ، ّقح  نمؤم 
 « مرگنیمن تلاسک  یگتسخ و 

: دندومرف ترضح  هک  تسا  هدوزفا  زین  ار  هلمج  نیا  هبطخ  زا  تالمج  نیا  رکذ  زا  سپ  لوقعلا  فحت   » باتک رد 
[22 . ] َنُوناَّیَّدلا َّلَق  ِء  ´ َالَْبلِاب اوُصُِّحم  اَذإَف  ْمُهُِشیاَعَم ؛ ْتَّرَد  اَم  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَأ ، یَلَع  ٌْقَعل  ُنیِّدلاَو  اَْینُّدلا ، ُدِیبَع  َساَّنلا  َّنإ 

ناوارف نانآ  ياهتشیعم  هکیئاج  ات  تسا و  يراـج  ناـنآ  ياـهنابز  يور  رب  هک  تسیناـهد  بآ  نوچ  نید  و  دنتـسه ، اـیند  ناگدـنب  مدرم  »
.« دوب دنهاوخ  كدنا  هرامش  هب  یقیقح  نارادنید  دنوش ، شیامزآ  تالکشم  ایالب و  هب  هکینامز  اّما  دنتسه ؛ نید  ظفاح  دّهعتم و  تسا 

نآ هب  ار  دوـخ  تیبـثت  دـییأت و  بتارم  دنتـساخرب و  هناگادـج  کـیره  ریَـضُخ  نب  ریَُرب  لـالِه و  نب  ِعفاـن  نیَقلا و  نب  ریَهُز  لاـح  نـیا  رد  و 
. دنتشاد زاربا  ترضح 

تداهش يارب  یگدامآ  نایب  ّرُح و  دیدهت  خساپ  رد  ترضح  راتفگ 

تفگیم  دشیمن و  ادج  تکرح  هار و  رد  و  دوب ؛ هارمه  ترضح  نآ  اب  دیزی  نب  ّرح 
! دش یهاوخ  هتشک  ینک  گنج  رگا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  هک  مروآیم  تدای  هب  تدوخ  هرابرد  ار  ادخ  مراتفگ  نیا  اب  نم  نیسح  يا 
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َوُهَو ِهِّمَع  ِْنبِال  ِسْوْالا  وُخَأ  َلاَق  اَمَک  ُلُوقَأَس  َو  ِینُوُلتْقَت !  ْنإ  ُبْطَْخلا  ُمُِکب  وُدـْعَی  ْلَهَو  ِیُنفِّوَُخت !  ِتْوَْملاـِبَف  َأ  مالـسلاهیلع : ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َلاَـقَف 
. ٌلُوتْقَم َکَّنإَف  ُبَهْذَت ؟ َْنیَأ  َلاَقَو : ِهِّمَع  ُْنبا  ُهَفَّوَخَف  ِِهلاَءَو ؛ ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوُسَر  هَرُْصن  ُدیُِری 

: َلاَقَف
اَِملْسُم َدَهاَجَو  اقَح  يََون  اَم  اَذإ  َْملُأ  َْمل  ُِّتم  ْنإَو  ْمَْدنَأ  َْمل  ُتْشِع  ْنإَف  ِهِسْفَِنب  َنیِِحلاَّصلا  َلاَجِّرلا  یَساَو  َو  یَتَْفلا  یَلَع  ٌراَع  ِتْوَْملِاب  اَمَویِْـضمَأَس 

[23  ] َمَغُْرتَو َشیِعَت  ْنَأ  الُذ  َِکب  یَفَک  اَمِرُْجم  ََفلاَخَو  اًرُوْبثَم  َقَراَف  َو 
[24 [ !؟ دوشیم ّلح  امش  لکشم  رگید  دیشکب  ارم  رگا  ياو  یناسرتیم !  ارم  گرم  زا  يا  دومرف  ّرح  خساپ  رد  ترضح  »

هللا یّلـص  ادخ  لوسر  ِترـصن  يارب  تساوخیم  هکیتقو  رد  تفگ  دوخ  يومع  رـسپ  هب  ام  ِیـسوأ  ردارب  هک  میوگیم  ار  یمالک  نامه  نم 
نم تفگ  باوج  رد  وا  دـش ! یهاوخ  هتـشک  ًامتح  وت  يوریم  اجک  تفگیم  دـیناسرتیم و  ار  وا  شیومع  رـسپ  و  دورب ؛ مّلـسو  هلآو  هیلع 

اب و  دنک . تدهاجم  اضر  میلـست و  لاح  يور  زا  دشاب و  ّقح  يارب  شلمع  رگا  تسین  يراع  گنن و  گرم  زا  ار  درمناوج  موریم و  ًامتح 
قیرط راکهانگ ، مرُجم و  اب  و  دوش ، ادج  نوعلم  دورطَم و  مدرم  زا  و  دـنک ؛ تاساوم  راکوکین  حـلاص و  نامدرم  اب  دوخ  سفن  ناج و  لذـب 
يارب ّتلذ  يراوخ و  نیا  و  دننکن ، تمالم  ارم  مدرم  مریمب  رگا  ماهتـشگن و  نامیـشپ  منامب  هدنز  نم  رگا  سپ  دزاس . هشیپ  تفلاخم  زیتس و 

 « ینک عافد  دوخ  ّقح  زا  یناوتن  يریگ و  رارق  زواجت  يّدعت و  ملظ و  دروم  ینامب و  هدنز  هک  تسا  سب  وت 
ترـضح خـساپ  تسا  هدروآ  تیبـلا  لـهأ   » هب موـسوم  دوـخ  باـتک  رد  ملعوـبأ  قـیفوت  رـصاعم  همّـالع  هـک  راـبرَرُد  تاـملک  نآ  دـیاش  و 

: دیامرف هک  اجنآ  تسا  هدوب  یحایر  دیزی  نب  ّرُح  هب  اج  نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس 
؛ هَدـِلاَخ هوَیَح  َّالإ  ِّزِْعلا  ِلِیبَس  ِیف  ُتْوَْملا  َْسَیل  ِّقَْحلا . ِءآَـیْحإَو  ِّزِْعلا  ِلـْیَن  ِلـِیبَس  یَلَع  َتْوَْملا  َنَوْهَأ  اَـم  َتْوَْملا . ُفاَـخَی  ْنَم  َنْأَـش  ِینْأَـش  َْسَیل 
. َتْوَْملا ُفاَخَأ  ُتَْسل  َکُّنَظ ! َباَخَو  َکُمْهَـس ، َشاَط  َتاَْهیَه ؛ ِیُنفِّوَُخت !  ِتْوَْملِابَف  َأ  ُهَعَم . هوَیَح  يِذَّلا َال  َتْوَْملا  َّالإ  ِّلُّذلا  َعَم  هوَیَْحلا  ِتَْسَیلَو 

ِیف ِْلتَْقلِاب  ًـا  بَحْرَم ِیْلتَق !  ْنِم  َرَثْکَأ  یَلَع  َنوُرِدـْقَت  ْلَهَو  ِتوَْملا ؛ َنِم  ًـا  فْوَخ َْمیَّضلا  َلِمْحَأ  ْنَأ  ْنِم  یَلْعَال  ِیتَّمِهَو  َِکلَذ ، ْنِم  ُرَبْکَـال  یِـسْفَن  َّنإ 
[25 . ] ِْلتَْقلا َنِم  ِیلَابُأ  اًذإَف َال  ِیفَرَشَو  ِیتَّزِع  ِوْحَمَو  يِدْجَم  ِمْدَه  یَلَع  َنوُرِدْقَتَال  ْمُکَّنَِکلَو  ِهَللا ! ِلِیبَس 

گرم تسین  تسا  تحار  کبـس و  ّقح ، يایحا  تّزع و  هب  لوصو  هار  رد  گرم  ردقچ  دسرتب ! گرم  زا  هک  تسین  یـسک  نأش  نم  ِنأش  »
تاهیه یناسرتیم !  گرم  زا  ارم  ایآ  تسین  یتایح  وا  اب  هک  یگرم  رگم  ّتلذ  اب  یناگدنز  تسین  نادیواج و  یناگدـنز  رگم  تّزع  هار  رد 

نم تّمه  تسا و  رتـگرزب  نیا  زا  نم  سفن  مسرتـب  گرم  زا  هک  متـسین  یـسک  نآ  نم  دـش ! هاـبت  یهاو و  تناـمگ  تفر و  اـطخ  هـب  تریت 
هب نیرفآ  ابحرم و  دیراد !؟ یئاناوت  نم  نتشک  زا  رتشیب  رب  امش  ياو  مشکب  شودب  ار  ملظ  متـس و  راب  گرم  ِسرت  زا  هکنآ  زا  تسا  رتیلاع 
نم تروص  نیا  رد  سپ  دیرادن ! نم  فرـش  تّزع و  یتسین  وحم و  نم و  دجَم  يدوبان  رب  یئاناوت  امـش  نکیلو  ادـخ ! هار  رد  ندـش  هتـشک 

مرادن  ندش  هتشک  زا  یکاب 
: دومرفیم هک  تسا  یسک  نامه  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  و 

[26 . ] ٍّلُذ ِیف  هوَیَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  ِیف  ٌتْوَم 
 « ّتلذ اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  تّزع  ابو  تّزع  هار  رد  ندرم  »

: دومرفیم دناوخیم و  زَجَر  نمشد  هاپس  رب  ندش  روهلمح  ندومن و  گنج  عقوم  رد  هک  تسا  یسک  نامه  و 
[27  ] ِراَّنلا ِلوُخُد  ْنِم  َیلْوَأ  ُراَْعلاَو  ِراَْعلا  ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ُتْوَْملا 

[28  « ] شتآ رد  لوخد  زا  تسا  رتهب  راع  ندش و  گنن  راع و  بکترم  زا  تسا  رتهب  گرم  »

هفوک لها  فیصوت  دوخ و  فیصوت  مایق ، تلع  نایب  رد  " هض ، یب  " مانهب یناکم  رد  ترضح  هبطخ 

رد ار  ّرح  باحصا  دوخ و  باحصا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  زازیِعلایبأ  نب  هبَقَع  زا  فَنِْخم  وبأ  هک  تسا  لقن  يربط  زا 
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: دش لوغشم  هبطخ  نیدب  هداد و  رارق  بطاخم  هَضیب 
ِدْهَِعل ًـا  ثِکاَن ِهَللا ، ِمُرُِحل  الِحَتْسُم  اًِرئآَج  ًـا  ناَْطلُس َيأَر  ْنَم  َلاَق : ِِهلاَءَو  ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  َلوُسَر  َّنإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  َلاَق : َُّمث  ِْهیَلَع ، یَْنثَأَو  َهَللا  َدِمَحَف 

یَلَع اقَح  َناَک  ٍلْوَق ، َالَو  ٍلْعِِفب  ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْرِّیَُعی  ْمَلَف  ِناَوْدُْعلاَو ؛ ِْمثءْالِاب  ِهَللا  ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعَی  ِِهلاَءَو ؛ ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَص  ِهَللا  ِلوُسَر  هَّنُِـسل  ًـا  ِفلاَُخم ِهَللا ،
. ُهَلَخْدَم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهَللا 

، ِهَللا َماَرَح  اوُّلَحَأَو  ِءْیَْفلِاب ؛ اوَُرثْأَتْـساَو  َدوُدُْحلا ؛ اُولَّطَعَو  َداَسَْفلا ، اوُرَهْظَأَو  ِنَمْحَّرلا ، هَعاَط  اوُکََرتَو  ِناَْطیَّشلا ، هَعاَط  اُومَِزل  ْدَـق  ِء  ´ َالُؤَه َّنإَو  َالَأ 
ِینُولُذَْخت َالَو  ِینوُمِّلَُـست  ْمُکَّنَأ َال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَـقَو  ْمُُکُبتُک ، ِیْنتَتَأ  ْدَـقَو  َرَّیَع . ْنَم  َرَّیَغ ـ  ْنَم  ٍْریَغ  ْنِم  ُّقَحَأ  اَنَأَو  َُهلَالَح ؛ اُومَّرَحَو 

. ْمُکَدْشُر اُوبیُِصت  ْمُِکتَْعَیب  یَلَع  ُْمتْمَمَت  ْنإَف 
َْمل ْنإ  َو  هَوْسُأ . َِّیف  ْمُکَلَف  ْمُکِیلْهَأ ؛ َعَم  ِیلْهَأَو  ْمُکِـسُْفنَأ ، َعَم  یِـسْفَن  ِِهلاَءَو ؛ ِْهیَلَع  ُهَللا  یَّلَـص  ِهَللِالوُسَر  ِْتِنب  هَمِطاَف  ُْنباَو  ٍِّیلَع ، ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اَنَأَف 

ُروُْرغَْملاَف ٍِملْـسُم . یِّمَع  ِْنباَو  یِخَأَو  ِیبَِأب  اَهوُُمْتلَعَف  ْدََـقل  ٍرُْکِنب ؛ ْمَُکل  َیِه  اَم  يِرْمَعَلَف  ْمُِکقاَـنْعَأ ؛ ْنِم  ِیتَْعَیب  ُْمتْعَلَخَو  ْمُکَدـْهَع ، ُْمتْـضَقَنَو  اُولَعْفَت 
ِهَللا هَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلاَو  ْمُْکنَع . ُهَللا  ِینُْغیَـسَو  ِهِسْفَن . یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنإَف  َثَکَن  ْنَمَو  ُْمتْعَّیَـض ؛ ْمُکَبیِـصَنَو  ُْمتْأَطْخَأ ، ْمُکَّظَحَف  ْمُِکب . َّرَتْغا  ِنَم 

[29 . ] ُُهتاَکََربَو
: دومرف سپس  و  داتسرف ، وا  رب  انث  دروآ و  ياجب  ار  دنوادخ  دمح  سپ  »

ار ادخ  دهع  و  درمش ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  ار  يرگمتس  ناطلس  دنیبب  یسک  ره  دومرف : مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدرم  يا 
صخـش نآ  و  دنک ؛ لمع  متـس  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  و  دـنک ، راتفر  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  فالخ  و  دنکـشب ،
دنوادخ رب  دیاین ؛ رب  یئوگ  بیع  راکنا و  ماقم  رد  دنکن و  شنزرـس  ار  وا  راتفگ ، هار  زا  هن  رادرک و  هار  زا  هنو  دنک ، رایتخا  توکـس  هدننیب 

. دربیم ار  رئاج  ناطلس  نآ  هک  دربب  یئاج  نامه  هب  ار  وا  هک  تسا  بجاو 
تعاطا و  دنتسناد ، مزال  دوخ  رب  ار  وا  تعاط  هدومن و  يوریپ  ناطیش  زا  هتسویپ  هّیُما  ینب  رئاج  ماّکح  رگمتـس و  هفئاط  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ 

همه هب  ّقلعتم  هک  ار  ءْیَف  مئانغ و  و  دندرک ، لیطعت  ار  ادخ  دودـح  و  دـندومن ، رهاظ  ار  داسف  یتشز و  و  دـنتفگ ، كرت  ار  نمحر  دـنوادخ 
مرتراوازس مدوخ  ریغ  زا  نم  و  دندرمـش . مارح  ار  ادخ  لالح  و  دندرمـش ؛ لالح  ار  ادخ  مارح  و  دنداد ، دوخ  هب  صاصتخا  تسا  نیملـسم 

لمع هللا  لوسر  ّتنـس  نآرق و  ماـکحا  هب  اـت  نتفرگ  تسد  هب  ار  ناناملـسم  روما  ماـمز  اـهنآ و  زا  ندرک  یهن  روما و  نیا  زا  يریگولج  هب  )
(. دوش

اهنت و ارم  و  دینکن ، نمشد  میلست  ارم  هک  دیاهدرک  تعیب  نم  اب  همه  امش  هک  دندمآ ! نم  دزن  امـش  نالوسر  و  دیـسر ! نم  هب  امـش  ياههمان 
تسا  نیمه  باوص  دشر و  هار  دینکیم ، يرادیاپ  دوخ  تعیب  رب  لاح  رگا  دیئامنن ! بوکنم  لوذخم و  دیراذگن و  روای  یب 

لها اب  نم  لها  تسامش و  ياهناج  اب  نم  ناج  متـسه  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نم  متـسه  ّیلع  دنزرف  نیـسح  نم 
مدوخ و مدومنن  رـصحنم  دوخ  هب  ار  يزیچ  لام  هاج و  رد  مدشن و  لئاق  یتّیزم  دوخ  يارب  یگدنز  صّخـشت  نّیعت و  رظن  هطقن  زا   ) تسامش

دوخ يادتقم  ماما و  ارم  دینک و  يوریپ  نم  زا  دیاب  هک   ) متـسه امـش  قشمرـس  وگلا و  هوُْسا و  نم  نکیل  تسامـش )  لها  امـش و  دننام  ملها 
نیا رگا  و  دینک )! یّـسأت  نم  هب  تمینغ  ءْیَف و  هب  ندربن  تسد  فارـسا و  ریذبت و  كرت  هنالّمجتم و  یناگدنز  زا  ندوب  رود  رد  و  دـینادب !

عیدب و امش  زا  لمع  نیا  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دیرادرب ؛ دوخ  ياههّمذ  زا  ار  تعیب  و  دینکـشب ، ار  دوخ  نامیپ  دهع و  و  دینکن ، ار  راک 
تسا یسک  هدروخ  لوگ  رورغم و  صخـش  سپ  دیدرک . نینچ  زین  لیقع  نبملـسم  نم  ّمع  رـسپ  نم و  ردارب  نم و  ردپ  اب  امـش  تسین  هزات 

ار دوخ  بیصن  و  دیاهدومن ! نوگژاو  ار  دوخ  تخب  هدینادرگ و  يور  دوخ  هرهب  زا  امش  نوچ  دروخ ! بیرف  امش  هّجوت  امـش و  لابقا  هب  هک 
! دیاهتخاس هابت  عیاض و 

امـش زا  يدوزب  دنوادخ  هّتبلا  تسوا و  دوخ  هدـهع  رب  ینکـش  نامیپ  لمعلا  سکع  میخو و  بقاوع  دنکـشب ، نامیپ  هک  سک  ره  دـینادب : و 
!« داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  دنوادخ و  مالس  و  دنادرگیم . زاینیب 
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يارب دـش ، نایب  هک  ار  ياهبطخ  نیمه  ریظن  هدـیبلط و  ذـغاک  تاود و  دـندش ، دراو  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  نوچ  و 
هدز رهُم  فیرش  مَتاخ  هب  ار  همان  نایاپ  و  [ 30 . ] دنتشون دنتسه  ترضح  نآ  یشم  ّطخ  رد  تفریم  نامگ  هکنانآ  هفوک  فارـشا  ناگرزب و 

. دناسرب هفوک  هب  ات  دنداد  يوادیَص  رهْسُم  نبا  سیَق  هب  دندیچیپ و  ار  همان  و 

اهنآ زا  تعیب  نتشادرب  باحصا و  عمج  رد  اروشاع  بش  رد  ترضح  هبطخ 

نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  و  دـندومن . عمج  ار  دوخ  باحـصا  باتفآ  بورغ  کـیدزن  اـعوسات  زور  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح 
هک مدینـش  سپ  مدوب  ضیرم  تقو  نآ  رد  نم  و  دـیوگیم ؛ هچ  اهنآ  هب  منیبب  اـت  متفر  کـیدزن  نم  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز 

: دومرف نینچ  دوخ  باحصا  هب  مردپ 
ِیف اَنَتْهَّقَفَو  َناَءْرُْقلا ؛ اَنَتْمَّلَعَو  هَُّوبُّنلاـِب ، اَـنَْتمَرْکَأ  ْنَأ  یَلَع  َكُدَـمْحَأ  یِّنإ  َّمُهَللا  ِءآَّرَّضلاو . ِءآَّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَأَو  ِءآَـنَّثلا . َنَسْحَأ  ِهَللا  یَلَع  ِیْنثُأ 
َْریَخ یِّنَع  ُهَللا  ُمُکاَزَجَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  َالَو  ََّربَأ  ٍْتَیب  َلـْهَأَالَو  ِیباَحْـصَأ  ْنِم  اًْریَخ  َـالَو  یَفْوَأ  ًـا  باَحْـصَأ ُمَلْعَأ  َـال  یِّنإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ  ِنیِّدـلا .

. ِءآَزَْجلا
[31 . ] ًالَمَج ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِشَغ  ْدَق  ُْلیَللا  اَذَه  ٌماَمِذ . یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح ؛ ِیف  ًـا  عیِمَج اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل ، ُْتنِذَأ  ْدَق  یِّنإَو  َالَأ 

منکیم  دمح  يراتفرگ  یشوخ و  تّرسم و  لاح  ود  رد  ار  وا  شیاتس و  نیرتهب  هب  مروآیم  اجب  ار  دنوادخ  شیاتس  انث و  »
يدرک و میلعت  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  مّرکم  راوگرزب و  تّوبن  هب  ار  ام  هک  مروآیم  ياجب  ار  وت  ساپـس  دـمح و  ًاّقح  نم  اراگدرورپ ! راـب 

رتدنویپ هلِص و  اب  رتراکوکین و  یتیب  لها  هن  مدوخ و  باحصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحصا  ًاّقح  نم  دعب ، اّما  يدومن  اناد  هیقف و  ار  ام  نید  رد 
نذا امش  هب  نتفر  رد  نم  هک  دیشاب  هاگآ  دهد ! شاداپ  یئازج  نیرتهب  هب  نم  فرط  زا  ار  امش  دنوادخ  سپ  مرادن  غارس  مدوخ  تیب  لها  زا 

هدیسر رد  بش  کنیا  مرادن  یمامِذ  هدهع و  امش  رب  دوخ ، هب  تبسن  متسسگب و  امش  زا  ار  تعیب  دقع  هک  دیورب  یگمه  سپ  مداد  هزاجا  و 
!« دیوش قّرفتم  دیریگب و  يراوهار  رتش  نوچ  ار  نآ  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  امش  نآ  ششوپ  تسا و 

باحـصا زا  رگید  یتعاـمج  نـْیَقلا و  نـب  ریهز  هجـسوَع و  نـب  ملـسم  و  رفعج ، نـب  هللادـبع  نارـسپ  و  ردارب ، نارـسپ  نادـنزرف و  ناردارب و 
نینچ ًادبا  ًادبا  دراذگن ! هدنز  وت  زا  سپ  ار  ام  دنوادخ  میـشابن و  یقاب  وت  زا  دـعب  ام  هک  دـنتفگ  زیمآ  راذـتعا  ینابز  اب  کی  ره  دنتـساخرب و 

میدرکیم ادف  وت  هار  رد  ار  همه  میتشاد و  ناج  نیدنچ  میتشاد  وزرآ  هکلب  درک ؛ میهاوخن  يراک 

اروشاع حبص  رد  ترضح  ياعد 

هک  تستیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیدجاّسلا و  دّیس  ترضح  زا 
: َلاَق َو  ِْهیَدَی  َعَفَر  مالسلاهیلع ، َْنیَسُْحلا  ُْلیَْخلا  ِتَحَّبَص  اََّمل 

، ُداَؤُْفلا ِهِیف  ُفُعْـضَی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  هَّدُـعَو . هَِقث  ِیب  َلََزن  ٍْرمَأ  ِّلُک  ِیف  ِیل  َْتنَأَو  هَّدِـش ، ِّلُک  ِیف  ِیئآَـجَر  َْتنَأَو  ٍبْرَک ، ِّلُـک  ِیف  ِیتَِقث  َْتنَأ  َّمُهَللا 
یِّنَع ُهَتْجَّرَفَف  َكاَوِس ؛ ْنَّمَع  َْکَیلإ  یِّنِم  هَبْغَر  َکـَْیلإ ، ُُهتْوَکَـشَو  َکـِب ، ُُهْتلَْزنَأ  ُّوُدَْـعلا ؛ ِهِیف  ُتُمْـشَیَو  ُقیِدَّصلا ، ِهِیف  ُلُذْـخَیَو  هَلیِْحلا ، ِهِیف  ُّلـِقَتَو 

[32 . ] هَبْغَر ِّلُک  یَهَْتنُمَو  هَنَسَح ، ِّلُک  ُبِحاَصَو  هَمِْعن ، ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأَف  ُهَْتیَفَکَو . ُهَتْفَشَکَو ،
تشاد  هضرع  هدومن و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  دندمآ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  هب  رکشل  ناهاگحبص  نوچ  «و 

یتسه و نم  دیما  ّلحم  وت  تّدش  يراتفرگ و  ره  رد  یـشابیم و  نم  دامتعا  ءاّکتا و  ّلحم  وت  اههودـنا ، اههّصغ و  مامت  رد  اراگدرورپ ! راب 
مومه و زا  رایـسب  هچ  یـشابیم  نم  دادعتـسا  نانیمطا و  ّلحم  وت  دوش ، دراو  نم  رب  هک  ياهلزان  ره  دیآ و  دورف  نم  رب  هک  ياهثداح  ره  رد 

نمـشد تشاذگیم و  اهنت  ار  ناسنا  تسود  و  دـمآیم ، هاتوک  نآ  عفر  يارب  هراچ  هلیح و  و  دـشیم ، ناوتان  نآ  رد  لد  هک  ار  دوخ  مومغ 
وت هب  هک  یتبغر  لیم و  تهج  هب  مدومن  وت  هب  ار  نآ  هوکِش  مدروآ و  وت  يوسب  ار  مومه  ثداوح و  نآ  ِراب  نم  دوشگیم ؛ تتامش  هب  نابز 
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مامت ّیلو  وت  نم  يادخ  يا  نیاربانب  يدرک  تیافک  ارم  رما  يدومن و  فرطرب  ار  اهنآ  همه  وت  ادنوادخ  سپ  متشادن  وت  زا  ریغ  هب  متـشاد و 
 « یشابیم اهتبغر  مامت  ياهتنم  یئوکین و  ره  بحاص  یتسه و  اهتمعن 

نایفوک رب  تّجح  مامتا  اروشاع و  حبص  رد  ترضح  هبطخ 

: دندومن داریا  ياهبطخ  نینچ  دندینشیم  یگمه  هکیروطب  دنلب  يادص  اب  و  دندش ، راوس  هدیبلط و  ار  دوخ  بکرم  ترضح  هاگنآ  و 
! َدَعْـسَأ َِکلَِذب  ُْمْتنُک  َفْصِّنلا  ِینوُُمْتیَطْعَأ  ْنإَف  ْمُْکَیلإ ! َرِذْعُأ  یَّتَحَو  ْمَُکل ؛ َّیَلَع  ُّقِحَی  اَِمب  ْمُکَظِعَأ  یَّتَح  اُولَْجعَت  َالَو  ِیلْوَق  اوُعَمْـسا  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
َي ِـِّـ لَو َّنِإ  ِنوُرِظُنت ! َالَو  ََّیلِإ  ´ا  وُْضقا َُّمث  هَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث َال  ْمُکَءآَکَرُشَو  ْمُکَیْأَر  اوُعِمْجَأَف  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  َفْصِّنلا  ِینوُطُْعت  َْمل  ْنإَو 

. َنیِِحل 'ـ َّصلا یَّلَوَتَی  َوُهَو  َب  'ـ َتِْکلا َلََّزن  يِذَّلا  ُهَللا 
رد ار  دوخ  رذع  مهد و  دنپ  نادب  ار  امـش  هظعوم  زردـنا و  زا  نم  رب  تسامـش  ّقح  هچنآ  ات  دـینکن  باتـش  و  دیونـشب ! ارم  راتفگ  مدرم  يا  »
هار رگید  و  دیشاب ! تخبکین  هّتبلا  هک  دیریذپب  ارم  رذع  دیئآ و  رد  فاصنا  ِرد  زا  رگا  سپ  منک  نایب  امش  يارب  امـش  يوسب  هّکم  زا  تکرح 

دوخ و يأر  ماگنه  نآ  رد  سپ  دـینادن ، یفاک  ارم  تّجح  دـیریذپن و  ارم  رذـع  رگا  و  ددرگیم ! هتـسب  امـش  يور  رب  نم  اب  گنج  هلتاقم و 
دیزادرپب و نم  هب  یتلهم  چیه  نودب  سپس  و  دنامن ؛ هدیـشوپ  امـش  رب  امـش  رما  امـش و  راک  هکنیا  ات  هدروآ  درگ  مهيور  ار  دوخ  ناکیرش 
رد ار  حلاص  نامدرم  روما  مامز  وا  و  داتسرفب ؛ ار  میرک  نآرق  هک  تسادخ  نم  ّیلو  رایتخا و  بحاص  هک  دینادب  دینک ! هرسکی  ار  دوخ  راک 

.« دراد تسد 
هک وا  زا  دعب  هن  وا و  زا  لبق  هن  دـشن  هدـید  یبیطخ  چـیه  و  داتـسرفب ، ربمغیپ  رب  دورد  تفگب و  وا  يانث  و  دروآ ، اجب  ار  يادـخ  دـمح  سپ 

. دنک ادا  ار  بلاطم  دوخ  راتفگ  رد  تغالب  اب  نینچ 
باـتع و دروم  ار  نآ  دـینک و  هعجارم  دوـخ  راـکفا  هب  سپـس  متـسیک و  نم  دـینیبب  و  دـیروآ ! رظن  رد  ارم  بَسَن  لّوا  دوـمرف : نآ  زا  سپ  و 

رتخد رـسپ  نم  رگم  تسا !  زئاج  امـش  رب  نم  تمرح  ندرک  هراپ  ياو  تسا !  راوازـس  امـش  يارب  نم  نتـشک  يادینیبب  دیهد ! رارق  شنزرس 
رب ادخ  بناج  زا  هچنآ  هب  هللا و  لوسر  هب  هدنروآ  قیدصت  نمؤم و  لّوا  هک  وا  يومع  رسپ  ربمغیپ و  ّیصو  رسپ  نم  رگم  متسین  امـش  ربمغیپ 

يومع دنکیم ، زاورپ  تشهب  رد  دوخ  لاب  ود  هب  هک  رفعج  رگم  تسین  نم  ردپ  يومع  ءادهّـشلا  دّیـس  هزمح  رگم  متـسین  دوب  هدش  لزان  وا 
ود رفن  ود  نیا  . » هَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ِناَذَه  دومرف : مردارب  نم و  هرابرد  هک  ادخ  لوسر  راتفگ  تسا  هدیسرن  امش  هب  رگم  ایآ  تسین  نم 

؟». دنتشهب ناناوج  ياقآ  دّیس و 
ار وگغورد  دنوادخ  ماهتـسناد  هک  یتقو  زا  ادخ  هب  دنگوس  میوگیم و  تسار  نم  هک  دینادب  دیراد و  قیدـصت  راتفگ  نیا  رد  ارم  رگا  سپ 

نیا دیرادن و  رواب  ارم  راتفگ  رگا  و  دینک !) رظن  فرص  نم  نتـشک  زا   ) ماهدرواین نابز  رب  ار  یغورد  نخـس  تسا  هدرمـش  ضوغبم  ِنمـشد 
يردُـخ و دیعـسوبأ  يراصنأ و  هللادـبع  نبرباج  زا  دـهد ! ربخ  ار  امـش  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  کنیا  دـینکیم ، بیذـکت  ار  مالک 

مردارب نم و  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  دـنهدیم  ربخ  امـش  هب  نانآ  دـینک ! لاؤس  کلام  نب  سنأ  مَقرأ و  نب  دـیز  ّيدـعاس و  دعَـس  نبلْهَس 
؟ دوشیمن نم  نوخ  نتخیر  زا  زجاح  عنام و  ینعم  نیا  يا  تسا  هدومرف  نینچ 

تسا  هدرک  تدابع  بناج  کی  رب  ار  ادخ  یئوگیم  هچ  وت  دمهفب  هکیسک  نآ  تفگ  رمش 
ینکیم تدابع  ههبش  ّکش و  زا   ) بناج داتفه  رب  ار  ادخ  هک  ار  وت  منیبیم  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  تفگ  رمش  خساپ  رد  رهاظم  نب  بیبح 

.( درادن كاردا  مهف و  يارای  رگید  و   ) تسا هدز  رهُم  وت  لد  رب  دنوادخ 
هب دنگوس  متسه !  امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  هک  دیراد  ّکش  مه  نیا  رد  يا  دیراد  ّکش  رما  نیا  رد  رگا  دومرف : ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح 

ار یسک  يا  امش  رب  ياو  تسین  امش  ریغ  نایم  رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رتخد  رـسپ  ملاع  برغم  قرـشم و  نایم  رد  ادخ 
یفـالت يارب  هک  ماهدز  یمخز  یتحارج و  اـی  ماهدومن  کـّلمت  امـش  زا  ار  یلاـم  اـی  دـیاهدمآ ؟ درگ  صاـصق  بلط  هب  هک  ماهتـشک  امـش  زا 
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!؟ دیاهدمآ
تفگن  ینخس  نانآ  زا  کیچیه 

هماـن رد  نم  هب  امـش  يا  ثِراـح  نب  دـیزی  يا  ثَعـشأ و  نب  سیَق  يا  و  رُْجبأ ! نب  راّـجح  يا  و  ّیِْعبِر ! نـب  ثَبَـش  يا  داد : رد  ادـن  ترـضح 
تنواعم و هدامآ  يرکشل  يوس  هب  یئایب  ام  يوس  هب  رگا  تساهدیدرگ  زبسرس  نیمز  فارطا  تسا و  هدیسر  ناتخرد  ياههویم  هک  دیتشونن 

!؟ دمآ یهاوخ  دوخ  نامرف  تحت  رد  کمک 
وت يارب  ناـنآ  نک  لزاـنت  دـیزی )  ) تیوـمع رـسپ  ناـمرف  مـکح و  يارب  نـکیلو  یئوـگیم  هـچ  وـت  مـینادیمن  اـم  تـفگ  ثعـشا  نـب  سیق 

يدنسپب  وت  هک  ار  هچنآ  رگم  دنهاوخیمن 
یِّبَِرب ُتْذُع  یِّنِإ  ِهَللا ! َداَبِع  اَی  يَداَن  َُّمث  [ 33 . ] ِدِیبَْعلا َراَرَق  ْمَُکل  ُِّرقَأ  َو َال  ِلِیلَّذلا ، َءآَطْعِإ  يِدَِیب  ْمُکیِطْعُأ  َال  ِهَللاَو ! َال  مالسلاهیلع : ُْنیَـسُْحلا  َلاَقَف 

[34 . ] ِباَسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤیَال  ٍرِّبَکَتُم  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعَأَو  ِنوُمُجَْرت ؛ نَأ  ْمُکِّبَرَو 
ملظ راب  ناگدرب  دننام  مهدن و  امش  هب  ّتلذ  تسد  نالیلذ  نوچ  ادخ ! هب  دنگوس  هن  دومرف : لاحنیا  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  »

مشکیمن  شود  هب  ار  امش  متس  و 
مربیم هانپ  نم  دینک ! نارابگنس  ارم  هکنیا  زا  امـش  راگدرورپ  مدوخ و  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  نم  ادخ ! ناگدنب  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  و 

.« درادن نامیا  باسح  شاداپ و  زورب  هک  يّربکتم  ره  زا  امش  راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب 

یقرواپ

ثّدحم و  فوهل ص 69 ؛  » رد سوواط  نبا  هلمج  زا  دناهدرک  لقن  یّنـس  هعیـش و  زا  خیرات  ثیدـح و  مظاعا  ناگرزب و  ار  هبطخ  نیا  [ 21]
لوقعلا ص فحت   » باتک رد  یناّرح  هبعش  نبا  و  هّمغلا ص 185 ، فشک   » رد یلبرا  یـسیع  نب  ّیلع  و  مومهملا ص 116 ؛ سفن   » رد یّمق 
ص ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم   » رد و  لوقعلا ؛  فحت   » زا یفورح  عبط  زا  ص 116 و 117  ج 78 ، راونالا » راحب   » رد یسلجم  و  ، 245
زا رد ص 605 ، دـلج  نیمه  رد  ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم   » رد زین  و  تیبلالهأ ص 438 ،  » باتک رد  ملعوبأ  قیفوت  رـصاعم  همّـالع  زا  ، 596
رد یـسلدنا  ّهبر  دـبع  نبا  زا  زین  و  رـصم ) رد  تماقتـسا  هعبطم  عبط  ص 305 ، ج 4 ،  ) كولملاو ممُـالا  خـیرات   » رد يربط  ریرَج  نب  دّـمحم 

میعنوبأ زا  زین  یّطخ و  ص 146  « ) ریبکلا مجعملا   » باتک رد  یناربط  زا  زین  و  رـصم ) رد  هّیقرـش  هعبطم  عبط  ص 218 ، ج 2 ، « ) دیرفلادقع »
زین فرشا و  فجن  عبط  ج 2 ،  ) لتقم  » رد یمزراوخ  همّالع  زا  و  رصم ) رد  تداعس  هعبطم  عبط  ص 39 ، ج 2 ، « ) ءآیلوالا هیلح   » رد یناهفصا 
زین تسا و  هدش  رکذ  ماّشلا  هضور  هعبطم  ص 333 ، رد ج 4 ، خیرات  نیا  بختنم  رد  هچنآ  رب  انب  قشمد  خیرات   » رد یقـشمد  رکاسع  نبا  زا 

زا زین  و  رـصم ) عبط  ص 209 ، ج 3 ، « ) ´ء البُّنلا مـالعأ  ریـس   » رد یبهذ  زا  زین  و  رـصم ) عبط  ص 345 ، ج 2 ،  ) مالـسإ خیرات   » رد یبهذ  زا 
ص 198،  ) لا َـ َملا هلیسو   » باتک رد  ّیمرضحلا  ریثکاب  همّالع  زا  زین  هرهاق و  یـسدق  عبط  ص 149 ،  ) یَبقعلا رئآخذ   » رد يربط  نیّدلا  ّبحم 

. رصم رد  هّینیمس  عبطم  عبط  ص 320 ، فاحتءالا ج 10 ،  » رد يدیبز  زا  زین  قشمد و  هّیرهاظ  هناخباتک  یّطخ  هخسن 
یمزراوخ ص 237 لتقم   » و لوقعلا ص 245 ؛ فحت  [ » 22]

مومهملاسفن ص 116  » و يرولا ص 230 ؛ مالعإ   » و ص 243 ؛ دیفم ، داشرإ » [ » 23]
»!؟ دیوشیم اهر  نآ  دنسپان  بقاوع  اههدیدپ و  زا  دیشکب ، ارم  رگا  ياو  : » دوش همجرت  روطنیا  تسا  رتهب  [ 24]

رگید دیـشکب ، ارم  رگا  ياو   » هک میدرک  همجرت  تراـبع  نیا  هب  ار  ینوُلتْقَت  نإ  ُبْطَْخلا  ُمُِکب  ودـْعَی  ْلَـه  َو  تراـبع  باـتک  لّوا  عبط  رد  اـم 
رگید دیـشکب ، ارم  رگا  ياو   » هک میدرک  همجرت  دوشیم  هدـهاشم  نتم  رد  هک  روطنیمه  یفورح  مّود  عبط  رد  و  درذـگیم »؟ امـش  زا  گرم 

»!؟ دـیوشیماهر نآ  دنـسپان  بقاوع  اههدـیدپ و  زا  دیـشکب ، ارم  رگا  ياو   » ترابع اب  رگا  مینیبیم  کنیا  و  دوشیم »!؟ ّلـح  امـش  لکـشم 
تسا و زواجت  ینعم  هب  ودْعَی  اَدَع  و  دننکیم . لامعتسا  راوگان  هورکم و  رمأ  رد  ًابلاغ  ار  بْطَخ  هک  اریز  تسا  رتسیلس  رتهب و  دوش  همجرت 
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، دیـشکب ارم  رگا  ياو  هک  دوشیم  نینچ  ینعم  تروصنیا  رد  تسا و  هیدـعت  يارب  ْمُِکب  رد  ءاب  تفگ  دـیاب  اجنیا  رد  تسا و  مزال  نآ  ینعم 
ریگ نآ  هدیدنـسپان  مزاول  هورکم و  بقاوع  جـئاتن و  نآ  رد  هکلب  هن  اـی  دـنارذگیم !؟ دـهدیم و  روبع  ار  امـش  نآ  هورکم  میخو و  بقاوـع 

! دش دهاوخ  ناتریگنماد  نآ  عباوت  تالکشم و  ینعی  دینک !؟ روبع  نآ  زا  دیناوتیمن  دینامیم و  دینکیم و 
ص 601 ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاقحلم   » لقن رب  انب  رصم ، تداعس  هعبطم  تیبلا ص 448 ، لهأ   » باتک رد  ملعوبأ  قیفوت  [ 25]

« ّقحلا قاقحإ  تاقحلم   » لقن رب  انب  تیبلا  لهأ   » باتک [ 26]
تاقحلم  » رد تسا و  هدرک  تیاکح  نیّدـلا  مالعا   » زا یفورح  عبط  زا  ص 128 ، ج 78 ، راونالا » راـحب   » و مومهملا ص 219 ؛ سفن  [ » 27]

هّمغلا ص 185 فشک   » تسا و هدروآ  تیبلا ص 448  لهأ   » زا و  ص 255 ، نییبتلا ج 3 ، نایبلا و   » زا ص 634 ، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ 
نم يارب  گرم  تسا و  راع  نم  يارب  دشاب ، دایز  نب  هللادـیبع  دـیزی و  مکح  هب  ندـش  میلـست  هک  دـینکیم  رما  نآ  هب  ارم  هچنآ  ینعی  [ 28]
راع بکترم  نیا  اریز  تسا  طلغ  دیرادنپیم ، راع  ار  نآ  دیرادیمن و  رب  گنج  زا  تسد  امش  هکنیا  تسا و  نم  ندش  راع  بکترم  زا  رتهب 

نینمؤملاریمأ نوچ  ندرم  تقو  رد  هک  تسا  رمع  مـالک  لـباقم  رد  ترـضح  شیاـمرف  نیا  تسا و  مّنهج  شتآ  رد  لوـخد  زا  رتـهب  ندـش 
نم ُراْعلا ؛ َو ال  ُراّنلا  تسا  راع  نم  يارب  فارتعا  رارقا و  نیا  تفگ  خساپ  رد  نم  تفالخ  بصغ  رب  نک  فارتعا  دندومرف : وا  هب  مالّسلاهیلع 

منکن  تسا  راع  نم  يارب  هک  ار  یفارتعا  نینچ  مدرگ و  مّنهج  شتآ  لخاد  مراد  یضار 
موـمهملا ص 115؛ سفن  « ؛ ص 403 میهاربإ ج 5 ، لـضفلاوبأ  دّـمحم  مّود  عـبط  زا  و  ص 304 ؛ ج 4 ، عبط 1358 ، يربط  خـیرات  [ » 29]

ص 280 لماک ج 3 ،  » رد ریثأ  نبا  و  ص 609 ؛ ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاقحلم  و«
عبط راونالا » راحب   » رـشاع رد  هر   ) یـسلجم دنتـشون ، هفوک  لـهأ  هب  ـالبرک  هب  دورو  ءدـب  رد  ترـضحنآ  هک  ياهماـن  ناونع  هب  ار  هبطخ  نیا 

تسا  هدش  طبض  همجعم  نیغ  اب  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  یسلجم  يربط و  هخسن  رد  تسا و  هدرک  لقن  سوواط  نبا  دّیس  زا  یناپمک ص 188 و 189 ،
. دنکیم لقن  یمزراوخ  لتقم   » زا ص 603 ، ج 11 ، ّقحلاقاقحإ » تاقحلم   » رد و  ص 234 ؛ یمزراوخ ج 1 ، لتقم  [ » 30]

ص 238 و يربط ج 6 ، زا  مّرقم ص 233 ، لتقم   » و مومهملا ص 137 ؛ سفن   » و يَرولا ص 234 ؛ مالعإ   » و دیفم ص 250 ؛ داشرإ » [ » 31]
رد یمزراوخ  زا  يربـط و  ریثأ و  نبا  لـماک   » زا ص 611 ، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم   » و ص 24 ؛ ریثأ ج 4 ، نـبا  لـماک   » زا و  ، 239

لوبمالسا  عبط  هّدوملا ص 239  عیبانی   » رد يزودنق  زا  و  ص 246 ، لتقم ج 1 ، »
خـیرات ج 4،ص  » رد يربط  زا  ص 613 .، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاـقحلم  و  موـمهملا ص 144 ؛ سفن   » و دـیفم ص 253 ؛ داشرإ » [ » 32]

نبا خیرات   » زا و  ص 25 ، لـماک ج 4 ،  » رد ریثأ  نبا  زا  مّرقم ص 253 ، لـتقم   » و ص 199 ، هیاـهّنلا ج 8 ، هیادـبلا و   » رد ریثک  نبا  و  321 ؛
رد یهتنا  دناهدناوخ ـ  ردـَب  زور  رد  ار  اعد  نیا  هللا  لوسر  هک  دـنه  عبط  حابـصم ص 158 ،  » رد ُّیمعْفَکلا  َرَکَذ  و  ص 333 ؛ ج 4 ، رکاسع »
نب ّیلع  مدینش  دیوگیم : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  تلَـص  نب  ناّیر  زا  دوخ  دانـسإ  اب  ص 33 ، فجن ج 1 ، عبط  هر   ) یسوط خیـش  یلامأ  »

يارب هک  یتّدـش  یئالب و  يراتفرگ و  ره  رد  مدرک و  ظفح  ار  تاملک  نآ  نم  دـندناوخیم ، ار  ادـخ  یتاملک  اب  مالّـسلا  هیلع  اضرلایـسوم 
ار تاملک  نیا  شرخآ  ردو  دـنکیم  لقن  ار  اعد  نیمه  هاگنآ  تسنیا  تاـملک  نآ  تفاـی و  شیاـشگ  تّدـش  نآ  مدـناوخ  دـمآ ، شیپ  نم 

ِفوْرعَْملِاب َوُه  ْنَم  ای  ٌفوْرعَم ، ِفوْرعَْملِاب  اًفوْرعَم  ای  ُتاِحلاّصلا . ُِّمتَت  َکـِتَمِْعِنب  ًالِـضاف . ُّنَْملا  َکـَل  َو  اًریثَک ، ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  هک  دراد  هفاـضا 
. َنیمِحاّرلا َمَحْرأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َكاوِس ؛ ْنَم  ِفوْرعَم  ْنَع  ِِهب  یِننُغت  اًفوْرعَم  َِکفوْرعَم  ْنِم  یْنِلنأ  ٌفوصْوَم !

هک تاحلاّصلا  تایقابلا   » رد یّمق  ثّدحم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ظفل  رد  یفالتخا  رـصتخم  اب  ًالِـضاف  ُّنملا  ََکل  َو  ات  ار  اعد  نیا  و 
زا تاوعّدلا ص 97 ، جَهُم   » رد دّیس  ار  نآ  زا  عضوم  نیمه  ات  زین  تسا و  هدرک  رکذ  رد ص 381 ، تسا  عوبطم  نانجلا  حیتافم   » هیشاح رد 
اعد رخآ  ات  قداص و  ترضح  زا  تاوعّدلا ص 269 ، جهم   » رد ار  اج  نیمه  ات  زین  و  دـناهدناوخ . ردـب  زور  رد  هک  هدرک  تیاور  هللا  لوسر 

تسا  هدروآ  اضر  ترضح  زا  رد ص 270 ، ار 
امـش نیکمت  يارب  نّکمتم  ار  دوـخ  مـنک و  یمن  ار  امـش  ّتیدوـبع  راـب  لّـمحت  ناگدـنب  دـننام  نـم  ینعی  ِدـیبَْعلا  َرارَق  ْمَُـکل  ُِّرقأ  ـال  َو  [ 33]
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دّیـس ترـضح  دلج  رد  خیراّوتلا  خسان   » رد رهپـس  یقت  دّمحم  ازریم  موحرم  تسا  فاق  اب  ود  ره  رارق  ظفل  ّرقأ و  ظفل  نیاربانب  میامنیمن و 
زا نم   » هک تسا  هدرک  همجرت  نینچ  ِدیبَْعلا و  َراِرف  ْمَُکل  ُِّرفأ  َو ال  تسا  هدرک  رکذ  ءاف  اب  ص 234 ) یفورح ج 2 ، عبط   ) مالّسلا هیلع  ءادهّشلا 

لتاقم مامت  رد  مینادیم  هکیلاح  رد  دـشاب ، ْمُْکنِم  ظفل  نآ  ياج  هب  دـیاب  تسا و  طلغ  ْمَُکل  ظفل  نوچ  تسین  حیحـص  نیا  و  مزیرگن ؛  امش 
هب فارتعا  رارقا و  ناگدنب  دننام   » ینعی دناهدناوخ ؛ لاعفإ  باب  زا  دیبَْعلا ِ  َراْرقإ  لاکشا  نیا  زا  رارف  يارب  یضعب  اذل  تسا و  هدمآ  ْمَُکل  ظفل 

 « منکیمن امش  یگدنب 
. ِدیبَْعلا َراِرف  ُِّرفأ  تسا و َال  هدناوخ  نینچنیا  ءاف  اب  هدومن و  فذح  ار  ْمَُکل  ظفل  رد ص 256 ، دوخ  لتقم  رد  مّرقم  قاّزّرلادبع  دّیس  موحرم  و 

يراج اهنابز  رد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ءاـف  اـب  هک  تسا  هتفگ  سپـس  تسا و  هدروآ  روطنیا  نازحـالا ص 26  ریثُم   » رد اـمن  نبا  تسا  هتفگ  و 
َءآطْعإ يدَِـیب  ْمُکیطْعُأ  ال  دومرف : هک  دـناسریم  ار  لّوا  هلمج  يانعم  نامه  دوش  هدـناوخ  فاق  اب  رگا  نوچ  دـنناوخیم ، فاـق  اـب  هک  تسا 

منکیمن  مه  رارف  نم  هک  دناسریم  ار  يدیدج  يانعم  ءاف  تیاور  رب  انب  نکیلو  مهدیمن .  امش  هب  ّتلذ  تسد  نم  ینعی   ) ِلیلَّذلا
رد مینک و  اـفتکا  اـمن  نبا  تیاور  هب  هتـشاگنا و  هدـیدان  ارنآ  میناوتیمن  اـم  تسا  هدـش  دراو  ْمَُکل  ظـفل  لـتاقم   » رد هکنآ  دوـجو  اـب  لوـقأ 

ریدـقت ّلک  یلع  و  دـیامرفیم . یفن  دوخ  زا  ار  ّتیدوبع  نیکمت  تلاح  نآ  هکلب  تسین  لّوا  يانعم  رارکت  زاب  میناوخب  فاق  اـب  هک  یتروص 
منکیمن و نیکمت  ناگدرب  دننام  نم   » هک تسا  رتهب  میدومن  ام  هک  ï ï ار یئانعم  نامه  دراد  زین  ْمَُکل  ظفل  تسا و  فاق  اب  لتاقم   » رد نوچ 

 . مشکیمن شود  هب  ار  امش  متس  راب 
و ات ص 146 ، زا ص 144  مومهملا  سفن   » رد یّمق  ثّدـحم  تسا و  هدروآ  ات ص 255  زا ص 253  داشرإ »  » رد دـیفم  ار  هبطخ  نیا  [ 34]

لتقم  » زا و  ص 242 ، يربط ج 6 ، زا  ات ص 257  زا ص 254  لتقم   » رد مّرقم  قاّزّرلادبع  دّیـس  و  ص 253 ، رد ج 1 ، لتقم   » رد یمزراوخ 
رد و  اـت 238 ، زا ص 237  يروـلا  مـالعإ   » رد یـسربط  خیـش  تـسا و  هدروآ  اـمن ص 26  نبا  نازحـالا  ریثـم   » زا بلاـطیبأ و  نب  دّـمحم 
زا رد ص 621 و 622 ، و  رصم ، عبط  ص 178  هیاهّنلا ج 8 ، هیادبلا و   » رد ریثک  نبا  زا  و  ص 615 و 616 ، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ  تاقحلم  »

تسا هدروآ  رصم  هّیرینم  عبط  ص 287 ، لماک ج 3 ،  » رد ریثأ  نبا  ینابیش و 

نایفوک رب  نیرفن  تّلذم و  زا  نتسج  يّربت  هفوک ، لها  تّمذم  رد  اروشاع  زور  رد  ترضح  هبطخ 

هک  نومضم  نیدب  تسا  هدرک  تیاور  اروشاع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  زا  ار  ریز  ءاّرغ  هبطخ  سوواط  نبا 
ْمَلَف ْمُهَرَّکَذَو  اوعِمَتْـسَی ، ْمَلَف  ْمُهَظَعَوَف  ٍْریَـضُخ  َْنب  َْریَُرب  مالـسلاهیلع  ُْنیَـسُْحلا  َثَعَبَف  ُهَللا ، ُمُهَنََعل  ٍدْعَـس  ِْنب  َرَمُع  ُباحْـصأ  َبِکَرَو  يواّرلا  َلاـق 

. اوعِفَْتنَی
َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  یَّلَص  َو  ُُهلْهأ ، َوُه  اِمب  ُهَرَکَذَو  ِْهیَلَع ، یَْنثأ  َو  َهَللاَدِمَحَف ، اوتَْـصنأَف . ْمُهَتَْـصنَتْساَف  ُهَسَرَف ـ  َلیقَو  ُهَتَقان ـ  مالـسلاهیلع  ُْنیَـسُْحلا  َبِکَرَف 

: َلاق َُّمث  ِلاقَْملا ؛ یف  َغَْلبأَو  ِلُسُّرلاَو ، ِءآَِیْبنْالاَو  هَِکئ  ´ َلَْملایَلَع
اًراَن اَْنیَلَع  ُْمتْشَشَحَو  ْمُِکناَْمیَأ ! ِیف  اََنل  اًَْفیَـس  اَْنیَلَع  ُْمْتلَلَـس  َنیِفِجُوم ؛ ْمُکاَنْخَرْـصَأَف  َنیِِهلاَو ، اَنوُُمتْخَرْـصَتْسا  َنیِح  ًـا ! حََرتَو هَعاَمَْجلا  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ابَت 
ُمَُکل َّالَهَف ـ  ْمِهِیف ! ْمَُکل  َحَبْـصَأ  ٍلَمَأ  َو َال  ْمُکِیف ، ُهْوَْشفَأ  ٍلْدَع  ِْریَِغب  ْمُِکئآَِیلْوَأ  یَلَع  ْمُِکئآَدْعِال  ًـا  ْبلإ ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُکِّوُدَعَو ! اَنِّوُدَع  یَلَع  اَهاَنْحَدَْتقا 
اَْهَیلإ ُْمْتیَعاَدـَتَو  َیبَّدـلا  هَْریَطَک  اَْهَیلإ  ُْمتْعَرْـسَأ  ْنِکل  َو  ْفَصْحَتُْـسی ؟! اََّمل  ُْيأَّرلا  َو  ٌنِماَـط ، ُشْأَْـجلا  َو  ٌمیِـشَم ، ُْفیَّسلا  َو  اـَنوُُمتْکََرت ؛ ُتَـْالیَْولا ـ 

ِـي ِفْطُمَو ِناَْطیَّشلا ! هَثَفَنَو  ِماَثْالا ! هَبْـصُع  َو  ِِملَْکلا ! ِیفِّرَُحمَو  ِباَتِْکلا ! هَذَبَنَو  ِباَزْحْالا ! َذاَّذُـشَو  هَّمْالا ! َدـِیبَع  اَی  ْمَُکل  ًـا  قْحُـسَف ِشاَرَْفلا ! ُِتفاَهَتَک 
َثَبْخَأ ُْمْتنُکَف  مُکُعوُُرف  ِْهیَلَع  ْتَرَّزََأتَو  مُُکلوُصُأ  ِْهَیلإ  ْتَجَـشَو  ٌمیِدَق ! ْمُکِیف  ٌرْدَغ  ِهَللاَو  ْلَجَأ  َنُولَذاَخَتَت !؟ اَّنَعَو  َنوُدُـضْعَت !؟ ِء  ´ َالُؤ ´ ََهأ ِنَنُّسلا !

! ِبِصاَْغِلل هَلْکُأَو  ِرِظاَّنِلل ! ًـا  جَش ٍرَمَث 
: ِْنیَتَْنثا َْنَیب  َزَکَر  ْدَق  ِّیِعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنإَو  َالَأ 

ْنَأ ْنِم  هَِّیبَأ ؛ ٌسوُُفنَو  هَّیِمَح ، ٌفُونُأَو  ْتَرُهَطَو ، َْتباَط  ٌروُجُحَو  َنُونِمْؤُْملاَو ، ُُهلوُسَرَو  اََنل  َِکلَذ  ُهَللا  َیبْأَی  هَّلِّذلا . اَّنِم  َتاَْهیَهَو  هَّلِّذلاَو ؛ هَّلِّسلا  َْنَیب 
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ِْنب هَوْرَف  ِتاَْیبَِأب  ُهَمَالَک  َلَـصْوَأ  َُّمث  ِرِـصاَّنلا . َهلْذَـخَو  ِدَدَْـعلا ، هَِّلق  َعَم  هَرْـسْالا  ِهِذَِـهب  ٌفِحاَز  یِّنإَو  َـالَأ  ِماَرِْکلا . ِعراَـصَم  یَلَع  ِماَِـئللا  هَعاَـط  َِرثُْؤن 
: ِّيِداَرُْملا ٍْکیَسُم 

ْلُقَف اَنْدَلَخ  اًذإ  ُكُولُْملا  َدَلَخ  ْوَلَف  یِمْوَق  َءآَوَرُس  ْمُِکلَذ  یَْنفأَف  ٍساَنُأ  ْنَع  َعَّفَر  ُتْوَْملا  اَم  اَذإ  ْنَِکلَو  ٌْنبُج  اَنُّبِط  ْنإ  اَم  َو  ًـا  مِْدق َنُوماَّزَهَف  ْمِزْهَن  ْنإَف 
اَنیَِقب اًذإ  ُماَرِْکلا  َیَِقب  َْول  َو  اَنِیلَّوْالا  َنوُرُْقلا  یَْنفَأ  اَمَک  اَنیِرَخا  َـ ِب َخاَنَأ  ُهَلِکَالَک ، اَنیِرَخاَء  َهلْوَدَو  اَناَیاَنَم  اَنِیبَّلَغُم  ُْریَغَف  ْبَْلُغن  ْنإ  َو  اوُقِیفَأ  اَِـنب  َنِیتِماَّشِلل 

اَنیَِقل اَمَک  َنُوتِماَّشلا  یَْقلَیَس 
ْنَع ِیبَأ  ََّیلإ  ُهَدِـهَع  ٌدـْهَع  ِرَوْحِْملا ! َقَلَق  ْمُِکب  َقَْلقَتَو  یَحَّرلا  َرَْود  ْمُِکب  َروُدـَت  یَّتَح  ُسَرَْفلا ، ُبَکُْری  امْثیَرَک  ـَّالإ  اَهَدـَْعب  َنُوثَْبَلت  َـال  ِهَللا ! ُْمیَأ  َُّمث 
نِم اَّم  مُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهَللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ِنوُرِظُنت ! َالَو  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  هَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث َال  ْمُکَءآَکَرُـشَو  ْمُکَْرمَأ  ´ا  وُعِمْجَأَف يِّدَج 

. ٍمیِقَتْسُّم ٍط  ' َرِص یَلَع  یِّبَر  َّنإ  آَِهتَیِصاَِنب  ٌذِخاَء  َوُه  َّالِإ  هَّبآَد 
اَنُوبَّذَـک ْمُهَّنإف  هَرَّبَصُم ! ًـا  ـسْأَک ْمُهَموُسَیَف  ٍفیِقَث ، َمَالُغ  ْمِْهیَلَع  ْطِّلَـسَو  َفُسُوی ! ینِـسَک  َنِینِـس  ْمِه  ْـ یَلَع ْثَْعباَو  ِءآَمَّسلا ! َرْطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهَللا 

[35 ! ] ُریِصَْملا َْکَیلإَو  اَْنبَنَأ ! َْکَیلإَو  اَْنلَّکََوت ! َْکیَلَع  اَنُّبَر ! َْتنَأ  َو  اَنُولَذَخَو 
َْریَُرب ترضح  دندش ، مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  اب  گنج  هدامآ  هدش و  راوس  دوخ  ياه  بکرم  رب  دعـس  نب  رَمُع  باحـصا  نوچ  »

زا دومن  هّبنتم  رّکذتم و  ار  اهنآ  هچ  ره  و  دندادن ، شوگ  داد  زردنا  دـنپ و  ار  نانآ  هچ  ره  ریُرب  داتـسرفب . رکـشل  هظعوم  يارب  ار  ریَـضُخ  نب 
ار اهنآ  و  دش ، راوس  دوخ ـ  بسا  رب  دناهتفگ  یضعب  و  دوخ ـ  هقان  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دوخ  لاحنیا  رد  دندربن . يدوس  نآ 

ترـضح ماقم  تمظع  بجوم  هچنآ  هب  و  داتـسرف ، وا  رب  انث  و  دروآ ، ياجب  ار  ادخ  دمح  دندش ، تکاس  نوچ  و  دومن . توکـس  هب  توعد 
ندیناسر رد  لمکا  ّمتأ و  ّدحب  راتفگ  هبطخ و  رد  و  داتـسرف ؛ یهلا  نالوسر  ءایبنا و  ناگتـشرف و  دّمحم و  رب  دورد  و  دوتـسب ، ار  وا  دوب  ّقح 

. دومن مامتها  بلطم 
یسر دایرف  هب  َهلَو  روش و  اب  ار  ام  هک  داب ؛ امش  نآ  زا  زین  هودنا  تبکن و  رقف و  و  داب ! امش  رب  تکاله  نایز و  تعامج  يا  دومرف : سپـس  و 

امش تسد  رد  هدوب و  ام  هب  ّقلعتم  هک  ار  يریـشمش  نامه  میدمآ  امـش  یهاوخداد  یـسردایرف و  يارب  باتـش  اب  نوچ  ام  و  دیدناوخ ! دوخ 
ام رب  میدوب  هتخورفا  ار  نآ  هّقرج  امش  نانمشد  دوخ و  نانمشد  يارب  هک  ار  یشتآ  نامه  و  دیدیشک ! ام  رـس  رب  هدومن و  هنهرب  میدوب  هداهن 

امـش نایم  رد  ار  یلدَع  نانمـشد  نآ  هکنیا  اب  دیدش ! گنهامه  تسدـمه و  دوخ  نانمـشد  اب  دوخ ، ناتـسود  یبوکرـس  يارب  و  دـیتخورفا !
نآ رد  ارچ  داب ! ناتریگنماد  اهیئاوسر  اـههّیلب و  نیارباـنب  دـیراد . اـهنآ  رد  دوخ  يارب  يریخ  دـیما  هن  و  دـندرتسگن ؛ ار  يداد  هدادـن و  جاور 

لیـس دـننام  هکلب  دـیدومنن !؟ اهر  ار  ام  دوب ؛ هدـیدرگن  مکحتـسم  لاتق  رد  زونه  اهيأر  مارآ و  سوفن  و  دوب ، فالغ  رد  اهریـشمش  هکیتقو 
دارفا يا  و  اهتّما ! ياههدنب  يا  امـش  رب  داب  يدوبان  تکاله و  سپ  دیتخیر ! مههب  هنتف  رد  هناورپ  دننام  و  دـیدش ! لیـسگ  هنتف  يوسب  خـلم 

يا و  راگدرورپ ! تاملک  ناگدننک  فیرحت  يا  و  ادخ ! باتک  ناگدننز  سپ  يا  و  اه ! ّتیعمج  اه و  بزح  زا  هدش  رود  هدـش و  هدز  رانک 
دیئامنیم يروای  رای و  ار  تعامج  نیا  امش  ایآ  هّیهلا  ياه  ّتنس  ناگدننک  شوماخ  يا  ناطیش و  ناهد  ِمَد  بآ و  يا  نیرفآ و  هانگ  هفئاط 

!؟ دیراذگیم بوکنم  اهنت و  لوذخم و  ار  ام  و 
هتخیمآ هتـسویپ و  امـش  ياههشیر  لوصا و  رکم ، نیا  رب  تسین و  هچخیرات  هقباسیب و  امـش  رد  هلیح  رکم و  نیا  هک  ادخ  هب  دـنگوس  يرآ 

رظان هک  شبحاص  ماک  رد  هک  دیتخرد ، نیا  هرمث  نیرتدیلپ  امش  سپ  تسا  هتفرگ  ورین  هتفای و  شرورپ  نآ  رب  امش  ياههخاش  تسا و  هدش 
درم نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیـشابیم ! اراوگ  همقل  يّدـعتم  بصاغ و  صخـش  ماک  رد  و  دـیدرگیم ! ریگولگ  ناوختـسا  راخ و  نوچ  تسنآ 

تبرـش ندرک و  گنج  ریـشمش  اب  ای  تسا  هدومن  بوکخیم  تباث و  زیچ  ود  نیب  ارم  دایز ) نب  هللادـیبُع   ) هدازاـنز رـسپ  هدازاـنز و  ردـپیب :
نداد و يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  ای  ندیشون و  تداهش 

و دندنـسپیمن ، نینمؤم  ادـخ و  لوسر  و  ددنـسپیمن ، ار  ّتلِذ  ینوـبز و  اـم  رب  دـنوادخ  تسا  رود  اـم  زا  ّتلذ  ردـقچ  هَّلِّذـلا ،  اَّنِم  َتاَْـهیَه 
يّدـعت ملظ و  راب  ریز  ًادـبا  هکیراوتـسا  ياه  سفن  ّتیمح و  رپ  ياهرـس  و  دـناهداد ، شرورپ  دوخ  رد  ار  ام  هکياهزیکاپ  كاپ و  ياهنماد 
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نم هک  دیشاب  هاگآ  میهد  حیجرت  نادنمتفارش  نامیرک و  هاگلتق  رب  ار  ناتریس  تشز  ناگیامورف و  تعاطا  هک  دندنسپیمن  ام  رب  دنوریمن ،
متسه  گنج  هدامآ  روای  نیعُم و  ندوبن  دادعت و  یمک  دوجو  اب  دنتسه ، نم  اب  هک  یکدنا  تعامج  نیمه  اب 

: دومن لّثمت  لاونم  نیدب  نآ  زا  تیب  دنچ  هب  هداد و  لاّصتا  يداُرم  کیَسُم  ْنب  هوْرَف  تایبا  هب  ار  دوخ  هبطخ  ترضح  لاح  نیا  رد  و 
تسا و هدوب  نینچ  ام  نَْدیَد  بأد و  ماّیالا  میدق  زا  تسینام  هزات  ِراک  نیا  میهد  تمیزه  هب  ار  نمـشد  هنادـنمزوریپ  مینک و  هبلغ  ام  رگا  1 ـ 

ریذپ تسکش  ینعم  نیا  هدوب و  يوقت  حالص و  رب  ام  هدارا  ام و  ّتین  هکنآ  ّتلع  هب   ) میتسین هدش  بولغم  هاگچیه  سپ  میدرگ  بولغم  رگا 
تسین 

نوـچ هکلب  میراد  تـسود  ار  دوـخ  ناـج  هـک  میاهدـماین  گـنج  هـب  زین  تـهج  نیدـب  و   ) تـسین گرم  زا  سرت  اـم  تعیبـط  تداـع و  2 ـ 
ام رب  دناوتب  وا  میاهدـنز  ام  ات  هک  تسا  لاحم  نوچ  میاهدـش  دربن  هدامآ  روظنم  نیا  يارب  دـیوج ، هرطیـس  ام  رب  كاپان  نمـشد  میهاوخیمن 

تسام  گرم  هب  هتسویپ  اهنت  اهنت و  وا  تموکح  تلود و  نکیلو  ددرگ ) هریچ 
زا ار  ناسنا  ًادبا  و  دباوخیم ؛ مدرم  زا  رگید  هتسد  کی  يور  ّکش  نودب  درادرب ، مدرم  زا  هتسد  کی  يور  زا  ار  دوخ  هنیس  گرم  رگا  3 ـ 

تسین  يریزگ  يزیرگ و  گرم 
. درک دوبان  ار  نیشیپ  فئاوط  ماوقا و  هکنانچمه  درک ؛ دوبان  ار  ام  موق  ناگرزب  فارشا و  گرم  نیمه  4 ـ 

دندنامیم ناگرزب  رگا  و  مینامب ؛  دّلخم  میتسناوتیم  مه  ام  دندومنیم ، تسیز  هنادواج  ناهج  نیا  رد  ملاع  ناردتقم  ناهاشداپ و  رگا  5 ـ 
تسین  يدولخ  ءاقب و  یلو  میدوب  یقاب  زین  ام 

! دنسریم یتسین  گرم و  هب  ام  دننام  زین  نانآ  يدوزب  هک  دیئآ ! شوه  هب  دیوش و  رادیب  ناه  دیئوگب  ام  ناگدننک  تتامش  هب  سپ  6 ـ 
هک  دنداد  همادا  قیرط  نیدب  دوخ  هبطخ  هب  ترضح  لّثمت  نیا  زا  سپ  و 

کی يراوس  ردق  هب  رگم  ناهج  نیا  رد  دینکیمن  گنرد  و  دیسریمن ! دیاهتسب  لد  هچنادب  نم  ِتداهـش  هعقاو  زا  سپ  هک  ادخب  دنگوس  و 
شیوشت و قلق و  هب  ار  امـش  دنک و  ریگ  امـش  رد  ایـسآ  روحم  نوچ  ددرگب و  امـش  رود  هب  ایـسآ  گنـس  نوچمه  راگزور ، هاگان  هک  بسا 

! دزادنا بارطضا 
رکف ًاعمتجم  و  دـیروآ ! درگ  مه  يور  ار  دوخ  ناتـسدمه  دوخ و  يأر  لاح  تسا  هدومن  نم  ّدـج  زا  نم  اب  نم  ردـپ  هک  تسا  يدـهع  نیا 
هاگنآ دیدرگن ! ترسح  هودنا و  مغ و  راچد  هدشن و  نامیشپ  دوخ  رادرک  هب  و  دنامن ! هدیشوپ  امش  رب  امـش  رما  هک  دیریگب  میمـصت  دینک و 

هک مدومن  دـنوادخ  رب  لّکوت  نم  دـینک ! مامت  ارم  راـک  یتلهُم  چـیه  ِنودـب  هدـش و  روهلمح  نم  رب  یگدز  باتـش  نودـب  رّکفت  نیا  زا  سپ 
راگدرورپ ًاّقح  تسوا و  تردق  تسد  هب  شتاریدقت  هکنآ  رگم  دبنجن  نیمز  يور  رد  ياهدبنج  چیه  تسامش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ 

تسا  باوص  قیرط  تسار و  هار  رد  نم 
ناوج و  امرف ! رّدقم  فسوی  نامز  طحق  نوچ  نانآ  رب  ار  یگنسرگ  طحق و  و  دنب ! ورف  موق  نیا  رب  ار  نامـسآ  ناراب  تارطق  اراگدرورپ ! راب 

ار ام  و  دـنداد ، تبـسن  غورد  هب  هدرک و  بیذـکت  ار  ام  نانآ  نوچ  دـناشچب ! نیگآرهز  خـلت  هساک  زا  ار  نانآ  اـت  راـمگب  ناـنآ  رب  ار  یفقث 
! دندومن بوکنم  لوذخم و 

.« اهتشگزاب مامت  تسا  وت  يوس  هب  میراد و  تشگزاب  هبانا و  وت  يوسب  میاهدومن و  وت  رب  لّکوت  ام ! راگدرورپ  یتسه  وت 

دوخ لئاضف  رکذ  اروشاع و  زور  رد  ءادهشلادّیس  ترضح  هّیزجر  راعش 

دندرک و عنم  بآ  زا  دنتفرگ و  هّرپ  رد  ار  ترـضح  نآ  دایز  نبا  نایرکـشل  نوچ  هک  تسا  دراو  حوتفلا   » باتک زا  هّمغلا  فشک   » باتک رد 
تشکب  ار  وا  دمآ و  ترضح  نآ  ریغص  لفط  يوس  هب  يریت  دنتشک ، ار  همه  ترضح  نآ  باحصا  زا 

هداتـسیا و رکـشل  لباقم  رد  سپـس  تخاس و  نوفدـم  نآ  رد  ار  وا  رفح و  ياهریفح  ریـشمش  اب  و  درک ، هدولآ  شیاهنوخ  هب  ار  وا  ترـضح 
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: دناوخیم ار  زَجَر  نیا  و  دروآیم ، هلمح 
َهَللا اُوفاَخَی  َْمل  ْمُهُّلُک  اْوَصاََوتَو  اوُراَس  َُّمث  ٍلَّذُر  ٍساَنِال  ٍمْوََقل  اَی  اوُعِمْجَأ  اُولاَقَو  ْمُْهنِم  اًدَـسَح  ُهَْنباَو  اِیلَع  [ 36  ] مِْدق اُولَتَق  اُوبِغَر  ًـا  مِْدقَو ُمْوَْقلا  َرَدَغ 
ْنِم ْتَیِفُص  ْدَق  هَِّضف  ِیبَأ  ِْقلَْخلا  َنِم  ِهَللا  هَْریَخ  ِّیبَّنلا  َدَْعب  ْنَم  ِْریَخ  ٍِّیلَِعب  اَذ  َْلبَق  یِّنِم  َناَک  ٍءْیَِشل  هَْونَع َال  ِیناَمَر  ْدَق  ٍدْعَس  ُْنباَو  یِمَد  ِکْفَس  ِیف 

ْتَعَنَص اَذاَم  ِهَللا ؛ ِلِیبَس  ِیف  ًـا  عَم ِْحتَْفلاَو  ِباَزْحْالِاب  َُّمث  هَْعقَو  ٍدْحُأ  ِمْوَی  ِیف  َُهل  َو  ِیبَأَو  یِّمُأ  ِءآَرْهَّزلا  ُمِطاَف  يَرَْولا  ِیف  يِّدَجَک  ٌّدَج  َُهل  ْنَم  ٍبَهَذ 
َعْمَْجلا اوـُعَمَج  ْنیـَـسُْحلِاب  ًـا  عیِمَج َن  ´ ْـالا ِلــِبُْقن  نـْیَفَرَّطلا  َمـیِرَک  ِْریَْخلا  َنَـسَح  نـْیَلَقَّثلا  ِّبَر  ِهَـللا  ِباَوـَث  ْنَـع  َو  یَفَطـْـصُْملا  ِِّیبَّنلا  ِّرَبـْلا  هَْرتِـع 

ِّیِـشَرُْقلا ِِّیبَّنلاَو  ْنیَدَقْرَْفلا  ِءآَیِِـضب  يِرْخَف  ِْریَغ  ْنیَلِطاَْهلا  ِفوُکُوَک  ٍدُونُِجب  ْنیَرِجاَْفلا  ِلْسَن  ِهَللا  ِْدیَبُِعل  ْنیَدِْحلُْملِاباَضِّرِلل  یِحاَِیتْجِال  ْنیَمَرَْحلِالْهِال 
ِّضَِفب َّلِْغلا  ِتَفَـش  ْنیَنُحَو  ٍرْدَِـبب  ِْرفُْکلا  ُمِصاَق  ْنیَرَمَْقلا  ُْنبا  اَنَأَف  یِْخیَـشَک  ْوأ  ْنیَبَهَّذـلا  ُْنباَو  هَّضِْفلا  اـَنَأَف  ْنیَتَْریَْخلا  ُْنبا  اـَنَأَف  یِّمُأ  َُّمث  ْنیَدـِلاَْولا 

ْنیَلَفْحَْجلا  [ 38  ] َْنَیب [ 37  ] ِدْرَْولا ِِّیلَع  ْنیَتَْرتِْعلِاب  ًـا  عَم ِءوَّسلا  هَّمُأ  ْنیَتَْلبِْقلا  ِلْهَأ  ُْفتَح  اَهِیف  َناَک  ْنیَرَکْسَْعلا 
يور هدرک و  ضارعا  تسا  سنا  ّنج و  راگدرورپ  هک  دنوادخ  باوث  زا  نیشیپ  نامز  زا  و  دندش . رفاک  دندرک و  تنایخ  تعامج  نیا  « ـ  1

. دناهدینادرگ
. دنتشک دوب  میرک  راوگرزب و  ردام ، ردپ و  هیحان  زا  هک  زین  ار  نسح  وا  رسپ  و  دنتشک . ار  بلاطیبا  نب  ّیلع  هورگ  نیا  2 ـ 

میرب  شروی  نیسح  رب  کنیا  یگمه  ات  دیوش  عمج  دناهتفگ : دنتشاد ، لد  رد  هک  ياهنیک  دقِح و  يور  زا  3 ـ 
. دناهتخیگنارب هنیدم  هّکم و   ) نیمَرَح لها  اب  گنج  يارب  ار  اهتعامج  هک  یتسپ  لذَر و  مدرم  ِتسد  زا  داد  دیسر ! دایرف  هب  موق  يا  4 ـ 

تکاله هب  لاـصیتسا و  يارب  داـیز ) نب  هللادـیبع  دـیزی و   ) قیدـنز دـحُلم و  رفن  ود  يدونـشخ  رطاـخ  هب  دـنداتفا و  هار  هب  همه  سپـس  و  5 ـ 
. دندرکیم شرافس  ار  رگیدکی  نم  ندیناسر 

. دندیسرتن دنوادخ  زا  تسا  رفاک  رفن  ود  هداز  هک  دایز  نب  هللادیبع  رطاخ  ياضر  تهج  هب  نم  نوخ  نتخیر  رد  6 ـ 
. دومن دوخ  نارابریت  فده  ارم  تخیر و  نم  رب  دیدش ، ناراب  ياههناد  نوچ  هوبنا  يرکشل  اب  هبلغ  رهق و  يور  زا  دعس ، نبا  و  7 ـ 

رون و هب  نم  راـختفا  تهجب  اـهنت  هکلب  تسا  هدزرـس  نم  زا  هک  تسا  یتیاـنج  مرُج و  تهج  زا  هن  ناـنآ  یئوج  هطلـس  يزوتهنیک و  نیا  8 ـ 
تسنازورف  هراتس  ود  ءایض 

زا مه  ردپ و  هیحان  زا  مه  هک  ادـخ  لوسر  يرگید  تسا و  ربمغیپ  زا  دـعب  نیمز  يور  دارفا  نیرتهب  هک  بلاطیبأ  نب  ّیلع  اهنآ  زا  یکی  9 ـ 
تسا  یشَُرق  ردام  هیحان 

نیرتهدیدنـسپ و ود  دـنزرف  نـم  سپ  مرداـم  نآ  زا  سپ  تـسا و  نـم  ردـپ  ناـمدرم  هـمه  ناـیم  زا  ادـخ  هدیدنــسپ  هدـش و  باـختنا  10 ـ 
متسه  مدرم  نیرتهدیزگرب 

مشابیم  الط  ود  دنزرف  هدوب و  هرقن  نم  نیاربانب  تسا و  هدمآ  تسد  هب  الط  زا  هک  متسه  ياهرقن  نم  11 ـ 
ود دنزرف  نم  سپ  ّیلع ؟ نم  ردپ  دننام  یمّلعم  ّیبرم و  ای  و  دشاب ؟ هتـشاد  نم  ّدج  دننام  يّدج  هک  تسیک  تاقولخم  یمامت  نایم  رد  12 ـ 

مکانبات  هام 
نینُح  هوزغ  ردب و  گنج  زور  رد  تسا  رفک  هدننکش  هدنبوک و  نم  ردپ  تسا و  نم  ردام  ءارهز  همطاف  13 ـ 

لد هودنا  هّصغ و  يافش  تابجوم  راّفک ، رارشا و  رکشل  ندرک  هدنکارپ  هطساو  هب  هک  تسا  یناتساد  دُحا  هعقاو  رد  نم  ردپ  يارب  زا  و  14 ـ 
تخاس  مهارف  ار  نامیا  لها 

هلبق ود  لـها  ناناملـسم و  رب  گرم  هک  يدـئادش  نآ  رد  هک  تسا  هّکم  حـتف  هعقاو  بازحأ و  هوزغ  رد  وا  رگید  ناتـساد  ّتیعقوم و  و  15 ـ 
. دش نیملسم  يارب  رفظ  دیچیپ و  مه  رد  تسکش  گرم و  گنج  رد  وا  نیتسار  مدق  اب  دیرابیم ؛

هچ كاپ  ترتع  ود  اب  رادرکدب ، تشرـسدب و  تّما  نیا  دـینیبب  الاح  و  دادیم ؛ ماجنا  هللا  لیبس  یف  ادـخ و  هار  رد  مردـپ  ار  اهراک  نیا  16 ـ 
! دندرک
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هک  بلاطیبأ  نب  ّیلع  ترتع  رگید  یفطصم و  دّمحم  رادرکوکین  يوکین  ربمایپ  ترتع  یکی  17 ـ 
.« دیشخردیم خرس  لگ  نوچ  شاهرهچ  هتسویپ  دشیم ؛ درز  اههرهچ  هک  رکشل  ود  نایم  گنج  ماگنه  رد 

وا و تیب  لها  وا و  دالوا  مامت  و  دشاب ، هتفرگ  رارق  يرایـسب  دارفا  مجاهت  دروم  هک  یبولغم  چیه  نم  دیوگیم : ثوغَی  نب  راّمع  نب  هللادـبع 
لاحنیا رد  ّیلع . نب  نیسح  زا  دشاب  هدوب  رتراوتسا  شماگ  رتنئمطم و  شلد  رتمکحم و  شبلق  هک  ماهدیدن  دنشاب  هدش  هتـشک  وا  باحـصا 

[39 . ] دنامیمن یقاب  رفن  کی  دنتخیرگیم و  شلباقم  زا  نایهاپس  لاجر و  مامت  دومنیم  هلمح  نمشد  رکشل  هب  هک 
هّرپ رد  ار  وا  تسا  برع  هدنـشک  دـنزرف  نیا  تسا  بلاطیبأ  نب  ّیلع   ) نیَطب عَْزنأ  دـنزرف  نیا  دز : داـیرف  رکـشل  تعاـمج  هب  دعـس  نب  رمع 

! دیوش روهلمح  وا  هب  بناج  ره  زا  و  دیریگ ،

رخآ تاظحل  رد  نایرکشل  اب  ترضح  نانخس 

دایرف مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  دنتخادنا . یئادج  شمَرَح  مایخ  نیب  وا و  نیب  و  [ 40 ! ] دندرک هطاحا  ار  وا  زادناریت  رفن  رازه  راهچ 
: دندز

ًابْرُع ُْمْتنُک  ْنإ  ْمُِکباَسْحَأ  َیلإ  اوُعِجْراَو  ْمُکاَْینُد ! ِیف  اًراَرْحَأ  اُونوُکَف  َداَعَْملا ، َنُوفاََختَال  ُْمْتنُکَو  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنإ  َناَیْفُس ! ِیبَأ  ِلاَء  هَعیِـش  اَی 
! َنوُمُعَْزت اَمَک 

يایند یناگدنز  رد  سپ  دیسرتیمن ؛ زین  داعم  زا  هک  تسنیا  امش  هّیور  تسین و  ینید  امش  يارب  رگا  نایفس  یبأ  لآ  ناوریپ  نایعیـش و  يا  »
هنادرمناوجان لامعا  زا  و   ) دـیدرگرب دوخ  ياه  بَسَح  هب  دـیتسه ، برع  هفئاط  زا  دـیرادنپیم ، هکنانچمه  رگا  و  دیـشاب ! ناگدازآ  زا  دوخ 

(.« دینک زارتحا 
 ! همطاف رسپ  يا  یئوگیم  هچ  هک  دز  ادص  ار  ترضح  رمش ،

زا ار  دوخ  يّدـعتم  یغای و  نایرکـشل  نیا  ماهدـنز  هکیتقو  ات  تسین و  ياهذـخاؤم  اـهنز  رب  متـسه  گـنج  رد  امـش  اـب  نم  دومرف : ترـضح 
ُهُِحئآَول ْتَحال  ْدَقَو  ینیح  َناح  ْدَق  یمَرَح  اوکُْرتاَو  یسْفَِنب  ینودِْصقا  َلاق  دیرادزاب ! نم  مرح  هب  دربتسد 

 . تسا هتشگ  رادیدپ  نآ  مئالع  راثآ و  هدش و  کیدزن  نم  تداهش  نامز  کنیا  و  دیئایب ! هصخشب  نم  غارس  دینک و  اهر  ارم  مَرَح  دومرف : »
رب شطع  تفای و  تّدـش  گنج  دـندروآ و  يور  ترـضح  دوخ  فرطب  یگمه  تعامج  نآ  میریذـپیم و  ار  تساوخرد  نیا  تفگ  رمش 

هزراـبم زکرم  هب  سپـس  و  دوـمن ، عادو  مرح  لـها  اـب  و  دـمآ ، همیخ  هب  عادو  يارب  زا  مّود  راـب  يارب  و  [ 41 .] دش دیدش  رایسب  ترـضح  نآ 
ّزع دنوادخ  هب  رگم  تسین  یتردق  هّوق و  چیه  تسین و  یلّوحت  تکرح و  چیه  [ » 42 . ] ِهَللِاب َّالإ  هَُّوق  َالَو  َلْوَح  تفگیم َال  رایسب  تشگزاب و 

 « همسا
تفگ  و  دش ؛ يراج  شاهرهچ  رب  نوخ  و  دیشک ، نوریب  ار  ریت  نآ  دز . شکرابم  یناشیپ  هب  يریت  یفْعُج  فوتُحلا  وبأ  و 

ْرِفْغَت َالَو  اًدَحَأ ! ْمُْهنِم  ِضْرْالا  یَلَع  ْرَذَت  َو َال  اًدَدـَب ! ْمُْهُلْتقاَو  اًدَدَـع ! ْمِهِـصْحَأ  َّمُهَللا  هَصُْعلا ! ِء  ´ َالُؤ َه´ َكِداَبِع  ْنِم  ِهِیف  اَنَأ  اَم  يََرت  َکَّنإ  َّمُهَللا 
! اًَدبَأ ْمَُهل 

و رامـشب ! ار  نانآ  کیاکی  اراگدرورپ ! راب  یتسه  فقاو  درذـگیم  وت  نامرفان  ناگدـنب  نیا  هیحان  زا  هک  نم  ِلاح  نیا  رب  اراگدرورپ ! راب  »
: دز دایرف  دنلب  توص  اب  و  زرماین »! ار  اهنآ  ًادبا  و  راذگم ! یقاب  نیمز  يور  ار  نانآ  زا  نت  کی  نادرگ و  كاله  ًاتّتشتم  ًاقّرفتم و  ار  نانآ 
ُْمیَأَو َياَّیإ ! ْمُِکْلتَق  َْدنِع  َِکلَذ  ْمُْکیَلَع  ُنوُهَی  َْلب  ُهَْلتَق ، َنُوباَهَتَف  يِدَْعب  ًالُجَر  َنُوُلتْقَت  ْمُکَّنإ َال  امَأ  ِِهتَْرتِع ! ِیف  اًدَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  اَمَْسِئب  ِءْوَّسلا ! هَّمُأ  اَی 

! َنوُرُعْشَت ُْثیَح َال  ْنِم  ْمُْکنِم  ِیل  َمِقَْتنَی  َُّمث  هَداَهَّشلِاب ، ُهَللا  َِینَمِرُْکی  ْنَأ  وُجْرَال  ِهَللا 
هک تشک  دیهاوخن  ار  یسک  نم  زا  دعب  امش  هک  دیشاب  هاگآ  دیدرک ! راتفر  يدب  هب  شترتع  رد  دّمحم  اب  رادرکدب ! تشرـسدب و  تّما  يا  »

يادخ زا  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  و  دیامنیم ! ناسآ  لهـس و  امـش  يارب  اهنتـشک  مامت  هکلب  دـیئآ ، ساره  هب  دیـشاب و  نارگن  شنتـشک  زا 
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!« دینادیمن دوخ  هک  یئاج  زا  دریگب  ارم  ماقتنا  امش  زا  و  دناسرب ، تداهش  فرش  هب  ارم  هک  مراد  دیما  مدوخ 
؟ دریگیم ام  زا  ار  وت  ماقتنا  دنوادخ  زیچ  هچ  هب  همطاف  رسپ  يا  تفگ  نیصَح 

ار باذع  ایرد  ياهجوم  نوچ  سپس  و  دیزیریم ؛ ار  دوخ  ياهنوخ  هکنآ  ات  دنکفایم ، امش  نایم  رد  ار  تّدش  سَأب و  دندومرف : ترـضح 
[43  ] تخیر دهاوخ  امش  رب 

تداهش ماگنه  رد  ترضح  تالاح  رخآ و  تاظحل  رد  دنوادخ  اب  ترضح  تاجانم 

رب گنـس  يدرم  هک  دـمارایب ؛ ات  داتـسیا  هک  دوب  دـیدش  ردـقنآ  ترـضح  نآ  رب  فعـض  هدراو  تاحارج  اهمخز و  ترثک  زا  لاـح  نیا  رد 
هـس ریت  هب  يرگید  درم  هک  دـنک  كاپ  شمـشچ  ود  زا  ار  نوخ  ات  تساوخ  دوخ  سابل  اب  و  دـش . يراج  شتروص  رب  نوخ  دز و  شیناـشیپ 

: درک ضرع  ادخ  هب  ادخ ، لوسر  رسپ  تخاس  فده  ار  شکرابم  بلق  هبعش 
ٍّیبَن ُْنبا  ِضْرْالا  ِهْجَو  یَلَع  َْسَیل  ًالُجَر  َنُوُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنإ  یَِهلإ  َلاَقَو : ِءآَـمَّسلا  َیلإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَو  ِهَللا . ِلوُسَر  هَِّلم  یَلَعَو  ِهَللاـِبَو  ِهَللا  ِمِْسب 

! ُهُْریَغ
هدومن و دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شرس  و  ددرگیم .) نم  يزور  تداهش  نیا   ) ادخ لوسر  نیئآ  ّتلم و  رب  و  ادخ ، دوخ  هب  و  ادخ ، مان  هب  »

تشپ زا  ار  ریت  درب و  تسد  تسین »  وا  زج  يربمغیپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  ار  يدرم  دنـشکیم  موق  نیا  هک  ینادیم  وت  نم  يادخ  تفگ 
دیشاپ نامسآ  هب  دش  ُرپ  نوچ  تفرگ و  نوخ  نآ  ریز  ار  دوخ  تسد  ترضح  [ 44 .] درکیم نارَوَف  نادوان  دننام  نوخ  و  درک ؛ جراخ  دوخ 

رب نوخ  نآ  زا  هرطق  کی  تسا و  زیچان  لهـس و  رایـسب  تسادخ  ناگدـید  لباقم  رد  نوچ  تسا  هدـش  لزان  نم  رب  هک  هثداح  نیا  تفگ  و 
تخیرن  نیمز 

هدومن و هدولآ  نوخ  خّطلتم و  ار  فیرـش  نساحم  تروص و  رـس و  نآ  اب  دش ، ُرپ  نوچ  تفرگ و  نوخ  ریز  ار  دوخ  تسد  مّود  راب  يارب  و 
[45  ] منک رادید  ار  ادخ  لوسر  مّدج  ادخ و  ات  دوب  مهاوخ  یقاب  لاح  نیمه  اب  تفگ 

هاگن دنلب  ار  دوخ  رس  تّقـشم  اب  نیمز و  يور  رب  تسـشن  دوب . هدنامن  نت  رد  یقمَر  تردق و  هک  دوب  هتفر  شکرابم  ندب  زا  نوخ  ردقنآ  و 
. دز ترضح  نآ  رس  رب  ریشمش  اب  داد و  مانشد  ار  وا  هدمآ و  رُْسب  نب  کلام  لاح  نیا  رد  هک  تشادیم 

دوب يداع  هالک  هک  هَوُْسنَلَق  يور  تخادنا و  ار  سنرب  ترـضح  دش . نوخ  زا  رپ  دوب ) ترـضح  نآ  رـس  رب  هک  يدنلب  هالک  ینعی   ) ُسنُْرب و 
رب نیصح  تخاس و  دراو  یتبرض  ترضح  نآ  پچ  فتک  رب  کیرَش  نب  هعرُز  هک  تسب  یلامتـسد  دناهتفگ : یـضعب  و  [ 46  ] تسب همامِع 
زا سپ  و  دز ، شاهُوقَرت  رد  هزین  اب  سَنأ  نب  ِنانِس  تخاس و  دراو  ياهبرض  كرابم  ندرگ  رب  يرگید  و  [ 47 . ] دز يریت  ترضح  نآ  موقلح 

[49 . ] درک دراو  يریت  شیولهپ  رد  بهَو  نبا  حلاص  و  [ 48 [؛ درب ورف  يریت  ترضح  نآ  يولگ  رد  سپس  و  دز . ترضح  نآ  هنیس  رب  نآ 
چیه مرمع  تّدـم  مامت  رد  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دادیم ؛ ناج  وا  هک  مدوب  هداتـسیا  نیـسح  یکیدزن  رد  نم  دـیوگیم : عفاـن  نب  لـالِه 

تاعََمل دنگوس  ادخ  هب  دشاب . ینارون  شاهرهچ  وکین و  شتروص  نیسح  نوچ  دشاب و  هدولآ  دوخ  نوخب  شرکیپ  مامت  هک  مدیدن  ياهتشک 
[50  ] تشادیم زاب  وا  نتشک  رد  رّکفت  زا  ارم  وا  هرهچ  رون 

: درکیم ضرع  لالجلاوذ  ّبر  ترضح  هاگرد  هب  اعد  رد  هدومن و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  نامـشچ  تّدش  تخـس و  ياهتلاح  نآ  رد  و 
نم راگدرورپ  يا  وت  يراج  نامرف  رب  تاریدقت و  رب  متسه  ابیکـش  [ » 51 ! ] َنِیثیِغَتْـسُْملا َثاَیِغ  اَی  َكاَوِس ، ََهلإ  َال  ِّبَر ! اَی  َِکئآَضَق  یَلَع  اًْربَص 

 « ناگدنروآهانپ هانپ  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم 
هب ار  دوخ  یناـشیپ  و  [ 52 ، ] دیـشکیم ههیـش  دنلب  يادص  اب  ترـضح  نآ  بسا  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا 

یتّما زا  سر  دایرف  سر  دایرف  [ » 53 . ] اَهِِّیبَن ِْتِنب  َْنبا  ِتَلَتَق  هَّمُأ  ْنِم  هَمِیلَّظلا ! هَمِیلَّظلا ! تفگیم  و  دیئوبیم ؛ و  دومنیم ؛ هدولآ  ترضح  نوخ 
. دش مَرَح  مایخ  هّجوتم  و  دنتشک ». ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  هک 
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البرک کشخ  نابایب  رد  هک  تسا  نیسح  نیا  [ 54 ! ] ْهاَتَزْمَح اَو  ΘљΘ �̠ فْعَج اَو  ْهاَِّیلَع ، اَو  ْهاََتبَأ ، اَو  ْهاَدَّمَُحم ، اَو  داد : رد  ادن  موثلک  ّمُا 
تسا  هداتفا  نیمز  يور  رب 

يا [ » 55 . ] ِلْهَّسلا یَلَع  ْتَکَدْـکَدَت  َلاَبِْجلا  َْتَیلَو  ِضْرْالا ، یلَع  ْتَقَبْطَأ  َءآَمَّسلا  َْتَیل  ْهاَْـتَیب ! َلـْهَأ  اَو  ْهاَدِّیَـس ، اَو  ْهاَـخأ ، اَو  داد : رد  ادـن  بنیز 
نب رمع  هک  دـید  و  دـمآ ، شردارب  دزن  هب  و  درکیم ». رپ  ار  اهنابایب  دـشیم و  درُخ  اههوک  شاک  يا  و  دـیبسچیم ، نیمز  رب  نامـسآ  شاک 
ِهَللا ِْدبَع  ُوبَأ  ُلَتُْقی  َأ  ُرَمُع ! يا  ْتَحاَصَف  تسا  نداد  ناج  لاح  رد  نیسح  شردارب  و  دناهدش ؛ کیدزن  ترضح  هب  شنارای  زا  یعمج  اب  دعس 

دینادرگرب و ار  دوخ  تروص  رمع  ینکیم »  هاگن  وا  هب  وت  دنشکیم و  ار  هللادبعابأ  يا  دعـس  نب  رمع  يا  تشادرب  دایرف  « ؟ ِْهَیلإ ُرُْظنَت  َْتنَأَو 
رفن کی  امش  نیب  رد  يا  امش  رب  ياو  يا  « !؟  ٌِملْـسُم ْمُکِیف  اَمَأ  ْمُکَْحیَو ! تشادرب  دایرف  بنیز  [ 56 . ] دوب يراج  ششیر  يور  رب  شیاهکشا 

! دینک تحار  ار  نیسح  دیوش و  هدایپ  دز : دایرف  دعس  نب  رمع  [ 57 . ] دادن ار  وا  باوج  سکچیه  تسین »!  ناملسم 
نساحم و  [ 58 . ] دز ترضح  نآ  رب  هبرض  هدزاود  ریشمش  اب  تسشن و  شاهنیس  يور  و  دز ، ترـضح  نآ  هب  شیاپ  اب  و  درک ، تردابم  رمش 

. درک ادج  ار  شسّدقم  رس  تفرگ و  ار  شسّدقم 

يزیربت رّین  موحرم  راعشا 

تقو رد  دوخ ، دادعتـسا  هعـس و  رد  دوـخ و  هبوـن  هب  کـی  ره  ار  تادوـجوم  ّتیفیک  عـضو و  يزیربـت  ِّریَن  مالـسالا  تّجح  موـحرم  ردـقچ 
: دیوگ هک  اجنآ  تسا  هدومن  مّسجم  بوخ  ترضح  تداهش 

يایرد قرغ  يَرپ  وید و  هلُغلُغ  رپ  همه  ارـضَخ  شوگ  توکلَم  باجح  هب  نابیرگ  هب  رـس  نایـسُدق  وت  يزابناج  ِتلاح  زا  هک  وت  يادـف  ناج 
کئالم اشامت و  وحم  اـیبنا  زارد  هدرک  مرح  جاراـت  هب  تسد  ناـیفوک  ناـنک  لْوَحـال  هتخورفا  لد  اـب  یـضترم  حون  وت  کـشخ  بل  ّریحت ز 

تـسد رویُط  شحو و  هلولو  ُرپ  همه  اْربَغ  حطـس  روُصق  ناشیرپ ز  يوسیگ  هب  تسد  نایروُح  روُشن  روش  دشب  دای  زا  هیرام  ِفَط  رد  توهبم 
اّنمت راشرس  رمش  روش  نویش و  رد  همهاو  زا  مرح  ِناوهآ  روصح  ناریح و  هتخوس  رگج  اب  یفطصم  روبص  بّویأ  وت  ربص  زا  لد  هب  ترسح 

[59  ] روضُح مرگرس  وت  و 

ینارعش هللاهیآ  موحرم  راعشا 

تسا  هدومن  تیاکح  موجُّسلا  ُعمَد   » رد ار  رورس  نآ  تداهش  تقیقح  هر   ) ینارعَش هللا  هیآ  ینعم  رپ  یلاع و  ردقچ  و 
قشع ناهج  هاش  قاُرب  یب  هظحل  کی  هب  تشذگ  ناکمال  زا  یسک  زج  دوس  ناوتن  رـس  تسود  ياپ  رب  اهجات  دندنکف  كاخ  هب  همه  ناهاش 

ات توهبم  کئالم  اشامت و  وحم  ایبنا  زارد  هدرک  مرح  جارات  هب  تسد  ناـیفوک  وت  ِياـَهب  نوخ  منم  ّینم و  هتـشک  وت  تسلأ  زا  شناـناج  هک 
ناهج يا  تفگ  قشع  نامـسآ  يوس  تفر  هک  یفطـصم  نیا  قشع  نانَـس  ردنا  رـس  تشگ  دنلب  ار  وک  قشع  ناهج  هاش  رـس  دـش  هزین  بیز 
روضُح مرگرس  وت  اّنمت و  راشرس  رمش  روش  نویـش و  رد  همهاو  زا  مرح  ِناوهآ  قشع  ناکم  نوک و  وت  يادف  اداب  قشعناج  وت  يادف  نسُح 

[59]
هنـس ياروشاع  ههد  رد  ینعی  ترـضح  نآ  يرادازع  ماّیا  رد  و  دیماجنا ، هتفه  کی  هب  هک  هلاسر  نیا  نیودت  تّدم  هک  هَّنِملا  َُهل  ُدمَحلا و  ِهَِّلل 

ِهّنَِمب و تفاـی  همتاـخ  ینیـسح  ياـعوسات  هلیل  هتـشذگ  بش  زا  عبر  تعاـس و  ود  رد  تفاـی  ریرحت  هّیرمق  هّیرجه  ود  دـصراهچ و  رازهکی و 
نیمِحاَّرلا  ُمَحْرأ  ُهَّنإ  ِهِمَرَک ؛

. َءآعُّدلا ِلَّبَقَت  َو  انَّبَر  ِْهیَدَی ؛ َْنَیب  َنیدَهْشَتْسُْملاَو  ِْنیَسُْحلا  َعَم  انْرُشْحا  انَّبَر 
ار  كاپ  رَرُد  نیا  دورس  هکنآ  یلو  ملاع  ود  تسا  سنا  لفحم 

سب تسا و  نیسح  يوک  ِهر  كاخ  سب  تسا و  نیسح  زورفا ، لد  عمش 
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ـّی؛ نار ـهـ ّطلا ّینی  ـ سحلا نی  ـ سح دّم  ّیـد مـحـ سـ ُنیِکَتْسُْملا ، ِیناَْفلاَو  ُنیِکْسِْملا ، ُقِشاْعلا  هَِرثاَّدلا ، ُهانُْمِیب  ُهَبَتَک 
ّيو ـ َضَر سّد  ـهـد مـقـ شم هبّی  هد طـ رد بـلـ

ِمارْکءْالاَو هَّی  ـ حَّتلا ُفالاَء  اهِسِّد  ـ َقُم ـی  َلَع
ماَر ـ ِْکلا هَرَرَْبلا  ِِهلاَء  َو  ٍدَّمَُحم  ِها  ـ ِجب

یقرواپ

ات زا ص 262  مّرقم  لتقم   » رد و  مومهملا ص 149 و 150 ، سفن   » رد تسا و  هدروآ  ات ص 88  زا ص 85  فوـهل   » رد ار  هبطخ  نیا  [ 35]
زا تاقحلم   » رد تسا و  هدروآ  ص 624 و 625  ج 11 ، ّقحلا » قاقحإتاقحلم   » رد و  ص 6 و 7 ، یمزراوخ ج 2 ، لتقم   » رد و  ص 264 ،
زا رد ص 333  هچنآ  رب  انب   ) شخیرات رد  یقشمد  رکاسع  نبا  همّالع  زا  فالتخا و  رـصتخم  اب  میدرک  لقن  هک  یتارابع  نیمه  اب  یمزراوخ 

فحت  » رد تسا و  هدروآ  ارنآ  زا  يرصتخم  هّمغلا ص 181 ، فشک   » رد تسا  دراو  ظفل  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  زین  تسا  دراو  نآ  بختنم 
رد ص 24 و 25، جاجتحا   » رد یسربط  خیش  تسا و  هدرک  رکذ  هفوک  لها  هب  ترـضح  همان  ناونع  تحت  ات ص 242 ، زا ص 240  لوقعلا 

تسا  هدروآ  ار  ترضح  لّثمت  راعشا  رخآ  ات  هللادبع  نببعصم  زا  فجن  عبط  زا  ج 2 
تسا  میظع  دّیس و  ینعم  هب  نآ  تسا و  هدومن  طبض  َمْرَقلا  اولَتَق  موجُّسلا ص 187 ، عمد   » رد ینارعش  هللا  هیآ  [ 36]

تسا  تأرج  اب  ریلد و  درم  ینعم  هب  نآ  و  دشاب ، واو  هرسک  اب  دْرِولا  تسا  نکمم  [ 37]
تاقحلم  » رد و  مومهملا ص 218 ؛ سفن   » فرـشا و فجن  عبط  زا  ص 25 و 26  یسربط ج 2 ، جاجتحا   » و هّمغلا ص 183 ؛ فشک  [ » 38]
مهدراهچ مهدزیس و  مهدزاود و  مهدزای و  مهد و  مّوس و  مّود و  لّوا و  تیب  هک  ار  راعـشا  نیا  زا  تیب  هن  ص 644 ، ج 11 ، ّقحلا » قاقحإ 

تیبلا ص 444 لهأ   » زا و  لا ص 178 ، َـ ملا هلیسو   » زا ار  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  ترضح  ریغـص  لفط  تداهـش  ماگنه  رد  تسا  مهدزناپ  و 
هّدوملاعیبانی  » زا مرح  ماـیخ  هب  عوجر  تقو  رد  تسنآ  ریغ  زا  راعـشا و  نیا  زا  یـضعب  زا  قّفلم  هک  ار  تیب  جـنپ  تسیب و  تسا و  هدرک  رکذ 

تسا  هدروآ  يدهلا  هّمئأ   » باتک رد  یناغفا  یمشاهراّفغلادبع  زا  ار  تیب  هدزناپ  و  ص 346 و 347 ،
فوهل ص 105  » و ص 259 ؛ يربط ج 6 ، خیرات   » زا مّرقم ص 320 ، لتقم  [ » 39]

ص 223 بوشآرهش ج 2 ، نبا  بقانم   » زا مّرقم ص 320 ، لتقم  [ » 40]
فوهل   » زا مّرقم ص 320 و 321 ، لتقم   » و ص 33 ؛ یمزراوخ ج 2 ، لتقم   » و فوهل ص 105 و 106 ؛ [ » 41]

مّرقم ص 324 لتقم   » و فوهل ص 105 ؛ [ » 42]
یمزراوخ  لتقم   » زا ï ï مومهملا و سفن   » زا ملاوعلا و  لتقم   » زا مّرقم  لتقم  [ » 43]

فوهل ص 106 و 107  » زا یمزراوخ و  لتقم   » زا مومهملا و  سفن   » زا مّرقم  لتقم  [ » 44]
فوهل   » زا یمزراوخ و  لتقم   » زا مّرقم  لتقم  [ » 45]

ص 35 یمزراوخ ج 2 ، لتقم   » زا و  ص 31 ، ج 4 ، ریثأ ، نبا  لماک   » زا مّرقم ص 326 ، لتقم   » و فوهل ص 107 ، [ » 46]
فارشالا ص 16 ّبحب  فاحتءالا   » زا مّرقم  لتقم  [ » 47]

فوهل   » زا مّرقم  لتقم  [ » 48]
فوهل   » زا مّرقم ص 329 ، لتقم   » و فوهل ص 110 ؛ [ » 49]

سلجم 69 هّینّسلا  سلاجملا   » و ص 39 ؛ امن ، نبا  زا  مّرقم ص 329 و 330 ، لتقم  [ » 50]
هداهّشلا ص 423 رارسأ   » زا مّرقم ص 331 ، لتقم  [ » 51]

و ص 205 ج 10 ، راحب »  » زا و  ص 129 ، ءآرهّزلا » مّلظت   » زا مّرقم ص 332 ، لتقم  [ » 52]
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ص37 یمزراوخ ج 2 ، لتقم   » زا ردصم ، نامه  [ 53]
ص 37 یمزراوخ ج 2 ، لتقم   » ï ï و ص 206 ؛ ج 10 ، راحب »  » زا ردصم ، نامه  [ 54]

فوهل   » زا مّرقم ص 332 ، لتقم   » و فوهل ص 110 ؛ [ » 55]
ص 32 ریثأ ج 4 ، نبا  لماک   » زا مّرقم ص 333 ، لتقم  [ » 56]

دیفم داشرإ »  » زا مّرقم ص 333 ، لتقم  [ » 57]
ص 73 یمزراوخ ج 2 ، لتقم   » زا و  ملاوعلا ص 100 ، لتقم   » زا ردصم ، نامه  [ 58]

ص 121 و 122 ّرین ، هدکشتآ  [ » 59]
یقرواپ ص 196 موجّسلا  عمد  [ » 60]

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدابع  زامن و  - 7

راتفگشیپ

؟  تسیک نیسح 
؟  تسیک هللا  راث 

؟  تسیک هنئمطم  سفن 
؟  تفگ هچ  درک و  هچ  دید و  هچ  سابع  ندب  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟  دز ادص  ار  یسک  هچ  درک و  هچ  دید و  هچ  ربکا  یلع  شدنزرف  ندب  رانک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟  داد تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دندز  وا  هب  هبعش  هس  ریت  دوب و  شتسد  رد  رغصا  یلع  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟  تخادنا ریخات  هب  بش  کی  ار  گنج  ارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟  درک هماقا  نمشد  ياهریت  لباقم  رد  ار  شزامن  ارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟  تفگ يرکذ  هچ  رخآ  هظحل  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
؟  تفگ ار  يرکذ  هچ  دومن  عادو  مرح  لها  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هچ عقوم  نآ  رد  دـش ،  يراج  شا  هرهچ  رب  نوخ  دیـشک و  نوریب  ار  ریت  نآ  دروخ ،  شکرابم  یناـشیپ  هب  يریت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
؟  دناوخ ییاعد 

؟  دناوخ يرکذ  هچ  دروخ  شکرابم  بلق  هب  هبعش  هس  ریت  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟  درک ییاعد  هچ  زامن  تقو  هدنروآ  دای  يارب  اروشاع ،  رهظ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟  تفگ هچ  داد و  تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دینک ،  هلمح  اه  همیخ  هب  تفگ :  نمشد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟  دنداد رارق  نابسا  مس  ریز  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  شندب  ارچ  سپ  دوبن ،  همطاف  هشوگ  رگج  رگم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 . تسا دوبعم  راسخر  قشاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . تسا تادابع  تاعاط و  حور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 . تسا تمایق  يارحص  رون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . تسا نآرق  حور  مئاد  ضیف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . تسا نموم  ره  هیرگ  ببس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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 . دوبن لفاغ  ادخ  دای  زا  هظحل  کی  اه  يراوشد  گنج و  جوا  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . دوب هللااب  الا  هوق  لوح و ال  رکذ ال  لوغشم  موادم  هتسویپ و  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 . دوب ادخ  صلاخ  هدنب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . دش دیهش  زامن  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 ، برک لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  درک :  اعد  روط  نآ  دـیآ  یم  وا  يوس  هب  نمـشد  هاپـس  یتقو  اروشاع  حبـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
 . ینم هاگ  هیکت  وت  يراتفرگ  ره  رد  ایادخ ! 

هدش اهر  هفیقس  زور  رد  عقاو  رد  تخیر ،  نیمز  رب  ار  هللا  راث  نوخ  و  دومن ،  تباصا  مالسلا  هیلع  نیسح  بلق  رب  اروشاع  رهظ  رد  هک  يریت 
 . تسشن فده  هب  اروشاع  رد  دوب و 

ات هتشامگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رب  دندولآ  رابغ  هدیلوژ و  هک  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  دنوادخ  دوش و  یم  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زامن نآ  رجا  باوث و  تسا ،  مدرم  زامن  رازه  يواسم  نانآ  زامن  کـی  دـنناوخ  یم  زاـمن  شربق  راـنک  دـننک و  یم  هیرگ  وا  رب  تماـیق  زور 

 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رئاز  يارب 
 . میرگ یم  نوخ  کشا  ياج  هب  دومرف  نامز  ماما 

شباحصا زا  یکی  هب  ترضح  نآ  اروشاع  رهظ  رد  هک  ییاعد  لومشم  مالسلا و  هیلع  نیسح  تعافـش  لومـشم  زین  ار  ام  دنوادخ  مراودیما 
 . دهد رارق  نیلصملا  نم  هللا  کلعج  دومرف : 

ناتسمز 1380
يزیزع سابع  مق -  هیملع  هزوح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  هدیزگ 

نیسح مان : 
هللاراث ءادهشلا ،  دیس  فورعم :  باقلا 

هللادبع وبا  هینک : 
مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا -  هیلع  یلع  ردام :  ردپ و  مان 

هنیدم رد  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس  دلوت :  لحم  تقو و 
 ( ات 61 ه ق لاس 50  زا   ) لاس هدزای  تماما :  نارود 
دیزی هیواعم و  ترضح :  نآ  نامز  رد  بصاغ  يافلخ 

 . دیسر تداهش  هب  یگلاس  نس 57  رد  البرک  رد  يرجه  لاس 61  اروشاع  زور  رد  تداهش :  لحم  تقو و 
 . تسا قارع  روشک  رد  البرک  رهش  شفیرش :  دقرم 

 : درک میسقت  شخب  راهچ  هب  ناوت  یم  ار  ترضح  نآ  یگدنز  نارود 
 ( لاس شش  دودح   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تمزالم  - 1

 ( لاس دودح 40   ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  شردارب  ردپ و  اب  تمزالم  نارود  - 2
 ( لاس هدزای   ) تماما نارود  - 3

 . تسا خیرات  هثداح  نیرتمهم  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میظع  ینادواج و  تضهن  - 4
 . دوب سابعلا  لضفلاابا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادمچرپ  - 1
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 . دوب قورسم  نب  جاجح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نذوم  - 2
نیـسح ماما  لتق  رورت و  يارب  جح  مان  هب  دـیزی  دارفا  زا  یعمج  هک  درک  لصاح  عالطا  ماما ))   )) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترجه  تلع  هب 

هبعک رانک  رد  مارح و  هام  رد  دنا  هدیشوپ  مارحا  سابل  ریز  رد  هک  یحالس  اب  دنراد  تیرومام  دنا و  هدش  لیسگ  هکم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع 
 : دومرف دش و  قارع  راپسهر  هجحیذ  متـشه  دومرف و  لیدبت  هدرفم  هرمع  هب  ار  عتمت  جح  ماما  تهج  نیدب  دناسرب و  لتق  هب  ار  ربمایپ  دنزرف 

 . منک یم  كرت  ار  هکم  ادخ  هناخ  تمرح  تیاعر  يارب 
 . دوب لیقع  نب  ملسم  دش  هداتسرف  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  - 4

 . دندوب هدرک  لاسرا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  توعد  همان  دودح 150  هفوک  مدرم  - 5
 . دندرک تعیب  ملسم  ترضح  اب  رفن  رازه  مالسلا 18  هیلع  نیسح  ماما  زا  هفوک  مدرم  توعد  نامز  رد  - 6

 . دنتشاد نس  لاس  هد  زا  رتمک  ود  ره  هدوب و  میهاربا  زا  رت  گرزب  دمحم  هک  دندوب  دمحم  میهاربا و  ملسم  نارسپ  - 7
 : مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  ساسا  لماع  هس  - 8

هفوک مدرم  توعد  ب :  درک .  یگداتسیا  تساوخرد  نیا  لباقم  رد  ادیدش  ماما  تساوخ  یم  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیزی  فلا : 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلصا  لماع  ج :  . 

 . تسا هدش  نفد  نیسح  ماما  شردپ  رانک  رد  ربکا  یلع  ترضح  هزانج  نوچ  دراد  هشوگ  شش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  - 9
همه یماسا  ترضح  فیرش  ترایز  نیا  رد  هدش و  لقن  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  زا  هک  تسا  یترایز  هسدقم :  هیحان  ترایز  - 10
 . تسا هداتسرف  تنعل  نانآ  رب  هدرب و  زین  ار  مادک  ره  نیلتاق  مان  هداتسرف و  دورد  نانآ  رب  هدومرف و  رکذ  مسر  مسا و  اب  ار  البرک  يادهش 

 . دراد مان  حانجلاوذ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بسا  - 11
 . دش نفد  ییاسانش و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رکیپ  - 12

 . دوب يراصنا  هللادبع  نب  رباج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رئاز  نیلوا  - 13

البرک ات  تدالو  زا  زامن  هولج  لوا :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  - 1

ناهج هب  هدید  مالـسلا  هیلع  نسح  شردارب  تدالو  زا  لاس  کی  تشذـگ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـش :  لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا 
 . (( روایب نم  دزن  ار  مرسپ   : )) دومرف نم  هب  دمآ و  مالسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوشگ . 

 . مدرب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  دوب ،  يدیفس  هقادنق  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نم 
تفگ هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  هدش ،  نادنخ  داش و  مالسلا  هیلع  هرهچ  رادید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . درک هیرگ  تفرگ و  نماد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس  . 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  ادخ !  لوسر  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  مدرک :  ضرع 

 . دوش یم  دراو  دازون  نیا  هب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یبئاصم  رطاخ  هب  ما  هیرگ  دومرف : 
 . درک دهاوخن  نم  تعافش  لومشم  ار  هورگ  نآ  دنوادخ  دنشک و  یم  ار  وا  رگمتس  هورگ  يدوز  هب 

زامن تعکر  رازه  - 2

هللا لوسر  نبای  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هب  باطخ  یصخش  لاثم  روط  هب  دندوب ،  دنم  هقالع  رایسب  تدابع  هب  ترضح  نآ 
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مردپ اریز  ما ،  هدش  دلوتم  هنوگچ  نم  هک  منک  یم  بجعت  دـندومرف :  ترـضح  تسا ؟  دالوا  مک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تردـپ  ارچ  ! 
(1  . ) دروآ یم  ياج  هب  زامن  تعکر  رازه  يزور  بش و  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يوضو  - 3

کلملا يدـی  نیب  فقو  نمل  قح  لاقف :  کلذ ،  یف  هل  لیقف  هلـصافم  تدـعترا  هنول و  ریغت  ءاضوت  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ناک 
 ، هلصافم دعترت  هنول و  رفصی  نا  رابجلا 

 . دیزرل یم  شیاهاپ  هدیرپ و  شگنر  تفرگ  یم  وضو  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . دزرلب شیاهاپ  دوش و  درز  شگنر  هداتسیا  توربج  اب  يادخ  لباقم  رد  هک  یسک  يارب  تسا  راوازس  دومرف :  دندیـسرپ  ار  راک  نیا  تلع 

(2)

ریبکت راب  تفه  تنس  - 4

دنکن تفر  یم  میب  هک  اجنآ  ات  دمآ  نخس  هب  رید  مالسلا  هیلع  نیـسح  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هللا  همحر و  قودص 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  زامن  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دشاب .  نخـس  یب  دنزن و  فرح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دنتسب و  فص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  رـس  تشپ  زامن ) يارب   ) مدرم دوب ،  هداهن  دوخ  هناش  رب 

ادـخ لوسر  نوچ  تفگ ،  ریبکت  زین )  ) مالـسلا هیلع  نیـسح  سپ  تفگ ،  زاـمن  ریبـکت  دراذـگ و  نیمز  رب  دوخ  تسار  فرط  رد  ار  وا  ملس 
راب تفه  ادخ ) لوسر  زا  يوریپ  هب   ) زین نیـسح  دومرف و  هرابود  ار  ریبکت  دینـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریبکت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

 . دش زاغآ  زامن ) يادتبا  رد   ) نتفگ ریبکت  راب  تفه  تنس  هنوگنیدب  تفگ .  ریبکت 

سابل کی  رد  زامن  - 5

؟  دنک یم  تیافک  سابل  رادقم  هچ  درم  ندرازگزامن  تهج  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا 
شود رب  دوب و  اهوناز  کیدزن  رتالاب و  اپ  قاس  همین  زا  هک  سابل  هعطق  کی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح 

درک یم  هدجس  داتفا و  یم  شیاه  هناش  زا  دومن  یم  عوکر  یتقو  درازگ و  زامن  تشادن  وتسرپ  لاب  ود  رادقم  هب  زج  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
 . (( دش غراف  زامن  زا  ات  دوب  هنوگ  نیا  دنادرگ ،  یم  رب  دوخ  شیاه  هناش  رب  تسد  اب  ار  نآ  سپ  دیسر ،  یم  ترضح  ندرگ  رب 

زامن هماج  کی  رد  هک  تسا  هدید  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یـسک  هک  دومن  لقن  نم  يارب   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
سابل کی  رد  هک  تسا  هدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   : )) هک هدومن  لقن  وا  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  درازگ ،  یم 

((( 3  . ) دناوخ یم  زامن 

رازگ زامن  يولج  زا  روبع  - 6

مالسلا هیلع  نیسح  ماما   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیض 
هیلع ترـضح  نوچ  تشادزاب .  راک  نیا  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ناراـی  زا  یکی  درک ،  روبع  وا  يولج  زا  يدرم  دـناوخ ،  یم  زاـمن 

؟  يدومن یهن  ار  وا  ارچ  دیسرپ :  دش ،  غراف  زامن  زا  مالسلا 
 . دروآ یم  دیدپ  یگتفشآ  بارحم  امش و  نایم  ملس !  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع 

((( 4  . ) دنک داجیا  یگتفشآ  وا  نم و  نایم  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  کیدزن  نم  هب  لاعتم  يادخ  وت  رب !  ياو  دومرف : 
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ینالوط هدجس  عوکر و  - 7

 : دومرف فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترضح 
(5  . ) دوب ینالوط  شدوجس  عوکر و  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج 

وضو ماگنه  ماما  تروص  گنر  رییغت  - 8

تسیچ تلاح  نیا  دش :  یم  لاوس  وا  زا  دیرپ ،  یم  شا  هرهچ  زا  گنر  داتسیا  یم  زامن  هب  هاگره  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
؟  دوش یم  ادیپ  امش  رد  وضو  ماگنه  هک 

((( 6 ( ؟  متسیاب مهاوخ  یم  یسک  هچ  هاگشیپ  رد  هک  دیناد  یم  هچ  امش   : )) دومرف یم 

هیقت زامن  - 9

هیلع نیـسح  ماما   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  دوخ ،  دنـس  هب  يدنوار  بطق 
 . دندرازگ یم  زامن  هیقت )  باب  زا   ) مکح نب  ناورم  رس  تشپ  مالسلا 

ادـخ هب  هن  دوـمرف :  درک ؟  یمن  هداـعا  ار  زاـمن  تشگ  یمرب  لزنم  هب  یتـقو  امـش  ردـپ  اـیآ  دـش :  ضرع  راوـگرزب  ود  نآ  زا  یکی  هب  سپ 
(7  . ) درک یم  افتکا  زامن  کی  نامه  هب  وا  دنگوس ، 

زامن هب  تیب  لها  شرافس  - 10

زین دوخ  نک و  رما  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ   : )) ناحبـس يادـخ  ءدومرف  هرابرد  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  میهاربا ،  نب  یلع 
هن تسا  هداد  ار  شتیب  لها  هب  هژیو  غالبا  نامرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  نآ  رد  دومرف :  شاب )) .  رادیاپ  نآ  رب  تخس 

يارب هک  دنراد  هژیو  یتلزنم  ادـخ  دزن  رد  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  هک  دوش  مالعا  مدرم  همه  هب  ات  ار ،  مدرم  مومع 
یصوصخ نامرف  مه  هداد ،  مدرم  همه  اب  هارمه  یمومع  نامرف  مه  زامن ، ) هماقا  تهج   ) نانآ هب  ناحبس  يادخ  اریز  تسین ،  نامدرم  رگید 

.
یم دـمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  حبـص  زامن  تقو  زور ،  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  سپ 
هیلع نسح  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ینعی )  تیب  لها   ) سپ داـب ، )) امـش  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و   : )) دومرف

 . (( ادخ ربمایپ  يا  داب  امش  رب  زین )  ) ادخ تاک  رب  تمحر و  مالس و  و   : )) دنتشاد یم  راهظا  خساپ )  رد   ) مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و 
(( ، دنک تمحر  ار  امش  ادخ  زامن ،  زامن ،   : )) دومرف یم  هتفرگ  ار  رد  هبوچ  راهچ  فرط  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  سپس 

 . (( دنادرگ كاپ  یصلاخان )  ره  زا   ) ار امش  دربب و  توبن  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  هنوگ  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  انامه  ))
هکنیا ات  داد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هتسویپ  حبص  زور  ره  تشاد ،  روضح  هنیدم  رد  هک  ینامز  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زور  ره  هک  مهد  یم  تداهش  نم  دیوگ :  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مداخ  ءارمحلاوبا  تفر .  ایند  زا 
 . داد یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ملس  و 

هیلع شدج  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  زا  کلام و  نب  سنا  زا  یبرقلا ))  هدوم   )) باتک رد 
اهیلع ریطصا  هولصلاب و  کلهءا  رمءا  هفیرش و  هیآ  لوزن  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا 

هناخ رد  هب  حبـص ،  زامن  ماگنه  زور  ره  هام  هن  تدـم  هب  شاب ))  رادـیاپ  تخـس  نآ  رب  زین  دوخ  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  تیب  لـها  و  ))

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1163 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یگدولآ  هنوگره  نادناخ  امـش  زا  هک  دهاوخ  یم  ادـخ  انامه   ! )) توبن تیب  لها  يا  زامن  دومرف :  یم  دـمآ و  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
 . دنا هدرک  لقن  هباحص  زا  رفن  دصیس  ار  ثیدح  نیا  و  دنادرگ )) هزنم  ار  امش  دربب و 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور   : )) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شدج  زا  داجـس  ماما  شردپ  زا  یلع  نب  دیز 
مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  دندروآ .  ترضح  تمدخ  ینرف  دوب .  هملـس  ما  هناخ 

 . دندروخ نآ  زا  دناوخ و  ارف  ار 
 : دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  داد و  رارق  يربیخ  ییابع  ششوپ  رد  ار  نانآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

 . اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 
؟  متوبن تیب  لها  زا  مه  نم  ایآ  ادخ !  لوسر  يا  تشاد :  راهظا  هملس  ما 

(8  . ) يراد ریخ  يوس  هب  ور  اما ) یتسین  نانآ  زا   ) وت دومرف :  ترضح 

ادخ ربارب  رد  میلست  - 11

نیسح ماما  زا  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع ،  نب  لضفم 
؟  يدرک حبص  هنوگچ  دندیسرپ :  مالسلا  هیلع 

یم مریگارف  یهلا  باسح  ما و  هدـنیوج  گرم ،  میور ،  شیپ  شتآ ،  مرـس و  يـالاب  مراـگدرورپ ،  هک  یلاـح  رد  مدومن  حبـص   : )) دومرف
 . منار یم  دوـخ  زا  مدنـسپ  یمن  هچنآ  هن  و  منک ،  یم  ادـیپ  مراد  تسود  هچنآ  هن  مشیوـخ ،  رادرک  ورگ  رد  نـم ،  يزور  نـینچ  و  دـشاب ، 

نیا ربانب  درذگ .  یم  نم  زا  دهاوخب  رگا  دنک و  یم  مباذع  دهاوخب  رگا  تسا ،  يرگید  رایتخا  رد  اهراک  همه  مرادن و  ار  کی  چـیه  ناوت 
! ؟ ) 9  ) تسا رتدنمزاین  نم  زا  يریقف  مادک  ، 

رصع زامن  زا  سپ  زامن  فاوط و  - 12

رصع زامن  تعامج )   ) ماما اب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالـسلا و  هیلع  نسح   : )) تفگ هک  هدرک  لقن  دیعـس  وبا  زا  هیواعم  نب  رامع 
 . (( دندناوخ زامن  تعکر  ود  دندرک و  فاوط  راب  تفه  سپس  دندرک ،  مالتسا  ار  نآ  هدمآ  دوسالا  رجح  دزن  سپس  دندناوخ  ار 

 . دنیادخ لوسر  رتخد  نادنزرف  نانیا  دنتفگ :  دنتخانش ) ار  ناشیا  هک   ) مدرم
هیلع نیـسح  دوب .  یناکر  درم  کی  ناشیا  هارمه  دننک ،  تکرح  دنتـسناوتن  هک  ییاج  ات  دنداد  رارق  راشف  موجه و )  ) رد ار  نانآ  مدرم  سپ 
یم مارتحا  رایسب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  وا  درک  رود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  مدرم  وا  کمک  هب  هتفرگ  ار  یناکر  تسد  مالـسلا 

 . دندرک یم  مالتسا  ار  نآ  هک  رگم  دنرذگب  رجح  بناج  زا  رجح  دزن  نکر  رب  هک  مدیدن  ار  ناشیا  درک و 
 . تسا هدوب  هدنام  هدش -  عطق  زامن  اب  هک  فاوط -  تفه  زا  یخرب  دیاش  متفگ :  دیعس  وبا  هب  دیوگ :  يوار 

(10  . ) دندرک فاوط  لماک  راب  تفه  هکلب  هن  تفگ : 

زامن زا  دعب  قافنا  - 13

ار راوگرزب  نآ  دش و  دجسم  دراو  دندرک ،  یفرعم  وا  هب  ار  نیـسح  ماما  درک ،  لاوس  مدرم  نیرت  میرک  زا  دش و  هنیدم  دراو  یبارعا  يدرم 
 : دناوخ ار  رعش  نیا  داتسیا و  راوگرزب  نآ  رس  تشپ  تفای ،  زامن  لاح  رد 

نم كاجر و  نم  نالا  بخی  مل 
هقلحلا کباب  نود  نم  كرح 
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دمتعم تنا  داوج و  تنا 
ۀقسفلا لتاق  ناک  دق  كوبا 
مکلئوا نم  ناک  يذلا  ول ال 
ۀقبطنم میحجلا  انیلع  تناک 

 . هدمآ ششخب  دیما  هب  هدرک  بابلا  قد  هدمآ و  هناخ  رد  رب  هک  یسک  و  هتشگن ،  دیما  ان  هدش  راودیما  وت  هب  هکنآ 
 . دوب نیقساف  هدنشک  تردپ  يدامتعا ،  دروم  هدنشخب و  وت 

 . تفرگ یم  ارف  ار  ام  منهج  شتآ  دوبن ،  تردپ  دج و  تیاده  رگا 
؟  تسا هدنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  دندومرف :  ربنق  هب  هداد و  مالس  ار  شزامن  نیسح  ماما 

 . تسا هدنام  یقاب  رانید  رازه  راهچ  هلب ،  تفگ : 
 . تسا هدمآ  نآ  یقیقح  دنمزاین  هک  روایب  ار  نآ  دندومرف : 

دندرک جراخ  رد  فاکش  زا  ار  ناشکرابم  تسد  دیچیپ و  نآ  رد  ار  اهرانید  هدروآ و  رد  نت  زا  ار  دوخ  درب  ود  ماما  دروآ ،  ار  اهرانید  ربنق 
 : دندورس ار  رعش  نیا  دندیشک و  تلاجخ  یبارعا  زا  اهرانید  ندوب  مک  رطاخ  هب  اریز  ، 

رذتعم کیلا  یناف  اهذخ 
ۀقفش وذ  کیلع  ینءاب  ملعا  و 
اصع ةادغلا  انریس  یف  ناک  ول 

ۀقفدنم کیلع  انامس  تسما 
ریغ وذ  نامزلا  بیر  نکل 

ۀقفنلا ۀیلق  ینم  فکلا  و 
 . منابرهم وت  هب  تبسن  نم  هکنادب  مهاوخ و  یم  رذع  زا  نآ  یمک  رطاخ  هب  نم  ار ،  رانید  رادقم  نیا  ریگب 

 . درک دهاوخ  شزیر  وت  رب  يراشرس  تورث  دش  مهارف  هلیسو  هدنیآ  رد  رگا 
هب مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  نامز ،  مدرم  هلیح  ینعی  نامزلا ،  بیر   . ) تسا یلاـخ  اـم  تسد  کـنیا  دنتـسرپ و  هناـگیب  ناـمز  مدرم  نکیل 
ریغ هب  دنناسرب  یقیقح  قحتـسم  تسد  هب  ات  دنناسرب  ناشیا  هب  ار  ناشتاکز  سمخ و  دنراپـسب و  تلاسر  نادـناخ  هب  ار  تفالخ  هکنیا  ياج 

 . ( دننک یم  هعجارم 
! ؟  ینک یم  هیرگ  هک  تسا  مک  وت ،  هب  مدرک  اطع  هچنآ  دیاش  دندومرف :  ماما  درک !  هیرگ  ياه  ياه  هتفرگ و  ار  اهرانید  یبارعا 

(11  . ) تفر دهاوخ  كاخ  ریز  تواخس  اب  ياهتسد  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  نکیلو  هن ،  تفگ :  یبارعا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هزور  - 14

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  دوخ  دنس  اب  هرس  سدق  قودص 
رـس هک  تسا  نیا  راد ،  هزور  نز  ناغمرا  دـهد و  روخب  ار  شیوخ  هماـج  دـنز و  رطع  ار  دوخ  شیر  هک  تسا  نیا  راد ،  هزور  درم  ناـغمرا 
یم تخاس و  یم  وبشوخ  ار  دوخ  رطع  اب  تفرگ  یم  هزور  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  ره   ، )) دهد روخب  ار  شـسابل  دنز و  هناش  ار  دوخ 

 . (( تسا رطع  راد  هزور  هفحت  دومرف : 
يروخ یمن  ارچ  دش :  لاوس  دروخن ،  يزیچ  ماما  دندروخ و  اذغ  زا  نانآ  سپ  دندومن ،  توعد  ار  نیسح  ماما  شنارای ،  ریبز و  نب  هللادبع 

؟
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 . دیروایب راد  هزور  هفحت  اما  مراد ،  هزور  دومرف : 
؟  تسیچ راد  هزور  هفحت  دش :  ضرع 

(12  . ) نادروخب و  رطع )  ) نغور دومرف : 

ناراب بلط  - 15

زا  : ) دنتفگ دندرک و  تیاکـش  ناراب  ندماین  زا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  نایفوک  دومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
 ! نک ناراب  بلط  دنوادخ  زا  زیخرب و  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  هاوخب ،  ناراب  ام  يارب  ادخ )

هدنـشخب اهلاراب !   : )) درک ضرع  داتـسرف و  دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هدروآ و  ياج  هب  یهلا  يانث  دـمح و  هتـساخرب  وا 
ناور و نازیر ،  هتـسویپ  هنماد ،  رپ  هوبنا ،  ریگارف ،  رایـسب  یناراب  زا  ار  ام  و  رابب ،  راشرـس  ام  رب  ار  نامـسآ  تاکرب !  هدـننک  لزان  تاریخ و 
 . امرف باریـس  يزاس -  هدـنز  ار  هدرم  ياه  نیمز  يرادرب و  ار  یناوتان  تناگدـنب  زا  نآ  اب  هک  هنـشت - )  کشخ و  ياـه  نیمز   ) هدـنفاکش

 . (( نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ 
تفگ دمآ و  هفوک  یحاون  یخرب  زا  نیشن  هیداب  یبرع  داتسرف .  اسآ ) لیس   ) ناراب دنوادخ  ناهگان  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  دوخ  ياعد  وا 

(13  . ) دروخ یم  بات  چیپ و  یناوارف )  زا   ) يرگید رد  یکی  بآ  هک  یلاح  رد  متشاذگ ،  رس  تشپ  ار  اه  هپت  اه و  هرد  : 

قفانم رب  نیرفن  زامن و  - 16

هار نیب  رد  داتفا ،  هار  هب  شا  هزانج  لابند  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر .  ایند  زا  دوب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نمـشد  هک  یقفانم  درم 
؟  يور یم  اجک  دومرف :  وا  هب  تسا  هزانج  عییشت  زا  يریگ  هرانک  ماقم  رد  هک  دید  ار  دوخ  مالغ 

 . منک رارف  قفانم  نیا  رب  زامن  زا  مهاوخ  یم  درک :  ضرع 
 . وگب مه  وت  میوگ  یم  هچ  ره  تسیاب و  نم  رانک  ایب  دومرف :  وا  هب  ماما 

 : دومرف مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفگ  ریبکت  تیم  یلو  یتقو  داتسیا ،  ماما  رانک  رد  مالغ 
هقذا كران و  رح  هلـصءا  كدالب و  كدابع و  یف  كدـبع  زخءا  مهللا  هفلتخم ،  ریغ  هفلتوم  ۀـنعل  فلا  كدـبع  اـنالف  نعلا  مهللا  ربکءا  هللا 

 ، کیبن تیب  لهءا  ضغبی  كءایلوا و  يداعی  كءادعءا و  یلوتی  ناک  هناف  کباذع ،  دشا 
ناگدنب نایم  رد  ار  تا  هدنب  نیا  ایادخ !  هلصاف ،  فالتخا و  نودب  نک  تنعل  هتـسویپ  راب  رازه  ار  ینالف  ایادخ !  تسا .  گرزب  ادخ  ینعی 

ار تنانمـشد  یتسود  هک  ناشچب  وا  هب  ار  تباذع  نیرتدیدش  نادرگ و  يو  بیـصن  ار  تخزود  شتآ  نک و  فیفخ  راوخ و  تیاهرهـش  و 
((( 14  . ) تشاد یم  نمشد  ار  تربمایپ  تیب  لها  هتساخرب و  تناتسود  ینمشد  هب  هتشگ و  اریذپ 

مالسلا هیلع  یلع  لسغ  زامن و  - 17

ریما دومرف :  هک  هدرک  لقن  دنلب -  يربخ  نمض  مالسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دوخ ،  دنـس  اب  بوشآ  رهـش  نبا 
 . دینکن هاگآ  نم  گرم  زا  ار  یسک  متفر )  ایند  زا  نوچ   ) هک منک  یم  شرافس  امش  هب  دومرف :  نیسح  هب  مالسلا  هیلع  نانموم 

توبات نآ  رد  دنداد  شلسغ  هاگره  دننک ،  نفک  دننک  یم  ادیپ  هک  ینفک  رد  دنروآ و  نوریب  تسار  هیواز  نآ  زا  ار  یتوبات  دومرف :  سپس 
مالـسلا هیلع  نسح  هکنیا  و  دنربب ) تفر  هک  اج  ره  و   ) دـننک دـنلب  ار  توبات  بقع  نانآ  دـش ،  دـنلب  نیمز  زا  توبات  ولج  نوچ  دـنراذگب و 

(15  . ) دنرازگ زامن  وا  رب  ماما  ناونع  هب  راب  کی  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  راب و  کی 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  زامن  - 18

وت رب  مالس   : )) دومرف دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  ربق  رانک  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یبش 
 . يداهن اج  دوخ  تما  نایم  هک  یناگدنامزاب  نایم  رد  وت  يرتخد  هون  دنزرف و  دنزرف و  منم  همطاف ،  دنزرف  نیـسح  منم  ادخ !  ربمایپ  يا  داب 
ات وت  هب  تسا  نم  هوکـش  نیا  دنتـسکش ،  ار  متمرح  دـنتخاس و  هابت  ار  مقح  هدراذـگ  اهنت  ارم  هک  شاـب  هاوگ  ناـنآ  رب  وت  ادـخ !  ربماـیپ  يا 

 . (( منک رادید  ار  وت  هک )  يزور  )
0(16) دوب دوجس  عوکر و  رد  هتسویپ  داتسیا ،  زامن  هب  تساخرب و  سپس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  زامن  تعکر  ود  - 19

زامن اجنآ  رد  تعکر  دـنچ  دومن ،  شدـج  ربق  يوس  هب  ور  جراخ و  شا  هناـخ  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هدـش :  تیاور 
 : دومرف زامن  زا  دعب  درازگ ، 

نم اراگدرورپ !  یفقاو ،  نادب  دوخ  هک  هدمآ  شیپ  میارب  یلکـشم  میوا ،  رتخد  رـسپ  نم  دـشاب و  یم  دـمحم  تربمایپ  ربق  نیا  ادـنوادخ ! 
ربق و نیا  قح  هب  يراوگرزب !  تلالج و  ياراد  يا  مهاوخ ،  یم  وت  زا  نم  و  مرمـش ،  یم  تشز  ار  دـب  راک  هتـشاد و  تسود  ار  کین  راـک 

 . يزاس ردقم  میارب  ار  دشاب  یم  تلوسر  وت و  يدونشخ  دروم  هچنآ  اهنت  تسا  نآ  رد  هک  یسک 

تعامج زامن  - 20

یم زامن  هداتفا  شیپ  شاک  يا  هللادـبع !  ابا  اـی  دـندرک :  ضرع  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دزن  یعمج  هتـسد  مدرم  هک  هدـش  تیاور 
 ! يدروآ یم  دورف  دوخ  لزنم  رد  نانآ  يدرازگ و 

ابا ای  دـش :  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تفگ .  ار  زامن  ریبکت  داتفا و  شیپ  دیعـس  نب  ورمع  داد ،  ماجنا  ار  زامن  هماقا )  ناذا و   ) نذوم نوچ 
 . وش نوریب  سپ  یتفیب ،  شیپ  یتساوخن  هک  نونکا  هللادبع ! 

(17  . ) تفر نوریب  درازگ و  زامن  سپ  تسا . ))  رتهب  ندناوخ  تعامج  رد  ار  زامن   : )) دومرف

هجیدخ رازم  رانک  ترضح  تاجانم  - 21

 . وش رود  نم  زا  تفگ :  هاگنآ  تسیرگ ،  دمآ و  هجیدخ  ربق  رانک  درک ،  یم  تکرح  کلام  نب  سنا  هارمه  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور 
 ! اراگدرورپ اراگدرورپ !  دناوخ :  یم  هک  مدینـش  دش  ینالوط  شزامن  ماجنا  هک  یماگنه  مدش ،  ناهنپ  ترـضح  نآ  دید  زا  دیوگ :  سنا 

لاح هب  اـشوخ  تسوت ،  رب  ما  هیکت  هتـسجرب !  تافـص  ياراد  يا  تسا و  هدرب  هاـنپ  وت  هب  هک  ار  يا  هدـنب  نک  محر  یتسه ،  نم  يـالوم  وت 
دراذگ و نایم  رد  دوخ  يادخ  اب  ار  شیراتفرگ  و  دشاب ،  راد  هدـنز  بش  رازگتمدـخ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  یـشاب .  وا  يالوم  وت  هکنآ 

تباجا هداد و  خـساپ  ار  وا  دـنوادخ  درک ،  حرطم  ار  شا  یتحاران  هصغ و  هاـگره  شیـالوم  هب  شبحم  زا  رتشیب  درادـن  یـضرم  يراـمیب و 
 . دنادرگ کیدزن  دوخ  هب  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  ادخ  دناوخب ،  ار  ادخ  نانک  يراز  یکیرات  رد  ددرگ  التبم  يراتفرگ  هب  هاگره  دیامن . 
ندینش قاتشم  مناگتـشرف  میناد .  یم  ار  نآ  ام  ییوگب  هچ  ره  و  یتسه ،  نم  تیامح  رد  وت  هک  یلاح  رد  ایب  ما  هدنب  دش :  هدرک  ادن  هاگنآ 
تـسا یفاک  و  تسا ،  شدرگ  رد  اه  باجح  رد  هدوب و  نم  دزن  وت  ياعد  میونـش .  یم  ار  وت  يادص  ام  هک  تسا  یفاک  و  دـناوت ،  يادـص 
باسح سرت و  لیم و  نودب  هاوخب  نم  زا  دتفا .  نیمز  رب  یشوهیب  زا  دزوب ،  وا  بناوج  زا  داب  رگا  میراد .  یمرب  وت  يارب  ار  شـشوپ  ام  هک 

 . ماوت يادخ  نم  هک  ، 
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نانمشد نابز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدابع  - 22

رد دندوب  تیب  لها  نمـشد  هک  اهنآ  یتح  دنا و  هتفگ  اه  نخـس  تنـس  لها  هورگ  زا  اصوصخم  نادنمـشناد ،  ناخروم و  وا  تدابع  هرابرد 
 : دسیون یم  ریثا  نبا  دندرک .  مالعا  زیگنا  تفگش  يرظن  يار و  وا  تدابع  رما 

رـس وا  زا  بوخ  ياهراک  همه  دوب و  هقدص  جح و  زامن و  هزور و  لها  دایز  نیدـتم و  لضاف  يدرف  داب  یـضار  وا  زا  وا  يادـخ  هک  نیـسح 
 . دز یم 

 ، اهعیمج ریخلا  لاعفا  ۀقدصلا و  جحلا و  ةالصلا و  موصلا و  ریثک  انید -  الضاف  هنع  هللا  یضر  نیسحلا  ناک 
تیب لها  هنیک  زا  زیربل  شلد  و  هللا ،  لوسر  تفالخ  یعدـم  قفانم ،  يدرف  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  بیقر  عقاو ،  رد  هک  ریبز  نب  هللادـبع 

ربخ هک  نآ  و  دوب .  اهزور  رد  راد  هزور  رایسب  تدابع و  يارب  زیخ  بش  رایسب  يدرف  وا  تفگ :  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تدابع  هرابرد  دوب 
وا مسق  ادخ  هب   : )) تفگ رگید  فرط  زا  یلو  دش ،  هتشادرب  وا  هار  رس  زا  یبیقر  هک  دش  لاحشوخ  رظن  کی  زا  دیاش  دینـش ،  ار  وا  تداهش 

 . (( تشاد یم  هزور  اهزور  زا  يرایسب  دوب و  ینالوط  سب  یمایق  تدابع  يارب  اه  بش  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنتشک ،  ار 
 . همایص راهنلا  یف  اریثک  همایق ،  لیللاب  الیوط  ناک  هولتق و  دقل  هللا  امءا و 

رب هوالع  دوب .  زامن  لها  وا  دـسیون :  یم  نادیهـش )  رالاس  ای  ردـپ   ) ءادهـشلا وبا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  رخاتم  هدنـسیون  دنمـشناد و  داقع ، 
هب هک  رگم  تفر  یم  ادخ  هناخ  جح  هب  هلاس  همه  تفرگ ،  یم  یبحتسم  هزور  دایز  درازگ ،  یم  رایسب  یبحتـسم  ياهزامن  بجاو  ياهزامن 

(18  . ) تسا هدش  هتشون  دایز  وا  یگدنز  خیرات  رد  نانخس  نیا  هنومن  و  دش .  یم  كرت  وا  زا  راچان 

دوب تدابع  وا  زیچ  همه  - 23

تدابع وا  داهج  دـمآ ،  یم  باسح  هب  تدابع  وا  ياه  ندز  مد  تاظحل و  مامت  هکلب  دوبن .  تیعقوم  بسح  رب  يا و  هظحل  نیـسح  تداـبع 
وا لمحت  و  وا ،  ربص  نمـشد ،  تسود و  هب  وا  تحیـصن  وا ،  ندز  ریـشمش  دوب ،  تدابع  وا  ینارنخـس  هبطخ و  دوب ،  تداـبع  وا  ماـیق  دوب ، 
رد وا  نداد  ناج  نآ  و  دوب ،  تدابع  وا  نداتفا  كاخ  هب  هظحل  نآ  درک ،  یم  تداـبع  دـیگنج  یم  مصخ  اـب  هک  یتعاـس  نآ  دوب .  تداـبع 

 . دوب تدابع  لمحت  ربص و  نیع 
رد یقمر  یب  یگداتفا و  نیع  رد  تسناد .  یمن  هضرع  لباق  هدـننک و  تیافک  مه  ار  تدابع  نآ  مه  زاب  ییوگ  یلاح  عضو و  نانچ  رد  اـما 

 : دوب منرتم  ادخ  رکذ  هب  یگنشت  یکشخ و  نیع  رد  شنابل  هاگلتق و 
 . كاوس دوبعم  ال  كرم ،  اقیدصت ال  کئالب ،  یلع  اربص  کئاضقب ،  اضر  یهلا 

 . تسین يدوبعم  وت  زج  مراد .  قیدصت  ار  وت  نم  و  مرباص .  وت  يالب  رب  میضار .  وت  مکح  هب  ایادخ ! 

دجسم اب  سنا  - 24

یم ربمایپ  هک  ار  هچنآ  ره  تسـشن و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  ياپ  یکدوک  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
 . تفگ یم  زاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  شردام  هب  هناخ  رد  هدرک ،  ظفح  دومرف ، 

 : دومرف دناشن و  نآ  رب  ار  نیسح  دروآ و  یلدنص  نیسح  يارب  ردام  يزور 
 . نک هظعوم  ردپ  لثم  الاح  ناج !  رسپ  بوخ 

 . درک وگزاب  تلاح  نحل و  نامه  اب  ار  دوب  هدومرف  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هچنآ  مه  مه  وا 
گرزب ردپ  دـننام  هک  ار  نیـسح  يادـص  ات  تخاس  دـنم  هقالع  ار  ربمایپ  درک و  فیرعت  ردـپ  يارب  ار  نیـسح  ینابز  نیریـش  يزور  همطاف 
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 . دونشب دیوگ ،  یم  نخس 
 . دشکب تلاجخ  نم  ندید  اب  منک  یم  رکف  دومرف :  ربمایپ 

 . دنک هظعوم  دیوگب و  نخس  اباب  لثم  دنهاوخب ،  نیسح  زا  تقو  نآ  دوش و  یفخم  ییاج  ربمایپ  دش  رارق 
بجعت هجوتم  هک  وا  دش ،  نابز  تنکل  راچد  هشیمه  فالخ  رب  اما  درک .  ینارنخـس  هب  عورـش  نیـسح  دندرک و  ناهنپ  هدرپ  تشپ  ار  ربمایپ 

هدـش ناهنپ  یـصخش  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  نیا  شتلع  دـخرچ ،  یمن  بوخ  منابز  هک  نکن  بجعت  رداـم !   : )) تفگ دوب ،  هدـش  رداـم 
 . (( دیآ یم  دنب  ناشنابز  وا  شیپ  رد  دنوش ،  عمج  ملاع  نارونخس  مامت  رگا  هک  تسا 

ياه بل  رب  هبترم  هس  درب و  شا  هناچ  ریز  ار  شتسد  دیشک و  شوغآ  رد  ار  نیـسح  دمآ و  نوریب  هدرپ  سپ  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ربمایپ 
(19  . ) دورب تینابز  نیریش  نابرق  هب  اباب  دومرف :  دز و  هسوب  شنابز  نیریش  دنزرف 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  - 25

لوغشم يزاب  هب  هتـسشن ،  ترـضح  نآ  یکیدزن  رد  مه  نیـسح  دروآ ،  یم  اج  هب  تعامج  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
 ! ورب ورب ،  تفگ :  یم  داد و  یم  تکرح  ار  شیاهاپ  وا  دش .  راوس  ربمایپ  تشپ  رب  نیسح  تفر ،  هدجس  هب  ربمایپ  هک  نیمه  دوب . 

هب هرابود  ترضح  هک  ینامز  اما  داهن .  نیمز  رب  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  تشادرب ،  هدجس  زا  رس  یتقو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . درک رارکت  ار  شراک  نیسح  تفر ،  هدجس 

هنحـص نیا  ندید  اب  درک ،  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  يدوهی  يدرم  نیب  نیا  رد  دش .  مامت  زامن  هرخالاب  ات  تفای  همادا  تروص  نیمه  هب  عضو 
یمن نینچ  زگره  ام  هک  دینک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  ناکدوک  اب  امـش  دمحم !  يا  تفگ :  دـمآ و  ربمایپ  دزن  هک  دـش  یتفگـش  نانچ  راچد 

 ! مینک
 . دروآ دیهاوخ  تمحر  ناتناکدوک  رب  دیروآ ،  يور  ربمایپ  ادخ و  هب  رگا  يرآ !  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(20  . ) دروآ ور  مالسا  نید  هب  داد و  تداهش  ربمایپ  تلاسر  هب  مالسا ،  تفار  ندید  اب  يدوهی  درم 

ردپ رکیپ  رب  زامن  - 26

فرط هب  تسا .  هدش  کبـس  یـسوسحم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  كاپ  رکیپ  هک  دش  هجوتم  ردـپ  لسغ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
! ؟  تسا کبس  نامردپ  رکیپ  ردارب !  تفگ :  یتفگش  راهظا  اب  تشگرب و  شردارب 

هب اهنآ  یلو  دننک ،  یم  نامیرای  نامردپ  لسغ  رد  هک  دنتسه  زین  يرگید  هورگ  ام  اب  هللادبع !  ابا  يا  داد :  باوج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هار نایم  رد  اهنآ  تساخرب .  دوخ  توبات  ولج  دنتفرگ و  ار  ردپ  توبات  بقع  ردارب  ود  دنداد ،  لسغ  ار  ردپ  یتقو  دنوش .  یمن  هدید  مشچ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  لوا  ردپ  تیصو  قبط  رب  دندیسر .  ربق  رس  رب  هکنیا  ات  دندینش .  یم  ار  اهنآ  سیدقت  حیبست و  هکئالم و  لاب  يادص 
(21  . ) دندرپس كاخ  هب  ار  ردپ  و  دندناوخ .  زامن  ردپ  رکیپ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگنآ  و 

زامن زا  دعب  قافنا  - 27

 . (( ددرگنرب دیما  ان  دشاب ،  هتشاد  دیما  وت  هب  هکنآ   : )) تفگ دوخ  اب  دروآ و  رد  ادص  هب  ار  نیسح  هناخ  رد  ییادگ  بش  کی 
زاب ار  رد  هاگنآ  درب ،  نایاپ  هب  درک و  هاتوک  ار  شزامن  رد ،  يادص  ندینش  اب  دوب ،  زامن  لوغشم  دوخ  بارحم  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح 

ود هارمه  هب  دوب ،  اهراکتمدـخ  هداوناخ و  یجرخ  هک  مهرد ،  رازه  ود  تشگرب و  هناـخ  هب  دـید .  ار  فیعـض  شوپ و  هدـنژ  يریقف  درک . 
(22  . ) درک یهاوخ  رذع  زین  اهنآ  ندوب  زیچان  زا  لاح  نیا  اب  داد .  وا  هب  ار  شدوخ  سابل  تسد 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  - 28

دوش هدناوخ  اعد  نآرق و  اهنآ  حور  يداش  يارب  و  تسا ،  نتفر  نینموم  ءادهش و  ربق  رانک  هعمج  بش  هنسح  هدیدنسپ و  ياهراک  زا  یکی 
 . تسا هدنام  راگدای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس  زا  هنسح  لمع  نیا  و 

(23  . ) تفر یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هعمج  بش  ره  ءادهشلا  دیس  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رس هب  بوبحم  اب  تاجانم  رافغتسا و  نآرق و  زامن و  هب  تحارتسا  باوخ و  ياج  هب  ار  اروشاع  زور  زا  لبق  بش  هللادبع  ابا  باحـصا  هچرگ 
هب قشع  ادخ ،  هب  قشع  تسا ،  هدنـشخب  ورین  نانآ  هب  قشع  یلو  دشاب ،  هدش  هتـساک  نانآ  یندب  یمـسج و  يورین  زا  دـیاب  ارهاظ  دـندرب و 

 . نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح  نامز  ماما  ادخ و  تجح  قح ،  هدیزگرب  نیرتهب  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  تداهش 

مناوخ یمن  نمشد  رب  زامن  - 29

وا هب  دید و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اجنآ  رد  يو  دمآ .  جح  هب  دـناسر ،  لتق  هب  ار  شباحـصا  يدـع و  نبرجح  هک  یلاس  نامه  رد  هیواعم 
؟  يدرک هچ  دومرف :  ترضح  مدرک ؟  هچ  وت  ردپ  نایعیش  ریاس  وا و  باحصا  يدع و  نبرجح  اب  هک  يدینش  هللادبع !  وبا  يا  تفگ : 

 . مدومن نفد  مدناوخ و  زامن  مدرک ،  نفک  متشک ،  تفگ : 
هب ار  وت  ناوریپ  میبایب و  تلود  ام  هک  یتقو  اما  دوب .  دنهاوخ  وت  نمشد  تمایق  رد  تعامج  نیا  تفگ :  دز و  يدنخبل  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

( . 24) دناوخ میهاوخن  ناشیا  رب  زامن  درک و  میهاوخن  نفک  میناسرب ،  لتق 

زامن زا  دعب  راک  نیرتهب  - 30

هب نموم  ندرک  لاحـشوخ  زامن  زا  دـعب  اهراک  نیرتهب   ) ربمایپ نخـس  نیا  هک  تسا  هدـش  تباث  میارب  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یم نینچ  نیا  ارچ  مدیسرپ :  هتفر ،  رتولج  داد .  یم  اذغ  یگس  هب  هک  مدید  ار  یمالغ  يزور  اریز ،  تسا  تسرد  تسا )  مارح  ریغ  هلیـسو 

؟  ینک
يدوهی يدرم  متـسرپرس  متـسه ،  تبحم  يداش و  لابند  گس ،  ندرک  داش  اب  متـسه و  تحاران  نم  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  داد :  خـساپ 

 . متحاران یلیخ  عوضوم  نیا  زا  نم  تسا و 
 . مدیرخ رانید  تسیود  هب  ار  رکون  متفر و  يدوهی  درم  دزن  نم 

 . منک ناتراثن  مه  لوپ  یغلبم  دیهد ،  هزاجا  رگا  مالغ و  هیده  غاب  نیا  نات ،  ياه  مدق  هیده  مالغ  نیا  تفگ :  تفرگن و  ار  لوپ  يدوهی 
 . مهدب امش  هب  یغلبم  نم  دیهدب  هزاجا  هن  متفگ : 

 . مداد وا  هب  ار  لاوما  همه  مدرک و  دازآ  ار  وا  مه  نم  دیشخب .  مالغ  هب  ار  لوپ  نامه  تفریذپ و  يدوهی 
 : تفگ تسا ،  نینچ  دید  هک  شرهوش  مدیشخب .  مرهوش  هب  ار  مرهم  مدروآ و  مالـسا  مه  نم  تفگ :  دش و  نیا  بوذجم  يدوهی  رـسمه 

(25  . ) مداد مرسمه  هب  ار  ما  هناخ  مدش و  ناملسم  مه  نم 

ملعم دزم  - 31

دای دنزرف  نآ  هب  لماک  روط  هب  ار  دمح  هروس  نمحرلا  دبع  زور  نآ  دوب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  یکی  داتسا  یملـس  نمحرلا  دبع 
ردـپ يارب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  دـمح  هروس  نیریـش  یناـبز  قوش و  قوذ و  اـب  دـناسر و  ردـپ  دزن  ار  دوخ  سرد  ناـیاپ  زا  دـعب  كدوک  داد . 

 . درک توالت 
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 . درک رپ  دیراورم  زا  ار  شناهد  دیشخب و  وا  هب  ابیز  هچراپ  رازه  الط و  رانید  رازه  هک  تفرگ  رارق  ملعم  تامحز  ریثات  تحت  ردقنآ  نیسح 
ربارب رد  دزم  رادقم  نیا  داد :  باوج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندوشگ ،  ضارتعا  هب  بل  دندوب ،  تفگنه  شـشخب  نیا  دـهاش  هک  یخرب 

(26  . ) تساهنآ زا  رتشیب  یلیخ  ملعم  راک  شزرا  و  تسا ،  زیچان  هداد ،  دای  مدنزرف  هب  هچنآ 

البرک رد  زامن  هولج  مود :  لصف 

تدابع رولبت  زور  - 32

صاـخ ناـمرف  هـک  دوـب  نـیا  دـیدرگ ،  وا  تازاـیتما  تافـص و  رگید  همـشچرس  ءاـشنم و  هـک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  یگژیو  زا 
یـسک هن  هک  درک  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  دیناسر و  ماجنا  هب  يریظن  یب  کبـس  هب  اروشاع  نادواج  گرزب و  زور  رد  ار  شراگدـیرفآ 

اوتحم و رپ  لماک ،  عماج ،  یتداـبع  زاـس ،  هساـمح  یخیراـت و  زور  نآ  رد  وا ،  تداـبع  وا  زا  سپ  هن  دوب و  هتفاـی  ار  نآ  قیفوت  وا  زا  شیپ 
 ، ینطاب يرهاظ و  ات  هتفرگ  یبلق  یندـب و  ياهتدابع  زا  دوب و  لماک  يدابع  متـسیس  کی  ياه  هرهچ  داـعبا و  ماـسقا و  یماـمت  هدـنرادربرد 
ره زا  دز و  یم  جوم  نآ  رد  ادـخ ،  هناقـشاع  هناصلاخ و  شتـسرپ  ياه  هولج  اه و  هرهچ  رگید  و  بحتـسم ،  بجاو و  يونعم ،  یناحور و 

 . تفای رولبت  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگتدابع  تدابع و  رد  شنیرتابیز  نیرت و  لماک  نیرتهب و  نآ ،  عون  هنومن و 
اه هولج  یمامت  رد  اه و  شتـسرپ  ماسقا  عاونا و  هب  یتسه  ياناوت  راگدیرفآ  یندنامدای  هب  دنمهوکـش و  زور  کی  يرآ !  زور !  کی  رد  و 

 . دش هدیتسرپ 
راـنک رد  هک  دوـب  تهج  نیمه  هب  دوـب ،  زین  یناـسنا  ياـه  شزرا  روـلبت  زور  دوـب  شیاـین  تداـبع و  گرزب  زور  هکنیا  رب  هوـالع  زور  نآ 

رد نوگمهان  نوگمه و  تروص  هب  یناسنا  هدیدنسپ  تافص  یقالخا و  مراکم  یمامت  اهتدابع  اه و  شیاین  نیرت  هناصلاخ  نیرت و  هناقـشاع 
 . تفرگ رارق  تیرشب  زادنا  مشچ  رد  نکمم  تروص  نیرتهب 

تدابع یلاع  هوسا  - 33

تین هب  راگدرورپ و  هب  برقت  دـصق  هب  وا  دوب ،  تراهط  ماسقا  ناـیم  عمج  یگنهاـمه و  داـجیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  یگژیو  زا 
مهارف شیارب  یبآ  یب  هرـصاحم و  تخـس  طیارـش  نآ  رد  یلع ،  شبوبحم  دـنزرف  هک  یبآ  كدـنا  اب  اروشاع  بش  وا ،  یگدـنب  تداـبع و 

(27  . ) درک تداهش  لسغ  دوب  هتخاس 
یبـیترت لـسغ  هب  هاـگنآ  درک  نیگنر  ار  شروـنم  هرهچ  تخاـس و  وـضو  يا  هژیو  کبـس  هب  شیافـصم ،  بلق  نوـخ  اـب  اروشاـع  زور  سپ 

 . درک یسامترا  لسغ  ماجنا  رس  تسش و  ار  شسدقم  ندب  رهطم و  رس  شبلق  نوخ  اب  تخادرپ و 
هرهچ درک و  رپ  شکاپ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  تخاس ،  یصاخ  يوضو  شتداهـش ،  زور  هاگحبـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تخادرپ هدجـس  هب  داهن و  نیمز  رب  یناشیپ  تسود  هاگراب  رب  دومن و  ممیت  یکرابم  هزیکاپ و  كاخ  هب  هاگنآ  درک ،  نیگنر  ار  شا  ینارون 
 . تسا یگدنب  تدابع و  یلاع  هوسا  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرف :  هماقا  تداهش  هداجس  رد  ار  قشع  زامن  هناقشاع  و  . 

هناقشاع زامن  عون  راهچ  - 34

زور هنابش  رد  يرگید ،  هن  دوب و  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  اپ  هب  يریظن  یب  تروص  هب  یتسار  هب  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . دناوخ زامن  عون  راهچ  ترضح  نآ  اروشاع  هنادواج 

 . تشاد اپ  هب  نمشد  زا  شنتساوخ  تلهم  راکیپ و  ندنکفا  ریخات  هب  زا  سپ  اروشاع  بش  هک  دوب  يزامن  نآ  عادو و  زامن  - 1
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نطب  )) و تاذ ))   )) و نافـسع ))   )) هاگلزنم رد  هک  یفوخ  ياهزامن  زج  يا  هژیو  کبـس  هب  فوخ  زاـمن  تروص  هب  هک  يزورمین  زاـمن  - 2
هب هتفرگ ،  رارق  راکزواجت  زوت و  هنیک  نمـشد  ياـهریت  فدـه  شا  هتخاـبکاپ  ناراـی  زا  یخرب  نآ  رد  هک  تشاد  اـپ  هب  دـناوخ ،  لـخنلا )) 

 . دندیسر تداهش 
 . تشاد اپ  هب  رایع  مامت  تروص  هب  نآ  تاملک  یگنوگچ و  لاعفا و  رارسا و  ندروآ  اب  ار  زامن  ناج  حور و  - 3

هب ار  نآ  ریبکت  هک  يزامن  تشاد .  يا  هژیو  مالـس  دهـشت و  دوجـس ،  عوکر ،  مایق ،  تئارق ،  مارحالا ،  هریبکت  هک  یـصوصخم  زامن  و  - 4
دروآ و اج  هب  داتـسیا  شیوخ  ياپ  يور  هب  كاخ  رب  نداـتفا  زا  سپ  هک  یماـگنه  هب  ار  نآ  ماـیق  داد و  رـس  بکرم  زا  ندـمآ  دورف  ماـگنه 

ياعد نیرخآ  اب  ار  نآ  تونق  داد و  ماـجنا  تساـخ  یمرب  داـتفا و  یم  كاـخ  رب  يزیرنوخ  مخز و  تدـش  زا  هک  یماـگنه  هب  ار  نآ  عوکر 
الاو و سب  تماقم  هک  ییادخ  يا  نم !  يادـخ   : )) هک درک  همزمز  یگدـنز  قیاقد  نیـسپاو  رد  شا  یتوکلم  شیاین  نیرخآ  شخب و  حور 

تاقولخم یمامت  زا  هک  ییادخ  يا  تسا .  رتالاب  ییورین  ره  زا  تیورین  دیدش ،  رایـسب  نارگدادـیب  رب  تبـضغ  مشخ و  تسا و  هبترم  دـنلب 
میتسه وت  هدیزگرب  بوبحم و  ربمایپ  نادنزرف  نادـناخ و  ام  ایادـخ !  راب  اناوت .  یهاوخب  هچنآ  هب  ریگارف و  تمظع  ایربک و  رد  يزاین و  یب 

تداهـش هب  میتساخ  اپ  هب  تلادـع  قح و  يارب  هک  ار  ام  دندیـشک و  ام  يراـی  زا  تسد  دـندش و  دراو  هلیح  بیرف و  هار  زا  اـم  اـب  ناـنیا  هک 
 . (( دندناسر

قرغ رکیپ  زا  شدنلب  حور  جورخ  اب  ار  نآ  مالس  دهشت و  داد و  ماجنا  البرک  نوگلگ  كاخ  رب  شغورف  رپ  هرهچ  نداهن  اب  ار  نآ  هدجس  و 
یخرب اب  مه  ار  شزامن  بیقعت  اه و  هزین  زارف  رب  شا  هدیربرس  نتفرگ  جوا  اب  ار ،  نتشادرب  زامن  هدجس  زا  رس  هرخالاب  درک و  ادا  شنوخ  هب 

(28  . ) دناسر یم  اه  شوگ  هب  هدرک ،  توالت  اه  هزین  زارف  زا  هک  فهک  هکرابم  هروس  راکذا و  اهاعد و 

تفرعم ینیریش  - 35

وا تبحم  رهم و  ماج  زا  هدیـشچ و  ار  يادـخ  تفرعم  ینیریـش  اهنآ  دـیامرف ،  یم  ناگتـشرف  تافـص  میـسرت  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما 
مخ ار  نانآ  تماق  ادـخ ،  ینالوط  تدابع  يرادربنامرف و  ور  نیا  زا  تسا ،  هدرک  ذوفن  ناشبلق  قاـمعا  اـت  ادـخ  زا  ياورپ  هتـشگ و  باریس 

(29  . ) تسا هدربن  نیب  زا  ار  نانآ  عرضت  تلاح  وا ،  هب  رایسب  قوش  هدرک و 
ندیشکرس ادخ و  تفرعم  ندیشچ  راثآ  ینشور  هب  میشیدنیب  مالسلا  هیلع  نیسح  گرزب  راکهاش  الاو و  تیصخش  هب  یبوخ  هب  رگا  يرآ ، 

جاوما موجه  هک  دوب  هدیـشچ  ار  يریظن  یب  تفرعم  ینیریـش  وا  تفای .  میهاوخ  رد  وا  یگدـنز  نارک  ات  نارک  رد  ار ،  وا  قشع  رهم و  ماـج 
 . درکن یماکخلت  ساسحا  زگره  وا  نورب  نورد و  ناج و  بلق و  رب  ناتسرپایند  ایند و  خلت  راوگان و  ياهدادخر 

تماق ادـخ  تدابع  يرادربنامرف و   : )) دومرف هک  میـشیدنیب  ناگتـشرف  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نخـس  هب  يونعم  شنیب  اـب  رگا 
درف و نیرتراکـشآ  هک  تفای  میهاوخ  رد  تسا . ))  هدربن  نیب  زا  ار  ناـنآ  شیاـین  تلاـح  وا  هب  رایـسب  قوش  اـما  هتخاـس ،  هدـیمخ  ار  ناـنآ 

هدیمخ شتماق  اروشاع  زور  هوکـشاب  تدابع  يرادربنامرف و  رد  مه  هک  ارچ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ ،  قادـصم  نیرت  هتـسیاش 
یگدیمخ رب  هک  دیاب  دز و  هراوف  شکاپ  نوخ  و  دـیرخ .  ناج  هب  دـمآ  دورف  شـسدقم  بلق  هنیـس و  رب  هک  ار  يا  هبعـش  هس  ریت  مه  دـش و 

زین ار  شـسدقم  ياضعا  دوجو و  ياهدنویپ  ندش  هعطق  هعطق  ندش و  ادـج  زور  نآ  رد  دـنوادخ  هوکـش  رپ  تدابع  تعاطا و  رد  وا  تماق 
 . دش رتنورفا  ادخ  هب  وا  قشع  اهنیا  همه  اب  اما  درک  هفاضا 

ناگتشرف زامن  دننامه  - 36

تلفغ هن  دریگ و  یم  ارف  ار  نانآ  یگتسخ  هن  دنتسه  وا  نامرف  تعاطا  ادخ و  تدابع  رد  هتسویپ  هک  تسا  نیا  ناگتشرف  هتسجرب  تافص  زا 
 : دیامرف یم  نانآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  دنیارگ .  یم  ینامرفان  هب  هن  ادخ و  دای  زا 
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یمن تسار  مایق  يارب  تماق  دنا و  هدیمخ  عوکر  يارب  رگید  یخرب  دنرادن .  یعوکر  هک  دنتـسه  یناگدننک  هدجـس  ناگتـشرف  زا  یخرب  ))
هن ددرگ و  یم  زوریپ  ناشنامشچ  رب  باوخ  هن  درادن ،  هار  نانآ  رد  یگدوسرف  یگتسخ  هک  دنتسه  یناگدز  فص  نانآ  زا  یهورگ  دننک . 

((( 30  ) یشومارف تلفغ و  ناشیهاگآ  هب  هن  دروآ و  یم  يور  یتسس  ناشیاهدبلاک  رب  هن  اهنآ ،  هشیدنا  رب  ياطخ  هابتشا و 
هدجس ادخ  يارب  ترضح  نآ  داد .  ماجنا  زور  کی  رد  ار  شنیرفآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناگتشرف  یمامت  تدابع  مالسلا  هیلع  نی  سح .  ماما 

 . دش هنادواج  درک و  يا 
شنامشچرب باوخ  هن  هک  دومن  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  شیادخ  اروشاع  بش  رد  درکن و  تسار  مایق  يارب  تمایق  هک  دروآ  اج  هب  یعوکر 

 . شا هشیدنا  رب  نایسن  هابتشا و  هن  دش و  زوریپ 

مالسلا هیلع  نیسح  بوبحم  زامن ،  - 37

هیلع لضفلاابا  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  دشاب .  ناوخزامن  هن  دشاب ،  زامن  تسود  دشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  زامن  رارـسا  دیاب  رازگزامن 
بحا ینا  دـناد  یم  ناحبـس  يادـخ  هکنیا  يارب  دـهدب  تلهم  نم  هب  تسا  اروشاـع  بش  هک  ار  بشما  وگب  موـق  نیا  هب   : )) دوـمرف مالـسلا 

زا مهاوخ  یم  مراد و  تسود  ار  زاـمن  نم  تسا ،  نم  بوـبحم  زاـمن  مراد ،  تسود  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  زاـمن  نم  هک  ( ، 31  ) هل ةولصلا 
 . (( منک عادو  متسود 

((( 32  ) عدوم ةولص  لص  تیلص  اذا   : )) هدش نایب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 
 . دیسرب يدعب  زامن  هب  دراذگن  لجا  تسا  نکمم  اریز  دنک  عادو  ار  زامن  دهاوخ  یم  هک  دشاب  یسک  نآ  لثم  دیناوخ  یم  زامن  یتقو 

ارف یغارچ  مالسا  خیرات  هشیمه  رد  نانیا  ياه  هیصوت  دنشاب  یم  تدابع  نیبم  رادیاپ و  ياهوگلا  مالسلا  هیلع  همئا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
یمامت متخ  هتشاد و  دای  هب  ار  دنوادخ  هرامه  ارض ،  ارـس و  تحـص ،  تدش و  یماکان  یبابیماک و  تاظحل  رد  ات  دوب  دهاوخ  نیملـسم  هار 

یمرد هلاسم  نیا  هب  تیانع  اب  دننادب .  لامعا  هیلک  رب  رظان  رظاح و  ار  لاعتم  يادـخ  دـننیبب و  راگدرورپ  تحلـصم  يار و  هب  طونم  ار  روما 
يونعم تاماقم  همه  نآ  اب  دناوخ  یم  زامن  یتقو  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يوما  هطلـس  رـصع  نادـباع  نیرتدـباع  هک  تسا  هنوگچ  هک  میبای 

 . تسوا زامن  نیرخآ  نیا  ییوگ  هک  ددرگ  یم  رضاح  یهلا  سدقا  تاذ  هاگشیپ  رد  نانچ 

 . زامن يایحا  رطاخ  هب  تداهش  - 38

هکلب تشگن . . .  عطق  شترـضح  يرهاظ  یگدنز  مامت  رد  هاگ  چیه  یهلا ،  هاگرد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زاین  زار و  شیاین و  تلاح 
ادخ هار  رد  زین ،  دوخ  تداهش  زا  سپ  شرونم ،  ربق  رهطم و  رس  شـسدقم و  رکیپ  رب  ار  هاکناج  ياه  جنر  اه و  يراتفرگ  بئاصم و  عاونا 

تسا یفاک  دروم  نیا  رد  دومن .  ار  اهنآ  همه  تین  ادخ ،  يدونشخ  يارب  یبایزرا و  یگدنز  نارود  نامه  رد  ار  اهنیا  همه  دیرخ و  ناج  هب 
هزین زارف  رب  شناـهد ،  بل و  رب  دادـیب  بوـچ  ندـش  هدز  تداهـش ،  زا  سپ  شناتـشگنا  تسد و  ندـش  هدـیرب  شرکیپ ،  ندـش  لاـمیاپ  هب 
تنس نید و  يایحا  وا و  تعاطا  تدابع و  زامن و  ادخ و  نامرف  ماجنا  تین  هب  ار  اهنیا  همه  هک  تسیرگن  اهرهـش  رد  شرطم  رـس  ندنادرگ 

 . داد ماجنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زامن لاح  رد  تداهش  - 39

دناد یم  دننک  یم  ادیپ  تسد  نم  رب  هیما  ینب  مربب  هانپ  تاناویح  هنال  هب  نم  رگا  هک :  دومرف  شردارب  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 
هک الاح  دنـشک  یم  ارم  هک  مناد  یم  ملاع  نم  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  وا  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نینموم  ریما  بانج  دنـشک و  یم  ار  وا  هک 

هتـشک و يروط  دنـشک  یم  ارم  هک  الاح  بوخ ،  عالطا ؟  یب  یناـبایب  کـی  يوت  ارچ  زیلهد ؟  يوت  ارچ  هناـخ ؟  يوت  ارچ  بوخ  دـناد  یم 
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دجـسم هب  دور  یم  اذل  دنتـشک  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  هک  اهنآ  دوشب ،  المرب  نم  تیمولظم  دورن  رده  نم  نوخ  هک  موش  دـیهش 
 . دنتشک یم  ار  وا  بش  نآ  تفر  یمن  مه  دجسم  رگا 

تواقش تواسق و  هک  تسا )  مدرم  نمام  دجسم   ) زامن رس  دجسم  رد  دننک ،  مولعم  مدرم  رب  ار  ناشتیناقح  هک  رتهب  هچ  رگید  هجو  کی  هب 
هک نآرق  ارچ ؟  هداد  هکلهت  هب  نت  نینموملا  ریما  یلع  ارچ  تفگ  دیابن  تسا  هدـیزگرب  ار  ریـسم  نیا  درک ،  رایتخا  ار  نیا  دـناسرب  بوخ  ار 

 . تساه فرح  نیا  زا  رتالاب  ناسنا  ۀکلهتلا .  یلا  مکیدیاب  اوقلت  ال  دیامرف :  یم 
 ، داهج نادیم  رد  و  درک ،  رایتخا  ار  تداهش  داهج و  ماما  یلو  دنتشک ،  یم  ار  وا  یقیرط  ره  هب  دنتشاد  یمن  رب  نیـسح  ماما  زا  تسد  اهنیا 

 . داد اه  ناسنا  مامت  يارب  زامن  ییاپرب  تدابع و  تاجانم و  تیونعم و  یگدنب و  تداهش و  يدازآ و  تماقتسا و  سرد 
دناوت یم  انیب  مشچ  اب  ناسنا  یلو  دوبن ،  اجنآ  رادربملیف  هچ  رگا  دیـشک ،  ریوصت  هب  اروشاـع  رهظ  حبـص و  بش ،  رد  ماـما  ار  یقیقح  زاـمن 

 . تسا رادیاپ  هدنز و  البرک  زامن  ملیف  نیا  دبا  ات  تسین ،  یندش  دوبان  مه  قح  دندوب و  قح  اهنآ  هکنوچ  دنیبب  مه  نالا 
یـسق ردقچ  اهنآ  اعقاو  تسا .  یندید  ماما  دوجـس  عوکر و  اعقاو  دهد ،  یم  ناشن  رـشحم  ملاع  هب  ار  البرک  فص  مامت  دنوادخ  تمایق  رد 

 . دندز ریت  رازگزامن  بلق  هب  زامن و  بلق  هب  هک  دندوب ،  بلقلا 
اهنآ رگا  دنـشاب ،  یم  شناراـی  نیـسح و  ماـما  یعقاو  رازگزاـمن  هکلب  دنتـسین ،  یعقاو  رازگزاـمن  هک  دـندرک  تباـث  راـک  نیا  اـب  نانمـشد 

 . دندز یمن  ریت  رازگزامن  زامن و  هب  دندوب  یعقاو  رازگزامن 

دنتخادنا ریخات  هب  ار  گنج  زامن  رطاخ  هب  , اعوسات زور  رصع  فلا ) - 40

رد تعاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ  رد  تکرح  هب  رکشل  داد و  هلمح  نامرف  دعـس  رمع  مرحم ،  مهن  هبنـش  چنپ  رـصع  يربط  لقن  هب  انب 
 . دش یلوتسم  شنامشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هدومن  هیکت  شریشمش  هب  همیخ  نوریب 

 : تشاد هضرع  دمآ و  ماما  دزن  هب  دید  ار  اهنآ  شوج  بنج و  دینش و  ار  دعس  رمع  رکـشل  يادص  رـس و  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  نوچ  و 
 . . هللا لوسر  تیار  ینا   : )) تفگ ار  هلمج  نیا  لوا  تشادرب و  رس  مالسلا  هیلع  ماما  تسا .  هدش  کیدزن  اه  همیخ  هب  نمشد  کنیا  ردارب ! 

لـضفلاوبا شردارب  سپـس  دمآ . )) یهاوخ  نم  دزن  يدوز  هب  مدـنزرف  دومرف :  نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  مدـج  کنیا  . ، 
 . سرپب ار  نانآ  فده  هزیگنا و  نک و  تاقالم  اهنیا  اب  وش و  راوس  تنابرق !  هب  مناج  تفگ :  نینچ  درک و  باطخ  ار  مالسلا  هیلع 

يوس هب  دـش  یم  هدـید  نانآ  نایم  رد  زین  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نبریهز  نت  تسیب  اب  لـضفلاوبا  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـمرف  قبط 
 . دومن لاوس  ار  ناشتکرح  هزیگنا  تفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  هدومن و  تکرح  نمشد 

دراو الاو  دینک  تعیب  امش  دیاب  هک  تسا  هدیسر  يا  هزات  مکح  دایز ) نبا   ) ریما يوس  زا  کنیا  دنتفگ :  وا  باوج  رد  دعـس  رمع  نایرکـشل 
 . دیدرگ میهاوخ  گنج 

 . دیناسر ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  نانآ  داهنشیپ  تشگرب و  ماما  يوس  هب  لضفلاوبا  ترضح 
ات نکب  لوکوم  ادرف  هب  ار  گنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  نیمه  یتسناوت  رگا  درگزاب و  نانآ  يوس  هب   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماـما 

رافغتـسا و نآرق و  تئارق  زامن و  هب  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  اریز  میزادرپب ،  ناـمراگدرورپ  اـب  تاـجانم  رافغتـسا و  زاـمن و  هب  ار  بشما  اـم 
 . (( مراد دیدش  هقالع  ادخ  اب  تاجانم 

ناهدنامرف اب  ار  عوضوم  دوب  ددرم  داهنشیپ  نیا  لوبق  رد  نوچ  دعس  رمع  دومن .  هبـشکی  تلهم  ياضاقت  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
 . دیدرگ ایوج  ار  نانآ  رظن  حرطم و  رکشل 

تساوخ رد  وت  زا  ار  یتلهم  نینچ  دندوب و  ملید  كرت و  زا  اهنیا  رگا  هللا !  ناحبس  تفگ :  جاجح ))  نب  ورمع   )) مان هب  ناگدنامرف  زا  یکی 
نیـسح تساوخرد  نیا  هب  دیاب  مه  نم  هدـیقع  هب  تفگ :  ناهدـنامرف  زا  رگید  یکی   )) يداد یم  تبثم  باوج  نانآ  هب  یتسیاب  دـندرک  یم 
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ادرف دـنگوس !  ادـخ  هب  هکلب  تسا  رظن  دـیدجت  يارب  هن  ههبج و  زا  اهنآ  ینیـشن  بقع  يارب  هن  يو  تساوخرد  نیا  اریز  داد ،  تبثم  باوج 
 . دومن دنهاوخ  عورش  گنج  هب  وت  زا  شیپ  اهنیا 

هب دعـس  رمع  خـساپ  دایز ،  يوگتفگ  زا  سپ  لاـح ،  ره  هب  میهدـب ؟  تلهم  ناـنآ  هب  ار  بش  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ :  دعـس  رمع 
وا دزن  هب  دیداهن  ندرگ  ریما  نامرف  هب  دیدش و  میلست  رگا  میهد  یم  تلهم  امـش  هب  ار  بشما  ام  دوب :  نیا  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

دومن دهاوخ  نییعت  ار  امش  تشونرس  هک  تسا  گنج  تشاذگ و  میهاوخن  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  امش  مه  ام  دیدرک  عانتما  رگا  میرب و  یم 
.

 . دش هداد  تلهم  يو  هب  اروشاع  بش  دیدرگ و  تقفاوم  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  اب  هنوگنیدب  و 

برغم زامن  زا  دعب  ینارنخس  - 41

درب یپ  نآرق  توالت  شیاین و  اعد و  زامن و  تیمها  هب  ناوت  یم  اروشاع  بش  رد  نتفرگ  تلهم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخرد  نیا  زا 
رمع زا  رگید  بش  کی  ات  دـنک  یم  تلهم  تساوخرد  شدرمناوجان  نمـشد  زا  هک  دراد  هقـالع  لـئاسم  نیا  هب  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک 
یهلا ياهراعش  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدنز  جیورت و  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دشابن  نینچ  ارچ  و  دنراذگب .  لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ 

مایق ادخ  يارب  هک  یتلم  ره  دیاب  تسوا و  یگدنز  قیاقد  نیرت  شخب  تذل  نیرتهب و  راگدرورپ  اب  شیاین  تاجانم و  تسا و  هدمآ  اجنیدـب 
 . دهدب رارق  شیوخ  لمع  كالم  راعش و  ار  لامعا  نیمه  دنک ،  یم 

نایم رد  برغم )  زامن  زا  سپ  ای  و   ) دش هداد  تلهم  نمـشد  فرط  زا  هکنآ  زا  سپ  اعوسات و  بورغ  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
 : دومن داریا  ار  هباطخ  نیا  هتفرگ  رارق  شیوخ  نارای  مشاه و  ینب  دارفا 

یم ار  وت  ایادـخ !  مرازگـساپس .  شیاه  تمعن  لباقم  هافر ،  جـنر و  شیاسآ و  دـیادش و  رد  هدرک و  شیاتـس  هجو  نیرتهب  هب  ار  يادـخ  ))
قح  ) شوگ ام  هب  یتخاس و  انـشآ  نام  نییآ  نید و  هب  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  يدیـشخب و  تمارک  توبن ،  اب  نادـناخ ،  ام  رب  هک  میاـتس 

ینارای باحصا و  نم  دعب :  اما  يدادن .  رارق  سانشن  ادخ  كرشم و  هورگ  زا  يا و  هدومرف  اطع  نشور )   ) بلق و  نیب )  قح   ) مشچ و  ونش )
ریخ يازج  امـش  همه  هب  دنوادخ  مرادن .  غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رت  قیدص  رتافواب و  ینادناخ  تیب و  لها  ما و  هدـیدن  دوخ  نارای  زا  رتهب 

 . دهد
ماـن هب  یلحم  رد  موش و  یم  هدـناوخ  ارف  قارع  هب  نم  هک  دوـب  هداد  ربـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدـج  دوـمرف :  هاـگنآ 
ادرف نیمه  نم  داقتعا  هب  تسا  هدیسر  تداهش  نیا  تقو  کنیا  مسر و  یم  تداهش  هب  اجنامه  رد  هدمآ و  دورف  البرک ))  )) ای و  ارومع )) ))

یم هزاجا  امـش  همه  هب  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیتسه و  دازآ  امـش  الاح  دومن و  دهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  دوخ  گنج  نمـشد  ، 
شیوخ رهـش  يدابآ و  يوس  هب  دریگب و  ارم  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـی  ره  هدرک و  هدافتـسا  بش  یهایـس  نیا  زا  هک  مهد 
نارگید اب  دـنبایب  تسد  نم  رب  رگا  دنتـسه و  نم  بیقعت  رد  طـقف  مدرم  نیا  اریز  دیـشخب ،  تاـجن  گرم  زا  ار  دوخ  ناـج  دـنک و  تکرح 

 . (( دنک تیانع  کین  شاداپ  ریخ و  يازج  امش  همه  هب  دنوادخ  تشاد ،  دنهاوخن  يراک 

جارعم بش  اروشاع , بش  رد  زامن  ب ) - 42

 ، دنگنجب مالسلا  هیلع  نیسح  اب  دنتساوخ  یم  هنابش  نامه  و  دندرک .  هلمح  دایز  هللا  دیبع  روتسد  قبط  دعس  رمع  رکـشل  اعوسات ،  رـصع  رد 
هب ناج  ردارب  دیوگ :  یم  دـنهدب ،  تلهم  ار  بش  کی  هک  دـهاوخ  یم  اهنیا  زا  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لصفلاوبا  شردارب  هلیـسو  هب  نیـسح 

 . دنهدب تلهم  ام  هب  ار  بشما  نیمه  وگب  اهنیا 
هکنیا يارب  دـعب  دوب ) بورغ  تقو   ) ادرف دـنهدب  تلهم  اـم  هب  ار  بشما  کـی  اـما  مگنج  یم  متـسین ،  میلـست  لـها  نم  مگنج  یم  ادرف  نم 
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تـسود ار  وا  اب  تاجانم  نم  هک  دناد  یم  شدوخ  ادخ  ردارب !  تفگ :  ار  هلمج  نیا  دنکب  تقولا  عفد  دهاوخ  یم  نیـسح  هک  دننکن  نامگ 
 . مهدب رارق  مدوخ  رافغتسا  هبوت و  بش  منکب و  تاجانم  مدوخ  يادخ  اب  مرمع  رخآ  بش  ناونع  هب  ار  بشما  مهاوخ  یم  نم  مراد . 

ار ناـشدوخ  بش  نآ  رد  دوب .  اـمرفمکح  ترـسم  تجهب و  يداـش و  اـیند  کـی  دوب  جارعم  دوب !  یبش  هچ  دـینادب  رگا  اروشاـع  بش  نآ 
 . دندوب هتفرگ  تبون  هداتسیا و  همیخ  نوریب  رگید  رفن  ود  دوب و  همیخ  لخاد  یـسک  فیظنت  همیخ  مان  هب  دوب  يا  همیخ  دندرک ،  یم  هزیکاپ 
نم اساسا  تفگ  وا  تسین !  حازم  بش  بشما  تفگ :  وا  هب  يرگید  درک  یم  حازم  یخوش و  يرگید  اب  تسا  ریرب  ارهاظ  هک  اهنآ  زا  یکی 

هچ ناش  هرابرد  دیناد  یم  دـندید  ار  نیرفغتـسم  نیباوت و  نیا  دـندمآ  نارگید  هک  یتقو  تسا .  حازم  بش  بشما  یلو  متـسین ،  حازم  لها 
لحنلا يودک  يود  مهل  دیوگ : ) یم  ار  فرح  نیا  نمشد   ) دنتفگ دنتشذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  همیخ  رانک  زا  هکنآ  زا  سپ  دنتفگ ؟ 

(33  . ) دجاس عکار و  نیب  ام 
؟  تسا دنلب  هنوگچ  اهروبنز  همزمز  يادص  دشاب  هتشذگ  لسع  روبنز  يودنک  رانک  زا  ناسنا  هکنیا  لثم 

شدوخ جارعم  بش  دـهاوخ  یم   ) مهدـب رارق  مدوخ  رافغتـسا  هبوت و  بش  مهاوخ  یم  ار  بشما  نم  دـیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ار  بش  نآ  هلب  میرادن ؟  يزاین  ام  دـنراد و  زاین  اهنآ  میرادـن ؟  هبوت  هب  يزاین  ام  ایآ  تقو  نآ  دـهدب ) رارق 

يارب ار  ارغ  يا  هباطخ  هک  دوب  بش  نآ  رد  درک و  یگدیسر  شتیب  لها  دوخ و  ياهراک  هب  درب  رس  هب  تدابع  لاح  اب  درب  رس  هب  عضو  نیا 
( . 34) درک تئارق  شدوخ  باحصا 

تدابع لاح  رد  حبص  ات  - 43

يراز اعد و  رافغتـسا و  زامن و  لاح  رد  حبـص  ات  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  بش  دـیوگ :  یم  هللادـبع ))  نب  كاحـض  ))
( . 35) دندوب

اروشاع بش  تعامج  زامن  - 44

 . تشاد یهاتوک  ینارنخس  زامن  زا  سپ  داد .  لیکشت  ار  اشع  برغم و  تعامج  زامن  نیرخآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اروشاع  بش 

تدابع يارب  بش  مامت  - 45

ار اه  همیخ  داد  روتسد  ناشیا  هب  تفر و  شیوخ  نارای  دزن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  مردپ  تسا ،  هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد 
زا نانمـشد  اب  ات  دـنریگ  رارق  اهنآ  نایم  دوخ  هک  دـنیامن  بصن  نانچ  ار  اهنآ  دـننک و  لخاد  مه  رد  ار  اهنآ  ياهبانط  دـننزب و  مه  کـیدزن 

هطاحا ار  ناشیا  تمـس  هس  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رارق  ناشیا  پچ  تسار و  تمـس  رـس و  تشپ  رد  اه  همیخ  دـنوش و  ور  هب  ور  فرط  کی 
اعد و زامن و  هب  ار  بش  همه  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  ترضح  نآ  دوخ  سپس  دیآ  ناشیا  دزن  هب  نمشد  هک  تمـس  نآ  زج  دشاب ،  هدرک 
اج هب  تعامج  هب  شیوخ  باحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  درک  ترـضح  هک  یتحارتسا  رـصتخم  زا  سپ  دـندرب و  ناـیاپ  هب  ار  بش  نآ  رافغتـسا 

(36  . ) تخادرپ هاپس  يزاس  هدامآ  كرادت و  هب  دعب  دروآ و 

اروشاع حبص  رد  ماما  نتفگ  ناذا   , اروشاع حبص  زامن  ج ) - 46

 : تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  نایرج  رد 
 . دندناوخ ناشباحصا  اب  ار  حبص  زامن  هتفگ و  هماقا  ناذا و  دوخ  ترضح  نآ  اروشاع  حبص  هک 

ریما هک  هنوگناـمه  هدرک و  دوـخ  راوـگرزب  ردـپ  هب  ادـتقا  شرمع  زور  نیرخآ  اروشاـع  زور  حبـص  رد  نیـسح  ماـما  هک  تسا  هجوـت  لـباق 
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نتـشاد اب  اروشاع  حبـص  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنتفگ  ناذا  دوخ  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  حبـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا 
(37  . ) دنتفگ ناذا  ناشدوخ  صوصخم  نذوم 

اروشاع حبص  زامن  زا  دعب  ینارنخس  - 47

هدومن نارازگزامن  يوس  هب  ور  دروآ ،  ياج  هب  ار  حبـص  زامن  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يدوعـسم  هیولوق و  نبا  لـقن  هب  اـنب 
 : دومرف نینچ  نانآ  هب  دنوادخ  ساپس  دمح و  زا  سپ 

ییابیکش ربص و  هک  تسامـش  رب  تسا و  هداد  نذا  زور  نیا  رد  نم  ندش  هتـشک  امـش و  ندش  هتـشک  هب  دنوادخ  نذا ، . . .  یلاعت  هللا  نا  ))
 . (( دیگنجب نمشد  اب  هتفرگ و  شیپ  رد 

اروشاع رهظ  يارب  ناذا  اروشاع , رهظ  زامن  د ) - 48

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنناوخب ) ار  تعامج  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماما  هب  هک  دندش  هدامآ  هاپـس  ود   ) دیـسر ارف  رهظ  ماگنه 
سپـس تفگ و  هماقا  ناذا و  يو  وگب !  هماقا  ناذا و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ای  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شرـسپ 

(38  . ) دندناوخ زامن 
ياضف رد  ناذا  يادـص  و  دـننک ،  ادـتقا  البرک  ناوج  يوگ  ناذا  هب  ناناوج  ماـمت  روشک  رـسارس  رد  اروشاـع  رهظ  ماـگنه  تسا  بوخ  هچ 

نیب رد  تدـحو  ببـس  رما  نیمه  ات  دـتفیب ،  نانمـشد  لد  رد  یـشحو  بعر و  و  ددرگ ،  هماقا  تعاـمج  زاـمن  و  دوش .  زادـنا  نینط  روشک 
 . ددرگ نارازگزامن 

ماما نذوم  - 49

نب جاجح   )) هب ماما  دیـسر ،  رارف  زاـمن  تقو  رهظ و  عقوم  رح ،  رـصتخم  تحارتسا  وا و  نایهاپـس  رح و  زا  ماـما  ییاریذـپ  تبحم و  زا  سپ 
ار ناـمزامن  اـت  وگب  هماـقا  ناذا و  دـنک  تتمحر  ادـخ  یلـصن ،  ةولـصلل  مقا  هللا و  کـلمحری  نذا  دومرف :  شـصوصخم  نذوم  قورـسم )) 

 . (( میناوخب
؟  یناوخ یم  تنایهاپس  اب  لقتسم و  ای  یناوخ  یم  زامن  ام  اب  زین  وت  دومرف :  رح ))  )) هب ماما  دیدرگ ،  ناذا  لوغشم  جاجح 

 . میتسیا یم  زامن  هب  فص  کی  رد  امش و  هب  مه  ام  هن ،  تشاد :  هضرع 
(39  . ) دندروآ ياج  هب  ترضح  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  دنداتسیا و  ترضح  نآ  رس  تشپ  رد  شنایهاپس  و  رح ))  )) شنارای و ولج و  رد  ماما 

رهظ زامن  تقو  يروآ  دای  - 50

هب تسا ،  رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یکی  يدئاص  همامث  وبا  هب  فورعم  بعک ))  نب  ورمع  ))
ارم ات  دنگوس !  ادخ  هب  یلو  دـنهد  یم  همادا  دوخ  یپ  رد  یپ  تالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تیادـف !  هب  مناج  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ 

تماما هب  زین  ار  رگید  زامن  کی  نیا  هک  مدرگ  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  هاگنآ  مراد  تسود  نم  دنبایب ،  تسد  وت  هب  دنناوت  یمن  دنا  هتشکن 
 . مشاب هدروآ  ياج  هب  وت 

ام داـی  هب  ار  زاـمن  اـهتقو ،  لوا  اذـه  معن  نیرکاذـلا ،  نیلـصملا  نم  هللا  کـلعج  ةولـصلا  ترکذ  دوـمرف :  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هک دیهاوخب  نمشد  زا  تسا  هدیسر  ارف  زامن  تقو  کنیا  يرآ !  دهدب )) .  رارق  دنتسه  ادخ  دای  هب  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  یتخادنا 

 . (( میروایب ياج  هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب  گنج  زا  تسد  اتقوم 
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یم امش  هک  يزامن  لبقت ،  اهنا ال  تفگ :  لطاب  رکشل  نارس  زا  یکی  نیصح  دش ،  هداد  تقوم  سب  شتآ  داهنشیپ  هفوک  رکـشل  هب  نوچ  و 
 . (( تسین راگدرورپ  لوبق  دروم  دیناوخ 

 . دیدرگ يو  ندش  هتشک  هب  رجنم  هک  تفرگ  رد  يدیدش  گنج  زاب  هطبار  نیا  رد  تفگ و  خساپ  وا  هب  رهاظم  نب  بیبح 
زامن دوب  ریزارـس  اه  همیخ  يوس  هب  ناراب  تارطق  دننام  هک  اهریت  لباقم  رد  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هجیتن  رد  و 

دنتـسه ادـخ  هب  اعقاو  هک  ینارازگزامن  فص  رد  دـندیتلغ و  نوخ  كاخ و  هب  زامن  ماگنه  هب  شنارای  زا  نت  دـنچ  دروآ و  ياـج  هب  ار  رهظ 
 . دنتفرگ رارق 

 : تشاد هضرع  دمآ و  ولج  هب  ترضح  نآ  نارای  همه  زا  شیپ  رهظ  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمصت  هک  هنوگنامه  همامث  وبا 
 ! تنابرق هب  مناج   )) الیتق کلها  یف  ادیحو  كارءاف  فلختا  نءا  تهرک  کباحصاب و  قحلءا  نءا  تممه  دق  كادف  تلعج  هللادبع !  ابا  ای 

لها و نایم  رد  وت  هک  منیبب  مشکب و  رانک  ار  دوخ  هک  مرادـن  شوخ  مدـنویپب و  وت  دیهـش  نارای  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم 
 . (( يوش یم  هتشک  هدنام و  اهنت  تلایع 

میهاوخ قحلم  وت  هب  يدوز  هب  زین  ام  زاتب  نمـشد  يوس  هب  ۀـعاس ،  نع  کب  نوقح  اـناف ال  مدـقت  دومرف :  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(( . دش

لیان تداهش  هب  يدئاص  هللادبع  نب  سیق  شیومع  رسپ  تسد  هب  ات  دومن  گنج  درک و  هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  وا  نامرف ،  نیا  رودص  اب 
(40  . ) دیدرگ

البرک ههبج  رد  زامن  دیهش  نیلوا  - 51

زاـمن اـت  داد  رارق  وا  ناراـی  ترـضح و  نآ  رپـس  ار  دوخ  تروص  رـس و  هنیـس و  یفنح ،  هللادـبع  نب  دیعـس  هک :  دـنا  هتفگ  نیخروم  مومع 
مهنعلا مهللا  تفگ :  یم  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  تسناوتن  دش و  ناوارف  وا  ندـب  رب  اه  مخز  نوچ  دـنناوخب و 

هیلع هللا  یلص  کیبن  ۀیرذ  ةرصن  یف  کباوث  کلذب  تدرا  یناف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  ام  هغلبا  مالسلا و  ینم  کیبن  غلبا  دومث و  داع و  نعل 
ملس هلا و  و 

درد و نیا  تسرف و  دورد  نم  فرط  زا  ار  تربماـیپ  نادرگ و  رود  شیوخ  تمحر  زا  دوـمث  داـع و  موـق  دـننامه  ار  ناـشیا  ایادـخ !  ینعی 
 . (( دوب وت  ربمایپ  دنزرف  يرای  راک  نیا  رد  نم  فده  هک  امرف ،  غالبا  وا  هب  دیسر  نم  هب  هک  ار  یمخز 

 : درک ضرع  درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هاگنآ 
)) ؟ .  مدرک افو  دوخ  دهع  هب  ایآ  ینعی  هللا ،  لوسر  نب  ای  تیفوا  ))

نخـس نیا  لابند  هب  یتسه )) .  نم  يور  شیپ  تشهب  رد  وت  يرآ !  ینعی  هنجلا ،  یف  یماـما  تنا  معن   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
دراو وا  رب  هک  دوب  يرگید  ياه  هبرض  اه و  مخز  زا  ریغ  نیا  دندرک و  هدهاشم  ریت  هدزیـس  وا  ندب  رد  درک و  زاورپ  وا  ندب  زا  حور  هک  دوب 

 . دوب هدش 
(41  . ) هعم دهشتسا  نم  یلع  هیلع و  هتاکرب  همالس و  هللا و  ناوضر 

رهظ زامن  زا  دعب  گنج  - 52

هکنیا رگم  تسا .  هورکم  رهظ  زا  لبق  دوش و  عورـش  دـعب  هب  رهظ  زا  تسا  بحتـسم  گنج  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  گنج  رارـسا  زا  یکی 
 . دهد خساپ  ار  وا  هلمح  دناوت  یم  ناسنا  تاقوا  مامت  رد  تروص  نیا  رد  دنک ،  هلمح  نمشد 

؟  ارچ تسا ،  بحتسم  دعب  هب  رهظ  زا  اما  تسا  هورکم  رهظ  زا  لبق  ندرک  گنج 
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 . تسا زاب  رهظ  ماگنه  تمحر  ياهرد  هک :  دوش  یم  نایب  نینچ  نیا  دنا  هدرک  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  هک  ام  یهقف  بتک  رد  هتکن  نیا  زار 
 . دوشن هتخیر  ینوخ  دننک و  ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  هک  دنک  تیاده  ار  نیقفانم  رافک و  بلق  ناحبس  يادخ  هکلب 

ءادهـشلا دیـس   : )) دـیوگ یم  هللا  ۀـمحر  رهاوج  بحاص  موحرم  دراد ،  صاخ  یمکح  مه  نآ  هک  تسا  گـنج  نادـیم  رد  داـهج  زار  نیا 
تسا ترضح  دوخ  هب  طوبرم  هچنآ  اما  دنا  هدرک  عافد  رهظ  زا  لبق  شباحصا  تسا ،  هدش  نادیم  دراو  اروشاع  زور  دعب  هب  رهظ  زا  اصخش 
تسا زاب  تمحر  ياهرد  دوش  یم  هک  رهظ  دندش .  نادیم  دراو  سپـس  دندناوخ ،  تلاح  نآ  رد  يو  ار  رهظ  زامن  اذل  تسا  دعب  هب  رهظ  زا 

 . دنک یم  تلءاسم  هلماک  تمحر  ناحبس  يادخ  زا  ناشیا  دش  زاب  تمحر  ياهرد  هک  یتقو 
اهاعد و  تسا ،  زاب  تشهب  ياهرد  تسا ،  زاب  تمحر  ياهرد  رهظ  ماگنه   : )) تسا هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 

((( 42  . ) تسا باجتسم  مه 

البرک يارحص  رد  فوخ  زامن  - 53

يارب دـناوخب ،  تعکر  ود  دـیاب  زاب  دـشاب  مه  نطو  رد  رگا  ناسنا  ینعی  تعکر .  راهچ  هن  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زاـمن  لـثم  فوخ  زاـمن 
فظوم نازابرس  دروخ .  یم  مه  هب  ناش  یعافد  عضو  دنتسیاب  زامن  هب  همه  رگا  نوچ  دناوخ ،  رصتخم  دیاب  اجنآ  رد  تسین و  لاجم  هکنیا 

یم ربص  دناوخ  هک  ار  تعکر  کی  تعامج  ماما  دننک  ادتقا  تعامج  ماما  هب  یمین  دنتسیاب و  نمشد  لباقم  رد  یمین  زامن  لاح  رد  دنتـسه 
رظتنم روطنیمه  ماما  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  ناشدوخ  ياقفر  زا  ار  تسپ  دـنور  یم  اهنآ  دـعب  دـنناوخب  ار  ناشرگید  تعکر  اهنآ  ات  دـنک 

 . دنناوخ یم  ماما  مود  تعکر  اب  ار  ناشزامن  دنیآ و  یم  رگید  نازابرس  تسا  هداتسیا  ای  هتسشن 
زا نادـنچ  اریز  دوب ،  یـصاخ  عضو  کی  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  عضو  یلو  دـناوخ ،  یفوخ  زامن  نینچ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  ترـضح 
رد یتح  مرش  یب  يایح  یب  نمشد  دندوب و  هداتسیا  هللادبع  ابا  کیدزن  دننک  عافد  دنتساوخ  یم  هک  يا  هدع  نآ  اذهل  دندوبن .  رود  نمـشد 
مه يزادناریت  عون  ود  درک ،  يزادناریت  هب  عورش  نمشد  دوب  زامن  لوغـشم  هللادبع  ابا  هک  یلاح  رد  تشاذگن  تحار  ار  اهنآ  مه  هظحل  نیا 
وت زامن  اذل  یتسه ،  یغای  دیزی ،  تدوخ  نامز  ياوشیپ  رب  وت  درادـن !  يا  هدـیاف  زامن  ناوخن  زامن  نیـسح !  درک :  دایرف  یکی  هک  نابز  ریت 

 ! تسین لوبق 
رارق رپس  ناشیا  يارب  ار  ناشدوخ  هک  هللادبع  ابا  هباحـص  زا  رفن  ود  یکی  دندرک  یم  باترپ  ناش  یلومعم  ياه  نامک  زا  هک  ییاهریت  مه  و 

کیدزن رگید  دـش  مامت  هللادـبع  ابا  زامن  یتقو  هک  داتفا  یلاح  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  اهنآ  زا  یکی  دـنداتفا .  كاخ  يور  دـندوب  هداد 
 ! هللادـبع ابا  ای  درک ،  ضرع  تفگ ،  یبیجع  هلمج  وا  دندیـسر  وا  نیلاب  هب  یتقو  دـندناسر  وا  نیلاب  هب  ار  ناشدوخ  اـقآ  دوب ،  شنداد  ناـج 

رادـقم نیا  هک  تسالاب  گرزب و  ردـقنآ  نیـسح  قح  هک  درک  یم  رکف  مه  زونه  هکنیا  لثم  مدروآ ؟  اـج  هب  ار  اـفو  قح  نم  اـیآ  تیفوا ؟ 
(43  . ) البرک يارحص  رد  هللادبع  ابا  زامن  دوب  نیا  دشابن  یفاک  دیاش  مه  يراکادف 

اروشاع زور  تاظحل  نیرخآ  رد  اعد  - 54

 : دوب نیا  دوب  هداتفا  كاخ  رب  نوخ  رد  قرغ  ندب  اب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نیرخآ 
دعولا قداص  ۀمحرلا  بیرق  ءاشی  ام  یلع  رداق  ءایربکلا  ضیرع  قئالخلا ،  نع  ینغ  لاحملا  دـیدش  توربجلا  میظع  ناکملا ،  یلاعتم  مهللا 
روکـش تبلط و  ام  كردم  تدرا و  ام  یلع  رداق  کیلا  بات  نمل  ۀبوتلا  لباق  تقلخ  امب  طیحم  تیعد  اذا  بیرق  ءالبلا  نسح  ۀـمعنلا  قباس 

افیعض و کب  نیعتسا  ابورکم و  کیلا  یکبا  افئاخ و  کیلا  عزفا  اریقف و  کیلا  بغرا  اجاتحم و  كوعدا  ترکذ .  اذا  روکذ  ترکـش و  اذا 
نب دمحم  کبیبح  دلو  کیبن و  هرتع  نحن  انولتق و  انوردغ و  انوعدـخ و  انورغ و  مهناف  قحلاب  انموق  نیب  اننیب و  مکحا  ایفاک  کیلع  لکوتا 

 ، نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  اجرخم  اجرف و  انرما  نم  انل  لعجاف  کیصو  یلع  هتنمتئا  ۀلاسرلاب و  هتیفطصا  يذلا  هللادبع 
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ره رب  رداق  هدرتسگ ،  تردق  ياراد  تاقولخم ،  زا  زاین  یب  دشاب .  یم  دیدش  تبضغ  رهق و  رایـسب و  تردق  رترب ،  تهاگیاج  اراگدرورپ ! 
رب و  یتسه ،  کـیدزن  يوش  هدـناوخ  هک  هاـگنآ  وکین ،  ءـالب  و  هدرتسگ ،  تمعن  تسار ،  هدـعو  کـیدزن و  تمحر  ياراد  دـهاوخب ،  هچ 

ار هچ  ره  يرداـق و  یهاوخب  هچنآ  رب  يریذـپ ،  یم  دـنک  تشگزاـب  وت  يوس  هب  هک  یـسک  زا  ار  هبوت  یتـسه ،  طـیحم  يدرک  قـلخ  هچنآ 
 . يدرگ یم  نانآ  رکذتم  يوش  دای  هاگره  و  هدوب ،  راذگ  رکش  دنراذگ  ار  وت  رکش  هک  یماگنه  یبای ،  یم  یهاوخب 

يوس هب  یتحاران  اب  مروآ و  یم  يور  وت  يوس  هب  سرت  اب  منک و  یم  هجوت  وت  يوس  هب  يزیچ و  یب  رقف و  اب  هدـناوخ و  يدـنمزاین  اب  ار  وت 
قح اب  ام  موق  ام و  نیب  مناد .  یم  یفاک  ار  وت  هک  یلاـح  رد  منک  یم  لـکوت  وت ،  رب  مهاوخ و  یم  يراـی  وت  زا  یناوتاـن  اـب  میریگ و  یم  وت 

تسود نادنزرف  تربمایپ و  نادناخ  ام  هک  یلاح  رد  دنتشک  ار  ام  دندز و  هعدخ  رکم و  هداد و  بیرف  ار  ام  نانآ  هک  یتسرد  هب  امن ،  مکح 
 . هد رارق  شیاشگ  جرف و  ام  راک  رد  سپ  يداد  رارق  نیما  ار  وا  تیحو  رب  هدیزگرب و  تلاسر  هب  ار  وا  هک  میـشاب  یم  هللادبع  نب  دـمحم  وت 

(44  . ) نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب 

گنج نداتفا  ریخات  تلع  - 55

هب دوب  اروشاع  بش  رد  ادـخ  اب  شیاین  تاجانم و  زار و  يارب  يرگید  تصرف  نتفای  نمـشد ،  اب  راـکیپ  ندـنکفا  ریخاـت  هب  لـیالد  زا  یکی 
یهاگحبص ياعد  نیا  هب  شا  یهاگنابش  ياعد  دوب و  شیاین  لاح  رب  هاگحبص  ات  دش و  لوغشم  اعد  هب  بش  زا  یـساپ  زا  سپ  تهج  نیمه 

 : دومرف هک  دروخ  دنویپ 
نم حالـس  هانپ و  يا  هثداح  ره  رد  دـیما و  هیام  راوگان  تخـس و  دادـخر  ره  رد  هاگهانپ و  هودـنا و  مغ و  مامت  رد  وت  اراـگدرورپ !  راـب  ))

 . یتسه
هب نابز  نانمـشد  ناتـسود و  ددرگ  یم  دودـسم  نآ  نتخاس  فرطرب  رد  هراچ  هار  ناوتان و  نآ  ربارب  رد  ییاه  لد  هک  ییاه  مغ  رایـسب  هچ 

يدوب وت  اهنت  مدومن و  دـیما  عطق  نارگید  زا  هدرک و  تیاکـش  وت  هب  مدروآ و  وت  هاگراب  هب  ار  همه  نم  هک  دـنیاشگ  یم  تتامـش  شزرل و 
 . (( يدیناهر الاب  نیگمهس  جاوما  زا  ارم  یتخاس و  فرطرب  ار  نکشرمک  ياه  مغ  نیا  يدیسر و  نم  داد  هب  هک 

تداهش هظحل  ات  ادخ  دای  - 56

تانکـس تاکرح و  رادرک و  راتفگ و  همه  رد  طیارـش و  تالاح و  یمامت  رد  اروشاع  رـصع  ات  اعوسات  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
درکن افو  ادخ  اب  شنامیپ  رب  هک  یتاظحل  ات  دوب و  ادخ  اب  شیوخ  دهع  رب  يدنبیاپ  رب  دیکات  وا و  اب  نامیپ  يروآ  دای  ادـخ و  دای  هب  شیوخ 

دوب و رت  هک  یماگنه  ات  شکراـبم  ناـبز  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دیـشیدنین و  اذـغ  فرـص  یتح  يرگید  راـک  هب  دومنن  ادا  ار  تناـما  قح  و 
 . دوب لوغشم  ادخ  رکذ  هب  درک  یم  شدرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  نینوخ  هدجس  نیرخآ  - 57

يرگید دوجس  دمآ  شیپ  يرگید  عوکر  دمآ  شیپ  يرگید  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  اروشاع  رهظ  زامن  زا  دعب  تعاس  هس  ای  ود 
یلکش هچ  هب  هللادبع  ابا  دش و  دراو  شـسدقم  هنیـس  هب  ریت  هک  دوب  یتقو  نآ  هللادبع  ابا  عوکر  اما  تفگ ،  رکذ  يرگید  لکـش  دمآ .  شیپ 

البرک مرگ  ياه  كاخ  يور  ار  شتروص  تسار  فرط  داتفا ،  نیمز  رب  بسا  يور  زا  ارهق  هللادبع  ابا  نوچ  دشن ،  یناشیپ  رب  دوجـس  دوب ؟ 
 . دوب نیا  هللادبع  ابا  رکذ  تشاذگ 

 . هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب 
 : هدرک لقن  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس 
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هللا و مسب  تفگ :  نینچ  داتفا  نیمز  رب  شتـسار  هنوگ  يور  رب  بسا  زا  هک  یماگنه  نمیالا ،  هدـخ  یلع  ضرـالا  یلا  هسرف  نع  طقـس  اـمل 
 . ربمایپ هار  هب  وا و  دای  هب  ادخ و  مان  هب  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و 

شتداهش زا  لبق  اعد  - 58

 ! یهلا ای  دومرف :  یم  دوب و  نامـسآ  يوس  هب  ناش  هرهچ  دـندوب و  داـتفا  نیمز  يور  دولآ  نوخ  دـنچ  یتاـظحل  ترـضح  نآ  هدـش  تیاور 
 . نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  کئاضق ال  یلع  اربص 

((( 45  ! ) ناهاوخ دایرف  سر  دایرف  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  منک ،  یم  ربص  تردق  اضق و  رب  ادنوادخ ! 

زامن مایخ و  هب  هجوت  - 59

يرادلد نانآ  هب  دسرپب ،  ار  اهنآ  لاوحا  لاح و  دریگ .  ربخ  مرح  لها  زا  یهاگهاگ  تسا  ریزگان  گنج ،  نیع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . دزاس مهارف  ار  يدعب  بئاصم  يارب  یگدامآ  نانآ  رد  دهد ،  تیلست  و 

ءامغا لاح  رد  یهاگ  دیدش و  يرامیب  لاح  رد  اروشاع  زور  مامت  هک  مالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  دراد ،  يرامیب  همیخ  رد  وا  رگید  يوس  زا 
 . درپس یم  وا  هب  ار  تماما  عیادو  تفگ ،  یم  نخس  وا  اب  دز ،  یم  وا  همیخ  هب  يرس  یهاگ  دنچ  ره  تسا . 

 . دریگ هدهع  رب  ار  يدعب  ریطخ  تلاسر  دیاب  وا  تسا  ناریسا  هلفاق  سیئر  تسا ،  يدعب  ماما  وا  رخآ 
ار ینامیا  یب  رفک و  ههبش  مه  ات  دناوخب  زامن  گنج  نادیم  رد  مدرم و  نایم  رد  دتسیاب و  زامن  هب  دیاب  وا  تسا .  زامن  تقو  لاح ،  نیع  رد 
 . ددرگ یمن  شومارف  گنج و  هحوبحب  رد  یتح  تالاح  زا  یتلاح  چیه  رد  تسا و  مهم  زامن  هک  دنامهفب  نارگید  هب  مه  دیادزب و  دوخ  زا 

(46  . ) نینوخ هرهچ  اب  یتح  ریشمش و  ریت و  نایم  رد  یتح 

رهظ زامن  زا  دعب  تشهب  هب  توعد  - 60

 : دومرف هاگ  نآ  درک ،  زاغآ  دنوادخ  ساپس  دمح و  اب  ار  شیوخ  نانخس  دنادرگ و  نارازگزامن  هب  ور  ماما  دیسر ،  نایاپ  هب  تعامج  زامن 
 . تسا هدرک  اضما  ارم  امش و  ندش  هتشک  زور  نیا  رد  دنوادخ 

؛  همئادلا معنلا  ۀعساولا  نانجلا  یلا  ءارضلا  سوبلا و  نع  مکب  ربعت  ةرطنق  الا  توملا  امف  مارکلا  ینب  ای  اربص 
جنر اه و  یتخس  زا  ار  امش  هک  تسین  شیب  یلپ  گرم  هک  دینک  ربص  ناگداز !  گرزب  يا  دیریگ  شیپ  ییابیکـش  ربص و  هک  تسامـش  رب 

 . تسا هاگ  هجنکـش  نادنز و  هب  خاک  زا  لاقتنا  رطاخ  هب  امـش  زا  کی  مادک  سپ  دناسر .  یم  دـیواج  ياه  تمعن  هدرتسگ و  تشهب  هب  اه 
يارب نادنز و  دننامه  نموم  يارب  ایند  دومرف :  یم  ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  انامه 

هن ما و  هدینش  خزود  هن  تسا .  نانآ  خزود  يوس  هب  نارفاک  لپ  ناشیاه و  تشهب  يوس  هب  نانموم  لپ  گرم  تسا و  تشهب  نوچمه  رفاک 
 ! میوگ یم  خزود 

نیسح ماما  باحصا  نیرتهب  نیسح , ماما  باحصا  زامن  ه ) - 61

 . تسا لوقنم  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یکی  هرابرد  تسا  یفورعم  هیضق 
هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هک  هلمج  نیا  هرابرد  ضیف  موحرم  هک  درک  یم  لقن  نم  يارب  مق  ياملع  زا  یکی 

ماما ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواب  نم  تفگ :  یم  مرادن ،  غارـس  مدوخ  باحـصا  زا  رتهب  یباحـصا  نم  دندومرف :  اروشاع  بش  رد  ناشیا 
 . دشاب هدومرف 
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؟  ارچ دندوب :  هتفگ 
ياه مدآ  یلیخ  دنتـشک  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنآ  تسین .  رتالاب  اهنیا  زا  یباحـصا  دیوگب  ماما  هک  دـندرک  راک  هچ  اهنآ  رگم  دوب :  هتفگ 

 : دـنتفگ یم  یتقو  دوب ،  یم  اهنآ  ياج  یناملـسم  ره  دـندادن .  ماجنا  یمهم  راک  دـندرک  يرای  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاـهنیا  دـندوب ،  يدـب 
 . داتسیا یم  ارهق  تسا ،  هدنام  اهنت  نمشد  تسد  رد  ناشنامز  ماما  و  ربمغیپ ،  دنزرف 

فرط رد  مه  نمشد  يرفن  رازه  رکشل 30  فرط ،  کی  رد  نت  اب 72  نیسح  ماما  تسالبرک ،  يارحـص  هک  دید  ایور  ملاع  رد  بش  کی 
اقآ نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  دـنناوخب .  زاـمن  دـنهاوخ  یم  تسا و  رهظ  عـقوم  هک  دـمآ  شرظن  هـب  ناـیرج  نآ  رگید . 

 . دنداد رارق  رپس  ار  ناشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی  یفنح و  هللادبع  نب  دیعس  هک  روطنامه   . ) میناوخب زامن  ام  ات  دیتسیاب  ولج  امـش  دندومرف : 
(

دید هاگان  دش .  مخ  دیآ ،  یم  دراد  ریت  دید  ات  دمآ .  یم  تشاد  نمشد  زا  ریت  نیلوا  داتـسیا .  ولج  تفر  اقآ  درک .  یم  يزادنا  ریت  نمـشد 
نینچ رگید  هعفد  نیا  مدرک !  يدـب  راک  بجع  هیلا ، ))  بوتا  هللا و  رفغتـسا   : )) تفگ باوخ  ملاع  نامه  رد  ماما .  هب  درک  تباصا  ریت  هک 

رایتخا یب  دید  دش ،  رارکت  نایرج  نیا  هعفد  دنچ  درک .  مخ  ار  شدوخ  هبترم  ود  دش  وا  کیدزن  ات  دمآ .  ریت  مود  هعفد  منک .  یمن  يراک 
رتهب مدوخ  باحـصا  زا  یباحـصا  نم  یباحـصا ؛  نم  لضفا  الو  اریخ  اباحـصا  ملعا  ینا ال  دومرف :  وا  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد  دوش .  یم  مخ 
وزغب هسفن  ثدـحی  مل  زغی و  مل  نم  تسا :  یتقیقح  نیا  دوش ؟  یم  دـهاجم  دـناوخ  باتک  هک  ره  يا  هدرک  لاـیخ  وت  ینعی  مسانـش .  یمن 
کی شحور  نورد  رد  دشاب  دهاجم  هک  هتـشادن  ار  هشیدنا  نیا  لقاال  ای  تسا  هدوبن  دهاجم  المع  هک  یـسک  قافنلا ؛  نم  ۀبعـش  یلع  تام 

(47  . ) دور یم  رد  دوش  یم  هک  داهج  عقوم  ینعی  دراد  دوجو  ییور  ود 

لیقع نب  ملسم  زامن  - 62

 ، مروآ اج  هب  زامن  تعکر  ود  ات  دیراذگب  تفگ :  دندرب  هرامالا  راد  يالاب  هب  ار  ملـسم  هک  یتقو  تسا :  هدمآ  فنخم  یبا  لتقم  باتک  رد 
زامن تعکر  ود  هک  تسا  روهـشم  ماوع  نیب  رد  دـنچ  ره   ) دـندادن شوگ  ملـسم  فرح  هب  اـهنآ  اـما  دـینکب ،  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  هاـگ  نآ 

 ( . تسا هدناوخ 
 . دندنکفا ریز  هب  الاب  زا  ار  وا  دز  ادص  دایز  نبا  سپس  دومرف ،  ار  يراعشا  دمآ و  رد  هیرگ  هب  ملسم 

یم رافغتـسا  دوب و  لوغـشم  ریبکت  حیبست و  هب  نانچمه  دندرب ،  یم  رـصق  يالاب  هب  نتـشک  يارب  ار  ملـسم  یتقو  هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد 
 . دنتخادنا نییاپ  هب  ار  شرکیپ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وا  لاح  نامه  رد  هک  نیا  ات  دومرف .  یم  دورد  شنادناخ  هللا و  لوسر  هب  درک و 

ماما نارای  تاجانم  - 63

 : هلمج زا  دنتشاد  یتالاغتشا  اروشاع  بش  رد  نیسح  نارای 
 . . . اه و نامک  شیامزآ  رپس ،  حالصا  نآ ،  نداد  لقیص  هحلسا و  يزاس  هدامآ  - 

هیلع یلع  تاجانم  ياه  بش  روآ  دای  اروشاع  بش  هک  نانچ  نآ  زوسناج ،  ياه  هلان  هیرگ و  تاجانم ،  نآرق ،  توالت  تداـبع ،  اـعد و  - 
 . ردق بش  هرطاخ  هدننک  رادیب  دوب و  مالسلا 

(48  . ) ادخ هار  رد  صالخا  ضرع  تداعس ،  ياضاقت  ینالوط ،  ياه  هدجس  زامن و  - 

ماما نارای  صالخا  نامیا و  - 64

تسا تقد  لباق  ریز  دراوم  رد  اهنآ  زا  یبایزرا  دندوب و  افـص  اب  صلاخ و  كاپ و  ینارای  هدیزگرب  دوخ  شالت  راک و  يارب  ماما  هک  ینارای 
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.
شیپ هب  یقشع  يراوتسا و  هچ  اب  هک  دش  مولعم  اروشاع  زور  رد  ناشنامیا  یلـصا  هرهوج  دندوب و  يوق  راوتـسا و  نامیا  رد  نامیا :  دُعب  رد 

 . دندنام رادیاپ  دوخ  نامیا  رب  سفن  نیرخآ  ات  دنتفر و 
اعد و تاجانم و  رکذ و  لها  نآرق ،  توالت  لها  بش ،  زامن  لها  همه  دندوب .  ادخ  صلاخ  ناگدـنب  نادـباع و  زا  همه  تدابع :  هبنج  رد 

 . دنداتسیا تعامج  زامن  هب  البرک  نادیم  رد  اه ،  هزین  اهریت و  نایم  رد  اروشاع  زور  رد  گنج  طسو  رد  دندوب .  عضاخ  ادخ  هاگشیپ  رد 
دنتسناد و یم  قح  رب  ار  دوخ  دنا .  هدرک  هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  هداهن و  صالخا  قبط  رد  دنتشاد  هچ  ره  نیـسح  نارای  صالخا :  هبنج  رد 

هـشیدنا رد  دندوبن ،  درد  رکف  هب  تاحارج  تدش  رد  یتح  دننک .  یـضار  دوخ  زا  ار  يادـخ  دنتـساوخ  یم  دـندیگنج ،  یم  دوجو  مامت  اب 
 . دندوب ادخ  هار  رد  يراکادف 

نب فیس  تشگرب .  بل  هنشت  بآ  هعیرـش  طسو  زا  ماما  یگنـشت  دای  هب  یلو  دش ،  بآ  هعیرـش  دراو  مالـسلا  هیلع  سابع  ماما :  هب  صالخا 
رذوبا مالغ  میهد .  ماجنا  يراک  وت  يارب  میناوت  یمن  هک  تسا  نیا  يارب  تفگ :  یم  هیرگ  تلع  هرابرد  درک و  یم  هیرگ  ماما  يارب  ثراح 

(49  ! ) نکم مورحم  تداهش  زا  ارم  تفگ :  یم  تفرگ و  یم  تداهش  هزاجا  ماما  زا  هبال  زجع و  اب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یکی  زامن  - 65

هیلع یلع  اب  دوب  مدقم  باحصا  همه  رب  نآرق  سیردت  ریسفت و  رد  تسا ،  ءارقلا  دیس  شباقلا  زا  دوب .  هفوک  ياملع  خیاشم و  زا  یکی  ریرب 
ياضتقا هک  دوب  كاروخ  مک  ردـق  نآ  تسا ،  هدـناوخ  شیاشع  زامن  يوضو  اب  ار  شحبـص  زامن  لاس  لـهچ  هتـشاد و  تبحاـصم  مالـسلا 

 ، تسا هدش  یمن  هدید  وا  رد  مه  وضو  دیدجت 
اروشاع بش  رد  دـش و  قحلم  ماما  هب  هکم  رد  تسا  هتـشون  یمالـسا  ياـضف  رد  یباـتک  درک .  یم  نآرق  متخ  کـی  اـه  بش  زا  یـضعب  رد 

دیس اروشاع  بش  درک .  یم  یخوش  حازم و  باحـصا  زا  یخرب  اب  بش  نآ  رد  درک و  یگدامآ  مالعا  تساخرب و  هک  دوب  یـسک  نیتسخن 
نفک ار  امـش  اریز  دشاب  امـش  ياه  نفک  ات  دییامن  رب  رد  زیمت  سابل  ادرف  دینک .  زیمت  ار  ناتیاه  سابل  دـیورب  دومرف :  باحـصا  هب  ءادهـشلا 

 . دننک یمن 
ات ار  بش  دوجس  رکذ  هب  یخرب  عوکر و  رکذ  هب  یضعب  دندرک ،  عورـش  ار  ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  دنتفر و  دوخ  همیخ  هب  مادک  ره  دعب 

 . دندومن یم  عادو  دندناوخ و  یم  اعد  دندرک  یم  تاجانم  حبص 

ریذپان هتسخ  - 66

اب تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و  زامن و  هب  تحارتسا  باوخ و  ياج  هب  ار  اروشاع  زور  زا  لبق  بش  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  باحـصا  هچرگ 
ادخ هب  قشع  تسا .  هدیشخب  ورین  نآ  هب  قشع  یلو  دشاب ،  هدش  هتساک  نانآ  یندب  یمسج و  يورین  زا  دیاب  ارهاظ  دندرب و  رـس  هب  بوبحم 

(50  . ) نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح  نامز  ماما  ادخ و  تجح  قح  هدیزگرب  نیرتهب  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  تداهش  هب  قشع  ، 

تنیز ترضح  بش  زامن   , اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  زامن  و ) - 67

هتفگ مالسلا  اهیلع  بنیز  شا  همع  مهد  بش  تدابع  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا 
انل تءاده  ام  و  اهبر ،  یلا  ثیغتـست  اهبارحم  یف  مرحملا -  نم  ةرـشاع  يا  ۀلیللا -  کلت  یف  ۀمئاق  لزت  مل  اهناف  بنیز ،  یتمع  اما  و  تسا : 

؛) 51) رفز انل  تنکس  نیع و ال 
یلاـعت يادـخ  هاـگرد  هب  و  دوب ،  هداتـسیا  دوـخ  تداـبع  هاـگیاج  رد  اروشاـع -  بش  بش -  نآ  رد  ناـنچمه  وا  سپ  بنیز  ما  همع  اـما  و 
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 . (( دشن عطق  ام  هلان  يادص  و  تفرن ،  باوخ  هب  ام  زا  کی  چیه  مشچ  بش  نآ  رد  و  درک ،  یم  هثاغتسا 
ام ریسم  لوط  رد  ار  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  همه  بنیز  ما  همع  انامه   : )) تسا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

اریز دوب ،  وا  فعـض  یگنـسرگ و  تهج  هب  مه  نیا  و  دناوخ ،  زامن  هتـسشن  غاه  لزنم  زا  یـضعب  اما  دـناوخ ،  یم  هداتـسیا  ماش  ات  هفوک  زا 
ام هب  زور  هنابش  ره  رد  لدگنس ،  رگمتس و  نامدرم  نآ  هک  نوچ  درک ،  یم  میـسقت  لافطا  نایم  دنداد  یم  وا  هب  هک  ییاذغ  بش  هس  تدم 

((( 52  . ) دنداد یم  نان  صرق  کی  طقف 

بش زامن  هب  نیسح  ماما  شرافس  - 68

ارم بش  زاـمن  رد  مرهاوخ !  بنیز ،  يا   : )) دوـمرف مالـسلا  هیلع  يربـک  بنیز  هب  اروشاـع  زور  رد  عادو  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
((( 53  . ) نکم شومارف 

اروشاع زامن  مایپ  راثآ و  موس :  لصف 

یگدنب تدابع و  سرد  - 69

تدابع ار  دنوادخ  ام  دننک  یم  اعدا  اه  یلیخ  دنتخومآ ،  تیرشب  هب  ار  لماک  یگدنب  تدابع و  سرد  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
 . دنوش یم  دودرم  ناحتما  ماگنه  یلو  مینک  یم  یگدنب  و 

یم رارق  زامن  رپس  ار  دوخ  هنیـس  میدرک و  یم  يرای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میدوب ،  البرک  رد  اـم  شاـک  يا  میهد ،  یم  ار  راعـش  نیا 
 . مینک ناحتما  ار  دوخ  میتسه .  روطنیا  اعقاو  ایوگ  اما  میداد ، 

تقو لوا  زامن  تیمها  - 70

تقو لوا  زامن  عنام  تسناوتن  زیچ  چـیه  هدومن و  هماقا  تقو  لوا  رد  ار  زامن  گـنج ،  نیح  رد  طیارـش و  نیرت  تخـس  رد  ءادهـشلا ،  دـیس 
گنج رد  يزور  هک  تخومآ .  مالـسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ردـپ  زا  ار  سرد  نیا  وا  زامن ،  دـعب  گنج و  لوا  دـیوگ  یمن  دوش ،  ناشیا 

ای درک :  ضرع  ساـبع  نبا  درک ،  یم  هاـگن  دیـشروخ  هب  بـترم  دوـب  گـنج  لوغـشم  هـک  یلاـح  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  نـیفص 
؟  دیهد یم  ماجنا  امش  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  نینموملاریما ! 

 . مناوخب تقو )  لوا  رد   ) ار زامن  رهظ ،  ندیسر  ارف  عقوم  ات  منک  یم  هاگن  دومرف :  ترضح 
 . میتسه گنج  لوغشم  ام  تسا ؟  زامن  تقو  الاح  ایآ  تفگ :  سابع  نبا 

 . مینک یم  گنج  زامن  يارب  ام  هک  یتسرد  هب  میگنج ؟  یم  يزیچ  هچ  يارب  ام  رگم  دومرف :  ترضح 
(54  . ) دشن كرت  مه  ریرهلا  ۀلیل  رد  یتح  مالسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  تفگ :  سابع  نبا 

نیـسح ماما  ياعد  لومـشم  ات  میروایب  دای  هب  ار  زامن  و  زامن ،  يوس  هب  میباتـشب  رهظ  ماگنه  مینک ،  لمع  نیـسح  ماما  باحـصا  لثم  مییایب 
(55  . ) دهدب رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ  يدرک  دای  ار  زامن  نیرکاذلا ؛  نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةولصلا  ترکذ  میوش :  مالسلا  هیلع 

زامن هماقا  - 71

نانچمه و راگدرورپ  اب  مکحم  هطبار  نیا  هک  دـننک  یم  يراک  هکلب  دـنناوخ  یم  زامن  ناشدوخ  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زاـمن  هماـقا 
 . میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  ترایز  رد  دشاب .  اپرب  اج  همه  رد 
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نآ صوصخم  ترایز  رد  و  يدرک )) .  اپرب  ار  زامن  تندش  هتـشک  اب  هک  مهد  یم  یهاوگ  ةوکزلا ؛  تیتا  ةولـصلا و  تمقا  دق  کنا  دهـشا 
اپ هب  دشاب  یم  نآ  تقیقح  هک  نانچ  نآ  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ربمایپ !  یمارگ  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح 

توـالت دـیاب  هکناـنچ  ار  نآرق  يدرک و  یهن  اـه  يدنـسپان  یهاـبت و  زا  يدـناوخ و  ارف  تقیقح  قح و  هب  یتخادرپ و  ار  تاـکز  یتشاد و 
(56  . ) يدرک داهج  دوب  هتسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  يدومن و 

 . يرگید هن  دوب و  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ،  اپ  هب  يریظن  یب  تروص  هب  ار  زامن  یتسار  هب  وا 

تعامج زامن  ییاپرب  - 72

درک هماقا  ار  تعامج  زامن  اه ،  هچب  نز و  ياه  هلان  نمشد و  رازه  دنچ  لباقم  رد  تالکشم و  همه  اب  البرک  نیمزرس  رد  نادیهش ،  رالاس 
زین نمـشد  ياهریت  زا  نمـض  رد  و  دورب ،  نادیم  هب  دعب  و  دناوخب ،  يدارف  هب  همیخ  لخاد  رد  شنادـنزرف  رانک  ار  زامن  تسناوت  یم  ماما  ، 

لباقم رد  ار  نآ  داد و  حـیجرت  ار  تعامج  زاـمن  ماـما ،  یلو  درب ؛ یم  تذـل  شنادـنزرف  راـنک  مه  ار  يا  هظحل  دـنچ  دـنام و  یم  ظوفحم 
 . دیسر تداهش  هب  زامن  رطاخ  هب  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  هنیس  شباحصا  زا  یکی  دومن و  اپرب  نمشد 

زامن رب  تظفاحم  - 73

نوتـس زا  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دنک ،  تظفاحم  دـیاب  زامن  زا  رطخ ،  ای  يداع و  تلاح  رد  هچ  یطیارـش  ره  رد  رازگزامن 
 . دنامب یقاب  مالسا  ات  دندومن  زامن  يادف  ار  دوخ  ناج  نایاپ  رد  دندرک و  يرادساپ  یبوخ  هی  نید 

هک تسا  تشهب  نیا  دوـمرف :  سپـس  درک و  بیغرت  داـهج  هب  ار  باحـصا  زاـمن  ناـیاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تسا  يورم 
دنا و هدش  عمج  شیاه  يروح  اه و  هچب  تسا و  هدش  تنیز  شیاهرصق  هدیسر و  شیاه  هویم  لصتم و  شیاه  يوج  هدش و  زاب  شیاهرد 

یم تراشب  ار  امـش  دنراد و  ار  امـش  مودق  راظتنا  هک  دنتـسه  زین  مردام  ردپ و  دنا و  هدش  هتـشک  وا  اب  هک  تسا  ییادهـش  هللا و  لوسر  نیا 
هک ارچ  دییامن .  عافد  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ و  ناتماما و  ادخ و  لوسر  مرح  زا  دینک و  تیامح  ناتنید  زا  دنتـسه  امـش  قاتـشم  اهنآ  دنهد و 

 . دهد ریخ  ار  امش  دنوادخ  دینک  عافد  دیراوگرزب ،  ام  دزن  دیتسه و  ام  دج  راوج  رد  امش  هدرک ،  ناحتما  ار  امش  ادخ 

زامن جیورت  - 74

شدوخ و هک  یلاـح  رد  ماـما  داد ،  زاـمن  سرد  ناگدـنیآ  يارب  مه  و  شباحـصا ،  يارب  مه  نمـشد ،  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
 . تساوخ تلهم  بش  کی  تاجانم  زامن و  يارب  یلو  درکن ،  بآ  تساوخ  رد  نمشد  زا  دندوب ،  هنشت  شنادنزرف  شباحصا و 

نیا هب  اجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک  درب  یپ  نآرق  توـالت  شیاـین و  اـعد و  زاـمن و  تیمها  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخ  رد  نیا  زا 
دنراذگب و لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ  رمع  زا  رگید  بش  کی  ات  دنک  یم  تلهم  تساوخ  رد  شدرمناوجان  نمـشد  زا  هک  دراد  هقالع  لئاسم 
اب شیاین  تاجانم و  تسا و  هدمآ  اجنیا  هب  یهلا  رافس  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدنز  جیورت و  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دشابن  نینچ  ارچ 

كالم راعش و  ار  لامعا  نیمه  دنک ،  یم  مایق  ادخ  يارب  هک  یتلم  ره  دیاب  تسوا و  یگدنز  قیاقد  نیرت  شخب  تذل  نیرتهب و  راگدرورپ 
 . دهدب رارق  شیوخ  لمع 

زامن تایآ  هب  لمع  سرد  - 75

 . دوش یم  ناسنا  يراگتسر  ببس  تسا و  بجاو  نآ  هب  لمع  هدومن و  نایب  نآرق  رد  زامن  دروم  رد  یناوارف  تایآ  ناحبس  دنوادخ 
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ناذا يایحا  سرد  - 76

ربمایپ ردقنامه  دنک و  یم  هدنز  اه  لد  اه و  شوگ  رد  راب  کی  ار  دیحوت  راعـش  و  دنک ،  یمن  شومارف  ار  نتفگ  ناذا  هحوبحب  نآ  رد  ماما 
هب ماما ،  رهظ  ماگنه  و  دروآ ،  یم  رطاخ  هب  زامن )) .  هب  ار  ام  نک  لاحـشوخ  لالب !  يا  ةوالـصلاب ؛  انحراف  لالب  ای   : )) دومرف یم  لـالب  هب 

 . وگب ناذا  دیوگ  یم  شدنزرف 

رازگزامن زامن و  يدازآ  سرد  - 77

هدرب ار  دوخ  هک  درادـن  ار  قح  نیا  زین  وا  دوخ  دـنزاس  دوخ  هدـنب  ار  وا  دـنرادن  قح  نارگید  هدـش و  هدـیرفآ  دازآ  ناسنا  دوب  دـقتعم  ماـما 
 . تسا دازآ  رازگزامن  مه  زامن و  مه  دوب .  شنارای  ماما و  يدازآ  رگناشن  البرک ،  رد  زامن  دزاس ،  نارگید 

 . دیتسه ایند  سفن و  ریسا  امش  هک  داد  ناشن  نانمشد  هب  ماما  دریگب .  ار  رازگزامن  زامن و  ولج  دناوت  یمن  يدحا 

زامن زا  تناعتسا  - 78

هتشک لصا  یکی  دهد :  یم  رکذت  ار  هتکن  ود  حبص !  زامن  زا  سپ  يرآ ،  اروشاع  زور  رد  حبص  زامن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
رگا اریز  دراد ،  میقتـسم  طابترا  زامن  اب  هتکن  ود  ره  هک  نمـشد  ربارب  رد  تماقتـسا  يرادیاپ و  يرگید  تسا و  راگدرورپ  رما  هب  هک  ندش 
یتح داهج و  گنج و  صاخ  طیارـش  رد  تسا ،  نامیا  مالـسا و  مئالع  زا  یکی  زامن  هدمآ و  ددعتم  تایآ  رد  زامن  مکح  دـیجم  نآرق  رد 
زامن یناـسک  اـنایحا  رگا  تسا و  بجاو  یهلا  ناـمرف  قبط  تسا  ملـسم  یعطق و  ندـش ،  هتـشک  يرهاـظ و  تسکـش  هک  يا  هلحرم  نآ  رد 

 (( ضعبب رفکن  ضعبب و  نمون   )) ریبعت اب  دـیجم  نآرق  هک  دـیدرگ  دـنهاوخ  یناسک  قیداصم  زا  دـننک  شومارف  ار  داـهج  مکح  دـنناوخب و 
 . دنک یم  شهوکن 

ورین ددم و  تیونعم  تدابع و  زا  دیایب و  تسد  هب  راگدرورپ  اب  طابترا  زامن و  نامه  زا  دیاب  زین  داهج  رد  يرادـیاپ  تماقتـسا و  حور  اما  و 
 : هک دریگب 

(57  . ) ةولصلا ربصلاب و  اونیعتسا  و 

يرادفده سرد  - 79

حور و يایحا  ام  فدـه  تسا و  ادـخ  ام  فدـه  هک  داد  ناشن  همه  هب  ماـما  دراد ،  یگتـسب  وا  فدـه  شزرا  هب  ناـسنا  ره  يدوجو  شزرا 
 . (( کئاضقب اضر  یهلا   : )) تفگ یم  تشاد و  رظن  رد  ار  دوخ  ییادخ  فده  هاگلتق  رد  ماما  تسا  زامن  تقیقح 

تیقفوم زار  زمر و  سرد  - 80

رد روطنامه  دوب .  شنارای  ماما و  ياعد  صالخا و  تدابع و  زامن و  نآ ،  مهم  لماوع  زا  یکی  تفگ  دیاب  دش ،  زوریپ  هنوگچ  نیسح  ماما 
 . دندرک نیسح  ماما  هب  ءادتقا  ناگدنمزر  یلیمحت  گنج  نارود 

زامن لاح  رد  تداهش  - 81

یم دننک .  یم  ادیپ  تسد  نم  رب  هیما  ینب  مربب  هانپ  تاناویح  هنال  هب  نم  رگا  هک :  دومرف  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
الاح دنشک  یم  ارم  هک  مناد  یم  ملاع  نم  دننک ،  یم  دیهش  ار  وا  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  بانج  دنـشک و  یم  ار  وا  هک  دناد 
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هتشک و يروط  دنـشک  یم  ارم  هک  الاح  بوخ .  عالطا ؟  یب  ینابایب  کی  يوت  ارچ  زیلهد ؟  يوت  ارچ  هناخ ؟  يوت  ارچ  بوخ  دناد  یم  هک 
دجسم هب  دور  یم  اذل  دنتشک ؛ یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  هک  اهنآ  دوشب ،  المرب  نم  تیمولظم  دورن ،  رده  نم  نوخ  هک  موش  دیهش 

 . دنتشک یم  ار  وا  بش  نآ  تفر  یمن  مه  دجسم  رگا  ، 
تواـسق و هک  تسا )  مدرم  نمءاـم  دجـسم   ) زاـمن رـس  دجـسم  رد  دـننک ،  مولعم  مدرم  رب  ار  ناـشتیناقح  هک  رتـهب  هچ  رگید  هجو  کـی  هب 
؟  ارچ هداد  هکلهت  هب  نت  نینموملاریما  یلع  ارچ  تفگ  دیابن  تسا .  هدـیزگرب  ار  ریـسم  نیا  درک ،  رایتخا  ار  نیا  دـناسرب  بوخ  ار  تواقش 

. ęØ تلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  ال  دیامرف :  یم  هک  نآرق 
.Ə اه فرح  نیا  زا  رتالاب  ناسنا 

 ، داهج نادیم  رد  و  درک ،  رایتخا  ار  تداهش  داهج و  ماما  یلو  دنتشک ،  یم  ار  وا  یقیرط  ره  هب  دنتـشاد  یمنرب  نیـسح  ماما  زا  تسد  اهنیا 
 . داد اه  ناسنا  مامت  يارب  زامن  ییاپرب  تدابع و  تاجانم و  تیونعم و  یگدنب و  تداهش و  يدازآ و  تماقتسا و  سرد 

دناوت یم  انیب  مشچ  اب  ناسنا  یلو  دوبن ،  اجنآ  رادربملیف  هچ  رگا  دیـشک ،  ریوصت  هب  اروشاـع  رهظ  حبـص و  بش ،  رد  ماـما  ار  یقیقح  زاـمن 
 . تسا رادیاپ  هدنز و  البرک  زامن  ملیف  نیا  دبا  ات  تسین ،  یندش  دوبان  مه  قح  دندوب و  قح  اهنآ  هکنوچ  دنیبب  مه  نالا 

یـسق ردقچ  اهنآ  اعقاو  تسا .  یندید  ماما  دوجـس  عوکر و  اعقاو  دهد ،  یم  ناشن  رـشحم  ملاع  هب  ار  البرک  فص  مامت  دنوادخ  تمایق  رد 
 . دندز ریت  رازگزامن  بلق  هب  زامن و  بلق  هب  هک  دندوب ،  بلقلا 

اهنآ رگا  دنـشاب ،  یم  شناراـی  نیـسح و  ماـما  یعقاو  رازگزاـمن  هکلب  دنتـسین ،  یعقاو  رازگزاـمن  هک  دـندرک  تباـث  راـک  نیا  اـب  نانمـشد 
 . دندز یمن  ریت  رازگزامن  زامن و  هب  دندوب  یعقاو  رازگزامن 

يراد تناما  سرد  - 82

 . دنک يرادتناما  نآ  زا  نسحا  وحن  هب  دیاب  ناسنا  تسا ،  یهلا  تناما  زامن  هک  تخومآ  ام  هب  ماما 
تسا هدش  هچ  ار  وت  نینموملا !  ریما  يا  دنتفگ :  یم  وا  هب  دیزرل  یم  دیچیپ ،  یم  دوخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دش  یم  زامن  تقو  هک  یماگنه 

؟
دندرک ابا  نآ  لمحت  زا  اهنآ  درک و  هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامسآ  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  یتناما  يادا  تقو  دومرف :  یم 

(58  . ) دندش كانمیب  نآ  زا  و 

تاسدقم هب  مارتحا  سرد  - 83

رد وا  تشاد .  عضوم  دیاب  تاسدقم  نیا  ربارب  رد  هنوگچ  هک  داد  سرد  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  هدـنزرا  سدـقم و  یتدابع  زامن 
رد دـیهد !  تلهم  نم  هب  ار  یبش  مراد  تسود  ار  نآرق  زامن و  نم  هک  داد  مایپ  نمـشد  هب  تخادـنا و  ریخءاـت  هب  ار  گـنج  مرحم  مهن  زور 

طسو رد  هک  دیدید  دنک و  مهارف  دوخ  هداوناخ  يارب  یبسن  شمارآ  یتح  دناوخب و  اه  همیخ  نایم  رد  ار  زامن  تسناوت  یم  وا  اروشاع  زور 
 . تسین رادرب  لیطعت  مه  گنج  نیح  رد  زامن  هک  داد  ناشن  دیناسر و  مامتا  هب  ار  زامن  اه  يزادنا  گنس  اهریت و  نایم  رد  نادیم 

صالخا سرد  - 84

صولخ دشاب ،  تبرق  دـصق  اب  هناصلاخ و  دـیاب  دـنک  یم  ادـخ  يارب  ناسنا  هک  يراک  داد ،  صالخا  سرد  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . دوب بیر  هنوگره  زا  رود  هب  هبئاش و  یب  صولخ  نیسح 

نیا رد  دـیبلط و  ار  وا  ياضر  اـهنت  درک و  ماـیق  ادـخ  يارب  وا  مینیب  یمن  ینیبدوخ  یهاوخ و  دوخ  يرگ و  هزاوآ  اـیر  يا  هرذ  وا  فدـه  رد 
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 . درک لمع  باوص  هب  تفگ و  تسار  بلط 
نیمه تشاد و  دـهاوخ  هدـنز  زین  سپ  نیا  زا  هتـشاد و  هدـنز  لاح  ات  ار  وا  مان  درک و  يزاسراک  هک  دوب  نیـسح  صالخا  صولخ و  نیمه 

 . تسا هللاراث  رطاخ  نیمه  هب  وا  دش و  ءافش  بجوم  وا  تبرت  درک و  ادخ  نوخ  ار  وا  نوخ  هک  دوب  تبرق  دصق  صالخا و 
وا لاح  همه  رد  تسا ،  مه  نیع  راکـشآ  هچ  وا  زامن  دوب ،  تیعمج  لباقم  رد  و  گنج ،  نادـیم  رد  هچ  رگا  دوب ،  صولخ  رـسارس  وا  زامن 

 : دوب هیآ  نیا  قادصم  ماما  دنیب .  یم  ار 
(59  . ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتالص و  نا  لق 

يراد هدنز  بش  سرد  - 85

 ، تخادنا ریخات  هب  ار  گنج  بش  کی  تخومآ ،  ام  هب  ار  يراد  هدنز  بش  يزیخرحـس و  مه  گنج  نادـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تاجانم دوخ  دوبعم  اب  بش  لد  رد  شنارای  ماما و  دوب ،  ییاشامت  اه  همیخ  رد  اروشاع ،  بش  دـنک ،  عادو  يزیخرحـس  بش و  زامن  اب  هک 

 . دندرک یم 
نکم و شومارف  ارم  بش  رد  مرهاوخ !  دیامرف :  یم  شرهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  وا  عادو  نیرخآ  رد  تسا ،  بش  زامن  قشاع  ردقچ  ماما 

 . تشاد اعد  سامتلا  بنیز  زا  نیسح  ماما  ینعی  نک .  اعد  میارب  ماگنه  نآ  رد 

ینید تریغ  سرد  - 86

دندیسرتن زیچ  چیه  زا  دندرک و  اپرب  ار  زامن  نمشد  ياهریت  لباقم  رد  و  مینک ،  عافد  زامن  نآرق و  نید و  زا  هنوگچ  هک  داد  سرد  ام  هب  وا 
 . دندرک ادتقا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ناشیالوم  هب  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام  ناگدنمزر  دندناوخ .  ار  زامن  یلکش  ره  هب  و  ، 

دشن كرت  زامن  گنج ،  رد  یتح  - 87

شلصا تسا  هتـسکش  رفاسم  زامن  هکنیا  دینکن ،  شومارف  ار  فوخ  زامن  تروص  هب  ولو  تدابع  لصا  دنتفگ ،  ام  هب  گنج  نادیم  رد  یتح 
سرد اروشاع  بتکم  زا  دنناوخب ،  زامن  هنوگچ  هلمح  لاح  رد  گنج و  نادیم  رد  تسا ،  ناگدنمزر  فوخ  زامن  دروم  رد  میرک  نآرق  رد 

 . دوش یمن  هتشادرب  وا  زا  زامن  دشاب  یتروص  ره  رد  ناسنا  هک  میریگ ،  یم  زامن 
زا قشاع  دوبعم و  زا  دـبع  تعاطا  رگناشن  زامن  دـشاب .  سرد  ناگدـنیآ  يارب  ات  دـندومن ،  هماـقا  ار  زاـمن  نمـشد  ياـهریت  لـباقم  رد  ماـما 

تاظحل رد  هک  دشاب  نیا  رب  رارق  رگا  دبای .  یم  رولبت  زامن  رد  یگدـنب  رد  صالخا  ینعی  تدابع  زا  تاجرد  نیا  یمامت  و  تسا .  قوشعم 
زا عافد  يانبم  رب  گنج  نیا  رگا  یتح  و  تسا .  هراما  سفن  زا  تعاطا  رگید  نیا  دوش  كرت  ناسنا  زامن  گنج  نوچ  ییاسرفناج  تخس و 

 . تسا نید  عورف  زا  هیاپ  نیلوا  یفن  يانعم  هب  انیع  و  تشاد ؛  دهاوخن  یشزرا  زامن  نودب  دشاب  هتفرگ  تروص  یمالسا  نیمزرس  نایک و 

ندوب ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  سرد  - 88

یم شمارآ  اه  لد  هب  هک  وا  دای  اب  و  میـشاب ،  ادـخ  دای  اهدـماشیپ  تالاح و  نیرت  ینارحب  رد  هک  تخومآ  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ماما تسادخ ،  دای  مان و  اب  شیاه  هبطخ  درک ،  لقتنم  زین  شا  هداوناخ  نارای و  هب  ار  یبلق  نانیمطا  نیا  هدومن و  ادـیپ  بلق  شمارآ  دـشخب 

هطـساو هب  درک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  بوبحم  نآ  مان  هتـسویپ  دوبن و  لقاغ  ادـخ  دای  زا  هظحل  کی  اـه  یتخـس  جوا  رد  اروشاـع  زور  رد 
موادـم هتـسویپ و  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  هک  هدـمآ  تیاور  رد  تخاس .  یم  لـصتم  یهلا  ياـیرد  هب  ار  شدوجو  هرطق  بوبحم  نآ  رکذ 

 : تفگ یم  درک و  یم  دای  ار  ادخ 
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 . میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال 

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد  - 89

نآ دهد و  یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  لئاسم  همه  زامن ))  )) هک اروشاع  زور  رد  شنارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مسر  هار و  دوب  نیا 
 . دیامن یم  سب  شتآ  تساوخرد  شراوخنوخ  نمشد  زا  دنک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  زامن  ماگنه  هب  ترضح 

هحوبحب رد  نیفـص و  رد  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  شدنمجرا  ردپ  هک  تسا  یـسرد  قح ،  هار  رد  نارگراکیپ  همه  هب  تسا  یـسرد  نیا  و 
 ! نینموملاریما ای  دومن :  لاوس  تسا ،  زامن  تقو  رظتنم  بقارم و  ترـضح  نآ  دید  سابع  نبا  هک  هاگنآ  دهد ،  یم  دای  شناوریپ  هب  گنج 

؟  دیتسه یبلطم  نارگن  هکنیا  لثم 
 . مشاب یم  رهظ  زامن  تقو  ندش  لخاد  سمش و  لاوز  بقارم  يرآ !  دومرف : 

 . میدرگ زامن  لوغشم  میرادرب و  گنج  زا  تسد  میناوت  یمن  ساسح  عقوم  نیا  رد  ام  تفگ :  سابع  نبا 
 (( . میگنج یم  نانآ  اب  زامن  يارب  ام  ةولصلا ؛))  یلع  مهانلتاق  امنا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما 

(60  . ) ریرهلا ۀلیل  رد  یتح  دیدرگ و  یمن  كرت  زین  مالسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  نیفص  زامن  نیفص  گنج  رد  يرآ ! 

رازگزامن زامن و  زا  عافد  - 90

يا هنوگ  هب  تسا ،  زامن  تدابع و  اب  نآ  دنویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  نادیهـش  رالاس  تضهن  هدنزومآ  ياه  سرد  زا  یکی 
رد زین  ـالبرک  يادهـش  زا  یکی  تسا و  هدـنام  خـیرات  رطاـخ  رد  زاـمن ))  )) ینارون هملک  اـب  هارمه  هشیمه ،  يارب  اروشاـع  نینوـخ  رهظ  هک 
هک تسا  سرد  نیا  دناوخب .  زامن  نارازگزامن  هوسا  نآ  ات  درک  یم  تظفاحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  Š ما زا  هک  دیسر  تداهـش  هب  یماگنه 

 . تسین اور  زگره  نآ  زا  تلفغ  دنک و  یم  نایب  ار  زامن  تیمها 

زامن هرابرد  ماما  نانخس  مراهچ :  لصف 

دمص ریسفت  - 91

هرصب لها  دومرف :  هک  دومن  لقن  میارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یم  یشرق  بهو 
مان هب   : )) تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  دندومن ،  لاوس  دمص ))  )) ینعم زا  نآ  رد  دنتـشون و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 
یلص ادخ  لوسر  مدج  زا  دییوگم ،  نخس  نآ  رد  یهاگآ  نودب  دینکن و  هلداجم  وگتفگ و  نآرق  رد  دعب ،  اما  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ 

 ( هک دینادب   ، ) دنک هدامآ  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  دـیوگ  نخـس  نآرق  رد  ملع  نودـب  سک  ره  دومرف :  یم  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
 (( . تسوا ياتمه  سک  چیه  هن  و  هدش ،  هداز  هن  تسا و  هدییاز  هن   : )) تسا دومرف  ار  دمصلا ))  )) ریسفت دوخ  ناحبس  يادخ 

وا زا  يزیچ  سپ )  تسا  همه  يدوجو  نوئش  دوجو و  نطاب  رهاظ و  رخآ و  لوا و  هب  طیحم ،  وا  هک  ور  نآ  زا  ینعی   (( : ) تسا هدییاز  هن  ))
يداـم و  ) هوبنا مکارتم و  ءایـشا  و  يرادـناج ، )  ره   ) دازون نوچمه  يداـم  یئرم و  هوبنا  مکارتم و  زیچ  هن  دوشن ) لـصفنم  و   ) دـیاین نوریب 
زا نوگانوگ  تالاح  زین  و  حور ، )  و   ) ناج نوچمه  یئرمان )  فیطل و   ) درجم زیچ  هن  و  دوش ،  یم  جراخ  اـه  هدـیدپ  زا  هک  رگید  یئرم ) 
هک  ) يریـس یگنـسرگ و  یگدازآ و  وزرآ و  دیما و  سرت و  هیرگ و  هدنخ و  يداش و  هودـنا و  ینارگن و  دـیدرت و  باوخ و  ترچ و  لیبق 
 ( هزنم تلزنم و   ) دنلب وا  ییایربک )  تاذ  سپ  دننزن ،  رـس  و   ) دندرگن بعـشنم  وا  زا  مادک )  چیه  دنا ،  تیدودـحم  صقن و  ملاع  ضراوع 

 . درجم هچ  يدام  هچ  ددرگ ،  لصفنم  دوش و  نوریب  وا  زا  يزیچ  ددرگ و ) تالوحت  شوختسد  ءایشا  دننامه   ) هکنیا زا  تسا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1189 

http://www.ghaemiyeh.com


ءایـشا هک  هنوگنآ  تسا ،  هدـشن  هداز  لصفنم و  يزیچ  زا  سپ )  تسا  طـیحم  هک  لـیلد  ناـمه  هب  زاـب  ینعی   (( ) تسا هدـش  هدـییاز  هن  و  ))
 ، نیمز زا  هایگ  رادـناج ،  زا  رادـناج  دامج ،  زا  دامج  لیبق  زا  دـنوش  نوریب  هداز و  دوخ ،  هیلوا  رـصانع  زا  يدام )  یئرم و   ) هوبنا مکارتم و 

شوگ زا  ندینش  مشچ و  زا  ندید  لیبق  زا  دننز  نوریب  دوخ  هیلوا  ياه  هاگیاپ  زا  یئرمان  ءایـشا  ای  ناتخرد و  زا  اه  هویم  اه ،  همـشچ  زا  بآ 
 ( تسین هنوگنیا  وا  ییایربک  تاذ   ، ) هن گنس ،  زا  شتآ  لقع و  زا  زیمت  تخانش و  نابز و  زا  نخس  ماک و  زا  ندیشچ  ینیب و  زا  ندییوب  و 

صقن و هناشن  همه  اهنیا  هک   ) تسا هتفای  رارق  يزیچ  رب  هن  هتفرگ و  ياج  يزیچ  رد  هن  هدـش ،  ادـج  يزیچ  زا  هن  دمـص  يادـخ  تسوا  هکلب 
هقلطم تردق  اب  ار  همه  و  تسا ،  توکلم )  کلم و  ادیپان و  ادـیپ و  زا   ) زیچ همه  راگدـیرفآ  هدـنروآ و  دوجو  هب  وا  تسا . )  تیدودـحم 
هدومن قلخ  ءاقب  يارب  هچنآ  ره  وا  ملع  اب  و  دوش ،  یم  دوبان  تسا ،  هدـیرفآ  انف  روظنم  هب  هچنآ  ره  وا  تیـشم  اب  تسا ،  هدروآ  دـیدپ  دوخ 

هبترم و دنلب  راکـشآ ،  ناهنپ و  ياناد  تسا ،  هدش  هداز  هن  تسا و  هدییاز  هن  هک  ییادخ  ياه )  یگژیو   ) تسا نیا  دنام ،  یم  یقاب  تسا ، 
 ( . تسا هناگی  وا  تسین ،  رادرب  ررکت  تسا ،  هقلطم  تیوه  هک  وا  سدقم  تاذ  اریز   ) تسین ییاتمه  چیه  ار  وا  و  تلزنم ،  الاو 

ملاوع همه   ) هک تسا  نآ  دمـص   : )) دومرف هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  نیدباعلا ،  نیز  ماما  زا  رقاب ،  دـمحم  ماما  ترـضح 
هک تسا  نآ  دمـص  و  تسین ،  یهت  نایم  ییادیپان )  ادـیپ و  تشرد و  زیر و  چـیه  زا  دراد و  هطاحا  ار  توکلم  کلم و  تداهـش و  بیغ و 

و دباوخ ،  یمن  هک  تسا  نآ  دمـص  دماشآ .  یم  هن  و  دروخ ،  یم  هن  هک  تسا  نآ  دمـص  تسا ،  لماک )  و   ) مامت وا  تیبوبر )  و   ) تدایس
(61  . ) دوب دهاوخ  هتسویپ  هدوب و  هتسویپ  هک  تسا  یگشیمه  دوجو  نآ  دمص 

ییوشتسد بادآ  - 92

؟  تسیچ ییوشتسد  بادآ  دش :  لاوس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
((( 62  . ) دشابن داب  هب  تشپ  داب و  هب  ور  زین  و  هلبق ،  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  ماگنه ))  نآ  رد   : )) دومرف

ناذا عیرشت  - 93

زا دومرف :  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ترضح سپ  هدومن  شرازگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هدید و  ار  نآ  دیز  نب  هللادبع  هکلب  دندیسرپ :  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

؟ )  تسا تسرد  ایآ   ) دنیوگب ناذا  سپ )  نآ  زا   ) هک داد  نامرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
 : دومرف دش  تحاران )  و   ) هتخرفارب هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

نید يامیـس  ناذا  هک  یلاح  رد  تسا ! ؟  هتفرگ  دیز  نب  هللادبع  زا  ار  ناذا  وا  هک  يرادنپ  یم  امـش  دوش و  یم  لزان  امـش  ربمایپ  رب  یحو  ))
)) ؟  تسامش

یلص ادخ  لوسر  ات  هداتسرف  نیمز  يارب  ار  يا  هتشرف  دنوادخ  دومرف :  یم  مدینش  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  زا  هکلب  دومرف :  و 
نآ زا  شیپ  هک  ار  يا  هتشرف  دنوادخ  سپ  دومرف :  هکنیا  ات  تخادرپ  جارعم  ناتساد  حرش  هب  سپـس  درب  جارعم  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 . درک ادا  ود  هب  ود  ار  هماقا  و  ود ،  هب  ود  ار  ناذا  سپ  تخیگنارب ،  هدشن ،  هدید  زین  نآ  زا  سپ  دوب و  هدشن  هدید  تقو 
 : درک ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  دومرف :  سپس  دومن  نایب  ار  ناذا  یگنوگچ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

(63  . ) وگب ناذا  هنوگنیا  زامن ،  يارب  دمحم !  يا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوضو  - 94

یقاب یناشیپ  رب  وضو  بآ  زا  تخاس  یم  وضو  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
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((( 64  . ) دبای نایرج  هدجس  لحم  رب  زامن  ماگنه  ات  تشاذگ  یم 

راکشآ دنلب و  هللا  مسب  - 95

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا 
هللا مسب  اـشع ) برغم و  حبـص و   ) دوخ هیرهج  ياـهزامن  رد  ناراوـگرزب  نآ  همه   : )) هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

هک رگید  ياهزامن  رد  و  تنـس )  لها  فالخ  رب   ) دندومرف یم  ادا  راکـشآ  راد و  ادـص  ار  یتعکر  ره  رد  هروس  دـمح و  میحرلا و  نمحرلا 
 . دندرک یم  ادا  هتسهآ  ار  نآ  رصع ، ) رهظ و   ) دنوش یم  ادا  هتسهآ 

(65  . ) میراد قافتا  شور  نیا  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  ام  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و 

زامن تونق  - 96

ادخ لوسر  نم   : )) دومرف تسا و  بحتسم  يزامن  ره  رد  تونق  هک  دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
((( 66  . ) مدوب هلاس  شش  زور  نآ  رد  نم  تفرگ و  یم  تونق  شیاهزامن  همه  رد  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهشت  - 97

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دهشت  نامه  دومرف :  دوب ؟  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  دهشت  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیوگ :  يزهب 
 . دوب

؟  دوب هنوگچ  هللادبع  دهشت  سپ  مدرک :  ضرع 
 . (( دهد فیفخت  دوخ  تما  رب  فیلاکت )  رد   ) هک تشاد  یم  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دومرف : 

؟  دوب هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دهشت  زا  تیعبت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دهشت  مدرک :  ضرع 
ياه هزیکاپ  نآ  و  شیاین )  زامن و  و   ) تاولـص همه  و  تسادـخ ،  نآ  زا  اهدورد  همه  هک )  دـش  یم  زاـغآ  بحتـسم  زارف  نیا  اـب   : ) دومرف

(67  . ) تسادخ نآ  زا  دنصلاخ  تکرب و  رپ  روراب و  هک  نابش  ناهاگپ و 

نیقی نامیا و  - 98

 : دیوگ نامعن  نب  ییحی 
مالسلا هیلع  ترضح  درک .  مالـس  دش و  دراو  گنر  هریت  يا  هرهچ  اب  رادباقن  یبرع  مدوب ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  رد 

 : تفگ درم  نآ  داد .  خساپ  ار  وا  مالس 
؟  مراد یلاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا 

 . سرپب دومرف : 
؟  تسا ردق  هچ  نیقی  نامیا و  نایم  هلصاف  تفگ : 

 . (( تشگنا راهچ   : )) دومرف
؟  هنوگچ تفگ : 

 . تسا تشگنا  راهچ  مشچ  شوگ و  نیب  هلصاف  مینیب و  یم  ار  نآ  هک  تسا  نآ  نیقی  و  میونـش ،  یم  ار  نآ  هک  تسا  نآ  نامیا   : )) دومرف
((
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؟  تسا ردق  هچ  نیمز  نامسآ و  نایم  دیسرپ : 
 . باجتسم ياعد  کی  دومرف : 

؟  تسا ردقچ  برغم  قرشم و  نایم  دیسرپ : 
 . باتفآ زور  کی  ریس  هزادنا  هب  دومرف : 

؟  تسیچ رد  یمدآ  تزع  دیسرپ : 
 . مدرم زا  شیزاین  یب  دومرف : 

؟  تسیچ اهزیچ  نیرت  تشز  دیسرپ : 
رد ییوـگغورد ،  ناـگداز )  بـیجن  و   ) نافیرـش رد  ییوـخ ،  هدـنرد  نادـنمتردق  رد  تـسا ،  يراـع  یب  یگزره و  ناریپ ،  رد   : )) دوـمرف

((( 68  . ) تسا صرح  ناملاع  رد  تسا و  يرظن  گنت  لخب و  نادنمتورث 

نموم یسرداد  - 99

 . امرف کمک  نم  هب  یتجاح  ندروآرب  رد  داب !  تیادف  مردام  ردپ و  درک :  ضرع  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  یصخش 
درازگ یم  زامن  دوب و  هداتسیا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  نانآ  رذگ  هار  نیب  رد  دش ،  وا  هارمه  تساخرب و  اج  زا  مالسلا  هیلع  ترضح 

؟  يدیبلطن کمک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دوخ  تجاح  تهج  ارچ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  داتفا ، 
 . تسا فکتعم  وا  دنتفگ :  اما  مدمآ  رب  ددص  رد  درک :  ضرع 

(69  . ) دوب رتهب  شیارب  فاکتعا  هام  کی  زا  دناسر  یم  يرای  ار  وت  تشاد و ) ناکما   ) رگا دومرف :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هعمج زامن  - 100

((( 70  . ) دوش یم  دقعنم  مه  رفن  ود  اب  هعمج  زامن   : )) هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا 

تدابع نیرتهب  - 101

 : دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تدابع نیا  دنتـسرپ ،  یم  خزود  میب  زا  ار  ادـخ  یهورگ  و  تسا ،  نارگادوس  تدابع  نیا  دنتـسرپ ،  یم  تشهب  قوش  زا  ار  ادـخ  یعمج  ))

 . تسا تداـبع  نیرتهب  ناـگدازآ و  تداـبع  نیا  دنتـسرپ ،  یم  قوش  یـسانشردق و  رکـش و  يور  زا  ار  ادـخ  مه  یمدرم  تسا و  ناـگدرب 
((( 71)

هزور دیاوف  - 102

؟  دومرف بجاو  ار  هزور  دوخ  ناگدنب  رب  ناحبس  يادخ  ارچ  دش :  لاوس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
((( 72  . ) دننک فرص  ناگدنامرد  رب  ار  شیوخ  ییاراد  هفاضا  سپ  دنشچب ،  ار  یگنسرگ  درد  نادنمتورث  ات   : )) دومرف

زامن مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  - 103

ةوالت ةولصلا و  بحا  ینءا  ملعی  هناف  ۀلیللا .  هذه  انبر  یلا  یلصن  انلعل  لعفاف ،  مویلا  اذه  انع  مهفرصت  نا  تعطتسا  نءا  سابعلا :  هیخ  لاق ال 
نآرقلا
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رگم ات  نک  نینچ  ینک ،  فرصنم  گنج  زا  ار  نمـشد  رکـشل  هک  یناوتب  رگا  دومرف :  سابع  شردارب  هب  نیـسح  ماما  مرحم  هام  مهن  رـصع 
(73  . ) مراد تسود  ار  نآرق  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  یم  وا  اریز  میناوخب ،  زامن  نامراگدرورپ  هاگرد  هب  بشما 

تدابع شاداپ  - 104

اهوزرآ زا  رتالاب  وا  هب  دوخ  ضیف  زا  ادخ  دتسرپب ،  تسوا  شتسرپ  قح  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  سک  ره   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
((( 74  . ) دراد ینازرا  شتیافک  و 

یهلا تیشخ  زا  هیرگ  - 105

 . تسا خزود  شتآ  زا  ییاهر  ادخ ،  تیشخ  زا  نتسیرگ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
((( 75  . ) تسادخ زا  یتمحر  اه  لد  تیشخ  اه و  هدید  هیرگ   : )) دومرف و 

ادخ زا  فوخ  - 106

؟  تسا ناوارف  هچ  تراگدرورپ  زا  وت  میب  دش :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 
(76  . ) تسین نمیا  یسک  هتشاد ،  ادخ  فوخ  ایند  رد  هک  یسک  نآ  زج  تمایق  زور  رد  دومرف : 

زامن هماقا  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  - 107

؛  تیبلا لها  انیف  هذه  لاق :  ةالصلا  اوماقءا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  یلاعت :  هلوق  یف 
لها نادناخ  ام  دروم  رد  نیا  دومرف :  دنراد  یم  اپ  هب  ار  زامن  میهد ،  تموکح  تردق و  نیمز  رد  اهنآ  هب  ام  رگا  هک  یناسک  هیآ  ریسفت  رد 

((( 77  . ) تسا تیب 

ادخ نارئاز  - 108

؛  هرئازل ءافحتلا  روزملا  قح  هللا و  راوز  دجسملا  لهءا 
((( 78  . ) دهد هیده  شرئاز  هب  هک  تسا  هناخ  بحاص  رب  دنیادخ و  نارئاز  دجسم  لها 

بش زامن  هیآ  روظنم  - 109

نیا رد  شترضح  زا  دناوخ  یم  زامن  زین  اشع  برغم و  نایم  هلصاف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دش  هدید  دنک :  یم  لقن  رذنم  نبا 
 : دومرف دش  لاوس  دروم 

 . دیآ یم  رامش  هب  لیلا ))  ۀئشان   )) بش تدابع  زا  زامن  نیا 

نآرق هب  ماما  قشع  مجنپ :  لصف 

تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نآرق  - 110

 : تسا راوتسا  زیچ  راهچ  رب  گرزب  زیزع و  يادخ  باتک   : )) دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
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قیاقح فیاطل و  تاراشا ،  ظافلا ، 
 . تسا ناگبخن  نآ  زا  نآ  تاراشا  مومع و  نآ  زا  ار  نآرق  ظافلا 
 . تسا ناربمایپ  يارب  نآ  قیاقح  ادخ و  ءایلوا  يارب  نآرق  فئاطل 

((( 79  . ) تسادیپان فرژ و  نآرق ،  نطاب  ابیز و  هتسارآ و  نآرق ،  رهاظ   : )) دومرف و 

نآرق تئارق  شاداپ  - 111

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  زا  يدسا  بلاغ  نب  رشب 
دوش یم  هتشون  شیارب  کین  راک  دص  شاداپ )   ) یفرح ره  ربارب  رد  دناوخب ،  ار  ادخ  باتک  زا  هیآ  کی  دوخ ،  زامن  رد  هداتسیا  سکره  ))

هجوت اب  دشاب و  شوماخ   ) رگا سپ  دسیون .  یم  وا  يارب  کین  راک  هد  رجا )  ، ) یفرح ره  ربارب  رد  ادخ  دناوخب ،  زامن  ریغ  رد  ار  نآ  رگا  و 
ات ادـخ  ناگتـشرف  دـناسر ،  ناـیاپ  هب  بش  رد  ار  نآرق  رگا  دراد و  هنـسح  کـی  شاداـپ )   ) یفرح ره  ربارب  رد  دراپـسب ،  نآرق  هب  شوـگ  ( 

یـسک نینچ  دنتـسرف و  یم  دورد  وا  رب  بش  ات  نابهگن  هکئالم  دنک ،  مامت  زور  رد  ار  نآ  رگا  دننک و  تمحر  بلط  وا  يارب  حبـص  ماگنه 
(( . دوب دهاوخ  رتهب  تسا  نیمز  نامسآ و  نایم  هچنآ  زا  وا  يارب  نآرق  متخ  نیا  و  دراد )) باجتسم  ياعد  کی  ( )) ادخ دزن  )

؟  تسا هنوگچ  دناوخ  یمن  ار  همه  هک  یسک  اما  دناوخب ،  ار  نآرق  همه  هک  تسا  یسک  شاداپ  نیا  مدرک :  ضرع  دیوگ ) :  یم  رشب  )
 ، دناوت یم  هک  ار  نآرق  زا  هچ  ره  یسک  هاگ  ره  تسا ،  راوگرزب  تمظع و  اب  هدنـشخب ،  ادخ  انامه  يدسا !  ردارب  يا   : )) دومرف ترـضح 

((( 80  . ) دنک یم  اطع  وا  هب  ار  شاداپ  نامه  ادخ  دناوخب ، 

ماما رَس  زا  نآرق  توالت  - 112

هب ور  نوچ  دنداد .  روبع  اجنآ  زا  دوب -  ین  رب  هک  ار -  مالسلا  هیلع  ماما  رهطم  رس  هک  مدوب  هتسشن  دوخ  هفرغ  رد  نم  دیوگ :  مقرا  نب  دیز 
هعقاو هک  یتشادنپ  ایآ  ابجع ؛ انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصءا  نءا  تبسح  مءا  دنک :  یم  توالت  مدینش  دیـسر ،  نم  هفرغ  يور 

)) ! ؟  تسام بیجع  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا 
 ، تسا رت  تفگـش  وت  هدیرب  رـس  دـنگوس ،  ادـخ  هب  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک :  ادـن  دـش و  تسار  مندـب  رب  وم 

 ! رت تفگش 
درک و فاص  ادص  رس ،  نآ  دش ) :  هدینش   ) هک دنتشاد  ین  رب  هفوک  نافارـص  رازاب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  دیوگ :  فنخم  وبا 

نانآ یهارمگ  رب  زج  تفگـش  هعقاو  نیا  دومرف و  توالت  يدـه  مهاندزو  مهبرب  اونمآ  ۀـیتف  مهنا  هفیرـش :  هیآ  اـت  ار  فهک  هکراـبم  هروس 
 . دوزفین

اوملظ نیذلا  ملعیس  و  هک :  دش  هدینش  وا  زا  دنتخیوآ ،  تخرد  رب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  نوچ  نانآ  تسا :  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
 . (( دندرگ یم  رب  یهاگرفیک  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوز  هب  دننک  ملظ  هک  نانآ  و  نوبلقنی ؛))  بلقنم  يءا 

 . (( تسین ادخ  زا  زج  ییورین  چیه  هللااب ؛))  الا  ةوق  ال   : )) دیوگ یم  هک  دندینش  قشمد  رد  زین 
ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحصءا  نءا  تبسح  مءا  دنک :  یم  توالت  هک  دندینش  زین  و 

(81  ! ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تسا  رت  تفگش  وت  راک  تفگ :  مقرا  نب  دیز 

ماش رد  نآرق  توالت  - 113

ار فهک  هکرابم  هروس  مدینـش  هاگان  دندرب ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  مدوب  یناسک  نایم  رد  نم  دیوگ :  هدیکو  نب  ثرح 
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! ؟  میونش یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  نیشنلد  يادص  نیا  ایآ  متفگ :  دوخ  اب  دنک .  یم  توالت 
 . میابر یم  ار  كرابم  رس  نیا  متفگ  دوخ  اب  میناگدنز ! ؟  دوخ  راگدرورپ  دزن  ناماما  ام  یناد  یمن  ایآ  هدیکو !  نبا  يا  دومرف :  هاگان 

نزرب يوک و  رد   ) نم رـس  ندنادرگ  زا  رت  میظع  لاعتم  دنوادخ  دزن  دنتخیر  ار  منوخ  هکنیا  تسین .  وت  راک  نیا  هدیکو !  نبا  يا   : )) دومرف
رفیک هب   ) يدوز هب  هک  نوبحـسی ؛  لسالـسلا  مهقانعا و  یف  لـالغالا  اذا  نوملعی  فوسف  راذـگ ، )) دوخ  لاـح  هب  ار  ناـشیا  سپ  تسا  اـه )

 ! دوش هدیشک  نیشتآ )  ي   ) اهریجنز لغ و  اب  ناشیاه  ندرگ  هک  هاگنآ  درب .  دنهاوخ  یپ  ناشرادرک ) 
یـصخش مدوب .  وا  يور  شیپ  نم  دـندرک  یم  لمح  ین  رب  هدروآ  قشمد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رهطم  رـس  نوچ  دـیوگ :  ورمع  نب  لاهنم 

هک یتشادـنپ  ایآ  ابجع ؛ انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحـصءا  نءا  تبـسح  مءا  هفیرـش  هیآ  هب  دیـسر  ات  دـناوخ  یم  ارب  فهک  هروس 
)) ! ؟  تسام تفگش  تایآ  زا  میقر  فهک و  باحصا  هعقاو 

 : دومرف حیصف  نابز  اب  دمآ و  نخس  هب  رهطم  رس  نآ  هاگان  دنگوس ،  ادخ  هب 
 . (( تسا ین  رب  نم  ندرب  نم و  تداهش  هعقاو  فهک  باحصا  زا  رت  تفگش  ))

لد میلعلا ؛  عیمـسلا  وه  هللا و  مهکیفکیـسف  دناوخ :  یم  ار  هیآ  نیا  ین  رب  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رهطم  رـس  دیوگ :  لیهک  نب  ۀملس 
 . (( تساناد ياونش  وا  دراد و  یم  هاگن  ار  امش  ناشیا  بیسآ  رش و  زا  دنوادخ  هک  دیراد  يوق 

زامن رد  نآرق  توالت  - 114

؛  ۀنسح ۀئام  فرح  لکب  هل  بتکی  امئاق  هتالص  یف  لجوزع  هللا  باتک  نم  ۀیآ  ءارق  نم 
((( 82  . ) دوش یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  دصکی  یفرح  ره  هب  دناوخب ،  دوخ  زامن  رد  هداتسیا  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  یسک 

نآرق اب  شرورپ  - 115

رد نآرق  نیلماح  هک  دیهد  شرورپ  نآرق  ندناوخ  وا و  نادناخ  ربمایپ و  نتـشاد  تسود  اب  ار  ناتنادنزرف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(83  . ) دنریگ ناکم  هیاس  نآ  رد  ادخ  ناگدیزگرب  ناربمایپ و  هارمه  دشابن  هدرتسگ  راگدرورپ  فطل  هیاس  زج  هک  نامز  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  راثآ  مشش :  لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  حیبست  - 116

دوش هدناوخ  باوخ  تقو  رد  ای  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک  دوب  شراوگرزب  ردپ  فرط  زا  يا  هیده  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست 
.

دوخ يارب  دیهـش  تبرت  زا  بلطملا و  دـبع  نب  ةزمح  باـنج  شراوگرزب  يومع  ربق  راـنک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد 
 ! دراد ینعم  اهنیا  درک ؛ تسرد  حیبست 

هب دنمزاین  میرامـشب  ار  دوخ  راکذا  مهاوخ  یم  هک  ادـخ  تدابع  يارب  نم  تسا ،  مرتحم  دیهـش  ربق  تسا  مرتحم  دیهـش  كاخ  هچ ؟  ینعی 
تـسا هتـشادرب  درادرب ،  مدآ  یکاخ  ره  زا  و  كاخ ،  ای  بوچ  ای  دشاب  گنـس  زا  حیبست  ياه  هناد  دنک  یم  یقرف  هچ  حـیبست ، )   ) ما هحبس 

تـسادق نتخانـش  تیمـسر  هب  یعون  تسا ،  تداهـش  دیهـش و  هب  مارتـحا  یعوـن  نیا  مراد و  یمرب  دیهـش  تبرت  كاـخ  زا  ار  نیا  نم  یلو 
هتفرگ هزمح  بانج  زا  ادهشلا  دیـس  بقل  دوخ  هب  دوخ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  زا  دعب  هکنآ  ات  تسا ،  تداهش 
كربت دیهـش  كاـخ  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  رگید  نآ  زا  دـعب  هدـش و  هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شراوگرزب  ردارب  هون  هب  دـش و 
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 . دنک یم  هیهت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  كاخ  زا  دیوجب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دقرم  زا  حیبست  - 117

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
؛  مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  ربق  نیط  نم  ۀحبسو  هب  كاتسی  كاوس  هب و  متختی  متاخ  اهیلع و  یلصی  ةرمخ  عبرا  نع  انتعیش  ینغتست  ال 

 : دنتسین زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ناوریپ 
 . دوش یم  هدناوخ  زامن  نآ  يور  رب  هک  يا  هداجس  - 1

 . دشاب تشگنا  رد  هک  يرتشگنا  - 2
 . دننک كاوسم  ار  اه  نادند  نآ  اب  هک  یکاوسم  - 3

(84  . ) نیسح ماما  دقرم  كاخ  زا  یحیبست  - 4
 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ اهب حبسی  مل  نا  احبسم و  بتک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نیط  نم  ۀحبس  هعم  ناک  نم  و 
دیوگن حیبست  نآ  اب  هچرگ  دوش  یم  بوسحم  قح  يوگ  حیبست  دشاب  هتشاد  دوخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دقرم  كاخ  زا  یحیبست  هک  یسک 

(85 . )
تسا ربارب  دوش  هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  حیبست  اب  هک  رافغتسا  ای  رکذ  کی  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  یثیدح  رد 

 . دوش هتفگ  رگید  زیچ  اب  هک  رکذ  داتفه  اب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  دیهش  يوب  - 118

زا دـهاوخب  یـسک  رگا  دراد ،  یناوارف  باوث  ندرک  هدجـس  اب  هدـش و  هتخاس  حـیبست  اب  نتفگ  رکذ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  كاپ  كاخ  نیا 
رب هدجـس  یفرط  زا  و  میناوخب ،  زامن  میهاوخ  یم  هک  ام  دنک  یم  هیهت  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهـش  كاخ 

 : دنا هتفگ  ام  هب  ام  نایاوشیپ  یلو  میراد ؛  یمرب  یگنس  ای  یکاخ  دوخ  اب  میناد ،  یمن  زیاج  ار  سوبلم  لوکءام و  قلطم  رب  شرف و 
 . دشاب نادیهش  تبرت  كاخ  زا  كاخ ،  نآ  هک  رتهب  درک ،  هدجس  كاخ  رب  دیاب  هک  الاح 

 . دهد یم  دیهش  يوب  هک  دینک  هیهت  دوخ  يارب  البرک  كاخ  زا  دیناوت  یم  رگا 
هک يراذـگب  یکاخ  نآ  يور  رب  رـس  رگا  یلو  تسا ،  تسرد  تزامن  يراذـگب  یکاـخ  ره  يور  رب  رـس  ینک  یم  تداـبع  ار  ادـخ  هک  وت 
(86  . ) دوش یم  ربارب  دص  وت  باوث  رجا و  دهد  یم  دیهش  يوب  دراد و  دیهش  اب  یکچوک  یگیاسمه  یکچوک ،  تبارق  یکچوک ،  سامت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  رازگزامن  نیلوا  - 119

تیب و لها  ردپ و  نفد  زا  هکنآ  زا  دعب  دوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  درازگ ،  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هک  یماما  نیلوا 
هراپ هراپ  ناباصق  هتخت  يور  تشوگ  دننام  ار  نآ  اهریـشمش  هک  ردـپ  فیرـش  دـسج  ریز  كاخ  زا  تشم  کی  دـش ،  غراف  شیمارگ  ردـپ 
دورو ماگنه  هک  تسا  یحیبست  نامه  حیبست  نیا  درک و  تسرد  یحیبست  رهم و  نآ  زا  هاگنآ  تسب  يا  هسیک  رد  ار  نآ  تشادرب و  دندرک 

؟  یناخرچ یم  تناتسد  رد  هک  تسیچ  نیا  هک  دنک  یم  لاوس  وا  زا  دیزی  دنادرگ .  یم  تشاد و  تسد  رد  ماش  هب 
یحیبست هک  یسک  هک ،  نومضم  نیا  هب  دننک  یم  لقن  ار  يربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

مه يرکذ  هچ  رگا  دوش ،  یم  هتـشون  هللا  ناحبـس  رکذ  باوث  وا  يارب  زور  نآ  مامت  دـناوخب  ار  صوصخم  ياعد  دـشاب و  هتـشاد  تسد  رد 
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 . دشاب هتفگن 
يرامیب زا  یـضعب  هدجـس و  نآ  رب  كربتم و  ار  دوخ  تبرت  نیا  اب  دـندرگ  یمرب  هنیدـم  هب  ناشتیب  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماـگنه  و 

(87  . ) دش جیار  نانآ  ناوریپ  عابتا و  نییولع و  دزن  لمع  نیا  سپ  نآ  زا  دنیامن .  یم  هجلاعم  ار  ناشتیب  لها  ياه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  نتشاد  هارمه  - 120

تلزنم زا  یتشاد  سرت  يرگید  ای  ناطلس  زا  هاگره  دندومرف :  هکنانچ  تسا ،  شخب  ینمیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  تبرت  نتـشاد  هارمه 
(88  . ) دشاب تهارمه  تبرت  هکنیا  رگم  ایم  نوریب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  تروص  - 121

و دهن ،  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هرهچ  هک  ار  یسک  ره  نایرگ ،  نانک و  هدجـس  شیوخ  تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(89  . ) دومرف یم  اعد  ار  همه  دنک  یم  نویش  وا  گوس  رد  هک  ار  یسک  ره  دزیر و  یم  کشا  وا  رب  هک  ار  یسک  ره 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  - 122

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛  ۀعباسلا ضرالا  یلا  رونی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نیط  یلع  دوجسلا 

(90  . ) دنک یم  ناراب  رون  ار  متفه  نیمز  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  رب  هدجس 
مالسلا هیلع  نیسح  كاخ  رب  هدجس  ۀعبسلا ؛  بجحلا  قرخی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ۀبرت  یلع  دوجسلا  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

(91  . ) درد یم  ار  هناگتفه  ياه  باجح 
قداص ماما  هیلا ؛  ۀناکتسا  اللذت هللا و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ۀبرت  یلع  الا  دجـسی  مالـسلا ال  هیلع  قداصلا  ناک  هدش :  نایب  بولقلا  داشرا  رد 

(92  . ) دنک ینتورف  يراوخ و  راهظا  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  درک  یمن  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  زج  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افش  - 123

 : طرش دنچ  اب  یمتح  گرم  رگم  تساهدرد  مامت  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رد 
ره هللاو  دندومرف :  یتیاور  رد  ءافش  هیف  نکی  مل  ةوهشل  هلکا  نم  دروخب و  افش  دصق  هب  و  دشاب ،  هتـشاد  تبرت  ندوب  ءافـش  هب  داقتعا  فلا : 

 . دوش یم  عفتنم  هتبلا  دشخب  یم  عفن  وا  هب  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  سک 
 . تسین ریذپ  جالع  یمتح  لجا  نوچ  دشابن  یمتح  لجا  هناتسآ  رد  رامیب  ب : 

 . درادرب وضو  اب  ار  تبرت  ج : 
 . درادرب تشگنا  ود  اب  د : 

 . رتشیب هن  دنک ،  فرصم  سدع  ردق  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  دوخن ،  هزادنا  هب  ه : 
 . دراذگب شناگدیدرب  دسوبب و  ار  نآ  و : 

یش ء لک  یلع  کنا  ءاد  لک  نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب :  ندیناروخ  ای  ندروخ  تقو  رد  ز : 
 . ریدق

یم یلام  تسد  دایز  هک  ییاج  ای  دـلامن .  نآ  رب  تسد  یلیخ  دراذـگن ،  بسانم  ان  ياه  ناکم  اـی  فورظ  رد  درامـشن ،  کبـس  ار  نآ  ح : 
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 . دراذگن دوش 
رتهب دشاب  رت  کیدزن  فیرش  ربق  هب  هچ  ره  و  رتشیب .  هن  دشاب  لیم  راهچ  ات  رهطم  ربق  زا  دننک  یم  هدافتسا  افـش  يارب  هک  یتبرت  هلـصاف  ط : 

 . تسا
لک نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  دیوگب :  دروخب و  بآ  يا  هعرج  دعب  دراذگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  تسا  بوخ  ي : 

( . 93  ) مقس ءاد و 

ربق رد  مالسلا  هیلع  ماما  تبرت  ریثات  - 124

رد تیم  اب  رگا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  تاکرب  زا  یکی  نتـشون ،  نآ  اب  ار  نفک  نتـشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب 
 . دنام دهاوخ  ناما  رد  ربق  یکیرات  باذع و  زا  تیم  نآ  دنراذگب ،  ربق 

لباقم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  يرهم  دیتشاذگ  ربق  رد  ار  تیم  هاگره  دنا :  هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  زا 
 . شرس ریز  هن  دیراذگب  شیور 

ماگنه هب  نموم  ینشور  تیم ،  نفک  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هلیسو  هب  تاداقتعا  نتـشون  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
 . تسا تمایق  ساره  لوه و  لاوس و  تقو  رد  ناما  ربق و  یکیرات 

رپس اهدرد و  يافش  مالسلا  هیلع  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روبق  كاخ  دراد  تلالد  هک  ملسم  نب  دمحم  تیاور  ارهاظ 
دراد تلالد  یناوارف  تایاور  هکنیا  يارب  ندروخ ،  هن  تسا  نتـشاد  هارمه  روظنم  اعد ،  رگم  دنک  یمن  يربارب  نآ  اب  زیچ  چیه  تساهالب و 
وهو  )) تسا تساهدرد  ماـمت  يافـش  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  كاـخ  زج  هب  تسا و  مارح  نوخ  تیم و  لـثم  كاـخ  ندروخ  هک 

((( 94  . ) ربکالا ءاودلا 

تبرت اب  حیبست  ندرک  تسرد  - 125

رد هک  تسا  نیا  حیبست  نیا  ياه  یگژیو  زا  دراد .  میظع  تلیضف  نتـشاد  تسد  رد  نتفگ و  رکذ  نآ  اب  هک  ندرک  تسرد  حیبست  تبرت  اب 
یـش ء نم  نا  و  دومرف :  دنوادخ  هک  تسا  یحیبست  نامه  نیا  هتبلا  دیوگب .  حیبست  شبحاص  هکنآ  نودب  دـیوگ  یم  حـیبست  یمدآ  تسد 
هب دیمهف .  یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیوگ ،  یم  وا  دمح  حـیبست و  يدوجوم  ره  95 ؛)  ) مهحیبست نوهقفت  نکلو ال  هدمحب  حبـسی  الا 
 . تسا ءادفلا  هلانحاورا  ءادهشلا  دیس  ترـضح  تبرت  رد  یگژیو  نیا  و  میمهف )) .  یمن  ام  هک  دیوگ  یم  یحیبست  تبرت ،  حیبست  لاح  ره 

(96)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  رکذ  - 126

هللا هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگب :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
 . دسیون یم  وا  يارب  تعافش  رازه  شش  هدرب و  الاب  هجرد  رازه  شش  دنوادخ  رکذ ،  ره  اب  ربکا 

حیبست ینعی   ) دـننک یم  تسرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  هک  ار  ییاه  گنـس  سک  ره  هدـش :  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
رکذ دشاب و  شتسد  رد  حیبست  رگا  دوش و  یم  تبث  وا  يارب  يرافغتـسا  داتفه  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  ره  دادعت  هب  دنادرگب ،  هتخپ ) 

 . دوش یم  هتشون  وا  يارب  رافغتسا  هبترم  تفه  هناد  ره  ددع  هب  دیوگن 
 ، دوش یم  هتـشون  وا  يارب  هنـسح  دـصراهچ  دـیوگب  هللا ))  ناحبـس   )) هبترم کـی  تبرت  حـیبست  اـب  هک  یـسک  دـندومرف :  رگید  تیاور  رد 

(97) ددرگ یم  هدروآرب  شتجاح  دصراهچ  الاب ،  شا  هجرد  دصراهچ  فرطرب ،  شهانگ  دصراهچ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  ناگتشرف  زام  - : 127

هیلع نیسح  ماما  ربق  رانک  هتشرف  رازه  راهچ  تسوا ،  تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  دندومرف :  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دننک یم  هیرگ  راوگرزب  نآ  رب  دنزیر و  یم  رس  رب  ازع  كاخ  تمایق  زور  ات  مالسلا 

دنرازگ یم  زامن  هدرک و  يراوگوس  هک  هتشاد  زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رب  ار  هتشرف  رازه  داتفه  دنوادخ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
هب يرئاز  چیه  دوش ،  یم  هتفگ  روصنم  اهنآ  سیئر  هب  دننک و  یم  اعد  دنشاب ) ترضح  نآ  قح  هب  فراع  هک   ) ترـضح نآ  نارئاز  يارب  و 

رگم دریم  یمن  دـنور ،  یم  وا  تدایع  هب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  رامیب  دـنیامن ،  یم  تعیاشم  ار  وا  هکنیا  رگم  دور  یمن  نیـسح  ماما  ترایز 
(98  . ) دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  شتوف  زا  دعب  دنرازگ و  یم  زامن  شا  هزانج  رب  هکنیا 

مشچ يافش  - 128

هدید ناوارف  جنر  هدیشک و  رایسب  تمحز  ملع  لیصحت  رد  هرس  سدق  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  هک  هدروآ  ۀیوضرلا  دیاوف  رد  یمق  ثدحم 
هام یب  ياه  بش  هدرک و  یم  هدافتـسا  هام  رون  زا  اه  بش  زا  يرایـسب  هعلاطم  ماگنه  هب  دـنک  هیهت  غارچ  هدوبن  رداق  هک  لیـصحت  لیاوا  رد 
نآ نکیلو  هدـش ،  فیعـض  شنامـشچ  باتک  سورد و  نتـشون  باتهم و  رد  هعلاـطم  ترثک  زا  مرجـال  هدرک  یم  ررکم  ار  هظوفحم  نوتم 

اه تبرت  نآ  تکرب  هب  هدیشک و  دوخ  نامشچ  هب  ار  البرک  ءادهش  ریاس  روبق  كاخ  مالسلا و  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  راوگرزب 
(99  . ) تسا هدش  نشور  شنامشچ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مارتحا  - 129

رس تشپ  ار  دوخ  تکرب  اب  رمع  زا  لاس  دون  بیرق  نونکا  مه  هک  یلعسابع  دنزرف  نایروهظ  هجیدخ  مان  هب  راگزیهرپ  هنموم  ناوناب  زا  یکی 
زامن دـناشک  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  دوخ  اصع  ود  کمک  اب  هدـمآ و  رد  اپ  زا  هتکـس  رثا  رب  تسا  لاس  هد  کیدزن  هکنآ  اب  هتـشاذگ و 

 : دنک یم  لقن  دوش ،  یمن  كرت  شتعامج 
رهـش طسو  نابایخ  بآ   ) ناور بآ  رد  مدرب  ار  نآ  دوب ،  هدـش  فیثک  مدوب  هدروآ  البرک  زا  دوخ  هک  ار  یتبرت  رهم  لبق  لاس  یـس  دودـح 
بوخ متفگ :  دوخ  اب  مدیسر  هک  اه  یماما  هدزاود  دجـسم  يوربور  متـشگرب ،  هتـشاذگ  لطـس  نایم  رد  مداد و  وشتـسش  سدقم )  دهـشم 
فرط ندوب  سیخ  رثا  رب  مدینادرگرب  هک  ار  رهم  دوش ،  کشخ  زین  شرگید  فرط  مسر  یم  لزنم  هب  هک  یتقو  ات  منادرگرب ،  ار  رهم  تسا 

 . متفر هدیلام و  دجسم  يور  هب  ور  راوید  هب  ار  متشگنا  هدیبسچ  مگرزب  تشگنا  هب  تبرت  يردق  رهم  نیریز 
هب ار  ناشرس  دنتسه ،  ءادفلا  هل  انحاورا  نامز  ماما  نیـسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  دیـسر  منهذ  هب  هک  يراوگرزب  ياقآ  مدید  باوخ  رد  بش 

((( 100  ! ) يا هدیلام  ار  مالسلا  هیلع  نیسح   ) مدج تبرت  اجنیا   : )) دنیامرف یم  نم  هب  هتشاذگ و  دش  رکذ  هک  راوید  ياج  نامه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هب  یمارتحا  یب  - 130

نیا ییوگب  هک  مهد  یم  دنگوس  تنید  تربمغیپ و  قح  هب  ار  وت  تفگ :  نم  هب  ینارـصن )  بیبط   ) اّنحوی دیوگ :  یم  زیزعلادبع  نب  یـسوم 
؟  تسا امش  ربمغیپ  باحصا  زا  وا  ایآ  دنور ؟  یم  وا  ربق  ترایز  هب  مدرم  هک  تسیک 

؟  تسیچ لاوس  نیا  زا  تروظنم  تسا .  ام  ربمغیپ  رتخد  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  هکلب  هن ،  متفگ : 
نب یـسوم  هناخ  هب  ارم  رما  متفر ،  وا  دزن  درک ،  راضحا  ارم  دیـشر  مداـخ  روپاـش ،  بش  کـی  هک :  داد  همادا  مراد و  یتفگـش  ربخ  تفگ : 

مامت هک  دـنا  هتـشاذگ  وا  يور  شیپ  یتشط  هداتفا و  دوخ  باوختخر  رد  شوه  یب  یـسوم  مدـید  درب ،  دوب  هفیلخ  ناـشیوخ  زا  هک  یـسیع 
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 . دوب هتخیر  نآ  رد  وا  ءاعما  ءاشحا و 
؟  هداد خر  یسوم  يارب  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  دیسرپ :  یسوم  مداخ  زا  روپاش 

اجنیا مشاه  ینب  زا  یصخش  درک !  یم  تبحص  دوخ  نامیدن  اب  دوب و  هتسشن  یلاحشوخ  اب  بوخ و  شلاح  لبق  تعاس  کی  تفگ :  مداخ 
هیلع نیـسح  ماما  تبرت  زا  تفگ :  نم  بتاک  هکنیا  ات  دشن  عقاو  دـیفم  مدرک  هجلاعم  هچ  ره  اب  متـشاد و  یتخـس  يرامیب  نم  تفگ :  دوب ، 

 . متفای افش  مدرک و  ار  راک  نیا  منک ،  هدافتسا  مالسلا 
؟  تسا هدنام  یقاب  وت  دزن  يزیچ  تبرت  نآ  زا  تفگ :  یسوم 

 . دروآ دوب  هدنام  یقاب  هک  ار  تبرت  نآ  زا  يردق  داتسرف و  ار  یصخش  هلب ،  تفگ : 
 ! درک لخاد  دوخ  هاگنمیشن  رد  یمارتحا  یب  يور  زا  تفرگ و  ار  نآ  یسوم 

ءاشحا ءاعما و  اهنیا  دـندروآ و  ار  تشط  نیا  دـیروایب ،  یتشط  شتآ ))  شتآ ،  راـنلا ؛ راـنلا ،   )) هک دـش  دـنلب  وا  داـیرف  تعاـس  ناـمه  رد 
 ! تسا هدش  جراخ  وا  زا  هک  تسوا 

ینک هجلاعم  ار  وا  یناوت  یم  ایآ  نک ،  هاگن  ایب  تفگ :  نم  هب  روپاش  دش .  لدبم  متام  هب  یـسوم  رورـس  سلجم  دندش و  قرفتم  شنامیدن 
؟

 ! تسا هدش  جراخ  وا  زا  همه  شلد  شش و  زرپس و  رگج ،  مدید  مدرک  هاگن  تقد  هب  دوب  تشط  رد  هچنآ  مدیبلط و  غارچ  نم 
صخـش نیا  هرابرد  دناوت  یمن  سک  چیه  یتوملا ؛  ییحی  ناک  يذلا  یـسیعل  نوکی  نا  الا  عنـص  اذه  یف  دح  الام  متفگ :  مدرک و  بجعت 

 . (( درک یم  هدنز  ار  هدرم  هک  یسیع  ترضح  رگم  دنکب  يراک 
 . ددرگ یم  متخ  اجک  هب  یسوم  لاح  هک  دوش  مولعم  ات  شاب  اجنیا  نکیلو  یتفگ ،  تسار  تفگ :  مداخ  روپاش 

 . دیدرگ لصاو  منهج  هب  هاگرحس  یسوم  مدنام و  ناشیا  دزن  بش  نآ  نم  تفگ :  اّنحوی 
دیورگ و مالـسا  نید  هب  هکنیا  ات  دمآ ،  یم  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یتدم  دوب  ینارـصن  هک  يدوجو  اب  اّنحوی  دـیوگ :  یم  زیزعلادـبع  رـسپ 

(101  . ) دیدرگ وکین  شمالسا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تسادق  - 131

 . دیسر تداهش  هب  بآ  یب  کشخ و  نابایب  نآ  رد  البرک ،  نیمزرس  رد  وا 
 . تسوا نادنزرف  نارای و  مالسلا و  هیلع  نیسح  رکیپ  هدنریگرب  رد  نآ  نیمزرس  دوب و  نیسح  هاگدورف  البرک 

 . دش رازگرب  نیمزرس  نآ  رد  شنارای  نیسح و  ياروشاع  بش  مسارم 
هیلع نیـسح  یبلط  قح  دایرف  دوب .  هدرک  نیگآ  رطع  ار  نیمزرـس  نآ  هقطنم و  نآ  شا  هداوناخ  لها  ناراـی و  وا و  تاـجانم  همزمز  يادـص 

حیاصن و نیسح ،  هنادنسپ  ادخ  تاجاجتحا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نیرفآ  هسامح  ياه  ییوگ  قح  نیسح ،  رـصان  نم  له  يادص  مالـسلا ، 
 . تسا نیمزرس  نآ  رد  همه  همه و  نآ  زا  لبق  اروشاع و  زور  رد  وا  ظعاوم 

دوخ رد  ار  صـالخا  صولخ و  اـب  ماوت  و  هتخیر ،  ادـخ  هار  هب  سدـقم و  ياـه  نوـخ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرـس  مادـک  رت  مهم  همه  زا  و 
 . دشاب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هللا  راث  همه  نآ  نادیهش و  سدقم  ياهرکیپ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرس  مادک  و  دشاب ؟  هتشاد  هریخذ 

تبرت رد  يادخ  هک  نانچنآ  تسا .  هتفای  تسا  دق  زین  نآ  تبرت  كاخ و  تسا ،  سدقم  خیرات  نامولظم  نوخ  تکرب  هب  نیمزرس  نآ  سپ 
 . تسا هدروآ  باسح  هب  اه  ناج  رادساپ  زرح و  ار  وا  كاخ  و  تسا ،  هداد  رارق  افش  وا 

نیسح تبرت  اب  تدالو  رد  یعیش  دازون  ناکدوک  ماک  تسا و  ناراک  تدابع  حیبست  رهم و  تسا و  ناقشاع  هاگ  هدجـس  وا  كاخ  نانچمه 
نفک و شخب  تنیز  نفد  نیح  رد  تسا و  زامن  رهم  شیالبرک  كاـخ  یعیـش ،  کـی  رمع  تدـم  لوط  رد  مه  دوش و  یم  انـشآ  كربتم و 
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نرـشحیل ۀـبرتلا ،  اهتیا  کل  اهاو  دومرف :  نیفـص  هعقاو  رد  نیمزرـس ،  نآ  زا  رذـگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا .  تیم  ناما  شمارآ و  هیام 
؛  باسح ریغب  ۀنجلا  نولخدی  ماوقا  کنم 

( . (( 102) دندرگ یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  دنوش  یم  روشحم  یموق  وت  زا  البرک !  كاپ  كاخ  يا  وت  تداعس  هب  اشوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تکرب  - 132

دنچ تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  دیناروس .  یم  ار  دوخ  هچب  دش ،  یم  راد  هچب  هاگره  هک  دوب  يراکدب  نز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد 
 ! دنکفا نوریب  ربق  زا  ار  وا  درکن و  لوبق  ار  وا  نیمز  نکیلو  دندرپس  كاخ  هب  ار  وا  هبترم 

هیلع نیسح  مدج  تبرت  زا  يردق  نیسحلا ؛  هبرت  نم  ائیـش  اهعم  اولعجا  دندومرف :  دندیناسر ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ضرع  هب  ار  نایرج 
(103  . ) تخادنین نوریب  ار  وا  رگید  درک و  لوبق  ار  وا  كاخ  دندرک ،  لمع  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  هب  دینک )) .  نفد  وا  اب  ار  مالسلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مالس  - 133

رد هداد .  رارق  افـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاخ  رد  يادخ  هک  سب  نیمه  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  صالخا  برقت و  لوبق  نیـسح و  تمظع  رد 
 : تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم  ترایز  اهنآ  نیرت  سرتسد  رد  هک  دراد  دوجو  يرایسب  دانسا  هنیمز  نیا 

 . تسا هداد  رارق  ءافش  وا  تبرت  رد  دنوادخ  هک  یسک  نیسح )   ) رب مالس  هتبرت ؛  یف  ءافشلا  هللا  لعج  نم  یلع  مالسلا 
 : دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

؛  هربق دنع  ءاعدلا  ۀباجاو  هتبرت ،  یف  ءافشلا  هتیرذ و  یف  ۀمامالا  لعج  نءا  هلتق :  نم  نیسحلا  ضوع  یلاعت  هللا  نا 
 : دومرف نیعم  ار  ضوع  نیا  نیسح  لتق  شاداپ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

(104  . ) داد اه  تساوخ  رد  هب  تباجا  هدعو  شربق  رانک  رد  و  داد ،  رارق  افش  وا  تبرت  رد  و  داد ،  رارق  وا  هیرذ  رد  ار  تماما  هک 

ترایز زامن  متفه :  لصف 

زامن ندناوخ  مامت  - 134

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
( : دوش یمن  هتسکش  اما  دشاب  رتشیب  مه  یعرش  تفاسم  دح  زا  هچ  رگا  ینعی   ) دوش یم  هدناوخ  مامت  ناکم  راهچ  رد  زامن 

 ( . هکم  ) مارحلا دجسم  - 1
 ( . هنیدم  ) لوسرلا دجسم  - 2

 . هفوک دجسم  - 3
 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  - 4

؟  منک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ایآ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لبش  نبا   : )) هک هدمآ  تیاور  رد 
 . ناوخب مامت  شمرح  رد  ار  تزامن  نک و  ترایز  بوخ  كاپ و  دومرف : 

؟  مناوخب مامت  ار  زامن  دیسرپ : 
 . مامت دومرف : 

؟  دنناوخ یم  هتسکش  نایعیش  باحصا و  زا  یضعب  درک :  ضرع 
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(105  . ) دننک یم  لمع  نادنچ  ود  نانیا  دومرف : 
مامت ترضح  نآ  تکرب  هب  مه  دناوخ و  هتسکش  مه  ار  زامن  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  هک  هدمآ  هیلمع  ياه  هلاسر  رد  و 

(106  . ) دروآ اج  هب 

نیسح ماما  رئاز  زامن  - 135

 . دریگ یم  رارق  یلاعت  قح  لوبق  دروم  درازگ  زامن  شرهطم  ربق  رانک  رد  وا  تیـالو  تفرعم و  اـب  هتخانـش و  ار  ماـما  قح  رئاز ،  ناـسنا  رگا 
دنوادخ دومرف :  دناوخب  زامن  هدش و  فرشم  ترضح  فیرش  هاگراب  دقرم و  هب  هک  یسک  ماقم  ناش و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنانچ 

(107  . ) دهد یم  رارق  نآ  یلوبق  ار  شزامن  رجا  لاعتم 

تجاح زامن  - 136

ناوخب دراد  صالخا  دمح و  هبترم  دصتشه  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زامن  تعکر  راهچ  هعمج  زور  رد  یتشاد  یمهم  تجاح  هاگره 
دمح راب  هد  عوکر  رد  سپ  ناوخب  ار  صالخا  مه  هبترم  هاجنپ  ار و  دـمح  هبترم  هاجنپ  مارحالا )  ةریبکت  و   ) هجوت زا  سپ  لوا  تعکر  رد  ، 
هدب همادا  زامن  رگید  لاوحا  رد  نینچنیا  و  راب ،  هد  ار  صالخا  راب و  هد  ار  دـمح  مه  زاب  عوکر ،  زا  سپ  ناوخب ،  ار  صالخا  راب  هد  و  ار ، 

 . دوش مامت  صالخا  دمح و  راب  تسیود  یتعکر  ره  رد  ات 
(( 108  ) یبلط یم  ار  شیوخ  تجاح  و   ) یناوخ یم  ار  هدش  لقن  ياعد  سپس 

جئاوح عفر  رب  زام  - : 137

وکین ار  اهنآ  ناـکرا  تونق و  يرازگ ،  یم  زاـمن  تعکر  راـهچ  همهم )  جـئاوح  رد   ، ) هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا 
راب کی  ار  دمح  مود  تعکر  رد  یناوخ و  یم  راب  تفه  ار  لیکولا  معن  هللا و  انبـسح  راب و  کی  ار  دـمح  لوا  تعکر  رد  یهد ،  یم  ماجنا 
تنا الا  هلا  راب و ال  کی  ار  دـمح  موس  تعکر  رد  یناوخ و  یم  راب  تفه  ار  ادـلو  الام و  کنم  لقا  انءا  نرت  نا  هللااب  ةوق ال  ـال  هللا  ءاـشام  و 

ریـصب هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفءا  و  راب ،  کی  ار  دـمح  مراهچ  تعکر  رد  و  یناوخ ،  یم  راب  تفه  ار  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کـناحبس 
(109  . ) یبلط یم  ار  دوخ  تجاح  سپس  یناوخ ،  یم  راب  تفه  ار  دابعلاب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  یلیبدرا  سدقم  زامن  - 138

ار دوخ  زامن  دش  یم  فرـشم  فجن  زا  هک  نیـسح  ماما  ترـضح  هصوصخم  ترایز  رفـس  رد  هک  هدـش  لقن  یلیبدرا  سدـقم  دـهز  هرابرد 
تسا بجاو  ملع  بلط  هک  نوچ  دشاب ؛ تیصعم  رفس  مرفـس  مسرت  یم  دومرف :  یم  و  دناوخ ) یم  مامت  مه  هتـسکش و  مه   ) دومن یم  عمج 

 . تسا تنس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  و 
(110  . ) دوبن غراف  مولع  تالکشم  رد  رکفت  هعلاطم و  زا  ناکمالا  یتح  اهرفس  نیا  رد  یلیبدرا  سدقم  هتبلا 

اروشاع ترایز  تاکرب  راثآ و  متشه :  لصف 

اروشاع ترایز  میلعت  - 139

یماگنه اروشاع )  ) زور نیا  رد  اعد  نآ  اب  هک  هدب  میلعت  ییاعد  نم  هب  متفگ :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ :  یم  رـضح  دمحم  نب  همقلع 
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ای کـیدزن  زا  ار  وا  هک  یماـگنه  اـعد ،  نآ  اـب  هک  هدـب  میلعت  ییاـعد  و  مناوـخب .  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماـما   ) ار وا  منک  یم  تراـیز  هک 
هک نآ  زا  سپ  همقلع  يا  دومرف :  ترـضح  مناوخب .  منک ،  یم  هراشا  وس ) نادـب  ترایز  دـصق  هب  و   ) رود هار  زا  ما و  هناخ  زا  هک  یماگنه 

نیا هک  یماگنه  سپ  یناوخ .  یم  ار  ترایز )  نتم   ) لوق نیا  نآ  زا  سپ  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  يدرک ،  هراشا  مالس  اب  ترضح  نآ  هب 
و دـناوخ .  یم  نآ  هب  دـنک  تراـیز  ار  وا  دـنهاوخب  هک  هکیـالم  زا  سکره  هک  يدـناوخ  يزیچ  هب  ار  وا  تـقیقح  رد  يدـناوخ  ار  تراـیز 
هب ترـضح  باکر  رد  هک  یـشاب  یم  یناسک  وزج  درب .  یم  الاب  هجرد  رازه  رازه  ار  وت  دنک ،  یم  وحم  هئیـس  رازه  رازه  وت  يارب  دنوادخ 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  هک  سک  ره  یلوسر و  ربمایپ و  ره  باوث  وت  يارب  يوش و  یم  کیرش  مه  اهنآ  تاجرد  رد  یتح  دندیسر ،  تداهش 
یم ترایز  لقن  زا  سپ  هللادـبع . . . .  ابا  ای  کیلع  مالـسلا   : )) ییوگ یم  دنـسیون .  یم  ار  هدرک ،  ترایز  لاـح  هب  اـت  شتداهـش  ناـمز  زا 

 ! همقلع يا  هللا :  ءاش  نا  کلذ  عیمج  باوث  کلف  لعفاف .  كرهد  نم  ةرایزلا  هذهب  موی  لک  یف  هروزت  نءا  تعطتـسا  نا  ۀمقلع  ای  دیامرف : 
نیا ماـمت  باوث  وت  يارب  سپ  هدـب ،  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ینک ،  تراـیز  تراـیز ،  نیا  اـب  ار  ترـضح  نآ  ترمع  زا  زور  ره  یتـسناوت  رگا 

 (( . تسا ترایز 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  شرافس  - 140

 : دنیامرف یم  ناوفص  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . منک یم  نیمضت  نآ  هدنناوخ  يارب  ار  زیچ  دنچ  نم  هک  یتسرد  هب  نک ،  تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اروشاع  ترایز 

 . دوش لوبق  شترایز  - 1
 . دشاب روکشم  وا  ششوک  یعس و  - 2

 . . . . ددرگنرب ادخ  هاگرد  زا  دیماان  دوش و  هدروآرب  گرزب  دنوادخ  فرط  زا  دشاب  هچ  ره  وا  تاجاح  - 3
ترـضح نآ  يوس  هب  ترایز  نیا  هلیـسو  هب  سپ  داد .  يور  لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  وت  يارب  یتجاـح  هاـگره  ناوفـص !  يا  دومرف :  دـعب 
دنوادـخ دوش و  یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دوخ  راـگدرورپ  زا  ار  تتجاـح  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  یتـسه و  هک  یناـکم  اـج و  ره  زا  نک  هجوت 

 . درک دهاوخن  فالخ  ار  دوخ  هدعو 
هبرجت دوش .  یم  هدروآرب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جـیاوح و  دـشاب  هتـشاد  یگرزب  تجاح  سک  ره  يرآ ، 

 . دروآ میهاوخ  ار  تایاکح  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  یماع  فراع و  ره  هاوگ 

( هیلع هللا  ۀمحر   ) يراصنا یضترم  خیش  هریس  - 141

؛  هک دنا  هدروآ  يراصنا  خیش  هداون  یضترم ،  خیش  موحرم  لاوحا  حرش  رد 
یم تبظاوم  رایـسب  نآ  رب  دـناوخ و  یم  ار  نآ  رـصع  حبـص و  راب  ود  زور ،  ره  رد  هک  هدوب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  شتاداـع  هلمج  زا  ))

 ، اروشاع اروشاع ،  اروشاع ،   : )) دومرف هبترم  هس  باوج  رد  درک ؛ شسرپ  شلاوحا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  وا  یـسک  شتافو  زا  دعب  دومن . 
((

یمق يازریم  هریس  - 142

نز و اب  لزنم  رد  تفر ،  یمن  دجـسم  هب  هاگره  و  درکن ،  كرت  ار  تعامج  زامن  اروشاـع و  تراـیز  بش و  زاـمن  زگره  گرزب ،  درم  نیا 
 ، اه ناملـسم  روما  حالـصا  رد  و  دـیزرو .  یم  تاساوم  دنمتـسم  دارفا  اب  دوب و  فاصنا  اب  رایـسب  دـناوخ .  یم  تعامج  زاـمن  دوخ  دـنزرف 

هعمج و زاـمن  هشیمه  هک  دـنتخاس  عماـج  دجـسم  کـی  يو ،  صوصخم  داد  روتـسد  راـسناوخ  هدـکهد  مکاـح  تشاد .  بیجع  یماـمتها 
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 . دش یم  اپرب  دجسم  نآ  رد  شتعامج 

یسودق دیهش  هریس  - 143

هب لسوت  و  اروشاع ،  هعماج و  تراـیز  هب  دـیزرو ،  یم  قشع  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  هیلع )  هللا  ۀـمحر   ) یـسودق هللا  تیآ  دـیهش 
 . دوب دیقم  ءادهشلا  دیس  ترضح  يراوگوس  هضور و  تاسلج  رد  تکرش  ربمغیپ و  نادناخ 

هب دوش و  یمن  كرت  شیاروشاع  ترایز  رفص ،  مرحم و  مایا  رد  دراد و  دیکات  انعم  نیا  هب  ییابطابط ،  همالع  دومرف :  یم  یسودق  موحرم 
 . دراد مامتها  هعماج  ترایز 

صاخ مولع  تفایرد  - 144

 : دسیون یم  یسودق  موحرم  ناتسود  زا  یکی 
رثا رب  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  دوب ،  لک  ناتـسداد  هک  یعقوم  نوچ ،  تشاد .  تبظاوم  اروشاع )) تراـیز   )) هب تبـسن  ناـشیا  ارهاـظ  . . . 
ادیپ قیفوت  تسا  یتدم  تفگ :  دش و  رثءاتم  مدرک ،  ضرع  ناشیا  هب  یتقو  هدش ،  هداد  یـصاخ  مولع  ناشیا  هب  اروشاع ،  ترایز  ندـناوخ 

 : دومرف هک  دوب  ور  نیا  زا  تسناد ؛  یم  یلو  ار  اهراک  نآ  و  دوب ،  یناتسداد  رد  ناشراک  ترثک  رثا  رب  نیا  و  ما .  هدرکن 
 . ما هدشن  قفوم  اروشاع ،  ترایز  ندناوخ  هب  هک  تسا  یتدم 

یتالحم يازریم  هریس  - 145

یمن رگید  يرما  اـی  يراـمیب  ببـس  هب  هـک  زور  ره  درکن و  كرت  ار  اروشاـع  تراـیز  شرمع ،  رخآ  لاـس  یـس  یتـالحم  يازریم  موـحرم 
 . تفرگ یم  بیان  دناوخب ،  تسناوت 

الب يرامیب و  عفر  - 146

لوغـشم ءارماس  رد  هک  یتاقوا  تسا :  هدـش  لقن  يریاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  زا  دـسیون :  یم  بیغتـسد  دـیهش 
 . دندرم یم  يا  هدع  هزور  همه  دندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يرامیب  هب  ءارماس  یلاها  مدوب ،  ینید  مولع  لیصحت 

يزاریـش یقت  دمحم  ازریم  ياقآ  موحرم  هاگان  دندوب ،  عمج  ملع  لها  زا  يا  هدع  یکراشف ،  دـمحم  دیـس  موحرم  مداتـسا  لزنم  رد  يزور 
 . دنتسه گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دش  ابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت 

؟  هن ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  منکب  یمکح  نم  رگا  دومرف :  ازریم  موحرم 
ندـناوخ لوغـشم  همه  زور ،  هد  ات  زورما  زا  ءارماس  نکاـس  نایعیـش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف :  یلب .  دـنداد  خـساپ  سلجم  لـها  همه 

نیا ات  دنیامن  هیده  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نبا  ۀجح  ترـضح  هدجام  هدلاو  نوتاخ ،  سجرن  حور  هب  ار  نآ  باوث  و  دنوش ،  اروشاع  ترایز 
 . دندش اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  همه  دندناسر و  نایعیش  مامت  هب  ار  مکح  نیا  سلجم  لها  دوش .  رود  نانآ  زا  الب 

 . دیدرگ راکشآ  همه  رب  هک  يروط  هب  دندرم  یم  اه  ینـس  زا  يا  هدع  اهنت  هزور ،  همه  دش و  فوقوم  هعیـش  ندش  فلت  زور  نآ  يادرف  زا 
دندوب هتفگ  اـهنآ  هب  تسیچ ؟  دوش  یمن  فلت  یـسک  امـش  زا  رگید  هک  نیا  ببـس  دندیـسرپ ؛ دوـخ  هعیـش  نایانـشآ  زا  اـه  ینـس  زا  یخرب 

 . دیدرگ فرط  رب  مه  اهنآ  زا  الب  دندش و  لوغشم  مه  اهنآ  اروشاع .  ترایز 
ادهشلا دیس  ترـضح  مرح  هب  املع  بالط و  قافتا  هب  اروشاع  زور  دوب و  یناوخ  هضور  اروشاع ،  مایا  البرک  رد  يزاریـش  يازریم  لزنم  رد 

 ، دـناوخ یم  اروشاع  ترایز  دوخ ،  هفرغ  رد  زور  ره  هک  دوب  نیا  ازریم  تداع  دـندومن .  یم  يرادازع  دـنتفر و  یم  لـضفلاابا  ترـضح  و 
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نییاپ تقو  زا  شیپ  هک  مدوب  رضاح  مدوخ  يزور  دیوگ :  یم  ناگرزب  زا  یکی  درک .  یم  تکرـش  ازع  سلجم  رد  دمآ و  یم  نییاپ  سپس 
زا دـیاب  زورما  دومرف :  دـش و  سلجم  لخاد  دـمآ و  ریز  هب  هفرغ  ياه  هلپ  زا  نالان  ناشیرپ و  يداـع و  ریغ  تلاـح  اـب  ازریم  هاـگان  ندـمآ ، 

نامه اب  سپس  دندش .  شوهیب  یضعب  دندش و  بلقنم  سلجم  لها  مامت  دینک .  يرادازع  دییوگب و  ادهشلا  دیس  ترـضح  شطع  تبیـصم 
 . دوب هدش  رومام  رکذت  نیا  هب  ازریم  ایوگ  میدش ،  فرشم  سدقم  مرح  نحص و  هب  ازریم  قافتا  هب  تلاح 

اروشاع ترایز  ندناوخ  هب  تموادم  - 147

هـضور نایحادم  داوجلادبع  خیـش  جاح  یمق و  سابع  خیـش  جاح  یمداخ و  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  هیآ  موحرم  دومرف :  یم  ناگرزب  زا  یکی 
 : متفگ مدرک و  یسرپلاوحا  یمداخ  هللا  ۀیآ  زا  دندوب .  عمج  رگیدکی  رود  یتشهب  ياه  هفرغ  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  نیسح  ماما  ناوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناوخ  هضور  داوجلادبع  خیش  جاح  ثدحم و  کی  یمق  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  هللا و  ۀیآ  کی  امـش  ندوب  مه  اب 
؟  دیا هتفرگ  رارق  اج  کی  رگیدکی  اب  هک  دراد  یتبسانم  هچ 

 . میدوب مه  لثم  اروشاع  ترایز  ندناوخ  رادقم  رد  میتشاد و  اروشاع  ترایز  هب  تموادم  یگمه  ام  دنداد :  باوج 

يزور قزر و  هعسوت  - 148

 : دومرف ینادنزام  يریاح  داوجلادبع  خیش  ياقآ  جاح  ملسم  دهاز  لیلج و  ملاع 
خیش هدرک ،  دوخ  شاعم  یگنت  زا  تیاکش  هیلع )  هللا  ۀمحر   ) یناردنزام نیدباعلا  نیز  هفئاطلا  خیش  ناکم  دلخ  تمدخ  دمآ  یسک  يزور 

 ، نم دزن  ایب  دیسرن  رگا  دیـسر  دهاوخ  وت  هب  يزور  قزر و  ناوخب  اروشاع  ترایز  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  مرح  ورب  دومرف :  وا  هب 
 . داد مهاوخ  نم 

اروشاع ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  مرح  رد  تفگ :  يدرک ؟  راک  هچ  دومرف :  اقآ  اقآ ،  تمدـخ  دـمآ  ینامز  زا  دـعب  تفر .  ادـخ  هدـنب  نآ 
 . متفرگ رارق  هعسوت  رد  داد و  نم  هب  یهجو  دمآ و  یسک  مدوب 

ترخآ رفس  يارب  لمع  نیرتهب  - 149

دودسم ناریا و  هب  ندش  دراو  زا  دعب  گرزب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  هون  يزاریـش  نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم 
هعجارم دوش  یم  تحاران  هداعلا  قوف  دـندوب ،  فجن  رد  هک  شا  هداوناخ  يارب  دـمآ و  اجنیا  هب  مود  یناهج  گنج  رثا  رد  قارع  هار  ندـش 

 ، دیآ یم  باوج  عقاو  اب  قباطم  دنک  یم  لاوس  ود  مزیتونپیه . . .  هلیـسو  هب  هن  هدرک -  یم  رارق  رب  حاورا  اب  طابترا  هک  یـسک  هب  دـنک  یم 
لمع نیرتهب  دیآ  یم  باوج  نینچ  اه  هظعوم  زا  دعب  تسیچ ؟  ترخآ  رفـس  يارب  لمع  نیرتهب  دنک :  یم  موس  لاوس  دوش ،  یم  دنمقالع 

ترایز هب  موادم  مزتلم و  رمع  رخآ  ات  يزاریش  نیـسح  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  تهج  نیدب  تسا .  اروشاع  ترایز  ترخآ  رفـس  يارب 
 . دوب اروشاع 

يراتفرگ عفر  - 150

نم هب  یقیرط  زا  یبش  دوب :  هدومرف  نینچ  دوخ  ياهتـشاددای  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  زا  مالـسا و  جـجح  اـملع و  زا  یکی 
هتـساوخن و   ) تسا ناهفـصا  لها  زا  یمرتحم  درم  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  هزاغم  برد  رب  ناموت  رازه  جـنپ  لـهچ و  غلبم  هک  دـش  ماـهلا 

هعجارم یتقو  مراد ؟  لوپ  ردقچ  متـسناد  یمن  هن و  ای  تسا  حیحـص  میدیمهف  هچنآ  ایآ  منک ،  هچ  مدوب  ریحتم  حبـص  دوش ) هتفگ  شمـسا 
ود مدـید  دوب ،  رهـش  نآ  نیمرتحم  زا  هک  اقآ  نآ  هزاغم  برد  متفر  تقو  لوا  تسا ،  ناموت  رازه  جـنپ  لهچ و  نم  يدوجوم  مدـید  مدرک 
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 . میدرگرب ییاج و  میورب  مه  اب  مهاوخ  یم  مراد ،  يراک  امش  اب  نم  متفگ :  اقآ  نآ  هب  دنا ،  هداتسیا  وا  هزاغم  برد  رفن 
هلبق فرط  ناویا  بل  دـندرک ،  یم  راـک  اـنب  هلمع و  اـجنآ  یج ،  ناـبایخ  رد  عقاو  یبنلادجـسم  مدرب  ار  ناـشیا  نم  بوـخ .  رایـسب  تفگ : 

 . میتسشن
غلبم نآ  هرخالاب  تفگن ،  مدرک  رارصا  هچ  ره  وگب ،  يراد  یلکشم  منک ،  حالصا  ار  امش  يراتفرگ  متسه  رومام  نم  متفگ :  ناشیا  هب  نم 

 : تفگ داتفا و  هیرگ  هب  رایتخا  یب  ناشیا  تسا .  ردقچ  متفگن  یلو  مداد  ناشیا  هب  ار 
یبا اقآ  زا  مدناوخ و  ار  نآ  رخآ  ناذا  زا  دعب  زورما  مناوخب و  مدرک  رذن  اروشاع  ترایز  لهچ  متشاد ،  ضرق  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و  نم 

 . دیدرگ زاب  هرگ  هللا  دمحب  هک  دوش  میراتفرگ  عفر  متساوخ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع 

رامیب يافش  - 151

 ، دیآ یم  نوریب  وا  يولگ  زا  نوخ  هک  يدح  ات  دوش  یم  درد  لد  راچد  تخس  ییوقربا  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  کیدزن  ياهلیماف  زا  یکی 
تساوخرد دندناسر و  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  هب  ار  ربخ  دنداد ،  ربخ  ار  یحارج  لمع  نارهت و  هب  تکرح  روتـسد  هدش و  سویام  اهرتکد 

زا ناهگان  یتعاس  زا  سپ  دنوش ،  یم  لوغشم  باتفآ  نایم  رد  دنریگب و  وضو  دنداد  روتسد  دوخ  نادنزرف  هب  ناشیا  دندومن ،  لسوت  اعد و 
 : دنتفگ هدمآ و  نوریب  دوخ  قاطا 

 . داد افش  ار  تردارب  دنوادخ  هک  ناتردام  هب  دیهد  هدژم  دیزیخرب و  دش ،  لصاح  افش 
 : دنتفگ دندوب  ناشیا  نیمزالم  زا  هک  ناهفصا  ياملع  زا  یکی 

تالاح نآ  تهج  نیدب  نیقی ،  هجرد  هب  ندیـسر  یناسفن و  تالامک  يارب  دندوب  هتـشادرب  اروشاع  ترایز  متخ  نیدـباعلا  نیز  دیـس  ياقآ 
 . نیقتملا ۀیالو  باتک  فلوم  ییابطابط  ییوقربا  نیدباعلا  نیز  دیس  لاح  حرش  دوب .  هدش  ادیپ  ناشیا  يارب 

اعد تاجانم و  مهن :  لصف 

هدجس رد  اعد  همزمز  - 152

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  هب  دیوگ  حیرـش  هک  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  مزراوخ  بطخا  نیـسحلا  لتقم  باتک  زا 
 : دیوگ یم  هداهن و  كاخ  رب  هنوگ  هتفر و  هدجس  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اجنآ  رد  مدش .  دراو  هنیدم 

و کمرکب ،  کنبلاطال  یبونذب  ینتبلاط  نئل  یهلا  یئاعما ،  تقلخ  میمحلا  برـشل  ما  یئاضعا ،  تقلخ  دیدحلا  عماقملا  يالوم !  يدـیس و 
یل رفغاو  کعفنی ،  ام ال  یل  بهف  كرضت  یتیصعم ال  کعفنی و  یتعاط ال  نا  يدیس !  کل ،  یبحب  مهنربخال  نیئطاخلا  عم  ینتـسبح  نئل 

؛  نیمحارلا محرا  کناف  كرضی ،  ام ال 
قلخ ارم  ياعما  ءاشحا و  منهج )   ) میمح بارـش  يارب  اـی  يدـیرفآ  ارم  ياـضعا  نینهآ  ياـهزرگ  يارب  اـیآ  نم !  يـالوم  اـقآ و  يا  ینعی ، 

ینکفا نادنز  هب  ناراکاطخ  اب  ارم  رگا  و  منک ،  یم  هبلاطم  ار  تیراوگرزب  مرک و  وت  زا  نم  يریگب  مناهانگ  هب  ارم  رگا  ایادـخ !  يدومرف ؟ 
 ، دـهدن دوس  ار  وت  نم ،  يرادربنامرف  تعاطا و  هک  یتسار  هب  نم !  ياقآ  يا  منک ،  وگزاب  اهنآ  هب  مراد  لد  رد  هک  ار  وت  یتسود  تبحم و 
هب هک  زرمایب ؛ نم  زا  دناسرن  تنایز  ار  هچنآ  شخبب و  نم  هب  دهدن  تدوس  ار  هچنآ  سپ  دناسرن .  نایز  ار  وت  زین  نم  تیصعم  ینامرفان و  و 

(111  . ) ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  یتسار 

اروشاع حبص  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  - 153

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1206 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دروآ ور  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  دربن ) يارب   ) نمـشد هاپـس  نوچ  اروشاع  حبـص  دومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
ره رد  ینم ،  دـیما  یتخـس  ره  رد  ینم و  هاگ  هیکت  یهودـنا ،  ره  رد  اـهلاراب !   : )) درک ضرع  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

راوخ و تسود ،  بایان و  هراچ ،  ناوتان و  لد ،  نآ  رد  هک  یمغ  اـسب  هچ  ینم !  هریخذ  هاـنپ و  تشپ و  دـیآ ،  نم  رب  هک  يراوگاـن  هثداـح 
شیاشگ وت  مشاب و  هدروآ  ور  وت  هب  اهنت  هدـیرب  وت  زج  زا  ات  مدرک ،  هوکـش  وت  هب  هدروآ  تهاگرد  هب  ار  نآ  نم  دـش و  یم  داش  نمـشد ، 

((( 112  . ) يا هتساوخ  ره  يالعا  دصقم  یکین و  ره  بحاص  تمعن و  ره  هدنراد  وت  سپ  يدنار ،  نم  زا  ار  نآ  يداد و 

مالسلا هیلع  ماما  ياعد  هب  ینز  تاجن  - 154

نوریب نز  نآ  جنرآ  دوب ،  يدرم  وا  رس  تشپ  درک و  یم  فاوط  ینز  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  بویا 
زا دش ،  مامت  فاوط  هکنیا  ات  دینابـسچ  نز  تسد  هب  ار  وا  تسد  ادخ  سپ  داهن ،  نز  جنرآ  رب  ار  شتـسد  دش و ) کیرحت   ) درم نآ  داتفا ، 

عطق ار  درم  تسد  دنتفگ :  یم  ءاهقف  داتـسرف ،  هکم  ياهقف  غارـس  و  دمآ ) رادنامرف   ، ) دـندش عمج  مدرم  و  دنداتـسرف ،  هکم  رادـنامرف  یپ 
 . تسا هدرک  تیانج  یسدقم )  ناکم  نینچ  کی  رد   ) وا اریز  نک ؛ 

؟  دراد روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم  نادنزرف  زا  یسک  هکم  رد  ایآ  دیسرپ :  رادنامرف 
 . تسا هدش  هکم  دراو  بشید  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هلب ،  دنتفگ : 

يا  : ) تفگ رادـنامرف  تفای ،  روضح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نوچ  دومن ،  توعد  اـجنآ ) هب   ) ار وا  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  یپ  زا 
! ؟  نیبب ار  ود  نیا  يراتفرگ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف 

زا ار  درم  تسد  دمآ و  ود  نآ  يوس  هب  سپس  دومرف ،  اعد  ینالوط  یتدم  هدروآ  الاب  ار  اه  تسد  داتسیا و  هلبق  هب  ور  مالسلا  هیلع  ترضح 
 . داد تاجن  نز  تسد 

؟  مینکن تازاجم  شهانگ  رطاخ  هب  ار  درم  ایآ  درک :  ضرع  رادنامرف 
(113  . ) هن دومرف :  ترضح 

ماما ياعد  تباجا  - 155

هک داب  هدژم  نیـسح !  يا  درک :  دایرف  داتـسیا و  قدنخ  دزن  هدـمآ  هزوح  نب  کلام  مان  هب  دعـس  نبا  رکـشل  زا  يا  هراوس  دـیوگ :  مثعا  نبا 
 ! تدنازوس یم  ترخآ  زا  لبق  ایند  شتآ 

دنرب شنامرف  ناگتشرف )   ) هک یتعافـش  بحاص  میحر و  يراگدرورپ  رب  نم  یتفگ ،  غورد  ادخ !  نمـشد  يا   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
 . (( تسادخ لوسر  مدج  نآ  میآرد و 

)) ؟  تسیک درم  نیا   )) دومرف سپس 
 . هزوح نب  کلام  دنتفگ : 

 . (( نازوسب شیایند  رد  ترخآ  زا  شیپ  الب و  شتآ  رد  ار  وا  ایادخ !   : )) دومرف ماما 
 : دومرف تشادرب و  رـس  داتفا و  هدجـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تخوس .  دـنکفا و  شتآ  رد  ار  وا  هتخیوآ  وا  رب  کلام  بسا  گـنرد  یب  سپ 

 ! دیسر تباجا  هب  دوز  هچ  ییاعد !  بجع 
ياونـش وت  هک  نکـش  مه  رد  ار  ام  قح  نابـصاغ  نارگمتـس و  مییوت ،  ربماـیپ  شیوخ  هیرذ و  نادـناخ و  اـم  ایادـخ !   : )) دومرف ادـن  سپس 

((( 114  . ) يا هدننک  تباجا 
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ینامی نکر  دزن  اعد  تباجتسا  - 156

 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد 
انامه تسا ،  هتخاسن  هرهب  یب  هتسبن و )  ) هدوشگ هک  يزور  نآ  زا  ار  نآ  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  تشهب  ياهرد  زا  يرد  ینامی ،  نکر  ))
((( 115  . ) دیوگ یم  نیمآ  نامیا ،  لها  ياهاعد  رب  وا  دراد ،  مان  ریجِه ))  )) هک تسا  يا  هتشرف  ینامی ،  دوسالارجح و  نکر  ود  نیا  نیب 

مالسلا هیلع  ماما  ياعد  تکرب  - 157

زا يدرم  دمآ .  نوریب  هنیدـم  زا  ادـخ  هناخ  ترایز  دـصق  هب  دـندوب  مدرم  زا  يدایز  هدـع  نآ  رد  هک  یناوراک  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . دهاوخ یم  رانا  ملد  درک :  ضرع  ترضح  هب  دش و  رامیب  ناوراک 

 : دومرف دومن و ) هراشا  ییوس  هب   ) مالسلا هیلع  ترضح 
 . (( روخب یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  تسا .  نوگانوگ  ياه  هویم  نآ  رد  هک  تسا  یغاب  نیا  ))

 . تشادن رطاخ  هب  يا  هویم  تخرد و  بآ و  اجنآ  رد  یسک  البق  هک  یلاح  رد 
نیمه رد  دش .  دیدپان  اهنآ  دید  زا  غاب  دندمآ  نوریب  نوچ  دندروخ و  دنتساوخ  هچ  ره  دندش و  لخاد  دندید ،  ار  غاب  ناوراک ،  لها  نوچ 

زا کی  چیه  اما  دنک ،  حبذ  ار  نآ  یسک  ات  داد  روتسد  سپـس  دمآ ،  وهآ  دومرف و  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندید  ار  ییوهآ  ماگنه 
ماما دش ،  هدنز  هرابود  وهآ  نآ  دناوخ و  ییاعد  مالسلا  هیلع  ترضح  سپ  دندروخ ،  نآ  تشوگ  زا  یگمه  دنکشن ،  ار  شیاه  ناوختـسا 

وا ياعد  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تکرب  هب  دندیـشون و  نآ  ریـش  زا  یگمه  دشودب ، )) ار  نآ  دشونب  ریـش  دهاوخ  یم  هک  ره   : )) دومرف
 : دومرف دومن  وهآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  ترضح  سپس  درک .  تیافک  ار  ناوراک  همه 

(116  . ) تشگرب وهآ  هد )) .  ریش  ار  نانآ  ورب و  دنشک ،  یم  ار  تراظتنا  هک  يراد  ییاهدازون  ))

تونق رد  اعد  - 158

کتیشمل و انکسم  کئایلوا  بولق  تلعج  تنا ،  الا  هلا  يذلا ال  هللا  تنا  و  ةوقلا ،  کل  لوحلا و  کل  و  ۀیـشملا ،  کل  ءدبلا و  کنم  مهللا 
 . کیهاون كرماوا و  بصانم  مهلوقع  تلعج  و  کتدارال ،  انمکم 

یف کنع  هب  مهتمهفا  ام  مهتنـسلا  یلع  کـتدارا  نم  تءادـبا  و  مهیف ،  تنطبا  اـم  نماوک  مهرارـسا  نم  تکرح  ءاـشت  اـم  تئـش  اذا  تناـف 
و ینتیرا ،  هنم  ام  یلع  روکـشملا ،  تنا  امم  ینتملع  امم  ملعءال  ینا  و  هب ،  مهتحنم  ام  قئاقحب  کـیلا  وعدـت  كوعدـت و  لوقعب  مهدوقع ، 

 . ینتیوآ هیلا 
ینتمما ام  دصاق  ینتیرجا ،  ثیحب  راج  کملع ،  یف  یلا  هتقـس  يذلا  کمکحب  ضار  کتوق ،  کلوحب و  ذئاع  هلک  کلذ  عم  ینا  مهللا و 

ینتعرشا امیف  عراش  ینتفرع ،  امل  عراسم  ینتبدن ،  هیلا  امع  يدهجب  رصاق  و ال  ینتیضر ،  دق  هب  ذا  ینع ،  کیضری  امیف  یسفنب  نینض  ریغ  ، 
و ال کـلوح ،  نع  یندـعقت  ـال  و  کـتیانع ،  نم  ینجرخت  ـال  و  کـتیاعر ،  نـم  ینلخت  ـالف  ینتیعرا ،  اـم  عارم  ینترـصب ،  اـم  رـصبتسم  ، 

 . کتدارا هب  لانا  دصقم  نع  ینجرخت 
هب ام  یلع  یب  لحت  و  یتینما ،  یب  لینت  ینلینت و  یتح  یکلـسم ،  داشرلا  یلع  و  یتجحم ،  ۀیادهلا  یلع  و  یتجردم ،  ةریـصبلا  یلع  لعجا  و 

 . ینتیوآ هیلا  ینتقلخ و  هل  و  ینتدرا ، 
عابتا یتقیرط و  كولـسب  صالختـسالا  و  ءابتجالا ،  نیتفت  کـتمعن  یف  کـتمحرل  کـتمحرب  مهنتف  و  یب ،  ناـتتفالا  نم  كءاـیلوا  ذـعا  و 

؛  یمحر يوذ  یئابآ و  نم  نیحلاصلاب  ینقحلا  و  یجهنم ، 
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زج يدوبعم  هک  یتسه  ییادـخ  وت  و  تسوت ،  نآ  زا  ناوت  ورین و  و  وت ،  رایتخا  رد  شماجنا  هدارا  تسوت و  زا  زیچ  ره  زاـغآ  اراـگدرورپ ! 
ات يداد ،  رارق  ار  تیهاون  رماوا و  ناشراکفا  رد  و  يدومرف ،  ررقم  دوخ  تیشم  لحم  هدارا و  هاگیاج  ار  تیایلوا  ياه  ناج  دشاب ،  یمن  وت 

 . دندرگن لفاغ  وت  دای  زا  هظحل  کی 
ناـشنابز رب  و  هدروآ ،  رد  تکرح  هب  ار  يا  هداـهن  تعیدو  هب  اـهنآ  رد  دوخ  هچنآ  ناـشراکفا  رد  ییاـمنب ،  ار  يرما  هدارا  هک  هاـگنآ  وـت  و 

هب يا  هتـشاد  ینازرا  نانآ  هب  هک  یقیاقح  اب  هدـناوخ و  ار  وت  هک  ییاه  لقع  اب  يزاـس ،  یم  يراـج  ار  يا  هدرک  میهفت  ناـنآ  هب  دوخ  هچنآ 
هک ییاهزیچ  زا  یشاب ،  یم  ساپس  هتـسیاش  اهنآ  رب  وت  هک  ییاهزیچ  زا  يا ،  هتخومآ  نم  هب  هچنآ  زا  مناد  یم  نم  و  دنناوخ ،  یم  وت  يوس 

 . يا هداد  هانپ  ارم  نآ  يوس  هب  يا و  هداد  ناشن  نم  هب 
هب نآ  ریـسم  رد  و  يداد ،  رارق  نآ  تهج  رد  ارم  تملع  رد  هک  ترَدَـق  اضق و  هب  هدـنهانپ و  وت  ناوت  ورین و  هب  دوجو  نیا  اـب  و  ادـنوادخ ! 

یشاب یم  دونشخ  نم  زا  نادب  وت  هچنآ  هب  هک  یلاح  رد  متـسه ،  یـضار  مدرگ ،  یم  ممـصم  یهاوخب  وت  هچنآ  هب  و  میآ ،  یم  رد  تکرح 
هچنآ هب  و  مریگ ،  یمن  تقبس  يا  هتخاس  انـشآ  نادب  ارم  هچنآ  هب  و  منک ،  یمن  یهاتوک  يا  هدناوخ  نادب  ارم  وت  هچنآ  زا  و  متـسین ،  لیخب 

 ، میامن یم  تیاعر  يدومن  شتیاعر  هب  رما  هچنآ  میوج ،  یم  تیادـه  وت  تیادـه  هار  زا  میاـمن ،  یم  زاـغآ  يا  هدومن  زاـغآ  نادـب  ارم  وت 
هب هک  یهار  زا  هدـن و  رارق  ناوتان  زجاع و  تدـییءات  ندیـسر  ضیف  زا  ارم  و  زاـسن ،  جراـخ  تتیاـنع  زا  اـمنن ،  یلاـخ  تتیاـعر  زا  ارم  سپ 

 . نکن جراخ  ارم  مسر  یم  وت  يدونشخ 
هب زین  نارگید  هدومن و  تیاده  ارم  ات  هد ،  رارق  یلاعت  دشر و  نیرق  ار  میگدنز  و  تیادـه ،  اب  ار  مهار  و  يرگنـشور ،  ساسا  رب  ار  متکرح 

دراو ارم  يا ،  هداد  هانپ  نآ  يوس  هب  و  يا ،  هدرک  قلخ  ارم  نآ  تهج  هب  هدوب و  نآ  ناهاوخ  وت  هچنآ  رد  و  دـندرگ ،  ییامنهار  نم  هلیـسو 
 . يزاس

یشیامزآ امن ،  شیامزآ  ناحتما و  ار  نانآ  تتمعن  رد  تتمحر و  اب  و  ریگ ،  دوخ  هانپ  رد  دنوش  ناحتما  نم  هلیسو  هب  هکنیا  زا  ار  تئایلوا  و 
نادنواشیوخ ناردپ و  هب  ارم  و  دشاب ،  ما  هتفر  نم  هک  یهار  هب  نانآ  ییامنهار  اه و  یتشز  زا  اهنآ  ندش  كاپ  اهنآ و  ندـیزگرب  ببـس  هک 

 . (( امن قحلم  مراگتسر 

ترخآ هب  تبغر  بلط  يارب  ياعد  - 159

 . يایند یف  ینم  ةداهزلاب  یبلق  یف  کلذ  قدص  فرعا  یتح  ةرخآلا ،  یف  هبغرلا  ینقزرا  مهللا 
؛  بر ای  افوخ  تائیسلا  نم  رفا  اقوش و  تانسحلا  بلطا  یتح  ةرخآلا ،  رما  یف  ارصب  ینقزرا  مهللا 

 . منک ساسحا  دوخ  رد  ییایند  روما  رد  ییاسراپ  دهز و  اب  ار  نآ  دوجو  هک  هاگنآ  ات  نادرگ ،  قاتشم  بغار و  ترخآ  هب  ارم  ایادخ ! 
ياهراک لابند  هب  ناهانگ  ياج  هب  وت  سرت  تهج  زا  رایـسب و  قوش  اب  ات  نک ،  اطع  ترخآ  روما  رد  تخانـش  ییانیب و  نم  هب  اراگدرورپ ! 

 . (( مشاب کین 

رتو زامن  تونق  رد  ياعد  - 160

لذـن و نا  نم  کب  ذوعن  انا  مهللا  یلوالا ،  ةرخالا و  کل  نا  یعجرلا و  کیلا  نا  و  یلعـالا ،  رظنملاـب  تنا  و  يرت ،  ـال  يرت و  کـنا  مهللا 
؛  يزخن

یم وت  نآ  زا  ترخآ  ایند و  و  تسوت ،  يوس  هب  تشگزاب  و  يراد ،  رارق  يدنلب  هاگیاج  رد  و  يوش ،  یمن  هدید  ینیب و  یم  وت  ادـنوادخ ! 
 . (( میرب یم  هانپ  وت  هب  میوش  راوخ  هتشگ و  لیلذ  هکنیا  زا  ادنوادخ !  دشاب ، 
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تونق رگید  ياعد  - 161

یئادـن و عمـسا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  يءاجلم ،  تناف  ءاجلم  یلا  ءاجل  نم  و  ياوءام ،  تناف  يوءاـم  یلا  يوآ  نم  مهللا 
علو اهبوشی  یتلا ال  کتمظعب  ناطیـشلا ،  ۀمل  ناحتمالا و  نانتفا  نم  ياولب  یف  ینـسرحا  و  ياوثم ،  یبآم و  كدـنع  لعجا  و  یئاعد ،  بجا 

 ، باترم بارم و ال  و ال  نونظم ،  نینظ و ال  ریغ  کتداراب  کیلا  ینبلقت  یتح  جرف ،  اهب  ملی  ـال  و  نینظتب ،  فیط  دراو  ـال  و  نیتفتب ،  سفن 
؛  نیمحارلا محرا  تنا  کنا 

رب ادنوادخ !  یشاب ،  یم  مهاگهانپ  وت  دریگ  هانپ  یهاگهانپ  هب  هک  ره  و  یشاب ،  یم  مهانپ  وت  دیوج  هانپ  یهاگهانپ  هب  هک  ره  اراگدرورپ ! 
عـضاوم رد  و  هد ،  رارق  تدوـخ  دزن  ار  مهاـگیاج  رقم و  و  اـمن ،  تباـجا  ار  میاـعد  ونـشب و  ار  میادـن  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و 

ؤم نآ  رد  يزادرپ  لایخ  یناسنا و  بیذکت  هک  تتمظع  قح  هب  راد ،  زاب  ناطیـش  هلیـسو  هب  یهارمگ  اهنآ و  تهج  هب  شزغل  زا  ارم  ناحتما 
وت هب  تبـسن  هکنآ  نودـب  ینادرگزاـب ،  دوخ  يوـس  هب  تتیـشم  هدارا و  هب  ارم  هکنیا  اـت  دـشاب ،  یمن  یلاـخ  نآ  زا  يرما  هدـشن و  عـقاو  رث 

 . (( ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  مهد ،  رارق  کش  ههبش و  دروم  ار  تتمحر  هدوب و  نونظم  كوکشم و 

رکش هدجس  ياعد  - 162

و کمرکب ،  کنبلاطال  یبونذب  ینتبلاط  نئل  یهلا  یئاعما ،  تقلخ  میمحلا  برـشل  ما  یئاضعا ،  تقلخ  دیدحلا  عماقملا  يالوم !  يدـیس و 
یل رفغا  و  کعفنی ،  ام ال  یل  بهف  كرضت  یتیصعم ال  کعفنت و  یتعاط ال  نا  يدیس !  کل ،  یبحب  مهنربخال  نیئطاخلا  عم  ینتسبح  نئل 

؛  نیمحارلا محرا  کناف  كرضی ،  ام ال 
قلخ منهج  مرگ  ياه  بآ  ندیشون  يارب  ار  مینورد  مادنا  ای  يا ،  هدرک  قلخ  ار  مندب  ياضعا  نیشتآ  ياهزرگ  يارب  ایآ  میالوم !  اقآ و  يا 
یهد رارق  ناراکاطخ  اب  ارم  رگا  و  مناوخ ،  یم  تشـشخب  مرک و  هب  ار  وت  نم  ینک  تساوخزاب  ناـهانگ  هب  ارم  رگا  ادـنوادخ !  يا ،  هدومن 
هچنآ سپ  دناسر ،  یمن  يررض  وت  هب  مهانگ  هدادن و  يا  هرهب  ار  وت  متعاط  میاقآ !  يا  مناسر ،  یم  نانآ  عالطا  هب  ار  وت  هب  تبسن  میتسود 
نیرت نابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  ياشخبب ،  نم  زا  ار  دناسر  یمن  ررـض  وت  هب  هچنآ  نک و  تیانع  نم  هب  ار  دناسر  یمن  يا  هرهب  دوس و  وت  هب 

 . ینانابرهم

بش حبص و  رد  ترضح  نآ  ياعد  - 163

لوح و ال  هللا ،  یلع  تلکوت  و  هللا ،  لوسر  ۀـلم  یلع  هللا و  لیبس  یف  و  هللا ،  یلا  و  هللا ،  نم  و  هللااـب ،  و  هللا ،  مسب  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
 . میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  و ال 

 . ةرخالا ایندلا و  یف  ءوس  لک  نم  ۀیفاعلا  لءاسا  كایا  کیلا ،  يرما  تضوف  و  کیلا ،  یهجو  تهجو  و  کیلا ،  یسفن  تملسا  ینا  مهللا 
اجرف و يرما  نم  یل  لعجا  و  رذـحا ،  فاخا و  ام  دـحا  لک  نم  ینفکاف  کـنم ،  دـحا  ینیفکی  ـال  و  دـحا ،  لـک  نم  ینیفکت  کـنا  مهللا 

؛  نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ریدق ،  یش ء  لک  یلع  تنا  و  ردقا ،  ردقت و ال  و  ملعا ،  ملعت و ال  کنا  اجرخم ، 
دنوادـخ رب  و  وا ،  لوسر  بهذـم  رب  وا ،  هار  رد  و  وا ،  يوسب  دـنوادخ و  زا  و  وا ،  دای  هب  ادـخ و  مان  هب  نابرهم ،  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 

 . تسین گرزب  دنوادخ  هدارا  هب  زج  یتردق  ورین و  و  مدرک ،  لکوت 
تیفاـع و وت  زا  و  مدرک ،  ضیوـفت  وـت  هب  ار  مراـک  و  هدـنادرگ ،  وـت  يوـس  هب  ار  ما  هرهچ  و  هدرک ،  تیلـست  وـت  هب  ار  مناـج  اراـگدرورپ ! 

 . مناهاوخ ار  ترخآ  ایند و  رد  يدب  ره  زا  یتمالس 
هک ره  زا  ساره  سرت و  دراوم  زا  ارم  سپ  دـنک ،  یمن  تیاـفک  وـت  زا  ارم  سک  چـیه  و  هدرک ،  تیاـفک  سک  ره  زا  ارم  وـت  اراـگدرورپ ! 
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رداق نم  ییاناوت و  وت  و  مناد ،  یمن  نم  یناد و  یم  وت  هک  یتسرد  هب  هد ،  رارق  ییاـهر  شیاـشگ و  هار  مراـک  رد  و  اـمرف ،  تیاـفک  دـشاب 
 . (( نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  ییاناوت ،  راک  ره  رب  وت  و  متسین ، 

ربمایپ دجسم  رد  اعد  - 164

 : دورس نینچ  تسشن و  اعد  تاجانم و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد 
 . منک یم  بلط  تمرک  هب  ار  وت  نم  یهد ،  رارق  تساوخزاب  دروم  مناهانگ  هب  ارم  رگا  ادنوادخ !  ))

یمن وت  هجوتم  یعفن  نم  تعاط  نم !  ياقآ  ادخ و  يا  مراد ،  یم  تسود  ارت  هک  منک  یم  مالعا  يدروآرد ،  ناراکاطخ  رامش  رد  ارم  رگا 
((( 117  . ) ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  رذگ  رد  تسا  یهاتوک  رگا  ایادخ !  دناسر ،  یمن  نایز  وت  هب  نم  تیصعم  و  دنک ، 

تشهب يارب  اعد  - 165

؛ ریدق یش ء  لک  یلع  کنا  امیرک  الزنم  انعایشال  انل و  ۀنجلا  لعجا  مهللا 
 . (( ییاناوت راک  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  هد ،  رارق  دنمشزرا  یناکم  نامنایعیش  ام و  يارب  ار  تشهب  ادنوادخ ! 

رازگزامن يارب  اعد  - 166

 : يوادیص همامث  وبا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد 
؛  نیرکاذلا نیلصملا  نم  هللا  کلعج 

((( 118  . ) دهد رارق  دنتسه  ادخ  دای  هب  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ 

اعد قشاع  - 167

هیلع نیـسح  زا  رگا  تسا و  فورعم  وا  هفرع  ياعد  تشاد .  رایـسب  تاجانم  رکذ و  هطبار  ادـخ  اب  دوب .  اعد  لها  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد ار  وا  هدومن و  فورعم  بدا ،  نافرع و  ناهج  رد  ار  وا  هک  تشاد  نآ  زا  تیافک  ییاهنت  هب  دـنام  یمن  یقاب  اعد  نیمه  زج  يرثا  مالـسلا 

يادخ هاگـشیپ  هب  صولخ  تادارا و  راهظا  هصرع  رد  یـسانشادخ و  نافرع و  زا  ییایرد  وا  دـنک .  یفرعم  قالخا  نامیا و  حطـس  نیرتالاب 
شوگ رد  وا  مهللا  يادـن  زونه  دـیآ ،  یم  لد  لها  شوگ  هب  تافرع  انم و  هصرع  رد  وا ،  بر ))  اـی  بر  اـی   )) يادـن داـیرف و  زونه  لاـعتم 

 . تسا زادنا  نینط  ناگرزب  نارقا و 
 . دنونش یم  ار  اهنآ  ناکین  ناکاپ و  دراد و  دوجو  یلعا  توکلم  رد  وا  هلان  هجض و  همزمز و  يادص  زونه 

 ، دوب هلان  هآ و  کشا و  بش  دوب و  تاجانم  بش  دوب و  اعد  بش  دوب و  ردـق  بش  شیاروشاع ،  بش  هژیو  هب  شرمع ،  ياه  بش  رـسارس 
هاگـشیپ هب  وا  نوچ  دـناوخب و  ار  يادـخ  نیـسح  نوچ  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دوب .  نایـسدق  همه  تداـبع  لداـعم  وا  هللا  اـی  بر و  اـی  ره  و 

؟  دنک تدارا  ضرع  شسدقم 
هب وت  يادـگ  هدروآ ،  يور  وت  هاگرد  هب  تکچوک  هدـنب  ایادـخ !  تفگ :  یم  داهن و  یم  ماـقم  نآ  رب  تروص  میهاربا  ماـقم  رد  هکم و  رد 

(119  . . . . ) کبابب کنیکسم  کبابب ،  کلئاس  کبابب ،  كدیبع  دروآ .  يور  وت  يوس  هب  وت  دنمتسم  تست ،  هاگرد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  طسوت  ناراب  بلط  - 168

یبا نب  یلع  دزن  يا  هدـع  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  داجـس  ماـما  زا  رقاـب ،  ماـما  زا  قداـص ،  ماـما  زا  يرتخبلاوبا ،  زا  يریمح ، 
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 . نکب ییاهاعد  ام  يارب  ناراب ،  بلط  رد  نسحلاابا !  يا  دنتفگ :  دندرک و  تیاکش  ناراب  یمک  زا  هدمآ  مالسلا  هیلع  بلاط 
 . نکب ییاهاعد  ام  يارب  ناراب  بلط  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  مالسلا ،  هیلع  یلع 

زا اه  تمحر  هدـننک  لزان  يا  و  شیاه !  همـشچ  زا  تاریخ  هدنـشخب  يا  اهلاراب !  درک :  ضرع  هدروآ )  ادـخ  هب  ور   ) مالـسلا هیلع  نیـسح 
وت میهانگ و  لها  راکاطخ و  ام  یهانپ ،  سردایرف و  وت  تسوت و  زا  سردایرف  ناراب  شلها !  رب  تاـکرب  هدـننک  ناور  يا  و  شیاـه !  ناـک 
یپ رد  یپ  ناراب  زا  رابب و  راشرس  ام  رب  هظحل  نیا  رد  ار  نامـسآ  اهلاراب !  تسین ،  وت  زج  یقح  هب  دوبعم  چیه  يا ،  هدنزرمآ  هاوخ  شزرمآ 

دـنت و نازیر ،  شورخرپ ،  جومرپ ،  ناوارف ،  زیخلـصاح و  اراوـگ ،  هتـسویپ ،  ریگارف ،  هدـنهد  شیاـشگ  سرداـیرف ،  یناراـب  شزیررپ ،  و 
یکی هداتفا ،  هار  نیمز  هرهچ  رب  هک  یناراـب  اـمرف ،  باریـس  ار  اـم  اـهریگبآ  اـه و  همـشچ  زاـسزیربل  هنمادرپ ،  اـسآ ،  لیـس  ناور ،  تخس ، 

ورین ار  تناوتان  ناگدـنب  نآ  اـب  اـت  دـشابن ،  نیغورد  شدـعر  راـب و  یب  شقرب  دـسر ،  رگید  هناد  یپ  زا  يا  هناد  دـنارب و  شیپ  ار  يرگید 
يا نیمآ  ییاشخبب ،  ام  رب  ار  تیاه  تنم  يزاس و  باداش  ار  اه  يدـنلب  اـه و  هپت  تاـعافترا  و  ینک ،  هدـنز  ار  هدرم  ياـه  نیمز  یـشخب و 

 ! (( نایناهج راگدرورپ 
 . درک لزان  نانآ  رب  ار  نامسآ  رابرپ  ناراب  لاعتم  يادخ  هکنیا  رگم  دربن  نایاپ  هب  ار  دوخ  شیاین  راوگرزب  نآ 

؟  دنا هتخومآ  وا  هب  ار  اهاعد  نیا  ایآ  هللادبع !  ابا  يا  دندیسرپ :  ناملس  زا 
ياه غورف  ادخ  هنیآ  ره  دومرف :  هک  دیروآ  یمن  دای  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  ارچ  امش !  رب  ياو  تفگ :  ناملس 

(120  . ) تسا هتخاس  ناور  نم  تیب  لها  نابز  رب  ار  تمکح 

اهتشون یپ 

ص 311. ج 82 ، راونالاراحب ، - 1
ص 76. رابخالا ، عماج  - 2

ص 210. ج 83 ، راونالاراحب ، - 3
ص 434. ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 4

.104 مومهملا ،  سفن  - 5
ص 433. ج 11 ، قحلا ،  قاقحا  - 6

ص 686. نیسحلا ،  مامالا  تاملک  هعوسوم  - 7
ص 630. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 8
ص 806. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 9

ص 733. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 10
.53 مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ص 65 . ج 4 ، بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم  - 11

.195 ج 44 ، راونالاراحب ، - 12
ص 133. نیسحلا ،  مامالا  تاملک  هعوسوم  - 13

ص 202. ج 44 ، راونالاراحب ، - 14
ص 149. راونالاراحب ، - 15

ص 186. ج 1 ، نیسحلا ،  لتقم  - 16
ص 370. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 17
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ص 143. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 18
ص 26. میوبب ،  ات  راذگب  - 19

ص 76. ج 1 ، راخزلا ، ماقمقلا  - 20
ص 388. ج 2 ، بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم  - 21

 . یمق سابع  خیش  روصملا ، هثفن  - 22
ص 317. ج 10 ، راونالاراحب ، - 23

ص 88. ج 2 ، جاجتحا ،  - 24
ص 194. ج 44 ، راونالاراحب ، نیسح ،  ماما  زا  لقن  هب  - 25

ص 191. ج 44 ، راونالاراحب ، - 26

ص 392. ج 44 ، راونالاراحب ، - 27
ص 121 و 188. ج 45 . راونالاراحب ، - 28

ص 110. ج 57 ، راونالاراحب ، - 29

ص 304. ج 77 ، راونالاراحب ، - 30
ص 256. مرقم ،  نیسحلا ،  لتقم  - 31

ص 44. قودص ،  خیش  - 32
ص 118. موجسلا ،  عمد  - 33

ص 130. يونعم ،  ياهراتفگ  - 34
ص 104. مومهملا ،  سفن  - 35

.398 یتالحم ،  یلوسر  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  - 36
.88 ینامسآ ،  همغن  ناذا  - 37

ص 314. ، 44 راونالاراحب ، - 38
ص 101. مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  - 39

ص 96. فوهل ،  - 40
.433 یتالحم ،  مشاه  دیس  نیسح ،  ماما  یناگدنز  - 41
ثیدح 12. باب 30 ، ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  - 42

ص 102. يونعم ،  ياهراتفگ  - 43
.98 نیسحلا ،  ۀفیحص  - 44

.100 نیسحلا ،  هفیحص  - 45
ص 426. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 46

ص 759. تراهط ،  - 47
ص 400. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 48
ص 391. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 49

.87 تسکش ،  نیرتابیز  - 50
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ص 62. ج 3 ، ۀعیرشلا ،  نیحایر  - 51
ص 62. ج 3 ، ۀعیرشلا ،  نیحایر ،  - 52

ص 50. يدفنلل ،  يربک ،  بنیز  - 53
ص 23. ، 83 راونالاراحب ، - 54

.294 نیسحلا ،  لتقم  - 55
ص 293. ج 100 ، راونالاراحب ، - 56

هیآ 45. هرقب ،  هروس  - 57
ص 378. ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  - 58

.162 ماعنا ،  - 59
ص 199. مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  ج 1 . هعیشلا ،  لئاسو  - 60

ص 637. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 61

ص 750. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 62

ص 753. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 63

ص 750. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 64
ص 189. ج 4 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 65

ص 396. لئاسولا ،  كردتسم  - 66
ص 155. ج 8 ، لامعلا ،  زنک  - 67

ص 745. نیسحلا ،  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  - 68
ص 315. ج 74 ، راونالاراحب ، - 69

ص 222. ج 1 ، یضترملا ،  فیرشلا  لئاسو  - 70
ص 748. یضترملا ،  فیرش  لیاسو  - 71

ص 98. ج 4 ، بوشآ ،  رهش  نبال  بقانملا  - 72
ص 12. فوهل ،  - 73

ص 371. ج 71 ، راونالاراحب ، - 74
ص 245. ج 11 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 75

ص 69. ج 4 ، بوشآ ،  رهش  نبال  بقانم  - 76
ص 166. ج 24 ، راونالاراحب ، - 77

ص 74. زامن ، نوماریپ  موصعم  هدراهچ  نانخس  ص 41 ، نسح ،  مامالا  هملک  - 78
ص 48. رابخالا ، عماج  - 79

ص 618. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 80

ص 578. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 81
ص 73. زامن ، نوماریپ  موصعم  هدراهچ  نانخس  ص 447 . ج 2 ، یفاکلا ،  - 82

ص 497. ج 18 ، قحلا ،  قاقحا  - 83
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ص 75. ج 6 ، ماکحالا ،  بیذهت  - 84
ص 42. ج 2 ، عماج ،  ص 608 -  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 85

ص 214. حور ،  تراهط  - 86
نیسح ص 63. ماما  تبرت  نیمز و  - 87

ص 20. نیسح ،  ماما  تعافش  - 88
ص 51. ج 10 ، راونالاراحب ، - 89

ص 268. ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  - 90
ص 153. ج 85 ، راونالاراحب ، - 91

ص 158. ، 85 راونالاراحب ، - 92
ص 19. نیسح ،  ماما  تعافش  - 93

.21 ص 20 -  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  - 94
هیآ 44. ءارسا ، هروس  - 95

ص 21. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  - 96
ص 678. هر ،)   ) هفئاط خیش  دجهتملا  حابصم  - 97

ص 24. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ص 62 . ج 101 ، راونالاراحب ، - 98
ص 67. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  زا  ناتساد   72 - 99

ص 72. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  - 100
ص 73. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ص 182 . ج 2 ، مایالا ،  عیاقو  - 101

ص 228. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 102
ص 72. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تعافش  زا  ناتساد   72 - 103

ص 229. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 104
.248 تارایزلا ،  لماک  - 105

ص 81. تاکرب ،  راثآ و  - 106
.195 تارایزلا ،  لماک  - 107

ص 760. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 108

ص 759. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 109
.2107 اهناتساد ، - 110

ص 64. نیسحلا ،  ۀفیحص  - 111
ص 464. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 112

ص 711. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ص 183 . ج 44 ، راونالاراحب ، - 113
ص 438. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 114
ص 773. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 115
ص 712. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 116
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ص 145. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 117
ص 106. نیسحلا ،  ۀفیحص  - 118

ص 144. نادیهش ،  رتهم  بتکم  رد  - 119
ص 160. مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  - 120

( هر  ) دهاز نیسح  دمحم  خیش  - 8

همدقم

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
هب و ال لمع  نم  رازوا  لثم  هیلع  ناک  لالض  باب  ملع  نم  ائیش و  مهروجا  نم  کئلوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رجا  هلف  يده  باب  ملع  نم 

ائیش مهرازوا  نم  کئلوا  صقنی 
 . دوش یمن  مکزیچ  نانآ  هب  ار  یناسک  مامت  شاداپ  دننام  دهد ،  میلعت  ار  تیاده  زا  یباب  یسک  ره 

نانآ هانگ  زا  هکنیا  نودب  دراد  ار  دنا ،  هدرک  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  مامت  ناهانگ  دننام  دزومایب ،  نارگید  هب  تلالض  زا  یباب  یـسکره  و 
 . ددرگ هتساک  يزیچ 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
دباع فلا  نم  سیلبا  یلع  دشا  انمولع ،  نم  ملعتلاو  انتدهاشم  نع  نیعطقملا  انماتیا ،  نم  امیتی  ذقنی  دحاو  هیقف 

رازه زا  سیلبا  يارب  دـهد ،  تاجن  دـنا ،  هدـش  هتـسسگ  ام  مولع  يریگارف  ام و  هدـهاشم  زا  هک  ار  ام  نامیتی  زا  یمیتی  هک  هیقف  کـی  دوجو 
(1  . ) تسا رتخس  دباع 

 . دنک یم  زاغآ  نینچ  تسا ،  هتشون  یسلجم  همالع  لاوحا  رد  هک   (( یسدقلا ضیفلا   )) باتک همدقم  رد  هیلع  هللا  تمحر  يرون  ثدحم 
هللا تاولـص  ناراوگرزب  نآ  راثآ  دنتفریذپ و  تیادـه  مالـسلا  هیلع  دوخ  ناماما  رون  هب  هک  خـسار  ملاع  داهن ،  کین  ناگتـشذگ  درک  دای  ))

ار مهیلع 
يروآدای و دندیشونن ،  اهنآ  فرظ  ریغ  زاو  دندنکفا  نیمز  هب  اهنآ  هاگن  یپ  رد  ار  دوخ  راب  دندرک ،  ادتقا  دوخ  يالوم  هریـس  هب  دنتفرگ  یپ 

 . تسا هدیدنسپ  ياهراک  هب  هجوت  ابو  لامک  جرادم  هب  دوعص  يارب  دعب  ياه  لسن  هب  یکمک  ناگدنیآ و  يارب  يا  هظعوم 
رد هک  يرابخا  ناملاع و  نآ  هب  ترشاعم  ینیـشنمه و  هب  قیوشت  دروم  رد  هدش  دراو  هچنآ  هب  لمع  يارب  تسا  هلیـسو  هتـشذگ  ناملاع  دای 

 . تسا هدیسر  اهنآ  هب  نتفگ  نخس  هب  بیغرت 
اب ار  دوخ  هکنانچ  دـنیب ،  یم  ار  اهنآ  دـهز  لضف و  تدابع و  ملع و  دزودـب  هتـشذگ  ناگرزب  هریـس  زا  يایاوز  هب  ار  دوخ  مشچ  هک  یـسک 

(2  . ) دریگ یم  يو  اراه  یکین  نیا  دریگ و  یم  هرهب  نانآ  بادآ  هریس و  تاکرح و  نانخس و  زا  دنا  هتشاد  ترشاعم  اهنآ 
یفرعم ناگدنیآ  زورما و  لسن  هب  ات  دش  باختنا  دهاز  نیـسح  دمحم  خیـش  تیب  لها  بتکم  ناگتفای  تیبرت  ناگرزب و  نایم  زا  دش  هچ  اما 

 . ددرگ
لها بتکم  ناگتفیـش  هب  دیابن  دنتـسه ،  تایح  دـیق  رد  ینابر  ياملع  ناشخرد و  ياه  هرهچ  ات  ارچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  شیپ  لاس  دـنچ 
مدرک داهنشیپ   ( سانش قح  ياقآ  نادرگاش  زا  یکی  نادواج  یلع  دمحم  ياقآ  داتسا  ترـضح  ) دیتاسا زا  یکی  هب  اذل  دندرگ .  یفرعم  تیب 

تامدقم ناشیا  تقفاوم  زا  دعب  (3  . ) مروایب ریرحت  هتشر  هب  یلاعت -  هللا  هظفح  سانـش -  قح  هللا  تیآ  ترـضح  لاح  حرـش  یگدنز و  هک 
حرش یگدنز و  میتفر  ناشیا  دیتاسا  غارس  هب  ادتبا  رد  درک .  یم  تفرشیپ  يدنک  هب  نارهت  زا  مندوب  رود  لیلد  هب  یلو  مدرک  عورـش  ار  راک 
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 . دیسر دهاز  نیسح  دمحم  خیـش  ینعی  ناشیا  داتـسا  نیلوا  هب  تبون  ات  میدرک .  لیمکت  اه  هحباصم  ای  عبانم  زا  ار  دیتاسا  زا  مادک  ره  لاح 
 ، دش هتفرگ  میمـصت  تهج  نیدب  يرطـس .  دنچ  رگم  دشن  ادیپ  دشاب  راوگرزب  نآ  فرعم  هک  یبلطم  یـسیون  لاح  حرـش  بتک  يالبال  رد 

 . دوش هیهت  ناشیا  زا  يرصتخم  لاح  حرش 
نیا زا  دعب  موحرم  نآ  نایانـشآ  ندرک  ادـیپ  تشذـگ .  یم  لاس  زا 50  شیب  موحرم  نآ  توف  زا  هک  ارچ  تشادـن ،  دوجو  ینادـنچ  دـیما 

هدینش اه و  هدید  بلاطم و  زا  يرایـسب  نس  تلوهک  رثارب  ای  مینک ،  ادیپ  ار  اهنآ  میدش  یم  قفوم  مه  یتقو  دومن .  یم  راوشد  يراک  تدم 
همه زا  دـنا .  هتـشادن  ار  هرطاخ  لقن  هبحاصم و  ماجنا  ییاناوت  يرامیب  رثا  رب  اـی  دـندوب و  هدرپس  یـشومارف  هب  یعیبط  روط  هب  ار  دوخ  ياـه 

 . دنتشادن ار  هبحاصم  ماجنا  ناوت  يرامیب  رثارب  هک  سانش  قح  هللا  تیآ  ترضح  دوخ  رتمهم 
یمک مدرک  عورش  ار  راک  هک  یمک  مدرک  عورش  ار  راک  نادیواج  داتـسا  ترـضح  دنمـشزرا  ياهیامنهار  راگدرورپ و  فطل  هب  دیمااب  اما 

 . دوش هیهت  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  ات  هب  عجار  یلقتـسم  باتک  دش ،  داهنـشیپ  خیـش  نادنمتدارا  زا  یکی  فرط  زا  درک  تفرـشیپ  راک  هک 
 . مدرک فرص  لقتسم  یباتک  هیهت  تهج  ار  دوخ  ناوت  مامت  نادواج  ياقآ  تقفاوم  تروشم و  زا  دعب 

هب يزیچ  زا  رتمک  اهنآ  زا  یضعب  دنتشادن و  ار  ندرک  تبحص  ییاناوت  یتح  خیش  نادرگاش  زا  یـضعب  مدوب  هدرک  ینیب  شیپ  هک  روطنامه 
؛ دش یم  رتشیب  راک  هب  ما  هقالع  درک  یم  تفرشیپ  راک  هچ  ره  درک .  یهارمه  قیفوت  دش و  عورش  راک  تالکـشم  نیا  اب  دنروآ .  یم  رطاخ 

یمالسا تیبرت  اعقاو  هک  مدرک  یم  هدهاشم  ار  یناسک  دهاز  نیسح  دمحم  خیـش  بتکم  ناگدش  تیبرت  نادرگاش و  اب  دروخرب  اب  هک  ارچ 
دوخاب درک .  یم  ناسآ  ار  تالکـشم  تشاد و  هارمهب  يونعم  ظح  اهنآ  اب  هبحاصم  ندید و  دنتـسه .  نیدـتم  اوقت و  اب  يدارفا  دـنا و  هدـش 

نیا تسا .  هداد  لیوحت  هعماج  هب  هدرک و  تیبرت  ینادرگاـش  نینچ  هک  تسا  هدرک  راـتفر  هنوگچ  دـهاز  نیـسح  دـمحم  خیـش  متفگ :  یم 
 . منک وجتسج  دنشاب ،  هک  اجکره  ار  موحرم  نآ  نادرگاش  ات  درک  یم  ممصم  ارم  رکف 

 . دیدرگ رضاح  ور  شیپ  هعومجم  لاس  کی  زا  دعب  ماجنارس 
 : رکذت

یم ظوفحم  هدـنراگن  دزن  هتـشون  ای  راون  تروص  هب  نآ  لصا  هک  دـنا  هدرک  لقن  موحرم  نآ  نادرگاش  هک  تسا  یتارطاخ  بلاطم  مامت  - 
 . دشاب

لقن تارطاخ  هدـنراگن  ناـبز  زا  هک  دوب  نیا  دـش ،  باـختنا  تارطاـخ  لـقن  يارب  هک  يا  هویـش  نیرتهب  تارطاـخ  عمج  طبـض و  زا  دـعب  - 
 . تسا هدش  رکذ  یقرواپ  رد  يوار  مسا  لقن  هک  ییاج  رگم  ) دوش

اب دروخرب  رد  مرتحم  هدنناوخ  نینچمه  تسا و  رادروخرب  يدحاو  گنهآ  لاور و  زا  باتک  بلاطم  مامت  هک  تسا  نیا  هویـش  نیا  یگژیو 
 . دوش یمن  یمگردرس  راچد  فلتخم  یماسا 

 . هدیدرگ زیهرپ  هدشن  لصاح  اهنآ  هب  نانیمطا  هک  یتارطاخ  لقن  زا  - 
 . دشاب هتشاد  یصاخ  هتکن  هرطاخ ،  لقن  هکنیا  رگم  تسا  هدش  زیهرپ  يرارکت  تارطاخ  رکذ  زا  - 

بلاق هچرگ  تسا ،  هدـش  جراخ  دوخ  لکـش  زا  دوش  يراتـشون  هکنیا  يارب  تسا  هدوب  هرواـحم  هبحاـصم و  تروص  هب  تارطاـخ  نوچ  - 
 . دشاب یم  بلطم  يراتشون  بلاق  يارب  تسا  هدش  دایز  ای  مک  هک  یبلاطم  تسا .  بلاق  نامه 

رکـشت و لامک  نادواج  داتـسا  ترـضح  صخالاب  دـندرک  يراـی  هعومجم  نیا  يروآدرگ  رد  ار  ریقح  نیا  هک  یناـسک  ماـمت  زا  ناـیاپ  رد 
 . مراد ار  نانتما 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآو 
یسمش يرجه  هسدقم 1381  مق 

يرفعج اضر  دیمح 
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خیش یفرعم  لوا :  لصف 

هاگن کی  رد  خیش 

نیشنلد یمالک  باذج و  يا  هفایق  هداس و  يرهاظ  اب  تشاد ،  یطسوتم  دق  متخانش .  یم  دهاز  اهدعب  یتفن  نیسح  دمحم  خیش  مان  هب  ار  وا 
مان ندیـسرپ  زا  هک  دوب  هدرک  مبذـج  ناـنچ  متفرگ .  یم  ار  وا  تسد  درک  یم  تکرح  یتقو  رطاـخ  نیمه  هب  تشاد و  یفیعـض  نامـشچ  . 

مهام دـنتفگ :  یم  باوج  رد  دـندوب ،  نم  لثم  مه  اهنآ  مدرک ،  لا  ؤس  یتقو  مه  ناتـسود  رگید  زا  مروب .  هدرک  تلفغ  ناشیا  یگداوناـخ 
 . میسانش یم  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  مان  هب  ار  ناشیا  طقف 

 . تشادن ناش  یگداوناخ  مان  زا  یمک  تسد  مه  ناشیا  دلوت  لاس  لحم و  یناشن  زا  عالطا 
یم تخادرپ  ار  اهب  هراجا  ررقم  دوعوم  سءار  هامره  دوب و  رجءاتـسم  ( 4  ) یلقن مامح  يوربور  زودـهالک  اقآ  جاح  مان  هب  يدرم  لزنم  رد 

یهجوت اقآ  دیهدب .  هراجا  دهاوخ  یمن  امـش  ما ،  هدادن  امـش  هب  هراجا  ناونعب  ار  هناخ  نم  اقآ ،  تفگ :  یم  زودـهالک  ياقآ  هچره  درک . 
مک هراجا  رادـقم  نیا  رگا  مور و  یماج  نیا  زا  يریگن  هراجا  نم  زا  رگا  دومرف :  یم  درک و  یم  تخادرپ  ار  هراجا  هام  هب  هاـم  درک و  یمن 

(5  . ) مرادن تخادرپ  ناوت  نیا  زا  رتشیب  نوچ  مورب .  اج  نیا  زا  تسا ، 
لوپ دینش :  یم  باوج  رد  یلو  دیوش .  نکاس  تسا  رتزیمت  الاب  هقبط  رد  لقاال  دییامرف ،  یم  رارـصا  هک  الاح  تفگ :  یم  زودهالک  ياقآ 

 . منیش یمن  مهدب ،  ار  شا  هراجا  مناوتن  هک  ییاج  مرادن و  ار  الاب  هقبط  هراجا 
يارب اهنآ  زا  یکی  درک .  یم  یگدـنز  قاتا  ود  رد  ناشیا  دوبن .  يربخ  نآ  رد  ایند  قرب  قرز و  زاو  دوب  هداس  رایـسب  ناـشیا  یگدـنز  عضو 
قاتا هیقب  دوب و  شورفم  میلگ  اب  شفـصن  طقف  هک  میتفر  یم  تاقالم  يارب  ناشیا  ناقـشاع  نم و  هک  دوب  ییاج  ناـمه  نیا  ؛ دوب تاـعجارم 

(6  . ) درک یمن  لوبق  اما  منک  شرف  میلگ ،  نامه  هیبش  يزیچ  ار  قاتا  فصن  ات  دییامرفب  هزاجا  هک  متفگ  یم  ناشیا  هب  یلاخ . 
ابع و ادتبا  میتشگ  یمرب  لزنم  هب  ناشیا  اب  یتقو  دوب .  مظنم  رایسب  یـصخش  یگدنز  رد  دنراد  دهاز  دهز و  زا  مدرم  هک  يروصت  فالخرب 

یم ناش  همه  يور  یلامتـسد  سپـس  تشاذـگ  یم  اهنآ  يور  ار  همامع  دـعب  ؛ درک یم  ات  بترم  یلیخ  قاتا  هشوگ  رد  دروآ و  یمرد  ار  ابق 
(7  . ) دز یم  قرب  يزیمت  زا  لاح  نیا  اب  یلو  درک  یمن  ضوع  ار  همامع  اهتدم  هک  دمآ  یم  شیپ  دنوشن .  فیثک  ات  دیشک 

یملع بتارم 

سپ دیماجنا .  لوط  هب  مین  لاس و  کی  طقف  دهـشم  رد  تماقا  اما  درک  باختنا  ار  سدقم  دهـشم  ادتبا  يوزوح  مولع  لیـصحت  يارب  ناشیا 
 . درک ترجه  نارهت  هب  لیصحت  همادا  يارب  نآ  زا 

دش شبیصن  ( ردلا تاینتقم  ریسفت  بحاص  ) رسفم هب  فورعم  هیلع  هللا  ۀمحر  يرئاح  یلع  دیس  هللا  تیآ  ترضح  يدرگاش  راختفا  نارهت  رد 
ینامزرد (8  . ) تفرگارف یـسیع  اقآ  جاح  رـضحم  رد  تایدات  تراهط  باب  زا  مهار  هقف  درک .  ضیف  بسک  هتـسراو  ملاع  نآ  رـضحم  زا  و 

 . هک ینامز  ات  تشاد  همادا  راک  نیا  تخادرپ و  یشورف  تفن  هب  نارهت  رد  ردارب  قافتا  هب  یگدنز  نارذگ  يارب  دوب ،  لیصحت  لوغـشم  هک 
. .

ره مدوب ،  لصحم  درک .  یم  یـشورف  تفن  ام  لزنم  بنج  هچوک  رد  مه  اقآ  دوب .  نارهت  رازاب  راـنچاپ  يوربور  ماـیخ  ناـبایخ  رد  اـم  لزنم 
مدید متفر ،  تفن  دیرخ  يارب  هک  زور  کی  اما  مدید .  یم  هعلاطم  رد  قرغ  ار  ناشیا  مدیـسر ،  یم  ناشیا  تمدـخ  تفن  دـیرخ  يارب  تقو 

؟  هدش هچ  اقآ  مدیسرپ :  ؛  مدرک بجعت  دنک  یم  عمج  ار  مزاول  ناشیا 
هلباقم هک  تسا  بجاو  نم  رب  دنراد ،  یم  رب  ءاملع  رـس  زا  ار  اه  همامع  هک  نالا  یلو  دوب  بحتـسم  نم  يارب  ندناوخ  سرد  لاح  ات  دومرف 

(9  . ) موش یگنهامه  لوغشم  منک و 
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رگا دوب ،  رحبتم  تایبدا  سیردت  رد  دش .  سیردت  لوغشم  نوتس  لهچ  دجسم  رـس  الاب  هرجح  نارهت  رازاب  عماج  دجـسم  رد  دعب  هب  نآ  زا 
سرد رد  الضف  زا  یضعب  هک  مدوب  دهاش  مدوخ  درک .  یم  لکشم  لح  دیسر و  یم  ناشیا  تمدخ  تشاد  یلکشم  برع  تایبدا  رد  یسک 

(10  . ) دنتشاد تکرش  ناشیا  ماظن  حرش 
 : دومرف تسب و  ار  باتک  سیردت ،  نیح  رد  لیصحت  مایا  رد  يزور 

ییانشور کیدزن  ار  باتک  منامشچ  فعض  دوجو  اب  یلو  پچ 24  تمس  هشیش  هرمن  تسا و  مکنیع 20  تسار  هشیش  هرمن  اه ،  یشاداد 
 : تسا زیچ  ود  مکنیع  هرمن  ندوب  الاب  تلع  مشاب .  هدامآ  سیردت  يارب  ات  منک  یم  هعلاطم  مرب و  یم 

مدید یم  مدـمآ ،  یم  دوخ  هب  هک  یماگنه  مدرک و  یم  هعلاطم  تقورید  ات  اهبـش  مدوب  ثحب  سرد و  لوغـشم  دهـشم  رد  هک  ینامز  لوا ، 
یم رادیب  زین  رحـس  يارب  مدیباوخ .  یم  متـشاذگ و  یم  يرانک  هب  ار  باتک  درک .  یم  مالعا  ار  بش  زا  تعاس  تفه  یترـضح  تعاس  هک 

 . دوب نم  یگشیمه  راک  نیا  دوب  كدنا  رایسب  يرادیب  باوخ و  نیب  هلصاف  اذل  مدش ، 
هراشا هک  نیا  نودـب  ناشیا  متـشاد .  اـیحا  هماـنرب  هرجح  نیمه  رد  هعمج  ياهبـش  يداـمتم  ياـهلاس  مدرک ،  ترجه  نارهت  هب  یتقو  مود ، 
ندناوخ سرد  دیاب  لاح  نیع  رد  مینزب و  ررض  نامدوخ  هب  دیابن  ینعی  ؛  مینک یگدنز  هنوگچ  هک  دنامهف  یم  ام  هب  دشاب ،  هتشاد  یمیقتسم 

(11  . ) میشاب اشوک 
تارابع هک  دوب  دیقم  ریخ ؟  ای  میا  هدش  هجوتم  ار  سرد  ام  دـنادب  هک  دوب  بقارم  هشیمه  دوب .  زوسلد  یملعم  نابرهم و  يردـپ  ام  يارب  وا 

زورید سرد  اه  هچب  زا  یکی  دومرف :  یم  درک و  یمام  هب  ور  دنک  سیردت  ار  دـیدج  سرد  هکنیا  لبق  زور  ره  میناوخب .  حیحـص  ار  یبرع 
؟  هن ای  تسا  هدش  هجوتم  ار  سرد  هک  دش  یم  هجوتم  اقآ  درک  یم  ندناوخ  هب  عورش  یکی  هک  نیمه  دناوخب .  ار 

(12  . ) دش یم  لوغشم  سیردت  هب  هقالع  اب  ناشیاو  لیکشت  ناشیا  رضحم  رد  سرد  هقلح  نیدنچ  رهظ  هب  ات  حبص  زا 
 ، تسا هتشذگ  فیرصت  ریم و  فرص  زا  شسرد  ناتـسود  زا  یکی  هک  دش  یم  هجوتم  هاگره  هک  دوب  نیا  ناشیا  دیفم  ياه  همانرب  زا  یکی 

دجسم رد  سرد  هقلح  نیدنچ  زامن  زا  دعب  اهبش  اذل  یهدب .  سرد   (( هلثما حرـش  )) ار رفن  دنچ  نیا  دیاب  امـش  نوج ،  شاداد  دندومرف :  یم 
 . دندوب سرد  هثحابم و  لوغشم  همه  دش و  یم  لیکشت  هلودلا  نیما 

(13  . ) دوب يریظن  مک  دابآ و  دجسم  لیصحت  سیردت و  رظن  زا  لاس  لوط  رد  هلودلا  نیما  دجسم  اعقاو 

سانلا قح  تیاعر 

رایسب ولج  متفر  شمتخانش .  یم  درک  میادص  یصخش  مداتفا .  هار  هب  رازاب  رد  مدرک و  یظفاحادخ  هناخ  هب  ناشیا  ندناسر  زا  سپ  يزور 
 . دوب تحاران 

 ! دییامرفب متفگ : 
 . درب ار  نم  يوربآ  هچب  همه  نآ  يولج  مدوب  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  شیپ  زورما  - 

؟  هدش هچ  رگم 
 . مدمآ نم  راگنا  هن  راگنا  داد ،  همادا  روطنیمه  درکن و  مارتحا  مدش ،  دراو  یتقو  مروب .  هتفر  شا  هرجح  هب  - 

؟  يراد راک  هچ  نم  اب  - 
 . يدرکن مارتحا  هک  یلیخ . . .  ییوگب  هب  يورب  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  - 

دوب و هدرک  نیهوت  مدوب  لئاق  تسادـق  تیاهن  وا  يارب  هک  مداتـسا  هب  هک  ارچ  مدرک .  یم  هتکـس  یتحاران  زا  متـشاد  فرح  نیا  ندینـش  اب 
اقآ مدناسر .  ار  شماغیپ  تمحز  رازه  اب  دوب  هداد  مسق  نوچ  یلو  میوگب .  داتـسا  هب  ار  فرح  نیا  روطچ  هک  دوب  نیا  زا  رتشیب  ما  یتحاران 

ریجا نم  هکنیا  رت  مهم  اپراهچ و  اب  رامح  یلو  مور  یم  هار  اپ  ود  اب  نوچ  تسا .  هدرک  هابتشا  اقآ  نآ  یشاداد  دومرف :  ماغیپ  ندینـش  زا  دعب 
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نادرگاش قح  هک  ارچ  منک ،  لیطعت  ار  سرد  یسک  هب  نتـشاذگ  مارتحا  رطاخب  موش و  دنلب  سرد  نیبام  مرادن  قح  متـسه .  نادرگاش  نیا 
(14  . ) دوش یم  عیاض 

یم يزیم  ناوخـشیپ  يولج  راد  هزاغم  درخب ،  هویگ  تساوخ  یم  یـسک  رگا  دـندرک و  یم  اپ  هب  هویگ  مدرم  رتشیب  ناـمزآ  رد  تسه  مداـی 
 . دنک ناحتما  ار  هویگ  رادیرخ ،  ات  تشاذگ 

هزاجا دومرف :  هزاغم  بحاص  هب  هویگ  باختنا  دـعب  درخب .  هویگ  شدوخ  يارب  ناـشیا  اـت  یـشورف  هویگ  هزاـغم  میتفر  اـقآ  قاـفتا  هب  يزور 
ناحتما ار  هویگ  هزاغم  يولج  رگا  دومرف :  اقآ  دش .  ایوج  ار  تلع  درک و  بجعت  هزاغم  بحاص  منک .  ناحتما  هزاغم  لخاد  ار  هویگ  دـیهد 

(15  . ) موش یسک  محازم  تسا  نکمم  منک 
 . دومرف یم  هیصوت  نارگید  قوقح  تیاعر  هب  مه  ار  ام  ناشیا 

هزاغم بحاص  نوچ  دـیروخب  ياچ  اج  نآ  ( ، 16) دیرخب سنج  يا  هزاغم  زا  دـیور  یم  یتقو  دـنکن  اه  هچب  دومرف :  سرد  نیح  رد  يزور 
امش راک  بحاص  هب  ندز  ررـض  نی  او  دنک  باسح  رتنارگ  امـش  اب  ار  سنج  دعب  هدرک و  شدوخ  ریگ  کمن  ار  امـش  دهاوخب  تسا  نکمم 

(17  . ) تسا
ترایز يارب  دـیهدب ،  (18  ) يدود نیـشام  لوپ  لاـیر  دـیورن 5 دـیتسه ،  راکهدـب  مدرم  هـب  ناـموت  کـی  ـالثم  رگا  دوـمرف :  رگید  يزور 

 ، دیورب ترایز  دیتساوخ  رگا  دعب  دیهدب  ار  مدرم  بلط  دیاب  لوا  امـش  دینکب .  ار  راک  نیا  دیرادن  قح  تشگرب .  يارب  لایر  میظعلادـبع و 
(19  . ) دیورب

یم اقآ  مسارم  ماجنا  زا  لبق  اما  دش  یم  ماجنا  دجسم  ماب  تشپ  ناضمر  هام  ياه  بش  تاجانم  اعد و  مسارم  دوب  بسانم  اوه  هک  یمایا  رد 
تاجانم مسارم  دعب  دنداد  اجا رگا  دـیبلطب  تیاضر  هزاجا و  دوش  داجیا  تسا  نکمم  هک  یئادـص  رـس و  يارب  اه  هیاسمه  زا  لوا  دومرف 

(20  . ) مینک عورش  ار  اعد  و 
بوخ یلیخ  ار  نآرق  هک  یـسک  درک :  ضرع  اـقآ  تمدـخ  يداـه  ریم  ياـقآ  نآرق ،  تئارق  زا  دـعب  هک  دوـب  ناـضمر  ياـههام  زا  یکیرد 

 . دوب هللا  بیبح  اقآ  دناوخ ، 
هدایپ نیرباع  تاعارم  یلیخ  يوش و  یم  راوس  هخرچود  ما  هدینـش  يوشب ،  مه  لمع  هب  قفوم  هللاءاـش  نا  تفگ :  درک و  قیوشت  ارم  ناـشیا 

 . دوش یم  یلاع  یلیخ  ینکب ،  ار  مدرم  لاح  تاعارم  رگا  ینک .  یمن  ار 
یمن حالـص  امـش  رگا  متفگ :  مالـس  ضرع  زا  دـعب  دـمآ .  شیپ  تصرف  زور ،  نآ  يادرف  مسرب .  ناـشیا  تمدـخ  هک  مدوب  تصرف  رظتنم 

 . موشن راوس  هخرچود  رگید  دیناد ، 
ینزب هنت  مدرم  هب  دیابن  یسرب  تراکرـس  دوز  یهاوخ  یم  رگا  شاب .  مدرم  بظاوم  تکرح  ماگنه  رد  هکلب  دوبن ،  نیا  مروظنم  هن  دومرف : 

 . یناسرتب گنز  ندز  اب  ار  اهنآ  و 
 . دنک تیذا  ار  وا  ناگدـنب  یـسک  رگا  دراد و  فطل  شناگدـنب  هب  تبـسنادخ  دنتـسه و  ادـخ  ناگدـنب  مدرم  نوچ  نکب  ار  مدرم  تاعارم 

(21  . ) دنک یمن  شیاهر 

عبط تعانم  سفن و  تزع 

رابرس هک  دندرک  یم  یعـسو  دنداد  یم  ماجنا  اصخـش  ار  ناشدوخ  یـصخش  ياهراک  هک  دوب  نیا  ناشیا  هدیدنـسپ  تافـص  زا  رگید  یکی 
 . دنشابن نارگید 

يارب ناتـسود  زا  رفن  دنچ  يدالوا و  رگـسع  ياقآ  نم و  ( درک تلحر  ایند  زا  يرامیب  نامه  ببـس  هب  (و  دوب هدـش  ضیرم  اقآ  هک  یمایا  رد 
؛  میدیسر ناشیا  تمدخ  تدایع 
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 . دوب هداد  صیخشت  دیدش  فعض  ار  يرامیب  تلع  رتکد  دوبن  بسانم  ناشلاح 
 . دیسرپ ار  ناشیا  لاح  ناتسود  زا  یکی  هک  میدوب  هتسشن  ناشیا  رتسب  رود 

هللادمحلا هللادمحلا ،  دومرف :  باوج  رد  اقآ 
یم رکف  ام  دییوگ  یم  هللادمحلا  امـش  یتقو  یلو  تسین  بسانم  دایز  ناتلاح  زورما  هکنیا  لثم  درک ،  ضرع  اقآ  تمدـخ  ناتـسود  زا  یکی 

 . تسا بوخ  ناتلاح  مینک 
ضرع تسین ؟  بوخ  ملاح  دیدیمهف  اجک  زا  امش  مشاب .  رکاش  ار  ادخ  دیاب  نم  تسا و  نتفگ  یهلا  دمح  رکـش و  نم  هفیظو  دومرف :  اقآ 

ناتراسخر گنر  زا  درک : 
ام مینک  ضوع  ار  رتکد  ات  دـیئامرفب  تسین ،  بئاص  صخـشت  ياراد  رظن و  بحاص  امـش  رتکد  رگا  مدرک ،  ضرع  اـقآ و  هب  مدرک  ور  نم 

 . میراد رظن  رد  ار  يرگید  رتکد 
 . دییامن تروشم  دومرف :  اقآ 

 . دییامرفب هراختسا  طقف  امش  هدش  تروشم  متفگ : 
تکرح راوید  رانک  ات  اپ  تسد و  راهچ  تروصب  و  دـمآ ،  نوریب  باوختخر  زا  يرامیب  لاح  نآ  اب  مدـید  هعفد  کـی  دـینک ،  تین  دومرف : 

هب تشادرب و  يزیچ  هچقاط  يور  زاو  دش ،  دـنلب  تفرگ و  راوید  هب  ار  شتـسد  دـهاوخ ؟  یم  هچ  اقآ  هک  میدوب  هدرک  بجعت  یلیخ  درک . 
هدوب حـیبست  ندروآ  يارب  تمحز  همه  نیا  تسا و  حـیبست  ناشتـسد  رد  میدـید  دـش ،  باوختخر  لـخاد  یتقو  تشگرب .  تروص  ناـمه 

ص  ) مرکا ربمایپ  دومرف :  ناشیا  دیتخادنا ؟  تمحز  هب  ار  ناتدوخ  همه  نیا  ارچ  میدروآ  یمام  دیدومرف  یم  امـش  اقآ  مدرک :  ضرع  تسا 
هب نم  دیهاوخ  یمن  ایآ  مهد .  یم  تشهب  هدعو  وا  هب  نم  دشابن ،  مدرم  رابرـس  دناوتب  یـسک  رگا  حلاص  لمع  نامیا و  دـعب  دـنیامرف  یم  ( 

یـسک زاو  دیـشاب  هتـشاد  سفن  تزع  دیتسیاب و  ناتدوخ  ياپ  يور  دیناوت  یم  ات  اهنوج  شاداد  دومرف :  همادا  رد  مسرب ؟  ادخ  ربمایپ  هدعو 
(22  . ) دیهد ماجنا  ار  ناتدوخ  ياهراک  ناتدوخ  دینکن و  تساوخرد  لاوئس و 

بش کی  دندرک .  یم  نیمءات  رابنا  بآ  لخاد  رد  بآ  ندرک  عمج  زا  ار  یندیماشآ  بآ  مدرم  دوبن و  یشک  هلول  بآ  الاح  لثم  نامز  نآ 
تسار مخ و  بآ  هار  لخاد  دراد ،  رس  رب  يدیفس  نیچ  قرع  هک  یلاح  رد  یـصخش  هچوک  ياهتنا  مدید  میتشگ ،  یم  رب  ینامهم  زا  یتقو 

يارب راک  نیا  دوش و  رابنا  بآ  لخاد  بآ  ات  دنک  زاب  ار  رابنا  بآ  يدورو  هچیرد  دهاوخ  یم  تسا و  اقآ  مدـید  متفر  هک  رتولج  دوش  یم 
زا دوبن  رـضاح  ناشیا  یلو  میداد  یم  ماجنا  لد  ناج و  اب  دـنتفگ ،  یم  ام  زا  مادـک  ره  هب  رگا  دوب .  یلکـشم  راـک  لاـس  نس و  نآ  رد  اـقآ 

(23  . ) دنک تساوخرد  اضاقت و  یسک 
یگدنز جراخم  نیمءات  يارب  هجو  چیه  هب  دوب .  ندرک  یگدنز  هنادـهاز  یتسیز و  هداس  دوب ،  فورعم  نآ  هب  ناشیا  هک  يزراب  تافـص  زا 
یضعب رگا  دشاب و  هتشادن  نارگید  هب  يزاین  هک  دوب  هدرک  میظنت  يروج  ار  یگدنز  موحرم  نآ  درک .  یمن  هدافتـسا  یعرـش  تاهوجو  زا 

نهر یـشورف و  باتک  درب  یم  باتک  دنچ  يرـسک  ناربج  يارب  اهتنم  درک .  یمن  تساوخرد  یـسک  زا  درک  یم  ادـیپ  لوپ  هب  زاین  اهتقو  زا 
(24  . ) تفرگ یم  ضرق  نارق  دنچ  تشاذگ و  یم 

یلیخ نان  عضو  اصوصخم  دوب .  هدـش  باـیمک  یمومع  قازرا  دـندوب و  هدـش  ناریا  كاـخ  دراو  نیقفتم  دوب .  مود  یناـهج  گـنج  ناـمز 
 ، دش یم  هتخپ  مه  يرگید  ياهنان  دمآ .  یمن  یسک  ره  ریگ  هتبلا  دوب .  یتلود  هک  ولیـس ،  نان  مان  هب  دش  یم  هتخپ  ییاه  نان  دوب .  رابفـسا 
یم یتفن  غارچ  رانک  مردپ  اب  هناخ ،  میدروآ  یم  ار  نان  تمحز  رازه  اب  بش  هک  یتقو  دوب  نییاپ  رایسب  تیفیک  رظن  زا  یلو  ولیـس  نان  هیبش 

 . مینک ادج  ار  نان  لخاد  ياه  هرا  كاخ  ات  میتسشن 
الاب اهتفلک  ندرگ  یلاباال و  دارفا  نوچ  میتشگ  یم  رب  یلاخ  تسد  نایرگ و  مشچ  اب  ابلاغ  میتفر ،  یم  نوریب  نان  هیهت  يارب  یتقو  عقوم  نآ 

 . دیسر یمن  اهام  هب  نان  رگید  دنداتسیا و  یم  رونت  رس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1221 

http://www.ghaemiyeh.com


 . درذگن تخس  اقآ  هب  هک  دنهدب  ماجنا  يراک  دنتساوخ  یم  يزوسلد  رس  زا  دندوب  اقآ  دنم  هقالع  هک  اه  یضعب  یتیعضو  نینچ  رد 
یم در  ییاونان  يولج  زا  متـشاد  زور  کی  تشاد .  ییاونان  هزاورد  رازاب  رد  هک  زپ  هکـشخ  دـمحا  جاح  ماـن  هب  دوب  یـصخش  لاـثم  ناونعب 

هـسردم زا  هک  یتقو  ادرف  ناج  رـسپ  تفگ :  یـسرپلاوحا ،  مالـس و  زا  دعب  دراد .  راک  هچ  منیبب  متفر  دز .  ادص  ارم  دـمحا  جاح  هک  مدـش 
 . مشچ متفگ :  مراد .  تراک  اجنیا  ایب  يورب ،  اقآ  لزنم  هب  هکنیا  زا  لبق  يدش ،  لیطعت 

هارمه تفگ :  داد و  ربراب  هب  درآ  ینوگ  کی  دز و  ادص  ربراب  کی  تدـید  ارم  دـمحا  جاح  هک  یتقو  ییاونان .  متفر  هسردـم  زا  دـعب  ادرف 
 ، اقآ لزنم  ربب  مه  ار  اـهنیا  دـنا ،  هدروآ  هیدـه  نم  يارب  ار  يزاریـش  يومیلبآ  هشیـش  ود  نیا  تفگ :  نم و  هب  درک  ور  دـعب  ورب .  رـسپ  نیا 

 . هدب ناشیا  هب  ارم  ماغیپ  ناسرب و  ارم  مالس 
یم مدرک  رگا  ـالاو  مدوب  هدـناشوپ  يا  هچراـپ  اـب  ار  ینوگ  يور  هتبلا  میدرک .  تکرح  اـقآ  لزنم  فرط  هب  ربراـب  هارمه  هب  مشچ .  متفگ : 

 . دوب وضو  تامدقم  لوغشم  اقآ  هکنیا  لثم  درک .  زاب  ار  رد  اقآ  مناخ  مدز .  رد  میدیسر ،  اقآ  هناخ  هب  یتقو  دندرک .  یم  تراغ  دندید 
؟  مراذگب اجک  ار  اهنیا  مدرک :  ضرع  مناخ  هب 

ماغیپ ات  دـیایب  هک  مدوب  اقآ  رظتنم  نم  تفر و  تشاذـگ ،  ناویا  هشوگ  ار  درآ  ربراب  هکنیا  زا  دـعب  ناویا .  هشوگ  دـیراذگب  دـنتفگ :  مناـخ 
 . مناسرب ار  دمحا  جاح 

؟  هیچ اهنیا  یشاداد  دیسرپ :  داد و  باوج  اقآ  مدرک ،  مالس  دمآ ،  طایح  هب  اقآ  یتقو 
 . تسا هداتسرف  امش  يارب  زپ  هکشخ  دمحا  جاح  هک  يزاریش  ومیلبآ  هشیش  ود  درآ و  ینوگ  کی  متفگ : 

؟  یچ يارب  دومرف : 
دناوت یمن  دنک ،  هیهت  مه  رگا  تسا  لکـشم  ناشیا  يارب  نان  هیهت  دنا و  هدروخلاس  ریپ و  اقآ  تفگ :  دـناسر و  مالـس  دـمحا  جاح  متفگ : 
هشیش ود  نیا  مزپب .  هزات  نان  اقآ  يارب  ات  روایب  درآ  يرادقم  زور  ره  اقآ و  لزنم  ربب  ار  درآ  ینوگ  نیا  نیمه  رطاخ  هب  دروخب .  ار  اهنان  نآ 

 . مهد یم  هیده  اقآ  هب  مه  نم  دنا و  هدروآ  هیده  نم  يارب  مه  ار  ومیلبآ 
؟  یتفرگن هزاجا  نم  زا  لوا  ارچ  یشاداد  دومرف :  اقآ  نم ،  ياهتبحص  ندش  مامت  زا  دعب 

 . دراد مراک  یچ  متسناد  یمن  مداد :  باوج 
هب ناسرب و  ارم  مالـس  ربب و  ار  درآ  هسیک  نیا  و  روایب ،  تدوخ  هارمه  ربراب  کی  هسردم  زا  دـعب  ادرف  یلو  درادـن  یلاکـشا  دومرف :  ناشیا 

نیا دنناوت  یمن  هک  دنتسه  یناملسم  ناردارب  یلو  هدرک  تداع  وج  نان  ولیس و  ياهنان  هب  دهاز  نیـسح  دمحم  خیـش  هدعم  وگب  دمحا  جاح 
دنرخب دنناوت  یمن  مه  ار  بارخ  ياهنان  نیمه  هک  هدب  یناسک  هب  ار  شلوپ  شورفب و  اهنآ  هب  رازاب  تمیق  هب  ار  درآ  نیا  دـنروخب .  ار  اهنان 
(25  . ) منک یم  لوبق  دشاب ،  هدشن  ناسحا  در  هکنیا  يارب  ار  ومیلبآ  هشیش  ود  نیا  هتبلا  نم .  مهو  يرب  یم  باوث  وت  مه  راک  نیا  اب  . 

یمرد يولج  مناخ  یتقو  اقآ .  لزنم  دنتـسرف  یم  نغور  بلح  کی  جـنرب و  ینوگ  کی  ناضمر  هام  زا  لبق  ام  ماوقا  زا  یکی  مایا  ناـمه  رد 
 . دیوگ یم  ناشیا  هب  ار  نایرج  دور  یم  دنک و  یم  عانتما  اهنآ  لوبق  زا  دیآ 

؟  تسا هداتسرف  یک  ار  اهنیا  دسرپ :  یم  دیآ  یمرد  يولج  یتقو  اقآ 
 . ینالف دیوگ :  یم  هدنروآ 

وا هب  ینابرهم  اب  تساوخ  ار  صخـش  نآ  دـمآ ،  دجـسم  هب  اقآ  یتقو  میآ .  یم  صخـش  نآ  شیپ  مدوخ  نم  ربب .  ار  اهنیا  دـیامرف :  یم  اقآ 
هن نم  تسا و  بوخ  راد  هزاغم  کی  يارب  دیداتـسرف  هک  ییاهزیچ  نیا  هب  یجاـیتحا  تسا و  لـفکتم  وا  ارم  قزر  مراد و  ادـخ  نم  تفگ : 

(26  . ) منک فرصم  ار  اهنآ  مناوت  یم  هن  مشورفب و  ار  اهنآ  هک  مراد  هزاغم 
لاغز كاـخ  زا  یـسرک  مدرک  مرگ  يارب  دنتـشاذگ و  یم  یـسرک  ناتـسمز  رد  مدرم  دوبن و  ناوارف  زاـگ  تفن و  نـالا  لـثم  اـهلاس  نآ  رد 
يولج اقآ  دنز .  یم  ار  لزنم  رد  دیآ  یم  ردارب  يدرس  ناتسمز  رد  دوب .  ناشیا  زوسلد  هک  تشاد  يرتگرزب  ردارب  اقآ  دندرک .  یم  هدافتسا 
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؟  متسه یسک  هچ  نم  دیوگ :  یم  اقآ و  هب  دنک  یم  ور  ردارب  یسرپ  لاوحا  مالس و  زا  دعب  دنیآ  یم  رد 
 . دیتسه نم  ردارب  امش  تسا  مولعم  دهد :  یم  باوج  اقآ 

ردارب دـیوگ :  یم  ردارب  هب  دـنک و  یم  عانتما  لاغز  كاخ  ینوگ  نیا  يردارب  نامه  قح  هب  دـیوگ :  یم  فرح  نیا  ندینـش  زا  دـعب  ردارب 
(27  . ) درادن لاغز  كاخ  بشما  يارب  یتح  هک  یسک  يارب  رب  ار  ینوگ  نیا  مراد .  لاغز  كاخ  ادرف  بشما و  هزادنا  هب  نم  ناج 

دوبن رضاح  دوب و  ناشیا  داد  یم  ار  شدوخ  مهس  هک  یسک  نیلوا  دش ،  یم  نیعم  سک  ره  جرخ  مهـس  یتقو  راهان  زا  دعب  هعمج  ياهزور 
 . میزادرپب ار  ناشیا  مهس  میدوب ،  رضاح  همه  هک  یلاح  رد  دشاب .  نارگید  رابرس 

شیپ هک  يدرگاش  ره  دروآ و  یم  تسدب  سیردـت  هار  زا  ار  یگدـنز  جرخ  (28  ) یگدـنز جرخ  نارود  نیا  رد  ناشیا  رکذ ؛ هک  روطنامه 
نادرگاش هیرهـش  ساسا  رب  ار  یگدـنز  اـقآ  دزادرپب و  هک  درک  یم  صخـشم  (29  ) هیرهـش یکدنا  رادقم  دش  یم  لیـصحت  لوغـشم  ناشیا 

 ( كاروخ دروخ و  هناخ و  هراجا   . ) دندرک یم  میظنت 
 . میتشگ یم  رب  دوواد  هدازماما  زا  میتشاد  دوب و  ناتسبات  مداد .  یم  هیرهش  ررقم  رادقم  زا  شیب  اهدرگاش  زا  یـسک  رگا  هکنیا  بلاج  هتکن 

هفاضا ار  نآ  دـیئامرفب  هزاجا  تسا .  مک  هیرهـش  ناونعب  ناموت  ود  یهام  اقآ ،  مدرک  ضرع  مدیـسر و  ناشتمدـخ  بسانم  تصرف  کی  رد 
ناموت کی  هیرهـش ،  تخادرپ  نامز  اذـل  مدرک .  دادـملق  ناشتیاضر  رب  لیلد  ار  توکـس  نم  دومرفن و  يزیچ  نم  باوج  رد  ناـشیا  منک . 

؟  تسا ردقچ  اهلوپ  نیا  یشاداد  دومرف :  اقآ  مداد .  رت  هفاضا 
 . ناموت هس  مدرک :  ضرع 

؟  يداد یم  ردقچ  البق  دومرف : 
 . ناموت ود  متفگ : 

ما هدرک  میظنت  اه  هیرهش  ساسارب  ار  مجرخ  نم  هک  ارچ  دنک .  یم  تیافک  ناموت  ود  نامه  هن !  هن !  دومرف :  یـصاخ  تلاح  کی  اب  ناشیا 
گنج عورش  زا  لبق  (30  . ) دنادرگرب مدوخ  هب  درکن و  لوبق  هصالخ  منک .  راک  هچ  نآ  اب  مناد  یمن  دیآ و  یم  یفاضا  امش  لوپ  نیا  اذل  ، 
عـضو دـش و  عورـش  گنج  هکنیا  ات  میداد ،  یم  ناموت  کی  هنایهام  میدـناوخ و  یم  سرد  اقآ  تمدـخ  رگید  رفن  قافتا 5 هب  مود  یناـهج 
هیرهش تخادرپ  ماگنه  مینک .  هفاضا  ناموت  کی  هیرهش  رادقم  هب  میتفرگ  میمـصت  اقفر  اب  اذل  تفر  الاب  اهتمیق  دش .  بارخ  یمومع  قازرا 
؟  تسا هدش  رتدایز  ارچ  دومرف :  تسا ،  رتشیب  لبق  تاعفد  زا  هک  دش  هجوتم  درک و  اهلوپ  هب  یهاگن  کی  میداد  ناشیا  هب  ار  اهلوپ  یتقو 

امش ات  میا  هدرک  هفاضا  ار  یغلبم  هیرهش  رادقم  هب  نیمه  رطاخ  هب  تسین  بسانم  دایز  عضو  هدش  نارگ  ییاذغ  داوم  اقآ  مدرک :  ضرع  نم 
 . دیشاب هتشادن  یلکشم 

تـسین مزال  مراد و  ادـخ  نم  دومرف :  داد و  سپ  ار  هفاضا  غلبم  ناشیا  یلو  دـنک  لوبق  ار  لوپ  تیعـضو  نآ  رد  اقآ  هک  میدرک  یم  رکف  اـم 
یم ارم  قزر  تسه و  مه  گنج  نامز  يادـخ  گنج ،  زا  لبق  يادـخ  نامه  مرادـن .  امـش  کمک  هب  یجایتحا  دـینک .  کمک  نم  هب  امش 

(31  . ) دهد
یگدـنز عضو  مایا  نآ  رد  میداد  یم  هیرهـش  ناموت  کی  يرفن  نامز  نآ  میدرک و  یم  يدرگاش  اقآ  تمدـخ  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  نم و 

هیرهش تخادرپ  ماگنه  مینک .  هفاضا  هیرهـش  هب  لایر  غلبم 5 میتفرگ  میمـصت  دوب .  هدـش  رتشیب  جراخم  جرخ و  مهو  دوب  هدرک  یقرت  مدرم 
 . میداد اقآ  تمدخ  لایر  يرفن 15

؟  تسا ردقچ  نیا  دومرف :  ناشیا 
 . تسا هیرهش  نامه  دش :  ضرع 

 . تسا هلیبق  زا  رتدایز  نیا  هن  دومرف : 
 . مینک فیرعت  ار  نایرج  میدش  روبجم 
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 . دش ریبعت  مباوخ  الاح  دومرف :  دینش  ار  نایرج  یتقو  ناشیا 
! ؟  دیا هدید  یباوخ  هچ  امش  رگم  میدرک :  ضرع 

 . مدـش تحاران  یلیخ  دـش  یم  حـشرت  مسابل  هب  تساجن  اجنآ  رد  متفر :  ییوشتـسد  هب  تجاح  ياضق  يارب  ایور  ملاع  رد  بشید  دومرف : 
(32  . ) دیرادرب دینک و  ادج  ار  یفاضا  لوپ  تسا  تساجن  تاحشرت  نامه  هفاضا  رادقم  نیا 

هب هک  مداد  اقفر  زا  یکی  هب  ار  ما  هیرهش  هام  رخآ  اهتنم  مدشن ؛  رـضاح  سرد  رـس  هام  کی  هک  داتفا  یقافتا  هچ  مناد  یمن  لیـصحت  مایا  رد 
 . دهدب اقآ 

؟  هیچ نیا  یشاداد  دسرپ  یم  ناشیا  دهد ،  یم  اقآ  هب  ار  لوپ  یتقو  متسود 
 . دنک یم  فیرعت  ار  نایرج  تسا و  ینالف  هیرهش  دنک ،  یم  ضرع  متسود 

دزادرپب ار  شا  هیرهش  دهاوخب ،  هک  تسا  هدوبن  رضاح  سرد  رـس  هک  ناشیا  دیامرف :  یم  دهد و  یم  سپ  ار  لوپ  بجعت ،  لامک  اب  ناشیا 
.

نآ ناربـج  يارب  اذـل  دروآ ؛ مک  نم  هیرهـش  رادـقم  هب  هاـم  نآ  رد  جراـخم  يارب  هک  دوب  نیا  دادرارق  ریثءاـت  تحت  ارم  یلیخ  هک  يا  هتکن 
(33  . ) دشورف یم  ار  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رادقم ، 

دعب دوب .  ناموت  یهام 4  میداد  یم  هک  يا  هیرهش  مدناوخ .  یم  برع  تایبدا  اقآ  رـضحم  رد  يا  هدع  اب  هک  دوب  مود  یناهج  گنج  رخاوا 
هب ناموت  يرفن 4  دیسر ،  هیرهـش  تخادرپ  نامز  هک  یتقو  میدوب  ندناوخ  سرد  لوغـشم  اقآ  تمدخ  زونه  ام  دش و  مامت  گنج  یتدم  زا 

میداد یم  ناموت  ام 4  دیابن  رگم  میدرک :  ضرع  اقآ  هب  میدرک !  بجعت  دـنادرگرب .  نامدوخ  هب  ار  نآ  زا  ناموت  ود  اقآ  یلو  میداد  ناشیا 
.

فافک ناموت  ود  یهام  نیمه  رطاخ  هب  هدـمآ  نییاپ  مه  اه  تمیق  هدـش و  مامت  گنج  نالا  یلو  تسا  تسرد  دومرف :  ام  باوج  رد  ناشیا 
(34  . ) دینک زادنا  سپ  ات  هدنیآ  يارب  ار  لوپ  هیقب  دیتسه ،  ناوج  امش  یلو  دنک  یم  ارم  یگدنز 

يرابدرب ملح و 

ناـشیا هب  یهاـگآ  اـن  يور  زا  یـسک  رگا  تسا .  ناـشیا  ملح  يراـبدرب .  درک ،  رکذ  ناوـت  یم  هک  ناـشیا  یقـالخا  تایـصوصخ  رگید  زا 
هب طوبرم  هک  يروما  اصوصخم  دـندش .  یمن  ینابـصع  میدرک ،  یمن  لمع  هفیظو  هب  ام  رگا  اـی  درک و  یم  تشذـگ  درک ،  یم  یتراـسج 

 . دوب ناشدوخ 
لوغشم ظفح  زا  مه  اقآ  میتشگ .  یم  رب  يدود  نیشام  لیر  رانک  رد  بایسآ  رس  غاب  زا  ناتسود  رگید  اقآ و  هارمه  هب  هک  دوب  هعمج  رـصع 

 . دوب تامس  ياعد  ندناوخ 
 . تخادـنا ناشیا  بناج  هب  ناهد  بآ  یـصخش  نگاو  لخاد  زا  ناهگان  تشذـگ  ام  راـنک  زا  يدود  نیـشام  میدـمآ ،  یم  هک  روط  ناـمه 
 ، دوبن يزیچ  اه  یـشاداد  دومرف :  اقآ  اما  مینک  هیبنت  ار  صخـش  نآ  میوشب و  نگاو  لخاد  میتساوخ  یم  هک  يدح  ات  میدش  تحاران  یلیخ 

ریگرد ام  دنتـشاذگن  صخـش ،  نآ  تراسج  زا  تشذگ  اب  ام و  مشخ  رب  دوب  يدرـس  بآ  اه  فرح  نیا  دش .  كاپ  لامتـسد  کی  اب  دینیبب 
(35  . ) میوش

یم هک  روط  نامه  تشاد .  اپ  هب  ییون  دیفـس و  هویگ  مه  اقآ  میتشگ و  یمرب  غاب  زا  میتشاد  متفرگ .  ار  اـقآ  ياهتـسد  نم  هک  يرگید  زور 
( دوب هعرزم  غاب و  نارهت  فارطا  همه  نامز  نآ  () 36  . ) دورن بآ  يوج  يوت  میاهاپ  هک  دشاب  عمج  تساوح  یشاداد  دومرف :  میدمآ ، 

هویگ تفر و  ورف  یبآ  يوج  لخاد  ناشیا  ياپ  هعفد  کی  دش و  ترپ  مساوح  هار  نیب  رد  مدوب  ناوجون  هک  ییاجنآ  زا  یلو  مشچ .  متفگ : 
 . دش نجل  لگ و  قرغ  ناشیا  يون  دیفس و 
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 . دوب هدرک  شرافس  ناشیا  نوچ  مدش ،  اقآ  لمعلا  سکع  رظتنم  مدیسرت و  مه  مدش و  تحاران  مه 
نیا اب  هدشن .  يزیچ  وشن .  تحاران  یشاداد ،  یشاداد ،  دومرف :  يزیمآ  تبحم  نحل  اب  ناشیا  مدرک ،  یم  رکف  هک  يزیچ  نآ  سکعرب  اما 

(37  . ) درک فرط  رب  ار  مسرت  یتحاران و  ینابرهم  تمیالم و 
 : دومرف دید  ار  وا  یتحاران  یتقو  اقآ  دوب .  تحاران  یلیخ  دش ؛ دراو  ناتـسود  زا  یکی  هک  میدوب  هتـسشن  اقآ  تمدخ  رد  يا  هدـع  اب  يزور 

؟  هدش هچ  یشاداد 
 . مرادن ار  شندینش  تقاط  هک  دننز  یم  ییاهفرح  امش  رس  تشپ  يا  هدع  یلو  دیشک  یم  تمحز  همه  نیا  امش  اقآ  داد :  باوج 

؟  يدش تحاران  همه  نیا  وت  هک  دنا  هتفگ  هچ  رگم  یشاداد  دومرف :  اقآ 
 . مدش ریگرد  اهنآ  اب  مه  نم  هدناوخن .  سرد  رتشیب  (38  ) ینغم ات  درادن ؛ داوس  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  دنیوگ ،  یم  تفگ : 

(39  . ) تسین تبیغ  مه  لامک  یفن  یفرط  زا  ما .  هدناوخ  ینغم  ات  ار  تایبدا  نم  دنیوگ  یم  تسار  یشاداد  تفگ :  دز و  يدنخبل  اقآ 
ياپ دش و  ترپ  مساوح  ناهگان  میدرک  یم  تکرح  هیلالجا  غاب  دابآ ،  تلود  زرط  هب  دوب  متـسد  رد  اقآ  تسد  هک  یلاح  رد  هعمج  حـبص 

 . هدشن يزیچ  یشاداد  دومرف :  دش ،  نم  یتحاران  سرت  هجوتم  اقآ  مدروآ .  نوریب  هلاچ  لخاد  اقآ 
يزیچ میوگ  یم  نم  اباب  يا  دومرف :  هرابود  متـسه ،  تحاران  نم  زونه  هک  دـش  هجوتم  اقآ  دـیآ .  یم  نوخ  ناشیا  ياپ  زا  مدـید  یم  یلو 

 . مشکب بآ  ار  نآ  ات  دیآ  یم  نوخ  اجک  زا  وگب  طقف  امش  دیتسه .  نارگن  امش  یلو  هدشن ، 
 . دیشک بآ  دمآ ،  یم  نوخ  هک  ار  یلحم  مه  اقآ  میتفر .  بآ  يوج  فرط  هب 

 . دننک امش  ارم  تسا  نکمم  داتفا  اقآ  يارب  قافتا  نیا  دنمهفب  رگا  هک  اقآ  ناتـسود  رطاخ  هب  هکلب  اقآ  رطاخ  هب  هن  هتبلا  مدوب  تحاران  زونه 
 . دیاین شیپ  یثداوح  نینچ  هک  مدوب  هتفرگ  ار  اقآ  تسد  نوچ  دنتشاد  مه  قح 

(40  . ) تسا هداتفا  یقافتا  دوشن  هجوتم  یسک  هک  تفر  هار  يروط  هکلب  تفگن  اهنآ  هب  يزیچ  اهنت  هن  اقآ  میدیسر ،  اقفر  شیپ  هک  یتقو 

میلعت رد  تین  صولخ 

نیا زا  دهاز  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  اما  دـنرب .  یم  تذـل  دنـشاب ،  هتـشاد  ییوهایه  دـنوش و  عمج  اهنآ  رود  يا  هدـع  هکنیا  زا  اه  یـضعب 
ام يونعم  تفرشیپ  هشیدنا  رد  طقف  درک و  یمن  شدوخ  لطعم  ار  یسک  دمآ و  یمن  ششوخ  يزاب  دیرم  زا  الصاو  دوب  اربم  دنسپان  تفص 

 . دوب
نارگید زا  دیورب  دـیاب  هدـش  مامت  شیپ :  ناتـسرد  امـش  اه  یـشاداد  دومرف :  یم  دیـسر .  یم  برع  تایبدا  رخآ  هب  نادرگاش  سرد  یتقو 

 ، دوب هتفر  ربنم  هلودلا  نیما  دجسم  رد  یـصخش  يزور  هیلع .  هللا  ۀمحر  يدابآ  هاش  ياقآ  تمدخ  دیور  دومرف :  یم  الثم  دیوش .  دنم  هرهب 
 . دیورن رگید  ياهاج  هب  دینک ،  یمن  ادیپ  رگید  ياج  دجسم  نیا  لثم  ناناوج ،  تفگ :  شیاه  تبحص  نیب  رد 

اجنیا ثحب  سرد و  نیا  رگا  نم  دوخ  دـینز .  یم  امـش  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  اقآ  تفگ :  دـش و  تحاراـن  یلیخ  هدـنیوگ  فرح  زا  اـقآ 
(41  . ) مور یم  رگید  ياج  هب  دشابن ، 

 . مدوب هدیسر  ناشیا  تمدخ  هراختسا  نتفرگ  يارب  يزور 
 . منک ییاضاقت  مناوت  یم  هراختسا  نتفرگ  لبق  یشاداد  دومرف :  ناشیا 

 . دییامرفب متفگ : 
 . ریگب دای  یعرش  هلئسم  کی  زور  ره  یشاداد ،  دومرف : 

 . منک یم  تکرش  امش  سرد  رد  بش  ره  مدرک :  ضرع 
 . نکن یهاتوک  ینید  لئاسم  میلعت  رد  ورب و  تسا ،  امش  لزنم  کیدزن  هک  يدجسم  ره  ییایب .  نم  شیپ  هک  تسین  نیا  روظنم  دومرف : 
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(42  . ) منک یم  لمع  هللاءاشنا  مشچ  مداد :  باوج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

رما نیا  ماجنا  يارب  یتصرف  ره  زاو  دوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  هب  ماـمتها  ناـشیا  یقـالخا  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
 . درک یم  هدافتسا  یهلا  بجاو  مهم و 

تلع دـندرب .  ار  ناشیا  دـندمآ و  رازاب  يرتنالک  زا  دوب ،  تبحـص  لوغـشم  نارهت  رازاب  عماج  دجـسم  رد  ناشیا  هک  زور  کی  تسه  مدای 
 . دوب هدرک  تفلاخم  هدرب و  مان  دهدب  جاور  تساوخ  یم  هاش  اضر  هک  یبام  یگنرف  رهاظم  زا  یکی  ناشیا  هک  دوب  نیا  مه  يریگتسد 

قح امش  دوش  یم  هتفگ  ناشیا  هب  يرتنالک  رد  دندوب .  يزابرامق  لوغشم  يا  هدع  دورو  ماگنه  رد  دندرب ،  یم  يرتنالک  هب  ار  ناشیا  یتقو 
میناوت یمن  ام  یلو  دـننک  يزابرامق  دـنناوت  یم  يرتنـالک  يولج  رد  اـهنآ  اـیآ  دـیوگ :  یم  باوج  رد  اـقآ  دـینزب .  اـهفرح  نیا  زا  دـیرادن 

 . میئوگب ماکحا  ثیدح و 
(43  . ) دیناوت یمن  امش  یلو  دنراد ،  قح  اهنآ  هلب  دوش :  یم  هتفگ  ناشیا  باوج  رد 

لها بئاصم  رکذ  یحادم و  هب  عورـش  دش و  دنلب  راضح  زا  یکی  هلودلا ،  نیما  دجـسم  رد  ءاشع  برغم و  زامن  ندناوخ  زا  سپ  بش  کی 
لها بئاصم  رکذ  هک  دوخ  هفیظو  هب  طقف  امـش  دومرف :  تساوخ و  ار  حادم  اقآ  یحادـم ،  ندـش  مامت  زا  دـعب  درک .   ( مالـسلا هیلع  تیب ( 

بجوم دینک  هابتشا  ندرک  تبحـص  ثیدح و  ندناوخ  رد  رگا  اریز  دینکن ،  تبحـص  دیئامنن و  لقن  ثیدح  رگید  دیزادرپب و و  تسا  تیب 
 . دوب دیهاوخ  لوئسم  دنوادخ  دزن  دیوش و  یم  نارگید  یهارمگ 

قازترا هار 

هنامیپ هک  یماـگنه  درک  یم  بسک  ار  دوخ  جراـخم  جرخ و  هار  نیا  زا  درک و  یم  یـشورف  تفن  دوخ  ردارب  هارمه  هب  ادـتبا  رد  هک  میتفگ 
 . دشورفب مک  مدرم  هب  دنکن  هک  درک  یم  تبظاوم  دروآ و  یم  نوریب  رپ  رس  ار  نآ  درک ،  یم  عبنم  لخاد  ار  تفن 

راک سیردـت و  لوغـشم  درک و  كرت  ار  یـشورف  تفن  هفیظو  ساسارب  دـمآرب  تیناحور  اب  میقتـسم  هزرابم  ددـصرد  هاش  اضر  هک  یناـمز 
 . تفرگ یم  هیرهش  ناونعب  یغلبم  سیردت  يارب  یناوج  ره  زا  هک  تروص  نیا  هب  داد .  رییغت  ار  دوخ  قازترا  شور  اذل  دش .  ینیرفآ 

يزیچ تسین  مزال  يا ،  هدمآ  یعرـش  ماکحا  نآرق و  يریگ  دای  يارب  رگا  یـشاداد  دومرف :  مدیـسر ،  ناشیا  تمدخ  يدرگاش  يارب  یتقو 
 . مدرک لوبق  مه  نم  یهدب ،  هیرهش  ناونعب  ناموت  یهام 3 دیاب  يا ،  هدمآ  برع  تایبدا  يریگارف  يارب  رگا  اما  یهدب ؛ 

ياقآ هب  ناموت  هام 5 کـی  زا  دـعب  مدرک .  عورـش  ناـشیا  تمدـخ  يزارخ  نسحم  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  هارمه  هب  ار  تامدـقملا  عماـج 
(44  . ) دهدب اقآ  هب  هک  مداد  يزارخ 

ای درک  یم  تکرـش  ماکحا  نآرق و  سـالک  رد  دیـسرپ :  اـقآ  تسا .  هداد  ینـالف  ار  ناـموت  نیا 5 درک  ضرع  اـقآ  تمدـخ  يزارخ  ياـقآ 
؟  برع تایبدا 

 . دنیشن یم  مه  یگبلط  سرد  تفگ :  يزارخ  ياقآ 
يزیچ دـهاوخ  یمن  دـنک ،  یم  تکرـش  ماکحا  نآرق و  سالک  رد  رتشیب  مه  رگا  دریگ و  یمن  ناموت  زا 3  رتشیب  وگب ،  وا  هب  دومرف :  اـقآ 

(45  . ) دهدب
 . درک یمن  لوبق  دروآ ،  یم  يا  هیده  یسک  رگا  یتح  دناخرچ  یم  سیردت  هار  زا  طقف  ار  یگدنز  درک .  یمن  لوبق  یعرـش  هوجو  اقلطم 

یم ارم  امـش  ناج  اقآ  تفگ :  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  دش .  دراو  سیردت  لحم  هب  شورف  شرف  اضر  اقآ  جاح  مان  هب  یـصخش  يزور 
مهدب امش  هب  مهاوخ  یم  تاکز ،  هن  تسا و  سمخ  هن  هک  تسه  لوپ  يرادقم  منک .  یم  كاپ  ار  ملام  متسخ و  سمخ  لها  هک  دیـسانش 
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.
(46  . ) دیسرن ییاج  هب  اضر  اقآ  جاح  رارصا  درکن و  لوبق  ار  لوپ  اما  درک  رکشت  اقآ 

تسایس خیش و 

 . دشاب هاگآ  زور  لئاسم  زا  درک  یم  یعس  (47  . ) دوب هنامز  هب  هاگآ  یملاع  دوب و  رادروخرب  یبوخ  یسایس  مش  زا  اما  دوبن .  تسایس  درم 
یم ناشیا  تمدـخ  اضر  جاح  تقو  ره  تشاد .  تسود  ار  وا  ناشیا  دوب و  کیدزن  اـقآ  هب  هک  یناهفـصا  اـضر  جاـح  ماـنب  متـشاد  یتسود 
زور لئاسم  مه  اضر  جاح   ( دوب زور  لئاسم  وزج  تفن  ندـش  یلم  نامز  نآ  ( ؟  ربخ هچ  زور  لئاسم  زا  یـشاداد  دیـسرپ :  یم  اـقآ  دیـسر ، 

 . درک یم  وگ  زاب  ار  هعماج 
(48  . ) دش یم  ایوج  ار  شندماین  تلع  تفرگ و  یم  ار  ناشیا  غارس  اقآ  دمآ ،  یمن  اضر  جاح  يزور  رگا 

ات تعمج  اب  مدرک .  تکرش  دوب ،  هدش  لیکـشت  لیئارـسا  دض  رب  هک  ییامیپهار  رد  یناشاک  هللا  تیآ  ترـضح  روتـسد  هب  لاس 1327  رد 
رفن کی  مراد  دای  هب  هک  اجنآ  ات  تفرگ ،  رارق  یتلود  ياهورین  هلمح  دروم  تیعمج  اجنآ  رد  مدـمآ .  يرهطم  دهـش  یلاع  هسردـم  يولج 
یم ریگتـسد  دندوب ،  هدرک  تکرـش  ییامیپهار  رد  هک  ار  یناسک  یتلود  نیرومءام  زور ،  نآ  زا  دعب  دندش .  حورجم  زین  يدادعت  دیهش و 

 . مدوب اه  هدش  تشادزاب  وزج  مه  نم  دندرک . 
رطاخ هب  تسا .  طابترا  رد  یناشاک  ياقآ  اب  نم  ینعی  ینالف  دوب :  هتفگ  هتفر و  اقآ  دزن  نم  شنزرس  يارب  یصخش  نم ،  يریگتسد  زا  دعب 

 . دنا هدرک  شتشادزاب  نیمه 
ياقآ صخـش  دـنک و  لمع  زین  نآ  هب  دـشاب و  یم  شا  هفیظو  هب  هاـگآ  یـسک  رگا  دـیامرف :  یم  باوج  رد  نانخـس ،  ندینـش  زا  دـعب  اـقآ 

یم توعد  يزیچ  هچ  هب  ناشیا  دـناد  یم  دسانـش و  یم  مه  ار  یناشاک  ياقآ  صخـش  دـنک و  لمع  زین  نآ  هب  دـشاب و  یم  مه  ار  یناـشاک 
(49  . ) تسا هداد  ماجنا  ار  شا  هفیظو  هکلب  درادن ،  لاکشا  شندرک  تکرش  دنک 

زا یکی  قافتا  هب  مردپ  موحرم  متفگ :  مردـپ  هب  مه  نم  دراد .  يراک  امـش  اب  اقآ  وگب  تردـپ و  شیپ  ورب  دـندومرف :  نم  هب  ناشیا  يزور 
تمدخ نم  بناج  زا  دومرف :  مردپ  هب  نآ  زا  دعب  درک .  شناهارمه  مردپ و  زا  يرصتخم  ییاریذپ  لقن  اب  ادتبا  دیـسر  ناشیا  تمدخ  راجت 

دینک عمج  ار  اه  یشورف  بورشم  طاسب  دیا ،  هدرک  ادیپ  یتردق  هک  نونکا  تفگ ،  دناسر و  مالس  ینالف  دییوگب  دیـسرب و  یناشاک  ياقآ 
.

نیا مینک و  یم  نوریب  ار  اهیـسلگنا  میراد  نالا  دـندوب :  هدومرف  باوج  رد  یناشاک  ياقآ  دوب ،  هدیـسر  یناشاک  ياـقآ  هب  اـقآ  ماـغیپ  یتقو 
(50  . ) تسا اهیسلگنا  هیاس  اهزیچ 

تعانق

 . دیامن قلخ  هب  تمدخ  ادخ و  تدابع  دناوتب  هک  دروخ  یم  اذغ  زا  رادقم  نآ  دوب  هداس  رایسب  ناشیا  ياذغ 
ناشیا تمدخ  يزور  نیمه  رطاخ  هب  مدوب .  یگبلط  قشاع  درک .  یم  نیمءات  دوب  شترا  رد  هک  مردارب  ار  مجرخ  دوب و  هدرک  توف  مردـپ 

 . موشب هبلط  مهاوخ  یم  متفگ :  مدیسر و 
 . دهد یم  یک  ار  تجرخ  دیسرپ :  ناشیا 
 . تسا (51  ) شترا رد  هک  مردارب  متفگ : 

 . دش ناوخ  سرد  دوش  یمن  اهلوپ  نیا  اب  دومرف : 
ار ملیاسو  متفرگ .  ار  ما  یگدنز  زاس  تشونرـس  میمـصت  هرخالاب  تفر ،  یمن  نوریب  منهذ  زا  ندش  هبلط  رکف  یلو  مدوب  هدش  دیماان  یمک 
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 . موش راک  لوغشم  دیناد  یم  حالص  اجک  ره  امش  مناوخب .  سرد  هک  ما  هدمآ  نم  متفگ :  مدیسر .  اقآ  تمدخ  مدرک و  عمج 
 . مور راکرس  هب  اهرهظادعب  مناوخب و  سرد  رهظ  ات  حبص  دش ،  انب  مدش و  راک  لوغشم  ناشیا  دیدحالص  تقفاوم و  اب  هصالخ 

 . مدروخ یم  يرگید  صخش  اقآ و  قافتا  هب  ار  راهان  زور  ره  دعب  هب  نآ  زا 
رگا رینپ .  مه  يرادقم  يرخ ،  یم  نیبجنکـس  رازاب  ياهتنا  دانق ،  یقت  دمحم  جاح  شیپ  يور  یم  تفگ :  یم  نم  هب  اقآ  راهن ،  هیهت  يارب 

 . يرخ یمن  يرگید  سک  زا  تشادن  تبرش  ای  دوبن و  یقت  دمحم  جاح 
يارب یلو  تخیر  یم  نیبجنکـس  رپ  ناکتـسا  کی  ام  يارب  ندروخ  ماگنه  عماج .  دجـسم  هرجح  مدمآ  یم  رینپ  نیبجنکـس و  هیهت  زا  دـعب 

تخادرپ لوپ  ام  اب  يواسم  هکنیا  اب  دوب .  رفن  ود  ام  زا  رتمک  هشیمه  نیبجنکـس  رینپ و  زا  شدوخ  مهـس  درک و  یمن  رپ  ار  ناکتـسا  شدوخ 
 . دوب هدرک 

ار رگیدـمه  اج  نیمه  مرادـن .  ار  تمایق  باتک  باسح  ناوت  نم  یـشاداد  تفگ :  یم  ام  هب  درک و  یم  ور  ناشیا  اذـغ  ندـش  مامت  زا  دـعب 
(52  . ) دوب ناشیا  زور  ره  راک  نیا  مینک و  لالح 

رود یتقو  مدیـسر .  ناشیا  تمدـخ  تدایع  يارب  یلاعت  هللا  هظفح  سانـش  قح  هللا  تیآ  ترـضح  هلمج  زا  رگید  رفن  دـنچ  اب  يراـمیب  ماـیا 
مـسا وگب  اهنآ  هب  یـشاداد  تفگ :  ناشیا  هب  باطخ  سانـش و  قح  ياقآ  هب  درک  ور  ناشیا  یـصاخ  تلاح  کی  اـب  میدوب ،  هتـسشن  ناـشیا 

هک میدیدن  ام  هتبلا  تفگ  یم  يدج  ار  فرح  نیا  و  تسا .  هدرک  زیوجت  بیس  بآ  نم  يارب  رتکد  هک  ارچ  دنرادرب ،  نم  يور  زا  ار  دهاز 
(53  . ) دنک لیم  بیس  بآ  ناشیا 

بآ هک  دـهاز  دومرف :  یم  دروخ و  یمن  هجوج  بآ  ناـشیا  یلو  دوب  هدرک  زیوجت  هجوـج  بآ  ناـشیا  تیوـقت  يارب  رتـکد  هک  نآ  نمض 
(54  . ) دروخ یمن  هجوج 

 . دش یسابع  رفن 3  ره  مهس  درک ،  باسح  ار  جراخم  جرخ ،  لوئسم  یتقو  راهان  فرص  زا  دعب  هعمج  زور  کی 
(55  . ) دوبن يدایز  غلبم  دوب و  لایر  کی  یسابع 6/1  هک 3  یلاح  رد  دهاز .  دنیوگ  یم  نم  هب  زونه  یسابع  اب 3  دومرف :  ناشیا 

 ، میدیسر یشورف  هویم  هزاغم  هب  یتقو  میرخب .  رایخ  ات  دنچ  میورب  مراد  نامهم  زورما  یشاداد  دومرف :  هار  نایم  رد  سرد و  زا  دعب  يزور 
 . تشادرب يدالاس  ام  لوق  هب  گرزب  رایخ  دنچ  اهرایخ  نایم  زا  ناشیا 

تحاران یشاداد  دومرف :  دش و  نم  یتحاران  هجوتم  اقآ  تشادن .  یقرف  دایز  يدالاس  اب  یملق  رایخ  تمیق  هک  ارچ  مدش  تحاران  یلیخ  نم 
هک دـش  لطعم  دـیابن  رگید  تسا ،  یکی  شا  هجیتن  رخآ و  هک  يزیچ  سپ  دزاس ،  یم  رایخ  غود  بآ  دوش و  یم  درخ  تسا .  راـیخ  وشن . 

(56  . ) تشرد ای  مرخب  یملق 
هرخالاب میروخب .  ناـشیا  قاـفتا  هب  اـقآ و  سیردـت  لـحم  هرجح  مربب  منک و  هیهت  هداـس  ياذـغ  کـی  زورما  مدرک ،  رکف  مدوخ  اـب  يزور 

 : دومرف دـید ،  ار  اذـغ  یتقو  ناـشیا ؛  تمدـخ  متفر  مدرک و  هیهت  رفن  ود  هزادـنا  هب  مدرکن .  ادـیپ  يزبس  رینپ و  ناـن و  زا  رت  هداـس  ییاذـغ 
یم يزبس  نان و  زورما  دوش ،  یم  بارخ  دوز  يزبس  نوچ  یلو  يزبس ،  نان  ای  رینپ و  نان  اـی  دروخ  دوش  یمن  هک  ار  اـهنیا  ود  ره  یـشاداد 

(57  . ) ار رینپ  نان و  ادرف  میروخ و 
باقـشب کی  مه  ردام  اقآ .  رـضحم  مربب  مه  باقـشب  کی  متفگ :  مردام  هب  دوب  هدرک  تسرد  ولپ  یهام  راـهان  يارب  مرداـم  رگید  يزور 

 . درک ادج  ار  یهام  ياه  غیت  اقآ  یتحار  يارب  درک و  هدامآ 
 . تسا هزمشوخ  شغرم  ردقچ  یشاداد  تفگ :  ندروخ  نیح  رد  دش  ندروخ  لوغشم  درک و  رکشت  اقآ  مدرب ،  اقآ  تمدخ  ار  اذغ  یتقو 

(58  . ) تسا هدرک  شومارف  ار  غرم  هزم  هک  دوب  مولعم  تسا .  یهام  هک  هدشن  هجوتم  هنوگچ  هک  مدرک  بجعت  یلیخ 
مایا رد  هک  مدـیمهف  یتقو  ار  نیا  هتبلا  تشادـن .  رتشیب  سابل  تسد  کـی  ـالومعم  دوب و  شیـالآ  یب  هداـس و  ساـبل ،  شـشوپ و  ظاـحل  زا 

ضوع تقو  مدید  نم  میدوب .  هدیـسر  ناشیا  تمدخ  تدایع  يارب  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  قافتا  هب  هدـش ،  ناشیا  توف  هب  رجنم  هک  يرامیب 
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 . منک ضوع  ار  اقآ  ياهسابل  ات  دیهدب  سابل  تسد  کی  متفگ :  ناشیا  رسمه  هب  اذل  تسا ،  ناشیا  سابل  ندرک 
(59  . ) دنک یم  نت  هب  دیوش و  یم  ار  نآ  دوش  زیمت  دیاب  تقو  ره  دراد و  ار  سابل  تسد  کی  نیمه  اقآ  تفگ :  باوج  رد  ناشیا  رسمه 

ناشیا يارب  مهدـب .  ار  ناشیا  یتاغوس  مه  منک و  ترایز  ار  ناشیا  مه  اـقآ  تمدـخ  مورب  متفگ :  مدوخ  اـب  دهـشم ،  زا  تشگزاـب  زا  سپ 
 . مداد ناشیا  تمدخ  ار  یتاغوس  میدیسر ،  ناشیا  تمدخ  یتقو  میدوب ،  هدروآ  باروج  تفج  کی 

رـضاح لاـح  رد  هک  ارچ  نک  روذـعم  نآ  نتفریذـپ  زا  ارم  یلو  تسا  یبوخ  یلیخ  راـک  ندروآ  یتاـغوس  تفگ :  درک و  قیوشت  ارم  یلیخ 
 . مراد باروج 

 . مدرک رارصا  نم  اما 
هدافتسا نودب  وت  باروج  نیا  دنک و  نم  تیافک  نم  دیدم  تدم  يارب  باروج  تفج  کی  یـشاداد  دومرف :  نم  رارـصا  باوج  رد  ناشیا 

(60  . ) دوش یم  فارسا  دنام و  یم 

نارگید هاگن  رد  دهاز  نیسح  دمحم  خیش 

 . دیامن یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  دوخ  داتسا  دشاب  یم  موحرم  نآ  نادرگاش  زا  هک  (61  ) يزارخ نسحم  دیس  هللا  تیآ  ترضح 
5 ای دودح 4 یگنهرف  راک  سیردت و  تدم  لوط  رد  تشاد  ار  یتیبرت  راک  يارب  مزال  یگتسیاش  اعقاو  دوب  رهام  شراک  رد  یلیخ  ام  داتـسا 
هک ارچ  دوب ،  راذگ  ریثءات  مدرم  ياهناج  رد  شـسفن  تشاد  مدرم  یبرد  يدایز  يونعم  ذوفن  دنتـشاد .  ار  ناشیا  يدرگاش  راختفا  رفن  رازه 

 . دنیشن لد  رب  مرجال  دیآرب ،  لد  زا  هک  ینخس 
ایند هب  یگتـسبلد  درک .  یم  هدـهاشم  دـهز  هب  ار  ناـشیا  داـقتعا  تخانـش ،  یم  ار  اـقآ  سکره  دوب و  زاـتمم  یتسیز  هداـس  دـهز  هنیمز  رد 

 . تشادن
 . درک یم  نیمءات  سیردت  هار  زا  ار  یگدنز  جرخ  درک .  یمن  لوبق  یعرش  هوجو  اقلطم 

هیرهش ررقم  رادقم  زا  رتشیب  یسک  نادرگاش  زا  رگا  دوب و  شدوخ  كدنا  جراخم  ساسارب  تفرگ ،  یم  نادرگاش  زا  هک  يا  هیرهش  رادقم 
 . دنادرگ یم  رب  ار  هفاضا  اقآ  داد ،  یم  لوپ 

یم رپ  زیربل و  ار  هنامیپ  شورف  ماگنه  رد  درب و  یمن  ـالاب  ار  تمیق  دـش ،  یم  نارگ  تفن  رگا  درک  یم  یـشورف  تفن  هک  یناـمز  نآ  یتح 
 . داد یم  يرتشم  هب  رتشیب  یمک  درک و 

 . دنشاب ناشیا  لثم  همه  میوگب  مهاوخ  یمن  ادتبا  دشاب .  نویناحور  ام  يارب  یبوخ  يوگلا  دناوت  یم  ناشیا  یتسیز  هداس 
یمیمـص یلیخ  تشاد ؛  دوجو  یـصاخ  تیمیمـص  ناشیا  اب  دروخرب  رد  درک .  یمن  رکف  يرگید  زیچ  هب  دنوادخ  ياضر  هب  زج  اهراک  رد 

مدرم اب  الثم  دـنراد  یـصیاقن  يرـس  کی  یلو  دنتـسه  یحلاص  ياهناسنا  هک  منیب  یم  ار  يدارفا  اهناوج .  اب  اـصوصخم  درک .  یم  دروخرب 
 . دوبن روطنیا  ناشیا  اما  دننک  یمن  دروخرب  نابرهم  مرگ و 

رد یتح  تشادـن  دوخ  راک  رد  یلیطعت  تسا ؛  ناشیا  يالاب  تمه  تفگ :  ناوت  یم  ناشیا  تیـصخش  هرابرد  ناوت  یم  هک  یتاکن  رگید  زا 
هژیو هب  مدرم  تمدخ  رد  اهتعاس  لاح  نیا  اب  یلو  دوب  هتـشذگ  ناشیا  زا  ینـس  هکنیا  اب  تشاذگ .  یم  همانرب  ناناوج  يارب  لیطعت  ياهزور 

 . دوب ناناوج 
تیبرت تمایق  ادـخ و  هب  دـقتعم  ار  اهناوج  لوا  هلپ  ادـتبا و  نامه  زا  درک  یم  یعـس  هک  دوب  ناشیا  هجوت  روخ  رد  مهم و  ياـهراک  زا  یکی 

 . تسا حیحص  تاداقتعا  دشاب ،  هدنزاس  دناوت  یم  هک  يزیچ  نآ  اریز  دیامن ؛
دیرخ سک  ره  زا  هکنیا  نآ  تشاد و  یـصوصخب  قالخا  کی  دـنیایب .  هعماج  رد  بترم  تسرد و  يرهاـظ  اـب  نادرگاـش  هک  تشاد  یعس 

لام سمخ  ینعی  درک  یم  كاپ  ار  دوخ  لام  دوب .  فاصنا  اب  درک و  یم  لمع  تسرد  هلماعم  رد  هک  درک  یم  دیرخ  یـسک  زا  درک .  یمن 
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 . داد یم  ار  دوخ 
 . دیامن یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  موحرم  نآ  يدابآ  هاش  هللارصن  هللا  تیآ  ترضح 

 . داد یم  ماجنا  اصخـش  ار  دوخ  ياهراک  مامت  موحرم  نآ  دوبن .  امـسم  یب  بقل  نی  او  دوب  دـهاز  يدرم  اعقاو  دـهاز  نیـسح  دـمحم  خـیش 
دنتفرگ یمن  ار  سنج  لوپ  دنتشاد ،  موحرم  نآ  هب  هک  يا  هقالع  يور  زا  ناراد  هزاغم  تفر .  یم  دیرخ  هب  اصخـش  لاس  نس و  نآ  اب  یتح 

 . دربب ار  الاک  سنج ،  غلبم  تخادرپ  نودب  دوبن  رضاح  درک و  یمن  لوبق  ناشیا  یلو 
مدوخ نم  دیربب  فیرـشت  امـش  اقآ  متفگ  یم  دمآ ،  یم  دـیرخ  يارب  ناشیا  یتقو  هک  درک  یم  لقن  دوب  راد  هزاغم  هک  ام  ناتـسود  زا  یکی 

ار هفاضا  رادقم  مدرب ،  یم  سنج  ناشدیرخ  زا  رتشیب  رگا  مریگب و  ار  سنج  لوپ  هک  درک  یم  لوبق  یطرـش  هب  ناشیا  مروآ .  یم  ار  سنج 
 . تشادن هدیاف  مه  نم  رارصا  رتشیب .  هن  مریگ  یم  سنج  مداد ،  لوپ  هک  يرادقم  نامه  دومرف :  یم  دنادرگ و  یمرب 

هماقا موحرم  نآ  ناشیا  دعب  درک  یم  تعامج  هماقا  هلودلا  نیما  دجسم  رد   ( هیلع هللا  تمحر  يدابآ  هاش  هللا  تیآ  ترضح   ) مردپ لئاسم ، 
تیعمج دـش و  یم  راذـگ  رب  یبوخ  تعاـمج  ناـشیا  روضح  تماـما و  هطـساو  هب  تفرگ .  هدـهع  هب  هلودـلا  نیما  دجـسم  رد  ار  تعاـمج 

دیربب تفگ  یم  درب ،  یم  شتمدخ  یعرـش  تاهوجو  یـسک  تقو  ره  تشاد و  هداس  رایـسب  یگدـنز  دـش .  یم  عمج  ناشیا  رود  یهبانتم 
 . درک یمن  لوبق  ناشیا  دوخ  يدابآ .  هاش  ياقآ  تمدخ 

 . دنشاب یم  رضاح  لاح  نیدتم  اوقتاب و  دارفا  وزج  اهناوج  نآ  نالا  هک  ناناوج  اصوصخم  دندش .  تیبرت  ناشیا  هطساو  هب  يدایز  دارفا 
لاثم دهاش  يارب  هک  ییاهلاثم  یتح  درک .  یم  مه  تحیـصن  هظعوم و  هکلب  درک ،  یمن  افتکا  سرد  نتفگ  هب  طقف  مه  سیردـت  ماگنه  رد 

 . تشاد یتیبرت  تهج  تفگ ،  یم 
ادیعس تام  ادیعس و  جاح  موحرم  نآ  هک  تسنیا  تفگ ،  ناوت  یم  ناشیا  هرابرد  هک  يزیچ  نآ  هصالخ 

دوخ تالکشم  ابلاغ  تشاد و  دوجو  یـصاخ  هقالع  هطبار و  هیلع )  هللا  هتمحر  يدابآ  هاش  هللا  تیآ  ترـضح   ) ام موحرم  دلاو  ناشیا و  نیب 
 . درک یم  حرطم  مردپ  اب  ار 

اذل منیب  یمن  بوخ  تسا و  فیعض  یلیخ  منامشچ  وگب  یسرپ .  یم  تردپ  زا  يور  یم  مراد ،  یلاوئـس  کی  تفگ :  نم  هب  ناشیا  يزور 
نیا ات  میاـین  نوریب  هناـخ  زا  دـیناد  یم  حالـص  اـیآ  موش ،  یمن  هجوتم  منک و  یم  دروخرب  ناـنز  یتح  اـی  مدرم  اـب  میآ  یم  رازاـب  هب  یتقو 

؟  دیاین شیپ  لکشم 
 : دومرف مردپ  مدناسر  ار  اقآ  ماغیپ  نم  یتقو 

هکنیا ولو  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  ندمآ  نوریب  ییوگ ،  یم  نم  بناج  زا  دـهاز و  نیـسح  دـمحم  خیـش  شیپ  يور  یم 
کی هب  مدرم  مشچ  یتـقو  تسا .  تیناـحور  یفرعم  نید و  جـیورت  غیلبت و  نوریب  رد  امـش  دوجو  الـصا  دـینک و  دروخرب  یـسک  اـب  اـقافتا 

 . دوش یم  رتشیب  تیناحور  مالسا و  هب  مدرم  يدنم  هقالع  دنناد و  یم  مالسا  زا  ار  بلطم  نیا  دتفا ،  یم  شیالآ  یب  یناحور 
 : دـنک یم  یفرعم  نینچ  نـیا  ار  دوـخ  داتـسا  ناـشیا  دـشاب .  یم  (62  ) يدالوا رگـسع  هللا  بیبح  ياـقآ  باـنج  ناـشیا  نادرگاـش  رگید  زا 

 . دوب یصاخ  هبذاج  ياراد  اه  هبنج  زا  مادک  ره  درک و  یسررب  هبنج  هس  زا  ناوت  یم  ار  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  تیصخش 
 . دوب قداص  دهاز  اعقاو  وا  درک .  یم  یگدنز  شیوخ  نامز  رد  هنکمم  تلاح  نیرت  هداس  رد  هک  دوب  ناشیا  یعقاو  دهز  لوا : 

ییانشآ لوط  رد  نیا  رب  هوالع  تشادن .  ییاعدا  تقو  چیه  نمض  رد  و  درک ،  یم  لمع  دوب  هدیسر  نآ  هب  تسناد و  یم  هک  هچ  نآ  مود : 
 . دشاب هدرکن  نآ  هب  لمع  یلو  دیامن  یقلخ  ای  یلمع  هب  توعد  هک  مدیدن  زگره  ناشیا  اب 

یگرزب تریصب  یسانش و  نامز  کی  نیا  دبایرد و  ار  ناوج  لسن  داب  هک  دنک  یم  یگدنز  ینامز  رد  هک  دوب  هدیـسر  بلطم  نیا  هب  موس : 
هنامز عاضوا  زا  ناشیا  تشادرب  تشاد .  یم  هگن  اهنآ  حطـس  رد  ار  شدوخ  و  درک ،  یم  دروخرب  ناـناوج  اـب  بوخ  يوخ  قلخ و  اـب  دوب . 

رد دوب و  هدرک  اه  ناوج  فقو  ار  دوخ  زین  لیطعت  ياهزور  اهبش و  اذل  دنک  یمن  تیافک  دشاب  هتـشاد  ثحب  سرد و  طقف  رگا  هک  دوب  نیا 
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نایم رد  ناشیا  تیلاـعف  اـهراک و  همه  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  تخانـش .  یمن  یگتـسخ  تشاد و  ییـالاب  راکتـشپ  تمه و  هار  نیا 
نیوکت رد  ناـشیا  هک  منک  ضرع  تءارج  هب  مناوـت  یم  تشاد .  نس  لاـس  دودح 55  مدـش  انـشآ  ناشیا  اب  نم  هک  ینامز  نآ  دوب .  یلاس 

ياه هنحص  رد  هک  یناردارب  یمالسا ،  هفلت  ؤم  تیعمج  هیلوا  ناردارب  زا  يدایز  دادعت  رازاب و  زورما  نینیدتم  زا  يرایسب  ینامیا  تیصخش 
ریغ الو  میقتـسم و  تیبرت  رد  اهنآ  و  تشاد ،  يدج  تلاخد  دنا ،  هدرکن  راذگورف  یـششوک  چـیه  زا  تیالو  مالـسا و  زا  عافد  رد  فلتخم 

 . دوب یعقاو  دهاز  کلاس و  فراع و  لماک  هنومن  خیش  دنا .  هدوب  ناشیا  میقتسم 
اعقاو مورب .  ناشیا  تمدخ  زا  يزور  هک  منک  رکف  متـسناوت  یمن  یتح  هک  هدـش  ناشیا  بوذـجم  يروط  متخانـش ،  ار  ناشیا  هک  ینامز  زا 

 . مردام ردپ و  ریخ  ياعد  رگم  دوبن  نیا  مناد و  یم  ادخ  زا  ار  ناشیا  اب  مدوخ  ییانشآ 
 : دننک یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  دوخ  داتسا  نادرگاش ،  رگید 

 ، مدرک یم  هیهت  ار  نان  ناوارف  رـسدرد  اب  هکنیا  زا  دعب  متفر  یم  نوریب  نان  هیهت  يارب  یتقو  یطحق  نامز  متـشاد .  ناشیا  هب  یـصاخ  هقالع 
مدناوخ یم  اجنآ  مه  ار  ءاشع  برغم و  زامن  متفر  یم  هلودلا  نیما  دجـسم  هب  مناسرب ،  ار  نان  مورب و  هناخ  هب  تسار  کی  هک  نیا  ياج  هب 
 . مناسرب هناخ  هب  ینان  دیاب  تفر  یم  مدای  هک  مدش  یم  ناشیا  ياهتبحص  وحم  نانچ  نآ  درک ،  یم  عورش  ار  ریسفت  سرد  اقآ  یتقو  . 

رتمک يراک  نینچ  صاوخ  زا  هکلب  تسین  ماوع  راک  اهنت  هن  هک  درک  یم  بانتجا  مه  لالح  زا  یتح  دوب .  دـهاز  انعم  مامت  هب  موحرم  نآ  - 
درک یمن  اهر  ار  ناشیا  رگید  دش و  یم  بوذجم  دوب ،  ناشیا  رضحم  رد  تعاس  مین  یـصخش  رگا  تشاد و  يا  هبذاج  بیجع  دیآ .  یمرب 

(63 . )
اب ار  دوخ  نادنزرف  دنتشاد و  شیاه  همانرب  ناشیا و  هب  یصاخ  نانیمطا  نیدلاو  هک  دوب  هدرک  راتفر  هلودلا  نیما  دجسم  رد  يروط  ناشیا  - 

داد و یفنم  باوج  مردپ  اقآ .  نالف  لزنم  میورب  ایب  ناج  ردپ  متفگ :  مردپ  هب  يزور  مایا  نامه  رد  دنداتسرف .  یم  دجسم  هب  هدوسآ  لایخ 
نیما دجسم  یهاوخ  یم  سرد  رگا  هلودلا ،  نیما  دجسم  یهاوخ  یم  ماکحا  رگا  تسه .  هلودلا  نیما  دجـسم  رد  یهاوخب  هچ  ره  تفگ : 

(64  . ) میورب يرگید  ياج  دراد  یموزل  هچ  رگید  هلودلا ،  نیما  دجسم  یهاوخ  یم  ینآرق  ریسفت  رگا  هلودلا 
 : دندومرف یم  (65  ) ینارهت یضترم  اقآ  جاح  هللا  تیآ  ترضح 

یم هک  تسا  دهتجم  ناشیا  ایآ  مدیـسرپ ،  مردپ  زا  درب .  دهاز  نیـسح  دمحم  خیـش  تمدـخ  يدرگاش  يارب  ارم  مردـپ  یناوجون  لیاوا  رد 
؟  دیربب ناشیا  شیپ  ارم  دیهاوخ 

 . ریخ تفگ :  مردپ 
؟  دیرب یم  ناشیا  شیپ  ارم  ارچ  سپ  متفگ  مدرک و  بجعت 

مدآ دروخب و  وت  هب  ناشیا  سفن  مهاوخ  یم  هکلب  مرب  یمن  ناـشیا  شیپ  ندـش  ـالم  يارب  مه  ار  وت  تسین و  دـهتجم  ناـشیا  تفگ :  مردـپ 
 . يوشب

ناـشیا تمدـخ  رد  يزور  مدرک ،  یم  هدافتـسا  ناـشیا  رـضحم  زا  مدوـب و  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تمدـخ  هـک  یناـمز  نآ 
ياهتبحص زا  دعب  مدرک .  نایب  ار  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  راتفر  تالاح و  ناشیا  يارب  نم  دوب و  دهاز  نیسح  دمحم  خیـش  اقآ  زا  تبحص 

(66  . ) میدرک یم  ترایز  ار  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  شاک  يا  دندومرف :  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  نم 
یم ذوفن  اهناج  رد  یلیخ  شمالک  میدرک .  یمن  هانگ  هتفه  کی  ات  میدـش  یم  دـنلب  ربنم  ياپ  زا  یتقو  هک  تشاد  يربنم  سرد و  نانچ  نآ 

(67  . ) درک
 : دیوگ یم  نینچ  نیا  ناشیا  هرابرد  رباقملا  ةرکذت  باتک  رد  املع  لاح  حرش  باتک  هدنسیون  يزار  فیرش  دمحم  خیش  موحرم 

نیما دجـسم  رد  اهلاس  تشاد و  مات  ترهـش  ییاـسراپ  دـهز و  اوقت و  هب  هک  دوب  نارهت  تعاـمج  همئا  زا  یکی  دـهاز  نیـسح  دـمحم  خـیش 
یم شرورپ  هدومن و  تیاده  داشرا و  هلیمج  فاصوا  هنـسح و  قالخا  هب  ار  اهنآ  تفگ و  یم  بالط  ناناوج و  يارب  قالخا  سرد  هلودـلا 
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دنشاب یم  روهشم  یتسرد  یتسار و  اوقت و  تناید  هب  هک  تشاذگ  اج  هب  نویناحور  نایرازاب و  نایم  رد  رایسب  ياهیراگدای  ور  نیا  زا  داد و 
.

لامک رد  ملاع و  یملاع  دوبن .  لهاج  کلاس  درک .  یم  لمع  نآ  هب  تسناد  یم  هچنآ  یلو  تشادن  يدایز  یلوصا  ای  یهقف  تامولعم  يو 
رازاب و هقطنم  رد  نامز  نآ  رد  تخادـنا .  یم  ادـخ  ءاـیلوا  ادـخ و  داـی  هب  ار  مدرم  شقطنم  رظنم و  درک .  یم  یگدـنز  تناـتم ،  تعاـنق و 

هللا تیآ  ترـضح  يرئاح و  یلع  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  دهاز ،  نیـسح  دمحم  خیـش  لثم  دـندوب ؛ مه  رگید  ناگرزب  اقآ ،  زا  ریغ  يولوم 
 . . . ینت و تفه  گرزب  اقآ  خیش  يدابآ و  هاش  هللا  تیآ  ترضح  يراسناوخ و  دمحا  دیس 

یکی لاثم ،  ناونع  هب  دنتـسیرگن .  یم  هاگن  مارتحا  هدـید  هب  ناشیا  هب  یلو  دوب  رتشیب  موحرم  نآ  زا  ناش  یملع  بتارم  ناگرزب  نیا  همه  و 
ير رهـش  رد  یغاب  هب  ار  ناشیا  هعمج  ياهزور  ناتـسبات  راهب و  لصف  رد  هر )   ) يراـسناوخ دـمحا  دیـس  هللا  تیآ  ترـضح  نادـنمتدارا  زا 
غاب هب  دـش  رارق  هک  يزور  اقافتا  درک .  توعد  مه  ار  ناشیا  راب  دـنچ  دـناوخ ،  یم  سرد  اقآ  دزن  رد  مه  شرـسپ  نوچ  درک و  یم  توعد 

 . دوب اجنآ  مه  يراسناوخ  هللا  تیآ  ترضح  میدیسر ،  غاب  هب  یتقو  مدرک  یهارمه  ار  ناشیا  مه  نم  دورب ، 
ولج اقآ  هک  دندرک  رارـصا  دـش ،  زامن  ماگنه  هک  یتقو  اما  دـندوب ،  دوخ  هنامز  نیدـهتجم  داهز  زا  هکنیا  اب  يراسناوخ  هللا  تیآ  ترـضح 

ياقآ دنک و  هدافتـسا  خیـش  قالخا  رـضحم و  زا  هک  دوب  هدرک  رما  ار  دوخ  رـسپ  ناشیا  یتح  درکن  لوبق  اقآ  یلو  دـنک ،  تماما  دنتـسیاب و 
(68  . ) دندرک یم  دای  ناشرسپ  داتسا  ناونع  هب  ناشیا  زا  هشیمه  يراسناوخ 

رد شنارای  يوفص و  باون  دیهش  هلمج  زا  رگید  يا  هدع  میدیـسر .  یفوتـسم  غاب  هب  تشگزاب  تقو  دوواد  هدازماما  ياهرفـس  زا  یکی  رد 
یم مارتحا  اقآ  هب  یلیخ  دندیسر .  اقآ  تمدخ  شنارای  قافتا  هب  دندروآ ،  فیرشت  غاب  هب  اقآ  دش  هجوتم  باون  دیهش  یتقو  دندوب .  غاب  نآ 

هب ارم  یبلطم  هظعوم  ماگنه  رد  درک .  تبحص  يا  هلمج  دنچ  مه  ناشیا  دنک .  هظعوم  ار  اهنآ  هک  تساوخ  یم  اقآ  زا  هناعضاوتم  تشاذگ 
يونعم هرهب  خیـش  دوجو  رون  زا  تساوخ  یم  هکنیا  لثم  هدرک  کیدزن  ناـشیا  هب  ار  شدوخ  يروط  باون  موحرم  مدـید  درک .  بلج  دوخ 

(69  . ) دربب يرتشیب 
هعمج بش  هک  میهاوخ  یم  اقآ  زا  يدابآ ،  هاش  هللا  تیآ  ترـضح  يارب  اـصوصخم  دـندوب  لـئاق  مارتحا  ناـگرزب  اـملع و  يارب  مه  ناـشیا 

 ، دناوخ یم  لیمک  ياعد  عماج  دجسم  رد  يدابآ  هاش  ياقآ  لثم  یـسک  یتقو  دندومرف :  یم  ام  باوج  رد  ناشیا  اما  دنناوخب  لیمک  ياعد 
فیرعت ناشیا  يارب  ار  ارجام  مدیـسر و  يدابآ  هاـش  موحرم  تمدـخ  هکنیا  اـت  میدرک ،  یم  رارـصا  اـم  یلو  مناوخب .  يزیچ  هچ  رگید  نم 

 . مدرک
اقآ هب  ار  ماغیپ  مه  نم  ارجام ،  نیا  رد  ام  دناوخب و  لیمک  اعد  هلودلا  نیما  دجسم  رد  ناشیا  هک  درادن  یتافانم  دندومرف :  يدابآ  هاش  ياقآ 

(70  . ) دش راذگ  رب  لیمک  ياعد  هلودلا  نیما  دجسم  رد  دعب  هب  نآ  زا  مدناسر و 

یگنهرف راک  مود :  لصف 

یگنهرف راک  رد  تریصب 

 . تسا يرورض  مزال و  يرما  ناوج  تایحور  هب  ندوب  هاگآ  ناناوج ،  اب  صوصخ  هب  یگنهرف  یتیبرت و  راک  رد 
شور نیرت  یلاع  دوب و  رادروخرب  نشور  زاب و  رکف  کی  زا  راک  نیا  رد  دوب و  یگژیو  نیا  يراد  مه  دـهاز  نیـسح  دـمحم  خیـش  موحرم 

 . درب یم  راک  هب  ار  تیبرت  رد 
 . تشاد ادص  رس و  مه  لومعم  قبط  دوب  دجسم  يولج  الومعم  ام  يزاب  لحم 

باختنا ارم  اه  هچب  تروشم .  زا  دعب  دیایب  نم  دزن  اه  هچب  رتگرزب  دنا  هدومرف  اقآ  تفگ :  دـمآ و  اقآ  فرط  زا  یـسک  يزاب  ماگنه  يزور 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1232 

http://www.ghaemiyeh.com


قیفر نم  اب  یهاوخ  یمن  یـشاداد  دـندومرف :  دـعب  تشاذـگ  مارتحا  یلیخ  مدیـسر ،  ناشیا  تمدـخ  یتقو  ناشیا .  تمدـخ  متفر  دـندرک . 
 . مدش ناشیا  بوذجم  مدرک و  قوذ  ملد  رد  یلیخ  مالک  اب  يوشب ، 

رد میدوب و  هداتـسیا  لوا  فص  همه  داتفا .  قافتا  یبلاج  یلیخ  هنحـص  دور  یمن  مدای  مدرب .  دجـسم  هب  ار  لحم  ياه  هچب  ماـمت  بش  ادرف 
يزاب ياج  دجسم  دز  دایرف  دش و  مامت  نارازگزامن  زا  یکی  رد  هرخالاب  میداد .  یم  له  ار  رگیدمه  میدرک و  یم  یشوگیزاب  لاح  نامه 

نم رگا  دومرف :  دنامهفب  ار  راک  تیمها  هکنیا  يارب  شندش  مارآ  زا  دعب  درک و  مارآ  ار  صخش  نآ  ادتبا  اقآ  میدیسرت .  یلیخ  ام  تسین و 
ریگ اج  هد  تسا  نکمم  ریسم  لوط  رد  اه  هچب  نیا  اما  مییآ ؛  یم  هلودلا  نیما  دجسم  هب  میقتسم  دننک ،  اهر  راز  هلال  نابایخ  رـس  ار  امـش  و 

(71  . ) مینک دجسم  بذج  ار  اه  هچب  نیا  دیاب  تیعضو  اب  تسا .  هدرتسگ  ناطیش  ياهماد  دننک ، 
هاگتـسد زا  يزور  هک  ییاج  ات  مدـناوخ  یم  بوخ  یلیخ  مه  ار  نآرق  مدوب و  ناوخ  کت  هسردـم  دورـس  هورگ  رد  متـشاد  یبوخ  يادـص 

 . متفرن اقآ  تروشم  اب  اما  دندرک  توعد  نآرق  تئارق  يارب  ارم  دندمآ و  یتنطلس 
دشاب یم  مارح  تسا و  انغ  یناوخ  یم  نآرق  وت  هک  روط  نیا  تفگ :  ولج و  دمآ  یصخش  میدناوخ .  یم  نآرق  میدوب و  هتسشن  دجـسم  رد 

 . مدش تحاران  یلیخ  وا  فرح  زا  . 
(72  . ) دناوخب نآرق  تاوصا  رکنا  يادص  اب  دیاب  ایآ  دیراد ؟  راک  هچ  امش  تفگ :  باوج  رد  دید  ار  صخش  نآ  دروخرب  یتقو  اقآ 

هکنیا شدهاش  میدرک و  ادیپ  یبوخ  ینامیا  يدنب  ناوختسا  هک  درک  تیبرت  ار  ام  يروط  تشاد  یگنهرف  راک  رد  هک  یتریصب  نآ  اب  ناشیا 
ار ماـما  توعد  رفن  زا 50  شیب  ناشیا  نادرگاش  نایم  زا  درک  عورـش  ار  هاش  میژر  اب  هزراـبم   ( هرـس سدـق   ) ینیمخ ماـما  هک  لوا  ياـهزور 

(73  . ) ناشیا تیبرت  رگم  دوبن  نیا  دندمآ و  نوریب  دنلبرس  تاناحتما  زا  اهنآ  همه  انثتسا  نودب  ابیرقت  دنتفگ و  کیبل 

ناناوج اب 

انعم هار  نیا  رد  وا  يارب  یگتسخ  درک .  یم  ناناوج  فرص  ار  شتقو  رتشیب  یلو  دوب  هتشذگ  وا  زا  ینـس  هکنیا  اب  دوب  ناناوج  اب  راک  قشاع 
 . دنک ییامنهار  ار  ناناوج  مدرم و  دوخ  مهس  هب  ات  طیارش  نآ  رد  ات  دوب  هتسب  تمه  رمک  تشادن . 

ودرا هب  يدادعت  هچ  هعمج  زور  رد  دوشب  صخـشم  هک  دش  یم  هتخورف  ییاه  هرهم  زور  نیا  رد  هک  ارچ  میدوب  هبنـشود  زور  رظتنم  هشیمه 
هک تسا  نیریش  رایـسب  تارطاخ  روآدای  نم  يارب  هعمج  زور  دش .  یم  هیهت  اذغ  اهنآ  يارب  دادعت  ندش  صخـشم  زا  دعب  (74  . ) دنیآ یم 

 . مدوب وا  هارمه  هب 
 . دوب هداد  رارق  اقآ  رایتخا  رد  ار  غاب  هک  دوب  یگنهرـس  نآ  بحاص  ير .  رهـش  دابآ  تلود  رد  دوب  یغاـب  نم ،  تارطاـخ  غاـب  ودرا  ناـکم 

 . دوب رد  تشپ  اقآ  درک .  زاب  ار  رد  مگرزب  ردام  دمآ .  رد  ادص  هب  هناخ  گنز  دوز  حبص  (75)
؟  دیئامرفب - 

 . نک ادص  ار  نم  یشاداد  - 
 . مدناسر رد  يولج  ار  مدوخ  يروج  هچ  مناد  یمن  مدیرپ ،  باوخ  زا  مگرزب  ردام  يادص  اب 

اقآ متفگ : 
؟  يا هدناوخ  حبص  زامن  یشاداد .  مالس  - 

 ( مدوب هدشن  فلکم  زونه   . ) هن - 
 . منام یم  رظتنم  نم  ناوخب  ار  تزامن  ياذغ  ورب  - 

 . متشگرب مدناوخ و  ار  زامن 
تـسد هب  ریـسفت  باتک  هارمه  هب  درک و  ات  ار  ابع  دعب  تشاذگ .  رـس  هب  ار  نیچ  قرع  تشادرب و  رـس  زا  ار  همامع  اقآ  ادتبا  تکرح  زا  لبق 
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(76  . ) میدرک تکرح  نم  تارطاخ  غاب  فرط  هب  هدایپ  ياپ  اب  نآ  زا  دعب  داد .  نم 
نآ اب  دناد  یم  ادخ  دیـسر .  یم  مه  رفن  هب 200  هدننک  تکرـش  دارفا  دادـعت  تاقوا  یهاگ  لاسدرخ .  مه  دوب و  نسم  دارفا  مه  ام  نیب  رد 
زا دعب  دوب .  تشهب  دوبن ،  غاب  تسا .  یقاب  منهذ  رد  اهزور  نآ  تارطاخ  ینیریش  زونه  درذگ ،  یم  نامز  نآ  زا  لاس  زا 50  شیب  نالا  هک 

(77  . ) مدرکن ادیپ  تیفیک  نآ  اب  ياه  همانرب  نینچ  اقآ  توف 
یم اج  نآ  رد  اقآ  دش .  یم  نهپ  شرف  دش ،  یم  در  یبآ  يوج  شرانک  زا  هک  یگرب  خاش و  رپ  تخرد  ریز  رد  میدیسر ،  یم  غاب  هب  یتقو 
رهظ هب  تعاس  کی  ات  دیـسر .  یم  اقآ  تمدخ  تشاد ،  یلاوئـس  ای  راک  مه  یـسک  ره  میدـش و  یم  حـیرفت  يزاب و  مرگرـس  ام  تسـشن و 

 . میدوب يزاب  لوغشم 
یم لوط  نآرق  ندناوخ  تعاس  مین  میدـش .  یم  عمج  ناشیا  رود  مک  مک  ام  درک و  یم  عورـش  ار  نآرق  سالک  يداه  ریم  اقآ  نآ  زا  دـعب 
(78  . ) دجنگ یمن  ظافلا  بلاق  رد  هک  درک  یم  رثا  ام  رد  نانچ  نآ  ناشیا  ياهفرح  درک  یم  عورش  ار  ریسفت  اقآ  نآرق ،  زا  دعب  دیشک . 

يا هدع  دندرک و  یم  تحارتسا  يا  هدع  راهان  ندروخ  زا  دعب  دش .  یم  نهپ  راهن  طاسب  اقآ ،  تماما  هب  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  زا  دعب 
نیلوا درک .  یم  باسح  ار  رفن  ره  مهـس  دوب ،  جراخم  جرخ و  لوئـسم  هک  یـصخش  دـش ،  یم  هک  رـصع  دـندش .  یم  يزاـب  لوغـشم  مه 
میدوب رـضاح  نم  دوخ  اه و  یلیخ  هکنیا  اب  دهدب .  ار  وا  مهـس  یـسک  هک  تشاذگ  یمن  دوب .  اقآ  درک  یم  تخادرپ  ار  دوخ  مهـس  یـسک 

 . مشاب نارگید  رابرس  دیابن  تفگ :  یم  مینک  تخادرپ  ار  ناشیا  مهس 
 : تفگ یم  اقآ  درک ،  یم  اـم  يادـص  رـس و  هب  یـضارتعا  یـسک  اـهرتگرزب  زا  رگا  درک و  یمن  دودـحم  ار  اـم  ناـشیا  هکنیا  بلاـج  هتکن 

(79  . ) دنشاب دازآ  اه  هچب  دیراذگب 
اقآ هارمه  رگید  يا  هدع  اب  نم  میدـش .  یم  تکرح  هدامآ  مه  ام  دـنک ،  عمج  نیمز  يور  زا  ار  شطاسب  تساوخ  یم  دیـشروخ  هک  یتقو 

 . دنتشگ یم  رب  هلیسو  اب  مه  نارگید  میداتفا ،  یم  هار  هب  هدایپ 
یم وضو  دوب .  هدـش  برغم  نذا  میدیـسر ،  یم  هلودـلا  نیما  دجـسم  هب  یتقو  دـناوخ .  یم  ظفح  زا  ار  تامـس  ياعد  اقآ  تشگرب  هار  رد 

(80  . ) میدناوخ یم  تعامج  هب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  میتفرگ و 
اقآ نآ  زا  دـعب  دیـشک  یم  لوط  تعاس  کی  ابیرقت  (81  . ) دـناوخ یم  نآرق  يربخم  موحرم  دـش و  یم  هدـیچ  نآرق  ياهلحر  زامن  زا  دـعب 

(82  . ) میدرک یم  شومارف  ار  یگتسخ  هک  دوب  بلاج  ناشیا  نتفگ  ریسفت  ردقنآ  یل  میدوب .  هتسخ  یلیخ  هکنیا  اب  تفگ .  یم  ریسفت 

دوواد هدازماما  رفس 

رفس نیا  رد  دوب .  یباذج  یناحور و  رایسب  رفـس  هک  دوب .  دوواد  هدازماما  هب  هدایپ  رفـس  ناشیا  یندنام  دای  هب  بلاج و  ياه  همانرب  زا  یکی 
 . میدرک یم  ترایز  زین  ار  نارهت  لامش  ياه  هدازماما  ریاس  دوواد ،  هدازماما  هب  ندیسر  ات 

رفن ادودـح 20  هک  ناتـسود  رگید  اقآ و  قافتا  هب  و  هدرک ،  هدامآ  ار  يداب  غارچ  دوب ،  کیرات  اوه  نوج  حبـص  زامن  زا  دـعب  تکرح  زور 
تسد يداب  غارچ  نوچ  میداتفا .  هار  هب  دوواد  هدازماما  فرط  هب  اج  نآ  زا  میدمآ و  سوریس  نابایخ  هب  هلودلا  نیما  دجسم  زا  میدش ،  یم 

شوماخ ار  يداب  غارچ  دوب .  هدـش  نشور  اوه  میدیـسر .  ناریمـش  میدـق  هداج  هب  یتعاس  زا  دـعب  مدرک .  یم  تکرح  همه  يولج  دوب  نم 
رهن دوب ،  ییافـص  اب  ياج  میدرک ؛  فقوت  اجنآ  هناحبـص  يارب  میـس .  یب  ماـن  هب  يا  هلحم  هب  میدیـسر  اـت  میداد  همادا  تکرح  هب  هدرک و 
یلو دروآ  نوریب  غرم  مخت  ددع  دنچ  شلامتسد  زا  اقآ  میدش .  هناحبص  ندروخ  لوغشم  میتسشن و  رهن  رانک  دش ،  یم  در  اجنآ  زا  یگرزب 

 . دروخن يزیچ  اهغرم  مخت  نآ  زا  شدوخ  داد و  اهرت  ناوج  هب  ار  همه 
زامن ندناوخ  يارب  اج  نامه  میدیسر  لیعامسا  هدازماما  هب  رهظ  زامن  يارب  میداد  همادا  ار  نامرفـس  کهلق  فرط  هب  هناحبـص  مامتا  زا  دعب 

 . میدرک فقوت  راهان  ندروخ  و 
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هب هک  یماگنه  میدرک .  تکرح  حلاص  هدازماما  فرط  هب  دش ،  رت  کنخ  یمک  اوه  یتقو  میدش .  تحارتسا  لوغشم  راهان  ندروخ  زا  دعب 
 . میدناوخ اجنآ  ار  اشع  برغم و  زامن  دوب .  هدرک  ناهنپ  اههوک  تشپ  ار  شدوخ  باتفآ  میدیسر ،  اجنآ 

فرط هب  نشور و  مه  ار  يداب  غارچ  میدرک ،  باختنا  دوب  تولخ  نوچ  هناخدور  یلخاد  ریـسم  تکرح ،  همادا  يارب  زامن  ندناوخ  زا  دعب 
 . مدش رادیب  باوخ  زا  ناذا  يادص  اب  میدرک .  هتوتیب  اجنامه  ار  بش  میدیـسر ،  دازحرف  هب  هک  دوب  بش  ياهرخآ  میدرک  تکرح  دازحرف 
ار تکرح  میدروخ و  ار  هناحبص  میدمآ .  بلاطوبا  هدازماما  هب  اجنآ  زا  میدناوخ  اقآ  تماما  هب  ار  حبص  زامن  دندوب  رادیب  شیب  مک و  اقفر 

 . میدوب هدش  کیدزن  دوواد  هدازماما  هب  رگید  میدنام .  اج  نامه  ار  بش  راز  هجنوی  هب  میدیسر  ات  میداد  همادا 
 . مدرک شومارف  ار  یگتسخ  مامت  میدیسر  دوواد  هدازماما  هب  یتقو  میدرک .  تکرح  ییاهن  دصقم  فرط  هب  ادرف  حبص 

اقآ دوب ،  بسانم  تصرف  میدرک و  یم  فقوت  هک  اـجک  ره  رفـس  لوط  رد  میتشگرب .  میدوب  هدـمآ  هک  روطناـمه  فقوت ،  زور  هس  زا  دـعب 
حیرفت مه  ام  يارب  رفـس  نیا  دوب .  رارقرب  اعد  ریـسفت و  هسلج  مه  هدازماما  دوخ  رد  میتشاد .  تاجانم  اعد و  مه  یهاگ  درک .  یم  تبحص 

بذج يرایسب  هدع  رفس  لوط  رد  هکلب  تشاد  تیباذج  ام  يارب  اهنت  هن  دوواد  هدازماما  رفس  تایونعم .  تیوقت  یتیبرت و  يودرا  مه  دوب و 
(83  . ) دندش یم  شراتفر  اقآ و 

تاجانم اعد و  موس :  لصف 

خیش تاجانم 

يادص هک  مدش  یم  در  رازاب  یه  هچوک  سپ  هچوک  زا  دوب .  هتفرگ  ار  اج  همه  یکیرات  دوب و  ناضمر  هام  دوب ،  هتشذگ  مرمع  زا  راهب   16
دجـسم لخاد  مدش .  هدیـشک  ادص  نآ  دجـسم و  فرط  هب  دوخ  هب  دوخ  درک .  بذج  دوخ  هب  ارم  هلودلا  نیما  دجـسم  لخاد  زا  ینوذـحم 
تاجانم یـسک  هچ  مدیـسرپ  دارفا  زا  یکی  زا  تاجانم  مامتا  زا  دعب  مدشن  نامز  رذگ  هجوتم  هک  مدـش  تاجانم  بوذـجم  نانچ  نآ  متفر . 

(84  . ) دهاز نیسح  دمحم  خیش  اقآ  داد :  باوج  دناوخ ؟  یم 
نیما دجـسم  ناـمز  نآ  رد  تشاد .  ءاـیحا  بش  ره 30  ناـضمر  هاـم  رد  مدوب .  وا  تاـجانم  قشاـع  تشاد ،  ییاریگ  يادـص  مرگ و  سفن 

 . دوب فورعم  ناراد  هدنز  بش  دجسم  هب  هک  ییاج  نآ  ات  تشاد  يراد  هدنز  بش  بش ،  ره 30  هک  يدجسم  اهنت  هلودلا 
نتسشن يارب  ییاج  دجسم  رد  هک  يدح  هب  دندمآ .  یم  دجـسم  هب  اقآ  قشع  هب  رود  ياه  هار  زا  مدرم  یلو  دوبن  دایز  نیـشام  نامز  نآ  رد 

اقآ ندمآ  رظتنم  دندمآ و  یم  دجسم  هب  دمآ  تفر  عنم و  تعاس  زا  لبق  مدرم  دوب ،  رارقرب  یماظن  تموکح  هک  یمایا  یتح  دش .  یمن  ادیپ 
(85  . ) دندنام یم 

ترـضح لثم  ناگرزب  زا  یـضعب  دـش ،  یم  شوماخ  تاجانم  يارب  اهغارچ  یتقو  دوب .  هتـشاذگ  ریثءات  مه  ناگرزب  رد  یتح  ناـشیا  شقن 
دیـشک و یم  رـس  رب  ار  ابع  درک و  یم  هدافتـسا  یکیرات  زا  نامز )  نآ  قالخا  نیـسردم  نیدهتجم و  زا  ینارهت (  یلعلادبع  ازریم  هللا  تیآ 

(86  . ) دراد یصاخ  سفن  کی  درمریپ  نیا  دومرف :  یم  ناشیا  تسشن .  یم  سلجم  زا  هشوگ  رد  دمآ  یم 
؛  تفگ یم  ریسفت  ناشیا  تعاس  کی  دودح  دعب  دش و  یم  هدناوخ  نآرق  ادتبا  دش .  یم  عورش  تعاس 12  زا  ناضمر  هام  رد  ناشیا  همانرب 

 . تشگ یمرب  تاجانم  اعد و  يارب  حبص  ناذا  هب  هدنام  تعاس  تفر و 2  یم  لزنم  هب  زا  دعب 
یم اعد  یتقو  دـش .  یم  يراج  ناگدـید  زا  کشا  تفگ  یم  ار  هللا  مسب  ناشیا  هک  نیمه  دـش  یم  شوماـخ  تاـجانم  يارب  اـهغارچ  یتقو 
هیرگ اب  هداتسیا و  دیشک ،  یم  لوط  تعاس  ود  هک  ار  اعد  همه  هزمح  وبا  ياعد  ییاعد  رد  اصوصخم  درک  یم  ادیپ  یصاخ  تلاح  دناوخ ، 
(87  . ) تشادن یمامت  درمریپ  نیا  کشا  هکنیا  لثم  درک .  یم  سیخ  ار  شنساحم  کشا  هک  تخیر  یم  کشا  نانچ  نآ  دناوخ .  یم 

تساوخ یمرب  اوه  هب  مدرم  هجض  دش .  یم  اپ  رب  ییاغوغ  تسا ،  موب  بل  باتفآ  ترمع  نیسح  تفگ :  یم  تاجانم  نایم  رد  ناشیا  یتقو 
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(88  . ) دوبن لرتنک  لباق  رگید  تیعمج  و 
رد و مدینـش  مدرک و  هدـهاشم  دـش .  ضوع  ملاح  هعفد  کی  دوب  تاجانم  ندـناوخ  لوغـشم  اقآ  هک  ینامز  نآ  دور  یمن  مدای  تقو  چـیه 

(89  . ) دکچ یم  نوخ  اهنآ  زا  دننز و  یم  هجض  راوید 
 . دش یم  لیمکت  دجسم  تیفرظ  هک  ییاج  ات  دمآ  یم  يدایز  تیعمج  اجنآ  تفرگ .  یم  ءایحا  رازاب  عماج  دجسم  رد  ادتبا  موحرم  نآ 

 . تشاد تاجانم  همانرب  کیدزن  نارای  ناصوصخم و  زا  رفن  دنچ  اب  نوتس  لهچ  دجسم  رس  الاب  هرجح  رد  یمومع  مسارم  زا  لبق 
(90  . ) دنتفر یم  شوه  زا  اه  یضعب  هک  دناوخ  یم  تاجانم  نانچ  نآ 

فرـشا و دننام  اهرهـش  زا  یلیخ  هب  یتح  مدرکن  ادیپ  لاح  هب  ات  دـناوخب  اعد  تاجانم و  ناشیا  لثم  هک  یـسک  رگید  ناشیا  تلحر  زا  دـعب 
(91  . ) مداد یم  تسد  زا  رتشیب  ار  مدیما  متشگ ،  یم  رتشیب  هچ  ره  غیرد ،  اما  متفر ،  سدقم  دهشم 

رای تارطاخ  مراهچ :  لصف 

رای تارطاخ 

ام يارب  راک  ماجنا  تسا  نکمم  دراد  قرف  مدرم  هیقب  اب  ادـخ  يایلوا  ناگرزب و  لمع  راـک و  نیبرقملا  تائیـس  راربا ،  تانـسح  قادـصم  هب 
 . دشاب زاس  لکشم  ادخ  يایلوا  يارب  یلو  دشاب  هتشادن  یلکشم  چیه 

روک تمشچ  ینتسب ،  ود  ینتسب ،  کی 

سلاجم نآ  زا  یکی  دوب .  یم  اوقت  لها  زا  کیدزن و  ناشیا  هب  یلیخ  هدـننک  توعد  هکنیا  رگم  تفر  یمن  یـسک  لزنم  هب  ـالومعم  ناـشیا 
 . دوب يدقع  نشج  سلجم  درک  لوبق  ار  توعد  اقآ  هک 

 . دش لاحشوخ  یلیخ  ناشیا  ییامرف  فیرشت  زا  سلجم  بحاص  دمآ ،  سلجم  هب  ناشیا  هک  یتقو 
 . دندرک لیم  ناشیا  دندروآ و  ینتسب  ناشیا  يارب  دنداد  هزاجا  اقآ  مروایب ؟  ینتسب  امش  يارب  دیهد  یم  هزاجا  دیسرپ :  اقآ  زا 

 . درک لوبق  مه  ناشیا  دروایب و  ینتسب  ناشیا  هک  يارب  تفرگ  هزاجا  هرابود  تسا ،  هدروخ  لیم  اب  ار  ینتسب  اقآ  دید  یتقو  سلجم  بحاص 
 . دید برض  ادیدش  ناشیا  ياپ  نیمه ،  رثا  رب  داتفا و  بالضاف  هچیرد  رد  ناشیا  ياپ  لزنم  هب  تعجارم  رد  هسلج ،  ندش  مامت  زا  دعب 

ياپ ادتبا  تسا .  هدرک  ریک  بالضاف  هچیرد  رد  شیاپ  تسا و  هتـسشن  نیمز  يور  اقآ  هک  مدید  متـشذگ .  یم  هچوک  نآ  زا  عقاوم  نیا  رد 
اب تشاد ،  رارق  نم  لوک  يور  هک  روط  نامه  مناسرب .  لزنم  هب  ات  مدرک  لوک  ار  ناشیا  هار ،  همه  سپـس  مدروآ و  رد  هچیرد  زا  ار  ناشیا 

(92  . ) شکب الاح  روک  تمشچ  ینتسب ،  ود  ینتسب ،  کی  تفگ :  یم  درک و  یم  همزمز  شدوخ 

یتفا یم  ینارچ  مکش  رکف  هب  مه  زاب  نیسح 

 . دنتساوخرب تحارتسا  هب  ناهارمه  رتشیب  راهان  ندروخ  زامن و  ندناوخ  زا  دعب  میدوب ،  بایسآ  رس  غاب  رد  هک  هعمج  زور  کی 
یم اقآ  مدوب .  اهنآ  کیدزن  مه  نم  درک .  یم  لقن  يا  هرطاخ  تشاد  یتخرد  هیاس  ریز  غاب ،  زا  يا  هشوگ  رد  اـه  هچب  زا  رفن  ود  يارب  اـقآ 

ینامهیم یتقو  متفر .  مدرک و  اپ  هب  ون  هویگ  هدیـشوپ و  ون  دیفـس و  سابل  ( رتفد ریزو  رذـگ  رد   ) مدـش توعد  ییاـج  هب  بش  کـی  دومرف : 
ماب تشپ  ریمعت  يارب  هچوک  لخاد  هک  نیا  زا  ربخ  یب  نم  دوب و  کیرات  رایسب  هچوک  مدش .  يا  هچوک  لخاد  متـشگرب  هار  رد  دش ،  مامت 

 . متـشاذگ اهنآ  لخاد  میقتـسم  ار  میاپ  مدـیدن و  ار  اهلگهاک  یکیرات  رد  متـشاذگ و  مدـق  هچوک  لـخاد  هب  دـنا .  هدرک  تسرد  لـگهاک 
زور نیا  هب  ارچ  نیسح  تفگ :  مردام  متشگرب ،  هناخ  هب  یتقو  تفر .  ورف  اهلگهاک  لخاد  هب  مه  میاپ  یکی  نآ  مروایب  رد  ار  میاپ  متـساخ 
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دیاب قافتا  نیا  ارچ  هک  مدرک  رکف  مدوخ ،  ندرک  زیمت  زا  دـعب  متـسش .  ار  مدوخ  متفر و  دـعب  مدرک و  فیرعت  شیارب  ار  ارجاـم  يداـتفا ؟ 
؟  دتفایب نم  يارب 

 . دوب ینامهیم  نآ  رد  بابکولچ  ندروخ  هب  طوبرم  نایرج  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  هصالخ 
؟  یتفا یم  ینارچ  مکش  رکف  هب  مه  زاب  نیسح ،  متفگ :  مدوخ  اب  هجیتن  نیا  هب  ندیسر  زا  دعب 

دنک درد  تیاهنادند  متسین  یضار  نم  یشاداد 

 . درک یم  زورب  تریصب  مشچ  سفن و  نیا  راثآ  اهتقو  یضعب  درک و  یمن  مه  اعدا  تشاد و  یتریصب  مشچ  اریگ و  سفن  کی  ناشیا 
 . موش رضاح  سرد  رس  متسناوتن  ار  يزور  دنچ  نادند  دیدش  درد  تلع  هب  لیصحت  مایا  نامه  رد 

هللا بیبح  شاداد  دومرف :  مالس  باوج  زا  دعب  ناشیا  مدرک .  مالس  مدش  رضاح  یتقو  متفر  سالک  هب  متشاد ،  درد  هکنیا  اب  زور  ود  زا  دعب 
؟  يدمآ

 . ما هدیسر  ناتتمدخ  متفگ : 
؟  يدماین زور  ود  هک  دش  روطچ  یتشادن  تبیغ  هقباس  دومرف : 

 . دنک یم  درد  مه  نالا  دوب و  هتفرگ  درد  میاهنادند  اقآ  مرک  ضرع 
 . دنک درد  تیاهنادند  متسین  یضار  نم  یشاداد  دومرف : 

درد هب  التبم  تقو  چـیه  منک ،  ضوع  ار  میاهنادـند  مدـش  هک  يزور  ات  دـش و  تکاس  میاهنادـند  درد  دومرف ،  ار  هلمج  نیا  اقآ  هک  نیمه 
(93  . ) مدشن نادند 

يا هدرکن  لمع  تا  هفیظو  هب  وت 

یتدـم زا  دـعب  دوب .  تحاران  هلاسم  نیا  زا  و  دوب .  هتفر  يزابرـس  هب  ش .  لاس 1327 ه .  رد  دنا ،  هدـش  موحرم  نالا  هک  ناتـسود  زا  یکی 
 . دمآ اقآ  سرد  ياپ  هب  يا  هبنش  بش 

تا هفیظو  هب  وت  ینادب  دیاب  مورب ؟  يزابرـس  هب  دیاب  نم  ارچ  ییوگ  یم  هک  وت  دومرف :  همدقم  یب  دـنیبب ،  ار  صخـش  نیا  هکنیا  نودـب  اقآ 
(94  . ) يدش راتفرگ  يزابرس  هب  هک  يا ،  هدرکن  لمع 

یلیخ اقآ  نامـشچ  نوچ   ) تسا هدیدن  ار  نم  اقآ  هک  مناد  یم  تفگ :  صخـش  نآ  میدمآ  یم  نوریب  دجـسم  زا  یتقو  سرد  مامتا  زا  دـعب 
(95  . ) مدوب هدرک  كرت  یلبنت  رطاخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  زا  یکی  نم  تفگ .  یم  تسرد  مدوب .  نم  شتبحص  فرط  یلو  دوب ) فیعض 

میدید شوش  نادیم  رد  ار  نامدوخ  هعفدکی 

نآ رد  میدـش .  نارهت  هب  نتـشگرب  هدامآ  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  میدوب ،  هتفر  بایـسآ  رـس  هیلالجا  غاب  هب  هک  ییاه  هعمج  زا  یکی  رد 
 . میدرک تکرح  تلافـسآ  هداج  فرط  هب  میدمآ و  نوریب  غاب  زا  دندوب .  مه  نم  زا  ریغ  رگید  رفن  دنچ  متـشاد .  نس  لاس  ای 12  عقوم 10 

هعفد کی  هک  میدوب  هتفرن  هار  یمدق  دنچ  زونه  میدش .  هناور  نارهت  تمس  هب  میدمآ و  هداج  تمس  هب  میدیسر ،  تلافـسآ  هداج  هب  یتقو 
 . میدید شوش  نادیم  رد  ار  نامدوخ 

نیا اما  میا  هدرک  ضرالا  یط  هک  مدـش  هجوتم  مک  مک  میا ،  هدـمآ  اـی  مک  تدـم  در  ار  ینـالوط  ریـسم  نیا  ارچ  هک  میدرک  بجعت  یلیخ 
 . متفگن یسک  هب  ار  نایرج 

يارب ار  دوب  هداتفا  قافتا  نم  يارب  هک  ار  ینایرج  نیع  دـش و  زاب  تبحـص  رـس  دـمآ .  مردـپ  هرجح  هب  اقآ  نادرگاش  زا  یکی  زور  هکنیا  ات 
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 . درک لقن  مردپ 
 . میتسه نارهت  رد  هک  مدید  هعفد  کی  هک  مدوب  هدشن  جراخ  یمدق  دنچ  زونه  میدوب .  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  اب  تفگ  یم  ناشیا 

نم يارب  هداتفا ،  قافتا  امـش  يارب  هک  نایرج  نیمه  متفگ :  هدرک و  صخـش  نآ  مردـپ و  هب  ور  نم  درک ،  فیرعت  ار  نایرج  اقآ  نآ  یتقو 
(96  ، ) تسا هداتفا  قافتا  مه 

دمآ رد  ادص  هب  نم  کچوک  يرجم 

همانرب حبص  ناذا  هب  هدنام  تعاس  نارهت 2  رازاب  عماج  دجسم  رد  هعمج  ياه  بش   ( هیلع هللا  ۀمحر   ) يدابآ هاش  هللا  تیآ  ترـضح  موحرم 
 . دنتشاد لیمک  ياعد 

 . دروآ یم  هچوک  زا  ار  يدابآ  هاش  ياقآ  تفر  یم  درک و  یم  تسرد  اقآ ،  مداخ  يدهم ،  ازریم  اقآ 
موحرم دنتفر .  یم  ربنم  يدابآ  هاش  ياقآ  دندرک و  یم  رادیب  ار  مدرم  دعب  دـندرک  یم  تحارتسا  یمک  دـندمآ  یم  يدابآ  هاش  ياقآ  یتقو 

 . دوب یلاح  اب  ياعد  هچ  دندناوخ ،  یم  ظفح  زا  ار  لیمک  ياعد  يدابآ  هاش 
 . دوب هدش  التبم  يرامیب  نیا  هب  یناتسدرک )  فسوی  خیش  اقآ   ) مه ام  ياقفر  زا  یکی  دوب  هدرک  ادیپ  عویش  هبصح  يرامیب  ینامز 

 . دبای دوبهب  مینک ،  اعد  ار  نامناتسود  و  هیلع )  هللا  ۀمحر   ) يدابآ هاش  ياقآ  لیمک  ياعد  میورب  هک  دندرک  داهنشیپ  ناتسود 
 . دوب هتسب  یمیخض  خی  دجسم  طسو  ضوح  بآ  هک  يدح  هب  دوب .  يدرس  رایسب  بش  میتفر  هک  یبش  نآ  اقافتا 

دنلب مدرم  نویش  هجض و  دندناوخ ؛ یم  یـصاخ  تلاح  اب  ار  منهج  باذع و  تایآ  دندیـسر ،  اعد  رخآ  هب  يدابآ  هاش  ياقآ  یتقو  بش  نآ 
 . دوب هدش 

هک بارحم  يالاب  هرجنپ  یتح  دندمآ :  رد  دص  هب  یگرزب  تماخض و  نآ  اب  دجسم  ياه  نوتس  مدش  هجوتم  لاح  نامه  رد  نم  هعفد  کی 
 . دهد یم  ادص  زونه  هرجنپ  مدید  اعد  ندش  مامت  زا  دعب  دمآ ،  یمن  داب  دوبن و  راک  رد  ینافوط  هتبلا  دوب .  هدمآ  رد  ادص  هب  تسه  نالا 

 . مدرک فیرعت  ناشیا  يارب  مدوب  مدید  هک  ار  هچ  نآ  مدیسر و  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  تمدخ  يزور  دنچ  زا  دعب 
منهج باذع و  تایآ  هب  مدرک ،  یم  هعلاطم  ریسفت  متشاد  نم  هک  یتقو  یشاداد  دومرف :  داتفا و  هیرگ  هب  نم  ياهفرح  ندینش  زا  دعب  ناشیا 

یم ار  زیچ  همه  اهنیا  یـشاداد  دمآ ،  رد  ادص  هب  نم  کچوک  (97  ) يرجم مدنارذگ ،  یم  نهذ  رد  ار  تایآ  نآ  هک  روط  نیمه  مدیـسر . 
(98  . ) دنراد كرد  دنمهف ، 

منیب یم  دنک  یم  مرادیب  هک  ار  یکلم 

هچ هک  میدرک ،  یم  لا  ؤس  اـقآ  زا  میناوخب  ار  بش  زاـمن  هک  درک  یم  شرافـس  ار  اـم  یلیخ  دوـب و  دـجهت  بش و  زاـمن  لـها  موـحرم  نآ 
؟  میوش رادیب  يروج 

همادا رد  دیوش و  یم  رادیب  امتح  دیناوخب ،  ار  امنا ) . . .  لق   ) فهک هروس  رخآ  هیآ  دیوش  دنلب  تعاس  رـس  هکنیا  يارب  دومرف :  یم  ناشیا 
(99  . ) منیب یم  دنک ،  یم  مرادیب  هک  ار  یکلم  مناوخ ،  یم  ار  هیآ  نم  یتقو  اه  یشاداد  دومرف :  یم 

دنداد نم  هب  یناموت  ود  سانکسا  کی 

هک دیسر  ینامز  مدوب ،  لیصحت  لوغشم  مق  رد  هک  یعقوم  نآ  درک :  یم  فیرعت  هدنب  يارب  یلاعت  هللا  هظفح  سانش  قح  هللا  تیآ  ترضح 
 . مدش ادفلا  هلانحاورا  نامز  ماما  هب  لسوتم  اذل  متشادن .  یلوپ  رگید 

رمالا بحاص  ترضح  دوب ،  لوپ  نآ  لخاد  تسا و  یتشت  ترضح  يولج  دنا و  هتسشن  یتخت  يور  هک  مدید  ار  ترـضح  باوخ  رد  بش 
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یمن مدـش  رادـیب  باوخ  زا  هلـصافالب  دـندرک .  تمحرم  نم  هب  یناموت  ود  سانکـسا  کی  تشت و  لـخاد  دـندب  تسد  دـندید ،  ارم  یتقو 
خیـش اقآ  تمدخ  امیقتـسم  مدمآ ،  نارهت  هب  لومعم  قبط  مه  هتفه  نآ  مدـمآ ،  یم  نارهت  هب  هبنـشجنپ  ياهزور  تسیچ .  شریبعت  متـسناد 

(100  . ) دنداد نم  هب  یناموت  ود  سانکسا  کی  ناشبیج  لخاد  زا  همدقم  نودب  ناشیا  و  مدیسر .  دهاز  نیسح  دمحم 

تاداس هب  مارتحا 

هیرهش نامز  نآ  دنک .  لیصحت  اقآ  تمدخ  رد  هک  مدرب  اقآ  تمدخ  ار  هزاورد  دجسم  تعامج  ماما  یقن ،  یلع  دیس  ياقآ  رسپ  هک  ینامز 
ار اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  رسپ  نم  يرضاح  وت  یشاداد  دومرف :  ناشیا  متفر ،  هیرهش  تخادرپ  يارب  یتقو  هام  رـس  دوب .  لایر  ای 4   3

 . تسین فیح  مریگب ،  لوپ  مهدب و  سرد 
 . تساه هچب  نآ  زا  یکی  مه  رسپ  نیا  دوش  یم  نیمءات  هار  نیا  زا  طقف  ناتجرخ  امش  اقآ ،  هک  مدرک  رارصا  هچ  ره 

(101  . ) مریگب لوپ  س )   ) ارهز ترضح  رسپ  هب  نداد  سرد  يارب  شابن  یضار  دومرف :  درکن و  لوبق  ناشیا 

مرادن يراک  اهنیا  بوبحم  اب  نم 

يزور دـنراد .  تسود  ار  اقآ  مدرم  ارچ  هک  دوب  حرطم  نم  يارب  لا  ؤس  نیا  دنتـشاد و  ناناوج  مدرم و  نیب  یـصاخ  تیبوبحم  کی  ناـشیا 
 . راد امش  زا  یلا  ؤس  کی  اقآ  مدرک ،  ضرع  اقآ  تمدخ  دمآ ،  شیپ  میارب  تصرف  نیا 

 . دیئامرفب دندومرف :  اقآ 
؟  دنراد تسود  ار  امش  دنتسه و  دنم  هقالع  امش  هب  همه  نیا  مدرم  ارچ  اقآ  متفگ : 

 . مرادن يراک  لوپ )  ایند و   ) اهنیا بوبحم  اب  نم  هک  تسا  نیا  رد  راک  رس  یشاداد  دندومرف :  اقآ 
(102  . ) تشادن مشچ  اهنآ  تمعن  تورث و  هب  مدرم  يایند  هب  ناشیا  دوب .  روط  نیمه  اعقاو 

يراد ردام  سرد 

هب تجاح  ياـضق  يارب  تسناوت  یمن  هک  دوب  ریپ  يدـح  هب  رداـم  تشاد .  هدـهع  رب  ار  ناـشیا  تبقارم  ناـشیا  هک  دنتـشاد  يریپ  رداـم  اـقآ 
تقو ینعی  دز ،  یم  نگل  هب  هبرـض  دـنچ  رداـم  یتـقو  داد .  یم  رارق  ینگل  رداـم  يارب  تجاـح  ياـضق  ماـگنه  اـقآ  اذـل  دورب ؛ ییوشتـسد 

 . تسا نگل  نتشادرب 
 . تسا سیخ  ناشسابل  مدید  درک ،  زاب  ار  رد  اقآ  یتقو  دیایب .  اقآ  ات  دیـشک  لوط  یلیخ  درکن ؛ زاب  ار  رد  اقآ  متفر ،  اقآ  لزنم  رد  هب  يزور 

؟  تسا سیخ  ناتسابل  ارچ  مدرک  لا  ؤس  اقآ  زا 
هب يدگل  تینابصع  زا  متفر ،  ردام  دزن  هک  نیمه  متفر ،  رید  یمک  مدشن و  هجوتم  نم  دوب ،  هدز  نگل  هب  هبرـض  مردام  هک  یعقوم  دومرف : 

 . دش سجن  نم  سابل  دز و  نگل 
 . تفگن يزیچ  ناتردام  متفگ : 

يزیچ رداـم  مداد ،  باوج  مدرک ،  تسجن  نیـسح ،  هنن ،  تفگ :  تسا  هدرک  سجن  ارم  ساـبل  هک  دـید  مرداـم  یتـقو  ارچ ،  دوـمرف :  اـقآ 
درادن یبیع  هدشن و  يزیچ  مه  الاح  دیتفگن ؛ يزیچ  امش  مدرک ،  سجن  یکدوک  رد  ار  امـش  نم  همه  نیا  هدشن ؛  يزیچ  مه  الاح  دیتفگن ؛

(103 . )

مهاوخ یمن  مه  ار  مشچ  دشابن  هیرگ  رگا 
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امـش مشچ  درک ،  ضرع  اقآ  هب  هنیاعم  زا  دعب  رتکد  میدرک .  هعجارم  رتکد  هب  اقآ  قافتا  هب  اذـل  دوب ،  هدـش  فیعـض  ناشمـشچ  اقآ  موحرم 
لامتحا دینک  هیرگ  رگا  دراد و  ررض  امش  يارب  هرگ  نوچ  دینک ،  هیرگ  دیابن  اهنآ  یتمالس  يارب  نیمه  رطاخ  هب  تسا  هدش  فیعض  یلیخ 

 . دیهدب تسد  زا  ار  نات  ییانیب  هک  دراد 
(104  . ) مهاوخ یمن  مه  ار  مشچ  دشابن ،  هیرگ  رگا  مهاوخ  یم  ع )   ) نیسح ماما  يارب  ار  مشچ  نم  رتکد  ياقآ  دومرف :  باوج  رد  اقآ 

متسین اجنیا  نم  یشاداد 

هب دور  یم  هعمج  بش  نیمه ،  رطاخ  هب  دتفا .  یم  دهاز  نیـسح  دمحم  خیـش  موحرم  دای  هب  تشاد .  یتجاح  دوب و  هدش  راتفرگ  یـصخش 
دمحم خیـش  هک  دـنیب  یم  باوخ  ملاع  درب .  یم  شباوخ  یتعاـس  زا  دـعب  دوش .  یم  لـسوتم  ناـشیا  هب  اـقآ و  موحرم  هربقم  رد  هیوباـب  نبا 

یم اقآ  دنـسر  یم  هک  یتقو  دیآ .  یم  هربقم  تمـس  هب  دوش و  یم  دراو  هیوباب  نبا  ناتـسربق  یلـصا  برد  زا  هیلع  هللا  ۀـمحر  دـهاز  نیـسح 
(105  . ) متسه البرک  رد  هکلب  متسین ،  اجنیا  نم  یشاداد ،  یلو  دش ،  هدروآرب  تتجاح  ورب ،  وش  دنلب  نوج ،  شاداد  دیامرف : 

تافو يرامیب و  مایا  مجنپ :  لصف 

يرامیب مایا 

درک ور  اقآ  هعفد  کی  هار  نیب  رد  مدمآ  نوریب  دجـسم  زا  ناشیا  قافتا  هب  تابیقعت  ندناوخ  زا  دعب  مناوخ .  ناشیا  تماما  هب  ار  حبـص  زامن 
دشاب عمج  تساوح  تسا ،  موب  بل  باتفآ  ترمع  نیسح  تفگ ،  یم  یصخش  نآ  رد  هک  مدید  یباوخ  بشید  یـشاداد  دومرف :  نم و  هب 

.
(106  . ) مدینش ار  ناشیا  ندش  يرتسب  يرامیب و  ربخ  هک  دوب  هتشذگن  ارجام  نیا  زا  رتشیب  هام  ود 

زا دـعب  دوب .  اقآ  هنیاعم  لوغـشم  يرتکد  دـندوب و  اجنآ  ناتـسود  زا  رگید  يا  هدـع  نم  زا  ریغ  هب  متفر .  ناـشیا  لزنم  هب  تداـیع  يارب  اذـل 
 . داد صیخشت  دیدش  فعض  ار  يرامیب  تلع  هنیاعم ، 

ام دیدوبن و  ضیرم  نالا  دیتفرگ ،  یمن  تخس  ناتدوخ  هب  امش  رگا  هک  میدنامهف  ناشیا  هب  میدش  تحاران  یلیخ  میدیمهف ،  ار  تلع  یتقو 
 . مییامن هدافتسا  امش  رضحم  زا  رتشیب  میتسناوت  یم 

لوط رد  متـسه .  الاح  هک  مدـش  یم  يزیچ  نیمه  مدیـسر ،  یم  مدوخ  هب  نم  رگا  مولعم  اجک  زا  دومرف :  دـید  ار  ام  یتحاران  یتقو  ناـشیا 
(107  . ) دنک یتیاکش  ای  هلان و  کی  مدینشن  یتح  اما  مدوب  ناشیا  تمدخ  رد  اهزور  بلغا  يرامیب ، 

 : دومرف اقآ  مدوب ،  هتسشن  ناشیا  نیلاب  رس  رب  یتقو  اهزور  نیمه  زا  یکی  رد 
 . دننالچ یم  ارم  دنراد  یلو  تسا  نم  راتفر  هناخ و  یگدنز و  عضو  نیا  یشاداد ، 

(108  ) دیشاب كاپ  كاپ  دنامن و  یقاب  يزیچ  رگید  هک  تسا  نیا  يارب  اقآ  متفگ :  یخوش  هب  باوج  رد 

تافو

 : دومرف درک و  زاب  ار  ناشمشچ  هعفد  کی  دوب ،  هدش  دب  یلیخ  ناشلاح  دیسر ؛ ارف  یمیتی  بش  هکنیا  ات  دش  یم  رتدب  اقآ  لاح  زور  هب  زور 
دعب هللادبع  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ :  میدوب  هتفرگ  ار  ناشیا  لغب  ریز  هک  روط  نامه  دنا .  هدروآ  فیرـشت  اقآ  دینک ،  دنلب  میاج  زا  ارم 

 . تفگ عادو  ار  یناف  رد  دوب ،  هداد  ام  ناتسد  رب  هیکت  هک  یلاح  رد  هلمج  نیا  نتفگ  زا 
رب ملاع  هصغ  دندرک .  یم  يراز  هیرگ و  دنـشاب ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  هک  نیا  لثم  ناناوج  دـش .  شخپ  رازاب  رد  ناشیا  تافو  ربخ 
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(109  . ) دوب رت  کیدزن  نم  هب  ردپ  زا  هک  ارچ  دوب  هتسشن  ملد 
يو اما  تیعمج ،  یغولش  رثا  رب  دش .  اپ  رب  ییاروشاع  میداد .  تکرح  ار  يو  اما  هللا ))  الا  هلاال   )) نتفگ اب  دوب  هدش  عمج  يدایز  تیعمج 

هک تسا  نکمم  دروخ ،  یم  هک  ییاه  ناکت  نیا  اب  يو  اما  مدید  دوبن .  لرتنک  لباق  تیعمج  تفر .  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  تدـش  هب 
هگن متسد  نایم  رد  مغ  ملاع  کی  اب  ار  ناشیا  رس  مدناسر و  يراما  لخاد  ار  مدوخ  تیعمج  رس  يور  زا  تمحز و  اب  دوش .  یمخز  اقآ  رس 

(110  . ) متشاد
هیوباب نبا  ات  میدرک و  تکرح  نایوگ  نیسح  نیسح  هدایپ  ياپ  مه  نآ  تیعمج  لیخ  اب  دش و  عورش  هلودلا  نیما  دجـسم  زا  عییـشت  مسارم 

هب ندیسر  زا  دعب  ( دوب عونمم  هزانج  عییشت  نوچ   ) دنیاین نیرومام  هک  میدوب  بظاوم  هار  نیب  رد  میتفر .  دوبن ،  یهاتوک  ریـسم  هک  ير  رهش 
 . دش رازگرب  یصاخ  یناحور  تلاح  کی  اب  نفک  لسغ و  مسارم  هیوباب ،  نبا 

هب مشچ  تیعمج  نایم  رد  میدمآ  هربقم  رانک  ات  تیعمج  اب  دش .  هدامآ  نفد  يارب  دوب  ناشیا  نادنمتدارا  زا  یکی  لام  هک  اه  هربقم  زا  یکی 
رگید مدرک  بجعت  یلیخ  هک  مدید  يزیچ  هقیقد  دنچ  زا  دعب  یلو  درک .  یم  هیرگ  دنلب  دنلب  اقآ  ربق  رـس  الاب  هک  داتفا  طایخ  یلعبجر  خیش 

یباوـج یلو  مدیـسرپ  یم  ار  دـنخبل  نآ  هیرگ و  نآ  تلع  مدوـخ  زا  تشاد .  بل  رب  يدـنخبل  هکلب  درک  یمن  هـیرگ  طاـیخ  یلعبجر  خـیش 
 . مدیسرپ ار  تلع  ناشیا  دوخ  زا  يزور  هکنیا  ات  متشادن 

نیسح دمحم  خیش  مدید  دش  هفشاکم  نم  هب  خزرب  ملاع  مدوب  دهاز  نیسح  دمحم  خیش  ربق  رس  الاب  یتقو  تفگ :  باوج  رد  یلعبجر  خیش 
فیرشت مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  كرابم  سدقم و  دوجو  ناهگان  دوش .  ربق  لخاد  دسرت  یم  تسا و  برطضم  هداتسیا و  شربق  رـس  الاب 

نیسح دمحم  خیش  بارطـضا  سرت و  يارب  هیرگ  متـسه .  وت  اب  نم  سرتن  دندومرف :  دندرک و  هراشا  نیـسح  دمحم  خیـش  هب  دندش و  امرف 
(111  . ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ییامرف  فیرشت  يارب  دنخبل  دوب و  دهاز 

يداتـسا ناـبرهم و  يردـپ  نآ  رد  هک  ار  يرمق )  يرجه   ) لاس 1372 مرحم  بش 21  تقو  چیه  میدـنام .  اجنآ  رـصع  ات  اقآ  نفد  زا  دـعب 
یم اپ  رب  لیمک  ياعد  مسارم  نفد  لحم  هربقم  رد  هعمج  ياهبـش  ناتـسود  قافتا  هب  اهتدـم  ات  منک .  یمن  شومارف  مداد  تسد  زا  ار  زوسلد 

 . میدرک

مئامض

؛))  هیوباب نبا   )) قودص خیش   . 1

 . ددرگ یم  دلوتم  مق  رهش  رد  لاس 306 ق  دودح  رد  قودص  خیش  هب  فورعم  هیوباب  نبا  یسوم  نبا  یلع  نبا  دمحم 
تساوخ رد  هب  هکنیا  ات  دومن  یط  ار  یقرت  تفرـشیپ و  لحارم  مک  مک  دنک  یم  زاغآ  ردپ  دزن  ار  ینید  شناد  يریگارف  یکدوک  نینـس  رد 

خیـش دوج  تکرب و  جع )   ) رـصعیلو ترـضح  ياعد  یکرابم  هب  هتفر  هتفر  دنیزگ .  یم  تماقا  ير  هب  ترجه و  مق  زا  یملید  هلودلا  نکر 
نم فیرـش  باتک  اهنآ  نیرتفورعم  تسا و  هدنام  اجب  باتک  ناونع  هب 300  کیدزن  بانج  نآ  زا  دوش .  یم  ریگ  ملاع  شترهـش  ریگارف و 

نـس 75 رد  لاس 381 ق  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب ،  لها  گنهرف  هعاـشا  رد  شـالت  يرمع  زا  سپ  ماجنارـس  دـشاب .  یم  هیقفلا  هرـضحی  ـال 
ير رهش  رد  ینسح  میظعلادبع  ترـضح  دقرم  یکیدزن  رد  حیـشت  زا  سپ  تیب  لها  بتکم  ناقـشاع  تفگ .  کیبل  ار  قح  توعد  یگلاس 

 . دندرپس كاخ  هب 

؛  هیلع هللا  ۀمحر  يدابآ  هاش  دمحم  هللا  تیآ  ترضح   - 2

شردپ دش .  هدیمان  یلع  دمحم  هک  داهن  دوجو  هصرع  هب  اپ  يدنزرف  تهاقف ،  ملع و  تیب  رد  ناهفـصا  دابآ  نیـسح  رد  لاس 1292 ق  رد 
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ردارب سرد  رـضحم  رد  نآ  زا  سپ  ردپ و  دزن  رد  ادتبا  یلع  دـمحم  دوب  هتـسراو  یهیقف  يدابآ  دـیب  داوج  دـمحم  ازریم  هللا  تیآ  ترـضح 
 ، نوچ یناگرزب  رـضحم  رد  نارهت  رد  دیآ  یم  نارهت  هب  ردـپ  هارمه  هب  لاس 1304 ق  رد  ددرگ  یم  رـضاح  دهتجم  دمحا  خیـش  رتگرزب ، 
هب نارهت  رد  تماقا  لاـس  زا 11  سپ  دـنک ،  یم  تکرـش  هولج  نسحلاوـبا  ازریم  گرزب  میکح  یناـیتشآ و  نسح  ازریم  هللا  تیآ  ترـضح 

تـساوخرد هب  اما  ددرگ .  یم  سیردت  لوغـشم  هتفر و  فرـشا  فجن  هب  مه  دـعب  دـنک  یم  فقوت  لاس  ود  اج  نآ  رد  دور .  یم  ناهفـصا 
دنتـساوخ ناشیا  زا  ناریا ،  هب  يدابآ  هاش  ياقآ  دورو  عالطا  زا  دـعب  نارهت  مدرم  دوش ،  یم  ناریا  یهار  اهر و  ار  سیردـت  یـسرک  ردام ، 

لاس دـعب 17  دوش ،  یم  نکاس  یلعف  یمالـسا  يروهمج  دابآ  هاش  ناـبایخ  رد  دورو  زا  دـعب  دریذـپ ،  یم  مه  ناـشیا  دـیایب ،  نارهت  هب  هک 
لاس تفه  داتفه و  سپ  ماجنارـس  دـنک .  یم  تعجارم  نارهت  هب  مق  رد  تماقا  لاس  زا 7  دعب  اددـجم  ددرگ  یم  مق  یهار  نارهت  رد  تماقا 

 . درک زاورپ  یلعا  توکلم  هب  وا  حور  لاس 1328  رد 
یم نفد  يزار  حتفلاوبا  خیـش  هربقم  رد  لقتنم و  ير  رهـش  رد  میظعلادـبع  ترـضح  هب  نم  ؤم  مدرم  زا  رفن  نارازه  عیـشت  اب  وا  كاپ  هزانج 

 . ددرگ

 (( هیلع هللا  ۀمحر   ، )) یناشاک مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ  ترضح   - 3

رد هعیـش  گرزب  عجارم  ءاملع و  زا  یناشاک  یفطـصم  دیـس  هللا  تیآ  شردـپ  دوش ،  یم  دـلوتم  نارهت  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1246  رد 
 . دوب شیوخ  رصع 

هللا تیآ  نوچمه  دیتاسا  رگید  ردپ و  سرد  رضحم  زا  اجنآ  رد  دیدرگ ،  فرـشا  فجن  مزاع  ردپ  هارمه  هب  یگلاس  رد 16  مساقلاوبا  دیس 
داهتجا هجرد  هب  یگلاس  نس 25  رد  تواکذ  شوه و  هطـساوب  هکنیا  ات  دیامن  یم  هدافتـسا  یناسارخ  دنوخآ  يزاریـش و  یقت  دمحم  ازریم 

اب هلباقم  موحرم ،  نآ  تازرابم  زا  درب .  مان  ناوت  یم  ار  يزیتس  ملظ  هناهاوخ و  يدازآ  حور  موحرم  نآ  زراـب  تایـصوصخ  زا  دـسر .  یم 
تعنـص ندـش  یلم  يارب  مدرم  يربهر  شالت و  قارع ،  بالقنا 1920  رد  لاعف  روضح  یناهج ،  لوا  گـنج  رد  یـسیلگنا  نارگرامعتـسا 

ياهلاس 1326 و رد  لیئارـسا  دض  رب  هوکـشاب  تارهاظت  ییاپرب  لیئارـسا و  بصاغ  تلود  ندمآ  دوجوب  رطخ  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  تفن ، 
1327

(( وتنس  )) نامیپ هب  نتسویپ  رد  هکنیا  يارب  هاش  یسمش  يرجه  لاس 1334  رد  هک  دش  ثعاب  یهاش  متس  میژر  يارب  دهتجم  ملاع  نیا  رطخ 
هناور ریگتـسد و  ارآ  مزر  رورت  رد  تکرـش  هناهب  هب  ار  وا  هام  يد  رد  اـت  داد  یبیترت  دوشن ،  داـجیا  راوگرزب  ملاـع  نیا  بناـج  زا  یلکـشم 

هچراپ کی  ضارتعا  بجوم  هب  اـما  هدـش  مادـعا  هب  موکحم  یـشیامرف  یهاـگداد  رد  ناوارف  ياـه  هجنکـش  زا  دـعب  سپـس  دـننک ،  نادـنز 
 . دوش یم  دازآ  یتدم  زا  سپ  رظن و  فرص  شمادعا  زا  راچان  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  هژیو  هب  تیناحور 

نایم رد  شرکیپ  تفگ ،  عادو  ار  یناـف  راد  یـسمش  يرجه  دنفسا 1340   23 رد مالـسا  يالتعا  هار  رد  تدـهاجم  يرمع  زا  سپ  ماجنارس 
 . دوش یم  هدرپس  كاخ  هب  هزمه  هدازماما  ترضح و  نآ  رازم  نیب  ددرگ و  یم  عیشت  میظعلادبع  مرح  ات  ناقشاع  هوبنا 

؛))  هیلع هللا  ۀمحر   )) ینارهت یلعلادبعازریم  هللا  تیآ  ترضح   - 4

یم ناهج  هب  مشچ  ینارهت ،  یعماج  دجـسم  حیـسم  يرئاح  هللا  تیآ  بتکم  نادرگاـش  زا  نارهت و  قـالخا  نیـسردم  گرزب و  ياـملع  زا 
سرد رـضحم  رد  اجنآ  رد  دوش  یم  مق  یهار  حطـس  تامدـقم و  یط  زا  سپ  دـیامن و  یم  عورـش  نارهت  رد  ار  يوزوح  سورد  دـیاشگ . 

بیذهت تیبرت و  لوغشم  تعجارم و  نارهت  هب  یلاع  جرادم  هب  ندیسر  زا  سپ  ددرگ  یم  رـضاح  هر )   ) يرئاح هللا  تیآ  نوچمه  یناگرزب 
ترـضح ناشیا  دـنزرف  ود  موحرم  نآ  زا  سپ  درک ،  یم  تعامج  هماقا  یـسوم  ازریم  دجـسم  نارهت  رازاب  رد  ددرگ ،  یم  هدعتـسم  سوفن 

 . دنهد یم  همادا  ار  ردپ  هار  ینارهت  یبتجم  هللا  تیآ  ترضح  ینارهت و  یضترم  اقآ  جاح  هللا  تیآ 
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؛  هللا هظفح  سانش  قح  میرکلادبع  ازریم  هللا  تیآ  ترضح   - 5

تیآ ترضح  نوچ :  یناگرزب  دزن  ار  يوزوح  سورد  نارهت  رد  دیاشگ  یم  ناهج  هب  هدید  نارهت  رد  يرمق  يرجه  لاس 1338  رد  ناشیا 
يدابآ هاش  هللا  تیآ  ترضح  دهاز ،  نیسح  دمحم  خیش  ینباکنت ،  رهاط  ازریم  هللا  تیآ  ترضح  رسفم ،  هب  فورعم  يرئاح  یلع  دیـس  هللا 

رد اج  رد :  دوش  یم  مق  یهار  يرمق  يرجه  لاس 1358  رد  حطس  سورد  مامتا  زا  سپ  دریگ ،  یم  ارف  ینباکنت  اضر  دمحم  خیـش  جاح  ، 
ناگرزب نآ  دوجو  زا  ددرگ و  یم  رضاح  هیلع  هللا  ۀمحر  يدرجورب  يراسناوخ و  یقت  دمحم  دیس  تجح ،  تایآ  تارضح  سرد  رـضحم 

هتسد موحرم  نآ  تیصو  ربانب  هلودلا  نیما  دجسم  نینموم  يرمق ،  يرجه  دهاز 1372  نیسح  دمحم  خیش  توف  زا  دعب  دوش  یم  دنم  هرهب 
هب ار  سانـش  قح  میرکلادبع  ازریم  جاح  هک  دـیامن  یم  اضاقت  ناشیا  زا  دنـسر و  یم  مق  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  ترـضح  تمدـخ  یعمج 

 . دنیامرف مازعا  باصتنا و  هلودلا  نیما  دجسم  تماما 
رد داتـسا ،  نوچمه  ناشیا  دـهد  یم  همادا  ار  داتـسا  هار  هلودـلا  نیما  دجـسم  رد  هعجارم و  نارهت  هب  ناشیا  يدرجورب ،  ياقآ  رمالا  بسح 

 . دنا هدشن  لفاغ  مهم  رما  نیا  زا  دنشاب  یم  رامیب  هک  رضاح  لاح  رد  یتح  دنشاب  یم  اشوک  یعاس و  رایسب  ناناوج ،  بیذهت  تیبرت و 

؛ رسفم هب  فورعم  هر )   ) يرئاح یلع  دیس  هللا  تیآ  ترضح   - 6

نارود و رذوبا  عرو  دـهز و  رد  و  دوب ،  نارهت  رازاب  عماـج  دجـسم  رد  لوا  زارط  ریـسفت  سرد  یـسرک  تخاـس  نادنمـشناد و  ءاـملع و  زا 
 . دندش یم  دنم  هرهب  ناشیا  ریسفت  سرد  زا  راجت  نیدتم و  مدرم  بالط و  زا  يرایسب  دوب .  يرایسب  نطاب  يافص  يونعم و  تاماقم  ياراد 

سوفن تیبرت  ینآرق و  گنهرف  شرتسگ  رد  شالت  يرمع  زا  سپ  ناشیا  درب  مان  ردلا  تاینتقم  فیرش  ریسفت  ناوت  یم  موحرم  نآ  راثآ  زا 
یم نوفدـم  ير  رهـش  هللادـبع  هدازماما  رد  عقاو  يا  هربقم  رد  عییـشت  زا  سپ  ار  ناشیا  دـیوگ ،  یم  عادو  ار  یناف  راد  يرمق  لاس 1362  رد 

 . دنیامن

؛  هلودلا نیما  ناخ  خرف   - 7

شیپ ناونع  هب  یناوج  لیاوا  رد  هک  دـشاب  یم  هیراجاق  هرود  لاجر  زا  یکی  هلودـلا  نیما  ناخ  خرف  هب  فورعم  یناشاک  يراـفغ  بلاـطوبا 
 . دیسر ترازو  ترافس و  ماقم  هب  مک  مک  تقایل  زورب  رثا  رد  دش  راک  هب  لوغشم  رابرد  رد  هاشیلعحتف  تمدخ 

هقالع ناوت  یم  وا  تایـصوصخ  زا  ددرگ .  یم  دـلوتم  ناشاک  دابآ  خرف  رد  دوب .  دـشاب ،  یم  يرافغ  رذابا  دالوا  هک  اـهیرافغ  هفیاـط  زا  وا 
 . درب مان  ناریا  رد  نیمز  برغم  ندمت  راثآ  رشن  گنهرف و  هعاشا  هب  يو  يدنم 

هلحم رد  عقاو  هلودلا  نیما  هسردم  دجـسم و  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدـنام  یقاب  نارهت  ناشاک و  رد  يددـعتم  راثآ  هلودـلا  نیما  ناخ  خرف  زا 
یم بارخ  ار  هسردـم  دجـسم و  دـندرک  یم  ثادـحا  ار  سوریـس  نابایخ  هک  یلاس  رد  اما  درب ،  مان  یلعف  سوریـس  هار  راهچ  نادـیم  لاچ 
یم رتگرزب  ار  دجـسم  لحم ،  یلاها  هلودلا  نیما  توف  زا  دعب  هک  هدوب  یکچوک  دجـسم  ادتبا  رد  هدوب ،  هلودـلا  نیما  دجـسم  اما  دـنیامن . 

تمدخ فیلکت  بسک  يارب  اذل  دوش ،  یم  هتفرگ  نآ  هعـسوت  ندرک و  بارخ  هب  میمـصت  ندوب  یمیدق  دایز و  تبوطر  رثا  رب  اما  دـنیامن ، 
ات دجسم  دنسرپ ،  یم  ناشیا  هللا ،  تیآ  ترـضح  هب  دجـسم  تیعـضو  شرازگ  زا  سپ  دنـسر ،  یم  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
مک یلیخ  لاس  هدزناپ  دـنیامرف  یم  يدرجورب  ياقآ  رگید ،  لاـس  یلا 15  رثکادـح 10  دوش  یم  هداد  باوج  دراد ،  ماود  رگید  لاس  دـنچ 

 . ددرگ یم  انب  یلعف  دجسم  بارخ و  یمیدق  دجسم  رمالا  بسح  دنک .  رمع  لاس  رازه  هک  دیزاسب  يدجسم  تسا 
نرق 9 زا  تختیاپ  میدق  یلصا و  تمسق  میدق  نارهت  رهش  لخاد  ياهاگترایز  رد  دوجوم  ياه  هبیتک  تداهش  هب  نارهت  رازاب  عماج  دجـسم 
نرق 9 رد  لقاال  مه  نارهت  رازاب  عماج  دجـسم  هک  تشاد  دـناوت  یمن  يدـیدرت  ظاـحل  نیدـب  تسا  هتـشاذگ  قنور  يداـبآ و  هب  ور  يرجه 
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هب روبزم  دجسم  رد  يرمق  يرجه  نرق 13  زا  رت  یمیدق  يرثا  دوش  یم  هدید  رـضاح  لاح  رد  هچنآ  نکل  تسا  هدوب  ریاد  دوجوم و  يرجه 
 . دشاب هتفای  هعسوت  دیدجت و  عماج  دجسم  يانب  تختیاپ  ناونع  هب  نارهت  ندش  هدیزگرب  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  يرما  دسر و  یمن  رظن 

رد نامز  ناـمه  زا  ییاهناتـسبش  يرمق و  يرجه  نرق 13  هیراجاق  دهع  زا  میظع  ناویا  ود  تسا ،  یگرزب  نحـص  رب  لمتـشم  یلعف  دجـسم 
رد دجسم  یلصا  برد  تسا و  هدش  ثادحا  نآ  يالاب  رد  یکی  نیمز و  ریز  رد  ناتسبش  کی  یلامش  تمـسق  رد  دراد  دوجو  یبونج  علض 

رارق یعرف  رد  یقرش  بونج  یقرـش و  لامـش  ياه  هشوگ  زا  کی  ره  رد  هتفرگ و  رارق  گرزب  قوس  راچ  زا  رتالاب  هدش و  عقاو  یبرغ  علض 
 . دراد

 . تسا هتفرگ  رارق  نوتس  لهچ  دجسم  هناخباتک  نآ  يالاب  دراد و  رارق  نوتس  لهچ  ناتسبش  دجسم و  مه ،  دجسم  یقرش  علض  رد 

اهتشونیپ
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لوا دلج 

همدقم

1

هلآ یلع  ءایبنالا و  متاخ  دّمحم  ءافطصالا  یف  همدق  نم  یلع  مالّسلا  ةولّـصلا و  اعدلا و  یلا  هدابع  بدن  ءامـسلا و  کمـس  يّذلا  هِّلل  دمحلا 
 . ءادفلا هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  ءایصوالا  متاخ  نسحلا  نب  ۀّجح  یلع  امّیس  یجدلا  حیباصم  نیرهاطلا 

ءالتبا ّلحم  الب و  راد  ار  ایند  دیـشخب و  ینازرا  ام  هب  ار  رامـش  یب  ياهتمعن  همه  نیا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  انث  ساپـس و  دـمح و 
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 . دومن ءایلوا  صوصخم  ار  الب  ناوخ  هک  تسا  يراگدرورپ  هتسیاش  اهتنم  یب  يرکش  داد و  رارق 
يزابناج و نادـیم  زات  هکی  ًاصوصخ  شراـهطا  ترتع  راربا و  تیبلها  یفطـصم و  دّـمحم  شیمارگ  ربماـیپ  رب  ددـع  رـصح و  یب  يدورد  و 

هکنآ يراوگوس  زور  عیفـش  يراز و  هیرگ و  هتـشُک  البرک ،  بل  هنـشت  اضر  قیرط  رد  یناف  ادـخ و  هار  دیهـش  يزات ،  هکی  هصرع  راوسهش 
 . دندش ّریحتم  فسءاتم و  شیازع  رد  يوسام  مامت  ریغتم و  شتبیصم  رد  تانئاک  يازجا 

دـننک و یم  یئامن  دوخ  اه  تفرـشیپ  ریـسم  رد  هبّقرتم  ریغ  ثداوح  هک  ینامز  دروآ ،  یم  ور  ام  هب  یگدـنز  دـئادش  هک  یتقو  دـعب ،  اـّما  و 
نیا لابندب  دنک  یم  يرگ  هولج  نوگانوگ  ياه  يراتفرگ  هصالخ  دروآ و  یم  رد  وناز  هب  ار  یمدآ  جالعال  ای  تخس و  ضارما  هک  یهاگ 

 . دبای یصالخ  تامیالمان  نیا  زا  ات  دیوج  یم  يا  هراچ  هار  ناسنا  بلطم 
دریگب و کمک  نکمتم  مدرم  زا  دنک  یم  دیدهت  ار  وا  تکالف  رقف و  رگا  دنک ،  هدافتسا  اود  رتکد و  زا  تسا  ضیرم  رگا  هک  ینعم  نیا  هب 

 . درادرب دوخ  یقرت  ریسم  زا  ار  گنس  دناد  یم  دوخ  هک  یلئاسو  اب  هدشن  دیما  ان  هداد  رارق  دوخ  جامآ  ار  وا  ثداوح  ياهریت  رگا 
یمن يا  هراچ  لباقم  رد  ًالصا  ای  دنک و  یمن  هراچ  ار  نآ  يرـشب  لئاسو  هکتـسیا  هوحنب  يراتفرگ  دئادش و  یهاگ  هک  نیا  بلطم  ّرِـس  یلو 

يراتفرگ و دنب  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  تردق  نآ  اهنت  هک  دـش  یتردـق  هجوتم  دـیاب  هک  تساجنیا  دـنک ؟  هچ  ناسنا  عقوم  نینچ  رد  دـنیب ، 
یـسانش ادخ  ياه  هار  زا  یکی  دوخ  نیا  دنتفا و  یم  ادخ  دایب  یعقوم  نینچ  رد  دنلفاغ  ادخ  دای  زا  هک  مدرم  رثکا  دناهرب و  یگدـنز  دـئادش 

 ( ع  ) قداص ماما  زا  يدرم  هک  تسا  یتیاور  یملید  بولقلا  داشرا  رد  هکنانچ  دشوج  یم  یناسنا  ترطف  نورد  زا  نآ  همشچ  رـس  هک  تسا 
 . موش یم  ریحتم  ثحب  رد  اه  یضعب  اب  اریز  تسیچ ؟  ادخ  هک  ناسانشب  میارب  ار  ادخ  ادخ و  يوسب  نک  یئامنهار  ارم  هک  دیسرپ 

 . هلب تفگ :  يا ؟  هدش  یتشک  راوس  يا و  هتفر  ایرد  هب  لاح  هب  ات  ایآ  دومرف :  ترضح 
ای يرگید  یتشک  ای  يا  هدـنهد  تاجن  چـیه  دنکـشب و  مهرد  ار  یتشک  دـیایب و  ینافوط  هک  هدـمآ  شیپ  تیارب  لاحب  اـت  دومرف :  ترـضح 

 . یلب درکضرع :  دشابن ؟  تیارب  یکمک  جالع و  هار  چیه  دسرب و  تدایرف  هب  هک  دشابن  یقیرغ  تاجن 
دـهد و تاجن  ار  وت  یتردـق  کـی  بارطـضا ،  لاـح  هظحل و  نآ  رد  هک  هتفرگ  قلعت  يزیچ  هب  تبلق  اـیآ  ماـگنه  نیا  رد  دومرف :  ترـضح 

 . یلب درکضرع :  دریگب ؟  ار  تتسد  دنک و  کمک 
 . تسین یسردایرف  یجان و  چیه  هک  عقوم  نآ  رد  تسوت  تاجن  هب  رداق  هک  تسادخ  نامه  تردق  نآ  دومرف :  ترضح 

 . میتسناد دوجو  رد  رث  ؤم  اهنت  تالکشم و  مامت  لّالح  زاس و  هراچ  رداق و  ار  ادخ  نوچ  نونکا 
رد هک  مینک  یم  اـفتکا  ریز  تیاور  کـی  هب  نآ  یگنوگچ  لـسوت و  هلئـسم  حیرـشت  زین  تفریذـپ و  ناوت  یم  یناـسآ  هب  ار  باـتک  بلاـطم 

 . تسا ءاعدلا  یف  حاحلالا  بابحتسا  باب  ةولصلا  باتک  هعیشلا ،  لئاسو 
یم لاعتم  دنوادخ  دومرف :  ترـضح  مدوب  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  تمدخ  دـیامرف :  یم  هیلع  هّللا  ناوضر  یـسراف  ناملـس  ترـضح 

ار قلخ  نیرت  بوبحم  وا  دینکن و  یئانتعا  وا  هب  امش  دشاب و  هتـشاد  یتجاح  امـش  تمدخ  یـسک  هدش  لاحب  ات  ایآ  نم  ناگدنب  يا  دیامرف : 
سپ دیزاس ؟  اور  ار  شتجاح  دیوش و  هدز  تلاجخ  گرزب  هطساو و  نآ  مارتحا  هب  مه  امش  دنک و  لیمحت  امش  رب  عیفش  هلیسو و  ناونع  هب 

یم اهنیا  هلیسو  هب  دنتسه و  وا  زا  دعب  نایاوشیپ  ناماما و  یلع و  شردارب  دّمحم و  نم  دزن  قلخ  نیرترب  نیرتبوبحم و  دینادب  دیـشاب و  هاگآ 
رارق هطساو  ار  مالسلا )  مهیلع   ) یلع لآ  دّمحم و  دیاب  ادخ ،  دزن  دشاب  هتشاد  یتجاح  سک  ره  ینعی   ) دیوش کیدزن  دیبای و  برقت  دیناوت 

 . ( دهد
تفرگ و ارف  ار  وا  یئالتبا  يراتفرگ و  ای  مشاـب  هتـشاد  هّجوت  وا  هب  نم  دوش و  باجتـسم  شیاـعد  تساوخ  یـسک  رگا  دیـشاب ،  هاـگآ  سپ 
نیبیط و لآ  دّمحم و  هک  قلخ  نیرتهب  دیاب  ددرگ ،  اور  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  هک  یتجاح  ره  ای  دوش  فرطرب  وا  يراتفرگ  تسا ،  لیام 

 . مزاس اور  ار  اهنآ  تجاح  هجو  نیرتوکین  نیرتهب و  هب  ات  دنهد  رارق  هطساو  عیفش و  نم  دزن  ار  دنتسه  وا  نیرهاط 
هیلا اوغتباو  باب  زا  تامیالمان  اـهیراتفرگ و  هنوگ  ره  هعفد  عفر و  جـالعلا و  بعـص  جـالعان و  ياـهدرد  ناـمرد  هار  رد  اـم  نیا  رباـنب  سپ 
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هطـساو عیفـش و  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  ناراوگرزب  نیا  هدش و  لسوتم  نیعمجءا  مهیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  نادناخ  هب  ۀلیـسولا 
 . تساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  جئاوح  ناشیا  تلزنم  رطاخب  هداد و  رارق 

تعیبط و فالخ  رب  هک  یلعف  اـی  لوق  نآ  اـی  هداـعلا و  قراـخ  روما  تمارک و  هزجعم و  تسه  اـم  ثحب  دروم  هک  یمهم  ياـهزیچ  زا  یکی 
هک تسیا  هوق  تردـق و  نآ  هتخاس  ناریح  ار  ناهج  نادنمـشناد  راکفا  یتح  هداد و  ناکت  ار  ملاع  ءالقع  همه  لوقع  هک  تسا  رـشب  تداع 

قدـص رب  هناشن  لیلد و  ات  هدومرف  تیانع  ءایلوا  حـلاص و  ناگدـنب  نانیـشناج و  ءافلخ و  ءایـصوا و  ناربمغیپ و  هب  ار  نآ  لاـعتم  راـگدرورپ 
تاروتـسد و ناـمه  هک  دـنیامن  ناـشیا  تاـشیامرف  تاروتـسد و  زا  يرادرب  ناـمرف  مدرم  اـت  دـشاب  ماـمت  قلخ  رب  تجح  تماـما و  توبن و 

دـشاب اعداو  يّدـحت  اب  رگا  هداعلا  قراخ  رما  نیا  رگا  دـنوش و  راگتـسر  دـنبای و  تاجن  ترخآ  ایند و  کـلاهم  زا  تسا و  قح  تاـشیامرف 
 . دنیوگ تمارک  دشاب  يدحت  ءاعدا و  نودب  رگا  هزجعم و 

هراب نیا  رد  برغ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  هدرک  هجوت  بلج  ملع  متـسیب و  نرق  يایند  نیا  رد  يروطب  تمارک  هلئـسم  هک  دنامن  هتفگ  ان 
تسیژولویژیف و لراک  سیـسکلا  رتکد  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنا  هدـیدرگ  تاداـع  قراوخ  تاـمارکب و  فرتعم  راـچان  دـنا و  هتـشون  یبلاـطم 
دنک و یم  یگدنز  اپورا  ياهروشک  بلق  رد  هک  یسک  هصالخ  اکیرمآ و  رد  لبون  هزیاج  نیلوا  هدنرب  يوسنارف و  يژولویب  سانـش  تسیز 
رد تساراد  ارنآ  تیوضع  تسایر و  تمـس  اپورا  یکـشزپ  یملع و  عماجم  رتشیپ  رد  دراد و  هک  يا  هداـعلا  قوف  یملع  تیـصخش  ظاـحلب 

 : دسیون یم  نینچ  هتخانشان )  دوجوم  ناسنا   ) دوخ باتک 
 ، دنا هدوب  دـقتعم  هسدـقم  نکاما  اههاگترایز و  رد  اهیرامیب  شیب  مک و  عیرـس  نامرد  هزجعم و  ّتیفیک  هب  مدرم  رـصع  ره  روشک و  ره  رد 
رد هکیتادهاشم  اب  راکفا  نیا  اذه  عم  دنرمـش  یمن  زیاج  ار  هزجعم  دوجو  ناکـشزپ  زا  يا  هدع  هدش و  تسـس  تاداقتعا  نیا  هیاپ  زورما  اما 

 . دریگ رارق  لمءات  روغ و  دروم  دیاب  میراد  تسد 
شیاین يروف  ریثات  هراب  رد  ام  ینونک  تاعالطا  تسا  هدـش  يروآ  عمج  درول  یکـشزپ  هسـس  ؤم  هلیـسوب  تادـهاشم  نیا  زا  يداـیز  دراوم 

یلـس و درـس  لمد و  یقافـص و  یناوختـسا و  لس  نوچ  نوگاـنوگ  ضارما  زا  هک  یناراـمیب  لاـح  حرـش  یحور  ضارما  يافـش  رد  اـعد ) )
 ، درادـن يدایز  توافت  نآ  نیا و  دزن  هجلاعم  یگنوگچ  تسا  یکتم  دـنا  هتفای  نامرد  هریغ  ناطرـس و  یتسوپ و  لـس  نیکرچ و  ياـهمخز 

شوج اهمخز  تعاس  دنچ  رثکادح  ای  هقیقد و  دنچ  ای  هیناث و  دنچ  زا  دعب  دسر  یم  ارف  لماک  يافش  سپـس  ساسحا و  يدیدش  درد  بلغا 
یم نیب  زا  يوضع  تاعباض  زا  شیپ  یلمع  تالالتخا  یهاگ  ددرگ  یم  زاب  ضیرم  ياهتشا  دور و  یم  نایم  زا  يرامیب  مئالع  دروخ و  یم 

یعیبط لاحب  اهنآ  نتـشگرب  ناطرـس و  يوافنل  ياه  هدـقع  اـی  تسوپ و  يراـمیب  رد  یناوختـسا  لکـش  رییغت  يارب  هکیتروص  نیا  رد  دور ، 
یکش تسا و  صخش  يوضع  تاعیاض  مایتلا  بیجع  تعرس  اب  اسآ  هزجعم  يافش  نیا  تسا  مزال  تقو  زور  هس  ای  ود  بلغا  روطب  لقادح 

 . ددرگ یم  یعیبط  دح  زا  رتشیب  یلیخ  افش  مایتلا و  نیا  نازیم  هک  تسین 
تازجعم و هراب  رد  ام  تادـهاشم  هک  دـنک  یم  فارتعا  ًاحیرـص  لراـک  سیـسکلآ  رتکد  هنوگچ  هک  دـیئامرف  یم  هظحـالم  زیزع  هدـنناوخ 

ناوت یمن  هکیـسک  یملع و  گرزب  تیـصخش  کی  زا  فارتعا  نیا  دنک  یم  در  ار  كاکـش  ناکـشزپ  زا  يا  هّدـع  تایرظن  تاداع  قراوخ 
زا یـضعب  دـننام  هدربمان  رتکد  اریز  تسا  هجوت  نایاش  هداعلا  قوف  لراک  سیـسکلا  رتکد  دـننام  دنابـسچ  واب  یتسرپ  موهوم  عاجترا و  هکل 
رد تسا ،  یملع  فورعم  هتـسج و  رب  درمکی  وا  دـیامنب  یفارتعا  نینچ  دوخ  تاعومـسم  هتـشرکی  هراب  رد  هک  تسین  یبهذـم  دـقتعم  دارفا 

تازجعم هراب  رد  نم  اهنت  هن  هک  دـسیون  یم  ًاحیرـص  يدرم  نینچ  دـنلئاق  یمهم  شزرا  جرا و  شراکفا  تایرظن و  يارب  اـپورا  ياـهروشک 
لباق ریغ  یعطق و  تادهاشم  هنوگنیا  تسا  اپورا  یکشزپ  گرزب  تاسس  ؤم  زا  یکی  هک  مه  درول  یکشزپ  هسـس  ؤم  هکلب  مراد  یتادهاشم 
منیب یمن  مزال  اجنیا  رد  ار  نآ  نایب  هک  تسه  برغ  يایند  نادنمشناد  زا  يرگید  بلاطم  زین  تسا و  هدرک  يروآ  عمج  ار  راکنا  لیوءات و 

هداعلا و قراخ  روما  نآ و  راثآ  اعد و  ياهباتکب  دنـشاب  هتـشاد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاـعلاطم  دـنراد  تسود  هک  یمرتحم  ناگدـنناوخ  ، 
يورین نیرتگرزب  اعد   ) باتک لراـک و  سیـسکلا  رتکد  هتـشون  شیاـین )   ) باـتکب زور  مولع  اـپورا و  گرزب  نادنمـشناد  رظن  زا  تازجعم 
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 . دنیامرف هعجارم  اینول  روسفرپ  هتشون  تازجعم )   ) باتک خاب و  کنارف ال  رتکد  هتشون  ناهج ) 
هار نیرتهب  اهیتخس  تالکشم و  رد  هتخاس و  راو  دیما  ار  مدرم  هک  تسا  یـسدقم  هار  دش  هتـشون  هک  يا  همدقم  نیا  اب  لسوت  عوضوم  سپ 

دزادرپب زاین  زار و  هب  شترضح  اب  ًامیقتسم  ات  دناد  یمن  لاعتم  راگدرورپ  هاگشیپ  قیال  ار  دوخ  رشب  دارفا  نوچ  لاح  دور ،  یم  رامشب  هراچ 
لسوت وا  هلیسو  هب  دهد و  یم  رارق  هطساو  ار  تراهط  تمـصع و  لآ  نید و  ناگرزب  زا  یکی  قح  هاگرد  هب  زاین  ضرع  ماقم  رد  ور  نیا  زا 
نیـسح ص )   ) ربمغیپ هدومرفب  هک  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ءادهـشلا  دّیـس  اقآ  راوگرزب  ياهتیـصخش  نآ  نایم  رد  هک  دـیوج  یم 

رد ار  دوخ  هار  ات  دراد  زاین  زورفا  رون  غارچ  کی  هب  ناسنا  دریگ  ارف  ار  اج  همه  یکیرات  هکینامز  نوچ  تسا  تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ 
هرخ الاب  دـیآ و  راتفرگ  ناگدـنرد  لاگنچ  هب  دراد  ناـکما  دـنک و  یم  دروخرب  تالکـشم  عناوم و  هب  هدـش و  هارمگ  ـالا  دـبایب و  نآ  وترپ 

ياهیراتفرگ رازه  یـضیرم و  یگنـسرگ و  امرگ و  امرـس و  رطخ  زا  یتح  دربب  رـسب  هبناج  همه  یکیرات  رد  ناسنا  دـشابن و  رون  هک  یناـمز 
زا دنک  ادیپ  لّسوت  کسمت و  رون  نیا  هب  سک  ره  تسا  ترخآ  ایند و  تیاده  رون  غارچ و  ع )   ) نیسح ماما  دوب ،  دهاوخن  نمیا  مه  رگید 

 . تفای دهاوخ  تاجن  Ș یتشک  نیا  راوس  سکره  هک  تسا  تاجن  یتشک  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  اهرطخ  همه 
یلو تشگ  دـیدپان  دـش و  بآ  سونایقا  فک  رب  یکمن  هبح  نوچ  شیاهلاس  اهزور و  اهتعاس و  همه  اب  نورق  ياهنوتـس  Ơزا  وتس هدراهچ 

نیـسح ماما  تضهن  زا  يا  هزات  داعبا  درذگ  یم  هک  يزور  ره  و  دشخرد ،  یم  راصعا  نورق و  زارف  رب  نانچمه  نادیهـش  رالاس  سّدقم  مان 
 . ددرگ یم  رازگرب  شیپ  لاس  زا  رتهوکش  اب  لاس  ره  ینیسح  ياروشاع  مسارم  دنک  یم  هولج  (ع ) 

 . تسا هدرک  بذج  بلج و  دوخ  يوس  هب  ار  یئاهلد  ینیئآ  شیک و  ره  زا  هتسکش  مهرد  ار  هدیقع  زرم  ع )   ) نیسح ماما 
يدازآ هب  ار  قشمرـس  نیرتگرزب  دـنتخاون و  خـیرات  همیخ  رد  ار  دوخ  گنر  نوخ  يزوریپ  دورـس  هک  تسا  ینادیهـش  زاتـشیپ  نیـسح  ماما 

 . دنداد ناهج  ناحلصُم  ناهاوخ و 
 : دیوگ یم  دنه  گرزب  حلصم  يدناگ 

 ، مدوب هدروآ  تسد  هب  البرک  نامرهق  نوماریپ  رد  دوخ  تاعلاطم  زا  هک  ار  يا  هجیتن  طقف  هکلب  مدرواین ،  يا  هزات  چیه  دنه  ّتلم  يارب  نم 
 . هدومیپ یلع  نب  نیسح  هک  میئامیپب  ار  یهار  نامه  تسبجاو  میهد  تاجن  ار  دنه  میهاوخب  رگا  ام  مدروآ ،  ناغمرا  هب  دنه  ّتلم  يارب 
دنیامن میسرت  يا  هناسفا  ناناولهپ  ینامرهق  زارف  رب  دوخ  ياه  هتشون  رد  ار  وا  ینامرهق  حرـش  دنزادرپ و  وا  فصو  هب  ردق  ره  نازادرپ  نخس 

اهتعاجش و ربارب  رد  دنتسین  انـشآ  مالـسا  شخبتایح  بتکم  اب  هک  یناسک  یتح  دوب  دهاوخ  زیچان  سب  وا  ینامرهق  تقیقح  ربارب  رد  مه  زاب 
 . دنیاتس یم  دیزگ  رب  دوخ  ماشآ  نوخ  نمشد  ربارب  رد  هک  ار  یهار  و  دنروآ ،  یم  دورف  میظعت  رس  ع )   ) نیسح ماما  ياهتماهش 

 : دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  یناملآ  نیبرام 
نینوخ هثداح  رگا  تسا ،  هدومنن  رایتخا  يّرث  ؤم  تسایـس  نینچ  يدـحا  زورما  هب  ات  هک  دوب  يرادمتـسایس  صخـش  لّوا  ع )   ) نیـسح ماما 

 . دندرگ دوبان  وحم و  هرابکی  نایمالسا  مالسا و  دوب  نکمم  دوبن و  یقاب  تلاح  نیا  هب  مالسا  ًاعطق  دمآ  یمن  شیپ  البرک 
یمالسا و کلامم  لالقتسا  ظفح  رد  نآ  دنمشزرا  راثآ  ینیـسح و  مایق  یبایزرا  ماگنه  هب  تسا  هناگیب  عیـشت  بتکم  زا  هک  يروهال  لابقا 

درک دادبتسا  عطق  تمایقات  دیوگ :  یم  یبنجا  يدایا  عطق 
درک داجیا  نمچ  وا  نوخ  جوم 

درک رارسا  نیا  ریسفتوا  نوخ 
درک رادیب  ار  هدیباوخ  ّتلم 

2

دننک يوریپ  وا  هار  زا  دنوش و  انشآ  ینیسح  شخبتایح  بتکم  اب  مالسا  ناهج  هکتسنآ  يارب  يرادازع  سلاجم  هماقا  يارب  دیکءات  همه  نیا 
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 : دیوگ یم  ناتسکاپ  سّس  ؤم  مظعا و  دئاق  حانج  یلع  دّمحم 
هدیقع هب  دوش ،  یمن  ادیپ  ملاع  رد  داد ،  ناشن  يزابناج  يراکادف و  ظاحل  زا  ع )   ) نیـسح ماما  هکنآ  زا  رتهب  تعاجـش ،  زا  يا  هنومن  چیه 

 . دننک يوریپ  وا  زا  دنریگب و  قشمرس  درک  ینابرق  قارع  نیمزرس  رد  ار  دوخ  هک  دیهش  نیا  زا  دیاب  نیملسم  یمامت  نم 
هب يراکادف  يزابناج و  نودب  زگره  هک  دنرادن  نادیهش  رالاس  زا  يوریپ  زج  هب  یهار  چیه  اهتردقربا  هرطیس  اب  هزرابم  يارب  یمالـسا  تما 

 . تخومآ ع )   ) نیسح ماما  بتکم  رد  دیاب  ارنآ  دیسر و  دنهاوخن  دوخ  یناسنا  یمالسا و  سدقم  ياهنامرآ 
 . تسا رت  هتسیاش  نارگمتس  غوی  ریز  رد  یگدنز  زا  هنادنمتفارش  گرم  هک  تخومآ  نایناهج  هب  ًالمع  ع )   ) نیسح ماما 

نوخ نمشد  دنام و  دهاوخن  ياج  رب  وا  زا  یناشن  مان و  رگید  تماما  دیـشروخ  بورغ  زا  سپ  هک  داد  یم  ناشن  اروشاع  زور  رد  رما  رهاظ 
ياهربا یتدم  كدنا  رد  یلو  دیـسر  دـهاوخ  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  یعنام  محازم و  چـیه  زا  رود  هب  هدرک  هیکت  تردـق  هکیرارب  شماشآ 

زج یناشن  مان و  زوریپ  رهاظ  هب  نانمشد  زا  دش و  نشور  نمشد  تسود و  يارب  ع )   ) نیـسح ماما  غورف  رپ  يامیـس  تفر و  رانک  رات  هریت و 
( دیوگ یم  ینامرک  دا  ؤف  ) دنامن یقاب  نیرفن  نعل و  يارب 

تشگن شوماخوت  رون  یلو  تشک  تنمشد 
تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ 

متس دنام  اج  هب  هن  رگمتس  درک  اقب  هن 
تساج هب  مولظم  هیاپ  دش و  تسد  زا  ملاظ 

ماما يزوریپ  هب  زین  انشآ  درد  ناگناگیب  هکلب  دننک  یم  یبایزرا  نینچ  ار  ینیـسح  تضهن  هک  دنتـسین  یمالـسا  ياه  هقرف  ای  نایعیـش و  اهنت 
دسیون یم  هک  تسا  یسیلگنا  ریهـش  فوسلیف  خروم و  لیال  راک  ساموت  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدرک  فارتعا  دیزی  تسکـش  و  ع )   ) نیـسح

اب نیـسح  يزوریپ  درادن  یتیمها  دوش  یم  وربور  لطاب  اب  قح  هک  یئاج  رد  يددع  قّوفت  هک  دـندرک  نشور  دوخ  لمع  اب  البرک  يادهـش  )
 . تسا هریچ  لطاب  رب  قح  هشیمه  اریز  تسین  تفگش  چیه  ياج  هتبلا  تسا  نم  یتفگش  ثعاب  تشاد  هک  یتیلقا  دوجو 

بورغ نآ  رد  یئوس  زا  دَـمد و  یم  نآ  رد  وس  کی  زا  یناسنا  ياهرایعم  همه  دیـشروخ  هک  تسا  هنارک  يادـیپان  سونایقا  نادیهـش  رالاس 
ياهقادصم خیرات  ياتـسار  رد  تعاجـش  تماهـش ،  يدرمناوج ،  يدرمدار ،  يزارفرـس ،  يزابناج ،  يراکادف ،  نوچ  یئاه  هژاو  دنک  یم 

 . دندوب رتراوتسا  همه  زا  وا  تشرس  رد  رت و  تسار  همه  زا  نادیهش  رالاس  تماق  رب  نامگ  یب  یلو  هتشاد  يرامش  یب 
ترـضح رـشبلاوبا  زا  ماظع  ناربمایپ  تالامک  لئاضف و  هک  تسین  ظافلا  بیترت  يزادرپ و  نخـس  زج  دوش  هتفگ  وا  هراـب  رد  هک  نخـس  ره 

 . دوب ص )   ) تبترم یمتخ  ترضح  تانئاک  فرشا  ات  مدآ 
رد رتورـشیپ و  همه  زا  قح  تداـبع  تعاـطا و  رد  رتشیب  همه  زا  شنیب  شناد و  رد  هک  دوب  نارود  دـننام  یب  تیـصخش  لـماک و  ناـسنا  وا 
افص هوسا  نآ  ياهزابناج  اه و  يراکادف  حرش  هک  درادن  ار  نآ  ناوت  یتسد  هریچ  هدنسیون  چیه  دوب  رتزاتـشیپ  همه  زا  تماهـش  تعاجش و 

 . دیامن میسرت  ار  افو  و 
البرک ثداوح  شراگن  هب  دوخ  یملع  تردـق  تامولعم و  هدودـحم  رد  هتفرگ  تسد  هب  ملق  هک  يا  هنازرف  ّققحم  رگـشالت و  هدنـسیون  ره 
کی اب  ار  دوخ  باتک  هداد و  صاصتخا  نادیهش  رالاس  ياهیراکادف  میسرت  ار  دوخ  رثا  هحولرس  نیرتابیز  ولبات و  نیرت  هتـسجرب  هتخادرپ ، 

 . تسا هدومن  میدقت  خیرات  رومان  گرزب  نآ  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع و  ایند 
ریرحت هتشر  هب  البرک  نینوخ  تضهن  نادیهش و  رالاس  یگدنز  نوماریپ  رد  كرتس  نافل  ؤم  گرزب و  ناققحم  هک  يدنمـشزرا  راثآ  دادعت 
خیرات هوسا  نآ  یگدنز  داعبا  همه  هب  ناققحم  نیا  زا  یخرب  دجنگ ،  یمن  تاحفص  نیا  رد  اهنآ  مان  تسا و  رامش  زا  نوریب  دنا  هدروآ  رد 
اروشاع تضهن  لیلحت  هب  یهورگ  دـنا ،  هتفگ  نخـس  ترـضح  نآ  نارکیب  بقانم  رامـش و  یب  لئاضف  نوماریپ  یـضعب  دـنا ،  هدرک  هراـشا 

اب نارای  افواب و  باحـصا  نوماریپ  یعمج  دنا ،  هدرک  مسرت  دوخ  ناوت  هدودـحم  رد  ار  رورـس  نآ  ياه  يراکادـف  يا  هدـع  دـنا ،  هتخادرپ 
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سلاجم تفگش  راثآ  یضعب  دنا ،  هدروآ  درگ  ار  شترضح  نیـشنلد  نانخـس  نیـشتآ و  ياه  هبطخ  رگید  یعمج  هدرک ،  وگتفگ  شیافص 
لیتق نآ  رب  هیرگ  لئاضف  رد  يا  هدـع  دـنا ،  هتـشامگ  تّمه  شیارـس  همغن  نارعاـش  شرامـش  رب  رگید  یخرب  هدرک ،  حیرـشت  ار  يرادازع 

یب قوقح  رگید  یهورگ  هدومن ،  يروآدرگ  ار  اروشاع  ترایز  رب  تموادـم  تفگـش و  راثآ  یهورگ  هتـشون ،  يا  هناققحم  راثآ  تاربعلا 
تالاح تشذگرـس و  اهناتـساد و  مه  ریقح  نم  نایم  نیا  رد  دـنا و  هدرمـش  دوخ  ناوت  دـح  رد  یمالـسا  تما  رب  ار  نادیهـش  رالاس  راـمش 

یـسیون هداس  هب  عمج و  هدیدرگ  ناشیا  دئاع  تبثم  هجیتن  دندش و  کّسمتم  لسوتم و  یگدنز  دئادشو  تالکـشم  اهیتخـس و  رد  هکیناسک 
رتنـشور و ناشماما  تفرعم  هب  ناشیاهلد  ياهتواضق  ات  هداد  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  پاچ و  ۀینیـسحلا  تاـمارک  ماـنب  هدومن و  ءاـفتکا  نآ 

سّدـقم نید  هاگـشیپ  هب  بدا  میظعت و  رـس  داقتعا و  يرفعج  بهذـم  هب  هنالداع  ياهتواضق  هناقیقد و  هعلاطم  ناـگناگیب  ددرگ و  رتمکحم 
ای ریشمش  اب  هکنیا  اب  تسا و  ناسکی  ناشتامم  تایح و  نُوقَزُری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایحا  يرشع  ینثا  هعیش  ام  نایاوشیپ  دننادب  دنرآ و  دورف  مالـسا 

دنراد دوخ  نیلسوتم  ناتسودب و  تمحر  رظن  دنربخ و  اب  اهلد  رئامض و  زا  دنراد و  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ  کلذ  عم  دنا  هدش  دیهـش  رهز 
یناحور تایح  نوئـش  یگدنز و  روما  دننادرگ و  یم  ناسآ  ار  تالکـشم  دـنیامن و  یم  اود  ار  نامرد  اب  نامرد و  یب  ياهدرد  زاجعا  اب  و 

 . دنزاس یم  تحلصم  دارم و  هب  نورقم  ار  ناشیا 
ار دوخ  فیل  أت  هکنیا  دوجو  اب  مدرگ  زئاف  بانج  نآ  هفیرش  لئاسو  هب  هدرک و  لخاد  رورس  نآ  نارکاذ  رتفد  رد  ار  دوخ  مسا  هلیسو  نیا  هب 

ماوع هجوت  دروم  رصتخم  نیا  هّللادمحب  فصولا  عم  دریگ  رارق  ناگرزب  ءالـضف و  مالعا و  ءاملع  هجوت  دروم  هک  متـسناد  یم  نیا  زا  رتمک 
هک یئالـضف  ءاملع و  نایاقآ  دوش  هتفگ  دیاب  یلو  دـش  شورف  شیپ  نآ  هدـمع  تمـسق  مود  دـلج  راشتنا  زا  لبق  ات  هتفرگ و  رارق  صاوخ  و 

دروم مفیل  أـت  هک  متـسه  نیا  زا  رتـمک  ریقح  ـالا  هدوب و  ریقح  قـیوشت  ناـشیا  رظن  دـنا  هدوـمن  يرادـیرخ  ار  باـتک  نیا  شورف  شیپ  ضبق 
دنا و هدرک  يرادیرخ  فیرش  باتک  نیا  زا  ریقح  قیوشت  ضحم  هکینایاقآ  تاقبط  عیمج  زا  هلیسونیدب  دریگ  رارق  ءالضف  ءاملع و  هدافتـسا 
زا ار  اهنآ  يارخا  ایند و  تداعـس  قیفوت و  منک و  یم  يرازگـساپس  رکـشت و  دنا  هدومن  ریدـقت  ریقح  تمدـخ  نیرتمک  نیا  زا  تهج  ره  زا 

 . میامن یم  تلئسم  هشیمه  يارب  لاعتم  دنوادخ 
مراد نآ  زا  ور  ناریوب  تسنوخ  ملد  يدابآ  ز 

مراد ناتسود  زا  ناتساد  نیا  رصتخم  رطاخب 
يراد اج  هناریو  رد  وت  هک  اتفگ  یلبلب  يدغجب 
مراد نایشآ  ورس  هخاش  رب  لگ  غاب  ردنا  نم 

ناتسب يوس  نم  اب  ایب  ناریو  نیا  زا  يور  نادرگب 
مراد ناوغرا  خاک  ورس  نارازه  نیدنچ  نیبب 

نشلگ ار  وت  ینازرا  لبلب  يا  تفگ  دغج  خساپب 
مراد ناکم  يوءام و  هناریو  رد  هک  سب  نیا  ارم 

ارهز رتخد  سپ  ارچ  يدوبدب  هناریو  رگا 
مراد ناجب  شتآ  شمغ  زک  یتسشن  یم  یناریوب 

بنیز رداچ  یب  رس  مشومارف  دش  دهاوخن 
مراد نامالا  مغ  نیا  زا  هراب  دص  هظحل  ره  رد  هک 

ربکا یلع  گرم  زا  سپ  رمحا  لگ  زا  متشذگ 
مراد ناوجون  نآ  یماکان  مغ  غاد  لدب 

لبلب يا  يراد  ناتسلگ  ناسورع  اب  يداش  وت 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1252 

http://www.ghaemiyeh.com


مراد ناشف  نوخ  مشچ  ود  مساق  يداماد  زا  نم 
يراد ناوغرا  سای و  داشمش و  ِشروش  رس  رب  وت 

مراد ناوج  سابع  غاد  لد  هلال  ردنا  نم 
نکیل اه  هوکش  مغ  زا  مراد  یلوخ  رمش و  روج  ز 

مراد نابراس  تسد  یپ ز  رد  یپ  ياهتیاکش 

 ( ع  ) نیسح هدرک  دازآ 

لقن هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یفاک دمحا  خیش  جاح  دیهش  هّللا  تاولـص  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ظعاو  حلاص و  یقتم  موحرم 
 : دومن

یگدنز عضو  دش و  تسکشرو  ادخ  هدنب  نیا  درک  یم  یناوخ  هضور  اروشاع  ههد  شا  هناخ  رد  بش  هد  یلاس  هرـصب  رد  نایعیـش  زا  یکی 
 . تخورف مه  ار  شا  هناخ  یتح  دش  هدیشاپ  مه  زا  شا 

لیوحت و  دننک ،  هیلخت  ار  هناخ  دوب  انب  رگید  هام  ود  یکی  دـندوب  هتـسشن  يریـصح  هکت  يور  لزنم  لخاد  شرـسمه  اب  دوب  مرحم  کیدزن 
 . دنورب دنهدب و  هناخبحاص 

 . دز دایرف  دش و  بلقنم  مرهوش  مدید  تقو  کی  دیوگ :  یم  شرسمه 
؟  ینز یم  داد  ارچ  هدش ؟  هچ  متفگ : 

نامیوربآ تسانب  اما  دـشاب ،  ظوفحم  تدـم  کی  نامیوربآ  مینک ،  عمج  ار  ناـمراک  رب  رود و  میتسناوت  یم  روج  همه  اـم  نز  يا  تفگ : 
 . دورب

مه لاسما  هلاس  ره  تداع  هب  مدرم  تشاد  مچرپ  کی  ام  هناخ  ماب  يور  ع )   ) نیـسح ماـما  اروشاـع  ههد  لاـس  ره  تفگ :  روطچ ؟  متفگ : 
 . دور یم  مدرم  يولج  نامیوربآ  میئوگب  میناوت  یمن  مه  غورد  دنک و  یمن  باجیا  نامعضو  مه  ام  دنیآ  یم 

 . درک هیرگ  يردق  دورب ،  مدرم  نایم  نامیوربآ  دنسپم  نیسح  يا  تفگ :  دیدرگ ،  بلقنم  هعفدکی 
؟  میراد یچ  تفگ :  میراد .  یشورف  زیچ  کی  شابن  تحاران  تفگ :  شرسمه 

یم ار  شتسد  حبص  ادرف  و  یـشارت ،  یم  ار  شناوسیگ  دمآ  یتقو  رـسپ  مدرک  گرزب  رـسپ  کی  مدیـشک  تمحز  لاس  هدجیه  نم  تفگ : 
نیا روایب و  ار  شلوپ  شورفب و  ار  وا  یتمیق  کی  هب  و  تسا .  ممـالغ  وگب  تسا ،  مرـسپ  یئوگب  يراد  راـکچ  رازاـب ،  رـس  يرب  یم  يریگ 

 . نک نشور  ار  ینیسح  لفحم  غارچ 
 . هن ای  میشورفب  ار  وا  هک  دشاب  تسرد  مناد  یمن  ًاعرش  دوشب و  یضار  رسپ  مناد  یم  لکشم  تفگ :  درم 

یلاکشا دراذگب  یسک  رایتخا  رد  ار  شدوخ  دشاب  یضار  رگا  رسپ  دنتفگ :  ءاملع  دندیسرپ ،  ار  هیـضق  ءاملع و  تمدخ  دنتفر  رهوش  نز و 
 . هناخ دنتشگ  رب  لا  ؤس  زا  دعب  و  درادن ، 

 . دیوگ یم  رسپ  دش ،  دراو  ناشرسپ  دش  زاب  هناخ  رد  دندید  تقو  کی 
یم کشا  دنک  یم  هدهاشم  ارم  بترم  مردپ  دنک ،  یم  هیرگ  دنک و  یم  هاگن  نم  يالاب  دق و  هب  بترم  مردام  مدید  مدش  لزنم  دراو  یتقو 

؟  هدش يزیچ  ردام  متفگ :  دزیر 
 . مینک هلماعم  ع )   ) نیسح ماما  اب  ار  وت  میا  هتفرگ  میمصت  ام  ناج  رسپ  تفگ :  ردام 

 . رتهب نیا  زا  هچ  مرضاح  هب  هب  تفگ :  رسپ  دندرک  لقن  ار  نایرج  روطچ ؟  تفگ :  رسپ 
تسا و ردام   ) شردام ندرگ  تخادنا  تسد  رسپ  دربب  رازاب  هب  هک  تفرگ  ار  رسپ  تسد  ردپ  دندیشارت ،  ار  رـسپ  ناوسیگ  دش  حبـص  بش 
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 . دندش ادج  مه  زا  دندرک و  هیرگ  يدایز  رایسب  رادقمکی  سپ  تسا )  شناوج  مهنیا 
لاحـشوخ ردپ  باتفآ  بورغ  دیرخن ،  سکچیه  باتفآ  بورغ  ات  تفگ ،  هک  یتمیق  نآ  هب  ناشورف ،  هدرب  رازاب  رـس  دروآ  ار  رـسپ  ردپ ، 

 . مشورف یم  مروآ و  یم  ار  وا  ادرف  دنیبب  ار  وا  شردام  رگید  هعفدکی  هناخ  شمرب  یم  مه  بشما  تفگ :  دش ، 
 . مداد ار  شباوج  درک  مالس  نمب  دمآ  ام  دزن  همیسارس  دش و  دراو  هرصب  هزاورد  رد  زا  راوس  کی  مدید  مدرک  ار  رکف  نیا  ات 

 ، تمیق نیا  متفگ :  یشورف ؟  یم  دنچ  دومرف :  يرآ .  متفگ :  یشورف )  یم  ار  ترـسپ  ای  مالغ  دومرفن  ( ؟  یـشورف یم  ار  نیا  اقآ  دومرف : 
 . تسا تسرد  اهرانید  مدید  داد  نمب  يا  هسیک  کی 

نمب رگید  لوپ  تشم  کی  ایب  دومرف :  هن .  متفگ :  دـنک .  یم  ما  هرخـسم  مدرک  لاـیخ  نم  مهدـب ،  وتب  یهاوخ  یم  مه  رتشیب  رگا  دومرف : 
 . میورب ایب  ناج  رسپ  دومرف :  داد . 

زا دش و  راوس  اقآ  نآ  رس  تشپ  دعب  درک  هیرگ  مه  يدایز  رادقم  تخادنا ،  شردپ  شوغآ  رد  ار  دوخ  رسپ  نیا  میورب ،  ایب  رـسپ  دومرف  ات 
 . نوریب دنتفر  هرصب  هزاورد  رد 

 : تفگ دش  دنلب  ردام  مدید  تقو  کی  متخورف .  متفگ :  يدرک ؟  راکچ  تفگ :  دوب  هجیتن  رظتنم  ردام  مدید  لزنم  مدمآ  دیوگ :  یم  ردپ 
 . مرب یمن  نابز  هب  ار  ما  هچب  مسا  رگید  مسق  تدوخ  هب  نیسح  يا 

 ، ندرک هیرگ  مدرک  انب  دوب  هتفرگ  ار  میولگ  هار  ضغب  میدش  جراخ  هرصب  هزاورد  رد  زا  مدش و  راوس  اقآ  نآ  رـس  لابند  دیوگ :  یم  رـسپ 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  ناج  رسپ  دومرف :  دنادرگرب ،  ار  شیور  اقآ  تقو  کی 

 . متحاران مدش و  ادج  وا  زا  الاح  میتشاد ،  تفلا  مه  اب  یلیخ  دوب ،  نابرهم  یلیخ  متشاد  هک  یبابرا  نیا  اقآ  متفگ 
 . مردپ وگب  مبابرا  وگن  مرسپ  دومرف : 

 . مردپ يرآ  متفگ : 
؟  ناشدزن يدرگرب  یهاوخ  یم  دومرف : 

 . هن متفگ : 
؟  ارچ دومرف : 

 . يدرک رارف  وت  دنیوگ  یم  مورب  رگا  متفگ : 
 . هناخ ورب  دومرف :  درک ،  نیئاپ  ار  نم  نیئاپ  ورب  ناج ،  رسپ  هن  دومرف : 

 . يدرک رارف  وت  دنیوگ  یم  مور ،  یمن  متفگ : 
 . درک دازآ  ارم  نیسح  هن ،  وگب  يدرک  رارف  دنتفگ  رگا  هناخ  ورب  ناج  اقآ  هن  دومرف : 

 . تسین یسک  مدید  تقو  کی 
 . درک زاب  ار  رد  دمآ  ردام  دیبوک  ار  هناخ  رد  دمآ  رسپ 

 . هدمآ الاح  دروآ ،  یمن  تقاط  هچب  نیا  مدوب  هتفگن  وتب  تفگ :  دز  ادص  ار  شرهوش  دیود  يدمآ ؟  ارچ  ناجرسپ  تفگ : 
 . مدرکن رارف  نم  ادخب  ردپ  متفگ :  يدرک ؟  رارف  ارچ  ناج  رسپ  تفگ :  ردپ 

 ( ع  ) نیسح رادازع  صالخا  رس  زا  دش  هک  ره  ( 1  . ) درک دازآ  ارم  نیسح  اباب  متفگ :  يدمآ ؟  دش  روطچ  سپ  تفگ : 
 ( ع  ) نیسح راموط  هب  دنیامن  تبث  وا  مان 

داهنب دوخ  مغ  هک  یتشرس  كاپ  نآ  شوخ  يا 
 ( ع  ) نیسح راوخمغ  لد و  ناشیرپ  رمع  نیا  رد  دش 

صولخ يور  زا  دش و  ینیسح  هک  سک  نآ  شوخ  يا 
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 ( ع  ) نیسح راکفا  هشیدنا و  درک ز  يوریپ 
تساور دنشورف  رخف  نانج  نابوخب  رگ 

 ( ع  ) نیسح رادافو  نارای  همه  رشحم  زور 
ریگم زاب  ام  هناهاش ز  بصنم  نیا  بر  ای 

 ( ع  ) نیسح رادازع  مینامب  هتسویپ  هک  ات 
راذگم ایادخ  راک  هنگ  میتسه  هچ  رگ 

 ( ع  ) نیسح رادید  ترسح  ام  لد  تمایق  رد 

تشادرب ترضح  تهج  هک  یئاهماگ 

 : درک لقن  يدّمحم  ریما  ياقآ  نیعمجا  هّللا  تاولص  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  حادم  صلخم و 
تقورید ناهفـصا )  رد  روهـشم  ياملع  نینم و  ؤم  ناتـسربق   ) دالوف تخت  مدمآ  بش  فصن  کی  تعاس  اب  نراقم  هعمج  ياهبـش  زا  یکی 

 . مدرک هیکت  لخاد  ارنآ  لُه  اب  هدومن و  شوماخ  ار  نیشام  دندوب  باوخ  مدرم  دوب 
 . منک تحارتسا  مورب  دعب  ات  مدرک  نشور  يراگیس  متسشن و  اهنآ  يورب  مدمآ و  دوب  مه  يور  ولیز  دنچ  کی 

نامـسآ هب  يور  داتفا  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يدرجورب  هّللا  ۀیآ  موحرم  داتـسا  يا  هچرد  رقابدّـمحم  دیـس  ياقآ  هربقم  هب  ممـشچ  ناهگان 
ایند نآ  زا  يربخ  کی  دیایب و  نم  باوخب  بشما  دیـس  نیادراد  وربآ  وت  هناخ  رد  رقابدّمحم  دیـس  اقآ  مناد  یم  نم  ایادخ  مدز  ادص  مدرک 

 . دهدب نمب 
 . دندوب هداتسیا  یخرب  هتسشن و  یضعب  هک  رود  اترود  یتیعمج  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  مدیباوخ  متفر  دش  مامت  مراگیس 

ادص دومن و  نمب  هراشا  دشاب  یم  شرس  رب  نیچقرع  کی  هدیشوپ و  دیفس  نهاریپ  کی  يا  هچرد  رقاب  دّمحم  دیس  اقآ  مدید  ماگنه  نیا  رد 
 . دننک یم  باسح  میاپ  دنراد  خزرب )  ملاع   ) اجنیا رد  متشادرب  ایند  رد  ع )   ) نیسح ماما  يارب  هک  یمدق  ره  دز 

تسا ع )   ) نیسح شناناج  هک  یناج  اشوخ  ( 2  . ) نکن اهر  ار  ع )   ) نیسح ماما  هناخ  رد  یهاوخ  یم  رگا  ترخآ  ایند و  ینعی 
تسا ع )   ) نیسح شنامرد  هک  يدرد  اشوخ 

لد روشک  ياورنامرف  دوب 
تسا ع )   ) نیسح شناطلس  هک  یکلم  اشوخ 

حوتفم تسا  قشع  رتفد  شمانب 
تسا ع )   ) نیسح شناونع  هک  رتفد  نآ  شوخ 

تسین نیسح  زج  نیریش  ناج  ار  یبن 
تسا ع )   ) نیسح شناج  شمارآ  یلو 
قشع يداو  بر  ای  تسا  یئارحص  هچ 
تسا ع )   ) نیسح شنادیم  درم  اهنت  هک 

ار البرک  نانمیرها  وگب 
تسا ع )   ) نیسح شنامیلس  ارحص  نیا  هک 

رشحمب دشاب  مغ  هچ  ار  دی  ؤم 
تسا ع )   ) نیسح شنایصع  هاوخ  شزوپ  هک 
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دیرگ یم  نوخ  تخرد 

 : دومرف لقن  دحوم  یلع  خیش  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ياقآ  بانج 
زور متـشاد  تماقا  تشدور  غادف  رد  هکیزور  دنچ  نیا  رد  مدوب  هتفر  ناتـسرال  تمـسب  نید  ماکحا  رـشن  جیورت و  دـصقب  اروشاع  مایا  رد 

یعمج دش  رهاظ  باتهام  هیبش  يرون  تسا  اجنیا  یخـسرف  راهچ  رد  هک  يردس  تخرد  زا  هتـشذگ  بش  هک  دندروآ  ربخ  رفن  دنچ  اعوسات 
 . دنتفر تخرد  نآ  هدهاشم  يارب  لحم  یلاها  زا 

تخیر یم  نیمز  رب  تخرد  نآ  زا  نوخ  تارطق  حبص  فرط  نکل  دشن  رهاظ  يرون  هتـشذگ  بش  هک  دندروآ  ربخ  اروشاع  زور  ینعی  ادرف 
 . دندوب هدروآ  هارمه  دوب  هتخیر  نآ  رب  تخرد  نآ  زا  نوخ  هرطق  دنچ  هک  يذغاک  هعطق  و 

يازع هماقا  رد  نایعیش  اب  هدش و  ع )   ) نیـسح ماما  نیلتاق  دیزی و  رب  نعل  لوغـشم  نوخ  نآ  هدهاشم  زا  سپ  لحم  نآ  ياهیّنـس  زا  یتعامج 
تساپرب متام  ازع و  يور  هک  اجره  ( 3  . ) دندومن تکرش  راوگرزب  نآ 

تساهلد رب  یشتآ  ع )   ) نیسح زوس  زا 
دوش دای  وا  يالبرک  هک ز  مد  ره 

تساوه هب  نارای  ع )   ) نیسح نیسح  دایرف 

 ( ع  ) نیسح ماما  تیانع 

 : دومرف یسبط  ياضرمالغ  خیش  جاح  موحرم  ظعتم  ظعاو  دباع و  دهاز 
مینک تکرح  دیاب  نآ  رحـس  رد  هک  رخآ  بش  ناریا  يارب  تعجارم  ماگنه  میدـش  فرـشم  تایلاع  تابتعب  هلفاق  اب  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  اب 
ناکم نآ  ضیف  كرد  زا  تسا  فیح  اثارب و  دجـسم  زج  مدرک  ترایز  ار  هکربتم  عضاوم  هفرـشم و  هدهاشم  رفـس  نیا  رد  هک  مدش  رکذتم 

 . میشاب مورحم  سدقم 
 . میورب اثارب  دجسم  هب  دیئایب  متفگ :  اقفُر  هب 

 . مدمآ نوریب  نیمظاک  زا  اهنت  مدوخ  دندماین ،  هصالخ  تسین ،  لاجم  دنتفگ : 
همهنیا منک  هچ  هک  مدش  ناریح  تسین  مه  یسک  دنا و  هتفر  هتـسب و  لخاد  زا  ار  رد  دش  مولعم  مدید و  هتـسب  ار  رد  مدیـسر  دجـسمب  یتقو 

 . مورب الاب  راوید  زا  مناوت  یم  مدید  متسیرگن  دجسم  راویدب  مدمآ ،  يدیماب  هار 
لخاد زا  ار  دجـسم  رد  هکنیا  لایخب  مدش  اعد  زامن و  لوغـشم  تغارف  اب  مدش و  دجـسم  لخاد  هتفر و  الاب  راوید  زا  دوب  يروط  ره  هرخالاب 

 . تسا ناسآ  شندرک  زاب  دنا و  هتسب 
رگید زیچ  ای  نابدرن  هلیـسوب  دـنا و  هدز  رد  رب  یمکحم  لفق  مدـید  منک  زاب  ار  رد  مدـمآ  تغارف  زا  سپ  دوبن  یـسک  مه  دجـسم  لخاد  رد 

 . دنا هتفر 
ع  ) نیـسح زا  مد  تسا  يرمع  متفگ :  دوخ  اب  تفر  الاب  نآ  زا  دش  یمن  چیه  هک  دوب  يروط  مه  دجـسم  لخاد  راوید  منک  هچ  مدش  ناریح 

مه رد  نیا  ندـش  زاب  تسا و  رتمهم  انیقی  تشهب  برد  هکنیا  اب  دوش  زاـب  میورب  تشهب  رد  راوگرزب  نآ  تکربب  هک  مراودـیما  منز و  یم  ( 
 . تسا لهس  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  تکربب 

نوریب دجسم  زا  مدرک و  زاب  ار  رد  دیدرگ  زاب  رد  اروف  مدیـشک  ار  نآ  و  ع )   ) نیـسح ای  متفگ :  متـشاذگ و  لفقب  تسد  مامت  نیقی  اب  سپ 
يوش هاگآ  هتفر  ع )   ) نیسح هار  رگ  ( 4  . ) مدیسر مه  هلفاقب  مدروآ و  اجب  ار  ادخ  رکش  مدمآ و 

يوش هار  نیا  رارق  یب  قشاع و  مه 
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 ( ع  ) نیسح نارای  عمج  هب  يوش  وچ  لخاد 
يوش هاچ  زا  جراخ  رصم  فسوی  نوچ 

يوشن نایرگ  رشح  زور  هب  هک  یهاوخ 
يوشن نازیم  لدع و  ياپ  هب  هدنامرد 

زیرب زورما  یکشا  ع )   ) نیسح گوس  رد 
يوشن نازیرکشا  رشح  فص  رد  ات 

 ( ع  ) نیسح يرادازع  سلجم  هزجعم 

مک ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  هب  یبلق  هقالع  و  مالسلا )  مهیلع   ) تیبلها هب  لّسوت  رد  هک  گیب  لیعامسا  میحردّمحم  موحرم  حلاص  یقّتم 
 : دومرف لقن  هدش  لصاو  يدزیا  تمحر  هب  ناضمر 87  هام  رد  هدش و  شبیصن  يونعم  يروص و  تاکرب  تمحر  باب  نیا  زا  ریظن و 

 . مدیدرگ روک  مشچ  ود  ره  زا  تبقاع  مدوب و  راتفرگ  لاس  هس  ات  مدش و  مشچ  دردب  التبم  یگلاس  شش  نس  رد  نم 
هتفر اجنآب  مه  نم  دوب و  یناوخ  هضور  گـیب  لیعامـسا  یقت  دّـمحم  جاـح  موحرم  مراوگرزب  یئاد  لزنم  رد  ءاروشاـع  ماـّیا  مرحم  هاـم  رد 

 . دنداد یم  مدرمب  تبرش  دوب  مرگ  اوه  نوچ  مدوب 
 . یناوت یمن  يرادن و  مشچ  وت  تفگ :  مهد .  تبرش  مدرمب  نم  هک  مدرک  شهاوخ  یئاد  زا 

رد مداد . . .  تبرـش  مدرم  هب  يرادـقم  شدوخ  کمک  اب  نم  هدومن و  لوبق  دـنک  يرای  ارم  ات  دـینک  نم  هارمه  راد  مشچ  رفن  کی  متفگ : 
نایرگ ّرثءاتم و  تخس  نم  دناوخ و  یم  ار  مالسلااهیلع )   ) بنیز ترضح  هضور  هتفر و  ربنم  یتانابهطـصا  ۀعیرـشلا  نیعم  موحرم  ءانثا  نیا 
مـشچ ود  رب  كرابم  تسد  تسا  مالـسلااهیلع )   ) بنیز ترـضح  متـسناد  هک  يا  هّللجم  لاح  نآ  رد  مدش  دوخ  یب  دوخ  زا  هکنیا  ات  مدـش 

 . يریگ یمن  درد  مشچ  رگید  يدش و  بوخ  دومرف :  دیشک و  نم 
رما هب  دنتفرگ  ارم  فارطا  بلقنم و  سلجم  لها  مامت  مدیود  دوخ  یئاد  تمدخ  كانحرف  داش و  مدـید  ار  سلجم  لها  مدوشگ  مشچ  سپ 

 . دندومن قرفتم  ار  مدرم  هدرب و  یقاطا  رد  ارم  ما  یئاد 
نـشور ار  تیربک  تسا  لکلا  زا  رپ  فرظ  مکیدزن  هکنیا  زا  مدوب  لفاغ  مدوب و  شیامزآ  لوغـشم  لبق  لاـس  دـنچ  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  و 

نم زا  مدوب  هجلاعم  لوغشم  هناخـضیرم  رد  هام  دنچ  ار  منامـشچ  رگم  دز  شتآ  ار  اپ  ات  رـس  زا  ندب  مامت  دش و  لعتـشم  لکلا  هاگان  هدومن 
 . هدنام ملاس  تمشچ  هک  هدش  هچ  دندیسرپ  یم 

رمع رخآ  ات  هک  دندومرف  هدـعو  تسا و  ع )   ) نیـسح ماما  ماقآ  هضور  سلجم  تکرب  مالـسلااهیلع )   ) بنیز ترـضح  مناخ  ياطع  متفگ : 
 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئایربک  تاذ  هنیئآ  ( 5  . ) دریگن درد  ممشچ 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئایمیک  رخف  رهظم  مه 
ماماب رصان  روای و  ادخ  نید  رب 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یهانتال  زار  مرحم  دش 
يده حابصمو  غارچ  نسح  تسا  رون 

بنیز 3 یئایربک  عمش  هناورپ 
ردپ هب  بنیز  تسا و  ردارب  هب  روای 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئاسراپ  هجو  رهظم  نآ 
تسا ناناج  برق  تسخن و  زور  رد 
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 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یهاوگ  اتگی و  دهاش  مه 
قح یسودق  رون  ناهج ز  ود  نشور 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئایض  رون  یلزا  رهم 
یلع وچ  تغالب  نادیمب  تساتکی 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئاضترم  ملع  ثراو  مه 
قح مچرپ  یمه  ملاعب  هتشارفا 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئاتفال  تاذ  رهظم  نآ 
تساج رب  مالسلااهیلع )   ) بنیز ربص  ّیبن ز  نیئآ 

 ( مالسلااهیلع  ) بنیز یئادخ  نید  دومن  دیواج 

شدنزرف رب  س )   ) ارهز یئارث  هیثرم 

 : دومن یم  لقن  يوضر  نیسح  دیس  راوگرزب  لیلج و  دیس 
يراز و هیرگ و  نانز  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  هک  دـندید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  ار  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ترـضح  نیرحب  نیقثوم  زا  یـضعب 

 : دندناوخ یم  ار  تیب  نیا  دندومن و  یم  ع )   ) نیسح ماما  رب  هحون 
افَق ْنِم  اح  یبَذاو  انیِسُحاو 

ءامِّدلِاب یسَغاو ال  انیِسُحاو 
دندرک ادج  شندب  زا  رس  تشپ  زا  هک  يا  هتشک  رب  ياو  منیسح  رب  ياو 

 . دوب نوخ  اب  شلسغ  هک  منیسح  رب  ياو 
نیسح يور  لگ  دشاب  وزرآ  ار  ناقشاع  ( 6  . ) مدنار یم  نابز  رب  ار  رعش  تیب  نآ  متسیرگ و  یم  هک  یلاح  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  دیوگ 

 ( (ع
 ( ع  ) نیسح يوک  تبرت  زا  دوخ  رطع  هتفرگ  لگ 

زامن ماگنه  صالخا  هر  زا  میراذگ  رس 
 ( ع  ) نیسح يوبلگ  كاخ  رب  قح  هب  یکیدزن  رَهب 

لتاق زا  ماقتنا 

 : دومن یم  لقن  هلمجنآ  زا  هدرک  هدهاشم  دنه  رد  فقوت  مایا  رد  یبئاجع  هدوب  دنه  رد  لاس  نیدنچ  هک  رگادوس  دّمحم  جاح  بانج 
هناخرتفد زا  هتفرگ  يرتشم  زا  ار  نآ  لوپ  مامت  دشورف و  یم  یمـسر  رتفد  رد  ار  دوخ  کِلم  تسرپ )  تب   ) ودنه رفن  کی  یئبمب  رد  يزور 

 . دیآ یم  نوریب 
هناخ هب  ار  شدوخ  تعرس  هب  دمهف ،  یم  ودنه  دندزدب ،  ار  شلوپ  هک  دندوب  وا  نیمک  رد  دندوب  هعیش  بهذم  هب  بستنم  هک  داّیش  رفن  ود 

 . دوش یم  ناهنپ  دور و  یم  الاب  دوب  هناخ  طسو  رد  هک  یتخرد  زا  اروف  دناسر و  یم 
دـش هناخ  دراو  میدید  ام  دنیوگ  یم  دننک  یم  باتع  شنز  هب  دـننیب  یمن  ار  وا  دـندرگ  یم  هچ  ره  دـنوش  یم  هناخ  دراو  داّیـش  رفن  ود  نآ 

 . مناد یمن  دیوگ :  یم  نز  تساجک  یئوگب  دیاب 
دینکن تیذا  ار  وا  هک  دیروخب  مسق  ناتدوخ  ع )   ) نیسح قحب  امش  دیوگ :  یم  دوش و  یم  روبجم  ات  دنیامن  یم  رازآ  هجنکش و  ار  وا  سپ 
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تخرد هب  نز  تساجک .  وا  دننادب  زج  دنـشاب  هتـشادن  وا  اب  يراک  هک  دننک  یم  دای  مسق  راوگرزب  نآ  قحب  ایح  یب  رفن  ود  نآ  میوگب .  ات 
اوسر بیقعت و  هکنیا  سرت  زا  دنراد و  یمرب  ار  شیاهلوپ  دنروآ و  یم  نیئاپ  ار  ودنه  دنور و  یم  الاب  تخرد  زا  اهنآ  سپ  دـنک  یم  هراشا 

 . دنرب یم  ار  شرس  دنوشن 
 . مداد ناشن  ار  مرهوش  وتب  مسق  نانیمطا  هب  نم  اه ،  هعیش  ع )   ) نیسح يا  دیوگ :  یم  دنک و  یم  دنلب  نامسآ  يوسب  ار  رس  هراچیب  نز 

دعب دنتفا  یم  هدش  ادـج  ندـب  زا  اهنآ  ياهرـس  اروف  دـنک  یم  رفن  ود  نآ  ندرگب  هراشا  كرابم  تشگنا  اب  دوش و  یم  رهاظ  یئاقآ  ناهگان 
 . دوش یم  بئاغ  رظن  زا  هاگنآ  دوش و  یم  هدنز  دیامرف و  یم  لصتم  شندبب  ار  ودنه  رس 

مرحم هام  نوچ  تموکح  فرط  زا  دـننک و  یم  نیقی  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  زاجع  اـب  قیقحت ،  زا  سپ  دـنوش و  یم  ربخ  اـب  یتلود  تاـماقم 
هعیـش ناملـسم و  شناگتـسب  زا  یعمج  ودـنه و  نآ  دوش و  یم  یناجم  ناردازع  روبع  يارب  نهآ  هار  راطق  دوش و  یم  یلـصفم  ماعطا  هدوب 

 ( ع  ) نیسح مارم  دوب  شمارم  هک  یتلم  هب  ( 7  . ) دندرگ یم 
 ( ع  ) نیسح مارتحاب  مراذگ  مارتحا  نم 
ام لد  البرک  ناوید  هدش  تهج  نآ  زا 

 ( ع  ) نیسح مانب  لزا  زا  هدش  حاتتفا  هک 
دشون یم  بآ  وچ  دیرگب  هنشت  زونه 

 ( ع  ) نیسح مایپ  لد  شوگ  دونش  یم  زونه 
میوگ یمن  نم  دوشگب و  هظعوم  هب  نابز 

 ( ع  ) نیسح مالک  دش  عطق  ارچ  داد و  يور  هچ 
تخیر یم  نوخ  كاخب  نامارخ  ورس  غابب 

 ( ع  ) نیسح مارخ  شوخ  ورس  نیمزب  نوچ  داتف 
ملاع رد  درک  هدجس  یسک  ع )   ) نیسح نوچ  هن 

 ( ع  ) نیسح مایق  نوچ  تسا  هدومن  مایق  سک  هن 
تسا هبترم  دنلب  شماقم  هکسب  ع )   ) نیسح

 ( ع  ) نیسح ماقم  یسک  دنادن  يادخ  زجب 
رشحم رد  هک  ار  هدنراگن  تسه  دیما 

 ( ع  ) نیسح مالغ  دناوخ و  دوخ  هدنب  شادخ 

اهودنه يرادازع 

زا درک  یم  لقن  دوب  هدرک  هدهاشم  هک  ناتـسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  یبئاجع  زاس ) نادـند   ) باجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج  دـیس 
ناشلام تکرب  يارب  دندنم و  هقالع  دقتعم و  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  هب  تسرپ )  تب   ) ودنه ناناگرزاب  زا  يا  هدع  تفگ :  یم  هلمجنآ 

 . دننک یم  تکرش  ترضحنآ  اب 
دنهد و یم  نارادزع  هب  هداتسیا و  ازع  لاحب  دوخ  هدرک و  یم  تسرد  ینتسب  هدولاف و  تبرش و  نایعیش  هلیسوب  اروشاع  زور  اهنآ  زا  یضعب 

 . دنیامن فرص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهد  یم  نایعیش  هب  تسا  ترضح  نآ  هب  عجار  هک  یغلبم  اهنآ  زا  یضعب 
 . دز یم  هنیس  اهنآ  اب  درک و  یم  تکرح  اهنز  هنیس  هارمه  هک  دوب  نیا  شتداع  اهنآ  زا  یکی 

شا هنیـس  زا  يا  هعطق  تسار و  تسد  زج  دش  رتسکاخ  شندب  مامت  ات  دندینازوس  شتآب  ار  شندب  ناشدوخ  یبهذم  موسرمب  انب  دُرم  نوچ 
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 . دوب هدینازوسن  ار  وضع  ود  نآ  شتآ  هک 
منهج شتآ  هکیئاج  تسا .  امش  ع ))   )) نیـسح هب  عجار  هعطق  ود  نیا  دنتفگ  نایعیـش و  ناتـسربق  دزن  دندروآ  ار  وضع  ود  نآ  شناگتـسب 

ندینازوسن سپ  ددرگ  یم  مالس  درب و  شوماخ و  ع )   ) نیسح ماما  ترـضح  هلیـسو  هب  تسین  ایند  شتآب  هسیاقم  لباق  تبـسن و  فرط  هک 
تسا ع )   ) نیسح يارب  زا  كالفا  تفلخ  ( 8  . ) تسین بجعت  ياج  راوگرزب  نآ  هلیسوب  يویند  فیعض  شتآ 

تسا ع )   ) نیسح يالج  زا  دیشروخ  هولج 
تسود هر  راثن  ناج  هنشت  بل  درک 

تسا ع )   ) نیسح يادخ  اهبنوخ  نیسح  رهب 
تمایق زور  باتفآ  نوصم ز  تسه 

تسا ع )   ) نیسح ياول  هدنهانپ  هک  ره 
مورحم تیانع  زا  ملاع  نآ  رد  تسین 

تسا ع )   ) نیسح يانشآ  ملاع  نیا  رد  هک  ره 
دشاب هچ  وت  رد  هنیسب  متفگب  شود 

تسا ع )   ) نیسح ياج  تسا و  لد  ینادن  تفگ 
ناملغ تنج و  يوزرآ  رگا  يراد 

تسا ع )   ) نیسح يالبرک  سودرف  ّتنج و 

دیدرگ زاب  نرادازع  يورب  رد 

هّللا ۀیآ  بارحم  دیهش  نیعمجا )  مهیلع  هّللا  تاولص   ) تیالو تراهط و  تمصع و  تیبلها  صلخم  قالخا ،  ملعم  اوقت  هروتسا  ینابر  ملاع 
 : دومرف لقن  هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) بیغتسد نیسحلادبع  دیس 

نوریب ندز و  هنیـس  ندز و  همق  زا  ادـیکا  قارع  تقو  تموـکح  فرط  زا  هنـس 1358  مرحم  هام  رد  فرـشا  فجن  رد  ترواجم  تاقوا  رد 
 . دوب هدش  عنم  تاج  هتسد  ندمآ 

لفق ار  قاور  مرح و  ياهرد  بش  لوا  قارع  تموکح  فرط  زا  دوشن  ینز  هنیس  فیرش  نحـص  رهطم و  مرح  رد  هکنیا  يارب  اروشاع  بش 
ناهگان هک  دندوب  هتسب  ارنآ  هگنل  کی  هک  دوب  هلبق  رد  دندوب  نآ  نتسب  لوغشم  هک  ار  يرد  نیرخآ  ار .  نحـص  ياهرد  نینچمه  دندرک و 
يرادازع لوغشم  ناویا  نامه  رد  دندید  هتسب  ار  اهرد  دندروآ  رهطم  مرحب  ور  هدش و  نحص  دراو  دندروآ  موجه  نز  هنیس  هتـسد  تیعمج 

 . دندش ینز  هنیس  و 
رما دز و  یم  ار  یـضعب  هدمآ و  ناویا  رد  تشاد  اپ  هب  هک  يا  همکچ  اب  سیئر  نآ  هدمآ و  اهنآ  سیئر  اب  سیلپ )   ) یطرُـش يا  هّدع  ناهگان 

دنتخاس و ناوتان  حورجم و  ار  وا  تخـس  دنتخادنا و  نحـص  رد  هدرک و  دنلب  ار  وا  دـندروآ و  موجه  وا  رب  اهنز  هنیـس  دـنریگب  ار  اهنآ  درک 
هتـسب ِرد  هجوتم  همه  رطاخ  یگتـسکش  ءاجتلا و  لامک  اب  دوش  ناشمحازم  هرخ  الاب  دـننک و  یفالت  یتلود  ياوق  تسا  نکمم  دـندید  نوچ 

 ( . ع  ) مینیسح تدنزرف  نارادازع  ام  ار ،  رد  نک  زاب  یلع  ای  َباْبلا ) ُِّکف  یلَع  ای   ) دنتفگ یم  دندز و  یم  هنیس  هب  هدش و  مرح 
هدش و هدـیرب  اهنآ  طسو  دوب  راوید  اهرد و  نیب  هک  نینهآ  ياهلیم  دـیدرگ و  هدوشگ  نحـص  قاور و  مرح و  ياهرد  هظحل ،  کی  رد  سپ 

 . دنوش یم  رهطم  مرح  دراو  نانز  هنیس  هلمجلاب 
شرازگ دادغب  هب  ار  عوضوم  دندرگ  یم  ناهنپ  اه  یطرـش  دـنوش و  یم  عمج  مرح  نحـص و  رد  همه  دـنوش  یم  ربخ  اب  هک  اه  یفجن  ریاس 

 . دنوشن اهنآ  محازم  هک  دوش  یم  هداد  روتسد  دنهد  یم 
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رـشتنم هدومن و  لقن  دوخ  راعـشا  رد  ءارعـش  ار  هرهاب  هزجعم  نیا  دش و  ءازع  هماقا  هتـشذگ  ياهلاس  زا  شیب  البرک  فجن و  رد  لاس  نآ  رد 
نیا راعـشا  نآ  دندنابـسچ و  رهطم  مرح  راویدـب  هتـشون و  یحول  رب  ار  ناشیا  زا  یکی  راعـشا  برع  يالـضف  زا  یکی  هلمج  نآ  زا  دـنتخاس 

 ( ع  ) یضَتْرُْملا ِتازِْجعُِمب  ُّرُِقی  َْمل  ْنَم  ( 9  . ) تسا
ٍِملْسُِمب َْسیَلَف  ص )   ) ِِّیبَّنلا اِْونِص 
ِهِّفک ُۀَحار  َباْوبَالا  اََنل  ْتَحَتَف 
ِمِْعنَا َو  ِن  یَتَحارلا  َْکِلِتب  ْمِرْکَا 

ْءازَْعلا ِبابْرَا  َْعنَم  اُودارَا  ْدَق  ْذِا 
ٍمرَّحُِمب ُمَّدلا  يرْجَی  ام  ِعُوقُِوب 
اوُخْرَا ِْهیَتَحاِرب  ُّیِصَْولَا  اذِاَف 

ٍمَّدِلل اظْفِح  ُباْبلا  َّکُفَف  ام  َْوا 
تا هناتسم  هداب  زا  ما  هناوید  ع )   ) نیسح ای 

تا هناناج  تبرش  نآ  دش ز  تسم  لد  نآ  مّرخ 
یقشاع ردنا  وت  قشع  زا  متسه  اهنت  هن  نم 

تا هنامیپ  هداب  زا  دنا  هناوید  یملاع 
ار وت  رهم  تبرش  نآ  لزا  زا  دیشون  هک  ره 

تا هناخ  مغ  هناخ و  نآ  دنک ز  یم  لد  رگید  یک 
دش وت  يوک  انم  يوک  هّکم  ار  نایعیش 
تا هناشاک  هبعک  نآ  وت و  نابرقب  ناج 

وت وچ  مه  ینیسح  رگید  دنک  تقلخ  ادخ  یک 
تا هنازرف  ردیح  نوچ  ردپ  دیآ  رگید  یک 
ار وت  درآ  دایب  اروشاع  زور  ردنا  هک  ره 
تا هناد  کی  رهوگ  تاذ  هگآ ز  دوش  یم 

جیلفا درم  يافش 

 : دومرف لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يروباشین  رفعج  وبا  خیش 
 . میدمآ نوریب  نامراید  رهش و  زا  (ع )  ءادهّشلا دّیس  ترضح  ترایز  يارب  اقفر  زا  یعمج  اب  یلاس 

تـشوگ هعطق  کی  لثم  دش و  جلف  مک  مک  کشخ و  شندب  هاگان  دوب  ام  اب  هکیئاقفر  زا  یکی  میدیـسر  هک  البرک  یخـسرف  هس  ودب  نوچ 
 . میربب البرک  هب  دوخ  اب  میراذگناو و  ار  وا  هک  داد  یم  ادخ  مسق  درک و  یم  سامتلا  ام  هب  هدش و  تحاران  عضو  نیا  زا  دیدرگ 

 . میدیسر البرک  هب  ات  دراذگ  یناویح  يور  رب  ار  وا  دومن و  تظفاحم  يراتسرپ و  کمک  ار  وا  درک و  یگداتسیا  یصخش 
دّیـس اقآ  ترـضح  ربق  يوس  هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  نآ  رـس  ود  ام  زا  رفن  ود  دنتـشاذگ و  يا  هچراـپ  کـی  رد  ار  وا  میدـش  مرح  لـخاد  نوچ 

ار وا  هک  داد  یم  مسق  ع )   ) نیسح قح  هب  ار  ادخ  دومن ،  یم  هلان  عرضت و  هیرگ و  درک و  یم  اعد  جیلفا  درم  نآ  میدرک  دنلب  ع )   ) ءادهّشلا
 . دهد ءافش 

(10  . ) تفای تاجن  یئاهر و  دـنب  زا  یئوگ  هچنانچ  تفر  هار  تساوخ و  رب  دـعب  تسـشن و  درم  نآ  دنتـشاذگ  نیمز  هب  ار  هچراپ  نآ  نوچ 
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يراد یهاج  تّزع و  ّقح  هگرد  رب  هک  يا 
يراد یهاگن  قاشع  هب  هک  ایآ  دوب 

زادنا تمحر  رس  زا  يرظن  ار  اپ  كاخ 
يراد یهار  رس  يروم  ینامیلس و  وت 

 ( ع  ) نیسح يارب  س )   ) ارهز ترضح  هیرگ 

هضور رهاط  دّمحم  خیـش  جاح  لیلج  رـصاعم  دومن  لقن  ام  يارب  هک :  دومرف  ینیـسح  نیثدحملا  سمـش  نید  شناد و  لها  یئالو و  یقتم 
 . تسا فرشا  فجن  رد  نیّقثوم  نینّیدتم و  زا  هک  يرتشوش  ناوخ 

زا یـسلجم  هب  مردـپ  قاـّفتا  هب  دوب  هتـشذگ  بش  زا  شـش  تعاـس  يا  هبنـشود  بش  رد  مدوب  یگلاـس  هدزاود  ّنس  هب  هک  تیلوـفط  رد  نم 
مان میحر  يدهشم  هک   ) سلجم بحاص  میدش ،  سلجم  نآ  دراو  نوچ  دناوخب  هضور  مردپ  هک  میتفر  ع )   ) نیسح ماما  يرادازع  سلاجم 

ضارتعا زا  میهد .  رارق  رتدوز  ار  سلجم  ءادتبا  دیاب  دـنیآ و  یمن  تقو  نیا  رد  مدرم  يدـمآ  رید  ارچ  هک  مردـپ  هب  درک  ضارتعا  تشاد ) 
دای دنگوس  دنرضاح و  مالسلا )  مهیلع   ) نیسح نسح و  یلع و  ص )   ) ربمغیپ هکنادب  میحر  يدهـشم  يا  تفگ  تسکـش و  شلد  مردپ  وا 

هدنیآ هتفه  ات  هّللاءاشنا  دیروخن  مغ  امش  دنرضاح  مالسلا )  مهیلع   ) شموصعم نادنزرف  اهیلع و  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  یب  یب  هک  منک  یم 
 . دش دهاوخ  نیا  زا  رت  بترم  رتهب و  امش  سلجم 

درک و تبیصم  ندناوخ  هب  عورش  ات  دش  تبیصم  ندناوخ  هب  لوغشم  تفر و  ربنم  سلجم )  بحاص  نانخـس  زا   ) هتـسکش لد  اب  مردپ  سپ 
 : تیب نیا  هب  دیسر  مردپ  هاگان  هک  مدوب  هتسشن  ربنم  تسار  فرط  رد  نم  تقو  نآ  رد  یعازخ  یلع  نبا  لبعد  راعشا  ندناوخ  هب  هب  دیسر 

الدجم نیسحلا  تلخ  ول  مطافا 
تارف طشب  اناشطع  تام  دق  و 

هیرگ هک  مدینش  مداد  شوگ  نوچ  دنک  یم  همزمز  ینز  ایوگ  هک  دیسر  مشوگ  هب  دش و  دنلب  ربنم  تسار  فرط  زا  یفیعـض  هلان  تقو  کی 
 ( ع  ) نیـسح يا  مدنزرف  يا  ینعی  نیـسح )  ای  يدـلو  ای   : ) دومرف یم  هک  دوب  نیا  شنانخـس  هلمج  زا  هک :  دومرف  یم  ینانخـس  درک و  یم 

ملاع یب  یب  يادص  نیا  مدومن  نیقی  هاگنآ  مدومن ! !  بجعت  هلئـسم  نیا  زا  مدـیدن  ار  یـسک  مدـش  تسار  پچ و  تمـس  هجوتم  نم  نوچ 
دـش و نم  هجوتم  ربنم  يالاب  زا  مردـپ  هک  مدز  نانچ  دوخ  هنیـس  رـس و  رب  مدـش و  رایتخا  یب  سپ  دـشاب  یم  اهیلع  هّللا  مالـس  رهطا  يارهز 

؟  ار وت  تسا  هدیسر  هچ  تفگ 
جراخ سلجم  نآ  زا  نوچ  دـش  عطق  هلان  نآ  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  مردـپ  هکنیا  ات  دـمآ  یم  یپ  رد  یپ  هلان  يادـص  یلو  مدـش  تکاـس  نم 

وت ار  راعـشا  وحن  نیا  هکنیا  لاح  يدش و  تقاط  یب  وت  نم  ندناوخ  تبیـصم  تقو  رد  هک  دوب  هدیـسر  هچ  وت  هب  دومرف  نم  هب  مردپ  میدش 
 . یناد یم 

وا لآ  دّـمحم و  اـب  هک  دومن  اـعد  ارم  دـش و  ندرک  هیرگب  لوغـشم  هدـش و  تقاـط  یب  موحرم  نآ  مدرک  لـقن  مردـپ  موحرم  يارب  ار  هصق 
 . مشاب وت  اب  مهنم  دومرف :  هاگنآ  موش  روشحم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص 

متخانـش یمن  ار  ناشیا  نم  هک  تسا  تیعمج  زا  ولمم  مدید  هاگان  میتفر  سلجم  نآ  هب  هتـشذگ  هتفه  تقو  نامه  رد  دش  رگید  هتفه  نوچ 
 ! ! ! مدومن بجعت  سپ  دوب  دعاصتم  ناشیا  ياه  تروص  زا  رون  و 

دنا هدش  رضاح  سلجم  نآ  بحاص  يدونشوخ  يارب  هک  دنا  هّللا  راونا  اهنیا  هک  مدومن  نیقی  و  دنتسین .  فجن  نامدرم  اهنیا  متفگ :  دوخ  اب 
سلجم دش  توف  سلجم  یناب  هکنیا  ات  دش  یم  يریثک  ماحدزا  تشاد ،  هضور  میحر  يدهشم  نآ  هکیئاه  هتفه  مامت  هیـضق  نآ  زا  دعب  و  . 

مزاب ( 11  . ) مقداص دوخ  راتفگ  رد  هک  ار  ادـخ  دوخ  رب  مریگ  یم  دـهاش  هکیلاح  رد  میوگ  یم  ار  تشذگرـس  نیا  نم  و  دـیدرگ .  لیطعت 
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 ( ع  ) نیسح ای  وت  ياوه  داتف  رسب 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  ياقل  قوش  تسا  ارم  لد  رد 

نم عبط  وت  يانث  هب  دنز  مد  هک  دهاوخ 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  يانث  هچ  نم  راعش  دشاب 

وت دهعب  نامیپ  هچ  تسلا  رد  میتسب 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  يافو  دهع و  میا  هتسکش 

یهد دوخ  ناّبحم  رجا  هک  ازج  زور 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  ياخس  تشهب  دوب  کچوک 

ناهج رد  دنقلخ  يداه  هک  ناربمغیپ 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  يالو  لضف  راودیما 

وت تیبلها  وت  مغ  زا  هتشک  وت  یتشگ 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  يادخب  رگ  هحون  دندوب 

مغ هچ  ار  هراچیب  ّدیس  رشح  باتفآ  زا 
 ( ع  ) نیسح ای  وت  ياول  ریز  ياج  هتفرگب 

دیدرگ درس  لعن 

اجنیا رد  ار  وا  مسا  تسین  یضار  هک  هّللا  تاولص  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  قشاع  حادم و  یئالو و  یمیمـص و  ناتـسود  زا  یکی 
 : دومن لقن  مربب 

ارم هک  دـنروآ  یم  نم  فرطب  ار  یـشتآ  لعن  مدـید ،  ای  ؤر  ملاع  رد  متفر  باوخ  هب  هک  بش  مدومن  بضغ  يدـنت و  مرداـم  اـب  زور  کـی 
 . دننازوسب

مدومن هدهاشم  تقو  نآ  رد  ع ))   )) نیـسح ای  نیـسح  ای  نیـسح  ای  مدز  ادص  هبترم  هس  دسرب  مندـبب  هک  دـش  نم  کیدزن  لعن  نآ  هکنیمه 
تساجنیا رادلد  يارس  لد  هتخوس  يا  ( 12  . ) دش مالس  درس و  لعن  نآ 

تساجنیا راک  لکشم  دیلک  هتسویپ 
 ( ع  ) یئارهز نیسح  قشع  یپ  رد  رگ 

تساجنیا رای  هناخ  هک  يا  هدمآ  شوخ 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  لسوت 

ناشیا هک  دوب  نیا  یتشوگبآ  هب  شترهش  ببس  هک   ) یتشوگبآ هب  روهشم  میحر  دّمحم  جاح  موحرم  دنزرف  يدزیا  یلع  ازریم  جاح  موحرم 
 . دوب اروشاع  ترایز  ندناوخ  بظاوم  تشاد و  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  هب  يدایز  تدارا  صالخا و 

هرفـس یناوخ  هضور  زا  سپ  دندناوخ  یم  هضور  رفن  ود  ای  کی  تعامج  زامن  زا  سپ  دوب  لصتم  شا  هناخب  هک  جـنگ  دجـسم  رد  زور  ره 
هارمه تساوخ  یم  هک  ره  دروخ و  یم  اجنامه  دوب  لیام  سک  ره  دنتـشاذگ  یم  نآ  رد  تشوگبآ  نان و  دایز  يرادقم  دندرک و  یم  نهپ 

 . درب یم  هناخ  هب  دوخ 
فارـشا رّاجت و  نوچ  تسا  کته  امـش  يارب  میتفگ  میربب  دجـسم  هب  ار  وا  هک  دومن  رما  امب  دـش و  ضیرم  تخـس  مردـپ  هک :  دومن  لـقن 
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 . تسین بسانم  دجسم  رد  دنیآ و  یم  امش  تدایعب 
دیدش شـضرم  یلیخ  هک  یبش  ات  میدرب  دجـسم  هب  ار  وا  راچان  تشاد  دجـسم  هب  يدیدش  هقالع  مریمب و  ادـخ  هناخ  رد  مهاوخ  یم  تفگ 

يا هشوگ  رد  سپ  میدرک  نیقی  شندرم  هب  ام  دوب و  گرم  تارکـس  لاح  رد  بش  نآ  میدرب و  لزنمب  ار  وا  هک  دوب  ءامغا  لاـح  رد  دـش و 
 . میدوب شمیحرت  سلجم  نفد و  لحم  تازیهجت و  هرکاذم  مرگرس  میدوب و  نایرگ  هتسشن و  هرجح  زا 

دیورب دیـشاب و  هدوسآ  تفگ  اـمب  تسا  هدرک  يرایـسب  قرع  میدـید  میتـفر  شدزن  دز .  ادـص  ار  مردارب  نم و  هاـگان ،  دـش  رحـس  ماـگنه 
 . میدش ناریح  ام  موش  یم  بوخ  ضرم  نیا  زا  مریمیمن و  نم  هک  دینادب  دیباوخب و 

هاـم لوا  بش  رد  هیـضق  نیا  میدرب و  ماـمح  هب  ار  وا  هدرک  عمج  ار  شرتـسب  دوبن و  وا  رد  ضرم  نآ  زا  يرثا  چـیه  هکیلاـح  رد  دـش  حـبص 
؟  دوب هچ  شندرمن  ندش و  بوخ  ببس  میسرپب  وا  زا  هکنیا  زا  دش  عنام  ءایح  داتفا و  قافتا  يرمق  هنس 1330  مرحم 

اب هکنیا  ات  دید  كرادت  ار  جح  رفس  مزاول  تامدقم و  درک و  یعـس  شیاهراک  حالـصا  باسح و  هیفـصت  هب  سپ  دش  کیدزن  جح  مسوم 
 . میدوب وا  اب  ار  بش  میتفر و  زاریش  یخسرف  کی  تنج  غاب  رد  شا  هقردب  هب  درک .  تکرح  هلفاق  نیتسخن 

رد نم  دوب و  هدیـسر  نم  گرم  بش  نآ  هک  مهد  یم  ربخ  امـشب  کنیا  مدـش  بوخ  مدرمن و  ارچ  هک  دیدیـسرپن  نم  زا  تفگ  ام  هب  ادـتبا 
مدش و تحاران  تخـس  اهنآ  هرظنم  لوه  دنگ و  يوب  زا  مدـید و  اهیدوهی  هلحم  رد  ار  دوخ  لاح  نآ  رد  سپ  مدوب  گرم  تارکـس  تلاح 

 . دوب مهاوخ  اهنآ  زج  مدُرم  ات  هک  متسناد 
تالـسوت و دـش  هچ  سپ  متفگ :  تسا  جـح  ناگدـننک  كرت  لحم  اجنیا  هک  مدینـش  یئادـن  مدـیلان  دوخ  راگدرورپ  هب  لاـح  نآ  رد  سپ 

 ( . (ع ءادهشلادیس ترضح  هب  تبسن  نم  تامدخ 
هد ترـضح  نآ  تعافـش  هب  تسا و  هتفریذپ  وت  تامدخ  مامت  دـنتفگ  نمب  دـش و  لدـبم  شخب  حرف  هرظنم  هب  زیگنا  لوه  هرظنم  نآ  هاگان 

 . ما هدش  جح  مزاع  کنیا  نوچ  يروآ و  اجب  ار  بجاو  جح  ات  داتفا  تگرم  رد  ریخءات  دش و  هدوزفا  وت  رمع  رب  لاس 
دوب هداد  ربخ  هک  روط  نامه  تسا و  نم  گرم  دعوم  هام  لوا  بش  تفگ  دش و  مردپ  ضراع  يرصتخم  ضرم  لاس 1340  مرحم  زا  شیپ 

مهد یمن  ناوضر  هضور  هب  ارت  رهم  ( 13  . ) هیلع هّللا  ۀمحر  دومرف  تلحر  ایند  راد  زا  رحس  ماگنه  مرحم  لوا  بش 
مهد یمن  ناسآ  نم  تساطعلاوذ  فطل  نیا 

ناگدید مزیر ز  وت  يازع  رد  هک  یکشا 
مهد یمن  ناجرم  ؤل و  ؤل  هب  ار  کشا  نآ 

بل هنشت  هاش  يا  وت  يورب  مقشاع  نم 
مهد یمن  ناج  نیا  تمیقب  ار  قشع  نآ 
نیسح ای  وت  يوک  رس  رد  مهد  یم  ناج 

مهد یمن  نامیلس  کلمب  تتبرت  نآ 
امن رظن  اهاش  وت  قارف  زا  مریم  یم 

مهد یمن  ناشخدب  لعل  هب  ار  وت  فطل 
نیسح ای  وت  لامج  يوزرآ  نم 

مهد یمن  ناهاش  بصنم  هب  وزرآ  نیا 
وت راظتنا  مشک  راضتحا  تقو  رد 
مهد یمن  ناج  یهنن  اپ  مرس  رب  ات 

نیجع وت  بح  اب  هدش  ما  هدروخ  هک  يریش 
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مهد یمن  نارمع  یسوم  روطب  ار  ّبح  نیا 
ین يان  وچ  ملان  وت  يازع  رد  نم 

مهد یمن  نایاپ  وت  قحب  ار  گوس  نیا 
اهش يا  متسه  وت  لامج  هنشت  نم 

مهد یمن  ناویح  همشچ  هب  یگ  هنشت  نیا 
اسم ره  حبص و  ره  وت  مان  منز ز  یم  مد 

مهد یمن  ناملغ  هب  روح و  هب  ندز  مد  نیا 
اتفال زنک  ماوت  يوک  يادگ  رتمک 

مهد یمن  نارود  متاح  دوج  هب  میشیورد 
ناج مرخ ز  یم  دیسر  شوگب  رگ  وت  مان 

مهد یمن  ناوخشوخ  لبلب  هب  ار  توص  نیا 
دوخ ماکب  دراد  وت  يوب  هک  يا  هچنغ  نآ 
مهد یمن  نادنخ  لگ  دص  هب  ار  هچنغ  نآ 

نفک رد  نینوخ  تبرت 

 : دومرف هیلع  هّللا  ۀمحر  نم  ؤم  یجاح  ناکم  تنج  روفغم  موحرم 
نمب ع )   ) نیسح ماما  ترضح  یلـصا  تبرت  يدوخن  رادقم  هک  داد  ربخ  نمب  درک ) یمن  كرت  ار  شا  هعمج  زامن  هک   ) يا همرتحم  هردخم 

دنک یم  تیارس  نفک  هب  اه  نوخ  تبوطر  هک  يروطب  دوش  یم  ینوخ  اروشاع  زور  لاس  ره  ما و  هدراذگ  دوخ  نفک  فوج  ارنآ  هدیسر و 
 . دوش یم  کشخ  اجیردت  دعب  و 

 . درک لوبق  منیبب  ار  نآ  مورب و  شلزنم  هب  اروشاع  زور  هک  مدرک ،  شهاوخ  هردخم  نآ  زا 
 . درک زاب  دروآ و  ار  شنفک  هچقب  هردخم  نآ  لزنمب  متفر  اروشاع  زور 

هوـالع نینوخ و  رت و  دوب  هتفگ  هردـخم  نآ  هک  يروطناـمه  مدـید  ار  كراـبم  تبرت  مدومن و  هدـهاشم  نفک  رد  نوـخ  هقلح  زا  يا  هقلح 
 . تسا نازرل 

ات رفس  مناج  نیـسح  يا  ( 14  . ) مدش دوخیب  دوخ  زا  نالان و  نایرگ و  تخـس  ترـضح  نآ  تبیـصم  یگرزب  روصت  هرظنم و  نآ  ندـید  زا 
يا هدرک  ناناج  يوک 

يا هدرک  ناراب  هسوب  ار  البرک  مرگ  كاخ 
بآ ياج  يدرک  شون  ار  يرتشگنا  متاخ 
يا هدرک  نآرق  رکذ  تیادج  نت  زا  رس  اب 

دوش یم  نینوخ  ءاروشاع  زور  رد  تبرت 

 : دومن لقن  هیلع  هّللا  ۀمحر  يراسناوخ  نیسحلادبع  الم  روفغم  موحرم  لداع  هقث 
يارب دوب ،  هدـش  ضیرم  هک  ینامز  نآ  رد  امهیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ریبک حرـش  بحاـص  یلعدیـس  اـقآ  رـسپ  يدـهم  دیـس  اـقآ  موحرم 
لسغ هک  داتسرف  دندوب  لودع  ءاملع  لوحف و  زا  ود  ره  هک  ار  يدابآرتسا  رفعج  الم  جاح  لوصف و  بحاص  نیـسح  دّمحم  خیـش  ءافـشتسا 
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يارب دـنرادرب و  هدراو  بادآ  اب  رهطم  ربق  تبرت  زا  دـنوش و  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  رهطم  ربق  بادرـس  لخاد  مارحا  ساـبل  اـب  دـننک و 
 . دیامن لوانت  يرادقم  تبرت  نآ  زا  دیس  بانج  تسا و  رهطم  ربق  تبرت  نآ  هک  دنهد  تداهش  ود  ره  دنروایب و  دیس  موحرم 

اطع رایخا  راضح  زا  یـضعب  هب  يردـق  كاخ  نآ  زا  دـندمآ و  الاب  دنتـشادرب و  رهطم  ربق  كاـخ  زا  دـنتفر و  رمـالا  بسح  راوگرزب  ود  نآ 
سرت زا  ار  نآ  هدـنام  یقاب  مدرک و  تدایع  توم  ضرم  رد  ار  صخـش  نآ  راطع و  نیربتعم و  زا  دوب  یـصخش  ناشیا  هلمج  زا  هک  دـندرک 

 . درک اطع  نمب  دتفا  لها  ان  تسدب  وا  زا  دعب  هکنیا 
مدرک ساسحا  نآ  رد  یتبوطر  داتفا  نفک  نآ  قوراس  هب  مرظن  ءاروشاـع  زور  اـقافتا  مدراذـگ  هدـلاو  نفک  ناـیم  رد  مدروآ و  ار  هتـسب  نم 

ضراع نآ  رد  یتبوطر  تلاح  دنیبب  تبوطر  هک  يرکش  دننام  هدوب  نفک  فوج  رد  هک  تبرت  هسیک  مدید  مدوشگ  هتشاد و  رب  ار  نآ  نوچ 
اب هدیـسر  قوراس  نفک و  هب  نآ  زا  رهاظ و  هب  هسیک  نطاب  زا  نآ  رثا  هدـش ،  دـننام  هبانوخ  هدـیدرگ و  هریت  نوخ  دـننام  نآ  گـنر  هدـش و 

 . دوبن اجنآ  یبآ  تبوطر و  هکنآ 
هچ رگا  مدید  دیفس  کشخ و  لوا  تلاح  هب  ار  تبرت  نآ  مدوشگ  هدروآ و  ار  قوراس  مهدزای  زور  رد  هدراذگ  دوخ  لحم  رد  ار  نآ  سپ 

روطنیمه مدرک  هدـهاشم  ارنآ  هک  ءاروشاع  مایا  ریاس  رد  نآ  زا  دـعب  رگید  دوب و  هدـنامیقاب  ناک  امک  قوراس  نفک و  رد  يدرز  گـنر  نآ 
يور مَِدق ز  سمش  وترپ  ( 15  . ) دوش یم  نوخب  هیبش  ءاروشاع  زور  رد  دشاب  اج  ره  رد  رهطم  ربق  كاخ  هک  متسناد  ما و  هدید  ّریغتم  ار  نآ 

تسا ع )   ) نیسح
تسا ع )   ) نیسح يوکن  خر  زا  روط  هولج 

تسادیوه دوجو  هنیئآ  رد  هچنآ 
تسا ع )   ) نیسح يور  باتفآ  زا  هرذ 
تسا نیبم  باتک  رد  تایآ  هک  هچ  ره 

تسا ع )   ) نیسح يوخ  قلخ و  فاصوا  عمجم 
یمظع تیآ  نیرب و  دلخ  تهزن 

تسا ع )   ) نیسح يوب  لوتب و  يور  تیآ 
نافوط كاب ز  هچ  ار  رحب  نیا  یتشک 

تسا ع )   ) نیسح يوم  رات  کلف  نیا  رگنل 
تفگ ناشکرَُدب  مِدق  رد  ناغم  ریپ 

تسا ع )   ) نیسح يوبس  رد  شخبناج  هداب 
دوصقم هبعکب  يرب  یپ  رگا  یهاوخ 

تسا ع )   ) نیسح يوک  قشع و  جارعم  هبعک و 
میباین هار  لالج  میرحب  ام 

تسا ع )   ) نیسح يوگتفگ  هیمخ  نآ  رد  هکنوچ 
تسا نوزف  هرطق  هانگ  ایادخ  راب 

تسا ع )   ) نیسح يوربآب  شدیما  مشچ 

هبق ریز  رد  مشچ  يافش 

 : دومرف رل  اقآ  دجسم  تعامج  ماما  یناحبس  رفعج  دّمحم  دیس  یقتم  ملاع 
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ربق يذاحم  هکیدح  ات  سدقم  رس  يالاب  تمـسق  نآ  دنداد و  ناشن  نمب  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هبق  رد  ار  اعد  تباجا  لحم  باوخ  رد 
 . دوب هیلع )  هّللا  ۀمحر   ) يدسا رهاظم  نب  بیبح  بانج 

 . دش انیبان  مشچ  ود  ره  زا  تفرگ و  درد  مشچ  ناهگان  مردپ  میدش  فرشم  دلاو  موحرم  اب  هک  يرفس  رد 
 . منک هدروآرب  ار  شجئاوح  مریگب و  ار  شتسد  مشاب و  شبقارم  امئاد  دیاب  اریز  مدوب  تمحز  رد  تحاران و  تخس  نم 

بـش مهاوخ  یم  امـش  زا  ار  مردپ  مشچ  ءادهـشلادیس  ای  مدرک  ضرع  اعد  تباجا  ياج  نامه  رد  مدش و  فرـشم  رهطم  مرح  هب  زور  کی 
مـشچ نیا  دومرف :  نم  هب  دیـشک و  مردپ  مشچ  رب  ار  كرابم  تسد  دمآ  مردـپ  نیلابب  يراوگرزب  مدـید  ای  ؤر  ملاع  رد  متفر  باوخ  هب  هک 

 . تسا بارخ  لصا  یلو 
هیضق نیا  زا  هک  زور  هس  ات  متـسنادن  ار  تسبارخ  لصا  هملک  ینعم  یلو  تسا  هدش  انیب  بوخ و  مردپ  مشچ  ود  ره  مدید  مدش  رادیب  نوچ 

تسوا هناخ  ام  لد  شرع  هک  تسیک  ع )   ) نیسح نیا  ( 16  . ) دش حضاو  هملک  ینعم  هاگنآ  تفر  ایند  زا  مردپ  تشذگ 
تسوا هناناج  لزنم  مرح و  لد  هبعک 

دنناریح وا  مغ  رد  ناهج  قلخ  همه 
تسوا هناوید  قشاع و  ناهج  هب  اهلد  همه 

شهر ناراثن  كاخ  ناهج  قاشع  لد 
تسوا هناخ  هگیاج و  ناما  نما و  لفحم 

تسنآرق رد  هک  هّللا )  َنِذَا  ٍتُوُیب  (ف ي 
تسوا هناشاک  هبعک و  مرح  تیب و  زا  رتهب 

قشع مغ و  زا  نایم  هب  دیآ  نخس  یتیگ  هب  رگ 
تسوا هناخ  مغ  لد و  رب  ررش  وران  دنز  هک 

شمغ نازوس  شتآ  زا  همه  اهناج  تخوس 
تسوا هناورپ  همه  ناج  لد و  عمش  وا  مغ 

دیوج یم  دوخ  لد  ضیف  وچ  هار  کلاس 
تسوا هناخ  ازع  يراز  هیرگ و  رثا 

ریقح هک  ع )   ) ینیسح قشع  زجب  راد  یهت  لد 
تسوا هنامیپ  یتسب و  هب  دهع  تسلا  رد 

دناوخ یم  هضور  ع )   ) نامز ماما 

دمحا الم  موحرم  دوخ  هک  دومرف  لقن  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  مالـسلا )  مهیلع   ) تیبلها ظـعاو  یفاـک  دـمحا  خیـش  نءاـشلا  میظع  دـیهش 
 ، ات هد  ات  هد  فجن  زا  دوش  یم  هک  ع )   ) هّللادبعابا ترـضح  یترایز  تاقوا   ) میدـمآ یم  البرک  هدایپ  اه  بالط  اب  دومرف :  یلیبدرا  سدـقم 

نیـسح ماما  هک  دناوخ  یم  هضور  ام  يارب  یهاگ  هک  دوب  يا  هبلط  اقآ  کی  هار  نیب  رد  دنیآ ) یم  البرک  دننک و  یم  تکرح  اتـسیب ،  اتـسیب 
 . دوب هتشاذگ  شا  هرجنح  رد  یکمن  کی  (ع ) 

نیا اب  مورن  مرح  لخاد  متفگ :  تسا ،  غولـش  هدمآ و  رئاز  مدید  هکـسب  زا  دوب  نیعبرا  ترایز  البرک  مدـمآ  دـیامرف :  یم  یلیبدرا  سدـقم 
عمج مدوخ  رود  ار  اه  هبلط  مناوخ ،  یم  تراـیز  متـسیا  یم  نحـص  هشوگ  نیمه  متفگ :  میوشن .  هدـمآ  رود  هار  زا  راوز  محازم  اـه  هبلط 
یمن تیعمج  نیا  نیب  رد  اقآ  دنتفگ :  تسا ،  اجک  دناوخ  یم  هضور  ام  يارب  هار  رد  هک  يا  هبلط  اقآ  نیا  اه  هبلط  متفگ :  تقو  کی  مدرک 
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 . تسا هتفر  اجک  میناد 
متفگ ینک ؟  هچ  یهاوخ  یم  یلیبدرا  سدقم  دمحا  الم  دز  ادص  دمآ و  نم  فرطب  تفاکـش و  یم  ار  مدرم  یبرع  کی  مدید  ءانثا  نیا  رد 

 . منک شوگ  مه  نم  ناوخب  رتدنلب  دومرف :  مناوخب ،  نیعبرا  ترایز  مهاوخ  یم 
شیادیپ هبلط  اقآ  نیا  متفگ :  اه ،  هبلط  هب  دش  مامت  ترایز  هک  یتقو  داد  یبدا  یتاکن  هب  ار  ما  هجوت  اج  ود  یکی  مدناوخ  رتدنلب  ار  ترایز 

نیا زا  یکی  متفگ :  یهاوخ ،  یم  هچ  یلیبدرا  سدـقم  دومرف  نمب  برع  نیا  تقو  کـی  تسا  هتفر  اـجک  میناد  یمن  اـقآ  دـنتفگ :  دـشن ؟ 
 . دناوخب هضور  ام  يارب  دیایب و  اجنیا  متساوخ  یم  هتفر ،  اجک  مناد  یمن  دناوخ ،  یم  هضور  یهاگ  ام  يارب  هار  رد  اه  هبلط 

 : دومرف يدراو ؟  ندـناوخ  هضور  هب  اـیآ  يرآ  متفگ :  مناوخب ؟  هضور  تیارب  نم  یهاوـخ  یم  یلیبدرا  سدـقم  دوـمرف  نمب  برع  ياـقآ 
درک بلقنم  ار  ام  ندرک  هاگن  زرط  نامه  زا  درک و  ع )   ) نیـسحلا هّللادبعابا  حیرـض  فرط  هب  ار  شیور  برع  مدـید  ءانثا  نیا  رد  هک  يرآ 
یم هک  یتعاـس  نآ  زا  دور  یمن  ناـمدای  مادـک  چـیه  اـه  هبلط  نیا  هن  یلیبدرا و  سدـقم  نیا  هن  نـم و  هـن  هّللادـبعابا  اـی  دز  ادـص  تقوـکی 

 ( مالـسلااهیلع ) ارهز يدهم  برع  نیا  مدیمهف  تسین  یـسک  مدـید  ماگنه  نیا  رد  يوش  ادـج  مالـسلااهیلع )   ) بنیز ترهاوخ  زا  یتساوخ 
 ( مالسلااهیلع ) ارهّزلا نبای  الهم  ًالهم  ( 17  . ) دوب یبیجع  ساسح و  تعاس  اعقاو  هدوب 

 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 
نیرخآ عادو  نآ  رد 
نیشتآ هآ  هب  بنیز 

نید ناطلس  اب  تفگ  یم 
 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

ور هتسهآ  ناهج  ناج 
ور هتسهآ  ناور  حور 
ور هتسهآ  ناج  مارآ 

 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 
تردام تیصو  هدرک 

ترونا لامج  منیب 
ترهطا يولگ  مسوب 

 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 
بارطضا رد  ناسک  یب  ام 
بالقنا رد  نارتخد  نیا 

باتش دص  اب  يور  یم  وت 
 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

الب تشد  نیا  رد  رخآ 
افج رپ  هاپس  نیا  اب 

اخا ای  مزاس  هچ  وگ  رب 
 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 

مروای یب  وت  دعب  زا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1268 

http://www.ghaemiyeh.com


مرطضم نمشد  روج  زا 
مرس رب  دیآ  هچ  ایآ 

 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 
فرط کی  نامیتی  هآ 

فرط کی  نالان  رامیب 
فرط کی  ناوارف  ملظ 

 ( مالسلااهیلع ) ارهزلا نبای  الهم  ًالهم 
دیرگ یم  نوخ  یگنس  ریش 

 : تسا لوقنم  ةداهشلا  ضایر  رد 
نوخ ریـش  نآ  ياهمـشچ  زا  دوش  یم  هک  اروشاع  زور  لاس  ره  دنا .  هدـنک  نآ  زا  يریـش  تروص  هک  تسا  یگنـس  مور  دالب  زا  يدـلب  رد 

 . دوش بش  زور  نآ  هکنیا  ات  ددرگ  یم  يراج 
یب دوخ  زا  دیامن  هدهاشم  ار  هرظنم  نآ  دوش و  رـضاح  اجنآ  رد  هک  ره  هک  دننک  یم  يرارقیب  هلان و  يراز و  هیرگ و  يردقب  دلب  نآ  مدرم 

تسوزرآ ناناج  رهب  نتشذگ  رس  زا  نیسح  ای  ( 18  . ) ددرگ یم  دوخ 
تسوزرآ ناج  نداد  تفیرش  فادها  رهب 

دش هدنز  یناهج  تسافنا  مد ز  احیسم  يا 
تسوزرآ نارای  هلمج  رب  ارت  هار  نیسح  ای 

یتشذگ رد  نازیزع  ناج  رس و  زا  نید  هر  رد 
تسوزرآ نامیا  هک  تنابرق  داب  ملاع  ناج 

بش زور و  تلاصو  رهب  ناقشاع 
تسوزرآ ناویح  بآ  نوچ  دنشک  یم  نارجه  جنر 

ناور حور  نانچمه  ام  لد  ردنا  وت  رهم 
تسوزرآ ناهنپ  رارسا  ادخ  ّرس  يا  وت  زا 

تساطعلاوذ میرک  دنوادخ  کلس  وت  هار 
تسوزرآ ناوضر  هار  یئادهشلا  حابصم  هک  يا 

رحس ات  تیور  عمش  درگ  هناورپ  همه  ام 
تسوزرآ نابوخ  هار  نوچ  یکی  ام  زاس  زوس و 

اسم حبص و  رهب  مراد  تندید  يوزرآ 
تسوزرآ نادرم  وچ  ندرم  وت  يور  منیبب  رگ 

دوخ يالوم  هب  یگدنهانپ 

 : دومرف لقن  رفعج  دّمحم  دیس  ياقآ  بانج  ردقلا  لیلج  دیس 
هطساو نیا  هب  دیـشک و  لوط  زور  لهچ  زا  شیب  شـضرم  دش و  ضیرم  هموحرم  نآ  مدوب و  فرـشم  البرک  هدلاو  موحرم  قافتاب  یلاس  رد 

 . مدش يرایسب  ضرق  هب  يالتبم 
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رهطم مرح  هب  هدش  (ع )  ءادهـشلادیس اقآ  دوخ  يالوم  هب  هدنهانپ  دیـسرن ،  نمب  يزیچ  رگید ،  هار  زا  هن  زاریـش و  زا  هن  مه ،  تدـم  نیا  رد 
 . مدش فرشم 

 . دیسرب نم  دایرف  هب  متسه  راتفرگ  تحاران و  ردقچ  یناد  یم  هک  امش  يالوم  ای  مدرک  ضرع  رس  يالاب  نامه 
زا تفگو  دیـسر  نمب  هماقم  هّللا  یلعا  يزاریـش  یقت  دّمحم  ازریم  اقآ  هّللا  ۀـیآ  موحرم  هدـنیامن  یمک  هلـصاف  زا  سپ  مدـش  جراخ  مرح  زا 

؟  هزادنا هچ  ات  متفگ :  مهدب ،  امش  هب  دیراد  مزال  هچ  ره  هک  هدش  شرافس  ازریم  فرط 
نیمءات نم  جراخم  ماـمت  مدوب  فرـشم  ـالبرک  اـت  مدرک و  ءادا  ار  ضورق  ماـمت  سپ  دـینک .  نییعت  امـش  هچ  ره  هکلب  هدـشن  نییعت  تفگ : 

تسا یسب  هدیروش  قشاع  ارت  هک  ناج  نیسح  يا  ( 19  . ) دیدرگ
تسا یسک  وت  قشع  هدادلد  هلاو و  دش  هک  ره 

مورحم تیالب  برک و  زا  نکم  ار  ناقشاع 
تسا یسفن  یقاب  هدنام و  یمد  رمع  زا  هک  ات 

 ( ع  ) ینیسح رادازع  هب  نظ  ءوس 

 : دومرف هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ناراطع  دومحم  دیس  موحرم  ینابر  ملاع  راوگرزب  دیس 
هدرواین تقاط  نم  درک  یم  هاگن  نانزب  ندز  ریجنز  ءانثا  رد  ابیز  یناوج  مدوب .  كزدرس  هلحم  نانز  هنیس  هتسد  ءزج  اروشاع  مایا  رد  یلاس 

 . مدرک شجراخ  فص  زا  مدز و  یلیس  ار  وا  مدرک و  تریغ  و 
ار نآ  تهج  درد و  رثا  تفگ :  رتکد  مدرک .  هعجارم  رتکد  هب  راچان  هب  هکنیا  ات  درک  تدش  اجیردت  تفرگ و  درد  متـسد  دعب  هقیقد  دـنچ 

 . دنک یم  تکاس  ار  شدرد  هک  تسا  ینغور  یلو  مدیمهفن 
 . دوش یم  رتشیب  شسامآ  شمرو و  رتدیدش و  شدرد  هظحل  ره  مدید  هکلب  دیشخبن  یعفن  مدرب  راک  هب  ار  نغور 

نآ دیاب  دومرف :  مدید ،  ار  ع )   ) غارچهاش ترضح  درب .  مباوخ  يا  هظحل  بش  رخآ  متفرن ،  باوخ  بش  مدز ،  یم  دایرف  مدمآ و  هناخ  هب 
 . ینک یضار  ار  ناوج 

درد هظحل  نامه  رد  مدرک  شیضار  هرخالاب  متساوخ و  ترذعم  مدرک و  ادیپ  ار  ناوج  متفر  تسیچ .  درد  ببس  متسناد  مدمآ  دوخب  نوچ 
نیهوت ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  رادازع  هب  تسا و  هدوب  نظ  ءوس  مدوب و  هدرک  اطخ  نم  هک  دـش  مولعم  دـش و  ماـمت  اـهمرو  تکاـس و 

يراد یهاگن  يانمت  تسود  زا  هک  يا  ( 20  . ) مدوب هدرک 
يراد یهاوگ  هچ  تدارا  تابثا  رهب 

زور بش و  رد  ندش  بوقعی  وچ  هلاو  تدیاب 
يراد یهاچ  هب  هتشگ  مگ  فسوی  وا  هچ  رگ 

دیاب یناهن  زوس  نورد  کشا و  نورب  زا 
يراد یهاج  شهاوخ  وا  هگرد  زا  هک  رگ 

 ( ع  ) نیسح رابرد  رد  یئادگ  هب  یتسه  هک  ات 
يراد یهاش  رتهم و  ره  هب  رخف  تزع و 

دوش قاشع  هچابید  هب  تبث  وت  مان 
يراد یهاک  رپ  دوخ  لدب  شرهم  هک  رگ 

 ( ع  ) نیسح دالوا  یتسا و  ع )   ) نیسح هار  رد  هک  يا 
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يراد یهانپ  تشپ و  رگد  يادرف  هب  شوخ 
تیادرف هر  هشوت  دوب  زورما  کشا 

يراد یهانگ  مرج و  لمع  ناوید  هب  رگ 
تسا ع )   ) یلع نب  نیسح  دزن  وت  هتسویپ  رجا 

يراد یهآ  یکشا و  وا  متام  رد  هک  ات 
يددم ناج  ع )   ) نیسح تسام  يوزرآ  البرک 

يراد یهارب  مشچ  رظتنم  یسب  هچ 
ددرگ یم  رز  دماح و  دوب  وت  هار  كاخ 

يراد یهاگن  شیوخ  هر  كاخ  رب  هک  رگ 

ترضح يزاون  نامهم 

موحرم نآ  هک  یلعف  راددیلک  ردپ  ع )   ) ءادهّشلادّیس ترضح  راددیلک  نیسحلادبع  دیس  زا  دومرف :  لقن  مداخ  لوسرلادبعدیس  جاح  ياقآ 
 . دوب نابوخ  زا  لضف و  لها 

وا موحرم  نآ  دنک .  یم  لاح  ضرع  هدز و  حیرـض  هبار  دوخ  فیثک  نینوخ و  ياپ  دولآ  نوخ  هنهرباپ  یبرع  دنیب  یم  رهطم  مرح  رد  یبش 
نیسح ماما  ترضح  حیرـض  هب  ور  برع  نآ  نتفر  نوریب  لاح  رد  دنیامن  نوریب  مرح  زا  ار  وا  هک  دنک  یم  رما  هرخالاب  دهد و  یم  بیهن  ار 
نوریب مرح  رد  زا  بلقنم  لاح  اب  تسیرگید و  هناخ  دش  مولعم  الاح  تسا  وت  هناخ  نیا  مدرک  یم  نامگ  نم  نیـسح  ای  تفگ :  درک و  (ع ) 

 . تفر
حاورا هک  یلاح  رد  دنراد  فیرشت  سدقم  نحص  رد  ربنم  يور  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  اقآ  دنیب  یم  باوخ  رد  موحرم  نآ  بش  نامه 

یبدا فالخ  هچ  رگم  ادج  ای  دنک  یم  ضرع  دتسیا و  یم  راددیلک  دنک  یم  تیاکـش  دوخ  مداخ  زا  ترـضح  دنتـسه  تمدخ  رد  نینم  ؤم 
؟  هدش رداص  ام  زا 

یـضار وت  زا  مه  ادـخ  متـسین و  یـضار  وت  زا  نم  يدرک و  نوریب  رجز  اب  نم  مرح  زا  ارم  ناـنامهم  نیرتزیزع  بشما  دـیامرف  یم  ترـضح 
؟  تساجک مناد  یمن  مسانش و  یمن  ار  وا  هادج  ای  مدرک  ضرع  ینک .  یضار  ار  وا  هکنیا  رگم  تسین 

ماجنا هک  دوب  يراک  ام  اب  ار  وا  اریز  دوب  هدـمآ  ام  مرح  هب  هدـیباوخ و  هاگ )  همیخ  کیدزن   ) اـشاپ نیـسح  ناـخ  رد  نـالا  دومرف :  ترـضح 
 . نک لابقتسا  ار  نانآ  دنیآ  یم  شا  هلیبق  اب  ادرف  هدوب و  جولفم  هک  شدنزرف  يافش  نآ  میداد و 

دبای و یم  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  یئاجنامه  رد  ار  بیرغ  نآ  دور و  یم  اشاپ  ناخ  يوس  هب  اهمداخ  زا  رفن  دنچ  اب  دوش  یم  رادـیب  نوچ 
لابقتسا هب  مادخ  زا  رفن  یـس  قافتا  هب  مه  ادرف  دیامن .  یم  یئاریذپ  یبوخب  وا  زا  دروآ و  یم  دوخ  هناخب  مارتحا  اب  دسوب و  یم  ار  شتـسد 

هارمه دوب  هتفای  افـش  هک  ار  جولفم  هچب  نآ  دـنیآ و  یم  نانک )  يداش   ) نانک هسوه  یعمج  دـنیب  یم  دور  یم  هار  يرادـقم  نوچ  دور  یم 
میا هدروآ  هانپ  تهاگردب  ام  ناج  نیسح  يا  ( 21  . ) دنوش یم  فرشم  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  رهطم  مرح  هب  قافتا  هب  دندروآ و 

میا هدروآ  هآ  زوس و  رپ  يا  هنیس  دوخ  هرمه 
تا هناوید  هتشگ و  رس  هدادلد و  یگلمج 

میا هدروآ  هاوگ  ار  نایرگ  مشچ  نازوس  بلق 
تسام بات  یب  لد  رب  یئوزرآ  تیالبرک 

میا هدروآ  هاگن  نآ  يوس  هب  ترسح  دص  ود  اب 
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رارق یب  ناقشاع  هاگ  هلبق  ترازم  دش 
میا هدروآ  هاگیاج  نآ  رب  شیوخ  دیما  ام 

دیفس وم  ياهرات  دش  دمآ و  يریپ  فرب 
میا هدروآ  هایس  رات و  همان  دوخ  اب  کیل 

غیرد يا  یناشن  یکین  زا  تسین  ام  فک  رد 
میا هدروآ  هانگ  اهاطخ و  زا  يراب  هلوک 

تتمحر رحب  هب  دزیر  ام  کشا  ياه  هرطق 
میا هدروآ  هاک  رپ  هرمه  مینایصع و  هوک 

هانپ یب  ناگدنامرد  ءاجلم  تهاگراب 
میا هدروآ  هاگراب  نیا  يوس  دوخ  هانپ  ام 

يدهلا حابصم  یتسه و  تاجن  یتشک  هک  يا 
میا هدروآ  هام  هب  ور  تملظ  یکیرات و  ام ز 

نیسح ای  تیوک  قاشع  دماح و  رب  یتمحر 
میا هدروآ  هاش  يوس  تجاح  مینایادگ و  ام 

داد مسق  نیسح  قح  هب  ار  ادخ 

 : دومرف لقن  باراد  هوک  رس  نکاس  هیلع  هّللا  ۀمحر  يراصنا  دّمحم  خیش  ياقآ  مالسالا  ۀجح  بانج 
 . مدرب هارمه  ءافشتسا  دصق  هب  ار  وا  و  دش ،  ضیرم  مرسپ  مدش و  فرشم  البرک  هنس 1370  رد 

ناهگان هک  مدوب  ندرک  لسغ  لوغشم  میتفر و  بآ  رد  ترایز  لسغ  يارب  تارف  هعیرش  زا  يا  هشوگ  رانک و  رد  مدنزرف  اب  دش  نیعبرا  زور 
مه یـسک  متـشادن و  ندرک  انـش  یئاناوت  مدید و  یم  ار  وا  رـس  اهنت  تفرگ و  رارق  وا  نم و  نیب  يدایز  هلـصاف  درب و  ار  مدنزرف  بآ  مدید 

ار ادخ  هدش و  یجتلم  راگدرورپ  هب  لد  یگتـسکش  صولخ و  بلق و  روضح  لامک  اب  سپ  دـهد  تاجن  ار  وا  دـنک و  انـش  دـناوتب  هک  دوبن 
ات ددرگ  یم  رب  نمب  ور  مدید  هاگان  هک  مدید ،  یم  ار  مدنزرف  زونه  مدرک  بلط  ار  مدـنزرف  مداد و  مسق  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  قحب 

 . مدیسرپ شلاح  زا  مدروآ  نوریب  بآ  زا  هتفرگ  ار  وا  تسد  دیسر  نم  کیدزن 
میاعد تباجا  رب  ار  يادخ  متفر و  هدجس  هب  سپ  دیناسر  امش  هب  ارم  دوب و  هتفرگ  ارم  يوزاب  یـسک  هکنیا  لثم  یلو  مدیدن  اریـسک  تفگ : 

هنز یم  رپ  ام  لد  تیاوه  هب  نوج  نیسح  يا  ( 22  . ) مدومن رکش 
هنز یم  رس  هنیس و  هب  هدش و  ترارق  یب 

هنیب یم  دوخ  يور  هتسب  هگید  ياهرد  هک  ره 
هنز یم  رد  ور  هنوخ  نیا  دایم و  هنوقشاع 

هراد يدرد  دوخ  لد  رد  هشیم و  رطضم  هک  ره 
هنز یم  رطضم  بنیز  وت و  هب  تجاح  تسد 

هشنوبز رب  وت  مان  شبلق و  وت  وت ،  قشع 
هنز یم  رورس  الوم و  زا  مد  نوج  لد و  زا 
دیشچ وت  قشع  هرض  دموا و  هار  نیا  هک  ره 
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هنز یم  رخآ  هب  ات  هنیس  هب  ور  تقشع  گنس 
هنکیم يدای  وت  زوس  یگنشت و  زا  هک  ره 

هنز یم  رگمتس  مصخ  رس  هب  نیرفن  بوچ 
وت یئاهنت  هظحل  وت و  نارای  دای 

هنز یم  رذآ  هلعش  ام  هدید  لد و  رب 
تندش سک  یب  هنز  یم  ام  لد  رب  یشتآ 

هنز یم  رگید  شتآ  وت  یمولظم  دای 
تست هتفخ  نوخ  هب  يانباو  وت  كاپ  نوخ 

هنز یم  رمحا  هلال  اج  همه  رس  نیمز  زک 
تاجن رهب  هدموا و  هارب  هدنوم  دماح 

هنز یم  رثوک  یقاس  وت و  ناماد  هب  سد 

هدش رگراک  گنس  لد  رد  هدیرب  ياهگرهاش 

 . هدومن رکذ  نازحالا  ضایر  دوخ  باتک  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  ینیوزق  نسحالم  نبا  نیدلاردص  لیلج  ملاع  مالسالا  ۀجح  بانج 
هب یمسم  هک  مدومن  هدهاشم  ار  يدجسم  رهش  نآ  ياهناتسب  تاغاب و  نایم  رد  هک  داتفا  ءامح  رهش  هب  مروبع  متشاد  هکم  هب  هک  يرفـس  رد 

 . دوب ع )   ) نیسحلا دجسم 
رانک نوچ  دندوب  هتخیوآ  نیئاپ  هب  فقـس  زا  هدرپ  نآ  دوب و  هدش  هدیـشک  هدرپ  دجـسم  نآ  تارامع  زا  یـضعب  رد  مدـش  دجـسم  نآ  دراو 

رد هدیکشخ  نوخ  دوب و  هتسب  شقن  گنـس  نآ  رد  نایرـش  هدیرب و  يولگ  عضوم  رثا  تسا و  بصن  راویدب  یگنـس  مدید  مدیچرب  ار  هدرپ 
 . دوب دوجوم  گنس  نآ  رد  ولگ  ياج  زا  عضوم  نآ 

؟  دشاب یم  هچ  نوخ  نیا  و  تسیچ ؟  گنس  نیا  مدیسرپ  دجسم  مادخ  زا 
نادیهـش و ياهرـس  دـنتفر و  یم  قشمد  هب  هفوک  زا  میلالا )  باذـعلا  ۀـنعللا و  هیلع   ) داـیز نبا  رکـشل  نوچ  هک  تسا  یگنـس  نیا  دـنتفگ : 

 . دنداهن گنس  نیا  يور  ار  ع )   ) ءادهشلا دیس  ترضح  رهطم  رس  دندش و  دراو  رهش  نیا  هب  دندرب  یم  ار  ناریسا 
 . هدش رگراک  گنس  لد  رد  هدیرب  ياهگرهاش )   ) جادوا ینعی  هدرک  ینیب  یم  هک  یگنس  نیا  رد  رثا  سپ  ُهاَرت ،  ام  َرَجَْحلا  اَذه  ََرثَاَف ف ي 

اریـسک مونـش و  یم  نآرق  تئارق  يادـص  دجـسم  ترامع  نایم  زا  عطقنیال  مدجـسم ،  نیا  مداخ  تسا  اهلاس  نم  تفگ  مادـخ  نآ  زا  یکی 
هک دوش  یم  رهاـظ  گنـس  نیا  زا  يرون  درذـگ  یم  همین  زا  هک  بش  دوـش  یم  ع )   ) ینیـسح ياروشاـع  بش  هک  لاـس  ره  رد  منیب و  یمن 
زا اروشاع  بش  ياهرخآ  رد  دـننک و  یم  يرادازع  يراز و  هیرگ و  گنـس  نیا  فارطا  دـندرگ و  یم  عمج  دجـسم  رد  مدرم  غارچ  نودـب 

 . دنک یم  ندرک  حشرت  نوخ  هب  انب  ندرگ  عضوم 
نوخ نآ  زا  هک  درادـن  تراـسج  تءارج  يدـحا  دکـشخ و  یم  دـنام و  یم  نوخ  ینیب  یم  هک  روـط  نیمه  ُدِـمَْجنَی و  َو  َِکلذَـک  یْقبَی  َو  )

 . درادرب
تلاح نیمه  هب  ار  گنـس  نیا  لاس  ياهلاس  مه  وا  دندرک  یم  تمدخ  دجـسم  نیا  رد  نم  زا  لبق  هک  یماّدخ  نآ  تفگ :  مداخ  نآ  سپس 

ار نیمه  مه  وا  زا  لبق  مادخ  تفگ :  یم  هدرک و  یم  هدهاشم  اروشاع  بش  فصن  رد  رون  نآرق و  توص  اب  دمجنم  نوخ  نیا  اب  رثا  نیا  اب 
نآ ياه  هتفگ  همه  مدومن  لاوئس  ار  گنس  دجسم و  نآ  تایفیک  رهش  نآ  یلاها  زا  مدمآ و  نوریب  دجسم  زا  سپ  هدوب  هدرک  لقن  وا  يارب 

هنادواج تسا  یقشع  مولظم  نیسح  قشع  ( 23  . ) دنتفگ ار  مداخ 
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هناقشاع تسا  یکشا  نارای  ناور  کشا 
هتسخ ياه  هنیس  رب  هتسشن  شمغ  غاد 

هناملاظ هتشک  مولظم  هدوب  هک  ارنآ 
مولظم نیسح  كاپ  نوخ  قح  هب  بر  ای 

مورحم زاسم  ار  ام  نینوخ  يالبرک  زا 
نارادبرس نادیم  دش  البرک  يداو 

ناراذع لگ  نوخ  زا  ّرطعم  هدش  شکاخ 
تداهش تبون  رد  کی  ره  هتفرگ  یشیپ 

نارای هلمج  گوس  رد  اهنت  بیرغ و  الوم 
مولظم نیسح  كاپ  نوخ  قح  هب  بر  ای 

مورحم زاسم  ار  ام  نینوخ  يالبرک  زا 
تنیشتآ نازوس و  ماک  يادف  ناج  يا 
تنیمغ هتشگ و  رس  ناقشاع  هلمج  ام 

ناشطع کشخ و  ماک  اب  نابایب  نآ  رد  يدوب 
تنیگن رتشگنا و  زا  ریغ  هدوبن  تشون 

مولظم نیسح  كاپ  نوخ  قح  هب  برای 
مورحم زاسم  ار  ام  نینوخ  يالبرک  زا 

دزیر یم  تخرد  زا  نوخ 

هک تخیر ،  یم  نوخ  نآ  زا  هتسویپ  اروشاع  زور  رد  هک  دوب  یتخرد  مور  دالب  زا  یکی  رد  هک :  تسا  روطـسم  ةداهـشلا  ضایر  باتک  رد 
 : ما هدینش  نیددرتم  راجت و  زا  يریثک  تیعمج  زا  هدنب 

باتفآ بورغ  ات  دـکچ  یم  نوخ  تارطق  نآ  ياهگرب  زا  دوش و  یم  ریزارـس  تخرد  نآ  زا  هخاش  باتفآ  لاوزب  کیدزن  اروشاـع  زور  رد 
روط نامهب  تقو  نامه  رد  اروشاع  زور  هرابود  دهد و  یم  گرب  خاش و  زاب  رگید  لاس  ات  دوش  یم  کشخ  تخرد  ياه  هخاش  نآ  زا  دعب 

 . دیآ یم  رد 
الد ( 24  . ) دیامن یم  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  يارب  يرادازع  هیزعت و  زور  نآ  رد  دنور و  یم  تخرد  نآ  ترایزب  يریثک  عمج  لاس  ره 

مینک رایتخا  رای  َهر  هک  ایب 
مینک راوتسا  هیاپ  نیا  رب  راک  رادم 

ام لد  رب  هتسشن  یصاعم  درگ  رابغ و 
مینک رابغ  وشتسش  لد  هدید ز  بآ  هب 

 ( (س ارهز فسوی  كاخ  الببرک  دای  هب 
مینک رای  راید  ات  اهر  هدیپت  لد 

میشاب وا  رانک  رد  یمد  زاین  دص  هب 
مینک رارق  یب  نوزحم و  لد  رب  رارق 
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هنشت بل  دیهش و  ناخر  هلال  راثن 
مینک رامش  یب  ّدح و  یب  تمحر  دورد و 

نآ یناث  تسین  هک  یمظع  تبیصم  نیا  رد 
مینک راهنلا  لیل و  رد  هک  هیرگ  تسا  زس 

نیسح يازع  رد  زورما  متام  کشا و  ز 
مینک رابتعا  بسک  رگد  زور  يارب 

تخوس اهلد  ناج و  هچ  ینیسح  يازع  نیا  رد 
مینک رانک  هشوگ و  ره  هب  وچ  لد  هاگن 

وا ترایز  دوش  یبیصن  هک  دوب  ادخ 
مینک رازم  هشوگ  شش  قشع ز  فاوط 

دماح رگا  دوش  ناداش  همه  ام  ناور 
مینک راثن  وا  رهب  ناور  کشا  هدید  ز 

تسا ع )   ) نیسح تناما  نیا 

 : دومرف لقن  نیرهاطلا  هدادجا  عم  هّللا  هرشح  یقارع  يدرورهک  میحرلادبع  دیس  جاح  لیلج  هقث  راوگرزب  دیس 
تشگ و ینافوط  اوه  هار  نیب  رد  هتـشگرب و  یتشک  اب  درورهک  هیرق  فرط  هب  جـح  لامعا  زا  دـعب  میدـش و  یتشک  راوس  اـم  جـح  تقو  رد 

 . داتفا راک  زا  تقو  نیدنچ  ام  یتشک 
 . میا هتفر  نیب  زا  هتشگ و  راتفرگ  ایرد  رد  هکنیا  لایخ  هب  دنتشگ  سویءام  ندمآ  زا  ام  ناسک  دیماجنا  لوط  هب  ام  رفس  نوچ 

دیدرگ یتشک  لها  لماش  دـنوادخ  لضف  هکنیا  ات  میدومن  فلت  یگنـسرگ و  سرت و  ساسحا  ام  دیـسر و  رخآ  هب  اـم  هریخذ  رفـس  لوط  زا 
هدـمآ نوریب  یتشک  زا  هریخذ  دـیدجت  يارب  یتشک  لها  میدـیناسر و  ایرد  ریازج  یـضعب  رد  عقاو  تسا  يرهـش  هک  اخم ،  لحاسب  ار  دوخ 

 . دیشک لوط  زور  هس  هب  ناکم  نآ  رد  یتشک  فقوت  دنتفر ،  اخم  رهشب 
ربخ دنا و  هتفر  دوخ  ياه  هناخ  هب  جاجح  ریاس  میا و  هدنام  ایرد  رد  تسا  یتدم  ام  هک  دندومن  تیاکـش  هدمآ و  ادـخان  دزن  هب  یتشک  لها 

 . دنا هدرب  ار  ام  گرم 
یم راوس  هدـیناسر  گرزب  یتشک  بکرم و  هب  ار  دوخ  هدـش  راوس  کچوک  قیاق  رب  هدـمآ و  لـحاس  هب  اـخم  رهـش  زا  هدرک و  لوبق  ادـخان 

يدرم وا  دوب  نیـسح  جاح  هب  یمـسم  ناسارخ و  لها  زا  دوب  يدیـس  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـندنام  یقاب  يرفن  دـنچ  جاجح  زا  هکنآ  ات  دـندرک 
 . دوب راوگرزب  دباع و  ملاع و 

دوخ رب  ار  یتشک  لها  ناهارمه و  رئاس  قالخا  نسح  یگرزب و  ببس  هب  دیـس  نآ  دندوب و  ناسارخ  لها  ماحراو و  ناگرزب  زا  یعمج  وا  اب 
 . دوب هدرک  نابرهم  ؤر ف و 

 . دندیدرگ هناور  گرزب  بکرم  يوس  هب  هدش  راوس  قیاق  کچوک و  یتشک  رب  هدمآ  تعامج  نآ  یتشک  لها  زا  دعب 
ار نآ  دز و  گرزب  یتشک  رب  دروآ  ار  کچوک  یتشک  قیاق و  تفرگ و  ندـیزو  دـیدش  ینافوط  دـندش  ادـج  یمک  لحاس  زا  یتقو  اـقافتا 

بکرم لها  همه  هکلب  دمآ  رب  دندوب  گرزب  بکرم  رد  هک  یئاهنآ  ناسک  زا  هلان  هجـض و  دـنتخیر و  ایرد  هب  اعیمج  نآ  لها  دومن  بلقتنم 
 . دنتسیرگ نیسح  دیس  جاح  تلاح  رب 

ار یقیرغ  هکنآ  رگم  دنتفاین  يزیچ  دنتـشگ  هچ  ره  اهنآ  یلو  دـهد  تاجن  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  ایرد  هب  ار  همه  تشاد  یناقیرغ  تاجن  ادـخان 
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 . دندروآ نوریب  دوب  هدرم  هک 
دوب و هدرم  نوچ  دندروآ  یم  نوریب  مه  ار  یـسک  رگا  دـندیدرگ و  سویءام  دوخ  ناسک  تایح  زا  دـندید  ار  هرظنم  نیا  نوچ  یتشک  لها 

 . دنتخادنا هارب  ار  یتشک  هدیشک و  وجتسج  زا  تسد  دنتخادنا  یم  بآ  رد  هرابود  هدرک و  یم  لیثقت  ار  وا  دیاب 
تفرافم هودنا و  هصغ و  زا  ناهارمه  ریاس  روکذم و  دیـس  ناسک  نکل  دیدرگ  هناور  تمیالم  لامک  اب  یتشک  دـش ،  فاص  کیرات و  اوه 

 . دندوب نابیرگ  رد  رس  نالان و  نایرگ و  ناشیا 
نادنخ ناداش و  دمآ  رب  یتشک  هشرع  رب  ادخان  دیدرگ و  نشور  اوه  میدومن و  ادا  ار  حبـص  هضیرف  دیدرگ  علاط  ایرد  قفا  زا  قداص  حـبص 

ار اوه  هتشاذگ و  تنم  دنوادخ  تبیصم  نیا  ضوع  رد  نکل  دندش  قرغ  امش  ناسک  رگا  هک  داد  تراشب  ار  یتشک  لها  نایوگ  تاولـص  و 
لها هتشگ  کیدزن  یتشک  زا  جورخ  نامز  کیدزن و  ایرد  لحاس  کنیا  میدومن و  یط  ترفاسم  زور  هدجیه  بش  کی  رد  هدومن و  قفاوم 

 . دومن عولط  باتفآ  هکنآ  ات  دندیمارآ  یکدنا  دندش و  لاحشوخ  تراشب  نیا  زا  یتشک 
لیلد هک  دوب  هدز  هزین  يالاب  رد  هچراپ  یتشک  نآ  زا  یصخش  دش و  رهاظ  درک  یم  راک  ایرد  لحاوس  رد  هک  یتشک  ام ،  هار  ولج  رد  هاگان 

 . دراد راک  یتشک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  رب 
دیـس جاح  لیلج  دیـس  هک  میدید  میدرک  هظحالم  یتقو  دیناسر  یتشک  نآ  هب  ار  دوخ  تخادـنا و  ایرد  هب  یکچوک  قیاق  یتشک  يادـخ  ان 

یتشک نایم  زا  هجـض  يادص  ناشیا  قوش  هیرگ  زا  دندش و  توهبم  وا  هدهاشم  زا  یتشک  لها  تساوخرب و  یتشک  نآ  زا  روکذـم  نیـسح 
 . دش دنلب 

؟  میدیسرپ ار  لاح  حرش  دوب  هدروآ  ار  دیس  هک  يدرم  نآ  زا 
هتخورفا رب  یـشتآ  میتشاد و  هقلح  مه  رود  ناهارمه  اب  لحاس  رد  بشید  هک  تفگ  ادـخان  هب  دوبن  ام  اب  هملاکم  رب  رداـق  دوب و  برع  نوچ 

 . میدرک یم  بابک  یهام  میدوب و 
رگید تشاذگ و  ام  هقلح  رد  ار  درم  نیا  تسا و  ع )   ) نیسح ماما  تناما  نیا  ینعی  نیسحلا  ۀعیدو  اذه  دومرف  هک  میدینـش  یئادص  ناهگان 

شنابز نوچ  میدیـسرپ ؟  وا  لاح  زا  میدروآ و  شلاح  هب  نوچ  میدـید و  قیرغ  ار  وا  میدرک  هدـهاشم  ار  وا  سابل  یتقو  میدـیدن  ار  یـسک 
 . هدش قرغ  اخم  لحاس  رد  بشید  هدوب و  بکرم  نیا  لها  هک  دینامهف  امب  ردق  نیمه  دوبن  یبرع 

زور هکنآ  ات  میناسر ،  یم  نآ  هب  ار  وت  دیایب  نوچ  دوب  دـهاوخ  اجنیا  زا  شربعم  میـسانش و  یم  ار  یتشک  نآ  ام  روخم  مغ  هک  میتفگ  وا  هب 
تـسنامه هک  میتسناد  تامالع  هدهاشم  زا  نکل  دوب  دیعب  بشکی  فرظ  رد  تفاسم  نیا  یط  هچ  رگا  دیدرگ  نایامن  یتشک  نیا  دـمآ و  رب 

 . میدیناسر هدرک  راوس  ار  وا  اذهل 
دعب یتشک  لها  سپـس  داد ،  همادا  دوخ  هار  هب  یتشک  دندومن  ماعنا  ناسحا و  ار  راوگرزب  درم  نآ  دندروآ و  دوخ  دزن  هب  ار  وا  یتشک  لها 

؟  دندیسرپ ار  شلاح  حرش  روکذم  دیس  اب  هقناعم  هحفاصم و  قوش و  هیرگ  زا  توکس  زا 
بآ يور  ار  دوخ  ات  مدرک  یم  انـش  نم  دندمآ  ام  کمک  هب  قیرغ  تاجن  مدید  مدوب و  دلب  انـش  نم  دیدرگ  نوگژاو  یتشک  یتقو  دومرف : 

هاگان دیبایرد  اجنیا  رد  ارم  هک  مدز  یم  ادـص  مه  نم  دـش و  کیرات  يردـق  اوه  ات  دـننک  یم  وجتـسج  لحم  ریغ  رد  اهنآ  مدـید  مراد  هگن 
 . مدید رترود  ار  دوخ  رت و  کیرات  اوه  مدروآ  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  تمحز  اب  هرابود  درب  ورف  ارم  ایرد  جوم 

يارب یـسک  هدش و  کیرات  اوه  مدرک  هدهاشم  مدـش  جراخ  موس  هعفد  رد  هکنآ  ات  درب  ورف  ارم  جوم  زاب  مدز  ادـص  مدرک و  هزات  سفن  زاب 
هّللادبعابا ای  ادج  ای  مدومن  ضرع  مدرک و  (ع )  ءادهـشلادیس ارهز  زیزع  البرک و  تمـسب  هجوتم  ار  دوخ  متـشگ و  سویءام  دماین  ام  تاجن 

 . دنتسه نم  هارب  مشچ  ملافطا  لایع و  اریز  بایرد  ارم  ینکردا 
كاـخ هک  مد  ره  ( 25  . ) مدـید اه  برع  هقلح  نایم  رد  ار  دوخ  هکنآ  اـت  مدـمیهفن  ار  ملاـح  رگید  متـشگ و  قرغ  راـب  رگید  متفگب و  نیا 

منک وزرآ  ارت  كاپ 
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منک وب  وت  يوک  رطعم  تبرت  زا 
البرک رازلگ  هب  وچ  دسر  یمن  متسد 

منک وجتسج  ار  وت  ناشن  ینشلگ  ره 
قشع ياون  زج  دوشن  نورب  نم  يان  زا 
منک وگتفگ  اج  همه  اون  نیا  زوس  زاب 

قارف مغ  زا  لدب  هدنام  تسه  هک  ینوخ 
منکوشتسش ناوت  هچ  اب  هدید  بآ  زج 

تا هراپ  هراپ  نت  دای  دش ز  هراپ  لد 
منک ودع  راثن  باسح  یب  نیرفن 

نیسح يا  تقشع  زا  دوش  مک  هنیس  زوس  رگ 
منک ور  ریز و  یپ  نورب و ز  ار  هنیس  نآ 

ترّطعم كاخ  هب  هدجس  زامن  هاگ 
منک وضو  بآ  هب  مشچ  کشا  دنویپ 

رابکشا مشچ  اب  هدش  ناور  تهگرد  رب 
منک وربآ  بلط  ببس  نیدب  مهاوخ 

ام يوسب  یلاخ  دش و  ام  تسد  هشوت  یب 
منک وبس  رپ  اخس  رحب  مدمآ ز  زاب 

 ( ع  ) نیسح ای  هتشگ  هنگ  رحب  قیرغ  دماح 
منکور وت  يوس  هب  تاجن  یتشک  يا 

ردام ردپ و  هب  مارتحا 

 : دومرف هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  روکشم  خیش  نب  نیسح  خیش  موحرم  شنامز  هتسراو  دهاز و  ملاع 
 . دنراد فیرشت  اجنآ  رد  ترضح  متسه و  فرشم  ع )   ) هّللادبع ابا  ترضح  رهطم  مرح  رد  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد 

 . دنداد شباوج  دنخبل  اب  ترضح  درک و  مالس  ترضح  نآ  هب  دنخبل  اب  دش و  مرح  دراو  یتاهد )   ) يدعم برع  ناوج  رفن  کی 
باوخ رد  هک  ار  يدعم  برع  ناوج  نآ  ناهگان  مدرک  فقوت  مرح  هشوگ  رد  مدش و  فرـشم  مرح  هب  دوب  هعمج  بش  هک  بش  نآ  يادرف 

ار ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  یلو  درک  مالـس  ترـضح  نآ  هب  دنخبل  اب  دیـسر  سدقم  حیرـض  لباقم  نوچ  دـش و  مرح  دراو  مدوب  هدـید 
 . دش جراخ  مرح  زا  ات  مدوب  برع  نآ  بقارم  مدیدن و 

 . مدیسرپ ع )   ) ماما اب  ار  شدنخبل  ببس  متفر و  شرس  بقع 
 . دهد یم  باوج  وتب  دنخبل  اب  ع )   ) ماما هک  يا  هدرک  هچ  متفگ  مدرک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  باوخ  لیصفت  و 

راوس ار  مردپ  هتفه  کی  میآ  یم  ترایز  يارب  هک  هعمج  ياهبش  مینکاس و  البرک  یخـسرف  دنچ  رد  تسا و  يریپ  ردام  ردپ و  ارم  تفگ : 
 . مدروآ یم  ار  مردام  مه  هتفه  کی  مدروآ و  یم  هدرک  غالا  رب 

هدـنز رگید  هتفه  دـیاش  يربب  دـیاب  مه  ارم  تفگ :  درک و  هیرگ  مردام  مدرک  شراوس  نوچ  دوب  مردـپ  تبون  هک  يا  هعمج  بش  هکنیا  اـت 
 . مشابن
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رایسب تمحز  اب  مدیشک و  شودب  ار  مردام  مدرک و  راوس  ار  ردپ  راچان  تفریذپن  تسا ،  لکشم  تسا ،  درس  اوه  دراب ،  یم  ناراب  متفگ : 
نآ مدرک  مالـس  مدـید و  ار  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  مدـش  مرح  دراو  مردام  ردـپ و  اب  تلاح  نآ  رد  نوچ  مدـیناسر و  مرح  هب  ار  اهنآ 

منیب یم  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  موش  یم  فرشم  هک  هعمج  بش  ره  لاحب  ات  تقو  نآ  زا  داد و  ار  مباوج  دز و  دنخبل  میورب  راوگرزب 
يراد یهاگن  يانمت  تسود  رب  هک  يا  ( 26  . ) دهد یم  ار  مباوج  مسبت  اب  و 

يراد یهاوگ  هچ  تدارا  تابثا  رهب 
زور بش و  رد  ندش  بوقعی  وچ  هلاو  تدیاب 

يراد یهاچ  هب  هتشگ  مگ  فسوی  وا  وچ  رگ 
دیاب یناهن  زوس  نورد  کشا  ندرب  زا 

يراد یهاج  شهاوخ  وا  هگرد  زا  هک  رگ 
 ( ع  ) نیسح رابرد  رد  یئادگ  هب  یتسه  هک  ات 

يراد یهاش  رتهم و  ره  هب  رخف  تّزع و 
دوش قاشع  هچابید  هب  تبث  وت  مان 

يراد یهاک  رپ  دوخ  لدب  شرهم  هک  رگ 
 ( ع  ) نیسح دالوا  یتسا و  نیسح  هار  رد  هک  يا 

يراد یهانپ  تشپ و  رگد  يادرف  هب  شوخ 
تیادرف هر  هشوت  دوب  زورما  کشا 

يراد یهانگ  مرُج و  لمع  ناوید  هب  رگ 
تسا یلع  نب  نیسح  دزن  وت  هتسویپ  رجا 

يراد یهآ  یکشا و  وا  متام  رد  هک  ات 
يددم ناج  نیسح  تسام  يوزرآ  البرک 

يراد یهارب  مشچ  رظتنم  یب  هچ 
ددرگ یم  رز  دماح و  دوب  وت  هار  كاخ 

يراد یهاگن  شیوخ  هر  كاخ  رب  هک  رگ 

هچب يافش 

ان نامرد  زا  دش و  لولـسم  یگچب  رد  قاحـسا  دّمحم  مردارب  هک  دومرف :  لقن  هّللا  هظفح  يولوم  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  بانج 
 . میدیدرگ دیما 

لاعتم دنوادخ  زا  هک  تساوخ  راوگرزب  نآ  زا  تسب و  سدقم  حیرض  هب  ار  وا  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  مرح  رد  درب و  البرک  هب  ار  وا  مردپ 
 . دش زامن  لوغشم  قاور  رد  دوخ  تسب و  ار  هچب  دهاوخب .  ار  وا  گرم  ای  ءافش 

 . تسا هتفای  افش  هدرک و  رییغت  شراسخر  مدید  مدرک  هاگن  شتروصب  ما  هنسرگ  اباب  تفگ  هچب  تشگ  یمرب  هکیماگنه 
ام ( 27  . ) دشن يربخ  ضرم  نآ  زا  ًالـصا  دروخ و  گرزب  نان  صرق  کی  رانا و  هناد  تساوخ و 8  رانا  زورنآ  يادرف  هدروآ و  نوریب  ار  وا 

تاجن یتشک  يداه و  یئوت  میقیرغ و 
میئوت يایرد  هرطقکی ز  هک  ریگ  ام  تسد 
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هارب هدنام  همه  يرات و  بش  غارچ  وت 
میئوت يانمت  هب  مد  ره  هک  میناهرمگ 

ریش يرادازع 

 : دومرف يریمشک  یضترم  دیس  اقآ  موحرم  دنزرف  يریمشک  يوضر  دّمحم  دیس  جاح  بانج  راوگرزب  ملاع 
یئانشور تهج  نآ  ماب  تشپ  دید و  ار  نآ  لخاد  نوریب  زا  ناوت  یم  هک  تسیروط  نآ  فارطا  تسیا و  هینیسح  یهوک  هنمادب  ریمـشک  رد 

 . تسا زاب  يرادقم  اوه  و 
دننک یم  يرادازع  دنوش و  یم  عمج  نایعیـش  زا  یهورگ  دوش و  یم  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  يازع  هماقا  نآ  رد  ءاروشاع  مایا  لاس  ره 

ار يرادازع  دنک و  یم  لخاد  هنزور  نامه  زا  ار  شرس  دور و  یم  هینیسح  ماب  تشپب  دیآ و  یم  يریـش  کیدزن  هشیب  زا  مرحم  لوا  بش  زا 
 . دزیر یم  مه  رس  تشپ  گشا  تارطق  درگن و  یم 

تقو چـیه  مرحم  لوا  هیرق  نیا  رد  دومرف  و  دور .  یم  سلجم  نایاپ  زا  سپ  دـهد و  یم  همادا  تیفیک  نیمهب  بش  ره  ءاروشاـع  بش  اـت  و 
قشع رد  ( 28  . ) تسا ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ياروشاع  لوا  بش  دوش  یم  مولعم  ریـش  ندـمآ  اب  دوش و  یمن  فالتخا  دروم  هبتـشم و 

ایب كاپ  یلد  اب  ع )   ) نیسح
ایب كاچ  هنیس  هب  رس و  رایسب 

شرگج نازوس  بل و  ناشطع  دای ز  اب 
ایب كانمن  هدید  هتخوسلد و 

افش ای  گرم  ای  ع )   ) نیسح يا 

يازع هماقا  اجنآ  رد  هک  ام  دادجا  زا  تسیا  هینیسح  راهدنق  رد  دومرف :  لقن  هتاکرب  تماد  يولوم  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج 
 . دشاب یم  اپ  رب  (ع )  ءادهشلادیس ترضح 

مه یـسرد  دوب و  هتفرن  بتکم  هب  هکنیا  اب  دوب  يراهدـنق  رهاط  دّـمحم  خیـش  جاح  موحرم  همع  هک  بات )  ملاع   ) ماـنب مرداـم  يومع  رتخد 
 . دناوخب طخ  تسناوت  یمن  هدناوخن و 

توالت ارنآ  هدراذگ و  دیجم  نآرق  رطس  يور  تسد  داتسرف و  یم  تاولص  کی  تفرگ و  یم  وضو  تشاد  هک  يا  هدیقع  يافص  هطـساوب 
 . تسا نینچ  مه  نالا  دناوخ و  یم  ار  نآرق  بیترت  نیاب  دناوخ و  یم  ارنآ  داتسرف و  یم  تاولص  يرطس  ره  يارب  درک و  یم 

هدرک هدهاشم  اهراب  دوخ  نم  تشاد و  زوق )  ) یگدـمآ رب  ًالماک  وا  تشپ  هنیـس و  رد  یگچب  رد  هک  ؤرلادـبع ف  مانب  دراد  يرـسپ  نز  نیا 
 . دروآ یم  هارمه  ار  شدوخ  هلاس  راهچ  هچب  يرادازع  يارب  ءاروشاع  بش  روبزم  هینیسح  رد  هک  مدوب 

 . دندوب تحاران  نانآ  مه  شدوخ و  مه  نوچ  دنتشاد  ار  شگرم  يوزرآ  شردام  ردپ و 
 . هد يافش  ای  گرم  ای  ادرف  ات  ار  هچب  نیا  هک  هاوخب  ادخ  زا  نیسح  ای  دنیوگ  یم  دندنب و  یم  ربنمب  ار  شندرگ  يرادازع  نایاپ  زا  سپ 

ام دنز  یم  هرعن  دتفا و  یم  دوش و  یم  دنلب  دزرل و  یم  هچب  ندـب  میدـید  میدـش  رادـیب  همه  شرغ  يادـص  زا  ناهگان  هک  میدوب  باوخ  ام 
 . میدش ناشیرپ 

زا تفرگ  رب  رد  ار  هچب  ردام  دـنکن  ضارتعا  تسینابـصع  هک  شردـپ  ات  دریمب  اجنآ  هک  ناسر  هناخ  هب  ار  هچب  تفگ :  بات  ملاـع  هب  رداـم 
یلاوـتم ياهـشزرل  نیا  زا  سپ  تشاد  همادا  زور  راـهچ  هس  اـت  هچب  شزرل  متفر  شلزنم  هکنیا  اـت  دـیزرل  یم  مه  رداـم  هـچب  شزرل  تدـش 

 . دنامن یگدمآ  رب  زا  يرثا  چیه  هکیروطب  دیدرگ  فاص  وا  تشپ  هنیس و  دش و  بآ  یتدایز  ياهتشوگ 
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رگ ناج  نیسح  ( 29  . ) دوب هدـش  يدـقدنلب  دیـشر و  ناوج  مدرک  تاقالم  ار  وا  دوب  هدـمآ  قارعب  شردام  قافتاب  ترایزب  هک  لبق  يدـنچ 
مراد ارت  رهم  لدب  متسد  یهت 

مراتفرگ تقشع  رد  وچ  یمارآ  ربص و  مرادن 
ار يزاین  یب  ماقم  دراد  وت  يوک  يادگ 

مراذگم تسد  زا  ار  دیواج  هیامرس  نیا  نم 
یناسفن لیص  ماد  ینآ ز  رذح  رب  مدوبن 

مراکیپ مرگ و  یمصخ  وچمه  شکرس  سفن  اب  نونک 
نادرگ رس  هارمگ و  نم  کیراب و  هر  کیرات و  بش 

مرات بش  نک  نازورف  یتسه  يدهلا  حابصم  وت 
شغ یب  هزیکاپ و  دوش  یم  ایرد  اهیدیلپ ز 

مراد یئوت  نوچ  تمحر  يایرد  ما  هدولآ  رگا 
اهلد رب  تسه  ترهم  رگا  ازفا  حور  راخ و  یب  یلگ 

مراخ تنبلگ  ياپ  هک  يراز  قشاع  نآ  منم 
ردیح نابغاب  یتسه  رازلگ  لگ  اتکی  یئوت 
مرازلگ كاخ  نابغاب و  نآ  لگ و  نآ  يادف 

یهاکناج قشع  زا  ریغ  هب  یهار  هشوت  مرادن 
مرآ یم  وت  يوس  ار  هشوت  هر  نیا  رشح  زورب 

یمحر ناگتشگ  مگ  يداه  يا  مدمآ  تیوسب 
مراب ینیگنس  مه  نایصع و  زا  هتشگ  مخ  رمک 

زورما تسدماح  دارم  نابوخ  هش  رب  لسوت 
مراک هنگ  يور  هیس  نم  عیفش و  وا  ادرف  هک 

دیسر ماقم  نیا  هب  ءاروشاع  ترایز  تهج  هب 

زین هدوب و  قارع  نایعیش  زا  یعمج  دیلقت  عجرم  فرشا و  فجن  ءاهقف  ءاملع و  هلجا  زا  هک  روکشم  خیـش  نبداوج  خیـش  موحرم  دهاز  دیقف 
ياه هرجح  زا  یکی  رد  شردـپ  راوج  رد  هدومن و  تافو  یگلاـسدون  دودـح  رد  لاس 1237  رد  تسا  هدوب  رهطم  نحـص  تعاـمج  همئا  زا 

 : دومرف لقن  هدیدرگ  نوفدم  نحص 
یم اجک  زا  مدیسرپ  مالس  زا  سپ  مدید  ار  ع )   ) توملا کلم  لیئارزع  ترـضح  باوخ  رد  فرـشا  فجن  رد  رفص 1236  هام  بش 26  رد 

؟  ییآ
 . مدرک ضبق  ار  یتالحم  میهاربا  ازریم  حور  میآ و  یم  زاریش  زا  دومرف : 

؟  تسا لاح  هچ  رد  خزرب  رد  وا  حور  متفگ : 
 . دنرب یم  ار  وا  نامرف  هک  تسا  هدرک  وا  لکوم  کلم  رازه  دنوادخ  خزرب و  ملاع  ياهغاب  نیرتهب  رد  تالاح و  نیرتهب  رد  دومرف : 

 . هن دومرف  نادرگاش ؟  تیبرت  سیردت و  یملع و  ماقم  يارب  ایآ  تسا ؟  هدیسر  یماقم  نینچ  هب  لامعا  زا  یلمع  هچ  يارب  متفگ : 
؟  مدرمب نید  ماکحا  ندناسر  تعامج و  زامن  يارب  ایآ  متفگ : 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1280 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هن دومرف : 
؟  هچ يارب  سپ  متفگ : 

 . ءاروشاع ترایز  يارب  دومرف : 
یمن تشاد و  هک  يرما  اـی  راـمیب ي  هک  يزور  ره  درکن و  كرت  ار  ءاروشاـع  تراـیز  شرمع  رخآ  لاـس  یـس  یتـالحم  يازریم  موحرم  )

 ( . تسا هتفرگ  یم  بیان  دناوخب  تسناوت 
 . دنک یم  لقن  ناشیا  يارب  ار  دوخ  باوخ  دور و  یم  يزاریش  یقت  دّمحم  ازریم  هّللا  ۀیآ  لزنم  هب  ادرف  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  خیش  نوچ 

؟  دنسرپ یم  ار  هیرگ  ببس  ناشیا  زا  دنک و  یم  هیرگ  یقت  ازریم  موحرم 
 . تسین مولعم  نآ  تیعقاو  هدید  باوخ  خیش  دنتفگ :  ناشیا  هب  دوب ،  هقف  هناوتسا  تفر و  ایند  زا  یتالحم  يازریم  دیامرف :  یم 

هب زاریـش  زا  یتالحم  يازریم  توف  فارگلت  زورنآ  يادرف  يداع ،  دارفا  هن  تسا  روکـشم  خیـش  باوخ  اما  تسا  باوخ  یلب  دومرف :  ازریم 
مقشاع نادیهش  ریم  رورس و  رب  مقشاع  ( 30  . ) ددرگ یم  راکشآ  موحرم  خیش  يای  ؤر  قیدصت  دسر و  یم  فجن 

مقشاع نافوط  یجان ز  دوب  ار  یتشک  هکنآ 
ناگدازآ رورس  نابات  هام  نآ  نیسح  رب 

مقشاع نامیا  قشع و  افو و  رهم و  رهظم 
رگدادیب ملاظ  ره  رب  دیزات  یم  هکنآ 

مقشاع نافیعض  رای  روای و  نیعم و  رب 
میتی رادید  دش ز  یم  ناوت  بات و  یب  هکنآ 

مقشاع نامیتیرب  هداد  قوش  زا  اه  هسوب 
غیرد یبآ  هعرج  وا  زا  درک  نمشد  هکنآ 

مقشاع ناشطع  هاش  رکیپ  هراپ  دیهش  رب 
یگدازآ بتکم  ناینب  درک  نوخ  اب  هکنآ 

مقشاع نآرق  مالسا و  زا  هدرک  يرادساپ 
داد تسود  هارب  یتسه  همه  هک  ینیسح  نآ 

مقشاع نادزی  رما  عیطم  میلست و  دوب 

 ( ع  ) نیسح ياطع 

داتـسرفن و بتکم  هب  ارم  یـسک  مدش و  ردام  ردـپ و  یب  یکدوک  رد  نم  هدومرف  هیلع  هّللا  ۀـمحر  ینورزاک  نسح  نب  یلعالم  جاح  بانج 
 . مدش فرشم  البرک  هب  هفرع  ترایز  كرد  مزع  هب  هک  یلاس  ات  مدوب  داوس  یب 

صّحفت هچ  ره  موش و  فرـشم  مرح  متـسناوت  یمن  هکیروط  هب  دوب  دودسم  روبع  هار  تیعمج  ترثک  زا  موش  فرـشم  متـساخرب  هفرع  زور 
ترـضح هب  نالان  هتـسکش و  لد  اب  مدـیدن ،  ار  یـسک  مناوخب  ار  هدراو  تراـیز  وا  اـب  دـهد و  تراـیز  ارم  هک  ار  داوس  اـب  رفن  کـی  مدرک 

 : مدرک باطخ  (ع )  ءادهشلادیس
 . دهد ترایز  ارم  تسین  مه  یسک  مرادن  يداوس  هدروآ و  اجنیا  ارم  تترایز  يوزرآ  اقآ 

مرح دراو  لوخد  نذا  ندـناوخ  زا  سپ  دـش  زاب  هار  تیعمج  هوبنا  طسو  زا  سپ  ایب ،  نم  اب  دومرف :  تفرگ  ارم  تسد  یلیلج  دیـس  ناـهگان 
 : دومرف نم  هب  ترایز  زا  سپ  دناوخ و  نم  اب  ار  ثراو  ترایز  میدش ، 
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زا ارنآ  هخـسن  کی  تسا و  حیحـص  ًامامت  حیتافم  باتک  نکم و  كرت  ار  اهنآ  یناوخب و  یناوت  یم  ار  هّللا  نیما  ثراو  ترایز  نیا  زا  دـعب 
 . دیریگب نحص  برد  يدهم  خیش  یشورفباتک 

نینچ رد  دـیناسر و  نم  يارب  ار  اـقآ  نـیا  روـطچ  هـک  ار  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  تـمحرم  یهلا و  فـطل  مدـش  رکذـتم  لاـح  نـیا  رد 
يراد شفک  زا  متفاین  ار  وا  متفر  هک  فرط  ره  مدیدن  ار  اقآ  نآ  متشادرب  رس  نوچ  مدروآ  اجب  يرکش  هدجس  سپ  مدش ،  قفوم  یماحدزا 

 . متخانشن ار  اقآ  تفگ  مدیسرپ 
داد و نمب  ار  حیتافم  نیا  منک  باتک  هبلاطم  وا  زا  هکنآ  زا  لبق  مدـید  ار  شورفباتک  يدـهم  خیـش  مدـش و  جراخ  نحـص  زا  نوچ  هصالخ 

بلطم نیا  درک  شرافس  نمب  هدش و  تخادرپ  تفگ  مهدب  ارنآ  تمیق  متساوخ  متشاذگ  ار  هّللا  نیما  ثراو و  ترایز  هحفص  هناشن  تفگ 
 . نکن شاف  ار 

زا تسا ؟  هدوب  یـسک  هچ  هداد  وا  هب  ارم  حیتافم  هلاوح  هک  یـصخش  مدوب  هدیـسرپ  يدهم  خیـش  زا  شاک  مدش  رّکذتم  متفر  لزنم  هب  نوچ 
زاب مدـش  نوریب  هناخ  زا  شـسرپ  نیا  دـصقب  رگید  هبترم  متفر ،  يرگید  راک  یپ  زا  مدرک و  شومارف  مسرپب ،  وا  زا  هک  مدـمآ  نوریب  هناخ 

 . مدشن قفوم  مدوب  البرک  رد  هک  یتقو  ات  هصالخ  مدرک  شومارف 
ترایزب قفوم  هک  لاس  هس  زا  سپ  مدشن  قفوم  چیه  لاس  هس  ات  منکب  ار  شـسرپ  نیا  متـشاد  رظن  رد  مدش  یم  فرـشم  هک  رگید  ياهرفس 

يوشن نایرگ  رشح  زور  هب  هک  یهاوخ  ( 31  () هیلع هّللا  ۀمحر  ) دوب هدش  موحرم  يدهم  خیش  مدش 
يوشن نازیم  لدع و  ياپ  هب  هدنامرد 

زیرب زورما  یکشا  ع )   ) نیسح گوس  رد 
يوشن نازیر  کشا  رشح  فص  رد  ات 

رح نداد  افش 

 : دومرف لقن  هّللا )  هظفح   ) يولوم ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج 
بانج ربق  تمس  هب  اوه  رییغت  حیرفت و  يارب  ارم  اقفر  مدوب  التبم  ساوح  لالتخا  نمزم و  بت  ضرم  هب  مدوب و  البرک  رد  لبق  لاس  هدنب 23 

 . دندرب همحرلا  هیلع  دیهش  رح 
حیرـض کیدزن  دـش و  دراو  ینابایب  یبرع  نز  مدـید  ءانثا  نیا  رد  مدـناوخ  تراـیز  هتـسشن  متـشادن  نداتـسیا  تردـق  مدوب و  رح  مرح  رد 

 . دناوخ ار  اعد  نیا  دراذگ و  حیرض  هقلح  رد  ار  دوخ  تشگنا  تسشن و 
 (( ع  )) ْنیَسُْحلا اَنالْوَم  ِّقَِحب  ِماظِْعلا  ِبْرَْکلا  اََنل  ْفِشِْکا  ع ))   )) ْنیَسُْحلا انالْوَم  ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای 

دوب وا  مشـش  ای  مجنپ  رود  دز و  یم  رود  دناوخ و  یم  ار  رکذ  نآ  هتـشاذگ و  نآ  هب  لصتم  هقلح  رد  تشاد و  یم  رب  ار  دوخ  تشگنا  سپ 
 . مدرک ظفح  ار  هلمج  نآ  مه  نم  هک 

متشاذگ حیرض  نیئاپ  هقلح  هب  ار  متشگنا  هدناسر و  حیرض  هب  ناشک  ناشک  ار  دوخ  منک  عورش  الاب  زا  هک  متـشادن  نداتـسیا  یئاناوت  نوچ 
هب حیرـض  لـخاد  زا  يرـصتخم  یمرگ  مدـش  ندـناوخ  لوغـشم  موـس  هقلح  هب  نوـچ  رگید و  هقلح  رد  دـعب  مدـناوخ و  ار  هـلمج  ناـمه  و 
یم مدرک  سح  دننک ،  یم  قیرزت  هک  یلوپمآ  یئاود و  دننام  درک  تیارـس  مندب  ياهگر  مامت  ندب و  لخاد  هب  هکیروطب  دیـسر  مناتـشگنا 

 . دشن ادیپ  نآ  زا  يرثا  دیدرگ و  فرط  رب  ضرم  نآ  یلک  هب  مدناوخ و  هداتسیا  ار  اهقلح  هیقب  متساوخرب و  سپ  مزیخرب ،  مناوت 
نیسح مالغ  دوش  ملاع  رد  هک  یسک  نآ  شوخ 

نیسح ياوه  دوب  رس  نآ  رد  هک  يرس  نآ  شوخ 
نید ورسخ  قشع  هب  دیآ  رد  هک  سفن  نآ  شوخ 
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نیسح مالک  دیوگب  هک  نابز  نآ  شوخ 
دنک زارد  نیسح  رب  لسوت  تسد  هکنآ  شوخ 

نیسح ماقم  رد  ارادخ  هدناوخ  هکنآ  شوخ 
نیسح رهم  دوب  لد  نآ  رد  هک  یلد  نآ  شوخ 

نیسح مارم  وچ  شمارم  تسه  هکنآ  شوخ 
دیهش هاش  يارس  ردنا  مدق  دز  هکنآ  شوخ 

نیسح مالس  کی  هب  ارناج  هداد  هکنآ  شوخ 
شینارون لامج  دنیب  هک  هدید  نآ  شوخ 

نیسح مانب  دوش  هدوشگ  هک  یبل  نآ  شوخ 

 ( ع  ) نیسح ناگدننک  هیرگ  ماقم 

 ( هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یتاضور هّللا  بیبح  دیس  هّللا  ۀیآ  هون  یتاضور  يداهدیس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج  یقتم  حلاص 
 : دومرف لقن  میارب  نارکمج  هار  رد 

دوب ع )   ) نیـسحلا هّللادبع  ابا  اقآ  ياهناوخ  هضور  ( Y Ơ رد  ) زا یکی  صالخا و  اب  يدرم  هک  یمظاکلا )  يوسوم   ) ناـشیوخ زا  یکی 
 . دومن تلحر  ایند  زا  تفر  یم  دندرک  یم  توعد  وا  زا  (ع )  ءادهّشلا دّیس  ترضح  زا  یسلجم  اج  ره  و 

هک یـسک  ماقم  تسا  نیا  دـنیامرف  یم  دنتـسه و  ناشیا  ربنم  ياپ  ءاملع  مامت  تسا و  يربنم  يالاب  هک  مدـید  ار  وا  باوخ  شیپ  بش  دـنچ 
ار اتمه  یب  نیسح  ینک  هیرگ  رگ  ( 32  . ) دنک هیرگ  ع )   ) نیسح ماما  يارب  هک  یسک  ماقم  تسا  نیا  دنک و  دایز  تمحر  بلط  رافغتسا و 

ار ارهز  لد  ناج و  ینک  دونشوخ 
نک نشور  دوخ  رهب  نیشنم و  لفاغ 

ار ادرف  تملظ  کشا ،  رهوگ  اب 

 ( ع  ) نیسح ترایزب  تمصع  هبیط  حاورا 

لزنم يالاب  ناضمر  هام  بش 23  دومرف :  لقن  دوب  صالخا  اب  نامیا  اب  دارفا و  زا  یکی  هک  هیلع  هّللا  ۀـمحر  ینورزاک  یلع  الم  جاح  بانج 
 . داد تسد  نم  هب  يدوخ  یب  یتسس و  تلاح  هاگان  رحس  ماگنه  هک  متشاد  ءایحا  اهنت 

هب رتحیـصف و  هک  یئادص  زا  تسا  یناوارف  يادـص  رـس و  تسا و  هلغلغ  تیعمج و  زا  ولمم  ءالعا  ملاع  مامت  هک  مدـش  هجوتم  لاح  نآ  رد 
یب یب  ترضح  دومرف :  بشما ؟  تسا  ربخ  هچ  متفگ :  متسه ،  لیئاربج  نم  دومرف :  یتسیک ؟  وت  ادخ  هب  ار  وت  مدیسرپ  دوب ،  رتکیدزن  نم 

 . دنور یم  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  ربق  ترایز  يارب  ّنه )  ) موثلک هجیدخ و  هیسآ و  میرم و  اب  ءارهز  همطاف  ملاع 
 . دنتسه هکئالم  ناربمغیپ و  حاورا  تیعمج  نیا  و 

 . ینیبب ار  هرظنم  نیا  هک  یتشاد  یتداعس  تسا و  لوبق  اج  نیمه  زا  وت  ترایز  دومرف :  دیربب ،  مه  ارم  ادخ  يارب  متفگ : 
رد هک  دوب  هدش  شبیـصن  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هب  يدـیدش  هقالع  روبزم  یجاح  یتسارب  دومرف  بیغتـسد  دیهـش  هّللا  ۀـیآ  ترـضح 

دش یم  نالان  نایرگ و  رایتخا  یب  درب  یم  ار  ترضح  كرابم  مسا  هک  هبترم  دنچ  یتعاس  ود  سلجم  نامه 
دراد اه  هدقع  مگنت  لد  نیا  ( 33  . ) مرادن ار  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  تقاط  نم  دومرف :  دیوگب و  نخس  تسناوت  یمن  هقیقد  دنچ  ات  و 

دراد البرک  لیم  ایئوگ 
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دراد اه  هلان  منازوس ،  بلق 
دراد اهکشا  منایرگ  مشچ 

دهاوخ البرک  برای  ملد  نیا 
دراد ابرلد  مان  ع )   ) نیسح نوچ 
هک يدیهش  رب  دزوس  نم  بلق 

دراد ازع  وا  رهب  همطاف 
هک يرازم  نآ  دسوب ،  دور  یم 

دراد ازف  ناج  كاپ  تبرت 
نامولظم هاش  كاپ  تبرت 

دراد افش  سب  نارامیب ،  رهب 
وا ياوه  رد  لد  نیا  دنز  رپ 

دراد افواب  نادیهش  هک 
دیرگ یم  هدید  شلضفلاوبا  رب 

دراد ادج  وا  نت  زا  تسد  ود  هک 
داش ان  مساق  دنیب  دور  یم 
دراد انح  نوخ  زا  ار  اهتسد 

دزوس ملد  نیا  رغصا ،  یلع  رب 
دراد اه  هلان  ناکیپ ،  مد  زک 

ربکا یلع  ات  دنیب  دوریم 
دراد افج  زا  نوخ ،  رپ  يرکیپ 

 ( ع  ) ینیسح ياطع 

 : دومرف روبذم  یلعالم  جاح  بانج 
نوچ هک  مدش  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  کنیا  متفرگ  ارف  ار  حیتافم  دندرک و  تیانع  نم  هب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یتیانع  زا  سپ 

 . دیئامرف تمحرم  نم  هب  ار  نآرق  یئاناوت  تسا  بوخ  دیدومرف  ار  یتیانع  نینچ 
فصو لباق  شرطع  معط و  مدروخ و  یم  مه  هدنب  دومرف و  تمحرم  نمب  هناد  هناد  بطر  هناد  چنپ  مدید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  یبش 

 . یناوخب نآرق  یناوت  یم  دومرف  تسین و 
هتشگ شون  حدق  نیسح  مخ  زا  ام  ( 34  . ) مناوخ یم  نآ  زا  بترم  نم  دروآ و  هیده  میارب  رصم  زا  یصخش  ار  دیجم  نآرق  نیا  نآ  زا  سپ 

میا
میا هتشگ  شوهدم  هداتف و  وا  قشع  رد 

رشح زور  میئآ  رد  دیفس  ور  داش و  ات 
میا هتشگ  شوپ  هیس  نیمغ و  وا  گوس  رد 

 ( ع  ) نیسح تنطلس  ماقم و 
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 ( ع  ) نیسح تنطلس  ماقم و 

 : دومن لقن  قباس )  ناتسلگ  همانزور  ریدم   ) ناتسلگ یقت  دّمحم  دیس  ياقآ  موحرم 
میتفر یم  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  رد  یبش  ره  میتشاد ،  ینارود  میدوب و  تهج  کی  لد و  کی  مه  اب  لاسمه و  دنچ  یناوج  نس  لئاوا  رد 

 . میدوب مه  اب  و 
یب ترضح  نآ  رب  يراز  هیرگ و  هیزعت و  رد  دوب و  دنمقالع  تخس  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  هب  ینعی  دوب  ینیـسح  شردپ  نانآ  زا  یکی 
مه یناوخ  هضور  هکنیا  رگم  دیئایب  نم  لزنم  رد  متسین  یـضار  نم  تفگ :  یم  دوب  شرـسپ  ینامهیم  تبون  هک  یبش  هکیئاج  ات  دوب  رایتخا 

 . دنک ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  زا  يرکذ  دیایب و 
 . تشگ یم  لیدبت  یناوخ  هضور  هیزعت و  هب  ام  سلجم  دوب  قیفر  نآ  تبون  هک  یبش  ره  اذل  و 

هک مدش  رکفتم  مدید و  ار  وا  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش  هکنیا  ات  درک  تحاران  ار  ام  همه  شگرم  دش  موحرم  مرتحم  درم  ریپ  نآ  يدـنچ  زا  سپ 
 . دیوگ یم  باوج  دسرپب  وا  زا  هچ  ره  دریگب  ار  هدرم  تسش )   ) ماهبا تشگنا  سک  ره  تسا و  هدرم 

 . ینک لقن  ار  نونک  ات  گرم  تعاس  زا  ار  دوخ  تالاح  میارب  ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  متفگ  متفرگ و  ار  وا  ماهبا  اذل 
يزیچ سپ  متفگ :  مدش ،  سویءام  شلاح  نتفگ  زا  نوچ  تسین ،  ینتفگ  هک  سرپن  تفگ  داد و  تسد  وا  رب  يدـیدش  زرل  سرت و  تلاح 

 . منادب مه  نم  ات  وگب  میارب  يدیمهف  ملاع  نیا  رد  هک  ار 
هدهاشم ار  وا  تزع  تنطلـس و  ماقم و  مدمآ  هک  اجنیا  میتخانـشن  میدرک  یم  شدای  ایند  رد  هک  ار  ع )   ) نیـسح ماما  میوگب  تیارب  تفگ : 
تـسود ره  لفحم  ( 35  . ) ینیبـب ملاـع  نیا  رد  یئاـیب  تدوـخ  هکنیا  زج  مناـمهفب  وـت  هب  مناوـت  یمن  مه  ار  نآ  هک  تـسا  يروـط  مدرک و 

تسا نیسح  يوگتفگ 
تسا نیسح  يوک  كاخ  هعیش  ره  دصقم 

یتشهب لیبسلس  راهنا و  رثوک و 
تسا نیسح  يوج  تارف  بآ  هتشر 
رایس تباوث و  هم ،  رهم و  ینشور 

تسا نیسح  يور  رون  کیاکی ز  هلمج 
اهناج حرفم  رگا  تسا  تشهب  يوب 

تسا نیسح  يوب  کشم  كاخ  زا  يا  هّمش 
یتسه ملاع  تانکمم و  هسلس 

تسا نیسح  يوم  رات  هتشر  کی  هب  هتسب 
وکین تلصخ  لامک و  تافص  هچنآ 

تسا نیسح  نوخ  یگلمج ز  دوش  هدید 
قیاقح جاور  نید ،  ماکحا  قنور 

تسا نیسح  يوگتفگ  زار و  همزمز و 
رواد هتشک  قوش  دش ز  نیسح  هک  نوچ 

تسا نیسح  يوسب  نافراع  همه  بلق 
رطضم هدنام و  هانگ و  قرغ  همه  ام 

تسا نیسح  يوربآ  ام ز  يوربآ 
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مدقم دای  هشیمه  تسا  نیسح  مان 
 ) تسا نیسح  يوجتسج  هب  ندرم  مد  رد 

یناوخ هضور  يوسنارف و 

 : دومرف لقن  ظعاو  رقاب  دّمحم  خیش  مالسالا  ۀجح  ترضح  روفغم  موحرم 
 . متفر مدش و  توعد  يرادازع  هماقا  هضور و  ندناوخ  يارب  سیراپ  میقم  یناریا  ياهرجات  بناج  زا  یمرحم  هام  رد 

نم هک  درک  انمت  اجنآ  زا  مدوب  اجنآ  نم  هک  یئاـهیناریا  زکرم  رد  دوخ  رـسپ  هجوز و  اـب  يوسنارف  شورف  رهاوج  رفن  کـی  مرحم  لوا  بش 
 . دناوخب هضور  ام  يارب  هک  دیروایب  بش  سردآ  نیا  هب  ار  دوخ  ناوخ  هضور  خیش  مراد  يرذن 

کی دندرب  شا  هناخ  هب  يوسنارف  اب  دنتشادرب  ارم  نیرـضاح  مدش  غراف  اهیناریا  هضور  زا  نوچ  مدرک  لوبق  دنتفرگ  هزاجا  نم  زا  نیرـضاح 
یسراف دنداد ،  یم  شوگ  مومهم  مومغم ،  شلیماف ،  يوسنارف و  مه  دندرک  هیرگ  دندومن و  هدافتسا  نانطومه  مه  مدناوخ  هضور  سلجم 

 . دوب لاونم  نیمهب  اعوسات  بش  ات  دندومن  یمن  ار  همجرت  ياضاقت  دندیمهف و  یمن 
رذع دوب  لولم  دمآ و  ادرف  میتفرن  يوسنارف  لزنم  هسدقم  هیحان  ترایز  هدراو و  ياهاعد  ندناوخ  هبحتسم و  لامعا  هطـساوب  ءاروشاع  بش 

ات دیئایب  هتـشذگ  بش  ياجب  مهدزای  بش  يارب  سپ  درک  اضاقت  دـش و  عناق  میتشاد  یبهذـم  هژیو  لامعا  ءاروشاع  بش  رد  ام  هک  میدروآ 
 . دوش لماک  نم  رذن  بش  هد 

 . دیئوگن ار  دوخ  رذن  ببس  ات  منکیمن  لوبق  متفگ  دروآ  میارب  الط  هریل  دص  کی  دش  مامت  هک  هضور 
میب مدیـسر  گرم  دـح  هب  هصغ  زا  درب ،  دزد  دوب  ما  هیامرـس  مامت  هک  ار  متارهاوج  هچقودنـص  یئبمب  رد  هتـشذگ  لاس  مرحم  هاـم  تفگ : 
هنیس هنهرب  ياپ  رس و  دندوب و  هدروآ  نوریب  هدرک و  تسرد  یحانجلاوذ  ناناملسم  هک  دوب  یعیـسو  هداج  نم  هفرغ  ریز  رد  متـشاد .  هتکس 

هب رگا  هک  مدرک  رذن  ازع  بحاص  اب  مدش  يرادازع  لوغـشم  نارادازع  نیب  هدمآ  دورف  هلپ  زا  مه  نم  دندرک  یم  روبع  دندز و  یم  ریجنز  و 
دنچ مزادرپ  یم  ار  یناوخ  هضور  رذـن  الط  هریل  دـص  مشاب  اج  ره  هدـنیآ  لاـس  دـناسرب  نم  هب  ار  ما  هدـش  تقرـس  تارهاوج  دوخ  تمارک 

 . تخیرگ داد و  متسد  هب  ار  هچقودنص  هدیرپ  گنر  گنت و  سفن  اب  دمآ  میولهپ  یصخش  مدومیپ  یمدق 
فرصت دزد  مه  ار  هناد  کی  مدرمـش  مدرک و  زاب  ار  هچقودنـص  مدش  دراو  ما  هناخ  هب  مداد و  همادا  ار  نتفر  هار  يرادقم  دش  شوخ  ملاح 

دراد اون  روش و  رسب  دش  قح  فراع  سکنآ  ره  ( 36  . ) دوب هدرکن 
دراد البرک  ياوه  دش  نامیا  رپ ز  لد  نآ  ره 

ار انعم  لصا  يدیدن  اما  البرک ،  يدینش 
دراد اّعدم  نارازه  دص  ارنآ  دید  سکنآ  ره 
هدنز دوش  اهناج  شهگرد  میمش  زا  نیب  ایب 
دراد ازف  ناج  میسن  ّتنج  زا  هب  یحبص  رهب 

رس کی  نازخ  هتشگ  البرک  رد  یلع  ناتسلگ 
دراد اقل  قوش  همه  اهلد  شندید  رهب  هک 

نامولظم هاش  لالج  رگنب ،  البرک  رد  ایب 
دراد ادخ  یّلجت  کش  یب  هگراب  نیا  نیبب 

ار لد  هدقُع  نک  یهت  يراد ،  وزرآ  رگ  ایب 
دراد افو  رهم و  ناسچ  شرّاوز  هب  هش  نآ  رگن 
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ارهز هداز  رازم  زا  نازیزع  يا  میوگ  هچ 
دراد امس  ضرا و  هبعک و  رب  يرترب  شکاخ  هک 

دش هتشادرب  ضرمءاروشاع  ترایز  ندناوخ  هطساوب 

ۀیآ موحرم  دوخ  داتـسا  زا  دومرف  لقن  دنتـسه  نارهت  لوا  زارط  ياملع  زا  هک  یناگیاپلگ  دیرف  نسح  خیـش  ياقآ  ترـضح  راوگرزب  همالع 
 : دومرف هک  هماقم  هّللا  یلعا  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هّللا 

یم يا  هدـع  هزور  همه  دـندش و  التبم  نوعاط  ءابو و  يرامیب  هب  ءارماس  یلاـها  مدوب  ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  ءارماـس  رد  هک  یتاـقوا 
دّمحم ازریم  اقآ  موحرم  هاگان  دندوب ،  ملع  لها  زا  یعمج  هماقم و  هّللا  یلعا  یکراشف  دّمحم  دّیـس  موحرم  مداتـسا  لزنم  رد  يزور  دـندرم 

 . دنتسه گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دش  ءابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت  يزاریش  یقت 
 . یلب هک  دندومن  قیدصت  سلجم  لها  همه  هن ؟  ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  مهدب  یمکح  نم  رگا  دومرف :  ازریم  موحرم 

ارنآ باوث  دنوش و  ءاروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  همه  زور  هد  ات  زورما  زا  ءارماس  نکاس  نایعیش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف :  سپس 
مکح نیا  سلجم  لها  دوش  رود  اهنآ  زا  ءالب  نیا  ات  دنیامن  ع )   ) نسحلا نب  ۀجح  ترضح  هدجام  هدلاو  مناخ  سجرن  فیرـش  حور  هیده 

 . دندش ءاروشاع  ترایز  لوغشم  همه  دندناسر و  نایعیش  مامت  هب  ار 
زا اه  ینس  زا  یخرب  هدیدرگ  راکشآ  همه  رب  هکیروط  هب  دندرم  یم  اه  ینس  زا  يا  هدع  هزور  همه  دش و  فوقوم  هعیش  ندش  فلت  ادرف  زا 

؟  تسیچ دنوشیمن  فلت  امش  زا  رگید  هکنیا  ببس  دندیسرپ :  اه  هعیش  زا  دوخ  ياهانشآ 
 . دیدرگ فرط  رب  مه  اهنآ  زا  ءالب  دندش و  لوغشم  مه  اهنآ  ءاروشاع ،  ترایز  دندوب :  هتفگ  اهنآ  هب 

مرگرس مرحم  لوا  زا  دمآ  مدایب  موحرم  نآ  شیامرف  دمآ  شیپ  میارب  یتخس  يراتفرگ  یتقو  دندومرف :  یلاعت  هّللا  هملس  دیرف  ياقآ  بانج 
وت نابرق  موش  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ  ( 37  . ) دش جرف  میارب  هداعلا  قراخ  روطب  متشه  زور  مدش  ءاروشاع  ترایز 

وت ناج  يادف  ددرگ  یلباق  درادن  ناج 
وت يور  منیبب  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

يوک ت رد  وت  يور  يادف  متشگ  یم  شاک 
البرک منیبب  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

اونین يادف  اداب  نم  یتسه  همه  يا 
وت هار  میوپب  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

وت هاوخلد  موش  میوج ،  بش  زور و 

ترضح هب  مارتحا 

 : درک لقن  همحرلا )  هیلع   ) رف ملاع  رامعم  یلعلادبع  جاح  موحرم 
هتـسشن نم  کیدزن  مه  رفن  کی  مدوب  هتـسشن  ع )   ) هّللادبعابا ترـضح  سدـقم  نحـص  رد  يزور  مدوب  البرک  ترایز  هب  قفوم  هک  یتاقوا 

؟  مدیسرپ ار  وا  مسا  دوب 
 . تسا لغش  مه  نم  اب  مدید  یئانب ،  تفگ :  مدیسرپ ؟  وا  لغش  زا  یناسارخ ،  تفگ : 

 . متسه یئانب  مرگرس  فیرش  ناکم  نیا  رد  تساهلاس  تفگ :  رواجم ؟  ای  یتسه  راوز  مدیسرپ : 
هدد و ربق  هب  روهـشم  تسیربق  هلبق  تمـس  فیرـش  نحـص  هب  لصتم  تفگ :  نک .  لقن  میارب  يا  هدید  یبئاجع  رگا  تدـم  نیا  رد  متفگ : 
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ندش مکحم  يارب  مدومن و  مادقا  نم  دندومن و  هعجارم  نم  هب  دـننک و  ریمعت  ار  نآ  دـندش  رـضاح  رفن  دـنچ  دوب  یبارخ  هب  فرـشم  نوچ 
 . دنداد ربخ  نم  هب  دیدرگ  راکشآ  دسج  رفح  ءانثا  رد  دوب  ربق  کیدزن  هک  یتمسق  دننکب  ار  ربق  فارطا  مداد  روتسد  اهرگراک  هب  هدولاش 

 ( ع  ) ءادهـشلادیس ترـضح  رهطم  ربق  هب  ور  شتروص  ینعی  هدیباوخ  پچ  تمـس  هب  نکل  تسا و  هزات  دـسج  مدـید  مدرک  هدـهاشم  نوچ 
همه ع )   ) ءادهشلادیس اقآ  مارتحا  هب  هلب  مدناسر .  مامتا  هب  ار  نآ  ریمعت  هدناشوپ و  ار  ربق  تلاح  نامهب  تسا و  هلبق  هب  ور  وا  تشپ  تسا و 

نیسح ای  تیالب  برک و  وت و  نابرق  هب  ناج  ( 38  . ) دندوب ترضح  هب  ور  ناگدرم 
نیسح ای  تیاوه  دراد  ما  هدیروش  رس  نیا 

رس هب  مرآ  تدقرم  يوزرآ  رد  بش  زور و 
نیسح ای  تیالبرک  رد  منک  يوام  دوش  یک 

وت يوجلد  دقرم  منیبب  مراد  وزرآ 
نیسح ای  تیاه  همیخ  رد  منک  نویش  میآ و 

ترد رب  نایادگ  ام  نادنمتسم ،  هانپ  وت 
نیسح ای  تیاطعزا  نک  اور  ار  ام  تجاح 

تمتام زا  ام  ياهلد  یسب  دراد  اه  هدقع 
نیسح ای  تیارس  متام  نآ  زا  نایرگ  اهمشچ 

ادخ هار  ینابرق  يدش  تنازیزع  اب 
نیسح ای  تیافو  دهع و  نآ  زا  مالسا  دش  هدنز 

ملد دش  نوخ  بل  هنشت  يا  وت  زوسناج  مغ  زا 
نیسح ای  تیازع  رد  مد  امد  نایرگ  ما  هدید 

نم ناج  رب  هدز  شتآ  ناگنشت  زوس  هآ 
نیسح ای  تیاون  روش و  رس  هب  دراد  یسک  ره 
تا هراپ  دص  رکیپ  نآ  نم  دای  زا  دور  یک 
نیسح ای  تیارجام  رد  هدش  نوزحم  نایسدق 

بل هب  مناج  هدمآ  تدای  هب  دش  یط  نم  رمع 
نیسح ای  تیاقل  منیب  مرس  رب  یئآ  شاک 

ام نک ز  تعافش  وت  یئازجزور  عفاش 
نیسح ای  تیادخ  هداد  ارت  هک  یلالج  زا 

وت زوسناج  متام  مدقُم )   ) دیوگ ناوت  یک 
نیسح ای  تیاضر  ربص و  نآ  زا  دش  زجاع  ربص 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  مارتحا 

نیسحلادبع خیـش  راوگرزب  همالع  ام  داتـسا  هک  هدومن  لقن  هماقم )  هّللا  یلعا   ) يرون نیـسح  ازریم  جاح  مظعا  دیـس  راوگرزب  ملاع  موحرم 
رارق فیرش  نحص  ءزج  دیرخ و  یئاه  هناخ  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  رهطم  نحص  یبرغ  تمس  هعـسوت  يارب  هماقم )  هّللا  یلعا   ) ینارهت

اهبادرس نآ  رد  ار  دوخ  ناگدُرم  مدرم  دندز و  قاط  اهنآ  يور  داد و  رارق  تمسق  نامه  رد  تاوما  نفد  يارب  بادرس  تصـش  بیرق  داد و 
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 . دندرک یم  نفد 
دزیر و ورف  تسا  نکمم  درادن و  ار  لمحت  یئاناوت  نآ  مدرم  روبع  ترثک  رثا  رد  اهبادرـس  يور  قاط  هک  دش  هتـسناد  تشذگ  یتدم  نوچ 

 . دوش تکاله  تمحز و  ببس 
رما دندوب  هدش  نفد  اهبادرس  رد  يرایـسب  تعامج  نوچ  دننک و  انب  يرتشیب  ماکحتـسا  اب  ون  زا  دنرادرب و  ار  قاط  هک  دومرف :  رما  خیـش  اذل 

رب كاخ  تفر و  یم  نیئاپ  رفن  کی  دندرک  یم  بارخ  ار  یبادرـس  ره  رگید و  بادرـس  دعب  دنیامن  انب  دـننک و  بارخ  ار  یبادرـس  دومرف : 
لباقم هک  یبادرـس  هب  دندیـسر  ات  دـندش  لوغـشم  سپ  ددرگن  تاوما  تمرح  کته  دوشن  فشک  هک  يرادـقم  هب  تخیر  یم  هدرم  دـسج 
تهج رد  هک  ناشیاهرـس  تسه  تمـسق  نیا  رد  هک  یئاهدسج  مامت  دندید  اهدسج  ندیناشوپ  يارب  دنتفر  نیئاپ  نوچ  دوب  سدقم  حـیرض 

 . تسا برغ  تمس  هب  ناشیاپ  هتفرگ و  رارق  هدوب  فیرش  ربق  هب  ور  هک  ناشیاپ  ياجب  هدوب  برغ 
هدوب تمـسق  نیا  رد  هک  یئاهدـسج  نآ  دـندرک و  یم  هدـهاشم  ار  هبیجع  هرظنم  نیا  دـندمآ  یم  يرامـش  هب  تعامج  دـندش  ربخ  اب  مدرم 

 . هدوب یشاقن  لوغشم  سدقم  نحص  رد  هک  دوب  شاقن  یناهفصا  لیعامسا  ازریم  اقآ  دسج  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  دسج  هس  هدیدرگ  بلقنم 
مدرک نفد  هک  ار  مردپ  ندب  مدوب و  رـضاح  مردـپ  نفد  ماگنه  نم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  دـنیب  یم  ار  ردـپ  دـسج  هرظنم  هک  یتقو  شرـسپ 

دنچ دسج  عضو  رییغت  نیا  هکنیا  مدرم  رب  دـش  راکـشآ  تسا و  حیرـض  هب  ور  شرـس  منیب  یم  لاحلا  دوب و  سدـقم  حیرـض  هب  ور  شیاهاپ 
نیسح يا  ( 39  . ) ار مالسلا )  مهیلع   ) همئا اب  ترشاعم  هقیرط  بدا و  هار  دنسانشب  هک  ار ،  شناگدنب  تسا  دنوادخ  فرط  زا  یبیدءات  هدرم 

میئوت يادیش  هلاو و  یگمه  ناج 
میئوت يابهص  هعرج  نآ  زا  شوهدم  هتشگ 

ار وت  هام  خر  میدومن  شقن  رظن  رد 
میئوت يامیس  قشاع  هموچ و  يور  تام 

ام هشوگ  رگج  لفط  دنز  هدنخ  نامز  ره 
میئوت ياپ  ون  رغصا  ندش  نایرگ  دای 
خرس هلال  یکی  رازلگ  هب  مینیبب  رگ 
میئوت يانعر  ربکا  ناور  ورس  نآ  دای 

نانک هحون  نوخ  لد  اب  وت  دح  یب  مغ  رد 
میئوت ياه  مغ  مدمه  هدش و  متام  قرغ 
تستروای ادخ  یئادخ و  هب  قشاع  وت  نوچ 

میئوت يادرف  يرای  وت و  دنموزرآ 
هارب مشچ  وت  يوس  هانگ و  میراد  همه 

میئوت يّالوت  دنب  رد  هتخابلد  وت  رب 
تاجن یتشک  يداه و  یئوت  میقیرغ و  ام 

میئوت يایرد  هرطق ز  کی  هک  ریگ  ام  تسد 
هارب هدنام  همه  يرات و  بش  غارچ  وت 

میئوت يانمت  هب  مد  ره  هک  میناهرمگ 
میدروآ ور  وت  يوس  ام  هلمج  دماح و 

میئوت يارهز  وت و  زا  یکمک  قحتسم 
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سدقم تحاس  هب  یبدا  یب 

 : دومرف یم  لقن  هیلع )  هّللا  ۀمحر   ) ینادنزام نسحلاوبا  الم  یجاح  یقتم  ملاع  حلاص  لضاف 
ناـگدرم رییغت  هزجعم  نیا  هک  يزور  نآ  اـت  مدوب  ناریح  نآ  ریبـعت  رد  هک  مدـید  یباوخ  لـبق ،  ناتـساد  هزجعم  نیا  روهظ  زا  شیپ  یتدـم 

 . دوب نیا  باوخ  نآ  دیدرگ و  راکشآ  شریبعت 
 . مدرک نفد  لبق )  ناتساد  بادرس   ) سدقم نحص  زا  تمسق  نیمه  ار  وا  دش  توف  نوچ  مدنزرف  هلاخ  هحلاص  هیقت 

؟  مدرک شسرپ  هدمآ  شیپ  شیارب  هچنآ  مدیسرپ و  شلاح  زا  مدید و  ار  وا  باوخ  رد  یبش 
منک و زارد  ار  میاـپ  مناوت  یمن  هک  يدرک  نفد  یگنت  ناـکم  رد  ارم  وت  هکنیا  زا  ریغ  متـسه  یتمالـس  یبوخ و  تبقاـع و  ریخ و  هب  تفگ : 

 . مراذگ وناز  هب  ار  مرس  دیاب  ًامئاد 
نیسح ماما  سدق  تحاس  هب  یبدا  یب  ندرک  زارد  رهطم  ربق  تمسب  ار  اپ  مدیمهف  هک  ار  هزجعم  نآ  ات  متسنادن  ارنآ  تهج  مدش  رادیب  نوچ 

نیسح ای  وت  نشلگ  الب  برک و  ( 40  . ) تسا (ع ) 
نیسح ای  وت  نت  رب  قح  هماج 

منم ناهانگ  يایرد  هب  قرغ 
نیسح ای  وت  نماد  نم و  تسد 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  نداد  افش 

 : دومرف لقن  ع )   ) لضفلاابا ترضح  مداخ  لوسرلادبع  دّیس  ياقآ  بانج 
هدکـشناد بساحم   ) يربهر رـصان  ياـقآ  هک  داد  ربخ  ًاـفارگلت  نارهت  زا  يزاریـش  تلاـسر  لوسرلادـبع  جاـح  موحرم  لـبق  لاـس  دـنچ  رد 

 . دوش یئاریذپ  ناشیا  زا  دوش  یم  فرشم  ترایز  تهج  نارهت )  يزرواشک 
 ، دوب مناخ  کی  اب  درم  رفن  کی  مدید  متفر  نیـشام  دزن  نوچ  دنهاوخ  یم  ار  وت  یناریا  راوز  هک  دـنداد  ربخ  لزنم  برد  زور  دـنچ  زا  سپ 

تشپ تارقف  ياهناوختسا  هدش و  التبم  هک  تسا  یتدم  تسا و  نم  رهوش  يربهر  ياقآ  ناشیا  هک  دینامهف  نم  هب  هتسهآ  دش و  هدایپ  مناخ 
فلت يدوز  نیمهب  درادن و  جالع  هتفگ  مه  ندنل  ناتـسرامیب  دـنا و  هدرک  باوج  ار  وا  هدوب و  ناتـسرامیب  هام  تشه  تسا و  هدیکـشخ  وا 

 . دنک تکرح  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  میا و  هدمآ  اجنیا  ءافشتسا ،  دصق  هب  ًالعف  دوش و  یم 
تیاهناب دـندوب  هتـسب  ینهآ  ياهرنف  هلیـسوب  ار  وا  تشپ  هنیـس و  میدـمآ  لزنم  هب  ور  دـنتفرگ و  ار  وا  ياه  لـغب  ریز  مدروآ  لاـمح  رفن  ود 

 . تشاد یم  رب  یمدق  هقیقد  دنچ  ره  یتخس 
هتسکش لد  اب  تسا ،  مشاه  ینبرمق  متفگ :  مشاه ؟  ینب  رمق  ای  تسا  ع )   ) نیسح اقآ  نیا  دیسرپ :  داتفا  رهطم  دبنگ  هب  شمـشچ  هک  یتقو 

رمع رگا  دهاوخب  ادخ  زا  ناشیا  هک  دیهاوخب  ع )   ) نیـسح تردارب  زا  امـش  مرادـن  نیـسح  دزن  یئوربآ  نم  اقآ  درک  ضرع  نایرگ  مشچ  و 
ارم هاوخب ،  موش و  داش  نمشد  هک  مدرگنرب  تلاح  نیا  اب  تسه  یقاب  يزیچ  مرمع  زا  رگا  مریمب و  امـش  هیاس  ریز  اج  نیمه  تسا  مامت  نم 

 . دهد ءافش 
سلجم رد  نم  موش  میتی  نم  تسا  دوز  مشاه  ینب  رمق  يا  تفگ  یم  يراز  هیرگ و  اب  دوب  شهارمه  هلاس  تشه  ًاـبیرقت  وا  کـچوک  رـسپ 

 . منک ترایز  ار  فیرش  مرح  دیربب  ارم  تفگ  يربهر  سپس  مدومن ،  یم  عمج  ار  اهناکتسا  مدرک و  تمدخ  امش  يرادازع 
هک دوب  يروط  میدـیناباوخ و  تخت  يور  میدرب و  لزنم  ار  وا  یتخـس  تلاح  نامه  اب  دومن ،  یمن  لوبق  دوش ،  یمن  تلاـح  نیا  اـب  متفگ : 

 . دنهد تکرح  ار  وا  دیاب  دنکب و  تسناوت  یمن  تکرح  چیه 
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نوریب نامه  زا  دوش ،  فرشم  مرح  رد  دشن  یلو  میدرک ،  لقتنم  فرشا  فجن  هب  ار  وا  یتخـس  اب  دیربب  فجن  هب  ارم  درک  رارـصا  شیادرف 
 . میدینادرگرب البرک  هب  هدومن  ترایز 

هدرک تراـیز  ار  دـهاشم  نیا  مریمب  رگا  مهاوخ  یم  تفگ :  يوش ،  یم  فلت  متفگ :  دـیربب ،  ءارماـس  نیمظاـک و  هب  ارم  درک  یم  رارـصا 
 . مداتسرف ار  وا  هرخالاب  مشاب 

ار ع ) )   ) يداه ترضح  دنزرف   ) دّمحم دیس  هداز  ماما  ایآ  دیسرپ :  هدننار  ءارماس  زا  ندمآ  نوریب  زا  سپ  درک :  لقن  شمناخ  تعجارم  رد 
؟  دینک ترایز  دیتسه  لیام 

بارخ یکاـخ و  مه  هداـج  دوب و  رود  تلافـسآ  هداـج  زا  رتمولیک  دـنچ  ترـضح  نآ  ربق  ناـمز  نآ  رد   ) دـیربب ارم  تفگ :  يربهر  ياـقآ 
 . میدرک ترایز  یتخس  لامکاب  ار  دّمحم  دیس  ترضح  سپ  ( دوب

یم شباوج  هدننار  تفگ و  نخس  هدننار  اب  یبرع  هب  تفرگ و  ار  ام  نیـشام  ولج  تشادرـس  رب  زبس  همامع  هک  برع  رفن  کی  تعجارم  رد 
؟  دیوگ یم  هچ  دیس  اقآ ،  دیسرپ :  يربهر  ياقآ  داد 

 . مرادن هزاجا  تسا و  امش  تسبرد  نیشام  متفگ :  نم  تلافسآ ،  هداج  لوا  ات  نک  راوس  ار  نم  دیوگ :  یم  تفگ  هدننار  ياقآ 
 . تسشن هدننار  دزن  درک و  مالس  دش  راوس  نوچ  نک  راوس  ار  اقآ  تفگ :  يربهر  ياقآ 

؟  یهاوخ یم  هچ  اقآ  زا  دومرف :  دیس  نامزلا ،  بحاص  ای  تفگ :  یم  درک و  یم  هلان  يربهر  ياقآ  هار  ءانثا  رد 
تـسد دیـس  دش ،  کیدزن  یمک  هرخالاب  دناوت ،  یمن  متفگ :  ایب ،  کیدزن  دومرف :  دیـس  دیوگ ،  یم  ار  يربهر  ياقآ  ضرم  نایرج  مناخ 

 . یبای یم  ءافش  دهاوخب  ادخ  رگا  هّللاءاشنا  دومرف :  دیشک و  وا  تارقف  نوتسب  درک و  زارد  ار 
 . تسا بوخ  دومرف :  مینک  یم  رذن  امش  يارب  ام  اقآ  متفگ :  دش ،  ادیپ  ام  رد  يدیما  دیس  شیامرف  زا 

؟  تسیچ امش  مسا  متفگ : 
؟  میتسرفب امش  يارب  تسپ  هلیسوب  ات  تساجک  امش  لحم  تفگ :  يربهر  ياقآ  هّللادبع .  تفگ : 

هداج کیدزن  نوچ  دـیهدب و  واـب  دـیدید  هک  ار  يدیـس  ره  دـیدرک  رذـن  اـم  يارب  هچ  ره  امـش  دـسر  یمن  اـم  هب  تسپ  هلیـسو  هب  دومرف : 
 . دیراد هگن  دومرف :  میدیسر ،  تلافسآ 

رارق ع )   ) نیـسح مّدج  هبق  تحت  ار  ءاعد  تباجا  دنوادخ  تسا و  هعمج  بش  بشما  يربهر  ياقآ  دومرف :  دوش  هدایپ  تساوخ  هک  یعقوم 
 . ناسرب وا  هب  ارم  ماغیپ  ناسرب و  وا  ربق  هب  ار  دوخ  بشما  وا ،  تبرت  رد  ار  ءافش  هداد و 

 . دیئوگب نیمآ  امش  هدرک و  ءاعد  نم  يارب  تدنزرف  ع )   ) نیسح ماما  ای  وگب  دومرف :  مناسر .  یم  دیئامرف  یم  هچ  ره  متفگ : 
نوچ نک ،  ادـیپ  ار  وا  تفر و  تمـس  مادـک  زا  نیبب  متفگ :  هدـننار  هب  دوب ؟  هک  اقآ  نیا  هک  مدـمآ  دوخ  هب  نم  تفر و  راوگرزب  دیـس  نآ 

 . دوبن ادیپ  راوگرزب  نآ  زا  يرثا  ًادبا  درک  هاگن  هدننار 
یم نیمآ  کی  امـش  زا  نم  اقآ  تفگ :  یم  ررکم  هدرب و  ع )   ) نیـسح ماـما  مرح  رد  ار  وا  بش  ناـمه  رد  لوسرلادبعدیـس  ياـقآ  هصـالخ 

 . تخاس یم  نایرگ  ار  همه  دوب  وا  کیدزن  سک  ره  هک  دوب  يروط  شلاح  تسا و  هتفگ  نینچ  تدنزرف  مهاوخ 
 . دوب لبق  زا  رتدب  شلاح  دوب  هدرک  رثا  وا  رد  ترفاسم  یتخس  نوچ  تخت و  يور  مدیناباوخ  هدروآ  لزنم  هب  ار  وا  سپس 

 . مدمآ نوریب  دز  ادص  ارم  ما  هرجح  برد  لزنم  همداخ  مدوب  هدیباوخ  ناذا  زا  شیپ 
؟  تسا ربخ  هچ  متفگ : 

هداتـسیا و هداجـس  يور  ناشیا  مدـید  مدرک  رظن  برد  هنیئآ  زا  مدرک  بجعت  دـناوخ .  یم  زاـمن  يربهر  ياـقآ  هک  نک  اـشامت  اـیب  تفگ : 
 . تسا زامن  لوغشم 

؟  مدیسرپ ار  نایرج  شمناخ  زا 
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 . مدش دنلب  دز  ادص  رحس  ارم  تفگ : 
 . روایب وضو  بآ  تفگ : 

 . یناوت یمن  یتسه ،  تحاران  متفگ : 
 . مناوت یم  مه  نم  ناوخب و  زامن  زیخرب  داد  ءافش  ار  وت  ادخ  دومرف :  نم  هب  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  باوخ  رد  تفگ : 

 . روایب هداجس  تفگ :  تفرگ  ءوضو  تساوخرب  یناسآ  لامک  اب  مدروآ  ءوضو  بآ  سپ 
 . ناوخب زامن  هتسشن  متفگ : 

هداتسیا الاح  مدرک و  زابار  همه  شرارصا  اب  هرخ  الاب  نک ،  زاب  ارم  تشپ  هنیس و  ینهآ  ياهرنف  مناوت ،  یم  هتبلا  هدومرف  ماما  نوچ  تفگ : 
 . ینیب یم  هچنانچ  تسا  ندناوخ  زامن  لوغشم 

 . میدروآ یم  اجب  ار  ادخ  دمح  میدرک و  قوش  هیرگ  ود  ره  متفرگ و  لغب  رد  ار  وا  مدش و  هرجح  دراو  سپس 
نارهت هب  سپس  دندش  فرشم  ماش  هب  تیفاع  لامک  اب  دندمآ و  ناشیا  ناگتسب  زا  نت  دنچ  میدرک  هرباخم  نارهت  هب  تراشب  فارگلت  سپس 

وت رهم  ( 41  . ) دنا هدش  فرشم  جح  کی  البرک و  ترایز  هبترم  دنچ  دنتسه و  نارهت  رد  تیفاع  لامک  رد  خیرات  تدم  نیا  ات  دنتـشگرب و 
مهد یمن  ناوضر  هضور  هب  ار 

مهد یمن  ناسآ  نم  تساطعلاوذ  فطل  نیا 
ناگدید مزیر ز  وت  يازع  رد  هک  یکشا 

مهد یمن  ناجرم  ؤل و  ؤل  هب  ار  کشا  نآ 
بل هنشت  هاش  يا  وت  يورب  مقشاع  نم 

مهد یمن  ناج  نیا  تمیقب  ار  قشع  نآ 
نیسح ای  وت  يوک  رس  رد  مهد  یم  ناج 
مهد یمن  نامیلس  کلم  هب  تتبرت  نآ 

امنرظن اهاش  وت  قارف  زا  مریم  یم 
مهدیمن ناشخدب  لعل  هب  ارت  فطل 

نیسحای وت  لامج  يوزرآ  مراد  نم 
مهد یمن  ناهاش  بصنم  هب  وزرآ  نیا 

وت راظتنا  مشک  راضتحا  تقو  رد 
 . مهد یمن  ناج  یهنن  اپ  مرس  رب  ات 

نیجع وت  بح  اب  هدش  ما  هدروخ  هک  يریش 
مهد یمن  نارمع  يّوم  روطب  ار  ّبح  نیا 

دننک یم  يرادازع  مه  هنجا 

لوا تمسق 

ترایز هب  ناهارمه  اب  زور  کی  دومرف :  لقن  هتاکرب )  تماد   ) یحطبا نسح  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترـضح  راوگرزب  ملاع 
زامن دجـسم  رد  میدرک و  تراـیز  ار  مالـسا  نارادـساپ  نآ  میتفر و  هوک  هنماد  رد  ع )   ) ءادهـشلادیس هزمح  ترـضح  دـحا و  ءادهـش  روبق 
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 . میدناوخ
نیمز يور  یپوت  دـننام  قاچ  یلیخ  لاح  نیع  رد  دوب و  هدـش  عطق  وزاب  زا  شتـسد  ود  ره  نار و  زا  شیاـپ  ود  ره  هک  يدرم  يا  هشوگ  رد 

 . درک یم  ییادگ  هداتفا و 
مدش رظتنم  هداتـسیا و  يرانک  رد  نم  دنتخیر .  یم  يدایز  لوپ  دوب  هدرک  نهپ  هک  یلامتـسد  يور  دندرک و  یم  ّتقر  وا  لاح  هب  مه  مدرم 

 ، ینک یم  رکف  هچب  مناد  یم  تفگ :  دز  ادص  ارم  یبرع  نابز  اب  دـش و  نم  هجوتم  وا  مسرپب  ار  شلاوحا  هقیقد  دـنچ  ات  دوش  تولخ  شرس 
ملد ارچ  مناد  یمن  میوگ ،  یمن  شیارب  ار  ملاح  حرـش  دنک  مه  رارـصا  رگا  دشاب  هک  ره  ءانثتـسا  نودب  نم  ینادب و  ارم  لاح  حرـش  یلیام 

 . منک لقن  ار  ما  هصق  امش  يارب  تساوخ 
وا مینز  یم  فرح  ادـگ  درم  نآ  ياپ  تسد و  ندـش  عطق  تلع  هب  عجار  ام  دـیمهف  ًاعبط  دـش و  ام  ندز  فرح  هجوتم  رفن  کی  نیب  نیا  رد 

دنوش یم  عمج  مدرم  نوچ  مینزب  فرح  مه  اب  دوش  یمن  اجنیا  تفگ  نم  هب  ادگ  درم  نآ  هک  دـهدب  شوگ  تساوخ  یم  دـمآ  کیدزن  مه 
 . مدرک لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  تلع  ود  هب  نم  منک ،  لقن  امش  يارب  ار  نایرج  نم  ات  میورب  لزنم  هب  مهاب  ایب 
 . دندش یم  عمج  مدرم  اریز  دز  فرح  وا  اب  یمومع  ربعم  رانک  دوبن  نکمم  تفگ  یم  تسار  هکنآ  رطاخب   1

تـسا دایز  راوز  نالا  متفگ  وا  هب  یلو  مدومن  تقفاوم  اذـل  تسد  هن  تشاد و  اپ  هن  وا  اریز  دور  یم  هناخ  هب  روطچ  وا  منیبب  هکنآ  رطاـخب   2
 . دور یم  تتسد  زا  نینم  ؤم  ناسحا  يورب  اجنیازا  رگا 

نآ یتـقو  مریگ و  یمن  مدرم  زا  لوپ  رتـشیب  دوش  هارب  ور  منراذـگتمدخ  هچب و  نز و  مدوـخ و  جراـخم  هکیردـق  هب  زور  ره  نم  هن  تفگ : 
 . منک یم  تحارتسا  مور و  یم  لزنم  هب  دش  هیهت  نیعم  رادقم 

ود تدـم  فرظرد  لوا  ناـمه  زور  ره  تفگ :  تسا ؟  حبـص  لوا  زوـنه  متفگ :  هلب .  تفگ :  يدروآ ؟  تسدـب  ار  ردـقنآ  زورما  متفگ : 
؟  دسرب لوپ  ردقچ  دیاب  دیراد و  جراخم  ردقچ  زور  رد  دیئوگب  تسا  نکمم  متفگ :  دسر ،  یم  لوپ  نآ  تعاس 

موش روبجم  مدوخ  نایرج  لقن  نمض  رد  دیاش  مه  یفرط  زا  نکن و  لاوئـس  ینتفگان  رارـسا  زا  منک  یم  شهاوخ  تفگ :  درک و  يا  هدنخ 
 . میوگب ناتیارب  مه  ار  نیا 

نانچنآ تخادـنا و  اهلوپ  لامتـسد  يور  ار  شندـب  صوصخم  عیرـس و  تکرح  کی  اب  لوا  وا  میورب  دـیلیام  رگا  میآ  یم  امـش  اب  متفگ : 
رگید هک  دوب  زیگنا  تفگـش  يردـق  هب  لـمع  نیا  دوخ  هک  دومن  دـندوب  هتخود  شنهاریپ  يوررب  هکیبـیج  دراو  درک و  عـمج  ارنآ  هنارهاـم 

ارـش دـعقم  دوب  هتـسشن  هک  روطنامه  وا  دوب  یئاشامت  وا  هنارهام  تاکرح  لاح  نیع  رد  یلو  دوب  هدـش  لـح  لزنم  هب  نتفر  هلئـسم  نم  يارب 
 . مداتفا یم  بقع  نم  یهاگ  هک  تفر  یم  عیرس  نانچنآ  داد و  یم  تکرح  نیمز  يور 

شلوک دوشب  هتـسخ  رگا  هک  دوب  هدامآ  تشاد و  ار  وا  ياوه  تسا  شرکون  دش  مولعم  ًادـعب  هک  مه  یلکیه  يوق  ناوج  کی  لاح  نیع  رد 
بقع تسار  یلدنص  رد  درک و  لغبار  وا  هرکون  اقآ  نآ  دوب و  ایهم  یگرزب  تلروش  نیـشام  یکیدزن  نامه  رد  اریز  دوبن  جایتحا  هتبلا  دنک 

 . دیوش راوس  نیشام  پچ  فرط  زا  تفگ  نم  هب  دناشن و  نیشام 
هب مدش و  اهنآ  نیـشام  راوس  موش و  یم  قحلم  امـش  هب  مه  نم  رگید  تعاس  ود  یکی  ات  دـیدرگرب  هنیدـم  هب  امـش  متفگ :  ناهارمه  هب  نم 

 . متفر هنیدم 
یم مارتـحا  داـیز  ار  وا  دـندرب  یم  باـسح  وا  زا  همه  تشاد  یبد  ؤم  نادـنزرف  نز و  تشاد و  یبوخ  یگدـنز  دوـب  لـصفم  درم  نیا  هناـخ 

 . دندراذگ
درک وا  نت  هب  يزیمت  نهاریپ  دومن و  ضوع  ار  شیاهـسابل  دمآ و  وا  شیپ  شنز  دنداد  ماجنا  وا  يارب  لزنم  هب  دورو  زا  سپ  هک  يراک  لوا 

 . مورب اجنآ  هب  هک  دندرک  فراعت  مه  نم  هب  دندرب و  یئاریذپ  قاطا  هب  دندرک و  لغب  ار  وا  دعب 
نم دومن  زاغآ  روطنیا  ار  دوخ  هصق  وا  متسشن  یتقو  دوب  یئاهرتسول  هب  هدش  نیئزت  بترم و  ًالماک  یناریا و  ياهـشرف  هب  شورفم  قاطا  نیا 
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یگدـنز مدوب  هدرک  جاودزا  هزات  هک  نز  نیمه  اب  هناخ  نیمه  رد  متـشاد  اپ  مه  متـشاد و  تسد  مه  لبق  لاس  تسیب  ینعی  یگلاس  تسیبات 
 . مدرک یم 

مدیشوپ ار  مسابل  نم  دش ،  دنلب  دننز  یم  نتشک  دصقب  یعمج  ار  وا  دوب  مولعم  هک  ینز  دایرف  يادص  ام  لزنم  رد  تشپ  بش  ياه  همین  رد 
یم ار  وا  هک  ناوج  رفن  هس  تسیراج و  دوب  هتـشادرب  یفاکـش  هک  شرـس  زا  نوخ  هداتفا و  نیمز  يور  رب  نز  نآ  مدـید  متفر  لزنم  رد  هب  و 

ناتـسرامیب هب  ار  نز  نآ  متـشادرب و  ار  منیـشام  ًاروف  مدـیدن  رتشیب  یحبـش  یکیرات  رد  اـهنآ  زا  نم  دـندرک و  رارف  دـندید  ارم  یتقو  دـندز 
 . دنهد تاجن  گرم  زا  ار  وا  دنناوتب  دیاش  هک  مدناسر 

ار شا  هفایق  متسناوتن  مسانشب ،  ار  وا  متساوخ  نیـشام  غارچ  ریز  هچ  ره  نم  هک  دوب  شوهیب  دوب  هداتفا  نیمز  يور  هک  یتعاس  نامه  زا  یلو 
دایز وا  یئاسانش  هب  جایتحا  مداد و  ماجنا  ار  راکنیا  یتسود  ناسنا  سح  يور  نم  اریز  دوبن  مهم  نم  رظن  زا  هلئسم  لاح  رهب  مهد  صیخـشت 

 . متشادن
رخآ ات  لوا  زا  ار  نایرج  مامت  مه  نم  درک و  لاوئـس  نم  زا  یـشرازگ  لومعم  قبط  ناتـسرامیب  يدـصتم  مداد  لـیوحت  ناتـسرامیب  هب  ار  وا 

 . مدمآ نوریب  ناتسرامیب  زا  نم  تشون و  مه  ارم  لماک  سردآ  شرازگ  نآ  ریز  تشون و  ار  همه  وا  متفگ  وا  يارب 
اجنآ شیاهـشفک  زا  هگنل  کـی  یلو  تسین  يربـخ  وا  زا  هدوب  لزنم  رد  هک  مناوـج  نز  تسا و  زاـب  لزنم  رد  مدـید  مدیـسر  لزنم  هب  یتـقو 

 . تسا هداتفا 
دیایب و نم  هارمه  هحلسا  اب  هک  تفرگ  هزاجا  درب و  ینابرهـش  هب  ارم  وا  مداد  ربخ  سیلپ )   ) هطرـشب ار  نایرج  مدش و  نیـشام  راوس  زاب  اروف 

 . میتشگ یم  اهنابایخ  اه و  هچوک  رود  بش  همین  نآ  رد  میدش و  نیشام  راوس  يرفن  ود  ام 
هک مدینـش  ار  منز  هلان  يادص  تسب  نب  هچوک  کی  بقع  زا  هکنآ  ات  مدز  یم  ادـص  دایرف  اب  ار  منز  مسا  مدرک و  یم  هیرگ  هناربص  یب  نم 
هب متشادرب و  ار  وا  دزیر  یم  نوخ  شتروص  رس و  زا  هداتفا و  نیمز  يورب  وا  مدید  مدرک  فقوتم  ار  نیـشام  ًاروف  دیبلط .  یم  کمک  هب  ارم 

منیشام هشیش  هب  یمکحم  گنس  هار  طسو  رد  هاگان  هک  میناسرب  ناتسرامیب  هب  ار  وا  ات  درک  کمک  مه  هطرش  نآ  متخادنا و  نیـشام  لخاد 
 . تخیر نیمز  يور  دش و  دروخ  منیشام  هشیش  دروخ و 

مرس هب  مود  گنـس  تسا  هدز  ار  گنـس  نآ  یـسک  هچ  منیبب  هک  مدمآ  نوریب  نیـشام  زا  مدرک و  فقوتم  يا  هشوگ  رد  ار  منیـشام  زاب  نم 
 . مدش نیمز  شقن  نم  دروخ و 

دیشک و ار  شا  هحلسا  دوش  هدایپ  ًالماک  هک  درک  یمن  تءارج  یلو  دوب  هتشاذگ  نوریب  نیـشام  زا  شیاپ  کی  هکیلاح  رد  هناشحوتم  هطرش 
 . درک یم  کیلش  فارطا  هب 

هب ار  نیحورجم  ًالعف  هک  دز  ادص  عمج  نایم  زا  یکی  دش  غولش  نابایخ  دندمآ و  نوریب  اه  هناخ  زا  دندینـش  هک  ار  يزادناریت  يادص  مدرم 
هطرش هب  تسشن و  نامرف  تشپ  نابایخ  نامه  یلاها  زا  رفن  کی  تسا  هدز  تسد  اهراک  نیا  هب  یسک  هچ  مینیبب  دعب  ات  دیناسرب  ناتـسرامیب 

؟  هن ای  ینک  یم  ادیپ  ار  براض  ایآ  نیبب  نک  قیقحت  وت  دنتفگ 
اهنیا ظفاحم  ناتـسرامیب  ات  دیاب  اذل  دشاب  اهنیا  بیقعت  رد  تسا  نکمم  نمـشد  هک  دروآ  هناهب  اذـل  دـنامب و  هک  دیـسرت  یم  عقاو  رد  هطرش 

 . مشاب
ناتـسرامیب هب  ار  اـم  يود  ره  دنتـسشن و  هتـسکش  هشیـش  نیـشام  وـلج  هطرـش  هدـننار و  دـنتخادنا و  نیـشام  بقع  ار  منز  نم و  هرخـالاب  و 

 . دندناسر
رثا رد  شندب  هوالع  درک و  ادیپ  لمع  هب  جایتحا  وا  دوب  رت  قیمع  منز  مخز  یلو  تشادن  مزال  رتشیب  يا  هیخب  ات  دنچ  دوب  یحطس  نم  مخز 

 . تشاد تحارتسا  هب  يدایز  جایتحا  دوب و  دوبک  هدیبوک و  تخس  ندروخ  کتک 
باوج نم  یتـقو  دیـسرپ  ارم  مسا  دـمآ و  نم  شیپ  شرازگ  هیهت  يارب  دوب  هتفرگ  تسد  رد  یملق  ذـغاک و  هکیلاـح  رد  ناتـسرامیب  سیئر 
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؟  دیتسین دیدروآ  اجنیا  هب  ار  یحورجم  مناخ  لبق  تعاس  ود  هکیئاقآ  نامه  امش  تفگ :  نم  هب  مداد 
 . دیدش یمن  هتخانش  دوبن  صخشم  بوخ  نات  هفایق  دوب و  دولآ  نوخ  تتروص  رس و  متخانشن  ار  امش  نم  دیشخبب  تفگ :  ارچ ،  متفگ : 

مرکشتم و متفگ :  درادن ،  یعنام  دینک  تاقالم  وا  اب  دیلیام  رگا  تفگ :  تسا ؟  روطچ  نز  نآ  لاح  مدرک  لاوئس  ناتسرامیب  سیئر  زا  نم 
رتـکد ینعی   ) اـقآ نیا  هک  روط  نآ  دیدیـسر  یمن  وا  هب  رگا  تفگ :  درک و  رکـشت  نم  زا  دـید  ارم  نز  نآ  رهوـش  یتـقو  میتـفر ،  وا  اـب  اذـل 

 . دوب هدرم  منز  تفگ  یم  ناتسرامیب ) 
هدوب هچ  امـش  نز  ناـیرج  متفگ  نز  نآ  رهوش  هب  دـعب  مدرک و  لـقن  ار  مدوخ  ناـیرج  نز  نآ  رهوش  ناتـسرامیب و  سیئر  يارب  ءادـتبا  نم 

 . دندروآ منز  نم و  رس  ار  ءالب  نیا  مدرک  وا  هب  نم  هک  یکمک  رطاخ  هب  دعب  دندز و  کتک  روطنیا  ار  وا  رفن  هس  نآ  هک  تسا 
وا ناـیرج  زا  یعـالطا  چـیه  مدـیدن و  لزنم  رد  ار  منز  مدـش  لزنم  دراو  هک  یتـقو  مدـمآ  لزنم  هب  رترید  بشما  نم  تـفگ  نز  نآ  رهوـش 

دناوتب هک  هدرکن  ادـیپ  یلاح  منز  زونه  دومن و  راضحا  اجنیا  هب  ارم  دز و  نفلت  ام  لزنم  هب  رتکد )  ) اقآ نیا  لبق  تعاس  مین  هکنآ  ات  متـشادن 
 . دنک لقن  ار  نایرج 

مه اهنآ  هنافسءاتم  هک  دوب  نز  نآ  نم و  نز  دنتـشاد  عالطا  نایرج  زا  هکیناسک  اهنت  دوب و  جنرغب  هب  ًالماک  دارفا  يارب  عوضوم  نیا  اجنآ  ات 
زا ار  نایرج  رترید  هچ  ره  هدش  دراو  يزغم  هبرـض  اهنآ  هب  نوچ  تفگ :  یم  رتکد  هوالعب  دـننک  لقن  ار  نایرج  دـنناوتب  هک  دنتـشادن  یلاح 

 . تسا رتهب  دننزب  فرح  رترید  دینک و  لاوئس  اهنآ 
لاوئـس دوب  رتهب  شلاح  ًاتبـسن  هک  منز  زا  بش  نآ  يادرف  حبـص  نم  هکنآ  ات  دوب  یقاب  لماک  ماهبا  رد  نایرج  تشذـگ و  بش  نآ  هرخالاب 

 . يدوب هداتفا  تسب  نب  هچوک  نآ  رد  يدش و  حورجم  هک  دش  هچ  نم  نتفر  زا  دعب  بشید  هک  مدرک 
لوا دندش  ادیپ  راد  باقن  ناوج  هس  ناهگان  مدوب  هداتسیا  رد  مد  زونه  نم  دیناسرب  ناتسرامیب  هب  هک  دیدرب  ار  نز  نآ  امش  هک  یتقو  تفگ 

 . مهدب تاجن  اهنآ  تسد  زا  ار  مدوخ  هک  مدرک  یم  شالت  نم  یلو  منکن  دایرف  هک  تفرگ  ارم  ناهد  رد  اهنآ  زا  یکی 
هک مدمآ  شوهب  يردق  هزات  هکنآ  ات  دش  هچ  مدمیهفن  رگید  مدش .  شوهیب  نم  دز  نم  رـس  هب  تشاد  تسد  رد  هک  يزیچ  اب  اهنآ  زا  یکی 

 . دیدروآ ناتسرامیب  هب  دیدرک و  ادیپ  هچوک  نآ  رد  ارم  امش 
يداتفا هچوک  نآ  نایم  رد  يدش و  حورجم  دش  هچ  هک  دنک  یم  لا  ؤس  شنز  زا  یتقو  مه  نز  نآ  رهوش  دـماین  نوریب  شماهبا  زا  عوضوم 

لوا اهنآ  مدـش  عقاو  رادـباقن  رفن  هس  موجه  دروم  ناهگان  مدرک  زاب  ار  رد  دیئامـش  هک  مدرک  نامگ  دـش  هدز  لزنم  رد  گنز  دـیوگ :  یم 
تفر رانک  نم  ناهد  رد  زا  ناشتـسد  هک  دننکب  دنهاوخ  یم  هچ  هک  مدیمهفن  نم  دندرب  هچوک  رد  دنتـشادرب و  ارم  دعب  دنتفرگ و  ارم  ناهد 

 . مدمآ شوهب  ناتسرامیب  رد  مدش و  شوهیب  نم  دندیبوک  نم  رس  هب  دوب  ناشتسد  رد  هکیزیچ  اب  اهنآ  مدز  دایرف  نم 
؟  دش هچ  بشید  هرخالاب  دیدش  هجوتم  تفگ :  دمآ و  ام  دزن  ناتسرامیب  سیئر  نیب  نیا  رد 

صوصخم هک  ناتـسرامیب  نیا  هب  و  دـنا ،  هدرک  یمخز  وحن  نیمهب  ار  رگید  ناوـج  نز  رفن  جـنپ  امـش  ناـیرج  زا  دـعب  تفگ :  هن ،  متفگ : 
نیا بیجعو  دنا  هدش  جیسب  مئارج ،  للع  نیصصختم  زا  یعمج  اب  هطرش  سیئر  زورما  میا  هداد  ربخ  هطرش  هب  ام  دنا و  هدروآ  تسا  حناوس 
هتفگ دنیوگ  یم  امش  ياهنز  هک  ار  یبلاطم  نیمه  نیع  اهنآ  هدمآ  امش  رـس  رب  هچ  دش  یم  لاوئـس  نیحورجم  نیا  زا  مادک  ره  زا  هک  تسا 

 . دنا
ءالب نیا  ارچ  مینیبب  هک  میتخیر  مه  يور  ار  ناـم  راـکفا  هچ  ره  میتسـشن و  مه  رود  حورجم  ياـهنز  نآ  ياـهرهوش  رفن  تفه  اـم  هرخـالاب 

 . میدشن هجوتم  يزیچ  هدمآ  امرس  هب  كرتشم 
تفه هک  دنا  هتـشاد  ام  اب  ینمـشد  هچ  هنجا  دنتفگ :  دـندیدنخ و  هیقب  دـنا  هدرک  هنجا  ار  راک  نیا  هک  مراد  یلئالد  نم  تفگ  اهنآ  زا  یکی 

؟  دننک باختنا  ار  رفن 
نتـشکن همه و  اب  ندرک  راتفر  وحن  کی  ثداوح و  یتخاون  کی  دـینیبب  تفگ :  مینک ! ؟  هدافتـسا  دـیئامرفب  ار  ناـتلئالد  اـفطل  متفگ :  نم 
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 . هدوبن رشب  راک  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  همه  يدوبهب  تعرس  نیا  اب  همه و  ندش  شوهیب  اهنآ و  زا  مادکچیه 
ًامتح هک  مولعم  اجک  زا  ایناث  هتـشاد ،  مه  یفالتخا  ارـصتخم  هکلب  هدـشن  ماجنا  تخاون  کی  یلیخ  ًالوا  اریز  دوش  یمن  لـیلد  نیا  متفگ  نم 

 . دننکب ار  راک  نیا  دنتشاد  ام  ياهنز  اب  ینمشد  هچ  رگید  فرط  زا  دشاب و  مظنمان  ناسنا  راک  دشاب و  تخاونکی  هنجا  راک 
نآ رهوـش  هلمج  نم  هک  مه  رگید  رفن  ود  یکی  مشکب  نوریب  ناـیرج  نیا  زا  ار  منز  مدوـخ و  رتدوز  هچ  ره  ملیاـم  هک  نم  تـفگ  يرگید 

 . دندرک تقفاوم  وا  اب  دندوب  هدیسرت  سب  زا  مدوب  هدروآ  ناتسرامیب  هب  ار  وا  نم  هک  دوب  ینز 
تقفاوم نم  اب  رگا  مه  امـش  مناسرب ،  رفیک  هب  ار  یناج  ناوج  هس  نیا  مروایب و  رد  سیلپ  کمک  هب  ار  راـکنیا  هشیر  دـیاب  متفگ :  نم  یلو 

رطاخب هک  دندوب  هدید  اریز  دنتـشاد  مه  قح  دندرک  یلیم  یب  راهظا  مادک  ره  اهنآ  یلو  میـسر  یم  فده  هب  رتدوز  نوچ  تسا  رتهب  دـینک 
دوب نکمم  هرخالاب  دندوب و  هدرک  حورجم  ار  مدوخ  دنتسکش ،  ار  منیـشام  هشیـش  دندرک ،  هچ  نم  اب  ناتـسرامیب  هب  حورجم  کی  ندناسر 

 . دننک دراو  همدص  مه  اهنآ  هب  دنوش  راک  نیا  دراو  مه  اهنآ  رگا  هک 
هتفرگ ینابرهش  زا  هک  هحلسا  اب  دندوب  هدرک  حورجم  ار  هدع  نیا  اهنآ  هکیئاه  هچوک  رد  بش  هد  دودح  مدرک  بیقعت  ار  هلئسم  نیا  نم  اما 
ياقآ اب  عوضوم  نیا  رد  تسا  بوخ  دیـسر  مرکف  هب  هک  موش  سویءام  دوب  کیدزن  هرخـالاب  دـشن  مریگتـسد  يزیچ  یلو  متـشگ  یم  مدوب 

 : تفگ نم  هب  وا  متفگ  وا  هب  ار  نایرج  متفر و  وا  دزن  دعب  زور  منک  تروشم  تسا  یـسانش  ناور  رد  هاگـشناد  داتـسا  هک  دیجملادبع  خیش 
؟  مشاب هتشاد  یتاقالم  نیحورجم  اب  نم  تسا  نکمم  ایآ 

هدش نایرج  نیا  راچد  بش  نآ  رد  هکیئاهنز  نآ  ياهرهوش  زا  متسناوت  ات  مدش  لطعم  زور  ود  یکی  اذل  مهد و  یم  مه  ار  شبیترت  متفگ : 
 . دنک یتالا  ؤس  اهنآ  زا  داتسا  ات  دنوش  عمج  ناشیاهنز  اب  اج  کی  رد  اهنآ  منک  توعد  دندوب 

يونعم و مولع  رد  متسناد  یمن  زورنآ  ات  نم  هک  هاگشناد  داتسا  دندوب  هتـسشن  اهنآ  همه  قاطا  نیمه  رد  دوب  نم  لزنم  نیمه  تاقالم  لحم 
دوب و هرونم  هنیدم  رهـش  رانک  رد  مه  شلزنم  دوب و  هدش  هثداح  راچد  هک  یـسک  لوا  زا  بیترت  هب  ار  یتالاوئـس  تسا  دراو  ردـقچ  یحور 

زور دیئوگب  نم  هب  دیاب  هک  دوب  نیا  شلاوئس  دوب  نم  نز  اقافتا  اهنآ  نیرخآ  هکنآ  ات  درک  یئاهلاوئـس  اهنآ  کی  کی  زا  بیترت  هب  مه  دعب 
؟  دیدرک یم  هچ  هداتفا  قافتا  نایرج  هکتیقو  ات  حبص  لوا  زا  هثداح  زا  لبق 

قافتا امـش  يارب  هثداح  نآ  هنوگچ  هک  دوب  نیا  وا  مود  لاوئـس  تشون ،  یم  دـنتفگ  یم  اهنآ  هچنآ  وا  دـندرک و  لقن  وا  يارب  ار  همه  اهنآ 
؟  دنتشاد تکرش  راک  رد  رفن  دنچ  داتفا و 

ادیپ یلاح  رییغت  هچ  هثداح  نیا  زا  دـعب  ایآ  هک  دوب  نیا  وا  موس  لاوئـس  تشون .  وا  دـندرک و  لقن  وا  يارب  ار  یتایـصوصخ  مادـک  ره  اهنآ 
هـس ما  هتـشون  هک  بلاطم  نیا  رد  دیاب  نم  تفگ :  دعب  تشون و  ار  اهنآ  وا  زاب  هک  دندرک  لقن  دوخ  زا  ار  یتالاح  مادک  ره  اهنآ  دـیدرک ؟ 

 . میوگب امش  هب  ار  هجیتن  سپس  منک و  هعلاطم  زور 
تسا نکمم  دننک و  یم  رارف  رگید  اهنآ  بیترت  نیا  هب  متفگ :  داتسا  هب  دشکب  لوط  ردق  نیا  عوضوم  متساوخ  یمن  متشاد و  هلجع  هک  نم 

 . میوشن اهنآ  يریگتسد  هب  قفوم  نامز  لوط  رطاخب 
راچد مه  تدوخ  ینک  شـشوک  اـهنآ  بیقعت  رد  نیا  زا  رتشیب  رگا  يوش و  یمن  اـهنآ  يریگتـسد  هب  قفوم  مه  ـالاح  تفگ :  نم  هب  داتـسا 

 . تسا ریذپان  ناربج  هک  دش  یهاوخ  يا  هثداح 
یم يراک  امـش  الامتحا  ایناث  دراد .  يدایز  تیمها  یملع  رظن  زا  ًـالوا  تفگ :  دروخ ،  یم  درد  هچ  هب  امـش  هزور  هس  هعلاـطم  سپ  متفگ : 

 . درک دیهاوخ  ادیپ  يرتشیب  تائالتبا  دیهد  همادا  ارنآ  رگا  دنا و  هدرک  تیذا  ار  امش  دنفلاخم و  نآ  اب  هنجا  ای  هثیبخ و  حاورا  هک  دینک 

مود تمسق 

نیا زا  قیقحت  ياپ  منوخ  هرطق  نیرخآ  ات  هک  نم  متفگ :  مدرک و  يزیمآ  رخـسمت  هدـنخ  متـسناد  یم  یفارخ  ار  اهفرح  نیا  تقونآ  هک  نم 
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زا يرگید  زیچ  ای  هنجا و  اهنآ  هک  مهد  یمن  مه  لامتحا  یتح  اذلو  دندرک  یم  رارف  هک  مدید  ار  ناوج  هس  نآ  مدوخ  ما و  هداتسیا  عوضوم 
 . دنشاب لیبق  نیا 

یم تتحاران  هک  ینکن  بیقعت  ار  راـک  نیا  زا  شیب  هک  منک  یم  هیـصوت  امـش  هب  نم  یلو  دـیرادن ؟  باوج  هب  جاـیتحا  سپ  تفگ :  داتـسا 
یتح دیهدب و  ام  هب  ار  باوج  هک  میراد  اضاقت  ام  یلو  دـنتفگ :  اقفتم  همه  دـندوب  هدـش  نایرج  نآ  هب  التبم  ناشیاهنز  هکیناتـسود  دـننک . 

 . دندرک دیی  أت  دشاب  هدش  رداص  هنجا  زا  تسا  نکمم  راکنیا  هکنیا  رد  ار  وا  مه  اهنآ  زا  رفن  ود  یکی 
نامیـشپ مدوب  هدرک  توعد  عوضوم  نیا  زا  قیقحت  يارب  ار  هاگـشناد  داتـسا  نیا  هکنیا  زا  نم  دروخ و  مهب  سلجم  نآ  زور  نآ  لاح  ره  هب 

عمج اهنز  نآ  ياهرهوش  هکیرگید  هسلج  رد  مرـضاح  تفگو :  درک  هعجارم  نم  هب  هاگـشناد  داتـسا  تشذـگ ،  زور  هس  اـت  هکنآ  اـت  مدوب 
مه زاب  بوخ ،  رایـسب  متفگ :  نم  میوگب  امـش  اهنآ و  يارب  ار  متاعلاطم  هجیتن ،  دشابن  سلجم  رد  يا  هبیرغ  صخـش  ای  اهنز و  یلو  دـنوش 

 . دینزب فرح  اهنآ  اب  امش  ات  منک  یم  توعد  ار  اهنآ  رگید  زور  دنچ  مراد  يدایز  راک  نوچ  یلو  دوش  لیکشت  هسلج  ام  لزنم  رد 
اهنآ هب  ار  بلطم  منک و  یم  توعد  ار  اهنآ  مدوخ  نم  دوش  لیکشت  هسلج  هک  دینک  یمن  مادقا  زورما  نیمه  امش  رگا  دوش  یم  رید  تفگ : 

 . منک شوگ  ار  وا  یفارخ  ياهفرح  متساوخ  یمن  یلو  متشاد  تقو  نم  اما   ) دینکب ار  راک  نیا  ناتدوخ  مرادن  تقو  نم  هن  متفگ  میوگ  یم 
(

نم ینک ،  یم  هراچ  یب  یتخـس  رـس  ینادان و  رطاخ  هب  ار  تدوخ  یفیح  وت  ناوج  تفگ :  نم  هب  دیـشک و  یهآ  دـش  ادـج  نم  زا  یتقو  وا 
هدش نایرج  راچد  شنز  هک  ناتسود  زا  یکی  هچنآ  قبط  دهد و  یم  لیکشت  يا  هسلج  شدوخ  لزنم  رد  زور  نامه  ًارهاظ  وا  مدادن  تیمها 

 : تفگ یم  دوب 
اما تسناد  یم  كرتشم  هثداح  زا  دعب  عوضوم  دنچ  هثداح و  تقو  رد  ار  عوضوم  دنچ  هثداح و  زا  لبق  ار  اهنز  تالاح  زا  عوضوم  دـنچ  وا 

 : دوب نیا  دوب  هداتفا  قافتا  هثداح  زا  لبق  اهنآ  يارب  هکرتشم  تاعوضوم 
زا زواجتم  يداش  رورـس و  لئاسو  یفارخ  دـیاقع  رطاخب  ای  یمرگرـس و  يارب  ای  حـیرفت و  يارب  ای  لزنم  رد  هثداح  زا  لبق  زور  اـهنآ  همه   1

 . دندیدنخ یم  بش  ات  حبص  زا  دندوب و  هداد  لیکشت  دح 
هّللا مسب  هبترم  کی  يارب  یتح  هک  دوبن  ناشدای  مادـک  چـیه  یتح  دـندوب و  هدادـن  ماـجنا  ار  دوخ  يداـبع  لاـمعا  زاـمن و  زور  نآ  اـهنآ   2

 . دنشاب هتفگ  میحرلا  نمحرلا 
 . دندوب هدرکن  لسغ  هثداح  تقو  ِبش  ات  هداد و  ماجنا  یئوشانز  لمع  زور  نآ  حبص   3

 . تسا هدوب  نیگنس  ًالماک  اهنآ  هدعم  دندوب و  هدروخ  دایز  دندوب و  هدرک  هیهت  يا  هزمشوخ  ياذغ   4
دنتـشاد تاناکما  هکنآ  اب  اهنآ  دندوب  هدـمآ  میتسه  تاداس )   ) فارـشا زا  دـندوب  هدرک  راهظا  یـضعب  اهنآ  زا  هک  يریقف  اهنآ  هناخ  ردـب   5

 . دندوب هدرک  مه  تراسج  هکلب  دندوب و  هدادن  اهنآب  یتبثم  باوج 
يارب ار  هثداح  نیا  دندوب و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  اهنآ  همه  هک  دوب  دقتعم  وا  دـندوب  هتفگن  هّللا  مسب  هتخیر و  نیمز  يور  شوج  بآ   6

 . تسا هنجا  هب  طوبرم  راک  نیا  امتح  تسا و  هدوب  رث  ؤم  هداتفا  قافتا  هک  ینایرج  رد  اهنیا  زا  یضعب  ای  دوب و  هدروآ  دوجوب  اهنآ 
 : زا تسترابع  هدوب  هثداح  تقو  رد  اهنآ  نیب  هک  یکرتشم  تاعوضوم  اما 

 . دنا هدرک  یم  هلمح  اهنآ  هب  دنرادباقن و  هک  دندید  یم  ار  ناوج  رفن  هس  اهنآ  همه   1
 . دنتخادنا یم  تسد  رود  ياجب  ار  اهنآ  دعب  دندومن و  یم  شوهیب  ار  اهنآ  دندرک  یم  دراو  اهنآ  رسب  هک  يا  هبرض  نیلوا  رد   2

 . تسا هدوبن  اهنآ  ندب  رد  يا  هبرض  راثآ  چیه  هدش  دراو  اهنآ  رس  هب  هکیئاه  هبرض  همه   3
 . دندشن یکلهم  بیسآ  راچد  اهنآ  تسا  هدوب  قیمع  هدش  دراو  اهنآ  رس  هب  هکیئاه  هبرض  ابیرقت  هکنآ  اب   4

هدینشن ار  اهناوج  نآ  يادص  اهنآ  زا  مادک  چیه  دندز و  یمن  فرح  دندیـسر  یم  ام  هب  اهناوج  نآ  یتقو  هک  دندرک  یم  راهظا  اهنآ  همه   5
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 . دندوب
دوب فیطل  ناشندب  اهتـسد و  يردق  هب  دندرک  یم  لغب  ار  ام  دنتفرگ و  یم  سامت  ام  اب  اهناوج  نآ  یتقو  هک  دـندرک  یم  راهظا  اهنآ  همه   6

 . میدرک یمن  نامندب  رب  راشف  ساسحا  ام  هک 
زا کی  چـیه  اب  لاح  نیع  رد  تفر  یم  اهنآ  هب  تبـسن  اهناوج  فرط  زا  یتفع  یب  لامتحا  زیچ  ره  زا  رتشیب  دـندوب و  ناوج  اهنز  هکنآ  اـب   7

 . دندوب هدادن  ماجنا  تفع  اب  یفانم  لمع  اهنآ 
هک یتاعوضوم  اما  دـندمآ  رد  یئاهتروص  هب  هک  دـندوب  هنجا  ای  حاورا  نایرج  نآ  نیلماع  هک  دـنک  یم  تباث  لئالد  نیا  هک  دوب  دـقعتم  وا 

 . دوب هداتفا  قاقتا  اهنآ  يارب  هثداح  زا  دعب 
یم دوب  هتفر  اـهنآ  زا  هک  ینوخ  هب  طوـبرم  ار  نآ  اـهنآ  دوـخ  هک  دوـب  هداد  تسد  یبـیجع  توـخرو  فعـض  تلاـح  کـی  اـهنآ  همه  هب   1

ناربج ار  هعیاض  نآ  نیا ،  زا  رتدوز  دنناوت  یم  هک  یناوج  ياهنز  يارب  هتـشذگ  هثداح  زا  هک  زور  هد  زا  دیابن  یعیبط  رظن  زا  یلو  دنتـسناد 
 . دشاب هتشاد  همادا  دننک 

 . دندوب هدرکن  مه  مسبت  کی  یتح  زور  هد  تدم  نیا  رد  هک  دندوب  یبیجع  نزح  لاح  رد  اهنآ   2
 . دندیرپ یم  باوخ  زا  تهج  یب  یهاگ  دندز و  یم  دایرف  باوخ  لاح  رد   3

 . دندیرپ یم  اج  زا  یئادص  ره  اب  هک  دوب  هداد  تسد  اهنآ  هب  یبیجع  سرت  تشحو و  تلاح   4
دندوب هثداح  نیا  هب  التبم  هکیئاهنز  ياهرهوش  اذل  دندش و  یم  رتدب  زورب  زور  دوب و  هدش  درز  تفر  یم  عقوت  هچنآ  زا  رتشیب  اهنآ  گنر   5

 . دنیایب نوریب  تالاح  نیا  زا  ناشیاهنز  ات  دوش  يریگیپ  عوضوم  نیا  تسا  نکمم  رگا  هک  دنتشاد  رارصا  دایز  یلیخ 
دروخ یم  يزغم  هبرـض  هک  یـسک  ره  تسا  تافارخ  اهنیا  متفگ :  یم  مدرک و  یم  روصت  یفداصت  ار  اهنیا  یبیجع  یتخـس  رـس  اـب  نم  اـما 

اه یتحاراـن  نیا  رطاـخ  هب  یهاوخن  یهاوخ  دوش و  یم  یلوتـسم  وا  رب  سرت  دوش  یم  درز  شگنر  دـنز  یم  داـیرف  باوخ  رد  دراد  فعض 
 . تشاد دهاوخ  نزح  لاح 

هک مدرک  شاخرپ  ینابرهـش  سیئر  هب  متفر و  ینابرهـش  هب  زور  کی  یتح  منک  ادیپ  ار  ناوج  هس  نآ  ات  منیـشنن  اپ  زا  متفرگ  میمـصت  اذل  و 
 . دننک تازاجم  ار  اهنآ  ات  دینک  یمن  ادیپ  دنا  هدرک  راتفر  یعمج  اب  روطنیا  هک  ار  ناوج  هس  نیا  ارچ  امش  هدوبن  ینماان  هرونم  هنیدم  رد 

دننک ریگتـسد  ار  اهنآ  مدرم  هک  میا  هدرک  مالعا  تالجم  همانزور و  رد  یتح  میا  هدوب  اـهنآ  بیقعت  رد  اـم  تفگ :  نم  هب  ینابرهـش  سیئر 
 . دوش یمن  هدهاشم  اهنآ  زا  یئاپ  در  نیرتکچوک  هک  مینک  هچ  یلو 

نیا هراب  رد  اهنآ  زا  ما و  هدرک  راضحا  ار  میاهنج  نم  هک  دوب  هتفگ  ناتسود  هب  دراد  مه  نج  ریخست  دش  مولعم  ادعب  هک  هاگشناد  داتسا  نآ 
 . دنا هداد  ماجنا  دنفلاخم  اهینس  ام  اب  دندوب و  هعیش  هک  یئاه  نج  زا  رفن  هس  ار  لمع  نیا  دنیوگ  یم  اهنآ  ما  هدومن  قیقحت  عوضوم 

هدرکن دراو  تیذا  تنس  لها  هیقب  هب  دنا و  هدرک  باختنا  ار  ینـس  ياهنز  زا  رفن  تفه  نیا  اهنآ  ارچ  دوب :  هدیـسرپ  اهنآ  زا  هاگـشناد  داتـسا 
 : دندوب هتفگ  هاگشناد  داتسا  ياهینج  باوج  رد  دنا ؟ 

زا نایعیـش  صوصخ  هب  دنا و  هدوب  رادازع  نایعیـش  تسا و  هدوب  ءاروشاع  زور  دتفا  یم  قافتا  نایرج  نآ  شدـعب  بش  هک  يزور  نآ  نوچ 
دنا هدوب  لاحـشوخ  نارگید  زا  رتدایز  زور  نآ  اهنآ  نوچ  دنا و  هتـشاد  دندرک  یم  یگدنز  اهنز  نآ  هک  یئاهلحم  نآ  رد  ازع  سلجم  هنجا 

 . دننک هیبنت  ار  اهنآ  هک  دنهد  یم  تیروم  أم  هنجا  زا  ناوج  رفن  هس  هب  دندیدنخ  یم  دایز  اهنآ  و 
يربخ ءاروشاع  زا  ایناث  دندید و  یمن  ار  هنجا  نایعیش  يرادازع  ًالوا  دنتشادن ،  يریـصقت  هک  متفگ  اهنآ  هب  نم  دوب :  هتفگ  هاگـشناد  داتـسا 

هناخ رد  هب  ءارقف  تروص  هب  ار  يدارفا  کی  ام  دندوب  هتفگ  اهنآ  دنلفاغ ) عوضوم  نیا  زا  هنیدم  رد  صوصخ  هب  تنس  لها  نوچ   ) دنتـشادن
 . میداتسرف اهنآ  ياه 

هدرک مه  نیهوت  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  هب  ًالمع  یـضعب  انابز و  اهنآ  زا  دنرادرب  تسد  یلاحـشوخ  هدـنخ و  زا  هکنآ  ضوع  اهنآ  یلو 
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 . دهد یم  جنر  ار  اهنآ  كرتشم  تالاح  نیا  دور و  یم  يدرز  هب  ور  ناشگنر  دننکن  هبوت  ناشلمع  نیا  زا  اهنآ  ات  دندوب و 
يارب ار  ناش  نایرج  هکنآ  نودب  اهنآ  زا  یضعب  دوش  بوخ  ناشلاح  ات  دننک  هبوت  رتدوز  هچ  ره  اهنآ  هک  تشاد  رارصا  هاگشناد  داتـسا  اذل 
دندوب هدرک  هبوت  دندوب و  هداد  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  يرادازع  يارب  یلوپ  دندوب و  هتفر  هلواخن  هلحمرد  نایعیش  دزن  دننک  لقن  یـسک 

.
یم کلک  نیا  اب  یتسه و  هعیش  وت  هکنیا  لثم  متفگ :  زور  کی  هاگـشناد  داتـسا  هب  یتح  مدرک و  یم  هیجوت  ار  هلئـسم  نیا  نانچمه  نم  اما 

 . ییامن طبترم  نایعیش  اب  ار  هدع  نیا  ینک و  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  یتساوخ 
سیلپ هب  ار  نایرج  ادابم  دیمهف ،  یهاوخ  مه  وت  الاح  مدوب و  هدیمهف  نم  هک  دوب  يزیچ  نآ  نیا  متسین  هعیـش  نم  ادخ  هب  تفگ :  نم  هب  وا 

رد ما  هدرک  يدزم  ياـضاقت  نودـب  امـش  هب  هک  یتبحم  همه  نیا  اـب  نم  مه  ینک و  ناربـج  ار  اهررـض  یناوت  یمن  رگید  وت  مه  هک  یئوگب 
 . متُفا یم  یتحاران 

سیلپ اب  تدـم  نآ  رد  نوچ  مدرکن و  هجوت  نم  درک  سامتلا  هچ  ره  وا  دـیریگب ،  کمک  اهنآ  زا  دـیناوت  یم  دـیراد  نج  هک  امـش  متفگ : 
 . مدرک شرازگ  اهنآ  هب  ار  نایرج  دندوب  هدرک  ادیپ  دامتعا  نم  هب  اهنآ  مدوب و  هدرک  يراکمه 

يدرک ناونع  نابهگن  رسفا  صوصخ  هب  اهرسفا و  روضح  رد  ار  هلئسم  هک  يدرک  دب  وت  تفگ :  تساوخ و  تولخ  رد  ارم  ینابرهش  سیئر 
 . منک بیقعت  ار  هاگشناد  داتسا  نآ  مروبجم  نم  الاح  تسا  بصعتم  یلیخ  وا  اریز 

هچ هتـشاد و  تحـص  نایرج  دوش  یم  مولعم  دـنام  یقاب  ضیرم  وت  نز  اهنت  دـش و  بوخ  ناـنز  لاـح  رگا  مینیبب  اـت  يدرک  یم  ربص  رگا  و 
 ! ! یهدب ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  يرادازع  يارب  نایعیش  هب  یلوپ  تنز  تلاسک  عفر  رطاخب  هک  دراد  یلاکشا 

یمسر بهذم  هک  يدوعس  ناتسبرع  میژر  اب  اهداقتعا  نیا  دیآ ،  یمن  ناتدب  اهتعدب  نیا  زا  مه  امـش  هکنیا  لثم  متفگ :  مدش  ینابـصع  نم 
 ! ! دراد تافانم  تسا  تیباهو  نآ 

 : تفگ دعب  دـینک و  شتوعد  اجنیا  هب  ار  هاگـشناد  داتـسا  نالف  هک  داد  روتـسد  وا  هب  لوا  دـمآ  سیلپ  رفن  کی  دز  یگنز  ینابرهـش  سیئر 
 . دیهدن هار  اجنیا  هب  هزاجا  نودب  ار  وا  رگید  دیریگب و  لیوحت  مه  ار  ناوج  نیا  هحلسا 

داتسا ندرک  تسرد  رس  درد  يارب  حبـص  ات  بش  متفر ،  لزنم  هب  نم  دندومن  نوریب  ینابرهـش  زا  ارم  دنتفرگ و  ارم  هحلـسازور  نآ  هرخالاب 
یـضاق دزن  هک  دیـسر  اجنیا  هب  مرکف  تبقاـع  مدیـشک ،  یم  هشقن  دـندوب  هداد  نایعیـش  هب  لوپ  هک  هدـع  نآ  ینابرهـش و  سیئر  هاگـشناد و 

مه ار  ینابرهـش  سیئر  یتـح  دراد  تردـق  وا  میوگب  وا  هب  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  ار  ناـیرج  منک و  تیاکـش  همه  زا  مورب  زاـب ) نبا   ) تاـضقلا
زا وا  تاـجن  يارب  ینابرهـش  سیئر  روتـسد  نیا  هتفر و  ترفاـسم  هاگـشناد  داتـسا  هک  مدینـش  یتـقو  زور  نآ  هک  صوصخ  هب  دـنک  بیقعت 
هب ادرف  متفگ :  شناراکتمدـخ  هب  دوـبن  لزنم  رد  اـفداصت  وا  متفر  زاـب ) نبا   ) هناـخ رد  هب  امیقتـسم  مدـش و  ینابـصع  رتـشیب  هدوـب  همکاـحم 

 . موش یم  فرشم  ناشرضحم 
دراو یـصخش  مدـید  ناـهگان  هک  متفر  یمن  نوریب  دارفا  نیا  تیذا  زا  مدرک و  تحارتسا  باوخ  قاـطا  رد  متفر و  لزنم  هب  ار  بش  هراـبود 

 . تسا هتشگرب  الاح  هتفر و  نوریب  قاطا  زا  منز  مدرک  رکف  لوا  دش  نم  باوخ  قاطا 
رکف نم  دـنزب ،  نم  هب  دـهاوخ  یم  تشاد  تسد  رد  هک  یـصوصخم  هبرح  اـب  تسا  یلکیه  يوـق  درم  مدـید  مدرک  هاـگن  وا  هب  یتـقو  یلو 

هحلـسا هک  زورما  تخبدـب  متفگ :  وا  هب  داـیرف  اـب  متـساخرب و  اـج  زا  هدرک ،  حورجم  ار  اـهنز  نآ  هک  تسیئاـه  ناـمه  زا  یکی  نـیا  مدرک 
دمآ نم  کیدزن  شتـسد  یتقو  درک و  زارد  ار  شتـسد  کی  طقف  وا  یلو  منک ،  راکچ  وت  اب  مناد  یم  يدـمآ  مغارـس  هب  سرت  زا  متـشادن 
دوب هدـش  حبـص  مدـمآ  شوهب  یتقو  متفر  لاح  زا  هک  داد  راشف  يردـق  هب  تفرگ و  تسد  کی  اب  ارم  ياپ  ود  ره  هک  یئاج  ات  دـش  گرزب 

 . درک یم  يدیدشدرد  میاهاپ 
هچ ره  مهدـب  وت  هب  یتراشب  ات  زیخرب  اج  زا  الاح  يا  هدـید  يدـب  باوخ  تفگ :  وا  متفگ  وا ،  هب  ار  نایرج  هدـش ؟  هچ  تفگ :  نم  هب  منز 
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؟  وگب تسیچ  تتراشب  متفگ :  وا  هب  مزیخرب  متسناوتن  اپ  درد  رثا  رد  مدرک 
نم زا  دـمآ و  ام  هناخ  رد  هب  يریقف  دیـس  بش  نآ  ناـیرج  زا  لـبق  زور  هک  تسنیا  نآ  ما و  هدرک  ادـیپ  ار  دوخ  تلاـسک  تلع  نم  تفگ : 

هب مدیـصقر و  یم  یهاگ  یتح  مدوب و  لاحـشوخ  هداعلا  قوف  مداد  یم  شوگ  ار  یـصوصخم  گنهآ  ویدار  زا  نم  درک  تساوخرد  يزیچ 
یلاحشوخ ردقنیا  وت  ارچ  دننک  یم  ياردازع  ع )   ) نیسح ترضح  يارب  نایعیـش  تسا  ءاروشاع  زورما  تفگ :  نم  هب  وا  مدرکن  یئانتعا  وا 

؟
داتفا قافتا  نآ  بش  هک  تفر  درک و  نیرفن  ارم  وا  مدرک  نایعیش  و  ع ))   )) یلع نب  نیـسح  هب  تراسج  هلمج  دنچ  وش و  هفخ  متفگ :  وا  هب 

ياردازع يارب  هلواـخن  نایعیــش  هـب  یلوـپ  رگا  تـفگ :  نـم  هـب  وا  متــساوخ ،  رذـع  وا  زا  مدــید  ار  ریقف  دیــس  ناـمه  بورغ  زورید  یلو 
 . تفای یهاوخ  افش  یهدب  ع )   ) ءادهشلادیس

یلیـس دننک  دقتعم  هتفگ  هاگـشناد  داتـسا  هچنآ  هب  ارم  هک  هدرک  لعج  ار  غورد  نیا  وا  دـنا و  هدز  کلک  منز  هب  ناتـسود  نآ  منامگ  هب  نم 
 : متفگ وا  هب  مدز و  منز  تروص  هب  یمکحم 

 . مدرک یم  ناهنپ  وا  زا  دوب  هتفگ  هاگشناد  داتسا  هچنآ  هک  صوصخ  هب  مدش  نامیشپ  دعب  یلو  یئوگن  نم  هب  ار  اه  غورد  نیا  رگید 
یم هیرگ  دوب  هدروخ  هک  یکتک  رطاخ  هب  منز  مدز و  یم  دایرف  یفرط  زا  نم  دـش و  رتدـیدش  شدرد  تینابـصع  نیا  رطاـخ  هب  مه  میاـهاپ 

 . مدرواین تقاط  هرخالاب  درک 
 . درب هناخضیرم  هب  ارم  وا  ناسرب ،  هناخ  ضیرم  هب  رتدوز  هچ  ره  ارم  متفگ :  وا  هب 

ژاسام اب  میزادنیب  نایرج  هب  ار  نوخ  میوشب  قفوم  رگا  هداتفا  نایرج  زا  نوخ  هدروخ و  يدیدش  هبرض  امش  ياهاپ  هکنیا  لثم  تفگ :  رتکد 
 . دوش یم  عفد  امش  ياپ  درد  نداد 

لـصا رگا  امـش  تفگ :  مجلاعم  رتکد  دـش  رتهب  نم  ياپ  درد  هن  داتفا و  نایرج  هب  نوخ  هن  یلو  دـنداد  یم  ژاسام  ارم  ياهاپ  بش  اـت  اـهنآ 
 . دشاب رث  ؤم  شا  هجلاعم  رد  تسا  نکمم  دیئوگب ،  ار  ناتیاپ  نایرج 

 ، دوب هدرک  تقاط  یب  ارم  اپ  درد  یلو  يدرک ،  تحار  ار  ملایخ  تسین  يزیچ  دیا ،  هدیـسرت  امـش  تفگ :  وا  متفگ ،  وا  يارب  ار  نایرج  نم 
 . تشادن يریث  أت  ًادبا  نکسم  ياهصرق 

راتـسرپ دندش  قاطا  دراو  رادباقن  رفن  هس  هعفد  نیا  دش  زاب  قاطا  رد  مدـید  مدوب  رادـیب  هکنیا  ای  مدوب  هتفر  باوخ  هب  مناد  یمن  بش  رخاوا 
 ! ! ! دوب هداتسیا  مه 

 . دوب هداد  راشف  ار  میاهاپ  لبق  بش  هک  تسیدرم  نامه  مدید  درک  زاب  ار  شتروص  اهنآ  زا  یکی  لوا  دید  یمن  ار  اهنآ  وا  هکنیا  لثم  اما 
وت هب  مروبجم  الاح  یلو  دز  فرح  اهنآ  اب  دـیابن  دـنمهفان  دـح  نیا  ات  هک  یمدرم  نوچ  مدز  یمن  فرح  اهامـش  اب  لاـحب  اـت  تفگ :  نم  هب 

 : میوگب ار  زیچ  دنچ 
اهنآ دندوب  هدرک  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ءاروشاع و  هب  نز  رفن  تفه  نآ  هک  یتراسج  رطاخ  هب  هک  میتسه  يرفن  هس  نامه  ام  ًالوا 

 . میدرک هیبنت  ار 
ار اهباقن  مه  رفن  ود  نآ  نیب  نیا  رد  يور  یم  نیب  زا  وت  دـننکن  عطق  ار  اهنآ  رگا  دوش و  یمن  بوخ  ینک  هبوت  ولو  وت  ياهاپ  هک  نادـب  ایناث 

عوضوم مه  هدز و  یلیس  ار  شنز  هکنیا  رطاخ  هب  الاح  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  هب  دز  یم  فرح  نم  اب  هک  صخش  نآ  دنتشادرب و  تروص  زا 
لابند دشاب  هتشادن  مهتسد  هتـشادن  اپ  رگید  ات  دهدب ،  راشف  وا  ار  شرگید  تسد  هدب و  راشف  وت  ار  شتـسد  کی  دنک  یمن  رواب  تسرد  ار 

 . مدیشک داد  نم  دنداد  راشف  ارم  تسد  اهنآ  دنزب  شنز  تروص  هب  یلیس  هک  دشاب  هتشادن  مه  تسد  دورب و  اهراک  نیا 
دمآ نم  تخت  کیدزن  وا  ات  هدش و  هچ  تفگ :  هدیرپ  باوخ  زا  هکنیا  لثم  دوب  هداتـسیا  نم  لباقم  رد  تدم  نیا  مامت  رد  هکنآ  اب  راتـسرپ 

 . مدوب هتفر  لاح  زا  نم 
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هب ار  نایرج  یتقو  درک  یم  درد  میاهاپ  لثم  مه  میاهتـسد  داد و  یم  ژاسام  ارم  ياه  هناش  هداتـسیا و  مرـس  يالاب  بیبط  مدمآ  شوهب  یتقو 
 . متفگ بیبط 

؟  مدیدن ار  یسک  نم  ارچ  سپ  تفگ :  راتسرپ 
میهد یم  ماجنا  ار  مزال  تاجلاعم  الاح  ام  تفگ :  بیبط  موش ،  تحار  درد  زا  نم  ات  دینک  عطق  ارم  ياپ  تسد و  مدرک  رارسا  بیبط  هب  نم 

 . درک میهاوخ  ار  راک  نآ  دعب  درکن  يا  هدیاف  رگا 
دـش یم  رتدب  میاپ  تسد و  زورب  زور  تشادن  يا  هجیتن  هکنآ  رب  هوالع  دندرک  شالت  نم  هجلاعم  يارب  زور  تسیبدودح  ءابطا  لاح  ره  هب 

ار اهنآ  هک  دندرک  زیوجت  ءابطا  هدش و  هایـس  دینک  یم  هظحالم  هک  یئاج  نامه  زا  دـننک  عطق  ارم  ياپ  تسد و  ياهگر  هکنیا  لثم  مک  مک 
 . دنناشنب زور  نیا  هب  ارم  دننک و  عطق  يرگید  زا  سپ  یکی 

یتقو الاح  هک  مدوب  مدوخ  عضو  نارگن  یلیخ  دوب  هدرک  ادیپ  دوبهب  ممخز  ياج  ابیرقت  میایب و  نوریب  ناتسرامیب  زا  هکنآ  زا  لبق  بش  دنچ 
يرادـقم هک  نک  لوبق  ایب  متـسناد  یمن  زابجل  دـح  نیا  ات  ار  وت  نم  تفگ :  نم  هب  منز  منکب ،  هچ  میایب  نوریب  ناتـسرامیب  زا  عضو  نیا  اـب 

 . دوشن رتدب  نیا  زا  تعضو  دیاش  یهدب  نایعیش  هب  ار  نآ  یئامن و  ع ))   )) یلع نب  نیسح  يرادازع  رذن  لوپ 
دنهدب بیترت  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  يارب  يرادازع  سلجم  هک  مداد  ماغیپ  اهنآ  هب  مداتسرف و  اهنآ  يارب  یلوپ  درادن  یعنام  متفگ : 

 . دننک ءاعد  نم  تلاسک  عفر  يارب  و 
 . متشادن یعالطا  لسوت  نیا  زا  نم  دندوب  هدش  ع )   ) لضفلاابا ترضح  هب  لسوتم  دندوب و  هدرک  اپ  رب  ار  سلجم  نآ  ارهاظ  مه  اهنآ 

دنداد و افـش  دنا  هدرک  لسوت  نم  يارب  اهنآ  هکنآ  رطاخ  هب  ارم  دـنا و  هدـمآ  منیلاب  هب  هک  مدـید  ار  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  ای  ؤر  ملاع  رد 
هک یتامارک  نیا  اب  امـش  متفگ :  وا  هب  هدنب  نم ،  هیـضق  دوب  نیا  مراد  ینیب  یم  هک  ار  یبوخ  یگدنز  نیمه  لاح  هب  ات  زور  نآ  زا  هّللادمحب 
هب یلو  هدشن  تباث  میارب  هعیـش  بهذم  تیناقح  زونه  تفگ :  دیوش ؟  یمن  هعیـش  ارچ  دیا  هدـید  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  يرادازع  زا 

نایعیش زا  مهد و  یم  لیکشت  تبیصم  رکذ  سلجم  مدوخ  ءاروشاع  مایا  رد  مراد و  هدیقع  یلیخ  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  يارب  يرادازع 
ما هصق  هکنیا  و  موش .  رـصبتسم  سلاجم  نیمه  زا  دشاب  هعیـش  اب  قح  رگا  هک  تسا  دیما  دـننک  عامتجا  سلجم  نآ  رد  هک  منک  یم  توعد 

(42  . ) مراد هقالع  نایعیش  هب  هک  دوب  نیا  يارب  متفگ  امش  يارب  ار 

دزیر یم  نوخ  تبرت  زا 

تفگش ياهناتـساد  رد  ًالبق  ع )   ) نیـسح ماما  تبرت  هب  تبـسن  سراف  دینـشارف  نکاس  یناسح  دیهـشلادبع  دنزرف  یناسح  دیمحلادبع  ياقآ 
 : دنک یم  لقن  دوب ،  هدناوخ  يزاریش  بیغتسد  نیسحلادبع  دیس  جاح  ياقآ  هّللا  ۀیآ  ترضح  فیلءات 

 . تسا هدمآ  رد  نوخ  گنر  هب  تبرت  اروشاع  زور  هک  میدناوخ  ار  باتک  نیا  میتشاد  یسراف  داوس  هک  ما  هداوناخ  نم و 
همئا هب  دش  لسوتم  هراس )  مانب   ) مرهاوخ دروآ ،  هدرک و  يرادـیرخ  تبرت  يرادـقم  دـش و  البرک  مزاع  مردـپ  مرحم  زا  لبق  ریخا  لاس  رد 

یم ءایحا  ار  بش  دچیپ و  یم  ع )   ) لضفلاوبا اقآ  مرح  زا  يا  هچراپ  اب  ار  نآ  زا  یمک  رادقم  دوب  هدروآ  مردـپ  هک  یتبرت  مالـسلا )  مهیلع  )
تبرت نیا  میراد  تیلباق  امـش  دزن  هرذ  کی  ام  رگا  هک  دـهاوخ  یم  اـهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  همئا و  زا  و  ءاروشاـع ) بش  ینعی  ) دراد

 . دوشب ام  يارب  دنا  هتشون  باتک  رد  اقآ  هک  یتلاح  نامه 
دننیب و یم  ار  نآ  مردارب  نز  رهاوخ و  دننک و  یم  هاگن  نآ  هب  رهظ  زا  دعب  هقیقد  هد  کی و  رهظ  زامن  زا  دعب  هتـشذگ  ياروشاع  زور  اقافتا 

 . دنتفا یم  يراز  هیرگ و  هب  هبترم  کی 
مدمآ دجسم  زا  دعب  هک  ریقح  دوب و  هدرک  ادیپ  نوخ  تلاح  روبزم  تبرت  داتفا و  قافتا  دنا  هتـشون  باتک  رد  اقآ  هک  یتلاح  نامه  دننیب  یم 

 . مداد بیغتسد  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ياقآ  ترضح  تمدخ  هب  يرادقم  مدید و  مه  مدوخ 
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ادیپ یکشخ  تلاح  جیردت  هب  دعب  دوب  هتشادرب  یمک  تبوطر  هدش  يرگج  یلک  روط  هب  تبرت  گنر  تسا و  دوجوم  زونه  روبزم  تبرت  و 
 . دش رکذ  هک  هیضق  نیمه  ریظن  يرگج و  گنر  نامه  اب  تسا  یقاب  مه  زونه  هدرک و 

هسلج رد  هدوب و  يداشون  اضرلادبع  يدهشم  لزنم  ءارهزلا  دجـسم  يوک  سراف  دنبـشارف  رد  زاب  يرمق  لاس 98  رد  روبزم  تبرت  يرادـقم 
ین يان  وچ  ملان  نیسحای )   ) وت يازع  رد  نم  ( 43  . ) دندرک هدهاشم  ار  نآ  همه  هک  هدش  لدبم  نوخ  هب  دنداد  ناشن 

مهد یمن  نایاپ  وت  قح  هب  ار  گوس  نیا 
اهش يا  متسه  وت  لامج  هنشت  نم 

مهد یمن  ناویح  همشچب  یگنشت  نیا 
اسم ره  حبص و  ره  وت  مان  منز ز  یم  مد 

مهد یمن  ناملغ  هب  روح و  هب  ندز  مد  نیا 
انفالزنک مءاوت  يوک  يادگ  رتمک 

مهد یمن  نارود  متاح  دوج  هب  میشیورد 
ناجز مزیخ  یم  دسر  شوگ  هب  رگ  وت  مان 

مهد یمن  ناوخشوخ  لبلب  هب  ار  توص  نیا 
دوخ ماکب  دراد  وت  يوب  هک  يا  هچنغ  نآ 
مهد یمن  نادنخ  لگ  دص  هب  ار  هچنغ  نآ 
یمه بش  زور و  اهش  هتسشن  تمغ  رد  لد 
مهد یمن  ناتسم  هچهچ  هب  مغ  درد و  نیا 

دیسر ماقم  نآ  هب  درک و  نیمءات  ار  یناوخ  هضور  جرخ 

 : دومن لقن  هیلع  هّللا  ۀمحر  ینارهت  نیسحلادبع  خیش  داتسا  موحرم 
( . دوب فورعم  رهاظ  رد  روجف  قسف و  هب  شتایح  رد  وا  ) درک تافو  دوب  راجاق  هاش  دّمحم  ناکیدزنزا  یکی  هک  ناخ  یبن  ازریم  یتقو 

یم ار  اهرـصق  لزانم و  هک  تسا  نم  هارمه  زین  یـسک  دـنک و  یم  شدرگ  یتشهب  ياهترامع  اـهغاب و  رد  اـیوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش 
سپس هتسشن  اجنآ  ینیبب  ار  شدوخ  یهاوخ  یم  رگا  تسا و  ناخ )  یبن   ) لزنم اجنیا  تفگ :  صخش  نآ  میدیسر ،  یئاج  هب  سپ  دسانش ، 

 . درک هراشا  یئاج  هب 
متفر وا  دزن  نم  الاب  ایب  هک  درک  هراشا  نم  هب  دید  ارم  نوچوا  تسا  هتـسشن  يرالات  رد  ناخ )  یبنازریم  ) وا هک  مدید  هدـش  اجنآ  هجوتم  نم 

رکفتم وا  لاح  رد  نم  و  تسشن ،  تشاد  ایند  رد  هک  یتداع  نامه  هب  شدوخ  دیناشن و  سلجم  ردص  رد  ارم  درک و  مالس  تساخرب و  سپ 
 . مدوب

باذـع زج  يا  هجیتـن  دوـبن  بوـخ  اـیند  رد  نم  لاـمعا  اریز  ینک ،  یم  بجعت  نم  ماـقم  زا  اـیوگ  خیـش  يا  تفگ :  درک و  هاـگن  نم  هب  وا 
 . دوب مه  روطنیا  هتبلا  متشادن  كاندرد 

يرادازع مسارم  يرازگرب  فرـص  اـت  مداتـسرف  یم  فرـشا  فجن  هب  ار  نآ  دـمآ  رد  لاـس  ره  متـشاد و  یکمن  ندـعم  ناـقلاط  رد  نم  اـما 
 . دوش ع )   ) ءادهشلادیس ترضح 

 . درک ءاطع  نم  هب  نآ  ضوع  رد  ار  غاب  ناکم و  نیا  دنوادخ 
مدومن وگزاب  سلجم  رد  ار  ای  ؤر  نیا  زور  نآ  يادرف  مدوب ،  بجعتم  هک  یتلاح  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  تفگ :  ینارهت  خیش  موحرم 
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 : تفگ یناقلاط  عیطم  الم  نادنزرف  زا  یکی  سپ 
داتـسرف و یم  فجن  هب  هلاسره  دوب  ناموتدـص  کیدزن  هک  ار  نآ  دـمآرد  تشاد و  یکمن  ندـعم  ناقلاط  رد  وا  تسا  هناقداص  باوخ  نیا 

 . دوب ع )   ) نیسح ماما  يرادازع  هار  رد  نآ  ندرک  جرخ  لوئسم  نم  ردپ 
یم اپ  رب  يرادازع  مسارم  فجن  رد  لاـس  ره  دراد و  کـلم  ناـقلاط  رد  وا  هک  متـسناد  یمن  نم  تقو  نآ  اـت  دومرف :  ینارهت  خیـش  موحرم 

تخوسب دینشب  وت  زوسناج  مغ  حرش  هک  ره  ( 44  . ) دنک
تخوسب دید  الببرک  تمرح  رازم و  ای 

درپسن تراقح  هب  نت  دش و  هدازآ  هک  ره 
تخوسب دیزگب  وت  قشع  دوخ  یفاص  لد  رب 

 ( ع  ) نیسح تسد  هب  تاجن 

 : دومرف ع )   ) قداص ماما  اقآ  هک  دنک  یم  لقن  راتخم  هراب  رد  یئاقمم  لاجر  رد 
 . دننک یم  روبع  منهج  رانک  زا  مالسلا )  مهیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نینم و  ؤملاریما  و  ص )   ) ادخ لوسر  تمایق  زور 

 ! ! سرب مدایرف  هب  هّللا  لوسر  ای  هک  دوش  یم  دنلب  ییادص  هبترم  هس  منهج  شتآ  نایم  زا 
 ! ! سرب مدایرف  هب  نینم  ؤملاریما  ای  دیوگ  یم  هبترم  هس  ادص  نآ  سپ  دننک  یمن  یئانتعا  وا  هب  ترضح  اما 

 . متسه وت  نانمشد  هدنشک  نم  اریز  سرب  مدایرف  هب  نیسح  ای  دهد  یم  ادن  هبترم  هس  ادص  نآ  سپس  دنهد  یمن  وا  هب  یباوج  ترضح  اما 
 . هدب ار  وا  باوج  دیامرف :  یم  ع )   ) نیسح ماما  هب  (ص )  ادخ لوسر  عقوم  نیا  رد 

 . دندیسرپ ار  راتخم  نتفر  خزود  ببس  ع )   ) قداص ماما  زا  یتقو  دنروآ  یم  نوریب  شتآ  زا  ار  وا  ع )   ) نیسح ماما 
ایند یتـسود  اریز  دوـش ،  یم  تازاـجم  دوـب  نآ  راـگن  شقن و  اـیند و  راتـساوخ  تشاد و  تسود  ار  تنطلـس  راـتخم  نوـچ  دوـمرف :  ماـما 

نیسح يامیسز  دراب  یگنادرم  تّزع و  ( 45  . ) تسا ناهانگ  همه  همشچرس 
نیسح يالاب  دق و  زا  نیگمرش  ددرگ  ورس 
درک هنادرم  یتمه  نیئآ  نید و  رشن  رهب 
نیسح ياتمه  اپمه و  یسک  دنیب  اجک  رد 

وا نآرق  رتفد و  قح و  مان  يالتعا 
نیسح يانمت  يدوب  نیا  شیوخ  يادخ  زا 

تسود يوکردنا  بش  مصخ و  اب  راکیپ  اهزور 
نیسح ياه  بش  تسا  نید  لد و  شخب  ینشور 

داد روز  عفد  يدازآ و  سرد  ار  یتما 
نیسح يانبا  يوخ  نوچ  یگدازآ  نک  هشیپ 

درک زاب  نارای  هلمج  رب  ار  هار  یمایپ  اب 
نیسح ّيازع  قطن  نآ  زا  دیزرل ،  یم  هوک 
مایق زور  رد  زومآ  نیسح  زا  ار  یقشاع 

نیسح ياپارس  رد  شتآ  تخادنا  لصو  قشع 

مشچ يافش 
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مشچ يافش 

زاریـش هک  تقو  نآ  رد  زاریـش  هیروصنم  هسردـم  رد  لبق  لاس  دصیـس  دودـح  هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) يرئازج هّللا  تمعن  دیـس  موحرم 
 . هدرک یم  لیصحت  تسا  هدوب  ملعلاراد 

 . تسا هدرک  یم  هدافتسا  هعلاطم  يارب  باتهم  عاعش  زا  هتشادن و  غارچ  رقف  تیاهن  زا  اهبش 
متشادن لوپ  ملامب  مشچب  مریگب و  فایش  متساوخ  دسیون :  یم  ار  شلاح  حرش  شباتک  رد  شدوخ  دهد  یم  تسد  زا  ار  شمشچ  هرخالاب 

 . متشادن لوپ  مورب  بیبط  هب  متساوخ 
نآ هدومرفار و  لسع  ناراب و  بآ  فیرعت  نآرق  رد  دنوادخ  هک  مداتفا  نآرق  هیآ  دایب  مورن ،  یقیقح  بیبط  لابند  هب  نم  ارچ  متفگ  دوخ  اب 

 . هدناوخ افش  كرابم و  ار 
زاب ار  ممشچ  هک  حبـص  ادرف  مدیباوخ  مدومن و  ممـشچ  رد  هچلیم  اب  مدرک و  طولخم  ناراب  بآ  اب  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ربق  تبرت  زا  يردق 

تساجنیا رادلد  يارس  لد  هتخوس  يا  ( 46  . ) مشاب هتشاد  يرگید  هجلاعم  ای  فایش  هب  يزاین  هکنیا  نودب  دش  نشور  مشچ  مدرک 
تساجنیا راک  لکشم  دیلک  هتسویپ 
یئارهز فسوی  قشع  یپ  رد  رگ 

تساجنیا رای  هناخ  هک  يا  هدمآ  شوخ 

 ( ع  ) لضفلاابا ترضح  هب  لسوت 

 : دومرف لقن  میارب  دنک  تیانع  ار  ناشیا  ترخآ  ایند و  نید و  جئاوح  ادخ  هک  يدّمحم  ریما  ياقآ  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  حادم 
سوبوتا دراو  هتشاد  شزرا  رپ  یمیدق و  هرقن  ياهزیچ  ریاس  نادلگ و  لیبق  زا  هرقن  هسیک  کی  ناهفـصا  رد  يدوهی  رفن  کی  لبق  زور  دنچ 

ار وا  هدوب  ینالوط  يرادقم  هار  نوچ  دراذگ و  یم  شیاپ  رانک  مه  ار  هسیک  دنیشن و  یم  اه  یلدنص  زا  یکی  يور  ددرگ و  یم  دحاو  طخ 
 . دیابر یم  یباوخ  رادقم 

ادیپ لّسوت  ع )   ) مشاه ینب  رمق  اقآ  هب  هار  رد  دوش .  یم  هدایپ  نانزرـس  رب  تسین  شا  هسیک  هک  دنک  یم  هدهاشم  دـنک  یم  زاب  مشچ  یتقو 
وت هب  اه  هعیـش  نیا  هک  مناد  یم  ار  نیمه  اـما  یتسه  یک  وت  مناد  یمن  نم  مشاـه  ینب  رمق  يا   ) دـیامن یم  رذـن  هلاـسوگ  کـی  دـنک و  یم 

کی نـالا  نیمه  مه  نم  ینادرگرب  نم  هب  ار  میئاراد  لاـم و  هک  مهاوخ  یم  وـت  زا  ـالاح  یهد  یم  ار  اـهنآ  جـئاوح  وـتو  دـننک  یم  لـسوت 
 . ( منک یم  وت  رذن  هلاسوگ 

نادنمتسم و ءارقف و  هب  نک و  حبذ  ار  هلاسوگ  نیا  دیوگ :  یم  دهد و  یم  وا  هب  ار  هلاسوگ  کی  لوپ  یباصق  هزاغم  برد  دمآ  تفگ :  یم 
 . تسا ع )   ) لضفلاوبا اقآ  رذن  وگب  هدب و  نافعضتسم 

شتـسد هرقن  نادلگ  ود  دش و  دراو  رفن  کی  مدید  تقو  کی  مدوب  رکف  رد  مدوب و  هتـسشن  هزاغم  برد  مدمآ  زور  نآ  يادرف  دیوگ :  یم 
؟  يرخ یم  ار  اهنیا  اقآ  دیوگ :  یم  تسا و 

مه زاـب  رگا  مهاوخ  یم  نم  تسا  یلیخ  شتمیق  تسا و  یئاـه  هرقن  بوـخ  اـهنیا  متفگ :  تسا  مدوـخ  هرقن  ياهنادـلگ  مدـید  مدرک  هاـگن 
 . مرخ یم  امش  زا  بوخ  تمیق  اب  يراد 

رگید ياهرادـناکد  دوـش و  تمحز  بابـسا  تیارب  مسرت  یم  يرواـیب  دـهاوخ  یمن  بوـخ  متفگ :  تسا ،  لزنم  رد  اـما  مراد  هلب  تـفگ : 
يرتنالک متفر  مه  نم  تفر  داد و  نم  هب  ار  سردآ  میآ ،  یم  مدرگاـش  اـب  مدوخ  نم  هدـب  ار  لزنم  سردآ  وت  دـننک ،  تیذا  ارت  دـنمهفب و 

 . مدرب سردآ  رارق و  رس  دوخ  اب  ار  وا  متفگ و  وا  هب  ار  نایرج  دوب  اقفر  زا  یکی  هک  ار  یفخم  سیلپ  کی 
 . تسا مدوخ  هسیک  نامه  مدید  درب  شلزنم  نیمز  ریز  هب  ار  ام  دومن  زاب  ار  برد  دمآ  مدز  ار  برد 
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 . درب يرتنالک  هب  درک و  ریگتسد  ار  وا  دروآ  رد  ار  شا  هحلسا  تسا و  مدوخ  هسیک  نامه  متفگ :  سیلپ  هب 
هک دیشاب  هتشاد  ار  لضفلاوبا  ترـضح  دوخ  ياقآ  ردق  اه  هعیـش  يا  اهناملـسم و  يا  مدرب . .  هزاغم  هب  متـشادرب و  ار  ما  هرقن  هسیک  مه  نم 

نیسح رادملع  وریم  ناگنشت  بل  یقاس  ( 47  . ) دیآ یم  رب  ناشتسد  زا  اهراک  یلیخ  اقآ 
نیسح رادهپس  رای و  یئوت  لضاف  وبا  يا 

دنا هدرسفا  شطع  زا  نالفط  بآ و  یب  اه  همیخ 
دنا هدرمژپ  یگنشت  زا  ناکدوک  نک  رظن  کی 

داد شتاجن  باذع  زا  مالّسلا )  هیلع   ) نیسح

دومرف نآرق )  زا  يا  هنیجنگ  ) دوخ ياهبرپ  ياهباتک  زا  یکی  رد  بیغتسد  هّللا  ۀیآ  قالخا  داتـسا  ینابر  فراع  ملاع و  یقتم  راوگرزب  دیهش 
 . دُرم قارع  رد  برع  خویش  زا  یکی  هک  دومرف  لقن  هدنب  يارب  شیپ  لاس  تسیب  دودح  رد  ءاملع  زا  یکی  : 

رد دندیسرپ :  وا  زا  ترضح  دندرک  شرضاح  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  رـضحم  رد  نیـشتآ  ياه  لغ  اب  تسا و  بذعم  هک  دندید  باوخ  رد 
؟  یتشاد یلمع  هچ  ایند 

یم توعد  یناوخ  هضور  سلاجم  هب  متشاد و  یماو  تاریخ  هبار  مدرم  ًالثم  ما  هتـشاد  مه  بوخ  ياهراک  یلو  متـشاد  يراکبارخ  تفگ : 
 . مدرک

 . يدرک یم  راداو  یتسیابردور  هب  ار  مدرم  یلو  يرآ  دومرف :  ترضح 
 . مدرک یم  رهاظ  راک  نیا  اب  ار  امش  لالج  یلو  یلب  درک :  ضرع 

متـشادن صلاخ  حـلاص و  لمع  کی  نم  هک  تسا  حیحـص  درک :  ضرع  دـنامب ،  ظوفحم  تتـسایر  هک  دوب  نآ  تضرغ  دومرف :  ترـضح 
 . ددرگ اپ  رب  ع )   ) تنیسح يازع  دوش  دنلب  امش  مان  متشاد  شوخ  ملد  رد  هک  دیدهاش  ناتدوخ  امش  یلو 

 . تسین شیارب  یهار  لدع  قیرط  زا  هنرگ  يدرگ و  دراو  نیسحلا  باب  زا  دیاب  ینعی  تسا  ع )   ) نیسح اب  تباسح  سپ  دومرف :  ترضح 
 . دندروآ اقآ  دزن  ار  برع  خیش  نیا  هتفرگ  رارق  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  يا  هشوگ  رد  مدید  تفگ : 

تیادف اهناج  نیسح  ای  ( 48  . ) دینک اهر  ار  وا  هولخ )   : ) دومرف ترضح 
تیافو نابرق  هب  ناج 

دشاب هراومه  ملد  رد 
تیالبرک يوزرآ 
یئافطصم زیزع  وت 

یئادخ هار  هتشک 
یئادج رس  دیهش  وت 

تیارب میرگ  بش  زور و 
متّایس قرغ  هک  نم 

متارب امرف  اطع  وت 
متارف بآ  هنشت 

تیاطع زا  هد  یتبرش 
دشاب وت  رهم  ملد  رد 
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دشابوت رکذ  اجک  ره 
رس هنیس و  رب  منز  یم 

تیازع ردنا  بش  زور و 
منیمغ لد  تیازع  رد 

منیزح راز و  تمغ ،  زا 
منیشن میآ  دوش ،  یک 

تیاونین رد  نیسح ،  ای 
ّتزع دجم و  لیصا  وت 

تمایق زور  مرک ،  زا 
تعافش امنب  ام ،  رهب 

تیادخ دزن  نیسح ،  ای 
یئالبرک بیبح  وت 
یئاضترم مشچ  رون 
یئاسنلا ریخ  هداز 

تیاوه دشاب  مرس  رب 
دش ام  ناماس  وت  رکذ 
دش ام  نامرد  تتبرت 

ار ام  ياهلد  دنک  یم 
تیابرلد مان  هدنز 

مغ زا  رپ  اهلد  تمغ  زا 
متام تساپ  رب  وت  رهب 

مّدقم دراد  نیسح  ای 
تیاقل قوش  شرس  رب 

ینک شردپ  هب  ار  نیسح  تیاکش  ادابم 

هدوب هبلط  خیش  کی  هتشاد  هک  ینادرگاش  بالط و  نیب  مالسا  ردقلا  لیلج  درم  نیا  هیلع )  هّللا  ناوضر   ) يراصنا یضترم  خیش  اقآ  موحرم 
 . دوب هدمآ  بل  هب  ناجرقف  زا  تحاران و  یگبلط  عضو  زا  یهاگ  هک  تسا 

هک تسا  هدوب  نیا  شموسرم  هتشاد ،  هک  یتجاح  ود  تهج  دنک  اعد  هبق  تحت  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ربق  دزن  رد  هک  دریگ  یم  میمصت 
 . هدمآ یم  البرک  هب  فجن  زا  تسا  لیطعت  سرد  هک  هعمج  بش  ره 

 . نز يرگید  هناخ و  یکی  مهاوخ  یم  زیچ  ود  وت  زا  نم  نیسح  ای  هدرک  تساوخ  رد  هبق  تحت  البرک  رد  هعمج  بش  نآ 
رگید هتفه  کی  ات  هک  درک  نیعم  یتدم  دوخ  شیپ  دهد .  یمن  نم  هب  هفاضا  يزیچ  رینپ  نان و  جرخ  زا  ریغ  هب  يراصنا  یضترم  خیـش  اریز 

 . درک مهاوخ  ع )   ) یلع تردپ  هب  ار  وت  تیاکش  دشن  هداد  نم  هب  هچنانچ  یهدب  ار  متجاح  دیاب 
هب اـنب  رگید  هتفه  فرـشا  فـجن  هب  تعجارم  زا  سپ  دـمآ  مهاوـخن  تتراـیز  هب  رگید  متفرگن  هچناـنچ  تسا  نم  دـعوم  رگید  هعمج  بش 
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الاح اقآ  تفگ :  داتفا  رهطم  دبنگ  هب  شمشچ  دیـسر و  البرک  نمیا  يداو  هب  هک  نوچمه  دیدرگ  راپـسهر  البرک  بناج  هب  شدوخ  موسرم 
دـش فجن  دراو  هدنام  هتـسخ و  تشگرب  اجنامه  زا  میآ و  یمن  تترایز  هب  مه  نم  دش  یـضقنم  هتفه  کی  یتخاسن و  اور  ارم  تجاح  هک 

 . مور یم  حبص  تفگ :  دوبن  دراق  دورب  ع )   ) یلع مرح  هب  تساوخ 
نینم ؤملاریما  مرح  هب  فرشت  زا  لبق  امتح  هک  هداد  ماغیپ  ار  امش  خیـش  تفگ :  دمآ و  هلجع  اب  خیـش  موحرم  فرط  زا  يا  هبلط  باتفآ  لوا 

 . تفر خیش  موحرم  تمدخ  مه  هبلط  تسا  راک  رد  یبجاو  رما  اریز  ایب  نم  دزن  (ع ) 
هکنیا زا  لبق  مروآ  لمع  هب  ار  تتیاضر  منک و  یگدیسر  وت  عضو  هب  هک  هدرک  رما  نم  هب  ع )   ) نیسح ماما  ترـضح  دومرف :  خیـش  موحرم 

 . يوش فرشم  مرح  هب 
 . یئامنب شردپ  هب  ار  نیسح  تیاکش  ادابم 

تجوازم هبلط  صخـش  تهج  ار  شرتخد  هک  درک  تساوخ  رد  دیبلط و  ار  راجت  زا  یکی  دومن و  يرادـیرخ  وا  يارب  يا  هناخ  خیـش  سپس 
ام تانج  هضور  دش  وت  رهم  ( 49  . ) دیسر دوخ  تجاح  ود  ره  هب  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  هب  لسوت  طسوت  هب  هصالخ  دیامن 

ام تاوامس  شرع و  دش  وت  يوک 
الب برک و  وت  زا  یّلعُم  تشگ 

ام تاجاح  وت  يوس  زا  دش  اور 
یملاع همه  قاشع  هلبق 

ام تاجانم  رکذ و  دش  وت  رهب 
رظن یئامنب  رگ  ناقشاع  هب 
ام تایّلب  هلمج  دوش  عفد 

تست يوس  رب  همه  دیما  مشچ 
ام تاّین  بلق و  هب  یفراع  وت 

همه نایرگ  وت  گوس  سلجم  هب 
ام تایآ  بش و  زامن  یئوت 
رگن تبحم  نامشچ  کشا  هب 

ام تارایز  ياضما  وت  امن 

تشادرب نارهت  مدرم  زا  ار  ءالب  يرادازع  رطاخ  هب 

هیضرم ءارهز  ملاع  یب  یب  ترضح  مدید  باوخ  رد  دنک  یم  لقن  یئاسحل  هقث  بانح  زا  هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یبوبلم رقاب  خیش  جاح 
 . دنک یم  تیاکش  تما  ملظ  زا  دراد و  تسدب  شدنزرف  زا  ینهاریپ  ار  مالسلااهیلع )  )

 : هک دومرف  یم  لقن  زین  و 
هـضرع ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  اقآ  ماگنه  نیا  رد  دیامرف  لزان  باذع  نارهت  نانکاسرب  دـهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  مدـید  باوخ  رد 

تمحر يایرد  ینعم  يا  نیسح  ( 50  . ) دننک یم  هیرگ  يرادازع و  نم  يارب  نانآ  اریز  ياشخبب  نم  هب  ار  نانآ  ایادخ  تشاد 
تمحر ياهرد  مظعا  دیلک 

؟  یتسه هک  نوخ  تشد ،  ناشطع  يا  وت 
یتسشن منوخ  هرطق  ره  رد  هک 
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تماج تسمرس  ایلوا  اهنت  هن 
تمان هب  دزرو  یم  قشع  مه  ادخ 

دشاب وت  يوس  لد  رود  اهنت  هن 
دشاب وت  يور  قشاع  مه  ادخ 
میسانش یم  سدقت  حور  ار  وت 

میسانش یم  سرطف  قشع  يادخ 
تسا مشچ  شیپ  تیالبرک  هشیمه 

تسا مشچ  شیپ  تیاطع  زا  ریوصت  ود 

 ( ع  ) مینیسُح اقآ  ناوخ  هضور 

یم دهع  دـنراذگ و  یم  رارق  رگیدـمه  تسا .  تایح  رد  هدـنز و  اهنآ  زا  یکی  مه  ًالعف  هک  دزی  رد  ربنم  لها  ناگرزب  نیرمعم و  زا  رفن  ود 
 . دنهد ربخ  مه  هب  ار  دوخ  عضو  دنیایب و  يرگید  باوخ  هب  دنتفر  ایند  زا  رتدوز  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دننک 

یم تاقالم  ار  دوخ  تسود  نانز  مدق  یئافـصم  غاب  رد  دـیآ و  یم  يرگید  باوخ  هب  شتوف  زا  دـعب  بش  ود  دـنک  یم  توف  اهنآ  زا  یکی 
؟  دندرک هچ  وت  اب  دسرپ :  یم  وا  زا  سپ  دنک 

منابز دندرک  لاوئـس  هچ  ره  نم  زا  دـندش و  ربق  دراو  باوج  لاوئـس و  يارب  ْنیَر  یکَن  مانب  کلم  ود  نآ  دـنداهن  ربق  رد  ارم  یتقو  تفگ : 
 . مهدب باوج  متسناوت  یمنو  دوب  هدمآ  دنب 

دنتفگن يزیچ  دندش و  تکاس  دندینـش  ار  فرح  نیا  ات  اهنآ  ع ))   )) منیـسح اقآ  ناوخ  هضور  نم  متفگ :  دمآ و  منابز  هب  هملک  کی  طقف 
يوش هاگآ  هتفر ،  نیسح  هار  رگ  ( 51  . ) دنتفر دندراذگ و  ینیب  یم  هک  لاح  نیا  هب  مدوخ  لاح  هب  ارم  و 

يوش هار  نیا  رارق  یب  قشاع  مه 
نیسح نارای  عمج  هب  يوش  وچ  لخاد 

يوش هاچ  زا  جراخ  رصم  فسوی  نوچ 

شتآ زا  تاجن 

 : دومرف هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) یقارن موحرم  ردقلا  لیلج  ملاع  راوگرزب  همالع 
يرادازع هب  بلغا  نز  نیا  یگیاسمه  رد  دروآ و  یم  رد  يرگ  هشحاف  هار  زا  ار  دوخ  يزور  هک  درک  یم  یگدـنز  یپسور  ینز  هنیدـم  رد 

دندرک و یم  هیرگ  (ع )  ءادهشلادیس اقآ  بئاصم  يارب  دندش و  یم  عمج  مه  درگ  هناخ  نآ  رد  یعمج  دندوب و  لوغـشم  ع )   ) نیـسح ماما 
 . دش یم  هداد  اهنآ  هب  دندوب  هدید  هیهت  هک  یئاذغ  رادقم  نآ  زا  دعب 

 . دش شوماخ  گید  ریز  شتآ  قاّفتا  زا  دندرک  یم  تسرد  تیعمج  تهج  ماعط  هداهن و  شتآ  يور  رب  یگید  هناخ  نامه  رد 
گید ریز  شتآ  ندرک  نشور  لوغـشم  هدش  شوماخ  گید  ریز  شتآ  دنیب  یم  هدمآ  اهنآ  هناخ  هب  دوخ  قاجا  ریز  شتآ  يارب  هشحاف  نز 

نامشچ زا  کشا  هرطق  دنچ  دور و  یم  نز  نیا  مشچ  رد  هتـساخرب و  نآ  زا  يدود  درک  یم  نشور  ار  شتآ  تشاد  هک  یلاح  رد  دوش  یم 
 . ددرگ یم  يراج  وا 

باوخ هب  هدومن و  تحارتسا  اوه  یمرگ  هطـساوب  یتعاس  زا  سپ  درب  یم  دوخ  هناخ  هب  هتـشادرب  ار  نآ  زا  يرادقم  دـش  نشور  شتآ  نوچ 
 . دور یم 
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 . دنناشک یم  هتسب  ار  وا  نیشتآ  ياهریجنز  اهلغ و  اب  تفرگ و  هنابز  شتآ  ناهگان  هدش  اپ  رب  تمایق  هک  دنک  یم  هدهاشم  ای  ؤر  ملاع  رد 
هک دز  ادص  یصخش  ناهگان  دنزادنا  منهج  شتآ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  نوچ  دیـسر  یمن  شداد  هب  یـسک  دز  یم  دایرف  نز  هک  تقو  نیا  رد 

 . دیرادرب وا  زا  تسد 
نیـسح ماما  ترـضح  دنراذگ .  یم  روجف  قسف و  هب  ار  دوخ  تاقوا  عیمج  تسا و  هشحاف  نز  نیا  هّللا  لوسر  نبای  دندرک :  ضرع  هکئالم 

ریز شتآ  هدید  درادرب  شتآ  هدوب  هتفر  دندوب  نم  يرادازع  لوغشم  ام  نایعیـش  زا  یعمج  شا  یگیاسمه  رد  زورما  یلو  یلب  دومرف :  (ع ) 
هدش هتخوس  ام  يارب  شتسد  زا  يردق  دش و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هرطق  دنچ  شتآ  ندرک  نشور  هطـساو  هب  هدش و  شوماخ  گید 

 . دیشخبب ار  وا 
 . دوش یم  هنم  ؤم  دنک و  یم  هبانا  هبوت و  دناسر و  یم  سلجم  نآ  هب  ار  دوخ  اروف  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  نز 

ثعاب ع )   ) نیـسح ماما  سلاجم  رد  تمدـخ  و  دراد .  روظنم  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  دوش  ماجنا  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  هک  يراـک  ره  هلب ، 
ادیپ هبوت  قیفوت  دیآ  ع )   ) نیـسح ماما  سلجم  هب  هک  يراک  هنگ  ره  تسا .  تاجن  سلجم  ع )   ) نیـسح سلجم  دوش .  یم  ناهانگ  زا  هبوت 

دشابن رورس  نیسح  زا  ریغ  ارم  ( 52  . ) دنک یم 
دشابن روای  وا  زج  ایند  نیا  رد 
یئاوه رس  رب  ار  هدیروش  نم 

دشابن ربلد  ندید  زا  ریغ  هب 
یئوزرآ گنت  لد  نیا  رد  ارم 

دشابن رورس  نآ  رادید  زج  هب 
ار هر  هدرک  مگ  نم  يداو  نیا  رد 

دشابن ربهر  یسک  وا  زا  ریغ  هب 
جاّوم نافوط و  رپ  يایند  نیا  رد 
دشابن رگنل  وا  زج  یتشک  نیا  رب 
ثداوح راد  رحب  بادرگ  نیا  رد 

دشابن رشحم  هصرع  زا  تاجن 
ارهز دنزرف  يرای  اب  رگم 

دشابن ردیح  هداز  رج  وا  هک 
تسوا ترتع  نیسح و  مه  هنیفس 

دشابن ربمغیپ  ریغ  زا  ثیدح 
تمایق زور  رشحم و  زا  كاب  هچ 

دشابن روای  وا  زج  ار  ّتبحم 

البرک نیمز 

حرـش بحاص  یلع  دیـس  ازریم  موحرم  زا  هبیط  هملک  باتک  رد  هدرک و  لقن  دوخ  مالـسلاراد  رد  يرون  نیـسح  جاح  ناـکم  تنج  موحرم 
 : دیامرف یم  هک  ریبک 

 . تسا هاگ  همیخ  فارطا  رد  هک  یئاهربق  ترایز  هب  متشاد  تبظاوم  هبنش  جنپ  ياهرصع  نم 
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هک یسک  لاح  هب  اشوخ  دیوگ :  یم  یـسراف  نابز  هب  یفتاه  مدینـش  ناهگان  اهربق ،  نامه  ترایز  هب  ما  هتفر  هک  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش 
تمایق لوه  زا  هک  تسا  تاهیه  دنام و  یم  ملاس  تمایق  لوه  زا  دشاب  هانگ  نارازه  اب  هچ  رگا  دوش  نوفدم  البرک )  ) سدـقم نیمز  نیا  رد 

تشهب يوب  دهد  تکاخ  البرک  ( 53  . ) دوشن نفد  نیمز  نیا  رد  هک  یسک  دشاب  تمالس 
تشهب يوک  نوچ  وت  یتسه  البرک 
دش هچ  زا  رطعم  تکاخ  البرک 

دش هک  زا  تزایتما  اهلگ  نیب 
تساجک زا  ترطع  يوب  وگ  البرک 

تساجک زا  تریبع  يوب  ربنع و 
یهد یم  یئادخ  يوب  البرک 

یهد یم  یئادج  يوب  وا  یک ز 
وت يوب  يادف  مناج  البرک 

وت يوس  رب  مروآ  ور  دوش  یک 
نآ زا  دعب  یلعم  یتشگ  البرک 

نآ زا  دعب  یئادخ  شرع  زا  رترب 
مءاوت يوب  زا  هدنز  نم  البرک 

أوت م يور  قشاع  نم  البرک 
دنک یم  تدای  هک  سک  ره  البرک 

دنک یم  ترایز  ار  قح  ترئاز 

دنرب یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سکچیه 

هک دوب  يردقلا  لیلج  ملاع  هک  یناتـسرهش  دّمحم  ازریم  اقآ  زا  مدینـش  دومرف :  هیلع )  هّللا  ناوضر   ) یبیرج رازه  مظاک  دّمحم  الم  دنوخآ 
 : دومرف دناوخ  زامن  مولعلارحبدیس  هزانج  رب 

نوتاخ لها  زا  دوب  فرـشا  فجن  رواجم  یقتم  حـلاص و  متـشاد  یقیفر  مدوب  هدرک  رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواـجم  یناوج  لـیاوا  رد  نم 
یم تواسق  البرک  رد  اریز  میئامن  ترواجم  اجنآ  رد  میور و  فجن  هب  هک  درک  یم  فیلکت  ارم  ررکم  دوب  یلعنـسح  جاـح  شمـسا  داـبآ ، 

نامقیفر نامه  مشاب و  یم  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  قاور  رد  مدـید  باوخ  یبش  ات  تسا ،  رتهب  بتارم  هب  فجن  رد  ترواجم  دروآ و 
 . درک یم  راکنا  زاب  ار  البرک  ترواجم  نم  رب  دوب و  اجنآ  مه  یلعنسح  جاح 

امش درک :  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  یلع  نسح  جاح  دنراد  فیرـشت  قاور  رد  فیرـشلا )  هجرف  هّللا  لجع   ) نامز ماما  اقآ  مدید  هاگ  ان 
 . دنیآ یم  ارماس  هب  امش ،  ترایز  هب  مدرم  دیراد و  فیرشت  اجنیا 

یِلا الَبْرَک  ْنِم  ادَـحَا  َنوُدِّوَُقیال  َن  ینِم  ؤُْملاِر  یمَا  ِّقَِحب  دومرف :  حیرـض و  يوسب  درک  هراشا  كرابم  تسدـب  سپ  متـسه  مه  اجنآ  دومرف : 
مَّنَهَج

 . دنربن منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سک  چیه  هک  مسق  نینم  ؤملاریما  هب  ینعی : 
 . دشاب تدابع  لوغشم  ینعی  هتوتیب  زا  ترضح  دوصقم  مدرک  نامگ  نم  دشاب  هدنام  اجنآ  رد  ار  یبش  هک  نیا  طرش  هب  دومرف :  سپس 

نم تهج  نیا  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  ات  دشاب  هدیباوخ  هچ  رگا  دومرف :  باتفآ ،  عولط  ماگنه  ات  میباوخ  یم  ار  اهبـش  ام  مدرک :  ضرع  نم 
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دراد رارسا  هنیجنگ  البرک  نیمز  رس  ( 54  . ) مدرک رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواجم  مه 
دراد رارحا  هنونکم  فرّشلا  راد  نآ  ردنا 

ار ناهن  ادیپ و  رس  ینیب  هب  لد  مشچب  رگ 
دراد راربا  هلاه  شدرِگ  ّیبان و  رهوگ 

ؤل ؤلت  رد  بکاوک  شدرگ  ِنایم ،  رد  نابات  هام 
دراد رارشا  هنتف  زا  نیگن  کی  شبلق  يور 

نارای باحصا و  وا  رود  نیسح و  دشاب  رمق  نآ 
دراد رارسا  هنادرُد  یلع  دشاب  نیگن  نا  و 

مساق وچمه  یناوجون  بیبح و  نوچ  يدرم  ریپ 
دراد رابنوخ  هدید  روضح و  رد  ربکا  دشاب 

وس ناز  سابع  هراپ  دص  رکیپ  دشخرد  یم 
دراد رارک  ههجو  وا  همقلع  رانک  رد 

هط لآ  ناتسوب  راز و  هلال  دش  البرک 
دراد رازلگ  رب  هار  شنایعیش  مشچ  کشا 

دش نایعیش  يامنهر  تمایق  ات  شمسر  هار و 
دراد راخ  یب  هچنغ  ناریا  رد  شیاهالبرک 

ددرگ مارآ  شلد  ات  ّتبحم  دزیر  مغ  کشا 
 . دراد رادلد  هناناج  یّحادم  بصنم 

دنک لاوئس  دراد  تءارج  کلم  مادک 

 : دومرف هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینابهب رقاب  اقآ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضح  هک  درک  لقن  هیلع )  هّللا  ناوضر   ) يرون نیسح  جاح  موحرم 
 : مدرک ضرع  ار ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  مدید  باوخ  رد  نم 

 . مُکِراوَج یف  ُنَفْدَی  ْنَّمَع  ُلَئُْسی  ْلَه  يدِّیَس  ای 
 . دوش یم  نفد  امش  راوج  رد  هک  یسک  زا  دوش  یم  رکنم ) ریکن و   ) لاوئس ایآ 

درک دیاب  وخ  قلخ و  نیسح  قشع  اب  ( 55  . ) دنک لاوئس  وا  زا  هک  دنک  یم  تءارج  کلم  مادک  دومرف :  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح 
درک دیاب  وگتفگ  شیالب  برک  زا 

شهاگرد ورد  هب  نایرگ  هدید  اب 
درک دیاب  وربآ  بسک  هدرک و  ور 

هدروآ نم  هب  هانپ  دینک  شیاهر 

هیلع هّللا  ناوضر  یئاهب  خیـش  ردپ  هک  تسا  هدرک  لقن  رمحا ) تیربک   ) دوخ باتک  رد  هماقم  هّللا  یلعا  يدـنجریب  رقاب  خیـش  ياقآ  موحرم 
 : دومرف

زا يریجنز  دندمآ و  یبیجع  بیهم و  ياهتروص  هب  رفن  ود  مدید  دش ،  رحس  تقو  مدوب  فرـشم  ع )   ) ءادهـشلادیس رهطم  مرح  رد  ار  یبش 
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نآ دندروآ و  نوریب  ربق  نآ  زا  ار  یـشعن  دـندوب  هدرک  نفد  زور  نامه  رد  ار  شبحاص  هک  دـنتفر  يربق  رـس  يالاب  دوب  اهنآ  تسدـب  شتآ 
 : دنتفگ دندراذگ و  شندرگ  هب  ار  نیشتآ  ریجنز 

ءادهـشلادیس ترـضح  ربق  هب  درک  ور  دنربب  نوریب  ار  وا  دنتـساوخ  يوش  نفد  سدقم  نیمز  نیا  رد  هک  تسا  تیلباق  هچ  ار  وت  تخبدـب  يا 
 : درک ضرع  و  (ع ) 

 . ْکُْفیَض اَنَا  َو  َكِراوَِجب  ُتْرَجَتِْسا  ّینِا  ِهّللاِْدبَع  ابَا  ای 
ور دـندمآ و  نوریب  ع )   ) ءادهـشلادیس اقآ  دـش و  زاب  حیرـض  رد  مدـید  ناهگان  ما .  هدروآ  هاـنپ  وت  هب  متـسه و  وت  ناـمهم  نم  اـقآ  ینعی : 

 : دندومرف رفن و  ود  نآ  هب  دندرک 
 . اِنب ُراجَتْسَی  ُهَّنِاَف  ُهُولُخ  ُهُولُخ 

 . هدروآ هانپ  نم  هب  اریز  دینک  شیاهر  ار  وا  ینعی 
 . دنتفر دنتشادرب و  شندرگ  زا  ار  نیشتآ  ریجنز  لُغ  سپ 

دصقم و ارم  نیسح  زج  هب  ( 56  . ) یهد هانپ  ار  اهنآ  هک  دنشاب  امش  راوج  رد  البرک و  دنیایب  دنراد  وزرآ  همه  تناتـسود  هّللادبعابا  ای  اقآ ، 
تسین یهانپ 

تسین یهابتشا  تسا  نیقی  هدیقع  نیا  رب 
یئوج یم  وت  ناهج  ردنا  قح  هار  هک  رگا 

تسین یهار  نیسح  نید  هش  هار  ریغ  هب 
شینارون لامج  رب  درخ  مشچ  هب  نیبب 

تسین یهام  رهم و  چیه  نم  هم  نآ  لثم  هک 
ملاع رد  هدوب  هچ  شمارم  هک  نیبب  ایب 

تسین یهاج  ّزع و  چیه  ادخ  هب  نآ  ریغ  هک 
ایند رد  فطل  ملاع ز  هجاوخ  هدیسر 

تسین یهاوخ  ریخ  وا  زج  هک  هلمج  هب  وگب 
يراد لدب  رگا  یعرش  تجاح  رازه 

تسین یهاگ  هلاوح  هش ،  نآ  هگرد  ریغ  هب 
هعیش يا  تسارت  رگ  هنگ  راب  رازه 

تسین یهاک  نیسح  ياخس  فطل و  شیپ  هب 
شرابرد مالغ  ملاع  رد  تسا  سب  نیمه 

تسین یهاش  نم  لثم  دیوگ  هکرعم  زورب 
نیسح يالبرک  وت  رگن  تقیقح  مشچ  هب  ایب 
تسین یهاگراب  چیه  شلالج  هاج و  لثم  هب 

شا هشوگ  شش  ربق  مینیبب  میور و  ایب 
تسین یهار  هار  لوط  دنک ،  بیصن  ادخ 
اسم حبص و  هب  ناتسود  نم و  دیما  دوب 
تسین یهآ  لدب  نیا  زج  وت  يور  لاصو 
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دیهش نیسح  ای  مءاوت  يوک  يادگ 
تسین یهاگداد  زا  مفوخ  ینک  لوبق  مرگ 

اهاش تهگرد  بلک  منم  هک  قح  قحب 
تسین یهاوخداد  وت  زج  رد  نآ  زا  ینارب  مرگ 

تربق نآ  دنیبن  دریمب  هک  رَا  یمیرک 
تسین یهاگ  هدعو  اهاش  وت  ربق  ریغ  هب 

البرک رابغ  كاخ و 

 : دسیون یم  سلاجملا )  ُۀفحت   ) دوخ باتک  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  دّمحم  ناطلس  نسح  نیدلا  جات  موحرم 
هب دزرمایب و  ارم  دنوادخ  دـیاش  دـینک  نفد  فرـشا  فجن  دـیربب  ارم  هک  دوب  هدرک  تیـصو  راضتحا  ماگنه  هک  دوب  یقـساف  درم  دادـغب  رد 

 . دشخبب ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  رطاخ 
دندرک لمح  فجن  يوس  هب  دندراذگ و  یتوبات  رد  دندومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هیـصولا  بسح  وا  ناشیوخ  موق و  درک  تافو  نوچ 

.
دنروآ یم  دادغب  زا  ار  یقـساف  کی  شعن  حبـص  ادرف  دندومرف :  دندمآ و  دوخ  مرح  نامادخ  زا  یـضعب  باوخ  هب  (ع )  ریما ترـضح  بش 

 . دننک نفد  نم  راوج  رد  ار  وا  دیراذگن  دیوش و  راک  نیا  عنام  دیورب و  دننک  نفد  فجن  نیمز  رد  هک 
ره دننک  دراو  ار  قساف  نآ  شعن  دنراذگن  هک  دنداتـسیا  فجن  هزاورد  نوریب  دنتفر  دندرک  ربخ  ار  رگیدکی  رهطم  مرح  مادخ  دش  هک  ادرف 

 . دندرواین ار  یسک  دندیشک  راظتنا  ردق 
یم ادرف  دنوش  دراو  دـیراذگن  متفگ  هتـشذگ  بش  هک  ار  قساف  درم  نآ  دومرف :  هک  ار  (ع )  ریما ترـضح  دـندید  باوخ  رد  زاب  دـعب  بش 

 . دینک نفد  اهاج  نیرتهب  رد  دیروایب و  مامت  مارتحا  تّزع و  اب  ار  وا  و  وا ،  لابقتسا  هب  دیورب  دنیآ 
؟ !  دوش نفد  اهاج  نیرتهب  دیامرف  یم  الاح  دیراذگن و  دیدومرف  لبق  بش  اقآ  دنتفگ : 

كاخ و هدیزو  داب  داتفا  البرک  نیمز  هب  ناشروبع  دندرک و  مگ  ار  هار  هتـشذگ  بش  دـندروآ  یم  ار  شعن  نآ  هکیئاهنآ  دومرف :  ترـضح 
ار وا  هتشذگ و  وا  تاریصقت  عیمج  زا  دنوادخ  ع )   ) نیـسح مدنزرف  مارتحا  البرک و  كاخ  تکرب  زا  هتخیر  وا  توبات  رد  البرک  نیمز  رابغ 

نیسح ناتسآ  تسا  قشع  هبعک  میرح  ( 57  . ) هدینادرگ شلاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  دیزرمآ و 
نیسح ناج  تسادخ  قشع  رهوج  طیحم 

دزوس یمن  رحس  هب  ات  رَا  سک  چیه  غارچ 
نیسح نادواج  رون  دوب  زورف  ناهج 

تساهلد رتفد  شقن  البرک  ثیدح 
نیسح ناتساد  هنهک  دوشن  دبا  ات  هک 

یپ زا  دسر  نازخ  ار  نمچ  ره  راهب 
نیسح ناتسوب  تسا  راهب  هشیمه  یلو 

كاخ ره  ندروخ  تسا  مارح  عرش  مکح  هب 
نیسح ناتسآ  شخب  افش  كاخ  ریغ  هب 

تخوسن البرک  رابغ  رطاخ  هب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1313 

http://www.ghaemiyeh.com


تخوسن البرک  رابغ  رطاخ  هب 

 : هدومن لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یناهفصا  یماما  دومحم  دیس  موحرم  نیظعاولادیس  لماک  لضاف 
هار رـس  رب  ار  وا  دهدب  وا  هب  يرـسپ  ادخ  رگا  هک  درک  رذـن  دوخ  دـساف  هدـیقع  ياضتقم  هب  دـش  یمن  راد  دالوا  ناورم  ینب  يافلخ  زا  یکی 

 . دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دتسرفب و  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  ياهراوز 
ياهراوز هار  رـس  يورب  دیاب  هک  دنک  یم  تیـصو  وا  هب  دوش  یم  گرزب  هکنیا  ات  دیامن  یم  اطع  وا  هب  يرـسپ  دنوادخ  یتدم  زا  دعب  ًاقافتا 

 . یناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  نیسح و 
هب دنشکب  دندروآ  ار  یصخش  کی  ات  منهج  يوس  هب  دنرب  یم  ار  یعمج  دادش  ضالغ و  هکئالم  تسا و  تمایق  دید  باوخ  رد  یبش  رـسپ 
اریز دـیربب  منهج  هب  ار  وا  دـیناوت  یمن  امـش  نکیل  تسا  راـکهنگ  درم  نیا  هچ  رگا  دومرف :  هکئـالم  هب  ص )   ) ادـخ لوـسر  شتآ ،  يوـس 

 . تسا هتسشن  وا  ندب  رب  نیمز  نآ  زا  يرابغ  هتشذگ  یم  البرک  نیمز  هب  يزور 
هداتفا ع )   ) نیـسح مدـنزرف  هاگراب  هعقب و  هب  هک  وا  مشچ  اما  دـیئوش  یم  ار  رابغ  دومرف :  ترـضح  میئوش ،  یم  وا  زا  ار  رابغ  درک :  ضرع 

 . دیئوشب هک  دوش  یمن 
 . دندرب تشهب  هب  ار  وا  دندمآ و  تمحر  هکئالم  دندرک و  اهر  ار  وا  باذع  هکئالم  سپ 

شزاون تمرح و  ار  راوز  تفر و  ترـضح  نآ  ترایز  هب  شدوخ  دومن  هبوتو  تشگرب  دوخ  دساف  دصق  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  رـسپ  نآ 
وت مدقم  راثن  یتسه  همه  يا  نیسح  ( 58  . ) درک یم 

وت مرحم  دوب  تسایس  نید و  راهب 
تسه نوچ  نانمشد  وت  يرادازع  عنم  دننک 

وت متام  رفک  زادنا  رب  هناخ  حالس 
دتفا یمن  اپ  تمایق ز  هب  ات  هک  رگا 

وت مچرپ  تسا  هتشارفا  دوخ  تسدب  ادخ 
تسا هدرک  رگد  یتردق  ادخ  وت  تقلخ  هب 

وت ملاع  تسادج  ملاوع  مامت  زا  هک 
تفای برقت  سک  یهلا  ناتسآ  هب 

وت مغ  زا  درک  هیرگ  رتشیب و  تخوس  هک 
لئاس زا  یهاوخ  رذع  رد و  تشپ  مرک ز 

وت مسجم  تمحر  زا  دوب  يا  هنومن 
دشخب یم  رشح  هب  تیادخ  هک  ار  هچنآ  زا 

وت مک  هبتر  هصرع  نآ  رد  تسا  تعافش 
داتفا ادج  وت  نکر  ره  لد و  هبعک  وت 

وت مکحم  مایق  يانب  ماوق  دش  هک 
ترایسب حبذ  یئالب و  تشد  لیلخ 

وت مظعا  حبذ  ههام  شش  رغصا  یلع 
تسه هتفکش و  تنت  مخز  هلال  رازه 
وت مهر  قشع  نابایب  مرگ  كاخ  ز 
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 ( ع  ) نیسح هنشت  بل  زا  يدای 

 : دومرف یم  لقن  خیرات  دنپ  باتک  رد  يورسخ  یسوم  ياقآ  ترضح 
وا تشز  لامعا  یـسررب ،  زا  سپ  رگید  فرط  رد  دنـسپان  لاعفا  فرط و  کی  رد  کین  ياهراک  دنجنـس  یم  ار  هدـنب  لاـمعا  تماـیق  زور 

 . دوش یم  شکین  رادرک  زا  رت  نیگنس 
ربخ امش  تسا و  نم  دزن  رد  هک  هتـشاد  یلمع  نم  هدنب  نیا  دیراد  هاگن  دسر  یم  باطخ  دنربب ،  منهج  فرط  هب  ار  وا  دنهاوخ  یم  هکئالم 

 . دیرادن نآ  زا  عالطا  و 
نارگمتس رب  هدرک و  یم  مالسلاامهیلع )   ) یلع نب  نیسح  ربمغیپ  دالوا  یگنـشت  زا  يدای  هدیماشآ  یم  بآ  تقو  ره  هک  تسا  نیا  وا  لمع 

 . هدومن یم  تنعل  وا 
ءاجلم و ارم  نیسح  زج  هب  ( 59  . ) شتشز رادرک  رب  دنک  یم  ادیپ  یتدایز  شتانـسح  دنراذگ  یم  کین  رادرک  فرط  رد  ار  لمع  نآ  یتقو 

تسین یهانپ 
تسین یهابتشا  مراد  نیقی  هدیقع  نیا  رد 
نیسح یتسود  تسا و  نیسح  تاجن  هر 

تسین یهار  قیرط  نیا  زا  زج  هب  قح  يوس  هب 
ناهج ود  رد  نیسح  ای  وت  هگرد  ریغ  هب 
تسین یهاگ  هلاوح  رگید  هگرد  هب  ارم 

قشع روشک  هاشداپ  يا  تهگرد  يادگ 
تسین یهاشداپ  مک ز  رظن  لها  مشچ  هب 
رشح هب  نیسح  ای  وت  هایس  كرت  مالغ 

تسین یهام  رهم و  رهچ  شخر  ینشور  ز 
ینک لوبق  دوخ  یمالغ  هب  ارم  رگا 

تسین یهانگ  زا  مه  ودنا  مغ و  رگد  لد  هب 
دریذپب شادخ  يریذپ  وت  ار  هکنآ  ره 

تسین یهایس  ین  يدیفس و  دعب و  برق و  هک 
دنسرن وت  مالغ  لالج  هاجب و  ناهش 

تسین یهاج  لالج و  ملاع  ود  هب  نآ  قوف  هک 
دنناوخ شتمایق  زور  هک  باسح  هگ 

تسین یهاوخداد  رای و  ارم  نیسح  زج  هب 
یلو تسارت  نوزف  مهانگ  هچرگ  هوک  ز 
تسین یهاک  یهانگ  هوک  وت  وفع  شیپ  هب 

شیوخ هگرد  زا  میئآ  رب  هدرکن  ادخ 
تسین یهاگ  هانپ  هش  يا  مهگرد  چیه  هب 
مءاوت داز  هناخ  حاّدم و  رکاذ و  مالغ و 
تسین یهاوگ  نیا  زج  مهالا  هاگداد  هب 
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ءاضما ینک  نم  یمالغ  مکح  وت  رگا 
تسین یهاگداد  مفوخ ز  همکحم  چیه  هب 
نداد ناج  تقو  هب  یناف  مشچ ز  شوپم 
تسین یهاگن  زج  هب  مد  نآ  وت  وا ز  دیما 

تخوسن البرک  راوز  رابغ  رطاخ  هب 

 : دسیون یم  ءارعش  تالاح  لیذ  رد  نینم  ؤملا  سلاجم  باتک  رخآ  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  هّللارون  یضاق  موحرم 
دوب هیبصان  مه  شردام  دوب ،  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  زا  یکی  یبصان و  لصوم و  مکاح  وا  ردپ  یلصوم  یعیلخلا  نیدلا  لامج 

وا هنارکـش  هب  دنک  اطع  يرـسپ  وا  هب  یلاعت  يادخ  رگا  هک  درک  رذن  شدوخ  دساف  هدیقع  ياضتقم  هب  دش  یمن  دلوتم  شیارب  يرـسپ  نوچ 
دوش یم  لصوم  هب  اهنآ  روبع  دـنیآ و  یم  هک  لماع  لبج  ماش و  زا  اهراوز  ات  دتـسرفب  ع )   ) هّللادـبعابا ترـضح  ياهراوز  هار  رـس  ار  رـسپ 

 . دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ 
بقع زا  شردام  اب  مرجال  دنک  یم  ربخ  اب  دوخ  رذن  زا  ار  وا  شردام  دیسر  یناوج  ّدح  هب  نوچ  دوش  یم  دلوتم  نیدلا  لامج  یتدم  زا  دعب 

 . تفر دندوب  هدرک  روبع  لصوم  زا  هکیراوز 
 . دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دندرک  تعجارم  هک  یماگنه  ات  درک  فقوت  اج  نامه  دنا  هدرک  روبع  رسج  زا  راوز  دید  دیسر ،  بیسم  هب  نوچ 
شتآ رد  دـنتفرگ و  ار  وا  دـندمآ  هکئالم  هدـش  تمایق  دـید  اـی  ؤر  ملاـع  رد  درب  شباوخ  لاـح  نیمه  رد  هک  دوب  هدرک  نیمک  يراـنک  رد 

 . درکن رثا  وا  هبو  دنازوسن  ار  وا  شتآ  دنتخادنا 
؟  ینازوس یمن  ار  وا  ارچ  شتآ ،  هب  درک  باطخ  منهج  کلم 

شتآ زاب  دنتخادنا  شتآ  رد  ار  وا  هراب  ود  دنداد  شیوشتسش  دندروآ ،  نوریب  ار  وا  تسا ،  هتـسشن  وا  هب  البرک  راّوز )  ) رابغ تفگ :  شتآ 
 . دنازوسن ار  وا 

؟  ینازوس یمن  ار  وا  رگید  ارچ  تفگ :  کلم 
 ! هدش وا  فوجرد  لخاد  رابغ  اما  دیتسش  ار  وا  رهاظ  امش  تفگ :  شتآ 

دش و ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  یحادم  لوغـشم  درک و  رایتخا  ار  عیـشت  بهذم  تشگرب و  دساف  هدیقع  نآ  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا 
 . دنا هداد  تبسن  ار  رعش  نیا  وا  هب  ءارعش  یضعب  البرک و  دمآ  دنسیون  یم  یضعب 

اْنیَسُح ْرُزَف  َةاجَّنلا  َْتئِش  اذِا 
ِْنیَع َریرَق  َهل  ِالا  یْقَلت  ْیَِکل 
امْسِج ُّسُمَت  َْسَیل  َراّنلا  َّنِاَف 

ِْنیَسُْحلا ِراّوُز  ُرابُغ  ِْهیَلَع 
ع  ) نیسح راوز  رابغ  هک  ندب  هب  دسر  یمن  شتآ  هک  اریز  ار  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  نک  ترایز  سپ  یهاوخ  یم  شتآ  زا  تاجن  رگا  ینعی 

رهق شتآ  زا  یهر  یهاوخ  رگا  ( 60  . ) دشاب هتسشن  وا  رب  ( 
ار البرک  بیرغ  نک  ترایز 

قوش زا  هکنآ  شتآ  هب  دزوس  یمن 
ار اونین  هاش  درک  ترایز 

دمآ شترایز  هب  راب  هس  ع )   ) نیسح ماما 
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دمآ شترایز  هب  راب  هس  ع )   ) نیسح ماما 

زا یکی  هک  يدزی  نسحالم  یقتم  حـلاص  هک  هدومرف  لقن  ناـنجلا  حـیتافم  رد  هیلع )  یلاـعت  هّللا  ناوضر   ) یمق ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم 
درم هک  يدزی  یلع  دّـمحم  جاح  نیما  هقث  زا  هدرک  لقن  تسا  ترایز  تدابع و  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناکین و 

 . هدوب دوخ  ترخآ  رما  حالصا  لوغشم  امئاد  هک  دزی  رد  دوب  یحلاص  لضاف 
 : تفگ درب  یم  رس  هب  رازم  هب  تسا  فورعم  دننوفدم و  ءاحلص  زا  یتعامج  نآ  رد  هک  دزی  زا  جراخ  ناتسربق  رد  اهبش 

یلغـش کی  نامدوخ  يارب  ام  میدش  گرزب  مه  اب  میتفر و  یم  ملعم  کی  دزن  مه  اب  میدوب و  هیاسمه  مه  اب  یکچوک  زا  هک  ءاقفر  زا  یکی 
رد نم  هک  يا  هلحم  کیدزن  ناتـسربق  نامه  رد  تفر و  ایند  زا  ات  دوب  تفرگ و  هشیپ  دوخ  يارب  ار  يراشع  لغـش  مه  وا  میدرک و  باختنا 

 . دندرپس كاخ  هب  مدرک  یم  هتوتیب  نآ 
یم نم  متفگ :  متفر و  وا  دزن  سپ  تسا  یبوخ  ياـج  رد  لاحـشوخ و  رایـسب  هک  مدـید  باوخ  رد  دوب  ار  وا  هتـشذگ  شتوف  زا  زور  دـنچ 

یشاب باذع  رد  دیاب  وت  دوبن و  ناکم  نیا  یضتقم  وت  لغش  تسین و  وت  ماقم  رد  تالاح  نیا  یتشادن و  یبوخ  ياهراک  ایند  رد  وت  هک  مناد 
 . يدیسر ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  اب 

فرـشا داتـسا  رـسمه  هک  زورید  ات  مدوب  راتفرگ  اهباذـع  نیرتدـب  هب  متفر  ایند  زا  هک  يزور  زا  نم  یئوگ  یم  هک  تسا  روط  نیمه  تفگ : 
 . دوب يرتم  کیدزن 50  هک  یعضوم  هب  درک  هراشا  دندرک و  نفد  ار  وا  ناکم  نیا  رد  دش و  توف  دادح 

ناتـسربق نیا  زا  باذـع  عفر  هب  دوـمرف  رما  موـس  هبترم  رد  درک و  تراـیز  ار  وا  هبترم  هس  ع )   ) هّللادـبع اـبا  اـقآ  وا  تاـفو  بش  رد  تفگ : 
 . میا هداتفا  یهلا  تمعن  رد  ینیب و  یم  هک  تسا  وحن  نیا  هب  ملاح  هّللدمحلاو 

دادح فرشا  سردآ  هتفر و  نارگنهآ  رازاب  هب  سپ  متسناد ،  یمن  مه  ار  وا  هلحم  متخانش و  یمن  ار  دادح  مدش و  رادیب  هناریحتم  باوخ  زا 
 . مدرک ادیپ  ار  وا  متفرگ و  ار 

؟  یتشاد هجوز  وت  مدیسرپ  وا  زا 
 . مدرک نفد  درب ) مسا  ار  عضوم  نامه   ) لحم نالف  ار  وا  هدرک و  تافو  هک  تسا  زور  هس  ود  هلب  تفگ : 

؟  دوب هتفر  ع )   ) هّللادبعابا اقآ  يالبرک  ترایز  هب  وا  متفگ : 
 . هن تفگ :  تشاد ؟  يراد  هیزعت  سلجم  متفگ :  هن  تفگ :  درک ؟  یم  ار  ترضح  بئاصم  رکذ  متفگ :  هن  تفگ : 

رب هک  يا  ( 61  . ) تشاد ءاروشاع  ترایز  رب  تبظاوم  نز  نیا  تفگ :  مدرک  لـقن  شیارب  ار  مباوخ  یـسرپ ؟  یم  ار  اـهنیا  هچ  يارب  دیـسرپ 
يراد یهاج  تّزع و  قح  هگرد 
يراد یهاگن  قاشع  هب  ایآ  دوب 

زادنا تمحر  رَس  زا  يرظن  ار  اپ  كاخ 
يراد یهار  رس  روم  ینامیلس و  وت 

مشچ يافش  و  ع )   ) لضفلاابا ترضح  هب  لّسوت 

 : دندومرف هتاکرب  تماد  یحطبا  نسح  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  ترضح 
هتشاذگ وناز  يور  ار  شرس  مرح  هشوگ  رد  یناوج  یلو  دوبن  مرح  رد  یسک  مدوب  هتفر  ریغصلا  باب  رد  ءادهـش  سو  ؤر  مرح  هب  زور  کی 

 . دوب هدرب  شباوخ  هکنیا  لثم  دوب 
زا ار  شرـس  ناوج  نآ  زامن  زا  دعب  مدش ،  ترایز  زامن  لوغـشم  ناوج  نیمه  هب  کیدزن  مدـناوخ و  يرـصتخم  ترایز  مدوب ،  اهنت  مه  نم 
یم دوب  میوناز  يور  مرـس  هک  روطناـمه  یلو  دوب  زاـب  مه  میاهمـشچ  یتح  هکلب  مدوبن  باوخ  نم  اـقآ  تفگ :  درک و  دـنلب  شیوناز  يور 
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دـش انب  مه  ارم  مهم  جئاوح  زا  یکی  دـنهد و  یم  ار  ناشراوز  جـئاوح  دـنراد و  روضح  تسا  نفد  اجنیا  ناشرـس  هک  یئادهـش  مامت  مدـید 
 . دنهِدب بشما 

؟  دشاب هتشاد  تقیقح  دناوت  یم  يرادیب  ای  باوخ  نیا  ایآ 
؟  روطچ تفگ :  دوش  یم  نشور  اعبط  امش  يارب  يرادیب  ای  باوخ  نیا  تقیقح  دینک  ربص  يرادقم  رگا  متفگ : 

شیب یتالایخ  دـیا  هدـید  هچنآ  تسا  نکمم  الا  هتـشاد و  تقیقح  هک  دوش  یم  مولعم  دـش  هداد  امـش  مهم  تجاـح  نآ  رگا  بشما  متفگ : 
 . دیشاب نایرج  رظان  مه  امش  ات  هدش  هداد  هدعو  نم  هب  هک  اریزیچ  مهد  یم  حیضوت  مه  امش  يارب  تفگ :  هدوبن 

نالف دنیوگ  یم  هکنیا  تفگ :  یم  زورما  نم  هب  تسا  دادعتسا  شوخ  رایسب  هدش و  دلوتم  انیبان  ردام  زا  هک  مراد  يا  هچبرتخد  نم  تفگ : 
؟  هچ ینعی  تسا  تشز  زیچ  نالف  تسا و  گنشق  زیچ 

؟  دشاب هتشاد  مشچ  ناسنا  هک  دوش  یم  روطچ  تفگ :  یمهفب  یناوت  یمن  ار  اهزیچ  نیا  يرادن  مشچ  نوچ  وت  متفگ : 
 : تفگ يدش  دلوتم  مشچ  نودب  مه  وت  دنوش و  یم  دلوتم  مشچ  نودب  اه  یـضعب  دـنوش و  یم  دـلوتم  مشچ  اب  ردام  زا  اه  یـضعب  متفگ : 

؟  مشاب هتشاد  مشچ  مه  نم  هک  درادن  یهار  چیه  الاح 
 . دننک تیانع  مشچ  وت  هب  تسا  نکمم  میوش  لسوتم  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  تدوخ  اب  نم  رگا  ارچ  متفگ : 

وا تفرگ و  ما  هیرگ  نم  مدرگ  راد  مشچ  دـیاش  موش  لسوتم  اهنآ  هب  مه  نم  ات  هدـب  میلعت  مه  نم  هب  نکب و  ار  راک  نیا  ردـپ  سپ  تفگ : 
مرتخد يافش  مه  متجاح  ما و  هدمآ  اجنیا  نم  الاح  میایب  هب  نم  ات  هدب  ار  ممشچ  لضفلاابا  ای  وگب  متفگ :  مدیناشن و  هلبق  هب  ور  لزنم  رد  ار 

 . ما هدید  ار  يرادیب  ای  باوخ  نیا  هک  هدوب 
دوخ لزنم  هب  ارم  درم  نآ  هن ،  ای  دراد  تقیقح  يا  هدید  هچنآ  هک  دوش  یم  مولعم  دـش  راد  مشچ  تا  هچب  رگا  بشما  بوخ  رایـسب  متفگ : 

نیمالا و عراش  رد  وا  هناخ  اقافتا  دیریگب ،  يربخ  ام  زا  دیئایب و  اج  نیمه  مه  حبـص  ادرف  امـش  تفگ :  داد .  ناشن  نم  هب  ار  كرتخد  درب و 
 . دوبام هار  رس 

؟  تسا ربخ  هچ  مدیسرپ  دنیآ  یم  دنور و  یم  هناخ  نآ  هب  یعمج  مدید  متفرگ  ربخ  لزنم  نآ  زا  یتقو  زور  نآ  يادرف 
انیب تشرد و  ابیز  ياهمشچ  اب  كرتخد  نآ  مدید  مدش  دراو  یتقو  هتفای  افش  ع )   ) لضفلاابا تکرب  هب  يروک  هناخ  نیا  رد  بشید  دنتفگ : 

 . دوب هتسشن  وا  يولهپ  مه  شردپ  هتسشن و 
هلبق تمرح  يا  ( 62  . ) داد افش  ار  مرتخد  لضفلاابا  اقآ  تسا و  هدوب  یقیقح  نایرج  نآ  هک  دیدید  اقآ  تفگ :  داتفا  نم  هب  شمـشچ  یتقو 

ام تاجاح 
ام تاجانم  حیبست و  وت  دای 

یملاع همه  نادیهش  جات 
یمشاه ینب  هام  یلع  تسد 

وت يارآ  لد  يور  اجک  هام 
وت يانعر  تماق  اجک  ورس 
باتفآ زا  رت  هدنشخرد  هام و 

بارت وب  نت  ناج و  وت  قرشم 
قشع رالاس  هلفاق  مدق  مه 

قشع رادملع  قاشع و  یقاس 
نیسح هاپس  رالاس  رورس و 
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نیسح هار  هب  تسد  رس و  داد 
ماما نباو  خا  ماما و  ّمع 
 ( ع  ) سابع ترضح 

تسافو قشع و  بتکم  وت  بتکم 
تسافص قدص و  وت  يابفلا  سرد 
تسا يزابرس  يزابناج و  بتکم 
تسا يزارفارس  هاگنآ  يرس  یب 

هتخوس دش و  بآ  دش و  عمش 
هتخومآ بدا  ار  بدا  حور 
نیتءاشن رد  وت  يالاو  هگرد 

نیسح باب  تمحر و  رد  تسه 
راچد دش  یمغ  هب  يدرد  هب  هک  ره 

راب هس  یس و  دصکی و  رگا  دیوگ 
نیملاع رد  هتخارفا  ملع  يا 

نیسحلا برک  فشاک  ای  فشکا 
یهد شباوج  فطل  مرک و  زا 

یهد شبآ  هدمآ  رگا  هنشت 

مهاوخ یم  ع )   ) نیسح زا  رانید  هس 

 . دوب هدومرف  نارهت  فورعم  ياهظعاو  زا  یکی  يزیربت  كرت  ربکا  یلع  خیش 
روط نیمه  مدش  ندناوخ  ترایز  لوغشم  دوبن .  رس  الاب  یـسک  چیه  دوب  تولخ  مرح  متـسشن ،  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  مرح  مدمآ  زور  کی 

ترـضح حیرـض  يولهپ  دمآ و  مدرک )  شومارف  نم   ) يزیربت ای  یناجیابرذآ  كرت  کی  مدید  تقو  کی  مدـناوخ  یم  ترایز  متـشاد  هک 
 . درک یم  لد  درد  تبحص و  تشاد  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  اب  شدوخ  یکرت  نابز  اب  تسشن  نیمز  يور 

مفرـصم هدش  مامت  میاهلوپ  نم  ناج  اقآ  نیـسح  ماما  ای  دیوگ :  یم  دراد  مدید  دـیوگ ،  یم  دراد  یچ  مدـیمهف  یم  مدوب و  دـلب  یکرت  نم 
هـس هب  نم  اقآ  مورب ،  اهنآ  تنم  راب  ریز  منک و  ضرق  میاهقیفر  زا  مهاوخ  یمن  هدش ،  مامت  مدوب  هدروآ  هک  ار  یئاهلوپ  هدیدرگ و  صالخ 

نامنطو هب  ام  هک  دـیهدب  نم  هب  ار  رانید  هس  نیا  امـش  هدوب )  یلیخ  رانید  هس  تقو  نآ  رد   ) تسا سب  میارب  راـنید  هس  مراد  جاـیتحا  راـنید 
 . دایب نک  در  رانید  هس  دوز  هّللا  ای  میدرگرب ، 

 . دنیب یم  دراد  ار  اقآ  هکنیا  لثم  دنک  یم  تبحص  اقآ  اب  يروطچ  نیا  متفگ  دوخ  اب 
هب تفگ .  وا  هب  يزیچ  کی  شیولهپ  دـمآ  یمناخ  کـی  تقو  کـی  دـنک  یم  راـکچ  هک  مدرک  یم  هدـهاشم  ار  وا  روط  نیمه  متـشاد  نم 
 . تفر نوریب  مرح  زا  دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  دنز  یم  دوخ  تروص  رس و  يوت  دراد  هبترم  کی  مدید  دعب  مهاوخ  یمن  هن  تفگ :  یکرت 

نحـص رد  الط و  ناویا  زا  مدـیود  شلابند  مدرک و  اهر  ار  ترایز  مه  نم  هن  ای  تفرگ  ار  لوپ  نیا  دوب  هک  مناـخ  نیا  دـش  هچ  نیا  متفگ : 
؟  يدرک راکچ  دوب  هچ  هصق  ایب ،  ردارب )  ) شادراق متفگ :  متفرگ ،  ار  شتسد 

درک زاب  ار  شتسد  متفرگ ،  متساوخ  یم  ع )   ) نیسح ماما  زا  رانید  هس  نم  تفگ :  یکرت  هب  تسا  بلقنم  کشا و  زا  رپ  شیاهمشچ  مدید 
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؟  یتفرگ يروطچ  متفگ :  داد ،  ناشن  نم  هب 
مناخ نآ  هدب ؟  رانید  هس  متفگ  اقآ  هب  يدینش  تفگ :  مداد .  شوگ  مدرک و  یم  هاگن  هلب  متفگ :  يدرک ؟  یم  شوگ  يدید و  وت  تفگ : 

؟  دوب یک  هلب  متفگ :  نم ؟  دزن  دمآ  يدید  ار 
 . مهاوخ یم  رانید  هس  متفگ :  نیسح ؟  زا  یهاوخ  یم  هچ  يراد  راکچ  دومرف  دمآ  مناخ  نیا  تفگ : 

نیـسح دوخ  زا  نم  متفرگ  یم  میاهقیفر  زا  مریگب  وت  زا  متـساوخ  نم  رگا  مهاوخ  یمن  هن  متفگ :  ریگب  نم  زا  ار  رانید  هس  نیا  اـیب  دومرف : 
 . مهاوخ یم 

ناج یب  یب  متفگ :  متـسه  همطاف  شردام  نم  تفگ  یتقو  مدرک  شدر  لوا  نم  متـسه  همطاـف  شرداـم  نم  ریگب  میوگ  یم  وت  هب  دومرف : 
 . تسا هدیمخ  تدق  ارچ  سپ  یتسه  همطاف  شردام  امش  رگا 

؟  یتسه يروط  نیا  سپ  ارچ  دوب  هلاس  هدجیه  ناوج  مالسلااهیلع )   ) همطاف ع )   ) نیسح ماما  ردام  مدینش  اهناوخ  هضور  اه و  يربنم  زا  نم 
تسا وت  يالتبم  ناهج  هک  مغ  يالتبم  يا  ( 63  . ) دنتسکش ار  میولهپ  ورب ،  ریگب  ار  لوپ  دومرف :  تقو  کی 

تسا وت  يازع  ردنا  لد  هتسکش  ناوج  ریپ و 
تهگرد كاخ  کمس  لها  هاگ  هلبق  مه 

تسا وت  يالبرک  کلم  لیخ  هاگ  هدجس  مه 
مرتحم ياهناج  هک ز  مرتحم  ناج  يا 

تسا وت  ياونین  هعقاو  اونین ز  نوچ 
یملاع قاتشم و  وت  تسود  ياقل  رب  يا 

تسا وت  ياقل  رهب  وت  يوک  كاخ  قاتشم 
يروشک نوتفم و  وت  رای  ياوه  رب  يا 

تسا وت  ياوه  ردنا  وت  قایتشا  نوتفم 
زونه نامسآ  قفش  سکع  رابق  نوگلگ 

تسا وت  يابق  نوگلگ  ربکا  يور  رجه  زا 
دید هچ  یبتجم  لد  غرم  هدیپط  نوخ  رد 

تسا وت  يادخدک  وت  مساق  هدیپط  نوخ  رد 
دید هچ  یلع  مغ  هلسلس  ریسا  دیدرگ 

تسا وت  دابعلا  نیز  ندرگ  هب  نیک  ریجنز 
فرش زا  هک  رهطا  نت  يا  كادف  یحور 

تسا وت  ياهبنوخ  ادخ  یئوت و  ادخ  نوخ 
نانسرب هک  رونا  رس  يا  كادف  یمسج 

تسا وت  يامن  قح  بل  نایع ز  قح  تایآ 
تخرد رس  رب  هگ  بهار و  ریدب  یهاگ 

تسا وت  ياج  كاخ  هگ  هزین و  زارف  رب  هگ 
ترس زا  هک  ای  تندب  زا  تیاکح  میوگ 

ترهاوخ هدیدمغ  سک و  یب  لایع  زا  ای 
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نامهم ینارصن 

 : دنک یم  لقن  هیلع  هّللا  ناوضر  يرون  یسربط  یجاح 
تـشادن ار  وا  هیامرـس  شیاـجنگ  هرـصب  یتراـجت  تـالماعم  رظن  زا  هک  تـشاد  يداـیز  هیامرـس  هـک  دوـب  ینارـصن  رجاـت  کـی  هرـصب  رد 

اریز دینک  مهارف  دادغب  هب  ار  دوخ  تکرح  هلیسو  تسبوخ  دیشاب  هرصب  رد  امش  هیامرس  نیا  اب  تسین  راوازس  دنتـشون  دادغب  زا  شیاهکیرش 
 . تسا رتشیب  یلیخ  شتالماعم  هعسوت  دادغب 

 . دومن تکرح  دادغب  فرط  هب  شا  هیامرس  هیلک  اب  هدرک و  دقن  ار  دوخ  تابلاطم  ینارصن  درم 
هانپ راچان  دوش  دادغب  دراو  عضو  نآ  اب  دیـشک  یم  تلاجخ  نوچ  دـنتفرگ  ار  شیدوجوم  مامت  دـندرک و  دروخ  رب  وا  هب  نادزد  هار  نیب  رد 
 . دُرب رس  هب  دوب  نانامهم  صوصخم  همیخ  کی  يا  هلیبق  ره  رد  هک  بارعا  يارسنامهم  رد  ینامهم  ناونع  هب  دُرب و  نیشن  هیداب  بارعا  هب 

رد مه  يدنچ  تفرگ  سنا  اهنآ  اب  مک  مک  یقالخا  بسانت  رثا  رب  دندوب  یناناوج  اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسر  بارعا  زا  هتـسد  کی  هب  هرخالاب 
 . دنام هتسد  نآ  يارسنامهم 

رب لیمحت  كاروخ  رد  نم  هک  تسا  یتدم  تفگ :  دندومن ؟  لاوئـس  ار  شا  یگدرـسفا  تلع  دـندید  هدرـسفا  ار  وا  هلیبق  ناناوج  زور  کی 
 . منیگمغ تهج  نیا  زا  متسه  امش 

رادـقم نیا  تنتفر  ضرف  رب  ددرگ و  یمن  مک  هفاضا و  وت  ندوبن  ندوب و  اب  هک  دراد  ینیعم  جراـخم  ارـسنامهم  نیا  دـنتفگ :  نانیـشن  هیداـب 
 . تسام هناخ  نانامهیم  یگشیمه  فرصم  ءزج 

اجنآ رد  دوخ  تماقا  رب  تشگ و  نامداش  تسین  يا  هداعلا  قوف  تافیرـشت  رتدایز و  جراخم  بجوم  اجنآ  رد  نآ  فقوت  دیمهف  یتقو  رجات 
 . دندش هلیبق  نیا  رب  دراو  هنهرب  ياپ  اب  البرک  ترایز  ناونع  هب  فارطا  لئابق  زا  يا  هدع  يزور  دوزفا 

اهنآ بابسا  ینابهگن  رجات  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  اهنآ  یهارمه  هب  مه  ینارصن  درم  هتسویپ و  ناشیا  هب  مامت  قوش  اب  زین  اهنآ  ياهناوج 
 . دروخ یم  ناشکاروخ  زا  درک و  یم  ار 

ار دوخ  هیثاثا  بابـسا و  دندش  البرک  دراو  ءاروشاع  بش  ع )   ) نینم ؤملاریماالوم  ترایز  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دندمآ  فجن  هب  ءادـتبا  اهنآ 
فرط هب  ترایز  يارب  میئآ و  یمن  رهظ  زا  دعب  ادرف  ات  ام  نیشنب ،  ام  هیثاثا  بابسا و  يور  وت  دنتفگ :  ینارصن  هب  دنتشاذگ و  نحـص  لخاد 

 . دنتفر رهطم  مرح 
 . تسا گنهآ  مه  اهنآ  اب  یئوگ  راوید  رد و  هک  دندز  یم  هلان  نانچ  يراج  ياهکشا  اب  شناهارمه  دید  درک  هدهاشم  یبیجع  عضو  رجات 

لـیلج و رایـسب  صخـش  دـید  باوخ  رد  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  درب  شباوـخ  هیثاـثا  بابـسا و  يور  هار  یگتـسخ  هطـساوب  ینارـصن  درم 
فارطا درک  رومءاـم  ار  یکی  هداد  يرتـفد  رفن  ود  نآ  زا  کـی  ره  هب  دـنا  هداتـسیا  رفن  ود  وا  فرط  ود  رد  دـش  جراـخ  مرح  زا  يراوگرزب 

 . داد تیرومءام  نحص  لخاد  يارب  ار  يرگید  دیامن  تشاددای  هدش  دراو  بشما  نامهم  رئاز و  هچ  ره  دنک  یسررب  ار  نحص  یجراخ 
ار ناشمان  امـش  هک  دنتـسه  زونه  دومرف :  هدرک  هاگن  اقآ  دنتـشاد  هضرع  ار  یماسا  تروص  هتـشگ و  زاب  ینامز  رـصتخم  زا  سپ  دنتفر  اهنآ 
زا ریغ  دینک  صحفت  ًالماک  دومرف :  بانج  نآ  مه  زاب  دندناسر  ضرع  هب  ار  یماسا  هتشگرب  دندش  وجتسج  هب  مود  هبترم  يارب  دیا  هتـشونن 

 . مراد رئاز  زونه  نم  اهنیا 
هتفر و باوخ  هب  هیثاـثا  بابـسا و  يور  رب  هک  ینارـصن  درم  نیمه  رگم  میتفاـین  ار  یـسک  اـم  دـندرک  ضرع  موس  هبترم  رد  شدرگ  زا  سپ 

 . میتشونن ار  وا  مسا  دوب  ینارصن  نوچ 
 . تسا ام  رب  دراو  دشاب  ینارصن  هدماینام  هناخ  رد  هب  ایآ  انتحاسب ) لح  اما   ) دیتشونن ارچ  دومرف :  ترضح 

تخیر و شناگ  هدید  زا  کشا  ندش  رادیب  زا  سپ  هک  دیدرگ  ع )   ) هّللادبعابا صوصخم  هجوت  هتفیـش  نانچ  باوخ  نیا  هدهاشم  زا  رجات 
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قشاع ارت  هک  ناج  نیـسح  يا  ( 64  . ) دروآ تسدـب  اهبنارگ  سب  يا  هیامرـس  داد  تسد  زا  رگا  ار  دوخ  يدام  هیامرـس  دومن  رایتخا  مالـسا 
تسا یسب  هدیروش 

تسا یسک  وت  قشع  هادلد  هلاو و  دش  هک  ره 
مورحم تیالب  برک و  زا  نکم  ار  ناقشاع 

تسا یسفن  یقاب  هدنام و  یمد  رمع  زا  هک  ات 

سابعلا مداخ 

 : تسا هدومرف  هدوب  نیرخءاتم  زا  گرزب و  ياملع  زا  یکی  هک  هط  دّمحم  خیش  موحرم 
مارتحا تهج  هب  ینید  بالط  ءاملع و  زا  یعمج  اب  هدمآ و  نوریب  فرشا  فجن  زا  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  ترایز  دصق  هب  يرفـس  رد 

 . میدش راپسهر  البرک  بناج  هب  هدایپ  ياپ  ع )   ) نیسح ماما 
یلو دوبن  هناخ  بحاص  ًاقافتا  هدش  دراو  تحارتسا  اذـغ و  فرـص  تهج  هب  ریاشع  ناگرزب  زا  یکی  هناخنامهم )   ) هناخ فیـضم  هب  هار  نیب 

 . درک يدایز  فراعت  یئاریذپ گљŠو  ام  زا  یلیخ  هک  دوب  ̘ رد  ینز 
ام همه  درک و  یم  باطخ  سابعلا  مداخ  ام  هب  فراعت ،  نیب  لاوحا  مامت  رد  هک  دوب  نیا  دوب  ام  یتحاراـن  ینارگن و  ثعاـب  هک  يزیچ  طـقف 

 . دیامن یم  باطخ  سابعلا  مداخ  ءاملع  زا  هدع  کی  هب  نز  نیا  ارچ  هک  میدوب  تحاران  ناونع  نیا  زا 
لاوئـس اهنآ  هب  تبـسن  هناخ  لها  یئاریذـپ  زا  تفگ و  دـمآ  شوخ  مرگ  یلیخ  دـمآ و  هناخ  هب  نز  نآ  رهوش  ینعی  هناخ  بحاص  هک  یتقو 

مداخ دـنا  هدـش  لئاق  ام  تهج  هکیناونع  امـش  هداوناخ  ارچ  هک  میدرک  لاوئـس  هتکن  نیا  هراب  رد  طقف  دـندومن  ناـنتما  راـهظا  یلیخ  درک ؟ 
 . میتسین ع )   ) سابع ترضح  مادخ  زا  ام  هکیلاح  رد  تسا  سابعلا 

ترضح هب  عجار  یبیجع  ناتساد  کی  وا  اریز  دنا  هدش  لئاق  امـش  يارب  زا  ار  مارتحا  تیاهن  هدنب  رـسمه  نایاقآ  هک  درک  نایب  هناخ  بحاص 
 . دیوگ یم  سابعلا  مداخ  ار  وا  دوش  لئاق  شتهج  یناونع  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  لصا  نیمه  يور  دراد  ع )   ) لضفلاابا

 . دندنام زجاع  وا  هجلاعم  زا  اهرتکد  همه  هک  دوب  هدیدرگ  التبم  یجالعلا  بعص  ضرم  هب  بناج  نیا  دنزرف 
میتسب و ع )   ) لضفلاابا ترضح  رهطم  حیرـض  هب  دوب  همه  هقالع  دروم  رـسپ  اتکی  هک  ارنام  لفط  هدش و  فرـشم  البرک  هب  یعمج  هتـسد  ام 

 . درک میلست  ناج  تفر و  ایند  زا  ناملفط  یمک  هلصاف  هب  میتفرگن و  هجیتن  یلو  میدومن  رایسب  ياعد  هیرگ و  هلان و  وا  يارب 
يادص هک  یمـسق  هب  دندش  نایرگ  شلاح  هب  رایتخا  یب  راوز  مامت  هک  رهطم  مرح  رد  درک  يراک  لفط  نامه  ردام  نم  لایع  تقو  نیا  رد 
يافش يارب  مداد و  رارق  وت  هانپ  رد  ار  مدنزرف  نم  يدوب  جئاوحلا  باب  وت  لضفلاابا  يا  دز  یم  دایرف  طقف  تساخرب  تیعمج  نایم  زا  هجض 

 . یتشک ار  ما  هچب  افش  ياجب  يداد  شیافش  بجع  مدمآ  وت  هناخ  رد  ملفط 
ضیرم لفط  نامه  ناوج  نیا  نایاقآ  تفگ :  دـش و  ام  هجوتم  هناـخ  بحاـص  اروف  درک و  مالـس  اـم  رب  دـش و  دراو  یناوج  تقو  نیمه  رد 

درک و ناوج  هب  ور  دـینک و  لاوئـس  شدوخ  زا  ات  مراذـگ  یم  ار  لاوحا  هیقب  هتبلا  هدـینادرگ و  هدـنز  ار  وا  ادـخ  اددـجم  هک  تسا  روکذـم 
 . وگب تدوخ  ار  هیقب  تفگ : 

یـسک هک  دنچ  يراونا  هب  مدیـسر  نامـسآ  نیب  تفر  یم  الاب  تشاد  نم  حور  مدـش و  حور  ضبق  حیرـض  رانک  رد  نم  یلب  تفگ :  ناوج 
 . دنتسه مالسلا )  مهیلع  ) دّمحم لآ  دّمحم و  راونا  اهنیا  تفگ : 

یکی و  ع )   ) یبتجم نسح  يرگید  و  مالـسلااهیلع )   ) ارهز همطاف  يرگید  و  ع )   ) یـضترم یلع  یکی  و  ص )   ) ءایبنالا متاخ  اـهنآ  زا  یکی 
 . تسا ع )   ) مشاه ینب  رمق  نیا  دنتفگ :  هک  يرگید  رون  سپس  دشاب  یم  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح 

دنک یم  هچ  مرح  رد  لفط  ردام  نز ،  نیا  دینیبب  امش  اقآ  هک  دومن  اضاقت  و  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  دزن  دمآ  ع )   ) لضفلاابا ترضح  اقآ 
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هدرب ارم  يوربآ  نز  نیا  اریز  درادرب  نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  نیا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  امش  منک  یم  اعدتسا  نم  هدومن و  اوسر  ارم  و 
.

ترضح دزن  سپس  دندومرف  توکس  ترضح  دومن  تیاکش  تفر و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  دزن  هب  سپـس  دندومن  توکـس  ترـضح 
 . مینکب میناوت  یمن  یمادقا  هنوگ  چیه  ادخ  تیشم  ربارب  رد  ام  دندومرف :  یگمه  هصالخ  تفر  مالسلااهیلع )   ) ءارهز

بقل نیا  دیهاوخب  ادخ  زا  امـش  رد  هک  درک  اضاقت  نانک  سامتلا  نایرگ  مشچ  اب  تفر  ص )   ) ربمغیپ دزن  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  هرخالاب 
 . هدرک اوسر  ارم  نز  نیا  اریز  درادرب  نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب 

هبترم کی  نوزحم  مه  هسدـقم  راونا  نایرگ و  ع )   ) لـضفلاابا ترـضح  تقو  نیا  رد  هک  داد  ار  باوج  ناـمه  دومرف و  توکـس  ترـضح 
 . ام هاگرد  هب  ع ))   )) مشاه ینبرمق  تلزنم  برق و  هطساو  هب  نادرگرب  ار  لفط  نیا  حور  هک  توملا  کلم  هب  دیسر  باطخ 

اهنت دوخ  هک  ات  مشاب  عمـش  مراد  تسود  ( 65  . ) مرادـن یتلاسک  هنوگ  چـیه  هک  مدرک  ساسحا  تشگرب و  مندـب  هب  نم  حور  لاح  نآ  رد 
مزوسب

مزوسب ادرف  مغ  زا  تنیلاب  رس  رب 
تهام يور  مسوبب  ات  مشاب  هلاه  مراد  تسود 

مزوسب اورپ  یب  وت  قوشزا  هناورپ  موش  ای 
مشاب رادیب  رحس  ات  مشاب  هام  مراد  تسود 

مزوسب ارحص  نیا  رد  تهار  رس  رب  لعشم  وچ  ات 
یباوخب مشوغآ  رد  ات  مشاب  هیاس  مراد  تسود 
مزوسب اریگ  خر  نا  تلامج ز  رب  مزود  مشچ 
منیشن تهار  رس  رب  مشاب  هلال  مراد  تسود 
مزوسب اپ  ات  رس  قوش  مرس و ز  رب  اپ  یهن  ات 
تنیرفآ رهم  خر  رب  مشاب  لاخ  مراد  تسود 

مزوسب ار  یناهج  ات  مریگب  شتآ  تبل  زا 
مریگب تلصو  نماد  مشاب  راخ  مراد  تسود 

مزوسب ارهز  لگ  يا  تنیشتآ  رهم  ات ز 
متفا تیاپ  كاخ  هب  نم  مشاب  هلاژ  مراد  تسود 

مزوسب امرگ  زا  نم  یشاب و  باداش  لگ  هچ  ات 
ار تینابرد  منک  مشاب  تمداخ  مراد  تسود 

مزوسب اج  کی  اهش  تقشع  هتوب  رد  مهن  لد 
مزاس باریس  ارت  ناشطع  ماک  مراد  تسود 

مزوسب ایرد  بل  رب  یماک  هنشت  زا  دوخ  هچ  رگ 
ممشچ کشا  زا  رگم  ات  مزیر  کشا  مراد  تسود 

مزوسب اهبل  نآ  ياج  دوخ  نم  باریس و  يوش  وت 
يریگب متسد  زا  دیاش  دتفا  متسد  مراد  تسود 

مزوسب اسآ  دنپس  ات  ینیشن  مشیپ  يا  هظحل 
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هچب همین  يافش 

 : دومرف لقن  يدابآ  تلود  سمش  هّللا  ءاطع  اقآ  جاح  ردقلا  لیلج  دیس 
 . تفرگن هجیتن  هدرک و  هتوتیب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  رهطم  مرح  رد  بش  هد  یتجاح  يارب  هک  ءاملع  زا  یکی 

 . تفرگن هجیتن  مه  زاب  درک  هتوتیب  ترضح  نآ  مرح  رد  بش  هد  البرک  رد  هتفر و  ع )   ) هّللادبعابا ترضح  مرح  هب  سپ 
دش و ترـضح  نآ  مرح  دراو  ینز  دـید  اجنآ  رد  هتوتیب  بش  نیرخآ  دـیدن ،  هجیتن  درک و  هتوتیب  ع )   ) لضفلاابا اقآ  مرح  رد  بش  هد  سپ 

همین صقان و  هچب  کی  نم  هب  ادـخ  کنیا  متـساوخ  دالوا  امـش  زا  نم  لضفلاوبا  ای  تفگ  حیرـض و  رانک  تخادـنا  ار  هچب  همین  لفط  کی 
دـش و اپ  رب  اغوغ  ناهگان  يریگب .  نم  يارب  زا  یلماک  لـفط  ینک و  هزجعم  هکنیا  رگم  مور  یمن  اـجنیا  زا  نم  و  تسا .  هدرک  فطل  یلفط 

 . تفر نوریب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  هچب  نز  دیدرگ  ملاس  لفط  همین  هچب  دنتفگ : 
ادـخ زا  وت  ردارب  ردـپ و  ربق  رانک  هک  تسا  هام  کی  نم  نیبب  لضفلاابا  ای  تفگ :  حیرـض  راـنک  دـمآ  دـش  گـنت  لد  یلیخ  ملاـع  درم  نیا 

 . دیداد تجاح  اروف  ار  نیشن  هیداب  برع  نز  نیا  یلو  دشن  هداد  متجاح  متساوخ  تجاح 
ره دنوادخ  دهاوخ و  یم  تجاح  دوخ  تفرعم  ردق  هب  سک  ره  دومرف :  وا  هب  ترضح  ای  ؤر  ملاع  رد  درب  شباوخ  حیرـض  رانک  رد  سپس 
وت هب  فطل  رظن  هب  ام  تسادج و  وت  اب  ناش  باسح  اما  دراد  یئانشآ  ام  هب  تبسن  هزادنا  نیمه  وا  دنک  یم  تمارک  وا  هب  دنادب  حالـص  عون 

قشع يوک  نادیهش  هک  یقشاع  نابرق  ( 66  . ) مینیب یم  لاح  نیا  رد  ار  امش  حالص  میرگن و  یم 
دننک وزرآ  وا  هبتر  رشح  زور  رد 

راگزور ناهاش  هک  رادمان  سابع 
دننک وربآ  بلط  وا  يوک  كاخ  زا 

درپس ناج  هنشت  بل  دوب  بآ  ياّقس 
دننک ولگ  ردنا  شرثوک  بآ  هک  ات  تساوخ  یم 

يو هب  دوخ  تسد  ادخ  داد  داتف  شتسد 
دننک وربور  وگب  دنرکنم  هکنانآ 

ارچ سپ  تسا  یئادخ  تسد  هن  وا  تسد  رگ 
دننک وا  يوس  ور  همه  ادگ  ات  هاش  زا 
تسا تجاح  بابرا  هلبق  هچ  وا  راب  رد 

دننک وگتفگ  اج  همه  شجئاوحلا  باب 

 ( ع  ) نیسح هنشت  بل  زا  يدای 

 : هدرک تیاور  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  راددیلک  زا  هک  دراد  یحرش  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يرون  نیسح  ازریم  جاح  موحرم 
رـس و یب  هاش  تسا  هدـش  روطچ  هک  مدومن  بجعت  یلیخ  مدـید  ع )   ) نیـسح ماما  مرح  رد  ار  وا  یبش  راجاق  هاش  یلعحتف  موحرم  نامز  رد 

 . تسا لوغشم  رهطم  مرح  ترایز  هب  هدمآ و  البرک  هب  ادص 
هـس مدیدن  ار  وا  متـشگرب  مرح  هب  میرادـن  يربخ  هراب  نیا  رد  ام  تسین و  يزیچ  هچمه  دـنتفگ :  مدیـسرپ  اهیراد  شفک  زا  مدـمآ و  نوریب 

 . تسا هدش  موحرم  وا  هک  دیسر  ربخ  دعب  زور 
ناشیا هب  تسا  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  مرح  نایم  مدید  باوخ  ملاع  رد  یبش  هکنآ  ات  دوب  يا  هیـضق  هچ  نیا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  نم 
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 . مدید ع )   ) نیسح ماما  رهطم  مرح  رد  ار  امش  شیپ  بش  دنچ  نم  اقآ  متفگ : 
يروش یهاـم  بش  نآ  نوچ  مدوب  تحارتسا  لاـح  رد  رتسب  رد  یبش  هک  تسنیا  دـیدید  مرح  رد  ارم  هک  نیا  تلع  مدوب و  نم  یلب  تفگ : 

 . دوبن رضاح  منیلاب  هب  مه  یسک  موش و  كاله  دوب  کیدزن  هک  يردق  هب  دوب  هدش  بلاغ  نم  رب  شطع  یلیخ  مدوب  هدروخ 
نآ رد  بشنآ  نم  هکنآ  دایب  ترضح  مدومن و  ع )   ) نیـسح ماما  هنـشت  بل  زا  يدای  مدروخ و  بآ  هدرک  ادیپ  یبآ  فرظ  متـساخرب  مدوخ 

مهد یمن  ناکما  ملاع  هب  ار  وت  رهم  ( 67  . ) دندروآ اجنیا  هب  ارم  حور  مدوب  شدایب  لاح 
مهد یمن  نازرا  نم  تساهب  رپ  جنگ  نیا 

دنهد نم  هب  تیوکو  تنج  باختنا  رگ 
مهد یمن  ناوضر  تنج و  هب  ار  وت  يوک 

مرب یمن  بناجا  دزن  هب  ار  وت  مان 
مهد یمن  ناوید  هب  تسا  مظعا  مسا  نیا 
نیسح ای  وت  لاصو  قوش  هب  مهد  یم  ناج 

مهد یمن  ناج  یهنن  مدق  مرس  رب  ات 
نم زامن  رهُم  وت  يالبرک  كاخ  يا 

مهد یمن  نامیلس  کُلم  هب  ار  رهُم  نآ 
راختفا جات  دوب  وت  یمالغ  ار  ام 

مهد یمن  ناهاش  رسفا  هب  ار  جات  نیا 
وت ریغ  هن  دشاب  وت  قشع  هاگیاج  لد 

مهد یمن  ناطیش  هب  تسادخ  هناخ  نیا 
بیصن دوش  متارف  بآ  يا ز  هعرج  رگ 

مهد یمن  ناویح  همشچ  هب  ار  هعرج  نآ 
تهگرد هب  دیوم  وچ  ما  هداهن  رس  ات 

مهد یمن  نان  ود  تنم  راب  ریز  نت 

یتخیر نم  يارب  یکشا  هرطق 

 ( هیلع هّللا  ناوضر   ) یلیبدرا سدـقم  هب  فورعم  دّـمحم  نب  دـمحا  اوقت  دـهز و  یبرم  هعیـش  گرزب  دنمـشناد  ینابر  ققحم  هیقف و  موحرم 
 : دومرف

دیامن زهجم  رفن  رازه  دوخ  اب  يرادرـس  ره  هک  دوب  هدومن  ررقم  دنور و  هژر  فص  هب  وا  يولج  زا  شیاهرکـشل  هک  دومن  رما  ثیل  نبورمع 
هب الط  زا  زرگ  کی  دـیامن و  هضرع  وا  رب  تسا )  رفن  رازه  رکـشل  نیا  هک  ) دـشاب تمالع  ناونع  هب  مچرپ  کـی  رکـشل  رادرـس  ره  تسد  و 

 . . . . دریگب هزیاج  ناونع 
تـسیب دص و  دیدرگ  غراف  دوخ  رکـشل  هدهاشم  زا  نوچ  دوب  رفن  رازه  تمالع  یملع  ره  هک  دش  اپ  رب  مچرپ  تسیب  دـص و  ماگنه  نیا  رد 

نیمز هب  بسا  زا  ار  دوخ  دش  دز  شوگ  وا  هب  دشاب  درم  رازه  تسیبودص  هناشن  هک  زرگ  تسیب  دص و  ظفل  هک  یتقو  داد  اهنآ  هب  الط  زرگ 
یب دـنامب و  يراز  هیرگ و  نآ  رد  دـتمم  ینامز  تسیرگ و  یم  راز  راز  دـیلام و  كاخ  هب  ار  دوخ  يور  داـهن و  هدجـس  هب  رـس  تخادـنا و 

 . دیدرگ شوه 
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یئاورپ وا  زا  هک  تشاد  یمیدن  کی  یلو  دسرپب  وا  زا  ار  يراز  هیرگ و  تهج  هک  تشادن  تردق  سک  چیه  دمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  دـعب  و 
ارچ دوبن  هیرگ  تقو  هک  الاح  دشاب و  نادنخ  لاحـشوخ و  دیاب  دراد  يرکـشل  روطنیا  هک  یـسک  هاشداپ  يا  تفگ :  دـمآ و  شیپ  تشادـن 

؟  يدومن ار  اهراکنیا 
مدرب و ترـسح  داتفا  مرطاخ  هب  البرک  هعقاو  تقو  کی  دندوب  رفن  رازه  تسیب  ودص  نم  نایرکـشل  ددع  هک  مدینـش  تفگ :  ثیل  نبورمع 

 . مدرک یم  ادف  ار  ناج  زین  نم  ای  مدروآ .  یم  رب  رافک  زا  رامد  مدوب و  یم  ارحص  نآ  رد  زور  نآ  یکشاک  هک  مدرک  وزرآ 
دنشاب یم  وا  تمدخ  رد  نایروح  تسا و  یعیفر  رایـسب  ياج  رد  دراد و  رـس  رب  جات  هک  دندید  ار  شباوخ  دومن  تافو  ثیل  نبورمع  نوچ 

؟  يدیسر ماقم  نیا  هب  اجک  زا  دنتفگ :  وا  هب 
کی دنهد  باذع  ارم  دنتـساوخ  مدماین  رب  باوج  هدـهع  زا  دـندمآ  رب  نم  زا  لاوئـس  يارب  کلم  دـندراذگ و  ربق  رد  ارم  هک  یتقو  تفگ : 

 . هدیشخب نم  هب  ار  وا  ادخ  اریز  دیراذگاو  ار  وا  دومرف  دیدرگ و  مربق  دراو  ور  شوخ  یناوج  دش و  هتفاکش  مربق  تسار  تمس  تقو 
 . دنتفر يالوم  يدیس و  ای  ًۀعاطو  اعمس  دنتفگ : 

؟  يدیسر مدایرف  هب  تقو  نیا  رد  هک  یتسیک  وت  متفگ :  متخادنا و  شنمادرب  تسد  نم 
يدومن ارم  کمک  يوزرآ  یتخیر و  نم  يارب  هک  یکـشا  هرطق  نآ  تهج  هب  میامن  یفـالت  مدـمآ  هک  متـسه  یلع  نب  نیـسح  نم  دومرف : 

تسام هناناج  نیسح  ناهج  ود  ره  رد  ( 68  . ) مدیسر وت  دایرفب  کنیا 
تسام هناگیب  تسا  نیسح  هنوکنآ 

بجع هچ  شیازع  میراد  هبش  ره  رگ 
تسام هناخ  افش  وا  يازع  مزب  نوچ 

تسام لد  ارهز  فسوی  بت  بات و  رد 
تسام لگ  ینیسح  قشع  اب  هتخیمآ 

میتسه الوم  طارص  رد  هلدکی  ام 
تسام لصاح  شتعافش  ازج  زور  رد 

تفرگ شیپ  ار  یئاقس  راک 

ع  ) نیسح ماما  ترضح  رهطم  مرح  فارطا  رد  درم  نیا  دشاب ،  هدنز  مه  ًالعف  دیاش  هک  یلع  دّمحم  جاح  مان  هب  دوب  یئاقس  البرک  رهـش  رد 
 . درک نایب  ار  دوخ  یگدنز  لاح  حرش  يزور  دوب و  یئاقس  لوغشم  ( 

راک و رایسبو  هاگ  همیخ  یکیدزن  رد  مدوب  يراطع  لوغشم  ع )   ) نیسح ماما  رهطم  نحـص  برد  هکلب  دوبن  یئاقـس  ملغـش  ًالبق  نم  تفگ : 
لصا تبرت  يردق  نم  رهطم  حیرـض  ریمعت  رطاخ  هب  دندنک  ار  مرح  فارطا  هک  یتقو  هک  دش  نیا  نم  راک  یبوخ  همدقم  دوب و  بوخ  مراب 

 . مداهن تمیق  ینامثع  هریل  کی  یلاقثم  ره  نآ و  نتخورف  هب  مدرک  عورش  مدومن و  هیهت 
تبرت نم  زا  نیعم  یناشن  هب  دـندمآ  یم  فارطا  ياهرهـش  طاـقن و  زا  یتح  هک  یمـسق  هب  مدرک  ادـیپ  یترهـش  مک  مک  راـک  نآ  رطاـخ  هب 

 . دش بوخ  نم  راک  هلیسو  نیا  هب  يرادیرخ و 
یعضو هچ  نیا  دندیدزد  ارم  لوپ  نیسح  ماما  ای  هک  دنز  یم  دایرف  دمآ و  يدرم  مدید  مدوب  ع )   ) هّللادبعابا ترضح  رهطم  مرح  رد  يزور 

 . منک هچ  نم  الاح  تسا 
 . یهد یمن  لیوحت  ار  دزد  ارچ  دیایب  شرس  هب  روط  نیا  دیاب  ارچ  دیوگ  یم  تسار  نیسح  ماما  ای  متفگ :  مه  نم 

یتسه دزد  مه  وت  دوخ  میامن  یفرعم  ار  دزد  مهاوخب  رگا  دومرف :  نم  هب  مدـید  ار  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  ای  ؤر  ملاـع  رد  بش  ناـمه 
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؟  يدروآرد هار  نیا  زا  ار  تورث  نیا  يزوجم  هچ  هب  تسا ؟  تسرد  ایآ  یشورف  یم  یفازگ  تمیق  هب  يدزد و  یم  ارم  كاخ 
هدش و هدیدزد  راوز  زا  يدایز  لاوما  رادربار  گنس  نآ  تسوا  ریز  یگنس  نک  دنلب  شیاج  زا  ار  نحـص  برد  يادگ  نآ  ورب  حبـص  الاح 

 . نک در  شبحاص  هب  تساهنآ  يور  مه  درم  نیا  لام  رادرب و  تسا  ناهنپ  اجنآ  رد 
ار گنس  هدرک و  دنلب  شیاج  زا  ار  وا  هتفر و  لئاسو  نآ  غارس  هب  يا  هدع  اب  هدراذگ و  نایم  رد  يرادشفک  اب  ار  عوضوم  متساخرب و  حبص 

 . میدرک در  نآ  نابحاص  هب  ار  شمامت  هدرک و  هدهاشم  ار  لاوما  میتشادرب و 
هب درادرب  سنج  تساوخ  یم  هچ  ره  نآ  ياـجب  اـی  دریگب  دـیایب  تسا  هداد  نم  هب  تبرت  تباـب  یلوپ  هک  ره  مدرک  نـالعا  مه  نم  دوـخ  و 
انب مدرک  لاوئـس  ءاملع  زا  رادقم  نامه  هب  دندوب  هدرک  يرادیرخ  نم  زا  هدـمآ و  رود  تیالو  زا  هکیئاهنآ  مدرک و  در  ار  همه  نازیم  نامه 

يور لگ  دشاب  وزرآ  ار  ناقشاع  ( 69  . ) مدش لوغشم  یئاقس  هب  مدوخ  مدرک و  در  ار  همه  مهدب  ار  شملاظم  در  هتخورف و  ار  سانجا  دش 
نیسح

نیسح يوک  تبرت  زا  دوخ  رطع  هتفرگ  لگ 
زامن ماگنه  صالخا  هر  زا  میراذگ  رس 

نیسح يوبلگ  كاخ  رب  قح  هب  یکیدزن  رهب 

تبرت رهُم  هب  یمارتحا  یب 

 : دومرف هیلع  هّللا  ناوضر  يرون  نیسح  ازریم  جاح  موحرم 
دراذگ یم  دوخ  ياهبیجرد  دعب  داهن و  یم  هدجـس  زامن و  نآ  رب  هک  تشاد  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبرت  زا  يرهم  مناردارب  زا  یکی 

اقآ تـبرت  هـب  یبدا  یب  ارچ  تـفگ :  یم  دوـمن و  یم  دز  شوـگ  وا  هـب  ما  هدـلاو  داـتفا  یم  شنار  تـشپ  شیاـهبیج  دیــشوپ  یم  اـبق  نوـچ 
 . دنامب تیاپ  ریز  دنکشب و  رهم  نیا  ینیشنب  تبیج  يور  دیاش  یئامن  یم  (ع )  ءادهشلادیس

 . دراذگن ابق  نیئاپ  ياهبیج  رد  ار  تبرت  رگید  هک  دش  دهعتم  سپ  ما  هتسکش  تیفیک  نیا  هب  رهم  ود  نونکات  یلب  تفگ :  مردارب 
هتـسشن شا  هناخباتک  رد  هدمآ و  وا  ندید  هب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  مدلاو  تشذگ  هیـضق  نیا  زا  زور  دـنچ 

 . مهدب هزیاج  میامنب و  مارکا  اهنآ  هب  نم  هکنآ  ات  دنیایب  تیاهرسپ  وگب  دومرف :  هدومن و  وا  هب  دح  زا  شیب  تفطالم  راهظا  تسا و 
 ( ع  ) نیسح ماما  ترضح  دزن  رد  میداتسیا و  هناخباتک  قاط  رد  ولج  رد  همه  میدوب و  رفن  جنپ  نم  اب  تخاس و  رـضاح  ار  شیاهرـسپ  مردپ 

 . دوب هسیفن  ءایشا  رخاف و  ياه  سابل 
 . دمآ یم  نوریب  قاطا  زا  دومرف و  یم  تمحرم  وا  هب  هزئاج  دیبلط و  قاطا  نوردنا  رب  دز و  ادص  ار  مردپ  نادنزرف  کی  کی  ترضح 

يوس هب  يدولآ  بضغ  هاگن  ترـضح  هاگنآ  تشاذگ  یم  شبیج  رد  نیا  زا  شیپ  ار  تبرت  رهم  هک  دیـسر  مردارب  نامه  هب  تبون  هکنآ  ات 
 . هتسشن اهنآ  يور  نوچ  تسا  هتسکش  هدراذگ و  شبیج  رد  ارم  ربق  تبرت  زا  رهم  ود  لاح  هب  ات  وت  رسپ  نیا  دومرف :  ردپ  هب  دومن و  وا 

تـساوخرب باوخ  زا  مردپ  نوچ  دـیبلطن  دوخ  دزن  هب  نیریاس  لثم  ار  وا  درادرب  وا  ات  هتخادـنا  قاطا  نوریب  رد  همرت  زا  يا  هناش  باق  سپس 
دومن علطم  ار ) همه  رما ،  نیا  زا  ار  وا  عـنم  هدوـب و  مردارب  بیج  رد  هکیرهم   ) هیـضق نیا  زا  ار  مردـپ  وا  درک و  لـقن  مرداـم  هب  ار  شباوـخ 
تسا هدشن  عقاو  ترضح  تَخَـس  بجوم  هک  دروآ  ياجب  ار  يادخ  دمح  دومن و  بجعت  هبیجع  باوخ  ای و  ؤر  نیا  قدص  زا  مردپ  سپس 

تیاوه دشاب  مرس  رب  ناج  نیسح  ( 70 . )
تیادف مناج  همطاف ،  زیزع 

مدرگ وت  راوز  هک  يزور  نآ  شوخ 
تیالبرک يوس  راب  مدنبب 
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میوزرآ دیآ  رب  رگ  ناج  نیسح 
تیاونین رد  بش  زور و  منیشن 

ار تدقرم  منیب  هک  تعاس  نآ  شوخ 
تیافص اب  هاگراب  میرح و 

میامن نویش  تتبرغ ،  دای  هب 
تیارجام رد  مشک  لد  زا  ناغف 

زوس ناج  ياهتبیصم  نآ  دای  هب 
تیازع اپ  رب  منک  یم  ناج  نیسح 

تتارف بآ  متمسق  رگ  دوش 
تیارب مزیر  اهکشا  هدید ،  ز 

ناج لد و  زا  ار  تدقرم  مسوبب 
تیافشلاراد تبرت  میوبب 

ربکا ربق  رب  دوخ  يور  مراذگ 
تیاه هلان  ياربزا  ملانب 

مراظتنا رد  نم  گرم  تقو  هب 
تیاقل منیب  مرس  رب  یئآ  هک 

تیالبرک رد  رگا  نم  مریمب 
تیارس رد  ناج  نیسح  هد  مهانپ 

وت رکاذ  ناج  نیسح  دش  مدقم 
تیاوه دراد  رس  هب  تسا و  ریقف 

داد افش  ارم  سابع 

هب ع )   ) هّللادـبعابا تراـیز  زا  سپ  تفگ :  هماـقم  هّللا  یلعا  يراـصنا  خیـش  نادرگاـش  زا  یفوتم 1313  يرتشوش  میحرلادـبع  خیـش  همالع 
 . مدش فرشم  ع )   ) لضفلاابا اقآ  ترایز 

مدید هیترم  کی  تسا  ناهاوخ  ار  وا  يافش  عرضت  لسوت و  اب  هداد و  طابترا  سدقم  حیرض  هکبـش  هب  ار  دوخ  لولـسم  رـسپ  مدیدار  يرئاز 
 . داد افش  ارم  سابع  دز  یم  دایرف  سابَْعلا  ِینافاش  ُخی  صَیَو  دش  دنلب  رسپ 

 . دندومن هعطق  هعطق  كربت  يارب  ار  شسابل  دندرک و  ماحدزا  مدرم  گنرد  یب 
ینادرگ یم  رورسم  یهد و  یم  افش  ار  یلهاج  برع  مدرک  ضرع  تینابـصع  اب  مدیبسچ و  حیرـض  هب  مدید  مشچ  هب  ار  تمارک  نیا  یتقو 
ینادرگ یمرب  ممورحم  یهد و  یمن  ار  متجاح  منک  یم  انمت  تربارب  رد  بدا  اب  لیـصحت و  ار  تفرعم  ملع و  تامحز  لمحت  اـب  هک  نم  و 

 . درک مهاوخن  تترایز  ادبا  ینکن  عفر  ارم  يدنمزاین  رگا 
نیقی و شترـضح  رـضحم  زا  مدومن و  رافغتـسا  راگدرورپ  تحاسب  مدوخ  بدا  ءوس  رـساجت و  زا  متفای  شمارآ  تینابـصع  لاـح  زا  یتقو 

 . دومرف مرختفم  تاقالم  هب  هحور )  هّللا  سّدق   ) يراصنا یضترم  خیش  متشگرب  فرشا  فجن  هب  یتقو  متساوخ  تیاده 
هب يرادیرخ و  دوخ  يارب  یلزنم   ) يدرک تلئـسم  ع )   ) سابعلا لضفلاابا  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  لوپ  هسیک  ود  و 
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یئالب برک و  هش  رادملع  هک  يریما  يا  ( 71  . ) دوب رما  ود  نیمه  يارب  ترضح  نآ  هب  نم  لسوت  وش ) فرشم  هّللا  تیب  جح 
یئادخ ریش  رسپ  تلوص  هشیب  دسا 

شک ودع  هاش  نآ  یلع  ریلد  روپ  بسن  هب 
یئادهش عمش  مشاه و  ینب  هام  بقل  هب 

نیکمت هشیب و  رد  هدش  ناهنپ  تلوص و  ناهج  کی 
یئاضق ریدقت  هب  میلست  تردق و  کلف  کی 

یحیدم لصا  دوخ  هک  وت  حیدم  هب  مناوخ  هچ  نم 
یئانث نیع  دوخ  هک  وت  يانث  هب  میوگ  هچ  نم 

طش زا  يدش  نوریب  يدیشونن و  بآ  نیسح  یب 
یئایح رحب  بدا و  طیحم  ُلضف و  مَی  وت 
یتفرگب نادند  هب  کشم  نتز  داتفا  تتسد 

یئآ هگمیخ  يوس  زاب  دهد  تسد  رگم  ات 
انامه تسد  زا  وچ  دوشگن  وت  راک  هرگ 

یئاشگب نادند  هدقع ز  نآ  رگم  ات  یتساوخ 
ناج دهد  هنشت  بل  هک  میدینشن  اّقس  چیه 

یئافو نامیتی ز  يّاقس  هک  هاش  يا  وت  زج 
دهاوخ وت و  يوس  هب  تسا  ریغص  دیما  مشچ 
یئامنب تف  أر  وت ز  مه  يرظن  شیوس  هب  هک 

درک عطق  ار  متشگنا  سابع 

 : دومرف یم  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يرئاح  سردم  هّللارصن  اقآ  ردقلا  لیلج  راوگرزب و  دیس 
تـشگنا شتـسد  اب  تفر و  نوریب  ناباتـش  مرح  زا  يدرم  مدـید  مدوب  ع )   ) لـضفلاابا ترـضح  اـقآ  نحـص  رد  مادـخ  ناـیم  رد  يزور  هک 

 . تخیر یم  نآ  زا  نوخ  یلو  دزیرن  نوخ  هک  دوب  هتفرگ  ار  رگید  تسد  کچوک 
حیرـض هرجنپ  هب  وا  عوطقم  تشگنا  مدید  مرح  لخاد  متفر  هدرک  عطق  ار  متـشگنا  سابع  تفگ :  هدـش ؟  هچ  مسرپب  هک  متـشاد  هاگن  ار  وا 

 . دوش یمن  هدید  نآ  رد  نوخ  هدش و  عطق  هدرم  زا  هک  تسنیا  دننام  قلعم و 
 . هدش يو  تشگنا  عطق  ببـس  تناها  نآ  هدومن و  ع )   ) لضفلاابا ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  تناها  درم  نآ  هک  میتسناد  زور  نآ  يادرف 

سابع میراد  وت  قشع  دوخ  رس  ردام  ( 72)
سابع میراپس  یم  وت  هر  هب  ار  ناج 

دوش هتسب  ام  يور  هب  يرد  هاگره 
سابع میرآ  وت  هاگرد  رد و  رب  ور 

نک رارقا  تیالو  هب 

 : هدومن لقن  سابعلا  باتک  فل  ؤم  يارب  لیخد  نسح  خیش  همالع 
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 . دوبن يرئاز  مرح  رد  یمداخ  ياوس  مدش  فرشم  ع )   ) لضفلاابا ترایز  هب  ع )   ) هّللادبعابا ترایز  زا  دعب  امرگ  مسوم  رد 
شرـسپ اب  يا  هبوجحم  يوناب  مدید  هاگان  هک  مدرک  یم  رکف  ع )   ) مشاه ینب  رمق  تمظع  رد  رـصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  ترایز و  زا  سپ 

دننام هن  دناوخ و  یم  ترایز  هعیش  دننام  هن  دوب  طوبرم  ود  نآ  هب  هک  دارکا  تبیه  هب  تماق  دنلب  يدرم  اهنآ  رـس  تشپ  دنلوغـشم  فاوط  هب 
هب هجوت  چیه  درک  یم  هاگن  مرح  رد  نآ  نازیوآ  ءایـشا  اهرجنخ و  اهریـشمش و  هب  هدرک و  رهطم  ربق  هب  تشپ  دناوخ  یم  هحتاف  ننـست  لها 

تفگـش رد  وا  هیبنت  رد  اقآ  ربص  لد و  کـیرات  نیا  یبدا  یب  یهارمگ و  زا  تشادـن  راوگرزب  نآ  مارتحا  تیاـعر  مرح و  بحاـص  تمظع 
 . مدوب

حیرض نوماریپ  ریغتم و  شا  هرهچ  جنشتم و  شناتشگنا  دش و  هدیبوک  حیرض  هکبش  هب  تدش  هب  دش و  دنلب  نیمز  زا  درم  نیا  مدید  ناهگان 
 . درک یم  رارف 

 . يدلو انا و  کلیخد  لضفلاوبا  دش  لسوتم  ترضح  هب  نایب  نیا  هب  حیرض  لباقم  تفرگ و  ار  شرسپ  تسد  نز  نآ  نیح  نیا  رد 
نیسح ماما  اقآ  مرح  هب  دنتفرگ و  ار  درم  نیا  دندمآ و  دز  ادص  ار  رگید  مداخ  رفعج  دیس  دوب  هتسیرگن  ار  هرظنم  نیا  مرح  رد  زا  هک  مداخ 

درم نآ  لاوحا  هدهاشم  زا  يدایز  هدعو  میتفر  ینیسح  مرح  ات  نیـسحلادهشم )   ) دیئایب ام  هارمه  دنتفگ  شرـسپ  نز و  نآ  هب  دندرب و  (ع ) 
 . دندش هارمه 

رد دش  رادیب  تشحو  لاح  هب  تعاس  راهچ  زا  سپ  درب  شباوخ  تسب  لیخد  داد و  طابترا  ربکا  یلع  ترضح  حیرض  هکبـش  هب  ار  وا  مداخ 
 : تفگ یم  هکیلاح 

َّنَا َو  ٍلْصَفِالب  ِهّللا  ِلوُسَر  ُۀَـفی  لَخ  ٍِبلاط  َبا ي  َْنب  ِّیلَع  َِنینِمْؤُْملاَر  یمَا  َّنَا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو  ُهّللا  ـِالا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا 
 . هجرف هّللا  لجع  يدهملا  نسحلا  نب  تجح  ات  ار  همئا  درمش  ِْنیَسُْحلا و  ُْنب  ُیلَع  َُّمث  ِْنیَسُْحلا  ُهوُخَا  َُّمث  ِنَسَْحلَا  ُهَُدلَو  ِهِدَْعب  ْنِم  َۀَفی  لَْخلا 

؟  مدیسرپ وا  زا  ار  نایرج  نیا 
نایب ار  اهنآ  یماسا  نم  يارب  نک و  رارقا  همئا  تیالو  هب  ینعی  ِءالُوئِهب  ْفِرَتِْعا  دومرف :  مدرک  تراـیز  ـالا ن  ار  ص )   ) ادـخ لوسر  تفگ : 

 : دومرف
 . سابَْعلا ِِکلُْهی  ْلَعْفَتَْمل  ْنِا  َو 

 . دنک یم  كاله  ار  وت  سابع  ینکن  ار  همئا  يوریپ  رگا  دومرف : 
 ( ع  ) لـضفلاابا مرح  رد  دندیـسرپ  وا  زا  میوج  یم  يربت  ناـشیا  ریغ  زا  مداد و  تداهـش  ناراوگرزب  نیا  تماـما  تیـالو و  هب  هک  تسا  نیا 
یم رـس  هب  یهارمگ  هب  لاح  هب  ات  گس  يا  تفگ :  هدرـشف و  ارم  الاب  دـنلب  يدرم  مدـید  سابع  مرح  رد  تفگ :  يدـش ؟  برـضم  هنوگچ 

 . مدرک یم  رارف  نم  دز و  یم  متشپ  هب  اصع  اب  هدیبوک و  حیرض  هب  ارم  تدش  هب  ینامب و  تلالض  رد  یهاوخ  یم  يدرب 
دشاب یم  دادغب  نکاس  ننـست و  زا  هینامیلـس و  لها  درم  نیا  میـشاب و  یم  دادغب  نایعیـش  ام  تفگ :  دندیـسرپ ؟  ار  شلاوحا  نز  نآ  زا  دعب 

 . دش یم  لئاق  تافارخ  هب  متساوخ  یم  ار  نیمظاک  ترایز  هزاجا  یتقو  درک  جیوزت  درم  نیا  هب  ارم  مردارب 
نـس هب  یتقو  تفگ :  دش  دلوتم  رـسپ  نوچ  منک  یم  مایق  ترایز  هب  دوش  يزور  ام  هب  يرـسپ  رگا  نک  رذن  تفگ :  مدـش  هلماح  هک  نیمه 

 . منک یم  افو  رذن  هب  دیسر  هک  غولب 
اب ار  مهارمگ  رهوش  هک  مدش  لسوتم  نییرکسع  نیمظاک و  نیماما  مرح  رد  درک  تقفاوم  هارکا  يور  زا  دیـسر  لاس  غولب 15  نس  هب  مرسپ 

 . دیئامرف دقتعم  تماما  هب  یتمارک  زورب 
ع  ) لضفلاابا ترایز  هب  تسخن  میدیسر  هک  البرک  رد  درک  یمن  كرت  مه  ار  دوخ  بدا  هئاسا  ءازهتسا و  مرهوش  دشن و  یلمع  متساوخ  رد 

تردارب ترایز  هب  دوش  تیاده  مرهوش  هک  ینکن  راکـشآ  یتمارک  رگا  یتسه  جئاوحلا  باب  لضافوبا و  وت  مدرک  ضرع  میدش  فرـشم  ( 
 . مدرگ یم  رب  دادغب  هب  دش و  مهاوخن  فرشم  ع )   ) نینم ؤملاریما  تردپ  نیسح و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1330 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـهاشم هک  هرهاب  تامارک  نیا  مدرک  یم  ضرع  لـضفلا  یبا  هب  راـهطا  همئا  هب  تبـسن  ار  درم  نیا  هیرخـس  یهارمگ و  ناتـساد  هک  نیمه 
ام لد  رب  دوب  سابع  هک ز  يرهم  ( 73  . ) دیدرگ زیاف  تداعس  هب  تفای و  تاجن  یهارمگ  زا  مرهوش  دیدومن و 

ام لگ  دوپ و  رات و  هب  دش  هتخیمآ 
دنک زاب  دوخ  یهلادی  تسد  اب 

ام لکشم  ره  هتسب و  هرگ  اج  ره 

ناوخب تبیصم  زیخرب 

تسا تافیل  أت  بحاص  ربنم و  لها  شردپ  دوخ و  دسر  یم  ع )   ) مظاک یسوم  ماما  هب  تشپ  هب 27  هک  میهاربادیس  بیطخ  رسپ  دیعس  دیس 
 : دسیون یم  سابعلا  لیاصق  یف  سانلا  مالعا  باتک  رد 

رد دنیامن  هجلاعم  دنتسناوتن  فجن  ناکـشزپ  هک  دش  مضراع  بت  ماکز و  هتفه  کی  زا  دعب  مدرک  رایتخا  رـسمه  يرجه  هدعقیذ 1351  رد 
 . دیشخبن هدیاف  مدومن  نامرد  یتدم  متفر  هفوک  هب  یلوالا 1353  يدامج 

نتـشادن هدیاف  هب  قافتا  هب  ناشیا  ءارآ  دنداد و  لیکـشت  روش  هسلج  دندمآ  فجن  دادغب و  مهم  ياهرتکد  زا  هجحیذ  رد  متـشگرب  فجن  هب 
 . ِتْوَْملِاب اوُمَکَح  تفای و  نایاپ  وراد  هجلاعم و 

متفه بش  ات  دوب  نایرگ  میارب  زور  بش و  مردام  تفر و  ع )   ) مظاـک ماـما  نب  مساـق  هیرق  هب  يرادازع  هماـقا  يارب  مردـپ  مرحم 1354  رد 
ام مسر  ) دناوخ یم  هک  سپ  دومرف  دیسرپ و  مردپ  زا  هک  مدید  باوخ  رد  ار  یتشر  يدهم  دیس  هیبش  ینارون  هرهچ  تبیه و  اب  يدرم  مرحم 
 : تفگ تشگرب و  هبترم  ود  مرظن  زا  ندش  بیغ  زا  سپ  تسا )  هبنش  جنپ  بش  بشما  دوب و  هبنـش  جنپ  زور  رد  هضور  سلجم  لیکـشت  هب 

مدش رادیب  باوخ  زا  ناوخب  ار  سابع  تبیصم  البرک  ورب  مه  وت  دیامن  رارقرب  لضفلاابا  تبیصم  سلجم  مداتسرف  البرک  هب  ار  دیعـس  مرـسپ 
 . تسا نایرگ  مرس  يالاب  مردام  مدید 

 : دومرف دمآ و  اقآ  نآ  درب  مباوخ  هبترم  ود 
 . ُْهْتبِجَاَف ِلْضَْفلا  ِیبَا  ِمَتام  یف  ُءَْرقَت  َْتنَا  َو  الَبْرَک  یِلا  َبَهَذ  ٌدیعَس  يَدلَو  َّنَا  ََکل  ُْلقَا  َْملَا 

شیامرف يدنت  هب  اقآ  نآ  هبترم  نیا  مدیباوخ  زاب  مدـش  رادـیب  ورب  وا  دزن  مه  وت  مداتـسرف  البرک  هب  ءازع  يارب  ار  دیعـس  مرـسپ  وت  هب  متفگن 
 : دومرف رارکت  ار  دوخ 

! ؟  ینک یم  ریخ  أت  نتفر  رد  ارچ  یخْأَّتلا ر ؟  اذه  امَف 
 . دشاب یم  لضفلاوبا  راوگرزب  دیس  نیا  هک  دز  لءافت  دش و  رورسم  مداد  حرش  مردام  يارب  مدش و  رادیب  سرت  لاح  رد 

دندوبن قفاوم  نم  تکرح  اب  مه  ناگتسب  متشادن  ار  نیشام  رد  ندش  راوس  نتسشن و  یئاناوت  فعض  هطساو  هب  البرک  هب  نتفر  هب  میمـصت  اب 
 . دنداد رارق  لضفلاابا  رهطم  حیرض  دزن  مرحم  هدزیس  بش  لمح و  ارم  یتوبات  هلیسو  هب  ات 

ُمْوَی اذـهَف  دوب  وت  راظتنا  هب  دیعـس  يدرک  ریخ  أت  متفگ  وت  هب  هک  متفه  زور  زا  دومرف  مدرک ،  ترایز  ار  اقآ  نامه  هک  مدوب  ءاـمغا  لاـح  رد 
 . ْءَْرقَا َو  ْمُقَف  َرَشَع  ِثالَث  ُمْوَی  َوُه  َو  ِساّبَْعلا  ِْنفَد 

 . ِۀَئارَْقلِاب ینَرَمَا  َو  تشگرب  هبترم  ود  دش  بئاغ  مرظن  زا  ناوخب  وش  دنلب  سپ  دننک  یم  نفد  ار  سابع  هک  تسا  يزور  مرحم  هدزیس  زورما 
 . مدوب هدیباوخ  تسار  تمس  تشپ  هب  هکیلاح  رد  رضاح  موس  هعفد  دش ،  بئاغ  ندناوخ و  هب  دومرف  رما 

 : دومرف تشاذگ و  مپچ  هناش  رب  كرابم  تسد 
 . ِهِراْوبَا َو  ِِهتَْبیَه  ْنِم  ٌروُعْذَم  ٌشوُهْدَم  اَنَا  َو  ُتْمُقَف  یَتب  یصُم  ْرُکْذا  َو  ُْمق  ِمْوَّنلَا  یتَم  یِلا 

مداتفا و نیمز  هب  تروص  هب  مداتسیا  اپ  رـس  شوهدم و  سّدقم  راونا  راوگرزب و  نآ  تبیه  زا  ناوخب ،  تبیـصم  زیخرب و  یباوخ  یم  یک  ات 
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رد تیعمج  يادص  دندرک و  ماحدزا  دندوب  هرظنم  نیا  دهاش  هک  نیرئاز  مدرک  ساسحا  دوخ  رد  تحـص  قرع  مدـش  رادـیب  هوشغ  لاح  زا 
مجاهتزا ارم  هطرش  لاح  نیا  رد  دندرب  یم  كربت  هب  دندرک و  یم  هراپ  ارم  سابل  مدرم  دش و  دنلب  لیلهت  ریبکت و  هب  رازاب  نحـص و  مرح و 

 . مدرک زاغآ  یضار  دیس  هدیصق  زا  ار  ع )   ) لضفلاابا ترضح  تبیصم  درب و  مرح  ماما  دزن  درک و  رود  قلخ 
اب الا  لضفلا و  سسا  نم  ای  لضفلا  ابا 

 . . . ابا هل  نوکت  نا  الا  لضفلاابا 
تاکرب هب  هک  تشذـگن  يدـنچ  دنتـسیرگ و  تدـش  هب  مدـناوخ  ار  مشاه  ینب  رمق  بئاصم  زین  ناگتـسب  روضح  اـب  لزنم  هب  ندـمآ  زا  سپ 

همطاف و دّمحم و  نسح و  هّللادبع و  مانب  زین  رگید  دالوا  متشاذگ و  لضاف )   ) ار شمان  هک  داد  ادخ  يرسپ  دش و  هلماح  مرـسمه  لضفلاابا 
سابع تیازع  هودنا و  مغ و  رد  یملاع  ( 74  . ) دومرف تمحرم  ادخ  نینبلا  ما 

سابع تیارب  هلمج  ناشف  کشا  اه  هدید 
نیسح رادافو  رای  ناج  لد و  زا  یئ  هدوب 
سابع تیافو  رهم و  وت و  نابرق  هب  ناج 

بآ ندیشونن  الوم و  بل  هنشت  دای 
سابع تیافص  قدص و  مرک و  زا  یتیآ 

نیسح مولظم  رگنس  مه  یمولظم و  هک  يا 
سابع تیارس  نحص و  ناسرب  ار  ناقشاع 
تست تردق  فک  هب  ینیسح  خرس  مچرپ 

سابع تیاول  مان و  اج  هب  تسه  دبا  ات 
وت يزابناج  يراکادف و  حرش  دش  هرهش 

سابع تیاضر  تسود  ندش  یضار  هدوب 
دندش رای  هدمآ و  مه  وت  رایغا  هچرگ 

سابع تیاهب  ردق و  همه  تسنادن  سک 
یئارآ ناهج  هام  يا  هن  موق  کی  هام 
سابع تیاقل  هام  زا  هم  رهم و  لعفنم 
یسب دنناوج  ریپ و  وت  رد  رب  سمتلم 

سابع تیاطع  فطل و  زا  همه  نک  رو  هرهب 

جلف يافش 

 : دنک یم  لقن  هدوب  تمارک  دهاش  قوثو و  دروم  هک  دشنیم  جاح  زا  رهاوج  بحاص  هداون  نسح  خیش  مالسالا  ۀقث  ملاع و 
هب دـش و  یم  رـضاح  هِرَمُْحم  رد  ع )   ) نیـسح ماما  يازع  سلاجم  هب  دیـشک ،  لوط  شـضرم  لاس  هس  ـالتبم و  جـلف  هب  فلیخم  ماـنب  يدرم 

 . دوب ناوتان  دالوا  يرسمه و  زا  درک و  یم  سولج  یتخس  هب  داد و  یم  رارق  اهتسد  يور  ار  دوخ  هاگنمیشن  مدرم  کمک 
نوچ فلیخم  دـندناوخ  یم  ار  لضفلاابا  اقآ  تبیـصم  هک  دوب  موسرم  مرحم  متفه  زور  دوب  اـپ  رب  ینیـسح  يرادازع  هینیـسح  رد  مرحم  هاـم 

 . دوب هتسشن  لاح  نآ  هب  ربنم  ریز  درک  یم  زارد  ار  دوخ  ياپ 
فلتخم و ياه  هجهلب  يراز  هحون و  اب  دندرک و  یم  مایق  درم  نز و  زا  سلجم  لها  دیسر  یم  تداهـش  ندناوخب  رکاذ  هک  یتقو  دوب  مسر 
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سلجم راوید  رد و  دش  یم  دـنلب  اسابع  او  دایرف  دـندمآ و  شورخ  شوج و  هب  هک  نیمه  دـندز  یم  هنیـس  تروص و  هب  همطل  ءازع  گنهآ 
 . دندوب هلان  مه  نارادازع  اب  ایوگ  مه 

هجوت دنتسناد  سابعلا . .  ینمیق  فلیخم  انا  دناوخ  یم  هحون  دنز و  یم  هنیـس  رـس و  هب  هداتـسیا و  اهنآ  نایم  رد  فلیخم  دندید  هبترم  کی 
 . هدیسر روهظ  هب  تسا  جیلفا  درم  يافش  هک  تمارک  تلیضف و  نیا  هدش و  فوطعم  شنارادازع  هب  ع )   ) لضفلاابا

زا رتگرزب  هرمحم  رد  زور  نآ  دندیسوب  یم  ار  وا  تروص  تسد و  دندرک و  هراپ  كربت  يارب  ار  فلیخم  سابل  دندروآ و  موجه  نارادازع 
 . نانز همطل  حارص و  هلهله و  نادرم  هحون  يراز و  هیرگ و  رد  دش و  يرادازع  ءاروشاع  زور 

 . درکن لصاح  شمارآ  رهظ  زا  دعب  هس ي  ات  لاوحا  بالقنا  لیوع  هیرگ و  زا  زور  نآ  دش  یم  ماعطا  اروشاع  زور  ره 
ار شتادـهاشم  تمارک و  ناـیرج  فلیخم  زا  دـش  یگتـسخ  عفر  فرـص و  اذـغ  تشگرب و  يداـع  لاـح  هب  ینیـسح  شوـج  هکنیا  زا  سپ 

؟  دندیسرپ
ارم ربـنم  ریز  رد  دنتـسیرگ  یم  دـندز و  یم  تروص  رـسب و  ع )   ) ساـبع ترـضح  بئاـصم  يارب  ماـیق و  سلجم  لـها  هک  ینیح  رد  تفگ 

رضاح سلجم  رد  راوس و  یئالاب  دنلب  دیفـس  بسا  رب  تماق  دنلب  ینارون و  هرهچ  ابیز  درم  مدید  تفرگ  ارف  يرادیب  باوخ و  نیب  ام  یتلاح 
هنیس تروص و  رـس و  هب  سابع  يارب  مدرم  هارمه  هب  ارچ  وت  فلیخم  يا  ینعی  سانلا  عم  سابعلا  یلع  مطلت  مل ال  فلیخم  ای  دومرف :  دش و 

؟  ینز یمن 
 : دومرف نم  هب  زاب  مرادن ،  یئاناوت  رما  نیا  هب  ناجاقآ  يا  مدرک  ضرع 

 : دومرف مدرک  رارکت  ار  دوخ  یناوتان  حرش  نزب ،  سابع  يارب  هنیس  تروص و  رَس و  رب  مه  وت  وش  دنلب  ینعی  سابعلا  یلع  ملطلا  مق و 
ات هدـب  ار  تتـسد  نم  يالوم  ناجاقآ  متفگ  نزب  هنیـس  رـس و  رب  وش و  دـنلب  دومرف :  ینعی  موقال  كدـی  ینطعا  يالوم  ای  هل  تلق  مطلا  مق و 

 . موش دنلب 
ندب رد  تسد  دومرف :  موش ،  دنلب  مریگب  ات  امرف  تمحرم  ار  تتسد  ناج  اقآ  يا  متفگ  نزب  هنیـس  زیخرب و  دومرف :  نیدی  يدنع  ام  انا  لاقف 

بـسا باکر  هب  رمالا  بسح  وشدـنلب .  ار و  بسا  باکر  ریگب  دومرف  مق  سرفلا و  باـکر  مزلا  لاـق  متـسیاب ؟  هنوگچ  سپ  متفگ :  مرادـن 
ًالئاس مویلا  کتئج  ینا  لضفلاابا  ( 75  . ) متفای تسردنت  حیحص و  ار  دوخ  دش و  بئاغ  مرظن  زا  مدمآ  نوریب  ربنم  ریز  زا  مدیبسچ و 

لبشلا اوخا  تنافوجرا  ام  ریسیتل 
اسئاب یلثم  تفعسا  ناورغ  الف 
لضفلاوبا یعدت  تاجاحلل  کنال 

ایربک تسد  یملاع و  ياشگ  لکشم 
البرک رادملع  هناگی  نآ  سابع 

يدزیا تسد  دوبن  وا  تسد  هک  یئوگ 
يوس ام  تاجاح  یضاق  تسوا  هچ  زا  سپ 
دوخ تسد  وچ  ناناج  هر  رد  هناقشاع  داد 

اشگ هرگ  دش  قح  هر  رد  داد  هک  یتسد 
تسا مشاه  لآ  هم  رهم و  ءایض  رون و 

ءامس رد  رون  نیز  يا  هرذ  هام  دیشروخ و 
دوجو هش  هاپس  ریم  هانپ و  تشپ و 

یتف رهظم  مزر  هصرع  زات  هکی  نآ 
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بآ دروخن  تشذگ و  بآ  رگن ز  تمه 
البرک هاش  بل  هنشت  دای  هچ  تسا  هدوب 
نت شیهلادی ز  تسد  ادج  دش  نوچ 
ادخ نمشد  دونع  هورگ  نآ  هب  اتفگ 

تشگ يادج  قح  هرب  منت  زا  متسد  رگ 
ءایقشا موق  امش  مدشاب ز  كاب  یک 

منک قح  نیئآ  تیامح  قح ،  هب  دنگوس 
یفطصم نید  دبا  هب  ات  مهد  يرای 

قح ماما  ادخ و  نید  هب  میماح  نم 
ایربک رون  ادخ  لوسر  هداز  نآ 

قح زیزع  دوجو  عمش  هب  يا  هناورپ 
اونین تشد  هش  راثن  رب  داد  ناج 

دش فرط  رب  مشچ  درد 

ترـضح اصوصخ  مالـسلا )  مهیلع   ) نیموصعم همئا  ترـضح  يراوگوس  هب  يدایز  هقـالع  هیلع  هّللا  ناوضر  يدرجورب  هّللا  ۀـیآ  ترـضح 
همئا تداهـش  ماـیا  ماـمت  رمع  رخآ  اـت  تشگرب و  درجورب  هـب  فرـشا  فـجن  زا  تـعجارم  زا  سپ  ور  نـیا  زا  تـشاد و  ع )   ) ءادهـشلادیس

 . دومن یم  ازع  هماقا  لزنم  رد  ار  رفص  رخآ  زور  هد  ءاروشاع و  ماّیا  نید و  ناگرزب  و  مالسلا )  مهیلع   ) نیموصعم
سلاـجم نیا  هب  هل  مظعم  يدـنمقالع  ترثک  زا  دـنداد و  یم  اـیاکت  هب  یناوخ  هضور  ازع و  سلاـجم  يارب  هک  یئاـهکمک  ریاـس  رب  هوـالع 

تاولـص مهیلع  يده  همئا  ریاس  ءادهـشلادیس و  ترـضح  یناوخ  هضور  فرـصم  هب  دشاب و  فقو  وا  كرت  ام  ثلث  هک :  دندومرف  تیـصو 
دومن و یم  یناد  ردق  نیدراو  زا  درک و  یم  تکرـش  یناوخ  هضور  سلجم  رد  ناکمالا  یتح  دنتـشاد  هک  يا  هلغـشم  ترثکاب  دسرب و  هّللا 
دندوب و ربنم  هجوتم  ناشیا  دندش  یم  تبیصم  رکذ  لوغـشم  دشاب و  بترم  تهج  ره  زا  ناشدوخ  هب  قلعتم  سلاجم  هک  دندوب  نیا  هب  دیقم 

ًالوق ًالمع و  رایـسب  اهنآ  زا  دـندوب و  لئاق  ار  يدـنمجرا  ماقم  اهناوخ  هضور  ظاّعو و  يارب  دـنتخیر و  یم  کـشا  دـندش و  یم  بلقنم  دوز 
 . دندومرف یم  قیوشت 

دراو هل  مظعم  لزنم  هب  هک  یتاجتـسد  زا  دندرک و  یم  مارتحا  ار  وا  تشاد  یناوخ  هضور  سلجم  هب  یطابترا  نیرت  کچوک  سک  ره  هکلب 
مزال مه  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  تسا  گرزب  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  هک  يرادقم  هب  دندومرف  یم  دومن و  یم  ریدقت  رایـسب  دندش  یم 

 . دنشاب یم  مارتحا 
یتح دش و  یمن  تکاس  مشچ  درد  مدومن  هجلاعم  هچ  ره  مدش و  یتخـس  درد  مشچ  هب  التبم  مدوب  هک  درجورب  رد  نم  دندومرف :  هل  مظعم 

 . دندومن سویءام  مشچ  زا  ارم  اجنآ  ءابطا 
يرادازع موسرم   ) مدوـب هتـسشن  دـندمآ  یم  اـم  لزنم  هب  تیلـست  يارب  يرادازع  تاجتـسد  ًـالومعم  هک  ءاروشاـع  ماـیا  رد  يزور  هکنیا  اـت 

ازع تئیه  هب  هکیلاح  رد  و  تسا )  ءاکبا  رثءاـت و  بجوم  دوخ  نیا  دـننک و  یم  هدولآ  لـگ  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نینچ  ءاروشاـع  رد  درجورب 
 . مدوب تحاران  مه  مشچ  درد  تهج  زا  متخیر و  یم  کشا  مدرک  یم  هاگن 

يرادقم اذل  مشکب و  دوخ  مشچ  هب  هدش  هدیلام  ازع  لها  تروص  رـس و  هب  هک  ییاهلگ  نآ  زا  يردق  هک  مدـش  مهلم  ّهنءاک  لاح  نامه  رد 
درد فیفخت  ساسحا  مشچ  رد  ًاروف  مدـیلام  مشچ  هب  متفرگ و  دـشن  هجوتم  یـسک  هک  يوحن  هب  ازع  لها  زا  رفن  کی  هناش  رـس  ياـهلگ  زا 
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یئـالج رون و  دوخ  مشچ  رد  مه  ًادـعب  دـش و  عفر  نآ  تلاـسک  یلک  هب  هکنیا  اـت  تشاذـگ .  يدوبهب  هب  ور  نم  مشچ  وحن  نیا  هب  مدرک و 
هدید فعض  رثا  ادبا  یگلاس  هن  وداتشه  نس  رد  هل  مظعم  مشچ  رد  متشگن و  کنیع  هب  جاتحم  ًادبا  مدید و  یم  ار  زیر  رایسب  طخ  هک  مدید 

هدافتـسا هزادنا  نیا  هب  دوخ  مشچزا  رمعلا  مادام  هک  یـصخش  مشچ  تسین  نکمم  هک  دندومن  بجعت  راهظا  مشچ  قذاح  ءابطا  دش و  یمن 
مدش تیور  قشاع  یکدوک  زا  هک  نم  ( 76  . ) دشابن کنیع  هب  جاتحم  یگلاس  هن  داتشه و  نس  رد  زاب  دشاب  هدرب  نتشون  ندناوخ و 

مدش تیوب  هب  هدنز  نم  هک  ملوبق  نک 
وت ناسحا  ناوخ  راوخ  زیر  مدش  نوچ 

مدش تشوگ  هب  هقلح  گس  نم  تهج  ناز 
یئوت ناج  نیسح  هلمج  نم  رمع  لصاح 

مدش تیوک  مداخ  یکدوک  نامه  زا 
ما هدروخ  مردام  مشچ  کشا  اب  ریش 

مدش تیوج  هنشت  نینچ  يریپ  هب  ات 
مءاوت مالغ  ریپ  امن  يریگتسد 

مدش تیازع  گوس و  سلجم  حدام 
تردام هتسکش  يولهپ  نآ  ناج 

مدش تیارس  نحص و  وت و  ّتبحم  نیب 
اهش يا  تهگرد  ارم ز  ینارم  وت 

مدش تیاپ  كاخ  راثن  ناج  بدا  زا 
لوبق ناسحا  هار  امن ز  ّتبحم  زا 

مدش تیوخ  قشاع  یلو  مهایس  ور 

 ( ع  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  لسوت 

 : دننک یم  لقن  هیلع  هّللا  ناوضر  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم 
 . دندوب هدومرف  لقن  یکارا  یفطصم  جاح  هّللا  ۀیآ  ترضح  يارب  دنتشاد  هدهع  هبار  كارا  هیملع  هزوح  یتسرپرس  هک  یعقوم  رد 

ماجنا ار  تیاهراک  میرکلادبع  خیش  تفگ :  نم  هب  یـصخش  مدید  باوخ  رد  دوب  هبنـش  هس  بش  هک  یبش  مدوب  البرک  رد  نم  هک  یماگنه 
 . دشاب هتشادن  ریبعت  تسا  نکمم  تسا و  باوخ  هتبلا  متفگ :  مدوب  ریحتم  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  درم .  یهاوخ  رگید  زور  هس  هدب 

فرط هب  ءاقفر  زا  یضعب  اب  دوب  لیطعت  هک  هبنش  جنپ  زور  تفر  مرطاخ  زا  باوخ  ات  مدوب  ثحب  سرد و  لوغشم  هبنشراهچ  هبنش و  هس  زور 
راهان زا  سپ  میدرک  فرـص  اجنامه  ار  راهان  دـش  رهظ  ات  میدومن  یملع  هثحابم  شدرگ و  يردـق  اـجنآ  رد  میتفر  داوج  دیـس  موحرم  غاـب 

 . میدیباوخ یتعاس 
نایم رد  تشاد و  هزرل  مندب  نانچمه  یلو  دنتخادنا  نم  يور  متـشاد  زادـناور  ابع و  هچنآ  ءاقفر  تفرگ  ارم  يدـیدش  هزرل  عقوم  نیمه  رد 

ارم دوز  هدرک و  مهارف  يا  هلیـسو  اهنآ  دیناسرب  ملزنم  هب  ارم  متفگ  اقفر  هب  تسا  میخو  رایـسب  ملاح  هک  مدرک  سح  مدوب  هداتفا  بت  شتآ 
دندناسر ملزنم  هب  دندروآ و  البرک  رهش  هب 

ار گرم  مئالع  مداتفا  شیپ  بش  هس  باوخ  داـی  هب  ناـیم  نیا  رد  دـش  نوگ  رگد  ملاـح  رایـسب  مدوب  هداـتفا  سح  یب  لاـح و  یب  لزنم  رد 
 . مدرک رمع  رخآ  ساسحا  باوخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  مدرک  هدهاشم 
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هدیـسر درم  نیا  لجا  دنتفگ :  دندرک و  یم  هاگن  رگیدمه  هبو  دنتـسشن  نم  پچ  تسار و  فرط  رد  دـندش و  رهاظ  رفن  ود  مدـید  ناهگان 
 . میوش شحور  ضبق  لوغشم 

یلاخ متسد  زیزع  نیسح  يا  مدرک :  ضرع  مدش و  لسوتم  ع )   ) هّللادبعابا ترـضح  سدقم  تحاس  هب  یبلق  قیمع  هجوت  اب  لاح  نیمه  رد 
ریخءات ارم  گرم  ادخ  هک  دینک  تعافـش  نم  زا  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ناتردام  قح  هب  ار  امـش  ما  هدومنن  هیهت  يداز  مدرکن و  يراک  تسا 

 . میامن دوخ  لاح  هب  يرکف  ات  دزادنا 
 ( ع  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تفگ :  دمآ و  دننک  حور  ضبق  ارم  دنتـساوخ  یم  هک  رفن  ود  نآ  دزن  یـصخش  مدـید  لسوت  زا  سپ  هصافالب 

 . دزادنا ریخءات  ار  شرمع  هک  میدرک  تعافش  وا  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  مه  ام  هدرک و  لسوت  ام  هب  میرکلادبع  خیش  دندومرف : 
اعْمَس دنتفگ :  صخـش  نآ  هب  دندرک و  هاگن  مه  هب  رفن  ود  نآ  عقوم  نیا  رد  دینکن  ضبق  ار  وا  حور  امـش  نیا  ربانب  هدومرف  تباجا  دنوادخ 

 . دنتفر دندرک و  دوعص  يرفن )  هس   ( ) ع  ) نیسح ماما  هداتسرف  رفن و  ود  نآ  مدید  سپس  ًۀَعاط  َو 
مداد تکرح  ار  متسد  هتسهآ  دندز  یم  تروص  رس و  هب  مناگتسب  هک  مدینـش  يراز  هیرگ و  يادص  مدرک  یتمالـس  ساسحا  عقوم  نیا  رد 

تشگنا  ) متسش هک  مدش  تفتلم  منک  عمجار  میاپ  متساوخ  دنا  هدیـشک  يزیچ  میور  هب  دنا و  هتـسب  ار  ممـشچ  مدید  مدوشگ  ار  ممـشچ  و 
 . دنا هتسب  ار  میاپ )  گرزب 

هک يزادناور  دندش  مارآ  دراد  تکرح  ندب  هک  دینکن  هیرگ  دیوش  تکاس  دنیوگ  یم  مدینـش  مدرک  دنلب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  ار  متـسد 
بآ نم  هب  هک  مدرک  مناهد  هب  هراشا  تسد  اب  دندرک ،  زاب  يروف  ار  میاپ  دـندوشگ و  ار  ممـشچ  دنتـشادرب و  دـندوب  هتخادـنا  نم  يور  رب 

 . متسشن متساخرب و  اج  زا  مک  مک  دنتخیر  مناهد  هب  بآ  دنهدب 
 ( (ع ءادهشلادیس اقآ  میالوم  تکرب  هب  تبهوم  نیا  مدش  بوخ  یلک  هب  تلاح  نآ  زا  هّللادمح  هب  متشاد و  تلاسک  فعض و  زور  هدزناپ  ات 

مءاوت يور  قشاع  ناج  نیسح  يا  ( 77  . ) ادخ هب  يرآ  دوب 
مءاوت يوب  اب  هدنز  ناج  نیسح  يا 
مدش تناسحا  ناوخ  راوخ  هزیر 
مءاوت يوج  هنشت  ناج  نیسح  يا 
تساور نم  رب  یهد  رگ  ینوختسا 

مءاوت يوک  گس  نم  ناج  نیسح  يا 
تسالبرک هار  هب  ممشچ  بش  زور و 

مءاوت يوس  رب  هدید  ناج  نیسح  يا 
تست نیئآ  زا  ندوب  ملاظ  مصخ 

مءاوت يوخ  قشاع  ناج  نیسح  يا 
ترد زا  ینارن  ار  ّتبحم  وت 

مءاوت يوکرس  ّحادم  هکنوچ 

تبرت هب  یمارتحا  یب 

 : دومن لقن  زیزعلادبع  نب  یسوم 
وا مدرم  تسا و  البرک  رد  هک  یـصخش  نیا  هک  مهد  یم  مسق  تربمغیپ  نید و  قح  هب  ار  وت  تفگ :  دید و  ارم  ینارـصن  يانحوی  دادغب  رد 

؟  تسیک دننک  یم  ترایز  ار 
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 ( ع  ) ءادهـشلادیس ترـضح  شمـسا  دشاب و  یم  ص )   ) دّمحم نامز  رخآ  لوسر  هداز  رتخد  تسا و  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  رـسپ  متفگ : 
؟  ینک یم  نم  زا  ار  لاوئس  نیا  هک  هدش  روطچ  تسا 

یسوم هناخ  هب  ات  درب  هلجع  اب  ارم  هناخ و  برد  دمآ  دوب  یبش  فصن  دیشرلا  نوراه  مداخ  تفگ :  وگب  متفگ :  مراد  یبیجع  هیضق  تفگ : 
 . یمشاه یسیع  نب 

تـسا دوخ  یب  مدـید  مدرک  هنیاـعم  متـسشن و  هک  یتـقو  ینک  جـالع  تسا  نم  شیوخ  موـق و  هک  ار  درم  نیا  هک  تسا  هفیلخ  رما  تفگ : 
 . درادن هدیافو 

یلاخ تشط  رد  دوب  شمکش  نورد  هچنآ  ره  دندرک و  رضاح  یتشط  مدید  دیدرگ ؟  روط  نیا  هک  دش  روطچ  دراد و  یضرم  هچ  مدیـسرپ 
ببس هداتفا  لاح  نیا  هب  لاحلا  درک و  یم  تبحص  دوخ  هداوناخ  اب  دوب و  هتسشن  نیا  زا  شیپ  یتعاس  دنتفگ :  هدش  عقاو  هچ  متفگ  هدیدرگ 
نایم رد  وا  ربق  كاخ  و  ع )   ) یلع نب  نیـسح  زا  تبحـص  دوب و  مشاه  ینب  زا  هک  دوب  سلجم  رد  نیا  زا  لبق  یـصخش  دنتفگ :  مدیـسرپ  ار 

 . دمآ
 . دننک یم  هدافتسا  اوادم  يارب  ار  وا  ربق  كاخ  هک  دنراد  ولغ  يدح  ات  یلع  نب  نیسح  باب  رد  اه  هعیش  تفگ :  یسیع  نب  یسوم 

ارم یلاعت  قح  دش و  لیاز  نم  زا  یلک  هب  درد  نآ  ع )   ) نیسح ماما  تبرت  اب  اما  دوب  ضرم  نالف  ارم  دش  عقاو  نم  رب  نیا  تفگ  صخش  نآ 
 . دیشخب یلک  عفن  تبرت  نآ  هلیسوب 

یکدنا دمآ و  هظحل  دنچ  زا  دعب  تفر و  صخش  نآ  روایب  تفگ :  یلب  تفگ :  تسه  يزیچ  وت  دزن  تبرت  نآ  زا  تفگ  یـسیع  نب  یـسوم 
رد ار  تبرت  صخش ،  نآ  هب  رخسمت  ءازهتـسا و  يور  زا  تشادرب و  ار  نآ  مه  یـسوم  داد .  یـسیع  نب  یـسوم  هب  هدروآ و  ار  تبرت  نآ  زا 
هک اهنیا  وا  نوردنا  زا  دندروآ  تشط  ات  تشطلا و  تشطلا  رانلا  رانلا  دـمآ  رب  شناغف  دایرف  هک  هدـماین  رب  هظحل  تشاذـگ و  دوخ  ربد  نایم 

 . دمآ نوریب  ینیب  یم 
؟  ینیب یم  نآ  رد  یجالع  چیه  تفگ :  نوراه  هداتسرف 

جالع ار  ضرم  نیا  هدرک  یم  هدـنز  ار  اه  هدُْرم  هک  ربمغیپ  یـسیع  رگم  متفگ :  مداد و  شناـشن  ار  وا  رگج  لد و  متـشادرب و  ار  یبوچ  نم 
 . دنک

هناخ نآ  زا  يراز  نویـش و  هحون و  يادص  دیدرگ  رحـس  نوچ  مدراذگاو  لاح  نآ  رد  ار  تبقاع  دـب  تخبدـب  نآ  مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا 
بلط تفر و  یم  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  رّرکم  درک و  لوبق  دوخ  رب  ار  مالـسا  دیدرگ و  ناملـسم  ببـس  نیا  هب  انحوی  دیدرگ  دنلب 

(78  . ) دیامن هرخسم  ار  ع )   ) نیسح ماما  تبرت  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  دومن  یم  فیرش  هعقب  نآ  رد  ار  دوخ  ناهانگ  شزرمآ 

درک بوخ  ار  وا  حیبست  هناد  کی 

 : هدومن لقن  شردپ  زا  هّللادبعدّمحم  نب  نیسح  هک :  هدومرف  لقن  هرس  هّللا  سدق  یسوط  خیش 
 . دندرک یم  تبحص  مه  اب  هتسشن  فرط  کی  هب  هک  مدید  ار  یبیرغ  نادرم  مدناوخ  یم  زامن  هنیدم  عماج  دجسم  رد  تفگ : 

صیخـشت يرتکد  چیه  هک  دوب  یلخاد  ضرم  ارم  تفگ :  هن  تفگ :  هدـش  عقاو  هچ  نم  رب  هک  یناد  یم  چـیه  تفگ :  یم  يرگید  هب  یکی 
 . مدش دیما  ان  رگید  ات  دهدب  تسناوتن  ار  ضرم  نآ 

یم هچ  منک  اوادـم  ار  وت  نم  رگا  تفگ :  دـید  تحاران  برطـضم و  ارم  دـمآ  نم  هناخ  هب  دوب  ام  هیاسمه  هک  هملـس  ماـن  هب  ینزریپ  يزور 
 . مرادن یئوزرآ  نیا  زا  ریغ  هب  متفگ :  یئوگ ؟ 

ار دوخ  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  مدروخ  ار  بآ  نآ  نم  یبای  ءافـش  ات  روخب  ار  نیا  تفگ  دروآ و  درک و  رپ  بآ  زا  يا  هلایپ  هتفر  دوخ  هناخ  هب 
نم رد  ضرم  نآ  زا  يرثا  اقلطم  تشذـگ و  هیـضق  نآ  زا  هام  دـنچ  ات  تشادـن  دوجو  نم  رد  ضرم  درد و  نآ  زا  متفای و  ملاـس  حـیحص و 
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 . دوبن
نآ زا  يدرک و  بوخ  ارم  يداد و  نم  هب  هک  دوب  هچ  تبرـش  نآ  منیبب  وگب  هملـس  يا  متفگ  وا  هب  دـمآ  نم  هناـخ  هب  هزوجع  ناـمه  يزور 

 . دیدرگ فرطرب  ضرم  نآ  منک و  یمن  ساسحا  يدرد  لاح  هب  ات  زور 
هک تسا  هدوب  ع )   ) نیسح ماما  تبرت  زا  حیبست  تفگ :  دوب  یحیبست  هچ  نیا  هک  مدیسرپ :  مراد  تسد  رد  هک  حیبست  زا  هناد  کی  تفگ : 

 . مداد وتب  هدرک  بآ  نآ  رد  تبرت  حیبست  نیا  زا  هناد  کی 
نوریب هناخ  زا  دش و  كانبضغ  مدید  يدوب  هدرک  اوادم  نیـسح  ربق  كاخ  هب  ارم   ( هعیـش يا   ) هضفار يا  متفگ :  مدرک و  شاخرپ  وا  هب  نم 

دناوت یمن  جالع  ارنآ  یبیبط  چیه  راتفرگ و  ضرم  نآ  هب  لاحلاو  تشگرب  نم  رب  ضرم  نآ  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  هناخ  هب  وا  زونه  تفر و 
 . دش دهاوخ  هچ  نم  لاح  هک  مناد  یمن  متسین و  نمیا  دوخ  رب  نم  دنکب و 

لاح هب  هچ  تسا و  اجک  هب  درم  نآ  لاح  هک  مناد  یمن  نآ  زا  دعب  میدش و  لوغشم  زامن  هب  ام  تفگ  ناذا  نذ  ؤم  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد 
تهاگرد ناسک  یب  هانپ  دهم  يا  ( 79  . ) هدیسر وا 

تهاوخلد ّتبحم  ءافش  دهش  يا 
نیسح وت  يالبرک  كاپ  تبرت  يا 

تهاگنامرد ياود  ار  همه  درد 

دوش بوخ  تمشچ  ات  ناوخب  هیثرم 

هاش یلعحتف  رـصع  يافرع  ءاـبدا و  ءارعـش و  ناـگرزب و  زا  زاریـش  رد  يرمق  یفوتم 1262  لاصو  هب  صلختم  يزاریـش  عیفـش  دّـمحم  ازریم 
هتـسکش قیلعت و  ناحیر و  عاقرو و  ثلث  قیلعتـسن و  خـسن و  هناگتفه  طوطخ  مامت  رد  هینطاب  هیرهاظ و  هیملع  بتارم  رب  هوالع  تسا  راجاق 

 . تسا رایسب  هتشون  فلتخم  طوطخ  اب  هک  یئاهباتک  هتشاد و  ازس  هب  یتراهم 
 . هتشون دوخ  يابیز  طخ  هب  نآرق  لاصو 67  هک  هدروآ  لاصو  نشلگ  زا  لقن  هب  بدالا  ناحیر  رد 

یطرش هب  منک  یم  بوخ  ار  تمشچ  نم  تفگ :  رتکد  درک  هعجارم  رتکد  هب  دروآ  بآ  ناشیا  مشچ  ینامز  هک  هدمآ  سمش  لوکـشک  رد 
 . دیدرگ بوخ  شمشچ  دش و  هجلاعم  وا  سپ  یسیونن  یناوخن  وا  اب  رگد  هک 

هب دش  لسوتم  رمالا  رخآ  تفرگ  یم  راوید  هب  ار  شتسد  نتفر  هار  رد  دش و  انیبان  یلک  هب  هکنیا  ات  درک  نتشون  ندناوخ و  هب  عورش  اددجم 
 . نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و 

 : دومرف وا  هب  ترضح  دید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش 
 . دهدافش ار  تمشچ  لاعتم  يادخ  ات  وگب  یئوگ  یمن  هیثرم  نیسح  بئاصم  رد  ارچ 

لوا هک  تسا  نآ  شطرش  یتفگ  تبیصم  رعش  رگا  لاصو  دومرف  دیدرگ و  رـضاح  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  تقو  نامه  رد 
 . تسا مولظم  یلیخ  نسح  مدنزرف  اریز  ینک  عورش  منسح  زا 

 : تفگ ار  رعش  نیا  نتفرگ و  راوید  هب  تسد  ندز و  مدق  هناخ  رود  درک  عورش  لاصو  دش  هک  حبص 
درک هلان  دناوخ و  ربب  تشط  تفر و  بات  رد 

درک هلال  غاب  رگج  نوخ  زا  ار  تشط  نآ 
 : تفگ سپس  دندش  انیب  نشور و  شنامشچ  تفگ  هک  ار  رعش  مود  مین 

تخیرب ولگ  زا  رمع  همه  رد  دروخ  هک  ینوخ 
درک هلاس  دنچ  لد  نوخ  یهت ز  ار  لد 
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دیشک رگج  زا  هآ  رجعم و  دیشک  بنیز 
(80) درک هلان  درد  زا  هنیس و  هب  دز  موثلک 

 ( ع  ) نیسح راوز  خزرب 

 . دومن لقن  مالسلا )  مهیلع   ) تمصع تیب  لها  یقتم  ظعاو  تفرعم  دمحا  خیش 
هب هدرک و  یم  تکرح  هتفه  ره  دوب  دیقم  ناشیا  تسیملع  تیصخش  کی  هک  فرشا  فجن  ءاملع  زا  یکی  درک  لقن  دیلقت  عجارم  زا  یکی 

ابیرقت دوب  يریوک  هار  کی  هک  هناخ  هار  زا  هدایپ  دـناوخ  یم  زامن  هک  حبـص  دـش  یم  لیطعت  هزوح  هک  هبنـشجنپ  ياهزور  هتفر  یم  ـالبرک 
 . تشگ یم  رب  دعب  و  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  ترایز  يارب  البرک  دمآ  یم  تسه  خسرف  هدزیس 

هراوس سپ  هدایپ  مه  نآ  رخآ  البرک  دیور  یم  دینک  یم  تکرح  امرگ  امرس  دیا  هدیدرگ  ناوتان  دیا  هدش  ریپ  رگید  امش  اقآ  دنتفگ :  وا  هب 
 . تسا تمحز  امش  يارب  اریز  دیورب 

کی دومرف :  يدـید ؟  هچ  دـنتفگ :  مورن  مدـید  مه  اه  زیچ  هک  الاح  متفر  یم  مدوب  هدـیدن  يزیچ  هک  یتقو  نآ  شعقاو  دـندومرف :  ناشیا 
یم ار  اذغ  نآ  مه  نآ  اصع  کی  بآ  هزوک  کی  اذغ  رادقم  کی  دوب  نیا  مسر  مدـناوخ  ار  حبـص  زامن  دوب  مرگ  یلیخ  اوه  ناتـسبات  لاس 

 . مداتفا یم  هار  دناش و  رس  متخادنا  یم  ار  اصع  اصع و  رس  متشاذگ  یم  بآ  هزوک  اب  يا  هتسب  يوت  متسب 
رتشیب بآ  هزوک  کی  مدید  دمآ  مفیح  اما  مروخب  اهبآ  نیا  زا  متفگ :  مدش  هنشت  رثالا  بلق  ياوه  نآ  رد  مدمآ  نوریب  فجن  زا  هک  يردق 

منک لمحت  مناوت  یمن  رگید  مدید  دـمآ  مرـس  يالاب  باتفآ  مک  مک  مدـمآ  هار  رگید  رادـقم  کی  دوب  مرگ  یلیخ  اوه  مداتفا  هار  هب  تسین 
بآ هرطق  کی  اوه  هتفر  هدش  راخب  اهبآ  مامت  مدید  مدرک  هاگن  متـشادرب  ار  هزوک  مدنادرگرب  ار  اصع  مروخب  اهبآ  نیا  زا  يرادقم  متفگ : 

 . متفر شوه  زا  نیمز  مدروخ  تفر  یهایس  میاهمشچ  دش  هچ  مدیمهفن  رگید  نابایب ،  طسو  هنشت  نم  ياو  تسین  هزوک  يوت 
ياهرهن اهتخرد  ناتسلگ  غاب و  مدید  مدرک  زاب  ار  میاهمشچ  دروخ  متروص  هب  یکنخ  میسن  مدید  تقو  کی  مناد  یمن  مدوب  یلاح  هچ  رد 

 . دنتسه ایک  وُرب  لد  وت  ابیزو و  ورشوخ  ياهمدآ  نیا  هیچ  يراج  ياهرهن  نیا  هیچ  اهتخرد  نیا  تساجک  اجنیا  یلاع  ردقچ  هب  يراج 
اقآ متفگ :  دنتـشاد  فیرـشت  هک  ینایاقآ  نیا  هب  مدمآ  دوبن  نآ  لخاد  بآ  کشخ و  یلو  دوب  متـسد  مه  هزوک  مدـش  دـنلب  مدوخ  ياج  زا 

؟  مدوب هدیدن  ار  تالیکشت  نیا  البرک  فجن و  نیب  نم  تساجک  اجنیا 
یتسه اجک  میئوگ  یم  امـش  هب  اـم  دـعب  دروخ  یم  تدرد  هب  نوچ  نکرپ  مه  ار  تا  هزوک  یتسه  هنـشت  نوچ  روخب  ار  بآ  ـالاح  دـنتفگ : 
 . ولج مدمآ  هدش  لاح  رس  مدرک  رپ  ار  ما  هزوک  یلاع  ردقچ  ذیذل  ردقچ  تسا ؟ !  یبآ  هچ  نیا  یبآ  بجع  مدید  مدروخ  بآ  زا  یتقو 
نیسح ماما  اب  باسح  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  ربق  راوز  خزرب  ملاع  اجنیا  دنتفگ :  تساجک  اجنیا  نایاقآ  بوخ  متفگ : 
طـسو نامه  مدید  مدرک  زاب  ار  میاهمـشچ  دروخ  یم  متروص  هب  مرگ  داب  مدید  تقو  کی  تساجنیا .  ناشیا  خزرب  ملاع  دـندرک  زاب  (ع ) 

 . اهبآ نآ  زا  اما  تسا  بآ  زا  رپ  هزوک  تسه  هک  هچنآ  طقف  تسین و  اهغاب  اهتخرد و  نآ  زا  يرثا  چیه  تسا  فجن  يارحص 
ماما اب  هک  یناسک  يا  منک .  كرت  ار  ع )   ) نیـسح ماما  میاـقآ  تراـیز  رگید  ـالاح  هدـید  ار  اـهزیچ  نیا  ممـشچ  هب  هک  ینم  ـالاح  تفگ : 

تسا نیسح  شناناج  هک  یناج  اشوخ  ( 81  . ) دینادب ار  ناتدوخ  ردق  یلیخ  دیدرک  زاب  باسح  ع )   ) نیسح
تسا نیسح  شنامرد  هک  يدرد  اشوخ 

لد روشک  ياورنامرف  دوب 
تسا نیسح  شناطلس  هک  یکلم  اشوخ 

تسیرامشیب موجن  نید  خرچ  هب 
تسا نیسح  شناشخرد  هام  یلو 
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کیرات مالسا  لفحم  ددرگن 
تسا نیسح  شناتسبش  عمش  یلب 

حوتفم دیحوت  رتفد  شمان  هب 
تسا نیسح  شناونع  هک  رتفد  نآ  شوخ 

دوب یفطصم  زیزع  ناج  نسح 
تسا نیسح  شناناج  شمارآ  یلو 

نکیل تسین  نایاپ  قشع  هار  هب 
تسا نیسح  شنایاپ  هک  مراد  نیقی 

تسیرخف هّللا  لیلخ  رب  ار  یلع 
تسا نیسح  شناشطع  حبذ  نوچ  یلب 

قشع يداو  بر  ای  تسا  یئارحص  هچ 
تسا نیسح  شنادیم  درم  اهنت  هک 

تسا راهب  مد  ره  اونین  نیمز 
تسا نیسح  شناتسب  ياریپ  نمچ 

تسین بجع  مناوخ  ادخ  نوخ  شرگ 
تسا نیسح  شنابرق  لصا  ار  ادخ 

ار الببرک  نانمیرها  وگب 
تسا نیسح  شنامیلس  ارحص  نیا  هک 

رشحم دشاب ز  مغ  هچ  ار  دی  ؤم 
تسا نیسح  شنایصع  هاوخ  شزوپ  هک 

ناوخب عادو  هضور  یسلجم ، 

 . تسا هتشون  لامالا  یهتنم  رد  هیلع )  هّللا  ناوضر   ) یمق سابع  خیش  جاح  مالسالا  ۀقث  موحرم 
نیئاپ فرط  رد  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  رهطم  نحص  رد  ار  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یسلجم  همالع  ای  ؤر  ملاع  رد  تسیرهبا  ییحی  ازریم 

 . دنک تبیصم  رد  عورش  تساوخ  نوچ  دش و  هظعوم  لوغشم  سپس  تسا  سیردت  لوغشم  هتسشن و  اّفصلا  ۀضور  قاطا  رد  ترضح  ياپ 
 : دندومرف اهیلع  هّللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ترضح  تفگ :  دمآ و  یسک  تقو  کی 

 . دشاب مدیهش  دنزرف  عادو  رب  لمتشم  هک  ار  یبئاصم  نک  رکذ  ینعی  دیهشلا  يدلو  عادو  یلع  ۀلمتشملا  بئاصملا  رکذا 
مدوب هدیدن  مرمع  رد  زور  نآ  لثم  هک  دندومن  يدیدش  هیرگ  دندوب و  عمج  يدایز  قلخ  درک و  رکذ  ار  عادو  تبیصم  زین  یسلجم  موحرم 

تسادیپ تیازع  رب  هک  کشا  نیا  ( 82 . )
تسارهز وا  يرتشم  ازج  زور  رد 

رامشم شریقح  اهب  نارگ  تسا  يرُد 
تسایرد ایرد  رشح  هب  وا  هرطق  کی 

تسود يا 
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تسود يا 

 : دومرف لقن  يدابآ  تلود  سمش  هّللا  ءاطع  دّیس 
امیپاوه و رـصع  نآ  رد  نوچ  میدوب  هدـش  فرـشم  البرک  ترایز  مزع  هب  مردـپ  موحرم  اب  مدوب و  یلفط  اجنیا  هک  لبق  لاس  تصـش  ابیرقت 

 . دنتفر یم  ترایز  هب  هلیسو  نیا  اب  دوبن و  هواجک  بسا و  زج  یلئاس  دوبن و  يرب  رفاسم  نیشام 
دیـسر یم  رهـش  ره  لهاو  راوز  هک  هعمج  ياهبـش  البرک  رد  داتفا و  یم  هار  هب  یعمج  هتـسد  هلفاق  يرهـش  زا  هک  دوب  نیا  موسرم  نامز  نآ 

 . دش یم  لوغشم  يرادازع  ینز و  هنیس  هب  داد و  یم  لیکشت  یتئیه  ادج  ادج  دوخ  يارب 
دندوب و رتکیدزن  البرک  هب  یلیخ  هاشنامرک  لها  نوچ  یلو  تشاد ،  اهناتـسرهش  زا  یکی  هب  صاصتخا  ناویا  قاور و  مرح و  زا  يا  هطقن  ره 

صوصخم ار  نآ  فارطا  رهطم و  مرح  رد  ینعی  لحم  نیرتهب  تبـسانم  نیا  هب  دنتـشاد  دـمآ  تفر و  و  طوبرم ،  البرک  یلاها  اب  اهنآ  بلغا 
راوز صوصخم  رهطم  مرح  رد  ندرک  يرادازع  ندز و  هنیـس  دعب  هب  بش  فصن  هدزاود ،  تعاس  زا  اذل  دـندوب  هدرک  نیعم  هاشنامرک  لها 

 . دوب یهاشنامرک 
لاجر زا  لاس  نآ  يدایز  هدع  اقافتا  هک  هاشنامرک  یلاها  زا  یعمج  بش  فصن  زا  دـعب  تعاس  ود  دودـح  رد  هعمج و  ياهبـش  زا  یکی  رد 

 . دندش يرادازع  لوغشم  هدیدرگ و  عمج  مرح  رد  دندوب  هدش  فرشم  ترایز  هب  نینیدتم 
رد هتـسشن و  مرح  فارطا  ناـگرزب  نینیدـتم و  لاـجر و  دوب  یبیجع  عضو  درک  یمن  دـمآ  تفر و  رهطم  مرح  رد  يدـحا  هدـع  نیا  ریغ  هب 

بحاص دوب و  مدرم  هجوت  دروم  یلیخ  هک  مه  يراوگرزب  درمریپ  دیس  دندوب و  ندز  هنیس  لوغـشم  يا  هدع  سدقم  حیرـض  ود  ینعی  طسو 
 . دوب ینز  هنیس  هتسد  نآ  دشرم  دوب و  مه  سفن 

يادص طقف  نانز  هنیـس  زا  دومن و  یم  توکـس  دشرم  یهاگ  دـننز  یم  هنیـس  قیرط  نیا  هب  مه  ًالعف  هک  دوب  روط  نیا  موسرم  نامز  نآ  رد 
 . دوب هتفرگ  ارف  ار  رهطم  مرح  ضحم  توکس  هک  لاح  نامه  رد  دش  یم  هدینش  هنیس  هب  اهتسد  ندز 

هدش و تسـس  ناشیاهتـسد  هبترم  کی  تیعمج  تسود ،  يا  ینعی  لیلخ  ای  تفگ :  دش و  هدینـش  نیزح  یئادـص  رهطم  حیرـض  زا  ناهگان 
 . دیدرگ دنلب  اجک  زا  ادص  نیا  دندش  هجوتم  یگمه  دش و  فقوتم  رابکی  همزمز  دیدرگ و  عطق  اه  هنیس  رد  اهسفن 

تـسا ع )   ) ءادهـشلادیس اقآ  رهطم  حیرـض  زا  ادص  نیا  دیدرت  نودـب  هک  دـندیمهف  یگمه  دـش  هدینـش  لیلخ  ای  هک  هلمج  نیمه  رگید  راب 
 . دنونشب مرح  رد  دوب  يا  هزجعم  هلزنم  هب  هک  ار  ادص  نیا  رگید  راب  دنتشاد  راظتنا  همه  ءانثتسا  نودب  ایوگ 

نیب نیمه  رد  دندومن  باترپ  حیرض  فرط  هب  ار  دوخ  وس  ره  زا  تیعمج  هک  دش  هدینش  رهطم  حیرض  زا  ادص  نآ  موس  هبترم  يارب  ناهگان 
 . مدرک شغ  اروف  هدیسر و  نم  يولهپ  هب  تدش  هب  یئاپرس  هک  دوب 

شوه هب  نم  دید  ات  تسیرگن  یم  نم  هب  نایرگ  ياه  مشچ  اب  هک  مدرک  هدهاشم  مردپ  تسد  يور  ار  دوخ  مدـمآ  شوه  هب  هک  تقو  کی 
تیعمج و ندز  هنیـس  هجوتم  مرح  رد  نم  متفگ :  يداتفا  لاح  نیا  هب  ارچ  يدید ؟  هچ  وت  منیبب  وگب  مزیزع  دز  ادـص  متـسه  ملاس  مدـمآ و 

نیا مامت  مدید  مدینش  ار  هلمج  نیا  هک  مود  راب  لیلخ  ای  تفگ :  هک  مدینش  حیرـض  نایم  زا  یئادص  هاگ  ان  مدوب  مرح  رانک  هشوگ و  همزمز 
 . دندیدرگ رهطم  حیرض  هجوتم  تیعمج 

دندومن باترپ  حیرـض  هب  ار  دوخ  دش و  هدنک  ياج  زا  تیعمج  مدید  هبترم  کی  دـش  دـنلب  رهطم  حیرـض  زا  ادـص  نآ  هک  موس  هبترم  ماما 
 . مدیمهفن يزیچ  رگید  هدروخ و  نم  يولهپ  هب  يدگل  ناهگان  یلو 

نوچ هک  دوب  هّللادبع  ابا  اقآ  دوخ  وا  تفگ :  هن .  متفگ :  دوب ؟  یـسک  هچ  ادص  هلمج و  نآ  هدنیوگ  یناد  یم  مزیزع  تفگ :  میوبا  موحرم 
تسود و يا  دومرف :  راب  هس  قوش  تدـش  زا  ناهگان  درک  ساسحا  یـصوصخم  روط  هب  ار  عمج  نآ  ياـیر  یب  يرادازع  صـالخا و  عضو 

وت يوک  ياوه  رد  دش  نوخ  ملد  نیسح  ای  ( 83  . ) دوب يرکشت  راهظا  نایب  نیا  دوخ 
وت يوس  هب  مدصاق  میوگ  نیسح  مدبمد 
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ار ایند  يوزرآ  دراد  رس  هب  یسک  ره 
وت يوزرآ  ریغ  دشاب ،  یمن  ملد  رد 

متسد یهت  مراوخ و  متسپ و  رگا  نیسح  ای 
وت يوک  هب  مسر  ات  متسب  تهج  ره  لد ز 

ینامیا هاشداپ  ینامیرک ،  ورسخ 
وت يور  هب  مقشاع  ینادیهش ،  رورس 

نم متارف  هنشت  وت ،  يدرپس  ناج  هنشت 
وت يوج  رانک  رد  يوءام ،  منک  دوش  یک 

مرامیب وت  مغ  زا  مراتفرگ ،  نیسح  ای 
وت يوب  هب  ما  هدنز  دمآ ،  بل  هب  نم  ناج 

یناحبس يادگ  ام  ینادزی ،  عیفش  وت 
وت يوربآ  هب  زج  دوبن ،  ام  يوربآ 

نادنموزرآ هلمج  دنراد ،  اون  نویش و 
وت يوس  يا ز  هدژم  دیآ  نامز  نآ  شوخ  يا 

لد زوس  یبش ز  ره  دنیوگ  وت  نیرکاذ 
وت يوکن  دقرَم  میریگَرب ،  هب  دوش  یک 

هتسج یتلزع  جنک  هتسخ  را  مدقم  دش 
وت يوگتفگ  زج ز  هتسب  ناهج  زا  هدید 

ماش هب  رفس  نیلوا 

 : دومرف هلظ  هّللا  مادا  یحطبا  نسح  دیس  جاح  هّللا  ۀیآ  ترضح  حلاص  یقتم 
رد یبیع  دوب  هدنام  ماش  هب  هک  رتمولیک  تسیود  دودح  میدوب ،  رفس  مه  ما  هداوناخ  اب  یصخش  نیشام  اب  متفر و  یم  ماش  هب  هک  يرفـس  رد 

نیشام تبحم  لامکاب  دش و  ادیپ  شزنب  نیشام  اب  نابایب  رد  يدهم  اقآ  نیب  نیا  رد  دش  یمن  نشور  هجو  چیه  هب  هک  دش  ادیپ  نیشام  روتوم 
هک مدرک :  ضرع  مالـسلااهیلع )   ) بنیز ترـضح  هب  مدوب و  تحاران  یلیخ  نم  عضو  نیا  زا  یلو  دروآ  ماش  رهـش  هب  درک و  لسکب  ار  اـم 

 . میدش ماش  دراو  لوا  رفس  رد  عضو  نیا  اب  ام  ارچ 
ام هب  یتهابش  یهاوخ  یمن  ایآ  دندومرف :  نم  باوج  رد  ترضح  نآ  مدیسر  اهیلع  هّللا  مالـس  بنیز  ترـضح  تمدخ  ای  ؤر  ملاع  رد  بش 

یتسه ام  زا  نوچ  مه  وت  میدیـشک )  اه  یتخـس  هچ   ) میدوب ریـسا  میدـمآ  ماش  هب  هک  یلوا  رفـس  رد  ام  هک  یناد  یمن  رگم  یـشاب ؟  هتـشاد 
 . يوش دراو  راو  ریسا  يوش  یم  دراو  ماش  هب  هک  يرفس  نیلوا  رد  دیاب  یتسه )  ام  هّیرُذ  زا  دیس و  وت  نوچ  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  )

ای تیاوه  ردـنا  دـنز  یم  رپ  ملد  غرم  ( 84  . ) دـش فرط  رب  منت  زا  رفـس  یگتـسخ  همه  هیجوت  نیا  اـب  مدرک و  لوبق  مدرگ  ناـتنابرق  متفگ : 
نیسح

نیسحای تیاقل  قوش  ما  هتسکشب  لد  دراد 
ما هتسب  لد  وت  رهم  رب  ما  هتسخ  لد  قشاع  نم 

نیسحای تیارب  میرگ  ما  هتسر  ایند  دیق  زا 
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وت يوک  يوزرآ  رد  نم  رمع  راهب  دش  یط 
نیسحای تیالبرک  رد  ناکم  مریگ  قح  مهاوخ ز 

تمتام يارب  میرگ  تمغ  دای  منک  هگ  ره 
نیسح ای  تیارجام  رد  اون  روش و  رس  هب  مراد 

نم ناج  رب  هدز  شتآ  وت  زوسناج  تلاح  ناز 
نیسح ای  تیادف  مناج  یگنشت  ناز  ناغف  هآ و 
ما هتسخ  راز و  رامیب و  ما  هداتفا  اپ  نونکا ز 
نیسح ای  تیاوه  مراد  مرس  رب  هن  مدق  مد  کی 

ناج مارآ  يا  رکیپ  زا  ناور  ددرگ  ناج  هک  مد  نآ 
نیسح ای  تیازع  مراد  ناغف  اب  مّدقم  دیوگ 

تشهب تبرت 

یم هیبیغ  رابخا  رارـسا و  ریامـض و  زا  مه  یهاگ  هگ  تشاد و  مامت  یتراهم  موجن  هیـضایر و  مولع  رد  هک   ) يریفـس يوفـص  هاش  نامز  رد 
یقیقحت هک  ات  دـش  ناهفـصا  دراو  دوب  ناهفـصا  ناریا  تختیاپ  ناـمز  نآ  رد  دـمآ  ناریا  هب  گـنرف  رگرامعتـسا  تلود  فرط  زا  تفگ . ) 

دیامن ادیپ  نآ  يارب  یلیلد  دنک و  مالسا  تلم و  هرابرد 
صخـش نآ  ندرک  موکحم  ندرک و  تکاس  يارب  ار  ناهفـصا  رهـش  ياملع  مامت  درک  ادیپ  یهاگآ  شتالایخ  زا  دید و  ار  وا  یتقو  ناطلس 

دوب یـشاک  ضیفب  فورعم  هک  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  دـنوخآ  موحرم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دومن  توعد  یجراخ 
گرزب نادرم  ترافس  يارب  زا  هکتسنآ  ناهاشداپ  نوناق  دومرف  دومن و  یگنرف  ریفس  نآ  هبور  یـشاک  دنوخآ  ترـضح  درک .  ادیپ  روضح 

! ؟  هدرک باختنا  ار  وت  لثم  یمدآ  گنرف  هاشداپ  هک  هدش  روطچ  دننک .  یم  رایتخا  ار  داوساب  هدیمهف و  اناد و  میکح و  و 
یئوگیم نمب  وت  تقونآ  مشاب  یم  اهملع  مامت  دمآرـس  مولع و  ياراد  مدوخ  نم  تفگ :  تفـشآ و  رب  هدـش و  تحاران  یلیخ  یگنرف  ریفس 

! ؟  متسین اناد  میکح و  نم 
؟  تسیچ نم  تسد  رد  منیبب  وگب  یناد  یم  هدرک  لیصحت  هدیمهف و  اناد و  مدآ  ار  دوخ  رگا  دومرف :  یشاک  ضیف  موحرم 

 . دش ادیپ  شنیبج  رب  لاعفنا  قرع  دش و  درز  شتروص  گنر  يا  هقیقد  دنچ  زا  سپ  تفر و  ورف  رکفب  یحیسم  ریفس 
اهناسنا رارـسا  ناهنزا و  یتفگ  یم  هک  وت  يدـش ؟  زجاع  یئزج  رما  نیا  زا  هک  وت  تالامک  دوب  نیا  دومرف :  دز و  يدـنخبل  یـشاک  موحرم 

؟  دش هچ  مهد  یم  ربخ 
متریح رد  نکل  تسا  تشهب  ياهتبرت  زا  یتبرت  نآ  تسیچ و  وت  تسد  رد  هک  ما  هدش  هجوتم  نم  هک  میرم  نب  حیسم  هب  مسق  تفگ :  ریفس 

! ؟  يا هدروآ  تسدب  اجک  زا  ار  تشهب  تبرت  هک 
صقان يا  هدرب  راکب  روما  نیا  تافاشکتسا  رد  هک  ار  يدعاوق  يا و  هدرک  هابتشا  تتابساحم  رد  دیاش  دومرف :  یشاک  ضیف  دنوخآ  موحرم 

رارقا میوگب  رگا  ایآ  دومرف :  ضیف  موحرم  يا .  هدروآ  اجک  زا  ار  تشهب  تبرت  وگب  وت  نکل  تسین  روطنیا  ریخ  تفگ  یحیسم  ریفـس  هدوب 
درک زاب  ار  دوخ  تسد  سپس  تسا  ع )   ) ءادهشلا دیس  ترضح  اقآ  كاپ  تبرت  تسه  نم  تسد  رد  هچنآ  ینکیم ! ؟  مالسا  نید  تقیقحب 

قیدـصت و  تسا .  تشهب  زا  يا  هعطق  البرک  هدومرف  ص )   ) اـم ربمغیپ  دومرف :  داد و  ناـشن  ریفـس  هب  دوب  ـالبرک  تبرت  زا  هک  ار  یحیبست  و 
شراتفگ قدص  رد  مه  ار  ربمغیپ  ثیدح  دنک و  یمن  اطخ  نم  ثیدح  نیا  مولع  دـعاوق و  یتفگ  يدرک و  رارقا  دوخ  وت  تسوت ! ؟  نخس 
نوفدـم نآ  تبرت  تشهب و  رد  دوب  نیا  ریغ  رگا  تسنوفدـم  تسا ،  تشهب  زا  يا  هعطق  هک  تبرت  نیا  رد  ام  ربمغیپ  رـسپ  يدرک و  فارتعا 
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دیآ یم  اضفز  یتشهب  ياهلگ  يوب  ( 85  . ) دش ناملسم  دومن  هدهاشم  ار  لیلد  ناهرب و  تیعطاق و  نوچ  ریفس  دش ،  یمن 
دیآ یمابص  شوغآ  مه  سودرف  رطع 

میسن يوبزا  دهنرس  نونج  يارحصب  لد 
دیآ یم  اشگ  هدقع  يا  هلسلس  زا  رگم 

زورما تسا  نیسح  يوب  نیا  هک  تفگ  مفتاه 
دیآ یم  اج  همه  زا  تشهب  يوب  تهج  نیز 

يولع غاب  تنیز  يوفطصم ،  لگرس 
دیآ یم  ابع  لآ  نت  جنپ  رهظم 

اهتشون یپ 

 . مالسلا راد  -1
 . فل ؤم  -2

 . تفگش ياهناتساد  -3
 . تفگش ياهناتساد  -4
 . تفگش ياهناتساد  -5

 . مالسالا ۀفارظ  -6
 . تفگش ياهناتساد  -7
 . تفگش ياهناتساد  -8
 . تفگش ياهناتساد  -9

 . ۀمئالا تازجعم  -10
 . ۀمئالا تازجعم  بقانم و  -11

 . فل ؤم  -12
 . تفگش ياهناتساد  -13
 . تفگش ياهناتساد  -14
 . تفگش ياهناتساد  -15
 . تفگش ياهناتساد  -16

 . یفاک موحرم  -17
 . ةداهشلا ضایر  -18

 . تفگش ياهناتساد  -19
 . تفگش ياهناتساد  -20
 . تفگش ياهناتساد  -21
 . تفگش ياهناتساد  -22

 . نازحالا ضایر  -23
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 . نازحالا ضایر  -24
 . تاجن یتشک  ای  حورلا  ۀحار  -25

 . تفگش ياهناتساد  -26
 . تفگش ياهناتساد  -27
 . تفگش ياهناتساد  -28
 . تفگش ياهناتساد  -29
 . تفگش ياهناتساد  -30
 . تفگش ياهناتساد  -31

 . فل ؤم  -32
 . تفگش ياهناتساد  -33
 . تفگش ياهناتساد  -34
 . تفگش ياهناتساد  -35
 . تفگش ياهناتساد  -36
 . تفگش ياهناتساد  -37
 . تفگش ياهناتساد  -38

 . مالسلا راد  -39
 . تفگش ياهناتساد  -40
 . تفگش ياهناتساد  -41

 . هکم ياهبش  -42
 . تفگش ياهناتساد  -43
 . تفگش ياهناتساد  -44

 . یناقمام لاجر  -45
 . نآرق ياه  هنیجنگ  -46

 . فل ؤم  -47
 . نآرق ياه  هنیجنگ  -48

 . سمش لوکشک  -49
 . ثداوحلا عیاقولا و  -50

 . سمش لوکشک  -51
 . سمش لوکشک  -52

 . مالسلا راد  -53
 . ةویحلا تارمث  -54
 . ةویحلا تارمث  -55
. رمحا تیربک  -56
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 . سلاجملا ۀفحت  -57
 . ةویحلا تارمث  -58

 . خیرات دنپ  -59
 . نینم ؤملا  سلاجم  -60

 . نانجلا حیتافم  -61
 . هکم ياهبش  -62

 . فل ؤم  -63
 . خیرات دنپ  -64

 . سمش لوکشک  -65
 . سمش لوکشک  -66

 . مالسلا راد  -67
 . ۀعیشلا ۀقیدح  -68

 . سمش لوکشک  -69
 . مالسلا راد  -70

 (. ع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  -71
 (. ع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  -72
 (. ع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  -73
 (. ع  ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  -74

 (. ع  ) سابع ترضح  یناگدنز  -75
. دیواج دنپ  -76
. دیواج دنپ  -77

 . سلاجملا ۀفحت  -78
 . یسوط خیش  یلاما  -79

 . سمش لوکشک  -80
 . فل ؤم  -81

 . لام الا  یهتنم  -82
 . سمش لوکشک  -83

 . هکم ياهبش  -84
مالسلاراد -85

مود دلج 

همدقم
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هل نیملاعلا  حاورا  یحور و  نسحلا  نب  ۀّـجح  انالوم  امّیـس  ص )   ) هلآ دّـمحم و  اندّیـس  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  نیملاـعلا و  ّبر  هّللدـمحلا 
 . هادفلا

بلاطم و هراب  نیا  رد  ایند  نادنمـشناد  رتشیب  هک  هدرک  هّجوت  بلج  ملع  متـسیب و  نرق  يایند  نیا  رد  يروط  تاـمزجعم  تاـمارک و  هلئـسم 
باتک نیا  لوا  دلج  همدقم  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  هک  دنا  هدـیدرگ  تاداع  قراوخ  تامارک و  تازجعم و  هب  فرتعم  دـنا و  هتـشون  لئاسم 

اعد و لّسوت و  دنا  هدرک  تباث  یسانش  ناور  نادنمشناد  زورما ،  هتفرشیپ  يایند  نیا  رد  هک  تساجنیا  بلاج  یلو  ما .  هدش  رکذتم  الـصفم 
اب هک  تسه  مه  نیمه  رطاـخ  هب  هدـش و  یمـسج  یحور و  ضارما  زا  يرایـسب  ندـش  فرطرب  بجوـم  يوـنعم  ياـهنیقلت  شزرمآ و  بلط 

راثآ میهافم و  ینادان ،  لهج و  ياه  هدرپ  نتفر  رانک  اب  هکلب  هدش ،  هدوسرف  هنهک و  لسوت  ترایز و  اعد و  هنوگنیا  اهنت  هن  نامز  تشذـگ 
 . دریگ یم  ورین  ضیف  عبنم  نآ  زا  ددرگ و  یم  قح  سدقا  تاذ  هب  ندش  هجوتم  نشور و  نآ 

هب ندومن  لسوت  ندرک و  اعد  نتفگ ،  نخس  نتسج ،  کسمت  ینعی  عءادهّشلادّیس  اقآ  صوصخلا  یلع  مالسلا  مهیلع  همئا  هاگرد  هب  لّسوت 
 . تسا ملاع  راگدرورپ 

هرابود فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصع  یلو  ترضح  تایانع  ادخ و  لضف  هب  ناراوگرزب و  امش  دیجمت  قیوشت و  اب  ریقح  هدنب  کنیا 
لّسوتم و یقیقح ،  ياهناتـساد  نیا  ندـناوخ  اب  ناسنا  هک  مدومن ،  نیـسح ع  ماما  اقآ  هب  کّسمت  راـثآ  یعقاو و  ياهناتـساد  يروآ  عمج  هب 

يا هدـیقع  اب  دروآرد و  زاورپ  هب  یهلا  تمحر  نامـسآ  یتوکلم و  ياضف  کی  رد  ار  دوخ  رهطم  سّدـقم و  كاپ و  دوجو  نآ  هب  کسمتم 
هدنب هک  یناراوگرزب  مامت  زا  اذل  ددرگ ؛ دنم  هرهب  ینابر  تاضویف  زا  دزادـنا و  کّسمت  لّسوت و  يداو  رد  ار  دوخ  يوق  يا  هدارا  مکحم و 

 . میامن یم  ینادردق  رکشت و  دندومن  تدعاسم  يرای و  ایدام ،  ایونعم ،  ارکف ،  امدق ،  ادی ،  اناسل ،  ار 
هداز فلخ  ریم  یلع 

نارهت 1374

سابع الم 

هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  یناسارخ  یفاک  دمحا  خیش  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترضح  موحرم  ریهش ،  ظعاو  دیهش ،  دنمشناد 
ربنم نیسح ع  ماما  مرح  قاور  رد  اهحبص  لاس  هاجنپ  دوب ،  البرک  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یناردنزام  يدهم  خیش  جاح  موحرم  دومرف : 

رد نیسحلا ع  راثآ  یبوط ،  هرجش  نیطبسلا ،  لاعم  يّرد ،  بکوک  ياهمانب  هتـشون  باتک  دلج  دنچ  دوب .  یفورعمو  بوخ  مدآ  تفر ،  یم 
 : هتشون شنیسحلا  راثآ  باتک 

 ، البرک فرط  تفر  یم  شـشود و  يور  تفرگ  یم  مچرپ  کی  لاس  ره  نیا  دوب ،  شواچ  سابع  الم  مان  هب  رفن  کی  ام  ناردنزام  نآ  رد 
 . دنتفر یم  شیشواچ  مچرپ  نیا  لابند  مه  مدرم  زا  هدع  کی 

هد فارطا  ياهناوج  نیا  زا  رفن  ود  یس و  دوب ،  هدمآ  شیپ  شیارب  يراتفرگ  کی  نوچ  دورن  البرک  تفرگ  میمـصت  لاس  کی  دیوگ :  یم 
فرط رب  ار  شیراتفرگ  میایب .  مناوت  یمن  هک  مراد  يراتفرگ  کی  لاسما  نم  تفگ :  البرک ؟  میورب  ایب  ساـبعالم  دـنتفگ :  دـندمآ و  شا 

 . دندرک
زا مدرم  زا  یتیعمج  داتفا ،  هارب  شواچ  سابعالم  دـشاب ،  شوخ  ـالبرک  سوه  دراد  هکره  تفگ :  تشادرب و  ار  مچرپ  شواـچ  ساـبعالم 

بش رـس  دنتـشن ،  مهرود  دندرک  لزنم  هاگلزنم  البرک ،  ياه  یکیدزن  دندیـسر  ات  دندمآ  رهـش  هب  رهـش  دندش و  عمج  رهـش  نآ  هد و  نیا 
! ؟  تسا یبش  هچ  بشما  اقفر  تفگ  سابعالم  تقو  کی 

ماما مرح  ياه  هتـسدلگ  ياهغارچ  اهنآ  تفگ :  يرآ .  دنتفگ :  دینیب ؟  یم  ار  اهغارچ  نآ  اقفر  تفگ :  تسا .  هعمج  بش  بشما  دنتفگ : 
مه ار  رگید  لزنم  نیا  تسا  هعمج  بش  نوچ  دـییایب  اّما  دـیتحارانو ،  هدـنام  هتـسخ و  مناد  یم  هدـنامن ،  رتشیب  لزنم  کـی  تسا  نیـسح ع 
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 . مینکب نیسح ع  ماما  زا  یترایز  کی  هعمج  بش  میورب ، 
 ، يارس يوت  دنتفر  اهغالا  اهبسا و  اب  اهنیا  دوب ،  ییاهارس  دوبن  لته  هناخرفاسم و  اهتقو  نآ  دندمآ  دنداتفا  هار  همه  میور  یم  دشاب  دنتفگ : 

اقفر تفگ :  سابعالم  دنتـشاذگ .  ار  اهثاثا  دـندرک ،  لزنم  الاب  ياهقاطا  دـنتفر  اهراب  مه  ناـشدوخ  نیئاـپ ،  هقبط  دنتـسب  ار  ناـشیاه  بسا 
 . نیسح ع ماما  اقآ  مرح  میورب  هدشن  حبص  ات  دیاب  دینک  اهر  ار  اهثاثا 

هعمج ياهبـش  نآ  سابعالم  دنتفگ :  دنتفرگ و  ار  شرود  دندمآ  اهناوج  تشم  کی  دندیـسر  هک  نیـسح ع  ماما  نحـص  يوت  دندمآ  همه 
یم هنیـس  نیـسح ع  ماما  يارب  ام  يدناوخ .  یم  هحون  کی  وت  میدش  یم  عمج  ترود  میدمآ  یم  نام  هد  يوت  میدوب  ناردنزام  ام  هک  يا 

 . شمرح نحص و  يوت  البرک  میدمآ  هعمج  بش  الاح  میدز ، 
 . مناوخ یم  هحون  ناتیارب  مه  بشما  مشَچ .  تفگ : 

رـس يالاب  میور  یم  دـعب  ناشیارب .  مناوخ  یم  ترایز  نیـسح ع و  ماما  اقآ  مرح  يوت  میور  یم  متفگ  مدوخ  اب  نم  دـیوگ :  یم  سابعالم 
مدـمآ تفگ :  مناوخ .  یم  ار  هحون  نامه  دـمآ  يا  هحون  ره  منک  یم  زاـب  ار  شیـال  مروآ  یم  رد  ار  ما  هحون  هچرتفد  نیا  نیـسح ع  ماـما 

یبا دوخ  هراشا  نیا  مدیمهف  دمآ .  ربکا ع  یلع  هحون  هحفصرس  مدید  مدرک  زاب  ار  رتفد  يال  مدروآ  رد  ار  هچرتفد  نیسح ع  ماما  رس  يالاب 
نیسح ع و ماما  مرح  يوت  لوا و  رفس  ناوج و  تشم  کی  دینیبب .  ار  اهتبسانم  امش  الاح  مدناوخ  ربکا  یلع  هحون  تفگ :  تسا :  هّللادبع ع 

دمآ تشادرب  ار  همه  مینک  تحارتسا  میورب  تسا  سب  اقفر  دز  ادـص  دـعب  دـندرک .  ادـیپ  یلاح  کـی  ربکا و  یلع  هحون  هعمج و  بش  لد 
 . درب نامباوخ  میداتفا ،  هدنامو  هتسخ  همه  يرس .  يوت 

مدمآ مدش  دنلب  نم  دیوگ :  یم  دـنز .  یم  ار  يرـس  رد  یـسک  کی  مدـید  تقوکی  باوخ  ملاع  رد  درب ،  مباوخ  ات  دـیوگ :  یم  سابعالم 
دندومرف اقآ  تفگ :  هلب .  متفگ :  دیئامـش ! ؟  شواچ  سابعالم  تفگ :  درک  مالـس  نم  هب  تسا .  یهایـس  مالغ  کی  مدید  تسیک ؟  منیبب 

! ؟  هیک اقآ  متفگ .  میئایب .  امش  ندید  هب  میهاوخ  یم  ام  دیوشب  ایهم  دیئوگب  اقفر  هب 
 . يرآ تفگ :  یئوگ ! ؟  یم  ار  نیسح ع  اقآ  متفگ  يدمآ .  وا  هقالع  قشع و  هب  هار  همه  نیا  هک  تسا  ینامه  اقآ  هیک ! ؟  اقآ  تفگ : 

 . يرآ تفگ :  اجنیا ! ؟  دیایب  دهاوخ  یم  نیسح ع  ماما  متفگ : 
 . میآ یم  هدومرف  اقآ  هن  تفگ :  شیسوب .  اپ  يارب  میور  یم  ام  تساجک  متفگ : 

تقو کی  دیـشکن  یلوط  دنیآ .  یم  اقآ  الا ن  هک  میتسـشن  ّبد  ؤم  همه  مدرک و  ربخ  ار  اقفر  باوخ  ملاع  وت  مدمآ  دیوگ :  یم  سابع  الم 
تقوکی میوش  دنلب  میدمآ  میاقفر  اب  نم  هعفدـکی  دـش ،  رهاظ  يرون  نینچمه  دـنک ،  عولط  دیـشروخ  هکنیا  لثم  دـش  زاب  يرـس  ِرَد  مدـید 

لاوحا کی  کی  دیشاب .  تحار  دیا  هدیسر  هزات  دیا  هتسخ  امش  دینیشنب ،  نیـسح  ناج  هب  ار  وت  سابعالم  دومرف :  درک و  هراشا  اقآ  میدید 
 . ناج اقآ  هن  متفگ :  مدـمآ ! ؟  اجنیا  بشما  نم  ارچ  یناد  یم  دومرف :  ناج .  اقآ  هلب  متفگ :  سابعالم ! ؟  دومرف :  تقوکی  دیـسرپ ،  ار  اـم 

یفاک موحرم  میور  یم  شندـید  هب  دـشاب  ام  رئاز  سک  ره  نادـب  الوا  دومرف :  مناـج ؟  اـقآ  تسیچ  متفگ :  متـشاد  راـک  اـت  هس  نم  دومرف 
دنیوگب میوگ  یم  مدرم  نیا  همه  هب  بشما  ـالا ن  نم  هروجنیا  رگا  يور  یم  شندـیدب  دـنک  تراـیز  ار  وت  سکره  ناـج  نیـسح  دومرف : 

 : دومرف همطاف . . .  رـسپ  يآ  نزب  مدرم  نیا  هب  يرـس  کی  هیدـهم  ایب  اپ  کی  بشما  ادـخ  هب  ارت  نیـسح  يا  هّللادـبعابا .  ای  کـیلع  مالـسلا 
یم رد  ِمَد  يدرمر  یپ  کـی  دینیـشن  یم  مهرود  دـیراد  هسلج  یتسه و  ناردـنزام  یتقو  هعمج  ياهبـش  هک  تسا  نیا  مود  راـک  ساـبعالم 
ماما يارب  دـیآ  یم  نات  تسد  زا  يراکره  مدرم  يا  نیـسح . . .  يا  ناسرب  وا  هب  ار  نیـسح  مالـس  دـنک  یم  تسرد  ار  اه  شفک  دنیـشن و 

ار اقفر  هبترم  ود  رگا  میوگب  ْتِِهب  مدـمآ  تسا  نیا  مه  مّوس  راک  سابعالم  دز  ادـص  دراد .  روظنم  ار  شا  همه  دـینکن  هقیاـضم  نیـسح ع 
رگا ساـبع  ـالم  دوـمرف :  هیچ ! ؟  اـقآ  متفگ  تفرگ  ار  شیوـلگ  هار  ضغب  مدـید  تقو  کـی  اـقآ .  هلب  متفگ :  يدروآ .  مرح  هعمج  بـش 

دب رگم  مناوخن ،  ارچ  متفگ :  یناوـخن .  ربـکا  یلع  هحوـن  رگید  یناوـخب  هحوـن  یتـساوخ  يدروآ و  مرح  عـمج  بش  ار  تیاـقفر  هبترمود 
! ؟  مناوخن ارچ  متفگ :  هن  دومرف :  مدناوخ ! ؟  طلغ  مدناوخ ، 
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 . دیآ یم  البرک  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  مردام  هعمج  ياهبش  یناد  یمن  رگم  سابع  الم  دز :  ادص 
هب دنور  یم  دنروآ و  یم  رد  ینز  هنیـس  هتـسد  لضفلا ع  یبا  مرح  فرط  زا  يا  هدع  هعمج  ياه  بش  البرک  میورب  دنک  همه  تمـسق  ادخ 

 . مناوخب امش  يارب  مه  نم  دندناوخ  یم  ار  رعش  ود  نیا  نیسح ع و  ماما  مرح 
همهاو بارطضا و  اب  همطاف ،  هعمج  ياهبش 

دش هچ  نم  نیسح  دیوگ  البرک  تشد  هب  دیآ 
هاگلتق نایم  دیآ  هاگ  همیخ  رود  هب  ددرگ 

دش هچ  نم  نیعود  روندش  هچ  نم  نیسح  دیوگ 

هدرم رسپ 

نیسحلا ع هّللادبع  یبا  اقآ  تبرت  اریز  دوب  چیپ  تبرتب  فورعم  یلعم  يالبرک  رد  هک  هیلع  هّللا  ۀمحر  يراسناوخ  نیسحلادبع  الم  لداع  ۀقث 
یقارع موحرم  هک  دراد  البرک  رد  شترواجم  لئاوا  زا  یناتساد  دومن .  یم  اطع  راوزب  تشادیمرب و  هروثءام  بادآ  اب  هفیرش و  عضاوم  زا  ار 

هب قفوم  تساهلاس  هک  مدـش  هجوتم  مدـید و  ار  يوقت  حالـص و  تلاـح  شا  هرهچ  رد  مدرک و  تاـقالم  یـسلجم  رد  ار  وا  نم  دـیامرف  یم 
هک یتازجعم  تامارک و  بئارغ و  بیاجع و  زا  هک  متـساوخ  وا  زا  هدوب  رهطم  مرح  مزالم  تسا و  هّللادـبع ع  یبا  اـقآ  ترـضح  ترواـجم 
رد یلو  تسا  راسناوخ  نم  سءارلا  طقـسم  تفگ :  هک  دوب  نیا  درک  لقن  هک  ار  یبئارغ  هلمج  زا  نک .  لقن  میارب  يا  هدومن  هدـهاشم  دوخ 

ماما اقآ  رهطمربق  ترواجم  قوش  هقـالع و  قشع و  هکنآ  اـت  متـشاد  فقوت  یتدـم  تسا  درجورب  رهـش  عباوت  زا  هک  قلباـج  يارق  زا  یـضعب 
اهراب و مدرک و  هیهت  غالا  اتود  هصالخ  درک  دوش  یم  هچ  تسا  قشع  اّما  دوبن  روج  مه  رفس  تامدقم  دوب  درس  مهاوه  دز  مرسب  نیـسح ع 

عالطا دوب  یبوخ  نابرهم و  مدآ  یلیخ  دوب و  هد  نیا  يالم  هک  رفعج  دـمحم  الم  منک  تکرح  مدـمآ  هکنیمه  متـسب  غـالا  يور  ار  اـه  هچب 
هک رخآ  ات  رارصا  نم  زا  تعنامم و  وا  زا  ورن و  يدرـس  نیا  هب  اوه  يورب ؟  یهاوخ  یم  اجک  تفگ :  تفرگ و  ارم  هار  رـس  دمآ  درکادیپ و 

میدرک و تکرح  مه  ام  هصالخ  یهد  یم  نتـشکب  ار  اه  هچب  یلو  يوریم  تفگ  دیـشک و  یطخ  نیمز  يور  دوخ  تسد  اب  دش و  سویءام 
یترایز عقوم  هکنیا  ات  تشذگ  ام  ندمآ  زا  یتقو  دنچ  میدش و  البرک  دراو  ملاس  یگمه  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  زیزع  هجوت  ادـخ و  لضفب 

هدمآ اهنآ  اب  هک  دوب  روکذم  رفعج  دمحم  الم  هداز  هریشمه  یکی  هک  هد  نامه  لها  زا  یکی  رفن  دنچ  دیسرارف و  نیـسحلا ع  هّللادبعابا  اقآ 
میراد و یبوخ  یگدـنز  میدیـسر و  ملاـس  همه  هّللا  دـمحب  دـننیبب  هکنیا  یکی  منک و  ناـمهم  ار  اـهنآ  تسبوخ  متفگ  مدوخاـب  نم  هک  دوب 

فرح لاح  رد  هک  مدومن  توعد  لزنم  هب  هناحبـص  يارب  ار  اهنآ  اذـهل  دیـشک .  یطخ  اـم  يارب  هک  دـماین  رد  تسرد  مه  رفعجـالم  فوخ 
ار ام  هک  دوش  یم  نازیوآ  اجنآ  زا  دور و  یم  الاب  هلپ  زا  درکیم و  يزاـب  طاـیح  ناـیم  نسح  ماـنب  مگرزب  دـنزرف  هک  میدوب  ندروخ  ندز و 
نزحب و لدبم  رورس  شیع و  مدید و  ار  دوخ  بولطم  فالخ  نوچ  دنکیم  تقرافم  شندب  زا  حور  طوقـس و  موس  هقبط  زا  هک  دنک  اشامت 

رهطم مرح  نحـصب و  دورو  ضحم  هب  مدیود و  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  مرح  يوسب  هنهرب  ياپورـس  اب  مدید  ار  تلاح  نیا  ات  دش  هودنا 
ار نآ  رسکی  مدرک  زاب  مرمک  زا  ار  لاش  مدینابسچ و  رهطم  حیرض  باب  هب  ار  دوخ  هّللا و  حور  یسیع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  مدرکـضرع 

اهیلع هّللا  مالـس  ارهز  تردام  قحبو  دشن  هک  متفگ :  مدرک و  هیرگ  مدز و  هحیـص  دنلب  يادص  اب  متـسب و  مندرگب  ار  شرگید  رـس  لفقب و 
 ، دش دهاوخن  دشن و  دنیـشن  یـسرک  رب  وا  نخـس  دیآ و  تسار  نم  رب  رفعج  دمحمالم  طخ  هکنآرب  منک  یـضار  ار  دوخ  هک  دش  دـهاوخن 
زیچ هچ  هک  دندیسرپ  یم  مه  زا  ارم  تلاح  ضورع  ببـس  دندوب و  بجعتم  نم  تلاح  زا  دندش و  عمج  نم  درگ  مرح  لها  راوز و  مادخ و 

 . . . ما هدش  نونجم  هناوید و  نم  هک  دندرک  یم  لایخ  یضعب  هدش  راک  نیا  ثعاب 
هظعوم و ارم  شوخ  نابز  ابو  دربب  دـنک و  دـنلب  ارم  هک  دـمآ  نم  لاـبند  هزاـنج  عییـشت  تهج  دوب  ملع  لـها  زا  هک  یئاـه  هیاـسمه  زا  یکی 

لفط نیا  میورب و  ات  ایب  دوش  یمن  هدنز  هدرم  اهراک  نیا  اب  تسه و  همه  يارب  ندُرم  یتسه و  یملاع  درم  وت  دنوخآ  يا  هک  درک  تحیـصن 
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نم يوسب  تمالم  نابز  ناسل و  رمـالا  رخآ  دـشن .  عقاو  دـیفم  نم  رد  درک  هظعوم  ردـق  ره  درک  كـاله  ار  دوخ  شرداـم  میرادربار  تیم 
درادـن یطبر  اهامـش  هب  متفگ  اهنآ  هب  یتحاران  تلاـح  اـب  مدرک و  یم  يزاـبجل  نم  وش  دـنلب  دـیوگ  یم  تسار  هلب  دـنتفگ  مدرم  دوشگ و 

ار نیسح ع  ماما  اقآ  مدرک و  يدایز  هیرگ  تسکش و  مبلق  نم  دندیدنخ  نم  رب  یضعب  دندرک  هرخـسم  ارم  اه  یـضعب  ناتراک  لابند  دیورب 
ات موش  یمن  جراـخ  تمرح  زا  مشک و  یمن  تحیرـض  زا  تسد  اـهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  ترداـم  قـحب  متفگ  یم  مداد  یم  مسق  شرداـم  هب 
یم مرسب  مدرک و  دایرف  داد و  مدز و  كاچ  ار  منابیرگ  مدز و  ار  فرح  نیا  دهد  افش  ار  هچب  ای  دناسربارم  گرم  ای  یهاوخب  ادخ  زا  هکنآ 

هلهله و يادـص  مدینـش  ناـهگان  هک  دوب  رهظ  ياـهیکیدزن  هک  مدوب  هیرگ  هلاـن و  رد  زونه  نم  دیـشک و  لوط  زور  فصن  راـک  نیا  مدز و 
مدرم هکنیا  ات  هدـش  هچ  متـسناد  یمن  نم  دـش  یماحدزا  دـندرک و  عمجت  نحـص  يوسب  مرح  يوت  زا  مدرم  دـیآ و  یم  ادصورـس  هجض و 

شردام ملع و  لها  هیاسمه  نآ  دوب و  هدرم  هک  مدـنزرف  نسح  مدـید  مدرک  هاـگن  هک  بوخ  دـندمآ  یم  نم  فرطب  دـندش و  مرح  لـخاد 
اجب ار  رکش  هدجس  مداتفا و  نیمزب  مدرک  هدهاشم  ار  وا  ات  درک  یم  رپ  ار  اضف  همه  تاولـص  يادص  دنیآ و  یم  مه  لابند  نانز  زا  یعمجاب 

 . مدیسوب یم  ار  شیاهمشچورس  متفرگ و  شوغآ  هب  ار  مدنزرف  دعب  مدروآ 
مدید تحلـصم  متـشگرب و  تلزنم  هب  مدش  سویءام  وت  زا  هکنآ  دعب  تفگ :  ملع  لها  هیاسمه  صخـشنآ  مدیـسرپ  ار  لاح  یگنوگچ  دعب 

هکنیمه میدرک و  هنهرب  میدرب و  هناـخلاسغ  هب  رهـش  زا  جراـخ  رد  ار  وا  اذـهل  میئاـمن  نفد  مینک و  نفک  میهد و  لـسغ  میرادرب و  ار  وا  هک 
ار دوخ  رـس  سپـس  دلامیم  ارنآ  یـسک  ایوگ  دـنک  یم  تکرح  شینیب  ياهرپ  مدـید  ناهگان  متخیر  شیور  رب  مدرک و  بآ  زا  رپ  ار  هساک 

مرح هب  هدرک و  شنتب  ار  شـسابل  مهام  تسـشن  دش  دـنلب  دوش  رادـیب  باوخ  زا  هک  یـسک  دـننام  تسـشن و  درک و  هسطع  هداد و  تکرح 
تسا نیسح  يالبرک  هب  تمحر  يداو  ( 1  . ) میدروآ

تسا نیسح  يادخ  هناخ  الببرک 
تسا نیسح  تایح  ار  مالسا  رکیپ 
تسا نیسح  تانئاک  نادرگ  هرئاد 
تسا نیسح  ةالصلا  تماق  دق  مئاق 

تسا نیسح  تاجن  یتشک  نیرتبوخ 
تسا نیسح  قشع  راهبار  ناهج  غاب 

تسا نیسح  قشع  راوس  ار  الب  تشد 
تسا نیسح  قشع  راگزور  هغبان 

تسا نیسح  قشع  رادن  وراد  لصاح 

شتآرپ هلاچ 

يولوم یلع  دمحم  دیـس  یقن  حلاص  لماک  یقتم و  لضاف  لجا  دیـس  زا  رارـسا  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يدـنب  رد  لضاف  موحرم 
درک یم  یگدنز  دنه  دابآ  ردـیح  هیرق  رد  دـعب  نکد و  رهـش  رد  رمع  لوا  رد  هدوبوا و  باحـصا  قثوا  بابحا و  هلجا  زا  هک  ینکد  يدـنه 
قمع هک  دـننک  یم  رفح  رودـم  یگرزب  لادوگ  مرحم  هام  متفه  بش  رد  تسا  دـنه  دابآ  ردـیح  عباوت  زا  هک  نکد  هیرق  رد  دومن :  یم  لقن 
لباق ریغ  نآ  یگدـنزوس  شتآ و  رد  تماقتـسا  هک  يدـنه  رمت  راجـشا  زا  یگرزب  ناـتخرد  سپـس  دوش  یم  رتم  هاـجنپ  اـبیرقت  لادوگ  نآ 

ات متفه  بش  زا  دننز و  یم  شتآ  بشنامه  رد  ارنآ  دنزادنا و  یم  لادوگ  نآب  دـننک و  یم  هکت  هکت  ارنآ  دـننکیم و  هشیر  زا  تسا  فصو 
 . دنز یم  جوم  رو و  هلعش  شتآ  زا  یئایرد  دننام  لادوگنآ  هکنآ  ات  دننازوس  یم  ارنآ  مهد  بش 

یهاچ رد  دنیآ  یم  نوریب  دوخ  ياهلزنم  زا  کچوک  گرزب و  ناوج  ریپ و  زا  هیرق  نآ  لها  دوش  یم  کیدزن  اروشاع  بش  ياهفصن  نوچ 
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هنهرب ياپاب  دـندنب  یم  رمک  رب  تروع  رتس  يارب  یگنل  کـی  ره  دـننک و  یم  لـسغ  تسا  اروشاـعلا  تیب  ماـنب  تسا و  یکیدزن  نآ  رد  هک 
یم هدرب  اهنآ  يولج  رد  ار  اهمچرپ  اهملع و  دنوش و  یم  هناور  لادوگ  نآ  يوسب  نایوگ  نیسح  هاش  نیـسح  هاش  نانک  هحون  نانز و  دایرف 

دننزیم داب  ار  شتآ  دنراد  تسد  رد  هک  یئاهنزبداب  اب  دنا و  هداتسیا  يدارفا  لادوگ  نیا  رانک  رد  دنسر  یم  لادوگ  نآ  رانک  هکنآ  ات  دوش . 
رد ار  هدـنرپ  الاب  هب  رتم  هد  هک  دـشاب  یم  يروط  نآ  ترارح  ددرگرت و  نازوس  شتآ  ياه  هلعـش  دورب و  نآ  يور  زا  رابغ  رتسکاـخ و  هک 
یم ار  شناوختـسا  ات  دتفا  ناسنا  ندب  رب  نآ  زا  يا  هرذ  رگا  هکتـسیروطب  تعیبط  لصا  رد  مه  اهبوچ  نآ  شتآ  دنازوس و  یم  لباقم  ياوه 
یم لادوگ  لخاد  دراد ،  دوخ  تسد  رد  هک  يدـنلب  هزین  اب  ناشیا  گرزب  لوا  دـنوش  یم  دراو  شتآ  نآ  رب  نایوگ  نیـسح  هاـش  دـنازوس . 
ورف شتآ  رد  اهنآ  ياهاپ  هکنآ  نودب  دنور  یم  هار  نیمز  يور  دننام  شتآ  يور  رب  یگمه  نایوگ  نیسح  هاش  نیسح  هاش  نیریاس  دوش و 

هب نم  ( 2  . ) ما هدـید  ارارک  دوخ  مشچب  نم  تسیراج و  ناشنایم  رد  لاس  ره  تداع  نیا  دـتفا و  یـشتآ  اـهنآ  ياـپای  ندـبرب  هکنآ  اـی  دور 
نیسح تافو  تبحم و  وت و  نوبرق 

نیسح تادف  هشب  یکشاک  نم  لباقان  ناج 
يریمن مدایِز  تقوچیه  مراد  تسود  ردقنآ 

نیسح تاه  هلال  دایب  مزیریم  ترسح  کشا 
هریم مدای  شاوی  شاوی  مزا  هریمیم  یک  ره 

نیسح تازع  تبیصم و  هریمن  مدای  اما 
منتفرگ ناج  يارب  دایب  لیئارزع  یتقو 

نیسح تادص  منزیم  یه  متردق  مامتاب 
منزیم رس  هنیس و  هب  تارب  يرمع  کی  هکنم 
نیسح تاجن  مغز  ونم  يِدب  رگا  هشیم  یچ 

 ( ع  ) نیسح قشع 

زا الـصا  دوب  البرک  رد  هک  ار  یهام  شـش  تدم  نیا  رد  دمآ ،  البرک  هب  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  ترواجم  يارب  دـنه  ناگرزب  زا  یکی 
ارهز زیزع  ترایز  هدارا  هک  تقو  ره  تشاذگن و  مدق  مه  ءادهشلادیس ع  ترضح  رهطم  مرح  يارس و  نحص و  هب  یتح  دماین  نوریب  لزنم 

 . دومنیم ترایز  دادیم و  مالس  ترضحب  اجنآ  زا  هناخ و  ماب  يالاب  تفر  یم  تشاد  اهیلع  هّللا  مالس 
ناوضر یضترم  دیس  ترضح  دیسر ،  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یضترم  دیس  موحرم  رصع  نآ  هتـسجرب  راوگرزب و  ملاع  شوگ  هب  ربخ  نیا 

تیب لها  بهذـم  رد  ترایز  بادآ  زا  دومرف :  و  دومن ،  شنزرـس  تمالم و  ار  وا  دـمآ و  يدـنه  يادـخ  هدـنب  نآ  لزنمب  هیلع  یلاـعت  هّللا 
تسا یناسک  يارب  زا  يرادوت  هک  يا  هقیرط  نیا  یسوبب و  ار  حیرض  هبتع و  يوش و  مرح  لخاد  هکتسنیا  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

 . تسا هاتوک  اجنیا  زا  ناشتسد  دنرادن و  رهطم  مرح  نیا  هب  یهار  دنتسه و  تسد  رود  ياهرهش  رد  هک 
زا ار  شهاوخ  نیا  یلو  مهدیموتب  یهاوخیم  ایند  لانم  لام و  زا  هچ  ره  دیـس  يا  تفگ :  دینـش  ار  اهفرح  نیا  یتقو  يدنه  يادخ  هدـنب  نآ 

مدزن ار  فرح  نیا  ایند  لام  يارب  نم  دومرف :  دش و  ریغتم  نخس  نیا  زا  یضترم  دیس  راد ،  فاعم  مرح  نحص و  هب  نتفر  زا  ارم  نکم و  نم 
 . منادیم رکنم  دنکن .  ارجا  ارم  روتسد  هک  ار  یسک  هدرک و  تعدب  دهدن  ماجنا  ار  لمع  نیا  یسک  رگا  و 

ترایز لسغ  تفر  مامح  هب  درک و  تکرح  اج  زا  سپس  دیشک  دردرپ  رگج  زا  يدرس  هآ  دینش  ار  فرح  نیا  یتقو  يدنه  يادخ  هدنب  نآ 
هجوتم هیرگ  هلاناب و  مامت و  عوضخ  عوشخاب و  دمآ و  نوریب  راقو  هنیکساب و  هنهرب  ياپاب  هناخ  زا  دیشوپ و  ار  دوخ  ياهسابل  نیرتهبو  درک 
دیسوب ار  فیرش  هبتع  داتفا و  كاخ  هب  دیسر  عءادهـشلا  دیـس  اقآ  رهطم  نحـص  رد  هب  هکنیا  ات  دش  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  ترـضح  مرح 
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دننام درز و  يور  گنراب و  دنـشاب  هتخادـنا  بآ  رد  درـس  ياوه  رد  ار  نآ  هک  یکـشجنگ  هجوج  دـننام  تساوخرب  نازرل  ناسرت و  سپس 
لثم دیسوب  ار  نیمز  داتفا و  هدجسب  مرح  برد  لباقم  زاب  دیدرگ  رهطم  يرادشفک  دراو  هکنآ  ات  دشاب  هدش  جراخ  شحور  ثلث  هک  یسک 

هب ار  دوخ  یتخس  تقشم و  مامت  اب  دیشک و  ترضح  سدقم  ناویا  فرط  رب  ار  دوخ  تساوخرب  دشاب  راضتحا  ناج و  عزن  لاح  رد  هکیسک 
هدرم هچب  هکیسک  لثم  يزوسناج  هلان  دیشک و  یکانهودنا  هآ  داتفا  ءادهشلا ع  دیـس  ترـضح  رهطم  ربق  هب  شمـشچ  ات  دیناسر و  قاور  رد 

نداتفا ياج  تساجنیا  ینعی  ءادهـشلا  دیـس  لتقَم  اذهَا  ءادهـشلادیَس  َعَرْـصَم  اذهَا  تفگ  زادگلد  دنلب و  يادصاب  سپـس  دز ،  دـشاب  هتـشاد 
نآ يادهشب  دومن و  میلست  نیرفآ  ناجب  ناج  داتفا و  دز و  يدایرف  سپـس  تسا  نیـسح ع  ندش  هتـشک  ياج  اجنیا  ایآ  تسا ؟  ع   + نیـسح

نیسح ترپرپ  ياهلگ  وت و  نابرق  هب  نم  ( 3  . ) هیلع هّللا  ۀمحر  دیدرگ  قحلم  نیمز 
نیسح تربکا  مساق و  وت و  نابرق  هب  نم 

تبرای برای  هلان  وت و  نابرق  هب  نم 
نیسح تروانش  نوخب  نت  نابرق  هب  نم 
تنتفرگ وضو  نوخ  اب  وت و  نابرق  هب  نم 
نیسح ترخآ  زامن  وت و  نابرق  هب  نم 

دندیرب رس  ار  وت  هنشت  بل  هک  تارب  مریمب 
نیسح تردام  رهم  لوا  زا  دوبن  بآ  رگم 
همقلع وت  ترمک  دش  مخ  هک  تارب  مریمب 

نیسح تردارب  شعن  نوخ  هقرغ  يدید  یتقو 
دندادن بآ  تاه  هچب  هب  نایفوک  هک  مدینش 
نیسح ترغصا  قلحب  بآ  ياجب  دندزریت 
دیرب یم  رمش  تنت  زا  رس  هکینامز  مدینش 
نیسح تردام  يادص  هگلتق  وت  دمآ  یم 

تشوگ يررقم 

ریاح رهطم  نحـص  نکاس  هک  یبالط  زا  یکی  زا  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یناقلاط  دـمحم  یلع  الم  دـنوخآ  لیلج  هقثو  لیبن  لـضاف  موحرم 
لئوا رد  میدـناوخ و  یم  سرد  میدوب و  نحـص  هرجح  رد  هک  یئاهزور  زا  يزور  کی  دومرف :  یم  لـقن  دوب  نیـسحلا ع  هّللادـبع  یبا  اـقآ 

متـشادن و منک  فرـص  مزپب و  بش  کی  هک  تشوگ  يردـق  دـیرخ  رب  نکمت  هک  يردـقب  دـش  گنت  نم  رب  شاعم  رما  دوب  میگبلط  نارود 
هک مداـتفا  رکف  نیا  هب  زور  کـی  دـیزرل ،  یم  مندـب  دیـسر  یم  مماـشم  رب  تخپ  یم  اذـغ  هک  میا  هرجح  مه  هیاـسمه  زا  هک  تشوگ  يوب 

ناویح ندرک  دیـص  دـنیآ و  یم  اهارحـص  زا  اریز  دـنرادن  یکلام  بحاص و  هک  مه  اهنیا  دـنیآ و  یم  هرجح  نحـص و  هب  دایز  ياـهرتوبک 
متفرگ میمـصت  سپ  میروآ  رد  ازع  زا  یلد  مینک و  هدافتـسا  تشوگ  ياـجب  اـهرتوبک  نیا  زا  اـم  تسا ،  روطچ  تسا .  زیاـج  مه  یئارحص 

دش هتسب  رد  مدیشک  ار  نامسیر  نم  دش و  هرجح  دراو  ناشقباس  تداع  هب  يرتوبک  متسب و  هرجح  رد  هب  ینامسیر  منک ،  دیص  ار  اهرتوبک 
رهظ ياهیکیدزن  مروخب  مزپب و  ار  نآ  دعب  هک  متشاذگ .  یفرظ  ریز  ار  رتوبک  وا  هدنک و  ار  شیاهرپ  مدیرب و  ار  نآ  رـس  متفرگ  ار  رتوبک  و 

ای ؤر  ملاع  رد  تقو  کـی  متفر  باوخ  هب  لاـیخ  نیمه  اـب  مروخب  هتخپ و  ار  نآ  دـعب  منک و  هلولیق  باوخ  کـی  تحار  لاـیخاب  متفگ  دوب 
ار رتوبک  ارچ  دومرف :  دنک ،  یم  هاگن  نم  هب  كانبضغ  دولآ و  مشخ  تلاح  اب  دش و  هرجح  دراو  نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  ترضح  اقآ  مدید 

ریز ار  مرس  تلاجخ  زا  مدوب  هدرک  هک  یتشز  راک  زا  نم  متسه  اهنآ  نابحاص  نم  نم و  هانپ  رد  مه  اهرتوبک  نیا  ینعی  یتشُک ! ؟  یتفرگ و 
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 : دومرف ترضح  مدرک .  توکس  زاب  نم  یتشک ! ؟  یتفرگ  ار  رتوبک  ارچ  متسین  وتاب  رگم  دومرف  ترـضح  هرابود  مدزن ،  یفرح  متخادنا و 
 . مهد یم  وت  هب  تشوگ  هیقُو  کی  يزور  نم  نکم  ار  راک  نیا  رگید  يدرک ؟  ار  راک  نیا  هک  تساوخ  یم  تشوگ  تلد 

متـساوخرب سپ  مدوـب ،  نامیــشپ  مداـن و  دوـخ  لـمع  زا  ناـساره و  نازرل و  تلاـجخ  يداـیز  زا  هکیلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوـخ  زا  نـم 
زا مدرک و  ادا  ترایز  زا  دعب  ار  نیرهظ  هضیرف  و  متفر ،  ادهـشلادیس ع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  ترـضح  اقآ  سدـقم  مرح  هب  متفرگوضو و 

یباصق ناکد  هب  مروبع  متفر  یم  هک  رازاب  زا  مدـش  جراـخ  مرح  زا  ساـبع ع  ترـضح  فیرـش  مرح  هدارا  هب  دـعب  مدومن  هبوت  دوخ  لـمع 
هدـنب اب  دـیئامرفب  اقآ  هلب  متفگ :  دز  ادـص  هرابود  مدرکن  یئانتعا  لوا  دز  ادـص  ارم  باصق  ناهگان  متـشذگ  یباصق  ناکد  رد  زا  اـت  هداـتفا 

رد ار  تشوگ  مهاوخ  یمن  لوپ  وت  زا  تفگ  مرادـن  لوپ  متفگ  ارچ ؟  تفگ  مهاوخ  یمن  متفگ  ریگب  تشوـگ  اـیب  تفگ  دـیتشاد .  يراـک 
دیکات راب  دـنچ  يربب و  ییاـیب  یناوت  یم  يراد  نم  شیپ  تشوگ  هیقُو  کـی  يزور  دـعب  هب  زورما  زا  تفگ  درک و  نزو  تشاذـگ و  وزارت 

 . درک
زا درک  لا  ؤس  نم  زا  دـعب  میدروخ و  مهاـب  مدوـمن و  توـعد  مه  ار  هرجح  ناـگیاسمه  زا  یکی  متخپ و  هرجح  مدروآ  هتفرگ  ار  تشوـگ 
هک ام  تفگ :  تسا .  دایز  نم  يارب  مه  نآ  دـهدب و  نم  هب  هک  هداد و  رارق  تشوگ  هیقو  کـی  يزور  رفن  کـی  متفگ  وا  هب  يدروآ  اـجک 

یعنام متفگ  مینیـشن .  یم  هرفـس  کی  رـس  مهاب  نم و  ياپ  رگید  تافلخم  نان و  لثم  اـهزیچ  ریاـس  وت و  زا  تشوگ  میتسه  هیاـسمه  مهاـب 
ياوه مه  نم  دـندیمهف و  نایانـشآ  ناتـسود و  همه  ار  تشوگ  هّیـضق  مک  مک  دـیخرچ و  یم  لاونم  نیا  رب  ام  یگدـنز  اهتدـم  ات  درادـن و 

 . منک هار  جرخ  ار  شلوپ  مشورفب و  لاسکی  ات  ار  دوخ  تشوگ  يررقم  هک  متفگ  دوخ  اب  داتفا  مرسب  ناریا  هب  ترفاسم 
ره دش و  یم  البرک  هقح  دون  هک  تشوگ  هیقو  تصـشودصیس  هک  متخورف  وا  هب  ار  تشوگ  يررقم  مدرک و  ادیپ  ار  اه  هبلط  زا  یکی  متفر 

مولعم نیعم و  تمیق  هب  متخورف  دوش  یم  نم  فصن  يزیربت و  نم  هدزاود  دـصکی و  نآ  عومجم  هک  دـش  یم  زیربت  نم  كراچ  جـنپ  هقح 
ات باصق  هدـب .  درم  نیا  هب  لاسکی  تدـم  ات  ار  يررقم  تشوگ  هیقو  کی  نآ  متفگ :  وا  هب  مدرب و  باـصق  نآ  هزاـغم  رد  ار  هبلط  نآ  سپ 
رپ لد  زا  يدرس  هآ  مدینش  ار  فرح  نیا  ات  دومن .  عنم  دوب  هدرک  راک  نیا  هب  رما  ارم  هک  سکنآ  تفگ  دیدنخ و  دینش  نم  زا  ار  فرح  نیا 
نم هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  اقآ  دوخ  يالوم  مدیباوخ  رکفتم  مومهم و  دش  بش  نوچ  متشگرب .  هدیـشک و  درد 

؟  يراد ار  ناریا  هب  نتفر  لایخ  دومرف  دننک و  یم  رظن 
نیا دوش ،  یم  ادیپ  یتسام  نان و  اجنیا  ینامب  یتساوخ  رگا  یناددوخ  بوخ  دومرف  سپـس  متخادنا  ریز  ار  مرـس  مدزن و  یفرح  تلاجخ  زا 

(4  . ) مدیرب راوگرزب  نآ  ياطع  ناوخ و  زا  ار  دوخ  تسد  ارچ  هک  مدش  نامیـشپ  مدان و  دوخ  لمع  زا  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  دومرف و  ار 
یتداعس دوبن  وت  يرکونز  رتهب 
یتدایع دوبن  وت  یتسود  رترب ز 

رایتخا مدرکوت  یمالغ  لد  ناجزا و 
یتدارا دوبن  وتریغ  هب  ارم  یسکاب 
يرکون هب  يریذپن  ارم  رگا  اهاش 

یتجاح چیه  ناهج  هب  رگد  ارم  دوبن 
لاصو رتسب  رد  وت  لصو  ضیرم  مشاب 

؟  یتدایع ییامنب  نمز  دوش  ایآ 
رشح زورب  ات  منکناهر  تنماد  نم 

یتعافش مشچ  وت  يوسب  ارم  دشاب 
یسر نمدایرف  هب  گرم  تقو  هب  مهاوخ 
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یتراشا اب  نم  لکشموت  ینک  ناسآ 

اهرتوبک

هک زیربت  لها  ياقفر  زا  یکی  دومرف :  يزیربت  دهتجم  دمحا  ازریم  نب  یلعفطل  ازریم  جاحلا  نب  لیعامـسا  ازریم  جاح  مالعالا  ءاملعلا  ۀـجیتن 
تعاس نآ  تارجح  زا  یکی  رد  دوب و  نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  ریاح  يارس  نحص و  رد  هک  يزیربت  زاس  تعاس  نیـسح  يدهـشم  ردارب 

تفرگن يا  هجیتن  یلو  درک  هجلاعم  مه  یتدم  دش و  جلف  هب  التبم  یقافتا  دوب ،  رادروخرب  باب  نیا  رد  مه  یبوخ  رابتعا  زا  درکیم و  يزاس 
لباق ضرم  نیا  هکنیا  اب  ینک  یمن  هجلاعم  ارچ  هک  دندرک  شنزرس  ار  وا  مدرم  دیدرگ  سویام  تیفاع  زا  درکن و  هعجارم  اهرتکد  هب  رگید 

 . تسه يدوبهب  دیما  تسا و  هجلاعم 
هرجح هب  یلیخ  اهرتوبک  نیا  مدرکیم و  يزاس  تعاس  هرجح  نیا  رد  نم  تفگ :  دندیسرپ ؟  ار  سءای  ببـس  مسویءام .  افـش  زا  نم  تفگ 

بحاص و الب  اهرتوبک  نیا  هک  مدرک  لاـیخ  دوخاـب  زور  کـی  دـندرک .  یم  تیذا  ارم  دنتـسکش و  یم  ارم  هّیثاـثا  بابـسا و  دـندمآ و  یم 
ود راک  نیا  و  میدروخ ،  یم  متیب  لها  لایع و  اب  متفرگ و  یم  اهنآ  زا  تفج  کی  يزور  تسا ،  زیاج  اهنآ  ندرک  دیص  دنتسه و  ییارحص 

ار اـهنآ  هدرک و  نهپ  اـهنآ  يارب  یماد  سپ  دوش ،  یم  رتـمک  اـهنآ  تیذا  هکنیا  مود  میا  هدروخ  ناـگیار  تشوگ  هکنیا  یکی  تشاد  دوس 
عءادهـشلادیس اقآ  باوخ  ملاع  رد  بش  کی  تشذگراک .  نیا  زا  اهتدم  مدومن  یم  دیـص  رتوبک  اتود  يزور  بیترت  نیا  هب  مدرک و  دیص 

مدینش ار  فرح  نیا  ات  نکم ،  تیذا  ار  اهنآ  دنراد ،  تیاکـش  وت  زا  اهرتوبک  نیا  دومرف  هدرک و  هاگن  نم  هب  تحاران  هک  مدومن  ترایز  ار 
ءاوغا ارم  سفن  هکنآ  ات  مدرک  اهر  ار  راک  نیا  یتدـم  مدـیدرگ  بئات  نامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  متـساوخرب و  باوخ  زا  ناساره  مدیـسرت و 

کی زاب  هکنآ  ات  میدروخ  یم  مدومن و  اهرتوبک  دیـص  هب  عورـش  زاب  تسا  زیاج  اعرـش  باـب  نیا  رد  تسین و  يراـبتعا  باوخ  هب  هک  دومن 
اهرتوبک نیا  دومرف  دنک و  یم  رظن  نم  هب  لبق  هعفد  زا  رتدنت  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالسلاامهیلع  ءادهشلا  دیـس  اقآ  ارهز  زیزع  رگید  بش 

بئات مدان و  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  زاب  منک  یم  تیذا  ار  وت  الا  نکم و  تیذا  ار  اهنآ  متفگن  رگم  دـنا  هدروآ  هانپ  نم  هب 
نیرواجم مه  ام  دشاب و  حیحـص  تسین  مولعم  هدوب و  باوخ  نیا  هک  دمآرب  هسوسو  ماقم  رد  هراما  سفن  زاب  یتدم  زا  سپ  هرابود  مدـش . 

تیذا اهنآ  تهج  هب  ار  ام  دنیامن و  عنم  ام  زا  ار  ییارحص  رتوبک  هک  دوش  یم  روطچ  میا و  هدروآ  وا  هب  هانپ  میتسه و  ترضح  نآ  هناخ  رد 
(5  . ) تسا راک  نآ  يازج  هک  دش  مضراع  یـشوخان  نیا  مدش و  دیـص  لوغـشم  هابود  متـشاذگ و  یماد  متـشگرب  قباس  لمع  هب  زاب  دـننک 

تسا نیب  تقیقح  وچ  تقیقح  لها  شنیب 
تسا نیا  تقیقح  هک  تقیقح  دننیبب  وت  رد 

قیرط خیش  رگا  مهارمگ  لهاج  رگا  نم 
تسا نید  منیمه  تسا و  نیسح  يور  ما  هلبق 

نیسح وت  ياوس  دنگنر  قشاع  اوسام 
تسا نیگنر  ترس  نوخ  زا  تنَفَک  نیبج و  هک 

تسام لد  غارچ  باوخ  رد  وت  يور  نیمه  هن 
تسا نیلاب  رب  هک  تسیعمش  وت  رون  مبش  ره 

بش همه  دیآ  وت  حورجم  رکیپ  زا  مدای 
تسا نیورپ  خر  هب  ممشچ  هک  حبص  مد  ات 

س) ارهز ( ترضح  يرادازع 
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هنیزخ رد  دومرف :  همالع  هک  هدرک  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یلیبدرا  سدقم  همالع  ترـضح  موحرم  زا  نزحم  باتک  رد  یناغرب  لضاف 
دندوب هتـشون  الط  بآ  اب  باتک  نآ  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  مدـید  یباتک  دـیوگب  ار  هاشداپ  نآ  مسا  هتـساوخن  همالع  هک  ناهاشداپ  زا  یکی 

هب هک  دوب  رفـص  هام  مهدزون  بش  متفر ،  البرک  هب  ءادهـشلا ع  دیـس  اقآ  ترایز  يارب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب  تفگ  یکمرب  ییحی  هک 
رداچ و وا  يارب  زا  اذهل  دوب ،  مهارمه  رفس  نآ  رد  هجیدخ  مرسمَه  میدرک .  لزنم  و  میدمآ ،  دورف  اجنآ  رد  میدیسر و  البرک  یلزنم  کی 
اقآ و تراـیز  هب  میوش و  یم  ـالبرک  دراو  هک  ار  ادرف  يوگتفگ  مهاـب  مدوب و  هتـسشن  يا  هشوگ  رد  رباـج  اـب  نم  میدومن و  اـپرب  يا  همیخ 
ار مرـسمه  هیرگ  هلان و  يادـص  ناهگان  هک  میدوب  اـه  تبحـص  نیا  رد  مینک . . .  هچ  میدرگ  زیاـف  ءادهـشلادیس ع  ترـضح  دوخ  يـالوم 

لثم ناشیرپوم  نابوک و  هنیـس  رب  هنهرب و  رـس  ار  هجیدخ  مدیود  وا  همیخ  يوسب  هنابرطـضم  مدینـش  ار  وا  يادص  ات  مدینـش  دـنلب  يادـصاب 
میوگب تیارب  ات  نیشنب  ییحی  تفگ  مدیسرپ ؟  ار  هیرگ  ببس  مدش  رترطاخ  ناشیرپ  مدید ،  دشاب  هدش  دراو  اهنآ  هب  یتبیـصم  هک  یئاهمدآ 
هدیشوپ هایس  سابل  هک  مدید  ار  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ای  ؤر  ملاع  رد  الا ن  مدوب  باوخ  ییحی  يا  تفگ :  متـسشن ،  یتقو  ، 

رب اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ترـضح  مشچ  نوچ  دندش و  البرک  نیمز  دراو  هیروح  رازه  راهچ  اب  نانک  هلان  هیرگ و  دوب و  ناشیرپ  شیاهوم  و 
هدـید رون  يا  دومرف :  یم  لدزوس  زا  دادرـس و  هیرگ  هحون و  تخادـنا و  رورـس  نآ  ربق  يالابرب  ار  دوخ  داتفا  ـالبرک  مولظم  شدـنزرف  ربق 

دعب موش ،  تا  هدیرب  قحانب  موقلح  يادف  ردام ،  هنشت  بل  يا  ردام ،  یب  بیرغ  يا  ردام ،  یب  دیهـش  يا  ردام ،  هدیزگرب  دنزرف  يا  ردام ، 
ناگدازردارب و ناردارب و  نادنزرف و  اب  ارت  مدنزرف  يا  دـندومنن ،  مرـش  تراوگرزب  دـج  زا  دـندرکن و  محر  وت  رب  افو  یب  مدرم  نیا  نم  زا 

تنارهاوخ دومن و  يراوخمغ  یک  ار  تلاسدروخ  نادنزرف  وت  زا  دعب  یمارگ  زیزع  يا  دندیرب ،  رـس  نادنفـسوگ  دننام  هنـشت  بل  تناروای 
 . منیبب هنوگچ  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ار  ترس  یب  ندب  دنزرف  يا  دمآ ،  رس  رب  هچ  ار 

رـس ورب  هبیط  يا  دومرف  و  دومن ،  راضحا  تشاد  مان  هبیط  هک  ناـیروح  توسک  شیپ  يرایـسب  يراز  هیرگ و  زا  سپ  همولظم  نآ  ییحی  يا 
يراد و هیذـعت  نیعبرا  زور  ادرف  هک  هدـمآ  نیـسح  شدـنزرف  ربـق  رـس  رب  همطاـف  هک  وگب  هّللا ص و  لوـسر  ترـضح  مراوـگرزب  ردـپ  ربـق 

رادربخ ار  نینم ع  ؤملاریما  اقآ  نیـسح  ردپ  فرـشا و  فجن  ورب  دومرف :  رگید  هیروح  هب  دنـشک  یم  ار  امـش  مودق  راظتنا  دنک و  يرادازع 
هب عورـش  تخادنا و  نیـسح ع  شدنزرف  ربق  رـس  رب  ار  دوخ  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  یب  یب  زاب  دـنتفر  اه  هیروح  نآ  نوچ  نک ، 

 . دیسر رگید  راوگرزب  کی  نآ  زا  دعب  دمآ و  مامت  تعرسب  يدیفس  نساحم  درم  ناهگان  ماگنه ،  نیا  رد  هک  درک ،  هحون  هیرگ و 
ؤملاریما اقآ  يرگید  نآ  تسا و  هّللا ص  لوسر  اقآ  دمآ  لوا  هکنآ  تفگ  هیروح  دنتـسه ،  یناسک  هچ  اهنآ  هک  مدیـسرپ  يا  هیروح  زا  نم 

هّللا مالس  ارهز  همطاف  شرگج  هراپ  ات  ادخلوسر ص  هک  مدید  سپس  دشاب ،  یم  نسح ع  ماما  ترضح  شوپ  زبس  نآ  تسا و  یلع ع  نینم 
هیرگ ردقنیا  همطاف  يا  دومرف :  دنکیم ،  يرارقیب  يراز و  هحون و  روطنآو  هتخادنا  نیـسح ع  شدـنزرف  ربق  يور  ار  دوخ  هک  دـید  ار  اهیلع 

 . يدروآ شورخ  هحون و  هیرگ و  هب  ار  یلعا  ءالم  نانکاس  هک  اریز  نکم  يرازو 
هجوتم هّللا ص  لوسر  ترـضح  سپ  دـشن ،  دوخ  راوگرزب  ردـپ  مالک  تفتلم  رطاـخ  یناـشیرپ  تدـش  زا  اـهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

مولظم و نآ  سپ  دـنک ،  هیرگ  رتمک  دزیخرب و  تردارب  ربـق  رـس  زا  هک  وگب  ترداـم  هب  مدـنزرف  يا  دومرف  دـش و  نسح ع  ماـما  شدـنزرف 
رگید ردام  يا  دمآ ،  نوریب  میولگ  زا  دندرک و  هراپ  هراپ  ار  مرگج  هک  نسح  تدنزرف  منم  ردام  يا  دومرف :  دـمآ و  ردام  تمدـخ  مومهم 

يا دومرف :  تشاد .  تسد  رد  بآ  زا  رپ  هشیش  هکیلاح  رد  تشادرب و  ربق  زا  رـس  ملاع  یب  یب  نآ  رادرب  رـس  مردارب  ربق  يور  زا  تسا  سب 
مدنزرف يا  دومرف :  داد و  نسح ع  ماما  تسدب  ار  هشیـش  نآ  سپـس  موش  تردارب  هدیرب  قحانب  موقلح  تا و  هراپ  هراپ  رگج  يادف  مدنزرف 

هورگ نانم  ؤم  نالوسر و  ناربمغیپ و  حاورا  تقو  نیا  رد  ما ،  هدرک  عمج  نآ  رد  ار  تردارب  ناردازع  مشچ  بآ  هک  رادهگن  ار  هشیش  نیا 
حاورا دنتسه  ولج  هک  یئاهنآ  تفگ  هیروح  نآ  دنتـسه ،  یناسک  هچ  اهنیا  هک  مدیـسرپ  يا  هیروح  زا  نم  دندشرـضاح و  اهجدوهاب  هورگ 
رطاخب هک  دنتـسه  هنم  ؤم  نانز  حاورا  دنتـسه  اـهجدوه  رد  هک  اـهنآ  تسا و  نینم  ؤم  حاورا  دنتـسه  اـهنآ  رـس  تشپ  هک  ناـنآ  ناربمغیپ و 
دندمآ نوریب  اهجدوه  زا  نانز  سپس  دنا .  هدمآ  نیسح ع  شدنزرف  يرادازع  رد  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  ملاع  یب  љیب  ای کمک و 
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هقلح مولظم  نآ  ربق  رود  رب  دنتفگ و  تیزعت  يرادازع و  دـندرک و  مالـس  همولظم  نآ  رب  دنداتـسیا  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  یب  یب  ربارب  رد  و 
نیسح يازعرهب  مغ  کشا  زیرب  هدید  ( 6  . ) مدش رادیب  باوخ  زا  نم  دندش و  يرادازع  لوغشم  دندز و  متام 

نیسح يارب  هتشگ  ارس  هحون  همطاف 
اپب شیارب  دوش  ازع  یئاجکره  هب 

نیسح يازع  شرف  دوش  کیالم  لاب 
رگج زا  دوشارم  رو  هلعش  مغ  شتآ 

نیسح ياونینز  اجکره  منک  دای 
رازراز منک  هیرگ  ياه  ياه  منک  هلان 

نیسح يادهش  رب  ورس  یب  ندبرب 
نیزح توص  هب  تفگ  نیبم  لوسر  متخ 

نیسح يادف  داب  مردام  ردپ و  يا 

مشچ درد 

رازه لاس  رد  هدومرف :  مالسلاراد  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یقارع  دومحم  خیش  موحرم  مالسلاراد  باتک  بحاص  راوگرزب  لضاف 
لاحبات هک  دـش  ضراع  يدـیدش  مشچ  درد  يدَـمَر  ار  ریقح  دوب ،  فرـشا  فجن  هب  مترواجم  لئاوا  هک  يرجه  مود  وداـتفه  تسیود و  و 

یبا اقآ  هصوصخم  یترایز  ياهزور  مدیباوخن ،  تدم  نیا  رد  دیاش  دیشک و  لوط  زور  شـش  ابیرقت  هک  مدوب  هدیدن  ار  مشچ  درد  نآ  لثم 
مدوخ متفگ  تساوخرفـس ،  يارب  زا  ار  ریقح  هیـسمش  اهنآ  زا  یکی  دندمآ  متدایعب  بالط  زا  یعمج  دوب ،  کیدزن  مه  نیـسحلا ع  هّللادبع 

لایع دوب و  یلاخ  لزنم  اقافتا  دنتفر  اهنآ  مه  دعب  ما و  هدـشن  سویءام  زونه  متفگ  یئایب ،  یناوت  یم  هنوگچ  لاحنیا  اب  وت  تفگ  مراد ،  زاین 
مدـش البرک  هجوتم  متـساوخ و  رب  دـش ،  مبلق  تقر  ثعاب  البرک  هب  اقفر  نتفر  تراـیز و  تقو  یگنت  درد و  مشچ  لوط  یئاـهنت و  دوبن  مه 

رد يدـنه  سیق  ناطلـس  البرک  گنج  هوزغ  هب  لاغتـشا  تقو  رد  اروشاع  زور  رد  مدوب  هدینـش  هّللادـبع  ابا  ای  کـیلع  مالـسلا  مدرک  ضرع 
متفگ و ار  نیا  مراد . . .  ار  تترایز  هدارا  هک  نم  یتفایرد ،  ار  وا  درک  تسدقا  بناج  هب  هثاغتـسا  دـش و  التبم  ریـش  لاگنچ  هب  ناتـسودنه 

هّللادـبع ابا  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  اـقآ  مدـید  باوخ  ياـنثا  رد  درب و  مباوخ  متـشاذگ  یتشپ  رب  ار  دوخ  رـس  سپ  تفرگ  ار  میولگ  هیرگ 
نابز هب  ریقح  ایب  دومرف :  دنلب  يادص  اب  ترضح  نآ  سپ  ما  هداتسیا  لت  نآ  طسو  رد  ریقح  دراد و  فیرشت  يدنلب  لت  يالاب  رب  نیسحلا ع 

 . میایب هنوگچ  دولآ  دمر  مشچ  نیا  اب  مدرک  ضرع  ایوگ  لاقم  هن  لاح 
تسد هتفح  هک  یـسک  دننام  هداهن  نم  مشچ  تشپ  رب  ار  كرابم  تشگنا  دمآ و  نم  دزن  هب  لت  نآ  يالاب  زا  تعرـس  هب  راوگرزب  نآ  هاگان 

ار هناخ  ياضف  قاطا و  هصرع  مدرکن و  ساسحا  نآ  رد  يدرد  چـیه  مدرک  زاب  ار  ممـشچ  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  دوش  رادـیب  هک  هتـشاذگ 
دندوب هدمآ  متدایع  هب  هک  ار  یبالط  نآ  مدناسر  مرح  هب  ار  دوخ  متفرگ و  وضو  متساوخ  رب  دوز  مدروآ ،  اج  هب  ار  ادخ  رکش  مدید  نشور 

نآ هب  شیپ  تعاس  کی  وت  دنتفگ  دـندرک و  بجعت  دـندید  ارم  نوچ  دـندوب  هدـمآ  نینم ع  ؤملاریما  اقآ  زا  عادو  يارب  هک  مدـید  مرح  رد 
نوریب مرح  زا  سپ  داد  تیفاع  نم  هب  دنوادخ  دـمحلا هللا  متـسین  سویءام  هک  دیدینـش  متفگ  يدـش  روط  نیا  هک  دـش  روطچ  يدوب  تلاح 

(7  . ) مدش البرک  دراو  اهنآ  زا  رتدوز  زور  کی  متفر و  کشخ  هار  زا  زور  نآ  يادرف  ریقح  دنتفر و  بآ  هار  زا  زور  نامه  رد  اهنآ  میدمآ 
نیسح تیاخس  دوج و  نابرق  هب 
نیسح تیانع  زا  نم  هب  نک  رظن 

دوب مزاین  تسد  وت  يوسب 
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نیسح تیادگ  نم  یناطلس و  وت 
يادخ دیهش  يا  ماوت  دیهش 

نیسح تیاقل  قوش  هب  ناج  مهد 
مرب رطاخز  ار  یسک  یب  مغ 

نیسح تیادص  رگ  مونشب  یمد 
نیبب نادیما  ان  لد  دیما 

نیسح تیارب  ناج  مهدیم  ناسچ 
دوخ ياهوزرآ  همه  زا  يرب 

نیسح تیانشآ  دش  هک  لد  نآ  ره 

( هر يرتشوش ( رفعج  خیش  جاح 

 : دسیون یم  هس  لهچ و  ودـص  هحفـص  تامانملا  ضعب  ۀـقیقح  یف  تانّیب  ٌتایآ  باتک  رد  يرتشوش  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  ققحم  همالع 
هغبان قح  هب  دوخ  هک  هینیـسحلا  صئاصخ  باتک  بحاـص  فیرـشلا  دـقرم ،  هّللا  رون  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاـح  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  موحرم 

رتـشوش شیوخ  نطو  هب  مدـش و  غراـف  فرـشا  فجن  رد  یملع  تالیـصحت  زا  هک  زور  کـی  دـیامرف :  یم  هدوـب  شیوـخ  ناـمز  رـصع و 
اذل میامنب  هفیظو  ماجنا  مالسا  هقح  فراعم  اب  مدرم  ندرک و  انـشآ  رتشیب  هچره  رد  یتسیاب  یم  هک  متفایرد  دوجو  مامت  اب  مدومن  تعجارم 

ار مدرم  نآ  يور  زا  متفرگ و  یم  تسد  هب  ار  یفاص  ریـسفت  مهم ،  نیا  رطاخ  هب  ناضمر  كرابم  هام  ندیـسر  اـب  اهدـعب  هعمج و  ياـهزور 
رکذ داـشرا ،  ظـعو و  سلاـجم  کـمن  دراد و  کـمن  هب  زاـین  یئاذـغ  ره  روهـشم  لوق  هب  هکنیا  يارب  راـتفگ  رخآ  رد  مدرک و  یم  هظعوم 

 . مناوخب هیثرم  يرادقم  زین  یفشاک  ءادهشلا  ۀضور  باتک  زا  مدوب  راچان  تسا ،  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  ترـضح  نینوکلا  یلوم  بئاصم 
ینعی متـشادن ،  ربنم  تقو  رد  ار  باتک  زا  یئادج  لمحت  هجو  چیه  هب  هنافـساتم  مدـینارذگ  قیرط  نیدـب  دوب  شیپ  رد  هک  مه  ار  مرحم  هام 
نیمه هب  لاسکی  هکنیا  ات  دندرب ،  یمن  یفاک  هرهب  مه  مدرم  یفرط  زا  منک .  هظعوم  ار  مدرم  متـسناوت  یمن  باتک  نتـشاد  تسد  رد  نودـب 

منک و تبحـص  نآ  يور  زا  مریگب و  تسد  رد  باتک  یتسیاـب  یم  یک  اـت  متفگ  دوخ  اـب  مّرحم  هاـم  یکیدزن  دـعب  لاـس  تشذـگ ،  لاونم 
یئاج هب  مدرک  رکف  هراب  نیا  رد  هچره  مهد ،  تاجن  هصمخم  نیا  زا  ار  دوخ  میامنب و  يا  هشیدـنا  دـیاب  مورب  ربنم  ظفح  زا  مشاـب  هتـسناوتن 
باوخ هب  ینارگن  تدش  زا  لاح  نیا  رد  تفرگ ،  ارف  ار  مدوجو  رـس  ات  رـس  یگتـسخ  ندرک  رکف  رثا  رد  مدـیدن و  يا  هراچ  هار  مدیـسرن و 
لالجا لوزن  اجنآ  نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  بکوم  هک  یعقوم  رد  تسرد  مهنآ  متـسه .  البرک  نیمز  رد  هک  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  متفر و 

همیخ لخاد  متفرولج و  دنا  هداتسیا  همیخ  نآ  لباقم  هدرشف  یفوفص  اب  هک  نانمشد  هجوتم  دندوب  هتشارفا  رب  هک  يا  همیخ  هب  ممـشچ  هدرک 
رهاظم نب  بیبح  هب  دنداد و  ياج  دوخ  یکیدزن  رد  ارم  ترـضح  نآ  هقناعم  مالـس و  زا  دعب  دـنا  هتـسشن  اجنآ  رد  ترـضح  مدـید  مدـش . 

یمن ادـیپ  ام  دزن  رد  بآ  درک .  یئاریذـپ  یتسیاب  یم  نامهم  زا  دـشاب  یم  ام  نامهم  دـندرک  نم  هب  هراشا  ینالف  دـندومرف  هیلع  هّللا  ۀـمحر 
رب ياج  زا  ترضح  رمالا  بسح  رهاظم  نب  بیبح  نک ،  تسرد  یماعط  ناشیا  رب  اهنآ  اب  دیزیخرب  تسا  دوجوم  نغور  درآ و  نکل  دوش و 
هک منک  یمن  شومارف  دنتشاذگ  نم  يور  شیپ  رد  ار  نآ  دندروآ و  دوخ  اب  یماعط  دندمآ و  همیخ  لخاد  هب  هظحل  دنچزا  دعب  تساوخ و 

تکرب زا  هک  متفایرد  مدش  رادیب  باوخ  زا  هلصافالب  سپس  مدروخ  تفـص  یتشهب  ماعط  نآ  زا  همقل  دنچ  دوب  ماعط  فرظ  رد  مه  یقـشاق 
هب لاح  هب  ات  هک  ما  هدش  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموصعم  تیبلها  راثآ  رد  یتایانک  فئاطل و  تاکن و  هب  مِْهُلم  ترـضح  نآ  ترایز 

راهچ سلجم و  یـس  سلجم و  تصـش  هینیـسحلا و  صئاصخ  باتک  راـتفگ  نیا  رب  لـیلد  هتفرگن و  یـشیپ  نم  زا  اـهنآ  مهف  رب  سک  چـیه 
تنابرق هب  ناج  مناج ،  نیسح  يا  ( 8  . ) دنتسه ناشیا  یملق  تاحشرت و  زا  همه  سلجم 
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تناسحا فطل و  نابرق  هب  ناج 
تناماد هب  متسد  همطاف  زیزع  يا 
تناماد هب  متسد  همطاف  زیزع  يا 

وت يالبرک  نابرق  هب  نم 
وت ياف  اب و  راصنا  رای و 

وت يارب  زا  مزیر  مغ  کشا 
تناناوج كاپ  رکیپ  دش  نوخ  هقرغ 

وت نادهاش  نابرق  هب  نم 
وت ناقشاع  کشا  همه  نآ  و 

دنک یم  هیرگ  نوخ  تخرد 

مشچ هب  رانک  هشوگ و  رد  زونه  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  نیسح ع  ماما  اقآ  تداهش  زا  ماسجا  ینوگرگد  راثآ  هکنیا  رتزیگنا  تفگش 
توملا هعلق  یکیدزن  رد  نیوزق و  تابـصق  زا  یکی  دابآ  رز  تسا .  دابآ  رز  راـنچ  تخرد  زا  نوخ  ندـش  يراـج  اـهنآ  زا  یکی  دروخ  یم 

دوخ مشچ  هب  تخرد  زا  ار  نوخ  ندـش  ناور  دـنور و  یم  اجنآ  هب  رابنوخ  رانچ  هدـهاشم  يارب  رفن  نارازه  اروشاع  زور  لاس  ره  هک  تسا 
 . دننیب یم 

زا هدرک  وگتفگ  اروشاع  زور  رد  رانچ  تخرد  زا  نوخ  ندش  يراج  زا  لیصفت  هب  تامارک  باتک  رد  يدابآرز  یـسوم  دیـس  دیقف  هّللا  ۀیآ 
یّطخ هدش و  پاچ  باتک  نیا  تسا ،  هدشن  لیطعت  عوضوم  نیا  یلاس  چیه  رد  هک  هدرک  لقن  يدهم  دیـس  شدج  زا  یلع و  دیـس  شردـپ 
هدروآ ۀّـجحلا  حاضیا  باتک  رد  ار  نآ  هدرـشف  يرّفظم  هّللا  ۀـیآ  تسا .  دوجوم  نیوزق  رد  يدابآرز  لیلج  دیـس  شرـسپ  هناـخباتک  رد  نآ 

 : دسیون یم  كاپ  ياه  نوخ  ندرمش  رب  ماگنه  هب  هورع  هیشاح  رد  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  تسا 
هینیسحلا صئاصخ  ًۀمدقم  روطـس  هدنـسیون  دوش .  یم  جراخ  نیوزق  عباوت  زا  دابآرز  هیرق  رد  دوجوم  یتخرد  زا  هک  ینوخ  تسا  نینچمه 

باتک ناگدنناوخ  زا  تسا و  هدید  دوخ  مشچ  اب  تخرد  نیا  زا  ار  نوخ  ندـش  ناور  هتفر و  دابآرز  هب  ناتـسود  زا  یعمج  اب  هتـشذگ  لاس 
روهشم يا  هداز  ماما  رهطم  ربق  رانک  رد  تخرد  نیا  دینیبب  دوخ  مشچ  اب  ار  تخرد  نیا  هتفر  دابآرز  هب  ار  اروشاع  زور  هک  دنک  یم  توعد 

نیا هک  هتشذگ  لاس  رد  تسا  هتشذگ  شرمع  زا  لاس  دصتفه  ای  دصشش  زا  شیب  ارهاظ  دراد و  رارق  رفعج ع  نب  یسوم  نب  رغـصا  یلع  هب 
زا رپ  قافآ  هلولو  رپ  رهش  ( 9  . ) تشاد همادا  تعاس  راهچ  زا  شیب  دش و  يراج  نوخ  حبص  ناذا  هظحل  تسرد  هتشاد  روضح  راختفا  زیچان 

تساونو روش 
تساغوغرپ ناهج  هک  ایادخ  تسیک  متام 

جنر مغ و  دشابن  سودرف  هضور  رد  هچرگ 
تسازع هچ  ایادخ  دننیمغ  سودرف  لها 

لوسر مشچ  زا  دور  یم  نوخ  هک  تسیک  متام 
تسارس هحون  نیما  لیربج  هدکمتام  شرع 

لاماپ ناروتس  مس  زا  دش  هک  اغیرد  يا 
تساپرب ملاع  مدآ و  وا  زا  هک  یهاش  نت 

دیدنریشمش هزین و  زجب  تسار  پچ و  زا 
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تسار پچ و  زارظن  تشد  نآ  رد  دنکفا  هچره 
توکلم قلخ  هک  قلخ  یمه  هن  تبیصم  نیز 

تساور دنناشف  یم  نوخرا  هژم  زا  کشا  ياج 

ع) هیقر ( ترضح  ندب 

ریهش و ظعاو  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع  یلو  قشاع  نامز و  ماما  یعقاو  زابرس  مانمگ و  دیهش  نیا  یفاک  دمحا  خیـش  موحرم 
هس هک  دوب  ماش  هعیش  گرزب  ءاملع  زا  یکی  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  مشاه  دیس  موحرم  دومرف :  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  نید  هار  رد  دیهش 
یب یب  مدید .  باوخ  ار  هیقر  یب  یب  بش  رد  اباب  دز :  ادص  دش  رادیب  بش  کی  تفر  باوخ  میاهرتخد  زا  یکی  دـیوگ  یم  هتـشادرتخد ، 
رگم درکن ،  یئانتعا  اباب  دینک .  ریمعت  ارم  ربق  تسا  تحران  نم  ندب  نم و  ربق  رد  هدمآ  بآ  وگب  مشاهدیـس  تاباب  هب  رتخد  دومرف :  نم  هب 

 . دز نیسح ع  ماما  رتخد  ربق  هب  تسد  باوخ  کی  اب  دوش  یم 
مراهچ بش  دـید  ار  باوخ  نیا  دیـس  يولوچوک  رتخد  موس  بش  درکن .  ییانتعا  اباب  زاـب  دـید :  ار  باوخ  نیمه  یطـس  رتخد و  بش  ادرف 

اما تسا  کچوک  یّنِـس  رظن  زا  رتخد  نیا  دیآ  یم  دراد  ولوچوک  رتخد  کی  مدـید  تقو  کی  مدوب  هدـیباوخ  دـیوگ  یم  مشاه  دیـس  دوخ 
نم هک  دـنتفگن  وت  هب  تیاه  هچب  رگم  مشاه  دیـس  دومرف  نم  هب  نم  يولج  دیـسر  دـیآ  یم  دراد  تلالج  تلوصاب و  تسا  تهبُا  اب  ردـقنآ 

؟  نک ریمعت  ارم  ربق  متحاران 
باوج ناطلس  دیمحلا ،  دبع  ناطلـس  هب  تشون  همان  یلاو  متفگ  ار  نایرج  مدید  ار  ماش  یلاو  متفر  مدیرپ  باوخ  زا  تشحو  اب  نم  تفگ : 

ار ربق  دنک  یم  تءارج  رگا  شدوخ  دیئوگب  مشاه  دیس  ياقآ  نیمه  هب  میهدب  ربق  شبن  هزاجا  مینک  یمن  تءارج  ام  هک  یلاو  يارب  تشون 
دندرک ْقُُرق  ار  مرح  اهنیا  دید ،  ار  هعیش  ياملع  زا  ات  دنچ  مشاه  دیس  مینز  یمن  تسدام  دنک  ریمعت  ار  ربق  دورب  نیئاپ  دفاکشب  دنک و  شبن 

هدمآ بآ  دندید  دنتفر ،  رت  نیئاپ  دش ،  ادیپ  تبوطر  راثآ  دندنک  ار  ربق  هک  یمک  رادقم  دندزربق ،  هب  گنلک  دنتـشاذگ  رانک  ار  حیرـض  ، 
يوت زا  نفک  اب  ار  ندـب  هلاس ،  هس  نیا  ندـب  ریز  درب  ار  شیاهتـسد  نیئاپ  تفر  مشاه  دیـس  هداتفا ،  بآ  يـال  نفک  رد  یب  یب  ندـب  ربق  رد 
زامن دیفـس  هچراـپ  کـی  رد  دنتـشاذگ  ار  ندـب  دـش ،  رهظ  کـیدزن  دندیـشک ،  ار  ربق  بآ  تشاذـگ ،  شیوناز  يور  نوریب ،  دروآ  اـهبآ 

و دندرک ،  ریمعت  ار  ربق  زور  هس  ات  دندوب ،  لوغشم  اهنیا  بورغ  ات  شتـسد ،  يور  تفرگ  ار  ندب  دمآ  هبترم  ود  دندروخ ،  اذغ  دندناوخ ، 
 ، دش هتخاس  ربق  دش و  اهبآ  نآ  زا  يریگولج  دنتخاس ،  یم  ار  ربق  دندرک و  یم  تسرد  لِگ  و  دـندرک ،  یم  فرـصم  بالُگ  بآ  ياج  هب 
رد دنیوگ  یم  هعیش  ياملع  دراذگ .  ربق  رد  تشادرب ،  ار  ندب  تخادنا ،  نفک  يور  دروآ ،  شدوخ  زا  مشاهدیـس  رگید  هچراپ  هکت  کی 

رگید نوریب  دمآ  تشاذگ و  ربق  رد  ار  ندب  مشاه  دیس  یتقو  موس  زور  اما  روطنیمه ،  مه  مشاه  دیـس  دندرک  یم  هیرگ  همه  زور  دنچ  نیا 
تـشتآ زورما  میوگب  ار  هملک  نیا  مدوب ،  هدینـش  هچنآ  مدید  ادخ  هب  تفگ  ینز ؟  یم  دایرف  ارچ  هدـش  یچ  مشاه  دیـس  متفگ  دز  یم  داد 

ربق رد  مدرب  ار  ندب  نیا  یتقو  ادخ  هب  تفگ  يدید ؟  هچ  مشاه  دیـس  میتفگ  مدوب .  هدینـش  هچنآ  مدـید  ادـخ  هب  اقفر  دز  یم  داد  یِه  منزب 
اه هنایزات  نآ  ياج  زونه  تسا ،  هایس  دوبک و  شندب  زونه  مدید  تفر  بقع  نفک  هشوگ  رادقم  کی  مدیشک  نوریب  ندب  ریز  زا  ار  متـسد 

هدمآ نومارب  نومهم  نیببایب  نوج  همع  ( 10  . ) تسا یقاب  هلاس  هس  نیا  ندب  يور 
هدموا نومارسمغ  وت  نوخ  هب  هقرغ  ِرَس  کی 

نینکن يراز  هیرگ و  هگید  اه  هچب  وگب 
هدموا نوماباب  هخآ  نایب  نوریب  ازع  زا 

هریگب ربکا  غارس  دایب  یلع  ردام 
هدموا نومالبرک  زا  هقبط  يوت  هکنیا 
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هنومب هبارخ  نیا  وت  هگید  یسک  دیابن 
هدموا نوماهنوخ  هب  هربب  ور  ام  هکنوا 

میدب نوشنونوم  اهاپ  نایب  اه  هچب  وگب 
هدموا نوماپ  مخز  هب  هرازب  مهرم  هکنوا 

نکبانمشدزا تیاکش  ياوخ  یم  یچره  نوج  همع 
هدموا نومانمشد  خاک  هنک  ناریو  هکنوا 

دایم نیسح  ای  يادص  یفرط  ره  زا  بشما 
هدموا نومارس  هحون  هدش  هک  یئالبرک 

 ( ع نسح ( ماما 

ربکا یلع  خیش  جاح  موحرم  نارهت  مهم  ياه  يربنم  زا  یکی  دومرف  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یفاک  دمحا  خیـش  جاح  دیهـش  اناوت  دنمـشناد 
يزیربت ربکا  یلع  خیش  جاح  دوب ،  یلاع  دوب ،  ینیدتم  مدآ  مود  دوب  دیشر  مدآ  یکی  تشاد  یبوخ  ود  وا  دوب  یبوخ  ربنم  یلیخ  دوب  كرت 

 . مدینش شدوخ  زا  نم  فجن ،  مود  هیمطاف  تفر  یم  ربنم  البرک  ار  لوا  هیمطاف  دمآ  یم  قارع  هّیمطاف  مایا  مدوب  فجن  نم  هک  لاس  نآ 
شیپ ناضمر  هام  متفه  تسیب و  بش  ات  ناضمر  هام  متفر  یم  ربنم  زیربت  مدوب  ناوج  نم  تفگ :  یم  يزیربت  ربکا  یلع  خیـش  جاـح  موحرم 

متفر متفه  تسیب و  بش  نامه  تفگ  تساربنم  دشن  روج  فرح  هنیمز  متشادن  مه  یضرغ  میربب  نیـسح ع  ماما  اقآ  زا  یمان  یبش  ام  دمآین 
متفگ داد .  مباوج  هناردِک  ترضح  مدرک  مالس  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  یب  یب  سدقم  رـضحم  مدش  فرـشم  ای  ؤر  ملاع  رد  مدیباوخ  هناخ 

نیا ارچ  دیـشاب .  هدش  ردـک  نم  زا  هک  دـشاب  هدز  رـس  نم  زا  منک  یمن  لایخ  یبدا  هئاسا  متـسین  بدا  یب  ياهرکون  نآ  زا  نم  ناج  یب  یب 
؟  دیهد یم  ارم  باوج  روط 

بیرغ منسح  ینک ؟  یمن  منسح  زا  يدای  ارچ  هدروخ  بآ  اجک  زا  راک  مدیمهف  تسین ؟  نم  رسپ  نسح  رگم  خیش  جاح  دومرف :  ترـضح 
شندب رت  فیطل  اهناج  دوب ز  هک  یهش  ( 11  . ) تسا مولظم  منسح  تسا 

شنت هنیک  رهز  درمز ز  ناسب  يدش 
لوتب روپ  لوسر و  طبس  مود و  ماما 
شنسح لزا  زا  دیمانب  لالجلاوذ  هک 

دنیالآ رهزب  شبآ  هک  دوبن  اور 
شنبل دوخ  ناجز  يداد  همطاف  هک  یسک 

رهز هساک  هک  ات  داد  نسح  تسدب  کلف 
شگنل رد  هراپ  هراپ  رگج  هتخیرب 

تسود نمشد و  نابززادینش  هک  اهفرح  هچ 
شندب رب  هزین  مخز  زا  يدب  رت  تخس  هک 
دومن ربص  درک و  شونالب  ماج  هکسبز 

شنحم ایئوگ  دوب  ردپ  دجز و  نوزف 
وا هزانج  رب  دندیشک  روج  نامک 
شنفک دش  ریت  ناکیپز  هراپ  هراپ  هک 
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س) بنیز ( ترضح  يافش 

یمظعلا هّللا  ۀـیآ  موحرم  يارب  هدرک و  لیذ  ناتـساد  دروم  رد  هک  یتاقیقحت  رد  قداص  یقت  دـمحم  خیـش  جاـح  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح 
لآ هعیـشزا  نینم  ؤم  مامت  هب  دوخ و  بطاـخم  هب  دورد  مالـس و  زا  دـعب  هل  مظعم  هک  تسنیا .  نآ  همجرت  هک  هداتـسرف  هتـشون و  يدرجورب 
نآ دـشابن و  وا  رد  يا  ههبـش  کـش و  هنوگ  چـیه  هک  ار  یتـمارک  وت  يوـسب  مراد  یم  میدـقت  و  دـسیون :  یم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  دـمحم 

ۀیزوف مان  هب  ینز  هک :  تسنیا  هیضق  نآ  تسا و  تما  هدیزگرب  ملاع و  ناوناب  يوناب  اهیلع  هّللا  مالس  بنیز  ترضح  همرکم  ایلع  زا  تمارک 
دـش ینامرد  یب  ياپ  درد  هب  التبم  ۀیوج  مانب  لماع  لبج  ياهاتـسور  ءارق  زا  یکی  رد  راکزیهرپ  یقتم و  حلاص و  یمدرم  نادناخ  زا  نادیز 
يو ياپ  قاس  اهنار و  رد  یتسـس  هک  دش  نیا  هجیتن  یلو  دیدرگ  يددعتم  ياهناتـسرامیب  هب  لسوتم  یحارج  لمع  ناونع  هب  هک  یئاج  هب  ات 

مامت لاس  جنپ  تسیب و  لصا  نیمه  يور  تفر و  یم  هار  تسد  ود  کمک  هب  هتـسشن و  هکنیا  رگم  دوبن  تکرح  هب  رداق  چیه  دمآ و  دیدپ 
وا یلو  دیسر  ارف  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  ياروشاع  هکنیا  ات  دوب  یم  لاح  نیا  اب  مادم  درک و  یم  ربص  لاح  نامه  هب  دش و  نیـشن  هناخ 
یم رامش  هب  نینم  ؤم  نابوخ  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  راچان  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  ربص  نانع  دوب و  هدمآ  هوتس  هب  ضرم  زا  رگید 

رتخد تیانع  لیذ  هب  لـسوت  رثا  رد  اـت  هدرب  ماـش  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اـضاقت  ناـنآ  زا  تساوخ و  دـنور 
وت هک  تسین  نسحتسم  اعرش  هک  دنتفگ  دنتفریذپن و  ار  يو  داهنـشیپ  ناردارب  یلو  دیآ  ردب  روبزم  يراتفرگ  زا  هتفای و  افـش  یلع ع  ياربک 

 . دراد ناکما  وا  يارب  يراد  رارق  تا  هناخ  رد  هک  اجنیمه  دهد  افش  ار  وت  ترضح  تسانب  رگاو  میربب  ماش  هب  لاح  نیا  اب  ار 
زا یکی  رد  هکنیا  اـت  درک  هشیپ  يرتـشیب  ربـص  هدرپـس و  ادـخ  هب  ار  دوـخ  يو  راـچان  دوزفا  یم  ناـنآ  راذـتعا  رب  درک  رارـصا  هچره  هیزوـف 
هب تسد  ود  کمک  هب  هتسشن و  لاح  هب  هیزوف  دوب  اپ  رب  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح  تهج  یئازع  یـسلجم  یگیاسمه  رد  اروشاع  ياهزور 
اب يرادازع  نایاپ  زا  دـعب  هکنیا  ات  درک ،  يدایز  هیرگ  دومن و  لـسوت  درک و  اـعد  درک و  عامتـسا  ظاـعو  تاـنایب  زا  تفر ،  هیاـسمه  هناـخ 
ار حبـص  زامن  هک  دوش  یم  رادـیب  حبـص  کیدزن  دـباوخ و  یم  زامن  زا  دـعب  لسوت  هیرگ و  لاح  اب  بش  ددرگ .  یم  رب  هناخ  هب  لاح  نامه 
هتفرگ و ار  يو  چم  يالاب  هک  دوش  یم  یتسد  هجوتم  ءانثا  نیا  رد  دنیـشن  یم  رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  هدشن  علاط  رجف  زونه  دنیب  یم  دناوخب 
ود هب  دزیخ و  یم  رب  يروف  تسد  نآ  کمک  نخـس و  نیا  ندینـش  اب  وا  هیزوف .  يا  زیخرب  هیزوف  اـی  یموق  دـیوگ :  یم  وا  هب  یـسک  کـی 

تسارب و یهاگن  تقو  نآ  دوش .  یم  لاحشوخ  رورسم و  هزادنا  یب  هدش  هتشادرب  وا  زا  هک  يدنب  ياپ  لاقع و  زا  دتـسیا و  یم  دوخ  یمدق 
هّللا الا  هلا  ربکا و ال  هّللا  هب  دنک  یم  انب  دوب و  هدیباوخ  قاطا  نامه  رد  هک  شردام  هب  دنک  یم  ور  سپـس  دنیب  یمن  ار  يدحا  دنک  یم  پچ 

ار دوخ  يادص  تفر و  هناخ  زا  جراخ  هب  دیود و  نوریب  شردام  دزن  زا  سپـس  دش  توهبم  دـید  لاح  نآ  هب  ار  وا  شردام  هک  یتقو  نتفگ 
هبقرتم ریغ  لاـح  نآ  هب  ار  وا  ناـنآ  یتقو  دـنیآ  یم  وا  يوسب  رهاوخ  يادـص  اـب  شناردارب  هکنیا  اـت  درک  دـنلب  هّللا  ـالا  هلا  ـال  ربکا و  هّللا  هب 

نیا دننک  یم  يراج  نابز  رب  ریبکت  لیلهت و  تاولص و  زین  اهنآ  دنوش و  یم  رادربخ  ناگیاسمه  هاگنآ  دندرک  دنلب  تاولـص  هب  ادص  دندید 
دـنیآ و یم  هعقاو  ندـید  يارب  بناج  ره  زا  مدرم  دـنوش و  یم  راد  ربخ  زین  رواجم  ءارق  دـالب و  ریاـس  دیـسر و  رهـش  ماـمت  هب  مک  مک  ربخ 

یحو بتکم  كاپ  تبرت  رب  نایاپ  یب  دورد  مالـس و  سپ  دوش  یم  کیدزن  رود و  مدرم  دمآ  تفر و  زکرم  اهنآ  هناخ  دنیوج و  یم  كربت 
تساجنیا اعد  سلجم  وگب  رکذ  لها  هب  ( 12  . ) داب اهیلع  هّللا  مالس  بنیز  ترضح 

تساجنیا امنهار  هار و  یبلط  را  تداعس 
مابرب هیس  مچرپ  هدز  بیغ  تسدب 

تساجنیا البرک  ناطلس  متامو  ازع 
وگب هداتف  اپز  ضیرمو و  دنمدرد  هب 
تساجنیا اود  دنک  یم  ارت  درد  هک  یسک 
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سلجم نیاردازع  مزب  بحاص  هداتس 
تساجنیا امش  کی  کی  خر  هب  رگ ،  هراظن 

دینک هراظن  تسود  يا  رگا  لد  مشچ  هب 
تساجنیا هایس  هماج  اب  همطاف  هداتس 

دوخ تجاح  يارب  ور  نکم  ریغ  يوس  هب 
تساجنیا انشآ  هک  تبحم  مزب  هب  ایب 

دندش ناملسم  نایدوهی 

ار يدوهی  هداوناخ  کی  ندش  ناملـسم  هرامـش 11279 1342  هام  يد  تاعالطا ص 10 ،  ناریا  راشتنالا  ریثک  ياـه  هماـنزور  زا  یکی  رد 
هک يدوهی  هداوناخ  کی  دارفا  هرابرد  دـندوب و  هدـش  عمج  نادابآ  رومالا  ردـص  دجـسم  طایح  رد  درم  نز و  يدایز  هدـع  هک  درک  مـالعا 

دجـسم زا  دندرازگ و  زامن  هداوناخ  نیا  دارفا  یتقو  دندرکیم ،  وگتفگ  دندوب  هدمآ  دجـسمب  زامن  ءادا  يارب  هدش و  فرـشم  مالـسا  نیدـب 
تفگ تسا  هداوناخ  گرزب  دوب  مولعم  هک  اهنآ  زا  یکی  دش و  لا  ؤس  مالـسا  نیدب  فرـشت  تیفیک  ّتلع و  دروم  رد  اهنآ  زا  دندش  جراخ 

تـسایر خاک  یتقو  میتشاد  تنوکـس  دادغب  رد  میوش  فرـشم  مالـسا  نیبم  نیدب  هکنآ  زا  لبق  میتسه  دـنزرف  ود  ياراد  هک  مرـسمه  نم و 
دوب دادغب  ربتعم  ياه  هزاغم  زا  هک  ار  دوخ  یشورفالط  هزاغم  سرت  تدش  زا  دش  مالعا  یماظن  تموکح  دیدرگ و  نارابمب  قارع  يروهمج 

تسین يرثا  ما  هنیدقن  تالآالط و  زا  مدش  هجوتم  متفر  هزاغمب  دعب  زور  ود  یلو  مدرب  هانپ  هناخب  مدرک و  اهر  ادخ  دیماب  لیطعت و  متـسب و 
.

ياهمشچ اب  مدرک و  يدایز  هیرگ  یتحاران  طرف  زا  هک  بشکی  میدرب  یم  رسب  هودنا  یتحاران و  رد  منادنزرف  مرـسمه و  نم و  يزور  دنچ 
مهاوخ تسدـب  ار  ما  هنیدـقن  تالآالط و  مورب  نیـسح ع  ماما  رهطم  دـقرم  ترایزب  هک  دـمآ  مرطاخب  ای  ؤر  ملاع  رد  مدـیباوخ  دولآ  کشا 

میدش و البرک  مزاع  متـسب و  رفـس  رابزور  نآ  يادرف  متـشاذگ و  نایم  رد  مرـسمه  اب  ار  نایرج  مدش  رادـیب  باوخ  زا  هکنآ  زا  سپ  دروآ 
غارسب رهش  نآ  رد  تماقا  نمض  میدش و  فرشم  فرشا  فجنب  لیبموتا  اب  سپس  میدمآ  لئان  نیسح ع  ماما  ترـضح  رهطم  دقرم  ترایزب 

وا اب  متـشاد  دصق  هکیعقوم  اما  میتسـشن  وا  هزاغم  رد  یتعاس  میتفر و  تسا  فجن  فورعم  ياهرگرز  زا  هک  دوخ  یمیدق  ناتـسود  زا  یکی 
تاجالط تارهاوج و  يرادقم  ات  دنتساوخ  متسود  زا  دندش و  هزاغم  دراو  یشوپ  کیش  درم  نز و  میآ  نوریب  هزاغمزا  منک و  یظفاح  ادخ 

هبعج کی  رد  هک  ار  روکذم  تاجالط  یتقو  یلو  مدش  هلماعم  دراو  نانآ  اب  نم  تشادن  دیرخ  دصق  متـسود  نوچ  دنک  يرادـیرخ  ار  نانآ 
زا متـشادرب و  ار  هبعج  هلـصافالب  دـنا  هدرب  تقرـس  هب  ما  هزاغم  زا  هک  تسا  یتاجالط  مدـش  هجوتم  مدرک  هاـگن  تقدـب  تشاد  رارق  گرزب 

دندش يراوتم  دنداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دـنتفایب  نیرومءام  مادـب  هکنآ  زا  لبق  رفن  ود  نآ  یلو  منک  ربخار  سیلپ  ات  متفر  نوریب  هزاغم 
نیدب مرـسمه  منادـنزرف و  نم و  مدرکادـیپ .  ار  هقورـسم  تاجالطو  رهاوج  دوب  هدرک  روطخ  منهذـب  باوخ  رد  هک  روطنامه  بیترت  نیاب 

دـمحم و نم  مان  الاح  یلو  تشاد  مان  مانالیه  مرـسمه  دوب و  وه  ایلا  ملاس  ممان  ـالبق  درک  هفاـضا  درم  نیا  میدـش  فرـشم  مالـسا  سدـقم 
ادخ ریش  هداز  يا  همطاف  زیزع  يا  ( 13  . ) دشاب یم  ارهز  مرسمه 

ام تاجاح  اور  نک 
اور نکار  ام  تاجاح  مرک  فطل و  هرزا 

ام تاجاحاور  نک 
میاوت ناناوج  باحصا و  نارادازعام 

میاوت نابحم  زا 
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میاوت نایرگ  هدیدام  نید  ایندورسح و 
میاوت نابحم  زا 

امنهر اوشیپ و  يا  يربهر  ماما و  وت 
ام تاجاحاور  نک 

مشچ فعض  يافش 

مالـسا و هلمج  نم  تسا  هدـیدع  تافیلءات  بحاص  هیملع و  هزوح  ناگرزب  ءاـملع و  زا  هک  مق  لـیزن  يدرجورب  يدـهم  ازریم  جاـح  ياـقآ 
يارب هک  متـسناد  مزال  هجیتنلاب  مدـش و  کنیعب  جاـتحم  مشچ  فعـض  رثا  رد  یگلاـس  تسیب  نس  رد  تسا ،  هتـشون  نآ  رد  هک  نادنمتـسم 

تـسدب تبثم  هجیتن  دایز  ياوادم  زا  دعب  یلو  مدرک  هعجارم  مشچ  صوصخم  ءابطاب  روظنم  نیا  يارب  مروآ  لمعب  یلجاع  مادقا  نآ  جالع 
نیمظاکب تیوک  فرط  زا  هکم  زا  تعجارم  زا  دـعب  یلاس  هکنیا  ات  مدوب ،  کـنیعب  دـنمزاین  دارفا  ندـید  طوطخ و  ندـناوخ  يارب  دـماین و 

البرکب فارطا  زا  مدرم  درک ،  ضیف  كرد  یبش  نینچ  رد  دـیاب  تسا  نیـسح ع  ماما  ربق  یترایز  بش  هک  نیعبرا  کیدزن  مدـش ،  فرـشم 
مناوتب ات  هک  مدش  مزاع  روظنم  نیمهب  مهنم  دنشاب  دنم  هرهب  نیـسح ع  ماما  مرح  رد  یهلا  فاطلا  تایانع و  بش و  نآ  تاضویف  ات  دنتفریم 
هّللادبع ابا  ءادهشلا  دیس  اقآ  تیانع  لیذب  لسوتاب  مهاوخب و  لاعتم  يادخ  زا  رهطم  دقرم  نآ  رانک  رد  ار  مدوخ  مشچ  فعـض  يافـش  هکلب 

دوب نهآ  هار  راطقاب  ام  هلیـسو  متفگ .  كرت  ار  نیمظاک  البرک  مزع  هب  دوب  رفـص  مهدزون  زور  رـصع  دروآرب ،  ار  متجاح  ادخ  نیـسحلا ع 
هک يدایز  تیعمج  دوب .  نیعبرا  بش  هکیئاجنآ  زا  دراد ،  ددـعتم  ياههاگتـسیا  نیرفاسم  ندرک  راوس  هداـیپ و  يارب  راـطق  هک  تسا  مولعم 
ات هدرکرپ  ار  راطق  لـخاد  يداـیز  تیعمج  لاـحرهب  دـندوب  هداتـسیا  راـطقب  ندـشراوس  يارب  اههاگتـسیا  رد  دـندمآ  یم  رواـجم  تاـهدزا 

ارثکا مدرم  تشادن و  مه  یلدنـص  دوب و  نایاپ  راهچراب  لحم  هک  میدوب  يا  هپوک  ردام  دوبناج و  يربرفاسم  ياه  هپوک  لخاد  رد  هکیدحب 
دـشیم هدوزفا  محازت  تیعمج و  رب  هاگتـسیا  ره  رد  زاب  لاح  نیع  رد  دوبن  یفاضا  ياـج  چـیه  اـه  هپوک  ورهار و  رد  دـندوب  هداتـسیا  اـپارس 

يا هپوک  لخاد  رد  ار  اه  یضعب  دندش و  راوس  دولآ  لگ  هنهرب و  ياپاب  فیثک  يوََدب و  بارعا  زا  یضعب  اه  هاگتسیا  زا  یکی  رد  اصوصخ 
دنتـسه و یک  اهنیا  هک  متفگیم  دوخ  اب  مدوب و  رفنتم  اعقاو  نم  هک  دوب  يا  هوحن  اـهنآ  مادـنا  ساـبل و  عضو  هتبلا  دـندرک  اـج  میدوب  اـم  هک 

! ؟  دنورب اجکب  دنهاوخیم  دولآ  لگ  ياهاپاب 
تـالمجت تروص و  ساـبل و  هک  دیـسر  مرکفب  هاـگان  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دـنبوسحم ! ؟  راوز  زا  اـهنیا  اـیآ  یتراـیز ؟  هچ  عـضو  نیا  اـب 

 ، تسین تیمدآ  هناشن  يرهاظ 
تیمدآ ناجب  تسا  فیرش  یمدآ  نت 
تیمدآ ناشن  تسابیز  سابل  نیمه  هن 

رئاز ینطاب  ثبخ  رثا  رد  یلو  دـنلمجت  بحاص  هک  دـنور  یم  ترایزب  یمدرم  اسب  هچ  دنـشابن  نیـسح ع  ماما  یعقاو  رئاز  اـهنیا  هک  اـجک  زا 
رد نم  هک  مداتفا  نیا  دایب  دعب  متفرگ  مارآ  هشیدنا  نیا  زا  یمد  و  دشاب ،  رتدایز  قح  دزن  ناشبرقت  دیاش  رامـشن  کبـسار  اهنیا  سپ  دنتـسین 

تمالس نیسح ع  ماماب  لکوت  رثا  رد  ینک و  یهجوت  نم  رب  دوش  یم  ایادخ  مدش .  راتفرگ  مشچ  فعضب  یناوج  لگ  یگلاس و  تسیب  نس 
یم رب  ار  متجاح  بشما  ادخ  ایآ  دـیامرف ؟  یم  یتیانع  نم  هب  نیـسح ع  ماما  ایآ  دراد ؟  هجیتن  بشما  نم  لسوت  ایآ  یهد  زاب  نمب  ار  مشچ 

ضرع هک  موریم  ترایزب  متفگ  دوخب  هاگان  تسا ،  قح  ياه  هدعو  زا  نیسح ع  ماما  ترضح  هاگراب  هبق و  تحت  رد  هک  اعد  تباجا  دروآ 
هچ مشچ ،  فعـض  يافـش  اجک  قح  يوکز  زابناج  هّللادبعابا  دـنلب  عیفر و  ماقم  یکچوک  تجاح  هچ  هو  یگرزب  ماقم  هچ  هو  منک  تجاح 
زا رود  یبلقاب  لاح  نیا  رد  منک  هدافتـسا  شترـضح  راوز  زاادـخ  تساوخب  مناوت  یم  تجاح  نیا  هب  لین  يارب  یکچوک  هتـساوخ  راظتنا و 

دولآ لگ  شیاپ  هک  البرک  نیرفاسم  زا  یکی  ياپ  هب  دروخ  رب  ممـشچ  ترـضح  نآ  نیرئاز  ماقمب  هجوتاب  يونعم  ینطاب و  يافـصاب  هبئاـش 
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مشچ زا  کنیع  پچ  تسد  اب  مدرک و  همرس  تسد  رد  متشادرب و  ار  وا  ياپ  هدیکشخ  لگ  زا  یسدع  رادقم  هب  مدرب و  تسد  هتـسهآ  هدوب 
هب يزاین  رگید  نامه  مه  مشچ  فعـض  عفر  ندـش و  بوخ  دـش  نامه  ندـیلام  مدـیلام ،  مشچب  ار  كاـخ  نآ  تسار  تسداـب  متـشادرب و 

منیسح ناوخانث  حادم و  رکاذ و  نم  ( 14  . ) نیملاعلا بر  نیمآ  هدج  ۀعافش  هربق و  ةرایز  انقزرا  مهللا  مدرکنادیپ  کنیع 
منیسح نامالغ  ياپ  فک  كاخ  نم 

ترتع هب  تسد  کی  هّللا و  باتک  تسد  کی 
منیسح ناّبحم  ضیف  رپ  لفحم  رد 

مظعا هر  نیا  رد  هک  سب  ارم  رخف  نیا 
منیسح ناسحا  هرفس  رس  رمع  کی 

ار ملگ  دنتشرسب  شیالو  بآ  اب 
منیسح نازیزع  طخ  رد  هک  تسور  نیز 
تسوا کمن  نان و  هبش  ره  نم  هرفس  رد 
منیسح نادکمن  راوخ  کمن  تسیرمع 

هجلاعم زا  سویءام 

دراد تیعقاو  اعطق  تسا و  ریقح  تاعومسم  زا  هک  یبلاطم  زا  یکی  دومرف :  يدورگنل  ياقآ  جاح  مالسالا  ۀجح  ترـضح  مرتحم  دنمـشناد 
العف تشذـگیم و  شرمع  زا  لاسدـص  دودـح  دوب و  رادرـس  هب  فورعم  هک  وگتـسار  هقث و  یـصخش  لـبق  لاـس  هد  دودـح  رد  هک  تسنیا 
قذاح ياهرتکد  مامت  هکیروطب  تفرگ  یتخس  ضرم  مرتخد  يزور  درکیم :  لقن  هدنب  يارب  دنک  شتمحر  يادخ  هتـسویپ  يدزیا  تمحرب 
یفرط زا  مریگرب و  لد  وا  زا  متـسناوتن  هقالع  تدش  رثا  رد  یلو  دندرک  يراددوخ  هخـسن  نداد  زا  دـندش و  سویءام  شا  هجلاعم  زا  نارهت 

ناکتـسا کی  متـسشن و  یتولخ  قاطارد  ناشیرپ  هتـسکش و  یبلقاب  يزور  دوب  مداهن  تشرـس و  رد  دـمحم ص  لآ  دـمحم و  تبحم  نوچ 
یهاگ رثءات  لاح  رد  هدش و  رثءاتم  مدروآ  یم  دایب  ار  نیسحلا ع  هّللادبعابا  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  بئاصم  زا  کی  کی  هتفرگ و  تسدب 

لضفلاوبا و دایب  یهاگ  وا و  یناشیرپ  بنیز و  ترضح  دایب  یهاگ  وا و  یماک  هنشت  رغصا و  یلع  دایب  یهاگ  وا و  یماکان  ربکا و  یلع  دایب 
رد ار  اهکشا  مداد و  رارق  مناگ  هدید  ریز  ار  ناکتسا  هدرمـش  منتغم  ار  عقوم  دیدرگ ،  يراج  اسآ  لیـس  مکـشا  هکنیا  ات  وا و . . . .  يدیماان 

ترضح بئاصم  هار  رد  هک  مشچ  کشا  نامه  زا  یکچوک  قشاق  اب  هدمآ و  مضیرم  رتخد  نیبلابب  لمع  نیا  زا  دعب  مدومن ،  عمج  ناکتـسا 
؟  تسا روطچ  تلاح  مدیسرپ  درک ،  مالس  نمب  هدرک و  زاب  مشچود  هک  دیشکن  یلوط  متخیر  هضیرم  ناهد  رد  مدوب  هتخیر  نیسح ع  ماما 

نینچ هنارکـش  مهنم  دش  شبیـصن  لماک  يافـش  دیدرگ و  عفترم  وا  تلاسک  مک  مک  هّللا  دمحب  دعب  هب  زور  نآ  زا  هدـش  نشور  مبلق  تفگ 
یئاود هراچیب  قشاع  لد  درد  رب  هک  يا  ( 15  . ) متفای تاجن  هودناو  ینارگن  زا  هدروآ و  ياجب  ار  یتبهوم 

یئارسود لوسر  طبس  همطاف و  رسپ 
متاخ ترضح  یبنو و  یلع  نامشچ  رون 

یئاده حابصم  وت و  تاجن  هار  یتشک 
تمحر می  تما ،  عفاش  نیبم ،  رون  نید ،  رخف 
یئازج هب  طارص و  هب  تامم و  هبو  تایح  هب 

منیسحز مه  نم  نم و  زا  نیسح  دناوخ  تا  یبَن 
یئادخ نوخ  یلع و  بلق  ربمغیپ و  ناج 
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نوخ رگج  قاشع  هدیدمغ  لد  دیما  يا 
یئامنبام يوس  فطل  رظن  رگ  دوش  هچ 

ارس ود  نوتاخ 

همجرت و يو  فورعم  ياـهباتک  هلمجنم  دراد  يرایـسب  تاـفیلءات  هک  تـسا  يراوـگرزب  دیـس  هتـسراو و  ءاـملع  زا  مالـسالا  ضیف  موـحرم 
نیا دشابیم ،  ارس  ود  نوتاخ  همجرت  هیداّجس و  هلماک  هفیحص  حرش  همجرت و  هغالبلا و  جهن  حرـش  همجرت و  میظع و  نآرق  ریـسفت  هصالخ 
مامت ار  ارس  ود  نوتاخ  همجرت  باتک  يرمق  يرجه  جنپ  دون و  دصیـسو و  رازه  رفـص  هام  مجنپ  تسیب و  هبنـشکی  بش  خیرات  رد  راوگرزب 

قافتا و هب  ءافشتسا  يارب  دیـشخبن  يدوس  ءاّبِطَا  هَجلاعُم  مدش و  راتفرگ  مکـش  درد  هب  شیپ  لاس  هدزاود  زا  شیب  هتـشون  همدقم  رد  هدرک و 
فجن رد  نیرئاز  زا  یتسود  يزور  متـشگ ،  یلتبُم  تخـس  مه  اجنآ  رد  میدـش ،  فرـشم  یّلَعُم  ءـالبرک  هب  هداوناـخ  تیب و  لـها  یهارمه 

هیلع هّللا  ۀمحر  ءاملُع  زا  یکی  نوگانوگ  يوگتفگ  نیب  رد  متفر ،  هدوب  روجنر  هکنیا  اب  دومن  توعد  شلزنم  هب  ار  یهورگ  نم و  فرشا ، 
تنیز ترـضح  ایلع  مانب  راـب  هس  ار  یلاـعت  يادـخ  يراد  يا  هتـساوخ  تجاـح و  هاـگره  تفگیم :  مردـپ  دومرف :  هدوب  سلجم  نآ  رد  هک 

ءافِـش و هدرک و  نینچ  مهنم  ور  نیا  زا  دزاسیم  اور  ار  تا  هتـساوخ  لـجوّزع  يادـخ  یلد ،  ود  کـش و  یب  ناوخب  اـهیلع  هّللا  مالـس  يربک 
يرامیب نیا  زا  رگا  هک  هتـسب  نامیپ  دـهع و  مراگدرورپ  اب  هدومن و  رذـن  نآ  رب  هوـالع  و  متـساوخ ،  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  میراـمیب  يدوبهب 

لج يادـخ  ساپـس  دـمح و  دـندرگ ،  دـنمرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  مسیونب  اهیلع  هّللا  تاولـص  همظعم  هدیـس  لاوحا  رد  یباتک  هتفاـی  يدوبهب 
 . متفای افِش  یهاتوک  نامز  زا  سپ  هک  ار  هنءاش 

دنچ هکنیا  ات  مدومنن  ءافو  دوخ  رذن  هب  میظع  نآرق  ریـسفت  هصالخ  همجرت و  باتک  رـشن  پاچ و  نتـشون و  اهراک و  لاغتـشا و  يرایـسب  زا 
عورش نآ  نتشونب  هتساوخ  کمک  قیفوت و  ُهمـساَّزَع  يادخ  زا  مه  نم  هدومنن  افو  رذن  هب  هک  تخاس  هاگآ  ارم  منارتخد  زا  یکی  شیپ  زور 

 ، بنیز تسیک  ( 16  . ) مدیمان ءادفلا  اهمادقا  بارتل  انحاورا  يربکلا  بنیز  هموصعملا  انتدّیس  ارس  ود  نوتاخ  همجرت  باتک  ار  نآ  مدومن و 
قح يادیش  هلاو و 

قح ياربک  تمصع  ردام  وچمه 
لوتب يارهز  تنب  بنیز ،  تسیک 

لوسر بلق  هراپ  ردیح ،  تخد 
مارحلا تیب  هداز  بنیز ،  تسیک 
ماقم نکر و  رتخد  مزمزروح ، 

ادخ ربص  رهظم  بنیز ،  تسیک 
اورنامرف نامسآ  نیمز و  رب 

بدا لقع و  شناد و  رخف  جات 
بقل ار  وا  دش  هداد  هلیقع  ناز 

ضرم نامرد 

يرامیب هب  یجازم  للع  هب  هک  متسه  يدرم  نم  مدرک  ضرع  قداص ع  ماما  اقآ  هب  نم  تفگ :  هک  هدش  تیاور  يرـصب  هریغم  نب  ثراح  زا 
یئاجک دومرف  ترضح  ما .  هدربن  اهاود  نآ  مامت  زا  يدوس  چیه  یلو  مشاب ،  هدرکن  لامعتـسا  هک  هدوبن  مه  یئاود  متـسه ،  التبم  يرایـسب 

 ، تسا سرت  فوخ و  زا  نمیا  درد و  ره  ءافش  نآ  رد  اریز  یلفاغ ،  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهشلا  دیس  اقآ  ربق  كاخ  تبرت و  زا  ارچ  وت ؟ 
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 : وگب ار  تاملک  نیا  ینک  لوانت  یتساوخ  يدروآ و  تسدب  ار  نآ  تقو  ره  سپ 
یلَع ِّلَص  اه  یف  َّلَـح  يذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِّقَِحب  َو  اهَـضَبَق  يذَّلا  ِِّیبَّنلا  ِّقَِحب  َو  اهَذَـخَا  يذَّلا  ِکَـلَْملا  ِّقَِحب  َو  ِۀَـنیّطلا  ِهِذـه  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  یِّنِا  َّمُهّللَا 

 . اذَک َو  اذَک  یب  ْلَْعفاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَا  َو  ٍدَّمَُحم 
ار نآ  هک  يربمغیپ  قح  هب  هتـشادرب و  ار  نآ  هک  يا  هتـشرف  قح  هب  كاخ و  نیا  قح  هب  مهاوخ  یم  منک و  یم  لاوئـس  وت  زا  ادنوادخ  ینعی 
روطنیا و نم  هب  امرف  تیانع  وا و  تیب  لها  دمحم و  رب  تسرفب  دورد  هدـیدرگ  عقاو  كاخ  نآ  رد  هک  یّیـصو  قحب  هتفرگ و  هدرک و  ضبق 

 . روآ رب  ارم  تجاح  ینعی  نینچ  نیا 
داد و ناـشن  لوسر ص  ترـضح  هب  تسا و  لـیئربج ع  هدرک  ضبق  ار  كاـخ  نآ  هک  يا  هتـشرف  دـندومرف  ترـضح  هاـگنآ  تفگ :  يوار 

درک ضبق  ار  كاـخ  نآ  هک  ربمغیپ  نآ  دـننک و  دیهـش  ار  وا  وت  زا  سپ  وت  تما  هک  تسا  نیـسح ع  وت  دـنزرف  ربق  كاـخ  نیا  درک  ضرع 
دنیوا باکر  رد  نادیهش  تسا و  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ترضح  ددرگ ،  یم  نفد  كاخ  نآ  رد  هک  یّیصو  اّما  تسا و  دمحم ص  ترضح 

.
یسرت فوخ و  ره  زا  ینمیا  بجوم  هنوگچ  سپ  متسناد  يدرد  ره  يارب  ار  وا  كاخ  ءافش  ینعم  موش  تیادف  مدرک  ضرع  دیوگ :  يوار 
ترضح ربق  كاخ  زا  يرادقم  هکنآ  رگم  این  نوریب  دوخ  هناخ  زا  یـسرتب ،  نآ  ریغ  ای  ناطلـس  زا  هاگره  دندومرف :  ترـضح  دوب ؟  دهاوخ 

 : وگب دشاب و  وت  هارمه  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا 
(( . ُفاخَیال ام  ُدِرَی  ْدَق  ُهَّنِاَف  ُفاخَاال  ام  َو  ُفاخَا  اِمل  ازْرِح  َو  اْنمَا  یل  ُْهلَعْجاَف  َکِِّیلَو  ِْنباَو  َکِِّیلَو  ِربَق  ْنِم  ُُهتْذَخَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ))

ظفح ینمیا و  بجوم  نم  يارب  ار  نآ  هد  رارق  سپ  متشادرب  وت  تسود  رـسپ  وت و  تسود  ّیلو و  رّهطم  ربق  زا  ار  كاخ  نیا  ادنوادخ  ینعی 
 . دسرت یمن  هک  هچنآ  ددرگ  یم  دراو  یمدآ  رب  یهاگ  اریز  مسرت  یمن  هجوت  مدع  تهج  هک  ار  هچنآ  مسرت و  یم  هچنآ  زا  نم 

بجومو ملاس  مندـب  متفگ ،  دوب  هدومرف  هچنآ  متفرگ و  كاـخ  نآ  زا  دوب  هداد  ناـمرف  ترـضح  هک  روطناـمه  دـیوگ :  هریغم  نب  ثراـح 
روتـسد نیا  ندومن  یلمع  اب  دوب و  هدومرف  ترـضح  دوخ  هکنانچمه  دیدرگ  مدیـسرت  یمنو  متـشادن  هجوت  مدیـسرت و  یم  هچنآ  زا  ینمیا 

ناج نیسح  دشابوترانکرد  هک  سک  نآ  تداعس  اشوخ  ( 17  . ) مدیسرتن يزیچ  زا  مدیدن و  يدنسپان  هورکم  هّللا  دمحب 
ناج نیسح  دشابوتراوج  رد  هکنآ  دبلط  یک  تشهب 

کیرات لد  ره  رارق  ناکما  ملاع  رادم 
ناج نیسح  دشاب  وت  رازم  تبرت  مضرم  يافش 

يدوهش بیغ  راد  هدرپ  قح  قطان  ناسل 
ناج نیسح  دشاب  وت  راگدرک  وت  ياهب  هک  دزس  هلب 

مهانگرابب نک و  مهایس  يور  هب  رظن  ناج  نیسح 
نیسح دشابوتراظتنارد  ممشچ  ود  گرم  تقوب 

ناج

رئاح رد  اعد  تباجتسا 

راد و بت  راوگرزب  نآ  هک  یلاح  رد  يداه ع  ترضح  رب  مدش  دراو  هک  هدش  تیاور  يرفعج  مشاه  یبا  زا  ةرایزلا  لماک  زا  راحب  رازم  رد 
 ، نم يافـش  يارب  دـنک  اعد  نیـسحلا ع و  هّللادـبع  یبا  اقآ  رئاح  هب  دورب  هک  ار  ام  ناتـسود  زا  يدرم  تسرفب  مشاهابا  ای  دومرف  دوب .  لیلع 

متفگ وا  هب  ار  ترـضح  ياه  هتفگ  مدرک ،  دروخرب  لاله  نب  یلع  اب  هار  نیب  رد  مدش و  صخرم  ترـضح  تمدخ  زا  رمالا  بسح  تفگ : 
يداه ع ترضح  هک  میوگ  یم  نم  یلو  ناجاقآ  مشچ  هعاط ،  اعمس و  تفگ  دورب  ءادهـشلا ع  دیـس  اقآ  رئاح  هب  هک  مدرک  سامتلا  وا  زا  و 
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ضرع ترـضح  يارب  ار  ارجام  يداه ع و  ماما  اقآ  تمدخ  متـشگرب  مدش و  ادـج  وا  زا  نیاربانب  تسا  رت  لضفا  نیـسح ع  ماما  اقآ  رئاح  زا 
زا ربمغیپ ص  هک  وگب  وا  هب  دومرف :  ترـضح  تسا .  رت  لضفا  رئاح  زا  يداه  ترـضح  تفگ :  نینچمه  لاله  نب  یلع  هک  متفگ  مدرک و 

هعقب ادخ  يارب  هکنادب  دومن .  یم  رجح  مالتـسا  درک و  یم  فاوط  هبعک  هناخ  رود  لاح  نیع  رد  اما  دوب  رتهب  دوسالا  رجح  زا  هبعک و  هناخ 
اعد هک  تسیئاه  هعقب  نآ  زا  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  رئاح  دـیامرف و  تباجا  دوش و  اعد  اه  هعقب  نآ  رد  دراد  تسود  ادـخ  هک  تسیئاه 

نم راگدرک  يا  رگداد  بیبح  يا  تفگ  ( 18  . ) دوش یم  باجتسم 
نم راظتنا  رمع  همه  رد  دوب  زورما 

نیسح رجنح  نیا  هدیشک و  رجنخ  نیا 
نم راکب  دیاین  تست  يارب  ناج  رس و 

ور دابب  ربکا  هرط  ياهرات  وگ 
نم ران  ياهبش  سنوم  تست  دای  ات 
ناج درب  هدنز  الب  راد  رگا ز  یسیع 

نم راد  هزین  رس  تسدب  ناج  دقن  نیا 
وگب ابص  يا  لیلخب  نانج  نشلگ  رد 

نم راز  هلال  نیبب  البرکب و  رذگب 

 ( ع اضر ( ترضح  هیده 

داتسرف یعاتم  هتـسب  ناسارخ  زا  نم  يارب  اضر ع  ماما  ترـضح  تفگ  یـصخش  هک  هدش  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  و 
 : تفگ تسیچ ؟  كاخ  نیا  هک  مدیـسرپ  دوب  هدروآ  ار  هتـسب  هک  يدرم  نآ  زا  دوب ،  یکاخ  نآ  ناـیم  رد  مدـید  مدرک  زاـب  ار  هتـسب  نوچ 

رادقم کی  اهسابل  هماج و  نآ  نایم  رد  دتـسرفب و  یـسک  يارب  يزیچ  ترـضح  هک  هدشن  لاح  هب  ات  تسا ،  نیـسح ع  ماما  رئاح  ربق  كاخ 
لد هناخ  هب  دوب  ار  اـم  ( 19  . ) لاعتم دـنوادخ  تیـشم  نذاب و  اهالب  زا  تسا  ناما  تبرت  نیا  دـیامرف  یم  دراذـگن و  ینیـسح ع  رئاح  تبرت 

وت يزورآ 
وت يوب  میئوج  وت  يالبرک  كاخ  زا 

البرک هاش  يا  وت  يوک  كاخ  میئوب 
وت يوک  ناتسلگز  يا  همش  میریگ 

تسانشآ ترهم  اب  هک  تسا  یلد  رد  وت  ربق 
وت يوسب  شدیما  يور  تسه  هک  لد  نآ 

وربآ هچ  ار  سکوت  يالو  رهوگ  یب 
وت يوربآ  ّرُد  تسالو ،  نزخم  زک 

تسب شقن  قافآ  هبیتک  رب  وت  مان 
وت يولگ  نوخز  لالج  هماخ  اب 

ضرم يافش 

یلوم يرادازع  ناونعب  هک  یـسلجم  رد  دـسیون  یم  شفیرـش  باتک  رد  يدورگنل  جاـت  ياـقآ  جاـح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح 
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رگ نایامن  تروص  يدرز  فعض و  هک  یلامج  سابع  ياقآ  مانب  ار  سلجم  نآ  ناراذگتمدخ  زا  یکی  دش  یم  اپرب  نیسح ع  ماما  نینوکلا 
سامتلا درک و  یم  لد  درد  نم  دزن  دندوب  هدادن  صیخشت  ءابطا  زونه  هک  شضرم  زا  ادخ  هدنب  نآ  یهاگ  مدید و  یم  دوب  نورد  یتحاران 

درک و یم  يدوبهب  ساسحا  دوخ  رد  هدـش ،  ضوع  وا  هیحور  جازم و  عضو  یتدـم  زا  دـعب  هکنیا  ات  تسج  یم  لسوت  یلیخ  تشاد و  اعد 
ارم ضرم  تدش  هک  تفگ  باوج  رد  مدیـسرپ ،  وا  زا  ار  يدوبهب  تیفیک  تفایرد و  ار  لماک  یتمالـس  دمآرد و  یلوا  تلاح  زا  هتفر  هتفر 
یبش هکنیا  ات  مدوب  لسوتم  هتسویپ  مدیدن و  قح  ترضح  هب  هجوت  زج  يا  هراچ  دش و  یم  رتشیب  هزور  ره  نم  یتحاران  دوب و  هدروآ  هوتسب 
نیا هک  منک  یم  هلگ  راهطا  همئا  هب  ملان و  یم  مراوگان  عضو  رب  ما  هتـسشن  شا  هلپ  يور  مدوخ  یمیدـق  لزنم  رد  هک  مدـید  ای  ؤر  ملاـع  رد 

مدـید ناهگان  یلاح  نینچ  رد  متخیر ،  یم  کشاو  مدرک  یم  هیکت  نیـسح ع  ماما  رب  اـصوصخم  دادـن  هجیتن  لاـح  اـت  ارچ  تالـسوت  همه 
مـسق لضفلاوبا  تردارب  قحب  ارت  اقآ  متفگ  داتفا  شترـضح  هب  ممـشچ  هکنآ  ضحم  هب  دـش  دراو  هناخرد  زا  نیـسح ع  ماما  نینوکلا  یلوم 

رذن هک  ار  یماعنا  متخ  اما  داد ،  افـش  ارت  ادـخ  سابع  دـندومرف :  اقآ  دـیهاوخب  ادـخ  زا  ارم  يافـش  دـیئامرف و  یهجوت  نم  هرابرد  مهد  یم 
توعد یبهذم  ياه  تئیه  زا  روظنم  نیمه  هب  مدوب  هدرک  يرذـن  نینچ  نم  هک  دـمآ  مدایب  متـساخرب  باوخ  زا  نکن  شومارف  يدوب  هدرک 

یتمالـس هدیدرگ و  هدـنمرهب  یهلا  فاطلا  زا  هجیتنلاب  دـیدرگ  رازگرب  روتـسد  قبط  ماعنا  متخ  یئاریذـپ و  نانآ  زا  مدوخ  لزنم  رد  مدرک و 
نیسح تسا ،  نیسح  يوس  ملد  مشچ و  بش  زور و  ( 20  . ) متفایرد ار  لماک 

نیسح تسا  نیسح  يوک  نم  دجسم  هبعک و 
ون هم  ءامس و  دیشروخ  خر  تاولج 
نیسح تسا  نیسح  يوکین  خر  زا  هرّذ 

يرگن ملاوع  ناکرا  هنیئآ  رد  رگ 
نیسح تسا  نیسح  يور  نایع  هنیئآ  ردنا 

تسلا زور  هدز  قاتشم  همه  زا  هر  هکنآ 
نیسح تسا ،  نیسح  يوربا  ود  قاط  ادخب 

نیرب سودرف  نشلگ  رگا  تسنادواج 
نیسح تسا  نیسح  يوسیگ  تهکن  رثا 
اپ رب  تمایق  زور  دوش  هک  تمایق  نآ 

نیسح تسا  نیسح  يوجلد  تماق  دق و  زا 

جیلفا يافش 

بسا و همیخ و  لخن و  دنچ  الثم  دننک  یم  تسرد  ارحص  رد  ای  اهنابایخ  رانک  ای  اه  هینیـسح  رد  ار  البرک  هنحـص  هیبش  یهاگ  هگ  ناریا  رد 
یم هک  يا  هدـننیب  ره  هک  هدومن  هدایپ  اهلحم  نیا  رد  ار  البرک  هنحـص  هدرک و  تسرد  زین . . .  ریـشمش و  لثم  یمیدـق  رازفا  گنج  لـئاسو 

دـنیامن و بلق  ّتقر  دـنتفیب و  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  رب  هدراو  بئاصم  البرک و  زیگنا  مغ  رابفـسا و  هعقاو  داـی  هب  دـنیب 
 . دوش ادیپ  ناشرد  یلاح  دنوش و  نایرگ  رثءاتم و  تحاران و 

 ، هتفرگ ار  دوخ  هعورـشم  جئاوح  هدید  مغ  مدرم  زا  يرایـسب  اهیناوخ ،  هیبش  اه و  هیزعت  نینچنیا  رد  هک  ما  هدید  هدینـش و  اهراب  دوخ  اب  نم 
یجئاوح رگا  هدش و  يراتفرگ  عفر  هتشاد  يراتفرگ  رگا  هتفرگزاب و  ار  وا  یتمالس  هتشاد  یـضیرم  رگا  هدرک و  ادیپ  افـش  هدوب  ضیرم  رگا 

اقآ صوصخلا  یلع  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیبـلها  هناـخ  رد  صلاـخ  كاـپ و  تین  اـب  هک  یـسک  هلب  تسا  هتفرگ  هتـشاد . . . 
 . تفرگ دهاوخ  ار  دوخ  مهم  بلطم و  درگربورب  چیه  نودب  دورب ،  عءادهشلادیس 
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دازریمهـش رد  هک  تسا  يدازردام  جـلف  هچب  کی  ردام  ردـپ و  هتفر ،  عءادهـشلادیس  هناخ  رد  كاـپ  صلاـخ و  تین  اـب  هکیناـسک  زا  یکی 
 . دنا هتفرگ  نیسحلا ع  هّللادبعابا  اقآ  زا  ار  دوخ  هلاس  شش  دنزرف  يافش 

هچب نسحم  ردام  ردپ  تفای ،  افش  دازریمهش  رد  دوب  يدازردام  جلف  هک  يروصنم  نسحم  مانب  كدوک  کی  درکیم :  لقن  ناهیک  راگنربخ 
رادازع مدرم  هکیماگنه  دنتـسب ،  البرک  يارـسا  لحم  لخن  هب  زور  هنابـش  هس  تدـم  اروشاع  بش  هیزعت  مسارم  رد  ار  ناشدوخ  هلاـس  شش 

 . تفای افش  هدرک و  ادیپ  یلاح  دندزیم  دوخ  هنیس  رس و  هب  نیسحلا ع  هّللادبعابا  اقآ  نادیهش  رالاس  تبیصم  رد  دازریمهش 
تسا نیسح  تضهن  هلاو  لد 

تسا نیسح  تقیقح  وحم  ناج 
ناتسرپادخ همه  ياهلد 

تسا نیسح  تبحم  نوناک 
دریمن نید  لدع و  هک  هتشک  دش 

تسا نیسح  تداهش  ّرس  نیا 
تفایدوخ تسکش  زا  فده  حتف 

تسا نیسح  تسایس  لصا  نیا 
مالسا لوصا  يو  تساپ ز  رب 

تسا نیسح  تمه  هب  هدنز  نید 

 ( ع لضفلاوبا ( هب  لسوتم  ینمرا 

یم دوب  ربنم  لها  نایاقآ  هب  قلعتم  هک  یعمج  رد  تسا  نارهت  لیزن  ربنم و  لها  تاقث  زا  یکی  هک  لضاف  ياضر  خیـش  ياـقآ  مالـسالا  ۀـقث 
هناخ برد  رد  هک  يرسور  رس  هب  کچل  ینز  لاح  نیا  رد  متـشذگیم  دنراد  نکـسم  هنمارا  هک  یمـشاه  نابایخزا  یکی  رد  يزور  تفگ : 

وا متفر  هناخ  نوردب  نم  دیئامرفب ،  تفگ  هلب  متفگ  دیناوخ ؟  یم  هضور  امش  اقآ  تفگ  نآ  لابندب  درک و  مالـس  نم  رب  دوب  هداتـسیا  دوخ 
ادخ ماگنه  مدناوخ  ار  هضور  دیوش .  لضفلاوبا ع  ترـضح  هب  لسوتم  هک  تشاد  راهظا  تشاذگ و  یلدنـص  درک و  یئامنهار  یقاطاب  ارم 
امب مدـقلا  قح  ناونعب  یتکاپ  مچنپ  زور  دوب  لضفلاوبا ع  ترـضحب  لسوتم  اهزور  مامت  رد  درک و  متوعد  ایلاوتم  زور  راهچ  يارب  یظفاـح 

دصناپ ای  هاچنپودص و  راهچ  وا  هکنیا  زا  دوب .  لایر  ششو  داتشهودص  راهچ  اعمج  مدرمش  ار  تکاپ  يوتحم  مدمآ و  هناخب  هک  یتقو  داد 
؟  ارچ دروخ  لوپ  نیا  مدرک  یم  رکف  مدرک  بجعت  دوب  هدادن  لایر 

لاعفنا لاح  نیع  رد  اما  مسرپب  لوپ  نآ  یگنوگچ  زا  متساوخ  یم  مدید  هداتـسیا  اجنامه  رد  ار  نز  نامه  متـشذگ  اجنامه  زا  رگید  يزور 
یلو هن  متفگ  دوب ؟  مک  امـش  لوپ  اقآ  تفگ  مالـس  زا  دعب  دمآ  کیدزن  مراد  یفرح  وا  اب  هک  دش  هجوتم  ما  هیحور  زا  وا  یلو  دوب  نم  عنام 

ینمرا ام  تفگ  دـیدادن ،  لایر  دـصناپ  ای  هاجنپ  ودـص  راهچ  دـیداد و  لایر  شـش  داـشه و  دـصراهچ و  ارچ  مسرپب  متـساوخ  یم  امـش  زا 
اب راک  بسک و  تعفنم  رد  میدش و  لسوتم  لضفلاوبا ع  ترضح  هب  دیاین  دراو  ام  راکب  یتسکـش  هکنیا  يارب  تسا  بساک  مرهوش  میتسه 

مینک یم  یناوخ  هضور  زور  جنپ  وا  يارب  هدش  لضفلاوبا ع  ترضح  هیمهس  هچنآ  مینکیم  باسح  هبترم  کی  یلاس  ره  میراد و  تکرش  وا 
ام تاجاح  هلبق  تمرح  يا  ( 21  . ) دش میدقت  هک  دوب  نامه  لضفلاوبا ع  ترضح  لاسما  باسح 

ام تاجانم  حیبست و  وت  دای 
یملاع همه  نادیهش  جات 

یمشاه ینب  هام  یلع  تسد 
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قشع رالاس  هلفاق  مدقمه 
قشع رادملع  قاشع و  یقاس 

نیسح هاپس  رالاسو  رورس 
نیسح هارب  تسدورس  هداد 

ماما نبا  خاو و  ماما  مغ 
سابع ع ترضح 

يا هتخاس  نوگن  رفک  ملع  يا 
يا هتخارفارب  مالسا  مچرپ 

تسافو قشع و  بتکم  وت  بتکم 
تسافص قدص و  وت  يابفلا  سرد 

هتخوس هدش  بآ  هدش  عمش 
هتخومآ بدا  ار  بدا  حور 

يوسنارف نز  يافش 

نیـسحلا تنب  هیقر  ترـضح  ربق  ترایز  ماش و  هب  رّرکم  تسا و  ریهاشم  زا  یگدـنیوگ  هباطخ و  ّنف  ربنم و  لها  دوخ  هک  ناتـسود  زا  یکی 
ردقنارگ هچیلاقود  هک  دندید  ار  يوسنارف  نز  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  رد  درک ،  یم  لقن  ربنم  يور  رب  يزور  هتفر ،  مالـسلاامهیلع 

بجعت رد  لمع  نیا  ندیدزا  تسا  یحیـسم  يوسنارف و  وا  دنتـسنادیم  هک  مدرم  تسا  هدروآ  هسدقم  هناتـسآ  هب  هیده  ناونعب  تمیقنارگ  و 
دارفا رد  يواکجنک  سح  هک  تسا  عقوم  نینچ  تسا  هدروآ  یتمیق  هیده  هدـمآ و  اجنیا  هب  ناملـسمان  نز  کی  هدـش  ثعاب  هچ  هک  دـندش 
یتقو یلو  متسین  ناملـسم  نم  دینادیم  هک  يا  هوحن  نامه  هب  تفگ  باوج  رد  وا  دندیـسرپار  تلع  وا  زا  لصا  نیمه  يور  دوشیم  کیرحت 

متـساوخ یم  هک  یبش  لوا  مدرک ،  نکـسم  دوب  هناتـسآ  نیا  رواجم  هک  یلزنم  رد  مدوب  هدـمآ  اـجنیا  هب  تیرومءاـم  ناونع  هب  هسنارف  زا  هک 
باوج رد  تساجک ؟  زا  ادص  هیرگ و  نیا  مدیـسرپ  دش  یمن  عطق  تشاد و  همادا  اهادص  نآ  نوچ  مدینـش  هیرگ  يادـص  منک ،  تحارتسا 

بـشما هدرم و  زورما  رتخد  نآ  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تسا  نوفدـم  یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  يرتخد  ربق  راوج  زا  اـه  هیرگ  نیادـنتفگ 
وا نفد  گرم و  زا  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  نآلا  دنتفگ  یلو  دننک  یم  یئارس  هحون  ناگدنامزاب  ریاس  ردام و  ردپ و  هک  تسا  هدش  نفد 
اب رتخد  نیا  دـش  مولعم  دـعب  دـنهدیم  جرخ  هب  تدارا  هنوگنیا  لاـس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک  دـش  هدوزفا  نم  یتفگـش  رب  درذـگ  یم 

هدوب دیزی  تختیاپ  هک  اجنیا  هب  ار  شنادنزرف  دنا و  هتـشک  نانمـشد  نیفلاخم و  ار  شردپ  هک  تسا  ماما  رتخد  وا  دراد  قرف  يداع  نارتخد 
مدروآ اج  نیا  هب  يور  ارجام  نیا  زا  دعب  تسا .  هتـشگ  نوفدـم  هدرپس و  ناج  ردـپ  قارف  زا  اجنیمه  رد  رتخد  نیا  دـنا و  هدروآ  يریـسا  هب 

هک هتفرگ  اج  ملد  رد  نانچ  وا  تبحم  دنوش  یم  لسوتم  دنروآ و  یم  اه  هیده  دننکیم و  اهرذن  دنیآ و  یم  هناقـشاع  وس  ره  زا  مدرم  مدید 
امـش كدوک  دنتفگ  نمب  هنیاعمزا  سپ  دندرب  هاگـشیاز  ناتـسرامیب و  هبارم  نامیاز  یناونعب  یتدـم  زا  سپ  مدرکادـیپ ،  يوب  يدایز  هقالع 

گرم ناـهد  رد  هک  متـسناد  مدینـش  ار  یحارج  لـمع  ماـن  هک  نیمه  نم  میتـسه  یحارج  لـمع  هـب  راـچانام  دـیآ و  یم  ایندـب  یعیبـط  ریغ 
راچان هب  موش  لسوتم  دـیاب  مرادـن  لسوت  زج  يا  هراچ  تسیچ ؟  هراچ  منک ؟  هچ  مراـتفرگ  متحاراـن  ایادـخ  منک  هچ  ایادـخ  ما  هتفرگرارق 

هک شردـپ  قح  هب  تسا و  هدروخ  هنایزات  کـتک و  تراـسا  رد  هک  يرتخد  نیا  قحب  ایادـخ  متفگ  هدرک  زارد  رتخد  نیا  يوسب  ار  متـسد 
دوخ هاگنآ  هدـب  تاجن  تکاله  هطرو  نیا  زا  ارم  مهد  یم  مسق  دـنا  هتـشک  ملظ  قیرطزا  ار  وا  تسا و  هدوب  تلوسر  هدـنیامن  قحرب و  ماما 
ادـخ منک  یم  هیدـه  تا  هناتـسآ  هب  یتمیق  هچیلاـق  ود  مباـی  تاـجن  تکـاله  هطرو  نیا  زا  نم  رگا  متفگ  هدادرارق و  بطاـخمار  رتخد  نیا 
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یعیبط يروطب  مدنزرف  ناهگان  نامیاز ،  نایدصتم  ءابطاراظتنا و  فالخ  رب  دیـشکن  یلوط  ندش  لسوتم  ندرک و  رذن  زا  سپ  تسا  دـهاش 
ماـش يوس  زوس  رگج  هآ  يا  ( 22  . ) منکیم میدقت  ار  اه  هچیلاق  مدرکافو و  مرذـن  دـهع و  هب  مه  نم  متفای  تاجن  تکاله  زاو  دـش  دـلوتم 

نک رذگ 
نک رظن  هنادرُد  رتخد  نآ  تبرت  رب 

ار شا  هدزمغ  لد  لاوحا  شسرپ  نک 
ازفا مغ  ماش  نآ  وش و  تراسا  يایوج 

نادیهش رالاس  هدنزرا  رتخد  زا 
نالان بنیز  لد  لاوحا  شسرپ  نک 

یلین هدش  ابیز  هرهچ  نآ  رگا  يدید 
یلیس هدز  شیورب  هکنآ  امنب  نیرفن 
شدوز هنوگ  هدش  خرس  بت  شتآ  زا 

شدرد هدش  نوزفا  هدید و  ردپ  باوخ  رد 
ناشیرپ هداتفارپ  هتسکشب  کغرم  نوچ 

ناودع هقرف  متس  زا  سفق  جنک  رد 
دراد هلبآ  اپود  هب  نالیغم  راخ  زا 
دراد هلسلس  اپ  هب  هک  ای  دوب  دازآ 

تخوس مرگج  رخآ  ردپ  غاد  هک ز  دیوگ 
 . تخوس مرپ  لاب و  نارگ  دادیب  شتآ  زا 

هرجنح یتحاران 

ءابطخ ظاعو و  زا  امهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یمق  سابع  خیـش  جاح  ماقمیلاع  ثدحم  موحرم  دنزرف  هداز  ثدحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم 
ینارنخـس نتفر و  ربنم  هکیئاجات  مدوب  هدش  التبم  ادـص  یگتفرگ  هرجنح و  یتحاران  يرامیب و  هب  یلاس  نم  دومرف :  یم  دوب  نارهت  روهـشم 

هبرجتاب صّصختم و  یبیبط  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  نم  دوش  یم  هجلاعم  رکف  رد  یعقوم  نینچ  رد  ضیرم  ره  مّلـسم  دوبن  نکمم  میارب  ندرک 
رگا هدـش و  جـلف  هداتفا و  راک  زا  یتوص  ياهرات  زا  یـضعب  هک  تسا  دـیدش  ردـقنآ  يرامیب  دـش  مولعم  هنیاـعم  زا  سپ  مدرک  هعجارم  واـب 
دوخ نتفر  ربنم  زا  هام  دنچ  ات  هک  دنداد  تحارتسا  روتسد  دنتشون  هک  يا  هخسن  نمض  رد  جلاعم  بیبط  تسا  جالعلا  بعـص  دشابن  جالعال 

هجیتن رد  ات  مسیونب  ار  اهنآ  مشاب  هتشاد  راظتنا  ما  هچب  نز و  زا  ار  یبلطم  ای  مهاوخب و  يزیچ  رگا  منزن و  فرح  یسک  اب  یتح  منک و  يراد 
اب ندزن  فرح  يرامیب و  نینچ  لباقم  رد  ربص  هتبلا  ددرگرب .  نم  هب  دّدجم  هتفر  تسد  زا  یتمالس  دیاش  وراد  لامعتـسا  موادم و  تحارتسا 

دنچ ات  دوش  یم  روطچ  دراد  دونـش  تفگ و  هب  جایتحا  رتشیب  همه  زا  ناسنا  اریز  تساسرف  تقاط  تخـس و  یلیخ  هّچب  نز و  اـب  یتح  مدرم 
دمآ شیپاب  هک  تسا  نشور  همه  رب  دـشاب  هچ  هجیتن  هک  تسین  مولعم  مهنآ  مشاـب  تحارتسا  رد  هتـسویپ  منزن و  یفرح  میوگن و  چـیه  هاـم 

تردـق کی  دای  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  دـیدش  یتحاران  رارطـضا و  نیا  دـهدیم  تسد  رامیب  هب  رارطـضا  لاح  هچ  یکانرطخ  يرامیب  نینچ 
دتفا یم  یهلا  هاگرد  نابرقم  دایب  هدش و  عطق  يرـشب  ياه  هراچ  مامتزا  شدیما  ناسنا  هک  تسا  یناشیرپ  تلاح  نیا  دزادنا  یم  هداعلا  قوف 
دمآ شیپ  نینچ  اب  مهنم  دریگب  يا  هرهب  دنوادخ  فطل  نایاپ  یب  يایرد  زاو  هدرک  تجاح  ضرع  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  هلیـسوب  ات 

دمآ و تسدب  لّسوت  لاح  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  يزور  متشادن  نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لّسوت  زج  يا  هراچ 
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نبای متفگ  هداد و  رارق  بطاخم  مدوب  لّسوتم  سّدقم  دوجو  نآ  هب  هک  ار  ءادهشلا ع  دیـس  ترـضح  نادیهـش  رالاس  متخیر و  کشا  یلیخ 
رمع لوا  زا  نم  دـنراد و  راظتنا  نم  زا  مدرم  مربنم و  لها  هوالع  تسا و  اسرف  تقاط  نم  يارب  يرامیب  نینچ  لباقم  رد  ربص  هّللا ص  لوسر 

مـشاب رانکرب  يرامیب  رثا  رب  ساسح  تسپ  نیا  زا  هرابکی  هک  هدش  هچ  الاح  یلو  متیبلها  امـش  نارکون  زا  متفریم و  ربنم  ماوّدلا  یلع  لاحب  ات 
لومعم قبط  لسوت  نیا  لابندـب  دـهد .  میافـش  ادـخ  ات  امرفب  یتیانع  اقآ  منکچ  ار  اه  توعد  تسا .  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هوـالع  و 

دوب کیرات  یمک  قاطا  رگید  تمـسقو  دوب  نشور  رّونم و  قاطا  زا  یمین  هک  یگرزب  قاطا  رد  ار  مدوخ  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ  مک  مک 
 . مدید

یلیخ تسا  هتـسشن  هک  مدـید  ار  نیـسحلا ع  هّللا  دـبعابا  ءادهـشلا  دیـس  اـقآ  نینوـکلا  یلوـم  نم و  يـالوم  دوـب  نشور  هک  یتمـسق  نآ  رد 
ندومن تجاح  ضرع  مدرک  انب  مدرکادیپ و  زین  ای  ؤر  لااح  رد  متشاد  يرادیب  لاح  رد  هک  ار  یلسوت  نامه  مدش و  تقوشوخ  لاحشوخ و 

روطچ هداتفا  راک  زا  هرجنح  نیا  اب  یلو  مدش  توعد  هددعتم  دجاسم  رد  تسا و  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هک  متشاد  رارـصا  اصوصخم 
عرضت و حاحلا و  یلیخ  نوچ  منزن  یفرح  زین  مدوخ  ياه  هچب  اب  یتح  هدرک  عنم  رتکد  هکنآ  لاح  میامن و  ینارنخـس  هتفر و  ربنم  مناوت  یم 
دناوخب و ار  هیقر  مرتخد  تبیصم  زا  هلمج  دنچ  وگب  هتـسشن  برد  مد  هک  دّیـس  اقآ  نآ  اب  دومرف  نمب و  درک  هراشا  ترـضح  متـشاد  يراز 

یمق یئابطابط  یفطصم  اقآ  مرهاوخ  رهوش  مدید  قاطا  برد  هب  مدرک  هاگن  نم  يوش  یم  بوخ  یلاعت  هّللا  ءاشنا  دیزیرب  کشا  یمک  امش 
تبیصم رکذ  زا  تساوخیم  ناشیا  یلو  مدناسر  هدربمان  ياقآ  هب  ار  اقآ  هّیرما  هتسشن  تسا .  نارهت  تعامج  همئا  زا  ءابطخ و  ءاملع و  زا  هک 

دش و مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  تبیصم  رکذ  لوغشم  ناشیا  ار ،  مرتخد  هضور  ناوخب  دومرف  ءادهشلا ع  دیس  ترـضح  دنک ،  يراد  دوخ 
هدـش و رادـیب  باوخ  زا  یتحاران  اـب  مهنم  دـندرک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  اـه  هچب  هنافـسءاتم  اـّما  متخیر  یم  کـشا  مدرکیم و  هیرگ  مهنم 

زور نامه  تشادـن ،  ناکما  یلاـع  هرظنم  نآ  ندـید  هراـبود  یلو  مدـنام  مورحم  ضیف  رپ  سلجم  نآ  زا  ارچ  هک  مدوب  رثءاـتم  فسءاـتم و 
وا تسین  یلبق  يرامیب  یتحاران و  زا  يرثا  الـصا  هک  دش  مولعم  هجلاعم  زا  سپ  هناتخبـشوخ  مدومن  هعجارم  صـصختم  نامه  هب  دعب  زورای 

نایب ار  مدوخ  باوخ  لسوت و  یگنوگچ  نم  دیتفرگ .  هجیتن  عیرس  يدوز و  نیا  هب  هک  دیدروخ  هچ  امش  دیـسرپ  نم  زا  دوب  بّجعت  رد  هک 
کی اب  داتفا و  نیمزرب  شتسد  زا  ملق  رایتخا  یب  ملسوت  ناتساد  ندینـش  زا  دعب  یلو  دوب  هداتـسیا  اپارـس  تشاد و  تسد  رد  ملق  رتکد  مدرک 

شراسخر رب  کشا  هرطق  هرطق  تسـشن و  تبابط  زیم  تشپ  دوب  هداد  تسد  واب  نیـسح ع  ماـما  نینوکلا  یلوم  ماـنرثا  رب  هک  يونعم  تلاـح 
(23  . ) تشادـن يرگید  جالع  هار و  هراچ  یبیغ  دادـماو  تایانع  لّسوت و  زج  امـش  یتحاران  نیا  اـقآ  تفگ  سپـس  درک  هیرگ  وا  تخیریم 

هدمآردزا وت  رهب  نامهم  هک  ایب  همع 
هدمآ رساب  تشادن  ندمآ  ياپ  هک  رگا 

شا هنانگمغ  هاگن  دهد  یم  دیون  نم  هب 
هدمآ رهاوخرب  رد  شا  هدیرب  رس  اب  هک 

ردپ يا  هسوب  دقن  هب  نم  هبدهد  یمدیون 
هدمآ رتخد  هلاس  هس  ندرب  يارب  زا  هک 

منک یمن  رگد  هلان  نک  لالح  ارم  همع 
هدمآ ربلد  هیقر  يزاونلد  رهب  هک 

دکچ یمن  مغ  کشرس  نم  مشچ  رگد ز  همع 
هدمآرت هدید  هب  نونک  نم  مشچ  رون  هک 

دوش یمن  مخر  خرس  رگد  ودع  یلیسز 
هدمآ ردام  دزنز  ردپ  مندرب  رهب  هک 
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دنز یمن  ارم  مصخ  رگد  ما  هنایزات  هب 
هدمآرس ناهج  نیا  رد  نم  جنر  درد و  رمع  هک 

منک وا  راثن  ناج  هک  ما  هداهن  شبلب  بل 
هدمآ رجنح  هدیرب  يا  هسوب  دقن  هب  وا  هک 

اه هّینیسح  هب  نیسح ع  ماما  رظن 

نیمه هب  دـندمآرب و  یتاغیلبت  ینید و  تالیکـشت  ددـص  رد  دزی  میقم  ياهیئالبرک  تئیه  یـسمش  کی  هاجنپ و  دصیـس و  رازه و  لاـس  رد 
دندوب رامـش  تشگنا  هدننک  تکرـش  دارفا  ادتبا  رد  دـندومن ،  رایتخا  دوبن  شیب  عبرم  رتم  هاجنپ  تحاسم  هب  هک  ار  یکچوک  دجـسم  روظنم 

نیمه هب  دوب  باجعا  نیـسحت و  لباق  هک  دیـسر  یئاجب  ات  دـش  یم  هدوزفا  زورب  زور  دارفا  دادـعت  رب  اهنآ  يرادـیاپ  ّتین و  نسح  رثا  رب  اـما 
دجـسم نآ  نوچ  دـنداتفا  رت  عیـسو  ياج  رکف  هب  تئیه  يرورـض  ياهیدـنمزاین  هیهت  ینید و  ياه  همانرب  تهج  یئالبرک  ناردارب  تبـسانم 

رد اذل  تشادن  ار  نارادازع  زا  یئاریذپ  شیاجنگ  دجـسم  دنداد  یم  ماعطا  نارادازع  هب  نوچ  یفرط  زا  دوبن و  دارفا  نآ  يوگ  خـساپ  رگید 
تفایـض هب  اذغ  خبط  اب  مه  دـننک و  هرادا  ار  یناوخ  هضور  يارادازع و  همانرب  یبوخ  هاوخلد و  وحنب  دـنناوتب  هک  هدـمآرب  یهاگهانپ  ددـس 
درکیم هجوت  بلج  ار  ناردارب  رظن  هک  مظان  ترامع  هب  فورعم  دوب  يا  هّینیسح  هلحم  نامه  رد  اضق  زا  دنزادرپب  مدرم  نارادازع و  یمومع 

يرامعم کبس  اب  هقبطود و  گرزب و  يا  هّینیـسح  مظان  ترامع  نوچ  دوب  بسانم  مدرم  یبهذم و  ياه  همانرب  يارجا  يارب  ناکم  نآ  اریز 
هک هیلع  هّللا  ۀـمحر  راجتلا  مظان  قداـص  دـمحم  جاـح  موحرم  ماـنب  يراذـگتمدخ  ّریخ و  راّـجت  زا  یکی  تّمه  هب  هک  ییاـبیز  رایـسب  یتّنس 
ره دنناوتب  ینیسح ع  يوک  ناقشاع  ات  هدرک  انب  هتشاد  نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  ءادهشلا  دیس  ترضح  دوخ  ياقآ  هب  تبـسن  یتدارا  ّتبحم و 

یمان و يدرم  زین  وا  هک  دمحا  جاح  موحرم  شدنزرف  هدهع  هب  ءانب  تراظن  موحرم  نآ  توف  زا  دعب  دننک .  هدافتسا  يرادازع  تهج  مسوم 
دنتفر و ناشیا  دزن  هب  هّینیسح  زا  هدافتسا  هزاجا و  بسک  يارب  تئیه  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دوب  هدش  راذگا  دوب و  ریخ  سانـشرس و  مرتحم و 
ار يرگید  ّلحم  اذغ  هّیهت  يارب  تئیه  ریزگان  دادن ،  هزاجا  اذغ  خبط  يارب  یلو  داد ،  ماعطا  هدافتسا و  هزاجا  دوب  يرتسب  ضیرم و  وا  نوچ 

کی هک  دوب  هتشذگ  ارجام  نیا  زا  زور  هدزناپ  دوب  لکشم  زین  راک  نیا  دشاب و  هّینیسح  رد  ماعطا  دعب  دوش و  خبط  اجنآ  هک  دندرک  باختنا 
ار شنامـشچ  کشا  زا  يا  هدرپ  دوب و  نایامن  شا  هرهچ  رد  رثءات  ناجیه و  هک  یلاح  رد  مظان  یلع  مانب  مظان  اقآ  دـمحا  جاح  دـنزرف  زور 

؟  تسیک تئیه  لوئسم  تفگ  دمآ و  ام  دزن  هب  دوب  هدناشوپ 
همانرب لماک  روطب  هکنیا  ات  منک  توعد  هّینیـسح  هب  ار  امـش  ما  هدـمآ  نم  تفگ  هدرمـش  هدرمـش  هدروخ و  هرگ  يادـص  اـب  یفرعم  زا  دـعب 

یم هزاجا  هنوگچ  امش  دادن  ار  اذغ  خبط  هزاجا  دوب  هینیسح  یلوتم  هک  امش  ردپ  میتفگ  هدز  تریح  ام  دهد .  ماجنا  ار  اذغ  خبط  يرادازع و 
رد ار  وا  نم  تفر و  ایند  زا  مردپ  لبق  زور  دنچ  تفگ :  دز  یم  فرح  هدیرب  هدیرب  هک  یلاح  رد  داتفا و  هیرگ  هب  مدید  تقو  کی  دـیهد ؟ 

دیـس اقآ  نادیهـش  رالاس  تیانع  دروم  اهنآ  هک  نک  راذگاو  ییالبرک  ناردارب  هب  ار  هّینیـسح  تارایتخا  مامت  تفگ  نم  هب  هک  مدید  باوخ 
نیا دوخ و  يوک  ناگتفیش  دراد و  تیانع  وا  هب  اقآ  دنک  زاب  باسح  نیسح ع  ماما  اقآ  اب  هکره  هلب  دنتـسه  نیـسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهـشلا 

 . ددرگ رتدایز  شترضح  هب  تبسن  اهنآ  دیما  ةداراو و  روش  رب  ات  هتفریذپ  دوخ  هناخ  هب  ار  هتخابلد  ناقشاع 
تلادع حور  يا  همطاف  رسپ  يا  نیسح  ای 

یئادگ تسد  تیوس  هدروآ  نم  یمیرک و  وت 
هدید ود  مناشف ز  کشا  تمغز  يرمع  هک  نم 

یئآ نم  رادید  هب  گرم  مد  دیما  مراد 
تخوس مرگج  یتفگب  هنشت  بل  هک  دمآ  مدای 
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یئادج داتفا  ترکیپورس  بل  هنشت 
کیالم دنیرگب  وت  يازع  هب  تمایق  ات 

یئارس هحون  دنک  وت  يادهش  رب  تردام 
تدیهش نارای  ربکا و  یلع  سابع و  غاد 
یئالببرک هتخوس  لد  رمع  کی  تخوس 

 ( ع  ) ینیسح همیب 

یـسم و لباک  هناخزپشآ  رد  یفاضا  زیرپ  هب  جایتحا  ترامع و  ياضف  رد  یئانـشور  دوبمک  رطاخ  هب  میدوب  هدـمآ  روکذـم  هینیـسح  هب  هزات 
زور رد  هکنیا  زا  لفاغ  میدوب  هداد  روبع  اهیلاق  ریز  زا  ار  یـضعب  اهراوید و  راـنک  زا  نیدراو  هاگرذـگ  ریـسم و  رد  يوق  راـشف  اـب  یمیخض 

لامیاپ ات  مینک  عمج  ار  هّینیسح  طاقن  زا  یـضعب  ياهـشرف  میدوب  راچان  دیآ  یم  دوجو  هب  هک  یماحدزا  تیعمج و  يدایز  رطاخ  هب  اروشاع 
ات هّینیسح  يدورو  برد  زا  هک  دش  یسم  لباک  ندرک  عمج  هب  تبون  دش  طبض  ثاثا  هیلک  دش و  مامت  تئیه  راک  مرحم  هدزیـس  زور  دوشن 

نانچ مدرم  ياپ  ریز  ندش  لامیاپ  رثا  رد  نآ  زا  يرادقم  میدش  هجوتم  ناهگان  لباک  ندرک  هقلح  عقوم  رد  تشاد  دادتما  هناخزپشآ  ياهتنا 
اب یفنم  تبثم و  ياهمیس  هیلک  هدش و  رهاظ  تمسق  نآ  یسم  ياهمیـس  مامت  هک  يروطب  هتفر  نیب  زا  لباک  شکور  هک  هدید  راشف  هبرض و 

یشوماخ لیبق  زا  یلمعلا  سکع  چیه  ءادهشلا ع  دیس  اقآ  رظن  تکرب و  هب  هتـشاد و  سامت  مهاب  هتیـسیرتکلا  نایرج  هداعلا  قوف  تردق  نآ 
قرب عیرس  لاقتنا  يارب  هدوب و  هتیسیرتکلا  نایرج  يداه  دوخ  یملع  نوناق  رظن  زا  هک  لباک  یـسم  میـس  تفگ  دیاب  هتـشادن و  رب  رد  هریغ  و 
قرب رثا  رد  ار  یـسک  اهنت  هن  هدـیزرو و  تفطالم  نارادازع  هدرک  قرع  هنهرب  ياپ  اـب  هنوگچ  هتـشاد  يروف  رثا  یگداـمآ و  يوق  قرب  مهنآ 

ناـمزاس رد  ناـشناج  دوخ  كاـپ  تاداـقتعا  اـب  ینیـسح  يوـک  ناقـشاع  نارادازع و  هک  ارچ  تسا  هدزن  مه  يا  هقرج  هکلب  هتـشُکن  یگدز 
 . تسا هدش  همیب  یئوگ  ترضح  نآ  تردق 

نیسح میراکهانگ  ام  هک  دنچره 
نیسح میرادن  وت  زج  سک  هب  دیما 

تفده مایپ و  نوخ و  زا  هک  تسیرمع 
نیسح میرادساپ  کشا  رگنس  رد 

گرم زا  تاجن 

زا ادـج  اّزجم و  هک  نیمز  ریز  دوب و  ماعطا  يارب  یلحم  ینز و  هنیـس  ینارنخـس و  نلاس  فک  مه  هک  دوب  هقبط  ود  ياراد  روکذـم  هّینیـسح 
رارق رتم  راهچ  قمع  هب  ریز  اب  هناخزپشآ  ترواجم  رد  داد و  یم  لیکـشت  ار  هینیـسح  هناـخزپشآ  هک  تشاد  رارق  تراـمع  رخآ  ناـمتخاس و 

تبوطر ربارب  رد  دوب ،  هتفر  راک  هب  رجآ  ماخ و  تشخ  ترامع  يانب  رتشیب  رد  نوچ  تفر و  یم  رامش  هب  نامتخاس  رابنا  مکح  رد  هک  دراد 
هناخزپشآو نیمز  زا  یتمسق  تفاظن  یفقو و  ياهگید  فورظ و  يوشو  تسش  رثا  رد  اذل  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  دوز  بآ  و 

رد هک  یلاح  رد  دور  یم  شیپ  نیمز  ریز  يرتم  راهچ  قمع  ات  هتفر و  ورف  نیمز  زا  عبرم  رتم  ود  دودح  هاگانب  هدروخ و  سیخ  رابنا  راوید  و 
تمـسق نامه  رد  تسرد  دوب  هدـمآ  يوشتـسش  تفاظن و  يارب  اقفر  زا  یـضعب  اب  هک  يزارط  لامج  ياقآ  اـم  ناتـسود  زا  یکی  ماـگنه  نآ 

یم شیاپ  ریز  نیمز  عقوم  نامه  رد  تشاد .  رارق  دوش  ناریو  ات  دزرل  یم  شیاپ  ریز  نیمز  هک  یعقوم  نامه  رد  تشاد و  رارق  هدـش  ناریو 
قمع ردرـس  اب  رگا  نوچ  دـبای  یم  تاجن  یمتح  گرم  زا  دوش و  یم  شوهیب  هدـش و  باترپ  يا  هشوگ  هب  نیـسح  ای  نتفگ  اب  ناـشیا  دزرل 
نوچ یلو  تخاـس  یم  ناـج  یب  هتخاـس  نوفدـم  دوخ  رد  ار  وا  رجآ  كاـخ و  لِـگ و  يراورخ  دوـب  هدرک  طوقـس  نیمزریز  يرتـم  راـهچ 
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 . درک ادیپ  تاجن  تسا  نیسحلا ع  هّللادبعابا  اقآ  اب  باسح 
نیسح ع يارب  زا  یتسه  دش  قلخ 

نیسح يادخ  هتفگ  نیا  تسه 
شفطل هگرد  هب  روآ  يور 

نیسح يارس  قح  شرع  دوب  هک 

جلف ناوج  يافش 

دندش و یم  دراو  هّینیسح  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دوب  يرمق  يرجه  جنپ  دصراهچ و  رازه و  لاس  مرحم  متـشه  ای  متفه  ياهبـش  زا  یکی  رد 
ناشیرپ جـیلفا و  هک  ار  یناوج  هاگان  هک  دوب  مکاح  سلجم  رب  لّسوت  مارتحا و  اب  هتخیمآ  یتوکـس  تفرگ  یم  لکـش  دوخ  هب  دوخ  سلجم 

یم ینافوط  هتفـشآ و  نانچمه  ینامز  درک و  یم  هاگن  مدرم  هب  هدز و  تهب  تکاس و  یهاگ  هک  دندمآ  دندوب  هدـناشن  یخرچ  رب  دوب  لاح 
درکیم هراـپ  هراـپ  ار  شیاهـسابل  راو  هناوـید  تفرگ  یم  دوـخ  گـنچ  هب  هک  ار  یـسک  دـش و  یم  رو  هلمح  دوـخ  فارطا  مدرم  هب  هک  دـش 

ار عضو  نیا  اب  ناوج  نیا  ارچ  مدیسرپ  هدنب  دنوشن  کیدزن  وا  هب  ات  دنتـساوخیم  هنازجاع  مدرم  زا  رامیب  ناوج  ناگتـسب  لیماف و  هک  يروطب 
 . میریگب ار  شیافشات  هّینیسح  هب  میا  هدروآ  ار  وا  دنتفگ  دیرب ؟  یمن  شا  هناخ  هب 

ماما اما  دنک  یم  ناشیرپ  ار  مدرم  دنز و  یم  مهب  ار  هسلج  شمارآ  مظن و  دورب  هّینیسح  هب  رگا  دنتفگ  هّینیسح  لخاد  دیربب  ار  وا  سپ  متفگ 
 . دنک یم  اور  تجاح  دیامرف و  یم  فطل  یلحم  يدروم و  رد  دوخ  ياونیب  ناگدنهانپ  هب  نیسح ع 

ياه يربنم  زا  یکی  ناـمز  نآ  رد  دـش  مکاـح  سلجم  رب  ّتیناـحور  اـب  مءاوت  شمارآ  درکادـیپ و  ّتیمـسر  سلجم  هک  تشذـگن  یتعاـس 
تیالو و یمالـسا و  فراعم  هب  ار  هعماـج  داد و  یم  مدرم  هب  ناـجیه  روش و  دوخ  هب  صوصخم  یتیـالو  حور  اـب  تفر و  یم  ربنم  فورعم 

نآ ناگتسب  ناشیوخ و  هب  یبالقنا  لسوت  ازع و  تلاح  تبیصم و  مرگ  امرگ  رد  اذل  تخاسیم  انشآ  نیـسح ع  ماما  هژیوب  يده  همئا  ّتبحم 
ارم ارچ  تفگیم  تریح  بجعت و  اب  هدمآ و  ریز  هب  دوخ  خرچ  زا  لولعم  ناوج  هاگان  داتفا  رظن  ناوج  هب  هک  يروطب  داد  تسد  رامیب  ناوج 

تـساوخرب ناـیفارطا  مدرم و  زا  تاولـص  مالـس و  گـنهامه  يادـص  هبترمکی  هک  تـسا ؟  يا  هّینیـسح  هـچ  اـجنیا  دـیا و  هدروآ  خرچ  اـب 
یسراف ناملـس  نابایخ  رد  عقاو  هّینیـسح  لباقم  رد  دنمورب  يدرم  تروص  هب  ناوج  نآ  نونکا  مهو  دندرب  یم  كربت  يارب  ار  شیاهـسابلو 

 . دشاب یم  لوغشم  راک  هب  یطایخ  هزاغم  کی  رد 
نیسح میتسب  وت  تیانع  هب  لد  ام 
نیسح میتسم  وت  تیالو  ماج  زو 

دزوس خزود  شتآ  رد  وت  تسم  یک 
نیسح میتسهوت  قشع  هتخوس  ام 

نارادازع هب  تناها 

يرادازع زا  دعب  دننک و  يرادازع  هماقا  هک  دندوب  هدروآ  موجه  اه  هّینیـسح  هب  اهاتـسور  رهـش و  فانکا  فارطا و  زا  مدرم  اروشاع  زور  رد 
تبون يارب  یهاگ  هچوک  رد  مدرم  دوبناـج  مه  هینیـسح  رد  دوب  داـیز  تیعمج  نوچ  بوخ  دـنداد  یم  ماـعطا  دـندرک و  یم  نهپ  يا  هرفس 

لوط لئاسو  روبع  ماحدزا  زا  یهاگ  دنوش و  هچوک  دراو  هکنیا  ات  دندش  یم  اهوردوخ  نیشام و  رورم  روبع و  زا  عنام  اذغ  لوانت  نتفرگ و 
ربخ هچ  دسرپ  یم  يدنت  هب  نیشام  نآ  نانیشنرس  زا  یکی  دوش  یم  وا  نتفر  عنام  یغولش  دسر و  یم  هار  زا  ینیشام  تاقوا  نیا  رد  دیشکیم 

؟  تسا غولش  ردقنآ  رذگ  نیا  هک  تسا 
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اهادگ هنشُگ  ناترسرب  كاخ  تفگ  دوب  ینارهت  ینز  هک  نیشنرس  نآ  دننک .  لوانت  نیسح ع  ماما  ياذغ  زا  دنا  هدمآ  مدرم  دیوگیم :  یکی 
! ؟  دنا هدرک  یغولش  هچ  دیوش  مگ  دیورب  دیشک ؟  یمن  تلاجخ 

هب ات  دنزب  نابز  مخز  نیـسحلا ع  هّللادـبع  یبا  اقآ  نانامهم  هب  هک  دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یئایح  یب  یخاتـسگاب و  یفارـشا  رهاظ  هب  نز  نیا 
تفاظن هب  هّینیسح  هناخزپشآ  رخآ  تمسق  رد  نم  دیوگیم  دوب  مرحم  مهدزای  زور  هک  زور  نآ  يادرف  یلو  دورب ،  دوش و  زاب  هار  هلیسو  نیا 

مدرک لاـیخ  نم  دـنز  یم  ار  هّینیـسح  برد  یـسک  مدرک  ساـسحا  هـک  دـنزبوس  تساوـخیم  دیـشروخ  هزاـت  مدوـب  لوغـشم  اـهثاثا  مـظن  و 
متفگ موش ،  هّینیسح  لخاد  دیهد  هزاجا  هک  نانک  سامتلا  ناشیرپ  دولآ و  کشا  يا  هرهچ  هک  مدید  ار  ینز  مدرک  زاب  ار  برد  دنتسهاقفر 
راهچ يور  رب  دـیلام  یم  درک و  یمرت  ناـهد  بآ  اـب  ار  دوخ  تشگنا  دـش  دراو  هک  یتقو  میوگیم ،  امـش  يارب  دـیهد  هار  ارم  تفگ  ارچ ، 
ماما هاگشیپ  رد  تاملک  نیا  اب  شخبب و  ارم  مدیمهفن  مدرک  طلغ  ناج  نیـسح  ناجاقآ  تفگ  یم  بترم  دروخیم و  هّینیـسح و  برد  بوچ 

هرگ ار  نآ  هتخیر  نآ  رد  ار  هاگرد  كاخ  زا  يرادـقم  دروآرد  یلامتـسد  دوخ  یتسد  فیک  زا  دـعب ،  درک و  یم  یهاوخ  رذـع  نیـسح ع 
ياذـغ زا  يزیچ  ریخ  متفگ  نم  هدـب ،  نم  هب  هدـنام  یقاـب  زورید  زا  یئاذـغ  رگا  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  دـعب  داـهن و  شفیک  رد  هدز و 

يادص اب  نازیر ،  کشا  دز و  دوخ  تروص  رـس و  هب  يرادقم  نز  نآ  مدید  دیدمآ  یم  اذغ  فرـص  يارب  زورید  نامه  دیاب  هدنامن  زورید 
هچ يارب  متفگ  دوب  هدرشف  تیعمج  تشذگیم  هچوک  نیا  زا  ام  نیشام  مدمآ  دزی  هب  ملیماف  رادید  يارب  نارهت  زا  زورید  تفگ  هدروخ  هرگ 

ملاع رد  بش  یلو  مدز .  ییاوران  ياهفرح  رورغ  ینادان و  يور  زا  مه  نم  دنهدیم ،  راهن  هّینیـسح  رد  دـنتفگ  هدـمآ ؟  دوجوب  لکـشم  نیا 
زا مهاوخ  یم  دـنیب و  یم  هریت  ار  اضف  میاهمـشچ  دزوس و  یم  میولگ  یگنـشت  تدـش  زا  نم  تسا و  مرگ  هنامحریب  اوه  هک  مدـید  باوخ 

یسک رهو  هداتـسیا  رد  بوچ  راهچ  رانک  رد  يراوگرزب  دیـس  تسا و  زاب  هینیـسح  برد  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  مرذگب  هّینیـسح  نیمه  راوج 
نیمه هب  للجم  یئوناب  اقآ  نآ  يوربور  نینچمه  دوش و  یم  لـخاد  دریگیم و  يا  هماـن  هزاـجا  یتارب و  اـقآ  نیا  زا  تسا  هّینیـسح  مزاـع  هک 
یلاح اب  ناشیا  موش  دراو  ات  دیهدب  نم  هب  مه  يا  هتشون  متفگ  مناخ  نآ  هب  متفر  شیپ  نم  دنوش  دراو  ات  دهدیم  نانز  هب  يا  هتـشون  تیفیک 

؟  يراد ار  ام  طخ  تسد  راظتنا  روطچ  يا  هدرک  تناها  ام  ياهنامهم  هب  امش  دومرف  رثءاتم 
هب یلحم  هچ  رد  هک  مدرکیم  رکف  دوخ  اب  تفاین و  هار  ممشچ  هب  باوخ  حبص  ات  مدش و  رادیب  باوخ  زا  شطع  یگدنمرش و  تدش  زا  نم 

 . دیهدب نم  هب  دراد  دوجو  یئاذغ  رگا  الاح  دمآ ،  مرظن  رد  هشذگ  زور  يارجام  هکنیا  ات  مدرک  تراسج  نارادازع 
اب ار  هّینیـسح  راوید  رد و  دروخ و  تسـش و  تفرگ و  تسدب  دوب  هدولآ  هک  نان  ياه  هکت  تفر  مدـید  درادـن  دوجو  یئاذـغ  چـیه  متفگ : 
 . شخبب ارم  ارهز  زیزع  يا  تراهط و  تمـصع و  نادناخ  يا  تفگیم  تخاس و  نایرگ  بلقنم و  تخـس  ارم  هک  يروطب  دیـسوب  یم  هیرگ 

نم مشب  نیسح  ماب  رتوبک  داوخ  یم  ملد  ( 24)
نم مشب  نیسح  مانو  مرح  نحص و  يادف 

شهاگراب نحصوت و  منزبرپ  داوخ  یم  ملد 
شهاگلتق نویم  مشبادف  داوخ  یم  ملد 

شیوسب منزبرپ  مش  هناورپ  داوخ  یم  ملد 
شیور لاصو  عمش  هرارش  زا  مزوسب 
مریگبوضو مرکیپ  نوخ  هب  داوخ  یم  ملد 

مریگب وا  زا  يرکون  راختفا  لادم 
مشبرپرپ هتفکشن  يا  هلال  وچ  داوخ  یم  ملد 

مشب ربکا  نامهم  مشونب  تداهش  دهش 
مرب رد  دایب  همطاف  نیسح  داوخ  یم  ملد 
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مرخآ هظحل  نوا  شنماد  هب  مرازبرس 

اقآ تبرت  هیناز و  نز 

یم اراـهنآ  و  تخادـنا .  یم  يرونت  هب  دـیئاز  یم  عورـشمان  قـیرط  زا  يا  هچب  تقوره  هک  دوـب  يا  هیناز  نز  قداـص ع  ترـضح  ناـمز  رد 
 ، دندرپس شکاخب  دندناوخ و  شیارب  زامن  دندرک و  نفک  لسغ و  ار  نز  وا ،  ناشیوخ  يابرقَا و  دُرم .  دیـسر و  شلجا  هکنیا  ات  دـنازوس ، 
نز نیا  نفد  نایرج  رد  هک  هدـع  نآ  هتخادـنا  نوریب  هب  دـنک و  یمن  لوبق  ار  هراکدـب  نز  نیا  هزاـنج  نیمز  دـندش  هجوتم  تقو  کـی  یلو 
لبق هنحص  هرابود  دندرک ،  نفد  رگید  ياج  رد  ار  هزانج  دشاب ،  كاخ  نیمز و  زا  لاکشا  دیاش  دندرک  ساسحا  دنتـشاد  تکرـش  هراکدب 

قداص ماما  اقآ  سدقم  رـضحم  دمآ  دش  بجعتم  شردام  دش .  رارکت  هبترم  هس  ات  لمع  نیا  تفریذپن و  ار  دسج  نیمز  ینعی  دـش ،  رارکت 
ترـضح هب  یجتلم  کـسمتم و  درک و  وگزاـب  ترـضح  يارب  ار  ناـیرج  و  سرب . . .  مداـیرفب  ربـمغیپ  دـنزرف  يا  تفگ  دـمحم ص و  لآ 

ياه هچب  ندـنازوس  انز و  نز  نآ  راک  دـش  هجوتم  دینـش و  شردام  نابز  زا  ار  نایرج  یتقو  قداـص ع  ماـما  اـقآ  سدـقم  دوجو  دـیدرگ ، 
 . تسا قلاخ  تسدب  طقف  شتآ  هب  ندنازوس  و  دنازوسب ،  ار  رگید  قولخم  درادن  قح  یقولخم  چیه  دومرف  هدوب ،  هدازمارح 

نیسحلا ع هّللادبع  یبا  ءادهشلا  دیس  اقآ  مّدج  تبرت  زا  يرادقم  درمرف :  ترضح  منک ،  هچ  الاح  درک  ضرع  ماما  هب  هاکردب  نز  نآ  ردام 
دومن هیهت  تبرت  يرادقم  هیناز  نز  ردام ،  تسا .  روما  همه  ياشگ  لکشم  نیسح ع  مدج  تبرت  اریز  دیراذگب  ربق  رد  شا  هزانج  هارمه  ار 
يالاب ودق  زا  نیگمرش  ددرگ  ورس   GGGGG نیسح يامیس  دراب ز  یگنادرم  تزع و  ( 25  . ) دشن رارکت  رگید  تشاذگ  هزانج  هارمه  و 

نیسح
درک هنادرم  یتمه  نیئآ  نید و  رشن  رهب 
نیسح ياتمه  اپمه و  یسک  دنیب  اجک  رد 

وا نآرق  رتفد و  قح و  مان  يالتعا 
نیسح يانمت  يدوب  نیا  شیوخ  يادخ  زا 

 ( ع نامز ( ماما  عیقوت 

یم ترـضح  صاخ  بئان  طسوت  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لـجع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  هب  نایعیـش  زا  یکی 
ترضح كرابم  عیقوت  رد  میسونب ؟  نفک  يور  نیسح  تبرت  اب  ای  میراذگب  ربق  رد  ّتیماب  ار  نیـسح ع  اقآ  تبرت  تسا ،  زیاج  اقآ  دسیون : 

ره دندوب  هدومرف  موقرم  نینچ  خساپ  رد  شسدقم  دوجو  تسا و  هدش  هداد  نذا  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصعلاو  رمالا  بحاص 
تکرب هب  دـیاشات  دـشاب  تیم  تروص  ریز  ای  لباقم  تبرت  ای  رهُم  دوشب .  تبرت  مارتحا  تیاـعر  دـیاب  هتبلا  تسا  هدیدنـسپ  راـک  زیاـج و  ود 
طابنتسا نینچ  هفیرـش  موقرم  نیا  زا  دنامب .  ناما  رد  یباذع  تفآ و  البره و  زا  وا  دشاب و  نما  لحم  ّتیمربق  نیـسح ع  ترـضح  ربق  كاخ 

 . تسا رتهب  هچ  دوش  نفد  البرک  كاخ  دوخ  رد  تیم  رگا  دوش  یم 
مهد یمن  ناکما  ملاع  هب  ار  وت  رهم 

مهد یمن  نازرا  نم  تساهبرپ  جنگ  نیا 
مرب یمن  بناجا  دزن  ارت  مان 

مهد یمن  ناوید  هب  تسا  مظعا  مسا  نوچ 
دنهد نم  هب  تیوک  تنج و  باختنارگ 
مهد یمن  ناوضر  تنج و  هب  ارت  يوک 
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نیسحای وت  لاصو  قوش  هب  مهدیم  ناج 
مهد یمن  ناج  یهنن  مدق  مرسربات 

نم زامن  رهم  وت  يالبرک  كاخ  يا 
مهد یمن  نامیلس  رهم  هب  ار  رهم  نیا 

راختفا جات  دوبوت  یمالغ  ار  نم 
مهد یمن  ناهاش  رسفا  هب  ار  جات  نیا 

رمع لاس  یس 

نادرگاش ذـیمالت و  ءالـضف و  زا  هک  يا  هشمق  نیـسح  دـمحم  خیـش  اـقآ  موحرم  دومرف  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  دومحم  ازریم  اـقآ  موحرم 
دوب نآ  مدینش  موحرم  نآ  دوخ  زا  هچنانچ  ترهش  نیا  ببس  دوب و  روهشم  هتخیرگ  روگ  زا  مانب  دوب و  يریمشک  یـضترم  دیـساقآ  موحرم 

روگنا لصف  اقافتا  ددرگ و  یم  رت  تخـس  شـضرم  زوربزور  دوش  یم  هبـصح  ضرم  هب  التبم  هشمق  رد  یگلاس  هدجیه  نس  رد  ناشیا  هک : 
نآ زا  یهجوت  لباق  رادـقم  یناهنپ  یـسک  عالطا  نودـب  ناشیا  دـنراذگ ،  یم  تسا  هدوب  ضیرم  هک  یقاطا  نامه  رد  يدایز  روگنا  هدوب و 
یم نایرگ  لاح  نآ  رد  دننیب  یم  ار  هنحص  نیرضاح  یتقو  دریم .  یم  هکنیا  ات  دوش  یم  رتدیدش  شـضرم  سپ  دنک  یم  لوانت  ار  اهروگنا 

دنزب مدنزرف  هزانج  هب  تسد  درادن  قح  یسک  دیوگ :  یم  هدرم  شدنزرف  دنک  یم  هدهاشم  دوش و  یم  دراو  شردام  هظحل  نیا  رد  دنوش . 
 . مدرگرب نم  ات 

صوصخلا یلع  نآرق و  راگدرورپ و  ترـضح  هب  عّرـضت  هب  عورـش  اجنآ  رد  دور و  یم  ماب  تشپ  هب  هتـشاد و  رب  ار  دـیجم  نآرق  اروف  ردام 
نمب ار  مدنزرف  ات  ناج  نیـسح  يا  دیوگ :  یم  دهد  یم  رارق  عیفـش  ار  ترـضح  سدقم  دوجو  دنک و  یم  نیـسحلا ع  هّللادـبعابا  ترـضح 

یم رب  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  دبلاک  هب  ناج  هک  دوب  هتـشذگن  اهاعد  اه و  عرـضت  نیا  زا  هقیقد  دنچ  مراد .  یمنربوت  زا  تسد  ینادرگنرب 
هّللادبعابا ع ترـضح  هب  ارم  دنوادخ  هک  دیایب  دیئوگب  هدلاو  هب  دیوگیم  دنیب  یمن  ار  شردام  نوچ  دـنک ،  یم  رظن  دوخ  فارط  اب  ددرگ و 

 . دیشخب
لقن نینچ  ایند  نیا  هب  اددجم  ار  شیوخ  تشگزاب  هوحن  نیسح  دمحم  خیش  هاگنآ  دندرک و  ربخاب  ار  نیـسح  دمحم  خیـش  ردام  نیرـضاح 

 . دنک یم 
نیا رد  دنک  یم  درد  میاضعا  مامت  متفگ  يراد  یکاب  هچ  دنتفگ  دندش و  رـضاح  مدزن  شوپ  دیفـس  ینارون  رفن  ود  دیـسر  نم  گرم  نوچ 

هعفدکی دش ،  یم  تحار  مندـب  درد  دروآ  یم  الاب  تمـس  هب  ار  تسد  هچره  دـش و  تحار  میاپ  دیـشک  میاپرب  تسد  اهنآ  زا  یکی  ماگنه 
تکرح الاب  هب  ارم  رفن  ود  نآ  هرخالاب  ات  متـسناوتن  مدـش  تحار  نم  هک  منامهفب  اهنآ  هب  متـساوخ  هچره  دـننایرگ  هناـخ  لـها  ماـمت  مدـید 

رمع لاس  یسام  دومرف :  رفن  ود  نآ  هب  دش و  رضاح  نم  يولج  ینارون  یگرزب  هار  نیب  رد  مدوب و  لاحشوخ  رایسب  تکرح  نیا  زا  دنداد و 
دندنادرگربارم و تعرس  هب  رفن  ود  نیا  دینادرگرب و  ار  وا  امش  دوب  امب  شردام  لسوت  رثا  رد  رمع  ءاطع  نیاو  میدرک  ءاطع  صخش  نیا  هب 
نیـسحلا ع هّللادـبع  یبا  هب  امـش  لسوت  ردام  يا  متفگ  دوخ  ردام  هب  هاگنآ  مدـید و  نایرگ  ار  نایفارطا  مدرک و  زاب  ار  دوخ  مشچ  ناـهگان 
زا ار  ناتـساد  نیا  هک  فجن  نایاقآ  بلغا  هک  هدومرف  هفاضا  نایاپ  رد  بیغتـسد  دیهـش  هّللا  تیآ  دنداد  رمع  لاس  یـس  ارم  دـش و  هتفریذـپ 

فجن رد  لاس  یـس  سءار  نامه  رد  هثداح  نیا  دندوب و  لاس  یـس  سءار  رد  وا  گرم  رظتنم  دندوب  هدینـش  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  دوخ 
 . دیدرگ موحرم  ناشیا  داتفا و  قافتا  فرشا 

نیسح ای  تیالو  ماج  یم  زا  متسم  هک  نم 
نیسحای تیالبرک  فوط  هب  قشاع  مقشاع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1378 

http://www.ghaemiyeh.com


مرک بابرا  وت  یتسه  لئاس و  متسه  هک  نم 
نیسح ای  تیادگ  رب  تیانع  زا  نک  رظن  کی 
رفس تقو  دسر  ات  مراظتنا  مشچ  بشوزور 

نیسحای تیاوهردنا  مشکرپ  یغرم  وچمه 
رمع همه  مدوبوت  ناسحا  ناوخراوخ  هزیر 

نیسحای تیانث  حدم و  نونک  مراد  بلبرگ 

جولفم يافش 

یناهبهب هّللا  جرف  دیس  جاح  انالوم  دباعلا  دهازلا  دیسلا  راوگرزب  ملاع  زا  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  بیغتـسد  هّللا  ۀیآ  ترـضح  بارحم  دیهش 
رد ناشیا  لزنم  رد  هک  مدینـش  دـنک :  یم  لقن  نینچ  دوب  هدـش  شبیـصن  ناـشیا  تاـقالم  قیفوت  جـح  رفـس  رد  هک  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر 

يارب ار  هعقاو  هزجعم  هک  مدومن  شهاوخ  اضاقت و  ناشیا  تمدخ  زا  سپ  هدش  عقاو  هزجعم  ءادهشلا ع  دیـس  ترـضح  يراد  هیزعت  سلجم 
رظن کنیا  دـندومرف و  لاسرا  بناجنیا  يارب  هتـشاد و  موقرم  دوخ  طـخ  اـب  حورـشم  روطب  ار  هزجعم  ناـیرج  راوگرزب  نآ  دنـسیونب و  هدـنب 

زا تسا  نانرباج  وا  سءارلا  طقسم  هّللادبع  مانب  یـصخش  میامن  یم  بلج  دیآ  یم  لیذ  رد  هک  ناشیا  هتـشون  نیع  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ 
تردق دیدرگ و  جولفم  اپ  کی  زا  يرمق  هنس 1383  مارحلا  مرحم  رهش  خیرات 28  رد  درم  نیا  تسا و  ناهبهب  نکاس  یلو  زمرهمار ،  عباوت 
كدـنا تمحز  اـب  تشاذـگ و  یم  پچ  لـغب  ریز  ار  يرگید  تسار و  لـغب  ریز  ار  یکی  هک  بوچ  ود  هلیـسو  هب  رگم  تشادـن  تکرح  رب 

هداد سءای  باوج  ناشیا  یمالغ و  رتکد  هب  دوب  هدرک  هعجارم  هکنیا  اـت  دـش .  یم  کـمک  وا  شاـعم  قح  رد  نینم  ؤم  زا  تفر و  یم  یهار 
هب یـشرافس  طخ  دـیدرگ  مهارف  هّللادـمحب  تکرح  لـئاسو  مروآ  مهارف  زاوها  هب  ار  ناـشتکرح  هلیـسو  هک  ریقح  دزن  دـمآ  ادـعب  دـندوب و 

لاسرا روپاش  يدنج  ناتسرامیب  کشزپ  هداز  بیبط  داهرف  رتکد  دزن  ار  وا  دومرف و  یئاریذپ  مه  بانجنآ  لاسرا و  یناهبهب  هّللا  ۀیآ  رضحم 
یناطرـس هدـغ  ناتیوناز  طسو  رد  تسین و  جالع  لباق  امـش  ياپ  دوب  هتفگ  هدرک و  سءاـی  راـهظا  هعجارم  يرادرب و  سکع  زا  سپ  هتـشاد 

دنتشادرب و شیاپ  زا  سکع  هعطق  راهچ  مه  اجنآ  دهد  یم  لاقتنا  نادابآ  تفن  تکرـش  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دوخ  جرخاب  دوش  یم  هدهاشم 
هدنهد دیون  ياهباوخ  تدم  نیا  لالخ  رد  دیوگیم :  موقرم  هّللادبع  ناهبهب و  هب  ددرگیمرب  تلاح  نیا  اب  تسین  یندش  جالع  دنتشاد  راهظا 

ود یلو  دیتسین  اجنآ  ناتدوخ  امـش  ما و  هدش  امـش  ینوریب  لزنم  دراو  مدید  هعقاو  رد  یبش  هکنیا  ات  مدش  یم  تحار  يردـق  هک  مدـید  یم 
دومرف یفرعم  ار  ناشدوخ  راوگرزب  نآ  تیحت  مالـس و  زا  دعب  دـیدش  دراوامـش  ءانثا  نیا  رد  دـنراد و  فیرـشت  ینارون  راوگرزب  دیـس  رفن 

نیسحلا هّللادبع  یبا  ترضح  دندوب .  ربکا ع  یلع  ترضح  راوگرزب  نآ  دنزرف  يرگید  نیسح ع و  ماما  ترضح  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی 
بیس ود  نیا  هجیتن  لاسود  زا  سپ  دشاب و  تدنزرف  يارب  يرگید  تدوخ و  يارب  یکی  دندومرف  دندومرف و  تمحرم  امـش  هب  بیـس  ود  ع 

 . دنک یم  تبحص  نسحلا ع  نب  ۀجح  ترضح  اب  هملک  شش  دنیب و  یم  ار 
زور دـندومرف  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  دـیهاوخب  راوگرزب  نآ  زا  ارم  يافـش  هک  مدومن  تساوخرد  امـش  زا  لاـح  نیا  رد  تفگ :  هّللادـبع 
ملاس ياپاب  يوریم و  تسا  دـقعنم  مدوب  ریقح  روظنم  هک  ینـالف  لزنم  رد  يرادازع  يارب  هک  ربنم  ياـپ  هنس 84  هیناثلا  يدامج  هام  هبنـشود 

هّللادبع مدید  هبنـشود  زور  نامه  هدرک  لقنریقح  يارب  ار  باوخ  مدوب و  دوعوم  زور  راظتنا  هب  مدش و  دادیب  باوخ  زا  قوش  زا  يدرگیمرب 
یم ریت  مجولفم  ياپ  هک  مدرک  سح  سولج  تعاس  کی  زا  سپ  هک  تشاد  راهظا  شدوخ  تسـشن  ربنم  ياپ  دـمآ و  لغب  ریز  بوچ  وداـب 
متخ زونه  ناوخ  هضور  هکنیا  اب  هدـش  ملاس  مدـید  مدومن  عمج  هدرک و  زارد  ار  میاپ  تسا  هدرک  ادـیپ  نایرج  میاپ  رد  نوخ  یئوگ  دـشک 
مدید هبترم  کی  دومن  هحفاصم  ریقحاب  دمآ و  هّللادبع  مدید  ریقح  متفگ  نایفرطا  هب  ار  هیضق  ءاصع  نودب  متسشن  متـساوخاپب و  دوب  هدرکن 

رهم دعب  زور  رد  دش و  هتفرگ  نشج  سلاجم  رهـشرد  سپ  دش  تحار  یلک  هب  جلف  نآ  رگید  دش و  دـنلب  سلجم  لها  زا  تاولـص  يادـص 
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يریظن مک  تیعمج  دـش و  هتفرگ  ءادهـشلادیس ع  ترـضح  زاـجعا  مسا  هب  نشج  سلجم  ریقح  لزنم  رد  حبـص  یلا 11  تعاـس 18  زا   43
 . يوسوملا هّللا  جرف  دّیسلا  رقحالا  هّللا  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  هدش  يرادربسکع  رضاح و 

نیسح تسا  نیسح  يوس  ملدو  مشچ  بش  وزور 
نیسح تسا  نیسح  يوک  نم  دجسم  هبعک و 

ون هم  ءامس و  دیشروخ  خر  تاولج 
نیسح تسا  نیسح  يوکین  خر  زا  هرذ 

يرگن ملاوع  ناکرا  هنیئآ  رد  رگ 
نیسح تسا  نیسح  يور  نانع  هنیئآ  ردنا 

تسلا زور  هدز  قاتشم  همه  زا  هر  هکنآ 
نیسح تسا  نیسح  يوربا  ود  قاط  ادخب 

يا هبصح  تفه  يافش 

رد همحرلا  هیلع  یحالس  موحرم  دنک  یم  لقن  نومضم  نیدب  یناتـساد  همحرلا  هیلع  یحالـس  مشاه  يدهم  جاح  موحرم  یقتم  حلاص  دبع 
يا هبـصح  ضیرم  نآ  رد  هک  دوب  يا  هناخ  رتمک  دوب و  هدـش  عیاش  زاریـش  رد  هبـصح  ضرم  هک  لبق  لاس  تسیب  دودـح  اـبیرقت  مرحم  هاـم 

ترضح تکرب  هب  دنوادخ  ار  هبصح  هب  التبم  رفن  تفه  هّللا  هملس  زارفا  رس  میحرلادبع  جاح  ياقآ  بانج  لزنم  رد  دومرف :  زورکی  دشابن ، 
زا ار  هعقاو  هیضق  مدرک و  تاقالم  ار  زارفارـس  ياقآ  یتدم  زا  دعب  درک .  نایب  میارب  ار  نآ  لیـصفت  دومرف و  تمحرمافـش  ءادهـشلا ع  دیس 

هتـشون و ناشدوخ  طخ  هب  ار  هعقاو  نآ  هک  مدومن  اضاقت  دوب  هدرک  ناـیب  یحالـس  موحرم  هچنآ  قباـطم  ناـشیازا  مدومن و  شـسرپ  ناـشیا 
یم هبـصح  ضرم  هب  التبم  مدرم  بلغا  هک  لبق  لاس  تسیب  ابیرقت  هدومن  لاـسرا  میارب  ار  ریز  نتم  ناـشیا  دـیامرف و  لاـسرا  بناـجنیا  يارب 

سلجم رد  تکرش  يارب  مارحلا  مرحم  هام  متفه  بش  دندوب  هدیباوخ  قاطا  کی  رد  هبـصح  ضرم  هب  التبم  رفن  تفه  ریقح  هناخ  رد  دندش 
هک نامدوخ  يراد  هیزعت  سلجم  هب  ناشیرپ  يرطاخ  اب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس 5  میتشاذگ و  دوخ  لاح  هب  هناخ  رد  ار  اهـضیرم  يرادازع 

نسحلا ع نب  مساق  ترضح  هیثرم  هحون و  ینز ،  هنیس  يراد  هیزعت  عقوم  متفر  دوب  همحرلا  هیلع  فیـس  یلعالم  جاح  موحرم  نآ  سّـس  ؤم 
هلیـسو هب  ار  ضیرم  رفن  تفه  يافـش  دوخ  بلقرد  متفریم و  لزنم  هب  هلجعاـب  حبـص  زاـمن  ءاداو  يراد  هیزعت  زا  تغارف  زا  سپ  دـش  تئارق 

ینان رصتخم  هتسشن و  شتآ  لقنم  فارطا  اه  هچب  مدید  مدیسر  لزنم  هب  یتقو  متساوخیم  ادخ  زا  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  اقآ  ارهز  دنزرف 
هرظنم نیا  ندید  زا  دنتسه  اهنان  نآ  ندروخ  لوغشم  لماک  ياهتـشا  اب  دننک و  یم  مرگ  شتآ  يور  تسا  هدنامیقاب  بش  لبق و  زور  زا  هک 

مگرزب رتخد  تسا  رضم  هبصح  ضیرم  هب  التبم  يارب  هدنام  یقاب  هتـشذگ  بش  زور و  زا  هک  ینان  مه  نآ  نان  ندروخ  اریز  مدش  ینابـصع 
 . میروخیم ياچ  نان و  میا  هنسرگ  میتساوخرب و  باوخ  زا  میدش و  بوخ  همه  ام  تفگ  دید  ارم  تینابصع  تلاح  هک 

میا هدـش  بوخ  همهاـم  منک و  فیرعت  ار  مدوخ  باوخ  نم  اـت  نیـشنب  ردـپ  تفگ  تسین  بوخ  هبـصح  ضرم  يارب  ناـن  ندروـخ  متفگ : 
قاطا زا  تمسق  نیا  رد  یهایس  شرف  ام و  قاطا  رد  دمآ  يدرم  دراد ،  يدایز  ینـشور  قاطا  مدید  باوخ  رد  تفگ :  وگبار  تباوخ  متفگ 
هللجم نز  اهنآ  رفن  کی  هک  دـندش  دراو  يراوگرزب  تلالج و  تیاهن  اب  رفن  جـنپ  تقو  نآ  داتـسیا  بدا  اب  قاطا  برد  يولهپ  درک و  نهپ 

اب بوخ  دوب  هتشون  اهنآ  يور  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  مسا  دوب و  هدز  راوید  هب  هک  اه  هبیتک  هب  قاطا  ياه  هچقاط  هب  لوا  دوب  يا 
کی نآ  زا  سپ  دندناوخ  يردق  هدروآ و  نوریب  لغب  زا  یکچوک  ياهنآرق  هتسشن و  هایـس  شرف  نآ  فارطا  نآ  زا  سپ  دندرک  هاگن  تقد 

هـضور مدـیمهف  دـنتفگ  یم  ررکم  هک  مساق  ترـضح  مسا  زا  نم  ندـناوخ و  یبرع  هب  مساق ع  ترـضح  هضور  هب  درک  عورـش  اهنآ  زا  رفن 
رد نآ  زا  سپ  درک و  یم  هیرگ  كاـنزوس  یلیخ  نز  نآ  اـصوصخم  دـندرک و  یم  هیرگ  ادـیدش  همه  دـنناوخ و  یم  ار  مساـق ع  ترـضح 
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 . تشذگ اهنآ  ولج  دروآ و  دوب  هدمآ  همه  زا  لبق  هک  يدرم  نامه  هوهق  لثم  يزیچ  یکچوک  ياهفرظ 
زا کی  مادـک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  متفگ  متفر و  ولج  تسا  هنهرب  ناشیاهاپ  ارچ  تلالج  نیا  اب  یـصاخشا  هک  مدرک  بجعت  نم 

تسا هنهرب  امش  ياهاپ  ارچ  ادخ  هب  ار  امـش  متفگ  دوب ،  تبحم  اب  یلیخ  منم  دومرف :  داد و  باوج  اهنآ  زا  یکی  دیتسه  یلع  ترـضح  امش 
هچب ام  متفگ  دوب  هدیشوپ  هایـس  سابل  نامه  رد  نز  نآ  ياپ  طقف  تسا ؛  هنهرب  ام  ياپ  میرادازع و  مایا  نیا  ام  دومرف :  هیرگ  تلاح  اب  سپ 

ار كرابم  تسد  دنتساوخرب و  دوخ  ياج  زا  یلع ع  ترضح  تقو  نآ  تسا  ضیرم  مه  ام  هلاخ  تسا  ضیرم  مهام  ردام  میضیرم  همه  اه 
 : دـندومرف تسا  ضیرم  مه  مردام  متفگ  مردام .  رگم  دـیدش .  بوخ  دـندومرف :  دنتـسشن و  دندیـشک و  ام  کـی  کـی  تروص  رـس و  رب 

فاـحل يور  مه  یتـسد  دنتـساوخرب  نم  هبـال  زجع و  رثا  رد  سپ  مدومن  ساـمتلا  مدرک و  هیرگ  فرح  نیا  ندینـش  زا  دورب  دـیاب  ترداـم 
یم مهب  شمشچ  هژم  صخش  ات  هک  زامن  هب  داب  امش  رب  دندومرف  هدرک و  نم  هب  ور  دنور  نوریب  قاطازا  دنتساوخ  تقو  نآ  دندیشک  مردام 
اهنآ دراد  هایـس  ياهـشوپور  دنا  هدروآ  نانآ  يارب  هک  يراوس  ياهبکرم  مدید  متفر ،  اهنآ  بقع  هچوک  برد  ات  دـناوخب  زامن  دـیاب  دروخ 

ما و هلاـخ  مناردارب و  مدوخ و  تسد  رب  تسد  مدینـش  ار  حبـص  ناذا  يادـص  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  تقو  نیا  رد  متـشگرب .  نم  دـنتفر و 
میدرک یم  دوخ  رد  دایز  یگنـسرگ  ساسحا  نوچ  میدناوخ  ار  حبـص  زامن  میتساخرب و  همه  میرادن  بت  مادکچیه  مدید  متـشاذگ  مردام 

ملاس و رفن  تفه  مامت  هلمجلاب  دـینک و  هناحبـص  هیهت  دـیئایب و  امـش  ات  میدـش  ندروخ  لوغـشم  دوب  هک  ینان  اـب  هدرک  تسرد  ییاـچ  اذـل 
 . دندرکن ادیپ  اود  رتکد و  هب  یجایتحا 

مدرک هناخ  تقشع  رهب  زا  ملد 
مدرک هناوید  ملد  دوخ  تسدب 
دوب ادخ  رون  زا  تقشع  لاهن 

مدرک هنال  شنیشتآ  خاش  هب 
مدنکف شتآ  ملد  رب  ترهم  ز 

مدرک هناشاک  نیا  كاخ  نازورف 
یتسرپ دوخ  خاک  هب  شتآ  مدز 
مدرک هناریو  اضر ،  اب  ار  ملد 

دوب نکش  تب  لیلخ  تقشع  رگم 
مدرک هناختب  دراو  ار  وا  هک 

ار يوه  ياهتب  وت  قشع  تسکش 
مدرک هنادرم  سوه  اب  يدربن 

لد هناخ  رد  ادخ  يدنام و  وت 
مدرک هناخمرحم  هبعک  نوچ  ملد 

البرک رفس  تامدقم 

خیش جاح  موحرم  تسا  هدروآ  عیفش  دمحم  خیـش  جاح  موحرم  زا  ار  یناتـساد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  بیغتـسد  دیهـش  هّللا  ۀیآ  ترـضح 
وا اب  تابتع  ترایز  جح و  هبترم  دنچ  هتشاد و  تقافر  امهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  بیغتسد  دیهش  هّللا  ۀیآ  ترضح  اب  لاس  یس  بیرق  دمحم 
نآ رایخا  نابوخ و  اب  دیسر  یم  هک  يرهش  ره  رد  دوب .  قداص  يدباع  قیلخ و  يدرم  صلخم و  یجورم  لماع و  یملاع  هتـشاد  تبحاصم 
نآ بقاـنم  رکذ  زا  تخادـنا و  یم  دـمحم ص  لآ  ادــخ و  داـی  هـب  ار  سلجم  نآ  لـها  دوـب  هـک  یــسلجم  ره  رد  تـشاد و  شزیمآ  رهش 
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ادـخ و ناگدـنب  هب  تبحم  بدا و  ایح و  عضاوت و  اصوصخ  هلـضاف  تاکلم  رد  تشادـن و  يراد  دوخ  اهنآ  نانمـشد  تمالم  ناراوگرزب و 
 ، ریدغ دیع  یلاس  تسا :  نینچ  موحرم  يوس  زا  نآ  لقن  هک  هیلع .  یلاعت  هّللا  ناوضر  دوب  ریظن  مک  یتسار  هب  قلخ  یهاوخریخ  تواخس و 

سلجم هماقا  هّینیـسح  رد  اروشاـع  ماـیا  مدرک و  تعجارم  مج  دوخ  دـلب  رهـش و  تمـس  هب  تراـیز  زا  سپ  مدـش و  فرـشم  فرـشا  فجن 
نیا هب  ندیسر  رد  ترـضح  نآ  زا  مدش و  راوگرزب  نآ  ترایز  قاتـشم  تخـس  اروشاع  زور  مدومن و  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح  يرادازع 

 . دمآ یم  رظن  هب  لاحم  اتداع  بابسا  ثیح  زا  هک  ارچ  مدومن  دادمتسا  وزرآ 
دنزرف هب  ریما  ترضح  مدرک ،  ترایز  ار  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح  نینم ع و  ؤملاریما  ترـضح  كرابم  لامج  ای  ؤر  ملاع  رد  بش  نامه 

 . یهد یمن  ار  عیفش  دمحم  هلاوح  ارچ  دومرف :  دوخ 
ود ره  زا  دوب و  هتـشون  روـن  زا  رطـس  ود  نآ  رد  هک  دوـمرف  تمحرم  نم  هب  هقرو  سپ  ما  هدروآ  هارمه  دوـمرف :  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح 

 : دش مظفح  زا  رظن  کی  هب  مدوبن  رعش  لها  هکنیا  اب  هدش و  هتشون  هک  تسا  رعش  ود  مدید  مدرک  رظن  نوچ  دوب  يواسم  مه  فرط 
فشک وا  هاش  نآ  هگرد  ناصلخم  زا 

فرش هر  زا  عیفش  تسا و  دمحم  شمسا 
البرک يوس  دور  قیفر  دش  قیفوت 

فجن زا  هتشگرب  هک  تسا  یکدنا  هکنآ  اب 
زور نامه  رد  هّللادمحب  مدوب و  رظتنم  تجاح  ندـشاور  هب  نیقی  تجهب و  لامک  اب  مدـش  رادـیب  نوچ  دومرف :  عیفـش  دـمحم  جاح  موحرم 

 . مدش فرشم  سدق  ناتسآ  نآ  هب  هدرک و  تکرح  البرک  تمس  هب  دش و  رسیُم  تکرح  لئاسو 
یئوت البرک  بل  هنشت  قشع ،  هام  يا 
یئوت ادخ  هار  ربهر  بیغ ،  ردب  يا 

تسوا تاذ  تءارم  وت  يور  هک  يدهاش  يا 
یئوت ایربک  مرح  رد  قشع  ناطلس 

تست يافص  زا  ناوج  ریپ و  يافص  رون و 
یئوت افص  قدص و  عبنم  بیغ و  ضایف 
وت يوسب  دشاب  همه  ناتسود  ياهلد 

یئوت ابرلد  لد و  ناج و  ناور و  حور و 
وت يانف  زا  ناهج  ود  ره  ياقب  دشاب 

یئوت ادف  ناج  يا  هدش  نتشیوخز  یناف 
دوجو رد  وت  قشع  لد و  رد  تسهوت  رهم 

یئوت افو  ورهم  رهظم  قشع  ردب  يا 

تاناویح يرادازع 

ملاع زا  همه  ما  هدرک  هعلاطم  هک  رگید  ياهباتک  تفگـش و  ياهناتـساد  يرون و  موحرم  هبیط  هملک  یقارع و  موحرم  مالـسلاراد  باـتک  رد 
زا اررکم  دنا و  هدرک  لقن  هماقم  هّللا  یلعا  یـساملس  نیدباعلا  نیزالم  دنوخآ  هرهاظ  تاماقم  هرهاب و  تامارک  بحاص  لیبن  لماکو  لیلج 

کی دـلج  رد  هچنانچ  هدـش  هدـهاشم  مشچ  هب  اهراب  نیـسحلا ع  هّللادـبع  ابا  اقآ  ياروشاع  رد  تاناویح  زا  نزح  راثآ  هدـش و  لـقن  نیقثوم 
هجرف یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  تمدـخ  اـهراب  دـشاب و  یم  هفـشاکم  لـها  هک  راوگرزب  ملاـع  نیا  هصـالخ  هدـش ،  هتـشون  باـتک  نیمه 
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نادمه یکیدزن  رد  هک  داتفا  دنولا  هوک  هب  ام  رذگ  روبع و  متشگ  یم  رب  اضر ع  ترضح  ترایز  رفس  زا  هک  یتقو  هدومرف  هدیسر  فیرشلا 
نم دندش ،  ندز  همیخ  لوغشم  ناتـسود  اقفر و  ناهارمه و  دوب ،  مه  راهب  مسوم  میدمآ ،  دورف  اجنآ  رد  تحارتسا  تهج  تسا  هدش  عقاو 

لمءات نوچ  داتفا  يدیفـس  زیچ  کی  هب  ممـشچ  ناهگان  هک  مدرک  یم  هدهاشم  ار  اجنآ  بیرف  لد  هرظنم  مدرک و  یم  هوک  هنماد  هب  رظن  مه 
تشاد عافترا  عرز  دص  راهچ  هب  بیرق  هک  هتسشن  یئوکس  رب  تشاد و  رس  رب  یکچوک  همامع  هک  مدید  ار  دیفس  نساحم  يدرم  ریپ  مدرک 

سنا نم  اب  سپ  دومن  ینابرهم  مدرک ،  مالس  هتفر و  کیدزن  دوبن ،  نایامن  وا  زا  يزیچ  رس  زج  هب  هک  هدیچ  گرزب  ياهگنس  نآ  رود  رب  و 
هدش رود  مدرم  ناشیوخو و  لایع  لها و  راید و  هب  رهش  زا  تیصعم  هانگ و  رطاخ  هب  هک  مدیمهف  مدش  تبحـص  مه  وا  اب  مک  مک  تفرگ و 
دوخ اب  مه  ار  املع  هیلمع  ياـه  هلاـسر  دراد و  تنوکـس  اـجنیا  رد  هک  تسا  لاـس  هدـجیه  هدـمآ و  تشد  هوک و  هب  رتشیب  تداـبع  يارب  و 

 . دوب نیا  درک  لقن  میارب  هک  يا  هیبیجع  ياهفیرعت  هلمج  زا  تشاد و 
هب عورـش  تسیلاـع و  تداـبع  يارب  متفگ  مدـید  توـلخ  ار  اـجنیا  مه  نم  دوـب و  بجر  هاـم  مدـمآ  اـجنیا  هب  نم  هک  يزور  نیلوا  تفگ : 
زا مدینـش ،  یبیجع  میظع و  هلولو  ادـص و  ناهگان  هک  مدوب  برغم  زامن  لوغـشم  یبش  تشذـگ ،  يدـناو  هام  جـنپ  مدرک ،  سفن  بیذـهت 
ارم ات  تسا و  بیرغ  بیجع و  تاناویح  زا  رپ  نابایب  مدـید  مدرک ،  ناـبایب  تشد و  نیا  هب  یهاـگن  کـی  مدـناوخ ،  عیرـس  ار  مزاـمن  سرت 

هفلتخم و تاناویح  اهنآ  رد  مدید  نوچ  مدرک ،  بجعت  عامتجا  نآ  زا  دش و  دایز  مسرت  فوخ و  بارطـضا و  دندمآ  نم  فرط  هب  دـندید 
رود لحم  نیا  رد  سپ  دننز  یم  هحیص  یبیرغ  ياهادص  هب  دنطلتخم و  مهاب  گرگ  گنلپ و  یهوک و  واگ  وهآ و  ریـش و  لثم  دنا  هداضتم 

ناگدنرد شوحو و  نیا  ندش  عمج  مه  رود  متفگ  دوخ  اب  دننز ،  یم  دایرف  هدومن و  دنلب  نم  يوس  هب  ار  دوخ  ياهرـس  دندش و  عمج  نم 
کی دیاب  دشاب  یگرزب  رما  يارب  دـیاب  سپ  دـندیرد ،  یم  ار  رگیدـمه  دوب  نم  يارب  رگا  اریز  تسین  نم  ندـیرد  يارب  دننمـشد  مه  اب  هک 

نیا دـشاب و  یم  نیـسحلا ع  هّللادـبع  ابا  اقآ  ياروشاع  بش  بشما  مدـیمهف  مدرک  رکف  هک  بوخ  دـشاب .  هداد  خر  اـیند  رد  یبیجع  هثداـح 
مدش نئمطم  یتقو  تسا ،  عءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبیـصم  يارب  هلان  هیرگ و  يرگ و  هحونو  عامتجا  ناغف و  اهادـص و  ورـس  اهدایرف و 
لاثما نیسح و  البرک  دیهش  نیسح ،  نیسح ،  متفگ :  یم  متخادنا و  ناکم  نیا  زا  ار  دوخ  مدز و  مدوخ  رس  رب  متـشادرب و  رـس  زا  ار  همامع 

دندز و یم  نیمز  هب  رـس  تاناویح  زا  یـضعب  دـندز .  هقلح  مرود  دـندرک و  یلاخ  میارب  یئاج  دوخ  طسو  رد  تاناویح  سپ  تاملک ،  نیا 
هب دنتفر و  دندوب  همه  زا  رت  یشحو  هک  اهنآ  سپ  میدرک  یم  يرادازع  رجف  عولط  ات  روط  نیمه  دنتخادنا و  یم  كاخ  رد  ار  دوخ  یـضعب 
ره تسناشیا و  تداع  نیا  تسا  لاس  هدـجیه  تدـم  هک  لاح  هب  ات  لاس  نآ  زا  دـندش و  قرفتم  دـنتفر و  تاناویح  کی  کی  بیترت  نیمه 

 . دنهد یم  هجوت  نم  هب  ناشندش  عمج  اب  اهنآ  دوش  یم  هبتشم  نم  رب  ای  منک  یم  شومارف  نم  تقو 
تسا مخ  تتماق  ارچ  لاله  زا  مدیسرپ 

تسا مرحم  هام  هک  تفگ  دیشک و  یهآ 
تفگ هلانب  مرحم  هام  تسیچ  هک  متفگ 

تسا مغ  رد  كالفا  هلمج  قلخ  هک  یهام 
باوج نیا  داد  ناغفب  هک  يارب  متفگ 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  هام 
البرک يارحص  هب  هتشُک  هتشگ  هامنیا 

تسمک رگم  مغ  نیا  بل  هنشت  لوسر  طبس 
مایپ یمه  نادزی  قلخ ز  يوسب  دیآ 

تسا مرحم  هام  هک  دینکربب  یلین 
دننزورب یلیس  همه  نایروح  دلخ  رد 
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تسا من  زا  رپ  نامشچ  همه  نایسدق  شرع  رد 
رسب دنز  ردیحو  رس  رب  هایس  ارهز 

تسا مخ  شتماق  ادخ  لوسر  ازع  نیا  رد 
امن رظن  تریصب  مشچ  هب  البرک  رد 

تسا مغ  رد  موثلک  بنیز و  زونه  رگنب 
ام بیصن  یمیتی  هتشگ  هنیکس  دیوگ 

(26  ) تسا مک  رگم  یمیتی  درد  راگزور  رد 

 ( ع  ) نیسح ماما  يربنم 

یناوخ هضور  لبق  لاس  یس  زا  شیپ  دومرف :  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  بیغتسد  نیسحلا  دبع  دیس  بارحم  راوگرزب  دیهش  هّللا  ۀیآ  ترـضح 
دنیب یم  باوخ  رد  ار  وا  نابوخ  زا  یکی  شندرم  زا  سپ  دوب ،  مرگرس  یمارح  لغـش  هب  شرمع  رخآ  لاس  دنچ  هک  نسح  خیـش  مان  هب  دوب 
رارف صخش  نآ  هک  دوب  كانتشحو  يروطب  دور  یم  الاب  شنازیوآ  نابز  ناهد و  زا  شتآ  ياه  هلعـش  هایـس و  شا  هرهچ  تسا و  هنهرب  هک 

دیفـس و هرهچ  خیـش  نآ  هک  یلاح  رد  شخب  حرف  ياضف  رد  نکل  دـنیب و  یم  ار  وا  زاـب  یملاوع  یطو  یتاـعاس  نتـشذگ  زا  سپ  دـنک  یم 
امش دسرپ  یم  یلب .  دیوگ  یم  دیتسه  نسح  خیش  امش  دسرپ :  یم  دور و  یم  شکیدزن  تسا  لاحشوخ  هتـسشن و  ربنم  يور  تسا  سابلاب 

خـساپ ناشیا  دسرپ ،  یم  ار  شلاح  ندش  نوگرگد  ببـس  هاگنآ  هلب  دیوگ  یم  دیدوب .  هجنکـش  باذع و  تلاح  نآ  رد  هک  دیتسه  نامه 
يور زا  هک  تسیتاعاس  ربارب  رد  بوخ  تلاح  نیا  مدوب و  مرگرـس  مارح  راک  هب  ایند  رد  هک  تسیتاعاس  ربارب  رد  یلوا  تلاح  نآ  دهد  یم 

یم یتحار  یشوخ و  لامک  رد  متسه  اجنیا  ات  مدنایرگ و  یم  ار  مدرم  مدومن و  یم  دای  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهشلا  دیس  اقآ  زا  صالخا 
ارم مناوت و  یمن  تفگ :  ورن  اجنآ  این و  نیئاپ  ربنم  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ :  وا  هب  يدـید .  هک  تسنامه  مور  یم  اجنآ  نوچ  مشاب و 

 . دنرب یم 
نیسح تسایربک  ضیف  عبنم 

نیسح تسادخ  تمحر  نزخم 
تسوا قئالخ  تقلخ  تلع 

نیسح تسامنهر  قلخ  همهرب 
تسادخ شرع  راوشوگ  تنیز 

نیسح تساوسام  لک  زا  لضفا 
تسافصو نکر  ایربک و  میرح 
نیسح تسانمو  هکم  ینعم 

داد شهارب  رس  هکره  دش  هدنز 
نیسح تساقب  همشچ  رس  هکنوچ 

ازج زورب  نایصاع  عفاش 
نیسح تسالبرک  تشد  هتشُک 

تفر البرک  هب  همانرذگ  نودب 
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یلع دمحم  جاح  مانب  نامز  رایخا  زا  یکی  هک  مدوب  هدینـش  ررکم  دیامرف :  یم  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  بیغتـسد  دیهـش  هّللا  ۀـیآ  ترـضح 
وا متشاد  تسود  بناجنیا  دوب و  هدش  شبیصن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  هّللا  ۀیقب  ترضح  تمدخ  هب  فیرشت  قیفوت  ینارهت  يدنشف 

يزاریـش ضیف  اقآ  جاح  نیلماعلا  ءاملعلا  دیـس  ترـضح  نارهت  رد  جـنپ  دون و  یناثلا  عیبر  هاـم  رد  مونـشب ،  ار  ارجاـم  شدوخ  زا  منیبب و  ار 
لها یتسود  قدـص و  حالـص و  ریخ و  راثآ  مدومن  تاقالم  ینارهت  يدنـشف  یلع  دـمحم  جاح  بانج  قافتا  هب  ار  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر 

 ، دـیئامرف موقرم  ناشیا  دـنیوگ  یم  روبزم  یجاـح  هچنآ  مدرک  شهاوخ  نیعم  اـقآ  جاـح  ياـقآ  زا  دوب .  راکـشآ  وا  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب 
يارب لبق  لاس  یـس  بیرق  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دوش ،  یم  تبث  ناـشیا  هموقرم  نیع  باـتک  نیا  ناگدـنناوخ  يدـنم  هرهب  يارب  کـنیا 

ارچ هک  مدـش  تحاران  میآ  یم  مه  نم  تفگ  هداوناخ  همانرذـگ ،  تهج  رفن  ره  يارب  هک  دوب  یعقوم  میدـش  البرک  مزاع  نیعبرا  تراـیز 
هلاس جنپ  ودص  هیولع  کی  نز و  هدزای  درم و  راهچ  دوب  رفن  هدزناپ  ام  تیعمج  میدرک و  تکرح  همانرذگ  نودب  هصالخ  دوب ،  هتفگن  البق 
البرک هب  میدـنارذگ و  قارع  ناریا و  زرم  رود  زا  ار  هداوناخ  همانرذـگ  نتـشادن  تلوهـس و  اب  میداد و  تکرح  ار  وا  تمحز  هب  یلیخ  دوب 

هک دوب  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  هب  لسوت  تکرب  هب  شا  همه  میدش .  فرـشم  فرـشا  فجن  نیعبرا  زا  دعب  نیعبرا و  زا  لبق  میدش  فرـشم 
 . میتشگرب میتفر و  همانرذگ  نودب 

تسا نیسح  قاشع  همه  قشع  هقلخ  رس 
تسا نیسح  قالخا  هعومجم  هزاریش 

تسا نیسح  قاثیم  هب  هدرک  افو  هک  سکنآ 
تسا هولص  يایحا  ثعاب  نآ  زا  رت  حضاو 

تسا نیسح  يوک  یبلط  ناوضر  هضوررگ 
تسا نیسح  يوب  یبلط  وبکشم  هفانرگ 
تسا نیسح  يور  یبلطوب  بش  هلالرگ 

تسا ةولص  راهب  تسا  نیسح  رکذ  نوچ 
تسا تاجن  باب  نیسح 
تسا تاذ  رهظم  نیسح 

اه هّینیسح  رد  ع )  ) نامز ماما 

زا یکی  هدومرف  نامز  ماما  اب  تاقالم  باتک  رد  دیامرف  ظفح  ار  كاپ  دوجو  نیا  هّللا  ءاشنا  ادخ  هک  یحطبا  نسح  دیـس  هّللا  ۀـیآ  ترـضح 
هداد صاصتخا  هّینیسح  ناونع  هب  ار  گرزب  یقاطا  لزنم ،  رد  نم  درک :  یم  لقن  دوب  ءاملع  زا  یعمج  نم و  قوثو  دروم  هک  ناهفصا  راجت 

 . مینک یم  رارقرب  ار  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهّشلا  دّیس  اقآ  بئاصم  رکذ  یناوخ و  هضور  اجنآ  رد  ارثکا  ما و 
 . دنیآ یم  ام  لزنم  فرط  هب  ناهفصا  ءاملع  زا  یعمج  یلو  مور  یم  رازاب  فرط  هب  ما و  هدش  جراخ  لزنم  زا  نم  هک  مدید  باوخ  رد  یبش 
ارچ دنتفگ  تسین .  هضور  ام  لزنم  هن  متفگ :  تسا .  هضور  تلزنم  یناد  یمن  رگم  يور ؟  یم  اجک  ینالف  دـنتفگ :  دندیـسر  نم  هب  یتقو 

اب اروف  نم  دنراد ،  فیرـشت  اجنآ  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  هّللا  ۀّیقب  ترـضح  میور و  یم  اجنآ  هب  مه  ام  تسا و  هضور  تلزنم 
رد ءاـملع  زا  یعمج  مدـید  مدـش ،  دراو  هناـبّد  ؤم  نم  وـش ،  لزنم  دراو  بدا  اـب  دـنتفگ :  نم  هب  اـهنآ  مورب  لزنم  فرط  هب  متـساوخ  هلجع 

قیقد ترضح  نآ  هفایق  هب  یتقو  دنا ،  هتسشن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  مه  سلجم  ردص  رد  هتـسشن و  هینیـسح 
نیمه دومرف :  ما  هدید  اجک  ار  امـش  نم  اقآ  هک  مدرک  لاوئـس  ترـضح  نآ  زا  اذـل  ما .  هدـید  یئاج  رد  ار  ناشیا  هکنآ  لثم  مدـید ،  مدـش 

ار حیتافم  متفگ  وت  هب  نم  یتشاذـگ و  نم  دزن  ار  تیاهـسابل  نم و  دزن  يدـمآ  یتقو  مارحلا ،  دجـسم  رد  بش  همین  نآ  رد  هکم  رد  لاسما 
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 . راذگب تیاهسابل  ریز 
فرشم مارحلا  دجسم  هب  هک  رتهب  هچ  متفگ .  دوخ  اب  دوب  هدیرپ  مرس  زا  باوخ  هکم  رد  بش  کی  دوب  روطنیمه  تفگ  یم  یناهفصا  رجات 

منک ادـیپ  ار  یـسک  هک  مدرک  یم  هاـگن  فارطا  هب  مدـش  مارحلا  دجـسم  دراو  اذـل  موشب ،  تداـبع  لوغـشم  منک و  هتوتیب  اـجنآ  رد  موش و 
وا دزن  ار  میاهـسابل  مدـش و  فرـشم  شتمدـخ  دـنا ،  هتـسشن  يا  هشوگ  رد  یئاقآ  مدـید  مریگب ،  وضو  موربو  مراذـگب  وا  دزن  ار  میاهـسابل 

مدرک لمع  ناشیا  روتـسد  قبط  نم  راذگب و  تیاهـسابل  ریز  ار  حـیتافم  دومرف  مراذـگب  میاهـسابل  يور  ار  حـیتافم  متـساوخ  یم  متـشاذگ 
رد یلو  مدوب  تدابع  لوغشم  شرانک  رد  شتمدخ و  رد  حبـص  ات  متـشگرب و  متفرگ و  وضو  متفر و  متـشاذگ و  میاهـسابل  ریز  ار  حیتافمو 

لاوئـس اقآ  زا  باوخ  رد  لاح  ره  هب  دشاب  ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رـصع  ماما  ناشیا  هک  مدادن  مه  لامتحا  یتح  تدـم  نیا  مامت 
 . دنناوخب هعمج  هزور ار  هبدن  ياعد  دیئوگب  ام  Ơ �یش هب  تسا  کیدزن  دومرف  دوب ؟  دهاوخ  یک  امش  جرف  مدرک 

 : دیوگ یم  ار  زیچ  دنچ  ام  هب  تاقالم  نیا 
مانب هک  ناکم  ره  رد  دـشاب و  نیـسحلا ع  هّللادـبع  ابا  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  بئاصم  رکذ  یناوخ و  هضور  هکاـج  ره  رد  ترـضح  نآ   1
یلیخ و  دراد .  تفطالم  مارتحا و  شدج  نارادازع  هب  رادازع و  رظان و  رضاح و  اجنآ  رد  رـصع  یلو  ترـضح  دشاب  نیـسح ع  ماما  شدج 
دنوش عمج  مهرود  ترضح  نآ  نایعیش  ناتسود و  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ترضح  شدج  مانب  هک  اج  ره  رد  اه و  هّینیـسح  رد  دراد  تسود 

 . دوش هتخیر  کشا  اقآ  يارب  و 
زا کـشا  دـنریگب و  لـغب  رد  مغ  يوـناز  و  دننیـشنب ،  رگیدـکی  درِگ  هعمج  ياـهزور  لـقاال  شناتـسود  هک  دراد  تـسود  ترـضح  نآ   2

 . . . البرکب لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیا  دنیوگب  هّللا . . .  ۀیقب  نیا  دنیوگب  مهاب  همه  دنزیرب و  ناگدید 
مدرک ضرع  نیا  تهج  ار  هیـضق  نیا  دنراذگ و  یم  دایز  تیمها  دننک و  یم  يرادازع  نارادازع ،  اب  دـنراد و  رظن  اه  يرادازع  همه  رد   3

یم ات  ناکمالا  یتح  دیاب  مه  ام  دشاب و  یم  دوخ  نایعیـش  يرادازع  رب  رظان  تسا و  رادازع  شدج  يارب  دوخ  مه  نامز  ماما  اقآ  میوگب  هک 
ای تیاوه  ردنا  دـنزرپ  ناجریاط  ( 27  . ) ددرگ رورـس  نآ  بلق  يدونـشخ  ثعاب  هّللا  ءاشنا  اـت  مینک  تکرـش  سلاـجم  هنوگ  نیا  رد  میناوت 

نیسح
نیسح ای  تیادف  اداب  ام  ناج  نارازه  دص 

تردام قح  هبار  ام  بلط  تسوباپ  هب  نک 
نیسح ای  تیازع  اپرب  مرح  ردنا  مینکات 
تا هنشت  نابل  زا  مدایب  دیآ  نامز  ره 

نیسح ای  تیارب  زا  میامن  يراج  لد  نوخ 
شمجنا نامسآ و  رب  دتف  ممشچ  یمد  ره 

نیسح ای  تیاهمخز  مسجم  ددرگ  رظن  رد 

 ( جع ) رصع یلو  ترضح  هیرگ 

هیـضق یمیحر  داوجاقآ  جاح  ياقآدـنا  هدومرف  لقن  نامز  ماما  اب  تاقالم  باتک  رد  راوگرزب  زیزع و  داتـسا  یحطبا  نسح  دیـس  جاح  ياقآ 
دلوت بش  دـندومرف :  یـضاق  نیـسح  دیـس  یجاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  دـنکیم  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یـضاق  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  یبلاج 
مدوب نارکمج  دجـسمرد  تشهو  لهچودصیـسورازه  لاس  یناثلا  يدامج  متـسیب  بش  ینعی  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  ملاـع  یب  یب  ترـضح 

نم دندومرف  یمیحر  ياقآاج  نیارد  دنزیریمورف  نارکمج  نامـسآ  يور  صوصخبو  نیمز  هب  نامـسآ  زا  يراونا  هک  دش  هدـهاشم  ناهگان 
دروم هک  یـصخش  بش  نامه  رد  دـندید  یمار  اهنآ  مدرم  همه  هکلب  مدـید و  ار  راونا  نآ  مدوب و  نارکمج  دجـسمرد  بش  نآ  اـقافتا  مه 
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دجـسم هب  ضرـالا  ّیطاـب  ارم  ادـخ  ءاـیلوازا  یکی  مدوب  نارهت  دابآرگـسمرد  نم  هک  دوب  هدرک  لـقن  ناـشیا  يارب  دوب  یـضاق  ياـقآ  قوثو 
ترـضح سلجم  لوا  ناـمه  زا  میتفر  دوب  هدـش  لیکـشت  يا  هشوگرد  هک  يا  هضور  سلجم  هب  نارکمج  دجـسم  رد  وا  اـب  دروآ  نارکمج 

يوضر یلع  دیس  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم  هک  هط  لآ  رازلگ  باتک  زا  يراعشا  ناوخ  هضور  دندومرف  تکرش  هضور  رد  هادفانحاورا  هّللا  ۀیقب 
سلجم همتاخ  زا  سپ  دندرکیم  هیرگو  دندادیم  شوگ  ءادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  رـصع  یلو  ترـضح  دـناوخیم و  تسا  هدورس 
سلجم نآرد  هک  یعمج  دندرب ،  فیرـشت  دنتـساخرب و  سلجم  زا  دندرکاعد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  جع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح 

هّللا جعرصعیلو  ترضح  تفگ  یم  وا  دینکب  یئاعد  مهامش  هک  دندرکیم  رارصا  دوب  رتکیدزن  ترضح  هب  نارگیدزا  هک  یـصخش  هب  دندوب 
همتاخ سلجم  درک و  جرف  هرابرد  ءاعد  هلمج  دـنچ  مه  وا  دـندرک  ءاعد  هب  راداو  ار  وا  دایز  رارـصااب  هرخالاب  دـندومرف  ءاـعد  هجرف  یلاـعت 

نسحلا نب  ۀجح  اقآ  نوچ  هک  میریگیم  هجیتن  هلب  دربب .  ار  شمسا  هتـساوخ  یمن  یلو  هدوب  یـضاق  موحرم  دوخ  هدننک  اعد  الامتحا  تفای . 
هّللادبعابا ءادهشلا  دیس  اقآ  دوخ  زیزع  دج  ياربو  دنوشیمامرف  فیرشتاجنآ  هب  دندنمقالع  هضور  سلاجم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  جع 

 . دنزیریم کشا  نیسحلا ع 
نیسح ناشطع  لعلرب  نک  هیرگ  نوخ  نامسآ 

نیسح نالفط  لاوحا  رب  هلان  نُک  نیمز  يا 
اپب هدرک  ازع  مزب  کلم  ِلیِخ  امَس  رد 

نیسح نالاهنون  زادگناج  يازع  رد 
رظن امنب  البرک  رد  ایب  هّللا  لوسرای 

نیسح نازیزع  شعن  دوب  نوخ  كاخب و  نیب 
نیبب ار  بنیز  زیخرب  نینم  ؤملاریما  ای 

نیسح ناشطع  خرس  يولگ  رب  هداهن  بل 
ازع نیا  رد  امن  نت  رب  ازع  تخر  همطاف 

نیسح نایرع  كاچ  دص  نترب  نکرس  هحون 
هآوزوساب نانزرس  رب  هنیس و  رب  نایعیش 

نیسح ناشیرپ  نالفط  زوسناج  مغزا 
ملد يارحص  يانهپ  زا  هدیدرگ  ناور  نوخ 

نیسح نامیتی  يریسا  یبیرغ و  زا 

ع) نیسح ( ماما  ترایز 

دمحم نب  یلع  هب  فورعم  متـشاد  يا  هیاسمه  تفگ :  هک  دواد  نب  دمحم  زا  هدومن  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  سوواط  نب  دیـس  موحرم 
میمـسج يورین  تفر و  الاب  نم  نس  هکنیا  ات  متفریم  نیـسح ع  ماما  ترـضح  ترایزب  هامره  یناوج  مایا  زا  نم  تفگ  میارب  ناـشیا  هک  دوب 
مدیـسر البرکب  زور  دنچ  زا  سپ  مدرک  تکرح  هدایپ  ترایز  دصقب  یتدم  زا  سپ  مدرک ،  كرت  ار  ترایز  یتقو  دنچ  کی  دش و  فیعض 

 . درب مباوخ  مرح  رانک  هار  یگتسخ  طرف  زا  زامن  ترایز و  زا  دعب  مدروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  مدش و  لئان  نیـسح ع  ماما  اقآ  ترایزب  و 
ارچ یلع  يا  دومرف :  درک و  هدنب  هب  ار  ناشیور  ترضح  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  مدوخ  ياقآ  تمدخ  مدش  فرـشم  مدید  باوخ  ملاع  رد 

ییاناوت هدش و  فیعـض  مندـب  نم  ياقآ  يا  يدیـس  يا  مدرکـضرع :  يدرک ؟  یم  یکین  یبوخ و  نمب  تبـسن  هکنیا  اب  يدرک  افج  نم  هب 
امش قشع  هب  ار  هار  زور  دنچ  نیا  متشاد  هک  یلاح  نآ  اب  تسا و  مرمع  رخآ  ما  هدیمهف  نوچ  مرادن و  ندمآ  ناوت  مداد و  تسدزا  ار  دوخ 
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لقن نینچ  متفگ  وگبار :  تیاور  نآ  دومرف  ترضح  مونـشب .  امـش  دوخ  زا  ار  نآ  متـشاد  تسود  مدینـش  امـش  زا  یتیاور  مدمآ و  ترایزب 
زا دـعب  مه  نم  ددرگ  لئان  نم  ترایزب  دـنک و  ترایز  شتایح  لاـح  رد  ارم  هک  ره  هتاـفو  دـعب  هترز  یتویح  یف  ینراز  نم  لاـق  هک  هدـش 

منیبب شتآ  رد  ار  ما  هدـننک  تراـیز  ار  وا  رگا  یتح  ما ،  هتفگ  نم  هلب  دومرف  ترـضح  میآ  یم  وا  تراـیزب  منکیم و  تراـیز  ار  وا  شتاـفو 
تست يوک  هناختب  هبعک و  زا  ام  دوصقم  ( 28  . ) داد مهاوخ  شتاجن 

تست يوسب  ام  لد  يور  میوراجره 
تسلدردوت ياج  هک  تفگش  دوب  سب  نیا 

تست يوجتسج  بلطرد  زونه  لد  نیو 
ارم اروترگ ،  نابزب  نارگید  دنناوخ 

تست يوگتفگرد  همه  لد  نابزو و  ماک 
ترسرب ياپ  مهن  گرم  تقوب  یتفگ 

تست يوزرآ  رد  هدیسر و  بلب  مناج 

هیرگ باوث  راکنا 

همالع موحرم  مالـسا  هدننک  هدـنز  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  ثدـحم  هعیـش  ردـقلا  لیلج  ملاع  راوگرزب و  همالع  موحرم 
یلع اقآ  میالومربقرب  رواجم  نم  دومرف :  لقن  هیلع  هّللا  ۀمحر  ینیسح  یلع  دیس  زا  قوثو  لها  زا  یضعب  زا  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یسلجم 
نیا هب  ات  ندناوخ  هب  درک  عورش  ار  نیسح ع  ماما  اقآ  لتقم  باتک  ام ،  ناتسود  زا  يدرم  دش  اروشاع  زور  نوچ  مدوب ،  اضرلا ع  یسوم  نب 
يا هشپرپ  هزادناب  شیاهمـشچ  زا  نیـسحلا ع  هّللادبعابا  ءادهـشلا  دیـس  اقآ  بئاصم  رد  سکره  دومرف :  رقاب ع  ترـضح  هک  دیـسر  تیاور 

رـضاح دوب  ملع  یعدم  هک  یلهاج  درم  سلجم  نآ  رد  دـشابایرد .  فک  ردـقب  هچ  رگا  دزرمآ ،  یم  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دزیر  کشا 
نآ رب  ندرک  هیرگ  هک  دوش  یم  يروطچ  اریز  دشاب ،  حیحـص  ثیدـح  نیا  منکن  نامگ  تفگ  تشاد  مامت  داقتعا  دوخ  صقان  لقعب  دوب و 

تـساوخرب تشادنرب و  دوخ  تلالـض  زا  تسد  وا  یلو  میتخادرپ  يدایز  هلداجم  ثحب و  هب  وا  اب  ام  دشاب ؟  هتـشاد  باوث  ردقنیا  ترـضح 
زورید ياه  هتفگ  زا  تساوخ و  ترذعم  ام  زا  تسشن و  ام  دزن  دمآ و  یتلاح  بارطضا و  کی  اب  وا  مدید  تقو  کی  دش  حبص  نوچ  تفر 

مدید باوخ  ملاعرد  مدیباوخ  هتفر و  رتسب  هب  دش  بش  مدـش و  ادـج  امـش  زا  یتقو  تفگ  میدرک  لا  ؤس  ار  تلع  دوب  نامیـشپو  مدان  دوخ 
دنا و هدیشک  منهج  يورب  ار  طارص  دنا و  هتخیوآ  ار  لامعا  ياهوزارت  دنا و  هدرک  عمج  ارحـص  کی  رد  ار  مدرم  همه  و  هدشاپرب ،  تمایق 
رب يدیدش  یگنـشت  تقو  نآ  رد  دنا  هدروآ  رد  هولجب  ار  تشهب  ياهرـصق  دنا و  هتخورفا  ار  منهج  شتآ  دنا و  هدوشگ  ار  لمع  ياهناوید 

رون هک  دنا  هداتـسیا  هللجم  نز  کی  درمود و  ضوح  بلرب  تسا و  رثوک  ضوح  مدید  دوخ  تسار  فرطب  مدرک  رظن  نوچ  دش  بلاغ  نم 
دنتسیک اهنیا  مدیسرپ  دوب ،  مکیدزن  هک  يدرم  زا  دنیرگیم ،  دنا و  هدیشوپ  هایس  ياه  سابل  هدرک و  نشور  ار  رشحم  يارحص  ناشیا  لامج 

اهیلع هّللا  مالس  ارهز  همطاف  هللجم  نز  نآ  یلع ع و  نینم  ؤملاریما  اقآ  مرکا ص و  لوسر  اقآ  تفگ :  دنا ؟  هداتـسیا  رثوک  ضوح  رانک  هک 
اقآ تداهش  زور  تسا و  اروشاع  زور  زورما  هک  یناد  یمن  رگم  تفگ  دنیرگیم ؟  دنا و  هدیشوپ  هایس  یکـشم و  ياهـسابل  ارچ  متفگ  تسا 

متفگ مدش ،  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  یب  یب  ترـضح  کیدزن  یتقو  متفر  ولج  نم  تسا ؟  نیـسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهـشلا  دیس 
هیرگ تلیـضف  هک  یتسین  سکنآ  وت  دومرف :  درک و  رظن  نمب  بضغ  يور  زا  ترـضح  نآ  ما ،  هنـشت  هّللا  لوسر  رتخد  يا  ناج  یب  یب  يا 

زا تشحو  زا  يدرک ؟  راکنا  ار  نیسحلا ع  هّللادبعابا  ترـضح  مولظم  دیهـش  نم  مشچ  هدید و  نیعرون و  مدنبلد  دنزرف  تبیـصم  رب  ندرک 
تسا یئاغوغ  هچ  نیا  ( 29  . ) دیرذگب نم  ریصقت  زا  مهاوخیم و  ترذعم  امـش  زا  الاح  مدش و  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زاو  مدش  رادیب  باوخ 

دکچ یم  نوخ  شرپ  زا  لیربج 
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دکچ یم  نوخ  شرت  نامشچ  ارهز ز  ترضح 
رظن امنب  البرک  تشدب  هّللا  لوسر  ای 

دکچ یم  نوخ  شرکیپ  زا  ادخ  نوخ  ناسچ  نیب 
ناگدید زک  نینم  ؤملاریما  دشاب  قح  مشچ 

 . دکچ یم  نوخ  شرپرپ  نالگون  يارب  زا 

بوراج رابغ 

اهتدم دومرف  هیلع  هّللا  ۀمحر  يرئازج  موحرم  لیلج  دیس  زا  دومرف  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يدنواهن  هّللا  ۀیآ  موحرم  ردقلا  لیلج  ملاع 
هک مدوب  هتسشن  ءادهشلادیس ع  ترـضح  هبق  تحت  مدش و  فرـشم  البرک  هفرع  ترایز  يارب  يزور  دوب  هدش  فیعـض  میاهمـشچ  هک  دوب 

ناـیم رد  مدرم  هک  دوب  هدـش  دـنلب  نیمز  زا  يراـبغ  دـندرکیم و  بوراـج  ار  رهطم  هضور  موس  مود و  زور  رد  همدـخ  دـنتفر و  نوریب  راوز 
اـهرابغ و ناـیم  میدـمآ  مینک ،  هدافتـسا  اـهرابغ  نیا  زا  میتـفگ  میدوـب  اـجنآ  رد  هـک  یعمج  نـم و  سپ  دـندید  یمن  ار  رگیدـمه  هـضور 

میدمآ رد  هفیرش  هضور  زا  یتقو  تشاد  مشچ  فعض  دوب و  نماب  هک  سکره  دور  مشچ  لخاد  رابغ  هک  میدرک  هتسبو  زاب  ار  نامیاهمشچ 
زا تسا و  هدش  ینارون  نامیاهمشچ  مه  ام  دنتفگ  مه  اهنآ  مدیسرپ  اقفر  زا  یتقو  تسا و  هدش  نشور  فافش و  ینارون و  میاهمـشچ  مدید 

هنیس رد  وت  قشع  ( 30  . ) مشک یم  میاهمشچ  رب  همرس  دننام  نیسح ع  ماما  تبرت  زا  هشیمه  ما و  هتفرگن  درد  مشچ  زگره  لاحب  ات  زور  نآ 
نیسحای مراد 

نیسحای مرارق  یب  تقارف  زا 
قحب يرمع  تهگردرب  يرکون 

نیسحای مراختفا  لامک  دش 
فرشو ّزع  ارم  هداد  وت  رهم 

نیسحای مراد  وت  زا  مراد  هچره 
دشوت مان  وت و  هار  وترب و 

نیسحای مراعش  ندیزرو  قشع 
دیما ان  مدرگن  تفطل  رد  زا 

نیسحای مراک  هنهک  یئادگ  نم 
ما هدنز  تقشع  هب  ایندرد  هکنوچ 

نیسحای مرادن  ابقع  زا  یفوخ 
ما هدیدرب  مدق  مدکی  یهنات 

نیسحای مراظتنا  مشچ  اهلاس 
هانگ نایصع و  مرج و  مراد  هک  سب 

نیسحای مراسمرش  تروضح  زا 
تهگرد زا  ارم  ینار  مهوترگ 

نیسحای مرآ  هک  هاگردبور 

تسپ رومءام  ود 
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تسپ رومءام  ود 

ربق ترایز  روظنمب  تسپ  رومءام  رفن  ود  هک  دومن  لقن  نم  يارب  ینانیمطا  دروم  صخش  هک  درکیم  لقن  نیما  دمحا  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد 
 ، دنتفر قاچاق  هار  زا  راچان  داد ،  یمن  یـسکب  ار  هسدقم  تابتعب  ترفاسم  هزاجا  تلود  نوچ  دـندرک و  كرت  ار  نارهت  نیـسح ع  ماما  اقآ 
زا ادـخ  لضفب  يرگید  دُرم و  یگنـشت  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  راشف  اـهنآ  رب  یگنـشت  يردـقب  دـندش و  راـتفرگ  يراز  هروش  ناـبایب  رد 

یئابیز غاب  رد  هک  دـید  باوخ  رد  ار  دوخ  راکمه  تسود و  یتدـم  زا  سپ  دـمآ  دوخ  هدوناخ  دزن  تسردـنت  داد و  تاـجن  ار  دوخ  هکلهم 
نیسحلا ع هّللادبعابا  ءادهشلا  دیـس  اقآ  تکربب  هک  منکیم  شیاتـس  رکـش و  ار  ادخ  تفگ :  دیـسرپ ،  وا  لاح  زا  دربیم  رـسب  یتحار  لامکاب 

کیدزن هک  دـهد  یم  جـنر  ارم  يردـقب  دـنز و  یم  شین  ار  میاپ  ماهبا  تشگنا  دـیآ و  یم  نم  شیپ  هزور  همه  یبرقع  یلو  متحار  ـالماک 
؟  تسیچ يارب  زا  وت  یتحاران  متفگ  مهدب ،  ناج  تسا 

القاب دوخ  تسوداب  هکنیا  نمـض  مدـش و  نامهم  متـسود  نالف  هناـخ  هب  زورکی  هکتـسنیا  يارب  یتحاراـن  نیا  هک  دـنا  هداد  ربخ  نمب  تفگ 
مراد راظتنا  وت  زا  ما  هتخاس  ناهنپ  ما  هناخ  هطقن  نالف  پچ  تمـس  هشوگ  رد  ارنآ  مدومن و  تقرـس  وا  هناخ  زا  یکچوک  يوقاـچ  مدروخیم 

ینادرگرب و شبحاصب  دنهدب و  وتب  ار  وقاچ  هک  یئوگب  وا  هب  نم  لوق  زا  یناسرب و  منادنزرف  رسمه و  هب  ارم  مالس  يورب و  نم  هناخ  هب  هک 
 . درذگرد نم  ياطخ  رس  زا  دنوادخ  دیاش  یئامن  ششخب  بلط  نم  يارب  وا  زا 

یـشوخ یتحار و  ياهتنم  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  متـسود  رگید  هبترم  مدومن  لـمع  مدوب  هدـید  هک  یباوخ  قبط  دـیوگیم  صخـش  نیا 
نیسحای وت  ياپب  مهدن  ناج  هکرگ  دتفا ؟  تلوبق  هچ  ( 31  . ) دومن يراذگساپس  رکشت و  نم  زا  تسا و 

نیسحایوت يانف  موشنرگا  منکچ  نتسیز  نم و 
میتسه قرشم  نارک  يدمآرب ز  باتفآ  وچ  وت 

نیسحای وت  يانشور  هداهن  لد  هک  هراتس  نآ  منم 
يا هدناهر  ریغز  ارموت  يا  هدناشک  هبذج  هبارم  وت 

نیسحایوت يانشآ  مدش  يا  هدناوخوت  هک  یتراشا  هب 
ما هدناوخن  هک  اه  هنابش  هچ  تمغ  هلفان  تونق  هب 

نیسحای وت  ياعد  زا  مسر  نارکیب  تباجتسا  هب  هک 

س) ارهز ( ترضح  راعشا 

رگ و هحون  هک  يا  هردـخم  مناخ و  هدـش :  لقن  يروباشین  دـیفم  یلاما  زا  هدراـهچ  تسیود و  هحفـص  کیدـلج  يرون  موحرم  مالـسلاراد 
یم اپرب  ار  نیـسحلا ع  هّللادبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  هماقا  هدرکیم و  تکرـش  هنانز  سلاجم  مامترد  هک  هدوب  هرز  مانب  هحادم 

يرادازع يارب  هصـالخ  هدومنیم  هیرگ  يرادازع و  هب  قیوشت  ار  رگید  تاردـخم  هدوب و  يوقت  لـها  يا و  هسلج  بوـخ و  مناـخ  هدوـمن و 
 . هدادیم ماجنا  هدمآ  یمرب  شتسد  زا  هک  يراکره  تیبلها 

هک دنیب  یم  باوخ  ملاع  رد  تقوکی  دور .  یم  باوخب  دور و  یم  رتسب  هب  هتـسخ  لاحاب  ددرگیمرب  شلزنم  هب  تاسلج  زا  دـعب  هک  بشکی 
هتسشن و ءادهشلا ع  دیـس  ترـضح  سدقم  ربق  دزن  یب  یب  ترـضح  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  یب  یب  سدقم  رـضحم  دش  فرـشم 

مدـنبلد دـنزرف  يازع  سلاجمرد  هرز  يا  دـیامرف  یم  هدومرف و  تیانع  هردـخم  نیا  هبور  نایرگ  مشچ  اـب  دـعب  و  دـنک .  یم  يراز  هیرگ و 
 . ناوخب ار  راعشا  نیا  ءادهشلادیس ع 

اضیف نانیعلا  اهیا 
اضیغتال الهتساو 
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اتیم فطلاب  ایکباو 
اضیض ردصلا و  كرت 

الیتق هضرما  مل 
اضیرم ناک  ال و ال 

و دینکن ،  افتکا  مک  کشاب  و  دینک ،  هیرگ  دایز  دیزیرب ،  رابکـشا  هدید  مشچ و  زا  رایـسب  کشا  نم  هدـیدود  ياو  نامـشچ  ود  يا  ینعی : 
تـسا هتفر  ایند  راد  زا  دوبن و  ضیرم  تسا  هدـش  هتـسکش  اهبـسا  مس  ریز  شا  هنیـس  هداتفا و  البرک  نیمز  رد  هک  يدیهـشنآ  رب  دـینک  هیرگ 

رهطا يارهز  هگلتق  رانک  ( 32  . ) دنتشک ار  وا  هکلب  تفر  ایند  زا  شدوخ  هن  تفر و  ایند  زا  ضیرم  هن  ینعی 
رت هدیداب  رگج  زا  هآ  دشک 

شنیعود رون  متام  غادز 
رسرب هاگ  هنیسب  یهاگدنز 

ردام ناج  منیسح  دیوگ  یمه 
رفاک موق  نیا  دنتخانشنارت 
یتشگ دنتشک و  ارت  ناناوج 

منیسح اهنت  سکیب و  بیرغ و 
وترس رب  دمآ  هچ  ردام  وگب 

وت رکیپ  زا  رس  دندرک  ادج 
وت رفعج  نوع و  سابع و  دش  هچ 

وت ربکا  یلع  هتفخ  نوخب 
ربمیپ زا  مرش  نابراس  هدرکن 

وت رتشگنا  درب  تشگنا و  دیرب 
نازیزع ياهندب  يدناموت و 

منیسح ارحص  نیا  رد  ناطلغ  نوخب 

 ( ع هّللادبع ( یبا  ترایز 

هک شمعا  نامیلـس  زا  هدومن  تیاور  بختنم  رد  یحیرط  موحرمزا  جنپ  لهچ و  تسیود و  هحفـص  کی  دلج  مالـسلاراد  رد  يرون  موحرم 
ناـیم رد  بش  کـی  میدرک ،  یم  طـالتخا  تبحـص و  مه  اـب  متفر و  یم  شدزن  اهبـش  یهاـگ  هک  متـشاد  يا  هیاـسمه  هفوک  رد  نم  تفگ 
هرابرد وت  هدـیقع  هک  مدرک  لاوئـس  وا  زا  نم  دروآ .  یم  ار  فرح  فرح  مالکلارجی  مالکلا  دـمآ  شیپ  البرک  تبحـص  اقافتا  اـه  تبحص 

؟  تسیچ نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  ءادهشلا  دیس  ترضح  ترایز 
یلیخ نم  تسا .  منهج  شتآ  یهارمگ  یهتنم  تسا و  تلالـض  یهارمگ و  یتعدـب  ره  تسا و  تعدـب  نیـسح  ترایز  تفگ :  تقو  کی 

ءادهشلا دیس  اقآ  لئاضف  زا  يا  همش  مور و  یم  شدزن  دش  رحس  هک  یتقو  متفگ  دوخاب  متساخرب و  ششیپ  زا  مدش و  نیگمشخ  تحاران و 
 . مشکیم ار  وا  دیزرو  رارصا  شراکنا  دانع و  رب  رگا  منک  یم  لقن  وا  يارب  ار  ع 

تفگ متـساوخ  ار  شرهوش  دمآ  رد  تشپ  شرـسمه  مدرک ،  بابلا  قد  شا و  هناخ  رد  تشپ  مدـمآ  دـش  رحـس  هک  یتقو  تفگ :  نامیلس 
لوا متفگ  مدش  راپـسهر  البرک  فرط  هب  مه  نم  مدرک و  یظفاح  ادخ  وا  زا  نانک  بجعت  هتفر ،  ءادهـشلادیس ع  اقآ  ترایز  هب  بش  لوازا 
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 . منیبب ار  متسود  مود  مشاب  هدرک  یترایز 
دنک یم  هبوت  رافغتسا و  بلط  ادخ  زا  دنک و  یم  هیرگ  هتسویپ  هتـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  ما  هیاسمه  مدید  مدش  رهطم  مرح  دراو  هک  یتقو 

یتفگ یم  زورید  هک  وت  درم  يا  متفگ  تسا ،  بلقنم  شلاح  مدید  متفر  شدزن  دـید ،  ارم  تشادرب و  هدجـس  زارـس  يدایز  تدـم  زا  دـعب 
! ؟  يا هدمآ  ترایز  يارب  منیب  یم  زورما  و  تسخزود .  شتآ  یهارمگ  یهتنم  تسیهارمگ و  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  نیسح  ترایز 

هب هک  مدـید  یباوخ  درب  مباوخ  هک  بشما  ات  مدوبن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  تماما  هب  لـئاق  نم  اریز  نکن  شنزرـس  ارم  نامیلـس  يا  تفگ : 
لـالج و لاـمج و  فصو  مناوت  یمن  هک  ردـقلا  لـیلج  يدرم  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  تفگ  يدـید ؟  یباوـخ  هچ  متفگ  مداـتفا .  تشحو 

ياراد جات  نآو  تشادرـس  رب  یجاـت  راوس  نآ  دوب و  يراوس  وا  يولج  رد  دـندوب  هدرک  هطاـحا  یتیعمج  ار  وا  رود  منک  ناـیب  ار  شلاـمک 
ترـضحنآ نارازگتمدـخ  زا  یکی  هب  دومنیم .  نشور  ار  هار  اه  تفاسم  ات  هک  دوب  بصن  ناشخرد  يرهوگ  نکر  ره  رب  دوب و  نکر  راـهچ 

یلع ع نینم  ؤملاریما  اقآ  تفگ  تسیک ! ؟  تسوا  يور  شیپ  رد  هکنآ  متفگ  تسا .  هّللا ص  لوسر  اقآ  تفگ :  تسیکاـقآ ؟  نیا  متفگ : 
نامـسآ نیمز و  نیب  ام  هقان  دوب و  رون  زا  یجدوه  هقان  نآ  رب  دش و  ادیپ  رون  زا  يا  هقان  مدید  مدرک  هاگن  دـعب  تسا  هّللا ص  لوسر  یـصو 

ناوج نیا  مدیسرپ  تسا  امهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  يربک و  هجیدخ  ترضح  زا  تفگ  تسیک ! ؟  زا  هقان  نیا  مدیسرپ  درک .  یم  زاورپ 
 . دنور یم  نیـسحلا ع  هّللادـبع  ابا  ءادهـشلا  دیـس  اقآ  البرک  مولظم  ترایز  يارب  همه  هک  تسا  نیـسح ع  ماما  ترـضح  تفگ  تسیک ! ؟ 
هک یناسک  هدش  هتشون  اهنیا  رد  تفگ  تسیچ ؟  اهنیا  مدیسرپ  دوش  یم  شخپ  نیمزب  نآ  فرط  زا  یئاه  هتشون  مدید  مدش  یجدوه  هجوتم 

 . دنتسه ناما  رد  منهج  شتآ  زا  دنیآ  یم  نیسح ع  اقآ  ترایز  هب  هعمج  بش 
داقتعا رگم  دسر  یمن  وت  تسدب  هتشون  نیا  تسا  تعدب  نیسح ع  ماما  ترایز  یتفگیم  هک  وت  تفگ  مرادرب  ار  اهنآ  زا  یکی  متـساوخ  نم 

هب تعاس  نامه  رد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  تشحو  سرت و  هیرگ و  عزف و  عزج و  تلاح  اب  ینکادیپ  ار  ترضح  نآ  تفارش  تلیـضف و  هب 
ادج نیسح ع  ماما  ربق  زا  نم  مسق  ادخب  نامیلس  يا  مدرک .  هبوت  هدش و  فرشم  نیـسحلا ع  هّللادبعابا  اقآ  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز 

وت كاپ  ناج  وت و  مان  يادف  ناج  يا  ( 33  . ) دوش ادج  مندب  زا  حور  ات  موش  یمن 
وت كاخب  میاسب  هرهچ  هک  متمسق  نک 

اروت ادف  ددرگ  هک  ردق  هچ  ارم  ناج 
وت كاچ  كاچ  نت  يادف  ناهج  ناج 

تخوس راهب  قرب  وچ  درک ،  هلان  دعر  نوچ 
وت كاندرد  مغ  حرش  دینش  سکره 

دید وچ  ناهن  تلجخ  درک ز  هرهچ  دیشروخ 
وت كاله  دصق  وت  نانمشد  دندرک 
ارم نک  دوخ  تمحر  رون  هب  نشور 

وت كاپ  كاخ  نم  هدید  يایتوت  يا 

ترایز ندرک  شزرا  یب 

باتک رد  دیمحلادبع  نب  یلع  زا  هدومن  لقن  هسو  یـس  ودصیـس  هحفـص  مود  دلج  مالـسلا  راد  رد  هیلع  هّللا  ۀـمحر  يرون  ثدـحم  موحرم 
یلوتم يواروس  هریوث  نب  هیقف  نیب  نیا  رد  میتفر  ادخ  هناخ  هب  یتعامجاب  هک  هدرک  لقن  شیومع  زا  یلع  نب  رفعج  دیـس  هک  ۀئیـضملا  راونا 

هکم رد  وا  لزنم  هب  هک  درک  داهنـشیپ  دـش و  تسود  ام  اب  دوب  نمی  لها  زا  هک  يدرم  اب  اجنآ  رد  دوباـم ،  مارحاو  جـح  ياـمنهار  ملعم و  و 
رـضاح یئاذـغ  ام  يارب  تشاد و  يدایز  تورث  تالمجتو و  اهمالغ  وا  میتفر  شلزنم  هب  میدرک و  تکرح  وا  اـب  میتفریذـپ و  مه  اـم  میورب 
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میدرک تکرح  ام  مراد  يراک  وت  اب  تفگ  تشاد و  هگن  ار  هیقف  میدش ،  ۀعجارم  هدامآ  اذغ  فرص  زا  دعب  دش  ام  زا  یمرگ  یئاریذپو  درک 
ناهگان تشذـگ  همین  زا  بش  نوچ  میداتفا  هارب  حـطبا  فرطب  مهاب  یگمه  سپـس  دـش  قحلم  امب  هیقف  میـسرب  دوخ  لزنم  هب  هکنیا  زا  لـبق 

دوخ بش  همین  نامه  رد  میدرگرب و  هک  داد  یم  مسق  ار  ام  دیوگیم  هّللاالا  هلاال  هملک  دنک و  یم  هیرگ  هدش و  رادیب  باوخ  زا  هیقف  میدید 
هب درکن و  لوبق  دنتـسه  دایز  اجنآ  رد  نانزهارو  نادزد  اریزدراد  یناج  رطخ  هک  میدروآ  رذـع  هچ  ره  میناسرب  دـسا  نب  دعـسا  هناـخ  هب  ار 

یفرعم ار  دوخ  دـمآ  رد  تشپ  میدرک  بابلا  قد  هدیـسر و  دـسا  نب  دعـسا  يارـس  رد  هب  ات  میدرک  یهارمه  وا  اـب  مهاـم  ساـمتلا  رارـصا و 
هب وا  اب  هنامرحم  هیقف  درک و  زاب  ار  رد  ات  میدومن  هغلابم  دایز  منکزاب  امـش  يورب  ار  رد  مسرتیم  بش  زا  تعاـس  تقو  نیا  رد  تفگ  میدرک 
هب نم  لبق  زور  تفگ  دعسا  تسیچ ؟  هیضق  مدیسرپ  درک .  مهاوخن  ار  راکنیا  زگره  تفگیم  مه  وا  دادیم و  مسق  ار  وا  تخادرپ و  وگتفگ 
نآ ترایز  قیفوت  متـسه و  رود  البرک  زا  نم  یلو  يور  یم  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح  تراـیزب  داـیز  یکیدزن و  ـالبرکب  وت  متفگ  ناـشیا 

یئاهترایز زا  یکی  هکنیا  نآ  مراد و  یشهاوخ  اضاقت و  کی  وت  زا  متفر ،  دایز  جح  مارحلا و  هّللا  تیب  ترایزب  نم  یلو  مرادن  ار  ترـضح 
کی مه  وا  مهدب و  واب  خرـس  يالط  لاقثم  راهچ  جح و  هن  مدش  یـضار  هرخالاب  ات  درکن  لوبق  جح ،  کیب  یـشورفب  نمب  یتفر  البرک  هک 

مه نم  دـیوگ و  یمن  مه  ار  خـسف  ببـس  نک  خـسف  ار  هلماعم  دـیوگیم  نمب  لاحلا  دـش و  یـضار  دراذـگاو  نمب  لباقم  رد  البرک  ترایز 
نیا هب  ار  نایرجات  میدرک  دایز  رارصا  هکنیا  ات  دادن  یباوج  ینک ؟  یمن  لوبق  ارچ  میتفگ  هیقف  هب  ام  منزب .  مهب  ار  هلماعم  نیا  متسین  رضاح 

ات مدـش  تشهب  هناور  مهنم  دنتـسه  هناور  منهج  تشهب و  فرطب  مدرم  هدـشاپرب و  تمایق  مدـید  ای  ؤر  ملاع  رد  بشما  هک  درک ،  لقن  وحن 
مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  زا  ورب  دومرف  ترـضح  مدرک  بآ  ياضاقت  نینم ع  ؤملاریما  ترـضح  ـالوم  زا  مدیـسر و  رثوک  ضوحب 

دـینادرگرب و نم  زا  ار  كرابم  تروص  مدرک  مالـس  هتـسشن  رثوک  ضوح  بل  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  مدـش  هجوتم  ریگب  بآ 
تحاس هب  وت  دومرف :  متـسه  امـش  نادـنزرفو  امـش  نایعیـش  زا  ناتـسود و  نایلاوم و  زا  یکی  نم  یب  یب  مدرکـضرع  دومرفن ،  نمب  ییانتعا 

اب دـهدن ،  تکرب  وتب  دـنوادخ  يا  هتفرگ  هچنآ  رد  يدروآ و  نیئاپ  ار  نیـسح ع  مدـنزرف  ترایز  شزرا  يدرک و  تناـها  مدـنزرف  سدـقم 
هک الاح  تفگ  دینش  ار  هیـضق  نیا  ات  دعـسا  دریذپ  یمن  صخـش  نیا  منکیم  حاحلا  هچره  الاح  متـساخرب  باوخ  زا  تشحو  سرت و  لامک 

 . میتشگرب دعب  درک . . .  مهاوخن  خسف  ار  هلماعم  یهدب  نم  هب  ینک و  الط  ار  هکم  ياههوک  مامت  رگا  تسا  روطنیا 
نآ هطساوب  اهالب  نیا  همه  تفگیم  دیشک و  یئادگب  شراک  تفرگ و  رب  رد  ار  هیقف  یگسراچیب  رقف و  هک  تشذگ  ناتـساد  نیا  زا  لاسود 

ناج نیسح  تسا  زامن  رهُم  ارم  وت  كاخ  ( 34  . ) دشاب یم  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ملاع  یب  یب  نیرفن 
ناج نیسح  تسا  زاین  تسد  ارم  وت  يوس 

ار الببرک  تمرک  زا  نم  تمسق  نک 
ناج نیسح  تسازادگو  زوس  رد  همه  لد  نیک 

قاشع لد  رد  یئوت  هکره  زا  رتکیدزن 
ناج نیسح  تسا  زارد  هچرگ  تمرح  هار 

تیاطع فطل و  زا  یسک  ددرگن  دیمون 
ناج نیسح  تسا  زاب  همهرب  تمرک  ناوخ 

اریز وت  ریغ  منکن  ار  نارگد  حدم 
ناج نیسح  تساز  ان  تمعنرد و  وت  حادم 

میوپ وت  هار  مه  رب  یتسپ  هکنیا ز  ات 
ناج نیسح  تسا  زارف  هار  تهر  هک  اریز 

ع) نیسح ( ترایز  هب  ع ) یسوم ( ترضح 
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هب ار  دوخ  ماش  لها  زا  یناهنپ  مدومن و  ار  نیـسحلا ع  هّللادـبع  یبا  اقآ  ترایز  هدارا  ناورم  ینب  تنطلـس  رخاوا  رد  دومرف  یلامث  هزمح  یبا 
سدقم و ربق  کیدزن  هکنآ  ات  مدش  هناور  فیرـش  ربق  يوسب  سپ  تشذگ  همین  زا  بش  هکنیا  ات  مدش  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  مدـناسر  البرک 

یسر یمن  فیرش  ربق  هب  اریز  درگرب  دهد  شاداپ  رجا و  ارت  ادخ  تفگ  دیآ و  یم  نم  يوسب  هک  مدید  ار  يدرم  ناهگان  مدیـسر .  فیرش 
ربق بناج  هب  زاب  دـش  حبـص  عولط  کیدزن  هکنآ  ات  مدرک  ناهنپ  ار  دوخ  هرابود  يا  هشوگ  رد  مدرک و  تعجارم  ناسرت  هدز و  تشحو  نم 

كافاع متفگ  وا  هب  یـسرب .  یناوت  یمن  ربق  نآ  هب  تفگ  درک و  تعنامم  دـمآ و  درم  نامه  زاب  مدـش  کیدزن  هراـبود  نوچ  مدـش و  هناور 
نم اریز  وشن ،  لئاح  ربق  نآ  نم و  نیب  ایب  ما  هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  دـصق  هب  هفوک  زا  هکنیا  لاـح  مسر و  یمن  ربق  نآ  هب  نم  ارچ  هّللا 
ربص رادـقم  کی  تفگ  دینـش  نم  زا  ار  فرح  نیا  یتقو  دـنناسرب ،  لتق  هب  اجنیا  رد  ارم  دـننیبب و  ارم  ماش  لها  دوش و  حبـص  هک  مسرت  یم 

اب هداد و  هزاجا  وا  هب  ادخ  دیایب و  ءادهشلا ع  دیس  اقآ  ترایز  هب  هک  هتفرگ  هزاجا  دوخ  يادخ  زا  ع   + نارمع نب  یسوم  ترـضح  نوچ  نک 
دعب دنتسه و  ربق  رانک  حبص  عولط  ات  دنتسه و  فیرش  ربق  تمدخ  رد  لاح  هب  ات  بش  لوا  زا  دنا و  هدمآ  اقآ  ترایز  هب  هکئالم  رازه  داتفه 

؟  یتسیک وت  هک  مدیسرپ  درم  نآ  زا  دیوگ  یلامث  هزمحوبا  دننک .  یم  جورع  نامسآ  هب 
یم ترفغم  بلط  اقآ  راوز  يارب  متـسه و  ءادهـشلا ع  دیـس  اقآ  ربق  يرادساپ  ینابـساپ و  رومءام  هک  متـسه  هکئالم  نآ  زا  یکی  نم  تفگ 

ار مترایز  سپ  دوش  عنام  هک  مدیدن  ار  یسک  رگید  مدمآ  ترضح  ربق  رس  حبص  عولط  ماگنه  مدش و  ناهنپ  متشگرب  مدینش  ار  نیا  ات  مینک 
(35  . ) متشگرب هفوک  هب  عیرس  ماش  مدرم  سرت  زا  مدرک و  هماقا  اجنآ  رد  ار  حبـص  زامن  مدومن و  نعل  ترـضح  نآ  ناگدنـشک  رب  مدرک و 

ارت يانث  مروآ  مظن  هب  نوچ 
ارت يادخ  منک  شیاتس  دوخ 

دشاب یندیرخ  تیالبرک 
ارت يالب  مرخ  یم  ناج  هب  نم 
مهدن همورهم  کشر  تخر  يا 

ارت يالو  يا  هرذ  ناهج  هب 
لد رد  ای  يا و  هدید  رد  هک  ای 

ارت ياج  قلخ  دننادن  رگ 
منیب یمن  رگ  رمع  همه  رد 

ارت يابرلد  يور  رظن  کی 
تست تبحم  هناخ  ام  لد 
ارت ياوه  درورپ  ام  رس 

منک هراظن  تخر  رگ  دوش  نوچ 
ارت يادن  مونشب  دوش  یک 

دیمون ارم  نکم  تیاطع  زا 
ارت ياطع  ادخ  هدوتس  يا 

ترضح رظن 

نامیا و اب  رایـسب  نکل  هتـشادن  داوس  هچرگ  تسا  هدوب  كارا  نیدتم  فورعم و  راجت  زا  يدنواهن  نیدلارون  دیـس  جاح  موحرم  لیلج  دیس 
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ترضح لیبن  ققحم  لیلج و  ملاع  هلمجنم  تسا  بوسنم  وا  هب  یتامارک  دنا و  هتشاد  هدیقع  وا  هب  كارا  مدرم  تسا و  هدوب  قداص  هدیقع و 
رون دیس  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  لقن  هیضق  ود  راوگرزب  دیس  نآ  زا  یلاعلا  هلظ  ماد  ییحیریم  یلعاقآ  ياقآ  مالسالا  ۀجح 

تکرح البرک  فرط  هب  نیـسحلا ع  هّللادـبعابا  اقآ  تراـیز  مزع  هب  هلفاـق  هارمه  مرداـم  قاـفتا  هب  موش  لـهءاتم  هکنیا  زا  لـبق  تفگ  نیدـلا 
تابتع ریاس  یلع ع و  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ترایز  هب  میدوب و  البرک  رد  یتدـم  مدرک  یم  تمدـخ  مرداـم  هب  یلیخ  هار  رد  هتبلا  میدرک 

مزاع ادرف  هک  دـش  غـالبا  هلفاـق  سیئر  فرط  زا  هکنیا  اـت  میتفر  ـالبرک  هب  عادو  ناونع  هب  هبترم  نیرخآ  يارب  میدرک و  تراـیز  ار  هسدـقم 
هتسخ نالا  تفگو  درکن  لوبق  مردام  نکل  عادو  ترایز  يارب  میورب  هک  مداد  ربخ  مردام  هب  دوب .  هعمج  بش  مه  بش  نآ  میـشاب  تکرح 

زا رحس  مدیباوخ  هداد  حیجرت  ار  ردام  تیاضر  مه  نم  میوش  یم  فرـشم  ترایز  هب  رحـس  ماگنه  مینک  یم  تحارتسا  یتعاس  دنچ  میتسه 
برد مدش  مامح  هناور  ندرک  لسغ  مزع  هب  رت  مامت  هچره  هلجع  اب  ما  هدش  بنج  هدش و  بارخ  راک  مدید  هنافـسءاتم  مدـش  رادـیب  باوخ 

 . دوبن زاب  مه  نآ  متفر  يرگید  مامح  هب  دوب  هتسب  مامح 
دنلوغشم عادو  ترایز  هب  همه  ناهارمه  مدید  مدش  رهطم  نحـص  هناور  يا  هداعلا  قوف  یتحاران  اب  دشن  زاب  میورب  رد  متفر  اجکره  هصالخ 

هک مدز  دوخ  تسد  تشپ  هب  نادـنچ  یتحاران  فسءات و  يور  زا  میامن  فیـصوت  مناوت  یمن  هک  تفرگ  ارف  ارم  هودـنا  مغ و  يا  هزادـنا  هب 
رد ءادهشلا ع  دیس  ترضح  يارآ  لد  لامج  هب  داتفا  ممشچ  ناهگان  مدمآ  هرجنپ  تشپ  رارطضا  یگراچیب و  تلاح  اب  دش  حورجم  متـسد 

 . دیشک متروص  هب  تبحم  تسد  و  دومرف ،  نم  هب  يزیمآ  تبحم  هاگن  دمآ  یم  نم  فرط  هب  هتسهآ  حیرض  يالاب  زا  هک  یلاح 
دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هکنانآ 

؟  دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآ 
تسین اقآ  زا  يربخ  مدید  مدمآ  دوخ  لاح  هب  ناهگان  دوش  یم  زاب  مامح  رد  یسرب  ات  نک  لسغ  ورب  یتحاران  یلیخ  نیدلارون  دیـس  دومرف 
ترایز هب  هدرک و  لسغ  قوش  لامک  اب  دنک  زاب  ار  مامح  برد  دهاوخ  یم  یمامح  هزات  مدـید  مدـش  هناور  مامح  فرط  هب  هلجع  لامک  اب 

ار ام  یهاگنب  يزاونب  رگ  اربلد  ( 36  . ) مدش قفوم  عادو 
ار ام  یهاش  بصنم  یهدب  را  تسا  رت  شوخ 

امنب یمشچ  هشوگ  اپ  ورس  یب  نم  هب 
ار ام  یهانپ  هشوگ  نیا  زج  تسلاحم  هک 

باتب دیشروخ  همشچ  يا  ما  هریت  لدرب 
ار ام  یهایس  زور  نیا  زا  رتدب  دوبن 

دنتشک تبحم  مخت  ام  لد  رد  لزا  زا 
ار ام  یهاگ  رهم  نیا  زا  رتهب  دوبن 

میرود رظان  رطاخ  هگشیپ  زا  هچرگ 
ار ام  یهاگوت  فطل  دنک  دای  رگم  مه 

ام لدرب  نارگ  تسیهوک  هک  قشع  مغاب 
ار ام  یهاکب  تسود  درخنرا  تسا  بجع 

 ( ع نیسح ( هبق  تحت  رد  اعد 

هک ینامز  رد  نم  دندومرف :  هّللازیزع  دّیـس  جاح  ياقآ  بانج  لیدب  یب  يدهاز  لیلج و  ملاع  هک  هدـش  لقن  تامارک  تازجعم و  باتک  رد 
زا یکی  نامهیم  ردص  هسردـم  رد  متفر و  البرک  هب  رطف  دـیع  رد  ءادهـشلا ع  دّیـس  ترـضح  ترایز  يارب  مدوب  فرـشم  فرـشا  فجن  رد 
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اقفر زا  یعمج  مدـید  مدـش  دراو  هسردـم  هب  هک  زور  کی  مدـینارذگیم ،  نیـسح ع  ماـما  رهطم  مرح  رد  ار  متاـقوا  رتشیب  مدوب و  ناتـسود 
امـش متفگ  يدرگیمرب ؟  فجن  هب  تقو  هچ  امـش  هک  دندرک  لا  ؤس  نم  زا  انمـض  دندرگرب  فرـشا  فجن  هب  دـنهاوخیم  دـنعمج و  مهرود 

ور هدایپ  هک  مدرک  اعد  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  هبق  ریز  متفگ  روطچ ؟  دنتفگ  مورب  ادخ  هناخ  ترایز  هب  اج  نیمه  زا  مهاوخیم  نم  دیورب 
 . مشاب ادخ  مرح  رد  ار  جح  مایا  مورب و  بوبحم  هب 

هدش هناوید  هدش و  کشخ  تغامد  تضایر  تدابع و  ترثک  رثا  رد  هکنیا  لثم  دنتفگ  دندرک و  شنزرس  ارم  قافتالاب  ناتسود  ناهارمه و 
نیـشن هیداب  ياهبرع  تسد  هب  لوا  لزنم  نامه  رد  وت  ینک و  رفـس  اهنابایب  رد  هدایپ  تلاسک  جازم و  فعـض  نیا  اب  یهاوخیم  هنوگچوت  يا 
نوریب قاطا  زا  نازیر  کشا  اب  تسکـش  مبلق  مدـش و  رثءاتم  هداعلا  قوف  اـهنآ  راـتفگ  شنزرـس و  زا  نم  دـنرب .  یم  نیب  زا  ار  وت  یتفاـیم و 

يا هشوگ  متفر و  كرابم  رس  يالاب  فرط  هب  مدرک و  يرصتخم  ترایز  متفر و  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح  رّهطم  مرح  هب  هرـسکی  مدمآ و 
دروخ و نم  هناش  رب  هادف  یحور  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  یهّللادـی  تسد  مدـید  ناهگان  مدـش  لوغـشم  هلانو  هیرگ  لسوت و  اعد و  هب  متـسشن و 

وت هتفه  کی  يارب  هک  کشخ  نان  يردـق  سپ  دومرف  اقآ ،  هلب  مدرکـضرع :  يوش  فرـشم  ادـخ  هناخ  هب  هدایپ  نماب  يراد  لیم  ایآ  دومرف 
ناکم نیمه  زا  رگیدکی  اب  ات  ناوخب  ار  عادو  ترایز  شاب و  رـضاح  اج  نیمه  نالف  تعاس  زور و  رد  رادرب و  ار  دوخ  مارحا  دشاب و  یفاک 
مدـمآ نوریب  مرح  زا  نم  دـش و  ادـج  نم  زا  ترـضح  نآ  منکیم .  تعاـطا  مـشچ  مدرکـضرع  مـینک  تـکرح  دوـصقم  فرط  هـب  سدـقم 

مدش و فرـشم  رهطم  مرح  هب  متـشادرب و  ار  ممارحا  سابلو  مدرک  هّیهت  کشخ  نان  دندوب  هدومرف  الوم  هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  يرادـقمو 
نحـص و زا  میدـمآ و  نوریب  مرح  زا  شتمدـخ  رد  مدرک و  تاقالم  ار  ترـضح  نآ  هک  مدوب  عادو  ترایز  لوغـشم  نّیعم  ناکم  نامه  رد 
موشب و وا  تاقوا  عدّصم  منزب و  فرح  وا  اب  متسناوتیم  نم  هن  درکیم و  تبحص  نماب  ترضحنآ  هن  میدومیپ  هار  یتعاس  میدش  جراخ  رهش 

دندومرف دندیشک و  هلبق  فرط  هب  یّطخ  ترـضح  نآ  میدیـسر  دوب  بآ  يرادقم  هک  یّلحم  هب  نابایب  نامه  رد  ات  میدوب  يداع  مهاب  یلیخ 
نآ مدرک  لوـبق  نم  میورب  هکم  فرط  هب  مهاـب  اـت  میآـیم  يرـصع  نم  نک  تحارتـسا  ناوـخب و  ار  تزاـمن  ناـمب  اـجنیا  وـت  تسا  هلبق  نیا 

متشادرب ار  نان  نیجروخ  مدرک و  تکرح  نم  میورب ،  ات  زیخرب  دندومرف  دندروآ و  فیرشت  هک  دوب  رصع  دودح  دندرب  فیرشت  ترـضح 
رد ار  بش  دندومرف :  نم  هب  ترـضح  نآ  دوب  هدش  عمج  یّلحم  رد  بآ  يردق  هک  میدیـسر  یئاج  هب  باتفآ  بورغ  میتفر  هار  يرادـقم  و 

 . میورب هّکم  فرطب  مه  زاب  ات  میآ  یم  حبص  ادرف  نم  هلبق و  نیا  دندومرف  دندیشک و  هلبق  فرط  هب  یّطخ  شاب و  اجنیا 
مارحا سابل  نک و  لسغ  بآ  نیا  رد  دندومرف  نم  هب  دشادیپ  نابایب  رد  یبآ  متفه  زور  حبص  تشذگ  وحن  نیمه  هب  هتفه  کی  ات  هرخالاب ، 

لمع دـندومرف و  ترـضح  هچنآ  نم  تسا  تاقیم  اجنیا  هک  وگب  ار  اه  کیبل  نماـب  هدـب و  ماـجنا  مهوت  منکیم  نم  هک  يراـک  ره  شوپب و 
؟  تسیچ اهادص  نیا  مدرک :  ضرع  دیـسر  مشوگب  یئاهادص  میدیـسر  یهوک  کیدزن  هب  میتفر  هار  يرـصتخم  دعب  مداد و  ماجنا  دـندرک 
الاب هوک  زا  نم  دندش  ادج  نم  زا  دندومرف و  ار  نیا  ترـضح  نآ  وش  رهـش  نآ  لخاد  ینیب  یم  يرهـش  اجنآ  رد  ورب  الاب  هوک  زا  دندومرف : 

هبترم کی  تسادخ  هناخ  مه  نآ  تسا و  هّکم  رهش  نیا  تفگ  تساجک ؟  اجنیا  مدیسرپ  یسک  زا  مدش  ریزارس  رهـش  نآ  فرط  هب  متفر و 
نیا هب  عوضوم  نیا  اب  مدرکن و  يا  هدافتـسا  یلو  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زور  تفهارچ  هک  مدرکیم  تمـالم  ار  دوخ  مدـمآ و  دوخ  هب 

هک یئاقفر  نآ  زا  دـعب  مدوب  هّکم  رد  ار  هّجحیذ  هام  زا  زور  دـنچ  هدـعقیذ و  لاوش و  هام  لاحره  هب  مدومن  دروخرب  يداـع  یلیخ  یتیمهارپ 
یتقو مدوب  هدـش  انـشآ  یعمجاب  مدوب و  فاوط  ترایز و  تدابع و  لوغـشم  تدـم  نیا  رد  نم  دـندش  ادـیپ  دـندوب  هدرک  تکرح  هلیـسواب 

هک دوب  ییاعد  نامه  زا  نیا  دش و  فورعم  دنتخانش  یم  ارم  هک  ییاهنآ  نیب  رد  نم  هیضق  دندرک و  بجعت  دندید  ارم  ناتسود  نایانـشآ و 
يادگ نم  ( 37  . ) دندرک باجتسم  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  طسوتب  ار  میاعد  مدرک و  نیسحلا ع  هّللادبعابا  ءادهـشلا  دیـس  مرح  هبق  تحت 

منیسح يارس 
منیسح يالبرک  قشاع 

منیدو نیئآ  هتشگ  وا  بح 
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منیقی دشاب  نیا و  دوب  قح 
منیبب شیالبرک  دوش  یک 

منیسح يارس  تحدم  هکنم 
میوزرآ دوب  نیا  ناهج  رد 
میوپب ار  البو  برک  هار 

میوگب مسوبوچ  ار  شدقرم 
منیسح ياطع  نیهر  نم 
منیسح يارس  يادگ  نم 

منیسح يالبرک  قشاع 

 ( ع نامز ( ماما  تمدخ 

هک هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یتشر  یلع  خیـش  لضاوف  لئاضف و  عمجم  لیلج  ملاع  دـیوگ  یم  بقاثلا  مجن  باتک  رد  يرون  یجاـح  موحرم 
نم و  دوب ،  مظعا  داتسا  دیس  هماقم و  هّللا  یلعا  يراصنا  یـضترم  خیـش  موحرم  درگاش  و  دوب .  رایـسب  مولع  ياراد  دهاز و  يوقت و  اب  ملاع 
یبا ترضح  ترایز  زا  ینامز  کی  هک :  درک  لقن  مدید  يوقت  قالخا و  لضف و  رد  وا  دننام  ار  یسک  رتمک  مدوب و  وا  اب  رضح  رفـس و  رد 

 . متـشنب تفر  یم  رفاـسم  اـب  جریوط  ـالبرک و  نیب  هک  یکچوک  یتشک  رد  متـشگرب  فجن  فرط  هب  تارف  بآ  هار  زا  نیـسحلا ع  هّللادـبع 
راقو و اب  یلیخ  اـهنآ  ناـیم  رد  رفن  کـی  طـقف  دـندوب  هدـنخو  حازم  بعل و  وهل و  لوغـشم  مه  دـندوب  هّلح  لـها  همه  یتشک  نآ  نیرفاـسم 
هب دنتشاذگ و  یم  رس  هب  رس  شبهذم  رد  وا  اب  ّتیعمج  نآ  یهاگ  دش و  یمن  لوغشم  بعل  وهل و  حازم و  رد  اهنآ  اب  دوب و  هتـسشن  نیگنس 

مدرک یم  بجعت  دایز  نم  دندوب ،  جرخ  مه  کیرـش و  وا  اب  ماعط  اذـغ و  رد  لاح  نیع  رد  دـندرک و  یم  تیذا  ار  وا  دـندز و  یم  نعط  وا 
دوب و نیگنـس  یتـشک  نوچ  دوب و  مک  بآ  قـمع  هک  میدیـسر  یئاـج  هب  هرخـالاب  منک  لاوئـس  يزیچ  وا  زا  متـسناوت  یمن  یتـشک  رد  یلو 

اهنآ اـب  امـش  ارچ  مدیـسرپ  راـقواب  درم  نآ  زا  نم  میتفر  یم  هار  تارف  راـنک  رد  دـندرک  هداـیپ  یتـشک  زا  ار  اـم  دنیـشنب  لـگ  هب  دوب  نکمم 
؟  دننک یم  تیذا  روطنیا  ار  امش  اهنآ  دیروطنیا و 

تکرب هب  یلو  مدوب  ینـس  مه  مدوخ  نم  دوب و  هعیـش  مرداـم  یلو  دوب  ینـس  مه  مردـپ  دنتـسه  ینـس  همه  اـهنیا  دـننم  ماوـقا  اـهنیا  تفگ : 
 . مدش فرشم  عیشت  بهذم  هب  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح 

ندیرخ يارب  لبق  لاس  دنچ  دوب ،  هّلح  رسج  رانک  رد  یـشورف  نغور  ملغـش  توقای و  نم  مسا  تفگ :  دیدش ؟  هعیـش  روطچ  امـش  متفگ : 
اب مدیرخ و  متـساوخ  هچنآ  هرخالاب  مدش  رود  هّلح  زا  لزنم  دـنچ  هکنآ  ات  متفر  هّلح  فارطا  نانیـشنرداچ  ءارق و  هب  یعمج  اب  هّلح  زا  نغور 
رد اهنت  نم  دـنا و  هتفر  اقفر  مدـید  مدـش  رادـیب  یتقو  درب  مباوخ  مدوب  هدرک  تحارتسا  هک  لزانم  زا  یکی  رد  متـشگرب  هّلح  لها  زا  یعمج 
نم لاح  ره  هب  دوبن  نآ  رد  مه  يدابآ  تشاد و  مه  يداـیز  ناگدـنرد  دوب و  یفلع  بآ و  یب  هار  هّلح  اـت  اـم  هار  اـقافتا  ما و  هدـنام  ناـبایب 

ناگدنرد زا  مک  مک  مدنام و  ریحتم  نابایب  رد  مدرک و  مگ  ار  هار  یلو  متفر  اهنآ  رس  بقع  مدرک و  راب  مبکرم  رب  متشاد  هچنآ  متـساخرب و 
رمع رکبوبا و  لثم  مدوب  دقتعم  اهنآ  هب  زور  نآ  هک  ادخ  ءایلوا  هب  مداتفا  تشحو  هب  هداعلا  قوف  دنیایب  مغارـس  هب  دوب  نکمم  هک  یگنـشت  و 

هک میراد  ینامز  ماما  ام  هک  تفگ  نم  هب  مردام  هک  دـمآ  مدای  دـشن  يربخ  یلو  مدرک  هثاغتـسا  مدـش  لّسوتم  مهریغ  هیواعم و  ناـمثع و  و 
اب نم  تسا  حـلاص  ابَا  شا  هینک  دـسر و  یم  ناـمدایرف  هب  وا  مینک  یم  مگ  ار  هار  اـی  دوش و  یم  لکـشم  اـم  رب  راـک  تقوره  تسا و  هدـنز 
هب هرخالاب  مدرگ  یم  فرـشم  دراد  هعیـش  بهذم  هک  مردام  نید  هب  دهدب  تاجن  یهارمگ  نیا  زا  ارم  وا  رگا  هک  متـسب  دهع  یلاعت  يادخ 

همامع شرـس  رب  دور و  یم  هار  نم  رانک  رفن  کی  مدـید  ناهگان  ینکردا  حـلاص  اـبا  اـی  هک  مدز  یم  داـیرف  مدرک و  هثاغتـسا  ترـضح  نآ 
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ترداـم نید  هب  دـیوگ  یم  دـهد و  یم  ناـشن  نم  هب  ار  هار  تسا و  دوب  هدـیئور  رهن  راـنک  هک  یئاـهفلع  هب  درک  هراـشا  اـهنیا  دـننام  يزبس 
هیرق نیا  هب  ارم  ات  یئآ  یمن  نم  اب  نم  ياقآ  يا  متفگ :  دنا .  هعیش  همه  اجنآ  لها  هک  یـسر  یم  يا  هیرق  هب  الا ن  دومرف :  و  وش ،  فرـشم 
اروف مهدب و  تاجن  ار  اهنآ  مسرب و  ناش  دایرف  هب  دیاب  نم  دننک و  یم  هثاغتـسا  نم  هب  رفن  اهرازه  ایند  فارطا  رد  اریز  هن  دومرف :  یناسرب ، 

 . دش بئاغ  رظن  زا 
هّلح هب  یتقو  دندیـسر  اجنآ  هب  دـعب  زور  میاقفر  هک  دوب  دایز  اجنآ  ات  تفاسم  يردـق  هب  هکنآ  اب  مدیـسر  هیرق  نآ  هب  متفر  هک  یمدـق  دـنچ 
دای وا  زا  ار  عّیشت  فراعم  مدش و  هعیش  مدرک و  لقنوا  يارب  ار  ما  هّیـضق  هّلح و  نکاس  ینیوزق  يدهم  دیـس  ءاهقف  دیـس  دزن  متفر  مدیـسر ، 

ترضح نآ  مسرب و  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  تمدخ  مه  رگید  هبترم  کی  ات  منکب  هچ  نم  هک  مدرک  لاوئس  وا  زا  سپس  متفرگ و 
؟  منک تاقالم  ار 

البرک هب  هّلح  زا  هعمج  بش  ره  مدـش و  لوغـشم  ار  راک  نیا  نم  نک ،  ترایز  ار  نیـسح ع  ماما  ورب و  ءالبرک  هب  هعمج  بش  لـهچ  دومرف 
تخـس هعفد  نیا  اهنآ  دـنهاوخ و  یم  زاوج  البرک  رهـش  هب  دورو  يارب  نیرومءام  مدـید  اـفداصت  دوب  رخآ  هعمج  بش  هکنآ  اـت  متفر ،  یم 
یلاجنج دندوب و  هدیـشک  فص  مدرم  مدوب  ّریحتم  منک ،  هّیهت  ار  نآ  هک  متـشاد  یلوپ  هن  متـشاد و  هرکذـت  زاوج و  هن  مه  نم  دـنا و  هتفرگ 

هجرف یلاعت  هّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  رود  زا  عقوم  نیا  رد  دـشن  نکمم  موش  رهـش  دراو  هنایفخم  یهار  کی  زا  مدرک  هچره  دوب 
هثاغتسا وا  هب  مدوب ،  هزاورد  تشپ  نم  مدید ،  ءالبرک  رهش  لخاد  تشاد  رـس  رب  يدیفـس  هماّمع  هک  یناریا  ملع  لها  سابل  رد  ار  فیرـشلا 

لخاد یتقو  دـیدن  یـسک  ارم  هک  نآ  لثم  درک  هزاورد  لخادو  تفرگ  ارم  تسد  دروآ و  فیرـشت  نم  دزن  دـش و  جراخ  هزاوردزا  مدرک ، 
نامز ماما  اقآ  هک  میوش  یم  هجوتم  ناتـساد  نیا  زا  مدـیدن  ار  وا  رگید  دـش و  بئاغ  ناهگان  وا  منک  تبحاصم  وا  اـب  متـشاد  دـصق  مدـش و 

دیآ یم  شکمک  هب  دونشخ و  وا  زا  دورب  شدج  ترایز  هب  هک  یسکره  تسا و  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  شفیرـش  ّدج  دقرم  رانک  هشیمه 
.

نیسح دراد  ادخ  رون  زا  هرهچرب  يا  هلاه 
نیسح دراد  ابع  لآ  نت  جنپ  ره  هولج 

تسا اطخ  یتفگ  انشآ  یب  ار  قشع  يانشآ 
نیسح دراد  انشآ  نارازه  مه  یبیرغ  رد 

رامش یب  نارارق  یب  شلصو  يوک  ياوه  رد 
نیسح درادابرهک  یئوگو  تسا  هاکرگم  لد 

یلع نب  نیسح  نادیواج  نآرق  زجعم 
نیسح دراد  البرک  رد  اهزاجعا  نیرترب 

تسا مزمز  شتارف  بآو  هبعک  شهاگ  همیخ 
نیسح دراد  انم  هوک  زا  رترب  یهاگلتق 

تسا يدمرس  ياقبزمر  شمغ  نیریشروش 
نیسح دراداقب  بآ  ناگدید  کشرس  زا 

ار رامیبره  مسج  ناور و  دشخب  افش  ات 
نیسح درادافش  كاخدوخ  لصو  میرحرد 

ناسح رگنب  البرک  میظع  حبذ  تمرح 
نیسح دراد  ایربک  تاذ  وچمه  یئاهبنوخ 
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 ( ع  ) لضفلاوبا هضور 

نآ اریز  دنوش  یم  رضاح  نیـسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  يرادازع  سلاجم  رد  ادف  یحور  هّللا  ۀیقب  ترـضح  دیدرت  نودب 
رد رگا  صخالاب  زاب  دنـشاب و  هداد  بیترت  صالخا  اب  یقّتم و  دارفا  ار  سلجم  رگا  صوصخ  هب  دـنناد  یم  ءازع  بحاـص  ار  دوخ  ترـضح 

ترـضح هضور  هک  یـسلاجم  رد  ابلاغ  الَثم  دشاب .  ترـضح  نآ  هقالع  دروم  هک  دوش  هدناوخ  يا  هضور  ای  دوش و  لیکـشت  هکّربتم  هنکمَا 
 . دنراد سلجم  نآ  هب  یفطل  رظن  ترضح  نآ  دوش  یم  هدناوخ  لضفلاوبا ع 

دصیس و رازه و  لاس  رد  میوگب .  ار  شمسا  تسین  یضار  هک  ناتسود  زا  یکی  دیامرف  یم  هّللا  هظفح  یحطبا  نسح  دیس  هّللا  ۀیآ  ترضح 
ای ؤر  ملاع  رد  میورب  تافرع  هب  هکنآ  زا  لبق  بش  هس  دوب  یبوخ  درم  هک  ناوراک  یناـحور  دوش  یم  فرـشم  همظعم  هّکم  هب  هس  تصش و 
نم هک  ناوخب  ار  لضفلاوبا ع  ترـضح  هضور  هفرع  زور  رد  هک  دیامرف  یم  وا  هب  ترـضح  نآ  دنک  یم  ترایز  ار  رـصع ع  یلو  ترـضح 
نز نمـض  رد  دهد .  ماجنا  ار  شلامعا  وا  ات  دنریگب  ار  شیاهلغب  ریز  دیاب  هک  هدوب  ناوراک  رد  دوب  جلف  هک  يا  هردخم  انمـض  میآ  یم  مه 

دیوگ یم  هدـمآ  شرـسپ  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  هفرع  بش  دوب  هدـش  دیهـش  ههبج  رد  شدـنزرف  هک  هدوب  ناوراک  نآ  رد  مه  ناشیا  یئاد 
نز نآ  دنک ،  یم  يدایز  هیرگو  دسوب  یم  ار  شدنزرف  سکع  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  ردام  نیا  ما  هدشن  هتـشک  نم  تسا و  بوخ  ملاح 

ناشن وا  هب  ار  شرسپ  سکع  ودنک  یم  لقن  جیلفا  نز  يارب  ار  شتداهش  نایرج  وا  تسیک ؟  سکع  نیا  تسیچ ؟  نایرج  دیوگ  یم  جیلفا 
یم کشا  دنک و  یم  باطخ  وا  هب  دنز  یم  فرح  هدنز  یصخش  اب  هک  یسک  لثم  دریگ و  یم  ار  یئاد  نز  رـسپ  سکع  جیلفا  نز  دهد  یم 

 . دنهد افش  ارم  دتسرفب و  ام  ناوراک  هب  ار  نامز ع  ماما  هک  یهاوخب  ادخ  زا  دیاب  تسا  هفرع  زور  هک  زورما  وت  دیوگ  یم  دزیر و 
هک دندید  یم  ناوراک  لها  همه  دش .  سابعلا ع  لضفلاوبا  ترضح  هضور  لوغـشم  ناوراک  یناحور  هفرع  ءاعد  نیب  رد  هفرع  رهظ  زا  دعب 

دارفا دـنک  یم  هیرگ  دایز  لضفلاوبا ع  ترـضح  بئاصم  يارب  هتـسشن و  ّتیعمج  طـسو  رد  مارحا  ساـبل  اـب  ینارون  رایـسب  يدرم  ناـهگان 
هک مدید  باوخ  لبق  بش  دنچ  نم  هک  تفگ  ناوراک  یناحور  هکنآ  زا  دـعب  صوصخ  هب  دـنوش  وا  هّجوتم  دنتـساوخ  یم  مک  مک  ناوراک 
نم ناوخب  ار  لضفلاوبا ع  ترـضح  هضور  هفرع  زور  هک  دندومرف  نم  هب  ادفلا  همدـقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  هّللا  ۀـّیقب  ترـضح 

ترـضح دوخ  وا  هک  دندوب  هدش  دقتعم  جیلفا  نز  هلمجنم  همه  دـننک  یم  هاگن  وا  هب  یـضعب  هک  دـش  هّجوتم  سانـشان  درم  نآ  میآ  یم  مه 
ینعی درک  شیاپ  هب  هراشا  اقآ و  دز  ادص  جیلفا  نز  نآ  هک  دنورب  نوریب  همیخ  رد  زا  دنتـساوخ  یم  درک  تکرح  ّتیعمج  نایم  زا  اذل  تسا 

 . دنتفر نوریب  همیخ  رد  زا  يوش و  یم  بوخ  دندنامهف  وا  هب  هراشا  اب  دندرک و  هاگن  وا  هب  دنتشگرب و  ترضح  تسا  جلف  نم  ياهاپ 
(38  . ) دهد ماجنا  ار  شّجح  لامعا  مامت  تسناوت  دش و  فرطرب  شتلاسک  تعاس  نامه  نز  نیا  هک  تفگ  یم  ام  تسود 

قشع يادوس  مرسب  مداتفا  زاب 
قشع ياوعد  ملد  نونجم  دنک  یم 

راکچ ناجاب  ورس  اب  ار  ناقشاع 
راکبدیان اپ  تسد و  ار  ناقشاع 

بآ يایرد  رد  هک  دشاب  نآ  قشاع 
بابک لد  دراپس  ار  ناج  بل  هنشت 

تشذگ ملاع  زا  یبآ  رهب  هکنآ 
تشگ بآ  يادف  شقوشعم  رهب 
ناشن قداص  قشاع  زا  را  یئوج 

ناهج ردنا  مهد  یم  تناشن  نم 
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یلج زاوآ  هب  میوگ  وا  مان 
یلع دنزرف  سابع  وا  تسه 

قشع يادوس  هر  رد  يراک  درک 
قشع يانیم  وا  دیشون  نانچنآ 

دندش تریح  لگ  رد  اپ  ناقشاع 
دندش تلجخ  رد  هلمج  نایادفناج 

تشارف تّمه  تیار  وک  نامزنآ 
تشاد هچنآ  ردارب  هار  رد  داد 

تشذگ ناج  زا  وا  هار  رد  یمه  ین 
تشذگ نآ  ردنا  هچره  ناهج و  زا 

هضور سلاجم  هب   ( ع نامز ( ماما 

رد يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم  لوق  هب  دندوب و  نکاس  دهـشم  رد  هک  يرئاح  نیـسح  دّیـس  جاح  ياقآ  هّللا  ۀیآ  موحرم 
مدوب و نکاس  هاـشنامرک  رد  يرمق  يرجه  لاس 1345  رد  نم  درک :  یم  لقن  تسا  هدوب  نیلماع  ياملع  راختفا  وا  ناـسحلا  يرقبع  باـتک 
رد دنتساوخ  یم  هک  زور  دنچره  دندش و  یم  نآ  دراو  البرک  هب  نتـشگرب  نتفر و  تقو  رد  ءادهـشلا ع  دیـس  راّوز  رثکا  هک  متـشاد  یلزنم 
ام دنام و  اجنآ  رد  يزور  دنچ  دش و  دراو  ام  لزنم  رد  متخانـش  یمن  البق  ار  وا  هک  یبیرغ  دّیـس  یمّرحم  لئاوا  رد  هلمجنم  دندنام  یم  اجنآ 

 . میدرک یم  یئاریذپ  لومعم  قبط  مه 
هک تفگ :  هراشا  اب  نم  هب  داتفا  دّیس  نآ  هب  شمشچ  یتقو  دمآ  نم  ندید  هب  دوب  هدمآ  ناریا  هب  هک  فجن  رهـش  یلاها  زا  یکی  نیب  نیا  رد 

تضایر سفن و  هیکزت  هب  اهلاس  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  تفگ  مرادن .  ناشیا  اب  يا  هقباس  نوچ  هن .  متفگ :  یسانش ؟  یم  ار  دّیس  نیا 
دوش و یم  دوقفم  رابکی  تقو  دنچره  هدوبن و  ناکد  رد  البلاغ  هتـشاد و  يراطع  ناکد  يدـنه  دجـسم  هچوک  رد  رهاظ  هب  هدوب و  لوغـشم 
هک دش  مولعم  اهدعب  تسا .  تضایر  لوغـشم  اهقاطا  زا  یکی  رد  هفوک  دجـسم  رد  وا  هک  دننیب  یم  دننک  یم  سّـسجت  وا  زا  شناسک  یتقو 
امش یـضعب  متفگ :  مدومن و  ّتبحم  رتشیب  وا  هب  مدرک  ادیپ  عّالطا  وا  لاح  زا  یتقو  نم  تسا .  تشر  لها  دّمحم و  دّیـس  صخـش  نیا  مسا 

لوغـشم هریغ  هفوـک و  دجـسم  رد  لاـس  هدزاود  نم  هلب  تفگ :  نم  هـب  رارـصا  زا  سپ  یلو  درک  راـکنا  لوا  دـنناد .  یم  ادـخ  ءاـیلوا  زا  ار 
یمن یلامک  ماقم  هب  یـسک  نآ  زا  رتمک  رد  تسا و  لاس  هدزاود  تضایر  لیمکت  طیارـش  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  روط  نیا  مدوب و  تضایر 

 : دیوگب نم  هب  يزیچ  هک  متساوخ  وا  زا  نم  دسر . 
مه هکئالم  راضحا  زین  و  تسین .  يدامتعا  اهنآ  هب  دـنیوگ  یم  غورد  یهاگو  تسار  یهاگ  اهنآ  نوچ  یلو  مناد  یم  ّنج  راـضحا  تفگ : 
اهنآ زا  هک  منک  یم  راضحا  ار  گرزب  ءاملع  حور  امش  يارب  یلو  دننام .  یم  زاب  ناشتدابع  زا  دنتدابع و  لوغـشم  اهنآ  نوچ  تسین  حالص 
یب دوـب و  هداد  يدازآ  حالطـصا  هب  اـهنز  اـهناوج و  هب  تلود  هک  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  نم  انمـض  دـنهد .  یم  باوـج  مینک  لاوئـس  هـچره 

مدوب دّیقم  دیدرگ  یم  یناوخ  هضور  ینز و  هنیـس  سلاجم  هب  نیهوت  هاش و  اضر  نارود  رد  ینعی  دوب  هدیدرگ  دایز  ینید  یب  يرابودـنب و 
تعاس کی  ات  رجف  عولط  لّوا  زا  سلجم  نآ  میامن و  هماـقا  لزنم  رد  يرادازع  لّـصفم  سلجم  یناوخ  هضور  ساـسا  تیوقت  رطاـخ  هب  هک 

 . تشاد همادا  رهظ  زا  دعب 
هب دـنتفر و  یم  ربنم  رگید  ياهزور  تبون  هب  هّیقب  دـنتفر و  یم  ربنم  اهنآ  رفن  یـس  هک  دـندمآ  یم  ناوخ  هضور  رفن  تصـش  سلجم  نآ  رد 

 . دش یم  ینز  هنیس  مه  یتعاس  دندناوخ و  یم  هیزعت  مه  حاّدم  رفن  جنپ  دش ،  یم  هداد  لوپ  اهنآ  مامت 
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لوبق دروم  لاح  نیع  رد  سلجم  نیا  ایآ  هک  متـسناد  یمن  نم  یلو  دوب  جرخ  رپ  تمحز و  رپ  رایـسب  یـسلجم  نینچ  کی  هک  تسا  یعیبط 
 . هنای تسه  هادف  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح 

تمـصع و تیب  لها  لوبق  دروم  سلجم  نیا  ایآ  هک  دـنک  لاوئـس  ءاـملع  حاورا  زا  وا  هک  متـساوخ  ناـمنامهیم  دّـمحم  دّیـس  ياـقآ  زا  اذـل 
؟  هنای تسه  مالسلا  مهیلع  تراهط 

لوبق دروم  سلجم  نیا  ایآ  هک  منیبب  ات  منک  یم  لاوئـس  دـنا  هتفر  ایند  زا  هک  یئاـملع  زا  رفن  راـهچ  زا  بشما  نم  بوخ ،  رایـسب  تفگ :  وا 
دّیـس موحرم  يزاریـش و  يازریم  موحرم  یتشر و  هّللا  بیبح  ازریم  هّللا  ۀـیآ  موحرم  زا  دـنترابع  ملاـع  رفنر  اـهچ  نآ  ریخ و  اـی  تسه  اـهنآ 
راهچ نیا  حور  بشید  تفگ :  وا  متفر  وا  دزن  هک  حبص  یناقمم .  نسح  خیش  جاح  ياقآ  ینوعی  داماد  یلع  دیس  موحرم  ردص و  لیعامسا 

هب اهنآ  ریخ ؟  ای  تسه  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  لوبق  دروم  سلجم  نیا  ایآ  هک  مدیـسرپ  اهنآ  زا  مدرک و  راضحا  ار  رفن 
مهدزای اـعوسات و  مّرحم  مهن  زور  دـشاب و  یم  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیبلها  لوبقم  هّجوت و  دروم  سلجم  نیا  هلب  دـنتفگ :  ءارآ  قاـّفتا 

ارچ متفگ :  وا  هب  مدـش و  لاحـشوخ  یلیخ  نم  دـنروآ .  یم  فیرـشت  سلجم  نیا  هب  مـه  هادـف  یحور  هـّللا  ۀـیقب  ترـضح  اروشاـع  مّرحم 
 . دنا هدومرفن  نییعت  ار  شزور 

رد نم  عضو  انمـض  دـننک .  نییعت  ات  میامن  یم  اضاقت  مه  ار  شتعاس  زور و  منک و  یم  لاوئـس  اهنامه  زا  بشما  زاب  درادـن  یعنام  تفگ : 
هیقبو دـشاب  ءاملع  اب  متـسشن  یم  دوخ  هک  یئاج  تمـسق  کی  هک  دوب ،  دـنهد  یم  لیکـشت  ءاملع  ارثکا  هک  یـسلاجم  فـالخ  سلجم  نآ 
هّجوت دروم  سلجم  نیا  اذـل  مدوب  لئاق  مارتحا  همه  يارب  مدوب و  هداتـسیا  اـبلاغ  لزنم  رد  مد  نم  هکلب  دننیـشنب .  رگید  ياهتمـسق  رد  مدرم 

ياه هچوک  رد  یعمج  دش و  یم  هتـسب  رورم  روبع و  هار  هکلب  دندش و  یم  رـضاح  سلجم  نآ  رد  يدایز  ّتیعمج  دوب و  رهـش  لها  مومع 
 . دننیشنب اهنآ  ياج  رد  اهنیا  دعب  دنورب و  نوریب  دنتسه  لزنم  لخاد  رد  هک  یتّیعمج  ات  دندش  یم  رظتنم  فارطا 

ترـضح هک  دنداد  باوج  اهنآ  مدرک  لاوئـس  ار  امـش  بلطم  ءاملع  نامه  زا  بشید  هک  تفگ :  دّـمحم  دّیـس  اقآ  زور  نآ  يدارف  هرخالاب 
سلجم هب  دیا  هتـسشن  تسا  لزنم  رد  کیدزن  هک  هاچ  رانک  امـش  هک  یتقو  هقیقد  نالف  تعاس و  نالف  رد  اعوسات و  مهن  زور  رـصع ع  یلو 

نیا رد  دـینک  هاگن  تقو  نآ  رد  دروخ .  یم  ناکت  ناتندـب  مامت  دـنک و  یم  رییغت  امـش  لاح  هبترم  کی  تقو  نآ  رد  دـنروآ  یم  فیرـشت 
زا یکی  دنا .  هتسشن  صوصخم  سابل  صاخ و  تئیه  هب  رفن  هدزاود  دودح  يا  هدع  هک  دینیب  یم  درک  لزنم  زا  یتمسق  هب  هراشا  نّیعم  هطقن 

دیهاوخ هک  یهّجوت  همه  اب  امش  دنور و  یم  نوریب  مدرم  اب  دعب  دنتسه و  اجنآ  تعاس  کی  تسا .  ءادفلا  هل  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  اهنآ 
نداد و ياچ  لثم  دینکب  یتمدخ  هک  دیور  یم  امش  دیشاب و  وضو  اب  تقو  نآ  رد  هک  دیشاب  دیقم  امش  دیوش .  یمن  اهنآ  نتفر  هّجوتم  درک 

دینکب یئاریذپ  مدرم  زا  هناخ و  رد  مد  دیورب  امش  تسه  نامدوخ  هناخ  اجنیا  دنیوگ  یم  دننک و  یمن  مایق  امش  يارب  اهنآ  نتشادرب  ناکتسا 
اب اهنآ  دنور و  یم  ربنم  ناوخ  هضور  رفن  ود  دنراد  فیرشت  سلجم  رد  ناشناهارمه  رـصع ع و  یلو  ترـضح  هک  یتعاس  کی  تدم  رد  ، 

یلیخ رگید  ياهزوراب  هک  دوش  یم  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  مدرم  هّجض  دوش .  یم  روشرپ  لاح و  اب  رایسب  سلجم  دنناوخ  یمن  تبیـصم  هکنآ 
زور نآ  ددرگ  یم  متخ  رهظ  زا  دـعب  ود  سلجم  دیـشک و  یم  لوط  تعاس  کی  شربنم  زور  ره  هک  نیظعاولا  فرـشا  ياقآ  و  دراد .  قرف 

 . دنک یم  تبحص  ادف  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  زا  دور و  یم  ربنم  دیآ و  یم  تداع  فالخ  رب  تعاس  نیا  رد 
زور مدرک  یم  يرامـش  تعاس  اعوسات  زور  ات  نم  تفگ و  نم  يارب  هک  دوب  مرحم  مجنپ  زور  ار  بلطم  نیا  دّمحم  دّیـس  ياقآ  لاح  ره  هب 

مندب هاگان  هک  مدوب  هتـسشن  هاچ  رانک  نیعم  تعاس  نآ  رد  ّتیعمج  ترثک  رثا  رد  نم  دوب  هدـمآ  سلجم  هب  یبیجع  ّتیعمج  اقافتا  اعوسات 
ناشـسابل دنا .  هتـسشن  رگیدـکی  رود  راو  هقلح  رفن  هدزاود  مدـید  مدرک  هاگن  نّیعم  هطقن  نامه  هب  اروف  مدروخ  یبیجع  ناکت  داتفا  هزرل  هب 

یگلاس لهچ  ّنس  دودح  رد  اهنآ  همه  دندوب ،  لکیه  يوق  هزبس و  اهنآ  همه  دنتـشاد ،  رـس  هب  یهاشنامرک  يدـمن  هالک  همه  دوب  فراعتم 
يارب مدز  ادـص  دایرف  اب  مدیـسر و  ناشتمدـخ  هب  متفاکـش و  ار  ّتیعمج  اروف  نم  دوب ،  هایـس  ناشرـس  ياهوم  ناشیوربا و  ياهوم  دـندوب ، 

یم نم  زا  مدرم  همه  ءارما و  تموکح و  یّتح  سلجم  نآ  رد  هک  یمارتـحا  یلو  دـندرک  مّسبت  نم  يور  هب  اـهنآ  دـیروایب .  یئاـچ  ناـیاقآ 
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زا هناخ و  رد  مد  دیورب  امـش  دنا  هدروآ  زیچ  همه  ام  يارب  تسا  نامدوخ  هناخ  اجنیا  دنتفگ :  نم  هب  دـندومنن و  نم  هب  تبـسن  اهنآ  دـندرک 
 . دینک یئاریذپ  مدرم 

ینوریب و نیب  قاطا  رد  زا  هک  مداد  لامتحا  یلو  دـنا  هدـش  دراو  اـجک  زا  اـهنآ  هک  متـسناد  یمن  هناـخرد و  مد  متـشگرب  راـیتخا  نودـب  نم 
تـالاح زا  دـیاب  اـعوسات  زور  تسا  مسر  هکنآ  اـب  دـنتفر و  ربنم  هب  ظاّـعو  زا  رفن  ود  تعاـس  نآ  رد  لاـح  ره  هب  دنـشاب .  هدـمآ  ینوردـنا 
ترـضح نآ  قارف  رد  مدرم  هک  دـنتفگ  یم  یبلاطم  ادـف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح  هب  باطخ  اهنآ  هاگآ  دوخان  دـنناوخب ،  لضفلاوبا ع 

روش مه  سلجم  دندرک ،  یم  دادمتـسا  ایند  ياهراشف  رد  ترـضح  نآ  زا  دـنتفگ و  یم  تیلـست  ترـضح  نآ  هب  اهنآ  دـندرک ،  یم  هیرگ 
 . دوب يا  هماگنه  يراز  هیرگ و  رظن  زا  تشاد  یبجع 

فالخ رب  دمآ و  حبص  لوا  نامه  رد  دّمحم  دّیس  ياقآ  هتفگ  قبط  دنک  متخ  ار  سلجمو  دیایب  رهظ  زا  دعب  دیاب  هک  نیظعاولا  فرشا  ياقآ 
منک یگتـسخ  عفر  هک  ما  هدرک  لیطعت  زورما  نم  تفگو :  تسـشن  هناخ  برد  مد  نم  رانک  دورب ،  اهناوخ  هضور  قاطا  هب  دـیاب  هک  تداع 

رد دعب  منک و  لیطعت  متـسناوتن  ار  سلجم  نیا  یلو  منک .  اّیهم  ادرف  يارب  ار  دوخ  دـیاب  مراد و  يدایز  سلاجم  تسا  اروشاع  هک  ادرف  اریز 
دنلب يادص  اب  سپـس  دیوگب  دیاب  هچ  دناد  یمن  هک  یـسک  لثم  درک  يّدـتمم  توکـس  تسـشن  ربنم  يور  یتقو  تفر و  ربنم  تعاس  نامه 

یب هملک  نیا  زا  يردق  هب  مدرم  تسا .  وتاب  ام  نخـس  يور  اهنابایب  هدشمگ  يا  تفگ :  دندّیقم  نآ  هب  ربنم  لها  هک  یلومعم  همدقم  نودـب 
ناهگان یلو  دوب  رفن  هدزاود  نآ  هب  ممـشچ  ّبترم  نم  دندش  لاح  یب  اهنآ  رثکا  هک  دنتخیر  یم  کشا  دندز و  یم  تروص  رـس و  هب  هنابات 

؟  تسملاع ناج  رب  هک  تسا  شتآ  هچ  نیا  زاب  ( 39  . ) دنا هدش  جراخ  سلجم  زا  دنتسین و  اهنآ  مدید 
تسا متام  هودنا و  مغ و  هلعش و  هچ  نیا  زاب 

؟  تسیچ زادگناج  هثداح  ثیدح  نیا  زاب 
تسا مءاوت  هّصُغ  اب  هک  تسیا  هّصق  هچ  نیا  زا  اب 

تساپب لد  کلم  رد  هک  تسازگناج  هآ  نیا 
؟  تسا مغ  روشک  رد  هک  تسازع  رکشل  اب 

دعر شورخ و  قرب و  هلعش  رپ ز  قافآ 
تسا مدامد  هآ  یپایپ و  هلان  ای 

کشا لفطز  یتیگردام  مشچ  همشچ  نوچ 
تسا مهرد  هدرم  ردپ  يوم  هچ  ناهج  يور 

نایب ورک  نابیرگ  كاچ  هب  رس  هِّصق  نیز 
تسا مخ  نایسدق  دق  هصغ  راب  ریز  رد 

قشع هب  دوب  نابوخ  هم  یّلجت  هام 
تسا ملاع  زابناج  هبذج  زورب  زور 

ناوخب اروشاع  ترایز 

بانج دـیامرف :  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يرون  یجاح  موحرم  هتـشون  حـیتافم  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم 
درک و لقن  میارب  یلاعت  هّللادیا  تشر ،  نکاس  رجات  یتشر ،  يوسوم  نسح  دّیـس  نب  مشاه  دّیـس  نب  دـمحا  دیـس  حـلاص ،  یقت  باطتـسم 

دراو فورعم  يزیربت  رجات  یلع  رفـص  جاح  لزنم  رد  مدـمآ و  زیربت  هب  تشر  زا  جـح  دـصق  هب  داتـشه  تسیود و  رازه و  لاس  رد  تفگ : 
نتفر دصق  یناهفـصا  یهدس  راد  ولج  راّبج  یجاح  هکنآ  ات  منکب  دـیاب  هچ  هک  مدوب  ّریحتم  دوبن  هّکم  هب  نتفر  يارب  يا  هلفاق  نوچ  مدـش و 
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يزیربت و رقاب  دـمحم  ّالم  جاح  مان  هب  مه  رگید  رفن  هس  لّوا  لزنم  رد  متفر  وا  اب  مدرک و  هیارک  یلاـم  وا  زا  مه  نم  تشاد ،  ار  نزوبارط  هب 
مزاع اجنآ  زا  مور و  ضرا  هب  میدیـسر  ات  میدش ،  هار  هناور  مهاب  همه  دـندش و  قحلم  نم  هب  یلع  جاح  يزیربت و  رجات  نیـسح  دّیـس  جاح 

 . میدش نزوبارط 
يردـق اـفطل  تسا .  فوخم  رایـسب  میراد  شیپ  رد  هک  لزنم  نیا  تفگ :  دـمآ و  اـم  دزن  رادولج  راـّبج  جاـح  هار ،  نیب  لزاـنم  زا  یکی  رد 

دودح میدرک و  تکرح  اروف  ام  میتشاد .  هلـصاف  هلفاق  زا  ام  ابلاغ  اهلزنم  ریاس  رد  هتبلا  میـشاب  هلفاق  هارمه  میناوتب ،  ات  دـینک  تکرح  رتدوز 
 ، تفرگ ندیراب  يدنت  فرب  میدش ،  رود  لزنم  زا  هک  خسرف  مین  دودح  میدرک ،  تکرح  هلفاق  اب  حبص  هب  تعاس  هس  ای  مین و  تعاسود و 
ات دشن ،  نکمم  مناسرب  اهنآ  هب  ار  مدوخ  هک  مدرک  هچره  نم  دنتفر ،  یم  تعرـس  اب  دندوب و  هدناشوپ  ار  ناشرـس  اقفر  دـش ،  کیرات  اوه 

دودـح نوچ  مدوب ،  برطـضم  تحاران و  هداعلا  قوف  متـسشن و  هار  رانک  رد  مدـش و  هدایپ  بسا  زا  مدـنام ،  اـهنت  نم  دـنتفر و  اـهنآ  هکنآ 
هدمآ نوریب  رهش  زا  هزات  زونه  نوچ  منامب و  اجنیمه  حبص  ات  هک  دیسر  اجنیا  هب  مرکف  هرخالاب  دوب ،  مهارمه  جراخم  يارب  ناموت  دصـشش 
هنوگ نامه  ناهگان  مناسرب .  هلفاق  هب  ار  مدوخ  مرادرب و  ظفاحم  دـنچ  مدرگرب و  ما  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  هک  یئاـج  هب  مناوت  یم  میدوب ، 

هب تشاد و  تسد  رد  یلیب  هک  دیـسر  مرظن  هب  ینابغاب  غاب  نآ  رد  مدـید و  یغاـب  هّداـج  فرط  نآ  دوخ  لـباقم  رد  مدوب  راـکفا  نیا  رد  هک 
اقفر متفگ :  یتسه ؟  هک  وت  تفگ :  یـسراف  نابز  اب  داتـسیا و  یمک  هلـصاف  اب  دمآ و  نم  دزن  نابغاب  دزیرب ،  اهنآ  فرب  هک  دز  یم  اهتخرد 

 . مناد یمن  ار  هار  ما و  هدنام  نم  دنا و  هتفر 
مناد یمن  ار  هار  هّللاو  متفگ  یتفرن ؟  دومرف  دمآ و  زاب  مدّجهت ،  نایاپ  زا  سپ  مدش  هلفان  لوغشم  نم  ینک !  ادیپ  هار  ات  ناوخب  هلفان  دومرف : 

.
هعماج ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  اجنآ  متـسین ،  ظفح  مه  زونه  مدوبن و  ظفح  ار  هعماج  ترایز  هکنآ  اب  نم  ناوخب  هعماج  ترایز  دومرف : 

 . مدناوخ ظفح  زا  طلغ  نودب  ار  نآ  مامت  مدش و 
 : دومرف مورب .  هک  متـسین  دلب  ار  هار  متـسه  زونه  هلب  متفگ  تفرگ ،  ما  هیرگ  رایتخا  یب  نم  یتسه  اجنیا  یتفرن و  زونه  دومرف :  دـمآ و  زاب 

همقلع ءاعد  مالـس و  دـص  نعل و  دـص  اب  رخآ  هب  ات  لّوا  زا  متـسین ،  ظفح  مه  لاح  هب  ات  مدوبن و  ظفح  هکنآ  اب  ناوخب  ار  اروشاـع  تراـیز 
 . متسه اجنیا  حبص  ات  متفگ  یتسه ؟ !  یتفرن  دومرف :  دمآ و  زاب  مدرک  مامت  هکنآ  زا  سپ  مدناوخ 

وش راوس  غالا  رب  نم  فیدر  دومرف :  تشاذگ و  شـشود  يور  هب  ار  شلیب  مدش و  یغالا  راوس  مناسر ،  یم  هلفاق  هب  ار  وت  الا ن  نم  دومرف 
 . درکن تکرح  اج  زا  دماین و  بسا  مدیشک  ار  مبسا  راهم  مدش و  راوس  نم  ، 

درک تکرح  اروف  بسا  داتفا ،  هار  هب  تفرگ و  ار  بسا  راهم  تشاذگ و  پچ  شود  هب  ار  لیب  مداد  وا  هب  هدب  نم  هب  ار  بسا  راهم  دومرف : 
يارب راب  هس  ار  هلمج  نیا  هلفان  هلفان ،  هلفان ،  دـیناوخ ؟  یمن  بش  هلفاـن  ارچ  امـش  دومرف :  تشاذـگ و  نم  يوناز  يور  تسد  هار  نیب  رد  ، 

تیمها رب  رارکت  نیا  اب  هعماج و  هعماج ،  هعماج ،  دـیناوخ ؟  یمن  هعماج  تراـیز  ارچ  امـش  دومرف :  زاـب  درک  رارکت  نآ  ّتیمها  دـیکءات و 
وا دومرف ،  يدایز  دیکءات  عوضوم  هس  نیا  هب  رارکت  نیا  اب  اروشاع و  اروشاع ،  اروشاع ،  دیناوخ ؟  یمن  اروشاع  ارچ  امـش  دومرف  دعب  نآ . 

لوغـشم دـنا و  هدـمآ  نیئاپ  یبآ  يوج  بل  اهنآ  مدـید  دنتـسه ،  امـش  ياقفر  اهنآ  دومرف  تشگرب و  هبترم  کـی  تفر  یم  راو  هرئاد  ار  هار 
موش راوس  بسا  هب  متـسناوتن  یلو  مناسرب  اهنآ  هب  ار  دوخ  موش و  بسا  راوس  هک  مدـش ،  هدایپ  غالازا  نم  دنتـسه ،  حبـص  زاـمن  يارب  وضو 

صخـش نیا  هک  مداتفا  رکف  هب  لاح  نآ  رد  دنادرگرب  منارفـس  مه  فرط  هب  ار  بسا  رـس  درک و  بسا  راوس  ارم  دش و  هدایپ  غالا  زا  اقآ  نآ 
 ، تسین اجنآ  رد  یحیـسم  زج  یبهذم  دنکرت و  همه  تسین و  نابز  یـسراف  دودح  نآ  رد  هکنآاب  دز  یم  فرح  یـسراف  الوا  هک  دوب ؟  هک 
هب تعرـس  نیا  هب  متـشاد  اـجنآ  رد  هک  یلطعم  همه  نآ  زا  سپ  ارم  و  داد ،  یم  اروشاـع  تراـیز  هعماـج و  هلفاـن و  روتـسد  نم  هب  درم  نیا 

! ؟  دناسر میاقفر 
يرثا وا  زا  مدیدن و  ار  يدحا  مدرک ،  هاگن  دوخ  رس  بقع  هب  یتقو  یلو  تسا  هادف  انحاورا  هّللا  ۀیقب  ترضح  وا  هک  مدش  هجوتم  هرخالاب  و 
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 . دوبن
وت يوربآ  ناهج ز  قلخ  يوربآ  يا 

وت يوک  كاخ  درخ  مشچ  يایتوت  يو 
میشوخ نآ  يادوسب  رمع  تشذگ  ار  ام 

وت يوگتفگ  رگم  تفرن  نخس  ام  زک 
مرجال دیحوت  نشلگ  دوب  هدرمژپ 

وت يولگ  نوخز  تشگ  هرابود  مرخ 
قشع زامن  رد  وضو  وت  لد  نوخب  يدرک 

وت يوضو  زامن و  يادف  ناهج  ناج 
تفگ تفر  وچ  بنیز  وت  يور  يوزرآ  اب 

وت يوزرآ  مدوب  لدب  یلو  متفر 
تفگ دیدب و  ترینم  سءار  وچ  ین  كون  رب 

وت يوس  تسه  ملد  يور  هک  رگن  نم  رب 

نامز ماما  هیرگ 

رایخا زا  یکی  هک  يدنـشف  یلع  دّـمحم  جاح  ياقآ  بانج  زا  نارهت  رد  نم  تفگ  یناگیاپلگ  يدـهاز  یـضاق  ياقآ  مالـسالا  ۀّـجح  بانج 
رـضحم هب  ات  مورب  ّجـح  هب  ردـق  نآ  منکن و  هاـنگ  تسا  نکمم  اـت  هک  مدوب  دـّیقم  یناوج  لوا  زا  نم  تفگ :  یم  هک  مدینـش  تسا .  نارهت 

 . مدش یم  فرشم  همّظعم  هّکم  هب  وزرآ  نیمه  هب  اهلاس  اذل  مدرگ  فّرشم  هادف  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  میالوم 
تافرع يارحـص  هب  لئاسو  عیمج  اب  هّجحیذ  هاـم  متـشه  بش  مدوب ،  مه  جاّـجح  زا  یعمج  یئاریذـپ  راد  هدـهع  هک  اـهلاس  نیا  زا  یکی  رد 

رـصع ابیرقت  منک .  هّیهت  يرتهب  ياج  دندوب  نم  اب  هک  يراّوز  يارب  نم  دنور ،  یم  تافرع  هب  جاّجُح  هکنآ  زا  لبق  بش  کی  مناوتب  ات  متفر 
هک مدوب  هدیدرگ  هّجوتم  انمض  مدش و  رقتسم  دوب  هدش  اّیهم  ام  يارب  هک  یئاهرداچ  نآ  زا  یکی  رد  مدرک و  هدایپ  ار  اهراب  یتقو  متفه  زور 

بـشما ارچ  وت  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  دوب  اجنآ  اهرداچ  تظفاحم  يارب  هک  یئاه  هطرـش  زا  یکی  هدماین  تافرع  هب  یـسک  زونه  نم  زا  ریغ 
الاح لاح  ره  هب  دـنربب ! ؟  ار  تلئاسو  دـنیایب و  نابایب  نیا  رد  نیقراس  تسا  نکمم  یناد  یمن  رگم  يا  هدروآ  اجنیا  هب  ار  لـئاسو  همه  نیا 

 . ینکب تظفاحم  تلاوما  زا  تدوخ  ینامب و  رادیب  حبص  ات  دیاب  يا  هدمآ  هک 
ات مدوب و  ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  لوغشم  اجنآ  رد  بش  نآ  منک .  یم  تظفاحم  ملاوما  زا  مدوخو  منام  یم  رادیب  درادن ،  یعنام  متفگ : 

مـسا هب  ارم  دمآ و  نم  همیخ  رد  هب  دراد ،  رـس  هب  زبس  لاش  هک  يراوگرزب  دّیـس  مدید  هک  دوب  بش  ياه  همین  هکنآ  ات  مدـنام  رادـیب  حـبص 
زا یعمج  هظحل  دنچ  زا  سپ  دش و  همیخ  دراو  وا  متساخرب .  اج  زا  مداد و  باوج  نم  مکیلع ،  ٌمالـس  یلع  دّمحم  جاح  تفگ :  دز و  ادص 

یلو مدیـسرت  اهنآ  زا  يرادقم  ادتبا  نم  دندیـسر ،  شرـضحم  هب  رازگتمدـخ  دـننام  دوب  هدـمآ  نوریب  ناشتروصزاوم  هزات  زونه  هک  اهناوج 
دندوب هداتـسیا  همیخ  نوریب  اهناوج  مدرک ،  دامتعا  اهنآ  هب  تفرگ و  ياج  ملد  رد  وا  ّتبحم  مدز  فرح  اـقآ  نآ  اـب  هک  هلمج  دـنچ  زا  سپ 
؟  ارچ متفگ :  تلاح .  هب  اشوخ  تلاح ،  هب  اشوخ  یلع  دّمحم  جاح  دومرف :  درک و  ور  نم  هب  وا  دوب .  هدش  همیخ  لخاد  دّیس  نآ  یلو 

متفگ دوب  هدرک  هتوتیب  اجنیا  رد  مه  نیسحلا ع  هّللا  دبعابا  ءادهشلا  دیس  ترـضح  مّدج  هک  يا  هدرک  هتوتیب  تافرع  نابایب  رد  یبش  دومرف : 
؟  مینکب دیاب  هچ  بش  نیا  رد 

زا سپ  میداد ،  ماجنا  اقآ  نآ  اب  ار  راک  نیا  میدـش و  دـنلب  اذـل  ناوخب  هّللاوه  لق  هدزای  دـمح  زا  سپ  میناوخیم ،  زاـمن  تعکر  ود  دومرف : 
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 ، دوب يراج  شناگدید  زا  کشا  تشاد  یـشوخ  لاح  مدوب ،  هدینـشن  ار  شلثم  نیماضم  رظن  زا  نم  هک  دـناوخ ،  یئاعد  کی  اقآ  نآ  زامن 
درک یهاوخ  شومارف  ار  نآ  مه  وت  تسا و  موصعم  ماما  صوصخم  ءاـعد  نیا  دومرف :  اـقآ  منک ،  ظـفح  ار  ءاـعد  نآ  هک  مدرک  یعـس  نم 

مدرک و لالدتـسا  ادـخ  دوجو  هب  هّیـسفنا  هیقافآ و  تایآ  هب  مه  نم  وگب  دومرف :  تسا ؟  بوخ  مدـیحوت  نم  دـینیبب  متفگ  اقآ  نآ  هب  سپس 
هلئـسم هب  ار  مداقتعا  سپـس  تسا .  یفاک  یـسانش  ادـخ  زا  رادـقم  نیمه  وت  يارب  دومرف :  تسه  یئادـخ  لئالد  نیا  اب  هک  مدـقتعم  متفگ : 

تساجک رد  نامز ع  ماما  الا ن  امش  رظن  هب  هک :  مدرک  لاوئـس  نآ  زا  دعب  يراد .  یبوخ  داقتعا  دومرف :  مدرک  ضرع  اقآ  نآ  يارب  تیالو 
 . تسا همیخ  رد  نامز  ماما  الا ن  دومرف :  ترضح   ؟

ۀمحّرلا لبج  دودـح  دومرف  دنـشاب  یم  تافرع  ياـجک  رد  تسا  تاـفرع  رد  رـصع ع  ّیلو  ترـضح  دـنیوگیم  هک  هفرع  زور  مدرک  لاوئس 
 . دسانش یمن  یلو  دنیب  یم  ار  وا  هلب  دومرف :  دنیب ؟  یم  ار  ترضح  نآ  دورب  اجنآ  یسک  رگا  متفگ : 

هب دنروآ و  یم  فیرشت  جاجح  ياه  همیخ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  جع  رصع  یلو  ترضح  تسا  هفرع  بش  هک  بش  ادرف  ایآ  متفگ : 
؟  دنراد یّهجوت  اهنآ 

دندومرف نم  هب  اقآ  عقوم  نیا  رد  دیوش  یم  لسوتم  لضفلاوبا ع  ترـضح  میومع  هب  بش  ادرف  امـش  اریز  دـیآ ،  یم  امـش  همیخ  هب  دومرف : 
یئاچ اقافتا  اقآ  مدرک  ضرع  ما .  هدرواین  یئاچ  یلو  ما  هدروآ  زیچ  همه  نم  هک  مدـش  رکذـتم  ناـهگان  يراد ؟  یئاـچ  یلع  دّـمحم  جاـح 

 . منک یم  هیهت  یئاچ  نیرفاسم  يارب  موریم و  ادرف  اریز  دیداد  رکذت  امش  هک  دش  بوخ  ردقچ  ما و  هدرواین 
رّطعم و يردق  هب  میدرک  مَد  یتقو  یلو  دوب  یئاچ  رهاظ  تروص  هب  هک  يرادقم  دـنتفر و  نوریب  همیخ  زا  نماب و  یئاچالاح  دـندومرف :  اقآ 

دندومرف دـعب  مدروخ  یئاچ  نآ  زا  نم  دـنداد  نم  هب  دـندروآ و  دـشاب  یمن  ایند  ياـه  یئاـچ  زا  یئاـچ  نآ  مدرک  نیقی  نم  هک  دوب  نیریش 
نم رواـیب ،  دوـمرف :  تسه .  مه  تساـم  متفگ :  مروـخ  یمن  رینپ  نم  دـندومرف  تسه .  رینپ  ناـن و  یلب  مـتفگ :  میروـخب ؟  يراد  یئاذـغ 

 : دومرف لیم  تسام  نان و  نآ  زا  وا  متشاذگ .  شتمدخ  تسام  نان و  يرادقم 
 . روایباجب هرمع  کی  نم  ردپ  يارب  وت  مهد  یم  يدوعس  لایر  دص  وت  هب  یلع  دمحم  جاح  دومرف :  نم  هب  سپس 

؟  تسیچ ناتدوخ  مسا  متفگ :  تسا .  نسح  دیس  مردپ  مسا  دومرف  تسیچ ؟  امشردپ  مسا  مشچ  مدرکضرع 
متفرگ لغب  رد  هقناعم  ناونع  هب  ار  واو  مدرک  زاب  لغب  نم  دورب ،  هک  تساخرباج  زا  اقآ  عقوم  نیا  رد  متفرگ و  ار  لوپ  يدهم  دیـس  دومرف : 

متـشاذگ و لاخ  نآ  يور  ار  میاهبل  هتفرگ  رارق  شتـسار  هنوگ  يور  یئابیز  رایـسب  هایـس  لاخ  مدـید  مسوبب  ار  شتروص  متـساوخ  یتقو  ، 
 . مدیسوب ار  شتروص 

هبترم کی  میدـیدن  ار  یـسک  مدرک  هاگن  ار  فرط  نآ  فرط و  نیا  هچره  تافرع  ناـبایب  رد  نم  دـشادج  نمزا  وا  هک  هظحل  دـنچ  زا  سپ 
رسپ دوب  يدهم  شمان  دزیم  فرح  یسراف  تسناد :  یم  ارم  مسا  وا  هک  صوصخب  هدوب  هادف  ینحاورا  هّللا  ۀیقب  ترضح  وا  هک  مدش  هّجوتم 

 ! دوب يرکسع  نسح  ماما 
دندش عمج  نم  رود  دنا ،  هدرب  ارم  هیثاثا  نیقراس  هدرب و  مباوخ  نم  هک  دندرکیم  رکف  اه  هطرـش  مدرک ،  هیرگ  راز  راز ،  متـسشن و  هرخالاب 

 . دش دیدش  ما  هیرگ  مدوب  تاجانم  لوغشم  تسا  بش  متفگ  اهنآ  هب  ، 
ار نایرج  ناوراک  لها  يارب  مه  وا  مدرک ،  لقن  ار  هّیـضق  ناوراک  یناحور  يارب  نم  دـندمآ  تاـفرع  هب  ناوراـک  لـها  هک  زور  نآ  يادرف 

 . دشادیپ يروش  اهنآ  نایم  رد  داد ،  حرش 
هب نم  بش  ادرف  دـنا  هدومرف  اقآ  هک  مدوب  هتفگن  اهنآ  هب  نم  هکنآ  اب  زامن  زا  دـعب  میدـناوخ  ار  ءاشع  برغم و  زاـمن  هفرع  بش  بورغ  لّوا 

ار لضفلاوبا ع  ترضح  هضور  ناوراک  یناحور  دوخ  هب  دوخ  دیوش  یم  لسوتم  سابع ع  ترضح  میومع  هب  امش  اریز  میآ  یم  امش  همیخ 
حاورا یحور و  هّللا  ۀیقب  ترضح  سدقم  مدقم  رظتنم  امئاد  نم  یلو  دندوب  هدرک  ادیپ  یبوخ  لاح  ناوراک  لها  هدشاپ و  رب  يروش  دناوخ 

 . مدوب ادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا 
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یلو ترضح  مدید  مدمآ ،  نوریب  همیخ  زا  متساخرب و  سلجم  نایم  زا  دمآ  رس  ما  هلـصوح  نم  هک  دوش  مامت  هضور  دوب  کیدزن  هرخ  الاب 
اقآ هک  منک  مالعا  مدرم  هب  منزب و  داد  متساوخ  دننک  یم  هیرگ  دنهد و  یم  شوگ  هضور  هب  دنا و  هداتـسیا  همیخ  نوریب  هادف  یحور  رـصع 

همیخرد فرط  نیا  نم  میوگب ،  يزیچ  متـسناوتن  نم  هک  دندومرف  فّرـصت  نم  نابز  رد  وگن و  يزیچ  هک  دـندرک  هراشا  تسداب  تساجنیا 
میدرکیم هیرگ  لضفلاوبا ع  ترضح  بئاصم  رب  نامود  ره  دندوب و  هداتسیا  همیخ  فرط  نآ  هادف  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  مدوب و  هداتسیا 
فیرـشت مه  ترـضح  نآ  دش  مامت  هضور  یتقو  منک .  تکرح  رـصع ع  یلو  ترـضح  فرط  هب  مدق  کی  یتح  هک  متـشادن  تردق  نم  و 

 . دندرب
رون هّللا و  رهظم  یئوت  هک  يا 
روهظ تیورز  هدرک  ادخ  رون 

بستنم یلعب  یگرزبز  يا 
بقل دمآ  تمشاه  ینب  هام 

وت میب  زا  دنک  مر  کلف  ریش 
وت میلعت  ربهر  یلع  دوب 

نایکاخ رگدادیب  رسپ ز  وت  زا 
نایکالفا رب  دنشورف  رخف 

افص لها  هلبق  تمرح  يا 
افو مان  وتب  قحلا  دش  متخ 

وت يور  دوب  قافآ  هلبق 
وت يوک  دوب  قاشع  هبعک 
وت ناتسبد  لفط  درخ  ریپ 
وت نامرف  هدنب  دوب  قشع 

قشع نادیم  هدرب ز  ءادهش  زا 
قشع ناگوچ  مخ  رد  قبس  يوک 

 ( ع نیسح ( راوز  هب  نامز  ماما  مارتحا 

لقن دهـشم  گرزب  ءاملع  زا  یکی  يارب  دندوب  دهـشم  نکاس  هک  یتقو  نآ  رد  یناهفـصا  هناتـسلگ  یلع  دّمحم  ازریم  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم 
دوب یصخش  ناهفـصا  رد  درکیم ،  لقن  دوب  راوگرزب  حلاص و  نادرم  هک  زا  یلع  دّمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  نم  يومع  هک ،  دندوب  هدومرف 

اب اعبط  دزیم و  ما  هدرک  ضرالا  یطو  ما  هدیـسر  نامز ع  ماما  تمدخ  نم  هک  نآ  لیبق  زا  فراعتم ،  ریغ  ياهفرح  وا  هک  دنبلعن  رفعج  مان  هب 
 . دندز یم  فرح  دندز ،  هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ  هک  نآ  رطاخ  هب  وا  رس  تشپ  مه  مدرم  یهاگ  تفرگیم و  سامت  رتمک  مه  مدرم 
وا هب  متفر و  وا  کیدزن  نم  دوریم ،  فرط  نآ  هب  رفعج  اقآ  مدید ،  هار  رد  متفریم ،  روبق  لها  ترایز  يارب  ناهفـصا  دالوف  تخت  هب  يزور 

تـسار ایآ  دننز  یم  یئاهفرح  امـش  هرابرد  مدرم  مدیـسرپ  وا  زا  هار  نمـض  رد  درادن ،  یعنام  تفگ  میورب ؟  هار  مهاب  يراد  تسود  متفگ 
؟  يا هدیسر  نامز ع  ماما  تمدخ  وت  هک  دنیوگ  یم 

مدرک و رارـصا  نم  مینک ،  حرطم  ار  يرگید  لئاسم  مهاب  میرذـگب و  اـهفرح  نیا  زا  اـقآ  تفگ  اذـل  دـهدبارم ،  باوج  تساوخ  یمن  لوا 
 . ملها هّللاءاشنا  نم  متفگ : 
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دش قیفر  نماب  هار  رد  دوب  دزی  لها  هک  یصخش  مجنپ  تسیب و  رفس  نیمه  رد  هکنآ  ات  مدوب  هدش  فرشم  البرک  رفس  جنپ  تسیب و  تفگ : 
رد زور  ود  هار  ندوب  نما  ان  رطاخ  هب  هلفاق  هک  یلزنم  هب  میدیسر  ات  درک  تدش  شضرم  مک  مک  دش و  ضیرم  میتفر ،  مهاب  هک  لزنم  دنچ 
یم هلفاق  یتقو  دوب  هتـشاذگ  یتخـس  هب  ور  مه  ضیرم  لاح  دندرک و  تکرح  دندش و  عمج  مهاب  دیـسر و  يرگید  هلفاق  ات  دـنام  لزنم  نآ 

ءاـعد وـت  يارب  مور و  یم  نم  متفگ  وا  هب  متفر و  وا  دزن  اذـل  داد  تکرح  اروا  ناوـت  یمن  هجو  چـیه  هب  مدـید  نم  دـنک  تـکرح  تساوـخ 
دوب و کیدزن  هفرع  زور  یفرط  زا  مدش  ریحتم  نم  دنک ،  یم  هیرگ  مدید  منک ،  یظفاح  ادخ  وا  اب  متساوخ  یتقو  يوش و  بوخ  هک  منکیم 

! ؟  مورب مراذگب و  اهنت  لاح  نیا  رد  ار  قیفر  نیا  هنوگچ  یفرط  زا  ما و  هدوب  البرک  رد  هفرع  زور  هلاس  همه  لاس  جنپ  تسیب و 
کی نیا  مریم  یم  رگید  تعاـس  کـی  اـت  نم  ینـالف  تفگ :  نم  هب  تخیر  یم  کـشا  هک  روـطنیمه  وا  منک  هچ  متـسناد  یمن  لاـحره  هب 

ارم ناسرب و  البرک  هب  ارم  هزانج  طقف  دشاب ،  وت  لام  ءایشا  ریاس  غالا و  نیجروخ و  زا  مراد  هچره  مدُرم  نم  یتقو  نک ،  ربص  مه  ار  تعاس 
 . نک نفد  اجنآ  رد 

 . دومن تکرح  درکن و  ربص  نم  يارب  مه  هلفاق  تفر  ایندزا  وا  ات  مدنام ،  وا  رانک  دوب  روط  ره  تخوس و  ملد  نم 
دودـح مدیـسرن  اهنآ  هب  نم  دوبن و  يرابغ  درگ و  زج  يرثا  هلفاق  زا  مدرک ،  تکرح  دـصقم  فرط  هب  متـسب و  شغـالا  هب  ار  وا  هزاـنج  نم 

یم هار  رادـقم  کی  هکنآ  زا  سپ  متـسب ،  یم  غالا  هب  ار  هزانج  نآ  هک  روطره  مه  دوب و  هتفرگ  ارم  فوخ  مه  متفر ،  هار  هک  خـسرف  کـی 
مداتـسیا مدش  ناشیرپ  یلیخ  مربب  ار  وا  مناوت  یمن  مدید  هرخالاب  تفرگ .  یمن  رارق  هزانج  نآ  غالا  يور  هجو  چیه  هب  داتفا و  یم  زاب  تفر 

نابایب نیا  رد  ار  وا  رگا  منک ؟  هچ  امش  رئاز  نیا  اب  نم  اقآ  متفگ :  نایرگ  مشچ  اب  مدرک و  ضرع  یمالـس  ءادهـشلا ع  دیـس  ترـضح  هب  و 
 . ما هدش  هراچ  یب  ما و  هدنامرد  مناوت  یمن  هک  دینیب  یم  مروایب  مهاوخب  رگا  ملوئسم و  مراذگب 

ینکیم هچ  امرئازاب  رفعج  تفگ :  نم  هب  راوگرزب  نآ  دندش و  ادیپ  تشاد  يرتشیب  تیـصخش  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  راهچ  مدید ،  ناهگان 
؟

تسد رد  يا  هزین  اهنآ  زا  یکی  دندش ،  هدایپ  رفن  هس  نآ  نیب  نیا  رد  منکب ؟  هچ  مناد  یمن  ما  هدش  هدنام  رد  منک ؟  هچ  اقآ  مدرک :  ضرع 
دندناوخ زامن  وا  رب  دنداتسیا و  وا  رانک  هّیقبو  داتـسیا ،  ولج  اقآ  نآ  دنداد و  لسغ  ار  ّتیم  نآ  دش  رهاظ  یبآ  همـشچ  دز  هزین  نآ  اب  تشاد 

 . دندش دیدپان  دنتسب و  غالا  هب  مکحم  دنتشادرب و  يرفن  هس  ار  وا  دعب  و 
روبع اهنآ  زا  دـندوب ،  هدرک  تکرح  ام  هلفاق  زا  لبق  اهنآ  هک  مدیـسر  يا  هلفاـق  هب  مدـید  متفر  یم  هار  یلومعم  هکنآ  اـب  مدرک  تکرح  نم 
هظحل دنچ  زا  دعب  مدرک  روبع  مه  اهنآ  زا  دندوب  هدرک  تکرح  هلفاق  نیا  زا  لبق  اهنآ  هک  مدـید ،  ار  يا  هلفاق  زاب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  مدرک 

 . مدرک یم  بجعت  ریس  تعرس  نیا  زا  مدوخ  مدش و  البرک  دراو  سپس  مدیسر و  تسا  البرک  کیدزن  هک  دیفس  لپ  هب  رگید 
هب دـندوب  هلفاـق  رد  هک  یئاـقفر  زور  تسیب  زا  سپ  مدوب ،  ـالبرک  رد  نم  مدرک ،  نفد  ـالبرک  ناتـسربق  نمیا  يداو  رد  مدرب  ار  وا  هرخـالاب 

بجعت اهنآ  متفگیم و  ار  یبلاطم  لامجا  هب  اهنآ  يارب  نم  يدمآ ؟  هنوگچ  و  يدمآ ؟  یکوت  دندرکیم  لاوئـس  نم  زا  اهنآ  دندیـسر  البرک 
تروصب ار  مدرم  زا  یـضعب  مدـید  متفر  نیـسحلا ع  هّللادـبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  یتقو  دـش  هفرع  زور  هکنآ  ات  دـندرک ،  یم 

هب ار  اـهنآ  مه  زاـب  مدـمآ ،  نوریب  زور  ناـمه  رد  هناـخ  زا  هبترم  ود  زاـب  متـشگرب  هناـخ  هب  تشحو  تدـش  زا  منیب  یم  فـلتخم  تاـناویح 
 . مدید فلتخم  تاناویح  تروص 

هب ار  مدرم  زا  یـضعب  هفرع  زور  اهنت  ما و  هدـش  فرـشم  البرک  هب  هفرع  ماـیا  مه  رگید  لاـس  دـنچ  رفـس  نآ  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  رت  بیجع 
 . دوش یمن  ادیپ  میارب  تلاح  نآ  زور  نآ  ریغ  رد  یلو  منیب  یم  تاناویح  تروص 

یمن رواب  اهنآ  متفگ  یم  ناهفـصا  رد  مدرم  يارب  ار  بلاطم  نیا  یتقو  نم  موشن و  فرـشم  ـالبرک  هب  هفرع  زور  رگید  متفرگ  میمـصت  اذـل 
يارب يزیچ  مه  یتدم  منزن و  فرح  هلوقم  نیا  زا  یـسکاب  رگید  هک  متفرگ  میمـصت  هکنآ  ات  دندز .  یم  فرح  نم  رـس  تشپ  ای  دندرک و 

یم یـصخش  مدـید  مدرک  زاب  ار  رد  متفر  دـش ،  دـنلب  طایح  رد  يادـص  میدروخ ،  یم  اذـغ  مرـسمهاب  بش  کی  هکنآ  ات  متفگن ،  یـسک 
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 . دهاوخیم ار  وت  نامزلا ع  بحاص  ترضح  رفعج  دیوگ : 
رایـسب ربنم  هک  يا  هحفـص  رد  ترـضح  نآ  مدید  درب ،  ناهفـصا  نیمه  رد  هعمج  دجـسم  هب  ارم  متفر  وا  تمدـخ  رد  مدیـشوپ و  سابل  نم 
ترایز ار  اقآ  هنوگچ  تیعمج  نیا  نایم  رد  متفگیم :  مدوخ  اب  نم  دندوب  ناشتمدخ  مه  يدایز  ّتیعمج  دنا و  هتسشن  تسه  نآ  رد  يدنلب 

؟  مسرب شتمدخ  هنوگچ  منک و 
يا هدید  البرک  هار  رد  هچنآ  ارچ  دندومرف  مدش  فّرـشم  ناشتمدـخ  هب  نم  ایب ،  رفعج  دـندز  ادـص  دـندومرف و  هّجوت  نم  هب  مدـید  ناهگان 

؟  ینک یمن  لقن  مدرم  يارب 
ترـضح مدوـمن ،  شکرت  دـندرک  یئوگدـب  مرـس  تـشپ  مدرم  سب  زا  یلو  مدرکیم  لـقن  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  نـم  ياـقآ  يا  مدرکــضرع 

نامّدـج راّوز  هب  یفطل  رظن  هچ  ام  هک  دـننادب  مدرم  ات  نک  لقن  اهنآ  يارب  ار  هّیـضق  نآ  وت  شاب  هتـشادن  مدرم  فرح  هب  يراکوت  دـندومرف 
نیسح مایق  نید ز  دوب  هدنز  ( 40  . ) میراد نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  ترضح 

نیسح مانب  هعیش  دنک  رخف 
قح دزن  دوبن  ار  یسک  چیه 
نیسح ماقم  لالجا و  تزع و 

دنکیم ناهج  ناهاش  هب  رخف 
نیسح مالغ  هتشگ  ناجز  هکره 

لدو ناجزا  هرسکیالو  لها 
نیسح ماج  دنمتسم ز  شوخرس و 

ناهجرد دبا  هبات  اجب  تسه 
نیسح مالک  دیواج  هدنز و 

راب گنن  یگدنز  زا  هب  گرم 
نیسح مایپ  نتم  نیا  زج  تسین 

دش ناملسم  یحیسم  ناوج 

یم دنشاب  یم  یقفاب  یقت  دمحم  خیش  جاح  موحرم  قالخا  سرد  نادرگاش  زا  هک  يزار  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  بانج  هّللا  ۀیآ  ترـضح 
دراذـگب و زاب  ار  هناخ  رد  اهبـش  هک  دوب  هداد  روتـسد  يدزی  ساّبع  جاح  ياـقآ  شمداـخ  هب  یقفاـب  ياـقآ  موحرم  نامداتـسا  هک  دـندومرف 
ار وا  دـشاب  هک  بش  عقوم  ره  رد  دـش  مزال  رگا  یتح  دـهدب و  تبثم  باوج  اهنآ  هب  دـندرک  هعجارم  جـئاوح  بابرا  رگا  هک  دـشاب  بظاوم 

 : دنک یم  لقن  يدزی  سابع  جاح  ياقآ  ددرگنرب .  وا  هناخرد  زا  باوج  تفایرد  نودب  یسک  ات  دنک  رادیب 
رد یئاپ  يادـص  ناهگان  مدوب ،  هدـیباوخ  دوب ،  یقفاب  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  لزنم  طاـیح  رد  راـنک  هک  مدوخ  قاـطا  رد  یبش  همین 

متفر وا  دزن  تسا  هداتسیا  طایح  طسو  رد  هدش و  لزنم  دراو  یناوج  مدید  متساخرب .  اج  زا  اروف  نم  درک  رادیب  باوخ  زا  ارم  طایح  لخاد 
هّجوتم ای  دوب و  هتفرگ  سرت  زا  شنابز  ای  ـالاح  دـهدب  ارم  باوج  اروف  تسناوتیمن  هکنآ  لـثم  دـیهاوخیم ؟  هچ  دـیتسه و  هک  امـش  متفگ  و 

يزیچ وا  هکنآ  زا  لبق  یقفاب  ياقآ  موحرم  یلو  تسا  برع  دادغب و  لهاوا  دش  مولعم  ادعب  اریز  میوگیم  هچ  وا  هب  یـسراف  هب  نم  هک  دـشن 
ار وا  نم  دـیایب .  نم  دزن  هک  نک  یئامنهار  ار  وا  دراد  راک  نماب  تسا و  ینمرا  سنوی  وا  سابع  جاح  هک  دزادـص  قاـطا  لـخاد  زا  دـیوگب 
 ، تنـسحا دومرف :  وا  هب  یلا  ؤس  چیه  نودب  داتفا  وا  هب  شمـشچ  یتقو  یقفاب  ياقآ  موحرم  تفر .  یقفاب  ياقآ  قاطا  هب  وا  مدرک  یئامنهار 

 . ما هدمآ  مالسا  هب  فرشت  يارب  یلب  تفگ ،  ناشیا  هب  یئوگتفگ  چیه  نودب  مه  وا  يوش ،  ناملسم  یهاوخ  یم 
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سّدقم نید  هب  فّرـشم  مه  وا  دومن و  هضرع  ناشیا  هب  ار  مالـسا  هب  فرـشت  طیارـش  بادآ و  هلـصافالب  یلطعم  نودـب  یقفاب  ياقآ  موحرم 
هب همّدقم  نودب  ارچ  هدوب و  هچوت  نایرج  هک  مدرک  لا  ؤس  ناملسم  هزات  سنوی  زا  دوب  يّداع  ریغ  میارب  تانایرج  همه  هک  نم  دش ،  مالـسا 

؟  يدومن باختنا  لمع  نیا  يارب  ار  بش  عقوم  نیا  ارچ  يدیدرگ و  فرشم  مالسا  سدقم  نید 
مدید متفر ،  یم  البرک  يوس  هب  دادغب  زا  زور  کی  مرب  یم  راب  يرهش  هب  يرهش  زا  ابلاغ  مراد و  يراب  نیشام  مدادغب و  لها  نم  تفگ :  وا 

هب متشاد  همقمق  رد  هک  بآ  يرادقم  متشاد و  هگن  ار  نیـشام  اروف  تسا ،  تکاله  هب  کیدزن  یگنـشتزا  هداتفا و  يدرمریپ  هّداج  رانک  رد 
تفگ دش  هدایپ  یتقو  متسه ،  ینمرا  یحیسم و  نم  هک  تسناد  یمن  وا  مدرب ،  البرک  فرط  هب  مدرک و  نیشام  راوس  ار  وا  سپـس  مداد ،  وا 

 . دهدبار وت  رجا  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناوج  ورب  : 
مدیـسر و نارهت  هب  بش  رـس  بشما  مروایب ،  نارهت  هب  هک  دنداد  نم  هب  يراب  زور  دنچ  زا  سپ  مدش ،  ادج  مدرک و  یظفاح  ادخ  وا  زا  نم 

مدرک زاب  ار  رد  متفر و  رد  تشپ  دنز ،  یم  ار  لزنم  نآ  رد  یـصخش  متـسه و  یلزنم  رد  مدید  ای  ؤر  ملاعرد  مدیباوخ ،  مدوب  هتـسخ  نوچ 
هچ متفگ  مهدب .  وت  هب  يدرک  ادیپ  ام  هب  هک  یّقح  ما  هدمآ  متـسه ،  سابعلا  لضفلاوبا  نم  دیوگ :  یم  تسا و  بسا  راوس  یـصخش  مدید 

؟  یقح
يور یم  ير  رهـش  هب  يدـش  رادـیب  باوخ  زا  یتـقو  تفگ :  دومرف و  هفاـضا  سپـس  يدیـشک  درمریپ  نآ  يارب  هک  یتـمحز  قـح  دوـمرف : 

مالـسا سّدقم  نید  هب  یتفر  ناشیا  دزن  یتق  درب و  یم  یقفاب  یقت  دـمحم  خیـش  ياقآ  لزنم  هب  ینک  لاوئـس  وت  هکنآ  نودـب  ار  وت  یـصخش 
 . يدرگ یم  فرشم 

میظعلادبع ترـضح  فرط  هب  هنابـش  مدش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  تفر ،  درک و  یظفاح  ادـخ  نم  زا  ترـضح  نآ  نابرق و  مشچ  متفگ  نم 
دندرک یئامنهار  ارم  منک ،  لاوئس  ناشیا  زا  يزیچ  هکنآ  نودب  دنروآ و  یم  فیرشت  نماب  هک  مدید  ار  یئاقآ  هار  نیب  رد  مدرک ،  تکرح 

ار وا  هنوگچ  امـش  هک  میدرک  لاوئـس  یقفاب  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  زا  اـم  یتقو  مدـش .  ناملـسم  نم  دـندروآ و  اـجنیا  هب  و 
؟  دوشب ناملسم  هک  تسا  هدمآ  وا  هک  دیتسناد  یم  دیتخانش و 

هچ دراد و  مان  هچ  دیآ و  یم  وا  هک  دندومرف  نم  هب  نسحلا ع  نب  ۀـجح  ترـضح  ینعی  درک  یئامنهار  اجنیا  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  دومرف : 
لئاذر زا  هزیکاپ  شتاذ  هکنآ  سابع  ( 41  . ) دهاوخ یم 

لئابق رد  فورعم  تلالج  تعفر و  رد 
لئاضفلاوب دوب  نوچ  ینکم  دش  لضفلاوب 

لئامشرد زاتمم  نارقا  دزن  دوب  نوچ 
مشاه لآ  هام  رب  بقلم  دش  يور  ناز 

للعت یهز  دشاب  شیوررهم  وچ  میوگ 
لزنت یهز  دشاب  شدق  خرچوچ  میوگ 

لطعت یهز  دشاب  شدوج  رحب  وچ  میوگ 
لمءات نیا  رد  دشاب  شیوخ  هتشرف  میوگ 

مداخب ار  مودخم  تبسن  تسین  هک  اریز 
هتفرگ ءایض  رون و  دیشروخ  هس  زا  هکیهام 

هتفرگ یضترم  زا  یئوگنج  بادآ 
هتفرگ یبتجم  زا  نیکمت  وراقو  ملع و 

هتفرگافو مسر  مولظم  نیسح  زا  مه 
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مسارم رد  دیشوک  میلعت  تفای  هس  ره  نیز 
دز ملع  ناکمالرب  تونق  هبتر  رد 

دز مدق  نادقرف  رب  توخا  جهنم  رد 
دز مقراضق  تسد  ار  افو  رتفد  نوچ 

دز ملق  وا  ناونع  نایافو  اب  هلمجرب 
مزالم لزا  زا  دوب  شمانب  افو  رهم و 

ع)  ) نیسحرب هیرگ  حبص  بش و  ره 

حبص و ره  سکره  هک  مدوب  هدینش  ادخ  ءایلوا  زا  یّیلو  زا  نم  دومرف  نم  ناتسود  زا  یکی  دومرف :  یحطبا  نسح  دیس  اقآ  هّللا  ۀیآ  ترضح 
هادف یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  كرابم  رضحم  هب  دهد  همادا  لاسکی  لقاال  ار  راک  نیا  دنک و  هیرگ  ءادهشلادیس ع  ترضح  بئاصم  رب  ماش 
هیحان ترایز  رد  ترـضح  دوخ  هک  تسا  فورعم  اریز  مشاـب ،  هدرک  ءادـتقا  ترـضح  نآ  هب  هکنآ  يارب  ار  راـک  نیا  نم  ددرگیم  فرـشم 

 . منک یم  هیرگ  ماش  حبص و  ره  وت  يارب  راوگزب  ّدج  يا  هدومرف :  هسدقم 
دیاش هکنآ  رطاخ  هب  هرخالاب  هدـش و  هداد  هدـعو  نیـسحلا ع  هّللادـبع  یبا  ترـضح  رب  ندرک  هیرگ  يارب  يدایز  ياهباوث  هکنآ  رطاخ  هب  و 

 . مداد همادا  لاس  کی  مدرگ  ترضح  نآ  ترایز  هب  قفّوم 
کی هرخالاب  دوب و  هدش  داجیا  نم  رد  تسا  ّتیناسنا  مئالع  زا  هک  بلق  ّتقر  مدوب ،  هدرکادـیپ  یبیجع  ریذـپ  فاطعنا  حور  تّدـم  نیا  رد 
هیرگ يارب  اّیهم  ار  دوخ  مدوب و  ترـضح  نآ  بئاصم  هعلاطم  لوغـشم  مدوب و  هدرک  زاب  ار  لتقم  باتک  ما  هزور  همه  لومعم  قبط  هک  زور 

رود یعمج  یکیدزن  نآ  رد  هک  مدرک  نامگ  لوا  دوش ،  یم  دنلب  هتسهآ  هتسهآ  مفارطا  زا  هیرگ  يادص  نم  زا  لبق  مدید  مدرکیم ،  ندرک 
هک تشادن  دوجو  یکیدزن  نآ  رد  یسک  ینعی  دوبن ،  نینچ  نیا  بّجعت  لامک  اب  یلو  دننک ،  یم  هیرگ  يزیچرب  دنا و  هدش  عمج  رگیدکی 

ممـشچ ياه  هشوگ  زا  یکـشا  مک  مک  مدـش و  مدوخ  راک  لوغـشم  لاح  ره  هب  دـسرب  نم  شوگ  هب  عیرـس  دـح  نیا  اـت  شا  هیرگ  يادـص 
 ، مدرک یم  هیرگ  راوخ  ریـش  لـفط  نآ  بئاـصم  رب  مدـناوخیم و  ار  رغـصا ع  یلع  ترـضح  هضور  زور  نآ  هک  تسه  مداـی  دـش ،  ریزارس 
اب ّتیعمجرپ و  هضور  سلجم  رد  هکنآ  لثم  ار  مدوخ  مک  مک  تفرگیم ،  تّدـش  نم  هیرگ  تّدـش  اـب  دوب  مفارطا  رد  هک  يا  هیرگ  يادـص 

 . مدرک یم  سح  مشاب  هتفرگ  رارق  یلاح 
زا نینم  ؤم  هکنآ  ای  دنتشاد ،  همزمز  دندوب و  هدش  عمج  هناخ  نآ  رد  نامسآ  هکئالمای  دندرک ،  یم  هیرگ  نماب  راوید  رد و  مناد  یمن  لاح 

ياهادص مک  مک  دیماجنا  لوط  هب  عضو  نیا  یتدم  متسین ،  اهنت  زورما  هک  مدوب  لاحشوخ  نمدوب  هچره  دندرک ،  یم  یگنهامه  نماب  ّنج 
زا هک  دش  مبیصن  يا  هداعلا  قوف  تاضویف  دیدرگ و  هّللا ع  ۀّیقب  ترضح  تاّیلجت  هب  رّونم  رّطعم و  سلجم  سپس  دش و  مامت  نویش  هیرگ و 

نیمه هک  مه  نم  دشن و  رـضاح  دنک ،  لقن  ار  فرـشت  نآ  تاّیـصوصخ  زا  يرـصتخم  هک  مدرک  رارـصا  هچره  نم  اجنیا  مروذعم .  شلقن 
حبص مه  نآ  ادهّشلا ع  دّیس  رب  هیرگ  میوگب  هادف  یحور  هّللا  ۀیقب  ترضح  ناقـشاع  هب  هک  نیا  يارب  مدرک  لقن  اجنیا  رد  ار  هصق  زا  رادقم 

 . ددرگ لسوتم  هلیسو  نیا  هب  دناوت  یم  دوش  قفوم  ترضح  نآ  تاقالم  یمظع  ضیف  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  دراد و  يرایـسب  دئاوف  ماش  و 
میزوسب مهاب  ات  تسود  يا  ایب  ( 42)

میزوسب متام  لفحم  عمش  وچ 
میزیزع کی  راوگوس  وت  نم و 
میزوسب مغ  کی  رد  ودره  اتایب 

میشاب هناورپ  نوچ  عمش و  نوچ  ایب 
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میزوسب مه  يارب  مهدرگ  هب 
میدرگ زاسمد  نامرحماب  ایب 
میزوسب مرحمان  نعط  زا  ارچ 

يزوسن ملاع  نآ  رد  یهاوخ  یم  وچ 
میزوسب ملاع  نیا  ردرتهب  نامه 

هیر يافش 

تسوپ دندوب و  هدش  سویءام  شا  هجلاعم  زا  ناریا  ءاّبطاو  مدوب  وا  يویر  تخس  تلاسک  دهاش  مدوخ  نم  هک  ناریا  مرتحم  ظاعو  زا  یکی 
ار وا  دوب و  هدش  دساف  شا  هیر  هدمع  تمسق  دمآ و  یم  نوریب  شموقلح  زا  شندب  نوخ  نیرخآ  دوب و  هدیبسچ  شیاهناوختـسا  هب  شندب 

ياقآ نم  دوخ  دننک  هجلاعم  ار  وا  هکنآ  نودب  ناهگان  دنربب ،  وکـسم  رد  يوروش  ناتـسرامیب  هب  تقو  عرـسااب  هجلاعم  يارب  دنتـساوخ  یم 
نیرخآ تفگ :  مدرک  لا  ؤس  وا  زا  ار  وا  يافـش  ّتلع  یتقو  درک .  ادیپ  یلماک  يافـش  زور  دنچ  زا  سپ  هک  مدوب  دهاش  یحطبا  نسح  دیس 
مردارب ات  مدش  رظتنم  موریم ،  ایند  زا  رفک  تکلمم  نامه  رد  ای  هار و  رد  ای  هک  متـسناد  یم  دنربب و  وکـسم  هب  ارم  دوبانب  شحبـص  هک  یبش 

دیس ترضح  مدرک و  البرک  فرط  هب  ور  فعض  لاح  نامه  رد  تفر  نوریب  یتقو  دورب ،  نوریب  قاتا  زا  تشاد  هدهع  هب  ارم  يراتـسرپ  هک 
اهنت متّین  متفرگن و  لوپو  مدـناوخ  هضورو  متفر  نزریپ  نالف  لزنم  هب  هک  تسه  ناتدای  اقآ  متفگو :  مداد  رارق  باطخ  دروم  ار  ءادهـشلا ع 

رد مدـش و  رکذـتم  مدوب  هداد  ماجنا  صالخااب  هک  یلامعا  لیبق  نیا  زا  ملق  دـنچ  هرخالاب  و  دوب ! ؟  امـش  یلاعت و  يادـخ  تیاـضر  اـهنت  و 
ترـضح ناشردارب  ءادهـشلادیس و  ترـضح  دش و  زاب  قاتا  رد  مدید  ناهگان  مدش  راتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  ار  میافـش  لامعا  نآ  لباقم 

 . دندش قاتا  دراو  لضفلاوبا ع 
يور ات  نم  تروص  هب  یتسد  مه  ناشیا  نک ،  هجلاعم  ار  ام  رامیب  ردارب  دندومرف  سابعلا ع  لضفلاوبا  ترضح  هب  ءادهشلا ع  دّیس  ترضح 

ناتـسرامیب رتـکد و  هب  یجاـیتحا  رگید  هک  مدرک  یتمالـس  ساـسحا  نآ  زا  دـعب  نم  دـنتفر .  دـندرک و  تکرح  اـج  زا  دندیـشک و  ما  هنیس 
منید لماک  وت  رهم  زا  دش  هک  يا  نیسحای  ( 43  . ) مدیدرگ ملاس  حیحص و  دینک  یم  هظحالم  هک  نینچ  نیا  متشادن و 

منیئآ رهم  لد  نیا  تسه  وت  ماد  هتسب 
دنلب خرچ  نیا  رب  رخف  زا  متخارفا  مَلَع 

منییعت دوخ  يرادملعب  يدرک  وت  ات 
مدرک در  بضغب  نمشد  همان  ناما  نم 

منیمءات ناهج  ودرد  افوز  یشخب  وت  ات 
متسد يریگب  هک  مداد  وت  هار  رد  تسد 
منیا تسا  دیما  هک  مناشف  وت  ياپب  ناج 

تسه ملاع و  زا  متخود  ودع  ریت  اب  مشچ 
 . منیب تقیقح  مشچ  وت  ندید  لیام 

 ( ع نامز ( ماما  ندز  هنیس 

ّتیمها رد  ثیدـح  اـههد  هک  دـننادن  دـنوشن و  ار  ءادهـشلا ع  دّیـس  ترـضح  يارب  يرادازع  تـّیمها  هّجوـتم  نادرخ  یب  زا  یـضعب  دـیاش 
زا یکی  دنا و  هدرکیم  تردابم  نآ  هب  ناشدوخ  دیلقت  عجارم  ءاملع و  مامت  یّتح  هدیسر و  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  ترـضح  يارب  يرادازع 
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یس و ودصیس  ورازه  لاس  رد  دنا  هتسناد  یم  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  رب  هیرگ  ار  هادف  یحور  هّللا  ۀّیقب  ترضح  رضحم  هب  فرـشت  لئاسو 
هک جریوط  مان  هب  یّلحم  هب  هار  نیب  رد  میتفریم  البرک  هب  هدایپ  مالعا  املع  زا  یعمج  اب  مدوب  فّرشم  فرشا  فجن  هب  لیـصحت  يارب  هک  هس 

 : تفگ نم  هب  گرزب  ءاملع  زا  یکی  میدیسر  تشادن  هلصاف  خسرف  راهچ  زا  رتشیب  ّالعم  يالبرکاب 
دنوش یم  قحلم  اهنآ  هب  عجارم  زا  یضعب  یّتح  ءاملع و  زا  یعمج  دننک و  یم  تکرح  البرک  هب  اجنیا  زا  نز  هنیـس  ياه  هتـسد  اروشاع  زور 

رد میتفر ،  یم  البرک  يوسب  جریوط  هتسد  اب  نم  هک  دوب  یئاروشاع  زور  تفگ :  یم  نم  هب  گرزب  ملاع  نآ  سپس  دننزیم ،  هنیس  اهنآ  اب  و 
يراج کشا  صالخا و  لامک  اب  دـش  یم  بوسحم  ینعم  لها  گرزب  ءاملع  زا  تقو  نآ  هک  یلعف  دـیلقت  عجارم  زا  یکی  اهنز  هنیـس  ناـیم 

؟  دیهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یملع  لیلد  هچ  هب  امش  هک  مدرک  لاوئس  گرزب  ملاع  نآ  زا  نم  دوب .  ندز  هنیس  لوغشم 
 ، دـنور یم  جریوط  ینز  هنیـس  هتـسد  لابقتـسا  هب  ـالبرک  زا  بـالط  زا  يا  هّدـعاب  یئاروشاـع  زور  مولعلا  رحب  دیـس  همّـالع  موحرم  دومرف : 

ریاس لثم  تخادنا و  رانک  ار  اصع  ابق و  ابع و  همامع و  یملع  خماش  ماقم  تمظع و  نآ  اب  مولعلارحب  دّیـس  موحرم  دننیب  یم  بالط  ناهگان 
 . دنز یم  هنیس  رسب و  تخادنا و  نانز  هنیس  نارادازع و  نایم  ار  دوخ  هدش و  تخل  اهنز  هنیس 

ددرگ یمن  رـسّیم  دـنوشب  ّتبحم  كاپ و  تاساسحا  همه  نآزا  عنام  هک  دـننک  یم  هچره  دـندوب  هدـمآ  لابقتـسا  هب  هل  مظعم  اب  هک  یبّـالط 
هکنیا ات  دوش ،  تحاران  دتفایب و  اپ  تسدریز و  ادابم  هک  دنریگیم  ار  ناشیا  فارطا  مولعلارحب  دّیـس  ظفح  يارب  بّالط  زا  يا  هّدـع  هرخالاب 
دیدش ینز  هنیس  هتسد  دراو  رایتخا  یب  امش  هک  دش  هنوگچ  دنسرپ  یم  گرزب  ملاع  نآ  زا  صاوخ  زا  ضعب  ینز  هنیـس  همانرب  مامتا  زا  دعب 

؟  دیدیدرگ يرادازع  لوغشم  هنوگنآ  و 
رس و هب  اهنز  هنیس  نایم  هنهرب  ياپورس  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  هّللا  ۀیقب  ترضح  مدید  مدیسر  ینز  هنیس  هتـسد  هب  یتقو  دومرف : 
 . مدیدرگ ندز  هنیس  لوغشم  شترـضح  تمدخرد  مدش  دوخ  یب  دوخ  زا  اذل  مروایب  تقاط  متـسناوتن  نم  دننک  یم  هیرگ  دننز و  یم  هنیس 

دراد مرحم  هب  یهار  وت  قشعاب  هک  ره  ( 44)
دراد متام  هدرپارس  تسه  اجکره 

تسا یقاب  مرحمز  عیشت  خرس  بتکم 
دراد مرحم  هک  ینید  یخرب  ام  ناج 

تسا رگد  يردق  بش  تعاس  همه  مرحم  رد 
دراد ناضمر  رب  فرش  هام  نیا  يرآ 

نیسح تست  زا  همه  یتسه  هیامرس  هک  يا 
دراد مک  رگد  هچ  دراد  وت  رهم  یسکره 
مدرمرب ادخ  تسا  هدوشگ  تسا و  ضیف  رد 
دراد مچرپ  هک  هناخ  نآ  ره  وت  يازع  رد 

يده حابصم  وت و  یتاجن  کلف  ادخب 
دراد مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  ینایب  نیا 

لامک هب  هدناسر  وت ،  قشع  مغ  ار  ءایبنا 
دراد مدآ  هک  تسا  يزادگوزوس  مدهاش 

تشهب ضیف  درب  هتسویپ  وتب ،  قشاع  ناج 
دراد منهج  هنیس  رد  وتز ،  غراف  لد 

تشاد اج  نامیلس  تشگنا  رد  هک  ینیگن  ناز 
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دراد متاخ  هب  رایسب  وت  يوک  هدنب 
میوگ یم  نآ  زا  تسا  میهجوت  یب  ملاع 
دراد ملاع  همه  رب  فرش  وت  يوک  گس 

( هر یشعرم ( هّللا  ۀیآ  تجاح  هس 

یم ناهفصا  یلعف  ياملع  زا  هک  ناهفـصا  يا  هچنخلاط  یمـشاه  لیعامـسا  دیـس  جاح  هّللا  ۀیآ  ترـضح  راوگرزب  ملاع  ردقلا و  لیلج  دیس 
هدومرف هک  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یفجن  یـشعرم  نیدـلا  باهـش  دیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  لیبن  ملاع  زا  دومرف :  لقن  دنـشاب 

 : دندوب
مود مدرک و  یم  شومارف  دوز  متفرگ و  یم  دای  ار  سرد  رید  مدوب و  نهذ  دـنک  شوه و  مک  رایـسب  یگبلط  لئاوا  یناوج و  نارود  رد  نم 

متسه نهذدنک  شوه و  مک  هک  دیدیم  ارم  تقو  ره  هک  دوب  یصخش  مه  موس  مدناوخ و  یمن  زامن  یسکره  رس  تشپ  متشاد  ساوسو  مه 
هلئـسم هس  نیا  دز  یم  داـیز  هنعط  هشوگ و  داد و  یم  رازآ  ارم  شیاـهفرح  اـب  نک و  راـک  ورب  یناوخب  سرد  یناوت  یمن  هک  وـت  تفگ  یم 

 . دوب مرطاخ  شجنر  ثعاب  زیچ  هس  نیا  درک  یم  تحاران  ارم  بیجع 
تـسار کی  و  البرک ،  مدمآ  مهاوخب ،  نیـسحلا ع  هّللادـبع  یبا  اقآ  زا  ار  تالکـشم  نیا  ّلح  البرک و  میایب  هک  متفرگ  میمـصت  زور  کی 

کی دـنا  هدوب  ءاملع  زا  یـسانش  یم  ار  مدـج  ردـپ و  امـش  متفگ  و  ءادهـشلا ع ،  دیـس  اقآ  مرح  ناـمز  نآ  تقو و  راددـیلک  تمدـخ  متفر 
 . مریگب نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  اقآ  زا  ار  مجئاوح  منک و  تولخ  ترضحاب  بشما  هکنیا  نآ  مراد و  وت  زا  یتجاح 

اب ار  دوخ  مدـش و  دراو  مرح  هب  هک  یتـقو  دنتـسب .  ار  نحـص  مرح و  ياـهرد  مرح  مادـخ  متفر و  مرح  رد  بش  نم  درک و  لوبق  راددـیلک 
هب ءادهشلا ع  دیس  ترضح  هک  مدوب  هدید  اهباتکر  دراد د  هقالع  رتشیب  یسک  هچ  هب  ترضح  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدید  تولخ  ترضح 

لسوت لوغشم  متسشن و  ربکا ع  یلع  ترضح  ءادهشلا ع و  دیس  ترضح  ربق  نیبام  مدمآ  اذهل  هدوب  دنمقالع  یلیخ  ربکا  یلع  ترضح  اقآ 
مدرک و مالـس  يوبا  موحرم  تمدـخ  متفر  دـناوخیم  نآرق  هتـسشن و  مرح  رد  مردـپ  موحرم  مدـید  ناهگان  مدـش .  زامن  عرـضت و  اعد و  و 

دیـس ترـضح  ربـق  هب  هراـشا  ریگب و  اـقآ  زا  یهاوخ  یم  هچره  دومرف  يوبا  موحرم  مدرک  ناـیب  ار  دوـخ  تجاـح  مدوـمن و  یـسرپ  لاوـحا 
مدومن تجاح  ضرعاقآ  هب  حیرض و  دزن  مدمآ  هتسشن ،  سدقم  حیرض  يور  عءادهشلا  دیس  ترضح  مدید  مدرک  هاگن  دومن .  ءادهـشلا ع 

ار نآ  نم  تخادـنا  نم  يارب  حیرـض  يالاب  زا  ار  هدرک  شومارف  فل  ؤم  ار  هویم  نآ  مسا  يا  هویم  ترـضح  مدرک  يدایز  هیرگ  لسوت و  و 
زامن تهج  مدرم  دش  زاب  مرح  برد  تسا  دنلب  مرح  ياه  هتسدلگ  زا  ناذا  يادص  هدش و  حبص  تسین و  یـسک  مدید  تقو  کی  مدروخ ، 

مرح زا  زامن  زا  دعب  مدومن  ءادتقا  مداتسیا و  مه  نم  دنداتسیا و  مه  مدرم  داتسیا  تعامج  ماما  ءاملع  زا  یکی  دندش  عمج  مرح  هب  تعامج 
هحفاصم مالـس و  زا  دعب  دیـسر  نم  هب  ات  مدید  ار  نک  راک  ورب  تفگ  یم  دز و  یم  نابز  مخز  نم  هب  هشیمه  هک  صخـش  نآ  مدمآ  نوریب 

منهذ رد  مناوخ  یم  هچره  مدید  متـشادرب  ار  باتک  هرجح  مدـمآ  دـعب  تسا  رتهب  یناوخب  سرد  امـش  رگا  هک  مدوب  رکف  رد  بشید  تفگ 
 . تسا هدومرف  تیانع  ار  مجئاوح  مامت  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهشلا  دیس  ترضح  اقآ  هک  مدش  هجوتم  دوش  یم  طبض 

تسا نیسح  قاشع  همه  قشع  هقلح  رس 
تسا نیسح  قالخا  هعومجم  هزاریش 

تسا نیسح  قاثیم  هب  هدرک  افو  هک  سکنآ 
تسا ةولص  يایحا  ثعاب  نآ  زا  رت  حضاو 

تسا نیسح  يوک  یبلط  ناوضر  هضوررگ 
تسا نیسح  يوب  یبلط  وبکشم  هفانرگ 
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تسا نیسح  يور  یبلط  وب  بش  هلال  رگ 
تسا ةولص  راهب  تسا  نیسح  رکذ  نوچ 

تسا تاجن  باب  نیسح 
تسا تاذ  رهظم  نیسح 

يزور قزر و  هعسوت 

نیز هفیاطلا  خیش  ناکم  دلخ  تمدخ  دمآ  یسک  يزور  دومرف  یناردنزام  يرئاح  داوجلا  دبع  خیـش  ياقآ  جاح  ملـسم  دهاز  لیلج و  ملاع 
ترایز هّللادبعابا ع  ترـضح  مرح  ورب  دومرف  وا  هب  خیـش  هدرک  دوخ  شاعم  یگنت  زا  تیاکـش  یلاعلا  هرـس  هّللا  سّدق  یناردنزام  نیدباعلا 

 . داد مهاوخ  نم  نم ،  دزن  ایب  دیسرنرگادیسر  دهاوخوت  هب  يزور  قزر و  ناوخب  اروشاع 
مدوب اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  مرح  رد  تفگ  يدرکراک ؟  هچ  دومرف  اقآ  اقآ ،  تمدـخ  دـمآ  ینامز  زا  دـعب  تفر  ادـخ  هدـنب  نآ 

وت مدقم  راثن  یتسه  همه  يا  نیسح  ( 45  . ) متفرگرارق هعسوت  رد  داد و  نم  هب  یهجو  دمآ و  یسک 
وت مرحمدوب  تسایسو  نید  راهب 

تسه نوچ  نانمشدوت  يازع  عنم  دننک 
وت متام  رفکزادنارب  هناخ  حالس 
دتفا یمن  اپز  تمایق  هب  ات  هک  رگا 

وت مچرپ  تسا  هتشارفا  دوخ  تسدب  ادخ 
تسا هدرک  رگد  یتردق  ادخوت  تقلخ  هب 

وت ملاع  تسادج  ملاوع  مامتزا  هک 
تفای برقت  یسک  یهلا  نامسآ  هب 

وت مغ  زا  درک  هیرگ  رتشیب و  تخوس  هک 
لئاسزا یهاوخ  رذعورد  تشپز  مرک 

وت مسجم  تمحر  زا  دوب  يا  هنومن 
دشخب یم  رشح  هب  تیادخ  هک  ار  هچنآ  زا 

وت مک  هبتر  هصرع  نآرد  تسا  تعافش 
داتفا ادج  وت  نکر  ره  لد و  هبعکوت 

وت مکحم  مایق  يانب  ماوقدش  هک 

زور ره  اروشاع  ترایز 

یلع ازریم  یجاح  نم  هک  هدرک  لقن  نسحلاوبا  ّالم  یجاح  موحرم  دوخ  دـلاو  زا  یناردـنزام  يرئاح  يداهلادـبع  خیـش  ردـقلا  لیلج  ملاـع 
نآ یکی و  زج  مرادـن  یئزورآ  چـیه  تفگ :  يراد ؟  اجنآ  رد  مه  یئزورآ  متفگوا  هب  مدـید  باوخرد  شتلحر  زا  دـعبار  يژابطابط  یقن 

مرحم ههد  رد  هک  دوب  نیا  دّیـس  مسر  مدـناوخن ،  ار  عدیهـشلا  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  ياروشاع  ترایز  زور  ره  اـیند  رد  ارچ  هک  تسنیا  مه 
تـسا زار  هلبق  وت  هگرد  اـت  ( 46  . ) مدـناوخ یمن  لاس  مامت  ارچ  هک  دروخ  یم  سوسفا  اذـل  لاس و  ماـمت  رد  هن  دـناوخیم  اروشاـع  تراـیز 

نیسح
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نیسح تسا  زاین  يور  ترد  هب  ار  ام 
راب کی  یلاس  زاب  هبعک  رد  ددرگ 

نیسح تسا  زاب  هشیمه  شرد  هبعک  نیو 

تمایق رد  عفان 

خیـش ناشیا  دـنزرف  نیموس  تشاد ،  دـنزرف  دـنچ  يراصنا ،  یـضترم  خیـش  ءاهقفلا  متاخ  داماد  هداز و  ردارب  يراصنا  نسح  دـمحم  خـیش 
رد هنو  داتـشه  تسیود و  رازه و  لاس  رد  هک  دوب  فرـشا  فجن  لضف  لها  هلجا  زا  نینچمه  دوب و  گرزب  خیـش  اـقآ  هب  فورعم  یـضترم 

تلحر ایند  زا  یگدیزگرام  ببس  هب  لوفزد  رد  یگلاس  هسو  یس  نس  رد  ود  تسیب و  دصیسو و  رازه  لاس  رد  تفای و  دلوت  فرشا  فجن 
 . دومن

لمع هچ  دندیسرپ  وا  زا  دندید  اروا  شتافو  زا  دعب  دوب .  نآ  رب  دیقم  رـصع  حبـص و  ره  اروشاع و  ترایز  ندناوخ  هب  تشاد  تداع  ناشیا 
؟  تسا عفان  اجنیا  يارب  رتشیب 

تسا بجع  دریذپن  مغ  ارو  هک  لد  نآ  ( 47  . ) اروشاع اروشاع ،  اروشاع ،  دومرف :  راب  هس  باوج  رد 
تسا بجع  دریمب  ادج  وا  زا  هک  قشاع 

یئاقآ نینچ  مینیسح و  دبع  ام 
تسا بجع  دریگن  دوخ  مالغ  تسد  رگ 

لامعا نیرتهب 

دودسم ناریا و  هب  ندش  دراو  زا  دعب  گرزب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  هون  يزاریـش  نیـسح  دمحم  دیـس  هّللا  ۀـیآ  موحرم 
یم هعجارم  دوش  یم  تحاران  هداعلا  قوف  دـندوب ،  فجن  رد  هک  شاداوناخ  يارب  دـیآ  اجنیا  هب  مود  یناهج  گنج  رثا  رد  قارع  هار  ندـش 

 ، دـیآ یم  باوج  عقاواـب  قباـطم  دـنک  یم  لا  ؤس  ود  مزیتوـنپیه . . . .  هلیـسو  هب  هن  هدرک  یم  رارق  رب  حاورا  اـب  طاـبترا  هک  یـسک  هب  دـنک 
لمع نیرتهب  دیآ  یم  باوج  نینچ  اه  هظعومزا  دعب  تسیچ ؟  ترخآ  رفـس  يارب  لمع  نیرتهب  دـنک  یم  مّوس  لا  ؤس  دوش ،  یم  دـنمقالع 

ترایز هب  موادم  مزتلم و  رمع  رخآ  ات  يزاریش  نیسح  دمحم  دیـس  هّللا  ۀیآ  موحرم  تهج  نیدب  تسا ،  اروشاع  ترایز  ترخآ  رفـس  يارب 
نیسح نایرگ  هدید  مادم  میئام  ( 48  . ) دوب اروشاع 

نیسح ناشطع  بل  دایب  میزوس 
ار ام  نارین  ران  دوبن ز  اورپ 

نیسح ناماد  هب  تسد  ام  وچ  میراد 

ینیما همّالع 

 : دنسیون یم  ینیما  يداه  دّمحم  رتکد  ياقآ  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیما  هّللا  ۀیآ  دنمورب  دنزرف 
رازه لاس  ینعی  ریدغلا . . .  باتک  فل  ؤم  مراوگرزب  ردپ  یفجن  ینیما  همّالع  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  توف  زا  لاس  راهچ  تشذگ  زا  سپ 

ولج متفای . . .  دنـسرخ  باداش و  ار  وا  مدـید ،  باوخ  رد  ار  يو  رجف ،  ناذا  زا  لبق  يا  هعمج  بش  يرمق  يرجه  راهچ  دون و  ودصیـس  و 
؟  دیدرگ امش  تاجن  تداعس و  ثعاب  یلمع  هچ  اجنآ  رد  ناجردپ  مدرک :  ضرع  یسوب  تسد  مالس و  زا  سپ  هتفر و 

 . . . ریدغلا باتک  دش ،  امش  تاجن  بجوم  لمع  مادک  دیراد ،  تماقا  هک  اجنآ  رد  ناج  اقآ  مدرک :  ضرع  اددجم  یئوگیم ؟  هچ  دومرف : 
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رت نشور  رت و  حضاو  يردـق  یئوگیم  هچ  مناد  یمن  دـنداد :  خـساپ  نینم ع ،  ؤملاریما  هناخباتک  داینب  سیـسءات و  ای  تافیلءات . . .  ریاس  ای 
 . وگب

ثعاب لمع  نیمادک  دیتسه  هک  اجنآ  رد  دیا  هدش  لقتنم  رگید  ناهج  هب  دیا و  هتسبرب  تخر  هتفر و  ام  نایم  زا  نونکا  امش  ناج  اقآ  متفگ : 
یلمءات گنرد و  ینیما . . . .  همّالع  موحرم  یبهذـمو ؟  ینیدو  یملع  گرزب  ياـهراک  تامدـخ و  اهدـص  ناـیم  زا  دـیدرگ  امـش  تاـجن 

تسا رات  هریت و  قارع  ناریا و  نیب  طباور  نونکا  دینادیم  امش  مدرک :  ضرع  نیسحلا ع  هّللادبع  یبا  ترایز  طقف  دندومرف :  سپس  دندومن 
ترایز باوث  نک  تکرـش  دوش  یم  اپرب  نیـسح ع  ماما  يرادازع  تهج  هک  یلفاحم  سلاجم و  رد  دومرف :  منک ؟  هچ  هتـسب ،  البرک  هار  و 

 . دنهد یم  وت  هب  ار  نیسح ع  ماما 
چیه هب  تقو و  چیه  ار  اروشاع  ترایز  هک  منکیم  هیصوت  وت  هب  نونکا  متخاس و  روآدای  ار  وت  اهراب  هتشذگ  رد  ناج  رسپ  دندومرف :  سپس 

دئاوف تاـکرب و  راـثآ و  ياراد  تراـیز  نیا  نادـب ،  هفیظو  تدوخ  رب  ناوخب و  ار  اروشاـع  تراـیز  اـبترم  نکم ،  شومارف  كرت و  ناوـنع 
 . مراداعد دیما  و  دشاب . . .  یم  وت  ترخآ  ایند و  رد  يدنمتداعس  تاجن و  بجوم  هک  تسا  يرایسب 

هناخباتک نامتخاس  هب  یگدیـسر  میظنت  هعلاطم و  فیلءات و  لـغاشم و  ترثک  اـب  ینیما  همّـالع  دـسیون :  یم  ینیما  هّللا  ۀـیآ  موحرم  دـنزرف 
نیدـب دـندومن و  یم  اروشاع  ترایز  هب  شرافـس  هتـشاد و  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  هب  لـماک  تبظاوم  فرـشا  فجن  رد  نینم ع  ؤملاریما 

نیسح تسا  ایرد  دنا و  هرطق  همه  ملاع  ( 49  . ) مشاب یم  اروشاع  ترایز  هب  موادم  تسا  لاس  یس  دودح  مدوخ  تهج 
نیسح تسا  الوم  دنا و  هدنب  همه  مدرم 
شیوخ لتاق  زا  دنک  تعافش  هک  مسرت 

نیسح تسا  اقآ  دراد و  مرک  هک  سب  زا 

نک ربق  ردام 

روفغلادبع جاح  لزنم  يزور  دنا :  هتشون  هیلع  هّللا  ۀمحر  یناهفصا  ینیدلا  ماظن  نیسح  اقآ  جاح  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترضح 
دئاوف یف  مراکملا  لایکم  فیرـش  باتک  بحاص  يدابآ  دـمحا  هیقف  یقت  دـمحم  دیـس  جاح  هّللا  ۀـیآ  مزالم  هجوم و  ياه  یجاح  زا  یکی 
هدومن توف  دوب  یتدم  هک  ار  مردارب  تفگ :  یم  راک  هبنپ  هب  روهـشم  ییحی  دیـس  جاح  مان  هب  ناشیا  ءاقفر  زا  یکی  مدوب ،  مئاقلل ع  ءاعدلا 

؟  یتشادرب ار  یـسک  هچ  هالک  اـیند  نآ  رگید  شاداد  متفگ :  دوب ،  تفگـش  بجعت  بجوم  هک  یبوخ  ساـبل  عضو و  اـب  مدـید  باوخ  رد 
 . متشادن رب  ار  یسک  هالک  نم  تفگ : 

اقآ دوب ،  نک  ربـق  ِرداـم  ِربـق  لوا  بش  بشید ،  يرآ ،  تفگ :  تسین ،  وت  نآزا  تیعقوـم  نیا  ساـبل و  نیا  مسانـش  یم  ار  وـت  نم  متفگ : 
تعلخ دندوب  ربق  نآ  فارطا  هک  یناسک  هب  دندومرف :  دندروآ و  فیرشت  نز  نآ  ندید  هب  نیـسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 

 . ما هدیشوپ  ار  رخاف  سابل  نیا  بوخ و  ام  لاح  عضو و  بشید  زا  تهج  نیدب  مدش  دنم  هرهب  تایانع  نآ  زا  مه  نم  دنشخبب و 
اب یخیرات و  ناتـسربق  دـالوف  تخت  يارب  مدرک  تکرح  هداد و  ماـجنا  ار  دوخ  ياـهراک  دوب ،  حبـص  ناذا  کـیدزن  مدـش  رادـیب  باوخ  زا 
 ، مدرک شـسرپ  هزات  ياهربق  زا  دندناوخ  یم  نآرق  ربق  رانک  اهناوخ  نآرق  یـضعب  متفر ،  مردارب  ربق  رـس  تاقیقحت  يارب  ناهفـصا  تمظع 
رد مردارب  هتفگ  اب  خیرات  مدش  هجوتم  هدوب ،  وا  ربق  لوا  بش  بشید  دنتفگ :  هدش ؟  نفد  یک  متفگ :  دندرک .  یفرعم  ار  نک  ربق  ردام  ربق 

 . تسا قباطم  باوخ 
هبیجع تامارک  بحاص  يدرجورب و  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  موحرم  داتـسا  یلاعملاوبا  ازریم  اقآ  هّللا  ۀیآ  موحرم  هیکت  رد  نک  ربق  ياقآ  دزن  متفر 

 . دوب وا  ربق  لوا  بش  بشید  تفگ :  مدرک .  لاوئس  ار  شردام  توف  زار  مدومن  یسرپلاوحا  دوب ،  نز  نآ  ربق  يزاحم  هک 
يارب اهـشسرپ  نیا  درک :  لاوئـس  ریخ ،  تفگ :  دوب ؟  هدـش  فرـشم  ـالبرک  دوب ؟  ناوـخ  هضور  درک ؟  یم  یناوـخ  هضور  ناـشیا  متفگ : 
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الاب یلاعملاوبا  ازریم  اقآ  هیکت  رد  روفغلادـبع  جاح  دـناوخ .  یم  اروشاع  تراـیز  زور  ره  مرداـم  تفگ :  متفگ .  ار  دوخ  باوخ  تسیچ ؟ 
موحرم ناشیا و  قافتا  هب  يزور  دـندرک ،  یم  لزنم  قاطا  نیا  رد  دالوف  تخت  دـنتفر  یم  ناشیاقفر  اب  ناشیا  تقو  ره  هک  دنتـشاد  يا  هناخ 

ماما ناگرزب و  ءاملع و  زا  یعمج  و  یناـکدرا . . .  يودـهم  نیـسح  اـقآ  جاـح  اـقآ و  ریما  خیـش  جاـح  یناـمیا و  هیقف  یفطـصم  اـقآ  جاـح 
 : تفگ داد و  ناشن  ار  نکربق  ردام  ربق  روفغلادـبع  جاح  میتفر ،  یلاعملاوبا  ازریمآ  هیکت  هب  روفغلا  دـبع  جاح  ءاقفر  ناهفـصا و  ياهتعامج 
 . دندش نفد  وا  ربق  فارطا  هک  یناسک  هب  دـنداد  تعلخ  دـندروآ و  فیرـشت  وا  ندـید  هب  نیـسح ع  ماما  هک  تساجنیا  شربق  نکربق  ردام 

وت هشوخ  اوس  ام  ضیف و  نمرخ  يا  ( 50)
وت هشوت  دوب  ادخ  بلط  هار  رد 

ام لد  هشوگ  راهچ  زا  فرط  ره  رد 
وت هشوگ  شش  رازم  زا  دوب  یشقن 

اروشاع ترایز  تموادم 

هـضور نایحادم  داوجلادبع  خیـش  جاح  یمق و  سابع  خیـش  جاح  یمداخ و  نیـسح  اقآ  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  دومرف  یم  ناگرزب  زا  یکی 
یسرپ لاوحا  یمداخ  هّللا  ۀیآ  زا  دندوب .  عمج  رگیدکی  رود  تشهب  ياه  هفرغ  زا  يا  هفرغ  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  نیسح ع  ماما  ناوخ 

ماما ناوخ  هضور  داوجلادـبع  خیـش  جاحو  ثدـحم  کی  یمق  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا و  ۀـیآ  کی  امـش  ندوب  مه  اـب  متفگ :  مدرک و 
؟  دیا هتفرگ  رارق  اج  کی  رگیدکی  اب  هک  دراد  یتبسانم  هچ  نیسح ع ، 

رس ردنا  مراد  ( 51  . ) میدوب مه  لثم  اروشاع  ترایز  ندناوخ  رادـقم  رد  میتشاد و  اروشاع  ترایز  هب  تموادـم  یگمه  ام  دـنداد :  باوج 
نیسح ای  تیالبرک  ياوه 

نیسح ای  تلاصو  يانمت  قرغ  هدش  لد 
تمغ نوماهب  ناریح  هلاو و  اهنت  هن  نم 

نیسح ای  تیالتبم  يراد  هتشگ  لد  یملاع 
يرتشم هام و  نیورپ و  هرهز و  سمش و  رون 

نیسح ای  تلامج  دیشروخ  شیپ  هرذ  وچمه 
منز رپ  ترازم  درگ  ناس  هناورپ  دوش  یک 

نیسح ای  تیادف  لباقان  ناج  نیا  منک  ات 
وت هاگرد  لئاس  نامیلس  اهدص  متاح و 

نیسح ای  تیادگ  رب  تلود  یشخب و  تنطلس 
قشعز يزابرس  وچمه  نید  هر  رد  يدادب  رس 
نیسح ای  تیاقل  نوخ  وت و  زا  نید  دش  هدنز 

اروشاع ترایز  رب  تبظاوم 

هدنناوخ يارب  ار  زیچ  دنچ  نم  هک  یتسردب  نک  تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اعد  ترایز و  نیا  دیامرف :  یم  ناوفـص  هب  قداص ع  ترـضح 
 : منک یم  نیمضت  نآ 

 . لوبق شترایز   1
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 . دشاب روکشم  ششوک  یعس و   2
نیا هب  ار  ترایز  نیا  ناوفـص  يا  ددرگن .  رب  ادخ  هاگرد  زا  دیما  ان  دوش و  هدروآ  رب  گرزب  دـنوادخ  فرط  زا  دـشاب  هچره  وا  تاجاح   3

شردپ زا  ناشیا  نسح ع و  ماما  شردارب  زا  ناشیا  نیـسح ع و  ماما  زا  وا  نیـسحلا ع و  نب  یلع  شردـپ  زا  مردـپ  متفای و  مردـپ  زا  نامض 
هب ار  ترایز  نیا  مادکره  لاعتم ،  يادخ  زا  لیئربج  لیئربج و  زا  ترـضح  نآ  ادـخ ص و  لوسر  زا  ترـضح  نآ  یلع ع و  نینم  ؤملاریما 

مسق لجوّزع  دنوادخ  دندومرف و  لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  هدرک و  نیمـضت  تاجاح  تباجتـسا  ندمآرب و  رد  ندش  نماض  ینعی  نامـض  نیا 
ياعد ترایز و  اعد ،  نیا  هب  دنک  اعد  رود  ای  کیدزن  زا  ترایز  نیا  هب  ار  نیـسح ع  دنک  ترایز  سکره  هک  دوخ  سدقا  تاذ  هب  هدروخ 

 . منک اطع  و  مزاس ،  هدروآ  رب  دشاب  هچره  شا  هتساوخ  منک و  یم  لوبق  ار  وا 
لاحشوخ دنسرخ و  خزود  زا  يدازآ  تشهب و  هب  ندیسر  و  شتجاح ،  ندمآرب  هب  ار  وا  ددرگن و  زاب  نایز  يدیماان و  اب  نم  هاگرد  زا  سپ 

يوسب وت  يارب  هاگره  ناوفص  يا  دومرف :  قداص ع  ترـضح  ( 52  . ) مریذپب دنک  تعافـش  هک  سک  ره  قح  رد  ار  وا  تعافـش  منک و  یم 
اج ره  زا  نک  هجوت  ترضح  نآ  يوس  هب  ترایز  نیا  هلیـسوب  سپ  یتساوخ  یتجاح  ادخ  زا  رگا  ینعی  داد ،  يور  یتجاح  لجوّزع  يادخ 

فالخ ار  دوخ  هدع  دنوادخ و  دـشاب و  هدروآ  رب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تتجاح  ار و  اعد  نیا  ناوخب  یـشاب و  هدوب  هک  یناکمو 
 . درک دهاوخن 

هبرجت تفرگ و  دهاوخ  اروشاع  ترایز  ندناوخ  زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جئاوح و  دشاب  هتـشاد  یگرزب  ّمهم  تجاح و  سکره  يرآ 
باتک نیا  رد  هک  مه  ییاه  هنومنو  میا  هدینـش  هدید و  ناتـسود  دوخ و  هدش و  لقن  دایز  اهباتک  رد  تایاکح  تسا و  یماع  فراع و  هاوگ 

 . دهد یم  ناشن  ار  براجت  نیا  هدش  هتشون 
رد هداد و  رارق  دوخ  یمئاد  رکذو  درو  ار  ترایز  نیا  نید  ناگرزب  ءاملع و  هک  هدـش  ببـس  نآ  تاـکرب  راـثآ  اروشاـع و  تراـیز  تمظع 

 . دنوش لسوتم  نآ  هب  تالکشم  اهراک و 
تسا دایز  ردقنآ  هدرک  تباث  ار  ترایز  نیا  هلیلج  عفانم  همیظع و  صیاصخ  دنراد ،  ار  هقح  هفـشاکم  مکح  هک  هقداص  ياهای  ؤر  عیاقو و 

تراهط تمـصع و  تیب  لها  هب  نادنم  هقالع  ناتـسود و  یهاگآ  يارب  نکل  تسا  لکـشم  رایـسب  يراک  لماک  روطب  اهنآ  يروآ  عمج  هک 
دیس راوگرزب  ملاع  مظعم  دنمشناد  تفگش  راثآ  اروشاع و  ترایز  فیرـش  باتک  هب  نآ  زا  یئاه  هنومن  هب  دوش  یم  هیـصوت  مالـسلا  مهیلع 

دیدرگ وت  يادف  انمرد  یسک  لاح  هب  اشوخ  ( 53  . ) دیئامرف هعجارم  یناهفصا  یحطبا  دحوم  یلع  دیس  ياقآ  جاح  بانج  ردقلا  لیلج 
دیدرگ وت  يانم  نکاس  دش و  وت  یعاد  هک 
دمص درف  دبا ز  تایح  تساوخ  هکنآره 
دیدرگ وت  يالبرک  ناوضر  هصرع  میقم و 

ناج نیسح  وت  تعلط  رون  زا  دش  قلخ  تشهب 
دیدرگ وت  يارس  هناخ و  مرح  هاگراب و  هک 

نیبم باتک  هدش  لزان  وت  نءاش  ردق  هب 
دیدرگ وت  يادخ  وت  حادم  دماح و  هک  یلو 

تخوس تانئاک  بلق  یلو  کشخ  وت  بل 
دیدرگ وت  ياز  لعل  رحب  لد  شیرپ  یلو 

تسا نیسح  تاذ  تانئاک  همه  رد  هنیفس 
دیدرگ وت  يادخان  حون و  جوز  نیبم ،  ّیح  يادخ 

يراتفرگ عفر  رومءام 
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غلبم هک  دش  ماهلا  نم  هب  یقیرط  زا  یبش  دوب :  هدومرف  نینچ  دوخ  ياهتشاد  دای  رد  هّللا ص  لوسر  هّیرذ  زا  مالـسا و  ججح  املع و  زا  یکی 
حبص دوش  هتفگ  شمسا  هتساوخن  تسا و  ناهفصا  لها  زا  یمرتحم  درم  هک  ادخ  ناگدنب  زا  یکی  هزاغم  برد  ربب  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و 

نم يدوجوم  مدـید  مدرک  هعجارم  یتقو  مراد ؟  لوپ  ردـقچ  متـسناد  یمن  هنای و  تسا  حیحـص  مدـیمهف  هچنآ  اـیآ  منک ،  هچ  مدوب  ّریحتم 
 ، دنا هداتـسیا  وا  هزاغم  برد  رفن  ود  مدید  دوب ،  رهـش  نیمرتحم  زا  هک  اقآ  نآ  هزاغم  برد  متفر  تقو  لّوا  تسا ،  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و 

دجـسم مدرب  ار  ناشیا  نم  بوخ ،  رایـسب  تفگ  میدرگرب ،  یئاج و  میورب  مه  اب  مهاوخ  یم  مراد ،  يراک  امـش  اـب  نم  متفگ :  اـقآ  نآ  هب 
متـسه رومءاـم  نم  متفگ :  ناـشیا  هب  نم  میتسـشن  هلبق  فرط  ناویا  بل  دـندرک ،  یم  راـک  اـنب  هلمع و  اـجنآ  یج ،  ناـبایخ  رد  عقاو  یبـنلا 

ردقچ متفگن  یلو  مداد  ناشیا  هب  ار  غلبم  نآ  هرخالاب  تفگن ،  مدرک  رارصا  هچره  وگب ،  يراد  یلکـشم  منک ،  حالـصا  ار  امـش  يراتفرگ 
مناوخب و مدرک  رذـن  اروشاع  ترایز  لهچ  متـشاد ،  ضرق  ناموت  رازه  جـنپ  لهچ و  نم  تفگ :  داتفا و  هیرگ  هب  رایتخا  یب  ناـشیا  تسا ، 
(54  . ) دیدرگ زاب  هرگ  هّللادمحب  هک  دوش  میراتفرگ  عفر  متـساوخ  نیـسحلا ع  هّللادبع  یبا  اقآ  زا  مدناوخ و  ار  نآ  رخآ  ناذا  زا  دعب  زورما 

متفرگ نابات  هم  يا  لد  رد  وت  قشع  مغ  ات 
متفرگ نارود  تنحم  مدادب  ملاع  ترشع 

تلامج نوتفم  تسم و  مدیدب  نم  نوچ  ار  قلخ 
متفرگ ناتسم  نآ  يوخ  مدروخ  هداب  نیا  زا  مه  نم 

نادرگ عمش  رودب  نازوس  ار  هناورپ  یمدید 
متفرگ نازوس  یلد  متشگ  وت  يور  عمش  درگ 

ناشخر رهم  يا  انشآ  متشگ  وت  اب  ات  یتسار 
متفرگ نارود  رد  وت  نارجه  نم ز  درز  گنر 

ملاع رد  ملاحشوخ  نادنخ و  دوخ  لاح  نیا  اب  زاب 
متفرگ نازرا  وت  قشع  مداد  هچرگ  ار  یتحار 

اه هضور  رد  (س ) ارهز ترضح 

 : تفگ یم  دوب  هدش  فّرشم  ماش  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  اهیلع و  هّللا  مالـس  بنیز  ترـضح  ترایز  يارب  هک  يا  هیولع  مناخ  جاح 
یشوخ لاح  اب  مدناوخ و  یم  ترایز  متفر و  یم  اجنآ  هشیمه  تشاد ،  یحور  صاخ  تلاح  نم  يارب  مالسلا  مهیلع  ءادهـشلا  سءار  لحم 

هک لاـح  نآ  رد  دـش ،  هدوشگ  نم  يارب  رگید  ملاـع  زا  يا  هچیردو  مدرک  ادـیپ  یّـصاخ  لاـح  تراـیز  عقوم  رد  يزور  مدرک ،  یم  هیرگ 
هک درک  یم  رکشت  نم  زا  دوب و  اهنآ  نایم  رد  زین  مردام  هک  دندوب  نز  يا  هّدع  مدید ،  ار  هعقاو  هرظنم و  نیا  ندید  باوخ  لثم  مدوب  رادیب 

ار دوخ  تجاح  ناشیا  تمدـخ  اهنز  دـندروآ ،  فیرـشت  یتماق  دـنلب  هناش ،  راـهچ  نز  ءاـنثا  نیا  رد  یناوخ ،  یم  اـعد  تراـیز و  نم  يارب 
یم اروشاع  ترایز  نآ  رد  میراد و  یناوخ  هضور  سلجم  ام  متفگ :  سپـس  و  مدرک ،  ضرع  ار  دوخ  تجاح  مه  نم  دندرک و  یم  ضرع 

؟  دینک یمن  تکرش  امش  ارچ  میناوخ ، 
سلجم رد  دندروآ  ینیریش  هبعج  کی  شلایع  اب  امـش  هلاخ  رـسپ  هک  لیلد  یناشن و  نآ  هب  منک  یم  مه  تکرـش  میآ و  یم  نم  دندومرف : 
ترایز ندناوخ  هطساو  هب  اهنآ  لکشم  دننک ،  تکرش  امـش  ياروشاع  ترایز  سلجم  رد  دندرک  رذن  ناش  لزنم  لکـشم  عفر  يارب  امش و 

 . . . دندرکن تکرش  اروشاع  ترایز  هسلج  رد  رگید  دعب  اّما  دنتسشن ،  نآ  رد  دنتخاس و  ار  دیدج  لزنم  دش و  عفر  اروشاع 
هداتفا هیرگ  هب  درک و  رییغت  شگنر  متفگ ،  وا  هب  ار  ناـیرج  متخانـش ،  یم  ار  رذـن  بحاـص  نم  دـندومرف :  یحطبا  ياـقآ  جاـح  ترـضح 
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منک هچ  دـیتفگ ،  هک  تسا  نیمه  قیقد  بلطم  تفگ  نزح  فسءات و  اب  دـنهد و  یم  ربخ  اجک  زا  ونـشب  تفگ :  درک و  ادـص  ار  شرـسمه 
وت نم و  مان  هب  هدروخ  افو  قشع و  هکس  ( 55  . ) منک افو  دوخ  رذن  هب  هتشاذگن  یگدنز  تالکشم 

وت نم و  مایق  هدوب  ادخ  نید  هر  رد 
نیسح میئافو  قشع و  زا  يرهظم  نم  وت و 

وت نم و  مان  هب  هدروخ  افو  قشع و  هکس 
نتشگ ملاظ  نمشد  ندش  مولظم  رای 

وت نم و  مارک  ءابآ  هویش  دوخ  هدوب 
میا هدز  اهلد  هب  قشع  تنطلس  همیخ 

وت نم و  مایخ  تخوس  نیک  شتآ  زا  هچرگ 

باتفآ رد  اروشاع  ترایز 

 ، دیآ یم  نوریب  وا  يولگ  زا  نوخ  هک  يّدح  ات  دوش  یم  درد  لد  راچد  تخس  یئوقربا  نیدباعلا  نیز  دّیـس  اقآ  کیدزن  ياهلیماف  زا  یکی 
اعد تساوخرد  دندناسر و  نیدباعلا  نیز  دّیس  اقآ  هب  ار  ربخ  دنداد ،  ار  یحارج  لمع  نارهت و  هب  تکرح  روتـسد  هدش و  سویءام  اهرتکد 

ار وا  يافـش  و  دنوشب ،  اروشاع  ترایز  لوغـشم  باتفآ  نایم  رد  دنریگب و  ءوضو  دنداد  روتـسد  دوخ  نادنزرف  هب  ناشیا  دندومن ،  لسوت  و 
زیخرب و دش ،  لصاح  افـش  دـنتفگ  هدـمآ و  نوریب  دوخ  قاطا  زا  ناهگان  یتعاس  زا  سپ  دـنوش ،  یم  لوغـشم  مه  ناشیا  دوخ  دـنهاوخب و 

نیز دّیس  ياقآ  دنتفگ  دندوب  ناشیا  نیمزالم  زا  هک  ناهفصا  ءاملع  زا  یکی  ( 56  . ) داد افش  ار  تردارب  دنوادخ  هک  ناتردام  هب  دیهد  هدژم 
ادیپ ناشیا  يارب  تالاح  نآ  تهج  نیدب  نیقی ،  هجرد  هب  ندیـسر  یناسفن و  تالامک  يارب  دندوب  هتـشادرب  اروشاع  ترایز  متخ  نیدباعلا 

تسا نیسح  يابرلد  يور  قح  هولج  ( 57  . ) نیقتملا ۀیالو  باتک  فل  ؤم  یئابطابط  یئوق  ربا  نیدباعلا  نیز  دیس  لاح  حرش  دوب .  هدش 
تسا نیسح  يالبرک  كاخ  نانج  کشا 

وا تفرعم  مزب  تسا  ناج  هلبق 
تسا نیسح  يادخ  ناور  نشور  فراع 

شمیرح فاوط  افصو  یعس  ینعم 
تسا نیسح  يافص  اب  يوک  لد  هبعک 
تارذ همه  رد  تسا  يراج  ادخ  قشع 

تسا نیسح  يءار  راعش و  تقیقح  قشع و 
هاش نآ  یلجت  قح  رادید  ینعم 

تسا نیسح  ياقب  رگ  هولج  اج  همه  رد 
تبحم سدق و  ماقم  دشاب  هچ  شرع 

تسا نیسح  يانشآ  دش  سدقم  هک  ناج 

مهم لکشم 

هـس ریقح  يارب  لوا :  لسوت  دش ،  فرط  رب  اروشاع  ترایز  اب  دش و  ادیپ  نم  يارب  یمهم  لکـشم  هبترم  ود  دـیوگ  یم  یئادـخ  هدـنب  کی 
 . دوب هدرک  تحران  ارم  تخس  هک  دوب  هدش  ادیپ  مهم  لکشم 
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 . متشادن ار  نآ  تخادرپ  تردق  دوب و  هدش  هدیشک  لوط  لاس  هن  کیدزن  هک  مدوب  راکهدب  لزنم  دیرخ  تباب  ناموت  رازه  تسیود  غلبم   1
 . مروذعم نآ  نایب  زا  هک  يرگید  تخس  يراتفرگ   2

همطاـف یب  یب  هب  لـسوت  زا  دـعب  دوـب ،  هدرک  گـنت  نم  رب  ار  هصرع  يراـتفرگ  هس  نیا  مدوـب .  هقیـضم  رد  تخـس  شاـعم  رما  تـهج  زا   3
هک میامن  هیدـه  نوتاخ  سجرن  ترـضح  هب  ار  شباوث  مناوخب و  ار  اروشاع  ترایز  زور  لهچ  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  مالـسلااهیلع  هموصعم 

 . دوش فرط  رب  يراتفرگ  هس  نیا  هک  هدومن  تعافش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  ناشدنزرف  دزن  ترضح  نآ 
اروشاع ترایز  سپس  نینم ع و  ؤملاریما  ترایز  دصق  هب  هّللا  نیما  ترایز  زور  ره  حبص  زامن  زا  دعب  مدرک :  عورش  قیرط  نیا  هب  ار  لسوت 

يا هنوگ  هب  مود  يراتفرگ  متفه ،  تسیب و  زور  همقلع ،  فورعم  ياعد  نآ  زا  دعب  زامن و  تعکر  ود  هدجس و  مالـس و  دص  نعل و  دص  اب 
نودب یسرپ ،  لاوحا  زا  سپ  تشاد  ربخ  هدنب  يراکهدب  زا  الامجا  هک  ناتسود  زا  یصخش  متشه  یـس و  زور  دش ،  فرط  رب  هداعلا  قراخ 

يراکهدـب تباب  تسا  امـش  لام  لوپ  نیا  تفگ :  داد و  بناجنیا  هب  دوب  ریقح  يراکهدـب  اب  قباـطم  هک  ناـموت  رازه  تسیود  غلبم  همدـقم 
هب تعاس  نیا  ات  هّلل  دـمحلا  دـش و  لح  مشابن  هقیـضم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تیاـفک  هزادـنا  هب  شاـعم  رما  زور  لـهچ  ماـمتا  زا  دـعب  لزنم ، 

 . مدرکن دروخرب  شاعم  تهج  زا  یلکشم 
دنک یم  یئادخ  ناکما  ملاع  رد  ادخ  ات 

دنک یم  یئادخان  شنیسح  ار  نید  یتشک 
تسا هداتفا  رودب  یتسه  هنودرگ  زا  یئوگ 
دنک یم  یئادج  رکف  وا  رابرد  زا  هک  ره 

مود لسوت 

رارق ینارهت  راجت  زا  یکی  هک  هنوگ  نیدـب  دـمآ  دوجو  هب  ریقح  يارب  يرگید  يراتفرگ  دوب  هتـشذگ  لوا  لسوت  زا  هک  لاـس  کـی  زا  دـعب 
دـش رارق  اهیرازاب  زا  رفن  هس  ود  اب  تروشم  زا  دعب  دوش ،  تخادرپ  نآ  هجو  شورف  زا  دـعب  هک  دتـسرفب  یهجوت  لباق  هراجتلا  لام  دراذـگ 

هنـسحلا ضرق  ناموت  رازه  تسیود  مه  هدنب  ناموت و  رازه  دصناپ  اقفر  زا  یکی  دوش ،  هداتـسرف  هناعیب  تباب  دقن  لوپ  ناموت  رازه  دـصتفه 
روبزم رجات  هک  دش  مولعم  هنافـسءاتم  اما  دسرب ،  ام  تسدب  هدش  يرادیرخ  سنج  زور  هس  زا  سپ  هک  دشانب  و  دـش ،  لاسرا  هدومن و  هیهت 

یعـس و هام  هس  زا  دـعب  و  هدـش ،  دـیدپان  يراکهدـب  ناموت  نویلیم  داتفه  اب  کـناب  زا  لوپ  تفاـیرد  زا  سپ  هتـشاد و  يرادربهـالک  دـصق 
 . دشن لصاح  يدیماان  زج  يا  هجیتن  هنوگچیه  لوپ ،  دادرتسا  روبزم و  صخش  ندرکادیپ  يارب  ششوک 

اروشاع ترایز  هب  لسوتم  دوب ،  رطخ  رد  وربآ  مه  یفرط  زا  و  دوب ،  هدـمآ  تسدـب  ریقح  يارب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  زا  هک  يا  هبرجتاب 
و مدرک .  رارقرب  ینفلت  سامت  صخـش  نآ  اب  يا  هرظتنم  ریغ  روطب  هک  دوب  متـسیب  زور  وا  لسوت  رد  هدـش  رکذ  تینو  قیرط  نامه  هب  مدـش 

نویلیم داتفه  هب  بیرق  يرادربهالک  يراکهدـباب و  صخـش  نآ  دـش و  تفایرد  ناموت  رازه  تسیود  غلبم  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  زور  لـهچ 
ود ره  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  هتبلا  دنیامن .  لوصو  ار  دوخ  بلط  لوپ و  دنتـسناوتن  رگید  ياهراکبلط  زا  مادکچیه  وداتفا  نادنز  هب  ناموت 

رهظم هناگی  يا  ( 58  . ) دوب هارمه  يدام  بابسا  عیمج  زا  دیما  عطق  ءادهشلادیس ع و  ترضح  بئاصم  دای  هتسکش و  یبلقاب  لسوت  هلحرم ، 
نیسحای ربکا  قالخ 

نیسحای ربمیپ  طبس  امس  ضرا و  تجح 
نیبم نید  یجان  نادزی  راونا  همشچ 

نیرب شرع  هضرع  نیمز  هدرک  تمدقم 
نینم ؤملاریما  ناج  یفطصم  غاب  ورس 
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نیسحای رهطا  يارهز  ترضح  مشچ  رون 

ایمیک ملع 

تهج یصخش  دندومن  لقن  فرشا  فجن  رد  ریقح  يارب  خیشلا  طبس  یسوم  دّیس  موحرم  دنسیون :  یم  يرئاح  یمامس  دّمحم  خیـش  ياقآ 
تعاس رد  ار  هفورعم  ریغ  هفورعم و  اروشاع  ترایز  هتسویپ  لاس  هس  دیدرگ و  ءادهشلا ع  دیس  ترضح  هب  لسوتم  ایمیک ،  ملع  نتفرگ  رارق 

نیا هچ  يارب  دنسرپ  یم  وا  زا  ترضح  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  ترضح  لاس  هس  زا  سپ  دناوخ  ءادهشلا ع  دیس  رهطم  مرح  رد  نیعم  ياج  و 
؟  یهاوخ یم  هچ  ینک و  یم  ادیپ  لسوت  ردق 

 . متسه ملع  نیا  بلاط  نم  دنک :  یم  ضرع  دروخ ،  یمنوت  دردب  ملع  نیا  دنیامرف :  یم  ترضح  مبلاط ،  ار  ءایمیک  ملع  دنک :  یم  ضرع 
 . تسا ملع  نیا  ياراد  وا  دتسیا  یم  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  ربق  رانک  رد  یئانیبان  درم  اهحبص  دیامرف :  یم  ترضح 

هب مدرم  تسا و  يریقف  اقآ  نیا  دنیب  یم  دوش  یم  مرح  ندش  زاب  رظتنم  هدرک و  تکرح  مرح  فرطب  اروف  هدش  رادیب  باوخ  زا  صخش  نیا 
یم همادا  دوخ  لسوت  هب  وا  زا  ندـش  سویءام  زا  دـعب  راکنا ،  لّوا  دـنک و  یم  نایب  ار  دوخ  هتـساوخ  هتفروا و  شیپ  دـننک ،  یم  کـمک  وا 

نامه ترـضح  مّوس  هبترم  رد  هرخالاب  تسا . . .  صخـش  نامه  شیپ  وت  هتـساوخ  دنیامرف :  یم  باوخ  رد  ترـضح  مّود  هبترم  رد  دـهد ، 
 . دید یهاوخن  باوخ  رد  ارم  رگید  دنیامرف  یم  دیامن و  یم  یفّرعم  ار  صخش 

یم وا  هب  وراد  عون  دنچ  یّلح و  دـهف  یبا  نبا  هربقم  هب  درب  یم  دوخ  هارمه  ار  وا  صخـش  نآ  هب  يراشفاپ  رارـصا و  ندـش و  رادـیب  زا  دـعب 
مرادن اهوراد  نیا  هب  یجایتحا  متسه و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  يایمیک  ملع  بلاط  نم  دیوگ  یم  هداد و  ار  مزال  تاروتسد  دهد و 

توف صخش  نآ  دوش  یم  هجوتم  دنک  یم  تعجارم  هک  موس  زور  نک ،  هعجارم  رگیدزور  هس  رتشیب  بلطم  يارب  دیوگ  یم  صخـش  نآ  ، 
(59  . ) دنا هتخیر  رود  دندرک و  جراخ  قاطا  زا  ار  شمزاولو  ثاثا  مامت  هدومن و 

نیسحای تیاپ  كاخرب  مهنرسات  مدمآ 
نیسحای تیاف  نابرقب و  مزاس  دوخ  ناج 

لیلذ دبع  نم  يالوم  يا  وت  يوس  هدمآ 
نیسحای تیاطع  زا  قح  هولج  نم  مرگنب 

وت ناسحارد  رب  نایادگ  نوچمه  مدمآ 
نیسحای تیادگرب  مدنیا  رد  اهاش  رظن  نک 
مدمآ نامیشپوراز  دوخ  تشز  هانگ  زا 

نیسحای تیاخس  زا  تیانع  دیما  میوج 
تمحرم باحس  يا  مشابوت  ضیف  هنشت 

نیسحای تیایقشا  دنراد  هنشت  بل  دوخ  هچرگ 
رقم مناجو  لد  رد  هتفرگ  وت  يور  قشع 

نیسحای تیاون  نم  دوجو  يان  زا  دیآ 

ع) نیسحلا ( هّللادبع  یبا  اقآ  تیانع 

یلاعت هّللا  ناوضر  یفاک  دمحا  خیش  جاح  دیهـش  موحرم  هدازاقآ  یفاک  نسحم  اقآ  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  اب  زور  کی 
يارب يا  هرطاخ  هّللا  ۀیآ  ترـضح  میتفر ،  ناش  هناخباتک  هب  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یماما  دمحا  اقآ  جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  ترایز  هب  هیلع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1422 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یفاک  ياقآ  اقآ ،  جاح  تفگ  اقفر  زا  یکی  میدـمآ  یم  یفاـک  موحرم  ربنم  رادـید و  هب  ناتـسود  اـب  زور  کـی  هک  دـندومرف :  لـقن  اـم 
تـسا رت  فورعم  ملاع  کی  زا  دیآ و  یم  وا  ربنم  ياپ  تیعمج  لیـس  همه  نیا  دنراد و  تسود  ار  وا  مدرم  همه  هدش  روطچ  تسین  دـهتجم 

یفاک موحرم  ربنم  ياپ  میدمآ  میـسرپ ،  یم  وا  زا  میور و  یم  ناشترایز  هب  الا ن  متفگ  يزیچ ؟  هن  تسا  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  هن  هک  یلاح  رد 
یم مدرم  یفاک  ياقآ  جاح  متفگ  یسرپ  لاوحا  زا  دعب  دندمآ  یم  ناشترایز  هب  املع  دنتـسشن و  یم  اجنآ  ناشیا  هک  دوب  یقاطا  ربنم  زا  دعب 
هاش میژر  ارم  يزور  تسا ،  روط  نیمه  يرآ ،  دومرف :  یفاک  موحرم  دیتسه ؟  فورعم  ردقنیا  ارچ  دیتسین  ملاع  دهتجم و  هک  امش  دنیوگ 

مدـمآ نارهت  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  تفرگ  درد  مبلق  تشحو  زا  دنتـشاذگ  يا  هبارخ  کی  رد  ارم  بشکی  درک ،  دـیعبت  هاـشنامرک  هب  نولعم 
تیارب اقفر  مهدب  هدب  ار  تا  همانـسانش  یهاوخ  یم  رگا  تفگ  دـنک  یم  درد  مبلق  متفگ  دندیـسرپ  ار  هدـنب  لاوحا  مدـید  ار  یفـسلف  ياقآ 

کی تسد  ریز  یتسرفب  ارم  يریگب و  جراخ  يازیو  یهاوخ  یم  هک  نیا  متفگ  دوش .  بوخ  تبلق  نک  لمع  جراخ  ورب  دـنریگب  ازیو  کـی 
یلـصا بیبط  شیپ  البرک  میورب  ریگب  ازیو  کی  ایب و  هنای .  موش  بوخ  تسین  مولعم  مه  دعب  رفاک و  يدوهی و  نید و  یب  ياهرتکد  تشم 

 . مریگب متمعن  یلو  اقآ و  زا  ار  میافِش  نیسحلا ع  هّللادبع  ابا  ءادهشلا  دیس  اقآ  لک  بابرا  و 
رد تفگ  دـیئوش  یم  يزور  هچ  رد  ار  مرح  ناجاقآ  متفگ  نیـسح ع  اقآ  مرح  رد  راددـیلک  شیپ  مدـمآ  البرک ،  مدـمآ  دـش و  هتفرگ  ازیو 

مدـش و مرح  دراو  مدـمآ  بش  نآ  متفر و  نم  تسین  زاین  هن  تفگ  مروایب  دوخ  اب  هک  تسه  زاین  یبالگ  يرطع  ناج  اقآ  متفگ  بش  نـالف 
یئاهزیچ کی  مدیمهف  دنک  یفطل  دنک  یتیانع  هدنب  هب  دهاوخ  یم  اقآ  مدـیمهف  مدـش و  بلقنم  متـسش  یم  ار  مرح  متـشاد  هک  يروطنامه 

 . مدش فورعم  دعب  هب  بش  نآ  زا  دنهدب  دنتساوخ  یم  هک  هچنآ  دنداد  متفرگ و  ار  حیرض  مدیرپ  دنهدب  نم  هب  دنهاوخ  یم 
 . ناج نیسح  يآ  نیسح ،  يآ  نیسح ،  يآ 

مهد یمن  ناکما  ملاع  هب  ار  وترهم 
مهد یمن  نازرا  نم  تساهبرپ  جنگ  نیا 

دنهد نمب  تیوک  ّتنج و  باختنارگ 
مهد یمن  ناوضر  ّتنج  هب  ار  وت  يوک 

مرب یمن  بناجا  دزنب  ار  وت  مان 
مهد یمن  ناوید  هب  تسا  مظعا  مسا  نیا 
نیسح ای  وت  لاصو  قوشب  مهد  یم  ناج 

مهد یمن  ناج  یهنن  مدق  مرس  رب  ات 
نم زامن  رهم  وت  يالبرک  كاخ  يا 

مهد یمن  نامیلس  کلم  رد  ار  رهم  نآ 
راختفا جات  دوب  وت  یمالغ  ار  ام 

مهد یمن  ناهاش  رسفا  هبار  جات  نیا 
وت ریغ  هن  دشاب  وت  قشع  هاگیاج  لد 

مهد یمن  ناطیش  هب  تسادخ  هناخ  نیا 
بیصن دوش  متارف  بآ  يا ز  هعرجرگ 

مهد یمن  ناویح  همشچ  هب  ار  هعرج  نآ 

ناگدرم يرادازع 
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هک یلمآ  یقت  دّمحم  خیش  جاح  مانب  تشاد  یتعامج  ماما  هدربمان  دجسم  دشاب  هدینشن  ار  دجم  دجسم  مان  هک  تسا  یسک  رتمک  نارهت  رد 
رد هکنآ  ناونع  هب  یلو  تشاد  ّتیعجرم  یگتسیاش  ناشیا  دومرف  یم  تقوشوخ  هّللا  ۀیآ  ام  خیش  هک  مراد  دای  دوب ،  طئارـشلا  عماج  دهتجم 

گرزب و ءاملع  تالاح  هکیئاهباتک  زا  یـضعب  رد  سب و  تخادرپ و  یم  سیردـت  دـجم و  دجـسم  تماما  هب  طقف  دـشابن  حرطم  هطبار  نیا 
رـصع ّیلو  ترـضح  تمدخ  فّرـشت  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  یلمآ  یقت  دمحم  خیـش  هّللا  ۀیآ  موحرم  هک  هدمآ  دـنا ،  هتـشون  ار  افرع 
دودـح دومرف :  یم  یلمآ  هّللا  ۀـیآ  موحرم  هک  هدـمآ  کی  هاجنپ و  هزوح  هّلجم  رد  تسا  هدـیدرگ  رختفم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع 
یلّصفم يرادازع  مالـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  نحـص  رد  اروشاع  زور  مدش ،  فّرـشم  مق  هب  يزور  تشذگیم ،  نم  ّنس  زا  لاس  لهچ 

مدناوخ یم  روبق  لها  ترایز  متفر و  ناخیش  ناتسربق  هب  سپـس  مدرک ،  هیرگ  دایز  مدش و  ّرثءاتم  یلیخ  مهنم  دندناوخ و  یم  هضور  دوب ، 
 . هّللاّالا هلاال  لها  یلع  مالسلا  . 

هکنآ لثم  مدینـش  یئاه  همزمز  هاگنآ  مالـسلا  مکیلع  دـنتفگ  یم  یگمه  دـنا و  هتـسشن  ناشیاهربق  يور  حاورا  مامت  مدـید  ماـگنه  نیا  رد 
هلبق يا  ( 60  . ) دندومن یم  يرادازع  مه  اهنآ  هک  ینعم  نیا  هب  ناج  نیسح  يا  نیسح  يا  نیـسح  يا  دوب  اروشاع  نیـسح ع و  ماما  هرابرد 

هّللادبع ابا  ای  زار 
هّللادبعابا ای  زامن  حور  يو 

دوبوت يوک  يدنوادخز و  ار  دوخ 
هّللادبعابا ای  زار  هگتولخ 

ور نآ  يدربن ز  دوب و  قحب  وت  هار 
هّللادبعابا ای  زاجم  نامرف ز 

تلد دوب  شطع  زا  هک  ام  لد  دزوس 
هّللادبعابا ای  زادگ  زوس و  رد 

یهار هدومن  يا  هلیسوب  سکره 
هّللادبعابا ای  زابوت  يوک  رد 

دهدن میالبرک  روبع  طخ  سک 
هّللادبعابا ای  زاوج  وت  دوخ  هد 

 ( ع نیسح ( تیانع 

رد هب  اـت  متفر  ردـق  نآ  مدـید  ار  یغاـب  راوید  باوخ  ملاـع  رد  تفگیم :  يدورگنل  نیظعاولا  ناطلـس  دـنزرف  يدورگنل  یـضاترم  موـحرم 
مدید يرـصق  غاب  طسو  رد  مدوب .  هدیدن  لاحبات  هک  مدید  یهایگ  لگرپ و  غاب  نانچنآ  مدش ،  دراو  دوب  زاب  رد  نوچ  مدیـسر  غاب  يدورو 

 . دوباه هفرغ  زا  یکی  ناویا  رد  يدورگنل  نیظعاولا  جات  هک 
ار خاک  غاب و  نیا  تفگ :  دوبن ،  نینچ  نیا  مدوب  هدـید  ار  تا  هناخ  متفگ  نم ،  زا  تفگ :  تسیک ؟  زا  خاک  غاب و  نیا  جاـت  ياـقآ  متفگ : 
وت هک  ره  تخانش  ( 61  . ) نیسح ع ماما  نارکون  لاح  هب  اشوخ  تسا ،  هدومرف  تیانع  نم  هب  نیسح ع  ماما  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  میالوم 

هن دیوجب  ادخ  زج  ار 
هن دیوپب  رگد  یهاروت  هار  ریغب 

تسا دنب  نیا  رد  شیدازآوت  قشع  ریسا 
هن دیوجب  ایموم  وت  مغ  زا  هتسکش 
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دمدن رگا  ناتسوب  رد  وت  رهم  میسن 
هن دیورب  نیمز  زا  هایگ  هایگ و  زا  لگ 

دنریگرب تشهب  زا  ار  وت  رطع  هک  رگا 
هن دیوبب  نآ  زا  لگ  کی  وت  بحم  رگد 

يزیچ رگد  تمغ  کشا  شرابریغب 
هن دیوشب  ناوت  ار  ام  همان  هایس 

نیسح ع هک  ینک  یم  هچ  دیوم  تفگ  شیوخب 
 . هن دیوگب  نمب  تعافش  هاگب  رگا 

الوم فرط  زا  هیمهس 

هرهب مه  یفاو  نایب  زا  نوچ  تشاد و  نکسم  يرانس  رد  دوب و  ناردنزام  گرزب  ءاملع  زا  تداعـس  اضر  دّیـس  جاح  مالـسالا  ۀجح  موحرم 
ام ياملع  ام  نید  باتک  فل  ؤم  ما  هتشاد  ربنم  هقباس  ناتـسرهش  نآ  رد  ایلاوتم  یلاس  دنچ  ریقح  تفریم ،  مه  ربنم  تماما  رب  هوالع  دوب  دنم 

ياـقآ ياهینارنخـس  زا  یکی  هک  مدرب  هدافتـسا  زین  شیاوتحمرپ  نیریـش و  ربـنم  زا  مدوـب و  انـشآ  کـیدزن  زا  هدربماـن  اـب  لـصا  نیمه  يور 
ره دـندومرفیم  هل  مّظعم  میدوب ،  هتـسشن  ظّاعو  زا  یعمجاب  ناشیا  لزنم  رد  يزور  هدیـسر  پاچ  هب  ظاـعو  راـتفگ  مّوس  دـلج  رد  تداـعس 

رتهب دیسر و  دهاوخ  نامه  دش  هلاوح  هچره  دراد  ءادهشلا ع  دیـس  ترـضح  دوخ  يالوم  فرط  زا  هّیمهـس  یناوخ  هضور  حاّدم و  ظعاو و 
لقن يروباشین  جات  موحرم  زا  ینایرج  هاـگنآ  دـنراذگب ،  دازآ  ار  هدـننک  توعد  دـننزن و  یفرح  لوپ  اـب  هطبار  رد  اـه  يربنم  هک  تسا  نآ 

 . درک
نارهت مدرم  توعد  اب  رفص  مّرحم و  لاس  ره  هک  دوب  دنم  هرهب  ترهـش  زا  نانچنآ  دوب و  ناریا  روهـشم  ياه  يربنم  زا  يروباشین  جات  ياقآ 

زا دـیاب  یلبق  توعد  اـب  لومعم  قبط  یلاـس  دـش  یم  ریزارـس  اهمـشچ  زا  اهکـشا  درک و  یم  هرادا  ار  یّمهم  سلاـجم  دـمآ و  یم  نارهت  هب 
رد ناگرزب  هتـسشن و  یئاجرد  هیلع  هّللا  مالـس  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  دـید  باوخ  ملاع  رد  تکرح  زا  لبق  بش  دـیایب  نارهت  هب  ناسارخ 
زا راد  رتفد  دوب ،  تبث  نیرکاذ  ناحادـم و  ظاـعّو و  ماـن  رتفد  نآ  رد  هک  دروآ  يرتفد  دـمآ و  یـصخش  لاـح  نیا  رد  دنترـضح ،  تمدـخ 

 . دوش هتشون  رتفد  رد  ات  هدومرف  رّرقم  ار  اه  يربنم  هّیمهس  هک  تساوخ  ترضح 
رفص مّرحم و  لوط  رد  دیاب  هکیرادقم  ترـضح  دش  یم  هتفگ  اهربنم  زا  یکی  مان  هک  یتقو  ناوخب ،  ار  اهربنم  کیاکی  مان  دومرف  ترـضح 

 . نارقود سیونب  دومرف :  ترضح  دیسر ،  يروباشین  مانب  هکنآ  ات  تشونیم ،  مه  وا  درکیم و  نایب  دریگب 
زا شیب  دـیاب  يروباشین  جات  تفرگیم و  نارق  دـنچ  ربنم  ره  لباقم  رد  یظعاو  ره  هک  دوب ،  زور  نآ  لوپ  دـحاو  نارق  هک  تسا  رکذ  نایاش 

رادیب باوخ  زا  هکنآ  زا  سپ  تسا .  نارقود  الوم  هلاوح  یلو  دشاب .  هتشاد  دمآ  رد  دیاب  ناموتاه  هد  رفـص  مّرحم و  لوط  رد  دریگب و  همه 
زور نآ  هّیلقن  هلیـسواب  هکنآ  ات  داد ،  یم  يدایز  ياه  هدعو  شدوخب  اذل  دروآ  باسحب  هقداص  يای  ؤر  ار  یباوخ  نینچ  تسناوتن  چیه  دش 
زور ات  دوب  رامیب  ناـنچمه  وا  دـش ،  يرتسب  نارهت  هب  دورو  ضحم  هب  دـش و  راـمیب  نارهت  کـیدزن  هار  نیب  رد  یلو  درک  تکرح  نارهت  هب 
راک هکینز  دز  یم  مدق  هکیتقو  دنزب ،  مدق  يردق  هچوک  رد  ات  تفرگ  تسدباصع  درک ،  يوبهب  ساسحا  شدوخ  رد  يردق  رفـص  هامرخآ 
منک هیهت  ناوخ  هضور  کی  تفگ  نم  هب  دراد  لضفلاوبا ع  ترـضح  هرفـس  لزنم  رد  نم  مناخ  تفگ :  دـمآ و  ولج  دوب  يا  هناخ  کـیرگ 
رواب هک  دوب  شباوخ  ریبعت  نیا  دنداد و  ناشیا  هب  نارق  ود  ربنم  زا  دعب  تفر و  لزنم  نامهب  جات  ياقآ  دیئامرف ،  لوبق  امش  تسا  نکمم  رگا 

میرب كافس  مدرم  رب  هچز  تجاح  ضرع  ( 62  . ) درک یمن 
میرب كاپان  رب  رد  ارچ  كاپ  رهوگ 
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ادخب تعاط  مدرمرب و  تمدخ  زج  تسین 
میرب كاخ  هرک  نیا  زا  هک  رمع  هرهب 
مادم مینیسح  قشع  هتخوس  رگج  ام 

میرب كاچدص  لد  اب  رگج  هنشت  نآ  مان 
ادخ نوخ  نآ  هر  رد  دورب  امرس  رگ 

میرب كانمغ  لد  نیز  ادخب  یک  وا  دای 
شیوخ هرمه  ندبز  دیآرب  هک  نوچ  ام  ناج 

میرب كالفا  بناج  شیرکون  مچرپ 

سلاجم رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

لقن ریقح  يارب  یلیث  یماما  ياقآ  مالسالا  ۀجح  مناتسود  زا  یکی  دومرف :  يدورگنل  جات  يدهم  دمحم  خیـش  جاح  مرتحم  دنمـشناد  ياقآ 
 ، مدوب هداز  ثدحم  ياقآ  یلعازریم  جاح  ياقآ  ربنم  ياپ  یسابع  هار  راهچ  رمحا  لاله  نایخ  رد  عقاو  نامزلا  بحاص  دجـسم  رد  هک  درک 

ههد ياهربنم  هب  مّرحم  لوا  بش  هک  دمآ  نوریب  لزنم  زا  ۀّجحلا  يذ  رخآ  زور  رـصع  نارهت  روهـشم  ظاّعو  زا  یکی  دومرف :  ربنم  يالاب  هک 
افطل مراد  هضور  مدوخ  لزنم  رد  بش  هد  ات  بشما  زا  نم  اقآ  تفگ :  دمآ و  ینزریپ  هچوک  ياهطـسو  رد  دـسرب ،  هداد  هدـعو  هک  اروشاع 

 . دیناوخب هضور  ام  يارب  دیروایب و  فیرشت  ار  اهبش  مامت 
ظعاو دشاب ،  هقیقد  دـنچ  هزادـنا  هب  هچرگا  دـیروایب  فیرـشت  دـیتشگرب  لزنم  هب  بش  تقو  ره  تفگ  نزریپ  مرادـن  تقو  نم  تفگ  ظعاو 

تفر لزنم  ناـمهب  دوـب  هتـشگرب  هضور  زا  تقو  رید  هک  مّرحم  لوا  بش  میآ ،  یم  هک  داد  تـبثم  باوـج  یلیم  یب  يدرـسنوخ و  لاـمکاب 
هّللاای کی  نتفگ  اب  دوب  زاب  رد  نوچ  هتشون ،  دیهـش  نیـسح  رب  مالـس  مچرپ  يور  تسا و  نازیوآ  رد  يالاب  هک  دید  یکچوک  هایـس  مچرپ 
یلدنص نوچ  دنا و  هتـسشن  یکـشم  رداچ  اب  نز  رفن  راهچ  ای  هس  دید  دش  دراو  یتقو  دندرک ،  یئامنهار  ار  يو  یقاطا  نوردب  هدش ،  دراو 

 . دوش هدافتسا  نآ  زا  ربنم  ناونعب  ات  دنا  هتشاذگ  مه  يورب  ار  رجآ  تشخ و  تشادن 
رد رـضاح  ياهنز  دناوخ و  هضور  تفگ و  عءادهـشلا  دیـس  ترـضح  لئاضف  زا  هلمج  دنچ  هبطخ  زا  دعب  تسـشن و  ربنم  يور  ظعاو  ياقآ 

یلو تشاد  همادا  بش  دنچ  ات  راک  نیا  داد و  همتاخ  سلجم  هب  ندرک  اعد  هّللادبعابا و  ای  کیلع  هّللا  یلص  هلمج  اب  دندرک و  هیرگ  سلجم 
لزنم هب  وا  مورن ،  هتشاگنا و  هدیدان  ار  نز  ریپ  لزنم  بشما  تسا  بوخ  تفگ  دوخ  اب  تشگرب و  رهش  مهم  سلاجم  زا  مشش  ای  مجنپ  بش 
مالـس ارهز  همطاف  هرهاط  هقیّدص  ملاع  یب  یب  ترـضح  دیباوخ  هکنآ  ضحم  هب  دباوخب  هک  تفر  رتسب  نوردـب  دروخ و  ماش  تفر و  دوخ 

رگم تفگ :  دیزرل و  ظعاو  دوب ،  انتعا  یب  ظعاو  هب  تبـسن  یب  یب  یلو  درک  بدا  ضرع  شترـضح  تمدخ  دید ،  باوخ  رد  ار  اهیلع  هّللا 
! ؟  یتفرن یتشادهگن و  رظتنم  ار  نزریپ  نآ  ارچ  دومرف :  ترضح  دیرهم ؟  یب  نم  هب  هنوگنیا  هک  هدزرس  یئاطخ  نم  زا 

دید ار  اقآ  هکنآ  ضحم  هب  دنک  یم  هار  هب  هاگن  هداتـسیا و  رد  مد  نزریپ  دید  تفر ،  دیـشوپ و  سابل  دنت  دـنت  تساخرب و  باوخ  زا  ظعاو 
بش ره  زا  تفر و  لزنم  نوردب  تفگن و  يزیچ  دیراب  یم  کشا  شنامشچ  زا  دیپط و  یم  شبلق  هک  ظعاو  يدرکرید ،  ردقنیا  ارچ  تفگ 
هّللا مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ملاع  یب  یب  ازع  بحاص  اجنآ  تسه  نیـسح ع  ماما  هضور  اجره  دیمهف  تشگرب ،  دـناوخ و  هضور  رتهب 

ارهز نانج  زا  هعمج  بش  ره  (63  . ) تسه مه  اهیلع 
اغوغ دص  ود  اب  دیآ  البرک 
اوحو میرم  دنشاب  شهرمه 

الیواو هآ و  دیوگودیرگ 
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؟  وک مناتسوب  ورس  البرک 
؟  وک مناوتان  بلق  هویم 

وک مناگدید  رون  ناج  عمش 
؟  احطب برثی و  هام  دش  هچ  وگ 
؟  وک تناج  سنا و  هاش  البرک 
؟  وک تنامناخ  زا  رود  ورسخ 

؟  وک تنابرهم  نامهم  هزات 
؟  ارهز فسوی  رخآ  دش  هچ  وگ 

وا نیگن  وک  منامیلس  وک 
وا نیعم  رای و  هاپس و  وک 

وا نیرقیب  رادملع  وک 
اجیه سراف  نارود  فصآ 

ربمغیپ هبش  ربکا  یلع  وک 
ردام هدزمغ  بلق  توق 
رورپ ملا  نآ  الیل  هداز 
اهاط دیس  ناتسب  ورس 

وک مرابیوج  فرط  لگون 
وک مراهبون  لصف  هلال 

وک مراوخریش  لفط  نآ  رغصا 
ایوگ یطوط  مزیر  رکش  نآ 
رشحم فص  ات  ارهز  یمشاه 
رس رب  دنزیم  ناغفا  دنکیم 

رت مشچ  ود  اب  دیوگ  دیرگ و 
انیعلا ةرقاو  منیسحاو 

اهتشون یپ 

ص 539. یقارع ،  مالسلاراد  - 1
ص 536. مالسلاراد ،  - 2
ص 510. مالسلاراد ،  - 3
ص 507. مالسلاراد ،  - 4
ص 508. مالسلاراد ،  - 5

ص 495. مالسلا ،  راد  - 6
.493 مالسلاراد ،  - 7
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ص 20. هینیسحلا ،  صئاصخ  همجرت  - 8
.63 هینیسحلا ،  صئاصخ  همجرت  - 9

ص 29. ج 1 ، جع ،  يدهم  ترضح  ناتسوب  لبلب  زا  یئاه  همغن  - 10
ص 198. ج 3 ، يدهم ،  ترضح  ناتسوب  لبلب  زا  یئاه  همغن  - 11

 . 51 تالسوت ،  - 12
.57 تالسوت ،  - 13
 . 80 تالسوت ،  - 14

.114 تالسوت ،  - 15
ص 3. ارس ، ود  نوتاخ  - 16

 . مکحلا فئارط  زا  لقن  ، 85 تالسوت ،  - 17
.116 تالسوت ،  - 18

.88 تالسوت ،  - 19
.133 تالسوت ،  - 20
.135 تالسوت ،  - 21
.161 تالسوت ،  - 22
.168 تالسوت ،  - 23
 . هّینیسح تامارک  - 24

.21 راثآ ، - 25
.71 ءادهشلا ، نئازخ  - 26

ص 65. ج 1 ، نامز :  ماما  اب  تاقالم  - 27
ص 138. ، 2 يرون ،  مالسلااراد  لقن  ، 185 قشع ،  یناگدنز  - 28

.199 قشع ،  یناگدنز  - 29

.201 قشع ،  یناگدنز  - 30
ص 150. ج 3 ، لماکت ،  هار  زا  لقن  قشع ،  یناگدنز  - 31

.209 قشع ،  یناگدنز  - 32

.210 قشع ،  یناگدنز  - 33
 . قشع یناگدنز  - 34

.111 ترایزلا ،  لماک  زا  لقن  ، 216 قشع ،  یناگدنز  - 35
.226 قشع ،  یناگدنز  - 36

ص 229. دلج 2 ، جع ،  نامز  ماما  اب  تاقالم  - 37
ص 312. ج 2 ، نامز ع ،  ماما  اب  تاقالم  - 38

ص 270. ج 2 ، تاقالم ،  - 39
.1/291  ، / تاقالم - 40
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.88 / 2  ، / تاقالم - 41
.2/173 جع ،  نامز  ماما  اب  تاقالم  - 42

.2/187 تاقالم ،  - 43
.2/318  ، / تاقالم - 44

.19 تفگش :  راثآ  اروشاع و  ترایز  لقان  نیرئازلا  ةرکذت  - 45

.19 تفگش :  راثآ  اروشاع و  ترایز  لقان  نیرئازلا  ةرکذت  - 46
ص 34. تفگش :  راثآ  يراصنا  خیش  تیصخش  یناگدنز و  - 47

ص 95. راثآ ، - 48

ص 51. راثآ ، - 49

ص 60. راثآ ، - 50

ص 67. راثآ ، - 51
ج 98/300. راونالا : راحب  - 52

ص 14. راثآ ، - 53

ص 38. راثآ ، - 54

ص 41. راثآ ، - 55

ص 48. راثآ ، - 56

ص 30. راثآ ، - 57

ص 61. راثآ ، - 58
. راثآ - 59

.154 ام ، ياملع  ام  نید  - 60

.158 ام ، ياملع  ام  نید  - 61
ص 169. ءاملع ، - 62

.182 ءاملع ، - 63

ع)  ) نیسح ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ  - 10

راتفگشیپ

نیرفآ ناهج  شخب  یتسه  مان  هب 
تراهط تمصع و  تیب  لها  تیالو  میقتسم ،  طارص  هب  داد و  رارق  هموحرم  تّما  زا  ار  ام  هک  ار ،  گرزب  يادخ  اهتنم ،  یب  ساپس  رکش و 

 . دومن تیاده  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص 
 ، مالّـسلا مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  رب  و  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ردـقیلاع  ربماـیپ  كاـپ  ناور  رب  دورد  ّتیحت و  نیرتهب 

 . مالّسلا هیلع  ءادهّشلادیس  نیسح ،  هّللادبعابأ ،  ماما  شّقح ،  رب  هفیلخ  نیمّوس  اصوصخم 
 . دنتسه نآرق  ادخ و  نانمشد  تقیقح  رد  هک  تلاسر  تیب  لها  نافلاخم  نانمشد و  رب  نیرفن  نعل و  و 
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یکی ربکا ،  طبس  نیمّود  هدنزومآ  رسارس  یگدنز  زا  تسا  هدش  هتفرگرب  دراد  رارق  یمارگ  هدنناوخ  امش  رایتخا  رد  هک  يراتشون  هعومجم 
 ، هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  شراوگرزب  ّدج  مالسا  ربمغیپ  هک  تماما  تیاده و  رون  نیمّوس  موصعم و  نیمجنپ  یهلا ؛  شرع  شخب  تنیز  ود  زا 

 : دومرف وا  تمظع  نأش و  رد 
شخب و یئانـشور  غارچ  نیـسح  تسا :  بوـتکم  یهلا  شرع  رب  نینچمه  تسا ،  نـیمز  اـه و  نامـسآ  شخب  تـنیز  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح 

 . دوب دهاوخ  كانرطخ  ياه  بادرگ  زا  تاجن  یتشک  و  دشاب ؛ یم  رگ  تیاده 
دّدعتم رایـسب  ياهدنـس  اب  اوقت ،  نامیا و  اپ  ارـس  مولظم ،  ماما  نآ  تمظع  تبقنم و  رد  هک  تیاور  یـسدق و  ثیدح  نآرق ،  هیآ  اهدـص  و 

 . تسا هدش  دراو  فلتخم  ياه  باتک  رد  هک  دراد  دوجو 
هد زا  تسا  ینیچلگ  هدیزگرب و  هک  دـشاب ،  یم  مامه  ماما  نآ  لماک  عماج و  دوجو  نارک  یب  سونایقا  تارطق  زا  يا  هشوگ  راتـشون  نیا  و 

 . . . یتیبرت و یقالخا ،  یعامتجا ،  يداصتقا ،  يدابع ،  یگنهرف ،  یسایس ،  یتدیقع ،  فلتخم :  ياه  تهج  رد  (1 ؛) ربتعم باتک  اه 
 . دریگ رارق  زیزع  ناناوج  اصوصخم  مومع  هداف  هدافتسا و إ  دروم  شخب  تّذل  نیشنلد و  هّرذ  نیا  هک  دشاب 

یلاعت هّللا  أشنا  ّقَح )  ّیلع  َهل  نَِمل  ّيَِدلاِولَو و  یل  میلَس  بلَِقب  هّللا  یَتأ  نَم  نوَنب إ ّال  َو ال  لام  عَفنَیال  موَِیل  دشاب (  يا  هریخذ  و 
یحلاص هّللادبع  ّفل :  ؤم 

تماما رتخا  نیمّوس  موصعم ،  نیمجنپ  تالاح  هصالخ 

دش عقاو  قدنخ  گنج  نآ  رد  هک  یلاس  ( - 2  ) يرجه مراهچ  لاس  نابعش ،  مّوس  روهشم  ربانب  و  هبنش ؛  هس  ای  هبنش  جنپ  زور  ترـضح  نآ 
 . دوشگ ناهج  هب  هدید  هرّونم  هنیدم  رهش  رد  - 

(3  . ) دمآ ایند  هب  ههام  شش  و  داد ؛ خر  مالّسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب -  زا  دعب  زور  تسیب  هام و  َهد  ترضح  نآ  تدالو 
(4  ( . ) هیلع همالس  هّللا و  تاولص   ) نیسح مان : 

 . . . . میّضلاوبا و رارحالاوبا ،  ءادهّشلاوبا ،  ّیلعوبا ،  هّللادبعوبا ،  هینک : 
 . . . . دیعس و طبس ،  دیهش ،  لیتق ،  كرابم ،  ّیکز ،  ّیفو ،  ّبیط ،  ناشطع ،  دیشر ،  مولظم ،  دّیس ،  باقلأ : 

 . هیلع هّللا  تاولص  نینم  ؤملاریما  بلاط ،  یبا  نب  ّیلع  ماما  ردپ : 
مالّسلا اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  ردام : 

 . تسا هدوب  هّللاءاقلل )  ةّدع  هّللا  ّالا  هلا  ال  يرگید (  و  هرما ، )  غلاب  هّللا  َّنِا  یکی (  رتشگنا :  شقن 
تایح رد  يدنا  لاس و  تفه  دودح  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شّدـج  تایح  رد  لاس  شـش  دودـح  ترـضح  نآ  رمع :  تّدـم 

اب نامز  مه  زین  لاس  تفه  لـهچ و  و  مالّـسلا ؛  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  شردـپ  تاـیح  رد  لاـس   37 مالّـسلا ،  اهیلع  ءارهز  همطاف  شردام 
لاس ات 58  نیب 57  ار  ترـضح  نآ  تکرب  اب  رمع  اعمج  هک  دومن ،  يرپس  ار  دوخ  رمع  یگدنز و  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب 

 . دنا هتفگ 
 . دنا هتفگ  رفن  شش  روهشم  یلو  تسا ،  فالتخا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارسپ  نارتخد و  یماسا  زین  و  نادنزرف ؛  دادعت  رد  نادنزرف : 

مهاجنپ لاس  رفص ،  هام   28 هعمج ،  زور  مالّسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب  تداهش  زا  سپ  یگلاس ،  ّنس 47  رد  ترضح  تماما : 
 . دمآ لئان  تماما  بصنم  هب  ( 5  ) يرمق يرجه 

 . تشاد هدهع  هب  ار  یمالسا  هعماج  يربهر  تماما و  دیزی -  شدنزرف  هیواعم و  تموکح  نامز  رد  لاس -  هدزای  دودح  و 
زور و  دش ؛ جراخ  همّظعم  هّکم  تمـس  هب  هبّیط  هنیدـم  رهـش  زا  يرجه  لاـس 60  بجر ،   28 هبنـش ،  کی  ِبش  ترـضح  هنیدم :  زا  جورخ 

 . دیدرگ هّکم  رهش  دراو  لاس  نامه  نابعش  مّوس  هعمج 
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هّللادـبع ابا  ترـضح  نوخ  ندومن  لامیاپ  راتـشک و  بوشآ و  دـصق  هب  دـیزی ،  فرط  زا  دیعـس  نب  ورمع  یگدرکرـس  هب  يا  هّدـع  نوچ  و 
افص و نیب  یعس  ماجنا  زا  سپ  هیوَْرت -  زور  ۀّجحلا -  يذ  متشه  زور  ترضح  راچان  هب  دندوب ،  هدش  هّکم  رهش  دراو  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا 

 . دومن تکرح  قارع  يوس  هب  دشاب  هبنش  هس  زور  هک  هورم ، 
 . دیدرگ البرپ  يالبرک  نیمزرس  دراو  ( 6  ) يرجه لاس 61  مارحلا ،  مّرحم  مّود  هبنش  جنپ  ای  هبنشراهچ  زور  و 

دعس نب  رمع  یهدنامرف  و  دایز ؛ نب  هّللادیبع  یشکرکشل  اب  و  هیواعم ؛  نب  دیزی  روتسد  هب  مالّـسلا ،  هیلع  مولظم  ماما  نآ  تداهـش :  ّتیفیک 
یگنشت لاح  رد  شارخلد  عیجف و  یتّیعضو  اب  نیعمجا ،  مهیلع  هّللا  ۀنعل  سنا  نب  نانس  دیزی و  نب  یلوخ  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  ّطسوت  ، 

 . دیسر تداهش  لتق و  هب  تبرغ  و 
 . دیدرگ عقاو  شارخلد  هثداح  نیا  رصع ؛ زامن  زا  دعب  يرمق ،  لاس 61  مارحلا ،  مّرحم  ياروشاع  زور  تداهش :  نامز 

دسا ینب  يرای  و  مالّسلا ؛  هیلع  داّجس  ماما  ّطسوت  شیوخ ،  هاگلتق  نامه  رد  تارف -  یبرغ  علـض  رد  البرک -  رد  نفد :  یگنوگچ  ّلحم و 
 . دیدرگ نفد  نفک ،  لسغ و  نودب 

هیلع نیسح  ماما  فیرش  ربق  هک  سکره  تسا :  هدش  دراو  مالّـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  دّمحم ،  لآ  قداص  ترـضح  زا  ترایز :  باوث 
مامت دـیامن و  یم  تبث  شلاـمعا  هماـن  رد  هلوبقم  هرمع  رازه  زین  لوبقم و  ّجـح  رازه  باوث  دـنوادخ  دـنک ،  تراـیز  تفرعم  اـب  ار  مالّـسلا 

(7  . ) ددرگ یم  هدوشخب  ساّنلاّقح و - . . .  زا  ریغ  شناهانگ - 
 ، دوش یم  هدناوخ  دیحوت  هروس  هبترم  جـنپ  تسیب و  دـمح ،  هروس  ندـناوخ  زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا ،  تعکر  ود  ترـضح :  نآ  زامن 

هاگرد زا  هعورشم  جیاوح  تساوخرد  اضاقت و  نآ  زا  سپ  و  دوش ؛ یم  هتفگ  مالّـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  تاحیبست  زامن ،  مالـس  زا  دعب 
 . دش دهاوخ  هدروآرب  یلاعت  هّللاءاش  نا  هک  لاعتم ،  دنوادخ 

تیالو تماما و  هدنزورف  رتخا  نیمّوس  تبقنم  حدم و 

یئوت يوس  ام  همه ،  زا  مدق  هک أ  نآ  يا 
یئوت ایربک  مرح  تولخ  هب  مرحم 

دوبن ناشن  یتسه  ز  دوبن ،  رگ  وت  تاذ 
یئوت اوسام  ره  یتسه  ّقح ز  دوصقم 
یلو یتسین  ادخ  وت  ادخ ،  رهظم  يا 

یئوت ادخان  ادخ  ِملع  طیحم  ردن  أ 
نتشیوخ هب  مدینش ،  وت  تعلط  فصو  ات 

یئوت یحُّضلاو  مسق  ینعم  هک  متفگ 
دوب ایلو  همه أ  هب  وت  يالو  بجاو 

یئوت ایبن  هلسلس أ  تاّجنلا  باب 
یفطصم حور  مه  یئافطصم و  مسج  مه 

یئوت اضترم  ّیلع  رهظم  تآِرم و 
نیسح يا  یئارهز ،  هداز  مشچ و  ود  رون 

یئوت یبتجم  نسح  ردارب  اتکی 
تسام مهف  رترب ز  وت ،  تاذ  تافص  فصو 
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یئوت ابع  لآ  سماخ  هک  سب ،  وت  حدم 
تسا ّیلع  یتفال  بقل  هبتر  صوصخم 

یئوت یتفال  رسپ  یتف  ّیلع  زا  دعب 
فرش نیا  هب  فّرشم  هتشگن  ْسَک  وت  ریغ 

یئوت البرک  هش  هک  ار  وت  سب  رخف  نیا 
شاب عیفش  یصاع  رکاذ  هب  ازج  زور 

(8  ) یئوت ازج  زور  عفاش  هک  نآ  رهب  زا 

يدزیا رون  نیمجنپ  ششخرد 

 ! هّمع يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفاـی ،  دـّلوت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماـگنه  دـیوگ :  ّبلطملادـبع  رتخد  هّیفص ، 
 . تسا هدینادرگ  زیمت  فیظن و  ار  وا  دنوادخ  هک  روایب ،  نم  دزن  ار  مدازون 

ار نآ  دازون  داد و  رارق  دازون  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  و  تفرگ ؛  لیوحت  ار  وا  ترـضح  مدروآ ،  ادخ  ربمایپ  تمدـخ  ار  دازون  هک  یماگنه 
هماـقا شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ؛  شدازون  تسار  شوگ  رد  لوسر  ترـضح  سپـس  و  دومن ؛ یم  لـیم  دـیکم و  یم  لـسع  ریـش و  نوـچمه 

مان دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  دّمحم ! يا  تشاد :  راهظا  دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  نآ ،  زا  سپ  تفگ . 
 . هد رارق  نوراه  دنزرف  ریبُش )  ) نوچمه نیسح ، )  ) ار دازون  نیا 

ار دازون  رس  ياهوم  نینچمه  دومن ،  ینابرق  هقیقع و  دنفسوگ  ود  دازون  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تدالو ،  متفه  زور  و 
 . دینک يراج  ار  هنتخ  ّتنس  متفه  زور  نیمه  رد  دومرف :  داد و  هقدص  هرقن  ءارقف ،  هب  نآ  نزو  مه  دیشارت و 

خزود نزاخ  هب  دـنوادخ  تفای ،  دـّلوت  هیلع  هّللا  مالـس  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  هک  یناـمز  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما 
تـشهب لوئـسم  کَـلَم  هب  نینچمه  و  نادرگ ؛  شوماـخ  شله  رب أ  ار  شتآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دازون  مارتـحا  هب  دومن :  باـطخ 

دنیارایب و ار  دوخ  ات  هدب  روتـسد  ار  نیعلاروح  زین  و  نادرگ ؛  نّیزم  ار  تشهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  دازون  تهج  هب  داتـسرف :  یحو 
(9  . ) دنشخب تنیز 

کلم سرطف  يافش  ترضح و  قادنق 

یماگنه تسا :  هدروآ  هیلع  هّللا  تاولـص  قداص  رفعج  مامازا  لقن  هب  دوخ  یلامعا  باتکرد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  قودص  خیـش  موحرم 
رازه کی  هارمه  هب  ات  دینادرگ  رومأم  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  لاعتم  دنوادخ  تفای ،  دـّلوت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  هک 

ماگنه مالّسلا  هیلع  لیئربج  دنیوگ .  تینهت  کیربت و  شدازون  تدالو  رب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دنیآ و  دورف  نیمز  ری  هکئالم 
 . تشاد رارق  اجنآ  رد  ( 10  ) سرُطف مان  هب  يا  هتشرف  هک  داتفا  يا  هریزج  رب  شروبع  لوزن ، 

تدابع هب  لاـس  تفه  تّدـم  هریزج  نآ  رد  هتـسکش و  شیاـه  لاـب  دوب ،  هدرک  یتسـس  يدـنُک و  یهلا  فئاـظو  ماـجنا  رد  سرُطف  نوچ  و 
مهیلع شناهارمه  لیئربج و  روبع  هّجوتم  کَلَم ،  سرطف  یتقو  تفای .  دـّلوت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  ات  تشگ  لوغـشم  دـنوادخ 

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  هب  دازون -  یتمعن -  لاعتم  دنوادخ  انامه  داد :  خـساپ  يور ؟  یم  اجک  لیئربج !  يا  دومن :  لا  ؤس  دـش ،  مالّـسلا 
زین ارم  دراد ،  ناکما  رگا  تشاد :  راهظا  سرُطف  دینادرگ .  رومأم  ترضح  نآ  رب  تینهت  مالـس و  غالبا  تهج  ارم  و  تسا ؛  هدرک  اطع  هلآ 

کمک هب  تفریذـپ و  ار  سرطف  ياضاقت  لیئربج  دـنک .  یئاـعد  میارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دّـمحم  دـیاش  دـیربب ،  دوخ  هارمه 
دنوادـخ فرط  زا  دـش ،  دراو  ادـخ  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  ینامز  دوزفا :  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـندروآ .  دوخ  اـب  زین  ار  وا  شناـهارمه 
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لوسر ترضح  ضرع  هب  ار  سرطف  ّتیعقوم  نآ  زا  سپ  و  تفگ ؛  تینهت  کیربت و  مالـس و  ترـضح  نآ  هب  دوخ  بناج  زا  زین  و  لاعتم ؛ 
تعجارم دوخ  هّیلوا  ناکم  هب  سپس  دلامب و  دازون  نیا  هب  ار  دوخ  هک  وگب  سرطف  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دناسر . 

هب وت  تّما  ادخ ! لوسر  يا  تشاد :  راهظا  دش ،  فرطرب  شلکشم  دیلام ،  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هقادنق  هب  ار  دوخ  سرطف  نوچ  و  دنک . 
هک یتّیعقوم  ره  رد  اجک و  ره  رد  دتسرف ،  دورد  مالـس و  وا  رب  ای  دنک و  ترایز  ار  وا  سکره  دناسر ،  دهاوخ  لتق  هب  ار  دازون  نیا  يدوز 
 . درک جورع  نامسآ  تمس  هب  سرُطف  سپس  درک .  مهاوخ  غالبا  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  وا  مالس  تمارک ،  نیا  ناربج  يارب  نم  دشاب ، 

یتشهب سابل  دیع و 

 : تسا هدروآ  مالّسلاامهیلع  اضّرلا  یسوم  نبا  ّیلع  ترضح  زا  لقن  هب  دوخ  یلامأ  باتک  رد  يروباشین  هّللادبع  وبا 
راهظا مالّسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  ناشردام ،  هب  دنتـشادن ،  نت  هب  یّبترم  سابل  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ماما  هک  اهدیع  زا  یکی  رد 

ار ام  ارچ  میا ،  هنهرب  میرادن و  يزیچ  ام  یلو  دنا ؛ هدرک  تنیز  ار  دوخ  هدیشوپ و  ون  سابل  دیع  يارب  هنیدم  ياه  هّچب  ناجردام !  دنتـشاد : 
هاگره تسا ،  طاّیخ  دزن  امـش  ياـه  ساـبل  منازیزع !  دومرف :  مالّـسلا  اـهیلع  ءارهز  ترـضح  ینک ؟  یمن  تنیز  یناـشوپ و  یمن  ون  ساـبل 

ناشردام دزن  مه  زاب  نیـسح  نسح و  دیـسر و  ارف  دیع  بش  هک  نآ  ات  تشذـگ ،  لاونم  نیمه  هب  تاظحل  منک .  یم  تنیز  ار  امـش  دروایب 
دش و كانهودنا  نیگمغ و  تّدش  هب  مالّـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  هظحل  نیمه  رد  دـندومن ؛ رارکت  ار  لبق  نانخـس  نامه  هدـمآ و 
 ، دیبوک ار  هناخ  برد  يا  هدـنبوک  دیـسر ،  ارف  بش  یکیرات  نوچ  سپ  تشاد .  حرطم  شنازیزع  يارب  ار  یلبق  باوج  نامه  و  تسیرگ ؛ 

ترـضح سپ  ما ،  هدروآ  ار  اه  ساـبل  متـسه ،  طاـّیخ  نم  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  دـمآ :  باوج  تسیک ؟  دومرف :  ءارهز  همطاـف  ترـضح 
؛ دوشگ ار  برد  مالّسلا  اهیلع  ءارهز 

ود راولش ،  ود  نهاریپ ،  ود  درک ،  زاب  ار  هتسب  لامتسد  نآ  هک  یماگنه  دمآ .  لزنم  لخاد  تفرگ و  لیوحت  ار  يا  هتسب  لامتسد  هاگ  نآ  و 
؛ دمآ نیسح  نسح و  دزن  هب  و  تشگ ؛  نامداش  لاحـشوخ و  دومن .  هدهاشم  نآ  رد  راد  هلوگنم  هایـس  شفک  تفج  ود  همامع و  ود  ءادر ، 

لزنم دراو  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هظحل  نیمه  رد  دناشوپ .  ناشیا  هب  ار  دیع  ياه  سابل  دومن و  رادیب  باوخ  زا  ار  شنازیزع  و 
ءارهز همطاف  شیمارگ  تخد  هب  سپـس  و  دیـسوب ؛ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  اه  نآ  دومن ،  هدـهاشم  ّتیعـضو  نآ  اب  ار  نینَـسَح  نوچ  دـش و 
لوسر ترـضح  مدـید .  ار  وا  یلب ،  داد :  خـساپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يدـید ؟  ار  طاّیخ  مرتخد !  تشاد :  راهظا  درک و  باـطخ 

هچ دومن :  لا  ؤس  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دوب .  تشهب  راد  هنیزخ  هکلب  دوـبن  طاـّیخ  وا  مرتـخد !  يا  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
دمآ و نم  دزن  دیامن ،  جورع  نامسآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  وا  دومرف :  خساپ  رد  لوسر  ترـضح  دومن ؟ هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  امـش  یـسک 

(11  . ) دومن هاگآ  نایرج  نیا  زا  ارم 

هکئالم یتقاط  یب  وهآ و  هّچب 

هّچب هک  یلاح  رد  یچراکش  کی  هک  دوب ،  هداتسیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رانک  رد  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
نـسح تنادنزرف  يارب  ار  نآ  ما و  هدرک  راکـش  ار  وهآ  هّچب  نیا  نم  هّللا !  لوسر  ای  تشاد :  راهظا  و  دش ؛ دراو  تشاد  هارمه  هب  ار  یئوهآ 

یچراکش يارب  داد و  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  دومن و  لوبق  ار  وهآ  هّچب  نآ  ترـضح  ما .  هدروآ  هیده  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  و 
زا ار  نآ  تفگ :  تسا  يزاب  مرگرـس  یئوهآ  هّچب  اب  شردارب  دید  نوچ  و  دـمآ ؛ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  یتعاس  زا  سپ  و  دومن .  ریخ  ياعد 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  شّدج  يوس  هب  عیرـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داد .  نم  هب  ار  نآ  هّللا  لوسر  مّدج  داد :  باوج  يا ؟  هدروآ  اجک 

دوـمن و یم  رارکت  ار  نخـس  نیا  ّبترم  و  یهد !؟  یمن  نم  هب  يا و  هداد  وـهآ  هّچب  مردارب  هب  ارچ  تشاد :  راـهظا  دـش و  هناور  هلآ  هیلع و 
دجسم يولج  هاگان  دش .  هیرگ  لوغشم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نآ  ات  داد ،  یم  يرادلد  ینابرهم  تفطالم و  اب  ار  وا  زین  لوسر  ترـضح 
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دزن هک  نیمه  تسا .  هدروآ  شا  هّچب  هارمه  هب  ار  یئوـهآ  یگرگ  هک  دـندید  دـندرک ،  هدـهاشم  هک  یماـگنه  دـش ،  اـپ  هب  یئادـص  رس و 
ود ياراد  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دوشگ و  نخس  هب  بل  یبرع  هب  حیصف ،  نابز  اب  وهآ  دندیسر ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 

یماگنه و  مدوب .  لاحشوخ  دنام و  یقاب  میارب  هّچب  نیا  و  دروآ ؛ امـش  يارب  تفرگ و  یچراکـش  ار  اه  نآ  زا  یکی  مدوب ،  هراوخریـش  هّچب 
هیلع نیـسح  نوچ  رَِبب ،  ادـخ  ربمایپ  دزن  ار  تا  هّچب  تعرـس  اب  شاـب !  دوز  تفگ :  یم  هک  مدینـش  یئادـص  مدوب  شندادریـش  لوغـشم  هک 

اج نآ  دیاب  تا  هّچب  اب  ار  تدوخ  ددرگ ،  يراج  شیاه  هنوگ  رب  کشا  هک  نآ  زا  لبق  ات  و  دراد ؛ ار  نآ  تساوخرد  هیرگ  تلاح  اب  مالّسلا 
ادخ ما و  هدمآ  تعرس  اب  ار  يدایز  تفاسم  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  سپس  دنک .  یم  دوبان  ار  تا  هّچب  وت و  گرگ  نیا  هنرگو  یناسر ؛ 

يادص ماگنه  نیا  رد  ما .  هدناسر  اجنیا  هب  ار  دوخ  نیسح  تدنزرف  كرابم  تروص  رب  کشا  ندش  يراج  زا  شیپ  هک  میوگ  یم  رکش  ار 
ترـضح شردام  دزن  ار  نآ  و  داد ؛ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لیوحت  ار  شا  هّچب  دومن و  اعد  وهآ  يارب  ترـضح  و  دش ؛ دنلب  ّتیعمج  زا  ریبکت 

(12  . ) دندیدرگ نامداش  یگمه  دروآ و  مالّسلا  اهیلع  ءارهز 

حلص تّیمها  تشذگ و  يراوگرزب و 

هرجاـشم و هّیفنح  دّـمحم  شردارب ،  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  نیب  يزور  یکدوک ،  نارود  رد  دـنا :  هدروآ  ناـسیون  خـیرات  هچنآ  قبط 
يارب یهلا -  يانث  دمح و  زا  سپ  نومـضم -  نیا  هب  يا  همان  تشگ ،  راپـسهر  دوخ  لزنم  يوس  هب  هّیفنح  دّمحم  و  دـمآ ؛ دوجو  هب  یعازن 

مهاوخن هلحرم  نآ  هب  نم  هک  تسا  رایسب  وت  تلزنم  تفارـش و  يردق  هب  نیـسح !  ردارب ،  يا  داتـسرف :  تشون و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
وا رب  اـم  مادـک  چـیه  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  وت ،  نم و  ردـپ  یلو  درک ؛ مهاوخن  كرد  زگره  نم  ار  وـت  يراوـگرزب  لـضف و  دیـسر . 

 . میرادن يرترب  تلیضف و 
يور تادوجوم  یمامت  هچناـنچ  هک  دـشاب  یم  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  رتخد  همطاـف ،  وت  رداـم  هّیفنح و  ینب  زا  نم  رداـم  اـّما  و 

 . تفای دنهاوخن  تسد  وت  ردام  تلزنم  ماقم و  هب  زگره  دشاب ،  نم  ردام  لثم  زا  رپ  نیمز 
کی رد  نم  هک  شاب  بظاوم  و  نادرگ ؛  یـضار  ارم  ایب و  نم  دزن  هب  شوپب و  ار  دوخ  شفک  سابل و  يدـناوخ ،  ارم  همان  هچناـنچ  مردارب ! 
دومن تئارق  ار  نآ  دیسر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  هب  همان  هک  یتقو  يرتراوازس .  نآ  رد  وت  هک  مریگن  تقبس  وت  رب  یتلیـضف  نینچ 

(13  . ) دنادرگ لاحشوخ  یضار و  شیوخ  زا  ار  وا  درک و  تکرح  شردارب  يوس  هب  تعرس  اب  ، 
 ، دـش عقاو  یعازن  ود  نآ  نیب  مالّـسلاامهیلع ،  نیَنَـسَح  یکدوک  نارود  رد  تسا :  هدروآ  دوخ  باـتک  رد  یناـشاک  ضیف  موحرم  نینچمه 
وت تسا  راوزس  دشاب و  یم  رت  گرزب  وت  زا  تردارب  هک  داد  داهنشیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  تفای ،  عالّطا  نایرج  نیا  زا  باحـصا  زا  یکی 
نیب هچنانچ  دومرف :  هک  مدینش  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دیئامن .  حلـص  يوش و  دراو  وا  رب 

دهاوخ تشهب  دراو  يرگید  زا  لبق  وا  انامه  ددرگ ،  مدقـشیپ  حلـص  یهاوخ و  تیاضر  رد  ناشیا  زا  رفن  کـی  و  دوش ؛ عقاو  یعازن  رفن  ود 
هیلع نسح  ماما  شردارب ،  هب  ربخ  نیا  نوچ  و  مریگ ؛  تقبـس  مرتگرزب  ردارب  زا  رما  نیا  رد  هک  مرادن  تسود  نم  و  دوزفا :  سپـس  و  دش . 

(14  . ) دمآ يو  دزن  عیرس  دیسر  مالّسلا 

تیبرت میلعت و  اب  هارمه  ششخب ، 

هیلع نیـسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  نیـشن  نابایب  برع  رفن  کی  يزور  تسا :  هدش  تیاکح  لوسّرلا  لآ  لتقم  باتک  رد 
اب مناوتان ،  نآ  تخادرپ  زا  نکیلو  ما ؛  هدرک  نیمـضت  ار  يا  هلماک  هید  نم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تشاد :  راـهظا  دـش و  بایفرـش  مالّـسلا 

یمارگ تلاسر  تیب  لها  امش  زا  و  میامن ؛  کمک  ياضاقت  وا  زا  مسرب و  دارفا  نیرتراوگرزب  نیرت و  هدنـشخب  دزن  تسا  رتهب  متفگ :  دوخ 
باوج ار  اـه  نآ  زا  یکی  هچناـنچ  منک ،  یم  لا  ؤس  ار  بلطم  هس  وـت  زا  نم  برع !  ردارب  يا  دوـمرف :  ترـضح  متفاـین .  رت  هدنـشخب  رت و 
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یتروص رد  و  تخادرپ ؛  مهاوخ  ار  نآ  مّوسود  یتفگ ،  حیحـص  خساپ  ار  اه  لا  ؤس  نآ  ياتود  رگا  مزادرپ و  یم  ار  هید  مّوس  کی  یهد ، 
یتّیـصخش ایآ  هّللا !  لوسر  نباای  تفگ :  یبارعا  میامن .  یم  تخادرپ  ار  وت  یهدب  هید و  مامت  يداد ،  تسرد  خـساپ  ار  هلئـسم  هس  ره  هک 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  دومرف :  ترضح  دنک !؟ یم  لاؤس  نیشن  نابایب  نم  دننامه  زا  یتسه  لامک  لضف و  لها  هک  امـش  نوچ 
یبارعا دـشاب .  صخـش  نآ  تفرعم  تخانـش و  رادـقم  هب  یتسیاب  ینک ،  یم  يرگید  هب  هک  ار  یناـسحا  یکین و  دومرف :  هک  مدینـش  هلآ  و 

زا روما  همه  رد  و  مزومآ ،  یم  امـش  زا  هنرگو  مهد ؛  یم  خـساپ  متـسناوت  هچناـنچ  اـمرف ،  لا  ؤس  يراد  تسود  هچنآ  سپ  تشاد :  هضرع 
نامیا و انامه  داد :  خـساپ  یبارعا  تسا ؟  لامعا  لضفا  اهراک  مادـک  دومن :  لا  ؤس  ترـضح  مبلط .  یم  يرای  کـمک و  لاـعتم  دـنوادخ 

؟  تسا هنوگچ  تکاله  زا  تاجن  هار  دومرف :  ترضح  تسا .  اهراک  نیرترب  لامعا و  لضفا  ناحبس ،  دنوادخ  هب  داقتعا 
زیچ هچ  دوب :  نیا  لا  ؤس  نیمّوس  تسا .  يراگتـسر  تاجن و  هلیـسو  نیرتهب  لاعتم ،  دنوادخ  رب  دامتعا  لّکوت و  تفگ :  باوج  رد  یبارعا 

نیـسح ماما  سپـس  دشاب .  یئابیکـش  ربص و  اب  هارمه  هک  یـشناد  ملع و  تشاد :  راهظا  خـساپ  رد  یبارعا  دوب ؟ دـهاوخ  درم  تنیز  بجوم 
و دـشاب .  نادـجو  تّورم و  اب  هارمه  هک  یتورث  لام و  تفگ :  یبارعا  دـهد ؟ خر  یهابتـشا  ناسنا  يارب  هچنانچ  دومن :  راهظا  مالّـسلا  هیلع 

نامـسآ زا  يا  هقعاص  هک  تسا ،  نیا  وا  تاجن  هار  اهنت  تشاد :  راهظا  یبارعا  دـنک ؟ هابتـشا  مه  زاب  هچنانچ  دومرف :  ترـضح  نآ  زا  سپ 
رادقم نآ  رد  هک  داد  رارق  یبارعا  يولج  ار  ینایمه  دومن و  یمّـسبت  هظحل  نیا  رد  ترـضح  دـنک .  شدوبان  دـنازوسب و  ار  وا  دـیآ و  دورف 

ار غلبم  نیا  یبارعا !  يا  دومرف :  دومن و  ادـها  یبارعا  هب  تشاد  شزرا  مهرد  دـص  نآ  نیگن  هک  ار  شرتشگنا  نینچمه  و  دوب ؛ رانید  رازه 
درک ینادردق  رّکـشت و  ترـضح  زا  تفرگ ،  ار  ایاده  نآ  یبارعا  نوچ  و  نک .  دوخ  یگدنز  هنیزه  ار  رتشگنا  و  زادرپب ؛ دوخ  یهدب  تباب 

(15  . ) دیامن راذگاو  یناسک  هچ  هب  ار  دوخ  تلاسر  تفالخ و  دناد  یم  لاعتم  دنوادخ  ینعی ؛  ُهََتلاسِر ) ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَْلعَی  ُهّللا   : ) تفگ و 

مالّسلا مهیلع  ربمایپ  ناماد  يور  ردپ ،  رب  دنزرف  رخف 

نیـسحلا هّللادبع  ابا  ترـضح  ناهگان  دندوب ،  هتـسشن  یّلحم  رد  امهیلع  هّللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  هارمه  هب  ادـخ  لوسر  يزور 
بل یناشیپ و  رب  و  تفرگ ،  شوغآ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  دش .  دراو  یگلاس  شـش  نینـس  رد  مالّـسلا ؛  هیلع 
نینم ؤملاریما  تسـشن ،  شّدج  يوناز  يور  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبع  ابا  ترـضح  یتقو  دـیناشن .  شیوخ  ناماد  رب  ار  يو  و  دز ؛ هسوب  شیاه 

تـسود ار  وا  هنوگچ  داد :  خـساپ  ادـخ  ربمایپ  يراد ؟  تسود  ار  نیـسح  مدـنزرف ،  اـیآ  هّللا !  لوسر  اـی  تشاد :  راـهظا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
بوبحم امش  دزن  رفن  ود  ام  زا  کی  مادک  دومن :  لا  ؤس  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دشاب .  یم  نم  نت  هراپ  وا  هک  یلاح  رد  مشاب ،  هتـشادن 

 : دوـمن راـهظا  دـیاشگ ،  نخـس  هب  بل  شّدـج  هک  نآ  زا  لـبق  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبع  اـبا  ترـضح  هظحل  نـیا  رد  میتـسه ؟  رت  یمارگ  رت و 
ؤملاریما دوب .  دهاوخ  رت  بوبحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  دزن  دشاب ،  هتـشاد  رتالاو  یماقم  رت و  فیرـش  سکره  ناجردپ ! 

 ، یلب داد :  خـساپ  يزرو !؟  یم  رخف  متـسه -  تردـپ  هک  نم -  رب  اـیآ  ناـج !  نیـسح  يا  دومن :  شدـنزرف  هب  باـطخ  مالّـسلا  هیلع  نینم 
ار دوخ  بقانم  لئاضف و  زا  تلیضف  داتشه  دودح  شدنزرف ،  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  سپ  درک .  مهاوخ  تباث  یـشاب  لیام  هچنانچ 
زا هک  ار  هچنآ  هّللادبعابا !  يا  دومرف :  درک و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نایاپ  رد  و  دومن ؛ نایب 
 : تشاد راهظا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاگ  نآ  دشاب .  یمن  شلئاضف  بقانم و -  يایرد  زا  يا  هرطق  و  منویلم -  کی  يدینـش  تردـپ  لئاضف 

و ردپ ! يا  دوزفا :  یلّـصفم  نایب  زا  سپ  و  تسا ؛  هداد  يرترب  تلیـضف و  شقیالخ  رگید  رب  ار  تیب  لها  ام  هک  میرازگرکـش ،  ار  دنوادخ 
دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  دعب  تسا .  ّقح  حیحـص و  يدومن  نایب  هک  ار  هچنآ  نانم !  ؤمریما  يا 

نب ّیلع  نینم  ؤملاریما  دنزرف  نیـسح  نم  ردپ ! يا  دومن :  راهظا  هّللادبعابا  ترـضح  امن .  وگزاب  ار  دوخ  بقانم  لئاضف و  نونکا  مدنزرف !  : 
دّمحم مّدج  نینچمه  و  دشاب .  یم  ناهج  نانز  همه  رورـس  هک  تسا  مالّـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  مردام  و  متـسه ؛  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

تادوجوم همه  رب  تهج  ره  زا  يو  ماقم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  و  دوب ؛ دهاوخ  اه  ناسنا  مامت  رورس  دّیس و  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم 
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و دشاب ،  یم  لضفا  فرشا و  تردپ  زا  مردپ  و  تسا ؛  لضفا  امش  ردام  زا  مردام  هک  تسین  ّیکـش  و  تسا .  رتالاو  رترب و  شنیرفآ  ناهج 
 . تسا لضفا  ملاع  تادوجوم  همه  زا  هکلب  رت و  تفارش  اب  امش  ّدج  زا  نم  ّدج  نینچمه 

رد وناز و  يور  هک  یتلاـح  ناـمه  اـب  ناـیاپ ،  رد  و  دوب .  نم  سنوم  شخب و  مارآ  نیما  لـیئربج  هک  مدوب  هراوهگ  رد  نم  و  دوزفا :  سپس 
دنوادخ دزن  رد  امش  نانم !  ؤمریما  يا  ّیلع ،  يا  ناجردپ ،  يا  دومن :  راهظا  دوب ،  هتسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  شّدج  شوغآ 

 . منک یم  تاهابم  رخف و  امـش  رب  دوخ -  ردام  ردپ و  ّدـج و  ینعی ؛  مراد -  هک  یبسن  بسح و  تهج  زا  نم  نکیلو  یتسه ؛  لضفا  نم  زا 
(16)

تازاجم رد  تمارک 

بیدات تبوقع و  ّقحتسم  هک  دش  بکترم  یفالخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناتمدخ  شیپ  زا  یکی  دنا :  هتـشاگن  ناسیون  خیرات  هچنآ  قبط 
مالغ هک  نآ  زا  شیپ  نکیلو  دوش .  هیبنت  بیدات و  هدربمان  ات  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  تهج ،  نیمه  هب  تشگ . 

هدومرف میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  مرورس !  يا  تشاد :  هضرع  دناسر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیالوم  هب  ار  دوخ  دوش ،  تازاجم 
دیزاس اهر  ار  وا  دومرف :  دومن و  یمّسبت  نآرق  هکرابم  هیآ  نیا  ندینش  و  وا ؛ تلاح  هدهاشم  اب  ترـضح  سپ  َْظیَْغلا . ) َنیمِظاْکلاَو   : ) تسا

هیآ زا  هعطق  نیا  ندینش  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِساّنلا . ) ِنَع  َنیفاْعلاَو   : ) تفگ تمدخ  شیپ  هاگ  نآ  مدناشن .  ورف  ار  دوخ  مشخ  نم  ، 
تمارک مالغ  ماگنه ،  نیا  رد  مداد .  رارق  دوخ  ششخب  وفع و  دروم  ار  وت  متشذگ و  وت  زا  تشاد :  راهظا  درک و  مالغ  هب  باطخ  هفیرش ، 

ار ناگدـننک  تمارک  ناراکوکین و  لاعتم  دـنوادخ  ینعی ؛  َنینِـسْحُْملا ) ُّبُِحی  ُهّللاَو   : ) تشاد راهظا  درک و  اضاقت  نیا  زا  شیب  یـششخب  و 
انامه دومرف :  نآرق ،  هکرابم  هیآ  تمسق  نیرخآ  توالت  مالغ و  تلاح  ندید  اب  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  دراد .  تسود 

عفر هک  بسانم ،  يا  هیدـه  نینچمه  ات  داد  روتـسد  نآ  زا  سپ  و  مدرک .  دازآ  لاعتم  دـنوادخ  تیاـضر  يدونـشوخ و  تهج  هب  ار  وت  نم 
(17  . ) ددرگ ءاطع  يو  هب  دنک  مالغ  زاین  لکشم و 

نافلاخم اب  دروخرب  جاجتحا و 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  يافواب  نارای  باحـصا و  زا  یکی  رب  هیواعم  هک  نآ  زا  سپ  تسا :  هدروآ  ناسیون  خیرات  نایوار و  زا  یکی 
مزاع دناسر ،  تداهـش  هب  یفلتخم  ياه  هجنکـش  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  نآ  تفای و  تسد  شباحـصا -  يدـع و  نب  رجُح  مان  هب  - 

ایآ هّللادبعاب !  يا أ  تشاد :  هضرع  درک و  تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  دش ،  اجنآ  دراو  یتقو  دش .  همّظعم  هّکم 
هدرک هچ  اه  نآ  اب  دومن :  راهظا  ترضح  میا ؟  هداد  ماجنا  تردپ  نایعیش  ناتسود و  يدع و  نب  رجُح  هب  تبـسن  ار  هچنآ  يا  هدش  رادربخ 

 . میدرپس كاخ  هب  میدـناوخ و  ناشیاه  هزانج  رب  زامن  هدرک و  نفک  ار  اه  نآ  سپـس  و  میدـناسر ؛  لتق  هب  ار  اه  نآ  تفگ :  هیواـعم  دـیا ؟
راگدرورپ یبوبر  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  و  دنتـسه ؛ وت  نمـشد  مصخ و  نانآ  اـنامه  دومرف :  دومن و  یمّـسبت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

 . دوب دنهاوخ  وت  مصخ  یکاش و 
نآ هن  و  میناوخ ؛  یم  زامن  ناشیاه  هزانج  رب  هن  و  مینک ؛  یم  نفک  ار  اه  نآ  هن  میـشکب ،  ار  وت  ناوریپ  نایعیـش و  ام  هچنانچ  نادب ،  نکیلو 
تا هنیک  و  مالّسلا ؛  هیلع  ّیلع  ماما  مردپ  هب  تبسن  ار  وت  تایانج  مامت  نم  هیواعم !  يا  دومرف :  سپس  و  مینک .  یم  نفد  ناتـسربق  رد  ار  اه 

(18  . ) ینک رظن  دیدجت  دوخ  راک  رد  یتسیاب  تسه ،  هک  دشاب  نینچ  رگا  مناد ،  یم  نامناتسود  نایعیش و  نامدوخ و  هب  تبسن  ار 
هچنانچ تفگ :  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  و  درک ؛ زاب  یئوگ  هوای  هب  ناهد  يا  هّدع  عمج  رد  مکح  نب  ناورم  يزور  دنا :  هدروآ  نینچمه 

؟ دیدرک یم  راختفا  هّیما  ینب  ام  رب  زیچ  هچ  هب  هنوگچ و  دیتشاد ،  یمن  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  اب  یتبسن 
شندرگرب ار  شا  همامع  داد و  راشف  تفرگ و  ار  ناورم  موقلح  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  نخـس ،  نیا  ندینـش  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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 . داتفا نیمز  يور  شوه  یبو  لاح  یب  هک  يروط  هب  دیچیپ 
ارم میوگ ،  یم  تسار  رگا  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تعامج !  يا  دومرف :  درک و  نارـضاح  هب  باطخ  ترـضح  نآ ،  زا  دـعب 
رب ایآ  و  دیسانش ؟ یم  مردارب  نم و  زا  رت  بوبحم  یصخش  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دزن  نیمز  يور  رد  امـش  ایآ  دینک :  قیدصت 
 : دنداد خساپ  یگمه  دیـسانش ؟ یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  رتخد  يدنزرف  هب  ار  رگید  یـسک  مردارب ،  نم و  زج  نیمز  هرک  يور 

 . میسانش یمن  ار  رفن  ود  امش  زا  ریغ  یسک  چیه  ام  ریخ ، 
ناورم و زج  مسانـش ،  یمن  ار  ینوعلم  دـنزرف  ِنوعلم  چـیه  نیمز ،  مامت  رد  زین  نم  اـنامه  و  دومرف :  نآ  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

هاـگ نآ  و  دنتـسه .  هدوب و  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  دروم  زین  و  هلآ ؛  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هدـش  دـیعبت  هدـنار و  هک  ار  شردـپ 
 . دیـشاب یم  وا  تیب  لها  شلوسر و  ادـخ و  يارب  دارفا  نیرت  نمـشد  تردـپ  وت و  هک  ادـخ ،  هب  دـنگوس  دومرف :  درک و  ناورم  هب  باطخ 

(19)

ناگرزب عمج  رد  يرگاشفا  فیرعت و 

اـه و هجنکـش  عاونا  زا  دیـسر ،  هیواـعم  تسد  هب  تموـکح  تفـالخ و  هک  یماـگنه  دـنا :  هدروآ  ثیدـح  ناـیوار  رگید  سیق و  نب  ْمیَلُس 
 . درک یمن  غیرد  چیه  مالّسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  يرارذ  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  ماما  نایعیش  هب  تبسن  اه  تراسج 

نـسح ماما  هک  نآ  ات  تفرگ ،  رارق  بلط  تصرف  ناسوهلاوب  هّیما و  ینب  هچیزاب  نآرق  زین  یهلا و  ماکحا  مالـسا و  سّدـقم  نید  نینچمه  و 
کی و  تشگ .  یم  هدوزفا  یعون  هب  تاداس  اه و  هعیـش  تاّقـشم  تالکـشم و  رب  زور  ره  و  دـندناسر ؛ تداهـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یبتجم 

نب هّللادبع  ساّبع و  نب  هّللادبع  هارمه  هب  هیلع  هّللا  تاولص  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  دوش ،  لصاو  َكرَد  هب  هیواعم  هک  نآ  زا  شیپ  لاس 
 ، دندش هّکم  رهـش  دراو  نوچ  و  دـندیدرگ .  همّظعم  هّکم  مزاع  ّجـح  کسانم  ماجنا  تهج  هبّیط  هنیدـم  زا  مشاه  ینب  زا  دـنچ  ینت  رفعج و 

هیلع ماما  ناـمرف  زا  ّتیعبت  اـب  تهج ،  نیمه  هب  دـنوش .  عمج  مه  درگ  یّلحم  رد  دـندوب ،  هدـمآ  هّکم  هب  هک  یناـسک  ماـمت  اـت  داد  روتـسد 
ّمعا دندوب ،  مارح  لاح إ  رد  زونه  هک  یناسک  هچ  و  هدش ،  جراخ  مارحا  زا  دندوب و  هداد  ماجنا  ّجح  هک  یئاه  نآ  هچ  دارفا ،  مامت  مالّـسلا 
(20  . ) نداد لیکشت  ار  یمیظع  عامتجا  هدرک و  عّمجت  یّلحم  رد  دندوب -  رفن  رازه  زا  شیب  هک  لاسگرزب -  لاسدرخ و  درم ،  نز و  زا 

 : دومن راهظا  لاعتم ،  دنوادخ  شیاتس  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  ناشیا  عمج  رد  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  سپس 
ام نابعیش  ام و  هب  تبسن  هدوب ،  شناوت  رد  هک  داسف  يزیر و  نوخ  یهابت و  ملظ و  زا  هچنآ  نایفـس -  یبا  نب  ۀیواعم  رگمتـس -  مکاح  نیا 

 . دیا هدوب  وا  تایانج  رب  دهاش  هاگآ و  اهامش  یمامت  و  تسا ؛  هداد  ماجنا 
هب راگدرورپ و  تمظع  تلالج و  هب  ار  امـش  و  میامن ،  نایب  ار  یبلاطم  میظع ،  عمج  نیا  رد  مراد  میمـصت  زورما  نم  دوزفا :  نآ  زا  دـعب  و 

؛ دیئامن دییات  قیدصت و  ار  اه  نآ  دیدرگ ،  امش  لوبق  دییات و  دروم  منانخـس  هچنانچ  هک  مهد ،  یم  دنگوس  مالـسا  یمارگ  لوسر  ّتیناقح 
نآرق هفیرش  تایآ  زا  هدافتسا  اب  مالّسلا ،  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  بقانم  لئاضف و  رد  نآ  زا  سپ  و  دینک .  بیذکت  ارم  هنرگو 

یم امـش  ایآ  دوش :  یم  هراشا  اه  نآ  زا  یـضعب  هب  هک  دومن ،  نایب  دـنچ  یبلاطم  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شّدـج  تاشیامرف  و 
تّوُخا هغیص -  شدوخ -  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نیب  زین  دومن ،  رارق  رب  يردارب  تاخاوم و  نارای  باحصا و  نیب  ادخ  ربمایپ  یتقو  هک  دیناد 

فرط زا  ار  دجـسم  ياه  هنزور  اه و  برد  مامت  هیلع  هّللا  تاولـص  ادخ  لوسر  هک  دـیتسه ،  هاوگ  دـهاش و  ایآ  دومن ؟ يراج  ار  يردارب  و 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هک  دیناد ،  یم  ایآ  تشاذگ ؟  زاب  هک  ار ،  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ماما  يدورو  برد  زج  هب  دومن ،  دودسم  دنوادخ 
ملِح و و  دـش ؛ ناملـسم  همه ،  زا  لـبق  وا  مداد ،  رهوـش  متیب  لـها  زا  درف  نیرتـهب  هب  ار  وـت  دوـمرف :  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  هلآ 

لوسر ترضح  هک  دیدوب ،  دهاش  امـش  ایآ  دشاب ؟ یم  رتالاو  رترب و  وا  شناد  ملع و  ّتیعقوم  زین  و  تسا ؛  رت  میظع  نارگید  زا  شیرابدرب 
مالّسلا اهیلع  همطاف  و  تسا ؛  اه  برع  همه  دّیس  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مردارب  و  متـسه ؛  مدآ  ینب  مامت  دّیـس  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
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؟ دنشاب یم  تشهب  لها  ناناوج  دّیس  ود  منارسپ ،  مالّسلاامهیلع  نیسح  نسح و  و  دوب ؛ دهاوخ  تشهب  لها  نانز  هدّیس 
تلاسر تیب  لها  صوصخم  اـهنت  روما ،  یماـمت  رد  تیـالو  هک  نیا  رب  ینبم  درک ،  حرطم  تفـالخ  تیـالو و  نوماریپ  یتاـکن  نینچمه  و 

 . دنشاب یم  بصاغ  نارگید  تسا و 
بلاطم دراوم و  کیاکی  ّتیعمج ،  زا  يا  هّدع  و  درمش .  رب  ار  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم  همکاح  هاگتـسد  تارکنم  تایانج و  زا  يدراوم  زین  و 

! ایادخ تسا ،  حیحـص  يرآ ،   : ) نتفگ اب  رگید  يا  هّدع  و  دنداد .  یم  رارق  دـییات  دروم  تسا ، )  حیحـص  ایادـخ !  : ) نتفگ اب  ار  ترـضح 
تاـشیامرف نانخـس و  ّبترم  روط  هب  و  میا ، )  هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  ار  بلاـطم  نیا  اـم  تسا ؛  ّقح  یتسار  هب  دـیوگ  یم  نیـسح  ار  هچنآ 

 : دوزفا دوخ  تاشیامرف  نایاپ  رد  سپس  دندرک .  یم  دییات  قیدصت و  ار  ترضح 
دیدرک تعجارم  دوخ  ياه  هداوناخ  اهرهش و  هب  هک  یماگنه  مهد ،  یم  داهنشیپ  تسا ،  ّقح  هک  دیتسناد  و  دیدینش ؛ ارم  نانخس  هک  نونکا 

(21  . ) دیزاس انشآ  زور  لئاسم  قیاقح و  هب  ار  اهنآ  و  دینک ؛ وگزاب  دنتسه ،  امش  نانیمطا  دروم  هک  یئاه  نآ  ياربارم  ياه  هتفگ  ، 

یهلا هبعک  رانک  رد  نز  زا  درم  تسد  ندش  ادج 

فاوط لوغشم  اه  ناملسم  رگید  نوچ  ینز  یهلا ،  هبعک  فاوط  ّجح و  مسارم  رد  يزور  دیامرف :  تیاکح  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
هبعک فاوط  لوغـشم  زین  وا  هک  یـسوهلاوب -  درم  هاـگان  هک  دوب ،  ناـیامن  نوریب و  شیاـبع  نیتسآ  زا  شتـسد  هک  یتلاـح  رد  دوب ،  ندرک 

 . دیشک نز  تسد  چُم  يور  رب  ار  دوخ  تسد  دمآ و  وا  کیدزن  تسا ،  نایامن  شتـسد  هک  دید  داتفا و  نز  نآ  هب  هب  شمـشچ  دوب -  یهلا 
دندرک شالت  هچ  ره  و  دش ؛ هدـیبسچ  تالابم -  یب  نز -  نآ  تسد  هب  زاب -  سوه  درم -  تسد  لاعتم  دـنوادخ  تردـق  هب  هظحل  نیا  رد 

هب سکره  دـندش و  عمج  درم  نز و  نیا  فارطا  دـندوب ،  فاوط  لاح  رد  هک  يدارفا  دـنزاس .  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  دوخ  تسد  دنتـسناوتن 
فاوط تّعمج ،  ماحدزا  رثا  رد  و  دیـشخبن ؛ يدوس  یلو  دـننک ،  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  رفن  ود  نیا  ياه  تسد  دـیاش  ات  درک  ّتیلاـعف  یعون 

دیاب دنتفگ :  یـضعب  درک :  رداص  يا  هّیرظن  یلکـش  هب  کی  ره  دـندمآ و  تاضق  اهقف و  دنتـشگ ،  دـیماان  هک  نآ  زا  دـعب  و  دـیدرگ .  عطق 
دیاب و  تسا ؛  رّـصقم  درم  هکلب  دنتفگ :  یخرب  و  تسا .  هدش  هانگ  داسف و  ببـس  هدینادرگ و  رهاظ  ار  شتـسد  نوچ  دوش ؛ عطق  نز  تسد 

 . ددرگ عطق  وا  تسد 
ادخ لوسر  نادنزرف  تیب و  لها  يوجتسج  رد  راچان  هب  دنیامن ،  ّلح  ار  لکشم  نیا  دنتـسناوتن  دش و  ادیپ  رظن  فالتخا  اه  نآ  نیب  نوچ  و 

 : دـش هتفگ  تسا ؟  هدرک  تکراـشم  ّجـح  مسارم  رد  ناـشیا  زا  کـی  مادـک  هک  دـندرک  لا  ؤس  و  دـندمآ ؛ رب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاوـلص 
ار یـصخش  سپ  دشاب ،  اشگ  لکـشم  دناوت  یم  وا  اهنت  و  تسا ؛  هدش  هّکم  دراو  هتـشذگ  بش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح 

هّکم ریما  تفای ،  روضح  عمج  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  یتقو  دروایب .  عمج  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ات  دنداتـسرف 
بناج هب  ور ،  ترـضح  تسیچ ؟  راـک -  هبت  نز -  درم و  نیا  هراـبرد  امـش  هّیرظن  هّللا !  لوسر  نبااـی  تفگ :  درک و  ترـضح  هب  باـطخ 
تـسد تفای  همتاخ  ترـضح  ياعد  نوچ  و  دومن ؛ همزمز  ار  یئاعد  درک و  دنلب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  دومن و  یهلا  هبعک 

 . دش ادج  نز  زا  درم 
اریز  ، ) تسین اـه  نآ  رب  یتازاـجم  رگید  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مینک ؟  تازاـجم  هنوگچ  ار  اـه  نآ  نونکا  دیـسرپ :  هّکم  ریما 

(22 ( . ) دومن تازاجم  ار  اه  نآ  اناوت  دنوادخ 

رادناتسا روضح  رد  نیمرجم  یئاسانش 

يا هّدع  دنا :  هدرک  تیاکح  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  املع  رگید  نینچمه  هیلع و  هّللا  ۀمحر  يدنوار  نیّدلا  بطق  موحرم 
 . دنتشاد ار  هرّونم  هنیدم  رهش  زا  جورخ  دصق  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  نامالغ  ناتسود و  زا 
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 . دیور نوریب  رهش  زا  دینک و  تکرح  هبنش  جنپ  زور  هکلب  دیوشن ؛ جراخ  هنیدم  زا  زور  نالف  رد  دومرف :  اه  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ندرک تراغ  نمـض  دندنب و  یم  امـش  رب  ار  هار  نزهار ،  نادزد  دـش و  دـیهاوخ  هجاوم  رطخ  اب  دـیئامن  تفلاخم  هچنانچ  دوزفا :  سپـس  و 
جراخ هنیدـم  رهـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داهنـشیپ  فالخ  رب  هدرک و  تفلاخم  اه  نآ  یلو  دـنناسر .  یم  لتق  هب  زین  ار  امـش  لاوما ، 
یتقو دندرب .  تراغ  هب  ار  ناشلاوما  دنتـشک و  ار  دارفا  نآ  یمامت  هدرب و  شروی  اه  نآ  رب  و  دنتـسب ؛ ار  هار  اه  نزهار  زا  يا  هّدع  و  دـندش ؛

 ، دش دراو  ترـضح  هک  نیمه  تفر .  هنیدـم  رادناتـسا -  یلاو -  دزن  دومن و  تکرح  دـش ،  هاگآ  نایرج  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هب ار  اه  نآ  لاوما  دنا و  هتـشک  ار  امـش  نامالغ  ناتـسود و  هک  ما  هدینـش  هّللا !  لوسر  نبا  ای  تشاد :  راهظا  ینخـس  ره  زا  لبق  هنیدم  یلاو 

باطخ وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیامرف .  اطع  کین  شاداپ  ربص و  ناشیاه  هداوناخ  امـش و  هب  دنوادخ  هک  مراودیما  دـنا ،  هدرب  امغی 
ار اه  نآ  رگم  تفگ :  هنیدـم  یلاو  یئامن ؟  یم  ناشتازاجم  ریگ و  تسد  ایآ  منک ،  یفّرعم  یئاسانـش و  ار  اـه  نآ  هچناـنچ  دومرف :  درک و 

؟  یسانش یم 
درک و هراشا  تشاد  روضح  هک  یـصخش  هب  سپـس  و  مسانـش ؛  یم  ار  وت  هک  روط  ناـمه  مسانـش ،  یم  ار  اـه  نآ  یلب ،  دومرف :  ترـضح 

صیخـشت هنوگچ  هّللا !  لوسر  نبا  اـی  تشاد :  هضرع  درک و  بّجعت  رایـسب  صخـش  نآ  دـشاب .  یم  لـتاق  نادزد  نآ  زا  یکی  نیا  دومرف : 
ینک یم  قیدصت  دـییات و  میامن ،  نایب  تیارب  ار  اه  هناشن  اه و  تمالع  هچنانچ  دومرف :  ترـضح  !؟  مشاب یم  اه  نآ  زا  یکی  نم  هک  يداد 

 . درک مهاوخ  دییات  قیدصت و  دنگوس  ادخ  هب  یلب ،  داد :  باوج  ؟
رهـش نوریب  رد  دـیدش و  جراخ  لزنم  زا  ینالف -  نالف و  تناتـسود -  هارمه  هب  وت  تقو  نالف  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگ  نآ 

 ، دومن نایب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تاّیـصوصخ  اـه و  یناـشن  ماـمت  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  نآ  زا  دـعب  و  دـیدرک .  ناـنچ  نینچ و  هنیدـم 
ار تقیقح  هچنانچ  ربنم ! نیا  بحاص  هب  مسق  تفگ :  درک و  باطخ  دوب ،  هدومن  یفّرعم  ار  وا  ترـضح  هک  یـسک  نآ  هب  هنیدـم  رادناتـسا 
رد وا  سپ  دـننک .  زیر  زیر  ار  تندـب  ياـه  ناوختـسا  اـه و  تشوگ  ماـمت  هک  مهد  یم  روتـسد  ینکن ،  شیوخ  هاـنگ  هب  فارتعا  یئوگن و 

لثم دراد ،  ّتیعقاو  تقیقح و  شیاه  هتفگ  مامت  هکلب  تسا ؛  هتفگن  غورد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسح  دنگوس ،  ادـخ  هب  تفگ :  خـساپ 
اه نآ  کیاکی  و  دندرک ؛ راضح  ار إ  نیمهّتم  مامت  داد :  روتسد  هنیدم  یلاو  نآ  زا  دعب  تسا .  هدوب  ام  هارمه  اصخش  ترـضح  نآ  هک  نیا 

هدرک مادعا  هب  موکحم  ار  اه  نآ  همه  هنیدم  یلاو  سپـس  و  دندرک .  شیوخ  يدزد  لتق و  هب  رارقا  فارتعا و  يدیدهت ،  هنوگ  چیه  نودـب 
(23  . ) دندز ندرگ  ار  ناشیا  کیاکی  و 

تسویپ تّیعقاو  هب  مالغ  يوزرآ 

 : دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  اه  نآ  تفای و  روضح  شباحصا  زا  يا  هّدع  عمج  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
داش ار  یلد  حبـص ،  زامن  زا  دعب  اهراک  لامعا و  نیرتهب  دومرف :  هک  تسا  تباث  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لوق  تّحـص  نم  رظن  زا 
نآ ببس  یتقو  دوب ،  اذغ  مه  یگس  اب  هک  مدید  ار  یمالغ  يزور  دوزفا :  سپس  و  دوشن .  هانگ  ببس  هک  هچنآ  هلیـسو  هب  تسا ،  ندنادرگ 

 ، گس نیا  ندرک  لاحـشوخ  اب  مهاوخ  یم  متـسه ،  تحاراـن  كاـنمغ و  نم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ :  خـساپ  رد  مدیـسرپ ،  وا  زا  ار 
وا زا  مناوتب  دـیاش  مراد ،  وزرآ  هک  متـسه  يدوهی  یبابرا  ياراد  نم  تشاد :  راهظا  همادا  رد  سپـس  منادرگ .  رورـسم  نامداش و  ار  مدوخ 

غلبم ات  متفرگ  میمصت  مدمآ و  وا  بابرا  دزن  مالغ ،  نانخس  ندینش  اب  نم  دیامرف :  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدرگ .  هدوسآ  هدش و  ادج 
راهظا دـش ،  هاگآ  نم  میمـصت  زا  يدوهی  نوچ  سپ  میامن .  يرادـیرخ  ار  وا  مهد و  شبابر  لیوحت أ  مالغ  تمیق  ناونع  هب  رانید  تسیود 

زین مه  ار  اه  لوپ  سپس  و  مدیشخب ؛  وا  هب  مه  ار  غاب  نیا  مدیشخب و  وت  هب  ار  وا  داب ،  تمدق  يادف  مالغ  نآ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تشاد : 
 . دنادرگرب

 . مشخب یم  وت  هب  ار  لوپ  نیا  مه  نم  متشاد :  راهظا  و  مداد ؛  سپ  وا  هب  ار  اه  لوپ  نم  دیامرف :  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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و مدیـشخب ؛  وا  هب  مه  ار  غاب  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  نم  دوزفا :  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدیـشخب .  مالغ  هب  متفریذپ و  ار  اه  لوپ  تفگ :  يدوهی 
 . دیشخب شرهوش  هب  ار  دوخ  هیرهم  دش و  ناملسم  دوب  نایرج  نیا  دهاش  هک  يدوهی  رـسمه  سپ  درک .  تفایرد  مه  ار  رانید  تسیود  نآ 

(24  . ) مدیشخب مرسمه  هب  ار  ینوکسم  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  زین  نم  تفگ :  دید ،  ار  يدروخرب  نینچ  نوچ  يدوهی  نایاپ  رد  و 

هدنزومآ زیگنا و  تربع  نایرج  ود 

هیلع ّیلع  ماما  اب  تعیب  هب  تبـسن  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  نینچمه  و  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـساربمایپ  باحـصا  زا  یکی  هک  هماـُسا 
نیسح ماما  دیدرگ .  يو  توف  گرم و  ببس  زین  هک  یـضیرم  نامه  دوب ،  هدش  ضیرم  تخـس  يزور  درک .  فّلخت  دز و  زاب  رـس  مالّـسلا 

هب وا  زا  رادـید  تدایع و  ناونع  هب  اـت  تفرگ  میمـصت  تسا ،  هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رد  هدـش و  ضیرم  هماـُسا  هک  دینـش  نوچ  مالّـسلا  هیلع 
دروخرب نینچ  راظتنا  هک  هماُسا  دش .  يو  لاوحا  يایوج  تسـشن و  وا  رتسب  رانک  دیدرگ ،  هماُسا  لزنم  دراو  ترـضح  یتقو  دورب .  شلزنم 

هیلع هّللادبع  ابا  ترـضح  مراد .  يرایـسب  هودنا  مغ و  هّللا !  لوسر  نبا  ای  تشاد :  راهظا  دیـشک و  یهآ  تشادن ؛  ماما  زا  ار  يزیمآ  ّتبحم 
هب هک  مراد  شود  رب  ینیگنـس  یهدـب  ضْرَق و  تشاد :  راهظا  هماُسا  تسیچ ؟  وت  یتحاران  لکـشم و  دومرف :  درک و  باـطخ  وا  هب  مالّـسلا 

دّهعت نم  يراد ،  هدهع  رب  هک  یـضرق  مامت  شابن ،  تحاران  دومرف :  داد و  يرادلد  ار  وا  ترـضح  دـشاب .  یم  مهرد  رازه  تصـش  رادـقم 
هیلع نیـسح  ماما  مورب .  ایند  زا  دوش ،  تخادرپ  میاه  يراکهدب  هک  نآ  زا  شیپ  مسرت  یم  تفگ :  هماُسا  مزادرپب .  ار  اه  نآ  هک  میامن  یم 

تکرح هماُسا  دزن  زا  ترضح .  سپـس  دُرم .  یهاوخن  زگره  ما ،  هتخادرپن  ار  وت  یهدب  نم ،  هک  نآ  زا  شیپ  شاب  نئمطم  دومرف :  مالّـسلا 
(25  . ) درک توف  دش ،  تخادرپ  شیاه  يراکهدب  هک  نآ  زا  سپ  و  دیامن ؛ تخادرپ  ار  شیاه  ضرق  ات  دومن 

برع رفن  کی  هک  دید  دش و  نایفـس  یبا  نبا  ۀیواعم  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  يزور  دـنا :  هدروآ  نینچمه 
دیدرگ تبحص  لوغشم  ترضح  اب  و  دومن ؛ يراددوخ  برع ،  نآ  هب  کمک  زا  هیواعم  یلو  دراد ،  کمک  ياضاقت  هیواعم  زا  نیشن  نابایب 

ّیلع دنزرف  نیـسح  وا  دنداد :  خساپ  تسیک ؟  دراو  هزات  صخـش  نیا  درک :  لا  ؤس  سلجم  رد  رـضاح  دارفا  یخرب  زا  نیـشن  نابایب  برع  . 
یم شهاوخ  امش  زا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ :  داد و  رارق  بطاخم  ار  ترضح  یبارعا  هاگ  نآ  تسا .  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

درک و هیواعم  هب  ار  وا  شرافس  تفریذپ و  ار  یبارعا  تساوخرد  مه  ترضح  ینک ؟  تبحـص  هیواعم  اب  نم  لکـشم  عفر  هب  تبـسن  ات  منک 
انث حدم و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنچ  يراعـشا  اب  یبارعا  سپـس  تخاس .  فرطرب  ار  شزاین  دروآرب و  ار  یبارعا  هتـساوخ  مه  هیواعم 

دـیجمت و ار  نیـسح  وت  مدومن و  کمک  وت  هب  نم  هک  دـش  ضرتعم  یبارعا  هب  هیواعم  درک .  رّکـشت  ینادردـق و  ترـضح  نآ  زا  و  تفگ ؛ 
!؟  ینک یم  فیرعت 

هب و  یتفریذـپ ؛  ار  وا  تطاسو  شرافـس و  هک  دوب  ترـضح  نآ  ّقح  زا  يداد  نم  هب  وت  هک  ار  هچنآ  هیواعم !  يا  تفگ :  خـساپ  رد  یبارعا 
(26  . ) يدرک يرای  کمک و  ارم  وا  تهج 

یشیدنا شیپ  يرگن و  هدنیآ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رضحم  یـصخش ،  اهزور  زا  یکی  رد  تسا :  هدروآ  دوخ  باتک  رد  هیلع  هّللا  ۀمحر  قودص  خیـش  موحرم 
؟  يا هدروآ  حبـص  هب  هنوگچ  ار  بش  و  یتسه ؟  یتلاح  هچ  رد  هّللا !  لوسر  نبا  اـی  تشاد :  هضرع  یـسرپ  لاوحا  نمـض  دـش و  باـیفرش 

شتآ و  دشاب .  یم  مرادرک  لامعا و  رب  رظان  دـهاش و  هظحل  ره  رد  مراگدرورپ  هک  مرب  یم  رـس  هب  یتلاح  رد  دومرف :  باوج  رد  ترـضح 
راتفگ و هب  تبـسن  هبـساحم ،  هک  مناد  یم  و  دـیوج ؛ یم  ارم  هظحل  ره  تسا ،  نم  لاـبند  هب  هک  گرم  منیب ،  یم  دوخ  هار  رـس  رب  ار  خزود 
هب مشاب ،  هتشاد  تسود  ار  هچنآ  ره  و  مناد ؛  یم  دوخ  راتفگ  لامعا و  ورگ  رد  ار  دوخ  یتخبشوخ  تداعـس و  سپ  تسا ،  یمتح  مرادرک 

نامیا و  مشاب ؛  یهلا ،  تارّدقم  عبات  دـیاب  هرخ  الاب  و  مناهرب ؛  ار  دوخ  مناوت  یمن  مدنـسرخان ،  راز و  یب  هچنآ  زا  و  مبای ؛  یمن  تسد  نآ 
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اب سپ  دیامن .  یم  وفع  ارم  دشاب  لیام  رگا  و  دـنک ؛ یم  هذـخا  ؤم  ارم  دـهاوخب  رگا  هک  تسا ،  يرگید  تسد  هب  نم  روما  یمامت  هک  مراد 
(27  . ) دوب دهاوخ  رتدنمزاین  رتریقف و  نم  زا  دنوادخ ،  هاگشیپ  رد  يریقف  مادک  یتلاح  نینچ  کی 

دنوادخ تمعن  تّیمها  يراوگرزب و 

لباق یتاهج  زا  هک  تسا  هدروآ  ار  یناتـساد  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  رابخ  نویع أ  باـتک  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  قودـص  خیـش  موحرم  نینچمه 
 ، دومن هدهاشم  ار  ینان  هّکت  حارتسم ، -  ییوش -  تسد  ندش  لخاد  لاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهزور  زا  يزور  دشاب :  یم  ّتیمها 

ترـضح زا  ار  ناـن  همقل  مـالغ  نادرگزاـب .  نم  هب  ار  نآ  مدـش  جراـخ  هک  یماـگنه  دومرف :  داد و  دوخ  مـالغ  لـیوحت  تشادرب و  ار  نآ 
 . دروخ درک ،  فیظن  زیمت و  ار  نآ  هک  نآ  زا  سپ  و  تفرگ ؛ 

؟  يدرک هچ  ار  نان  همقل  نآ  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  مالغ  دمآ ،  نوریب  حارتسم -  یئوش -  تسد  زا  ترضح  هک  یتقو 
لاعتم و دـنوادخ  هار  رد  وت  انامه  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدروخ .  مدرک و  زیمت  ار  نآ  هّللا !  لوسر  نبا  ای  تشاد :  هضرع  مالغ 

نیمه هب  دیدرگ ،  نایرج  نیا  هّجوتم  دوب و  رضاح  یلاوح  نآ  رد  یصخش  ماگنه  نیا  رد  مدرک .  دازآ  وا  تیاضر  يدونـشوخ و  تهج  هب 
هیلع نیسح  ماما  يدنادرگ !؟  دازآ  ار  وا  یگداس -  نیمه  هب  مرورس - !  يا  تشاد :  هضرع  درک و  ترـضح  هب  باطخ  دمآ و  ولج  تهج 

رد اـی  نیمز  يور  رب  هک  ار  یناـن  همقل  سکره  دومرف :  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مّدـج  زا  نوچ  یلب ،  دوـمرف :  مالّـسلا 
زا ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دبای  یمن  رارقتـسا  شنورد  رد  دیامن ،  لوانت  و  دنک ؛ زیمت  درادرب و  ار  نآ  دنیبب و  تسا ،  هداتفا  یئاج 

دازآ شتآ  زا  نابرهم  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  متـساوخن  نم  دوزفا :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  و  دـنادرگ .  اهر  دازآ و  خزود  شتآ 
(28  . ) مدرک دازآ  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دشاب ،  نم  مالغ  دبع و  هدومن ، 

مالّسلاامهیلع ّیلع  ماما  اب  ادخ  لوسر  ترایز 

هیلع ّیلع  ناّیقتم  يالوم  هک  نآ  زا  سپ  یتّدم  دنک :  تیاکح  تسا ،  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نارای  باحـصا و  زا  یکی  هک  هتابن  نب  غبـصا 
 ! هّللا لوسر  نباای  متشاد :  هضرع  مدش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  كرابم  رـضحم  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالّـسلا 
 : دومرف مهد ،  همادا  ار  نخـس  نم  هک  نآ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  منک ؟  حرطم  ار  نآ  ییامرفب  هزاجا  رگا  مراد ،  یتساوخرد 
؟  يرگنب اـبق ،  دجـسم  رد  رکبوبا ،  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مّدـج  دروخرب  یناوتب  هک  منک  يراـک  اـت  يا  هدـمآ  غبـصا !  يا 

 . تسا نیمه  نم  هتساوخ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  یلب ،  مدرک :  ضرع 
رد ار  دوخ  ناهگان  مداتسیا ،  متساخرب و  دوخ  ياج  نم  و  زیخرب ،  دومرف :  میدوب ،  هفوک  رهش  رد  هک  یـسلجم  نامه  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
نب نامیلس  ترضح  غبـصا !  يا  تشاد :  راهظا  یمّـسبت ،  نمـض  ترـضح  مدش .  ّریحتم  هدرک و  بّجعت  رایـسب  نوچ  و  مدید ؛  اُبق  دجـسم 

تیب لها  ام  و  دومیپ .  یم  تعرـس  هب  ار  یتفاـسم  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  دوب و  شراـیتخا  لرتنک و  رد  داـب  يورین  مالّـسلاامهیلع  دواد 
هـضرع میـشاب .  یم  هاگآ  انـشآ و  لئاضف  مولع و  مامت  هب  مالّـسلا  مهیلع  ناربمایپ  رگید  نامیلـس و  ترـضح  زا  شیب  تراهط ،  تمـصع و 

 . دیـشاب یم  رتـالاب  همه  زا  امـش  هک  منک ،  یم  قیدـصت  هظحل ،  کـی  زا  رتـمک  رد  هّکم  هب  هفوک  زا  ضرـالا  ّیط  تکرح  نیا  اـب  متـشاد : 
 . میتسه لاعتم  دنوادخ  مولع  رارسا و  مَرحم  ام  و  دوب ؛ دهاوخ  تلاسر  تیب  لها  ام  دزن  یهلا  فراعم  مولع و  مامت  يرآ ،  دومرف :  ترضح 
هاگ نآ  تسا .  هداد  رارق  تلاسر  تیب  لها  امـش  ناتـسود  زا  ارم  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادـخ  متـشاد :  راهظا  یبلاطم ،  نینچ  ندینـش  اب  نم 

 . وش دجسم  دراو  نونکا  دومرف :  ترضح 
دعب تسا .  هدنکفا  شود  رب  ار  دوخ  يابع  هتسشن و  بارحم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  مدید  متفر ،  دجـسم  لخاد  یتقو 

لوسر ترـضح  و  دنا .  هداتـسیا  ادخ  لوسر  روضح  رد  ود  ره  تسا و  هتفرگ  ار  رکبوبا  نابیرگ  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نآ  زا 
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يا هتـسیاشان  تکرح  بکترم  نم ،  تلحر  زا  سپ  تنارای  وت و  رکبوبا ! يا  تشاد :  راهظا  و  تفرگ ؛  نادـند  هب  ار  دوخ  كرابم  تشگنا 
(29  . ) دیا هدش 

مّلعت میلعت و  تّیمها 

داتسرف يا  هناخ  بتکم  هب  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  تسا :  هدمآ  بلاط  یبا  لآ  بقانم  باتک  رد 
هک نآ  زا  دعب  دومن .  میلعت  يو  هب  ار  دمحلا )  ) هکرابم هروس  تشاد -  مان  یملـس  نامحّرلادبع  هک  مّلعم -  يزور ،  دنچ  تشذگ  زا  سپ  . 
هب هیلع ،  هّللا  مالـس  ماما  دومن .  تئارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردـپ  يارب  ار  دـمح  هروس  درک ،  تعجارم  لزنم  هب  بتکم  زا  دـنزرف ، 

نینچمه دومن ،  مرگ  لد  قیوشت و  ار  وا  هدرک و  ادـها  يو  هب  هّلُح  رازه  زین  و  راـنید ؛ رازه  کـی  لداـعم  یغلبم  مّلعم ،  شزومآ  نیا  تهج 
راـهظا و  دوشگ ؛ ضارتـعا  هب  بل  سپـس  درک و  بّجعت  دروخرب  نیا  زا  دوب ،  ناـیرج  نیا  دـهاش  هک  یـصخش  درک .  ّرُد  زا  ُرپ  ار  شناـهد 

ایاده نیا  دومرف :  نینچ  تناتم  اب  وا ،  هب  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش !؟ یم  تخادرپ  مّلعم  کی  هب  ایاده  همه  نآ  ایآ  تشاد : 
نومـضم نیدب  ار  يراعـشا  سپـس  و  دوب .  دـهاوخ  شزرا  یب  زیچان و  رایـسب  تسا  نادـنزرف  تیبرت  میلعت و  انامه  هک  مّلعم  راک  هب  تبـسن 

 : دورس
؛ دنادرگ يور  وت  زا  ایند  هک  نآ  زا  شیپ  نک ،  ناسحا  یکین و  مدرم  هب  نآ  هلیسو  هب  یناوت  یم  ات  سپ  دروآ ؛ يور  وت  هب  ایند  هک  یماگنه 

یم تداسح  لخب و  هن  و  دنادرگ ؛ یم  دوبان  ار  ّتبحم  یکین و  تواخس ،  دوج و  هن  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  و  يدرگ .  زجاع  ناوتان و  وت  و 
(30  . ) دراد هگن  دبا  ات  ار ،  یتورث  لاوما و  دناوت 

فلاخم باوج  شالت و 

 : دنا هدرک  تیاور  هچنآ  ربانب 
 . دندرک تکرح  ترضح  لابند  هنایفخم  ناتسود  زا  یخرب  و  دش ؛ جراخ  شیوخ  لزنم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  يزور 
ْنأ ُناْسن  الا  ُبَسْحَیا  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  راک  نیح  رد  دیدرگ و  نیمز  ندز  لیب  لوغشم  یناتـسغاب  رد  ترـضح  هک  دندرک  هدهاشم  سپ 

اب باحـصا  دوب .  يراج  شکرابم  تروص  نساحم و  رب  شناگدـید  زا  کشا  و  دومن .  یم  توالت  هکرابم  هروس  رخآ  ات  ار  ًيدُـس  َكَْرُتی 
وا باوج  ترضح  و  درک ؛ یلا  ؤس  ترضح  زا  باحـصا ،  زا  یکی  توکـس ،  یتاظحل  زا  سپ  و  دندش .  نایرگ  یگمه  هنحـص  نیا  ندید 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  دنتفریذپن .  تا  هفیاط  یلو  دروآ ؛ يور  امش  يارب  ّقح  هک  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :  نآ  زا  دعب  صخش  نآ  داد .  ار 
 . دیسر دهاوخ  ارف  لطاب  زا  ّقح  یئادج  زور  یهلا ،  هاگدعو  انامه  هک  وش ،  تکاس  شاب و  شوماخ  دومرف :  درک و  باطخ  صخش  نآ  هب 

(31)

ناتسد یهت  زا  يریگتسد 

هدرک نهپ  ینان  هرفس  هک  داتفا ،  ناتسد  یهت  ارقف و  زا  يا  هّدع  هب  شروبع  تشذگ و  یّلحم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهزور  زا  یکی  رد 
ترـضح و  دندومن .  توعد  اذغ  ندروخ  يارب  ار  وا  دندرک  هدـهاشم  ار  ترـضح  دارفا  نآ  هک  یماگنه  دـندوب .  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  و 

امش اب  امتح  دوب ،  یمن  هقدص  امش  كاروخ  هچنانچ  دومرف :  يا  هظحل  زا  سپ  تسشن ،  اه  نآ  رانک  رد  نوچ  و  تفریذپ ؛  ار  نانآ  توعد 
اب ات  دیوش  دنلب  دیدومن ،  لیم  ار  ناتیاذغ  هک  یماگنه  دوزفا :  شتاشیامرف  همادا  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  (32  . ) مدروخ یم  اذغ 

 . دیشاب نم  نامهیم  و  میور ؛  ام  لزنم  هب  رگیدمه 
و داد ؛ رارق  مارتـحا  فطل و  دروم  ار  اـه  نآ  ترـضح  دـندش ؛ لزنم  دراو  نوچ  دـندرک و  تباـجا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  توعد  مه  اـه  نآ 
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(33  . ) دومن تخادرپ  اه  نآ  زا  کی  ره  هب  دقن  لوپ  يرادقم  هارمه  هب  سابل  يدادعت 

زمرق توقای  زا  یلزنم 

هیلع نیسح  شردارب  دوب ،  هتشگ  رهاظ  شفیرش  ندب  رد  رهز  تارث  دش و أ  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  هک  یماگنه 
؟  تسا هتشگ  لیامتم  زبس  گنر  هب  تا  هرهچ  ارچ  تشاد :  راهظا  سپس  و  تسشن ؛  دمآ و  وا  رتسب  رانک  مالّسلا 

ود ره  و  هتفرگ ؛  لغب  رد  ار  رگیدکی  نآ  زا  دعبو  دش ،  یلمع  نم  هرابرد  مّدج  نخس  مردارب ،  دومرف :  تسیرگ و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
رب مدـش و  دراو  تشهب  ياـه  غاـب  زا  یکی  رد  جارعم  بش  رد  هک  یعقوم  داد :  ربخ  ارم  مّدـج  دومرف :  یتاـظحل  زا  سپ  و  دـندش .  ناـیرگ 

توقای يرگید  زبس و  دجربز  زا  یکی  هک  درک  هّجوت  بلج  ارم  مه ،  رانک  لّلجم  رایـسب  نامتراپآ  رـصق و  ود  مدرک ،  روبع  نینم  ؤم  لزانم 
گنر کـی  ارچ  متفگ :  تسا .  نیـسح  نسح و  هب  طوـبرم  داد :  خـساپ  تسیک ؟  هب  طوـبرم  رـصق  ود  نیا  متفگ :  لـیئربج  هب  دوـب .  زمرق 

ادخ هب  ار  وت  متفگ :  ما .  هدنمرـش  مراد و  تلاجخ  وت  زا  تفگ :  یئوگ ؟  یمن  نخـس  ارچ  متفگ :  دنام ،  تکاس  دادن و  یخـساپ  دنتـسین ؟
تـسا گنر  زبس  هک  ینامتخاس  نآ  تشاد :  راهظا  دنـشاب ؟ یم  گـنر  ود  ياراد  ارچ  هک  یهد ،  ربخ  نآ  ّتلع  زا  ارم  مهد ،  یم  دـنگوس 

هک ینامتخاس  و  دش .  دـهاوخ  زبس  شگنر  گرم ،  عقوم  دـننک و  یم  مومـسم  ار  وا  هک  نوچ  دوب ،  دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هب  طوبرم 
هک یماگنه  دش .  دهاوخ  زمرق  نوخ ،  زا  شگنر  تشک و  دـنهاوخ  ار  وا  هک  نوچ  تسا ،  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  طوبرم  دـشاب  یم  زمرق 

و دنتـسیرگ ؛ تخـس  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  رگیدـمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  اب  دومن ،  نایب  ار  بلطم  نیا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
(34  . ) دندرک هیرگ  نویش و  هب  عورش  ناشیا ،  رانک  رد  رضاح  دارفا  یمامت 

بلق شوگ و  مشچ و  ریسفت 

دنک تیاکح  مالّسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  ترضح  نآ  يداه و  ّیلع  ماما  نیملسم ،  ياوشیپ  نیمهد  زا  ینسح  میظعلادبع  ترضح 
 : دومرف نینچ  ترضح  نآ  هک  مدوب ،  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مّدج  روضح  رد  يزور  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  : 

 . دنتسه نم  بلق  هلزنم  هب  نامثع  و  نم ،  مشچ  هلزنم  هب  رمع  و  نم ،  شوگ  هلزنم  هب  رکبوبا 
رد زین  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا ،  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  نانم  ؤمریما  مردپ  و  مدش ؛  دراو  ترـضح  نآ  رب  هرابود  زین  زور  نآ  يادرف 
هک دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  نوماریپ  ینخـس  هک  مدینـش  هتـشذگ  زور  متفگ :  مدرک و  مّدج  هب  باطخ  سپ  مدومن .  هدهاشم  سلجم  نآ 

هراشا ناشیا  هب  سپس  و  یلب ،  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب ؟ هچ  ناتروظنم  هک  منادب  مهاوخ  یم  يدومرف ،  دنراد  روضح 
مالّـسلا هیلع  ّیلع  منیـشناج  هراـبرد  يدوز  هب  هک  اریز  دوب ،  دـنهاوخ  نم  بلق  مشچ و  شوگ و  ناـشیا  یتـسار  هب  تشاد :  راـهظا  دومن و 

ینعی دومن ،  توالت  ار  الوئْسَم  ُْهنَع  َناک  َِکئلُوا  ُّلُک  َدا  ؤُْفلاَو  َرَصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّن  نآرق إ  هکرابم  هیآ  سپـس  و  دنریگ .  یم  رارق  لا  ؤس  دروم 
رارق تساوخزاـب  لا و  ؤس  دروـم  مالّـسلا -  هیلع  ّیلع  نینم  ؤـملاریما  ینعی  وا -  هب  تبـسن  اـه  نآ  یماـمت  بلق ،  مشچ و  شوـگ و  اـنامه   ؛

هراـبرد دومن و  دـنهاوخ  فّقوتم  تماـیق  زور  رد  ارم  تّما  یماـمت  هک  مراـگدرورپ ،  تّزع  هب  مسق  دوزفا :  نآ  زا  دـعب  و  تفرگ .  دـنهاوخ 
 : تسا هدومن  حیرصت  نآ  هب  میکح  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  يروط  نامه  دنهد ،  یم  رارق  لا  ؤس  دروم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تیالو 
 . دنشاب شیوخ  ياهدروخرب  لامعا و  يوگخساپ  دیاب  دنتسه و  لوئسم  اه  نآ  نوچ  دیراد ،  هگن  ار  ناشیا  ینعی ؛  َنُولُوئْـسَم  ْمُهَّنِا  ْمُهوُِفقَو 

(35)

اه نآ  نامرف  تحت  تادوجوم  یمامت 

هّللادـبع ابا  ترـضح  نامز  رد  دـنک :  تیاکح  ترـضح  نآ  زا  تسا ،  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  باحـصا  نادرگاـش و  زا  یکی  هک  هرارز 
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تهج هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب .  هدش  یتخـس  بت  يرامیب و  راچد  یثیل ،  داّدش  نب  هّللادـبع  مان  هب  یـصخش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
 : تفگ ضیرم  و  دیدرگ ؛ فرطرب  وا  بت  هلصافالب  دوش  لزنم  دراو  تساوخ  ترـضح  هک  نوچ  و  دش ،  شلزنم  یهار  وا  رادید  تدایع و 
هک یئاج  ات  تسا  هدش  ینازرا  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  امـش  هب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هک  یتّیناّقح  هب  مدـش  یـضار 
ام ناـمرف  تحت  هک  نآ  رگم  تسا  هدـشن  هدـیرفآ  يزیچ  دـنوادخ ! هب  مسق  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـنک .  یم  رارف  امـش  زا  بت 
 : دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  و  هّللا !  لوسر  نبا  ای  کیّبل  تفگ :  یم  هک  میدینش  ار  یئادص  سپس  دیوگ :  هرارز  دوب .  دهاوخ 
هک دشاب ،  راکهانگ  ای  هدوب و  ام  نمـشد  ای  هک  يوش  کیدزن  يدارفا  هب  طقف  هک  تسا  هدادن  روتـسد  ار  وت  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ایآ 

(36  . ) يا هدروآ  يور  صخش  نیا  هب  ارچ  سپ  دوش ،  شهانگ  هراّفک  ببس 

ردپ زا  يوریپ  زرم 

 ، دومن روبع  اه  نآ  يولج  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دندوب ،  هتـسشن  یّلحم  رد  يا  هّدع  اب  صاع  نب  ورمع  دنزرف  نامحّرلادبع  يزور 
و دیامن .  رظن  رذگهر  نیا  هب  دنک ،  هاگن  نامـسآ  نیمز و  رد  صخـش  نیرتهب  هب  دهاوخ  یم  سکره  تفگ :  نامحّرلادـبع  لاح  نامه  رد 

نیرترب متح  روط  هب  وا  هک  دـینادب  یلو  ما ؛  هدرکن  تبحـص  ترـضح  نآ  اب  نونکات  هرـصب  گنج  نارود  زا  دـعب  نم  هچرگ  دوزفا :  سپس 
ترضح و  دندش ؛ بایفرـش  ترـضح  نآ  روضح  يردخ  دیعـس  وبا  هارمه  هب  نامحّرلادبع  يزور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  و  تسا .  اه  ناسنا 

رگا یتسار  هب  ؟  مشاـب یم  نامـسآ  نیمز و  يور  درف  نیرتهب  نم  هک  یتـسه  دـقتعم  اـیآ  دومرف :  داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  نامحّرلادـبع 
یم گنج  هلتاقم و  هرـصب  گنج  رد  مالّـسلا -  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نینم  ؤملاریما  مردـپ -  نم و  اـب  ارچ  سپ  يراد ،  يداـقتعا  نینچ 

و درک ؛ یهاوخرذع  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  یگدنکفارس ،  تلاح  اب  نامحّرلادبع  دشاب .  یم  رترب  رتهب و  نم  زا  مردپ  هک  نآ  لاح  و  !؟  يدرک
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نک .  تعاطا  يوریپ و  تردـپ  زا  داد :  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تّدـج  تشاد :  هضرع 

ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیلاـم  یب  َكِرُْـشت  ْنأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإَو   : ) دومرف هک  يا ،  هدینـشن  میکح  نآرق  رد  ار  لاـعتم  دـنوادخ  لوق  اـیآ  دومرف : 
لوسر مّدج  دوصقم  و  نکم .  يوریپ  نانآ  زا  دننک ،  هارمگ  كرـشم و  ار  وت  هک  دندرک  یعـس  تردام  ردپ و  هچنانچ  ینعی ؛  مُهْعُِطتالَف ا )
نیمارف اب  قبطنم  هک  دوب ،  دـهاوخ  بوخ  کین و  ياـهراک  رد  رداـم  ردـپ و  زا  تعاـطا  يوریپ و  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

 ، دیامن راداو  دنوادخ  تیصعم  ینامرفان و  هب  ار  ناسنا  هک  یقولخم  زا  يوریپ  تعاطا و  دومرف :  نینچمه  و  دشاب .  هدوب  نآرق  لها  نآرق و 
(37  . ) تسا مارح 

نیقفانم هزانج  رب  زامن 

و دوب ؛ هدُرم  نیقفانم  زا  یکی  مالّـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد  تسا :  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  لـقن  هب  ناوفص 
اجنآ زا  تعرـس  هب  هک  دومن  دروخرب  شیوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  هار ،  نیب  رد  دوـمن ،  یم  تکرح  قفاـنم  نآ  هزاـنج  لاـبند  هب  ترـضح 

رب هک  منک  یم  رارف  قفانم  نیا  هزانج  زا  درک :  ضرع  يور ؟  یم  اجک  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دریگن ،  رارق  هزانج  هارمه  اـت  درک  یم  روبع 
تاملک نامه  نم  لثم  مه  وت  يدینش ،  نم  نابز  زا  هچنآ  وا  رب  زامن  رد  و  ایب ،  نم  هارمه  دومرف :  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مناوخن .  زامن  وا 
دننامه ار  دوخ  ياه  تسد  ترـضح  دندرک ،  ّتیم  زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  دنتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  هزانج  هک  نآ  زا  سپ  نک .  وگزاب  ار 

 : تفگ ریبکت ،  زا  سپ  درب و  الاب  نارگید 
يداُعی َو  َکَئادـْعَا ،  ّیلَوَتَی  َناک  ُهَّنِاَـف  َِکباذَـع ،  َّرَح  ُْهقِذَا  َّمُهّللَا  َكِراـن ،  َّدَـشَا  ُْهلِـصأ  َّمُهّللَا  َكِدـِالب ،  َو  َكِداـبِع  یف  َكَدـْبَع  ْذُـخ  َّمُهّللَا  )

و نادرگ ؛  ّطلـسم  وا  رب  ار  باذـع  نیرتدـیدش  و  ریگرب ،  اهرهـش  ناگدـنب و  نیب  زا  ار  وا  ادـنوادخ ! َکِِّیبـَن ) ِْتیَبَـلَهأ  ُضِْغُبی  َو  َکـَئایلْوَا ، 
 ، دوب رازیب  وت  ناتسود  زا  تشاد و  یم  نمشد  ار  وت  ناتسود  و  تسود ،  ار  وت  نانمشد  وا  نوچ  ناشچب ،  وا  هب  ار  باذع  یتخـس  شزوس و 
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(38  . ) تشاد هنیک  ضغب و  تربمغیپ  تیب  له  اب أ  و 
مدآ ترضح  دنوادخ ،  هک  نآ  زا  سپ  دومرف :  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا :  هدمآ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  باتک  رد  نینچمه 

 ، دنوادخ سپس  تشاد .  هضرع  هکئالم  رب  ار  یماسا  نآ  مدآ  ترضح  دومن و  میلعت  وا  هب  ار  اهزیچ  یمامت  یماسا  دیرفآ و  ار  مالّسلا  هیلع 
هب داد و  رارق  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  بلص  رد  یحَبَش  نوچمه  ار  مهیلع  هّللا  تاولص  نیـسح  نسح و  همطاف ،  ّیلع ،  دّمحم ،  ترـضح 

تهج هب  مدآ  يارب  ات  داد  روتـسد  هکئالم  هب  دـنوادخ  نآ  زا  دـعب  دیـشخب .  یئانـشور  ار  یتسه  ناهج  مامت  ناـشیا ،  سّدـقم  راونا  هلیـسو 
زا و  دنوادخ ؛ نامرف  زا  هک  ناطیـش  رگم  دندرک  هدجـس  هکئالم ،  دارفا  یمامت  سپ  دنیامن .  هدجـس  هناگ  جـنپ  حابـشا  نآ  لضف  تمظع و 

يزاورپ دنلب  ّربکت و  هک  تهج  نیمه  هب  و  دیزرو .  عانتما  یچیپرـس و  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  راونا  لباقم  رد  عضاوت 
(39  . ) تفرگ رارق  نیرفاک  هرمز  رد  درک ، 

مهیلع هّللا  تاولص  مالسا  ربمایپ  نانیشناج  یفّرعم 

رسپ يا  درک :  لا  ؤس  یلّصفم ،  ياه  تبحص  نمض  دش و  بایفرش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  هب  یبرع  صخـش  اهزور ،  زا  یکی  رد 
؟ دنشاب یم  رفن  دنچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  راهطا ،  هّمئا  افلخ و  دادعت  ادخ ! لوسر 

هچنانچ تشاد :  راهظا  یبارعا  لیئارـسا .  ینب  هناگ  هدزاود  ناـیاوشیپ  دادـعت  هب  دنـشاب ،  یم  رفن  هدزاود  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
؟ امرف نایب  میارب  ار  اه  نآ  یماسا  تسا ،  نکمم 

یم مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینم  ؤملاریما  مردپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  ردارب ! يا  دومرف :  ترـضح 
مان هب  دنتـسه ،  نم  نادنزرف  زا  رگید  رفن  هن  ایـصوا  افلخ و  یقبام  و  دوب ؛ مهاوخ  نم  مه  وا  زا  دعب  یبتجم و  نسح  مردارب  سپـس  و  دشاب ؛

 : ياه
 - . نیدباعلا نیز  ّیلع -  مرسپ ، 

 - . مولعلارقاب دّمحم -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 
 - . دّمحم لآ  قداص  رفعج -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 

 - . مظاک یسوم -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 
 - . اضر ّیلع -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 

 - . ۀّمئالاداوج دّمحم -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 
 - . يداه ّیلع -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 

 - . يرکسع نسح -  شرسپ ،  وا  زا  دعب  و 
هعماج يارب  رگ  تیاده  ياوشیپ  نیشناج و  مهیلع -  هّللا  تاولص  دوعوم -) يدْهَم  حلاص ،  فَلَخ   ) ناونع هب  شرـسپ  وا  زا  سپ  نینچمه  و 

مالـسا نیبم  نید  ماکحا  دراوم  مامت  دیامن  روهظ  هک  یماگنه  وا  و  دشاب ؛ یم  نم  دنزرف  نیمهن  ناشیا -  نیمهدزاود  هک -  دوب ،  دـنهاوخ 
(40  . ) دروآ دهاوخ  رد  ارجا  هب  ار 

ردپ روتسد  هب  هفوک  رد  ناراب  زامن 

تیاکح مالّـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  لقن  هب  دّـمحم ،  لآ  قداص  ترـضح  تسا :  هدروآ  هیلع  هّللا  ۀـمحر  یـضترم  دّیـس  موحرم 
ّیلع نینم ،  ؤملاریما  ماما  دزن  هفوک  لها  زا  يا  هّدع  سپ  دشن .  لزان  ناراب  یتّدم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نایّقتم ،  يالوم  نامز  رد  دیامرف : 

دیامن ناراب  لوزن  بلط  دنوادخ ،  هاگرد  زا  ترضح  ات  دندرک  اضاقت  ناراب ،  ندماین  زا  یتحاران  راهظا  نمض  هتفای و  روضح  مالّـسلا  هیلع 
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يارب نک و  تکرح  نیسح !  يا  دومرف :  درک و  هیلع  هّللا  مالـس  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  شدنزرف  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  . 
 . امن ناراب  شراب  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  یلاها  نیا 

تیب لها  رب  ادخ و  ربمایپ  رب  یهلا ،  يانث  دمح و  زا  سپ  و  داتـسیا ؛ تساخرب و  ياج  زا  ردـپ  داهنـشیپ  قبط  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح 
ار تیاه  تمحر  تاکرب و  و  یتسه ،  تاریخ  هدـننکاطع  هک  يدـنوادخ  يا  تشاد :  راـهظا  هاـگ  نآ  و  داتـسرف ؛ دورد  ّتیحت و  شیمارگ 

تکرب ریخ و  ناراب  زا  ار  ام  و  تسرف ؛  دورف  تناگدـنب  ام  رب  ار  دوخ  تکرب  تمحر و  ناراب  نامـسآ ،  زا  زورما  یتسرف !  یم  اـم  رب  ّبترم 
هدرم ياه  نیمز  و  دندرگ .  داشلد  لاحشوخ و  نافیعض  هک  نآ  ات  نادرگ .  باریس  بایماک و  ار  هنـشت  تادوجوم  مامت  و  نادرگ .  باریس 

 . دنیامن رهاظ  ار  تاکرب  و  دنیآ ؛ رد  هدنز  زبسرس و 
هیلع نیـسحلا  هّللادـبع  اب  ترـضح أ  هک  نیمه  امرف .  هدروآرب  باجتـسم و  ار  تناگدـنب  ام  هتـساوخ  اعد و  ناـیناهج !  راـگدرورپ  يا  سپ 
مامت درک و  ندیراب  هب  عورش  تمحر  ناراب  دش و  رادیدپ  نامسآ  رد  يرایسب  ياهربا  ناهگان  تفگ ،  نّیمآ  تفای و  نایاپ  شیاعد  مالّسلا 

 : دـنتفگ دـندش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هب  هفوک  فارطا  ياه  نیـشن  نابایب  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  تفرگ .  ارف  ناراب  ار  قطانم 
(41  . ) تسا هدیدرگ  بآ  زا  رپ  اهرهن  تاغاب و  مامت  و  هتفرگارف ؛  ار  هفوک  یلاوح  مامت  ناراب ،  شراب 

ردام راسگنس  راوخریش و  نتفگ  نخس 

هّچب رس  رب  درم  رفن  ود  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  نامز  رد  دنک :  تیاکح  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  ناوفص 
رب شروبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نایم ،  نیا  رد  تسا .  وا  يارب  هّچب  هک  دوب  یعّدـم  کی  ره  و  دنتـشاد ؛ فالتخا  عازن و  راوخریـش  يا 
هار دایرف  داد و  و  دـینک ؛ یم  ادـص  رـس و  هچ  يارب  دومرف :  داد و  رارق  بطاـخم  ار  اـه  نآ  دـش ،  اـه  نآ  عازن  هجّوتم  نوچ  داـتفا و  ناـشیا 

ماما تسا .  نم  لام  هّچب  نیا  تشاد :  راهظا  يرگید  و  تسا .  نم  رـسمه  نیا  هّللا !  لوسر  نباای  تفگ :  رفن  ود  نآ  زا  یکی  ؟ دـیا هتخادـنا 
وا زا  دومن و  نز  هب  باطخ  سپس  و  نیشنب ؛  دومرف :  درک و  باطخ  تسوا ،  رسمه  نز  دوب  یعّدم  هک  یصخش  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

نیا ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ :  نز  نک .  نایب  هناقداص  ار  تقیقح  يوش  اوسر  هک  نآ  زا  شیپ  تسیچ ؟  نایرج  هّیـضق و  هک  درک  لا  ؤس 
درک و هراـشا  هّچب  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هظحل  نیا  رد  میـسانش .  یمن  ار  درم  نآ  و  تسوا ؛  لاـم  هّچب  نیا  تسا و  نـم  رهوـش  درم 
 . یتسه درم  ود  نیا  زا  کی  مادک  دـنزرف  وت  هک  نادرگ ،  راکـشآ  ناگمه  يارب  ار  تقیقح  وگب و  نخـس  لاعتم  دـنوادخ  نذ  هب إ  دومرف : 

ردپ هکلب  متـسین ؛  درم  ود  نیا  زا  کی  چیه  هب  طوبرم  نم  تفگ :  دمآ و  نابز  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زاجعا  هب  راوخریـش  لفط  سپ 
راسگنـس نآرق  روتـسد  قبط  ار  نز  ات  داد  روتـسد  هیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  سپـس  تسا .  بابر  نالف أ  ناپوچ  نم 

یمالک وا  زا  یـسک  تفگن و  ینخـس  رگید  نایرج ،  نآ  زا  دـعب  لفط ،  نآ  دوزفا :  شیاـمرف  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنیامن . 
(42  . ) دینشن

هدرم ینز  ندش  هدنز 

هاگان هک  دندوب ،  هتسشن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  روضح  رد  يا  هّدع  تسا :  هدروآ  دوخ  باتک  رد  يدنوار  نیّدلا  بطق  موحرم 
نونکا مه  تشاد :  راـهظا  ناوج  ؟  یتسه تحاراـن  ناـیرگ و  ارچ  دومرف :  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـش .  دراو  ناـنک  هیرگ  یناوج 

هک تفگ  نم  هب  دریمب  هک  نآ  زا  شیپ  تشاد ،  يرایسب  لاوما  وا  و  تفر ؛  ایند  زا  دومن و  توف  دشاب ،  هدرک  یتّیصو  هک  نآ  نودب  مردام 
 : دومرف دنتشاد  روضح  اجنآ  هک  یناسک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  منکن .  شلاوما  رد  یفّرصت  تلاخد و  چیه  امش  اب  تروشم  نودب 

هدش هداهن  نآ  رد  نز  هزانج  هک  یلزنم  هب  دندرک و  تکرح  یگمه  اذل  تسا .  هتفر  ایند  زا  هک  میورب  ینز  نیا  لزنم  فرط  هب  ات  دـیزیخرب 
نذا هب  و  دـناوخ ؛ ار  یئاعد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  دنداتـسیا .  قاـتا  برد  يولج  دـندش و  دراو  دوب ، 
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تخادنا و مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  یهاگن  نیتداهـش ،  نتفگ  زا  سپ  تسـشن و  دش  هدنز  هک  نیمه  دش .  هدنز  هدُرم ،  نز  نآ  لاعتم  دـنوادخ 
رب دش و  قاتا  لخاد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  امن .  ییامنهار  دوخ  تاروتـسد  هب  ارم  امرفب و  ینخـس  مرورـس !  يا  تفگ : 

یلاوما نم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تشاد :  راهظا  نز  دـیامن .  تمحر  ار  وت  دـنوادخ  نک ،  ّتیـصو  کـنیا  مه  دومرف :  داد و  هیکت  یـشلاب 
ود و  ییامن .  فرصم  یناد ،  یم  تحلـصم  هک  یهار  ره  رد  ات  مهد  یم  امـش  هب  ار  اه  نآ  مّوس  کی  مراد ،  ناکم  نالف  رد  نانچ  نینچ و 

مهیلع تراهط  تمصع و  تیب  لها  امش  نادنم  هقالع  ناتـسود و  زا  وا  هک  نآ  طرـش  هب  هّتبلا  مهد ؛  یم  مرـسپ  نیا  هب  ار  اه  نآ  رگید  مّوس 
چیه امش  نیفلاخم  هک  نوچ  مهد ؛  یم  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  مدوخ  لاوما  یمامت  سپ  ددرگ ،  امـش  فلاخم  هچنانچ  یلو  دشاب .  مالّـسلا 

زین ار  شنفد  نفک و  لئاسم  و  دناوخب ؛ زامن  شا  هزانج  رب  هک  دومن  شهاوخ  ترـضح  زا  نز  نآ  سپـس  دـنرادن .  نینم  ؤم  لاوما  رد  یّقح 
(43  . ) دریگ هدهع  رب  ترضح  دوخ 

یکدوک نارود  زا  يرگن  هدنیآ  ییوگشیپ و 

هک یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  يزور  دنک :  تیاکح  ینامی  هفیذح  مان  هب  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی 
مدـق و شیپ  دعـس  رمع  دـمآ و  دـنهاوخ  مه  درگ  نم ،  لتق  رب  هّیما  ینب  نارگمتـس  مسق !  دـنوادخ  هب  تشاد :  راهظا  دوبن ،  شیب  یکدوک 
 . ریخ دومرف :  تسا ؟  هتفگ  تیارب  ار  یبلطم  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ایآ  متفگ :  وا  هب  سپ  دوب .  دـهاوخ  اـه  نآ  رگـشلرس 
هک متخاس  هاگآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  ییوگ  شیپ  زا  ار  ترضح  و  متفر ؛  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  نآ  زا  دعب 

!! دهد یم  ربخ  هدنیآ  تاقاّفتا  زا  دنک و  یم  ییوگ  شیپ  یکدوک ،  نارود  رد 
لها ام -  نوچ  تسا ،  نم  ملع  وا  ملع  و  تسا ؛  نیـسح  ملع  نم ،  ملع  انامه  هفیذـح !  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

(44  . ) میشاب یم  انشآ  هاگآ و  دوش  عقاو  هک  نآ  زا  شیپ  راگزور  ثداوح  مامت  هب  تراهط -  تمصع و  تیب 
بایفرش مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  كرابم  رـضحم  هب  یـصخش  يزور  تسا :  هدروآ  يدنوار  نیدلا  بطق  موحرم  نینچمه 
رـضحم یمادقا  ره  زا  لبق  و  منک ،  جاودزا  هداوناخ  نالف  زا  نز ،  نالف  اب  هک  مهاوخ  یم  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تشاد :  راهظا  دـش و 

تاولص نیسح  ماما  دیتسه .  انشآ  هاگآ و  دارفا  حلاصم  روما و  مامت  هب  تلاسر  تیب  لها  امش  نوچ  منک ،  تروشم  امش  اب  ات  ما  هدمآ  امش 
 . یئامن جاودزا  نز  نآ  اب  وت  هک  مناد  یمن  حالص  نم  دومرف :  هیلع  هّللا 

اب درک و  تفلاخم  ترـضح  هّیرظن  اب  درم  اّما  دوب .  رادروخرب  يرایـسب  لاوما  یئاراد و  زا  مه  درم  تشاد و  يرایـسب  تورث  نز ،  نآ  ًانمض 
هیلع نیـسح  ماـما  دزن  راـچان  هب  دـیدرگ و  ریقف  تسد و  یهت  درم  هاـتوک  یتّدـم  تشذـگ  زا  سپ  دومن ،  جاودزا  دوـخ  رظن  دروـم  نز  نآ 
رظن مه  الا ن  لاح  نیا  اب  يدادن ،  ّتیمها  وت  نکیلو  مدرک ،  یئامنهار  ار  وت  نم  دومرف :  ترضح  درک .  وگزاب  ار  عوضوم  دمآ و  مالّـسلا 
نالف اب  هک  دومرف  داهنـشیپ  سپـس  دنادرگ .  یم  رّدقم  تیارب  ار  نآ  زا  رتهب  دنوادخ  هک  یهد ،  قالط  هدومن و  اهر  ار  وا  هک  تسا  نیا  نم 

دنوادخ نینچمه  دش ،  هوبنا  یتورث  ياراد  درم  یتّدـم  زا  سپ  درک ،  ارجا  ار  ترـضح  داهنـشیپ  نوچ  و  امن ،  جاودزا  هداوناخ  نالف  زا  نز 
(45  . ) دروآ يور  اه  نآ  هب  اه  تداعس  اه و  یبوخ  مامت  دومن و  اطع  اه  نآ  هب  رتخد  رسپ و  ینادنزرف  لاعتم 

مشچ يافش  ناهد و  بآ 

هتـشگ رغال  فیحن و  رایـسب ،  تدابع  دوجـس و  رثا  رد  هک  هّیبلاو -  هبابُح  ما ،  هّمع  روضح  هب  يزور  دنک :  تیاکح  يدسا  مثیم  نب  حلاص 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  زا  یثیدـح  اـت  یتسه  لـیام  هدازردارب !  يا  تفگ :  نم  هب  ما  هّمع  یـسرپ ،  لاوحا  زا  سپ  و  مدـش ؛  دراو  دوب - 

ابا ترـضح  تاقالم  ترایز و  تهج  زور  ره  نم  تفگ :  هبابُح  ما ،  هّمع  مونـشب .  اـت  نک ،  وگزاـب  میارب  یلب ،  متفگ :  منک ؟  ناـیب  تیارب 
 . مبای روضح  شفیرش  رضحم  هب  متسناوتن  رگید  مدرک و  ادیپ  مشچ  یتحاران  هک  نآ  ات  متفر  یم  شرادید  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع 
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تدابع هاگیاج  رد  نم  هک  یلاح  رد  شباحـصا  زا  یعمج  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  هک  نآ  ات  تشذگ ،  لاونم  نیدب  يزور  دنچ 
! ادخ لوسر  رسپ  يا  متشاد :  هضرع  منیب ؟  یمن  ار  وت  هک  تسا ،  یتّدم  یئاجک ،  هبابح !  يا  دومرف :  دش و  دراو  نم  رب  مدوب  هتـسشن  دوخ 
ار دوخ  يرسور  داد و  روتسد  ترضح  سپ  مدرگ .  بایفرش  امش  رـضحم  متـسناوتن  تهج  نیا  هب  تسا و  هدمآ  شیپ  میارب  مشچ  یتحاران 

يا تشاد :  راـهظا  دـیلام و  نم  مشچ  هب  ار  دوخ  ناـهد  كراـبم  بآ  سپـس  درک و  نم  مشچ  هب  یهاـگن  هاـگ  نآ  مدز ،  راـنک  متروص  زا 
ساپس رکش و  تهج  هب  نآ  زا  دعب  دیشخب .  يدوبهب  دومن و  فرطرب  ار  وت  مشچ  یتحاران  هک  شاب ،  رازگرکـش  ار  لاعتم  دنوادخ  هبابُح ! 

و نک ،  هاگن  هنیئآ  رد  نیشنب و  نک و  دنلب  ار  ترس  هبابح !  يا  دومن :  راهظا  درک و  باطخ  نم  هب  ترضح  و  متفر ؛  هدجـس  هب  راگدرورپ 
؛  مدرکن ساسحا  دوخ  مشچ  رد  یتحاران  درد و  چـیه  رگید  مدرک ،  دـنلب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  دـیوگ :  هبابح  ؟  یتسه یتلاح  هچ  رد  نیبب 
رب همه  ام ،  نایعیـش  تیب و  لها  ام  دوزفا :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  سپ  مدروآ .  ياج  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  شیاتـس  دـمح و  سپ 

(46  . ) دنشاب یم  رازیب  ادج و  ام  زا  نارگید  و  میا ؛  هدش  هدیرفآ  تشرس  کی  زا  میتسه و  ترطف  کی 

جاودزا يراگتساوخ و  رد  نمشد  اب  دروخرب 

رتـخد موثلکّما  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ناورم !  يا  تشوـن :  نومـضم  نیا  هب  هنیدـم  رد  دوـخ  رادناتـسا  ناورم  يارب  يا  هماـن  هیواـعم  يزور 
همان هک  یماگنه  ینادرگ .  يراج  ار  رفن  ود  نآ  جاودزا  دقع و  و  یئامن ؛  يراگتـساوخ  دیزی  مدنزرف ،  يارب  ار  راّیط  رفعج  دنزرف  هّللادبع 

ندینـش زا  دعب  هّللادبع  دومن .  هاگآ  هیواعم  مایپ  ياوتحم  زا  ار  وا  دمآ و  هّللادبع  دزن  درک و  تکرح  دیـسر ،  هنیدـم  یلاو  تسد  هب  هیواعم 
وا نوچ  تسا ؛  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  تسد  هب  موثلکّما  مرتخد ،  رایتخا  تشاد :  راهظا  نینچ  خساپ  رد  ناورم  نانخس 

دنوادخ ات  منک  یم  هراختـسا  دومرف :  دندرک ،  فیرعت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  عوضوم  یتقو  دشاب .  یم  مرتخد  یئاد  ام و  دـّیس 
رد مدرم  زا  يا  هّدـع  هک  نآ  زا  سپ  و  دـیامن .  ناـیب  دـشاب  رتـخد  ياـیند  نید و  حالـص  مالّـسلا و  مهیلع  دّـمحم  لآ  حالـص  هک  ار  هـچنآ 

هیلع نیـسح  ماما  رانک  رد  دـش و  رـضاح  اه  نآ  عمج  رد  زین  هنیدـم  رادناتـسا  ناورم  دـندرک ،  عاـمتجا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلادجـسم 
 : تشاد راهظا  تسشن و  مالّسلا 

ار وا  هیرهم  و  مروآرد ؛  دیزی  شرـسپ  جاودزا  دقع و  هب  ار  راّیط  رفعج  دـنزرف  هّللادـبع  رتخد  موثلکّما ،  ات  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  هیواعم 
تخادرپ دشاب  هچ  ره  ار  اه  نآ  ياه  یهدب  مامت  نینچمه  منک ،  رارقرب  یتسود  حلص و  هفیاط  ود  نیب  مزادرپ و  یم  دیوگب  شردپ  هچ  ره 

يداماد دیزی  هک  نیا  اب  منک  یم  بّجعت  نم  یلو  دـنروخ ؛ یم  هطبغ  دنتـسه و  تحاران  ارجام  نیا  رد  يا  هّدـع  دوزفا :  نآ  زا  دـعب  میامن . 
دوشگ و نخـس  هب  بل  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  هظحل ،  نیمه  رد  دوش .  یم  هتفرگ  هیرهم  وا  زا  روطچ  تسا ،  اتمه  یب 

نمـض سپـس  و  تسا .  هدیـشخب  يرترب  تلیـضف و  دیزگرب و  شناگدنب  نیب  زا  ار  ام  هک  ار ،  يدنوادخ  منک  یم  شیاتـس  دمح و  دومرف : 
ره یتفگ  هک  يا  هّیرهم  نیا  هب  تبـسن  ناورم !  يا  دوزفا :  درک و  ناورم  هب  باطخ  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  بقانم  لـئاضف و  ناـیب 

مینک و یمن  زواـجت  ادـخ  لوسر  ّتنـس  زا  زگره  مینک ،  هبلاـطم  هّیرهم  میهاوخب  رگا  هک  نادـب  تخادرپ ،  یهاوخ  دـیوگب  رتخد  ردـپ  هچ 
یتشآ حلـص و  هفیاط  ود  نیب  دـیهاوخ  یم  یتشاد :  راهظ  هک إ  نیا  اـّما  و  میهد .  یم  رارق  هّیرهم  ار  مهرد  داتـشه  دـصراهچ و  غلبم  ناـمه 
شزاس امـش  اب  ایند  عاتم  تهج  هب  میتسه و  فلاخم  نمـشد و  امـش  اب  یهلا  ماکحا  قبط  مشاه  ینب  هفیاط  ام  هک  شاـب  هاـگآ  دوش ،  رارقرب 

ام اب  دنشاب  درخ  یب  نادان و  هک  ییاه  نآ  دومرف :  هاگ  نآ  و  دومن ،  ّدر  حرطم و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناورم  راتفگ  مامت  و  مینک .  یمن 
رد و  دنتسه .  نمشد  فلاخم و  نارگمتس ،  امـش  اب  دنـشاب ،  تفرعم  روعـش و  كرد و  لها  هک  ییاه  نآ  دوب و  دنهاوخ  فلاخم  دوسح و 

جاودزا هب  ار  رفعج  نب  هّللادبع  رتخد  موثلکّما  ّیلع -  نب  نیسح  نم -  هک  دیشاب ،  دهاش  راّضُح  امـش  مامت  دومن :  راهظا  شتاشیامرف  نایاپ 
ناشیا هب  ار  دوخ  ناتـسلخن  زین  و  میداد ،  رارق  مهرد  داتـشه  دـصراهچ و  رادـقم  ار  وا  هّیرهم  و  مدروآرد .  دـمحم  نب  مساق  شیومع  رـسپ 

ینب امـش  تفگ :  مشخ  تلاح  اب  دـش و  نوگرگد  ناورم  هرهچ  ماگنه  نیا  رد  دـنیامن .  شاعم  رارم  نآ إ  دـمآرد  اـب  دـنناوتب  هک  مدیـشخب 
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هک دیا  هدرک  شومارف  ایآ  دومرف :  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دبای .  موادت  اه  هنیک  ینمشد و  دیهاوخ  یم  دیتسه و  زوت  هنیک  مشاه 
 ، هّللادـبع جاودزا  هب  ار  وا  ؟و  دـیدرک هچ  امـش  دومن ،  يراگتـساوخ  ار  نامثع  رتخد  هشیاع  مالّـسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مردارب  یتقو 
هچ مالّسلا -  هیلع  یبتجم  ترضح  مردارب -  هزانج  اب  نارگید  هشیاع و  هارمه  هب  امش  هک  دیا  هدرک  شومارف  ایآ  و  دیدروآ ؛ رد  ریبز  دنزرف 

(47  . ) دیتسه لد  گنس  زوت و  هنیک  امش  ای  میراد  هنیک  توادع و  تلاسر  تیب  لها  ام  ایآ  هک  دینک  تواضق  لاح  دیدرک !؟

مالّسلا مهیلع  راهطا  هّمئا  شقن  اه و  گیر  ندش  ریمخ  ردوپ و 

هب هک  نآ  زا  سپ  تشاد -  لماک  ییانـشآ  لیجنا  تاروت و  دـننام  ینامـسآ ،  ياه  باتک  هب  هک  میلـس -  ّما  مان  هب  دنمـشناد  ناـنز  زا  یکی 
درک هدهاشم  ناراوگرزب  نآ  زا  یتامارک  تازجعم و  دش و  بایفرش  مهیلع  هّللا  تاولص  یبتجم  ماما  نینم و  ؤملاریما  مالسا و  ربمایپ  رضحم 
بتک رد  هک  ار  اه  هناشن  فاصوا و  نامه  متفر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  روضح  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـیامن :  تیاکح  ، 

هزجعم تماما و  هناشن  وا  زا  هنوگچ  هک  مدش  ّریحتم  دوب ،  لاسدرخ  یکدوک  وا  نوچ  یلو  مدرک .  هدهاشم  وا  رد  مدوب ،  هدناوخ  ینامـسآ 
نم دومرف :  یتسیک ؟  وت  متفگ  مدش و  دراو  دوب  هتـسشن  دجـسم  يوکـس  هبل  رب  هک  ترـضح  نآ  کیدزن  تروص ،  ره  رد  میامن .  بلط  ، 
ماما مردارب  نیشناج  نم  مشاب .  یم  رگ  تیاده  ماما  ُهن -  ردپ -  نم  متـسه ،  دنوادخ  ایـصوا  هفیلخ  نم  میلـس !  ّما  يا  متـسه ،  وت  هدشمگ 
هّللا لوسر  هفیلخ  نیـشناج و  زین  وا  و  دـشاب ؛ یم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماما  مردـپ  هفیلخ  وا  و  متـسه ؛  وا  هفیلخ  یبتجم و  نسح 

 . دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
تمالع و متفگ :  متشگ و  هدز  تفگش  یکدوک  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نایب  هجهل و  تحارـص  راتفگ و  زا  نم  دیوگ :  میلـس  ّما 

يور زا  هزیر  گنس  ددع  دنچ  هک  نیمه  هدب .  نم  هب  رادرب و  نیمز  يور  زا  گیر  ددع  دنچ  دومرف :  ترضح  تسیچ ؟  امـش  راتفگ  هناشن 
دـش و ردوپ  هب  لیدـبت  هک  نآ  ات  دـیئاس  داد و  رارق  دوخ  ياه  تسد  فک  رد  ار  اه  نآ  مداد ،  زیزع  كدوک  نآ  لیوحت  متـشادرب و  نیمز 

داد نم  هب  تلاح  نامه  اب  ار  ریمخ  هاگ  نآ  دش .  نایامن  ریمخ  رب  رتشگنا  شقن  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  رتشگنا  و  دومن ؛ ریمخ  ار  اه  نآ  سپس 
ماـما لوسر و  ترـضح  كراـبم  یماـسا  مدرک ،  ّتقد  بوخ  یتقو  ینیب ؟  یم  هچ  نیبـب  نک ،  ّتقد  نآ  رد  بوخ  میلـسّما !  يا  دومرف :  و 

هدهاشم مدوب ،  هدید  هدناوخ و  ینامسآ  ياه  باتک  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  ار  مهیلع  هّللا  تاولص  شدنزرف  هن -  نیسح و -  نسح و  ّویلع 
اه و هناشن  هچ  متفگ :  دوخ  اب  مدرک و  بّجعت  رّوصت  ّدـح  زا  شیب  تهج  نیمه  هب  سپ  ار .  مالّـسلاامهیلع  یـسوم  رفعج و  مان  رگم  مدرک 

راکـشآ میارب  رگید  یتمالع  دـشاب  نکمم  هچنانچ  مرورـس !  يا  متـشاد :  راهظا  تشگ و  راکـشآ  میارب  یمیظع  دنمـشزرا و  ياه  تمالع 
درب الاب  نامسآ  تمس  هب  ار  دوخ  تسار  تسد  هاگ  نآ  و  داتـسیا ؛ تساخرب و  ياج  زا  دومن و  یمّـسبت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادرگ . 

! دش دیدپان  نم  مشچ  زا  تفاکش و  ار  اه  نامسآ  ینارون  ینوتس  دومع و  دننامه  شکرابم  تسد  هک  مدید  هک 
مدـید مدوشگ ،  ار  دوخ  ياه  مشچ  و  مدـمآ ،  شوه  هب  هک  يا  هظحل  زا  سپ  و  مداتفا .  نیمز  يور  شوهیب  مدیـشک و  يدایرف  نآ  زا  دـعب 

زونه تسا  هتـشذگ  نآ  زا  لاس  ياه  لاس  هک  زورما  ات  هک  دراذـگ ،  نم  ینیب  تروص و  رب  ار  نآ  دراد و  تسد  رد  سای  لگ  زا  يا  هتـسد 
ره دومرف :  ترـضح  ؟  تسیک امـش  زا  دعب  هفیلخ  ّیـصو و  نم !  رورـس  يا  متفگ :  نآ  زا  دعب  تسا .  هدنام  یقاب  میارب  سای  لگ  نآ  يوب 

(48  . ) دهد ماجنا  ار  یتامارک  نینچ  دنناوتب  مناگ  هتشذگ  نم و  دننامه  هک 

؟  یسک هچ  زا  شهاوخ 

يور نومـضم  نیدـب  ار  دوخ  زاین  هتـساوخ و  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  روضح  هب  راصنا  زا  یـصخش  اـهزور  زا  یکی  رد 
نوچ مرادن ،  ار  نآ  تخادرپ  ناوت  متسه و  راکهدب  رانید  دصناپ  غلبم  صخش  نالف  هب  نم  هّللادبع !  ابا  يا  مرورـس !  يا  تشون :  يذغاک 
رازه کی  دومن ،  تئارق  ار  وا  همان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  مشاب .  یم  هقیضم  رد  تخس  یلام ،  ظاحل  زا  هدوب  تسد  گنت 
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هس زا  یکی  هب  طقف  ار  دوخ  هتـساوخ  شهاوخ و  نک ،  یعـس  تالاح  مامت  رد  تشاد :  راهظا  دومن و  هظعوم  ار  وا  داد و  يو  لیوحت  رانید 
 : نک اضاقت  وا  زا  وگب و  صخش 

 . دشاب نانیمطا  دروم  نم و  ؤم  هک  ییامن  اضاقت  یسک  زا  ار  تا  هتساوخ  نک  یعس  هک  نیا   - 1
 . دنکن تدیماان  ناکم  الا  یّتح  هک  دشاب ،  درمناوج  تّورم و  اب   - 2

 . دوش لیاق  شزرا  ّتیمها و  تیارب  هکلب  درامشن ،  کبس  ار  وت  هک  دشاب ،  یفیرش  بسن  بسح و  ياراد   - 3
 . دیامن هدروآرب  ار  وت  شهاوخ  هتساوخ و  هک  دوش  یم  ببس  شنامیا  نم ،  ؤم  راد  نید  اّما 

وت يوربآ  دشاب  هک  یلکـش  ره  هب  دزادنا و  یمن  نیمز  ار  وت  يور  زگره  دشاب ،  درمناوج  هتـشاد و  یتسرد  بسن  بسح و  هک  یـسک  اّما  و 
(49  . ) دنک یم  هدروآرب  ار  تا  هتساوخ  ظفح و  ار 

 . دندرک هدهاشم  ار  یتارث  مالّسلا أ  هیلع  نیسح  ماما  تشپ  رب  دارفا  زا  یخرب  اروشاع ،  زور  دنا :  هدروآ  نینچمه 
؟ دندش ایوج  ار  نآ  ّتلع  دندرک و  وگزاب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  شدنزرف ،  يارب  ار  عوضوم  سپ 

رب ار  امرخ و . . .  درآ ،  ياـه  هسیک  هیلع ،  هّللا  مالـس  مردـپ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  اـهرث  نیا أ  داد :  خـساپ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح 
اه نآ  لیوحت  ًاصخش  درب و  یم  نامیتی  نانز و  هویب  ناتسد و  یهت  تسرپرس و  یب  ياه  هداوناخ  لزانم  برد  دومن و  یم  لمح  دوخ  تشپ 

(50  . ) داد یم 

تمایق رد  تعافش  ترضح و  ترایز 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  يزور  تسا :  هدرک  لقن  حئارج  جـئارخ و  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  يدـنوار  نیّدـلا  بطق  موحرم 
 ، ماگنه نیا  رد  دندوب .  هدمآ  درگ  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،  ترضح  ّیلع ،  ماما  راوگرزب ،  نآ  فارطا  دوب و  هتـسشن  یّلحم 

ادـج و رگیدـکی  زا  امـش  زا  کی  ره  هک  یماگنه  نآ  رد  دـیا  هنوگچ  دومرف :  درک و  باطخ  ناـشیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
 ! هّللا لوسر  ای  تشاد :  راهظا  دوشگ و  نخس  هب  بل  مالّسلا  هیلع  نیسح  دریگ ؟ رارق  نیمز  زا  يا  هشوگ  رد  کی  ره  ربق  و  ددرگ ؛ هدنکارپ 

انامه مرـسپ !  يا  دومرف :  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش ؟ میهاوخ  هتـشک  هک  نآ  ای  میریم ،  یم  یعیبط  گرم  هب  ایآ 
 . دش دیهاوخ  هتشک  هنامولظم  امش 

ار ام  یـسک  هچ  هّللا !  لوسر  ای  دومن :  لا  ؤس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دش .  دنهاوخ  هدـنکارپ  نیمز  يور  رد  امـش  يرارذ  و  دوزفا :  سپـس  و 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  دنناسر .  یم  لتق  هب  ار  امـش  دارفا ،  نیرترورـش  دومرف :  خساپ  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح  ؟  تشک دهاوخ 

نادرم و زا -  يا  هّدع  يرآ ،  دومرف :  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دمآ ؟ دهاوخ  ام  روبق  ترایز  هب  یـسک  ایآ  درک :  لا  ؤس  نینچمه 
اپ رب  تمایق  نوچ  و  دنیامن .  یم  لاحشوخ  ارم  امـش ،  رازم  رب  ناشندمآ  اب  و  دنیآ ،  یم  امـش  روبق  رـس  رب  امـش  ترایز  تهج  تّما  نانز - 

دیادش و زا  و  منک ؛  یم  تعافش  دنشاب  هدمآ  اهامش  روبق  ترایز  هب  هک  ار  یئاه  نآ  و  دش ،  مهاوخ  رضاح  رـشحم  يارحـص  رد  نم  دوش 
(51  . ) داد مهاوخ  ناشتاجن  تمایق  ياه  یتخس 

تعجر رد  تّیصخش  نیلّوا  تشگزاب 

نآ زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب ،  ّدج  هک  نیا  رب  دیامرف  تیاکح  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  مولعلارقاب  رفعجوبا ،  ترـضح 
هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مّدج ،  روضح  رد  يزور  تشاد :  راهظا  نینچ  دوخ  نارای  باحصا و  عمج  رد  دش ،  دراو  البرک  يارحص  هب  هک 

اه نآ  نانیشناج  یهلا و  ناربمایپ  هک  ینیمزرـس  هب  دنهد ،  یم  قوس  قارع  يوس  هب  ار  وت  نم ،  زا  دعب  مدنزرف !  يا  دومرف :  هک  مدوب  هلآ  و 
مخز درد  شزوس و  یلو  دنیامن ؛ یم  دیهش  ار  وت  نارای  باحصا و  وت و  نیمزرس ،  نآ  رد  دنا .  هدش  نیمزرـس  نآ  دراو  مالّـسلا )  مهیلع  ) 
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ياه مخز  زین  دیدرگ ،  نیشنلد  درس و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  شتآ  هک  يروط  نامه  درک و  دیهاوخن  كرد  ار  ریـشمش  ياه 
! افواب نارای  يا  سپ  دوزفا :  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک .  یمن  ّسح  ار  نآ  تسا و  ریثات  یب  امـش  ندـب  رب  زین  نآ  تاحارج  ریـشمش و 

ملاع رد  دـهاوخب -  دـنوادخ  هک  ینامز  رادـقم  هب  نم  و  میوش .  یم  دراو  هّللا  لوسر  مّدـج  رب  میدـش ،  هتـشک  رگا  هک  داب  تراشب  ار  امش 
دوش و هتفاکـش  شربق  هک  یتّیـصخش  نیلّوا  دیامن ،  مایق  روهظ و  هیلع  هّللا  تاولـص  دّمحم  لآ  مئاق  نامز ،  ماما  نوچ  و  منام ؛  یم  خزرب - 
زا هوبنا  يرکشل  نآ  زا  سپ  دش .  دهاوخ  جراخ  ربق  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  زین  نامزمه  متـسه و  نم  دیآ ،  نوریب  نآ  نورد  زا 
ره مالّـسلا  مهیلع  لیفارـس  لیئاکیم و إ  لیئربج ،  نینچمه  دنـشاب .  هداهنن  نیمز  رب  مدـق  زگره  نونکات  هک  دـنوش  یم  لزان  نم  رب  نامـسآ 

شا و هفیلخ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ادخ و  لوسر  دّمحم ،  ترضح  مّدج  هارمه  هب  نم  سپس  دنوش .  یم  دراو  نم  دزن  يرکشل  هارمه  هب  کی 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  مّدـج ،  هاگ  نآ  و  میوش .  یم  عمج  مه  درگ  یناـکم  رد  مهیلع  هّللا  تاولـص  یبتجم  نسح  مردارب 
یم هیلع  هّللا  تاولـص  نامز  ماما  مئاق ،  ترـضح  لیوحت  دوخ  ریـشمش  هارمه  هب  ار  نآ  سپـس  و  دروآ ؛ دهاوخ  رد  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ 

همشچ نغور و  زا  يا  همـشچ  هفوک  دجـسم  نایم  رد  لاعتم  دنوادخ  نآ ،  زا  دعب  دنام .  میهاوخ  ار  ینامز  تّدم  ّتیعـضو  نیمه  اب  دهد و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  حالس  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  ماگنه  نآ  رد  و  دنادرگ .  یم  رهاظ  بآ  زا  يا  همشچ  ریش و  زا  يا 

و مناسر .  تکاله  هب  ار  وا  دشاب ،  ادخ  نانمشد  زا  ینمشد  اجک  ره  رد  ات  دتسرف  یم  ملاع  برغ  قرش و  هب  ارم  دهد و  یم  نم  تسد  هب  ار 
ترضح لایناد و  ترضح  زین  و  منک .  یم  حتف  ار  نآ  موش و  یم  ناتـسودنه  دراو  هک  نآ  ات  مزاس  نوگنرـس  دشاب  یُتب  ناهج ،  ياجک  ره 

ماگنه و  دنا ؛ هتفگ  تسار  شلوسر  ادخ و  انامه  دنیوگ :  دـنوش و  جراخ  هیلع ،  هّللا  تاولـص  نینم  ؤملاریما  هارمه  هب  مالّـسلاامهیلع  عشوی 
نانمـشد نیلتاق و  مامت  ات  دـیامن  یم  جیـسب  ربمغیپ  ود  نآ  هارمه  هب  یگنج  درم  داتفه  لاعتم  دـنوادخ  سپ  تسا .  هدیـسر  ارف  یهلا  هدـعو 

 . دیآ رد  یمالسا  تموکح  ورملق  رد  دننک و  حتف  ار  مور  نیمزرس  هک  نآ  ات  دنیامن  كاله  دوبان و  ار  دوخ 
ار دیلپ  سجن و  تاناویح  مامت  هک  دوش  یم  هداد  تیّرومام  نم  هب  نآ ،  زا  دعب  دوزفا :  شتاشیامرف  همدا  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 

 . دنامب یقاب  دیفم  بوخ و  ياهزیچ  اهنت  ات  مزاس  كاپ  اه  يدیلپ  مامت  زا  ار  نیمز  هدرک و  دوبان 
دازآ دنـشاب  نآ  ياریذـپ  هچنانچ  و  منک ؛  یم  هضرع  بهاذـم  نایدا و  للم و  رگید  يراـصن و  دوهی و  ماـمت  رب  ار  مالـسا  نیبم  نید  سپس 
افـش تراهط ،  تمـصع و  تیب  لها  ام  تکرب  هب  جلف  انیبان و  ضیرم ،  دارفا  مامت  و  دش .  دـهاوخ  هتخیر  اه  نآ  نوخ  هنرگو  دوب  دـنهاوخ 

دـنروآ و یم  راب  هب  ار  دوخ  هویم  رمث و  رثکاّدـح  ناتخرد ،  مامت  و  تفرگ .  دـهاوخ  ارف  ار  اج  همه  یهلا ،  تمحر  تکرب و  و  دـنبای .  یم 
 . دیآ یم  تسد  هب  ناتسمز  هویم  ناتسبات  رد  ناتسبات و  هویم  ناتسمز  رد  یّتح 

ْمُهانْذَـخأَف اُوبَّذَـک  ْنِکلَو  ِضْرالاَو  ِءامَّسلا  َنِم  ِتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهأ  َّنأَْولَو   : ) دومرف هک  تسا  یهلا  هدـعو  نیا  و 
رب ار  نامـسآ  نیمز و  تاکرب  زین  ام  دـنیامن ،  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـنروآ و  نامیا  راید  اهرهـش و  مامت  هچنانچ  ینعی ؛  َنُوبِـسْکَی . ) اُوناک  اِمب 

 . میزاس یم  رهاظ  اه  نآ 
تمارک و تیب ،  لها  ام  هلیـسو  هب  دنوادخ  سپـس  دید .  دـنهاوخ  ار  ناشتازاجم  ناشلامعا ،  هجیتن  رفیک و  هب  نانآ  دـنتفگ و  غورد  نکیلو 

(52  . ) دشاب یمن  هدیشوپ  یفخم و  اه  نآ  رب  يزیچ  رگید  و  دزاس ؛ یم  رهاظ  ام  نایعیش  يارب  ار  دوخ  تمظع 

یئوجادخ يرگن و  تّیعقاو 

نیـسحلا هّللادـبع  ابا  ترـضح  تسا :  هدروآ  رمحالا  تیربک  باتک  زا  لقن  هب  گرزب -  اـملع  زا  یکی  یناردـنزام -  يدـهم  خیـش  موحرم 
یلاها دارفا و  زا  یـضعب  هب  هک  یماـگنه  رخآ ،  تاـظحل  ناـمه  رد  و  زیتس ؛ گـنج و  ّتیعقوم  نآ  رد  اروشاـع ،  زور  رد  هیلع  هّللا  تاولص 

نآ نودب  یلو  دناسرب ؛ تکاله  هب  ار  دارفا  نآ  تسناوت  یم  هک  نیا  اب  دندوب .  نوعلم  ِدعـس  نب  رمع  رکـشل  رد  هک  درک  یم  دروخرب  هفوک 
نآ ات  دوب ،  مضه  لباق  ریغ  روآ و  بّجعت  دارفا  زا  يرایسب  يارب  هنحـص  نیاو  تشذگ .  یم  ناشرانک  زا  دیامن ،  دراو  نانآ  رب  یبیـسآ  هک 
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رد هک  دوب  نیا  نآ  و  دیدرگ .  نشور  راکشآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراوگرزب  يدرم و  ناوج  ّتلع  تشگ و  يرپس  ینامز  تّدم  هک 
یم مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تیالو  هب  دقتعم  نم و  ؤم  تسا و  هتـشاد  دوجو  تنیط  كاپ  ییاه  ناسنا  دارفا ،  نآ  بلُص 

موحرم سپس  دناسر .  یمن  یبیسآ  ناشیا  هب  دومن و  یم  یئاسانـش  ار  اه  نآ  رظن ،  کی  اب  شیوخ ،  تماما  ملع  اب  ترـضح  نآ  و  دنـشاب . 
 : دومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  تسا :  هدوزفا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  شیامرف  هب  دانتـسا  اب  اتـسار  نیمه  رد  یناردنزام 

نیا اب  دناسرن ،  تکاله  هب  دندوب ،  دعس  نب  رمع  رکشل  رد  هک  ار  يدارفا  زا  یخرب  اروشاع ،  زور  رد  مالّسلاامهیلع  ّیلع  نب  نیسح  مردپ ، 
هّجوتم تیالو  تماما و  ملع  اب  دـش ،  لقتنم  نم  هب  تماما  هک  یماگنه  سپ  دـنادرگ .  كاله  دوبان و  یتحار  هب  ار  اه  نآ  تسناوت  یم  هک 

هب هاگن  کی  اب  تماما  ملع  يور  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  مردپ  و  تسا .  هتشاد  رارق  صاخشا  نآ  بلُـص  رد  كاپ  نم و  ؤم  يدارفا  هک  مدش 
 . دمآ دنهاوخ  دوجو  هب  اه  نآ  زا  كاپ  حلاص و  ینادنزرف  هک  دوب  هتفایرد  اه  نآ  هفایق  هرهچ و 

(53  . ) تشذگ یم  ناشنوخ  نتخیر  زا  داد و  یم  رارق  تشذگ  وفع و  دروم  ار  اه  نآ  تهج  نیمه  هب  و 

البرُپ يالبرک  هب  دورو 

نیمزرـس هفوک و  رهـش  مزاع  همّظعم  هّکم  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  نوچ  دنا :  هدروآ  ناسیون  خیرات  زا  يرایـسب 
 . دیدرگ البرک 

دایز نب  هّللادیبع  رکـشل  دـیدش  هرـصاحم  رد  هار  نیب  رد  درک ،  تکرح  دوخ  نارای  ناتـسود و  رگید  تیب و  لها  هارمه  هب  روظنم  نیمه  هب 
دوخ هار  هب  ترـضح  هک  دش  قفاوت  ماجنارـس  اه ،  هلداجم  اه و  تبحـص  زا  سپ  و  دنتفرگ .  رارق  یحایر  دیزی  نب  ّرح  یگدرکرـس  هب  نیعل 

هب هک  نآ  ات  داد  همادا  دوخ  ریسم  هب  ناهارمه  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اذل  دیایب .  يدعب  روتـسد  هفوک -  یلاو  هّللادیبع -  يوس  زا  ات  دهد  همادا 
هب يا  همان  دوب ،  رکشل  هدنامرف  هک  ّرح  يارب  هّللادیبع -  هفوک -  یلاو  فرط  زا  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر .  تاناجِهلا )  ُْبیَذُع   ) مان هب  یّلحم 

ماما يارب  ار  هّللادیبع  همان  ّرح ،  دوش .  هتفرگ  تخس  شنارای  نینچمه  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  رب  تهج  ره  زا  یتسیاب  هک  دمآ  نومـضم  نیا 
 . درک تئارق  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هزرابم وا  رکشل  اب  ات  امرف  هزاجا  هّللا !  لوسر  نبا  ای  دنتشاد :  راهظا  دندش ،  هاگآ  هّللادیبع  موش  مایپ  زا  ترـضح  نارای  باحـصا و  نوچ  و 
مهاوخن مادقا  زگره  نم  دننکن ،  عورش  ار  گنج  نانآ  ات  دومرف :  دوخ ،  نارای  باحصا و  نانخس  ندینـش  زا  سپ  ترـضح  مینک ؟  لاتق  و 

تکرح دراد ،  رارق  یکیدزن  نیمه  رد  هک  البرک  نیمزرـس  يوس  هب  سپ  تشاد :  هضرع  نیق  نب  ریهُز  مان  هب  نارای  زا  یکی  هاگ  نآ  درک . 
 : دومن راهظا  سپس  تفرگ و  تسیرگ  دینش ،  ار  البرک  مان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نیمه  مینک . 

سپـس و  مرب .  یم  هانپ  وت  هب  البرک -  نیمزرـس -  نیا  ياهالب  تالکـشم و  زا  ادـنوادخ ،  ینعی ؛  ـالَبَو ) ٍبْرَک  ْنِم  َکـِب  ُذوُعا  ّین  َّمُهّللَا إ  )
مّدج هاگ  هدعو  اج  نیا  هک  دیراذگب ،  نیمز  رب  دینک و  زاب  ار  اهراب  دیئآ و  دورف  اج  نیمه  رد  دومرف :  داد و  همادا  دوخ  ریـسم  هب  يرادـقم 

نیسحلا هّللادبع  ابا  ترضح  نیاربانب ،  (54  . ) دوب دهاوخ  نیمزرـس  نیا  رد  نم  هربقم  ربق و  و  دشاب .  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
(55  . ) دش البرک  نیمزرس  دراو  يرمق  يرجه  لاس 61  مارحلا ،  مّرحم  مّود  هبنش ،  جنپ  ای  هبنشراهچ و  زور  رد  مالّسلا  هیلع 

يروخن مه  ار  نآ  مدنگ  نان 

هب هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  هک  یماگنه  نآ  دـنا :  هدروآ  فلتخم  ياـه  باـتک  رد  نیخّروم  نیثّدـحم و 
مراد یتبحص  وت  اب  هک :  داتسرف  دعس  نب  رمع  يوس  هب  یمایپ  اب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  نآ ،  زا  سپ  يزور  دنچ  دش ،  دراو  البرک  نیمزرس 

نیـسح ماما  نینچمه  راوس و  بسا  تسیب  هارمه  هب  دعـس  نب  رمع  روظنم  نیمه  هب  مینک .  تاقالم  ار  رگیدمه  رکـشل  ود  نایم  رد  بشما  ، 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  سپ  دندیسر .  رگیدکی  تاقالم  ّلحم  هب  نوچ  دندش و  جراخ  دوخ  هاگرکشل  زا  بیترت  نامه  هب  زین  مالّـسلا  هیلع 
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ناهارمه دعـس  نب  رمع  نینچمه  و  ار ؛ ربکاّیلع  شرـسپ  لـضفلاوبا و  ترـضح  شردارب  رگم  تشاد ،  هگن  بقع  يردـق  ار  دوخ  ناـهارمه 
 . دنار بقع  ار  شنامالغ  زا  یکی  شرسپ و  زج  هب  ار  دوخ 

یئاه تحیـصن  نمـض  درک و  باطخ  دعـس  نب  رمع  هب  یتارکاذم  اه و  تبحـص  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندمآ ،  رگیدـکی  رانک  نوچ  و 
!؟  ینک یم  گنج  یـسانش ،  یم  ارم  تهج  ره  زا  هک  نم  اب  ایآ  یـساره ؟  یمن  تمایق  زور  رد  دنوادخ  باذـع  زا  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : 

رد انامه  ینک ،  اهر  دنتسه  شلوسر  ادخ و  نم و  نانمشد  هک  ار  اه  نآ  یشاب و  نم  هارمه  رگا  یهد ؟  یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا 
و دننک ؛ بارخ  ار  ما  هناخ  مسرت  یم  تفگ :  نینچ  ترـضح  نآ  هب  خساپ ،  رد  دعـس  نب  رمع  دش .  یهاوخ  بّرقم  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ 

 . دنربب تراغ  هب  ار  ملاوما  یگدنز و 
یبیسآ اه  نآ  هب  هک  مسرت  یم  میاه  هّچب  هداوناخ و  رب  تفگ :  رمع  منک .  یم  نیمـضت  تیارب  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف :  مالّـسلا  هیلع  ماما 

ماما دادن .  یباوج  رگید  دنام و  تکاس  دعس  نب  رمع  هظحل  نیا  رد  میامن .  یم  نیمضت  زین  ار  اه  نآ  یتمالس  نم  دومرف :  ترضح  دسرب . 
ترفغم و دروم  و  دشکب ؛ ار  وت  ادخ  تسا !؟  هدش  هچ  ار  وت  رمع ! يا  دومرف :  دنادرگرب و  وا  زا  ار  دوخ  كرابم  يور  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

وج تشاد :  راهظا  یتمرح  یب  لامک  رد  رمع  يروخن .  قارع  مدنگ  زا  هک  مراودیما  دنوادخ ،  هب  دنگوس  دـهدن .  ترارق  شیوخ  تمحر 
(56  . ) دنتشگزاب دوخ  ّلحم  هب  دوخ  ناهارمه  اب  مادک  ره  دنتشگ و  ادج  رگیدکی  زا  دنتساخرب و  سپس  و  دوب ؛ دهاوخ  مدنگ  ضوع  ، 

جورع ات  رخآ  بش  رب  يرذگ  اب  ساّسح  یتاکن 

 : دنا هدروآ  فلتخم  ياه  باتک  رد  ناسیون  خیرات  نیثّدحم و  رگید  هیلع و  هّللا  ۀمحر  دیفم  خیش  موحرم 
رس دوب و  هتسشن  همیخ  يولج  ّدح ،  زا  شیب  یگتسخ  تهج  هب  هیلع  هّللا  تاولص  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  دیسر  ارف  اروشاع  بش  نوچ 

يادـص ندینـش  اب  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ناهگان  سپ  دـیامن .  تحارتسا  يردـق  ات  هداهن ،  دوخ  ياـهوناز  رـس  رب  ار  دوخ  كراـبم 
! ردارب يا  تشاد :  راهظا  درک و  باطخ  ترضح  نآ  هب  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  کیدزن  نانمشد ،  موجه  نابـسا و  هحیص 

هاگ نآ  و  داتسیا ؛ تشادرب و  دوخ  يوناز  زا  رس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپ  دنا !؟ هدروآ  موجه  هک  يونـش ،  یمن  ار  نابـسا  يادص  ایآ 
زا و  ورب ؛ نیمجاهم  يوس  هب  نک و  تکرح  ساّبع !  ناجردارب  دومرف :  درک و  ادص  ار  مالّـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترـضح  دوخ  ردارب 

زامن نم  هک  دناد  یم  ادخ  میئامن .  زاین  زار و  تاجانم و  لاعتم  راگدرورپ  اب  بش  نیا  رد  ات  دنهد ،  تلهم  ام  هب  ار  بشما  هک  هاوخب  ناشیا 
نآ زا  مالّسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  اذل  مراد .  تسود  یلیخ  ار  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  رافغتـسا  تاجانم و  نینچمه  نآرق ،  توالت  و 

تدابع و لوغـشم  یعون  هب  مادـک  ره  ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  رگید  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بش  نآ  رد  و  تفرگ .  تلهم  اـه 
هب نمـشد  رکـشل  زا  يدادعت  هاگان  دندومن ،  هماقا  ار  اروشاع  حبـص  زامن  هک  یماگنه  و  دندش .  تاجاحلا  یـضاق  اب  زاین  زار و  رافغتـسا و 

ماما هب  دیشک و  یم  هرعن  تشاد ،  هدهع  هب  ار  اه  نآ  یهدنامرف  هک  یتلاح  رد  نوعلم  رمـش  دندروآ و  موجه  ترـضح ،  ياه  همیخ  تمس 
رمش ات  تساوخ  هزاجا  ترضح  زا  هجسوع  نب  ملسم  مان  هب  ترـضح ،  نارای  زا  یکی  درک .  یم  تراسج  تلاسر  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع 

هدننک عورش  ام  هک  مرادن  تسود  نم  دومرف :  يزادناریت ،  زا  تعنامم  نمض  هیلع  هّللا  مالـس  ترـضح  یلو  دهد .  رارق  ریت  فده  دروم  ار 
 ، تیاهن رد  و  دیشخبن .  يدوس  یلو  درک  تحیصن  هظعوم  ار  دعس  نب  رمع  رکشل  دمآ و  ولج  ترضح  نآ  زا  سپ  میشاب .  راتشک  گنج و 

نوچ و  دـندرک .  زاغآ  ار  شیافواب  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تمـس  هب  يزادـناریت  دعـس  نب  رمع  یهدـنامرف  اـب  نمـشد  هاـپس 
زاب ترضح  نآ  یلو  دنام ؛ اهنت  دربن  نادیم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  و  دندیسر ،  تداهـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ترـضح  نارای  باحـصا و 

هب نالد  گنـس  نآ  اّما  درک .  یم  بآ  تساوخرد  اه  نآ  زا  ّبترم  روطب  و  دومن .  یئامنهار  هظعوم و  ار  نانمـشد  تّجح ،  مامتا  يارب  مه 
ناناوج دّیس  ود  زا  یکی  يو  هک  دندوب ،  هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  نیا  اب  و  دنهد ؛ یخـساپ  ترـضح  هب  هک  نآ  ياج 
باترپ فده  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  يا  هویـش  هب  یـسک  ره  هدرک و  هرـصاحم  ار  ترـضح  فارطا  و  هدرکن ؛  یئانتعا  دشاب ،  یم  تشهب  لها 
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 . داد یم  رارق  هزین و . . .  گنس ،  ریت ، 
يارب نانمـشد  نیب ،  نیمه  رد  دیدرگ .  نیمز  رب  شقن  ّدح  زا  شیب  یگنـشت  زین  تاحارج و  تّدش  رثا  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هک  نآ  ات 

يدایرف دش ،  دوخ  لایع  لها و  همیخ  هب  نمـشد  موجه  هّجوتم  ترـضح  نوچ  و  دـندرب ؛ شروی  اه  همیخ  هب  ناکدوک  نانز و  لاوما  تراغ 
رگا و  دیشاب ،  تریغ  اب  هدازآ و  دیساره ،  یمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا !  ناوریپ  يا  اهامش ،  رب  ياو  دیـشک :  اه  نآ  رب 

یم دومرف :  هیلع  هّللا  مالـس  ترـضح  ؟  یئوگ یم  هچ  نیـسح !  يا  درک :  ادص  نوعلم  رمـش  ماگنه ،  نیا  رد  دیگنجب .  هنادرم  دـیتسه  درم 
رود نم  سومان  مرح و  زا  متـسه  هدنز  نم  ات  ار  دوخ  ياهورین  نازابرـس و  دنراد ،  یهانگ  هچ  نانز  دـینک و  یم  گنج  نم  اب  امـش  میوگ 

 . دیهدن رارق  ّتیذا  زواجت و  دروم  ار  ناشیا  دیراد و  هگن 
دندمآ و رکشل  ناهدنامرف  زا  رفن  دنچ  و  دینک .  مامت  ار  وا  راک  دیورب  هک  داد  روتسد  نوعلم  دعـس  نب  رمع  درک و  درگ  بقع  نمـشد  سپ 

 . دنتشگزاب دندرواین و  تقاط  یلو  دنناسرب ،  تداهش  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  دنتساوخ 
ادج ندب  زا  ار  بیرغ  مولظم و  ماما  نآ  سّدقم  رـس  شارخلد  راب و  ّتقر  یعـضو  اب  دش و  هاگلتق  دراو  نوعلم  رمـش  تیاهن ،  رد  هک  نآ  ات 
یلع ُهّللا  ُۀَنََعلَو  ُُهتاکََرب .  َو  ِهّللاُۀَمْحَرَو  ادَهُّشلا ،  ِعیمَج  یلَعَو  ِْهیَلَع ،  ُهُمالَسَو  ِهّللا  ُتاوَلَص  دراد .  مرش  نآ  راتفگ  زا  ملق  نابز و  هک  ( 57) درک

 . ِةَُّوبُّنلا ِْتَیب  ِلْها  یلَع  ِروَْجلاَو  ِْملُّظلا  َساسا  َسَّسا  ْنَمَو  ِهیِملاظ ،  َو  ِهیِلتاق 
 . َنیَملاْعلا َّبَر  ای  َنیّمآ 

تیالو كانبات  رتخا  نیمجنپ  ياثر  رد 

منک ادوس  ادخ  اب  ات  البرک  رد  مدمآ 
منک ارجا  وم  هب  وم  ار  وا  مکح  ناج  لد و  زا 

ادخ اب  متسب  هک  يدهع  هر  رد  ات  مدمآ 
منک ایحا  نتشیوخ  نوخ  هب  ار  نآرق  نید و 

ار مالسا  يدازآ  هگرب  ات  مدمآ 
منک اضما  نت  ود  داتفه و  نوخ  راثن  اب 

روراب ار  ادخ  دیحوت  لخن  ات  مدمآ 
منک امیس  هم  ساّبع  ربکا و  راثن  اب 
دوخ ّدج  نانمشد  هیلع  رب  ات  مدمآ 

منک یمظع  رشحم  اپ ،  رب  شیوخ  مایق  اب 
مهد ناناج  هر  رد  ناج  بل ،  هنشت  ات  مدمآ 

منک افیا  البرک  نیمز  رد  ار  دوخ  شقن 
ّقح يوس  یئامنهر  ار  ناگدنب  ات  مدمآ 

منک ءارهز  هّیرذ  نتفر  يریسا  اب 
ما ههام  شش  كدوک  راثن  اب  ات  مدمآ 

(58  ) منک اوسر  هراچ و  یب  ار  هناجرم  هداز 
مناج هب  شتآ  دز  هچرگ  نادیهش ،  لاوحا  حرش 

مناوختسا زغم  تخوس  ناشیا ،  رالاس  مغ  زا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1454 

http://www.ghaemiyeh.com


نادیم هب  اهنت  نت  اب  نوچ  شنتفر ،  دمآ  مدای 
مناگدید باحس  زا  ناراب ،  وچمه  نازیر  کشا 

ّقح تّجح  نآ  داتسیا  تّجح ،  مامتا  یپ  زا 
منابز رد  دجنگن  شریرقت  هک  یلاح  اب  کیل 

مراگدرک شرع  ْنیِز  رخآ  نم  رکشل  يا ،  تفگ و 
مناج سن و  هاشداپ إ  ادخ و  ّصاخ  هدنب 

منون فاک و  ّرِس  تادوجوم و  داجیا  ّتلع 
مناکم نوَک و  تقلخ  زا  ّقح  دوصقم  دصقم و 

متافص بجاو  نکمم  امن و  نکمم  بجاو 
منامسآ نیمز و  قّالخ  قولخم  نیلّوا 

منیط ام و  هلالس  زا  لماک  ناسنا  تروص 
منایب حرش و  ینعم و  ار  ّقح  میوقّتلا  نسحا 

منینم ؤملاریما  ردفص ،  ردیح  راگدای 
منامز رخآ  ربمغیپ  رشبلاریخ ،  هداز 

رهطا يارهز  هداز  برثی ،  هام  احطب ،  هاش 
منامهیم ار  امش  نم  مشاب ،  هچ  ره  مشابن ،  رگ 

هدنزومآ هدنزرا و  سرد  جنپ 

(1)

 . دوب رو  هلعش  مامت  تّدش  اب  گنج  شتآ  لطاب ،  ّقح و  رکشل  ود  نیب  اروشاع  زور 
؛  تسا هدیسر  ارف  زامن  ماگنه  تشاد :  هضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ و  ولج  هیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ماما  نارای  زا  یکی  زور ،  ياهطـسو  رد 

مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  مشاب .  هدناوخ  ار  زامن  نیرخآ  مراد  تسود  مور ،  یم  لاعتم  دـنوادخ  تاقالم  هب  هک  نونکا  و 
تسا هدیسر  ارف  زامن  تقو  یلب ،  دهد ؛ رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدرک ،  زامن  زا  يدای  دومرف :  درک و  نامسآ  تمـس  هب  یهاگن 

نیق و نب  ریهز  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمه  هب  تفریذپن ،  نمـشد  یلو  میناوخب .  ار  نامزامن  دـنهد و  تلهم  ات  دـیهاوخب  نمـشد  زا  ، 
هماقا ار  زامن  نارگید  هارمه  هب  ترضح  هک  نآ  ات  دنهد ،  رارق  رپس  ار  دوخ  دنتـسیاب و  نارازگزامن  يولج  ات  داد  روتـسد  هّللادبع  نب  دیعس 

هب ار  زامن  دنتفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  باحـصا  هّیقب  دنداتـسیا و  ترـضح  يولج  نارای  زا  رگید  نت  دنچ  اب  رفن  ود  نآ  دیامن . 
( . 59) دندومن هماقا  فوخ  زامن  ناونع  هب  تعامج 

(2)

شپت هک  یلاح  رد  دندمآ و  هیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ماما  كرابم  رـضحم  هب  رمع  دنزرف  هْدِیبُع ،  هارمه  هب  یئاط  متاح  دنزرف  يدع  يزور 
یعاتم و  دیدرک ؛ هلدابم  هیواعم -  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  رد  تّزع -  اب  ار  تلّذ  هّللادبع !  ابا  يا  تفگ :  دوب  دیدش  رایـسب  شبلق 

تردارب نونکا  میـشاب .  فلاخم  دیاب  رْمُع  کی  میدش و  عیطم  امـش  هلیـسو  هب  ام ،  همه  دیداد ،  تسد  زا  ار  دوخ  تمظع  دیتفریذپ و  لیلق 
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هدهاعم ام  دومرف :  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  امن .  عمج  اهرهـش  رگید  هفوک و  زا  ار  تنایعیـش  اهورین و  نک و  اهر  ار  حلـص  نایرج  نسح و 
(60  . ) دشاب یمن  ام  هویش  ینکشدهع  نوچ  تسین ،  نآ  تسکش  رب  یهار  میا و  هتسب 

(3)

نیمه دش .  لاسرا  ترضح  نآ  يارب  نوعلم  هّللادیبع  يوس  زا  يا  همان  دش ،  دراو  البرک  نیمزرس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
رب ار  قولخم  يدونشوخ  هک  یمدرم  دومرف :  تخیر و  نیمز  يور  دومن و  هراپ  دناوخ ؛ ار  نآ  و  دیسر ،  مالّسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  همان  هک 

( . 61) دش دنهاوخن  ّقفوم  راگتسر و  زگره  دنرادب ،  مّدقم  قلاخ  تیاضر 

(4)

تلاسر تیب  لها  حدم  رد  يراعشا  ندناوخ  زا  سپ  و  دش ،  دراو  هیلع  هّللا  تاولص  نیسح  ماما  سلجم  رـضحم و  هب  رعاش ،  ِقدْزَرَف  يزور 
قساف و يرعاش  وا  تفگ :  درک و  ضارتعا  دوب  نایرج  دهاش  هک  یصخش  داد .  هیده  وا  هب  رانید  دصراهچ  ترـضح  مهیلع ،  هّللا  تاولص 
اب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و  دنک ،  ظفح  ار  صخـش  يوربآ  هک  تسا  نآ  تورث  لام و  نیرتهب  دومرف :  ترـضح  !؟  تسا كاّته 

یکمک وا  هب  هک  نیا  زا  هیانک   ) دـینک عطق  نم  زا  ار  شنابز  دومرف :  سادرم  دـنزرف  ساـّبع  هراـبرد  زین  درک و  نینچ  رعاـش  ریهز  نب  بعک 
(62  . . . ( . ) ات دوش 

(5)

تاراشا و ظافلا ،  تارابع و  دومن :  میسقت  شخب  راهچ  هب  ار  نآرق  شنانخس  زا  یکی  نمـض  رد  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نیـسح  ماما 
يارب فیاطل  و  عّالطا ،  لها  يارب  تاراشا  و  يداع ،  مدرم  يارب  ظافلا  اه و  ترابع  تاّیعقاو .  قیاقح و  اه ،  ناتساد  اه و  هفیطل  تایانک ، 

(63  . ) دشاب یم  ایصو  ایبن و أ  يارب أ  قیاقح  و  ایلوا ، 

تماما رتخا  نیمجنپ  تبقنم  حدم و 

ار ناج  دهاوخ  هچ  رهب  دبلط ،  ناناج  هک  نآ 
ار ناناج  یبلط  یم  رگا  يوگ ،  ناج  كرت 

یلو تسین ،  ناج  لد و  ره  سوه  ناناج ،  برق 
ار ناج  دهاوخن  هک  ناناج ،  هب  داد  یسک  لد 
میکح تسا ،  فرح  هب  هن  ّتبحم  قشع و  يوعد 

ار ناونع  نیا  مقر  دز  ولگ  نوخ  زا  دیاب 
سب دشاب و  رظن  همقل  رب  همه  ار  ناگدنب 

ار نامقل  رظن  درادن  هدنب  ره  مشچ 
يادخ هب  يدرگن  هدنز  يدوخ ،  يریمن ز  ات 

ار نامیا  دنک  تابثا  هک  تسا ،  رفک  یفن 
دبلط َملاع  يدازآ  هک  تسا ،  نآ  ِملاع 

ار ناصُقن  درب  قلخ  زا  هک  تسا ،  نآ  لماک 
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نیسح سفن  زج  هب  هدنبیز  هدنب  نآ  تسیک 
ار نادزی  درب  رهق  زا  رثا  یفطل  هب  هک 
یبل هنشت  اب  هک  تسوا  مرک  جاّوم  رحب 

ار ناشطع  بل  بآ  دهد  بآ و  دروخن 
نیسح داجیا  درک ز  ّلج  ّزع و  قلاخ 

ار ناسحا  درک و  متاخ  تّما  رب  متخ 
ام لد  رب  هنُگ  راب  ام  لِگ  زا  شیپ  دید 

ار نامرد  ادخ  درد ،  نیا  یپ  زا  دیرفآ  هک 
کشا هرطق  کی  هب  میهانگ و  نافوط  قرغ 

ار نافوط  درَخ  هک  نیب ،  مرک  رحب  نآ  لضف 
دوج عبنم  نیا  وچ  تسا ،  ُّوفَع  مسا  رهظم 

ار نارفغ  وجب  مسا  نیدب  يوج و  ترفغم 
مَِدق ناطلس  وچ ز  مّنهج  ران  دش  متح 
ار نایصع  مَدَق  دز  رگا  مدآ  ینب  رب 

منم هک  دمآ  رب  دوج  قفا  زا  باتفآ 
ار نارین  دنک  رون  دوخ ،  وترپ  زا  هک  نآ 

نم هک  تشارفا  مَلَع  تّوتف ،  میلقا  هاش 
ار نادرگرس  تّما  نیا  منک  يریگ  تسد 

مرخب ناناج  ناج و ز  مهدب  ار  دوخ  عون 
ار ناسنا  فرش  کیالم  دننیبب  ات 

نایَملاع زا  مرب  رد  مَرَک  هب  تقبس  يوگ 
ار ناگوچ  مرک  هب  نم  زا  سپ  دنریگن  ات 

تسا نم  فیرشت  همه  بجاو  نکمم و  دصقم 
ار ناکما  هریاد  منم ،  بطق  هطقن 

نم ّتیدوبع  طرش  لزا  دش ز  نینچ  نیا 
ار ناحبس  منک  سیدقت  مطلغ و  نوخ  هب  هک 

بّحم راک  هنگ  تسد  مدنز  ناماد  هب  ات 
ار ناماد  رمک  هب  تعافش  رهب  ما  هدز 

تسا نیب  تقیقح  نوچ  تقیقح ،  لها  شنیب 
تسا نیا  تقیقح  هک  تقیقح ،  دننیب  وت  رد 

قیرط خیش  رگا  مهارمگ ،  لهاج  رگا  نم 
تسا نید  منیمه  تسا و  نیسح  يور  ما  هلبق 

دنکن مدآ  ِلگ  رد  ادخ ،  رون  رب  هدجس 
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تسا نیط  رب  شرظن  نوچ  نیعل ،  ناطیش  مشچ 
نیسح وت  ياوس  دنگنر  قشاع  اوسام 

تسا نیگنر  ترس  نوخ  زا  تَفَک  نیبج و  هک 
دشکن ملاع  لد  ار  تمغ  راب  یلَدرَخ 

تسا نیگنس  بجع  هک  تناما ،  راب  نیا  زا  هآ 
ریت كوان  زا  دش  تایآ  رهظم  ترکیپ 

تسا نیسای  رگم  تامیس  فحصم و  تندب 
الَُببرک هکرعم  رگم  تسا ،  قشع  غاب 

تسا نیرسن  لُگ و  قرغ  نانفک  نینوخ  هک ز 
تفگ رغصا و  نهد  رب  نید  ورسخ  دز  هسوب 

تسا نیریش  تبل  هک  مسوبب ،  زاب  تنهد 
ریش كدوک  رگا  دنیب  دنک ،  بآ  لد  ریش 

تسا نیبوز  مد  بآ  ولگ  هب  شریش  ياج 
رارف هب  وس  ره  وت  لافطا  نمشد و  افق  زا 

تسا نیهاش  وا  یپ  زا  رهق  هب  هک  رتوبک  نوچ 
تفگ یم  الیل  لد  ربکا ،  هّرُط  مَخ  رد 

تسا نیچ  رد  منطو  ماش و  بناج  مرفس 
ردپ شعن  رس  هک  میوگ  هک  هب  ار  يرتخد 

(64  ) تسا نیکست  ِْین  رس  رمش و  یلیس  تیلست 

بختنم رابرهگ  ثیدح  لهچ 

(1)

 : ِْهیَلَع ُهُمالَسَو  ِهّللُاتاوَلَص  ْنیَسُْحلا ،  ِهّللاِْدبَعُوبا  ُمام  ْالا  َلاق 
ِرارْحْالا ٌةَدابِع  َْکِلتَف  ارْکُش  َهّللااوُدَبَع  امْوَق  َّن  إَو  ِدْیبَْعلاُةَدابِع ،  َْکِلتَف  ًۀَبْهَر  َهّللااوُدَبَع  امْوَق  َّن  إَو  ِراجُّتلاُةَدابِع ،  َْکِلتَف  ًۀَبْغَر  َهّللاوُدَبَع  امْوَق  َّن  إ 

(65  . ) ِةَدابِْعلا ُلَْضفا  َیِهَو  ، 
 : همجرت

 . دوب دهاوخ  تراجت  هلماعم و  کی  نآ  هک  دننک  یم  تدابع  تشهب  يوزرآ  عمط و  تهج  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  يا  هّدـع  انامه ،  دومرف : 
مه يا  هفئاط  دشاب .  بابرا  زا  رکون  تعاطا  تدابع و  دننامه  هک  دننک  یم  شیاتـس  تدابع و  ار  دـنوادخ  سرت  يور  زا  رگید  يا  هّدـع  و 

نیرتهب هک  تسا  ناگدازآ  تدابع  عون ،  نیا  و  دنیامن ؛ یم  شیاتس  تدابع و  ار  لاعتم  دنوادخ  تفرعم ،  يور  زا  ساپس  رکـش و  ناونع  هب 
 . دشاب یم  تادابع 

(2)
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ْنَم َلَصَو  ْنَم  ِساّنلا  َلَصْوا  َّن  َو إ  ٍةَرْدـُق ،  ْنَع  یفَع  ْنَم  ِساـّنلا  یَفْعا  َّن  َو إ  ُهوُجْرَی ،  ـال  ْنَم  یطْعا  ْنَم  ِساـّنلاَدَوْجا  َّنِإ  مالّـسلا :  هیلع  َلاـق 
(66  . ) ُهَعَطَق

 : همجرت
نآ دارفا  نیرت  هدنشخب  و  تسا .  هتشادن  يو  هب  يدیما  هک  یسک  هب  دیامن  کمک  هک  تسا  یسک  نآ  مدرم  نیرتدنمتواخس  انامه  دومرف : 

دیدزاب دید و  مدرم و  نیرت  هدننک  محر  هلـص  دـیامن .  تشذـگ  دراد -  ماقتنا  ناوت  هک  نآ  اب  يرگید  ملظ  هب  تبـسن  هک -  تسا  یـصخش 
 . تسا هدرک  هطبار  عطق  وا  اب  هک  یسک  اب  دیامن  محر  هلص  هک  تس  یسک  نآ  ناشیوخ ،  هب  تبسن  هدننک 

(3)

(67  . ) َکینُعی اِمل ال  ُفُّلَکَّتلا  َلاق :  ُصْقَّنلا ؟ اَمَف  َلیق :  ِناسْح ،  ْالا  ُلَْذب  َو  ِناسِّللا ،  ُْکُلم  َمالَّسلا :  ِْهیَلَع  َلاق  ُلْضَْفلا ؟ اَم  َلیق : 
 : همجرت

دش لا  ؤس  نتشاد ،  تواخس  نابز و  نتشاد  رایتخا  رد  لرتنک و  دومرف :  خساپ  رد  تسیچ ؟  رد  تلیـضف  تمارک و  دش  لا  ؤس  ترـضح  زا 
 . دشابن دنمدوس  دیفم و  هک  هچنآ  رب  نتشاد  او  ار  دوخ  دومرف :  تسیچ ؟  رد  ناسنا  صقن 

(4)

(68  . ) َنُوناّیَّدلا َّلَق  الَْبلِاب  اوُّصُِحم  اذ  إَف  ْمُهَِشئاعَم ،  ِِهب  ْتَراد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلأ ،  یلَع  ٌبَِعل  ُنیّدلاَو  اْینُّدلاُدیبَع ،  ُساّنلا  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

رارق روحم  ار  نید  دوخ ،  شاعم  رارم  يارب إ  تسا و  هدـیدرگ  ناشنابز  هچیزاب  بهذـم ،  دنتـسه و  ایند  عباـت  هدـنب و  هعماـج  دارفا  دومرف : 
 ، . . . - ّتیعقوم دنزرف و  لام ،  ناج ،  تسایر ،  ماقم و  رطخ -  دننامه  یئالب  رگا  سپ  دننز . -  یم  هنیس  هب  ار  مالسا  گنس  و  دنا -  هداد 

 . دش دنهاوخ  بایمک  یعقاو  ناراد  نید  هک  دید  یهاوخ  دنک ،  دیدهت  ار  ناسنا 

(5)

(69  . ) ُرِذَتْعَیَو ُء  یُسی  ٍمْوَی  َّلُک  ُِقفانُْملاَو  ُرِذَتْعَیالَو ،  ُء  یُسیال  َنِمْؤُْملا  َّن  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

فالخ بکترم  زور  ره  قفانم  درف  یلو  دنک .  یمن  مه  یهاوخرذع  دهد و  یمن  ماجنا  تشز  راک  فالخ و  نم  ؤم  صخـش  انامه  دومرف : 
 . دیامن یم  یهاوخرذع  هشیمه  ددرگ و  یم  تشز  ياهراک  و 

(6)

(70  . ) ِناسْح ْإلِاب  ٍيزُْجم  ِمارْجْالِاب ،  ٌذوُخءام  ّهنا  ُمَْلعَی  ٍلُجَر  َلَمَع  ْلَمْع  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

رارق بیقعت  تحت  فالخ  تروص  رد  هک  تسا  نئمطم  دناد و  یم  هک  هد  ماجنا  نک و  میظنت  یسک  دننامه  ار  دوخ  روما  اهراک و  دومرف : 
 . تفرگ دهاوخ  شاداپ  دشاب  حیحص  شیاهراک  هک  یتروص  رد  و  دش .  دهاوخ  تازاجم  دریگ و  یم 

(7)
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(71  . ) اُولُعْغَتالَو اُولَمْعاَف  ِلَمَْعلا ،  ُْتَیب  َْربَْقلا  َّن  إَف  اْینُّدلِاب ،  اُولِغَتْشَتال  ِهّللادابِع  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

 - لمع اهنت  هک  تسا  يا  هناخ  ربق ،  انامه  هک  دیهدن  رارق  نآ -  تالّمجت  و  ایند -  مرگرـس  لوغـشم و  ار  دوخ  ادخ ،  ناگدـنب  يا  دومرف : 
 . دینکن تلفغ  هک  دیشاب  بظاوم  سپ  دشاب ،  یم  شخب  تاجن  دیفم و  نآ  رد  حلاص - 

(8)

 : همجرت ( 72  . ) ُْهنَع َْتیَراَوت  اذ  َکیف إ  َلوُقَی  ْنا  ُّبُِحتام  َْلثِم  َْکنَع إ ّال  يراَوت  اذ  ِنِم إ  ؤُْملا  َکیخا  یف  ََّنلوُقَتال  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
نخـس نامه  هک  یـشاب  هتـشاد  تسود  هک  نآ  رگم  وگم ،  دوخ  ردارب  تسود و  رـس  تشپ  دـشاب -  هدـننک  تحاران  هک  ینخـس -  دومرف : 

 . دوش هتفگ  تدوخ  رس  تشپ 

(9)

(73  . ) َهّللا ارِصان إ ّال  َْکیَلَع  ُدِجَیال  ْنَم  َْملُظَو  َكاّی  َّیَُنب إ  ای  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

 . دبای یمن  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  يروای  هک  یسک  هب  تبسن  ندناسر  رازآ  ملظ و  زا  زیهرپب  دومرف : 

(10)

(74  . ) امََرب َنیِملاّظلا إ ّال  َعَم  َةایَْحلاَالَو  ةَداعَس ،  َتْوَْملا إ ّال  يراال  ّین  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

راـع و ار  ناـملاظ  نارگمتـس و  اـب  یگدـنز  نینچمه  و  منیب .  یمن  تداعـس  زج  ار  نآ  مساره و  یمن  گرم  زا  نم  هک  یتـسرد  هب  دومرف : 
 . مسانش یم  گنن 

(11)

(75  . ) ِراّنلا َنِم  ابَْوث  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهّللا  ُهاسَک  ُهُرِهُْشی  ابَْوث  َسَِبل  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

تمایق زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دشوپب ،  امن  تشگنا  ترهـش و  سابل  سکره  دومرف :  تسا .  هدـمآ  مه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ثیداحا  رد 
 . دیناشوپ دهاوخ  شتآ  زا  یسابل 

(12)

(77  . ) َرَبْعَتِْسا ٌنِمُْؤم إ ّال  ینُرُکْذَیال  ( ، 76) ِةَرَبَْعلا ُلیتَق  اَنا  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

دهاوخ يراج  شیاه  کشا  هتفرگ و  تربع  هک  نآ  رگم  دـنک  یمن  دای  ارم  ینم  ؤم  چـیه  متـسه ،  اه  کشا  اه و  هیرگ  هتـشک  نم  دومرف : 
 . دش
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(13)

َریما َّنأ  َِکلذ  َو  ُْهنِم ،  َِکلذ  ُْتِلبََقل  يرْخأـْلا  یف  یل  َرَذَـتْعاَو  ینُْمْیلا ،  یل  یمْوا إ  َو  ِنُذُْـالا ،  ِهِذـه  یف  ٌلُـجَر  ینَمَتَـش  َْول  مالّـسلا :  هیلع  َلاـق 
ْوا ٍّقُِحم  ْنِم  َرذُْعلا  ِلَبْقَی  َْمل  ْنَم  َضْوَْحلا  ُدِرَیال  ُلوُقَی :  َمَّلَسَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  هّللا  یّلص  ِهّللا  َلوُسَر  يّدَج  َعِمَـس  ُهَّنا  ینَثَّدَح  مالّـسلاِْهیَلَع  َنینِمْؤُْملا 

(78  . ) ٍلِْطبُم
 : همجرت

تشذگ مریذپ و  یم  وا  زا  ممهفب ،  ار  وا  یهاوخ  ترذعم  سپس  دهد و  یم  مانشد  ارم  یصخش  هک  مونـشب  دوخ  شوگ  اب  هچنانچ  دومرف : 
شزوپ و هک  یـسک  دومن :  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  مردـپ  هک  نوچ  میامن ،  یم 

 . دش دهاوخن  دراو  رثوک  ضوح  رب  دریذپن ،  ار  نارگید  یهاوخرذع 

(14)

(79  . ) َْتناک ْنَم  ْيَدَی  یف  اْینُّدلا  ِلاُبی  َْمل  ْنَم  َلاق :  ارْدَق ؟ ِساّنلا  ُمَظْعا  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  ّیلع  نب  ِْنیَسُْحِلل  َلیق 
 : همجرت

تسد رد  ایند  هک  دهدن  ّتیمها  هک  تسا  یسک  نآ  دومرف :  باوج  رد  ؟  تسا یسک  هچ  دارفا  نیرت  ّتیـصخش  اب  دش :  لا  ؤس  ترـضح  زا 
 . دشاب یم  یسک  هچ 

(15)

(80  . ) ِِهتَیافِکَو ِهیناما  َقْوَف  ُهّللا  ُهاتآ  ِِهتَدابِع ،  َّقَح  َهّللاَدَبَع  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

دناسر یم  شیاهوزرآ  نیرتهب  هب  ار  وا  لاعتم  يادخ  دیامن ؛ شتـسرپ  تدابع و  صولخ ،  تقادص و  اب  ار  لاعتم  دـنوادخ  سکره  دومرف : 
 . دیامن یم  نیمات  ار  شیگدنز  روما  و 

(16)

ِقیدْصَت یل  ِۀَعارَّضلا إ  یلَع  ُهُّثَُحت  ِهِسْفَن ،  یف  اهُدِجَی  ٍۀـَناهَِمل  اّم  إ  ََعبَرا :  ٍلَلَِعل  ُلُجَّرلا  ُِفلْحَی  ُهَّن  ِإف  ِْفلَْحلا ،  َةَْرثَک  اوُرَذْـحا  مالّـسلا : هیلع  َلاق 
َُهلْوَق إ َنُولَبْقَیال  ْمُهَّنا  يرَیَف  َُهل ،  ِساّنلا  َنِم  اهَفَرَع  ٍۀَمُْهِتل  اّم  َو إ  ِهِمالَِکل .  ًۀَلِـصَو  اوْشَح  َناْمی  ْالا  ُذِـخَّتَیَف  ِقِْطنَْملا ،  یف  ٍّیَِعل  اّم  َو إ  ُهاّی .  ِساّنلا إ 

(81  . ) ٍتیْبثَت ِْریَغ  ْنِم  ُهَناِسل  ِِهلاسْر  اّم ِال  َو إ  ِنیمَْیلِاب .  ّال 
یتسس و ساسحا  دوخ  رد  دنک :  یم  دای  دنگوس  ّتلع  راهچ  زا  یکی  تهج  هب  ناسنا  انامه  هک  دیناهرب  دنگوس  مسق و  زا  ار  دوخ  دومرف : 

یم دنگوس  دـننک ،  دـییات  قیدـصت و  ار  وا  هک  مدرم  هّجوت  بلج  يارب  سپ  دـنا ،  هدـش  دامتعا  یب  وا  هب  مدرم  هک  يروط  هب  دراد ،  دوبمک 
رد ای  و  دنک .  ناربج  تیوقت و  ار  دوخ  نخس  دنگوس ،  اب  دهاوخ  یم  و  تسا ،  تقیقح  زا  رود  هب  بویعم و  شراتفگ  هک  نآ  ای  و  دروخ . 

نانخس و هک  نآ  ای  و  دیامن .  فعض  ناربج  ندروخ  مسق  دنگوس و  اب  دهاوخ  یم  سپ  يدامتعا -  یب  غورد و  هب  تسا -  مهّتم  مدرم  نیب 
 . تسا هدرک  تداع  دنگوس  هب  شنابز  و  دیوگ -  یم  نخس  یعون  هب  نامز  ره  تسا -  لزلزتم  شراتفگ 

(17)
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(82  . ) ِۀّنَْجلا َیل  ُهَِقباس إ  َناک  ِرَخَّْالا ،  یَضِر  امُهُدَحا  َِبلَطَف  ٌمالَک ،  امُهَْنَیب  يرَج  ِْنیَْنث  امُّیا إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

تقبس صخش  نامه  دوش ،  مدقشیپ  یتشآ  حلـص و  رد  رفن ،  ود  نآ  زا  یکی  دنیامن و  فالتخا  عازن و  رگیدکی  اب  رفن  ود  هچنانچ  دومرف : 
 . دوش یم  دراو  تشهب  هب  يرگید  زا  رتولج  هدنریگ ، 

(18)

(83  . ) امِقَن َلَّوَحَتَف  َمَعِّنلا  اُولیمَت  الَف  ْمُْکیَلَع ،  هّللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُْکَیل  ِساّنلا إ  َِجئاوَح  َّن  اوُمَلْعاَو إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

؛ دینادرگن رب  يور ،  اه  تمعن  هب  تبـسن  سپ  تسا ،  یهلا  ياه  تمعن  زا  امـش  هب  مدرم  هعجارم  جایتحا و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  دومرف : 
 . دش دهاوخ  راتفرگ  الب  تمقن و  هب  هنرگو 

(19)

(84  . ) ماْدقْالا ِهیف  ُّلَِزت  َمْوَی  َْکیَلَع  َکُحِراوَج  ُدَهْشَت  ِهّللا ،  يَدَی  َْنَیب  َکَعَجْضَم  َو  َکَعَرْصَم  ْرُکُْذا  مَدآ ،  َْنباَی  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

یهاوخ رارق  دـنوادخ  هاگـشیپرد  هک  روآ  دایب  نینچمه  ربق ،  رد  ار  دوخ  هاگ  باوخ  گرم و  تاـظحل  روآ  داـیب  مدآ ،  دـنزرف  يا  دومرف : 
 . دشاب یم  نازغل  نازرل و  اه  مدق  هک  يزور  نآ  رد  داد ،  دنهاوخ  تداهش  وت  هیلع  رب  تحراوج  اضعا و  تفرگ و 

(20)

(85  . ) ٌۀَبیر ِقْسِْفلا  ِلْها  ُۀََسلاُجم  َو  ُّرَش ،  ِةانِّدلا  ِلْها  ُۀََسلاُجم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

ینیبدب ّکش و  بجوم  ناراک  تیصعم  اب  تسلاجم  ینیشنمه و  و  تشگ ،  دهاوخ  ّرش  ببـس  لذر  تسپ و  صاخـشا  اب  ینیـشنمه  دومرف : 
 . دش دهاوخ 

(21)

(86  . ) ِءانَْفِلل اهَلْها  َقَلَخ  َو  الَْبِلل ،  اْینُّدلا  َقَلَخ  َهّللا  َّن  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

 - انف تهج  ار  ایند  تادوجوم  نینچمه  تسا و  هدیرفآ  دارفا  شیامزآ  يارب  ار  نآ -  لاوما  و  ایند -  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : 
 . تسا هدیرفآ  رگید -  یناهج  هب  ایند  نیا  زا  لاقتنا  و 

(22)

(87  . ) اْینُّدلا یف  َهّللا  َفاخ  ْدَق  ْنَم  ِۀَمایِْقلا إ ّال  موی  ُنَماَیال  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

و دشاب -  هتـشاد  سرت  لاعتم  دـنوادخ  زا  ایند  رد  هک  نآ  رگم  دـشاب ،  یمن  ناما  رد  نآ  لاوحا  دـئادش و  زا  تمایق  زور  رد  یـسک  دومرف : 
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 - . ددرگن تیصعم  هانگ و  لها 

(23)

(88  . ) ِرافِْغتْس الا  ِبُونُّذلا  ُءاَود  َو  ٌءاَود ،  ٍءاد  ِّلُِکل  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

 . دشاب یم  دنوادخ  هاگرد  زا  شزرمآ  ترفغم و  بلط  هانگ ،  نامرد  ناربج و  تسا و  یئاود  نامرد و  يدرد  مغ و  ره  يارب  دومرف : 

(24)

(89  . ) ۀَنَسَح ُةءاِم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُبَتُْکی  اِمئاق ،  ِِهتالَص  یف  َّلَج  َو  َّزَع  هّللا  ِباتِک  ْنِم  ًۀَیآ  َءَرَق  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

شلامعا همان  رد  هنـسح  دصکی  نآ  زا  یفرح  ره  لباقم  رد  لاعتم  دنوادخ  دـیامن ،  توالت  شزامن  رد  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  سکره  دومرف : 
 . دیامن یم  تبث 

(25)

 : ٍمِحَر یف  ْقَلُْخت  َْمل  ٍءایْشا  ُۀَْعبَس  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
يذَّلاُْریَّطلاَو مالّسلا ، ) هیلع   ) یسُوم اصَعَو  ِهّللاُۀَقانَو ،  مالّسلا ، ) هیلع  میهاْرب (  ُْشبَک إ  َو  ُبارُْغلاَو ،  ءاّوَح ،  َُّمث  مالّسلا ، )  هیلع  ُمَدآ ( اُهلّوءاَف 

(90  ( . ) مالّسلاامهیلع  ) مَیْرَم ُْنب  َیسیع  ُهَقَلَخ 
 : همجرت

 : زا دـنترابع  دـنا ،  هدـش  هدـیرفآ  ردام ،  محر  رد  تقلخ  نودـب  هک  يدوجوم  تفه  نآ  دومرف :  مور ،  هاـشداپ  ياـه  لا  ؤس  باوج  نمض 
ياج هب  ینابرق ،  يارب  هک  يدنفـسوگ  و  دـمآ .  لیباه  نفد  یئاـمنهار  يارب  هک  یغـالک  و  ءاّوح .  شرـسمه  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح 

 . داتسرف حلاص  ترضح  شربمایپ ،  يارب  دنوادخ  هک  يرتش  و  دمآ .  مالّسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح 
 . دش هدیرفآ  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  طّسوت  هک  دوب  يا  هدنرپ  نآ  دوجوم  نیمتفه  و  مالّسلا .  هیلع  یسوم  ترضح  ياصع  و 

(26)

(91  . ) یلاعَت ِهّللا  یَلَع  ُضَْرُعت  ٍحابَص إ ّال و  ْنِم  ام  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  َلامْعَا  َّن  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

 . ددرگ یم  هضرع  لاعتم  دنوادخ  رب  هاگحبص  ره  رد  تّما ،  نیا  لامعا  رادرک و -  همان  انامه -  دومرف : 

(27)

(92  . ) ًَۀلاّوَج َناک  ٌَدلَو  َقِزُر  َُّمث  َِکلذ ،  َلَعَف  ْنَم  َّنإف  َرَفَّسلا ،  اهیف  نوُدیُرت  یتَّلاِۀَْلیَّللا  یف  َنایْشِْغلااُوِبنَتْجإ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

نامز نآ  رد  ددرگ و  ماجنا  یئوشانز  لمع  هچنانچ  هک  دـینکن ،  یئوشانز  دوخ  رـسمه  اب  دـیراد ،  ترفاسم  دـصق  هک  یبش  نآ  رد  دومرف : 
 . دشاب یم  شوشغم  شراکفا  كّرحتم و  رایسب  دوش ،  دقعنم  يدنزرف 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1463 

http://www.ghaemiyeh.com


(28)

یعْدـُی ٌکَلَم  ینامَْیلاَو -  دَوْس  الا  ِْنیَنْکُّرلا -  َْنَیب  ام  َّن  إَو  ُهَحَتَف ،  ُذـْنُم  ُهْعَنْمَی  َْمل  ِۀَّنَْجلا ،  ِباْوبا  ْنِم  ٌباـب  یناـمَْیلا  ُنْکّرلا  مالّـسلا :  هیلع  َلاـق 
(93  . ) َنینِمْؤُْملاا ُعد  یلَع  ُنِّمَُؤی  ٌْریَجُه ، 

 : همجرت
يارب هک  تسا  يا  هتـشرف  کلم و  دوس  الارجح  ینامی و  نکر  نیبام  تسا و  تشهب  ياه  برد  زا  یبرد  یهلا ،  هبعک  ِینامَی  نکُر  دومرف : 

 . دیوگ یم  نیّمآ  نینم  ؤم  ياعد  تباجتسا 

(29)

(94  . ) انَطْوَتْساَف َّلُکَوَّتلا  ایقَلَف  ِنالوُجَی ،  اجَرَخ  َّزِعْلاَو  ینِْغلا  َّن  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

هدومن و ادیپ  شمارآ  دندرک ،  دروخرب  لّکوت  هب  نوچ  دندیود ،  یم  یهاگهانپ  لابند  هب  هدز  باتش  ود -  ره  يزاین -  یب  تّزع و  دومرف : 
 . دنداد رارق  دوخ  هاگهانپ  ار  نآ 

(30)

(95  . ) ِةَرِخْآلاو اْینُّدلا  َبْرَک  ُْهنَع  ُهّللا  َجَّرَف  ٍنِمُْؤم ،  ََۀبْرُک  َسَّفَن  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

ار وا  ترخآ  اـیند و  تالکـشم  لاـعتم  دـنوادخ  دـیامن ،  فرطرب  ار  شلکـشم  دـنک و  زاـب  ینم  ؤم  تالکـشم  زا  يا  هرگ  سکره  دومرف : 
 . دیامن یم  حالصا 

(31)

(96  . ) يداع هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يّدَِجلَف  اناداع  ْنَمَو  یلاو ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يّدَِجلَف  انالاو  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

و دشاب .  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  تهج  هب  شتّبحم  یتسود و  سپ  دشاب ،  ام  وریپ  درادب و  تسود  ار  ام  هک  ره  دومرف : 
 . دوب دهاوخ  ادخ  لوسر  مّدج  تهج  هب  وا  تفلاخم  ینمشد و  سپ  دشاب ،  زوت  هنیک  نمشد و  ام  اب  سکره 

(32)

(97  . ) ْمُهَّلَحَم َْتلَلَح  ْدَق  ٍلیلَق  ْنَع  َکَّنأَک  َو  اُّولَح ،  ُْثیَح  َو  اُوناک ،  َْفیَک  َِکئاْنبأ ،  َو  َِکئابآ  َعِراصَم  ْرُکْذا  َمَدآ ،  َْنباَی  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

اه نآ  دنتفرگ ،  رارق  گرم  لاگنچ  رد  هنوگچ  وت  ناتـسود -  و  نادنزرف -  ناردپ و  هک  ار  یتاظحل  نآ  روآ  دایب  مدآ ،  دـنزرف  يا  دومرف : 
یهاوخ ناشیا  هب  اه  نآ  دننامه  زین  وت  هک  شیدنیب  و  دنتفر .  اجک  دـندش و  یهتنم  اجک  هب  ماجنارـس  دـندوب و  یتّیعقوم  ّتیعـضو و  هچ  رد 

 - . شاب دوخ  راتفر  لامعا و  بظاوم  سپ  تسویپ - 
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(33)

(98  . ) َکُضَْعب َبَهَذ  ٌمْوَی  یضَم  امَّلُک  ٌماّیأ ،  َْتنأ  امَّن  إ  َمَدآ ،  َْنبااَی  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

يرپس یناف و  وت  زا  ینامز  درذگب ،  نآ  زا  هچنآ  ره  یتسه ،  راگزور  اه و  نامز  زا  يا  هعومجم  وت  هک  یتسردب  مدآ ،  دـنزرف  يا  دومرف : 
 - . تسا ریذپان  ناربج  هک  رامش  تمینغ  ار  ترمع  تاظحل  نیاربانب  تسا -  هتشگ 

(34)

(99  . ) ُرَذْحَی ام  ِء  ییجَِمل  ُعَرْس  َو أ  وُجْرَی  اِمل  ُتَْوف  َناک أ  ِهّللا  ِۀَیِصْعَِمب  ًاْرم  َلَواح أ  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

هچنآ هب  دهد و  یم  تسد  زا  رت  عیرس  دراد  وزرآ  ار  هچنآ  دهد ،  ماجنا  ار  يراک  دنوادخ ،  ِتیـصعم  ینامرفان و  يور  زا  سکره  دومرف : 
 . ددرگ یم  التبم  دشاب  یم  كانمیب  كانساره و 

(35)

(100  . ) ِهّللاِۀَمْحَر ْنِم  ِبُولُْقلاُۀَیْشَخ  َو  ِنُویُْعلاُءاُکب ،  َلاق :  َو  ِراّنلا  َنِم  ٌتاَجن  هّللاِۀَیْشَخ  ْنِم  أُکْبلا  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

مشچ و ندوب  نایرگ  دومرف :  و  دوب ؛ دـهاوخ  خزود  شتآ  زا  تاجن  ببـس  دـنوادخ ،  باذـع -  زا -  سرت  تهج  هب  ندوب  نایرگ  دومرف : 
 . تسا هدنب -  يارب  یهلا -  تمحر  ياه  هناشن  زا  یکی  اه  لد  نتشاد  تیشخ 

(36)

(101  . ) ِّقَْحلا ِعاّبتِاب  ُلْقَْعلا إ ّال  ُلِمْکَیال  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

 . دنک يوریپ  ّتیعبت و  قیاقح ،  زا  دشاب و -  تقادص  ّقح و  لها  هک -  نآ  رگم  ددرگ  یمن  لیمکت  ناسنا  كرد  لقع و  شنیب و  دومرف : 

(37)

(102  . ) ِرْخَْفلا ُبَلَط  َو  ِْرقَْفلا ،  ُفْوَخ  ِناْنث :  َساّنلا إ  َکَلْها  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

و دـندرگ .  نارگید  دـنمزاین  ریقف و  هدـنیآ  رد  اداـبم  هک  نـیا  زا  سرت  یکی  تـسا :  هدـنادرگ  هراـچیب  كـاله و  ار  مدرم  زیچ  ود  دوـمرف : 
 . تسا نارگید  رب  تاهابم  و  فلتخم -  لئاسم  رد  ندرک -  رخف  يرگید 

(38)

(103  . ) َْتئِش ِنانِْجلا  ِّيا  یف  ْحَبْحَبَت  َُهل :  َلیق  امُهَعاطا ،  َو  ٍّیلَع ،  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنیَلَْضف  ْالا  ِْهیََوبا  َّقَح  َفَرَع  ْنَم  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت
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اه ناسنا  نیرت  تلیـضف  اب  تفارـش و  اب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  و  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  شنیدـلاو  ّقح  هک  یـصخش  ره  دومرف : 
ار تشهب  زا  یتمسق  ره  دوش :  یم  باطخ  وا  هب  تمایق  رد  دنک ؛ تعاطا  ّتیعبت و  ناشیا  زا  یگدنز -  روما  مامت  رد  دسانـشب و -  دنتـسه ، 

 . يوش دراو  نآ  رد  ینک و  باختنا  یناوت  یم  یشاب ،  راتساوخ  هک 

(39)

 . ِساّنلا َیل  ُهّللا إ  ُهَلَّک  َو  ِهّللاِطَخَِسب  ِساّنلا  یَـضِر  َبَلَط  ْنَم  َو  ِساّنلا ،  َرُوُما  هّللا  ُهافَک  ِساّنلا  ِطَخَِـسب  ِهّللا  یَـضِر  َبَلَط  ْنَم  مالّـسلا :  هیلع  َلاق 
(104)

 : همجرت
دنوادـخ دـنوش ،  هدـیجنر  وا  زا  دارفا  همه  هچرگ  دـیامن  بلط  یگدـنز -  روما  رد  ار -  دـنوادخ  يدونـشوخ  تیاـضر و  سکره  دومرف : 

بـضغ مشخ و  دروم  هچرگ  ددرگ  بلاط  ار  مدرم  يدونـشوخ  تیاضر و  هک  یـسک  و  دومن .  دـهاوخ  تیافک  ار  وا  تالکـشم  تاّمهم و 
 . دنک یم  راذگاو  مدرم  هب  ار  صخش  نیا  روما  دنوادخ  دشاب ،  راگدرورپ 

(40)

(105  . ) لَغَد َو  ٍّلِغ  َو  ٍّشِغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَعیش  َّن  إ  مالّسلا :  هیلع  َلاق 
 : همجرت

یبیرف ماوع  گنرین و  هلیح و  هنوگ  ره  زا  اه  نآ  نورد  راکفا و  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  تلاسر -  تیب  لها  ام -  ناوریپ  نایعیـش و  دومرف : 
 . دشاب یهت  تمالس و 

اه یقرواپ 

نیمه مّود  دلج  تمسق  نیرخآ  رد  تسا ،  هتفرگ  رارق  هعومجم  نیا  هدافتـسا  دروم  هک  ییاهباتک  زا  یـضعب  تاصّخـشم  مان و  تسرهف  - 1
 . دشاب یم  دوجوم  هسیفن  هعومجم 

 . یسمش مراهچ  لاس  هام ،  يد  متسیب  اب  قباطم  -2
لاور قبط  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  هدمآ ؛  ایند  هب  ههام  شش  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هتشاد :  راهظا  هک  ۀعیّشلا  نایعا  فالخرب  -3

 . تسا هدنارذگ  ار  لمح  تّدم  يداع 
 . دشاب یم   319  ، 128 دجبا :  فورح  زمر  هب  دیهش ،  نیسح ،  ناونع  هب  ترضح  مان  -4

 . یسمش هن  لهچ و  لاس  هام ،  نیدرورف  مهن  اب  قباطم  -5
 . یسمش هن  هاجنپ و  لاس  هامرهم ،  مکی  تسیب و  اب  قباطم  -6

 . ص 87 راون ج 97 ،  الاراحب  -7
 : تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  لیذ  ياهباتک  ترضح  تالاح  هصالخ  میظنت  نیودت و  تهج 

 : ۀّمغلا فشک  ج 43 و44 ،  راون :  الاراحب  ج 2 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ج 1 ،  ۀعیّشلا :  نایعا  لئاسولا ،  كردتسم  ج 1 ،  یفاک :  لوصا 
 ، ۀّمهملا لوصنلا  ّصاوخلا ،  ةرکذت  هسیفن ،  هعومجم  تیب ،  لها  خیرات  ۀمام ،  الا  لئالد  باهولادبع ،  نیسح  خیـش  تازجعم  نویع  ج 1 ، 

 . . ص 187 و یحیرط :  لاقملا  عماج  ج 3 ،  راربالا :  ۀیلح  ةّدوملا ،  عیبانی 
 . رکاذ ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  راعشا :  - 8

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1466 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ص 240 و 243 ج 43 ،  راون ، :  الاراحب   ، 510 ص 562 -  ج 1 ،  ۀعیّشلا :  نایعا  - 9
رد ص 243 لیئاصلص و  رد ص 259  لیئادرد و  رد ص 248  تسا ،  هدرک  لقن  فالتخا  اب  سرُطف  مان  هب  تبسن  ج 43  راون :  الاراحب  -10
و هدومن ،  نایب  حورـشم  روط  هب  ار  ناتـساد  ح 36  ص 282 ،  نیّدلا :  لامک  باتک إ  رد  قودـص  خیـش  موحرم  انمـض  دـشاب ،  یم  سرطف 

 . تسا هدرک  لقن  رگید  باتک  دنچ  زا  لّصفم  روط  هب  ار  ناتساد  نیمه  ح 954  ص 432 ،  ج 7 ،  زجاعملا :  ۀنیدم 
 . ص 271 و 281 ج 43 ،  راون :  الاراحب  - 11

 . ص 312 ج 43 ،  راون :  الاراحب  ص 123 ،  یحیرط :  بختنم  -12
 . ص 125 مالّسلا :  هیلع  نیسحلا  مام  الا  ةایح  ص 191 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -13

 . ص 228 ج 4 ،  ءاضیبلا :  ۀّجحم  -14
 . رابخ الا  عماج  زا  لقن  هب  ص 196 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -15

 . ص 83 یّمق :  لیئربج  نب  ناذاش  لئاضف  ج 6 ،  ص 123 ،  ج 2 ،  رارب :  الا  ۀیلح  -16
 . ج 4 ص 183 ،  ج 3 ،  رارب :  الا  ۀیلح  ص 195 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  ص 124 ،  ج 1 ،  مالّسلا :  هیلع  نیسحلا  مام  الا  ةایح  -17

 . ص 19 ج 2 ،  یسربط :  جاجتحا  ص 298 ،  ج 81 ،  راحب :  ص 227 ،  ج 4 ،  ءاضیبلا :  ۀّجحم  -18
 . ص 204 ج 44 ،  راون :  الاراحب  ص 23 ،  ج 2 ،  یسربط :  جاجتحا  -19

 . دنا هتفگ  تافرع  ینم و  يارحص  ار  عّمجت  ّلحم  نیخّر ،  ؤم  زا  يا  هّدع  -20
ثیدح ص 192 .  ج 1 ،  یـسربط :  جاجتحا  ص 199 ،  سیق :  نب  میلُـس  باتک  ح 456 ،   ، 185 ص 173 -  ج 33 ،  راون :  الاراحب  -21

 . تسا هدش  افتکا  هراشا و  نآ  زا  يدراوم  هب  همجرت  رد  هک  تسا ،  ینالوط  رایسب 
 . ج 10 ص 183 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  ص 51 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ح 293 ،  ص 470 ،  ج 5 ،  ماکح :  الا  بیذهت  -22

ج زجاعملا :  ۀنیدم  ح 5 ،  ص 181 ،  ج 44 ،  راحب :  ح 266 ،  ص 342 ،  بقانملا :  یف  بقاّثلا  ص 246 ،  ج 1 ،  حئارجلاو :  جئارخلا  -23
 . ح 62 ص 587 ،  ج 2 ،  ةادهلا :  تابثا  ح 975 ،  ص 455 ،   ، 3

 . ص 189 ج 44 ،  راون :  الاراحب  -24
 . ص 189 ج 44 ،  راون :  الاراحب  ص 128 ،  ج 1 ،  مالّسلا :  هیلع  نیسحلا  مام  الا  ةایح  -25

 . ص 81 ج 4 ،  بلاط :  یبا  لآ  بقانم  ص 210 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -26
 . ناریا پاچ  و ج 73 ،  توریب ،  پاچ  ح 2 ،  ص 15 ،  ج 76 ،  راون :  الاراحب  -27

 . ص 254 ج 1 ،  هعیشلا :  لئاسو  ص 186 ،  و ج 80 ،  ج 66 ص 433 ،  راون :  الاراحب  ح 154 ،  ص 43 ،  ج 2 ،  رابخ :  ـالا  نویع  -28
 . تسا هدش  دراو  یفلتخم  ياهباتک  رد  و  دنا ؛ هداد  تبسن  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  رگید  یضعب  هب  ار  ناتساد  نیمه  انمض 

 . ثیدح 11 نمض  ص 184 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  ص 52 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  -29
ح 4 ص 183 ،  ج 3 ،  رارب :  الا  ۀیلح  ص 66 ،  ج 3 ،  بلاط :  یبا  لآ  بقانم  ص 191 ،  ج 44 ،  راون :  الا  راحب  -30

 . ص 300 ج 1 ،  مالّسلا :  هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  -31
 . تسا مارح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  يرارذ  رب  هقدص  نوچ  -32

 . ص 65 ج 17 ،  ملاوع :  ص 191 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -33
 . ص 145 ج 44 ،  راونالاراحب :  -34

 . ص 164 ج 3 ،  نیلقّثلارون :  ص 77 ،  ج 36 ،  راون :  الاراحب  -35
 . س 6 ص 51 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ص 183 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -36
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 . ح 13 ص 125 ،  ج 3 ،  رارب :  الا  ۀیلح  ص 304 ،  ج 4 ،  نیلقّثلارون :  -37
ج راون :  الاراحب  ص 326 ،  ج 3 ،  ثیداح :  الا  عماج  ح 2 ،  ص 189 ،  ج 3 ،  یفاک :  ح 3040 ،  ص 770 ،  ج 2 ،  هعیّشلا :  لئاسو  -38

 . ح 20 ص 202 ،   ، 44
 . ص 326 ج 26 ،  راون :  الاراحب  -39
 . ص 384 ج 36 ،  راون :  الاراحب  -40

 . یضترم دّیس  هب  بوسنم  باّهولادبع ،  نیسح  خیش  تازجعملا  نویع  زا  لقن  هب  ح 16 ،  ص 187 ،  ج 44 ،  راون :  الاحب  -41
 . س 24 ص 51 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ص 184 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -42

 . يدنوار موحرم  جیارخ  باتک  زا  لقن  هب  ص 180 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -43
 . يربط ۀمامالا  لئالد  زا  لقن  هب  ص 184 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -44

 . يدنوار جئارخ  زا  لقن  هب  ح 6 ،  ص 182 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -45
 ، ج 1 زجاعملا :  ۀنیدم  ص 115 ح 183 ،  یّشک :  لاجر  ح 163 ،  ص 65 ،  يدـنوار :  تاوعد  ص 180 ،  ص 44 ،  راون :  الاراحب  -46

 . ح 976 ص 457 ، 
ماما هب  ار  ناـیرج  نیمه  ح 13 ،  رد ص 119 ،  و  ح 4 ،  ص 207 ،   ، 44 راون :  ـالاراحب  ص 38 ،  ج 4 ،  بوشآرهـش :  نبا  بقانم  -47

 . تسا هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
 . تسا هدمآ  یئاور  یخیرات و  ياهباتک  زا  يرایسب  رد  ناتساد  نیا  ص 187 ،  ج 25 ،  راون :  الاراحب  -48

 . ص 119 ج 78 ،  راونالاراحب ،  ص 176 ،  لوقعلا :  فحت  -49
 . بوشآرهش نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ص 190 ،  ج 44 ،  راونالاراحب :  -50

 . ص 120 ج 18 ،  راون :  الاراحب  -51
 . 51 38 و ص 50 -  ص 37 -  تاجرّدلارئاصبرصتخم :  -52

 . ص 150 ج 2 ،  ۀعیّشلا :  ۀقیدح  -53
 . ص 66 دیهّشلاطبسلا :  يرکذ  یف  دیفملا  -54

 . ص 309 ج 4 ،  يربط :  خیرات  ص 237 ،  ج 1 ،  یمزراوخ :  لتقم  -55
 ، ص 184 ج 3 ،  راربالا :  ۀیلح  ص 254 ،  ج 1 ،  یمزراوخ :  لتقم  ص 184 ،  هّینیسحلا :  صئاصخ  ص 388 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -56

 . س 4 ص 55 ،  ج 4 ،  بوشآرهش :  نبا  بقانم  ح 4 ، 
ص ج 45 ،  راونالاراحب :  ص 72 ،  نازحالاریشم :  ص 344 ،  ج 4 ،  يربط :  خیرات  ص 33 ،  ج 2 ،  یمزراوخ :  لـتقم  زا :  صیخلت  -57

 . 5747
 . هدیلوژ مرتحم  رعاش  زا  راعشا  -58

 . ص 17 ج 1 ،  یمزراوخ :  لتقم  ص 334 ،  ج 4 ،  يربط :  خیرات  ص 95 ،  دیفملا :  -59
 . ص 116 ج 2 ،  مالّسلا :  هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  -60

 . ص 239 ج 1 ،  یمزراوخ :  لتقم  ص 383 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  -61
 . ص 189 ج 44 ،  راونالاراحب :  -62

 . ص 127 ج 1 ،  ةرهازلا :  مکحلا  -63
 . ینامرک دا  ؤف  ياقآ  مرتحم  رعاش  زا  راعشا  -64
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 . ح 5 ص 117 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ص 177 ،  لوقع :  فحت  -65
 . ح 4 ص 121 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ص 39 ،  ةداهّشلا :  جهن  -66

 . دیهش هعومجم  زا  لقن  هب  ح 10099  ص 24 ،  ج 9 ،  لئاسولا :  كردتسم  -67
 . ح 2 ص 116 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ص 228 ،  ج 4 ،  ءاضیبلا :  ۀّجحم  -68

 . ح 2 ص 119 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ص 179 ،  لوقعلا :  فحت  -69
 . ح 10 ص 127 ،  ح 15 و ج 75 ،  ص 130 ،  ج 2 ،  راون :  الاراحب  -70

 . ص 47 ةداهّشلا :  جهن  -71
 . ح 10 ص 127 ،  ج 75 ،  راون :  الاحب  -72

 . ح 16 ص 153 ،  ج 46 ،  راون :  الاراحب  ص 339 ،  ج 11 ،  ۀعیّشلا :  لئاسو  -73
 . نمض ح 2 و ص 381 ،  نمض ح 4 ،  ص 192 ،  ج 44 ،  راون :  الا  راحب  -74

 . ح 4 ص 445 ،  ج 6 ،  یفاک :  ص 25 ،  ج 5 ،  ۀعیّشلا :  لئاسو  -75
 . تسا نتفرگ  تربع  رابتعا و  يانعم  هب  ةَْربِع  -76

( . ربع  ، ) ص 111 ج 1 ،  نیرحبلا :  عمجم  دشاب .  یم  گشا  نایرج  نایرگ و  يانعم  هب  ةَْربَع 
 . ح 19 ص 284 ،  ج 44 ،  راون :  الاراحب  ص 118 ،  قودص :  خیش  یلاما  -77

 . ص 431 ج 11 ،  ّقحلا :  قاقح  78-إ 
 . س 11 ص 348 ،  ماّرو :  ۀعومجم  هب  فورعم  رطاوخلا ،  هیبنت  -79

 . ح 44 ص 183 ،  ج 68 ،  راون :  الاراحب  س 14 ،  ص 427 ،  رطاوخلا :  هیبنت  -80
 . س 6 ص 429 ،  ماّرو :  ۀعومجم  هب  فورعم  رطاوخلا ،  هیبنت  -81

 . ص 228 ج 4 ،  ءاضیبلا :  ۀّجحم  -82
 . ص 38 ةداهّشلا :  جهن  -83
 . ص 59 ةداهّشل :  جهن  -84

 . ح 5 ص 122 ،  ج 78 ،  راون :  الاراحب  ص 47 ،  ةداهّشلا :  جهن  -85
ص 196 ةداهّشلا :  جهن  -86

 . ح 5 ص 192 ،  ج 44 ،  راون :  الا  راحب  ص 285 ،  مالّسلا :  هیلع  نیسحلا  ۀغالب  -87
 . ح 8 ص 439 ،  ج 2 ،  یفاک :  ح 20993 ،  ص 65 ،  ج 16 ،  ۀعیّشلا :  لئاسو  -88

 . ح 17 ص 200 ،  ج 89 ،  راون :  الاراحب  ص 611 ،  ج 2 ،  یفاک :  لوصا  -89
 . ح 4 ص 137 ،  ج 10 ،  راون :  الاراحب  و  ص 174 ،  لوقعلا :  فحت  -90

 . مالّسلا هیلع  اضّرلارابخ  الا  نویع  زا  لقن  هب  ح 54 ،  ص 353 ،  ج 70 ،  راون :  الاراحب  -91
 . ح 39 ص 292 ،  ج 100 ،  راون :  الاراحب  ص 243 ،  ج 3 ،  ح 20 ،  ۀعیّشلا :  لئاسو  -92

 . ح 11 ص 354 ،  ج 69 ،  راون :  الاراحب  ج 1 ،  ص 391 ،  ج 9 ،  لئاسولا :  كردتسم  -93
 . ح 108 ص 257 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ح 15 ،  ص 218 ،  ج 11 ،  لئاسولا :  كردتسم  -94

 . ح 4 ص 121 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ح 13 ،  ص 416 ،  ج 12 ،  لئاسولا :  كردتسم  -95
 . ح 58 ص 37 ،  ج 2 ،  ةّدوملا :  عیبانی  -96

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1469 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ص 60 ةداهّشلا :  جهن  -97
 . ص 346 ةداهّشلا :  جهن  -98

 . ح 3 ص 153 ،  ج 16 ،   : ۀعیّشلا لئاسو  س 6 ،  ص 120 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ح 3 ،  ص 373 ،  ج 2 ،  یفاک :  لوصا  -99
 . ح 12881 ص 245 ،  ج 11 ،  لئاسولا :  كردتسم  ص 370 ،  ةداهّشلا :  جهن  -100

 . ح 11 ص 127 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  ص 356 ،  ةداهّشلا :  جهن  -101
 . ح 96 ص 54 ،  ج 75 ،  راون :  الاراحب  -102

 . ح 8 ص 260 ،  ج 23 ،  راحب :  ص 330 ،  مالّسلا :  هیلع  يرکسعلا  مامالاریسفت  ص 293 ،  ةداهّشلا :  جهن  -103
 . ح 13902 ص 209 ،  ج 12 ،  لئاسولا :  كردتسم  ص 167 ،  قودص :  خیش  یلاما  -104

 . ح 11 ص 156 ،  ج 65 ،  راون :  الاراحب  ح 154 ،  ص 309 ،  مالّسلا :  هیلع  يرکسعلا  مام  الاریسفت  -105

 ( ع نیسح (  ماما  ياهتاقالم  اه و  همان  - 11

رشان همدقم 

هیلع اهبالقناو  اه  تضه  ـ نو اه  تکرحداجیا  لماع  مالـسا ,  خـیرات  لوط  رد  هراومه  هک  هنادواـج  تسا  یتضهن  ع , )  نیـسح (  ـت  ـض نـهـ
زاسناسنا تکرح  نیا  زا  هتفر  تا گـ نـشـ نار نـیـز , ـ یا ـی  مال ـ سا سدقم  بالقنا  نامگ  یب  تسا  هدوب  نارود  تیغاوطو  نارگمتـسو  ناملاظ 

تردق نیاو  تشاداو  یهاشنهاش  سوحنم  میژر  هیلع  هفقو  یب  تکر  ـ حو شور  ـه خـ بار نا  ـلـمـ ـس هدیـشک مـ جـنر  مدرم  هک  تسارادـیاپو 
اه لسن  مامتو  ناگمه  يارب  ع )  نیسح (  ماما  سدقم  تض  نـهـ دناشک .  يدوبانو  طوقس  هب  یناطیش  ياه  هناوتـشپ  همه  نآ  اب  ار  ینمیرها 

یگدنز ردو  دنریگ  غورف  هتـسویپ  اه  تلم  یهلا ,  نازورف  ـعـل  ـش ـن مـ یا زاو  ـد  نا ـی بـمـ قا كرحمو بـ هدـنزاس  هدـنزومآ ,  دـیاب  اهرـصعو 
مام يار تـ ـد بـ یا هیلع بـ هّللا  مالـس  نیـسح  ماما  هلذـلا ) )  انم  تاهیه  دـنلب ( (  يادـن  دـندنب  راـک  هب  ار  شا  هنادواـج  ياهراعـشدوخ  یلمع 
اهنت هن  دنیرفایب  یمالسا  تمارد  ار  یناهج  را  ـتـکـبـ سا اب  هزرابم  هنیمز  یبالقنا ,  روعش  اب  هتخیمآ  راعـش  نیاو  دشاب  قشمرـسو  وگلا  نینمؤم 

, اه هتفگ  يالبال  زا  اراهراعـش  نیا  تسیاب  یم  سپ  تسا  نیر  ـ فآ ـت  کر ـ حو هد  ـ نزو ـ مآ نیـسح  ياروشاـع  ياهراعـش  ماـمت  هک  راعـش  نیا 
اب هارم  هدـنزرا هـ بلاطم  نیا  یهلا ,  لضف  هب  هک  داد  رارق  مومع  سرتسد  ردو  جارختـسا  ع )  ماما (  ياهوگت  ـفـ گو اـه  هماـن  اـه , تاـقالم 

میدقتو هدش  يروآدرگ  رـضاح  باتک  رد  تساریدقت  لباقو  دـیفم  , دوخ دـح  رد  کیره  هک  رگید , نوگانوگ  بلاطمو  مزال  تاحیـضوت 
يا ـ قآ نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  ترـضح  اناوت  بیطخ  ياـه  ـیـ نار ـخـنـ ـس زا  يا  ـه  عو با مـجـمـ ـن کـتـ یا ددرگ .  یم  زیزع  ناگدـنناوخ 

هدیدرگ طبضو  تبث  یمالسا ,  عبانمو  اهباتک  زا  شرداصمو  يروآ  عمج  نآ  بلاطم  یملاع ,  ياقآ  مالـسالا  ۀجح  طسوت  هک  تسا  يرظن 
ـ  2 ع . )  نیـسح (  ماما  ياه  همان  1 ـ  تسا . :  شخب  هس  يواح  روبزم  باتک  تسا .  هدـمآ  رد  ینونک  تروص  هب  یتاـفاضاو  تارییغت  اـبو 

فراعم داینب  طسوت  دنمشزرا  هعومجم  ـن  یا ـت نـشـر  ساد ـیـ ما دارفا .  هب  ع )  ماما (  ياهخساپ  3 ـ  ع . )  نیسح (  ماما  ياهرادیدو  اهتاقالم 
هاگرد شریذپ  دروم  تسا ,  هدوب  مدق  شیپو  ماگشیپ  مالسلا ,  مهیلع  هرها  تر طـ را عـتـ ـ ثآ يا  ـیـ حاو غیلبتو  رشن  رد  هتـسویپ  هک  یمالـسا 

رارق  , هّللا تاولـص  لـضفا  مهیلع  توبنو  تلاـسر  نادـناخ  هب  نادـنمقالعو  نیبحم  یلوبقو  ع )  ادهـشلادیس (  هجو  ـ تو ـت  ید ـ حا تر  ـ ـض حـ
 . مق یمالسا  فراعم  داینب  دریگ . 

باتک همدقم 

 . میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
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لئاسو زا  یکی  نایبو  هبا  نا خـطـ ـ مز ـر  ید زا   ( ( . 1 انرکذ ( ( ) )  یلا  اعدو  انرماب  رکاذ  نم  اندعب  نم  سانلا  ریخ  ع ( ( . : )  قداصلا (  لاق 
ياج رد  زین  تباتکو  ملق  هکلب  تسین  هباطخو  قطن  راصحنا  رد  جیورتو  غیلبترازبا  هچ  رگا  تسا  هتفر  یم  رامـشب  جیورتو  غیلبت  مهم  رازباو 

ـتـه شاد یئاز  شقن بـسـ اهناسنا  يرادیبو  اهناجو  سوفن  رد  ریثات  هنیمز  رد  نایبو  هباطخ  دیدرت  نودب  نکلودیامنیم  افیا  ار  شقن  نیمه  دوخ 
یئاضق ایو  یسایس  تسا  نکممود  ـ ـشا ـنـگـی بـ جو یـسامح  هباطخ ,  تسا  نکمم  تسا  یماسقا  ياراد  هباطخ  تساراد  ار  لوا  هاگیا  ـ جو

ندرک رادیبو  کیرحت  روظنمب  هباطخ  یهاگو  دشابیم  یعامتجا  ایو  یسا  قو سـیـ هب حـقـ مدرم  ندومن  انـشآ  نآ  زا  فده  هک  ددرگ  داریا 
یقالخاو ینید  یهاگآ  شنایبو  نخـس  اب  بیطخ  هک  تسا  نیمه  اج  نیا  رددوصقم  هک  تسااهنا  ـ ـس ـ نا ـی  ناد ـ جوو ـی  قال ـ خاو ینید  روعش 

زا دنازیگنا  رب  بهذمو  نید  زا  یهاگآو  شنی  سا بـ ـ ـسا رب  اهنآ  حالـصو  ریخ  تهجرد  ار  مدرم  تاساسحاو  فطاوعو  دهد  اقترا  ار  مدرم 
2 نیکرشملا ( ( )  نع  ضرعاو  رمؤت  امب  عدصاف  هکرابم (  هیآ  هکیماگنه  دوب  تیلوئ  نیا مـسـ راد  هدهع  دوخ  ربمایپ  مالسا ,  شیادیپزاغآ 

یلا مکوعدا  برعلا  رـشاعم  دومرفوداتـسیا ( ( :  رجح  رانک  ردو  دـمآ  نوریب  دوخ  تیرومام  راهظا  تهجب  اد  لو خـ ـ ـسر دـیدرگ  لزان  ( ( 
ـد حا رد  اد  لو خـ ـ ــسر يا  خـطـبـه هـ  ( ( . 3 ینوبیجاف ( ( ) )  مانـصالاو  دادـنالا  علخب  مکرمآو  هّللا  لوسر  یناو  هّللا  الا  هلا  ـال  نا  ةداـهش 

هّللا مالس  نینمؤملاریما  ماما  ص )  ادخ (  لوسر  زا  سپ  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  مخ  ریدغو  یحـضا  دیع  زورو  عادولا  ۀج  ـ حو كو  ـبـ تو
نخس ياه  هشیر  میئام  نخس  ریما   ( ( 4 هنوصغ ( ( ) )  تلدهت  انیلعو  هقورع  تبـشنت  انیفو  مالک  ـ لا ار  ـ مال اناو  دومرفیم ( ( :  دوخ  هک  هیلع 

تسارشب مالک  قوف  شنخـس  هک  وا  تسا .  هدنکفا  هیاس  امرـس  رب  نخـس  ياه  هخاشو  هدرک  دشر  ام  دوجو  نیمز  رد  بلاطمو  یناعم  ینعی 
يدوعسم هکیئاج  ات  دندرک  ـفـظ مـیـ حو ـد  ند مدر مـی شـنـیـ اروا مـ ناوارف  بطخ  تسا ,  تیعقاو  نیا  زا  یکاح  وا  غیلبو  حیـصف  نانخـسو 

داریا ههادـبلاب  اراهنآ  هک  تسا  هبطخ  دـنچو  داتـشهو  دـصراهچ  دـنا  هدرک  ظـفح  مدرم  نین  ـ مؤ ـمـ لار ـیـ ما ياـه  هبطخ  زا  هچنآ  هدرک  لـقن 
 ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دوب  راوگرزب  یبیطخ  ناحوص  نب  هعـصعص  دنناوخب  هبطخ  هک  دومرفیم  ـر  ما ار  ـش  نارا ـی یـ ها ـ گو  ( ( . 5 تسا ( (  هدومن 

هعـصعص  ( ( 6 تخانـش ( (  ـ نار ماـما عـلـی  یـسک  وا  باحـصاو  هعــصعص  زجب  ع )  یلع (  باحــصا  ناـیم  رد  دوـمرفیم :  وا  هراـبرد  ع ) 
هب نیشتآ  ياه  قطن  اب  مزالو  يرورض  عقاومرد  زین  نانز   ( ( 7 ـد ( (  ندو سیقلادبع بـ هلیبق  زا  بیطخ  ود  ره  ناحوص  نب  ناحیس  شرداربو 
قح زا  عافد  هب  ار  نانآو  هدرک  کیرحت  ار  تاساسحاو  فطاوع  هباطخو  نایب  اب  يرورض  عقاومو  اه  گنج  ردو  دنتخادرپ  یم  نخـس  داریا 
 ) ) تساروهشمو روثام  هبیطخ  نانز  رگیدو  سیق  نب  يدع  رتخد  اقرزو  هینادمه  هدوس  یسامح  ياه  هباطخ  نیفـص  رد  دندرکی  تو مـ ـ عد
ینب هلیقع  ياـه  خـطـبـه  تسا .  س )  ارهز (  همطاـف  يربک  هقیدـص  ياـسآ  هزجعمو  یخیراـت  يا  هبطخ  اـه , هبطخ  نآ  زراـب  هنومن   ( ( . 8

نب یلع  بطخ  نینچمهو  دنتـسیرگ  یم  نآ  عاـم  ـتـ ـساا هک بـ داد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  مدرم  ناـنچنآ  ماـشو  هفوـک  رد  يربـک  بنیز  مشاـه 
ما ـ ما زا   ( ( . 9 تساـخرب ( (  مدرم  يرازو  هیرگ  داـیرف  نآ  داریا  اـب  هـک  قـشمد  دجـسم  رد  ترـضحنآ  هـبطخ  اـصوصخ  ع )  نیـسحلا ( 

اراهنآ زا  یخرب  هک  تسا  مولظمورباص  ماما  نآ  يدـنمورینو  نایب  تردـق  زا  یکاـح  هک  تسا  هدـش  لـقن  یئاـه  هبطخ  زین  ع )  مـجـتـبـی ( 
رب ار  تجح  البرک  رد  دوخ  نیشتآو  یسامح  ياه  هبطخ  اب  ع )  نیس (  ما حـ ـ ما ناد  ـهـیـ ـش رالا  ـ ـس  ( ( . 10 تسا ( (  هدرک  لقن  يدوعسم 

لطاب رباربرد  یگداتـس  ـ یاو قح  زا  عافد  تهج  رد  اردوخ  مزعو  هداراو  موکحم  ار  مصخو  نمـشد  دوخ , یفرعم  نمـضو  درک  ما  مدرم تـمـ
 ( ع ما (  ـ ما ۀلذلا . ) )  انم  تاهیهو  ۀلذلاو  ۀلسلا  نیب  نیتنثا  نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  ناو  الا  دومرفو ( ( :  درک  نایب  يراکادفو  راثیاو 

لثم شباحـصاو  نارای  زا  یـضعب  هکلبدومن  مادـقا  تیلوئـسم  نیا  ماجنا  هب  دوخ  اروشاـع  زور  رد  هک  ینارنخـسو  هبطخ  داریا  اـب  نـه تـنـهـا 
 ) ) هفوک هاپس  هدنامرف  هک  دوب  ع )  ماما (  نانخس  نیمه  ابو  دنتخادرپ  هبطخ  داریا  هب  زین  دعـسا  نب  هلظنحو  نیق  نب  ریهزو  رهاظم  نب  بیبح 

زا ـر کـه  ضا ـه حـ عو مـجـمـ دیسر .  تداهـشبو  تسویپ  ماما  هاپـس  هبو  دیدرگ  مدانو  تفرگرارق  دیدش  ریثات  تحت  یحایر ) )  دیزی  نب  رح 
هک تسا  یناغماد  یملاع  يا  ـ قآ با  مال جـنـ ـ سالا تر حـجـۀ  راوگرزب حـضـ ردارب  شـشوکو  شالت  لصاح  درذگیم  ناگد  ـنـ ناو نـظـر خـ

حرطم سلجم  نیدنچ  رد  ع )  نیسح (  ماما  ياه  همانو  اهتاقالم  ناونع  تحتار  یئاهثحب  مایا ,  تبسانمب  يرمق  مرحم 1413  رد  بناج  نیا 
 , ترضحنآ ياه  همانو  اه  تاقالم  لیمکتو  يروآ  عمج  نمـضو  هتـشاد  لوذبم  اررفاو  یعـسو  مزال  عبتت  هطبار  نیا  رد  ناشیا  هک  مدو  نـمـ
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زا ار  ناشیا  تیقفوم  هعومجم ,  نیاب  تبـسن  شالتو  تامحز  زا  ینادردـقو  ساپـس  اب  هک  دـنا  هدومن  هفاضاو  هیهت  زین  اراهنآذـخامو  عباـنم 
نآ تایوتحم  هب  هاتوک  يا  هراشا  راتـشون  نیا  رد  جردـنم  بلاطم  بی  ـ تر ـ تو یئا بـا تـنـظـیـم  ـنـ ـشآ يار  بـ مراد .  تلئـسم  نانم  دزیا  هاگرد 
اهنآ زا  يدادـعت  هک  هدـیدرگ  ناونع  ادـتبا  رد  دراد  مدـقت  نامز  تهج  زا  اـه  ـ نآ زا  ـی  خر کـه بـ ع )  ما (  ـ ما يا  ـه هـ ما نـ 1 ـ  تسا . :  مزـال 

تضهن هب  طوبرم  ياه  همان  موس  تم  ردو قـسـ ترضحنآ ,  تماما  نامز  رد  یـضعبو  هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  ماما  تایح  نارود  هب  طوبرم 
هک نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  گرم  ربخ  راشتنا  نامز  زا  ـهـا  تا ـ قال مـ 2 ـ  تسا .  هدش  يروآ  عمج  سلجم  رد 19  هک  تساروشاع  مایقو  البرک 
رد هک  تسا  هجوت  لباقو  مهم  یبلاطم  يواح  هک  دـشاب  یم  اروشاع  زور  ینعی  لاس 61  مرحم  ـم  هدزور ات  هداد  خر  هنس 60  بجر  هام  رد 

بلاطم یـضعب  هفاضا  هب  دارفا  تالاؤس  هب  ترـضحنآ  ياه  خـساپ  هعومجم ,  نیا  موس  شخ  رد بـ 3 ـ  تسا .  هدـش  میظنت  سلجم  یط 30 
هدـش هتخادرپ  ناکمالا  یتح  سلجم  نآ  بسانتب  تبیـصم  رکذـب  سلجم  ره  ناـیاپ  رد  4 ـ  تسا .  هدـش  نایب  سلجم  یط 7  رد  هـک  رگید 

مزال یعس  ته  ـن جـ یاردو دنا  هدش  هعومجم  نیا  رـشنو  پاچ  راد  هدهع  هک  یمالـسا  فراعم  داینب  مرتحم  هس  ـ ـسؤ زا مـ نا  ـ یا رد پـ تسا . 
زا ار  ناردارب  نآ  مامت  نوزفا  زور  تاقیفوتو  ینادردقو  رکـشت  دـنا  هدومن  مادـقا  نآ  رـشنو  پاچ  رد  عیرـست  ياربو  دـنا  هتـشاد  لوذـبم  ار 

 . درفنم يرظن  یلع  مق ـ  هتاکربو .  هّللا  ۀمحرو  مکیلع  مالسلاو  مناهاوخ  گرزب  يادخ 

لوا سلجم 

 ( ( . 11 ضرعلا ( ( ) )  یقو  ام  لاملا  ریخ  ناب  ینم  ملعا  تنا  ع ( ( . )  نسح (  ما  ـ ما شردارب  هب  ع )  نیسح (  ماما  همان 
نم زا  رتهب  وت  دومرف ( ( :  خساپ  رد  ترـضح   ( ( , یهد یم  دایز  هلـص  ارعـش  هب  ردـق  نیا  ارچ  دومرف ( ( :  شردارب  بـه  ع )  ـن (  ـس ما حـ ـ ما

هکلب درادـن  یتفلا  مـخـ بو ,  ـعـر خـ ـش مال بـا  ـ ـسا دـنک . ) )  ظفح  ار  ناـسنا  يوربآ  هک  تسا  ییاـج  لاـم  فرـصم  نیرتهب  هک  یناد  یم 
اسب هچو   ( ( 12 تخیر ( (  رعـش  بلاق  رد  ار  ص )  ربمایپ (  ظعاو  مـ ـم ) )  ـصا نب عـ سیق  هچنانچ ( (   , تسا هدرک  مه  تیاـمحو  فیرعت 

 ( یعم ـ صا دیشرلا ( ( .  نوراهو  هیهاتعلا  وبا  راعشا  تسا . :  هدش  رکذ  نآ  زا  ییاه  هنومن  خیرات  رد  هک  دشاب  رثن  زا  رتشیب  دارفا  رد  رعـشرثا 
شیاه هنوگ  رب  شمشچ  کشا  هک  یلاح  رد  دوب , يا  هقرو  ندناوخ  لوغشم  هک  مدش  دراو  دیـشرلا ) )  نوراه  رب ( (  يزور  دیوگ :  یم  ( 

 ( ( تساایند تبقاع  نیا  تفگو ( ( :  تخادنا  نم  ولج  ار  هقرو  نآو  دش  نم  هجوتم  هاگنآ  تفرگ ,  مارآات  مدرک  ربص  یتدـم  دوب , يراج 
طخ اب  مدـید  هدـش ,  نوراه  یتحاران  بجوم  هک  هتـشون  يزیچ  هچ  منیبب  ات  مدرک  هاـگن  هقرو  هب  یتقو  دـیو :  مـی گـ ـمـعـی ) )  ـصا : . ) ) 

ایندلا رثؤم  ای  هرئاص .  تنا  اریصم  اوراص  مهریغ ـــــ  نیاو  كولملا  نیا  هدش . :  هتشون  مساق )  نب  لیعامـسا  هیهاتعلا (  وبا  راعـشا  ییابیز , 
ریغو ناهاشداپ  دـنتفر  اـجک   ( ( . ) ) 13 هرخآ ( (  توملا  ناف  ایندـلا  نم  لانت ـــــ  نا  کلادـب  ام  لن  هرخافی .  نمل  دعتـسملاو  هتذـلب ـــــ 

؟  نانآ
یسکره هب  هک  ییا  هدرک  هدامآ  اردوخو  يدیزگرب  تدوخ  يارب  ارایند  تاذل  هک  یسک  يا  تفر . ) )  یهاوخ  وت  هک  دنتفر  یهار  هب  نانآ 
بطاخم ایوگ  تفگ ( ( :  دیشرلا  نوراه  تسا . ) )  گرم  نآ  نایاپ  هک  نادب  سپ  ینک ,  هدافتسا  ایند  زا  هک  رادقم  ره  ینک ( ( . ) )  رخف 

رب ـم  سر ـم  ید زا قـ هلص .  ارعش و  تخاب .  ناجو  درکن  افو  نادنچ  نوراه  رمع  رگید  نایرج ,  نیا  زا  دعب  هک  متسه ) )  نم  طقف  راعشا  نیا 
هلص ار ( (  نیا  هک  داد  یم  وا  هب  همحزلا ) )  قح  ناونع ( (  هب  ار  يزیچ   , حودمم دندرک , یم  حدم  ار  یتیـصخش  یتقو  ارعـش  هک  هدوب  نیا 

یهاگ دشابرادروخ , رب  يا  هیحور  هچ  زا  زین  حودممو  یحطـس  هچ  رد  رع  ـ ـش هک  تشاد  حودـممو  رعـش  هب  یگتـسب  نیاو  دـنتفگ  یم  ( ( 
رادروخرب يوق  يا  هظفاح  زا  نوچ  درک , یم  مورحم   , هلـص زا  ارارعـش  اه , هلیح  عاونا  اـب  هک  دوب  یـساب ) )  روصنم عـ دـننام ( (  حودـمم , 

اررعش  , ندینش رابود  اب  هک  دوب  مه  يا  هیراج  شرانک ,  ردو  دش  یم  ظفح  ار  نآ  دینش  یم  راب  کیطقف  ار  يرعش  رگا  هک  يوحن  هب  دو , بـ
ذغاک نزو  مه بـه  نآ  دشاب , دیدجو  هزات  ناشرعش  هک  دنریگ  یم  هلص  یتروص  رد  دوب  هتفگ  ارعش  هب  روصنم ) )  اذل ( (  درک .  یم  ظفح 

یم هک  روصنم  روضح  ردو  دـندر  اـشنا مـی کـ ار  يرعـش   , یتمحز هچ  اـب  ارعـش   , نیمه يارب  دـنا , هتـشون  نآ  يور  اررعـش  هک  یتسوپ  اـی 
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نیا مه  نم  هک  ینادب  ات  مناوخ  یم  نم  نوچ  دوبن , يا  هزات  رع  ـ ـش نیا کـه  تفگ :  یمو  دـش  یم  ظفح  ار  نآ  لوا  راب  نامهرد  دـندناوخ ,
, دراد ظفح  رد  اررعش  نیا  مه  وناب  نیا  هک  نیبب  يرادن  رواب  رگا  تفگ  یمو  دش  یمظفح  مه  هیرا  جـ وا , ندناوخ  زا  دعب  متسه ,  ظفح  ار 

روصنم هلیح ( (  هب  هک  یع ) )  ـمـ صا یعمصاو ( ( .  روصنم  دندرک .  یم  كرت  ار  سلجم  یگدنکفا ,  رساب  ارعـشو  دوبن  يربخ  هلـصزا  اذل 
شتروص , دوشن هتخانش  هکنیا  ياربو  تشون  گنس  يور  ربو  دور  ـ ـس ار  ینیگنـس  رایـسبراعشا  اذل  داتفا , يا  هراچ  رکف  هب  دوب , هدرب  یپ  ( ( 
صقرلاو لمثلا ـــــ  یبلق  ـج  یه میروآ . :  یم  اجنیا  ار  نآ  تیب  دنچ  هک  درک  رعـش  ندناوخ  هب  عورـش  روصنم , روضح  ردو  دـناشوپ  مه  ار 

 ( ( روصنم لورهم ( (  ادغ  دق  و  یلقسقسقس .  فقـسلاو  ال ـــــ  ــ لا ال ال ل ــ قو ـی .  لبطبطبط لبطلاو  لبلبلاریفـص ـــــ  توص  و  یلبطبطدق . 
اردوخ ذـغاک  تفگو :  درک  رعاش  هب  ور  اذـل  دوب , روصنم  لثم  مه  وا  اما  تخادـنا  هیراج  هب  یهاگن  دـنک , ظـفح  اراـهنیا  دوب  هتـساوتن  هک 

 ) ) یتقو متـشون ) ) !  یگنـس  هراپ  يور  اذل  مدرکن ,  ادیپ  يذـغاک  تفگ ( ( :  یع ) )  ـمـ ـصا مهدـب ( ( .  هلـص  وت  هب  نآ  نزومه  ات  روایب 
زا باق  ـ نو دندروآ  اروا  یتقو  دشاب  یعمصا ) )  دیاب ( (  صخش  نیا  تفگ :  روصنم  دش , جراخ  سلجم  زاو  ـت  فر ار گـ هلص  یعمـصا ) ) 

یلو دنریگب  يزیچ  وت  زا  هک  دن  ـ یو ار مـی گـ يرعـش  تمحز ,  ابو  دنتـسه  اونیبو  ریقف  ارعـش , تعامج  روصنم !  تفگ :  تفرگ ,  رب  هرهچ 
 , حودمم هک  دندوب  ییاه  هرهچ  زا  ار  ـی هـم شـعـ ها گـ  ( ( . 14 ینک ( (  یم  مورحم  ار  نانآ  هجیتن  ردو  يریگ  یم  هرهب  تا  هظفاح  زا  وت 
هب باطخ  ع )  ادهـشلادیس (  هچنانچ  دـهدب , يرتشیب  هلـص  دـنک , ظـفح  اردوخ  يوربآو  دریگب  ار  ناـنآ  ناـبزولج  هکنیا  يارب  دوب  روبجم 

هتـسج رب  ياـه  تیـص  ـخـ ـش دـنک . ) )  ظـفح  ار  ناـسنا  يوربآ  هک  تسا  نآ  لاـم ,  نیرتـهب  هک ( ( :  دـنک  یم  ناـیب  ار  نـیمه  شردارب , 
نانآ هب  دنروبجم  هک  دنتـسه  هشیر  یبو  تیوه  یب  عامط ,  هزره ,  نابز ,  دب  هلد ,  , وجارجام دارفا  يرـس  کی  اب  هجاوم  هشیمه  یعامتجا , 

 . تیاپ دریگن  هک  هن  یگس  شیپ  ای  تتسد ـــــ  دریگب  هک  هد  یسک  هب  ار  نان  رعاش . :  لوق  هب  دننامب  ناما  رد  ناشدنزگ  زا  ات  دنهدب  يزیچ 
 ( ( هرس سدق  ـ  يرا ـصـ نا یضترم  خیـش  مظعا ( (  داتـسا  اب  هک  دنک  یم  لقن  نایبلا ) )  تاعمل  رد ( (  بارت ) )  هّللارـصن  جاح  موحر ( (  مـ
مجع لها  امش  تفگو ( ( :  تسشن  ام  يور  هبورو  هبع  هب کـ تشپ  هایس ,  ياه  هجاوخزا  یکی  هک  میدوب  هتسشن  لیعامسا ) )  رجح  رد ( ( 

ور هایس  مالغ  داد , وا  هب  یگنرف  لایر  عبر  يراصنا ) )  خی  شـ دیتسه ( ( . ) ) ! !  اهنیا  همه  زا  سجنا  هکلب  ریزانخو  بالکو  رافک  یگمه  , 
دوــج رهظم  ع )  ـه (  مئا ارعــشو .  ع )  هــمئا (   ( ( ( ( . 15 نوـبیطو ( (  رارباو  راـیخا  مجعا  تیبـلا  اذـه  برو  تفگو ( ( :  درک  هـبعک  هـب 

اب ع )  ناماما (  فصولا ,  عم  دنت , ـ شاد نا نـ ـ نآ لا  یتشاد بـه مـ مشچو  عمط  , دندرک یم  حدم  ار  ع )  همئا (  هک  مه  ارعشو  دندوب  تواخسو 
راهچ تیمک ) )  هب ( (  ع )  داجس (  ماما  دنداد , هلص  الط  رانید  دص  لبعد ) )  هب ( (  ع )  اضر (  ترـضح  دناد  یم  هلـص  ارعـش  هب  رارـصا ,

 ( ناورم نو ( (  چـ قدزرفو .  ع )  نیسح (  ماما  دندومرف .  تمحرم  مهرد ,  رازه  هدزاود  قدزرف , ) )  هبو ( (  درک  تیانع  مهرد  رازه  دص 
هدرپو قساف  يرعاش  وا  هک  دنت  تر گـفـ هب حـضـ دنداد  وا  هب  رانیددص  راهچ  ع )  ادهـشلادیس (  درک , نوریب  هنیدم  زا  ار  قدزرف ) )  ( , ) ) 

نب سابع  یف  لاقو  ری  ـ هز کـعـب بـن  ص )  هّللا (  لو  ـ سر با  ـ ثا ـد  قو ـک  ضر هب عـ تیقو  ام  کلام  ریخ  نا  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  تسارد 
بعک هب  ص )  ربمایپ (  انامه  دـنک , ظفح  ار  تیوربآ  هک  تسا  نآ  وت  لاـم  نیرتهب  یتسار ,  هب   ( ( ( ( . 16 ینع ( (  هناسل  اوعطقا  سادرم 
لابند بـه  سادرم .  نب  ساـبعو  ص )  ربماـیپ (  دـینک . ) )  عطق  نم  زا  اروا  ناـبز  دومرف :  سادرم  نب  ساـبع  دروم  ردو  داد  يزیچ  ریهز  نب 
راهچ هک  دندش  میانغ  میسقت  لوغشم  هنارعج ) )  رد ( (  ص )  ربمایپ (  , دروآ تسدب  فئاط ) )  رد ( (  مالسا  شترا  هک  يریگمشچ  میانغ 
ـــــ ـ یبعلا بهنو  یبهن  حبصاف  داد . :  رارق  باتع  دروم  نینچ  ار  ص )  ربمایپ (  شراعـشا  اب  وا  دیـسر .  سادرم ) )  نب  سابع  هب ( (  مه  رتش 

 ( ( رکبوبا دـیدرگ ( ( . ) )  میـسقت  عرقاو ,  هنییع  هفیاط  ود  نیبو  تفرگ  رارق  تراـغ  دروم  نم  نابـساو  لاوما  عرقـالاو ( ( .  ۀـنییع  نیب  ـد 
هب ایو  رتش  دص  اذـل  دـینک ) )  عطق  نم  زا  اروا  نابز  ینع ,  هناسلاوعطقا  دومرف ( ( :  ترـضح  دـناسر , ص )  ربمایپ (  ضرع  هب  ار  شراعـشا 

یبرع درم  يزور ,  هک  دنک  نـقـل مـی  ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما برع .  درمو  ص )  ربمایپ (   ( ( ( ( . 17 دندادوا ( (  هب  رتش  هاجنپ  رگید , یلقن 
, دیدرگ ترـضح  نآ  یتحارانو  بضغ  بجوم  هک  تفگ  نخـس  ص )  اد (  لو خـ ـ ـسر اب  يدـنت  نابز  ابودیـسر  ص )  ربمایپ (  تمدـخ  هب 

؟  دراد عنامو  باجح  دنچ  وت  نابز  برعدرم !  يا  دومرف :  ترضح 
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نیا اـبو  ینک  لرتـنک  ار  تناـبز  هک  دوبن  یفاـک  ود  نیا  زا  یکی  اـیآ  دو ( ( :  ـ مر ـبـر فـ ما پـیـ اهنآدـند .  يرگیدو  اـهبل  یکی  اـت , ود  تفگ : 
؟  ییوگن نخس  ام  اب  يدنت 

هنا سانلا  نظف  هناسل  عطقاف  مق  یلع !  ای  هناسل  ۀق  الط  نم  هترخآ  یف  هل  رـضا  وه  ائیـش  هایند  یف  دـحا  طعی  مل  هنا  اما  دومرف ( ( :  بـعـد  ( ( . 
ندوبدازآ زا  تسین ,  وا  ترخآ  يارب  رترـضم  ناـسنا  يارب  يزیچ  ییاـیند ,  ياـهتم  رد نـعـ  ( ( ( ( . ) ) 18 مهارد ( (  هاطعاف  هناـسل  عطقی 

دندید اما  دـنک , یم  عطق  اروا  نابز  ع )  نینمؤملاریما (  هک  دـندرک  لایخ  مدرم  نک  عطق  اروا  نابزو  زیخرب  یلع  يا  دومرف )  سپـس  نابز ( 
 ( ( . درک اطع  وا  هب  مهرد  نیدنچ  هک 

 . هضور
 : . زادنترابع دندیدرگ  نانآ  رطاخ  رثات  بجومودندناوخ  هیثرمو  رعش  ع )  نیسح (  ماما  زا  ع )  همئا (  روض  رد حـ ـی کـه  یار شـعـ

 . دیز نب  تیمک  -1
؟  مناوخب ار  يراعشا  دییامرف  یم  هزاجا  درک :  ضرعو  دش  بایفرش  ع )  قداص (  ماما  روضح  هب  ینم ) )  رد ( (  قیر  ما تـشـ ـ یا رد 

تیمک تسین ,  رعـش  ندـناوخ  تقو  تمظع ,  اب  ياهزور  نیا  تاه . ) )  ع : )  لاق (   , مکیف اهنا  لاق :  ماظع  مایا  اهنا  دومرف ( ( :  ترـضح 
 ( ( تیمک ناوخب ( ( ) )  دومرف )  هاگنآو  داتسرف  تیب  لها  زا  یـضعب  لابند  هب  ترـض  حـ تسا ( .  نادناخ  امـش  هرابردراعـشا  نیا  تفگ : 

ام مهفایـس  ال  هلوح ـــــ  لیلاهبلاو  انیـسح  ناک  راعـشا . :  نیا  هب  دیـسر  ات  دش  دنلب  همه  هیرگ  يادص  هک  يوحن  هب  درک  ندـناوخ  هب  عورش 
یناـگرزب هک  من  ار مـی بـیـ ـیـن  ـس ـا حـ یو گـ لذـخی ( ( .  نیح  ةرـصن  هـنم  بـجواو  ۀبیـصم ـــــ  لـجال  الوذـخم  را  مـلف  لـتبتملا .  یلتخی 

راوخ هدش ,  دراو  وا  رب  هک  یتبیصم  رطاخ  هب  هک  مدید  ار نـ کـسـی  دننک ( ( . ) )  یم  ورد  ار  نانمشد  ناشیاهریشمش  ابو  دنتـسه  شفارطا 
تیمکلل رفغا  مهللا  دومرفو ( ( :  درک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  اراهتـسد  ع )  قداص (  ماـما  دـشاب . ) )  ناـشیا  زا  رت  بجاو  شیراـیو  ددرگ 

 ( ( ( ( . 19 یضری ( (  یتح  هطعاو  نلعاو  رسا  امو  رخاو  مدقام 
 . یفوک يدبع  بعصم  نب  نایفس  ـ  2

شدج رب  هک  دونشبو  دیایب  دییوگب  ع ) )  قداص (  ماما  ردام  هینک  هورف (  ما  دایز  هب  دومرف  ترـضح  ـد , ـش دراو  ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما وا بـر 
نوچ ناوخب ) )  دومرف ( ( :  نایفـس  هب  باطخ  ترـضح  رتسلا . ) )  فلخ  تدعقف  تئاجف  اهد , جب  عنـص  ام  عمـستف  تسا ( (  هتـشذگ  هچ 

 ( ع نیـسح (  تدـج  ياربو  نک  شـالت  یناوت  یم  هچ  ره  هورف !  ما  يا  بوکـسملا . ) )  کعمدـب  يدوـج  ورف  دـناوخ ( ( . :  ار  لوا  تیب 
وبا مهیلا  ثعبف  بابلا  یلع  هنیدـملا  لها  عمتجاف  باـبلا !  باـبلا !  ع )  هّللادـبع (  وبا  لاـقو  اـسنلا  نحـصو  تحا  ـ ـص فـ زیرب ( ( . ) )  کـشا 

دنتسناوت یمنو  دوب  فوخو  هیقت  نامز  نوچو  دندز (  ییا  ـهـا صـیـحـه  نزو هور  ما فـ  ( ( ( ( . ) ) 20 هیلع ( (  یشغ  انل  یبص  ع )  هّللادبع ( 
ربخ هچ  هک  دنمهفب  ات  دندرک  عامتجا  برد  ولج  هنیدم  مدرم  دیشاب , لزنم  برد  هجوتم  دومرف :  ترضح  دنن  يراداز کـ عـ راکشآ , روط  هب 
رثا رب  اعقاو , هکنآ  ایو  دوشیم  هیقت  رب  لمح  اـی  ع )  ماـما (  مـالک  هتک :  نـ تسا . ) )  هدرک  شغ  اـم  زا  يدـنزرف  دومرف :  ع )  ماـما (  هدـش , 

 . دشاب هدرک  شغ  یلاسدرخ  دنزرف  سلجم ,  ناجیهواهنز  هیرگ 
 . يریمح لیعامسا  دیس  ـ  3

 ( ( يریمح لیعامـسا  هب ( (  هاگنآ  دنتـسشن , هدرپ  تشپ  اهنزو  دـنتخیوآ  يا  هدرپ  داد  روتـسد  ترـضح  دـش  دراو  ع )  قداص (  ماـما  رب  وا 
ـــــ  نم تلز  امظعا ال  ای  ۀیکزلا .  همظع  لقف ال  نیسحلا ـــــ  ثدج  یلع  ررما  ناوخب . :  ع )  نیـسح (  مدج  هیثرمرد  ار  يراعـشا  دندومرف 

 ( ( . ) ) 21 ۀـیجوعالا ( (  دایجلاب  ك  ضر ـــــ  دـعب  شیع  ذـل  اـم  ۀـیطملا .  فقو  هب  لـطاف  هربقب ـــــ  تررم  اذاو  ۀـیور .  ۀـبکاس  اـفطو 
 ( ( . دوب یهاوخ  باریس  نامشچ  کشا  زا  هتسویپ  وگب ( ( . ) ) :  شکاپ  ياهناوختـسا  هب  داتفا , تروبع  ع )  نیـسح (  ندب  رب  هک  یماگنه 

, دندرک درخ  ناروتس  مس  اب  ار  تندب  هکنآ  زا  سپ  وگبو . ) ) :  راد  هگن  يدایز  تدم  ار  تبکرم  يدرک ,  رذگ  شربق  رب  هک  یماگنه  ) ) 
هنیدم ياه  هچوک  هکدش  دنلب  هدرپ  تشپ  زا  نویـشو  هیرگ  يادصو  دش  يراج  ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما يا  ـکـهـ ـشا درادن . ) )  تذل  یگدنز 
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 . تسا سب  دومرف :  دید  نینچ  هک  ترضح  درک , رپ  ار 
 . یئاط نافع  نبرفعج  ـ  4

وا هب  باطخ  ترـضح  دش  دراو  انیبان  نافع ) )  نبرفعج  هک ( (  میدوب  هتـسشن  ع )  قداص (  ماما  تمدـخ  دـیوگ :  یم  ماحـش ) )  دـیز  ) ) 
 ( ( جـعـفـر ناوخب ( ( . ) )  دومرف ( ( :  ترضح  يرآ  تفگ :  ییوگ . ) )  یم  رعش  بوخ  ع )  نیسح (  ماما  هرابرد  ما  هدینـش  دومرف ( ( : 

روضح ادخ  برقم  ناگت  ـ شر فـ ـنـد !  گو اد سـ هب خـ دومرف :  ترـضحدعب  دنتـسیرگ  رایـسب  شنایفارطاو  ماما  راعـشا  ندناوخ  هب  درک  عورش 
سلجم رد  هک  يراعشا  اماو  درک . ) )  بجاو  وت  رب  ار  تشهبو  دیزرمآ  اروت  دنوادخو  دندرک  هیرگ  ام  دننامو  دندینـشار  تراعـشاو  دنتفای 

ـــــ  اددبم امحل  ارحصلا  یف  ردوغو  تلعو .  فویسلا  هنم  تلهن  دقو  ۀئیرد ـــــ  حامرلل  نیسح  ةادغ  تسا . :  نیا  هدورس  ع )  قداص (  ماما 
 ( ( . ) دندش باریس  شنوخ  زا  اهریشمشو  دنتفاکش  ار  ع )  نیسح (  رکیپ  اه  هزین  هک  يزور   ( ( . ) ) 22 تلظو ( (  تتاب  ریطلا  قاتع  هیلع 
 ( ( . دندنکفا هیاس  نآ  ربو  تفرگ  رارق  ییاوه  ناغرم  شزاون  دروم  ات  دندرک  اهر  البرک  نازوس  نابایب  رد  ار  نیسح  هعطق  هعط  ند قـ بـ ) 

 . فوفکملا نوراه  وبا  ـ  5
رعش ند  ـ ناو عور بـه خـ نوراه شـ وبا  ناوخب ,  رعـش  میارب  ع )  نیـسح (  زا  دومرف :  ترـضح  دش , بایفرـش  ع )  قداص (  ماما  تمد  يو خـ

نامه هب  نوراهوبا  اذل  ناوخب ,  دیناوخیم , رعش  ع )  نیسح (  ربق  رانک  رد  هکیروطنامه  دومرفودیدنسپن :  ار  کبس  نآ  ترـضح  یلو  درک 
فقوت نوراهوبا  اذل  تسیرگ ,  ترـضح  رعـش  نیا  ندینـش  اب  ۀیکزلا .  همظعال  لقف  نیـسحلا ـــــ  ثدج  یلع  ررما  دـناوخ . :  نینچ  شور 

هک كاکبب .  يدعساف  نیسحلا  یلعو  كالوم ـــــ  یبدناو  یموق  میرم  ای  داد . :  همادا  نینچ  رعاش  هدب ,  همادا  دومرف , ترـضح  یلو  درک ,
 ( ( . 23 دش ( (  بلقنم  سلجم  اهنزو  ع )  ماما (  هیرگ  رثا  رد 

مود سلجم 

 . یموزخم هریبه  نب  ةدعج  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
یف اونمکاو  ضرالا ,  هّللا بـ مکمحر  اوقـصلاف  كاذ  مویلا  ییار  سیلف  انا  اـماو  هددـسو ,  هقفو  دـق  هّللا  نوکی  نا  وجرا  یناـف  ـی  خا ـا  ما ) ) 
يا هد  عـ  ( ( ( ( . 24 مالـسلاو ( (  ییارب  مکیلا  تبتک  یح ,  اناو  اثدح  هب  هّللا  ثدحی  ناف  ایح , ۀیواعم  ماد  ام  ۀـنظلا  نم  اوسرتحاو  تویبلا 

ترضح زاو  دسیونب  ع )  اده (  ـشـ لاد هب سـیـ يا  همان  ات  دنتساوخ  وا  زاو  دندش  عمج   ( ( 25 هریبه ( ( ) )  نب  ةد  جـعـ دز ( (  نا نـ زا شـیـعـیـ
یم ع )  ماما (  يارب  نومضم  نیا  هب  يا  همان  نایعیش ,  فرط  زا  یگدنیامن  هب  هدعج ) )  اذل ( (  دنزب  مایق  هب  تسد  هیواعم  هیلع  هک  دهاوخب 
یف کیخا  نس  ـحـ لا يار  اوفرع  اوناکدـقوادحا  کب  نولدـعی  ال  کیلا ,  مهـسفنا  ۀـعلطتم  کتعیـش  نم  انلبق  نم  ناف  دـع :  ـا بـ ما دـسیون . : 
دقف انیلع  مدقاف  رمالا  اذه  بلطت  نا  بحت  تنک  ناف  هّللا ,  رما  یف  ةدشلاو  کئادعا ,  یلع  ۀـظ  لغلاو  کئایلوال  نیللاب  كوفرعو  برحلا , 
لوبق مه  ارامشزا  ریغو  دنا  هتسب  دیما  امش  هبو  نشور  امـش  هب  ناشیاهلد  اجنیا  رد  امـش  نا  ـیـعـیـ ـش کعم ( ( . ) )  توملا  یلع  انـسفناانطو 

اب يدنتو  تدشو  نات  ـ سود تفطالم بـا  هب  مه  ارامـشو  دنتـسناد  هیواعم  اب  گنج  رد  ار  ع )  یبتجم (  ماما  تردارب  میمـصتو  يارو  دنرادن 
 ( ( . میتسه وت  اب  ناج  ياپات  ام  هک  ایب  اـم  يوس  هب  يریگ  تسد  هب  ار  تموکح  نیا  یهاوخ  یم  رگا  سپ  دنـسانش  یم  یهلارماو  نانمـشد 
قفومو مکحم  اروت  دنواد  مراود خـ ـیـ ما کـه  مردار !  بـ دندومرف . :  موقرم  نینچ  هدعج ) )  خساپ ( (  رد  ترضح  ع . )  نیـسح (  ماما  خساپ 

زاو دینیشنب  ناتیاه  هناخردو  دیبسچب  نیمز  هب  دهد  رارق  تمحر  دروم  ارا  ـمـ ـش ـد  نواد خـ تسین ,  مایقو  تکرح  نم  زورما  میمـصت  درادب ,
هاگنآ مدوب ,  هدـنز  نمو  درم  هیواعم  هاـگره  سپ  تسا  هدـنز  هیواـعم  هک  یماداـم  دـیزیهرپب , تساامـش ,  هیلع  تمهت  بجو  هک مـ يراـک 

 ( ( . منک یم  هاگآ  مدوخ  میمصت  زا  ارامش 
 ( . ع نیسح (  ماما  همان  لیلحت 

شور نا  هـمـ ـه ,  یوا هب مـعـ تبـسن  مه  ع )  نیـسح (  ماـما  شور  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  ع )  یبتجم (  ماـما  زا  عاـفد  عقاو  رد  هماـن  ـن  یا
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دادن ماجناوا  هیلع  یتکرح  چیهو  دوب  هیواعم  اب  ع )  نیسح (  ماما  لاس  هد  ع )  نسح (  ماما  تداهشزا  دعب  نوچ  تسا ,  شراوگرز  ردار بـ بـ
ـ  1 تسارارق . :  نیا  زا  دـهدب , همادا  ار  شور  نامه  مه  ع )  نیـسح (  ماماو  دـنک  حلـص  دـش  روبجم  نآ  رطاخ  هب  نسح  ماما  هک  یطیارش 

هیواعم اب  گنج  يارب  یقمر  اعبط  هک  نایعیـش  یگدروخرـسو  يدـیما  انو  ناورهنو ) )  نیفـص  لـمج ,  لـیبق ( (  زا  یپرد  یپ  يا  جـنـگـهـ
هرهچ تفر ,  گـ ع )  نینمؤملاریمازا (  اراهورین  نیرت  هدبز  هک  نیفصو  لمج  رد  هد  ـ بز يا  ـ هور نداد نـیـ ـت  ـسد زا  2 ـ  دوب .  هتشاذگن  یقاب 

 , ناهیت نب  مثیهلاوبا  ینرق  سیوا  لاقرم , )  هبتع (  نب  مشاه  رـسای , رامع  موق )  چوق  هیواـعم ,  ریبعت  هب  لیدـب (  نب  هّللادـبع  لـیبق  زا  ییاـه 
 . دنتفر تسد  زا  ع )  یلع (  باحصازا  رفن  دصتفه  محازم ) )  نب  رصن  لقن ( (  قبط  نیفص  رد  هصالخو  نیتداهشلاوذ )  تباث (  نب  ۀمیزخ 

تنایخ 4 ـ   ( ( . 26 دـنداد ( (  هتـشک  رفن   25000  , نیفـص هعقو  بحاـص  لـقن  قـبط  هک  نیفـص  رد  قارع  مدرم  نی  ـنـگـ ـس تا  تـلـفـ 3 ـ 
ـم یراد ـی  با ـی بـ فا لو کـ ـ ـصا رد  رتـشیب .  يزیرنوخ  زا  يریگولج  6 ـ  هیواعم .  نالک  ياـه  هوشر  5 ـ  ع . )  نسح (  ماما  هاپـس  ناهدـنامرف 

دیاب هشیمه  دننک  یم  لایخ  نایعیـش  زا  یـضع  بـ دراد , ـی  یا ـ ـض ـتـ قا ینامز  رهاهتنم  هّللا , ) )  رماب  نومئاق  مهلک  ۀـمئالا  نا  ناونع ( (  تح  تـ
یبوخ هب  یفریـصریدس ) )  نایرج ( (  دـشاب  یم  سکع  هب  مه  یها  و گـ ـلـح بـد , ـصو ـت  ـسا بو  گنج خـ یهاگ  هک  یلاح  رد  دـیگنج 

دربب ریـشمش  هب  تسد  ترـضح  هک  دهاوخ  یم  ع )  قداص (  ماما  زا  اذـل  دـندوبن , طیارـش  هب  هاگآ  وا  لاثماو  رید  ـ ـس ـد کـه  هد ناشن مـی 
 . دنک اپب  ار  یگنجو 

ضرعو دـش  بایفرـش  ع )  قداص (  ماما  تمد  بـه خـ  ( ( 27 ـی ( ( ) )  فر ـیـ ـص ـر  ید ـ ـس ع ( ( . )  قداص (  ماما  اب  یفریـص  ریدس  يوگتفگ 
کعسیام هّللاو  درک : 

؟  ریدس ای  ارچ  ع : )  ماما (  تسیناور . ) ) !  امش  يارب  نتسشن  هناخ  رد  مسق !  ادخ  هب  دوعقلا , ! 
 , تشاد ع )  نینمؤملاریما (  تدـج  ار  تیعمج  نیا  رگا  هک  دـندایز  ردـقنآ  امـش  نارواـیو  نایعیـشو  ناـت  ـ ـسود ـنـکـه  یا يار  بـ ـر :  ید ـ ـس . 

؟  ینز یم  نیمخت  ردقچ  ارام  نایعیش  ع : )  ماما (  دندرک .  یمنادیپ  وا  تموکح  رد  عمط  نارگید 
هکلب ریدـس :  رفن . !  رازه  تسیود  ع : )  ماـما (  رفن .  رازه  تسیود  رتـالاب , هکلب  ریدـس :  رازه . !  دـص  ع : )  ماـما (  رازهدـص .  ریدـس :  . 
یناوت یم  ایآ  دندومرفو ( ( :  ریدس  هب  دندرک  ور  هاگنآ  دندرک , توکس  ع : )  ما (  ـ ما دنتـسه .  امـش  رادفرط  ایند  تیعمج  زا  یمین  رتالاب ,

؟  ییایب  ( ( 28 عبنی ( (  ات  ام  هارمه 
 : دومرف ترـضح  موشراوس ,  غالا  رب  هک  متفر  ولج  نم  دـندرک , هدامآ  ار  يرتساو  غـالا  دومرف ( ( :  ع )  ما (  ـ ما يرآ .  مدرک :  ضرع  ( ( . 

مدـش هداـیپ  نم  تسارت ,  تحار  نم  يارب  غـالا  دومر :  فـ تسارت .  مرتحمورت  هدـنبیز  امـش  يارب  رتسا  مدرک :  ضرع  هدـب ,  نم  هب  ار  غـالا 
دومرف دعب  میناوخب  زامنات  وش  هدایپ  دومرف :  ترضح  دیسر , زامن  تقو  نوچ  میتفر ,  هار  یتدم  مدش ,  راوس  رتسارب  نمو  غالا  رب  ترضحو 

 , میدیـسر خرـس  كاخ  نیمز  هب  ات  میداد  همادا  دوخ  هار  هب  هراـبود   ( ( , 29 تسین ( (  اور  نآ  رد  زامنو  تساراز  هرو  ـ ـش نیمز  نیا  اـما  : 
ادجلا هذه  ددعب  ۀعیش  یل  ناک  ول  ریدس !  ای  هّللاو  دومرفو ( ( . :  درک  هراشا  دوب , هلاغزب  يدادعت  ندینارچ  لوغشم  هک  یناوج  هب  ترـضح 
 ( ( . دوبن اور  میارب  هناخرد  نتـسشن  دوب , اه  هلاغزب  نیا  هزادنا  هب  نم  نایعیـش  دادعت  رگا  دـن !  ـ گو ـ ـس اد  بـه خـ دوعقلا ( ( . ) )  ینعـسو  ام 

 ( ( ( ( . 30 دوب ( (  سار  هدفه  طقف )  مدرمش ( ,  اراه  هلاغزب  زامن , ندش  مامت  زا  سپ  میدناوخ ,  ارزامنو  میدش  هدایپ  ها  ـگـ نآ
 . هضور

وج نان  صرق  ود  يوتحم  یقبط  برغم ,  زامنزا  دعب  دوب  ام  نامهم  مردپ  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  دـیوگ  مـی  مو ) )  ما کـلـثـ ) ) 
دومن يدـنلب  هیرگو  داد  یناکت  اررـس  ادـیدش , اکب  یکبو  هسار  كرح  تخادـنا ,  نآ  هب  یهاـگن  نوچ  میتشاذـگ  شدزن  ریـش  يرادـقمو 

؟  ۀمایقلا موی  لجوزع  هّللا  يدی  نیب  ادغ  یفوقو  لوطی  نا  نیدیرتا  دومرفو ( ( : 
؟  منامب باسح  يارب  ینالوط  تدم  تمایق  يادرف  یهاوخ  یم  ایآ  يروآ ,  یم  اذغ  عون  ود  مرتخد !  ( ( . ) ) 

ما  ( ( ( ( . ) ) 31 هّللا ( (  هضبق  نا  یلادـحاو  قـبط  یف  ناـمادا  هیلا  مدـق  اـم  ص )  هّللا (  لوـسر  یمع  نباو  ـی  خا ـبـع  تا نا  ـد  یرا ـا  نا ( ( . 
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رد بالق ,  ندمآ ,  نوریب  عقوم  تسین . ) )  يرارف  هار  گرم  زا  دومرف ( ( :  دیتسرفب , ار  هدعج  زامن , يارب  درک :  ضرع  ردپ  هب  موثلک ) ) 
ام زاو  رذـگب  یلع  هک  رد ـــــ  دز  ـالوم  نماد  رد  تـسد   ( ( ( ( . 32 دش ( (  زاب  شکرابمرمک  زا  دنبرمکو  دش  دنب  ترـضح  نآ  دـنبرمک 
 . مکحم تداهش  دنبرمک  هک  مهبم ـــــ  يادنو  تسب  یم  لاش  ورم .  هک  نماد  هب  تسد  شبنیز  ورگ ـــــ  هب  نمادو  دشاو  هش  لاش  رذگم . 

تـس ـطـمـ ناو يد  ـهـ لا نا  ـ کرا هّللاو  ـت  مد تـهـ دندینـش ( ( . :  همه  هک  داد  رد  ادـن  نیمزو  نامـسآ  رد  لیئربج  ناـهگان  تشذـگ ,  یتدـم 
 ( 33 ایقش ( (  الا  یقشا  هلتق  یضترملا ,  یلع  لتق  یبتجملا ,  یصولا  لتق  یفطـصملا ,  مع  نبا  لتق   , یقثولا ةورعلا  تمـصفناو  یقتلا  مالعا 

رـسپ دش  هتـشک  یهلا ,  ياقثولا  ةورع  دش  هتخیـسگو  شوماخ  اوقت  ياه  هناشنو  تسکـش  مهرد  تیادـه  ناکرا  دـنگوس !  ادـخ  هب  ( ( ( . 
 ( ( . دارفا نیرت  یقش  تسدب  ربمایپ  يومع 

موس سلجم 

 . ـه یواعم لاوما  هردا  ـ صم درو  رد مـ هیواعم  هب  ع )  نیسح (  ماما  همان 
کیلا ابیطو  ارب  ـنـ عو ـلـال  حو الام  لـمحت  نمیلا ,  نم  اـنب  ترم  اریع  ناـف  دـعب , اـما  نایفـس :  یبا  نب  ۀـیواعم  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  مـن  ) ) 
لاوــما زا یـمـن ,  ـی  ناورا کـ  ( ( ( ( . 34 مالـسلاو ( (  اهتذـخاف , اهیلا  تجتحا  یناو  کیبا  ینبب  لهنلا  اهب  لـعتو  قشمد ,  نئازخ  اـهعدوتل 

زا یناوراک  هک ( ( . :  تشون  هیواعم  هبو  دومن  طبض  اراهنیا  ع )  نیسح (  ماما  درک , یم  لمح  قشمد  هب  ار  تایرطعو  ربنعو  تالآ  تنیزو 
 , ینک باریس  ررکم  ار  تردپ  دالوا  ناگنـشت  ات  یئامن  هریخذ  قشمد  نئازخ  رد  اراهنآ  وت  هک  درک  یم  لمح  قشمد  هب  ار  یتایرطع  نمی , 
هک داتفا  قافتا  دیزی  نامز  رد  ع )  نیسح (  ماما  طسوت  مه  ـی  مود هردا  ـ ـص مـ مدرک . ) )  هرداصم  اراهنآ  اذل  متـشادزاین ,  لاوما  نآ  هب  نم 
زا کی  ره  دومرف ( ( :  رتش  نابحاص  هب  سپـسو  درک  هرداصم  اراـهنآ  میعنت  لـحم  رد  ترـضح  دـندر , دـیزی مـی بـ يارب  نمی  زاار  یلاوما 

تخادرپ هدـمآ ,  هک  يرادـقم  هب  اروا  هیارک  ام  دورب , اجنیا  زا  دـهاوخ  یم  هک  مه  سک  رهو  دـیایب  قارع  هب  ام  هارمه  دـهاو  شـمـا مـی خـ
هک دـناد  یم  اهنیا  زارتالاب  ار  ع )  موصعم (  ماما  ماقمو  دـناد  یمن  حیحـص  اررابخا  نیا  مولعلارحب ) )  همالع   ( ( ( ( . ) ) 35 مینک ( (  یم 
 : . میشاب هتـشاد  هجوت  هلاسم  دنچ  هب  تسا  مزال  هلاسم  نییبت  يارب   ( ( . 36 دنک ( (  میسقت  نیجاتحم  نیبو  دیامن  طبـض  ار  تموکح  لاوما 
یم مه  هعرق  نتفر  يارب  یتـحو  درک  عمج  اردوخ  باحـصا  هک  یماـگنه  تسا ,  هدرک  هرداـصم  ار  نیکرـشم  لاوما  ص )  ربماـیپ (  ـالوا : 

ـن یا  ( ( ( ( . 37 اهومکمنغی ( (  هّللا  لـعل  مهلاوما ,  اـهیف  شیرق  ریع  هذـه  دومرف ( ( :  دـنتفرگ , یم  مه  تقبـس  رگیدـکی  زاو  دـنتخادنا 
ینبو هیما  ینب  ایناثو :  دـنک . ) )  زاین  یب  ارامـش  دـنوادخدیاش  ات )  دیباتـشب  دـشاب (  یم  ناوراک  نیا  رد  ناـتلاوما  تسا ,  شیر  ناورا قـ کـ

مارحاهنآ دزن  رد  مصاختو  عفارت  یمال ,  ـ ـسا تا  ـ یاور قبط  رب  یتحو  تسا  هدوب  مارحو  یعرـش  ریغ  اهنآ  تافرـصتو  بصاغ  یگمه  سابع 
 , تبیغ رصع  ردو  دشاب  اهنآ  هزاجا  هب  دیاب  تالخادمو  تافرصت  ریاسو  تسار  ـ ـص نامه عـ موصعم  ماما  رـصع , ره  هفیلخ  نیاربانب ,  تسا 

نیا هک  دنک  یم  نالعاودناسر  یم  ار  بصاغ  ياهتموکح  تیعورشم  مدع  هلیـسونیدب  ع )  ماما (  ـثـا :  لا ـ ثو دشاب .  یم  لداع  ياهقف  نذا  اب 
نآ رد  ع )  همئا (  باحـصا  هک  افاض  مـ دـنرادن .  ار  لاوما  نیا  رد  فرـصت  قح  دـیزیو , هیواعم  لاثماو  تسا  لاـملا  تیب  هب  طوبرم  لاوما , 

قحو تسا  لطاب  دنروآ , یم  تسد  هب  سابع  ینبو  هیما  ینب  هاگتـسد  قیرط  زا  هک  ار  یلاومادـندوب  هجوتمو  دنتـشاد  ار  یقلت  نیمه  رـصع ,
 ( ع موصعم (  ماما  نآ  زا  اهیف  تسا  نآ  رد  هچنآو  نیمز  دندوب  دقتعم  نوچ  دندروآ , یم  ع )  همئا (  تمدخ  هب  اراهنآ  اذل  دنرادن , فرصت 

 . تسا
 . يدسا ابلع  نایرج 

لاوما مامت  دـمآ , هنیدـم  هب  نوچ  دوب  هدرک  بسکار  يرگید  لاوماو  رانید  رازه  داتفه  هار  نیا  زاو  دوب  نیرحب  مکاـح  يدـسا ) )  اـبلع  ) ) 
نا تملعو  کیلا  هتلمح  دقو  اذکو  اذـک  تدـفاو  ۀـیما  ینبل  نیرحبلا  تیلو  ینا  درک ( ( .  ضرعودروآ  ع )  قداص (  ماما  تمدـخ  اردوخ 

کنم انلبق  دـق  ع : )  هل (  لاقف  هیدـی  نیب  عضوف  هتاه  ع : )  هّللادـبع (  وبا  لاقف  کل ,  هلک  هناو  ائیـش  کلذ  نم  لعجی لـهـم  مل  لجوزع  هّللا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1477 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یلاوـماو  مدوـب  نـیرحب  مکاـح  هـیما  ین  فر بـ زا طـ مـن   ( ( ( ( . ) ) 38 ۀـنجلا ( (  هّللا  یلع  کل  انمـضو  هنم  كانللحاو  کل  هاـنبهوو 
اهنآ مامتو  هدادنرارق  لاوما  نیا  رد  یقح  نانآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مناد  نو مـی  چـ مدروآ ,  امـش  دزناراهنآ  نونکا  مدروآ ,  تسدـب 

زا ارا  ـنـهـ یا دومرف :  ع )  ماما (  هاگنآ  تشاذـگ ,  ترـضح  دزنار  لاوما  مامت  ابلع , ار , لاوما  نآ  روایب  دو :  ـ مر تر فـ ـ ـض تسامـش حـ يارب 
 ( ( . مدرک تنامض  وت  يارب  مه  ار  تشهبو  میدرک  لالح  وت  ياربو  میدیشخب  وت  هبو  میدرک  لوبق  تـو 

 . کلملادبع نب  عمسم  لاوما  سمخ 
ما هدروآ  تسد  هب  مهرد  رازه  دص  راهچ   , یصاوغ هار  زا  نیرحب  رد  درک ( ( :  ضرعو  دیـسر  ع )  قداص (  ماما  تمدخ  ـمـع ) )  ـس مـ ) ) 

لاوما سمخ  طقف  ینک  یم  لایخ  دومرف ( ( :  تر  حـضـ ما . ) )  هدروآ  امـش  تمدخ  سمخ ,  ناونع  هب  ار  نآ  مهرد  رازهداتـشه  نونکاو 
 ( ( . ) ) تسام يارب  دـیآ  یم  تسد  هب  نیمز  زا  هچنآو  نیمز  انل . ) )  وهف  یـش  نم  اهنم  هّللا  جرخا  امف  انلاهلک  ضرالا  نا  تسااـم :  يارب 

نیاو مـیدرک  لـالح  وـت  يارب  اراـهنآ  دوـمرف ( ( :  ع )  ماـما (  مروآ . ) )  یم  امــش  تمدـخ  ار  لاوـما  ماـمت  سپ  تـفگ ( ( :  عمــسم ) ) 
هیواعم لاوما  دـناوت  یم  ع )  نیـسح (  ماما  هک  دـنام  یمن  یقاب  یلمات  ياـج  سپ   ( ( ( ( . 39 میدیشخبوت ( (  هب  مه  ار  مهرد  رازهداتـشه 

 . دنتسه بصاغ  نانآ  نوچ  دنک , هرداصم  اردیزیو 
 . هضور

 ( . ع ۀمئالا (  داوج  ترضح  هب  لسوت 
هتبرغ یلع  یکبت  ملاـعلا .  امـس  هنم  ترطفناـف  مسلاـب ـــــ  همایـص  نع  رطفا  هبارـش .  یف  مسلا  هـیلا  سد  هبابـش ـــــ  یف  وـهو  ادیهـش  یـضق 
ـــــ  زورما منک  یم  وت  يوک  دای  موجرلاب . *** .  هیلتاق  نعلت  موجنلا ـــــ  نیعا  اـنزح  هیکبت  كـالفالا .  اهریرـص  یف  حونت  كـالمالا ـــــ 
رفـس مهاوخ ـــــ  یم  نیملاـع  تزع  ینکردا . *** .  همئـالاداوج !  اـی  زورما ـــــ  منک  یم  وـت  يوجتـسج  زورما .  منک  یم  وـت  يوـگتفگ 
تسا هداتفا  هرگ  مرازو ـــــ  هتسکش  لدو  هتسخ  ینکردا . *** .  همئالا !  داوج  ای  مهاوخ ـــــ  یم  نیسح  ربق  فوط  مهاوخ .  یم  نیمظاک 

ناج ارام .  یتمایق  هاوخ  رذـع  ارام ـــــ  یتدابع  حور  هک  يا  ینکردا . *** .  همئالا !  داوج  ای  مرآ ـــــ  هانپ  اجک  تیوک  هب  زج  مراک .  رد 
ادـخ هدـناوخ  هک  يا  اروت .  دانع  زا  مومـسم  درک  اروت ـــــ  دارمان  درک  ترـسمه  ینکردا . *** .  همئالا !  داوج  ای  ارام ـــــ  یتیاـنع  ارهز 

هک یلاح  رد  دیوگ :  یم  تسا  ع )  داوج (  ماما  عیـضر  هک  لیحر ) )  دیؤم ( ( . ) )  زا :  رعـش  ینکردا ( ( .  ۀمئالا  داوج  ای  اروت ـــــ  داوج 
؟  تسیچ هیرگ  تلع  درک  لاؤس  بدؤم ) )  دش ( ( , دنلب  هیرگ  يادص  هاگان  دوب , هتسشن  بدؤم ) )  اب ( (  ع )  يداه (  ماما 

نم ینلخد  دومرف ( ( :  دیتسناد , زا کـجـا  ـم  یدر لاؤ کـ ـ ـس تفر . ) )  ایند  زا  مردپ  نالا  ۀعاسلا ,  یفوت  رفعج  ابا  نا  دومرف ( ( :  ترـضح  . 
تسد نم  هب  یت  ـ لا حـ را , ـ گدرور زا عـظـمـت پـ  ( ( ( ( . ) ) 40 یضم ( (  دق  یبا  نا  تملعف  لبق  هفر  عا  نکی  مل  یش  لجوزع  هّللا  لالجا 

 ( ( . تسا هدرک  تلحر  مردپ  هک  متسناد  سپ  دوبن , البق  هک  داد 

مراهچ سلجم 

 . يزینک اب  جاودزا  دروم  رد  هیواعم  هب  ع )  نیسح (  ما  ـ ما همان 
 ( ( . ) ) ۀـیلهاجلا مول  موللا  امناو  مثام  رما  یف  الا  ملـسم  ئرما  یلع  مول  الف  ۀـصیقنلا ,  هبانع  عضوو  ۀسیـسخلا  الـس م  الاب  هّللا  ـع  فر قـد  ) ) 

نیـسح هک  داد  عال  ـ طا ـه  یوا اهـشرازگ بـه مـعـ زا  یکی  رد  , دناسرب وا  عالطا  هب  اررابخا  دوب  فظوم  هک  تشاد  یـسوساج  هنیدم  رد  هیواعم 
عامتجا دنـسپ  دروم  نادـنچ  رـصع , نآ  رد  هک  یلمع  تسا ,  هدرک  جاودزا  وا  اـب  سپـسو  هدرکدازآ  هتـشاد ,  هک  ار  يزینک  ع )  یلع (  نب 
مارتحاو رابتعا  زا  عامتجا  رد  دوب , زینک  ناشردام  هک  يدارفا  اره  ـ قو جاودزا کـنـد  هد ,  ـ ـش دازآ  زینک  کـی  اـب  یگرزب  تیـصخش  هک  دوبن 

نیا هب  يا  همان  شرازگ ,  نیا  دانتـسا  هب  هیواعم  دنتفرگ .  یم  رارق  مه  نارگید  شنزرـسو  تمالم  دروم  اسب  هچو  دـندوبن  رادروخرب  ییالاب 
هدرک اهر  دنا  هدوبوت  ناشو  وفک  هک  شیرق  نانزو  يا ,  هدرک  جاودزا  يزینک  اب  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  تشون . :  ترـضح  يارب  نومـضم 
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رظن رد  اردوخ  تحلـصم  هن  لمع  نیا  اب  دوش , یم  وربآو  تباجن  بجوم  دالوا , ياربو  يزارفارـسو  دجم  بجوم  نانآ  اب  جاودزا  کـه  يا , 
 ! ! ( ( . ار تنادنزرف  هنو  يا  هتفرگ 

 . هیواعم همان  هب  ع )  ماما (  خساپ 
زینک نیا  دوش  یم  یهتنم  ص )  ربمایپ (  هب  گرزب  ياه  تبـسنو  اهتفارـش  مامت  هک  نادـب  دومرف ( ( :  موقرم  هیواعم  خـساپ  رد  تر ,  ـ ـض حـ
عون نیا  مالـسا ,  روهظ  اب  ـد  نواد مدر خـ جاودزا کـ وا  يوبن بـا  تنـس  قبط  رب  سپـس  مدرکدازآ ,  اروا  باوث ,  رطاخ  هب  هک  دوب  نم  کـلم 

تیـصعمرد رگم  تسین  اور  ناملـسم  شنزرـسدش  هتـشادرب  اـم  هلیـسو  هب  یعا  ـتـمـ جا تـفاو  صقن  نآو  تـشادرب  اراـهتراقحو  اـه  یتـسپ 
, دناوخ ار  ع )  نیـسح (  ماما  خساپ  یتقو  هیواع  مـ  ( ( ( ( . 41 تسا ( (  تیلهاج  نامز  لامعا  دشاب , یم  تمالم  راوازس  هچنآو  راگدرورپ 

یتلا دادحلا  مشاه  ینب  ۀنـسلا  اهنکلو  ال  تفگ ( ( :  دیزی  دنک . ) )  یم  رخف  وت  رب  نیـسح  ردقچ  تفگو ( ( :  تخادـنا  دـیزی  ولج  ار  همان 
زاو دفاکش  یمار  هرخـص  هک  تسازیت  نانچنآ  مشاه  ینب  نابز  هکلب  ـت ,  ـس رو نـیـ ـن طـ یا خـیـر , رحبلا ( ( . ) )  نم  فرغتو  رخـصلا  قلفت 

 . دوش یم  باریسو  دریگ  یم  همشچرس  ایرد 
 . دنسپان تفص  تمالم , 

, روما مامت  رد  تمالم  میراد  تمالم نـ قح  یلو  مینک  رکنم  زا  یهن  دیاب  ار  یـصاع  صخـش  یتح  تسا ,  موکحم  نام ,  ـلـ ـس ـش مـ نزر سـ
یم شنزرـس  ار  ع )  نینمؤملاریما (  هیواعم ,  اهنیا .  ریغ  هچو  یلیـصحت  یگداوناخ ,  يداصتقا ,   , یندـب ای  يدابع ,  رما  هچ  تسا ,  مومذـم 

ةدـیعق لمحت  دور ( ( .  یم  دوخ  قاقحا  لابند  هب  اهبـشو  دریگ  یم  ار  ع )  نیـسحو (  نسحو  س )  همطاـف (  ترـضح  تسد  ارچ  هک  دـنک 
بوـیع تخاـن  ـ ـش يار  بـ ـی ,  ــض ـت بـعـ قا ـ فر ـی  ها گـ  ( ( ( ( . 42 نیـسحو ( (  نسح  کینبا  يدـی  یف  كادـیو  رامح  یلع  ـالیل  کـتیب 

وهو لجرلا  یفاو  نا یـ ـل  جوز هّللا عـ ـعـبـد مـن  لا نو  ـعـد مـا یـکـ با دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  تسا  ناسنا  هیلع  يزاس  هدـنورپو 
اروا ياهشزغلو  دوش  تسود  یسک  اب  هک  تسا  یسک  نآ  یهلا  هاگرد  زا  هدنب  نیرترود   ( ( ( ( . 43 اموی ( (  اهب  هریعیل  هت  الز  هیلع  ظفحی 

 ) ادخ لوسر  تسا  هرهچ  هایس  تردام  هک  درک  شنزرـس  ار  يدرم  رذوبا , ) )  يزور ( (  دنک . ) )  شنزرـس  اروا  يزور  ات  دریگب  رظن  رد 
هبوـت ماـقم  رد  مـه  رذو ) )  ـ با ینک ( ( . ) )  یم  شنزرــس  شرداـم  رطاـخ  هـب  اروا  رذوـبا !  رذاـبا . ) ) !  اـی  هماـب  هریعت  دوـمرف ( ( :  ص ) 

 ( ( ( ( . 44 دوش ( (  یضار  ص )  ربمایپات (  دیلام  كاخ  رد  اردوخ  تروصو  رس  ردقنآ  رافغتساو ,
 ( ( ( ( . 45 هبکری ( (  یتح  تمی  مل  بنذب  انمؤم  ریع  نم  دیامرف ( ( :  یم  ع )  قداص (  ماما  رگتمالم .  تبقاع 

 ( ( . دوش یم  التبم  هانگ ,  نآ  هب  شدوخ  هکنآ  رگم  دریم  یمن  دنک , شنزرس  یهانگ  رب  ار  ـنـی  مؤ هـر کـسـی مـ ) ) 
 . نارامیب تمالم  زا  زیهرپ 

نیا هب  هانگ  رطاخ  هب  دندرک  روصت  يا  هدع  دمآ  دیدپ  , دوب ماذج  ای  صرب  الامتحا  هک  يدیفـس  ياه  هکل  رامع ) )  نب  سنوی  هرهچ ( (  رد 
دمیو عباصالا  عنکم  نوعرف  لآ  نمؤم  ناک  دقل  دومرف ( ( . :  ع )  قداص (  ترـضح  تسا  هدوبن  ادخ  يارب  یبوخ  هدنبو  هدـش  التبم  ضرم 

یماراهتـسد لاح ,  نامه  ابو  دوب  هدیبسچ  مه  هب  شناتـشگنا  نوعرف ,  لآ  ـن  مؤ مـ  ( ( ( ( . ) ) 46 نیلـسرملااوعبتا ( (  موق  ای  لوقیو :  هدی 
 ( ( . دینک يوریپ  ایبنا  زا  مدرم !  يا  تفگ :  یمو  دیشک 

 . افلذ اب  ربیوج  جاودزا 
نیفرط هک  تساطر  ـ ـش جاودزا  رد  تسا  هتـسناد  اوقت ) )  هب ( (  ارزایتما  كالم  اهنتو  درک  هزرابم  تیلهاج  راکفا  اب  دوخ  روه  مال بـا ظـ ـ ـسا

 ( ص ربمایپ (  روتسد  دنشاب  هتشاد  فالتخا  مه  اب  روما , ریا  رد سـ دنچ  ره  دنشاب  مه  لثم  ودره  نامیاو ,  مالـسا  رد  ینعی  دنـشاب , مه  وفک 
یلو دوب , هدروآ  مالـسا  هزاـتو  هماـمی  لـها  زا  يدرم  ربیوج ) )  تسااتـسار ( ( .  نیمه  رد  اـفلذ ) )  اـب ( (  ربـیوج ) )  جاودزا ( (  رب  ینبم 

هب باطخ  ص )  ربمایپ (  يزور  دیدرگ .  هفص ) )  باحصا  زجو ( (  داد  ناکسا  دجسم  رد  اروا  ص )  ربمایپ (  دوب  ریقفو  هرهچ  هایس  يدرم 
بـسح نم  اـم  هّللاوف  یف ,  بغری  نم  یماو !  تنا  یباـب  ربیوج ( ( :  ینک . ) ) !  جاودزا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  دومرف ( ( :  ربیوج ) )  ) ) 
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هن مراد ,  یبوخرابتو  لصا  هن  نم  دنک  ادیپ  تبغر  نم  هب  هک  تسا  نز  مادک  امـش !  ياد  مردا فـ ـ مو رد  پـ لامجالو . ) )  لام  الو  بسن  الو 
افیرـش ۀـیلهاجلا  یف  نا  مـال مـن کـ ـ ـسالا ـع بـ ـضو هّللا قـد  نا  دومرف ( ( . :  ص )  ربماـیپ (  ییاـبیز . ) )  هنو  لاـم  هن  یگداوناـخ ,  تفارش 

لیلذ دـندوب , زیزعو  گرزب  تیلهاج  رد  هک  ینانآ  مالـسا ,  تکرب  هب  دـنوادخ  اعیـضو ( ( . ) )  ۀـیلهاجلا  یف  ناـک  نم  مالـسالاب  فرـشو 
نیرت فیرش  هک  دیبل ) )  نب  دایز  هناخ ( (  هب  نونکا  دو ( ( :  ـ مر ها فـ ـگـ نآ دنادرگ . ) )  گرزبو  زیزع  دندوب , ریقح  هک  نانآو  درک  ریقحو 

 ( ( . ) ) يروآرد نم  دـقع  هب  ار  افلذ ) )  ترتخد ( ( ,  هک  هداد  روتـسد  ربمایپ  ییوگ  یمو  يور  یم  تسا ,  هضایب ) )  ینب  هلیبق ( (  مدرم 
لوسر فرط  زا  یمایپ  تفگ ( ( :  دندوب , عمج  مه  رود  دوخ  ناگتسب  زا  یعمج  اب  دیبل ) )  نب  دایز  هک ( (  ـد  ـش دراو  ـتـی  قو ـبـر ) )  یو جـ

وگب اراکشآ  تساراختفا ,  بجوم  ص )  ادخ (  لوسر  ماغیپ  تفگ ( ( :  دیبل  نب  دایز  یصوصخ . ) )  ای  میوگب  اراکشآ  مراد  ص )  ادخ ( 
دزن مایپ  نیا  غالبا  يارب  اروت  ص )  ربمایپ (  دایز ( ( :  يروآ . ) )  رد  نم  دقع  هب  ارافلذ  ترتخد  هداد  ماغیپ  ص )  ربمایپ (  ربیوج :  ( ( . ) ) 

؟  هداتسرف نم 
راصنالا نم  انئافکا  الا  انتایتف  جوزن  انا ال  دایز ( ( :  مهد . ) )  یمن  تبسن  ص )  ادخ (  لوسر  هب  غورد  نخس  نم  يرآ ,  ربیوج ( ( :  ! ( ( . 

رب ربیوج ) )  دنـشاب ( ( . ) )  ام  ناشمهو  وفکمه  هک  راصنا  هفیاط  هب  رگم  میهد  یمن  ار  نامنارتخد  ام  هک  نک  ضرع  رب  ـ ما بـه پـیـ ( ( . ) ) 
اریز نادرگرب ,  هار  نایم  زا  ارربیوج  رتدوز  هچ  ره  تفگ :  شردـپ  هب  دینـش , یم  هدرپ  تشپ  زا  ارود  نیا  نانخـس  هک  افلذ ) )  تشگ ( ( : 

ار یلبق  هـلمج  ناـمهو  دـش  فرـشم  ص )  ربـمغ (  ـر پـیـ ـض ـا بـه مـحـ ــص ـخـ ــش دا ) )  ـ یز ددـنب ( ( . ) )  یمن  غورد  ص )  ربماـیپ (  هـب  وا 
ملـسملاو ۀـنمؤملل  وفک  نمؤملاو  نمؤم  ربیوج , دومرف ( ( :  ص )  ادـخ (  لوسر  میهد .  یم  راصنا  هب  طقف  ار  نامنارتخد  ام  هک  درکرارکت 

هب دی ) )  دا بـن لـبـ ـ یز تسا ( ( . ) )  ناملـسم  نز  وفک  مه ,  ناملـسم  درمو  هنمؤم  وفک  نمؤمو  تسا  نمؤم  ربیوج , ۀملـسمللوفک ( ( . ) ) 
 ( ص ربماـیپ (  ناـمرف  ـفـت بـا  لا ناد کـه مـخـ ار بـ ـن  یا ناـج !  ردـپ  تفگ :  رتخد  دـناسر  شرتخد  عـالطا  هب  ار  بلاـطمو  تشگرب  هناـخ 

هیهت ربیوج  يارب  تامزاولو  بابـسا  اب  مه  يا  هناخو  تشگ  اـیهم  یـسورع  تاـمد  ـقـ مو داد  نت  جاودزا  نیا  هب  اذـل  دوش , یم  رفک  بجوم 
مامت هب  جاودزا  نیا  اب  بترم  یمتخ  ترـضح  هنوگنیدـبو   ( ( . 47 دش ( (  تدابع  لوغـشم  ربیوج  بش  هس  ات  تمعن  نیا  هنارکـش  هبو  دش 

 ( ( . 48 مکاقتا ( ( )  هّللا  دنع  مکمرکا  نا  هک ( :  دومرف  نالعاو  دیشک  زمرقطخ  تیلهاج ,  راکفا 
 . هضور

اعبطو دندوب  هدرک  عامتجا  ـا , هر ياشامت سـ يارب  مه  مدرم  دندیسر , هفوک  رهـش  هزاورد  هبو  دندز  هزین  هب  ارادهـش  ياهر  ـ ـس ـد  یز ها یـ سـپـ
هدرک بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  ینارون  يرس  اهرـس , ـن  یا نا  رد مـیـ اما  دنک , بلج  شدوخ  هبار  مدرم  هجوت  هتـساوخ  یم  يراد  هزین  ره 

نید يذ  لتاق  انا  لیقـصلا ( ( . ) )  فیـسلا  بحاص  انا  لیوطلا ـــــ  حـمرلا  بحاص  انا  تفگ ( ( . :  نینچ  دوخ  یفرعم  يارب  مه  راد  هزینو 
 ( ( دوب یمکحم  نید  ياراد  هک  متسه  یسک  هدنشک  نم  متسه ,  هدیدبآ  ریشمش  ياراد  نم  متسه ,  دنلب  هزین  ياراد  مـن  لیصالا ( ( . ) ) 

دهملا یف  هاـغان  نم  وگب ( ( . :  ینک  یفرعم  اررـس  نیا  بحاـص  یهاوخ  یم  رگا  وت  تفگو  دـش  راد  هزین  هجوتم  بنیز ) )  ترـضح  . ) ) 
دمحم لتاق  انا  وگبو : )  لیلجلا (  شرع  هلتق  ـتـز لـ ها ـن  مو لیئاصلص  هئاقتع  نمو  لیئارزعو  لیفارساو  لیئاکیم  همادخ  ضعب  نمو  لیئاربج 

وا يارب  لیئربج  هک  متسه  یسک  هدنشک  نم   ( ( ( ( . ) ) 49 يدهلا ( (  ۀمئاو  یکزملا  نسحلاو  ارهزلا  ۀمطافو  یضترملا  یلعو  یفطصملا 
 , شتداهـشودش دازآ  وا  رطاـخ  هب  لیئاصلـصو  دـندوب  وا  راکتمدـخ  ـل ,  یئارز ـ عو لیفارـساو  لـیئاکیم   , تفگ یم  هراوهگ  رد  باوخ  رکذ 

شیارب زک  تسا  نیـسح  نیا  متـسه . ) )  ع )  همئاو (  نسحو  همطافو  نینمؤملاریماو  ربماـیپ  لـتاق  نم  وگب  دروآ  رد  هزرل  هب  ار  یهلا  شرع 
تسا نیسح  نیا  دنک .  یم  ییانشور  بسک  سمش ,  وا ـــــ  يور  غورف  زک  تسا  نیـسح  نیا  دنک .  یم  ییارـس  همغن  یحو ,  لیئربج ـــــ 

 . دنک یم  یئابر  لدو  دیرب  لد  اوس ـــــ  ام  مامت  زک 

مجنپ سلجم 
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 . دیزی اب  تعیب  ياضاقت  دروم  رد  هیواعم  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
تـساوخ وا  زا  هنیدم ,  مکاح  دیعـس ) )  نب  ورمع  هب ( (  يا  ـه  ما یط نـ ـه ,  یوا مـعـ اهیلع . ) )  کتراما  نم  مظعا  ۀـنتف  اهل  ملعا  یناو ال  ) ) 

هب رـضاح  نوچو  دریگب  تعیبدـیزی  يدـهع  تیـالو  يارب  ریبز ) )  نب  هّللادـبعو  رفعج  نب  هّللادـبع  سا ,  نبا عـبـ ع , )  نیـسح (  زا ( (  هک 
يرابخا دش  رکذتمو  تشون  ع )  نیـسح (  ماما  يارب  مه  يا  همان  هلمج  زا  تشون ,  هناگادـج  يا  همان  کی  ره  يارب  هیواعم  دـندشن , تعیب 

ناو اهنع  ۀـبغر  اهب  کنظا  نکا  مل  روما , کنم  یلا  تهتنا  دـقف  دـعب :  اما  تسا ( ( . :  نیا  هیواعم  هماـن  نتم  دوبن  عقوتم  هک  هدیـسرامش  زا 
الو هّللا  قتاو  کتعیطق  یلا  عزانت  الف  هّللا  کلزنا  یتلا  کتلزنمو  کفرـشو  كرطخ  یف  کلثم  ناک  نم  ۀـعیب  یطعا  نمل  افولاب  سانلا  قحا 
نم هب  امـش  زا  يرابخا  دع , ـا بـ ما نونقوی ( ( . ) )  نیذلا ال  کنف  ختـسی  الودمحم  ۀماو  کنیدو  کسفنل  رظناو  ۀـنتف  یف  ۀـمالا  هذـه  ندرت 

هدرک تـعیب  هـک  یناـسک  ناـیم  رد  مدرم  نیرتراوازـسو  یــشاب  هداد  ماـجنا  تـبغرو  لـیم  يور  زا  اراـهنآ  مدرک  یمن  لاـیخ  هـک  هدیــسر 
تنیدو تدوخ  هبو  زادنین  هنتف  هب  ار  مدرمو  سرتبادخ  زا  دنامب , رادافو  تعیب  هب  دیاب  دشاب , امش  يدادادخ  تفارشو  تمظعو  تیعقومردو 

رد تر  ـ ـض حـ ع . )  نیـسح (  ماما  خساپ  دـننکن . ) )  کبـس  ارامـش  دـنرادن , ترخآ  هب  نیقی  هک  یناسکو  نک  تقد  ص )  ربمایپ (  تماو 
ياهتعدبو هیواعم  تایانجو  دنتسناد  نیملـس  بیاصم مـ مامت  ادبم  ار  هیواعمو  تشون  هیواعم  يارب  يا  هدننک  اوسرو  هدنبوک  خساپ  باوج , 

تهتنا هنا  هیف  رکذـت  کباتک  یناج  دـقف  دـعب :  اما  میروآ ( ( . :  یم  ار  نآ  همجرتو  همان  نتم  نآ ,  تیمها  رطاخ  هب  هک  دـندشرکذتم  اروا 
یقر هنا  ترکذ  ام  ـا  ماو یلاعت .  هّللا  الا  اهیلا  ددـسی  الو  اهل , يدـهی  تانـسحلا ال  ناو  اهنع , یب  ۀـبغر  , اهب یننظت  نکت  مل  روما , ینع  کیلا 

, افالخ الو  ابرح  تدرا  ام  نوقرا ,  ـمـ لا نووا  ـغـ لا بذ  ـ کو عمجلا ,  نیب  نوقرفملا   , ۀـمیمنلاب نوؤاشملا  نوق ,  الملا  هاـقر  اـمناف  ینع  کـیلا 
لتاق ـت  ـس ـ لا میجرلا .  ناطیـشلا  ناوعاو  ملاظلا ,  بزح  نیدـحلملا  نیطـساقلا  کبزح ,  نمو  کنم  کلذ ,  كرت  یف  هّللا  یـشخ  ـال  یناو 

, اناودعو املظ  مهتلتقف  ـمـنـکـر  لا نو عـن  ـنـهـ یو فورعملاب  نورم  ایو  عدبلا  نوعظفتسی  اوناک  نیذلا  نیتبخملا ,  نیدباعلا  هباحـصاو  رجح ,
؟  هدهعب افافختساو  هّللا  یلع  ةارج  ةدکؤملا ,  دوهعلاو  ۀظیلغلا ,  قیثاوملا  مهتیطعاام  دعب  نم 

نم تلزن  مصعلا  هتمهف  ول  ام  دوهعلا  نم  هتیطعا  امدعب  نم  هتلتقف  ةدابعلا ,  ههجو  تلباو  تقلخا  يذلا  قمحلا  نب  ورمع  لتا  ـسـت بـقـ لوا ! . 
؟  لابجلا فعش 

مث رجحلا  رهاعل  لو  شارفل  دلولا لـ نا  ص )  هّللا (  لوسر  یضق  دقو  نایفس  یبا  نبا  هنا  تمعزف  مالـسالا  یف  ادایز  ـی  عد ـمـ لا ـت  ـس ـ لوا ! . 
؟  لخنلا عوذج  یلع  مهبلصیو  الخ ف ,  نم  مهلجراو  مهیدیا  عطقیو  مهلتقی  مالسالا ,  لها  یلع  هتطلس 

نید یلع  هنا  دایز , هیف  کیلا  بتک  يذلا  یمرـضحلا  لتاق  ـت  ـس ـ لوا کنم .  اوسیلو  ۀمالا  هذه  نم  تسل  کناک  ۀـیواعم !  ای  هّللا  ناحبـس  ! 
کفرـش لضفا  ناک  کلذ  الولو  هیف ,  تنا  يذـلا  کـسلجم  کـسلجا  يذـلا  ص )  ـن عـمـه (  با ـن  ید وه  یلع  نیدو  ههجو  هّللا  مرک  یلع 

؟  مکیلع ۀنم  انب , مکنع  هّللا  اهعضوف  فیصلاو ,  اتشلا  ۀلحر  نیتلحرلا  مشجت  کئابا  فرشو 
کنیدـلو کسفنل  رظنا  تلق  امیف  تلقو  اهیلع .  کتراما  نم  مظعا  ۀـنتف  اهل  ملعا  یناو ال  ۀـنتف  یف  ۀـمالا  هذـه  درت  ال  تلق :  اـمیف  تلقو  ! . 

امل قیفوتلا  هلاساو  ینیدل ,  هّللا  رفغتـساف  هلعفا  مل  ناو  یبر  یلا  ۀـبرق  هناف  لعفا  ناف  كداهج  نم  لضفا  فرعا  ام  هّللاو  یناو  دـمحم  ۀـمالو 
وجرال یناو  نوحلاصلا ,  داکیامیدق  يرمعلف  کلادب ,  امیف  ۀیواعم !  ای  یندکف  كدکا ,  یندکت ,  یتم  تلق :  امیف  تلقو  یضریو .  بحی 

الا ةریبک  الو  ةریغـص  رداغی  اباتک ال  هّلل  نا  ملعاو  ۀیواعم !  ای  هّللا  قتاو  کلادـب  ام  یندـکف  کلمع ,  الا  قحمت  الو  کسفن ,  الا  رـضت  نا ال 
الا كارا  ام  بالکلاب  بعلیو  بارشلا  برـشیایبص  کتراماو  ۀمهتلاب ,  كذخاو  هنظلاب ,  کلتق  کل  سانب  سیل  هّللا  نا  ـلـم  عاو اهاصحا . 

يروما هک  يدش  روآ  دایو  دیـسر  نم  هب  وت  همان  دعب , اما   ( ( . 50 مالسلاو ( ( ) )  ۀیعرلا ,  تعـضاو  کنید  تکلهاو  کسفن ,  تقبا  دقو 
دوجو یسک  ملاعراگدرورپ ,  زج  قیفوتو ,  اهیبوخ  هب  ندیـسر  يارب  انامه  تسا ,  هدوبن  نم  راوازـس  وت , نامگ  هب  هک  هدیـسر  وت  هب  نم  زا 

نم دنتـسه  هارم  ناـیوگغوردو گـ زادـنا  هقرفت  هک  تسا  نیچ  نخـسو  سولپاـچ  دارفا  نخـس  هدیـسر ,  وـت  هب  نم  زا  ـچـه  نآ ـا  ماو درادـن . 
دنوادـخ زا  مدرک  كرت  دنتـسه , ناطیـش  نارای  هک  وت  ملاظ  بزحو  وت  اب  گنج  هکنیازاو  ما  هتفرگن  اروت  اب  تفلاـخمو  گـنج  هب  میمـصت 
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, دندرمـش اوران مـی  اراهتعدب  هک  اهنآ  دندوب , عضاوتمو  دباع  هک  یتسین  شنارایو  يدـع ) )  نب  حـجـر  ـل ( (  تا ـا تـو قـ یآ متـسه .  فئاخ 
تارج ادـخ  رب  لمع  نیا  اب  یتشک ,  ار  نانآ  قحان  هب  يداد ,  مکحم  دـهعو  ناما  هکنآ  زا  دـعب  دـندرک , یم  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

؟  یتسین قمح ) )  نب  عـمـر  ـل ( (  تا ـا تـو قـ یآ يدرمش .  کبساروا  دهعو  يدرک 
یتشک مه  اروا  مکحم ,  ياهنامیپو  دهع  همه  نآ  زا  دعب  دوب , هدش  ـحـیـف  نو درز  شتروصورغال  شندب  تدابع ,  رثا  رد  هک  یناسنا  نآ 
قحلم نایفـس  وبا  تردـپ  هب  ار  هیبا ) )  نب  داـیز  وت ( (  اـیآ  دـندمآ .  یم  نییاـپ  اـههوک  يـالاب  زا  دـندیمهف  یم  ناوهآ  رگا  هک  يوـحن  هب 

؟  تسا گنس  راک  انز  ياربو  تسارتسب  ـب  حا يار صـ دنزرف بـ هک  دومرف  ص )  ربمایپ (  هک  یلاح  رد  يدرکن 
یم نازیوآ  امرخ  تخرد  ياه  هخاشرب  ار  نانآو  دـنک  یم  عطق  ار  ناـشیا  ـ پو ـت  ـسدو دـشک  یم  ار  ناـنآ  هک  يدرک  طلـسم  مدرم  ربارواو 

؟  دنتسین وت  زا  مه  تما  نیاو  یتسین  تما  نیا  زا  وت  ایوگ  هیواعم !  يا  هّللا !  ناحبس  دنک ,
نیدو دنتـسه  ع )  یلع (  رادـفرط  نانیا  هک  درک  هبتاکم  وت  اب  هیبا ) )  نبدایز  هک ( (  یتسین   ( ( 51 نییمرـض ( ( ) )  حـ ـل ( (  تا ـا تـو قـ یآ . 

تفارـش دننامه  تناردـپو  وت  تفارـش  دو , ـبـر نـبـ ما نید پـیـ رگا  يا ,  هتـسشنوا  ياج  هب  زورما  وت  هک  تسا  ص )  ربمایپ (  نید  نامه  یلع 
هک يا  هتشون  تا  همان  رد  هیواعم !  تشاد .  رب  ار  نآو  داهن  تنم  امش  رب  ام  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  دوب  ناتسباتو  ناتـسمزرد  ناگدننک  چوک 

دوخ تحلـصم  هک  يا  هتفگ  زا  بـ یتـسه .  مدرم  نیا  رب  ریما  وت  هک  منیب  یمن  نیا  زا  رتـالابار  يا  هنتف  نم  یلو  مزادـنین ,  هنتف  هب  ار  تما  نیا 
 , مهدب ماجنا  ارراک  نیا  رگا  هک  منیب  یمن  وت  اب  گنج  زا  رت  ار بـهـ يزیچ  نم  مسقادـخ !  هب  مریگب ,  رظن  رد  ار  ص )  ربمایپ (  تماو  نیدو 
 . مبلط یم  تسوا ,  تیاضرو  تبحم  بجوم  هچنآ  دنوادخ  زاو  منک  یم  رافغتـسا  ادـخ  زا  منک ,  كرت  رگاو  ما  هدـش  یهلا  هاگرد  برقم 

هـشیمه مسق  مدوخ  ناـج  هب  نک ,  هلیح  یناوت  یم  هچ  ره  هیواـعم  سپ  ینک ,  یم  هلیح  مه  وـت  منک ,  هلیح  نم  تقو  ره  هک  يا  هتفگ  زاـب 
سرتب اد  زا خـ ـه !  یوا مـعـ دزاس .  دوبان  ار  تلامعاو  دوشب  تدوخ  هجوتم  شررـض  هک  مراودیما  نمودنتفرگ  یم  رارق  هلیح  دروم  نیحلاص 
هنوگچ هک  دنک  یمن  شومارف  دنوادخ  هیواعم !  تساطبـض .  نآ  رد  هریبکو  هریغـص  لامعا  مامت  هک  دراد  یلامعا  همان  لاعتم  دـنوادخ  هک 

يزاب گسو  دشون  یم  بارـش  هک  ار  دیزی )  ترـسپو (  يدوم  ـتـگـیـر نـ ـسد ای  یتشک  ار  نانآ  نانآ ,  هرابرد  نامگ  فرـص  هب  ار  هّللاایلوا 
 , يا هدرمـش  کچوکو  ریقح  ار  مدرمو  يا  هدرکدوبان  ار  تنیدو  لـهاو  دوخ  هک  اروت  من  يا مـی بـیـ هدر  راوس کـ مدرم  هدرگ  رب  دـنک  یم 

 ( ( . مالسلاو
 ( . ع ماما (  هیباوج  مهم  سوؤر 

هزرابمو گنج  دصق  تسا ,  هدنز  هیواعم  اتو  تسا  هیواعم  هب  تبسن  ع )  یبتجم (  ماما  تسایس  نام  هـ ع )  ما حـسـیـن (  ـ ما ـت  سا ـیـ ـس 1 ـ 
هیرق رد  رجح ) )  تسا ( (  يدع ) )  نبرجح  لتاق  هیواع ( ( ,  مـ 2 ـ  دش .  رکذتم  ار  نیمه  هدعج , ) )  خساپ ( (  رد  هچنانچ  درادن , اروا  اب 
ریثات  ( ( , رجح تداهـش ( (  دندیـسر  تداهـش  هب  هیواعم  روتـسد  هب  شنارایو  نا  ـتـ ـسود زا  رفن  شـش  اب  ماـش  کـیدزن  ارذـع ) )  جرم  ) ) 

هدز تفگـش  نانآ  لتق  زا  زین  يرـصب ) )  نسحو  هشیاع  تفرگ ( ( ,  رب  هیواعم  هرهچ  زا  باقنو  تشاذـگ  نانا  ـلـمـ ـس هیحور مـ رد  یقیمع 
؟  دوب هچ  رجح ) )  مرج ( (  دیا :  ـ مر تر مـی فـ حـضـ دش .  نامیشپ  رجح ) )  نتشک ( (  زا  هیواعم  دوخ  یتحو  دندش 

؟  دناوخ یمن  زامن  ایآ 
؟  درک یمن  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ایآ 

؟  دوب هدرک  لالح  ار  یمارح  هچو  مارح  ار  یلالح  هچ 
هب اررجحو  نم  رما  انبر , دـنع  یقتلن  یتحارجحو  ینیعد  تفگ ( ( :  هیواـعم  دـش , حرطم  هلاـس  نیا مـ هیواـعم  اـب  هشیاـع  دروخ  رب  نیلوارد 

یلع ۀیواعم  قال  یناف  امد  ینع  اولـسغت  الو  ادیدح  ینع  اوعزنت  ال  درک ( ( :  تیـصو  رجح   , تداهـش عقوم  رد  دیراذگب ) )  تمای  يادرف قـ
ـ  3 مریگب . ) )  ار  هیواعم  ولج   , عضو نیمه  اب  تمایق  يادرف  اـت  دـییوشن  اراـهنوخو  دـیرواین  رد  منت  زا  ارریجنز   ( ( . ) ) 52 ةداـجلا ( ( ) ) 

تـسوا رد تـعـقـیـب  ـیـه ) )  با نب  دایز  هکدشاب ( (  یم  يدع ) )  نبرجح  ياقفر ( (  زا  يو  تسا ,  قمح ) )  نب  ورمع  لتاق ( (  هیوا ,  مـعـ
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نآ هیواعمو  داتسرف  هیواعم  دزن  هب  هدرک  ادج  ار  شرس  دوش , یم  هتشکو  ریگرد  اجنآ  نازابرـس  ابو  دنک  یم  رارف  لصوم  ياههوک  هب  اذل  , 
ناورهنو نیفص  لمج ,  ردو  دوب  ص )  ادخ (  لوسر  باحـصا  زا  يو  تفر  هزین  مال بـه  ـ ـسا رد  دوب کـه  يرـس  نیلوا  نیاو  دز  هزین  هباررس 

 ) ربمایپ ص : )  يوبن (  ثیدح  اب  تفلاخ  مـ 4 ـ   ( ( . 53 دوب ( (  ص )  ربمایپ (  يارب  ناملس ) )  هلزنم ( (  هب  ع )  یلع (  ياربو  درک  تکرش 
رفن تفه  دش , دلوتم  دایز ) )  یتقو ( (  دشاب ) )  یم  گنس  راکانز , يازسو  تسارتسب  بحاص  يارب  دنزرف  هدومرف ( ( :  یثیدح  رد  ص ) 

 ( دیبع مان ( (  هب  یمالغ  شردپو  هیمس  شردام  هک  دش  دلوتم  يا  هناخ  رد  هکنیا  اب  دنتشاد  اروا  يرد  ياعدا پـ نایفس , ) )  وبا  هلمجزا ( ( 
ابداهج تیلـضف ,  نیرتگرزبو  دـشاب  یم  هیلب  نیرتگرزب  مدرم ,  رب  هیواعم  تراـما  6 ـ  تسا .  نییمرـضح  هفیاط  لتاق  هیواـعم ,  5 ـ  دوب .  ( 

 , تسا هیواعم  نبدـیزی  يدـهع  تیالو  هیواـعم ,  زا  رتدـب  7 ـ  دـهد .  یمن  ارراک  نیا  هزاجا  یناکمو ,  یناـمز  طیارـش  اـهتنم  تسا  هیواـعم 
رد شنارایو  ع )  نیـسح (  تداهـش  فلا :  دش . :  گرزب  تیانج  هس  بکترم  شتفالخ  نارود  رد  دیزی  دنک .  یمرمخ  برـش  هک  یناوج 
 ) ربمایپ هباحص  زا  رفن  داتشه  هلمج  زا  رفن  رازه  هدرب  غلاب  نتشکو  نیملسم  سومانو  لامو  ناج  ندرمش  حابمو  هنیدم  هب  هلمح  ب :  البرک . 

 ( ( . 54 ریبز ( ( ) )  نب  هّللادبع  ینوگنرس ( (  يارب  قینجنم  بصنو  همظعم  هکم  هب  هلمح  ج :  راصناو .  شیرق  زا  رفن  دصتفهو  ص ) 
 . هضور

 ( . ع يربک (  هقیدص  نفد  ماگنه  ص )  ربمایپ (  ربق  اب  ع )  نینمؤملاریما (  نانخس 
يربص کت  ـفـیـ ـص عـن  هّللا !  لوسر  ای  لق  کب  قاحللا  ۀعیرـسلاو  كراوج  یف  ۀـلزانلا  کتنبا  نعو  ینع  هّللا  لوسر  ای  کـیل  مـال عـ ـ ـس ـ لا

مـال مـن ـ ــس  ( ( . ) ) 55 لاحلا ( ( ) )  اهربختـساو  لاؤسلا  اـهفحاف  اهمـضه  یلع  کـتما  رفاـضتب  کـتنبا  کئبنتـسو  يدـلجت  اـهنع  قرو 
يا تسا  هدیدرگ  كزان  مندب  ـت  سو ـ پو كد  ـ نا مربص  همطاف ,  نتفراب  دش  قحلم  امـش  هبو  دیمرآ  وت  راوج  رد  دوز  هک  ریذپب  ار  ترتخدو 

مد مالسلا ـ  اهیلع  ارهز ـ رگا  اما  دهد (  یم  ربخ  امش  هب  دندر , دراو کـ وا  تما شـمـا بـر  هک  ییاهتبیـصم  زا  ترتخد  يدوز  هب  ادخ !  لوسر 
یتفگ وگم ـــــ  ردپ  اب  لد  هصغ  زا  یلو  یتفر  دیوش . ) )  ایوج  وا  لاح  زاو  دیزرو  رارـصا  ندیـسرپ ,  رد  امـش  تفگن )  يزیچو  تسبورف 

اهیا كدف  بصغ  يارجام  زا  وگم .  رگدادـیب  تما  روجز  وا  اب  هاوخم ـــــ  نیمغ  ار  نیما  لوسر  همطاف !  ای  وگم .  رگد  شکاپ  تبرت  رانک 
هک مغ  نیز  وگم .  رسپ  لتق  هصقو  ارجام  نآز  مصخ ـــــ  موجه  تقو  هب  هناخ  ناتسآ  زا  وگم .  رمق  صرق  نتفرگو  یلیـس  نآز  لوتبلا ـــــ 

دنام هتفهن  نم  زک  دوبک ـــــ  يوزاب  نیاو  هنایزات  برض  نآ  ز  وگم .  رت  نامـشچو  هتـسخ  بلق  هب  وا  اب  فرحنم ـــــ  دیحوت  بتکم  تشگ 
نیمغ دهاش  زاو  هعیش  راز  لاحز  و  وگم .  رحـس  ات  بش  همه  یتخیر  هدید  زا  باب ـــــ  يور  نارجه  مغ  زک  اهکـشا  نآز  وگم .  ردپ  يارب 

 ( . تسرپ هناتسآ  نیسح  زا :  رعش  وگم ( .  رظن  زا  دش  وت  ربق  هتفهن  ناسنیاک   ـــــ

مشش سلجم 

 ( . ع نیسح (  ماما  همانتیصو 
هل کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  ـهـد  ـش یـ ۀیفنحلا .  نب  دمحم  هیخا  یلا  یلع  نب  نیـسحلا  هب  یـصوا  ام  اذه  میحرلا :  نمحرلا  هّللا  مسب 

, روبقلا یف  نم  ثعبی  هّللا  ناو  اهیف  بیر  ۀیتا ال  ۀعاسلا  ناو  قح  رانلاو  ۀـن  ـجـ لا ناو  قحلا  نع د  نم  قحلاب  اج  هلوسرو ,  هدـبع  ادـمحم  ناو 
ـهـی ناو فورعملاب  رما  نا  دیرا  ص )  يدج (  ۀما  یف  الـصالا ح  بلطل  تجرخ  امناو  املاظ  الو  ادسفم  الو  ار  الو بـطـ ارـشا  جرخا  مل  یناو 

یتحربصا اذه  یلع  در  نمو  ـحـق  لا ـی بـ لوا هّللاف  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف  ع )  بلاط (  یب  نبا ا  یلع  یباو  يدج  ةریـسب  ریـساو  رکنملا  عـن 
 ( ( ) ) بینا هیلاو  تلکوت  هیلع  هّللاب  الا  یقیفوت  امو  کیلا  یخا  ای  یتیـصو  هذـهو  نیمکاحلا  ریخ  وهو  قحلاـب  موقلا  نیبو  ینیب  هّللا  یـضقی 

تمـس هب  نت  ـ فر زا  ار  ترـضحو  دش  بایفرـش  ع )  ادهـشلادیس (  شراوگرزب  ردارب  تمدخ  هیفنح ) )  نبدمحم  هکنآ ( (  زا  دـعب   ( ( . 56
 : . ) درپس ردارب  تسد  هبو  دومرف  موقرم  ار  قوف  همانتیصوو  درک  بلط  ملقو  ذغاک  هاگنآ  درک , عانتما  ترـضحو  تشاد ) )  رذح  رب  قارع 

دیحوـت هب  مهد  یم  تداهـش  دـنک :  یم  تیـصو  هیفنح  دـمحم  شردارب  رب  نیـسح  هک  تـسا  يزیچ  نـیا  یهلا ,  ياـنثو  دـم  زا حـ بـعـد  ) 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1483 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  عقاو  یکش  چیه  نودب  تمایقو  تسا  ـهـنـم حـق  جو تشهب  هکنیاو  تسوا  قحب  هداتسرفو  هدنب  دمحم  هکنیاو  دنوادخ  یگناگیو 
نم مایق  هکلب  تسین ,  نیمز  يور  رد  ملظو  داسفو  ینارذگـشوخو  یـشکرس  يور  زا  نم  ما  ـیـ قو جورخ  دنک  یم  هدنز  اراهناسنا  دنوادخو 
مرد ـ پو ص )  ـبـر (  ما هریـس پـیـ هـب  مهاوـخ  یمو  تـسار ,  زا مـنـکـ ـهـی  نو فور  ـر بـه مـعـ ماو ص )  ـبـر (  ما ـت پـیـ ما رد  حـال  ـ ــصا يارب 
ادـج ادـخ  هار  زا  نم  هار  نوـچ  تـسا (  هـت  ـ فر ـ یذ ـ پارد ـ نواد عـقاو خـ رد  دـنک , لوـبق  ـب عـمـل کـنـم پـس هـر کـس  لا ـیـطـ با عـلـی بـن 

تساوت هب  نم  شرافسو  تیصو  نیا  مردارب !  دنک  مکح  راکمتس , مدرمو  نم  نیب  دنوادخا  منک تـ یم  ربص  دنک , فلخت  هک  رهو  تسین ) 
زا نیا  تساراکـشآ ,  همانتیـصو  نتم  زا  هک  نانچ  هـمـ تسوا . ) )  يوس  هب  مه  تشگزابو  منک  یم  وا  هب  لکوتو  تسادنوادخ  زا  قیفوتو 

ماما هزیگناو  یـشمطخو  فادها  هکلب  دنـسیون , یم  دوخ  ییارادو  لاوما  هرابرد  صاخـشا  هک  تسین  یفرعو  یلومعم  ياه  همانتیـصو  لیبق 
بـش یناملـسم  تسین  راوازـس  هک  هدش  هتفگ  یعرـش  ياه  همانتیـصورد  دـنچ  ره  دـن  ـو مـی کـ گزا دو بـ ـت خـ کر رد حـ ار  ع )  نیـسح ( 

 ( ( . 57 دشاب ( (  شرس  ریز  رد  شا  همانتیصو  هکنآ  رگم  دباوخب 
 . رکنم زا  یهنو  فورعم  هب  رما 

اـسب هچو  هدش  ـگ  نر ام کـم  هعماج  رد  هنافـساتم  هک  تسا  رکنم ) )  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يایحا ) )  ع )  نیـسح (  ماما  مایق  فادها  زا 
یم هزراـبم  یملظو  تعدـبو  داـسف  اـب  یـسک  مینیب  یم  رگا  نوـچ  تسا ,  هدـش  شزرا  دـض  هب  لیدـبتو  هداد  تسد  زا  مه  اردوـخ  شزرا 

هنیمز رد  تیاوردصتفه  رب  غلاب  هعیشلا ) )  لئاسو  فیرش ( (  باتک  رد  یلماع ) )  رح  ـیـخ  ـش مو ( (  ـ حر مـ مینک .  یم  مه  خیبوت  اروا  , دنک
یهنو فورعم  هـب  رما  لـحارمو  طیارــش  یهقف ,  بـتک  رد  ناـشلا  مـیظع  ياــه  فـقـ تـسا . :  هدروآ  رکنم ) )  زا  یهنو  فورعم  هـب  رما  ) ) 

رد یطا  ـ خو یصاع  ياهناسنا  عامتجا ,  ردرگا  یتسار  هب  تسا  ندیشک  مهرد  هرهچ  رکنم , اب  هزرابم  رد  لوا  مد  دنا قـ هدرک  نایب  اررکنمزا 
 ( : ع نینمؤملاریما (  لاق  دوش . :  یم  هتـشاد  رب  هعماج  زا  رکنم ) )  دوخ ( (  هب  دوخ  دـنوش , هجاوم  مهردو ,  سوبع  ياه  هرهچ  اب  اج  هم  هـ

ص ربمایپ (  دیامرف ( ( :  یم  ع )  ـنـیـن (  مؤ ـمـ لار ـیـ ما  ( ( . 58 ةرهفکم ( ( ) )  هوجوب  یـصاعملا  لها  یقلن  نا  ص )  هّللا (  لوسر  انرما  ) ) 
هک میروایب  خیرات  زا  يدها  ـت شـ سا مزال  نو  ـنـ کا میوش . ) )  ور  هب  ور  ناراکهانگ  اب  شرتو  مهرد  ياه  هرهچ  اب  هک  درک  یم  رما  ام  هب  ( 

 : . دنوش هجاوم  سوبع  ياه  هرچ  اب  ناراکهانگ  ابداد  یم  روتسد  ص )  ربمایپ (  هنوگچ 
 . كوبت هوزغ 

 . ینالوط هار  رطاخ  هب  هک  تسا  كوبت ) )  هوزغ  مالسا ( ( ,  ردص  تاوزغ  زا  یکی 
نب بعک  ياهمان ( (  هب  رف  سـه نـ تسا .  هدشریبعت  ةرسعلا ) )  شیجو  هرسعلا  ۀعاس  هب ( (  نآ  زا  هقوذآو ,  بکرم  دوبمکو  ناتسبات  لصفو 

كوبت زا  ص )  ربماـیپ (  یتـقو  دـندرک  ـت نـ کر ـ ـش ـن جـنـگ  یا رد  یلبنتو ,  یتسـسرطاخ  هب  هیما ) )  نب  لـالهو  عیبر  نب  ةرارم  کـلام , 
هبو تفگن  نخـس  نانآ  اب  ص )  ربمایپ (  یلو  دندش  ص )  ادـخ (  لوسر  رـض  با مـحـ ـیـ فر ـ ـش یهاوخرذـع ,  يارب  نانیا  دومرف , تعجارم 
نانآ اب  مه  ـچـه هـا  بو اهنز  یتح  هک  یئاج  ات  دنتفرگ  رارق  یعامتجا  رهق  کی  رد  نانآ  , دنیوگن نخ  نا سـ ـ نآ داد بـا  رو  ـتـ سد مه  ناناملسم 

دندرب یم  اذغ  نانآ  يارب  ناشنارسمه  هک  يوحن  هب  دندرب  هانپ  فارطا  ياههوک  هب  اذل  دش  گنت  ناشیا  رب  هنیدم  رهـش  دنتفگ  یمن  ینخس 
نخـس رگیدکیاب  مه  ام  دییایب  سپ  دـنا  هدرک  رهق  ام  اب  مدرم  همه  هک  نونکا  دـنت :  ـه نـفـر گـفـ ـس ـن  یا دـنتفگ .  یمن  نخـس  نانآ  اب  یلو 
هفیرـش هیآ  هکنیا  ات  دـندرک  هباناو مـی  هبوت  یهلا  هاگرد  هب  نانآو  تشذـگ  لاونم  نیا  هب  زور  هاجنپ  دوش  لصاح  یجرف  دـیاش  مییوگ ,  نـ

مهیلع تقاضو  تبحر  امب  ضرالا  مهیلع  تقاض  یتح  اوفلخ  نیذلا  ۀـثالثلا  یلع  و  داد ( :  نانآ  هبوت  شریذـپزا  ربخو  دـیدرگ  لزان  لیذ , 
فاد ـ ها زا  يولعو .  يوبن  هریـس   ( ( . 59 میحرلا ( ( )  باوتلاوه  هّللا  نا  اوبوتیل  مهیلع  بات  مث  هیلا  الا  هّللا  نم  اـجلم  ـال  نا  اونظو  مهـسفنا 

یم یفرعم  هوساو  وگلا  ار  ص )  ربمای (  پـ دـیجم , نآرق  تسا  ع )  ناـنمؤمریماو (  ص )  ربماـیپ (  تنـس  ياـی  ـ حا ـیـنـی ,  ـس ما حـ ـگـر قـیـ ید
نتفر و هارو  نتساوخ  ربو  نتسشن  رد  ندرک ,  توکـسو  نتف  ـخـن گـ ـس رد  رادرکو , راتفرو  لامعارد  هک  دهد  یم  روتـسد  مدرم  هبو  دنک 

ناراکهبتو رافک  اب  تنوشخو  ناتـسود  اب  ییوخمرنرد  رداـمو , ردـپ  هب  مارتحا  رد  يرادر ,  ـ ـس ـمـ هو دـالوا  تیبرت  رد  مدرم ,  اـب  ترـشاعم 
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راک هب  دنتـشاد  ناوت  رد  هچنآ  هیما  ینب  ملاظ  هاگتـسد  دـینک .  ادـتقا  ص )  ربمایپ (  هب  يدرف ,  یعامتجا ,   , يدابع روما  ماـمت  رد  هصـالخو 
دننکن هسیاقم  ص )  ربمایپ (  شور  اب  دـننیب , یم  ارافلخ  روجو  مت  ـ ـس لا  ـمـ عا مدر  یتقو مـ هک  دـننک  وحمار  ص )  يوبن (  تنـس  اـت  دـندرب 

ـر ـش ولج نـ فدـه ,  نیمه  ياتـسار  ردو  دـنهد  یم  مدرم  دروخ  هب  دـیزیو  هیواعمو  بصاغ  ياـفلخ  هک  تسا  ناـمه  مالـسا  دـننک  لاـیخو 
, دـنداد رارق  لرت  ـنـ کو ـبـت  قار تحت مـ هنیدـم  رد  ایو  دـندرک  دـیعبت  اـی  ار  ثیدـح  تاور  دـندز , شتآ  ار  ثیداـحا  , دـنتفرگ ار  ـث  یدا ـ حا

ياتسار رد  ار  ناشدوخو  دندرک  یم  لعج  تلیضف  دو , يار خـ یهاگو هـم بـ دندرک  یم  دنتـسم  ص )  ربمایپ (  هب  ار  یلعج  بلاطم  یهاگ 
ولج دش , دوبان  ثیدح  بتک  دنتفر , ایند  زا  ثیدح  نیظفاح  درک  ادـیپ  همادا  لاس  دو  ـب نـ یر قـ ـع ,  ـضو نیا  دـنداد  یمرارق  یهلا  ياهناسنا 

 ( ع قداص (  ماما  دش .  رداص  يو  فرط  زا  نآ  طبضو  ثیدح  نتشونروتسد  زیزعلادبع ) )  نبرمع  نامز ( (  ات  دش , هتفرگ  ثیدح  راشت  ـ نا
تیب لها  نم  ةادـهلا  ۀـمئ  الا  راثآو  هتنـسو  ص )  هّللا (  لوسر  راث  عـلـیـکـم بـ دـیامرف ( ( . :  یم  شنارایو  باحـصا  هب  باطخ  يا  همان  رد 

هک داب  ام  بـر شـ  ( ( . 60 لض ( ( ) )  هنع  بغرو  کلذ  كرت  نمو  يدتها  دقف  کلذب  ذخا  نم  ناف  مهتنسو ,  هدعب  نم  ص )  هّللا (  لوسر 
رد مود  مدق  دوش . ) )  یم  هارمگ  دنک , كرت  ار  نآ  هک  رهو  تسا  تیادـه  هار  هک  دـینک  ذـخا  ار  ع )  همئاو (  ص )  ربمایپ (  شورو  راثآ 

هتفر يا گـ لوا نـتـیـجـه  مد  زا قـ ـتـی کـه  قو هتبلا  دیامن  ریذـحتای  دـنک  هظعوم  ناسنا  هک  تسا  نابز ) )  رکنم ( ( , زا  یهنو  فورعم  هب  رما 
یهنو فورعم  هب  رما  هماقا  ياربو  درک  هدافتسا  هار  نیمه  زا  ع )  اده (  ـشـ لاد هک سـیـ تسا  روزو ) )  ریـشمش  هلحرم  موس ( ( ,  مدقو  دوشن 
دومن هعجارم  یهقف  بتک  هب  دـیاب  نآ ,  طیارـشو  موس  هلحرم  نییبت  يارب  هتب  ـ لا درک .  يراذـگ  هیامرـس  شنازیزعو  دوخ  ناـج  زا  رکنم , زا 

ار یعامتجا  تینماو  مدرم  لاـمو  ناـجودربب  ریـشمش  هب  تسد  رکنم , زا  یهنو  فورع  ـر بـه مـ ما ـه  نا ره کـس بـه بـهـ هک  تسین  روط  نیاو 
 . دیامنداجیا تشحوو  باعرا  وجو  دنک  راد  هشدخ 

 . هضور
 . شورف یم  ریپ  دزن  دمآ  مساق  شورخو ـــــ  شوج  دص  هب  اروشاع  زور 

 . شونب نم  رب  مه  هداب  نآ  يا ز  هعرج  شون ـــــ !  هعرج  ار  یلب  اولاق  یم  يا  هدب .  مبآ  ومع  مبآ  هنـشت  هدـب ـــــ  مبان  یم  زا  یماج  تفگ 
هلان زک  مدمآ  یهد .  مناج  نداد  راختفا  یهد ـــــ  منادیم  نذا  ات  مدمآ  ومع . !  يا  متسم  قشع  ماجز  نک  ومع ـــــ !  يا  متـسلا  ماج  بلاط 
دوخ ربکا  راوجمه  راظتنا .  تداهـش  رهب  مشک  یم  راگزور ـــــ  ردنا  ما  هلاس  هدزیـس  ینک .  مشوپ  نفک  ندـیگنج  رهب  ینک ـــــ  مشوماخ 

نک اشامت  هد  مگنج  نذا  دوب .  ییاشامت  نم  دربن  نوچ  دوب ـــــ  ییادیـش  ماگنه  ومع !  يا  ارم .  نک  دوخ  رغـصا  گرم  شیپ  ارم ـــــ  نک 
یئالبرک ارهز  ناج  هل . *** . : ) )  نذا  یتح  هب  لاز  امف  هل  نذای  ملف  لاتقلا  یف  نذاتسا  ارم ( ( . *** .  نک  ادیش  وگ و  رب  ابحرم  ارم ـــــ 
دیگنجو دمآ  نادیم  فرط  هب  نزم .  مساق  هنیس  رب  در  تسد  نکـش ـــــ  تب  یلع  قح  ومع !  يا  ارم .  نک  یئادف  نآرق  هر  رد  ارم ـــــ  نک 

یم نیمز  هب  اراهاپ  مساق  هک  دیدو  دناسر  مساق ) )  نیلاب ( (  رب  هلجع  اب  اردوخ  ترضح ,  , دز ادص  ار  ع )  نیـسح (  ماما  رخآ , هظحل  رد  ات 
مث نیمز ( ( .  رب  ینز  اپو  یهد  ناج  نینچنیا ـــــ  اروت  دید  یمن  شاک  تردام .  رب  هیده  دربب  ات  ترکیپ ـــــ  ومع  دید  یمن  شاک  دـنز . : 
ادص اروا  هک  تیومع  رب  تسا  تخـس   ( ( . 61 هتباجا ( ( ) )  کعفنی  الف  کبیجی  وا  کبیجی  الف  هوعدـت  نا  کـمع  یلع  زع  ع : )  لاـق ( 
داک هئ ـــــ  الب  یلع  همع  هاکب  دشاب . *** . ) )  هتـشادن  وت  يارب  يا  هدیاف  یلو  دهدب , اروت  خساپ  ای  دـهدب  اروت  خـساپ  دـناوتن  یلو  ینزب 

 . اهناسرف اهسراف  یلع  حان  اهنابش ـــــ  هبابش  یلع  یکب  ناندع .  ینبو  رهف  نایتف  نایتفلا ـــــ  یتف  یلع  یکب  دقو  هئاکب .  نم  رخـصلا  بوذی 
هدـج هاـکب  لوتبلا .  اـهتجهب  یلع  تحاـن  لوـسرلا ـــــ  هتجهم  یلع  یکب  ـالفالا ك .  يرذ  یلا  تلع  دـقل  یکاوزلا ـــــ  لـئاقعلا  ۀخرـصو 
یلع یکبی  فیکو ال  ابخ .  هنیع  رون  ناف  امد  یبتجملا ـــــ  هوبا  یکبی  نا  قحو  اـضقلا .  مکح  هدـعاس  یف  تف  ذـم  یـضترملا ـــــ  یـصولا 

صحفی يرثلا  هجو  یلع ـــــ  هنیع  ةرق  يار  امل  همغو .  همهل  ینزحاو  همع ـــــ  نیعب  ایندـلا  تملظا  هبابـش .  یلع  وهو  همد  نم  هباـضخ ـــــ 
 . كاردالا هفصو  طبحی  الو  المالا ك ـــــ  هربص  نم  تبجع  دق  البلا .  مظع  نم 

متفه سلجم 
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 . دیزی راعشا  زا  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
 ( ( مالسلاو نولمعت , )  امم  يرب  اناو  لمعا  امم  نوئیرب  متنا  مکلمع  مکلو  یلمع  یل  لقف  كوبذک  ناف  میحرلا ( ,  نمحر  ـ لا هّللا  بـسـم  ) ) 
هکم ـم  کا حـ ورمع بـن سـعـیـد ) )  يارب ( (   , یلقن قبط  ای  سابع , ) )  نب  هّللادبع  يارب ( (  يراعشا  هارمهب  يا  همان  هیواعم  نب  ـد  یز یـ . ) ) 

تسناد یمو  دوب  علطم  ع )  ادهشلا (  دیس  يروشحل  ـیـه سـ حورو هنیدم  مدرم  هیحورزا  نوچ  دیزی  دناوخب , جح  مسارم  رد  ار  نآ  ات  داتسرف 
یم اریز  دریگب , ار  گنج  عوقو  شمرنو ,  هحلاصم  باـب  زا  تشاد  میمـصت  اذـل  دـنور ,  دـیزی نـمـی  هنابـصاغ  تموکح  راـبریز  ناـنآ  هک 

ار نآ  دـند , ـ ید اردـیزی  راعـشا  یتقو  هنیدـم  مدرم  دوش , یم  ماـمت  نارگ  وا  يارب  ع )  یلع (  نب  نیـس  ند حـ ـ ـش ـتـه  ـش ـ کو گـنج  تسناد 
خساپ رد  اذل  هداتسرف ,  دیزی  اررا  ـعـ شا ـن  یا تسناد کـه  تسارف  هب  رظن  کی  اب  ناهج  ناگدازآ  ربهر  دنداتسرف , ع )  نیسح (  ماما  تمدخ 

متنا مکلمع  مکلو  یلمع  یل  لقف  كوبذک  ناو  دیامرف ( . :  یم  ص )  ربمایپ (  هب  باطخ  هک  دندرک  هدنـسب  میرک  نآرق  زا  هیآ  کی  هب  وا 
لوؤسم مه  امشو  متسه  مدوخ  لامعا  لوؤسم  نم  وگب  دندرک , بیذ  ارو تـکـ را تـ ـر کـفـ گا نوملعتامم ( ( . )  يرب  اناو  لمعا  امم  نوئیرب 

 : دیزی راعشا  زا  هنومن  دنچ  کنیا  متسه . ) )  رازیب  دیهد  یم  ماجنا  امش  هچنآ  زا  مه  نمو  دیتسه  رازیب  نم  لامعا  زا  امش  ناتدوخ ,  لامعا 
ـد قو نور  ـ قلا مـن  مکلبق ـــــ  ناک  دق  نم  برحلا  ترغ  دـق  اومـصتعاو .  ریخلا  لابحب  اوکـسمت  تنکـس ـــــ  ذا  برحلا  اوبـشت  انموق ال  ای  . 

تـسا شوماخ  هک  ار  گنج  شتآ   ( ( . ) ) 62 مدقلا ( (  هب  تلز  خذـب  يذ  برف  اخذـب ـــــ  اوکلهت  مکموق ال  اوفـصناف  ـم .  مالا هب  تداب 
رد حـق تخاـس ( ( .  دوباـن  ار  یئاـه  تعیمجو  درک  رورغم  ار  هتـشذگ  ماوـقا  گـنج  دـینزب ( ( .  گـنچ  ریخ  هار  هـبو  دـیزاسن , رو  هـلعش 

 ( ( . دیزغل ناشیاه  مدق  ربکتم  دارفااسب  هچ  هک  دیراذگب  رانک  ار  یگرزبو  ربکو  دینک  نـیـکـی  دو , نا خـ ـشـ یو خـ
 ( . ع ماما (  خساپ  لیلحت 

هک دیامن  یم  مالسا  نا  ـمـنـ شد همهو  نیقفانمو  نیکرشمورافک  زا  تئارب  نالعا  سنوی ,  هروس  هفیرش  هیآ  هب  کسمت  اب  ع )  ادهشلا (  دیس 
زا رفن  شـش  هک  هدمآ  نورفاک  هروس  رد  هچنآ  زا  تسا  یلام  ـ جا هیآ  نیا  عقاو  ردو  درادن  دوجو  اهنآ  اب  شزاسو  هحلاصم  هار  چـیه  الوصا 
یم شتـسرپ  اروت  يادخ  ام  مه  لاس  کی  نک ,  تدابع  ارام  نایادخ  وت  لاس  کی  دندرک کـه ( ( :  داهنـشیپ  ص , )  ادـخلوسر (  هب  رافک 

میدش وت  شیک  رد  کیرشو  میا  هدرکن  ررض  ام  دوب , رتهب  وت  نید  رگاو  يا ,  هدرکن  ررض  وت  دوب , رتهبام  ـر مـسـلـک  گا هجیتن  رد  مینک , 
ـه نو ـ گر میرک هـ نآرق  اریز  داد , تاداهنـشیپ  نیا  همه  هب  یمکحم  خـساپو  دـش  لزاـن  نورفاـک  هروـس  لاـح  نـیا  رد  اـما   ( ( . 63 ( ( ) ) 

لاعت ـد مـ نواد خـ تسا .  هدرک  عونمم  ار  مالـسا  نانمـشدو  نیکرـشمو  رافک  اب  شزاسو  هعواطمو  یتسودو  تدومو  تدعاسمو  يراکم  هـ
يا  ( ( . ) ) 64 قحلا ( ( )  نم  مکاج  امب  اورفک  دقو  ةدوملاب  مهیلا  نوقلتایلوا  مکودعو  يودع  اوذختت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم ( : 

هدمآ امش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  هک  لاح  رد  دینک  یم  تبحمراهظا  اهنآ  هب  تبسن  امش  دریگن , تسود  ار , ناتدوخو  نم  نانمشد  نینمؤم ! 
 . دنا هدرک  لقن  نینچ  نیرسفم  هک  تسا  هعتلب  یبا  نب  بطاح  دروم  رد  هیآ  لوزن  ناش  دنا .  هدش  رفاک 

 . هعتلب یبا  نب  بطاحو  ةراس  نایرج 
يا هدمآ  ایآ  دیسرپ  وا  زا  ترض  حـ دیسر , ص )  ربمایپ (  تمدخ  هنیدم  رد  ردب  هعقاو  زا  دعب  لاس  ود  هک  دوب  هکم  ناگد  ـنـ ناو زا خـ ةرا  سـ

؟  يا هدرک  ترجه  هنیدم  هب  ای  يوش  ناملسم 
اب وت  هک  دـندش  هچ  هکم  ناناوج  سپ  دومرف :  ترـضح  مریگب ,  کـمک  امـش  زا  ما  هد  ـ مآ ما ,  هد  ـ ـش جا  هکلب مـحـتـ مادـکچیه ,  تفگ : 

؟  دوش نیمات  تیگدنز  اهنآ , يارب  یگدن  ـ ناو خـ
اجنیا منک ,  یگدنناوخ  وا  يارب  نم  هک  درادن  یـشوخ  لاح  یـسک  رگ , ـ ید رد  گنج بـ زا  دعب  ردـب ) )  ۀـعقو  دـعب  ینم  بلط  ام  تفگ ( ( 

هکم حـتف  يارب  ص )  ربمایپ (  هک  دوب  یلاـح  رد  نیاو  دـندرک , وا  هب  يدـقن  ياـه  کـمکو  ساـبل  يرادـقم  داد  روتـسد  ترـضح  هک  دوب 
, دو نارگن بـ شنادـنزرف  هب  تبـسن  رافک  تیذاو  رازآ  زاو  دـندوب  هکم  رد  شا  هداوناـخ  هک  هعتلب  یبا  نب  ـب  طا حـ درک .  یم  هداـمآاردوخ 
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يا همان  اذل  دنهد , رار نـ را قـ اروا تـحـت فـشـ هداوناخ  الباقتم  مه  اهنآات  دیامن  یتاعالطا  يراکمه  هکم  نیکرـشم  اب  هک  تفرگ  میم  ـ ـص تـ
 ( ( مکرذح اوذخف  مکدیری  هّللا  لوسر  نا  تشاد ( (  رذح  رب  ناناملـسم  ندـیگنجو  ص )  ربمایپ (  ندـمآ  زا  اراهنآو  تشون  هکم  مدرم  هب 
ۀحلط ریبز , رمع , رامع , ع , )  یلع (  دناسر , ربمایپ  عالطا  هب  ار  نایرج  نیا  لیئربج  دـناسرب .  هکم  مدرم  هب  هک  داد  هراس  هب  ار  همان  بطاح 

اذل دنتفای  يزیچ نـ دـندرک  یـسرزاب  ار  هراس  ثاثا  یتقو  اما  دـندش , وا  زا  همان  نتفرگو  هراس  بیقعت  روما  مـ ـد , ثر وباو مـ دوسا  نب  دادـقم  ,
نبرضال هّللاو  الاو  باتکلا  یجرخا  اهل  لا  ـ قو هفیـس  لسو  انبذک  الو  انبذک  ام  هّللاو  دومرف ( ( :  ع )  نینمؤملاریما (  اما  دندرگرب , دنتـساوخ 

هک دوب  اجنیا  تشک ,  مهاوخ  اروت  ای  هدـب  ام  هبار  همان  ای  دومرفو :  دـی  ـ ـش ارریـشمش کـ اذـل  ربمایپ , هنو  میئوگ  یم  غورد  اـم  هن  کـقنع ) ) 
, درک لاؤس  وا  تنایخ  نیا  زاو  درک  راضحا  ار  ـب  طا حـ ص )  ـبـر (  ما پـیـ داد .  لیوحتو  دروآ  نوریب  دوخ  ناوسیگ  يال  زا  ار  همان  هراـس , 

مرادن ار  ینابیتشپ  چیه  هکمرد  هک  نم  رگم  دـنک  تیامح  اهنآ  هچبو  نز  زا  هک  دـنراد  هکم  رد  ار  يدار  ـ فا نیرجاهم ,  مامت  تفگ  بطاح 
اهنآ يارب  همان  نیا  منادـیم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مریگب ,  ما  هداوناخ  هب  تبـسن  ارراـفک  تیذاو  رازآ  يولج  متـساوخ  هلیـسو  نیا  هب  اذـل 
رافک هب  تبـسن  نینمؤم  هک  دـهدیم  ناشن  یخیرات  هثداح  نیا   ( ( 65 دزاس ( (  یم  ققحم  اردوخ  هدارا  لاعتم  دنوادخودوب  دـهاوخن  دـیفم 

 . دنرادن ار  هحلاصمو  تدعاسمو  يراکمه  قح  زگره 
 ( ( . هضور ) ) 

 . راکیپو مزر  زا  یمد  دیاسآ  هک  راربا ـــــ  ناطلس  دش  زاب  زکرم  هب  نوچ 
ـــــ  ارافج گنس  نآ  هنیک  زا  دز  وچ  نسحا .  هّللا  هجو  یناشیپ  هب  نمـشد ـــــ  تسد  زا  دنکف  یگنـس  کلف  ۀعاس . ) )  حیرتسی  فقوف  ) ) 

دمحم يور  دحا  زور  رد  وچ  دمرـس ـــــ  قشع  يور  تشگ  نوگلگ  هک  هتهبج . ) )  یلع  عقوف  رجح  هاتا  اذا  ارامن ( ( .  دزیا  هنیآ  تسکش 
یکی هتهبج . ) )  نع  مدـلا  حـسمیل  بوثلا  ذـخاف  هاـم ( ( .  نوچ  رهچ  نآ  زا  دـیادزب  نوـخ  هک  هاـش ـــــ  نآ  تساوـخ  تمارک  ناـماد  هب  . 
هاتاف ناکیپ ( ( .  دولآ  رهز  دیدرگ  نایع  نامیا ـــــ  لها  هانپ  تشپ  زا  هک  رپات .  ياج  هش  لد  ردنا  تفرگ  رکشل ـــــ  يریت ز  شو ,  ساملا 

نب نانس  هنعطف  شنانـس ( ( .  زا  دیربب  هّللا  بنج  هک  شنانچ ـــــ  ولهپ  رب  هزین  دز  نانـس  هبلق . ) )  یلع  عقوف  بعـش  ثالث  هل  مومـسم  مهس 
هب مدآ ـــــ  لسن  رخف  لصو ,  رهبز  تشاذگب .  قشع  راب  قشع ,  دنمـس  تشارفا ـــــ  تیار  ارالد , شرادـیدب  هتوقرت . ) )  یف  یعخنلا  سنا 
امل ابرا ـــــ  بحلا  یف  ینتعطق  ولف  اکارا .  یکل  لایعلا  تمتیاو  اکاوه ـــــ  یف  ارط  قلخلا  تکرت  مد . *** .  نآ  ردـنا  تفگ  یمو  داـتفاور 

هبترم دنلب  تشاد .  تقاط  لاتق  رب  ادهشلا  دیـس  هن  تشاد ـــــ  تماقتـسا  بات  رگد  حانجلاوذ  هن   ( ( . *** . 66 اکاوس ( (  یلا  داؤفلا  نح 
 . داتفا نیمز  رب  شرع  منکن  طلغ  رگا  داتفا ـــــ  نیز  ردص  یهاش ز 

متشه سلجم 

 . همرخم نب  روسم  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
نب رو  ـ ـس مـ ـتـه ( ( ,  ـشاد رذ  ـ حر قار بـ ـمـت عـ ـس ـتـن بـه  فر زا  ار  ع )  ما (  ـ ما ـی کـه  نا ـ ـس زا جـمـلـه کـ کـلذ . ) )  یف  هـّللا  ریختـسا  ) ) 
نبا کل  لوقیو  قارعلا ,  لها  بتکب  رتغ  نا تـ كا  ـ یا تشون ( ( . :  ترـضح  يارب  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  وا  تسا   ( ( 67 همرخم ( ( ) ) 

 , كوفاوی یتح  لبالا  طابا  نوبرـضیسف  ۀـجاح  کب  مهل  تناک  نا  مهنا  فـ مر ,  ـحـ لا حربت  نا  كاـیا  كورـصان ,  مهناـف  مهب ,  قحلا  ریبزلا ,
 ( ( . 68 ةدعو ( ( ) )  ةوق  یف  مهیلا  جرختف 

 , يوش رود  هکم  زا  اداب  مـ يور ,  قارع بـ هبو  يریذپبارریبز  نب  هّللادبع  نخـسو  يوش  رورغم  قارع ,  مدرم  ياه  همان  هب  اداب  مـ یـعـنـی ( ( : 
دنزادنیب تمحز  هب  اردوخو  دنوش )  راوس  راوه  ار  نارتش  رب  یـعـنـی  دننزب (  رتش  ياهلغب  ریز  دنراد , جایتحا  امـش  هب  اعقاو  قارع  مدرم  رگا 

دننک تکرح  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  هماـن  نتـشوناهنت  ینعی  دـیوش (  جراـخ  تاـناکماو ,  تردـق  اـب  هاـگنآ  هدیـسر  امـش  تمدـخ  هب  اـت 
 ( ( ( . دنسرب روضح  هب  ناشدوخو 
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 . همرخم نب  روسم  هابتشا 
لاحشوخ اه , همان  ترثک  زاو  دنک  یم  تکرح  قارع  مدرم  ياه  همان  رطاخ  هب  افرص  ترضح ,  هک  دنک  یم  لایخ  همرخم ) )  نب  روسم  ) ) 

 ) ) لاثما نتشادرذح  رب  هن  دناد  یمن  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  قارع  تمس  هب  نتفر  يارب  ترضح  عیجـشتو  کیرحت  ثعاب  اهنیا , ایو  هدش 
قارع مدرم  ياـه  هماـن  لاـسرا  هنو  دـنک  یم  فرـصنمار  ترـضح  هّللاد بـن عـمـر , ) )  ـبـ عو هملـس  ماو  هیفنح ,  نب  دـمحمو  ساـبع ,  نبا 

ـن یاو تسااـسک  باحـصا  سماـخو  موـصعم  ماـما  وا  دزاـس , یم  رـصم  نتفر ,  رب  ار  ع )  ماـما (  ریبز ) )  هّللاد بـن  عـبـ لاـثما ( (  بیغرتو 
اهنزو دوش  هتـشک  هار  نیا  رد  ع )  یلع (  نب  نیـسح  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یلاعتقح  هدارا  هک  تسا  یهلا  تیرومام  کی  ماـی  ـ قو ـت  کر حـ

اروت قح  قایتشا .  تنوخ  هب  دراد  البرک  قارع ـــــ  تمس  رد  وت  ور  نوریب  دوز  دنامبرادیاپ . *** .  یهلا  نید  ات  دنوش  ریـسا  مه  اه  هچبو 
 . دوخ هآ  زا  نکزوس  رپ  اراونین  دوخ ـــــ  هارمه  ربب  ار  تناکدوک  هتسارآ .  ترکیپ  رب  ابق  نیا  هتساوخ ـــــ  تنوخ  هب  ناطلغ 

 ( . ع ماما (  خساپ 
یم دـنوادخ  زا  ینعی  تسا ,  هّللا ) )  ریختـسا  نآو ( (  دـننک  یم  افتکا  هلمج  کی  هب  طـقف  روسم ) )  خـساپ ( (  رد  ع )  ادـه (  ـ ـش ـ لا سـیـد 

 , هدش هداد  صاصتخا  نآ  هب  یباب  یقالخاو  ییاور  بتک  رد  هک  يا  هتکن  دزاس , یلمع  ار  نامه  تسا  نم  تحلصمو  ریخ  ار  هچنآ  مهاوخ 
وا ات  دیامن  لکوت  وا  ربو  دـنک  راذـگاو  لاعتم  يادـخ  هب  ار  شتاروما  دـیاب  نمؤم  هک  هیلع ) )  لکوتلاو  هّللا  یلا  ضیوفتلا  ناونع ( (  تحت 

 . دزاس یلمعار  نامه  تسا ,  هدنب  تحلصم  هچره 
 . قولخم هب  ع )  فسوی (  نتسج  لسوت 

 ( ـک بر ـی عـنـد  نر ـ کذا تفگ ( :  وا  هب  دوش , یمدازآ  شینادـنز  ياـقفر  زا  یکی  يدوز  هب  هک  تسناد  ع )  فسوی (  ترـضح  هک  یتـقو 
سپ وا  اـما  تسا ,  هداـتفا  نادـنز  رد  هاـنگ  یب  فسوی ,  هک  وگبو  نکب  مه  ارم  شرافـس  ناطلـس  دزن  يدـش ,  دازآ  نادـنز  زا  یتـقو  ینعی 
اروت یـسک  هچ  تفگودـمآ :  فسوی  ترـضح  دزن  ع )  لیئربج (  دـیامرف :  یم  ع )  قداص (  ما  ـ ما ـتـی  یاور رد  درک .  شومارف  يدازآزا , 

؟  دادرارق مدرم  نیرتابیز 
؟  داد رارق  تردپ  لد  رد  اردوت  هقالع  تناردارب ,  نایم  رد  یسک  هچ  تفگ ,  نم .  يادخ  تفگ :  . 

؟  داد تاجن  هاچ  نورد  زا  اروت  یسک  هچ  تفگ :  نم .  يادخ  تفگ :  . 
؟  درک رود  وت  زا  دندوب )  هتخادنا  هاچ  يالاب  زا  هک  ار (  گنس  یسک  هچ  تفگ :  نم .  يادخ  تفگ :  . 

؟  دیشخب ییاهر  هاچ  زا  اروت  یسک  هچ  تفگ  نم .  يادخ  تفگ :  . 
؟  درک رود  وت  زا  اررصم  نانز  هلیحو  رکم  یسک  هچ  تفگ :  نم .  يادخ  تفگ :  . 

قولخمب کتجاح  لزنت  نا  یلا  كاعد  لو مـا  ـک یـقـ بر نا  فـ تفگ ( ( . :  لیئربج  اـهفارتعاو , اـهرارقا  نیا  زا  سپ  نم .  يادـخ  تفگ :  . 
هانپ یقولخم  هب  اـجنیا  رد  ارچ  سپ  دـیامرف :  یم  لاـعت  ياد مـ خـ یـعـنـی ( ( :   ( ( . 69 نینـس ( ( ) )  عضب  تلقامب  نجـسلا  یف  ثبلا  ینود 

؟  يدرک تجاح  ضرعوا  هبو  يدرب 
درادن یتافانم  لکوت  ظفح  اب  قولخم  زا  تناعتساو  دادمتـسا  هت  ـبـ لا ینامب . ) )  نادنز  رد  رگید  لاس  دنچ  دیاب  لمع ,  نیا  رطاخ  هب  نونکا 

اما تسا ,  ماوـعو  يداـعدارفا  يارب  هلاـسم  نـیا  یلو  دوـشب , نارگید  هـب  لـسوتم  یملاـظ ,  ـت  ـسد زا  تاـجن  يارب  ناـسنا  هـک  اـصوصخم 
هب تسیاـب  یمن  تسا ,  هدـید  مشچ  هب  ار  یهلا  تاـیانع  همه  نآ  توبن ,  ماـقم  رب  هوـالع  هک  ع )  فسو (  تر یـ ـ ـض ـنـد حـ نا یتیـصخش مـ

 . دش یم  لسوتم  یقولخم 
 ( . ع قداص (  ماما  زا  بلاج  یثیدح 

یم رارـصا  دو  رد طـلـب خـ بترم  مه  ناراکبلطو  مدـش  يدایز  ضرقو  یتسدـگنت  راچد  یلاس  دـیوگ :  یم  نـالجع ) )  نب  دـم  مـحـ ) ) 
مهاب قباس  زا  هک  اصوصخم  دنک , کمک  نم  هب  هک  مهاوخب  وا  زاو  مورب  هنیدم  ریما  دیز ) )  نب  نسح  دزن ( (  متفرگ  میمـصت  اذل  دندرک ,
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ارم تسد  متشاد ,  یتاقفر  مه  وا  اب  میدقزا  هک  مدرک  دروخرب  ع )  نی (  ـحـسـ لا هّللادبع بـن عـلـی بـن  نب  دمحم  اب  هار  نیب  رد  میدوب  انشآ 
؟  يور یم  يروظنم  هچ  ياربواجک  هب  مناد  یم  تفگو :  ـه مـن شـد  جو ـتـ مو تفرگ 

؟  یبلط یم  کمک  تیراتفرگ  عفر  يارب  یسک  هچ  زا 
؟  یسر یمن  دوخ  دوصقم  هبو  يوش  یمن  اور  تجاح  هک  ناد  پـس بـ گـفـت :  دیز .  نب  نسح  زا  متفگ :  . 

هک مدینـش  ع )  قداص (  ماما  میومع ـ  رـسپ  زا  اریز  دنکزاب , وت  راک  زا  هرگ  دناوت  یم  واو  تسا  نیدو ) )  ـ جالا دوجا  هک ( (  یـسکدزن  ورب 
یتزعو هیلا :  هیحو  ضعب  یف  هئایبنا  ضعب  یلا  هّللا  یحوا  هک ( ( . :  دننک  یم  لقن  ص )  ادـخ (  لوسر  زا  نانآو  شمارگ  ابا  زا  ار  یثیدـح 

 , یلـضفو یجرف  نم  هندـعبالو  سانلا خ ل ]   ] رانلا یف  ۀـلذملا  بوث  هنوسک  الو  سایالاب ,  يریغ  لما  لمؤم  لک  لـما  نعطقـال  یلـالجو , 
یلمال یبابو  ۀقلغم  یهو  باوبالا  حیتافم  يدیب  داوجلا , ینغلا  اناو   , ياوس وجری  وا  يدـیب ,  دـئادشلاو  يریغ ,  دـئادش  ـ لا یف  يدـبع  لمؤیا 

یمرکو يدوجب  هتیطعادقو  ینع  اضرعم  هل  ـ ما هارا بـ یلامف  يریغ ,  هنع  اهفـشک  کلمی  مل  ۀـبئان  هتهد  نم  نا  اوملعی  ملا  یناعد  نمل  حوتفم 
سیلوا الک ,  دوجا , الف  لاسافا  ۀلاسملا ,  لبق  ۀیطعلاب  ئدـتبا  هّللا  اناو  يریغ ,  هت  ـ بئا یف نـ لاسو  ینلاسی ,  ملو  ینع  ضرعاف  ینلاسی ,  مل  ام 

صقن ام  هتلاسم  هنم  دحاو  لک  تیطعاف  اعیمج , ینولاس  نیـضراو  تاوامـس  عبـس  نا  ولف  يدیب ,  ةرخالاو  ایندلا  سی  ـ لوا یل ,  مرکلاودوجلا 
دنوادخ ینع ( ( :  یـ  ( ( . 70 ینبقاری ( ( ) )  ملو  یناصع  نمل  سوبایف  هتمیق  انا  کلم  صقنی  فیکو  ۀـضوعب  حانج  لثم  یکلم  نم  کـلذ 

تلذم سابلو  منک  یم  سویام  اروا  ددنبب  ـیـد  ما ریغ مـن  هب  سکره  دنگوس !  ملالجو  تزع  هب  هک  داتـسرف  یحو  ایبنا  زا  یـضعب  هب  لاعتم 
تـسد هب  هتـسب  ياهرد  دیلک  تسا ,  نم  تسد  هب  دیادش  لح  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  هیکت  نم  ریغ  هب  دـیادش  رد  ایآ  مناشوپ ,  یموا  رب  ار 

مهد یم  اردارفا  ياـیاطع  لاؤس ,  زا  لـبق  هک  متـسه  ییادـخ  نم  منک ,  هدروآر مـی  اروا بـ يوزرآ  ـد , ناو ار بـخـ هک مـ سکرهو  تسا  نم 
نم نئازخ  زا  يزیچ  هک  دنام  یم  سگم  رپ  دننام  مهدب ,  دـهاوخ  یم  هچنآ  سکره  هبو  دـنهاوخب  زیچ  نم  زا  نیمزو  نامـسآ  تفه  رگاو 

ـبـه تر هس مـ ات  ناوخب ,  نم  يارب  ار  ثیدح  نیا  هرابود  تفگ :  دینـش , ار  ثیدـح  نیا  نوچ  نالجع ) )  نب  دـمحم  دوش ( ( . ) )  یمن  مک 
داتـسرف ار  شقزر  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تشذـکن  یتدـم  مهاوـخ ,  یمن  يزیچ  يدـحا  زا  رگید  تـفگو :  دـناوخ  وا  يارب  ار  ثیدـح  ـن  یا

ةدش لک  یف  یئاجرو  برک  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  دومرف ( ( :  اروشاع  حبـص  رد  مه  ع )  ادهـشلا (  ـیـد  ـس دش .  فرطربوا  یتسدـگنتو 
هتلزنا ودعلا  هیف  تمـشیو  قیدص  ـ لا هیف  لذخیو  ۀلیحلا  هیف  لقتوداؤفلا  هیف  فعـضی  مه  نم  مک  ةدعو ,  ۀـقث  یب  لزن  رما  لک  یف  ـت لـی  ناو

 ( ( ) ) ۀبغر لک  یهتنمو  ۀنـسح  لک  بحاصو  ۀمعن  لک  یلو  تناف  هتجرفو  هتفـشکف  كاوس  نمع  کیلا  ینم  ۀـبغر  کیلا  هتوکـشو  کب 
فیعـض ناسنا  بل  نآ قـ ربارب  رد  هک  ییاهمغرادقم  هچ  یتسه ,  تبیـصمو  يراتفرگ  ره  رد  نم  هاگ  هیکت  وت  ایادخ !  ینع ( ( :  یـ  ( ( . 71

هب اهنت  عقاوم ,  نینچ  رد  دنیاشگ , یم  تتام  ـ ـش نا  ـ بز نانمـشدو  راوخ  ناتـسود ,  نآ ,  ندـیداب  هک  ییاهمغ  دوش  یم  دودـسم  هراچ  هارو 
هنـسحو تمعن  ره  بحاص  وت  انامه  يداد ,  تاجن  اـهیراتفرگ  زا  ارم  هک  يدوب  وت  ـن  یاو مدومن  دـیما  عطق  نارگید  زاو  هدروآ  تیاکـشوت 

 ( ( . یشاب یم  نم  هاگ  هیکت  نیرخآو  یتسه 
 . يزار رخف  هبرجت 

ریغ رب  ير  ـ ما رد  ها  ـ گر هـ ناسنا ,  هک  تسا  نیا  ما  هدرک  هبرجت  یگلاس  نسرد 57  زورما  ات  ار  هچنآ  دیوگ ( ( :  یم  يزار ) )  ير  فـخـ ) ) 
عطقنم مدرم  زاو  دوش  هجوت  ـی مـ لا يرا تـعـ تاذ بـ اد بـه  ـتـ با زا  هاـگرهو  دوش  یم  تنحمو  يراـتفرگ  بجوـم  , دـنک هیکت  لاـعتم  دـنوادخ 

 ( ( . 72 دسر ( ( ) )  یم  هجو  نیرتهب  هب  دوخ  يوزرآ  هب  , دوش
 ( ( . هضور ) ) 

 ( ( هیرابه نبا  هب ( (  فور  مـعـ دمحم ) )  نب  دمحم  نیدلا  ماظن  یلعی  وبا  تسا ( (  هتفگ  رعش  ع )  نیسح (  ماما  يارب  هک  ییارعش  زا  یکی 
ردو تخادنا  ریخات  هب  اروا  هنامز  ارچ  هکنیا  زا  دروخ  فسات  ع )  ادهشلا (  دیـس  ربق  رانک  ردودمآ  البرک  هب  رعاش  نیا  تسا  يافوتم 509  , 

 ) ربمایپ ایؤر  ملاع  ردو  درب  شباوخ  هاگنآ  دورـسار , لیذ  راعـشا  هنیمز  نیا  رد  اذ  لـ ادـف کـنـد , اردوخ  ناج  ات  دوبن  رـضاح  اروشاع  هثداح 
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ارت داب  ترا  ـ ـش بـ یـعـنـی ( ( :  ع . ) ) )  نیـسحلا (  يدی  نیب  دهاج  نمم  کبتک  دق  هّللا  ناف  رـشبا  دومرف ( ( . :  ترـضح  هک  دید  ار  ص ) 
ـــــ  یف تلذـبل  البرک  دـهاش  تنک  ول  دـندرک . ) )  یناشف  ناج  ع )  نیـسح (  لباقم  هک  درک  تبث  یناسک  هرمز  رد  اروت  مان  دـنوادخ  هک 

نم لقاف  مکادعا ـــــ  نم  رصنلاب  زفا  مل  ذا  لبابو .  يرغلا  نیب  یلبالبف  یتوقشل ـــــ  کنع  ترخا  یننکل  لذابلا .  لذب  دهج  کبرک  سیفنت 
یم ششوک  امشاهیراتفرگ  ندرک  فرطرب  هار  رد  متـسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  مدوب  البرک  رد  رگا  ین ( ( :  یـعـ  ( ( . 73 لئاس ( (  عمدو  نزح 

نانمـشد اب  ات  مدوبن  هک  نونکا  تساالبرکو ( ( . ) )  فجن  يارب  نم  ياه  هصغو  مدوبن ,  رـصع  نآ  رد  یتداعـس  یب  زا  اـما  مدرک ( ( . ) ) 
ردـقنیا دـتفا  یم  ع )  هّللادـبع (  یبا  ربق  هب  شهاگن  یتقو  رعاش  ـن  یا ددرگ . ) )  يراج  نم  کـشاو  متـسه  نوزحم  هشیمه  مگنجب ,  اـمش 

 , ) ماش هزاورد  رد  دندید , یمدوخ  لباقم  رد  ارردپ  سدقم  رس  ماش  ات  هک  البرک  دی  ناد شـهـ ـ نزر دنتشاد فـ یلاح  هچ  سپ  دوش , یم  رثاتم 
مدرم ردقنآ  اریز  دیزادن , هلصاف بـیـ رسو , ام  نیبو  دیرب  نوریب  اهلمحم  نایم  زا  ار  ع )  نیـسح (  رـس  تفگ :  ناروما  بـه مـ مو ) )  ما کـلـثـ ) 

 ( ( . 74 انیلا ( ( ) )  رظنلا  ةرثک  نم  انیزخ  دقف  میشک ( ( ,  یم  تلاجخ  ام  هک  دندرک  هاگن  ام  هب 

مهن سلجم 

 . نمحرلادبع تنب  هرمع  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
 ) ادهشلادیس يارب  هک  تسا  یناسک  زا   ( ( 75 يراصنا ( ( ) )  دعـس  نب  نمحرلادبع  تن  ةر بـ عـمـ یعرـصم ( ( . ) )  نم  اذا  یل  دب  الف  ) ) 

ـی مو درا  گرزب مـی شـمـ یمیمـصتار  ع )  ماما (  میمـصت  يو  تسا !  هدش  تموکح  زا  ترـضح  يوریپ  را  ـتـ ـساو ـ خو ـتـه  ـشو همان نـ ع ) 
رذـحرب ياربدوخ  لایخ  هبو  دراد  یم  مد بـر  ـ قدو هاگلتق خـ يوس  هب  هنرگو  دـنکن  ادـج  مدرم  تعاـمجزا  اردوخ  ترـضح ,  ـد کـه  هاو خـ

ص هّللا (  لوسر  تعمس  اهنا  لوقت :  ۀشئاع  تعم  ـهـد لـسـ ـشا هک ( ( . :  دروآ  یم  دهاش  ص )  ادخ (  لوسر  ثیدح  زا  ع )  ماما (  نتـشاد 
 ( ( دنشک یم  لباب  نیمزرس  رد  ار  ع )  نیسح (  هک  تسا  هدینش  ص )  ربمایپ (  زا  يو  هک  مدینش  هشئاع  زا  لباب ) )  ضراب  نیـسحلا  لتقی  ( 

تسین يا  هراچ  ینعی ( ( :   ( ( . 76 یعرـصم ( ( ) )  نم  اذا  یل  دبال  دندرک ( ( . :  افتکا  هلمج  کی  هب  طقف  هرمع ,  خساپ  رد  ع )  ماما (  . 
دنتـشاد عالطا  ع )  یلع (  نب  نیـسح  تداهـش  زا  مه  اهنز  یتح  هک  دـه  یم  ناشن  هرمع ) )  هما ( (  نـ موش . ) )  هتـشک  دـیاب  نم  هکنیا  زج 

 . تسا هدوبن  هدیشوپ  یسک  رب  هلاسمو 
 ( . ع نیسح (  ماما  تداهش  زا  ص )  ربمایپ (  رابخا 

زا اراهنآ  لامجا  هک  تسا  هدش  لقن  ینسو  هعیـش  بتک  ردو  هداد  ربخ  ع )  نیـسح (  تداهـش  زا  دد  دراو مـتـعـ رد مـ ص )  اد (  لو خـ ـ ـسر
رد نیسح  ینعی ( ( :  یترجاهم . ) )  نم  نیتس  سار  یلع  یلع  نب  نیـسح  لتقی  1 ( ( ـ  میوش . :  یمرکذتم  ۀبیغلا ) )  ثیداحالا  باتک ( ( 

نیـسح غارـس  هب  يریپ  هک  ینامز  ینعی ( ( :  ریتقلا . ) )  هولعی  نیح  نیـسحلا  لتقی  2 ( ( ـ  دوش . ) )  یم  هتشک  نم  ترجه  زا  متـصش  لاس 
 ! مرـسپ یـعـنـی ( ( :  اهبدهـشتست . ) )  کناو  ارومع , یعدت  ضرا  یهو  قارعلا  یلا  قاستـس  کنا  ینب !  ای  3 ( ( ـ  دوشیم . ) )  هتشک  دمآ 

تارفلا طشب  لتقت  نیسحلا  نا  4 ( ( ـ  یسریم . ) )  تداهـش  هب  دوشیم  هدیمان  ارومع ) )  هک ( (  ینیمز  ردو  يوش ,  یم  هدناشک  قارع  هبوت 
 ( ( . لتق دق  ینبا  نا  یملعاف  امد  ۀبرتلا  هذه  تلوحت  اذا  هملسا !  ما  ای  5 ( ( ـ  دوش .  یم  هتشک  تارف  رانک  رد  نیسح  انامه  ینعی ( ( :  ( ( . 

, دیزی یف  هّللا  كرابی  دیزی ال  6 ( ( ـ  تسا . ) )  هدش  هتشک  مرسپ  هک  نادب  دش , نوخ  هب  لدبم  كاخ  نیا  هاگره  هملس ,  ما  يا  ینعی ( ( : 
دیزی يارب  دـنوادخ  دـندروآ  میارب  ار  نیـسح  تداهـش  ربخ  هلتاقب ) )  تربخاو  هتبرتب  تیتاو  یلا  یعن  لا :  ثـم قـ ص . )  هاـنیع (  تفرذ  مث 

هب مه  اروا  لتاقو  دـنا  هدروآ  میارب  اروا  تبرت  زا  يرادـقم  دومرفو . :  دز  هقلح  ص )  ربمایپ (  نامـشچ  رد  کشا  هاگنآ  دـنادرگن , كرابم 
ار نیسح  ایوگ  یـعـنـی ( ( :  رصنتالف . ) )  رصنتسیو  باجی ,  الف  وعدی  همد ,  نم  هتبیش  تبـضخ  دقو  هب  یناکو  7 ( ( ـ  دنا . ) )  هتفگ  نم 

ۀئفلا هلتقت  ۀـمع !  ای  8 ( ( ـ  دنهدیمن .  اروا  خساپ  دبلط , یم  کمکو  دنز  یمادص  هچرهو  هدـش ,  باضخ  نوخ  اب  شنـساحم  هک  منیب  یم 
 , بلطملادـبعرتخد هیفـص ) )  بانج ( (  هب  باطخ  ع )  نیـسح (  تدالو  ـع  قو رد مـ ص )  ـبـر (  ما پـیـ  ( ( . 77 ۀیما ( ( ) )  ینب  نم  ۀـیغابلا 
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 ( ( . دوش یم  هتشک  هیما ,  ینب  زا  راکمتس  هورگ  تسد  هب  كدوک ,  نیا  دندومرف ( ( :  ناشراوگرزب  همع 
 ( . ع نیسح (  تداهش  زا  ع )  نینمؤملاریما (  رابخا 

نیر بـهـتـ یـعـنـی ( ( :  ـالبرک . ) )  ضرا  یف  لوتقملا  هیخا  دـعب  مولظملا  نیـسحلا  هوخا  ینبا  نسحلا  دـعب  مهدیـسو  قل  ـخـ لا خـیـر  1 ( ( ـ 
یف اهیبن  نبا  ۀمالا  هذـه  نلتقت  هّللاو لـ 2 ( ( ـ  دوش .  یم  هتـشک  البرکرد  هک  تسا  مولظم  نیـسح  شردارب  ع )  نسح (  ماما  زا  دـعب  اهناسنا 

رد ار  ص )  ربمایپ (  دنزرف  تما ,  نیا  دنگوس , ادخب  ین ( ( :  یـعـ ۀکرب . ) )  موی  مویلا  کلذ  هّللاادعا  نذختیلو  هنم ,  نیـضم  رـشعل  مرحملا 
لالو یلام  نا ,  ـفـیـ ـس ـی  با لـالو  ـی  لا مـ هوا !  هوا !  3 ( ( ـ  دنهد .  یم  رارق  تکرب  زور  ار  زور  نآ  ادـخ  نانمـشدودنشک  یم  مرحم  مهد 

اب ارم  هآ ,  هآ ,  ینع ( ( :  یـ  ( ( . 78 مهنم ( ( ) )  یقلت  يذلا  لثم  كوبا  یقل  دقف  هّللادـبع  ابا  ای  اربص  رفکلاایلواو , ناطیـشلا  بزح  برح 
 . ینیب یم  وت  هک  دید  ار  یبئاصم  نامه  تردپ  هک  نکربص ,  ناج  نیسح  , رفک نارسو  ناطیش  بزح  اب  راکچ  ارم  راکچ , نایفس  وبا 

؟  دوش هتشک  ع )  نیسح (  دیاب  ارچ 
 ( ( . تسین نم  ندش  هتشک  زا  ییا  هراچ  دیامرف ( ( :  یم  هرمع  خساپ  رد  ع )  ادهشلا (  دیس  .

؟  دوش هتشک  دیاب  ترضح  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  ـن  یا نو  ـنـ کا
یم ادیپ  تصرف  رگاو  دندوب  هتفرگ  مالـسا  يدوبان  هب  میمـصت  هیما  ینب  تموک  در کـه حـ ـتـجـو کـ ـس زور جـ نآ  طیارـش  رددیاب  ار  خساپ 

 . تسا هلاسم  نیا  دهاش  هبعش ) )  نب  ةریغم  نایرج ( (  دندومن  یم  نفد  مه  ار  ص )  ربمایپ (  مان  دندرک 
 . هیواعمو هریغم  نایرج 

هناخ هب  هک  بش  رهو  دو  دقتعم بـ هیواعم  تیاردو  لقع  هب  یلیخ  مردـپ  دـیوگ :  یم  تسا ,  ۀبعـش ) )  نب  ةریغم  دـنزرف ( (  فرط ) )  مـ ) ) 
تلع زا  تسا ,  هداد  خر  يا  هثداح  مدیمهف  دوب , هتفرگو  مومغم  هک  یلاح  رد  دـمآ  یبش  تفگ ,  یم  نخـس  وا  يرادمتـسایس  زا  دـمآ  یم 
 ( ( . میآ یم  مدرم  نیرت  ثیبخو  نیرترفاک  دزن  زا  مرـسپ !  مهثبخاو . ) )  ساـنلارفکا  دـنع  نم  تئج  ینب  اـی  تفگ ( ( . :  مدـشایوج ,  نآ 

؟  هد گـفـتـم چـه شـ
ردو نک  راتفر  تلادع  هب  نونکا  يدیسر ,  یتساوخ ,  هک مـی  تیاهوزرآ  هب  متفگ  وا  هب  مدوب ,  هدرک  تولخ  هیواعم  ـشـب بـا  ما کـفـت : 
یقاب خیرات  رد  وت  زا  یکین  مان  هک  دوش  یم  ثعاب  هیور  نیاو  دـنک  یمن  دـیدهت  اروت  يرطخ  هک  شاب  نئمطمو  نک  یبوخ  مشاه  ینب  قح 

هچ زورما  دنتفر , رمعو  رکب  وبا  دنامب , یقاب  نم  زا  هک  مشاب  هتـشاد  دیما  یمان  هچ  هب  تاهیه !  تاهیه !  تفگ :  خـساپ  رد  هیواع  مـ دـنامب . 
؟  دوش یم  هدرب  مان  نانآ  زا  رادقم 

یلمع هچ  ص )  ربمایپ (  مانزا  دـعب  هراچیب !  يا  دوش  هدر مـی  ـه هـا بـ نذا رد مـ ـبـه  تر جـنپ مـ يزور  هک  ینیب  یم  ار  ص )  ربماـیپ (  ماـن  اـما 
؟  دنام یم  یقاب  یمان  هچو 

هّللاو ال  کل ,  ابا  ال  اذه , دعب  مودی  رکذ  ياو  یقبی ,  لمع  ياف  دوش ( ( . ! !  نفد  ص )  دمحم (  مان  نیا  هکنآ  رگم  دنگوس !  ادـخ  هب  هن , 
 ( ( . 79 انفد ( ( ) )  انفد  الا 

 . هضور
 ( ( ) ) کیلع ةرـسح  امد  عومدلا  لدب  کل  نیکبالواسمو  احابـص  کنبدنالف  رودقملا  كرـصن  نع  ینقاعو  روهد  ـ لا ـنـی  تر ـ خا نئ  فـلـ ) ) 

؟  یکات ندوب  رارق  یب  وت  رجه  زا   ( ( . 80
؟  یکات ندوب  راگزور  هچیزاب   ـــــ

؟  یکات ندوب  راظتنا  هب  وت , زا  رود  شوماخ ـــــ  ددرگ  رمع  غارچ  هک  مسرت  . 
زا ناسآ ـــــ  ندیـشک  ناج  هب  وت , مغ  راب  تسا .  تخـس  ندـیدن  اروت  ار , همه  ندـید  تسا ـــــ  تخـس  ندیـسر ,  تتمدـخ  هب  هک  اراـم  . 

 ) ) هرابرد ع )  رـصع (  ماما  هب  باـطخ  هلح ,  رد  يافوتم 1304  نامیلس , ) )  نب  ردیح  دی  سـ تسا ( ( .  تخـس  ندینـش  هنعط  وت , نمـشد 
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ـک لت ـض مـن  ماـب ـۀ ـــــ  عیجف ئجت  يرتا  ۀـعیظفلا .  فـطلا  ۀـعقول  ت  ربـص ـــــ  نا  کـجیهی  اذاـم  دـیوگ . :  یم  نینچ  فـط ) )  هـعقاو 
ـ یرولا مدب  هعیـضرو  ـۀ .  عیرـشلا ـب  نج یلا  ماظ  ۀیما ـــــ  لآ  هتلتق  هعولـض .  تنحط  يدعلا  لیخ  يرثلا ـــــ  یلع  نیـسحلا  ثیح  ـۀ .  عیجفلا

؟  یکات ربص  دروآ , یم  ناجیه  هب  ارامش  زی  چـه چـ یـعـنـی ( ( :  ـه .  عیضر بلطاف  بضخم  د  ـ ـــــ
 ( ع نیسح (  تدج  هنیس  ياهناوختسا  نراوس ,  بسا  دتفیب  قافتا  نآ  زا  يرتدب  هثداح  يرظت  ـنـ مو درواین  ناجیه  هب  ارامش  البرک  هعقاو  ایآ 
ولگ نوخ  هب  ع )  نیـسح (  هراوخ  ریـش  دـندناسر , تداهـش  هب  هنـشت   , تارف رانک  رد  اروا  هیما  ینبو  دـندرک  درو  يد خـ يالا بـلـنـ رد بـ ار 

 ( ( . 81 ریگب ( ( ) )  اروا  نوخ  ماقتناو  ایب  دش , هتشغآ 

مهد سلجم 

 . هفوک مدرم  هب  ع )  ادهشلادیس (  همان 
هنا مکلج  ۀلاقم  نم  متـص  ـ ـص ـتـ قا ام  تمهف  دقو  مکلـسر  نم  یلع  مدق  نم  رخآ  اناکو  مکبتکب  یلع  امدـق  ادیعـسو  ای  ـ نا نا هـ فـ ـا بـعـد :  ما

لیقع نب  ملـسم  یتیب  لها  نم  یتقثو  یمع  نباو  یخا  مکیلا  ثعا  یناو بـ يدـهلاو  قحلا  یلع  کب  انعمجی  هّللا  لعل  لبقاف  ماـما  اـنیلع  سیل 
مدقا یناف  مکبتک  یف  تارقو  مکلـسر  هب  تمدق  ام  لثم  یلع  مکنم  لضفلاو  یجح  ـ لا يوذو  ـم  کئ يار مـلـ عمت  جا  دق  هنا  یلا  بتک  نا  ف 

 , هّللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلا  نیدـب  نئادـلا  طسقلاب  مئاقلا  باتکلاب ,  مکاحلا  الا  مام  الا  اـم  يرمعلف  هّللا ,  اـش  نا  اـکی  ـ ـشو ـیـکـم  لا
امش روظنم  زاو  دندوبامش  ياه  هداتسرف  نیرخآ  اهنیاو  دندروآ  ارامش  ياه  همان  دیعسو ) )  یناه  دعب ( ( :  اما   ( ( . ) ) 82 مالسلاو ( ( ) ) 
نم دیریگ  رارق  تیادهو  قح  شـمـا بـر  ام , هلیسو  هب  ات  میایب ,  امـش  فرط  هب  دیهاوخیم  نم  زاو  میرادن  اوشیپ  ام  دییوگ  یم  هک  مدش  هاگآ 
نم هب  رگا  سپ  متسرف ,  یما  يو شـمـ ار بـه سـ ـلـم بـن عـقـیـل ) )  ـس مـ ینعی ( (  تسا ,  نادناخ  ام  نانیمطا  دروم  هک  میومعرـسپو  ردارب 
امـش يوس  هب  تعرـس  هب  نم  دنتفگ  امـش  ناگداتـسرف  هک  يوحن  نامه  هب  دـنراد  رظن  قافتا  امـش  نادـنمتفار  ـ ـشو ناگرزب  هک  تشون  همان 
باتک ساسا  رب  شتموکح  هکنآ  رگم  دوش  راد  هدـهع  دـناوت  یمن  یـسک  ار  مدرم  يربهرو  تماما  دـنگوس !  مدوخ  ناـج  هب  دـمآ  مهاوخ 

 ( ( . دوشن جراخ  یهلا  ياهزرم  زاو  دنادب  تعیرش  هودحم  رد  اردوخ  , دشاب قح  نید  هب  نیدتم  دنک  يراج  ار  تلادع  دشاب , یهلا 
 . دوش یم  ضوع  هفوک  مکاح 

تعنیاو تانجلا  ترـضخا  هک ( ( :  دنتـشون  ترـضح  يارب  ار  یفلتخم  ياه  همانو  دـندش  عمج  هفوک  رد  نایعیـش  هیواعم ,  گرم  لابند  هب 
هدـش زبس  ناتخرد  گربو  هدـییور  ناهایگ  هدیـسر ,  اه  هویم  هدـش ,  زبس  رـس  اهغا  بـ راجـشالا ( ( . ) )  تقرواو  ضرـالا  تبـشعاو  راـمثلا 

هب یناه ) )  نب  یناـهو   ( ( 83 یفنح ( (  هّللادبع  نب  دی  سـعـ ـی ( (  هار ارا بـه هـمـ ـه هـ ما نـ دنتـسه . ) )  امـش  تمدخ  رد  هدامآ  يرگـشلو 
نب ملسم  زا ( (  لبق  ار  یناهو ) )  دیعـس  دنتـشون و ( (  ار  قوف  هما  ـخ نـ ـسا رد پـ ع )  ما (  ـ ما دنداتـسرف .  ع )  ادهـشلادیس (  تمدخ  هب  هکم 
 ( ( ریشب نب  نامعن  رهش ( ( , مکاح  ددرگ , یم  هفوک  هناور  لیقع ) )  نب  ملسم  هما ( ( ,  ـن نـ یا لا  ـبـ ند بـه  دندنادرگ .  رب  هفوک  هب  لیقع ) ) 

يرگید درف  دیا  دراد بـ زا  هفوک نـیـ تموکح  هب  هچنانچدسر  یم  دـیزی  هب  ربخ  یلو  دـنک  لح  ار  لئاسم  زیمآ , تملاسم  هار  زا  دـهاوخ  یم 
نادنزو لتقودیدهتو  باعرا  اب  دورو  يادتبا  زاو  ددرگ  یم  هفوک  هناورو  نییعت  دایز , ) )  نب  هّللادیبع  هرواشم ( ( ,  زا  سپ  دـنک  نییعت  ار 

همان حور  همان ,  نیا  رد  هد  عـمـ دسر .  یم  تداهـش  هب   , ماجنارـسو دـنام  یم  اهنت  ملـسم  ات  دـنک  یم  هدـنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  ار  مدرم  , 
باتک هدودحم  زاو  جراخ  میقتسم  هداج  زا  دیابن  مکاح  هک  دنک  یم  نایب  ار  نیملـسم  ماما  طیارـش  ترـضح ,  هک  تسا  ع )  ادهـشلادیس ( 

 . ددرگ یم  نشور  يوماو  يولع  ياهتموکح  توافت  اجنیا  زاو  دوش  نوریب  یهلا ,  نیناوقو 
 . يوماو يولع  تسایس 

 : . دیامرف یم  ص )  ربمایپ (  هب  باطخ  میرک  نآرق  تسا  یهلا  نیناوق  هب  لمع  یهلا ,  مکاح  طرش  نیلوا 
هچنآ هب  مدرم  نیب  اـت  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم   ( ( . ) ) 84 هّللا ( ( )  كارا  امب  سانلا  نیب  مکحتل  قحلاب  باتکلا  کـیلا  اـنلزنا  اـنا  ) 
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 , تسا لزعنمدوخ  هب  دوخ  درک , لمع  دوخ  سفن  ياوه  هب  یهلا ,  باتک  ياج  هب  یمکاح  ـر  گا ینک . ) )  تواضق  دـهاوخ , یم  دـنوادخ 
هدودـحم زا  هک  تسا  نآ  يارب  تساربتعم ,  دهتجمودوهـش  یـضاق ,  هعمج ,  ماما  تعامج ,  ماـما  رد  تلادـع ) )  هعیـش ( ( ,  هقف  رد  رگا 

ینبلغی نا  تاهیه  دـسیون ( ( . :  یم  فینح ) )  نب  نامثع  هب ( (  همان  رد  ع )  نانمؤم (  ریما  نایقتم  يالوم  دوشن .  جراـخ  تنـسو ,  باـتک 
هب دیـسر  اـت  دوـمن  یتاشرافـس  يرفن  شـش  عـمج  هب  دوـب  هداـتفا  گرم  رتـسب  رد  باـطخلا ) )  نـب  رمع  یت ( (  ـ قو  ( ( . 85 ياوــه ( ( ) ) 

 ! ! ( ( سانلا باقر  یلع  مشاه  ینب  نم  ادحا  لمحت  الو  هیف  یلع  ای  هّللا  قتاف  رم  الا  اذـه  تیلو  ناف  تفگ ( ( . :  نینچو  ع )  نینمؤملاریما ( 
 ) ) ادـعب ینک . ) ) ! !  راوـس  مدرم  ندرگ  هـب  ار  مشاـه  ینب  زا  يدــحا  هـکنیا  زا  ادــخ  زا  سرتـب  يدیــسر ,  تموـک  ـر تـو بـه حـ گا . ) ) 

ۀم داهتج ال  الا  یلع  ناف  دومرف ( ( . :  ترـضحاما  منک ) )  یم  تعیب  وت  اـب  طرـش  نیا  اـب  یلع !  اـی  تفگ ( ( :  فوع ) )  نب  نمحرلادـبع 
اذـه ینیطعت  یتح  هّللاو  ال  نمحرلادـبع ( ( :  لاق  مه . ) )  ریغ  وا  مشاه  ینب  یف  ناـک  اـهب , تنعتـسا  ۀـنام  ـالاو  ةوقلا  تملع  ثیح  دـمحم 

 , تموکح هرادا  يارب  رادـتناماو  تردـق  اب  صخـش  زا هـر   ( ( . ) ) 86 هکرتف ( (  ادـبا , ) )  هکیطعا  ـال  هّللاو  یلع ( ( :  لاـق  طرـشلا . ) ) 
 ( يریذپب ارطرش  نیا  ات  منک  یمن  تعیب  تفگ ( ( :  نمحرلادبع ) )  مشاه ( ( . ) )  ینب  ریغ  ای  دشاب  مشاه  ینبرد  هاوخ  مریگ ,  یم  کمک 
رد هچ  هک  تسا  يولع  تسایس  نیا  درک . ) )  اهر  مه  نمحرلادبع  اذل  مهد ,  یمن  وت  هب  ار  یلوق  نینچ  مسق !  ادخ  هب  دومرف :  ترضح  ( . 
 , فعـض عضوم  زا  يزور  هک  تسین  مهم  يو ,  ـ ما ـت  ـسا ـیـ ـس رد  ـی  لو دریذپ .  یمن  درادن , لوبق  ار  هچنآ  دـشاب , توق  ای  فعـض  عضوم 

هتطرش طرش  لک  تفگ ( ( . :  ع )  نسح (  ماما  اب  حلص  زا  دعب  هیواعم  هچنانچ  دهن , اپ  ریز  ار  نآ  تردق  عضوم  زا  ادعبودریذپب  ار  یطرش 
رورت يولع ,  تسا  ـیـ ـس رد  دشاب . ) )  یم  نم  مدق  ود  نیا  ریز  نونکا  متفریذپ  هک  ار  یطرـش  ره   ( ( . ) ) 87 نیتاه ( ( ) )  یمدـق  تحتف 

تـسایس رد  یلو  دـنک , یم  يراددوخ  دایز ) )  نبا  لتق ( (  زا  ص )  يوبن (  ثیدـح  کی  رطاخ  هب  لیقع ) )  نب  ملـسم  تسا و ( (  عونمم 
رد درادـن . ! !  یعناـم  تموـکح ,  ظـفح  يارب  يدـع ) )  نـبرجح  رکب , یبا  نبدــمحم  رتـشا , کـلام  ندرک ( (  مومــسمو  رورت  يوـما , 
لذ رد یـک بـ يو ,  ـ ما تموـکح  رد  یلو  تـسا ,  ناناملــسمریاس  هزادــنا  هـب  ع )  یلع (  لــیمافو  نادــنزرف  مهــس  يوـلع ,  تـمو  حـکـ
 ( ( صاعلا یبا  حـکـم بـن  ـم بـه ( (  هرد راز  ـ هد ـ صو دلاخ ) )  نب  هّللادبع  هب ( (  مهرد  رازه  دصراهچ   ( ( , نامثع یئز ( (  ـخـشـش جـ بو

نایهاپس يور  هب  بآ  يولع ,  تموک  رد حـ  ( ( . 88 دسر ( ( ! !  یم  نایفسوبا ) )  هب ( (  مهرد  رازه  تسیودو  ص )  ربمایپ (  هدش  دیعبت  ,
ندیماشآ زا  اراه  هچبواهنز  یتحو  نایهاپس  دیزیو , هیواعم  يوما ,  تسایسو  تموکح  رد  یلو  دوش , یم  هتشاذگ  زاب  نمـشد ,  تاناویحو 

دیـس هزمح  ندـب  يوما ,  تسایـس  رد  یلو  دـنام , یم  ملاـس  دودـبع ) )  نبرمع  هزاـنج ( (  يولع ,  تموـکح  رد  دـننک .  یم  مورحم  بآ 
رد نایفـسوبا ) )  هناخ ( ( ,  يولع ,  تمو  رد حـکـ ددرگ .  یم  بوکدگل  نابـسا  مس  ریز  ع )  نیـسح (  ندبو  دوش  یم  هلثم  ع )  ادهـشلا ( 

یماهرهـش هراوآ  شترـضحو  نما  ان  ص )  ربمایپ (  دـنزرف  يارب  یهلا  نما  مرح  يوما ,  تسایـسرد  یلو  دوش , یم  مدرم  نمام  هکم ,  حـتف 
نکف اذـه , یباتک  تارق  اذاف  دـسیون ( ( . :  یم  نینچ  مکح ) )  نب  ناورم  هب ( (  يا  همان  یط  نامثع ,  لـتق  زا  دـعب  هیواـعم ) )  ددرگ ( ( . 
سمل دـنع  هسار  ذـفنقلا  افخا  مهنم  کسفن  فخاو  اناغور , الا  تلفی  بلعثلاکو ال  ۀـلیح  نع  الا  رزاشتی  الو  ۀـلیغ  ـالا  داطـصی  ـال  دـهفلاک 

دنک مـگـر یمن  هاگنو  یناهگانروط  هب  رگم  دنک  یمن  دیـص  هک  شاب  گنلپزوی  دننام  يدناوخ  ارم  همان  نوچ   ( ( . ) ) 89 فکالا ( ( ) ) 
هجوج ندرک  یفخم  دـننام  ار  تدوخ  نک  یفخمو  فرط ,  نآو  فرط  نیا  هب  رگم  دـنک  یمن  رارف  هک  شاب  هاـبور  دـننامو  هل  يور حـیـ زا 

ترـضح تسا ,  توافت  ردـقچ  هیواعم  همانو  ع )  نی (  ـ ـس ما حـ ـ ما ـه  ما بـیـن نـ دـنریگب . ) )  اروا  دـنهاوخ  یم  هک  یماگنهار  شرـس  یغیت 
ار یلمع  ره  ماجناو  دهد  یم  ناورم  هب  یلمعلا  روتسد  هچ  هیواعم  یلو  دناد , یم  ـهـی  لا ما  ـکـ حا رد  دود  ـحـ مو روصحم  ار  نیملسم  مکاح 

 ! ! . دناد یم  مه  بجاوو  مزال  هکلب  زیاجو  حابم 
 . هضور

, ریطلا یلا  یقری  الو  لی  ـسـ لا ردحنی عـنـی  یحرلا ,  نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هناو  ۀفاحق ,  یبا  نبا  اهـصمقت  دق  هّللاو لـ ـا  ما ) ) 
اهیف بیـشیوریبکلا  اهیف  مرهی  ایمع , ۀیخط  یلع  ربصا  وا  اذج  دی  لو بـ ـ ـصا نا  نیب  ياترا  تقفطو  , احـشک اهنع  تیوطو  ابوث  اهنود  تلدـسف 
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یثارت يرا  اجـش , قلحلا  یفو  يذق  نیعلا  یفو  تربصف  یجحااتاه ,  یلع  ربصلا  نا  تیارف  هبر ,  یقل  نمؤم حـتـی یـ اهیف  حدـکیو  ریغـصلا 
هب تب  نم نـسـ عضوم  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  درک  نت  هب  روز  هب  ار  تفالخ  سابل  هفاحق  وبا  رـسپ  مسق !  ادخ  بـه   ( ( . ) ) 90 ابهن ( ( ) ) 
یم ورف  تامولعم ,  نم  ملع  را  ـ ـش ـ بآ زا  تسین )  تکرح  لـباق  بطق ,  نودـب  گنـس  هک  تسا (  بایـسآ  گنـس  بطق  دـننامه  تفـالخ , 
هبو مدرک  یلاخ  هناش  نا  راب  ریززاو  متخادنا  يا  هدرپ  تفالخو  دو  نایم خـ لاح  نیع  رد  درادـن , یـسرتسد  يا  هدـنرپ  مملع  هوک  هب  دزیر ,
یم ریپ  اه , هچبو  هدوسرف  نالاس ,  نایم  هک  یعـضو  منک ,  ربص  کیرات ,  ياوهرد  ایو  مگنج  هب  هاتوک  تسد  اب  ایآ  هک  متفر  ورف  رکف  نیا 
اذـل تسارتـکیدز ,  هب عـقـل نـ عضو ,  نیا  اـب  ربـص  هک  مدیـسر  رکف  ـن  یا در پـس بـه  ـد تـا بـمـیـ ـش ـج مـی کـ نر رد  ـقـ نآ ـن  مؤ ـ مو دـنوش 

ار عاضوا  دننزب , فرح  دنناوت  یمنو  دنا  هدرک  ضغب  هک  ـ نا ـ نآ دننامهودننیبب  بوخ  دنناوت  یمنو  دنز  یم  وس  ناشیاهمشچ  هک  ینانآ  دننام 
کیرات وت  یب  نم ـــــ  هناریو  لد  غارچ  يا  متفگن . *** . ) )  ینخس  دور , یم  تراغ  هب  نم  ثاریم  مدید  یم  هک  یطیارشردو  متـسیرگن 

هراچیب همه  زاس  هراچ  هدش ـــــ  هراپ  یلع  ربص  هتـشر  منک .  هچ  متـسدز  هتفر  ما  یتسه  منک ـــــ  هچ  متـسشن  هناخ  هشوگ  نم .  هناخ  هدـش 
بش نآ  هآ  هدش .  هاچ  ملد  زار  مدمه  هدش ـــــ  هآ  نم  مدمه  وت  دعب  نیـشن .  هناخ  هدش  ردب  حتاف  نیببو ـــــ  زیخ  نم  رگتیامح  يا  هدش . 

 . داتفا اپ  زا  یلع  رخآ  يدید  داتفا ـــــ  اهنابز  درو  نخس  نیا  متسد .  یلین  يوزاب  رب  دروخ  متسش ـــــ  یم  اروت  هک 

مهدزای سلجم 

 . ـل یقع نب  ملسم  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
ام یلع  ضماف  یباـتک  تارق  اذاـف  هب ,  ریطتیـالو  ریطت  نم  تیبلا  لـها  اـنم  اـم  لوقی :  ص )  هّللا (  لوسر  يدـج  تعمـس  ینا  ـن عـم  با یـ ) ) 

ماـما اـم  هک  ع )  نیـسح (  ماـما  زا  هفوک  مدرم  ررکم  ياـهاضاقت  لاـبند  هب   ( ( . 91 هتاکربو ( ( ) )  هّللا  ۀـمحرو  کیلع  مالـسلاو  کـترما 
یمع نباو  یخا  مکیلا  ثعاـبانا  داتـسرف ( ( :  هفوک  يوس  هب  ار  لـیقع ) )  نب  ملـسم  همظعم ( (  هکم  زا  ع )  ادهـشلادیس (  میرادـناوشیپو , 
سپو هدرک  عادو  دوخ  لایعو  لها  اب  اجنآ  ردو  درک  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هکم  زا  ناضمر  كرابم  ها  رد مـ ـلـم ) )  ـس مـ یتقثو ( ( . ) ) 

رثا ردو  دـندرک  ار گـم  هار  ود نـفـر , نآ  در , تکرح کـ هفوک  يوس  هب  سیق  هلیبـق  زا  اـمنهار  رفن  ود  هارمه  ص )  ربماـیپ (  ربـق  تراـیز  زا 
دب لاف  هب  ار  نیا  ملسمدومن  حبذ  سپـسو  دیـص  ار  نآو  دزات  یم  ییوهآ  لابند  هب  هک  دید  مه  ار  يدایـص  ملـسم  اجنآرد  دندرم , یگنـشت 

 . دیرادب فاعم  ارمو  منیب  یمن  كرابم  اررفس  نیا  نم  هک  تشون  ع )  نیسح (  ماما  هب  يا  همان  اجنآ  زا  اذل  تفرگ , 
 ( . ع لیقع (  نب  ملسم  همان  نتم 

انیهتنا یتح  انلبقاو  ـا , تا نا مـ ملف یـلـبـثـا  شطعلا  امهیلعدتـشاو  الـضف  قیرطلا  نع  ازاجف  نیلیلد  عم  ۀـنیدملا  نم  تلبقا  یناـف  دـع :  ـا بـ ما ) ) 
تیار ناف  اذـه  یهجو  نم  تریطت  دـقو  تبخلا ,  نط  ـیـق مـن بـ ـض ـمـ لا یعدـی  ناکمب  املا  کلذو  انـسفنا  ۀـشاشحب  الا  جـنن  ملف  اـملا  یلا 

 ( ( . مالسلاو يریغ ,  تثعبو  هنم  ینتیفعا 
 ( . ع نیسح (  ماما  خساپ 

يذلا کهجول  ضماف  نبجلا  الا  هل  کتهجو  يذلا  هجولا  نم  افعتـس  الا  یلا  باتکلا  یلع  کلمح  نوکی  نا ال  تیـشخ  دقف  دـعب :  ـا  ما ) ) 
نم ورب .  يا  هدش  رومام  هک  يوحن  نامه  هب  دشاب , سرت  وت  يافعتسا  تلع  منک  یم  لایخ  دومرف ( ( :  خسا  رد پـ تر  حـضـ کتهجو . ) ) 

ار ـبـه  تا ـن مـکـ یا دریگب . ) )  دب  لاف  هب  ار  یناملسم  ایودنزب  دب  لاف  هک  یسک  تسین  نادناخ  ام  زا  دومرف :  یم  هک  مدینش  ص )  ربمایپ (  زا 
 ( ( . 92 دناد ( (  یم  لوعجم  ار  همان  نیا  یتاهج  زا  ع ) ) )  نیسحلا (  مامالا  ةایح  باتک ( (  بحاص  دنچ  ره  دنا  هدرک  لقن  نیخروم  رثکا 

 . ریطتو لافت 
ـت سا هد ) )  ـ نر پـ يا ( (  هب مـعـنـ ریط ) )  زا ( (  ریطت ) )  دوش ( (  یم  لام  ـتـعـ ـسا ـهـا  ید رد بـ تـطـیـر ) )  ـیـهـا و ( (  بو رد خـ لا ) )  تـفـ ) ) 

ناو دـیامرف ( . :  یم  میرک  نآرق  هچناـنچ  تسا ,  هدـش  یهن  ریطت ) )  زا ( (  هتبلا  دـندز  یم  ناگدـنرپ  هلیـسو  هب  اردـب  لاـف  اـبلا  بر غـ ـ عو
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دنتسناد یم  شناهارمهو  ع )  یسوم (  زا  ار  نآ  دیسر , یم  يدب  ناینوعرف  هب  رگا   ( ( . ) ) 93 هعم ( ( )  نمو  یسومب  اوریطی  ۀئیس  مهبصت 
یم دب  لافو  ریطت  شناوریپو  ربمایپ  حلاص  بـه   ( ( . 94 نونتفت ( ( )  موق  متنا  لب  هّللا  دنع  مکرئاط  لاق  کعم  نمبو  کب  انریطا  اولاق  ( ( . ) 

 ( ( . دیا هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  هک  دیتسه  یموق  امشو  تسادنوادخ  تسد  هب  تاردقموریطت ,  تفگ :  یم  خساپ  رد  وا  دندز ,
 . کین لاف 

, رتمهم همه  زاو  روما  حالصاو  تیلاعفوراک  اشنم  نوچ  هدرک ,  لابقتسا  لافت ) )  زا ( (  مالسا  هسدقم  تعیرش  تـطـیـر , ) )  فال ( (  بـه خـ
ـتـی یاور رد  ير ) )  ـیـ مد تسین ( ( .  راگدرورپ  تاذ  زج  دوجو , رد  يرثؤم  هکنیا  هب  داقتعاودوش  یم  ملاع  راگدرورپ  ناـسنا ,  هاـگ  هیکت 

 ( ( مراد تسود  ار  بوخ  لاف   ( ( . ) ) 95 حـلاصلا ( ( ) )  لافلا  بحا  لافلا و  یـعـجـبـنـی  نـقـل مـی کـنـد کـه ( ( :  ص )  ـبـر (  ما زا پـیـ
لیهس دومرف ( ( :  ترضح  درک , لاؤسوا  مان  زا  ص )  ربمایپو (  دمآ  یتقو  ورمع ) )  نب  لهس  هیب ( ( , ) )  ـ ید صـلـح حـ نا ( (  ـتـ ـساد رد  . 

همان خـساپ  رد  هک  زیورپورـسخ ) )  طسوت ( (  ص )  ربمایپ (  همان  ندرک  هراپ  هیـضق  رد  ای  دوش . ) )  یم  ناـسآ  امـش  راـک  مکرما ,  مکیلع 
نب رماع   ( ( . ) ) 96 دنوش ( ( ) )  یم  نانآ  یضارا  کلام  يدوز  هب  نینمؤم ,  دومرف ( ( :  ترضح  داتسرف , كاخ  يرادقم  ص )  ربمایپ ( 
نب روصنم  تفگ ( ( :  هدوم  لاؤ نـ ـ ـس وا  مان  زاو  درک  دروخرب  یـصخش  هب  هار  رد  تسا ,  دـمحم ) )  نب  ناورم  لتاق ( (  هک  لیعامـسا ) ) 

 ( ( . 97 تشک ( (  اروا  ات  درک  بیقعت  ار  ناورم ) )  تفرگ و ( (  کین  لاف  هب  ار  مسا  ود  ره  دعس , ) ) 
 . دب لاف 

ياـنعم هب  هدـش و  هتفرگ  ریط ) )  زا ( (  ریطت ) )  تسا و ( (  هدـش  تمذـم  دوش , یم  داـی  ریطت ) )  هب ( (  نآ  زا  ـی  بر رد عـ لا بـد کـه  زا فـ
راب نآ  رب  یجراخ  رثا  چیهو  هدش  شهوکن  مالـسا  رد  ریطت ) )  ددرگ ( ( .  یم  قحلم  دوز  البو , تبیـصم  ینعی  دشاب , یم  تعرـسو  زاورپ 
یم فرصنم  رظن , دروم  راک  ماجنازاو  دنوش  یم  رثاتم  یغالک  زاورپ  زا  الثم  صاخشا  زا  یخرب  هک  دراد  یناور  رثا  افرـص  هکلب  دوش , یمن 
مل ائیـشاهلعجت  مل  ناو  تددشت  اهتددش , ناو  تنوهت  اهتنوه  نا  اهلعجت  ةر عـلـی مـا  ـطـیـ لا دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  دـندرگ . 
هب رگاو  دوب  دهاوخرثا  مک  يرامـشب ,  کبـس  ار  نآ  رگا  يریذپب ,  ار  نآ  هک  تسا  يوحن  نامه  هب  دب  لا  فـ  ( ( . ) ) 98 ائیش ( ( ) )  نکت 

 ( ( . دش دهاوخن  راب  نآ  رب  يرثا  چیه  یشاب ,  انتعا  یب  نآ  هب  رگاو  تساراوگانو  تخس  تیارب  یهدب ,  رثا  بیترتو  ینک  انتعا  نآ 
 . كرش دح  رد  ریطت 

ندیرپو دنادن  رثؤ  ار مـ ـم  لا راگدرورپ عـ تاذ  ناسنا  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا  هدـش  هدرمـش  كرـش  دـح  رد  تا  ـ یاور رد  تـطـیـر ) )  ) ) 
نیا رد  هک  تسا  یـسک  یعقاو ,  دحومو  نمؤم  دنادب  يز  دنوادخ چـیـ یلزا  هدارا  رانکرد  مه  ار  نآ  ای  دـنادب , یقیقح  رثؤم  الثم  ار  غالک 

زا هماع  ار  یتیاور  دوش  یم  عقاو  نامه  , دشاب هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ـهـی  لا هدارا  ـچـه  نآ ـد  ناد ـ بو دـنادن  رثؤم  ار  يدوجوم  چـیه  یتسه ,  ماظن 
لوسر ای  کلذ  ةرافک  امو  اولاق  كرـشا  دقف  هتجاح  نع  ةریطلا  هتعجر  مـن  دومرف ( ( . :  ترـضح  هک  دـننک  یم  لقن  ص )  ادـخ (  لوسر 

؟  هّللا
هـر کـسـی  ( ( . 99 هتجاحل ( ( ) )  یـضمی  مث  كریغ  هلا  الو  كریخ  الا  ریخ  الو  كریط  الا  اریط  مهللا ال  مکدحا  لوقی  نا  ص , )  لاق ( 

؟  تسا هنوگچ  نآ  هرافک  هّللا !  لو  ـ سر ای  دندرک  ضرع   , تسا هدش  كرشم  دوش , فرصنم  شراک  ماجنا  زا  ندز  دب  لاف  رطاخ  بـه 
شتجاح لابند  هب  هاگنآ  تسین ,  وت  زج  ییادخو  وت , هیحان  زا  رگم  تسین  يریخو  وت  هیحان  زا  رگم  تسین  یلاف  ایادـخ !  دـیوگب :  دومرف : 

 ( ( . دورب
 . هضور

یسرحلا هل  لاقف  درکن ( ( . :  مالس  سلجم ,  هب  دورو  نیح  رد  دندروآ و  هّللادیبع ) )  سلجم ( (  هب  يریگتسد  زا  دع  ار بـ ـلـم ) )  ـس مـ ) ) 
نم ریما  وا  شوماخ ,  تفگ :  نک ,  مالـس  ریما  هب  دنتفگ :  نیرومام  ریماب ( ( . ) )  یل  وه  ام  کحیو !  تکـسا  هل  لاقف  ریمالا , یلع  ملـس  , 

جتراو يوارلا :  لاق  دیـسر ( ( :  ع )  ادهـشلادیس (  هب  هورع ) )  نب  یئاهو  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح ( (  تداه  ـ ـش نو خـبـر  چـ تسین . ) ) 
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کـشاو دـندرک  هیرگ  ملـسم  يارب  هچراپکی  همه   ( ( . ) ) 100 لیـسم ( ( ) )  لک  عومدـلا  تلاسو  لیقع  نب  ملـسم  لتقل  اـکبلاب  عضوملا 
 . ) ) ۀحراج نم  کیف  تملس  لهف  كوقثوا ـــــ  ذا  رصقلا  نم  كومر  دیامرف . :  یم  هیلع  هّللا  ۀمحر  يدنه ) )  رقاب  دیس  دنتخیر ( ( . ) ) 

؟  دنام ملاس  وت  ندب  زا  ییاج  ایآ  دندرک , باترپ  رصق  يالاب  زا  هتسب  تسد  اروت 
؟  دننکن هیرگ  وت  يارب  یسکو  يوش  هتشک  ایآ  يا مـسـلـم !  ۀحئان ( ( .  نم  رصملا  یف  کل  اما  تایکابلا ـــــ  ککبت  ملو  یضقتا  ( ( . 

؟  دزیرب کشا  وت  يارب  دوبن  رفن  کی  رهش  رد  ایآ  ! 
هیرگ وت  يارب  ـه کـسـی  فو رد کـ ـر  گا  ( ( . ) ) 102 ۀحئاص ( (  نم  ۀیشعلا  کیلع  101 ـــــ ) )  دورز ( (  یف  مکف  اـبحن  ضقت  نئل  ! ( ( . 
هدش بش  ادخ  يا  دندرک . *** . ) )  هیرگ  وت  يارب  دیسر , ع )  نیـسح (  هب  وت , تداهـشربخ  هک  دورز ) )  لحم ( (  رد  ضوع  رد  درکن ,

نم اب  حبص  دننکش .  نادکمن  هدروخ  کمن  نوچ  دننکش ـــــ  نامیپ  همه  نایفوک  منک .  هچ  نمشد  همه  نیاو  نت  کی  منک ـــــ  هچ  نمو 
 . دندز گنس  نم  هب  ماب  زا  بش  دندز ـــــ  گنچ  نم  نماد  رب  حبص  دنتسب .  میور  هب  هناخ  رد  بش  دنتسب ـــــ  نامیپ  همه 

مهدزاود سلجم 

 . هرصب ناگرزبو  فارشا  هب  ع )  نیسح (  ماما  همان 
ام غلبو  هداب  ـح لـعـ ـص ـد نـ قو هیلا  هّللا  هضبق  مث  هتلاسرل  هراتخاو  هتوبنب  همرکاو  هقلخ  یلع  ص )  ادـمحم (  یفطـصا  هّللا  ناـف  دـعب :  اـما  ) ) 

انببحاو ۀقرفلا  انهرکو  انیـضرف  کلذب  انموق  انیلع  رثات  ـ ـسا سا فـ ـنـ لا یف  هماقمب  سانلا  قحاو  هتثروو  هئایـصواو  هئایلواو  هلها  انکو  هیف  لسرا 
یلا مکوعدا  اناو  باـتکلا  اذـهب  یلوسر  مکیلا  تثعب  دـقو  ـالوت ه  نمم  اـنیلع  قحتـسم  ـ لا ـحـق  لا ـک  لذ قحا بـ اـنا  ملعن  نحنو  ۀـیفاعلا  مکل 

 ( 103 داشرلا ( ( ) )  لیبس  مکدها  يرما  اوعیطتو  یلوق  اوعمست  ناف  تییحا  دق  ۀعدبلا  ناو  تتیما  دق  ۀنسلا  نا  ـنـۀ نـبـیـه فـ ـسو هّللا  با  کـتـ
 , يدبع دوراج  نب  رذ  مـنـ سیق ,  نب  فنحا   , عمسم نب  کلام  دننام ( ( :  هرـصب  ناگرزب  يارب  ار  قوف  همان  همرکم  هک  زا مـ ع )  ما (  ـ ما ( . 

لباق تهج  هس  زا  هماندنداتسرف  نیرز ) )  نب  نامیلس  هلیسو ( (  هب  رمعم ) )  نب  هّللادیبع  نبورمعو  مثیه  نب  سیق  يدزا ,  ورمع  نب  دوعسم 
 . همان نیبطاخم  لمعلا  سکع  3 ـ  دصاق .  تشونرس  2 ـ  همان .  مایپ  1 ـ  تسا .  یسررب 

 : . همان مایپ 
نانخسو اه  هبحاصم  تابتا ,  مـکـ اهتاقالم , دریگ , یم  یتکرح  زاغآ  هب  میمصت  یتقو  یعامتجا ,  یسایس ,  یبهذم ,  تیصخش  الو هـر  ـ صا

تخیگنارب مدرم  يارب  ار  ص )  ربمایپ (  دنوادخ  دیامرف ( ( :  یم  همان  نیا  رد  ع )  نیسح (  ماما  تسوا  تکرح  هزیگناو  فادها  رگناشن  وا 
همه زا  ماـقم  نیا  هب  ترـضحنآ  يایـصواو  نانیـشناجام  دـعبو  درب  دو  يو خـ ـ ـس اروا بـه  داد , ماـجنا  اردوـخ  تلاـسر  هـک  یتدـم  زا  دـعبو 

اب ار  مدصاق  نونکا  میدش  شوماخ  دوشن , داجیا  فالتخا  هکنیا  يارب  مه  امو  دنتفرگ  ام  زا  ار  قح  ـن  یا يا  هد  میتسه مـنـتـهـا عـ رتراوازس 
نیب زا  ص )  ربمای (  شورو پـ ـنـت  ـس ـا  نا مناوخ هـمـ یم  ص )  ربمایپ (  تنـسو  ادخ  باتک  هب  ارامـشو  متـسرف  یم  امـش  يوس  هب  همان  نیا 
دـشر هک  یهار  هب  ارامـش  دـینک , تعاطا  منامرف  زاو  دـیریذپ  ار بـ نا مـ ـخـنـ ـس رگا  سپ  هتفرگ ,  ار  نآ  ياجو  هدـش  هدـنز  تعدـبو ,  هتفر 

زا اهتعدب  2 ـ  دوش .  هدنز  دیاب  تنس  1 ـ  تسا . :  بلطم  ود  ترضح ,  همان  مایپ  هدمع  منک . ) )  یم  تیاده  تسا ,  نآ  رد  امش  حالـصو 
 . دورب نیب 

 . تنس يایحا 
اما دنتشاد , فالت  ـ خا ـت  فال هلاسم خـ رـس  رب  مه  نآ  ع )  نانمؤم (  ریما  اب  طقف  بصاغ  يافلخ  هک  دنک  یم  روصت  ناسنا  يودب ,  رد نـظـر 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  هلصافالب  اریز  دندوب , نمـشد  ص )  ربمایپ (  تثعبو  مالـسا  ساسا  اب  اهنیا  هک  منیب  یم  مینز ,  یم  قرو  ار  خیرات  یتقو 
تارج یسک  هک  یئاج  ات  دوب  يوبن  ثیدحرـشن  هزرا بـا  مـبـ نآ ,  ـق  یدا ـ ـص زا مـ دندرک کـه یـکـی  زاغآ  ار  يوبن  تنـس  اب  هزرابم  ص )  ) 

ـد بـر عـکـس ند ـ یدو دنتفرگن  هجیتن  دیعبت  زا  هک  مه  یتقوو  دندرک  دیعبت  ار  ثیدح  تاوردنک  لقن  ثیدح  ص )  رب (  ـ ما زا پـیـ درک  یمن 
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تبقارمو لرتنک  تحتو  دندرک  عمج  هنیدم  ردار  ثید  نایوار حـ باطخلا ,  نب  رمع  روتسد  هب  هدش ,  رشتنم  ایند  طاقن  یـصقا  رد  ثیداحا 
طبـضو يروآ  عمج  رومام  يدارفا  يو ,  روتـسد  هب  ات  تشاد  همادا  نانچمه  زیزعلادـبع ) )  نبرمع  نامز ( (  ات  تسایـس  نیاو  دـنداد , رارق 

 ( يرگسع یضترم  دیس  ققحم  داتسا  میشاب ( ( .  هتفگن  فازگ  هب  نخس  ات  میروایب  يدهاوش  خیرات ,  زا  تسا  مزال  نونکا  دندش  ثیداحا 
هقردب رارص ) )  هقطنم ( (  ات  قارع  رد  یهدنامرف  تهج  ار  بعک ) )  نب  ۀظرق  باطخ ,  نب  رمع  1 ( ( ـ  دنک . :  یم  لقن  هماع  رداصم  زا  ( 

ارچ دی  ـ ناد مـی  راصنالا ( ( . ) )  قحلو  ص )  هّللا (  لوسر  ۀبحص  قحل  انلق  مکعم :  تیشم  مل  نوردتا  تفگ . :  یظفاح  ادخ  ماگنهو  درک 
؟  مدرک یهارمه  ارامش 

 ( ( . راصنا زا  یسانشقحو  ص )  ربمایپ (  اب  ام  تبحاصم  رطاخ  هب  میتفگ 
زاب ندناوخ  نآرق  زا  ار  نا  ـ نآ ص )  ربمایپ (  زا  تیاور  لقن  اب  تساولمم ,  نآرق  زا  مدرم  ياه  هنیس  هک  دیور  یم  يا  هقطنم  هب  امـش  تفگ 

 : دیوگ یم  بعک ) )  نب  ۀظرق  دـینک ( ( . ) )  لقن  مک  ثیدـح  ص )  ادـخ (  لوسر  زا  ص , )  هّللا (  لوسر  نع  ۀـیاورلا  اولقاف  دـیرادن ( ( 
یلو مدوب ,  ظـفح  راوگرزب  نآ  زا  داـیز  یثیدا  ـ حا ـن هـم  مو دـش  یم  ص )  يوبن (  ثیداـحا  زا  ثحبو  میتسـشن  یم  یـسلاجم  رد  یهاـگ 

 ( ( . 104 تتکـس ( ( ) )  , رمع ۀیـصو  ترکذ  اذاف  مدرک ( ( :  یم  يراددوخ  ثیدـح  لقن  زا  مداـتفا  یم  رمع ) )  شرافـسدای ( (  هب  نوچ 
نآرق زا  ص )  يوب (  ثیدـح نـ اـب  ار  ناـنآ  هک  تسا  یهلا  مـالک  زا  ریغ  ص )  ربماـیپ (  نخـس  رگم  درک  لاؤس  باـطخلا  نب  رمع  زا  دـیاب 

؟  دنراد زاب  ندناوخ 
هتفیـشو دنا  هدـیدن  ار  ص )  ربمایپ (  قارع  مدر  مـ  ( ( . 105 یحوی ( ( )  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  دـیامرف ( :  یمدـیجم  نآرق  ! 

وباو دوعـسم  نب  هّللادبع  رم ( ( , عـ 2 ـ  دنک .  یمن  لقن  مه  ثیدح  کی  یتح  هظرق ) )  یلو ( (  دنتـسه , ترـضح  نآ  هریـس  نایبو  تاملک 
 ( ص ربماـیپ (  زا  ـت کـه  ـس ـث چـیـ یدا ـ حا ـن  یا ص . ) ) )  هّللا (  لوسر  نع  ثیدـحلااذه  اـم  تفگو ( ( :  درک  عمج  ار  رذوـباو ) )  ادرد 

 ( ( . 106 دش ( (  هتشک  ات  درک  سبح  هنیدم  رد  اراهنیا  اذل  دیا , هدرک  لقن 
 . اهتعدب اب  هزرابم 

يزاـب هب  ار  ماـکحا  دـندر , ضوـع کـ ارزیچ  همه  هـک  دنتـسشن  راوـگرزب  نآ  ياـج  هـب  يدارفا  ص )  تـبترم (  یمت  تر خـ ـ ـض زا حـ بـعـد 
سنا رب ( (  قشمد  رد  دیوگ :  یم  يرهز ) )  دنداد ( ( .  رده  هب  ار  نینحو  دحاو  ردـب  نیدـهاجمو  ص )  ادـخ (  لوسر  تامحز  دـنتفرگ ,

؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  متفگ  درک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  کلام ) )  نب 
 ( ص ربمایپ (  رـصع  رد  هچنآ  زا   ( ( . ) ) 107 تعیض ( ( ) )  دق  ةالـصلا  هذهو  ةالـصلا  هذه  الا  تکردا  امم  ائیـش  فرعا  ال  تفگ ( ( . : 

فـسوی نب  جاجح  زا ( (  تیاکـش  يارب  هک  یماگنه  روطنیمه  دندرک . ) )  عیاض  مهار  نیا  هک  زامن  نیمه  رگم  هدنامن  یقاب  يزیچ  مدید 
الا ص )  یبنلا (  دـهع  یلع  هیلع  انک  امم  ائیـش  فرع  ام  هّللاو !  تفگ ( ( . :  هار  نیب  رد  دـمآ , یم  کلملادـبعدزن ) )  ماش ( (  هب  یفقث ) ) 

تفر نـیب  زا  هـمه  میتخانـش ,  یم  ص )  يوـبن (  رـصع  رد  ار  هـچ  ـ نآ ـنـد !  گو ـ ـس اد  بـه خـ  ( ( . ) ) 108 هّللا ( ( ) )  ـالا  هلا  ـال  نا  ةداـهش 
یقاب دوخ  زا  ص )  ربماـیپ (  زا  دـعب  روج  ياـف  ـی کـه خـلـ یا ـتـهـ عد حر بـ ـ ـش تسا . ) )  هدـنام  یقاـب  دـیحوت  هب  تداهـش  طـقف  هکنیارگم 

رد یـسلجم ) )  همالع  موحر  مـ تسا ( ( .  بصاغ  يافلخ  دوخ  دوجو  رکنم , نیرتگرزب  دنچ  ره  دـجنگ , یمن  رـصتخم  نیارد  دنتـشاذگ ,
ةال ـ ـص میروآ ( ( . :  یم  اجنیا  رد  ار  نآ  تسرهف  طقف  اـم  هک  هدرک  ناـیب  ار  مود  هفیلخ  ياهتعدـب  راونـالا , ) )  راـحب  فیرـش ( (  باـتک 
رد تعدب  دهدب , يزی  نآ چـ زا  بابرا خـمـس ,  هب  هکنآ  نودب  , دش حتف  ةونع  حوتفم  وا  نامز  رد  هک  ییاهنیمز  رب  تایلام  عضو  حیوارت , 

یلع حسم  دنشابنوفک , شرظن  هب  هک  يدراوم  رد  جاودزا  زا  عن  مـ يرا ,  ـ ـص دروم نـ رد  تاکز  هب  هیزج  لیدبت  , دحاو سلجم  رد  قالط  هس 
 ) ) هلمج ندرک  هفاـضا  برع ,  زا  مجع  ثرا  زا  تیمورحمو  بیـصعتو  لوـع  هب  لوـق  تیم ,  زاـمن  زا  کـی تـکـبـیـر  ندرک  مک  نـیفخلا , 

 ( ( . 109 رگید ( ( ) )  دراومو  ناذارد  ار  مونلا ) )  نم  ریخ  ةالصلا 
 . دصاق تشونرس  2 ـ 
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 ) ) لاـیع ردـپ  دوراـج ) )  نب  رذـنم  هماـن ( ( ,  نیبطاـخم  زا  یکی  دروآ , هفوک  هب  ع )  نیـسحلا (  یلوم  نیزر ) )  نب  نامیلـس  ار ( (  ـه  ما نـ
هکلب دشابن  ع )  نیـسح (  ماما  همان  نیا  دیاش  هکنیا  سرت  زا  ایو  تموکح  هب  یتمدخ  شوخ  باب  زا  رذنم ) )  دوب ( (  دایز ) )  نب  هّللادـیبع 

هک یبش  هّللادیبعو  دروآ  هّللادیبع  دزن  هب  همان  هارمه  ار  نامیلـس ) )  اذـل ( (  دـنزب , کحم  اررذـنم  هتـساوخ  هک  تسادایز  نبادوخ  هسیـسد 
 : حیضوت  ( ( . 110 دنتخیوآ ( (  راد  هب  هرصب  رد  ار  ع )  نیـسح (  مامادصاق  داد  روتـسد  دیایب , هفوک  هب  هرـصب  زا  تساوخ  یم  نآ  يادرف 
هب ار  نایلاوم  دادـعت  هک  دـنتفگ  یم  یلاوم ) )  ار ( (  برعریغ  هک  برع ) )  ریغو  برع  دوب ( ( :  هدـش  لیکـشت  هتـسد  ود  زا  ینیـسح  هاپس 

4ـ نیسحلل .  یلوم  حجنم  3 ـ بلطملادبع .  نب  ةزمح  یلوم  ناهبن  نب  ثراح  2 ـ نیسحلل .  یلوم  نامیلس  1 ـ هلمج . :  زا  دنا  هتشون  فالتخا 
8ـ نیسحلل .  یلوم  یلئدلا  براق  7 ـ يوادیص .  دلاخ  نب  رمع  یلوم  دعـس  6 ـ  لشهن .  نب  رماع  یلوم  جاجح  نب  رباـج  5 ـ ملسم .  نب  رماع 

نب رمع  یلوم  رهاز  12 ـ رذ .  یبا  یلوم  نوـج  11 ـ نیسحلل .  یلوم  یکرتلا  ملـسا  10 ـ رکاـشل .  یلوم  بذوش  9 ـ ةونـش .  لهال  یلوم  عفار 
یلوم بیبش  16 ـ ع . )  یلع (  یلوم  دعس  15 ـ یبلکلا .  ۀنیدملا  ینب  یلوم  ملاس  14 ـ يدبعلا .  رماع  یلوم  ملاس  13 ـ  ( ( . 111 یعازخ ( ( 

نیبطاخم لمعلا  سکع  3 ـ   ( ( . 112 ثرح ( (  یلوم  حضاو  19 ـ ع . )  یلع (  یلوم  رصن  18 ـ ع . )  نیـسحلا (  یلوم  براق  17 ـ ثرح . 
يایا زا نـظـر سـجـ يو  تسا  ع )  نینمؤملاریما (  نارای  زاو  هرصب  فارشا  زا  هک  تسا  سیق ) )  نب  فنحا  همان ( (  نیبطاخم  زا  یکی  همان . 

یمرگا دـنک :  یم  ضرع  ترـضح  ـه  بو هدر  ـت کـ کر ـ ـش مه  لمج  گنج  رد  هدوب  لثملا  برـضوا  ملح  هک  تسا  میلح  يدرم  یقـالخا , 
ار مود  هار  ترضح  مراد ,  زاب  امش  هیلع  ندیگنجزا  اررفن  رازه  شـش  دیهاوخ  یم  رگاو  منک  يرای  ارامـش  زابرـس  رفن  تسیود  اب  دیهاوخ 

مایق ناـمز  ـالعف  هک  دومن  هراـشاو  درک  اـفتکا  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  کـی  هب  ع )  ماـما (  ـخ  ـسا رد پـ ـنـف ) )  حا  ( ( . ) ) 113 تفریذـپ ( ( 
ـد یز یـ  ( ( . ) ) 114 نونقوی ( ( ) )  نیذلا ال  کنفختسی  الو  قح  هّللادعو  نا  ربصاف  يوش ( ( :  یم  فیعض  قار نـیـا کـه تـ ـه عـ بو نـیـسـت 
 ) ماما هب  يا  همان  یط  يو  تفرگ  يراکمه  لوق  نانآزاو  درک  عمج  ار  دعس ) )  ینبو  هلظنح  ینبو  میمت  ینب  لیابق ( (  مه  دوعس ) )  بـن مـ
الا شطعلا  موی  كاوراو  فوخلا  نم  هّللا  کنما  درک ( ( :  اعد  وا  قح  رد  دیـسر , ترـضح  هب  يو  هماـن  نوچو  دومن  یگداـمآ  راـهظا  ع ) 

هدیـسر تداهـش  هب  ع )  یلع (  نب  نیـسح  هکدیـسر  ربخ  دیایب , ترـضح  ترـصن  يارب  یتیعمج  اب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  اما  ربک . ) ) 
 ( ( . 115 تسا ( ( 

 . هضور
 ) هّللا لوسر  ۀلم  یلعو  هّللا  ـ بو هّللا  مسب  لوقی :  وهو  داتفا ( (  نیمز  رب  بسا  زا  تسار  هنوگ  هب  دش , دایز  ع )  ادهـشلادیس (  تاحارج  نوچ 
نآ ضر . *** . ) )  الا  یلع  تقبطا  امسلا  تیل  هاتیب !  لها  او  هادیـس !  او  هاخا !  او  يدانت :  یهوطاطـسفلا  باب  نم  بنیز  تجرخو  ص ) 
یم وا  لتاق .  يوس  نم  لتقم  يوس  وا  مدیود ـــــ  یم  نمو  دـیود  یم  وا  لد .  هیـس  رمـش  لتقم  هب  دـمک  لد ـــــ  نیـسح  زا  نم  مدـیرب  مد 
یم وا  لباقم .  رد  نم  هنیس ,  يور  وا  متسشن ـــــ  یم  نمو  تسشن  یم  وا  لد .  زا  هلان  نم  نیک ,  زا  رجنخ  وا  مدیشک ـــــ  یم  نمو  دیـشک 
لک نم  هیلع  اولمحف  لجرلاب ,  نورظتنت  ام  هباحصاب  رمش  خلاص  لد ( ( . *** .  نیـسح  زا  نم  رـس  نیـسح  زا  وا  مدیرب ـــــ  یم  نمو  دیرب 

 ( ( . درک هلمح  ترضح  هب  فرط  ره  زا  سک  ره  اذل  دیرظتنم , ارچ  دز :  دایرف  رمش   ( ( . ) ) 116 بناج ( ( ) ) 

هدزیس سلجم 

 . ـر هاظم نب  ـب  یبح هب  ع )  نیسح (  ماما  همان 
ص هّللا (  لوسر  نم  انتبار  تناف تـعـلـم قـ بیبحای ,  دعب :  اما  رهاظم  نب  بیبح  هیقفلا  لجرلا  یلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـس  ـحـ لا مـن  ) ) 

 ( ( . 117 ۀـمایقلا ( ( ) )  موی  ص )  هّللا (  لوسر  کیزاجی  کسفنب ,  انیلع  لخبت  الف  ةریغو  ۀمیـشوذ  تناو  كریغ ,  نم  انب  فرعا  تناو  ( 
یم اراـم  نارگید  زا  رتـهب  وـتو  یناد  یم  ص )  ربماـیپاب (  اراـم  تبارق  بیبـح !  يا  رهاـظم  نب  بیبـح  هیقف ,  درم  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  ) ) 

وت هب  ار  نآ  شاداـپ  تماـیق  رد  ص )  ادـخ (  لوسر  نکم ,  هقیاـضم  اـم  رب  دوخ  ناـج  زا  یتـسه  يدـنمتریغودرم  دازآ  صخـشو  یـسانش 
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 , ـیـن ـس ـحـ لا بدا  دننام ( (  نیرخاتم  تافیلات  رد  طقف  هدـماین  دنتـسه , ردـصم  هک  یمیدـق  بتک  رد  هنافـساتم  همان  نیا  داد . ) )  دـهاوخ 
 ( ( لیقع نب  ملسم  تداهش ( (  زا  هک  دنتشون  ار  همان  ترـضح  یتقو  لقن ,  نیا  قبطو  تسا ,  هدش  رکذ  اجیهلا ) )  ناسرف  نیـسحلا ,  ۀغالب 
نیا دنتفگ  یضعب  دنام  یقاب  مچرپ  کی  ات  داد  باحصا  زا  ـت یـک نـفـر  سد هب  ار  مچرپ  رهو  تشارفارب  ار  مچرپ  هدزاوداذل  دندش , هاگآ 
 ) ) يارب ار  همان  نیا  هاگنآ  دمآ , دهاوخ  مچرپ  نیا  بحاص  دـهدب , ریخ  يازج  ـمـا  ـش ـد بـه  نواد خـ دو :  ـ مر ترـضح فـ دیراپـسب , ام  هب  ار 
 : . ) دیامرف یم  میرک  نآرقدوش  هداد  حیضوت  هقف ) )  يانعم ( (  تسا  مزال  هدمآ ,  هیقف ) )  هملک ( (  همان  نیا  رد  نوچدنتشون  بی ) )  حـبـ
هدمآ داهج  تایآ  نیب  رد  هفیر  ـ ـش ـه  یآ  ( ( . 118 مهیلااوعجر ( ( )  اذا  مهموق  اورذنیلو  نیدـلا  یف  اوهقفتیل  ۀـفئاط  ۀـقرف  لک  نم  رفن  الولف 
مزاع دیاب  مه  یعمج  هکلب  دنوش , گنج  نادـیم  راپـسهر  دـیابن  هم  هک هـ تسا  مهم  ردـقنآ   , ینید ماکحا  ملعتو  هقفت  هلاسم  ینعی  تسا , 

 . دنشاب مدرم  تاداقتعاو  نید  نابزرمو  دنوش  یگنهرف  ياهنادیم 
 . تایاور رد  هقف 

 , یعر ـ ـش ما  ـکـ حا رد  هک  دوـش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هیقف ) )  هزورما ( ( ,  حالطـصا  ردو  تسا  مهف ) )  ياـنعم ( (  هب  تـغل  رد  هـقف ) )  ) ) 
 ( ( هیقف هملک ( (  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  هتبلا  دشاب  هتـشاد  اهنآ  هلدا  زا  ار  هیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  تردقو  دشاب  دهتجمو  رظن  بحاص 
مهف بحاـص  نآ  زا  روظنمو  هدوبن  حلطـصم  يزورما  ياـن  فـقـیـه بـه مـعـ ـر , ـص نآ عـ رد  اریز  تسین ,  اـنعم  نیا  ( 0 نیـسح (  ماما  همان  رد 

نیعبرا یتما  یلع  ظفح  نم  تسا ( ( :  هدمآ  ثیدح  رد  دوش  راکشآ  حراوجواضعا  رد  نآ  هجیتنو  رثا  هک  ـت  ـسا ـنـی  ید روما  رد  كردو 
؟  هیقفلا قح  هیقفلاب  مکرب  ـ خا الا  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  نینمؤملا (  ریما   ( ( . 119 املاع ( ( ) )  اهیقف  هّللا  هثعب  اثیدح 

مهد ربخ  امش  هب  ایآ   ( ( . ) ) 120 هّللا ( ( ) )  یصاعم  یف  مهل  صخری  ملو  هّللا  باذع  نم  مهنمؤی  ملو  هّللا  ۀمحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم 
؟  تسیک یعقاو  هیقف  هک 

اجرو فوخ  تلاح  رد  ار  مدرم  دنکن (  یهلا  باذع  زا  ـمـن  یا ـی هـم  فر زاو طـ دنکن  سویام  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  نآ 
نا کـ تسا ( ( . :  هدرک  همجرت  هنوگ  نیا  ار  بیبح ) )  یـشک ( ( ,  لاجر  بحاص  دـهدن . ) )  ار  یهلا  یـصاعم  ماجنا  هزاجاو  دراد )  هگن 
مهو مههوجوب  فویـسلاو  مهرود  ـ ـص حامرلا بـ اولبقتـساودیدحلا  لابج  اوقلو  ع )  نیـسحلا (  اورـصن  نیذـلا  لاجرلا  نیعبـسلا  نم  بی  حـبـ

 ( ( ) هلوح اولتق  یتح  فرطت  نیع  انمو  نیـسحلا  لتق  نا  ص )  هّللا (  لوسر  دنع  انل  رذع  نولوقیو ال  نوبایف  لاوم  الا  نام  الا  مهیلع  ضرعی 
يدار کـه ـ فا اب  ینعی  دـندرک (  تاقالم  ار  نهآ  ياههوکو  کـمک  ار  ع )  نیـسح (  هک  تسا  يرفن  داـتفه  جـز  حـبـیـب ,   ( ( . ) ) 121 ) 

لاو ـ ما ـا  بو ـد  نداد نا مـی  ـ ما نا  ـ نآ ـه  بو ـتـنـد  فر اهریشمشو  اهریت  لابقتسا  هب  تروصو ,  هنیس  ابو  دندش , )  هجاوم  دندوب  هحلسا  رد  قر  غـ
رد میرادـن  يرذـع  ص )  ربمایپ (  دزن  دوش , هتـشک  ع )  نیـسح (  رگا  دـنتفگ  یمو  دـنتفر  یمن  راب  ریز  یلو  دـندرک  یم  عیمطت  ار  نا  ـ نآ , 

 ( ( . دندش هتشک  شفارطا  هکنآ  ات  دندرک  یگداتسیا  نانچنآ  دنک  تکرح  ام  نامشچو  میشاب  هدنز  ام  هک  یلاح 
 ( . ع نیسح (  ماما  زا  بیبح  لاؤس 

؟  دیدوب اجک  امش  دنک , قلخار  ع )  مدآ (  ترضح  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا  لبق  درک  لاؤس  ع )  ماما (  زا  بی ) )  حـبـ ) ) 
مـا  ( ( . 122 دیمحتلاو ( ( ) )  لیلهتلاو  حی  بستلا  ۀکئ  الملل  ملعنف  نمحرلا  شرع  لوح  رودـن  رون  حابـشا  ان  کـ دو ( ( :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ . 

 ( ( . میتخومآ یم  ار  یهلا  حیبستودمح  هکئالم  هبو  میدیخرچ  یم  یهلا  شرع  فارطا  هک  میدو  يرو بـ ـنـد نـ نا هـمـ
 ( . هر يرتشوش (  رفعج  خیش  يایؤر 

رد اذل  تشادن ,  ارظعو  تاسل  ـ جو ربنم  هرادا  رب  تردق  , دوخ نطوم  هب  فرشا  فجن  زا  تعجارم  زا  دعب  يرت ) )  ـ شو شـیـخ جـعـفـر شـ ) ) 
یمنودـناوخ یم  مدرم  يارب  باتک  يور  زا  ار  ادهـش ) )  ـ لا ۀـضور  باتک ( (  مرحم ,  هاـم  ردو  یفاـص ) )  ریـسفت  باـتک ( (  ناـضمر  هاـم 

مـشاب یفحـص  یک  ات  نم  هک  تفر  رکف  هب  یبش   , هدـنیآ لاس  مرحم  ات  تشذ  لاو گـ نیمه مـنـ هب  لاس  کی  دـنک  ظفح  ار  يزیچ  تسناوت 
ما ـ ما لباقم خـیـمـه  ردو  البرک  يارحـص  رد  اردوخ  ایؤر , ملاـع  رد  درب , یم  شباوخ  اـنثا  نیا  رد  مناو  مدر بـخـ يار مـ ور بـ زا  ار  باـتکو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1499 

http://www.ghaemiyeh.com


نب بیبح  هبو ( (  دـیبلط  دوخ  کیدزنارم  ترـضح  نآ  مدرک ,  مالـسو  مدـش  ع )  ماما (  همیخ  دراو  دـیوگ  یم  دـنیب , یم  ع )  ـیـن (  ـس حـ
تـسرد یماعط  اهنیا  زاو  زیخرب  تسه ,  نغورو  درآ  يرادـقم  یلو  میرادـن ,  هک  مه  بآو  تسام  نامهم  ینالف ,  دومرف ( ( :  رهاـظم ) ) 

 ) ینی ـ ـس ـت حـ یا نیا عـنـ رثا  ردو  مدشرادیبو  مدروخ  نآ  زا  قشاق  دـنچ  نمو  داهن  نم  دزنو  درک  هدامآ  ار  ماعط  بیب , ) )  حـ نک ( ( . ) ) 
دندروخ یم  ار  سلاجم  نیا  هطبغ  اهنامسآ  نانکاس  یلع ,  الا  الملا  ناک  هطبتغی س  هکدیسر ( ( :  ییاج  هب  رفعج ) )  خیش  سلجم ( (  ع ) 

 ( ( . 123 ( ( ) ) 
 . دیشرو مثیم  بیبح ,  ياهییوگشیپ 

رگیدکی ابو  درک  لابقتسا  وا  زا  دوب , دسا  ینب  عمج  رد  هک  يدسا ) )  رهاظم  نب  بیبح  دوب ( ( , بسا  رب  راوس  هک  رامت ) )  مثیم  يزور ( ( 
 ( ( قزر ـ لا راد  ولجو ( (  دراد  یهبرف  مکشو  درادن  وم  شرس  ولج  هک  ار  یگرزب  درم  منیب  یم  ایوگ  تفگ :  بی ) )  حـبـ دنتفگ ( ( .  نخس 
 ( ( مثیم نانخـس ( (  نیا  زا  شروظنم  دننک (  یم  هراپ  ار  شمکـشو  دـننز  یمراد  رب  اروا  تیب  لها  تبحم  مرج  ـد بـه  ـشور هز مـی فـ ـ بر خـ

هتـشک ات  دـنک  یم  جورخ  ربمایپدـنزرف  يرای  يارب  هک  ار  يا  هرهچ  خرـس  درم  مسانـش  یم  مه  نم  تفگ ( ( :  مه  مثی ) )  مـ دوب ( ( . ) ) ) 
, دندش ادـج  رگیدـمه  زا  نانخـس ,  نیا  زا  سپ  ود , نیا  دوب . ) ) )  بیبح ) )  شروظنم ( (  دـننادرگ (  یم  هفوک  رد  ار  شرـسو  دوش  یم 

روطنیمه میدیدن  اهنیا  زا  رتوگغورد  ار  يدحا  ادخ  هب  دنتفگ :  ـد  ند ـنـیـ ـش ارود مـی  نیا  نانخـسو  دندوب  هداتـسیا  فارطا  رد  هک  یناسک 
لقن وا  يارب  ار  نانآ  بلاطم  مه  مدرم  تفرگ ,  اررفنود  نآ  غارـسو  دیـسر  هار  زا  يرجه ) )  دیـشر  دـندوب ( ( , هتـس  ـ ـش سلجم نـ لها  هک 

ار بیبح  یسک کـه سـر  هکنیا  نآودیوگب  هدرک  شومارف  ار  بلطم  کی  هک  ار  مثیم  دنک  تمحر  ادخ  تفگ ( ( :  دیـشر ) )  دندرک ( ( . 
ود نآ  زا  رگید  نـیا  دـنتفگ :  سلجم  لـها  تـفرو  تـفگ  ار  نخــس  نـیا  دریگ ) )  یم  هزیاـج  رتـشیب  نارگید  زا  مـهرد  دــص  دروآ , یم 

مثیم دش و ( (  ققحم  نانآ  ياهییوگـشیپ  مامت  هکن  ـ یا ـت مـگـر  ـشذ اهبـشو نـگـ زور  هک  دـندوب  دـهاش  مدرم  نامه  اما  دوب  رتوگغوردرفن 
 ( ( . 124 دندنادرگ ( (  هفوک  رد  ار  بیبح ) )  رسودندز ( (  راد  هب  ثیرح ) )  نب  ورمع  هناخ ( (  ولج  ار  رامت ) ) 

 . هضور
 : ) ) تفگ بیب  ـد حـ ند رـضاح شـ وا  نیلابرب  بیبح ) )  هارمه ( (  ع )  نیـسح (  ترـضح  داتفا , نیمز  رب  هجـسوع ) )  نب  ملـسم  نو ( (  چـ

منک یم  شرافـس  اروت  يرآ  تفگ ( ( :  مشاب . ) )  وت  یـصو  متـشاد  تسود  موش ,  یم  قحلم  وت  هب  مه  نم  رگید  یتعاس  هکنیا  دوبن  رگا 
 ) ) تبرض هلیسو  هب  هکنیا  ات  تشذگ  یتدم  درک ) )  مهاوخ  ارراک  نیمه  تف ( ( :  حـبـیـب گـ يوش . ) )  هتشک  ع )  نیـسح (  هار  رد  هک 
درم دیـسر  تداه  ـ ـش هبو  دز  شقرفرب  يریـشمش  میمت , ) )  نب  نیـصح  داـتفا ( ( , نیمز  رب  بیبح  می ,  زا بـنـی تـمـ ـم ) )  یر ـ ـص نب  لیدـب 
لتاق نم  تفگ ( ( :  یمیمت  متسه . ) )  کیرـش  وت  اب  وا  نتـشک  رد  مه  نم  تفگ ( ( :  میمت  نب  نیـصح  درک  ادج  ار  بیبح  رـس  یمیمت , 

ارر بـه مـن يا سـ هظحل  نکل  , ریگب هزیاج  هّللادیبع  زاو  ربب  وت  اررس  مرادن ,  هزیاج  رد  یعمط  نم  تفگ ( ( :  ـیـن  ـص حـ متـسه . ) )  بیبح 
ات دش  یمن  رـضاح  یمیمت  یلو  متـسه ) )  کیرـش  بیبح  لتق  رد  نم  هک  دننادب  مدرم  ات  مهدب  نالوجو  مزادـنیب  مبـسا  ندرگ  هب  هک  هدـب 
ده رهاظم  نب  بیبح  لتق  امل  تسا ( ( :  هدرک  لق  نـ ـو مـحـنـف ) )  با دـنداد ( ( .  حالـصا  نانآ  نیب  وحن  نیمه  هب   , نیفرط ناگتـسب  هکنیا 
لتق نیـسحلا  دـهی  نا  دـیوگ . :  یم  نینچ  يوامـس ) )  موحرم  داد ( ( . ) )  تسکـش  ار  ع )  نیـسح (  بیبح ,  تداهـش  نیـسحلا ,  کلذ 
اهنت هن  بیبـح  تداهـش   ( ( . ) ) 125 نسح ( (  لک  هلاعف  یف  اـعماج  اـبیبح ـــــ  نیـسحلل  هنم  اولتق  نکر .  لـک  هلتق  دـه  دـقلف  بیبح ـــــ 
وکین لاعفا  عماج  هک  دنتفرگ  نیسح  زا  ار  یتسود  بیبح ,  تداهـش  اب  دش ( ( . ) )  هتـسکش  ناکرا  مامت  هکلب  تسکـش ,  ار  ع )  نیـسح ( 

 ( ( . دوب
 . ردپ لتاقو  بیبح  رسپ 

رـسپ مسا ) )  قـ دو ( (  بـ دا ) )  ـ یز نبا  تاـقالم ( (  رظتنمو  هتخادـنا  دوخ  بسا  ندرگ  رب  ار  بیبح  رـس  یمیمت  درم  ـالبرک , ـعـه  قاو زا  پـس 
؟  ییآ یم  نم  هارمه  ارچ  دیسرپ  مساق  زا  اذل  تفر ,  یم  ردپ  رس  هارمه  , دوب هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  بیبح 
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نمو دوش  یمن  یضار  ریما  ریخ , تفگ :  یمیمت  درم  منک .  نفد  ات  یهدب  نم  هب  ار  نآ  مهاوخ  یم  تسا ,  نم  ردپ  رس  نیا  نوچ  تفگ :  . 
لتاق اتلاجع  مساـق  دـهد ) )  یم  وت  هب  ار  شاداـپ  نیرتدـب  دـنوادخ  اـما  ـم گـفـت ( ( :  ـسا قـ مریگب .  ریما  زا  یبوخ  هزیاـج  مهاوخ  یم  مه 

رد دو , هدز بـ ودرا  لصوم  یکیدزنرد  هک  ریبز ) )  نب  بعـصم  نامز ( (  رد  ماجنارـس  دریگب  ماقتنا  ات  دوب  ـد  ـصر اـما مـتـ درک  اـهر  ارردـپ 
 . تفرگ وا  نتشک  اب  ارردپ  ماقتنا  مساق  دوب , هلولیق  باوخ  رد  دوخ  همیخ  رد  یمیمت  درم  يزورمی ,  نـ

 . هضور
 . تسارد هب  شدیما  مشچ  امئاد  تسارفس ـــــ  رد  ردپ  هک  ار  یکدوک 

هعیرشلا نیحایر  بحاص  طقف  هک  تشاد  یئا  هلاس  راهچ  رتخد  ع )  نیـسح (  ماما  دیایم .  ردپ  هک  شلایخب  دیایم ـــــ  رد  هک ز  یئادص  ره 
نوچ اما  دومن , مدرم  ياه  متـس  زا  تیاکـشودید  ارردپ  ایؤر , ملاع  رد  ماش  رد  یبش  تسا ,  هدر  ـر کـ کذ ـیـه  قر اروا  مان  ص 290   / 3 جرد

هدیدن يردپ  یب  نم  همع  تفر .  ارچ  رگید  مرب ,  مد  نیا  يدب  تفر ـــــ  اجک  میاباب  همع  يا  تفگب  دید .  یلاخ  ارردـپ  ياج  دـش , رادـیب 
یسک هچ  تفگ :  یمو  درک  هاگن  رس  هب  هریخ  هریخ ,  یتدم ,  دندروآ , شیارب  ارردپ  رس  اذ  لـ مدومزآ .  هک  نونک  تسا  تخـس  مدوب ـــــ 

؟  درک میتی  نس  نیا  رد  ارمو  دیرب  اروت  يولگ  گر 
ناجو داهنب  شبلرب  ار  شبل  داد ـــــ  ناشن  ملاع  رب  قشع  زومر  درک .  زاورپ  اـیند  سفق  زا  شحورو  داهنردـپ  ناـبل  رب  ار  شیاـهبل  هکنیا  اـت 

 ( ( . 126 داد ( ( 

مهدراهچ سلجم 

 . مشاه ینب  زا  یتعامجو  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  هب  ع )  نیسح (  ماما  همان 
, دوش قحلم  نم  هب  سک  ره   ( ( . ) ) 127 حتفلا ( ( ) )  كردی  مل  قحلی  مل  نمو  دهشتسا  یب  قحل  نم  ناف  میحرلا :  نمحرلا  هّللا  مسب  ) ) 

 ) ) شردارب يارب  هکم  زا  ع )  نی (  ما حـسـ ـ ما ار  ـه  ما ـن نـ یا دسر . ) )  یمن  يزوریپو  حتف  هب  دنک , فلخت  سک  رهو  دسر  یم  تداهـش  هب 
یضعبو تسا  تحص  تیاغ  رد  دنسو  هدش  لق  نـ ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما زا  ـث  ید حـ دنا .  هتـشون  مشاه  ینبزا  یتعامجو  هیفنح ) )  نب  دمحم 

 . تسا هابتشا  هک  هتشون  البرک  زا  ترضح  ار  همان  هک  دنا  هدرکروصت 
 ( . ع ماما (  همان  لیلحت 

 : . دوش هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  يدنمشزرا  بلاطم  يواح  راصتخا , نیع  رد  همان  نیا 
هتشک هلاسم  ترضح ,  هک  میدش  رکذتم  باتک  نیا  رد  فلتخم  ياهتب  ـ سا رد مـنـ شباحصاو .  دوخ  تداهش  هب  ع )  نیـسح (  ماما  ملع  1 ـ 
وگتف رد گـ هیفنح , ) )  نبدمحم  اب ( (  تاقالم  رد  رفعج , ) )  نب  هّللادبع  هب ( (  يا  همان  رد  هل :  زا جـمـ ـت  سا هدر  حرطم کـ اردوخ  ندش 
ندش هتشک  هب  رگید , دروم  ـهـا  هدو يدقاو ) )  دمحم  وباو  هملس  ما  اب ( (  نخس  ردو  فرطالارمع ) )  اب ( (  دروخ  رب  رد  مره ) )  ابا  اب ( ( 

 ( ع نینمؤملاریماو (  ص )  ربماـیپ (  زا  هک  دوب  نیمه  يارب  هفوـک  هب  ع )  ماـما (  نتفرن  رب  باحـصا  رارـصا  تلعودـنا  هدرک  حیرـصت  دوـخ 
نوملعی ع )  ۀمئالا (  نا  باب  ناونع ( (  تحت  میراد  یباب  یفاک ,  لوصا  رد  تشک .  دـنهاوخ  ار  ع )  نیـسح (  قارع  رد  هک  دـندوب  هدـینش 
 ( ( ) ) هقلخ یلع  هّلل  ۀجحب  کلذ  سیلف  ریـصی , ام  یلاو  هبیـصی  ام  ملعی  ماما ال  يا  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  نوتومی , ) )  یتم 

2 تسین . ) )  مدرم  رب  دنوادخ  تجح  نیا  , دوش یم  یهتنم  اجک  هب  شراکو  دتفا  یم  وا  يارب  یقافتا  هچ  دنادن  هک  یماما  ره   ( ( . ) ) 128
ادرف ددرگ , رب  اجنیمه  زا  هدمآ ,  يرگید  فدـه  يارب  سک  رهو  دـنوش  یم  هتـشک  همه  هک  تسا  هدرک  نشور  همه  يارب  اررا  نا کـ ـ یا پـ  ـ

باحـصازا ار  تعیب  فلتخم ,  لـحار  رد مـ اذ  لـ ـد , ـش ضو  بلطم عـ یلو  میدوـب  هتفر  تساـیرو  تموـکح  عـمط  هب  اـم  دـنیوگن  يا  هدـع 
فارصن الا  مکنم  بحا  نم  دومرف ( ( :  دیـسر , ملـسم ) )  ترـضح  تداهـش ( (  ربخ  یت  ـ قو دورب  دورب , دهاوخ  یم  سک  ره  هک  تشادرب 

هک تسا  ع )  نیـسح (  ماما  هب  باطخ  اروشاع  بش  رد  باحـصا  تاملک  مه  شدهاشو   ( ( . 129 مامذ ( ( ) )  انم  هیلع  سیل  فرـصنیلف , 
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مدـش کـه رادربخ  دومرف ( ( :  یمرـضحرمع ) )  نب  رـشب  هب ( (  باطخ  اروشاع  بش  رد  ع )  ماـما (  دـندرک  باـخت  ـ نا ار  هار  نیا  هناـهاگآ 
تفگ خساپ  رد  وا  اما  نک ) )  شالت  تدنزرف  يدازآ  رد  ورب  متشادرب ,  وت  زا  اردوخ  تعیب  نم  هدش ,  ریسا  ير  تادح  رـس  رد  تد  ـ نزر فـ

مراد رب  وت  يرای  زا  تسد  رگا  موش  ناگدنرد  همعط  هدنز  هدنز ,   ( ( . ) ) 130 هّللادبع ( ( ) )  ابا  ای  کتقراف  نا  ایح  عابسلا  ینتلکا  : . ) ) 
هّللا ناو  ۀـلتق  فلا  اذـک  لتقا  یتح  تلتق  مث  ترـشن  مث  تلتق  ینا  تددو  هّللاو لـ تفگ ( ( . :  یلجب ) )  نیق  نب  ریهز  نیـسح ( ( . ) ) !  يا 

لتقدنوادخ هلیسونیدب  ات  موش  هدنز  هاگنآو  موش  هتشک  ـبـه  تر راز مـ مراد هـ ـت  ـسود  ( ( . ) ) 131 کسفن ( ( ) )  نع  لتقلا  کلذب  عفدی 
مهبرـضاو یحمر  مهرودـص  یف  رـسکا  یتح  حربا  ال  تفگ ( ( . :  نینچو  تساـخرب  هجـسوع ) )  نب  ملـسم  دـنک ( ( . ) )  عفد  امـش  زا  ار 

اب مراد  ناج  اتو  منکشب  نانآ  هنیس  رد  ار  ما  هزین  هکنآ  رگم  مراد  یمن  رب  تسد  ـمـا  ـش زا   ( ( . ) ) 132 يدیب ( ( ) )  همئاق  تبث  ام  یفیسب 
هیبن اـنظفح  دـق  اـنا  هّللا  ملعی  یتـح  ـال نـخـلـیـک  هّللاو  تفگ ( ( . :  نینچ  یفنح ) )  هّللادـبع  نب  دیعـس  مگنجب ( ( . ) )  ناـنآ  اـب  ریـشمش 

 ( ( . ) 133 کتقراف ( ( ) )  ام  ةرم  نیعبـس  کلذ  یب  لعفی  رذا  مث  ایح  قرحا  مث  ییحا  مث  لتق  ینا ا  تملعول  هّللاو  کیف ,  ص )  ادمحم ( 
 ! ادخ هب  ـم  یا هدر  ـت کـ یا ـ عر امـش  دروم  ردار  ص )  ربمایپ (  شرافـس  هک  مینک  نیقی  ات  راد  یمن  رب  تسد  امـش  زا  دـنگو !  ـ ـس اد  بـه خـ ) 

يارب ـی کـه  نا ـ نآ اذ  لـ مراد . ) )  یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  زاـب )  دـننازوسب (  ارم  هاـگنآ   , موش هدـنز  سپـس  موش  هتـشک  هبترم  داـتفه  رگا 
زار هگاشامت  هب  دیآ  هک  تساوخ  یعدم  دندوب . :  هتفرو  هتـشاذگ  اهنت  ار  ترـضح   , هار نیب  رد  یتحو  رتدوز  دندوب , هدـمآ  يویند  عماطم 

مینیب یم  هچنانچ  تسین ,  یـسک  يارب  يزوریپو  حتف  دیما  ع )  نیـسح (  تداهـش  زا  دعب  3 ـ  دز .  مرحم  ان  هنیـس  ربو  دمآ  بیغ  تسد   ـــــ
دیز ما  قـیـ هر ,  هعقاو حـ نیباوت ,  مایق  دـماین ( ( , تسد  هب  لماک  ياهتیقفوم  یلو  دـش , ماجنا  يدایز  ياه  ـت  کر حـ ـال , ـ بر هعقاو کـ زا  دـعب 

يوـما تموـکح  هـشیر  تـسناو  ـی نـتـ لو تـشاد  ریثاـت  يوـما ,  ماـکح  ییاوـسر  رد  دوـخ  هبوـن  رد  هـک  تـسا  لـیبق  نـیمه  زا  ییحیو ) ) 
 : . ) ) دومرف نینچ  اروشاع  حبص  رد  دید  دنهاوخ  مدرم  هک  ییاهمتسو  تالکشمو  هدنیآ  زا  ینیب  شیپ  رد  ع )  ادهشلا (  دیس  دناکـشخبار 

نع یبا  یلا  هدـهع  دـهع  روحملا , قلق  مکب  قلقتو  یحرلا  رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  الا  اهدـعب  نوث  ال تـلـبـ هّللا ,  ـم  یا
راوس راوس , بسا  هک  يرادقم  نآ  رگم  دینک  یمن  ادیپ  ینادنچ  تصرف  نم ,  زا  دعب  دنگوس !  ادخ  هب   ( ( . ) ) 134 ص ( ( ) ) )  يدج ( 

 ( ص ادخ (  لوسر  زا  مردپ  هک  تسا  يربخ  نیا  دنک , یم  بارطضاراچدو  مرنو  دناخرچ  یم  ارامش  هنامز  بایـسآ  دعبو  دو  ـ ـش ـب  ـسا رب 
 ( ( . تسا هداد  نم  هب 

 . هضور
 : . دومرف نینچو  داد  تشگزاب  هزاجا  ع )  ادهشلادیس (  اروشاع  بش  رد 

نم ار  الو خـیـ ـی  فوا ـا  با ـحـ ـصا ملعا  یناف ال  دـعباما :  نیدـلا  یف  اـنتهقفو  نارقلا  اـنتملعو  ةوبنلاـب  اـنتمرکا  نا  یلع  كدـمحا  ینا  مهللا  ) ) 
لیللا اذـهو  مامذ  ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اـعیمج  اوقلطناـف  مکل  تنذا  دـق  ینا  تیب ي  ها ل  نع  لـصوا  ـالو  ربا  تیب  لـها  ـالو  یباحـصا 

؟  دنراذگب اهنت  ار  ع )  ماما (  دنتسناوت  یم  باحصا  ایآ  مـنـتـهـا   ( ( . 135 المج ( ( ) )  هوذختاف  مکیشغدق 
؟  دو بجاو نـبـ باحصارب ,  ع )  ماما (  ناج  ظفح  ایآ 

؟  دوش یمن  هذخاؤم  دشاب , هتشاذگ  اهنت  ار  ترضح  یسک  رگاو 
ع نیسحلا (  لتقم  باتک  رد  مرقم  موحرم  مه  یخـساپ  میدرک ,  رکذ  هیفنح ) )  نب  دمحم  تالا ( (  رد حـ ار  هدق )  یناقمام (  همالع  خساپ 

كرت هدرکانو  يراوخ  هب  نت  هداد  ان  ام .  يالبرک  زا  دور  نوربو  دریگ  رس  ام ـــــ  ياوه  درادن  هک  ره  هورگ  يا  تفگ  دنا . *** .  هداد  ( 
ددرگ رب  ام .  يـالتبا  هیداـب  تسا  نکفا  ریـش  زارگو ـــــ  هبور  هگ  هولج  تسین  هصرع  نیا  اـم .  يارـس  تولخ  هب  ياـپ  داـهن  ناوتن  رس ـــــ 

روخ رد  تسین  هصرع  نیاک  تسارگید ـــــ  کلم  تنطلس  ياوه  ارام  ام .  يادگ  یهاش  رسفا  هب  دروانرس  هدمآ ـــــ  روشک  سوه  اب  هکنآ 
 ( ( . يزیربت رین  ام ( ( .  يامهرف 

مهدزناپ سلجم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1502 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ـر فعج نب  هّللادبع  ـه  مان هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
 ( ( تبسلا موی  یف  دوهیلا  تدتعا  امک  یلع  ندتعیل   , هّللاو ینولتقی ,  یتح  ینوجرختـس  ضر ال  الا  ماوه  نم  ۀماه  رحج  لـو کـنـت فـی  ) ) 

رف هّللادـبع بـن جـعـ هتفر ( ( ,  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  اصخـشو  هتـشون  همان  ع )  نیـسح (  ماما  يارب  هک  یناـسک  زا  یـکـی   ( ( . 136 ) ) 
هب نومـضم  نیا  هب  يا  همان  دوش , یم  علطم  قارع  تمـس  هب  ع )  ادهـشلادیس (  تکرح  زا  یتقو  هّللادبع ) )  تسا ( (   ( ( 137 رایط ( ( ) ) 
نا هجولا  اذه  نم  کیلع  قف  ـی مـشـ نا دنناسرب ( ( . :  ترـضح  هب  هک  دهد  یم  دمحمو ) )  نوع  شدنزرف ( (  ود  هبو  دسیون  یم  ترـضح 

لجعت الف  نینمؤملا ,  اجرو  نیدـتهملا  ملع  ـک  نا فـ ضر ,  الا  رو  ـفـئ نـ طا مویلا  کله ت  نا   , کتیب لها  لاصئتساو  کک  اله  هیف  نوکی 
اب دنوش , هدنامردو  ریـسا  تنادناخو  يوش  هتـشک  هک  متـسه  كانمیب  امـش  رب  رفـس  ـن  یا زا  مالـسلاو ( ( . ) )  یباتک  رثا  ینافریـسلاب ف ي 

نکم هلجع  قارع  فرط  هب  تکرح  رد  یتـسه  نینمؤمدـیماو  تیادـه  غارچ  امـش  اریز  دوش , یم  شوماـخ  نیمز  رون  ـمـا , ـش ندـش  هتـشک 
هیحور ابو  ساسح  تیعقوم  اریز  درکن , مارآ  ار  هّللادبع ) )  همان ( ( ,  نیا  مالسلاو . ) )  دیـسر  مهاوخ  تمدخ  همان ,  نیا  لابند  هب  مدوخو 

نآو دـنز  یم  يرگید  مادـقا  هب  تسد  اذـل  دـهد , یمن  تلذ  هب  نتو  دـشاب  یم  ناگدازآ  ربهر  وا  هک  تساانـشآ  زین  ع )  یلع (  نب  نیـسح 
ردارب ع )  ماما (  رتش  رطاخ بـیـ نانیمطا  ياربو  تسا  ترـضح  يارب  هماـن  ناـما  نتفرگو  هکم  مکاـح  دیعـس ) )  نب  ور  عـمـ دز ( (  هب نـ نتفر 

هنال رد  ـر  گا دیامرف ( ( . :  یم  تامادقا  نیا  همه  خـساپ  رد  ترـضح  یلو  دروآ , یم  دوخ  هارمه  ار  دیعـس ) )  نب  ییحی  هکم ( ( ,  مکاح 
ردو دندرک  متس  دوهی , هک  نانچمه  دننک  یم  متـس  نم  ربو  تشک  دنهاوخودنروآ  یم  نوریب  ارم  مشاب ,  نیمز  ياه  هدنبنج  زا  يا  هدنبنج 
هیلا یهتنا  نا  دب  رماب ال  ینرماو  یمانم  یف  ص )  هّللا (  لوسر  تیار  ینا  دنتسکش . ) )  ار  یهلا  میرحو  دنتخادرپ  یهام  دیـص  هب  هبنـش  زور 

روتسدو ایؤر  نآ  دیـسرپ :  هّللادبع ) )  مهدب ( ( . ) )  ماجنا  ار  نآ  دیاب  هک  هدومرف  يروتـسد  نم  هبو  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ارربمایپ  ( ( . ) ) 
؟  تسیچ

ات تفگ  مهاوـخنو  هتفگن  يدـحا  هب   ( ( . ) ) 138 یبر ( ( ) )  یقلا  یتح  اهب  ثدـحم  انا  امو  اهب  ادـحا  تثدـح  ام  دومرف ( ( :  ترـضح  . 
 ( ( . منک تاقالم  اردنوادخ  هک  یماگنه 

 . هّللادبع دیهش  نادنزرف 
 : . تسا هدرکرکذ  فط ,  هعقاو  رد  رفعج ) )  نب  هّللادبع  زادیهش ( (  دنزرف  هس  ای  ود  خیرات , 

ـــــ  رفعج نبا  اناف  ینورکنت  نا  تفگو . :  دمآ  داهج  نادیم  هب  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  شردام  هک  هّللادـبع .  نب  نوع  1 ـ 
 ) ) شردام مان  هّللادبع .  نبدمحم  2 ـ   ( ( . 139 رشعم ( (  نم  افرش  اذهب  یفک  رضخا ـــــ  حانجب  اهیف  ریطی  رهزا .  نانجلا  یف  قدص  دیهش 

نارقلا ملاعم  اولدب  دق  نایمع .  يدرلا  یف  موق  لاعف  ناودعلا ـــــ  نم  هّللا  یلا  وکـشا  تفگو . :  دمآ  نادیم  هب  تسا  هصفح ) )  تنب  اصوح 
یمرکذ هّللادـبع  زا  مه  ار  هّللادـیبع ) )  مان ( (  هب  یموس  دـنزرف  نییبلاطلا ,  لتاقم  بحاص  اـما   ( ( . 140 نایبتلاو ( (  لـیزنتلا  مکحمو   ـــــ

 ( ( . 141 تسا ( ( ) )  هصفح  تنب  اصوح  شردام  مانو  دوب  البرک  يادهش  زج  مه  وا  هک  دنک 
 . رفعج نب  هّللادبع  مالغ  لمعلا  سکع 

نم انیق  اذ مـا لـ هـ تفگ ( ( :  هّللادبع , ) )  مالغ ( (  لسالـسلا ) )  وبا  دیـسر ( ( , هنیدـم  هب  هّللادـبع ) )  نادـنزرف ( (  تداهـش  ربخ  نو  چـ
نا ال تببحال  هتدهش  ول  هّللاو ,  ییوگ ( ( :  یم  نخس  نیـسح  هرابرد  نینچ  نیا  وت  تفگ :  هک  دش  ینابـصع  نانچنآ  هّللادبع  نیـسح , ) ) 
 , منک تکرش  مدوخ  متـسناوتنرگا  یلو  مدش  یم  هتـشک  وا  هارمه  مه  نم  هک  متـشاد  تسود  دنگوس !  ادخ  هب  هع . ) )  لتقا م  یتح  هقرافا 

 ( ( . 142 مدرک ( ( ) )  کمک  اروا  منادنزرف ,  اب  لقاال 
 . هّللادبع تواخس 

هک دـید  ار  یمال  ـ غو ـد  ـش یغاـب  دراو  يزور  هلمجزا :  هدـش  لـقن  وا  زا  يداـیز  تاـیاکح  هک  تساراـگزور  نادنمتواخـس  زا  یک  يو یـ
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لباقمو دش  ادـیپ  یگـس  دو , نآ بـ رد  نا  صر نـ ـه قـ ـس هک  درک  زاب  ار  يا  هرفـس  مالغ  دیـسر , راهان  عقوم  نوچ  تسا  ندرک  راک  لوغـشم 
هنسرگ یلیخ  هک  دوب  مولعم  درک  یم  هاگن  هرف  ـ ـس زا بـه  ـ بو درو  ار خـ نآ  ناو  حـیـ تخادنا ,  گس  ولج  ار  نان  کی  مالغ  تسـشن ,  هرفس 
دیسرپ هّللادبع ) )  درک ( ( .  عمج  دشاب , هدروخ  يزیچ  شدوخ  هکنیا  نودب  ار  هرفسو  تخادناوا  يولج  مه  ار  موسو  مود  نان  مالغ  تسا 

؟  تسارادقم هچ  زور  ره  وت  ياذغ  هریج  : 
؟  یچ تدوخ  يارب  سپ  هّللادبع ) )  يدید ( ( .  هک  يرادقم  نیمه  مالغ : ) )  . ) ) 

 ( ( : هّللادبع ددرگ ( ( .  رب  هنـسرگ  مکـش  اب  متـشادن  تسود  نمو  هدمآ  رود  هار  زا  ناویح  نیاو  درادن  گس  ام  هلحم  نیا  مالغ : ) )  . ) ) 
؟  ینک یم  هچ  ارزورما  سپ 

 ( ( . ) ینم یخسا  اذهو  اخسلا  یلع  الا م  تفگ ( ( :  شیاقفر  هب  باطخ  هّللادبع  هک  دوب  اجنیا  مناسر .  یم  بش  هب  ارزور  مالغ : ) )  . ) ) 
مالغ هبو  دـیرخ  ار  غاب  هاگنآ  تسا . ) )  نم  زا  رت  تواخـساب  مالغ  نیا  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  شنزرـس  داـیز , تواخـس  رطاـخ  هب  ارم  ) 

 , میزاـس عفترم  ار  نادـمتجاح  زا  نـیـ نا ,  ـکـ ما رد حـد  1 ـ  تسا . :  هجوت  لباق  ناتـساد  نیا  رد  یقالخا  هتکن  دـنچ   ( ( . 143 دیشخب ( ( 
عطق ار  یسک  دیما  سک  هـر   ( ( . ) ) 144 ۀمایقلا ( ( ) )  موی  هاجر  هنم  هّللا  عطق  هاجترا  نم  اجر  عطق  نم  دومرف ( ( :  ص )  ادـخ (  لوسر 

تـسه يا  هدننیب  رگا  ندرو ,  اذ خـ ـع غـ قو رد مـ 2 ـ  دنک . ) )  یم  عطق  تمایق  رداروا  دیما  مه  لاعتم  دنوادخ  هتـسب ,  دـیما  وا  هب  هک  دـنک 
نامهم يزور  دنچ  زیربت  رد  هک  دنک  یم  لقن  هدق )  یمق ( ) )  سابع  خیـش  ثدحم خـبـیـر ( (  مینک ,  فراعت  ای  میهدب  وا  هب  مه  يا  همقل 

مرو هچ مـی خـ رهو  متسه  عوج ) )  ضرم  هب ( (  التبم  نم  تفگ  یم  دش , یمن  ریـس  یلو  دروخ  یم  اررفن  دنچ  ياذغ  هک  مدوب  یـصخش 
يدیماان اب  ناویح  مدادن ,  وا  هب  يا  یتح لـقـمـه  نم  یلو  درک  یم  هاگنو  دش  ادـیپ  یگـس  مدروخ ,  یماذـغ  یتقو  نوچ  موش ,  یمن  سـیـر 

ررض دهدب , دنوادخ  هار  رد  ناسنا  ار  ـچـه  نآ 3 ـ   ( ( . 145 ما ( (  هدش  ضرم  نیا  هب  التبم  نم  تقو  نآ  زاو  تفرو  درک  نامسآ  هب  یهاگن 
یم ناربج  دنوادخ  دیهدب , ادـخ  هار  رد  ار  هچنآ   ( ( . ) ) 146 هفلخی ( ( )  وهف  یـش  نم  متقفنا  امو  دیامرف ( :  یم  میرک  نآرق  دنک , یمن 

 . دش یغاب  بحاص  ادخ , فطل  زا  داد و  یناویح  هب  نان  صرق  دنچ  مالغ  نآ  هچنانچ  دنک ) ) 
 . هضور

ینب نم  لجر  یمرف  دعـس  نبا  لیخ  هتـضرتعاف  هید  نیب ي  هوخا  سابعلاو  تارفلا  دیری  ةانـسملا  بکرف  ع )  نیـسحلاب (  شطعلا  دتـشاو  ) ) 
نباب لعفیام  کیلا  وکشا  ینا  مهللا  لاقو :  هب  یمر  مث  مدلا  نم  هاتحار  تالتما  یتح  فیرـشلا  هکنح  یف  هتبثاف  مهـسب  ع )  نیـسحلا (  مراد 
یئوت راجتسمو , رجح  یئوت  افصو .  مزمز  یئوت  ممه ,  رعـشم  یئوت  انم ـــــ  هکم و  یئوت  مرحو ,  هبعک  یئوت   ( ( . 147 کیبن ( ( ) )  تنب 
هرمع زا  مه  ماقم ,  مهو  نکر  زا  مه  ادـخ .  دـصقم  یئوت  لوسر ,  بلطم  یئوت  اعـس .  نم  ریخ  یئوت  فوطی ,  نم  ریخ  یئوت  اعد ـــــ  هلبق 

وت یمظعم ـــــ  شرع  وت  ملق ,  وتو  یحول  وت  یمرکم .  لقع  وت  يدرجم ,  سفن  وت  یمـسجم ـــــ  ناج  وت  يروصم ,  حور  وت  جـح .  مه ز 
رد دـندادن  اررـضخ  هک  یبآ  ز  جرف .  ینعم  یئوت  اـجر , تیآ  یئوت  یمدـقم .  مدآ  هب  يرخؤم ,  مدآ  ز  یمظعا .  امـسا  وـت  یلزنم ,  تاـیآ 
 . ماک هب  یگدنز  رد  هن  ربق , هب  یگدرم  رد  هن  مارتحا ـــــ  بآ  دومن  تفرن ,  هش  يوس  یلو  تامم .  رد  دندنبب  وا  فیرـش  ربق  هب  تایح ـــــ 

 ( ( ( . هدق یناهفصا (  سردم  ییحی  ازریم  زا :  رعش  ) ) 

مهدزناش سلجم 

 . قدشا دیعس  نب  ورمع  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
 ( 148 هدنع ( ( ) )  ةرخ  الا  ناما  بجوت  ایندلا  یف  ۀفاخم  هّللا  لاسنف  ایندلا , یف  هفخی  مل  نم  هّللاب  نمؤی  ملو  هّللا ,  ناما  نام ,  الا  ری  ـ خو ) ) 
زا يو  هـکی  ـ ما میتـفگ هـنـگـ رفعج ) )  نـب  هّللادـبع  تـالاح ( (  رد  تسادـیزی  فرط  زا  هـکم  یلاو  قدــشا ) )  دیعــس  ور بـن  عـمـ ( . ) ) 
دق کنا  ین  بـلـغـ دریگ ( ( . :  یم  ترضح  يارب  ار  يا  همان  ناماو  دیآ  یم  دیعـس ) )  نب  ورمع  دزن ( (  دوش , یم  علطم  ع )  ماما (  تکرح 
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اب ۀلـصلاو ( ( . ) )  نامالا  يدـنع  کلف  یلا ,  لبقاف  افئاخ  تنک  ناف   , قاقـشلا نم  هّللاب  كذـیعا  یناف  قارعلا ,  یلا  صوخـشلا  یلع  تمزع 
قارع تمس  هب  يراچانو  سرت  يور  زا  رگاو  زیهرپب  فالتخازا  ادخ !  هب  اروت  ینک ,  تکرح  قارع  تمـس  هب  يراد  میمـصت  هک  مدش  ربخ 
ناما اهناما , نیرته  بـ دومرف ( ( . :  موقرم  ار  قوف  هلمج  خساپ ,  رد  ترـضح  یتسه . ) )  نم  هجوتو  ناما  رد  هکایب  نم  يوس  هب  يور ,  یم 

هک مهاوخ  یم  ایند  رد  ار  یسرت  یلاعت  دنوادخ  زا  درادن  نامیا  ادخ  هب  دشاب , هتشادن  همهاو  سرت و  ادخ , زا  ایند  رد  هک  یسکو  تساادخ 
 ( ( . دشاب وا  دزن  رد  ترخآ  ناما  بجوم 

 . دنوادخ زا  فوخ 
 , ندش میلـست  تروص  رد  هک  دـننک  یم  مالعا  اهتلوداذـل  تسا ,  هدـش  يراوتم  تموکح ,  زا  هک  دـنهد  یم  یـسک  هب  ار  همان  ناما  الوصا 
هب تموکح  زا  سرترطاخ  هب  مه  وا  دـنک  یم  لایخو  هتخانـشن  بوخ  ار  ع )  ادهـشلادیس (  هنیدـم ,  ـم  کا حـ دـش .  دـنهاوخن  نانآ  ضرعتم 
زا سر  تـ ـد , ـشا ـتـه بـ ــشاد دوـجو  سرت  ناملــسم ,  ناـسنا  سوماـقرد  رگا  دـیامرف , یم  ترــضح  هـک  یلاـح  رد  دور , یم  قار  فر عـ طـ

یـش لک  هنم  هّللا  فاخا  هّللا  فاخ  نم  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  دـشاب  ناما  رد  یهلا  باذـع  زا  ترخآرد  هک  سبو  تسااد  خـ
زا هکنآو  دناسرت  یم  وا  زا  ار  همه  مه ,  دـنوادخ  دـسرتب , ادـخ  زا  هکنآ   ( ( . ) ) 149 یـش ( ( ) )  لک  نم  هّللا  هفاـخا  هّللا  فخی  مل  نمو 

دوب دهاوخ  نمیا  تمایق  رد  دسرتب , ادخ  زا  ایند  رد  ناسنا  راد کـه  بـه هـر مـقـ دناسرت . ) )  یم  همه  زا  اروا  یلاعت  يادـخ  دـسرتندنوادخ ,
یتزعو یلاعتو :  كراب  هّللا تـ لا  قـ ص : )  هّللا (  لو  ـ ـسر لا  قـ دوب ( ( .  دـهاوخ  فئاخ  تماـیق  رد  دـشاب , اورپ  یب  اـیند  رد  هک  هزادـنارهو 

موی هتنماایندلا  یف  ینفاخ  اذاو  ۀـمایقلا  موی  هتفخا  ایند  ـ لا ـنـنـی فـی  ما اذا  فـ ـنـیـن ,  ما ـمـع لـه  جا الو  نیفوخ  يدـبع  یلع  عمجا  یل ال  الجو 
 ! دـنگوس ملالجو  تزع  هب  هک :  دـنک  یم  لـقن  ملاـع  راـگدرورپ  زا  ص )  ربماـیپ (  یـسدق  ثید  ـن حـ یا رد   ( ( . ) ) 150 ۀـمایقلا ( ( ) ) 

دهاوخ ناسرت  تمای  رد قـ ـد , شا نمیا بـ نم  باذع  زا  ایند  رد  رگادشدهاوخن  عمج  مه  اب  ترخآو  ایند  رد  نما  اب  ترخآو  ایند  رد  فو  خـ
اـسب هچ  تسین ,  نانیمطا  اهتموکحو  اهتلود  ناما  هب  الو  ـ ـصا دوب . ) )  دـهاوخ  نمیا  تمایق  رد  دـش , راگدرورپ  زا  فئاخایند  رد  رگاو  دوب 

دیدرگ ضقن  اهنامیپودهعو  دش  هتـسکشو  هراپ  نانآ  ياه  همان  ناما  ای  دندش  عقاو  بضغ  درو  ادعب مـ یلو  دـنتفرگرارق  وفع  دروم  يدارفا 
 . تسا یهلا  ناما  نامه  یعقاو  ناما  هک  دوش  نشور  رتهب  ع )  نیسح (  ماما  نایب  ات  دوش  یم  هراشا  یخیرات  نایرج  کی  هب  هک 

 . دش هراپ  هک  يا  همان  ناما 
ردو تفر  ملید  هقطنم  هب  دوش , یم  هتفگ  مه  یثلثا ) )  وا ( (  هب  هک  بلاطیبا ) )  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هّللاد بـن  یـحـیـی بـن عـبـ ) ) 

ییحی نا  تفگ ( ( :  ییحی ) )  نب  لضف  هب ( (  اذل  داتفا , تشحو  هب  تخـس  دیـشر ) )  ـ لا نورا  هـ دندرک ( ( .  تعیب  وا  اب  يدایز  هدع  اجنآ 
یی ـطـمـیـع بـا یـحـ تو دیدهت  هار  زاو  درک  تکرح  میظع  یهاپـس  اب  لضف ) )  اذل ( (  تسا  نم  مشچ  رد  يراخ  ییحی  یف عـیـنـی ) )  ةاذق 

هک یمکحم  همان  ناما  اذل  دوشن , وا  ضرعتم  تموک ,  هک حـ دنـسیونب  ییحی ) )  يارب ( (  يا  همان  ناما  هک  دش  انبو  دـیدرگ  هرکاذـم  دراو 
 ( ( يریبز بعصم  نب  هّللادبع  تشگزاب ( ( .  هنیدم  هب  تمالس  هب  ییحیو  دش  هتشون  ییحی  يارب  دشابن , نآ  رد  يا  ههبشو  هشدخ  هار  چیه 

, درک تحاران  تخـس  ار  نوراه  ربخ , نیا  منک ) )  تعیب  وا  هتـساوخ بـا  نم  زا  ییحی  تفگو ( ( :  درک  ینیچ  نخـس  ییحی  زا  نوراـه  دزن 
رارـصا هب  اـت  درک  یم  فاکنتـسا  يریبز ) )  یلو ( (  داد , دـنگوس  یـصاخ  مسق  اروا بـا  ییحی ) )  درک ( ( , ور  هب  ور  مـه  اـب  ارودره  اذـل 

اذ لـ دو , شوشمو بـ تحاران  شرکف  نوراه  اما  دش  كاله  زور  هس  زا  دـعب  غورد  دـنگوس  رثا  ردو  دروخ  دـنگو  ـ ـس وحن  نامه  هب  نوراه 
وبا هب ( (  ار  همان  ناما  نوراه  يراد  ـ نار هب مـن  ضرعت  قح  هک  درک  رضاح  ار  همان  ناما  ییحی ) )  درک ( (  رداص  اروا  يریگ  ـتـ سدرو ـتـ سد
همان ناما  تفگ ( ( :  يرتخبلا ) )  وبا  اما ( (  درادن ) )  دوجو  نآ  لاطبا  يارب  یهارو  تسا  حیحـص  تفگ ( ( :  يو  داد  یـضاق ) )  فسوی 
هراپ ار  نآ  دیزرل , یم  شیاهتـسد  هک  یلاح  رد  يرتخبلا  وبا  نک  هراپ  ار  نآ  تدوخ  سپ  نورا گـفـت :  هـ تسا . ) )  شودخم  یتاهجزا 

 ( ( . 151 دیسر ( (  تداهش  هب  یکوکشم  روط  هبو  دش  نادنز  هناور  اددجم  ییحی ) )  اذل ( (  درک ,
 . رمش همان  ناما 
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هّللادیبع زا  يا  همان  ناما  رمش  تسا  هفیاط  نیمه  زا  مه  ع )  سابع (  ترضح  ردام  نینبلا ) )  ما  و ( (  بالک ) )  هفیاط ( (  زا  رم ) )  ـ ـش ) ) 
؟  انتخا ونب  نیا  دز ( ( :  ادصو  داتسیا  ینیسح  هاپسولجو  دروآ  نیینبلا  ما  نادنزرف  يارب  دایز  نب 

شرداربو ع )  لضفلاوبا (  ترضح  دشاب . ) )  قساف  دنچ  ره  دیهد , خساپ  اروا  دومرف ( ( :  ع )  نیسح (  ماما  دادن .  اروا  خساپ  یسک  ( ( , 
همان ناماو  وت  دنوادخ  کناما ,  نعلو  هّللا  نعل  هک ( ( :  دینش  خساپ  ادصکی  اما  دیتسه , ) ) !  ناما  رد  امـش  تفگ ( ( :  رمـش  دندمآ , ولج 

 ( ( . 152 دنک ( ( ) )  تنعلار  تا 
 . هضور

 : . دیامرف یم  شراعشارد  یلح ) )  حلاص  دیس  تسا ( (  جئاوحلا ) )  باب  ع ( ( )  سابع (  ترضح  باقلا  زا  یکی 
صخش چیه  هک  تسا  یجئاوحلا  باب  سابع  ترـضح  یـعـنـی :  اهتجاح . *** .  یـضقیو  الا  ۀجاح  یف  ۀعورم ـــــ  هتعد  ام  جئاوحلا  باب 

دوخ نت  ناگدـید  بآ  زا  دـننک ـــــ  ور  قوشعم  هگردـب  نوچ  قاشع  دوش . ) )  یم  اور  تجاح  هکنآ  رگم  دـنز  یمنادـص  اروا  يراتفرگ 
زا راگزور ـــــ  ناهاش  هک  رادمان  سابع  دننک .  وزرآ  وا  هبتر  رـشح  زور  رد  قشع ـــــ  يوک  نادیهـش  هک  یقـشاع  نابرق  دـننک .  وشتـسش 
هن وا  تسد  رگ  دـننک .  ور  هبور  وگب  دـنرکنم  هکنانآ  وا ـــــ  هب  دوخ  تسد  ادـخ  دادو  دـنام  تسد  یب  دـننک .  وربآ  بلط  وا  يوک  كاخ 

شجئاوحلا باب  تسا ـــــ  جـئاوحلا  باب  هگرد  هک  وا  هاگ  رد  دـننک .  وا  يوس  ور  همه  ادـگ  ات  هاش  زا  ارچ ـــــ  سپ  تسا  یئادـخ  تسد 
هّللادـبع وبا  هیلع  ضقناف   , یخا ای  ینکردا  هتوص :  یلعاـب  يداـن  داـتفا ( ( :  نیمز  رب  نوچ  ع )  ساـبع (  ترـضح  دـننک .  وگتفگ  اـج  همه 

یکبی هسار  دنع  سلجو  اینحنم  هیلع  فقوف  ۀحارجلاب  اثترم  مهسب  نیعلا  كوکشم   , نیبجلا خوضرم  راسیلاو , نیمیلا  عوطقم  هارف  رقـصلا  کـ
 ( ( . 153 هسفن ( ( ) )  تضاف  یتح 

 , عطق سابع  تسد  ود  هک  یلاح  رد  دناسر  سابع  نیلابرب  اردوخ  اعیرس  يراکش ,  زاب  دننام  ترـضح  دز , ادص  ارردارب  دنل , ياد بـ ـ ـص بـا 
مهرب هدید  تسشن . ) )  نانک  هیرگ  وا  رس  نیلاب  رد  هدیمخ ,  رمک  اب  ترضح ,  دوب , هدش  حورجم  يریت  تباصا  اب  مشچ  هتسکش ,  یناشیپ 

 . هدید ردارب  غاد  نیسح  دنیوگن  هک  هدیطلغ ـــــ  نوخب  ورس  يا  هنم 

مهدفه سلجم 

 . ـه فوک مدرم  هب  ع )  نیسح (  ماما  مود  همان 
يذلا ال هّللا  دمحا  یناف  مکیل ,  الس م عـ نیملسملاو ,  نین  مؤملا  هناوخا  هوجو  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا ,  نم  ـ حر ـ لا هّللا  ـم  ـس بـ ) ) 

نا هّللا  تلاسف  انقحب , بلطلاو  انرـصن  یلع  مکالم  عامجاو  مکیار  نسحب  هیف  ربخی  یناج  لیق  نب ع  ملـسم  باتک  ناف  دـعب :  اما  وه , ـالا  هلا 
موی ۀجحلا  يذ  نم  نیضم  نامثل  اث  ثلا ال  موی  ۀکم  نع  مکیلا  تصخ  ـد شـ قو الا جـر  ـظـم  عا ـک  لذ یلع  مکبیصی  ناو  عینصلا  انل  نسحی 
تر ـ ـض حـ مکیلع . ) )  مالـسلاو  هذـه ,  یمایا  یف  مکیلع  مداق  یناـف  اودـجو , مکرما  یف  اوشمکناـف  یلوسر  مکیل  مد عـ اذا قـ فـ ـۀ ,  یور ـتـ لا

 ( يوادیص رهسم  نب  سیق  همان ( ( ,  لماحدنداتـسرف  هفوک  مدرم  يارب  همرلا ) )  نطب  زا ( (   ( ( , 154 رجاح ( ( ) )  هاگلزنم ( (  زا  ار  همان 
دمح زا  سپ  همان  نیا  رد  ع . )  ادهشلادیس (  دوب  هدیسرن  ع )  ماما (  هب  يربخ  ملـسم ,  تداهـش  زا  زونه  هک  هدش  هتـشون  یتقو  همان  تسا  ( 

هک مهاوخ  یم  لاعتمدـنوادخ  زا  دیـسر , دوب , اـم  قـح  نتفرگو  قاـفتاو  داـحتا  زا  یکاـح  هک  ملـسم  هماـن  دـیامرف ( ( . :  یم  یهلا  ياـنثو 
زور اب  فداصم  هجحیذ ,  ـتـم  ـش هـ هبنـش ,  هس  زور  نم  دیامرف  تیانع  ناوارف  دزمو  رجا  مه  امـش  هبو  دریگ  ماجنا  یبوخ  يا مـا بـه  ـ هرا کـ
یم قحلم  امـش  هب  اهزور  نیمه  هک  دینک  شـشوک  دوخ  ياهراک  ماجنا  رد  دمآ , امـش  دزن  ما  هداتـسرف  نوچو  مدش  جراخ  هکم  زا  هیورت , 

 ( ( . مالسلاو موش , 
 . دصاق تشونرس 

هجاوم ـیـد , سر ـیـه ) )  سدا قـ هب ( (  نوچ  دناسرب , مدرم  هب  ار  ترضح  همان  ات  درک  تکرح  هفوک  فرط  هب  هلجع  اب  رهسم ) )  نب  قـیـس  ) ) 
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یسرزاب ار  سیق ) )  یتقو ( (  دننک , یم  یسرزاب  اردارفاو  لرتن  اراههار کـ هک  دش  ریمن ) )  نب  نیصح  یهدنامرف ( (  هب  ناوارف  نیرومام  اب 
ار همان  ارچ  هّللادیبع :  دندروآ .  دایز  نبادزن  هب  هتسب  تسد  اروا  اذل  دتفین , نیرومام  تسد  هب  هک  درک  هراپ  ار  ترـضح  همان  دندرک , یندب 

؟  يدرک هراپ 
؟  دوب یناسک  هچ  يارب  همان  هّللادیبع :  يوشن . !  علطم  نآ  نومضم  زا  ات  سیق :  . 

 ! نک ییوگ  دب   , نیسح زاو  ورب  ربنم  يالاب  سپ  یتسین ,  نانآ  یفرعم  هب  رـضاح  هک  نونکا  هّللادیبع :  مناد . !  یمن  ار  نانآ  یماسا  سیق :  . 
 , هّللا لوـسر  تنب  ۀـمطاف  نباو  هّللا  قـلخ  ریخ  ع )  یلع (  نب  نیـسحلا  نا  ساـن ,  ـ لا ـهـا  یا تفگو ( ( . :  تـفر  ربـنم  يـالاب  سیق ) )  ! . ) ) 

بـه مدر !  يا مـ ع ( ( . ) ) )  نینمؤملا (  ریما  یلع  یلـصو  هاباو  دایز  نب  هّللادـیبع  نعل  مث  هوبیجاف ,  رجاحلاب  هتقراـف  دـقو  مکیلا ,  هلوسراـنا 
رد نم  متسه  امش  يوس  هب  وا  هداتـسرف  نم  تسادنوادخ  لوسررتخد  همطاف  رـسپو  دنوادخ  قلخ  نیرتهب  یلع  ـیـن بـن  ـس ـتـی کـه حـ ـسار

اذ بـه لـ داتـسرفدرود . ) )  ع )  یلع (  ربو  تنعل  اروا  ردپو  دایز  نب  هّللادیبع  سیق ,  سپـس  اروا  دینک  تباجا  سپ   , مدش ادـج  وا  زا  رجاح ,
 . دش هعطق  هعطق  شفیرش ,  ندبودنتخادنا  نیمز  هب  اجنامه  زاو  دندرب  رصق  يالاب  ار  سیق ) )  دایز ( (  نبا  روتسد 

دروـخ رب  حاـمرط ) )  اـب ( (  دیــسر   ( ( 155 تاـناجه ( ( ) )  بیذــع  هـب ( (  نوـچ  تر ,  ـ ــض حـ سیق .  تداهــش  زا  ع )  ماـما (  عـالطا 
ار سیق  تداهشربخو 

نم مهنمو  هبحن  یضق  نم  مهنمف  لاقو :  ع )  نیسحلا (  انیع  تقرقرتف  دش ( ( . :  رثاتم  رایـسب  ترـضح  ربخ , نیا  ندینـش  اب  دندرک  تفایرد 
رد کشا   ( ( . ) ) 156 باوثروخذم ك ( ( ) )  بئاغرو  کتمحر  رقتسم  یف  مهنیبو  اننیب  عمجاو  الزنم  ۀنجلا  مهلو  انل  لعجا  مهللا  رظتنی ,

ار نانآو  ام  هاگیاج  ایادخ !  هک  در  اعد کـ هاگنآ  دومرف , توالت  ار  یضق ) )  نم  مهنم  هفیرـش ( (  هیآو  دش  يراج  ع )  نیـسح (  نامـشچ 
 ( ( . نادرگب ام  بیصن  ار  شاداپ  نیرتشیبو  امرفب  ام  لماشاردوخ  تمحرو  هدب  رارق  تشهب 

 ( . ع نینمؤملاریما (  مرح  هفوک 
هک يزور  زا  اهتنم  دندنام , رادافو  دندوب , هتسب  هک  ینامیپودهع  رب  يدایز  تدم  ات  هفوک  مدرم  هک  دهد  یم  ناشن  ع )  ادهـشلادیس (  ـه  ما نـ

داجیا ار  تشحوو  ناقفخ  رورت , وجو  دش  بوصنم  دایز ) )  هّللادیبع بـن  وا ( (  ياج  هبو  لوزعم  هفوک  تموکح  زا  ریشب ) )  نب  نامعن  ) ) 
هبو دـنا , هتفرگ  رارق  ع )  همئا (  دـیجمت  دروم  نآ ,  مدرمو  ـه  فو ـهـر کـ ـش الاو  ـتـنـد  ـشاذ اهنت گـ ار  ملـسم ) )  دندیـسرت و ( (  مدرم  دومن ,

ۀضور ۀفوکلا  هلمج ( ( :  زا  هدش ,  دراو  هفوک  تلیضف  رد  يددعت  تا مـ ـ یاورو ـت  سا هد  ـ ـش ـی  فر مـعـ ع )  ـنـیـن (  مؤ ـمـ لار ـیـ ما مرح  ناونع 
ماما رب  ناورم ,  نامز  رد  دـیوگ ( ( :  یم  دـیلو ) )  نب  هّللاد  عـبـ تسا ( ( . ) )  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  هفوک ,  ۀـنجلا ( ( . ) )  ضاـیر  نم 

؟  یتسه رهش  مادک  زا  دومرف :  ترضح   , مدش دراو  ع )  قداص ( 
هّللا نا  ۀـفوکلا ,  لها  نم  انل  اـبحم  رثکا  راـصم  ـالا  نم  رـصمو  نادـل  بلا  نم  دـل  لـیـس بـ ع ( ( : )  لا (  فـقـ هفوک ( ( .  زا  مدرک :  ضرع  . 

مکایحم یلاعت  هّللا  لعجف  سانلا  اـنفلاخو  اـنومتعبتاو  ساـنلا  انبذـکوانومتقدصو  ساـنلا  انـضغباو  اـنومتبجاف  ساـنلا  هلهج  ـال مـر  ـم  کاد هـ
تیاده ارامشدنوادخ  دنشاب , دنم  هقالع  ام  هب  هفوک ,  هزادنا  هب  هک  تسین  یلحمو  ره  هـیـچ شـ  ( ( . ) ) 157 انتامم ( ( ) )  مکتامموانایحم 

ام زا  امش  دندرک  بیذکت  نارگید  اما  قیدصت ,  ارام  امـش  , دندرک توادع  ام  اب  نارگید  هک  یلاح  رد  دیدر  ـت کـ با ـ جا ارا  ـمـا مـ ـشو درک 
 ( ( . دهدب رارق  ام  اب  ارامش  تاممو  تایح  دنوادخ  دندومن , تفلاخم  نارگید  یلو  يوریپ , 

 . هضور
دمحم  ( ( . ) ) 158 هدب ( ( ) )  رارق  هفوک  رد  ارمربق  ایادخ !  یتسه !  ابیز  ردـقچ  دومرفو ( ( :  درک  هفوک  هب  یهاگن  ع )  نینمؤم (  ـ لار ـیـ ما
تیارـس ترـضح  ياپ  ود  هب  مس  هک  یلاح  رد  مدـنارذگ  ع )  نینمؤملاریما (  مردـپ  رانک  رد  ار  متـسیب  بش  دـیوگ ( ( :  یم  هیفنح ) )  نب 

نوچ داد  یم  ربخ  دوخ  تبقاع  زاودومرف  یم  تحیـصنو  شرافـس  ارام  رجف  عولط  ات  بترمو  دـناوخ  هتـسشن  ارزاـمن  بش ,  نآ  دوب , هدرک 
مکلاؤس اوففخو  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  سانلا  اهیا  لاق :  مث  دش . :  هداد  تاقالم  هزاجا  دندمآ , ترـضح  تدابع  يارب  مدرم  دش , حبص 
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امش نایم  زا  هک  ـ نآ زا  قـبـل  دو :  ـ مر ها فـ ـگـ نآ هنع ( ( . ) )  افیفخت  هولاسی  نا  اوقفشاو  ادیدش  اکب  کلذ  دنع  سانلا  یکبف   , مکماما ۀبیصمل 
مدرم هیرگ  يادص  هک  دوب  اجنیا  دینک  هاتوک  هدش  دراو  امش  ماما  هب  هک  یتب  رطاخ مـصـیـ هب  ار  تالاؤساما  دیسرپب , اردوخ  تالاؤس  مورب , 

هک هنیاـعم  زا  دـعب  هفوک  فورعم  بیبط  ورمع  نب  ریثا   ( ( . 159 دندرکن ( ( ) )  یلاؤسو  دـندومن  ار  ع )  ماما (  تلاح  تیاعرو  دـش  دـنلب 
 ( ( ) ) کسار ما  یلا  هتبرـض  تلـصو  دق  هّللا  ودع  ناف  كدهع ,  دهعا  نینمؤملاریما ,  ای  تفگ ( ( :  هدرک  تیارـسرس  زغم  هب  متـس  دیمهف 

نکماو ابیبط !  تسا . *** .  هدرک  تیارـسرس  زغم  هب  ادـخ  نمـشد  نیا  هبرـض  اریز  وگب , اردوخ  ياـه  تیـصو  ع , )  یلع (  يا   ( ( . 160
دجسم راویدو  رد  ار .  مرکیپ  نیا  رس , مخز  شتآ  دز  هتشذگ ـــــ  نامرد  زا  راک  ابیبط !  ار .  مرتخد  بنیز  بلق  نازوسم  ار ـــــ  مرس  مخز 

 . ار مرسمه  ذفنق , هچوک  رد  دز  هک  زور ـــــ  نآ  متفگ  ار  یگدنز  عادو  ار .  مرخآ  ناذا  متفگ  نم  هک  دهاش ـــــ  تسه 

مهدجه سلجم 

 . البرک زا  مشاه  ینب  زا  یتعامجو  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  هب  ع )  نیسح (  ماما  همان 
هدوبن ییایند  اـیوگ   ( ( . ) ) 161 الـسلاو م ( ( ) )   , لزت مل  ةرخ  الا  ناکو  نکت  مل  ایندـلا  ناـکف  دـعب :  اـما  میحرلا ,  نمحرلا  هّللا  مسب  ) ) 

نبدـمحم شردارب ( (  يارب  البرک  زا  ار  همان  نیا  ع )  نیـسح (  ماما  هیولوق , ) )  نبا  لقن ( (  طـبـق  تسا . ) )  هدوب  هشیمه  ترخآ  ایوگو 
 . تسا هتشون  مشاه  ینب  زا  یتعامجو  هیفنح ) ) 

 ( . ع ماما (  همان  لیلحت 
هشیمه ترخآو  هدوب  ـی نـ یا ـیـ ند الوصا  دنک  روصت  دیاب  نمؤم  هک  تسا  ترخآو  ایند  هب  تبسن  ترـضح  هاگدید  همان  نیا  رد  هتکن  نی  ـ لوا

تراساو تداهـشو  درذگب  دوخ  ناج  زا  دـناوت  یمن  دـشابن , هاگد  ـ ید نیا  ات  اساساو  دوش  یم  یفتنم  مه  ایند  هب  هقالع  ارهق  هک  تسا  هدوب 
زا اردوخ  ناسنا  ردق  ره  دوش  یم  دربن  نادیم  مزاع  هاگنآودنک  یم  دازآ  يویند  تاقلعت  همه  زا  اردو  ادتبا خـ دیهش  دنیبب , اردوخ  نادنزرف 
زا ندش  ادجو  ندنک  لد  دشاب , هدز  هرگ  ایند  هب  اردوخ  رادقم  رهو  تسارتناسآ ,  شیارب  گرم  رادـقم , نامه  هب  دـشاب , هدرک  دازآ  ـیـا  ند

 ( ( . ) ) 162 اهقارف ( ( ) )  دنع  هترسحل  دشا  ناک  ایندلاب , هکابتشا  رثک  نم  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  تسا  لکشم  شیارب  نآ , 
 : . ) ) دـیامرف یم  ع )  داجـس (  ماـما  دروخ . ) )  یم  ترـسح  رتشیب  ییادـجو  قارف  عقوم  دـشاب , هتخادـنا  اـیند  رد  هجنپ  رتـشیب  هک  یـسک 

سار نا  هّللا  یلع  ایندـلا  ناوه  نمو  لاقو  هلتقو ,  ایرکز  نبا  ییحی  رکذ  الا  هنم  لحر  الو  الزنم  لزن  امف  ع )  یلع (  نب  نیـسحلا  عم  اـنجر  خـ
هب میتفر  یم  هک  البرک )  فرط  هب  ع ( )  نیسح (  ماما  هارمه   ( ( . ) ) 163 لیئار ( ( ) )  سا  ینب  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ایرکز  نب  ییحی 

نیمه ایند  یشزرا  یبرد  دومرف :  یمو  درک  یموا  تداهـشو  ع )  ییحی (  زا  يدا  یـ در , چوک مـی کـ نآ  زا  ایو  دمآ  یمدورف  هک  یلزنم  ره 
یتی ـ ـص ـخـ ـش ـر  گا ـا  ما دندرب ( ( . ) )  لیئارـسا  ینب  ياهتفع  یب  زا  یتفع  یب  درف  يوس  هب  هیدـه  ناونع  هب  ارایرکز  نب  ییحی  رـس  هک  سب 

زا شرظن  رد  ایند  هک  تسا  هتفهن  نیا  رد  شزمر  تسارتشیب ,  ردام  ریـش  هب  لفط  هقالع  زا  گرم ,  هب  شا  هقالع  ع )  نینمؤملاریما (  دننامه 
دی یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوـها  هذـه  مکایندـل  هـّللاو !  تسارتـشزرا ( ( . :  یب  دـشاب , یماذـج  تـسد  رد  هـک  يریزنخ  ناوختـسا 
نیا زا  هک  دهد  یم  مسقار  ترضحو  دیآ  یم  ولج  سابع ) )  نبا  هنیدم ( ( ,  زا  ع )  نیـسح (  ماما  تکرح  عقوم   ( ( . 164 موذجم ( ( ) ) 

 . دنک یم  هراشا   ( ( 165 هنیثب ( ( ) )  ناتساد  هب ( (  ایند  يرابتعا  یب  نایب  رد  یبلاطم  نایب  زا  سپ  ع . )  ادهشلا (  دیس  دنک  رظنفرـص  رفس ,
طابر هنهک  نیا  رد  رب  نزم  سنا  همیخ  تسادازآ .  کلم  هک ز  نامیلـس  تسا  نآ  هکلب  تساداـب ـــــ  رب  نامیلـس  کـلم  نارظنبحاـص  شیپ 

 . تساداینب یبو  عقوم  یب  همه  شساسا  هک   ـــــ
 . نوتس رب  هیکتو  دیشرلا  نوراه 

وبا هب ( (  هاگنآ  در , ینوتـس تـکـیـه کـ هبو  دش  هتـسخ  ات  تفر  هدایپ  یتدمو  دش  هدایپ  بسا  زاو  دوب  هدمآ  جح  ـی بـه  لا ـ ـس نورا ) )  هـ ) ) 
ـــــ  اکیتاوت ایندلا  به  دورـس . :  ار  يراعـشا  هیهاتعلا ) )  وبا  هک ( (  دوب  اجنیا   ( ( , هدـب تکرح  نوتـس  نیا  زا  ارام  تفگ ( ( :  هیهاتعلا ) ) 
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هک نک  ضرف   ( ( . ) ) 166 اکیفکی ( (  لیملا  لظو  ایندلاب ـــــ  عنصت  امو  اکیناشل .  ایندلا  عد  ایندلا ـــــ  بلاط  ای  الا  اکیتای .  توملا  سیلا 
؟  دیآ یمن  وت  غارس  هب  گرم  ایآ  دروآ , ور  وت  هب  ایند  مامت 

وت يارب  نوتـس  کی  هیاس  هک  یلاح  رد  يراد  ایند  هب  يزاین  هچ  راذـگب ( ( . ) )  تنانمـشد  ياربو  نک  اهر  ارایند  ایند !  بلاط  يا  ( ( . ) ) 
هاگدید نیمه  رطاخ  هبو  تسا  تمایق  ندوب  یگشیمهو  اقب  هدش ,  هراشا  نآ  هب  ع )  ادهشلادیس (  همان  رد  هک  یمود  هتکن  تسا . ) )  یفاک 

یم رب  ار  همه  باـج  ـ عاو ـتـنـد  ـش رتلاحـشوخ مـی گـ دـندش , یم  رتـکیدزن  گرم  هب  هچ  ره  شراوـگرزب  باحـصاو  ع )  ماـما (  هک  تـسا 
هب دـش , هدیـشک  اجنیا  هب  نخـس  نانع  نو کـه  ـنـ کا درادـن . ) )  يا  همهاو  گرم  زا  دـینیبب  توملاب ,  یلابی  هیلا ال  اورظنا  هک ( ( :  تخیگنا 

تیآ موحرم  شداماد  نابز  زا  ار  فیرشلا  هماقم  هّللا  یلعا  تجح  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  تافو  ناتـساد  هک  دمآ  رظن 
 . تسا هنوگچ  هّللاایلوا  دزنرد  گرم  هب  داقتعا  دوش  مولعم  ات  مینک  نایب  يرئاح  یضترم  خیش  جاح  هّللا 

 . تجح هّللا  تیآ  موحرم  تافو  ناتساد 
ناشیا لزنم  هب  یلی  ـی خـ لو دـندوب , ریقح  هجوزلا  وباوداتـسا  تجح ,  ياقآ  موحرم  هکنیا  اب  دـنیامرف :  یم  يرئاح  ياـقآ  هّللا  تیآ  موحرم 
ریمعت لوغشم   , تجح هّللا  تیآ  موحرم  هک  دوب  ناتسمز  لیاوا  متـشادن ,  یتلاخد  ناشیا  تسایر  هب  طوبرمروما  ردو  مدرک  یمن  دشو  دمآ 

هبو دوبن  يداع  ریغ  ناشلاحو  متفر  نوردـنا  هب  حـب  ـ ـص زور  یـک  دوب .  ناـشیا  نادـنمتدارا  زا  یکی  مه  تاریمعت  نیا  یناـبو  دـندوب  لزنم 
 ! اقآ متفگ  دنا  هدرک  باوج  اراه  هلمعو  انب  هک  دـش  مولعم  دـندش , یم  ـتـی  حارا را نـ ـ چد او , يدرـس هـ رد  نمزم , ) )  تیـشنرب  رطاخ ( ( 

؟  هچ يارب  ییانب  رگید  مریمب  تسه  انب  نم  تفگ ( ( :  مزجو  ـح  یر رو صـ نا بـه طـ ـشـ یا دیا .  هتفگ  باوج  اراهانبو  هلمع  ارچ 
ندش ما  زا تـمـ ـبـح پـس  ـص زور  ار هـر  ـ ها مـن ظـ نکم . ) )  يرود  قباس  لثم  ینعی  ایب , اجنیا  زور  دنچ  نیا  مزیزع !  دومرف ( ( :  دـعب  ( ( 

هبنــشراهچ زور  بلاـغ  نـظ  هـب  هـک  زور  کـی  مـتفر  یم  شتمدــخ  هـب  مـتفگ ,  یم  ناـشیا  لزنم  ینوریب  قاـطا  رد  هـک  بساــکم  سرد 
, دندوب هتـسشن  هرـس ) ) )  سدق  یناجنزدمحا (  دیـس  جاح  هّللا  ۀیآ  ناشیور ( ( ,  ولج  مسرب ,  ناشتمدـخ  دـنداد کـه  ماغیپ  اصوصخم  , دوب

تیصو مناسرب  هنیعم  فرا  هب مـصـ هک  دنداد  هدنب  هب  دوب , هبعج  رد  دقن  لوپ  هچنآو  یناجنز  ياقآ  ياپ  هب  ار  هریغو  تیکلام  دانساو  قاروا 
 , هوجو لوپ  هک  دوب  مه  زور  دنچو  دـشاب  یم  ع )  ماما (  كرابم  مهـس  همه  تسادوجوم ,  ناشیا  يالکو  دزن  لوپ  هچنآ  هک  دـندوب  هدرک 

نامـسآ فرط  هب  اهتـسد  هک  یلاحرد  مناسرب ,  نآ  لحم  هب  ات  دنداد  هدنراگن  هب  ار  هبعج  ياوتحم  هوجو  هک  یتقو  دنتفرگ .  یمن  یـسک  زا 
یب امش  اقآ !  نا گـفـتـم ( ( :  ـشـ یا مـن بـه  ناسرب . ) )  ارم  گرم  مه  وت  مدرک  لمع  متشاد  فیلکت  هچنآ  هب  نم  ایادخ !  تفگ ( ( :  دوب ,

ای نم  ـر  ما نـه ,  دو ( ( :  ـ مر فـ دوش . ) )  یم  بوخ  ادـعب  دـیراد , ار  یتحاران  نیمه  ناتـسمزرد  لاس  ره  امـش  دـیا , هدیـسرت  ردـق  نیا  دوخ 
, دنیامن تافو  رهظ  ناشیا ,  ادابم  هکنیا  ظاحل  زاو  متفر  ناش  ـ یا هدومرف  ماجنا  یپ  رد  اروفو  متفگن  يزیچ  رگید  نم  تسارهظ ) )  نم  تافو 

هبنشراهچ نیا  زا  دعب  هبنشو  دندرکن  تافورهظ  زور  نآ  ناشیاو  متشگ  رب  هدشن ,  رهظو  متفر  اهراک  لابند  هبو  مدش  راوسو  هتفرگ  هکشرد 
نیم زا هـ یـکـی  دوب .  هدش  دنلب  هزات  هیتجح  هسردم  زا  ناذا  يادـص  ینوریب ,  بناج  مدـمآ  نم  ناشیا ,  تافو  ضحم  هب  ـد , ندر تا کـ ـ فو
 : ) تفگ یمو  دنک  یم  هدهاشم  ار  یصوصخلاب  زیچ  کی  هک  دوب  ادیپودوب  رد  هب  شمشچ  نآ ,  کی  رد  هک  دوب  تافو  کیدزن  ياهزور 

رد ار  بساکم  سرد  نانیمطا  لامکاب  نم  ناش ,  ـ یا تا  ـ فو زور  تشگرب .  يداـع  لاـح  هب  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  اـمرفب , ) )  یلع !  اـقآ  ) 
مدرک مالـس  دـندوب , يرتسب  ناشیا  هک  کـچوک  قاـطا  ناـمه  رد  متفر  نآ  زا  پـس  دو , يدا نـبـ ریغ عـ یلیخ  ناـشلاح  نوچ  متفگ ,  لزنم 

؟  تسا يزور  هچ  زورما  دنتفگو :  دنداد  باوج 
؟  دنتفر سرد  هب  يدرجورب  ياقا  دنتفگ :  هبنش .  زور  متفگ :  . 

متفگ میهدب  ناشیا  هب  تبرت  يردق  دنتفگ , تسا  بناج  نیا  هجوز  هک  ناشیا  رتخد  هّللدـمحلا . ) )  تفگ ( ( :  هبترم  دـنچ  يرآ  متفگ :  . 
مدر نا بـ ـ شو ار جـلـ ناکتسا  نمو  دنتسشن  ناشیا  , دییامرفب لیم  هک  مدرک  ضرع  ناشتمدخ  نم  دندرک  مهارف  ار  ـت  بر ناشیا تـ تسا  بوخ 

؟  مهاب يردق  تساود ,  ای  اذغ  دندرک  یم  لای  خـ
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؟  تسیچ نیا  دنتفگ :  یخلت  تاقوا 
رخآ دنتفگ ( ( :  هک  مدینـش  مدوخ  نم  ار  هملک  نیا  ادعبو  دندیـشک  رـس  رخآ , ات  ار  تبرت  بآو  دش  زاب  هفایق  يروف  تسا ,  تبرت  متفگ : 

ناشیا يارب  ار  هلیدع ) )  ياعد  ناشدوخ ( ( ,  ياضاقتو  رما  هب  راب  نیمود  يارب  دندیباوخ .  هبترم  ودو  نیـسحلا ) )  ۀـبرت  ایندـلا  نم  يداز 
هب هیکت  ار  شا  هنیـس  هک  یلاـح  رد  مه  ناـشیا  دوخو  هتـسشن  هلبق  هب  ور  ناـش ,  ـ یا مود  ـر  ـس پـ ـیـن ) )  ـس دیـس حـ ياـقآ  دـندرک ( (  تئارق 

زاربا یلاعت  قح  لباقم  رد  اردوخ  دیاقع  تیمیمصو  تدش  لامک  اب  یکرتو  یـسراف  ابو  دندناوخ  یم  هتـسشن  لاحرد  دوب , هداد  ییا  مـتـکـ
یلـصف چـیه  لصف  الب  دـنتفگ ( :  یم  یکرت  نابز  هب  تفـالخ ,  هب  رارقا  زا  سپ  ع )  نینمؤملاریما (  هب  تبـسن  هک  تسه  مداـی  دنتـشاد  یم 

رد نادر ) )  ـ گر نم بـ هبو  مدرپسوت  هب  ار  همه  تسارـضاح ,  همه  نم  دیاقع  ایادـخ !  تفگ ( ( :  یم  هک  مدـین  ـ ـش ار نـیـز  ـن  یا ودـخوی . ) 
زا هرطق  هک  مدـید  نم  دـنتخیر , ناشیا  نهد  هب  نیمارک  هرطق  يردـق  هتفرگ ,  ناشبلق  اقآ  هک  دـندرک  لایخ  دـماین , ناشـسف  لا نـ نا حـ هـمـ

هجوتم الماک  نم  دیـسرن  ناشیا  شراوگ  هاگتـسد  هب  مه  نیمارک  هرطق  دـنچ  یت  ـ حو ـد  ندو هتفر بـ ایند  زا  نآ  نامه  تخیرورفاهبل ,  فارطا 
لوا ظـهـر حـقـیـقـی نراقم  ناشیا  توف  هک  مدینـش  هیتجح  هسردم  زا  ار  ناذا  يادص  هک  ینوریب  مدـمآ  دـنا  هتفر  ایند  زا  ناشیا  هک  مدـش 

یضترم خیش  جا  هّللا حـ ـت  یآ مو  ـ حر مـ دوب .  هغدغد  یبو  مارآ  رفس  نیا  رد  یلو  دوب , لوجعو  نیب  کیرابو  قیقد  رایـسب  مدآ  ناشیا  دو  بـ
ـ  2 دوش .  یم  عقاو  رهظ  رد  هک  دوـخ  گرم  زا  نداد  ربـخ  1 ـ  دـنک . :  یم  هیـضق  نیا  زا  يریگ  هجیتن  هس  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يرئاـح 

 ( ( . 167 تسا ( (  تبرت ) )  ایند ( (  زا  نم  هشوت  نیرخآ  هکنیا  هب  نداد  ربخ  3 ـ  دندومن .  هدهاشم  ار  ع )  نینمؤملاریما (  هکنیاو  هفشاکم 
 . تسا یل 1372 ) )  تجح ( (  هّللا  ۀیآ  موحرم  تافو  خیرات 

 . هضور
یکی دش , ققح  نا مـ ود مـکـ رد  تسا  ییحی  ترـضحدننامه  نم  تیاکح  هک  ع )  داجـس (  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ادهـشلادیس (  ینیب  شیپ 
رضاح , دندوب هدش  هتسب  نامسیر  رد  هک  ـی  لا رد حـ ارا  ـچـه هـ بو اهنز  داد  روتـسد  هک  یماگنه  دیزی  سلجم  رد  مودو  دایز  نبا  سلجم  رد 

؟  ۀفصلا هذه  یلع  انارول  ص )  هّللا (  لوسرب  کنظ  ام  دیزی , ای  هّللا  كدشنا  ع )  نیسحلا (  نب  یلع  لاق  دندرک ( ( : 
؟  يراد یباوج  هچ  دنیبب , يا  هنحص  نینچ  رد  ارامو  دیایب  ص )  ربمایپ (  نالا  رگا  ( ( . ) ) 

دعب لکای  مل  فـ ع )  ـحـسـیـن (  لا نب  یلع  هارف   , هیلا نرظنی  الئل  هفلخ  اسنلا  سلجاو  ـه  ید بـیـن یـ ع )  ـحـسـیـن (  لا سار  ـع  ـضو ثـم  ( ( . ) ) 
نبای  , هّللا لوسر  بیبح  ای  هانیسح ,  ای  بولقلا :  عزفی  نیزح  توصب  تدان  مث  هتقشف  اهبیج  یلا  توها  هتار  امل  اهناف  بنیز  اماو  ادبا , کلذ 

؟  یفطصملا تنب  نبای  اسنلا , ةدیس  ارهزلا  ۀمطاف  نبای  ینمو ,  ۀک  م 
ییاج رد  اراهنزو  تشاذـگ  دوخ  لباقم  رد  ار  كرا  ـر مـبـ ـس  ( ( . ) ) 168 سلجملا ( ( ) )  یف  ناک  نم  لک  هّللاو  تکباـف  يوارلا :  لاـق 
نوچ بنیز  اماودروخناذـغ  رگید  نآ  زا  دـعب  داتفا , رـس  هب  ع )  نیـسحلا (  نب  یلع  هاگن  نوچ  دـتفین , كرابمرـس  هب  ناـشهاگن  هک  دـناشن 

سلجم لها  همهو  دروآ  یم  رد  هزرل  هب  اراهلد  هک  یکانهودنا  يادصاب  هاگنآ  درک , هراپ  نابیرگو  درب  تسد  داتفا , هدیر  رس بـ هب  شهاگن 
نیـسح سار  هکنیا  زا  يداش  يا ـــــ  هدیمرآ  شوخ  وت  زان  ریرـس  ردنا  هّللا . ) )  لوسر  بیبح  ای  هانیـسح !  ای  تفگ :   , تخادنا هیرگ  هب  ار 

 . يا هدیود  نالیغم  راخ  يور  هک  نیشنب  تفگن ـــــ  یسکو  اپ  رس  رب  هداتسیا  نم  يا .  هدیرب  ار 
 . نیسح ماما  ياهتاقالم 

مهدزون سلجم 

 ( . ع نیسح (  ماما  اب  هنیدم  مکاح  هبتع  نب  دیلو  تاقالم 
لتاق رمخلا , براش  قسا  ـل فـ جر دیزیو  هّللا  متخ  انبو  هّللا  حتف  انبو  ۀکئالملا  فلتخمو  ۀلاسرلا  ندعمو  ةوبنلا  تیب  لها  انا  ریم !  الا  اه  ـ یا ) ) 

 ( 169 ۀعیبلاو ( ( ) )  ۀف  الخلاب  قحا  انیا  نورظنتو ,  رظننو  نوحبـصتو  حبـصن  نکلو  هلثم  عیابی ل  یلثمو ال  قسفلاب  نلعم  ۀمرحملا ,  سفنلا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1510 

http://www.ghaemiyeh.com


رـسپ هبتع ) )  نب  دیلو  هب ( (  يا  همان  یط  يو ,  , دـیزی ندـمآ  راک  يورو  تصـش  لاس  بجر  همین  رد  هیواعم ) )  تکاله ( (  لابند  بـه  ( . 
رمع نب  هّللادبع  3 ـ  ریبز .  نب  هّللادبع  2 ـ  ع . )  نیسح (  ماما  1 ـ  دریگب . :  تعیب  رفن  هسزا  ات  تساوخ  وا  زا  دوب  هنیدم  مکاح  هک  شیومع 

گرم ربخ  ـت کـه تـا  سا ـن  یا تحلصم  تفگ ( ( :  ناورم  تشاذگ ,  نایم  رد  ناورم ) )  اب ( (  ار  نایرج  يو  دی , ـ سر وا  ـه بـه  ما نو نـ چـ . 
نا رد هـمـ ـیـد ) )  لو ینزب ( ( . ) )  ار  ناشندرگ  دندرک , تفلاخم  رگاو  يریگب  تعیب  نانآ  زا  دنا , هدشن  علطم  نانیاو  هدشن  رـشتنم  هیواعم 
راد لباقم  هب  دندوب  حلسم  هک  یلاح  رد  دوخ  نامالغو  مشاه  ینب  ناناوجزا  رفن  یس  اب  ترـضح  داتـسرف  ع )  نیـسح (  ماما  غارـس  هب  شـب 

گرم ندرک  حرطم  زا  دعب  دنوش .  دراو  ماما ,  زا  عافد  يارب  دش  دـنلب  ع )  ماما (  يادـص  رگا  هک  دنداتـسیا  نوریب  نانآودندیـسر  هفالخلا 
هکئالمدمآو تفر  لحم  ام  هناخ  میتسه ,  تلاسرو  توبن  نادـناخ  ام  ـیـر !  ما يا  دومرف ( ( . :  خـساپ  رد  ترـضح  دـیزی , اب  تعیبو  هیواعم 

ینلع هک  تسا  هانگ  یب  ياهناسنا  لتاقو  رمخلا  براشو  هدـیرد  يدرم  دـیزیو  دوش  یم  متخ  اـم  هبو  هدـش  عورـش  اـم  زا  روما  ماـمت  تسا , 
مادک هک  مینیبب  ار  هجیتنو  راک  نایاپ  ات  مینک  یم  ربص  امـشو  ام  نونکا  دنک  یمن  تعیب  وا  اب  نم  دـننامه  یـصخشو  دوش  یم  قسف  بکترم 
میتسه تو  ناد نـبـ ـ نا زا خـ مـا  لوا :  دـنک . :  یم  هراشا  یـساسا  هقباس  ود  هب  تاقالم ,  نیا  رد  ترـضح  میتسه . ) )  تفـالخ  هب  رتراوازس 

عفری نا  هّللا  نذا  تویب  یف  دیامرف ( . :  یم  هیآ 36  رون , هروس  رد  هچنانچ  دننامب , تمظعاب  نادناخ ,  نیا  هدومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک 
 : ) تفگ س )  همطافو (  ع )  نینمؤملاریما (  هناخ  هب  هراشا  ابو  تساخرب  رکبوبا  دش , لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یتقو  همـسا . )  اهیف  رکذیو 

؟  دوش میظعت  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  نامه  زا  مه  هناخ  نیا  ایآ  ) 
نآ هار  دسرب , ادخ  هب  دهاوخب  یـسک  رگا  تسااهنآ . ) )  نیرترب  زا  يرآ ,   ( ( , 170 اهلـضافا ( (  نم  معن  دومرف ( ( :  ص )  ربمایپ (  ( ( . 

الدالاو اهیلا  ةداقلاو  ۀـنجلا  یلا  ةاعدـلاو  هلـسرو  هّللا  باوبا  دـمحم  لا  دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  رقاب (  ماما  هچنانچ  تسا ,  تیب  لها  قیرط  زا 
نآ هب  ار  مدرمو  دننک  یم  تشهب  هب  توعد  دنتـسه , دـنوادخ  ند بـه  ـیـ ـسر هار  لآ مـحـمـد ,  ( ( . ) ) 171 ۀـمایقلا ( ( ) )  موی  یلا  اهیلع 

دمحم لآ  ترایز  يارب  یهاگ  هکئالم  اهتنم  تسا ,  هکئالم  دـمآو  تفرو  ددرت  لحم  ام  ياه  هناخ  تمایق . ) )  زور  ات  دـننک  یم  تیادـه 
 ( ع نیسح (  ماما  زا  رهاظم ) )  نب  بیبح  هچنانچ ( (  مولع ,  نتفرگارف  يارب  مه  یهاگو  ناگدنب  لام  ـ عا ضر  يار عـ ـی بـ ها ـ گو دنیآ  یم 

؟ )  ع مدآ (  یلاعت  هّللا  قلخی  نا  لب  يا شـی کـنـتـم قـ دنک ( ( . :  یم  لاؤس 
دیزی هرهچ  مود : ) )   ( ( . ) ) 172 دیمحتلاو ( ( ) )  لیلهتلاو  حیبستلا  ۀـکئ  الملا  ملعنف  نمحرلا  شر  لوح ع  رودـن  رون  حابـشا  انک  لاق : 
هملثی نم  لوا  نوکی  یت  حـ ـط , ـس ـقـ لا ـا بـ مئا ـتـی قـ ما ـر  ما لاز  ـال یـ دـیامرف ( ( . :  یم  یثیدـح  رد  ص )  ربماـیپ (  وا .  هلاـس  هس  هماـنراکو 

ماـن هب  هیما  ینب  زا  یـصخش  تسد  هب  اـت  تسا  یتـسردو  تلادـع  هب  نم  تما  رما   ( ( . ) ) 173 دـیزی ( ( ) )  لاقی ل ه  ۀـیما  ینب  نم  لـجر 
هنوگنیا اردـیزی  هلظنح ) )  نب  هّللادـبع  دوب ( (  وهلو  بعل  لهاو  راوخبارـش  زاب , رامق  شایع ,  يدرم  ـد , یز یـ دوش . ) )  یم  هتـسکش  دـیزی ,

يدرم دیزی ,  ( ( . ) ) 174 ةالصلا ( ( ) )  عدیورمخلا  برشیو  تاوخ  الاو  تانبلاو  الو د  الا  تاهما  حکنی  لجر  هنا  دنک ( ( . :  یم  یفرعم 
 ) يربـط دـمحم  نب  یلع  نیدـلادامع  نسحلاو  ـ با زا  دـناوخ . ) )  یمنزاـمنو  دـنک  یم  رمخ  برـش  دوـش , یم  عـمج  مراـحم  اـب  هـک  تـسا 
وا نعل  هک  مییوگ  یم  اتحارـص  اـم  تفگ ( ( :  دـندرک , لاؤس  دـیزی  رب  نعل  زاو  دروم جـ رد  تسا ,  هیعفاـش  ياـهقف  زا  هک  یـسارهلاایکلا ) 

بع اللاو  دـهفلاب  دیـصتملا  وه  دوب  راوخبارـشو  زاب  رامق  يدرمو  گنلپزوی  راکـش  لابند  هب  هک  یلاح  رد  دـشابن  نینچ  روطچو  تسازیاج 
هدـنام خـیرات  رد  نآ  گنن  هک  دـش  تشز  لمع  هس  بکترم  شتموکح ,  نارود  رد  دـیزی ) )   ( ( . ) ) 175 رمخلا ( ( ) )  نمدـمو  درنلاب 

زا هرح ) )  هعقاو  هب ( (  خیرات  رد  هک  هنیدـم  مدرم  ماع  لتق  2 ـ  يو .  نادناخ  تراساو  شباحصاو  ع )  نیسح (  ماما  تداهش  1 ـ  تسا . : 
رانک رد  نیملسم  سومانو  لامو  ناجو  دندش  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  رومام  هبقع ) )  نب  ملسم  یهدنامرف ( (  هب  ـی  ها ـپـ ـس دوش .  یم  دای  نآ 
هّللا ۀنعل  هیلعو  هّللا  هفاخا  ۀنیدملا  لها  فاخا  نم  دومرف ( ( . :  هنیدـم  مدرم  هرابرد  ص )  ادـخ (  لوسر  هک  دندرمـش  حابم  ار  يوبن  هضور 
نبا داب ( ( . ) )  وا  رب  مدرمو  هکئالمو  دنوادخ  تنعل  دـناسرتب , ار  هنیدـم  مدرم  سک  ره   ( ( . ) ) 176 نیعمجا ( ( ) )  سانلاو  ۀکئ  الملاو 
مدرم زا  رفن  رازه  هدو  راص  ـ ناو شیرق  زا  رفن  دـصتفهو  ص )  ربماـیپ (  هباحـص  زا  رفن  داتـشه  هرح ,  هعقاو  رد  دـنک ( ( :  یم  لـقن  هبیتق ) ) 
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ـ  3  ( ( . 177 تسا ( ( ) )  هدـش  عـقاو  لاس 63  هجحیذ  رد 27  هعقاو  نیا  دنامن  یقاب  یـسک  ردب  باحـصا  زا  رگیدودندش , هتـشک  هنیدم 
نیا تخوس  ادـخ  هناخ  ياه  هدرپ  اهرابـشتآرثا , رد  هک  ریبز ) )  نب  هّللادـبع  یبوکرـس ( (  تهج  هکم  هرـصاحمو  ادـخ  ـه  نا حـمـلـه بـه خـ

 . درپس خزود  کلام  هب  ناج  لاس 64  لوالا  عیبر  همین  رد  , دیزی تسا  هدش  عقاو  هنس 64  رفص  رد  هعقاو 
 . هضور

یف نوـنرقم  مهو  هّللااـمهنع  ۀـیواعم لـ نب  دـیزی  یلع  هتیب  لـها  نم  فـلخت  نمو  هاـسنو  ع )  نیـسحلا (  ـل ثـقـل  خدا ثـم  يوار :  ـ لا لا  قـ ) ) 
هیلع لبقاف  ع )  نیسحلا (  ایانث  هب  ثکنی  لعجف  نارزیخ  بیضقب  ۀنعللا ـ  هیلع  دیزی ـ  اعد  مث  هیدی  نیب  ع )  نیـسحلا (  سار  عضو  مث  لابحلا 
ماما ياه  هچبو  اهنز  داد  روتسد  دیزی ,  ( ( . ) ) 178 ع ( ( ) ) )  نیسحلا (  رغث  کبیضقب  ثکنتا  دیزی  ای  کحیو  لاقو :  یملـسالا  ةزربوبا 

تشاذگ دوخ  لباقم  ار  ع )  هّللادبع (  یبا  سدقم  رس  هاگنآ  دننک  سلجم  دراو  دندوب , هدش  هتسب  نامسیر  هب  هک  یلاح  رد  ار  ع )  نیسح ( 
هک ینز  یم  بوچ  ینادـندو  بل  هب  دـیزی !  يا  وت  رب  ياو  تفگ :  یملـسا  هزرب  وبا  دز  یم  ع )  نیـسح (  ياهنادـند  هب  نارزیخ  بوچ  اـبو 
ابع لآ  همیخ  همیخ ,  هک  مریگ  دـننز ـــــ  یمن  یغرم  هنایـشآ  هب  شتآ  دز . ) )  یم  هسوباراهبل  نآ  ص )  ربماـیپ (  مدـید  یم  بترم  مدوخ 
يا دنشک ـــــ  ار  هنشت  بل  كدوک  هدیدن  ایند  دوبن .  ادخ  لوسر  طبس  نیسح ,  مریگ  بآ ـــــ  رانک  ار  یسک  دنشک  یک  هنـشت  بل  دوبن . 

 . دوبن ادخ  رکذ  ندناوخ  هب  شبل  مریگ  نارزیخ ـــــ  بوچ  دنز  هک  ار  هدیرب  سار  دوبن .  افج  نیا  ردپ  تسد  يور  شاک ! 

متسیب سلجم 

 . مکح نب  ناورم  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما مال  کـ
الخلا لوقی :  ص )  هّللا (  لوسر  يدج  تعمس  دقلودیزی  لثم  عارب  ۀم  الا  تیلب  دق  ذا  السلا م  الس م  الا  یلعو  نوعجار ,  هیلا  اناو  هّلل  انا  ) ) 

مکح نب  ناورم  اب ( (  هک  تسا  یتاقالم  هنیدم ,  رد  ع )  ادهشلادیس (  ياهتاقالم  زا  یکی   ( ( . 179 نایفس ( ( ) )  یبا  لآ  یلع  ۀمرحم  ۀف 
تعیب دومرف ( ( :  ترـضح  درک , راضحا  دیزیاب  تعیب  يارب  ار  ع )  ماما (  هنابـش  هنیدم  مکاح  هبتع ,  نب  دیلو  ـتـی  قو تسا  هدـش  ماجنا  ( ( 

 ( ع نیـسحلا (  بضغف  نزب ( ( . ) ) ! ! !  ندرگ  اروا  دنک , یمن  تعیب  رگاو  ریذپن  اروا  رذع  ریما , تفگ ( ( :  ناورم  دـشاب . ) )  ینلع  دـیاب 
لها انا  دومرفو ( ( . :  درک  دیلو  هب  ور  ترـضح ,  دعب  تمؤلو . ) )  هّللا  تبذک و  یقنع  برـضب  رمات  تنا  اقرزلا !  نبای  کل  لیو  لاق :  مث 
نلعم ۀمرحملا ,  سفنلا  لتاق  رمخلا , براش  قساف  جر ل  دیزیو  هّللا  متخ  انبو  هّللا  حتف  انبو  ۀکئ  الملا  فلتخمو  ۀلاسرلا  ندـعمو  ةوبنلا  تیب 
متخو عورـش  تسا  هکئالمدـمآو  تفر  لحم  ام  هناخ  هک  میتسه  تلاسر  ندـعمو  توبن  نادـناخ  ام  هلثم ( ( . ) )  عیاـبی  ـال  یلثمو  قسفلاـب 
یمن تعیب  وا  اب  نم  دـننامه  یـصخشو  تسا  هدـیرد  قسافو  هانگ  یب  مدرم  هدنـشکو  رمخلا  براشو  قساف  يدرم  دـیزیو  تسا  بـه مـ روما ,
مداد یم  تسد  زا  ارایندو  نید  هاگنآ  تفگ ( ( :  دیلو  يدرک . ) )  تفلاخم  نم  داهنـشیپ  اب  تفگو ( ( :  درک  دیلو  هب  ور  ناورم  دنک . ) ) 
علطم رابخا  زا  ات  دـند  ـ مآ نوریب  لزنم  زا  ترـضحدندوب  هدـش  راضحا  هک  دوب  بش  نامه  يادرف  ناورم ,  اب  ع )  ماما (  مود  دروخ  بـر  ( ( . 
تسیچ دومرف  ترضح  دیریذپب !  ارم  داهنشیپو  متسه  امـش  هاوخریخ  نم  درک :  ضرع  ترـضح  هب  ناورمدندرک  دروخ  رب  ناورم  اب  دنوش ,

؟
 , نوـعجار هی  ـ لا ـا  ناو هّلل  ـا  نا دو ( ( :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ تسا . ) ) ! !  بوـخ  امـش  ترخآو  اـیند  يارب  هک  دـینک  تعیب  دـیزی  اـب  تفگ ( ( :  . 
یم هک  مدینـش  ص )  ادخ (  لوسر  مدج  زا  دنـشاب , هدـش  دـیزی  لثم  ییاورنا  ـ مر راتفرگ فـ یمالـسا  تما  هک  دـناوخ  دـیاب  ار  مالـسا  هحتاف 

ترضح ندب  هب  اروشاع  زور  ياهریت  زا  ع )  ماما (  هب  ناورم  مال  ـیـر کـ ثا تـ  ( ( . 180 تسا ( ( ) )  مارح  نایفس  وبا  لآ  رب  تفالخ  دومرف : 
صاخـشا یـضعب  زا  ناسنا  یهاگ  دینک  تعیب  دـیزی  دـننامه  يدرف  اب  امـش  دـنیوگب  ع )  نیـسح (  دـن  ـ نا یتیـصخش هـمـ هب  هکدوبن  رتمک  , 

 . تخوس یمن  ردق  نیا  دندز , یم  ریترگا  هک  يوحن  هب  دریگ  یم  شتآ  شبلق  هک  دونش  یم  ار  ینانخس 
؟  تسیک ناورم 
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چیه زا  هک  ـت  لا ـ سر ناد  ـ نا هدرپ خـ یبو  حیرص  نانمـشد  زا  شردپ ,  دننامو  نافع  نب  نامثع  دامادو  ومع  ـر  ـس پـ ناور حـکـم , ) )  مـ .) ) 
هچناـنچ , دـندیمان یم  لـطاب ) )  طـیخ  اروا ( (  دوب , هراوـق  دـبو  دـنلب  هزادـنا  یب  نوـچ  ناورم ,  تسا  هدرکن  یهاـتوک  هار  نیا  رد  یمادـقا 

سانلا یلع  لطاب ـــــ  طـیخ  اورما  اـموق  هّللا  اـحل  تفگ . :  دوب , هدـش  تحاراـن  وا  اـب  ماـش  مدرم  تعیب  زا  هک  نمحرلادـبع ) )  شردارب ( ( 
یم عنم  ای  دشخب  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  دندرک  ریما  ار  ناورم  هک  یمدرم  تروص  دـنادرگ  تشز  دـنوادخ  عنمیو ( ( .  اشی  ام  یطعی 

 ( ( . 181 دنک ( ( ) ) 
 . ناورم ردپ 

اب ترضح ,  رس  تشپو  تسا  هدوب  ص )  ربمایپ (  ناگدننک  هرخسم  زا  نافع ,  نب  نامثع  يومع  صا ,  ـعـ لا ـی  با حـکـم بـن  ناور ,  رد مـ پـ
 ( کلذک نک  دومرفو ( ( :  داتفا  وا  هب  شهاگن  یتلاح  نینچ  رد  ص )  ربمایپ (  هک  دروآ  یم  ردار  ترـضح  نآ  دیلقت  اپو , تسد  تاکرح 

تساوخ ار  ص )  ربمایپ (  سلجم  هب  دورو  هزاجا  مه  یتقو  دیدرگ  ندب  شاعتراو  هو  راچد لـقـ رمع , رخآ  ات  ص )  ربمایپ (  نیرفن  رثاردو  ( 
رکم وذ  مهنم  نمؤملا  ـالا  ۀبلـص  نم  جرخی  نم  یلعو  هیلع  هّللا  ۀـنعل  هلاونذـئا ,  دوـمرف ( ( :  تخانـش ,  اروا  شیاد  ـ ـص زا  ص )  ربماـیپ (  , 

ياراد هک  نانآ  زا  نینمؤم  رگم  دنیآ  یم  نوریب  وا  بلـص  زا  هک  یناسک  رب  وا و  رب  ادخ  تنعل  دوش , دراو  دـی  ـ هد هزا  ـ جا ۀـعیدخو ( ( . ) ) 
هک درک  تطاـسورمعو  رکبوـبا  تفـالخ  ناـمز  رد  ناـمثع  دوـمن  دـیعبت  فـئا  ار بـه طـ يو  ص )  ـبـر (  ما پـیـ دنتـسه . ) )  بـیرفو  هعدـخ 
نا دو عـثـمـ ـت بـه خـ مو هک حـکـ یتقو  اما  دننک  ضقن  ار  ص )  ربمایپ (  نامرف  دندشن  رـضاح  نانآ  یلو  دننادرگ  رب  هنیدم  هب  ار  شیومع 
لاس ات  ۀیواع  فر مـ زا طـ ناور ) )  مـ  ( ( . ) ) 182 دنادرگ ( ( ! !  رب  هنیدم  هب  ار  شیومع  ص )  ربمایپ (  روتسد  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  دیـسر ,

تعیب وا  اب  ماش  مدرم  زا  يا  هدـع  هیواـعم ,  گرم  زا  دـعب  اددـجم  درک  لزع  ارواادـعب  یلو  دوب , فئاـطو ) )  هنیدـم  هکم ,  مکاـح ( (   48
جرم رد ( (  تفرگ ,  یم  تعیب  ریبز ) )  نب  هّللادبع  يارب ( (  يرهف ) )  سیق  نب  كاح  ـ ـض نوچ ( (  درک , تموکح  هام  هد  دودحودندرک 

 . دیدرگ یعطق  ناورم ,  يارب  رصمو  ماش  تموکحودش  هتشک  كاحضو  دندیگنج  مه  اب  هتسد  ود  نیا  طهار ) ) 
 . ناورم گرم 

ری يار تـحـقـ اذ بـ لـ دو , هدرک بـ ساسحا  ار  نیا  ناورمو  تسناد  یم  دوخ  ثاریم  ار  تموکح  هیواعم ) )  نب  دـیزی  رـس ( (  پـ ـد ) )  لا خـ ) ) 
 ( ( . ) ) نئاخ نمتؤم  تنا  دلاخ :  هل  لاقف  تس !  الا  ۀبطرلا  نبای  تفگ ( ( :  دلاخ  هب  ناورم  يزور  درک  جاودزا  دلاخ  ما  شردام  اب  دلاخ ,

هب ار  ناورم  تیاکـش  هیرگ ,  اب  دلا ) )  خـ دـنا ( ( . ) )  هتـشادنپ  نیما  اروت  هک  یتسه  ینئاخ  وت  تفگ :  دـلاخ  درک , نیهوت  ناورم  ردام  هب 
هب تفر ,  دلاخ  هناخ  هب  ناورم  نوچ  يا  هتفگن  نم  هب  ار  نیا  هک  نک  دو  ـمـ ناو نینچ  تفگوداد :  یلست  اروا  شردام  یلو  درب , شردام  دزن 

تفرگ رارق  یناسک  تسرهف  رد  شمانو  دش  هفخات  دندیچیپ  فاحل  رد  اروا  نازینک ,  یتسدمه  اب  رگید , لو  رد قـ ایو  مومسم  ریـش  هلیـسو 
 ( ( . 183 دنا ( (  هدش  هتشک  اهنز  تسد  هب  هک 

 . هضور
 ) ماما هزانج  میراذگ  یمن  دنتفگو  دـندمآ  هشیاع  هارمه  هناحلـسم  هیما  ینب  زا  یعمجو  ناورم  ع )  یبتجم (  ما  ـ ما ـفـن  کو ـل  ـس زا غـ بـعـد 

قوف دیهشو   ( ( . ) ) 184 دنا ( (  هدرک  نفد  هنیدم  هطقن  نیرترود  رد  ار  نامثع  هک  یلاحرد  دـینک  نفد  ص )  ربمایپ (  ربق  رانک  رد  ار  ع ) 
ـــــ  هبحاـصل هبرق  حابتـسیا  هبیقر .  نع  عناـم  ـالو  اـملظ  هبیبح ـــــ  نع  بیبحلا  عنمیا   ( ( . 185 ماهـسلاب ( ( ) )  هنافکا  تکـش  دق  ةزانجلا 
دعبا نمل  ادـعب  هاـبرق ـــــ  یف  یبنلا  اوبقار  اـم  یبـنجا .  سجرل  هبرق  غاـسو  یبـنلا ـــــ  برق  نع  یکزلا  مرحیا  هبراـقا .  نم  برق  ـالا  مرحیو 
ـــــ  ندرم زا  دعب  هک  تسا  نآ  تبرغ  مومسم .  شمـصخ  هنیک  زا  دوش  مولظم ـــــ  يدرف  هک  تسا  نآ  تبرغ   ( ( . *** . 186 هابتجم ( ( 

مه هب  مسجو  نفک  دش ـــــ  هتخورفا  وچ  ریت  شتآ  تنفک .  اب  یکی  تشگ  تندب  تندب ـــــ  رب  سب  دـیراب ز  ریت  ندـب .  هب  درابب  ریت  شتآ 
 . دش هتخود 

مکیو تسیب  سلجم 
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 ( . ص ربمایپ (  ربق  رانک  رد  ع )  نیسح (  ماما 
یبن ای  ـهـد  شا فـ ـتـک ,  ما ینتفل فـی  يذلا خ  کطبسو  کتخرف  نباو  کخرف  ۀمطاف ,  نب  نیـسحلا  انا  هّللا !  لوسر  ای  کیلع  الـس م  ـ لا ) ) 

هنس بجر  رد  هیواعم  گرم  لابند  هب   ( ( . 187 کیلع ( ( ) )  هّللا  یلص  كاقلا ,  یتح  ياوکـش  هذهو  ینوظفحی  ملو  ینولذخ  مهنا  هّللا ! 
 ( ص ربمایپ (  اب  عادو  يارب  ترـضح  راوگرزب , نآ  نتفریذپنو  دیزی  تعیب بـا  يارب  هرامالاراد  هب  ع )  نیـسح (  ماما  هنابـش  راضحاو  تصش 

رسپ نیسح  تدنزرف  نم  یمارگ !  لو  ـ سر يا  مال بـر تـو  سـ هک ( ( . :  درک  ضرع  ار  قوف  تالمجو  دش  فرـشم  هفیرـش ,  هضور  رانک  هب 
ات تسا  نم  هیالگ  نیا  دـندرکن , ارام  تیاعر  تما  نیا  هک  شاب  دـهاش  ادـخ !  لوسر  يا  یت ,  ـ ـشاد هقـالع  نم  هب  یلیخ  هک  متـسه  همطاـف 

داعف ربقلا  نم  رون  هل  عطس  ربقلا  یلا  لصو  املف  تسا ( ( . :  نیا  یلاما  رد  قودص ) )  خیـش  ترابع ( (  منک . ) )  تاقالم  ارامـش  هک  یتقو 
تـشگ مد  نآ  رد  يرون  یکی  كاخ .  رب  دوس  یم  خر  رجه , درد  ز  كالول ـــــ  ناطلـس  هضور  ردـنا  دـش   ( ( . 188 هعـضوم ( ( ) )  یلا 

لاؤس نیا  نونکا  دـید , ار  ص )  ربمایپ (  ایؤر  ملاع  رد  ع )  ادهـشلادیس (  هک  تسا  نآ  روهـشم  عنام .  داتفا  قشعو  لـقع  ناـیم  عطاـس ـــــ 
؟  ریخ ای  دیدارافوتم  صخش  الوصاو  ماما  ای  ربمایپ  ناوت  یم  يرادیب  رد  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم 

ار نآ  هنومن  دـنچ  هب  ثحب  نیا  رد  یلو  دوش , یم  یتاراشا  نآ  هب  مه  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  دراد  يدایز  یخیراـت  دـهاوش  هلاـسم  نیا  . 
هلا ـ ـس نیا مـ هب  روطچ  دومرفوا ( ( :  هب  ع )  نینمؤملاریما (  رکبوبا , اـب  مدرم  تعیبو  ص )  ربماـیپ (  ـلـت  حر زا  بـعـد  میوـش . :  یم  رکذـتم 

؟  ینک تعاطا  نم  زا  هک  دوب  هداد  روتسد  وت  هب  ص )  ربمایپ (  هک  یلاح  رد  يدش  رضاح 
؟  يورب رانک  تفالخ  زا  يرضاح  ینیبب ,  ارربمایپ  رگا  نونکا 

؟  منیبب ارربمایپ  مناوت  یم  روطچ  تفگ ( ( :  رکبوبا  ( ( . 
هعابتاو یلعل  میلستلاب  كرمآ  ملا  دومرف ( ( :  ترـضحو  دید  ار  ص )  ادخ (  لوسرو  دروآ  ابق  دجـسم  هب  اروا  ع )  نین (  ـ مؤ ـمـ لار ـیـ ما ( ( . 

؟
؟  ینک يوریپ  وا  زاو  یشاب  ع )  یلع (  میلست  هک  مدادن  روتسد  وت  هب  رگم  , 

 ( ( . 189 درک ( (  نامیشپاروا  رمع  یلو  دنادرگ , رب  ع )  نینمؤملاریما (  هب  ار  تفالخ  هک  دش  رضاح  رکب  وبا  ( ( . 
 . اروشاع زور  رد  لیئربج 

 : . دیامرف یم  ع )  قداص (  ماما 
؟  ینز یم  دایرف  ارچ  دنتفگ  دز , یم  هحیص  رکشل  رد  یصخش  اروشاع , زور  رد  ) ) 

 : . ) دنک یم  هاگن  امش  هب  مه  یهاگو  نیمز  هب  یهاگ  هداتسیا ,  هک  منیب  یم  ار  ص )  ربمایپ (  ـی کـه  لا رد حـ ـم  نز هحیص نـ روطچ  تفگ : 
 ( ( . موش كاله  اهنآ  ناـیم  رد  مه  نم  دـنک  نیرفن  ار  نیمز  لـها  مسرت  یم  مهیف ,  کـلهاف  ضر  ـالا  لـها  یلع  هّللا  اوعد  نا یـ فا  ـ خا ) 

هب يوار  تسا . ) )  هناوید  صخش  نیا  دنتفگ ( ( :  اذل  , دوش دعس  رمع  هاپـس  رد  هقرفت  بجوم  هک  دوب  کیدزن  دش , رـشتنم  ربخ  نیا  یت  ـ قو
؟  دوب یک  صخش  نآ  درک :  ضرع  ع )  قداص (  ماما 

 ( ( . دوب لیئربج  وا   ( ( 190 لیئربج ( ( ,  الا  هارن  ام  دومرف ( ( :  ترضح  . 
 ( . ع نیسح (  ماما  هزجعم 

مه امـش  ایآ  دوب , یبیاجع  ياراد  تردـپ  دـندرک ( ( :  ضرع  ع )  نیـسح (  ماما  هب  مدرم  زا  یتعامج  ع )  یبتجم (  ماـما  تداهـش  زا  بـعـد 
؟  دراد بیاجعو  تازجعم  نآ  زا  یمهس 

؟  دیسانش یم  ار  مردپ  ایآ  دومرف ( ( :  ترضح  ( ( . 
دندز رانک  دوب , نازیوآ  برد  ولج  هک  يا  هدرپ  ترـضح  هاگ  ـ نآ میـسانش . ) )  یم  ام  میدوب )  هدید  اروا  ام  يرآ (  دـنتفگ ( ( :  همه  ( ( . 
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هک دنتفگ  یگمه  هاگنآ  , دندید ار  ع )  نینمؤملاریما (  دندنکفا , رظن  نوچ  دینک ) )  هاگن  هنا  نورد خـ هب  تیبلا ,  یفاورظنا  دندومرفو ( ( : 
 ( ( . 191 یتسه ( (  وا  دنزرف  مه  وتو  دوب  یهلا  قحب  هفیلخ  وا 

؟  دور یم  نیب  زا  ع )  ماماو (  ربمایپ  ندب  ایآ 
ندـب ایآ  هکنیا  نآو  می  حرطم کـنـ ع )  همئاو (  ربماـیپدروم  رد  ار  يرگید  هلاـسم  تسا  مزـال  دـش , هدیـشک  اـجنیا  هب  ملق  ناـنع  هک  نونکا  .

؟  تسادوجوم دنا , هدش  نفد  هک  ینیمز  نامه  رد  ع )  ماماو (  ربمایپ  يرصنع 
 , ندـب هک  تسا  نآ  تایاور  زا  لوا  هتـسد  1 ـ  دـنوش . :  یم  میـسقت  هتـسد  هسرب  هک  تسا  يدایز  فالتخا  ياراد  هلاسم  نیا  رد  تاـیاور 
نم رثکا  ضر  الا  یف  یقبت  ضر  الا  یف  یـصو  الو  یبن  نم  ام  ع : )  هّللادـب (  ـی عـ با عـن  دـنام ( ( . :  یمن  یقاب  نیمز  رد  زور  هس  زا  رتشیب 
یلع مهنوعمـسیو  الـسلا م  دـیعب  نم  مهب  غل  بیو  مهراثآ  عضوم  یتؤی  امناو  امـسلا  یلا  همحلو  هم  ـظـ عو ـه  حور ـع بـ فر یتح یـ مایا  ۀـث  الث 
نیمز رد  زور  هس  زا  رتشیب  شندب  دورب , ایند  زا  وا  یـصو  ای  ربمایپ  ره  دـیامرف :  یم  ع )  قداص (  ما  ـ ما  ( ( . 192 بیرق ( ( ) )  نم  مهراثآ 

زین نانآو  دننک  یم  مالـسو  دنیآ  یم  نانآ  نفدم  رب  مدرم  , درب یم  نامـسآ  هب  اروا  مسجو  حور  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ـد تـا  نا یقاب نـمـی مـ
نآ تا  ـ یاور زا  مود  ـتـه  سد 2 ـ   ( ( . 193 تسا ( (  هدمآ  تارایزلا  لماک  رد  هک  يرگید  تایاور  روطنیمهو  دنونـش . ) )  یم  کیدزن ,  زا 

ثکمت ال  ع : )  هّللادبع (  یبا  نع  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  دنام  یمن  یقاب  زور  لهچ  زا  شیب  نا  ـ نآ كرا  ند مـبـ ـت کـه بـ ـسا
نیمز رد  زور  لهچ  زا  شیب  ربمایپ , یصو  ای  ربمایپ  ندب   ( ( . ) ) 194 امو ( ( ) )  نیعبرا ي  نم  رثکا  ضر  الا  یف  یبن  یـصو  الو  یبن  ۀثج 

ـ  1 تسا . :  هدرک  رکذ  لامتحادـنچ  تاـیاور  هتـسد  ود  نیا  نیب  عـمج  يارب  مرقم ) )  قازرلادـبع  دیـس  موـحرم ( (  دـنام . ) )  یمن  یقاـب 
ات هس  زا  هک  تسا  نانآ  ایـصواو  ایبنا  ماقم  بتارم  رد  فالتخا  2 ـ  زور .  لهچ  ات  زور  هس  زا  ینعی  تسارثکاو ,  لقا  نایب  ماقم  رد  تاـیاور 
 ( ع نینمؤملاریما (  هژیوـب  ع )  همئا (  زا  یـضعب  روـبق  شبن  ددـص  رد  جراوـخ  زا  یـضع  نو بـ چـ 3 ـ  دـننام .  یم  یقاب  نیمزرد  زور  لـهچ 

3  ( ( . 195 تسین ( (  نیمز  رد  نانآ  ندب  هک  دننادبو  دنوش  فرصنم  لمع  نیا  زا  هک  هدش  دراو  نانآ  عنم  يارب  تا  ـ یاور ـن  یا اذل  دندوب ,
نیمه هب  رظان  تایاور  زا  يا  هتـسد  هچنانچ  دنام , یم  یقاب  نیمز  رد  ایـصواو  ایبنا  كرابم  ندـب  هک  تسا  ـن  یا تا  ـ یاور زا  مو  ـ ـس ـتـه  ـسد  ـ

 . تسارظن
ةرفح افـش  نم  مکذ  ـقـ ناو ۀل  الـضلا  نم  یب  مکادـه  هّللا  ناف  یتایح  اماف  مکل ,  ریخ  یتاممو  مکل  ریخ  یتایح  ص : )  هّللا (  لوسر  لاق  ) ) 
لجر لاقف  مکل  هّللا  ترفغتـسا  حـیبق  نم  ناک  امو  مکل  هّللا  تدزتسا  ۀنـسح  نم  ناک  امف  یلع  ضر  عت  مکلامعا  ناف  یتامم  اماو  راـنلا  نم 

؟  تممر دقو  ص )  هّللا (  لوسر  ای  كاذ  فیکو  نیقفانملا  نم 
گرمو یگدـنز  دومرف :  ص )  ربمای (  پـ  ( ( . ) ) 196 ائیـش ( ( ) )  اهنم  معطت  الف  ضر  الا  یل  انموحل ع  مرح  هّللا  نا  ـالک  ص : )  لاـقف ( 

یم تاجن  منهج  شتآ  زاو  دـنک  یم  تیادـه  ارامـش  ـیـلـه مـن  ـسو یلاعت بـه  دـنوادخ  نوچ   , نم یگدـنز  اـما  تساریخ ,  امـش  يارب  نم 
رتشیب هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دشاب  هنسح  رگا  دنروآ , یم  نم  دزن  ارامش  لامعا  نوچ  ـت ,  ـسار امـش خـیـ يارب  مه  نم  گرم  اماودهد 
تندـب هک  یلاح  رد  تسا  يزیچ مـمـکـن  نینچ  روطچ  تفگ :  نیقفانم  زا  یکی  منک  یمرافغتـسا  امـش  يارب  دـشاب , هاـنگ  ـر  گاو دو  ـ ـش بـ

؟  هدش هدیسوپ 
 ( ( . دسوپ یمن  نیمزردو  هدرک  مارح  نیمز  رب  ارام  ندب  دنوادخ  تسین  نینچ  ادبا  دومرف :  ! 

 . جزید میهاربا  يارجام 
راـک ـن  یا ما  ـجـ نا يار  رفن بـ دـنچ  اـب  نوچ  درک , ع )  نیـسح (  ماـما  ربـق  شبن  روماـم  ارم  لـکوتم  دـیوگ ( ( :  یم  جزید ) )  ـیـم  هار ـ با ) ) 

هنم تدـجوو  یلع  نب  نیـسحلا  ندـب  اهیلع  تساـخ ,  رب  نآ  زا  يرطع  يوب  هک  میدـید  ار  ع )  نیـسح (  ندـب  میدرک  شبن  ارربقو  میدـمآ 
يدایز یخیرات  دـهاوش  عوضوم  نیاو  دـنام  یم  ملاس  نیمز  رد  هّللا  ایلواو  ایبنا  كراـبم  ندـب  هصـالخ ,   ( ( . 197 کسملا ( ( ) )  ۀـحئار 

ینیلک موحرم  ایو ( (  دحا  يادهش  زا  رباج  ردپ  يراصنا ) )  رمع  نب  هّللادبع  دننام ( (  مالسا  ردص  يادهشو  املع  هب  تبسن  یتح  هک  دراد 
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 ( ( . 198 تسا ( (  هداتفا  قافتا  ( ( 
 . هضور

 ( دیعس ور بـن  عـمـ بـه ( (  ع )  قداص (  ماما  هچنانچ   , تسا بئاصم  مظعا  مه  وا  تبیصم  ارهق  تسا ,  تانئاک  فرـشا  ص )  ربمایپ (  نوچ 
زک مد  نآ  ها !   ( ( . 199 دندیدن ( (  یتبیـصم  نآ  دننام  مدرم  هک  اریز  دـیتفیب , ص )  ادـخ (  لوسر  تبیـصم  دای  هب  بئاصم ,  رد  دومرف  ( 

يافواب تخد  نآ  همطاف  ناراب ـــــ  نوچ  گشرس  ردپ , گرم  تخیر ز  دمحم .  يارـس  ارـس , متام  همه  دش  تفر ـــــ  نانج  هب  ناهج  نیا 
یکبت ال  دومرف ( ( . :  هاگنآ  درک  هیرگ  مه  ص )  ربمایپ (  تخادـنا ,  ردـپ  هنیـس  يور  اردوخ  نانک  هیرگ  مالـسلا  اـهیلع  هم  ـ طا فـ دـمحم . 
همزمز ارراعـشا  نیاو  دیآ  یم  ردپ  ربق  ترایز  هب  بترم  اذـل   ( ( . 200 ۀبوصغم ( ( ) )  ۀـمولظم  یب  نیقحلت  نم  لوا  تناف  كوبا ,  كادـف 

نع تنک  امف  ابیغم ـــــ  بارتلا  یف  ینع  تنک  ناف  یبواجم .  كارا  ال  وکـشاو , حونا  اـیکاب ـــــ  كربق  ترز  یقوش  دتـشا  اذا  دـنک . :  یم 
دقلو يردـص  یلعل  هـسار  ناو  ص )  هـّللا (  لوـسر  ضب  ـقـد قـ لو دـیامرفیم ( ( . :  ع )  نینمؤـملاریما (   ( ( . 201 بئاـغب ( (  نیزحلا  بلق 

هانیراو یتح  هیلع  نولصی  مهنم  ۀمنیه  یعمس  تقراف  امو  جرعی ,  المو  طبهی  الم  ۀین ,  ـ فالاو راد  ـ لا تجضف  یناوعا ,  ۀکئالملاو  هلسغ  تیلو 
مدش ترضحنآ  لسغ  يدصتم  نم  دوب  ما  هنیس  يوررب  ترضحنآ  رـس  هک  داد  ناج  یلاح  رد  ص )  ربمایپ (   ( ( . 202 هحیرض ( ( ) )  یف 
رگید یئا  هتسدو  دندمایم  نیئا  نامسآ پـ زا  ناگتشرف  زا  یئا  هتسد  دندوب  هدمآ  هجـض  هب  راویدو  رد  دندرکیم , کمک  نم  هب  مه  هکئال  ـ مو

 . میتشاذگ ربق  رد  اروا  هکیماگنهات  دوب  هدش  رپ  دنداتسرفیم  تاولص  ترضحنآ  يارب  هک  ناگتشرف  همزمز  زا  مشوگ  , دنتفریم الاب 

مودو تسیب  سلجم 

 . فرطالا رمع  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
برقب نوکت  یتبرت  ناو  یلتقو  هلتقب  هربخا  ص )  هّللا (  لوسر  نا  یبا  ینثدـح   ( ( . ) ) 203 فرطالا ( (  رمع  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
لخدی الو  هتما  نم  اهتیرذ  تیقل  ام  ۀـیکاش  اهابا  ۀـمطاف  نیقلتلوادـبا  یـسفن  نم  ۀـیندلا  یطعا  هناو ال  هملعا  ملام  تم  لع  کنا  نظتف  هتبرت 

هب فرطالا ) )  رمع  دـنک ( ( , یم  عانتما  دـیزی  اب  تعیب  زا  ع )  ادهـشلادیس (  هک  یما  هـنـگـ  ( ( . 204 اهتیرذ ( ( ) )  یف  اهاذا  دحا  ۀـنجلا 
هیرگ اجنیا  مدینـش  ع )  یبتجم (  نسح  ماما  تردارب  زا  دنک :  یم  ضرع  تساهنت  ترـضح ,  هک  ـی  لا رد حـ ـد  ـسر شردارب مـی  تمدـخ 

 : ) دیامرف یمودنابسچ  یم  دوخ  هنیس  هب  اروا  ع )  نیسح (  ماما  دهدب  همادا  شنانخس  هب  دناوت  یمنودوش  یم  دنلب  وا  هجـضو  هلان  يادصو 
یلتقب کـیبا  قحب  کـتلاس  دوـمرف ( ( :  ع )  ماـما (  درواـین .  ارزور  نآ  ادـخ  دـنک :  یم  ضرع  دـش ) )  مهاوـخ  هتـشک  نم  هک  يدینـش  ) 

؟  كربخا
؟  تسا هداد  ربخ  اروت  نم  لتق  هب  ایآ  دنگوس !  تردپ  قح  هب  , 

؟  ینک تعیب  هک  دوش  یم  هچ  يرآ ,  دنک :  یم  ضرع  ( ( . 
 ( ( ع نی (  ـنـ مؤ ـمـ لار ـیـ ما وا (  ندش  هتشک  خـبـر  ص )  ـبـر (  ما داد کـه پـیـ مرد بـه مـن خـبـر  پـ دو ( ( :  ـ مر فـ ع )  اد (  ـهـ ـش ـ لاد ـیـ ـس ! ( ( . 

نم یلو  مناد ,  یمن  نم  یناد  یم  وت  هک  ار  هچنآ  ینک  یم  ناـمگایآ  دوـب  دـهاوخ  مه  کـیدزن  مردـپو  نم  تبرت  هکنیاو  تسا  هداد  ارمو 
هب هک  ییاهتبیـصمزاو  درک  دـهاوخ  تاقال  ار مـ ص )  اد (  لو خـ ـ ـسر شرد  مال پـ ـ ـس ـ لا اـهیلع  همطاـفو  مورب  تلذ  راـب  ریز  متـسین  رـضاح 

رمع هک ( (  یتقو  دش . ) )  دهاوخن  تشهب  دراو  دنک , متس  همطاف  نادنزرف  قح  رد  هک  یـسکو  دومن  دهاوخ  تیاکـش  هدیـسر  شنادنزرف 
هراد انفب  سلجو  هل  تارفصعم  یف  جرخ  هیخا  لتق  هغلب  امل  ـه  نا لا  ـقـ یو تفگ ( ( . :  نینچ  دینش  ار  ع )  نیسح (  تداهش  ربخ  فرطالا ) ) 

 ( ( . 205 ۀکرعملا ( ( ) )  یف  تبهذل  مهعم  تجرخ  ولو  مزاحلا  الغلاانا م  لاقو 
 . یگدازآ رهظم  ع )  نیسح ( 

نینچ ار  ع )  نیس (  ما حـ ـ ما دیدحلا , یبا  نبا  تفر ) )  مهاوخن  تلذ  راب  ریز  هک ( (  دوب  هدمآ  فرطالا ) )  رمع  هب ( (  ترضح  نانخس  رد 
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هّللادـبعوبا ۀـیندلا ,  یلع  هل  ارایتخا  فویـسلا ,  تحت ظـال ل  توملاو  ۀـیمحلا  سانلا  ملع  يذـلا  اب  الا  لـها  دیـس  دـنک ( ( :  یم  فیـصوت 
راـب ریز  هک  یناـنآ  گزربو  ـبـر  هر  ( ( . ) ) 206 کلذ ( ( ) )  یلع  توملا  راتخاف  هباحـصاو  نام  ـالا  هیلع  ضرع  ع )  یلع (  نب  نیـسحلا 

 ( ع یلع (  نب  نیـسح  دـنورن , تلذ  راب  ریز  هک  داد  دای  ارریـش  ـمـ ـش هیاس  رد  گرمو  یگدازآ  سرد  مدرم  هب  هک  یـسک  نآ  دـنتفرن , تلذ 
گرم هک  تسا ـــــ  نیا  نیسح  تضهن  هفسلف ,  گرزب  دندرک . *** . ) )  باختنا  ار  گرم  نانآ  یلو  دنداد  ناما  شباحصاووا  هب  تسا 

هن نیمه  تسا .  نید  قطنمو  تسا  نیـسح  مارم  نیا  هک  ورب ـــــ  ملظ  ریز  هب  ین  یـسک ,  هب  نک  ملظ  هن  تسا .  نیگنن  یگدـنز  زا  هب  خرس 
ـــــ  تسود يا  دوب  هچ  وا  يالاو  تمه  هک  نیبب  تسا .  نیکـست  بلق  مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا  تسا ـــــ  یفاـک  بل  هنـشت  هاـش  نآ  رب  هیرگ 

هچ رگا  تسا .  نیـسای  لآو  اهاط  يزارف  رـس  هک  كاب ـــــ  دـشابن  دور  رگ  يو  رـس  ینزارف  تسا .  نیکمتو  هاجوزع  ببـس  نآ  كرد  هک 
 . تسا نیریش  هچ  فرش  ظفح  هر  رد  گرم  هک  تفگ ـــــ  شدرک  ماک  خلت  ناوج  غاد 

 . تاداس مارتحا 
وا ناد  ـ نزر رد حـق فـ مدر  هچنآ مـ زا  تسا  س )  ارهز (  همطاف  تیاکـش  دوب , هدـش  حرطم  ع )  نیـسح (  ماما  مالک  رد  هک  يرگید  نـکـتـه 

بجوم هک  یمتـس  زا  روـظنم  ـالامتحا  دوـش , یمن  تشه  دراو بـ دـشاب , هدرک  متـس  ترـضح  نآ  هیرذ  قـح  رد  سک  ره  دـنا , هداد  ماـجنا 
س همطاف (  ترضح  لصف  الب  نادنزرفو  مالسلاامهیلع ـ  نیسح ـ  ماماو  نسح  ماما  قح  رد  هک  تسا  یمتس  دوش , یم  تشهب  زا  تیمورحم 
 ) همطا ـه فـ یرذ هک هـر کـس بـه  دوش  یم  نیا  روظنم  مینادب ,  قلطم  ار  هیرذو  مینک  ذخا  ار  ع )  نیـسح (  ماما  مالک  رهاظ  رگاو  دوش  بـ ( . 
 ( س هم (  ـ طا دالواو فـ تادا  ـ ـس مار  ـتـ حا ددرگ .  شتآ  هب  دوروو  تشهب  زا  نامرح  بجوم  هک  دـنک  یندوشخبان  متـسو  ملظ  نانچنآ  س ) 

تاداـس زا  یـسک  رگا  دوش  یم  ناـسنا  یگدـنز  رد  یفیلکتو  یعـضو  راـثآ  زورب  بجوم  ناـنآ  هب  تراـسجو  نیهوتو  تسا  مزـال  همه  رب 
همئاو ص )  ربمایپ (  تمرح  دـیاب  مه  تاداس  هتب  ـ لا ـد  ناد مر نـ ـجـ مو را  ار خـطـا کـ ـمـه  هو دزاد  همه نـیـنـ ندرگ  هب  ار  نآ  دـید  ار  ییاطخ 

نارسمه هب  باطخ  میرک  نآرق  هچنانچ  درادهگن ) )  ار  هدازماما  مارتحا  دیاب  یلوتم  فورعم ( (  لوق  هبو  دننک  ظفح  ار  ع )  نیمو (  مـعـصـ
 ! ربمایپ نارس  يا هـمـ  ( ( . ) ) 207 باذعلا ( ( ) )  اهل  فعاضی  ۀنیبم  ۀشحافب  نکنم  تای  نم  یبنلا  اسن  ای  دیامرف ( ( . :  یم  ص )  ربمایپ ( 

هتـسکش مه  ص )  ربمایپ (  تمرح  اطخ , نیا  اب  نوچ  دوش (  یم  ربارب  ودوا  باقع  دوش , يراکـشآ  ياـطخ  بکترم  رگا  امـش  زا  کـی  ره 
 ( ( ( . دش دهاوخ 

 ( . س همطاف (  يایؤرو  نینع  نبا  راعشا 
تشاددوخ هارمه  هچرا  ـ پو الاک  يرادقم  هک  یلاح  رد  دش  فرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  رعاش , ) )  یقـشمد ( (  نینع  نب  هّللارـص  نـ ) ) 

نب زیزع  هب ( (  يا  همان  اذـل  دـندرک  حورجم  زین  ار  شدوخو  دـندرب  تقرـس  هب  ار  شلاوماو  هتفرگ  وا  رب  ار  هار  دواد  ینب  تاداس  زا  یـضعب 
ناو هلمج . :  زا  دورـس , ار  يراعـشا  هنیمز  نیا  ردو  دـهد  رفیک  ار  لـمع  نیا  نیبـکترم  هک  تساوخ  وا  زاو  تشوـن  نمی  هاـشداپ  بوـیا ) ) 

 . انسحلا اوبراح  برح  لآ  اوکردا  ول  ۀمطاف ـــــ  دالوا  مهنا  لقت  الو  اننسلاو .  هّللا  ضورف  اوعاضا  موق  نم ـــــ  کفیـس  قراف  اداهج  تدرا 
نانیا نـگـو  دـندرک ( ( . ) )  عیاض  ار  تنـسودنوادخ  ماکحا  هک  شکب  یناسک  يور  هب  ار  تریـشمش  ینک ,  داـهج  یهاوخ  ـر مـی  گا ) ) 

 , تفگ ارراعـشا  ـن  یا نو  چـ دـنتفر . ) )  یم  ع )  نسح (  ماما  گنج  هب  دـندرک  یم  كرد  مه  ار  هیواعم  رگا  هک  دنتـسه  همطاـف  نادـنزرف 
 , ترضح یلو  دنک  یم  مالس  نینع ) )  ـن  با ـت ( ( ,  ساد هناخ خـ فاوط  لوغشم  هک  دنیب  یم  ار  س )  يربک (  هقیدص  ایؤر  ملاع  رد  بش 
؟  دینک یمن  ییانتعا  نم  هب  هدش  هچ  هک  دتفا  یم  عرضتو  هیرگ  هب  دونش , یمن  یخساپ  یلو  دنک  یم  مالس  مود  راب  دنک , یمنوا  هب  ییانتعا 

ـــــ  فرتقی نمف  هّللا  یلا  بتف  انل .  ادمع  بسلا  لک  تلعج  دحاو ـــــ  يدلو  نم  اسا  نئل  دیامرف . :  یم  خـساپ  رد  س )  ارهز (  ترـضح  . 
 . انه انم  رـشحلا  یف  هب  یقلت  انع ـــــ  مهنم  کلان  املکف  انیعا .  هلا  نم  نهت  الو  مهدج ـــــ  یفطـصملا  نیعل  مرکا  ینج .  ام  هل  رفغی  انب  ابنذ 
ام زا  سک  ره  هک  نک  هبوت  دوخ  هانگ  زا  یهد ( ( . ) )  یم  تبـسن  ام  هب  ادمع  ار  يدب  مامت  وت  دـنک , يدـب  نم  نادـنزرف  زا  یکی  رگا  ) ) 

شنادنزرف زا  يدحا  هبو  نک  مارتحا  ار  نانآ  ص )  دمحم (  ناشدج  رطاخ  هب  وت  دشخب ( ( . ) )  یماروا  ام  رطاخ  هب  دنوادخ  دنک , یهانگ 
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هقیدـص هاگ  ـ نآ تفرگ . ) )  یهاوخ  تمایق  رد  ار  نآ  يازج  دـسرب , وت  هب  همطاف  نادـنزرف  هیحان  زا  هک  یتحاراـن  ره  نکن ( ( . ) )  نیهوت 
رد دو  راد مـی شـ باو بـیـ زا خـ نب عـنـیـن ) )  هّللارـصن  دزیر و ( (  یم  هّللارـصن  ندب  رب  بآ  هیبش  يزیچ  شکرابم  تسد  اب  س )  يربک ( 

ـــــ  يدهلا یبن  تنب  یلا  ارذع  دورس . :  ارراعشا  نیا  ترـضح ,  زا  یهاوخرذع  ماقم  رد  اذل  دوب , هدش  بوخ  شندب  ياهتحارج  هک  یلاح 
 ) انسحا دق  لعفلا  یف  هرا  لب  ائیس ـــــ  هلعفی  ام  را  مل  انقلاب .  وا  یغبلا  فیسب  مهنم  دحاو ـــــ  ینعطق  ول  هّللاو  ینج .  یسم  بنذ  نع  حفصت 

رگا مسق !  ادخ  هب  دننک . ) )  یشوپ  مشچ  ما  هدرک  تیانج  هک  نم  هانگ  زا  هکنیاو  مهاوخ  یم  رذع  ص )  ربمایپ (  رتخد  زا   ( ( . ) ) 208 ) 
مناد یم  بوخ  هداد  ماجنا  هچنآ  هکلب  مناد  یمن  دب  ارراک  نیا  دنک ( ( . ) )  هعطق  هعطق ـ  هزین ,  ای  ریـشمش  اب  ارم  همطاف ,  نادنزرف  زا  یکی 

( ( .
 . شدنزرف هب  یلح  همالع  يایاصو 

زا دراد , نیققحملا ) )  رخف  هب ( (  فورعم  نسح ) )  نبدمحم  شدنزرف ( (  هب  باطخ  ییایاصو  دعاوق , یهقف  باتک  رخآ  رد  یلح  همالع 
شرا ـفـ ـس نانآ  قح  رد  لاعتمدنوادخ  اریز  ینک ,  ینابرهمو  هلـص  ص )  ربمایپ (  هیرذ  هب  تب  ـ ـس ـت کـه نـ ـساو بـر تـ دـیامرف . :  یم  هلمج 

 ) ربما پـیـ  ( ( . 209 یبرقلا ( ( )  یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  هدومرفو ( :  هداد  رارق  تلاسر  رجا  ار  ناـشقح  رد  تبحمو  هدومرف 
یصخش 1 ـ  دنـشاب . :  هدش  ایند  مدرم  مامت  ناهانگ  بکترمدـنچ  ره  منک  یم  تعافـش  هتـسد  راهچ  يارب  تمایق  رد  نم  هدومرف  مه  ص ) 

تسود بلقو  نابز  اب  ارم  نادنزرف  هکنآ  3 ـ  دنک .  فرصم  منادنزرف  یتخس  رد  ار  شلام  هک  يدرم  2 ـ  دنک .  کمک  نم  نادنزرف  هب  هک 
هلام لذب  لجرو  یتیرذ  رـصن  لجر  دنوشالتبم ( ( .  یگراوآ  هب  هک  یماگنه  دشاب  اشوک  منادنزرف  جیاوح  رد  هک  يدرم  4 ـ  دشاب .  هتشاد 

 . هـضور  ( ( . 210 اودرـشو ( ( ) )  اودرط  اذا  یتیرذ  جئاوح  یف  یعـس  لجرو  بلقلاو  ناسللاب  یتیرذ  بحا  لجرو  قیـضملا  دنع  یتیرذـل 
نم اوندی  الو  اهیلع  ایلـصی ـــــ  ناب ال  تصوا  دق  مطافو  دیوگ . :  یم  نینچ  س )  يربک (  هقیدص  يایاصو  هرابرد  يریمح  لیعامـسا  دیس 

ادیور اهباوج ـــــ  رخی  ناو  ادادقمو  ایلع  دنوشن . ) )  کیدزن  ربق  هبو  دنناوخن  زامن  وا  رب  رفن  ود  نآ  هک  درک  تیصو  همطاف  ربقلا ( ( .  اجر 
 ( ( . *** . دننک نفد  ار  س )  همطاف (  ندب  یناهنپو ,  یـشوماخ  رد  بش  یکیرات  رد  دادقمو  ع )  یلع (  رتس ( ( .  یفو  توکـس  یف  لیلب 

نی ـ ـس حـ نالا ,  ـن نـ ـس حـ بشما .  ناهن  لگ  رد  ملگ ,  مزاس  دوخ  تسد  اب  نم  هک  بشما ـــــ  نامـسآ  زا  کـشا  ربا  يا  راـبب  ـم  لاو ـ حا بـر 
هچ مدرگرب ـــــ  هناخ  يوس  هب  مزیخ  رب  هکنآ  ـتـم  فر گـ بشما .  ناردام  یب  نیا  نم  میامنب  مارآ  ناسچ  مغزا ـــــ  نیبنیز  ناشیرپ  ناـیرگ , 

نامهیم دـشاب  وت  رب  هتـسکش  ولهپ  نیا  هک  نک ـــــ  ارادـم  ارهز  هدـیجنر  رکیپ  اب  نیمز  بشما .  ناـکدوک  رداـم , دـنهاوخ  نم  رگ ز  میوگ 
ام افجلا .  لها  یلع  اهدـجول  الا  افخو ـــــ  رتسب  الیل  تنفد  ام  اهربق .  یفعیو  ـالیل  نفدـت  اهردـق ـــــ  میظعلا  رهطلا  ۀعـضبا  بشما . *** . 

ص ربمایپ (  نت  هراپ  ایآ  راتخملا .  ۀناحیر  مهملظب  رابجلا ـــــ  بضغ  نم  مهلیو  ای  اعم .  ربقلاو  ردقلاب  ۀلوهجم  اعمس ـــــ  امیف  عماسلا  عمس 
سکچیه تشاد .  نانمشد  رب  هک  یبضغ  رطاخب  رگم  دشن  هدرپس  كاخب  هنایفخمو  هنابش  دنامب .  یفخم  شربق  رثاو  دوش  نفد  هنابش  دیاب  ( 

 . دندرک متس  ربمایپ  رتخد  هب  نینچنیا  هک  دنوادخ  بضغ  زا  اهنآ  رب  ياو  شربق .  مهو  دشاب  لوهجم  شردق  مه  یسک  هک  هدینشن  نونکات 

موسو تسیب  سلجم 

 . هملس ما  هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
نیروسام نیحوبذـم  یلافطاو  نیدرـشم  یطهرو  یمرح  يری  نا  لجوزع  اش  دـقو  اناودـعو  املظ  حوبذـم  لوتقم  ینا  ملعا  اناو  هاما !  اـی  ) ) 

زاامش دنک  یم  ضرعو  هدیـسر  ترـضح  تمدخ  هنیدم  رد  هک  ینا  ـ ـس زا کـ  ( ( . 211 ارـصان ( ( ) )  نودجی  الف  نوثیغتـسی  مهو  نیدیقم 
كدج تعمس  یناف  قارعلا ,  یلا  کجورخب  ـی  نز ال تـحـ تفگ ( ( . :  ترضح  هب  وا  تسا  هملـس ) )  ما  دیوش ( (  فرـصنم  قارع  هب  رفس 

هب زاسم , نیگهودنا  قارع ,  يوس  هب  دوخ  جورخ  اب  ار  مـ البرک ( ( . ) )  اهل  لاقی  ضراب  نیـس  حلا  يدـلو  لتقی  لوقی :  ص )  هّللا (  لوسر 
 ( ( . دش دهاوخ  هتـشک  , دنیوگ یم  البرک  هک  ینیمز  رد  نیـسح  مدنزرف  دومرف :  یم  هک  مدینـش  ص )  ادـخ (  لوسر  تدـج  زا  هک  یتسار 
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ملظ يور  زا  هک  مناد  یم  مه  نم  ردا !  مـ اناودـعو ( ( . ) )  املظ  حوبذـم  لوتقم  ینا  ملعا  اناو  هاما !  ای  دومرف ( ( . :  خـساپ  رد  ع )  ماـما ( 
تناو بهذت  یناف  ابجع !  او  ۀملـس :  ما  تلاق  دش ( ( . ) ) )  دنهاوخ  هدیـشک  ریجنزو  لغ  هبوریـسا  منادنزرفو  دـش (  مهاوخ  هتـشک  متـسو 

؟  لوتقم
؟  يور یمارچ  سپ  يوش ,  یم  هتشک  یناد  یم  رگا  هک  تسا  بجعت  تفگ :  هملس  ما  ! ( ( . ) ) 

ترضح دب . ) )  هّللاو  توملا  نم  امودغ  دعب  تبهذ  دغ , یف  بهذا  مل  ناو  ادغ  تبهذ  مویلا ,  بهذا  مل  نا  هاما !  ای  ع : )  لاق (  ! ( ( . ) ) 
یم نم  تسین  يزیرگ  گرم  زاو  ـت  فر مهاوخ  نآ  زا  دعب  زور  مورن  ادرف  رگاو  تفر  مهاوخ  ادرف  مورن ,  زورما  رگا  ردام !  يا  دومرف ( ( : 
یم هاگن  امـش  هب  هک  روطنامه  منک  یم  هاگن  نفدـم  نآ  هب  اجنیا  زاو  دـش  مهاوخ  نفد  اجک  ردو  هتـشک  یتعاـس  هچ  ردو  زور  هچ  رد  مناد 

تبرت ترـضح  درک , تساوخ  رد  ار  نیا  نوچ  همل ) )  ـ ـس ما  مهدـب ( ( . ) )  ناـشن  ار  مباحـصا  ناـکمو  دوخ  نفدـم  یهاوخب ,  رگاو  منک 
زور رهو  نک  يرادـهگن  يا  هشیـش  رد  اراهنیا  دومرفو ( ( :  داد  وا  ار هـم بـه  ـت  بر نآ تـ زا  يرادـقمو  داد  ناشنوا  هب  ار  شباحـصاو  دوخ 

هک دید  هملـس  ما  اروشاع , زور  رد  ات  تشذگ  هعقاو  نیا  زا  هام  دن  چـ ما . ) )  هدش  هتـشک  نم  هک  نادب  درک , ناروف  نوخ  نآ  زا  يدید  هک 
 . تسا هدش  هتشک  ع )  نیسح (  هک  دیمهفو  دنک  یم  ناروف  نوخ  هشیش  نیا  زا 

؟  تسیک هملس  ما 
تاجوز لضفا  هجیدخ ,  ترضح  زا  دعب  هدراو ,  تایاور  زا  یـضعب  ياضتقم  هب  هک  تسا  ص )  ادخ (  لوسر  رـسمه   ( ( , ـلـمـه ـس ما  .) ) 

 ( ( بلطملادبع بان ( (  ـتـر جـ خد ـکـه ) )  تا عـ شردام ( (  نوچ  تسا ,  ص )  ربمایپ (  همعرتخدو  دـنه ) )  شمان ( (  تسا  ترـضح  نآ 
وا زاو  هدوب  دـسالادبع )  نب  هّللادـبع  هملـس (  وبا  رـسمه  البق  يو  تسا .  هتفر  ایند  زا  هک  تسا  ص )  ربماـیپ (  جاوزا  زا  نز  نیرخآو  تسا 

تشه تشذگ  زا  دعبودش  حورجم  دحا  رد  هملس ) )  وبا  تسا ( (  هتـشگرب  هنیدم  هب  ادعبو  هدرک  ترجاهم  هشبح  هبو  هتـشاد  دنزرف  راهچ 
در يرا کـ ـتـگـ ـساو وا خـ زا  ص )  ادخ (  لوسر  ات  تفریذـپن  یلودـندرک  يراگتـساوخ  وا  زا  ـمـر  عو ـکـر  بو ـ با ـیـد  ـسر تدا  ـهـ ـش هب  هام , 

اثلاثو دش  دنهاوخن  یـضار  مناگتـسب  ایناثو  دنوش  یم  تسرپرـس  یب  نانآ  نم ,  ندرک  رهوش  ابو  راد  هچب  متـسه  ینز  نم  الوا  درک  ضرع 
تفلاخم نم  اب  مه  تناگتـسباماو  درک  یهاوخ  یتسرپرـس  تدوخ  ار  تنادـنزرف  اما  دومرف ( ( :  ص )  ربمایپ (  متـسه .  دوسحو  رویغ  ینز 

ماـما  ( ( . 212 تفریذـپ ( (  ارادـخ  لوسر  اب  جاودزا  هملـس  ما  اذـل   ( ( , دربب وت  لد  زا  اردـسح  دـنوادخ  هک  منک  یم  اعدو  دـن  نـمـی کـنـ
ری ـ ما هملـس ( ( . ) )  ما  بتکلا  عدوتـسا  قارعلا ,  یلا  راص  املف  ع )  نینمؤملاریما (  دـنع  تناک  بتکلا  نا  دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداـص ( 

رابخا یـضعب  زاو  تسا . ) )  هدرپس  هملـس  ما  هب  قارع  هب  تکرح  عقوم  هدوب ,  تماما  رارـسا  زا  هک  ار  تاـبوتکمو  اـه  هماـن  ع )  نینمؤملا ( 
 ( . ع داجـس (  ماما  هب  ادعبو  هدرپس  هملـس  ما  هب  اردوخ  ياه  همان  هنیدمزا ,  تکرح  عقوم  رد  مه  ع )  ادهـشلا (  دیـس  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

 ( ( . 213 تسا ( (  هدیسر 
 . هملس ما  قوقح  ندش  عطق 

كدف هرا  ـ برد ار  فور  نانخـس مـعـ نآ  ص )  ربمایپ (  رتخدو  دندرک  مورحم  كدف ) )  زا ( (  ار  ع )  يربک (  هق  ـ ید ـ ـص تر  ـ ـض ـتـی حـ قو
نیا نوچ  دومن ! !  لوسرلا ) )  ۀعـضب  هب ( (  ییاـهتراسجو  تفر  ربـنم  هبو  دـمآ  دجـسم  هب  دیـسر , رکبوـبا  شوـگ  هب  نانخـس  نیاو  دوـمرف 
یم نخس  همطاف  اب  نی  ـن چـنـ یا ـا  یآ لوقلا ( ( . ) )  اذه  لاقی  ص )  هّللا (  لوسر  تنب  ۀمطاف  لثمل  ا  تفگ ( ( . :  دینـش  هملـس  ماار  نانخس 

؟  هدش تیبرت  هناخ  نیرتهب  رد  همطاف  هک  یلاح  رد  دییوگ 
یلاح رد  دنک  یم  تفلاخ  ارهزو مـ هداد  ربخ  ای  هدادـن  ربخوا  هبو  هدرک  مورحم  ثرا  زا  ار  شرتخد  ص )  ربمایپ (  هک  دـینک  یم  نامگ  ایآ 

هک تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  امـش !  رب  ياو  تشاد  هقالع  رتخد  نیا  هب  ردـقچ  ص )  ربمایپو (  تسا  ملاع  نانز  نیرتهب  س )  همطاـف (  هک 
 ( ( ! ! ) ) دندرک عطق  لاملا  تیبزا  لاس  کی  ار  هملس  ما  قوقح  هک  دوب  زیمآ  ضارتعا  نانخس  ـن  یا ـر  طا ها بـه خـ ـگـ نآ دیا . ) )  هدرک  هچ 

 ( ( . 214
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 . هشیاع اب  هملس  ما  يوگتفگ 
ربو دوش  یم  علطم  ـلـمـه  ـس ما  دننک , یم  رـضاح  لمج  گنج  نادیم  هب  ندرب  يارب  ار  هشیاعو  دـنور  یم  هکم  هب  ریبزو ) )  هحلط  یتقو ( ( 
یم هشیاع  هبو  دراد  یم  رذح  رب  قارع  تمـس  هب  ـتـن  فر زا  ارواو  دور  یم  هشیاع  دزن  اروضحایو  دسیون  یم  يا  همان  اهلقن , زا  یـضعب  قبط 

 : دیوگ یم  وا  هب  هملس ) )  ما  یتسه ( ( .  هناخ  رد  نتسشن  هب  فظوم   ( ( 215 نکتویب ( ( )  یف  نرقو  هفیرش ( :  هیآ  صن  هب  وت  هک  دیوگ 
تمرح دیاب  هناخ ,  رد  نتـسشن  اب  دوش , یم  هتـسکش  مه  ص )  ربمایپ (  میرح  وت , ندـش  هتـسکش  ابو  یتسه  ص )  ادـخ (  لوسر  میرح  وت 

امتح یتشاد  يا  هفیظو  نینچ  رگا  نکم  راکـشآار  نآ  دوخ , نتفر  نوریب  اب  وتو  هدرک  عمج  اروت  نماد  نآرق  ینک  ظـفح  ار  ص )  ربماـیپ ( 
نهب باری  الو  لام ,  نا  اسنلاب  باثی  مالس ال  الا  دومع  نا  تسا ( ( . :  هدرک  مه  یهن  نآ  زا  اروت  هکلب  داد , یم  روتسد  وت  هب  ص )  ربمایپ ( 
دوشن ـت  مر اـهنز مـ تسد  هب  , دـنک ادـیپ  يا  هنخر  رگاو  ددرگن  تساراـهنز  هلیـسو  هب  دوـش , جـک  مالـسا  نو  ـتـ ـس ـر  گا عدـص ( ( . ) )  نا 

رگا دننک  مک  اردمآو  تفرو  دنـشاب  هتـشاد  ای  دـنناشوپب و حـ مرحمان  زا  اردوخ  مشچ  هک  تسا  نیا  تسوکین  اهنز  يارب  هک  يزیچ  نیرتهب 
؟  يراد یخ  ـ سا هچ پـ ینیبب  اههارو  اهارحص  نیا  نایم  ردار  ص )  ربمایپ ( 

ـیـر ـس ـن مـ مر ـ گا يا  هد  ـ یرد ار  ـمـش  یر هدر حـ هک پـ یلاح  رد  دش , یهاوخ  دراو  ربمایپ  ربو  تسین  هدیـشوپ  یلاعت  دنوادخ  رب  تیاهراک  ! 
ار تا  هناخ  ما ,  هتسکش  ار  شمیرح  هک  یلاح  رد  مشک  یم  تلاج  خـ ص )  ـبـر (  ما زا پـیـ وش , تشهب  دراو  دنیوگب  نم  هب  دعبو  مورب  اروت 

هلیـــسونیدب هــک  ینک  تاــقالم  ار  ص )  ادـــخ (  لوــسر  هد تـا  رار بـ تدو قـ ار قـبـر خـ ندو  هدر بـ ـت پـ ـــش ـ پو نادرگ  دوــخ  راـــصح 
نا مـی ـچـنـ نآ ـی ,  ناد ار مـی  نآ  مه  تدوخ  هک  مزادنیب  يا  هلمج  دای  هب  اروت  رگاو  يا  هدومن  يرای  ارادـخ  نیدو  هدرک  ـت  عا ـ طااراد خـ
هک تـسین  نـینچ  تـف ( ( :  گـ ـه ) )  ـش ـ یا عـ دزوـس ( ( . ) )  یم  هنوـگنآ  مدآ  دزگب , ار  ناـسنا  یعفا  رگا  هـک  يریگ  ـش مـی  تآو يزو  سـ

یهاـنگ منیـشنب  رگا  سپ  دـنا , هدروآ  ور  نم  هبو  دـنا  هدـش  فـالتخا  راـچد  هتـسد  ود  هک  تساریـسم  نیمه  هار  نیرتـهب  يا  هدرک  روـصت 
 ( ( . 216 ما ( ( ) ) ! ! !  هتفر  یبوخ  هار  منک  تکرح  رگاو  ما  هدشن  بکترم 

 ( . ع نیسح (  ماما  تداهش  زا  هملس  ما  عالطا 
تکرح وا  لز  فر مـنـ در بـه طـ رادیب کـ ارم  هملس  ما  هناخ  زا  يدنلب  هیرگ  يادص  هک  مدوب  هدیباوخ  هناخ  رد  دیوگ  یم  سابع ) )  ـن  با ) ) 

؟  نیثوغتو نیخرصت  کلام  نینمؤملا !  ماای  متفگ ( ( :  مدش  دراو  نوچو  مدرک 
 : ) ) دیوگ سابع  نبا  تسا . ) )  هدش  هتشک  ع )  نیسح (  اریز  دینک , هیرگ  نم  هارمه  تفگو ( ( :  دش  تایمشاه  هجوتم  هملس ,  ما  ! ( ( . 

؟  يدش رادربخ  اجک  زا  متفگ 
ینبا لتق  دومرف ( ( . :  مدـش  ایوج  نآ  تلعزا  مدـید ,  دولآ  كاخو  نوزحم  ایؤر  ملاع  رد  ار  ص )  ربمایپ (  نـالا  تفگ :  ـلـمـه  ـس ما  ( ( . 

نفد ار  نانآو  دنتشک  زورما  ار  شتیب  لهاو  ـیـن  ـس مد حـ ـ نزر فـ مهنفد ( ( . ) )  نم  تغرف  ۀعاسلاو  مهتنفدف  مویلا  هتیب  لهاو  ع )  نیـسحلا ( 
 ( ع ادهـشلادیس (  زا  ـالبق  هک  تـفر  یکاـخ  هشیـش  نآ  فرط  ها بـه  ـگـ نآ  ( ( . 217 ما ( ( ) )  هدـش  غراـف  ناـنآ  نفدزا  نونکا  مهو  مدرک 

 . تسا هدش  يراج  نوخ  هشیش  نآ  زا  هکدید  دوب , هتفرگ 
 . هضور

 ( ( ـیـر ـش بـ ند ( (  ـ مآ مه بـا  يرگید  زور  دـندش , عـلطم  ع )  نیـسح (  تداهـش  زا  هملـس ) )  ما  قـیرط ( (  زا  هنیدـم  مدرم  اروشاـع , زور 
 ) هّللادبع ابا  یعناو  ۀنیدملا  لخدا  دومرف ( ( . :  ملذج ) )  نب  ریشب  هب ( (  ع )  داجس (  ترضحدنتفر  ناگدیدغاد  تیلست  هب  ارـسا  ناوراکو 

, دش ص )  ربمایپ (  دجسم  دراو  نوچ  ریشب ) )  ناسرب ( ( . ) )  مدرم  عالطا  هب  ار  ع )  نیسح (  تداهـش  ربخو  وش  هنیدم  دراو  ع ( ( . ) ) ) 
ـــــ  جرـضم البرکب  هنم  مسجلا  اراردـم .  یعمداف  نیـسحلا  لتق  مکل ـــــ  ماقم  ـال  برثی !  لـها  اـی  تفگو . :  دـش  دـنلب  شا  هیرگ  يادـص 

رد شنت  دندیـشک .  نوخو  كاـخ  هب  شکاـپ  نت  دندیربرـس ـــــ  یبیرغ  رد  ار  نیـسح   ( ( . *** . 218 رادـی ( (  ةاـنقلا  یلع  هنم  سارلاو 
نانز درک , اپب  یتمایق  هنیدـم  رد  هک  دوب  روص  هخفن  ایوگ  ری , ـ ـش دا بـ ـ یر فـ هداهن . *** .  نیک  ياه  هزین  رب  شرـس  هداتف ـــــ  ناـیرع  ـالبرک 
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هبو دـندرک  تکرح  تعرـس  هب  هانیـسح ) )  او  هادـمحم ,  او  دایرف ( (  اب  هنیدـم  هزاورد  فرط  ـفـتـه بـه  ـشآو همیـسارس  اـه , هچبو  نادرمو 
هاگنآ دنک  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوت  یمن  هکیلاح  رد  دندید , یسرک  يور  رب  ار , ع )  داجـس (  ترـضح  دنتفاتـش , ناگدیدغاد  تیلـست 
هتیبصو هئاسن  یبسو  هترتعو  ع )  نیـسحلا (  هّللادبع  وبا  لتق  ۀمیظع ,  مالـسالا  یف  ۀلیلج  بئاصمب  ان  التبا  دمحلا  هلو  هّللا  نا  دندومرف ( ( . : 

امل انب  ۀیاصولا  یف  مهیلا  مدقت  ص )  یبنلا (  نا  ول  هّللاو  ۀیزر ,  اهلثم  یتلا ال  ۀیزرلا  هذهو  نانـسلا  یلاع  قوف  نم  نادـلبلا  یف  هسارب  اورادو 
 ( ( . نوعجار هیلا  اناو  هّلل  اناف  انب  اولعف  ام  یلع  اوداز 

مراهچو تسیب  سلجم 

 . تایمشاه اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
نیسحلا نهیف  یشم  یتح  ۀحاینلل  نعمتجاف  بلطملادبع  ینب  اسن  تلبقا  ۀنیدملا  نع  صوخـشلاب  ع )  نیـسحلا (  مه  امل  ع )  رقابلا (  لا  قـ ) ) 

اندنع وهف  اکبلاو  ۀحاینلا  یقبتـسن  نملف  بلطملادبع :  ین  ـا بـ ـس تلاقف لـه نـ هلوسرلو  هّلل  ۀیـصعم  رم  الااذه  نیدـبت  نا  هّللا  نکدـشنا  لاقف : 
رارب الا  بیبح  ای  توملا  نم  كادف  هّللا  انلعجو  هّللا  كدـشننف  موثلک  ماو  بنیزو  ۀـیقرو  ۀـمطافو  یل  ـ عو ص )  هّللا (  لوسر  هیف  تام  مویک 

نم فطلا  لیتق  ناف  نولوقی . :  مهو  کحوبن  تحان  نجلا  تعمـس  دقل  نیـسح !  ای  لوقتو :  یکبت  هتامع  ضعب  تلبقاو  روبقلا . !  لها  نم 
 ( ( . ) ) 219 تلجو ( ( ) )  فون  الا  کتبیـصم  تنابا  اشحاف ـــــ  کی  مل  هّللا  لوسر  بیبح  تلذـف .  شیرق  نم  اـباقر  لذا  مشاـه ـــــ  لا 

دندش عمج  مشا  نا بـنـی هـ ـ نز تفرگ ,  هنیدم  زا  تکرح  هب  میمصت  ع )  نیـسح (  ماما  هک  یماگنه  دنک , یم  لقن  ع )  رقاب (  ماما  زا  رباج 
بجوم هک  دـیهد  ماجنا  يراک  ادابم  دـنگوس !  ادـخ  هب  ارا  ـمـ ـش دومرفو :  تفر  نانآ  نایمرد  ع )  ماـما (  دـندرک  هیرگو  هحون  هب  عورـشو 

؟  مینک هیرگ  یسک  هچ  يارب  سپ  دندر :  ضرع کـ ناوناب  دوش  لوسرو  ادخ  تیصعم 
ام ناجو  میهد  یم  مسق  اروت  دندرک , تافو  موثلک  ماو  بنیز  هیقر ,  همطاف ,  نینمؤملاریما ,  ص , )  ربمایپ (  هک  تسا  يزور  دـننامهزورما 

ناینجزا هک  دـندرک  ضرع  ترـضح  تمدـخ  ناـنک  هیرگ  ترـضح ,  ياـه  همع  زا  یـضعب  يوش . !  هتـشک  هار  نیا  رد  اداـبم  هک  تیادـف 
شیرق زا  یناگرزب  شندش ,  هتش  بـا کـ ع )  حـسـیـن (  دنتفگ . :  یم  نینچو  دندرک  یم  هیرگو  دندناوخ  یم  هحون  امـش  يارب  هک  میدینش 

 , نیـسح ندش  هتـشک  ابو  دشاب )  لتق  قحتـسم  هک  دوبن (  يدب  صخـش  ربمای , ـه پـ قال دروم عـ دنزرف  دـندشراوخ  مه  نانآو  هدرک  راوخ  ار 
باتک هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  هک  دنا  هدناوخ  هحون  ترـضح  يارب  يددـعتم  دراوم  رد  ناینج  ـبـتـه  لا دـش . ) )  هدـیلام  كاخ  هب  اه  ینیب 

 . دنیامرف هعجارم  باب 29  تارایزلا ,  لماک 
 . البرک هثداح  رد  ناوناب  شقن 

هک س ) ) )  يربک (  بنیز  مشاه ( (  ینب  هلیقع  , البرک ناوراک  رد  ناوناـب  گرزب  دـندرک  اـفیا  ار  یمهم  شقن  ـال  ـ بر ـه کـ ثدا رد حـ ـهـا  نز
رد مه  رگید  ناـنز  وا , زا  هتـشذگ  یلو  ـد , هد همادا مـی  نادـنزرفو ,  دوـخ  تراـسااب  ار  ترـضح  هار  ع )  هّللادـبع (  اـبا  تداهـش  زا  دـعب 

دنیآ و يالبرک  هب  شدنزرفو  لایع  هارمه  بعک ) )  نب  ةدانج  هلمج ( (  زا  دـنداد , ناشن  دوخ  زا  يریظن  یب  ياهتماهـش  ع )  ماما (  تکرح 
دـسر یم  تداهـش  هب  بعک  نب  ةداـنج  اروشاـع  زور  رد  هکنیا  اـت  دوش  یم  قحلم  ع )  ادهـشلادیس (  رد مـکـه بـه  هداـنج ) )  نب  ورمع  ) ) 

نونکا مه  دـیامرف  یمودـنک  یم  عنم  اروا  ع )  ماـما (  یلو  دـیآ , یم  نادـیم  هبو  دریگ  ـت مـی  ـسد ار بـه  عـلـم  رد , ـ پزا شد بـعـد  ـ نزر ـ فو
هداد نامرف  نم  هب  مردام  ینترما ,  یتلا  یه  یما  نا  تفگ ( ( :  وا  اما  تسا  نیگنس  تردام  يارب  نادیم ,  هب  وت  ندمآو  هدش  هتـشک  تردپ 

 ( ع نیسح (  ماما  فرط  هب  اروارس  دعس , رمع  هاپس  دش , هتشک  هکنیا  ات  ـد  مآ ناد  ناو بـه مـیـ جـ منک ) )  امش  يادف  اردوخ  لباقان  ناج  هک 
ها بـه ـگـ نآ ـت ,  ـش مه کـ اررفن  کیو  درک  باترپ  نانمـشد  زا  یکی  فرط  هب  ار  نآو  تشادرب  ار  شدنزرف  رـس  ردام , اما  ـد  ندر باترپ کـ

 ( ( . 220 دینادرگ ( (  رب  اروا  ترضح  یلو  دورب , نادیم  هب  هک  تشادرب  ار  همیخدومعو  ـد  مآ خـیـمـه 
 . یبلک ریمع  نب  هّللادبع  رسمه  تداهش 
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ـش ترو ـ ـص زا  ار  كا  ـ خو تسـشن  وا  نیلاـب  ردودـمآ  رهوش  هزاـنج  فرط  هب  شرـسمه  یبلک , ) )  ریمع  نب  هّللادـبع  تداهـش ( (  زا  دـعب 
وزرآ داب , اراوگ  وت  رب  تشهب  کعم ( ( . ) )  ینبحـصی  نا  ۀنجلا  کقزر  يذـلا  هّللا  لاسا  ۀـنجلا ,  کل  ائینه  تفگ ( ( :  یمو  درک  زیی  تـمـ
هلمح نز  نآ  هب  يدومع  اب  ات  داد  روتسد  متسر ) )  شمالغ ( (  هب  رمش  ماگن  ـن هـ یا رد  مشاب . ) )  وت  رانک  رد  تشهب  رد  مه  نم  هک  مراد 

 ( ( . 221 دش ( (  هنادواج  شمانالبرک  يادهش  هرمز  رد  زین  ریمع ) )  نب  هّللادبع  رسمه ( (  هلیسو  نیدبو  دشکب  ارواو  دنک 
 . دندوب دوخ  نادنزرف  تداهش  دهاش  هک  یناردام 

 : . دنداد ناج  ناشناردام  مشچ  لباقم  رد  ادهش  زا  رفن  هن 
 , مشاه ینب  هلیقع  شردام  رفعج , نب  هّللادبع  نب  نوع  2 ـ  سیقلاؤرما .  رتخد  بابر ,  شردام  مان  رغصا , )  یلع  نیسحلا (  نب  هّللادبع  1 ـ 

شردام ملسم ,  نب  هّللادبع  5 ـ  لیلش .  تنب  شردام ,   , نسحلا نب  هّللادبع  4 ـ  هلمر .  شردام  نسحلا ,  نب  مساق  3 ـ  س . )  يربک (  بنیز 
رکذ شردام  مان   , هدانج نب  رمع  7 ـ  تسا .  هدشن  رکذ  شردام  مان  لیقع ,  نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  6 ـ  ع . )  نینمؤملاریما (  رتخد  هیقر ,  , 

 ( ربکا یلع  نیسحلا (  نب  یل  عـ 9 ـ  دومنداهج .  هب  قیوشت  ردپ , تداهـش  زا  دعب  اروا  شردام  هک  یبلک  ریمع  نب  هّللادبع  8 ـ  تسا .  هدشن 
 ( ( . 222 دوب ( (  دنزرف  تداهش  دهاش  یلیل ) )  شردام ( (  نیخروم ,  زا  یضعب  لقن  قبط  هک 

 . هضور
ار ع )  ماما (  تداهش  ربخ  ریشب ) )  یتقو ( (  دش  لابقتسا  نآ  زا  مه  هیرگو  هآ  ابو  دش  هقردب  تایمشاه  هلا  ـ نو ـه  یر بـا گـ ـال , بر ناورا کـ کـ
ما ـ ما مدر ,  مـ مویلا . ) )  کلذ  نم  رثکا  ایکاب  را  ملف  دز ( ( :  دوخ  تروصو  رـس  هبو  دمآ  نوریب  هکنآ  رگم  دوبن  هناخ  رد  ینز  درک , مالعا 

اکبلاب سانلا  تاوصا  تعفتراو  ةربعلا  نع  کلامتی  وهو ال  دنک ( ( :  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوت  یمن  هک  دندید  یلاح  رد  ار  ع )  داجس ( 
نادلبلا یف  هسارب  اورادو  هتیبصو  هاسن  یبسو  هترتعو  ع )  هّللادبع (  وبا  لتق  دومرف ( ( . :  هاگنآ  دندش , مارآ  مدرم  ترـضح ,  هراشا  اب  ( ( . 

نایم رد  هزین  يالاب  ار  شکرابم  رـسودندرک  ریـسا  اروا  ياـه  هچبو  نز  دنتـشک , ار  شباحـصاو  ع )  نیـسح (  نانـسلا , ) )  یلاـع  قوف  نم 
ـــــ  یضق یتح  هاکب  یـضقنا  امو  تفگ . :  نینچ  ص )  ادخ (  لوسر  ربق  هب  باطخ  ع )  داجـس (  ماما   ( ( . 223 دندنادرگ ( ( ) )  اهرهش 
تکب دقو  امسلا ـــــ  نیع  امد  یکبت  فیکو ال  امدلاب .  امـسلا  نیع  هل  تکب  ام ـــــ  دهاش  دقو  یکبی  فیکو ال  اضرلل .  فیلح  وهو  هتایح 

 . رورـسلاو روبحلا  ۀنج  یف  روحلا ـــــ  مطل  کلذ  یف  کیهان  ۀیجـشلا .  متاملا  تمیقا  ۀیولعلا ـــــ  ملاوعلا  يرذ  یفو  امد .  سدقلا  بئاحس 
 ( ( . *** . 224 يرت ( (  له  هنم  مظعا  يرت  لهف  يرولا ـــــ  دیس  روتوملا  نکی  نا  ۀیربلا .  دیس  رتو  رتولاو  ۀیزرلا ـــــ  هذه  یسنت  فیکف 

کته رهب  دیـشک ـــــ  رب  یندلت !  مل  یما  تیل  ای  هلان  نیبمو .  اراکـشآ  تبحم  رـس  دوش  ات  دش ـــــ  رهـش  ره  هرهـش  نکیل  دوب , یفخم  زنک 
 . *** . نیرخآو نیلوا  مولع  رارسا  نیع  رورغو ـــــ  لهج  ندعم  زا  دینش  ارجه  لقت  ال  نیملاعلا .  بر  سومان  تمرح 

مجنپو تسیب  سلجم 

 . يراصنا هّللادبع  نب  رباج  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
 ) هّللا لوسر  کل  دهـشتسا  نا  دـیرتا  لوسررماو ه ,  هّللا  رماب  لعفا  اضیا  یناو  هلوسر ,  رماو  هّللا  رماـب  کـلذ  یخا  لـعف  قـد  ـر !  با یـا جـ ) ) 

؟  نالا کلذب  نسحلا  یخاو  ایلعو  ص ) 
 ) ما ـ ما زا  هک  تسا   ( ( , 226 يراصنا ( ( ) )  هّللادبع  نب  رباج  اب ( (  هنیدـم  رد  ع )  ادهـشلادیس (  ياه  ـ تا ـ قال زا مـ یـکـی   ( ( . 225 ( ( ) ) 
یم خساپ  رد  ترضح  ـا  ما دیامن .  رظن  فرـص  قارع  هب  نتفر  زاو  دنک  ՙĘ͠ ع )  یبتجم (  ماما  شردارب  دننام  هک  دـنک  یم  تساو  رد خـ ع ) 

رو ـتـ ـــسد بـه  ـم ,  هد ما مـی  ـجـ نا ار هـم مـن  هــچنآو  دوــب  ص )  ربمایپوادــخ (  ناــمرف  هــب  داد  ماــجنا  مردارب  ار  هــچنآ  دــیامرف ( ( : 
 ( ( . ) ) مروآ یم  دـهاش  مه  ار  مرداربو  ع )  نینمؤملاریماو (  ص )  ربماـیپ (  بلطم ,  نیا  رب  یهاوخب ,  رگاو  تسا  ص )  رب (  ـ ما ـیـ پواد خـ

 , ـن ـس حـ ع , )  ـلـی (  عو ص , )  ربمایپ (  هکدـش  زاب  نامـسآ  ياهردو  درک  نامـسآ  هب  یهاگن  ترـضح  اـجنیا  دـیوگ ( ( :  یم  ربا ) )  جـ
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 , نسح هرابرد  هک  متفگن  وت  هب  ایآ  دومرف :  ص )  ربمای (  متـساخرب پـ ناسارهو  ناسرت  نم  دندمآ  دورف  نیمز  هب  هک  مدـید  اررفعجو  هزمح 
؟  ینکن ضارتعاو  يوش  ناماما  همه  رما  میلست  هکنآ  رگم  یتسین  نمؤم 

؟  ینیبب اردیزیو  هیواعم  هاگیاج  یهاوخ  یم  ایآ 
هتفاکـش زین  نآ  ـت  ـش رادیدپ گـ ییایردو  دش  هتفاکـش  نیمزو  دز  نیمز  هب  ار  شیاپ  هاگنآ  ص , )  هّللا (  لوسر  ای  يرآ  مدر :  ضر کـ عـ . 

هب اردیزیو  یغاط  هیواعمو  لهجوباو  هریغم ,  نب  دی  ـ لو دوب کـه  شتآ  اهنیا  همه  ریز  ایردو و  نیمز  تفه  ات  دیدرگ  راکشآ  ینیمز  زاب  دش ,
مدید هدوشگ  ار  نامسآ  ياهرد  نک ,  الاب  ار  ترـس  دومر :  بـعـد فـ دندوب .  هدرک  قحلم  نانآ  هب  مه  ار  نیطایـشو  دندوب  هتـسب  ریجنز  کی 

 ( ص ربماـیپ (  دندیـسراضف , هب  نوچ  دـنتفر , ـالاب  دـندوب  شهارمه  هک  یناـسک  بـا  ص )  اد (  لوسر خـ هاـگنآ  دوب  نآ  يـالاب  تشهب  هک 
 ( ص ربمایپ (  هاگنآ  دـندمآ  رد  تشهب  رد  یگمه  سپ  وش  قحلم  نم  هب  مرـسپ  ینقحلا ,  یـا بـنـی !  دو :  ـ مر ـ فو دز  اد  ـ ـص ار  ع )  نیـسح ( 

دیوگ یم  رباج  یشاب .  نمؤم  هکنیا  ات  نکم  کش  وا  ردو  شاب  وا  رما  میلست  سپ  تسا  نم  اب  مدنزرف  نیا  رباج !  يا  دومرفو :  دز  ادص  ارم 
هک تسا  یبیارغ  يواح  یخیرات ,  ناتـساد  نیا  مشاب . ) )  هدـیدن   , مدرک لقن  ص )  ادـخ (  لوسر  زا  ار  هچنآ  رگا  داب  روک  نم  نامـشچ  : 

؟  دراد دوجو  نانآ  تلحر  زا  دعب  ع )  همئاو (  ص )  ربمایپ (  تیؤر  ناکما  ایآ  1 ـ  دوش . :  هداد  حیضوت  تسا  مزال 
؟  تسه یخزرب  ياهتمعن  ای  یخزرب  ياهباذع  ندید  ناکما  ایآ  2 ـ  . 

؟  تسا هدید  اردیزی  باذع  هنوگچرباج  تقو  نآ  هدوب ,  تایح  دیق  رد  دیزی  هک  هداتفا  قافتا  یتقو  نا  ـ یر ـن جـ یا 3 ـ  . 
ـتـی یاور رد  هیولوق ) )  نبا  هچنانچ ( (  , دید ار  ع )  ماماو (  ربمایپ  ناوت  یم  هک  تسین  يدیدرت  لوا ,  لاؤس  هرابرد  اما  لوا .  لاؤس  خـساپ  . 

هداتسیا هک  منیب  ار مـی  ص )  ـبـر (  ما پـیـ مدرم !  يا  هک  دز  یم  هحیص  یـصخش  , اروشاع زور  رد  هک  دنک  یم  نـقـل  ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما زا 
مسرت یم  مهیف ( ( . ) )  کلهاف  ضرالا  لها  یلع  هّللا  اوعدی  نا  فاخا  دنک ( ( :  یم  امش  هب  یهاگن  مه  یهاگو  دنک  یم  هاگن  نیمز  هب  و 
داجیا دعس  رمع  رکـشل  نایم  رد  دوب  کیدزنو  دش  رـشتنم  ربخ  نیا  نو  چـ موش . ) )  كاله  اهنآ  نایم  رد  مه  نم  دنک  نیرفن  ار  نیمز  لها 

؟  دز یم  دایرف  هک  دوب  یک  صخش  نآ  درک , ضرع  ع )  قداص (  ماما  هب  يوار  تسا .  هناوید  صخش  نیا  دنتفگ  , دنک اولب 
 ( ( . 227 دنیبب ( ( ) )  ار  ص )  ربمایپدناوتب (  هک  دوبن  رگید  یسک  لیئربج  زج  لیئربج ,  الا  هارن  ام  دومرف ( ( :  ع )  قداص (  ماما 

 ( . ع نینمؤملاریما (  زرحو  دامادریم 
زا يزر  حـ دـیوگ ( ( . :  یم  هـک  تـسا  هدـمآ  داـمادریم ) )  هـب ( (  فورعم  هرــس , ) )  سدـق  يداـبآرتسا  رقاـب  دــمحم  تـالاوحا ( (  رد 
رد يزور  هن  ای  هدش  رداص  ترضح  نا  ـ بز زا  تسا ,  بتک  رد  هک  يوحن  نامه  هب  منادب  متساوخ  یم  نمو  دوب  هدیـسر  ع )  نینمؤملاریما ( 

ار ع )  نینمؤملاریما (  ینارون  تیصخش  داد , تسد  نم  هب  يا  هسل  ـت خـ لا هک حـ مدوب  رـصع  زامن  بیقعت  لوغـشم  لاس 1011 رد  مق  رهش 
ۀقحلا ۀظقیلا  یه  تناک  دقلف  مدش :  ظفح  الماک  ات  مدناوخ  ترضحاب  مه  نمو  درک  رارکت  هرابودو  تسازرح  ندناوخ  لوغـشم  هک  مدید 

يار هـر کـس هنو بـ هشیمه  هن  اهتنم  دراددوجو , هّللا  تاولص  مهیلع  نیموصعم  تارضح  تمدخ  هب  فرـشت  ناکما  سپ   ( ( . 228 ( ( ) ) 
 . مود لاؤس  خـساپ  تسا .  هداد  صاصتخا  هلاسم  نیا  هب  ار  یباـب  راونـالا , راـحب  دلجرد 27  هحور ـ  هّللا  سدـق  یـسلجم ـ  همالع  موحر  ـ مو

ۀنجلا لخدا  لیق  دیامرف ( . :  یم  سی ) )  لآ  نمؤم  هرابرد ( (  هلمج  زا  دراد , تحارص  یخزرب  ياهباذعو  رد نـعـمـتـهـا  ـی ,  نآر تا قـ ـ یآ
يا تفگ :  تفرگ ,  رارق  یهلا  تمحر  دروم  ـتـی  قو  ( ( . ) ) 229 نیمرکملا ( ( )  نم  ینلعجو  یبر  یلرفغ  امب  نوملعی  یموق  تیل  ای  لاق 
ایند رد  يا  هدـع  هک  دوش  یم  هتفگ  یتقو  مـال  ـن کـ یا ـت کـه  ـسا ـن  ـشور مدیـسر . ) )  یتداعـس  هچ  هب  هک  دنتـسناد  یم  نم  موق  شاـک ! 
ؤـس نوعرف  لاب  قا  ـ حو دـیامرف ( . :  یم  نوعرف  یخزرب  باذـع  هرابرد  نینچمهو  دنتـسه .  عمج  نیرخآو  نیلوا  تماـیقرد ,  ـالاو  دنتـسه 

ار نوـعرف  مو  قـ باذ ,  عـ  ( ( . ) ) 230 باذعلا ( ( )  دشا  نوعرف  لا  اولخدا  هعاسلا  موقت  مویو  ایـشعو  اودغ  اهیلع  نوضرعی  رانلا  باذـعلا 
رد ار  نوعرف  لآ  هک )  ددرگ  باطخ  دوش ( , اپ  رب  تمایق  هک  يزور  روطنیمهودوش , یم  لزاـن  ناـنآ  رب  بشو  حبـص  تسا ,  هدرک  هطاـحا 

نیا تاصتخم  زا  بشو  زور  الوا :  تسا . :  تهج  ود  زا  یخزرب ,  ياهباذع  رب  هفیرش  هیآ  هب  لالدتسا  دینک . ) )  دراو  اهباذع  نیرت  تخس 
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هک ایشعو ) )  اودغ  یکی ( (  تسا ,  هدرک  نایب  نوعرف  لآ  يارب  ار  باذع  ود  اینا :  ـ ثو درادندوجو .  یبشو  حبـص  تمایق  ردو  تسا  ناهج 
 . تسا هدرکرکذ  ادج  ار  تمایق  باذع  هک  ۀعاسلا ) )  موقت  موی  يرگیدو ( ( :  دوش  یم  یخزرب  باذع 

 . ردب رد  رافک  داسجا  اب  ص )  ربمایپ (  نخس 
 . ادخ لوسر  دنتخادنا , هاچ  نورد  هب  اراه  هزانج  هک  ردب  گنج  نایاپ  زا  دعب 

 ( ( . اقح مکبر  مکدعو  ام  متدجو  له  لهج !  اباای  هیما !  ای  هبیش !  ای  هبتع !  ای  دز ( ( :  ادص  ار  نانآ  یکی  یکیو ـ  دمآ  هاچ  يالاب  ص )  ) 
؟  دیتفای قح  هب  ار  باذع )  یهلا (  هدعو  ایآ  ) ) 

؟  اوتام دق  اموق  يدانت  هّللا !  لوسر  ای  اولاق  ( ( . ) ) 
؟  دییوگ یم  نخس  ناگدرم  اب  هّللا !  لوسر  ای  دنتفگ  باح  ـ صا  ( ( . ) ) 231 قح ( ( ) )  مهبر  مهدعو  ام  نا  اوملع  دق  ص : )  لاق (  ! 

 ( ( . دنتفای قح  هب  ار  یهلا  هدعو  نانیا  انامه  دومرف :  ! 
 . رسپو ردپ  بلاج  يارجام 

 : درک ضرع  ترضح  هبو  دش  دراو  ماش  لهازا  یناوج  هک  مدوب  هتسشن  ع )  مظاک (  ماما  تمدخ  دیوگ ( ( :  یم  رفعج ) )  نب  نای  ضـبـ ) ) 
هبو میدوب  رگیدـکی  اب  عازن  لاح  رد  هشیمه  امو  مشا  امـش مـی بـ نایعیـش  زا  مدوخ  یلو  دوب  هیما  ینب  ناتـسود  زا  مردـپ  هّللا !  لوسر  نباـی 

؟  تسه اهنآ  هب  یبایتسد  يارب  یهار  ایآ  , دهدب ناشن  نم  هب  اردوخ  یفخم  لاوما  لحم  دشن  رضاح  شگرم  عقوم  رد  رطاخ  نیمه 
نزب ادص  هاگنآ  ـت ,  سا نو  ـ فد اجنآ مـ رد  تردپ  هک  یناتسربق  هب  ربب  ار  نیا  دندومر :  ـ فو ـد  نداد ناو  نآ جـ ار بـه  يا  ـتـه  شو تر نـ حـضـ . 
ناوج نک .  لاؤس  وا  زا  یهاوـخ  یم  ار  هچنآو  درواـیب  ار  تردـپو  دورب  اـت  هدـب  وا  هب  ار  هتـشون  نیا  دـیآ , یم  یـصخش  ناـجرذ ! ) )  ) ) 

ار نیا  ارچ  تف :  ـی گـ ما ـ ـش در  مـ دروآ .  دوب  هدـش  هتـسبریجنز  هب  هک  ار  یهایـس  سرخ  کیو  تفر  ناـجرذ  اـت  داد  ماـجنا  ار  تاروتـسد 
؟  يدروآ

يزور هکنادـب  ما  هداتفا  زور  نیا  هب  تیب  لـها  ضغب  رثا  رد  هک  مت  ـ ـس وت هـ ردـپ  نم  رـسپ !  تفگو :  دـمآ  ناـبز  هب  شدوخ  هایـس ,  سرخ 
اه هنیدقنو  تسا  نانآ  شتآ  رثا  رد  نم  هرهچ  یهایـس  نیاو  دـننازوس  یم  ناشناوریپ  اب  ار  ـیـه  ما ـنـی  بو دـیزی  هیواعم ,  ناورم ,  هبترمداتفه 
رد اما  موس .  لاؤس  خساپ   ( ( . 232 یهد ( ( ) )  یم  ع . )  رفعج (  نب  یسوم  هبار  نآ  مهرد  هاجنپو  يراد  یم  رب  اراهنآ  تسا ,  هرجح  رد 

ۀطیحمل منهج  ناو  باذعلاب  کنولجعتسیو  فلا ( ـ  مییامن . :  لقن  رافک  باذع  دروم  رد  ار  هفیرـش  هیآ  دنچ  تسا  مزال  موس  لاؤس  خساپ 
ـ  ب تسا . ) )  هدرک  هطاحاار  نانآ  باذعو  دنتسین  هجوتم  هک  یلاح  رد  دنهاوخ , یم  اروف  ار  باذع  رافک ,  ( ( . ) ) 233 نیرفاکلاب ( ( ) 

هناچ ات  هک  میداد  رارق  ییاهریجنز  رافک  ندرگ  رد  اـم ,  ( ( . ) ) 234 نوحمقم ( ( )  مهف  ناقذ  الا  یلا  یهف  الالغا  مهقانعا  یف  انلعج  اـنا  ) 
رد ناکین   ( ( . ) ) 235 نیدلا ( ( )  موی  اهنولـصی  میحج  یفل  راجفلا  ناو  میعن  یفل  رارب  الا  نا  ج ( ـ  تسالاب . ) )  ناشیاهرـسو  دسر  یم 

 ( ( . دیشچ دنهاوخ  ار  نآ  تمایق  ردو  دنتسه  منهج  رد  راجفو  تمعن 
بذعم ـیـا هـم  ند رد  را  ـفـ کو ـد  نو هدید شـ ناشدوخ  یعقاو  هرهچ  نامه  رد  دارفا  دوش , هتشادرب  اهباجح  رگا  هک  درادن  يداع  ـتـبـ ـسا پـس 

هک مساق )  نب  ییحی  ریصب (  وبا  هک  یماگنه  دنک  یم  هدهاش  نا مـ ـ شدو ینطاب خـ هرهچ  نامهرد  ار  مدرم  ریصب ) )  وبا  هچنانچ ( (  دنتسه ,
ترـضح تسا ) )  مک  هلان  یلو  دایز , یجاح  جیجـضلا ,  لقاو  جیجح  ـ لا ـثـر  کا مـا  دـنک ( ( . :  یم  ضرع  ع )  رقاب (  ماما  هب  تسا ,  یمعا 

وبا نامـشچ ( (  هب  یتسد  بلطم ,  تابثا  يارب  اذل  تسادایز . ) )  هلان  یلو  مک ,  یجاح  جیجحلا ,  لقاو  جیجـضلا  رثکا  ام  دیامرف ( ( :  یم 
 ( ع ماما (  هبو  دنیب  یم  مک  رایـسب  ناسنا  یلو  دنک , یم  هدهاشم  كوخو  نومی  زا مـ دایز  یتیعمجودوش  یم  انیب  واو  دراذگ  یم  ریـصب ) ) 

 ( ( . 236 تسا ( (  مک  یجاح  یلو  رایسب  هلان  هک  دیدومرف  حیحص  دنک :  یم  ضرع 
 . هضور

 ) ) ربق هک  درک  لاؤس  یکدوک  زاو  دـش  ناتـسربقدراو  دـش , ربخ  اـب  دعـس ) )  تنب  یلیل  گرم ( (  زا  حولم )  نب  سی  قـ نو (  ـتـی مـجـنـ قو
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؟  تساجک یلیل ) ) 
تـساخرب قشع  يوب  هک  یکاخ  ره  ز  نک .  وب  رادرب و  یفک  یکاخ  ره  ز  نک ـــــ  وجتـسج  نابایب  نیا  رد  ورب  تفگ . :  خساپ  رد  كدوک 

رباج دمآ ( ( , ع )  ادهـشلادیس (  ترایز  هب  یفوع ) )  هیطع  هارمه ( (  هب  رباج  نیع ,  ـ برا رد  تساجنامه . *** .  یلیل  تبرت  ناد  نیقی   ـــــ
یب هاگنآ  تفگ ,  ربکا ) )  هّللا  هبترم ( (  هس  دـناسر , ربق  يالاب  اردوخ  هتـسهآ ,  هتـسهآ ـ  ات  دومن  رطعم  اردوخو  در  لـسغ کـ تارف  رد  ( ( 

مال ـسـ لا هّللا !  ةو  مال عـلـیـکـم یـا صـفـ ـسـ لا هّللا !  لآ  مال عـلـیـکـم یـا  ـسـ لا تفگ ( ( . :  دمآ , شوه  هب  یتقو  داتفا , نیمز  ربو  دش  شوه 
منک یم  تمالـس  درک .  وبکـشم  ار  یملاع  تنوخ  هک  یبیبح ـــــ !  ای  یبیبح !  ای  اـتفگب   ( ( . 237 هقلخ ( ( ) ) !  نم  هّللا  ةریخ  اـی  مـکیلع 
دوخ هب  درک .  وم  هبوم  دوخ  لکـشم  لح  هک  راـی ـــــ  زا  شیوخ  باوج  وا  دینـشن  وچ  درک .  وکن  راـتفگ  لـیم  معبط  هک  مباوج ـــــ  وگرب 

 ( ( . هدیلوژ زا :  رعش  درک ( ( .  وگتفگ  ناوتب  هک  رس  یب  نت  ملاع ـــــ  هب  سک  هدیدن  اتفگ 

مششو تسیب  سلجم 

 . هکئالم اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
زا البر  ـت بـه کـ کر دصق حـ هب  ع )  ادهشلادیس (  هک  یماگنه  دیامرف ( ( :  یم  ترضح  نآ  ع )  قداص (  ماما  زا  فوهل , ) )  لقن ( (  قبط 

راوس یتشهب  ياهبـسا  ربو  دوب  ییاه  هبرح  نانآ  تسد  رد  هک  دـندرک  تاقالم  ترـضح ,  اب  هکئالمزا  يدایز  تیعمج  دـندش , جراخ  هکم 
لوسر كدج  دما  لجوزع  هّللا  نا  هیخاو !  هیباو  هدج  دعب  هقلخ  یل  هّللا عـ یـا حـجـۀ  دندرک ( ( . :  ضرعو  هدرک  مالس  ترضح  هب  دندوب ,

يا ـالبرک ( ( . ) )  یهو  اـهیف  دهـشتسا  یتلا  یتعقبو  یترفح  دـعوملا  مهل ,  لاـقف  اـنب , كدـما  هّللا  ناو  ةریثـک  نطاوم  یف  اـنب  ص )  هّللا ( 
ارام مه  نونکاو  تسا  هدرک  کمک  اهگنج  زا  يرایسب  ردام  هلیـسو  هب  ار  ص )  ادخ (  لوسر  تدج  لاعتم  دنوادخ  مدرم !  رب  ادخ  تجح 

فرط زا  اـم  دـنتف ( ( :  گـ ـالبرک . ) )  رد  امـشو  نـم  هاـگ  هدـعو  دوـمرف ( ( :  خـساپ  رد  ترـضح  تـسا . ) )  هداتـسرفامش  ترـصن  يارب 
 ( ( . میشاب امش  هارمه  ام  دننزب  يا  همدص  امـش  هب  هار  نیب  رد  نانآ  هک  دشاب  نیا  فوخ  رگا  میتسه ,  امـش  زا  تعاطا  هب  رومام  راگدرورپ 
دمحم وبا  تـالا ( (  رد حـ  ( ( . 238 دـنناسرب ( ( ) )  يرازآ  نم  هب  دـنناوت  یمن  نانآ  مسرن ,  البرک  هب  اـت  دومرف ( ( :  ع )  نیـسح (  ماـما 

تسا مالسا  نازابرس  بلق  نانیمطاو  هیحور  تیوقت  يارب  افرص  اهگنج  رد  هکئالم  لوزن  هک  دش  هداد  حیـضوت  جلخ ) )  نب  ةرارزو  يدقاو 
هکئالم اب  تسا  مزال  نونکا  دـنام  یمن  یقاـب  داـهجو  دیهـش  يارب  یـشزرا  رگ  ـ ید ـد , نو ـ ـش رازراـک  هنحـص ,  دراو  امیقتـسم  هکئـالمرگاو 

 . میوش انشآ  نانآ  فانصاو  تقلخ  زا  فدهو 
 . نآرق رد  هکئالم  مان 

لیفارـسا هدـش و ( (  رکذ  ناـنآ  فاـصواطقف  هیقبو ,  تـسا  هدـمآ  توراـمو ) )  توراـهو  لـیئاکیم ,  لـیئربج ,  ماـن ( (  مـیرک  نآر  رد قـ
 . تسا هدش  هدرب  مان  نانآ  زا  تایاور  رد  لیئارزعو ) ) 

 . هکئالم تقلخ 
یعالطا زین  نانآ  تقلخ  تیفی  زا کـ ارهقو  دنـشاب  یم  جراخام  سحو  كرد  ورملق  زا  اذل  دنتـسه , یئرمان  تادوجوم  هکئالم  هکنیا  هب  رظن 

هک دنتـسه  یتادوجوم  هکئالم  الا  ـمـ جا تسا .  هدرک  فیـصوت  نانآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  يرادـقم  نآ  رگم  میرادـن 
زا یتایآ  نونکا  دنوش  یمن  هتـسخو  ریـس  راگدرورپ , تدابع  زاو  دنتـس  راگدرورپ هـ سیدقتو  حـیبست  لوغـشم  دـننک , یمن  یهلا  نایـصع 

یـضعبو لاب  هس  یـضعبو  لابود  ياراد  يا  هکئالم  1 ـ  دـیآ . :  مهارف  يرتشیب  ییانـشآ  هنیمز  ات  دوش  یم  هدروآ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق 
ایآ  ( ( . ) ) 239 عابرو ( ( )  ثالثو  ینثم  ۀحنجا  یلوا  السر  ۀکئالملا  لعاج  ضرالاو  تاومـسلا  رطاف  هّلل  دمحلا  دنتـسه ( . :  لاب  راهچ 

؟  تسا ناگدنرپ  هیبش  لاب  نیمه  لاب , ) )  زا ( (  روظنم 
 ( ( . 240 مولعم ( ( ) )  ماقم  هل  الا  انم  ام  هک ( (  دراد  نانآ  تاماقم  هب  هراشاو  دنتـسه  ییانک  ریباعت  اهنیا  اذل  , درادـن انعم  لاب  هس  تقو  نآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1525 

http://www.ghaemiyeh.com


نولم حی  نیذـلا  یهلا ( :  شرع  لمح  3 ـ   ( ( . 241 نیما ( ( )  مث  عاطم  لیئربج ( :  دـننام  دـنراد  یهدـنامرفو  تراما  هبنج  هکئالم ,  2 ـ 
ائیش مهتعافش  ینغت  تاومسلا ال  یف  کلم  نم  مکو  یهلا ( :  نذا  هب  تعا  شـفـ 4 ـ   ( ( . 242 هبردمحب م ( ( )  نوحبسی  هلوح  نمو  شرعلا 

ترا بـه بـشـ 6 ـ   ( ( . 244 ۀکئالملاو ( ( )  هّللا  ۀـنعل  مهیلع  کئلوا  رافک ( :  رب  نعل  5 ـ   ( ( . 243 اشی ( ( )  نمل  هّللا  نذای  نا  عب د  نمـالا 
تباتک 7 ـ   ( ( . 245 ۀنجلاب ( ( )  اورـشباو  اونزحت  الو  او  فاخت  الا  ۀکئالملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هّللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  نانمؤم ( : 

مکبر مکدـمی  نا  مکیفکی  نلا  نینمؤملل  لوقت  ذاو  نی ( :  ـنـ مؤ داد مـ ـ ما 8 ـ   ( ( . 246 نیبتاک ( ( )  امارک  نیظفاحل  مکیلع  ناو  لاـمعا ( : 
ما ر نم  هنوظفحی  هفلخ  نمو  هیدـی  نیب  نم  تابقعم  هل  ثداوح ( :  زا  اهناسنا  ظفح  9 ـ   ( ( . 247 نیلزنم ( ( )  ۀکئ  الملا  نم  فالآ  ۀثالثب 

 ( ( . 250 ارما ( ( )  تاربدملاف   ( ( , ) 249 ارما ( ( )  تامسقملاف  دنتسه ( :  ناهج  روما  هراداو  ریبدت  رومام  10 ـ   ( ( . 248 هّللا ( ( ) 
 . هکئالم تیؤر 

؟  دنوش یم  هدید  هکئالم  ایآ 
 : . تسا هدرک  رکذ  ار  تیؤر  زا  دروم  ود  میرک ,  نآرق 

نا ـ یر يا بـ ـه  لا ـ ـسو ناـنآ گـ يارب  ع )  میهاربا (  , دـندمآ ع )  مـیهاربا (  ترـضح  دزن  ادـتبا  هکئـالم  طو , ) )  مو لـ باذ قـ رد عـ ـف ( ( ـ  لا
 ( ( میتسه طول  موق  باذع  نارومام  ام  سرتن  دنتفگ ( ( :  هکئالم  اما  دیـسرت  اذل  دننز , یمن  ماعط  هب  بل  نانآ  هک  درک  هدهاشم  یلو  درک ,
ردو ب ـ   ( ( . 251 طول ( ( )  موق  یلاانلـسرا  انا  فخت  اولاـق ال  ۀـفیخ  مهنم  سجواو  مهرکن  ـیـه  لا ـل  ـص ـال تـ ـهـم  ید ـ یا يار  فـلـمـا  : . ) 
به کبر ال  لوسر  انا  امنا  تفگ ( . :  هتـشرف  دیـسرت , میرم  , دمآ وا  دزن  ناسنآ  تروص  هب  یکلم  هک  هدـمآ  س )  میرم (  ترـضح  درو  مـ
نانآ اهتنم  دنا , هدرک  هدهاشمردب  رد  ار  هکئالم  نینمؤم ,  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مه  ردـب  گنج  عیاقو  زا   ( ( . 252 ایکز ( ( )  امالغ  کل 

 ( ( . 253 دنا ( (  هتخانشن  ار 
 . هکئالم تمصع 

؟  دنتسه رادوخرب  تمصع  ماقم  زا  ـه  کئال ـا مـ یآ
اوق اونما  نیذلا  ـهـا  یا یـا  تسا ( . :  منهج  نیرومام  هب  طوبرم  یکی  دننک , یمن  تیـصعم  هکئالم  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هیآ  دـنچ 

 ( ( . 254 نورمؤی ( ( )  ام  نولعفیو  مهرما  ام  هّللا  نوصعی  دادـش ال  ظالغ  ۀـکئ  الماهیلع  ةراجحلاو  سانلا  اهدوقو  اراـن  مکیلهاو  مکـسفنا 
هناحبس ادلو  هّللا  ذخ  ـ تا او  ـ لا ـ قو دنتسین ( :  دنوادخ  نادنزرف  هکئالم ) )  هک ( (  تسادنزرف  نتـشاد  زا  راگدرورپ  هیزنت  ما  رد مـقـ ير  ـگـ ید

 ( ( . 256 نورمؤی ( ( )  ام  نولعفیو  مهقوف  نم  مهبر  نوفاـخی   ( ( ) 255 نولمعی ( ( )  هر  ما  مهو ب  لوقلاب  هنوقبـسی  نومرکم ال  دابع  لب 
باوث نآ  لابند  هب  هک  تسین  یناسنا  یعامتجا  دوهعم  فیلاکت  خنس  زا  هکئالم  فیلک  تـ دیامرف ( ( . :  یم  هرـس )  سدق  یئابطابط (  همالع 

اذل دـشاب , هدرک  هدارا  ملاع  راگدرورپ  هکنآ  رگم  دـنهد  یمن  ماجنا  ار  يزیچ  هک  دنتـسه  ینارون  تادوجوم  هکئالم  هکل  بـ دـیایب , باقعو 
 ( ( . 257 دنتسه ( ( ) )  فلکم  انیوکتو  تسین  بترتم  نانآ  لامعا  رب  مه  يرفیکو  شاداپ 

 . هضور
 ) ) هب دـناوخ , یم  ـه  ـضور ع )  مدآ (  ترـضح  يارب  یتقو  مه  لـیئربج  اریز  تسا ,  بئاـصم  مظعا  ع )  نیـسح (  ماـما  شطع  تب  ـیـ ـص مـ

شمـشچ ولج  زا  هدرپ  دـیامن , لوب  ار قـ ع )  مدآ (  ـه  بو هک تـ دومرف  هدارا  ملاع  راگدرورپ  تاذ  یتقو  دـنک , یم  هراشا  شطع ) )  تبیـصم 
؟  مناوخب هنوگچ  ار  نانآ  لیئربج  يا  درک  لاؤس  مدآ  ترضح  دید , ارابع  لآ  هسمخ  یماسا  شرع ,  قاس  ردو  دش  هتشادرب 

 ( ( ناسحالا کنمو  نیسحلاو !  نسحلا  قحب  نسحم  ای  ۀمطاف !  قحب  رطاف  ای  یلع !  قحب  یلاع  ای  دمحم !  قحب  دیمح  یـا  وگب ( ( . :  تفگ 
؟  دش يراج  مکشاو  تسکش  مبلق  ع )  نیسح (  مان  ندرب  عقوم  رد  ارچ  درک :  لاؤس  مدآ  ترضح  . 

نآ دیسرپ  مدآ  تسا .  کچوک  نآ  رانک  رد  بئاصم  مامت  هک  دهد  یم  یتبیـصم ر خ  تدنزر  يار فـ نو بـ چـ در :  ضر کـ ـل عـ یئر جـبـ ! . 
؟  تسا هنوگچ  تبیصم 
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 ! هارـصان ۀـلق  او  هاشطع !  او  لوقی :  وهو  مدآ  ای  هارتولو  نیعم  الو  رـصان  هل  سیل  ادـیرف , ادـیحو  ابیرغ  اناشطع  لـتقی  تفگ ( ( :  لـیئربج  . 
لحر ه بهنیو  هافق  نم  ةاشلا  حبذ  حـبذیف  فوت  ـحـ لا بر  ـ ـشو فویـسلاب  الا  دـحا  هبجی  ملف  ناخدلاکامـسلا  نیبو  هنیب  شطعلا  لوحی  یتح 

دنتـشاد شوخ  نایفوک ـــــ  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا   ( ( . 258 ناوسنلا ( ( ) )  مهعمو  نادلبلا  یف  هراصنا  سوؤرو  هسار  رهـشتو  هؤادعا 
یم قویع  هب  زونه  ناگنشت  نآ  ز  البرک .  نامیلس  بآ ,  طحق  متاخ ز  دیکم ـــــ  یمو  باریس  همه  ددو  وید  دندوب  البرک .  نامهم  تمرح 

 . البرک نابایب  شطعلا ز  دایرف  دسر ـــــ 

متفهو تسیب  سلجم 

 . نج اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
 ) قداص ماما  تشذگ ,  یلبق  ثحبم  رد  هک  دندیسر  ع )  نیسح (  ماما  تمدخ  هب  هکئالم  هک  فوهل  رد  ع )  قداص (  ماما  تیاور  لابند  هب 
زا نینمؤم  زا  یتعامج  اشتامب ( ( . ) )  انرمف  كراصناو  کتعیـش  نحن  ان  الوم  ای  اولاقف  نجلا  ینمؤم  نم  جاوفا  هتتاو  دیامرف ( ( . :  یم  ع ) 
رما رگا  میتسه ,  هدامآ  دیهدب  يروتسد  ره  میتسه ,  ام  نارایو شـ نایعیش  زا  امدندرک  ضرعو  دندیـسر  ع )  ادهـشلادیس (  تمدخ  هب  هنجا 
اعد نانآ  قح  رد  ع )  ماما (  مینک . ) )  یم  هاتوک  امش  زا  ار  نانآ  همه  رش  دیشاب , اجنیا  امش  هک  یلاح  رد  ناتنانمشد  مامت  نتـشک  هب  دینک 

مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  دیامرف ( . :  یم  هک  اجنآ  دیا  هدناوخن  ار  نآرق  رگم  دومرف :  سپسو 
اذا فـ تفر ( ( . ) )  دـنهاوخدوخ  روبق  يوس  هب  دـنوش , هتـشک  هدـش  ردـقم  هک  ناـنآ  دـینامب  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  رگا   ( ( . ) ) 259 ( ) ) 
الا یحد  موی  یلاعت  هّللا  اهراتخا  دـقو  یترفح  نکاس  نوکیاذ  نمو  نوربتخی  اذامبو  سوعتملا  قلخلا  اذـه  نحتمی  مبف  یناک  ـمـت فـی مـ قا

؟  دنوش ناحتما  هلیسو  هچ  هب  هنوراو  مدرم  نیا  سپ  منامب ,  اجن  ـ یا ـر مـن  گا انیبحموانتعیشل ( ( . ) )  القعم  اهلعجو  ضر 
ناـیعی ـ ـش هاـنپو  دـیزگرب  نم  ياربار  نآ  درتسگ , ار  نیمز  هک  يزور  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  ـیـد  باو ـد خـ هاو نم خـ ربـق  رد  یـسک  هچو 
ياربو دننک  یم  نکسم  نیمز ,  نآ  رد  ام  نایعیـش  دیامرف  یم  تباجا  ار  نانآ  ياعدو  لوبق  اجنآ  رد  ار  ناشیا  لامعا  داد  رارق  ام  ناتـسودو 

هک هدـمآ  ـگـر  ید ـت  یاور ردو  دـییایب . ) )  نم  دزن  تسااروشاع  زور  هک  هبنـش  زور  امـش  یلو  دوب , دـهاوخ  ناما  ترخآو ,  اـیندرد  ناـنآ 
نم نارداربو  ناشیوخو  نم  تیب  لها  زا  یـسکو  مو  ـ ـش هتـشک مـی  زور , نآ  نایاپرد  نم  هک  هعمج  زور  رد  دومرف ( ( :  نانآ  هب  ترـضح 
امـش رما  تعاط  رگا  مسق !  ادخ  هب  دنتفگ ( ( :  نج  نی  ـنـ مؤ مـ دـیوش . ) )  رـضاح  نم  دزن  دـنرب , یم  دـیزی  يارب  ارم  رـس  دـننام  یمن  یقاب 

 ( ( . 260 میتشک ( ( ) )  یم  دنناسرب , یبیسآ  امش  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  تنانمشد  مامتو  میدرک  یم  تفلاخم  دوبن , بجاو 
 . نج تقلخ 

یسح ری  ـ غو هد  ـیـ شو ـ پو هدارا  ابو  روعش  اب  تسا  يدوجوم   , تسا هدمآ  نآرق  رد  نآ  مان  راب  هدیشوپ و22  يانعم  هب  رد لـغـت  جـن ) )  ) ) 
یم هدروآ  هنیمز  نیا  رد  یهلا  باتک  زا  یتایآ  رتشیب , ییانـشآ  يارب  کـنیا  دراد  دوجو  كرـشمو  نمؤم   , یـصاع عیطم ,  ناـنآ  ناـیم  ردو 
لثم نج ) )  2 ( ( ـ   ( ( . 261 مومـسلا ( ( )  ران  نم  لبق  نم  هانقلخ  ناجلاو  تسا ( . :  هدش  قلخ  نازوس  شتآ  زا  نج ) )  1 ( ( ـ  دوش . : 
دقلو دنور ( . :  یم  شتآ  هب  نج ) )  زا ( (  نایـصاع  3 ـ   ( ( . 262 نودـبعیل ( ( )  الا  سن  الاو  نجلا  تقلخ  ام  و  تسا ( . :  فلکم  سنا 
هلیبق وه و  مکیاری  هنا  مینیب ( . :  یمن  ار  نانآ  اـم  یلو  دـنیب  یم  اراـم  نج ) )  4 ( ( ـ   ( ( . 263 سنالاو ( ( )  نجلا  نم  اریثک  منهجل  اـنارذ 
نجلا نم  رفن  عمتـسا  هنا  ـی  لا ـی  حوا قـل  دـندروآ ( . :  نامیا  ص )  ربمایپ (  هب  نج  زا  یتعاـمج  5 ـ   ( ( . 264 مهنورت ( ( )  ـال  ثیح  نم 
 : . ) دوب نامیلس  ریخـست  رد  نج ) )  6 ( ( ـ   ( ( . 265 ادحا ( ( )  انبرب  كرـشن  نلو  هب  انماف  دشرلا  یلا  يدهی  ابجع , انارق  انعمـس  انا  اولاقف 

نورکذت مکلعل  نیجوز  انقلخ  یش  لک  نم  و  نج ( . : ) )  ندوب ( (  هدامو  رن  7 ـ   ( ( . 266 هبر ( ( )  نذاب  هیدی  نیب  لمعی  نم  نجلا  نمو 
 ( ( . 267 ( ) ) 

 ( . ع همئا (  تمدخ  رد  نج 
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مدش جراخ  هن  ـ ید زا مـ ـهـا  نآ ماجنا  يارب  نمودومرف  ار  یتاروتـسد  نم  هب  هنیدم  رد  ع )  رقاب (  ماما  هک  دنک  یم  لقن  یفریـص ) )  ریدس  ) ) 
 , تسا هنـشت  مدرک  لایخ  نمو  دـنک  یم  هراشا  دوخ  ساب  هب لـ هک  مدـید  ار  يدرم  مدیـسر  هنیدـم )  یلیم  لهچ  اـی  یـس  اـحور (  هب  نوچو 

همان نییاپ  رهم  هب  دوب , هدشن  کشخ  نآ  بکرم  هک  داد  نم  هب  ار  يا  همان  هاگنآ  مرادـن ,  بآ  هب  يزاین  تفگ :  مداد ,  وا  هب  ار  یبآ  فرظ 
؟  يدید ار  ترضح  یک  متفگ   , تسا ع )  مولعلا (  رقا  تر بـ مدید مـهـر حـضـ مدرک ,  هاگن 

 ( ریدس مدیدن ( ( .  دوخ  لباقم  رد  ار  یسک  مدش ,  هجوتم  یتقو  دوب , هداد  نم  هب  ار  یتاروتسد  ترـضح  همان  نآ  ردو  نالا  نیمه  تفگ : 
ۀعرسلا اندرا  اذاف  نجلا  نم  امدخ  انل  نا  ریدس !  ای  دومرف ( ( . :  ع )  ماما (  , درک ضرع  ار  همان  نایرجو  دیـسر  ترـضح  تمدخ  هب  یتقو  ( 
 ( ( ) ) میتسرف یم  ار  نانآ  میهد  ماـجنا  تعرـس  هب  ار  يراـک  میهاوخب  هاـگر  ـم کـه هـ یراد زا جـن  ـی  نارا ـتـکـ مد مـا خـ مهاـنثعب ( ( . ) ) 

 ( ( . 268
 . نایبظو لبعد 

ردو مدوب  هتـسشن  یقاتا  رد  اـهنت  روباـشینرد  ار  یبش  مدوب ,  يراوتم  یـسابع  مصتعم  سرت  زا  هک  یماـگنه  دـیوگ ( ( :  یم  ـبـل ) )  عد ) ) 
مدیسرت یلیخ  درک , مالسو  دش  دراو  یصخش  دوب , هتـسب  قاطا  برد  هک  یلاح  رد  مدوبرهاط  نب  هّللادبع  دروم  رد  يا  هدیـصق  میظنت  ماقم 
تـسود دـناوخ , ام  يارب  اروت  هدیـصق  قارع ,  ناینج  زا  یکیو  متـسه  نمی  نکاس  هک  ماوت  ناردارب جـنـی  زا  یکی  نم  هک  سرتن  تفگ :  ,

رفقم یحو  لزنمو  ةوالت ـــــ  نم  تلخ  تایآ  سرادم  هدیـصق . :  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  لبعد  مونـشب ,  تدوخ  نابز  زا  ار  نآ  هک  مراد 
 : تفگ سپـس  داتفا , نیمز  رب  شوهیب  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  تانفثلاوذ .  داجـسلاو  ةزمحو  رفعجو ـــــ  مهنم  ریخلا  یلع  سانا  تاـصرعلا . 
 ( س دمحم (  نب  رفعج  مان  هک  دوب  ـی  تد مـ گـفـت :  ناوخب .  متفگ :  دیامن  راوتسا  تبهذمو  هدیقع  رد  اروت  هک  مناوخب  تیارب  ار  یثیدح 

نوچ نوزئافلا ) )  هتیب  لـهاو  یلع  هک ( ( :  درک  لـقن  ص )  ربماـیپ (  زا  ار  یثید  مدرک حـ تاـقالم  هنیدـم  رد  اروا  هکنیا  اـت  مدینـش  یم  ار 
 ( ( . 269 متسه ( (  رماع ) )  نب  نایبظ  نم ( (  تفگ :  مدیسرپ ,  وا  مان  زا  دنک , یظفاحادخ  تساوخ 

 . هضور
اهل ای  سوطب  ربقو  دومرف . :  هفاضا  نآ  هب  تیبود  مه  ترضح  دناوخ , ع )  اضر (  ترـضح  يارب  ار  شراعـشا  هک  یماگن  هـ ـبـل ) )  عد ) ) 
درک ضر  عـ ـبـل ) )  عد تابرکلاو ( ( .  مهلا  انع  جرفی  امئاق ـــــ  هّللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا  تارفزلاب .  اشحالا  یلع  تحلا  ۀبیصم ـــــ  نم 
یم ام  نایعیـش  دمآو  تفر  لحم  اجنآ  هک  درذگ  یتدـمو نـمـی  تسا  نم  ربق  اجنآ  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  مسانـش  یمن  ار  يربق  سوط  رد 

ردپو دج  هک ز  یبیرغ  يا   ( ( . *** . 270 اروفغم ( ( ) )  ۀـمایقلا  موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  سوطب  یتبرغ  یف  ینراز  نمف  الا  دوش ( ( : 
تا هضور  تسا ـــــ  تشهب  وچمه  تمرحو  نحـصو  وت  قاور  نیا  یئابرغلا .  بیرغ  وت  ناسارخ ,  كاـخ  رد  هتفخ  یئادـج ـــــ !  شیوخ 
هـش يا  یئاجک .  هب  ناج  یقت  هآ  دـنلب  تشگ  تا  هلان  ناشیرپ ـــــ  لاحو  رگج  زوس  هک ز  مد  نآ  زا  هآ  یئاـضر .  هب  امـسم  سودرف  تنج 
وت نابرق  هب  ناج  دنیآ ـــــ  وت  يوس  ارقفو  دنور  هکم  اینغا  یئافعضلا .  نیعمو  نابیرغ  هلمج  رورـس  ناسارخ ـــــ  هب  یبیرغ  وت  احطبو  برثی 

تنج امم  نوجش ـــــ  وذ  وهو  نیمالا  حان  سنالا .  تاحفن  هیلع  تحان  سدقلا ـــــ  الطاه ت  هیلع  تکب  یئارقف . *** .  جح  وت  هک  اهاش 
 . لثملاو سوفنلاو  لوقعلا  لب  لسرلاو ـــــ  ایبنالا  هیلع  تحاـن  حورلا .  حونی  ـال  فیکف  اـنزح  حونی ـــــ  يرولا  دیـس  هیلع  نوماـملا .  دـی  هب 

تیبلا یکب  دـقل  يرثلا .  قاـبطاو  رحبلاو  ربلاو  يری ـــــ  ـالو  يری  اـم  هیلع  یکب  ناوسنلا .  ةریخب  ایـسات  ناـنجلا ـــــ  یف  روحلا  هیلع  تحاـن 
نع هزعب  اهامح ـــــ  نمو  اهزع  دـقفل  ماقملاو .  دوسالا  رجحلاو  مارحلا ـــــ  رعـشملا  هاکب  دـقو  هراج .  زع  هنمو  ـال  فیکو  هراجتـسمو ـــــ 

 ( ( . 271 اوس ( (  یلع  یلعالا  الملاو  امسلاو ـــــ  ضر  الا  زع  وه  لب  اهاهدام .  لک 

متشهو تسیب  سلجم 

 . ـع یطم هّللاد بـن  ـ بع بـه  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
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 , هکم تمس  هب  ع )  ادهشلادیس (  تکرح  ریسم  رد  کلذ . ) )  دعب  يرما  یف  هّللا  ترختـسا  اهیلا  ترـص  اذاف  ۀکم ,  دیرا  اذه  یتقو  اما  ) ) 
هدش مامت  هاچ  رفح  درک :  ضرع  ع )  ماما (  هب  هّللادبع  دوب  هاچ  رف  لو حـ ـغـ ـش هک مـ دندرک  دروخ  رب  عیطم ) )  نب  هّللادبع  اب ( (  ترـضح 

نورد هبو  درک  همضمضمو  دیـشونو  دیبلط  ار  هاچ  بآ  زا  يرادقم  ترـضح  دنک , تکرب  هک  دییامرفب  ـی  یا ـ عد هدمآ ,  رد  بآ  يرادقمو 
؟  دیتسه اجک  مزاع  درک  ضرع  ترضح  هب  دعب  دش  اراوگ  بآو  تخیر  هاچ 

هچنآ هک  منک  یم  بلط  یهاوخریخ  یلاـعت  يادـخ  زا  مدـصقم  يارب  نآ  زا  دـعبو  مور  یم  هکم  دـصق  نـالا بـه  دو ( ( :  ـ مر فـ ع )  ما (  ـ ما . 
دهدرارق امش  يارب  تسا  تحلـصمو  ریخ  هچنآ  دنوادخ  مهاوخ  یم  مـن هـم  هّللاد ( ( :  عـبـ دهد . ) )  رارق  نم  يارب  تسا  هدنب  تحلـصم 

, دیورب هفوک  يوس  هب  هکنیا  زا  دیزیهرپب  دیدیسر  هکم  هب  یتقو  دیریذپب , ار  نآ  هک  مراودیما  منک ,  یم  ضر  ار عـ يا  امـش نـکـتـه  هب  یلو 
ظوفحم امش  ییاقآو  تدایس  هک  دیشاب  مرح  مزالم  امش  تفرگ ,  رارق  اهمانـشدو  اه  هنعط  جامآ  ترداربودش  هتـشک  اجنآ  رد  تردپ  اریز 

درک رکـشت  وا  زا  ترـض  حـ دـنوش . ) )  یم  هتـشک  امـش  رطاـخ  هب  امـش  نادـناخ  دـیوش , هتـشک  امـش  رگا  مـسق !  ادـخ  هـب  دـنام , دـهاوخ 
 : . ) ) دومرف توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  داتفا , هکم  فارطا  ياههوک  هب  ترـضح  هاگن  نوچ  دیـسر , همظعم  هکم  هب  ات  دومن  یظفاحادـخو 

 ( ( . 272 لیبسلا ( ( ) )  اوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  نیدم  اقلت  هجوت  املو 
؟  تسیک عیطم  نب  هّللادبع 

 ) ) هنید مدر مـ ـتـی مـ قو اریز  هدش  راکـشآ  هرح ) )  هعقاو  زا ( (  دعب  رتشیب  وا  هرهچ  هک  تسا  دوسا ) )  نب  عیطم  دنزرف ( (  هّللادبع ) )  .) ) 
راصنا رب  ریما  ناونع  هب  هلظنح ) )  هّللاد بـن  عـبـ ـد ( ( , ندر علخ کـ هنیدم  تراما  زااردیزی  يومع  رـسپ  نایفـس ) )  یبا  نب  دمحم  نب  نامثع 

 ) ) یگدرکرس هب  دیزی  نایهاپس  هرصاحم  رد  هنیدم  رهش  هک  یماگنه  ات  دندش  هدیزگرب  شیرق  رب  ریما  ناونع  هب  عیطم ) )  نب  هّللادبع  و ( ( 
نامز اـتو  دـش  قحل  مـ ریبز ) )  نب  هّللادـبع  هب ( (  هکم  ردو  تخیرگ  هنیدـم  زا  عیطم ) )  نب  هّللادـبع  تفرگ ( ( ,  رارق  هبقع ) )  ملـسم بـن 

زور رد  نم  دیوگ  یم  هک  تسوا  راعشا  زاو  جاجح جـنـگـیـد  نایهاپس  اب  هنیدم ,  زا  شرارف  ناربج  يارب  جاجح ,  فرط  زا  هکم  هرـصاحم 
زا نـظـر يو   ( ( . 273 ةرم ( (  الا  رفی  رحلاو ال  ةرحلا ـــــ  موی  تررف  يذلا  انا  دنک .  یمن  رارف  رتشیب  راب  کی  رح , ناسناو  مدرک  رارف  هرح 
رد يزور  درک , یم  گنج  راتخم  باحصا  اب  ریبز ) )  نب  هّللادبع  فرط ( (  زا  هک  یماگنه  هکلب  تسا  هتشادن  ار  عیشت  کلـسم  يداقتعا , 

 ( ( . 274 اهنید ( ( ) )  ثیبخ  اهددع  لیلق  مکنم  ۀبصع  نم  مکزجع  بجعلا  بجع  نم  نا  تفگ ( ( :  ینارنخس  نمض 
 . عیطم نب  هّللادبع  هب  رمع  نب  هّللادبع  ضارتعا 

يارب داد  روتـسد  يو  دش , دراو  عیطم ) )  نبا  رب ( (  رمع ) )  نب  هّللادـبع  دـندرک ( ( , تعیب  عیطم ) )  نب  هّللادـبع  اب ( (  هنیدـم  مدرم  یتقو 
 ( ص ربمایپ (  زاار  یثیدح  تیارب  ات  ما  هدمآ  هکلب  منیشنب  وت  اب  هک  ما  هدماین  تفگ ( ( :  رمع ) )  نب  هّللادبع  دنزادنیب ( ( .  یشرف  شنامهم 

 ( ( . ۀیلهاج ۀـتیم  تام  ۀـعیب  هقنع  یف  سیلو  تام  نمو  هل  ۀـجح  الو  ۀـمایقلا  موی  هّللا  یقل  ۀـعاط  نم  ادـی  علخ  نم  دومرف :  هک  من  نـقـل کـ
نآ رد  سک  ـر  هو درا  تسردان مـی شـمـ اروا  تعیب  ضقنو  دناد  یم  نیملـسم  ماما  اردیزی  هک  تسا  رمع ) )  نب  هّللاد  عـبـ زا ( (  عـجـیـب 

 ( ( . 275 دناد ( ( ! ! !  یم  تیلهاج  گرم  ار  شگرم  دشابن , شندرگ  رب  دیزی  تعیب  یلو  دشاب  هدرم  رصع 
 ( . ع نیسح (  ماماو  یسوم  ترضح  جورخ  توافت 

 ( ( نیدم هب ( (  ند  دراوو شـ رصم  زا  جورخ  رد  ع )  یسوم (  ترضح  دننام  یتلاح  هنیدم ,  زا  تکرح  عقوم  ع )  ادهشلادی (  تر سـ حـضـ
اما  ( ( . 277 لیبسلا ( ( )  اوس  ینیدهی  نا  یبر  یـسع  لاق  دیـسر ( :  نیدـم  هب  یتقو  اما   ( ( , 276 بقرتیافئاخ ( ( )  اـهنم  جرخف  دراد ( : 
یلو دش  جرا  زا مـصـر خـ افئاخ ) )  دنچ ( (  ره  ع )  یسوماریز (  تسارایسب ,  توافت  ع )  نیسح (  ترـضحو  ع )  یـسوم (  ترـضح  نیب 
لاس هد  زا  ـعـد  بو در  جاودزا کـ شـعـیـب ) )  تر ( (  رتخد حـضـ اب  اجنآ  ردو  دومن  تینماو  شمارآ  ساسحا  دیسر , نیدم ) )  هب ( (  یتقو 
یمو درک  یمن  تینما  ساسحا  بقرتیاـفئاخ ) )  مه ( (  هکم  رد  یتح  ع )  ادهـشلادی (  ـ ـس اـما  دـش , دوخ  رهـش  دراو  تزعو  مارتحا  اـب  مه 

اب مه  ع )  نیسح (  ياه  هچبو  اهنزو  تشگن  رب  دوخ  نطو  ـگـر بـه  ید س )  ـیـن بـن عـلـی (  ـس حـ دیزی . ) )  ینلاتغی  نا  تفخ  دومرف ( ( : 
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 . دندرک لابقتسا  نانآ  زا  ماشو  هفوک  مدرم  يراجنهان ,  عضو 
 . یهاوخریخ بلطو  هراختسا 

ـی حال ـطـ ـصا هرا  ـتـخـ ـسا هتبلا  هک  تسا  ع )  ادهـشلادیس (  ناـیب  رد  هّللا ) )  ترختـسا  هملک ( (  هدـش ,  حرطم  اـجنیا  هک  يرگید  عوضوم 
یم هدـنب  يارب  یلاـعت  يراـب  تاذ  هچنآ  هکنیاو  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  روما  ندرک  راذـگاو  فراـعتم  هراختـسا  دـنچ  ره  تسین  روـظن  مـ

دنوادخ زاو  دنادن  يزیچ  راگدرورپ , یلزا  هدارا  لباقمرد  اردوخ  میمـصت  هک  تسا  نمؤم  تافـص  زا  یکی  نیاو  دوش  عقاو  نامه  ددنـسپ ,
ارهق تسادودحم  شرکف  نوچ  ناسنادوش  ققحم  نامه  تسا ,  ناگدن  يار بـ ير بـ ـبـت بـه خـیـ قا ـ عو ـلـحـت  ـص ـ مو هچنآ خـیـر  دـهاوخب 
هدوب رـصم  يرما  ماجنا  رب  اسب  هچ  ای  دوش , یم  نامی  ـ ـش دعبو پـ دریگ  یم  یمیمـصت  هک  تسا  تلع  نیمه  هبو  دشاب , رگن  هدنیآ  دناوت  یمن 

, دوب هتـساوخ  ارم  ریخ  دنوادخودشن  عقاو  هک  هّللدمحلا  دیوگ  یمو  دوش  یم  لا  ـحـ ـشو مه خـ ردقچ  دوش , یمن  عقاورما  نآ  هک  ادعب  یلو 
 ( ع یسوم (  ترضح  دنکن , ضارتعاو  دشاب  میلست  دیاب  یهلا ,  هدارا  لباقم  رد  ارهق  , دنک یم  راذگاو  دنوادخ  هب  ارروما  یتقو  ناسنا  اهتنم 

يذـلا معن  لاق  کمهتی ,  نم  کقلخ  نمو  لاق  ینمهتی ,  يذـلا  لاق  دـنرت ( ( . :  ضوغبم  تناگدـنب  زا  کـی  مادـک  ایادـخ !  درک :  ضرع 
ضرع دنک  مهتم  ارم  هک  يا  هدنب  نآ  ـد  مآ با  خـطـ  ( ( . ) ) 278 ینمهتیف ( ( ) )  هل  ریخ  وهو  هل  اضقلا  یضقا  يذلاو  هل  ریخاف  ینریختسی 

؟  مهتم کـنـد اروت  هک  تسه  یسک  ناگدنب  زا  ایآ  درک : 
ـا ـض يا کـه قـ هد  نآو بـنـ ـم  هد رارق مـی  وا  شیپ  رد  ار  شریخ  نمو  دـنک  یم  یهاوـخریخ  نم  زا  هـک  يا  هدـنب  نآ  یلب ,  ـد  مآ با  خـطـ

نایعیـش نایم  رد  هزورما  هک  یحالطـصا  هراختـسا  هتب  ـ لا دنک . ) )  یم  مهتم  ارم  اما  تساریخ ,  شیاربو  مهد  یم  رارق  وا  يارب  ار  مریدـقتو 
ینادرگرـس زا  اروا  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  ارهق  درادـن , یعالطا  روما  تبقا  زا عـ نوچ  ناسنا  هک  تسا  باب  نیمه  زا  دراد  جاور 

 . دهد رارق  شیارب  تسوا  ریخ  هچنآو  دهد  تاجن  ریحتو 
 . هضور

عرـصم یلع  انب  مترر  الا مـ هّللا  قحب  مینیببار ( ( ,  ع )  نیـسح (  ندـب  ات  دـیربب  هاگلتق  هب  ارام  دـنتفگ  اه  هچبو  ااـهنز  ریاـسو  س )  بن (  ـ یز
ندب رانک  رد  س )  بنیز (  دندز .  هرهچ  هب  ناغفاو  هلان  اب  داتفا , ادهـش  ياهندب  هب  ناشهاگنودندش  هاگلتق  دراو  نوچ  ص ) ) )  نیـسحلا ( 
لاصو اما  تسین ,  نشور  هدرک  یئاـسان  ـ ـش ـتـه  ـش ـ غآ نوخب  رهطم  داـسجا  نآ  ناـیم  رد  ار  ع )  نیـسح (  ندـب  هنوگچ  یهتنم  دـمآ , ردارب 

 : . دز ادص  اررهاوخ  هدیرب  موقلحزا  ع )  نیسح (  هکلب  دسانشب , ارردارب  ندب  تسناوتن  هک  س )  بنیز (  دیوگ , یم  رعش  نابز  رد  يزاریش 
هر ایب ـــــ  يدـمآ  ناج ,  نشلگ  بیلدـنع  یک  نورب .  ناگنـشت  بل  هش  رجنح  دـماک ز  يا ـــــ  هلان  زوسناـج  هچ  تسیرگ  یمو  تفگ  یم 

ردارب غاد  زا  هتــسکش  یلدو  كاـندرد  يا  هـلا  ـا نـ بو ـت  ــس ـ ــش نـ ردار , ند بـ را بـ رد کـنـ اـیب .  يدــمآ ,  ناــشن  هـب  شوـخ  هدرکن ,  مـگ 
 , هلگرپ نابز  اب  سپ  امدلاب . ) )  لمرم  نیسح  اذه  امسلا , ۀکئالم  کیلع  یلص  هادمحم ,  ای  دز ( ( :  ادص  ار  ص )  ربمایپ (  ناگدازرداربو 
رد هدز  اپو  تسد  دیـص  نیو  تست ـــــ  نیـسح  نوماه  هب  هداتف  هتـشک  نیا  لوسرلا .  اهیا  اـی  هک  هنیدـم  رد  درکور  لوسرلا ـــــ  ۀعـضب  نآ 

ردارب ندب  اب  مه  هلمج ,  ود  عادو ,  عقوم  رد  هاگنآ   ( ( . 279 قیدصو ( ( ) )  ودع  لک  هّللاو  تکباف  يوارلا ( ( :  لاق  تسا .  نیسح  نوخ 
نیا دـندز  ین  كون  هب  اروت  رـس  دـنرب .  یم  هناـیزات  هب  ارم  یلو  مور  یمن  دـنرب ـــــ  یم  هناـملاظ  هچ  هفوکو  ماـش  يوس  هب  تفگ . :  نخس 

 . دنرب یم  هناهب  نیا  هب  ارم  یلو  مور  یمن  نارگمتس ـــــ 

ما یس  سلجم 

 ( ( ) ) ریـسملا یلع  تعمجاو  تعمزا  ینکلو  قفـشم  حـصان  کنا  ملعال  هّللاو  ینا  مع !  نبای  سابع ( ( .  نبا  اب  ع )  نیـسح (  ماما  تاقالم 
 . تسا هدش  عقاو  سابع ) )  نب  هّللادبع  ترـضح و ( (  نیب  هک  تسا  یتاقالم  همظعم ,  هکم  رد  ع )  ادهـشلادیس (  ياهتاقال  زا مـ  ( ( . 287

زورما دـیامرف ( ( :  یم  خـساپ  رد  ع )  مامادوش (  یمایوج  ترـضح  نآ  میمـصت  زاو  دـسر  یم  ع )  ماـما (  تمدـخ  هب  سا ) )  ـن عـبـ با ) ) 
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مدرماـعقاو رگا  دـیوگ , یمو  دراد  یم  رذـح  رب  تدـش  هب  ار  ترـضح  نآ  ساـبع ) )  نبا  اـما ( (  تفر . ) )  مهاوخ  قارع  فرط  هب  ادرفو 
نیا رد  نمو  دیربب  فیرشت  هاگنآ  دننک , هدامآ  امش , نانمـشدو  دیزی  رادناتـسا  ندرک  نوریب  اب  ارطیحم  ادتبا  دنتـسه , ـمـا  ـش ناهاوخ  هفوک 

لاعتم يادخ  زا  دروم  نیا  رد  دومرف :  ترضح  نوکی ( ( . ) )  ام  رظناو  هّللاریختسا  یناو  نیسح :  هل  لاقف  متـسین ( ( .  نئمطم  امـش  رب  رفس 
یم اودـنوادخ  هب  اراـهراک  نمؤم  هکلب  تسین  روظنم  یحالطـصا  هراختـسا  اـجنیا  رد  هت  ـبـ لا دوش . ) )  یم  هچ  منیبب  اـت  منک  یم  ریخ  بلط 

دیـسر ترـضح  تمدخ  هب  زور  نامه  يادرف  ای  بش  اددـجم  سابع ) )  نبا  دـیامرف ( ( .  ردـقم  تسا  هدـنب  تحلـصم  هچنآ  وا  ات  دراذـگ 
 ! وم ـر عـ ـس يا پـ لاصئتس ( ( . ) )  الاو  كالهلا  هجولا  اذـه  یف  کیلع  فوختا  ینا  ربصا , الو  ربصتا  ینا  مع !  نب  اـی  درک ( ( . :  ضرعو 

ریسا تنادنزرفو  يوش  هتشک  هکمتسه  كانمیب  ام  رب شـ رفس  نیا  ردو  مرادن  ارامش  قارف  لمحت  عقاو ,  رد  اما  منک ,  ربص  رهاظ  هب  دنچ  ره 
هک تسا  ینیمزرـسو  دنتـسه  اجنآرد  تردـپ  نایعیـش  نوچ  ورب , نمی  فرط  هب  لقاد  حـ يراد ,  رارـصا  نتفر  رد  هچنانچودـنوش  هراـچیبو 

ـر ـس يا پـ دومرف ( ( . :  خساپ  رد  ع )  ماما (  دنک . ) )  ادـیپ  ذوفن  اجنآ  رد  دـناوت  یمن  نمـشد  هک  دـشاب  یم  دـنلبو  عفترم  ياههوک  ياراد 
رب نم  زا  تسد  دنـشکن , ارم  اـت  مدرم  نیاو  ما  هتفرگ  اردوخ  میمـصت  نم  اـما  یتـسه ,  نم  هاوخریخ  وت  هک  مناد  یم  مسق !  ادـخ  هب  وم !  عـ

 ( ( . دنوش یم  ینوبزو  تلذراچد  نم ,  زا  دعب  اما  دنراد , یمن 
 . دوش یم  دیعبت  فئاط  هب  سابع  نبا 

هیـضق نیا  زا  دیزی  ـتـی کـه  قو دش  دـیعبت  فئاط  هب  تهج  نیمه  هبو  درکن  تعیب  ریبز ) )  نب  هّللادـبع  اب ( (  هک  تسا  یناسک  زا  سابع  نبا 
تـسین یندش  شومارف  وت , تعاجـش  نیا  مینک ,  شومارف  ار  ره چـه  تفگو :  تشون  يا  همان  سابع  نبا  ياربو  دش  لاحـشوخ  دش , علطم 

 ! ! . يدرکن تعیب  دحلم , ریبز  نبا  ابو  يدرک  تیاعر  ارام  قح  هک 
 . دیزی همان  هب  سابع  نبا  یخیرات  خساپ 

دنفملا تنال  کناو  يارلا  بزاعل  کلذ  کسفن  کنمت  نا  تنا  کنا  بلث ,  ـالا  کـلو  ثکثکلا  کـیفب  یلع  نب  نیـسحلا  تلت  ـت قـ نا ) ) 
كدونج مهرداغ  مالعالا ,  موجنو  یجدـلا  حـی  ـ با ـ ـص بلطملادـبع مـ ینب  نایتفو  انیـسح  کلتق  تیـسن  کل ,  اـبا  ـال  ینبـسحت  ـال  روهملا ,

یتح عابضلا ,  جرع  مهب  یشنتو   , بائذلا مهرواعتو  حایرلا  مهیلع  یفست  نینفکم ,  ال  ارعلاب , نیبولسم  بارتلاب  نیلمرم  , دیعص یف  نیعرصم 
ـس نا ـا  مو تسلج .  يذـلا  کسلجم  تسلجو  تززع  مهبو  هّللاو  یبو  مهنافکا  یف  مهونجاف  مهئامد  یف  اوکرتشی  مل  اـماو  ـ قا مهل  هّللا  حاـتا 

مرح نم  هتصخشاف  هلاتغت ,  لاجرلا  هیلا  کسدو  هّللا ,  مرح  یلا  هّللا  لوسر  مرح  نم  یلع  نب  نیسحلا  كدارطا  سانب  تسل  فـ الا شـیـا , مـن 
هتلواطم كرتو  هتلجاعمب  هترماو  لاجرلاب  انیـسح  لبقتـسی  نا  ۀـناجرم  نبا  یلا  بتاکلا  کنا  مث  بقرتی .  اـفئاخاهنم  جرخف  ۀـفوکلا  یلا  هّللا 
هراصنا ۀلق  متمنتغاف  ۀعجرلا  مهلاسو  ۀعداوملا  هیلا  یلع  نب  نیـسحلا  بل  ثـم طـ بلطملادـبع .  ینب  نم  هعم  نمو  هلتقی  یتح  هیلع  حاحل  الاو 
يرـصنو يدو  کبلط  نم  بجعا  يدـنع  یـش  الف  رفکلاو .  كرتلا  نم  تیب  لها  اولتق  امناک  مهولتقف  مهیلع  متودـعف  هتیب  لها  لاـصئتساو 

یف ینتقبـس  ناو  يراثب  ینقبـست  الو  یمد  کیدـل  لط  هّللا ال یـ ـا  ـش نا یـ يرا فـ ذـخآ ثـ تناو  یمد  نمرطقی  کفیـسو  یبا  ینب  تلتق  دـقو 
تانب کلمح  بیجعلا ,  رهدلا  كارا  تشع  امو  بیجاعالا  بج  ـ عا ـن  مو الا  دعوملا .  هّللا  ناکو  نییبنلا  لآو  نوییبنلا  لت  ام ق  انلبقف  ایندلا 

حبص تنک تـ نئل  يرمعلو  انیلع  رمات  کناو  انترهق  کنا  سانلا  يرت  بولجملا ,  یبسلاک  ماشلاب  کیلا  هدلو  نم  اراغص  ۀملغو  بلطملادبع 
کلتق دعب  هّللا  کلهمی  الو  لدجلا  کب  رقتسی  الف  یمارباو  یـضقنو  یناسلب  کحارج  مظعی  نا  اوجرال  ینا  يدی ,  حرجل  انم  هّللا  یـسمتو 

ام هّللا  دـنع  كادرا  هّللاو  دـقف  کلاباال  شعف  امیثا , امیمذ  ایندـلا  نم  هّللا  کجرخیف  اـمیلا  اذـخا  كذـخای  یتح  ـالیلق  ـالا  هّللا  لوسر  ةرتع 
 ( ( . تفرتقا

نب نیسح  وت  هکنیا  اب  تسا !  هدو  وت بـ اب  تعیب  رطاخ  هب  وا  اب  نم  ندرکن  تعیب  يدرک  لایخ  وت  دسیون :  یم  دیز  ـخ یـ سا رد پـ سا  ـن عـبـ با
ردو دهد  یموت  هب  يدیون  نینچ  تسفن  رگا  تساوت  يرکف  ـی  بو يدرخ  مک  زا  یتسار  رس !  رب  كاخ  يا  تناهد  هب  كاخ  یتشک  ار  یلع 

ياـهغارچ بلطملادـبع ,  ینب  ناـناوجو  نیـسح  نتـشک  هک  ربم  نا  گـمـ رد !  يا بـی پـ ـت  ـساو يازـس تـ تکـالهو  یتسه  شنزرـس  روخ 
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, دنتخادنا نیمز  يور  نابایب  رد  نفک  یبو  نت  هنهرب  كاخ ,  هب  هتشغآ  ار  نانآ  وت  ياهرکشل  ما ,  هدربدای  زا  ارامنهار  ناگراتـسو  یکیرات 
دندرک نفک  اراهندب  نآ  دندوبن , کیرـش  ناش  ـ نو رد خـ هک  داد  رارق  هلیـسو  ار  ینامدرم  ناشیا  يارب  دـنوادخ  ات  دـیزو  یم  ناشیا  رب  اهداب 

اما منک ,  شوـمارف  ار  هچ  ره  يا .  هدز  هیکت  نآ  هب  نـالا  هک  يدیـسر  ماـقم  نیا  هبو  يدـش  زیزعوـت  ناـنآو  نم  رطاـخ  هـب  هـک  ار  یناـسک 
يداتـسرف وا  فرط  هب  یناـهنپ  ار  يدارفا  هاـگنآ  يدرک ,  درط  یهلا  مرح  هب  ص )  ربماـیپ (  مرح  زا  ار  ع )  نیـسح (  هک  منک  یمن  شومارف 

هب ها  ـگـ نآ دومن .  كرت  ار  هکم  سرتو ,  فوخ  تلاح  اـبو  يدرک  هناور  هفوک  هب  یهلا  مرح  زا  اروا  سپ  دنـشکب , یناـهگان  روط  هب  اروااـت 
وا ات  دـننکن  ادرفو  زورماو  دـننک  هرـسکی  دوز  ار  نیـسح  راک  هک  یتفگو  دـندنبب  ار  نیـسح  هار  رـس  شنایهاپـس  اب  ات  یتشون  هناـجرم  رـسپ 

نادناخ نتخادنا  ربو  نارای  یمک  یلو  درک , تشگزابو  گنج  كرت  تساوخ  رد  یلع  نب  نیسح  سپـس  دشکبار .  بلطملادبع  نادنزرفو 
زا رت  بیجع  زیچ  چی  هـ دیدناسر .  لتق  هب  اررفکو  كرت  زا  ینادناخایوگ  دیتشک , ار  نانآو  دـیتخات  ناشیا  ربو  دـیدر  ـمـ ـش اروا غـنـیـمـت 

دکچ یم  وت  ریـشمش  زا  نم  نوخو  ـتـی  ـش ار کـ مرد  نادـنزرف پـ هک  یلاح  رد  مشاب  وت  روایو  رادتـسود  يا  هتـساوخ  نم  زا  هک  تسین  نیا 
یمن نم  یهاوخنوخ  زاو  دوش  یمن  لاـمیاپ  وت  دزن  رد  نم  نوخ  دـهاوخب , دـنواد  رگا خـ سپ  تسا  نم  ياـهوزرآ  زا  یکی  , وـت زا  ماـقتناو 

دزن ناـنآ  هاـگ  هدـعوو  دـندش  هتـشک  ناشنادـنزرفو  ناربماـیپ  زا  ردـقچ  اـم  زا  لـبق  یـسرن ,  ماـقتنا  هب  اـیند  رد  مه  رگاو  ینک  رارف  یناوـت 
بلطملاد نارتـخد عـبـ هک  تسا  نآ  دراد  داـیز  بیاـجع  نـیا  زا  راـگزور  یـشاب ,  هدـنز  ـر  گا زا هـمـه عـجـیـب تـر کـه  تسادـنوادخ . 

ییارفنامرف ام  ربو  يا  هدش  زوریپ  ام  رب  هک  یهد  ناشن  مدرم  هب  ات  يدرب  ماش  هب  هدش ,  ریگتـسد  ناریـسا  دننام  اروا  لسن  زا  ریغـص  نارـسپو 
مناـبز مخز  هک  مراودـیما  اـما  يا ,  هدوـب  هدوـسآ  نم  تسد  ـم  خز زا  ما  ـ ـشو حبـص  رد  مه  رگا  هک  دـنگوس !  مدوـخ  ناـج  هـب  ینک ,  یم 

رگم دهدن  تلهم  وت  هب  ص )  ربمایپ (  نادنزرف  نتشک  زا  دعبدنوادخو  دنامن  رادیاپ  وت  یلاحـشو  ـ خو ـد  یآ نارگ  وت  رب  منتـسبو  نتـسکشو 
هداد ماجنا  هچنآ  هک  نک  یگدنز  ردپ !  یب  يا  سپ  دربب , ایند  زا  راکهنگ  اروتو  مومذمو  كاندردو  تخس  ینتفرگ  دریگب  ارو  تـا تـ کـم , 

 ( ( . 288 تخاس ( ( ) )  كاله  راگدرورپ , دزن  رد  اروت  يا 
؟  تسیک سابع  نب  هّللادبع 

, راوگرزب نآ  تلحر  عقوم  ردو  هدش  دلوتم  ترجهزا ,  لبق  لاس  هس  هک  تسا  ص )  ادخ (  لوسر  يومع  رـسپ  سابع ) )  نب  هّللادـبع  .) ) 
فئاط هب  ریبز ) )  نب  هّللادـبع  اب ( (  ندرکن  تعیب  رطاـخ  نوچ بـه  تسا  هتفر  اـیند  زا  فئاـط  رد  یگلاـسداتفه  نس  ردو  هدوب  هلاـس  هدزیس 

رد هک  ص )  ربمایپ (  ياعد  رثا  رد  يو  ۀمالا . ) )  هذه  ینابر  تام  مویلا  تفگو ( ( :  دناوخ  زامن  وا  رب  هیفنح  نب  دمحم  دوب , هدـش  دـیعبت 
هک دوب  ص )  ربمایپ (  هارمه  يو  درک  ادیپ  یـصاخ  تراه  نآر مـ ریـسفت قـ رد  نارقلا , ) )  لیواتو  ۀـمکحلا  هملع  مهللا  دومرف ( ( :  وا  قح 
زا یض  بـعـ  ( ( . 289 تسا ( (  هدرک  تکرش  ع )  نینمؤملاریما (  هارمه  ناورهنو ,  نیفص  لمج ,  گنج  رد  تخانـشن  یلو  دید  ار  لیئربج 
 , تسا هتفگ  نخس  وا  هرابرد  يوحن  هب  رهو کـس  دننک  یم  شنزرس   , فط هعقاو  رد  تکرش  مدع  رطاخ  هب  ار  سابع  نبا  هعیش ,  نیققحم 

هیفنح نباو  سابع  نبا  زا  یلو  هدرک  توعد  امـسر  یفع  هّللاد حـر جـ ـبـیـ عو رمع  نب  هّللادبع  دـننام  یـضعب  زا  ع )  نیـسح (  ترـضح  یلو 
رد لاجرلا  حـیقنت  زا  ار  یناقمام ) )  موحرم  عا ( (  ـ فد تسا .  هتـشاد  یناگمهو  یمومع  توعد  کـی  ع )  ماـما (  دـنچ  ره  دومرفن , توعد 

روذـعم ایآ  , دـندرکن تکرـش  البرک  هعقاو  رد  هک  هیفنح  نب  دـمحمو  سابع  نبا  لاثما  دـش  هتفگو  میدرکرکذ  هیفنح  نب  دـمحم  تـالاوحا 
؟  ریخ ای  دنتسه 

اوصقنی مل  ع )  نیسحلا (  باحـصا  ا ن  تفگ ( ( :  یم  يدرکن  تکرـش  البرک  رد  ارچ  هک  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  سابع  نبا  دوخ  یلو  . 
مک رفن  کی  هن  میتسناد ,  یم  لبق  زا  ار  ع )  نیسح (  باحصا  یماسا  مهدوهش ( ( . ) )  لبق  نم  مهئامساب  مهفرعن  الجر  اودیزی  ملو  الجر 

ع تیب (  لها  تخسرس  نیعفادم  زا  سابع  نبا  هک  تسا  نیا  تسا  یعطقو  ملسم  ـچـه  نآ الا  ـمـ جا ـی  لو  ( ( . 290 دایزرفن ( ( ) )  کی  هنو 
هناخ رد  هب  ع )  نینمؤملاریما (  روتـسد  هب  سابع  نبا  لـمج ,  گـنج  زا  بـعـد  1 ـ  دوش . :  یم  رکذ  خـیرات  زا  هنومن  دـنچ  هک  تسا  هدوب  ( 

, اننذا ریغب  انتیب  تلخد  دز ( ( :  ادـص  هدرپ  تشپ  زا  هشیاع  دـش , لزنم  دراو  هزاجا  نودـب  سابع  ـن  با اذ  لـ داد , هزاجا نـ وا  یلو  دـمآ  هشیاع 
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 ( ( ) ) هرـصبرد هن  تسا  هنیدم  رد  دش , دراو  هزاجا  اب  دـیاب  هک  يا  هناخ  نآ  تفگ ( ( :  سابع  نبا  يدـش . ) )  ام  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب 
ازسان ع )  نینمؤملاری (  ـ ما هب  هک  دینش  ار  یتیعمج  يادص  دوب , شرـسپ  تسد  رد  شتـسدو  هدش  انیبا  ـر عـمـر کـه نـ خاوا رد  2 ـ   ( ( . 291

؟ ) )  هّلل باسلا  مکیا  تفگ ( ( . :  تشگرب  یتقو  نادرگرب ,  مدرم  نیا  دزن  ارم  تفگ :  شرسپ  هب  دنتفگ , یم 
ص هّللا (  لوسر  بسن  نا  هّللاب  ذوعن  اولاقف ( ( :  ص . ) ) )  هّللا (  لوسر  باسلا  مکیا  لاقف ( ( :  هّللا . ) ) !  بسن  نا  هّللاب  ذوعن  اولاق ( ( :  . 

؟ )  ع بلاط (  یبا  نب  یلع  باسلا  مکیا  لاقف :  ( ! ( ( . 
ـب ـس ـن  مو هّللا  ـب  ـس ـبـنـی فـقـد  ـس مـن  لو :  هّللا یـقـ لو  ـ ـسر ـمـعـت  ـس ـهـد لـقـد  ـشا لا ( ( :  قـ معنف . ) ) ! !  اذه  اما  اولاقف ( ( :  ( ( . 

؟  داد یم  مانشد  ص )  ربمایپو (  ادخ  هب  امش  زا  کیمادک   ( ( . ) ) 292 ینبسدقفایلع ( ( ) ) 
 ( ع بلاطیبا (  نب  یلع  هب  امـش  زا  کیمادـک  تفگ ( ( :  میهد . ) ) !  مانـشد  ار  ص )  ربماـیپو (  دـنوادخ  هک  هّللاـب  ذوعن  دـنتفگ ( ( :  ( ( . 

؟  تفگ یم  ازسان 
نم هب  سک  ره  دومرف :  یم  هک  مدینـش  ص )  ادـخ (  لوـسر  زا  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ ( ( :  میدوـب . ) )  اـم  یلب ,  دـنتفگ ( ( :  ( ( . 

 ( ( . تسا هداد  مانشد  ارم  دهد , مانشد  ع )  یلع (  هب  سک  رهو  هداد  مانشد  اردنوادخ  دیوگ , ازسان 
 . سابع نبا  تافو 

زا قـبـیـل هداد ,  هب مـن خـبـر  ارم  رمع  ثداوح  مامت  ص )  ربمایپ (  تفگ ( ( :  وا  دـندمآ  ساـبع  نبا  تداـیع  هب  فئاـط  ـل  ها زا  يا  هد  عـ
ام یلع  ییم  ـ حا ـی  نا ـلـهـم  لا تفگ ( ( . :  هاگنآ  هئجرمو . ) )  هیردق  جراوخ ,  نیطساق ,   , نیثکان اب  لاتق  قرغ ,  ییانیبان ,  ترجه ,  رابود 

دنناـمه نم  گرمو  یگدـنز  ـا !  یاد خـ  ( ( . ) ) 293 بلاـط ( ( ) )  یبا  نب  یلع  هیلع  تاـم  اـم  یلع  توماو  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیلع  یح 
 ( ( . متسه هدیقع  نامه  هب  مه  نم  تفر ,  ایند  زاو  درک  یگدنز  ع )  یلع (  هک  یمارمو  هدیقع  ره  هب  تسا ,  ع )  بلاطیبا (  نب  یلع 

 . هضور
 : . دندرک نارابگنس  اررفن  ود  اروشاع  زور  رد 

 ( ( ةراجحلاب هوخـضرا  دز ( (  ادـص  دعـس  رمع  , دـنروآ رد  ياپ  زا  اروا  دنتـسناوتن  نوچ  هک  تسا  يرکاـش ) )  بیبش  نب  سبا  عـ لوا ( ( : 
ناج رسارس  مراذگب  مسج  موش ـــــ  نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو   ( ( . *** . 294 دروآرد ( (  نت  زا  ار  هرز  هنحص ,  نیا  ندید  اب  سباع 

مه ار  ع ) ) )  اد (  ـهـ ـش ـ لا ـیـد  ـس مود ( ( :  تسا .  یگدـنیاپ  یگدـنز ,  نیز  مهر  نوچ  تسا ـــــ  یگدـنز  رد  نم  گرم  مدومزآ  موش . 
ذخاف هتهبج  یلع  عقوف  ها حـجـر  ـ تا اذا  دیامن ( ( . :  ورین  دیدجت  ات  داتسیا  يرادقم  یگتسخطرف  زا  رخآ  تاظحل  نآ  رد  دندرک , نارابگنس 

ار نهاریپ  ترضح  درک , تباصا  كرابم  یناشی  سـنـگـی بـر پـ بعش ( ( . ) )  ثالث  هل  مومـسم  مهـس  هاتاف  هتهبج  نع  مدلا  حسمیل  بوثلا 
تسد زا  دنکف  یگنـس  کلف  درک . *** . ) )  تباصا  ترـضح  هنیـس  رب  دوب , مومـسم  هک  يا  هبعـش  هس  ریت  دنک , زیمتاراهنوخ  هک  دز  الاب 

 . ازامن دزیا  هنیئآ  تسکش  ارافج ـــــ  گنس  نآ  هنیک  زا  دز  وچ  نسحا .  هّللا  هجو  یناشیپ  هب  نمشد ـــــ 

مهنو تسیب  سلجم 

 . هیفنح نب  دمحم  شردارب  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
هیلا انا  هّللانا و  ۀـی :  ـحـنـفـ لا نبا  لاقف  الیتق  كاری  نا  اش  دـق  هّللا  ناف  جرخا  نیـسح !  ای  لاقف :  کتقراف  ام  دـعب  ع )  هّللا (  لوسر  ـی  نا ـ تا ) ) 

؟  لاحلا هذه  لثم  یلع  جرخت  تناو  کعم  ةوسنلا  الؤه  کلمح  ینعم  امف  نوعجار , 
شردارب اب  همظعم ,  هکم  رد  ع )  ادهـشلادیس (  ياهتاقالم  زا  یـکـی   ( ( . 280 ایابـس ( ( ) )  نهاری  نا  اش  دق  هّللا  نا  یل :  لاق  دق  هل :  لاقف 

ضرعو دسر  یم  ترضح  تمدخ  هب  دوش , یم  علطم  ع )  ماما (  تکرح  زا  دمحم  هک  یماگنه  تسا   ( ( 281 هیفنح ( ( ) )  نب  دمحم  ) ) 
ناف یـض ,  نم مـ لاح  کلاح ك  نوکی  نا  تفخ  دقو  کیخاو  کیباب  مهردغ  تفرع  دـق  نم  ۀـفوکلا  لها  نا  یخا !  یـا  دـنک ( ( . :  یم 
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هب حابتـسی  يذـلا  نو  كاف  مرحلا  یف  ۀـیواعم  نب  دـیزی  ینلاتغی  نا  تفخدـق  یخا !  ای  لاقف  هعنماو  مرحلا  یف  نم  زعا  کناف  میقت  نا  تیار 
مسرت کـه یم  نمو  دـندرک  هچ  ترداربو  ردـپ  اب  هک  یناد  یمو  یـسانش  یم  بوخ  ار  هفوک  مدرم  ردار !  يا بـ تیبلا ( ( . ) )  اذـه  ۀـمرح 

تزع مهو  دـنام  یم  ملاـس  تناـج  مه  هک  ناـمب  هکم  رد  ینادـب ,  تحلـصمرگا  دوشب  ناگتـشذگ  تشونرـس  ناـمه  زین  امـش  تشوـنر  سـ
اب هک  مشاب  یـسک  نامه  نمو  دشکب  ارم  یناهگان  روط  هب  دـیزی  هک  مراد  ار  نیا  فوخ  دومرف ( ( :  ترـضح  تساظوفحم . ) )  تمارتحاو 

تمرح شندـش ,  هتـشک  اب  هک  تسا  ریبز ) )  نب  هّللادـبع  هب ( (  هراشا  ع )  ماما (  مالک  دوش (  یم  هتـسکش  مرح  تمرح  شندـش  هت  ـ ـش کـ
 : ) ) دومرف ع )  ما (  ـ ما تسا . ) )  ینما  قطانم  هک  دیورب  نمی  فارطا  هب  سپ  تفگ ( ( :  هیفنح  نب  دمحم  دش . ) ) )  یم  کته  ادخ  هناخ 

ضرعو تفرگ  ار  ع )  ماما (  رتش  راهمو  دمآ  هیفنح  نب  دمحم  درک  تکرح  ترضح  رحس , تقو  اما  منک ) )  یم  لمات  امـش  هتفگ  نیا  رد 
؟  ینک لمات  نم  هتفگرد  دشن  انب  رگم  درک ( ( : 

ما ـ ما يوربرتدوز . ) )  یهاوخ  یمو  يا  هدرک  هلجع  ندرک  تکرح  رد  هک  دش  هچ  سپ  تفگ ( ( :  يرآ . ) )  دومرف ( ( :  ترضح  ! ( ( . 
 ( دنیبب هتشک  اروت  هتساوخ  دنوادخ  هک  ورب  نوریب  دومرف :  نم  هبو  مدید  باوخ  رد  ار  ص )  ربمایپ (  وت , نت  ـ فر زا  بـعـد  دو ( ( :  ـ مر فـ ع )  ) 

؟  يرب یم  تدوخ  اب  ار  نانز  ارچ  سپ  یتسه  نتفر  رب  مزاع  هک  نونکا  تفگو ( ( :  دروآ  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هملک  هیفنح  نب  دمحم  ( . 
 , هدرک تاقالم  ع )  ادهشلادیس (  اب  رابود  هیفنح  نب  دمحم  ـبـتـه  لا دنیبب . ) )  ریسا  ار  نانیا  هک  هتساوخ  دنوادخ  دومرف ( ( :  ترـضح  ( ( . 

بلج دوخ  هب  اررظن  لها  رظن  هلاـسم  ود  هیفنح ) )  نب  دـمحم  یگدـنز ( (  رد   ( ( . 282 همظعم ( (  هکم  رد  مود  رابو  هنیدـم  رد  راب  کـی 
 ( . ع نیسح (  ماما  هارمه  البرک  رد  ندشن  رضاح  2 ـ  ع . )  نیسح (  ماما  زا  دعب  تماما  ياعدا  1 ـ  تسا . :  هدرک 

؟  دوب تماما  یعدم  هیفنح  نب  دمحم  ایآ 
! .

يارب هک  یماگنه  تسا  هدش  فرـصنم  هتـشاد ,  مه  ییاعدا  نینچ  دـمحم ) )  رگا ( (  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خـیراتو ,  رابخا  هعوم  زا مـجـ
یم برطـضم  دوسالا , رجح  ع )  داجـس (  ترـضح  نتفگ  نخـس  عقومو  دـهد  یم  رد  نت  دوسـالا ) )  رجح  تیمکح ( (  هب  تماـما  نییعت 

ارراک نیا  ع )  داجـس (  ماما  ماقم  تبثت  ياربافرـصو  هتـشادن  یئاعدا  نینچ  ادـت  ـ با زا  دـیاشو هـم  دراد  یم  رب  تسد  دوخ  ياعدا  زا  وادوش 
ۀحیحـص ۀـیاورلا  دـنیامرف ( ( . :  یم  هیـضق  نیا  لیذ  رد  هعجـضم ـ  هّللا  رون  یئوخ ـ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  ریبعت  هبو  تسا  هداد  ماـجنا 

هب يو  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالدو  تسا  حیحص  دنس , ظاحل  زا  تیاور  ع ( ( . ) ) )  نیسحلا (  نب  یلع  ۀماماب  هلوقو  هنامیا  یلع  ۀلاد  دنسلا ,
نا یبات  ةدماحملا  نا  هک ( ( :  هدیـسر  ع )  نینمؤملاریما (  زا  یتیاور  صوصخلا  یلع  تسا . ) )  هدوب  نمؤم  ع )  داجـس (  ترـضح  تماما 

هکنیا زا  دنراد  زیهرپ  هفیذح ,  نبا  دمحمو  ۀیفنح  نب  دمحم  رکب , یبا  نب  دمحم  بلاطیبا ,  نب  رفعج  نب  دـمحم  لجوزع . ) )  هّللا  یـصعی 
 ( ( یل ـ با ـد کـ لا ـو خـ با تسا ( ( .  تلادع  هبترم  قوف  فیرعت ,  نیا  یناقمام ,  همالع  موحرم  ریبعت  هبو  دوشب . ) )  تیـصعم  لاعتم  دنوادخ 
يو ایآ  هک  مداد  مسق  اروا  يزور  تسا ,  ماما  وا  هک  متـشادن  يدیدرت   , مدوب هیفنح  نب  دمحم  تمدخ  رد  هک  يدامتم  نایلاس  دـیوگ :  یم 

؟  تسا هعاطلا  ضرتفم  ماما 
یناملسم رهو  وتو  نم  رب  دنوادخ  تجح  زورما , ع ( ( . ) ) )  نیسحلا (  نب  یلع  مامالا  ملـسم  لک  یلعو  کیلعو  یلع  مامالا  تفگ ( ( . : 

 ( ( . 283 تسا ( ( ) )  ع )  نیدباعلا (  نیز  ماما  , 
؟  درکن تکرش  البرک  رد  هیفنح  نب  دمحم  ارچ 

نآ ناگرزب  زا  يرایـسب  نماد  هیـضق  نیا  هکلب  تسین  هیفنح ) )  نب  دـمحم  هجوتم ( (  اـهنت  فط ,  هعقاو  رد  ندـشن  رـضاح  لاکـشا  هت  ـبـ لا .
زا رفن  اهدــصو  يراـصنا ) )  هّللادــبع  نـب  رباـج  رفعج , نـب  هّللادــبع  فرطــالا ,  رمع   , ساــبع نـبا  هـلمج ( (  زا  دریگ , یم  زین  اررــصع 

البرک رد  هک  یناـسک  همهو  ناـشیا  زا  یلک  یخـساپ  هـیفنح  نـب  دـمحم  تـالاح  رد  یناـقمام  همـالع  موـحرم  رـصع .  نآ  ناـگرزبورایخا 
 ) نی ـ ـس ـحـ لاو میراذگ ( ( . :  یم  مرتحم  ناگدنناوخ  هدهع  هبار  تواضقو  منک  یم  لقن  ار  ناشیا  ترابع  هک  دنا  هداد  دـندرکن , ـت  کر شـ
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بجی یتح  برحلا  یلا  یضمیل  لا لـم یـکـن  ـحـ لا رهاظ  یف  هنا  الا  قارعلاب  دهـشتسی  هنا  وه  يردی  ناک  ناو  زاجحلا  نم  هتکرح  نیح  ع ) 
هترصن كرتل  ذخاؤیامناو  یشب  ذخاؤم  ریغ  هنع  فلختملاف  ۀفوکلا  لها  بلط  یـضتقمب  ۀمامالل  یـضمی  ناکامناو  هتعباتم  فلکم  لک  یلع 

نوفلختملاـف هترـصن  یف  رـصقو  لـعفی  مل  کـلذ  عـمو  هترـصنو  هیلا  لوـصولا  هنکمی  هجو  یلع  هن  بر مـ ـقـ لا نا بـ وا کـ فـطلا  رـضح  نـم 
مهل یلاعت  هّللا  بتکی  مل  نیذلا  لادبالا  رای  ـ خالا نم  ۀلمج  نا  اذلو  قسفلا  مهفلخت  بجوی  یتح  هعم  ۀـکرحلاب  نیفلکم  اونوکی  مل  زاجحلاب 
دنچ ره  زاجح , زا  تکرح  عقوم  ع )  نیس (  ما حـ ـ ما  ( ( . 284 مهتلادع ( ( ) )  یف  دحا  لماتی  ملو  زاجحلا  یف  اوقب  مئادلا  فرشلا  اذه  لین 
ماما یهارمهو  تعباتم  نیفلکم  همه  رب  ات  دور  یمن  گنج  يارب  رهاظ , بسحب  ـی  لو دیسر  دهاوخ  تداهش  هب  قارع  رد  هک  دناد  یم  اعقاو 

ـی نا ـ نآ یلب ,  دوش , یمن  هذـخاؤم  تفرن ,  هک  سک  رهو  دـنک  یم  تکرح  هفوک  مدرم  توعد  تباجا  يارب  ترـض  هکلب حـ دـشاب , بجاو 
هذ مـی ـ خاؤ ـد,مـ ندر ـی کـ ها ـ تو یلو کـ دـننک  کـمک  ار  ترـضح  دنتـسناوت  یمو  دـندوب  نآ  فارطا  ياهنیمزرــسرد  اـی  ـال  ـ بر رد کـ کـه 

اذـلو دوشب  قسف  بجوـم  ناـنآ  فـلخت  اـت  دـننک  ـت  کر حـ ع )  ما (  ـ ما هارمه  هک  دوـبن  بجاو  دـندوب , زاـجح  رد  ـی کـه  نا ـ نآ ـا  ما ـد  نو شـ
یلماتو ههبـش  نانآ  تلادع  رد  مه  يدـحا  دـندنام و  زاجح  رد  دـندماین , لیان  تداهـش  ضیف  هب  هک  رـصع  نآ  ناکینو  نابوخ  زا  يرایـسب 
يدرکن تکرـش  فط ) )  هعقو  ردارچ ( (  دندرک  لاؤس  هیفنح  نب  دمحم  زا  هک  تسا  هدمآ  بوشآ ) )  رهـش  نبا  بقانم  رد ( (  درکن . ) ) 

؟
زا ناشناردپ  مانو  البرک  يادهـش  یماسا   ( ( . ) ) 285 مهئابا ( ( ) )  امساو  مهئامساب  نوبوتکمل  اندنع  هباحـصا  نا  تفگ ( ( . :  خساپ  رد 

 ( ( . دوب هدش  هتشون  ام  دزن  رد  لبق 
 . هضور

رد هیفنح  نب  دمحم  تشگ ,  متامو  نویش  هچراپکی  رهش  , دش رشتنم  ع )  نیسح (  تداهش  ربخو  دیسر  هنیدم  رهش  هب  البرک  ناوراک  یت  ـ قو
؟  تسیچ زا  اهادصو  رس  نیا  درک  لاؤس  شمالغزا  دوب , هدیباوخ  يرامیب  رتسب 

, دنک لابقتـسا  ردارب  زا  ات  درک  تکرح  هیفن  مـحـمـد بـن حـ دیآ .  یم  رفـس  زا  تردارب  تفگ :  دنهدبرامیب )  هب  راوگان  ربخ  دیابن  نوچ  ) 
 ( ع داجـس (  ماما  دزن  مالغ  داتفا  نیمز  رب  بسا  زاو  دز  يا  هحیـص  تسا ,  هدـش  ردارب  یب  دـیمهف  داتفا , هایـس  ياهملع  هب  هک  شهاگن  یلو 
 ( ع داجـس (  ماما  بایرد . ) )  اروا  دورب , ایند  زا  تیومع  هکنآ  زا  لبق  ایندلا . ) )  هحور  قرافت  نا  لبق  کمع  كردا  تفگو ( ( . :  دـمآ 

؟  یخا نیا  یخا !  نب  ای  تفگ ( ( . :  داتفا , مراهچ  ماما  هب  شهاگنودمآ  شوه  هب  هیفنح  نب  دمحم  نوچ  دش , رضاح  ومع  نیلاب  رب 
؟  ینیع ةرق  نیا 

؟  يداؤف ةرمث  نیا 
 ( ( . *** تادقاف یماتیللو  تابدان  تایکاب   , تارثاع لویذلا  یف  تارساح  اسن  الا  یعم  سیل  امیتی  ـیـتـک  تآ دو ( ( :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ ( ( . 

 ( ( . 286 انیشحوملا ( (  شوحولاو  رویط  ارهج ـــــ  هیلع  حونت  سار  الب  انیهر .  اضمرلاب  کنع  ادیعب  یحضا ـــــ  كاخا  نا  هامع  ایا  . 

مکیو یس  سلجم 

 . ریبز نب  هّللادبع  هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
هک تسا  یناسک  زا  ریبز ) )  هّللاد بـن  عـبـ  ( ( . ) ) 295 ۀبعکلا ( ( ) )  انفب  نفدا  نا  نم  یلا  بحا  تارفلا  ئطاشب  نفدا  نئل  ریبز !  نبای  ) ) 

تشاد وزرآ  انطاب  یلو  میتسه  امش  تمدخ  رد  مه  امو  دینامب  هکم  رد  امش  درک  ضرعو  دیسر  ع )  نیـسح (  ماما  تمدخ  همظعم  هکم  رد 
 : ) ) دومرف اذل  تسناد  یم  اروا  دصق  الماک  مه  ترضح  دوشب  دعاسموا  يارب  طیحم  ات  دنک  یلاخ  ار  ترضح مـکـه  رتعیرـس , هچ  ره  هک 

نب هّللادبع  داهنـشیپ ( (  هب  خساپ  رد  ع )  ما (  ـ ما دـسرب . ) )  شدوخ  يایند  هب  ات  موش  جراخ  هکم  زا  رتدوز  هچ  ره  نم  هک  دراد  تسود  وا 
ینثدح یبا  نا  موش . ) )  هدرپس  كاخ  هب  هبعک  هناتـسآ  رد  هکنیا  زا  تسارتهب  میارب  موش  نفد  تارف  نیمزرـس  رد  رگا  دومرف ( ( :  ریبز ) ) 
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هب هک  دوش  یم  هتشک  یچوق  هکم ,  رد  هک  داد  ربخ  نم  مرد بـه  پـ شبکلا ( ( . ) )  کلذ  نوکا  نا  بحا  امف  اهتمرح , لحتسی  اشبک  اهب  نا 
هک یتسه  وت  ین  یـعـ دوش . ) )  عقاو  نم  تسد  هب  یهلا  تمرح  کته  مرادـن  تسود  نمو  ددرگ  یم  هتـسکش  ادـخ  هناخ  تمرح  وا  هلیـسو 
ریبز نبا  هب  درک  ور  سابع  نبا  دـش , جراخ  هکم  زا  ع )  ترـضح (  هک  یماگنه  ینکـش  یم  ار  یهلا  میرح  ایند , هزور  دـنچ  تساـیر  يارب 

دب ال  يرذحت .  اذامف  خفلا  عفرو  يرقنت ـــــ  نا  تئش  ام  يرقنو  يرفـصاو .  یـضیبف  وجلا  کل  الخ  رمعمب ـــــ  ةربق  نم  کل  ای  تفگو . : 
دورف رمعم ) )  مان ( (  هب  یبآ  رانک  رد  رفس  رد  شیومع  هارمه  هک  تسا  دبع ) )  نب  ۀفرط  زا ( (  راع  ـ ـشا ـن  یا يربصاف .  اموی  كدیـص  نم 

يرتوبک تسشن ,  راظتنا  هب  هچ  رهو  تشاذگ  یماد  دید , دنیوگ , یم  كواکچ ) )  نآ ( (  هب  یـسراف  رد  هک  ار  هربق ) )  دنچو ( (  دند  ـ مآ
مخت سپ  دش , یلاخ  وت  زاورپ  يارب  اضفو  می  ـتـ فر مـا  هک ( ( :  دـناوخ  ارراعـشا  نیا  تکرح  عقومو  درک  عمج  ار  ماد  هناسویام  اذـل  دـماین ,

 ( ( . 296 زاسب ( ( ) )  هنال  یهاوخ  یم  هک  اجک  رهو  ناوخب  زاوآو  نک 
؟  تسیک ریبز  نب  هّللادبع 

تاذ هب ( (  فورعم  رکبوبا , رتـخد  امـسا ) )  شرداـمو ( (  ص )  ادـخ (  لوـسر  همع  رـسپ  ماوـع ) )  نب  ریبز  ـد ( (  نزر فـ هّللاد ) )  عـبـ .) ) 
نوچ دندش , لاحشوخ  ناناملـسم  شدلو ,  تسا کـه بـا تـ نیرجاهم  زا  دولوم  نیلواو  دش  دلوتم  هنیدم  یکیدزن  رد  يو  تسا  نیقاطنلا ) ) 

هب نیملسم  يارب  يدایز  ياهتراسخو  تامدصوا  یگدنز  اما  دنوش , یمن  دنزرف  بحاص  اذل  میا  هدرک  وداج  ار  نیملسم  ام  دنتفگ  یمدوهی 
 , هکردـی ارما ال  موری  بض ,  بخ  دـیامرف ( ( . :  یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  وا  هب  هراشا  دوخ  هیبیغ  رابخا  رد  ع )  نینمؤملاریما (  دروآ .  راب 
نآ هب  یلو  دور  یم  يراک  لاـبند  هب  هک  يرگ  هلیح  رامـسوس   ( ( . ) ) 297 بولصمدعبوهو ( ( ) )  ایندلا  دایطـص  نیدلا ال  ۀلابح  بصنی 

ذئاع کـه لـقـب ( (  هّللاد ) )  عـبـ دوش ( ( . ) )  یم  هدز  راد  هب  مه  رخآ  ردو  دنک  دیص  ارایند  ات  دنک  یم  نهپ  ار  نید  نامسیر  دسر , یمن 
لوق هبو  دـسرب  تفالخ  هب  يزور  اـت  دـنک  یم  تداـبع  يرم  هک عـ تساراـگزور  نارگیزاـب  نآ  زا  هداد ,  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تیبلا ) ) 
 ( ( . 298 دوب ( ( ) )  تفالخ  هب  ندیـسر  تدابع ,  زا  هّللادبع  فده  ینعی  نهریغ ,  هتدابعب  ریبزلا  نبا  دـیری  ام  هّللاو  رمع ( ( :  نب  هّللادـبع 

یمن ار  ص )  ـبـر (  ما كرا پـیـ مان مـبـ هعمج  زامن  ياه  هبطخرد  زور  لهچ  دوب , مشاه  ینبو  ع )  نینمؤملاریما (  تخسرس  نانمـشد  زا  يو 
هب هیواعم  یلا ,  سـ دننک . ! ! !  یم  راختفا  دوخ  هب  مشاه  ینب  مرب ,  یم  ارربمایپ  مان  یتقو  نوچ  تفگ :  , دندرک ضارتعا  وا  هب  هک  یتقو  درب ,

علطم هیواعم  تکرح  زا  هک  هّللادب ) )  عـ دش ( ( .  جراخ  هکم  زا  هنابـش  اذل  , دش مامت  دوب , هدروآ  دوخ  اب  رانیدو  مهرد  هچ  رهو  تفر  جـح 
هّللادبع درک .  لاؤس  بسا  بحاص  زاو  درک  رادیب  اروا  بسا ,  مس  يادـص  دوب  هدـیباوخ  جدوهرد  هک  هیواعم  درک  بیقعت  اروا  دوب , هدـش 

؟  منکرورت اروت  نالا  یهاوخ  یم  تفگ ( ( :  یخوش  باب  زاو  متسه ) )  نم  تفگ ( ( : 
نخس نینچ  نم  اب  تفگ ( ( :  هّللادبع  دنک . ) )  یم  دیـص  دوخ  هزادنا  هب  هدنرپ  ره  یتسین ,  ناهاشداپ  هدنـشک  وت  تفگ ( ( :  هیواعم  ( ( . 

ینمیلا هدـی  تیقبو  هیدـی  يرـسیب  كاباو  کلتق  هنا  تفگ ( ( :  هیواعم  متفرگ . ) )  رارقاهگنج  رد  یلع  لباقم  رد  هک  یلاح  رد  ییوگ  یم 
راـک یبوا  تسار  تسد  هک  یلا  رد حـ دروآ  رد مـی  زا پـا  ـت چـپ  ـسد ار بـا  ترد  ـ پو تـو  ع )  عـلـی (  اـهب . ) )  هلتقی  نم  بلطی  ۀـغراف 
دوب نامثع  ترصن  يارب  نم  ياهتدهاجم  نیا  مامت  تفگ ( ( :  هّللادبع  دشکب . ) )  دوخ  تسار  تسد  اب  مه  ار  یسک  هک  دیدرگ  یمو  دوب 
دوبن رگا  عبـضلا ( ( . ) )  عم  نامثع  لجرب  تررجل  بلاط  یبا  نبا  کضغب  ةدـش  الول  هّللاوف  کنع ,  اذـه  لـخ  تف ( ( :  ـه گـ یوا مـعـ ( ( . 

 ( ( . 299 يدیشک ( ( ) )  یم  راتفکاب  یتفرگ  یم  ار  نامثع  ياپ  یلع  اب  وت  ینمشد 
 . هّللادبع راک  نایاپ 

ات هجحیذ  هام  زا  وا  یبو  ـ کر ـ ـس يارب  رفن  رازهود  اب  جاجح  ناورم ,  کلملادـبع  نامز  هکنآ  ات  درک  تموکح  زاجح  هقطنم  رد  لاـس  وا نـه 
 , شرمعرخآ زور  دندش  يرارف  ایو  هتـشک  هّللادبع  نازابرـس  رث  ـ کا هجیتن  رد  دنداد  رارق  هرـصاحمرد  ار  هکم  هنـس 73  رخالا , يدامج  همین 

؟  منک هچ  مرسپ ,  یتح  دنتشاذگ  اهنت  ارم  همه  تفگو ( ( :  دمآ  شردام  دزن 
يا هدرک  كاله  ار  تنازابرـسو  دوخ  هک  هدوب  ایند  يارب  رگاو  هدـب  همادا  سپ  يا  هد  يار حـق جـنـگـیـ ـر بـ گا شردا گـفـت ( ( :  مـ ( ( . 
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زا حبذ ,  زا  دعب  دنفـسوگ  خلـسلاب ,  ملاتت  ةاعـشلا ال  نا  تف ( ( :  شردا گـ مـ دـننک . ) )  هلثم  ار  مندـب  مسرت  یم  تفگ ( ( :  هّللادـبع  ( ( . 
 ( ( . 300 دوش ( ( ) )  یمن  تحاران  شندب  تسوپ  ندنک 

 . هضور
نیمز هـب  نآ  زا  يا  هرطقو  درک  دوعـص  نامـسآ  هـب  اروشاـع  رد  دیهـش  هـس  نوـخ  دـیوگ :  یم  مرقم ) )  قازرلاد  ـیـد عـبـ ــس مو ( (  ـ حر مـ

تر حـضـ 2 ـ  هّللا . ) )  بیبح  یلا  هب  یقترملا  کـمد  تنا  یباـب  هدـمآ ( ( :  هماـنترایز  رد  هک  ع )  ربـکا (  یلع  ترـضح  1 ـ  تشگنرب . : 
ادهشلا دیس  3 ـ  امسلا . ) )  یلا  همدب  دعصملا  عیرصلا  یمرملا  عیضرلا  هّللادبع  یلع  مالسلا  هدمآ ( ( :  همانترایز  رد  هک  ع )  رغـصا (  عـلـی 

نیا هتبلا   ( ( . 301 تشگنرب ( ( ) )  نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطقو  دیـشاپ  نامـسآ  هب  اراهنوخ  درک , تباصا  شکرابم  ندـب  هب  ریت  یتقو  ع )  ) 
دحا سیل  هناف  مهحارجو ,  مهئامدب  مهوفل  دومرف ( ( . :  دحا  يادهـشدروم  رد  ص )  ربمایپ (  هچنانچ  دراد  يدایز  یخیرات  دـهاوش  هلاسم 

ره اریز  دـینک , نفد  دولآ , نوخو  حورجم  نادـبا  نیمه  اـب  اراد  ـهـ ـش ـن  یا  ( ( . ) ) 302 هحرجب ( ( ) )  ۀـمایقلا  موی  اـج  ـالا  هّللا  یف  حرجی 
درو رد مـ ع )  ـنـیـن (  مؤ ـمـ لار ـیـ ما یـا  دوش . ) )  یم  روشحم  حورجم ,  ندـب  نامه  اـب  مه  تماـیق  رد  دراد , رب  یتحارج  ادـخ  هار  رد  سک 
یم نشور  اجنیا  زا  رغـصا  یلع  ترـضح  عـظـمـت   ( ( . 303 اـهیف ( ( ) )  اولتق  یتلا  مهباـیث  یف  اـنالتق  اوراو  دومرف ( ( :  ياد جـمـل  شـهـ
دمآ همیخ  ولج   , عادو يارب  ع )  ماما (  رخآ , هظحل  نآ  رد  دریگ  رارق  هجاحم  دروم  يزور  اـت  دـنامب  هریخذدـیاب  دیهـش  نیا  نوخ  هک  دوش 

ـی لا هّللا تـعـ هنعل  يدسالا (  لهاکلا  نب  ۀلمرح  هامرف  هلبقیل  هیلا  امواو  هذخاف  هعدوا  یتح  ریغصلا  يدلو  ینیلوان  دومرف ( ( . :  شرهاوخ  هبو 
ار ملاس  درخ  دنزرف   ( ( . ) ) 304 هئامدب ( ( ) )  اهیف  هنفدف  هفیس  نفج  یف  ةریفحطاطسفلا  دنع  هل  رضح  مث  هحبذف  هرحن  یف  عقوف  مهـسب  ( 

درک تباصا  رغـصا  یلع  بانج  يولگ  در کـه بـه  باترپ کـ ار  يریت  هلمرح  , دـسوبب تساوخو  تفرگ  اروا  نوچ  منک ,  عادو  وا  اب  ات  رواـیب 
نامژپ و لگون  يا  باوخب  دـندومن . *** . ) )  نفد  دولآ , نوخ  عضو  نامه  اب  ارواو  دـندرک  رفح  ار  يربق  وا  يارب  همیخرانک  ترـضحو 

نک تحار  باوخو  باوخب  ردام .  رهم  رپ  نماد  هدیدن  كاخ ـــــ  نماد  ردنا  هدوسآ  باوخب  رغـصا .  هتفکـشن  هچنغ  يا  باوخب  رپرپ ـــــ 
 . رس یب  شعن  نیدنچو  ارحص  یئوت  شوماخو ـــــ  دنباوخ  رد  هداتفا  همه  رگید .  راب  ارحص  تسا  شوماخ  هک  زورو ـــــ  بش 

مودو یس  سلجم 

 . رمع نب  هّللادبع  هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
نمحرلادبع ابا  ای  هّللا  قتا  لیئارـسا  ینب  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ایرکز  نب  ییحی  سار  نا  هّللا ,  یلع  ایندلا  ناو  نا مـن هـ ـا عـلـمـت  ما ) ) 

 ( ( رمع نب  هّللادـبع  هدرک ( (  تاقالم  ع )  نیـسح (  ماما  اب  همرکم  هکم  رد  هک  یناـسک  زا جـمـلـه   ( ( . 305 یترـصن ( ( ) )  نعدت  الو  ! 
نیسح لوقی :  ص )  هّللا (  لوسر  تعمـس  ینا  فـ دوش ( ( . :  یم  هتـشک  الاو  دیامن  حلـص  دیزی  اب  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  ترـضح  هبو  تسا 
دهاوخ هتشک  نیسح  دومرف :  یم  هک  مدینش  ص )  ـبـر (  ما تد پـیـ زا جـ ۀمایقلا . ) )  موی  یلا  هّللا  مهلذخیل  هورصنی  نلو  هولتق  نئلو  لوتقم 

یب ردـقنآ  ایند  نیا  دـیا ( ( :  ـ مر مـی فـ ع )  ما (  ـ ما دزاس . ) )  یم  راوخ  ار  نانآ  تمایق  ات  لاعتم  دـنوادخ  دـننکن , يرایاروا  هاـگرهو  دـش 
اب یهارمهو  سرتب  دنوادخ  زا  نمحرلادبع !  وبا  يا  دندرب  هیده  لیئارسا  ینب  نارگمتس  زا  يرگمتس  يارب  ار  ع )  ییحی (  رـس  هک  تساافو 

ضرع دوش , یم  هجاوم  قارع  يوس  هب  تکرح  رب  ینبم  ترـضح  عطاق  میمـصت  اب  یتقو  رمع ) )  نب  هّللادـبع  اما ( (  نکن . ) )  اـهر  ار  نم 
کع دوتسا  لاقو :  یکبو  ورمع  نبا  اهلبقف  هترس  نع  نیسحلا  فشکف  هلبقی ,  هّللا  لوسر  ناک  يذلا  عضوم  نع  یل  فشکا  دنک ( ( . :  یم 

نیـسح تفگودرک :  هیرگ  مه  دعب  مسوبب ,  دیـسوب , یم  ربمایپ  هک  ار  ییاجنآ  ات  نزب  رانک  ار  نهار  پـیـ لوتقم ( ( .  کنا  هّللادبع  ابا  ای  هّللا 
 ( ( . دش یهاوخ  هتشک  هک  یلاح  رد  مراپس  یم  ادخ  هب  اروت  ناج ! 

؟  تسیک رمع  نب  هّللادبع 
مک نس  رطاخ  هب  ص )  ربمای (  تسا پـ هدروآ  مالسا  وا  زا  رتدوز  ایو  شردپ  اب  نامزمه  ـت کـه  سا با ) )  عـمـر بـن خـطـ ـد ( (  نزر يو فـ .
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هنس ردو  درک  رمع  لاس  تسا 86  هدرک  ـت  کر شـ يد ,  تاوزغ بـعـ رد  اما   ( ( 306 دنک ( (  تکرش  دح  ردب و ا  گنج  رد  دادن  هزاجا  وا 
کـسانم هب  ملعاو  اوتف  ردـطایتحالا  دـیدش  اروا  هماع  دومن , توف  ریبز ) )  هّللاد بـن  عـبـ تکاله ( (  زا  دـعب  هاـم  هس  همرکم ,  هکم  رد   73

 : باعیتسا بحاص  ریبعت  هبو  تسا ! !  هدرکن  تکرش  ع )  نینمؤملاریما (  ياهگنج  رد  هک  تساطایتحا  تدش  نیا  ـر  طا ـخـ بو دنناد  یم  جح 
رد هک  دو  ـش بـ یاو ـر تـقـ طا بـه خـ ةافولا ( ( . ) )  هترضح  نیح  کلذ  یلع  مدنو  هنع  دعقو  یلع  بورح  هیلع  تلکـشا  دق  هعرول  ناک  . ) ) 

 ( ( . درک یم  گـنج  هیغاـب ,  هورگ  اـب  شاـک !  يا  هک  دروـخ  یم  فساـت  گرم  عـقوم  رد  دـنچ  ره  درکن , تکرـش  ع )  یلع (  ياـهگنج 
 ( ( . 307 داد ( (  اوتفو  دز  هیکت  اتفا  یسرک  رب  لاس  تصش  رمع , نب  هّللادبع 

 . رمع نب  هّللادبع  ياواتف  زا  هنومن  کی 
دنک یم  لقن  ینیما  ـه  مال موحرم عـ دشاب ) )  هتشاد  ناحجر  هک  تسا  حیحص  یتقو  رذن  دنیامرف ( ( :  یم  ياهقف  رذن , ) )  هلا  ـ ـس مـ رد ( ( 

؟  تسا حیحص  رذن  نیا  ایآ  منیشنب  باتفآ  رد  نایرع  زور  کی  ما  هدرک  رذن  درک ( ( :  لاؤسو  دمآ  رمع  نب  هّللادبع  دزن  یصخش  هک 
 : تف ـخ گـ سا رد پـ وا  ـیـد , سر پـ سا ) )  ـن عـبـ با زا ( (  ار  لاؤ  ـ ـس هـمـیـن  نک . ) ) ! !  افو  ترذن  هب  كرذنب ,  فوا  تفگ ( ( :  وا  ! ( ( . 

؟  یناوخ یمن  زامنرگم  یلصت ,  تسل  وا  ) ) 
, وت رذن  نیاو  دوش  یم  نایرع  لاح  رد  زامن  ندروآ  ای  زامن  كرت  بجوم  وت , رذن  هب  لمع  تفگ ( ( :  سابع  نبا  ارچ .  تفگ :  لئاس  ( ( . 

 ( ( . 308 دنک ( ( ) )  هرخسم  اروت  رذن , نیااب  هتساوخ  ناطیشو  لطاب 
 . رمع نب  هّللادبع  یسایس  یگدنز 

هک متـسه  يدرف  نیرخآ  نم  دـندرک  تعیب  همه  تقو  ره  تفگو ( ( :  درکن  تـعیب  ع )  نینمؤـملاریما (  اـب  ناـمثع  زا  دـعب  هّللادـبع ) )  ) ) 
دومرف ترضح  دنک . ) )  یمن  تعیب  درادن , همهاو  امش  ریـشمش  زا  نوچ  تفگ :  ع )  یلع (  هب  باطخ  رتشا  کلام  منک . ) ) ! !  یم  تعیب 

هلجع اب  هنابش  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  يراو  ـ خو ـت  لذ ـا  ما  ( ( . 309 مهاوخ ( ( ) )  یمن  يرابجا  تعیب  نم  هرک  یلع  هنم  دـیرا  تسل  : ) ) 
ندش هت  زا کـشـ بـعـد  خیرات .  نیاو  امـش  نیا  نونکا  درک , تعیب  ناورم  کلملادبع  هدنیامن  ناونع  هب  وا  ابو  دشدراو  فسوی  نب  جاجح  رب 
تعیب ناورم  کلملادبع  اب  وا  هلیسو  هب  ات  دز  ار  جاجح  هناخ  رد  هنابـش   , سرت زا  رمع  نب  هّللادبع  جاجح ,  تسد  هب  ریبز ) )  نب  هّللادبع  ) ) 

 : هک درک  راوخ  اروا  ردقنآ  مه  جاجح  ۀیلهاجلا . ) )  ۀتیم  تام  هل  ماما  الو  تام  نم  هک ( (  دوب  هدینـش  ص )  ربمایپزا (  نوچ  دشاب , هدرک 
رد باوختخر  زا  اردوخ  ياـپ  هدـیباوخ ,  تلاـح  ناـمه  بـا   ( ( . ) ) 310 اـهیلع ( ( ) )  كدـیب  قفـصا  لاـقف :  شارفلا  نم  هلجر  جرخا  ) ) 

تداهـش زا  هّللادـبع  یتقو  نزب . ) )  نم  ياپ  هب  تعیب  ناونع  هب  اردوخ  تسد  مرادـن ,  اروت  اب  نداد  تسدو  نتـساخرب  لاح  تفگو :  دروآ 
مویک موی  الو  میظع  ثدح  مالسالا  یف  ثدحو  ۀبیـصملا  تلجو  ۀیزرلا  تمظعدقف  هک ( ( :  تشون  دیزی  يارب  يا  همان  دش , هاگآ  نیـسح 

 , میتسین قح  رب  مه  رگاو  میا  هدرک  عاـفد  دوخ  قح  زا  سپ  میتـسه  قح  رب  اـم  رگا  قمحا !  يا  تشون ( ( :  خـساپ  رد  دـیزی  نیـسحلا . ) ) 
هک دراد  عیطم ) )  نب  هّللادـبع  اب ( (  مه  ینایرج  رمع , نب  هّللادـبع   ( ( . 311 تشاذگ ( ( ) )  انب  ار  ساسا  نیا  هک  دوب  یـسک  لوا  تردپ 

 ( ( . 312 میدش ( (  ضرعتم  عیطم  نب  هّللادبع  تالاوحا  رد 
 ( . ع ییحی (  ترضحو  ع )  نیسح (  ماما  هباشت 

هدرک هراشا  نآ  هجو  تشه  هب  یمق ) )  ثدـحم  موحرم ( (  دراد  دوجو  يدایز  هباـشت  ع )  نیـسحلا (  هّللادـبع  اـباو  ییحی  ترـض  بـیـن حـ
هامشش ود , ره  لمح  تدم  2 ـ   ( ( . 313 تسا ( (  هدوبن  ع )  نیسحو (  ییحی  مانمه  یـسک  راوگرزب , ود  نیا  تدالو  زا  لبق  1 ـ  تسا . : 

هتلمح هفیرـش ( :  هیآ  لیذ  رد  هچنانچ   , تسا هدـمآ  ود  ره  تانایرجو  تدالو  هب  ینامـسآ  رابخا  ود , ره  تدالو  زا  قـبـل  3 ـ  تسا .  هدوب 
يدنوار بطق  هچنانچ  ود , ره  رب  نامسآ  ـتـن  ـس ـ یر گـ 4 ـ  دنا .  هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  نیرـسفمو  نیثدـحم  اهرک , )  هتعـضوو  اهرک  هما 

الط تشط  رد  ارود  ره  سـر  6 ـ  تسا .  هدوب  انزلا  دـلو  ود , ره  لتاق  5 ـ  احابص . ) )  نیعبرا  امهیلع  امـسلا  تکب  هک ( ( :  تسا  هدرک  لقن 
ماـما فـالخ  هب  دوش , یهلا  بضغ  تدـش  بجوم  دز کـه  ـ یر نیمز نـ هب  شنوخ  هک  دـندیرب  تشط  رد  ار  ع )  ییحی (  رـس  اـما  دنتـشاذگ ,

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1538 

http://www.ghaemiyeh.com


ییحی ترضح  يارب  یهلا  ماقتنا  8 ـ  ع . )  ادهشلادیسو (  ییحی  رس  ملکت  7 ـ  دندیرب .  البرک  نیمز  يور  ار  شکرابم  رس  هک  ع )  نیسح ( 
هدمآ ایند  يرابتعا  یب  زا  نخس  ع )  نیـسح (  ماما  مالک  رد  نوچ  قثاو .  بیجع  گرمو  ایند  يرابتعا  یب   ( ( . 314 ع ( ( )  نیسح (  ماماو 

ینب زا  هفیلخ  نیم  نـهـ ـی ) )  ـسا ـق عـبـ ثاو دوش ( ( .  نشور  رتشیبو  رتهب  ترـضح ,  مالک  ات  دوش  هدروآ  خـیرات  زا  يدـهاش  تسا  بوخ  , 
 , مدوب قثاو  ناراتـسرپ  زج  نم  قثاو  يرامیب  رد  دـیوگ :  یم  یط ) )  ـ ـساو دـمحم  نبدـمحا  تسا ( (  دیـشرلا ) )  نوراـه  هونو ( (  ساـبع 

هاگان هک  مریگب  يربخ  وا  لاح  زاات  مدـمآ  قثاو  ولجو  متـساخ  رب  نم  اذـل  تفر ,  اـیند  زا  مدر  لا کـ ـیـ خو داد  تسد  وا  هب  یـشوهیب  تلاـح 
يریشمش هضبق  اما  متـشگرب  بقع  هب  روطنیمه  مریمب ,  دوب  کیدزن  هک  دوب  تبیهابو  ذفان  شیاهمـشچ  نانچنآ  درک , زاب  اردوخ  نامـش  چـ

 . متـسب اروا  ياهمـشچو  ناهد  مدـمآ  نمو  درم  قثاو  ات  تشذـگ  یتدـم  مدروخ ,  نیمز  هب  نمو  درک  ریگ  برد  هب  مدوب  هتـسب  رمک  هب  هک 
هب یضاق ) )  دوواد  یبا  نب  دم  ـ حا دندنادرگرب ( (  هنازخ  هبو  دندرک  عمج  دوب , هفیلخ  ياپ  ریز  هک  ییاهبنارگ  شرفو  ـد  ند ـ مآ ـن  یرو ـ ما مـ
یم یطـساو ) )  ـمـد  حا مینک ( ( . ) )  نفد  اروا  هزانج  ات  شاب  اـجنیا  مه  وت  میور ,  یم  وااـب  تعیبو  هفیلخ  نییعت  لاـبند  هب  اـم  تفگ :  نم 

 : تساربخ هچ  منیبب  ات  مدش  قاتا  ـل  خاد مدر ,  سا کـ ـسـ حا ار  یفیعـض  يادص  هاگان  مدوب ,  هتـسشن  قاطا  نوریب  هک  روطنیمه  دیوگ ( ( : 
ۀبیه یفیس  قدناف  ۀعاس  نماهحتف  یتلا  نیعلا  هذه  هّللا  الا  هلا  ال  تلقف :  قثاو  ـ لا يد عـیـنـی  ـ حا لکاف  كانه  ناتـسب  نم  لخد  دق  ذرج  اذاف 

متفگ ال دنا  هدروخ  ار  هفیلخ  نامشچ  زا  یکیو  دنا  هدمآ  غاب  زا  شوم  نیدن  مد چـ ـ ید  ( ( . ) ) 315 ۀفیعض ( ( ) )  ۀبادل  ۀمعط  تراص  اهل 
ناویح ياذـغ  یتاظحل  زا  دـعب  اما  مدروخ ,  نیمز  رب  نآ ,  رطاخ  هب  هک  دوب  تبیه  اب  نانچنآ  لبق ,  یتعاس  ات  هک  یمـشچ  نیا  هّللا ,  ـالا  هلا 

 ( ( . دش یفیعض 
 . هضور

 : . دیامرف یم  مه  ع )  نیدباعلا (  نیز  هدمآ ,  ع )  ییحی (  مان  تاقالم ,  نیا  رد 
هب ع )  ادهش (  ـ لا مرد سـیـد  هار پـ هـمـ ایرکز ( ( . ) )  نب  ییحی  رکذ  الا  هنم  لحر  الو  الزنم  لزن  امف  ع )  یلع (  نب  نیـسحلا  عم  انجرخ  ) ) 

نیا دومرف :  یمو  داتفا  یم  ع )  ییح (  تر یـ ـ ـض دا حـ بـه یـ در , چوک مـی کـ نآ  زاای  دـمآ  یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  میدـمآ ,  یم  قارع 
316 دندرب ( ( ) )  هیده  هب   , لیئارسا ینب  ياهتفع  یب  زا  یتفع  یب  يارب  هیده  ناونع  هب  ار  ع )  ییحی (  رـس  هک  تسا  شزرا  یب  ردقچ  ایند 

هجاوم یبئاـصم  نینچ  اـب  يزور  مه  امـش  هکدـنک  میـسرت  شنادـنزرف  يارب  ار  هدـنیآ  ثداوح  دـهاوخ  یم  هلیـسو  نیا  هب  تر  ـ ـض حـ ( ( . 
تکنتا کـح  ـ یو دز ( ( :  دا  ـ یر ـد فـ یز ـر یـ ـس بـر  یملـسا ) )  هزرب  وبا  هک ( (  دـید  دـیهاوخدیزی  سلجم  رد  ار  نیـسح  رـسو  دـش  دـیهاوخ 

؟  ۀمطاف نبا  ع )  نیسحلارغث (  کبیضقب 
بو بـر ـا چـ یآ  ( ( . ) ) 317 ۀنجلا ( ( ) )  لها  بابـش  ادیـس  امتنا  لوقیو  نسحلا  هیخا  ایانثو  هایانث  فشری  ص )  یبنلا (  تیار  دقل  دهـشا 

؟  ینز یم  نیسح  ياه  ـ ناد ـ ند
لها ناناوج  ياقآ  ود  امش  دومرف :  یمو  دیسوب  یم  ار  شرداربو  نیـسح  يایانث  ياهنادند  هک  مدید  ار  ص )  ربمایپ (  هک  مهد  یم  یهاوگ 
یکی دید  دیزی , تسد  هب  هکنوچ  نایعو .  بیغ  رهظم  لد ,  هدیروش  بنیز  ناهج ـــــ  حبص  علطم  قح  ياربک  تمصع  دیتسه . ) )  تشهب 

روط هوک  نم ز  نارمع  یـسوم  هدمآ ـــــ  رود  هار  نوخو ز  كاخ  رپ  رـس  نیا  ناسک .  یب  ام  لد  زا  رگد  یهاوخ  هچ  تفگ :  نارزیخ ـــــ 
یلع ةرـساح  ةرهاطلا ـــــ  لوخد  لکلا  عظفاو  وا .  نالفط  رب  رد  نم  نامـشچ  شیپ  هب  وا ـــــ  نادـندو  بل  رب  دـیزی  يا  نزم  بوچ  هدـمآ . 

 . ابجع او  اهقیلط  يدـی  نیب  ابعلا ـــــ  لآ  نم  ةرحلا  فقوتا  باتکلاو .  ۀنـسلا  ۀـنبا  یهو  بارـشلا ـــــ  سلجمو  اـهل  اـمو  ةرهاـعلا .  دـنه  نبا 
ةرهاطلا بسنتا  نیدـلا .  لصا  وهو  اهیبا  بس  نیعللا ـــــ  کلاذ  نم  تعمـس  لب  يداهلا .  یبنلا  ۀـل  الـس  یهو  داـحلالا ـــــ  ۀـیغاط  اهمتـشی 

هتار ال امف  ةرحلا ـــــ  بلقل  هابلق  رح  او  بجعلل .  ایف  هّللا  ةودع  یبنلا ـــــ  ۀبخن  یلولا  ةوفـصا  ۀقیلخلا .  قدصا  یهو  بذکلل  ۀقیدصلا ـــــ 
هانج امو  لوتبلا .  ةرهاطلا  مثلمو  لوسرلا ـــــ  فشرم  ایانثلا  کلت  دیحوتلاو .  لدعلا  ایانث  یلا  دوعلا ـــــ  عرقب  تدم  دی  تلـش  هرکذ .  قیطا 

 ( ( . 318 ملعی ( (  هنم  نونکملا  هرفکو  مظعا ـــــ  ناسللاب 
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موسو یس  سلجم 

 . جلخ نب  ةرارزو  يدقاو  دمحم  وبا  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
رد یلع . ) )  يدـلو  الا  مهنم  وجنی  یباحـصا ال  عرـص  كانه م  نا  انیقی  ملعا  نکلو  الؤهب  مهتلتاقل  رج  الا  طوبحو  ایـشالا  براقت  الول  ) ) 

دروخرب ترضح  اب  جلخ ) )  نب  ةرارزو  يدقاو  دمحموبا  ياهمان ( (  هب  رفن  ود  قارع ,  تمـس  هب  هکم  زا  ع )  ادهـشلادیس (  تکرح  ریـسم 
 ( ( . دنا هدیشکامش  يور  هب  اراهریشمش  یلو  تسامـش ,  اب  مدرم  ياهلد  هک ( ( :  دندرک  ضرع  ع )  مامادصقم (  زا  لاؤس  زا  دعبو  دندرک 

 ( ( لجوزع هّللا  الا  مهیصحی  اددع ال  ۀکئ  الملا  تلزنوامسلا  باوبا  تحتفف  دندرک ( ( :  هراشا  نامسآ  هب  تسد  اب  ترـضح  هک  دوب  اجن  ـ یا
 ( ( . دناد یمن  راگدرورپ  تاذ  زج  یـسکار  نانآ  دادـعت  هک  دـندمآ  دورف  نیمز  هب  هتـشرف  ردـق  ـ نآو ـد  ـش زا  نا بـ ـمـ ـسآ يا  برد هـ . ) ) 

هب تفر ,  یم  نیب  زا  شاداپو  رجا  هکنیاو  دنشاب )  هتـشاد  تیخنـس  مه  ابو  دنـشاب (  مه  کیدزن  دیاب  روما  هک  دوبن  رگا  دومرف ( ( :  هاگ  ـ نآ
هتشک هم  ـ هو ـد  شا ـم مـی بـ نارا عر یـ ـصـ مو مـقـتـل  ـال )  بر کـ اجنآ (  هک  مناد  یم  انیقی  نکلو  مدیگنج  یم  مدرم  نیا  اب  هکئالم  نیا  هلیسو 

مهو دنیبب  ار  هتشرف  مه  هک  تسا  ترضح  تازجعم  زا  یکی  نایرج ,  نیا   ( ( . 319 نیسحلا ( ( ) )  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  رگم  دنوش  یم 
لثمتم میرم  ترـضح  يارب  ناسنا  تروص  هب  کلم  دیامرف  یم  دیجم  نآرق  اریز  درادن , مه  يداعبتـساو  دـهدب  ناشن  نارگید  ياربار  نانآ 

 ( ( یبلک هیحد  تروص ( (  هب  ار  لیئربج  نامعن ) )  نب  ۀـثراح  نینحو ( ( ,  هظیرق  ین  رد بـ یـا   ( ( . 320 ایوس ( ( )  ارشب  اهل  لثمتف  دش ( : 
یم اروا  خساپ  درک , یم  مالـس  ام  هب  هثراحرگا  درک ( ( :  ضرع  لیئربج  دوب , ص )  ربمایپ (  اب  ندرک  تبحـص  لاح  رد  هک  درک  هدـهاشم 

 ( ( . 321 دوب ( ( ) )  لیئربج  هکلب  دوبن , هیحد  وا  دومرف ( ( :  هثراح  هب  ص )  ادخ (  لوسر  دعب  میداد . ) ) 
 . ینودقفت نا  لبق  ینولس 

تقولا اذه  یف  لیئربج  نیا  تفگو ( ( :  تساخرب  یصخش  ینودقفت , ) )  نا  لبق  ینولـس  دومرف ( ( :  ربنم  رد  ع )  نینمؤملار (  ـیـ ما يزور 
؟

؟  تساجک نالا  لیئربج 
 ( ( ) ) دش ناهنپ  اهرظن  زا  هاگان  هک  یتسه  لیئربج  تدوخ  دومرف ( ( :  دعبو  تخادنا  پچو  تسارو  نییاپو  الاب  هب  یهاگن  ترـضح  ( ( . 

 ( ( . 322
؟  درکن دادمتسا  هکئالم  زا  ع )  نیسح (  ماما  ارچ 

ـد ند ـ ـش زور مـی  ـی پـیـ ها گـ لـیلد ,  نیمه  هبودـنربب  شیپ  یعیبـطو  یلوـمعم  قرط  زا  ارروـما  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  اـیلواو  ـبـیـا  نا شور  .
هیآ 9 لاـفناو ,  هیآ 124  نآرمع ,  لآ  هروس  ود  رد  دـندش .  یم  هتـشک  مه  یهاگودنتـشک  یم  یهاـگ  دـندروخ , یم  تسکـش  یها  ـ گو

 : ) تسا هدوب  مالسا  نازابرـس  بلق  توقو  نانیمطا  يارب  افرـص  هکلب  ندیگ  يارب جـنـ هن  یلو  هدمآ ,  ردب  گنج  رد  هکئالم  لوزن  ناتـساد 
هتشرف رازه  جنپ  رگید , یضعب  ردو  هتشرف  رازه  هس  تایآ ,  یـضعب  رد  رگا  الو  ـ ـصاو مکبولق . )  هب  نئمطتلو  مکل  يرـشب  الا  هّللا  هلعج  امو 

ع لیئربج (  هچنانچ  تسا ,  یفاک  روشکو  رهش  کی  مادهنا  يارب  هتشرف  کی  الاو  هدوب  مالسا  نایهاپس  هیحور  تیوقت  يارب  همه  دش , نایب 
نانمـشدو دـنوش  گـنج  هنحـص  دراو  امیقتــسم  هکئـالم  دـشاب  اـن  ـر بـ گا و   ( ( . 323 درک ( (  كـاله  دوـخ , رپ  کـی  اــب  ارطوـل  موـق  ( 

؟  دنام یم  یقاب  نایوجگنج  يارب  یتلیض  هچ فـ رگید  دننک , دوباناردیحوت 
هچناـنچ دـنا , هداد  ماـجنا  هکئـالم  هک  دوـش  یم  یلم  يار عـ بـ ـبـر , ـصو دیهـشو  داـهج  تلیـضف  رد  تاـیاورو ,  تاـیآ  همه  نیا  تقو  نآ 

ایناثو دنتسین  رشب  خنـس  زا  نانیا  الوا  یلو  مریگ ,  یم  کمک  هکئالم  قیرط  زا  ـم ,  ـشا ـتـه بـ ـساو رگا خـ دیامرف ( ( :  یم  ع )  ادهـشلادیس ( 
هّللا یلا  ۀکئالملا  تجض  ناک ,  ام  ع )  نیـسحلا (  رما  نم  ناک  امل  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  ددرگ . ) )  یم  عیاض  شاداپو  رجا 

 ( ( . ) ) 324 اذـهل ( ( ) )  مقتنا  اذـهب  لاقو  ع )  مئاقلا (  لظ  هّللا  ماقاف  لاق :  کیبن ,  نباو  یفـص ك  نیـسحلا  اذـه  برای  تلاـقو  اـکبلاب 
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دنزرفو هد  ـ یز ـ گر بـ ع )  نیا حـسـیـن (  اهلاراب  دندرک :  ضرعو  دندرک  هلانو  هجض  هکئالم  دش , یم  عقاو  ع )  نیـسح (  تب  ـیـ ـص ـتـی مـ قو
 ( ( . مریگ یمار  نیسح  نوخ  ماقتنا  ماما ,  نیا  هلیسو  هب  تفگو :  داد  ناشن  ار  ع )  تجح (  ترضح  هیاس  دنوادخ  اجنیا  تساوت  ربمایپ 

 . گس تروص  هب  یناسنا  خسم 
 , عازن لحو  همصا  يار مـخـ رفن بـ ود  دش , یم  نیفص  فرط  هب  تکرح  هدامآ  ع )  نینمؤملاریما (  هک  یماگنه  دیامرف :  یم  ع )  رقاب (  ماما 
یم نخس  مهدایزو  دومن  نتفگ  نخس  هب  عورـش  رتدوز  دو , تیناقح خـ تابثا  يارب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  , دندش بایفرـش  ترـضح  تمدخ 

هب صخـش  نیا  رـس  هلـصاف  ـالب  دوش ) )  یم  لامعتـسا  گـس  دروم  رد  هک  يا  هملک  اـس  ـ خا دومرفو ( ( :  دـش  ینابـصع  ترـضح  تفگ , 
هبارم یلع !  ای  هک  ندرک  سامتلا  هب  درک  عورـش  هدـش  خـسم  صخـش  دـیدرگ  نیرـضاح  بجعتو  تهب  ـب  جو ـ مو ـد  مآ رد  گس  تروص 

زا یـضعب  تشگزاب .  لوا  لاح  هب  وا  تروص  هک  درک  وا  هب  یهاـگنو  تفگ  ناـبز  ریز  هب  ار  يا  هلمج  ترـضح  نادرگ .  زاـب  لوا  تروص 
ورین زیهجت  تمحز  همه  نیاو  دینک  یمن  هدافتـسا  هیواعم  هیلع  تردق  نیا  زا  ارچ  دیراد , یتردق  نینچ  هک  امـش  دندرک :  ضرع  باحـصا 

؟  دیهد یم  دوخ  هب  ار  ترفاسمو  تارفنو 
مناوت یمو  مزاسب  نوگنرـس  ارواو  منزب  هیواعم  هنیـس  هب  اههوکو  اـهنابایب  ندوب  اـب  اـپ  نیمه  اـب  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  دومرف :  ع )  ما (  ـ ما . 

هیآ قبط  اما  دوش , ماجنا  راک  نیا  ندز ,  مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  ردو  سلجم  نیا  زا  نتـساخربزا  لـبق  هک  مهدـب  مسق  ار  یلاـعت  يادـخ 
 ( ( ) ) نولمعی هرماب  مهو  لوقلاب  هنوقبـسی  نومرکم ال  دابع  میریگ ( ( . :  یمن  تقبـس  وا  رب  روما  ردو  میتسه  راـگدرورپ  عیطم  اـم  هفیرش 

 ( ( . 325
 . هضور

عرصملا عضوم  یلا  اولصو  فـ ـال , بر قیرط کـ یلع  انبرم  دنتفگ ( ( :  هلفاق  يامنهار  هب  دندوب , تکرح  رد  هنیدم  هب  ماش  زا  تی  ـل بـ ها نو  چـ
ع نیسحلاربق (  ةرایزل  اودرو  دق  ص )  هّللا (  لوسر  لآ  نم  الاجرو  مشا  ینب هـ نم  ۀعامجو  هّللا  همحر  يراصنالا  هّللادبع  نب  رباج  اودجوف 

روش دص  اب  هک  تعاس  نآ  زا  هآ   ( ( . 326 دابکالل ( ( ) )  ۀحرقملا  متملا  اوماقاو  مطللاو  نزحلاو  اکبلاب  اوق  التو  دـحاو  تقو  یف  اوفاوف  ( 
نفکو لسغ  یب  هاش  يا  مالسلا  یفطصم .  مشچ  رون  يا  مالسلا  ادخ ـــــ  هار  هتشک  يا  مالسلا  نیسح .  ربق  رـس  رب  دمآ  بنیز  نیـش ـــــ  و 

ـــــ  هدـمآ ناـمهم  زورما  وـت  رهب  تاـجن .  رحب  یتـشک  يا  مالـسلا  تارف ـــــ  بآ  هنـشت  يا  مالـسلا  نطو .  زا  رود  هتـشک  يا  مالـسلا   ـــــ
همیخ دنتخورفا ـــــ  نایفوک  نیک  شتآ  مدش .  رفاک  هقرف  ریگتسد  مدش ـــــ  روایو  سک  یب  یتفر  وت  نوچ  هدمآ .  ناریو  ماش  زا  ترهاوخ 

زک ماش ـــــ  لها  زا  اه  هوکـش  مراد  کیل  باسح .  یب  ملظ  میدید  ام  هچ  رگ  بارخ ـــــ  ماش  ات  هفوک  زا  ضرغلا  دـنتخوس .  شتآ  هب  ارام 
بوچ وت ـــــ  نایرگ  رهاوخ  روضح  رد  بدا .  یب  دـیزی  نایفـس  هداز  بضغ ـــــ  يور  زا  هک  تعاس  نآ  زا  هآ  ماب .  يـالاب  زا  راوید و  رس 

 . وت نادندو  بل  رب  دز  یم 

مراهچو یس  سلجم 

 . شنادنزرفو طیبث  نب  دیزی  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
نب دیزی   ( ( . ) ) 327 یسیقلا ( ( ) )  طیبث  نب  دیزی  ینبا  هّللادیبعو  هّللادبع  یلع  مالسلا  یـسی ,  ـقـ لا ـد بـن ثـبـیـط  یز مال عـلـی یـ ـ ـس ـ لا ) ) 
شا هلیبق  مارتحا  درومو  هرـصب  نایعیـش  زا  يو  تسا  هدمآ  هیحان  ترایز  رد  نانآ  مان  هک  دنتـسه  البرک  يادهـش  زا  شدنزرف  ودو  طیبث ) ) 
نبا ـی کـه ( (  ما دوب هـنـگـ نایعیـش  عمجت  لحم  شا  هناخ  هک  يدبع ) )  ذـقنم  رتخد ( (  هیرام ) )  مان ( (  دو بـه  ـی بـ نز هر  ـ ـص رد بـ دوب . 

قحلم ترضح  هب  دناوتن  یسک  هک  دنرامگب  سو  ـ سا ـ جو دننک  لرتنک  اراههارداد  روتـسد  دش , علطم  قارع  هب  ع )  ماما (  ندمآ  زا  دایز ) ) 
جورخ یگدامآ  امش  زا  کیمادک  دیوگ :  یم  شدنزرف  هد  هبو  دریگ  یم  هرـص  زا بـ جور  هب خـ میمـصت  دیزی  اهلرتنک , نیا  مامتاب  اما  دوش ,

؟  دیراد ارم  یهارمه  هب 
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رظن تحت  اههار  هک  دنتـشاد  یم  رذح  رب  اروا   , نایعیـش اما  دننک  یم  یهارمه  ارردپ  هّللادیبعو ) )  هّللادبع  ياه ( (  ـ ما شد بـه نـ ـ نزر ود فـ . 
نم دـننک , رپ  نابـسا  مس  اب  اراههار  مامت  رگا  مسق !  ادـخ  هب  تفگ ( ( :  طیبث  نب  دـیز  یـ دـش .  جراخ  هرـصب  زا  ناوت  یمنو  تسا  تبقارمو 
هیما نب  مهداو  کلام  نب  فیسو  رماعو  شمالغو  شدنزرفود  اب  هاگنآ  دننک . ) )  ریگتسد  ارم  دنناوت  یمنو  مدرگ  یمن  رب  دوخ  میمـصتزا 

, دوب حطبا  رد  ع )  ماما (  هک  دندیسر  هکم  هب  یتقو  دندش , هکم  مزاع  دیزی , ) )  یتسرپرس ( (  هب  يرفن  تفه  تایه  دندش  جراخ  هرصب  زا 
هب دوب , هدـش  علطم  رفن  تفه  نیا  دورو  زا  نوچ  ع )  ماما (  مه  یفر  زا طـ دـش .  ع )  ماما (  هاگیاج  مزاع  حبـصو  درک  يرپس  ار  بش  دـیزی 

 ( ( طیبث نب  دـیزی  لزنم ( (  رد  ع )  ماما (  اذـل  هتفر ,  ترـضح  غارـس  هب  دـیزی  هک  دومرف  هظحالم  اما  دوب , هدرک  تکرح  نانآ  لزنم  فرط 
ترـضح هک  دیدو  تشگرب  هلجع  اب  دش , علطم  شهاگلزنم ,  هب  ترـضح  ندمآ  زا  طیبث  نب  دیز  نو یـ ددر چـ وا بـر گـ ـد تـا  ندر فقوت کـ

 ! ( ( . هّللا لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا  اوحرفیلف , کلذبف  هتمحربو  هّللا  لضفب  دناوخ ( ( . :  ار  هیآ  نیا  راوگرزب  نآ  ندیدابو  هتـسشن  اجنآ 
ما ـ ما ها  ـگـ نآ ادخ . ) ) !  لوسر  رسپ  يا  وت  رب  دورد  دوب , لاحشوخ  دیابو  دیدش  تکربو  تمحر  لوزن  بجوم  دوخ , ییامرف  فیرـش  بـا تـ
ات دـندمآ  البرک  تمـس  هب  ترـضح  هارمهو  دومن  لقتنم  ماما  هاگیاج  هب  اردوخ  لیاسوو  داد  رارق  نارایو  دوخ  ندـمآ  نایر  رد جـ ار  ع )  ) 

ورف ای  تسا . :  هدورـس  نینچ  شنارداربو ,  ردپ  گوس  رد  دیزی  دنزرف  رماع ) )  دندیـسر ( ( .  تداهـش  هب  شدـنزرف  ودو  دوخ  البرک , رد 
هوا ـــ تلاو عجفتلا ـــــ  عم  نیـسحلا  ثراو  رورد .  يذ  عمد  ضیف  نم  ةربـعب ـــــ  دیهـشلا  یکباو  روبقلا .  ۀـیربلا فـی  ریخ  یبدـناف ـــــ  یموق 
 ! ) هورف يا   ( ( . ) ) 328 روحنلا ( (  ببل  یلع  يرجت  م ـــــ  ــ هامد ن  ــ یلمرتم ـر .  یجهلا رح  هینباو فـی  الدجم ـــــ  دیزی  یکباو  ر .  ــ ـی فز ـ لاو

همـشچ رـس  زا  کشا  هک  نک  هیرگ  دیهـش  رب  ناـنچنآ  نک ( ( . ) )  هیرگ  اـهناسنا  نیرتهب  ياربو  زیخرب  هلیبق )  ناـنز  زا  یکی  اـی  رداـم  ماـن 
طیبث نب  دیزی  يار  بـ نک ( ( . ) )  يراوگوس  ناغفاو  درد  هلانو و  هآ  اب  ع )  نیسح (  يارب  دزیرب ( ( . ) )  اه  هنوگزا  بالیس  دننام  ناگدید 

هنیس زا  نوخو  دنا  هتشغآ  دوخ  نوخ  رد  دندش ( ( . ) )  هتـشک  نازوس ,  يامرگ  رد  هک  شنادنزرفو  تسا  هتـشغآ  نوخ  رد  هک  نک  هیرگ 
 ( ( . تسا ناور  نانآ  ندرگو 

 . هضور
هیرگو دش  يراج  ـش  نا ـمـ ـش رد چـ کشاو  درک  شناوج  لابند  هب  يا  هناسویام  هاگن  ع )  ادهـشلادیس (  نادیم ,  هب  ربکا  یلع  نتفر  ـع  قو مـ

 ( کلوسرب اقطنمواقلخو  اقلخ  سانلا  هبشا  مالغ  مهیلا  زرب  دقف  دهشا  مهللا  لاق :  مث  یکبو  هینیع  یخراو  هنم  سیا  ةرظن  هیلا  رظن  درک ( ( : 
شلابقتـسا هب  گرم  فرط  ناز  تفر .  ربمغیپ  هک  دنتفگ  همه  تفر .  رـسکی  مرح  مسج  زا  حور  تفر ـــــ  ربکا  مرح  نادـیم ز  هب  نوچ  ( . 

ـــــ  مرـسپ يا  نم  هشوگ  رگج  يا  ورب .  هار  نم  رب  يردـق  کیل  ورب ـــــ  هام ,  يا  ورم  میوگن  نم  شلابند .  نیـسح  مشچ  فرط  نیز   ـــــ
يا میشک ـــــ  یم  دوخ  یپ  زا  نیمه  هن  مردپ .  رخآ  نم  هتسهآ  يردق  مرب ـــــ  ناباتـش ز  هنوگ  نیا  ورم  مرـس .  هب  يرآ  هچ  هک  یناد  چیه 

ربکا یلع  ترـضح  فرط  هب   ( ( 329 يدبع ( ( ) )  هرم  نب  ذـقنم  هک ( (  يریت  هلیـسو  هب  ات  دـیگن  ـی جـ تد مـ میـشک .  یم  یـسفن  احیـسم 
 ( ( . انیلع مودقلا  لجع  کل  لوقیو  مالسلا  كؤرقی  يدج  اذه  مالسلا ,  ینم  کیلع  هاتبا !  ای  يدانف  دیسر ( ( . :  تداهش  هب  درک , باترپ 

مخر بنیز ز  دـید  دیـسر ـــــ  همیخ  رد  وت  گناب  نم  هب  ات  شرـس .  هب  دـمآ  هچ  تسناد  هکنآ  ز  شرـسپ ـــــ  گنابز  تخاـب  دوخ  گـنر 
ياشامت هب  هداتسا ـــــ  همه  هفوک  هپـس  هدخ .  یلع  هدخ  عضوف  تیور .  منیبب  هدنز  متـساوخ  تیوس ـــــ  یباتـش  هچ  اب  مدمآ  دیرپ .  گنر 

وا هب  داد  ناج  هکنآ  دوب ـــــ  بلرب  نیـسح  ناـج  نیقی  هب  هداد .  ناـج  نیـسح  دـنتفگ  همه  هداـتفا ـــــ  یلع  شعن  يور  هش  هداز .  هشو  هش 
 . یناسنا یلع  زا  رعش :  دوب .  بنیز 

مجنپو یس  سلجم 

 . قدزرف هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
ناعتـسملا وهو  هئامعن ,  یل  هّللا عـ دـمحنف  بحنامب  اضقلا  لزن  نا  ناش ,  یف  انبر  موی  لکو  اشی , ام  لعفی  هّللاو  ـالا مـر , هّلل  ـت ,  قد ـ ـص ) ) 
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ای قوش  ای  هلابز  لزنم ( (  رد   ( ( . 330 هتریرس ( ( ) )  يوقتلاو  هتین ,  قحلا  ناک  نم  دتعی  ملف  اجرلا  نود  اضقلا  لاح  ناو  رکـشلا  ادا  یلع 
رد ار  ع )  ماما (  هکنیا  زاو  دو  مزا حـج بـ عـ شردا ,  هارمه مـ قدزرف  دـندرکدروخرب  رعاش ) )  قدزرف  اب ( (  ع )  ماما (  هک  دوب  حاـفص ) ) 

کسانم زا  دوز  ردقچ   , جحلا نع  کلجعا  ام  دسرپ ( ( :  یم  بجعت  اب  اذل  دیامن  یم  بجعت  دنک , یم  هدهاشم  نیمزرـس  نآ  رد  عقوم  نآ 
 ( ( . دیدش غراف  جح 

 ( ( . دنتشک یم  ارم  مدرک  یمن  هلجع  رگا  تذخ ,  لجعا ال  مل  ول  دومرف ( ( :  ترضح 
؟  ربخ هچ  هفوک  زا  درک  لاؤس  وا  زا  ع )  ماما (  هاگنآ 

ياضقو دنا  هدیشک  امش  يور  هب  اراهریـشمش  یلو  تسامـش ,  اب  مدرم  ياهبلق  دیدرک , لاؤس  یعلطم  صخـش  زا  تف :  گـ قدزر ) )  فـ . ) ) 
یم ماجنادـهاوخب  ار  يراک  ره  دـنوادخ  یتفگ ) )  تسرد  رمالا , هّلل  تقدـص  دومرف ( ( :  ترـضح  دوش .  یم  لزاـن  نامـسآ  زا  مه  یهلا 
نایم یهلا  ياض  ـر قـ گاو میتسه  راذگ  رکش  اروا  دوش  عقاو  میدنـسپ  یم  ام  هچنآ  رب  یهلا  ياضق  رگا  دراد  يا  هزات  نا  ـ مر زور فـ رهو  دهد 
یمن جراخ  قح  ریـسم  زا  تسا ,  یهلا  ياوقت  رب  شترطفو  نطاـبو  دراد  یم  رب  مدـق  قح  هار  رد  هکنآ  , ددرگ لـیاح  ناـمیاه  هتـساوخو  اـم 

تضهن رد  تکرش  رب  ینبم  یلیامت  راهظا  چیهو  دش  صخرم  ترضح ,  رـضحم  زا  یعرـش  هلاسم  دنچ  ندیـسرپ  اب  قدزر ) )  فـ ددرگ ( ( . 
 ! ! . درکن ع )  نیسح (  سدقم 

 ( . ع نیسح (  ماما  اب  قدزرف  تاقالم  نیمود 
رابو جح  هب  نتفر  عقوم  لوا  راب  دشاب , هدرک  تاقالمار  ترضح  رابود  قدزرف  هک  دهد  یم  لامتحا  رهپس ) )  یقت  دمحم  ازریم  موحرم ( ( 
مود تاـقالم  رد  هک  یلاـح  رد  دو , ـلـم نـبـ ـس تدا مـ ـهـ ـش زا  يربـخ  لوا ,  تاـقالم  رد  نوـچ  هلاـبز ,  لزنم  رد  جـح  زا  تعجارم  رد  مود 

املسم هّللا  ـم  حر دومرف ( ( . :  ترضحو  دندرکدیهـش  ار  تیومع  رـسپ  هک  یلاح  رد  يور  یم  هفوک  تمـس  هب  روطچ  دیوگ :  یم  قدزرف 
 ( ( . 331 انیلع ( ( ) )  ام  یقبو  هیلع  ام  یضقدق  هنا  اما  هناوضرو  هتیحتو  هناحیرو  هّللا  حور  یلا  راص  دقلف 

 . طلغ یلو  روهشم  یبلطم 
اهینارنخ ـ ـسو ـی کـتـب  ـض رد بـعـ هک  میهد  رکذتار  یبلطم  تسا  مزال  جحلا ) )  نع  کلجعا  ام  تفگ ( ( :  هک  قدزرف  هلمج  تبـسانم  هب 

نادنمشناد زا  یعمج  تسا  هابتشا  نیا  ـی کـه  لا رد حـ ـت  ـسا هدر  هدرفم کـ هرمع  هب  لدبار  عتمت  جح  ع )  نیـسح (  ماما  هک  هدش  هتفگ  مه 
عتمت جح  دهاوخن  هک  یسکو  تسا  هدوب  هدرفم ) )  هرمع  ادتبا ( ( , زا  ترضح  جح  الوصا  هک  دنا  هدش  عوضوم  نیا  رکذتم  دوخ  بتکرد 

ار نآ  تیاور  کی  هک  تسا  هدـش  لقن  تیاور  ود  بیذـهت , ) )  فیرـش ( (  باتک  رد  دروآاجب  ار  هدرفم  هرمع  دـناوت  یم  دروآ , اـجب  ار 
؟  رمتعملاو عتمتملا  قرتفا  نیا  نم  ع : )  هّللادبع (  یبال  تلق  رامع :  نب  ۀیواعم  عـن  میروآ ( ( . :  یماجنیا 

ـی لا ـۀ  یور ـتـ لا موی  حار  مث  ۀـجحلا  يذ  یف  ع )  نیـسحلارمتعادقواش (  ثیح  بهذ  اهنم  غرف  اذا  رمتعملاو  جـحلاب  طبترم  عتمتملا  نا  لاقف : 
ماما زا  رام  ـۀ بـن عـ یوا مـعـ  ( ( . ) ) 332 جحلا ( ( ) )  دیری  نمل ال  ۀجحلا  يذ  یف  ةرمعلاب  ساب  الو  ینم  یلا  نو  ـ حور سا یـ ـنـ لاو قار  ـعـ لا

؟  تساجکرد هرمعو  عتمت  جح  قرف  هک  درک  لاؤس  ع )  قداص ( 
نب نیسح  قیقحت  ـه  بو دور  یم  تساوخ  اجک  ره  هب  دش , غراف  هرمع  زا  هاگ  ره  رمتعم  یلو  تسا ,  جح  هب  طوبرم  عتمت ,  دومرف :  ترضح 

دنتفر یم  ینم  فرط  هب  مدرم  هک  یلا  رد حـ در  تـکرح کـ قارع  يوـس  هـب  هـیورت  زور  هاـگنآ  دروآاـجب , ار  هرمع  هـجحیذ  رد  ع )  یلع ( 
 ( ( . درادن ار  جح  دصق  هک  یسک  يارب  هجحیذ  رد  هدرفم  هرمع  ماجنا  درادن  یعنامو 

؟  تسیک قدزرف 
تاغل ثلث  دوبن , وا  راـع  ـ ـشا رگا  هک  دراد  برع  تاـیبدا  رد  یگرزب  قح  قدزرف ) )  هب ( (  روهـشم  هعـصعص ) )  نب  بلاـغ  نب  ما  هـمـ .) ) 

 , تسا يوما  بصاغ  ياف  حد خـلـ رد مـ وا  را  ـعـ شا ـب  لا دناوخ غـ یم  رعش  هتسشن  تلاح  هب  ارماو  افلخ  دزن  يو  تفر ,  یم  تسد  زا  برع 
درک عافد  ع )  نیسحلا (  نب  یلع  نیدباعلا  نیززا  دوب , هدیسرن  تفالخ  هب  زونه  هک  کلملادبع  نب  ماشه  لباقم  رد  فورعم  هدیصق  رداهنت 
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؟  تسیک داجس )  ماما  وا (  دندرک  لاؤس  ماشه  زا  مدر  تقو کـه مـ نآ 
؟  سارف ابا  ای  اذه  نم  یماشلا  لاقف  هفرعاانا  لاقف  ارضاح  قدزرفلا  ناکو  مسانش ! !  یمن  تفگ  ماشه 

 ( ( . 333 مرحلاو ( (  لحلاو  هفرعی  تیبلاو  هتاطو ـــــ  احطبلا  فرعت  يذلا  اذه  لاقف . : 
 . یمشچمهو مشچ 

رد یگنـسر ,  زا گـ ـفـه  یا تاجن طـ يارب  دوب , شدوخ  هلیبق  سیئر  هک  قدزرف  ردـپ  بلاغ ) )  دـمآ ( ( , دـیدپ  یلاسکـشخ  هفوک  رد  یلاس 
 ) ) يزور دندرک  چوک  لیثو ) )  نب  میحس  یت ( (  ـ سر ـ پر ـ ـس هب  مه  يرگید  هلیبق  دندرک  چوک  اوص ) )  مان ( (  هب  یلحم  رد  هفوک  یکیدزن 

دش تحاران  يو  داتسرف , میحس ) )  يارب ( (  یمالغ  طسوت  ار  نآ  زا  يا  هساک  دندوم , خبط نـ ار  یتشوگبآو  درک  رحن  ار  يرتش  بلاغ ) ) 
اذل میـشاب , ) ) !  بلاغ  ياذغ  جاتحم  هک  دـسرب  اجنآ  هب  دـیاب  ام  راک  تفگو ( ( :  دز  کتک  مه  اردـصاقو  ـخـت  یر ار  تشوگبآ  هساکو 

, درک رحن  رتشدص  بلاغ  مراهچ ,  زور  ات  رتش , ود  مه  میحـس  درک , رحن  رت  ـ ـش ود  ـب  لا غـ مود ,  زور  دـندرک .  رحن  ار  يرتش  , رخافت يارب 
میحس هب ( (  هلی  ـل قـبـ ها مامت شـد , یلاسکشخ  هک  یتقو  ات  دوب  ناربج  رکف  رد  یلو  دزیخرب , رادقم  نیا  اب  هلباقم  هب  تسناوتن  میح  یلو سـ

ار نآ  رباربود  ام  هک  يدرکن  رحن  رتش  دص  زور  نآ  ارچ  دوش , یمن  شومارف  هک  یتشاذگ  یقاب  یگننام  يارب  خـیرات  رد  وت  هک  دـنتفگ  ( ( 
هب ربخ  نیا  یتقو  دینک .  هدافتـسا  تفگ  مدرم  هبو  درک  رحن  اررتش  دصیـس  اذل  دندوبن , سرتسد  رد  نم  نارتش  تفگ :  میدرک .  یم  ناربج 
دنا هدرکن  حبذ  ندروخ  يارب  اراهنیا  ۀلکام , ) )  ریغل  تحبذ  هذه  اریز ( (  دیروخن , اهتشوگ  نیا  زا  دومرف ( ( :  دیـسر , ع )  نینمؤملاریما ( 

 ( ( . 334 دش ( (  تاناویح  بیصنو  دنتخیر  هفوک  هسانک  رد  اراهتشوگ  مامت  اذل  دنا , ) )  هدومن  حبذ  ترخافمو  تاهابم  يارب  هکلب 
 . نآرق ظفحو  قدزرف 

بلاغ نم  تفگ ( ( :  درک , لاؤس  وا  مان  زا  نایقتم  يالوم  , دش دراو  ترـضح  رب  ع )  نینمؤملاریما (  تفال  ما خـ ـ یا رد  قدزر  رد فـ يزور پـ
؟  دوب دایز  نارتش  ياراد  هک  یسک  نامه  دومرف ( ( :  ترضح  متسه . ) )  ۀعصعص  نب 

؟  ةریثکلا کلبا  تلعف  ام  دومرف ( ( :  ترضح  يرآ . ) )  تفگ ( ( :  بلاغ  ( ( . 
؟  دندش هچ  تناوارف  نارتش  سپ  قوقحلا ( ( . ) )  اهتعذعذ  لاق : 

فرـصم هار  نیرتهب  نیا  اهلبـس , دـمحا  کـلذ  دومرف ( ( :  ع )  ماـما (  دـیدرگ . ) )  فرـص  یلاـم  قوقحو  اهیراکهدـب  هار  رد  تفگ ( ( : 
؟  تسیک وت  هارمه  ناوج  نیا  دیسرپ ( (  ترضح  سپس  تساهنآ . ) ) 

 : ) دومرف ع )  ریما (  ترضح  دوشب . ) )  یگرزبرعاش  هدنیآ  رد  مراودیماو  ما  هداد  دای  رعش  وا  هب  هک  تسا  مامه  مرـسپ  تفگ ( ( :  وا  ( ( . 
رد نانچنآ  ترضح  مالک  نیا  دیو ( ( :  مـی گـ قدزر ) )  فـ دوب ( ( . ) )  رتهب  يداد  یمدای  نآرق  وا  هب  رگا  هل ,  ریخ  وهف  نارقلا  هتارقا  ول  ) 
 ( 335 دش ( (  نآرق  ظفاح  هلیسونیدب  اذل  موشن , ) )  لوغشم  يرگید  زیچ  هب  ما  هدرکن  ظفح  ار  نآرق  ات  متفرگ  میمـصت  هک  درک  ریثات  نم 

( .
 . هضور

ارام مدرم  ات  ربب  ـی  تو هار خـلـ زا  ارام  میدیـسررهش ,  هب  یتقو  تفگ ,  رمـش  هب  موثلک ) )  ما  دندیـسر ( ( , قشمد  کیدزن  تیب  لـها  نو  چـ
ام هبردقنآ  اریز  دنک  هاگن  ام  هب  رتمک  مدرم  ات  دیهدب  رارق  اهرـس  زا  رترود  ارامو  دیربب  اه  لمحم  نایم  زا  اراهرـس  نینچ  مهو  دـننیبب  رتمک 

لیلق برد  یف  انلمحاف  داد ( (  روبع  تعیمج  رپ  يا  لحم  زا  ار  تیب  لها  سکع  رب  بیجن  نآ نـا  اما  میشک  یم  تلاجخ  ام  هک  ندرک  هاگن 
 ( : ع نیسحلا (  نب  یلع  لاق  دندرک ( ( :  دیزی  سلجم  دراو  عضو  نیمه  اب  ار  تیب  لها  هاگنآ  انیلا ) )  رظنلا  ةرثک  نم  انیز  ةراضنلا فـقـد خـ

 . راوس رتشا  دوش  لزنم  لهچ  اـت  راـگدرک ـــــ  یلو  ندوب  اور  یک   ( ( . 336 ۀفـصلا ( ( ) )  هذـه  یلع  انار  ول  ص )  هّللا (  لوسرب  کنظام 
شباب هک  اتفگ  يرگید  تسیک ـــــ  رامیب  نیا  هک  اـتفگ  یکی  نآ  دنتـسین .  ناملـسم  اـتفگ  يرگید  دنتـسیک ـــــ  ناـنیا  هک  اـتفگ  یکی  نآ 

 . تسا هدرم  ردارب  اتفگ  يرگید  تسا ـــــ  هدرسفا  بجع  اتفگ  یکی  نآ  تسا .  یجراخ 
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 . رتس یفو  توکس  یف  لیلب  ادیور  اهباوج ـــــ  رخی  ناو  ادادقمو  ایلع 
تلکـشا دق  هعرول  ناک  دـیزی ( ( . ) )  ینلاتغی  نا  تفخ  دومرف ( ( :  یمو   . 3/906 باعیتسا ,  یلا 149   20/108 دیدحلا , نازحالا .  تیب 

 ( ( . ةافولا هترضح  نیح  کلذ  یلع  مدنو  هنع  دعقو  یلع  بورح  هیلع 

مششو یس  سلجم 

 . بلاغ نب  رشب  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما ـخ  ساپ
یف قیرف  لجوزع ( :  هلوق  وهو  رانلا , یف  وهو ال  ۀـنجلا  یف  الوه  اهیلا , هوباجاف  ۀلالـض  یلا  اعد  ماماو  هیلا ,  هوباجاف  يدـه  یلا  اعد  ماما  ) ) 
هار نـیب  رد  هدــش ,  رکذ  ع )  هـمئا (  باحــصا  هرمز  رد  وا  ماــن  هـک  بـلا ) )  ـر بـن غـ ــش بـ  ( ( . ) ) 337 ریعـسلا ( ( )  یف  قـیرفو  ۀـنجلا 

لاعتم دنوادخ  هکنیا  دیـسرپو  درک  لاؤس  مهماماب )  سانا  لک  اوعدن  موی  هیآ 71 ( :  ارسا , هروس  هفیرش  هیآ  ریسفت  زا  ع )  ادهـشلادیسزا ( 
؟  هچ ینعی  مینز , ) )  یم  ادص  ناشدوخ  ربهرو  ماما  اب  ار  یتیعمجره  تمایق  زور  رد  دیامرف ( ( :  یم 

تلالـض هب  ار  مدرم  هک  یماماو  دـننک  یم  تباجااروا  مدرمو  دـناوخ  یم  تیادـه  هب  ار  مدرم  هک  یماـما  دومرف ( ( :  خـساپ  رد  ترـضح  . 
تسا نیاو  دنتسه  شتآ  رد  مود  ـتـه  سدو رد بـهـشـت  لوا  هتـسد  دنهد  یم  تبثم )  خساپ (  اروا  مه  يا  هدعو  دنک  یم  توعد  یهارمگو 
هروس هفیرش  هیآ  ینعی  شتآ . ) )  هب  يا  هتسدودنور  یم  تشهب  هب  يا  هتسد  دیامرف :  یم  هک  متفه  هیآ  يروش ,  هروس  هفیرـش  هیآ  يانعم 
هقـالع زیچ  رهو  سک  ره  هب  اـیند  رد  ناـسنا  هک  تسا  ملـسم  نآرق  رظن  زا  ـن  یا تساارـسا .  هروـس  رد  هفیرـش  هیآ  رـسفمو  نیبـم  يروـش , 
ادنـسم مومهملا  سفن  همدـقم  رد  یمق  ثدـحم  هک  بیبـش ) )  نب  ناـیر  تیاور ( (  رد  دوش  یم  روشح  وا مـ اـب  مه  تماـیق  رد  دـشابدنم ,

نمـض ردو  مدیـسر  ع )  اضر (  ترـضح  تمدخ  هب  مرحم  لوا  زور  رد  تسا :  هدمآ  دـنک , یم  لقن  بیبش  نا بـن  ـ یر زا  ـطـه  ـساو ـی  ـسا بـ
اننزحل نزحاف  نانجلا  نم  یلعلا  تاجردلا  یف  انعم  نوکت  نا  كرس  نا  بیبش !  نب  یـا  دومرف ( ( . :  ع )  ماما (  همتاخرد  یلـصفم ,  ثیدح 
يادرف هک  یهاوخ  یم  رگا  بیبش !  رس  يا پـ ۀمایقلا ( ( . ) )  موی  هعم  هّللا  هرشحل  ارجح  یلوت  الجر  نا  ولف  انتیالوب , کیلعو  انحرفل  حرفاو 

نادب ینزب ,  گنچ  ام  تیالو  هب  هک  داب  وت  ربو  شاب ,  داش  ام  يداش  ردو  نوزحم  ام  نزح  رد  یشاب ,  تشهب  یلاع  تاجرد  رد  ام  اب  تمایق 
تیاور رد  نینچمهو  دـنک . ) )  یم  روشحم  گنـس  نامهاب  اروا  یلاعت  يادـخ  تماـیق ,  يادرف  درادـب , تسود  مه  ار  یگنـس  یـسک  رگا 

 ) هّللا لوسر  یلا  اناعدو  هنولوتی  نم  یلا  موق  لک  اعدف  ۀمایقلا  مو  نا یـ اذا کـ هّللا  نود  الا تـحـمـ دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  قداص (  ماما  رگید 
یمن رکــش  اردـنواد  ـا خـ یآ  ( ( . ) ) 338 اـثالثاهلاق ( ( ) )  ۀـبعکلا ,  برو  ۀـنجلا  یلا  مکب  بهذـی  نورت  نیا  یلاـف  اـنیلا , مـتعزفو  ص ) 
يوس هب  مه  ارامو  تسا  هدوب  دنم  هقالع  نا  ـ نآ اب کـسـی کـه بـه  دننز  یم  ادص  ار  یتیعمجره  دسرب , ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  دیراذگ 

؟  تفر دیهاوخ  اجک  هاگنآ  دیروآ , یم  هانپ  ام  هب  امشو  دنناوخ  یم  ص )  ربمایپ ( 
 ( ( . دومرف رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج  نیا  ترضح  دنرب !  یم  تشهب  هب  ارامش  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  هب 

 . ران ماماو  رون  ماما  تاصخشم 
دو ـکـم خـ حو ـر  ما ار بـر  یهلا  مکحو  نامرفورما  رون , ماما  دـیامرف ( ( :  یم  ران  ماـماو  رون  ماـما  تاصخـشم  ناـیب  رد  ع )  قداـص (  ماـما 
هب ار  مدر  مـ رو , نـ ما  ـ ما  ( ( . 339 تسادوخ ( ( ) )  سوهو  اوـه  عباـتو  دـنک  یم  راـتفر  نیا  فـالخ  هب  راـن  ماـما  یلو  دراد , مد مـی  مـقـ

ندـش نشور  يارب  نونکا  دـیامن , یم  دوخ  تسا  ـ یرو تموکح  ياقب  يادـفار  همه  ران  ماما  اما  دـهد , یم  قوس  ترخآو  ایند  رد  تداعس 
 . دندرک دوخ  يادفار  یتیعمج  هنوگچ  ران  ناماما  هک  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  لقن  لمج  گنج  زا  ار  ینایرج   , عوضوم

 . لمج گنج  زا  یناتساد 
زا هدیرب ,  شوگ  دو  يدر بـ هرـصب مـ رد  هکدنک :  یم  لقن  بهذلا  جورم  زا  هرـس ) )  سدق  يرتشوش  یقت  دمحم  خیـش  دـیق ( (  ـه فـ مال عـ

بلج ار  مرظن  یصخش  متشگ ,  یم  اه  هتـشک  نایم  رد  گنج جـمـل  رد  تفگ :  هدش ,  هدیرب  وت  شوگ  هنوگچ  هک  دندش  ایوج  نآ  تلع 
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بـه اور ( ( .  نحنو  الا  فرصنت  ملف  انما ـــــ  توملا  ۀموح  انتدروا  دقل  درک . :  یم  همزمز  اررعش  نیاو  درب  یم  الابو  نییاپ  ار  شرسوا  درک 
 , گرم عقوم  رد  متفگ  درک . ) )  گرم  زا  باریـس  ارام  هکنیا  رگم  تشگنربو  دروآ  گرم  یکیدزن  ات  اراـم  هشیاـع )  ناـمردام (  قیقح  تـ

هیلا ترـصف  ةداهـشلا  ینقل  ندا  تفگ ( ( . :  وا  وـگب , هّللا ) )  ـالا  هلا  ـال  هملک ( (  نیا ,  ياـج  هب  یناوـخ ,  یم  هک  تسا  يرعـش  هـچ  نـیا 
؟  اذه کب  لعف  نم  تلاقف :  کما  یلا  ترص  اذا  لاقف :  هنعلا  تلعجف  , اهب بهذف  ینذا ,  مق  تلاو  یناندتساف 

ار نیتداهـشو  ایب  نم  ـک  یدز نـ  ( ( . ) ) 340 نینمؤملل ( ( ) )  ةریما  نوکت  نا  تدارا  یتلا  ةارملا  عودـخم  یبضلا  بلهـالا  نب  ریمع  لـقف : 
 : تفگ وا  نیرفنو  نعل  هب  مدرک  عورش  لمع  نیا  لباقم  رد  مه  نم  دیرب , ارم  شوگ   , منک نیقلت  ار  هّللا  الا  هلا  هک ال  متفر  ولج  نک ,  نیقلت 

تشاد وزرآو  دروخ  ار  ینز  لوگ  هک  بلها  نب  ریمع  وگب  دیرب , یـسک  هچ  اروت  شوگ  هک  درک  لاؤس  وت  زاو  یتفر  تردام  دزن  هب  هاگره 
هب هشئاـع  اـت  دـندرک  ادـف  اردوخ  هک  دـندوب  هارملا  دـنج  ع )  نینمؤملاریما (  ریبعت  هب  اـهنیا  دوشب . ) )  نینمؤم  ياورناـمرفو  ریما  يزور  هک 
یم ار  هشیاع  رتش  لکـشپ  دزا , هفیاط  زا  ینادرم  هک  دـنک  یم  لـقن  ير  طـبـ دیونـشب . :  همیهبلا  عاـبتا  زا  مه  يا  هلمج  اـما  دـسرب  تموکح 

کـشم يوب  هشیاع ,  نامردام  رتش  لکـشپ  کسم ,  حیر  هحیر  انما  لمج  رعب  دنتفگ ( (  یمو  دندییوب  یمو  دندرک  یم  زاب  ار  نآودنتفرگ 
 ( ( . 341 دهد ( ( ) )  یم 

 . هضور
ۀنیکس ای  بنیز ,  ای  موثل ,  ما کـ ای  دز ( ( :  ادص  نفک  ياهدنب  نتسب  عقوم  ردو  س , )  همطاف (  نیفکتو  لیـسغت  زا  دعب  ع )  نینمؤملاریما ( 

ناتردام راب , نیرخآ  يارب  دیئایب  منادنزرف !  يا  ۀنجلا ) )  یف  اقللاو  قارفلا ,  اذهف  مکما  نماودوزت  اومله  نیـسحای ,  نسح ,  ای  ۀـضف ,  ای  , 
یئا هلاـن  س )  همطاـف (  هک  مریگ  یم  دـهاش  ارادـخ  دـیامرفیم :  ع )  نینمؤملار (  ـیـ ما دوش .  یم  لوـکوم  Ř هب ق تاقالم  هک  دـینیببار 

 ) هک ـیـد  سر مشوگ  هب  نامسآ  زا  یئادص  لاح  نیمه  رد  هک  تفرگ ,  شوغآ  هب  ار  ع )  نیسحو (  نس  ـ حو دو  اردوخ گـشـ ياهتـسدودرک 
هب اراهنامسآ  هکئالم  هک  دنگوس  ادخب  رادرب , ناشردام  هنیس  يور  زا  ار  نادنزرف  تاوامـسلا ) )  ۀکئالم  هّللاو  ایکبا  دقلف  اهنع , امهععفرا  ) 

شیاه هنوگ  رب  شیاهکـشاودروآ  يور  وا  هب  اه  مغ  تشاذگ ,  ربق  رد  ار  ندـب  نوچ  ع )  نینمؤم (  ـ لار ـیـ ما  ( ( . 342 دندروآرد ( (  هیرگ 
هنایزات رگید  دروخ , یهاوخن  هناگی ـــــ  هام  يا  مارآ ,  باوخب   ( ( . 343 هیدخ ( ( ) )  یلع  هعومد  لسراو  نزحلا  هب  جاه  دش ( (  يراج 
باوخب یلیـس .  ياج  هد  ناشن  ربمغیپ  هب  یلین ـــــ  راسخر  اب  مارآ  باوخب  هتـسشن .  وت  ربق  نیلاب  یلع  هتـسکش ـــــ  ولهپ  يا  مارآ  باوخب  . 

ماقو اهاطبسو .  يداهلا  اهلعب  اهرما  نع  اهلسغ ـــــ  ارهزلا  مطاف  تضق  امل  منیسح . *** .  راتسرپ  اهبـش  نم  هک  منیع ـــــ  ود  رون  يا  مارآ 
 ( ( . 344 اهاشاح ( (  موقلا  الص ة  نم  اهل  اشاح  دحا ـــــ  مهنم  اهیلع  لصی  ملو  اهاراو .  مث  اهیلع  یلصف  الیل  اهب ـــــ  عیقبلا  نطب  یتا  یتح 

همه هکیماـگن  هـ ـب ,  ـش ـکـی  یرا ردو تـ دـنداد .  لـسغ  اروا  شنادـنزرف  ودو  رهوـش  وا , تیـصو  هـب  تفاـی ,  تاـفو  س )  همطاـف (  نوـچ 
وا رب  زامن  رد  نانمـشد )  اهنآ (  زا  سکچیهو  دـندرک .  نفد  ار  شندـب  وا  رب  ندـناوخ  زامنزا  دـعبو  دـندرب  عیقب  هب  اروا  دـندوب , باوخرد 

 . دوبن يزایناهنآ  زامن  هب  اریز  دندرکن , تکرش 

متفهو یس  سلجم 

 . هفوک لها  زا  يدرم  هب  باطخ  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
 ( ( . 345 يدـج ( ( ) )  یلع  یحولاـب  هلوزنواـنراد  نم  لـیئربج  رثا  کـتیرال  ۀـنیدملاب  کـتیقل  وـل  ۀـفوکلا !  لـها  ـا  خا هـّللاو یـا  ـا  ما ) ) 

لها هک ( ( :  دندومرف  لاؤس  وا  زاو  دندرک  دروخرب  یـصخش  اب  هیبلعث ) )  رد ( (  البرک , فرط  هب  تکرح  ریـسم  رد  ع )  ادـه (  ـ ـش ـ لاد سـیـ
؟  یتسه رهش  مادک 

راثآ مدرک ,  یم  تاقالم  هنیدم  رد  اروت  رگا  دنگوس !  ادـخ  هب  یفو !  ردار کـ يا بـ دو ( ( :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ هفوک . ) )  زا  تفگ ( ( :  ( ( . 
باریس ام  ملع  همشچ  زا  مدرم  یفوک !  ردارب  يا  مداد  یم  ناشنوت  هب  نامیاه  هناخ  رد  ار  ص )  هّللا (  لوسر  مدج  رب  یحو  لوزنو  لیئرب  جـ
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؟  میناد یمن  امو  دنناد  یم  نانآ  تقو  نآ  دنوش , یم 
صوصخم ماکحاو  بادآ  ياراد  ص )  ربمایپ (  هناخ  هکنیا :  لوا  تسا . :  هجوت  لباق  یتاکن  هملاکمو ,  تاقالم  نیا  رد  تسین . ) )  نینچ 

اثلاث  ( ( . 347 یبنلا ( ( )  توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت  ال  ایناث ( :   ( ( . 346 مکل ( ( )  نذؤی  نا  الا  یبنلا  تویب  اولخدت  ال  الوا ( :  تسا . : 
دنوادخ هک  تسا  هناخ  مادک  نیا  ـد  ـش لاؤ  ـ ـس ص )  اد (  لو خـ ـ ـسر زا   ( ( . 348 همـسا ( ( )  اهیف  رکذـیو  عفرت  نا  هّللا  نذا  تویب  یف  : ) 

؟  دوش میظعت  هدومرف  هدارا 
؟  ۀمطافو یلع  تیب  ینعی  اهنم  تیبلا  اذه  هّللا !  لوسر  ای  لاقف :  رکبوبا  ماقف  تسایبنا ( ( . ) )  هناخ  دومرف ( ( : 

؟  تسااه هناخ  نامه  زا  مه  ع )  همطافو (  یلع  هناخ  نیا  ایآ  تفگو :  تساخر  ـو بـکـر بـ با اهلضافا ( ( . ) )  نم  معن  لاق : 
زا هـک  تساروـظنم  يوـنعم  تـیب  یـا  بـیـت ) )  زا ( (  دار  ـت مـ قو نآ   ( ( . 349 تساـهنآ ( ( ) )  نیرترب  زا  يرآ  دوـمرف :  ص )  ربماـیپ ( 
 ( س همطافو (  ع )  نینمؤملاریما (  هرجحو  ینوکـسم  لزانم  نامه  دارم  ایو  دننک  یم  بـیـت ) )  هب ( (  ریبعت  بیجنو ,  لیـصا  ياه  هداوناخ 

 . دشاب یم  معا  دارم  ایو  تسا 
 ( . ع قداص (  ماما  هناخ  رد  تبانج  لاح  اب  ریصب  وبا 

ربمایپ هناخ  دننام  ـت هـ ـساد ـ قو تمرح  ظفحرد  ع )  همئا (  هناخ  هک  مینک  یم  هدافتـسا  ریهطتو ) )  هلهابم  هیآ ( (  لوزن  هب  هجوت  اب  نون  ـ کا
مه یفرط  زاو  دـنراد  ار  ع )  قداص (  ماما  كرابم  رـضحم  هب  یبایفرـش  دـصق  يا  هدـعدنیب  یم  ریـصب ) )  وبا  یتقو ( (  اذـل  تسا ,  ص )  ) 

هذخاؤم دروم  دسر , یم  ترـضح  تمدخ  هب  تبانج  تلاح  نامه  اب  دهد , یم  تسد  ارروضح  ضیف  دنک , لسغ  دـهاوخب  اتو  تسا  بنج 
هک یناد  یمن  رگم   ( ( . ) ) 350 بنجلا ( ( ) )  اهلخدـی  ایبنالا ال  دالواو  ایبنالا  تویب  نا  تملع  اما  ریـصب !  ابا  ای  هک ( ( . :  دریگ  یم  رارق 

 ( ( . دوشب ایبنا  دالواو  ایبنا  هناخ  دراو  دیابن  بنج 
 ( . ع رقاب (  ماما  ثیدح 

ۀکئـالملاو نیملاـعلا  بر  شرع  مهتیب  فقـسو  ص )  هّللا (  لوسر  ةرجح  نم  ع )  ۀـمطافو (  یلع  تیب  دـیامرف ( ( :  یم  ع )  مجن (  ما پـ ـ ما
نذاباهیف حورلاو  ۀـکئالملا  لزنت  هّللا  لوقل  ۀـکئالملا  جارعم  هیف  الا و  انم  ۀـمئالا  تویب  نم  تیب  نم  ام  اسمو و  احابـص  یحولاب  مهیلع  لزنت 

تـسا یهلا  شرع  نانآ  ياـه  هناـخ  فقـسو  تسا  ص )  ربماـیپ (  هرجح  زا  ع )  همطاـفو (  نینمؤملاریما  هنا  خـ  ( ( . ) ) 351 مـهبر ( ( ) ) 
یم دنوادخ  اریز  تسا ,  هکئالم  جارعم  ع )  همئا (  ياه  هناخزا  يا  هناخ  رهو  دنیآ  یم  دور  نا فـ ـ نآ ـی بـر  حو ما بـا  ـ شو ـبـح  ـص ـه  کئال ـ مو

 ( ( . حورلاو ۀکئالملا  لزنت  دیامرف ( ( : 
هب  ( ( 352 يرـصب ( ( ) )  هماعد  نب  ةداتق  یتقو ( (  هک  دراد  یتمظع  نانچنآ  ع )  همئا (  ـه  نا خـ دـنک .  یم  مگ  اردوخ  ياـپو  تسد  هداـتق 

ماما تمدخ 
امک مهنم  دـحا  مادـق  یبلق  برطـضا  امف  ساـبع  نبا  مادـقو  اـهقفلا  يدـی  نیب  تسل  لـقـد جـ دـنک ( ( . :  یم  ضرع  دـسر , یم  ع )  رقاـب ( 

سابع نباو  اهقف  لباقم  رد  اـنامه   ( ( . ) ) 353 عفرت ( ( ) )  نا  هّللا  نذا  تویب  يدی  نیب  تنا ,  نیا  يردـتا  ع )  لاقف (  کمادـق  برطـضا 
یمایآ دومرف :  ع )  رقاب (  ماما  دوش  یم  برطـضم  امـش  لباقم  رد  روط کـه  نآ  دشن  برطـضم  مبلق  نانآ  روضح  رد  هاگچیه  یلو  متـسشن 

؟  يا هتسشن  اجک  یناد 
نیا زا  مولع  ماـمت  هک  تسا  ع )  همئا (  ملع  ـنـکـه :  یا مود  دـنوش . ) )  میظعت  اـهنآ  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هک  يا  هتـسشن  يا  هناـخ  رد  وـت 

 . دروخ یم  مشچ  هب  هدنیآو  هتشذگ  هب  تبسن  نانآ  ياهیوگشیپ  زا  يدایز  دراوم  ع )  همئا (  یناگدنز  ردو  تسا  هتفرگ  همشچرس  نادناخ 
هک میدرک  دروخرب  ینیمز  هب  هک  مدوب  ع )  نینمؤملاریما (  هارمه  تاوزغ ,  زا  یکی  زا  تعجارم  رد  دـیوگ ( ( :  مـی  ـر ) )  ـسا را یـ عـمـ ) ) 

؟  دنادب اراه  هچروم  نیا  دادعت  هک  تسه  یسک  ایآ  مدرک  ضرع  دوب , هچروم  زا  ولمم 
؟  یثنا هیف  رکذ و  هیف  مکو  هددع  ملعی  الجر  فرعا  انا  رامع !  ای  معن  دومرف ( ( . :  ترضح 
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؟  تسیک صخش  نآ  تفگ ( ( :  رامع  اراهنیا . ) )  هدامو  رن  مهو  دنادب  اراهنیا  دادعت  مه  هک  ار  يدرف  مسانش  یم  نم  يرآ  ( ( . ) ) 
ره هرام  ـ ـشو داد  تـعـ نیبم ) ,  ماما  یف  هانیـصحا  یـش  لکو  دیامرف ( :  یم  هک  يا  هدناوخن  ار  سی  هروس  رگم  دومرف ( ( :  تر  ـ ـض حـ ( ( . 

متسه نم  دناد , یم  ار  تادوجومو  تاقولخم  همه  دادعت  هک  نیبم  ماما  نا  نیبملا ,  مامالا  کلذانا  میداد ,  رارق  نیبم  ماما  دزن  رد  ار  يزیچ 
 ( ( . 354 ( ( ) ) 

 . دوش یمن  دراو  ع )  ماما (  رضحم  هب  بنج 
هب تساوخ  یم  دمآ , هن  ـ ید هب مـ یتقو  دوب , هدینش  رود  زا  ار  ع )  نیسح (  ماما  فصو  هک  یبرع  درم  دیامر ( ( :  مـی فـ ع )  دا (  ما سـجـ ـ ما
ای یحتست  اما  دومرف ( ( . :  ترضح  دیسر , ع )  نیـسح (  ماما  رـضحم  هب  دوب , بنج  هک  یتقو  اذل  دنک , ناحتما  ار  ترـضح  شدوخ  لایخ 

؟  بنج تناو  کماما  یلا  لخدت  نا  یبارعا 
رب تبانج  لاح  اـب  هک  ینک  یمن  اـیح  ـا  یآ  ( ( . ) ) 355 لستغاف ( ( ) )  هدـنع  نم  جرخف  هیف  تئج  امم  یتجاح  تغلب  دـق  یبارعالا  لاقف  ! 

؟  يوش یم  دراو  دوخ  ماما 
 ( ( . دش جراخ  ع )  ماما (  رضحم  زا  ندرک  لسغ  يارب  هاگنآ  مدیسر ,  متشاد  هک  يدوصقم  هب  تفگ :  برع  درم 

 . هضور
مالـسلا دو ( ( :  ـ مر ـی فـ مو تفرگ  یم  ار  برد  هریگتـسدو  دـمآ  یم  ع )  همطاـفو (  نینمؤـملاریما  هرجح  وـلج  هـب  زور  ره  ص )  ربماـی (  پـ

زا زور  زا چـنـد  ها پـس  ـگـ نآ  ( ( . 356 اریهطت ( ( ) )  مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا  تیبلا ,  لـها  مکیلع 
 ! ! ۀمطاف اهیف  نا  صفح !  ابا  ای  لیقف  اهیف !  نم  یلع  اهنقرحال  وا  نجرختل  تفگو ( ( :  دمآ  هناخ  نیمه  ولج  رمع  ص , )  ربمایپ (  ـلـت  حر
یلع اصرح  یبنلا ـــــ  ۀنباب  عنـصی  اذـکها  اهرانم .  یلع  رونلا  ۀـیآو  اهراد ـــــ  بابب  رانلا  مرـضیا   ( ( . *** . 357 ناو ( ( ) ) ! !  لاــقف : 

لگ دز ـــــ  یم  هنابز  شتآ  تلاسر ,  نشلگ  رد  رارسالا . *** .  ۀنازخ  اهردص  لس  رامـسملا ـــــ  ربخ  يردا  تسلو  بجعلل .  ایف  کلملا 
دز یم  هناوج  لگ  نیا  نیچلگ ,  تشاذگ  یم  رگ  دوب ـــــ  لگ  هتفکشان  کی  دیحوت , ناتسوب  رد  دز .  یم  هنارت  لبلب  شوماخ ,  دوب  هتشگ 
وا هریغم ـــــ  اب  ذفنق  تسدمه ,  دوب  هدیدرگ  دز .  یم  هناخ  هب  یهاگ  هچوک ,  هب  یهگ  نمشد  ار ـــــ  مردام  هک  مدید  مدوب  هداتـسیا  نم  . 

یتح ص )  هّللا (  لوسر  تنب  ۀـمطاف  تبرـض  تنا  دومرف ( ( :  هریغم  هب  ع )  یبتج (  ما مـ ـ ما دز . *** .  یم  هنایزات  نیا  ریـشمش , فالغ  اـب 
 ( ( . 358 اهنطب ( ( ) )  یف  ام  تقلاو  اهتیمدا 

متشهو یس  سلجم 

 . مره وبا  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
مهنسبلیلو ۀیغابلا  ۀئفلا  ینلتقت  هّللا لـ میاو  تبرهف ,  یمداوبلطو  تربصف  یـضرع ,  اومتـشو  تربصف  یلام  اوذخا  ۀیما  ینب  نا  مره !  ابا  ای  ) ) 

 ( مهئامدو مهلاوما  یف  تمکحف  ةارما  مهتکلم  ذا  ابس  موق  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هّللا  نطلسیلواعطاق  افیـسو  الماش  الذ  هّللا 
دیسر ترضح  تمدخ  هرهوبا )  مرهوبا (  هینک  اب  يدرم  حبص  دندنارذگ , هیبلعث ) )  رد ( (  ار  بش  ع )  نیسح (  تر  حـضـ  ( ( . 359 ( ) ) 

هک عقوم  نیا  رد  ع )  یلع (  نب  نیس  هد حـ هچ شـ هک  دنک  یم  بجعت  دنیب , یم  اههارواهنابایب  نایم  رد  ار  ترـضح  هکنیا  زاو  درک  مالـسو 
ـــــ  دنتـسبب لمحم  هیورت  زور  هب  يروباـشین . ) )  جاـت  لوق ( (  هب  دـنا , هدـش  هراوآ  دوخ , لاـیعو  لـها  هارمه  دـشاب , همظعم  هکمرد  دـیاب 

دنهانپ ملاع  رد  هک  ار  یناسک  نوماهو .  تشد  ردنا  هتـشگ  رـس  همه  نوریب ـــــ  دندرک  مرح  زا  ار  مرح  دنتـسشن .  لمحم  نآ  ردنا  نیتاوخ 
 ( ( ص هّللا (  لوسر  كدج  مرحو  هّللا  مرح  نع  کجرخا  يذلا  نم  دیـسرپ ( ( :  بجعت  اب  اذل  دنوادخ . *** .  تیب  زا  دندرک  نورب   ـــــ

؟  تسا هدرک  نوریب  هنیدمو  هکم  زا  ارامش  یسک  هچ  ( . ) ) 
هبترم نیا  اـما  مدرک ,  ربـص  دـندرب , ار  میوربآ   , مدرک ربـص  دـنتفرگ , ار  ملاوما  هیما  ینب  مرهوبا !  يا  دوـمرف :  ـخ  ـسا رد پـ ع )  ما (  ـ ما ( ( . 
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دنهاوخ ارم  رگمتس  هورگ  مسق !  ادخ  بـه  دراد )  یساره نـ گرم  زا  ع )  نیـسح (  هتبلا  مدش (  جراخ  هنیدم  زا  اذل  دنا  هدرک  ار  مناج  دصق 
دنک یم  مکاح  نانآ  رب  ار  ینارب  ریـشمشودناشوپ  یم  نانآ  رب  ار  يراوخو  ـت  لذ ساـبل  لاـعتم  دـنوادخ  تیاـنج ,  نیا  زا  دـعب  اـما   , تشک
نانآ رب  ینز  هک  دنوش  یم  رت  لیلذ   ( ( 360 ابس ( (  موق  زا  هک  دیامن  لیلذو  راوخ  ار  نانآ  نانچنآ  هک  دنک  یم  طلسم  نانآ  رب  ار  يدارفاو 

 ( ( . دوب طلسم  نانآ  ناجو  لام  ربو  درک  یم  تموکح 
 . ادهشلادیس ییوگشیپ  ققحت 

هب تیـصع  هار مـ زا  نا  ـ ـس ـ نا هک  یلاح  رد  دننک  تیوقتاردوخ  تموکح  ياه  هیاپ  ع )  نیـسح (  نتـشک  اب  دنتـساوخ  یم  هیما  ینب  هاگتـسد 
سابعلا ـو  با دوش ( ( .  نشور  رتهب  ع )  نیـسح (  ماما  مالک  ات  دیرگنب  ار  يوما  تموکح  راب  تلذ  ضارقناو  نایاپ  نونکا  دسر , یمن  ییاج 

 , تخت فارطا  مه  هیما  ینبو  مشاـه  ین  زا بـ يا  هدـعو  دوب  هدز  هیکت  تفـالخ  تخت  رب  هریح ) )  رد ( (  یـسابع ,  هفیلخ  نیلوا  حاـفس ) ) 
شدوخودریگ یمن  رب  هرهچ  زا  باقن  بسا ,  رب  راوس  يا  هر  ها چـهـ ـیـ ـس درم  تفگو ( ( :  دـمآ  هفیلخ  نابرد  هک  دـندوب  هدز  هقلح  وا  رود 

فیدس ام ( (  مالغ  يو  هک  دوش  دراو  دیهد  هزاجا  تفگ ( ( :  حاف  سـ دهاوخ . ) )  یم  ار  سلجم  هب  دورو  هزاجا  دنک , یمن  یفرعم  مه  ار 
دندوب هتفرگ  ار  يوـما  ياـفلخ  فارطا  زورید , اـت  هک  دـید  هفیلخ  فارطا  ار  ییاـه  هرهچ  ـد , ـش سلجم  دراو  فیدـس  یتـقو  تسا ) )  ( ( 

زور هـم ـ ما ـد , ندر تکرش کـ مشاه  ینب  دالوا  رگیدو  ییحیو  دیزو  ع )  نیسح (  نتشک  ردو  دندرک  یم  یسول  ـ پا ـ چو نانآ تـمـلـق  ياربو 
حدمرد ار  يراعـشاو  تساخر  اذ بـ لـ ـد , نرو تعاسو مـی خـ زور  خرن  هب  ار  نانو  دنا  هدـش  حافـس ) )  يوگ ( (  انث  هتـش ,  قرو بـر گـ کـه 

نآ تیب  ود  هب  هدرک ,  لقن  جرفلاوبا  زا  دـیدحلا  نباار  هچنآ  یلو  هدـش  لقن  فالتخا  هب  هک  درک  داشنا  يوما ,  يافلخ  مذو  یـسابع  هفیلخ 
 . ) سانتو ۀبرغ  نیب  ایواث  یسما ـــــ  نارحب  يذلا  لیتقلاو  سارهملا .  بناجب  الیتقو  دیزو ـــــ  نیسحلا  عرصم  نرکذاو  مینک . :  یم  هدنسب 
همه هک  دمحم  نب  میهاربا  نتـشک  روطنیمه  نکم ( ( . ) )  شومارفو  روآ  دای  هب  ار  ع )  ادهـشلادیس (  هزمحو  دیزو  نیـسح  ندش  هتـشک  ) 

 , ) ) نارح لیتقو  تسا  ع )  ادهـشلادیس (  هزمح  دارمو  دحا  رد  یبآ  مان  ساره ) )  مـ یـشومارفو ( ( . ) )  تبرغ  لاح  رد  دـندش  نفد  اهنیا 
 ( ( کلملادبع نب  نامیلس  نادنزرف ( (  زا  یکی  دش  هشعر  راچد  شندبو  ریغتم  حاف ,  ـگ سـ نر تسا .  ماما ) )  یلع  نب  دمحم  نب  میهاربا 
منیب یمن  اجنیا  رد  اردوخ  نادـنزرف  زا  یـسک  تفگ ( ( :  حافـس  داد . ) )  نتـشک  هب  اراـم  مـالغ  نیا  مسق !  ادـخ  هب  تفگ ( ( :  يرگید  هب 
 ( ( زیزعلا هّللادبع  نب  رمع  رسپزیزع  رگم ( (  دنتـشک  ار  هیما  ینب  مامتو  دندرک  هلمح  سلجم  هب  نادالج  هک  دوب  اجنیادیتشکار  همه  امـشو 

نارادنامرف هب  یلمعلا  روتسد  یط  حافـسو  تفرگ  رارق  وفع  دروم  شردپ ,  قباوس  رطاخ  هب  اذل  دش , یلع ) )  دوواد بـن  لسوتم بـه ( (  هک 
ینالوط يا  هدجس  دندروآ , حافس  دزن  ار  رامح ) )  ناورم  رس ( (  هک  مه  یت  ـ قو دیشکب .  دیدید , اجک  ره  ار  هیما  ینب  هک  دادروتـسد  دوخ 

ماقتنا هیما ,  ینب  زا  رفن  رازه  نتشک  اب  هک  رکش  ارادخ  ۀیما ( ( . ) )  ینب  نم  افلا  ع )  نیسحلاب (  تلتق  دق  يذلا  هّلل  دمحلا  تفگودرک ( ( : 
تسا یسک  کلملادبع ) )  نب  ماشه  دیدرگ ( ( , مه  ناشناگدرم  ریگنماد  یتح  هیما  ینب  يراوخو  تلذ  متفرگ . ) )  ار  ع )  نیسح (  نوخ 

ور بـن عـمـ ـیـه ( ( ,  ما ضارقنا بـنـی  زا  دـعب  دـنهد , داـب  هب  ار  شرتسکاخودـننزب  شتآ  ار  ع )  یلع (  نـب  ـد  یز هزا  داد جـنـ رو  ـتـ ـسد کـه 
هزانجو میدرک  شبن  ار  ماشه  ربق  میت ,  ـ فر ـن ) )  یر ـ ـس قـنـ هب ( (  هیما  ینب  روبق  شبن  يارب  یلع ) )  نب  هّللادـبع  اب ( (  دـیوگ  یم  ـی ) )  نا هـ

, دـیلو کلملادـبع ,  نب  نامیلـس  هزاـنج ( (  روطنیمهودـنازوس  ار  ندـب  هاـگنآ  دز , شندـب  هـب  هناـیزات  داتـشه  هّللادـبعو  مـیدروآ  رد  اروا 
 ( ( . 361 هیواعم ( ( ) )  نب  دیزیو  کلملادبعو 

 . هضور
 : . دومرف لاؤس  ترضح  دندیسر , البرک  هب  ع )  هّللادبع (  ابا  ناوراک  مرحم ,  مود  زور  رصع 

؟ ) )  362 ضرالا ( ( ) )  هذه  مسا  ام  ) ) 
 ( انروبق لحم  انهو  انئامد  کفـسمو  انلاحر  طحم  انهه  اولزنا , لاق :  مث  البلاو  برکلا  نم  کب  ذوعا  ـی  نا ـلـهـم  لا ع . )  لاقف (  البرک , لیقف 
ات تسا ـــــ  یهگلزنم  شوخ  دیئاشگب  راب  تسانـشآ .  ناجو  لد  اب  شکاخو  بآ  تسالبرک ـــــ  اجنیا  نارای  دیئاشگب  راب   ( ( . 363 ( ) ) 
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اما دسر , یمارف  نیمزرس  نیا  زا  تکرح  زور  مهزور ,  کی  تسا ,  تیب  لها  لوزن  هظحل  ـنـجـا  یا تسا .  یهر  كدنا  ناکم  نیز  تنج  هب 
هب دش  نز  نیمه  داتفا .  شرپ  شیافج  ریت  اضق  داتفا ـــــ  شدرگ  رد  کلف  يدـنچ  زا  سپ  تسا . :  يدایز  توافت  زور , نیاو  زور  نآ  نیب 

سیق نب  ةرق  راوهـش .  ياهرد  دش  راب  یـضعب  هب  راب ـــــ  دش  هتـسکشب  لمحم  یـضعب  هب  ناریح .  ياهرتشا  دندروایب  ناریو ـــــ  ماش  يوس 
هبو دـندرک  هیرگ  همه  دـنداد , روبع  هاگلتق  راـنک  زا  اراـهنز  نوچ  هب  نهدودـخ  نمطلو  نحـص  یلتقلاـب  ةوسنلا  ترم  اـمل  دـیوگ ( ( :  یم 

 ( ( . 364 دندز ( ( ) )  تروص 

مهنو یس  سلجم 

 . رذگهر کی  هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
نم مهیلا  هّللا  ثعب  هوکهتنا  ـالا  اـمرحم  هّللاوعدـی  ملو  کـلذ  اولعف  اذاـف  یلتاـق ,  مهو  هفوـکلا  لـها  بت  هذ کـ ـ هو ـی  نو ـ فا ـ خا ـالؤ  نا هـ ) ) 
یم صخـش  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  هدرکن ,  رکذ  ار  ـش  ما يدر کـه نـ زا مـ ـی ) )  ـشا ـ یر ۀـمالا ( ( . ) )  مارف  نم  لذا  اونوکی  یتـح  مهلتقی 

فر خـیـمـه هب طـ درک , بلج  ار  مرظن  ییاه  همیخ  هک  متفر  یم  هار  ییاهنت  هبو  هدش  ادج  منارفسمه  زا  جح ,  کسان  ماجنا مـ زادعبدیوگ 
هک مدید  ار  ترـضح  همیخ  ولج  تسا  ع )  نیـسح (  همیخ  دنتفگ  مدرک ,  لاؤس  همیخ  بحاص  زاو  مدیـسر  یکچوک  همیخ  هب  ات  متفر  هـا 

بجعت دنک , یم  هدهاشم  یناکم  نینچ  رد  ار  ترضح  ینامز  نینچ  رد  هکنیا  زا  صخش  نیا  دشاب .  یم  اه  همان  ندناوخ  لوغـشمو  هتـسشن 
 . ) دنک یم  لاؤس  اذل  دشاب , مدرم  ینید  لئاسم  يوگخساپ  همظعم  هکم  رد  نالا  دیاب  ع )  ماما (  هک  درک  رو مـی  ـ ـص ار تـ ـ یز تسا ,  هدرک 

ثعاب هچ  داب !  ام  ـ ـش ياد  مردا فـ ـ مو رد  پـ ۀـعنم ( ( . ) )  الو  فیر  اهیف  سیل  یتلا  ارفقلا  ضر  الا  هذـه  یف  کلزنا  اـم  یماو !  تنا  یباـب  ) 
؟  دینک ظفح  اردوخ  هک  يرگنس  هنو  تسا  تاناویح  يارب  یفلعو  بآ  هن  هک  يا  هدمآ  نیمزرس  نیا  هب  هک  هدش 

ياه همان  مه  نیاو  دندناسرت  ارم  نا  ـنـ یا یلتاق ( ( . ) )  مهو  ۀفوکلا  لها  بتک  هذهو  ینوفاخا  الؤه  دومرف ( ( . :  خساپ  رد  ع )  ماما (  ( ( . 
لاعتمدنوادخ دنتـسکش , ار  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  یهلا  تمرح  چیهو  دنت  ـ ـش ارم کـ یتقو  اما  تشکدنهاوخ ,  ارم  اهنیمهو  تسا  هفوک  مدرم 

خیش عبتت ( (  مـحـقـق مـ  ( ( . 365 دش ( ( ) )  دنهاوخرت  تسپ  مه  ضیح  هنهک  زاو  دشکب  ار  نانآ  ات  دنک  یم  طلسم  نانآ  رب  ار  یـصخش 
نیا ارهاظو  هدـمآ  یتوخا ) )  ینوفاـخا ( ( ,  هم  ياـج کـلـ هب  خـسنزا  یـضعب  رد  دـیامرف ( ( :  یم  هرـس ) )  سدـق  ینیوزق ( (  یلع  لـضف 

 ( ( . 366 تسا ( ( ) )  هدش  عقاو  قرع ) )  تاذ  رد ( (  تاقالم  نیاو  دشاب  یم  حیحص 
 ( . ع ادهشلا (  دیس  ییوگشیپ  ققحت 

ات تسا  قافآ  هرهش  وا  بلق  تواسقو  تثابخ  هک  تسا  یفقث ) )  فسوی  نب  جاجح  طلست ( (  ع )  ماما (  ییوگشیپ  ققحت  دراوم  زا  یـکـی 
ـنـا جر ـ خا ـۀ خـبـیـثـهـا ثـم  ما ـت کـل  جر ـ خا ـا فـ مو ـثـت یـ با ـم تـخـ مـالا نا  لـو  دــیوگ ( ( . :  یم  زیزعلادــبع ) )  نـب  رمع  هـک ( (  یئاـج 
 , میروایبار جاجح  مه  امو  دوش  یفرعم  نآ  ثیبخ  یتیعمج ,  ره  زا  يزور  هک  دوش  انب  رگا   ( ( . 367 مهانبلغل ( ( ) )  فسوی  نب  جاجح  ـ لا
یم هک  اجنآ  , دـنک یم  جاجح  ندـمآ  هب  هراشا  هغالبلا  جـهن  هبطخ 115  رد  مه  ع )  نینمؤـملاریما (  میوـش . ) )  یم  بلاـغ  ناـنآ  هـمه  رب 

بـه ۀحزو ( ( . ) )  ابا  هیا  کتم م ,  حش  بیذیو  مکترـضخ  لکای  لایملا ,  لایذلا  فیقث  مالغ  مکیلع  نط  ـلـ ـس لـیـ هّللاو !  ـا  ما دیامرف ( ( . : 
ار ناتلاوما  دشک , یم  نی  ـ مز اردو بـه  ياهسابل خـ ربکت  يورزا  نتفر ,  هار  رد  هک  دوش  یم  طلسم  امـش  رب  فیقث  هلیبق  زا  يدرم  مسق !  ادخ 
هب هحزو  دیامرف ( ( :  یم  هّللا ) )  همحر  یـضر  دی  ـ ـس هحزو ( ( . ) ) !  ابا  يا  يراد  هچنآ  روایب  دنک , یم  بآ  ارامـش  هیپو  دـنک  یم  دوبان 
 , هحزو دیوگ ( ( :  یم  دیدحلا ) )  یبا  نبا  دیامن ( ( . ) )  ریقحت  ار  جاجح  هتساوخ  ترضح  هلیـسونیدب  هک  تسا  کسوسو  لعج  يانعم 

نبا هاگ  ـ نآ تسا . ) )  هدرک  لقن  اجک  زا  ار  نیا  یـضر  دیـس  هک  مناد  یمنو  ما  هدیدن  مه  یباتکردو  ما  هدینـشن  ابدا  زا  ار  اسفنخ  يانعم  هب 
هب هک  دـید  ار  ییاـسفنخ  جاـج ,  يزور حـ هک ( ( :  تسا  نیا  نآ  هجو  کـی  هک  هدرک  رکذ  ار  یهوـجو  ریبـعت , نیا  تلع  رد  دـیدحلا  یبا 
ردو دادراشف  شتسدردو  تفرگ  ار  نآ  هکنیا  ات  تشگ  یم  زا بـر  اما بـ درک , درط  ار  ناویح  نیا  هبترم  هس  دوشیم , کیدزن  شزامن  هداجس 
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, دناسر تکاله  هب  يا  هشپ  هلیـسو  هب  اردورمن  دنوادخ  هک  نانچمه  دنتفگ  هک  دـش  شگر  ـث مـ عا ـ بو درک  مرو  جاجح  تسد  نیمه ,  رثا 
 ( ( . 368 درک ( ( ) )  لصاو  منهج  هب  ییاسفنخ  هلیسو  هب  مه  ار  جاجح 

 . جاجح تایانج 
زا يدایز  دادعت  تدم ,  نیا  رد  دوب  قارع  قالطالا  یلع  مکاح  ناورم ) )  نب  کلملادـبع  فرط ( (  زا  لاس  تسیب  تدـم  جا ) )  حـجـ ) ) 

مالغ ربنق  یعخن ,  داـیز  نب  لـیمک  لـیوط ,  ما  نب  ییح  یـ ریبج , نب  دیعـس  دـناسر ( (  تداهـش  هب  ار  نویولعو  ع )  نینمؤملاریما (  ناـیعیش 
رگا هک  دیسر  ییاج  هب  ع )  نینمؤملاریما (  هیلع  تاغیلبتو  قانتخا  وج  ـد  ند ـیـ سر تدا  هب شـهـ نوعلم  نیا  تسد  هب  همه  ع )  نینمؤملاریما ( 
 : ) ) دنک یم  لقن  يدوعس ) )  مـ دنهدب ( ( .  ع )  یلع (  یتسود  تبسن  هکنیا  ات  دش  یم  رتلاحشوخدنداد  یم  هقدنزو  رفک  تبسن  یـسک  هب 

رد نز  رازه  یـسو  درم  رازه  هاجنپ  شگرم ,  ماگنهو  تشک  هجنکـش  اـب  اررفنرازه   120 شتموکح ,  لاس  تسیب  تدـم  رد  جاـجح , ) ) 
هب طولخم  ناینادنز ,  یندیماشآ  بآ  یتح  دندوبن  ظوفحم  امرگو  امرس  زاو  تشاد  ـقـف نـ ـس هک  ینادنز  مه  نآ  دندوب , راتفرگوا  نادنز 

, دیـسر شـشوگ  هب  يا  هلانو  هجـض  يادص  تفر ,  یم  هعمج  زامن  هب  هک  یتقو  مه  شرمع  رخآ  هعمج  رد   ( ( . 369 دوب ( ( ) )  رتسکاـخ 
؟  تساجک زا  اهادص  نیا  درک  لاؤ  سـ

افو رگید  هعمج  هب  شرمع  نوملکت ) )  الو  اهیف  اؤسخا  تف ( ( :  دنراد گـ تیاکـش  امرگو  امرـس  زا  هک  تسا  ناینادنز  يادـص  دـنتفگ :  ! 
 ( ( . 370 درپس ( (  خزود  کلام  هب  ناج  هنس 94 , ناضمر  مهدزیس  ردو  درکن 

 . هضور
السلا م امـسلا  ۀکئ  الم  هتک  نم بـ یلع  مالـسلا  ابرغلا  بیرغ  یلع  مالـسلا  اسکلا  لها  سماخ  یلع  مالـسلا  امدلاب , لمرملا  یلع  مالـسلا  ) ) 

الا یلع  مالسلا  تازرابلا ,  ةوسنلا  یلع  الـسلا م  تاعطق ,  ـمـ لا اضع  الا  یلع  مالـسلا  تالئاسلا  امدلا  یلع  مالـسلا  تایراعلا ,  داسجالا  یلع 
یلع مالسلا  لیئربج  هب  رختفا  نم  یلع  مالسلا  نادبالا  نع  ۀقرفملا  سوؤرلا  یلع  مالسلا  ناف ,  ـ کا الب  نینوفدملا  یلع  مالـسلا  ۀبیلـسلا  نادب 

مال ـ ـس ـ لا  , ـب یر ـتـ لا ـخـد  لا یلع  مالـسلا  بیـضخلا ,  بیـشلا  یلع  مالـسلا  نیتولا ,  عوطقملا  یلع  مالـسلا   , لـیئاکیم دـهملا  یف  ها  ـ غا نم نـ
هب هش  نآ  رکیپ  دید  وچ  بنیز   ( ( . 371 ریغصلا ( ( ) )  عیضرلا  یلع  مالسلا  مومسملا ,  هیخا  یلع  مالـسلا  تارفلا ,  ام  نم  عونمملا  عـلـی 

باوخ سپسو  نیبب  ام  لاوحا  نکزاب ـــــ  هدید  نوخ  رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياک  كانزوس .  درد  دص  هب  هلان  دیشک  لد  زا  كاخ ـــــ  يور 
راوس ارام  ناوراک ـــــ  ریم  يا  دش  ماش  حبص  زیخرب  نکزامن .  دوخ  نفک  یب  ناگتشک  رب  زیخ ـــــ  ياجز  تماما  ریرس  ثراو  يا  نکزان . 

 . نکزاهج یب  رتش  رب 

ملهچ سلجم 

 . ناذول نب  ورمع  هب  باطخ  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
 ( ( , هبقعلا نطب  رد ( (  ع )  نیـسح (  ماـما  ياـهتاقال  زا مـ یـکـی  هرما . ) )  یلع  بلغی  ـال  یلاـعت  هّللا  نـکلو  يارلا ,  یلع  یفخی  سیل  ) ) 

؟  دیور یم  اجک  هب  درک  لاؤس  دید  ار  ترضح  یتقو  ورمع  ناذول . ) )  نب  ورمع  ترضح و ( (  نآ  نیب  تسا  یتاقالم 
يزیتو اـه  هزین  كون  فرط  هب  اریز  دـیدرگرب , هک  میهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ارامـش  ناذو ( ( :  ور بـن لـ عـمـ هفوک .  هب  دومرف :  ع )  ماـما (  . 

یمن مه  یهلا  هدارا  ربو  تسین  یفخم  نم  رب  بلطم  ع ( ( )  ماما (  فویـسلا . ) )  دحو  ۀنـسالا  یلع  الا  مدقت  امو  دیور ( ( , یم  اهریـشمش 
دنوادـخ دـندرک , نینچ  هاگرهو  دـنروآ  نوریب  منت  زا  ار  نوخ  هتخل  نیا  ات  دـننک  یمن  اـهر  ارم  مدرم  نیا  مسق !  ادـخ  هب  دـش  بلاـغ  ناوت 

رارکت هکلب  دوبن  يا  هزات  بلطم  ناذول , ) )  نبورمع  نخس ( (   ( ( . 372 دیامن ( ( ) )  لیلذ  ار  نانآ  هک  دنک  یم  طلسم  نانآ  رب  ار  يدرف 
تـسین يرفم  یهلا  هدارا  زا  دوب ( ( :  هدومرف  نارگید  هب  هک  دوب  ینخـس  نامه  مه  ع )  ما (  ـ ما خساپو  دوب , نارگید  ياهرادشهو  اهریذحت 

اورما اـمو  هفیرــش ( :  هـیآ  لـثم  دوـش , یم  لامعتــسا  یهن ) )  لــباقم ( (  یهاــگ  رما ) )   ( ( . ) ) 373 هرما ( ( )  یلع  بلاــغ  هــّللاو  , ) 
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 ( ( . 375 رصبلاب ( ( )  حملک  دحاو  الا  انرما  امو  تسا ( :  هدارا  يانعم  هب  مه  یهاگو   ( ( 374 نیدلا ( ( )  هل  نیصلخم  هّللااودبعیلالا 
 ( ( . 376 هّللار ( ( )  ما  نم  هنوظفحی  هفلخ  نمو  هیدی  نیب  نم  تابقعم  هل  دیامرف ( :  یم  میرک  نآرق  یهلا .  یئرمان  نیظفاحم 

یتقو اما  دننک (  یم  ظفح  قرغو ,  قیرحو  هدنرد  تاناویحو  تاقافتاو  ثداوح  زا  اروا  هک  دنتسه  یظفاح  هکئالم  ـی  نا ـسـ نا يار هـر  بـ ) ) 
یم راک  زا  يدام ,  مزاولو  بابـسا  مامت  دشاب , هدشن  ردقم  یهلا  رما  ات  اذ  لـ دنراذگ . ) )  یم  اهنتاروا  دیـسرارف , گرمو  دـمآ  یهلا  ردـقم 
زیچ نآ  دنکن , هدارا  ار  يزیچ  دنوادخات  هکنیا  رب  ینبم  میروآ  یم  دهاش  خیرات  زا  ار  نایر  ود جـ ندـش بـحـث ,  نشور  يارب  نونکا  دـتفا 

 . دنتفا یم  راک  زا  اهورین  مامت  دوشردقم , یهلا  رما  يزور  مه  رگاو  دوش  یمن  عقاو 
 . یعطق گرم  زا  ص )  ربمایپ (  تاجن 

ناملـسم رگا  ص ! )  هّللا (  لوسر  ای  درک :  ضرعرماع  دندیـسر  ص )  ربمایپ (  تمدـخ  هنیدـم  رد  لیفط ) )  نب  رماـعو  سیق  نب  دـبرا  ) ) 
وت اب  نیملـسم  همه  دننا  مـ مهیلع ( ( . ) )  ام  کیلعو  نیملـسملل  ام  کل  دومرف ( ( :  ترـضح  دـیهد .  یم  رارق  يزایتما  هچ  نم  يارب  موش 

رگا رماـع ( ( :  دوب . ) )  دـهاوخ  ناـمه  زین  وت  رب  تسا  ناـنآ  هیلع  هچنآو  دوب  دـهاوخ  مه  وت  يارب  تسا  همه  يارب  هچنآ  دوش , یم  راـتفر 
؟  یهد یم  رارق  نیشناج  تدوخ ,  زا  دعب  ارم  موش  ناملسم 

نم يارب  پـس پـشـم  ـر ( ( :  ما عـ دشاب . ) )  وت  يارباهبسا  ماجل  یلو  دوب , دهاوخن  تماوقاو  وت  يارب  نم  ینیشناج  ص ( ( : )  ربمایپ (  ( ( . 
نو نـتـیـجـه ـر چـ ما عـ ریخ . ) )  ص ( ( : )  ربمایپ (  دـشاب . ) )  امـش  يارب  اهررـضو  نم  يارب  عفانم ,  هکنیا  زا  هیاـنک  امـش !  يارب  خولکو 
 ) ربمایپ منک . ) ) ! ! !  یم  جیـسب  امـش  هیلع  ار  ناگدایپو  ناراوس  بسا  الاجرو , الیخ  کیلع  اهن  المال  تفگو ( ( :  درک  دیدهت  تفرگ ,  نـ

 ( ( . دش دهاوخ  وت  مادقا  عنام  دنوادخ  ص ( ( : ) 
هب ار  ص )  ربمایپ (  نم  تفگ ( ( :  وا  هب  , درک يزیر  حرط  يا  هشقن  دـبرا ) )  اب ( (  ص )  ربمایپ (  نتـشک  يارب  رماع ) )  هک ( (  دوب  اج  ـنـ یا
هب ام  راـک  ص )  دـمحم (  ندـش  هتـشک  زا  دـعبو  ناـسرب  لـتق  هب  ارواو  نک  هلمحوا  هب  یناـهگان  روط  هب  وتو  منک  یم  لوغـشم  ندز  فرح 
اب هک  ایب  تفگو ( ( :  درک  تکرح  ترضح  فرط  هب  رماع ) )  دنک ( ( . ! ! !  یم  ادیپ  همتاخ  هیضق  ام , زا  هید  نتفرگ  ابودشک  یمن  گنج 

هاگان اما  دنک  هلمح  ص )  ربمایپ (  هب  هک  درب  الاب  ار  ریـشمش  دـبرا ) )  دروآ ( ( , راوید  فرط  هب  ار  تر  ـ ـض نو حـ چـ مراد . ) )  یمالک  وت 
 ( ( . 377 دیدرگ ( (  یثنخ   , یهلا لوسر  نیرخآ  هیلع  شمادقاو  دش  کشخ  شتسد 

 . تسین نکمم  گرم  زا  رارف 
رد توملا  کلم  يزور  دنا کـه  هدرک  لقن  ار  ینایرج   , نیرـسفم زا  ضعب  تومت )  ضرا  ياب  نامقل (  هروس  هفیرـش  هیآ  نیرخآ  ـل  یذ رد 

یبن ای  هکدیسرپ  صخش  نیا  تفر ,  لیئارزع  ترضح  یت  ـ قو درک  هریخ  ار  شنامشچ  دوب , اجنآ  هک  یصخش  هب  نامیلس ,  ترضح  روضح 
؟  دوب هک  صخش  نآ  هّللا 

ما هدش  سرت  راچد  نوچ  منک ,  یگدنز  اجنیا  مناوت  یمن  رگید  مـن  وا گـفـت ( (  دوب . ) )  توملا  کلم  وا  دومرف ( ( :  نامیلس  ترضح 
هک ادع  بـ درک .  هدروآ  رب  اروا  ياضاقت  زین  نامیلـس  ترـضح  دربب . ) )  ناتـسودنه  هب  ارم  ات  هدـب  روتـسد  تسامـش ,  رایتخا  رد  هکداب  هب  , 

؟  يدرک ها مـی  ـگـ نوا هب  زور  نآ  ارچ  درک  لاؤسوا  زا  نامیلس  ترضح  دمآ , نامیلس  ترضح  روضح  هب  توملا  کلم 
نیا وا  هک  مدوـب  ریحتم  نمو  حور کـنـم  ناتـسودنه قـبـض  رد  اروا  زور  ناـمه  رد  هک  دوـب  هدـش  رما  نـم  هـب  تـفگ ( ( :  توـملا  کـلم 

يزیچ یتقو  هک  تسا  یهلا  هدارا  نامه  نیا  يرآ ,  مدـید ) )  اجنآ  رد  اروا  مت ,  ـ فر یتقو  اما  دومن , دـهاوخ  یط  هنوگچ  ار  هدـیعب  تفاـسم 
 ( ( . 378 تسین ( (  يرارف  هار  نآ  زا  رگید  دریگب , قلعت 

 ( . ع همئا (  ملع 
یم ار  مومـسم  ریـش  ع )  یبتجم (  ماما  ای  دور , یمدجـسم  هب  ناضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  حبـص  ع )  نینمؤملاریما (  هک  مین  ـر مـی بـیـ گا

مومـسم لضفلا  ما  هک  ار  یمومـسم  لامتـسد  ع )  داو (  ترـضح جـ ای  دنک , یم  لوانت  ار  مومـسم  بطر  ع )  مظاک (  ترـضح  ای  دـشون , 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1552 

http://www.ghaemiyeh.com


اروا اعد  ندناوخ  اب  ترـضح  دن , ـی کـ مار ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما نا  ـد جـ ـص ـتـی قـ قو روصنم , فرط ,  نآ  زا  ای  دـنک , یم  هدافتـسا  هدرک , 
ـن یا همه  دـننک , اعد  شیارب  ع )  نیـسح (  ماما  مرح  رد  ات  دتـسرفیم  ار  يدرف   , يرامیب رد  ع )  يداه (  تر  ـ ـض اـی حـ دـنک , یم  فرـصنم 
ـتـی هـم قو ـا  ما ـد , ند ـ ـش ـل مـی  ـسو یعیبطو مـتـ يداع  روما  هب  نیموصعم ,  همئا  هدشن ,  عقاو  ـهـی  لا ـر  ما ـت کـه تـا  ـسا ـن  یا يار  رو بـ ـ ما

هیلع ججحلا ـ  نماث  ع )  مظاک (  ترضح  تداهش  زا  دعب  دندیدرگ .  یم  گرم  میلستو  هدش  یهلا  تاردقم  میلـس  تـ ـد , مآ ـل مـی  جا کـه 
یم هیقت  هب  ار  بلطم  امش  مارگدادجاو  ابا  هک  دندرک  ضارتعا  يا  هدع  دومرف  ینلع  دیشرلا  نوراه  رصع  رد  ار  توعد  ـ  انثلاو ۀیحتلا  فالا 

؟  دیدرک ینلع  امش  روطچ  سپ  دندنارذگ 
ناـنآ هی  ـ حا زا نـ رگا مـن  دومرف ( ( :  یم  ترـضحدندرک  یم  دـیدهت  ار  ص )  ربماـیپ (  یتـقو  لـهجوباو  بهلوبا  دـیامرف :  یم  ترـضح  . 

نا دوب ( ( :  مهاوخن  ماما  منی  يا بـبـ ـه  مد ـ ـص نورا ,  هیحان هـ زا  نم  رگا  هک  دـینادب  مهامـش  متـسین ,  ربمایپ  منیبب ,  ار  يا  هشدـخ  نیرتمک 
اتو دـندوب  علطم  دوخ  گرم  زا  ع )  همئا (  هک  دـهد  یم  ناشن  ـعـه ,  قاو ـن  یا ماماب . ) )  تسل  ینا  اودهـشاف  ةرعـش  یـسار  نم  نوراه  ذـخا 

 . دندش یم  میلست  مه  گرم  ماگنهو  دنتخاس  یم  عفترم  ار  نارگید  ینارگن  دوب , هدیسرن  نانآ  لجا  یتقو 
 . هضور

 ( ( . هئاعما مسلا  عرجب  تعطق  دق  مومسمو  ) ) 
هب شیادصو  تشگ  یمربو  درک  یم  عادو  ررکمودش  دجسم  دراو  ع )  اضر (  ترضح  هک  مدوب  هنیدم  رد  دیوگ ( ( :  یم  یناتـسج ) )  سـ

بنج یف  نفداو  ۀبرغ  یف  توماف  ص )  يدج (  راوج  نم  جرخا  یناف  دومرف ( ( . :  مدرک ,  مالسو  مدیسر  شتمدخ  دوب  دنلب  هحونو  هیرگ 
ام یلعف  هیدـبلا .  رعـشو  يرولا  مولع  یف  ارط ـــــ  ساـنلا  دـحوا  تنا  یل  لـیق  دـیوگ . :  یم  زین  ساون ) )  وبا   ( ( . ) ) 379 نوراـه ( ( ) ) 
رد  ( ( . *** . 380 هیبال ( (  امداخ  لیئربج  ناک  ماما ـــــ  حدم  عیطتسا  تلق ال  هیف .  نعمجت  یتلا  لاصخلاو  یـسوم ـــــ  نبا  حدم  تکرت 

نیلاب رب  ع )  ادهـشلادی (  ـ ـس ـه  یر يادص گـ مه  البرکردو  دش  دنلب  ص )  ربمایپ (  ربق  رانک  رد  ص )  جـجحلا (  نماث  هیرگ  يادـص  هن  ـ ید مـ
وت مدیـسوب ـــــ  اروت  هچ  ره  دوخ  بل  يدوشگن  اباب  دوب .  هدـشن  هدینـش  ترـضح  هیرگ  يادـص  نآ  زا  لـبق  هک  دوب  دـنلب  ع )  ربکا (  یلع 

 . درک لصاح  وت  لثم  ناوتب  هاتوک  رمع  درک ـــــ  هچ  لد  اب  یناد  وت  غاد  اربکا  مدرک .  تیادص  هچره  ینخس  یتفگن 

مکیو لهچ  سلجم 

 . نیق نب  ـر  یهز با بـه  ـ طخ ع )  نیسح (  ماما  مالک 
 ) ) لزنم رد  ع )  ادهشلا (  دیـس  ياهتاقالم  زا  یکی  ریزانخو . ) )  ةدرق  اوخـسم  نیذلا  نعل  کیلتاق  هّللا  نعلو  ریهز !  ای  هّللا  کندعبی  ال  ) ) 

مه دیاشو  هتـشونن  يزیچ  خـیرات  هدـش ,  لدـبو  در  ینخـس  هچ  تاقالم  نیا  رد  هکنیا  تسا  يرامنا ) )  سیق  نب  نیق  نب  ریهز  اب  دورز ) ) 
زور رد  هچنانچ  درک , ینیـسح  ارواو  درک  ضوعار  ریهز ) )  هبترم ( (  کـی  ع )  نیـسح (  ماـما  ند  ـ ید بـلـکـه  هدـشن ,  هتفگ  یمهم  نخس 

ع نیـسح (  هرهچ  هب  هک  مهاگ  نـ هنم . ) )  هناکمو  ص )  هّللا (  لوسر  هب  ترکذ  هتیار  املف  دیوگ ( ( :  یم  سیق ) )  نب  ةرزع  هب ( (  اروشاع 
نخـس نیا  یفرع  تارواحم  رد  هچنا  چـنـ تسا . ) )  هتـسشن  ص )  ربمایپ (  ياجب  ع )  نیـسح (  هکنیاو  مداتفا  ص )  ربمایپ (  دای  هب  داـتفا , ( 

ری ـ هز دشاب ( ( . ) )  یم  شردپ  دننامه  شراتفرو  لامعا  مامت  هکنیاو  مداتفا  شردپ  دای  هب  مدیدار  ینالف  یتقو  هک ( (  دوش  یم  هتفگ  دایز 
, ددرگ یم  ور  هبور  ترـضح  اب  یتقو  هنوگچ  اما  دنک , یمزیهرپ  دوشب , ور  هبور  ع )  ادهـشلا (  دیـس  اب  هکنیا  زاو  هدوب  ینامثع  تسخن  ( ( 
رد ار  يرمع  هک  میناوخ  یم  خـیرات  رد  اـیو  مینی  ار مـی بـ يدار  ـ فا یفرط هـم  زا  اـیو  ددرگ  یم  ریخ  هب  تبقاـعو  دوش  یم  ضوع  هبترمکی 

 . دندش تبقاع  ؤس  راچد  ماجنارس  اما  دندنارذگ  لاعتم  دنوادخ  یگدنبو  تدابع 
 ( . ع نینمؤملاریما (  یبیغ  ربخ 

میتفر یم  لزن  فر مـ ـه طـ بو جراخ  هفوک  دجـسمزا  ع )  نینمؤملاریما (  هارمه  بش ,  یکیرات  رد  دیوگ :  یم  یعخن ) )  دایز  نب  لیمک  ) ) 
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ةرخالا رذحی  امئاقو  ادجاس  لیللا  انا  تناق  وه  نما  درک ( . :  بلج  شدوخ  هب  ارم  هجوت  هیرگو ,  نزح  اب  هارمه  نآرق ,  نیشنلد  يادص  هک 
اـشوخ تفگودروخ  هطبغ  درم  نیا  لاح  ربو  فسات  دوخ  لاح  هبو  درک  لمات  يا  هظحل  لـیم ) )  کـ  ( ( . ) ) 381 هبر ( ( )  ۀمحر  اوجریو 

ال دومرف ( ( :  لیمک  هب  باطخ  ع )  نینمؤملاریما (  هلصافالب  اما  دنک , یم  تاجانم  دوخ  يادخ  ابو  هتـساخ  رب  بش  لد  رد  ـش کـه  لا هب حـ
زا اهلاس  تسا . ) )  شتآ  لها  وا  اریز  دـنکن , بجعتم  اروت  صخـش ,  نیا  نآرق  توص  رانلا ( ( . ) )  لها  نم  هنا  لـجرلا  ۀـنطنط  کـبجعی 

هزانج هب  شهاگن  هکنیا  ات  تشگ  یم  نیلوتقم  نایم  رد  ترـضح  , دـمآ شیپ  ناورهن  جراوخ  نایرج  ات  تشذـگ  ع )  ماما (  ییوگـشیپ  نیا 
 ( ( . 382 لیللا ( ( )  انا  تناق  وه  نما  لیمک ( !  دومرفو ( ( :  تشاذگ  اه  هزانج  نیا  زا  یکیرس  رب  ارریشمش  داتفا , يا 

 . ریهز یگدنز  هناگراهچ  لحارم 
دوـب ینا  عـثـمـ هد ,  ظاـحل عـقـیـ زا  هـک  تـسا  یماـگنهوا  لوا  هـلحرم  تـسا ,  هدرک  یط  ار  یفلتخم  لـحارم  یکد ,  ـ نز رد  ـیـر ) )  هز ) ) 

دوخزا ییاهتداشر  گنج ,  ياهنادـیم  ردو  درک  یم  یگدـنز  هفوک  رد  دوب  دوخ  هفیاط  نیمرتحمزا  يو  تشادـن  تیب  لـها  هب  يا  هقـالعو 
یـکـی ع )  نیـسح (  ماـما  هلفاـق  اـبوا  تکرح  ریـسم  تعجارم  ردو  تفر  جـح  هب  شا  هداوناـخ  هارمه  تصـش  لاـس  رد  تـسا .  هداد  ناـشن 
 ( ع ماما (  رگاو  داتسیا  یم  وا  تفر ,  هار مـی  ترضح  رگا  هک  وحن  نیا  هب  درک  یمزیهرپ  دنک  دروخرب  ترـضح  اب  هکنیا  زا  اهتنم  دیدرگ ,
اب ریهز  رگیدـمه , زا  هلـصاف  اب  اهتنم  , دـندنکفا تماـقا  لـحر  ود  راـچان هـر  هب  یلزنم  رد  هرخـالاب  اـت  دومن  یم  تکرح  وا  درک  یم  فقوت 

کیلا ینثعب  ع )  نیـسحلا (  هّللادبع  ابا  نا  تفگ ( ( :  نینچو  دـمآ  ع )  نیـسح (  ماما  ـد  ـصا دوب کـه قـ ندروخ  اذـغ  لوغـشم  شا  هداوناخ 
 ( ریطلا انسوؤر  یلع  ناک  داد ( ( :  تسد  نانآ  همه  هب  نوکسو  ریحت  تلاحو  داتفا  همه  تسد  زا  اذغ  همقل  ماغیپ ,  نیا  ندین  اب شـ هیتاتل ) ) 

؟  يا هتسشن  ارچ  تفگ ( ( :  ریهز  هجوز  رمع ) )  تنب  مه  ـ لد ( . ) ) 
تسا هدرکن  طبضار  یبلطم  خیرات  دش , هدینشو  هتفگ  هچ  فرشت  نیا  رد  تشگ ,  ع )  ماما (  روضح  بایفرـشودرک  تکرح  ریهز ) )  ! ) ) 
سوه نماد ز  دش .  ینیـسحو  درک  ادج  اه  هیثاثا  ریاس  زا  اردوخ  هیثاثاو  تشگرب  تراشبو  یلاحـشوخ  تلاح  اب  ریهز  هک  هدمآ  ردقنیمه  , 

مدیـشخب وت  هب  ار  لد  رهوگ  نیا  مدوب ـــــ  هدـمآ  وت  شیپ  یهت  تسد  اـب  متفرو .  مدینـشب  هدز  مغ  لد  داـیرف  متفرو ـــــ  مدـیچرب  وت  شیپ 
تفگ مهد . ) )  یم  قالط  اروت  اذـل  ینیبب ,  يا  همدـص  نم  رطاخ  هب  وت  مهاوخ  یمن  تفگو ( ( :  شرـسمه  هب  درک  ور  مه  دـعبو  متفرو . 
صاخ تولخ  ردـنا  تفگ  ام ـــــ  مینیب  اجک  تیور  نآ  تفگ  لاصولا .  تسا  لاصولا  ین  ین  تفگ  لاصخ ـــــ  شوخ  يا  قارفلا  شتفج 

رد اما  تسامـش  عادو مـن بـا  نیرخآ  نیا  الاودیایب  هک  دیآ  یم  نم  هارمه  هب  هک  سکره  تفگ ( ( :  مه  شناتـسودو  اقفر  هب  دع  بـ ادـخ . 
ام بیـصن  يدایز  تمینغو  يزوریپ  هک  ـم  یدو گـنج بـ لوغـشم   ( ( 383 رجنلب ( ( ) )  رد ( (  مـنک :  یم  لـقن  ار  يربـخ  امـش  يارب  اـجنیا 

؟  ـد ید لا شـ ـحـ شو زورما خـ حتف  زا  ایآ  تفگ  ام  هب   ( ( 384 ناملس ( (   , تشگ
دش دیهاوخ  لاحشوخ  رتشیب  دید , وا جـنـگـیـ هار  ـمـ هو دیدرک  كرد  ار  ص )  دمحم (  لآ  ناناوج  دیس  یتقو  اما  تفگ :  يرآ ,  میتف :  گـ

رـصع ات  دـیدرگ  قحلم  ع )  نیـسح (  ماما  هب  هک  تسا  ینا  ـ مز زا  مود .  هلحرم  تفرو . ) )  درک  یظفاح  ادـخ  شناتـسود  اـب  مه  ناـیاپ  رد 
نم انیلع  نوها  الؤه  لاتق  نا  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ ( ( . :  ریهز  تفرگ ,  ار  ترـضح  ولج  یحاـیر ) )  دـیزی  نبرح  هک ( (  یتقو  اـعوسات 

رگزاغآ نم  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  تسارتناسآ . ) )  نانیا  اب  گنج  دنتـسه  فعـض  عضوم  رد  نانمـشد )  هک (  نالا  مهدـعب . ) )  نم  لاتق 
هک یماگنه  تساروشاع  بشو  اعوسات  زور  رـصع  رد  وا  نانخـس  ریهز , یگدنز  زا  مو  ـ ـس ـلـه  حر مـ موس .  هلحرم  دوب . ) )  مهاوخن  گنج 
 ( ع ماما (  باح  ـ صا تفرگ ,  تلهم  ار  بش  نآ  ع )  لضفلا (  وبا  ترضحو  دنتشاد  گنج  دصق  دعس ) )  رمع  هاپـس ( (  ـا , عو ـ ـسا رـصع تـ

تنک ام  تفگ ( ( :  ریهز  هب  سیق ) )  نب  ةرزع  مان ( (  هب  ریهز  یمیدق  قیفر  دیـسر  ریهز ) )  هب ( (  تبون  هکنیا  ات  دنتفگ  ینانخـس  کیره 
؟  يدوبن نادناخ  نیا  نایعیش  زاو  يدوب  ینامثع  وت  اینامثع ( ( . ) )  تنک  امنا  تیبلا ,  اذه  ۀعیش  نم  اندنع 

متشون ع )  يار حـسـیـن (  يا بـ همان  هن  نم  هتبلا  متـسه  نادناخ  نیا  زا  نم  هک  تسا  نیا  لیلد  متـسه  اجنیا  زورما  هکنیا  تفگ :  ریهز  ( ( . 
ص هّللا (  لوسر  هب  ترکذ  هتیار  املف  هنیبو ,  ینیب  عمج  قیرطلا  نکلو  مدوب ( (  هداد  وا  هب  ترصن  هدعو  هنو  مداتسرف  وا  يارب  يدصاق  هنو 
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ـتـم فر میمـصت گـ اذـل  مداتفا ,  ص )  ربماـیپ (  داـی  هب  مدـید  اروا  یتقوو  درک  عمج  ع )  نیـسحو (  نم  نیب  هار ,  بـلـکـه  هنم . ) )  هناـکمو  ( 
 : . تفگو تساخرب  ریهز ) )  تشادرب ( (  باحـصا  زا  اردوخ  تعیب  ع )  ماما (  هک  یتقو  نآ  مه  اروشاع  بش  رد  منک  وا  ياد  ار فـ ـم  نا جـ

ۀیتفلا الؤه  سفنا  نعو  کسفن  نع  لتقلا  کلذب  عفدی  هّللا  ناو  ۀـلتق  فلا  اذـک  لتقا  یتح  تلتق  مث  ترـشن  مث  تلتق  ینا  تددو  هّللاو لـ ) ) 
ات هبترم ,  رازه  ات  موش  هدـنز  دـعبو  موش  هتـشک  زاب  موش ,  هدـنز  دـعب  موش ,  هتـشک  مراد  تسود  مسق !  ادـخ  هب  کـتیب ( ( . ) )  لـها  نم 

حبـص ریهز , یگدنز  مراهچ  هلحرم  مراهچ .  هلحرم  دنک . ) )  عفد  نادناخ  نیا  ناناوج  زاو  امـش  زا  ار  گرم  لاعتم ,  دـنوادخ  هلیـسونیدب 
بسارب راوس  ریهزو , دادرارق  رکـشل  هرـسیم  رد  ار  بیبحو  هنمیم  رد  ارریهز  ع )  نیـسح (  مامااروشاع  حبـص  تساریهز  تداهـشو  اروشاع 

نید یلعو  ةوخا  نالا  یتح  نحنو  ملس  ملا  هیخا  ۀحیصن  ملـسملا  یلع  اقح  نا  تفگ ( ( . :  نینچو  دمآ  ولج  دعـس  رمع  هاپـس  هظعوم  يارب 
یهلا باذع  زا  ارا  شـمـ ـه !  فو مدر کـ يا مـ ۀمصعلا ( ( . ) )  تعطقنا  فیـسلا  عقو  اذاف  فیـسلا ,  مکنیبو  اننیب  عقی  مل  ام  ةدحاو  ۀلمو  دحاو 

نید کیزاو  تلم  کی  زاو  میتسه  ردارب  نالا  اـت  امـشو  اـم  دراد , ار  شناملـسم  ردارب  یهاوخریخ  هفیظو  ناملـسم  ره  مراد !  یم  رذـح  رب 
دییا دوش بـیـ یم  عطق  طباور  نیا  دش , هدیـشک  ام  نیب  ردریـشمش  هکنآ  زا  دعبو  دشاب  هدـشن  هتخیر  ینوخام  ـ ـشو ام  نیب  هک  یمادام  میتسه 

رب ارامـشو  عطقارامـش  ياپو  روک  ارامـش  نامـشچ  نوعرف )  دننام  نانیا (  دیرادرب  تسد  هّللادیبع  یهارمهزاو  دینک  يرای  ار  ع )  نیـسح ( 
تفگ ریهز  دندرک  تیامح  هّللا  دیبع  زاو  دنتفگ  ازـسان  ارریهز  حیاصن ,  نتفریذپ  ياج  هب  هفوک  مدرم  دننک . ) )  یم  نازیوآ  امرخ  تخرد 

لاح هب  اردیزیو  ع )  نیسحو (  دینک  رظن  فرـص  وا  نتـشکزا  لقا  دح  دینک , کمک  ار  ع )  یلع (  نب  نیـسح  دیتس  ـر نـیـ ـضا ـر حـ گا : ) ) 
درک باترپ  ریهز  فرط  هب  ار  يریت  رمش ) )  هک ( (  دوب  اجن  ـ یا دوش . ) )  یم  یضار  امش  زا  مه  نیسح  نتشک  نودب  دیزیو  دیراذگب  دوخ 

خساپ رد  ـیـر  هز يدرک . ) )  هتسخ  تیاهفرح  اب  ارام  وش  تکاس  کمالک ,  ةرثکب  انتمربا  دقف  کتمان ,  هّللا  تکسا  تکـسا ,  تفگو ( ( : 
 : ) تفگو مدرم  هب  درک  ور  بـعـد  شیب نـیـسـتـی , ) ) !  یناویح  وتانامه  تسین ,  وت  اب  نم  نخس  يور  ینابایب !  برع  يا  تفگ ( ( :  رمش 

, دهدن بیرف  ارامـش  وا , ریاظنو  فلج  درم  نیا  ادـخ !  ناگدـنب  يا  هها ) )  ـبـ ـشاو یفاجلا  فلجلا  اذـه  مکنید  نع  مکنرغی  ال  هّللا !  دابع  ) 
هظعوم لوغشم  ریهز  هک  روطنیمه  دسر . ) )  یمن  ترضح  نآ  تعافش  هب  دوش , هتـشغآ  ص )  ربمایپ (  نادنزرف  نوخ  هب  شتـسد  سکره 
نوعرف لآ  نمؤم  ناک  نئل  يرمعلف  لبقا ,  کل  لوقی  ع )  هّللادبع (  ابا  نا  تفگو . :  دمآ  ع )  ادهـشلا (  دیـس  فرط  زا  يدصاق  دوب , مدرم 

مدوخ ناج  هب  درگرب , دـیامرف  یم  ع )  ما (  ـ ما الب غ . ) )  الاو  حـصنلا  عفن  ول  تغلباو ,  ـالؤهل  تحـصن  دـقل  اعدـلا , یف  غلباو  هموقل  حـصن 
يا هدیاف  نانآ  لاح  هب  تحیصن  رگا  هتبلا  يدرک  تحیصن  ار  نانیا  مه  وت  درک , تحیـصن  ار  شموق  نوعرف  لآ  نمؤم  هکنانچمه  دنگوس ! 

 ( ( . دشخبب
 . ریهز تداهش 

انا تفگو . :  درک  زاغآ  ار  هلمحو  دمآ  ولج  ریهز  دناوخارزامن , ترضح ,  رهظ , عقوم  دش , غاد  گنج  هنحص  بیب ,  تدا حـ زا شـهـ بـعـد 
کتدف درک . :  عادو  ع )  ماما (  اب  راعـشا  نیا  ابو  دیـسر  ترـضح  تمدـخ  هرابود  نیـسح .  نع  فیـسلاب  مکدوذا  نیقلا ـــــ  نب  اناو  ریهز 

ابا داتفا , نیمزرب  ات  دیگنج  یتدم  ایحلا .  دیهشلا  نیحانجلا  اذو  ایلع ـــــ  یضترملاو  انسحو  ایبن .  كدج  یقلا  مویلا  ایدهم ـــــ  ایداه  یسفن 
ةدرق اوخـسم  نیذلا  نعل  کیلتاق  هّللا  نعلو  ریهز !  ای  هّللا  کندعبی  ال  دومرفو ( ( . :  دناسرریهز  نیلاب  رب  ار  شدوخ  ع )  نیـسحلا (  هّللادبع 

لئاـقلا یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  مـال عـلـی  ـ ـس ـ لا میناوـخ ( ( . :  یم  نینچ  ریهز , هب  باـطخ  هیحاـن ,  تراـیز  رد   ( ( . 385 ریزاـنخو ( ( ) ) 
کلذ هّللا  ینارا  انا ال  وجناو  ادعالا  دی  یف  اریـسا  هّللا  لوسر  نبا  كرتا  ادبا ا  کلذ  نوکی  هّللاوال ال  فارـصنالا ,  یف  هل  نذا  دقو  نیـسحلل 

 ( ( . 386 مویلا ( ( ) ) 

مودو لهچ  سلجم 

 . ـی حایر دیزی  نب  هب حـر  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
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ترـضح هبقعلا , ) )  نطب  زا ( (  البرک  ناوراک  تکرح  زا  بـعـد  ةرخالا . ) )  یف  دیعـسو  ایندـلا  یف  رح  رحلا , کما  کتمـس  امک  تنا  ) ) 
یم هچره  هک  دندرک  دـیکات  دوخ  باحـصا  هب  ع )  ماما (  تکر ,  ـع حـ قو مـ ـبـح ,  ـص دـندنارذگ   ( ( 387 فارـش ( ( ) )  رد ( (  ار  بـش 
هار هب  رهظ  کیدزن  ات  اهفرظو  اهکـشم  ندرک  رپزا  دعب  دنتـسناد  یمن  ار  ترـضح  دیکات  تلع  نانآ  یلو  دیرادرب , بآ  دوخ  هارمه  دـیناوت 

؟  تربک مل  ع : )  نیسحلا (  لاقف  درک ( ( . :  بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  باحصازا ,  یکی  ریبکت  يادص  هک  دنداد  همادا 
؟  یتفگ ریبکت  ارچ  دومرف :  ترضح  لخنلا ( ( . ) )  تیار  لاق : 

حامرلا ۀنـسا  وهامنا  درادن ( ( :  دوجو  ییامرخ  تخرد  اجنیا  دنتفگ  دندوب  لحم  هب  يانـشآ  هک  یـض  بـعـ مدـید . ) )  ار  ناتـسلخن  تفگ : 
بـعـد منیب . ) )  یم  ار  نیمه  مه  نم  کلذ ,  هارا  انا  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  تسا . ) )  نابـسا  ياهـشوگو  اـه  هزین  اـهنیا  هکلب  لـیخلا  ناذاو 

؟  مینک عافد  دوخزا  دننک  گنج  ام  اب  دنهاوخب  رگا  هک  دیراد  غارس  ار  یهاگهانپ  ایآدومرف  لاؤس 
هب ترضح  دندرک , یفرعم  ترضح  هب  ار  تشادرارق  پچ  تمس  رد  هدوب و  رذنم ) )  نب  نامعن  راکـش ( (  لحم  هک  مسحوذ ) )  هو ( (  کـ

, دندش رضاح  ترضح  لباقم  زابرس  رفن  رازه  اب  یحایر ) )  دیزی  نب  رح  ـت کـه ( (  شذ ـی نـگـ تد مـ دنتـشارفارب .  اراه  همیخو  دنتفر  اجنآ 
باحصا هک  دوب  اجنیا  دینک ) )  باریس  ار  نانآ  نابساو  نازابرس  دومرف ( ( :  دنتـسه , هنـشت  رح , نازابرـس  هک  دش  هجوتم  ع )  ماما (  یتقو 

اب هک  دوب  رح  نازابرس  زا  رفن  نیرخآ  ناعط ) )  نب  عـلـی  دیزرو ( ( .  یم  رارصا  اهکـشم  ندرک  رپ  رب  ترـضح  تلع  هچ  هب  دندش  هجوتم 
وااـما دوش , یم  هتفگ  بآ  کـشم  هب  یقارع  رد لـغـت  ـه ) )  یوار ـه ( ( ) )  یوار ـ لا ـخ  نا دومرف ( ( :  ترـضح  , دیـسر هار  زا  یگنـشت  تلاـح 
اررتـش دـیوگ :  یم  ناـعط  نـب  یلع  ناـباوخباررتش ( ( ) )  لـمجلا ,  خـنا  دوـمرف ( ( :  ع )  ماـما (  اددـجم  دـیمه , ار نـفـ ترـضح  دوـصقم 

یمن ـنـگـی  ـش تر تـ زا کـثـ وا  اما  اقـسلا , ثنخا  دومرف ( ( :  ترـضح  تخیر ,  یم  کشم  فارطا  زا  بآ  یلو  مدیـشون  بآو  مدنا  ـ باو خـ
يانثو دمح  هب  ع )  ماما (  هاگنآ  دندش  باریـس  شبـساو  دوخ  ات  دنادرگرب  ار  وا  کشم  هناهدو  دروآ  فیرـشت  ترـضح  دنک ) )  هچ  دناد 

نا هّللا  لعلو  ماما  اـنل  سیل  هناـف  اـنیلع  مدـقا  نا  مکلـسر  یلع  اـهب  تمدـقو  مکبتک  ینتتا  یتح  مکتآ  مل  ینا  دومرفو ( ( . :  تخادرپ  یهلا 
نیهراک یمدقمل  متنک  ناو  مکق  ـیـ ثاو ـ مو مکدوهع  نم  هب  نئمطاام  ینوطعاف  مکتئج  دقف  کلذ  یلع  متنک  ناف  يدهلا  یلع  کب  انعم  یـجـ

ارمو دندمآ  امش  نادصاقو  اه  همان  هکنآ  رگم  ما  هدما  مـن نـیـ اعیمج ( ( . ) )  اوتکـسف  مکیلا  هنم  تئج  يذلا  ناکملا  یلا  مکنع  تفرـصنا 
, دیتسه رادیاپ  توعد  نامه  رب  رگا  نونکا  دیامن , تیادـه  ارام  ـ ـش ـیـلـه مـا  ـسو ـد بـه  نواد ـ خو میرادـن  ربهرو  ماما  ام  هک  دـندرک  توعد 

دندرک توکس  یگمه  اجنیا  مدرگ ,  یمرب  دیتسه , تحاران  نم  ندمآ  زا  رگاو  موش  نئمطم  امـش  زا  هک  دیهدب  نم  هب  ار  یقاث  ـیـ مو نامیپ 
, ) ) دیـسر ارف  زاـم  ـت نـ قو درگرب . ) )  دـنیوگب  ع )  یلع (  نب  نیـسح  هب  دنتـسناوت  یم  هنو  دـنوش  رکنماراـه  هماـن  دنتـسناوت  یم  هن  نوچ 

ایآ هدومرف ( (  رح ) )  هب ( (  باطخ  ترضح  تف  ناذا گـ هدش  هنادواج  البرک  يادهـش  هرمز  رد  شمان  هک  یفعج ) )  قورـسم  نب  جاجح 
 ( ( مینک یم  ادتقا  امش  هب  زامن  رد  یگمه  کتالصب ,  اعیمج  یلص  ال بـل نـ در ( ( :  ضرع کـ یناوخ  یم  زامن  تنارایو  باحـصا  اب  مهوت 

نیعدملا الؤه  نم  رمالا  اذـه  ۀـیالوب  سانلا  یلوا  ص )  دـمحم (  تیب  لها  نحن  دومرف ( ( . :  ینارنخـس  هب  عورـش  ترـضح  زامن , زا  دـعب 
میتـسه رتراوازـس  تموـکح  يدـصتو  تیـالو  هب  ص )  ربـما (  ناد پـیـ ـ نا مـا خـ ناودـعلاو ( ( . ) )  روجلاـب  مکیف  نیرئاـسلاو  مهل  سیلاـم 

هدیقع رییغت  دیا , هتـشون  ناتیاه  همان  رد  هچنآ  زا  رگاو  دننک  یم  متـسو  ملظ  امـش  نایم  ردو  دـنرادن  يا  هش  ـ یرو ساسا  چـیه  هک  یناسکزا 
هک ییاه  همان  نیا  زا  نم  ادخ !  هب  دنگوس  رکذـت , یتلا  بتکلا  هذ  يردا مـا هـ هّللاو مـا  حـر گـفـت ( ( :  مدرگ . ) )  یم  رب  نم  دـیا , هداد 

مدرم ياه  همانزا  ولمم  هک  نیجرخ  ود  داد  روتـسد  ناعمـس ) )  نب  ۀـبقع  هب ( (  ترـضح  هک  دو  ـنـجـا بـ یا مرادـن . ) )  یعـالطا  ییوگ  یم 
ات منکن  اهر  ارامش  متسه  رومامو  متـشونن  همان  امـش  يارب  نم  تفگ :  اه  همان  نیا  ندید  اب  رح  تخیر  رح  ولجو  دروآ  نوریب  دو , ـه بـ فو کـ
هک تسارتناسآ  نیا  زا  نم  يارب  گرم  کلذ ,  نم  کیلا  یندا  توملا  دومرف ( ( :  ترـض  حـ مهد . ! !  لیوحت  داـیز ) )  نبا  هب ( (  اراـمش 

کتلکث دومرف ( ( :  ترـضح  , درک تعنامم  رح  یلو  داد  تکرح  روتـسد  اهنزو  باحـصا  هب  هلـصاف  الب  هاگنآ  میاـیب . ) )  هّللادـیبع  دزن  هب 
مدرب یمار  شردام  مان  مه  نم  درب , یم  ار  مردام  مان  بارعا  زا  رگید  یسک  ـر  گا حـر گـفـت ( ( :  دنیـشنب . ) )  تیازع  هب  تردام  کما , 
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اب نمات  هفوک  هنو  دـشا  هنیدـم بـ هار  هن  هک  ریگب  شیپار  یموس  هار  نونکا  میوگب  نخـس  مناوت  یمن  تمظع  هب  زج  تردام ,  هراـبرد  یلو  , 
پچ تمس  ترضح  اجن  ـ یا دوشن . ) )  هتشغآ  امـش  نوخ  هب  متـسدو  دشاب  نم  يارب  يریخ  هب  تبقاع  , راک نیا  نایاپو  منک  هبتاکم  هّللادیبع 

نم فورعم ( (  هبطخ  هضیب ) )  لزنم ( (  رد  ات  دوب  بقارم  مه  رحو  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  هیـسداقو ) )  تاناجه  بیذـع  قیرط ( (  زا  هداـج 
 ) ماما يوش . ) )  یم  هتشک  ینک ,  گنج  رگا  هک  نک  محر  تناج  هب  ادخ !  هب  ارت  تفگ ( ( :  رح  دعب  دندناوخ .  ار  ارئاجاناطلـس ) )  يار 

؟  یناسرت یم  گرم  زا  ارم  ایآ  ینفوخت ) )  توملابفا  دومرف ( ( :  ع ) 
یلو دوب , ص )  ربمایپ (  ترصن  مزاع  هک  یماگنه  شیومع  رسپ  هب  یـسوا  ردارب  خساپ  نا  مهدب مـگـر هـمـ وت  هب  یخـساپ  هچ  مناد  یمن  ! 
ناف املـسم .  دـهاجو  اقح  يون  ام  اذا  یتفلا ـــــ  یلع  راع  توملاـب  اـمف  یـضماس  تفگ . :  وا  هب  تشاد ,  یم  رذـح  رب  اروا  شیومع  رـسپ 

قح شتین  هک  یماـگنه  تسین  راـع  ناوج  رب  گرمو  مور  یم  امدـنتو ( ( .  مـالت  نا  اراـع  کـب  یفک  ملا ـــــ  مل  تم  ناو  مدـنا  مل  تشع 
يارب گنن  نیا  یلو  موش ,  یمن  شنزرس  مریمب ,  رگاو  متسین  نامیش  ـم پـ نا هد بـمـ ـ نز ـر  گا پـس  دشاب .  ادخ  ربارب  رد  میلـست  شتدهاجمو 

ار لتاقم ) )  ینب  رصق ( (  هکنیا  ات  دیشک  رانک  اردوخ  رح  راعـشا , ـن  یا ند  ـنـیـ ـش بـا  يدرگ .  نامـشپو  يوش  شنزرـس  هک  تسا  یفاک  وت 
هب دی , ـ سر کیدزن  نوچ  درک , بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  دمآ , یم  هفوک  تمس  زا  هک  یحلسم  راوس  بسا  ناهگان  دنتشاذگ , رـس  تشپ 

عجعجف نایب ( ( . :  نیا  اب  دوب  رح  هب  دایز  نبا  همان  لماح   ( ( , يدنکرسن نب  کلام  يودومنن ( (  یهجوت  ترـضح  هب  یلو  درک  مالـس  رح 
کمزلی نا  یلوسر  ترما  دقو  ام  ریغ  یلعو  نصح  ریغ  یف  ارعلاب  الا  هلزنت  الف  یلوسر ,  کیلع  مدقیو  یباتک  کغلبی  نیح  ع )  نیـسحلاب ( 
نیمزرد ارواو  ریگب  تخـس  نیـسح  رب  دمآ , وت  دزن  مدصاقو  دیـسر  وت  هب  ما  همان  ـتـی  قو يرما ( ( . ) )  كذافناب  ینیتای  یتح  کقرافی  الو 

ارجا ارم  نامرف  هک  دهد  ربخ  نم  هب  ات  دـشاب  وت  بقارمو  مزالم  هک  ما  هداد  روتـسد  مدـصاق  هبو  روآ  دورف  يدا  ـ بآ زا  رودو  فلعو  بآ  یب 
سوساج صخش  نیا  تفگو ( ( :  دروآ  ع )  ادهـشلادیس (  تمدخ  هب  هّللادی  ـد عـبـ ـصا هار قـ ار هـمـ ـه  ما نـ حـر ) )  هن ( ( . ) )  ای  يا  هدرک 

 ( منیزگ تماقا  هیفش ) )  ایو  هیرضاغ  ای  يونین  رد ( (  هدب  هزاجا  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  مریگب . ) )  تخـس  امـش  رب  مراد  هفیظو  نمو  تسا 
اهنیا اب  گنج  نالا  ربمایپ !  رـسپ  يا  تفگ ( ( :  نی ) )  ـیـر بـن قـ هز تسا ( ( . ) )  سوساـج  درم  نیا  اریز  مناوت ,  یمن  تفگ ( ( :  رح  ( . 

نم لاتقب ,  مهادـبا  تنک  ام  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  مینک . ) )  گنج  نانیا  اب  هدـب  هزاـجا  تسا ,  مک  ناـشتعیمج  نوچ  دـشاب , یم  رتناـسآ 
طـش راـنکرد  تسا  يا  هیرق  یکیدزن  نیا  رد  دـینک  گـنج  دـیهاوخ  یمن  هک  نونکا  تفگ ( ( :  ری  ـ هز دوب . ) )  مهاوخن  گـنج  رگزاـغآ 

؟  درک لاؤس  هیرق  نآ  مان  زا  ترضح  دنگنجباماب . ) )  دنناوت  یم  تهج  کی  زا  طقفو  بآ  بانک  رد  مهو  تسا  هاگ  هانپ  مه  تارف , 
ود ره  میورب ,  هار  رگید  يرادـقم  دومر ( ( :  تر بـه حـر فـ ـ ـض ـپـس حـ ـس رقعلا . ) )  نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  دوـمرف ( ( :  رقع , تفگ : 
دز هقلح  ربمایپطبس , نامـشچ  رد  کشا  البرک , ) )  مان ( (  ندینـش  اب  دندی  ـ ـسر ـال ) )  بر کـ ـیـن ( (  مزر ـ ـس هب  ات  دنتفر  هار  يرادقم  رکـشل 
 ) هّللا لوسر  يدج  ینثدـح  اذـهب  انروبق  لحمو  انئامد  کفـسو  انباکر  طحم  انهه  البلاو , برکلا  نم  کب  ذوعا  ینا  مه  ـلـ لا دومرفو ( ( . : 

تـسامروبق لحمو  ام  نوخ  ندـش  هتخیرو  ندـیگنجو  هدـش  هدایپ  لحم  اجنآ  مرب !  یم  هانپ  وت  هب  یتخـسو  زا بـال  ـا !  یاد خـ ص ( ( . ) ) ) 
 ( ( . تسا هدادربخ  نم  هب  ص )  ربمایپ (  ار  هیضق  نیاو 

 . رح هبوتو  اروشاع  حبص 
نیسح اب  وت  ایآ  لجرلا ) )  اذه  تنا  لتاقما  تفگو ( ( :  تفر  دعس ) )  رمع  دزن ( (  رح ) )  گنج ( ( ,  عور  ـ ـش زا  ارو قـبـل  ـ ـشا صـبـح عـ

؟  دیگنج یهاوخ 
هک تسا  نیا  نآ  نیرتمک  هک  یگنج  يرآ  يدیالا ( ( . ) )  حیطتو  سوؤرلا  طقست  نا  هرسیا  الاتق  هّللاو !  يا  تفگ ( ( :  دعـس  رمع  ! ( ( . 

دعس رمع  نک . ) )  تقفاوم  نیسح  تاداهنشیپ  زا  یکی  اب  لقا  دح  تفگ ( ( :  رح  ددرگ . ) )  عطق  ندب  زا  اهتـسدو  دوش  ادج  نت  زا  اهرس 
دوش یمن  یضار  وت  ریما  یلو  متفریذپ  یم  دوب , نم  تسد  هب  راک  رگا  یبا ( ( . ) )  دق  كریما  نکلو  تلعفل  یلا  رمالا  ناک  ول  تفگ ( ( : 

اردوخ بسا  ایآ  تفگو ( ( :  یحاـیر ) )  سیق  نب  ةرق  هب ( (  درک  ور  دـعب  درک , فقوت  لـحم  ردو  دیـشک  راـنک  اردو  خـ حـر ) )  ( ( . ) ) 
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؟  يداد بآ 
دهاوخ یم  هک  مدـیمهف  دـیوگ  یم  سیق ) )  نب  ةر  قـ يدـب ( ( . ) )  بآ  یهاوخ  یمن  تفگ ( ( :  رح  ریخ ) )  تفگ ( ( :  ةرق ) )  ( ( . ) ) 

نم دراد , يروظنم  هچ  متسناد  یم  رگا  اما  مدیشک ,  رانک  اردوخ  بسا ,  ندرک  باریس  هناهب  هب  اذل  , دنک كرت  ار  نادیم  نم ,  رظن  زا  رود 
هب اردوخ  هتسهآ  هتسهآ  رح , الیلق , الیلق  نیسحلا  نموندی  ذخاف  مدناسر ( ( :  یم  ع )  نیسح (  همیخ  هب  اردوخو  مدش  قحلم مـی  وا  هب  مه 

؟  ینک یم  هچ  تفگ ( ( :  یحایر ) )  سوا  نب  رجاهم  درک ( ( . ) )  یم  کیدزن  نیسح 
؟  ینک هلمح  یهاوخ  یم  ایآ 

کـش هب  ار  ناسنا  وت  راتفر  بیرمل ,  كرما  نا  تفگ ( ( :  وا  هب  رجاه  مـ دوب .  هتفرگ  ار  شندـب  هزرل  هک  یلاـح  رد  تفگن  يزیچ  رح  ( ( . 
؟  تسیک هفوک  مدرم  نیرت  عاجش  دنتفگ  یم  رگا  اریز  مدوب ,  هدیدن  نینچ  ـن  یا اروت  اجنیا  دننام  هاگچیهدزادنا  یم 

؟  تسیچ زا  یشان  وت  زورما  تکرح  نیا  مدرک ,  یمن  یفرعم  ار  یسک  وت  ریغ 
نیب ار  مدوخ  تقرحو ( ( . ) )  تعطق  ولو  ائیش  ۀنجلا  یلع  راتخا  هّللاوو ال  رانلاو  ۀنجلا  نیب  یسفن  ری  ـ خا هّللاو !  ـی  نا حـر گـفـت ( ( :  ( ( . 

هب ار  شبکرم  نانع  سپس  موش . ) )  هتخوسو  هعطق  هعطق  هار  نیا  رددنچ  ره  منک  یم  باختنا  ار  تشهب  نم  یلو  منیب ,  یم  منهجو  تشهب 
ینم ناک  امم  ابئات  کتئج  دق  ـی  ناو متسب ( ( . :  امش  رب  ار  هار  هک  متسه  یـسک  نامه  نم  تفگو  دینادرگ  ع )  نیـسح (  ماما  همیخ  فرط 
هدرک هبوت  ات  مد  ـ مآ کل ( ( . ) )  رفغیو  کیلع  هّللا  بوتی  معن ,  لاق  ۀبوت  یل  يرتفا  کیدی  نیب  توما  یتح  یسفنب  کل  ایساومو  یبر  یلا 

؟  تسا هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  منک ,  ادف  ار  مناج  امش  لباقم  ردو 
ار مدرم  گـنج ,  هب  عورـش  زا  قـبـل  دـشخب . ) )  یم  اروت  هتـشذگو  دریذـپ  یم  اروت  هبوت  یلاـعت  دـنوادخ  يرآ ,  دومرف :  ع )  ترـضح ( 
, دـندرک یپ  ار  رح  بسا  ات  دوبن , وا  اب  هلباقم  يارای  ار  ـی  ـس ـ کو دـندرک  ناراـبریت  اروا   , شحیاـصن نتفریذـپ  ياـج  هب  یلو  درک  تحیـصن 

 ( ( . 388 دنناسرب ( (  تداهش  هب  ار  رح  دنتسناوت  یعمجتسد  هلمح  کیرد  هاگنآ 
 . هضور

 : . دنا هتفگ  نینچ  رح ) )  هیثرم ( (  رد  باحصا  زا  یضعب 
شیج يوس  دش  ناور  حابصلا .  دنع  هسفنب  داجو  انیسح ـــــ  يدان  ذا  رحلا  معنو  حامرلا .  کبتشم  دنع  روبص  حایر ـــــ  ینب  رح  رحلا  معنل 

لد هارکا .  هب  تهار  رـس  متفرگب  هک  هارمگ ـــــ  دـبع  نآ  منم  هش  يا  تفگب  قـحلم .  تشگ  قـح  اـبو  تسوـیپ  قـح  هب  قـح ـــــ  تـمحر 
وچ دـنوادخ .  زا  وفعو  هدـنب  زا  هنگ  دـنبودع ـــــ  هاـش  يا  شخب  میاـطخ  ناـیغطو .  یناداـن  هب  نم  متـسکش  نادزی ـــــ  قـشع  ناگدادـلد 

متـشگ نکلو  مرح  نامه  دازانز ـــــ  شیک  دب  موق  يا  تفگب  شخر .  سراف  نادیم  يوس  دـش  ناور  شخباطخ ـــــ  هاش  اطخ  شدیـشخب 
 : ) ) دومرفو دش  رضاح  رح ) )  نیلاب ( (  رب  ع )  اده (  ـ ـش ـ لا ـیـد  ـس مدآ .  دنزرف  نیرتهب  دشاب  هک  ملاع ـــــ  ود  رد  مدیزگ  رب  يریما  دازآ . 

یم همیخ  هب  اروا  هزانج  داتفا , یم  نیمز  هب  هک  باحـصا  زا  کی  ره  ةرخالا . ) )  یف  دیعـسو  ایندـلا  یف  رح  , رحلا کما  کتمـس  اـمک  تنا 
 ( ( . 389 نییبنلا ( ( ) )  لاو  نییبنلا  ۀلتق  لثم  ۀلتق  دومرف ( ( :  ع )  نیسح (  ترضحودندروآ 

موسو لهچ  سلجم 

 . تاناجه بیذع  رد  رگید  رفن  دنچو  هّللادبع  نب  عمجم  اب  ع )  نیسح (  ماما  تاقالم 
کیلع دحاو  بلا  مهف  مهت  هب نـصـیـحـ صلختستو  مهدو  کلذب  لامتسی  مهزئارغ  تئلمو  مهتوشر  تمظع  طق  سا فـ ـنـ لا فار  ـ ـشا ـا  ما ) ) 
ادیدش ار  هفوک  هب  یهتنم  ياههار  تموکح ,  ـن  یرو ـ ما مـ کیلع . ) )  ةروهـشم  ادـغ  مهفویـسو  کیلا  مهتدـئفا  ناف  دـعب  سانلا  رئاس  اماو  ,

ياههار زا  هنابـش  دندش , قحلم  ترـضح  هب  هک  مه  یـضعبو  دناسرب  ع )  ماما (  هب  اردوخ  دـناوتن  یـسک  هک  يوحنبدـنا  هدوب  هدرک  لرتنک 
 , ثرح مالغ   , حـضاو عمجم ,  نب  ذـئاع  هّللادـبع ,  نب  عمجم  برح ,  نب  ةدانج  دـلاخ ,  نب  رمع  دـندناسر ( ( .  ـالبرک  هب  اردوخ  یفخم , 
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یفخم ياـههار  زاو  هفوـک  زا  هار ,  هب  يانـشآوامنهار  ناوـنع  هب  يدـع ) )  نب  حاـمرط  یهارمه ( (  هب  ـد ) )  لا ور بـن خـ مـالغ عـمـ دـعس 
ندـمآ رظتنمو  هتـسب  ار  هار  هک  دـندش  هجاوم  رح  اب  , اما دـندناسر , ع )  ماما (  هب  اردوخ   ( ( 390 تاناجه ( ( ) )  بیذـع  رد ( (  تمحزاـب 

هب ایو  منک  یم  سبح  ای  ارنانیااذل  دنتـسین , امـش  ناهارمه  زا  اهنیا  درک ( (  ضرع  ترـضح  هب  دید , اررفن  دنچ  نیا  رح , یتقو  دوب , روتـسد 
همان ات  يدش  دهعتم  مه  وتودنتسه  نم  نارایو  باحصا  نانیا  یناوعاو ,  يراصنا  الؤه  امنا  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  منادرگ . ) )  یمرب  هفوک 

مه دومرف ( ( :  ع )  ماما (  دنتـسین . ) )  امـش  ناهارمه  زا  نانیا  یلو  تسا  حیحـص  تفگ ( ( :  رح  يوشن . ) )  ام  ضرعتم  هدـماین  دایز  نبا 
نیا زا  دـعب  دـنا . ) )  هدـمآ  نم  هارمه  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  هلزنم  هبو  دنتـسه  نم  باحـصا  ناـنیا  یعم ,  اـج  نم  ۀـلزنمب  مهو  یباحـصا 

؟  دیراد ربخ  هچ  هفوک )  مدرم (  زا  دومرف ( ( :  رفن  دنچ  نیا  هب  باطخ  ترضح  تاملاکم , 
نا ـ گرز ـ بو فار  ـ ـشا اما  درک ( ( :  ضرع  , دندیـسر تداهـش  هب  البرک  رد  ذئاع ) )  شرـسپ ( (  هارمه  هک  هّللادـبع ) )  نب  مـجـمـع  ( ( . ) ) 

يارب هکنآ  ات  دـنیامن  بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  تبح  هلیـسونیدب مـ هک  دـندرک  رپ  ار  نانآ  ياهنیجرخو  دـندیرخ  نالک  ياه  هوشر  اب  ار  هفوک 
ادرف تموکح ,  سرت  زا  یلو  تسامش  اب  ناشیاهبلق  مدرم  ریاس  اما  دندیدرگ  قفتم  امـش  اب  گنج  يارب  هچراپکیو  دندش  هاوخریخو  حصان 

ندینشاب ماما  دندناسر , ترضح  عالطا  هب  ار  رهسم ) )  نب  سیق  تداهش ( (  ربخ  نیا ,  زا  بـعـد  دنرب . ) )  یم  راک  هب  امـش  هیلع  ارریـشمش 
ۀنجلا مهلو  انل  لعجا  مهللا  دـندرک ( ( . :  اعد  مهدـعبودومرف  تئارق  ار  رظتنی )  نم  مهنمو  هبحن  یـضق  نم  مهنمف  هفیرـش ( :  هیآ  ربخ , نیا 

امـش نایم  رد  ایآ  دومرف ( ( :  ع )  ما (  ـ ما ها  ـگـ نآ کباوث . ) )  روخذـم  بئاـغرو  کـتمحر  نم  کـتمحر  رقتـسم  یف  مهنیبو  اـننیب  عمجاو 
؟  میورب ریسم  ریغ  زا  ات  دشاب  یفارحنا  ياههار  هب  يانشآ  هک  تسه  یسک 

درک یم  تکرح  هلفاق  ولج  دوب , رتش  ربراوس  هک  روطنیمه  حامرط  متسهانشآ ) )  نم  درک ( ( :  ضرع  یئاط ) )  يدع  نب  حامر  طـ ( ( . ) ) 
لوسر لآ  رفـس ـــــ  ریخو  نایتف  ریخب  رجفلا .  عولط  لبق  انب  یـضماو  يرجز ـــــ  نم  يرعذت  یتقان ال  ای  دومن . :  یم  همزمز  ارراعـشا  نیاو 

تحاراـن نم  راـشفو  رجز  زا  نم !  رتش  يا   ( ( . ) ) 391 رفکلا ( (  ایاقب  نم  ةاغطلا  یلع  رـصنلاب ـــــ  يدیـس  انیـسح  ددما  رخفلا .  لها  هّللا 
بجوـم هک  ص )  ربماـیپ (  لآ  نارفاـسم  نیرتـهبو  ناـناوج  نیرتـهب  هب ( ( . ) ) :  یناـسرب  اـت  هد  تـکرح  ارم  رجف , عوـلط  زا  شیپو  شاـبن 

ضرع حامر ) )  طـ ـپـس ( (  ـس نک . ) )  کمک  دنتـسه , رافک  يایاقب  زا  هک  اهتوغاط  رب  ار  ع )  نیـسح (  میاـقآ  تسا . ) )  تاـهابمورخف 
یم دـنتفگ  مدرک  لاؤس  ناـنآ  ماـحدزا  تلع  زا  مدـید ,  هفوک  راـنک  رد  هچراـپکی  ار  یتـعیمج  هفوک ,  زا  مندـش  جراـخ  زا  لـبق  درک ( ( : 

دهاوخن کمکارامـش  مه  رفن  کی  یتح  هک  ورم  انآ  فرط  هب  مسق !  ادخ  هب  ارامـش  دنتـسرفب , ع )  نیـسح (  اب  گنج  هب  ار  نانیا  دـنهاوخ 
ناهاشداپ تالمح  زا  ارام  مه  قباس  ردو  دراد  یمکحم  ياهاگهانپ  هک  مربب  اجا ) )  يا ( (  ـهـ هو ارا بـه کـ دییایب تـا شـمـ نم  هارمهو  درک 

هلیبق ناراوسو  هدایپ  هک  تشذگ  ـد  هاو رتشیب نـخـ زور  هد  اجنآ  هب  امـش  ندمآ  زا  مسق !  ادخ  هب  تسا  هدرک  یمظفح  نامعنو  ریمحو  ناسغ 
ات دننک  یم  کمک  ارامش  یط  هلیبق  زا  نز  ریشمش  رفن  رازه  تسیب  هک  ـم  هد نانیمطا مـی  امـش  هب  نمو  درک  دنهاوخ  کمک  ارامـش  یط , 

یمن هک  تسا  یناـمیپ  هفوک  مدرمو  اـم  نیب  دومرفو ( ( :  درک  اـعد  شنادـناخو  وا  قح  رد  ع )  ما (  ـ ما دـیریگب . ) )  اردوـخ  میمـصت  اـمش 
شا هداوناخ  يارب  ات  تفرگ  هزاجا  دش , دیما  ان  ـتـی  قو حا  ـ مر طـ دوش . ) )  یهتنم  ریخ  هب  نانآو  ام  راک  نایاپ  ات  مینک  رظنفرص  نآ  زا  میناوت 

هب هتبلا   ( ( 392 دینش ( (  ار  ع )  نیـسح (  تداهـش  ربخ  تاناج ) )  ـب هـ یذ عـ رد ( (  ـت کـه  ـش ـ گر یتقو بـ اما  ددرگربدوزو  دربب  هقوذآ 
 ( دایز نبا  هب ( (  دیزی  همان  هّللادبع ) )  نب  عم  مـجـ را ( (  ـد گـفـتـ ها شـ دندش .  دیهش  البرک  رد  یگمه  رفن  شش  نیا  حامرط ) )  انثتسا ( ( 
یف ۀعاطلاو  عمسلا  لها  ۀفوکلا  لها  دزف  دعب , اما  دهد ( ( . :  شیازفا  ار  هفوک  فارشاو  نارس  ياهاطع  دهد  یمروتـسد  نآ  رد  هک  تسا  ( 

اتدـص اتدـص  , دنتـسه عیطمو  دـنراد  ییاونـش  فرح  تموـکح ,  زا  هک  ار  هفوـک  مدرم  يا  ـ یا عـطـ  ( ( . ) ) 393 ةام ( ( ) )  ةاـم  مهتاـیطعا 
 ( ( . هدب شیازفا 

 . يراوخ هوشر 
هدرمش رفک  دح  رد  ار  تواضق  رد  هوشر  هک  يدح  هب  هدرک  هزرابم  نآ  اب  تدش  هب  مالسا  هک  تسا  یلئاسم  زا  يراوخ  هو  ـ ـشر عو  ـ ـضو مـ
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وه مکحلا  یف  اشرلا  نا  ع ( ( )  هّللادبع (  یبا  نع  امهنیب . ) )  یـشاملاو  یـشترملاو  یـشارلا  هّللا  نعل  ص : )  هّللا (  لوسر  لاق  تسا ( ( . : 
رما رد  یهاگ  هو , ) )  ـ شر  ( ( . ) ) 394 ۀنجلا ( ( ) )  حیر  ةوشرلا  بحاص  مشی  الو  رفکلا  ضحم  اهناف  ةوشرلاو  مکایا  هّللاب ( ( . ) )  رفکلا 

ياـهتکرح رد  دارفا  ندـیرخ  يارب  مه  یهاـگو  دوش  هداد مـی  تبوـن  زا  جراـخ  يراـک  ماـجنا  يارب  یهاـگ  ددرگ , یم  تخادرپ  ییاـضق 
 . مییامن یم  لقن  اراهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یناوارف  ياه  هنومن  خیرات  رد  هچنانچ  دوریم  راک  هب  یسایسو  یعامتجا 

 . قحان تداهش 
باوح هقطنم ( (  ياهگ  هک سـ دنرب  یم  یقحان  هار  هب  ارامش  زا  یکی  منیب  یم  دومرف ( ( :  شنارـسمه  عمج  رد  ص )  ادخ (  لوسر  يزور 

یبیغ ربـخ  نیا  یـشابن . ) )  نز  نآ  وت  اـهینوکت , نا  اریمح  اـی  كاـیا  دومرفو ( ( :  هشیاـع  هب  درک  ور  سپـس  دـننک ) )  یم  وعوع  وا  رب  ( ( 
وعوع اهگسو  دندیسر  باوح ) )  هقطنم ( (  هب  هک  یماگنه  دش , ققحم  هرـصب  فرط  هب  هکم  زا  لمج  باحـصا  تکرح  رد  ص )  ربمایپ ( 

 : ) تفگ , دینـشار باوح ) )  مان ( (  هشیاـع  یتقو  اـهبالک ) ) !  رثکا  اـمف  باوحلا  هّللا  نعل  تفگ ( ( :  تعیمج  ناـیمزا  یـصخش  دـندرک ,
دمآ ریبز ) )  تسا ( ( . ) )  هدومرف  یهن  یهار ,  نینچ  هب  ندمآ  زا  ارم  ص )  ربمایپ (  هک  دینادرگرب  ارم  دـینادرگرب , ارم  ینودر ,  ینودر , 

اجنیا دـنهدب  تداهـش  يراد کـه  ار  يدار  ـ فا گـفـت ( ( :  ـه ) )  ـش ـ یا عـ میا ( ( . ) ) ! !  هتـشذگ  خـسرف  نیدـنچ  باوحزا  اـم  تفگو ( ( : 
؟  دوش هدوسآ  مرطاخات  تسین  باوح 

 ( ( باوح اجنیا ( (  هک  دـنهدب  تداهـشو  دـنروخب  مسق  هشیاع  دزن  ات  دادرارق  یلوپ  نانآ  ياربو  دـیرخ  هوشر  اـب  اررفن  هاـجنپ  ریبز , ! ( ( . 
تلیضف لعج  تهج  یهاگ  دراد , یفلتخم  ياه  ـ ـسا لـبـ هو ,  ـ ـشر  ( ( . 395 مالـسالا ( ( ) )  یف  روز  ةداهـش  لوا  هذـه  تناکف  تسین ( ( , 

مهرد رازه  هیواعم ,  هچنانچ  , دشاب یم  تشرس  كاپ  ياهناسنا  زا  تلیضف  بلس  يارب  ـی هـم  ها ـ گو تسا  هشیر  یبو  تیوه  یب  دارفا  يارب 
 ) ) هرا ـ برد ار   ( ( 396 هّللا ( ( )  تاضرم  اغتبا  هسفن  رشی ي  نم  سانلا  نمو  ـفـه ( :  یر ـه شـ یآ ـد تـا  هد مـی  بد ) )  ةر بـن جـنـ سـمـ هب ( ( 

 ( ع نینمؤملاریما (  قح  رد  ار   ( ( 397 ایند ( ( )  ـ لا ةا  ـحـیـ لا یف  هلوق  کبجعی  نم  سانلا  نمو  هفیرش ( :  هیآو  دنک  تیاور  مج ) )  ـن مـلـ با
 ( 398 دریذپب ( (  وا  ات  دهد  یم  شیازفا  مهرد  رازه  راهچ  هب  ار  هوشر  هیواعم  دوش , یمن  یضار  غلبم  نیا  هب  هرمـس ) )  یلو ( (  دنک , لقن 

دننک یم  بلس  ع )  نینمؤملاریما (  زا  ار  یتلیضفو  دنهد  یم  ـق  حا تدا نـ شـهـ نآ ,  يار  ـت کـه بـ ساا ـیـ ند لا  ـه بـه مـ قال ـن عـ یا يرآ ,  ( . 
 ( ( سابع نبا  لوق ( (  هب  هک  تسارانیدو  مهرد  نیمه  رطاـخ  هبو  دـننک  یم  هداـمآ  ع )  نیـسح (  گـنج  هب  ار  هفوک  فارـشا  مه  یهاـگو 
يور زا  هاـگنآ  دنابـسچ , شا  هنیـس  هب  سپـسو  تشاذـگ  شنامـشچ  يور  اراـه  ـ نآو در  یهاـگن کـ اـهنآ  هب  ناطیـش  دـش , هدز  هکـس  یتقو 

تـسا یفاک  دـنرادب  تسود  ارامـش  طقف  اهناسنا  رگا  دـیتسه !  نم  لد  هویمو  نم  مشچ  رون  امـش  تفگو ( ( :  دـی  ـ ـش دایرف کـ یلاحـشوخ 
رظن ضرـالا  یف  اـبر  ـ ـض را  ـنـ یدو ـم  هرد لوا  ا ن  دـیتسه ( ( . ) ) )  تب  نیرتهب  امـش  اریز  دـننکن (  یتـسرپ  تب  هک  تسین  مهم  نم  ياربو 

رق امتنا  لاق :  مث  هردص  یلا  امهمض  مث  ۀخرص  خرص  مث  هردص ,  یلا  امهمض  مث  هینی  یلع عـ امهعـضوفامهذخا  امهنیاع  املف  سیلبا  امهیلا 
 ( ( . 399 امکبحی ( ( ) )  نا  مدآ  ینب  نم  یبسحانثو  اودبعی  نا ال  امکوبحا  اذا  مدآ  ینب  نم  یلابا  ام  يداؤف  ةرمثو  ینیع  ة 

 . هضور
 : . تسا هدش  دراو  ماما  ود  دروم  رد  ندش ) )  هدیبوکو  ندش  هل  ینعی ( (  ضر ) )  هب ( (  ریبعت 

دیدـش بوبعی  لکب  رهظلا ـــــ  دـعب  ردـصلا  انـضضر  نحن  تفگ . :  دایز  نبا  لباقم  رد  کلام ) )  نب  دیـسا  هک ( (  ع )  ادهـشلادیس (  1 ـ 
تـضر دـق  نجـسلا  یف  لـبکمو  میناوخ ( ( :  یم  نینمؤملا  ۀـمئا  هعماـج  تراـیز  رد  هک  ع )  رفعج (  ـی بـن  ـسو تر مـ ـ ـض حـ 2 ـ  رـسالا . 

جنک رد  شوماخو  هتسخ  درکن .  مدازآ  دایـصو  مدرم  نم  سفق  رد  درکن ـــــ  مدای  یـسک  تبرغ  ردو  نادنز  هشوگ  هئاضعا . ) )  دیدحلاب 
ۀیاور یف  لاقیو  دیوگ ( ( :  یم  هحفص 85  هعیشلا , ) )  قرف  رد ( (  یتخبو ) )  نـ ما .  هداتفا  سفن  زا  ات  ما  هدیلان  ردقنآ  ما ـــــ  هداتفا  سفق 
لثما دیامرف . :  یم  تیـصو ,  نیمه  هب  هراشا  اب  یناهفـصا ) )  يورغ  هّللا  تیآ  موحرم ( (  کلذـب . ) )  یـصوا  هناو  هدویقب  نفد  هنا  يرخا 
هتبرغ یف  حونت  ۀفاصرلا .  نم  رـسجلا  یلع  یمری  ۀف ـــــ  الخلا  بحاص  شعن  فیکو  ۀلامحلا .  عم  هشعن  لمحی  ۀـلاسرلا ـــــ  ثراو  یـسوم 
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 . هیلجر یف  دیدحلا  ۀشخشخ  هیلع ـــــ 

مراهچو لهچ  سلجم 

 . یفعج رح  نب  هّللادیبع  هب  باطخ  ع )  نیسح (  ماما  نخس 
عمسی هّللاوف ال  لعفاف  انتعقو  دهشت  الو  انخارص  عمست  نا ال  تعطتسا  نا  ینتحصن ,  امک  کحصناو  ادضع  نیلـضملا  ذختم  ـا کـنـت  مو ) ) 

هّللادیبع اب  هک  تسا  یتاقالم  ع )  ادهـشلادیس (  ياهتا  ـ قال زا مـ یـکـی   ( ( . 400 منهج ( ( ) )  ران  یف  هّللا  هبکا  الا  انرـصنی  الو  دحا  انتیعاو 
ایو هیناطقطق ) )  هب ( (  یتقو  داشرا , ) )  رد ( (  دیفم ) )  خیـش  ـال طـبـق نـقـل ( (  بر ناورا کـ کـ  ( ( 401 دنا ( (  هتشاد  یفعج ) )  رح  نب 
هد ـ ها ـ ـش ار مـ يا  هـمیخ  ع )  ماـما (  دیـسر , ـی ) )  لا ـ ما رد ( (  قود ) )  ـ ـص ـیـخ ( (  ـش طـبـق نـقـل   ( ( 402 ـل ( ( ) )  تا رـصق مـقـ هـب ( ( 

لاؤس هدـش ,  هتـسب  یبسا  مه  همیخ  راـنک  ردو  تسا  همیخ  بحاـص  تعاجـش  رگناـشن  نیاو  هدـش  بصن  همیخ  ولج  يا  هزین  هک  دـندومرف 
؟  تسیک نآ  زا  همیخ  دندرک 

 ( ( . یفعج رح  هّللادیبع  دنتفگ ( ( :  . 
يادهـش تسرهف  رد  ناشمان  ود  ره  هک  یفعج ) )  لفغم  نب  دـیزیو  یفعج  قورـسم  نب  جاجح  ياـهمان ( (  هب  اردوخ  ناـنذؤ  تر مـ ـ ـض حـ

مایپودندمآ رفن  ود  نیا  دـندومن  شیوخ  يرا  ـ یو تر  ـ ـص هب نـ توعد  ارواو  دنداتـسرف  هّللادـیبع ) )  دزن ( (  هب  تسا ـ  هدـش  هنادواج  البرک 
شتیب لهاو  ع )  نیـسح (  نوخ  هب  متـسدات  ما  هدمآ  نوریب  ـه  فو زا کـ مـن  خساپ گـفـت ( ( :  هّللادیبع ) )  یلو ( (  دندناسر , ار  ع )  ماما ( 

 ( ( هّللادیبع خساپ ( (  ـتـی  قو ناروآ  ما  پـیـ دنا . ) )  هدروآ  ور  ایند  هب  همهو  هدنامن  ترضح  يارب  يرصانو  هعیش  هفوک ,  ردو  دوشن  هتشغآ 
 ( ( هّللادـیبع همیخ ( (  فرط  هب  لافطاو ,  ناراـیو  باحـصا  زا  يا  هدـع  هارمه  اصخـش  ع )  ادهـشلادیس (  , دـندناسر ترـضح  ضرع  هب  ار 

 : . ) ) دندش دراو  ناکدوک  هارمه  هب  ع )  نیـسح (  هاگان  هک  مدوب  هتـسشن  همیخ  رد  دیوگ :  یم  یفعج ) )  هّللادیب  عـ دـندرک ( ( .  تکرح 
هتیحل یلا  ترظنو  هلوح  نایبصلاو  یشمی  هتیار  نیح  هیلع  یتقر  طق  دحا  یلع  تققر  الو  نیعلل  الما  الو  نیسحلا  نم  نس  ـ حا ـت قـط  یار مـا 

؟  باضخ ما  داوسا  هل :  تلقف  بارغ  حانج  اهناک  اهتیارف 
ار مشچ  نینچ  نیا  هک  مدیدن  ع )  نیسح (  ییابیز  هب  ار  مر کـسـی  رد عـمـ باضخ ( ( . ) )  هنا  تفرعف  بیشلا  یلع  لجع  رحلا  نبای  لاق : 
 , مدوـب هدـش  هایـس  بارغ  لاـب  دـننام  هک  مدوـمن  شنـساحم  هب  هاـگنو  دـنا  هدز  هـقل  ـش حـ فار ـ طا نا  ـ کدو مدـید کـ هـک  یماـگنه  , دـنک رپ 

؟  دیا هدرک  باضخ  ای  تسا  یعیبط  یهایس ,  ـن  یا مد  ـیـ سر پـ
همیخ رد  نتسشن  زا  دعب  تسا . ) )  هدرک  باضخ  ترضحو  هدش  دیفس  نساحم  هک  مدیمهف  دمآ , مغارس  هب  دوز  يریپ  رح !  رـسپ  دومرف : 

؟  کبونذ اهب  یحمت  ۀبوت  نم  کل  لهف  ةریثک ,  ابونذ  کیلع  نا  دومرف ( ( . :  هّللادیبع  هب  باطخ  ع )  ماما (  , 
 ( ( هّللادیبع ییامن ( ( . ) )  هبوتو  ینک  ناربجاردوخ  هتـشذگ  ام , ترـصن  اب  یناوت  یم  نونکا  يا ,  هدش  بکترم  يدایز  ناهان  گـ ( ( . ) ) 
ۀجاح ال  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  منک .  یم  امـش  میدقتار  نآ  هک  هقحلم ) )  مان ( (  هب  مراد  ورزیت  یبسا  اما  دـیراد !  روذـعم  ارم  تفگ ( ( : 

دوخ هاگ  هیکت  ار  ملاظ  ياهناسنا  میرک ,  نآرق  نایب  قبطو  وت  بسا  هب  هنو  میراد  یجایتحا  وت  هب  هن  ام  کـسرف ( ( . ) )  یف  ـالو  کـیف  اـنل 
, دـنکن يرای  ارامو  دونـشب  ارام  هثاغتـسا  دایرف  سکره  اریز  وش , جراـخ  اـجنیا  زا  رتدوز  ینک ,  یمن  يراـی  اراـم  هک  نونکا  مهد  یمن  رارق 
 ) ماما ندمآو  تاقالم  نیا  نایرج  رد  لاؤس .  کی  هب  خـساپ   ( ( . 403 دزادنا ( ( ) )  یم  منهج  شتآ  هب  تروص ,  هب  اروا  لاعتم  دـنوادخ 

 ( ( رمع نب  هّللادبعو  یفعج  رح  هّللادـیبع  یفر ( (  زا طـ ع )  ما (  ـ ما روطچ  هکنیا  نآودوش  یم  حرطم  یلاؤس  هّللادـیبع ) )  همیخ ( (  هب  ع ) 
؟  دنراذگب اهنت  ار  ماماو  دنورب  هک  دراذگ  یم  دازآ  اردارفا  مه  ییوس  زاو  دنک  یم  توعد  ار 

 , نیفص رد  وت  يراد ,  یکیرات  هتشذگ  یفعجرح !  هّللادیبع  دومرف ( ( :  هک  تسا  نشور  ع )  ادهشلادیس (  نایب  زا  لا  ـکـ شا ـن  یا ـخ  ـسا پـ . 
 ) ما ـ ما ند  ـ مآ ـع ,  قاو ردو  ییامن . ) )  هبوتو  ینک  هدافتـسا  تصرف  زا  یناوت  یم  نونکا  يدرک ,  قرط  عطق  وت  يدرک ,  کـمک  ار  هیواـعم 
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دنا هدرمش  دعبتـسم  هّللادیبع ) )  همیخ ( (  هب  ار  ترـضح  ندمآ  یـضعبدنچره  تسا ,  قیرغ  تاجن  يارب  هّللادیب ) )  عـ بـه خـیـمـه ( (  ع ) 
 . دورب ضیرم  غارس  هب  دیاب  بیبط  یهاگ  یلو 

 . هّللادیبع تمادن 
هک هدورـس  مه  ار  يراعـشاو  درکن  يرای  ار  ع )  یلع (  نب  نیـسح  ارچ  هک  دروخ  یم  فسات  هشیمه  هّللادیبع  البرک , زوسناج  هعقاو  زا  دعب 

ددـست سفن ال  لک  الا  هترـصن ـــــ  نوکا  الا  یمدـن  ایف  مینک . :  یم  لـقن  یثارم ) )  باـب  مومهملا ,  سفن  باـتک ( (  زا  ار  نآ  تیب  دـنچ 
نم ایقـس  هرـصن  یلع  اورزات ـــــ  نیذلا  حاورا  هّللا  یقـس  ۀمزال .  قرافت  نا  ام  ةرـسح  وذل  هتامح ـــــ  نم  نکا  مل  نا  یلع  ناو ي  ۀـمدان . 

ار نی  ـ ـس مرو کـه حـ ـف مـی خـ ـسا رد تـ چـقـ همجاس ( ( .  نیعلاو  ضفنی  یـشحلا  داکف  مهلاحمو ـــــ  مهلالطا  یلع  تفقو  ۀمئاد .  ثیغلا 
 ( مروخ یم  ترسح  متسه  هدنز  ات  وا , ندرکن  ترصن  رطاخ  هب  دوش ( ( . ) )  یم  نامیـشپ  يزور   , تسردان ناسنا  ره  يرآ  مدرکن !  يرای 

مبلق دوب  کیدزن  هک  یلاح  رد  مداتـسیا  ناشروبق  رانک  رد  دـنک ( ( . ) )  باریـس  شتمحر  ناراـب  زا  اروا  نیرـصان  حاورا  دـنوادخ , ( . ) ) 
 ( ( . دوش کشخ  ممشچ  کشاو  هراپ 

 . هلیسو مادختسا 
يارب ـا  یآ ـت کـه  ـسازور ـ ما يایند  مهم  عوضومرگنایب  ادضع , )  نیلـضملا  ذختم  تنک  امو  هفیرـش ( :  هیآ  هب  ع )  نیـسح (  ماما  داهـشتسا 

؟  درک دادمتسا  هارمگ ,  صاخشا  زا  ناوت  یم  درک  هدافتسا  لطاب  ياههار  زا  ناوت  یم  قح ,  فادها  هب  ندیسر 
؟  ریخ ای  داد  غورد  هدعوو  دز  تمهتو  تفگ  غورد  ناوت  یم 

هب ناوت  یمن  داعمو , ادبم  هب  دقتعم  ناملسم  قطنمرد  یلو  تسا ,  هدش  هدرمـش  اورو  لالحو  حابم  زیچ  همه  ناتـسرپ ,  ـیـا  ند رد مـکـتـب  . 
فادها رد  هارمگو  كرـشم  ياهناسنا  زا  هک  دوب  راوتـسا  نیارب  ص )  ربمای (  هر پـ ـیـ ـس درمـش .  لالحارزیچ  همهو  دش  کسمتم  اههار  نیا 

 : . دوش نشوررتهب  ع )  ادهشلادیس (  مالک  ات  دینک  تیانع  خیرات  زا  ینایرج  هب  نونکا  دنکن  هدافتسا  قح 
 . دریگ یمن  کمک  رافک  زا  ربمایپ 

هارم هـ ثر ) )  نب مـحـ سیقو  فاـسی  نـب  بیبـخ  ياـهمان ( (  هـب  نیکرـشم  زا  نـتود  ردـب , ) )  فرط ( (  هـب  ص )  ربماـیپ (  تـکرح  رد 
 ( ص ادخ (  لوسر  تشاد ,  رـس  دو بـر  هال خـ ـ کو نت  هب  هرزو  دوب  هحلـسارد  قرغ  هک  یلاح  رد  بیبخ ) )  دـندرک ( (  تکرح  ناناملـسم 

یلب درک  ضرع  دعس  تسین . ) )  بیبخ  وا  ایآ  دومرف ( ( :  درک , یم  تکرح  ترضح  رانک  رد  هک  ذاعم ) )  نب  دعس  هبو ( (  تخانـش  اروا 
؟  انعم امکجرخا  ام  دومرفو ( ( . :  دش  رفن  ود  نآ  هجوتم  ص )  ربمایپ (  هاگنآ  , 

؟  دینک تکرح  ام  هارمه  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  , 
 ( ( . مینک تکرـش  دربـن  نیا  رد  میهاوخ  یم  میاـنغ  هب  ندیـسر  ياربو  دـیدوب  اـم  هیاـسمهو  لـیماف  امـش  هکنیا  رطاـخ  هب  دـنتف ( (  گـ ( ( . 

 : ) تفگ بیبخ ) )  دیاین ( ( . ) )  ام  هارمه  تسینام ,  مارمو  نید  هب  سکره  اننید , یلع  سیل  لجر  انعم  نجرخی  ال  دومرف ( ( :  تر  حـضـ
 , گنج رد  هک  دنناد  یم  مناگتـس  بـ ملـسا ( ( . ) )  نلو  همینغلل  کعم  لتاقاف  ۀیاکنلا ,  دیدش  برحلا ,  یف  انغلا  میظع  ینا  یموق  ملع  دق  ) 

يارب موش ,  ناملسم  هکنیا  نودب  مرضاح  مه  نونکا  مزات ,  ـمـن بـ ـشد ربو  مروآ  تسد  هبار  يدایز  میانغ  مناوت  یمو  تسارثؤم  نم  دوجو 
وشدربن نادیم  مزاع  هاگنآ  روایب , مالسا  ادتبا  لتاق ,  مث  ملسا  دومرف ( ( :  ص )  ربمایپ (  مگنجب . ) )  امش  هارمه  تمینغ ,  ندروآ  تسد  هب 

 . درک هدافتـسا  لطاب  هلیـسو  زا  دیابن   , یلاع دصاقم  هب  ندیـسر  ياربو  هلیـسو  مه  دشاب  سدقم  دـیاب  فدـه  مه  هشیمه ,   ( ( 404 ( ( ) ) 
اهلا رسکن  الو  ینح  ال نـنـ هک ( ( :  میروایب  نامیا  میرـضاح  یطرـش  هب  دندرک  ضرعو  دندیـسر  ص )  ربمایپ (  تمدخ  فیقث ) )  هلیب ( (  قـ

ۀیغاطلا اما  مکل  کلذف  مکیدیاب  مکمانصا  رسک  اماف  دوجسو , عوکر  هیف  سیل  نید  یف  ریخال  ص : )  لاقف (  ۀنس !  اللاب ت  انعتمتو  انیدیاب 
نیا , رگید لاس  کی  دیهدب  هزاجاو  مینکـشن  دوخ  تسد  اب  مه  اراهتب  میناوخ ,  زا نـ نـمـ  ( ( . ) ) 405 اهب ( ( ) )  مکعتمم  ریغ  یناف  اللا ت 

دیناوت یم  اراـهتب  اـما  تسین ,  يریخ  نآ  رد  , دـشابن زاـمن  نآ  رد  هک  ینید  دومرف :  خـساپ  رد  ص )  ادـخ (  لوسر  مینک ! !  تداـبع  اراـهتب 
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, دشابن سدقم  هلیسوو  فده  هب  لئاق  یس  ـر کـ گا ـی کـه  لا رد حـ داد . ) )  مهاوخن  هزاجاامـش  هب  مه  اراهتب  تدابع  اماو  دینکـشب  ناتدوخ 
 . درادن یعنام  دنروایب , نامیا  دنهاوخ  یم  هک  ینامز  رهووحن  ره  دیوگ :  یم 

 . هضور
نوخ هب  هتـشغآ  ندـب  هنیکـس  هاگنآ  دروآ , رد  هیرگ  هب  ار  نمـشدو  تسود  هک  درک  هلان  نانچنآ  بنیز  دـندرک , روبع  هاگلتق  زا  تیب  لها 
يراد قح  يرادنرب ـــــ  هظحل  کی  كاخ  زا  رس  ارچ  اباب  ع . ) ) )  نیسحلا (  اهیبا  دسج  تقنتعا  هنیکـس  نا  مث  تفرگ ( ( :  لغب  رد  ارردپ 

الا نم  ةدع  تعمتجاف  يرادن ( ( .  رفـس  مزع  ام  اب  وت  رگم  اباب  هنایزات ـــــ  برـض  اب  دندرک  راوس  ارام  يرادنرـس .  هک  اریز  ناج !  ردپ  يا 
 . تسه يرازلگ  هحفـص  یلو  تسین  لگ  هچرگ  تسه ـــــ  يراک  ارم  تشد  نیا  رد  هک  مدینزم   ( ( . 406 هنع ( ( ) )  اهورج  یتح  بارع 

 . تسه يرالاس  هلفاق  ار  هلفاق  نیا  رخآ  لیحر ـــــ  زاوآ  همه  نیا  نزم  وت  انابراس 

مجنپو لهچ  سلجم 

 . شیومع رسپو  یقرشم  سیق  نبورمع  هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
هبکی نا  هّللا  یلع  اقح  ناک  انتیعاو , انبجی  ملف  انداوس  ياروا  انتیعاو  عمـس  نم  هناف  اداوس , یل  ایرت  الو  ۀـیعاو  یل  اعمـس  ـال تـ ـطـلـقـا فـ نا ) ) 

هک تسا  یتاقالم   ( ( , 408 لتاقم ( ( ) )  رصق  رد ( (  ع )  ادهشلادیس (  ياهتاقالم  زا  یـکـی   ( ( . 407 منهج ( ( ) )  ران  یف  هیرخنم  یلع 
تخادـنا ترـضح  هایـس  نساحم  هب  یهاگن  , ورمع يومع  رـسپ  دـنا  هتـشاد  شیومع ) )  رـسپو  یقر  ـ ـش ورمع بـن قـیـس مـ اب ( (  ترـضح 

؟  كرعشوا باضخ  يرا  يذلا  اذه  درک ( (  ضرعو 
؟ !  دیا هدرک  باضخ  ای  تسا  یعیبط  یهایس ,  نیا  باضخ . ) )  لاقف 

هک دومرف  لاؤس  ومع  رـسپ  ود  نیا  زا  ترـضح  دعب , دیآ . ) )  یم  مشاه  ینب  ام  غارـس  هب  دوز  يریپو  تسا  باضخ  دومرف ( ( :  ع )  ماما ( 
؟  دیا هدمآ  نم  ترصن  يارب  ایآ 

مراد دایز  هلیاعو  هت  ـ فر الا  ـن مـن بـ ـس سانلل ( ( . ) ) !  عیاضب  يدـی  یفو  لایعلا !  ریثک  نسلا !  ریبک  لجر  اـنا  تفگ ( ( :  سیق  نب  ورمع  . 
درک یشارت  رذع  وا  لثم  مه  وا  يومع  پـسـر  دوش . ) ) ! !  عیاض  نم  تسدرد  اهتناما  مهاوخ  یمنو  تسا  نم  تسدرد  مه  مدرم  ياهتناماو 
ارام تعیمج  سکره  اریز  , دیوش جراخ  اجنیا  زا  رتدوز  هچره  دـیتسین , اب مـن  يراکمه  هدامآ  هک  نونکا  سپ  دومرف ( ( :  ترـضح  هاگنآ 
نیا هیب  ـ ـش دزادنیب . ) )  منهج  شتآ  هب  ینیب ,  اب  اروادنوادخ  هک  تساراوازـس  دنکن , يرای  ارام  یلو  دونـشب , ارام  هثاغتـسا  دایرف  ایو  دـنیبب 

 . دیدرگ رکذ  دوخ  لحم  رد  هکدنا  هدومرف  یفعج ) )  رح  هّللادیبعو  میلس  نب  ۀمثره  هب  ع ( ( )  ماما (  ارریبعت 
 . دیوش دراو  منهج  ياهرد  زا   ( ( , 409 منهج ( ( )  باوبا  اولخداف  1 ( ـ  دنوش .  یم  دراو  شتآ  هب  هنوگچ  نیمرجم 

ار نیمرجم   ( ( , 411 ادرو ( ( )  منهج  یلا  نیمرجملا  قوسنو  3 ( ـ  دنزادنا .  یم  شتآ  هب  ار  نانیا   ( ( , 410 منهج ( ( )  یف  یقلتف  2 ( ـ 
شتآ مـی هب  تروص  اـب  ار  ناراـکهانگ   ( ( , 412 راـنلا ( ( )  یف  مههو  ـ جو ۀـئ فـکـبـت  ـیـ ـس ـ لا ـن جـا بـ مو 4 ( ـ  میناـشک .  یم  شتآ  هب 
هک دراد  ـفـه  یر ـ ـش ـه  یآ ـن  یا هب  هراـشا  ع )  ادهـشلادیس (  مـالکو  تسارتـشیب ,  يراوخو  تلذ  هناـشن  نتخادـنا ,  تروـص  اـب  هک  دـنزادنا ,
یم هتخادـنا  ـش  تآ ترو بـه  ـ ـص بـلـکـه بـا  ددر , شتآ مـی گـ رد  لوـخد  بجوـم  اـهنت  هن  ع )  موـصعم (  ماـما  توـعد  زا  ندز  یچیپرس 
یم لقن  ص )  ادخ (  لوسر  زا  یناکـسح ) )  تسا ( (  هدـش  دراو  مه  ع )  نینمؤ (  ـمـ لار ـیـ ما نانمـشد  دروم  رد  ریبعت  نیا  هچنانچ  دـندش ,

 ( ( . 413 رانلا ( ( )  یف  مهرخانم  یلع  هّللا  مهبکا  دزادنا (  یم  شتآ  هب  ینیباب  لاعتم  دنوادخار  ع )  یلع (  نانمشد  هک  دنک 
 . بیجع يایؤر 

ـد نا هدر  ناد قـطـع نـکـ ـ نا ـن خـ یا اب  اردوخ  تبحم  هقلع  هک  ینانآ  روطنامه  دنتفا , یم  شتآ  هب  ع )  نینمؤملاریما (  نانمـشد  هک  روطنام  هـ
 ( یفجن یلین  یلع  نیدلااهب  ریرحن , همالع  دنک ( (  ير مـی  ـتـگـیـ ـسد اهنآ  زا  ع )  نینمؤملاریما (  نیدحوملا  یلوم  دندوب , راکهانگ  ـی  لو
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دجسم تیلوت  هک  دوب  یصخش   , تسا ناشدوخ  هیرق  هک  هلین ) )  هیرق  رد ( (  دنک  شد نـقـل مـی  ـ لاو زا  ۀئیـضملا ) )  راونا  باتک ( (  رد  ( 
قیقحت یت  ـ قو ـم ,  یا نوریب بـیـ مناوـت  یمن  هک  دروآ  رذـع  دـنتفر , شلاـبند  هب  مدرم  اذـل  دـماین , نوریب  هناـخ  زا  يزور  تشاد ,  ار  هیرق  نآ 

 , هدرک رارق  یب  اروا  ملاودردو ,  هدیدن  بیسآ  هک  اهوناز  فرط  ات  وا  كرو  فرط  ود  رگم  هتخوس  شتآ  هب  شندب  هکدش  مولعم  دندرک ,
دنور یم  شتآ  هب  يرایـسبو  دنتـسه  میظع  جرح  رد  مدرمو  هدـش  اـپرب  تماـی  مد کـه قـ ـ ید باو  رد خـ تفگ ( ( . :  دـندش  اـیوج  ار  تلع 

, دوـب گرزب  نآ  لوـطو  ضر  هک عـ مدیـسر  یلپ  هب  متفر ,  یم  تشهب  فرط  هب  هکنیمه  دنداتـسرف , تشهب  هـب  ارمو  تـشهب  هـب  ـی  کد ـ ناو
هبات دش  یم  دایز  شلوطو  مک  شضرع  میدر ,  یط مـی کـ نآ  زا  هچرهو  میدرک  روبع  نآ  يورزا  سپ  تسا ,  طارـص ) )  نیا ( (  دنتفگ 

نآ رد  دهج , یمو  تسا  یهایـس  شتآ  نآ  ردو  تسا  یگرزب  رایـسب  يداو  هک  دید  نآ  ریز  رد  دـش , ریـشمش  يزیت  لثم  هک  دیـسر  ییاج 
ـی یا ـر بـه جـ خآ ات  متفین  هک  متفر  یم  يروط  نمو  دنتفا  یم  شتآ  رد  یضعبو  دنبای  یم  تاجن  یضعب  مدرمو  اههوک  هلق  لثم  ییاه  هرمج 

متسد متخادنا ,  یم  ـت  سد ـه  چر ـ هو مد  ـ نا ـ سر يداو  رانک  هب  اردوخو  مداتفا  شتآ  رد  راچان  منک ,  ظفح  اردوخ  متس  ـ ناو مد کـه نـتـ ـیـ سر
 ! ( ( بلاطیبا نب  یلع  ای  متفگ ( ( :  هکنیا  هب  مدش  مهلم  سپ  دوب , هدیرپ  نم  زا  لقعو  دیـشک  یم  نییاپ  ارم  شتآو  دش  یمن  دـنب  ییاج  هب 

ـت ـسد سپ  رایب  کیدزن  اردوخ  تسد  دومرف :  تسا  ع )  نینمؤملاریما (  وا  هک  داـتفا  ملد  ردو  هداتـسیا  يداو  راـنک  رد  يدرم  مدـید  سپ 
نم كرو  فرط  ود  زا  دوخ  فیرـش  تسد  هب  ار  شتآ  هاگنآ  دـنکفا , نوریبو  تفرگ  ارم  تسد  مدیـشک  ترـضح  نآ  بناـج  اردو بـه  خـ

هک ار  یتمسق  نآ  رگم  هتخوس  نم  ندب  مامتودینیب  یم  هک  ـتـم  ـس لاح هـ نیا  رد  نونکاو  مدش  رادیب  باوخ  زا  هدز  تشحو  هک  درک  رود 
ار تیاکح  نیا  هک  هداتفا  یم  قافتا  مک  دـعبو  دـش  رتهب  ات  دـندر  يرا کـ ـم کـ هر ها مـ ـه مـ ـس تد  سپ مـ تسا ,  هدـیلام  تسد  ع )  ماـما ( 

 ( ( . 414 دیامنن ( (  بتو  دنک  لقن  یسک  يارب 
 . هضور

میدوب هتسشن  دادغب  رد  يدوبک  سلجم  رد  مردپ  اب  مدوب  یکدوک  نم  هک  لاس 346  رد  هک  دنک  یم  لقن  علاخ  زا  ابدالا  مجعم  رد  يومح 
نوفرعتا س )  ارهزلا (  ۀـمطاف  لوسر  انا  ـفـت ( ( :  گو ـد  ـش دراو  تسدـب  اصع  دولآ , رابغ  يدرم  هاـگان  , دز یم  جوم  تیعمج  زا  سلجمو 

؟  دینک یفرعم  نم  هب  ار  ناوخ  هحون  قوزم  دمحا  دیناوت  یم  ایآ   , متسه س )  ارهز (  ترضح  هداتسرف  نم  حئانلا ) )  قوزملا  دمحا  یل 
نم هب  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  س )  همطاف (  نم  تفگ :  ناوخ  هحون  دمحا  هب  باطخ  هاگنآ  تسا .  هتـسشن  سلجم  نیمه  رد  دنتفگ :  . 

يارب ار  عطقتی ) )  مکل  یبـلق  دـمحا  ینب  هتفگ ( ( :  نآ  رد  هک  ار  یـشان  رعـش  وگبو  وش  اـیوج  قوز  ـمـد مـ حا زاو  ور  داد بـ هب بـغـ دوـمرف ,
نآ رد  يافوتم 365  یشان ) )  هب ( (  فورعم  فیصو ) )  نب  هّللادبع  نب  یلع  ینعی ( ( :  مهرعاش  دوخ  افداصت  نک .  یئارـس  هحون  مدنزرف 

یئارس یحون  هب  نانچمه  رهظ  ات  هاگنآو  دندز  دوخ  تروص  هب  یلیس  نیریاسو  دمحاو  وا  دینـش , ار  نخـس  نیا  نوچ  دوب , رـضاح  سلجم 
لثمب عطقتی ـــــ  مکل  یبلق  دمحا  ینب  زا . :  تسا  ترابع  هدوب  س )  يربک (  هقیدص  تیانع  دروم  هک  یـشان  راعـشا  اماو  دـندوب .  لوغـشم 
ـــــ  سؤراو یمرت  اغوبلا  یلع  موسج  عرـصمو .  لیتق  اهیف  مکل  سیلو  ابرغمو ـــــ  اقرـش  ضر  الا  یف  ۀعقب  امف  عمـسی .  سیل  مکیف  یباصم 

, دمحا نادنزرف  يا   ( ( . 415 عزوت ( (  ضرا  لک  یف  مکماسجاو  مکلتقب ـــــ  یـصوا  هّللا  لوسر  ناک  عفرت .  لباوذلا  ندـللا  سؤرا  یلع 
ایو هتشک  امش  زا  هکنآ  رگم  تسین  ینیمزرس  برغمو ,  قرشم  رد  تسا .  هدشن  هدینش  امش  تبیصم  دننامو  تسنوخ  امش  تبیـصم  رد  ملد 
 ) ربمایپ ایوگ  دنتشارفارب .  اه  هزین  كون  رب  ار  یئاهرسو  دنتشاذگ  هریت  مرن  كاخ  رب  ار  یئاهندب  دشابن .  اجنآ  رد  يا  هتشغآ  نوخو  كاخب 

 . دنراذگن یلاخ  امش  ياهندبزا  ار  ینیمزرس  چیهو  دنشکب  ارامش  هک  دوب  هدرک  تیصو  نینچ  ص ) 

مششو لهچ  سلجم 

 . رذگهر کی  هب  نا  ـ بایب رد  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
مهلذی نم  مهیلع  هّللا  طلـسیف  اهوکهتنا  الا  ۀمرح  هّلل  اوعدی  مل  کلذ ,  اولعف  اذاف  یلتاق ,  الا  مهارا  الو  یلا ,  ۀـفوکلا  ـل  ها هذ کـتـب  هـ ) ) 
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رد ار  يا  همیخ  هک  دـنک  یم  لقن  یـسک  زا   ( ( 416 کشرلا ( ( ) )  دـیز  یـ ما ( (  ـی بـه نـ ـص ـخـ ـش ۀـمالا . ) )  مارف  نم  لذا  اونوکی  یتح 
؟  تسیک نآ  زا  همیخ  مدیسرپو  مدمآ  همیخ  ولج  ـد  یو مـی گـ هدید ,  نابایب 

 : هل تلق  هتیحلو ,  هیدخ  یلع  لیست  عومدلاو  نآرقلا ,  ارقی  خیـش  اذاف  مدیـسر ( (  هم  هب جـلـو خـیـ تسا  ع )  یلع (  نب  نیـسح  زا  دنتفگ : 
؟  دحا اهب  سیل  یتلا  ةالفلاو  دالبلا  هذه  کلزنا  ام  ص )  هّللا (  لوسر  تنب  نبای  یماو  تنا  یباب 

مردامو ردـپ  مدر  ضرع کـ تسا ,  يراج  شنـساحمو  اـه  هنوگرب  کـشاو  تسا  نآرق  ندـناوخ  لوغـشم  هک  مدـید  ار  يدرم  ریپ  ( ( . ) ) 
 ( ع ماما (  دنک . ) )  یمن  یگدنز  نآ  رد  يدحا  هک  يا  هدش  ییاهنیمزرسو  اهنابایب  هراوآ  هک  هدش  هچ  ص ! )  ربمایپ (  رسپ  يا  امـش  يادف 
ار لمع  نیا  هاگرهو  ـت ,  ـس لتاق مـن نـیـ نانیا  زج  مه  یـسکو  دـنا  هداتـسرف  نم  يارب  هک  تسا  هفوک  مدرم  ياـه  هماـن  اـهنیا  دومرف ( ( : 

دنک یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـصخش  لاع  ـد مـتـ نواد ـتـنـد خـ ـس ـکـ ـش ار  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  یهلا  تامرح  زا  یمیرح  چیهو  دنداد  ماجنا 
 , هفوک مدرم  ياه  همان  هلمج  زا  تسا ,  هجوت  لباق  یتاـکن  تاـقالم ,  ـن  یا رد   ( ( . 417 دـنوش ( ( ) )  رتراوخ  نازینک ,  هراپ  هنهک  زا  هک 

 . مدرم زا  دنوادخ  ماقتناو  یهلا  تامرح  کتهو  ع )  نیسح (  ماما  ندناوخ  نآرق 
 . نآرق هب  مامتها 

هاـنپ نآرق  هب  ـتـنـه هـا  فو ثداوح  ردو  دـینک  لـمع  نآ  هبو  دـیناوخب  ار  نآرق  هک  تسا  میرک  نآرق  هب  ص )  ادـخ (  لوـسر  هیـصوت  نیلوا 
 : دیآ باطخ  هک  تسا  میرک  نآرق  تایآ  ندناوخ  رادقم  هب  تشهب  تاجرد  دوش  هدیجنـس  نآ  اب  دیاب  روما  هک  تسا  نازیم  نآرق  دیروآ ,
 , تارابع قیاقحو  فیاطل  تاراشا ,   , تادابع تسا :  مسق  راهچ  رب  دنوادخ  باتک  دیامرف ( ( :  یم  ع )  نی (  ما حـسـ ـ ما قراو . ) )  رقا  ) ) 

اضاقت ص )  ربمایپ (  زا  شـخـصـی   ( ( . 418 تساایبنا ( ( ) )  يارب  قیاقحو ,  ایلوا  يارب  فیاـطل ,  صاوخ ,  يارب  تاراـشا ,  ماوع ,  يارب 
 ( هری اریخ  ةرذ  لاـقثم  لـمعی  نـمف  هـیآ ( :  هـب  یتـقو  دوـمرف , تـئارق  ار  لازلز  هروـس  ترـضح  دـناوخب , نآرق  شیارب  يرادـقم  هـک  درک 
زاو تسا  یفاک  نم  يارب  هیآ  نیمه  هیقف ( ( . ) )  وهو  لجرلا  فرصنا  ص )  هّللا (  لوسر  لاقف  فرصناو ,  هذه  ینیفکی  تفگ ( ( :  , دیسر
 ( ( يرون ثدـح  مـ  ( ( . ) ) 419 دـشانیبو ( ( ) )  هیقف  نید  رما  رد  هک  تشگرب  یلاح  رد  دومرف :  ص )  ادـخ (  لوسر  تشگرب ,  اـجنامه 

دومرف روتـسد  ترـضح  درک , میلعت  ع )  نیـسح (  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  اردمح  هروس  یملـس ,  نمحرلادبع  وبا  هک ( ( :  دـنک  یم  لقن 
 : دومرف دندرک , ضارتعا  دایز , هیطع  رادقم  نیا  هب  یضعب  دنیامن  دیراور  زا مـ ار پـر  شناهدو  دنهدب  وا  هب  هماج  رازهو  یفرـشا  رازهرادقم 

 ( ( . 420 تسا ( ( ) )  مکوا  نآرق  میلعت  لباقم  رد  نم  ياطع 
 . اروشاع رد  نآرق  هب  جاجتحا 

وهف دروآ ( ( :  لیلد  نینچ  ترـضح  دریگب , تلهم  مه  ار  بش  نآ  ات  داتـسرف  ار  سابع  ترـضح  ع )  ماما (  هک  یتقو  اـعوسا  ـر تـ ـص رد عـ
 ( ( . 421 مراد ( ( ) )  تسود  ار  نآرق  توالتو  زامن  نم  هک  دـناد  یم  لاعتم  يادـخ  هباتک ( ( . ) )  ةوالتو  ةالـصلا  بحا  تنک  ینا  ملعی 

یلا اوضقا  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مکاکرـشو  مکرما  اوعمجاف  درک ( ( :  زاغآ  یهلا  مالک  اب  اردوخ  ظعاوم  مه  اروشاـع  حـبص 
رارـصا ترـضح  یتـقو  مه  رخآ  تاـظح  رد لـ  ( ( . ) ) 422 نیحلاـصلا ( ( ) )  یلوتی  وـهو  باـتکلا  لزن  يذـلا  هّللا  ییلو  نا  نورظنت  ـالو 

نم نیب  دومرفدـنلب :  يادـص  ابو  داد  رارقرـس  يورو  درک  زاب  نانآ  لباق  رد مـ ار  نآرق  دومرف , هظحالمدوخ  نتـشکرب  ار  موق  نآ  تجاجلو 
متسین امش  ص )  ربمایپ (  رسپ  نم  رگم  دیا , هدرمش  حابمارم  نوخ  ارچ  مدرم !  يا  دشاب  مکا  حـ ص )  ـبـر (  ما مدجو پـیـ یهلا  باتک  امـشو 
يدجو هّللا  باتک  مکنیبو  ینیب  يدانو  هسار  یلع  هلعجو  هرشنو  فحـصملا  ذخا  هلتق ,  یلع  نیرـصم  ع )  نیـسح (  ـ لا ـم  هآر لـمـا  ( ( . ) ) 

 ( ( . 423 مکیبن ( ( ) )  تنب  نبا  تسلا  یمد  نولحتست  مب  موق  ای  ص )  دمحم ( 
؟  دنتسه یناسک  هچ  یهلا  تامرح 

مظعی نمو  هفیرـش ( ( :  هیآ  لـیذ  رد  تسا ,  هدـش  تاـمرح ) )  هب ( (  ریبـعت  ع )  نیموصعم (  ـه  مئا تار  ـ ـض زا حـ ـی  مـال ـ ـسا تا  ـ یاور رد  .
لعج يذلا  هتیب  3 ـ  هّللا .  باتک  2 ـ  مالسالا .  ۀمرح  1 ـ  تسا . :  هدش  ریـسفت  دنچ  تامرح ) )  زا ( (  هبر ) )  دنع  هل  ریخ  وهف  هّللا  تامرح 
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میرحو تــمر  حـفـظ حـ  ( ( . 424 نمؤـملا ( (  ۀـمرح  6 ـ  ص . )  لوـسرلا (  ةرتـع  ۀـمرح  5 ـ  ص . )  لوـسرلا (  ۀــمرح  4 ـ  سانلل .  ۀـلبق 
ص ربمایپ (  , دراد یمیرح  شدوخ  يارب  لاعت  ياد مـ دوش خـ یم  یفیلکتو  یعضوراثآ  بجوم  نآ  كرتو  تسا  مزال  همه  يارب  صاخـشا 
 ) ادخ لوسر  رصع  رد  دنراد .  یمیرح  دوخ , هبون  رد  کیره  , داتـساو نیدلاوو  عجارمو  املع  دنراد , یمیرح  دوخ  يارب  مه  ع )  همئاو (  ( 

سئب ص : )  لاقف (  يوغ ,  دقف  امهاصع  نمو  زاف  دقف  هلوسرو  هّللا  عا  ـ طا مـن  تفگ ( ( . :  نینچ  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  یـصخش  ص ) 
؟  تنا بیطخلا 

, دنک تیـصعمار  نانآ  سکرهو  دوش  یم  راگتـسر  دـیامن , ار  ص )  ربمایپو (  ادـخ  تعا  ـس طـ کر هـ هلوسر ( ( . ) )  یـصع  نم  تلق  اله 
؟  یتسه يدب  هدنیوگ  دومرف :  ص )  ربما (  ـت پـیـ سا هد  هار شـ انامه گـمـ

هینثت ریمـض  اب  ار  ص )  ربمایپو (  لاعتم  يادـخ  ماـن  ارچ  ین  یـعـ دوش . ) )  یم  هارمگ  دـیامن  ار  لوسرو  ادـخ  تیـصعم  سکره  یتفگنارچ 
 ( ( . 425 يدرک ( (  یم  رکذ  ادج  ادج ـ  اراهنیا  تسیاب  یم  هکلب  يدرکرکذ ,  مهرانک  ردو 

 . هضور
 : . تسا هدناوخ  نآرقو  هدرک  ملکت  يدراوم  رد  ع )  هّللادبع (  یبا  كرابم  رس 

میقرلاو فهکلا  باح  ـ صا نا  تبسح  ما  تسا ( :  نآرق  ندناوخ  لاح  رد  هک  مدید  ار  كرابم  رـس  دیوگ ( (  یم  مقرا ) )  ـد بـن  یز 1 ( ( ـ 
ـتـی قو 2 ـ  تسا . ) )  میقرو  فهک  باحـصا  نایرج  زا  رت  تبیجع  ارجام  نیا  متفگودـش :  تسار  منت  رب  يوم  اـبجع , )  اـنتایآ  نم  اوناـک 

( ( ـ  3 نوبلقنی . )  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـسو  دناوخ ( :  یم  نآرق  دوش , یم  عطاس  نآ  زا  يرونو  دننک  یم  نازیوآ  یتخرد  هب  اررس 
ییادج مندبو  رـس  نیب  دـیوگ :  یم  وا  هب  سدـقم  رـسو  دـنک  یم  لمح  اررـس  هک  مدـید  ار  يدر  مـ ـد ( ( :  یو مـی گـ ـع ) )  فا لال بـن نـ هـ

یم هک  مدینـش  رـس  سدقم  نابز  زا  دـیوگ ( ( :  یم  لیهک ) )  نب  ۀملـس  4 ( ( ـ  دزادنیب . ) )  ییادج  تندبو  رـس  نیب  دنوادخ  یتخادـنا , 
ای تسا  سدـقم  رـس  زا  هک  دـناد  یمن  اما  دونـش  یم  ییادـص  هدـیکو ) )  ـن  با 5 ( ( ـ  میلعلا . )  عیمـسلا  وهو  هّللا  مهکیفکیـسف  دـناوخ ( : 

( ( ـ  6 نوقزری . ) )  مهبر  دنع  ایحا  ۀـمئالا  رـشعم  انا  تملع  اما  هدـیکو !  نبای  هک ( ( :  دـهد  یم  رارق  باطخ  دروم  اروا  رـس , يرگیدزا , 
بجعا تفگو ( ( :  دمآ  نخـس  هب  سدقم  نابز  دـناوخیم  فهک  هروس  يدرمو  مدـید  قشمد  رد  اررـس  دـیوگ ( ( :  یم  رمع ) )  نب  لاهنم 

 : ) هک دینش  یتخرد  زا  ع )  یسوم (  ترـضح  اریز  درادن , يداع  ـتـبـ ـسا ـن  یا ـبـتـه  لا  ( ( . 426 یلمحو ( ( ) )  یلتق  فهکلا  باحـصا  نم 
تـشاذگ ص )  ربماـیپ (  وـلجو  درک  مومـسم  ار  يدنفــسوگ  هیدوـه  نز یـ رد خـیـبـر , یـا   ( ( . 427 نیملاـعلا ( ( )  بر  اـنا  ینا  یـسومای 

دهد یم  ربخ  نم  هب  دنفـسوگ  هچاـپ  نیا   ( ( . ) ) 428 ۀمومـسم ( ( ) )  اهنا  ینربخت  عارذلا  هذه  ناف  مکیدیا  اوفک  دومرف ( ( :  ترـضح  ,
رد ین  يالابزا  نآرق  ندـناوخ  ایآ  دـندرک  لاؤس  دـیفم ) )  خیـش  زا ( (  هک  دـنک  یم  لـقن  ادهـشلا ) )  ةر  ـ کذ تـ تسا ( ( . ) )  مومـسم  هک 

؟  تسا حیحص  ع )  نیس (  كرا حـ درو سـر مـبـ مـ
رس متفگ  دهدب .  تداهـش  ناراکهنگ  ياپو  تسد  تمایق  رد  هک  ییاج  رد  متـسین  مه  رکنم  نم  یلو  هدیـسرن  همئا  زا  یتیاور  دیامرف :  یم 

؟  تیاکح هچ  زا  ارت  تسا  فهک  هروس  زا  تیاکش ـــــ  وت  يراد  هک  نوخ ز  رپ 
هفوک رد  رس ـــــ  يا  رظن  يراد  هلفاق  بقع  ردنا  تیوکن .  يور  هم  هچ  هدرپ  سپز  منیب  تیور ـــــ  هدش  نوخ  زا  رپ  هچ  زا  رمق  صرق  يا  . 

 . رس يا  رفسمه  اروت  تسه  رگم 

متفهو لهچ  سلجم 

 . میلس نب  ۀمثره  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما مال  کـ
زا رانلا . ) )  هّللا  هلخدا  الا  انثیغی  الو  لجر  مویلاانلتقم  يری  ال  هدـیب ,  ص )  دـمحم (  سفن  يذـلاوف  التقم  انل  يرت  ـال  یت  ـا حـ بر لو هـ فـ ) ) 
 . تسا میلـس ) )  نب  ۀمثره  هدرک ( (  يراددوخ  ترـضح  نآ  یهارمهو  ترـصنزاو  هتـشاد  تاقالم  ع )  ماما (  اب  البرک  رد  هک  ـی  نا ـ ـس کـ
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ـتـی قو ـد  یو گـ دو , بـ ع )  نینمؤــملاریما (  نازابرــس  زج  هـک  یماــگنه  ددرگ , یم  رب  نیفــص  گــنج  هـب  ــالبرک  هثداــح  رد  وا  نا  ـ یر جـ
ارالبرک كاخ  زا  يرادـقم  زامن , زا  دـعب  میدـناوخ ,  ترـضح  نآ  اـب  ارزامنودـش  هداـیپ  دیـسر , ـالبرک  نیمزرـس  هب  ع )  نینمؤملار (  ـیـ ما

زا یتعیمج  كاخ !  يا  باسح ( ( . ) )  ریغب  ۀـنجلا  نولخدـی  موق  کنم  نرـشحیل  ۀـبرتلا !  اهتیا  کـل  اـهاو  دومرفودـییوبو ( ( . :  تشادرب 
هب یلماک  داقتعا  نوچ  دینـش , ار  یبیغ  ربخ  نیا  هک  ۀمثره ) )  دندرگ ( ( . ) )  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  دـنوش  یم  روشحم  اجنیا 
یم دوب , ع )  نینمؤملاریما (  صلخم  نایعیـش  زا  هک  ریمـس ) )  تنب  ادرج  شر ( (  ـ ـس بـه هـمـ نیفـص ,  زا  تعجارمرد  تشادـن ,  ع )  ماما ( 

؟  نسحلا یبا  کقیدص  نم  کب  ـجـ عا الا  دیوگ ( ( : 
زا وا  یلو  دومرف  ار  یبیغربخ  البرک  هدنیآ  هرابرد  هک  تسا  نیا  نآو  منک  لقن  تیارب  ع )  یلع (  تماما  زا  ار  یبیجع  بلطم  یهاوخ  یم  , 

؟  درادربخ هچ  بیغ 
ربخ نیا  زا  لاس  زا 23  شی  بـ تسا . ) )  قحدـیوگ  یم  هچره  ترـضح ,  اقح , ـالا  لـقی  مل  نینمؤملاریما  نا  تفگ ( ( :  ادرج ) )  ( ( . ) ) 
هاپس نیا  نازابرس  زا  یکیو  داتسرف  البرک  هب  ع )  نیسح (  اب  گنج  يارب  ار  یهاپـس  دایز ) )  نب  هّللادیبع  هک ( (  یماگنه  ات  تشذگ  یبیغ 

 ( ع یلع (  یبیغربخ  نآ  دای  هب  مدـید  ار  ع )  نیـسحو (  میدیـسر  البرک  هب  نوچ  دـیو  مـی گـ ـمـه ) )  ثر هـ تسا ( ( .  همثره ) )  نیمه ( ( 
رـضحم بای  ـ فر ـ ـش ـب ,  ـسا رب  راوس  اذل  ما  هدـش  هدیـشک  اجنیا  هب  ع )  نیـسح (  اب  گنج  يارب  ارچ  هک  مدـش  تحارانو  فساتمو  مدات ,  ـ فا

 . ) ) درک ضرع  ترضح  يارب  دوب , هدینـشو  هدید  ناکم  نیا  رد  شراوگرزب  ردپ  زا  ار  هچنآو  درک  مالـسودش  ع )  ادهـشلادیس (  سدقم 
؟  انیلع وا  تنا  انعم  نیسحلا :  لا  فـقـ

ام اب  نونکا  دومرف :  ترـضح  دایز ( ( . ) )  نبا  نم  مهیلع  فاخا  يدـلوو  یلها  تکرت   , کـیلع ـالو  کـعم  ـال  هّللا !  لوسر  نباـی  تلقف : 
؟  ام لباقم  رد  ای  یتسه 

دو ـنـجـا بـ یا مسرت . ) )  یم  نانآ  ناج  رب  داـیز  نبا  زاو  ما  هدـمآو  ما  هتـشاذگ  هفوک  رد  ار  ما  هچبو  نز  نوچ   , مادـکچیهاب مدرک ,  ضرع 
تـسد رد  ص )  ربمایپ (  نا  ـی کـه جـ یاد هب خـ ینیبن ,  ارام  گنج  اـت  وش  رودو  نک  رارف  هقطنم  نیا  زا  دوز  سپ  دومرف ( ( :  ترـضح  هک 

 ( ( ۀـمثره اذـل ( (  دـنک ) )  یم  شتآ  دراو  اروا  دـنوادخ  دـنکن , کمک  ارام  اما  دـشاب  دـهاش  اراـم  هلتاـقم  سکره  هک  دـنگوس  تسوا , 
 ( ( . 429 دش ( (  جراخ  البرک  زا  هنایفخم 

 . نایرج نیا  رد  هجوت  لباق  تاکن 
 ) ) رکـشل و ریما  ار  هط ) )  ـ فر نب عـ دلاخ  مه ( ( ,  هفوکدجـسم  رد  ترـضح  هچنانچ  البرک , هثداح  زا  ع )  نینمؤملاریما (  یبی  خـبـر غـ 1 ـ 
هیبیغ رابخا  تسرهف  رد  ارربخ  نیا  دـیدحلا ) )  یبا  نبا  درک و ( (  یفرعم  فط  هعجاف  رددایز  نبا  هاپـس  رادـمچرپ  ار  راـمح ) )  نب  بیبح 

هلاحمال ربخ , نیا  هکنیاو  ع )  نینمؤملاریما (  هب  همثره  رسمه  ادرج ) )  یبلق ( (  داقت  ـ عا 2 ـ   ( ( . 430 تسا ( (  هدروآ  ع )  نینمؤملاریما ( 
همثر هـ ـه ( (  نا بـهـ 3 ـ  تسا .  هدوب  عیشت  يدج  نارادفرطزا  نز  یلو  هدوبن  هعیش  رهوش , اسب  هچ  مه  رصع  نآ  رد  هکنیاو  دش  دهاوخ  عقاو 

تـسا بازحا ) )  هوزغ  رد ( (  نآ  هباشمو  تسی  يا نـ هزاـت  هناـهب  داـیز ) )  نبا  نم  مهیلع  فاـخا  يدـلوو  یلها  تکرت  تفگ ( ( :  هک  ( ( 
دزدزا نمیاو  درادن  رکیپو  برد  ام  ياه  هناخ  دنتفگ  گنج  رد  ندر  تکرـش نـکـ ياربو  دندیـسر  ص )  ادـخ (  لوسر  تمدـخ  يا  هدـع 

ـه نا بـهـ  ( ( . 431 ارارف ( ( )  الا  نودـیری  نا  ةرو  عب  یهامو  ةروع  انتویب  نا  دنتـشاد ( :  گنج  زا  رارف  دـصق  عقاو  رد  اـما  تسین ,  نمـشدو 
زا سی ) )  جـد بـن قـ در ( ( , نایمور مـی کـ ابدربن  هدامآ  ار  ناناملـسم  ص )  ربماـیپ (  هک  یماـگنه  دوب , كوب ) )  هوز تـ غـ رد ( (  ـگـر  ید

یمور نارتخد  هب  مهاگنو  میاـیب  كوبت  هب  ـر  گا ار  ـ یز ـم ,  نا هنیدـم بـمـ رد  نمدـیهد  هزاـجا  ص ! )  هّللا (  لوسر  اـی  تفگ ( ( :  هملـس  ینب 
دش لزان  وا  تمذم  رد  تئارب  هروس  هیآ 49  اما  دنامب  هنیدم  رد  ات  دومرف  هزاجا  مه  ص )  ربمایپ (  موش ) ) ! !  یم  داسفو  هنتف  راچد  دـتفیب ,

ۀطیحمل منهج  ناو  اوطقـس  ۀـنتفلا  یف  ـالا  ینتفت  ـالو  یل  نذـئا  لوقی  نم  مهنمو   ( ( . ) 432 دـیا ( (  هدـش  عقاو  هنتف  رد  مه  نالا  امـش  هک 
کمک مه  ار  نمـشد  هاپـس  یلو  , درکن ادیپ  ارالبرک  هعقاو  رد  تکرـش  تداعـس  دـنچره  ۀـم ) )  ـ ثر هـ ـی ( (  لو  ( ( . 433 نیرفاـکلاب ( ( ) 
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مه یقرـشم ) )  سیق  نب  ورمعو  یفعجرح  نب  هّللادـیبع  هب ( (  باطخ  ار  رانلا ) )  هّللا  هلخدا  ـالا  اـنثیغی  ـال  تراـبع ( (  ـبـیـه  ـش 4 ـ  درکن . 
 ( ع ادهـشلادیس (  هثاغتـسا  داـیرف  نآ  فارطاو  ـالبرک  رد  هک  یناـسک  ماـمت  هک  تسا  هلاـسم  تیمها  لـیلد  نآ  رارکتو  تـسا  هدـش  رارکت 

تعاطا بوجو  تدش  هلاسم ,  نیاو  دنتـسه  شتآ  لها  نانآ  همه  دنتفات , ـ ـش لباقم  هاپـس  کمک  هب  ایو  دـندنام  توافت  یب  یلو  دندینـشار 
رد یقـشمد ) )  دوواد  نب  ةورع  یتـقو ( (  هچناـنچ  دوش , یم  یهلا  باذـع  بجو  نا مـ ـ نآا ـفـت بـ لا ـخـ مو دـناسریم  ار  ع )  موـصعم (  ماـما 

قاتشم نم  دراد , هارکا  وت  اب  گنج  زا  هیواعم  ـر  گا ـن !  ـس ـحـ لا ـو  با يا  تفگ ( ( . :  تفرگ  رارق  ع )  نینمؤملاریما (  لباقم  رد  نیفـصدربن 
هاگنآ داتفا  پچ  تمس  هب  رگید  یمینو  تسار  تمس  هب  شندب  زا  یمین  هک  دندز  وا  هب  يا  هبرض  ترضح  متـسهامشاب , ) ) ! ! !  ندیگنج 

 ( ( ) ) نیمدانلا نم  تحبصاورانلا  تنیاع  دقل  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلاو  اما  کمو ,  ـبـر قـ خا فـ ةور !  ـب یـا عـ هذا دومرف ( ( . :  ع )  ماما ( 
 ( ( . يدش نامیشپ  يدید و  ار  شتآ  دنگوس !  دیزگ  رب  ار  ص )  ربمایپ (  هک  ییادخ  هب  هد ,  ربخ  تنات  ـ سود بـه  هور !  يا عـ  ( ( . ) ) 434

 . هضور
دوجی ـه لـ ناو مدر ( ( :  تکرح کـ ترـضح  نآ  فرط  هب  ع )  نیـسح (  ندـش  هتـشک  ربخ  لابندـب  نم  دـیوگ :  یم  عفاـن ) )  لـال بـن  هـ ) ) 

هلتق یف  ةرکفلا  نع  هتئیه  لاـمجو  ههجو  رون  ینلغـش  دـقلو  اـهجو  رونا  ـالو  هنم  نسحا  همدـب  اجرـضم  ـالیتق  طـق  تیار  اـم  هّللاوـف  هسفنب , 
يا هتـشک  نونکات  مسق  ادخ  هب  دوب , نداد  ناج  لاح  رد  ع )  نیـس (  ـی کـه حـ لا رد حـ  ( ( . ) ) 435 ام ( ( ) )  لاحلا  کلت  یف  یقـستساف 

رد ندرک  رکف  زا  ارم  تئیه ,  ییابیزو  هرهچ  تینارونودشاب  ع )  نیـسح (  زا  رت  ینارونو  رتوکین  هک  دشاب  ناطلغ  شدوخ  نوخ  رد  مدـیدن 
نایم رد  نیـسح ـــــ  دز  یم  ادـص  بنیز  هاگلتقات  مرح  زا  دریگ . ) )  یم  بآ  ياضاقت  لاح  نیمه  ردودوب  هدرک  لوغـشم  وا  ندـش  هتـشک 

زا نیـسح .  دز  یم  اپو  تسد  دوخ  لتقم  نایم  رد  البرک ـــــ  دیهـش  دز  یم  نوخ  بادرگ  رد  هطوغ  نیـسح .  دز  یم  اپو  تسد  دوخ  لتقم 
نانز هحیص  نانک ,  هیوم  مغ  ارهز ز  فرط  کی  نیسح .  دز  یم  اپو  تسد  دوخ  لتقم  نایم  رد  شطعلا ـــــ  موق  ایا  دز  یم  ادص  رجنخ  مد 

 . نیسح دز  یم  اپو  تسد  دوخ  لتقم  نایم  رد   ـــــ

متشهو لهچ  سلجم 

لوا تمسق 

 . دعس نب  رمع  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما مال  کـ
زا یک  یـ اریـسی . ) )  الا  قارعلا  رب  نم  لکاتال  نا  اوجرال  ینا  هّللاوف  كرـشح ,  موی  کل  رفغ  الو  کشارف ,  یلع  هّللا  کحبذ  کـلام !  ) ) 
 ( ع ماما (  تساوخ  رد  هب  هسلج  ـن  یا تفریذپ  نایاپ  هجیتن ,  نودب  هک  تسا  دعس ) )  نب  رمع  اب ( (  البرک  رد  ع )  ادهشلادیس (  ياهتاقالم 

 ( ( صفح شرسپ ( (  هارمه  دعـس ) )  رمع  رگید ( (  بناج  زاو  فرط  کی  زا  ع )  ربکا (  یلع  ترـضحو  لضفلا  وبا  ترـضح  روضح  ابو 
بلاطم خیرات  دش , هدینش  هچو  هتفگ  هچ  هسلج  نیارد  هکنیا  اما  دنداتـسیا  همیخ  نوری  زین بـ نارگیدو  دش  لیکـشت  قحال ) )  شمالغو ( ( 

ام دـحا  ردـی  ملو  لیللا  نم  عیز  ـب هـ هذ حـتـی  دـنک ( ( . :  یم  فیـصوت  نینچ  ار  هسلج  نیا  ریثک ) )  نبا  تسا ( ( .  هدرکن  لقن  يداـیز 
هک نیا  تسا  هدمآ  بتک  رد  هچنآ  یلو  دـنتفگ . ) )  هچ  مهاب  ود  نآ  هک  تسنادـن  یـسکو  تشذـگ  عبر )  ای  ثلث  بش (  زا  یتمـسق  الاق ,

؟  ینک یمن  يرای  ارم  ارچ  سپ  متسه  یسک  هچ  دنزرف  نم  یناد  یم  هکوت  سرتبادخزا !  دومرف ( ( :  دعس ) )  رمع  هب ( (  ترضح 
زا ار  نآ  نم  دومرف ( ( :  ترـضح  دننک . ) )  ناریو  ار  ما  هناخ  مسرت  یم  يراد ,  مدهت  نا  فاخا  هک ( ( :  دروآ  هناهب  دعـس ) )  رمع  . ) ) 

 ( ( . دـنریگب ار  متعارزو  غاب  مسرت  یم  یتعیـض ,  ذـخؤت  نا  فاخا  هک ( ( :  دـیدرگ  لسوتم  رگید  هناهب  هب  زاب  مزاـس . ) )  یم  وت  يارب  ون 
 : ) ) هک دش  کسمتم  يرگید  هناهب  هب  دعـس ) )  رم  عـ زا ( (  بـ مهد . ) )  یم  وت  هب  زاجح  رد  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف ( ( , ع )  ترـضح ( 

 : دومرفو دـش  ینا  ـبـ ـص عـ تر ,  ـ ـض دو کـه حـ ـنـجـا بـ یا دـشکب . ) )  هفوـک  رد  داـیز  نبا  ار  ما  هچبو  نز  مسرت  یم  ـالایع , ۀـفوکلاب  یل  نا 
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تباوختخررد اروت  دنوادخ  دومرفو ( ( :  درک  نیرفن  اروا  اذل  دوش , یمن  ص )  ربما (  دـنزرف پـیـ لتق  زاوج  بجوم  هعرزمو ,  هناخ  یناریو 
اب دعـس ) )  رمع  مک ( ( . ) )  رادقم  رگم  يروخن  قارع  مدنگزا  هک  مراودیماو  دهدن  رارق  شـشخب  دروم  اروت  تمایق  زور  ردو  دنک  حـبذ 
هب دعس  رمع  يزور  هک  دنک  یم  نـقـل  ـن حـجـر ) )  با  ( ( . ) ) 436 دروخ ( ( ) )  میهاوخ  وج  زا  میدروخن  مدنگ  رگا  تفگ ( ( :  ازهتسا 

 ( ( . متسه امش  لتاق  نم  هک  دنیوگ  یم  نانادان  زا  یعمج  کلتقا ( ( . ) )  ینا  نومعزی  اهفـسلا  نم  اموق  نا  تفگ ( ( :  ع )  نیـسح (  ماما 
 ( ( . 437 دنیوگ ( ( ) )  یم  تسردو  دنتسین  هیفس  نانیا  دومرف ( ( :  ترضح 

؟  تسیک صاقو  یبا  نب  دعس 
زا یکیو  دوب  یعاـمت  ـ جا زاـتمم  تیعقوم  يارادو  ص )  ربماـیپ (  هباحـص  راـبک  زا  دعـس ) )  رمع  رد ( (  پـ صا ) )  ـ قو ـی  با ـعـد بـن  ـس .) ) 

یمن یهاـتوک  ع )  نینمؤملاریما (  لـیاضف  رد نـقـل  يو  دوب , هدرک  دـیدناک  تفـالخ ,  يارب  باـطخ ) )  نب  رمع  هک ( (  دوـب  يرفن  شش 
 , باوبا تئارب ,  ثیدح  درک ( ( :  لقن  ار  تر  نآ حـضـ ـل  یا زا فـضـ ـث مـهـم  ید جنپ حـ دوخ , یقارع  رفسمه  ود  يارب  جح  رفـسرد  درک 
 : ـفـت گو درک  هیرگ  دنتسه , ع )  یلع (  هب  نداد  مانشد  لوغشم  هیواعم  نایفارطا  دید  هکم  رد  هک  ـی  ما ـنـگـ هو ریدغ ) )  تلزنم ,  تیار , 

 ) ) زا اروا  ـه ,  ما عـ دوب . ) )  رتهب  میارب  تسا  نآ  رد  هچنآو  ایند  زا  دوب , نم  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  یلئاـضف   , ترـض نآ حـ رد  ) ) 
ارم درک  تیصو  دیدرگ  مومسم  هیوا  ـیـلـه مـعـ ـسو هب  ای 55  لاسردو 50  هدروآ  نامیا  یگلاس  هدفه  نس  رد  دنناد , یم  هرـشبم ) )  هرـش  عـ

ماقم هب  فارتعا  اـب  ارچ  اـهتنم   ( ( 438 دـینک ( (  نفد  مدـی ,  ـیـن مـی جـنـگـ کر ـ ـش ابو مـ متـشاد  نت  هب  ردـب  گنج  رد  هک  یـسابل  نآ  رد 
هلمج رد  دـیاب  ار  نآ  زمرو  تشاد  تموـکح  هیعاد  شدوـخ  وا  هک  تـسا  نـیا  خـساپ  درکن , تـعیب  تر  ـ ـض نآ حـ اـب  ع )  نینمؤـملاریما ( 
لوطو يوهلا  عابتا  ناـنثا :  مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  دومرف ( ( :  هک  درک  وجتـسج  هغـالبلا  جـهن  زا  هـبطخ 43  رد  ع )  نینمؤـملاری (  ـ ما
گرم عقوم  رد  يو  لطا ) )  ـبـ لااور ـم یـنـصـ لو ـحـق  لا اولذخ  نیذلا  مه  درکن ( ( , کمک  مه  ار  لباقم  هتسد  فصولا  عم  یلو  لمالا , ) ) 

 . تسا دعسرمع ) )  نانآ ( (  زا  یکی  هک  تشاد  نز  هدزای  زا  دنزرف   36 , 
 . دعس نب  رمع 

هب یگلاس  نس 43  ردو  هتـشاد  لاس  البرک 37  هعقاو  ردو  تـسا  باـطخ  نـب  رمع  گرم  زور  رد  لاـس 23  رد  دعـس ) )  رمع  تدـالو ( ( 
یتـقو هـک  دوـش  یم  هداد  تبــسن  صا ) )  ـ قو ـی  با ـعـد بـن  ــس ـی غـلـط بـه ( (  لو يرو  ـهـ ــش مـطـلـب مـ دــش .  هتــشک  راــتخم  روتــسد 

رات دـنچ  نم  شیرورـس  رد  تفگو ( ( :  تساخرب  دعـس ) )  دومرف ( ( :  ار  ینودـقفت ) )  نا  لـبق  ینولـس  هلمج ( ( :  ع )  نینمؤملار (  ـیـ ما
؟  تسه يوم 

زا يا  هنـالهاج  لاؤس  نینچ  ـالوا :  دـنک . ) )  یمدیهـش  ار  نیـسح  مدـنزرف  هک  تسه  يا  هلاـغزب  وـت  هناـخ  رد  دوـمرف ( ( :  ترـضح  ( ( . 
مـحـقـق تسا ( ( .  هدوب  ناوجون  دعـس  رمع  هبطخ ,  داریا  عقوم  رد  ایناثو :  تسادیعبرایـسب .  صاقو ) )  یبا  نب  دعـس  دننام ( (  یتیـصخش 

یلاما رد  نایرج  نیا  دـیامرف ( ( :  یم  رودـصلا ) )  افـش  سیفن ( (  باـتک  بحاـص  هرـس , ) )  سدـق  ینارهت  لـضفلا  وبا  ازریم  ریظن , کـم 
رارق تیاور  هلسلس  رد  لیهاجم  زا  رفن  دنچو  تسا  هدش  لجر  ریبعتو بـه  تسین  دعـس ) )  زا ( (  یماناجنآ  ردو  هدمآ  سلجم 28  قودص , 

هک تسا  دـیدحلا ) )  یبا  نبا  مـالک ( (  بلطم  نیا  دـیؤمو  تسا  هدـماین  هفوک  هبو  هدوب  زا بـیـعـت  نیفلختم  زا  دعـس  ـالوصاو  دـنا  هتفرگ 
ۀماسا نب  میمت  ای  نانـس ) )  ردپ ( (  یعخن ) )  سنا  ار ( (  صخـش  نآ  هدرک ,  رکذ  نینمؤملاریما  هیبیغرابخا  دادـع  رد  ار  نایرج  نیا  یتقو 

 ( ( . 439 دنک ( ( ) )  یم  یفرعم  نیصح  ردپ 
 . البرک رد  بآ  نتسب 

نیصح نب  ـد  یز یـ دوب ( ( .  لافطاو  اهنزو  ینیسح  ياه  همیخ  يور  هب  بآ  نتسب  يارجام  داد , خر  البرک  رد  هک  یت  ـ شز لا  ـمـ عا زا  یـکـی 
هزاجا رگا  درک ( ( :  ضرع  ع )  ادهـشلا (  ـیـد  ـس هب  ـ  تسا هدش  هنادواج  البرک , يادهـش  تسرهف  رد  شمان  هک   ( ( 440 ینادمه ( ( ) ) 

هب نیصح ) )  نب  دیزی  دو ( (  ـ مر هزا فـ ـ جا ع )  ما (  ـ ما دوش . ) )  عقاو  رثؤم  دیاش  منک  یتبحص  دعس  نب  رمعاب  بآ ,  نتـسب  هلاسم  رد  دیهد 
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دعس رمع  راتفر ( ( , نیاو  درکن  مالس  عـمـر سـعـد ) )  بـه ( (  ـد , ـش دراو  نو  ـ چو درک  تکرح  دعـس ) )  نبا  رمع  همیخو ( (  رداچ  فرط 
مالـس ارچ  ینادـمه !  ردارب  يا  املـسم ( ( . ) ) !  تسلا  مالـسلا ,  نم  کعنم  ام  نادـمه !  اخا  ای  تفگو ( ( . :  درک  تحاراـن  رایـسبار  ( ( 

؟  يدرکن
هتیب لهاو  هؤاسنو  یلع  نب  نیسحلا  اذهو  اهریزانخو  داوسلا  بالک  هنم  برشت  تارفلا  ام  اذه  هل :  لا  فـقـ متسین ( ( . ) ) !  ناملسم  نم  رگم 

نآ زا  تاـناویح  همه  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  تفگ :  نیـصح  نب  دـیزی  هلوـسرو ( ( . ) )  هّللا  فرعت  کـنا  معزت  تـناو  اـشطع  نوـتومی 
يراد یناملسم  ياعدا  وت  فصولا  عم  دنتسه , ندش  كاله  لاح  رد  یگنشت  رثا  رد  شیاه  هچبو  نانز  ع )  نیسح (  اما  دننک , یم  هدافتسا 

ینبیجت یـسفن  دجا  ام  نکلو  مهاذا  ۀمرح  ملعال  ینا  نادمه !  اخاای  هّللاو  تفگو ( ( :  تخادـنا  نییاپ  ار  شرـس  دعـس ) )  رم  عـ ! ( ( . ) ) 
زا هک  دـهد  یمن  هزاـجا  نم  ینورد  ياهـشهاوخ  اـما  تـسا ,  مارح  ناد  ـ نا ـن خـ یا ـت  یذاو رازآ  ـم  ناد مـی  يریغل ( ( . ) )  يرلا  كرت  یلا 

کلتقی نا  یـضر  دق  درک ( ( , ضرع  ترـضح  هبو  تشگرب  نیـصح ) )  نب  دیز  یـ مشکب ( ( . ) ) ! !  تسد  يرگید  عفن  هب  ير  تموکح 
 ( ( . 441 تسا ( ( ) )  هدش  امش  لتق  هب  یضار  ير ,  تموکح  هب  ندیسر  يارب  دعس  رمع  يرلا ,  ۀیالوب 

 . يدرمناوج
 ( ع نینمؤملاری (  ـ ما نا  ـیـ ها يور سـپـ هب  ار  بآ  هیواعم ) )  مه ( (  نیفص  دربن  رد  هکلب  دوبن  يا  هزات  هیضق  البرک , رد  بآ  نتس  ـه بـ لا ـ ـس مـ

تنازابرـسو وتو  دننام  یمن  هنـشت  یلع  نازابر  ـ ـس ـه !  یوا مـعـ تفگ ( ( :  یمو  دوب  فلاخم  لمع  نیا  اب  صاع ) )  ورمع  دنچره ( (  تسب , 
زا ار  هعیرش  سیق ) )  نب  ثعشاو  رتشا  کلام  هدیاف ( ( ,  یب  تارکاذم  لابند  هب  ات  دیزرو  یم  رارصا  بآ ,  نتسب  رب  هیواعم  اما  باریس ) ) 

؟  دنز یم  لثم  هب  هلباقم  لمع  هب  تسد  یلع  وت  رظن  هب  ایآ  تفگ ( ( :  صاع  ورمع  هب  هیواعم  هاگنآ  دندروآ  رد  هیوا  نازابرس مـعـ تسد 
 ( ( . ) ) 442 املا ( ( ) )  ریغ  هل  اـج  يذـلا  ناو  هنم  تللحتـسا  اـم  کـنم  ـتـحـل  ـس ـال یـ ـه  نا ظـنـی  ـد ( ( :  یو مـی گـ ور ) )  عـمـ ( ( . ) ) 

 ( تسا هدماین  اجنیا  هب  بآ  نتـسب  يارب  یلع  نوچ  یتشاد ,  اور  ار  نآ  وت  هک  ار  يزیچ  دراد  یمن  اور  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع 
نایرج نیا  هب  مه  رایرهـش  موحرم  یتسیک ( ( .  هناد  هک  دوخ  تورم  رد  یتسین ـــــ  ابر  ریـش  تعاجـش  رد  یمور . ) )  يـالم  لوق ( (  هب  ( 

هب ات  قافرا  هک  تفگ  لوضف  یـسوه .  نانچ  واو  يدرک  يرنه  نینچ  یلع  رابره ـــــ  ردو  بآ  دـمآ  تسد  هب  تسد  راب  هس  دراد . :  هراشا 
هب یـسک  ددنبن  بآو  نان  هک  میراد ـــــ  نآ  رهب  گنج  ام  هک  داد  باوج  یـسب .  تشذگ  دـحز  نمـشد  یئایح  یب  هک  سب ـــــ  دـح  نیا 

 . یسگم دهج  یم  غرمیس  یپرد  هک  نیب  هب  نک ـــــ  لطابو  قح  ياشامتو  ایب  مهوت  یسک .  يور 
 . دعس رمع  دصاق 

اذل دنک , ادیپ  هلصیف  زی , ـ مآ تملاسم  هار  زا  هلاسم  يوحن  هب  تساوخ  یمو  تشاد  تهارک  ع )  نیسح (  ماما  اب  گنج  زا  دعـس ) )  رمع  ) ) 
تـساوخ رذـع  وا  یلو  دوش , ایوج  ـالبرک  هب  ترـضح  ندـمآ  تلع  زاو  دـنک  تاـقالم  ع )  ماـمااب (  هک  تساوخ  سیق ) )  نب  ةرزع  زا ( ( 

, دوب روسجو  كاب  یبو  عاجش  يدرم  هک  هّللادبع ) )  نب  ریثک  اذل ( (  مت ) )  ـ شو همان نـ ترـضح  يارب  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگو ( ( : 
همیخ حـسـیـن فرط  هب  یتقو  مشک ) )  یم  یناهگان  روط  هب  مه  ار  نیـسح  یتح  یهاو  ـر بـخـ گا ـفـت ( ( :  گو تفریذپ  ار  تیرومام  نیا 

 : ) ) تفگ کـثـیـر ) )  هبو ( (  دـمآ  وـلج  ضرـالا ) )  لـها  رـش  كاـج  دـق  درک ( ( :  ضرع  ترـضح  هـب  دـید , اروا  هماـمث  وـبا  دـمآ ( ( 
ـو با در  لو نـکـ زا قـبـ بـ ـو سـخـن بـگـو , تو مر  اروت مـی گـیـ ریـشمش  هتـسد  نم  سپ  تفگ :  تفریذپن ,  وا  اما  راذگب , نیمز  ار  تریـشمش 

 ( ( دعـس رمع  يارب ( (  ار  نایرجو  تشگرب  اذـل  تفرن ,  راب  ریز  زاب  مناـسرب ,  ع )  نیـسح (  هب  نم  اـت  وگب  ار  تماـیپ  سپ  تفگ :  هماـم  ثـ
ترـضح دیـسر , ع )  ماما (  کیدزن  یتقو  داتـسرف , ع )  ماـما (  يوس  هب  ار  یلظنح ) )  سیق  نب  ةرق  دعـس ( ( , ) )  رم  عـ درک ( ( .  فیرعت 

؟  دیسانش یم  اروا  ایآ  دومرف ( ( : 

مود تمسق 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1570 

http://www.ghaemiyeh.com


رمع هاپس  رد  هک  مدرک  یمن  لایخو  تسا  تنیط  شوخو  ام  رهاوخ  رسپو  هلظنح  زا  وا  يرآ  تفگ ( ( :  ـر ) )  ها حـبـیـب بـن مـظـ ( ( . ) ) 
اذا اماف  مدقا  نا  اذه  مکرـصم  لها  یلا  بتک  دومرف ( ( :  خـساپ  رد  ترـضح  دـناسر  ار  ماغیپ  دـمآ  سیق ) )  نب  ةر  قـ دـشاب ( ( . ) )  دـعس 

, دیهاوخ یمنرگا  نونکا  دنا , هدرک  توعد  ارمو  دنا  هتشو  ـه نـ ما يار مـن نـ مدر شـهـر شـمـا بـ مـ مکنع ( ( . ) )  فرـصنا  یناف  ینومتهرک 
؟  یتسهدعس رمع  هاپس  رد  ارچ  هک  درک  تحیصن  ار  سیق ) )  نب  ةرق  رهاظم ( ( , ) )  نب  بیبح  مدرگ ( ( . ) )  یمرب 

تقو نآ  مناسرب ,  دعـس  رمع  هب  ار  ماما  خـساپ  تفگ ( ( :  سیق ) )  نب  ةرق  دـنک ( (  تعافـش  اروت  ص )  ربمایپ (  ادرف  يوس مـا بـیـا تـا  هب 
 ( ( . 443 درک ( ( ) ) ! !  مهاوخ  رکف  هراب  نیا  رد 

 . تاقالم نیرخآ 
رمع هک ,  دوب  تج  ما حـ ـمـ تاو مود  هبطخ  ندناوخزا  دعب  اروشاع  حبـص  درک , تاقالم  دعـس  رمع  اب  ع )  ادهـشلادیس (  هک  يراب  ـن  یر ـ خآ

 : . ) ) دومرفوا هب  باطخ  ترـضح  دمآ , ماما  روضح  هب  یلو  تشاد ,  تهارک  ترـضح  اب  ندشور  هب  ور  زا  وا  هچ  رگا  تساوخ ,  اردـعس 
؟  ناجرجو يرلا  دالب  یعدلا  کیلویو  ینلتقت  کنا  معزتا 

نایبصلا هامارتی  ۀبصق  یلع  کسارب  یناکو  ةرخآ  الو  ایندب  يدعب  حرفت  کنا ال  ـع فـ نا ـت صـ نا ام  عنصاف  دوهعمدهع  کلذب ,  انهتت  هّللاو ال 
یموت هب  ار  ناجرجو  ير  تموکح  داـیز  نبا  نم ,  نتـشک  لاـبق  رد  ینک  یم  لاـیخ   ( ( . ) ) 444 مهنیب ( ( ) )  اضرغ  هنوذختیو  ۀـفوکلاب 

؟  دهد
ماجنا دیآ  تتسد بـر مـی  زا  يراکره  نونکا  هدش ,  ینیب  شیپ  تسا  ینامیپو  دهع  نیا  اریز  دش , یهاوخن  لاحشوخ  نیا  هب  مسق !  ادخ  هب 

دننز یم  ین  يـالاب  اروت  رـس  نونکا مـی بـیـنـم کـه  مه  زا  اـیوگو  دوب  یهاوـخن  لاحـشوخ  ترخآواـیند  رد  نیا  زا  دـعب  نادـب  اـما  هدـب , 
 ( ( . دش دهاوخ  ناکدوک  يزاب  هلیسوو  دنهد  یم  ساپ  مه  هب  ار  نآ  هفوک  ناکدوکو 

 . ریت نیلوا 
 . دش یمتح  گنج  عوقوودیشخبن  يدوس  ظعاومو , اهتساوخرد  اهتطاسو , هکنآ  زا  دعب  اروشاع  حبص 

اهناک موقلا  نم  ماهسلا  تلبقاو  یمر  نم  لوا  یناریم  الا  دنع  یل  اودهـشا  لاقو  ع )  نیـسحلا (  رکـسعم  وحن  یمرف  دعـس  نب  رمع  مدقتف  ) ) 
ـیـد هد یهاوگ  هّللادیبع  دزن  تفگو :  درک  باترپ  ینیـسح  رکـشل  يوس  هب  ارریت  نیلواو  دمآ  ولج  دعـس  رم  عـ  ( ( . ) ) 445 رطملا ( ( ) ) 

افج نارابریت  نوچ  هش  هدید  دـش . ) )  ریزارـس  ینیـسح  هاپـس  فرط  هب  اهریت  ناراب  هاگنآ ,  مدرک ,  باترپ  ارریت  هک  مدوب  یـسک  لوا  مـن 
 . ماهس نیا  تسا  هورگ  نیا  لوسر  هک  مارک ـــــ  يا  دیشاب  هدامآ  ناه  تفگ  افو .  اب  ناروای  اب  ور  درک   ـــــ

 . ریت نیرخآ 
رایتخا رد  هک  يا  هل  ـیـ ـسو ره  اـب  سکره  دوب , هداـتفا  هاـگلتق  لادوگ  رد  ع )  ادهـشلادیس (  هک  ـالبرک  هثداـح  یناـیاپ  تاـظحل  نیرخآ  رد 

 ) طقسف هرحن  یف  مهسلا  عقوف  درک ( (  باترپ  ترضح  فرط  هب  ار  يریت  نانس ) )  هکنآ ( (  ات  درک  یم  هلمح  ع )  نیـسح (  ماما  هب  تشاد 
هب دعس  رمع  هحراف ,  لزنا  هنیمی ,  نع  لجرل  دعس  لا عـمـر بـن  فـقـ داتفا ( ( .  نیمز  رب  بسا  زاو  تفرگ  رارق  ترـضح  يولگ  هب  ریت  ع , ) 

اروا تشحو  یلو  دمآ  ولج  یلوخ ) )  نک ( ( . ) )  تحار  ار  نیسحو  وش  هدایپ  بسا  زا  تفگ  دوب  هداتسیا  شتسار  تمسرد  هک  یـصخش 
ـنـجـا خـبـر غـیـبـی یا  ( ( . 446 درک ( (  ادـج  نت  زا  ار  ترـضح  كراـبم  رـس  یعخن ) )  سنا  نب  نانـس  هکنیا ( (  اـت  تشگربو  تـفرگ 

 ( ( . تسا ص )  ادخ (  لوسردنزرف  لتاق  تدنزرف  سنا !  يا  هک ( ( :  دش  ققحم  ع )  نینمؤملار (  ـیـ ما
 . لماک یهاوخ  ریخو  بهار  ربخ 

اب هلمج  زا  درک  تروشم  يدارفا  اب  بصنم  نیا  لوبق  رد  يو  دعـس , نب  رمع  هب  داـیز  نبا  فرط  زا  رکـشل  یهدـنامرف  داـه  ـنـ ـش زا پـیـ بـعـد 
یهاوخ یم  وت !  رب  ياو  تفگ ( ( :  دعـس ) )  نب  رمع  خـساپ ( (  رد  لماک ) )  لماک ( ( . ) )  مان ( (  هب  شردـپ  یمیدـق  ناتـسود  زا  یکی 

؟  یشکبار ع )  نیسح ( 
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 ( ( ص ربمایپ (  دنزرف  نتشک  هب  دسرب  هچ  درک , مهاوخن  نینچ  مشکب ,  ار  ص )  ربمایپ (  تما  زا  یکی  هک  دنهدب  نم  ارا بـه  ـیـ ند مامت  رگا 
لتق هب  هک  دـید  یتقو  لماک ) )  دوب ( ( . ) ) !  مهاوخ  ریما  هراوس ,  زابرـس  رازه  داتفه  رب  مشکب  ار  نیـسح  رگا  دعـس ( ( : ) )  رمع  ( . ) ) 

ترفاسم ماش  يوس  هب  دعس ) )  تردپ ( (  اب  درک ( ( . :  لقن  وا  يارب  تروص  نیا  هب  ار  يربخ  هتشذگ  زا  تسا ,  ممصم  ع )  نیسح (  ماما 
 . مدومن بآ  ياضاقتو  مدش  هدایپ  بسا  زاو  مدیسر  یبهار  رید  هب  مدش ,  هنـشتو  مداتفا  بقع  نانآزا  يور  دنک  رطاخ  هب  نم  هک  میتفر  یم 

؟  دنشک یم  اررگید  ضعب  یضعب ,  هک  یتسه  یتما  نیا  زا  وت  ایآ  دیسرپ ( ( :  بهار 
اهنزودیشکب ار  ناتربمایپ  دنزرف  هکنیا  زا  تمایق  زور  رد  امش  رب  ياو  ـب گـفـت ( ( :  هار متسه . ) )  هموحرم  تما  زا  نم  متفگ ( ( :  ( ( . 

؟  میوش یم  لمع  نیا  بکترم  ام  ایآ  متفگ ( ( :  دینک . ) )  ریسا  ار  شیاه  هچبو 
دنک یم  جورخ  یـصخش  ات  دنام  یمنایند  رد  نادنچ  شلتاقو  دنک  یم  هجـض  نامـسآو  ـیـن  مز ـت ,  قو نآ  ردو  يرآ ,  گـفـت ( ( :  ( ( . 

 ( ( . مشاب وا  لتاق  نم  هک  ادخ !  رب  هانپ  متفگ ( ( :  منیب . ) )  یم  انشآ  وا  لتاق  اب  اروت  تفگ ( ( :  بهار  هاگنآ  دریگ . ) )  یم  اروا  ماقتناو 
برد هاگنآ  تسارتشیب , ) )  ناماهو  نوعرف  زا  ع )  نیـسح (  لتاق  باذع  دوب , دهاوخ  وت  ناکیدزن  زا  یکی  یـشابن  مه  وت  رگا  تفگ ( ( : 
 : ) ) تفگ مدرک ,  لقن  تردـپ  ياربار  نایرج  یتقو  مدـیدرگ ,  قحلم  اـقفر  هبو  مدـش  بسا  رب  راوس  دـیوگ  یم  ـل ) )  ما کـ تسب ( ( .  ار 
دنزرف لتاق  شرـسپ  هک  هدینـش  وا  زا  ار  ناـیرجو  هدـید  ار  بهار  ـالب  وا هـم قـ ترد گـفـت ( ( :  ها پـ ـگـ نآ دـیوگ . ) )  یم  تسار  بهار 

اروا داد  روتـسد  , دیـسر دایز ) )  نبا  هب ( (  ربخو  درک  لقن  دعـس ) )  رمع  يارب ( (  ار  نایرج  ـن  یا ـل ) )  ما کـ تسا ( ( . ) )  ص )  ربمایپ ( 
 ( ( . 447 تفر ( (  ایندزاو  دنامن  هدنز  زور  کی  زا  شیبو  دندومن  عطق  ار  شنابزو  دندرک  راضحا 

 . دعس نب  رمع  گرم 
مالسو نک  رادید  هیفن ) )  نب حـ دمحم  اب ( (  هک  تفگ  وا  هب  انمضو  داتسرف  هکم  هب  ریبز ) )  نب  هّللادبع  دزن ( (  ار  يدصاق  راتخ ) )  مـ ) ) 

هقالع راهظا  ام  هب  هنوگچ  راتخم  تفگ ( ( :  هیف ) )  نب حـنـ دمحم  دـناسر ( ( , هک  ار  راتخم ) )  مایپ ( (  دـصاق , ناسرب  وا  هب  ارام  تداراو 
سیئر هب  راتخم ) )  ماغیپ ( ( ,  نیا  ندیـسر  لا  ـبـ ند بـه  دنیـشن . ) )  یم  وا  سلجم  ردو  تسا  هدنز  زونه  دعـس  رمع  هک  یلاح  رد  دـنک  یم 

هدایپ هشقن  نیا  یتقو  دننک , يرادازع  ع )  ادهشلا (  دیس  يارب  دعس  رم  ـه عـ نا ـل خـ با ات مـقـ دنک  ریجاار  يا  هدع  ات  داد  روتـسد  دوخ  هطرش 
؟  یباب یلع  نیسحلا  نیکبی  حئاونلا  ناش  ام  تفگو ( ( :  داتسرف  راتخم  دزن  ار  صف ) )  حـ شر ( (  پـسـ رمع سـعـد , ) )  دش ( ( ,

؟  دنا هدش  عمج  ام  هناخ  ولج  نیسح ,  يرادازع  يارب  ارچ  , 
وهو هیلا  ماقف  زیخرب ( (  دنتفگ  دندید , باوختخر  رد  ارواو  دندش  دعـس ) )  رمع  هناخ ( (  دراو  نیرومام  دمآ , صفح ) )  ـتـی ( (  قو ( ( . 
دزنو دــندرک  ادــج  نـت  زا  ار  شرــس  لاـح ,  ناـمه  رد  دوـب , ) )  هدــیچیپ  شرود  هـب  ار  فاـحل  هـک  یلاـح  رد  تساــخرب  وا  فـحتلم , 

؟  سارلا اذه  فرعت  له  تفگو ( ( :  صفح ) )  هب ( (  درک  ور  راتخمدندروآراتخم 
؟  یسانش یماررس  نیا  ایآ  , 

؟  منک قحلم  وا  هب  مه  اروت  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ ( ( :  راتخم ) )  يرآ ( (  تفگ :  صفح ) )  ( ( , ) ) 
شردپ هب  مه  اروا  راتخم ) )  اذل ( (   ( ( , تسین يریخ  یگدنز  رد  رگید  وا  زا  دـعب  هدـعب ,  ةایحلا  ریخ  امو  تفگ ( ( :  صفح ) )  ( ( . ) ) 

 ( ( . 448 درک ( (  قحلم 
 . هضور

 : . تفگو تفرگار  برد  يوزاب  ود  دش , ص )  ربمایپ (  دجسم  دراو  ع )  بنیز (  ترضح  یتقو 
تیارب ار  ع )  نیسح (  مردارب  تداهش  ربخ  ص ! )  هّللا (  لوسر  ای   ( ( . ) ) 449 ع ( ( ) ) )  نیسحلا (  یخا  کیلا  ۀیعان  ینا  هادج !  ای  ) ) 

ـــــ  يا هدوبن  رگ  الب  تشد  هب  ناگتـشک  اب  سرپب .  رـسپ  لاح  هدزمتـس  رتخد  زا  سرپب ـــــ  رگج  نینوخ  بنیز  لاـح  زیخرب  ما . ) )  هدروآ 
مرپو ز لاب  سرپب .  رگد  ثیدح  هدینشان  هصق  کی  ماش ـــــ  تشذگرـس  زا  هفوک و  يارجام  زا  سرپب .  رـس  هب  رـس  ناشتیاکح  ما  هدوب  نم 
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زا مالـس ) )  ـ لا راد  رد ( (  يرو ) )  ثد نـ مـحـ مو ( (  ـ حر مـ سرپـب .  رپ  هتـسکشب  رئاـط  لاـح  زیخرب  تسکـش ـــــ  مه  هـب  ثداوـح  گـنس 
زا رهـش  ابطا  همه  هک  يوحن  هب  مدـش ,  التبم  درد  مشچ  هب  درجورب  رد  هک  لقن مـی کـنـد  يدابآ ) )  ناطلـسرقاب  دـمحم  دیـس  موحرم ( ( 

ـش مارآ دردو چـشـم  دننک , هجلاعم  ارم  دنتسناوتن  مهاجنآابطا  یلو  دندروآ  كارا )  دابآ (  ناطلـس  هب  ارم  اذ  ـد لـ ند ـ ـش زجاع  نآ  هجلاعم 
افشتسا تهج  البرک  هب  وا  هارمه  هک  درک  داهنـشی  دوب پـ البرک  مزاع  هک  اقفر  زا  یکی  دوب , هتفرگ  نمزاار  ـب  ـش رد  ـت  حار ـتـ ـساو زور  رد 

تفگ دوب  البرک  مزاع  هک  ناتـسود  زا  رگید  یکی  زا  بـ یهد .  یم  تسد  زا  اردوخ  یئانیب  یلک  هب  يورب  هار  رگا  دنتفگ  یم  ابطا  یلو  مورب 
درک تدش  مشچدرد  مدیسر  هک  مود  لزنم  هب  اما  مدرک  تکرح  وا  هارمه  اذل  ینک ,  مشچ  همرـس  ارالبرک  كاخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  افش 

, درب مباوخ  یئا  هظحل  رحـس ,  عقوم  مد تـا  ـیـ باو درد نـخـ ـم  ـش ـر چـ ثا رد  ـب  ـش يدرگرب .  هک  تسارتهب  دنتفگو  دندرک  تمالم  ارم  همهو 
رادیب هک  باوخزاو  مدیلام  ممشچ  ربو  هتفرگ  اروا  هعنقم  هشوگ  مدید ,  ار  س )  ـنـب (  یز ترضح  ایؤر  ملاع  رد 

 ( ( . 450 دوبن ( (  نم  رد  مشچ  یتحاران  زا  يراثآ  رگید  مدش , 

مهنو لهچ  سلجم 

 . یقرشم هّللادبع  نب  كاحض  هب  ع )  نیسح (  ماما  مالک 
نب کلامو  یقر  ـ ـش هّللاد مـ كا بـن عـبـ ـحـ ـض ص ( ( . ) ) )  کیبن (  تیب  لها  نع  اریخ  هّللا  كازج  كدـی ,  هّللا  عطقی  ال  للـشت ,  ال  ) ) 

نایرج نیا  دوش  یم  هدافتسا  يربط  خیرات  زا  دنا , هدر  تا کـ ـ قال مـ ع )  ـیـن (  ـس ماما حـ اب  البرکرد  هک  دنتـسه  یناسک  زا  یبحرا ) )  رـضن 
قرشم تسا ( (  هدرک  لقنو  هدید  کیدزن  زا  ارایاضقزا  يرایسبو  درک  تکرش  اروشاع  هعقاو  رد  كاحض  تسا  هدش  عقاو  اعوسات  زور  رد 

 ( ع ادهـشلادیس (  تمدـخ  هب  رـضن , نب  کـلا  ـ مو مـن  ـد :  یو مـی گـ كا ) )  ـحـ ـض تسا ( ( .  نادـمه ) )  هلیبـق ( (  زا  يا  هفیاـط  ماـن  ( ( 
کیلع ملـسنل  انئج  میدرک ( ( . :  ضرع  دـش , ایوج  شرـضحم  هب  ام  یبایفرـش  تلع  زا  ع )  ماـما (  یـسرپلاوحاو  مالـس  زا  دـعبو  میدیـسر 

ـم تـا ید ـ مآ کیارف ( ( . ) )  کبرح  یلع  اوعمجا  دق  مهنا  کثدحن  اناو  سانلا  ربخ  كربخنو  ادهع  کب  ثدحنو  ۀیفاعلاب  کل  هّللاوعدـنو 
عالطا هب  ار  مدرم  عاضواو  دشاب  هدش  مه  يدهع  دیدجتو  میهاوخبارامش  تیقفوم  دنوادخ  زاو  میشاب  هدرک  ضرع  یمالـس  امـش  تمد  خـ

رد ع )  ماما (  دـیریگبدیراد . ) )  هک  یمیمـصت  ره  نونکا  مدرم ,  نیاو  امـش  نیا  دـنا , هتفرگ  امـش  اب  گـنج  هب  میمـصت  همه  هک  میناـسرب 
ام فـ دومرف ( ( . :  ترـضح  میدـش ,  یظفاح  ادـخ  هداـمآ  نوچ  تارکاذـم ,  نیا  زا  دـعب  لـیکولا . ) )  معنو  هّللا  یبسح  دومرف ( ( :  خـساپ 

؟  یترصن نم  امکعنمی 
مل اذا  فارـصنالا  نم  لح  یف  ینتلعج  نا  کنکلو  الایع  ناو لـی لـ انید  یلع  نا  هل :  تلقف  یلاـیع  یلو  نید  یلع  رـضنلا :  نب  کـلام  لاـقف 

 ! دـینک يرای  ارمو  دـینامب  اجنیا  هک  دوش  یم  هچ  لح ( ( . ) )  یف  تناف  لاق :  اعفاد , کنعو  اعفان  کل  ناک  ام  کنع  تلتاـق  ـالتاقم  دـجا 
ضرقزین نم  متفگ :  مه  نم  تفرو )  تشاذـگ  اـهنت  ار  ع )  ماـما (  هناـهب ,  نیا  اـبو  هچبو (  نز  مهو  مراد  ضرق  مه  نم ,  تـفگ :  کـلام 

دشا دیفم بـ امش  يارب  نم  ندیگنجو  دیشاب  هتشاد  ینازابرـس  امـش  هک  یمادام  هتبلا  مگنجب  ـمـا  ـش با  ـ کر رد  مرـضاح  اما  هچبو  نزو  مراد 
دیراذگب دازآارم  دشاب , هتشادن  يا  هدیاف  امش  يارب  نم  ندوبو  دیداد  تسد  زا  اردوخ  نارای  هک  یماگنهاماو  منک  عفد  امش  زا  ار  يرطخو 

 ) ماما بش ,  ماگنه  دیوگ ( ( :  یم  هّللادبع ) )  نب  كاحض  تفریذپ ( ( .  ارم  ياضاقت  مه  ترـضح  منک . ) ) ! !  كرت  ار  دربن  هنحـص  ات 
ناف هّللا ,  جرفی  یتح  مکنئادمو  مکداوس  یف  اوقرفتو  المج , هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه  دومرفودرک ( ( . :  عمج  اردوخ  باحـصا  ع ) 

ات دیوش  هدنکارپ  اهنابایبو  اهرهـش  ردو  دینک  هدافتـسا  بش  یک  ـ یرا زا تـ يریغ ( ( . ) )  بلط  نع  اوهل  ینوباصا  دق  ولو  ینوبلطی  امنا  موقلا 
دو ـنـجـا بـ یا دنرادن . ) )  يراک  نارگیداب  دنـسرب , روظنم  نیا  هب  هاگرهو  متـسه  نم  اهنت  مدرم  نیا  دوصقم  انامه  دـناسرب , یجرفدـنوادخ 
 . تسا هدـش  رکذ  دوخ  ياجردو  روهـشم  هک  دـندرک  نایب  ع )  نیـسح (  ماما  زا  تیامح  رد  ار  یمهم  نانخـس  باحـصا ,  زا  کیر  کـه هـ

 ( ( 451 رمع ( ( ) )  ریـشبو بـن  ورمع  نب  دـیوس  زا ( (  ریغو  دـندش  هتـشک  ع )  نیـسح (  ماما  نارای  رثکاو  دـش  زاغآ  دربن  اروشاع , حـبص 
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 : . درک ضرعو  دیسر  ترضح  تمدخ  هب  هّللادبع ) )  نب  كاحض  درک ( ( , ادیپ  طلست  شتیب  لهاو  ترضح  هب  نمشدو  دنامن  یقاب  یسک 
نوچو یشاب  هتـشاد  ـی  نارا هک یـ مادام  منک  عافدامـش  زا  هکنیا  نآو  دوب  یطرـش  امـشو  نم  نیب  هک  یناد  یم  ص ! )  هّللا (  لوسر  نبای  ) ) 
تقدص دومرف ( ( :  ع )  ماما (  مشاب . ) ) ! !  دازآ  گنج  نادیم  زا  نتفر  رد  دشاب , هتـشادن  يا  هدیافامـش  يارب  نم  ندنامو  يدش  روای  یب 
تاجن اجنیا  زا  اردوخ  یناوت  یم  هنوگچ  اما  ـی ) )  یو ـت مـی گـ ـسرد لح ( ( . ) )  یف  تناف  کلذ  یلع  تردق  نا  ةاجنلاب ,  کل  فیکو 

 ( ( دعس رمع  نوچو ( (  تفر  شبسا  فرط  هب  هّللادبع ) )  نب  كا  ـحـ ـض یتسه ( ( . ) )  دازآ  نم  فرط  زا  هک  ورب  یناوت  یمرگا  یهدب , 
عطق ار  يرگید  تسدو  تشکاررفن  ود  هک  درک  یم  گنج  هدایپو  دوب  هتسب  اه  همیخ  ـط  ـسو رد  اردو  بسا خـ يو  درک , یم  یپ  ار  نابـسا 

دنک تیانع  وت  هی  ریخ  يازج  ص )  ربمایپ (  تیب  لها  زا  لاعتم  دنوادخ  دابم !  لش  تتسد  دومرف ( ( :  راب  نیدنچ  ترـضح  زور , نآ  درک ,
هدزناپ اما  مدمآ  نوری  نانآ بـ فص  زا  ات  دنداد  هار  نم  هب  نمـشد  نایرکـشل  راچان  مدرک ,  تکرحو  مدش  بسا  رب  راوس  ـد ( ( :  یو گـ ( ( . 
دنتفگو دنتخانش  ارم  حرشم ) )  نب  بویاو  هّللادبع  نب  ریثک  دنتفای ( ( , ارم  تارف ,  کیدزن   ( ( , هیفش هیرق ( (  رد  ات  دندرک  بیقعت  ارم  رفن 

 ( ( . 452 داد ( (  تاجن  نانآ  تسد  زا  ارم  دنوادخ  اذل  تسام ,  يومع  رسپ  صخش  نیا 
 . البرک هثداح  رد  اهیریگعضوم 

 : . دندرک يریگعضوم  عون  دنچ  البرک  هثداح  لباقم  رد  ع )  ادهشلادیس (  رصع  رد  مدرم 
يارب ار  يدبا  تواقـشو  دندرک  کمک  ار  لطاب  2 ـ  دندمآ .  لیان  تداهـش  ضیف  هبو  دندیگنج  قمر  نیرخآ  اتو  دـندرک  يرای  ار  قح  1 ـ 

ـ  4 نارگیدو . ) )  یفعج ) )  رح  هّللادیبعو  سابع  نبا  دننام ( (  دندرکن , يرای  ار  فرط  چی  ـ هو ـد  ند ـ نا توا مـ بـی تـفـ 3 ـ  دندیرخ .  دوخ 
ـن یا نو  ـنـ کا هّللادبع . ) )  نب  كاحـض  دـننام ( (  دوشندراو , يررـض  نانآ  لامو  ناج  هب  هک  ییاجنآ  ات  دـندرک  يرای  يدودـح  ات  ار  قح 

؟  دنن يریگعضوم مـی کـ عوندنچ  مدرم  ارچ  نشورو ,  قح  هثداح  کی  رد  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤ  سـ
؟ ) )  دعس رمع  یموسو ( (  هّللادبع ) )  نب  كاحض  يرگید ( (  دوش , یم  رهاظم ) )  نب  بیبح  یکی ( (  ارچ 

ثیبخلا زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینمؤملا  رذیل  هّللا  ناک  ام  دیامرف ( . :  یم  هک  اجنآ  میریگب  میرک  نآرق  زا  دیاب  اراهلاؤس  نیا  خـساپ  . 
رگم دنکن , هیفـصت  ار  نانآودراذگب  دیتسه  امـش  هک  یتروص  نامه  هب  ار  نینمؤم  دنوادخ  هک  تسین  نینچ   ( ( . ) ) 453 بیطلا ( ( )  نم 

مه نآودـنوش  هیفـصت  ایند  نیا  رد  دـیاب  همه  هک  دراد  یهلا  ننـس  زا  یکی  هب  هراشا  هفیرـش ,  هیآ  دـنک . ) )  ادـج  بیط  زا  ار  ثیبخ  هکنآ 
دنک یفرعم  ار  مدرم  مه  ناحتما  زا  لبق  دناوت  یمدنوادخ  دنچره  دوش , ادـج  هرـصان  زا  هرـصو  دـیآ  شیپ  ناد عـمـل  تسا کـه مـیـ یتقو 

رب ارامـش  لا ,  ـد مـتـعـ نواد خـ اشی . )  نم  هلـسر  نم  یبتجی  هّللا  نکلو  بیغلا  یلع  مکعلطیل  هّللا  ناک  امو  دـیامرف ( .  یم  هیآ  هلابند  نکلو 
تن ـ ـس ـن  یا دزاس . ) )  یم  دـنم  هرهب  بیغ ,  ملع  نیا  زا  ار  نانآو  دـنک  یم  باختناار  يدارفا  ناربمایپ  نایم  زا  یلو  دزاس  یمن  هاگآ  بیغ 
یم راگدرورپ  تعاطو  تدابع  رد  ار  يرم  عـ يدارفا ,  رگا  دندرگ , هیفـصت  لمع ,  نادـیم  رد  رفاکو  نمؤم  مدرمو  دوش  يراج  دـیاب  یهلا 

یهلا نایـصع  ردار  يرمع  مه  ییاـهناسنا  سکع ,  هب  اـی  دـنوش , یم  فرحنمو  دـننز  یم  اـپ  تشپ  زیچ  همه  هبرمع  رخا  رد  اـما  دـننارذگ ,
ـد یا بـ ثیبخو ,  بیط  ياهناسنا  هک  تسا  هتفهن  یهلا  تنس  نیمهرد  شزمر  دنوش , یم  ریخ  هب  تبقاع  رمع , رخاوا  رد  اما  دنا , هدرک  يرپس 

اوعدن موی  هکدننزب ( :  ادص  ناشناربهراب  ار  نانآ  تمایق  رد  هاگنآ  دنریگ , رارق  دوخ  ياقفر  رانک  رد  مادـکرهدنو  ـ ـش اد  ـگـر جـ ید زا هـمـ
فارطا دعـس ) )  نب  رمع  هاپـس ( (  هک  اروشاع  بش  رد  دنک  یم  لق  نـ هّللاد ) )  كا بـن عـبـ ـحـ ـض  ( ( . ) ) 454 مهماماب ( ( )  سانا  لـک 

مهل یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  الو یـحـسـبـن  دومرف ( . :  یم  تئارق  ار  تایآ  نیا  ع )  ادهشلادیس (  دندوب , هدرک  هرـصاحم  ار  ینیـسح  همیخ 
 ( بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینمؤملا  رذیل  هّللا  ناک  امو  نیهم  باذع  مهلوامثا  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفن  ریخ ال 

انزیم نوبیطلا  ۀـبعکلا  برو  نحن  تفگ ( ( :  دینـش  ار  هیآ  نیا  یتقو  روسجو , هزره  ياـهناسنا  زا  رهـش ) )  هّللاد بـن  عـبـ  ( ( . ) ) 455 ) ) 
؟  یسانش یم  ار  صخش  نیا  تفگ ( ( :  ریضخ ) )  نب  ریرب  بـه  هّللاد ) )  كا بـن عـبـ ضـحـ مکنم ( ( . ) ) 

 ( ( رهـش نب  هّللادبع  نیبیطلا ( ( . ) )  یف  هّللا  کلعجی  تنا  تفگو ( ( . :  وا  هب  درک  ور  تخانـش  اروا  یتقو  ریرب  تسارهـش .  نب  هّللادبعوا 
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؟  یتسیک وتدیسرپ 
یلا بوتت  نا  کل  له  تفگ ( ( :  ریرب  ریرب . ) ) !  يا  مدـش  هارمگو  كـاله  هک  نم  رب  ياو  تفگ ( ( :  درک .  یفرعم  اردوخ  ریرب ) )  ) ) 

؟  ینک هبوت  گرزب  ناهانگ  زا  یهاوخ  یم  ایآ  نوبیطلا ( ( . ) )  نحنل  انا  هّللاوف  ماظعلا  کبونذ  نم  هّللا 
تفگ ریرب  میتسه . ) )  نوثیبخ ) )  زا ( (  امو  نوبیط ) )  زا ( (  امش  هک  مراد  لوبق  تفگ ( ( :  هّللادبع  میتسه . ) )  ام  نوبیط  ادخ !  هب  مسق 

؟  یلطعم ارچ  سپ  : ) ) 
قـبـح هّللاد گـفـت ( ( :  عـبـ نماـب . ) )  وا  تفگ ( ( :  ریرب  منک . ) )  نامیـشپ  هنوـگچ  ار  يزنع  هرذـع  نب  ریرب  تفگ ( ( :  هّللادـبع  ( ( ! . 

ـــــ  ناوخب ار  نیثیبخلا  تاـثیبخلا   ( ( . 456 تفرگ ( (  رارق  نوثیبـخ ) )  زج ( (  هلمج ,  نیا  نتفگ  اـبو  لاـح , ) )  لـک  یلع  ـک  یار هـّللا 
 . تاقث يا  دشابن  قیال  وروخ  رد  تابیط ـــــ  دزاسن  ار  ناثیبخرم  نادزاب .  ار  نخس  نیا  تشپوور 

 . هضور
 : ) دروآ رب  دایرف  دننک , هلمح  اه  همیخ  هب  دنتساوخ  یتح  دوش , کیدزن  اه  همیخ  هب  یسک  داد  یمن  هزاجا  دوب , هدنز  ات  ع )  ادهشلا (  دیس 
ـــــ  مرس هزین  رس  رب  دورن  ات  دیور .  یم  ادخ  سومان  بناج  دیور ـــــ  یم  اجک  هب  نود  هپـس  يا  دیـشاب . ) )  درم  دازآ  دیرادن , نید  رگا  ) 

ضرعتلا نم  مکتاغطو  مکلاهجو  مکتاتع  اوعنماـف  حاـنج  نهیلع  سیل  اـسنلاو  یننولتاـقتو ,  مکلتاـقا  ینا  مرتخد ( ( .  دربن  يریـسا  هب  سک 
ات تسین ,  یجرح  نانز  ربو  دـیراد , گنج  رـس  نم  اب  زین  امـشو  منک  یم  گنج  امـش  اب  هک  منم  نیا  ینعی ( ( :  ایح . ) )  تمد  اـم  یمرحل 

تح الو  ینیح  ناح  دق  یمرح ـــــ  اوکرتاو  یـسفنب  ینودصقا  لاق  دینک . ) )  رود  نم  مرح  زا  ار  ناملاظو  اهنادان  اهـشکرس , متـسه  هدـنز 
ار قح  نیا  همطاف !  رسپ  يا  تفگ  هیلع ـ  هّللا  هنعل  رمش ـ  سپ  ینعی ( ( :  ۀمطاف . ) ) !  نبای  کلذ  کل  هّللا : ـ  هنعل  رمش ـ  لاقف  هحئاول ( ( . 

راک هب  نیسح  نتشک  رد  دیراد  ورین  هچرهو  دیوش  نیسح  صخـش  هجوتمو  دیوش  رود  نیـسح  مرح  زا  تفگ :  ـمـر  ـش مهد . ) )  یم  وت  هب 
دوبن یسک  اما  درک , یم  بآ  بلطو  دوب  هدش  دایز  ع )  ادهشلا (  دیس  شطع  فصولا  عم  تفرگرد  یتخـس  گنج  فرط  ود  زا  اذل  دیربب ,

وید دندوب  البرک .  نامهم  تمرح  دنتـشاد  شوخ  نایفوک ـــــ  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا   ( ( . 457 دیامن ( (  باریس  ار  ع )  نیـسح (  هک 
نابایب شطعلا ز  دایرف  دسر ـــــ  یم  قویع  هب  زونه  ناگنـشت  نآ  ز  البرک .  نامیلـس  بآ  طحق  متاخ ز  دـیکم ـــــ  یمو  باریـس  همه  ددو 

 . لملمتی امظلا  رح  نم  طبسلاو  مهماعنا ـــــ  اوقس  دق  موقل  ابت  للحم .  تایحلا  حور  يذ  لکلو  هبرشو ـــــ  تارفلا  ام  نم  هورـصح  البرک . 
هک یمدرم  رب  ـن  یر نـفـ درکیم .  هدافتـسا  نآ  زا  يا  هدـنزدوجوم  ره  هکیلاـح  رد  دـندرک , عوـنمم  تارف  بآ  ندیـشون  زا  ار  ع )  نیــسح ( 

 . دیچیپ یم  دوخ  هب  یگنشت  زا  ص )  ربمایپ (  دنزرف  اما  دندرک , باریس  مه )  ار (  ناشتاناویح 

مهاجنپ سلجم 

 . قلطصم ماصع بـن  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما مالک 
هیلع هیواعم ,  ؤس  تاغیلبت  رثا  رد  ماش  مدرم  تسا .  یماش ) )  قلطـصم  نب  ماصع  اب ( (  هنیدم ,  رد  ع )  نیـسح (  ماما  ياهدروخرب  زا  یکی 

 . ) ) تسا هلاسم  نیمه  زا  یکاح  لیذ ,  نایرج  هک  دندوب  هدرک  ادیپ  یصاخ  توادع  شنادنزرفو ,  ترضح  هب  تبـسن  ع )  نینمؤملاریما ( 
هب ارم  , راوگرزب نآ  هدـیمح  قالخاو  تریـس  نسح  داتفا , ع )  نیـسح (  ماـما  هب  مهاـگن  نوچو  مدـش  هنیدـم  دراو  دـیوگ :  یم  ماـص ) )  عـ
نبا ـت  نا متفگو ( ( . :  مدیسر  شروضح  هب  اذل  منک ,  رهاظ  شردپو ,  وا  هب  تبسن  اردوخ  ینورد  هنیکو  ضغب  نآ  هک  تشاداو  تداسح 

؟  بارت یبا 
نمحرلا هّللا  مسب  میجرلا ,  نا  ـیـطـ ـش ـ لا هّللا مـن  ذو بـ ـ عا لاـق :  مث  فؤر  فطاـع  ةرظن  یلا  رظنف  هیبا  متـشو  همتـش  یف  تغلاـبف  معن :  لاـقف 

سپ یلب ,  دوـمرف :  یتـسه ,   ( ( 458 بارت ( (  وبا  دـنزرف  تـو  یـعـنـی ( ( :  نیلهاـجلا . ) )  نع  ضرعاو  فرعلاـب  رماووفعلا  ذـخ  میحرلا : 
هک دومرف  تئآرق  ار  وفعلاذخ )  هفیرش ( :  هیآو  دومن  نم  هب  يزیمآ  تبحم  هاگن  ترضح  ـا  ما مداد ! !  مانـشد  شردپووا  هب  متـسناوت  هچنآ 
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 ) ) دوـمرف هاـگنآ  دـیامن . ) )  ضارعا  تـالهاج  زاو  دـنکن  تاـفاکم  يدـب  اـب  ار  يدـب  هک  تسا  ص )  ربماـیپ (  قـالخا  مراـکم  هب  هراـشا 
رفغی مویلا  مکیلع  بیرثت  ال  لاقف ( :  ینم  طرف  ام  یلع  مدنلا  ینم  مسوتف  ماص :  لا عـ قـ منک ( ( . ) )  یم  رافغتسا  وتو  دوخ  يارب  دنوادخزا 

یتمـالم دوـمرف , ترــضح  یلو  مدـش ,  نامیــشپ  دوـخ  هدرک  زا  دـیو ( ( :  مـی گـ ما ) )  ـ ــص عـ نـیمحارلا ( ( . )  مـحرا  وـهو  مـکل  هـّللا 
نآ تسا  شناردارب  هب  باطخ  ع )  فسوی (  ترضح  نابز  زا  هلمج  نیا  دنک . ) )  یم  رظن  فرص  امـش  ناهانگ  زا  دنوادخ  تسینامـشرب , 

؟ ) )  یتسه ماش  لها  زا  وت  دومرف ( ( :  ع )  ماما (  هاگنآ  دندش .  نامیشپ  هک  ماگنه 
مانشد تنس  هک )  تسا  نیا  دوصقمو  تسا  یلثملا  برـض   ( ( , 459 مزخا ( (  نم  اهفرعا  ۀشنـش  ع : )  لاـقف (  يرآ ( ( .  مدرک :  ضرع  . 

وت يارب  ات  هاوخب  نم  زا  يراد  ییا  هتـساوخو  تجاح  ره  دومرف ( ( :  مه  دعب  درک . ) )  يراذـگناینب  هیواعم  ار  ع )  نینمؤملاریما (  هب  نداد 
ـیـن مز هب  متـشاد  تسود  هک  دـش  گنت  نم  رب  نیمز  ناـنچنآ  ترـضح ,  دروخرب  نیا  اـب  دـیوگ :  مـی  ما ) )  ـ ـص عـ مهدـب ( ( . ) )  ماـجنا 

دروم شردپو  وا  هزادنا  هب  یـسک  نیمز  يور  رد  دعب  هب  نآ  زاو  دنوشن  نم  هجوتم  هک  مدـش  جراخ  شرـضحم  زا  هتـسهآ  سپـس  موربورف 
 ( ( . 460 دوبن ( (  نم  هقالع 

 ( . ع فسوی (  ترضح  يراوگرزب 
دناسر ار مـی  ع )  ـف (  سو ترضح یـ تمظع  هکدنا  هدرک  لقن  ار  ینایرج  نیرسفم  زا  یـضعب  مکیلع , )  بیرثت  ال  هفیرـش (  هیآ  لیذ  رد 

لابند هب  ع )  فسوی (  بانج  ماعط ,  فر  ما صـ هـنـگـ فسوی , )  تنا  اولاق  دنتخانش (  ار  ع )  فسوی (   , فسوی ناردارب  یتقو  هکنیا  نآو 
هدنمرش تخس  وت  هب  تبسن  دوخ  هتـشذگ  زا  ام  دنتفگ :  یم  شناردارب  اما  مینیـش ,  مهاب بـنـ هرفـس  رـس  ات  دیئایب  هک  داتـسرف  یم  شناردارب 

هب مـن بـه چـشـم زونه  رصم  مدرم  تفگ :  خساپ  رد  ع )  فسوی (  اما  میشک ,  یم  تلاجخو  دتفا  یموت  هب  نامهاگن  هرفـس  رد  اذل  میتسه 
ـد ـش هدوز  ـ فا بـر عـظـمـت مـن  ـد , ند ـ یدارا ـمـ ـش هک  نوـنکا  یلو  دـش , هتخورف  مهرد  تـسیب  هـب  هـک  دـننک  ها مـی  ـی نـگـ مـال نا غـ هـمـ

 ( ( . 461 متسه ( (  ع )  میهاربا (  ترضح  ناد  ـ نزر زا فـ ـد کـه مـن  ند ـهـمـیـ فو
 . هکم حتف  نایرج  رد  یمومع  وفع 

مرکا ربماـیپ  هک  یما  هـنـگـ تسا ,  يدـنمتردق  نیعرد  وـفع  رهظم  نیکرـشمو ,  راـفک  هب  تبـسن  ص )  ربماـیپ (  شورو  هکم  حـتف  ناـیرج 
هدبع رصنو  هدعو  قدص  يذلا  هّلل  دم  ـحـ لا دومرف ( ( . :  دندوب , هدز  هقلح  هبعک  فارطا  مدرمودوش ,  هدیچرب  اهتب  زا  ادخ  هناخ  داد  روتسد 

؟  نونظت اذامو  نولوقت  اذام  هدحو ,  بازحالا  مزهو 
ال فسوی ( :  یخا  لاق  امک  لوقا  یناف  ص : )  هّللا (  لو  ـ ـسر لا  فـقـ تردق .  دقو  میرک ,  خا  نباو  میرک  خا  اریخ , نظنو  اریخ  لوقن  اولاق : 

ارامو تخاس  یلمع  اردوخ  هدعو  هک  رکش  اراد  خـ یـعـنـی ( ( :   ( ( . 462 نیمحارلا ( ( )  محرا  وهو  مکل  هّللا  رفغ  مویلا ي  مکیلع  بیرثت 
؟  دییوگ یم  هچو  دیراد  ینامگ  هچ  نم  هرابرد  دومرف :  بـعـد  ـت ,  خا دوبان سـ ار  نانمشد  ییاهنت  هبو  درک  کمک 

زور ـ ما هک  یتسه  راوگرزب  ردارب  دـنزرف  مهو  یتسه  یگرزب  درف  تدوخ  مه  دور , یمن  يراـظت  ـ نا ـیـکـی  نو ریخ  زج  امـش  زا  دـنتفگ :  یم 
هب ع )  فسوی (  مردارب  هک  میوگ  یم  ار  يا  هلمج  نم  دومرف :  ص )  ادخ (  لوسر  هاگنآ   , تسا هداد  ـمـا  ـش ـد بـه  نواد ار خـ ترد  ـن قـ یا
یم ع )  نینمؤـملاریما (  تسا . ) )  نیمحارلا  محرا  واو  دزرمآ  یم  ارامـش  ناـهانگ  دـنوادخ  تـسین ,  امـش  رب  یتمـالم  تـفگ :  شناردارب 

زوریپ تنمـشد  رب  هک  یماـگنه  ینعی ( ( :   ( ( . 463 هیلع ( ( ) )  ةردقلل  ارکـش  هنع  وفعلا  لعجاف  كودـع  یلع  تردـق  اذا  دـیامرف ( ( . : 
 ( ( . هدب رارق  نمشد  رب  يزوریپ  ياربادخ  زا  يرازگساپس  اروا  زا  وفع  يدش , 

 . یفیص نبا  راعشا 
 : . ) ) مدرک ضرعو  مدیسر  ع )  نینمؤملاریما (  تمدخ  هب  ایؤر  ملاع  رد  یبش  دیوگ :  یم  تنس ,  لها  تاقث  زا  یلجم ) )  نب  هّللارصن  ) ) 

؟  مت ام  فطلا  موی  نیسحلا  كدلو  یلع  متی  مث  نما  وهف  نایفس  یبا  راد  لخد  نم  نولوقتف  ۀکم  نوحتفت 
تدـنزرف اب  البرک  رد  تقو  نآ  تسا ,  هاـنپرد  دورب  اـجنآ  هب  سکره  هک  دـیدادرارق  نماـم  ار  نایفـس  وبا  هناـخ  هکم ,  حـتف  رد  ینعی  ( ( . 
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نبا دزن  هب  حبـص  تسا  هداد  شراعـشا  رد  یفیـص ) )  نبا  اروت ( (  خساپ  دومرف :  ترـضح  دیدید . ) )  هک  دـش  راتفر  روطنا  ع )  نیـسح ( 
ارراعـشا نیا  ابجع !  تفگو  دز  يا  هحیـص   , مدرک فیرعت  ار  مدوخ  باوخو  مدمآ  ياـفوتم 574 )  صی ,  ـ بو هب حـیـص  فورعم  یفیص ( 

متکلم املف  ۀیجـس ـــــ  انم  وفعلا  ناکف  انکلم  ما . :  هدرواـین  مهذـغاک  يور  هبو  ما  هدـناوخن  یـسک  يارب  زونه  هک  یلاـح  رد  متفگ  بشید 
يذلاب انا  لکو  اننیب ـــــ  توافتلا  اذه  مکبسحف  حفـصنو .  نمن  يرـس  الا  یلع  انودغ  املاطو ـــــ  يراس  الا  لتق  متللحو  حطبا .  مدلاب  لاس 

هک امش  اما  تسا ,  نادناخام  تفص  وفع , اریز  میدرک ,  وفع  ار  همه  میدیـسر ,  تموکح  هب  ام  یتقو  ین ( ( :  یـعـ  ( ( . 464 حضنی ( (  هیف 
وفعو میدیشخب  ار  نانآ  ام  یلو  دیدرمـش  زاجم  ار  ناریـسا  لتق  امـش  دیدومن ( ( . ) )  نوخ  زا  رپ  ار  یعیـسو  نابایب  دیدیـسر , تموکح  هب 

 ( ( . تسوا رد  هچنآ  دوارت  نورب  هزوک  زا  اریز  تسا ,  یفاک  امشو  ام  نیب  توافت  نیا  میدرک ( ( . ) ) 
 . هضور

تطقـساف هرماب ,  فیـسلا  لعنب  اهزکل  رمع  یلوماذـفنق  نا  اهتافو  ببـس  ناکو  ةرخالا  يداـمج  یف  ۀـمطاف  تضبق  ع )  هّللادـبع (  یبا  عـن 
شتافو تلعو  تفراـیند ,  زا  ةرخـالا  ياـمج  رد  س ) ) )  همطاـف (  ترـضح  دـیامرفیم ( ( :  ع )  قدا (  ـ ـص ما  ـ ما  ( ( . ) ) 465 انسحم ( ( 

 . درک طقس  ار  نسحم ) )  دز و ( (  س )  همطاف (  هبریـشمش  هضبق  اب  يو  روتـسدب  عـمـر ) )  مال ( (  غـ قـنـفـذ ) )  دو کـه ( (  یئا بـ ـه  بر ضـ
وه نم  مویلا  دناد . :  یم  هفیقـسو  ص )  ربمایپ (  تلحر  نامز  زا  ار  البرک ) )  ثداوح ( (  دبم  شراعـشا  رد  یل , ) )  رد حـ ـیـد حـیـ ـس ) ) 

طاقسا نم  مویلا  اعیطق .  نیسحلا  سار  هب  ادغف  اهفیس ـــــ  ۀفیقـسلا  تدرج  مویلا  اعیمج .  نیـسحلا  برح  یلا  اوراص  تفلخ ـــــ  ۀماسا  نع 
هدامآزور ناـمه  عقاو  رد  دـندرک , فلخت  ۀـماسا ) )  رک ( (  ـ ـش زا لـ يدار کـه  ـ فا اعیرـص .  داوجلا  نع  نیـسحلا  طقـس  انـسحم ـــــ  ۀـمطاف 

نامه دندیرب  ار  ع ) ) )  نیسح (  رـس ( (  زور  نامه  عقاو  رد  دندیـشک , ریـشمش  هفیقـس  رد  هک  يزور  نامه  دندش  ع )  نیـسحاب (  گنج 
افعض رای  هک  دایرف  داتفا .  نیمزرب  بسا  زا  ع ) ) )  نیـسح (  زور ( (  نامه  عقاو  رد  درک , طقاس  ار  نسحم ) )  همطاف ( ( ) )  هک ( (  يزور 

هیـشاح رب  درادن .  رارک  ردیح  زا  رت  مولظم  خیرات ـــــ  هک  خـیرات ,  یمولظم  هب  دـنگوس  درادـن .  رارـسا  مرحم  مرح  دولوم  درادـن ـــــ  رای 
رامسم تقاط  وت  هنیس  نوچ  دوب ـــــ  یلع  وت  ياج  هب  شاک  رپس , هنیـس  يا  درادن .  راوید  رد و  راشف  بات  لگ  دیـسیونب ـــــ  قیاقـش  گرب 

 . درادن

مکیو هاجنپ  سلجم 

 . ینادمه روعا  هّللادبع  نب  ثراح  لاؤس  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما ـخ  ساپ
خساپ رد  ع )  ماما (  درک , لاؤس  اهحضو )  سمشلاو  هفیرش (  هیآ  ریـسفت  زا  ع )  ادهـشلا (  دیـس  زا   ( ( 466 هّللادـبع ( ( ) )  نب  ثراح  ) ) 

اهکیرات هب  دوخ , عولط  ابو  تسا  باتملاعدیـشروخ  هک  تسا  ص )  ادخ (  لوسر  سدـقم  دوجو  اهحـضو )  سمـشلاو  زا (  دارم  دومرف . : 
نوریب هام  دیـشروخ , بورغ  ماگنه  هک  تسا  ع )  نینمؤملاریما (  ـا )  هال اذا تـ ـقـمـر  لاو زا (  دار  مـ داد .  نایاپ  تیلهاج ,  رـصع  ياـهتملظو 

سدـقمدوجو دـنک , یم  نشور  ار  نیمز  ـفـحـه  ـص يور  کـه  ـا )  هال اذا جـ را  ـنـهـ لاو زا (  دار  مـ ددرگ .  یم  دیـشروخ  نیـشناجو  دـیآ  یم 
یم ار  نیمز  هحفـص  بش ,  هک  اـهاشغی )  اذا  ـلـیـل  لاو زا (  دار  مـ دـیامن .  یم  دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نـیمز  هـک  تـسا  ع )  دـمحم (  لآ  مئاـق 
هتبلا  ( ( . 467 دنرب ( (  یمورف  یکیرات  رد  ار  مالـسا  ناهج  دوخ , رـصحو  دح  یب  تایدعتو  ملظ  اب  هک  دنتـسه  هیما ) )  ینب  دـناشوپ ( ( ,

نارگمتـسو روج  ما  رب کـلـیـه حـکـ هدیدع  تایاوررد  الاو  تسا  قادصم  رکذ  باب  زا  ۀیما ) )  ینب  رب ( (  لیللاو ) )  هفیرـش ( (  هیآ  قیبطت 
 ( ( . 468 تسا ( (  هدش  قالطا  دنراد , رارق  یکیرات  رد  ار  مدرمو  دنتسشن  هامو  دیشروخ  ياج  هب  هک  بصاغ 

 . نازورف دیشروخ  ربمایپ ,
نو مـنـیـخـ راد , ـی شـر  فو ـن  ید رش  یلع  برعلا  رـش  عم  متنا  ع ( ( )  نینمؤملاریما (  ریبعت  هب  هک  دش  تلاسر  هب  ثوعبم  يرـصع  رد  ربمای  پـ

ۀبوصنم مکیف  مانـصالا  مکماحرا ,  نوعطقتو  مکامد  نوکفـس  ـ تو بشجلا ,  نولکاـتو  ردـکلا  نوبرـشت   , مص تاـیحو  نشخ  ةراـجح  نی  بـ
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دیـشروخ نیا  اما  دندرک , یم  شتـسرپ  ار  نییآ  نیرتدبودندرک  یم  یگدـنز  عضو  نیرتدـب  رد  برع  تعیمج  ۀـبوصعم , ) )  مکب  ماثالاو 
 . دومن ییانشور  هب  لدبم  اراهکیراتو  داد  همتاخ  عضو  نآ  هب  دوخ  روهظ  اب  باتملاع 

 . هشبح هاشداپو  بلاط  یبا  نب  رفعج  يارجام 
 ) ) ات دنداتسرف  نانآ  بیقعت  هب  ار  هعیبر ) )  یبا  نب  هّللادبعو  صاع  نبورمع  شیرق ( ( ,  هشبح ,  هب  ناناملسم  زا  یعمج  ترجاهم  لابند  هب 

دـشانبو تفرن  صاعورمع  هفرطکی  تواضق  راب  ریز  یـشاجن  اـما  , دـیامن تشگزاـب  هب  روبجم  ار  ناناملـسمو  هدرک  دـعاقتم  ار  یـشاجن ) ) 
, دش لیکـشت  تیحیـسم  ياملعو  تکلمم  نارـس  روضح  اب  هسلج  دیامن  قیقحت  ناشدـیدج  نید  دروم  رد  نانآ  زاو  دـهاوخب  ار  ناناملـسم 

؟  دیدرواین يور  مه  رگید  نییآو  ام  نییآ  هبو  دیدیشک  تسد  دوخ  نییآ  زا  ارچ  دیسرپ :  رجاهم , تیعمج  نیا  زا  یشاجن 
یتانو ۀتیملا  لکانو  مانـصالا  دـبعن  ۀـیلهاج  یف  اموق  انک  انا  کلملا !  ـهـا  یا تفگو ( ( . :  تساخرب  بلاطیبا ) )  نب  رفعج  هک ( (  دوب  اجنیا 

, انم الو  سر  انیلع  لجوزع  هّللا  ثعب  یتح  کـلذ  یلع  اـنکف  فیعـضلا ,  اـنم  يوقلا  لـکایو  راوج  ـ لا ـی  ـس ـ نو ماـحر  ـالا  عطقنو   , شحاوفلا
ناثوالاو ةراجح  ـ لا مـن  ـه ,  نود انؤاباو مـن  نحن  هیلع  انک  ام  علخنو  هدبعنو  هدحونل  هّللا  یلا  اناعدف  هفافعو ,  هتناماو  هقدصو  هبـسن  فر  نـعـ

, روزلا لوقو  شحاوفلا  رئاس  نع  اناهنوامدـلاو  مراحملا  نع  فک  ـ لاو زواـجتلا  نسحو  محرلا  ۀلـصو  ۀـنامالا  اداو  ثیدـحلا  قدـصبانرماو  , 
 ! هاشداپ يا  ینعی ( ( :   ( ( . 469 مایصلاو ( ( ) )  ةاکزلابو  ةالصلاو  ائیش  هب  كرشن  هّللادبعن ال  نا  انرماو  ۀنصحملا  فذقو  میتیلا  لام  لکاو 

یم روجفو  شحاوف  بکترم  ـم ,  یدرو رادر مـی خـ تشوگو مـ میدیتسرپ  یم  تب  میدرب ,  یم  رسب  ینادانو  لهج  رد  هک  میدوب  یمدرم  ام 
ات دوب  ام  رادرکو  راتفر  نیا  دندروخ , یمار  ناتـسد  ریز  ام  ناتـسد  يوق  میدومن ,  یم  يدب  ناگیاسمه  ابو  میدرک  یم  محر  عطق  میدـش , 

ـیـد حو هب تـ ارام  میـسانش ,  یم  یبوخ  هب  اروا  ینمادکاپو  تقادـصو  بسن  هک  تخیگنارب  ام  نایم  زا  ار  ير  ـبـ ما پـیـ لاعتم ,  دـنوادخ  هکنآ 
هب یکینو  ماحرا  هلـصو  يرادتناماو  تقادص  هب  ارام  دومن , توعد  دندیتسرپ  یم  ام  ناردـپ  هچنآ  زا  نتـشادرب  ـت  ـسدو ـتـی  ـسر ـ پا ـکـتـ یو
هب دنک , یم  توعد  نداد  نارگید  هب  ازسان  تبسنو  نامی  لا یـتـ ندرو مـ ـ خو اورا  راتفگواهیتشزو نـ يزیرنوخو  هانگ  زا  يرودو  ناگیاسمه 

 ( ( , رفعج هاگ ( (  ـ نآ تسا . ) )  هداد  هزورو  تاکزوزامن  هب  رماو  میوشن  لیاق  وا  يارب  یکیرشو  میتسرپب  اردنوادخاهنت  هک  هداد  روتسدام 
 . دش يراج  شنساحم  رب  وا  مشچ  کشا  هک  درک  تئارق  یشاجن  ياربار  ایرکز )  هدبع  کبر  ۀمحر  رکذ  صعیهک  میرم (  هروس  زا  یتایآ 

تیاده میقت  ـ ـس طار مـ ـ ـص هب  ار  نانآو  داد  تاجن  اهکیراتزا  ار  مدرم  ص )  ادخ (  لوسر  هنوگچ  هک  تسا  یخیرات  دهاش  کی  ـن  یا يرآ 
ار مدرم  نیا   , ترـضح دنتـشاذگن  دـنچر  هـ ـت ,  ـس ـ ـش وا نـ ياـج  هب  ع )  نینمؤملاریما (  باـتملاع ,  دیـشروخ  نیا  بورغ  زا  دـعبو  دومرف 

شالت مامت  هک  دـندرب  یکیرات  رد  ار  مدرم  نانچنآ   , هیما ها ظـلـم بـنـی  ـتـگـ ـسدو بصاغ  ماـکحو  دـیامن  تیادـه  ص )  ربماـیپ (  دـننامه 
ترضح اه )  الج  اذا  راهنلاو  زا (  روظنمو  تسا .  یقاب  نآ  ؤس  راثآ  مه  زونه  هک  دندرب  راک  هب  يولعو  ص )  يوبن (  راثآ  وحم  رد  اردوخ 

اهرتساذا سمشلاب  نوعفتنی  امک  تسا ( ( :  هدمآ  تایاور  رد  هچ  ـ نا درب چـنـ یم  نیب  زا  اراه  یکیراتدوخ  عولط  اب  هک  تسا  جع )  يدهم ( 
 ( ( . 470 دریگب ( (  رارق  ربا  تشپرد  هک  تسا  يدیشروخ  دننامه  ترضح  زا  مدرم  ندش  دنمرهب  تیفیک  باحس ) ) 

 . هیما ینب  نارگمتس 
کیرات بش  هک ( (  ع )  ادهشلا (  دیس  نایب  تبسانم  هب  نونکا  میدش ,  رکذتم  ار  یبلاطم  هیما  ینب  ملاظم  زا  فلتخم ,  ياهتبسانم  قـبـال بـه 

 : . میوش انشآ  يوما ,  يافلخزا  ضعب  اب  الامجا  دنتسه , هیما  ینب  ( ( , 
 . ناورم نب  کلملادبع 

رد همرکم  هکم  رد  ری ) )  ـ بز نب  هّللادبع  تکاله ( (  زادـعب  يو  تسا  ناورم ) )  نب  کلملادـبع  هیما ( ( ,  ینب  بصاغ  يا  زا خـلـفـ یـکـی 
امـش اب  مشاب  هتـساوخ  ایو  منک  دروخرب  امـش  اب  فعـض  اب  هک  متـسین  دیزیو  هیواعم   , نامثع دـننام  نم  تفگو ( ( :  دـناوخ  هبطخ  هنس 75 ,
اوقت هب  ارم  دهاوخب  سکره  مهد ! !  یم  خـساپ  ریـشمش  اب  اراهتفلاخم  مامت  ـیـف ,  ـس ـ لا الا بـ ۀـمالا  هذـه  اودا  يوادا  ینا ال  میایبرانک ( ( , 
چیه  , کلملادبع رگا  یطویس , ) )  ریبعت ( (  هب  درک  طلـسم  قارع  مدرم  ار بـر  جا ) )  حـجـ يو ( (  منز . ) )  یم  ندرگ  اروا  دنک , توعد 
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گرم هب  نیقیو  ـد  ـش ضیرم  هک  مه  یتقو  تسا  یفاکوا  يارب  هدرک ,  طلـسم  قارع  مدرم  رب  ار  جاجح  هکنآ  رگم  دـشاب  هتـشاد  یهاـنگ نـ
يدحا تیاکشو  درک  فاص  امش  يار  ار بـ هار  وا  اریز  نک ! !  مارتحا  ار  جاجح ) )  هک ( (  درک  شرافس  دیلو ) )  شرـسپ ( (  هب  درک , ادیپ 

زا دیلو  شرـسپ  يرامیب ,  ما  هـنـگـ وت .  هب  وازاین  زا  تسارتشیب  يراد  جایتحا  وا  هب  وت  هک  يرادـقم  نآ  نادـب  نکن ,  لوبق  جاجح  هرابردار 
؟  تسیچ يارب  هیرگ  نیا  تفگ :  کلملادبع  اما  , درک هیرگ  دید  هکار  ردپ  لاح  یتقو  درک  تدایع  وا 

برـضاف هسفن  تاذ  يدبا  نمف  کقتاع  یلع  کفیـس  عضو  رمنلا  دلج  سبلاو  زتئاو , رم  ـ ـش اذا مـت فـ ینک ( ( . :  یم  هیرگ  اهنز  دننام  ایآ 
سکرهو راذگب  تندرگ  يور  ار  تریـشمش  نک ,  نترب  گنلپ  تسوپو  وش  هدامآ  مدرم ,  نم  هک  ـتـی  قو یـعـنـی :   ( ( . 471 هقنع ( ( ) ) 

 ! ! ( ( . نزب اروا  ندرگ  درک , تفلاخم 
 . کلملادبع نب  دیزی  نب  دیلو 

قـسفو کتهت ,  رد  وا  دـن  ـ نا هیما مـ ینب  يافلخ  نایم  رد  هک  تسا  کلملادـبع ) )  نب  دـیزی  نب  دـیلو  هیما ( (  ینب  ياـفلخ  زا  رگ  ـ ید یـکـی 
نم ياج  هب  دیاب  زینک  نیا  هک  دروخ  مسق  دیلو  ـیـد  ـسر زا  تقو نـمـ نوچو  دوب  هدـش  عمج  يزینک  اب  یتسم  لاح  رد  يزور  هدـشن ,  هدـید 
نیا رد  تسا :  هد  ـ مآ تا  ـ یاور رد  درک . ! !  تماما  مدرم  يارب  تبانجو  یتسم  تلاح  ابو  دیـشوپ  اردیلو  ياهـسابل  زنیک  اذـل  دـناوخب , زامن 

اوحتفتـساو هفیرـش ( :  ـه  یآو دو  ـ ـش ار کـ نآر  ـتـی قـ قو دوب کـه  وا  اریز  تسارتدب ,  نوعرف  زا  هک  تسا  دـیلو ) )  مان ( (  هب  یـصخش  تما 
 . هـضور  ( ( . 472 درک ( ( ) )  هراپ  ارم  دـیلو  ایادـخ  هک  وگب  تمایق  يادرف  تفگو :  درک  هراـپ  ار  نآرق  , دـمآ دـینعرابج )  لـک  باـخو 
ار یثیدح  نمیا  ما  متفگ :  وا  هب  وا  یگدنز  زا  ندش  سویامو  ع )  نینمؤملاریما (  مردـپ  ندروخ  تبرـض  زا  دـعب  دـیوگیم :  س )  بن (  ـ یز

کب یناـکو  نمیا  ما  کتثدـح  اـمک  ثیدـح  ـ لا یـا بـنـیـۀ ,  لا :  فـقـ مونـشب ( ( .  امـش  ناـبز  زاار  نآ  مراد  تسود  یلو  هدرک ,  لـقن  میارب 
هک تسا  نا  ـث هـمـ ید حـ مر ,  ـتـ خد  ( ( . 473 اربصف ( ( ) )  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  نیعشاخ ,  الذا  دلبلااذهب , ایابـس  کلها  تانببو 
 ) رهـش نیا  دراو  تلذو  يراخو  تراـسا ,  لاـح  رد  ناـنزو  نار  ـتـ خد زا  یئا  هدـع  اـبوت  هک  منیب  یم  اروت  اـیوگ  تسا  هتفک  تیارب  نمیا  ما 
 . هدم تسد  زا  ار  یئابیکـشو  ربص  لاح  نآ  رد  مرتخد ,  یلو  دنا , هدرک  هطاحا  تعرـس  هب  ارامـش  فرط  ره  زا  مدرمو  دـیوش , یم  هفوک ) 

ـــــ  الوم تفگ  یم  يرد  ره  زا  نخـس  بش  نآ  تشاد .  رگج  مخز  زاو  تشت  زا  ربخ  ایوگ  تشادرت ـــــ  نامـشچ  رـسپ  رهب  ردپ  بش  نآ 
بش نآ  دوب .  ین  يور  رس  ندناوخ  نآرق  زا  تبحص  دوب ـــــ  ير  کلمو  دیزی  زا  تیاکح  بش  نآ  الوم .  تفگ  یم  يرکیپ  هراپ  هراپ  زا 
تار ۀـلوهم .  ابئاصم  ترباص  مک  ۀـلیقعلا ـــــ  بنیز  ربص  هّلل  تشادولگ .  ریزو  هسوب  زا  نخـس  یئوگ  تشاد ـــــ  وکن  زار  شبنیزاـب  یلع 
 ) ) ربـص زا  بجعت   ( ( . 474 اومتیا ( (  مهیبا  دـعب  ۀـیبصو  مطفی ـــــ  ماهـسلاب  اعیـضر  تار  لامرلا .  اهنافکا  اثثجو  لاش ـــــ  انقلاب  اسوؤر 

نابایب ياه  نش  اهنآ  نفک  هک  یئاهندبو  دید , هزین  يالاب  ار  یئاهرـس  درک .  لمحت  ار  يدیدش  بئاصم  رادـقم  هچ  هک  تسا  س )  بنیز ( 
 . دندش میتی  هک  یئاه  هچبو  دنتفرگ  ریش  زا  اروا  ریتاب  هک  دید  ار  يا  هراوخ  ریش  دوب . 

مود هاجنپ و  سلجم 

 . هفوک لها  زا  يدرم  همان  هب  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
هّللا یـضر  بلط  نم  ناـف  دـعب :  اـما  مـیحرلا ,  نـمحرلا  هـّللا  مـسب  ع ( ( : )  بـتک (  فـ ةرخـالاو . ) )  ایندـلا  ریخب  ینربـخا  يدیـس ,  اـی  ) ) 

رد هفوک  یلاها  زا  یصخش   ( ( . 475 سانلا ( ( ) )  یلا  هّللا  هلکو  هّللا  طخسب  سانلا  یـضر  بلط  نمو  سانلا  روما  هّللا  هافک  سانلاطخـسب 
؟  تسیچ رد  ترخآو  ایند  ریخ  هک  درک  لاؤس  ترضح ,  زا  يا  همان 

روما دنوادخ  مدرم ,  تیاضر  رب  درادب  مدقم  اردنوادخ  ـت  یا ـ ـضر ـکـه  نآ دومرف ( ( . :  خساپ  رد  یهلا ,  يانثو  دـمح  زا  دـعب  ع )  ماما (  . 
نیا رد  دراذـگاو . ) )  مدرم  هباروا  دـنوادخ  راگدرورپ , طخـس  هب  دـنک  لصاح  ار  مدرم  تیاـضر  هکنآو  دـنک  یم  تیاـفک  وازا  ار  مدرم 

 : . تسا هجوت  لباق  یتاکن  هبتاکم 
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دور یم  بیبط  لابند  هب  هک  يرامیب  دننام  دنور , یم  ماکحا  میلعت  لابند  هب  اذل  دنراد , ینید  رقف  ساسحا  دوخ  رد  مدر  زا مـ بـعـضـی  الوا : 
رامیب هک  یلاح  رد  دننک , یم  يراددوخ  ینامـسجو ,  ینا  ـ حور هب طـبـیـب  هعجارم  زاو  دـنناد  یم  ملاساردوخ  اهناسنا  یهاگ  هنافـساتم  اما 

هضرع مـی اردوخ  هقح  دیاقعو  هدیسر  ناراوگرزب  نآ  تمدخ  هب  يدارفا  هک  هدش  هدید  رای  بـسـ ع )  ـه (  مئا باحصا  یگدنز  رد  دنتـسه ,
 , هتشذگ ياهنامز  رد  دنک .  یم  نایب  اردوخ  دیاقعو  دسر  یم  ع )  يداه (  ماما  تمدخ  هب  ینسح ) )  میظعلادبع  لاثما ( (  هچنانچ  دنتشاد 
 ( ص ربمایپ (  ردقنارگ  هباحـص  زا  يراصنا ) )  هّللادـبع  نب  رباج  زورما ( (  اتدوب  رتشیب  یبهذـمو  یعرـش  لئاسم  نتفرگ  دای  هب  مدرم  هقالع 

 ( ( ینهج سینا  نب  هّللادـبع  زا ( (  ار  ثیدـح  نآ  ات  دور  یم  ماش  هب  هنیدـم  زا  هام  کی  ملاظم ,  باب  رد  يوبن  ثیدـح  کی  ندینـش  يارب 
هبو مینک  فرص  ار  تقو  تعاس  کی  یتح  میوش  یمن  رضاح  ینید ,  ماکحا  نتفرگ  ارف  يارب  یهاگ  هنافساتم  ـا  ما  ( ( . 476 دونشب ( ( ) ) 

 . میونشب ار  یعرش  لئاسمو  مییایب  دجاسم 
؟  تسیچ ریخ 

ماقمو تورثو  لام  ترثک  رد  ناسنا  ریخ  هکدننک  یم  لایخ  دننک , یم  هابتـشا  رـشو ) )  ریخ  قادـصم ( (  صیخـشت  رد  مدرم  زا  يرایـس  .بـ
مظعیو کلمعو  کملع  رثکی  نا  ریخلا  نکلو  كدلوو  کلام  رثکی  نا  ریخلا  سیل  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  نانمؤمریما (  هک  یلاح  رد  تسا 

 ( ع ادهـشلا (  ـیـد  ـس تسا . ) )  ملح  اب  هارمهدایز  لمعو  ملع  ریخ , هکلب  دشاب , دایز  تنادنزرفو  لام  هک  تسین  نیا  ریخ  کملح ( ( . ) ) 
طخـسو مدرم  تیاـضر  بـلج  مـه  ترخآو  اـیند  رـش  ارهق  دـناد , یمراـگدرورپ  تیاـضر  رد  ار  ترخآو  اـیند  ریخ  خـساپ ,  نـیا  رد  مـه 

 . تساراگدرورپ
 . یهار ود  رس  رب  ناسنا 

لاح لماش  دیاب  یهلا  فاطلا  اه  مـنـتـ دنیب , یم  تواقشو  تداعس  نیب  اردوخو  دریگ  یم  رارق  یهار  ود  رس  رب  یگدنز ,  رد  هشیم  هـ بـشـر ,
رب مه  دعـس , ) )  رمع  تفرگ ( (  رارق  یهار  ود  رـس  رب  یحایر ) )  دـیزی  نب  رح  البرک ( ( , هثداحرددـنک  کـمک  ار  ناـسناو  دوش  ناـسنا 

دهد یم  رارق  ریثات  تحت  ار  يا  هدنناوخره  صاع ,  ورمع  رمع  رخآ  لاس  شش  روطینمه  هـم  صاعورمع ) )  تفرگ ( (  رارق  یهار  ودرس 
 . دیرخ دوخ  يارب  ار  تواقشو  تفاتش  هیواعم  کمک  هب  روطچ  یگلاس ,  داتشه  يالاب  نس  رد  هک 

 . صاعورمع یفارگویب 
وا توبا  یعد  ماد مـ رهو کـ دـندرک  انز  شرداماب  رفن  شـش  تسا  هغباـن ) )  هب ( (  فورعم  شرداـمو  لـئاو ) )  نب  صاـع  دـنزر ( (  يو فـ
 : تفگ یم  نایفـس  وبا  هکنیا  اب  درک !  باخت  ـ نا ار  لئاو ) )  نب  صاع  مه ( (  وا  دـنک  تواضق  هغبان ) )  دوخ ( (  دـش  رارق  هکنیا  اـت  دـندش 
نم هب  يرتشیب  کمک  صاع  اما  تسا !  لیخب  نایفسوبا  تفگ :  یم  هغبان  یلو  تشاد ,  وا  هب  مه  یتهابشو  تسا  نم  بلـص  زا  صاعورمع 

ار ص )  ربمایپ (  هلیـسونیدب  هک  درک  یم  میلعت  يراعـشا  ناـنآ  هبو  درک  یم  ار جـمـع  يا مـکـه  بـچـه هـ صا ,  ور عـ عـمـ دـنک . ) ) !  یم 
نعل اروا  , رعش تیب  ره  ددع  هب  وت  اما  متسین  رعاش  نم  درک , وجه  ارم  صاعورمع  ایادخ !  دیامرف ( ( . :  یم  ص )  ادخ (  لوسر  دننک  وجه 

 ( ( . 477 درم ( (  یگلاس  دون  نس  رد  لاس 43  رطف , دیع  بش  رد  صاعورمع ,  نک . ) ) 
 . یهار ود  رس  رب  صاعورمع 

 ) ) ياهما ـت بـه نـ شاد ود پـسـر  ورمع , دیایب  ماش  هب  نیطـسلف  زا  هک  تساوخ  يو  زا  صاع , ) )  ورمع  هب ( (  يا  همان  یط  هیوا ) )  مـعـ ) ) 
رد کلزنم , ) )  یف  مقاف  تفگ ( ( :  خساپ  رد  هّللادبع ) )  تشاذگ ( (  نایم  رد  شدـنزرفود  اب  ار  هیواعم  داهنـشیپ  دـمحمو , ) )  هّللادـبع 

يوش دنم  هرهب  یمک  يایندزاو  یـشاب  وا  نانیـش  ـیـه نـ ـشا زا حـ ـت کـه  ـسا نآ  ـت  یا نـهـ يورب ,  هیواعم  فرط  هب  رگا  نیـشنب ) )  تا  هناخ 
لها ۀعامجب  قحلاف  شیرق  خیـش  کنا  يرا  تفگ ( ( . :  رتگرزب , ردارب  سکع  رب  دـمحم  درک  یهاوخ  رظن  دـمحم ) )  زا ( (  صاع  ورمع 
نینچ زین  صاعورمع  وش . ) ) !  قحلم  ماش  مدرم  هب  نامثع ,  یهاوخنوخ  رد  یتسه ,  شیرق  گرزب  وت  نامثع ( ( . ) )  مدـب  بلطاو  ماـشلا 

 ( يایند یف  یل  ریخ  وه  امب  ینترمادقف  دمحم  ای  تنا  اماو  ینید  یف  یل  ریخ  وه  امب  ینترماف  هّللادـبع ,  ای  تنا  ـا  ما درک ( ( . :  يریگ  هجیتن 
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كریز هک  نادرو ) )  مان ( (  هب  شمالغ  هب  درک  ور  هاگنآ  ارم . ) )  يایند  تحلصم  دمحمو , یتفگ  ارم  نید  تحلصم  وت  هّللادبع !  ( . ) ) 
 ! : نادرو ای  نک ( ( . ) )  راب  اراهثاثا  لحرا ,  نادرو : !  ای  راذـگب ( ( . ) )  نییاپ  اراهثاثا  ططحا , نادرو : !  ای  تفگ ( ( . :  دوب , شوه  ابو 
یم تبلق  رد  هچنآ  زا  اروت  مهاوخ  یم  تفگ ( ( :  نادرو  نک . ) )  راب  اراهثاثا  لحرا ,  نادرو : !  ای  راذـگب ( ( . ) )  نییاپ  اراهثاثا  ططحا ,
الب ةرخالا  یلع  عم  تلقف  کبلق ,  یلع  ةرخ  ـالاو  ایندـلا  تکر  ـتـ عا نادرو گـفـت ( ( :  وگب .  تفگ :  صاـع  ورمع  مهد . ) )  ربخ  درذـگ 
ایندو تسا  ترخآ  ع )  یلع (  اـب  ییوگ  یم  دـنا , هتخادرپ  گـنج  هب  تلد  رد  ترخآو  اـیند  ةرخآ ( ( . ) )  ریغب  ایندـلا  ۀـیواعم  عـمو  , اـیند

؟  ینیب یم  هچ  وت  نونکا  یتفرن ,  اطخ  ترظن ,  نیا  رد  تفگ ( ( :  صاع  ورمع  تسین . ) )  ترخآو  تسه  ایند  هیواعم  ابو  تسین 
 ( ( . کنع اونغتسی  مل  ایندلا  لها  رهظ  ناو  مهنید  وفع  یف  تشع  نیدلا  لها  رهظ  ناف  ـک  لز نا تـقـیـم فـی مـنـ يرا  تفگ ( ( . :  نادرو  . 

دنتسین زاین  یب  وت  زا  دندش , زوریپ  ایند  لها  رگاو  ینک  یم  یگدنز  نانآ ,  نید  هیاس  رد  دندش , زوریپ  نید  لها  رگا  هناخ ,  رد  نیشن  بـ ) ) 
 ( ( . 478 تسویپ ( (  هیواعم  هب  هلیـسونیدبو  ما  هدش  قحلم  هیواعم  هب  نم  هک  تسا  هدـش  رپ  هعیاش  نیا  نونکا  تفگ :  صا  ور عـ عـمـ ( ( . 

لا ۀـناما  تیزخو  عیابلا  دـی  ترفظ  ـالف  اـنمث  ۀـعی ,  ـبـ لا ـیـه عـلـی  تؤ نا یـ طر  ـ ـش ـع حـتـی  یا لـم یـبـ دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  نینمؤملا (  ریما 
نیاو دنکن  تکرب  هدنشورف  رـصم )  تموکح  تفرگ (  ار  تعیب  نمث  لوا  هکنآ  رگم  درکن  تعیب  صاع  ورم  عـ  ( ( . ) ) 479 عاتبم ( ( ) ) 

ار يا  هدـمع  شقنودوب  داتـشه  رب  غلاب  وا  نس  هک  دـش  قحلم  هیواعم  هب  یلاح  رد  صاعورمع  هت :  نـکـ ددرگ . ) )  ییاوسر  بجوم  هلماـعم 
 . درپس خزود  کلام  هب  ناج  مه  يرجه  لاس 43  ردو  درک  يزاب  نیفص  گنج  رد 

 . راضتحا لاح  رد  صاعورمع 
؟  مدوب هنوگچ  امش  يارب  نم  تفگو ( ( :  درک  عمج  اردوخ  نیظفاحم  راضتحا , عقوم  رد 

( ( .
 ( دینک عفد  نم  زا  ار  گرم  زورما  ات  مداد  یم  ماجنا  اراهنیا  نم  تفگ ( ( :  يدرک .  ناسحا  رایـسب  ام  قح  ردو  يدوب  یبوخ  ياقآ  دنتفگ : 

؟  دیوگ یم  هچ  هک  دندرک  یهاگن  رگیدمه  هب  نانآ  ( 
 ( ( . ) ائیش توملا  نم  کنع  ینغن  انا ال  ملعدق ت   , هّللادبع ابا  ای  اروعلاب  ملکت  کبسحن  انک  ام  هّللاو ,  اولاقف :  ضعب  یلا  موقلا  رظن  فـ . ) ) 

صاعورم عـ مینک . ) )  رود  وت  زا  ار  گرم  میناوت  یمنام  هک  یناد  یم  وت  ییوگب ,  نخـس  نینچ  نیا  زورما  هک  میدرک  یمن  رواب  دـنتفگ  ) 
رملا سرح  تفگ ( ( :  یم  هک  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دنک  تمحرادخ  تسین ,  امـش  تردـق  هطیح  رد  راک  نیا  هک  مناد  یم  مه  نم  تفگ : 

 ( ( . 480 هلجا ( ( ) ) 
 . گرم ماگنه  صاعورمع  نتسیرگ 

يدا ـ یز تد  ـ مو در  راوـید کـ فرط  هب  ار  شتروـص   , مدوـب شراـنک  رد  صاـعورمع ,  راـضتحا  لاـح  رد  دـیوگ :  یم  هسامـش ) )  نبا  ) ) 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  دیسرپ  شرسپ  درک  ـه  یر گـ

تبحاصم نارود  2 ـ  مدوب .  شتآ  لها  انیقی  دیسر , یم  ارف  مگرم  رگا  هک  رفک  نارود  1 ـ  تسا . :  هتشذگ  نارود  هس  مرمع ,  رد  تفگ : 
ـم چـه ناد ـی  منو مد  يروما شـ ـب  کترم هک  ـر  بمایپ زا  نارود پـس  3 ـ  مدش .  یم  تداعس  لها  دسر , یم  مگرم  رگا  هک  ص )  ربمایپ (  اب 

 . دشدهاوخ
 . صاعورمع هاگدید  زا  گرم  فیصوت 

یتقو دـنک ) )  یمن  فی  ـ ـصو ار تـ گرم  روطچ  , دراد مه  لقعو  تساراـضتحا  لاـح  رد  هک  یناـسنا  تفگ ( ( :  یم  هشیمه  صا  ـ عور عـمـ
گرم مرس !  پـ گـفـت :  نک . ) )  فیصوت  ام  يارب  ار  گرم  نونکا  تفگ ( ( :  ورمع ) )  نب  هّللادبع  شرسپ ( (  دیـسر , ارف  شگرم  عقوم 

راـخ مدوخ ,  نورد  ردو  دـنک  یم  ینیگن  ـ ـس يو ,  ـ ـضر هوک  مندرگ  رداـیوگ  هک  میوگب  تیارب  رادـقم  نیمه  یلو  تسین  فیـصوت  لـباق 
 ( ( . دیآ یم  نوریب  نزوس  خاروس  زا  مناج  ایوگو  منک  یم  ساسحا  ار  تخرد 
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 . صاعورمع يایاصو 
 : . تفگ هاگنآو  داد  نفکو  لسغ  روتسد  شنادنزرف  هب  صاعورمع 

سناتسا اهعیطقتو  روزج  رحن  يدنع  اودعقاف  ینومتیراواذاو  ارجح  الو  ۀبشخ  يربق  یف  نلعجت  الو  مصاخم ,  ینا  يرازا فـ اود عـلـی  شـ ) ) 
رتشرحن رادقم  هبو  دیراذگن  گنـسو  بوچ  نم  ربق  ردو  متـسه  تموصخ  دروم  هک  دـیدنبب  مکحم  ار  لـنـگ مـ  ( ( . ) ) 481 مکب ( ( ) ) 

 ( ( . منک ادیپ  سنا  امش  هب  ات  دینامب  نم  دزن  نآ ,  ياهتشوگ  ندرک  هعطقو 
 . هضور

؟  هّللا لوسر  مر  بذی عـن حـ باذ  له م ن  يدانو :  هتجهمب  موقلا  اقل  یلع  مزع  هتبحاو  هنایتف  عراصم  ع )  نیسحلا (  يار  املو  ) ) 
؟  انیف هّللا  فاخی  دحوم  نم  له  ص , )  ) 

؟  انتثاغاب هّللاوجری  ثیغم  نم  له 
؟  انتثاغا یف  هّللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له 

زا نتـشذگ  هدامآ  دـید , ار  شنازیزعو  ناناوج  ندـش  هتـشک  ع )  نیـسح (  نوچ   ( ( . ) ) 482 لیوعلاب ( ( ) )  اـسنلا  تاو  صا  تعفتراـف 
؟  دنک عافد  ص )  ربمایپ (  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  دومرف :  دنلب  يادص  اب  اذل  دش , يزابناجودوخ 

؟  ام رطاخ  هب  ـد  سر ادخ بـتـ زا  هک  تسه  یتسرپ  ادخ  ایآ 
؟  دیامن کمک  ارامو  دنک  یسر  دایرف  ام  هب  دنوادخرطاخ  هب  هک  تسه  یسک  ایآ 

 : دومرفو دش  ادهش  نادبا  هجوت  اذ مـ لـ هدنامن . :  یقاب  یسک  ع )  نیسح (  يارب  رگید  اما  دش ) )  دنلباهنز  هلانو  هیرگ  يادص  هک  دوب  اجنیا 
 , مارکلا اهیا  مکتمون  او عـن  ـ مو ـی فـقـ نو ـمـعـ ـس ـم فـال تـ کو ـ عداو ینوبیجت  الف  مکیدانا  یلاـم  اـجیهلا , ناـسرف  اـیو  افـصلا , لاـطبا  اـی  ) ) 
الو رادـب  يرعلا ـــــ  امف  الاجع  اوموق  مهادانف  دـیوگ . :  یم  نینچ  مه  برع  رعاش   ( ( . 483 ماثللا ( ( ) )  ةاـغطلا  لوسرلا  مرح  نعاوعفداو 

دیزیخرب دوز  هک  دز  ادص  ارادهش  رهطم  ناد  ـ با اوماقل ( ( .  مایقلا  هّللا  نذا  ولو  مهموسج ـــــ  دیعصلا  هجو  یلع  تجامف  ماقم .  ماقملا  اذه 
رگا هک  دندرک  یتکرح  كاخ  يور  ادهش  ياهندب  خساپ ,  رد  تسین  ندیباوخ  ياج  اجنیا  هک  یلاح  رددیا  هداتفا  كاخ  نیا  رد  هنهرب  ارچ 

یئاحیسم مد  نآ  اب  ارام  یتسین ,  رتمک  حیسم  ترـضحزا  وت  ع )  نیـسح (  ینعی  میز (  بـر مـی خـیـ ـم ,  یو ـ ـش هد  ـ نزو دهدب  هزاجا  دنوادخ 
دنتفرو دنتسب  رفـس  راب  همه  ناناج .  هزیکاپ  نآ  دنتفر  اجک  ناناوج ـــــ  انعر  نآ  دنتفر  اجک  مینک . ) ) )  عافد  وت  زاو  میزیخرب  ات  نک  هدنز 

 . دنتفرو دنتسش  ناهج  زا  تسد  همه   ـــــ

موسو هاجنپ  سلجم 

 ( ( . ردق دروم ( (  رد   ( ( 484 يرصب ( (  نسح  لاؤس  هب .  ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
یلع یـصاعملا  لمح  نمو  رفک , هرـشو  هریخردق  لاب  نمؤی  مل  نم  هناف  تیبلا  لها  انیلا  یـضفا  امم  ردـقلا  یف  کل  تحرـش  ـبـع مـا  تا فـ ) ) 
هنکل ۀمکحلا ,  یف  دابعلا  لمهی  الو  ۀبلغب ,  یصعی  الو  هارکاب  عاطی  یلاعتو ال  كراب  هّللا تـ نا  امیظعارتفا .  هّللا  یلع  يرتفا  دقف  لجوزع  هّللا 
نمی نا  اشف  ۀیـصعملاب  اورمتئا  ناو  انطبم  اه  نع  اداص  نکی  مل  ۀـعاطلاب  اورمتئا  ناف  مهردـقا ,  هیلع  ام  ردا لـ ـقـ لاو اـمل مـلـکـهـم  کـلاملا 

راذعا ه دعب  مهایا  هنیک  متب  لب  اربج , مهفلک  الو  ارسق  اهی  مهلمح عـلـ وه  سیلف  لعفی  مل  ناو  لعف ,  هب  اورمتئا  ام  نیبو  مهنیب  لوحیف  مهیلع 
ذخ نیعیطتسم ال  مهلعج  مهاهن .  هنع  ام  كرتو  هاعد م  هیلا  ام  ذخا  یلا  لیبسلا  مهل  لعجو  مهنکمو  مهقوط  مهیلع  هجاجتحاو  مهل  هراذناو 

نولانی هب ,  مهرما  امل  ایوقا  هدابع  لعج  يذلا  هّلل  دـمحلاو  هیکرات ,  ریغ  یـش  نم  هنع  مهاهن  ام  كرتلو  هیذـخا ,  ریغ  یـش  نم  هب  مهرما  ام 
یباحـصاو اناو  هّللاو  لوقا  هبو  بهذا ,  کلذ  یلع  اناف  البقم  ادـمح  لیبسلا  هل  لع  نمل لـم یـجـ رذـعلا  لعجو  هنع  مهاهن  ام  ةوقلا و  کـلتب 

يوریپ نآ  زا  هدش ,  هضافاو  هدیسر  تیب  لها  ام  هب  هک  ردق ) )  دروم ( (  رد  تسا  یحرـش  نیا   ( ( . ) ) 485 دمحلا ( ( ) )  هلو  هیلع  اضیا 
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دنوادخ باسح  هب  ار  ناهانگ  هک  سک  رهو  تسا  هدشرفاک  نآ ,  دب  هچو  بوخ  هچ  درواین , نامیا  ردق ) )  هب ( (  ره کـس کـه  نادب  نک 
هبو دوش  یمن  تعاـطا  راـبجا  هب  لا ,  ـد مـتـعـ نواد خـ تسا .  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  یگرزب  يارتـفا  دـنک )  هئربـت  اردوـخو  دراذـگب ( 

تـسا يزیچ  نآ  کلام  دنوادخ  هکلب  دنا , هدشن  هتـشاذگ  دازآ  هار )  باختنا  تمکح (  رد  مه  ادخ  ناگدـنبودوش  یمن  تیـصعم  مهربج 
دوش یمن  عنام  دنوادخ  دنورب , تعاط  لابند  ناگدنب ,  رگا  سپ  دنراد .  تردق  شناگدنب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  رداقو  دنراد  ناگدنب  هک 

هک تسین  نیا  شیانعم  , دـنکن ارراک  نیا  رگاو  دـنک  یم  داجیا  ار  یعنام  هانگو ,  اهنآ  نیب  دـهاو  رگا بـخـ دـنورب , تیـصعم  لاـبند  هب  رگاو 
ـت ـسا هدر  ـلـط کـ ـس لامعا مـ رب  ار  نانآ  تجح  مامتاو  داـشراو  راذـنازا  دـعب  هکلب  تسا ,  هتخاـس  روبجم  نآ  رب  اربج  ار  شناگدـن  سپ بـ

شناگدـنب ـد بـه  نواد خـ دـییامن .  كرت  اروا  تاـیهنمو  دـنهد  ماـجنا  اروا  رماوا  دـنناوتب  هک  تسا  هداـهن  یهاردوـخ  ناگدـنب  رب  ـد  نواد خـ
هدنادرگ يوق  شرماوا  ماجنا  رد  ار  شناگدنب  هک  ار  ياد  دمح خـ دنیامن  كرتاروا  یهاونو  دنهد  ماجنا  اروا  رماوا  ات  هدرک  تیانع  ییورین 
ساپـسو دـمح  نیاو  هتـسنادروذعم  دـنرادن  كرت  ترد  ار کـه قـ ـی  نا ـ نآو ـد  نروآ اروا بـجـا مـی  یهاونو  رماوا  ورینو , هوق  نیا  اـبو  تسا 

منارایو نم  هار  دنگوس !  ادخ  هب  منک  یم  یـشم  نآ  قبط  ربو  مدقتعم  مارمو ,  هدـیقع  نیمه  رب  مه  نم  دوشب  ـع  قاو ـش  ها ـ گرد لوبق  دروم 
 ( ( . دشاب یم  دنوادخ  صوصخم  دمحو  تسا  نیمه 

 . لمج گنجو  يرصب  نسح 
بوخ ار  تیوضو  دوـمرف ( ( :  وا  هب  دـید , نتفرگوـضو  لاـح  رد  ار  يرـصب  نسح  ع )  نینمؤـملاریما (  ترـضح  ـعـه جـمـل ,  قاو زا  بـعـد 

مه بوخو  دندناوخ  یم  ار  هناگجنپ  ياهزامنو  دنتفگ  یم  نیتداهش  هک  یتشک  ار  يدارفا  زورید  ير گـفـت ( ( :  ـن بـصـ ـس حـ ریگب . ) ) 
؟  يدرکن ناشیرای  ارچ  سپ  متشک ,  قحان  هب  ار  نانآ  رگا  دومرف ( ( :  ع )  نینمؤملاریما (  دنتفرگ . ) ) ! !  یم  وضو 

هک درک  ادص  يدا  مـنـ مدیسر ,  هبیرخ )  هرصب (  زا  یلحم  هب  ات  مدرک  تکرح  نانآ  هب  کمک  يارب  يرآ ,  تفگ ( ( :  يرـصب  نسح  ( ( . 
 : ) دو ـ مر فـ ع )  ما (  ـ ما دش . ) ) ! !  رارکت  لمع  نیا  زور  هس  اتو  متشگ  رب  تشحواب ,  اذل  دنتـسه , شتآ  رد  لوتقمو  لتاق  گنج ,  نیا  رد 
 ( ( 486 دنتسه ( ( ) )  شتآ  رد  نیثکان  هاپس  زا  لوتقمو  لتاق  هک  هتفگ  تسردو  دوب  ناطیش  تردارب  يدانم ,  نآ  ییو ,  ـت مـی گـ سار ) 

.
 . يرصب نسح  هب  ع )  نیسح (  ماما  تحیصن 

 : دومرف وا  هب  ع )  ادهشلاد (  تخانش سـیـ یمن  ار  ترضح   , يرصب نسح  هک  یلاح  رد  داتسیا  يرصب  نسح  لباقم  رد  ع )  نی (  ـ ـس ما حـ ـ ما
؟  يدنسپ یم  دوخ  تمایقزور  يارب  ار )  یتلاح  نینچ  ایآ (  ) ) 

 , يدنـسپ یمن  زور  نآ  يارب  ار  هچنآ  هک  یلاـح  رد  تسارتراـک  تناـیخ  شدوخ  هب  وـت , زا  یـس  چـه کـ دو :  ـ مر تر فـ ـ ـض حـ هن ,  تفگ : 
؟  دوب هک  صخش  نیا  دیسرپ :  يرصب  نسح  تفر  ع )  ادهشلادیس (  هاگنآ  ینک ) ) !  كرت 

 ( ( . 487 دش ( ( ) )  ناسآ  نم  رب  بلطم  تفگ ( ( :  تسا . ) )  ع )  یلع (  نب  نیسح  دنتفگ ( ( :  ( ( . 
 ( ( . 488 تسا ( ( :  هدمآ  انعم  هد  هب  اضق ) )  دیجم ( ( , نآرق  رد  میرک .  نآرق  رد  اضق ) )  يانعم ( ( 

یف لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضق  و  مالعا ( ـ ) )  2 ( ( ـ   ( ( . 489 اـهملع ( (  ینعی  اـهاضق , )  بوقعی  سفن  یف  ۀـجاح  ـالا  ملع ( ـ ) )  1 ( ( ـ 
ـ  5  ( ( . 492 قحلاب ( ( )  یضقی  هّللاو  لوق ( ـ ) )  4 ( ( ـ   ( ( . 491 قحلاب ( ( )  یضقی  هّللاو  مکح ( ـ ) )  3 ( ( ـ   ( ( . 490 باتکلا ( ( ) 

 ( ( قلخ 7 ( ( ـ   ( ( . 494 هایا ( ( )  الا  اودبعت  الا  کبر  یضق  و  رما ( ـ ) )  6 ( ( ـ   ( ( . 493 توملا ( ( )  هیلع  انیضق  املف  متح ( ـ ) )  ) ) 
املف ماـمتا ( ـ ) )  9 ( ( ـ   ( ( . 496 ضاق ( ( )  تنا  اـم  ضقاـف  لـعف ( ـ ) )  8 ( ( ـ   ( ( . 495 نیموی ( ( )  یف  تاومس  عبـس  نهیـضقف   ( ـ

يانعم هب  ردـق ) )   ( ( . ) ) 498 نایتفتـست ( ( )  هیف  يذلا  رمالا  یـضق  ئـش ( ـ ) )  زا  غارف  10 ( ( ـ   ( ( . 497 لج ( ( )  الا  یسوم  یـضق 
 ( ( ردقو اضق  ثح ( (  بـ  ( ( . 500 ردقب ( ( )  هانقلخ  یش  لک  انا   ( ( . ) 499 اردق ( ( )  یـش  لکل  هّللا  لعج  دق  تسا ( . :  نییعتو  هزادنا 
دازآ ناـسنا  اـیآ  تسا ,  هدر  شا کـ ـنـکـ کو هب بـحـث  راداو  اراـملعو  هدرک  بلج  دوخ  هب  اررـشب  هجوت  میدـق  زا  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا 
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؟  روبجم ای  هدش  هدیرفآ 
هیرظن نیا  نارادفرط  زا  هلزتعم ) )  هک ( (  راتخمو  دازآ  دص  رد  دـص  تسا  يدوجوم  ناسنا ,  1 ـ  دوش . :  یم  حرطم  هیرظن  هس  اجنیا  اـعبط 

دوخ زاو  هدش  نییع  لبق تـ زا  شتـشونرس  درادن , يا  هدارا  چیه  دوخ  زاو  روهقمو  روبجم  دصرد  دـص  تسا  يدوجوم  ناسنا ,  2 ـ  دنتسه . 
لادتعا هارو  طسو  دح  3 ـ  درب . !  یم  اروا  دهاوخب  فرط  ره  هبو  تسارومام  تسد  رد  شیاهتسد  هک  ینادنز  دننامه  درادن  يرایتخا  چیه 

عم تسا ,  هداهن  رـشب  رایتخا  رد  ار  بابـساو  هشیدـناو  لاعتم فـکـر  دـنوادخو  تسا  یهلا  ياضق  هب  ردـقم  زیچ , همه  هکنیا  نیع  رد  ینعی  , 
 ) ) کـلـمـه  ( ( . 501 اروفک ( ( )  اماو  ارکاش  اما  لیبسلا  هانیده  انا  دـیامرف ( . :  یم  میرک  نآرق  تسادازآ  هار  باختنا  رد  ناسنا  فصولا 
 ( ( يردق مه ( ( ,  ربج  نارادفرط  هب  یهاگ  تایاور ,  ناسلرد  یلو  دوش , یم  قالطا  رشب  رایتخاو  يدازآ  نارادفرط  هب  اعو  نـ يرد , ) )  قـ
هلاوح يرگید  هبو  هدرک  زیهرپ  دوخ  هب  تبـسن  نیا  لوبق  زا  مادک  ره  هدش ,  يردـق  زا  تایاور  رد  هک  یتمذـم  رطاخ  هبو  تسا  هدـش  هتفگ 

ـز تـشـبـیـه مرو ایبن . ) )  نیعبـس  ناسل  یلع  ۀیردقلا  هّللا  نعل  ۀمالا ,  هذه  سوجم  ۀیردقلا  دیامرف ( ( :  یم  ص )  ادخ (  لوسر  تسا .  هداد 
یم جراـخ  یهلا  ورملق  زا  ار  رورـش ) )  دنتـسناد و ( (  یم  ریخ ) )  هـب ( (  دودـحم  ار  یهلا  ریدـقت  سوـجم ,  ـت کـه  ـسا نآ  سو  بـه مـجـ

اـضق رکنم ( (  هک  دوش  یم  هتف  يدار گـ ـ فا بـه  يرد ) )  قـ ـه ( ( :  ـصال خـ دـندوب . ! !  نمرهاو ) )  نادزی  هب ( (  لئاق  حالطـصا  هبو  دـندرک 
نیا رد  رتشیب  حیضوت  دنا  هدرکن  لوبق  ار  لاعتم  دنوادخ  تیشمو  ریدقتو  دنناد  یم  رـشب  رایتخا  هدودحم  رد  ارزیچ  همهو  دنتـسه  ردقو ) ) 

 . دییامن هبلاطم  يرهطم ,  هّللا  تیآ  موحرم  تشونرسو ) )  ناسنا  باتکو ( (  هطوبرم  بتک  زا  ار  هنیمز 
 . بیجع يایؤر 

نییاپ یناوج  مرحم ,  مهن  ای  متـشه  بش  رد  ناشرمعرخآ ,  لاس  رد  نارهت ,  لبق  لاـس  تسیب  ظاـعو  زا  يرد  نیدلاایـض  دیـس  موحرم  ) ) 
؟  تسیچ ظفاح  رعش  نیا  زا  دوصقم  هک  دنک  یم  لاؤس  ناشیا  زا  ربنم 

 ( ( خیـش زا ( (  دارم  دیامرف :  یم  خساپ  رد  نا  ـ ـش ـ یا دروآ .  اجب  وا  يدرک و  وت  هدعو  هک  ارچ  خیـش ـــــ !  يا  جنرم  نمز  مناغم  ریپ  دیرم  . 
هب هک  تسا  ع )  نینمؤملاریما (  ناـغم , ) )  ریپ  زا ( (  دارمو  درکن  لـمع  یلو  داد  ار  مدـنگ  ندروـخن  هدـعو  هک  تسا  ع )  مدآ (  ترـضح 

, دـنوش یم  توعد  سلجم  نام  يار هـ هد بـ ـنـ یآ لا  ـ ـس يار  بـ يرد ) )  مو  ـ حر مـ دروخن ( ( .  مدـنگ  نان  رمع , مامت  ردو  درک  لمع  هدـعو 
زا ار  لاؤ  ـ ـس نیا  لبق  لاس  دیوگ  یمودیآ  یم  ناوج  نآ  باوخ  هب  بش  نامه  رد  اقیقد  مرحم ,  هام  رد  ـد , هد فافک نـمـی  ناشرمع  یلو 

ترضح ـیـخ , ) )  ـش زا ( (  دار  ـد کـه مـ ـش فشک  روط  نیا  رعـش  يانعم  مدمآ ,  ملاع  نیا  هب  نوچ  یلو  مداد ,  یباوج  نمو  يدیـسرپ  نم 
رما هب  يافو  میهاربا  ترـضح  هک  تسادنزرف  حـبذ  هد , ) )  ـ عو زا ( (  دارمو  ع )  ادهـشلا (  دیـس  ناغمریپ , ) )  زا ( (  روظنمو  ع )  میهاربا ( 

 ( ع نیسح (  ماما  نوچ   ( ( . 502 داد ( (  ماجنا  ع . )  ربکا (  یلع  ترـضح  درومرد  البرک  رد  ارافو  تقیقح  ع )  ادهـشلادیس (  یلو  درک ,
امف ینب !  ای  كولتق  امو  هّللا قـ قـتـل  دومرفو ( ( . :  تفرگ  رارق  شناوج  نیلاـب  ربو  دـمآ  هلجع  اـب  دینـش  ار  ع )  ربکا (  یلع  ترـضح  داـیرف 
نب دی  حـمـ افعلا ( ( . ) )  كدعب  ایندـلا  یلع  لاقو :  عومدـلا  هانیع ب  تلهتـسا  مث  ص )  لوسرلا (  ۀـمرح  كاهتنا  یلعو  هّللا  یلع  مهارجا 

تنب بنیز  هذـه  اولاقف  اهنع  تلاسف  هایخا ,  نبای  هابیبحای ,  دز ( ( :  یم  دایرفو  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  ینز  هاـگان  دـیوگ ( ( :  یم  ملـسم ) ) 
هعرصم نم  هولمحف  مکاخا  اولمحا  هنایتفل  لاقف  عجرو  طاطسفلا  یلا  اهدیب  ذخاو  اهیلا  نیـسحلا  اجف  یلع ه  تبکنا  یتح  تاجف  ع )  یلع ( 

 : . دوب مه  ردپ  رادید  هنشت  هکلب  , دوب بآ  هنـشت  طقف  هن  ربکا  یلع  بانج  دیوگ  یم  شراعـشا  رد  م1343 )  افو (  ما  نـظـ  ( ( . 503 ( ( ) ) 
 . متخات تقیقح  رحب  يا  تیوس  متخادگب ـــــ  شطع  زا  باب  تفگ  ردـپ .  رادـید  هب  لد ,  شدوب  هنـشت  رتشیب ـــــ  نکیلو  يرآ  دوب  هنـشت 
 . نک زاغآ  رازراک  رگید  راب  نک ـــــ  زاس  نتفر  گنهآ  ناه !  تفگ  ناج .  هب  یبآ  دزب  قشع  می  زا  ناهد ـــــ  رد  شداـهن  دوخ  ناـبز  هش 
 . ناقشاع مزب  یقاس  دوب  وک  ناج ـــــ !  هدرمژپ  يا  تباریس  دنک  ات  تسا .  هتسشنب  وت  هار  رد  رظتنم  تسا ـــــ  هتسب  تیوس  هب  هدید  وت , دج 

لئاقع یلع  یفهل  فویـسلا .  ۀبیرـض  هحیبذ  فوفطلا ـــــ  ینم  یف  لیلخلا  يار  ابظلا .  لـظ  یف  ربکـالا  هرین  ابخذـم ـــــ  هاـبا  هّللا  دـعاس  اـی 
تداکف الوسرلا ـــــ  بدـنتذا  اهل  یفهل  حاورـالاو .  لوقعلا  شهدـناف  حایـصلاو ـــــ  نهبیحن  ـالع  ۀـلاحلا .  کـلتب  هنیار  اـمل  ۀـلاسرلا ـــــ 
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 ) ) اهاط بلقو  نیـسای  لایم  اهاجو ـــــ  افرـش  يزاوی  نمو  اهدیقف .  دحا  يزاوی  لهو  اهدیمع ـــــ  تدـقف  ذـم  اهل  یفهل  الوزت .  نا  لابجلا 
 ( ( . 504

مراهچو هاجنپ  سلجم 

 ( ( . دمص يانعم ( (  رد  هرصب  مدرم  لاؤس  هب  ع )  ـن (  یسح ما  ـ ما ـخ  ساپ
هّللا بـسـم  دومرف ( ( . :  نینچ  خساپ  رد  ترضحودندرک  لاؤس  دمص ) )  هملک ( (  ریسفت  زا  ع )  نیسح (  ماما  زا  يا  همان  یط  هرـصب  مدرم 

 ( ص هّللا (  لوسر  يدج  تعمـس  دـقف  مل ,  ریغب عـ هیف  اوملکتت  الو  هیف  اولداجت  الو  نآرقلا ,  یف  اوضوخت  الف  دـعب :  اما  میحرلا ,  نمحر  ـ لا
 : لاقف هرسف  مث  دمصلا ) )  هّللا  دحا , هّللا  هّللا ( (  لاقف  دمصلا  رـسف  هّللا قـد  ناو  رانلا  نم  هدعقم  ؤبتیلف  مل  عریغب  نآرقلا  یف  لاق  نم  لوقی : 

لخملا نم  جرخت  یتلا  ۀفیثکلا  ایش  الا  رئاسو  دلولاک  فیثک  یـش  هنع  جرخی  مل  دلی ) )  مل  دحا ( ( .  اوفک  هل  نکی  ملو  دلو  ملو ي  دلی  مل 
فو ـخـ لاو ـبـکـا  لاو کحضلاو  ۀجهبلاو  نزحلاو  مهلاو  ةرطخلاو  مونلاو  ۀنـسلاک  تاودبلا  هنم  بعـشتی  الو  سفنلاک  فیط  یـش لـ الو  نیقو 

نم دلوتی  مل  دلو , ) )  ـم یـ لو فیطل ( ( .  وا  فیثک  یش  هنم  دلوتی  ناو  یش ,  هنم  جرخی  نا  یلاعت  عبشلاو ,  عوجلاو  ۀماسلاو  ۀبغرلاواجرلاو 
نم املاو  ضر  الا  نم  تابنلاو  ۀبادلا  نم  ۀباد  ـ لاو ـی  ـش ـ لا یـشلاک مـن  اهرـصانع  نم  ۀفیثکلا  ایـش  الا  جرخی  امک  یـش  نم  جرخی  ملو  یش 
فن الا  نم  مشلاو  نذ  الا  نم  عمـسلاو  نیعلا  نم  رـصبلاک  اهزکارم  نم  ۀـفیطللا  ایـش  الا  جر  امک یـخـ الو  راجـش , الا  نم  راـمثلاو  عیباـن  یلا 

یف الو  یـش  نم  يذـلا ال  دمـصلا  هّللا  وه  لب  ال  رجحلا , نم  رانلاکو  بلقلا  مزیمتلاو ن  ۀـفرعملاو  ناسللا  نم  الکلاو م  ـفـم  لا قوذـلاو مـن 
مکلذف هم ,  اقبلل بـعـلـ قلخ  ام  یقبیو   , هتیشمب انفلل  قلخ  ام  یش  التی  هتردقب ,  ایش  الا  ئشنمو  اهقلاخو  ای  ـ ـش الا  عد  مـبـ یـش .  یلع  الو  یش 

رد ع )  نیـسح (  ماما   ( ( . 505 دحا ( ( ) )  اوفک  هل  نکی  ملو  لاعتملا ,  ریبکلا  ةداهـشلاو  بیغلا  ملاع  , دلوی ملو  دلی  مل  يذلا  دمـصلا  هّللا 
هلداجمو ضوخ  نآرق ,  رد  یهلا ,  يان  ـ ثو زا حـمـد  بـعـد  دندومرف ( ( . :  موقرم  روط  نیا  دمص ) )  هملک ( (  ریسفت  زا  هرـصب  مدرم  خساپ 

نآرق زا  ملع  نود  کـسـی کـه بـ دیامرف . :  یم  هک  مدینش  ص )  ادخ (  لوسر  مدج  زا  قیقحت  هب  دییوگن , نخـس  نآ  زا  ملع  نودبو  دینکن 
هاگنآ دمـصلا ) )  هّللا  دحا , ) )  هّللا  هکنیا ( (  هب  هدومرف  ریـس  اردمـص تـفـ لاعتمدنوادخ  دوب  دهاوخ  شتآ  رد  شهاگیاج  دـیوگب , نخس 
 ( ( , لـم یـلـد تسینوا ( ( .  ياتمه  يدوجومو  هدییازنو  هدشن  هداز  عم  دحا )  اوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  هب (  هدرک  ریـسفت  ار  نیا 

 ( ( سفن لثم ( (  فیطل  ایـشا  روطنیمه  دوش  دلوتم مـی  اهقولخمزا  هک  دنزرف  دـننام  هدـشن ,  دـلوتم  وا  زا  راد  مجحو  يدام  ماسجا  یـعـنـی 
, دیماو سرت ,  هیرگ ,  هدنخ ,   , يداش هصغ ,  مغ ,  باوخ ,  ندز ,  ترچ  دـن  ـ نا يدام مـ ضراوع  زا  کیچیهو  تسا  هدـشندلوتم  وا  زا  مه 
لـم دوش ( ( .  دـلوتموا  زا  يزیچ  ای  دوش  دـلوتم  يزیچ  زا  تاـیدام  دـننام  هکنآ  زا  تسا  هزنم  دـنوادخ  تسین .  وا  رد  یگنـشتو  یگنـسرگ 
هک هنوگنادب  دنیآ , یم  دیدپ  يدام  رـصانع  زا  هک  يدام  ماسجا  دننام  هدمآ  دـیدپ  يرـصنع  زا  هنو  هدـش  هدـییاز  يزیچ  زا  نـه  ـد , ) )  لو یـ

فیطل ماـسجا  دـننام  دـنوادخ  روـطنیمه  دـیآ  دو مـی  ـ جو تخرد بـه  زا  هوـیمو  همـشچ  زا  بآو  نیمز  زا  هاـیگ  اـی  رگیدـکی  زا  تاـناویح 
ناهد زا  معطو  هماش  هوق  زا  یندـییوبو  شوگ  زا  یندینـشو  مشچ  زا  ییاـنیب  لـثم  دـنریگ  همـشچ مـی  رـس  یلحم  زا  هک  تسین  يداـمریغو 

هک تسادمص  يادخ  وا  هکلب  تسین  اهنیا  زا  کیچیه  دننام  یلاعت  يراب  تاذ  گنسزا ,  شتآو  لد  زا  تخانـشو  تفرعمو  نابز  زا  مالکو 
تسد اب  ارزیچ  همهو  تساایشا  هدنروآ  دید  پـ بـلـکـه )  تسا ( .  هتفرگ  رارق  يزیچ  رب  هنو  هتفرگ  اج  يزیچ  رد  هنو  هدمآ  دیدپ  يزیچزا  هن 

یم یقاب  وا  ملع  اب  هدرک  قلخاقب  يارب  ار  هچنآو  دریذـپ  یم  انف  تسا  هدرک  قلخ  يدوبانو  انف  يارب  ار  هچنآ  تسا  هدرک  قلخ  دوخ  تردـق 
تـسا هبترم  دنلبو  گرزب  تسا ,  ملاع  راکـشآو  بیغ  هب  دنوش , یم  هدییاز  وا  زا  هنو  هدـش  هدـییاز  هن  هک  تسادمـص  يادـخ  ـن  یا دـنام . 

حاضیاو حرشرد  یتاکن  دندومرف , حیضوت  ار  دمـص ) )  هژاو ( (  افوتـسم  هک  ع )  ماما (  خساپ ,  ـن  یا رد  تسین . ) )  یناشو  وفک  وا  ياربو 
 : . دوش یم  نایب  نآ 

 . تغل رد  دمص ) )  ) ) 
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هب اهراک  رد  هک  تسا  یگرزب  يانعم  هب  , دمص رمالا , یف  هیلا  دمـصی  يذلا  دیـسلا  دمـصلا , ـد ( ( :  یو تادر مـی گـ رد مـفـ ـب ) )  غار ) ) 
 ( ( . هدمتعاو هدصق  تسا ( ( ,  هدرک  هانعم  دامتعاو  دصق  يانعم  هب  ار  دمص ) )  دراوملا ( ( , ) )  برقا  دننک ( ( . ) )  یم  هعجارم  وا 

 . دمص يارب  انعم  جنپ 
 : . دنا هدرک  لقن  دمص ) )  يارب ( (  انعم  جنپ  ع )  ادهشلادیس (  رگید  یثیدح  رد 

 . دوش یم  یهتنم  وا  هب  تادوجوم  همه  تدایس  هک  تسا  يدوجو  دمص , ) )  2 ( ( ـ  درادن .  فوج  هک  تسا  يدوجو  دمص , ) )  1 ( ( ـ 
تـسا يدوجو  دمـص , ) )  5 ( ( ـ  دـباوخ .  یمن  هک ,  تـسا  يدوـجو  دمـص , ) )  4 ( ( ـ  دـماشآ .  یمنو  دروـخ  یمن  دمـص ) )  3 ( ( ـ 

 ( ( . 506 یلزا ( (  یگشیمه و 
 . ثیدحو نآرق  هب  نآرق  ریسفت 

زا هروثام  تایاور  اب  تایآ  ای  تایآ  اب  تایآ  ریسفت  نآ ,  شور  نیرتهب  یلو  دراد , دوخ  هب  صاخ  یبولسا  يرسفم ,  ره  نآرق ,  ریـسف  رد تـ
هّللا دـیری  امنا  هدومرف ( . :  لزان  ارریهطت  هیآ  شنیرهاـط ,  دـالواو  هبیط  هسمخ  ناـش  رد  لاـعتم  دـنوادخالثم  تسا ,  ع )  نیموصعم (  همئا 

نونکم باتک  یف  میرک  نارقل  هنا  دیامرف ( . :  یم  رگید  هیآ  رد  دـعب   ( ( . 507 اریهطت ( ( )  مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
ریـسفت دناوت  یم  هک  دنتـسه  تلاسرو  یحو  نادـناخ  اهنت  هک  دوش  یم  هدـیمهف  مود  هیآ  هنیرق  بـه   ( ( . 508 نورهطملا ( ( )  الا  هسمی  ـال 

یمو هتفرگ  اردوخ  میمـصت  لوا  هک  یـسک  ـا  ما تفرگ .  کـمک  تاـیاورو  تاـیآ  زا  دـیاب  ریـسفت , ياربو  دـننک  ناـیب  مدرم  يارب  ار  نآرق 
تازجعم زا  ندرک  يدام  ریـسفت  تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  تسا  يار ) )  ریـسفت بـه  نامه ( (  نیا  , دـیامن لیمحت  نآرق  رب  ار  نآ  دـهاوخ 

 . دروخ یم  مشچ  هب  هماع ,  ریسافت  زا  یضعب  رد  هنافساتم  هک  تسا  يار ) )  هب  ریسفت  قیداصم ( (  زا  نداد  لیثمت  هبنج  نانآ  هب  ایو  ایبنا 
 . دیحوت هروس  ندناوخ  تلیضف 

رب ـ ما در پـیـ ـت کـ کر ـتـه شـ شر رازهداتفه فـ ذاعم ) )  نب  دعس  هزانج ( (  عییـشت  رد  تسا  نآرق  ثلث  تئارق  اب  لداع  مـ هرو ,  ـ ـس ـن  یا تئار  قـ
؟  دیناوخب زامن  وا  هزانج  رب  هک  درک  ادیپ  ار  قاقحتساو  راختفا  نیا  ذاعم ) )  نب  دعس  روطچ ( (  درک  لاؤس  لیئربج  زا  ص )  ) 

 ( ـد حا هّللا  قـل هـو  نو سـعـد ( ( , چـ  ( ( . 509 ایئاجوابهاذ ( ( ) )  ایشامو و  ابکارو  امئاقو  ادعاق  دحا  هّللا  وه  لق  ةارقب  درک ( ( :  ضرع  . 
زا لبق  بش  کی  دیامرف ( ( . :  یم  ع )  نینمؤملاریما (  دناوخ . ) )  یم  تشگربو ,  تفرو  هدایپ  هراوس ,  هداتسیا ,  هتس ,  لا نـشـ رد حـ ار  ( 
 : ناوخب دومرف  میآ  بلاغ  نا  ـمـنـ شد میلعت کـن کـه بـر  نم  هب  يزیچ  متفگ :  وا  هبو  مدید  باوخ  رد  ار  ع )  رضخ (  ترضح  ردب , گنج 

ترـضح دـعب  مظعالا  مسالا  تملع  یلع ,  ای  دومرف :  مدرک ,  لقن  ص )  رب (  ـ ما يارب پـیـ اردوخ  باوخ  حبـص ,  , وه الا  وه  نم ال  ای  وه , ای 
 ( ( رـسای رامع  روطینمه ( ( , مه  ـفـیـن ) )  ـص ردو ( (  درک . ) )  يراج  نابز  رب  ار  تالمج  نیا  هاگنآو  دناوخ  اردیحوت  هروس  ع )  ریما ( 

؟  تسیچ ینک  یم  يراج  نابز  رب  هک  تایانک  نیا  درک :  ضرع 
 ( ( . 510 تسادنوادخ ( ( ) )  مظعا  مسا  دومرف ( ( : 

 . دیحوت سردو  گنج  نادیم 
؟  دحاو هّللا  نا  لوقتا  نینمؤملاریما ,  ای  تفگو ( ( :  تساخرب  يدرم  لمج , ) )  نادیم ( (  رد 

هدـیری يذـلا  ناف  هوعد ,  نینمؤملاریما  لاقف  بلقلا ,  مسقت  نم  ع )  نینمؤملاریما (  هیف  ام  يرت  اما  یبارعا ,  اـی  اولاـقو :  هیلع  ساـنلا  لـمحف 
؟  تسا یکی  ادخ  ییوگ  یم  وت  نینمؤملاریما !  يا   ( ( . ) ) 511 موقلا ( ( ) )  نم  دیرن  يذلا  وه  یبارعالا 

؟  تساهلاؤس نیا  تقو  ترضح ,  يرکف  یتحاران  نیا  اب  گن  ناد جـ رد مـیـ نالا  هک  دندرک  ضارتعا  وا  هب  فرط  ره  زا  مدرم 
يارب ترـضح  هاگنآ  میهاوخ (  یم  مدرم  نیازا  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  دهاوخ  یم  یبار  ـ عا ار  ـچـه  نآ دـینک , اهر  اروا  دومرف :  ترـضح 

 ( ( هس ود و  شرانک ( (  رد  هک  دوش  یم  قالطا  یتقو  کی , ) )  اریز ( (  تسین ,  يددع  ادخ , ندوب  یکی  زا  روظنم  هک  دنداد  حیـضوت  وا 
 ( . تسا تافص  رد  ندوب  یکی  روظنم  هکلب  دشاب , مه 
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 . هضور
نیـسحلا اذـه  بر ,  ای  تلاقو :  اکبلا  هّللا ب  یلا  ۀـکئ  الملا  تجـض  ناک  ام  ع )  نیـسحلا (  رما  نم  ناـک  اـمل  ع : )  هّللادـبع (  وبا  لاـق  ) ) 

مغ رادرب ـــــ  اقل  زا  تسود  يا  هدرپ   ( ( . *** . 512 اذـهل ( ( ) )  مقتنا  اذ  هب  لاقو  ع )  مئاقلا (  لظ  هّللا  ماقاف  کیبن ,  تنب  نباو  کیفص 
اعد رب  تسد  نامز  نآ  نزب ـــــ  ادـخ  هناخ  رب  هیکت  رادرب .  اقب  همـشچ  نآ  زا  رهم  اشگب ـــــ  بل  لعل  ریبکت , یپ  رادرب .  اـم  ناـجز  نارجه 

یقنور ار  هکم  رادرب .  ینم  يداو  رد  گناب  هّللا ـــــ  یلو  انا  يادن  اب  رادرب .  ادـخ  هگرد  رب  تسد  تاوعد ـــــ !  هدـننک  تباجا  يا  رادرب . 
تسا یلاو  هک  دمآ  يدهم  رادرب .  ایب  ناینوعرف  لسن  یفخم ـــــ !  تتدالو  یـسوم  وچ  يا  رادرب .  البرک  يوس  یمدق  سپـسو ـــــ  شخبب 

 ( ( . دیؤم زا ( ( :  رعش  یلعو  تسادمحم  راگدای  یلوو ـــــ 

مجنپو هاجنپ  سلجم 

 ( ( . کلا نب مـ ـر  ضن لاؤ ( (  هب سـ ع )  نیسح (  ماما  خساپ 
ـر بـن ـض نـ ۀـمایقلا ( ( . ) )  موی  نامـصخلا  هایاو م  نحنف   , هّللا بذـک  اولاقو  هّللا  قدـص  انلق :  لـجوزع ,  هّللا  یف  انمـصتخا  ۀـیما  ونبو  نحن 

؟  تسیچ هفیرش  هیآ  نیا  زادارم  هک  درک  لاؤس  جح  هروس  هفیرش  هیآ  زا  ع )  ادهشلا (  دیس  زا  کلام ) ) 
؟  دنتسه یناسک  هچ  دنزادرپ  یم  همصاخم  هب  یهلا  لدع  همکحم  رد  هک  هتسد  ود  نیا  مهبر )  یف  اومصتخا  نامصخ  ناذه  . ) 

بذاک دنوادخ  دنیوگ  یم  نانآ  یلو  تسا  قداص  لاعتم  دنوادخ  مییوگ  یم  ام  میتسه ,  هیما  ینبو  ام  هتسد  ود  نآ  دومرف ( ( :  ترض  حـ . 
بلاغ هک  هدش  یفلتخم  ریسافت  دنتسه , یناسک  هچ  اومـصتخا )  نامـصخ  زا (  دارم  هکنیا  رد  هفیرـش .  هیآ  ریـسفت   ( ( . 513 تـسا ( ( ) ) 

زور رد  دنتـسه کـه  اوکرـشا ) )  نیذلا  و ( ( :  اونما ) )  نیذـلا  هتـسد ( (  ود  نیا  یلبق ,  تایآ  هنیرق  هبو  تسا  قابطناو  ير  لیبق جـ زا  اهنآ 
زا يراصنو  سوجمو  ع ) )  یی (  تر یـحـ ـ ـض ناوریپ حـ نیئباص (  زا  معا  نایدا  مامت  ناوریپ  نوچ  دـنریگ , یمرارق  همـصاخم  دروم  تمایق 
رد اهتنم  دنتسه  قحو  كرتشم  راگدرورپ  شریذپ  لصا  رد  ینعی  رفاکای , دنتـسه  نمؤم  ای  لطاب ,  ای  دنتـسه  قح  ای  دنتـسین  نوریب  لاح  ود 

 ( ( يراف رذ غـ ـو  با دنوش ( ( .  یم  لئاق  کیرـش  دـنوادخ  ياربو  هدـش  جراخ  نامیا  زرم  زا  راگدرورپ , يارب  نداد  رارق  کیرـشو  تافص 
هت ـ ـسد رد  ثرا ,  ةد بـن حـ ـبـیـ عو ع )  عـلـی (  هزمح ,  تسا ,  هدـش  لزاـن  ردـب  گـنج  رد  رفن  شـش  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دروخ  یم  مسق 

موی یلاعت  هّللا  يدـی  نیب  ۀـموصخلل  وثجی  نم  لوا  انا  ع : )  یلع (  لاق  ناکرـشمو .  نارفاک  هرمز  رد  هبتع  نب  دـیلوو  هبیـش  هبتعو ,  ناـنمؤم 
نوچ دنتـسه , هیما  ینبو  تیب  لها  هیآ ,  زا  دارم  هک  تسا  ع )  ادهـشلا (  دیـس  نایب  هفیرـش  هیآ  قیداـصم  زا  یکی   ( ( . 514 ۀـمایقلا ( ( ) ) 
 ( ( اونما نیذـلا  زا ( (  دارم  هاـگنآ  تسا  يراـج  لـطابو  قح  روما  همهرد  تسین و  نیعم  صخـشو  ناـکمو  ناـمز  هب  طوـبرم  نآرق  تاـیآ 

 . دنوش یم  هیما  ینب  اوکرشا ) )  نیذلا  زا ( (  دارمو  تلاسر  یصو و  نادناخ 
 . هیما ینب  هنتف 

نانآ تمذ  رد مـ ناوار  تایاورو فـ تایآ  , دـسر یم  فانم ) )  دـبع  نب  سمـش  دـبع  نب  ۀـیما  هب ( (  اهنآ  بسن  هک  هیما ) )  ینب  هرا ( (  ـ برد
 . درادن ار  نانآ  ياهتعدبو  ملاظمو  دسافم  حرـش  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  دنا  هتفرگ  رارق  نعل  دروم  نانآ  همه  اروشاع  ترایز  ردو  هدیـسر 

یم الاب  شربنم  زا  اهنومیم  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  ص )  ربمایپ (  هک  دنتسه  هیما  ینب  ۀنوعلملا )  ةرجشلاو  ارسا (  هروس  هیآ  ریـسافت  زا  یک  یـ
ماما دنک .  یم  ریبعت  ۀملظم ) )  ایمع  ۀنتف  هب ( (  هیما  ینب  زا  هغالبلا  جهن  هبطخ 92  رد  ع )  نینمؤملاریما (   ( ( . 515 دش ( (  نوزحمو  دنور 
ینبل قبی  مل  ول  دـناشک ( ( . :  یم  فارحنا  هب  ارادـخ  نید  دـنامب , یقاب  هزوجع  نز  کـی  یتح  هیما  ینب  زا  رگا  دـیامرف :  یم  ع )  یبتجم ( 

 ( ( . 516 اجوع ( ( ) )  هّللا  نید  تغبل  ادرد  زوجع  الا  ۀیما 
 . نامثعو رذوبا 

هک ینک  یم  لقن  ص )  ربما (  زا پـیـ هک  یتسه  وت  دیسرپوا  زا  نامثع  داتسرف , نامثع  دزن  هنیدم  هب  زاهج  یب  رتش  رب  اررذوبا  هیواعم ,  نو  چـ
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هب هیما  ینب  هاگ  ره  الغد ( ( . ) )  هّللا  ـن  یدو الوخ  هّللا  دابعو  الود  هّللا  دالب  اوذختا  الجر  ـن  یث الث  ۀیما  ـو  نب تلمکاذا  دومرف ( ( :  ترضح 
 ( ( . يرآ تفگ ( ( :  رذوبا  دنریگ . ) )  یم  يزابلغد  هب  ارادخ  نیدو  رکونارادخ  ناگدنبو  یـصخش  کلم  ارادخ  نیمز  دنـسرب , رفن  یس 

؟  دنک قیدصت  اررذوبا  راتفگ  هک  تسه  یسک  ایآ  تفگ ( ( :  سلجم  لها  هب  نامث  عـ
قیدـصت اررذوبا  راتفگ  مامت  ص )  ربماـیپاریز (  دـیوگ , یم  تسرد  رذوبا  دومرفو ( ( :  دـمآ  ع )  نین (  ـ مؤ ـمـ لار ـیـ ما دـندش  رکنم  همه  ( ( 

 ( ( . 517 رذ ( ( ) )  ـی  با نم  قدصا  ۀجهل  اذ  اربغلا  ـت  لقا الو  ارضخلا  تلظا  ام  دومرف ( ( . :  هک  اجنآ  هدرک 
 . ارحص رد  ماشه 

یتسه هلیبق  مادک  زا  درک  لاؤس  وا  زا  درک , دروخرب  يدرم  ریپ  اب  هک  دوب  هتفر  نابایب  هب  راکـش  يارب  کلملادبع ) )  ما بـن  ـ ـش هـ يزور ( ( 
؟

مولعم تفگ ( ( :  ماش  هـ درادـن . ) )  وت  لاح  هب  يررـضو  دوس  مشاب ,  هلیبق  ره  زا  یلو  متـسه  هفوک  زا  نم  تفگ ( ( :  خـساپ  رد  درمریپ  . 
درمریپ دنک . ) )  رکش  اردنوادخ  دیاب  دشابن  وت  هلیبق  زا  هک  سک  رهو  ینک  یم  یفخم  اردوخ  بسن  هک  یتسه  یتسپ  هلیبق  زا  هک  دوش  یم 

؟  یتسه هلیبق  مادک  زا  وت  هک  درک  لاؤس  وا  زا  تخانش ,  یمن  اردوخ  بطاخم  هک 
؟  هتسد مادک  زا  درمریپ ( ( :  شیرق . ) )  زا  ماشه ( ( :  . 

رد یتسه  یتفارـش  اب  هلیبق  زا  مدرک  یم  لایخ  اریز  یتخادـنا ,  هابتـشا  هب  ارم  تفگو :  داـتفا  هدـنخ  هب  درمریپ  هیما . ) )  ینب  زا  ماـشه ( ( :  . 
رد دندرک , زاغآ  ار  ص )  ادخ (  لوسر  تیذاو  رازآ  دندش , ناملـسم  نوچو  دندوب  ینازو  راوخ  ابر  تیلهاج ,  رد  امـش  دادـجا  هک  یلاح 

یمن بسنراع ,  زا  امـش  نادرم  دـنت , ـ ـس ـش هـ تآ ـل  ها زا  ص )  ادـخ (  لوسر  یهاوگ  هبو  دـندرک  تشپ  گـنج  هب  وت  هلیبق  گـنج  لـهچ 
 . تسامش زا  ردب , گنج  رد  رافک  نارـس  زا  هعیبر ) )  نب  ۀبتع  دنرادن ( ( .  هنومن  تنیط ,  ثبخ  زا  امـش  نانزو  دننک  یفرعم  اردوخ  دنناوت 

دیزی دنتسه ( ( .  امش  نامدود  زا  هیواعمو ) )  نایفس  وبا  تسامش ( ( .  زا  هدوب  مچرپ  بحاص  تیلهاج ,  رد  هک  هیواعم  ردام  دنه , ) )  ) ) 
نب ۀب  عـتـ تسامش ( ( .  زا  درمـش , حابم  ار  هنیدم  مدرم  سومانو  لامو  ناج  زور  هس  هرح ,  هعقاو  ردو  درک  دیهـش  ار  ع )  نیـسح (  هک  ( ( 

 ) یلعو دیداد  نز  وا  هبو  دیتخاس  قحلم  دوخ  هب  اروا  امش  یلودرک  یفن  شیرق  زا  اروا  بسن  ص )  ربمایپو (  دوب  يدوهی  هک  طیعم ) )  یبا 
 . ) ) تسامشزا دناوخ !  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  یتسم ,  لاح  اب  هفوک  رد  هک  دیلو ) )  شدنزرف ( (  تسامـشزا .  دز , ندرگ  اروا  ع ) 

ره هک  دیزیو ) )  ماشه  دیلو , نامیلـس ,  وا ( (  دالواو  تسامـش .  زا  تسا ,  جاجح  قارع ,  رد  وا  لامع  زا  یکی  هک  ناورم ) )  کلملادبع 
 . تسامش زا  بهلوبا ,  نز  لیمج ) )  ما  يرگیدو ( (  دنه ) )  امش ( (  نانز  زا  یکی  تسامش .  زا  دندز , هبرض  مالسا  هب  دوخ  هبون  هب  کی 

اهدعب نزجعت  ال  ۀیک .  اهنم  مکل  نوکت  ۀیما ـــــ  ینب  ای  اهذخف  الا  دناوخ . :  ارراعـشا  نیاو  دش  بکرم  رب  راوس  بلاطم ,  نیا  زا  دعب  هاگنآ 
ندینش اب  تسا . ) )  يدباو  هتـسب  شقن  امـش  یناشیپ  رب  نآ  گنن  دشاب , هیمـس  هک  ینامدود  رد  ۀیمـس ( ( .  مکل  ارخف  تکرت  ام  ۀیلع ـــــ 

ام يارب  يزیچ  درمریپ  نیا  تفگ :  دوخ  مالغ  هب  سپـس  دنک  هچ  دیمهفن  رگید  هک  دـش  گنت  ماشه ) )  رب ( (  هصرع  نانچنآ  بلاطم ,  نیا 
؟  يراد دای  هب  يزیچوا  نانخس  زا  ایآ  تشاذگن  یقاب 

 : تفگ ماشه  دوب . ) )  رونخس  یحیـصفو  رفاک  يدرمریپ  یلو  مشکب  اروا  متـساوخ  یمو  مدرک  شومارف  تفگ :  دوب , كر  ـ یز مال کـه  غـ . 
 , بلک ینب  ياهبآ  قیرط  زا  اردوخ  يو  یلو  داد  اردرمریپ  بیقعت  روتـسد  ماـشه  مدز . ) )  یم  ندرگ  اروت  یتفگ ,  یم  نیا  زا  ریغ  رگا  ) ) 

 ( ( . 518 دناسر ( (  هفوک  هب 
 . هیما ینب  يافلخ  یماسا 
 . نایفس یبا  نب  ۀیواعم  - 

 . کلملادبع نب  نامیلـس  کلملادبع - .  نب  دیلو  ناورم - .  نب  کلملادبع  مکح - .  نب  ناورم  دیزی - .  نب  ۀیواعم  هیواعم - .  نب  دیزی  - 
 ( . - صقان دیلو (  نب  میهاربا  کلملادبع - .  نب  دیلو  نب  دیزی  کلملادبع - .  نب  ماشه  کلملادبع - .  نب  دیزی  زیزعلادبع - .  نب  رمع  - 
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 ( ( . 519 رامح ( ( )  دمحم (  نب  ناورم 
 . تمعن نارفک  ماجرف 

هک ابیز  ینز  تفگو ( ( :  دمآ  مداخ  هک  دوب  هتـسشن  رـصق  رد  يزور  تسا  یـسابع ) )  دیـشرلا  نوراهو  يداه  ردام ( (  نارزی , ) )  خـ ) ) 
نب ناورم  رـسمه  هنزم ,  نم  تفگ ( ( :  دـش , دراو  هک  یماگنه  دـش , هداد  هزاجا  دـهاوخ ) )  یمدورو  هزاجا  دراد , نت  هب  هنهک  ياهـسابل 

 ( ( , بنیز دـش ( (  رثاتم  نارزیخ  تسا . ) )  هیراع  مه  هنهک  ياهـسابل  نیا  یتح  هک  تسا  هدـناسر  اجنیا  هب  ارام  راگزور  متـسه ,  دـمحم 
نیا يور  وتو  مدمآ  وت  دزن  نارح ) )  رد ( (  تسه  تدا  درک کـه یـ تتامش  اروا  , دوب هتسشن  سلجم  رد  هک  یلع ) )  نب  نامیلـس  رتخد ( ( 

؟  راکچروما نیا  اب  ار  نانز  یتفگ ,  وت  متفگ ,  نخس  وت  اب   ( ( 520 ما ( (  ـ ما میهاربا  دسج  هرابردو  يدوب  هتسشن  شرف 
یم مینک ,  نـفد  ار  هزاـنج  یهاوـخ  یم  یلو  ما  هتـشکن  نـم  ار  مـیهاربا  تـفگ :  غرود  هـر چـنـد بـه  دوـب , رتـهب  وـت  زا  ناورم ) )  یلو ( ( 

روتـسد نارزیخاذـل  يزور ) )  نینچ  زا  سرتب  مه  وت  یلو  تسام ,  لامعا  هجیتن  نیا  يرآ  تفگ ( ( :  هنزم  میهدـب .  امـش  لـیوحت  یهاوخ 
نیا مدرب ,  یم  قاطا  فرط  هب  اروا  نوچ  دیوگ :  یم  زین  کـ دنهدرارق .  شرایتخا  رد  تاناکما  عون  همهو  دننک  ییامنهار  یقاطا  هب  اروا  داد 

سابل هّللا  اهقاذاف  هّللا  مع  ناب  ترفکف  ناکم  لک  نم  ادغر  اهقزر  اهیتای  ۀنئمطم  ۀـنما  تناک  ۀـیرق  الث  هّللا م  برـضو  دـناوخ ( :  یم  ار  هیآ 
 ( ( . 521 نوعنصی ( ( )  اوناک  امب  فوخلاو  عوجلا 

 . يوما ریخلا  دعس 
 . تسا يوما ) )  ناورم  نب  زیزعلادبع  نادنزرف ( (  زا  یکی  کلملادبع ) )  نب  دعس  ) ) 

 . تسا هتسناد  تیب  لها  زج  اروا  فصولا  عم  دوب  هیما  ینب  نادناخ  زا  هکنیا  اب  دندناوخ  یم  ریخلا ) )  دعس  اروا ( (  ع )  رقاب (  ماما  کـه 
هدرم هچب  نز  دـننامو  دـش  دراو  ریخلا ) )  دعـس  هک ( (  میدوب  هتـسشن  ع )  رقاب (  ماـما  تمدـخ  دـیوگ ( ( :  یم  یلاـمث ) )  هز  ـو حـمـ با ) ) 

؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  دومرف ( ( :  ترضح  ندرک . ) )  هیرگ  هب  درک  عورش 
انم تنا  مهنم ,  تسل  دومرف ( ( :  ع )  رقاب (  ماـما  متـسه . ) )  هنوعلم  هرجـش  زا  نم  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  روطچ  درک ( ( :  ضرع  ( ( . 
 ( . ینم هناف  ینعبت  نمف  هدومرف ( :  هک  يدینـشن  ار  یهلا  مالک  رگم  یتسه , ) )  نادناخ  ام  زا  هکلب  یتسین ,  نانآ  زا  وت  تیبلا ( ( . ) )  لها 
نب یلع  نب  نسح  نب  هّللادـبع  ـالبرک ( (  يادهـش  زا  یک  یـ هضور .   ( ( . 522 دوـب ( ( ) )  دـهاوخ  نم  زا  دـنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  ) ) 

فرط هبو  جراخ  همیخ  زا  , درک هدـهاشم  ار  شراوگرزب  يومع  یئاهن  نو تـ دو کـه چـ هدیـسرن بـ غولب  هب  زونه  يو  تسا  ع ) ) )  بلاطیبا ( 
ـتـن فر ـع  نا دمآ کـه مـ شلابندب  س )  بنیز (  هیخا ) )  ای  هیسبحا  نیـسحلا  اهل  لاقف  یباف ,  هسبحتل  بنیز  هتقحلف  تفاتـش ( (  گنج  نادیم 
, دیایب نادیم  هب  راذگنو  ریگب  اروا  تسد  مرهاوخ !  دز  ادص  مه  ع )  ماما (  دش , یمن  تعجارم  هب  رـضاح  ناوجون  یلو  دوش , نادـیم  وا بـه 

نیسح هب  ریشمش  اب  تساوخ  بع ) )  بـحـر بـن کـ دناسرومع ( ( .  هباردوخ  ات  دنک  تیامح  شراوگرزب  يومع  زا  دوب  ممـصم  هّللادبع  اما 
؟ ) )  یمع لتقتا  ۀثیبخلا  نبای  کلیو  تف ( ( :  ـ گو دادرار  رپس قـ اردوخ  تسد  هّللادبع ) )  اما ( (  دنک  هلمح  ع )  ) 

 ( ع نیـسحلا (  هذخاف  دز ( ( , ادـص  ار  شردام  هّللادـبع  هک  دوب  اجنیا  دـش , نازیوآ  تسو  هب پـ تسدو  دروخ  ناوج  تسد  هب  ریـشمش  اذـل 
اروا ترضح  نیحلاصلا , ) )  کئاباب  کقحلی  هّللا  ناف  ریخلا , کلذ  یف  بستحاو  کب  لزنام  یلع  ـبـر  ـصا ـی  خا ـن  با یـ لاقو :  هیلا  همـضو 
قحلم تنیرهاطدادجا  هب  اروت  دنوادخ  انامه  نادب ,  ریخ  اراهنیاو  نک  ربص  بئاصم  نیا  رب  ردارب !  رـسپ  يا  دومرفو :  تفرگ  دوخ  رانک  رد 

نآ تفگ  ار  نارهاوخ  مد ,  نآرد  هام .  هعطق  نوچ  ناور  دش  هش  يوس  هاگرخز ـــــ  دمآ  نورب  یلفط  یکی   ( ( . *** . 523 دنک ( (  یم 
تفرگب شهـش  هاش .  نآ  شوغآ  رد  تفراـت  ناود  هاـم ـــــ  نآ  دـیدرگ  مرح  زا  نازیرگ  هاـگرخز .  دـیان  نورب  كدوک  نیا  هک  هاـش ـــــ 

يرفاک هگانب  نارب .  ناکیپ  رگم  ینیب  یمن  ناج ـــــ  يا  هگرخ  زا  يدش  نوریب  ارچ  نیرید .  رای  راگدای  يا  تفگب  نیریش ـــــ  ناج  وچمه 
ادـج درک .  رپـس  دوخ  تسد  غیت ,  نآ  رب  درک ـــــ  رذـح  كدوک  هش ,  ظـفح  رهبز  هاـش .  رـس  رب  یغیت  درک  تلاوح  هارمگ ـــــ  موـق  ناز 
نانچ يریت  شا  هنیـس  رب  دزب  تخبدـب ـــــ  رفک  نآ  هلمرح  شدـید  هچ  مابدرک .  نوچ  نیب  هب  اـتفگ  هشب  نب ـــــ  زا  كدوک  تسد  دـیدرگ 
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 ( ( . 524 اباب ( (  دزن  ات  هش  تسد  زا  دیرپ  اباهم ـــــ  یبو  دادب  ناج  كدوک  هک  تخس . 

مششو هاجنپ  سلجم 

 ( . ع نیسح (  ماما  زا  هظعوم  تساوخ  رد 
رذحی ام  یجمل  عرساو  وجری  ام  توفا ل  ناک  هّللا  ۀیـصعمبارما  لواح  نم  هیلا :  بتکف  نیفرحب ,  ینظع  ع )  نیـسحلا (  یلا  لجر  بتک  ) ) 

ود اب  ارم  هک  درک  اضاقت  ترـضحزاو  تشون  همان  ع )  نیـسح (  ماما  هب  یـصخش  دـیامرف ( ( :  یم  ع )  قداص (  ماما   ( ( . ) ) 525 ( ( ) ) 
تسد زا  ار  هچنآ  دسرب , يراک  هب  دهاوخب  دنوادخ  تیصعم  هار  زا  هکنآ  دندومرف :  موقر  ـخ مـ ـسا رد پـ ع )  ما (  ـ ما دییامرف .  هظعوم  هلمج 

یم وا  غارس  هب  رتدوز  زیچ  نآ  دنک , عفد  دوخ  زا  ار  يزیچ  دهاوخب  تیصعم  هار  زا  رگاو  دوب  هتسب  لد  نآ  هب  هچنآ  زا  تسارتشیب  دهد  یم 
نیا یهاگ  اهتنم  دراد , هظعوم  هب  جایتحا  یناسنا  ره  1 ـ  هبتاکم . :  نیا  رد  هجوت  لباق  تاکن  تشاد . ) )  یم  رذح  رب  نآ  زااردوخ  هک  دیآ 

درادن ار  یساسحا  نینچ  یهاگو  دنک  یم  لمعو  دریگ  یم  هخـسنو  دور  یم  بیبط  لابند  هب  رامیب  دننامو  دنک  یم  ساسحا  دوخ  رد  ارزاین 
, دونش یم  سفن  بحاصو  یهلا  یصخش  زا  ار  نآ  یتقو  اهتنم  دناد  یمار  یظعاوم  اسب  هچ  دنادن , ار  نآ  هک  تسین  مزال  ـظـه  عو رد مـ هتبلا 

هرهب وا  ضیف  زا  دـیاب  همهو  تسا  تاقولخم  فرـشا  هکنیا  اـب  ص )  ربماـیپ (  دـنک .  یم  بلقنم  ارواو  دراذـگ  یم  شدوجورد  یـصاخ  رثا 
 , تئـش ام  شع  یـا مـحـمـد , دـیامرف ( ( . :  یم  خـساپ  رد  مه  لیئربج  دـنک , یم  هظعوم  تساوخ  رد  ع )  لیئربج (  زا  فصولا  عم  , دـنربب
 , ینک یگدـنز  ردـق  ره  ربمایپ !  يا   ( ( . ) ) 526 هیق ( ( ) )  الم  کناف   , تئـش ام  لمعاو  هقرافم ,  کناف  تئـش  ام  ببحاو  تیم ,  کـناف 
نآ هجیتنو  هرمث  یهدـب ,  ماجنا  هک  يراـک  رهو  دـش , یهاوخ  ادـج  نآ  زا  تبقاـع  یـشاب ,  هتـشاد  هقـالع  هچ  ره  هبو  درم  یهاوخ  تبقاـع 

 , ةر ـر بـن سـمـ با عـن جـ تسا ( ( .  هدوب  هاتوک  هشیمه  ص )  ربمایپ (  ظعاومو  راتفگ  دشاب , ینالوط  دیابن  ظعاوم  2 ـ  دید . ) )  یهاوخار 
زور جـمـعـه رد  ص )  اد (  لو خـ ـ سر  ( ( . ) ) 527 ریسی ( ( ) )  تاملک  نهامنا  ۀعمجلا  موی  ۀظعوملا  لی  ال یـطـ ص )  هّللا (  لو  ـ سر نا  کـ
 ( ص هّللا (  لوسر  اـنرما  دـیوگ ( ( :  یم  رـسای  راـمع  درک ( ( . ) )  یم  اـفتکا  هاـتوک  هلمجدـنچ  هب  طـقفو  درک  یمن  ینـالوط  ارظعاو  مـ , 

شریذـپ حور  یتقو  نوچ  میناوخب . ) )  هاتوک  اراـه  هبطخ  هک  داد  یم  روتـسد  اـم  هب  ص )  ربماـیپ (   ( ( . ) ) 528 بطخلا ( ( ) )  راـصقاب 
رخآ هیآ  ود  یتقو  رعاش ) ) )  قدزرف  دج  هیجان (  نب  ۀعـصعص  دراذگ ( ( .  یمرثاو  دـننک  یم  لوبق  اروف  دـشاب , نانآ  رد  لوبق  دادعتـساو 

ره تسا  یفاـک  میارب  هیآ  ود  نیمه   ( ( . ) ) 529 ائیـش ( ( ) )  نارقلا  نم  عمـسا  نا ال  یلابا  ام  یبسح  تفگ ( ( . :  , دینـش ار  لازلز  هروس 
نب هّللادـبع  نابز ( (  زا  ار  نمحرلا ) )  هروس ( (  یتقو  لهجوبا ) )  لثم ( (  الباق  ـی هـم مـتـ ها گـ مونـشن . ) )  ار  نآرق  تاـیآ  ریاـس  دـنچ 

کـه هـر ع )  حو (  نا نـ ـ مز مدر  ـنـد مـ نا یـا مـ  ( ( . 530 دوش ( (  یم  يراج  نوخ  هک  دنز  یم  وا  هب  یمکحم  یلیس  دونش , یم  دوعـسم ) ) 
اولعج مهل  رفغتل  مهتوـعد  اـملک  دنونـشن ( . :  هک  دنتـشاذگ  یم  ناشیاهـشوگ  رد  اردوـخ  ناتـشگنا  دـناوخ , یم  هظعوـم  مدرم  يار  چـه بـ
یمن ییاج  هب  تیصعم  هار  زا  ناسنا  هک  میـسر  یم  ع )  ادهـشلادیس (  نایب  هب  همدقم ,  ود  نیا  زا  دع  بـ  ( ( . 531 مهناذا ( ( )  یف  مهعباصا 

یم ار  نادنز  ـف ,  ـسو یلو یـ دـنک , هدولآ  ار  یهلاربمایپ  نمادو  دـسرب  دوخ  دوصقم  هب  هانگ  هار  زا  ـت  ـساو مـی خـ ـیـخـا ) )  لز دـسر ( ( 
يزور ددرگ  یم  رـصم  گرز  بـ ـف ,  ـسو ـ یو ـیـل  لذ رـصم , زیزع  هک  دوش  یم  نیا  هانگ  تبقاـع  , دوش یمن  تیـصعم  هب  رـضاح  اـما  دریذـپ 

؟  تساربخ هچ  تفگ :  دینش , ار  تیعمج  همهمه  يادص  اخیلز 
رد  ( ( . 532 اکولم ( ( ) )  مهتعاطب  دیبعلا  لعجو  ادیبع , مهتیصعمب  كولملا  لعج  يذلا  هّللدمحلا  تفگ ( ( . :  , دیآ یم  فسوی  دنتفگ : 

ایبنا نتـشک  اب  اریز  دندیـسرن , ییاج  هب  یلو  دنـسرب  ییاج  هب  تیـصعم  اب  دنتـساوخ  دعـس ) )  رمعو  هّللادیبعو  دـیزی  مه ( ( ,  البرک  هثداح 
 : . ) دسیون یم  قارع  مکاح  جاجح ) )  هب ( (  يا  همان  رد  ناورم ) )  کلملادـبع  دوش ( ( .  یمن  مکحم  تموکح  ياه  هیاپ  نانآ ,  دالواو 

 ( ( . ) ) 533 مهنع ( ( ) )  کلملا  هّللا  لازا  نا  یلا  اوثب  لی  مل  اهیف  اوعلوا  امل  نایفـس  یبا  لآ  تیار  یناف  اهنقحاو , مشاه  ینب  امد  ینبنج  ) 
نیب زا  ناشتموکح  دندیزرو , رارـصا  نانآ  نوخ  نتخیررد  هاگره  نایفـسوبا  نادناخ  مدـید  نم  هک  نک  زیهرپ  مشاه  ینب  نوخ  نتخ  ـ یر زا 
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هار زا  ـکـه  نآ  ( ( . ) ) 534 بولغم ( ( ) )  رـشلاب  بلاـغلاو  هب ,  مث  ـالا  رفظ  نم  رفظ  اـم  دـیامرف ( ( . :  یم  ع )  نینمؤملاریما (  تفر . ) ) 
هک هدیـسر  نآ  تبون  کـنیا  تسا . ) )  هدروخ  هتـسکشو  بوـلغم  , دوـش بلاـغ  رـش  هار  زا  هک  یـسکو  هدـشن  زوریپ  دوـش , زور  ها پـیـ گـنـ

 : . میروایب خیرات  زا  يدهاش 
 . خیرات زا  يدهاش 

هکم هب  ناناملـسم  ندـنادرگ  رب  يارب  هک  هشبح  هب  دـیلو ) ) )  نب  دـلاخ  ردارب  دـیلو (  نب  ةراـمعو  صاـع  ورمع  هجی ( (  ـفـر بـی نـتـ ـس رد 
بارـشو دـندش  یتـشک  راوـس  ود  ره  دـندرک  یم  ادـیپ  لـیم  وا  هب  اـهنز  هـک  دوـب  تماـق  شوـخو  اـبیز  يدرم  هراـمع ,  تـفرگ ,  تروـص 

هب مه  صاعورمع  دسوببارم . ) ) ! !  هک  وگب  هدـمآ  تهارمه  هک  ترـسمه  هب  تفگ ( ( :  صاعورمع  هب  هرامع ,  دـندش  تسمودـندروخ 
بحاصت ار  شرـسمهو  دزادـنیب  ایرد  هب  ار  صاعورمع  هک  دیـشک  يا  هشقن  هرامع ,  نک .  تباجا  ار  هراـمع  هتـساوخ  هک  تفگ  شرـسمه 

یتشک هب  اردوخ  ندرک  انش  اب  صاعورمع  اما  تخادناایرد  هب  اروا  هرامع  تفر ,  یتشک  رانک  هب  ندرک  راردا  يارب  صاعورمع  نوچ  دنک ,
ردو تفگن  يزیچ  یلو  دش , هاگآ  وا  هشقن  زا  صاعورم  عـ مدرک .  ارراک  نیا  یتسه  دلب  انـش  متـسناد  یم  نوچ  تفگ :  مه  هرامع  دـناسر 
لئاو نب  صاع  شردـپ  يارب  يا  همان  صاع  ورمع  دندیـسر  هشبح  هب  هکنیا  ات  تشذـگ  نایرج  نیا  داتفا  هرامع  يدوبان  يارب  يا  هشقن  رکف 

شردپ ـیـد , ـسر ور  همان عـمـ نوچ  دوشن  وت  هجوتم  نآ  مرج  مدز  یمادـقاره  هب  تسد  هچنانچ  ات  نک  تینوص  ـلـب مـ ـس زا مـن  هک  تشون 
ورمع نم  مـکیلا  اربا  ینا  دنتـسه ( ( :  رورـش  ياـهناسنا  ود  ره  هراـمعو ,  ورمع  تـفگو :  دـمآ  موزخم ) )  ینبو  هریغم  ینب  هفیاـط ( (  دزن 

مه هراـمع ) )  هفیاـط ( (  مدرک ) )  علخ  يدـنزرف  زا  ارواو  مراد  یم  رذـح  رب  اردوخ  ورم , مئار عـ زا جـ مـن  هتعلخ ( ( . ) )  دـقف  هتریرجو 
یم صاعورمع  یلو  درک , یم  دمآو  تفرو  دوب  هدرک  رارق  رب  طابترا  یـشاجن ) )  رـسمه ( (  اب  هرامع ,  دندرک .  یفن  دوخ  زا  اروا  الباقتم 

روایب ار  یشاجن  صوصخم  رطع  زا  يرادقم  ییوگ  یم  تساررگا  ینک  ادیپ  هار  یـشاجن  مرح  هب  یـشاب  هتـسناوت  منک  یمن  رواب  نم  تفگ 
هک مراد  یتـسود  نم  ناـبرق !  تفگودروآ ( ( :  یـشاجن  دزن  اررطع  مه  ورمعو  داد  صاـعورمع  هب  ارر  هرا هـم عـطـ عـمـ مـنک .  نـیقی  اـت 

شدهاشو هدرک  رارق  رب  طابترا  امش  رسمه  اب  صخش  نیا  دوشب , نم  یگدنمرشو  تلاجخ  ثعاب  يزور  مسرت  یم  نمو  تسا  نادانو  هیفس 
روشک رد  نوچ  تفگو ( ( :  درک  راضحا  ار  هراـمع  درک , نیقی  داـتفا , رطع  هب  یـشا  ها نـجـ نو نـگـ چـ تساامـش . ) )  صوصخم  رطع  مه 
هناوید هک  دندیمد  نانچنآ  وا  تلآ  ردو  دی  ار طـلـبـ نار  ـ حا ـ ـس مهد . ) )  یم  ماجنا  وت  اب  ار  نتـشک  زا  رتدب  یلو  مشک  یمن  اروت  یتسه  نم 

ار ناـسنا  يوب  رگا  هک  يوحن  هب  دومن  یم  تشحو  ناـسنا  ندـید  زاو  درک  یم  یگدـنز  شوـحو  اـب  هشیمهو  تشاذگارحـص  هب  ورو  دـش 
اب بآ ,  رانک  رد  اروا  ات  دـمآ  وا  بیقعت  رد  هعیبر ) )  یبا  نب  هّللادـبع  شیومع ( (  رـسپ  رمع , نامز  رد  دومن  یم  رارف  درک , یم  مامـشتسا 

ناج هّللادـبع  ياهتـسد  نایم  رد  ات  تشاد  هگن  اروا  مه  وا  مریم ,  یم  نالا  الاو  نک  اهر  ارم  تفگ :  هراـمع  تفرگارواو  درک  ادـیپ  شوحو 
 ( ( . 535 داد ( ( 

 . هضور
 : تفگو درک  ضارتعا  رمع  دشن  وا  هحلـساو  سابلو  هرز  ضرعتم  تشک ,  اردودبع  نب  ورمع  ع )  نینمؤملاریما (  یتقو  بازحا ,  هوز  رد غـ

؟  هعرد تبلس  اله  ) ) 
؟  يدرواین رد  شنتزا  ار  هرز  ارچ 

یم هیرگ  تیارب  مدوب  هدـنز  ات  الاو  يا  هدـش  هتـشک  يدرمناوج  تسد  هب  تفگو ( ( :  تخادـنا  ردارب  ندـب  هب  یهاـگن  رمع , رهاو  خـ ( ( . 
, دننیبب نیسح  نت  رب  مه  ار  هنهک  سابل  نیا  یتح  دنناوت  یمن  ناتـسرپ ,  ایند  نیا  هک  دناد  یم  ع )  ادهـشلادیس (  اما   ( ( . 536 مدرک ( ( ) ) 
ار نآ  هک  دیروایب  يا  هنهک  سابل  هنم ( ( . ) )  درجا  الئل  یبایث  تحت  هلعجا  هیف ,  بغری  ابوث ال  یل  اوغبا  دومرف . :  رخآ  تاظحل  نآ  رد  اذل 

 ( ( ۀلذلا هیلع  تبرض  نم  سابل  كاذ  دومرفو ( ( . :  دیدنسپن  یلو  دندروآ  ار  یهاتوک  سابل  دنرواین . ) )  رد  ار  نآ  هک  مشوپب  اهسابل  ریز 
تداهـش زا  دع  بـ هنم . ) )  هودرج  لتق  املف  دیـشوپ ( (  اهـسابل  ریز  ار  نآو  دندروآ  ار  يرگید  سابل  اذل  ـت ) )  ـسا ـت  لذ سا  ـن لـبـ یا . ) ) 
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نا ـتـ ـس ـ با رد تـ ـش  یا ـتـهـ ـسد نیا عـمـل  تبوـقع  هبودروآ  رد  ع )  ماـما (  نـت  زا  ار  ساـبل  نآ  بـعک ) )  نـب  رحب  ع ( ( )  نیـسح (  ماـما 
ـــــ  روتـس مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  ساـبل   ( ( . 537 دمآ ( (  یم  نآ  زا  تحارجو  كرچو  نوخ  ناتـسمز ,  ردو  دـش  ـک مـی  ـش خـ

 . شنهریپ يوب  درب  ردپ  هب  ناوت  وا  زک  تسا ـــــ  بوک  دگل  نانچ  ارهز  فسوی  مسج  هن  شنفک .  ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 
 . ذخام تسرهف 
 . دیجم نآرق   ـ

ـ . ـ مق 1415 ه یمالـسالا ,  فراعملا  ۀسـسؤم  ۀیبیغلا ,  ثیداحالا  1408 ه ـ . ـ مق ,  یتریـصب ـ  ۀبتکم  يوامـسلا ـ  دمحمل  نیعلا ,  راصبا   ـ
ۀفرعم یف  باـعیتسالا  توریب ـ .  یـضترملا ,  راد  ربـش , داوجل  فطلا ,  بدا  مق 1409 ه ـ . ـ یضر ,  فیرـش  ۀبیتق ,  نبال  لاوطلا ,  رابخالا 
زییمت یف  ۀباصالا  نارهط ـ .  ۀیمالسالا ,  ۀبتکم  ریثالا , نبال  ۀباحصلا ,  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسا  رصم ـ .  ۀضهن ,  راد  ربلادبع , نبال  باحصالا , 
نیدلا مالعا  1388 ـ .  ۀیمالسا ,  ینیلکلا ,  بوقعی  نب  دمحمل  هعورفو ,  یفاکلا  لوصا  یبرعلا ـ .  ثارتلا  ایحا  راد  ینالقسعلل ,  ۀباحـصلا , 
همجرت قودص ,  خیـش  یلاما ,  1402 ه ـ . ـ توریب ,  ۀـلاسرلا ,  ۀـلاحک ,  اضر  رمعل  اسنلا , مالعا  1408 ه ـ . ـ مق ,  تیبلا ,  لا  یملیدـلل ,   ـ
ینیوزق یلعلضفل  هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا  1414 ه ـ . ـ تثعب ,  هسسؤم  یسوطلا ,  خیشلل  یلاما ,  نارهط ـ .  1362 ـ  ۀیمالسا ,  یئا  هرمک 

رنیاتـش شنارف  رـشن  يرذـالبلل ,  فارـشالا ,  باـسنا  توریب ـ .  ۀـفرعملا ,  راد  ۀـبیتق ,  نبـال  ۀسایـسلاو ,  ۀـمامالا  مـق ـ .  یفوـتملا 1367 ـ  , 
ۀـسسؤم یـسلجملا ,  ۀـمالعلل  راونالا , راحب  یئالبرکلا ـ .  سابع  نب  داوجل  ۀـعماجلا  ةرایز  حرـش  یف  ۀـعطاسلا  راونالا  توریب ـ .  ندابـسیقب 

مق ۀیملعلا ـ  ۀعبطملا  ینارحبلا ـ  مشاه  دیسلا  نآرقلا ,  ریسفت  یف  ناهربلا  توریب ـ .  رکفلا , راد  , ریثک نبال  ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  توریب ـ .  افولا ,
نارهت يرئاحلا ,  يوسوملا  نسحم  یفطصمل  نیـسحلا ,  ۀغالب  یـشعرملا ـ .  هّللا  ۀیا  ۀبتکم  یمقلا ,  رافـصلا  دمحمل  تاجردلا ,  رئاصب   ـ .

ـ . ـ ناهفصا 1404 ه هداز ـ  دامع  یمقلا ,  سابع  خیـشلل  نازحالا ,  تیب  ردص 1390 ـ .  يرتستلا ,  یقت  دمحمل  ۀغابـصلا ,  جهب  1369 ـ . 
ـ . ـ 1410 ه توریب ,  یبرعلا ,  باـتکلا  راد  یبهذـلل ,  مالـسالا ,  خـیرات  مق ـ .  1386 ـ  یتریـصب ,  یملاع ,  یلع  دـمحم  ناراـیو ـ  ربمغیپ 

ـ .  توریب نادـیوس ـ  راد  يربـطلا ,  ریرج  نـب  رفعج  یبـال  يربـطلا ,  خــیرات  ش ـ .   , 1370 یـضرلا ,  فیرـش  یطویـسلل ,  افلخلا , خیرات 
ـ  یگنهرفو یملع  تاراـشتنا  یتـیآ ,  میهاربا  دـمحم  همجرتو  توریبرادو 1379, رداـص  راد   , بوـقعی یبا  نب  دـمحال   , یبوـقعیلا ـخ  یرا تـ

ریسفت 1414ه ـ . ـ ۀیمالـسالا ,  ۀفاقلا  ایحا  عمجم  رکاسع , نبال  ع )  نیـسحلا (  مامالا  ۀمجرت  یمق ـ .  سابع  خیـش  یهتنملا ـ  ۀمتت  نارهت ـ . 
زا یعمج  هنوـمن ,  ریــسفت  نارهط ـ .  ۀــیملعلا ـ  بـتکلا  راد  يزارلا ,  رخفل  ریبــکلا , ریــسفتلا  ۀیمالــسا ـ .  یناــشاکلا ,  ضیفل  یفاــصلا , 
 , فارشالاو هیبنتلا  هیمالسا ـ .  ۀیملع  یناشاکلا ,  هّللا  حتف  یلومل  نیقداصلا ,  جهنم  ریسفت  نارهط ـ .  ۀیمالـسالا ,  بتکلا  راد  ناگدنـسیون , 
 , ماکحالا بیذـهت  ۀیردیحلا 1352 ـ .  ۀعبطملا  یناقماملا ,  ۀمالعلل  لاقملا ,  حیقنت  مق ـ .  ۀیمالـسالا ـ  ۀـفاقثلا  عبانم  ۀسـسؤم  يدوعـسملل , 

نبال بقاـنملا ,  یف  بقاـثلا  توریب 1415 ه ـ . ـ ینالقـسعلا ,  رجح  نبال  بیدـهتلا ,  بیذـهت  نارهط ـ .  هیمالـسا ,  یـسوطلا ,  رفعج  یبال 
مق يروادلا ,  دـیفملا , خیـشلل  لمجلا ـ  توریب 1403 ه ـ . ـ اوضالا , راد  یلیبدرـالل ,  ةاورلا ,  عماـج  توریب 1411 ـ .  ارهزلا , راد  هزمح , 
ـ .  نارهت 1372 داه ـ  یملاـع ,  یلع  دـمحم  هنئمطم ,  سفن  ع )  نیـسح (  نارهط ـ .  ورـسخ , رـصان  يریمدـلل ,  ناویحلا ,  ةاـیح  1397 ـ . 

ناوید توریب 1409 ه ـ . ـ یملعا ,  یناهبهبلل ,  ۀبکاسلا ,  ۀعمدلا  مق ـ .  ع ـ )  يدـهملا (  مامالا  ۀسـسؤم  يدـنوارلل ,  حـئارجلاو ,  جـئارخلا 
بصعتملا یلع  درلا  دهشم ـ .  هاگشناد  یـسوطلا ,  نسحلا  نب  دمحمل  یـشک ,  لاجر  1404 ه ـ . ـ توریب ,  یملعا ـ  یلحلا ,  ردیح  دیـسلا 

 , یمقلا سابع  خیشلل  راحبلا , ۀنیفس  تمکح 1414 ه ـ . ـ ینارهط ـ  ینیسح  نیسح  دمحم  درجم , حور  1403 ه ـ . ـ يزوج ,  نبال  دینعلا , 
توریب 1395 یبرعلا ,  ثارتلا  ایحا  راد  ینیوزقلل ,  هجام ,  نبا  ننس  یملعا ـ .  یمیکح ,  اضر  دمحمل  ینودقفت ,  نا  لبق  ینولس  یئانس ـ . 
1405 توریب ,  ۀلاسرلا ـ  ۀسسؤم  یبهذلل ,  البنلا , مالعا  ریـس  هرهاق 1398 ه ـ . ـ رکفلا , راد  یمرادلا ,  مارهب  نب  هّللادبعل  یمراد ,  ننـس   ـ .
, دیدحلا یبا  نبال  هغالبلا ,  جـهن  حرـش  مق 1371 ـ .  هیملع ـ  هناخپاچ  یملاـع ,  یلع  دـمحم  مالـسلا ,  مهیلع  همئا  بتکم  نادرگاـش  ه ـ . ـ

هناخپاچ ینارهط ,  لضفلاوبا  ازریم  روشاعلا , ةرایز  حرـش  یف  رودـصلا  افـش  یبرعلا ـ .  بتکلا  ایحا  راد  میهاربا ,  لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1592 

http://www.ghaemiyeh.com


راد دعـس , نبال  يربکلا ,  تاـقبطلا  1401 ه ـ . ـ رکفلا , راد   , يراخبلا لیعامـسا  نب  دـمحمل  يراخبلا ,  حیحـص  مق 1409 ـ .  ادهشلادیس 
یلع یئابطابطلا ـ .  مظاک  دمحم  دیـسلل  یقثولا ,  ةورعلا  مرقملا ـ .  يوسوملا  قازرلادـبعل  سابعلا ,  توریب 1377 ـ .  توریب ,  رادو  رداص 

راد ینیمالا ,  ۀمالعلل  ریدـغلا , مق 1417 ه ـ . ـ نایراصنا ـ  هبنع  نبال   , بلاطلا ةدمع  مرقملا ـ .  يوسوملا  قازرلادـبعل  مالـسلا ,  هیلع  ربکالا 
 , یتـخبونلل ۀعیــشلا ,  قرف  یبرعلا ـ .  ثارتـلا  اـیحا  راد  ینالقــسعلا ,  رفعج  یبـال  يراـبلا ,  حــتف  1403 ه ـ . ـ توریب ,  یبرعلا ,  بــتکلا 

یمق سابع  خیش  هیوضرلا ,  دئاوف  قداصلا ـ .  ۀبتکم  مولعلا ,  رحب  يدهم  دمحم  دیسلل  ۀیلاجرلا ,  دئاوفلا  فرـشالا ـ .  فجنلا  ۀیوضترملا , 
دعاوق نارهط ـ .  هیمالـسا ـ  یـشرق ,  ربکا  یلع  دیـس  نآرق ,  سوماق  نارهط ـ .  باتکلا ,  رـشن  يرتستلا ,  یقت  دمحمل  لاجرلا ,  سوماق   ـ .

یف لماکلا  فرـشالا ـ .  فجنلا  ۀـیوضترملا  ۀـبتکم  هیولوق  نبال  تاراـیزلا ,  لـماک  مق ـ .  یـضرلا  تاروشنم  یلحلا ,  ۀـمالعلل  ماـکحالا , 
ـ .  یفطـصملا لوسرلا  تاروشنم  نم  یمقلا ,  ساـبع  خیـشلل  رـصبلا , لـحک  1385 ه ـ . ـ توریب ,  راد  رداص , راد  ریثـالا , نبـال  خـیراتلا , 

ینکلا ملعلا ـ .  نـبا  دـمحم  یلع  خیـش  مـلعلا  نـبا  لوکـشک  زیربـت 1381 ه ـ . ـ یمـشاه ,  ینب  یلبرـالا ـ  یـسیع  نب  یلعل  همغلا ,  فـشک 
ؤلؤـل 1373 ـ .  نارهت ,  هاگـشناد  تاراـشتنا  ادـخهد , ربکا  یلع  ادـخهد , هماـنتغل  رادـیب ـ .  تاراـشتنا  یمقلا ,  ساـبع  خیـشلل  باـقلالاو , 

 , مارو هعومجم  یبرعلا ـ .  ثارتلا  ایحا  راد  یـسربطلل ,  نآرقلا ,  ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  رون ـ .  تاراشتنا  يرون ,  نیـسح  ازریم   , ناـجرمو
راد يدوعــسملل ,  بهذـلا ,  جورم  1363 ـ .  هیمالـسا ـ  یـسلجملا ,  ۀـمالعلل  لوـقعلا ,  ةارم  مق ـ .  هـیقفلا ,  ۀـبتکم  سارف ,  یبا  نـب  ماروـل 

 , نیطبـسلا یلاعم  توریب ـ .  ۀفرعملا ,  راد   , يروباسینلا مکاحلا  دمحم  نب  دـمحمل  نیحیحـصلا ,  یلع  كردتـسملا  توریب ـ .  سلدـنالا , 
دیسلل ثیدحلا ,  لاجر  مجعم  مق 1361 ـ .  نیسردم ـ  هعماج  قودص ,  خیش  رابخالا , یناعم  زیربت ـ .  یـشرق ,  یناردنزام ,  يدهم  دمحم 

نب دمحم  يزاغملا ,  ینارهطلا ـ .  نیقارعلا  خیش  نبا  یلع  خیـش  ۀبحملا ,  جارعم  مق 1409 ـ .  ملعلا ,  ۀنیدم  یئوخلا ,  يوسوملا  مساقلا  وبا 
هیلع نیـسحلا  لتقم  مق ـ .  يدهازلاو ـ  یـضرلا  تاروشنم  جرفلا ,  یبال   , نییبلاطلا لتاقم  1405 ه ـ . ـ یمالسا ,  شناد  رشن  يدقاولا ,  رمع 
یبا لا  بقانم  مق ـ .  یتریصب ,  ۀبتکم  مرقملا ,  يوسوملا  قازرلادبعل  مالسلا ,  هیلع  نیـسحلا  لتقم  دیفملا ـ .  ۀبتکم  یمزراوخلل ,  مالـسلا , 

 , یمق سابع  خیـش  لامالا ,  یهتنم  نارهط ـ .  ردص , یفاصلا ,  هّللا  فطلل  رثالا , بختنم  مق ـ .  ۀـمالعلا ,  ۀـبتکم  بوشارهـش ,  نبال   , بلاط
 . هیمالسا رهپس , یقت  دمحم  ازریم  خیراوتلا ,  خسان  مق ـ .  فورعملا ,  راد  رشن  مالسلا ,  هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  نادیواج ـ . 

نازیملا 1370 ـ .  تثعب ,  يرکسع ,  یضترم  دیـس  نید ,  ایحا  رد  همئا  شقن  هیمالسا 1374 ـ .  هیملع  ینارعـش ,  همجرت  مومهملا ,  سفن   ـ
 . مق 1414 ةرجهلا ,  راد  یلحلا ,  ۀمالعلل  قدصلا ,  فشکو  قحلا  جهن  توریب 1394 ـ .  یملعا ,  یئابطابطلا ,  ۀمالعلل  نآرقلا ـ  ریسفت  یف 
راد يدوهمـسلا ,  دـمحا  نب  یلعل  اـفولا , اـفو  توریب ـ .  یبرعلا ,  ثارتـلا  اـیحا  راد  یلماـعلا ,  رحلا  نسحلا  نـب  دـمحمل  ۀعیـشلا ,  لـئاسو   ـ
نبال نایعالا ,  تایفو  مق ـ .  یتریـصب ,   , مرقملا يوسوملا  قازرلادبعل   ( , س ارهزلا (  ۀقیدصلا  ةافو  1414 ـ .  توریب ,   , یبرعلا ثارتلاایحا 
هّللا تیآ  یطخ  ياهتـشاددای  مق ـ .  یـشعرملا ,  هّللا  ۀیا  ۀبتکم  يرقنملا ,  محازم  نب  رـصنل  نیفـص ,  ۀعقو  توریب ـ .  رداص ,  راد  ناکلخ , 

 . مق 1385 یتریصب ,  يزودنقلل ,  ةدوملا ,  عیبانی  يرئاح ـ . 

اه تشون  یپ 

 . راونالا 1/200 راحب  - 1
 . هیآ 93 رجح  هروس  - 2

 . قئاقحلا 7/165 زنک  ریسفت  - 3
 . هبطخ 231 ۀغالبلا  جهن  - 4

 . بهذلا 2/419 جورم  - 5
 . لاقملا 2/98 حیقنت  - 6
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 . باعیتسالا 2/717 - 7
 . دیرفلا 1/218 و 220 دقع  - 8

 . مومهملا 451 سفن  - 9
 . بهذلا 2/431 جورم  - 10

 . 220 رکاسع , نبا  نیسحلا ,  مامالا  , 31 / 2 ۀمغلا ,  فشک  - 11
 . سلجم 1ح4 قودص ,  یلاما  - 12

 . 3/366 بهذلا ,  جورم  - 13
 . 2/57 ع , )  مظاک (  ترضح  تالاوحا  خیراوتلا ,  خسان  - 14

 . 288  , ملعلا نبا  لوکشک  - 15
 . 44/189 راحب , - 16

 . 2/947 يدقاو ,  يزاغم ,  - 17
 . 171 رابخالا , یناعم  , 22/86 راحب , - 18

 . 2/192 ریدغلا , - 19
 . 7/268 نایعا ,  , 1/367 یلیبدرا ,  ةاورلا  عماج  - 20

 . 2/235 ریدغلا , - 21
 ( . ع همئا (  بتکم  نادرگاش  زا  هدافتسا  اب  رفعج ) )  هنیفس ( ( ,  ثیدحلا 4/81  لاجر  مج  مـعـ نا 4/128 , ـیـ عا را 45/286  بـحـ - 22

 . راحب 44/287 باب 33/106 ,  تارایزلا  لماک  - 23
 . ص 221 لاوطلا ,  رابخالا   2/229 نیسحلا ,  ةایح  - 24

رتخد هتخاف ) )  موسوم بـه ( (  یناـه ) )  ما  شرداـم ( (  تسا ,  ترـضح  نآ  داـمادو  ع )  نینمؤملاریما (  هداز  رهاوخ  هدـع ) )  جـ - ) ) 25
ترضح دیتسرفب , دجـسم  هب  ار  هدعج  زامن , يار  بـ درک :  ضرع  ردپ  هب  موثلک ) )  ما  ناضمر ( ( ,  مهدزون  بش  رد  تسا  بلاطوبا  بانج 

یبا نب  هبتع  یتقو ( (  مه  نیفـص  رد  مور . ) )  یم  مدوخو  تسین  يزیرگ  گرم  زا  لجالا ,  نم  رفن  ال  دومرف ( ( :  دعب  اما  تفریذـپ  ادـتبا 
یبح اما  تفگ ( ( :  خساپ  رد  يدمآ ,  نیفـص  نادـیمب  هملـس  ـی  با نبا  تیومعو  ع )  یلع (  تا  یئاد  رطاخ  هب  وت  تفگ :  وا  هب  نایفس ) ) 
ییاد کی  مه  وت  رگا   ( . ) ) 10/77 دیدحلا ,  63 یشک ,  دعج ) )  ۀنیفس ( ( ,  كابا ( ) )  تیـسنل  هلثم  لاخ  کل  ناک  ول  نا  هّللاوف  یلاخل 

 ( ( . يدرک یم  شومارف  ار  تردپ  یتشاد ,  نم  ییاد  لثم 
 . 558 نیفص ,  هعقو  - 26

 . ریدس لاقملا ) )  حیقنت  ۀحوتفملا ( ( ,  ۀلمهملا  نیسلاب  ریدس ـ  - 27
 . تسا هدوب  ناتسلخنو  تعارزو  همشچ ,  يارادو  دندرک  یم  روبع  اجنآ  زا  يرص  جا مـ ـت کـه حـجـ سا ما مـحـلـی  نـ یـنـبـع ) )  - ) ) 28

ـد, شا راز بـ هرو  ـیـنـی کـه شـ مز ۀخبسلا ,  ضرالا  عساتلا :  دیامرف ( ( :  یم  زامن  يارب  ههورکم  هنک  ـ ما رد  ـقـی  ثو ـ لا ةور  ـب عـ حا ـ ـص - 29
 ( . ۀهورکملا ۀنکمالا  باب  ةالصلا ,  باتک  ةورع ,  دراد ( , ) )  تهارک  نآ  رد  ند  ـ ناو زا خـ نـمـ

 ( ( . نینمؤملا ددع  ۀلق  باب  , ) ) 2/242 یفاک ,  لوصا  - 30
 . 42/276 راحب , - 31
 . 42/278 راحب , - 32

 . 1/214 لامالا ,  یهتنم  راحب 42/282 ,  - 33
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 ( . ع ادهشلادیس (  تالاوحا   ) 1/195 خیراوتلا ,  خسان  - 34
 . 3/59 نیسحلا ,  ةایح  , 8/166 ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  5/385 ـ  يربط ,  - 35

 . 4/48 مولعلارحب ,  لاجر  - 36
 . 1/20 يدقاو ,  يزاغم ,  - 37

 . 1/545 ةاورلا ,  عماج  - 38
 ( . ع مامالل (  اهلک  ضرالا  نا  باب  ح3  , 1/408 یفاک ,  - 39

 ( . ع يداه (  ماما  تالاوحا   ) 8/128 خیراوتلا ,  خسان  - 40
 . 1/583 هعیشلا ,  نایعا  - 41

 . 28/313 راحب , ریع ) )  ۀنیفس ( ( ,  - 42
 . 75/219 راحب , - 43
 . 75/146 راحب , - 44

 ( ( . رییعتلا باب  , ) ) 2/356 یفاک ,  - 45
 ( ( . نمؤملا التبا  ةدش  باب   ) ) 2/259 یفاک ,  لوصا  - 46

 . ۀنمؤملا وفک  نمؤملا  نا  باب   5/339 یفاک ,  عورف  - 47
 . 13  / تارجح - 48

 . 5/46 هبکاسلا ,  هعمدلا  - 49
 . راحب 44/212 , 1/583 هعیشلا ,  نایعا  , 157 1/155 ـ  ۀسایسلاو ,  ۀمامالا  - 50

زور نیدنچو  دز  راد  هب  عیشت  مرج  هب  ار  یمرضح ) )  رجن  نب  هّللادبعو  رمیز  نب  ملسم  هیواعم ( ( ,  روتـسد  هب  ـیـه ) )  با دا بـن  ـ یز - ) ) 51
 ( . 11/61 ریدغلا , دوب (  راد  رب  ناشیاه  هناخ  ولج  نانیا  هزانج 

 . 1/386 هباغلا ,  دسا  , 4/580 هعیشلا ,  نایعا  - 52
 . 46 یشک ,  ورمع ) )  هنیفس ( ( ,  - 53

 . 1/86 ناویحلا ,  ةایح  , 1/187 ۀسایسلاو ,  ۀمامالا  - 54
 . هبطخ 193 هغالبلا ,  جهن  - 55

 . 2/264 نیسحلا ,  ةایح   1/188 یمزراوخ ,  لتقم  , 44/329 راحب , - 56
 ( ( . ۀیصولا بوجو  باب  , ) ) 13/352 لئاسو ,  - 57

 . رکنملل ۀهارکلا  راهظا  بوجو  باب  لئاسو 11/413 ( (  - 58
 . هبوت هروس  هفیرش 118  هیآ  لیذ  , 5/79 نایبلا ,  عمجم  - 59

 . 78/216 راحب , ننس ) )  هنیفس ( ( ,  - 60
 . 27 راصبا , - 61

 . ص 28 ج2 ,  خسان ,  ص 203  رکاسع , نبا  خیرات  ص 218/ ج1 ,  یمزراوخ ,  لتقم  - 62
 . يزار 32/144 رخف  ریسفت  نایبلا 10/552 ,  عمجم  - 63

 . 1 هنحتمم /  - 64
 . ریبکلا 29/296 ریسفتلا  نایبلا 9/269 , عمجم  - 65
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 . ص 98 ۀبحملا ,  جارعم  - 66
هدـید ار  ص )  اد (  لو خـ ـ ـسرو هدـمآ  هنیدـم  هب  متـشه  لاـس  ردو  دـلو  تر مـتـ زا هـجـ مود  لا  ـ ـس رد  ـه ) )  مر رو بـن مـخـ ـ ـس مـ - ) ) 67

 ) ) زا دـعب  هنـسرد 64  هک  دـیزی  نایهاپـس  هک  ـ نآا هدو تـ بـ ریبز ) )  نب  هّللادـبع  هارمه ( (  دـعب  تسا ,  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  یتارطاخ 
 ) دش هتـشکو  درک  تباصا  روسم ) )  هب ( (  یگنـس  دنداد , رارق  هرـصاحمرد  ار  هکم  ریبز ) )  نب  هّللادـبع  اب ( (  گنج  يارب  هرح ) )  هعقاو 

 ( . ص 420 ج3 ,  هباصالا , 
 . ص 220 ع , )  نیسحلا (  مامالا  همجرت  رکاسع , نبا  خیرات  ص 24   / ج3 نیسحلا ,  ةایح  - 68

 . ص 235 ج5 ,  نایبلا ,  عمجم  ریسفت  - 69
 . ص 73 ج2 ,   , مارو هعومجم  , 584  / ج2 ح13 ,  سلجم 24 , یسوط ,  خیش  یلا  ـ ما ص 212  ـلـمـی ,  ید ـن ,  ید ـ لا مال  ـ عا - 70

 . ص 169 ج8 ,  ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  ص 180 ـ  ج3 ,  نیسحلا ,  ةایح  - 71
 . ص 145 ج18 ,  ریبکلا , ریسفتلا  - 72

 . ص 407 ج9 ,  نایعا ,  ص 21  ج3 ,  ربش , داوج  فطلا ,  بدا  ص 256  , 45 راحب , - 73
 . ص 73 فوهلم :  - 74

نیرتها ـ گآو ـت  ـسا هدر  وا نـقـل کـ زا  ار  يداـیز  ثیداـحاو  هدو  ـه بـ ـش ـ یا را عـ رد کـنـ ـمـن ) )  حر ـ لاد عـبـ ـتـر ( (  خد هر ) )  عـمـ - ) ) 75
تـسا هدوب  يدایز  ثیداحا  ظـفاح  يو  دـنا .  هتـشون  يرجه  اـت 103 ياـهلاس 98  نیب  اروا  تاـفو  هدوب  هشیاـع  تـالاحو  یگدـنز  هب  مدرم 

ناگتشذگ تنس  ای  ع )  يوبن (  ثیداحا  زا  هچنآ  دهد  یم  روتـسد  مزح ) )  نب  دمحم  نب  رکب  وبا  هب ( (  زیزعلادبع ) )  نب  رمع  هچنانچ ( ( 
, اسنلا مالعا  ص 389  ج12 ,  بیذـهتلا ,  بیذـهت  دـنورب (  تسد  زا  ناملاعو  ملع  مراد  فوخ  اریز  دـینک , تبث  تسا ,  هرمع  ثیداحا  ای 

 ( . ج3 ص 356
 . ص 163 ج8 ,  ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  ص 37 ـ  ج3 ,  نیسحلا ,  ةایح  - 76

 . 193 ص 171 ـ  ج1 ,  ۀبیغلا ,  ثیداحالا  - 77
 . 160 ص 152 ـ  ج2 ,  ۀیبیغلا ,  ثیداحالا  - 78

 . ص 169 ج33 ,  راونالا , راحب  ص 129 ـ   , 5 دیدحلا , - 79
 . ص 320 ج101 ,  راحب , - 80

 . ردیح 1/90 دیس  ناوید  ص 268 ,  ج6 ,  هعیشلا ,  نایعا  - 81
 . 54 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا  , 125 5 ـ  راصبا , , 1/589 هعیشلا ,  نایعا  - 82

ـک یدز نـ ع )  ما حـسـیـن (  ـ ما نمـشدو بـه  تفرگ  تدش  گنج  هک  اروشاع  رهظ  زا  دعب  تسالبرک ,  يادهـش  زج  هّللادبع  نبدیع  ـ ـس - 83
رثا رد  هکنآ  ات  دن , ـت نـکـ با ـ صا تر  ـد کـه بـه حـضـ یر نا مـی خـ هب جـ اراه  هزینو  اهریتو  دوب  هداد  رارق  ترضح  يالب  رپس  اردو  خـ شـد ,

حارجلا ملا  نم  تیقل  ام  هغلباو  مالـسلا  ینع  کیبن  غلبا  مهللا  دومثو , داـع  نعلا  مهللا  تف ( ( :  ـی گـ مو داـتفا  نیمز  رب  تاـحارج ,  ترثک 
 ( ( ) ۀنجلا یف  یماما  تنا  معن  لاق :  ص ؟ )  هّللا (  لوسر  نبای  تیفوا  لاقف :  نیسحلا  یلا  تفتلا  مث  کیبن  ةرـصن  یف  کباوث  تدرا  ـی  نا فـ

 ( . 7/241 هعیشلا ,  نایعا  , 126 راصبا ,
 . 105  / اسن - 84

 . همان 45 هغالبلا  جهن  - 85
 . 29 , 1/30 ۀسایسلاو ,  ۀمامالا  - 86

 . 16/15 دیدحلا , - 87
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 . 1/198 دیدحلا , - 88
 . 10/236 دیدحلا , - 89

 . هبطخ 3 هغالبلا ,  جهن  - 90
 . 56 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   4/21 لماکلا ,  خیرات  , 5/354 يربط ,   68 نیسحلا ,  ۀغالب  , 41 راصبا , - 91

 : دنا هدرک  رکذ  همان  ندوب  یلعج  يارب  هجو  راهچ  یشرق ,  فیرش  رقاب  داتسا  - 92
 ) ) رد يومح ) )  حیرـصت ( (  قـبط  هتـشون ,  هماـن  ع )  نیـسح (  ماـما  يارب  ملـسم  ـجـا  نآ زا  مـحـلـی کـه  ـخـبـت , ) )  لا ـیـق  ـض مـ 1 ( ( ـ 

تکرح قارع  تمـس  هبو  درک  ریجا  هنیدم ) )  زا ( (  ارامنهار  ود  ملـسم ) )  هک ( (  یلاح  رد  تسا ,  هنیدمو  هکم  نیب  نادـلبلا , ) )  مجعم 
 . هنیدمو هکم  نیب  هن  تسا  هداتفا  قافتا  قارعو  هنیدم  نیب  هعقاو  نیا  اتعیبطو  دندرم  سپسو  دندش  مگو  دندرک 

خـساپو هکم  هب  ات  اج  ـ نآ زا  ـفـر  ـس دشاب , هدرکن  رکذ  ار  نآ  يومحو  هدوب  مان  نیا  هب  یلحم  مه  قارعو  هنیدم  نیب  هک  مینک  ضرف  رگا  2 ـ 
مهدزناپ لـیقع ) )  نب  ملـسم  هک ( (  دـنا  هدرک  رکذ  نیخروم  هک  یلاـحرد  دـشک  یم  لوط  زور  هد  لقادـح  ع )  نیـسح (  ماـما  زا  ندروآ 

 ( ( تسیب رد  ار  يرتـمولیک  تفاسم 1600  ینعی  تسا ,  هدیـسر  هفوک  هب  لاوش  مجن  رد پـ زور  تسیبزا  دـعبو  هدـش  جراخ  هکم  زا  ناضمر 
ملسم روطچ ( (  تقو  نآ  دروایب , خساپو  دورب  هکم  هب  دصاق  هک  هدرک  فقوت  ملسم  زور  هد  مینک  ضر  ـ فو ـت  ـسا هدر  یط کـ لقادح  زور 

 . تسا لاحم  اتداع  نیاو  تسا  هدرک  یط  زور  هد  ضرع  رد  ار  ینالوط  تفاسم  نیا  ( ( 
هک ع )  ماـما (  قـیثوت  اـب  نخـس  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  مهتم  سرتو  نبج  هب  ار  ملـسم ) )  شا ( ( ,  هماـن  رد  ع )  ادهـشلادیس (  3 ـ 

 . دراد تافانم  یتیب ) )  لها  نم  یتقثو  یمع  نباو  یخا  مکیلا  تثعب  دق  دومرف ( ( : 
نیرت عاج  شـ يرذال , ) )  بـ ریبعت ( (  هب  نامرهق  نیا  دراد , تافانم  تماهشو ,  تعاجش  رد  ملـسم  هریـس  اب  سرت  هب  ملـسم ) )  ماهتا ( (  4 ـ 

ةایح دوش (  یمن  نمـشد  میلـستو  دگنج  یمو  دتـسیا  یم  هنت  کیوا  دنراذگ  یم  اهنت  اروا  هفوک  مدرم  هک  یماگنه  تسا ,  لیقع  نادنزرف 
 ( . 2/343 نیسحلا , 

 . 131  / فارعا - 93
 . 47  / لمن - 94

 . 1/664 ناویحلا ,  ةایح  - 95
 . 19/375 نازیملا ,  - 96

 . یقرواپ  19/77 دیدحلا , - 97
 . 19/78 نازیملا ,  - 98

 ( ( . ریط , ) ) 1/665 ناویحلا ,  ةایح  - 99
 . 30 فوهلملا ,  - 100

 , ملسم تسا  هدمآ  لتا  بتک مـقـ زا  یضعب  رد  دیـسر  ع )  نیـسح (  ماما  هب  ملـسم  تداهـش  ربخ  هک  تسا  یلح  ما مـ نـ دورز ) )  - ) ) 101
 ( ع ماما (  هب  ملسم  تداهش  ربخ  نو  چـ هد ,  ـ مآ ـی  مال ـ بر هب کـ ع )  نیسح (  ماما  هارمه  هک  هدیمح ) )  مان ( (  هب  هتشاد  هلاس  هدزای  يرتخد 

ایوگ تفگو ( ( :  درک  ساـسحا  ار  یبلطم  ع )  ماـما (  تکر  ـن حـ یا زا  ـتـر  خد در  شزاو کـ ارواو نـ دـیبلط  اررتخدو  دـمآ  همیخ  هب  دیـسر ,
 , منارتـخدو تردـپ  نم  مرتـخد !  دوـمرف ( ( :  دـنک , يراددوـخ  هیرگ  زا  تسناو  نـتـ ع )  ـیـن (  ـس ما حـ ـ ما ـت ) )  ـسا هد  ـ ـش دیهـش  مردـپ 

همهو تساخرب  لیقع  نادنزرفو  اهنز  نایم  رد  هحیـصو  هیرگو  هلانو  هجـض  ربخ , نیا  ندـش  رـشتنم  اب  هک  دوب  اجنیا  دنتـسه ) )  تنارهاوخ 
 . 1/163 نیطبسلا ,  یلاعم  دندش  يرادازع  لوغشم 

 . لامالا 1/386 یهتنم  - 102
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 . 58 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   4/23 لماک ,  خیرات  يربط 5/357   2/322 نیسحلا ,  ةایح   53 راصبا ,  1/590 هع ,  ـشـیـ لا نا  ـیـ عا - 103
یقوتلا باب   1/12 هجام ,  نبا  ننس  طقسلا , ۀفاخم  ایتفلا  باه  نم  باب   1/85 یمراد ,  ننس  زا  لقن  هب   151  , نید ایحا  رد  همئا  شق  نـ - 104

 ( . ص لوسر (  نع  ثیدحلا  یف 
 . 3  / مجن - 105

 . مکاح 1/110 كردتسم  زا  لقن  هب   152 نید /  ایحا  رد  همئا  شقن  - 106
 . 1/134 ةالصلا ,  تیقاوم  باتک  يراخب ,  حیحص  - 107

 . ةالصلا تیقاوم  باب   2/10 يرابلا ,  حتف  - 108
 . 43 31/ص 7 ـ  راونالا , راحب  - 109

 . 19 فوهلم ,  , 53 راصبا , , 5/357 يربط ,  - 110
 . 3/152 نیسحلا ,  ةایح  - 111

 . 54و85 , 54 , 79 , 54 , 111,108 نیعلا ,  راصبا  - 112
 . 18 فوهلم ,   2/323 نیسحلا ,  ةایح  114و 4 )   . 44/339 راحب , فنح ) )  ۀنیفس ( ( ,  - 113

 . 4/78 لماک ,  خیرات   52 فوهلم ,  - 116
 . 1/228 نیطبسلا ,  یلاعم  - 117

 . 122  / هبوت - 118
 ( ( . هقف ۀنیفس ( (  - 119

 . املعلا ۀفص  باب   1/36 یفاک ,  - 120
 . 4/554 هعیشلا ,  نایعا   4/223 ثیدحلا ,  لاجر  مجعم  همجرتلا 133  مقر  , 78 یشک ,  لاجر  - 121

 . 60/311 راونالا , راحب  - 122
 . 67 هیوضرلا ,  دئاوف  - 123

 ( ( . ببح ۀنیفس ( ( ,   4/222 ثیدحلا ,  لاجر  مجعم   78 یشک ,  - 124
 . 183 ۀیاهنلاو 8 /  ۀیادبلا  نیعلا 60  راصبا  - 125

 . مومهملا 259 سفن  - 126
 . 61  , هباحصاو نیسحلا  مامالا  45/85 راحب , 27  , فوهلم باب 23/75  تارایزلا :  لماک  - 127

 ( ( . نوتومی یتم  نوملعی  ع )  ۀمئالا (  نا  باب   ) ) 1/258 یفاک ,  - 128
 . 48 راصبا ,  5/398 يربط ,  - 129

 . 5/419 يربط ,   97 62 ـ  راصبا , 131و 3 )   . 103 راصبا , - 130
 . 126 راصبا ,  5/419 يربط ,  - 133

 . 12 راصبا ,  42 فوهلم ,  - 134
 . 5/418 يربط ,   9 راصبا , - 135

 . 1/217 یمزراوخ ,  ع )  نیسحلا (  لتقم  - 136
 ( ( يرب ـنـب کـ یز شرــسمه ( (  تـسا ,  ع )  نینمؤــملاریما (  داــمادو  هداز  ردارب  راــیط , ) )  رفع  جـ ـد ( (  نزر فـ هـّللاد ) )  عـبـ - ) ) 137

زا یگلاس  دون  نس  رد  داتشه , هنس  رد  تسا  هش  نیمزرـس حـبـ رد  ناناملـسم  زا  دولوم  نیلوا  يو  تسا  سیمع ) )  تنب  امـسا  شردامو ( ( 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1598 

http://www.ghaemiyeh.com


 ) ) اذل تسا  هدرک  جاودزا  ع )  نینمؤملاریما (  اب  وا  زا  دـعبو  رکبوبااب  رایط , رفعج  تداهـش  زا  دـعب  امـسا ) )  شردام ( (  تسا ,  هتفر  ایند 
 ( . 3/880 باعیتسا ,   3/133 هباغلادسا ,  دنتسه (  یما  ناردارب  یلع ) )  نب  ییحیو  رکب  یبا  نب  دمحمو  هّللادبع ) ) 

 . 4/40 ریثا , نبا  لماک   5/387 يربط ,  - 138
,39, راصبا و 2 )  - 139

 . 3/258 نیسحلا ,  ةایح  - 140
 . 61 نییبلاطلا ,  لتاقم   3/260 نیسحلا ,  ةایح  - 141

 . 3/419 نیسحلا ,  ةایح  - 142
 ( ( . بلک , ) ) 2/257 ناویحلا ,  ةایح  - 143
 ( ( . بلک , ) ) 2/257 ناویحلا ,  ةایح  - 144

 . 160 ملعلا ,  نبا  لوکشک  - 145
 . 39/ ابس - 146

 . 49 فوهلم ,  - 147
 . 65 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   3/30 نیسحلا ,  ةایح   8/164 هیاهنلاو ,  ۀیادبلا   5/388 يربط ,  - 148

 . اجرلاو فوخلا  باب  2/68 ـ  یفاک ,  - 149
 . 70/379 راونالا , راحب  - 150

 . نییبلاطلا ص 318 لتاقم   6/125 ریثا , نبا  لماک   20/62 ثیدحلا ,  لاجر  مجعم  - 151
 . 106 رقم , سابعلا ,  - 152

 . 30 راصبا , - 153
 ) ) مان هب  نآ ,  قطانم  زا  یکیو  هدوب  هفوکو  هرصب  جاجح  هاگتحارتساو  تسادجن  هقطنم  رد  یعیسو  ینیمزرس  ـه ) )  مر ـ لا بـطـن  - ) ) 154

 . تسا هدوب  رجاح ) ) 
 . تسا هتشاد  هلصافالبرک  ات  لزنم  راهچو  هدوب  هریح  کلام  نامعن ,  نابسا  شرورپو  تیبرت  لحم  تانا ) )  ـب هـجـ یذ عـ - ) ) 155

 . 3/62 نیسحلا ,  ةایح   1/65 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   65 راصبا ,  1/594 نایعا ,  - 156
 . 25/215 راحب , فوک ) )  هنیفس ( ( ,  - 157

 ( ( . فوک هنیفس ( ( ,  - 158
 . 42/295 راحب , - 159

 . 6/120 دیدحلا , - 160
 . 66 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   45/87 راحب , باب 23  تارایزلا ,  لماک  - 161

 ( ( . یند هنیفس ( ( ,  - 162
 . 3/324 نیلقثلا ,  رون  زا  لقنب   13/21 هنومن ,  ریسفت  - 163

 . تمکح 236 هغالبلا  جهن  - 164
لوغـشم كدـف ,  عرازم  زا  یـضعب  رد  ع )  نینمؤـملاری (  ـ ما يزور  تـسارارق :  نـیا  زا  هـنیهج ) )  نزو ( (  رب  هنیثـب ) )  ناتــساد  - ) ) 165

, دوب شدوخ  نامز  ياهنز  نیرتابیز  زا  هک  یحمج ) )  رماع  رتخد ( (  هنیثب ) )  هیبش ( (  ییاب  ـ یز نز  هکدوب  شتـسد  رد  لـیبو  يزرواـشک , 
جاودزا هب  ار  ـر مـ گا ةاحـسملا ( ( . ) )  هذـه  نع  کـینغاو  ینجوزتـت  نا  کـل  لـه  درک ( ( :  ضرع  ترـضح  هـبو  دـش  لـثمتم  شرظنرد 
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وت دومرف ( ( :  ع )  نینمؤملاریما (  مهد . ) )  یم  ناـشن  وت  هب  ار  نیمز  نئازخو  منک  یم  زاـین  یب  ندز  لـیب  نیا  زا  اروت  يرواـیب  رد  تدوخ 
تدوخ يارب  نم  زا  ریغ  يرهوشو  ورب  دو ( ( :  ـ مر تر فـ حـضـ متسه . ) )  ایند  نم  تفگ ( ( :  میایب . ) ) ؟  وت  يراگتـساوخ  هب  هک  یتسیک 

 : درک همزمز  ارراعشا  نیاو  دش  ندز  لیب  لوغشم  هرابود  یتسین ) )  نم  يارب  وت  هک  نک  ادیپ 
لهاجب تسلو  ایندلا  نع  فوزع  ینناف  ياوس  يرغ  اهل  تلقف  ۀنیثب  زیزعلا  يذ  یلع  انتتآ  ۀیند  ایند  هترغ  نم  باخ  دقل 

لهاجب تسلو  ایندلا  نع  فوزع  لهاجب  تسلو  ایندلا  نع  فوزع  لئامشلا  کلت  لثم  یف  اهتنیزو  لیاطب  انورق  ترغ  نا  یهامو 
 ( . 73/84 راحب , ) 

 . 3/450 بهذلا ,  جورم  - 166
 . 82 يرئاح ,  هّللا  تیآ  یطخ  ياهتشاددای  زا  صیخلت  - 167

 . 75 فوهلم ,  - 168
 . 44/325 راحب ,  1/587 هعیشلا ,  نایعا   1/105 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا  فوهلم 10  - 169

 . 7/144 نایبلا ,  عمجم  - 170
 . 1/284 نایبلا ,  عمجم  - 171

 . 209 208 ـ  یطویس ,  افلخلا , خیرات  173و 4 )  راحب 60/311 .   1/415 ۀعماجلا ,  ةرایز  حرش  یف  هعطاسلا  راونالا  - 172
 ( ( . دهف , ) ) 2/175 ناویحلا ,  ةایح  - 175

 . 209 یطویس ,  افلخلا , خیرات  - 176
 . 1/185 ۀسایسلاو ,  ۀمامالا  - 177

 . 74 فوهلم ,  - 178
 . 11 فوهلم ,  - 179

 . يربط 5/340  11 فوهلم ,  - 180
 . 6/151 دیدحلا , , 5/145 هباغلادسا ,  - 181

 . 2/273 نارایو ,  ربمغیپ   2/422 ناویحلا ,  ةایح   6/149 دیدحلا ,  2/34 هباغلادسا ,  - 182
 . 5/205 نارایو ,  ربمغیپ   6/165 دیدحلا , یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 183

 . 1/586 همغلا ,  فشک  - 184
 . هفورعم ریغ  هعماج  ترایز  - 185

 . یناهفصا يورغ  همالع  زا  رعش  - 186
 . 1/106 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   1/186 یمزراوخ ,  ع )  نیسحلا (  لتقم  , 44/327 راحب , - 187

 . 44/312 راحب , ص 152  سلجم 30 , قودص ,  یلاما  - 188
 . 25  / ج29 304 ـ   / 551 ج27  / ج22 راحب , - 189

 . 336 باب 108 , تارایزلا ,  لماک  - 190
 . 5/195 هادهلا ,  تابثا   337 هعوسوم ,  - 191

 . 445 رئاصب ,  22/550 راحب , - 192
 . ص 326 باب 108 , ص 103 , باب 32 , تارایزلا ,  لماک  - 193

 . 100/130 راحب , تادایزلا  نم  باب  , 6/106 یسوط ,  خیش  بیذهت ,  - 194
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 . 145 یقرواپ ,  نیسحلا ,  لتقم  - 195
 . 550  / 27/299 ج22 راحب , - 196

 . 45/394 راحب , - 197
 . 3/335 هیلاجرلا ,  دئاوفلا  - 198

 . 78/227 ح97 راحب , - 199
 . 132 رصبلا , لحک  - 200

 . 22/547 راحب , - 201
 . هبطخ 190 هغالبلا  جهن  - 202

هیحاـنزا طـق  ـتـش فـ فار ـ ـش نوـچ  تسا  مساـقلاوبا ) )  شا ( (  هینکو  ع )  نینمؤـملاریما (  ـد  نزر ـن فـ یر ـ خآ فر ) )  ـ طـالا عـمـر  - ) ) 203
نوـچ دوـش , یم  هدـیمان  فرـشا ) )  هک ( (  نیـسح ) )  نب  یلع  نب  ورمع  لـباقم ( (  رد  دوـش , یم  هتفگ  فرطا ) )  وا ( (  هـب  تساردـپ , 

اب فرطـالا ) )  رمع  دوش ( (  یم  یهتنم  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ردا , فرط مـ زاو  ع )  نینمؤـملاریما (  هب  ردـپ , فرط  زا  شتفارش 
هجیدـخ اب  فرطالا ) )  رمع  نب  دـمحم  شدـنزرف ( (  تسا ,  هیبلعث ) )  ابهـص  شردام ( (  مان  دـندمآ  ایند  هب  اـماوت  هیقر ) )  شرهاوخ ( ( 

ع دا (  تر سـجـ رتخد حـضـ
تافو عبنی ) )  رد ( (  یگلاس  نسرد 75  رم ) )  ـ عو هّللادیبع  هّللادبع ,  ياهمان ( ( :  هب  تسا  هدش  دـنزرف  هس  بحاص  وا  زاو  درک  جاودزا  ( 

کیرـش ینثم ) )  نسح  اب ( (  ع )  یلعو (  ص )  ربمایپ (  تاقد  ـ ـص ـیـت  لو رد تـ ار  فرطالا ) )  رمع  تساوخ ( (  یم  جاـجح  تسا  هتفاـی 
 ( ( ینثم نسح  اب ( (  ارصحنم  تافوقوم ,  تیلوت  اذل  درب , ماش  هب  کلملادبع  دزن  ار  جاجح  تیا  ـکـ ـشو تفریذپن  نسح ) )  یلو ( (  دیامن 

 ( . 331 بلاطلا ,  ةدمع  رمع ) )  هنیفس ( ( ,  دش ( 
 . 1/108 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا   12 فوهلم ,  - 204

 . 7/215 لاجرلا ,  سوماق  - 205
 . 3/249 دیدحلا , یبا  نبا  - 206

 . 30  / بازحا - 207
 . بلاطلا 119 ةدمع   367 باب 64 , هدوملا  عیبانی  - 208

 . 23  / يروش - 209
 . ماکحالا 2/346 دعاوق  - 210

 . 292 ع , )  نیسحلا (  تاملک  ۀعوسوم   1/253 حئارجلاو ,  جئارخلا   45/89 راحب , - 211
 . 5/588 هباغلادسا ,  - 212

 . 10/396 لاجرلا ,  سوماق  - 213
 . 125 یمق ,  ثدحم  نازحالا ,  تیب  - 214

 . 33  / بازحا - 215
 . 55 هبیتق ,  نبا  ۀسایسلاو ,  ۀمامالا   126 دیفم , خیش  لمج ,   32/149 راونالا , راحب   6/220 دیدحلا , - 216

 . 2/246 یبوقعی ,  خیرات  , 208 یطویس ,  افلخلا , خیرات   45/230 راحب , - 217
 . 83 فوهلم :  - 218

 . 1/111 هباحصاو ,  نیسحلا  مامالا  , 94 ع , )  نیسحلا (  یلع  نجلا  حون  باب  باب 29 , تارایزلا  لماک  - 219
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 . 7/129 لاجرلا ,  سوماق   3/233 نیسحلا ,  ةایح   94 راصبا , - 220
 . 107 راصبا , - 221

 . 130 نیعلا ,  راصبا  - 222
 . 84 فوهلم ,  - 223

 . ۀیسدقلا ص 70 راونالا  - 224
 ( . 3 لصف  ) 35 مومهملا ,  سفن  , 322 بقانملا ,  یف  بقاثلا  - 225

 ) ) تسادحا يادهـش  زا  يراصنا ) )  هّللادبع  شردپو ( (  ص )  ربمایپ (  ردـقلا  لیلج  هباحـص  زا  يراصنا ) )  هّللادـبع  نب  ربا  جـ - ) ) 226
هدناسر ع )  مولعلا (  رقاب  ترضح  هب  ار  ترض  نآ حـ مالسو  هدرک  تکرـش  ص )  ربمایپ (  تاوزغ  زا  هوزغ  هدجیهو  ردب  هوزغ  رد  رباج ) ) 

هک هدید  ار  س )  همطاف (  ترض  حو حـ لـ ـر , ) )  با جـ تسا ( ( .  هدرک  تافو  هنسرد 78  هک  تسا  ص )  ربمایپ (  هباحص  نیرخآ  يو  تسا 
نیعبرا رد  هک  تسا  ع )  نیسح (  ماما  ربق  ریاز  نی  ـ لوا يو  ـت  سا هدر  خا کـ ـتـنـسـ سا نآ ,  يور  زاو  هدوب  شوقنم  نآ  رد  ع )  همئا (  یماسا 

عـلـی تفگ ( ( :  یمو  تفر  یم  هار  هنیدـم  ياـه  هچوـک  رد  تسد  هب  اـصع  رباـج , تسا  هدرک  تراـیز  ار  ترـضح  نآ  هیطع ,  هارمه  هب 
 ) ) ارچ هکن  ـ یا ـا  ما هما . ) )  ناش  یف  رظنیلف  یبا  نمف  یلع  بح  یلع  مکدالوا  اوبدا  راصنالا !  رـشاعم  ای  رفک , دـقف  یبا  نمف  رـشب , ـ لا خـیـر 
 ) ) موحرم خـساپ  دـنا , هداد  ییا  ـخـهـ ـسا ره یـک پـ نیققحم  دـندرکن , تکرـش  البرک  هعقاو  رد  هیفنح ) )  نب  دـمحمو  سابع  نبا  رباـج ,

یـشک لاجر  ربج ) )  هنیفـس ( ( ,  دنیامرف (  هعجارم  نیب  ـ لا طـ ـم ,  یدر ـ کر ـ کذ هیفنح ) )  نبا  دـمحم  تالاوحا ( (  رد  ار  یناقمام ) )  همالع 
 ( . 4/14  , ثیدحلا لاجر  مجعم  ص 40 ش 86 

 . 336 باب 108 ,  تارایزلا ,  لماک  - 227
 . 424 هیوضرلا ,  دئاوف  - 228

 . 27  / سی - 229
 . 45/ رفاغ - 230

 . 1/112 يدقاو ,  يزاغم ,  - 231
 ( . ع مظاک (  ترضح  تالاوحا  , 8/342 خیراوتلا ,  خسان  - 232

 . 54  / توبکنع - 233
 . 8  / سی - 234

 . 13/ راطفنا - 235
 . 1/93 ع , )  همئا (  بتکم  نادرگاش   46/261 راحب , - 236

 . 329 , 101 راحب , - 237
 . 44/330 راحب ,  27 فوهل ,  - 238

 . 1/ رطاف - 239
 . 164 تافاص /  - 240

 . 21 ریوکت /  - 241
 . 7/ رفاغ - 242

 . 26  / مجن - 243
 . 161  / هرقب - 244
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 . 30  / تلصف - 245
 . 11/ راطفنا - 246

 . 124  / نارمع لآ  - 247
 . 11/ دعر - 248

 . 4  / تایراذ - 249
 . 5  / تاعزان - 250

 . 70/ دوه - 251
 . 19  / میرم - 252

 . 1/79 يدقاو ,  يزاغم ,  - 253
 . 5  / میرحت - 254
 . 26 ایبنا /  - 255

 . 50 لحن /  - 256
 . 19/33 نازیملا ,  - 257

 . 41 هنئمطم ,  سفن  ع )  نیسح (  , 44/245 راحب , - 258
 . 154  / نارمع لآ  - 259

 . 44/330 راحب ,  28 فوهلم ,  - 260
 . 27/ رجح - 261

 . 56  / تایراذ - 262
 . 179  / فارعا - 263

 . 27  / فارعا - 264
 . 1  / نج - 265
 . 12/ ابس - 266

 . 49  / تایراذ - 267
 . مهیتای نجلا  نا  باب   1/394 یفاک ,  لوصا  - 268

 . 63/128 راحب , ننج , ) )  هنیفس ( ( ,  - 269
 . 49/239 راحب , - 270

 ( ( . هرس سدق  یناهفصالا ( (  نیسح  دمحم  خیشلا  ۀمالعلل  , 100 ۀیسدقلا :  راونالا  - 271
 . 2/306 نیسحلا ,  ةایح   4/19 لماکلا ,  خیرات  هنس 61 )  ثداوح   ) 8 یبهذ ,  مالسالا ,  خیرات  - 272

 . باعیتسا 3/994 , 3/262 هباغلادسا ,  - 273
 . 6/151 لاجرلا ,  سوماق  - 274

 . ح58 , 3/1478 ملسم ,  حیحص  زا  لقن  هب   29/332 راحب , - 275
 . 22  / صصق - 276

 . 13/356 راحب , ریخ ) )  هنیفس ( ( ,  - 278
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 . ۀیاهنلاو 8/193 ۀیادبلا  فوهلم 55 ـ  - 279
 . 27 فوهلم ,  - 280

يو تسا  هیفنح ) )  هملس  نب  سیق  نب  رفعج  رتخد ( (  هلوخ ) )  شردامو ( (  ع )  نینموملاریما (  دنزرف  هیفنح , ) )  نب  دم  مـحـ - ) ) 281
زا دعب  دـشاب  یم  لاس 81  شتاـفوو  هنـسرد 21  شدـلوت  تسا  هدرک  تکرـش  نیفـصو ) )  لمج  ياهگنج ( (  ردو  راـگزور  ناعاجـش  زا 
ردو دش  یلوتسم  قارع  رب  وا  مان  هبو  دناوخ  ماما  اروا  راتخم ) )  دوب ( (  يوز  ـنـ مو هشوگ گـیـر  مشاه ,  ینب  ریاس  دننام  ع )  نینمؤملاریما ( 

ماـما مـی اروا  هیناـسیک ) )  هـقرف  دـیدرگ ( (  دـیعبت  فئاـط  هـب  دـنک , تـعیب  ریبز ) )  نـب  هّللادــبع  اـب ( (  دــش  ـ نر ـ ــضا نوـچ حـ لاس 66 
 , لاقملا حـیقنت  دور (  یمرامـش  هب  نیعبات  ياـملع  زا  وا  دـنزرف  مشاـهوبا  تسا ,  هدـنز  يوضر ) )  لـبج  رد ( (  وا  دـنیوگ  یمود  ـنـ ناو خـ

 ( ( . دمح هنیفس ( ( ,   3/112
 . 593 1/588 ـ  هعیشلا ,  نایعا   3/31 نیسحلا ,  ةایح   27 فوهل ,  - 282

 . 16/48 ثیدحلا ,  لاجر  مجعم   3/115 لاقملا ,  حیقنت   1/348 یفاک ,  - 283
 ( ( . دمحم , ) ) 3/112 لاقملا ,  حیقنت  - 284

 . 4/53 بقانم ,  - 285
 . 2/122 نیطبسلا ,  یلاعم  - 286

 . 4/37 لماک ,  خیرات  , 5/384 يربط ,  - 287
 . 2/186 یتیآ ,  موحرم  همجرت  زا  هدافتسا  اب   247 یبوقعی 20/250 ـ  خیرات  - 288

 . 3/933 باعیتسا ,   3/192 هباغلادسا ,  - 289
 . 4/53 بقانم ,  - 290

 . 6/3 لاجرلا ,  سوماق  - 291
 . 97 م 21 , قودص ,  یلاما   6/28 لاجرلا ,  سوماق   312 هیوضرلا ,  دئاوف  - 292

 ( ( . سبع هنیفس ( (   42/152 راحب , - 293
 . 76 راصبا , - 294

 . 4/38 لماک ,  خیرات   5/384 يربط ,   72 باب 23 , تارایزلا ,  لماک  - 295
 . 82 یقرواپ )  مومهملا (  سفن   5/384 يربط ,  - 296

 . 65 یهتنملا ,  ۀمتت  - 297
 . 3/906 باعیتسا ,  یلا 149   20/108 دیدحلا , - 298

 . 20/126 دیدحلا , - 299
 . 4/348 لماک ,  خیرات  - 300

 . ص 86  , مرقم ربکالا , یلع  - 301
 . 1/309 يدقاو ,  يزاغم ,  - 302

 . 211 دیفم , خیش  فیلات  لمج ,  - 303
 . 24 راصبا ,  49  , فوهلم - 304

 . هباحصاو 1/119 نیسحلا  مامالا   2/318 نیسحلا ,  ةایح   153 م 30 , قودص ,  یلاما   14 فوهلم ,  - 305
 . 1/216 يزاغم ,  - 306
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 . 44/34 راحب ,  3/950 باعیتسا ,  - 307
 . 10/38 ریدغلا , - 308

 . 4/9 دیدحلا , - 309
 . 13/242 دیدحلا , - 310

 . 45/328 راحب , - 311
 . 29/332 راحب , - 312

 ) یبنلا امهب  یمس  یتح  نیسحلاو  نسحلا  مسا  بجح  هّللا  نا  ۀیلهاجلا ,  یف  مسالا  اذه  فرعی  مل  هک ( ( :  دنک  یم  یطو نـقـل  ـیـ ـس - 313
 ( ص ربمایپ (  ات  دوب  هدرک  یفخم  ار  مسا  ود  نیا  دنوادخ  تسناد ,  یمن  یـسک  تیلهاج  رد  ار  نیـسحو  نسح  ما  ود نـ هینبا ( ( . ) )  ص ) 

 ( . 187 افلخلا , خیرات  داهن ( , ) )  مان  نیا  هب  ار  شنادنزرف 
 . 1/538 لامالا ,  یهتنم  - 314

 ( ( . زوا , ) ) 1/118 ناویحلا ,  ةایح   6/111 لوقعلا ,  ةارم  - 315
 . نیلقثلارون زا  لقن  هب   13/21 هنومن ,  ریسفت  - 316

 . فوهلم ص 75 - 317
 ( ( . هرس سدق  یناهفصالا ( (  نیسح  دمحم  خیشلا  ۀمالعلل  ص 137  ۀیسدقلا :  راونالا  - 318

 . 26 فوهلم ,  - 319
 . 16  / میرم - 320

 . 901 499 ـ  يدقاو ,  يزاغم ,  - 321
 . 1/254 ینودقفت ,  نا  لبق  ینولس  - 322

 . 4/525 نایبلا ,  عمجم  - 323
 . 53 فوهلم ,  - 324

 . 33/280 راحب , - 325
 . فوهلم 82 - 326

 . 101/273 راحب , - 327
 . 110 راصبا , - 328

ذقنم شرسپ ( (  وا  زادعبدیسر  تداهـش  هب  لمج  گنج  رد  هک  تسا  ع )  نینمؤملاریما (  رکـشل  ناهدنامر  زا فـ يد ) )  هر عـبـ مـ - ) ) 329
هثداح ردو  دش  فرحنم  ادعب  یلو  دو , بـ ع )  ـیـر (  ما تر  باکر حـضـ نیمزالم  زا  مه  ناورهنو  نیفـص  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  ( ( 

 ( . 3/247 نیسحلا ,  ةایح  دناسر (  تداهش  هب  ار  ع )  ربکا (  یلع  بانجو  دش  قحلم  دعس ) )  رمع  هاپس ( (  هب  البرک 
 . 4/40 ریثا , نبا  لماک   1/594 نایعا ,   3/164 فارشالا ,  باسنا   1/223 یمزراوخ ,   5/386 يربط ,  - 330

 ( . ع ادهشلادیس (  تالاوحا   ) 2/146 خیراوتلا ,  خسان  - 331
 . ح3 باب 7 , هرمعلا ,  باوبا  , 10/246 لئاسو ,  , 5/1519 بیذهت ,  - 332

 . 10/15052 ادخهد , گنهرف   6/95 نایعالا ,  تایفو  - 333
 . 6/86 نایعالا ,  تایفو  - 334

 . 20/96 دیدحلا , - 335
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 . 73 فوهلم ,  - 336
 . 44/313 راونالا , راحب  - 337
 . 6/430 نایبلا ,  عمجم  - 338

 . 1/216 یفاک ,  - 339
 . 2/370 بهذلا ,  جورم   5/192 هغابصلا ,  جهب  - 340

 . 4/523 يربط ,   4/523 يربط ,  خیرات   5/192 هغابصلا ,  جهب  - 341
 . 179  / راحب ج43 - 342

 . 110 مرقم /  س ـ )  ارهزلا (  ۀمطاف  - 343
 . يدیهش رفعج  دیس  رتکد  ص 199  ع )  ارهز (  همطاف  یناگدنز  - 344

 ( . ص دمحم (  لا  تیب  نم  ملعلا  یقتسم  باب  ح3 ,  , 1/398 یفاک ,  - 345
 . 53  / بازحا - 346
 . 2  / تارجح - 347

 . 36/ رون - 348
 . 7/144 نایبلا ,  عمجم  - 349
 . 2/169 همغلا ,  فشک  - 350

 ( ( . تیب هنیفس ( ( ,  , 25/97 راحب , - 351
زا يو  ـت  ـسا هدر  مـ  , نو ـ عا رثا طـ رد  قارع ,  طساو  رد  هنـس 117  رد  دش  دلوتم  یمعا  هنـس 61  رد  يرـصب ) )  ۀماعد  نب  ةدات  قـ - ) ) 352
هب تبسنو  تنس  لها  يوق  نیثدحم  زاو  ـت  سا ـتـه  شاد يرد ) )  قـ کلسم ( (  يداقتعا ,  رظن  زاو  هدوب  رادروخ  رب  يوق  يرای  ـظـه بـسـ فا حـ
زا دینـش , ار  یتمذم  ع )  یلع (  هرابرد  هکم ,  ریما  يرـسق  هّللادبع  نب  دلاخ  زا  یتقو  نوچ   , تسا هتـشاد  تبحمو  هقالع  ع )  نینمؤملاریما ( 

 ! ( ( , تسا قیدنز  هّللادـبع  نب  دـلاخ  هک  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  ۀـبعکلا ,  برو  قیدـنز  تف ( ( :  ـبـه گـ تر ـه مـ ـسو ـت  ـسا ـ خر وا بـ دزن 
 ( . 8/306 بیذهتلا ,  بیذهت  دتق ( ) )  هنیفس ( ( 

 . 46/357 راحب , دتق ) )  هنیفس ( (  - 353
 . 40/76 راحب , - 354

 . 44/181 راحب , - 355
 . 467 , 2 1 ـ  افولا , افو  - 356

 . 1/19 هسایسلاو ,  ۀمامالا  - 357
 . 43/197 راحب , ریغ , ) )  هنیفس ( ( ,  - 358
 . 1/595 هعیشلا ,  نایعا  , 29 فوهل ,  - 359

نانآ رب  ینزو  ـد  ندو ـ برا ـ کد ـ بو ساپسان  یلو  دندرک  یم  یگدنز  تمعنو  زان  رد  هک  دندوب  تسرپ  باتفآ  یمدرم  اب ) )  ـ ـس مو  قـ - ) ) 360
موق نکسم  دندش  يدوبانو  یناریو  راچدو  ـکـسـت  شار نا  ـ نآ دسو  درک  یـشک  رکـشل  نانآ  راید  هب  نامیلـس  ترـضح  درک  یم  تموکح 

نیقی ابنب  ابس  نم  کتئج  و  تسا ( ( :  هدش  لامعتسا  میرک  نآرق  رد  هرابود  ابس ) )  هم ( (  تسا کـلـ هدوب  یلعف  نمی ) )  نیمزرس ( (  ابس 
 ( . 3/203 نآرق ,  سوماق  میظع ( , ) )  شرع  اهلو  یش  لک  نم  تیتواو  مهکلمت  ةارما  تدجو  ینا 

 . 131 7/125 ـ  دیدحلا , یبا  نبا  حرش  - 361
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ـا هـو مو نا  ـم بـمـا کـ لا عـ موصعم ,  ماما  هک  یلاح  رد  دـناد  یمن  ایآ  درک ؟  لاؤس  نیمزرـس  نیا  ماـن  زا  ع )  ادهـش (  ـ لاد ـیـ ـس ار  چـ - 362
مه میرک  نآرق  رد  تالاؤس  نیا  هیبش  هچنانچ   , تسا هت  یـضماغ نـهـفـ رارـسا  ترـضح ,  لاؤس  نیا  رد  ای  تسا  ـقـیـمـه  لا مو  ـی یـ لا نئا  کـ
یم ع )  یـسیع (  هب  باطخ  ای  یـسوم . ) )  ای  کنیمیب  کلت  اـم  دومرف ( ( :  یـسوم  ترـضح  هب  باـطخ  یلاـعت  دـنوادخ  دوش , یم  هدـید 

ود ما  زا نـ ـت ,  ـسا ـت  کر رد حـ رد  فر بـ بـه طـ ص )  ـبـر (  ما ـتـی پـیـ قو یـا  نیهلا . ) )  یماو  ینوذـختا  ساـنلل  تـلق  تـنا  ا  دـیامرف ( ( : 
ـه جو هتساوخ تـ یم  هکنیا  ایو  هدوب  ترـضح  لاؤس  رد  يا  هیفخ  حلاصم  دیاش   ( , 1/51 يدقاو ,  يزاغم  دن (  لاؤ مـی کـ فار سـ ـ طا هو  کـ

لتقم یقرواپ  دوش (  یم  عقاواجنیا  رد  هلاحم  ـال  یهلا  ياـضق  هک  دـناد  یم  ع )  ترـضح (  ـالاو  دـنک  بلج  نیمزرـس  نیا  ار بـه  نار  ـگـ ید
 ( . 231 مرقم ,  نیسحلا , 

 . فوهلم 32 - 363
 . 8/193 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا  - 364

 . مرقم 204 نیسحلا ,  لتقم   8/169 ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  - 365
 . هباحصاو 1/161 نیسحلا  مامالا  - 366

 . 78 يزوج ,  نبا  دینعلا , بصعتملا  یلع  درلا  - 367
 . 7/279 دیدحلا , یبا  نبا  - 368

 . ص 274 فارشالاو ,  هیبنتلا  - 369
 ( ( . ججح هنیفس ( ( ,  - 370
 . 101/235 راحب , - 371

 . 5/399 يربط ,   44/375 راحب , - 372
 . 21  / فسوی - 373

 . 5  / هنیب - 374
 . 50/ رمق - 375

 . 11/ دعر - 376
 . 11/329 نازیملا ,  - 377

 . 7/253 نیقداصلا ,  جهنم  ریسفت  - 378
 . 49/117 راحب , - 379

 . 2/292 لامالا ,  یهتنم  - 380
 . 9/ رمز - 381

 . 33/399 راحب , لمک ) )  ۀنیفس ( (  - 382
 ( . ص 100 راصبا , تسا (  هدش  حتف  هعیبر ) )  نب  نامیلس  تسد ( (  هب  نامثع  نامز  رد  هک  تساروخ  رد  يره  شـ بـلـنـجـر ) )  - ) ) 383
 . 100 راصبا , تسا  هدرکرکذ  ریثا  نبا  هچنانچ  یسراف ) )  ناملس  ای ( (  تسا  یلهاب ) )  هعیبر  نب  ناملس  اج ( (  ـنـ یا رد  نا  سـلـمـ - 384

 . 4/63 لماک ,  خیرات   95 نا ,  راصبا   5/396 يربط ,  - 385
 . 101/272 راونالا , راحب  - 386

 . دوب هدرک  رفح  ار  یهاچ  هقطنم  نآ  رد  هک  تسا  یصخش  مان  فارش ) )  - ) ) 387
 . 43 فوهلم ,   4/47 لماک ,  خیرات   4/612 نایعا ) )  , ) ) 1/230 یمزراوخ ,   115 7 ـ  راصبا , - 388
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 . 302 ع , )  نیسحلا (  لتقم  - 389
نب نامعن  نابسا ( (  هک  ـت  سا ـن  یا نآ  هیمست  هجوو  دراد  هلصاف  لیم  شش  هیـسداق  اتو  میمت  ینب  يداو  تا ) )  ـ نا ـب هـجـ یذ عـ - ) ) 390

 ( . 220 مرقم ,  نیسحلا ,  لتقم  دنداد (  یم  شرورپ  اجنآ  رد  ار  هریح  هاشداپ  رذنم ) ) 
 . 84  / 3 نیسحلا ,  ةایح  5/405 ـ  يربط ,  - 391

 . 221 مرقم ,  نیسحلا ,  لتقم   85 66 ـ  راصبا ,  8/173 ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا  - 392
 . فارشالا باسنا  زا  لقن  هب   3/56 نیسحلا ,  ةایح  - 393

 . 274  / 104 راحب , وشر ) )  هنیفس ( (  - 394
 . 9/311 دیدحلا , - 395

 . 207 هرقب /  - 396
 . 204 ةرقب /  - 397

 . 8/306 ثیدحلا ,  لاجر  مجعم   4/73 دیدحلا , - 398
 . 27/322 هنومن ,  ریسفت  - 399

 . 1/324 هیلاجرلا ,  دئاوفلا   5/407 يربط ,  - 400
زا ـت  ـسا ـتـه  ـشاد را  ـتـیـ خارد زادناریت  رفن  دصیـس  دوب  عاجـشو  رعاش  يدرمو  هفوک  ناگرزبو  فارـشا  زا  رح ) )  نب  هّللادـی  عـبـ - ) ) 401

توعد زا  البرک  هعقاو  رد  دیدرگ ! !  قحلم  هیواع  ـه مـ بودراذ اهنت گـ ار  ع )  نینمؤملاریما (  نیفـص ,  دربن  ردو  تسا  ینامثع  هدـیقع ,  رظ  نـ
رب سپس  تفرگ  ماقتنا  ع )  نیـسح (  نالتاق  زاو  دومن  مایق  راتخم ) )  هارم ( (  ـ هو ـد  ـش نا  ـیـمـ ـش دعبو پـ درک  یچیپرـس  ع )  نیـسح (  ماما 
هب دعب  دیدرگ  ناریو  رات  روتـسد مـخـ هب  وا  هناخ  تشک  ارراتخم  نایفارطاو  درک  هلمح  هفوک  فارطاو  يرق  هبودرک  مایق  راتخم ) )  هیلع ( ( 

تخادـنا تارف  رد  اردوخ  دوـشب  ریـسااداب  ـنـکـه مـ یا سر  زاو تـ هتـشاذگ  اـهنت  اروا  شنازابرـس  یلو  تفر  ریبز ) )  نب  بعـصم  گـنج ( ( 
سفن هنیفس 2/143   323 1/328 ـ  هیلاـجرلا ,  دـئاوفلا  تسا (  هدوب  لمعدـب  یلو  داـقتعالا  حیحـص  يدرم  هم ,  ـالع  لوـق  هبو  دـش  قرغو 
تـشذ ـی گـ تد تفر مـ ماـش  هب  شدوخو  دراذـگ  هفوـک  رد  ار  شرـسمه  نیفـص ,  گـن  ـد جـ ما ـ ـش رد پـیـ هّللاد ) )  عـبـیـ موـمهملا ( ( . ) 
صیبخ نب  ۀمرکع  مان ( (  هب  يدرم  جاودزا  هب  هدش  هتشک  گنج  نادیم  رد  هکنیا  روصت  هب  شرسمه  اذل  دماین , هّللادیبع ) )  زا ( (  يربخو 

اذل ـد , نادر ـ گر وا بـ ار بـه  ـش  لا ـر نـشـد عـیـ ـضا حـ ـه ) )  مر عـکـ ـی ( (  لو ـد , مآ هفوک  هب  ارجام  يریگیپ  يارب  هّللادیبع ) )  دمآ ( (  رد  ( ( 
) ؟  يدرک کمک  ارام  نمشد  هک  يدوبن  وت  ایآ  انودع , انیلع  ترهاظ  دومرف :  وا  هب  ترضح  , دمآ ع )  نینمؤملاریما (  دزن  همـصاخم  تهج 

تلادع زا  ارم  زورما  هک  دو  ـث مـی شـ عا ـن بـ یا ال , لا :  قـ ـک ؟  لد کلذ مـن عـ ینعنمیا  تفگ ( ( :  خساپ  رد  ( 
نز نیا  نوچو  يرادن  ار  نز  نیا  اب  سامت  قح  دومرفو :  درک  راضحا  ار  همرکع ) )  اذ ( (  لـ زگره .  دومرف :  ترضح  ینک ؟  مورحم  دوخ 
 ( ( یفعج رح  هّللادیبع  هناخ ( (  هب  هاگنآ  دوش , جراخ  لمح ,  عضو  زا  دعب  ههبش  هب  یطو  هدع  زا  ات  دنامب  ینیما  صخش  دزن   , تسا هلماح 

, دارفا اب  ینمشد  اولدعت ( ( . )  نا ال  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجی  ال  دیامرف ( :  یم  دیجم  نآرق  يرآ ,   ( . 3/382 ریثا , نبا  لماک  ددرگرب ( 
 ( ( . دیوش جراخ  تلادع  ریسم  زا  هک  دوشن  ثعاب 

 . ناسح نب  لتاقم  هب  تسا  بوسنم  لتاقم ,  رصق  - 402
149 هنئمطم ,  سفن  ع )  نیسح (   , 223 مرقم ,  نیسحلا ,  لتقم  89 ـ  نیعلا ,  راصبا  ش 7453   , 11/67 ثیدح ,  ـ لا لا  ـ جر مـعـجـم  - 403

.
 . 1/47 يدقاو ,  يزاغم ,  - 404

 . 18/203 راحب , - 405
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 . 56 فوهلم ,  - 406
 . 3/88 نیسحلا ,  ةایح   27/204 راحب ,  , 113 یشک ,  - 407

 . تسا نایح  نب  لتاقم  هب  بوسنم  لتاقم ,  رصق  - 408
 . 29 لحن /  - 409
 . 39 ارسا /  - 410

 . 86 میرم /  - 411
 . 90 لمن /  - 412

 . 236  / 7 نایبلا ,  عمجم  - 413
 . 308 هیوضرلا ,  دئاوف  - 414

 . ریدغلا 4/30 - 415
 ( . 11/323 بیذهتلا ,  بیذهت  ۀنس 130 (  تام  ۀقث  يرصبلا ,  رهزالاوبا  یعبضلا  دیزی  ـی  با ـد بـن  یز هـو یـ ـک ) )  شر ـ لا ـد  یز یـ - ) ) 416

 . 3/44 نیسحلا ,  ةایح   8/169 ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا   3/305 البنلا , مالعا  ریس  - 417
 . 92/107 راحب , رق ) )  هنیفس ( ( ,   3 418و419 -

 . 44 ناجرمو ,  ؤلؤل  - 420
 . 61 4/57 ـ  ریثا , نبا  لماک   5/424 يربط ,   , 10  , 28 نیعلا ,  راصبا  و 3  421و 422 -

 ( ( . فحص هنیفس ( ( ,  - 423
 . 4 و 5  , 2 ثیداحا 1 ,   , 24/185 راحب , - 424

 . 1/289 مکاح ,  كردتسم   8/20 هنومن ,  ریسفت  - 425
 . 434 مرقم ,  نیسحلا ,  لتقم  - 426

 . 30 صصق /  - 427
 . 678  / 2 يدقاو ,  يزاغم ,  - 428

 . 169  / 3 دیدحلا ,  419  / 32 راحب , 140 ـ  نیفص ,  ۀعقو  - 429
 . 286  / 2 دیدحلا , - 430

 . 12 بازحا /  - 431
 . 36  / 5 نایبلا ,  عمجم  - 432

 . 49 هبوت /  - 433
 . 458 نیفص ,  هعقو  - 434

 . 53 فوهلم ,  - 435
 . 1/245  , یمزراوخ  , 175  / 8 ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا   595  / 1 ۀعیشلا ,  نایعا  , 44/388, راحب - 436

 . بیذهتلا 7/450 بیذهت  - 437
 . 3/124 نارایو ,  ربمغیپ   40/39 28/130 راحب ,  2/290 هباغلا ,  دسا  - 438
 . 10/14 2/286 دیدحلا , یبا  نبا  جهن  حرش   , 1/373 رودصلا , افش  - 439

هابتشا ای  هدوب  هیضق  ددعتای  هک  تسا  هدش  رکذ  مه  ینادمه ) )  ریضخ  نب  ریربو  یلهاک  ثرح  نب  سنا  يارب ( (  نایرج  نیا  هیب  ـ ـش - 440
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 . تسا هداد  خر  تاور ,  یماسا  رد 
 . 2/47 ۀمغلا ,  فشک  - 441

 . 186 نیفص ,  هعقو  - 442
 . 164 هنئمطم ,  سفن  ع )  نیسح (  1/599 ـ  نایعا ,   3/126 نیسحلا ,  ةایح  69 ـ  راصبا , - 443

 . 289 مرقم ,  نیسحلا  لتقم  , 2/8 یمزراوخ ,  ع )  نیسحلا (  لتقم  - 444
 . 8/181 ۀیاهنلاو ,  ۀیادبلا   42  , فوهلم - 445

 . 52 فوهلم ,  - 446
 . 44/306 راحب , - 447

 . 6/62 يربط ,   2/19 ۀسایسلاو ,  ۀمامالا  - 448
 . 1/542 لامالا ,  یهتنم  - 449

 . هعیرشلا 3/164 نیحایر  - 450
, داتفا ـیـن  مز ترو بـه  ـ ـصا ـ بو تشادرب  يدایز  تاحارج  شندبو  دیگنج  یتدـم  اروشاع  زور  عاطم ) )  یبا  نب  ورمع  نب  دـیوس  - ) ) 451
اب حورجم  نا تـن  بـا هـمـ ـد شـنـیـد , یو ارر سـ ـن خـبـ یاود ـیـ سر تداهش  هب  ع )  ادهشلادیس (  یتقو  اما  هدش ,  هتـشک  هک  دندرک  روصت  اذل 

زور رد  ـی ) )  مر ـ ـض ور حـ ـیـر بـن عـمـ ـش بـ دیـسر ( ( .  تداهـش  هب  ات  دـندوب  هدرب  ار  شریـشمش  نوچ  دـیگنج  تشاد  هارمه  هک  يدراک 
 , متشادرب وت  زا  اردوخ  تعیب  نم  دومرف ( ( :  وا  هب  ع )  ما (  ـ ما ـد , نا هدر  ـ کر ـیـ ـسا ير  تادحرـس  رد  ار  شدنزرف  هک  دش  ربخ  اب  ارو  ـ ـشا عـ

تاناویح همعط  هدـنز  هدـنز ,  نیـسح ,  ای  کتقراف  نا  اـیح  عابـسلا  ینتلکا  تفگ ( ( :  وا  اـما  شـال کـن , ) )  تدـنزرف تـ يدازآ  ردو  ورب 
 . 4/79, ریثا نبا  لماک   101103 نیعلا ,  راصبا   47 فوهلم ,  نیسح ) ) !  يا  مرادرب  وت  يرای  زا  تسد  رگا  موش  نا  ـ با هد بـیـ ـ نرد

 . 445 5/419 ـ  يربط ,  - 452
 . 180 نارمع /  لآ  - 453

 . 71 ارسا /  - 454
 . 180 179 ـ  نارمع /  لآ  - 455

 . 5/421 يربط ,  - 456
 . فوهلم 50 - 457

اد نآ صـ ار بـه  تر  یمان کـه حـضـ نیرتهبو  تسا  هدش  هداد  ع )  نینمؤملاریما (  هب  ص )  ربمایپ (  فرط  زا  بارت ) )  وبا  هی ( (  کـنـ - 458
صیقنت دـصق  هلمج ,  نیا  نتفگ  اـب  ماـش  مدرم  دـنچره  , دوب بارت ) )  وبا  نیمه ( (  تشاد ,  یم  تسودو  دـش  یم  لاحـشوخ  ـد , ندز مـی 

دندرک کـه هظحالمو  دندروآ  فیرـشت  ص )  ادخ (  لوسر  دوب , هدـیباوخ  دجـسم  رد  هری , ) )  ـ ـش ـعـ لاوذ هوز  غـ دنتـشاد ( ( .  ار  ترـضح 
 ( ص ادـخ (  لوـسر   , تسا هتـس  ـ ـش ترـضح نـ تروصورـس  يور  راـبغو  در  ـ گو ـتـه  فر را  کـنـ هدو ,  تر بـ ـ ـض يور حـ ـی کـه  یا ـه  چرا پـ

ص ج1 ,  دیدحلا , یبا  نبا  ص 50 ـ  ج35 ,  راحب , بارتوبا ( !  يا  زیخرب  دومرف :  هبترم  ودو  دـندرک  كاپ  نینمؤملاریما  يور  زا  اراهرابغ 
 ( . ص 222 یلح ,  همالع  قحلا ,  جهن   11

دنچو درم  مزخا ) )  یتد ( (  زا مـ سپ  درک , یم  يراتفردب  ردپ  هب  تبسن  تشاد  يرـسپ  تسا ,  یئا ) )  مز طـ ـ خا ـی  با زا ( (  ـعـر  ـش - 459
 : تفگ ار  رعش  تیب  نیا  هاگنآ  دندز !  کتک  ارواو  دندرب  موجه  دوخ  دج  رب  شنارسپ  يزور  , دنام یقاب  وا  زا  رسپ 

 . مزخا نم  اهفرعا  ۀنشنش  مدلاب  ینوج  رض  ینب  نا 
 . مزخا نم  اهفرعا  ۀنشنش  مزخا .  نم  اهفرعا  ۀنشنش 
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 . ص 349 ج1 ,  لامالا ,  یهتنم  ص 614  مومهملا ,  سفن  - 460
 . ص 503 ج2 ,  فاشک ,  ریسفت  - 461

 . ص 281 ج17 ,  دیدحلا , یبا  نبا  حرش  ص 835 ,  ج2 ,  يدقاو ,  يزاغم ,  - 462
 . هبطخ 11 هغالبلا ,  جهن  - 463

 . ص 186 ج1 ,  ناویحلا ,  ةایح  ص 365  ج2 ,  نایعالا ,  تایفو  نبا  ص 327 (  ج1 ,  باقلالاو ,  ینکلا  - 464
 . راحب 43/170 - 465

هدرک بس  تر کـ ـ ـض ـ حزا ار  يداـیز  مولع  هک  تسا  ع )  نینمؤملاریما (  باحـصا  صاوخ  زاو  نیعباـت  زا  یناد ) )  ثرا هـمـ حـ - ) ) 466
 : دیامرف یم  نانآ  قحرد  ترضح  اذل  دنرادن  ریظن  ترضح  یتسودو  الو  رد  نادمه ) )  هلیبق  تسا ( ( , 

مالسب یلخدا  نادمهل  تلقل  ۀنج  باب  یلع  اباوب  تنک  ولف 
مالسب یلخدا  نادمهل  تلقل  مالسب  یلخدا  نادمهل  تلقل 

هب تبـسن  مدرم  فالتخا  زا  يو  تسا  بحی ) )  ثیح  یناری  یتح  هسفن  جرختف  ینبحی  دـبع  تومی  ال  ثیدـح ( ( :  يوار  ثراح , ) )  ) ) 
نیب ار  ثراح  تاـفو  هلها ) )  فرعت  قحلا  فرعا  هک ( ( :  دومرف  وا  هب  ار  فورعم  هلمج  ترـضح ,  اـما  درب , یم  جـنر  ع )  نینمؤملاریما ( 

 ( . ص 299 ج1 ,  دیدحلا , ص 239  ج39 ,  راحب , ص 366  ج4 ,  نایعا ,  ج1 ص 245 ـ  لاقملا ,  حیقنت  دنا (  هشون  ات 70  ياهلاس 63 
 . راحب 24/79 - 467

 . ص 822 ج2 ,  یفاص ,  ریسفت  ص 466  ج4 ,  ناهرب ,  ریسفت  ص 585  ج5 ,  نیلقثلا ,  رون  - 468
 . ص 309 ج6 ,  دیدحلا , - 469

 . رثالا ص 271 بختنم  - 470
 . ص 220 یطویس ,  افلخلا , خیرات  - 471

 . ناویحلا 1/103 ةایح  یطویس 251 ,  افلخلا , خیرات  - 472
 . راحب 28/60 - 473

 . تسا اطغلا ) )  فشاک  يداه  خیش  هّللا  ۀیآ  موحرم ( (  زا  راعشا  مرقم 399 , نیسحلا  لتقم  - 474
 . 78/126 راحب , - 475

 . 3/119 هباغلادسا ,  زا  لقن  هب   4/117 نارایو ,  ربمغیپ  - 476
 . 6/282 دیدحلا , - 477

 . 1/87 ۀسایسلاو ,  ۀمامالا  - 478
 . هبطخ 26 هغالبلا ,  جهن  - 479

 ( ( . دشاب ناسنا  نابهگن  هک  تسا  یفاک  گرم  يارب  اسراح ) )  لج  الاب  یفک  تسا ( (  هغالبلا  جهن  تم 312  هرا بـه حـکـ ـ شا - 480
 . ۀمجرتلا 1931 مقر   3/1184 باعیتسا ,   4/6 دعس , نبا  تاقبط  - 481

 . 49 فوهلم ,  - 482
 . 2/377 خیراوتلا ,  خسان  - 483

 ) ) ناراد ـ فر ـ طزا وا  تسا ,  ص )  ادـخ (  لوسر  رـسمه  هملـس , ) )  ما  زینک ( (  هریخ ) )  شرداـم ( (  راـسی , ) )  نب  نس  حـ يو ( (  - 484
 ( اجوعلا یبا  نبا  شدرگاش ( (  تسا  هتشاد  ع )  نیـسح (  ماماو  نسح  ماما  اب  مه  یتابتاک  ـیـنـه مـ مز ـن  یا ردو  هدو  بـ يرد ) )  ـلـک قـ ـس مـ
یم يربج  یهاـگ  تسا ,  یطلتخم  مدآ  يرـصب  نسح  تفگ :  یم  نوچ  , دـشک تسد مـی  يو  زا  ادـعب  هک  تسا  فورعم  تسرپ  يداـم  ( 
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رثا ردو  دوب  ع )  نینمؤملاریما (  هب  نی  ـ ضر ـعـتـ مو ـیـن  فر زا مـنـحـ ير ) )  ـ ـص ـن بـ ـس حـ درادن ( ( .  تباث  هدیقع  کیو  يردق  یهاگو  دوش 
یحلاـصدرم نیرفن  تفگ ( ( :  یمو  هتـشاد  ییا  هدـشمگ  اـی  هتـشگ  رب  شقیفر  نفد  زا  اـیوگ  دوـب  نوزحم  هشی  تر هـمـ ـ ـض نآ حـ نـیرفن 

 ( نسح هنیفس ( ( ,  , 41/302 راحب , 253 قودص ,  دیحوت  تسا  هداد  وا  هب  تما ) )  يرماس  بقل ( (  ترضح ,  تسا ) )  هدش  نم  ریگنماد 
( ( .

 . 57 نیسحلا ,  ۀغالب   5/123 راونالا , راحب  - 485
 . 32/225 راحب , - 486

 . 2/246 یبوقعی ,  خیرات  - 487
 . 385 قودص ,  دیحوت  - 488

 . 68  / فسوی - 489
 . 4/ ارسا - 490

 . 20/ رفاغ - 491
 . تسا همکحب )  مهنیب  یضقی  کبر  نا  هیآ 77 (  لمن  هروس  هفیرش  هیآ  حیحصو   20/ رفاغ - 492

 . 14/ ابس - 493
 . 17/ ارسا - 494

 . 12  / تلصف - 495
 . 72  / هط - 496

 . 29  / صصق - 497
 . 41  / فسوی - 498

 . 3  / قالط - 499
 . 49/ رمق - 500

 . 3  / ناسنا - 501
 . 455 ینارهت ,  ینیسح  هّللا  تیآ  درجم , حور  - 502

 . 23 راصبا , - 503
 . ۀیسدقلا ص 142 راونالا  - 504

 ( ( . دمص هنیفس ( ( ,   10/565 نایبلا ,  عمجم   90 قودص ,  دیحوت  - 505
 . ح3 , 90 قودص ,  دیحوت  - 506

 . 33  / بازحا - 507
 . 79  / هعقاو - 508

 . 10/561 نایبلا ,  عمجم  - 509
 . 89 باب 4 , قودص ,  دیحوت  - 510

 . 66 یملید ,  نیدلا ,  مالعا  - 511
 . 53 فوهلم ,  - 512

 . نازیملا 14/364 نینثالا ) )  باب  ح35 ( ( ,  , 49 لاصخ ,  - 513
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 . 23/21 يزار ,  رخف  ریبک , ریسفت  - 514
 . 13 یطویس افلخلا , خیرات   20/236 ریبک , ریسفت  - 515

 ( ( . یما ۀنیفس ( (  - 516
 ( . یتیآ موحرم  همجرت   ) 2/67 یبوقعی ,  خیرات  - 517

 ( . ع قداص (  ماما  تالاوحا   ) 2/100 خیراوتلا ,  خسان  - 518
 . 104 1/84 ـ  ناویحلا ,  ةایح   254 194 ـ  یطویس ,  افلخلا  خیرات  - 519
 . بلطملادبع نب  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نب  میهاربا  - 520

 . بهذلا 3/313 جورم   112  / لحن - 521
 ( ( . دعس هنیفس ( (  , 321  / 4 لاجرلا سوماق  - 522

 . فوهلم 51 راصبا 38 ـ  - 523
 . یناماس نامع  زا :  رعش  - 524

 ( ( . رکنملا نع  یهنلاو  فورعملاب  رمالا  باوبا  , ) ) 11/421 لئاسو ,  - 525
 . هعمجلا باتک  , 1/289 مکاح ,  كردتسم  527و 3 )  ظعو . ) )  ۀنیفس ( ( ,  - 526

 . 10/527 نایبلا ,  عمجم  - 529
 . 27/171 هنومن ,  ریسفت  - 530

 . 7  / حون - 531
 ( ( . خلز هنیفس ( (  - 532

 ( ( . بتک هنیفس ( ( ,   46/28 راحب , - 533
 . راصق 327 تاملک  هغالبلا ,  جهن  - 534

 . 2/171 نارایو ,  ربمغیپ  زا  هدافتسا  اب  هبطخ 83  لیذ  , 6/306 دیدحلا , - 535
 . 3/33 مکاح ,  كردتسم   1/20 دیدحلا ,  20/260 راحب , - 536

51 فوهلم ,  - 537

 ( ع  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد  - 12

هدنسیون

هداز فلخریم  یلع  خیش  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح 

همدقم

بهذا نیذلا  نیموصعملا  دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملا  ءایبنالا و  فرشا  یلع  مالسلا  ةولصلا و  نیملاعلا ،  بر  دمحلا هللا 
 ، ءادفلا هل  نیملاعلا  حاوراو  یحور  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  امیس  اریهطت ،  مهرهط  تیبلا و  لها  سجرلا  مهنع  هللا 

(1  (() بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نمو   )) میظعلا هباتک  مکحم  یف  یلاعتو  كرابت  هللا  لاق 
یلدـکاپ و تـالامک  زا  هدوب و  مارتحا  میرکت و  هتـسیاش  درادـب  یمارگ  مرتـحم و  ار  ادـخ  نید  ياـهتمالع  اـه و  هناـشن  رئاعـش و  سک  ره 
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 . تسا یسانشادخ 
متام و يراوگوس و  يرادازع و  دـنک ،  یم  مهارف  ار  یحور  يونعم و  دـشر  يوقت و  ياه  هنیمز  اه و  هناـشن  رئاعـش و  هک  یلاـمعا  زا  یکی 
هچ تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  يارب  ندرک  هیرگ  عزفو و  عزج  نویـش و  یباـت و  یبو  يراز  هلاـن و  یناوخ و  هیثرم  ییارـس و  هحون 

داـی هک  ع )   ) نیـسح داـی  ناـسنا  هک  رتحـضاو  نیا  زا  یتمـالع  هچ  رتـمهم  نیا  زا  يرکذ  هچ  رتـهب  نیا  زا  يداـی  هچ  رتـالاب  نیا  زا  يراـعش 
ءایبنا نایشرع و  همه  هب  هدوب و  ع )   ) نیسح دای  شا  همه  هللا  قلخ  ام  لوا  زا  ادخ  هک  رتمهم  ع )   ) نیسح رکذ  زا  يرکذ  هچ  دنک ،  تسادخ 

 : درک باطخ  یسوم ع  ترضح  هب  ادخ  دوخ  هدرک ،  ار  ع )   ) نیسح يرادازع  هیرگو و  رکذو  دای  شرافس  هیصوت و  ءایلوا  ءایصواو و  و 
(2  . ) دوشیم مارح  منهج  شتآ  هب  شندب  دروآ  رد  ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ای  دنایرگب و  ای  دنک و  هیرگ  هکیسک  یسوم  يا 

زور نآ  رد  هک  دـنک  هیرگ  ع )   ) نیـسح يارب  هک  یمـشچ  رگم  تسا  ناـیرگ  تماـیق  زور  رد  یمـشچره  دومرف :  (ص )  ادـخ ربمغیپ  دوخ 
 . دوش یم  هداد  وا  هب  تشهب  ياهتمعن  هب  هدژم  نادنخ و 

 . نم ؤم  ره  هیرگ  يا  دومرف :  درک  رظن  نیسح  ماما  هب  یتقو  ع )   ) یلع نینم  ؤملا  ریما  ترضح  دوخ 
 . تخیر کشا  ع )   ) نیسح ماما  يارب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دوخ 

 . دوش یمن  نیسح  يا  وت  تبیصم  ياهزور  لثم  يزور  چیه  دومرف :  ع )   ) نسح ماما  ترضح  دوخ 
ای دزیرب  شمـشچ  زا  کشا  هرطق  کی  ام  يارب  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  متـسه .  امـش  ياهکـشا  هتـشک  نم  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما  دوخ 

 . دهدرارق تشهب  رد  هشیمه  ار  وا  ياج  دنوادخ  هکنیا  زج  دوش ،  نایرگ 
 . درک یم  هیرگ  ع )   ) نیسح ماما  شاباب  يارب  شا  همه  دید  یم  بآ  ماعط و  یتقو  (ع )  داجس ماما  دوخ 

شتروص رب  کشا  هک  يروطب  دوشب  نایرگ  شاهمـشچ  ع )   ) نیـسح ماـما  ندـش  هتـشک  يارب  هک  ینم  ؤم  ره  دومرف :  (ع )  رقاـب ماـما  دوخ 
 . دهد یم  اج  تشهب  ياهفرغ  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  ادخ  دوشب  يراج 

هب دعب  دنک و  توعد  ازع  هماقا  يارب  ار  نایعیش  ناتسودو و  لیماف  هداوناخ و  دنک و  هیرگ  هبدن و  هحون و  ع )   ) نیسح ماما  يارب  یسک  رگا 
همان رد  ار  ادـخ )  ) شدوخ هار  رد  گنج  رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  جـح و  رازه  ود  باوث  ادـخ  هک  متـسه  نماض  نم  دـنهدب ،  یلـست  مه 

 . دسیونب شلمع 
 . دنزرمآ یم  ار  شناهانگ  مامت  هکئالم  دزوسب ،  ام  يارب  شلد  دتفیب و  شتیبلها  نیسح و  ام و  ياهتبیصم  دایب  هک  سکره 

کـشا ام  يارب  یـسگم  رپ  هزادـنا  هب  میوش و  روآ  دای  وا  شیپ  ام  ای  دـنک  دای  ار  ام  ياهتبیـصم  هک  سکره  دومرف :  ع )   ) قداص ماـما  دوخ 
 . دشخب یم  دشاب  مه  ایرد  فک  هزادنا  هب  هچ  رگا  ار  وا  ناهانگ  مامت  ادخ  دزیرب 

وا هب  حیبست  باوث  ناحبـس  يادخ  دشکب  هآ  ام  يارب  دوش و  نایرگ  مومغم و  مومهم و  هدش ،  ام  هب  هک  یملظ  ام و  یمولظم  يارب  سک  ره 
 . . . تسا تدابع  ام  يارب  شنزح  و  دهد .  یم 

هدرک کته  ار  ام  تیـصخش  تمرح و  ای  هدـش  هتفرگ  ام  زا  هک  یقح  ای  هدـش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ  يارب  دوش  نایرگ  شمـشچ  سک  ره 
 . دهد یم  رارق  تشهب  رد  ار  وا  ياج  هشیمه  دنوادخ  هدش ، 

بلط شناگدـننک  هـیرگ  راوز و  يارب  ع )   ) نیـسح ماـما  دراد .  مـه  باوـث  هـک  ع )   ) نیـسح يارب  رگم  تـسا ،  هورکم  هـیرگ  عزج و  ره 
 . . . دراد ادخ  شیپ  یماقم  هچ  دنادب  هدننک  هیرگ  ای  رئاز  رگا  دنک .  یم  ترفغم 

رفن و کی  ای و  هد  هب  دسریم  ات  تسوا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دیوگب و  رعش  ع )   ) نیسح يارس  هحون  هیثرم و  رد  هک  یـسک  ره 
 . . . تسا تشهب  رد  شیاج  دروآ  رد  ناکدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دنک و  هیرگ  ام  يارب  شدوخ  ای 

 . . . . دندرک یم  ییارس  هیرگ  يرادازع و  شدج  يارب  (ع )  رفعج نب  یسوم  ترضح  دوخ  ایو 
ام ماقم  هجرد و  رد  تمایق  زور  دنک ،  هیرگ  دنا  هدروآ  امرـس  هب  هک  هچنآ  ام و  ياهتبیـصم  دایب  سک  ره  دیامرفیم :  (ع )  اضر ماما  دوخ  ای 
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 . دوش یمن  نایرگ  وا  مشچ  تسا  نایرگ  اهمشچ  مامت  هکیزور  رد  دنایرگب ،  دیرگب و  ام  ياهتیبصم  دایب  سک  ره  تسه و 
 . تسا هدرم  اهبلق  همه  هک  يزور  رد  دناریم  یمن  ار  وا  بلق  ادخ  دنیشنب ،  دننکیم ،  هدنز  وءایحا  ار  ام  رما  هک  یسلجم  رد  سک  ره 

مک هاوخ  دزرمآ  یم  ارت  ریغص  هریبک و  ناهانگ  همه  یلاعت  قح  دوشب  يراج  تتروص  يور  تکشا  ینک و  ع )   ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  رگا 
 ( ع  ) نیـسح ماما  رب  سپ  یـشاب ،  هتـشادن  یهانگ  چـیه  یهاوخ  یم  ینک  تاقالم  ار  ادـخ  یهاوخ  یم  هک  یماـگنه  رگا  داـیز ،  اـی  دـشاب 

 . نک هیرگ  ناوخب و  ترایز 
نامز ماما  دوخ  الصا  دندرک .  یم  هیرگ  نیسح  ماما  ناشدوخ  دجرب  ع )   ) نامز ماما  دوخ  يرگـسع و  ماما  يداه و  ماما  داوج و  ماما  دوخ 

 . دمآ دهاوخ  شیاج  رد  هللااشنا  هک  منک .  یم  هیرگ  نوخ  تیارب  دوش  مامت  ممشچ  ياهکشا  رگا  دندومرف : 
ام يارب  هک  تسا ))  ع )   ) نیسح ماما  رب  هضور  هیرگ و  هچخیرات  هیرگ و  باوث   )) دیناوخ یم  لباقم  رد  هک  ار  ریرحت  هب  هتشغآ  قاروا  نیا 

يرـسکی هک  اهیوفـص  ناـمز  زا  هن  هدوـب  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  ع )   ) نیـسح ماـما  يارب  هیرگ  هضور و  يرادازع و  هـک  دـنک  یم  نـشور 
 . دنا هدرک  تسرد  اهنآ  هک  هدوب  اهیوفص  نامز  زا  یناوخ  هضور  دنیوگ :  یم  رکف  جک  ياهمدآ 

هیرگ نیلوا  و  ع )   ) لیئربج ترضح  ناوخ  هضور  نیلوا  هدوب و  مدآ )   ) ترـضح نآ  نامز  زا  هدمآ  لمع  هب  هک  ییاه  یـسررب  قیقحت و  اب 
 . الا ن ات  هدوب  مدآ  ترضح  نک 

دلج نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد   ) وزج نیا  مه  رگا  دهد و  رارق  هللادبعابا  ترـضح  ناکدننک  هیرگ  وزج  ار  ام  یگمه  ادخ  هللاءاشنا 
فلخریم دمحا  خیشآ  مدیهـش  ردارب  نینچمه  قوقحلاوذ ،  ناگرزب  املع ،  ادهـش ،  لحار ،  ماما  حور  هبار  نآ  دشاب ،  هتـشاد  یباوث  لوا ) 

 . میامن یم  هیده  هداز 
 . هللا ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

 ( (ص دمحم لآ  نیسح  ناتسآ  ناوخ  هضور  رکون و 
هداز فلخریم  یلع 

مدآ ترضح  هیرگ 

يور هـک  درک ،  هـیرگ  ردـقنآ  تـشهب ،  اوـح و  قارف  زا  دوـب و  هدرک  هـک  يراـک  زا  دـش  نوریب  تـشهب  زا  ع )   ) مدآ ترـضح  هـک  یتـقو 
 . دندیماشآیم نآ  زا  اه  هدنرپ  هک  دش  یم  يراج  نآ  زا  شمشچ  کشا  دش و  تسرد  يوج  لثم  رایش  ود  شتروص 

ترضح تفریذپ و  ار  وا  هبوت  لاعتم  دنوادخ  درک .  هبوت  و  دوب .  بئات  نامیشپ و  دوخ  هدرک  زا  و  تشاد ،  همادا  هیرگ  نیا  لاس  لهچ  ات  و 
 . دوب هدید  شرع  رد  البق  هک  دوب  نامه  تاملک  نآ  دزومایب و  ع )   ) مدآ ترضح  هب  یتاملک  هک  داتسرف  ار  ع )   ) لیئربج

ذای  ) نسحلا و قحب  نسحمای  همطاف ،  قحب  رطافای  یلع ،  قحب  یلاع  ای  دـمحم ،  قحب  دـیمح  ای  وگب :  دومرف :  وا  هب  ع )   ) لـیئربج ترـضح 
 . ناسحالا کنم  نیسحلا  قحب )  ناسحالا 

 : دومرف دمآ .  درد  هب  شبلق  دش و  يراج  شکشا  دیسر ،  ع )   ) نیسح ماما  مسا  هب  ع )   ) مدآ ترضح  یتقو 
؟  دش يراج  مکشا  تسکش و  مبلق  تسا  نیسح  هک  مسا  نیمجنپ  رکذ  رد  ارچ  لیئربج  ردارب  يا 

؟  تسا زیچاـن  نیا  شیپ  اهتبیـصم  اـهمغ و  اـهدرد و  ماـمت  هک  دوش  یم  دراو  یتبـصم  تدـنزرف  نیا  هب  مدآ  يا  دومرف :  لـیئربج  ترـضح 
ار وا  دیامرفیم :  و  دیوگ ،  یم  وا  يارب  ار  البرک  هعقاو  ع )   ) لیئربج ترـضح  تسیچ ؟  تبیـصم  نآ  ردارب  يا  دومرف :  ع )   ) مدآ ترـضح 

هارـصان ۀلقاو  هاشطعاو ،  دومرف :  یم  هک  یلاح  رد  ار  وا  رگا  مدآ ؛  يا  دـننک ،  یم  دیهـش  روای  رای و  یب  اهنت و  سکیب و  بیرغ و  هنـشت و 
 . دهد یمن  ار  وا  باوج  سکچیه  دوب . . . .  هدش  لیاح  دود  لثم  نامسآ  وا و  نایم  یگنشت  هک  يروطب  يدید . . .  یم 

وا و رـس  دـنرب . . .  یم  تراغ  جاراتب و  ار  شناوراـک  لاـم و  دـننک و  یم  حـبذ  رـس  تشپ  زا  دنفـسوگ  دـننام  ار  وا  ریـشمش و . . .  اـب  رگم 
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 . . . دننادرگ یم  رهش  هب  رهش  ار  شنارای 
(3  . ) درک هیرگ  دنلب  دنلب  هداد  تسد  زا  ار  شناوج  هک  يردام  لثم  دنیش  ار  هعقاو  نیا  ات  ع )   ) مدآ ترضح 

تسیرگ اوح  مدآ و  تیازع  رد  يا 
هتسیرگ الاب  ملاع  نانکاس  هک  ای 

 ، تانئاک تارذ  لسرم و  ناربمیپ 
هتسیرگ ایرث  هب  ات  ضرا  تفه  زا 

تاجن ثعاب  يا  تیبیرغ  يارب  سب  نیا 
هتسیرگ يراصن  موق  دوهی و  ربگ و 

رید نافقاو  مه  دبعم و  نانکاس  مه 
هتسیرگ اسیلک  ریپ  قیلثاج  مه 

البرک تشد  رد  وتب  دش  هک  اهملظ  نآ 
هتسیرگ ادعا  مه  درک و  هیرگ  تسود  مه 

دیهش يا  وت  نیرب  دلخ  غاب  ناروح 
هتسیرگ ایعل  هرهب  نانج  ردنا 

نفک لسغ و  یب  هش  يا  وت  هتشک  رب 
هتسیرگ الیل  بنیز و  راو  نونجم 
ناوتان داجس  دّیس  رمع ،  ماد  ام 

(4  ) هتسیرگ الاو  هش  يا  تازع  ردنا 

دیزی هب  مدآ  نیرفن 

ار نیمز  فارطا  تفر و  وا  لابند  هب  دـش و  تحاراـن  دـیدن ،  ار  مالـسلااهیلع )  ) اوح ترـضح  دـمآ ،  نیمز  هب  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  یتقو 
نیمز هب  تهج  یب  گنت و  شا  هنیس  داتفا و  بقع  دش و  لاوحا  ضیرم  دیسر ،  البرک  نیمز  هب  هک  یتقو  داتفا ،  البرکب  شرورم  هک  تشگ 

ار شرس  تحاران  ترضح  دمآ .  نوخ  مدآ  ترـضح  ياپ  زا  دوب و  (ع )  ادهـشلادیس ترـضح  هاگتق  دروخ  نیمز  هک  ییاجنآ  اقافتا  داتفا ، 
ار نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  مدش ،  راتفرگ  ءالبب  روجنیا  هک  هدزرس  نم  زا  یهانگ  هچ  رگم  نم  يادخ  يا  درکـضرع :  درک و  دنلب  نامـسآب 

! ؟  تسا ینیمز  هچ  نیمز  نیا  رگم  مدش  راتفرگ  اهالب  نیا  هب  متشاذگ ،  نیمزرس  نیا  هب  ار  میاپ  ات  یلو  دیسرن  نم  هب  ییالب  روطنیا  متشگ 
چیه نودب  ار  نیسح  تدنزرف  هک  تسا  ینیمزرـس  تسالبرک  نیمزرـس  اجنیا  نکیل  هدزن ،  رـس  وت  زا  یهانگ  چیه  مدآ  يا  دیـسر :  باطخ 

 . يدرگ نامیپ  مه  وا  اـب  دـنک و  تقفاوم  نیـسح  نوخ  اـب  هکتـسنیا  رطاـخب  دـش  يراـج  وت  ياـپ  زا  هک  ینوخ  نیا  و  دنـشک ،  یم  یهاـنگ 
؟  تسا ربمغیپ  نیسح  ایآ  درک :  ضرع  ع )   ) مدآ ترضح 

 . تسا (ص )  دمحم ترضح  مالسا  ربمغیپ  هون  نکیلو  ریخ ،  دیسر :  باطخ 
؟  تسیک وا  هدنشک  لتاق و  درک :  ضرع 

 . نک نعل  ار  وا  تسا و  دیزی  شلتاق  دومرف : 
(5  . ) درک ادیپ  ار  اوح  دیسر و  تافرع  هوکب  تفر  هک  یمدق  دنچ  درک و  نعل  ار  وا  هبترم  راهچ  مدآ  ترضح 

منک یم  هلان  ناج  شزوسز  مزوسیم و 
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منک یم  هلان  نآ  زا  تسا  یشتآ  مبلق  رد 
يرپرپ ياهلگ  هدز  نازخ  متام  رد 

منک یم  هلان  ناج  هدرپز  یلبلب  نوچ 
يا هدیرب  يولگ  يانز  ربخ  مراد 

منک یم  هلان  ناغف  هآ و  هب  ین  وچ  ور  نیز 
يا هداس  رعش  دوبن  نم  عبط  راثآ 

(6  ) منک یم  هلان  ناسح  هدید  نوخ  کشا و  اب 

حون ترضح  نیرفن  هیرگ و 

 ، دیسر البرک  نیمزرـس  هب  هکنیمه  دیـسر ،  البرک  نیمزرـس  هب  ات  درک ،  ریـس  ار  ایند  همه  دش ،  یتشک  راوس  ع )   ) حون ترـضح  هک  یتقو 
ار شراـگدرورپو  تشادرب ،  شیاـین  اـعد و  هب  ار  اهتـسد  دوش ،  قرغ  دیـسرت  ع )   ) حون ترـضح  هک  يروطب  تفرگ ،  ار  وا  یتـشک  نیمز 

یبیجع تشحو  سرت و  مدیـسر  نیمزرـس  نیا  هب  ات  یلو  دشن ،  ادیپ  میارب  یلکـشم  متـشگ ،  ار  ایند  همه  نم  ایادخ ،  درکـضرع :  دناوخ و 
؟  تسیچ شتلع  ایادخ  مدوب ،  هدشن  يروجنیا  لاحب  ات  هک  تفرگ ،  ار  مدوجو  مامت  يدیدش  فوخ  دیزرل و  مندب  و  تشگ ،  رهاظ  میارب 

هضور و  دوش .  یم  هتشک  ءایصوا  متاخ  دنزرف  ناربمغیپ و  متاخ  طبس  نیمزرس  نیا  رد  حون  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترـضح 
 . دناوخ ار  البرک 

ار ع )   ) نیسح هنادرم  ناوجان  روطنیا  هک  تسیک  وا  لتاق  لیئربج  يا  دومرف :  دش و  ریزارس  شیاهکشا  هتشگ و  بلقنم  ع )   ) حون ترـضح 
! ؟  دناسریم تداهشب 

 . دشک یم  تسا  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  لها  هدش  نیرفن  هک  یسک  ار  وا  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترضح 
ترضح فیرش  مرح   ) يدوج هوک  هب  ات  داتفا  هارب  یتشک  و  درک ،  تنعل  ار  وا  نیلتاق  دوب ) نایرگو  تحاران  هکیلاحرد   ( ) ع  ) حون ترضح 

(7  . ) داتسیا اجنآ  رد  دیسر و  تسا )  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما 
هدیدود کشا  زا  میوش  ارت  مخز 

هدیرب ياهگرز  مریگب  هسوب 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

هتسخ لد  اب  ادخ  رب  مرب  هوکش 
هتسکش هزین  همه  نیا  ندب و  کی 

منیسح ياو  منیسح  ياو 
هنیک هر  زا  ودع  دز  ارم  هکسب 

هنیکس بلق  ملد  لاح  هب  تخوس 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

ار ام  لمحم  درب  یم  وت  لتاق 
ار ام  لزنم  دهد  ناریو  هشوگ 

مینسح ياو  منیسح  ياو 
دشابن هدنخ  وت  ياهبل  هب  تساوخ 
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دشابن هدنز  رگد  بنیز  وت  دعب 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

هدیسر وت  ام و  يرود  مسوم 
هدیرب ياهگر  هب  وش  مرفسمه 

منیسح ياو  منیسح  ياو 
دوب ام  لد  غارچ  بشید  وت  غاد 

دوب ام  لزنم  هدز  شتآ  همیخ 
(8  ) منیسح ياو  منیسح  ياو 

مدآ ترضح  نزح 

ترضح مشچ  تقو  ره  و  تفرگ ،  رارق  ماهبا  رد  ع )   ) نیسح ماما  بانج  رون  دومن ،  قارـشا  وا  ناتـشگنا  رد  هرهاط  هسمخ  راونا  هک  یتقو 
هب هک  یتقو  دوش  بلاغ  وا  رب  هدـنخ  سک ،  ره  هک  تسا  یقاب  لاح  ات  رثا  نیا  و  دـش .  یم  نوزحم  مومهم و  داتفا  یم  شماهبا  هب  ع )   ) مدآ

(9  . ) دوش یم  بلاغ  وا  رب  نزح  دنک  هاگن  ماهبا  تشگنا 
متسیرگ یم  نوخ  وت  يازع  رد  شاکیا 
متسیرگ یم  نونج  ياه  همخز  زاسمد 

نامسآ یلالز  هب  متشاد  هنیس  کی 
متسیرگ یم  نوزف  هریت  ياهربا  زا 
نیسح وت  نارای  یمامت  اب  هلانمه 

متسیرگ یم  نورق  مامت  رد  شاکیا 
دندش یم  کشخ  رگا  مکشا  ياه  همشچ  رس 

متسیرگ یم  نوخ  متسشن و  یم  هاگنآ 
تفرگ ارم  تسد  هک  دوبن  رگم  تقشع 

متسیرگ یم  نوگن  هداتف  اپز  یتقو 
قشع لیلد  تسا و  نم  يوربآ  هیرگ  نیا 

متسیرگ یم  نوچ  وت ،  هاگن  یب  قشع  يا 
کشا لالز  رعش  منرت  رد  شاکیا 

(10  ) متسیرگ یم  نورب  هژاو  ياهزرم  زا 

حون نزح 

 . دیبوک ع )   ) حون ترضح  یتشک  هب  یخیم  ع )))  نیسح (( ترضح (  نآ  مانب  ع )   ) لیئربج ترضح 
(11  . ) دیدرگ وا  هحون  و  ع )   ) ترضح هودنا  نزح و  بجوم  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  نوخ  دننام  یتبوطر  دیشخرد و  يرون  خیم  عضوم  زا 

شطع ایرد  کی  وت  کشا  يا  هرطق 
شطع ارحص  کی  وت  ياهبل  مره 
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دوش یم  سح  وت  مرگ  هاگن  رد 
شطع ایند  کی  راثیا ،  ناهج  کی 

ماک هنشت  ار  ناقشاع  ینیبنات 
شطع اب  تریغ  يایرد  يدمآ 

دید وت  ياهبل  کشخ  ریوک  ات 
شطع اپ  ات  رس  دیشروخ  نوچ  تخوس 

تارف زا  ات  يدمآ  نوریب  هنشت 
شطع یتّح  مه  بآ  دراد  وت  یب 
تسکش یم  ّمُخ  هناخیم  رد  وت  یب 
شطع اّقس  مغ ،  مزب  دش  همقلع 

هفطاع دنلب  حور  وت  دعب 
(12  ) شطع اب  دشیم  بآ  هرطق  هرطق 

البرکب میهاربا  ترضح  رذگ 

بسا دیسر ،  ع )   ) هللادبع یبا  ترـضح  تداهـش  لحم  هب  ات  داتفا  البرک  نیمزرـس  هب  شرذگ  هک  دوب  بسارب  راوس  ع )   ) میهاربا ترـضح 
نوزخم دمآ و  شکشا  تشگ و  يراج  شنوخ  تسکـش و  شرـس  داتفا و  نیمزب  بسا  زا  ع )   ) میهاربا ترـضح  دروخ و  نیمزب  ترـضح 

 . دیدرگ
؟  مدش الب  نیا  راچد  هک  هدزرس  نم  زا  يزیچ  رگم  ایادخ  دومرف :  درک و  رافغتساب  عورش  لاح  نآ  رد 

رسپ هیلع و  یلص  ءایبنا  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هون  اجنیا  رد  نکیل  دزن  رس  وت  زا  یهانگ  میهاربا ؛  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترضح 
 . درک تقفاوم  وا  نوخ  اب  دش  يراج  وت  زا  هک  ینوخ  نیا  دوش و  یم  هتشک  ایصوا  متاخ 

؟  دشک یم  ار  وا  یسک  هچ  لیئربج  يا  دومرف :  هودنا  نزح و  تلاح  اب  ع )   ) میهاربا ترضح 
یحو دنوادخ  و  هدش ،  يراج  وا  نعل  هب  حول  رب  نذا  نودب  ملق  دنا و  هدرک  تنعل  ار  وا  نیمز  نامسآ و  لها  هک  یسک  نآ  دومرف :  لیئربج 

 . یتشون ار  نعل  نیا  هکنیا  رطاخب  یتسه ،  انث  حدم و  شیاتس و  قحتسم  وت  هک  ملق  هب  دومرف : 
 . تفگ نیمآ  حیصف  نابزاب  شبسا  درک و  نعل  دایز  ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  شیاهتسد  نایرگ )  نوزحم و   ( ) ع  ) میهاربا ترضح 

يزیچ هچ  نم  نیرفن  زا  دومرف :  شبسا  هب  ع )   ) میهاربا ترضح 
؟  یتفگ نیمآ  هک  يدش  هجوتم  ار 

یلیخ يداـتفا  نم  تشپ  زا  امـش  مدروخ و  نیمز  هب  هک  یتـقو  يوش و  نم  رب  راوس  وت  هک  هکتـسنیا  نم  تاراـختفا  زا  یکی  میهاربا  تفگ : 
(13  . ) هدوب یتنعل  دیزی  مه  شببسم  و  مدیشک ،  تلاجخ 

مراد هلال  غاب  وچ  نینوخ  یلد 
مراد هلاس  نیدنچ  مخز  هنیس  هب 

تیاونین دایب  لد  يان  هب 
مراد هلان  دنب  تفه  ياون 
دندیرفآ ار  اه  هلاژ  تکشاز 
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دندیرفآ ار  اهال  تغادز 
دش اونین  ناتسین  ره  تدایب 

(14) دندیرفآ ار  اه  هلان  تگوس  هب 

میهاربا هیرگ 

وا تساوخ   . ) دنک حبذ  ار  دنفسوگ  نیا  ع )   ) لیعامسا ترضح  ياجب  هک  داد  روتـسد  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  لاعتم  راگرورپ  هک  یتقو 
یم ار  وا  يدنزرف  ردپ و  تفءار  و  ریخ .  ای  دنک  یم  حبذ  ار  لیعامسا  ترضح  شدنبلد  دنزرف  شراگرورپ  روتسدب  ایآ  هک  دنک  ناحتما  ار 

 . ( هن ای  دشاب  یم  شدنزرف  هب  تبسن  يردپ  ره  بلق  رد  هک  يزیچ  نآ  دریگ و 
مه وا  دنهد  یم  اه  هدید  تیبصم  هب  هک  یلاع  باوث  نآ  هب  ات  دومن  یگداتسیا  دنوادخ  روتـسد  رب  راوتـسا  مکحم و  ع )   ) میهاربا ترـضح 

 . دنک ادیپ  قاقحتسا 
 : دومرف داتسرف و  وا  يارب  يدنفسوگ  مه  دنوادخ  دیسر و  مه  باوث  نآ  هب  داد و  سپ  ناحتما  بوخ  مه  هللادمحلا  هک 

قلخ نیرت  بوبحم  میهاربا ؛  يا  دومرف :  یحو  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  هجرد  ءافترا  تهج  نک و  حبذ  لیعامـسا  ياجب  ار  دنفـسوگ  نیا 
؟  تسیک وت  دزن 

 . دشاب ص )   ) دمحم وت  بیبح  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ  هک  يدرفاین  یقلخ  اراگدرورپ  راب  درک :  ضرع 
 . مراد تسود  رتشیب  ار  وا  درک :  ضرع  ار ؟  تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ  دومرف :  ملاع  راگدرورپ 

 . تسا رتوبحم  وا  دنزرف  درک :  ضرع  ار ؟  وا  دنزرف  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  تدنزرف  ایآ  دیسر :  باطخ 
تعاطا هب  تدوخ  تسد  هب  تدنزرف  حبذ  ای  تسا  رتروآ  درد  وت  شیپ  نانمشد  تسد  هب  متس  ملظ و  هب  وا  دنزرف  حبذ  ایآ  دیـسر :  باطخ 

! ؟  نم
 . تسا رت  نوزحم  رتروآ و  درد  مبلق  يارب  نانمشد  تسد  هب  وا  حبذ  ندش  هتشک  تسا  مولعم  بخ  ایادخ  دومرف : 

مالـسا ربمغیپ  تما  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  میهاربا  يا  دومرف :  درک و  یناوخ  هضور  ع )   ) میهاربا ترـضح  يارب  لاعتم  دـنوادخ  اجنیا  رد 
نم بضغ  مشخ و  راوازس  ناشراک  نیا  رطاخب  دنشک و  یم  متـس  ملظ و  هب  وا  زا  دعب  ار  ع )   ) نیـسح شدنزرف  دنرادنپ ،  یم  (ص )  دمحم

 . . . دندرگ یم 
 . دومن دنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادص  دمآ و  درد  هب  شلد  دز و  يا  هلان  بئاصم  نیا  ندینش  اب  میهاربا  ترضح 

حبذ هلان  یتحاران و  هب  تدوخ  تسداب  یتساوخ  یم  هک  لیعامـسا  تدـنزرف  يارب  هک  ار  تَّمَه  دایرف و  هلان و  میهاربا  يا  دیـسر :  باـطخ 
رب باوث  لها  تاجرد  نیرتالاب  يدرک ،  نیسح  يارب  هک  ییاه  هلان  هیرگ و  نیا  رطاخب  مدرک و  ادف  نیسح  ندش  هتشک  نیـسح و  رب  ینک ، 

(15  . ) میظع حبذب  هانیدف  مدرک و  بجاو  تبیصم 
هتسیرگ ملاع  ود  هن  نیمه  تمغ  رد  يا 

هتسیرگ مدآ  ملاع و  رازه  نیدنچ 
ازع نیا  زک  دیرگن  وت  رب  هنوگچ  ملاع 

هتسیرگ ملاع  همه  رتهم  وت  دج 
رگ هحون  وت  رب  دوب  حون  حور  هن  اهنت 

هتسیرگ مه  اب  همه  ءایبنا  ناوراک 
طول دوه و  دواد و  عشوی و  ثیش و  سیردا و 
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هتسیرگ مدآ  حلاص و  رضخ و  سایلا و 
لد هتسکش  نارمع  یسوم  دلخ  نحص  رد 

هتسیرگ میرم  یسیع  خرچ  ماب  رد 
نید رایرهش  يا  وت  لعل  دید  هنشت  ات 

(16  ) هتسیرگ مزمز  رعشم و  انم و  فیخ و 

لیعامسا ترضح  نیرفن 

تـسا زور  دـنچ  هک  دروآربخ  ترـضح  يارب  ناپوچ  هک  دـندیرچیم  تارف  بآ  رهن و  طـش و  راـنک  ع )   ) لیعامـسا ترـضح  نادنفـسوگ 
 . دنروخ یمن  بآ  هعرشم  نیا  زا  نادنفسوگ 

زا ار  نآ  ببس  لیعامسا  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترضح  دیسرپ ! ؟  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نآ  ببـس  ع )   ) لیعامـسا ترـضح 
 . دنیوگیم وت  هب  اهنآ  نک  لاوئس  نادنفسوگ 

؟  دیروخ یمن  بآ  تهج  هچ  هب  هک  درک  لاوئس  نادنفسوگ  زا  ع )   ) لیعامسا ترضح 
رد تسا  هلآ  هیلع و  یلـص  دمحم  ربمغیپ  يرتخد  هون  هک  ع )   ) نیـسح وت  دنزرف  هک  هدیـسر  ربخ  امب  دـنتفگ :  حیـصف  نابز  هب  نادنفـسوگ 

هودنا و نآ  دایب  میروخ  یمن  بآ  هعیرـش  نیا  زا  میتسه و  مومهم  نوزحم و  تبیـصم  نیا  رطاخب  مه  ام  سپ  دوش .  یم  هتـشک  هنـشت  اجنیا 
 . هدش دراو  ع )   ) نیسح مامارب  هک  يا  هصغ  مغ و 

هدـش نیرفن  راوگرزب  نآ  نیلتاق  دـنتفگ :  نادنفـسوگ  دـناسر .  یم  لتقب  ار  وا  یـسک  هچ  دومرف :  ناـیرگ  تحاراـن و  لیعامـسا  ترـضح 
 . تسا قیالخ  همه  اه و  نیمز  اهنامسآ و 

(17  . ) تسرف تنعل  شترضح  نیلتاق  رب  اهلاراب  دومرف :  نایرگ  نالان و  ع )   ) لیعامسا ترضح 
یتسیرگرس یب  نت  نآ  رب  کلف  زا  شاف 
یتسیرگ رشحم  نماد  هب  ات  زورنآ  ز 

يدش یهت  نودرگ  هدید ي  هراتس  کشاز 
یتسیرگ رگ  شنت  مخز  ردقب  يورب 

مشچ مامت  اضعا  يدب  کلف  نوچ  شاکیا 
یتسیرگ ربمیپ  مشچ  رون  رهب  ات 

غیردیا یناملسم  ناشن ز  زا  دنتشک و 
یتسیرگ رفاک  لد  شمغ  زا  هک  ارنآ 

عافد یپ  زا  كاچ  لداب  هک  یمد  زا  هآ 
(18  ) یتسیرگ ردارب  كاچ  شعنب  رهاوخ 

شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  رورم 

شفک اقافتا  دندیسر ،  البرک  نیمزرس  هب  هک  دنرکیم  ریس  نیمز  فارطا  رد  ع )   ) نون نب  عشوی  ترضح  اب  ع )   ) یسوم ترـضح  زور  کی 
تحاران و دیـشک ،  درد  دـش و  ینوخ  شیاپ  درک و  تباثا  شترـضح  ياپ  هب  يراـخ  دـش و  ادـج  نآ  فک  هراـپ و  ع )   ) یـسوم ترـضح 

 . مدش هیلب  نیا  راچد  هک  دوب  هدزرس  نم  زا  يدب  هچ  ادخ  دومرف :  درک و  دنلب  نامسآ  فرطب  رس  نوزحم 
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ار نیـسح  اجنیا  دـنزیر ،  یم  ار  شنوخ  اجنیا  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  منیـسح  اجنیا  دومرف :  ار  البرک  هضور  و  یحو ،  وا  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
 . دشاب قفاوم  وا  اب  وت  نزح  نوخ و  متساوخ  یم  نم  دننک و  یم  نالان  نوزحم و 

 ( ع  ) یضترم یلع  ترضح  رسپ  و  ص )   ) یفطصم دمحم  طبس  وا  دیـسر :  یحو  تسیک ! ؟  نیـسح  ایادخ  دومرف :  ع )   ) یـسوم ترـضح 
 . تسا

ناگدـنرپ نابایب و  ياه  یـشحو  ایرد و  یهام  هدـش  نیرفن  وا  دیـسر :  باطخ  تسیک ؟  وا  لتاق  دومرف :  دـش و  نایرگ  تحاراـن و  یـسوم 
 . تساوه

ياـعد هب  ناـیرگ  مه  ع )   ) نون نب  عشوی  ترـضح  درک و  نیرفن  تنعل و  ار  دـیزی  درب و  ـالاب  ار  اهتـسد  ناـیرگ  نـالان و  یـسوم  ترـضح 
(19  . ) دنتفر دعب  تفگ و  نیمآ  ع )   ) یسوم ترضح 

نیسح يارجامز  دمآ ،  رب  هنیس  ناغف ز 
نیسح يالبرک  هب  نیب ،  نوخ  تمایق  ایب 

ار نادیهش  رگن  تداهش  ياونین  هب 
نیسح يارورما  هب  ناطلغ ،  هدش  نوخ  كاخب و 

اروشاع ثیدح  دسیون ،  هنوگچ  ملق 
نیسح يارجام  حرش  زا  دوش  نوخ  هدید  هک 

دبات یمن  هم  رهم و  ناهج  مان  هب  رگد 
نیسح يازع  رد  هتسشن  کی  کی  همه  ناگراتس 

تفرگ هزین  غیت و  ناراب  هثداح ،  زور  هب 
نیسح ياپ  تسد و  هب  تشپ و  هنیس و  هب  یمه 

نینوخ رس  نآ  وچ  دمآ ،  رب  هزین  ماب  هب 
نیسح يارب  دش  همیسآ  دزرس و  هب  قفش 

وت يرادن  ربخ  بنیز  هنیس  زوسز 
نیسح ياعد  دنک  هتسشن  همیخ  نورد 

غیت هزین و  ماب  هب  نآرق ،  توالت  اشوخ 
نیسح يانز  يونشب  را  دوب  شوخ  هچ 

تسا يراج  نامز  گر  رد  ادخ  نوخ  هک  نونک 
نیسح ياول  مچرپ و  نوخ  هّلق  هب  نزب  ایب 
هتشک موش  نطو  يالب  برک و  هب  اشوخ 

نیسح يادف  منک  ار  دوخ  کچوک  ناج  هک 
چیه مهاوخن  قحز  مقح  هگرد  ياضر 

نیسح يالو  لد  هب  ادخ و  ياضر  زجب 

تاجانم یسوم و 

تفارش تلیضف و  اهتما  رئاس  رب  ار  ص )   ) نامزلا رخآ  ربمغیپ  تما  یتهج  هچ  هب  ایادخ  درکضرع :  دوخ  تاجانم  رد  ع )   ) یسوم ترـضح 
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! ؟  يداد
 . دنراد هک  یبوخ  تفص  هد  هطساوب  دومرف :  لاعتم  دنوادخ 

! ؟  دنهد ماجنا  هک  منک  رما  نآ  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  دنمادک  یبوخ  تلصخ و  هد  نآ  درک :  ضرع 
 . ءاروشاع ملع و  نآرق و  تعامج و  هعمج و  داهج و  جح و  هزور و  ةوکز و  زامن و  دومرف :  لاعتم  راگدرورپ 

! ؟  تسیچ رگید  اروشاع  ایادخ  دومرف :  ع )   ) یسوم ترضح 
نآ رد  هک  مناگدنب  زا  سک  ره  یـسوم  يا  تسا ،  ص )   ) یفطـصم دـنزرف  تبیـصم  رد  یناوخ  هیثرم  يرادازع و  هیرگ و  دیـسر :  باطخ 

هدنب ره  مهد و  رارق  نادواج  وا  يارب  ار  تشهب  ددرگ ،  مومغم  مومهم و  هلآو  هیلع  یلص  یفطصم  دنزرف  رب  دنک و  يرادازع  هیرگ و  نامز 
ره ربارب  رد  مهد و  تکرب  وا  هب  نم  ماـعط و . . . .  زا  دـشاب  هچ  ره  زا  دـیامن  فرـص  (ص )  ربـمغیپ دـنزرف  تبحم  رد  ار  دوخ  لاـم  هک  يا 

 . دوش تشهب  دراو  ات  مزرمآ  یم  شناهانگ  زا  ار  وا  مهد و  تیفاع  ار  وا  و  منک .  تیانع  وا  هب  ربارب  داتفه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد 
یم وا  يارب  ار  دیهش  دص  باوث  دزیرب ،  منیـسح  يارب  کشا  هرطق  کی  نآ  ریغ  رد  ای  اروشاع  زور  رد  هک  سک  ره  ملالج  تزع و  هب  مسق 

(21  . ) مسیون
گشا ياهب  ناطلغ  رهوگز  نوزف  دشاب 

گشا يالبال  دوب  هتفهن  نیرب  دلخ 
ارت دنکشب  ناهج  گنس  شوکب  لد  يا 

گشا يامنهر  دوب  هتسکش  لد  يرآ 
رهگ اهبرپ  نیا  تمیق  هریخب  نکشن 

گشا ياج  تسا  نیرب  شرع  قوف  هک  اریز 
دنک او  هتسب  رد  رازه  شا  هرطق  کی 

گشا ياشگ  لگشم  هجنپ  وشم ز  لفاغ 
دربیمن یپ  وا  تمیقب  یسک  زگره 

گشا يادخ  زج  یسک  گشا  ردق  تخانشن 
ینک او  گشا  همزمزب  لد  شوگرگ 

گشا يانز  قحلانا  ياون  یمه  دیآ 
الج دهد  لد  هنیآ  هب  رحس  گشا 

گشا ياهب  دنادب  هکنآ  تسا  لد  یفاص 
لد دربیم ز  هنگ  رابغ  رصب  گشا 

گشا يافص  اب  نمچ  لد  يارس  ددرگ 
غیرد يا  مینادن  گشا  ردق  وت  ام و 
گشا يارب  زا  اعد  لها  دنهدیم  ناج 

ناهج رد  هداد  رصب  گشاب  ادخ  قنور 
گشا يانب  هداهنب  رشبلاوبا  هچ  رگ 

یبلاط نیراد  تداعس  رگا  تباث ))  ))
(22  ) گشا ياپب  تقفش  رس  زا  زیرب  نماد 
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تاجانم رد  یسوم  ترضح 

 . دومن شزرمآ  تساوخ  رد  لیئارسا  ینب  زا  رفنکی  يارب  لاعتم  راگدرورپ  زا  دوخ  تاجانم  رد  ع )   ) یسوم ترضح 
دوخ وفع  دروم  مشخب و  یم  ار  وا  نم  دنک  شـشخب  شزرمآ و  تساوخ  رد  نم  زا  سک  ره  یـسوم  يا  دومرف :  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

 ( . ع  ) نیسح نیلتاق  رگم  مهدیم ،  رارق 
 : دومرف لاعتم  دنوادخ  تسیک ! ؟  نیسح  نیا  اراگدرورپ  درک :  ضرع  ع )   ) یسوم ترضح 

! ؟  دنتسه یناسک  هچ  وا  نیلتاق  درکضرع :  يدینش .  وا  زا  يرکذ  روط  هوک  رد  هک  تسا  یسک  نامه 
دنز یم  دایرف  دنک و  یم  هلان  وا  بسا  دنشک و  یم  ار  وا  البرک  نیمز  رد  شدج  تما  ناملاظ  نایغاط و  زا  یهورگ  دومرف :  لاعتم  دنوادخ 

لسغ و نودـب  وا  ندـب  سپ  دنتـشک ) .  ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  زا  دایرف ،  دایرف ،   ) اهیبن تنب  نبا  تلتق  ۀـما  نم  ۀـمیلظلا  ۀـمیلظلا 
دنـشک و یم  ار  شناروای  رای و  دـنرب و  یم  يریـسا  هب  ار  وا  لایع  لها و  دـنربیم و  تراغب  ار  وا  لاوما  دـنراذگ و  یم  اـهگیر  يوررب  نفک 

 . دننادرگ یم  دنراذگ و  یم  هزین  يور  رب  شناروای  رس  اب  ار  شسدقمرس 
یم ناما  هثاغتـسا و  هچ  ره  دوش ،  یم  عمج  یگ  هنـشت  زا  ناـشناگرزب  ندـب  تسوپ  دـنریمیم و  یگنـشت  زا  شکچوک  لاـفطا  یـسوم ؛  يا 

 . دهد یمن  ناما  دنک و  یمن  يرای  ار  اهنآ  یسک  دنهاوخ 
لها هک  یباذع  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  تسه .  وا  نیلتاق  يارب  یباذـع  هچ  اراگدرورپ  يا  درکـضرع ؛ درک و  هیرگ  ع )   ) یـسوم ترـضح 

نآ يراوگرزب  تمارک و  يارب  رگا  دیـسر و  دهاوخن  اهنآب  شدـج  تعافـش  نم و  تمحر  دـنربیم  هانپ  شتآب  باذـع  نآ  تدـش  زا  شتآ 
 . مدرب یم  ورف  نیمزب  ار  اهنآ  همه  نم  دوبن  ترضح 

نآ نیعبات  يارب  نم  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  مرازیب .  دنشاب  اهنآ  راکب  یضار  هکیناسک  اهنآ و  زا  ار  اگدرورپ  دومرف ؛  ع )   ) یسوم ترضح 
 . مداد رارق  تمحر  ترضح 

مارح شتآ  رب  ار  وا  ندـب  دروآ ،  رد  ناگدـننک  هیرگ  دـننام  ار  دوـخ  اـی  دـنایرگب  ار  يرگید  اـی  دـنک و  هیرگ  وا  رب  هک  سکره  نادـب :  و 
(23  . ) منادرگیم

رضخ ترضح 

ترضح يارب  ع )   ) یسوم ترـضح  یـسرپ ،  لاوحا  زا  دعب  دیـسر و  ع )   ) هلآو و انیبن  یلع  یبن  رـضح  ترـضح  هب  ع )   ) یـسوم ترـضح 
يادص دیسر  ع )   ) نیـسح هیـضق  هب  ات  درک  لقن  اهنآ  تائالتبا  بئاصم و  زا  دعب  دومرف و  (ص )  دمحم لآ  بقانم  لئاضف و  زا  ع )   ) رـضخ

(24  . ) دش دنلب  هیرگ  هلان و  هب  اهنآ 
رتشوخ نارود  يداش  زا  تمتام  رد  هیرگ 
رتشوخ نایرگ  هدید  ناهج  شیع  زا  يرآ 

زونه تسام  لد  هب  نینوخ  هلال  يا  تمغ 
رتشوخ نامیلس  رهُم  زا  مغ  رهُم  نیا  لد  رب 

دوب شخبافش  درد  ره  هبوت  يوک  كاخ 
رتشوخ ناوضر  هضور  زا  وت  يوجلد  يوک 
تنوخاب نیجع  تشگ  نوچ  هیداو  نآ  كاخ 

رتشوخ نامعن  هلال  زا  هدمآ  بارت  نآ 
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یتفگ نید  هعرزم  دوش  باداش  هک  ات 
رتشوخ نایرع  نت  اب  نوخ  می  ردنا  نتفخ 
قلخرب ناج  نیسح  وت  راعش  دوب  اج  همه 
رتشوخ نابیرگ  هب  رس  یگدنز  زا  ندرم 

رابکی نویش  هلان و  دوب  رابکی  گرم 
رتشوخ نایاپ  هصمخم  نیا  رب  دوز  مهدرگ 

نامیپ یتسکشن  نت  سفق  یتسکشب 
رتشوخ نامیپ  رس  رب  دورب  ناج  زا  یتفگ 

ادخ يدیربن ز  ناناوج  يدیربب ز 
رتشوخ ناناوج  غاد  را  قح  فطل  ار  وت  هک 

مارخب یتفگ  يداد و  رسپ  هب  نادیم  نذا 
رتشوخ نامارخ  ورس  زا  تدق  يا  مرب  رد 

نینچ دوب  تنخس  روز و  عبات  يدشن 
رتشوخ نان  ود  تعیب  زا  نم  هب  دشاب  گرم 

يدورسب ار  وت  تخیر  نیبج  نوخ  خر  ات 
رتشوخ ناناج  رب  تلاجخ  ییور ز  خرس 
نآرق ندینش  وت  لعل  بل  زا  دوب  شوخ 

رتشوخ نآرق  ندناوخ  ین  هشرع  زا  کیل 
سبو مراد  ناهج  ود  زا  ار  وت  رهم  متباث 

(25  ) رتشوخ ناکما  تمعن  زا  دوب  معاتم  نیا 

نامیلس ع ترضح 

نآ طاسب  داـب  درک ،  یم  ریـس  اوه  رد  دوب و  هتـسشن  نایرکـشل  اـب  شطاـسب  شرف و  يور  ع )   ) هلآو و اـنیبن  یلع  نامیلـس  ترـضح  يزور 
 . داد یم  تکرح  دصقم  يوسب  ار  ترضح 

همه شنایرکشل  ترضح و  هک  يروطب  دیچیپ  شدوخ  رود  هبترم  هس  ترضح  طاسب  هاگان  داتفا ،  البرک  نیمزرس  هب  شرذگ  هار  ریسم  رد 
 . دروآ دورف  البرک  نیمزرس  رد  ار  شرف  طاسب و  دش و  تکاس  تفرگ و  مارآ  داب  دعب  دننک .  طوقس  هک  دندیسرت 

راگدرورپ رماب  داب  يدمآ ! ؟  دورف  اجنیا  ارچ  يدـش و  يروجنیا  ارچ  دومرف :  درک و  خـیبوت  ار  داب  دـش و  تحاران  ع )   ) نامیلـس ترـضح 
ار ع )   ) نیسح اجنیمه  رد  نامیلس  يا  تفگ :  دومن و  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  یناوخ و  هضور  هب  عورش  لاعتم 

 . دندرک دیهش  ار  رارک  یلع  رسپ  و  ص )   ) راتخم دمحم  مالسا  ربمغیپ  هون  هک  دوب  اجنیمه  دندیناسر .  لتقب 
! ؟  دنک یم  دیهش  ار  وا  یسک  هچ  دومرف :  دعب  درک و  هیرگ  ع )   ) نامیلس ترضح 

 . تسا نیمز  نامسآ و  مامت  هدش  نیرفن  هک  دیلپ  دیزی  تفگ : 
 . دنتفگ نیمآ  نجو . . .  سنا  زا  نایرکشل  مامت  دندرک و  نیرفن  ار  شعابتا  دیزی و  و  دندرب .  الاب  ار  ناشتسد  ود  ره  ع )   ) نامیلس ترضح 

(26  . ) دروآ رد  تکرحب  ار  شرف  طاسب و  تفرگ و  ندیزو  داب  سپس 
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تسا نوخ  رپ  الببرک  هعقاو  زا  ملد 
تسا نوحیج  نم  نماد  رصب  ربا  ملا ز  نیز 

نیسح غاد  زا  مرب  ردنا  لد  غرم  دپطیم 
تسا نوگلگ  دبا  هب  ات  رصب  گشا  زا  هدید 

سابع غادز  موثلک  تماق  نامک  دش 
تسا نوخ  رپ  لد  هعقاو  نیا  زا  راز  بنیز 

شمرح رد  نیک  شتآ  دندز  هک  مدنآ  زا  هآ 
تسا نوحیج  مرصب  زا  ناور  نوخ و  دشب  لد 

ناهجب دیامن  وچ  ربکا  دق  ورس  دای 
تسا نونجم  مغز  هدید  متس  يالیل  ما 

ردپ غاد  مغ  نیگمغ ز  هدش  هنیکس  مه 
تسا نوخلد  نآ  ملاو  جنر  مدمه  نیدباع 

بات یب  رغصا  یلع  گرم  مغ  زا  بابر  دش 
تسا نودرگ  ربز  ات  نیمز  وا ز  هلان 

نانک هیرگ  ردپ  گرم  مغز  هیقر  مه 
تسا نوماه  يوسب  رس  نانک  هیوم  شبنیز 

 ( يوضترم  ) ملا حرش  نیا  زا  دش  قشنم  هماخ 
(27  ) تسا نوزفا  شمغ  حرش  سبز  داتفا  ملق 

یسیع ع ترضح 

ياهتسد يریش  دندید ،  داتفا .  البرک  نیمزرس  هب  ناشریسم  هار  ءانثا  رد  دندرک ،  یم  تحایس  نابایب  رد  نویراوح  اب  ع )   ) یـسیع ترـضح 
 . هتفرگ اهنآرب  ار  هار  هدرک و  نهپ  ار  دوخ 

نم تفگ :  حیصف  نابز  اب  ریش  میورب ! ؟  هک  ینک  یمن  اهر  ار  ام  يا و  هتسشن  اجنیا  ارچ  دومرف :  دمآ و  ریـش  يولج  ع )   ) یـسیع ترـضح 
 . دینک نعل  ار  ع )   ) نیسح ماما  لتاق  دیزی  هکنیا  ات  مهد ،  یمن  هار  امش  هب 

؟  تسیک نیسح  دومرف :  ع )   ) یسیع ترضح 
 . تسا ع )   ) یلو یلع  ترضح  رسپ  یما و  یبن  هلآ  و  ص )   ) دمحم ترضح  يرتخد  هون  وا  تفگ :  ریش 

تسا ناگدنرد  اهیشحو و  همه  هدش  نیرفن  هک  تسا  دیزی  وا  تفگ :  ریش  تسیک ! ؟  شلتاق  دومرف :  نایرگ  نالان و  ع )   ) یسیع ترـضح 
 . اروشاع مایا  رد  اصوصخ  ، 

درب و الاب  ار  شیاهتسد  ع )   ) یسیع ترضح  دعب  دندومن .  يدایز  هیرگ  نویراوح  یـسیع و  ترـضح  هک  دناوخ  ار  البرک  هضور  هصالخ  )
(28  . ) دش رود  اجنآ  زا  ریش  سپس  دنتفگ .  نیمآ  ترضح  ياعد  هب  مه  شنارای  درک و  نعل  ار  دیزی  هیرگ  لاح  اب 

مزوس یم  وت  ياوه  رد  تسودیا 
مزوس یم  وت  يارب  مزوس و  یم 
میرگ یم  وت  قارف  زا  ربا  نوچ 
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مزوس یم  وت  ياوه  رد  عمش  نوچ 
تقشع ررش  زا  راو  هناورپ 

مزوس یم  وت  يادف  منک  ناج  ات 
دزوس یم  دش و  انشآ  وت  اب  لد 
مزوس یم  وت  يانشآ  مه ز  نم 

تنازیزع غاد  هنیس  هب  مراد 
مزوس یم  وت  يازع  رد  هلال  نوچ 

ملان یم  وت  قایتشا  درد  زا 
مزوس یم  وت  يالبرک  غاد  زا 

يدیشروخ وت  ریقح و  هّرذ  نم 
مزوس یم  وت  ياول  هیاس  رد 

الوم يا  بجع  نیا  تشهب و  ترهم 
مزوس یم  وت  يالو  اب  زورما  هک 

بش زور و  وت  میرح  ترسح  رد 
مزوس یم  وت  ياپب  مهن  رس  ات 

دننازوسن هک  دزس  ارم  ادرف 
(29  ) مزوس یم  وت  يارب  زا  زورما  هک 

نیسح درد  مغ 

دوصقم هکلب  دوبن ،  مالسلاامهیلع  میهاربا  نب  لیعامسا  الوسر ) ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  نم  رکذاو   ) هیآ ریـسفت  رد 
رـس و تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  شموق  هنافـساتم  دومرف ،  ثوعبم  شموق  فرط  هب  ار  يو  یلاعت  قح  هک  هدوب  ماظع  ناربمایپ  زا  يربمایپ  نآ  زا 

 . دندنک ار  شتروص 
هک منک  ضرع  وت  هب  هک  هدرک  رما  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  تشاد :  هضرع  داتـسرف و  شدزن  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ 

 . دوش تیانع  وت  هب  ات  هاوخب  وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره 
هب نک و  ترضح  نآ  وریپ  ارم  دسر  یم  ع )   ) نیـسح هب  تنحم  الب و  زا  هچنآ  هک  هاوخب  ادخ  زا  دومرف :  هیرگ  لاح  اب  لیعامـسا  ترـضح 

 . امرف تیانع  ار  هجوت  نآ  نم 

ایرکز ترضح  ییارس  هحون 

نآ رب  لیئربج  دزومایب .  وا  هب  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) ابع لآ  نت  جـنپ  همـسخ  ءامـسا  هک  تساوخ  لاعتم  راـگدرورپ  زا  ع )   ) اـیرکز ترـضح 
 . داد دای  وا  هب  ار  مالسلا )  مهیلع   ) نت جنپ  مسا  دش و  لزان  ترضح 

یم هتشادرب  وا  مغ  مه و  دومرف ،  یم  ار  ع )   ) نسح و  مالـسلااهیلع )   ) همطاف و  (ص )  دمحم ترـضح  مسا  ع )   ) ایرکز ترـضح  هک  یتقو 
سفن مه  رس  تشپ  دش و  یم  وا  ریگولگ  هیرگ  دومرف ،  ار  ع )   ) نیسح ترضح  مسا  هک  یتقو  یلو  تشگ ،  یم  فرط  رب  شهودنا  دش و 

 . دز یم 
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نیـسح مسا  ات  یلو  دوش  یم  فرط  رب  ما  هصغ  مغ و  اهنآ  مان  اب  مرب  یم  ار  ترـضح  راهچ  نآ  مسا  یتقو  نم  ارچ  ادنوادخ  دومرف :  يزور 
! ؟  دوش یم  یناجیه  عطقنم و  مسفن  و  دوش .  یم  ریزارس  منامشچ  زا  کشا  مرب  یم  ار 

و درک .  فیرعت  ترـضح  نآ  يارب  ار  البرک  هضور  درک و  ربخ  اب  ع )   ) نیـسح ماما  هصق  زا  ار  ایرکز  ترـضح  یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ 
 . تساالبرک مسا  فاک :  صعیهک .  دومرف :  وا  هب 

 . هرهاط ترتع  كاله  ءاه : 
 ( . ع  ) نیسح رب  دننک  ملظ  لتاق  دیزی  ءای : 

 ( . ع  ) نیسح شطع  نیع : 
 . بئاصم رب  ع )   ) نیسح ربص  داص : 

دومن و تعنامم  دجـسم  هب  مدرم  دـمآ  تفر و  زا  تسب و  ار  دجـسم  برد  زور  هس  دینـش ،  ار  تاملک  نیا  ع )   ) اـیرکز ترـضح  هک  یتقو 
(30  . ) دش یناوخ  هیثرم  يرازو و  هیرگ  لوغشم 

دیرگ نوخ  تنحم  رد  ناهج  هک  ینیسح  يا 
دیرگ نوخ  تنطو  ربق و  وت و  رب  نامسآ 

اما تیالببرک  دوب  قشع  نشلگ 
دیرگ نوخ  تنمچ  نیا  لگ  هدنخ  ضوع 

اشطعاو همزمز  تنخس  رخآ  دوب 
دیرگ نوخ  تنخس  نآ  رب  هتخوس  ره  لد 

عادو ماگنه  بنیز و  ارت  دیشوپ  هماج 
دیرگ نوخ  تنهریپ  وت  رکیپ  رب  دید 

دنا هدز  تناج  هب  ریشمش  هزین و  اب  هکسب 
دیرگ نوخ  تنت  مخز  رب  وت  يوم  رس  ره 

تکاچ دص  نت  هب  يریصح  هنهک  نفک  دش 
دیرگ نوخ  تنفک  رب  تندب  ياهمخز 

نیسح زاب  یلو  دنیرگ  وت  غاد  زا  همه 
دیرگ نوخ  تنسح  میتی  هب  وت  هدید 

ارت دوب  ینمجنا  مهدزای  بش  رد 
دیرگ نوخ  تنمجنا  مغ  زا  ام  لد 

يدومیپ رسب  وت  ار  الب  هار  زا  یمین 
دیرگ نوخ  تندب  زا  رود  رس  رب  یملاع 

تسا نوخ  دّی )) ؤم   )) ام و لد  هکسب  تمغز 
(31  ) دیرگ نوخ  تنم  مشچ  نوچ  هتخوس  نآ  لد 

هیروح هیرگ 

نم دومن و  تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  ع )   ) لـیئربج ترـضح  جارعم  بش  دومرف :  هلآ  هیلع و  یلـص  دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح 
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 . دنلوغشم هّلح  رویز و  ندرک  تسرد  هب  تمایق  زور  ات  نآ  ریز  کلم  ود  هک  تساجنآ  رد  رون  زا  یتخرد  مدید  سپس  مدوب ،  رورسم 
ناهگان متفاکش .  متفرگ و  ار  نآ  زا  هناد  کی  سپ  تساجنآ ،  مدوب  هدیدن  نآ  یگرزب  هب  هک  یگرزب  بیس  کی  مدید  متفر ،  ولج  سپس 

 . دوب لاب  رس  فارطا  دننام  شناگژم  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  يا  هیروح 
؟  یتسیک لام  وت  متفگ : 

(32  . ) متسه ع )   ) یلع نب  نیسح  وت  مولظم  دنزرف  نآ  زا  نم  تفگ :  درک و  يا  هیرگ  هیروح 
تسیرگ راوید  رد و  تغاد  هکیا ز  نیسح ،  يا 

تسیرگ رادیب  هدید  ره  هدنز و  لد  ره 
وت یمولظم  هب  تخوس  لد  همه  ار  ءایبنا 

تسیرگ راز  لد  هدید و ،  یگمه  ار  ءایلوا 
درک نافوط  تیگنشت  مغ  حون  لد  رد 

تسیرگ رابنارگ  جوم  نوچ  دز و  نافوط  هب  هک 
لیربج ار  الببرک  هعقاو  نوچ  تفگ 

تسیرگ راتخم  دمحا  دز و ،  هلان  همطاف 
نوخ هُّجل  لدب  نوچ  ارت  باوخ  رد  دید 

تسیرگ رارک  ردیح  نوخب  هقرغ  یلد  اب 
بآ تقلخ  زا  رتشیپ  تشطع  رکذ  دوب 

تسیرگ راسهک  رس  رب  وت  مغ  زا  ربا ،  هکیا 
سابع تلاحب  درک  رظن  وچ  ایرد  شیپ 

تسیرگ رادملع  کشا ،  ضوع  رد  لد  نوخ 
تشادن کشا  شطع  زوس  بت و  بات  زا  هچرگ 

تسیرگ رامیب  سگرن  تیسکیب  مغ  زا 
ترس رایس  تباث و  تنت  دنام  نیمزرب 

تسیرگ رایس  تباث و  تنت  هب  مه  رس  هب  مه 
تخوس یم  بنیز  لد  دّی )) ؤم   )) شیب همه  زا 

(33  ) تسیرگ رات  بش  هب  دیرگب  هک  یعمش  وچ  هک 

هیرگ سلجم 

زا لبق  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هیرگ  اب  طابترا  رد  هنیـسحلا  صئاصخ  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرتشوش  رفعج  خیـشآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
یهاگ و  ص )   ) ربمغیپ یهاگ  و  دوب ،  ع )   ) لـیئربج یهاـگ  ناوخ  هیثرم  اـجنیا  رد  ربمغیپ و  دجـسم  دـیامرف :  یم  ع )   ) نیـسح ماـما  دـلوت 

ربخ رد  هکنانچ  هکئالم  همه  یهاگ  و  دنتفگ ،  ار  ترـضح  هیثرم  دندمآ و  فلتخم  تروصب  هک  کلم  هدزاود  یهاگ  و  نیمز ،  رطق  کلم 
تحت رد  سلاجم  نیا  و  تفگ .  ع )   ) نیـسح شدـنزرف  هب  ار  ترـضح  نآ  تیزعت  دـمآ و  هکنیا  رگم  دـنامن ،  یقاب  یکلم  چـیه  هک  تسا 

منیب یم  نآ ،  ریغ  هنمزا و  هنکما و  لاوحا ،  تیثیح  زا  ار  هّیوبن  سلاجم  نیا  مروایب  رد  ددـع  هب  مهاوخب  هچ  ره  و  هدـماین ،  رـصح  طـبض و 
(ص ربمغیپ سلاجم  مامت  شلمح  لّوا  زا  هکلب  ع )   ) نیـسح تدالو  لوا  زا  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  راـبخا  عبتت  زا  هک  اریز  تسین ،  نکمم 
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 . دوب رورس  نآ  هیثرم  سلجم  هب  ( 
زا دومرفیم  نایب  دوخ  یهاگ  يرادـیب ،  باوخ و  رد  رـضح ،  رفـس و  و  رازاب ،  هچوک و  نیتاسب و  و  هناـخ ،  دجـسم و  رد  زور ،  بش و  رد 
یم ار  وا  تالاح  روصت  یهاگ  دیـشک ،  یم  هآ  سپ  دروآ ،  یم  رطاخ  هب  یهاگ  دومن ،  یم  عامتـسا  هکئالم  زا  یهاـگ  و  باحـصا ،  يارب 
منیب یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  و  دنک ،  یمن  شیرای  یـسک  دـنک و  یم  هثاغتـسا  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  سپ  دومن . 

هب دنک  رظن  سک  ره  سپ  دنربیم ،  دیزی  يارب  زا  هیده  ار  وا  رـس  هک  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  و  دنراوس ،  نارتش  رب  هک  ار  ناریـسا 
(34  . ) هللادبعابا يا  نکربص  دومرف :  یم  یهاگ  دزادنا ،  تفلاخم  ادخ  شبلق  نابز و  نایم  رد  دوش ،  كانحرف  ورس  نآ 

تسا نوخ  ام  لد  تسا و  کشا  همشچ  ام  مشچ 
تسا نوخ  اهلد  هرطاخ  نآ  زا  هک  یثیدح  ز 

الببرک هعقاو  زج  هب  دوب  ناوت  هچ 
تسا نوخ  الوم  هدنب و  ره  لد  شدایز  هک 

نیسح نینوخ  هنادرم و  تضهن  دبا  ات 
تسا نوخ  اب  ناهج  خیرات  هحفص  رب  تبث 

یلو زوسناج  مغ  نیا  زا  دوش  نوخ  یلد  ره 
تسا نوخ  ارهز  لد  اهلد  همه  زا  رتشیب 

تارف يایرد  لحاس  رد  هک  تساوخ  الب  هچ 
تسا نوخ  ایرد  لحاس  نارک  هب  ات  نارکز 

تساشطعاو همزمز  دونش ،  یم  ات  شوگ 
تسا نوخ  ارحص  نماد  درگن  یم  ات  مشچ 

دور هدید  زا  لد  نوخ  شطع  ار ز  ناگ  هنشت 
تسا نوخ  ادیپ  هک  هچنآ  دوب  بایان و  بآ 

یلو بآ  رب  هتفخ  نابل  هنشت  یقاس 
تسا نوخ  اقس  بل  رب  ناور  بآ  ضوع 

اما ربمیپ  هبش  خر  تسابیز  هچ  هو 
تسا نوخ  ابیز  تروص  نآ  هدرپ  ور  هچز 
مقر زوسناج  همان  نیا  لد  نوخ  زا  مدز 

(35  ) تسا نوخ  یمظع  مغ  نیا  زا  ملد  دّیوم ))  )) هک

دلوت ماگنه  هیرگ 

 ، دـش دـلوتم  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دوب .  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هلباق  نم  دومرف :  مالـسلاامهیلع  بلطملادـبع  رتخد  هیفـص  ترـضح 
 . منیبب روایب  ار  مدنزرف  همع  يا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 

 . ما هدرکن  هزیکاپ  ار  نآ  زونه  هللا  لوسر  ای  متفگ : 
 . هدرک قلخ  رهطم  هزیکاپ و  ار  نآ  ادخ  ینک ! ؟  هزیکاپ  ار  نآ  وت  دومرف :  ترضح 

ناهد رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  تشاذگ و  نماد  رد  ار  هقادنق  مدرب ،  ترـضح  نآ  تمدخ  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هقادـنق  هک  یتقو 
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 . دیآیم هدازاقآ  ناهدب  ترضح  نآ  نابز  زا  لسع  ریش و  ایوگ  هک  دیکم  یم  نانچ  ترضحنآ  داهن ،  ع )   ) نیسح ماما  ترضح 
دومرف هبترم  هس  دش و  دنلب  ترضح  هیرگ  يادص  ماگنه  نیا  رد  داد ،  نمب  ار  ترضح  هقادنق  هدیسوب و  ار  وا  هدید  ود  نایم  یناشیپ و  دعب 

 . دننک یم  دیهش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعلادخ  : 
 . هیما ینب  نارگمتـس  ناملاظ و  زا  یعمج  هدنام  یقاب  دومرف :  تشک ! ؟  دهاوخ  ار  وا  یـسک  هچ  دنوش ،  امـش  يادف  مردام  ردـپ و  متفگ : 

(36)
تسیرگ وت  يارب  شرعلا  کلم  مشچ  هکیا 
تسیرگ وت  يازع  هب  میرم  یسیع  کلف  رد 
نایرگ تیارب  دوب  ادخ  مشچ  یلع  نوچ 
تسیرگ وت  يادخ  وت  يارب  تفگ  ناوتیم 
ارس هحون  دش  وت  رهب  زا  رشبلاوب  مدآ 
تسیرگ وت  ياثر  لیربج  دینشب ز  هکنوچ 

تالببرک هعقاو  دوب  زوسناج  هکسب 
تسیرگ وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ 

دندید دادعا  هزین  رسب  هب  ار  ترس  ات 
تسیرگ وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامسآ 

داّجس ماما  زور  نآ  رد  دید  رگم  هچ 
تسیرگ وت  يالببرک  زا  سپ  لاس  لهچ  هک 

ادخ نوخ  رسپ  يا  سک  همه  زا  رتشیب 
(37  ) تسیرگ وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترسپ 

کلم سرطف 

لزان ص )   ) ربمغیپ رب  کلم  رازه  اب  ار  ع )   ) لیئربج ترـضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ،  دلوتم  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یتقو 
 . دیوگ تینهت  (ص )  ربمغیپ هب  هک  دومرف 

زا هک  برقم  کـلم  زا  یکی  سرطف  هـک  يا  هزیزج  هـب  شرذـگ  دـش  یم  لزاـن  ص )   ) ربـمغیپ رب  ع )   ) لـیئربج ترـضح  هـک  يروـطنیمه 
راتفرگ باذع  هب  دوب و  هتسکش  شلاب  دوب و  هدش  نادنز  هزیزج  نآ  رد  دوب و  هدزرس  وا  زا  هک  یهابتشا  رثا  رب  هک  دوب  یهلا  شرع  نالماح 

 . داتفا دمآ  یم  ییوبدب  دود  وا  ریز  زا  دوب و  نازیوآ  قلعم و  شمشچ  ياه  هژمب  تایاور  یضعب  رد  دوب و 
؟  هدش يربخ  ایآ  يور ! ؟  یم  اجک  کلم  همه  نیا  اب  لیئربج  يا  تفگ :  دید ،  اه  هکئالم  اب  ار  ع )   ) لیئربج هک  یتقو  سرطف 

وا هب  شدوخ  بناج  زا  هک  هداتـسرف  ارم  و  دومرف .  تمارک  یتمعن  (ص )  دمحم ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترـضح 
 . میوگب داب  كرابم 

يراتفرگ نیا  زا  نم  دـنک و  اـعد  نم  يارب  (ص )  دـمحم ترـضح  دـیاش  دـیربب  دوخ  اـب  مه  ارم  دوش  یم  رگا  لـیئربج  يا  تفگ :  سرطف 
 . منک ادیپ  تاجن 

تمدخ هک  یتقو  دروآ .  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  شدوخ  اب  ار  سرطف  تخوس و ) شلد  ام  لوقب   ) لیئربج ترـضح 
 . درک راوگرزب  نآ  تمدخ  مه  ار  سرطف  لاح  شرافس  نمض  رد  تفگ  تیهنت  یلاعت  قح  فرط  زا  دیسر  ترضح 
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هب ار  دوخ  تسیرگیم و  سرطف ،  دوش .  یم  بوخ  تلاح  هللا  ءاشنا  هک  لامب  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  تدوخ  سرطف  يا  دومرف :  ترـضح 
هبوت ع )   ) نیسح ماما  ترضح  رطاخب  ادخ  دش و  بوخ  شا  هتـسکشرپ  دش  هجوتم  ندیلام  ضحمب  دیلام ،  ع )   ) هللادبعابا ترـضح  هقادنق 

 . درک لوبق  ار  شا 
نم لثم  یسک  تسیک  منیـسح .  هدش  دازآ  نم  اه  هکئالم  يا  دز :  یم  ادص  درک و  یم  هیرگ  دیـسر  نامـسآ  هب  نوچ  تفر و  الاب  هصالخ 

تشک و دنهاوخ  ار  دولوم  نیا  هک  دیآ  یم  ياه  یکیدزن  نیمه  هب  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  و  تشگرب ،  دعب  دشاب ،  نیسح  هدرک  دازآ  هک 
لوسر ای  تفگ :  دـعب  دـندرک و  هیرگ  اه  هکئالم  مامت  مه  ربمغیپ و  مه  شدوخ و  مه  درک ،  فیرعت  ص )   ) ربمغیپ يارب  ار  ـالبرک  هضور 

وا يارب  یکشا  ای  دورب  بیرغ  دیهـش  نیا  ترایزب  سک  ره  هک  موش  یم  نماض  نم  دراد  نم  ندرگ  دولوم  نیا  هک  یقح  نیا  لباقم  رد  هللا 
(38  . . . ) منک غالبا  شترضح  هب  ار  هیرگ  مالس و  نآ  کیدزن  رود و  هار  زا  هچ  دزیرب 

نیسح دش  بانوخ  وت  يور  رجه  مکشا ز 
نیسح دش  باتهم  هتشر  هّصغ  میوم ز 

وت غادز  متسشن  بآ  رانک  اج  ره 
نیسح دش  بآ  مرگج  متخوس  هکسب  زا 

دیدن یسک  رگید  وت  غاد  رتزوسناج ز 
نیسح دش  بات  رد  وت  غاد  مه ز  دیشروخ 

اهزور هب  مناج  سنوم  دوب  هک  تدای 
نیسح دش  بارحم  هشوگ  غارچ  اهبش 

تا هیقر  رانک  ماش  هب  مدمآ  زاب 
نیسح دش  باوخ  رد  وت  مشچ  رون  هک  یئاج 
ماک هنشت  يداتف و  كاخ  هب  نوخ  قرغ  وت 
(39  ) نیسح دش  بآ  زا  تبنیز  يانب  اما 

لیئربج ربخ 

وت هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  و  دـش ،  لزان  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  رب  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  ع )   ) لیئربج ترـضح 
 . درک دنهاوخ  دیهش  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  دهدیم  يرسپ 

هـس ثحب  فرح و  نیا  میرادن .  جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام  لیئربج  يا  دومرف :  دش و  دـنلب  ناش  هیرگ  يادـص  ص )   ) لوسر ترـضح 
 . دش رارکت  هبترم 

مه ع )   ) یلع ترضح  تشاذگ .  نایم  رد  شترضح  اب  ار  عوضوم  دیبلط و  ار  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  ص ، )   ) لوسر ترـضح 
 . دش رارکت  هبترم  هس  ثحب  نیا  و  میرادن .  جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام  دومرف  هدرک  يا  هیرگ 

نانزاخ ناربمغیپ و  راثآ  ثراو  ماما و  همه  هک  دمآ  دـنهاوخ  ینادـنزرف  ع )   ) نیـسح زا  ضوع  رد  یلع  ای  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
 . دوب دنهاوخ  نیرخآ  نیلوا و  مولع 

فیرعت ناشیا  يارب  ار  نایرج  هدروآ و  فیرشت  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ملاع  ود  یب  یب  ترـضح  تمدخ  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح 
 . میرادن يدنزرف  روجنیا  هب  یجایتحا  ام  دنومرف :  دومن و  هیرگ  دش و  تحاران  یلیخ  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دندرک ، 

وا و ماـما  نادـنزرف  هب  تراـشب  ار  وا  ترـضح  دـش و  لدـب  در و  ملاـع  ود  یب  یب  و  ع )   ) یلع ترـضح  نیب  هبترم  هس  وگتفگ  ثحب و  نیا 
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(40  . . . ) دش یضار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ات  دنداد .  توبن . . .  ملع  نانزاخ  ناثراو و  نایاوشیپ و 
ایرد ناگنشت  مشچ  کشا  زا  دش  همیخ 

اّقس رب  هراوهگ  زا  رغصا  ماغیپ  هداد 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

بشما بآ  طحق  زا  بآ  هتشگ  رغصا  مسج 
بشما بابر  مشچ  زا  دزیر  تلجخ  کشا 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
دیآ ادن  نیا  هنیکس  کشخ  بل  زا 

دیآ ادج  یموصعم  لفط  ره  هلان 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

دیوگ نخس  هدیکشخ  گشم  هراشا  اب 
دیوگ نحم  جنر و  هلان و  اب  یکدوک 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
دیآ شوجب  اّقس  گر  رد  تریغ  نوخ 

دیآ شوگب  ار  وا  اه  همیخ  مامت  زا 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

ارهز نبلگ  زا  یکچوک  لاهن  ون 
ارحص رد  هنشت  بل  دهد  ناج  يراخ  ریز 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
ایرد لد  رد  شتآ  هدنکفا  یگنشت 

ایرد لد  رب  هنیکس  ریوصت  هدنام 
(41) لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

السلااهیلع ارهز  ترضح  هیرگ 

دومن و فیرعت  ار  البرک  هیـضق  دـعب  و  ع )   ) ادهـشلادیس ترـضح  تدالو  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح 
هما هتلمح  انـسح  هیدـلاوب  ناسنالا  انیـصو  و   : )) دومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  درک  وگزاب  ار  ترـضح  نآ  تداـهش 

 . درک لمح  عضو  تهارک  اب  ار  وا  ردام ،  اریز  دنک ،  یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  تیصو  ناسنا  هب  ام  ینعی  اهرک )) هتعضو  اهرک و 
هکنیا دـیمهف  یتقو  هک  دوب  ع )   ) نیـسح ترـضح  دولوم  نآ  ع )   ) ارهز ترـضح  دومن ،  یم  لمح  تهارک  اب  ار  وا  هک  دراد  ریـسفت  رد  . . 

 . دسر یم  تداهش  هب  دنک  یم  لمح 
(42  . . ) دندش نایرگ  مومغم و  مومهم و  تحاران و  یلیخ  ع )   ) ملاع ود  یب  یب 

میرگب نامولظم  رالاس  مغ  رد  مراد  تسود 
میرگب ناشطع  بل  لعل  نآ  مزاس  ناراب  هسوب 

تداهش زا  دعب  دش  هک  یکاپ  نت  رب  مراد  تسود 
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میرگب نابسا  مس  ریز  رد  درخ  شناوختسا 
ین رس  ردناک  يا  هدیکشخ  بل  رب  مراد  تسود 

میرگب نآرق  شوخ  ياوآ  اب  دناوخ  نمشد  شیپ 
تبیصم زور  نآ  رد  مدوب  البرک  مراد  تسود 

میرگب ناغفا  هلان و  اب  شتبرغ  يارب  ات 
اج رهب  اپ  رب  منک  متام  همیخ  مراد  تسود 

میرگب ناج  زا  وا  نازوس  همیخ  دایب  ات 
مراذگ متام  مغ و  يونازب  رس  مراد  تسود 
میرگب نارای  نانچ  مه  تیازع  رد  تمایق  ات 

مشاب وت  سنُا  لفحم  ناوخ  هحون  مراد  تسود 
(43  ***) میرگب ناهنپ  تمتام  زا  زارف  نوچ  ناشیرپ  ای 

ربمغیپ هیرگ 

هقادنق روایب .  مدزن  ار  مدنزرف  دندومرف :  دندروآ و  فیرشت  ص )   ) لوسر ترضح  دش ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  دلوت  متفه  زور  نوچ 
داد و هلباقب  ار  شنار  کی  درک و  هقیقع  ماما  يارب  يدیفس  هایس و  دنفسوگ  ترضح  دنداد و   ( ص  ) لوسر ترضح  تسد  هب  ار  ترـضح 
رب ار  وا  سپـس  دیلام  شکرابم  رـس  رب  قولخ  هدرک و  قدـصت  هرقن  شترـضح  يوم  نزوب  دیـشارت و  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح  كرابم  رس 

 . وت نتشک  تسنارگ  نم  رب  یلیخ  هللادبعابا  يا  دومرف :  دندرک و  يدایز  هیرگ  تشاذگ و  دوخ  نماد 
! ؟  دینک یم  هیرگ  يداش  ضوع  و  دیئامرف ؟  یم  امش  هک  تسا  يربخ  هچ  نیا  دشاب  امش  يادف  مردام  ردپ و  متفگ  دیوگ :  یم  ءامسا 

ادخ تشُک و  دنهاوخ  ار  وا  هیما  ینب  زا  راکمتس  رفاک و  یهورگ  هک  تسا  مدنبلد  دنزرف  نیا  يارب  ما  هیرگ  دومرف :   ( ص  ) لوسر ترـضح 
قح رد  میهاربا  ترضح  هک  ار  هچنآ  منکیم  تلئسم  وت  زا  ادنوادخ  درک ،  دنهاوخ  نید  رد  هنخر  اهنآ  و  دناسر ،  یمن  اهنآ  هب  ارم  تعافش 

نیمز نامسآ و  هک  یتنعل  ار  اهنآ  نانمـشد  نک  تنعل  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود  ادنوادخ  درک ،  تساوخ  رد  وت  زا  شا  هیرذو  نادنزرف 
(44  . . . ) دنک رپ  ار 

تسادخ ضیف  همشچ  نایرگ  مشچ 
تسهانگ مرج و  زا  ینامیشپ  مه 

ادخ فوخ  زا  سرت و  زا  نک  هیرگ 
تساود نامرد  یب  درد  ره  رب  هیرگ 

دوب نایرگ  اهمشچ  تمایق  رد 
تسادخ فوخ  زا  نایرگ  هک  یمشچ  نامه  زج 

وا دشاب  ناداش  هک  یمشچ  نآ  رگید 
تسا یفطصم  نیسح  رادازع  نآ 

تسا مرخ  داش و  هک  یمشچ  نآ  رگید 
تساشوپ مارح  زا  هک  یمشچ  نآ 

دیهش هاش  نیسح  رهب  نک  هیرگ 
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تساهدرد يافش  وت  مشچ  کشا 
تسا مرخ  دنیبب  رثوک  یسک  ره 

(45  ) تسا یضترم  نیسح  رادازع  زا  داش  مه  رثوک 

هللا ص لوسر  کشا 

 . مدید يدب  باوخ  بشید  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدوب ،  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  تمدخ  تفگ :  ثراح  رتخد  لضفلا  ما 
مدید باوخ  رد  مدرکضرع :  يدید ؟  هچ  دومرف :  ترضح  دوب .  یتخس  دب و  یلیخ  باوخ  متفگ ،  يدید ؟  یباوخ  هچ  دومرف :  ترـضح 

 . داتفا نم  شوغآ  رد  دش و  ادج  امش  ندب  زا  يا  هراپ  هک 
دلوتم ع )   ) نیسح ماما  دعب  دشاب .  یم  وت  شوغآ  رد  هک  دوش  یم  دلوتم  يرسپ  همطاف  ترضح  زا  يدید ،  یبوخ  باوخ  دومرف :  ترضح 

 . دوب نم  شوغآ  رد  دندوب ،  هدومرف  ترضح  هک  روطنامه  دش و 
تقو کی  متـشاذگ ،   ( (ص ربمغیپ شوغآ  رد  مدوب و  هتـشادرب  دوخ  اب  مه  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدـش و  دراو   ( (ص ربماـیپ رب  زورکی 

؟  منیب یم  هیرگ  لاح  رد  ار  امش  هک  هدش  هچ  هللا  لوسر  ای  ددرگ  تنابرق  مردام  ردپ و  مدرکضرع ،  دزیر .  یم  کشا  دراد  ترضح  مدید 
!

 . دنشک یم  ار  مرسپ  نیا  مّتما  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دوب و  نم  شیپ  لیئربج  دومرف ،  ترضح 
(46  . ) دروآ میارب  دوب  خرس  تبرت  يرادقم  و  ار ،  نیسح  نیمه  یلب ،  دومرف :  نیسح ! ؟  نیا  مدرک :  ضرع 

نودرگ دبنگ  يور  هتفرگب  ارچ  مغ  رابغ 
نوخ کشا و  بالیس  هدش  يراج  ناگدید  زا  ارچ 

متام زا  ینافوط  هتساخرب  فرط  ره  زا  ارچ 
نوگرگید هدیدرگ  ناهج  لاوحاو  عاضوا  ارچ 

بشما
کلف مراچ  رد  هتشگ  ناشیرپ  یسیع  ارچ 
نودرگرب دننایرگ  راز و  متام  هچ  زا  کیالم 

ییوگ ایربک  هاگراب  رد  ازع  اپرب  هدش 
نوریب نامسآ  هن  زا  دش  يرادازع  ياغوغ  هک 
مغ زک  یبن  رازلگ  ياهلگ  هدش  رپرپ  رگم 

(47  ) نوزفا رازه  زا  هلان  تسار  ناتسلگ  نارازه 

البرک كاخ 

تفر الاب  ربمغیپ  تشپ  زا  و  دـش .  دراو  ع )   ) نیـسح ترـضح  هک  دـندوب  یحو  لاح  رد   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  ترـضح  دـیوگ :  یم  هشیاـع 
 . دش يزاب  لوغشم  تسشن و 

لیئربج ترـضح  هاگنآ  دنناسر ،  یم  لتق  هب  وت  زا  دعب  ار  تدـنزرف  نیا  دـننک و  یم  اپب  هنتف  وت  زا  دـعب  وت  تمادّـمحم  يا  دومرف :  لیئربج 
 : دومرف دروآ و  دیفس  كاخ  يرادقم  درک  زارد  تسد 

 . تفر ع )   ) لیئربج ترضح  هک  یتقو  دعب  تسا ،  فط  نآ  مسا  هک  دنشک  یم  ار  تدنزرف  نیمز  نیا  رد 
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نینم و ؤملا  ریما  ترـضح  رمع و  رکبوبا و  هک   ) شباحـصا فرط  هب  هیرگ  تلاـح  اـب  دوب  ناـشکرابم  تسد  رد  كاـخ  هکیلاـح  رد  ربمغیپ 
 . دمآ دوب ) اهنآ  نایم  رد  رذوبا  راّمع و  هفیذح و 

! ؟  دینک یم  هیرگ  ارچ  هّللا  لوسرای  دندرک :  ضرع  باحصا 
يارب ار  تبرت  نیا  و  دش .  دهاوخ  هتـشک  فّط  نیمز  رد  نم  زا  دعب  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  ترـضح  دومرف :  ترـضح 

(48  . ) ددرگ یم  نفد  مه  اج  نامه  هک  داد  ربخ  دروآ و  نم 
يراج هتشگ  نوخ  مرح  لها  هدید  زا 
يراوس تقو  نتفر و  نادیم  تقو  دش 

نانز ناشیرپ  وم  ناکدوک  فص  هتسب 
هللاراث ای  هللا  هللا 

تیوسب میآ  رت  هتسهآ  یمک  اتفگ 
تیولگ مسوب  مردام  تیصو  هدرک 

مبل رب  ناج  مغز  مبنیز  ارت  نم 
هللاراث ای  هللا  هللا 

دش نوگن  نامولظم  ناطلس  نیز  ردص  زا 
دش نوخ  قرغ  یهلا  شرع  هنیئآ 

اتبرغ او  گناب  اپب  دش  مرح  زا 
هللاراث ای  هللا  هللا 

رپرپ هدیدرگ  یفطصم  غاب  ياهلگ 
ربکا سابع و  نیمز  يور  نت  هراپ  دص 

ادج لطاب  قح ز  الب  تشد  هب  دش 
(49) هللاراث ای  هللا  هللا 

زوسناج هلان  يادص 

مدوب هتسشن  رظتنم  نم  دیاین ،  نم  دزن  سکچیه  دومرف :  دوب  هتـسشن  نم  هناخ  رد  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح  يزور  دیامرف :  یم  هملـس  ّما 
 . درکیم هیرگ  هک  مدینش  ار   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  زوس  رگج  هلان  يادص  ناهگان  دش ،  لخاد  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  هک 

یم ع )   ) نیسح كرابم  رس  هب  تسد  ترضح  هتسشن و  ترـضح  يولهپ  شوغآ و  رد  ع )   ) نیـسح ترـضح  دید  مدش ،  ربخ  اب  نم  یتقو 
ناجاقآ مدرکضرع :  ولج و  متفر  دنک  یم  هیرگ  دشک و 

 . مدشن هجوتم  نم  دش  دراو  هک  یتقو  مسق  ادخب 
شتسود هلب .  متفگ :  يراد ؟  تسود  ار  نیسح  ایآ  تفگ :  ودوب  هناخ  رد  ام  اب  ع )   ) لیئربج ترضح  نآلا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 

نیمز نآ  كاخ  زا  يرادقم  دعب  دنشک .  یم  ار  وا  البرک  نیمزرس  رد  وت  تما  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترـضح  ایند .  یتسود  رطاخب  هن  مراد 
(50  . ) داد ناشن  ص )   ) ربمایپ هب  دروآ و  ار 

هدید گشا  اب  دسا  ینب  هلیبق 
هدیپط نوخ  رد  يرکیپ  يوجتسج  رد 
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ندب رب  ایروب  نفک  دیامن  ات 
هللاراث ای  هللا  هللا 

تسنوخ بارحم  الب  تشد  ياترس 
تسنوگ هلال  خرس و  ياهلگ  زا  هدیشوپ 

شروآ بآ  مسج  شرغصا  ربکا و 
(51  ) هللاراث ای  هللا  هللا 

از کشا  كاخ 

 ، تسا ناـیرگ  ترـضح  كراـبم  نامـشچ  مدـید  مدـش ،  دراو  ص )   ) مرکاربـمغیپ ترـضح  تمدـخ  زورکی  دومرف :  ع )   ) یلع ترـضح 
ترضح دینک ! ؟  یم  هیرگ  ارچ  هدرک ! ؟  تحاران  ار  امـش  یـسک  ایآ  هدش ! ؟  هچ  ادخ  ربمغیپ  يا  امـش  يادف  مردام  ردپ و  مدرکـضرع : 

یم هتـشک  تارف  طّش  رانک )  ) رد نیـسح  دومرف :  نم  هب  دوب و  هدمآ  نم  دزن  ع )   ) لیئربج ترـضح  لبق  هظحل  دـنچ  دومرف :  ص )   ) لوسر
هب ار  نآ  تشادرب و  كاخ  نآ  زا  یتشم  درک و  زارد  ار  شتـسد  هلب  متفگ :  ینک ؟  مماشتـسا  شتبرت  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  دـعب  دوش 

(52  . ) تسا البرک  نیمزرس  نآ  مسا  دش و  يراج  مکشا  رایتخا  یب  مدیئوب ،  يرادقم  داد  نم 
نیسح رادازع  صالخا  رس  زا  دش  هک  ره 

نیسح راموط  هب  دنیامن  تبث  وا  مان 
داهنب دوخ  مغ  هک  یتشرس  كاپ  نآ  شوخ  يا 

نیسح راوخمغ  لدناشیرپ و  رمع  نیا  رد  دش 
صولخ يور  زا  دش و  ینیسح  هک  سکنآ  شوخ  يا 

نیسح راکفا  هشیدناز و  درک  يوریپ 
تساور دنشورف  رخف  نانج  نابوخب  رگ 
نیسح راداف  نارای و  همه  رشحم  زور 

ریگم زاب  امز  هناهاش  بصنم  نیا  برای 
نیسح رادازع  مینامب  هتسویپ  هک  ات 

راذگم ایادخ  راک  هنگ  میتسه  هچ  رگ 
(53  ) نیسح رادید  ترسح  ام  لد  تمایق  رد 

البرک دیهش 

داتسیا هار  ءانثا  رد  يزور  سپ  تفر ،  يرفس  هب  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  تشذگ ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  تدالو  زا  لاس  ود  نوچ 
 . درک يدایز  هیرگ  و  میدرگ . ))  یم  زاب  وا  يوسب  میئادخ و  زا  ام   ( )) نوعجار هیلا  اناو  هللاانا   ) دومرف و 

نیسح مدنزرف  دنیوگیم ،  البرک  ار  نآ  هک  داد  ربخ  تسا  طارف  طّش  دزن  هک  ینیمز  زا  ارم  لیئربج  دومرف :  دندرک :  لاوئس  ار  شببـس  نوچ 
یم راوس  نارتش  زاهج  رب  راوس  ار  ناریـسا  ایوگ  و  ار ،  شنفد  عضوم  شتداهـش و  لحم  منیب  یم  ایوگ  دـننک ،  یم  دیهـش  اجنآ  رد  ار  (ع ) 

(54  . . . ) دنرب یم  هیده  هب  ار  نیسح  مدنزرف  رس  منیب و 
نیش روش و  اب  البرک  تشدز  مرآ  دای  هکنوچ 
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نیسح رادملع  رهب  زا  هیرگ  میامنیم 
البرک ناگنشت  بل  رظن  رد  درآ  سک  ره 

نیسح رای  یب  لافطا  رب  هاگآ  دوشیم 
تفرگ یکشم  بل  هنشت  هنیکس  اروشاع  زور 

نیسح رادافو  لضفلاابا  شیومع  دزن 
بل هنشت  ام  یشاب و  اّقس  وت  ناجومع  تفگ 

نیسح رادهپس  يا  ناجومع  نک  یبآ  رکف 
نخس نیا  يو  زا  دینشب  نوچ  سابع  ترضح 

نیسح رادملع  نآ  هنیکس  زا  تفرگب  کشم 
ناگنشت بل  یقاس  هعیرش  رد  دراو  تشگ 

نیسح رادافو  نآ  درک  رپ  بآ  زا  ار  کشم 
تارف زا  دشون  تساوخ  درب و  بآ  ریزب  فک 

نیسح راز  رتخد  زا  نامزنآ  دروآ  دای 
نورب طش  زا  يدش  هدروخان  بآ  شود  رب  کشم 

نیسح راداد  یح  يا  تفگ  هاگنآ  راوس  دش 
لوسر لآ  همیخ  رد  ار  بآ  مناسر  نم 

(55  ) نیسح رای  یب  لافطا  ناگنشت  بل  نآ  رهب 

ادهشلادیس

شهارمه هب  مه  ار  ع )   ) نیسح نسح و  ترضح  تفرربنم  يالاب  هودنا  نزح و  اب  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  يرفس  زا  تعجارم  زا  سپ 
تشاذـگ و نیـسح  رـس  رب  ار  پچ  تسد  و  ع )   ) نسح رـس  رب  تسار  تسد  سپ  دومن ،  هظعوم  دـناوخ و  يا  هبطخ  سپ  درب ،  ربنم  يالاب 

یناسک نم و  هیرذ  نیرتهب  و  نم ،  هریـشع  رایخا  و  دننم .  ترتع  ناکین  زا  رفن  ود  نیا  و  تسا ،  وت  ربمغیپ  هدـنب و  دـمحم  ایادـخ ،  دومرف : 
هب ار  يرگید  نیا  و  دنـشک ،  یم  رهز  هب  ار  رـسپ  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  هک  یتسردب  مراذگ و  یم  تما  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  هک 

لفـسا هب  ار  اهنآ  هدم و  تکرب  وا  لتاق  هب  هد  رارق  ادهـشلا  دیـس  ار  وا  نادرگ و  كرابم  وا  رب  ار  تداهـش  ایادخ  دننک .  یم  دیهـش  ریـشمش 
دینک یم  هیرگ  وا  رب  سانلا  اهیا  دومرف :  ترضح  دش ،  دنلب  دجسم  لها  زا  هیرگ  هلان و  يادص  سپـس  دیوگ :  يوار  ناسرب .  میهج  كرد 

ادخ و باتک  یکی  مراذگ ،  یم  امـش  نایم  رد  نیگنـس  ای  سیفن  زیچ  ود  نم  مدرم  يا  شاب ،  وا  روای  وت  ایادخ  دـینک ؟  یمن  يرای  ار  وا  و 
 . دنوش دراو  نم  هب  ضوح  رب  ات  دنوشیمن ،  ادج  مه  زا  ود  نآ  دنتسه و  نم  داوف  هرمث  لد و  هویم  هک  ار  دوخ  ترتع  يرگید 

تّدوـم و امـش  زا  منک  یم  لاوئـس  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ،  هدرک  رما  ادـخ  ارم  هچنآ  رگم  منک ،  یمن  لاوئـس  امـش  زا  هک  دیـشاب  هاـگآ 
هدرک يدـعت  ملظ  ناـشیا  هب  دیـشاب و  هدرک  یتـیذا  نم  ترتـع  هـب  هـکنیا  لاـح  دـییآ و  نـم  دزن  هـب  هـکنیا  زا  دیـسرتب  سپ  اـهنآ .  یتـسود 

(56) دیشاب
میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  مور  یم 

میرگیم نورد  زوس  زا  هدز  مغ  لد  اب 
نم ندییرگ  هب  دننارگن  ایشا  همه 
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میرگیم نوچ  هک  همع  نیب  هب  كاخ  زا  مه  وت 
زونه هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک 

میرگیم نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب 
یلو ماش  هدکمغ  نیا  رد  وت  اب  مدمآ 

میرگیم نورد  زوس  زا  وت و  یب  موریم 
ربص مدرک  یمغ  جنر و  رهب  هکنم  ناج  همع 

میرگیم نوکس  ربص و  یب  وت  رجه  زا  رگید 
ملانیم تمغ  غاد  زا  رحس  غرم  وچمه 
میرگیم نوگن  خرچ  متس  زا  ربا  وچمه 

متسویپ مهب  هدقع  مغ  هنیس  رد  هچنآ 
میرگیم نونک  تسد  رد  هدمآ  لاجم  نوچ 
معنم سک  دنکن  يراز  هیرگ و  زا  رگید 
میرگ یم  نود  نمشد  شنزرس  زا  غراف 
نیسح ماکان  رتخدیا  مدوخ  تسدب  دوخ 

میرگ یم  نوزف  درد  نیزو  نفد  تمدرک 
مونش دی ) ؤم   ) هیقر ز گوس  نامز  ره 

(57  ) میرگ یم  نورب  هزادناز  ملانیم و  تخس 

وبشوخ لگ 

دوب بانج  نآ  نماد  رد  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  هک  یلاحرد  دنتتشاد ،  فیرـشت  ع )   ) ارهز ترـضح  لزنم  رد  ص )   ) ادخ لوسر  يزور 
یلع دنوادخ  ناکم  نیمه  رد  تعاس و  نیا  رد  رتخد  يا  همطاف ،  يا  دندومرف :  دعب  دـنتفر و  هدجـس  هب  ودـندرک  يدایز  هیرگ  ترـضح  ، 

؟  يراد تسود  ار  نیسح  ایآ  دمحم  يا  دومرف :  نم  هب  لیئربج  طسوت  هب  العا 
دوب هتشاذگ  نیسح  رس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  لیئربج  تسا .  نم  ناگدید  نیب  ام  هدرپ  لد و  هویم  وبـشوخ و  لگ  هدید و  رون  یلب  متفگ : 

(58  . . . ) دیهش البرک  نیمزرس  رد  ار  وا  دمحم  يا  دومرف : 
مراد رگج  ردنا  اه  هلان  نابیرغ  رهب  زا  نم 
مراد ررش  رپ  ياون  لد  زا  اسم  حبص و  رهب 
دشاب ناسکیب  يارب  نوخ  رپ  یسب  مراز  لد 

مراد رصب  زا  کشا  مادم  يراج  نامز  ره  نمادب 
نوزحم هلاو و  یجنکب  ار  یبیرغ  رگ  منیب  هب 
مراد رگج  نوخ  نیسح  لفط  تبرغ  دایب 

نابوخ هشنهاش  سرون  لفط  هک  مدناز  ناغف 
مراد ردپ  رادید  قوش  نم  ناج  همع  اتفگب 

مراز لد  دشنوخ  ناج  همع  مباب  يور  لصو  ز 
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مراد رهُگ  رپ  مشچ  ود  شرجه  مغ  زا  زور  بش و 
لد ردنا  باب  لصو  ریغ  یئوزرآ  مرادن 

مراد ررش  رپ  نیعل  موق  نیا  زا  هوکش  یسب 
ناریو نیا  جنک  ردناک  هناخ  دشابن  ار  ام  رگم 

مراد رس  ریز  ردنا  رتسب  ياج  ماخ  تشخ  هک 
رضاح شرب  رد  دش  ردپ  نوخ  رپ  سءار  مدنآ  رد 
(59  ) مراد رت  هدید  تقارف  زا  اباب  ناج  اتفگب 

رتخد ردپ و  هیرگ 

هیرگ دنتفرگ  ناشمارگ  رتخد  لغب  زا  ار  ترضح  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  دندوب ،  هدرک  لغب  ار  ادهشلادیس  ترضح  ع )   ) ارهز ترضح 
 . دنک تنعل  ار  وت  نیلتاق  ادخ  دندومرف :  دندرک و 

 . دنک تنعل  دنروآ  رد  تنت  زا  ار  تیاهسابل  هک  ار  یناسک  ادخ 
ردپ يا  دندومرف :  دندش و  نایرگ  تحاران و  ع )   ) ارهز ترـضح  دننک .  یم  کمک  وت  هیلع  رب  ار  رگیدمه  هک  ار  یناسک  نآ  دشکب  ادخ 
یئاه يدّعت  اهرکم و  اه و  ملظ  اهتیّذا و  دسر و  یم  وا  هب  وت  نم و  زا  دعب  هک  یئاه  تبیـصم  مرتخد  دندومرف .  ترـضح  دیئامرف ؟  یم  هچ 

هدوـب و دـنناشخرد  ناگراتـس  نوـچمه  یگلمج  هک  نادرم  یعمج  ناـیم  رد  زور  نآ  رد  وا  مدروآ ،  داـی  هـب  ار  ددرگ  یم  شهجوـتم  هـک 
 . مرگن یم  ناشیا  نفد  لحم  هاگیاج و  هب  منیب و  یم  الماک  اراهنآرکشل  نونکا  ایوگ  دننک ،  یم  تکرح  نتشک  گرم و  فرط  هب  یگمه 
نآ و  دـنیوگ .  یم  البرک  اجنآ  هب  دومرف :  ترـضح  تساجک ؟  دـیئامرف  یم  هک  ار  یئاج  ردـپ  يا  دـندومرف :  نایرگ  ع )   ) ارهز ترـضح 

 . دننک یم  جورخ  اهنآ  رب  نم  تما  دارفا  نیرتدب  تسالب ،  هودنا و  بجوم  تما  ام و  يارب  نیمز 
منهج رد  اهنآ  مامت  عطق  روطب  دوشیمن و  هتفریذپ  ناشتعافش  دنـشاب ،  رورـش  هورگ  نیا  زا  رفن  کی  عیفـش  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  رگا 

 . دنام دنهاوخ  دیواج 
هک هدشن  هتشک  روطنیا  یـسک  وا  زا  لبق  مرتخد ،  هلب  دومرف :  ترـضح  دش ! ؟  دهاوخ  هتـشک  لفط  نیا  ردپ  دومرف :  ع )   ) همطاف ترـضح 
زا سپ  دندوب  نوذءام  تادوجوم  نیا  رگا  دننک .  هیرگ  شیارب  اههوک  ایرد  ياه  یهام  یشحو و  تاناویح  ناگتشرف و  نیمز و  اهنامسآ و 

ملعا اهنآ  زا  یسک  نیمز  يور  رد  هک  دمآ  دنهاوخ  ناتسود  زا  یهورگ  دنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  یـشک  سفن  چیه  لفط  نیا  تداهش 
(60  . . . ) دندومن دنلب  هیرگ  هب  يادص  ع )   ) ارهز ترضح  و  ص )   ) لوسر ترضح  و  هدوبن و . . .  ادخ  هب 

نیسح ای  تیادف  ارناج  منک  ات  مدوب  شاک 
نیسح ای  تیازع  رد  مزیر  کشا  مدوبن  نوچ 

منک يرای  ار  وت  مدوب  البرک  ردنا  شاک 
منک يراک  ادف  تهار  رد  کیبل و  تمیوگ 
منک يراج  دوخ  نوخ  تهایس  دبع  هر  رد 

منک يرادازع  اهاش  البرک  مدوبن  نوچ 
نیسح ای  تیالببرک  رئاز  مدوب  شاک 

مدش یم  رغصا  ندرگالب  ات  مدوب  شاک 
مدشیم ربکا  يانعر  دق  نابرقبای 
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مدشیم روالد  سابع  تسد  يادف  ای 
مدشیم رفعج  نوع و  مه  مساق و  راثن  ای 

نیسح ای  تیاه  هتشک  كاخب  قحلم  مدشیم 
ناجب ار  تقشع  ریت  مدیرخیم  مدوب  شاک 
نادواج تایح  رب  مدیشکیم  ناج  زا  تسد 

ناقشاع لیفط  رب  تیوکب  رس  مداهنیم 
ناتسآ نیا  هیاس  رد  مدشیم  یکاخ  تشم 

نیسح ای  تیاقل  زور  تّزع  دیما  رب 
تبکوم هایس و  نامالغ  زا  مدوب  شاک 

تبکرم مس  كاخ  ياس  ههبج  مدوب  شاک 
تبل رب  يدرس  بآ  مناسر  ات  مدوب  شاک 

تبت بات و  شتآ  مناهر  ات  مدوب  شاک 
(61  ) نیسح ای  تیانشآ  يانشآ  مدوب  شاک 

ربمایپ هناحیر 

 : هک دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلصفم  ثیدح 
 ، ما هتفر  شتمدـخ  هب  هک  سب  زا  هدـش  ریـس  نم  زا  ربمایپ  مدـج  درکـضرع :  دـمآ و  همطاف  شردام  تمدـخ  ناـنک  هیرگ  نیسح 7  يزور 

؟  هدش هچ  رگم  دوش  تیادف  تردام  دومرف :  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح 
نم ناهد  زا  دیناشن و  پچ  يوناز  هب  ارم  دیـسوب و  ار  وا  ناهد  دـیناشن و  دوخ  تسار  يوناز  هب  ار  نسح  مردارب  حبـص  زورما  درک :  ضرع 

 . هدیسوبن ارم  ناهد  مدج  هک  دهد  یم  يدب  يوب  نیبب  نک  وب  ارم  ناهد  ایب  ردام  يا  دیسوب ،  ارم  يولگ  ریز  درک  ضارعا 
دومرف یم  تدج  هک  ما  هدینش  رایسب  مسق  ادخ  هب  دنک  یمن  ادیپ  تلالم  وت  زا  تدج  مدنزرف  يا  هن  دومرف :  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح 
تکاس ار  نیسح  همطاف ،  يا  دومرف :  دش  هناخ  دراو  مردپ  يدرک  یم  هیرگ  هراوهگ  رد  وت  مشاب  یم  نیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  : 

ار نیـسح  نم  ایادـخ  هبحی ))  نم  بحا  هّبحا و  ینا  مـهللا   : )) دوـمرف یم  تدـج  ررکم  دـنک  یم  تـیذا  ارم  وا  هـیرگ  یناد  یمن  اـیآ  نـک 
 . دراد تسود  ار  نیسح  هکیسک  مراد  یم  تسود  مراد و  یم  تسود 

نیسح يدومرف  یمن  امش  ایآ  اباب  درکضرع :  دروآ و  (ص )  ربمایپ روضح  تفرگ و  ار  ع )   ) نیسح تسد  مالسلااهیلع : )   ) همطاف ترضح 
 . مونش یم  نیسح  زا  ار  تشهب  يوب  يدومرفن  ایآ  تسا ،  نامسآ  نیمز و  تنیز  نیسح  يدومرفن  ایآ  تسا ،  نم  هناحیر 

نیا رد  دومرف  يا  هدیسوب  ار  شردارب  ناهد  هکنآ  لثم  يا  هدیـسوبن  ار  وا  ناهد  ارچ  هک  هدیجنر  نیا  زا  نیـسح  درک :  ضرع  یلب .  دومرف : 
 . امرفب ار  شّرس  ادخ  قح  هب  ار  امش  درک  ضرع  يرواین ،  تقاط  دنکشب و  تلد  مسرت  یم  هک  تسا  يّرس  بلطم 

افج غیت  اب  ار  نیـسح 7  مدیـسوب و  ار  وا  ندروخ  رهز  لحم  نم  دنناروخ و  یم  رهز  نسح 7  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  کـنیا  دومرف : 
تروص هب  درک و  هیرگ  دنلب  دنلب  دینش  ار  هیضق  نیا  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هکنیمه  مدیئوب .  ار  وا  رحن  ياج  سپ  دننک ،  یم  رحن 

 ، دـنیوگ یم  البرک  ار  اـجنآ  هک  ینیمز  رد  دومرف :  دنـشک ؟  یم  اـجک  ار  نیـسح  دومرف :  همطاف 3  درک ،  رـس  هب  كاـخ  دز و  همطل  دوخ 
یم هفیلخ  ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  وت  هک  دنسیون  یم  وا  يارب  ییاه  همان  هفوک  لها  دومرف :  دننک ؟  یم  دیهش  ار  وا  ببس  هچ  هب  درکضرع : 

 . دننک یم  دیهش  هنشت  بل  اب  ار  وا  دور  یم  هکنیمه  ایب ،  ام  يوس  هب  یشاب 
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ناردارب و دننک ،  یم  حبذ  دنفـسوگ  لثم  ار  وا  تبقاع  دهد  یمن  شباوج  یـسک  دـنک  يرای  ار  ام  تسه  یـسک  ایآ  دـنز  یم  ادـص  هچ  ره 
لیئربج دـندمآرد  هیرگ  هب  مدرم  مامت  سپ  دروآرب  دایرف  همطاف  دـننک ،  یم  هزین  يالاب  ار  اهنآ  ياهرـس  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  وا  نادـنزرف 
دیامرف یم  دروآرد و  هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  هکئالم  هک  نک  تکاس  ار  همطاف  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادخ  دمحم  ای  دش  لزان 

شاب هاگآ  دـننک ،  قافنا  وا  ترایز  ازع و  هار  رد  ار  دوخ  ياهناج  اهلام و  هک  منک  یم  قلخ  وا  يارب  ینایعیـش  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  و 
سک ره  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  لوبقم  جح  کی  باوث  دراد  یمرب  هک  یمدـق  ره  هب  دـنک  ترایز  شتداهـش  زا  دـعب  ار  وا  سک  ره  هک 

هب دشک  یم  هلعش  منهج  شتآ  دوش و  یم  هک  تمایق  زور  دننک و  یم  طبض  رولب  ياه  هشیش  رد  ار  وا  ياهکـشا  هکئالم  دنک  هیرگ  شیارب 
هرطق کی  سپ  يدش ،  دازآ  شتآ  زا  يا و  هتخیر  نیسح  تیالوم  تبیصم  رد  هک  تسا  یکـشا  نیا  ریگب  ادخ  تسود  يا  دنیوگ :  یم  وا 

 . دوش یم  رود  هدنب  نآ  زا  هار  لاس  دصناپ  منهج  شتآ  دننز  یم  منهج  شتآ  هب  ار  اهکشا  نآ  زا 
يازج هادج  ای  درکضرع  نیسح  دروآ  ياج  هب  رکش  هدجس  همطاف  داد  ار  اهتراشب  نیا  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هب  (ص )  ادخ ربمایپ 

؟  ینک یم  هچ  امـش  دومرف :  درک و  شراوگرزب  ردپ  هب  ور  منک  یم  تعافـش  ادخ  دزن  رد  ار  اهنآ  نم  دومرف :  تسیچ ؟  امـش  دزن  رد  اهنآ 
تشهب لخاد  نم  دومرف :  ینک ؟  یم  هچ  امـش  دیـسرپ  نسح 7  ماـما  شردارب  زا  منک ،  یم  باریـس  رثوک  بآ  زا  ار  اـهنآ  مه  نم  دومرف : 

 . موش لخاد  اهنآ  اب  رگم  موش  یمن 
یم نایرگ  مشچ  اب  تشهب  رد  يولج  نم  مرهوش  ردـپ و  قح  هب  مسق و  مراگدرورپ  تزع  هب  دومرف :  مه  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف ترـضح 

 . دنک اهنآ  عیفش  ارم  دنوادخ  ات  متسیا 
رـصق لباقم  تشهب  رد  اهنآ  ياهرـصق  هک  منک  یم  لا  ؤس  ادـخ  زا  مه  نم  مسق  مردـپ  دـج و  قح  هب  دومرف :  مه  ءادهشلادیس 7  ترضح 

(62  . ) دشاب مدوخ 

نیسح يادف  ار  همه 

دوخ تسار  يوناز  يور  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح ،  نآ  مدوب و  فرـشم  ادـخ  ص )   ) ربـمغیپ تمدـخ  زور  کـی  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا 
رب یحو  راثآ  هاگان  دیـسوب ،  یم  ار  میهاربا  یهاگ  ار و  نیـسح  یهاگ  دوب ،  هدناشن  پچ  يوناز  يور  ار  دوخ  رـسپ  میهاربا  دوب و  هدیناشن 
ام دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادخ  هک  دش  لزان  نم  رب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  دومرف :  نآ  زا  دعب  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ 

 . نادرگ يرگید  يادف  ار  اهنآ  زا  یکی  میراذگ  یمن  مه  اب  وت  يارب  ار  دنزرف  ود  نیا 
زینک شردام  میهاربا  دومرف :  سپ  درک ،  هیرگ  میهاربا و  تروص  هب  یهاگن  درک و  هیرگ  درک و  ع )   ) نیسح تروص  هب  یهاگن  ترـضح 

تشوگ و هلزنم  هب  هک  تسا  یلع  شردـپ  همطاف و  شردام  نیـسح  اـما  دوش ،  یمن  نوزحم  وا  يارب  نم  زا  ریغ  یـسک  دریمب  هاـگره  تسا 
نوزحم زین  نم  دوش ،  یم  نوزحم  مه  یلع  ممع  رـسپ  دوش  یم  راد  هصغ  نوزحم و  همطاف  مرتخد  دریمب  نیـسح  هاـگره  دنتـسه  نم  نوخ 

نم دریمب  میهاربا  لیئربج  يا  مدرک :  ضرع  لیئربج  هب  نم  دومرف :  ترضح  منک .  یم  باختنا  اهنآ  نزح  رب  ار  دوخ  نزح  نم  موش و  یم 
 . تفر ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  میهاربا  مدرک ،  نیسح  يادف  ار  وا 

موش یسک  يادف  هب  نم  دومرف :  یم  دیسوب و  یم  دینابسچ و  یم  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دید  یم  ار  نیـسح  ربمایپ  هاگره  میهاربا  ندرم  زا  دعب 
بلق یلست  رد  ار  رثوک  هروس  دنوادخ  دش  راد  هصغ  نوزحم و  میهاربا  توف  رد  ربمایپ  هک  سب  زا  مدینادرگ .  وا  يادف  ار  میهاربا  مرسپ  هک 

(63  . ) درک لزان  ترضح  نآ 

ریشمش ياج 

ترـضح هب  سپـس  دندنابـسچ و  یم  دوخ  هب  ار  وا  ترـضح  دـندش  یم  لخاد  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تقو  ره 
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 : دندومرف یم  ع )   ) یلع نینموملاریما 
 . دندرک یم  هیرگ  دندیسوب و  یم  ار  وا  دعب  ریگب و  ار  وا 

؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  ردپ  يا  دومرف :  یم  ع )   ) نیسح ماما 
 . تفرگ ما  هیرگ  مدیسوب و  ار  ریشمش  ياهاج  مدنزرف  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 

تردـپ و وت و  مسق  ادـخ  هب  یلب  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  دـش ؟  مهاوـخ  هتـشک  نم  ردـپ  يا  دوـمرف :  ع )   ) نیـسح ماـما  ترـضح 
 . دش دیهاوخ  هتشک  یگمه  تردارب 

؟  دشاب یم  هدنکارپ  قرفتم و  مه  زا  ام  روبق  ردپ ،  دومرف :  ع )   ) نیسح ماما  ترضح 
 . مرسپ یلب  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح 

تردارب تردپ و  نم و  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح  دنیآیم ؟  ام  ترایز  هب  یناسک  هچ  امش  تما  زا  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح 
(64  . ) نم تما  نایوگ  تسار  رگم  دومن  دهاوخن  ترایز  ار  وت  و 

منک اپب  ازع  اباب  هگلتقب  ما  هدمآ 
منک ایقشا  روجز  وت  يارب  زا  لد  درد 

ما هنیکس  ترتخد  نم  ما  هنیزح  رگن  اباب 
منک ارچ  رفس  وت  یب  ما  هنیدم  زا  يدروآ 

نابز نیریش  رغصا  نوچ  ما  هدرک  مگ  یلگ  اباب 
منک ادیپ  ملگ  دیاش  ناگتشک  ردنا  مدرگیم 
نانچ وت  رب  منک  هیرگ  نانسورمش  مرفس  مه 
منک اون  هلان و  هچ  نانمشد  مروخ ز  یلیس 

بارخ هفوک  مزاع  مدش  نم  هک  نیب  هب  زیخ و 
منک اضر  ملد  وت  یبرفس  نیا  رد  ناسچ  وگب 

ناشن تنمادب  ارم  اهش  نوخ  كاخزو و  زیخ 
منک يوءام  هک  نماد  ردپ  دسر  بش  هک  رگا 

نانمشد ياهمخز  دوب ز  ارت  یتقاط  هن 
منک اود  مراذگ و  دوب  ارم  یمحرم  هن 

نزح بابسا 

 . دوبربمغیپ هیرگ  نزح و  تابسا  ع )   ) نیسح ماما  تالاح  عیمج 
 . . . . ، اه هزین  يور  رب  ار  وا  رـس  دروآ  یم  دایب  درک  یم  هیکت  وا  شود  رب  شرـس  تشادـیم و  رب  كرابم  شود  هب  ار  وا  تقو  ره  هکناـنچ 

 . تسیرگ یم  سپ 
 . دنرب یم  دیزی  يارب  هیده  تروصب  ار  منادنزرف  رس  نارتش و  رب  ار  ناریسا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  باحصا  هب  و 

هب ار  شـشیر  هک  ار  وا  منیب  یم  اـیوگ  ساـبع  نباـی  دومرف :  یم  و  تسیرگ ،  یم  دومن و  یم  وا  تروص  هب  رظن  دـناشن  یم  ناـماد  هب  نوچ 
دیـشوپ یم  دیدج  سابل )   ) هماج دیع  زور  نوچ  دـنک و  یمن  شیرای  یـسک  دـنک  یم  يرای  بلط  دـنچ  ره  دـنا و  هدومن  باضخ  شنوخ 

 ، ردارب ردام و  ردپ و  دج و  اب  تسـشن  یم  هرفـسرس  رب  نوچ  و  دـنزادنا ،  یم  كاخ  رب  هنهرب  ار  وا  هک  دروآ  یم  دای  هب  ایوگ  تسیرگیم ، 
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هک ار  شلافطا  دوخ و  یگنشت  دروآ  یم  دای  هب  ایوگ  و  دمآ ،  یم  رد  هیرگ  هب  دعب  دش ،  یم  لاحشوخ  لوا  ص )   ) ربمغیپ دروخیم ،  ماعط 
و دنیامن .  یم  ریسا  ار  یضعب  و  دنـشک ،  یم  ار  یـضعب  و  دنوش ،  یم  قرفتم  همه  و  دوش ،  یم  هایـس  شطع  تدش  زا  ناشمـشچ  ولج  ایند 
دیسوب و یم  ار  شندب  مامت  هاگنآ  راد ،  هاگن  ار  وا  دومرف :  یم  ع )   ) نینم ؤملاریما  اب  یهاگ  و  تسیرگ ،  یم  دیسوب  یم  ار  شیولگ  نوچ 
 ، دیـسوب یم  ار  شنادـند  بل و  یهاـگ  و  مسوب ،  یم  ار  اهریـشمش  عضوم  دوـمرفیم :  دـینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  درک :  ضرع  تسیرگ ،  یم 
 ، دوب رـضاح  دایز  نبا  دزن  رد  مقرا  نبدـیز  هکنانچ  ار ،  امهیلع ) هللا  ۀـنعل   ) دایز نبا  دـیزی و  سلجم  رد  نارزیخ  بوچ  دروآ  یم  دای  ایوگ 

تسین یئادخ  وا  ریغ  هک  یئادخ  نآ  هب  مسق  هک  رادرب  كرابم  ياهبل  نیا  زا  ار  تبوچ  هک  دروآرب  دایرف  دید ،  ار  عینـش  تکرح  نیا  نوچ 
(65  . ) دیسوب یم  ار  نآ  دوب و  هدش  هتشاذگ  اهنادند  نیا  رب  هک  ار  ص )   ) ربمغیپ ياهنادند  مدید 

نیسح ای  دیواج  هدنز و  تسه  وت  مان 
نیسح ای  دیّما  هیام  تسه  وت  قشع 

مردام ریش  ارم  داد  وچ  وت  رهم  اب 
نیسح ای  دیدرگ  وت  قشع  ریسا  مناج 

دیما لگ  دیورب  هک  وزرآ  غاب  رد 
نیسح ای  دیّما  تیاغ  تسه  وت  لصو 

دوش یم  تسمرس  وت  يازفناج  رطع  زا 
نیسح ای  دیچ  لگ  وت  قشع  غابز  سک  ره 

اونین زوسناج  هصق  دینش  سک  ره 
نیسح ای  دیراب  هژم  زا  کشا  بالیس 

تشاد هچ  نآ  ره  ایند  هب  هک  نآ  يادف  مناج 
نیسح ای  دیشخب  وت  یتسود  هار  رد 

تساج هب  وت  مان  زک  وت  مان  يادف  ناج  يا 
نیسح ای  دیحوت  بتکم  دنلب  مان 

تفگ دیون ))  )) تدای هب  رابکشا  مشچ  اب 
(66  ) نیسح ای  دیواج  هدنز  تسه  وت  مان 

هزین يور  رس 

 . دوب مه  نوعلم  دعس  نبا  اهنآ  اب  دندش و  دراو  شیرق  زا  یعمج  هک  دندوب ،  هتسشن  دجسم  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  يزور 
هب دومرف :  ترضح  دوش ! ؟  یم  هچ  ار  وت  هللا  لوسرای  دندرکضرع :  باحصا  دیدرگ ،  نوگرگد  شلاح  دش و  ّریغتم  ص )   ) ربمغیپ گنر 

دوش یم  هزین  رس  رب  هک  يرس  لّوا  يردب و  رد  ناشیرپ و  متش و  بّس و  ندزو و  نتشک  زا  دوش  یم  دراو  نم  تیب  لها  رب  هچنآ  مدروآ  دای 
(67  . ) دوب دهاوخ  نیسح  مدنزرف  رس 
نیسح ای  ياوآ  دهد  یم  کشا  هب  يروش 

نیسحای زاورپ  بش  اعد  بش  بشما 
دنک یم  رونم  لگ  نامهیم  هک  بشما 

نیسح ار  دیشروخ  همیخ  ناگنشت  بل 
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اه کشا  بوشآ  رد  تسا  بنیز  ياوجن 
نیسح ای  راد  بت  نت  نآ  ياه  هراپ  اب 

دنا هدرب  دای  زا  رگم  اه  هزین  تفگ :  یم 
نیسح ادخ  نوخ  وت  دوجو  رد  تس  يراج 
اه هنوگ  درد  زا  دوش  یم  دوبک  وس  نیا 

نیسح اه  بسا  مس  ریز  تشد  يوس  نآ 
ریسا هنشت و  مرح  نارتوبک  وس  کی 

نیسح اب  رای  یب  بنیز  عادو  وس  کی 
اه هفوک  ریدقت  هبطخ  بارخ  ادرف 

نیسح اهدایرف  يراج  هوکش  ادرف 
دنهد یم  زاورپ  هب  هزات  حور  هک  ادرف 

(68  ) نیسح البرک  رد  هتخوس  ياه  هناورپ 

راضتحا لاح 

هنیس هب  ار  ع )   ) نیـسح ماما  راضتحا  لاح  رد  یتح  دوب ،  نینچ  ص )   ) ربمغیپ لاح  رـضح ،  رفـس و  رد  زور  بش و  رد  یناگدنز  مایا  مامت 
تکرب وا  هب  دنک و  تنعل  ار  دیزی  ادـخ  تسا ،  راک  هچ  دـیزی  اب  ارم  دومرفیم :  دوب و  يراج  ع )   ) نیـسح رب  ترـضح  نآ  قرع  ودینابـسچ 
یفقوم ادخدزن  وت  نیلتاق  اب  ارم  دومرف :  یم  تخیریم و  کشا  دیـسوب و  ار  ع )   ) نیـسح ماما  دعب  دمآ ،  لاحب  زاب  درک ،  شغ  سپ  دهدن . 

(69  . ) دوب دهاوخ 
تسیرگ وت  يارب  شرعلا  کلم  مشچ  هک  يا 

تسیرگ وت  يازع  هب  میرم  یسیع  کلف  رد 
ارس هحون  دش  وت  رهب  زا  رشبلاوب  مدآ 

تسیرگ وت  ياثر  لیربج  دینشب ز  هک  نوچ 
نایرگ تیارب  دوب  ادخ  مشچ  یلع  نوچ 

تسیرگ وت  يادخ  وت  رهب  هک  تفگ  ناوت  یم 
الب برک و  هعقاو  دوب  زوسناج  هک  سب 

تسیرگ وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ 
دندید ءادعا  هزین  رس  هب  ار  ترس  ات 

تسیرگ وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامسآ 
داّجس ماما  زور  نآ  رد  دید  رگم  هچ 

تسیرگ وت  يالب  برک و  زا  سپ  لاس  لهچ  هک 
ادخ نوخ  رسپ  يا  سک  همه  زا  رتشیب 

تسیرگ وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترسپ 
ارهزای الب  تشد  نآ  رد  وت  يدوبن  رگ 
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تسیرگ وت  ياج  هب  هدیدمغ  بنیز  ترتخد 
تشهب هب  نادنخ  مرّخ و  ازج  زور  دور  یم 
تسیرگ وت  ياول  ریز  رد  وریپ و  دش  هک  ره 

تسا نایرگ  تمغز  ورسخ ))  )) هدید نیمه  هن 
(70  ) تسیرگ وت  يالو  رهم و  لد  هب  تشاد  یسک  ره 

یلع ع کشا 

میدیسر اونین  هب  هک  یتقو  دندرب ،  یم  فیرشت  نیفص  هب  هک  ینامز  رد  مدوب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  باکر  رد  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
رگا دومرف :  مسانش !  یمن  ریخ  مدرکضرع :  یـسانش ؟  یم  ار  ناکم  نیا  ایآ  سابع  نبای  دومرف :  دنلب  يادص  اب  دوب ،  تارف  طش  کیدزن  ، 

هکنیا اـت  دوـمن ؟  يدـیدش  هیرگ  ع )   ) یلع ترـضح  سپ  يدرک .  یم  هیرگ  نم  لـثم  رگم  یتشذـگ  یمن  نآ  زا  نم ،  لـثم  یتخانـش  یم 
 . دیدرگ يراج  شا  هنیسرب  اهکشا  دش و  رت  شفیریش  نساحم 

 . میدرک هیرگ  ترضح  نآ  عبت  هب  مه  ام 
نک ربص  هللادبعابا  يا  دنناطیـش ،  نایهاپـس  دونج  زا  اهنآ  مینک  گنج  هک  تسا  راکچ  نایفـس  لآ  اب  ارم  ّهُوا ،  ّهُوا  دومرف :  ترـضح  سپس 

زامن دنچ  تخاس و  ییوضو  تفرگ و  وضو  تهج  یبآ  ترـضح  سپـس  دـندروآ ،  نم  رـس  دـنروآ ،  یم  اهنیا  ترـسب  هک  یئالب  ره  اریز 
اب ار  وت  ما  هدید  هک  یباوخ  زا  ایآ  سابع  نبای  دومرف :  سپس  دش ،  رادیب  دعب  هتفر و  باوخ  رادقم  کی  دعب  دز ،  ار  اهفرح  نآ  زاب  دناوخ ، 

نیمز هب  نامـسآ  زا  دیفـس  ياهملع  اب  ینادرم  ایوگ  مدید  دومرف :  ترـضح  دـییامرفب ،  تسا !  ریخ  هک  هللاءاشنا  مدرک :  ضرع  منک ؟  ربخ 
نیا ياه  هخاش  ایوگ  مدید  دندومرف :  دندیشک ،  یطخ  نیمز  نیا  درگ  سپس  دنتـشاد ،  رمک  رب  هدنـشخرد  دیفـس و  ياهریـشمش  دندمآ ، 

هچ ره  هدـش و  قرغ  نآ  رد  مرـصب ،  رون  و  ملد ،  هویم  و  ع )   ) نیـسح مدـنزرف  ایوگ  و  دـش ،  روانـش  نوخ  نایم  رد  هدیـسر و  نیمزب  اهلخن 
لآ يا  دنتفگ :  یم  دندرک و  یم  ادن  دندوب .  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  ار  ینادرم  نآ  ایوگ  و  دسر ،  یمن  شدایرف  هب  یـسک  دـنکیم .  هثاغتـسا 

 . دینک ربص  لوسر 
 . هللادبعابا يا  تسا .  امش  قاتشم  تشهب  کنیا  و  دش .  دیهاوخ  هتشک  رش  مدرم  تشم  کی  تسدب  امش  و  تشک .  دنهاوخ  ار  امش  هک 

 : دندومرف دنداد و  تیزعت  ارم  دندرک و  نم  يوس  هب  ور  سپس 
 . دنک نشور  ار  تمشچ  تمایق  زور  ادخ  داب و  تراشب  وت  هب  نیسحلاابا  ای 

 . دنداد ربخ  نمب  ص )   ) مساقلاوبا قداص  لوسر  ترضح  البق  هک  مسق  ادخب  مدش .  رادیب  باوخ  زا 
 . . . مسریم نیمز  نیا  هب  و  مور .  یم  یغب  لها  يوس  هب  نم  هک 

تسا البرک  هب  فورعم  نامسآ  رد  نیمز  نیا  و  دنوش .  یم  نفد  ع )   ) همطاف دالوا  زاو  نم  دالوا  زا  رفن  هدفه  اب  نیسح  مدنزرف  اجنیا  رد  هآ 
یم ار  ناوهآ  تالوضف  یحاون  نیا  رد  نیبب  سابع  نباـی  دومرف :  سپـس  تسا .  فورعم  سدـقملا  تیب  هعقب  نیمرح و  نیمز  رد  هکناـنچ  ، 

مدرک و ادـیپ  مدرک و  یـسررب  تفگ :  سابع  نبا  نارفعز ،  گنر  هب  دـنا  هدـش  درز  اهنآ  و  دـنا ،  هتفگن  غورد  نم  هب  مسق  ادـخ  هب  ینیب ؟ 
و دیود .  اهنآ  تمس  هب  ناشک  هلو  ره  هلوسر .  هللا و  قدص  دومرف :  ترـضح  دیدومرف .  هک  مدرک  ادیپ  ار  نیا  نینم  ؤملاریماای  مدز :  دایرف 

 . مناد یمن  اقآ  ریخ  مدرک :  ضرع  تسیچ ؟  اهنیا  هیضق  ینادیم  ایآ  تسا .  نامه  نیا  دومرف :  هدیئوب و  ار  اهنآ 
وهآ ات  دنچ  اجنیا  رد  دید  دیسر ،  نیمز  نیا  هب  نییراوح  اب  ع )   ) یسیع ترضح  هک  یتقو  هک  تسا  ینیمز  نیمزرس ،  نیا  دومرف :  ترضح 

 . دندش هیرگ  لوغشم  دنتسشن و  مه  نییراوح  تسشن و  ع )   ) یسیع ترضح  سپس  دننکیم ،  هیرگ  دنا و  هدش  عمج  مه  رود 
و ص )   ) دـمحا ادـخ  ربمغیپ  دـنزرف  نآ  رد  هک  تسا  البرک  نیمز  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببـس  هللا  حور  اـی  دـنتفگ :  نییراوح 
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یتبرت ددرگیم .  نوفدم  اجنیا  رد  دش و  دهاوخ  هتـشک  تسا  مالـسلااهیلع )   ) میرم ترـضح  مردام  هیبش  مالـسلااهیلع )   ) ارذع لوتب  دـنزرف 
نآ هب  قوش  رطاخب  اجنیاردام  هک  دـنتفگ :  نخـس  نم  اب  ناوهآ  نیا  تسا و  باـنج  نآ  تبرت  هک  اریز  تسا ،  رترطّعم  کـشم  زا  هک  تسا 

 . میتسه ناما  رد  میا و  هدنام  بانج 
ار اهنیا  ایادخ  تسا .  ارحص  نیا  ياهفلع  رطاخب  نآ  ییوبشوخ  دومرف :  دیئوب و  هتـشادرب و  ار  تالوضف  زا  يرادقم  ع )   ) یـسیع ترـضح 

نیمز نیا  و  هدش ،  درز  تدم  لوط  زا  شگنر  تسا و  هدنام  لاح  ات  هک  تسا  نیا  و  دوش .  وا  تیزعت  دیوبب و  شردپ  هکنیا  ات  راذگب  یقاب 
یم يرای  ار  اهنآ  هکین  اسک  شناگدنـشک و  رب  نکم  كرابم  میرم ،  نب  یـسیع  يادخ  يا  دومرف :  دنلب  يادص  اب  سپ  تسا ،  الب  برک و 

 . دننک
تشادرب و هرعب  دنچ  دمآ  لاح  هب  نوچ  میدرک .  هیرگ  مه  ام  درک ،  شغ  داتفا و  ور  هب  هکنیا  ات  تسیرگ  يدـیدم  تدـم  ترـضح  سپس 

هکنادـب دوش ،  یم  يراـج  دـشوجیم و  هزاـت  نوخ  نآ  زا  هک  يدـید  رگا  راد  هگن  رادرب و  مه  وت  دومرف :  نم  هب  و  دـیچیپ ،  ادر  هشوـگ  رد 
 . هدش دیهش  منیسح 

مدید مدش ،  رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  مدوب ،  باوخ  زور  کی  هکنیا  ات  مدرک  يراد  هگن  نآ  زا  متـشادرب و  مه  نم  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
 . دنتشک ار  نیـسح  انیقی  متفگ :  مدوخ  اب  مدرک و  هیرگ  متـسشن و  سپ  تسا  نوخ  زا  ولمم  منیتسآ  و  دیدرگ .  يراج  يا  هزات  نوخ  نآ  زا 

 . دشاب هدشن  عقاو  هک  دوب  هدادن  نم  هب  يربخ  لاحب  ات  ع )   ) یلع هتبلا 
رهـش راوید  رد و  زا  ایوگ  هتفرگ ،  فوسک  ایوگ  هدش  رهاظ  باتفآ  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یکزان  ربا  ایوگ  هنیدم  رهـش  مدید  مدمآ ،  نوریب  سپ 

 . دزیریم هزات  نوخ 
ار لوتب  يارهز  دنزرف  هک  دینک  ربص  ربمغیپ  لآ  يا  هک  تسا  نیا  شنومضم  دناوخ و  یم  هیثرم  یصخش  هک  مدینش  ییادص  هناخ  هیواز  زا 

اروشاع زور  هک  ار  زور  نآ  تفرگ و  ما  هیرگ  مه  نم  درک .  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دش و  لزان  ناغفا  هیرگ و  اب  نیمالا  حور  و  دنتـشک . 
 . دندرک قیدصت  ارم  فرح  مه  اهنآ  متفگ  ار  هیضق  نیا  دندوب  مهارمه  هکیناسک  دارفا و  زا  یضعب  دعب  مدرک و  طبض  دوب 

(71  . ) هدوب رضخ  ترضح  دیاش  میدیدن  ار  شا  هدنیوگ  یلو  میدینش .  ار  ادص  نیا  مه  ام  دنتفگ  و 
نیسح تسین  وت  مغ  زج  اقب  بآ  تایح 

نیسح تسیز  وت  مغ  اب  شلد  هک  نآ  دریمن 
وت مغ  رد  هک  ره  تفای  دبا  رمع  يافص 

نیسح تسیرگ  ندز  مه  رب  هژم  کی  ردق  هب 
وت تعافش  دنک  رشحم  هک  رشح  زور  هب 

نیسح تسیک  تسین  وت  نیشن  هیاس  هک  یسک 
دوب وت  زا  یلاخ  هک  یتشهب  تسا  منهج 

نیسح تسین  تشهب  تیور  لگ  یب  تشهب 
تسادیپ تخُر  زا  تیّرُح  تیآ  هک  ییوت 

نیسح تسیرگنب  وت  رب  رّح  وچ  هک  یسک  اشوخ 
دش اقآ  تشگ  هک  سک  ره  وت  هار  يادگ 

نیسح تسیرورس  جات  تهر  كاخ  درگ  هک 
مادم راگتسر ))  )) وت هار  رس  رب  هتسشن 

(72  ) نیسح تسیاب  يا  هظحل  وا  يریگتسد  هب 
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لیئربج هیرگ 

ّهادج ای  دندومرف :  دندش و  دراو  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  ناشدج  هرجح  هب  ع )   ) نیسح ماما  و  ع )   ) نسح ماما  ترـضح  دیع  زور  کی 
میرادن و ون  سابل  ام  دنا و  هدیشوپ  ون  ياهـسابل  دنا و  هتـسارآ  ار  دوخ  گنراگنر  ياهـسابل  اب  همه  برع  نادنزرف  تسا و  دیع  زور  زورما 

 . دینک ام  لاحب  يرکف  هک  میا  هدمآ  امش  تمدخ  مه  راک  نیمه  يارب 
یکی ع )   ) لیئربج ترـضح  کمک  هب  هک  تشهب  زا  سابل  هعطق  ود  هک  اجنآ  ات  دومن . . .  يا  هیرگ  درک و  یـسررب  ار  اهنآ  لاح  ترـضح 
یتقو لیئربج  ترضح  دندش  لاحشوخ  دندیشوپ و  اهنآ  دروآ و  خرـس  سابل  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  يرگید  زبس و  سابل  نسح  ماما  يارب 

 . دومن هیرگ  دومن ،  هدهاشم  ار  تالاح  نیا 
یم هیرگ  ارچ  وت  دنتـسه ،  دنـسرخ  داش و  نم  نادـنزرف  هک  يزورما  لثم  کی  رد  لـیئربج  يا  مردارب  يا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 

! ؟  یتسه نوزحم  مومغم و  مومهم و  ینک و 
نادب ادخ  لوسر  يا  دومرف :  لیئربج  ترـضح  ناهرب .  یتحاران  نیا  زا  ارم  وگب و  نم  هب  تسه  يربخ  رگا  هک  مهد  یم  تمـسق  ادـخب  ارت 

یم زبس  شگنر  رهز  تدـش  زا  دـشونب و  رهز  تسا  راچان  نسح  ترـضح  یکی  دـیدرگ .  رایتخا  فلتخم  گـنر  تدـنزرف  ود  يارب  هکنیا 
(73  . ) درک هیرگ  یلیخ  ص )   ) ربمایپ اجنیا  رد  دننک .  یم  باضخ  شنوخ  اب  ار  شندب  دننک و  یم  حبذ  ار  نیسح  ترضح  و  دوش . 

نیسح ای  وت  يادف  هب  نایناهج  ناج 
نیسح ای  وت  يازع  هب  نوخ  تسیرگ  دیاب 
زوس هنیس  رایسب  وت  قشع  ثیدح  دشاب 

نیسح ای  وت  يارب  دنمتام  هب  ایند 
اج هب  یتساخ  اپ  هب  هشیپ  ملظ  دّض  رب 
نیسح ای  وت  يار  تّمه و  هب  نیرفآ  دص 

دش تسار  وچ  تشحو  هب  ملظ  وید  داتفا 
نیسح ای  وت  ياسر  دّق  ملظ  دّض  رب 

غیتز تربکا  یلع  قرف  هچرگ  تفاکشب 
(74  ) نیسح ای  وت  يادص  هوکش  هب  سک  دینشن 

تسنادن قیفوت 

ترضح سپ  میدیسر  البرک  نیمز  رس  میدرک ،  یم  تعجارم  نیفص  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  اب  هک  هدرک  لقن  ملسم  یبا  نبا  همثره 
دنهاوخ روشحم  یعمج  وت  زا  هک  یتسه ،  یکاخ  بجع  دومرف :  درک و  هیرگ  تشادرب و  اجنآ  كاخ  زا  يردق  و  دش ،  غارف  حبص  زامن  زا 
مرـسمه مدرک ،  وگزاب  ما  هعیـش  رـسمه  يارب  ار  ارجام  نیا  میتشگرب و  ام  دیوگ :  یم  همثره  دـنوش .  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  دـش 

دندش البرک  نیمزرس  دراو  ع )   ) ادهشلادیس ترضح  اهدعب  تشذگ و  زور  نآ  هکنیا  ات  تسا ،  قح  دیوگب ؛ نینم  ؤملاریما  هچ  ره  تفگ : 
فرشم ع )   ) نیسح ماما  شدقم  رـضحم  هدش و  رتش  راوس  دعب  دروآ  دای  ار  (ع )  ریما ترـضح  فرح  دوب و  دعـس  رمع  رکـشل  ءزج  همثره 

اب هن  امش و  اب  هن  تفگ :  ام .  رب  ای  یتسه  ام  اب  تسیچ ؟  وت  لایخ  الاح  دندومرف :  ترضح  درک .  لقن  ار  ع )   ) یلع ترـضح  ثیدح  دش و 
 . اهنآ

ياجب ورب و  نوریب  سپ  دومرف :  ترـضح  دـنک  تیذا  ار  اهنآ  دایز  نیا  هک  مسرت  یم  اهنآ  يارب  ما و  هتـشاذگ  هفوک  رد  ار  یکچوک  دالوا 
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دنکن يرای  ار  ام  دونشب ،  ار  ام  هثاغتسا  يادص  زورما  یـسک  رگا  مسق  ادخب  اریز  يونـشن  ار  ام  يادص  ینکن و  هدهاشم  ار  ام  لتقم  هک  ورب 
(75  . ) داتفا دهاوخ  منهج  شتآ  رد  ور  هب  امتح 

دیرگ یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه 
دیرگ یم  هنامز  نایبرغ  ماش  دای  هب 

جح یمامت  ياوت  مامت  همین  جحز 
دیرگ یم  هناخ  تسا و  نیمغ  هورم  افص و 

خرس لگ  وت  هایس  فلز  رس  زا  هدیمد 
دیرگ یم  هناش  وسیگ و  وت  فلز  دای  هب 
درک تمایق  شتماقدق  هب  هک  یتماق  هب 

دیرگ یم  هناهب  یب  الب  ریت  ریفص 
یلد هتسکش  نآ  زا  لمحم  هبوچ  هتسکش 

دیرگ یم  هناحتاف  دشک و  مغ  راب  هک 
اهنت متخوس  وت  قارفز  نم  هن  نیمه 
دیرگ یم  هنادواج  تمغ  اونین ز  هک 

دوبک ياه  سای  دنام و  تمرح  یتفر و  وت 
دیرگ یم  هنایزات  مرح  لها  لاح  هب 

رثا تشاذگ  نانچ  ملاع  هب  وت  تبیصم 
دیرگ یم  هنامز  مشچ  وت  يازع  رد  هک 

دش نوگلگ  وچ  تا  ههامشش  نیلگ  يولگ 
دیرگ یم  هناوج  دش  مخ  هفطاع  لاهن 

تسا نرق  هدراچ  هک  میوگب  هچ  نم  نیسح 
(76) دیرگ یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه 

اهتشون یپ 

 . 32 جح :  - 1
 . 28 نیسحلا :  تفرعم  -2

.245 ، 44 راون ، الاراحب  -3
ص 23. قشع ،  ياه  هلال  -4

.270 خسان 1 / ص 48  یحیرط ،  بختنم  ص 80 ، هداهشلا ،  رارسا  -5
 . ص 181 قشع ،  ياه  هلال  -6

بختنم 48.  271 خسان 1 ، . 234 راحب 44 ، -7
همغن ص 86. لگ  نیچلگ  -8

150 و151. / 11 راونالاراحب : زا  لقن  ، 94 هینیسح ،  صئاصخ  همجرت  -9
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همغن ص 13. لگ  نیچلگ  -10
.230 ، 44 راونالاراحب ، لقن  نامه 95  -11

ص 24. همغن ،  لگ  نیچلگ  -12
.49 یحیرط ،  بختم  -13

ص 41. همغن ،  لگ  نیچلگ  -14
.225 ، 44 راون : الا  راحب  -15

ص 126. تیالو ،  میمش  -16
یحیرط 49. بختنم  خسان 273  ، 223 ، 44 راون : الا  راحب  -17

ص 42. ینزریجنز ،  ینز و  هنیس  هحون  -18
.284 خسان 1 ،  244 ، 44 راون : الا  راحب  -19

ص 478. ، 4 هژاولگ ،  -20
. رشع تغل  نیرحبلا  عمجم  -21

ص 17. تباث ،  رازلگ  -22
ص 308. ج 44 ، راون : الا  راحب  -23

.301 ج 73 ، راحب ، -24
ص 94. تباث ،  رازلگ  -25

.274 خسان 1 ، بختنم 50   244 ، 44 راحب ، -26
.213 همئالا ،  بئاصم  -27

.244 ، 44 راحب ،  275 ، 1 خسان ،  یحیرط 50  بختنم  -28
ص 28. کشا ،  ياهلگ  -29
 . 223 ، 44 راون : الا  راحب  -30

ص 111. کشا ،  ياهلگ  -31
صئاصخ 216.  . 241 ، 44 راون : الا  راحب  -32

ص 101. کشا ،  ياهلگ  -33
.224 هنیسحلا ،  صئاصخ  همجرت  -34

ص 105. کشا ،  ياهلگ  -35
.433 ، 2 نویعلاءالج ،  -36

ص 65. قشع ،  هلال  -37
.204 تارایزلا ،  لماک  همجرت   433 ، 2 نویعلا ،  ءالج  -38

ص 37. ازع ، هنیآ  -39
.434 ، 2 نویعلا ،  ءالج  -40

ص 108. ازع ، هنیآ  -41
.435 ءالج 2 ، -42

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1650 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 92. ، 2 البرک ، همغن  -43
.436 نویعلاءالج ،  -44

ص 165. ج 2 ، يدمحم ،  غاب  ياهلگ  -45
.479 ج 2 ، نویعلاالج ،  -46

ص 95. تیبلها ،  -47
تاملا 30. ۀماقا  یلع  مئاللا  عانقا  دش  لقن   20 يرادازع ،  هچخیرات  -48

ص 164. تیبلها ،  -49
نامه 31. نامه 25 ، -50

ص 165. تیبلها ،  -51
هنیسحلا 226. صئاصخ  همجرت   85 لبنح 1 ، نب  دمحا  دنسم  نامه 26  -52

.64 بئاصملا ،  بختنم  -53
.226 هنیسحلا ،  صئاصخ  همجرت  -54
ص 84. ج 3 ، بئاصملا ،  بختم  -55

 . نامه -56
ص 136. ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -57

.206 تایزلا ،  لماک  همجرت  -58
ص 138. ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -59

.212 تارایزلا ،  لماک  -60
ص 181. ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -61

ص 98. ج 1 ، ةویحلا :  تارمث  -62
ص 102. ج 1 ، ةویحلا :  تارمث  -63

.215 تارایزلا ،  لماک  همجرت  -64
.228 هینیسح ،  صئاصخ  -65

ص 32. اه ، هلال  زیخاتسر  -66
نامه 229. -67

ص 33. اه ، هلال  زیخاتسر  -68
 . نامه -69

ص 57. اه ، هلال  زیخاتسر  -70
.48 4 78 سلجم 87 ، قودص  یلاما   252 ، 44 راونالاراحب ، -71

ص 74. اه ، هلال  زیخاتسر  -72
.245 ، 44 راون : الا  راحب  -73

ص 88. اه ، هلال  زیخاتسر  -74
ص 117. ، 28 سلجم :  قودص  یلاعا   255 ، 44 راون : الا  راحب  -75
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ص 137. اه ، هلال  زیخاتسر  -76

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  تلیضف  زا  ییاهناتساد  - 13

هداز فلخریم  یلع  : هدنسیون

همدقم

امیس نیموصعملا ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  مساقلا  ابا  نیلـسرملا  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  و  نیملاعلا ،  بر  هّللدمحلا 
ءادفلا هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و   ) نسحلا نب  ۀجح 

 ( ع  ) نیـسح ماما  ترایز  شنیرهاط ،  تیبلها  و  ص )   ) مالـسا ربمغیپ  رب  ناوارف  دورد  لازیـال و  تاذ  صوصخم  نارک  یب  ساپـس  دـمح و 
 : هلمجنم میرامش  یم  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هرطق  ام  هک  دراد  يدایز  ياهتلیضف  اهباوث و 

 . دنیامرف یم  تیانع  ع )   ) نیسح ماما  راوز  هب  دنتسه  هکئالم  هک  ار  نیمرکم  تدابع   - 1
 . دنتسه ءایبنا  هک  ار  نیفطصم  تدابع   - 2
 . دنوش یم  نیشنمه  ءایصوا  ءایبنا و  اب   - 3

 . دروخ یم  ماعط  اهنآ  اب  دنیشن و  یم  ءایصوا  ءایبنا و  هرفس  رس   - 4
 . دننک یم  هحفاصم  وا  اب  ناربمایپ   - 5
 . دوش یم  ناربمایپ  اب  تبحص  مه   - 6

 . دنک یم  تاهابم  ع )   ) نیسح ماما  راوز  هب  دنوادخ   - 7
 . دنک یم  تمحر  رظن  ع )   ) نیسح ماما  راوز  هب  دنوادخ   - 8

 . دنتسه ع )   ) نیسح ماما  تبحم  لیلد   - 9
 . دنتسه همئا  ءایلوا و  ءایصوا و  ناربمایپ و  ياعد  دروم   - 10

 . تسا اهنآ  رب  ناربمایپ  هکئالم و  ادخ و  مالس   - 11
 . تسا نیفئاخ . . .  نیدهاز و  نیقتم و  نینم و  ؤم  نیصلخم و  نیحلاص و  دابع  بتارم  اب   - 12

 . . . . داهج جح و  هزور و  زامن و  زا  تسا  لوبقم  شتادابع  عیمج   - 13
 . تسا لوبق  وا  هبحتسم  بادآ  هقدص و  فقو و  هطبارم و   - 14

 . داد دنهاوخ  وا  هب  صلاخ  تین  تاجرد  ءالعا  باوث   - 15
 . داد دنهاوخ  وا  هب  ار  رهد  مامت  هکلب  رمع  مامت  تادابع  باوث   - 16

 . دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت   - 17
 . دوش یم  هدیزرمآ  شناتسود  ردام و  ردپ و  ناهانگ  مامت   - 18

 . تسا شرع  رد  ادخ  ثدحم   - 19
 . دوش یم  روطسم  شمسا  نیّیلع  رد   - 20

 . دریگ یم  رارق  راگدرورپ  يادن  باطخ و  دروم   - 21
 . دنهد یم  وا  هب  ع )   ) نیسح ماما  باکر  رد  تکرش  داهج و  باوث   - 22

 . تسا البرک  يادهش  لامعا  رد  کیرش   - 23
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 . دنهد یم  وا  هب  ار  ادخ  هار  رد  ندیطلغ  نوخ  رد  باوث   - 24
 . دوش یم  دیعس  دشاب  یقش  رگا   - 25

 . دوش یم  هدرمش  نیبوّرک  زا   - 26
 . دشاب یم  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  ناروای  زا   - 27

 . تسا ع )   ) قداص ماما  ياعد  لحم  بلق  مشچ و  تروص و  زا  وا  ياضعا   - 28
 . تسا عفاش  تمایق  زور  رد   - 29

 . دوش یم  دراو  نیسحلا  باب  زا   - 30
 . دنناروخ یم  وا  هب  رثوک  بآ  زا   - 31

 . دننک یم  هقردب  ار  وا  هکئالم   - 32
 . دنیآ یم  وا  هزانج  عییشت  هب  هکئالم   - 33

 . دنک یم  ارادم  وا  اب  لیئازع   - 34
 . دنناوخ یم  زامن  وا  هزانج  رب  هکئالم   - 35

 . دوش یم  تشهب  دراو   - 36
 . ددرگ یم  یهلا  تبحص  مه  برقم و   - 37

 . دوش یم  نیعلاروح  لاصو  هب  زوف   - 38
 . دیآ یم  وا  ترایز  هب  ص )   ) مرکا ربمغیپ   - 39

 . ددرگیم هللا )  تاولص  مهیلع   ) ارهز ترضحاصوصخم  تیبلها  ربمغیپ و  مارکا  مارتحا و  تبحم و  اعد و  لماش   - 40
هدافتـسا نآ  زا  مرتحم  ناگدـنناوخ  هّللاءاشنا  هک  میا  هدروآ  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترایز  لئاضف  نارکیب  يایرد  زا  يا  هرطق  اـجنیا  رد  اـم  و 

قح هاگرد  لوبق  دروم  هعومجم  نیا  هّللاءاشنا  دـنیامرفن و  شومارف  ناشدوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  تعاضب  یب  ریقح  نیا  دـنیامن و  ناوارف  ياه 
و هر )   ) لحار ماما  الـضف و  ءاملع و  نینم و  ؤم  هبیط  حاورا  راثن  شباوث  و  ع )   ) ناـمز ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  تسیا  هیدـه  هتفرگ و  رارق 

 . ددرگ هداز  فلخ  ریم  دمحا  خیشآ  مزیزع  ردارب  ءادهش و 
 ( ع  ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترضح  ناوخ  هضور  راوخ و  هزیر 

 . هداز فلخ  ریم  یلع 

ترایز باوث 

 : دیوگ یم  هّیسمحا )) ،  دیعس  ّما  ))
 . ما هدرک  هدامآ  تیارب  ار  بسا  هک  درک  راهظا  دمآ و  مزینک  مدش ،  بای  فرش  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترضح   )) كرابم رضحم 

 : دندومرف نم  هب  ع )   ) ماما
؟  يورب یهاوخ  یم  اجک  رگم  تسیچ ،  يارب  بسا 

 . مور یم  ءادهش  روبق  ترایز  هب  مدرک :  ضرع 
یم ءادهـش  روبق  ترایز  هب  هدرک و  یط  ار  يرود  هار  هک  مبّجعتم  قارع  لها  امـش  زا   ، )) زادـنایب ریخءاـت  هب  ار  زورما  دـندومرف :  ترـضح 

)) ! ؟  دیور یمن  شترایز  هب  هدرک و  كرت  ار  (ع )  ءادهّشلادّیس یلو  دیور 
؟  تسیک ءادهّشلادّیس ))  : )) مدرک ضرع 
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 . دشاب یم  (ع )))  ّیلع نب  نیسح  ترضح  ءادهّشلادّیس   : )) دندومرف ترضح 
 . متسه نز  نم  مدرک :  ضرع 

 : دندومرف ع )   ) ماما
يرجا باوث و  هچ  ام  ترایز  رد   : )) مدرک ضرع  دنک .  ترایز  ار  ترضح  نآ  هتفر و  اجنآ  هب  درادن  یلاکـشا  دشاب  امـش  لثم  هک  یـسک 

هدوب و نآ  هزور  مارحلادجـسم و  رد  هام  ود  فاکتعا  هرمع و  کی  ّجـح و  کی  اب  لداعم  امـش  تراـیز   : )) دـندومرف ترـضح  تسه )) ؟ 
 . دنتسب هدرک  زاب  ار  كرابم  ياه  تسد  هبترم  هس  ترضح  دیوگ :  یم  دیعس  ما  اذک )) .  اذک و  زا  رتهب 

نیسح نامولظم  هاش  يا  مالسلا 
نینسو ریت  هتشک  يا  مالسلا 
یفطصم مشچ  رون  يا  مالسلا 

ءاسنلاریخ هداز  يا  مالسلا 
نیک ریشمش  هتشک  يا  ردپ  يا 

نیدباعلا نیزب  رگنب  افو  زا 
بارخ ماش  زا  نم  میآ  ردپ  يا 

بآ رپ  مشچ  ترسح و  رپ  لداب 
دیسر نوچ  نم  رب  هک  یناد  ردپ  يا 

دیزی نایفسوب  روپ  يافج  زا 
هلحار ریز  هتسب  دش  نم  ياپ 

هلسلس ردناو  ياپ  لغ  مندرگ 

نامسآ زا  یهورگ  ترایز 

 : دندومرف هک  مدینش  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترضح   )) زا
اجنآ زا  تشهب و  ياـه  غاـب  زا  تسا  یغاـب  نآ  هدوـب و  عارذ  تسیب  رد  عارذ  تسیب  اـمهیلع  هّللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسح  ربـق  تحاـسم  ))

دنک یم  ار  ترضح  نآ  ترایز  بلط  ادخ  زا  هکنآ  رگم  تسین ،  یلسرم  یّبن  یبّرقم و  هتشرف  چیه  دننک و  یم  جورع  نامسآ  هب  ناگتشرف 
 . (( دنور یم  نامسآ  هب  نیمز  زا  ترایز  زا  سپ  یجوف  هدرک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  ات  هدمآ  نیمز  هب  نامسآ  زا  یجوف  اذل  ، 

نیسح مدیهش  ردارب  يا  مالّسلا 
نیسح مدیما  لگ  هدش  رپرپ  وت  یب 

مءاوت يور  هناورپ  هکنم 
مءاوت يوک  رئاز 
نیسح ای  يدّیس 

ءایبنا اه و  هتشرف  ترایز 

 : تفگ لاّمج ))  ناوفص  ))
؟  یتسه ع )   ) نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  لیام  ایآ  دندومرف :  نم  هب  دندروآ  فیرشت  هریح ))   )) هب ع )))   ) هّللادبعوبا ترضح   )) یتقو
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؟  ینک یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ  موش  تیادف  مدرک :  ضرع 
نیمز هب  ءایـصوا  ءایبنا و  ناگتـشرف و  اب  هعمج  بش  ره  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  لاح  منکن و  ترایز  ار  نآ  هنوگچ  دـندومرف :  ترـضح 

 . دننک یم  ترایز  ار  وا  هدرک و  طوبه 
 . میتسه ءایصوا  لضفا  ام  ءایبنا و  لضفا  (ص )  دّمحم ترضح  هّتبلا 

( . دشاب یم  بانج  نآ  راّوز  ترضح و  نآ  رب  شا  هصاخ  ياه  تمحر  لازنا  یلاعت ،  قح  ترایز  زا  دوصقم  یسلجم  موحرم  هدومرف  قبط  )
زین ار  راگدرورپ  ترایز  هلیـسو  نیدب  ات  هدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  ربق  هعمج  بش  ره  سپ ،  موش  تیادف  درک :  ضرع  ناوفـص  سپس 

؟  میشاب هدرک 
ربق ترایز  ینعی   ) تسا یلیضفت  نیا  دنسیون و  یم  ار  ع )   ) نیسح ربق  ترایز  تیارب  شاب  نیا  مزالم  ناوفص  يا  یلب ،  دندومرف :  ترضح 

( . دشاب یم  زین  راگدرورپ  ترایز  نآ  رد  هک  دراد  ار  تلیضف  نیا  ع )   ) نیسح
نیسح ای  تیالبرک  رد  هر  درگ  زا  مدمآ 
نیسح ای  تیادف  اداب  ما  یتسه  مامت  يا 

منکاو لد  هدقع  ات  تتبرت  رب  مدمآ 
نیسح ای  تیاطع  فطل و  وت و  رب  لد  ما  هتسب 

دوخ هاگرد  لئاس  يورب  ار  رد  نک  زاب 
نیسح ای  تیاپ  كاخ  مزامن  رهم  دوش  ات 
تسالبرک اجنیا  مرادیب  ای  منیب و  یم  باوخ 

نیسح ای  تیارس  نحص و  تمرح  اجک و  نم 
مدمآ تیوکب  ات  يداهن  تنم  مرس  رب 

نیسح ای  تیاطع  ناوخ  رب  وت  يدرک  متوعد 
ما هدروآ  مالس  تنامالغ  لیخ  زا  وت  رب 

نیسح ای  تیاوه  رد  رپ  دنز  یم  لد  ناهج  کی 
باوج مهاوخ  یم  وت  زا  مالس و  ضرع  منک  یم 

نیسح ای  تیانث  دشاب  مبل  رب  يرمع  هک  ن 

هتشرف رازه  داتفه 

 : دومرف یم  هک  مدینش  ع )))   ) هّللادبع وبا   )) ترضح زا 
حبـص عولط  ات  بش  لّوا  زا  هدش و  لزان  نامـسآ  زا  هتـشرف  رازه  داتفه  بش  ره  رد  هدیرفاین ،  ناگتـشرف  زا  رتدایز  یقولخم  لاعتم  دنوادخ 
مالس شترضح  هب  دندیسر  هک  اجنآ  هب  هتشگرب و  ص )   ) مرکا یبن  ربق  فرط  هب  حبص  عولط  زا  سپ  دننک و  یم  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب 
دوجو نآ  رب  هدـمآ و  ع )   ) نیـسح ربق  دزن  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  مالـس  باـنج  نآ  هب  هتفر و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ربق  دزن  هب  ًادـعب  هدومن و 

هب دنتسه  رفن  رازه  داتفه  زین  اهنآ  هک  زور  ناگتشرف  ناشیا  زا  سپ  دننک و  یم  جورع  نامسآ  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  هداد و  مالس  كرابم 
(ص ادخ لوسر  ربق  فرط  هب  باتفآ  بورغ  زا  سپ  دنراد و  لاغتشا  نآ  هب  زور  لوط  هدرک و  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب  ءادتبا  هدمآ  نیمز 

نیسح ربق  دزن  هب  دعب  هدرک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  دنیآ و  یم  ع )   ) نینم ؤملاریما  ربق  دزن  نآ  زا  سپ  هداد و  مالـس  بانجنآ  رب  هتفر و  ( 
 . دنور یم  نامسآ  هب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  سپس  هداد و  مالس  ترضح  نآ  رب  هدش و  رضاح  (ع ) 
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ناج نیسح  مرادید  قاتشم  ار  وت  يرمع 
ناج نیسح  مراخ  نوچ  وت  رازلگ  ياپ  رد 

یلاوملا یلوم  ای  وت  هاگردب  اهنت 
ناج نیسح  مراد  يرکون  راختفا  نم 

مناج هب  وت  يالو  اب  ات  منک  ادوس 
ناج نیسح  مرادیرخ  ار  تیالب  درد و 

یئاشگ لکشم  رب  وت  زج  مدیدن  یتسد 
ناج نیسح  مراک  رد  هداتفا  هرگ  اج  ره 

نالان روجنر و  مرامیب و  رگا  ینیب 
ناج نیسح  مراتفرگ  وت  قشع  درد  رب 

هد افص  ار  لد  نک و  یفطل  نم  يالوم 
(1  ) هدافش مه  دوخ  يا  هداد  مقشع  درد  دوخ 

هتشرف رازه  هاجنپ  ترایز 

 : دنک یم  لقن  راّمع )) نب  قاحسا  ))
زا رفن  رازه  هاجنپ  بیرق  اجنآ  رد  مدناوخ و  یم  زامن  هدوب و  رئاح  رد  هفرع  بش  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  كرابم  رـضحم 

متفر و هدجس  هب  دومن  عولط  حبـص  هک  یماگنه  دندناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  ار  بش  تّدم  لوط  هک  وب  شوخ  يور و  ابیز  مدید  یمدرم 
 . مدیدن ار  ناشیا  زا  يدحا  رس  نتشادرب  زا  سپ 

 : دندومرف نم  هب  ع )   ) ماما
دنوادخ دنتفر و  الاب  نامـسآ  هب  سپ  دـندوب  هدـش  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدرک و  روبع  ع )))   ) نیـسح  )) هب هتـشرف  رازه  هاجنپ 

 : داتسرف یحو  ناشیا  هب  لاعتم 
شربق دزن  دیور و  ورف  نیمز  هب  لاح  دیدرکن ؟  وا  يرای  کمک و  ارچ  سپ  دوب ،  هدش  هتـشک  وا  هک  یلاح  رد  دیدرک  رورم  مبیبح  رـسپ  هب 

(2  . ) دوش اپب  تمایق  ات  دینامب  یقاب  نیگمغ  یلاح  هدیلوژ و  یتئیه  اب  دیوش و  نکاس 
ماوت يالب  برک و  رئاز  نیسح  ای 
ماوت ياطع  فطل و  هگرد  لئاس 

تسام تاجاح  هلبق  تمرح 
تسام تاجانم  وت  مان  رکذ 

نیسحای نیسحای  نیسحای ،  نیسحای 
تبل زا  تارف  بآ  لجخ  دشاب  هک  يا 

تبنیز وت و  نابرقب  ملاع  ناج 
هدب متارب  طخ  مدمآ 

هدب متارف  بآ  ما  هنشت 
نیسحای نیسحای  نیسحای ،  نیسحای 
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همه تاجنلا  ۀنیفس  یتسه  هک  يا 
همطاف تمرحب  امز  نادرگمور 

مدمآ تمرح  رانک  رد 
مدمآ تمرک  دیما  هب 

نیسحای نیسحای  نیسحای ،  نیسحای 

 ( ع  ) نیموصعم ياعد 

 : دندومرف نم  هب  ع )))   ) قداص ماما  ))
ار ترـضح  نآ  تراـیز  هکیـسک  اریز  نکم ،  كرت  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  ترـضح  ربق  تراـیز  تشحو  سرت و  تهج  هب  هیواـعم ))   )) يا
هک يراد  تسود  ایآ   ، )) دورب شترایز  هب  دایز  دناوتب  دشاب و  وا  دزن  ترـضح  نآ  ربق  دـیامن  وزرآ  هک  دروخب  یترـسح  نانچ  دـنک  كرت 

(3  . (() دنا هدومرف  ءاعد  ناشقح  رد  ع )   ) همئا همطاف و  یلع و  ترضح  و  ص )   ) لوسر ترضح  هک  دنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  ادخ 
دهدیم وشتسش  ملد  حول  هیرگ 

دهدیم وربآ  ادخ  ار  ناقشاع 
متفرگ ناماس  رس و  تیوک  رد  هکنم 

متفرگ ناج  تهاگن  زا  مدوب  هدرم 
مراد وت  زا  مراد  هچره 

مراختفا دش  يرکون 

 ( ع  ) قداص ماما  ياعد 

 : تفگ بهو ))  نب  ۀیواعم  ))
ناشلزنم هناخزامن  رد  ار  بانج  نآ  هدـش  لخاد  سپ  وش ،  لخاد  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  موش ،  لخاد  ع )   ) قداص ماما  رب  هک  متـساوخ  نذا 

 : دندومرف یم  هدومن و  تاجانم  راگدورپ  اب  هک  مدینش  سپ  دندرک ،  مامت  ار  ناشزامن  ترضح  ات  متسشن  متفای ، 
یـصو ار  اـم  ینعی :   ) يدوـمن ّتیـصو  هب  صتخم  يداد و  تعافـش  هدـعو  هداد و  تمارک  هب  صاـصتخا  ار  اـم  هک  یـسک  زا  ایادـخ ،  راـب 

ناردارب و نم و  يدومن ،  اـم  فرط  هب  لـیام  ار  مدرم  بولق  و  يدومرف ،  ءاـطعا  اـم  هبار  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  ملع  و  يداد )  رارق  تربماـیپ 
 . زرمایب ار  ع )))   ) نیسح  )) مردپ ربق  نیرئاز 

رد هچنآ  دـیما  هب  و  ام ،  هب  ناسحا  رد  تبغر  لیم و  تهج  هب  هتخادـنا  بعت  یتخـس و  هب  ار  ناشیاهندـب  هدرک و  قافنا  ار  ناشلاوما  هکناـنآ 
رب ظیغ  ندومن  دراو  دصق  هب  ام و  نامرف  تباجا  تهج  هب  تربمغیپ و  رب  رورس  لاخادا  روظنم  هب  ام و  هب  ناسحا  هلـص و  رطاخ  هب  تست  دزن 

 . ام نانمشد 
ناوضر هطـساوب  نک و  ناربج  ار  راثیا  نیا  ام  فرط  زا  مه  وت  سپ  تسا ،  وت  يدونـشخ  اضر و  لیـصحت  راثیا  نیا  زا  ناشتّین  هدارا و  ناـنیا 
نیرتهب ار  دـنا  هدـنام  یقاب  ناشیا  زا  هک  يدالوا  لـها و  هدوب و  ناشرادـهاگن  ظـفاح و  زور  بش و  رد  و  شاـب ،  وگ  باوج  ار  ناـشناسحا 

 . شاب ناشظفاح  بقارم و  هدب و  رارق  اهنآ  نانیشناج 
یسنا و نیطایش  رش  زا  ار  ناشیا  امن و  تیافک  دوخ  يوق ،  فیعـض و  قولخم  ره  زا  ناشیا و  زا  یفرحنم  دونع و  رگمتـس  ره  يدب  رـش و  و 

 . نکءاطعا دنا  هدرک  وزرآ  وت  زا  شیوخ  ياهنطو  زا  ناشندوب  رد  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ناشیا  هب  امرف و  ظوفحم  یّنج 
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 . شخبب دنا  هدرک  رایتخا  ناشناکیدزن  لها و  نادنزرف و  رب  ار  ام  شا  هطساوب  هک  ار  هچنآ  زا  رتالاب  رترب و  ناشیا  هب  زین  و 
لیامت زا  ار  ناشیا  ءادعا  تکرح  نیا  یلو  دنا  هداد  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  ار  نانآ  ناشیا  رب  جورخ  هطـساوب  ام  نانمـشد  ایادخ  راب 

هاررد ار  اهنآ  باتفآ  ترارح  هک  یئاه  تروص  نیا  وت  سپ  ام ،  نیفلاخم  اب  تسا  ناشتفلاخم  باب  زا  نانآ  تابث  نیا  تشادـن و  زاـب  اـم  هب 
 . هدب رارق  تدوخ  مّحرت  دروم  هداد  رییغت  ام  ّتبحم 

هدـب و رارق  تتمحر  فطل و  لومـشم  دـنراد ،  یم  رب  دـنراذگ و  یم  ع )))   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا   )) ربـق يور  هک  ار  یئاـه  تروص  زین  و 
ام رطاخب  هدـمآ و  عزج  هب  ام  يارب  هک  یئاه  لد  امرف و  تیاـنع  رظن  دـنا ،  هتخیر  کـشا  اـم  رب  محرت  باـب  زا  هک  یئاـه  مشچ  هب  نینچمه 

 . امرف محرت  ار  دنا  هتخوس 
شطع زور  رد  ات  هداد  رارق  تناما  وت  دزن  ار  حاورا  نیا  نادبا و  نیا  نم  ادـنوادخ  سرب ،  هدـش  دـنلب  ام  رطاخب  هک  یئاهدایرف  هب  ایادـخ  راب 

 . یئامن باریس  ار  اهنآ  دنوش  یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  هک  ربکا 
تارقف و نیا  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  دـندش ،  غراف  نآ  زا  هک  یماگنه  دـندناوخ و  یم  ار  ءاـعد  نیا  هدجـس  رد  ع )   ) ماـما هتـسویپ  و 

زگره خزود  هک  تسا  نیا  منامگ  دسانش ،  یمن  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دوش  یسک  لماش  رگا  مدینش  امش  زا  نم  هک  يا  هیعدا  نیماضم 
 ! ! ! دیاین قئاف  نآ  هب 

 . مورن جح  هب  یلو  هدرک  ترایز  ار  ع ))   ) نیسح ماما  ترضح   ) ترضح نآ  مراد  وزرآ  دنگوس  ادخ  هب 
 : دندومرف نم  هب  ع )   ) ماما

؟  دراد یم  زاب  شترایز  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  یتسه ،  کیدزن  بانج  نآ  ربق  هب  وت  ردقچ 
رجا و هدوب و  نینچ  رما  هک  متـسناد  یمن  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  نکم .  كرت  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  هیواـعم  يا  دـندومرف :  سپس 

 : دندومرف ترضح  تسا .  رادقم  نیا  نآ  باوث 
ناشیا يارب  نیمز  رد  هکنانآ  زا  دنتـسه  رتشیب  بتارم  هب  دـننک  یم  ءاعد  نامـسآ  رد  ع )   ) نیـسح ماما  نیرئاز  يارب  هک  یناسک  هیواـعم  يا 

(4  . ) دنیامن یم  ءانث  ءاعد و 
نیسح تاجاح  هلبق  دوب  وت  ناتسآ 

نیسح تاجانم  حور  دوب  وت  قشع  روش 
ناهج دنوادخ  هکلب  یلع  هن  ّیبن و  هن 

نیسح تاهابم  رخف و  دنک  وت  دوجو  هب 
دش وت  دییءاتز  هک  یتسه  هچ  وت  یتسه  هک  وت 

نیسح تاجاح  یضاق  وت  ههامشش  لفط 
تفرگ وت  زا  ماود  هک  ضئارف  ماجنا  دعب 

(5  ) نیسح تاعاط  لضفا  دوب  وت  لضف  رکذ 

 ( (ص ادخ لوسر  اب  هحفاصم 

 : تفگ يو  هدرک ،  لقن  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  بهو  نب  ۀیواعم 
 : دندومرف نم  هب  ع )   ) ماما

هک دروخب  یترـسح  نانچ  دنک  كرت  ار  نآ  هک  یـسک  اریز  نکم ،  كرت  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترایز  فوخ  سرت و  رطاخ  هب  ۀـیواعم  يا 
هک دـنیبب  یناـسک  هرمز  رد  ار  وت  ادـخ  هک  يراد  تسود  اـیآ  دورب  شتراـیز  هب  داـیز  دـناوتب  دـشاب و  شدزن  ترـضح  نآ  ربـق  دـنک  وزرآ 
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! ؟  دنا هدومرف  ءاعد  ناشقح  رد  مالسلا )  مهیلع   ) هّمئا همطاف و  یلع و  تارضح  و  ص )   ) لوسر ترضح 
هدیزرمآ وت  زا  لاس  داتفه  ناهانگ  دبای و  رییغت  تلامعا  راموط  هتشذگ  ياهشزغل  شزرمآ  هطساو  هب  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 

! ؟  دوش
! ؟  یشاب هتشاد  هذخا  ؤم  لباق  هانگ  هکنیا  نودب  هتفر  ایند  زا  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 

(6 ( ! ؟  دنیامرف یم  هحفاصم  اهنآ  اب  (ص )  ادخ لوسر  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 
نیسح ییادخ  قشع  وت  ياپارس  يا 

نیسح ییادف  وت  رب  نارواب  قح  ناج 
ییوت تداهش  زار  مرحم 
ییوت تداهش  زاجعا  ّرس 

مولظم نیسح  ای 
يربهر تیالو و  هولج  فرطکی 

يرگمتس ملظ و  هنتف و  فرطکی 
البرک هکرعم  فص  رد 

ادج قح  زا  هدش  لطاب  ّطخ 
مولظم نیسح  ای 

تسالبرک وا  هلبق  یگدازآ  لسن 
تسالو لها  زامن  نوخ  رُهم  رب  هدجس 

بیرغ قشع  بتکم  هتشک 
بیبح ریرب و  تسا و  ریهُز  نوچ 

مولظم نیسح  ای 
تربکا یلع  مساق و  سابع و  نوخ 
ترغصا یلع  هنشت  بل  موصعم  قلح 

دنک اضما  وت  قشع  دنس 
دنک انعم  وت  راثیا  ّرس 

(7  ) مولظم نیسح  ای 

رئاز زامن 

 : درک لقن  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترضح   )) زا هسبنع ، ))  ))
 : دندومرف یم  هک  ع )))   ) قداص ماما   )) زا مدینش 

زا زامن  کی  دننک ،  تدابع  ربق  دزن  ار  وا  هک  هتخاس  لّکوم  ع )))   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح   )) ربق رب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ 
 . تسا ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ربق  راوز  يارب  ناشزامن  باوث  دشاب و  یم  نایمدآ  زامن  رازه  اب  لداعم  اهنآ  رفن  کی 

(8  . ) ددرگ یم  بوسحم  داب  وا  رب  نیعمجا  مدرم  هکئالم و  ادخ و  تنعل  هک  ترضح  نآ  لتاق  يارب  راوز  لابو  رزو و  و 
نیسح ای  تناور  رب  مدامد  ام ،  دورد  يا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1659 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح ای  تنابرهم  بلق  هب  ام ،  مالس  يو 
یگدازآ ریاط  یتیگ ،  ماب  زارف  يا 

نیسح ای  تنایشآ  دشاب ،  قاشع  هنیس 

لوسر ادخ و  قح 

 : دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترضح   )) زا رفعج ،  یبا  مالغ  ریثک )) نب  نمحرلادبع  ))
ادـخ و قوقح  زا  یّقح  ًاـقّقحم  ًاـمتح  دورن  ع )   ) یلع نب  نیـسح  تراـیز  هب  یلو  هتفر ،  ّجـح  هب  ار  شرمع  رهد و  لوط  امـش  زا  یکی  رگا 

یم بجاو  یناملسم  ره  رب  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یفیلکت  هضیرف و  ع )   ) نیـسح قح  اریز  هدرک ،  كرت  ار  (ص )  ادخ لوسر  قوقح 
(9  . ) دشاب

ناج نیسح  مان  نابز  رب  ددرگ  وچ  يراج 
نامیا رون  زا  يوترپ  دباتب  لد  رب 

رفظ حتف و  تیآ  يا 
رگن دوخ  ناقشاع  رب 
ناج نیسح  مولظم 
ناج نیسح  مولظم 

رثوک ضوح 

 : درک لقن  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترضح   )) زا يرصب ، ))  دّمحم  ))
لا ؤس  تسا )  ع )   ) نیسح ماما  ربق  ترایز  دوصقم   ) ترایز زا  هک  ناشناتسود  زا  یکی  هب  مدینـش  مردپ  زا  دندومرف :  ع )))   ) قداص ماما  ))

 : دندومرف دوب  هدرک 
؟  يراد ار  یسک  هچ  هب  بّرقت  دصق  ترایز  نیا  اب  ینعی :  یئامن ؟  یم  هدارا  ترایز  نیا  اب  ار  یسک  هچ  ینک و  یم  ترایز  ار  یسک  هچ 

 . دشاب یم  ادخ  هب  بّرقت  مدصق  ینعی  تسا ،  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدوصقم  دارم و  درک :  ضرع 
ار ادخ  هک  يزور  رد  دشاب ،  هتـشاد  ار  ادـخ  بّرقت  دـصق  زامن  نیا  اب  دـناوخب و  زامن  کی  ترایز  لابندـب  هک  یـسک  دـندومرف :  ترـضح 

ربق راّوز  لاعتم  دنوادخ  دنیامن و  یم  هدهاشم  رون  طقف  دننیب  یم  ار  وا  هک  یئایـشا  مامت  هک  دـنک  یم  هطاحا  يرون  وا  رب  دـنک  یم  تاقالم 
 . دراد یم  زاب  اهنآ  هب  ندیسر  زا  ار  مّنهج  شتآ  دهد و  یم  رارق  مارکا  دروم  ار  ع )   ) نیسح ماما  رّهطم 

وا اـب  دـنا  هداتـسیا  ضوح  راـنک  رد  هک  ع )   ) نینم ؤملاریما  دراد و  یهاـنتیال  يا  هبترم  عفترم و  رایـسب  یماـقم  رثوک  ضوح  دزن  رد  رئاز  و 
باریس وا و  زا  سپ  رگم  دریگ  یمن  تقبـس  يو  رب  ضوح  رب  ندش  دراو  رد  يدحا  دیامرف و  یم  باریـس  بآ  زا  ار  يو  هدرک و  هحفاصم 

هک هدوب  وا  اب  ع )   ) نینم ؤملاریما  بناج  زا  يا  هتشرف  هک  یلاح  رد  هتشگرب و  تشهب  رد  شهاگیاج  هب  نتشگ  باریـس  زا  سپ  و  وا ،  ندش 
ترارح و هک  دـهد  یم  نامرف  مّنهج  شتآ  هب  درذـگب و  نآ  يور  زا  ات  هدرک  ارادـم  وا  اب  دـیایب و  نیئاپ  يو  يارب  دـنک  یم  رما  طارـص  هب 

 . دنک رذگ  نآ  زا  يو  ات  دناسرن  وا  هب  ار  ششزوس 
(10  . ) دنا هداتسرف  ار  نآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  تسا  يا  هداتسرف  وا  اب  زین  و 

ادخ هار  هتشک  نیسح  رب  ام  مالس 
اونین بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد 
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شرغصا مه  ربکا و  مساق و  رب  ام  مالس 
شرورپ مغ  بنیز  رب  موثلک و  ّما  هب 

ترایز ترسح 

نآ هب  دش و  فّرـشم  ع )   ) قداص ماما  دزن  یـصخش  هک  هدرک  لقن  ینالوط  یثیدح  رد  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  ملاس ))  نب  ماشه  ))
 : درک ضرع  بانج 

؟  درک ترایز  ناوت  یم  ار  امش  ردپ  ایآ  (ص : )  ادخ لوسر  رسپ  يا 
 : دندومرف ترضح 

 . نآ ولج  مّدقم و  هن  دروآ  اجب  ربق  تشپ  دیاب  ار  زامن  یهتنم  دناوخ ،  ناوت  یم  ربق  دزن  مه  زامن  ترایز  رب  هوالع  یلب ، 
؟  دراد يرجا  باوث و  هچ  دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  درک :  ضرع  صخش  نآ 

 : دندومرف ترضح 
 . دنک ّتیعبت  وا  زا  هدرک و  ءادتقا  ترضح  نآ  هب  هکنیا  هب  طورشم  تسا  تشهب  وا  رجا 

؟  دید دهاوخ  هچ  دنک  كرت  یلیم  یب  یتبغر و  یب  يور  زا  ار  ترضح  نآ  ترایز  یسک  رگا  درک :  ضرع 
 . دروخ دهاوخ  ترسح  تمایق )  زور  ترسح (  زور  دندومرف :  ترضح 

؟  تسیچ شباوث  رجا و  دنک  تماقا  بانج  نآ  ربق  دزن  یسک  درک :  ضرع 
 . دشاب یم  هام  کی  لداعم  نآ  زور  کی  ره  دندومرف :  ترضح 

هچ دـنک  جرخ  لوپ  رّهطم  ربـق  دزن  زین  هدـش و  جرخ  هنیزه و  لـمحتم  ترـضح  نآ  ندوـمن  تراـیز  نتفر و  يارب  هک  یـسک  درک :  ضرع 
؟  دراد يرجا 

 . دومندهاوخ تفایرد  مهرد  رازه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد  دندومرف :  ترضح 
؟  تسیچ هدرک  توف  ترضح  نآ  فرط  هب  رفس  رد  هک  یسک  رجا  درک :  ضرع 

يور هدـناوخ و  زامن  وا  رب  دـش  نفک  یتقو  هدروآ و  تشهب  زا  سابل  طونح و  وا  يارب  هدرک و  شتعیاـشم  ناگتـشرف  دـندومرف :  ترـضح 
هدنار و نانچ  ار  نیمز  دنیامن و  یم  شرف  ناحیر  زا  ار  وا  ریز  دنهد و  یم  رارق  يرگید  نفک  زین  ناگتـشرف  دـنا .  هدـناشوپ  وا  رب  هک  ینفک 

طقاس مدهنم و  هلصاف  تفاسم و  رادقم  نیا  نآ  دننام  زین  اپ  فرط  رس و  بناج  تشپ و  زا  هدش و  یط  لیم  هس  هلـصاف  ولج  زا  هک  هدرب  ولج 
 . ددرگ یم 

لاونم نیدب  تمایق  مایق  ات  هتشگ و  لخاد  وا  ربق  هب  یتشهب  شوخ  يوب  میـسن و  هدش و  هدوشگ  شربق  فرط  هب  تشهب  زا  یبرد  نآ  يارب  و 
 . دوب دهاوخ 

 : متشاد هضرع  شکرابم  رضحم  دیوگ :  یم  صخش  نآ 
؟  تسیچ شباوث  رجا و  دراذگب  زامن  ربق  دزن  هک  یسک 

ّلج و قح  هکنآ  رگم  دنک ،  یمن  تساوخ  رد  ار  يزیچ  دنوادخ  زا  دناوخب  زامن  تعکر  ود  شرّهطم  ربق  دزن  هک  یسک  دندومرف :  ترضح 
 . دیامرف یم  ءاطعا  وا  هب  ار  نآ  یلع 

؟  تسیچ دور  بانج  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یسک  رجا  مدرک :  ضرع 
اه و شزغل  مامت  دـشاب  هتـشاد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هدارا  هک  یلاـح  رد  هدرک  لـسغ  تارف  زا  صخـش  هک  یناـمز  دـندومرف :  ترـضح 

 . تسا هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  دشاب  یم  يزور  نآ  ریظن  يو  هدش و  وحم  طقاس و  شناهانگ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1661 

http://www.ghaemiyeh.com


 : مدرک ضرع  دیوگ :  یم  صخش  نآ 
هب هدـمآ  شیپ  هک  یتّلع  هضراـع و  هطـساوب  شدوخ  یلو  دتـسرفب ،  ترـضح  نآ  ربق  تراـیز  هب  هدرک و  زّهجم  ار  يرگید  هک  یـسک  رجا 

؟  تسیچ دورن ،  ترایز 
دیامرف و یم  روظنم  وا  يارب  تانـسح  دحا  هوک  دـننامه  یلاعتقح  هدومن  قافنا  هدرک و  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  هب  دـندومرف :  ترـضح 
وا زا  ار  هدرک  تباصا  يو  هب  ات  هدـش  لزان  عطق  روطب  هک  یئاه  يراتفرگ  الب و  هدـش و  لّمحتم  هچنآ  ربارب  دـنچ  وا  رب  دراذـگ و  یم  یقاـب 

 . دنک یم  يرادهگن  ظفح و  ار  وا  یئاراد  لام و  دیامن و  یم  عفد 
 : مدرک ضرع  دیوگ :  یم  صخش  نآ 

؟  دشکب اجنآ  ار  وا  هدرک و  متس  يو  رب  یملاظ  ناطلس  الثم  تسیچ ؟  دوش  هتشک  ترضح  نآ  دزن  هک  یسک  باوث  رجا و 
هدش هدـیرفآ  نآ  زا  هک  ار  یتنیط  دزرمآ و  یم  ار  شناهانگ  مامت  لاعتم  دـنوادخ  دوش  هتخیر  هک  شنوخ  هرطق  نیلوا  دـندومرف :  ترـضح 

دنـشاب یم  كاپ  صلاخ و  صلخم  ءایبنا  هک  يروط  نامه  هدش  صلاخ  كاپ و  اه  یگ  هریت  اه و  یگدولآ  مامت  زا  ات  هداد  لسغ  ناگتـشرف 
 . ددرگ یم  هدودز  هدش  هتخیمآ  يو  تنیط  اب  رفک  لها  نیط  سانجا  زا  هچنآ  بیترت  نیدب  و 

زا هک  یلاح  رد  هدرک  تاقالم  ار  ادخ  بیترت  نیدـب  هدرک و  نامیا  زا  ولمم  ارنآ  هدومن و  خارف  ار  شا  هنیـس  هداد و  وشتـسش  ار  شبلق  زین  و 
ینامیا ناردارب  زا  نت  رازه  تیب و  لها  هک  دوش  یم  رّرقم  شیارب  دـشاب و  یم  هزنم  كاـپ و  دنتـسه  طولخم  نآ  اـب  بولق  نادـبا و  هچ  ره 

 . دنک تعافش  دناوتب  ار  دوخ 
شربق رد  هدروآ و  تشهب  زا  ار  شطونح  نفک و  دندرگ و  یم  وا  رب  زامن  ندناوخ  یلوتم  توملا  کلم  لیئربج و  یهارمه  اب  ناگتـشرف  و 

زا عیدـب  یئاه  هفحت  هزات و  ءایـشا  شیارب  ناگتـشرف  دـننک و  یم  زاب  تشهب  نآ  زا  یبرد  دزورفا و  یم  نآ  رد  یئاـه  غارچ  هداد و  هعـسوت 
ات دوب  دـهاوخ  ادـخ  ءایلوا  اب  اجنآ  رد  هتـسویپ  سپ  هدرب  تشهب )   (( ) سدـقلا هریطخ   )) هب ار  وا  زور  هدـجیه  زا  سپ  دـنروآ و  یم  تشهب 

 . دوش هدیمد  دنام  یمن  یقاب  زیچ  چیه  شندش  هدیمد  اب  هک  يا  هخفن 
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  و  (ص )  ادخ لوسر   )) دنک یم  هحفاصم  وا  اب  هک  یـسک  نیلّوا  دمآ  نوریب  ربق  زا  يو  دش و  هدیمد  یمّود  هخفن  یتقو  و 
وا هب  نآ  زا  هدروآ و  رثوک  ضوح  رانک  ار  وا  سپس  شاب و  ام  اب  دنیوگ :  یم  هداد و  تراشب  يو  هب  هک  هدوب  مهیلع ))  هّللا  مالس  ءایصوا  و 

 . دنناماشآ یم  زین  دشاب  هتشاد  تسود  دهاوخب و  وا  هک  یسک  ره  هب  سپس  دنناشون و  یم 
 : مدرک ضرع  دیوگ :  یم  صخش  نآ 

؟  تسیچ هدش  سبح  ترضح  نآ  ترایز  رطاخ  هب  هک  یسک  باوث  رجا و 
رگا دراد و  همادا  تمایق  ات  هک  هدش  روظنم  يداش  رورـس و  ددرگ  یم  نیگمغ  هدش و  سبح  هک  يزور  ره  لباقم  رد  دـندومرف :  ترـضح 

هک يدرد  ره  ءازا  هب  هدش و  هداد  وا  هب  يا  هّیروح  کی  دـنک  یم  تباصا  يو  هب  هک  يا  هبرـض  کی  ره  لابق  رد  دـندز  ار  وا  سبح  زا  سپ 
هجرد رازه  رازه  هتـشگ و  لـئاز  وـحم و  وا  زا  هاـنگ  شزغل و  رازه  رازه  هدـیدرگ و  هظحـالم  هنـسح  رازه  رازه  دوـش  یم  دراو  شرکیپ  رب 
شرع هلَمَح  هک  یناگتـشرف  نآ  زا  سپ  ددرگ و  غراف  باسح  زا  اـت  هدـش  بوسحم  (ص )  ادـخ لوسر  نامیدـن  زا  دوش و  یم  هداد  ءاـقترا 

چیه سپ  دـننک  یم  رـضاح  باـسح  يارب  ار  يو  هدـننز  و  هاوخب .  يراد  تسود  هچنآ  دـنیوگ :  یم  وا  هب  هدرک و  هحفاـصم  وا  اـب  دنتـسه 
لیوحت يا  هتشرف  هب  هدرب و  ار  وا  هتفرگ و  ار  شیوزاب  ود  هکلب  هدرکن  هبـساحم  هدیجنـسن و  ار  شلامعا  زیچ  چیه  اب  هدرکن و  وا  زا  یلاوئس 
تـشوگ تسوـپ و  زا  هک  كرچ  بآ   (( ) نیلـسغ  )) زا يا  هـعرج  و  مـنهج )  غاد  بآ   (( ) مـیمح  )) زا يا  هـعرج  وا  هـب  هتـشرف  نآ  هداد و 

هک ار  يزیچ  شچب  دـنیوگ :  یم  يو  هب  هداد و  رارق  شتآ  زا  خرـس  يا  هکت  يور  ار  وا  سپـس  دـناشچ و  یم  دـشاب ) یم  يراج  نایخزود 
دوب ادخ  لوسر  ادخ و  روآ  مایپ  کیپ و  يدز  هک  ار  یسک  دنا ،  هداتسرف  شیپ  وت  يارب  يدز  ار  وا  هک  یصخش  ندز  هطساوب  تیاه  تسد 
هدمآ شرس  هب  هچنآ  هب  رگنب و  دوخ  هدننز  هب  دنیوگ :  یم  وا  هب  هتشاد و  هاگن  مّنهج  برد  کیدزن  هدروآ و  ار  بورـضم  ماگنه  نیا  رد  و 
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 : دیوگ یم  سپ  دشاب ،  یم  وت  يارب  صاصق  رطاخب  دش  دراو  وا  هب  هک  یباذع  نیا  دبای ؟  یم  ءافش  تا  هنیس  ایآ  امن  رظن 
(11  . ) دومرف يرای  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  نم و  هک  ار  ادخ  دمح 

اهاعد لومشم 

 : دندومرف ع )   ) هّللادبع وبا  ترضح  دیوگ :  یم  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  ریکب )) نب  هّللادبع  ))
 : هدومرف رایتخا  ار  هعقب  شش  نیمز  يور  نکاما  عاقب و  زا  لاعتم  دنوادخ  ریکب  نبا  يا 

 . دوش یم  هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  و  ءادهش ،  رباقم  ءایصوا ،  رباقم  ءایبنا ،  رباقم  مَرَح ،  مارحلا ،  تیب 
؟  تسیچ دنک  ترایز  ار  ع )   ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترضح  ربق  هک  یسک  رجا  یناد  یم  ایآ  ریکب ،  نبا  يا 

هب دـینک  ور  ریخ  ناراتـساوخ  يا  دـنک :  یم  دایرف  ترـضح  نآ  ربق  يالاب  ناگتـشرف  زا  یفتاـه  هکنآ  رگم  تسین  يدادـماب  حبـص و  چـیه 
 . دیشاب ناما  رد  ترسح  تمادن و  زا  بیترت  نیدب  یگرزب و  يدنمجرا و  فرطب  دینک  چوک  ادخ و  هدیزگرب 

یتقو رد  نابهگن  ظفاح و  ناگتشرف  زا  يا  هتـشرف  چیه  نیمز  رد  سنا و  ّنج و  رگم  دنونـش ،  یم  ار  فتاه  نیا  ءادن  رغم ب  قرـشم و  لها 
ار یلاعتقح  سّدقم  ناکم  نآ  رد  ات  دـننک  یم  موجه  هدروآ و  يور  رّهطم  ربق  هب  هکنآ  رگم  دـنام ،  یمن  یقاب  دنتـسه  باوخ  ناگدـنب  هک 

 . ددرگ یضار  اهنآ  زا  ات  دنهاوخب  شلالج  هاگرد  زا  هدومن و  حیبست 
نیدب دـنک و  یم  سیدـقت  ار  یلاعت  قح  نآ  باوج  رد  هکنآ  رگم  هدینـش ،  ار  فتاه  ءادـن  هک  دـنام  یمن  یقاب  اوه  رد  يا  هتـشرف  چـیه  و 

ياهادص تاوصا و  هجیتن  رد  هداد و  باوج  اهنآ  هب  ایند  نامسآ  هنکس  لها و  سپ  هدش  يوق  دنلب و  ناگتـشرف  ياهادص  تاوصا و  بیترت 
ماظع ءایبنا  بیترت  نیدـب  هدیـسر و  متفه  نامـسآ  هنکـس  لها و  هب  نآ  نینط  هک  يّدـح  هب  هتفای  دـیدشت  اـیند  نامـسآ  هنکـس  ناگتـشرف و 

 . دننک یم  ءاعد  ار  ترضح  نآ  نیرئاز  هداتسرف و  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  رب  تاولـص  تمحر و  سپ  هدرک  عامتـسا  ار  ناشیا  ياهادص 
(12)

تسالبرک اجنیا  دیئاشگب  راب 
تسانشآ ناج  لد و  اب  شکاخ  بآ و 

البرک نیمزرس  يا  مالسلا 
ادخ رون  لزنم  يا  مالسلا 

ملظ زا  سرت 

رد هدش و  دراو  ناجرا ))   )) رهـش هب  نم  متـشاد :  هضرع  ع )   ) ماما كرابم  رـضحم  تفگ :  يو  هدرک ،  لقن  ع )   ) هّللادبع یبا  ترـضح  زا 
مدش جراخ  بانج  نآ  ترایز  دصق  هب  رهـش  زا  اذل  تشاد  ار  ناتراوگرزب  ردپ  رّهطم  ربق  ترایز  يوزرآ  ملد  بلق و  یلو  مدش  لزان  اجنآ 
 . مدوب تشهد  تشحو و  رد  تعجارم  نامز  ات  نانابزرم  يو و  ماّمع  نایعاس و  ناطلس و  سرت  فوخ و  زا  دوب و  نازرل  ناسرت و  ملد  اّما 

 : دندومرف ترضح 
؟  دیامرف بوسحم  دنشاب  یم  فئاخ  ناسرت و  ام  هار  رد  هک  یناسک  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  ریکب  رسپ  يا 

ع  ) نیسح ماما  ترضح  شتبحص  مه  دهد و  ناکم  شرع  هیاس  رد  ار  وا  یلاعتقح  دشاب  فئاخ  ام  فوخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  یناد  یم  ایآ 
دنک یمن  عزف  وا  یلو  هدـمآ  عزج  عزف و  هب  مدرم  دراد ،  یم  ناما  رد  تمایق  زور  ياه  عزف  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دـشاب و  یم  شرع  ریز  رد  ( 

(13  . ) دنیامن یم  نکاس  تکاس و  ار  شبلق  نداد  تراشب  هطساوب  هدرک و  شمارآ  ناگتشرف  دنک  عزف  رگا  سپ  ، 
تسوا هدنز  ناهج  هک  منیسح  قشع  اب  هدنز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1663 

http://www.ghaemiyeh.com


تسوا هدنب  کلم  هک  میوا  هگرد  مداخ 
تسا یلع  نب  نیسح  قشع  هگیاپ  البرک 
تسوا هدنیاپ  تلود  زا  قح  نید  اپ  هب  هک 
دوجو نامیلس  تسا و  دوج  هقلح  متاخ 

تسوا هدنزارب  راثیا  هماج  نوگ  هلال 
رون هراپهم  همه  شمیرح  نازابقشع 

تسوا هدنبات  رتخا  نیهب  ساّبع  خر 
سوسفا تیالو  غاب  لگ  تخوس  شطع  ز 
تسوا هدنمرش  هک  تسا  تارف  رهن  دبا  ات 
دیردب نمشد  كوان  ار  شا  هچنغ  رجنح 
تسوا هدنخ  رکش  نوتفم  هلاو و  یملاع 

نیسح هاگرد  رعاش  ناجز  تسا  لیمک ))   )) نوچ
(14  ) تسوا هدنیازف  رهم  ناهج  ود  رد  شلماش 

تیبلها هب  ناسحا 

 : هدرک لقن  مصا ))  نمحرلادبع  نب  هّللادبع  ))
 : تفگ هک  نابا ، ))   )) زا ذاعم ، ))  )) ام يارب  تفگ  ثیدح 

 : تفگ یم  هک  مدینش  وا  زا 
 : دندومرف ع )   ) هّللادبعوبا ترضح 

زیاج شتبیغ  هدومن و  ناسحا  تیب  لها  ام  هب  ادـخ و  لوسر  هب  اققحم  دور  ع )))   ) نیـسحلا هّللادـبع  ابا  ترـضح   )) ربق تراـیز  هب  هکیـسک 
رازه هد  هنکـس  یلاـها و  قاـفنا  لاـعتم  دـنوادخ  هدرک  قاـفنا  هـک  یمهرد  کـی  ره  لـباقم  رد  تـسا و  مارح  شتآ  رب  شتـشوگ  هدوـبن و 

 ، دیامرف یم  اور  ار  شیاه  يدنمزاین  جئاوح و  نآ  لابندب  و  دـیامرف ،  یم  ءاطعا  وا  هب  ار  تسا  مولعم  طوبـضم و  شباتک  رد  هک  یئاهرهش 
یلاعت يراب  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  ادـخ  زا  يزیچ  لا  ؤس  تساوخ و  رد  تسا و  اهنآ  ظفاح  یلاـعتقح  دراذـگ  یقاـب  دوخ  زا  هک  ار  هچنآ  و 

(15  . ) دیامن هدروآرب  ارنآ  تلهم  ریخءات و  اب  ای  هدرک  اور  ار  شتجاح  تلهم  نودب  عیرس و  هکنآ  زا  معا  دیامرف  یم  شتباجا 
ام لامآ  هبعک  يا  مالسلا 

ام لاح  قشع و  روش  افص و  يا 
لد لها  يالولاراد  وت  كاخ 

لد لها  يافص  یعس و  هورم و 
یهد یم  ییادخ  يوب  البرک 

(16  ) یهد یم  ییانشآ  بانرطع 

تیبلها قاع 

 : تفگ يو  هدرک ،  لقن  یلیوط  ثیدح  نمض  رد  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  یبلح ، ))  ))
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یم كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  تردق  نتشاد  اب  هک  یسک  هرابرد  دیئامرف  یم  هچ  موش  تیادف  متشاد :  هضرع  ع )   ) ماما كرابم  رضحم 
؟  دنک

 : میوگ یم  دنیامرف :  یم  ترضح 
 . تسا هدرمش  کبس  ار  تسا  وا  عفن  هب  هک  يرما  دشاب و  یم  تیب  لها  ام  قاع  و  (ص )  ادخ لوسر  قاع  صخش  نیا 

 : دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  و 
 . دیامرف تیافک  ار  تسا  وا  دوصقم  ایند  زا  هچنآ  دیامن و  هدروآرب  ار  شجئاوح  لاعتم  دنوادخ 

 . دشاب یم  رئاز  يارب  قزر  بلج  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  زین  و 
 : دوش یم  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  نینچمه  دوب و  دهاوخ  شراگدای  نیشناج و  هدنام و  یقاب  وا  رب  هدرک  قافنا  هار  نیا  رد  هچنآ  و 

زا هچنآ  یـشزغل و  هن  هدوب و  یلابو  رزو و  هن  شا  هدـهع  رب  هک  یلاح  رد  ددرگزاب  شلها  هب  يو  هدـش و  هدـیزرمآ  وا  هلاس  هاجنپ  ناـهانگ 
 . ددرگ یم  كاپ  وحم و  یگلمج  هدش  تبث  شلامعا  هفیحص  رد  هانگ 

دوش یم  هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  زا  یئاه  برد  زین  دنهد و  یم  لسغ  ار  وا  هتشگ و  لزان  ناگتشرف  دوش  توف  ترایز  رفس  رد  رئاز  رگا 
 . ددرگ یم  رشتنم  هدنکارپ و  ربق  رد  هدیزو و  وا  رب  ربق  رد  نآ  شوخ  میسن  و 

یم لزان  نآ  زا  يو  يزور  قزر و  هک  دوش  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  یبرد  دنام  ناما  رد  گرم  دنزگ  زا  ملاس و  ترایز  رفس  رد  يو  رگا  و 
روضحم هک  یماگنه  هدرک و  هریخذ  يو  يارب  ار  نآ  دوش و  یم  هداد  رارق  مهرد  رازه  هد  هدرک  قاـفنا  هک  یمهرد  ره  لـباقم  رد  ددرگ و 

 : دوش یم  هتفگ  وا  هب  دمآ  نوریب  ربق  زا  دش و 
شدوخ دزن  ار  اهنآ  هدومن و  رظن  وت  هب  دـنوادخ  تسا و  وت  لاـم  مهرد  رازه  هد  يدرک  جرخ  تتراـیز  رفـس  رد  هک  یمهرد  ره  لـباقم  رد 

(17  . ) درک دهاوخ  هریخذ  وا  يارب 

باجتسم ياعد 

 : دیوگ یم  نآ  نمض  رد  هدرک و  لقن  ار  ینالوط  یثیدح  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  لاّمج ))  ناوفص  ))
دناوخب زامن  ع ))   ) نیسح ماما   ) ترضح نآ  رّهطم  ربق  دزن  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  متشاد :  هضرع  ع )   ) ماما كرابم  رضحم 

؟
 : دندومرف ترضح 

 . دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  هتساوخن  ادخ  زا  ار  يزیچ  دناوخب  زامن  تعکر  ود  بانج  نآ  ربق  دزن  هک  یسک 
؟  دور ترضح  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  مدرک :  ضرع 

 : دندومرف ع )   ) ماما
ردام زا  هزات  هکنیا  لثم  ددرگ ،  یم  كاپ  هدش و  هتخیر  شناهانگ  مامت  دنک  یم  لسغ  تارف  زا  ترـضح  نآ  ترایز  هدارا  اب  هک  یماگنه 

 . هدیدرگ دلوتم 
دتـسرف ترایز  هب  هتخاس و  زّهجم  ار  يرگید  یلو  دور  ترایز  هب  دـناوت  یمن  یتهج  رطاخب  شدوخ  هک  یـسک  رجا  باوث و  مدرک :  ضرع 

؟  دشاب یم  هچ 
 : دندومرف ترضح 

لمحتم هک  ار  يا  هنیزه  ربارب  دنچ  هداد و  يو  هب  تانـسح  زا  دُُحا  هوک  ردـق  هب  لاعتم  دـنوادخ  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد 
يرادهگن ظفح و  ار  يو  یئاراد  لام و  نینچمه  دنادرگ و  یم  رود  يو  زا  ار  هدش  لزان  هک  یئاهالب  زین  و  دراذگ ،  یم  یقاب  شیارب  هدش 
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(18  . ) دیامرف یم 
مرادن یئوزرآ  البرک  زجب 

مرادن یئور  بارحم  هب  وا  یب  هک 
شکاپ كاخ  نم  بارحم  رهُم  دوب 

مرادن یئوربآ  وضو  رهب  ز 
مزاین يور  تسا  نیسح  يوس  هب 

مرادن یئوس  هب  تمحر  مشچ  رگد 

رئاز مزاول 

 : هک درک  لقن  ام  يارب  ملسم ))  نب  دّمحم  ))
ایآ میور  یم  ع ))   ) نیـسح ماما  ترـضح   ) ناتراوگرزب ردپ  ترایز  هب  هاگره  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

؟  میشاب میور  یم  جح  هب  هک  یتّیفیک  تئیه و  نامهب 
 . یلب دندومرف :  ترضح 

؟  تسا مزال  زین  ام  رب  تسا  مزال  یجاح  رب  هچنآ  سپ  مدرک :  ضرع 
؟  یتفگ ار  یئاهزیچ  هچ  دندومرف :  ترضح 

 . دشاب یم  مزال  یجاح  رب  هک  ار  یئایشا  مدرک :  ضرع 
 : دندومرف ترضح 

 . ریخ هب  رگم  ینکن  مّلکت  ناکمالا  یتح  یئوگب و  كدنا  نخس  یشاب ،  راتفر  شوخ  تناهارمه  اب  هک  تسا  مزال  وت  رب 
 . یشاب ادخ  دایب  دایز  تسا  مزال  وت  رب 

 . يراد هاگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  تیاه  سابل  هماج و  تسا  مزال  وت  رب  و 
 . یئامن لسغ  یسرب  رئاح  هب  هکنیا  زا  شیپ  تسا  مزال  وت  رب  و 

لاـمو تسین  وت  زا  هچنآ  هب  یتـسرفب و  تاولـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  رایـسب  هدـناوخ و  زاـمن  داـیز  هدوب و  عشاـخ  هک  وت  رب  تسا  مزـال 
 . يرادن رب  هدراذگ و  مارتحا  تسا  يرگید 

 . يدنبب ورف  نآ  زا  ار  دوخ  مشچ  هدرکن و  هاگن  تسین  لالح  هچنآ  هب  تسا  مزال 
هتفر شندید  هب  تسا  زجاع  لمع  همادا  زا  هقفن  نتشادن  هطساوب  هک  يدرک  هظحالم  هدید و  دنمزاین  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  یتقو  تسا  مزال 

 . یئامن راتفر  وا  اب  تاساوم  هب  هدرک و  کمک  ار  وا 
 . ینک تیاعر  ار  تسا  مئاق  نآ  هب  وت  نید  هک  هیقت  تسا  مزال  وت  رب 

مـسق ندروخ  هب  نآ  ءاـنثا  رد  هک  ندرک  لادـج  زا  ندروـخ و  مسق  داـیز  ینمـشد و  تموـصخ و  زا  یتـسه و  یهنم  هچنآ  زا  تسا  بجاو 
 . ینک يرود  بانتجا و  يزرو  یم  تردابم 

تلایع و لها و  زا  ندـش  رود  هقفن و  فرـص  هطـساو  هب  هدوب و  لماک  مامت و  وت  هرمع  ّجـح و  هّتبلا  يدرک  لـمع  اهروتـسد  نیا  هب  یتقو  و 
ترفـس زا  هک  ینک  یم  ادـیپ  قاقحتـسا  يدرک  بلط  ار  نآ  وت  هدوب و  شدزن  هچنآ  هک  یـسک  زا  یتسه  لـیام  نآ  هب  هچنآ  زا  نتفاـت  يور 

(19  . ) دشاب هدش  وت  لماش  شناوضر  تمحر و  ترفغم و  هک  یلاح  رد  هدرک  هعجارم 
درون ارحص  یقشاع  مدید  شود 
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درد ّطخ  شنیبج  شقن  زا  مدناوخ 
دوب دایرف  ناهج  کی  شتوکس  رد 

دوب دازآ  قراف و  قئالع  زا 
؟  تسیچ قشع  ادیش  نونجم  يا  متفگ 

؟  تسیچ قشع  ایآ  تسیچ  يزابکاپ 
تسا نتسر  دوخ  زا  تفگ  مباوج  رد 
تسا نتسسگب  ار  شیوخ  دوپ  رات و 

وا رهب  ناج  نداد  یگدنز  ینعی  قشع 
اوقفنت یّتح  ّربلا  لانت  نل 

رای مزب  رد  وش  عمش  دیوگ  قشع 
راو هناورپ  نک  هشیپ  ار  نتخوس 
دربن رد  ندناشف  ناج  ینعی  قشع 
درم وچمه  ندرشفاپ  ینعی  قشع 

ماین یب  ردیح  غیت  ینعی  قشع 
ماف خرس  راقفلاوذ  ینعی  قشع 

رئاز لاح 

 : دندومرف ع )))   ) قداص ماما  ترضح  ))
هدـیلوژ و تحاران و  كان و  هودـنا  نیگمغ و  یلاح  اب  ار  ترـضح  نآ  سپ  يدومن  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح  تراـیز  هدارا  هک  یماـگنه 

 . امن ترایز  هنشت  هنسرگ و  هتفرگ و 
هتساوخ جئاوح و  بانج  نآ  زا  دندوب و  هنشت  هنسرگ و  هتفرگ و  هدیلوژ و  تحاران و  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  دندش  هتشک  شترـضح  اریز 

(20  . ) هدم رارق  دوخ  يارب  نطو  ار  فیرش  ناکم  نآ  درگرب و  اجنآ  زا  سپس  هاوخب و  ار  دوخ  ياه 
مادوب ترک  ون  یکدوک  زا  نم 

ما هدوب  ترد  هایس  ور  گس 
عمج عمش  ایا  مقشع  غرم  نآ  نم 

ما هدوب  ترتسکاخ  هناورپ  وچ 
گرزب يادخ  بیجی  نّما  هب 

ما هدوب  ترطضم  قشاع  نم  هک 
ترد زا  نارم  دب  رگا  بوخ  رگا 

ما هدوب  ترکاذ  نیرتمک  نم  هک 

ناراگتسر

 : دیوگ یم  هتخاف ، ))  یبا  نب  ریوث  نب  نیسح  ))
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 : دندومرف ع )   ) هّللادبعوبا ترضح 
هب ناّنم  دنوادخ  دور  هدایپ  رگا  دشاب ،  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  شدصق  دیآ و  نوریب  شلزنم  زا  هک  یـسک  نیـسح !  يا 

 . دیامرف یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  هتشون و  شیارب  هنسح  کی  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره 
هک یتقو  ات  دـهد ،  یم  رارق  ناراگتـسر  زا  ار  وا  یلاعت  كرابت و  قح  فیرـش  ناکم  نآ  هب  ندیـسر  زا  سپ  دـسرب و  رئاح  هب  هک  ینامز  اـت 
 ، دیامن تعجارم  هدارا  هک  ینامز  ات  دیامرف ،  یم  بوسحم  نیزئاف  زا  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  هک  دـناسرب ،  نایاپ  هب  ار  ترایز  لامعا  مسارم و 

 : دیوگ یم  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتشرف  تقو  نیا  رد 
 : دیامرف یم  وت  هب  هدناسر و  مالس  (ص )  ادخ لوسر 

(21  . ) دش هدیزرمآ  تا  هتشذگ  ناهانگ  مامت  نک ،  عورش  ار  لمع  ءادتبا  زا 

هیزنت سیدقت و 

 : دندومرف ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح 
مامت دراد  یم  رب  هک  یماگ  نیلوا  اب  دـش  ادـج  شلها  زا  هک  یناـمز  دور ،  یم  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ربق  تراـیز  هب  هک  یـصخش 

 . دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ 
هدناوخ و ار  وا  یلاعت  قح  دیـسر ،  اجنآ  هب  هک  یماگنه  دسرب و  ربق  هب  ات  هدش  هیزنت  سیدقت و  هتـسویپ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  اب  سپس 

 : دیامرف یم  هدومن و  تاجانم  يو  اب 
ات هاوخب  نم  زا  ار  تتجاـح  مهدـب ،  وت  هب  نک  بلط  نم  زا  میاـمن ،  تتباـجا  ناوخب  ار  نم  منک ،  تیاـنع  وت  هب  اـت  هاوخب  نم  زا  نم !  هدـنب 

 . مزاس اور  تیارب 
 : دندومرف ع )   ) ماما دیوگ ،  یم  يوار 

(22  . ) دیامرف ءاطعا  هدومن  لذب  هک  ار  هچنآ  تسا  تباث  قح و  لاعتم  دنوادخ  رب  و 

ادخ تسود 

 : دندومرف ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح 
یم ار  ترضح  نآ  ترایز  دصق  صخش  هک  یماگنه  دنشاب ،  یم  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتشرف  لاعتم  دنوادخ 
یم وحم  ار  شناهانگ  مامت  ناگتشرف  تشادرب  مدق  يو  هک  ینامز  دهد و  یم  رارق  ناگتشرف  نیا  رایتخا  رد  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دیامن 

 . دننک
سپس ددرگ ،  یم  تباث  بجاو و  شیارب  تشهب  هک  دسر  یم  يّدح  هب  ات  ددرگ ،  یم  فعاضم  شتانسح  تشادرب  هک  ار  مّود  مدق  سپس 

سیدقت ار  ادخ  تسود  تسادخ ،  تسود  راّوز  دنیوگ :  یم  هداد و  ءادـن  نامـسآ  ناگتـشرف  دـننک و  یم  شـسیدقت  هتفرگ و  ار  شفارطا 
 . دیئامن

 : دیامرف یم  هداد و  رارق  ءادن  دروم  ار  ناشیا  (ص )  دّمحم ترضح  دندرک ،  لسغ  راّوز  یتقو  و 
 . دیتسه نم  اب  تشهب  رد  هک  امش  رب  داب  تراشب  ادخ !  نارفاسم  يا 

زا ترخآ  ایند و  رد  ار  ءالب  هدومن و  هدروآرب  ار  امش  جئاوح  هک  منماض  نم  دیامرف :  یم  هدومن و  ءادن  ناشیا  هب  ع )   ) نینم ؤملاریما  سپس 
(23  . ) دندرگ زاب  دوخ  لها  هب  هرخ  الاب  ات  هدومرف  تاقالم  پچ  تسار و  فرط  زا  ناشیا  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپس  منک ،  عفد  امش 

ام لد  اب  ارت  قشع  ادخ  درک  انشآ 
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ام لِگ  اب  ارت  رهم  نیجع  درک  لزا  زا 
نیسح میدرپسب  لد  تمغ  يایرد  هب  ام 

ام لحاس  تمغ  رحب  ادخ  نوخ  يا  هدش 
ادخ ریش  رسپ  يا  يده  حابصم  وت  يا 

ام لکشم  همه  لح  دنک  وت  هاگن  کی 
ادخ تایآ  دهد  رس  ین  رس  رب  وت  رس 

ام لباقان  رس  نیا  وت  رس  يادفب 
تساون روش و  نایمب  دیآ  وت  مان  اجک  ره 

ام لصاح  دوبن  اجنآ  رد  کشا  زا  زجب 
يرذگ نک  ام  ِلد  غاب  هب  يوگ  ابص  هب 

ام لماش  دنک  فطل  زا  وت  شخبناج  رطع 
 ( شوماخ  ) تیور لگ  یب  دوب  هدید  رظنم 

(24) ام لفحم  دوش  وت  قشع  هولج  زا  نشور 

هنسح رازه 

 : دیوگ یم  تماّصلا ، ))  یبءا  ))
 : دندومرف یم  هک  مدینش  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا 

تبث و شیارب  هنـسح  رازه  دراد ،  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دورب ،  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هدایپ  هک  یـسک 
 : دندومرف سپس  درب ،  یم  الاب  ار  شا  هبترم  هجرد  رازه  و  دیامرف ،  یم  وحم  يو  زا  هانگ  رازه 

برد هب  یتقو  ورب و  هار  لیلذ  هدنب  دننام  ورب و  هار  هنهرب  ياپ  امن و  نازیوآ  ار  تیاه  شفک  نک و  لسغ  ءادتبا  يدـش  دراو  تارف  هب  یتقو 
رد ورب و  ترـضح  رـس  يالاب  فرط  هب  دـعب  هتفگ  ریبکت  راب  راهچ  زاب  نک  تکرح  یکدـنا  سپـس  وگب ،  ریبکت  هبترم  راهچ  يدیـسر  رئاح 

(25  . ) هاوخب ار  دوخ  تجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  ناوخب و  زامن  ربق  دزن  وگب و  ریبکت  هبترم  راهچ  سپس  تسیاب و  اجنآ 

وحم هانگ  رازه 

 : دندومرف ترضح  نآ  هک :  درک  لقن  ع ، )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  ناکسُم ، ))  نب  هّللادبع  ))
ره يارب  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  هکنآ  رگم  هتشگنرب  ترایز  زا  دنک ،  ترایز  ار  ع )   ) نیسح هدوب و  ام  نایعیـش  زا  هک  یـسک 

هتـشگ و وحم  هانگ  رازه  هدش و  تبث  هنـسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق 
(26  . ) دور یم  الاب  شا  هبترم  هجرد  رازه 

وت ياوه  مراد  رسب 
وت يالتبم  لد  هدش 
وت ِيانث  مراد  بلب 

وت ِيالبرک  دایب 
نیملاع هانپ 
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نیسح مناج  نیسح 
وت یئاده  غاب  لگ 
وت یئالبرک  دیهش 

وت یئاضر  قح  مکحب 
وت یئافقلاب  ًحیبذ 

قح تمارک 

 : دندومرف یم  هک  ع )   ) ماما زا  مدینش 
يا هلماعم  هچ  ناشیا  اب  دنک  یم  هدهاشم  اریز  دشاب ،  ع )   ) نیـسح ماما  راّوز  زا  دنک  یم  وزرآ  هکنآ  رگم  تمایق  زور  رد  هک  تسین  يدحا 

 . دیامرف یم  روظنم  اهنآ  هرابرد  یلاعت  كرابت و  قح  یتمارک  هچ  هدش و 
 : دندومرف ترضح  نآ  زین  و 

رب ام  مالس  ( 27  . ) دشاب ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  دنیشنب ،  رون  ياه  هرفس  رب  تمایق  زور  رد  دراد  تسود  هک  یسک 
ادُخ هار  هتشک  نیسُح 

اونین بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد 
شرغصا مه  ربکا و  مساق و  رب  مالس 
شرورپ مغ  بنیزرب  موثلک و  ّما  هب 

راوز مزالم  اه  هتشرف 

 : دندومرف ع )   ) هّللادبع وبا  ترضح  هک :  هدرک  لقن  رمع )) نب  لّضفم  ))
 . دنا هدرک  ماحدزا  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  رس  رب  نینم  ؤم  اب  ناگتشرف  هک  منیب  یم  ایوگ 

؟  دننیب یم  ار  هتشرف  نینم  ؤم  ایآ  متشاد :  هضرع  دیوگ :  یم  يوار 
حـسم اهنآ  ياه  تروص  هب  ناشیاه  تسد  اب  یّتح  دندوب ،  نینم  ؤم  هارمه  مزالم و  مسق  ادخ  هب  اهنآ  زگره ،  زگره ،  دـندومرف :  ترـضح 

 . دنشک یم 
ناشیا ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  ع )   ) نیـسح ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبـص و  ره  ناّنم  دنوادخ  دندومرف :  ع )   ) ماما سپس 

 . دنناگتشرف
ءاطع وا  هب  ادخ  هکنآ  رگم  دننک ،  یمن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  دنوادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه 

 . دیامرف یم 
 . دشاب یم  تمارک  نیا  مسق  ادخ  هب  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  يوار 

؟  میوگب رتشیب  تیارب  لّضفم :  يا  دندومرف :  نم  هب  ع )   ) ماما
 . نم رورس  یلب  مدرک ،  هضرع 

ار نآ  تارهاوج  اب  هک  هدش  هدز  خرـس  توقای  زا  يا  هّبق  نآ  يور  رب  دنا و  هدراذگ  هک  ار  رون  زا  یتخت  منیب  یم  ایوگ  دندومرف :  ترـضح 
نآ نینم  ؤم  دنا و  هدز  زبس  هبق  رازه  دون  ترضح  نآ  فارطا  دنا و  هتسشن  تخت  نآ  يور  رب  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  دنا و  هدومن  تنیز 

 . دنهد یم  مالس  بانج  نآ  رب  هدرک و  ترایز  ار  ترضح 
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 : دیامرف یم  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ 
زا یتجاـح  هک  تسا  يزور  زورما  دـیدیدرگ ،  روهقم  راوـخ و  دـیدش و  ّتیذا  داـیز  سپ  دـیهاوخب ،  دـینک و  لا  ؤـس  نم  زا  مناتـسود  يا 

 . میامن اور  ارنآ  رگم  هدرکن ،  تساوخرد  نم  زا  ار  ناتترخآ  ایند و  تاجاح 
كرد ناوت  یمن  ار  نآ  ءاهتنا  هتـشادن و  لاوز  هک  یناسحا  تمارک و  مسق  ادخ  هب  سپ  دشاب ،  یم  تشهب  رد  ناشندیماشآ  ندروخ و  سپ 

(28  . ) تسا نیمه  درک 

دوشن باسح  رمع  ءزج 

دّمحم نبرفعج  هّللادـبع  وبا  هک  دـنا  هدرک  تیاـکح  ناـشراوگرزب  ردـپ  زا  باـنج  نآ  هدومن و  لـقن  (ع )))  اـضرلا نسحلا  یبا  ترـضح  ))
 : دندومرف ع )   ) قداصلا

(29  . ) ددرگ یمن  بوسحم  ناشلجا  زا  هدشن و  هدرمش  رئاز  رمع  ءزج  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایز  ماّیا 
 : دومرف ع )   ) قداص ماما 

ار ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترایز  دشاب ،  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یلع و  ترـضح  و  (ص )  ادخ لوسر  یگیاسمه  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
(30  . ) دنکن كرت 

ملد رب  تقشع  قرب  يا 
ملفحم عمش  وت  ِدای 
هّللاراث ای  تنَا  یبَاب 

هّللادبعابا ای  الوم  ای 

مولظم ترایز 

 : دیوگ یم  ریصب )) ،  یبا  ))
 : دندومرف یم  هک  مدینش  (ع )  رفعج ابا  ای  ع )   ) هّللادبع ابا  ترضح  زا 

 . دنکن كرت  ار  ءالبرک )  ) مولظم ترایز  سپ  دشاب  تشهب  شلزنم  انکس و  لحم  دراد  تسود  هک  یسک 
؟  تسیک مولظم  مدرک :  ضرع 

هب ّتبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخب  هک  یـسک  دشاب ،  یم  تسا  ءالبرک  بحاص  هک  ع )   ) یلع نب  نیـسح  مولظم  دندومرف :  ترـضح 
 ، دـنک تراـیز  ار  شترـضح  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نینم  ؤملاریما  هب  ّبح  و  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف و  (ص )  ادـخ لوـسر 

(31  . ) دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دشاب ،  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياه  هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ 

تمایق باسح 

هراشا

 : دیوگ یم  هرارز )) ،  نب  هّللادبع  ))
 : دندومرف یم  هک  مدینش  ع )   ) هّللادبع وبا  ترضح  زا 

 . دشاب یم  يرترب  تلیضف و  مدرم  ریاس  رب  ع )   ) یلع نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 
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؟  تسیچ ناشتلیضف  مدرک ،  ضرع 
 : دندومرف ترضح 

(32  . ) دنشاب یم  فقوم  باسح و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  لخاد  تشهب  هب  اهنآ  زا  لبق  لاس  لهچ  نارگید و  زا  شیپ 
دهاوخ یم  البرک  رفس  مگنت  لد 

دهاوخ یم  ادهش  هاش  یسوب  ناتسآ 
تسا رامیب  نیسح  يرود  مغ  رد  بش  زور و 

(33) دهاوخ یماود  هک  دشاب  هچ  رامیب  مرج 

تخانش نافرع و 

 : دیوگ یم  ع )))   ) حلاص دبع   )) ترضح
 : مدرک ضرع  شرضحم  هدرک و  مالس  هدش و  لخاد  ترضح  نآ  رب 

رما  ) دـنراد تخانـش  نافرع و  رما  نیا  هب  هک  یناسک  هچ  دـننک ،  یم  تراـیز  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح  مدرم  زا  هورگ  همه  موش :  تیادـف 
یلاح رد  اه  ترایز  نیا  دنور و  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هدش و  بکارم  راوس  نانز  زین  دنـشاب و  یم  نآ  رکنم  هکنانآ  هچ  و  ار ) تیالو 
جراخ رد  ار  ترهش  نیا  نوچ  نم  دنتسه و  نادناخ  نیا  ناتـسود  زا  هک  دنا  هدش  صخـشم  روهـشم و  ناگدننک  ترایز  هک  دوش  یم  عقاو 

؟  تسیچ اجنیا  رد  هفیظو  مدومن ،  يراددوخ  ترایز  هب  نتفر  زا  مدومن  سمل  هدرک و  ّسح 
 : دیوگ یم  يوار 

راکشآ ار  دوخ  اهنآ  رگا  یقارع  يا  دندومرف :  هدومن و  نم  هب  كرابم  يور  سپس  دندادن  ار  نم  باوج  هدومن و  ینالوط  ثکم  ع )   ) ماما
هب فراع  هک  یلاح  رد  دیآ ،  یمن  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایز  هب  یسک  چیه  مسق  ادخ  هب  زاسن  روهشم  ار  دوخ  وت  دندومن  روهشم  و 

(34  . ) دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دشاب ،  بانج  نآ  قح 
 : دندومرف هّللادبع  وبءا  ترضح 

اب جح  هس  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـشاب ،  هتـشاد  یهاگآ  نافرع و  ترـضح  نآ  قح  هب  دورب و  ع )   ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 
(35  . ) دشاب هداد  ماجنا  (ص )  ادخ لوسر 

لد دراد  البرک  ياوه  تسا  يرمع 
لد دراد  اون  روش و  یسب  هدرپ  نیز 

نیسح يوک  هر  رگم  دوش  زاب  ات 
(36  ) لد دراد  اعد  تسد  ادخب  بش  ره 

اهرهن رانک 

هراشا

 : تفگ یّمق ))  ریرج  یبا  نب  دّمحم  ))
 : دندومرف یم  مردپ  هب  هک  مدینش  (ع )  اضرلا نسحلاابا  ترضح  زا 

قح ياه  تبحص  مه  زا  دشاب  هاگآ  فراع و  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  هک  یـسک 
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 . ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  رهن ،  تاّنج و  یف  نیقّتملا  ّنا  دندومرف :  تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس  دشاب ،  یم  شرع  يالاب  یلاعت 
یم مّعنتم  ینادواج  تنطلس  تّزع و  دنوادخ  دزن  تقیقح  قدص و  هاگ  لزنم  رد  دننیزگ ،  لزنم  اهرهن  رانک  اه و  غاب  رد  يوقت  لها  انامه  )

(37 ( . ) دنشاب
مراد تیوک  رس  ياوه  تسا  يرمع 

مراد تیوسب  وزرآ  هلبق  لد 
همه دنباتب  يور  نم  هک ز  يزور 

(38  ) مراد تیور  هب  يا  هراظن  دیما 

تمحر بلط 

 : دندومرف ع ، )   ) هّللادبع وبا  ترضح 
 : دنک یم  ءادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه 

؟  دنتسه اجک  ع )   ) یلع نب  نیسح  راّوز 
یم هتفگ  ناشیا  هب  سپ  دناد ،  یمن  يرگید  سک  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددـع  هک  دوش  یم  هدیـشک  مدرم  زا  يدادـعت  ياه  ندرگ 

؟  دوب هچ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  زا  امش  دصق  دوش 
 ( مالـسلااهیلع  ) همطاف یلع و  ترـضح  و  (ص )  ادخ لوسر  هب  هک  یتّبحم  تهجب  میدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  اراگدرورپ  دنیوگ :  یم 

 . دیدرگ رداص  ترضح  نآ  زا  هچنآ  ءازا  هب  ربق  بحاص  يارب  تمحر  بلط  روظنم  هب  هتشاد و 
 : دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  سپ 

 . دیوش قحلم  اهنآ  هب  دنتسه ،  مهیلع  هّللا  مالس  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ناشیا 
راپـسهر ترـضح  نآ  ءاول  فرطب  سپ  دیدرگ ،  قحلم  (ص )  ادخ لوسر  مچرپ  ءاول و  هب  دـیتسه ،  اهنآ  هبترم  هجرد و  رد  ناشیا و  اب  امش 

یم دراو  تشهب  هب  بیترت  نیدـب  دـشاب و  یم  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  تسد  هب  ءاول  هک  یلاح  رد  دـنریگ ،  یم  رارق  نآ  هیاـس  رد  هدـش و 
(39  . ) دنا هتفرگ  ار  ءاول  فرط  راهچ  هدوب و  نآ  تشپ  پچ و  بناج  تسار و  تمس  مچرپ و  ولج  ناشیا  دنوش ، 

هن دیوجب  ادخ  زج  ار  وت  هک  ره  تخانش 
هن دیوپب  رگد  یهار  وت  هار  ریغب 

تسا دنب  نیا  رد  شیدازآ  وت  قشع  ریسا 
هن دیوجب  ایموم  وت  مغ  زا  هتسکش 

دمدن رگا  ناتسوب  رد  وت  رهم  میسن 
هن دیورب  نیمز  زا  هایگ  هایگ و  زا  لگ 

دنریگرب تشهب  زا  ار  ترطع  هک  رگا 
هن دیوبب  نآ  زا  لگ  کی  وت  بحم  رگد 

يزیچ رگد  تمغ  کشا  شراب  ریغب 
هن دیوشب  ناوت  ار  ام  همان  هایس 

فطل یّلجت  نآ  هک  مشورس  داد  هدژم  هک 
(40  ) هن دیوگب  شرکون  رب  هک  لاحم  دوب 
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قوش يور  زا 

هراشا

 : دندومرف ترضح  نآ  (ع ، )  رفعج یبا  ترضح 
یم یهت  بلاـق  قوذ  قوش و  زا  اـمتح  تسا  یباوث  لـضف و  هچ  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ربق  تراـیز  رد  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 

 . دش دهاوخ  عطق  هداتفا و  هرامش  هب  ناشیاه  سفن  اه  ترسح  رطاخب  دندرک و 
 . دشاب یم  یباوث  رجا و  هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  يوار 

 : دندومرف ترضح 
رجا و دسیون و  یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  لاعتم  دوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 

ادخ هار  رد  هک  هدـنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  رجا  ردـب و  ءادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث 
دنوادخ هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ  دوش و  یم  روظنم  شیارب  دنـشاب  هدش  دازآ 

رد رگا  دـشاب و  شرادـهگن  مدـق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رـس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک  لّکوم  وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاـعتم 
شزرمآ بلط  رافغتـسا و  شیارب  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هدـش و  رـضاح  شیوسب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاـس  ءاـنثا 

رارق شناما  رد  ربق  راشف  زا  هدرک و  داجیا  شیاشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاشم  شربق  اـت  هدرک و 
تـسد هـب  ار  شباـتک  دـنیاشگ و  یم  تـشهب  هـب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوـخ و  زا  هداد و 

یم ءادن  يدانم  ددرگ و  یم  نشور  نآ  وترپ  زا  قرشم  برغم و  نیب  هک  دوش  یم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  دنهد و  یم  شتـسار 
یمن یقاب  تمایق  رد  يدحا  ءادن  نیا  زا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یسک  نیا  دنک : 

(41  . ) دوب یم  ع )   ) نیسحلا هّللادبعابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام 
منیسح يادگ  میادگ ،  نم 

منیسح ياطع  قحتسم 
مزاس زوس و  هیام  وا  قشع 

مزاین هاگ  هلبق  وا  يور 

مرکم ناگدنب 

 : دیوگ یم  ملسم ، ))  نب  دّمحم  ))
؟  دنک ترایز  ار  ع )   ) نیسح هک  یسک  يارب  تسه  یباوث  رجا و  هچ  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادبع یبا  كرابم  رضحم 

 : دندومرف ترضح 
زور رد  دوش و  یم  بوسحم  ناّنم  دـنوادخ  مّرکم  ناگدـنب  زا  دور  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 

رد رب  نیسح  ای  نم  ( 42  . ) دنوش تشهب  لخاد  راوگرزب  ود  نیا  هک  یتقو  ات  هدوب  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  مچرپ  ءاول و  ریز  تمایق 
مگس ناتسآ  نیا 

مگس ناوخب  اما  میناوخن  تا  هدنب  رگ 
یگس اجک  ره  دوب  تسا  یبحاص  ياراد 

مگس نانچمه  تنم  ینم و  بحاص  وت 
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تبحم

ار یـسک  منادنزرف  نادـنواشیوخ و  زا  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم  دـیوگ :  یم  يو  یبراحم ، ))  حـیرذ  ))
هدومن و بیذکت  ار  نم  تسه ،  ع )   ) نیسح ماما  ترـضح  ربق  ترایز  رد  هک  یباوث  رجا و  هب  مداد  ربخ  اهنآ  هب  یتقو  رگم  مدرکن  تاقالم 

 ! یئوگ یم  تدوخ  شیپ  زا  ار  ربخ  نیا  هتسب و  غورد  مالسلا )  هیلع  ) دّمحم نب  رفعج  ترضح  رب  وت  دنتفگ : 
 : دندومرف ترضح 

یم راختفا  هدرک و  تاهابم  ع )   ) نیـسح ماما  نیرئاز  هب  یلاعت  قح  مسق  ادخب  دنورب ،  دنهاوخ  یم  هک  اجک  ره  نک  اهر  ار  مدرم  حیرذ  يا 
 : دیامرف یم  ناگتشرف  هب  یلاعت  قح  یتح  دننک  یم  يربهر  شرع  نیلماح  ادخ و  بّرقم  ناگتشرف  ار  رئاز  رفاسم و  دیامن و 

 ( مالسلااهیلع  ) همطاف ترضح  هب  هقالع  ترضح و  نآ  هب  ّتبحم  قوش و  يور  زا  هک  دینیب  یم  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  راّوز  ایآ 
ما و هدرک  بجاو  ناـشیا  رب  ار  شیوـخ  تمارک  مسق  دوـخ  تمظع  لـالج و  تّزع و  هب  دـنا ؟  هدـمآ  تراـیز  هب  ص )   ) هّللا لوـسر  تخد 

 . منک یم  لخاد  ما  هدرک  هدامآ  مناگداتسرف  لسر و  ءایبنا و  يارب  مناتسود و  يارب  هک  یتشهب  هب  امتح  ار  ناشیا 
هتشاد تسود  ار  نم  هک  یسک  تسا و  نم  بیبح  (ص )  دّمحم هدوب و  نم  لوسر  دّمحم  بیبح  نیسح  ربق  راّوز  ناشیا  نم !  ناگتـشرف  يا 

هک یسک  دراد و  تسود  زین  ار  مبیبح  راد  تسود  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  نم  بیبح  هک  یـسک  دراد و  یم  تسود  زین  ار  نم  بیبح  دشاب 
هب هدومن و  شباذع  باذع ،  دـشا  هب  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دزرو و  یم  ضغب  نم  هب  هک  تسا  یـسک  دزرو ،  ضغب  نم  بیبح  هب  تبـسن 

روـط نآ  ار  ملاـع  لـها  زا  يدـحا  هک  منک  یباذـع  ناـنچ  ار  يو  هداد و  رارق  شناـکم  نکـسم و  ار  منهج  منازوـسب و  ار  وا  مخزود  شتآ 
(43  . ) مشاب هدرکن  باذع 

زاین زار و  اب  وت  يوک  رس  رب 
زان همه  يا  مادمآ  زاین  هب 

زاب میوگ  یم  هتفگ و  اهراب 
ینکردا یلع  نبا  نیسحای 

تسا سب  وت  قشع  مغ  ناهجز 
تسا سفق  ناهج  ود  تیاضر  یب 

تسا سفن  ات  ارم  تسا  نایب  نیا 
ینکردا یلع  نبا  نیسحای 

منکچ مراز  لد  مغ  زا  دشنوخ 
منکچ مراکب  هداتفا  هرگ 

منکچ مراین  يور  وت  يوس 
ینکردا یلع  نبا  نیسحای 

هرمع باوث 

توخن و ّربکت و  يور  زا  هن  دورب  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایز  هب  رجا  باوث و  دیما  هب  هک  یسک  دندومرف :  ع )   ) قداص ماما  ترضح 
یمن یقاب  وا  رب  شزغل  یگدولآ و  چیه  نیاربانب  ددرگ ،  یم  رهاط  كاپ و  بآ  اب  هماج  هک  روطنامه  هدش  كاپ  شناهانگ  هعمس  ءایر و  هن 
هرمع کـی  باوث  دـنک  یم  دـنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدـق  ماـگ و  هاـگره  هداد و  وا  هب  جـح  کـی  باوـث  هتـشادرب  هک  یمدـق  رهب  دـنام و 
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(44) دراد
دنیاشگب البرک  هر  هک  ایآ  دوش 

دنیاشگب الو  لها  خر  هب  تمحر  رد 
اه هفیاط  اه ،  هلفاق  رگد  هک  ایآ  دوش 

دنیاشگب الببرک  هیداب  رد  راب 

ربکت نودب 

 : دیوگ یم  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  حادق ، ))  نومیم  نب  هّللادبع  ))
قح هب  فراع  هک  یلاح  رد  دورب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  مدرک :  ضرع  ع )   ) ماما كرابم  رضحم 

؟  تسیچ شباوث  دشاب  توخن  ربکت و  نودب  شترایز  هدوب و  بانج  نآ 
 : دندومرف ترضح 

رد هتـسویپ  دنیامن و  یم  دادملق  دیعـس  ار  وا  دشاب  یقـش  صخـش  رگا  دنـسیون و  یم  شیارب  هدش  هتفریذـپ  هرمع  رازه  لوبقم و  جـح  رازه 
(45  . ) دروخ یم  هطوغ  ّلجوّزع  دنوادخ  تمحر 

میراد وگتفگ  تقشع  زا  هک  ام 
مناج نیسح  يا  مناج -  نیسح  يا 

میراد وزرآ  ار  تیالبرک 
مناج نیسح  يا  مناج -  نیسح  يا 

شزرمآ بلط 

 : دیوگ یم  ناکسم ، ))  نب  هّللادبع  ))
ربق ترایز  هب  عجار  نانآ  دندوب ،  فرشم  شرضحم  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدوب  ع )   ) هّللادبع ابا  ترضح  كرابم  رـضحم 

؟  دندرک لا  ؤس  ترضح  زا  نآ  باوث  لضف و  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح 
 : دومرف ترضح 

 : دندومرف یم  راوگرزب  نآ  هک  دومرف  لقن  مّدج  زا  مردپ 
هدروآ نوریب  بونذ  زا  ار  وا  هدومن و  وحم  ار  شناهانگ  یلاعت  قح  دـشاب  ادـخ  طقف  شتّین  دـنک و  ترایز  ار  ع )   ) نیـسح ماـما  هک  یـسک 

هدز و لاب  شرـس  يالاب  ینعی :  دننک ،  یم  تعیاشم  شرفـس  ریـس و  رد  ار  وا  ناگتـشرف  دشاب و  هدـیئاز  ار  وا  شردام  هک  يدولوم  دـننامه 
 . دسرب شلها  لزنم و  هب  يو  ات  هدومن  تعیاشم  ار  وا  ّتیفیک  نیمهب  دنهد و  تکرح  هکنیا  نودب  هدومن  نهپ  شرس  رب  ار  شیاهلاب  یهاگ 

ار وا  ناگتـشرف  هدرک و  هطاحا  ار  وا  تمحر  نامـسآ  فانکا  فارطا و  زا  هدومن و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ناگتـشرف 
 : دنیوگ یم  هداد و  ءادن 

لها و نایم  رد  ار  وا  و  يا )  هدومن  شترایز  هک  یسک  رب  اشوخ  وت و  رب  اشوخ  ای :   ) يدومن شترایز  وت  هک  یسک  نآ  تسا  كاپ  یکاپ و 
(46  . ) دننک یم  يرادهگن  ظفح و  شلایع 

نیسح ماما  نیموس  يا  وت  هب  ام  مالس 
نیسح مالس  دنک  يدهم  وت  روضح  رد  هک 
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کشخ بل  اب  غیت  ریز  رد  هک  وت  رب  مالس 
نیسح مایپ  يا  هداتسرف  هعیش  يارب 

ترس نوخ  ياه  هرطق  نآ  وت و  رب  مالس 
نیسح ماش  ریسم  رد  نیمز  يور  تخیر  هک 
وت لتاق  هک  يا  هظحل  نآ  وت و  رب  مالس 

نیسح ماک  هنشت  لعل  نآ  رب  غیت  داهن 
تفگ یم  تبنیز  هک  مد  نآ  وت و  رب  مالس 

نیسح مام  ياجب  مسوب  وت  يولگ  ایب 
افج ریت  هک  ترغصا  رب  وت و  رب  مالس 

نیسح ماکب  ار  تداهش  دهش  تخیرب 

ترخآ ایند و  تجاح 

زا ار  وا  یلاعتقح  دنک ،  ترایز  ادخ  يارب  هّللا و  یلا  ۀبرق  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ربق  هک  یـسک  دندومرف :  ع )   ) هّللادبع وبا  ترـضح 
رگم هتـساوخن  دـنوادخ  زا  ار  ترخآ  اـیند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهد و  یم  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور  هدومن و  دازآ  منهج  شتآ 

(47  . ) دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ 
البرک ناتسب  هب  تفر  هکنآ  لد  مرخ 

البرک نادیهش  ربق  فاوط  رهب 
لاصو هر  رد  ادخ  ناقشاع  رهب  زا 

البرک نالوج  هصرع  تسا  یهگنالوج 
تسه هک  الببرک  نشلگ  تسینشلگ  شوخ 

البرک ناناوج  كاپ  نوخ  نیگنر و 
راذعلگ ناناوج  خرس  زبس و  طخ  زا 

البرک ناتسلگ  هتشگ  هاگ  هولج  شوخ 

لامعا نیرتبوبحم 

هراشا

 : دندومرف ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح 
ؤم رب  يداش  رورس و  لاخدا  یلع  ّلج و  وا  دزن  لامعا  نیرترب  هدوب و  ع )   ) نیسح ترضح  ربق  ترایز  یلاعت  قح  دزن  لامعا  نیرت  بوبحم 

(48  . ) دشاب نایرگ  یهلا  هاگردب  دوجس  لاح  رد  هک  تسا  يا  هدنب  ادخ ،  هب  هدنب  نیرت  کیدزن  تسا و  نم 
البرک يا  وت  رب  مالّسلا ،  مالّسلا ، 

ادخ نید  وت  زا  دش ،  هدنیاپ  هک  يا 
ءادهّشلادیس ادج ،  دش  هبعک  زا 
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انم زا  دور  یم  قشع ،  هاگنابرق  هب 
یفطصم زیزع  همطاف ،  نیسح 

یبتجم ياتمه  یلع ،  مشچ  رون 
البرک يا  وت  رب  مالّسلا ،  مالّسلا ، 

ادخ نید  وت  زا  دش  هدنیاپ  هک  يا 

رهطم ربق  ترایز 

 : تفگ درک و  لقن  میارب  ناّهد  ریشب  زا  نانس ))  نب  دّمحم  ))
هّللادبع یبا  ترضح  رـضحم  هتفر و  جح  هب  هک  دعب  لاس  مدرک و  كرت  ارنآ  هدرک و  یلبنت  لاسکی  مدش ،  یم  فّرـشم  ّجح  هب  لاس  ره  رد 

 : دندومرف نم  هب  مدیسر  (ع ) 
؟  هدرک لبنت  تسس و  جح  زا  هتشذگ  لاس  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ریشب  يا 

 . دوش فلت  متشاد  فوخ  متساوخ و  یم  مدرم  زا  هک  متشاد  یلام  موش  تیادف  مدرک :  ضرع 
 . متفر ع )   ) نیسح ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هفرع  زور  ضوع  رد  یلو  هدماین  جح  هب  اذل 

 : دندومرف نم  هب  ترضح 
قح هب  هک  یلاح  رد  دنک ،  ترایز  ار  ع )   ) نیسح ربق  هک  یسک  ریشب  يا  دیدرگن ،  توف  وت  زا  دش ،  اه ) یجاح   ) فقوم لها  بیصن  هچنآ 

(49  . ) هدومن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام :  دشاب ،  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ 
نیسح يالبرک  قشاع  مقشاع 

نیسح ياونین  قشاع  مقشاع 
ناهن رد  نم  مراد  وزرآ  ادخ  يا 

نارورس نآ  ربق  منک  ناراب  هسوب 
رب مریگب ز  ار  شا  هشوگ  شش  ربق 

رحس ات  ادخ  يا  منک  اهلد  درد 
ناوجون ربکا  رغصا و  زا  مسرپ 

ناوتان يا  هتشگ  دش  هچ  ربکا  غاد 
مالس ربمیپ  مشچ  رون  نیسح  يا 

مایپ نم  ما  هدروآ  ناتسود  همه  زا 
رگید اهاش  وت  یهاوخن  راوز  هچ  زا 

رگج نوخ  میا  هتشگ  زیزع  تقارف  زا 
رظن وت  نیسح  ای  نک  هعمج  بش  کی 

رگن ار  ناتسود  نیا  نایرگ  مشچ 
رگد وش  امنهار  نیسح  ار  البرک 

رگد دوش  ناوراک  ریما  ار  ناتسود 
البرک ترسح  زا  دندرم  ناتسود 
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البرک هر  نیا  نک  زاب  ادخ  يا 
(50  ) نیسحای نیسحای  نیسحای  نیسحای 

ادعس هرمز  رد  ینالوط و  رمع  قزر و 

 : دندومرف نم  هب  ترضح  تفگ :  ع ، )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  یمعثخ ، ))  کلملادبع  ))
نآ ترایز  هب  دینک  رما  ار  ام  نایعیش  و  امرف ،  رما  نآ  هب  ار  تباحصا  نارای و  نکم و  كرت  ار  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترایز  کلملادبع  يا 

بلج ار  رـش  يدب و  هک  يروما  دـیامرف و  یم  عساو  ار  تقزر  يزور و  هدرک و  ینالوط  ار  وت  رمع  نآ  هطـساوب  یلاعت  قح  اریز  ترـضح ، 
(51  . ) دسیون یم  ءادعس  هرمز  رد  ار  وت  دیعس و  رگم  درم  یهاوخن  هدومن و  دنمتداعس  دیعس و  تایح  لاح  رد  دیامن .  یم  عفد  دنک  یم 

 . تسا بجاو  دراد  ادخ  فرط  زا  شترضح  تماما  هب  رارقا  هک  ینم  ؤم  ره  رب  ترضح  نآ  ترایز  و 

اور تجاح 

هراشا

 : دندومرف دور  یم  ع )   ) نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  هرابرد  ترضح  ع ، )   ) هّللادبع یبا  زا  ناّهد ، ))  ریشب  ))
سیدقت یمدق  ره  هب  هتـسویپ  سپـس  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  دوش  یم  ادج  شلها  زا  هک  یماگنه  يو 

 : دیامرف یم  هدناوخ و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دسر  اجنآ  هب  یتقو  دسر  یم  رهطم  ربق  هب  ات  هدش  هیزنت  و 
هاوخب نم  زا  ار  تتجاح  مهدب ،  وت  هب  ات  امن  بلط  نم  زا  میامن ،  تتباجا  ات  ناوخب  ار  نم  منک ،  ءاطعا  وت  هب  ات  نک  لا  ؤس  نم  زا  نم  هدـنب 

 . میامن هدروآرب  ات 
 : تفگ يوار 

 : دندومرف ع )   ) ماما
(52  . ) دیامرف ءاطعا  ار  هدومن  لذب  هچنآ  هک  ادخ  رب  تسا  قح  و 

ادخ نیرفاسم 

 : دندومرف ترضح  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح 
ترایز دصق  صخش  هک  یماگنه  دنشاب ،  یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  رّهطم  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتشرف  لاعتم  دنوادخ 
دراذـگ مدـق  يو  یتقو  دراذـگ  یم  اـهنآ  راـیتخا  رد  هدومن و  ءاـطعا  ناگتـشرف  نیا  هب  ار  وا  ناـهانگ  دـنوادخ  دـیامن  یم  ار  ترـضح  نآ 

ار وا  تانـسح  هتـسویپ  دـنیامن و  یم  فعاـضم  ار  وا  تانـسح  تشادرب  ار  يدـعب  مدـق  یتقو  سپـس  دـننک  یم  وحم  ار  ناـهانگ  ناگتـشرف 
سپـس دنیامن و  یم  شهیزنت  سیدقت و  هتفرگ و  ار  شفارطا  سپـس  دـننادرگ  یم  بجاو  يو  يارب  ار  تشهب  هک  یئاج  ات  هدرک  فعاضم 

ترـضح دندومن  ترایز  لسغ  راّوز  یتقو  دیئامن و  هیزنت  سیدقت و  ار  ادـخ  بیبح  بیبح  راّوز  هک  دـنهد  یم  ءادـن  ار  نامـسآ  ناگتـشرف 
 : دیامرف یم  هداد و  ءادن  ار  ناشیا  (ص )  دّمحم

 . دوب دیهاوخ  هارمه  تشهب  رد  نم  اب  هک  ار  امش  داب  تراشب  ادخ  نیرفاسم  يا 
 : دیامرف یم  هداد و  ءادن  ار  ناشیا  ع )   ) نینم ؤملاریما  سپس 

 . میامن رود  امش  زا  ار  تنحم  ءالب و  ترخآ  ایند و  رد  هدروآرب و  ار  امش  جئاوح  هک  منماض  نم 
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(53  . ) دندرگزاب دوخ  نادنواشیوخ  لها و  هب  ات  هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  پچ  تسار و  زا  هدز و  هقلح  ناشیا  رود  ناگتشرف  نآ  زا  سپ 
تسا رس  رد  وت  ِياوه  تسارم  نتب  ناج  ات 

تسا رواد  فطل  زا  وت  ياوه  ارم  رس  رب 
تسوزرآ وت  ربق  ترایز  ارم  لد  رد 

تسا رتافص  اب  نیرب  دلُخز  ماوت  ربق 
وت كاپ  نوخ  ناهج ،  قلخ  راختفا  يا 
تسا رجنخ  ریشمشب و  فاصم  رد  زوریپ 

اپب وت  نوگلگ  مچرپ  هشیمه  دشاب 
تسا ربکا  هّللا  رورپ  حور  گناب  ات 

ناغف رد  وت  نازخ  غابب  یلبلب  ره 
تسا رپرپ  ياهلگ  سرون و  ياه  هچنغ  رب 

دنوادخ تمارک 

 : دندومرف ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  یلهاکلا ، ))  ییحی  نب  هّللا  دبع  ))
سپ ددرگ  شلماش  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولص  دّمحم  ترضح  تعافش  دشاب و  لاعتم  دنوادخ  تمارک  رد  تمایق  زور  دهاوخ  یم  هک  یـسک 

یناهانگ دوش و  یم  هداد  وا  هب  کین  رجا  باوث و  هدیـسر و  يو  هب  یلاعتقح  تمارک  نیرتالاب  هکنآ  هچ  دنک  ترایز  ار  ع )   ) نیـسح دـیاب 
هبو نابایب  ياه  گیر  دادعت  هب  شناهانگ  هچ  رگا  دنهد ،  یمن  رارق  تساوخ  زاب  لا و  ؤس  دروم  ار  يو  هدش  بکترم  ایند  یناگدنز  رد  هک 

 : هک دش  هتشک  یلاح  رد  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  دشاب ،  اهایرد  يور  رادقم  هب  هماهت و  ياه  هروک  یگرزب 
 . دوب مولظم  ًالّوا : 

 . دوب هتفرگ  رارق  متس  دروم  روهقم و  شمسج  سفن و  ًایناث : 
(54  . ) دندوب هنشت  شباحصا  تیب و  لها  دوخ و  ًاثلاث : 

ادخ هار  هتشک  نیسح  رب  ام  مالس 
البرک بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد 

شرغصا مه  ربکا و  مساق و  رب  ام  مالس 
شرورپ مغ  بنیز  رب  موثلک و  ّما  هب 
شرکشل یقاس  ناکدوک و  یماح  هب 

ادج نت  زا  شتسد  ود  هدش  نید  هر  رد  هک 
شبنیز لد  زوس  عادو و  نیرخآ  هب 

شبرای همزمز  زامن و  نیرخآ  هب 
شبل درو  دوب  هک  یمالک  نیرخآ  هب 

اضر یهاوخ  هچنآ  رب  منم  بر  ای  تفگ  هک 
دادب ار  دوخ  یتسه  ادخ  هارب  هکنآ 

داهن دوخ  فکب  ناج  رشب  تاجن  رهب 
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داهج مایق و  سرد  ناهج  قلخ  هب  داد 
اهب شنوخ  هب  داد  نیملسم  همه  رب 

نیسح يالببرک  دوب  اهلد  هلبق 
نیسح يارس  نحص و  ناقشاع  هگ  هدعو 

نیسح يارب  طقف  ام  بلق  نیا  دپط  یم 
(55) البرک ام  بیصن  دوش  یک  ادخ  ادخ 

ریگب رس  زا  ار  تلمع 

 : دندومرف ترضح  نآ  هک  ع ، )))   ) میهاربا یبا  ترضح   )) زا دشار ، )) نب  نسح  ))
دنوادخ دشاب ،  امهیلع  هّللا  مالـس  ّیلع  نب  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح  رهّطم  ربق  ترایز  شدـصق  هدـش و  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یـسک 

دوش جراخ  صخش  نیا  ناهد  زا  هچنآ  هتسویپ  هداد و  رارق  وا  تشپ  رد  ار  شتـشگنا  هتـشرف  نآ  سپ  درامگ  یم  وا  رب  ار  يا  هتـشرف  لاعتم 
 : دیوگ یم  وا  هب  سپس  هداهن  شتشپ  طسو  ار  شتسد  فک  دش  جراخ  رئاح  برد  زا  یتقو  ددرگ و  دراو  رئاح  هب  ات  دسیون  یم 

(56  . ) زادرپب لمع  هب  ءادتبا  زا  کنیا  دش  عقاو  شزرمآ  نارفغ و  دروم  مامت  تشذگ  هچنآ 

هعساو تمحر 

 : دیوگ یم  ناکسم ، ))  نب  هّللادبع  ))
زا ناشیا  دندوب ،  هدش  فّرشم  بانج  نآ  تمدخ  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدیـسر  ع )   ) هّللادبعابا ترـضح  كرابم  روضح 

؟  دندومن لا  ؤس  تسا  نآ  رد  هک  یباوث  و  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  بانج  نآ 
 : دندومرف ترضح 

 : دندومرف یم  هک  دندرک  لقن  مّدج  زا  مردپ 
يدازون نوچمه  ار  وا  هدومن و  شیاهر  ناهانگ  زا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  تبرق  دصق  هب  ادخ و  يارب  ًافرـص  ار  ترـضح  نآ  هکیـسک 

ار وا  لاح  نیا  اب  هدوشگ و  ار  دوخ  ياه  لاب  شرـس  يالاب  هدرک و  شتعیاشم  ناگتـشرف  شرفـس  لوط  رد  دهد و  یم  رارق  هدیئاز  ردام  هک 
تمحر نامـسآ  فانکا  فارطا و  زا  دزرماـیب و  ار  وا  هک  دـنهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ناگتـشرف  زین  ددرگ و  زاـب  شلها  هب  اـت  هدرک  یهارمه 

 : دنیوگ یم  يو  هب  هدرک و  ءادن  ناگتشرف  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یهلا  هعساو 
(57  . ) دنیامن یم  شظفح  شناشیوخ  لها و  نیب  ار  يو  هتسویپ  تسا و  رّهطم  كاپ و  زین  يدومن  شترایز  هک  سک  نآ  یتسه و  كاپ 

هدیچ ياهلگ  تبرت  فاوط  رهب 
هدید بآ  اب  منک  یم  ترایز  لسغ 

نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 
مناریو ماش  زا  هتشگ  رب  بنیز  نم 

منامهم هزات  نوخ  غاب  رب  نیعبرا  رد 
نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 

ارحص كاخ  نیا  زا  دیآ  ّتبحم  يوب 
ارهز ياهلگ  هدیپط  نوخ  كاخباجنیا و 
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نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 
اجنیا مدوب  دوخ  نداد  ناج  دهاش  نم 

اهنت هّکی و  غیت  ریز  منیسح  مدید 
نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 

میادخ نوخ  متام  ناوخ  هضور  نم 
میاه هلال  نیا  نتشگ  رپرپ  دهاش 

نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 

هرمع جح و  هد  باوث 

 : تفگ هجراخ ، ))  نب  نوراه  ))
 : دیسرپ لئاس  مدوب ،  رضاح  اجنآ  زین  نم  درک و  لا  ؤس  ع )   ) هّللادبعابا ترضح  زا  يدرم 

؟  دنک ترایز  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ 
زور ات  هدوب و  هدولآ  رابغ  هدـیلوژ و  یگلمج  هک  هدرک  لّکوم  ترـضح  نآ  هب  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  لاـعتم  دـنوادخ  دـندومرف :  ترـضح 

 . دننک یم  هیرگ  ترضح  نآ  يارب  تمایق 
 : دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ردپ  زا  دنوش ،  تیادف  مردام  ردپ و  مدرک :  ضرع 

؟  تسا هرمع  جح و  لداعم  ع )   ) نیسح ماما  ترایز  باوث 
(58  . ) دیسر هرمع  ّجح و  هد  هب  ات  درمش  ار  هرمع  ّجح و  دادعت  دعب  هرمع  ّجح و  یلب ،  دندومرف :  ترضح 

لوبقم جح  یس 

هراشا

 : دیوگ یم  یمرضح ))  مساق  نب  یسوم  ))
لـالجا لوزن  فجن  رد  هدـش و  قارع  دراو  یقیناود )  روصنم   (( ) یـسابع رفعج  وبا   )) تموکح ءادـتبا  رد  ع )))   ) هّللادـبع وبا  ترـضح  ))

 : دندومرف نم  هب  دندومرف ، 
دـش وت  کیدزن  هاگ  ره  دمآ ،  دهاوخ  هّیـسداق ))   )) فرط زا  يدرم  بیرقنع  هک  شاب  رظتنم  تسیاب و  گرزب  هداج  رانک  ورب  یـسوم ،  يا 

 . دمآ دهاوخ  وت  اب  يدوزب  وا  دناوخ ،  یم  ار  وت  (ص )  ادخ لوسر  نادنزرف  زا  یکی  وگب :  يو  هب 
هداتسیا اجنآ  رد  هتسویپ  دوب ،  مرگ  رایـسب  اوه  هداتـسیا و  نآ  رانک  مدیـسر و  اجنآ  هب  هتفر و  روبزم  هداج  فرط  هب  نم  دیوگ :  یم  یـسوم 

ولج هب  هک  دروخ  يزیچ  هب  ممشچ  ماگنه  نیا  رد  منک ،  كرت  ار  وا  اب  تاقالم  هتـشگ و  رب  هدرک و  تفلاخم  دوب  کیدزن  هک  يّدحب  مدوب 
یکی اجنیا  رد  درم  يا  متفگ :  وا  هب  دش ،  نم  هب  کیدزن  ات  هتخود  نآ  هب  مشچ  سپ  هتسشن ،  يرتش  يور  هک  تسا  يدرم  هیبش  دیآ و  یم 

 . دنا هداتسرف  تیارب  مایپ  هدرک و  یفرعم  نم  هب  ار  امش  ناشیا  دناوخ  یم  ار  امش  (ص )  ادخ لوسر  نادنزرف  زا 
 . میورب شتمدخ  هب  مه  اب  تفگ :  درم 

سپ دوـب ،  لوـخد  نذا  رظتنم  داتـسیا  همیخ  برد  دـناباوخ و  ار  شرتـش  يو  میدیـسر ،  همیخ  کـیدزن  اـت  مدرب  ار  وا  دـیوگ :  یم  یـسوم 
یم ار  ناشیا  نخـس  هدیـسر و  همیخ  برد  ات  هدـش  کیدزن  زین  نم  دـش و  همیخ  لـخاد  یبارعا  دـندناوخ ،  ار  وا  همیخ  نورد  زا  ترـضح 
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 . مدید یمن  ار  اهنآ  یلو  مدینش 
؟  يدمآ اجک  زا  دندومرف ،  يو  هب  ع )   ) هّللادبع وبا  ترضح 

 . نمی یحاون  نیرترود  زا  تفگ :  وا 
؟  یتسه ناکم  نالف  نالف و  زا  وت  دندومرف :  ترضح 

 . مشاب یم  عضوم  نالف  زا  نم  یلب  درک :  ضرع  وا 
؟  يدمآ فرط  بوص و  نیا  هب  هچ  يارب  دندومرف :  ترضح 

 . مدمآ ع )   ) نیسحلا هّللادبعابا  ترضح  ترایز  دصق  هب  درک :  ضرع 
 : دندومرف ترضح 

؟  یتشادن يرگید  تجاح  چیه  يا و  هدمآ  ترایز  يارب  اهنت 
زا سپـس  هدرک و  ترایز  ار  شبانج  هدـناوخ و  زامن  هتفر و  ترـضح  نآ  رّهطم  ربق  رـس  هب  هکنآ  رگم  متـشادن  یتجاح  چـیه  درک :  ضرع 

 . مدرگرب مناشیوخ  لها و  هب  هدرک و  یظفاحادخ  شترضح 
؟  دینیب یم  هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  دندومرف :  ترضح 

هدـش و هدروآ  رب  نامیاه  هتـساوخ  جـئاوح و  هدوب و  نامـشیاعم  لاوما و  دالوا و  لـها و  دوخ و  رمع  رد  تکرب  شتراـیز  رد  درک :  ضرع 
 . ددرگ یم  فرط  رب  نامیراتفرگ 

 : دندومرف يو  هب  ع )   ) ماما دیوگ :  یم  یسوم 
؟  میوگن تیارب  نیا  زا  رتشیب  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  زا  ایآ  ینمی  ردارب  يا 

 : دیئامرفب رتدایز  ادخ  لوسر  رسپ  زا  درک :  ضرع  درم  نآ 
 : دندومرف ترضح 

 . دوش ماجنا  (ص )  ادخ لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  کی  لداعم  ع )   ) نیسح ماما  ترایز 
 . درک بجعت  راتفگ  نیا  زا  درم  نآ 

 . دوش ماجنا  (ص )  ادخ لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  ود  لداعم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ،  دندومرف :  ترضح 
 : دندومرف رخآ  رد  هکنیا  ات  دندوزفا  یم  لوبقم  ياه  جح  دادعت  رب  ع )   ) ماما بیترت  نیدب  سپ  دش  هدوزفا  شبجعت  رب  درم  نآ 

(59  . ) دریگ ماجنا  (ص )  ادخ لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  یس  اب  لداعم  ترضح  نآ  ترایز 

دیهش بیرغ و 

 : دیوگ یم  کلملادبع ))  نب  دیزی  ))
 . دنتشذگ ام  رب  دندوب  راوس  اه  شوگزارد  رب  هک  یهورگ  سپ  مدوب  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

؟  دنراد ار  اجک  دصق  اهنیا  دندومرف :  نم  هب  ترضح 
 . دنور یم  ءادهش  روبق  ترایز  هب  مدرک :  ضرع 

! ! ؟  تشاد زاب  دیهش  بیرغ  ترایز  زا  ار  ناشیا  زیچ  هچ  دندومرف ، 
؟  تسا بجاو  ع ))   ) نیسح ماما   ) ترضح نآ  ترایز  ایآ  درک :  ضرع  شکرابم  رضحم  قارع  لها  زا  يدرم 

 . تسا رتهب  ّجح  کی  هرمع و  کی  هرمع و  ّجح  کی  زا  بانج  نآ  ترایز  دندومرف :  ترضح 
روربم لوبقم و  اهنآ  مامت  هّتبلا  دندومرف :  دعب  دندرمش و  هرمع  تسیب  ّجح و  تسیب  ات  هدرک  دایز  ار  اه  هرمع  ّجح و  دادعت  ترـضح  سپس 
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 . دنشاب
ّجح هدزون  نم  درک :  ضرع  دیـسر و  شروضح  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  هدـشن  صّخرم  شرـضحم  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ :  یم  يوار 

 . ددرگ لماک  تسیب  ددع  ات  بیترت  نیدب  هدش و  مبیصن  رگید  ّجح  کی  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  ما ،  هداد  ماجنا 
زا ترضح  نآ  ترایز  دندومرف :  ترضح  ریخ .  درک :  ضرع  درم  نآ  يا ؟  هدرک  ترایز  ار  ع )   ) نیسح ماما  ربق  ایآ  دندومرف :  ترـضح 

(60  . ) دشاب یم  رتهب  ّجح  تسیب 
ًانیسح رُزَف  َتاجِّنلا  َتئِش  اذِا 
ینیَع َریرَق  َهلالا  یَقَلت  ِیَِکل 
اًمسِج ُّسُمَت  َسَیل  َراّنلا  ّنِاَف 

نیَسُحلا ِراوُز  ُرابُغ  هیَلَع 
رهق شتآ  زا  یهر  یهاوخ  رگا 
ار البرک  بیرغ  نک  ترایز 

قوش زا  هکنآ  شتآ  هب  دزوسیمن 
(61) ار اونین  هاش  درک  ترایز 

جح هاجنپ 

ع  ) نیسح ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  يارب  مدرک ،  ضرع  هّللادبع  یبا  ترضح  كرابم  رـضحم  دیوگ :  یم  يو  هقدص ، ))  نب  ةدعـسم  ))
؟  تسا یباوث  رجا و  هچ  دنک  ترایز  ار  ( 

 . دشاب یم  دنروآ  اجب  ادخ  لوسر  اب  هک  یّجح  کی  باوث  دندومرف :  ترضح 
! ! ؟ )  (ص ادخ لوسر  اب  ّجح  کی  باوث  موش ،  تیادف  متشاد :  هضرع  شرضحم  دیوگ :  یم  يوار 

 . ّجح ود  باوث  هکلب  یلب  دندومرف :  ترضح 
؟  ّجح ود  باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  يوار 

 . دندیسر ّجح  هد  هب  ات  دندرک  یم  هفاضا  ترضح  ار  اهّجح  دادعت  هتسویپ  ّجح و  هس  باوث  هکلب  یلب  دندومرف :  ع )   ) ماما
! ! ؟ )  (ص ادخ لوسر  اب  ّجح  هد  باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع 

 . ّجح تسیب  باوث  هکلب  یلب  دندومرف :  ع )   ) ماما
! ؟  ّجح تسیب  باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع 

(62  . ) دندومرف رایتخا  توکس  رگید  دیسر و  ات  هاجنپ  هب  ات  دندرب  یم  الاب  ار  اهّجح  ددع  هتسویپ  سپ 
میالبرک قشاع  ادخیا 

میاون رد  نیسح  قارف  زا 
تبیصم نیا  زا  مزوس  بش  زور و 

میارب نک  یئ  هراچ  مرک  زا 
میوزرآ یکدوک  زا  هدوب 
میوجتسج نیسح  يالبرک 
میوگتفگ وا  دای  یبش  ره 
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میادف ناج  قح  هارنیا  رد  نم 
منیسح ياه  همیخ  قشاع 

منیملاع رورس  رکاذ 
منیش روش و  دصب  شیازع  رد 

میاون ین  مزاع  ادخ  يا 
منیمغ لد  نیسح  رازم  زا 

منیب هب  ار  نآ  مراد  وزرآ 
منیشن شهاگلتق  رد  هتفر 

نادیهش نآ  متام  زا  ملان 
ناریسا هآ  زوس  زا  میرگ 

میادج رس  ربکا  رئاز 
ار فجن  مدیدن  متشگ  ریپ 

ار فرش  نآ  هفوک و  دجسم 
ارفسا نیا  مروخیم  بش  زور و 

میانث درو و  هتشگ  البرک 
متارف زا  یتبرش  هنشت 

متامم لاحب  هتسکش  لد 
متایح بآ  نک ز  یتمحر 

میآ رد  تنحم  راب  زا  هک  ات 
مرادن تقایل  برق و  هچرگ 

مراسگمغ نیسح  يازع  رد 
مراپس ناج  شهر  رد  میضار 

میادگ ریقف و  مزاس  هچ  نم 
ار البرک  ادخ  مبیصن  نک 
ار الب  ماش  جح و  هرمع و 

هرمع رازه  جح و  رازه 

 : مدرک ضرع  شرضحم  دیوگ :  یم  هّللادبع ،  یبا  ترضح  زا  حاّدق ، ))  نومین  نب  هّللادبع  ))
زا یفاکنتـسا  رابکتـسا و  چـیه  هدوب و  هاگآ  فراع و  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دور  ع )   ) نیـسح ماما  ترایز  هب  هک  یـسک  يارب 

؟  دشاب یم  یباوث  رجا و  هچ  دشاب  هتشادن  شترایز 
رد هتـسویپ  دننک و  یم  شبوسحم  دیعـس  هدوب  یقـش  رگا  دنـسیون و  یم  لوبقم  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث  وا  يارب  دندومرف :  ترـضح 

(63  . ) تسا رو  هطوغ  ادخ  تمحر 
الببرک هش  رهم  شلد  هب  دراد  هکره 
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تسدازآ رگید  هک  ترایز  هب  دباتشب 
اون هب  نازیزع  منیسح  يوک  مزاع 

(64  ) تسداشلد ازج  زور  نیسح  يوک  رئاز 

ندرک دازآ  هدنب 

 : دیوگ یم  ینئادم ، ))  دیعس  وبا  ))
؟  مورب (ص )  ادخ لوسر  دنزرف  ربق  ترایز  هب  ایآ  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادبع وبا  ترضح  رضحم 

ناراکوکین نیرتراکوکین  ناگ و  هزیکاپ  نیرت  هزیکاپ  هک  (ص )  ادـخ لوسر  دـنزرف  ربق  تراـیز  دیعـسابا و  يا  یلب ،  دـندومرف :  ترـضح 
(65  . ) دسیون یم  ار  هدنب  جنپ  تسیب و  ندرک  دازآ  باوث  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  يدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  یتقو  ورب و  تسه 

وت يوک  ياوه  رد  ملد  دش  نوخ  نیسح  ای 
وت يوسب  مدصاق  میوگ  نیسح  مدبمد 
ار ایند  يوزرآ  دراد  رس  هب  یسک  ره 

وت يوزرآ  ریغ  دشاب ،  یمن  ملد  رد 

تمایق عفاش 

 : تفگ يو  ع ، )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  راّمت ، )) فیس  ))
(66  . ) دنک یم  تعافش  ار  دندوب  نیفرسم  زا  ایند  رد  هدوب و  خزود  لها  یگمه  هک  رفن  دص  تمایق  زور  رد  ع )   ) نیسح ماما  رئاز 

 : دندومرف هک  (ع )))  اضر ماما   )) زا مدینش  درک :  لقن  ءاّشو )) ))
دوش یم  بوسحم  هفیظو  ءادا  نسح  دهع و  هب  ءافو  قیداصم  زا  ناشروبق  ترایز  دراد و  يدهع  شنایعیش  ناتـسود و  ندرگ  رد  یماما  ره 

(67  . ) دوب دنهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  ناشیا  دور  ناشترایز  هب  لیم  تبغر و  يور  زا  هک  یسک  اذل  ، 

تعافش

 : دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  ع )   ) هّللادبع ابا  ترضح  زا  یمیت ، ))  بیعش  نب  هّللادبع  ))
! ؟  دنتسه اجک  رد  دّمحم  لآ  نایعیش  دنک :  یم  ادن  يدانم  تمایق  زور 

رد ناشیا  دـناد .  یمن  رگید  سک  یلاعتقح  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددـع  هک  دـنزیخ  یم  اپب  يدارفا  هدـش و  هدیـشک  یئاهندرگ  مدرم  ناـیم  زا  سپ 
! ؟  دنتسه اجک  رد  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ربق  زاّوز  دنک :  یم  ادن  يدانم  سپس  دنا ،  هتساخ  اپب  مدرم  زا  یتمسق 

 . دنزیخ یم  اپ  هب  يرایسب  قلخ 
نیرئاز ءزج  هک  یـصخش  سپ  دـیربب ،  تشهب  هب  ار  اهنآ  دـیریگب و  دـیراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره  تسد  دوش :  یم  هتفگ  ناشیا  هب  سپ 
یسانش یم  ار  نم  ینالف  يا  دنیوگ :  یم  رگید  یخرب  هب  مدرم  زا  یضعب  یتح  درب ،  یم  تشهب  هب  هتفرگ و  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  تسا 

هتفرگ زین  ار  وا  رئاز  بایرد ،  زین  ار  نم  سپ  مدومن  وا  زا  مارتحا  هداتسیا و  وت  يارب  سلجم  نالف  رد  زور و  نالف  رد  هک  متسه  یسک  نم   ؟
(68  . ) دشاب نیب  رد  یعنام  عفاد و  هکنیا  نودب  هدومن  لخاد  تشهب  هب  و 

دراد هدقع  مگنت  لد  نیا 
دراد البرک  لیم  ایئوگ 
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مناج نیسح  يا 
تبرغ رد  هدنام  روجهم  لد  يا 

دراد انشآ  ِرادید  لیم 
مناج نیسح  يا 

رطضُم قشاع  ناج  لبلب 
دراد اونین  رازلگ  لیم 

مناج نیسح  يا 
تسقاّشُع هاگنابرق  البرک 

دراد اه  هّصق  شکاخ  بجو  ره 
مناج نیسح  يا 

وا يازع  دش  اپ  رب  اجک  ره 
(69) دراد ازع  بحاص  يدهم  وچمه 

نایرگ هکئالم 

 : دیوگ یم  ینانک ، ))  حابصلا  یبا  ))
 : دومرف یم  هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  ترضح  زا 

فرط رب  ار  شهودـنا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دور ،  یمن  نآ  تراـیز  هب  ینیگهودـنا  بورکم و  چـیه  هک  تسا  يربق  امـش  فرط  رد 
هتفرگ دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتـشرف  رازه  راهچ  دندش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  دزاس و  یم  اور  ار  شتجاح  هدرک و 

شیاوءام نطو و  ات  ناگتـشرف  دـنک  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  دـنیرگ و  یم  بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات  هدوب و  شرّهطم  ربق  فارطا  دنتـسه 
(70  . ) دنیامن عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و  شتعیاشم 

 ( ع  ) نیسح ترایزب  تمصع  هبیط  حاورا 

لزنم يالاب  ناضمر  هام  بش 23  دومرف :  لقن  دوب  صالخا  اب  نامیا  اب  دارفا و  زا  یکی  هک  هیلع  هّللا  ۀـمحر  ینورزاک  یلع  الم  جاح  بانج 
 . داد تسد  نم  هب  يدوخ  یب  یتسس و  تلاح  هاگان  رحس  ماگنه  هک  متشاد  ءایحا  اهنت 

هب رتحیـصف و  هک  یئادص  زا  تسا  یناوارف  يادـص  رـس و  تسا و  هلغلغ  تیعمج و  زا  ولمم  ءالعا  ملاع  مامت  هک  مدـش  هجوتم  لاح  نآ  رد 
یب یب  ترضح  دومرف :  بشما ؟  تسا  ربخ  هچ  متفگ :  متسه ،  لیئاربج  نم  دومرف :  یتسیک ؟  وت  ادخ  هب  ار  وت  مدیسرپ  دوب ،  رتکیدزن  نم 

 . دنور یم  (ع )  ءادهشلادیس ترضح  ربق  ترایز  يارب  ّنه )  ) موثلک هجیدخ و  هیسآ و  میرم و  اب  ءارهز  همطاف  ملاع 
 . دنتسه هکئالم  ناربمغیپ و  حاورا  تیعمج  نیا  و 

 . ینیبب ار  هرظنم  نیا  هک  یتشاد  یتداعس  تسا و  لوبق  اج  نیمه  زا  وت  ترایز  دومرف :  دیربب ،  مه  ارم  ادخ  يارب  متفگ : 
رد هک  دوب  هدش  شبیـصن  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هب  يدـیدش  هقالع  روبزم  یجاح  یتسارب  دومرف  بیغتـسد  دیهـش  هّللا  ۀـیآ  ترـضح 

دش یم  نالان  نایرگ و  رایتخا  یب  درب  یم  ار  ترضح  كرابم  مسا  هک  هبترم  دنچ  یتعاس  ود  سلجم  نامه 
(71  . ) مرادن ار  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  تقاط  نم  دومرف :  دیوگب و  نخس  تسناوت  یمن  هقیقد  دنچ  ات  و 

دراد اه  هدقع  مگنت  لد  نیا 
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دراد البرک  لیم  ایئوگ 
دراد اه  هلان  منازوس ،  بلق 
دراد اهکشا  منایرگ  مشچ 

دهاوخ البرک  برای  ملد  نیا 
دراد ابرلد  مان  ع )   ) نیسح نوچ 
هک يدیهش  رب  دزوس  نم  بلق 

دراد ازع  وا  رهب  همطاف 
هک يرازم  نآ  دسوب ،  دور  یم 

دراد ازف  ناج  كاپ  تبرت 
نامولظم هاش  كاپ  تبرت 

دراد افش  سب  نارامیب ،  رهب 
وا ياوه  رد  لد  نیا  دنز  رپ 

دراد افواب  نادیهش  هک 
دیرگ یم  هدید  شلضفلاوبا  رب 

دراد ادج  وا  نت  زا  تسد  ود  هک 
داش ان  مساق  دنیب  دور  یم 
دراد انح  نوخ  زا  ار  اهتسد 

دزوس ملد  نیا  رغصا ،  یلع  رب 
دراد اه  هلان  ناکیپ ،  مد  زک 

ربکا یلع  ات  دنیب  دوریم 
دراد افج  زا  نوخ ،  رپ  يرکیپ 

نامهم ینارصن 

 : دنک یم  لقن  هیلع  هّللا  ناوضر  يرون  یسربط  یجاح 
تـشادن ار  وا  هیامرـس  شیاـجنگ  هرـصب  یتراـجت  تـالماعم  رظن  زا  هک  تـشاد  يداـیز  هیامرـس  هـک  دوـب  ینارـصن  رجاـت  کـی  هرـصب  رد 

اریز دینک  مهارف  دادغب  هب  ار  دوخ  تکرح  هلیسو  تسبوخ  دیشاب  هرصب  رد  امش  هیامرس  نیا  اب  تسین  راوازس  دنتـشون  دادغب  زا  شیاهکیرش 
 . تسا رتشیب  یلیخ  شتالماعم  هعسوت  دادغب 

 . دومن تکرح  دادغب  فرط  هب  شا  هیامرس  هیلک  اب  هدرک و  دقن  ار  دوخ  تابلاطم  ینارصن  درم 
هانپ راچان  دوش  دادغب  دراو  عضو  نآ  اب  دیـشک  یم  تلاجخ  نوچ  دـنتفرگ  ار  شیدوجوم  مامت  دـندرک و  دروخ  رب  وا  هب  نادزد  هار  نیب  رد 
 . دُرب رس  هب  دوب  نانامهم  صوصخم  همیخ  کی  يا  هلیبق  ره  رد  هک  بارعا  يارسنامهم  رد  ینامهم  ناونع  هب  دُرب و  نیشن  هیداب  بارعا  هب 

رد مه  يدنچ  تفرگ  سنا  اهنآ  اب  مک  مک  یقالخا  بسانت  رثا  رب  دندوب  یناناوج  اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسر  بارعا  زا  هتـسد  کی  هب  هرخالاب 
 . دنام هتسد  نآ  يارسنامهم 

رب لیمحت  كاروخ  رد  نم  هک  تسا  یتدم  تفگ :  دندومن ؟  لاوئـس  ار  شا  یگدرـسفا  تلع  دـندید  هدرـسفا  ار  وا  هلیبق  ناناوج  زور  کی 
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 . منیگمغ تهج  نیا  زا  متسه  امش 
رادـقم نیا  تنتفر  ضرف  رب  ددرگ و  یمن  مک  هفاضا و  وت  ندوبن  ندوب و  اب  هک  دراد  ینیعم  جراـخم  ارـسنامهم  نیا  دـنتفگ :  نانیـشن  هیداـب 

 . تسام هناخ  نانامهیم  یگشیمه  فرصم  ءزج 
اجنآ رد  دوخ  تماقا  رب  تشگ و  نامداش  تسین  يا  هداعلا  قوف  تافیرـشت  رتدایز و  جراخم  بجوم  اجنآ  رد  نآ  فقوت  دیمهف  یتقو  رجات 

 . دندش هلیبق  نیا  رب  دراو  هنهرب  ياپ  اب  البرک  ترایز  ناونع  هب  فارطا  لئابق  زا  يا  هدع  يزور  دوزفا 
اهنآ بابسا  ینابهگن  رجات  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  اهنآ  یهارمه  هب  مه  ینارصن  درم  هتسویپ و  ناشیا  هب  مامت  قوش  اب  زین  اهنآ  ياهناوج 

 . دروخ یم  ناشکاروخ  زا  درک و  یم  ار 
ار دوخ  هیثاثا  بابـسا و  دندش  البرک  دراو  ءاروشاع  بش  ع )   ) نینم ؤملاریماالوم  ترایز  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دندمآ  فجن  هب  ءادـتبا  اهنآ 

فرط هب  ترایز  يارب  میئآ و  یمن  رهظ  زا  دعب  ادرف  ات  ام  نیشنب ،  ام  هیثاثا  بابسا و  يور  وت  دنتفگ :  ینارصن  هب  دنتشاذگ و  نحـص  لخاد 
 . دنتفر رهطم  مرح 

 . تسا گنهآ  مه  اهنآ  اب  یئوگ  راوید  رد و  هک  دندز  یم  هلان  نانچ  يراج  ياهکشا  اب  شناهارمه  دید  درک  هدهاشم  یبیجع  عضو  رجات 
لـیلج و رایـسب  صخـش  دـید  باوخ  رد  تشذـگ  بش  زا  یـساپ  درب  شباوـخ  هیثاـثا  بابـسا و  يور  هار  یگتـسخ  هطـساوب  ینارـصن  درم 

فارطا درک  رومءاـم  ار  یکی  هداد  يرتـفد  رفن  ود  نآ  زا  کـی  ره  هب  دـنا  هداتـسیا  رفن  ود  وا  فرط  ود  رد  دـش  جراـخ  مرح  زا  يراوگرزب 
 . داد تیرومءام  نحص  لخاد  يارب  ار  يرگید  دیامن  تشاددای  هدش  دراو  بشما  نامهم  رئاز و  هچ  ره  دنک  یسررب  ار  نحص  یجراخ 

ار ناشمان  امـش  هک  دنتـسه  زونه  دومرف :  هدرک  هاگن  اقآ  دنتـشاد  هضرع  ار  یماسا  تروص  هتـشگ و  زاب  ینامز  رـصتخم  زا  سپ  دنتفر  اهنآ 
زا ریغ  دینک  صحفت  ًالماک  دومرف :  بانج  نآ  مه  زاب  دندناسر  ضرع  هب  ار  یماسا  هتشگرب  دندش  وجتسج  هب  مود  هبترم  يارب  دیا  هتـشونن 

 . مراد رئاز  زونه  نم  اهنیا 
هتفر و باوخ  هب  هیثاـثا  بابـسا و  يور  رب  هک  ینارـصن  درم  نیمه  رگم  میتفاـین  ار  یـسک  اـم  دـندرک  ضرع  موس  هبترم  رد  شدرگ  زا  سپ 

 . میتشونن ار  وا  مسا  دوب  ینارصن  نوچ 
تسا ام  رب  دراو  دشاب  ینارصن  هدماینام  هناخ  رد  هب  ایآ  انتحاسب ) لح  اما   ) دیتشونن ارچ  دومرف :  ترضح 

تخیر و شناگ  هدید  زا  کشا  ندش  رادیب  زا  سپ  هک  دیدرگ  ع )   ) هّللادبعابا صوصخم  هجوت  هتفیـش  نانچ  باوخ  نیا  هدهاشم  زا  رجات 
(72  . ) دروآ تسدب  اهبنارگ  سب  يا  هیامرس  داد  تسد  زا  رگا  ار  دوخ  يدام  هیامرس  دومن  رایتخا  مالسا 

تسا یسب  هدیروش  قشاع  ارت  هک  ناج  نیسح  يا 
تسا یسک  وت  قشع  هادلد  هلاو و  دش  هک  ر 

مورحم تیالب  برک و  زا  نکم  ار  ناقشاع 
تسا یسفن  یقاب  هدنام و  یمد  رمع  زا  هک  ات 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز 

دمحم نب  یلع  هب  فورعم  متـشاد  يا  هیاسمه  تفگ :  هک  دواد  نب  دمحم  زا  هدومن  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  سوواط  نب  دیـس  موحرم 
میمسج يورین  تفر و  الاب  نم  نس  هکنیا  ات  متفریم  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایزب  هامره  یناوج  مایا  زا  نم  تفگ  میارب  ناشیا  هک  دوب 
مدیـسر البرکب  زور  دنچ  زا  سپ  مدرک  تکرح  هدایپ  ترایز  دصقب  یتدم  زا  سپ  مدرک ،  كرت  ار  ترایز  یتقو  دنچ  کی  دش و  فیعض 

مباوخ مرح  رانک  هار  یگتـسخ  طرف  زا  زامن  ترایز و  زا  دـعب  مدروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  مدـش و  لئان  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  ترایزب  و 
يا دومرف :  درک و  هدنب  هب  ار  ناشیور  ترـضح  ع )   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  مدوخ  ياقآ  تمدخ  مدش  فرـشم  مدـید  باوخ  ملاع  رد  درب . 
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هدش و فیعض  مندب  نم  ياقآ  يا  يدیـس  يا  مدرکـضرع :  يدرک ؟  یم  یکین  یبوخ و  نمب  تبـسن  هکنیا  اب  يدرک  افج  نم  هب  ارچ  یلع 
هب ار  هار  زور  دنچ  نیا  متـشاد  هک  یلاح  نآ  اب  تسا و  مرمع  رخآ  ما  هدـیمهف  نوچ  مرادـن و  ندـمآ  ناوت  مداد و  تسدزا  ار  دوخ  ییاناوت 

متفگ وگبار :  تیاور  نآ  دومرف  ترضح  مونشب .  امـش  دوخ  زا  ار  نآ  متـشاد  تسود  مدینـش  امـش  زا  یتیاور  مدمآ و  ترایزب  امـش  قشع 
نم ددرگ  لئان  نم  ترایزب  دـنک و  ترایز  شتایح  لاح  رد  ارم  هک  ره  هتافو )  دـعب  هترز  یتویح  یف  ینراز  نم  لاق   ) هک هدـش  لقن  نینچ 

رد ار ) ما  هدـننک  ترایز   ) ار وا  رگا  یتح  ما ،  هتفگ  نم  هلب  دومرف  ترـضح  میآ  یم  وا  ترایزب  منکیم و  ترایز  ار  وا  شتاـفو  زا  دـعب  مه 
(73  . ) داد مهاوخ  شتاجن  منیبب  شتآ 

تست يوک  هناختب  هبعک و  زا  ام  دوصقم 
تست يوسب  ام  لد  يور  میوراجر 

تسلدردوت ياج  هک  تفگش  دوب  سب  نیا 
تست يوجتسج  بلطرد  زونه  لد  نیو 

ارم نابزب ،  نارگید  دنناوخ 
لدو نابزو  ماکاروترگ 

تست يوگتفگرد  همه 
ترسرب ياپ  مهن  گرم  تقوب  یتفگ 

تست يوزرآرد  هدیسر و  بلب  مناج 

 ( ع  ) نیسح ترایز  هب  ع )   ) یسوم ترضح 

ار دوخ  ماش  لها  زا  یناهنپ  مدومن و  ار  ع )   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  اقآ  ترایز  هدارا  ناورم  ینب  تنطلـس  رخاوا  رد  دومرف  یلامث  هزمح  یبا 
سدقم ربق  کیدزن  هکنآ  ات  مدش  هناور  فیرـش  ربق  يوسب  سپ  تشذگ  همین  زا  بش  هکنیا  ات  مدش  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  مدناسر  البرک  هب 

یمن فیرـش  ربق  هب  اریز  درگرب  دهد  شاداپ  رجا و  ارت  ادـخ  تفگ  دـیآ و  یم  نم  يوسب  هک  مدـید  ار  يدرم  ناهگان  مدیـسر .  فیرـش  و 
هب زاب  دـش  حبـص  عولط  کـیدزن  هکنآ  اـت  مدرک  ناـهنپ  ار  دوخ  هراـبود  يا  هشوگ  رد  مدرک و  تعجارم  ناـسرت  هدز و  تشحو  نم  یـسر 

متفگ وا  هب  یـسرب .  یناوت  یمن  ربق  نآ  هب  تفگ  درک و  تعنامم  دمآ و  درم  نامه  زاب  مدش  کیدزن  هرابود  نوچ  مدش و  هناور  ربق  بناج 
 ، وشن لئاح  ربق  نآ  نم و  نیب  ایب  ما  هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  دـصق  هب  هفوک  زا  هکنیا  لاـح  مسر و  یمن  ربق  نآ  هب  نم  ارچ  هّللا  كاـفاع 

رادقم کی  تفگ  دینش  نم  زا  ار  فرح  نیا  یتقو  دنناسرب ،  لتق  هب  اجنیا  رد  ارم  دننیبب و  ارم  ماش  لها  دوش و  حبص  هک  مسرت  یم  نم  اریز 
هزاجا وا  هب  ادخ  دیایب و  ع )   ) ءادهشلا دیس  اقآ  ترایز  هب  هک  هتفرگ  هزاجا  دوخ  يادخ  زا  ع )   ) نارمع نب  یسوم  ترـضح  نوچ  نک  ربص 

ربق رانک  حبـص  عولط  ات  دنتـسه و  فیرـش  ربق  تمدـخ  رد  لاح  هب  ات  بش  لوا  زا  دـنا و  هدـمآ  اقآ  ترایز  هب  هکئالم  رازه  داتفه  اب  هداد و 
؟  یتسیکوت هک  مدیسرپ  درم  نآ  زا  دیوگ  یلامث  هزمحوبا  دننک .  یم  جورع  نامسآ  هب  دعب  دنتسه و 

یم ترفغم  بلط  اقآ  راوز  يارب  متسه و  ع )   ) ءادهشلا دیس  اقآ  ربق  يرادساپ  ینابساپ و  رومءام  هک  متـسه  هکئالم  نآ  زا  یکی  نم  تفگ 
ار مترایز  سپ  دوش  عنام  هک  مدیدن  ار  یسک  رگید  مدمآ  ترضح  ربق  رس  حبص  عولط  ماگنه  مدش و  ناهنپ  متشگرب  مدینش  ار  نیا  ات  مینک 

(74  . ) متشگرب هفوک  هب  عیرس  ماش  مدرم  سرت  زا  مدرک و  هماقا  اجنآ  رد  ار  حبص  زامن  مدومن و  نعل  ترضح  نآ  ناگدنشک  رب  مدرک و 
ارت يانث  مروآ  مظن  هب  نوچ 

ارت يادخ  منک  شیاتس  دوخ 
دشاب یندیرخ  تیالبرک 
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ارت يالب  مرخ  یم  ناج  هب  نم 
مهدن همورهم  کشر  تخر  يا 

ارت يالو  يا  هرذ  ناهج  هب 
لد رد  ای  يا و  هدید  رد  هک  ای 

ارت ياج  قلخ  دننادن  رگ 
منیب یمن  رگ  رمع  همه  رد 

ارت يابرلد  يور  رظن  کی 
تست تبحم  هناخ  ام  لد 
ارت ياوه  درورپ  ام  رس 

 ( ع  ) نیسح راوز  هب  نامز  ماما  مارتحا 

لقن دهـشم  گرزب  ءاملع  زا  یکی  يارب  دندوب  دهـشم  نکاس  هک  یتقو  نآ  رد  یناهفـصا  هناتـسلگ  یلع  دّمحم  ازریم  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم 
دوب یصخش  ناهفـصا  رد  درکیم ،  لقن  دوب  راوگرزب  حلاص و  نادرم  هک  زا  یلع  دّمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  نم  يومع  هک ،  دندوب  هدومرف 
اعبط دزیم و  ما  هدرک  ضرالا  یطو  ما  هدیسر  ع )   ) نامز ماما  تمدخ  نم  هک  نآ  لیبق  زا  فراعتم ،  ریغ  ياهفرح  وا  هک  دنبلعن  رفعج  مان  هب 
یم فرح  دـندز ،  هناسفا  هر  تقیقح  دـندیدن  نوچ  هک  نآ  رطاخ  هب  وا  رـس  تشپ  مه  مدرم  یهاـگ  تفرگیم و  ساـمت  رتمک  مه  مدرم  اـب 

 . دندز
وا هب  متفر و  وا  کیدزن  نم  دوریم ،  فرط  نآ  هب  رفعج  اقآ  مدید ،  هار  رد  متفریم ،  روبق  لها  ترایز  يارب  ناهفـصا  دالوف  تخت  هب  يزور 

تـسار ایآ  دننز  یم  یئاهفرح  امـش  هرابرد  مدرم  مدیـسرپ  وا  زا  هار  نمـض  رد  درادن ،  یعنام  تفگ  میورب ؟  هار  مهاب  يراد  تسود  متفگ 
؟  يا هدیسر  ع )   ) نامز ماما  تمدخ  وت  هک  دنیوگ  یم 

مدرک و رارـصا  نم  مینک ،  حرطم  ار  يرگید  لئاسم  مهاب  میرذـگب و  اـهفرح  نیا  زا  اـقآ  تفگ  اذـل  دـهدبارم ،  باوج  تساوخ  یمن  لوا 
 . ملها هّللاءاشنا  نم  متفگ : 

دش قیفر  نماب  هار  رد  دوب  دزی  لها  هک  یصخش  مجنپ  تسیب و  رفس  نیمه  رد  هکنآ  ات  مدوب  هدش  فرشم  البرک  رفس  جنپ  تسیب و  تفگ : 
رد زور  ود  هار  ندوب  نما  ان  رطاخ  هب  هلفاق  هک  یلزنم  هب  میدیسر  ات  درک  تدش  شضرم  مک  مک  دش و  ضیرم  میتفر ،  مهاب  هک  لزنم  دنچ 
یم هلفاق  یتقو  دوب  هتـشاذگ  یتخـس  هب  ور  مه  ضیرم  لاح  دندرک و  تکرح  دندش و  عمج  مهاب  دیـسر و  يرگید  هلفاق  ات  دـنام  لزنم  نآ 

ءاـعد وـت  يارب  مور و  یم  نم  متفگ  وا  هب  متفر و  وا  دزن  اذـل  داد  تکرح  اروا  ناوـت  یمن  هجو  چـیه  هب  مدـید  نم  دـنک  تـکرح  تساوـخ 
دوب و کیدزن  هفرع  زور  یفرط  زا  مدش  ریحتم  نم  دنک ،  یم  هیرگ  مدید  منک ،  یظفاح  ادخ  وا  اب  متساوخ  یتقو  يوش و  بوخ  هک  منکیم 

! ؟  مورب مراذگب و  اهنت  لاح  نیا  رد  ار  قیفر  نیا  هنوگچ  یفرط  زا  ما و  هدوب  البرک  رد  هفرع  زور  هلاس  همه  لاس  جنپ  تسیب و 
کی نیا  مریم  یم  رگید  تعاـس  کـی  اـت  نم  ینـالف  تفگ :  نم  هب  تخیر  یم  کـشا  هک  روـطنیمه  وا  منک  هچ  متـسناد  یمن  لاـحره  هب 

ارم ناسرب و  البرک  هب  ارم  هزانج  طقف  دشاب ،  وت  لام  ءایشا  ریاس  غالا و  نیجروخ و  زا  مراد  هچره  مدُرم  نم  یتقو  نک ،  ربص  مه  ار  تعاس 
 . نک نفد  اجنآ  رد 

 . دومن تکرح  درکن و  ربص  نم  يارب  مه  هلفاق  تفر  ایندزا  وا  ات  مدنام ،  وا  رانک  دوب  روط  ره  تخوس و  ملد  نم 
دودـح مدیـسرن  اهنآ  هب  نم  دوبن و  يرابغ  درگ و  زج  يرثا  هلفاق  زا  مدرک ،  تکرح  دـصقم  فرط  هب  متـسب و  شغـالا  هب  ار  وا  هزاـنج  نم 

یم هار  رادـقم  کی  هکنآ  زا  سپ  متـسب ،  یم  غالا  هب  ار  هزانج  نآ  هک  روطره  مه  دوب و  هتفرگ  ارم  فوخ  مه  متفر ،  هار  هک  خـسرف  کـی 
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مداتـسیا مدش  ناشیرپ  یلیخ  مربب  ار  وا  مناوت  یمن  مدید  هرخالاب  تفرگ .  یمن  رارق  هزانج  نآ  غالا  يور  هجو  چیه  هب  داتفا و  یم  زاب  تفر 
نابایب نیا  رد  ار  وا  رگا  منک ؟  هچ  امش  رئاز  نیا  اب  نم  اقآ  متفگ :  نایرگ  مشچ  اب  مدرک و  ضرع  یمالس  ع )   ) ءادهشلا دیس  ترضح  هب  و 

 . ما هدش  هراچ  یب  ما و  هدنامرد  مناوت  یمن  هک  دینیب  یم  مروایب  مهاوخب  رگا  ملوئسم و  مراذگب 
ینکیم هچ  امرئازاب  رفعج  تفگ :  نم  هب  راوگرزب  نآ  دندش و  ادیپ  تشاد  يرتشیب  تیـصخش  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  راهچ  مدید ،  ناهگان 

رد يا  هزین  اـهنآ  زا  یکی  دـندش ،  هداـیپ  رفن  هس  نآ  نیب  نیا  رد  منکب ؟  هچ  مناد  یمن  ما  هدـش  هدـنام  رد  منک ؟  هچ  اـقآ  مدرک :  ضرع   ؟
زامن وا  رب  دنداتـسیا و  وا  رانک  هّیقبو  داتـسیا ،  ولج  اقآ  نآ  دـنداد و  لسغ  ار  ّتیم  نآ  دـش  رهاظ  یبآ  همـشچ  دز  هزین  نآ  اـب  تشاد  تسد 

 . دندش دیدپان  دنتسب و  غالا  هب  مکحم  دنتشادرب و  يرفن  هس  ار  وا  دعب  دندناوخ و 
روبع اهنآ  زا  دـندوب ،  هدرک  تکرح  ام  هلفاق  زا  لبق  اهنآ  هک  مدیـسر  يا  هلفاـق  هب  مدـید  متفر  یم  هار  یلومعم  هکنآ  اـب  مدرک  تکرح  نم 
هظحل دنچ  زا  دعب  مدرک  روبع  مه  اهنآ  زا  دندوب  هدرک  تکرح  هلفاق  نیا  زا  لبق  اهنآ  هک  مدـید ،  ار  يا  هلفاق  زاب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  مدرک 

 . مدرک یم  بجعت  ریس  تعرس  نیا  زا  مدوخ  مدش و  البرک  دراو  سپس  مدیسر و  تسا  البرک  کیدزن  هک  دیفس  لپ  هب  رگید 
هب دـندوب  هلفاق  رد  هک  یئاقفر  زور  تسیب  زا  سپ  مدوب ،  البرک  رد  نم  مدرک ،  نفد  ـالبرک ) ناتـسربق   ) نمیا يداو  رد  مدرب  ار  وا  هرخـالاب 

بجعت اهنآ  متفگیم و  ار  یبلاطم  لامجا  هب  اهنآ  يارب  نم  يدمآ ؟  هنوگچ  و  يدمآ ؟  یکوت  دندرکیم  لاوئـس  نم  زا  اهنآ  دندیـسر  البرک 
تروصب ار  مدرم  زا  یـضعب  مدید  متفر  ع )   ) نیـسحلا هّللادبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  یتقو  دش  هفرع  زور  هکنآ  ات  دندرک ،  یم 

هب ار  اـهنآ  مه  زاـب  مدـمآ ،  نوریب  زور  ناـمه  رد  هناـخ  زا  هبترم  ود  زاـب  متـشگرب  هناـخ  هب  تشحو  تدـش  زا  منیب  یم  فـلتخم  تاـناویح 
 . مدید فلتخم  تاناویح  تروص 

هب ار  مدرم  زا  یـضعب  هفرع  زور  اهنت  ما و  هدـش  فرـشم  البرک  هب  هفرع  ماـیا  مه  رگید  لاـس  دـنچ  رفـس  نآ  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  رت  بیجع 
 . دوش یمن  ادیپ  میارب  تلاح  نآ  زور  نآ  ریغ  رد  یلو  منیب  یم  تاناویح  تروص 

یمن رواب  اهنآ  متفگ  یم  ناهفـصا  رد  مدرم  يارب  ار  بلاطم  نیا  یتقو  نم  موشن و  فرـشم  ـالبرک  هب  هفرع  زور  رگید  متفرگ  میمـصت  اذـل 
يارب يزیچ  مه  یتدم  منزن و  فرح  هلوقم  نیا  زا  یـسکاب  رگید  هک  متفرگ  میمـصت  هکنآ  ات  دندز .  یم  فرح  نم  رـس  تشپ  ای  دندرک و 

یم یـصخش  مدـید  مدرک  زاب  ار  رد  متفر  دـش ،  دـنلب  طایح  رد  يادـص  میدروخ ،  یم  اذـغ  مرـسمهاب  بش  کی  هکنآ  ات  متفگن ،  یـسک 
 . دهاوخیم ار  وت  ع )   ) نامزلا بحاص  ترضح  رفعج  دیوگ : 

رایـسب ربنم  هک  يا  هحفـص  رد  ترـضح  نآ  مدید  درب ،  ناهفـصا  نیمه  رد  هعمج  دجـسم  هب  ارم  متفر  وا  تمدـخ  رد  مدیـشوپ و  سابل  نم 
ترایز ار  اقآ  هنوگچ  تیعمج  نیا  نایم  رد  متفگیم :  مدوخ  اب  نم  دندوب  ناشتمدخ  مه  يدایز  ّتیعمج  دنا و  هتسشن  تسه  نآ  رد  يدنلب 

؟  مسرب شتمدخ  هنوگچ  منک و 
يا هدید  البرک  هار  رد  هچنآ  ارچ  دندومرف  مدش  فّرـشم  ناشتمدـخ  هب  نم  ایب ،  رفعج  دـندز  ادـص  دـندومرف و  هّجوت  نم  هب  مدـید  ناهگان 

؟  ینک یمن  لقن  مدرم  يارب 
ترـضح مدوـمن ،  شکرت  دـندرک  یئوگدـب  مرـس  تـشپ  مدرم  سب  زا  یلو  مدرکیم  لـقن  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  نـم  ياـقآ  يا  مدرکــضرع 

نامّدـج راّوز  هب  یفطل  رظن  هچ  ام  هک  دـننادب  مدرم  ات  نک  لقن  اهنآ  يارب  ار  هّیـضق  نآ  وت  شاب  هتـشادن  مدرم  فرح  هب  يراکوت  دـندومرف 
(75  . ) میراد ع )   ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترضح 

مالسلا هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  زا  - 14

باتک تاصخشم 
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مالسلا  هیلع  يدهم  ِروهظ  ِعولط  ات  مالسلا  هیلع  ینیسح  ِياروشاع  ِبورغ  زا  باتک : مان 
یمق  يدمحا  نیسح  فیلأت :

نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :
راهب 1386  رشن : خیرات 

لّوا  پاچ : تبون 
مالسا  رادساپ  پاچ :

دلج   3000 ناگرامش :
ناموت   850 تمیق :

 978  - 964  - 973  - 078  - 3 کباش :
نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

نارکمج  سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 
 0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

 617 یتسپ : قودنص  مق - 
« تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح  »

فّلؤم همّدقم 

، ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ِباوخ  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یتقو  يرجه ، مهن  لهچ و  لاـس  رد 
رون یتقو  يرآ ! دـندوب . تماما  ِنارتخا  یناشفارون  ِعنام  هک  دوب  هدـش  یناشاّفخ  ِتسد  هچیزاب  یهلا ، تفالخ  یـسرک  تفای . لماک  يریبعت 

... . دنام دهاوخن  تملظ  دیایب ،
... دنتفرگ رابغ  اههنیآ  دش و  هتسب  اهمشچ  هک  دوب  هتشذگن  یتّدم  مخ  ریدغ  زا 

نالِدهایس ِفارطا  دش و  هتخورف  رز  میس و  یکدنا  اب  يرهاظ  ياهنامیا  دیدرگ و  اهر  دوب ، قح  رب  ماما  هبعک و  ِدولوم  هک  مالسلا  هیلع  یلع 
... دیدرگ نامیا  نیزگیاج  دادترا  تشگ و  یهاشداپ  ِتخت  هب  لیدبت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِربنم  دش ! غولش 

هشیر فارحنا ، دندنام و  اهنت  مالسلا  اهیلعربمایپ  تخد  مالسلا و  هیلع  یلع  دش و  نشور  ّتیلهاج ، ِرتسکاخ  ِریز  ِكاشاخ  هک  دوب  اجنیمه 
... داتفا قاّفتا  دیابن ، هچنآ  دیناود و 

ِنادنزرف ِرّهطم  ِنوخ  قفش ، نیا  ِیخرس  دوش و  زاغآ  اروشاع  ِقفش  اب  فارحنا ، داسف و  ملظ و  ِّتیمکاح  ِهایـس  ِبش  هک  دوب  نینچ  نیا  هجیتن 
... دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اهمشچ دنابات . دـندوب ، نایوما  ِتموکح  ِزاس  هنیمز  هک  ینالهاج  هدرم  ِلد  رب  ار  رون  ییانـشور و  درک و  هرابود  یعولط  خـیرات ، ِدیـشروخ 
هـشیر ات  دیـشک  رب  ار  يروحم  نید  يرتسگتلادـع و  ِریـشمش  ماین ، زا  یهلا  یتسد  دـش و  نشور  اهرکف  دـیدرگ ، ینارون  اهلد  دـش ، زاـب 

رگا هک  یقاـّفتا  تفرگ . لکـش  اروشاـع  ِیگرزب  تمظع و  هـب  ياهـعقاو  دـَنایامنب . ار  تـسار  ِهار  دـنک و  عـطق  ار  مـلظ  فارحنا و  یهاـبت و 
. دومنیم مکاح  رشب  ِناج  لد و  رکف و  رب  دبا  ات  ار  دوخ  ِتملظ  هرتسگ  یهایس ، دوبن و  يدّمحم  نیئآ  نید و  زا  يربخ  داتفایمن ،

ناـسنا ِياـج  هب  ار  ناـشاّفخ  دـنهاوخب و  ار  یکیراـت  ِّتیمکاـح  دـنهد و  مانـشد  ار  دیـشروخ  رگا  تـسین  یبـجع  نـالدروک ، ِرهـش  رد  اـّما 
... دننیزگرب

ار وا  دندرکن ؛ يرای  تفرن ، دیزی  نوچ  یتفـص  ناطیـش  ِتعیب  ِراب  ریز  هک  ار  قح  ِتّجح  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  هک  یمدرم  دندوب  نینچ  نیا 
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هیلع هللا  یلصيدّمحم  ِبان  ِمالسا  ِّتیناّقح  دومن و  بورغ  اروشاع  ِرصع  رد  ییاهنت ، ّتیمولظم و  ِجوا  رد  البرک ، ِدیشروخ  دنداد و  مانـشد 
... دیدرگ میسرت  اروشاع  ِخرس  ِقفش  رد  ملس  هلآ و  و 

... هچ رگا  دنزیرب ، ار  قشع  ِدیشروخ  ِنوخ  هچ  رگا  دندنبب ، ار  دوخ  ِنامشچ  هچ  رگا  اّما 
تسا دیشروخ  وا  هکلب  درادنپیم ؛ قلخ ، رب  یتّنم  ار  نآ  هن  هتخومآ و  یسک  زا  هن  ار  نداد  ضیف  وا  تسین ؛ یگـشیمه  یبورغ  ار  دیـشروخ 
ِمـسر هداتفا و  قاّفتا  اـهراب  شیدـناریخ  ِعولط  نیا  درادـن . وا  یـضاّیف  رد  ریثأـت  دـنکیم ، مورحم  نتفرگ  رون  ِضیف  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  و 

... . تسه هدوب و  نیمه  رب  زین  ناهج 
یناشفا و رون  ِيارب  عمش  وچمه  خیرات ، هرتسگ  رد  هک  دشاب  ینامولظم  ِهاوخنوخ  ات  میتسه  بورغیب  لومش و  ناهج  یعولط  ِرظتنم  راب  نیا 

... . دنتخوس دوخ ، ِيرهاظ  ِناعونمه  ِتیاده 
ینامرآ زیگناروش و  روآدـیما ، ِعولط  نیا  ِراـظتنا  دوب و  دـهاوخ  ریذـپلد  َملاـع ، ِیجنم  مقتنم و  ِروهظ  ِعولط  ِدـیما  هب  اروشاـع  ِبورغ  يرآ !

... . تسا هتشادهگن  ایوپ  هدنز و  خیرات ، ِیمامت  رد  ار  نایعیش  هژیوب  رشب ، هک  دشابیم 
لیدـبیب يراوتـسا  ریظن و  یب  يروـالد  اـیند ، ِیتوغاـط  ِياهتردـق  همه  ندروآرد  وـناز  هب  ناربکتـسم و  ناکرـشم و  هـمه  اـب  ییوراـیور 

دشاب و هتشادن  تشپ  شهرز  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ِدننامه  دشاب و  مزر  ِنادیم  ِدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچمه  هک  یـسک  دبلطیم .
رفک هناوتـشپ  شاهناـعطاق  ِروضح  و  ناروآمزر ، یمرگلد  هیاـم  شمزر  اـهراکیپ ، ِمرگاـمرگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  نوـچمه 

. دشاب نازیتس 
دننیشن و راب  هب  یهللا  ۀفیلخ  ِياهناتسوب  رد  تلادع  رمث  نیریش  ِناتخرد  دوش و  ناتـسلگ  وا  ِتسد  هب  ناهج  دیایب و  هک  يزور  نآ  دیما  هب 

. ددرگ نیریش  نآ  هب  ملاع  ِنازیتس  ملظ  ِیمامت  ِماک 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ِدنزرف  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  نیمه  دنراد : مه  اب  یهباشم  کیدزن و  رایـسب  ِطابترا  تضهن ، مایق و  ود  نیا  هلـسلسرس 

دصکی و رد  و  تسا . مئاق  نانآ  یمهن  نیـسح و  ِلسن  زا  ناشرفن  هن  دنرفن ، هدزاود  ناماما  هک  دناهدومرف  ثیدح  تفه  دصکی و  رد  تسا ؛
و ( 2) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هب  تبـسن  ( 1 (؛ تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِدالوا  زا  يدهم  هک  هدمآ  ًاحیرـص  ثیدح  تشه  لهچ و 
ود نآ  هناـمز  هک : دـناهدومرف  ییوگـشیپ  مالـسلا  اـمهیلعنینمؤملاریما  ربماـیپ و  ترـضح  ( 3) مالـسلا هیلعيدـهم  ِترـضح  ِروهظ  تبیغ و 

، ود نآ  ِنارای  تسا ؛ رگیدکی  ِهباشم  یناهج ، ِحطس  رد  تعدب  ینیدیب و  ِجاور  یعامتجا ، داسف  هعماج ، يرکف  ِفارحنا  مالسلا  امهیلعماما 
ِتـساوخرد ِّدر  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنریذپان . شزاس  ود  ره  ( 4 (؛ دـنرادروخرب دوخ  ِماما  هب  تبـسن  تعاـطا  ّتبحم و  تفرعم ، زا 

رقاب و ماما  درادن . شزاس  ِرَـس  سک  چیه  اب  زین  مالـسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  ( 5 .«) هلثم عیابیال  یلثم  : » دـیوگیم ّتیعطاق  اب  دـیزی ، اب  تعیب 
(8 (؛ هَّللا یضری  یتح  هَّللا  ادعا  لتقی   » و ( 7) دسانشیم ار  ریشمش  طقف  وا  ( 6 (؛ فیسلا ّالا  هناش  سیل  : » دنیامرفیم مالسلا  امهیلعقداص  ماما 
(9 (؛ دنکیرش ود  ره  دیدشلا » دیرط   » و روتوملارتو »  » و هَّللاراث »  » ِباقلا رد  ددرگ ». یضار  ادخ  ات  دشکیم  ار  هعماج  ِيونعم  ِدشر  ِنانمـشد 

ِفده و  ( 10 .) دوریم نیب  زا  لطاب  هنیآ  ره  دنک ، مایق  مئاق  هک  یماگنه  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دنکرتشم . فدـه  رد  ماما  ود  ره 
ییاهر یهارمگ  ینادان و  زا  ار  اـهناسنا  اـت  درک ، وت  میدـقت  ار  دوخ  نوخ  : » تسا هدـمآ  نیعبرا  تراـیز  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

هیلع نیـسح  ماما  ِتسد  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ِترـضح  ِنفد  نفک و  لسغ و  تداهـش ، زا  دـعب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  11 ؛) .«) دشخب
، ءادهّـشلادّیس ترـضح  خـیرات ، یبالقنا  هرهچ  نیرتگرزب  هک  تسا  بلاج  رایـسب  دوخ  ياج  رد  مه  نیا  و  ( 12) دش دهاوخ  عقاو  مالـسلا 

ِهباشم کیدزن و  ِطابترا  رب  تلالد  همه  همه و  دـبای و ... روضح  ناهج  گرزب  ِحلـصم  ِنفد  نفک و  لسغ و  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما 
. دراد ماما  ود  نیب 

. مینیشنب نآ  هراظن  هب  ماقم  نیا  رد  تسانب  هک  تسا  يرَظنم  يودهم ، ِمایق  ینیسح و  ِتضهن  ِلماکت  لباقت و  نیا 
نـسح ماما  هب  ءادهّـشلادّیس  ِلسن  زا  یهلا  ِتفالخ  تماما و  هبّیط  هرجـش  ِدادـتما  ِرگنایب  هک  تشاد  میهاوخ  یتایاور  هب  یهاگن  مین  ادـتبا  رد 
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، دندوب طوبرم  مه  هب  ناشیا ، ِنایب  رد  هچنآ  هدومن و  شواک  هرابود ، یلّمأت  اب  ار  ماما  ود  ِمالک  مّود ، ِلصف  رد  تسا . مالـسلا  هیلعيرکـسع 
روضح و مراهچ ، ِلصف  رد  میتسـشن و  لیلحت  هب  رگید  يراب  ار  ـالبرکب » لوتقملا  مدـب  بلاّـطلا  نیا   » ِيادـن مّوس ، لـصف  رد  میدومن . ادـج 

ِرالاس ِروضح  ّتیودهم و  يابیز  ِعولط  ِفیصوت  هب  مجنپ  ِلصف  رد  هرخالاب  هتـسشن و  وگتفگ  هب  ار  هار  نیا  ِدادتما  البرک و  رد  یجنم  ِروهظ 
یتّینیع ار  شیعلا » فصن  شیعلا ، فصو   » لـثملا برـض  هدومن و  نیریـش  یناـهد  نتفگ ، اولح  هب  دـیاش  هک  میزادرپیم  ناـهج  ِناـگدازآ 

.... میشاب هدیشخب 
. میهنیم جرا  ار  نازیزع  ِياهییامنهار  دوش ... یتیانع  مشچ و  هشوگ  هک  تسا  دیما 

یمق  يدمحا  نیسح 
85  / 8  / 29
هسّدقملا  مق 

دیفس

( مالسلا هیلع  نیسح  ِدنزرف  مالسلا ، هیلعيدهم   ) هبّیط هرجش  ّلوا : لصف 

مالسلا  هیلعءادهّشلادّیس  ِلسن  زا  مالسلا ، هیلعيدهم 
هب جارعم  بش  رد  یتقو  : » تسا هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ناذاش  نب  لضف  لـیلج ، خیـش  تبیغ  باـتک  رد 

!« دّمحم ای  : » دیسر باطخ  بابرالا  ّبر  ترضح  زا  مدیسر ، یهتنملا  ةردس 
!« نم ِراگدرورپ  يا  کیبل ! کیبل ! : » متفگ

نییعت ینیشناج  وا  يارب  دوشیم ، مامت  وا  ِتّوبن  تایح و  ِماّیا  یتقو  میداتـسرف ، ایند  ِلها  ایند و  هب  يربمغیپ  ره  ام  : » دومرف نایملاع  دنوادخ 
. دشاب تعیرش  ِنابهگن  دریگ و  هدهعرب  ار  تّما  ِتیاده  ات  مینکیم 

دّمحم سپس  نیسحلا ، نب  یلع  سپـس  نیـسح ، سپـس  نسح و  زین  وا  زا  سپ  میداد . رارق  وت  ِتّما  ِماما  وت و  هفیلخ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ام 
سپس دّمحم ، نب  یلع  سپس  یلع ، نب  دّمحم  سپس  یـسوم ، نب  یلع  سپـس  رفعج ، نب  یـسوم  سپـس  دّمحم ، نب  رفعج  سپـس  یلع ، نب 

!« نک الاب  رس  دّمحم ! يا  میداد . رارق  ار  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  نسحلا -  نب  ۀجح  سپس  یلع ، نب  نسح 
هک دیـشخردیم  مدید  ناشیا  نایم  رد  ار  تّجح  مدید و  ار  نیـسح  ِنادنزرف  زا  نت  ُهن  نیـسح و  نسح و  یلع و  ِراونا  مدرک ، الاب  رـس  نوچ 

. تسا هدنشخرد  ياهراتس  ایوگ 
یسک لاح  هب  اشوخ  سپ  وت . زا  دعب  دنأوت  يایصوا  اههفیلخ و  نیمز و  رد  دنا  نم  ياهتّجح  اههفیلخ و  اهنیا  : » دومرف یلاعت  يادخ  سپ 

(13 .«) دراد نمشد  ار  ناشیا  هک  یسک  رب  ياو  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک 
دعب : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ءادعّسلا  ۀیاده  رد  يدابآ  تلود  رمع  نب  نیّدلا  باهش  املعلا ، کلم 

(14 .«) تسا مالسلا  هیلعمئاق  ناشیا  ِرخآ  هک  تسا  ماما  ُهن  وا ، ِنارسپ  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مدش  لخاد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدّمحم  ناملـس  زا  دوخ  بقانم  رد  یمزراوخ  دمحا  نبا  ّقفوم 
! يدّیس وت  : » دومرفیم دییوبیم و  ار  شنهد  دیسوبیم و  ار  شنامشچ  ود  وا  دوب و  بانج  نآ  ِيوناز  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدید  هک  ملس 
زا هک  یتّجح  ُهن  ردپ  یتّجح ! ردارب  یتّجح ! رـسپ  یتّجح ! وت  ياهّمئا ! ردپ  یماما ! ردارب  یماما ! رـسپ  یماما ! وت  یتاداس ! ِردـپ  يدّیـس ! ِرـسپ 

(15 .«) تسا ناشیا  مئاق  ناشیا  ِمُهن  هک  دناوت  ِلسن 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هَّللادبع  زا  ّتنـس  لها  قیرط  زا  ( 16) بقانم رد  بوشآ ، رهش  نبا 

.« تسا يدهم  ناشیا  ِمهن  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ِلسن  زا  ناشیا  نت  ُهن  دنا ، نت  هدزاود  نم  زا  دعب  هّمئا  : » دومرفیم ملس  هلآ و 
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سپ دندوب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ِدزن  رد  ناشیا  هک  دنداد  ربخ  کی  ره  برـشنب ، ثراح  ینادمه و  ینراح  هَّللادبع  نب  ثراح 
!« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِرسپ  يا  ابحرم  : » دومرفیم ترضح  دمآیم ، شیپ  مالسلا  هیلع  نسح  هاگره 

!« نازینک نیرتهب  ِرسپ  ِردپ  يا  وت ! ِيادف  مردپ  : » دومرفیم دمآیم ، شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگره 
و ادخ ! ِلوسر  ِرسپ  يا  دییوگیم  مالسلا  هیلع  نسح  هب  امش  هک  تسا  ببس  هچ  هب  نینمؤملاریما ! ای  : » درک ضرع  بانج  نآ  هب  یـسک  سپ 

»؟ تسیک نازینک  نیرتهب  زا  امش  ِروظنم  نازینک ! نیرتهب  ِرسپ  ِردپ  دییوگیم  مالسلا  هیلع  نیسح  هب 
.« تسا نیسح  ِنارسپ  زا  یلع ، نب  نسحلا  نب  م ح م د  هراوآ ، ِبیاغ  وا  : » دندومرف باوج  رد  ترضح 

(17 .) تشاذگ مالسلا  هیلع  نیسح  ِرس  رب  ار  كرابم  تسد  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  هک  دناهدرک  تیاور  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ربتعم  ِقیرط  هب  وا  ریغ  ینادیص و  دّمحم  نب  نامثع  نب  دّمحم 

زین ار و  ناضمر  ِهام  اههام  زا  ار و  ردق  ِبش  اهبش  زا  دـیزگرب و  ار  هعمج  ِزور  اهزور  زا  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف ملـس  هلآ و 
ار ناـیملاع  تّجح  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  زا  دـیزگرب و  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  یلع ، زا  و  دـیزگرب . ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ارم و 

(18 .«) تسا ناشیا  ِمکحا  ِملعا  ِمئاق  ناشیا  مهن  هک  دیزگرب 
هک هدرک  تیاور  یسراف  ناملـس  زا  بشوخ  نب  رهـش  زا  ّتنـس  لها  لاجر  زا  لدعم  یناسارخ  زیزعلادبع  نب  قاحـسا  نبا  هَّللادبع  دّمحموبا 
هک دوب  بانج  نآ  ِيوناز  رب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  میدوب و  هتـسشن  ییاج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ِلوسر  اب  تفگ :

ماما ُهن  ِردـپ  یتسه ! ناماما  زا  یماما  وت  تاداس و  زا  يدّیـس  وت  هَّللادـبعوبا ! يا  : » دومرف درک و  هاگن  وا  ِراسخر  رد  لّمأت  هب  ترـضح  هاگان 
(19 .«) تسا ناشیا  ِلضفا  ِمکحا  ِملعا  ماما و  تسا و  ناشیا  مئاق  ناشیا ، ِمهن  هک 

يردخ دیعسیبا  ِدزن  تفگ : هک  مدینـش  يدبع  نوراه  یبا  زا  نامیلـس ، نب  لهـس  زا  هک  دیوگیم  دیزی ، نب  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  میهاربا 
؟ يدوب رضاح  ردب  رد  ایآ  متفگ : وا  هب  متفر 

! يرآ تفگ :
؟ ییوگیمن يزیچ  نم  هب  ياهدینش ، وت  هدومرف و  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ِتلیضف  ّقح و  رد  ادخ ، ِلوسر  هک  هچنآ  زا  ایآ  مدیسرپ :

. دش بوخ  مه  ًادعب  هک  دش ، ضراع  ناشیا  رب  یضیرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  میوگیم ، تَیارب  یلب ! تفگ : باوج  رد  وا 
مالسلا اهیلعهمطاف  یتقو  مدوب . هتسشن  ادخ  ِلوسر  ِتسار  ِفرط  نم  دمآ . ناشیا  ِتدایع  ِيارب  مالسلا  اهیلعهمطاف  تلاسک ، ِتقو  نامه  رد 

. تخیر کشا  تفرگ و  ار  شیولگ  هیرگ  دومن ، هدهاشم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِّتیعضو 
؟ ینکیم هیرگ  هچ  يارب  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. مسرتیم امش ] ِتامحز   ] ِندش هابت  زا  دومرف : مالسلا  اهیلعهمطاف 
ِردپ و  تسیرگن ، نیمز  ِيوس  هب  دوخ ، ِتردق  ملع و  رظن  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتسنادـن  ایآ  همطاف ! يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نم هب  سپ  دـیزگرب ، ار  وت  ِرهوش  تسیرگن و  نیمز  ِيوس  هب  مّود  هبترم  رد  هاـگنآ  دومرف ؛ ثوعبم  يربـمغیپ  هب  ار  وا  سپ  دـیزگرب ، ار  وت 
. مداد رارق  دوخ  ِّیصو  ار  وا  مدومن و  جیوزت  وا  هب  ار  وت  نم  دومرف و  یحو 

»؟ دومن جیوزت  مالسا  رد  ناشیا  ِنیرتشیپ  نیرتمیلح و  نیرتاناد و  هب  ار  وت  مارکا ، ِتهج  هب  دنوادخ  هک  یتسنادن  ایآ 
یلاعت يادخ  هک  ار  يدایز  ِریخ  هک  دومرف  هدارا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  سپ  دش ؛ لاحشوخ  دیدنخ و  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

.... دنک رتدایز  دوب ، هدومرف  تمسق  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  دّمحم -  لآ  دّمحم و  ِيارب  ار  نآ 
ِلها ام  زا  ریغ  نیرخآ ، زا  يدحا  هدشن و  هداد  نیلّوا  زا  يدحا  هب  هک  هدـش  هداد  تلـصخ  شـش  تیب ، ِلها  ام  هب  همطاف ! يا  : » دومرف سپس 

: درواین تسد  هب  ار  نآ  تیب 
. تسا وت  ِردپ  نآ  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ِربمغیپ 
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. تسا وت  ِرهوش  نآ  تسایصوا و  نیرتهب  ام  ِّیصو 
. تسا وت  ِردپ  ِيومع  هزمح ، نآ  تسادهش و  نیرتهب  ام  ِدیهش 

. دنتسه وت  ِنارسپ  ود  نآ  تّما و  نیا  ِطبس  ود  تسا  ام  زا 
.« دتسیایم زامن  هب  مالسلا  هیلعیسیع  وا  ِرس  ِتشپ  هک  تّما  نیا  ِيدهم  تسا  ام  زا 

(20 !«) تّما نیا  ِيدهم  تسا  نیا  زا  : » دومرف دز و  مالسلا  هیلع  نیسح  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  هاگ  نآ 
زا هک  متفر  مالسلا  هیلعداوج  ترضح  ِرتخد  نوتاخ ، همیکح  ِتمدخ  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ِتافو  زا  دعب  تفگ « : هَّللادبع  نب  دّمحم 

. منک لاؤس  مدرم  ِیفیلکتالب  مالسلا و  هیلعتّجح  ترضح  نوماریپ  زا  وا ،
!« نیشنب : » دومرف نم  هب  ناشیا 

نیـسح نسح و  زا  دعب  ردارب  ود  رد  ار  نآ  دراذـگیمن و  یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  یلاعتيادـخ  هک  یتسرد  هب  دّـمحم ! يا  : » دومرف سپس 
دشاب و هداد  تلیضف  نیمز  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  مه  نآ  تسا . هدادن  رارق  مالـسلا  امهیلع 

. دهد رارق  رترب  همه  زا  ار  ناشیا 
ار نوراه  ِنادنزرف  هکنانچ  دومرف ، تیانع  یگژیو  يرترب و  مالـسلا  هیلع  نسح  نادنزرف  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِنادنزرف  یلاعت  يادخ 

. دوب تّجح  نوراه  رب  مالسلا  هیلعیسوم  دنچ  ره  داد ، يرترب  مالسلا  هیلعیسوم  ِنادنزرف  رب 
(21 ....«) تمایق ِزور  ات  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ِنادنزرف  ِيارب  لضف ، يرترب و  سپ 

لغب رد  ار  وت  دش ، دراو  نم  رب  ادخ  ِلوسر  يدمآ ، ایند  هب  وت  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح 
هک دـمآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  یِحلاص  ناماما  شَلـسن  زا  تسا و  ماـما  ُهن  ِردـپ  وا  هک  نادـب  ریگب و  ار  تَنیـسح  همطاـف ! يا  : » دومرف تفرگ و 

. نومضم نیمه  هب  رگید  ثیدح  هس  و  ( 22  ...«) تسا مئاق  نانآ  ِیمُهن 
نیسح مردارب  ِلسن  زا  ناشِرفن  ُهن  دنرفن . هدزاود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  زا  دعب  ناماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 

. نومضم نیمه  هب  رگید  ثیدح  راهچ  و  ( 23  ...«) تسا ناشیا  زا  تّما  نیا  ِيدهم  دنیآیم و  دوجو  هب  مالسلا  هیلع 
رون هدراهچ  دنیرفایب ، ار  شقلخ  هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعت  يادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگ : رمع  نب  لضفم 

نسح و همطاف و  یلع و  دّـمحم و  : » دومرف دنتـسه »؟ یناسک  هچ  نت  هدراهچ  نآ  هَّللا ! لوسر  نب  ای  : » دـش هتفگ  دوب ». اـم  ِحاورا  هک  دـیرفآ 
روج و ره  زا  ار  نیمز  دـشکب و  ار  لاجد  دـنک و  ماـیق  شتبیغ  زا  سپ  هک  تسا  یمئاـق  اـهنآ  نیرخآ  نیـسح و  نادـنزرف  زا  همئا  نیـسح و 

(24 .«) دنک كاپ  یملظ 
تسا و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِلسن  زا  ردپ  هیحان  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  ِتاّیـصوصخ  زا 

مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  ِنادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رداـم  هک  ور  نیا  زا  تسا ، مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  ِلـسن  زا  رداـم  هیحاـن  زا 
(25 .) تسا

لیاضف  رد  تهباشم 
مالـسلا و هیلع  یلع  مردارب  نم و  میتسه ، تشهب  ِناگرزب  تاداس و  بلطملادبع  ِنادناخ  ام  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

(26 «.) مالسلا مهیلعيدهم  نیسح و  نسح و  رفعج و  هزمح و  مَیومع 
اب یتسود  هب  ارم  دراد و  تسود  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  نم  ِنادناخ  زا  رفن  راهچ  ِقاتشم  تشهب  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  مالسلا 4 - هیلع  نیسح  مالسلا 3 - هیلع  نسح  مالسلا 2 - هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  - 1 تسا : هداد  نامرف  اهنآ 
(27 .«) دناوخیم زامن  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  رس  ِتشپ  هک  فیرّشلا 

ار يدرم  وا  ِلسن  زا  دنوادخ  هدنیآ  رد  : » دندومرف دوخ  ِباحصا  هب  هدنکفا ، رظن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يزور  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
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(28 .«) دراد تهابش  وا  هب  یقالخا  يایاجس  يرهاظ و  ِياهیگژیو  رد  تسامش و  ربمایپ  ِمانمه  هک  دروآیم  دیدپ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  تسا  اقآ  مرسپ  نیا  دومرف : درک و  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
رد و  تسامش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِمانمه  هک  دزاس  رهاظ  يدرم  وا  ِلسن  رد  دنوادخ  يدوزب  و  دناوخ ، اقآ  ار  وا  ملـس  هلآ و 

هدرم هتفرگ و  رارق  اپ  ریز  قح  دنربیم و  رس  هب  تلفغ  رد  مدرم  هک  یتقو  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِهیبش  تریـس  تروص و 
نامـسآ و لها  دـننزیم ، ار  شندرگ  دـنکن ، ماـیق  هب  جورخ  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیامنیم . جورخ  هتـشگ ، راکـشآ  روج  ملظ و  هدـش و 

هداشگ تسه ، یلاخ  شتـسار ، هنوگ  رد  نار و  رغال  مکـش ، ربطـس  ینیب ، هدمآرب  یناشیپ و  دـنلب  دـنوشیم . داش  شجورخ  زا  نآ  نانکاس 
(29 .«) دنک رپ  داد  لدع و  زا  هدش ، رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  ار  نیمز  دشابیم ، نادند 

: دومرف دوخ  ِباحصا  هب  اروشاع  ِبش  رد  مالـسلا  هیلعادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نیعلارون  باتک  زا  ( 30) نازحالا جیهم  رد 
ار وا  هک  یـسک  سپ  دش ؛ دهاوخ  هتـشک  هنـشت  سکیب و  بیرغ و  البرک ، ِنابایب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  هک  داد  ربخ  ارم  مّدـج  »

.« هدومن يرای  ار  مالسلا  هیلعرظتنم  مئاق  شدنزرف ، هدرک و  يرای  ارم  قیقحت  هب  دنک  يرای 

رون ِنابز  زا  رون  فیصوت  ّمود : لصف 

هَّللاراث ِمالک  رد  یجنم 

ضرع مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  روعا ، ثراح  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ِباـنج  هک  هدرکتیاور  ( 31) دوخ ِریـسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  خـیش 
! هد ربخ  ( 32 «) اهیحُض َو  ِسْمَّشلاَو   » دوخ ِباتک  رد  دنوادخ  ِلوق  زا  ارم  موش ! وت  ِيادف  هَّللا ! لوسر  نبای  درک :

.« تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ِلوسر  دّمحم ، نیا  ثراح ! يا  وت  رب  ياو  : » دومرف
! هد ربخ  اهیَلت » اذِإ  ِرَمَْقلاَو   » دنوادخ ِلوق  زا  ارم  موش ! وت  يادف  متفگ :

.« تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  زا  دعب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، نیا  : » دومرف
! هد ربخ  اهیَّلَج » اذِإ  ِراهَّنلاَو   » دنوادخ ِلوق  زا  متفگ :

.« دنک ُرپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  تسا  مئاق  نیا  : » دومرف
دجسم نم  جرخی  هَّللا  ّنإ  ّمث  : » دومرف شباحصا  هب  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  ِروهظ  ِنوماریپ  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ياهمشچ بآ و  زا  ياهمشچ  نغور و  زا  ياهمشچ  هفوک  دجسم  زا  دنوادخ  سپس  ( 33 (؛ نبل نم  ًانیعو  ءام  نم  ًانیعو  نهد  نم  ًانیع  ۀفوکلا 
.« دروآیم نوریب  ریش  زا 

تفاکـش و ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دـینک ، قافنا  ناسحا و  : » دومرف مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ِروهظ  ِنوماریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  1
(34 .«) دوشن ادیپ  یّلحم  قحتسم  هب  رانید  کی  ای  مهرد و  کی  قافنا  ِيارب  رگید  هک  دسریم  ارف  يزور  دیرفآ ! ار  ناسنا 

سمخ مهنم  ّيدهملا  مئآقلا  مدق  اذإ  شیرق  ءآقب  ام  رـشب ! ای  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دیوگ : يدسا  بلاغ  نب  رـشب  2
 : هل  ] تلقف لاق : ًاربص ؟ مهقانعأ  برضف  ۀئام  سمخ  مدق  ّمث  ًاربص ]  ] مهقانعأ برضف  ۀئام  سمخ  مدق  ّمث  ًاربص ، مهقانعأ  برضف  لجر  ۀئام 
نب رـشب  وخأ  بلاغ  نب  ریـشب  یل   ] لاقف لاق : مهنم ، موقلا  یلوم  ّنإ  مالـسلا : امهیلعّیلع  نب  نیـسحلا  لاقف  کـلذ ؟ نوغلبیأ  هَّللا ! کحلـصأ 
هیلع « يدهم مئاق   » یتقو شیرق ، ياقب  تسا  هنوگچ  رـُشب ! يا  ( 35 (؛ تادع ّتس  ّیلع  ّدع  مالسلا  امهیلعّیلع  نب  نیـسحلا  ّنأ  دهـشأ  بلاغ :

. رگید رفن  دصناپ  رگید و  رفن  دصناپ  سپس  دننزیم ؟ ار  ناشیاهندرگ  دنروآیم و  ار  درم  دصناپ  دمآ ، مالسلا 
؟ دسریم دادعت  نیا  هب  ناشددع  متفگ :

. دشابیم اهنآ  اب  ناشنامالغ  دومرف :
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.« درمش ار  دادعت  نآ  هبترم ، شش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : رشب  ِردارب  بلاغ  نب  ریشب 
؟ یتسه وت  رما  نیا  ِبحاص  ایآ  متفگ : مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  دنکیم : لقن  باّشخ  یسیع  زا  دّمحم  نب  دعس  3

نکل و  هن ، ( 37 (؛ رهشأ ۀینامث  هقتاع  یلع  هفیس  عضی  هّمعب ، یّنکملا  هیبأب  ( 36) روتوملا دیرشلا  دیرطلا  رمألا  اذه  بحاص  نکلو  ال ، : » دومرف
شیومع هینُک  مه  هک  تسا  سرت  زا  هدش  یفخم  ردپ و  ِنوخ  صاصق  ّقح  هدش  لامیاپ  هداتفا و  رود  هدش و  هدنار  يرارف  رما ، نیا  ِبحاص 

.« دراذگیم شود  هب  هام  تشه  ار  شریشمش  دشابیم و 
، بهذ مهـضعبو  لتق  مهـضعبو  تام  مهـضعب  لوقی  یّتح  لوطت  امهادحإ  ناتبیغ : رمألا  اذه  بحاصل  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یکی دوب ، دـهاوخ  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  ِيارب  اـنامه  ( 38 (؛ هرمأ یلی  يذـّلا  یلوملا  ّالإ  هریغ  الو  ّیلو  نم  دـحأ  هعـضوم  یلع  علّطیالو 
لحم هب  تسا . هتفر  دنیوگ : یضعب  تسا و  هدش  هتشک  دنیوگ : رگید  یخرب  هتفر ، ایند  زا  دنیوگ : یـضعب  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، ینالوط 

.« دنکیم یگدیسر  شَیاهراک  هب  هک  يراکتمدخ  رگم  دوشن ، علّطم  تسود ، ریغ  تسود و  زا  سک  چیه  شایگدنز ،
نیا ِمئاق  ( 39 (؛ ّیح وهو  هثاریم  مّسقی  يّذلا  وهو  رمألا  اذه  بحاص  يدـلو  نم  عساتلا  ۀـّمألا  هذـه  مئآق  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  4

(40 .«) دننکیم میسقت  ندوب  هدنز  ِلاح  رد  ار  شثاریم  هک  تسا  یسک  وا  تسا . رما  نیا  بحاص  نم  دالوا  زا  رفن  نیمهن  تّما ،
هللا یلصهَّللا  لوسر  يدی  نیب  فیسلاب  دهاجملا  ۀلزنمب  بیذکتلاو ، يذألا  یلع  هتبیغ  یف  رباصلا  ّنأ  امأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  5

شیپ رد  ادخ ) هار   ) نانزریشمش هلزنم  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِتبیغ  ِنامز  رد  بیذکت  ّتیذا و  رب  نایابیکش  شاب ! هاگآ  ( 41 (؛ هلآ هیلع و 
.« دنتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور 

رگا هن ، ( 42 (؛ یتایح ماّیأ  هتمدخل  هتکردأ  ول  ال ، : » دومرف تسا ؟ هدش  ّدلوتم  مالسلا  هیلعيدهم  ایآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  6
.« مدوبیم وا  تمدخ  ردار  مرمع  ِياهزور  مدیدیم ) و   ) مدرکیم كرد  ار  وا 

نآ ِرمع  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ِتالاح  ِنمـض  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ( 43) جاجتحا رد  7
هک تسا  نآ  يارب  نیا  دـنکیم و  رهاظ  هلاس ، لهچ  دودـح  ناوج ، نوچمه  دوخ  ِتردـق  هب  ار  وا  هاـگنآ  دـنکیم ، ینـالوط  ار  ترـضح 

(44 .«) تسا رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دننادب 
ِرخآ مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، ناشیا ، ِلّوا  تسا ، يدهم  هدزاود  ام  زا  : » دومرف مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  8
همه رب  ار  نید  وا  هب  دنوادخ  دنک و  هدنز  ندرم  زا  دعب  ار  نیمز  وا ، هب  دنوادخ  هک  یّقح  هب  مئاق  تسوا  تسا و  نم  ِنادنزرف  زا  مُهن  ناشیا 

نیمه هب  رگید  ثیدح  هدزیـس  و  ( 45 .«) دندرگرب یعمج  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  وا  ِيارب  دـنهاوخن ؛ نیکرـشم  دـنچره  دـنک  بلاغ  اهنید 
. نومضم

وا هب  ناگمه  ِزاین  مارح ، لالح و  ِتخانش  راقو ، هنیکس و  اب  ار  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  9
(46 .«) تخانش دیهاوخ  همه  زا  وا  ِيزاین  یب  و 

10
چیه مچرپ  ریز  وا  و  دـناوخن ، دوخ  تعیب  هب  ار  وا  یـسک  ات  تسا  ناهنپ  اهرظن  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

(47 .«) دورن یتسیاشان  ربهر 
11

نآ برغم  قرشم و  لها  همه  هک  دنکیم  ادن  مالسلا  هیلعيدهم  مان  هب  ینامـسآ  ِيدانم  روهظ ، ِماگنه  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(48 .) دنونشیم ار  ادن 

12
زا نینمؤـم  هب  نم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا 
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زا نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  نسح  وت ، زا  دعب  سپ  يرتراوازس ، ناشدوخ  هب  نینمؤم  زا  یلع  يا  وت  سپ  مرتراوازس ، ناشدوخ  هب  ناشدوخ 
(49 .«) تساهنآ اب  قح  قح و  اب  اهنآ  راکوکین ، ناماما  ناشدوخ . زا  رتراوازس  نینمؤم  هب  نسحلا  نب  ۀجح  و  ناشدوخ ...

مقتنم ِمالک  رد  ءادهّشلادّیس 

لوا تمسق 

(50) صعیهک ریسفت 
َُّمث اَّیِرَکَز  ُهَْدبَع  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َعَلْطَأ  ِْبیَْغلا  ِءاَْبنَأ  ْنِم  ُفوُرُْحلا  ِهِذَه  مالسلا  هیلعَلاَق  صعیهک  ِلیِوَْأت  ْنَع  مالسلا  هیلعَِمئاَْقلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدْعَس  َلَأَس 

اَهاَّیِإ ُهَمَّلَعَف  مالـسلا  هیلعَلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َطَبْهَأَف  ِۀَـسْمَْخلا  َءاَمْـسَأ  ُهَمِّلَُعی  ْنَأ  ُهَّبَر  َلَأَس  اَّیِرَکَز  َّنَأ  َِکلَذ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  یَلَع  اَـهَّصَق 
اَذِإ َو  ُُهبْرَک  یَلَْجنا  َو  ُهُّمَه  ُْهنَع  َيِّرُـس  مالـسلا  هیلع  نسْحلا  َو  َۀَـمِطاَف  َو  ًاِّیلَع  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصًادَّمَُحم  َرَکَذ  اَذِإ  مالـسلا  هیلعاَّیِرَکَز  َناَـکَف 

ُْتیَّلَـسَت ْمُْهنِم  ًۀََـعبْرَأ  ُتْرَکَذ  ْذِإ  ِیلَاب  اَم  یَِهلِإ  ٍمْوَی  َتاَذ  مالـسلا  هیلعَلاَقَف  ُةَرُْهْبلا  ِْهیَلَع  ْتَعَقَو  َو  ُةَْربَْعلا  ُْهتَقَنَخ  مالـسلا  هیلع  نیـسْحلا  َمْسا  َرَکَذ 
ُمْـسا ُفاَْکلاَف  صعیهک  َلاَقَف  ِِهتَِّصق  ْنَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُهَأَْبنَأَف  ِیتَْرفَز  ُرُوثَت  َو  ِیْنیَع  ُعَمْدَت  َْنیَـسُْحلا  ُتْرَکَذ  اَذِإ  َو  یِموُمُه  ْنِم  ْمِِهئاَمْـسَِأب 

(51 (؛ هُْربَص ُداَّصلا  َو  ُهُشَطَع  ُْنیَْعلا  َو  مالسلا  هیلع  نیسْحلا  ُِملاَظ  َوُه  َو  ُدیِزَی  ُءاَْیلا  َو  ِةَْرتِْعلا  ُكاَلَه  ُءاَْهلا  َو  َءاََلبْرَک 
متـشون و ار  شـسرپ  لهچ  ِدودح  مدش ، لکـشم  راچد  اهیبصان  زا  یـضعب  اب  هرظانم  رد  هک  نآ  زا  سپ  دیوگیم : یمق  هَّللادـبع  نب  دـعس 

. تسا هتفر  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  اب  تاقالم  يارب  رفس  هب  وا  هک  دنتفگ  مسرپب . قاحسا  نب  دمحا  رهش ، ِملاع  زا  هک  متفر 
ياهسیک قحسا  نب  دمحا  میدش . فّرشم  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  مه  اب  مدیـسر . وا  هب  هار  رد  متفر و  شلابند  هب  مه  نم 

. دنک میدقت  هک  دوب  هدروآ  تاهوجو  زا 
. هدب يدهم  مرسپ  لیوحت  دومرف : مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 

ار اهلالح  اهمارح و  تفگ و  ار  یماسا  کی  هب  کی  دوب ، ردـپ  يوناز  يور  یکدوک  هک  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماـما 
ترـضح دروایب و  هک  دوب  هدرک  شومارف  هتـشاذگ و  اج  تماقا  ّلحم  رد  ار  نزریپ  کی  ِرـصتخم  هلآ  وح  قاحـسا  نب  دمحا  اّما  درک . ادـج 

. دروآ شدای  هب  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم - 
ام ِروضح  هب  هک  دش  هچ  دعس ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هلـصاف  نیا  رد  دروایب . ار  هتـسب  نآ  ات  تفر  قاحـسا  نب  دمحا 

. میایب امش  ِترایز  هب  مناوتیم  هک  درک  مقیوشت  قاحسا  نب  دمحا  متفگ : يدمآ ؟
. مسرپب مهاوخیم  مه  زونه  يرآ ! مدرک : ضرع  دش ؟ هچ  یسرپب  یتساوخیم  هک  ار  لئاسم  نآ  سپ  دومرف : ترضح  نآ 

 -. فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  هب  درک  هراشا  و  سرپب . مرسپ  زا  دومرف : ترضح 
: دومرف فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح 

. سرپب يراد  نهذ  رد  هچ  ره  اهنم ؛ کل  ادب  اّمع  ْلَس 
هملک ریـسفت  زا  هَّللا ! لوسر  نب  اـی  مدرک : ضرع  هک  دوـب  نیا  اـهنآ  زا  یکی  مدیـسرپ . يداـیز  تـالاؤس  دـیوگیم : یمق  هَّللادـبع  نب  دـعس 

! وگب میارب  صعیهک » »
، شاهدنب عالّطا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  یبیغ  ياهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف : فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترـضح 

هدوب هنوگ  نیا  شنایرج  درک . لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  يارب  ار  نآ  ناتـساد  سپـس  دناسر و  مالـسلا  هیلعایرکز  ترـضح 
دروآ و شیارب  ار  نت  جنپ  ياهمسا  دش و  لزان  لیئربج  دزومایب . وا  هب  ار  نت  جنپ  ياهمسا  تساوخ ، دـنوادخ  زا  اّیرکز  ترـضح  هک  تسا 

نیا اب  مالسلا و  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف ، ترضح  یلع ، ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  زا  دنترابع  نانآ  تفگ 
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، دیسریم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  ِمان  هب  یتقو  اّما  تشگیم . لیدبت  یـشوخ  هب  شهودنا  تفریم و  نیب  زا  شاهّصغ  مغ و  اهمان ،
. داتفایم هرامش  هب  شَیاهسفن  دزیم و  هقلح  شَنامشچ  رد  کشا 

منکیم ادیپ  رطاخ  شمارآ  اهنآ  مان  اب  مربیم ، ار  نت  جـنپ  زا  لّوا  رفن  راهچ  ِمان  یتقو  هک  دوشیم  هچ  ارم  اراگدرورپ ! درک : ضرع  يزور 
دنلب مرگج  زا  هآ  دوشیم و  يراج  مکـشا  منکیم ، يراج  نابز  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِمان  یتقو  اّما  ددرگیم ، فرطرب  مهودنا  و 

؟ دوشیم
تسا و البرک  مان  يراصتخا  تمالع  فاک »  » سپ صعیهک :» : » دومرف درک و  لقن  اّیرکز  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِناتـساد  دنوادخ 

نیسح ماما  رب  ار  متس  نیا  هک  یسک  نامه  تسا ، دیزی  مان  تمالع  ءای »  » تسا و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادناخ  تداهـش  تمالع  ءاه » »
ربـص و تمـالع  داـص »  » تسا و اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یگنـشت  شطع و  تمـالع  نیع »  » و تشاد ؛ اور  مالـسلا  هـیلع 

. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرابدرب 
13

ماـما ِضرع  هب  دوب . مراوشد  لـئاسم  رب  لمتـشم  هک  ار  ياهماـن  مدرک  تساوخرد  يرمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم  زا  دـیوگ : بوقعی  نب  قاحـسا 
. دناسرب

: دش رداص  نینچ  مالسلا  هیلعنامّزلا  بحاص  ام  ِيالوم  ِّطخ  هب  یعیقوت  دعب 
(52 .) تسا یهارمگ  بیذکت و  رفک و  نآ  تسا ، هدشن  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیوگیم  هک  یسک  ِداقتعا  اّما  و  .... 

14
َِکلَذ َْلثِم  َُبتْکَن  ْنَأ  اََنل  ُزوُجَی  ْلَهَف  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَی  ُلیِعاَمْـسِإ  ُُهْنبا  َلیِعاَمْـسِإ  ِراَزِإ  یَلَع  َبَتَک  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلعِقِداَّصلا  ِنَع  اََنل  َِيُور 

مالـسلا هیلعَباَجَأَف  ٌلْضَف  ِهِیف  ْلَه  َو  ِْربَْقلا  ِنیِِطب  ُلُـجَّرلا  َحِّبَُـسی  ْنَأ  ُزوُجَی  ْلَـه  َلَأَـس  َو  َکـِلَذ  ُزوُجَی  مالـسلا  هیلعَباَـجَأَف  ِهِْریَغ  ْمَأ  ِْربَْقلا  ِنیِِطب 
(53 (؛ حِیبْسَّتلا َُهل  ُبَتُْکیَف  َۀَْحبُّسلا  ُریُِدی  َو  َحِیبْسَّتلا  یَْسنَی  َلُجَّرلا  َّنَأ  ِِهلْضَف  ْنِم  َو  ُْهنِم  َلَْضفَأ  ِحِیبْسَّتلا  َنِم  ٍءْیَش  ْنِم  اَمَف  ِِهب  ُحِّبَُسی 

زا دـناوتیم  ناسنا  ایآ  دیـسرپ : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاـص  ترـضح  زا  ياهماـن  ّیط  يریمح  هَّللادـبع  نب  دـمحم 
؟ دراد یتلیضف  راک  نیا  ایآ  دنک و  هّیهت  حیبست  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  تبرت   » ربق ِكاخ 

حیبست نآ  هلیسو  هب  دناوتیم  تسا ، هدرک  هّیهت  حیبست  ِياههناد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِتبرت  زا  هک  یـسک  دندومرف : باوج  رد  ترـضح 
ناسنا هک ، تسا  نیا  نآ  ياهتلیـضف  زا  یکی  هنومن ، ِيارب  تسین و  نآ  زا  رتتلیـضفاب  نتفگ ، حیبست  ِيارب  يزیچ  چیه  دیوگب و  دنوادخ 

دراد و تسد  رد  ار  اههناد  هک  نیمه  اّما  دنک ، شومارف  ار  رکذ  نتفگ  یهاگ  تسا  نکمم  دیوگیم  رکذ  هک  تبرت  زا  هدش  هّیهت  حـیبست  اب 
. دنکیم تیانع  وا  هب  ار  رکذ  نتفگ  ِباوث  دنوادخ  دنادرگیم ،

15
(54 (؛ ...  ُلْضَْفلا ِهِیف  َو  َِکلَذ  ُزوُجَی  مالسلا  هیلعَباَجَأَف  ٌلْضَف  ِهِیف  ْلَه  َو  ِْربَْقلا  ِنیِط  ْنِم  ٍحَْول  یَلَع  ِةَدْجَّسلا  ِنَع  َلَأَس  َو  ... 

هیلع نیـسح  ماما  ِربق  تبرت  زا  هعطق  کی  رب  ندرک  هدجـس  ایآ  دندیـسرپ : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  زا 
؟ دراد مه  یباوث  تلیضف و  راک  نیا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص  مالسلا 

: دنتشون باوج  رد  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما 
. دراد مه  تلیضف  تسا و  زیاج  راک  نیا 

16
: دندومرف مالسلا  هیلعنامز  ماما 

بآ نآ  دیوشب و  بآ  یمک  اب  ار  نآ  دعب  دسیونب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِتبرت  اب  هدشن ، فرصم  ِفرظ  کی  ِيور  ار  اعد  نیا  سک  ره 
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. دنکیم ادیپ  افش  يرامیب  زا  دشونب ، ار 
ًءاَفِک ِیفاَْکلا  َوُهَو  ًءاَفِـش  ِیفاَّشلا  َوُه  ٌءاَفِک  ُهَّللا  ّالِإ  ََهلِإ  َال  َو  ٌءاَفِـش  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ٌءاََود  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تسا نیا  اعد  نآ  و 

(55 (؛ ِءاَبَجُّنلا هلآ  ٍدَّمَُحم و  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ٌمْقُس  ُهُرِداَُغی  ًءاَفِش ال  ِساَّنلا  ِّبَِرب  َسْأَْبلا  ُبِهْذُأ 
اهيرامیب يافـش  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و  و  تسا ، درد  ياود  هک  يدنوادخ  مان  هب  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 

. تسا یلکشم  ره  زا  هدنراد  هگن  هک  تسین  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  تسا و 
چیه هک  ییافـش  نانچ  نآ  روایب . ار  افـش  ربب و  ار  يرامیب  راگدرورپ  تردق  اب  تسادخ . یلـصا  هدنراد  هگن  تسادخ و  یلـصا  هدنهد  افش 

.« تسرف دورد  وا  ِبیجن  نادناخ  دمحم و  رب  دشاب و  هتشادن  ار  نآ  ربارب  رد  تمواقم  يارای  یضرم  درد و  هنوگ 
17

رَس ياهنوگ  نامه  هب  مالسلا  هیلعربمایپ  يایحی  ترضح  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  زا 
نایرگ نامسآ  نیمز و  دندیرب و  ندرگ  تشپ  زا  ار  راوگرزب  ود  ره  رس  دش و  هدیرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  ِرـس  هک  دش ، هدیرب 

(56 .) داتفین ریخأت  هب  ود  نآ  تداهش  راثآ  زگره  رفن و  ود  نآ  يارب  رگم  دندشن 
18

هیلع نیـسح  ماما  ِترایز  هدارا  یتقو  هک  دـندومرف  داریا  ار  ریز  ِروتـسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ِدروم  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
ردارب و ّقح  هب  یتسه و  همه  تیاده  يارب  وت  هداتـسرف  ناربمایپ ، متاخ  دّمحم ، ّقح  هب  اراگدرورپ ! : » دـییوگب روطنیا  دـیدومن ، ار  مالـسلا 

ّبیط نسح ، ماما  ّقح  هب  ناهج و  نانز  ِگرزب  همطاف ، ّقح  هب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ینعی  هبترم ، الاو  دنمـشناد  نامه  شیومعرـسپ ،
ّقح هب  نیـسح و  ماما  ِدیهـش  نادـنزرف  ّقح  هب  نادیهـش و  زا  درف  نیرتمیرک  نیـسح ، ماما  ّقح  هب  ناراکزیهرپ و  نابهگن  اسراپ و  رهاـط و  و 

تـشگزاب گـنهآشیپ  لوارقشیپ و  رقاـب  ماـما  ّقح  هب  نیدـباعلا و  نیز  نیـسحلا ، نب  یلع  ماـما  ّقح  هب  و  نیـسح ، ماـما  مولظم  تیب  لـها 
ماما ّقح  هب  نیهارب و  لیالد و  هاگ  هولج  رفعج ، نب  یـسوم  ماما  ّقح  هب  و  نایوگتـسار ، نیرتوگتـسار  مشـش ، ماما  ّقح  هب  و  ( 57) ناگدننک

نیرتاسراپ دمحم ، نب  یلع  مهد ، ماما  ّقح  هب  ناگتفای و  هار  هنومن  یلع ، نب  دمحم  مهن ، ماما  ّقح  هب  نید و  روای  یـسوم ، نب  یلع  متـشه ،
مـسق ار  وت  تاقولخم ، همه  رب  هاوگ  تّجح و  مهدزاود ، ماما  ّقح  هب  ناگدـنامزاب و  ثراو  یلع ، نب  نسح  مهدزای  ماما  ّقح  هب  نایاسراپ و 

ِنئمطم ياهنمیا  زا  ارم  تمایق  رد  یتسرف و  دورد  نیـسای  اـهاط و  لآ  ناـمه  شرادرک ، تسار  كاـپ و  نادـناخ  دّـمحم و  رب  هک  مهدیم 
. یهد رارق  هدید ، تراشب  لاحشوخ  و  هتفای ، تاجن 

نک و تیانع  وگتـسار  نابز  نارگید ، هب  تبـسن  نم  هب  و  زاس ، قحلم  ناراکوکین  هب  ارم  سیونب و  ناناملـسم  تسیل  رد  ارم  ِمان  اراگدرورپ !
. رادب رود  نم  زا  ار  نارگ  هلیح  همه  هلیح  نک و  ظفح  نادوسح  هلیح  زا  امرف و  تیانع  يزوریپ  ناشکرس  رب  ارم 

هتسجخ ناگرزب  اب  ارم  ناگدننک ، محر  همه  زا  رتهدننک  محر  يا  تدوخ  تمحر  هب  نادرگب و  هاتوک  نم  رس  زا  ار  نارگمتس  هطلس  ِتسد 
. هد رارق  نیشنمه  شنموکین ، ِناراتفگوکین  نادیهش و  زین  يداد و  رارق  دوخ  تمعن  لومشم  هک  یناربمایپ  نامه  هارمه  هب  تکرب ، اب  و 

شتراـیز يارب  نادـنمتدارا  هک  يربـق  نیا  ِّقح  هب  تناـهنپ و  یهن  تراوتـسا و  تباـث و  مکح  هب  تموصعم و  ربماـیپ  هب  ار  وـت  اراـگدرورپ !
ینک و فرطرب  ار  میاه  هودنا  همه  هک  مهدیم  تمَـسَق  تسا ، هتفرگ  ياج  مولظم  هتـشک  نامه  موصعم ، ماما  نآ ، نورد  رد  هک  دـنیآیم ،

. یهد مهانپ  روآ  ناقفخ  نیگآرهز و  شتآ  ّرش  زا  يرادب و  رود  نم  زا  ار  ناهنپ  ردق  اضق و  ّرش 
ارم يداد ، نم  هب  هک  يزور  زا  هزادنا  نآ  هب  تبسن  هد و  رارق  دوخ  شیاتـس  ِروخ  رد  ارم  نم ، رب  دوخ  تمعن  نتـشاد  ینازرا  اب  اراگدرورپ !
رود یـشکیم ، تنانمـشد  هیلع  هک  ییاـه  هشقن  شیوخ و  بضغ  زا  ارم  هد و  رارق  شیوخ  مرک  دوج و  شـشوپ  تحت  ارم  زاـس و  یـضار 

. رادب
ارم نک و  داجیا  نم  لجا  تّدم  رد  ینوزف  یخارف و  نک و  تیانع  يراوتسا  نم  هب  رادرک  راتفگ و  رد  راد و  هگن  شزغل  زا  ارم  اراگدرورپ !
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نیرتهب تمرک ، لضف و  هب  مالسلا و  مهیلعموصعم  ناماما  ماینید ، ناربهر  ّقح  هب  راد و  هگن  رود  یـضیرم  یگنـسرگ و  یتخـس  لیمحت  زا 
. امرفب نم  بیصن  ار  اهوزرآ 

مود تمسق 

رذـگرد و نم  شزغل  زا  نک و  مّـحرت  مدـیدش  هودـنا  هـیرگ و  رب  ریذـپب و  ار  ماهبوـت  تـسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  اراـگدرورپ !
. نک حالصا  كاپ و  ار  نم  لسن  زرمایب و  ار  مناهانگ  زاس و  فرطرب  ار  میاهیتخس 

ار میاه  هّصغ  ماـمت  ناـشوپب و  ار  میاـهبیع  هّیلک  زرماـیب و  ار  مناـهانگ  یماـمت  تمارکاـب ، ِناـکم  یتوکلم و  هاـگراب  نیا  رد  اراـگدرورپ !
ار مایگدـنز  دـسافم  همه  شخب و  ینوزف  ار  مایعامتجا  ّتیعقوم  ماـقم و  هدـب و  شرتسگ  اـههنیمز  همه  رد  ار  مايزور  نادرگ و  فرطرب 

. نادرگ باجتسم  ار  میاهاعد  همه  ناسرب و  میاهوزرآ  همه  هب  ار  نم  نک و  حالصا 
هب ار  نم  هب  طوـبرم  راـک  ره  نادرگ و  مجـسنم  ار  نم  هب  بستنم  ّتیعمج  ره  نادرگ و  لّدـبم  هاـفر  هب  ار  نـم  یگدـنز  ياـهانگنت  هـمه  و 

یلاس ارم ، لاـس  هد و  رارق  رتراوازـس  اـج و  هب  ار  مقاـفنا  و  نک . وکین  ار  مقـالخا  نادرگ و  رایـسب  ار  ما  ییاراد  لاوما و  ناـسرب و  ماـجنارس 
يّرـش ره  بیـسآ  زا  ار  نم  نادرگ و  كـاله  ار  میاـه  نمـشد  همه  نادرگ و  لـیلذ  راوخ و  ار  نم  هب  تبـسن  دوـسح  ره  هد و  رارق  شوـخ 

. رادزاب
عمج ار  ما  یگدـنز  رد  یگدـنکارپ  ره  هد و  رارق  یـسرتسد  لباق  کیدزن و  ار  مرود  ياهوزرآ  همه  شخب و  افـش  ار  میاه  يرامیب  همه  و 

. امرف اطع  نم  هب  ار  میاه  تساوخرد  همه  دراوم  نک و 
. مهاوخیم وت  زا  ار  ترخآ  شاداپ  ایند و  ریخ  اراگدرورپ !

زاین یب  تاقولخم  مامت  زا  ار  نم  دوخ ، تمحر  لضف و  هلیسو  هب  نادرگ و  زاین  یب  مارح  ِلام  زا  ارم  تلالح ، ِيزور  هلیـسو  هب  اراگدرورپ !
. نادرگ

تساوخرد میظع  یـشاداپ  وکین و  يربص  كاپ و  يرادرک  لماک و  ینیقی  نتورف و  یبلق  هدنناسر و  تعفنم  ینمـشد  وت  زا  نم  اراگدرورپ !
. مراد

مدرم نادرگ و  شیپ  زا  شیب  نم  رب  ار  تمرک  ناسحا و  امرف و  تیانع  ار  ياهداد  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  يرازگرکـش  قیفوت  اراـگدرورپ !
نادرگ و رادهـنماد  ار  میاـهیکین  تاریخ و  هد و  رارق  هاـگیاج  بحاـص  تدوـخ  دزن  رد  ار  مرادرک  نادرگ و  اونـش  مراـتفگ  هـب  تبـسن  ار 

. نادرگ لیلذ  راوخ و  ار  منمشد 
زا ار  نم  رادزاب و  نم  زا  ار  رارـشا  ّرـش  تسرف و  دورد  زور  بش و  ِياههظحل  ِمامت  رد  مالـسلا ، مهیلعشنادـناخ  دّـمحم و  رب  اراـگدرورپ !
يا تدوخ ، تمحر  هب  نادرگ و  رّرقم  میارب  ار  نادـیواج  تشهب  شاب و  مهانپ  مّنهج  شتآ  ربارب  رد  زاس و  كاپ  اهلابو  رزِو و  ناهانگ و 

.« زرمایب ار  نم  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  همه  نم و  ناگدننک ، مّحرت  همه  زا  رتهدننک  مّحرت 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هدننک  ترایز  هب  شروتسد  همادا  رد  نامّزلا  بحاص  ترضح 

زا دعب   » مود تعکر  رد  ناوخب و  ار  ءایبنا  هروس  دمح » زا  دـعب   » لّوا تعکر  رد  روآ . ياج  هب  زامن  تعکر  ود  تسیاب و  هلبق  هب  ور  سپـس  »
: وگب تونق  رد  و  ناوخب . ار  رشح  هروس  دمح »

. تسا تمارکاب  رابدرب و  هک  اتکی  يادخ  زج  تسین  ییادخ 
اهنامـسآ و نآ  رد  هک  هچ  ره  و  نیمز ، نامـسآ و  تفه  ِيادـخ  زج  تسین  ییادـخ  تمظع ، اـب  هبترم و  دـنلب  يادـخ  زج  تـسین  ییادـخ 

. دنتسه اهنیمز  اهنامسآ و  نیا  نیب  هک  نآ  ره  دننکیم و  یگدنز  اهنیمز 
هب رارقا  باب  زا  دـناهدرک و  ضارعا  دـنوادخ  زا  هک  یناـسک  بیذـکت  ادـخ و  نانمـشد  اـب  تفلاـخم  باـب  زا  ار  یگناـگی  هب  تداهـش  نیا 
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. ماهدرک يراج  نابز  رب  وا  تمظع  ربارب  رد  ینتورف  ادخ و  يدنوادخ 
ره رب  دوخ  تردق  اب  درادـن و  يرخآ  دوخ  تسا و  زیچ  همه  رخآ  تسا و  هدوبن  چـیه  وا  زا  شیپ  تسا و  زیچ  همه  هنیـشیپ  هک  سک  نامه 

. دراد عالّطا  زیچ  همه  نورد  زا  دوخ ، ینابرهم  شناد و  اب  دراد و  فارشا  يزیچ 
ِيارب وا  دوجو  یگنوگچ  موهفم  دنکیمن و  كرد  ار  وا  ِدوجو  يرشب ، ِرّوصت  دنرادن و  یـسرتسد  وا  ِيدوجو  ِتقیقح  هب  يرـشب  ِياهلقع 

هدش ناهنپ  ياهزار  زا  اهمشچ و  تنایخ  زا  دسانشیم و  ار  اهناسنا  لد  رارسا  دراد و  یهاگآ  صاخشا  نطاب  رب  تسین و  رّوصت  لباق  رشب ،
. تسا هاگآ  اههنیس  رد 

هک مهدیم  یهاوگ  مریگیم و  هاوگ  ار  وت  وا ، عیفر  هاگیاج  هب  مندوب  هاگآ  وا و  هب  مَندروآ  نامیا  تربماـیپ و  شریذـپ  رب  نم  اراـگدرورپ !
تراشب وا  ندمآ  هب  ناربمایپ  همه  تفگ و  نخس  وا  ِتلیـضف  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  يربمایپ  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح 

. دننک رارقا  وا  يربمایپ  هب  هک  درک  توعد  مدرم  زا  دوب ، هدروآ  وا  دوخ  هک  ینآرق  تایآ  نآ  دناهداد و 
ربمایپ ادـخ ، هداتـسرف  زا  هک  اـهنامه  : » دومرف هک  دومن  وا  قیدـصت  هب  قیوشت  ار  مدرم  درک ، لزاـن  هک  ياهکراـبم  هیآ  ِقیرط  زا  دـنوادخ  و 

زا دهدیم و  روتـسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دـنباییم . تسا ، ناشدزن  رد  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  يربمایپ  دـننکیم ، يوریپ 
درادیم . زاب  رکنم 

شود و زا   ) دوب اهنآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنس و  ياهراب  دنکیم و  مارح  ار  اهیکاپان  درمـشیم و  لالح  اهنآ  يارب  ار  هزیکاپ  ءایـشا 
(58 .«) درادیم رب  ناشندرگ )

دناهدشن كرشم  مه  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  یّتح  هک  يراوگرزب  ود  نامه  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  ربمایپ ، يومع  رسپ  ردارب و  رب  و 
هب ّتیدبا و  يرادیاپ  هب  مالـسلا ، امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تشهب ، ناناوج  يالوم  ود  رب  ناهج و  نانز  يوناب  ارهز ، همطاف  رب  زین  و 

دورد دـشاب ، رارقرب  زور  بش و  یگدـنز و  دـنهد و  گرب  ناتخرد  هک  یعقوم  ات  اههوک ، اههّپت و  نزو  مه  ناراب و  من  من  ياههرطق  دادـعت 
. تسرف

ترضح مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ینعی : ادخ ، نید  نیعفادم  هدش و  تیاده  ِموصعم  ناماما  نامه  ربمایپ ، نآ  ِنادناخ  رب  و 
هیلعیسوم نب  یلع  ترضح  مالسلا ، هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مالـسلا ، هیلعدّمحم  نب  رفعج  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  دمحم 

ترـضح و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  مالـسلا ، هیلعدّمحم  نب  یلع  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  مالـسلا ،
هیلع نیـسح  ماما   ] ربمایپ ِطبـس  لسن  زا  یگمه  دنتـسه و  لدـع  ناگدـنراد  ياـپ  رب  هک  اـهنامه  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  نب  تّجح 

. تسرف مالس  دورد و  دنتسه ، مالسلا 
و ییامن ، کیدزن  ار  شروهظ  هک  میهدیم  تمـسق  فیرّـشلا »-  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما   » مهدزاود ماما  نیمه  هب  اراـگدرورپ !
یتـسه و یـضار  وت  هک  هچ  نآ  هب  یباـی  تسد  قیفوت  تیادـه و  هار  رد  يرادـیاپ  قـلخ و  زا  يزاـین  یب  لـماک و  يزوریپ  وـکین و  يربـص 

. ییامرف تیانع  ام  هب  يرادیم ، تسود 
دشاب و قایتشا  هقالع و  دروم  و  دشاب ، هتشاد  ینوزف  فرط  ره  زا  هک  ناور  یگـشیمه و  کبـس ، كاپ ، لالح ، ناوارف ، ِيزور  اراگدرورپ !

. امرف تیانع  ام  هب  دیآ ، تسد  هب  نارگید  زا  ندیشک  ّتنم  نودب  دایز و  تمحز  رسدرد و  نودب 
امرف تیانع  ام  هب  ار  تیاه  تمعن  رب  یتمالس و  رب  يرازگرکـش  ِقیفوت  شخب و  ییاهر  یـضیرم  درد و  يراتفرگ و  ره  زا  ار  ام  اراگدرورپ !

، دوخ تمحر  اب  ات  ناریمب  میـشاب ، وت  تاروتـسد  تیاعر  وت و  تعاط  ِلاح  رد  هک  یتلاح  نیرتهب  رب  ار  ام  دیـسر ، ام  گرم  ِنامز  هاگ  ره  و 
. ینک دراو  نادیواج  تشهب  هب  ار  ام  نانابرهم ! نیرتنابرهم  يا 

رارف ثعاب  وت ، زا  سرت  زج  زیچ  چیه  اریز  زاس ، سونأم  ترخآ  اب  رازیب و  ایند  زا  ار  نم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ !
. ددرگیمن ترخآ  اب  سنا  ثعاب  وت ، هب  دیما  زج  زیچ  چیه  دوشیمن و  ایند  زا 
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زا ناگمه  اراگدرورپ ! يدشن . موکحم  وت  دشن و  هماقا  وت  هیلع  یناهرب  زگره  یمکاح و  هشیمه  وت  تسوت و  رایتخا  رد  ناهرب  اراگدرورپ !
. دوشیمن هدرب  لاح  ضرع  یسک  يوس  هب  وت  تسد  زا  زگره  دنروآیم و  لاح  ضرع  وت  يوس  هب  نارگید  متس 

رارق منورد  رد  هک  یناوارف  یتسرپاوه  شکرـس و  رگمتـس و  سفن  رب  يزوریپ  تهج  رد  ار  نم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  سپ 
. نادرگ ریخ  هب  تبقاع  ار  نم  امرف و  يرای  دراد ،

ایح یمک  رطاخ  هب  مزرویم ، رارصا  تیـصعم  باکترا  رب  رگید  یفرط  زا  منکیم و  ترفغم  بلط  وت  زا  فرط  کی  زا  هک  نیا  اراگدرورپ !
رده نتخاس و  عیاض  میامنیمن ، ترفغم  بلط  وت  زا  منکیمن و  هبوت  مه  زاب  تسا ، عیـسو  وت  يرابدرب  هرئاد  منادیم  هک  نیا  اب  زاب  تسا و 

. تسوت هب  دیما  نداد 
دّمحم و رب  سپ  دوشیم . وت  زا  ندیسرت  عنام  تتمحر ، يریگارف  هب  نم  ِنیقی  دنکیم و  دیماان  وت  هب  نتسب  دیما  زا  ارم  مناهانگ  اراگدرورپ !

هارمه دوخ ، هب  ناگدـننک  نامگ  نیرتهب  هاگیاج  رد  ریگب و  هدـیدان  ارم  ِیهاتوک  نک و  لوبق  هب  یّقلت  ار  مدـیما  تسرف و  دورد  شنادـناخ 
! نامیرک میرک  يا  شاب ، نم 

ایوگ ینالقع  شناد  تمکح و  هب  ار  منابز  نک و  مکمک  هانگ  زا  ندـنام  نوصم  يارب  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ !
دوخ زور  ره  ِتصرف  زا  هدافتـسا  رد  دـنوشیم و  نامیـشپ  هتـشذگ  ِتصرف  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  هک  هد  رارق  یناسک  ءزج  ار  نم  زاـس و 

. دنرادن ار  ادرف  يزور  هّصغ  دنوشیمن و  رّرضتم 
تـسد اب  هک  تسا  یـسک  نآ  ریقف  دیوجب و  يزاین  یب  نارگید  زا  وت  هلیـسو  هب  دشاب و  وت  جاتحم  هک  تسا  یـسک  نآ  زاین  یب  اراگدرورپ !

. دنادب زاین  یب  وت  زا  ار  دوخ  ندرک ، زارد  قلخ  يوس  هب  زاین 
چیه يوس  هب  هک  هد  رارق  یناسک  ءزج  ار  نم  نک و  زاین  یب  تاقولخم  زا  ار  نم  دوخ ، فطل  اب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّـمحم و  رب  سپ 

. دننکیمن زارد  ار  شیوخ  تسد  وت  زج  سک 
یب تمحر  شرـس  تشپ  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  هبوت  شیور  شیپ  رد  هک  یلاـح  رد  دوـش  سویأـم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  اراـگدرورپ !

اب ار  مرادرک  فعض  سپ  متسه ، اهنیرتدنموزرآ  زا  وت  تمحر  هصرع  رد  اّما  متسه ، فیعض  رادرک  رد  هچ  رگا  تسا . هدش  عقاو  وت  نایاپ 
. شخبب نم  رب  وت ، هب  میوزرآ  دیما و  ینوزف  هب  هّجوت 

تمظع و رد  وت  زا  رترب  هک  منادیم  مه  نم  اّما  تسین ، رتراکهنگ  رتلدگنـس و  نم  زا  تناگدـنب  نیب  رد  هک  ینادیم  وت  رگا  اراـگدرورپ !
. درادن دوجو  ییالوم  تمحر  وفع و  رد  وت  زا  رتهدرتسگ 

وفع و دروم  دـنکیم ، ار  وـت  یناـمرفان  هک  تسین  يدرف  اـهنت  اـیند  نیا  رد  هک  ار  یـسک  ییاـتکی ، تمحر  وـفع و  رد  هک  ییـالوم  يا  سپ 
. هد رارق  دوخ  تمحر 

ار اهرطخ  و  میدرکن ؛ يرود  اهيدب  زا  ام  یتشاد و  رذـحرب  اهيدـب  زا  ار  ام  و  میدرک ؛ ینامرفان  ام  اّما  يداد ، روتـسد  ام  هب  وت  اراگدرورپ !
هب وت  و  میدز ؛ ییانیبان  هب  ار  نامدوخ  ام  اّما  يدناشک ، ییانیب  يوس  هب  ار  ام  وت  و  میدز ؛ یـشومارف  هب  ار  دوخ  ام  اّما  يدرک ، يروآدای  ام  هب 

. میداد همادا  يراکزواجت  هب  ام  اّما  يداد ، رادشه  ام 
ام هک  هچ  نآ  زا  وت  میهدیم و  ماجنا  ناهنپ  ادیپ و  رد  ام  هک  هچ  نآ  زا  يرتهاگآ  وت  دوبن و  ام  هب  وت  ياهیکین  نآ  يازـس  ام ، دروخرب  نیا 

هابتـشا نآ  رطاخ  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  يرتربخاب ، میهدیم ، ماجنا  ًادـعب  هک  هچ  نآ  میداد و  ماجنا  نونکات 
. نکن تازاجم  اهيراک  شومارف  اهيراک و 

شیوخ تمحر  نادرگ و  دنمهرهب  تناسحا  مامت  زا  ار  ام  ناسرب و  رخآ  هب  ام  هب  ار  تناسحا  رذگرد و  يراد  ام  ندرگ  رب  هک  یقوقح  زا  و 
. زاس يراج  ام  رب  ار 

ِّقح هب  میوشیم و  لّسوتم  وت  هب  مینکیم و  زارد  وت  ِيوس  هب  زاین  ِتسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ] نیتسار ماـما  نیا  تمرح  هب  اـم  ایادـخ !
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ار وت  يداد ؛ رارق  دنتـسه ، تمحر  تیب  لها  ءزج  هک  همطاف  یلع و  شردام ، ردـپ و  تدوخ و  لوسر  شّدـج  ماما و  نیا  ِيارب  هک  یتمظع 
رّرقم ار  اـم  یگداوناـخ  یگدـنز  روـما  حالـصا  و  ییاـمرفب . رّرقم  اـم  يارب  تساـم ، تاـیح  ياـههیاپ  هک  ار  میاد  يزور  هک  میهدیم  مسق 

. ینادرگب
وا زا  ییاناوت  تردق و  اب  ینک ، غیرد  یسک  زا  هک  ار  يزیچ  یهاوخب  هاگ  ره  يراد و  ناوارف  یگدنـشخب  هک  یتسه  یمیرک  نامه  وت  سپ 

. دشاب نآ  رد  ام  ترخآ  يراگتسر  ام و  يایند  حالص  هک  میهاوخیم  ار  يزور  قزر و  نآ  وت  زا  ام  ایادخ ! ینکیم . غیرد 
درم نز و  همه  نامیا و  اب  نانز  نمؤم و  نادرم  همه  اـم و  رداـم  ردـپ و  اـم و  ناـهانگ  تسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ !

.« شاب رادهگن  مّنهج  باذع  زا  ار  ام  نادرگ و  دنمهرهب  ار  ام  ترخآ  ایند و  یکین  زا  زرمایب و  ار  همه  هدرم ، هچ  هدنز و  هچ  ناملسم ،
دّهـشت دـعب  يوریم و  هدجـس  هب  یهدیم و  ماجنا  عوکر  : » دومرف فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  ناـمّزلا -  بحاـص  ترـضح  سپس 

هّزنم وگب : راذـگب و  كاخ  يور  ار  شیوخ  تروص  یتفگ ، ار  ارهز  ترـضح  تاـحیبست  یتقو  دـعب  یهدیم . مالـس  ار  زاـمن  یناوخیم و 
. تسا گرزب  ادخ  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  تسادخ و  صوصخم  ساپس  ادخ و  تسا 

یلوبق ریخ و  راـک  قیفوت  ناـهانگ و  شزرمآ  تارطخ ، زا  تاـجن  هاـنگ ، زا  ندـنام  نوصم  سپـس  ینکیم ، رارکت  هبترم  لـهچ  ار  رکذ  نیا 
. هاوخب ادخ  زا  ار  یگمه  يراد ، ار  نآ  يوزرآ  وت  دنوشیم و  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  ثعاب  هک  ار  یلامعا 

زادنایب و ربق  يور  ار  دوخ  ور  هب  سپس  روآ ، اج  هب  زامن  تعکر  ود  دش ، هتفگ  هک  یتروص  نامه  هب  تسیاب و  رس  يالاب  تمسق  ورب  دعب  و 
دوخ يارب  نآ  زا  دعب  داب . امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  دورد  دنک و  دایز  ار  امـش  تفارـش  دنوادخ  وگب : سوبب و  ار  رّهطم  ربق 

(59 .«) نک اعد  یتساوخ  هک  سک  ره  يارب  زین  تردام و  ردپ و  و 

نیسح مقتنم  يدهم  موس  لصف 

... دیآیم وا 
روصنملا نیا  البرکب  لوتقملا  مدـب  بلاطلا  نیا  : » میناوخیم هبدـن  ياعد  رد  هکنانچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِنوخ  مقتنم  هناگی  وا 

نازواجتم و رب  هک  نآ  تساجک  دـش ؟ هتـشک  البرک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِنوخ  ِبلاـط  تساـجک  يرتفاو ؛...  هیلع  يدـتعا  نم  یلع 
.« تسا هدش  يرای  وا  رب  نایرتفم 

ار یـسدق  یثیدح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  لآ  مئاق   » هب مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  يراذگمان  ِهجو  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  1
ّلجوّزع دنوادخ  هاگرد  هب  يراز  هیرگ و  اب  ناگتشرف  دیسر ، تداهش  هب  داب  وا  رب  ادخ  تاولص  هک  نیسح  مدج  هک  ینامز  : » دومرف تیاور 

رد دنتـشک ، ار  قلخ  نیب  زا  هدـش  باـختنا  ماـما  و  ار ، وت  ( 60) هدیزگرب دـنزرف  هدـیزگرب و  هک  نانآ  زا  ایآ  اراگدرورپ ! دـنتفگ : دـندیلان و 
هچرگا مریگیم ، ماقتنا  نانآ  زا  هک  ملالج  تّزع و  هب  دنگوس  دـیریگ . مارآ  نم ! ِناگتـشرف  : » دومرف یحو  نانآ  هب  دـنوادخ  يرذـگیم !؟

داد ناشن  هکئالم  هب  دنسریم  تماما  هب  وا  زا  سپ  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  نادنزرف  سپس  دشاب ». ینالوط  ینامز  تشذگ  زا  دعب 
. دندش داش  نانآ  و 

دنوادخ مهنم ؛ مقتنأ  مئاقلا  کلذـب  ّلجوّزع : هَّللا  لاقف  یّلـصی  مئاق  مهدـحا  اذإف   » دوب هداتـسیا  زامن  هب  ناشرفن  کی  نایاوشیپ ، نیا  نیب  رد 
(61 .«) مریگیم ماقتنا  مالسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  نانمشد و  زا  مئاق »  » نآ هلیسو  هب  دومرف : ّلجوّزع 

اذإ لاق : هنأ  مالسلا  هیلعقداصلا  نع  يور  ثیدح  یف  لوقت  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  : » مدرک ضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  هک  دیوگ  يوره  2
ُرَِزت الَو   - » ّلجوّزع هَّللا -  لوقو  تلقف : کلذک . وه  مالـسلا : هیلعلاقف  مهئابآ !؟ لاعفب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀلتق  يرارذ  لتق  مئاقلا  جرخ 

مهئاـبآ لاـعفب  نوضری  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀـلتق  يرارذ  نکلو  هلآ  وقأ  عیمج  یف  هَّللا  قدـص  لاـق : هاـنعم ؟ اـم  ( 62  ) يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو 
ّلجوّزع هَّللا  دنع  یضارلا  ناکل  برغملاب  لجر  هلتقب  یـضرف  قرـشملاب  لتق  ًالجر  ّنأ  ولو  هاتأ  نمک  ناک  ائیـش  یـضر  نمو  اهب  نورختفیو 
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هچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  ( 63 (؛... مهئابآ لعفب  مهاضرل  جرخ  اذإ  مالـسلا  هیلعمئاقلا  مهلتقی  امنإو  لـتاقلا  کـیرش 
جورخ مالسلا » هیلعمئاق   » هک ینامز  : » هدومرف ترضح  نآ  و  تسا ؟ هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  یثیدح  هرابرد  دییامرفیم 

»؟! دشُکیم ناِشناردپ  ِياهراک  ِرطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِنالتاق  هیرذ  درک ،
(! ياهدینش هک   ) تسا نانچ  دومرف :

؟ تسیچ شَیانعم  ( 64  ) يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  الَو   » هیآ سپ  متفگ :
ناِشناکاین  ] ناردـپ ِياهراک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ِنالتاق  ِنادـنزرف  نکل  تسا . قداص  شیاههتفگ  ِماـمت  رد  دـنوادخ  : » دومرف ترـضح 

رگا تسا ، هداد  ماجنا  ار  نآ  دوخ ، هک  تسا  یـسک  ِدننام  دوش ، یـضار  يزیچ  هب  سک  ره  دـننکیم و  راختفا  نآ  هب  دـنوشیم و  یـضار  [
. دوب دهاوخ  وا  ِمرج  ِکیرش  ّلجوّزع -  يادخ -  ِدزن  رد  یضار  دوش ، یضار  وا  راک  هب  برغم  رد  يرگید  دوش و  هتشک  قرشم  رد  يدرم 

.« دوب دهاوخ  ناِشناردپ  ِلامعا  هب  ناِشتیاضر  ِببس  هب  دشکیم ، ار  اهنآ  جورخ ، زا  دعب  هک  مالسلا  هیلعمئاق 
هب هکئالم  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  یتقو  هک  دش  هدـیمان  مئاق  مالـسلا » هیلعمئاق   » تهج نآ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  3

( هداتسیا  ) مئاق اهنآ  زا  یکی  درک ، فشک  ار  هّمئا  ِراونا  اهنآ  ِيارب  دنوادخ  سپ  دومرف : هک  نیا  ات  دندرک  هّجض  هلان  هیرگ و  اب  ادخ  ِيوس 
(65 .) دیشک مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  مالسلا  هیلعمئاق  صخش  نیا  اب  دومرف : دنوادخ  سپ  درازگیم . زامن  دوب و 

اههدرک و هب  زین  اهنآ  نوچ  تفرگ ؛ دهاوخ  ماقتنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  هیّرذ  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  رایـسب  تایاور  رد 
مالسلا هیلعمئاق  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نانچ  دننادیم ؛ حیحص  ار  نآ  دنتسه و  دونشوخ  یضار و  دوخ  ناردپ  ياهراک 

. دشکیم دوخ  ناردپ  لاعفا  هب  تیاضر  ّتلع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ِنیلتاق  نادنزرف  دنک ، جورخ 
: دهد رس  ادن  جنپ  ماقم  نکر و  ِنیبام  دسرب ، مارحلادجسم  هب  هک  یتقو  مالسلا  هیلعنامز  ماما  4

؛ َرَشَع یناَّثلا  ُمئاقلا  ُمامالا  اَنَا  َِملاْعلا  َلْهَأ  ای  الَأ  »
؛ مِقَْتنُملا ُماصْمّصلا  اَنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

؛ ًاناشْطَع ُهولَتَق  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنِا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 
؛ ًانایْرُع ُهوحَرَط  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنِا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

(66 (؛ ًاناودُع ُهوقَحَس  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنِا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 
هیلع نیسح  مّدج  ناهج ! مدرم  يا  متسه . هدنریگ  ماقتنا  ناّرب  ریشمش  نم  ناهج ! مدرم  يا  متـسه ، مئاق  مهدزاود  ماما  نم  ناهج ! مدرم  يا 
مدرم يا  دـنتخادنا . نیمز  رب  هنهرب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدـج  ناهج ! مدرم  يا  دنتـشک . ناشطع  ِبل  اب  ار  مالـسلا 

(67 .«) دنداد رارق  ناروتس  نابسا و  ّمس  لاماپ  ینمشد ، ِيور  زا  ندش ، هتشک  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  رکیپ  ناهج !
(68 .) تسا هدش  دای  ناشیا  زا  بقل  نیا  هب  زین  اوموبلرب  روبز  رد  تسا . ترضح  نآ  هلوادتم  هروهشم  هّصاخ  ِباقلا  زا  مئاق  5

، هراشا ِضحم  هب  هک  تسا  یهلا  نامرف  ِياّیهم  زور ، بش و  رد  هتـسویپ  ترـضح ، نآ  هچ  یلاعتقح ؛ ِناـمرف  رد  هدـنوش  اـپ  رب  ینعی  مئاـق » »
. دیامن روهظ 

قح هب  مئاق  امـش  همه  ایآ  هَّللا ! لوسر  نباـی  : » مدرک لاؤس  مالـسلا  هیلعرقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  هک  هدـش  تیاور  یلاـمث  هزمحوبا  زا 
»؟ دیتسین

.« میّقح هب  مئاق  همه  یلب ، : » دومرف
؟ دندیمان مئاق  ار  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  هنوگچ  سپ  متفگ :

يا دنتفگ : دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  یهلا  هاگرد  رد  هکئالم  دش ، دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مّدج ، نوچ  : » دومرف
؟ يوشیم لفاغ  دوخ  قلخ  نیرتهب  دوخ و  هدیدنسپ  ربمغیپ  ِدنزرف  دوخ و  هدیزگرب  ِلتق  زا  ایآ  ام ! دّیس  دنوادخ و 
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زا دیـشک  مهاوخ  ماقتنا  هنیآ  ره  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مسق  دیریگ ! رارق  نم ! هکئالم  يا  : » درک یحو  ناشیا  ِيوس  هب  یلاعت ، قح  سپ 
هکئالم دومن و  ناشیا  هب  ار  نیـسح  نادنزرف  زا  ناماما  رون  تشادرب و  ار  اهباجح  یلاعت  قح  سپ  دشاب ». اهنامز  زا  دعب  دـنچ  ره  ناشیا ،

نیا هلیـسو  هب  : » دومرف یلاعت  قح  دوب ؛ لوغـشم  زامن  هب  هداتـسیا ، اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـندید  ار  راونا  نآ  زا  یکی  سپ  دـندش ؛ داـش  نآ  هب 
(69 .«) دیشک مهاوخ  ماقتنا  ناشیا  زا  مئاق   ] هداتسیا

. تسا هدش  دای  روتْوَم »  » هب مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  تیاور ، دنچ  رد  6
. تسا هدشن  وا  ِیهاوخنوخ  هدش و  هتشک  شردپ  هک  دنیوگیم  یسک  هب  روتوم 

ِسنج ای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِبانج  ای  تسا  مالسلا  هیلعيرکـسع  ِترـضح  ای  ردپ ،] ] ِدلاو هب  دارم  : » هدومرف هللا  همحریـسلجم  موحرم 
(70 .«) دوخ ِدادجا  ِمامت  ِنوخ  هدنریگ  ماقتنا  ینعی  دشاب ؛ مالسلا  مهیلعهّمئا  همه  لماش  هک  دلاو ،

ًامُولْظَم َِلُتق  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  ِریسفت  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  ( 71) یفوک میهاربا  نب  تارف  خیش  ریـسفت  رد  7
. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  هدش  هتشک  ِمولظم  دومرف : ( 72 ...«) ًاناْطلُس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف 

یلصدومحم دّمحم و  دمحا ، هکنانچ  دیمان ، روصنم  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  دنوادخ  : » دومرف ( 73 «) ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِا  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  »
، اروشاع ترایز  رد  روصنم  ماما  هب  بانج  نآ  زا  ریبعت  هتکن  دیاش ، و  تسا ». هدش  هدیمان  حیسم  مالسلا  هیلعیسیع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

(74 .) ملاعلا هَّللاو  تسا . حضاو  نآ  ِهجو  هک  یتبسانم  هب  دشاب  روکذم  هیآ 
َنُولوُقَی َۀَّماَْعلا  َّنِإ  َلاَق  ( 75 «) َنُوَلتاُقی َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » ِِهلْوَق ِیف  مالـسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  8

َو ِمَّدلا  ُءاَِیلْوَأ  ُنَْحن  ُُهلْوَق  َوُه  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  ُُبلْطَی  َجَرَخ  اَذِإ  مالـسلا  هیلعُِمئاَْقلا  َوُه  اَمَّنِإ  َو  َۀَّکَم  ْنِم  ٌْشیَُرق  ُْهتَجَرْخَأ  اََّمل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َْتلََزن 
(76 (؛ ِۀَیِّدلا ُباَّلُط 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  جح  هکرابم  هروس  زا  هیآ 39  ِریسفت  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما 
يرای رب  ادـخ  دـناهتفرگ و  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ  تسا ، هدـش  هداد  داهج  هزاجا  تسا ، هدـیدرگ  لیمحت  نانآ  رب  گـنج  هک  یناـسک  هب  »

، شیرق هک  ینامز  تسا  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ِدروم  رد  هیآ  نیا  دـنیوگیم : ّتنـس  لها  دومرف : تساـناوت ». اـهنآ 
. دندرک نوریب  هّکم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

هک یناـمز  هب  تسا  طوـبرم  هیآ  تسا و  فیرّـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  دّـمحم -  لآ  مئاـق  ِدروـم  رد  هیآ ، ِلوزن  نأـش  هـک  یلاـح  رد 
ِيانعم نیا  دزیخیمرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  هب  دنکیم و  روهظ  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح 

.« میتسه هید  ِناگدننک  بلط  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ناهاوخ  نوخ  ام  : » هک تسا  ترضح  نآ  هلمج 
میهاوخ دیهش  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ماما   ] مدنزرف ود  نیا  نم و  مسق  ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاطیبانبیلع  نانمؤمریما  9

شیامزآ مدرم  ات  دش  دهاوخ  بیاغ  یتّدم  وا  تخیگنا و  دـهاوخرب  ام  ِیهاوخنوخ  هب  ار  مَنادـنزرف  زا  يدرم  نامّزلارخآ  رد  دـنوادخ  دـش ،
(77 .«) درادن يراک  دّمحم  ِلآ  هب  رگید  دنوادخ  دنیوگیم : نادان  ِدارفا  هک  ییاج  ات  دندرگ ، ادج  ناهارمگ  دنوش و 

10
هللا همحريرّهطم  دیهـش  داتـسا  تسا ، نیملـسم  نیب  ِيداقتعا  یخیرات و  ِتامّلـسم  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ِندوب  مقتنم  هکنیا  رد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ِنیلتاق  زا  راتخم  ِماقتنا  ِنایرج  رد  مینیبیم ، مالـسا  خیرات  رد  ار  ّتیودهم  ِداقتعا  ِرثا  هک  يراب  نیلّوا  : » دـنیامرفیم
، دشاب یبهذـم  ینید و  ِدرم  کی  ِشور  هکنآ  زا  شیب  مه  شـشور  هدوب و  يرادمتـسایس  رایـسب  ِدرم  راتخم  هک  تسین  دـیدرت  ِياج  تسا .

راـتخم مرادـن ، تهج  نآ  هب  راـک  تسا ، هدوـب  یبوـخ  اـی  دـب  ِمدآ  راـتخم  میوـگب  مهاوـخیمن  هّتبلا  تسا . هدوـب  یـسایس  ِدرم  کـی  ِشور 
اّما تسا  يایلاع  رایـسب  هنیمز  هنیمز ، نیا  تسا و  ءادهـشلادّیس  نالتاق  مدرم  زا  نتفرگ  ماـقتنا  عوضوم  عوضوم ، هکنیا  ولو  هک  تسنادیم 

تفرگ و سامت  مه  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  اب  یتیاور ) رباـنب   ) دـیاش دنتـسین . راـک  نیا  هب  رـضاح  وا  ِيربهر  ِتحت  مدرم 
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. دندرکن لوبق  ناشیا 
ردارب نینمؤملاریما و  رـسپ  هیفنح  نب  دّـمحم  ماـن  هب  دوب ، هداد  ربـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  هک  ار  دوعوم  يدـهم  هلئـسم 

اهّیا تفگ : تسا . نم  ِمان  وا  ِماـن  یمـسا » همـسا   » تسا هدـمآ  يوبن  ِتاـیاور  رد  اریز  دوب ، دّـمحم  وا  ِمسا  نوچ  درک . حرطم  ءادهـشلادّیس ،
(78 .) تسا هداد  ربخ  ربمغیپ  هک  يايدهم  نآ  منامز ، يدهم  ِبیان  نم  ساّنلا !

درکیم لوبق  مه  شدوخ  ًاعقاو  هیفنح  نب  دّمحم  ایآ  لاح  داد . ماجنا  ار  شدوخ  ِیـسایس  ِيزاب  نامز ، ِيدهم  زا  تباین  ِمان  هب  یتدـم  راتخم 
هکنیا رد  اّما  تسین . تباث  نیا  هک  دنشِِکب  ار  ماقتنا  دنناوتب  هکنیا  ِيارب  درکیم  لوبق  دنیوگیم  یضعب  هن ، ای  متسه  دوعوم  يدهم  نم  هک 
دّمحم دمآ . دیدپ  هّیناسیک  ِبهذم  اج  نیمه  زا  اهدعب  و  تسین ، یّکـش  درکیم  یفرعم  دوعوم  يدهم  ِناونع  هب  ار  هیفنح  نبدّمحم  راتخم ،
تـسا هدرمن  هیفنح  نبا  دّمحم  سپ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هکنیا  رگم  دریم  یمن  هک  دوعوم  ِيدهم  دنتفگ  دُرم  هک  مه  هیفنح  نب 

(79 ...«) تسا هدش  بیاغ  يوْضَر  ِهوک  رد  و 

زار هگ  اشامت  مراهچ  لصف 

ءادهّشلادّیس ِگوس  رد 

هسّدقم هیحان  ِترایز 

هراشا

، شّدـج ِياهجـنر  بیاصم و  رب  راوگرزب  نآ  ِدـنلب  هیثرم  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ترـضح  همانگوس  هیرگ و  نوخ  هسّدـقم ، هیحاـن  ِتراـیز 
تبرغ مالـسلا ، هیلعهَّللادـبعابا  تداهـش  ِياـههظحل  ِفیـصوت  میـسرت و  تراـیز ، نیا  تسا . اروشاـع  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا 

مهیلعتیب ا لها  ِّتیمولظمو 

لوا تمسق 

. دش هداد  صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  يارب  يردارب  هب  هک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، ترضح  رب  مالس 
. هلآ هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  رتخد  مالسلا ، اهیلعارهز  همطاف  ترضح  رب  مالس 

. مالسلا هیلع  یلع  ترضح  شردپ ، نیشناج  ّیصو و  مالسلا ، هیلعیبتجم  نسح  ماما  دّمحموبا ، رب  مالس 
. تشاد ینازرا  ادخ  هار  رد  ار  شناج  دوخ ، نوخ  اب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  مالس 

. تخاس دوخ  هشیپ  ار  دنوادخ  تعاطا  ناهنپ ، ادیپ و  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   ] یماما نآ  رب  مالس 
. داد رارق  ار  نارامیب  يافش  وا  ربق  ِكاخ  ِتبرت  رد  دنوادخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. تسا باجتسم  وا  دبنگ  ریز  رد  اعد  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دناهدمآ ایند  هب  وا  لسن  زا  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  رگید  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. ناربمایپ متاخ  ِدنزرف  رب  مالس 
. ناربمایپ يایصوا  نیرتهب  دنزرف  رب  مالس 
. مالسلا اهیلعارهز  همطاف  دنزرف  رب  مالس 

. يربک هجیدخ  دنزرف  رب  مالس 
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(. 82 «) یهتنملا ةردس   » دنزرف رب  مالس 
(. 83  ) يوأملا ۀّنج   » دنزرف رب  مالس 

. افص مزمز و  دنزرف  رب  مالس 
. نوخ هب  هتشغآ  ماما  نآ  رب  مالس 

. دندرک هراپ  هراپ  ار  شیاه  همیخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
«. ابع لآ  سماخ   » ابع لآ  زا  رفن  نیمجنپ  رب  مالس 

. نابیرغ همه  زا  رتبیرغ  نآ  رب  مالس 
. نادیهش همه  زا  رتالاب  ِدیهش  نآ  رب  مالس 

. دیسر لتق  هب  بسن  لصا و  یب  دارفا  تسد  هب  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. البرک نکاس  ِماما  نآ  رب  مالس 

. دنتسیرگ شیازع  رد  نامسآ  ناگتشرف  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دناهدیزگرب اسراپ و  دارفا  زا  وا  لسن  همه  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. نید ناطلس  رب  مالس 
. یهلا حضاو  لیالد  نیهارب و  لوزن  ّلحم  رب  مالس 

. يرَورس ماقم  ياراد  ِناماما  رب  مالس 
«. هزین ریشمش و  زا   » كاچ كاچ  ياههنیس  رب  مالس 

«. یگنشت زا   » هدیکشخ نابل  نآ  رب  مالس 
«. ایند زا   » هدش هدنک  ياهمسج  رب  مالس 

. هدش هدوبر  ياهناج  رب  مالس 
. هنهرب ياهندب  رب  مالس 

. درک رییغت  ناشگنر  نانآ ، رب  باتفآ  شبات  رثا  رب  هک  ییاه  مسج  رب  مالس 
. هدش يراج  ياهنوخ  نآ  رب  مالس 

. هدش هعطق  هعطق  نآ  ِياضعا  هک  ندب  نآ  رب  مالس 
(84 «.) دوب تکرح  رد   » ناریسا ناوراک  هارمه  و  هزین » يالاب   » تفرگ رارق  يدنلب  رد  هک  ییاهرس  رب  مالس 

. یتسه يادخ  تّجح  رب  مالس  هتفر ، تراسا  هب  بسانم » ششوپ  نودب   » نانز رب  مالس 
. تدیهش نادنزرف  رب  وت و  رب  مالس  وت . كاپ  ناردپ  رب  و  نیسح » يا   » وت رب  مالس 

. دناهتساخرب وت  يرای  هب  هک  تاهّیّرذ  رب  وت و  رب  مالس 
. ترانک رد  هتفخ  ناگتشرف  رب  وت و  رب  مالس 

. مولظم هتشک  نآ  رب  مالس 
. مالسلا هیلعربکا  یلع  ترضح  رب  مالس  مالسلا ،» هیلعیبتجم  نسح  ماما   » شمومسم ردارب  رب  مالس 

. مالسلا هیلعرغصا  یلع  ترضح  هراوخ ، ریش  رب  مالس 
. نابایب رد  هدش » اهر   » هداتفا ياهندب  رب  مالس 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  کیدزن  نادناخ  رب  مالس 
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. اهنطو زا  رود  رب  مالس  نابایب . رد  ناگداتفا  رب  مالس 
. دندش ادج  اهندب  زا  هک  ییاهرس  نآ  رب  مالس  اههدش . نفد  نفک  یب  رب  مالس 

. رابدرب هدننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ِماما  نآ  رب  مالس 
. كاپ ِكاخ  نکاس  رب  مالس  روای . یب  مولظم  رب  مالس 

. هوکشاب هاگراب  بحاص  رب  مالس 
. تخاس كاپ  اهيدیلپ  زا  ار  وا  گرزب  يادخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. درک راختفا  وا  ِدوجو  هب  لیئربج  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. تفگ نخس  یکدوک  نابز  هب  وا  اب  لیئاکیم  ترضح  هراوهگ ، رد  یکدوک و  رد  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. دندرک ینکش  نامیپ  وا  ياهنامیپ  مه  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دنتسکش ار  وا  میرح  تمرح  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. دش هتخیر  نیمز  رب  قحان  هب  شنوخ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دوب شندب  ياهمخز  نوخ  اب  شلسغ  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. دمآ دورف  وا  رب  يدایز  ِياههزین  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دش حابم  شنوخ  هک  ياهدید  متس  نآ  رب  مالس 

. دش هدیربرس  نابایب  رد  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دندرک نفد  ار  وا  ناییاتسور  هک  یماما  نآ  رب  مالس 

. دندرک عطق  ار  شندرگ  گرهاش  هک  یماما  نآ  رب  مالس 
. دنام روای  نودب  اروشاع » زور  رد   » هک یتیامح  دروم  ِماما  نآ  رب  مالس 

. هدش باضخ  نوخ  هب  ِنساحم  نآ  رب  مالس 
. هدنام نیمز  رب  هزانج  نآ  رب  مالس  هداتفا . كاخ  رب  ِتروص  نآ  رب  مالس 

. دندز نآ  هب  نارزیخ » بوچ   » اب هک  ینادند  بل و  نآ  رب  مالس 
. اههزین ِيالاب  ِرس  نآ  رب  مالس 

يوس هب  یشحو  ناگدنرد  و  دندش . رگمتـس  ياهگرگ  متـس  شین  راتفرگ  دندوب و  هداتفا  اهنابایب  رد  هک  ياهنهرب  ياهندب  نآ  رب  مالس 
. دندوب دمآ  تفر و  رد  نانآ 

. دندمآ تفر و  رد  تهاگراب  فارطا  رد  هک  یناگتشرف  رب  و  نم ! يالوم  يا  وت  رب  مالس 
. دندش دراو  وت  رب  تترایز  يارب  دنفاوط و  لاح  رد  تیارس  نحص و  رد  دندز و  هقلح  وت  تبرت  رب  هک  یناگتشرف  نامه 

. میوجیم وت  دزن  ار  يراگتسر  ماهدمآ و  وت  يوس  هب  نم  انامه  وت ، رب  مالس 
دهاوخیم وت ، هب  ّتبحم  زاربا  اب  تسا و  هتفریذپ  ار  وت  تیالو  صالخا ، اب  دسانشیم و  ار  وت  میرح  ِتمرح  هک  یسک  ِفرط  زا  وت  رب  مالس 

. ددرگ رازیب  وت  نانمشد  زا  دوش و  کیدزن  دنوادخ  هب 
یناسنا مالس  تسا . يراج  شیاه  کشا  وت  دای  ماگنه  رد  تسا و  حورجم  یمخز و  وت  رب  هدراو  ياهتبیصم  رطاخ  هب  هک  یبلق  زا  یمالس 

. لیلذ راوخ و  نادرگرس ، نوزحم و  دنمدرد و 
تظفاـحم اهریـشمش  زا  ار  وت  مسج  دوخ ، ناـج  نداد  رارق  رپـس  اـب  تشاد ، روـضح  ( 85) ـالبرک رد  رگا  هک  یـسک  فرط  زا  وـت  رب  مـالس 
ینانمـشد هیلع  رب  گنج  رد  ار  وت  درکیم و  داهج  وت  باـکر  رد  درکیم و  هیدـه  ار  دوخ  سَفَن  نیرخآ  وت ، هار  رد  ندرم  يارب  درکیم و 
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رپس ار  دوخ  تیب  لها  هدرک و  وت  ناج  يادـف  ار  دوخ  ناور  حور و  دـنزرف و  لام و  ناج و  مسج و  دادیم و  يراـی  دـناهدیروش ، وت  رب  هک 
. دادیم رارق  وت  تیب  لها  يالب 

ور رد  ور  وت  نمـشد  ربارب  رد  متـسناوتن  تشادزاب و  وت  يرای  زا  ارم  یهلا  ردـق  اضق و  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ار  نم  دـّلوت  راـگزور ، هچ  رگ 
مزادرپیم و تیارب  يراز  هحون و  هب  ماش ، حبص و  ره  هنیآ  ره  اّما  مزیخاپب ، هتشارفارب  وت  هیلع  رب  ینمـشد  مَلَع  هک  یـسک  ربارب  رد  مگنجب و 

. مرابیم هدید  زا  نوخ  کشا ، ِياج  هب  تیازع  رد 
مه و  مروخیم . فّسأت  تايراتفرگ  رب  متـسه و  نیگمغ  مروخیم و  ترـسح  تشذـگ ، وت  رب  هک  هچ  نآ  رب  هک  تسا  نیا  يارب  همه  نیا 

. مریمب یگتسکش  لد  یگدرسفا و  هّصغ  وت و  رب  هدراو  تبیصم  هودنا  زا  ات  مروخیم  سوسفا  نانچ 
عیطم يدرک و  یهن  ادـخ  اب  ینمـشد  رکنم و  زا  هدومن و  فورعم  هب  رما  يدرک و  ادا  ار  تاکز  یتشاد و  اپرب  ار  زاـمن  وت  مهدیم  تداـهش 

. یتسُج کّسمت  یهلا  نامسیر  دنوادخ و  هب  يدرکن و  ینامرفان  يدوب و  دنوادخ 
ياهّتنس و  يدرک . تباجا  ار  دنوادخ  توعد  يدومن و  سْفَن  تبقارم  يدرک و  هشیپ  یسرت  ادخ  یتشاد و  هگن  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  سپ 

نـشور ار  يرادرک  تسرد  یتـسار و  هار  يدرک و  توـعد  ار  مدرم  تیادـه ، هار  هب  يدرک و  شوماـخ  ار  اـههنتف  یتـشاد و  اـپ  هب  ار  یهلا 
. یتخاس

. يدوب ادخ  لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  تّدج  راگدرورپ و  عیطم  يدرک و  داهج  ادخ  هار  رد  دوب ، شّقح  هک  هنوگ  نآ  و 
لمع ار  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  تردارب  ّتیـصو  تعرـس ، هب  یتشاد و  اونـش  شوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تردپ  راتفگ  هب  و 
يارب يدوب و  ناشکرس  نایغاط و  هدنبوک  يدرب و  نیب  زا  هدرک و  هفخ  هفطن  رد  ار  یشکرس  نایغط و  یتشارفارب و  ار  نید  نوتـس  يدرک و 

. يدوب هدنهد  زردنا  مالسا ، تّما 
مالسا و يارب  يدرک و  مایق  یهلا  نیهاَرب  اب  يدرک و  هزرابم  ناقساف  اب  یتفر و  رطاخ  هدوسآ  ندنک ، ناج  ِیتخـس  گرم و  ِياههظحل  رد  و 

نید زا  يدوب و  رابدرب  یهلا ، ياهشیامزآ  يراتفرگ و  رد  يدرک و  يرای  ار  قح  و  يداد . جرخ  هب  هفطاع  هداد و  ناـشن  تقفـش  نیملـسم 
. يدرک عافد  نید  روضح  هرتسگ  زا  يدرک و  تظفاحم 

هدرک و يرای  ار  نید  ياهدرک . مادقا  نآ  رـشن  هب  هداد و  شرتسگ  ار  تلادـع  ياهدومن . يرای  ار  نآ  هدرک و  يرادهگن  تیادـه ، نامرآ  زا 
. يدش نانآ  عنام  هتشاد و  زاب  ناشراک  زا  ار  نید  ناگدنهد  رارق  هچیزاب  یتخاس . ینلع  ار  يراد  نید  گنهرف 

نامیتی و دـیما  ِراهب  يدرک . میـسقت  يواست  هب  فیعـض  يوق و  نیب  هدرک و  هرداصم  فعـضتسم  دارفا  عفن  هب  ار  ملاظ  ِنارادهیامرـس  ِییاراد 
. يدوب اهتمعن  مزالم  یهلا و  ماکحا  ندعم  مالسا و  تّزع  هیام  و  نامدرم ، هدنراد  هگن 

ياراد اهنامیپ  رد  يدرک . ّتیصو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تردارب  شور  هب  ندرک  ّتیـصو  رد  يدرک و  ّیط  ار  تردپ  ّدج و  شور  هار و 
راوتسا ياههار  يداد و  همادا  ششوک  هب  ناهج » ینادان  لهج و   » اهیکیرات رد  یّتح  یتسه . نشور  تمارک  هدیدنـسپ و  تلـصخ  يوخ و 

. يدرک باختنا  ار 
الاو و هبتر  ِياراد  و  يراد ، يدـنلب  فیرـش و  بَسَن  بَسَح و  يراد . یلاع  میظع و  ياهنیـشیپ  یتاقولخم . همه  زا  رتتمارک  اـب  فرـش و  اـب 

. ییادخ ِيوس  هب  هدننک  تشگزاب  راگتسر و  رابدرب ، و  ياهدیدنسپ . يداژن  رایسب و  بقانم 
تسود ییادخ . يوس  هب  هدننک  تشگزاب  ادخ و  هاگـشیپ  رد  هدننک  هلان  رایـسب  دیهـش ، ماما  یتسه . هبترم  دنلب  دنمورین و  اناد ، هدنـشخب  وت 

. يراقو تبیه و  ياراد  ینتشاد و 
دهع و هب  تبسن  اشوک و  راگدرورپ  تعاط  رد  و  یناوزاب . مالـسا  تّما  يارب  هدننک و  یـسررب  میرک  نآرق  يارب  دنزرف و  ادخ ، ربمایپ  يارب 

ینالوط دوجـس  عوکر و  ياراد  زین  یتسه و  شالت  یعـس و  یمامت  هدـنهد  ماجنا  ياهدـننک و  يریگهرانک  ناقـساف  هار  زا  و  رادافو ، نامیپ 
. یتسه
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هاگن دـشاب ، هتـشاد  تشحو  ایند  زا  هک  یـسک  دـننام  ایند  هب  یتفرگ و  هراـنک  اـیند  زا  دـنک ، چوک  اـیند  زا  دـهاوخیم  هک  یـسک  ِدـننامه  و 
هتفرگرب ایند  ياهیـشوخ  زا  تهاگن  يدـنادرگرب و  ایند  ياهتنیز  زا  ار  دوخ  تّمه  رظن  يدیـشوپ و  مشچ  ییایند  ياهوزرآ  زا  ینکیم .

. تسا هدش  هتخانش  ترخآ  هب  تقایتشا  تسا و  هدش 
رد وت  دناوخارف ؛ ار  شناوریپ  یهارمگ  تشادرب و  هرهچ  زا  هدرپ  يرگدادیب  دروآ و  نادیم  هب  ار  دوخ  ناوت  همه  متـس ، یتقو  هک  اج  نآ  ات 
زا هدـنریگ  هرانک  بارحم و  هناخ و  نیـشنمه  يدوب و  هناگیب  نارگمتـس  اب  یتشاد و  تنوکـس  هنیدـم ، رد  تّدـج  مرح  ِرانک  رد  ماگنه  نآ 

. يدومنیم رکنم  زا  یهن  تنابز  بلق و  اب  دوخ ، تقاط  هزادنا  هب  يدوب و  تاّذل  تاوهش و 
هداتسیا ناراکهبت  ربارب  رد  ًالمع  و  یهد ؛ ماجنا  ینلع  یلمع و  رکنم  زا  یهن  هک  درک  اضتقا  هعماج ، رد  تارکنم  زا  تایهاگآ  نآ ، زا  سپ 

هارمه هب  لیلد  نیمه  هب  يزادرپب . دربن  هب  نانآ  اب  و 

مود تمسق 

زا هدافتسا  اب  يدرک و  راکشآ  ناهرب  لیلد و  اب  ار  دوخ  دوصقم  يدرک و  زاغآ  شـشوک  تناتـسود ، ناوریپ و  زین  تیب و  لها  تنادنزرف و 
زا رما و  دـنوادخ  زا  تعاطا  یهلا و  دودـح  هماقا  هب  يدرک و  توعد  دـنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  وکین ، هظعوم  يراـبدرب و  شناد و  ملع و 

. يدرک یهن  اهیشکرس  يدیلپ و 
. یتساخرب داهج  هب  اهنآ  اب  نانآ ، رب  ناهرب  هنّیب و  رارکت  نانآ و  نتـشاد  رذـح  زا  دـعب  وت  دـندرک و  هلباقم  وت  اب  زواجت  متـس و  اب  نانآ  اـّما 

دندرک نیگمشخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  زین  تراگدرورپ و  و  دنتـسکش . ار  وت  اب  تعیب  وت و  میرح  تمرح  اهنآ  یلو 
. دندوب وت  اب  گنج  رگزاغآ  و 

يدش و قرغ  گنج  نادیم  رابغ  درگ و  رد  يدرک و  لیمحت  راّفک  رکشل  رب  ار  گرم  وت  دش و  هزین  ریشمش و  تبرض  هنحـص  هنحـص ، سپ 
. تسا هدش  رضاح  گنج  نادیم  رد  یضترم  ّیلع  ایوگ  هک  يدش  دراو  يراقفلاوذ  اب 

رد ار  دوخ  زیگنارب  بوشآ  ياههلیح  دوشیمن ، هدـهاشم  وت  رد  سرت  يرارق و  یب  يراد و  یمدـق  تباث  نارای  ماوقا و  وت  دـندید  هک  یتقو 
هب بآ  ندیـسر  زا  هک  درک  رما  شرکـشل  هب  نوعلم  نآ  دنتخادرپ و  دربن  هب  وت  اب  ناشیاه  يدب  گنرین و  هلیح و  اب  دـندرک و  ارجا  وت  دروم 

. ییآ دورف  البرک  نابایب  رد  دنتساوخ  وت  زا  هلجع  اب  دندیگنج و  وت  اب  دندش و  بآ  هب  تندیسر  عنام  زین  دوش و  يریگولج  وت 
دندرکن و تیاعر  دندوب ، هتـسب  وت  اب  هک  ار  ینامیپ  دندرک و  زارد  اهتسد  تاهشیر ، ِندروآ  رد  يارب  دـندرک و  باترپ  تَیوس  هب  اهریت  و 

. تسا گرزب  یهانگ  اهنآ  ِمادقا  نیا  هک  دندرکن  رکف  زگره  تلاوما ، هرداصم  تنارای و  ناتسود و  نتشک  هماگنه  رد 
زا نامـسآ  ناگتـشرف  یّتـح  هک  هنوگ  نآ  يدرکیم ، لّـمحت  ار  اـهّتیذا  رازآ و  يدوب و  گـنج  راـبغ  درگ و  ناـیم  رد  وـت  هک  یلاـح  رد 

دنتخاس َتناوتان  دندرک ، دراو  وت  رب  هک  يدایز  ِياهمخز  اب  دندرک و  هرصاحم  ار  وت  تهج  ره  زا  نانمشد  نآ  دندرک ، بّجعت  تايرابدرب 
تیارب مه  روای  کی  یّتح  هک  هنوگ  نآ  دـندش ، مرح  ِياـههمیخ  هب  تندـمآ  تفر و  عناـم  دـنتخادنا و  هلـصاف  مرح  ِياـههمیخ  وت و  ِنیب  و 

. يدوب رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  وت  هک  یلاح  رد  دنامن ،
، يدوب حورجم  هک  یلاح  رد  سپ  دنتخادنا . نیمز  رب  بسا  زا  ار  وت  هک  نآ  ات  يدرکیم ؛ عافد  تنادـنزرف  نانز و  زا  مادـم  يدوب و  رابدرب 

وت یناشیپ  رب  گرم  ِقرع  دندز و  وت  ندب  رب  ریشمش  ناشکرس ، هک  نیا  ای  یتفرگ ، رارق  نابـسا  مُس  ریز  هک  اج  نآ  ات  یتفرگ ، رارق  نیمز  رب 
. يدشیم ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  تسشن و 

هک تفریم  تاـحارج  اـهدرد و  تّدـش  زا  هک  هنوگ  نآ  يدرک . شیوـخ  تیب  لـها  مرح و  ياـههمیخ  هب  ياهناـسویأم  هاـگن  هک  هاـگ  نآ 
هک یلاـح  رد  تفر ، مرح  ياـههمیخ  فرط  هب  درک و  مَر  تعرـس  هب  حاـنجلاوذ  نیب  نیا  رد  ینک . شومارف  ار  دوـخ  تیب  لـها  نادـنزرف و 

. تشاد دولآ  هیرگ  ياهههیش 
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هک یلاح  رد  ناشیرپ و  وم  تسا ، نازیوآ  تبـسا  رب  بسا  نیز  هک  دندرک  هدهاشم  دـندید و  راسمرـش  لیلذ و  ار  بسا  مرح  نانز  هک  یتقو 
دعب ّتلذ  راثآ  هک  یلاح  رد  نانک و  نویش  دندیود و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  دنتفرگ ، هرهچ  زا  باقن  دنتخاونیم ، دوخ  ياهتروص  رب  یلیس 

. دندیود ناباتش  تهاگلتق  يوس  هب  دندیدیم ، ار  تّزع  زا 
كرابم ِشیر  شرگید  تسد  اب  هک  یلاح  رد  دیشکیم ، تیولگ  رب  ار  شریشمش  دوب . هتـسشن  تاهنیـس  يور  نوعلم  رمـش  لاح ، نامه  رد 

. دنک ادج  تندب  زا  رس  دوخ ، يدنه  ریشمش  اب  هک  دوب ، هتفرگ  ار  وت 
دننامه وت ، تیب  لها  تفرگ و  رارق  هزین  يور  ترـس  يدز و  ار  رخآ  ِياهسفن  داتفا و  راک  زا  تاهناگ  جـنپ  ّساوح  هک  دوب  لاح  نامه  رد 

هک ياهنوگ  هب  دـندش ، راوس  نارتش »  » نایاپراهچ نالاپ  يور  رب  دـندش و  هدیـشک  دـنب  هب  ینهآ  ریجنز  اب  دـندش و  هدرب  تراسا  هب  ناگدرب 
. دندش هدُرب  اهنابایب  اهارحص و  زا  نانآ  دینازوس و  ار  نانآ  تروص  ناتسبات  يامرگ  تّدش 

. دندشیم هدناخرچ  اهرهش  رازاب  رد  دوب ، هدش  نازیوآ  ناشندرگ  هب  نانآ  هتسب  ياهتسد  هک  یلاح  رد  و 
ار یهلا  ماکحا  اهّتنـس و  دـندرک و  لیطعت  ار  هزور  زامن و  دـندناسر و  لتق  هب  ار  مالـسا  وت ، نتـشک  اب  هک  دـساف  ناراـکهنگ  رب  ياو  سپ 

مالـسلا مهیلعتیب  لها  اب  ینمـشد  يرگنایغط و  رد  دـندرک و  فیرحت  ار  نآرق  تاـیآ  دـندرک و  مدـهنم  ار  ناـمیا  ياـههیاپ  دنتـسکش و 
. دنداد جرخ  هب  تواسق  دنتفرگ و  تعرس 

دنام و یقاب  شیارب  نتفرگ  ماقتنا  ّقح  دش و  مد  ّیلو  تفرگ و  رارق  متس  ِدروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگید  راب  کی  سپ  نیا  زا 
. دش عقاو  بیرغ  رگید  راب  کی  میرک  نآرق 

ال  ] لیلهت ریبکت و  وت  نتفر  اب  دروخ و  تسکـش  تفرگ و  رارق  تنایخ  دروم  رگید  راب  کی  قح  يدش ، هدناشک  تسکـش  هب  وت  هک  یتقو  و 
اب ینمـشد  ماکحا و  ِفیرحت  لیدبت و  رییغت و  وت  تداهـش  زا  دعب  و  تفر . نیب  زا  یگمه  نآ ، ریـسفت  نآرق و  مارح و  لالح و  هَّللا و  ّالا  هلا 

. دش رهاظ  دمآرد و  هعماج  گنهرف  تروص  هب  ییارگ ، لطاب  داسف و  یهارمگ و  یتسرپاوه و  ماکحا و  ندش  لیطعت  نید ،
ینالوط ياهکشا  اب  درکیم ، نالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تّدج  ربق  رانک  رد  هنیدم  رد  ار  وت  تداهـش  ربخ  هک  سک  نآ  سپ 

. داد ربمایپ  هب  ار  وت  گرم  ربخ 
تیب لها  هب  ضّرعت  دش و  هتشک  نیسح   ] تناوج هون و  ادخ ! لوسر  يا  تفگیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  باطخ  هک  یلاح  رد 

ریغ یلوصا و  ریغ  راتفر  ره  دـندش و  هدرب  تراسا  هب  وت  ِياـههون  نادـنزرف و  وت ، زا  دـعب  دندرمـش و  حاـبم  ار  وت  تیاـمح  دروم  دارفا  وت و 
. دنداد ماجنا  وت  تیب  لها  ترتع و  هب  تبسن  ار  یناسنا 

دنتفگ و تیلست  وا  هب  یهلا  ناربمایپ  ناگتشرف و  وت  يازع  رد  دمآرب و  وا  مارآ  ِبلق  نورد  زا  هیرگ  تفـشآرب و  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  اج  نآ 
، تردپ هب  نتفگ  تیلست  يارب  دنوادخ ، هاگرد  بّرقم  ناگتـشرف  زا  ییاهرکـشل  دش و  راوگوس  مالـسلا  اهیلعارهز  تردام  وت  تداهـش  رد 

وت ِيازع  رد  دندرک و  اپرب  ازع  لفاحم  تشهب ، ِتاقبط  نیرتالاب  رد  وت  ِيازع  رد  دندوب و  دمآ  تفر و  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ترضح 
نآ ياههنماد  عفترم و  ياههوک  نآ و  نانابهگن  تشهب و  نآ و  نانکاس  اهنامسآ و  همه  دندز و  یلیـس  دوخ  ِياهتروص  رب  یتشهب  ِنانز 

مارحا زا  هک  نانآ  زین  دـندوب و  مارحا  رد  هک  نانآ  رعـشم و  میهاربا و  ماقم  هبعک و  هناخ  و  نآ ، دارفا  تشهب و  نآ و  ياهیهام  اـهایرد و  و 
. دندرک هیرگ  وت  يازع  رد  یگمه  دندمآ ، نوریب 

نانآ هورگ  ءزج  نانآ و  هارمه  هب  تمایق  رد  ارم  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و  رب  البرک ]  ] دنمـشزرا ناکم  نیا  تمرح  هب  اراگدرورپ !
. نک تشهب  دراو  ارم  نانآ  تعافش  اب  نک و  روشحم 

لباقم رد  ینک ، ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتساوخ  رگا  دومرف : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  2
: وگب تسیاب و  شربق 

. تاقولخم نیب  زا  ادخ  هدیزگرب  مدآ ، ترضح  رب  مالس 
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. وا هدیزگرب  ادخ و  ّیلو  ثیش ، ترضح  رب  مالس 
. تخادرپ مدرم  نیب  رد  یهلا  ناهرب  هماقا  هب  هک  سیردا  ترضح  رب  مالس 

. درک باجتسم  رفاک  موق  رب  باذع  لاسرا  دروم  رد  ار  شیاعد  دنوادخ  هک  حون  ترضح  رب  مالس 
. تفر شیپ  هب  دنوادخ  يرای  اب  هک  دوه  ترضح  رب  مالس 

. دش هّجوتم  راگدرورپ  يوس  هب  وا ، رب  دنوادخ  تمارک  رطاخ  هب  هک  حلاص  ترضح  رب  مالس 
. درک تیامح  وا  زا  شنداد ، رارق  لیلخ  دوخ و  تسود  اب  دنوادخ  هک  میهاربا  ترضح  رب  مالس 

. داتسرف وا  يارب  وا  ییادف  ناونع  هب  دوخ  ِتشهب  زا  ار  دنمشزرا  يدنفسوگ  دنوادخ  هک  لیعامسا  ترضح  رب  مالس 
. داد رارق  وا  لسن  زا  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  قاحسا  ترضح  رب  مالس 

. دنادرگزاب وا  هب  ار  وا  ییانیب  شدوخ  تمحر  هب  ادخ  هک  بوقعی  ترضح  رب  مالس 
. داد تاجن  هاچ  نورد  زا  ار  وا  دوخ  تردق  تمظع و  هب  دنوادخ  هک  فسوی  ترضح  رب  مالس 

. تفاکش شیارب  ار  ایرد  شدوخ  تردق  هب  دنوادخ  هک  یسوم  ترضح  رب  مالس 
. داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  وا  يربمایپ ، هب  شندیزگرب  اب  دنوادخ  هک  نوراه  ترضح  رب  مالس 

. تخاس زوریپ  شموق  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  بیعش  ترضح  رب  مالس 
. تفریذپ ار  وا  هبوت  تشذگرد و  وا  ياطخ  زا  دنوادخ  هک  دوواد  ترضح  رب  مالس 

. دنتفرگ رارق  وا  ریخست  رد  نایرپ  نایّنج و  دنوادخ ، لالج  تّزع و  هلیسو  هب  هک  نامیلس  ترضح  رب  مالس 
. دومرف تیانع  شیافش  يرامیب  نآ  زا  دنوادخ  هک  بّویا  ترضح  رب  مالس 

. داد تاجن  ار  اهنآ  و  تفریذپ ، سنوی  نیرفن  زا  ار  شموق  تنامض  دنوادخ  هک  سنوی  ترضح  رب  مالس 
. درک هدنز  هرابود  ار  وا  دوب ، هدرم  وا  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  هک  ْریَزُع  ترضح  رب  مالس 

. درک هشیپ  يرابدرب  ربص و  ییحی  لتق   ] هدراو تبیصم  رد  هک  اّیرکز  ترضح  رب  مالس 
. درک کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  تداهش ، تقایل  نداد  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  ییحی  ترضح  رب  مالس 

. راگدرورپ هملک  ادخ و  حور  یسیع ، ترضح  رب  مالس 
(86 .) وا هدیزگرب  ادخ و  تسود  بیبح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  ترضح  رب  مالس 

هسّدقم هیحان  ترایز  همجرت  1

روهظ عولط  اروشاع ، بورغ  مجنپ  لصف 

تعجر هلئسم 

نویبنلا اهب  یقتلا  دق  ضرأ  یهو  قارعلا  یلإ  قاستس  کنإ  ینب  ای  یل : لاق  هَّللا  لوسر  نإ  لتقی : نأ  لبق  هباحصأل  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لاق  »
: التو دیدحلا  سم  ملأ  نودجی  کباحصأ ال  نم  ۀعامج  کعم  دهشتسیو  اهب  دهشتست  کنإو  ارومع  یعدت  ضرأ  یه  نییبنلا و  ءایصوأ  و 

. مهیلعو کیلع  امالسو  ادرب  برحلا  نوکی  ( 69 ءایبنألا : « ) میهاربإ یلع  امالسو  ادرب  ینوک  ران  ای  انلق  »
ۀجرخ کلذ  قفاوی  ۀجرخ  جرخأف  هنع  ضرألا  قشنی  نم  لوأ  نوکأف  هَّللا  ءاش  ام  ثکمأ  مث  لاق : انیبن  یلع  درن  اناف  انولتق  نئل  هَّللاوف  اورشباف 

لیفارسإو لیئاکیمو  لیئربج  یلإ  نلزنیلو  طق  ضرألا  یلإ  اولزنی  مل  هَّللا  دنع  نم  ءامـسلا  نم  دفو  ّیلع  ّنلزنیل  مث  انمئاق  مایقو  نینمؤملا  ریمأ 
. ۀکئالملا نم  دونجو 
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مث قولخم  اهبکری  مل  رون  نم  قلب  لـیخ  برلا  تـالومح  نم  تـالومح  یف  هیلع  هَّللا  نم  نم  عیمج  یخأ و  اـنأ و  یلع و  دّـمحم و  ّنلزنیلو 
نم انیع  ۀـفوکلا  دجـسم  نم  جرخی  هَّللا  نإ  مث  هَّللا  ءاش  ام  کلذ  دـعب  نم  ثکمن  انإ  مث  هفیـس  عم  انمئاق  یلإ  هنعفدـیلو  هءاول  دّـمحم  نزهیل 

. نبل نم  انیع  ءام و  نم  انیعو  نهد 
الإ هَّلل  ودع  یلع  یتآ  الف  برغملاو  قرشملا  یلإ  ینثعبیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  فیس  یلإ  عفدی  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  نإ  مث 
هَّللا قدـص  نالوقی  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  ناجرخی  عشویو  لاـیناد  نإو  اـهحتفأف . دـنهلا  یلإ  عقأ  یتح  هتقرحأ  ـالإ  امنـص  عدأ  ـالو  همد  تقرهأ 

. مهل هَّللا  حتفیف  مورلا  یلإ  اثعب  ثعبیو  مهیلتاقم  نولتقیف  الجر  نیعبس  ةرصبلا  یلإ  امهعم  هَّللا  ثعبیو  هلوسرو 
مّهنّریخأل و  للملا : رئاسو  يراصنلاو  دوهیلا  یلع  ضرعأو  بیطلا  الإ  ضرألا  هجو  یلع  نوکی  یتح ال  اهمحل  هَّللا  مرح  ۀباد  لک  نلتقأل  مث 

نع حسمی  اکلم  هیلإ  هَّللا  لزنأ  الإ  انتعیش  نم  لجر  یقبی  همد و ال  هَّللا  قرهأ  مالسالا  هرک  نمو  هیلع  تننم  ملسأ  نمف  فیسلاو  مالسالا  نیب 
لهأ انب  هءالب  هنع  هَّللا  فشک  الإ  یلتبم  الو  دـعقم  الو  یمعأ  ضرـألا  هجو  یلع  یقبی  ـالو  ۀـنجلا  یف  هتلزنمو  هجاوزأ  هفرعیو  بارتلا  ههجو 

. تیبلا
ةرمثو فیـصلا  یف  ءاتـشلا  ةرمث  نلکأتلو  ةرمثلا  نم  اهیف  هَّللا  دـیری  امب  فصقتل  ةرجـشلا  نأ  یتح  ضرـألا  یلإ  ءامـسلا  نم  ۀـکربلا  ّنلزنیلو 
اوبذـک نکلو  ضرـألاو  ءامـسلا  نم  تاـکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوقتاو  اونمآ  باـتکلا  لـهأ  نأ  وـلو   » یلاـعت هلوـق  کـلذو  ءاتـشلا  یف  فیـصلا 

دیری مهنم  لجرلا  نأ  یتح  اهیف  ناک  امو  ضرألا  یف  ئـش  مهیلع  یفخی  ۀمارک ال  انتعیـشل  بهیل  هَّللا  نإ  ّمث  نوبـسکی » اوناک  امب  مهانذخأف 
دیمحلا دـبع  نب  میرکلا  دـبع  نب  یلع  دیـسلا  یل  هاور  اـمم  تاجرّدـلارئاصب : رـصتخم  نوـلمعی . اـم  ملعب  مهربـخیف  هتیب  لـهأ  ملع  ملعی  نأ 

. هلثم لهس  نع  هدانسإب  ینسحلا 
(87 .) رامثلا نم  تلمح  ام  ةرثکل  اهناصغأ  رسکنت  يأ  فصقتل ) : ) حاضیا

ماما دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  دیوگ  رباج  لوق  زا  بالجلا  دعـس  دیوگ : لیـضف  نبا  هک  دـنکیم  لقن  بوبحم  نبا  زا  دایز  نب  لهس 
يوس هب  يدوز  هب  وت  انامه  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : دوخ  باحصا  هب  شتداهش  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح 

نآ هب  هک  تسا  ینیمز  نآ  دناهدیـشک و  اـهيراتفرگ  نآ  رد  اـهنآ  يایـصوا  ناربـمغیپ و  هک  تسا  ینیمز  نآ  يوـشیم و  هدـناشک  قارع 
. دوشیم هتفگ  ارومع » »

هیآ نیا  دیوشیم و  دیهش  نآ  رد  دننکیمن ، ساسحا  ار  دوخ  ِندب  رب  نهآ  ِندش  هدیشک  درد  هک  تباحـصا  زا  یهورگ  و  نیـسح ) يا   ) وت
! امش رب  داب  هدژم  سپ  دوشیم . ملاس  درس و  تباحصا  وت و  يارب  گنج  ( 88 «) َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالسَو  ًادَْرب  ینوُک  ُراَن  ای  اَْنُلق  : » دومن توالت  ار 

متـسه یـسک  نیلّوا  نم  سپ  دهاوخب . ادخ  ات  مینامیم  اج  نآ  رد  میوشیم و  دراو  نامربمغیپ  روضح  هب  دنـشکب ، ار  ام  رگا  مسق ! ادـخ  هب 
. ام مئاق »  » ِمایق نینمؤملاریما و  جورخ  اب  نامز  مه  میآیم  نوریب  سپ  دوش . هتفاکش  وا  يارب  نیمز  هک 

رکشل لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  دناهدماین و  دورف  ًادبا  تقو  نآ  ات  هک  دنیآیم  دورف  نم  يارب  ادخ  دزن  زا  نامسآ  زا  ياهتـسد  سپس 
هک نانآ  یمامت  مردارب و  نم و  دنوشیم و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ًامتح  دـنوشیم . لزان  نم  يارب  اههتـشرف 

یقولخم چیه  هک  ینارون  یناشیپ و  دیفـس  ینابـسا  ادخ ، بکارم  زا  ییاهبکرم  رب  دنیآیم ، دورف  تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  اهنآ  هب  دـنوادخ 
. تسا هدشن  اهنآ  ِراوس  نونکات 

دعب دهدیم ، لیوحت  ام  مالسلا » هیلعمئاق   » هب دوخ  ِریشمش  ِهارمه  دروآیم و  رد  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  سپس 
سپس ( 89 (؛ دروآیم نوریب  ریـش  بآ و  نغور و  زا  ییاههمـشچ  هفوـک  دجـسم  زا  دـنوادخ  میناـمیم و  دـهاوخ  ادـخ  هـک  رادـقم  نآ  زا 
يوس هب  سپ  دتـسرفیم . برغم  قرـشم و  هب  ارم  دـهدیم و  نم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـشمش  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

ار نآ  مسریم و  ناتـسودنه »  » هب ات  منازوسیم  ار  نآ  رگم  منکیمن ، اـهر  یُتب  مزیریم و  ار  شنوخ  هک  نیا  رگم  موریمن ، ادـخ  نمـشد 
هارمه دنوادخ  شلوسر ! ادخ و  تفگ  تسار  دنیوگیم : دنیآیم و  نوریب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  يوس  هب  عشوی  لایناد و  میاشگیم و 
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ار اج  نآ  دنرادیم و  مازعا  مور  هب  ار  شترا  زا  يدحاو  دنشکیم و  ار  اج  نآ  نایوجگنج  دتسرفیم و  هرـصب  يوس  هب  ار  رفن  داتفه  اهنآ 
. دننکیم حتف 

. دوشن ادیپ  كاپ  تشوگ و ) لالح   ) زا ریغ  نیمز  يور  رد  هک  ياهنوگ  هب  مشکیم ، ار  تشوگ  مارح  تاناویح  مامت  سپس 
، دش ناملـسم  سک  ره  سپ  مزاسیم ، ّریخم  ریـشمش  مالـسا و  نتفریذـپ  نایم  ار  اهنآ  منکیم و  داهنـشیپ  اهّتلم  ریاس  اراصن و  دوهی و  هب 

. مزیریم ار  شنوخ  تفریذپن  ار  مالسا  سک  ره  وا و  هب  مراذگ  ّتنم 
نارسمه هتخاس و  فرطرب  ار  كاخ  وا  يور  زا  دتسرفیم و  وا  يوس  هب  ياهتشرف  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنامیمن ، یقاب  ام  نایعیش  زا  يدرم 

ار الب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  يراتفرگ ، ریگنیمز و  ییانیبان و  نیمز  يور  رد  دـنامیمن  دـننکیم و  یفّرعم  وا  هب  تشهب  رد  ار  وا  هاگیاج  و 
. مالسلا مهیلعتیب  لها  ام  رطاخ  هب  درادیم  رب  وا  زا 

رد ناتسمز  ياههویم  دنکشیم و  هویم  ِترثک  زا  تخرد  ياههخاش  یّتح  لاعتم  دنوادخ  هدارا  هب  دوشیم ، لزان  تکرب  نیمز  هب  نامسآ  زا 
دندروآیم نامیا  اهيدابآ  اهرهش و  لها  رگا  و   » دنوادخ هتفگ  يانعم )  ) تسا نیا  دوش و  هدروخ  ناتسمز  رد  ناتسبات  ياههویم  ناتسبات و 

رفیک هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک ، بیذکت  ار ) ّقح   ) اهنآ یلو  میدوشگیم ، اهنآ  يارب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دندرکیم ، هشیپ  اوقت  و 
(90 .«) میدرک تازاجم  ناشلامعا 

اهنآ زا  يدرم  یّتح  دـنامن ، یفخم  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  رد  يزیچ  اـهنآ  هب  هک  دـیامنیم  یتمارک  اـم  ِنایعیـش  هب  دـنوادخ  سپس 
(.« دنوشیم علّطم  نانآ  ياههدرک  زا   ) دهدیم ربخ  دننکیم  هک  ار  يراکره  اهنآ  هب  دنادب ، ار  دوخ  هداوناخ  ینورد  ياهنایرج  دهاوخب 

1

امهیلعمئاقلا رثأ  یلع  جرخی  نیـسحلا  لاق : جرخی ؟ نم  لوأ  نم  هل : لیقف  معن  لاق : یه ؟ ّقحأ  ۀـعجرلا  نع  لئـس  مالـسلا  هیلعقداّـصلا  نع 
(91 (؛ موق دعب  موق  اجاوفأ » نوتأتف  روصلا  یف  خفنی  موی   » هباتک یف  یلاعت  هَّللا  رکذ  امک  لب  ال ، لاق : مهلک ؟ سانلا  هعمو  تلق : مالسلا 

!؟ تسا ّقح  تعجر »  » ایآ دندرک : لاؤس  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
؟ تسیک دیآ  نوریب  هک  یسک  نیلّوا  دش : هدیسرپ  یلب . دومرف :

. دیامن جورخ  مالسلا » هیلعمئاق   » ِرس تشپ  مالسلا » هیلع  نیسح  : » دومرف
؟ دوب دنهاوخ  وا  اب  نامدرم  همه  متفگ :

ینعی دـییآیم » هورگ  هورگ  دـش ، هدـیمد  روـص  رد  هک  يزور  : » تسا هدوـمرف  شباـتک  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  هنوـگنآ  هکلب  هـن ، دوـمرف :
. یهورگ زا  دعب  یهورگ 

2

هابجاح عقی  یّتح  کلمیف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مکراجل  عجری  نَم  لّوأ  ّنإ  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعرفعج  یبا  زا  نارمح  زا  دشار  نب  دوواد 
، نس ِيداـیز  زا  اـت  دوـشیم  کـلام  سپ  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـتهیاسمه  ددرگیم  رب  هک  یـسک  لّوا  اـنامه  ( 92 (؛ ربـکلا نم  هنیع 

.« دزیرب شنامشچ  ِيور  هب  شَناوربا 

3

یّتح کلمیف  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ایندلا  یلإ  عجری  نم  لّوأ  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگ  سینخ  نب  یّلعم 
دنکیم تموکح  ردقنآ  سپ  تسا . مالسلا  هیلع  نیسح  ددرگیمرب  ایند  هب  هک  یسک  لّوا  انامه  ( 93 (؛ ربکلا نم  هینیع  یلع  هابجاح  طقسی 
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.« دزیریم شنامشچ  يور  هب  شناوربا  نس  يدایز  زا  ات 

4

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ۀمایقلا  موی  لبق  سانلا  باسح  یلی  يّذلا  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دـیوگ  نایبظ  نب  سنوی 
یلع نب  نیـسح  دـسریم  مدرم  باسح  هب  تمایق  زا  شیپ  هک  یـسک  نآ  ( 94 (؛ رانلا یلإ  ثعبو  ۀـّنجلا  یلإ  ثعب  وه  اّمنإف  ۀـمایقلا  موی  اّمأف 

.« تسا مّنهج  ای  تشهب  يوس  هب  ندش  هتخیگنارب  تمایق  زور  اّما  ( 95 ،) تسا مالسلا  امهیلع 

5

ۀللکم ءارمح  ۀتوقای  نم  ۀبق  هیلع  تبرـض  دـقو  عضو  دـق  رون  نم  ریرـسب  ّینأک  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دـیوگ  رمع  نب  لّضفم 
. هیلع نوملسیو  هنوروزی  نینمؤملاب  ّینأکو  ءارضخ  ۀبق  فلأ  نوعست  هلوحوریرسلا  کلذ  یلع  اسلاج  مالسلا  هیلع  نیسحلاب  ّینأکو  رهوجلاب 

الإ ةرخآلاو  ایندـلا  جـئاوح  نم  ۀـجاح  ینولأستال  موی  اذـهف  متدهطـضاو  متللذو  متیذوأ  املاطف  ینولـس ! یئاـیلوأ  مهل : ّلـجوّزع  هَّللا  لوقیف 
، منیبیم ار  هدـش  هتـشاذگ  رون  زا  یتخت  ایوگ   [ تعجر نامز  رد  ( ] 96 (؛ ۀمارکلا هَّللاو  هذهف  ۀنجلا  نم  مهبرـشو  مهلکأ  نوکیف  مکل  اهتیـضق 

يور رب  هک  منیبیم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ایوگ  دناهدز و  ار  رهوگ  زا  هدش  هداد  تنیز  خرـس و  توقای  زا  ياهّبق  نآ  يور  رب  هک  یلاح  رد 
. دننکیم مالس  وا  رب  هدرک و  ترایز  ار  وا  نانمؤم  هک  تسا  زبس  هّبق  رازه  دون  نآ  فارطا  رد  هتسشن و  تخت  نآ 

نم هار  رد  ینالوط  نامز  نوچ  دـیهاوخب ؛ نم  زا  دـهاوخیم ) ناتلد  هچره  ! ) نم ناتـسود  دـیامرفیم : اـهنآ  هب  ّلـجوّزع -  يادـخ -  سپ 
هدروآرب امـش  يارب  دیهاوخب  هچره  ترخآ  ایند و  ياهزاین  زا  هک  تسا  يزور  زورما  دیدیـشک . یتخـس  دیدیدرگ و  لیلذ  دـیدش و  ّتیذا 

. منکیم
(.« يدنوادخ  ) تمارک دنگوس  ادخ  هب  تسا  نیا  دوشیم . نیمأت )  ) تشهب زا  اهنآ  ندیماشآ  ندروخ و  سپ 
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یبأل تلق  لاق : یلجعلا  دیرب  نع  ملـسم  نب  ناورم  نع  لاضف  نب  یلع  نبا  نسحلا  نب  دمحأو  باطخلا  یبأ  نبا  نع  زازرلا  رفعج  نب  دّمحم 
باتکلا یف  رکذاو  : » لوقی ثیح  هباتک  یف  هَّللا  هرکذ  يذلا  لیعمسإ  نع  ینربخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نب  ای  مالسلا : هیلعهَّللا  دبع 

نب لیعامـسإ  هنأ  نومعزی  سانلا  ناف  مالـسلا  امهیلعمیهاربإنب  لیعامـسإ  ناـکأ  ( 97 «) ًایبن الوسر  ناکو  دـعولا  قداص  ناـک  هنإ  لیعامـسإ 
. اذإ لیعامسإ  لسرا  نم  یلإف  ۀعیرـش  بحاص  امئاق  هَّلل  ۀجح  ناک  میهاربإ  نإو  میهاربإ  لبق  تام  لیعامـسإ  نإ  : مالـسلا هیلعلاقف  میهاربإ ؟

ههجو ةورف  اوخلـسو  هولتقو  هوبذـکف  هموقیلإ  هَّللا  هثعب  مالـسلا  هیلعیبنلا  لیقزح  نب  لیعامـسإ  كاذ  لاق : كادـفتلعج ؟ ناـکنمف  تلق :
کیلإ ةزعلا  بر  ینهجو  باذـعلا  کلم  لیئاطاطـس  اـنأ  لیعامـسإ  اـی  هل : لاـقف  باذـعلا  کـلم  لیئاطاطـس  هیلإ  هجوف  مهیلع  هل  هَّللابضغف 

ای کتجاح  امف  هیلإ : هَّللا  یحوأف  لیئاطاطـس . ای  کلذ  یف  یل  ۀـجاح  ال  لیعامـسإ : هل  لاـقف  تئـش  اـمک  باذـعلا  عاونأـب  کـموق  بذـعال 
لعفت امب  کقلخ  تربخأو  ۀیالولاب  هئایصوألو  ةوبنلاب  دمحملو  ۀیبوبرلاب  کسفنل  قاثیملا  تذخأ  کنإ  بر  ای  لیعامسإ : لاقف  لیعامـسإ ؟

هب کلذ  لعف  نمم  هسفنب  مقتنی  یتح  ایندـلا  یلإ  هرکت  نأ  نیـسحلا  تدـعو  کـنإو  اـهیبن  دـعب  نم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسحلاب  هتما 
لیقزح نب  لیعامـسإ  هَّللادـعوف  نیـسحلا . رکت  امک  لعف  امیب  کلذ  لـعف  نمم  مقتنأ  یتح  ایندـلا  یلإ  ینرکت  نأ  بر  اـی  کـیلإ  یتجاـحف 

(98 .) مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  عم  رکی  وهف  کلذ 
هب وا  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یلیعامـسا  زا  هد  ربخ  نم  هب  هَّللا  لوسر  نبای  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  هب  دـیوگ : یلجع  دـیرب 

نامگ مدرم  تسا ، میهاربا  رسپ  لیعامسا  ایآ  تسا ، هدرک  دای  ( 99 «) ًاّیبن ًالوسر  ناکو  دعولا  قداص  ناک  ّهنإ  لیعامسإ  باتکلا  یف  رکذاو  »
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؟ تسا میهاربا  دنزرف  لیعامسا  وا  دننکیم 
هدش هداتسرف  هک  هب  لیعامسا  سپ  دوب . تعیرش  بحاص  ادخ و  تّجح  میهاربا  هک  یلاح  رد  درک ، تافو  میهاربا  زا  شیپ  لیعامسا  دومرف :

! دوب
!؟ دوب یسک  هچ  لیعامسا  نآ  سپ  موش ، تیادف  متفگ :

دنتشک ار  وا  هدرک و  بیذکت  ار  وا  سپ  درک ، ثوعبم  شموق  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  دوب  مالسلا  هیلعربمغیپ  لیقزح  نب  لیعامسا  وا  دومرف :
يا تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ار  باذـع  کـلم  لیئاطاطـس »  » وا يوـس  هـب  درک و  بـضغ  اـهنآ  رب  دـنوادخ  دـندنک . ار  شتروـص  تسوـپ  و 

باذع تساوخ  تلد  هک  هنوگنآ  ار  وت  موق  ات  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  تّزع ، بحاص  دنوادخ  مباذع ! هتـشرف  لیئاطاطـس  نم  لیعامـسا !
! باذع عاونا  اب  میامن 

. مرادن یتجاح  دروم  نیا  رد  نم  لیئاطاطس ! يا  تفگ : لیعامسا  سپ 
؟ تسیچ تتجاح  لیعامسا ! يا  درک : یحو  مالسلا ) هیلعربمغیپ  لیقزح  نب  لیعامسا   ) وا هب  دنوادخ  نیاربانب 

هب يدادربخ  تیـالو و  هب  وا  يایـصوا  هب  تّوبن و  هب  دّـمحم  هب  ّتیبوبر و  هب  تدوخ  يارب  یتفرگ  ناـمیپ  وت  اراـگدرورپ ! تفگ : لیعامـسا 
نیـسح يداد  هدعو  وت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصشربمغیپ  زا  دـعب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  وا  تّما  ياهملظ )  ) اهراک زا  دوخ  قلخ 

نیا وت  هب  نم  تجاح  سپ  دریگب ؛ دنتشاد  اور  وا  رب  ار  اهمتس ) ) اهراک نآ  هک  یناسک  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  ینادرگرب  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
! ینادرگیمرب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هنوگنآ  مریگب ، ماقتنا  مناراکمتـس  زا  زین  نم  ات  ینادرگرب  ایند  هب  مه  ارم  راـگدرورپ ! يا  تسا ،

(. دریگب شناملاظ  زا  ار  دوخ  ماقتنا   ) ددرگرب مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ات  داد  هدعو  لیقزح  نب  لیعامسا  هب  ار  نیا  دنوادخ  سپ 
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دحاو لکل  نإ  لاقف : مکیلإ ؟ قلخلا  اذه  ۀجاح  عم  ضعب  نم  اهـضعب  مکلاجآ  برقأو  تیبلا  لهأ  مکءاقب  لقأ  ام  كادف  تلعج  زیرح : لاق 
هـسفن هیلإ  یعنی  یبنلا  هاتأو  رـضح  دق  هلجأ  نأ  فرع  هب  رما  امم  اهیف  ام  یـضقنا  اذإف  هتدـم  یف  هب  لمعی  نأ  هیلإ  جاتحی  ام  اهیف  ۀفیحـص  انم 
ضقنت مل  ءایـشأ  اهنم  یقبو  یقبی  امو  یتأی  ام  هل  رـسفو  اهیطعا  یتلا  هتفیحـص  أرق  هیلع  هَّللا  تاولـص  نیـسحلا  نإو  هَّللا . دـنع  هل  امب  هربخأو 
کلذـل بهأتتو  لاتقلل  دعتـست  تثکمف  مهل  نذأف  هترـصن  یف  هَّللا  تلأس  ۀـکئالملا  نأ  تیقب  یتلا  رومالا  کلت  تناـکو  لاـتقلا  یلإ  جرخف 

انردحنافهترصن یف  انل  تنذأورادحنالا  یف  انل  تنذأ  بر  ای  ۀکئالملا : تلاقف  هیلع . هَّللا  تاولـص  لتقو  هتدم  تعطقنا  دقو  تلزنف  لتق  یتح 
مکنإو هترصن  نم  مکتاف  ام  یلعو  هیلع  اوکباوهورـصناف  جرخ  دق  هنورت  یتح  هتبق  اومزلا  نأ  مهیلإ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  یحوأف  هتـضبق ؟ دقو 

(100 .) هراصنأ نونوکی  هیلع  هَّللا  تاولص  جرخ  اذإف  هترصن  نم  مهتاف  ام  یلع  اعزجو  ابرقت  ۀکئالملا  تکبف  هیلع  ءاکبلاو  هترصنب  متصصخ 
تیب و لها   [ امـش رمع  تسا  هاتوک   ] امـش ندـنام  تسا  مک  ردـقچ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  هب  دـیوگ : زیرح 

!؟ دنراد زاین  امش  دوجو  هب  مدرم  هک  نیا  اب  تسا  کیدزن  يرگید  زا  یکی  ناتیاهلجا 
ینامز سپ  تسا ، هدش ) هتشون   ) دراد جایتحا  هچره  هب  شرمع  نایاپ  ات  نآ  رد  هک  تسا  یلمعلاروتسد  ام  زا  کی  ره  يارب  دومرف : ترضح 

هب دیامنیم و  غالبا  ار  وا  گرم  هتفای ، روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  تسا و  هدیـسر  ارف  شلجا  هک  دنادیم  دش ، یـضقنم  شتیرومأم 
. دراد هچ  ادخ  شیپ  رد  هک  دیوگیم : وا 

ار هدماین  لمع  هب  زونه  هک  ییاهزیچ  دـنامیم  دـیآیم و  هچ  نآ  درک و  تئارق  دـندوب ، هداد  وا  هب  هک  ياهفیحـص  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
. تفر نوریب  ندیگنج  هب  درک و  ریسفت 

هدامآ ندیگنج  هب  زین  اهنآ  داد و  هزاجا  مه  ادخ  دننک و  کمک  وا  هب  دنتـساوخ  ادخ  زا  هک  دوب  اههتـشرف  نایرج )  ) دـنام هک  ییاهراک  زا 
. دوب هدمآ  رس  هب  شتماما )  ) تّدم هدش و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دندمآ  یماگنه  دش . هتشک  وا  هکنیا  ات  دندشیم 
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!؟ ياهدرک شحور  ضبق  میدش ، لزان  هک  لاح  يداد ، هزاجا  ام  هب  ار  ندومن  کمک  ندمآ و  دورف  ایادخ ! دنتفگ : اههتشرف 
وا و هب  دینک و  کمک  وا  هب  تسا و  هدرک  جورخ  تعجر ) رد   ) وا هک  دـینیبب  ات  دیـشاب  وا  هاگراب  مزالم  درک : یحو  اهنآ  هب  دـنوادخ  سپ 

! دیتفای صاصتخا  وا  هب  نتسیرگ  ترصن و  هب  امش  نوچ ) ( ؛ دییرگب تساهدش  توف  امش  زا  هچ  نآ 
وا نارواـی  زا  درک  جورخ  هک  یماـگنه  اـت  دـندیلان  دـندوب ، هداد  تسد  زا  هـک  ار  هـچ  نآ  يدردـمه و  راـهظا  بّرقت و  يارب  هکئـالم  سپ 

.« دنشاب
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دیزیو هباحصأو  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ایندلا  یلإ  ّرکی  نم  لوأ  نإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگ  یـسوم  نب  هعافر 
نینب و لاومأب و  مکانددمأ  مهیلع و  ةرکلا  مکل  انددر  مث   » مالـسلا هیلعهَّللادبعوبأ  لاق  مث  ةذقلاب  ةذقلا  وذـح  مهلتقیف  هباحـصأو  ۀـیواعم  نب 

شنارای هیواعم و  نب  دیزی  شباحصا و  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ددرگیمرب  ایند  هب  هک  یـسک  نیلّوا  ( 101 (؛» اریفن رثکأ  مکانلعج 
.« درک توالت  ار  ةّرکلا »... مکل  انددر  ّمث   » هیآ مالسلا  هیلعقداص  ماما  سپس  دناسریم . لتق  هب  رفن  هب  رفن  ار  اهنآ  سپ  دنتسه ؛
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مهیلعهّمئا نینمؤملاریما و  ربماـیپ و  دومرف : ( 102 «) داعم یلإ  كّدارل  نارقلا  کیلع  ضرف  يّذلا  ّنإ   » هیآ ِلیوأت  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما 
(103 .) دندرگیم زاب  هرابود  مالسلا 

هب دـنکیم ، یگدـنز  لاـس  لـهچ  تسا و  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ددرگیمرب ، تعجر  رد  هک  یـسک  نیتـسخن  دوـمرف : نینچ  مه 
(104 .) دزیریم شمشچ  ود  ِيور  رب  شَناوربا  هک  ياهنوگ 
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یهو ۀماعب  تسیل  ۀعجرلا  نإو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ایندلا  یلإ  عجریو  هنع  ضرألا  قشنت  نم  لوأ  لوقی : مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  ابأ  »
(105 .) ًاضحم كرشلا  ضحم  وأ  اضحم  نامیالا  ضحم  نم  الإ  عجری  ۀصاخ ال 

« مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح   » ددرگیم زاب  ایند  هب  دوشیم و  هتفاکش  شیارب  نیمز  هک  یسک  نیلّوا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ترـضح 
.« دشاب ضحم  كرشم  ای  ضحم  نمؤم  هک  یسک  رگم  دنکیمن ، عوجر  تسا . ّصاخ  هکلب  تسین ، یناگمه  تعجر  تسا و 
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هتوم دعب  لجر  تیبلا  لهأ  اّنم  ّنکلمیل  هَّللاو  : » دومرف ترضح  نآ  مدینش  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج 
ۀنس رـشع  عست  لاق  هملاع !؟ یف  مئاقلا  موقی  مکو  تلق  مئاقلا  دعب  لاق  کلذ ؟ نوکی  یتم  تلق : ًاعـست  دادزیو  ۀنـس  ةأمثالث  مئاقلا ) دعب  يأ  )

؛) مالسلا هیلعنینمؤملا  ریمأ  وه  و   ) حافسلا جرخی  یّتح  یبسیو  لتقیف  هباحـصا  ءامدو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلامدب  بلطیف  رـصتنملا  جرخی  ّمث 
دوشیم کلام  لاس  هفاضا 9  هب  لاس   300 مالـسلا ) هیلعمئاق  ینعی   ) وا گرم  زا  دـعب  تیب ، لها  ام  زا  يدرم  نیقی  هب  مسق ! ادـخ  هب  ( 106)

(. دیامنیم تموکح  )
؟ دش دهاوخ  تقو  هچ  نیا  متفگ :

«. مالسلا هیلعمئاق   » زا دعب  دومرف :
؟ دنامیم ردق  هچ  ملاع  رد  دوخ  مالسلا » هیلعمئاق  : » متفگ
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« حاّفـس  » ات دنکیم  ریـسا  دشُکیم و  شنارای ؛ مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  يارب  دنکیم ، جورخ  رـصتنم »  » سپـس لاس .  19 دومرف :
(.« تسا مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مه  وا   ) دیامن جورخ 
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ناـهجو ۀـضیب  ّلـکل  ۀـبهذملا  ضیبـلا  مهیلع  هباحـصأ  نم  نیعبـس  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  جورخ  ( 107 «) مهیلع ةّرکلا  مکل  اـنددر  ّمـث  »
مالسلا هیلعمئاقلا  ۀّجحلا  108)و  «) ناطیش لاّجدب و« سیل  ّهنأو  هیف )  ) نونمؤملا کشی  یّتح ال  جرخ  دق  نیسحلاذه  ّنأ  سانلا  یلإ  نوّدؤملا 
هنّفکیو هلّـسغی  یلی  يذـّلا  نوکیف  توملا  ۀّـجحلا  ءاـج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ّهنأ  نینمؤملا  بوـلق  یف  ۀـفرعملا  تّرقتـس  اذإـف  مکرهظأ  نیب 

هیلع نیسح  جورخ  هب  هکرابم  هیآ  لیوأت  ( 109 (؛ ّیصولاّالإ ّیصولا  یلی  مالسلا و ال  امهیلع  ( یلع نب   ) نیـسحلا هترفح  یف  هدحلیو  هطّنحیو 
هک تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  نیا  هک  دننکیم  مالعا  مدرم  هب  و  تسا ... ییالط  دوخهالک  اهنآ  رـس  رب  هک  شباحـصا  زا  نت  اب 70  مالسلا 

ياهلد رد  ییاسانـش  ِنتفای  رارقتـسا  زا  سپ  تسامـش . نایم  رد  تّجح  هک  یلاح  رد  دـننکن ... کـش  وا  هب  ناـنمؤم  اـت  تسا  هدرک  جورخ 
، دوشیم شنفد  طونح و  نفک و  لسغ و  رادهدهع  هک  نآ  سپ  دسریم . ارف  تّجح  گرم  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  وا  هک  نانمؤم 

.« دنکیم نفد  نفک و  دهد و  لسغ  یصو  ار  یصو  اریز )  ) دوب دهاوخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

13

نب یـسوم  عم  اوثعب  امک  ایبن  نوعبـس  هعمو  هعم  اولتق  نیذـلا  هباحـصأ  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لبقی  و  مالـسلا : هیلع  ( قداـص ماـما   ) هنع و 
(110 .) هترفح یف  هیراویو  هطونحو  هنفکو  هلسغ  یلی  يذلا  وه  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نوکیف  متاخلا  مالسلا  هیلعمئاقلا  هیلإ  عفدیفنارمع 

ثیراوم ءزج  هک  نامیلس  متاخ  دیاش   ] ار متاخ  مالسلا » هیلعمئاق   » دیآیم و مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
ار ترـضح  نآ  دـشابیم و  يو  طونح  نفد و  نفک و  لسغ و  رادهدـهع  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنکیم و  میلـست  يو  هب  تسا  ایبنا 

. دراذگیم ربق  نورد 

14

هقّدصو سانلا  رهظأ  نیب  مالـسلا  امهیلعمئاقلا  ۀّجحلا  نیـسحلا  نع  غلبو  هیف  نوّکـشیال  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ّهنأ  نمؤملا  دـنع  ّرقتـسا  اذإف  »
داز و   ) ّیصولا ّالإ  یصولا  یلی  الو  نیسحلا  هترفح  یف  هجالیاو  هطنحو  هنفکو  هلسغ  یلی  يّذلا  نوکیف  توملا  ۀّجحلاءاج  کلذب  نونمؤملا 
وا هک  دیـسر  نیقی  هب  نمؤم  دزن  هک  یناـمز  سپ  ( 111 (؛ هینیع یلع  هابجاح  عقی  یتح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مهکلمی  ّمث  ( هثیدح یف  میهاربا 
وا هک  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  بناج )  ) زا هاگره  دننکیمن و  کش  نآ  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتفای ) روضح  صخـش  نآ  ینعی  )

هیلع نیسح  سپ  دسر . ارف  نسحلا ) نب   ) تّجح گرم  دندرک ، قیدصت  ار  نیا  زین  نانمؤم  مدرم و  نایم  رد  تسا ، مالسلا » هیلعمئاق   » تّجح
. ّیصو رگم  دنکیمن ، مادقا  ّیصو  ياهراک  هب  نوچ  دش ؛ دهاوخ  ربق  رد  هدنراذگ  طونح و  نفک و  لسغ و  ّیلوتم  مالسلا 

دریگ و تسد  رد  وا ) زا  دـعب   ) ار روـما  ماـمز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپـس  تسا ) هدرک  هفاـضا  دوـخ  ثیدـح  رد  ناـیوار  زا  یکی  میهاربا  )
.« دزیرب شنامشچ  يور  شیاهوربا  يریپ ) رثا  رد   ) ات دیامن  تموکح 

15

هجو یلع  یقبیالو  : » دومرف اروشاع  بش  رد  دوخ  باحصا  هب  مالـسلا » هیلعمئاق   » زا دعب  دوخ  تعجر  حیرـشت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يریگنیمز ییانیبان و  نیمز  يور  رد  دنامیمن  یقاب  و  ( 112 (؛... تیبلا لهأ  انب  هئالب  هنع  هَّللا  فشک  ّالإ  یلتبم  الو  دعقم  الو  یمعأ  ضرألا 
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...« درادیمرب وا  زا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ام  رطاخ  هب  ار  الب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  يراتفرگ ، و 

16

دیری مهنم  لجرلا  ّنإ  یتح  اهیف  ناک  امو  ضرألا  یف  ءیش  مهیلع  یفخیال  ۀمارک  انتعیشل  بهیل  هَّللا  ّنإ  ّمث  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ره نیمز و  رد  يزیچ  اهنآ  هب  هک  دیامنیم  یتمارک  ام  نایعیش  هب  دنوادخ  سپـس  ( 113 (؛ نولمعی ام  ملعب  مهربخیف  هتیب  لـهأ  ملع  ملعی  نأ 

ار يراکره  اهنآ  دوش ، رادربخ  دوخ  هداوناخ  ینورد  ياهنایرج  زا  دهاوخب  رگا  اهنآ  زا  يدرم  یتح  دـنامیمن ، یفخم  تسا  نآ  رد  هچ 
(.« دنوشیم علّطم  نانآ  ياههدرک  زا  . ) دوشیم ربخاب  دننکیم ، هک 

17

نیسحلا يدلو  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلصهَّللا  لوسر  يّدج  لاق  دق  و  .... هتبطخ یف  هباحـصأل  ءاروشاعلا  ۀلیل  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاق 
موی انبزح  یف  وهف  هناسلب  انرـصن  ول  ۀّـجحلا و  هدـلو  رـصن  ینرـصن و  دـقف  هرـصن  نمف   ، ًادـیرف ًاشاطع و  ًادـیحو  ًاـبیرغ  ءـالبرک  ّفطب  لـتقی 

(114 .) ۀمایقلا
مدنزرف دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  دومرف : دناوخ  هک  ياهبطخ  نمض  رد  اروشاع  بش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يرای ار  تّجح  شدنزرف  ارم و  دـیامن ، يرای  ار  وا  سکره  سپ  دوش ، یم  هتـشک  اهنت  ناشطع و  دـیحو و  بیرغ و  البرک  ّفط  رد  نیـسح 
. دوب دهاوخ  هَّللا  بزح   ] ام بزح  رد  تمایق  زور  دیامن ، کمک  ام  هب  زین  نابز  اب  رگا  و  تسا ، هدرک 

18

اب هک  نادرم  نـت  سپ 72  نم ، يالوم  اقآ و  يا  تفگ : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  لّـضفم  زا  یلّـصفم  ثیدـح  رد 
اب دوشیم  رهاظ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هَّللادبعوبأ  : » دومرف دوب !؟ دنهاوخ  نت  اب 313  دندش  دیهش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

(115 «.) تشاد دهاوخ  هایس  همامع  شرس  رب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  نمؤم  رفن  رازه   12

19

ایف ءالبرک ، موی  هباحصأ  ًالجر  نیعبسو  نینثاو  قیّدص  فلأ  رشع  ینثا  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  رهظی  ّمث  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
وا باحصا  نت  ود  داتفه و  قیّدص و  رازه  هدزاود  اب  دوشیم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپـس  ( 116 (؛ ءآضیب ءآرهز  ةّرک  نم  اهدـنع  کل 

.« ینارون ِياههرهچ  اب  هدنشخرد  دیفس  ناگدش  هتخیگنارب  لاح  هب  شوخ  يا  البرک ، رد 

20

نم تالومح  یف  هیلع ، هَّللا  ّنم  نم  عیمجو  یخأو  اـنأو  ّیلعو  دّـمحم  ّنلزنیلو  : » دومرف ینـالوط  ِثیدـح  ِنمـض  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ام کلذ  دعب  نم  ثکمن  ّانإ  مث  هفیس ، عم  انمئآق  یلإ  هّنعفدیلو  هءآول  دمحم  ّنّزهیل  ّمث  قولخم ، اهبکری  مل  رون  نم  قلب  لیخ  ّبرلا  تالومح 

(117 (؛» هَّللا ءآش 
رد دنیآ ، دورف  تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  نانآ  یمامت  مردارب و  نم و  دنوش و  لزان  مالـسلا  امهیلع  یلع  دّـمحم و  ًامتح  و 

. تسا هدشن  راوس  اهنآ  هب  یقولخم  هک  رون  زا  قلبا  ینابسا  ادخ ، بکارم  زا  ییاهبکرم 
، دـهد لـیوحت  اـم  مالـسلا  هیلع  « مئاـق  » هب شریـشمش  اـب  ار  مچرپ  نآ  دروآرد و  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  سپس 
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.« مینامیم دهاوخ  ادخ  هک  يرادقم  نآ ، زا  دعب  سپس 

21

.« دنکیم مایق  اروشاع  زور  مئاق  ( 118 (؛ ءاروشاع موی  مئآقلا  موقی  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگ  ریصبیبا 

22

نیرشعو ثالث  ۀلیل  همساب  يدانی  مالسلا  هیلعمئآقلا  ّنإ  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریـصبیبا  زا  صفح  نب  بیهُو 
دوش و ادن  ناضمر )  ) بش 23 رد  مالـسلا  هیلعمئاق  مان  هب  انامه  ( 119 (؛ مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هیف  َِلُتق  موی  ءاروشاع ، موی  موقیو 

.« دنکیم مایق  دش ، دیهش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  يزور  اروشاع ، زور 

23

ثالث ۀلیل  یف  مالـسلا  هیلعمئآقلا  مساب  يدانی  کلذ  دنعف  : » دومرف یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دـیوگ  ملـسم  نب  دّـمحم 
دوشیم و ادـن  مئاق »  » مان هب  ناضمر ، هام  زا  مّوس  تسیب  بش  رد  روهظ ، ِماـگنه  رد  ( 120 (؛ ءاروشاع موی  موقیو  ناضمر  رهش  نم  نیرـشعو 

(121 .«) دیامنیم مایق  اروشاع  زور 

24

ّلجوّزع هَّلل  ّنإف  ناقلاطلل ! ًاحیو  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  زا  حوتفلا  ِباتک  رد  یفوک  مثعا  نبا 
(122 (؛ نامزلا رخآ  یف  ّيدهملا  راصنأ  ًاضیأ  مهو  هتفرعم  ّقح  هَّللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکلو  ۀّضف ، نم  الو  بهذ  نم  تسیل  ًازونک  هب 
رد هک  دنتسه  ینامیا  اب  نادرم  نکلو  دشابیم  هرقن  زا  هن  الط و  زا  هن  تسه ، ییاهجنگ  نآ  رد  ادخ  يارب  انامه  ناقلاط ! لاح  هب  اشوخ  يا 

.« دنشابیم مالسلا  هیلعيدهم  نارای  زا  نامّزلا  رخآ  رد  اهنآ  زین  دنسانشیم و  لماک  ِتفرعم  اب  ار  ادخ  اج  نآ 
نأک لاجرو  تیوط ، ذنم  رـشنت  مل  ۀیارو  ۀّضف ، الو  بهذب  وه  ام  ناقلاطلاب  زنک  هل  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دیوگ : راسی  نب  لیـضف 

، اهوبرخ ّالإ  ةدلب  مهتایارب  نودصقی  ال  اهولازأل ، لابجلا  یلع  اولمح  ول  رجحلا ، نم  ّدشأ  هَّللا  تاذ  یف  ّکش  اهبوشی  دـیدحلا ال  ربز  مهبولق 
هنوفکیو بورحلا ، یف  مهسفنأب  هنوقی  هب  نوّفحیو  ۀکربلا ، کلذب  نوبلطی  مالـسلا  هیلعمامإلا  جرـسب  نوحّـسمتی  نابقعلا  مهلویخ  یلع  ّنأک 

نابهر مهلویخ ، یلع  نوحبـصیو  مهفارطأ ، یلع  ًامایق  نوتیبی  لحنلا ، يودک  مهتالـص  یف  يود  مهل  لیللا ، نومانی  لاجر ال  مهیف . دـیری  ام 
، ةداهـشلاب نوعدی  نوقفـشم  هَّللا  ۀیـشخ  نم  مهو  لیدانقلا ، مهبولق  ّنأک  حـیباصملاک  اهدّیـسل ، ۀـمألا  نم  هل  عوطأ  مه  راهنلاب ، ثویل  لیللاب 

مهب ًالاسرإ ، یلوملا  یلإ  نوشمی  رهش  ةریسم  مهمامأ  بعرلا  ریسی  اوراس  اذإ  نیسحلا ! تاراثل  ای  مهراعـش : هَّللا  لیبس  یف  اولتقی  نأ  نّونمتیو 
(123 .) ّقحلا مامإ  هَّللا  رصنی 

هدـیچیپ هک  يزور  زا  هک  تسا  یمچرپ  تسین و  هرقن  ـالط و  زا  هک  ناـقلاط ، رد  تسا  یجنگ  وا  يارب  دـندومرف : مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
، دنکیمن ادیپ  هار  نانآ  ِياهلد  هب  یکـش  ادخ  تاذ  رد  تسا ، نهآ  تاعطق  اهنآ  ياهلد  ییوگ  هک  ینادرم  تسا و  هدشن  هدوشگ  هدش ،

ناریو ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنزاتیمن  يرهـش  هب  ناشیاهمچرپ  اب  دننکیم . اج  زا  دـنرب ، هلمح  اههوک  هب  رگا  دنـشابیم . گنـس  زا  رتتخس 
. دنیامنیم تکرب  بلط  راک  نیا  اب  دنلامیم و  تسد  ار  ماما  بسا  نیز  دنراوس ، گرم  ياهباقع  نابـسا ، رب  هک  تسا  نیا  دـننام  دـنزاس ،
، دنباوخیمن اهبش  دننکیم . تیافک  دهاوخب  هچ  ره  دنرادیم و  هگن  دـنزگ  زا  اهگنج  رد  ار  وا  دوخ  ناج  اب  دـنریگیم و  ار  وا  فارطا 
؛) رازراک هدامآ   ) دوخ نابـسا  رب  راوس  نادادـماب  دـنناراد و  هدـنز  بش  لسع ، روبنز  همزمز  دـننام  تسا  ياهمزمز  اهنآ  يارب  ناشزامن  رد 
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ياهغارچ دـننام  دنتـسه ، دوخ  يالوم  هب  تبـسن  نازینک  زا  رترادربنامرف  ناـشیالوم  تعاـطا  رد  ناـنآ  دنتـسه . زور  ناریـش  بش و  ناـبهار 
ناشیوزرآ دنتسه . تداهش  راتساوخ  دنناساره و  ادخ  سرت  زا  اهنآ  دشابیم . نکفا  وترپ  ياهلیدنق  دننام  ناشیاهلد  شخب و  ییانـشور 

تکرح اهنآ  زا  رتولج  هام  کـی  سرت  بعر و  دـنور ، هار  هاـگره  تسا . نیـسحلا » تاراـثلای   » ناشراعـش تسادـخ . هار  رد  ندـش  هتـشک 
.« دیامنیم يرای  ار  قح  ماما  اهنآ  هلیسو  هب  دنوادخ  دنوریم . تناتم  اب  الوم  يوس  هب  دنکیم .

25

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
اَهَف مالسلا  امهیلعٍْثیَش  َو  َمَدآ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  ِِقئاَلَْخلا  َرَشْعَم  اَی  ُلوُقَی  َو  ِۀَبْعَْکلا  َیلِإ  ُهَرْهَظ  ٌِدنْـسُم  مالـسلا  هیلعُِمئاَْقلا  اَنُدِّیَـس  َو  ... 

َو َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  ٌماَس  َو  ٌحُون  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ٍماَس  ِهِدـَلَو  َو  ٍحُون  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  مالـسلا  امهیلعٌْثیَـش  َو  ُمَدآ  اَذ  اَنَأ 
َیلِإ َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  ُعَشُوی  َو  یَـسُوم  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َعَشُوی  َو  یَـسُوم  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  ُلیِعاَمْـسِإ  َو  ُمیِهاَْربِإ  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َلیِعاَمْـسِإ 

یلصٌدَّمَُحم اَذ  اَنَأ  اَهَف  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  ُنوُعْمَش  َو  یَسیِع  اَذ  اَنَأ  اَهَف  َنوُعْمَش  َو  یَـسیِع 
ْنَم َو  َالَأ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَذ  اَنَأ  اَهَف  مالسلا  هیلع  نیسْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  َالَأ  مالسلا  هیلعَنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا 
ْنَم َو  ِِهب  اُوئَّبَُنت  َْمل  اَم  َو  ِِهب  ُْمْتئُِّبن  اَِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  یِّنِإَف  ِیَتلَأْسَم  َیلِإ  اُوبیِجَأ  مالـسلا  مهیلعُۀَِّمئَْألا  اَذ  اَنَأ  اَهَفِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ 

ٍْثیَـش َو  َمَدآ  ُۀَّمُأ  ُلوُقَی  َو  مالـسلا  امهیلعٍْثیَـش  َو  َمَدآ  یَلَع  ُهَّللا  اََهلَْزنَأ  ِیتَّلا  ِفُحُّصلِاب  ُئِدَْتبَی  َُّمث  یِّنِم  ْعَمْـسَْیلَف  َفُحُّصلا  َو  َُبتُْکلا  ُأَْرقَی  َناَک 
ُأَْرقَی َُّمث  َفِّرُح  َو  َلُِّدب  َو  اَْهنِم  َطِقْسُأ  َناَک  اَم  َو  اَْنیَلَع  َیِفَخ  َناَک  اَم  َو  اَهِیف  ُهُمَْلعَن  ْنُکَن  َْمل  اَم  اَناَرَأ  ْدََقل  َو  ًاّقَح  ُفُحُّصلا  َیِه  ِهَّللا  َو  ِهِذَه  ِهَّللا  ِۀَبِه 

َو ٍحوـُن  ُفُحـُـص  ِهَّللا  َو  ِهِذـَـه  ِروـُبَّزلا  َو  ِلـیِْجنِْإلا  َو  ِةاَرْوَّتلا  ُلـْهَأ  ُلوـُقَیَف  َروـُبَّزلا  َو  َلــیِْجنِْإلا  َو  َةاَرْوَّتلا  َو  َمـیِهاَْربِإ  َفُحـُـص  َو  ٍحوـُن  َفُـحُص 
اَهَّنِإ َو  ُلِماَْکلا  ُلـیِْجنِْإلا  َو  ُّماَّتلا  ُرُوبَّزلا  َو  ُۀَـعِماَْجلا  ُةاَرْوَّتلا  ِهَّللا  َو  ِهِذَـه  اَْـهنِم  َفِّرُح  َو  َلِّدـُب  َو  اَْـهنِم  َطِقْـسُأ  اَـم  َو  ًاّـقَح  مالـسلا  اـمهیلعَمیِهاَْربِإ 

َطِقْسُأ اَم  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  َُهلَْزنَأ  يِذَّلا  ًاّقَح  ُنآْرُْقلا  ِهَّللا  َو  اَذَه  َنوُِملْـسُْملا  ُلوُقَیَف  َنآْرُْقلا  ُوْلتَی  َُّمث  اَْهنِم  اَنْأَرَق  اَم  ُفاَعْـضَأ 
(124 .) َلُِّدب َو  َفِّرُح  َو  ُْهنِم 

رد دهاوخیم  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  مدرم  يا  دـیوگیم : دـهدیم و  هبعک  راوید  هب  تشپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاق  ام ، ِيالوم 
ترضح هرهچ  رد  دهاوخب  هک  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  ثیـش . مدآ و  نامه  منم  نیا  دنک ، هاگن  مالـسلا  امهیلعثیـش  مدآ و  ترـضح  هرهچ 

. ماس حون و  نامه  منم  نیا  درگنب ، ماس  شدنزرف  حون و 
سک ره  دیشاب ! هاگآ  لیعامسا . میهاربا و  نامه  مَنم  نیا  درگنب ، مالسلا  هیلعلیعامـسا  میهاربا و  هرهچ  رد  دهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ 

. عشوی یسوم و  نامه  مَنم  نیا  درگنب ، مالسلا  امهیلععشوی  یسوم و  ترضح  هرهچ  رد  دهاوخب 
متسه نم  نیا  سپ  درگنب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  هرهچ  رد  دهاوخب  هک  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ 

. مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  داب -  شنادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  نامه 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  نامه  منم  نیا  سپ  درگنب ، مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  هرهچ  رد  دـهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ 

نامه منم  نیا  سپ  درگنب ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  ِلسن  زا  موصعم  ناماما  هرهچ  رد  دـهاوخب  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ  مالـسلا . اـمهیلع 
. مالسلا مهیلعموصعم  ناماما  هرهچ 

يرابخا دیدینـشن ، نونکات  هک  ییاهزیچ  نآ  دیدینـش و  نونکات  هک  ییاهزیچ  ِدروم  رد  نم  اریز  دیهد ، تبثم  خساپ  نم  ِتساوخرد  هب  سپ 
. دهد ارف  شوگ  نم  ِفرح  هب  دیاب  سپ  تسا ، ینامسآ  ِياههفیحص  اهباتک و  ندناوخ  ِلها  هک  سک  ره  و  مراد .

ثیش مدآ و  ترضح  رب  هک  ینامـسآ  باتک  نآ  ِندناوخ  هب  عورـش  ادتبا  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ِترـضح  نآ  زا  سپ 
ِياهباتک نامه  مسق ! ادخ  هب  ینامـسآ  هفیحـص  نیا  دـنیوگیم : مالـسلا  امهیلعثیـش  مدآ و  ترـضح  تّما  دـنکیم و  تسا  هدـش  لزان 
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يرایـسب میتسنادیمن و  ام  هک  اهزیچ  زا  يرایـسب  ِدروم  رد  باتک  نآ  ِقیرط  زا  ادخ  هّتبلا  دـیدرگ . لزان  ثیـش  مدآ و  رب  هک  تسا  ینامـسآ 
. داد یهاگآ  ام  هب  دوب ، هدیشوپ  ام  رب  هک  مولع  زا  رگید 

نآ و بلاـطم  رد  ییاـج  هباـج  زین  تفرن و  تسد  زا  دـشن و  مک  نآ  زا  ياهـملک  چـیه  تساـهباتک و  نآ  لـصا  دـیناوخیم ، هـک  ار  نـیا 
. تفاین هار  نآ  رد  فیرحت 

روبز لـیجنا و  تاروت و  لـها  هک  ياهنوگ  هب  روـبز  لـیجنا و  تاروـت و  زین  میهاربا و  حوـن و  ِياـهباتک  ِتئارق  هب  دـنکیم  عورـش  سپس 
: دنیوگیم

لیدـبت و زین  هدـشن و  فذـح  نآ  زا  ياهملک  چـیه  تسا و  میهاربا  ترـضح  حون و  ترـضح  ياهباتک  لصا  نیا  یتسار  هب  مسق  ادـخ  هب 
. تسا هتفرگن  ماجنا  نآ  رد  فیرحت 

رد هک  ییاهنیا  دـیدرگ و  يروآعمج  یـسوم  ترـضح  طّـسوت  هک  تسا  عماـج  تاروت  ناـمه  دراد ، راـیتخا  رد  هک  ار  نیا  مسق ! ادـخ  هب 
نیدـنچ یعوضوم  ره  رد  درک ، تئارق  هک  ار  یبلاطم  نیا  تسا و  یـسیع  ترـضح  لـیجنا  همه  میهاربا و  لـماک  روبز  ناـمه  دراد ، تسد 

. میراد رایتخا  رد  میدرکیم و  تئارق  ام  هک  تسا  یبلاطم  نآ  ربارب 
: دنیوگیم دنراد  نآرق  هب  یهاگآ  هک  یناناملسم  اج  نیا  رد  هک  دنکیم ، نآرق  ندناوخ  هب  عورش  سپس 

تسا و هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  رب  دنوادخ  هک  ینآرق  نامه  دناوخیم ، هک  تسا  نآرق  ِنیع  نیا  هک  مسق  ادخ  هب 
(125 .) تسا هدشن  داجیا  نآ  رد  یفیرحت  چیه  تسا و  هدرکن  اج  هباج  ای  مک و  نآ  زا  فرح  کی 
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مالـسلا هیلعمئاق  ترـضح  ِتالاح  ِنمـض  رد  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ( 127) یناـمعن تبیغ  و  ( 126) ةارایزلا لماک  رد 
.« دوشیم لزان  کلم  هدزیس  دص و  یس  رازه و  هدزیس  وا  رب  : » دومرف

»؟! هکئالم همه  نیا  متفگ  : » دیوگیم ریصبوبا 
هارمه مالسلا  هیلعمیهاربا  اب  دندوب ؛ یتشک  رد  مالـسلا  هیلعحون  ترـضح  اب  هک  دنتـسه  ییاههکئالم  نامه  اهنیا  يرآ ! : » دومرف ترـضح 

هیلعیسیع اب  تفاکش و  لیئارـساینب  ِيارب  ار  ایرد  هک  ینامز  دندوب  مالـسلا  هیلعیـسوم  اب  دنتخادنا و  شتآ  رد  ار  وا  هک  ینامز  نآ  دندوب 
. درب الاب  نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  دندوب  مالسلا 

هکئالم رازه  دـندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  اب  هک  درز  ياههماّمع  هب  هدـش  هدرک  ناشن  ینعی  نیمّوسم ، هکئالم  رازه  راهچ  و 
هک دنتساوخیم  دندش و  لزان  هک  کلم  رازه  راهچ  دندوب و  ردب  رد  هک  کلم  هدزیـس  دصیـس و  هدمآرد و  رگیدکی  ِیپ  زا  ینعی  نیفدرم ،

، دولآرابغ هدیلوژ  ترـضح  نآ  ِربق  ِدزن  رد  اهنآ  دادن و  نذا  هلتاقم  رد  ار  ناشیا  ترـضح ، دننک و  يرای  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
. دنیوگیم روصنم  ار  وا  هک  تسا  یکَلَم  ناشیا  ِسیئر  دننکیم . هیرگ  تمایق  ِزور  ات  وا  رب  دنتسه و 

ار وا  هک  نآ  رگم  دنکیمن  عادو  ار  وا  ياهدننک  عادو  دننکیم و  لابقتسا  ار  وا  هک  نآ  رگم  دنکیمن  ترایز  ار  ترـضح  نآ  يریاز  سپ ،
هک نآ  رگم  دریمیمن  یـسک  ناشیا  زا  دـننکیم و  تدایع  ار  وا  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، ضیرم  يدـحا  ناشیا  ِنارئاز  زا  دـننکیم و  هقردـب 

هیلعمئاق نتـساخرب  دنـشکیم  راظتنا  دـنا و  نیمز  رد  اهنیا  همه  شندرم و  زا  دـعب  وا  رب  دـننکیم  رافغتـسا  دـنناوخیم و  وا  هزانج  رب  زامن 
.« شجورخ تقو  ات  ار  مالسلا 
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بکر فجنلا  رهظ  یلع  يوتسا  اذإف   ] فجن رهظ  یلع  مئآقلا  یلإ   ] رظنأ ّینأک  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  مدینش  دیوگ : بلغت  نب  نابا 
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لوسر ۀـیار  رـشن  اذإف  مهدالب ، یف  مهعم  ّهنأ  نّونظی  مهو  ّالإ  ةدـلب  لهأ  یقبی  الف  هسرف ، هب  ضفتنی  ّمث  خارمـش ، هینیع  نیب  قلبأ  مهدأ  ًاـسرف 
عم اوناک  نیذـلا  مهو  مالـسلا  هیلعمئآقلا  نورظتنی  مهّلک  ًاـکلم  رـشع  ۀـثالثو  کـلم  فلأ  رـشع  ۀـثالث  هیلع  ّطـحنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصهَّللا 

، عفر نیح  مالسلا  هیلعیـسیع  عم  اوناکو  رانلا ، یف  یقلأ  ثیح  مالـسلا  هیلعلیلخلا  میهاربإ  عم  اوناک  نیذلاو  ۀنیفـسلا ، یف  مالـسلا  هیلعحون 
نب نیـسحلا  عم  لاتقلا  نودیری  اوطبه  نیذلا  کلم  فالآ  ۀعبرأو  ردب ، موی  ًاکلم  رـشع  ۀثالثو  ۀـئامثالثو  نیفدرمو  نیمّوسم  فالآ  ۀـعبرأو 

نیسحلا ربق  دنع  نوکبی  ربغ  ثعش  مهف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  دقو  اوطبهو ، ناذیتسالا  یف  اودعـصف  مهل ، نذؤی  ملف  مالـسلا  امهیلعّیلع 
. منیبیم هفوک )  ) فجن ِتشپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  « مئاق  » اـیوگ ( 128 (؛ ۀکئآلملا فلتخم  ءآمـسلا  یلإ  نیـسحلا  ربق  نیب  امو  ۀمایقلا ، موی  یلإ 
ار بسا  دوشیم ، راوس  تسا  ینشور  يدیفس  شمشچ  ود  نایم  رد  هک  دیفس  هایس و  یبسا  رب  دش ، رقتـسم  فجن  تشپ  رد  هک  ینامز  سپ 
، دوشگ ار  مالسلا  هیلعادخ  لوسر  مچرپ  هک  یتقو  تساهنآ . اب  ترـضح  نآ  هک  دننکیم  لایخ  رگم  دنامیمن ، يرهـش  دهدیم ، تکرح 

مالسلا هیلعحون  اب  هک  دنناگتشرف  نامه  نانآ  دنتسه . مالسلا  هیلعمئاق  نارظتنم  یگمه  دنیآیم ، دورف  هتـشرف  هدزیـس  یـس و  رازه و  هدزیس 
، دش هتفاکش  وا  يارب  ایرد  هک  یماگنه  مالسلا  هیلعیسوم  اب  دش ، هتخادنا  شتآ  هب  هک  اج  نآ  رد  مالسلا  هیلعمیهاربا  اب  دندوب و  یتشک  رد 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  نیفدرم  نیمّوسم و  ناگتـشرفرازهراهچ  دربالاب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یتقو  مالـسلا  هیلعیـسیع  اب 
ماما هب  دنتساوخیم  هک  ياهتشرف  رازه  راهچ  دندوب و  ردب »  » زور رد  ترـضح  نآ  اب  هک  ياهتـشرف  هدزیـس  دص و  یـس  دندوب و  هلآ  هیلع و 
هیلع نیـسح  باکر  رد  گنج  هزاجا  ات  دنتفر  الاب  نامـسآ  هب  سپ  دشن ، هداد  گنج  هزاجا  اهنآ  هب  دـنیامن و  کمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ات دنتسه ، دولآرابغ  ناشیرپ و  وا  ربق  دزن  رد  نانآ  دوب و  هدش  هتشک  ترـضح  نآ  دندمآ ، دورف  نیمز  هب  هک  یتقو  یلو  دنریگب ، ار  مالـسلا 
.« تسا هکئالم  دمآ  تفر و  لحم  اهنامسآ  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ریسم  دنیرگیم و  وا  رب  زیخاتسر  زور 
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َدَمْحَأ ْنَع  ِّیِمَْعثَْخلا  ٍناَُـنب  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍکـِلاَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلْـضَْفلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّيِدَّمَحُْملا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ 
ُثاََلث اَِهب  َو  َۀَـفوُْکلا  ُّيِدـْهَْملا  ُلُخْدَـی  َلاَق  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِرِمَتْعُْملا  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب 

هللا یلصِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْوَق  َوُه  َو  ِءاَُکْبلا  َنِم  ُلوُقَی  اَم  ُساَّنلا  يِرْدَی  َال  َو  َبُطْخَی  َو  َرَْبنِْملا  َِیتْأَی  یَّتَح  ُلُخْدَیَف  َُهل  وُفْصَتَف  اَهَْنَیب  َْتبَرَطْضا  ِدَق  ٍتاَیاَر 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُساَّنلا  َلاَق  ُۀَِیناَّثلا  ُۀَعُمُْجلا  َِتناَک  اَذِإَف  ُهَنوُِعیاَُبیَف  ِِّیْنیَسُْحلا  َیلِإ  اَهُمِّلَُـسیَف  اَهاَداَق  ْدَق  َو  ِِّیْنیَـسُْحلا  َو  ِِّینَـسَْحلِاب  یِّنَأَک  هلآ  هیلع و 

ُّطُخَیَف ِّيِرَْغلا  َیلِإ  ُجُرْخَیَف  ْمَُکل  ٌداَتُْرم  اَنَأ  ُلوُقَیَف  اَنُعَـسَی  َال  ُدِجْـسَْملا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  َْفلَخ  َةاَلَّصلا  یِهاَُضت  َکَْـفلَخ  ُةاَـلَّصلا 
َِذْبنَی یَّتَح  ِْنیَّیِرَْغلا  َیلِإ  يِرْجَی  ًارَهَن  ْمَُهل  مالـسلا  هیلع  نیـسْحلا  ِْربَق  ِْفلَخ  ْنِم  ُرِفْحَیَف  ُثَْعبَی  َو  ٌصیِـصَأ  ِْهیَلَع  َساَّنلا  ُعَسَی  ٍبَاب  ُْفلَأ  َُهل  ًادِجْـسَم 

(129 (؛ َءاََلبْرَِکب ُهَنَحْطَت  یَّتَح  ٌُّرب  ِهِیف  ٌلَتْکِم  اَهِسْأَر  یَلَع  َو  ِزوُجَْعلِاب  یِّنَأَک  َو  ِلِیبَّسلا  ِیف  َءاَحْرَأ  َو  َرِطاَنَق  ِِهتَهَُّوف  یَلَع  ُلَمْعَی  َو  ِفَجَّنلا  ِیف 
زا یکی  هک  درک  تشادرب  ناوـتیم  دـناهدرک ، لـقن  هرـس  سدقیـسلجم  هماـّلع  هرـس و  سدقیـسوط  خیـش  موـحرم  هک  یتـیاور  ساـسا  رب 
نآ روهظ  نامز  رد  هفوک  رهش  تسا و  هفوک  رد  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترضح  ینسح و  رادرس  ِياهتاقالم 

. دوشیم میلست  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  ربارب  رد  هک  تسا ، ینسح  رادرس  کی  يربهر  تحت  ترضح ،
هب روهظ  ِربخ  ِندینش  اب  هفوک  هک  تسا  ینامز  نآ  دوشیم و  هفوک  ِدراو  دنکیم ، روهظ  یتقو  دمحم  لآ  مئاق  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 

ترضح نآ  زا  ییاریذپ  هدامآ  یگمه  مدرم  تسا و  رازتها  رد  ینسح ، رادرس  نآ  یتسرپرـس  تحت  رهـش ، رد  مچرپ  هس  تسا و  هتـساخ  اپ 
. دنوشیم

دـنهد و شوگ  شفرح  هب  دـنناوتیمن  هیرگ  تّدـش  زا  مدرم  یلو  دـناوخیم ، هبطخ  دوریم و  ربـنم  رب  دوشیم و  رهـش  ِدراو  راوـگرزب  نآ 
. دیوگیم هچ  هک  دنمهفیمن 

ینیـسح رادرـس  نآ  ینـسح و  رادرـس  هک  منیبیم  نونکا  مه  ایوگ  دومرف : هک  تسادـخ  ربمایپ  شیامرف  نامه  ِقادـصم  هفوک  هب  دورو  نیا 
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ینیـسح ِرادرـس  ِمیلـست  رهـش  دنریگیم و  تسد  هب  ار  يربهر  مایق و  مچرپ  ود  ره  فیرّـشلا »-  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترـضح  »
. دننکیم تعیب  وا  اب  مدرم  دوشیم و  فیرّشلا »-  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  »

! هَّللا لوسر  نبای  دنیوگیم : فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترـضح  هب  باطخ  مدرم  دـسریم ، ارف  مّود  هعمج  یتقو 
ار ّتیعمج  همه  نیا  شیاجنگ  هفوک  دجـسم  هک  یلاح  رد  تسادخ . ربمایپ  رـس  تشپ  ندـناوخ  زامن  دـننامه  وت ، رـس  تشپ  ندـناوخ  زامن 

. درادن
. منکیم هدامآ  يدجسم  ناتیارب  نم  دیامرفیم : فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترضح 

همه دراد و  برد  رازه  هک  دـنکیم  يزیرحرط  ار  یگرزب  مکحتـسم و  رایـسب  ِدجـسم  هشقن  دوریم و  فرـشا  فجن  ِيوس  هب  نآ  زا  سپ 
هک دننک  يراج  ( 130) يرهن البرک ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رازم  تشپ  تمسق  زا  دهدیم  روتسد  سپس  دنریگیم  ياج  نآ  رد  مدرم 

يداب ياهبایـسآ  اـهلپ و  رهن ، نآ  ریـسم  رد  دـننکیم و  هدافتـسا  رهن  نآ  زا  نازرواـشک  دوشیم و  يراـج  هفوک  فجن و  ياـهنیمز  رد 
(131 .) دوشیم هتخاس 

دوریم البرک  فرط  هب  هتشاذگ و  رس  يور  یمدنگ  لیبنز  هک  ار  هفوک  لها  زا  ینز  منیبیم ، نونکا  مه  ایوگ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(132 .) دنک درآ  البرک  هار  نیب  ياهبایسآ  رد  هک 
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(133 .) تسا بحتسم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ِترایز  نینچمه  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ِترایز  نابعش  همین  رد 
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دـسانشب هک  ره  هدـش  دراو  شربق ، رانک  رد  ناکما  ِتروص  رد  صوصخب  نابعـش  همین  ِبش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دروم  رد 
زوف هب  ندیسر  يارب  یئاشگهار  هلیسو و  دیدرگ و  تما  تاجن  بجوم  هک  ار  شتداهش  فده  وا و  تداهش  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ادـخ ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  هنوگنآ  دـشاب ) صاـخ  تفرعم  هقـالع و  هجوـت و  يور  زا  بش  نیا  رد  شتداـبع  هکنیا  هصـالخ   ) دـش میظع 

. دنک اضاقت  ار  شایعرش  ياههتساوخ  ادخ  زا  زین  دشاب و  یم  اراد  ار  نآ  یگتسیاش  هک  دیامن  عضاخ 
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(134 .) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ِترایز  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  بش  ِلامعا  نیرتتلیضف  اب 
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همین ِبش  هک  تسا  تایاور  نیا  زا  یضعب  رد  و  تسا ، اهرمع  قازرا و  ِمیـسقت  ردق و  ِبش  نامه  نابعـش  همین  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاور 
. تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِبش  ردق ، بش  تسا و  مالسلا  مهیلعناماما  ِبش  نابعش 

مالـسلا مهیلعربمایپ  رازه  دص  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  صوصخم  ِياهبش  زا  هک ، تسا  نیا  بش  نیا  ِلیاضف  هلمج  زا 
(135 .) دننکیم ترایز  بش  نیا  رد  ار  ترضح  نآ 

اب دنناوخب ، ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ّدلوت  بش  رد  هدش  دراو  یمالـسا  تایاور  رد  هک  هتکن  نیا  رد  ّتقد 
بـالقنا و ماـیق و  هلأـسم  هکلب  تسین  راـک  رد  یبلط  تحار  هلأـسم  هک  میریگ ، یم  هجیتن  ود ، نیا  طاـبترا  تراـیز و  نیا  ياوتحم  هب  هجوت 

کیدزن مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ار  دوخ  یشور  نینچ  اب  دیاب  تسا و  نمشد  زا  دیدش  ترفن  تداهش و  دح  رـس  ات  داهج  یبلط و  تداهش 
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: دومرف یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا ، اجب  تیاور  نیا  لقن  اجنیا  رد  مینک ،
هیقت دنک  مایق  ام  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتقو  فیـسلاب ؛ الا  مهطعی  مل  سانلا و  نم  ذخأی  مل  فیـسلا و  درج  ۀـیقتلا و  تطقـس  انمئاق  ماق  اذا  »

(136 .«) دشابن نایم  رد  تموکح )   ) ریشمش زج  دتس  داد و  رد  درمتم )  ) مدرم اب  ددرگ و  هدیشک  ریشمش  دوش و  هتشادرب 

مئامض

هللا همحریبارتوبا  موحرم  زا  ياهرطاخ 

. دناهدروآ هاگودرا  هب  دیدج  ریسا  رفن  ای 28  دودح 27  هک  دـنداد  ربخ  اشع  برغم و  زامن  عقوم  قارع  ربنع  ناگداپ  رد  لاس 1360  رخاوا 
زا یمـشچ  رهز  حالطـصا  هب  ات  دـندرکیم  هیبنت  یباسح  دـندشیم  هاگودرا  دراو  هزات  هک  ار  يدارفا  هک  دوب  نیا  اـهیقارع  هویـش  ًـالومعم 

میتفرگ میمـصت  دنوشن ، عقاو  نایماّدـص  ِباعرا  ریثأت  ِتحت  دـننکن و  ییاهنت  ِساسحا  دایز  اهنآ  هک  نیا  يارب  ام  دنـشاب و .... هتفرگ  اهنآ 
روضح هّجوتم  دراو  هزاـت  ِناردارب  اـت  میناوخب  دـنلب  يادـص  اـب  ار  رهگ »... رپ  زرم  يا  ناریا  يا   » دورـس یعمج  هتـسد  ِروط  هب  زاـمن  زا  سپ 

دیدش هیبنت  کی  دوز  حبـص  ادرف  مینکب  ار  راک  نیا  رگا  هک  میتسنادیم  هّتبلا  دـننکن . ییاهنت  ساسحا  دنـشاب و  هاگودرا  رد  دوخ  نانطومه 
لدگنس رایـسب  ِنارـسفا  زا  یکی  طّسوت  زور  نامه  ِيادرف  میدرک و  یلمع  ار  نامدوخ  میمـصت  همه  نیا  اب  تسام . راظتنا  رد  یعمج  هتـسد 
هتشاذگ دراو  هزات  ناتـسود  هیحور  رد  یبوخ  ِرثا  میتشاد ، راظتنا  هک  روط  نامه  راک  نیا  اّما  میدروخ . کتک  تّدش  هب  دومحم  مان  هب  یثعب 

. دوب هدرک  یثنخ  ار  نایمادص  ِياهدیدهت  يدایز  ِّدح  ات  دوب و 
ِرس رایسب  تشاد و  نزو  ولیک  ای 80  ًابیرقت 70  نس و  لاس  دودح 19  هک  دوب  ربکا  یلع  مان  هب  دیشر  رایسب  ردارب  رفن ،  27 نیا 28 -  ِنیب  رد 

هاـگودرا هب  وا  ِدورو  زا  لاـسکی  زونه  هک  دـندرک  هیبنت  دـنداد و  هجنکـش  ار  وا  ياهزادـنا  هب  یقارع  نارودزم  اـما  دوب . نیریاـس  زا  رتلاـح 
یب دـشیم ، عورـش  وا  درد  لد  یتقو  هک  ياهنوگ  هب  دـش . راچد  دـیدش  درد  لد  هب  دیـسر و  ولیک  دودـح 28  هب  وا  ِنزو  هک  دوب  هتـشذگن 

مکحم درد ، عورـش  ضحم  هب  دندوب و  شبظاوم  هشیمه  رگید  ناردارب  اِذل  دیبوکیم . نیمز  راوید و  رد و  هب  ار  دوخ  درد  ِتّدش  زا  رایتخا 
... . دسرن یبیسآ  وا  هب  ات  دنتفرگیم  ار  وا  رس  اپ و  تسد و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ِياهتبیصم  دای  هب  دنناوتیم  هک  یناتسود  ار  رفص  رخآ  ههد  میدرک  داهنـشیپ  ام  نیعبرا ، ِياهیکیدزن  تسه  مدای 
رازه و دودح  هک  ناردارب  همه  نیعبرا  زور  دننک . يراددوخ  راک  نیا  زا  فیعـض  یلیخ  ضیرم و  دارفا  هک  میدومن  دیکأت  دـنریگب و  هزور 

. تسا فصو  لباق  ِریغ  هک  دش  مکاح  هاگودرا  رد  یبیجع  يونعم  ياضف  کی  دنتفرگ و  هزور  دندوب  رفن  دصراهچ 
. دناهدرب هاگودرا  ناتسرامیب  هب  ار  وا  هدش و  عورش  ربکا  یلع  درد  لد  دنداد  ربخ  هک  دوب  هدزاود  ای  هدزای  تعاس  دودح  زور  نامه  ِيادرف 
دناهتفرگ و ار  وا  ياپ  تسد و  مکحم  يرفن  دنچ  مدید  مدناسر . دندیمانیم  ناتسرامیب  ار  نآ  حالطصا  هب  هک  یلّولس  هب  ار  مدوخ  ًاروف  نم 
ار وا  دنتفرگ  میمصت  دندش ، دیماان  ربکا  یلع  درد  لد  ندش  تکاس  زا  هاگودرا  لدگنس  نارومأم  یتقو  تسا . هداتفا  لاح  یب  ًابیرقت  مه  وا 

دودح دـننکیم .... یگدیـسر  وا  هب  رتهب  اج  نآ  هک  میدـش  لاحـشوخ  راک  نیا  زا  ام  دـننک . لقتنم  هاگودرا  جراخ  رد  ناتـسرامیب  کی  هب 
چیه هب  هک  دیـسر  شوگ  هب  نلاس  ینامیـس  نیمز  يور  هب  يزیچ  نتخادنا  يادص  دش . زاب  دـنب  رد  ناهگان  هک  دوب  رـصع  ای 4  تعاس 5/3 

ور هب  ور  وا  ناج  یب  ندـب  اـب  میتفر  رتکـیدزن  یتقو  یلو  دـناهتخادنا ، نیمز  هب  هک  تسا  ربکا  یلع  ندـب  نیا  هک  میدادیمن  لاـمتحا  هجو 
نلاس هب  ار  وتپ و ... ددع  دـنچ  ای  سابل  يرادـقم  میدرکیم  لایخ  ام  دـشیم . هناوید  یلدگنـس  تواقـش و  همه  نیا  زا  ناسنا  ًاعقاو  میدـش .

. دنتخادنا
یب دوب . هداتفا  اج  نآ  رد  کشخ  بوچ  لثم  تشادن و  یتکرح  هنوگچـیه  هک  دـندش  ور  هب  ور  ربکا  یلع  ندـب  اب  اههچب  یتقو  لاح  ره  هب 

هدروآرد ار  ناردارب  همه  هلان  هنحـص  نیا  ندید  دندرب . لّولـس  فرط  هب  دندرک و  دنلب  ار  وا  رفن  ود  دندرک . هیرگ  هب  عورـش  یگمه  رایتخا 
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هرامـش 3 هاگـشیاسآ  رد  ام  بش  نامه  دـندرک . ربکا  یلع  يافـش  يارب  اعد  هب  عورـش  همه  تفرگ . ارف  متام  هچراپ  کی  ار  هاـگودرا  دوب .
شمسا هک  ناردارب  زا  یکی  دوب . هداتفا  یبیجع  قافتا  حبـص  ناذا  زا  لبق  دوب ، ام  زا  دعب  هاگـشیاسآ  ود  هک  هرامش 5  هاگشیاسآ  رد  میدوب .
دنکیم رادیب  دوب ، دیهش  ردپ  مه  شدوخو  دوب  يدرمریپ  هک  ار  دوخ  ِياهیلّولس  مه  زا  یکی  دوشیم و  دنلب  باوخ  زا  ناهگان  دوب  دمحم 

رد ام  رادـیب ؟ ای  یباوخ  ییوگیم ؟ هچ  دـمحم  : » دـیوگیم درمریپ  دـنداد ». افـش  ار  ربکا  یلع  جـع ) ) ناـمز ماـما  اـقآ ! جاـح  : » دـیوگیم و 
جاح : » دیوگیم دمحم  تسا »؟ هتفای  افش  ربکا  یلع  هک  ییوگیم  اجک  زا  هاگودرا ، برغ  رد  ربکا  یلع  میتسه ، هاگودرا  قرش  هاگشیاسآ 

!« هن ای  میوگیم  تسار  هک  دوشیم  مولعم  حبص  ادرف  اقآ !
مامت هک  يریگرامآ  دـنریگب . رامآ  اهیثعب  ات  دنتـسشنیم  طـخ  هب  ناردارب  همه  دـندرکیم و  زاـب  ار  هاگـشیاسآ  ِياـهرد  ًـالومعم  اهحـبص 

. دندشیم قّرفتم  اههّچب  دشیم ،
دایرف همه  دندرب . موجه  دوب ، يرتسب  اج  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولـس  ِفرط  هب  ّتیعمج  همه  مدید  دش ، مامت  يریگرامآ  هک  راب  نیا  یلو 

دوخ رتسب  رد  ربکا  یلع  میتفر . لّولـس  نامه  ِتمـس  هب  تعرـس  هب  مه  ام  تسا . هداد  افـش  ار  ربکا  یلع  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  دندزیم 
. دوبن يربخ  لاحیب  هدیرپ و  گنر  نآ  زا  رگید  هدش و  ضوع  وا  هرهچ  یلو  دوب 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  دندیـسوبیم و  ار  وا  دـنتفرگیم ، شوغآ  رد  ار  ربکا  یلع  اههّچب  دوب . باداش  شاّشب و  تراسا ، ِلّوا  ياـهزور  ِلـثم 
یثعب ِنارومأم  ِدوخ  یّتح  دنتـشادن . يراک  مه  اهنآ  دـماشیپ  نیا  رد  یلو  دـندادیمن . ار  رفن  هس  زا  شیب  ِعّمجت  هزاجا  اهیثعب  نآ  زا  شیپ 
دوـب يرتـسب  نآ  رد  ربـکا  یلع  هک  یلّولـس  هـب  یکی  یکی  دـندوب و  هداتـسیا  فـص  هـب  هدازآ  دودح 14  دـندمآیم و  هنحـص  ِندـید  ِيارب 

هک دش  هچ  مدیسرپ  ناشیا  زا  متفر و  ربکا  یلع  دزن  هب  دیسر . مه  نم  هب  تبون  هرخالاب  دنتشگیم . رب  دندرکیم و  ترایز  ار  وا  دنتفریم و 
. وا اب  منک  تبحـص  دایز  متـسناوتن  دوبن ، ایهم  تصرف  نوچ  متفای . افـش  باوخ  ملاع  رد  دـندومرف . یتیانع  بشید  تفگ : وا  يدـش ؟ بوخ 

هدرک ادیپ  افش  ربکا  یلع  يدیمهف  هک  يدید  هچ  باوخ  رد  وت  مدیـسرپ  وا  زا  متفر و  دّمحم  ِغارـس  مدمآ  نوریب  ربکا  یلع  شیپ  زا  هک  دعب 
تعکر ود  باوخ ، زا  لبق  بش  ره  یگلاس   18 دودـح 17 -  زا  نم  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو  درک : فیرعت  هنوگ  نیا  ار  نایرج  وا  تسا ؟

نآ منکیم و  اعد  کی  طقف  مه  زامن  زا  دعب  مباوخیم و  سپـس  مناوخیم و  نیعتـسن » كایا  دـبعن و  كایا   » دـص اب  ار  نامز  ماما  اقآ  زامن 
، تسا تداعـس  حالـص و  یبوخ و  ریخ و  هچ  ره  دـسرب ، ترـضح  نآ  جرف  رگا  منادیم  نوـچ  تسا . ناـمز  ماـما  اـقآ  جرف  يارب  اـعد  مه 

مالـسلا هیلعماما  زا  ار  ربکا  یلع  يافـش  نامز  ماـما  زاـمن  زا  دـعب  مدـید  لاـح  نآ  رد  ار  ربکا  یلع  بشید  یتقو  اـما  دـش . دـهاوخ  لـصاح 
. متسه زبسرس  ناکم  کی  رد  هک  مدید  باوخ  رد  هک  دوب  حبص  ناذا  ياهیکیدزن  مدیباوخ  هک  دعب  متساوخ .

ترایز ار  ترـضح  ات  مدوب  فارطا  ِبظاوم  ّتقد  اب  نم  اِذل  درک . دهاوخ  روبع  لحم  نیا  زا  نامز  ماما  اقآ  الاح  دـنتفگ  نم  هب  هک  نیا  لثم 
هیلع نامز  ماما  اقآ  زا  هک  مدرک  لاؤس  دندوب . هتسشن  نیشام  لخاد  رد  دیس  رفن  دنچ  متفر  رتولج  دیسر . ینیشام  مدید  لاح  نیمه  رد  منک .
؟ ینیبیمن تسه  هاگودرا  رد  هک  ار  يرون  رگم  تفگ  نم  هب  اهنآ  زا  یکی  دمآ . دهاوخ  اج  نیا  هب  الاح  دنیوگیم  دیراد ؟ ربخ  مالسلا 

. مداتفا هار  هب  دوب  يرتسب  نآ  رد  ربکا  یلع  هک  یلّولس  فرط  هب  متسه . مّوس  ِهاگشیاسآ  ِيولج  مدید  مدرک  هاگن  دوخ  ِرس  ِتشپ  هب  ناهگان 
همه تسا و  هدش  هدیـشک  دـنکیم ، راک  مشچ  هک  اج  نآ  ات  نامـسآ  فرط  هب  نوتـس  کی  تروص  هب  ییابیز  رایـسب  رون  لّولـس  زا  مدـید 
یلع مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تشذگ ، منهذ  زا  باوخ  ملاع  نامه  رد  رایتخا  یب  تسا . هدـش  نشور  رون  نآ  زا  هاگودرا  هکلب  هاگـشیاسآ و 

اقآ جاح  هلـصافالب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  هظحل  نیا  رد  دنهد . افـش  ار  وا  ات  دـناهدمآ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  فطل  تیانع و  دروم  ار  ربکا 
... . متفگ وا  هب  ار  عوضوم  مدرک و  ادص  ار  دیهش ) ردپ  )

مدرک و ترایز  ار  ترـضح  هک  مدوب  باوخ  رد  نم  تفگ : ناشیا  مدیـسرپ . ار  نایرج  حورـشم  ربکا  یلع  دوخ  زا  تصرف  کی  ِرـس  اهدعب 
نامه زا  ینکیم »! ادیپ  افـش  هَّللا  ءاش  نا  : » دندومرف مباوج  رد  مالـسلا  هیلعماما  دـهد . افـش  ارم  ات  متـساوخ  اقآ  زا  متـشاد  درد  یلیخ  نوچ 
فرط زا  هک  اهزور  نامه  رد  تسه  مدای  دنتفرگ  هزور  یگمه  دعب  ِزور  اههّچب  دشن . هدید  ربکا  یلع  درد  لد  زا  يرثا  یّلک  روط  هب  خیرات 
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ات تسا  هدـش  نآ  ربانب  دـنتفگیم  دـندوب و  هدـمآ  اـههچب  هنیاـعم  تهج  هک  دوب  رتکد  دـنچ  اـهنآ  هارمه  دوب  هدـمآ  یتأـیه  خرـس  بیلص 
. دننک هضواعم  ناریا  رد  یقارع  ضیرم  يارسا  اب  ار  اهضیرم 

نابز تفرن و  سک  چیه  دننک ، هعجارم  اهنآ  ياهرتکد  هب  اهضیرم  هک  دـندیزرو  رارـصا  خرـس  بیلـص  نارومأم  زور  نآ  هک  همه  نیا  اب 
(137 !«) میرادن امش  ياهرتکد  هب  يزاین  میراد  نامز  ماما  یتقو   » هک دوب  نیا  همه  لاح 

ءادهشلادّیس هب  موادم  ِتالّسوت  زود و  هنیپ  میرکدّیس 

تاداس زا  نوچ  درکیم و  شاعم  رارما  هار  نیا  زا  دوب و  لوغـشم  يزود  هراپ  يزود و  هنیپ  هب  نارهت  ِرازاب  زا  ياهشوگ  رد  يدومحم  میرک 
هیلع نیسحلا  هَّللادبع  ابا  ترـضح  ِتحاس  هب  ماش  حبـص و  ره  رد  موادم  تالّـسوت  هار  زا  هک  يدرمگرزب  دنتفگیم . میرک  دّیـس  ار  وا  دوب ،

(138 .) دوب هداد  رارق  رادید ، هدعو  وا  ِيارب  یگتفه  ِروط  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دوب  هتفای  تسد  یماقم  هب  مالسلا 

مالسلا هیلعنامز  ماما  اب  مولعلارحب  همّالع  ِتاقالم 

همّـالع دـندوب ، تکرح  رد  ـالبرک  ِفرط  هـب  وـس ، ره  زا  ناراوـگوس  ِجوـم  دوـب و  ییاروشاـع  زور  دـنیوگیم : موـلعلارحب  همـالع  هراـبرد 
ِکبس ینز و  هنیـس  هتـسد  هک  دندیـسر  جیریوط  هّلحم  هب  دندرک . تکرح  نارادازع  ِلابقتـسا  هب  باّلط ، زا  یهورگ  ِهارمه  هب  زین  مولعلارحب 

، یملع یعامتجا و  ِّتیعقوم  نس و  ِتلوهک  نآ  اب  ناهگان  دندیـسر ، نانآ  هب  شَناهارمه  همّالع و  هک  یماگنه  دوب . روهـشم  ناـشینزهنیس 
باّلط املع و  تخادرپ . ندز  هنیس  هب  ریذپانفصو  يروش  اب  نانز  هنیس  فص  رد  دوشگ و  ار  شیوخ  هنیس  هداهن ، يرانک  هب  ار  دوخ  ِسابل 

. دندشن ّقفوم  دوش ، دراو  وا  رب  ياهمدص  ادابم  هک  دنوش  وا  راک  ِعنام  ات  دندرک  شالت  هچ  ره 
؟ دیدش هناصلاخ  كاپ و  تاساسحا  راچد  نانچ  امش  هک  دمآ  شیپ  يدادیور  هچ  دیـسرپ : وا  زا  صاوخ  زا  یکی  يراوگوس ، ِنایاپ  زا  سپ 

مدید داتفا و  مالسلا  هیلعرصع  ماما  اهلد ، ِبوبحم  هب  ممشچ  هاگان  هب  ناراوگوس ، هتسد  هب  ندیـسر  اب  هک  تسا  نآ  تقیقح  دومرف : هماّلع 
هنیس رس و  هب  رابکشا  ینامـشچ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شیالاو  ردپ  ِگوس  رد  نانز ، هنیـس  ِهوبنا  ِنایم  رد  هنهرب ، ِياپ  رـس و  اب  یمارگ  نآ 

يراوگوس هب  دوـعوم  هلبق  دوـصقم و  هبعک  ِربارب  رد  تفر و  فـک  زا  مرارق  هک  تخادـنا  یلاـح  هب  ارم  هرظنم  نآ  تهج  نیمه  هب  دـنزیم ؛
(139 .) متخادرپ

ضیرم ِيافش 

ِدزن تفرگ و  ار  وا  تسد  شردـپ  هک  دوب  هلاس  هدراـهچ  اـی  هدزیـس  تشادـن ، نتفگ  نخـس  ِتردـق  دوب و  گـنگ  یکدوک  زا  هک  رورـس » »
نآ دوخ  هک  دنک  اضاقت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  زا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  دروآ و  حور  نب  نیـسح  بانج  صاخ ، ریفـس  نیمّوس 
امـش هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تفگ : نانآ  هب  یکدـنا  زا  سپ  حور  نب  نیـسح  بانج  دـهاوخب . ادـخ  زا  ار  وا  نابز  يافـش  یمارگ ،

دندروآ و البرک  هب  شیومع  هارمه  هب  شردپ  ار  گنگ  ناوج  نآ  دـیورب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِرّهطم  دـقرم  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد 
حیـصف و ینابز  اب  هاگان  هب  هک  رورـس »! : » دنتفگ دندرک و  ادص  مان  هب  ار  وا  شیومع  ردـپ و  نادیهـش ، ياوشیپ  ِرّونم  دـقرم  ترایز  زا  سپ 

(140 !«) ناجردپ يرآ ! : » تفگ رورس  یتفگ »؟ نخس  مرسپ ! : » تفگ شردپ  کیّبل » : » تفگ هداشگ 

البرک ِهار  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رضحم  هب  هرس  سدقیّلح  هماّلع  فّرشت 

یف لهانملا  باتک  بحاص  دـهاجم ، دّـمحم  دّیـس  مداتـسا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یجیهال  یلع  رفـصالم  دـنوخآ  زا  ینباـکنت  موحرم 
ياهتشون هرس ، سدقیسوط  خیش  ماکحألا  بیذهت  باتک  هیشاح  رد  تفگ : نم  هب  ضایر  باتک  ّفلؤم  ییابطابط ، یلع  دّیس  دنزرف  هقفلا ،
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: دوب هتشون  یثیدح  رانک  رد  هک  درک  هدهاشم  دوب ، هرس  سدقیّلح  هماّلع  ّطخ  هب  هک  ار 
. داد نم  هب  ار  نآ  سردآ  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  البرک ، هب  هّلح  هار  رد  هک  تسا  یثیدح  نیا 

ترایز دصق  هب  ياهعمج  بش  رد  تفگ : هرس  سدقیّلح  هماّلع  تسا : هدروآ  يدنـس  اب  هرـس  سدقینباکنت  موحرم  ناتـساد ، نیا  ِدروم  رد 
تسد رد  بکرَم  ِندنار  يارب  ياهنایزات  مدوب و  غالا  رب  راوس  اهنت و  هک  یلاح  رد  مدرک . تکرح  البرک  ِيوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. متشاد
یملِع ِلئاسم  ِدراو  تسا ، يدنمـشناد  صخـش  مدـیمهف  مک  مک  دـش . تبحـص  مه  نم  اب  داـتفا و  هار  هب  نم  هارمه  هداـیپ  یبرع  هار  نیب  رد 

نآ دمآ و  نایم  هب  نخـس  یعوضوم  رد  هک  نیا  ات  داد ، بسانم  خـساپ  مدیـسرپ و  وا  زا  متـشاد  هک  ار  یملع  تالکـشم  زا  یخرب  میدـش و 
. میرادن نآ  قبط  رب  یثیدح  درادن و  یتیاور  هناوتشپ  اوتف  نیا  متفگ : مدش و  رکنم  نم  داد و  ییاوتف  برع 

(141) هحفـص رادقم  نالف  بیذهت ، لّوا  زا  امـش  تسا . هدروآ  ار  یثیدح  بیذهت  رد  یـسوط  خیـش  عوضوم  نیا  رد  تفگ : برع  درم  نآ 
. تفای یهاوخ  ار  ثیدح  نالف  رطس  رد  نزب 

ناـکما نیا  اـیآ  مسرپـب  وا  زا  هک  دیـسر  مرکف  هب  لاـح  نیا  رد  دراد ؟ یملع  یگداـمآ  همه  نیا  هک  تسیک ؟ صخـش  نیا  هک  مدـش  ّریحتم 
؟ دنیبب ار  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  ترضح  ناسنا  هک  دراد  دوجو 

متسد رد  تفرگ و  نیمز  زا  ار  هنایزات  دش و  مخ  راوگرزب  نآ  داتفا و  متسد  زا  هنایزات  تفرگ ، ارف  ار  مندب  هک  یشزرل  ِتّدش  زا  اج  نیا  رد 
: دومرف تشاذگ و 

(142 .) تسوت ِتسد  رد  وا  ِتسد  نونکا  هک  یلاح  رد  ینیبب ، یناوتیمن  ار  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامّزلا -  بحاص  هنوگچ 
ار ماما  ِياپ  ات  تخادنا  نیمز  رب  دوب ، راوس  هک  ییاپ  راهچ  ِيور  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب  نخس ، نیا  ِندینـش  زا  سپ  هرـس  سدقهماّلع  موحرم 

. دیدن ار  یسک  دمآ  شوه  هب  هک  نآ  زا  سپ  داتفا ، نیمز  رب  شوه  یب  قوش ، تّدش  زا  اّما  دسوبب ،
تـسا یثیدح  نیا  تشون : ثیدح  رانک  رد  باتک ، هیـشاح  رد  درک و  ادیپ  ار  ثیدح  درک و  هعجارم  بیذهّتلا  باتک  هب  تشگزاب ، زا  سپ 

. داد نم  هب  باتک  نیا  رد  ار  ثیدح  نیا  ِدوجو  ِربخ  فیرّشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  میالوم  هک 

(143) بانج نآ  تمدخ  يدادغب  یلع  جاح  فّرشت 

مجن فیرش  باتک  زا  ًانیع  هدش ، عقاو  اهیکیدزن  نیا  رد  تسا و  يرایسب  دیاوف  نآ  رد  هک  يدادغب  یلع  یجاح  یقّتم  یفـص  حلاص  هّیـضق 
فجن مزاع  مدوب ، يوأملا  ۀـّنج  هلاسر  فیلأت  لوغـشم  هک  هتـشذگ  لاس  بجر  هام  رد  هک  تسا : نانچ  نآ  حرـش  هک  دوشیم  لقن  بقاـثلا 

. ثعبم ترایز  تهج  هب  مدش  فرشا 
نب دمحا  دّیس  دحوالا ، ملاعلا  نب  دّمحم  دّیس  اقآ  دمتعم  ربح  دنـس و  دّیـس  لماک ، هیقف  لماع و  ملاع  بانج  تمدخ  مدش و  نیمظاک  دراو 

نیملـسملا مالـسالا و  رخف  نیدهتجملامتاخ و  هذمالت  زا  وا  مدیـسر و  هَّللا -  هدّیا  ینیمظاکلا -  ردیح  دّیـس  لیبنلا  دـحوملاو  لیلجلا  ملاعلا 
زا هفیرش و  هدلب  نآ  ياملع  يایقتا  زا  تسا و  هماقم -  یلاعت  هَّللا  یلعا  یضترم -  خیـش  مظعا  داتـسا  لمعلا  ملعلا و  یف  هیمامالا  ۀسایر  هیلا 

ردیح دّیس  شّدج  فیناصت  نیفورعم و  ياملع  زا  شّدج  ردپ و  راّوز . ابرغ و  باّلط و  ذالم  فیرش و  مرح  نحص و  تعامج  هّمئا  ياحلص 
. تسا دوجوم  هریغ  هقف و  لوصا و  رد 

. دننک لقن  هدینش ، ای  هدید  باب ، نیا  رد  ياهحیحص  تیاکح  رگا  مدرک : لاؤس  ناشیا  زا 
هب ار  نآ  هک  مدـش  یعدتـسم  سپ  مدوب . هدرکن  نآ  دنـس  لصا و  طبـض  نکلو  مدوب  هدینـش  ًاقباس  دوخ ، دومن و  لقن  ار  هّیـضق  نیا  سپس ،

. دسیونب دوخ  ّطخ 
وا و تاقالم  نکل  مسیونب و  هاگنآ  مسرپب ، منک و  تاقالم  ار  وا  دـیاب  دوش ، یمک  دایز و  نآ  رد  مسرتیم  مدینـش و  تسا  یتّدـم  : » دومرف

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1731 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  مک  مدرم  اب  شسنُا  هّیضق ، نیا  عوقو  نامز  زا  وا  هچ  بعص ، وا  زا  یّقلت 
ای هعفد  کی  لاس  رد  هک  دوش  هاگ  ددرگیم و  رب  ترایز  زا  دعب  دوریمن و  ییاج  هب  دوشیم  فّرـشم  ترایز  هب  نوچ  دادـغب و  شنکـسم 
زا تسا  نمیا  هک  یناسک  زا  صاوخ  زا  یـضعب  يارب  رگم  تسا ، نامتک  رب  شیاـنب  هوـالع  دوشیم و  تاـقالم  اهدـمآ  تفر و  رد  هعفد  ود 
وا ماوع  نداد  تبسن  فوخ  ار و  وا  تبیغ  مالسلا و  هیلعيدهم  تیالو  دنرکنم  هک  نیرواجم  نیفلاخم  يازهتسا  فوخ  زا  نآ ، هعاذا  رشن و 

.« سفن هیزنت  رخف و  هب  ار 
. تسا گنت  تقو  گرزب و  تجاح ، هک  هدیسرپ  ار  هّصق  هدید و  ار  وا  تسا  مسق  ره  هب  هک  مایعدتسم  فجن ، زا  ریقح  تعجارم  ات  متفگ :

لزنم هب  نوچ  هک  نآ  ایاضق  بجعا  زا  : » دندومرف دنتـشگرب و  ناشیا  بانج  دعب ، تعاس  هس  ای  ود  ردق  هب  مدرک و  تقرافم  ناشیا  زا  سپس 
متفر و نوچ  دینک . زامن  نآ  رب  هک  دنرظتنم  دنتشاذگ و  نحص  رد  دندروآ و  دادغب  زا  ياهزانج  هک  دمآ  یـسک  هلـصاف ، نودب  متفر ، دوخ 

نیا رب  سپ  مدینش . ار  هّیـضق  دوب ، مسق  ره  هب  عانتما  زا  دعب  مدرب و  ياهشوگ  هب  ار  وا  سپ  مدید . نیعّیـشم  رد  ار  روبزم  یجاح  مدرک ، زامن 
. مدرک تبث  يوأملا  ۀّنج  رد  دنتشون و  ار  هّیضق  مامت  سپ  مدرک . رکش  ار  يادخ  هّینس ، تمعن 

هب میتفر  دادـغب  هب  اج  نآ  زا  میدـش و  فّرـشم  مالـسلا  امهیلعنیمظاک  ترایز  هب  ماظع  تاداس  مارک و  ياملع  زا  یعمج  اب  یتدـم  زا  سپ 
 -. مهیلع هَّللا  ناوضر  هعبرا -  باّون  ترایز  تهج 

نکاس هک  روکذم  دّمحم  دّیس  اقآ  بانج  ردارب  ینیمظاک ، نیسح  دّیس  اقآ  لضاف ، دّیـس  لماع و  ملاع  بانج  تمدخ  ترایز ، يادا  زا  سپ 
ار روکذم  یلع  یجاح  هک  میدش  یعدتـسم  فّرـشم و  تسا ، ناشیا  اب  هَّللا -  مهدیا  دادغب -  نایعیـش  هّیعرـش  روما  رادم  دادـغب و  رد  تسا 

. دیامن راضحا 
تهج هب  سلجم ، نآ  ریغ  رد  دـش  یـضار  رارـصا ، زا  سپ  دومن . ابا  دـنک ، لقن  ار  هّیـضق  سلجم  رد  هک  میدـش  یعدتـسم  روضح ، زا  سپ 

هک دش  رذتعم  دوخ  هک  تشاد  عوضوم  هس  ود  رد  یفالتخا  هلمجلایف  درک و  لقن  میتفر و  یتولخ  هب  سپ  دادـغب . لها  زا  یتعامج  روضح 
روما رد  هک  هقادم  مامت  اب  نیرضاح  مامت  هک  دوب  ادیوه  حیال و  يوحن  هب  حالص  قدص و  راثآ  وا  يامیـس  زا  تسا و  تّدم  لوط  ببـس  هب 

. دندرک ادیپ  هعقاو  قدص  هب  عطق  دنراد ، هّیویند  هّینید و 
زا ناموت  تسیب  فرشا ، فجن  هب  متفر  دش . عمج  مالـسلا  هیلعماما  لام  ناموت  داتـشه  نم  هّمذ  رد  : » درک لقن  هَّللا -  هدّیا  روکذم -  یجاح 

دهتجم نیـسح  دّـمحم  خیـش  باـنج  هب  ناـموت  تسیب  و  هماـقم -  هَّللا  یلعا  یـضترم -  خیـش  یقتلا  يدـهلا و  مـلَع  باـنج  هـب  مداد  ار  نآ 
هب مهدب  تعجارم  رد  متشاد  دصق  هک  ناموت  تسیب  نم  هّمذ  رد  دنام  یقاب  یقورش و  نسح  دّمحم  خیش  بانج  هب  ناموت  تسیب  ینیمظاک و 

 -. هَّللا هدّیا  سی -  لآینیمظاک  نسح  دّمحم  خیش  بانج 
هک دوب  هبنـش  جـنپ  زور  رد  سپ  نم . هّمذ  رد  دوـب  یقاـب  هچ  نآ  يادا  رد  منک  لـیجعت  هک  متـشاد  شوـخ  دادـغب ، هب  مدرک  تعجارم  نوـچ 

تـسیب نآ  زا  يردق  هَّللا و  همّلـس  خیـش  بانج  تمدخ  متفر  نآ  زا  سپ  مالـسلا و  امهیلعنیمظاک  نیمامه  نیماما  ترایز  هب  مدش  فّرـشم 
مدرک مزع  مناسرب و  شلها  هب  هک  دننک  هلآ  وح  نم  رب  جیردت  هب  سانجا  زا  یضعب  شورف  زا  دعب  هک  مدرک  هدعو  ار  یقاب  مداد و  ار  ناموت 

مراد هک  یفابرعـش  هناخراک  هلمع  دزم  دـیاب  هک  مدـش  رّذـعتم  منامب . درک  شهاوخ  خیـش  بانج  زور . نآ  رـصع  رد  دادـغب  هب  تعجارم  رب 
. متشگرب سپ  مدادیم . هبنش  جنپ  رصع  رد  ار  هتفه  دزم  هک  دوب  نینچ  مسر  نوچ  مهدب .

درک و مالـس  دـش ، کـیدزن  نوـچ  دـیآیم . نم  هب  ور  دادـغب  فرط  زا  هک  مدـید  ار  یلیلج  دّیـس  مدرک ، یط  ًاـبیرقت  ار  هار  زا  ثـلث  نوـچ 
ار رگیدـکی  ود  ره  میدرک و  هقناعم  تفرگ و  لغب  رد  ارم  و  ًالهـس » ًـالها و  : » دومرف هقناـعم و  هحفاـصم و  يارب  دوشگ  ار  دوخ  ياـهتسد 

. دوب یگرزب  هایس  لاخ  شکرابم  راسخر  رب  تشاد و  ینشور  زبس  هماّمع  رس ، رب  میدیسوب و 
»؟ يوریم اجک  هب  تسا ، ریخ  یلع ! یجاح  : » دومرف داتسیا و 

. دادغب هب  مدرگیمرب  مدرک و  ترایز  ار  مالسلا  امهیلعنیمظاک  متفگ :
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!« درگرب تسا ، هعمج  بش  بشما  : » دومرف
. متسین نّکمتم  يدّیس ! ای  متفگ :

؛ دهد تداهش  خیش  ییام و  نایلاوم  زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  نم  ّدج  نایلاوم  زا  هک  وت  يارب  مهد  تداهـش  ات  درگرب  یتسه ! : » دومرف
.« دیریگب دهاش  ود  هک  هدومرف  رما  یلاعت  يادخ  هک  اریز 

مهیلعمتیب لها  ناـیلاوم  زا  نم  هک  دـهد  نم  هب  هتـشون  منک  شهاوخ  خیـش  بناـج  زا  هک  متـشاد  رطاـخ  رد  هک  یبلطم  هب  دوب  هراـشا  نیا  و 
. مراذگب دوخ  نفک  رد  ار  نآ  مالسلا و 

؟ یهدیم تداهش  هنوگچ  ینادیم و  هچ  وت  متفگ : سپ 
»؟ دسانشیمن ار  هدنناسر  نآ  هنوگچ  دنناسریم ، وا  هب  ار  وا  ّقح  هک  یسک  : » دومرف

؟ ّقح هچ  متفگ :
«. نم لیکو  هب  يدناسر  هک  نآ  : » دومرف

؟ تسیک وت  لیکو  متفگ :
«. نسح دّمحم  خیش  : » دومرف

؟ تسا وت  لیکو  متفگ :
هک نآ  اب  دناوخ  مسا  هب  ارم  لیلج  دّیس  نیا  هک  درک  روطخ  مرطاخ ، رد  هک  دوب  هتفگ  دّمحم  دّیس  اقآ  بانج  هب  و  تسا » نم  لیکو  : » دومرف
ّقح زا  دّیـس  نیا  متفگ : دوخ  سفن  رد  زاـب  مدرک . شومارف  ار  وا  نم  دسانـشیم و  ارم  وا  دـیاش  متفگ : دوخ  هب  سپ  مسانـشیمن . ار  وا  نم 

. مناسرب وا  هب  يزیچ  مالسلا  هیلعماما  لام  زا  هک  مراد  شوخ  دهاوخیم و  يزیچ  نم  زا  تاداس 
ادا هک  نآ  يارب  نسح  دّمحم  خیش  بانج  هب  نآ  رما  رد  مدرک  عوجر  دوب ؛ هدنام  يزیچ  امـش  ّقح  زا  نم  دزن  رد  نم ! دّیـس  يا  متفگ : سپ 

. وا نذا  هب  ار  تاداس  ینعی  امش ، ّقح  منک 
.« فرشا فجن  رد  ام  يالکو  يوس  هب  ار  ام  ّقح  زا  یضعب  يدناسر  يرآ ! : » دومرف درک و  یمّسبت  نم  يور  رد  سپ 

؟ دش لوبق  مدرک ، ادا  هچ  نآ  متفگ : سپ 
.« يرآ : » دومرف

دنیالکو املع  متفگ : سپ  دمآ . گرزب  مرظن  رد  نیا  و  ام »! يالکو  : » مالعا ياملع  هب  هبـسنلاب  دیوگیم  دّیـس  نیا  هک  تشذگ  مرطاخ  رد 
تفرگ . تلفغ  ارم  تاداس و  قوقح  ضبق  رد 

!« نک ترایز  ار  مّدج  درگرب و  : » دومرف هاگ  نآ 
يراج فاـص  دیفـس  بآ  رهن  اـم ، تسار  فرط  رد  مدـید  میداـتفا ، هار  هب  نوچ  دوب . نم  پچ  تسد  رد  وا  تسار  تسد  متـشگرب و  سپ 

هیاـس اـم  رـس  يـالاب  رب  دوبن  اـهنآ  مسوم  هک  نآ  اـب  تقو  کـی  رد  رمث  اـب  همه  نآ  ریغ  روگنا و  راـنا و  جـنران و  وـمیل و  ناـتخرد  تسا و 
. دناهتخادنا

؟ تسیچ اهتخرد  نیا  رهن و  نیا  متفگ :
.« تسه وا  اب  اهنیا  ار ، ام  دنک  ترایز  ار و  ام  ّدج  دنک  ترایز  هک  ام  نایلاوم  زا  سکره  : » دومرف

. منک یلاؤس  مهاوخیم  متفگ : سپ 
!« نک لاؤس  : » دومرف

ار اـهزور  دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  یـسک  تفگیم : هک  مدینـش  متفر ، وا  دزن  يزور  سّردـم . دوب  يدرم  موحرم ، قازرلادـبع  خیـش  متفگ :
ناـیلاوم زا  دریمب و  هورم  افـص و  ناـیم  رد  درآ و  ياـج  هـب  هرمع  لـهچ  ّجـح و  لـهچ  درب و  رـس  هـب  تداـبع  هـب  ار  اـهبش  دـشاب و  هزور 
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. تسین يزیچ  وا  يارب  دشابن ، مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
.« تسین يزیچ  وا  يارب  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف

؟ تسا مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایلاوم  زا  وا  هک  مدیسرپ  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  لاح  زا  سپ 
.« وت هب  تسا  ّقلعتم  هک  ره  وا و  يرآ ! : » دومرف
. تسا ياهلأسم  نم  يارب  اندّیس ! متفگ : سپ 

!« سرپب : » دومرف
: تفگ دیسرپ . مالسلا  هیلعادهشلادّیس  ترایز  زا  یصخش و  دزن  دمآ  شمعا ، نامیلس  هک  دنناوخیم  مالسلا  هیلع  نیسح  هیزعت  ءاّرق  متفگ :

. نامسآ نیمز و  نایم  ار  یجدوه  دید  باوخ  رد  سپ  تسا ! تعدب 
؟ جدوه نآ  رد  تسیک  درک : لاؤس 

. مالسلا امهیلعيربک  هجیدخ  ارهز و  همطاف  دنتفگ :
دزیریم جدوه  زا  هک  ار  ییاههعقر  دید  تسا و  هعمج  بش  هک  بشما  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  دنتفگ : دنوریم ؟ اجک  هب  تفگ :

؟ تسا حیحص  ثیدح  نیا  ۀمیقلا » موی  رانلا  نم  ناما  ۀعمجلا  ۀلیل  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  راوّزل  رانلا  نم  ناما  : » تسا بوتکم  نآ  رد  و 
.« تسا مامت  تسار و  يرآ ، : » دومرف

؟ تسا ناما  وا  يارب  سپ  هعمج ، بش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک  ترایز  سکره  دنیوگیم  هک  تسا  حیحص  اندّیس ! متفگ :
!« هَّللاو يرآ  : » دومرف

. تسیرگ دش و  يراج  شکرابم  نامشچ  زا  کشا  و 
. ۀلأسم اندّیس ! متفگ :

!« سرپب : » دومرف
هیقورش ياهبرع  زا  یصخش  قطانم ، زا  یکی  رد  میدرک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  هن  تصش و  تسیود و  رازه و  هنس  متفگ :
تیالو تسا  هنوگچ  مدیسرپ : وا  زا  میدرک و  تفایض  ار  وا  میدرک و  تاقالم  دنا - ، فرـشا  فجن  یقرـش  فرط  نانیـشن  هیداب  زا  هک  ار - 

ّدح هچ  ماهدروخ ! مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دوخ ، يالوم  لام  زا  نم  هک  تسا  زور  هدزناپ  زورما  تسا ، تشهب  تفگ : مالـسلا . هیلعاضر 
حیحـص نیا  بانج . نآ  هناخ  نامهم  رد  هدـییور  ترـضح  نآ  ماـعط  زا  نم  نوخ  تشوگ و  دـنیایب ؟ نم  دزن  ربق  رد  هک  ریکن  رکنم و  دراد 

؟ دنکیم صالخ  ریکن  رکنم و  زا  ار  وا  دیآیم و  مالسلا  هیلعاضرلایسوم  نب  یلع  هک  تسا 
.« تسا نماض  نم  ّدج  هَّللاو ! يرآ ، : » دومرف

. مسرپب مهاوخیم  تسا ، یکچوک  هلأسم  اندّیس ! متفگ :
!« سرپب : » دومرف

؟ تسا لوبقم  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  نم  ترایز  متفگ :
.« هَّللاءاش نا  تسا ، لوبق  : » دومرف

.« هلأسم اندّیس ! : » متفگ
!« هَّللا مسب  : » دومرف

رد کیرش  قیفر و  نم  اب  وا  و  هن ؟ ای  تسا  لوبق  شترایز  یـشاب ، زاّزب  دمحا  یجاح  موحرم  رـسپ  یـشاب  زازب  نیـسح  دّمحم  یجاح  متفگ :
. مالسلا هیلعاضر  دهشم  هار  رد  دوب  جراخم 

.« تسا لوبق  شترایز  حلاص ، دبع  : » دومرف
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. هلأسم ! اندّیس متفگ :
.« هَّللا مسب  : » دومرف

؟ تسا لوبق  شترایز  دوب ، ام  رفسمه  دادغب و  لها  زا  هک  نالف  متفگ :
. دش تکاس  سپ 

.« هلأسم اندّیس ! : » متفگ
.« هَّللا مسب  : » دومرف

؟ هن ای  تسا  لوبق  وا  ترایز  هن ؟ ای  يدینش  ار  هملک  نیا  متفگ :
. دادن یباوج 

نآ دـندوب و  لوغـشم  بِعل  وْهل و  هب  هتـسویپ  رفـس  نیب  رد  هک  دادـغب  نیفرتم  لها  زا  دـندوب  رفن  دـنچ  ناشیا  هک  درک  لقن  روکذـم  یجاـح 
. دوب هتشک  زین  ار  دوخ  ردام  صخش 

نآ زا  یعـضوم  تسا و  نیمظاک  فیرـش  رهـش  ِفرط  هب  ییاهغاب  نآ  ِفرط  ود  دراد و  یعیـسو  هّداج  هک  میدیـسر  یناکم  هب  هار  رد  سپ 
نآ روج ، هب  تموکح  هک  دوب  تاداس  ماتیا  زا  یـضعب  لام  نآ  دیآیم و  دادغب  زا  هک  نآ  تسار  فرط  زا  اهغاب  هب  تسا  لصّتم  هک  هّداج ،
نآ مدید  سپ  نیمز . زا  هعطق  نآ  رد  نتفر  هار  زا  دـندرکیم  هرانک  هشیمه  دـلب ، ود  نیا  هنکـس  عرو  اوقت و  لها  درک و  هّداج  رد  لخاد  ار 

. دوریم هار  هعطق  نآ  رد  هک  ار  بانج 
. تسین اور  نآ  رد  فّرصت  تسا ، تاداس  ماتیا  زا  یضعب  لام  عضوم  نیا  نم ! دّیس  يا  متفگ :

.« نآ رد  فّرصت  ام  نایلاوم  يارب  تسا  لالح  تسام ، دالوا  وا و  هّیرذ  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  ام ، ّدج  لام  عضوم  نیا  : » دومرف
دوب مجع  نیفورعم  نیلّومتم  زا  دـنتفگیم و  يداه  ازریم  یجاح  ار  وا  هک  یـصخش  لام  تسا  یغاب  تسار ، فرط  رد  ناـکم ، نآ  برق  رد 

امهیلعرفعج نب  یـسوم  ترـضح  لام  يداه ، ازریم  یجاح  غاب  نیمز  دنیوگیم  هک  تسا  تسار  اندّیـس ! متفگ : دوب . نکاس  دادـغب  رد  هک 
؟ تسا مالسلا 

. دومن ضارعا  باوج  زا  و  نیا ». هب  يراد  راک  هچ  : » دومرف
هار ود  اـج  نآ  درذـگیم و  هّداـج  زا  دودـح و  نآ  نیتاـسب  عرازم و  يارب  دنـشکیم  هلجد  هناـخدور  زا  هـک  بآ  يوـج  هـب  میدیـسر  سپ 

. تاداس هار  هب  درک  لیم  بانج  نآ  تاداس و  هار  يرگید  تسا و  یناطلس  هار  یکی  رهش ، ِتمس  هب  دوشیم 
. میورب یناطلس ، هار  ینعی  هار ، نیا  زا  ایب  متفگ : سپ 

.« میوریم دوخ  هار  نیمه  زا  هن ، : » دومرف
لخاد سپ  میدیدن . ار  يرازاب  هچوک و  چیه  میدید و  يرادشفک  دزن  رد  سّدقم  نحص  رد  ار  دوخ  هک  میتفرن  یمدق  دنچ  میدمآ و  سپ 

دناوخن و لوخد  نذا  دومرفن و  ثکم  رّهطم ، قاور  ِرد  رد  تساپ و  نییاپ  فرط  یقرـش و  تمـس  زا  هک  دارملا  باب  فرط  زا  میدـش  ناویا 
!« نکب ترایز  : » دومرف سپ  داتسیا . مرح  ِرد  رب  دش و  لخاد 

. متسین يراق  نم  متفگ :
»؟ مناوخب وت  يارب  : » دومرف

! يرآ متفگ :
زا کی  ره  رب  دـندرک  مالـس  نینچ  مه  و  نینمؤملاریما ». ... ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا ! لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  هَّللا ! اـی  لـخداَء  : » دومرف سپ 

.« يرکسعلا نسحلا  دّمحم  ابا  ای  کیلع  مالسلا  : » دومرف مالسلا و  هیلعيرکسع  ترضح  هب  مالس ، رد  دندیسر  ات  مالسلا  مهیلعهّمئا 
»؟ یسانشیم ار  دوخ  نامز  ماما  : » دومرف هاگ  نآ 
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؟ مسانشیمن ارچ  متفگ :
.« دوخ نامز  ماما  رب  نک  مالس  : » دومرف

.« نسحلا نب  ای  نامزلابحاص  ای  هَّللا  ۀّجح  ای  کیلع  مالسلا  : » متفگ
.« هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مالسلا و  کیلع  : » دومرف دومن و  مّسبت 

. میدیسوب میدیبسچ و  ار  سّدقم  حیرض  رّهطم و  مرح  رد  میدش  لخاد 
!« نک ترایز  : » نم هب  دومرف 

. متسین يراق  نم  متفگ :
»؟ وت يارب  مناوخب  ترایز  : » دومرف

. يرآ متفگ :
»؟ یهاوخیم ار  ترایز  مادک  : » دومرف

. هد ترایز  نآ  هب  ارم  تسا ، لضفا  هک  ترایز  ره  متفگ :
.« تسا لضفا  هَّللانیما ، ترایز  : » دومرف

: دومرف ندناوخ و  هب  دندش  لوغشم  هاگ  نآ 
« رخآ ات  هدابع . یلع  هیتّجحو  هضرا  یف  هَّللا  نیما  ای  امکیلع  مالّسلا  »

دننام رگید ، يرون  هب  تسا  رّونم  نشور و  مرح  نکلو  تسا  نشور  مدـید  ار  اهعمـش  سپ  دـندرک ، نشور  لاح  نیا  رد  ار  مرح  ياهغارچ 
اههناشن نیا  تفتلم  چـیه  هک  دوب  هتفرگ  تلفغ  ناـنچ  ارم  دـننک و  نشور  باـتفآ  رد  زور  هک  دـندوب  یغارچ  دـننام  اهعمـش  باـتفآ و  رون 
ینکیم ترایز  ایآ  : » دندومرف دنداتسیا و  یقرش  فرط  رد  رـس و  تشپ  هب  دندمآ  اپ  نییاپ  تمـس  زا  دش ، غراف  ترایز  زا  نوچ  مدشیمن .

»؟ ار مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج 
. تسا هعمج  بش  منکیم ، ترایز  يرآ ، متفگ :

!« تعامج هب  وش  قحلم  نک و  زامن  : » دومرف نم  هب  دندش . غراف  برغم  ناذا  زا  اهنّذؤم  دندناوخ و  ار  ثراو  ترایز  سپ 
ماما تسار  فرط  رد  دنداتـسیا  دارفنا  هب  دوخ  دوب و  دـقعنم  اـج  نآ  رد  تعاـمج  رّهطم و  مرح  رـس  تشپ  دجـسم  رد  دروآ  فیرـشت  سپ 

. دش ادیپ  یناکم  میارب  لوا و  فص  رد  مدش  لخاد  نم  وا و  يذاحم  تعامج ،
دنچ منک و  تاقالم  ار  وا  متـشاد  دصق  مدـیدن و  ار  وا  مدرک ، صّحفت  مرح  رد  مدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  مدـیدن . ار  وا  مدـش ، غراف  نوچ 

. دشاب نامهم  هک  مراد  هاگن  ار  وا  بش ، مهدب و  وا  هب  ینارق 
لغـش نآ  اب  تعجارم  رد  ار  وا  ما نم  دایقنا  زا  مدش ، تفتلم  ار  هتـشذگ  تازجعم  تایآ و  دوب ؟ یک  دّیـس  نیا  هک  دـمآ  مرطاخ  هب  هاگنآ 

و مهدیم » تداهـش  نم   » هک نیا  و  ام » نایلاوم  : » وا نتفگ  مدوب و  هدیدن  ار  وا  هک  نآ  اب  مسا ، هب  ارم  ندناوخ  متـشاد و  دغب رد  هک  مهم 
ترضح وا  هک  نیا  هب  نم  نیقی  يارب  دش  ببس  هک  تشذگ  هچ  نآ  زا  اهنیا  زا  ریغ  و  لصف » ریغ  رد  رادهویم  ناتخرد  يراج و  رهن  ندید  »

نامز ماما   » هک مالسلا  هیلعيرکسع  ترضح  رب  مالس  زا  دعب  نم ، زا  ندیـسرپ  و  لوخد » نذا   » هرقف رد  صوصخ  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم 
. داد باوج  درک و  مّسبت  مدرک ، مالس  نوچ  نک ! مالس  دومرف : مسانشیم ، متفگ : نوچ  یسانشیم »؟ ار  دوخ 

.« تفر نوریب  : » تفگ مدرک . لاؤس  شبانج  لاح  زا  رادشفک و  دزن  رد  مدمآ  سپ 
»؟ دوب وت  قیفر  دّیس  نیا  : » هک دیسرپ  و 

هچ نآ  نسح و  دّمحم  خیـش  بانج  دزن  هب  متفر  دش ، حبـص  نوچ  مدرب . رـس  هب  ار  بش  دوخ و  رادـنامهم  هناخ  هب  مدـمآ  سپ  یلب ، متفگ :
. ّرس نیا  ياشفا  هّصق و  نیا  راهظا  زا  دومن  یهن  تشاذگ و  دوخ  ناهد  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  مدرک . لقن  مدوب  هدید 
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.« دنک ّقفوم  ار  وت  دنوادخ  : » دومرف
. تشذگ هّیضق  نیا  زا  هام  کی  هک  نآ  ات  مدومنن  راهظا  يدحا  هب  متشادیم و  یفخم  ار  نآ  سپ 

. زور نآ  هّصق  هب  درک  هراشا  يدید »؟ هچ  : » دیسرپ نم و  کیدزن  دمآ  هک  مدید  ار  یلیلج  دّیس  مدوب ، رّهطم  مرح  رد  يزور 
. مدیدن ار  وا  رگید  دش و  دیدپان  مرظن  زا  سپ  مدرک . راکنا  تّدش  هب  ار . مالک  نآ  درک  هداعا  زاب  مدیدن . يزیچ  متفگ :

(144) اروشاع ترایز  تلیضف 

زا هک  دنچ  ره  دشاب ؛ یموصعم  يالما  اشنا و  زا  رهاظ  هب  هک  تسین  تارایز  ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نامه  اروشاع ، ترایز  ِماقم  لضف و  رد 
بیترت نیمه  هب  هک  تسا  هّیـسدق  ثیداحا  خنـس  زا  هکلب  دیاین . نوریب  دسر ، اج  نآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچ  نآ  زج  يزیچ  ناشیا ، هرّهطم  بولق 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصنییبنلا  متاخ  هب  وا  زا  نیما و  لیئربج  هب  هتمظع -  ّتلج  ّتیدحا -  ترـضح  زا  اعد  مالـس و  نعل و  ترایز و  زا 
! ریظنیب اهینمشد ، عفد  دوصقم و  هب  ندیسر  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک ، ای  زور  لهچ  رد  نآ ، هب  تموادم  هبرجت ، بسح  هب  هدیسر و 

، ترایز تدابع و  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناکین  زا  هک  يدزی  نسح  اّلم  یجاح  یقّتم ، حلاص  هقث  هک  نآ  لامجا 
دوب و دوخ  ترخآ  رما  حالـصا  لوغـشم  ًامئاد  هک  دزی  رد  دوب  یحلاـص  لـضاف  درم  هک  يدزی  یلع  دّـمحم  یجاـح  نیما ، هقث  زا  درک  لـقن 

. دربیم رس  هب  رازم ، هب  تسا  فورعم  دننوفدم و  احلص  زا  یتعامج  نآ  رد  هک  دزی  جراخ  هربقم  رد  اهبش 
شیپ ( 145) يراّشع لغش  دش و  گرزب  هک  نآ  ات  دنتفریم . ملعم  کی  دزن ، رد  هدش و  گرزب  مه  اب  یکدوک  رد  هک  دوب  ياهیاسمه  ار  وا 

سپ دید ، باوخ  رد  ار  وا  سپ  دـندرک . نفد  درکیم ، هتوتیب  حـلاص  درم  نآ  هک  یّلحم  کیدزن  هربقم ، نامه  رد  دُرم و  هک  نآ  ات  تفرگ .
. تسا ییوکین  تأیه  رد  هک  یهام  زا  رتمک  نتشذگ  زا 

نطاب رد  یکین  دور  لامتحا  هک  اهنآ  زا  يدوبن  ار و  وت  نطاب  رهاـظ و  وت و  راـک  ياـهتنم  أدـبم و  منادیم  نم  تفگ : تفر و  وا  دزن  هب  سپ 
؟ يدیسر ماقم  نیا  هب  لمع  مادک  هب  سپ  ار . باذع  زج  دوبن  یضتقم  وت  لغش  ناشیا و 

ناکم نیا  رد  دش و  توف  داّدح  فرـشا  داتـسا  هجوز  هک  زورید ، ات  تافو  زور  زا  مدوب  باذع  ّدشا  رد  نم  یتفگ و  هک  تسا  نانچ  تفگ :
هیلع نیـسحلا  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  وا ، تافو  بش  رد  و  دوب -  رود  وا  زا  عرذ ، دـص  بیرق  هک  یعـضوم  هب  درک  هراـشا  و  دـندرک -  نفد 

تمعن هعـس و  رد  دـش و  وکین  ام  تلاح  سپ  هربقم . نیا  زا  باذـع  عفر  هب  دومرف  رما  موس  هبترم  رد  درک و  تراـیز  ار  وا  هبترم  هس  مالـسلا 
. میداتفا

ار وا  درک و  صّحفت  وا  زا  اهرگنهآ ، ِرازاب  رد  سپ  تسنادیمن . ار  وا  هّلحم  تخانـشیمن و  ار  داّدح  دش و  رادـیب  هناّریحتم  باوخ ، زا  سپ 
؟ دوب ياهجوز  وت  يارب  دیسرپ : وا  زا  دومن و  ادیپ 

. مدرک نفد  درب -  مسا  ار  عضوم  نامه  و  ناکم -  نالف  رد  ار  وا  درک و  تافو  زورید  يرآ ، تفگ :
؟ دوب هتفر  مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ترایز  هب  وا  دیسرپ :

. هن تفگ :
؟ درکیم وا  بیاصم  رکذ  دیسرپ :

. هن تفگ :
؟ تشاد يراد  هیزعت  سلجم  دیسرپ :

. هن تفگ :
؟ ییوجیم هچ  دیسرپ : هاگ  نآ 

. درک لقن  ار  باوخ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1737 

http://www.ghaemiyeh.com


. اروشاع ترایز  هب  تشاد  تبظاوم  نز  نآ  تفگ :
زا ندـب  هماج و  تراهط  قوقح و  يادا  تارایز و  تاعاط و  بظاوم  ایقتا و  احلـص و  زا  هّیـضق  بحاـص  دـمحا ، دّیـس  هک  دـنامن  یفخم  و 
وا هب  ترایز  ره  رد  دوشیم  یـسک  هب  رتمک  هک  ییاهفطل  رداون  هریغ و  دلب و  لها  رد  دادس  يوقت و  هب  فورعم  و  هبتـشم ، ياهیگدولآ 

. تسین نآ  رکذ  ماقم  هک  دیسریم 

همانباتک

. میرک نآرق  . 1
. اتیب هّیملع ، هعبطم  مق : م 1104ه ،)  ) نسح نب  دّمحم  یلماع  ّرح  خیش  . ةادهلا تابثا  .2

، هب يداه  دّـمحم  يرداـهب و  میهاربا  قیقحت : (م 620ه ،) یـسربط بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا  . جاجللا لهأ  یلع  جاـجتحالا  .3
. . ،1413ه لّوا پاچ  هوسا ، تاراشتنا  نارهت :

باهـش دّیـس  یمظعلاهَّللا  ۀیآ  تاقیلعت  اب  (م 1019ه ،) يرتشوش فیرـش  دّیـس  نب  هَّللا  رون  یـضاق  دیهـش  . لطابلا قاهزإ  ّقحلا و  قاـقحإ  . 4
. . 1411ه لّوا ، پاچ  ، یفجن یشعرم  هَّللا  ۀیآ  هناخاتک ، مق : یفجن ، یشعرم  نیدلا 

ربکا یلع  قیقحت : (، (م413ه دـیفم خیـش  هب  فورعم  يدادـغب ، يربکع  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللادـبع  وبا  هب  بوسنم  . صاصتخالا .5
. . ،1414ه لّوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يراّفغ ،

(، (م413ه دـیفم خیـش  هب  فورعم  يدادـغب ، يربکع  نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  هَّللادـبع  وبا  . دابعلا یلع  هَّللا  جـجح  ۀـفرعم  یف  داشرإلا  .6
. . 1413ه  ، مالسلا مهیلعتیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت :

ریثا نبا  هب  فورعم  ، ینابیـش میرکلادبع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  مرکلا  یبا  نب  یلع  نیدـلا  ّزع  نسحلاوبا  . ۀباحـصلا ۀـفرعم  یف  ۀـباغلا  دـُسا  .7
. . ،1415ه لّوا پاچ  هّیملعلا ، بتکلاراد  (م630ه ) يرزج

لآ هسسوم  : مق ، مالسلا مهیلعتیبلا  لآ  هسسؤم  : قیقحت م711ه ،)  ) یملید دّمحم  نب  نسح  دّمحم  وبا  نینمؤملا . تافـص  یف  نیدلا  مالعأ  .8
. اتیب ، مالسلا مهیلعتیبلا 

داوج قیقحت : (م664ه ،) سوواط نبا  هب  فورعم  یّلح ، یـسوم  نب  یلع  مساقلاوبا  . ۀنـسلا یف  ةّرم  لـمعی  اـمیف  ۀنـسحلا  لاـمعألاب  لاـبقإلا  .9
. . ،1414ه لّوا پاچ  ، یمالسا تاغیلبت  رتفد  : مق ، یمّویق

هسّسوم : مق تثعب ، هسّـسؤم  قیقحت : (م381ه ،) قودـص خیـش  هب  فورعم  یّمق ، هیوباـب  نب  نیـسح  نب  یلع  نبدّـمحم  رفعج  وبا  . یلاـمألا .10
. . ،1407ه لّوا پاچ  تثعب ،

. . 1414ه لّوا ، پاچ  ۀفاقثلاراد ، مق : تثعب ، هسسوم  قیقحت : (م460ه ،) یسوط خیش  هب  فورعم  نسح  نب  دّمحم  رفعج  وبا  . یلامألا .11
، يراّفغ ربکا  یلع  یلو و  داتُسا  نیـسح  : قیقحت (، (م413ه دیفم خیـش  هب  فورعم  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دّمحم  هَّللادـبع  وبا  . یلامألا .12

. . 1404ه مود ، پاچ  ، یمالسا تاراشتنارتفد  مق :
، ءافولا هسسؤم  توریب : (م1110ه ،) یـسلجم یقت  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  . مالـسلا مهیلعراهطألا  ۀّمئألا  رابخأ  رَرُدل  ۀـعماجلا  راونالاراحب  .13

. . 1403ه مود ، پاچ 
، یفجن یشعرم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  : مق (، (م290ه خوّرف نبا  هب  فورعم  یّمق ، راّفـص  نسح  نب  دّمحم  رفعج  وبا  . تاجردلا رئاصب  .14

. . 1404ه لّوا ، پاچ 
ربکا یلع  قیقحت : (م381ه ،) هبعش نبا  هب  فورعم  یناّرح ، یلع  نب  نسح  دّمحم  وبا   . هلآ هیلع و  هللا  یلـصلوسر  لآ  نع  لوقعلا  فَُحت  .15

. . 1404ه مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  : مق يراّفغ ،
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. اتیب فرشا ، هناخپاچ  فجن : يریازج ، يوسوم  ّبیط  دّیس  حیحصت : (م307ه ،) یّمق مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلا  وبا  . یّمقلاریسفت .16
، نایلیعامسا هسسؤم  مق : یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  قیقحت : (م1112ه ،) يزیوح یسورع  هعمج  نب  یلع  دبع  خیش  . نیلقثلارون ریسفت  .17

. . 1412ه مراهچ ، پاچ 
. اتیب بعص ، راد  فراعتلاراد و  توریب : (م605ه ) سارف یبا  نب  ماّرو  نیسحلاوبا  ماّرو .) هعومجم  .) رظاونلا ۀهزنو  رطاوخلا  هیبنت  .18

، لوا پاچ  فراعتلاراد ، توریب : م460ه ،)  ) یـسوط خیـش  هب  فورعم  نسح ، نب  دّمحم  رفعج  وبا  ۀعنقملا . حرـش  یف  ماکحألا  بیذهت  .19
. . 1401ه

: نارهت يراّفغ ، ربکا  یلع  : قیقحت (م381ه ،) قودص خیـش  هب  فورعم  یّمق ، یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  . لامعألا باقع  لامعألا و  باوث  .20
. اتیب قودص ، هناخباتک 

، يروباشین ینیسح  دّمحم  دّیـس  : قیقحت مراهچ ،) نرق  ) يزار نبا  هب  فورعم  یّمق ، یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دّمحم  وبا  . ثیداحألا عماج  .21
. . 1413ه لّوا ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسّسؤم  دهشم :

ماـما هسّـسؤم  : قیقحت (م573ه ،) يدـنوار نیّدـلا  بـطق  هـب  فورعم  يدـنوار ، هَّللادـبع  نـب  دیعــس  نیــسحلاوبا  حــئارجلا . جــئارخلا و  .22
. . ،1409ه لوا پاچ  جع ،) ) يدهم ماما  هسسؤم  مق : جع ،) ) يدهم

پاچ یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : (م381ه ،) قودـص خیـش  هب  فورعم  یّمق ، هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  . لاصخلا .23
. . 1414ه مراهچ ،

: مق جع ،) ) يدـهم ماما  هسّـسؤم  قیقحت : (م573ه ،) يدنوار نیدلا  بطق  هب  فورعم  يدـنوار ، هَّللادـبع  نب  دیعـس  نسحلا  وبا  . تاوعدـلا .24
. . 1407ه لّوا ، پاچ  جع ،) ) يدهم ماما  هسّسؤم 

هب بّقلم  ینیّزج ، یطبن  یلماع  دمحا  نب  دماح  نب  دّمحم  نب  یّکم  نیّدلا  لامج  خیـش  نب  دّمحم  . ةرهاطلا فادصألا  نم  ةرهابلا  ةّردـلا  .25
. . 1365 ش يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسّسؤم  : دهشم م786ه ،)  ) لّوا دیهش 

. . 1413 ه لّوا ، پاچ  تثعب ، هسّسؤم  مق : تثعب ، هسّسؤم  قیقحت : (م310ه ،) يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  . ۀمامإلا لئالد  . 26
، لوا پاچ  ثیدحلاارد ، هرهاق : یقابلادبع ، داؤف  دّمحم  : قیقحت م261ه ،)  ) يروباشین يریشق  جاّجح  نب  ملسم  نیسحلا  وبا  . ملسم حیحص  .27

. . 1412ه
پاچ ثارتلا ،  ءایحا  راد  توریب : (م381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  . عئارشلا للع  . 28

. . 1408ه لوا ،
پاچ یـضر ، تاروشنم  : مق ، یناقلاط لآ  قیقحت : (م828ه ،) ینـسح یلع  نب  دـمحا  هبنع  نبا  . بلاط یبأ  لآ  باسنأ  یف  بلاـطلا  ةدـمع  .29

. . 1362 ش مود ،
جاح قیقحت : (م940ه ،) روهمج یبا  نبا  هب  فورعم  یناسحا ، میهاربا  نب  یلع  نب  دّمحم  ۀّینیدلا . ثیداحألا  یف  ۀـّیزیزعلا  یلآللا  یلاوع  .30

،1403ه. لوا پاچ  مالسلا ، هیلعءادهشلادیس  هناخپاچ  مق : ، یقارع یبتجم  خیش 
دیس : قیقحت (م381ه ،) قودـص خیـش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  . مالـسلا هیلعاضرلا  رابخأ  نویع  . 31

. اتیب ، یملعا هسّسؤم  توریب : يدروجال ، ینیسح  يدهم 
، ثیدحلاراد مق : يدنجریب ، ینـسح  نیـسح  قیقحت : مشـش ه ،) نرق  ) یطـساو یثیل  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  . ظعاوملا مکحلا و  نویع  .32

. . 1376 ش لوا ، پاچ 
فراعم هسـسوم  مق : حـصان ، دـمحا  یلع  ینارهط و  هَّللا  داـبع  قیقحت : (م460ه ،) یـسوط نسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  رفعج  وـبا  . ۀـبیغلا .33

. . ،1411ه لوا پاچ  ، یمالسا
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. ات یب  قودص ، یشورف  باتک  نارهت : ، يرافغ ربکا  یلع  قیقحت : (م350ه ،) ینامعن بتاکرفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هَّللادبع  وبا  . ۀبیغلا .34
بعـص و راد  توریب : يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت : م 329ه ،)  ) يزار ینیلک  قاحـسا  نب  بوقعی  نبدمحم  مالـسالا  ۀقث  رفعج  وبا  . یفاکلا .35

. . 1401ه مراهچ ، پاچ  فراعتلا ، راد 
. . 1417ه لوا ، پاچ  ۀهاقفلا ، رشن  مق : یمویق ،  داوج  : قیحت م367ه ،)  ) هیولوق نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبا  . تارایزلا لماک  .36

ربکا یلع  : قیقحت (م 381ه ،) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  . هیقفلا هرـضحی  نم ال  باتک  .37
. اتیب مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يرافغ ،

فیطللادـبع دیـس  قیقحت : مراهچ ،) نرق   ) یمق زاّزخ  نب  دـمحم  نب  یلع  مساـقلا  وبا  . رـشع ینثـإلا  ۀّـمئألا  یلع  صّنلا  یف  رثـألا  ۀـیافک  .38
. . 1401ه رادیب ، تاراشتنا  مق : يرمک ، هوک  ینیسح 

ربکا یلع  قیقحت : م 381ه ،)  ) قودص خیش  هب  فورعم  یمق ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  . ۀمعنلا مامت  نیدلا و  لامک  .39
. . ،1405ه لوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق : يرافغ ،

، لّوا پاچ  مالسلا ، هیلعنینمؤملا  ریما  یتاقیقحت  هسسوم  مق : یتشد ، دمحم  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نانخـس  گنهرف  ةایحلا : جهن  . 40
. . 1384 ه.ش

ۀبتکم توریب : ، اقس ةوفص  : حیحـصت م975ه ،)  ) يدـنه نیدـلا  ماسح  نب  یقتم  یلع  نیدـلا  ءالع  . لاعفألا لاوقألا و  ننـس  یف  لاّمعلازنک  .41
. . ،1397ه لوا پاچ  مالسالا ، ثارتلا 

، لوا پاچ  رئاخذلاراد ، مق : ۀمعن ، هَّللادـبع  حیحـصت : م449ه ،)  ) یـسلبارط یکجارک  نامثع  نب  یلع  نب  دمحم  حـتفلا  وبا  دـیاوفلازنک . .42
. . 1410ه

. . 1415ه مود ، پاچ  یضر ، فیرش  تاراشتنا  مق : ناگدنسیون ، زا  یهورگ  هّمئألا .) تایفو  .) ۀّمئألا تایفو  ۀعومجم  .43
. . 1418ه لوا ، پاچ  ثیدحلاراد ، مق : دنمشوه ، يدهم  قیقحت : متفه ،) نرق  ) یسربط یلع  لضفلا  وبا  رابخألا . ررغ  یف  راونألا  ةاکشم  .44

: مق يراـفغ ، ربکا  یلع  : قیقحت (م381ه ،) قودص خیـش  هب  فورعم  ، یمق هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نبدـمحم  رفعج  وبا  . رابخألا یناعم  . 45
. . ،1361 ش لوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد 

لآ هسسوم  : مق مالسلا ، مهیلعتیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : م1320ه ،)  ) یسربط يرون  نیسح  ازریم  . لئاسملا طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  .46
. . 1407ه لوا ، پاچ  مالسلا ، مهیلعتیبلا 

. . ،1414ه مود پاچ  رکفلاراد ، توریب : شیورد ، دمحمهَّللادبع  قیقحت : (م241ه ،) ینابیش لبنح  نب  دمحم  نبدمحا  . دمحأ دنسم  .47
هقف هسـسوم  : توریب دیراورم ، رغـصا  یلع  قیقحت : م460ه ،)  ) یـسوط نسح  نب  یلع  نب  نسح  نبدـمحم  رفعج  وـبا  . دّـجهتملا حابـصم  .48

. . ،1411ه لوا پاچ  هعیشلا ،
(، م 588ه  ) یناردنزام بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعج  وبا  بوشآ .) رهـش  نبال  بقانملا  . ) بلاط یبأ  لآ  بقانم  . 49

. . اتیب هیملع ، هناخپاچ  مق :
، فراعملا ۀسسوم  توریب : هدبع ، دمحم  : حرش (م406ه ،) يوسوم یسوم  نب  نیسح  نب  دمحم  یضر  فیرـش  نسحلا  وبا  هغالبلا . جهن  . 50

. . 1416ه
، مالسلا مهیلعتیبلا  لآ  هسسوم  مق  مالـسلا ، مهیلعتیب  لآ  هسـسوم  قیقحت : م1104ه ،)  ) یلماع ّرح  نسح  نب  دـمحم  هعیـشلا . لئاسو  . 51

. . 1409 م لّوا ، پاچ 

اه تشون  یپ 
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ات 76  1

.264  - 254 139 ؛   - 140 رثالا :  بختنم  ( 1
.295 راونالاراحب 41 :  ( 2

.629 رثالا :  بختنم  ( 3
308 و 386. راونالاراحب 52 :  ( 4

.325 راونالاراحب 44 :  ( 5
.331 نیّدلالامک 1 :  ( 6

. تسا شخب  هجیتن  اراک و  بسانم و  ریشمش  ّتیرشب  ِنانمشد  ناشکرس و  يارب  ( 7
.32 یسوّطللۀبیغلا :  ( 8

. رمالا بحاص  ترایز  نانجلا ، حیتافم  318 ؛ نیّدلالامک 1 :  ( 9
.278 یفاکلا 8 :  ( 10

. نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 11
. دوش هعجارم  تعجر  ثحبم  ِنوماریپ  بتک  هب  ( 12

.57 متشه :  ثیدح  هدیزگ ،   ] يدتهملا ۀیافک  ر ك . ( 13
.349 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 14
.349 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 15

.254 مالسلا 1 :  هیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  ( 16
.395 ةادهلاةابثا 6 :  304 ؛ نیّدلالامک 1 :  . 31 رشع :  ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 17

.348 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 18
.9 رشع :  ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم  ( 19

.503  - 501 مالسلا :  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ۀیافک  ( 20
.66 بقاثلا :  مجن  ( 21

.552 ةادهلا 2 : تابثا  ( 22
.555 ةادهلا 2 :  تابثا  ( 23

.7 نیّدلا 2 :  لامک  ( 24
.184 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 25

.208 ةادهلا 4 :  ةابثا  376 ؛ ۀمغلا 3 :  فشک  ( 26
.103 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 27

ثیدح 19. ، 39 راونالاراحب 51 :  ( 28
.238 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 29

. مراهچ سلجم  ، 98 نازحالا :  جیهم  ( 30
.563 یفوکلا :  تارف  ریسفت  ( 31

هیآ 1. سمش ، هکرابم  هروس  ( 32
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.61 راونألاراحب 53 :  ( 33
.171 ررّدلادقع :  ( 34

.349 راونالاراحب 52 :  ( 35
( دجنملا (؛ هتفرگن دوخ  هتشک  لتاق  زا  صاصق  هکنآ  روتوم : هدش ؛ هدنار  دیرش : يرارف ؛ دیرط : ( 36

. نیّدلا لامک  زا  لقن  هب   120 راونألاراحب 51 :  تسا ، هدمآ  زین  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  زا  تیاور  ياجنیا  ات 
. نیّدلا لامک  زا  لقن  هب   133 راونألاراحب 51 :  ( 37

.134 ررّدلادقع :  ( 38
.401 يرولا :  مالعإ  ( 39

اب ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  شردارب  ِكرتام  هدش و  وا  دوجو  دـّلوت و  ِرکنم  باّذـک ، رفعج  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  ِيومع  ( 40
. دندرکن نییعت  ياهّصح  بیصن و  فیرشلا ،-  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما  وا  ِیقیقح  ِثراو  يارب  دومن و  میسقت  یساّبع  هفیلخ  ِیتسدمه 

190؛ صالخلا :  موی  153؛ نتفلا :  محالملا و  204 ؛ یسوط :  تبیغ  67 ؛ بصاّنلا :  مازلا  384 ؛ يرولا :  مالعا  133 ؛ راونألاراحب 51 :  ( 41
.89 يدهملا :  مامإلا 

.132 يدهم :  دای  160 ؛ ررّدلادقع :  ( 42
.10 جاجتحالا 2 :  ( 43

.10 جاجتحالا 2 :  202 ؛ بقاثلا 1 :  مجن  ( 44
تابثا 133 ؛ راونألاراحب 51 :  584 ؛ نیّدلا 1 :  لامک  384 ؛ يرولا :  مـالعا  23 ؛ رـشع :  ینثالا  ۀّـمئالا  یلع  صّنلا  یف  رثـالا  بضتقم  ( 45

333 و 339. ةادهلا 2 : 
.309 رثالا :  بختنم  127 ؛ ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 46

.279 راونألاراحب 52 :  ( 47
.134 ینامعّنللۀبیغلا :  ( 48

.270 نیّدلالامک 1 :  187 ؛  یفاکلا 1 :  ( 49
. میرم هکرابم  هروس  لّوا  هیآ  ( 50

.461 نیّدلا :  لامک  ( 51
.240  - 239 نیّدلا 2 :  لامک  ( 52

.583 جاجتحالا 2 :  457 ؛ ۀعیّشلا 6 :  لئاسو  ( 53
.165 راونألاراحب 53 :  366 ؛ ۀعیّشلا 5 :  لئاسو  583 ؛ جاجتحالا 2 :  ( 54

.307 بقاّثلا :  مجن  194 ؛ مالّسلاراد :  226 ؛ راونألاراحب 53 :  ( 55
.628 نیلقثلا 4 :  رون  92 ؛ بقانملا 4 :  ( 56

زا ندـنام  نوصم  رطاخ  هب  اـهرت  کـچوک  نوچ  ـالبرک ، زا  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  نادـناخ  ءارـسا  تشگزاـب  هب  دراد  هراـشا  هلمج  نیا  ( 57
رسپ كدوک  اهنت  دیاش  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دنشاب . اهرتگرزب  تیامح  دروم  هک  دنوشیم  هداد  تکرح  ياهنوگ  هب  یلامتحا  تارطخ 
. تسا هدش  هدیمان  ناریسا  گنهاشیپ  هب  لیلد  نیمه  هب  دشیم . هداد  تکرح  اهرتگرزب  ياپ  شیپ  دوب  نیسح  ماما  لسن  زا  هدنام  یقاب 

هیآ 157. فارعا  هکرابم  هروس  ( 58
.233 تارایزلا :  لماک  ( 59
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. مالسلا هیلع  یلع  دنزرف  ( 60
.313 راونألاراحب 52 :  455 ؛ ةادهلا 3 :  تابثا  242؛ ةدوملا 3 :  عیبانی  ( 61

هیآ 164. ماعنا ، هروس  ( 62
.72 بصاّنلا 1 :  مازلا  212 ؛ اضرلا :  رابخا  نویع  ( 63

رطاف ، 15 ءارسإلا :  ، 164 ماعنا :  هکرابم  ياههروس  ِتایآ  رد  بلطم  نیا  دریگیمن »، شود  رب  ار  يرگید  ِهانگ  ِراب  سک  چیه  : » همجرت ( 64
. تسا هدمآ  ، 38 مجنلا :  ، 7 رمزلا :  ، 18 : 

.28 راونألاراحب 51 :  160 ؛ عیارّشلا 1 :  للع  368 ؛ رثألا :  بختنم  452 ؛ ۀمامإلا :  لئالد  ( 65
دنترابع هک  تسا  هدرک  دای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زوسناجتبیـصم  هس  زا  اهزارف  نیا  رد  جع »  » مئاق ماما  دینکیم  هظحالم  هک  نانچ  ( 66

. وا نینزان  رکیپ  ندومن  لامیاپ  و  وا ، ندب  نتخادنا  هنهرب  و  وا ، یگنشت  زا :
. دیآیم ندرک » ِهل   » ینعم هب  یسراف  رد  قحس »  » هژاو هک  تسا  رکذ  لباق 

.7 نتفلاو 4 :  محالملامجعم  282 ؛  بصاّنلا 2 :  مازلإ  ( 67
.184 ۀّمئالا :  ةرکذت  كر : ( 68

.160 عیارشلا 1 :  للع  ( 69
.37 راونالاراحب 51 :  ( 70

.240 تارف :  ریسفت  ( 71
هیآ 33. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 72

. ًاروْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِلتَْقلا  ِیف  فِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  دَقَف  ًامولظَم  َِلُتق  نَمَو 
هیآ 33. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 73

.160 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 74
هیآ 39. جح ، هکرابم  هروس  ( 75

.224 راونألاراحب 24 :  381 ؛ یفاص 3 :  ریسفت  ( 76

ات 145  77

.141 ینامعّنلل :  ۀبیغلا  ( 77
یّصاوخ کی  هچرگا  تسا ؛ هدشن  صّخشم  تقو  چیه  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  نامز  مالسا ، ِردص  زا  دیشاب : هتـشاد  هّجوت  مه  ار  نیا  ( 78

نم ِدالوا  زا  يدهم  دندومرف : ردق  نیمه  هدمآ  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  رد  یلو  تسا ، یـسک  هچ  رـسپ  تسا و  یـسک  هچ  وا  هک  دنتـسنادیم 
. تشادن دوجو  دیامن  صّخشم  زین  ار  نآ  ِخیرات  هک  ینخس  یلو  دنک . روهظ  دیاب  ًامتح 

.281 مالسلا 1 :  مهیلعراهطا  همئا  هریسرد  يریس  ( 79
.5 يرگنس :  رتکد  دوعوم ، مالس  ( 80

.227 یثدحم :  داوج  اروشاع ، گنهرف  ( 81
. یهلا شرع  تسار  فرط  رد  متفه  نامسآ  رد  ای  تشهب  رد  تسا  یتخرد  ( 82

. هناگ تشه  ياهتشهب  زا  یکی  ( 83
هدـش ریبعت  دـنتفرگ  رارق  يدـنلب  رد  هک  ییاهرـس  هب  نآ  زا  تالاشملا » سوؤر   » ترابع رد  نونکا  هک  تـالاشُم »  » هک تسا  رکذ  لـباق  ( 84
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همجرت تسا و  هدـش  هداد  رارق  عافترا  رد  يانعم  هب  ثنؤم و  عمج  لوشی » لاش   » لیـُشی لاشَا  زا  لوعفم  مسا  لاعفا و  باـب  زا  تغل  رد  تسا 
نیب رد  اههزین  يور  نداد  رارق  اب  ار  البرک  ءادهـش  ياهرـس  هک  تسا  نئارق  باب  زا  تسا  هدـش  ماجنا  نیمجرتم  یخرب  طّـسوت  هک  هزین »  » هب

. دشاب دید  ضرعم  رد  ات  دندوب  هتفرگ  رتالاب  اهزیچ  رگید  زا  ناوراک 
. تسا هدش  عقاو  لحاس  رب  تارف و  رانک  رد  نوچ  دنیوگ  فط  نیمزرس  البرک  هب  تباب  نیا  زا  ( 85

.121 راونألاراحب 98 :  498 ؛ رازملا :  ( 86
.61 راونألاراحب 53 :  ( 87

ملاـس درـس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  میتفگ : [ » اـم یلو  دـندنکفا ؛ شتآ  هب  ار  میهاربا  ماجنارـس  : ] همجرت هیآ 69 . ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 88
!« شاب

بآ هک  رگید  تایاور  اب  دوشیم و  يزرواشک  يراجت و  زکرم  نیرتگرزب  هک  دوشیم  دابآ  يردـق  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  ًـالامتحا  ( 89
. دراد تقباطم  دنکیم ، ادیپ  نایرج  هفوک  ِتشپ  هب  البرک  زا 

ْمُهاَنْذَـخَأَف اُوبَّذَـک  ْنَِکلَو  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍتاَکََرب  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  . » هیآ 96 فارعا ، هکراـبم  هروس  ( 90
« َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب 

.103 راونألاراحب 53 :  هیآ 18 . أبن ، هکرابم  هروس  ( 91
.43 راونألاراحب 53 :  ( 92

.53 صاصتخالا :  ( 93

.57 صاصتخالا :  ( 94
. تسا تعجر  هب  هراشا  ًارهاظ  هک  ( 95

. ةرخآلا یف  لأست  یه ال  ذإ  ۀعجرلا  یف  اذه  نأ  یلع  لدی  ایندلا  جئاوح  لاؤس  نایب : ، 116 راونألاراحب 53 :  ( 96
.54 میرم ، هکرابم  هروس  ( 97

.105 راونألاراحب 53 :  هیآ 6 . يرسأ ، هکرابم  هروس  ( 98
هیآ 54. میرم ، هکرابم  هروس  ( 99

.283 یفاک 1 :  لوصا  ( 100
.76 راونألاراحب 53 :  282 ؛ یشایع 2 :  ریسفت  هیآ 6 . يرسأ ، هکرابم  هروس  ( 101

.86 هیآ صصق ، هکرابم  هروس  ( 102
. ثحب ِدروم  هیآ  ِلیذ  ناهربلا : ریسفت  ( 103

. صاصتخا زا  لقن  هب   46 راونألاراحب 53 :  ( 104
. تاجرّدلا رئاصب  زا  لقن  هب  ، 39 راونألاراحب 53 :  ( 105

.298 راونألاراحب 52 :  181 ؛ ینامعن :  تبیغ  نیرحبلا ؛) عمجم   ) مالکلا یلع  رداق  حاّفّسلا : ( 106
هیآ 6. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 107

تـسد رد  زور  نآ  اـت  لاّـجد  هتـشذگ  تاـیاور  قبط  هک  یلاـحرد  دـناهدرمن  زونه  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  رعـشم  تیاور  هلمج  نیا  ( 108
نامگ هب  هکنیا  ای  دش  دهاوخ  هتشک  مالسلا  هیلع  « مئاق  » ترضح هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسد  اب  ناطیـش  مالـسلا و  هیلعحیـسم 

. ملاعلا هَّللاو  دندرگ . یمرب  هرابود  ود  نآ  مدرم 
... 281 و یشایع 2 :  ریسفت  206 ؛ یفاکلاۀضور :  ( 109
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تعجر ح 130. باب  ، 53 راونألاراحب :  ( 110
.281 یشایع 2 :  ریسفت  ( 111

.61 راونألاراحب 53 :  ( 112

.61 راونألاراحب 53 :  ( 113
.209 نیطبسلا : یلاعم  ( 114

.7 راونألاراحب 53 :  ( 115
.16 راونألاراحب 53 :  ( 116
.61 راونألاراحب 53 :  ( 117

.297 راونألاراحب 52 :  151 ؛ ینامعن :  تبیغ  ( 118
رد روهظ  دوشیم و  باجتسم  جرف  ِياهاعد  ردق ، بش  رد  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  . 290 راونألاراحب 52 :  341 ؛ دیفملل :  داشرالا  ( 119

مهللا  » ِفیرـش ِياعد  هب  شرافـس  دشاب ، ردق  ِبش  هک  ناضمر  ِكرابم  هام  ِمّوس  تسیب و  بش  رد  اهنت  هک  تسا  بلاج  تساروشاع و  ِزور 
. ناضمر كرابم  هام  مّوس  تسیب و  بش  ِلامعا  نانجلا :  حیتافم  كر : تسا . هدش  نب ».... ۀجحلا  کیلول  نک 

.575 رثألا :  بختنم  ( 120
. دوشیم زور  ِدودح 107  روهظ ، ینامسآ و  يادن  هلصاف  هفیرش ، ِتایاور  نیا  ِساسا  رب  ( 121

.167 ةدوملا 3 :  عیبانی  باب 5 ؛ ۀّمغلا  فشک  لقن  هب   87 راونألاراحب 51 :  ( 122
.223 صالخلا :  موی  227 ؛ بصاّنلا :  مازلا  225 ؛ مالسإلاةراشب :  307 ؛ راونألاراحب 52 :  ( 123

.195 مراکملا 1 :  لایکم  258 ؛ بصاّنلا 2 :  مازلا  9 ؛ راونألاراحب 53 :  184 ؛ تاجرّدلا :  رئاصب  ( 124
دوبان ناشیاهتّما  هلیـسو  هب  نامز  نامه  دوواد  میهاربا و  حون و  ثیـش و  مدآ و  ياهباتک  تایاور  ساسا  رب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  ( 125

 - فیرّشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  وریپ  ناونع  هب  يدارفا  روهظ  نامز  رد  ات  درادن  دوجو  یباتک  دش و 
. دننک قیدصت  ار 

بلاـطم زا  یخرب  هک  تسا  نآرق  لـیجنا و  تاروت و  ناوریپ  هب  طوبرم  تسه  تیاور  رد  هک  ییاـه  قیدـصت  نیا  مییوگب  تسین  دـیعب  هّتبلا 
. دوب هدش  لقن  ناشیارب  ناربمایپ  رگید  مدآ و  ترضح  بتک 

.233 تارایزلا :  لماک  ( 126
.311 ۀبیغلا :  ( 127

. ۀلفحجلا غلبت  ملو  موشیخلا  تللجو  تلاسو ، تقد  اذإ  سرفلا  ةرغ  خارمشلا  يرهوجلا  لاق  ( 128
.325 راونألاراحب 52 : 

.330 راونألاراحب 52 :  469 ؛ یسوّطلل :  ۀبیغلا  ( 129
ریـسم لوط  رد  رهن  يارب  تسا  ینادند  بل و  دننام  اهبایـسآ  اهلپ و  هک  دهدیم  ناشن  نیا  تسا و  هدـش  هتهَّوف  هب  ریبعت  تیاور  رد  ( 130

. دننکیم هولج  نآ 
ِفارطا فجن و  ات  البرک  نیب  ِزیخرز  ِياهنیمز  دننکیم و  تیاده  فجن  هقطنم  ِيوس  هب  ار  تارف  ِریـسم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیاش  ( 131

. دوشیم دابآ  هفوک 
البرک دننکیم و  چوک  وس  نآ  هب  ناهج  ِرـسارس  زا  فجن  البرک و  ِنارادوزرآ  همه  دوشیم و  نما  هقطنم  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  ( 132

... هَّللا ءاش  نا  ددرگیم . لصّتم  مه  هب  فرشا  فجن  و 
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.162 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 133
. نابعش همین  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  ( 134

.322 راونالاراحب 51 :  ( 135
.128 ةادهلا 7 :  ةابثا  ( 136

خیرات 18/8/79. هب  تلاسر  همانزور  ( 137
.145 یهللا :  فیس  نسح  دّمحم  دهاز ، ِياضترم  خیش  اقآ  ( 138

.200 یمرک 2 :  یلع  رای ، رادید  ( 139
.188 یسوّطللۀبیغلا :  ( 140

دنچ باتک  لّوا  زا  دنتفگیم : صاخـشا  هب  نداد  سردآ  يارب  لیلد  نیمه  هب  دندوب و  هحفـص  هرامـش  دقاف  اهباتک  میدـق  نامز  رد  ( 141
. درگرب بقع  هب  هحفص  دنچ  باتک  رخآ  زا  ای  ورب و  ولج  هحفص 

.554 رثالا 2 :  بختنم  346 ؛ ءاملعلا :  صصق  61 ؛ ناسحلا 2 :  يرقبع  ( 142
121 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 143

.610 بقاّثلا 1 :  مجن  ( 144
. ناتسجارخ ریگجاب ، رادهار ، راشع : ( 145

ع)  ) نیسح ماما  ترضح  موس  ياوشیپ  - 15

مق نید  لوصا  هسسوم  هیریرحت  تئیه   : هدنسیون

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یحو يهناخ  رد  ، داب ناشیا  رب  ادخ  دورد  هک  ، همطاف یلع و  ترضح  دنمورب  دنزرف  نیمود  ( 1  ) ترجه مراهچ  لاس  نابعش  هام  موس  زور  هب 

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  ، تیالو و 
ار شکدوک  ات  دومرف  ار  ( 2  ) ءامسا دمآ و  ع )  ) همطاف یلع و  ترضح  يهناخ  هب  ، دیسر ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هب  شتدالو  ربخ  نوچ 
وا پچ  شوگ  هب  ناذا و  وا  تسار  شوگ  هب  یمارگ  نآ  ، درب ص )  ) مرکا لوسر  تمدـخ  دـیچیپ و  دـیپس  ییهچراپ  رد  ار  وا  ءامـسا  . دروایب

( . 3  ) تفگ هماقا 
: تفگ دمآ و  دورف  ، لیئربج ، یهلا یحو  نیما  ، شتداعس اب  تدالو  زور  نیمتفه  ای  لوا  ياهزور  هب 

مان ، دوشیم هدـناوخ  نیـسح  یبرع  هب  هک  ( 4 « ) ریبش نوراـه  کـچوک  رـسپمان  هب  ار  دازون  نیا  ، ادـخ لوسر  يا  داـب  وت  رب  دـنوادخ  مـالس 
. یتسه ناربمغیپ  متاخ  وت  هکنآ  زج  تسا  نارمع  نب  یسوم  يارب  نوراه  ناسب  وت  يارب  ع )  ) یلع نوچ  ( 5 . ) راذگب

. دش باختنا  همطاف  دنزرف  نیمود  يارب  ، راگدرورپ بناج  زا  نیسح  تمظع  رپ  مان  بیترت  نیا  هب  و 
نآ رـس  ،و  تشک ( 6  ) هقیقع ناونع  هب  شدـنزرف  يارب  ار  يدنفـسوگ  ، داب وا  رب  دـنوادخ  مالـس  هک  ءارهز  يهمطاـف  ، شتدـالو متفه  زور  هب 

(7 . ) داد هقدص  هرقن  وا  رس  يوم  نزو  مه  دیشارت و  ار  ترضح 

ص)  ) ربمایپ نیسح و 
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مدرم ، داتفا قافتا  دعب  هام  دنچ  لاس و  شش  هک  ص )  ) هللا لوسر  تلحر  ات  دوب  ترجه  مراهچ  لاس  رد  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تدالو  زا 
موس ياوشیپ  خـماش  ماقم  يراوگرزب و  هب  ، تشادیم زاربا  ع )  ) نیـسح يهراب  رد  ص )  ) مالـسا نیتسار  ربمایپ  هک  یفطل  تبحم و  راهظا  زا 

. دندش هاگآ 
: دومرفیم دیسوبیم و  ار  وا  هداهن  شیوخ  يوناز  رب  ار  ع )  ) نیسح ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدید  : دیوگیم یسراف  ناملس 

ياهتجح ردپ  ادختجح و  رسپ  ادختج و  وت  ، یتسه ناماما  ردپ  ماما و  رسپ  ماما و  وت  ، یناراوگرزب ردپ  راوگرزب و  رـسپ  راوگرزب و  وت 
(8 . ) دشابیم جع ) نامز  ماما   ) ناشیا مئاق  ، ناشیا متاخ  دنرفن و  هن  هک  ییادخ 

: دنکیم تیاور  کلام  نب  سنا 
نسح و یمارگ  لوسر  اهراب  ( 9 ، ) ار نیسح  نسح و  : دومرف ، يرادیم تسود  رتشیب  ار  دوختیب  لها  زا  کیمادک  دندیسرپ  ربمایپ  زا  یتقو 

(10 . ) دیسوبیم دییوبیم و  ار  نانآ  درشفیم و  هنیس  هب  ار  نیسح 
: هک دنکیم  فارتعا  لاح  نیع  رد  تسا  تماما  نادناخ  نانمشد  زا  هیواعم و  نارودزم  زا  هک  هریره  وبا 

ره : دومرف دیـسر  ام  هب  یتقو  ، دمآیم ام  يوس  هب  دوب و  هدناشن  شیوخ  ياههناش  رب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  مدید  ار  ص )  ) مرکا لوسر 
(11 . ) تسا هدومن  ینمشد  نم  اب  دزرو  ینمشد  نانآ  اب  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادبتسود  ار  مدنزرف  ود  نیا  سک 

مالـسا یمارگ  لوسر  يهلمج  نیا  رد  ناوتیم  ار  نیـسح  ربماـیپ و  نیب  یتوکلم  يونعم و  يهطبار  نیرتاـیوگ  نیرتیمیمـص و  ، نیرتیلاـع
(12 . ) منیسح زانم  نم و  زا  نیسح  : دومرف هک  دناوخ  (ص )

ردپ اب  نیسح 

راـگدرورپ ءاـقل  هب  تسب و  ورف  ناـهج  زا  مـشچ  ص )  ) ادـخ لوـسر  هـک  هاـگنآ  ،و  دـش يرپـس  راوـگرزب  ربماـیپ  اـب  شرمع  زا  لاـس  شش 
زج دیدن و  ادخ  زج  ، دینارذگن یگدـنب  تراهط و  هب  زج  ،و  درکن مکح  فاصنا  هب  زج  هک  يردـپ  . تسیز ردـپ  اب  لاس  یـس  تدـم  ، تفاتش
زج شتفالخ  بصغ  ماگنه  هب  هکنانچمه  ، دنتـشاذگن مارآ  ار  وا  ياهظحل  شتموکح  نامز  رد  هک  يردپ  تفاین . ادخ  زج  تساوخن و  ادـخ 

يدـصتم ع )  ) یلع ترـضح  هک  یلاس  دـنچ  رد  و  درکیم ، تعاطا  ردـپ  رماوا  زا  ناج  لد و  اب  ، تدـم نیا  مامت  رد  . دنتـساخنرب شرازآ  هب 
شراوـگرزب ردارب  نوـچمه  راکادـف  زابرـس  کـی  دـننام  ، یمالــسا فادـها  دربـشیپ  هار  رد  ع )  ) نیــسح ترــضح  ، دـش يرهاـظ  تفـالخ 

ادـخ نید  و  ع )  ) نینمؤـملا ریما  شردـپ  زا  ، بیترت نـیا  هـب  و  ( 13 . ) تشاد تکرـش  ناورهن  نیفـص و«  ،» لمج ياـهگنج  رد  ،و  دیـشوکیم
. درکیم ضارتعا  تفالخ  نیبصاغ  هبتیعمج  روضح  رد  یهاگ  یتح  درک و  تیامح 

الب . تفگیمنخـس هک  درک  هدهاشم  ص )  ) هللا لوسر  ربنم  رب  ار  مود  يهفیلخ  ، دـش دجـسم  دراو  ع )  ) نیـسح ماما  ، رمع تموکح  نامز  رد 
(14 ... ) يآ دورف  مردپ  ربنم  زا  : دز دایرف  تفر و  الاب  ربنم  زا  گنرد 

ردارب اب  نیسح  ماما 

نسح هب  نایعیش  يربهر  تماما و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تیصو  و  ص )  ) ادخ لوسر  يهدومرف  هب  ، مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
ماـما ناـیاوشیپ  نیمارف  هب  هک  دـمآ  مزـال  بجاو و  مدرم  يهمه  رب  تشگ و  لـقتنم  ع )  ) نینمؤملا ریما  گرزب  دـنزرف  ، مالـسلا هیلع  یلع  نب 

شردارب رکفمه  راـکمه و  هارمه و  دوب ، يولع  تیـالو  يدـمحم و  یحو  درورپ  تسد  هک  ع )  ) نیـسح ماـما  . دـنراد ارف  شوگ  ع )  ) نسح
. دوب

دنک و حلص  هیواعم  اب  هک  دش  روبجم  ع )  ) نسح ماما  گرزب  دنوادخ  روتسد  هب  ناناملـسم و  يهعماج  مالـسا و  حلاصم  ربانب  یتقو  هکنانچ 
مالـسا و حالـص  هب  حلـص  نیا  هک  تسنادیم  نوچ  دوب و  ردارب  ياـهجنر  کیرـش  ع )  ) نیـسح ماـما  ، دـیامن لـمحت  ار  اـهیتحاران  همه  نآ 
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هب ار  شاهدولآ  ناهد  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  روضح  رد  ، هیواعم هک  زورکی  یتح  تشادن و  ردارب  هب  ضارتعا  زگره  تسا ، نیملـسم 
هیواعم يولگ  رد  نخـس  ات  تساخرب  عافد  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دوشگ ، ع )  ) نانمؤم ریما  ناشراوگرزب  ردپ  نسح و  ماما  هبتبـسن  ییوگدب 

دش اریذپ  ع )  ) نیسح ماما  ، دناوخ ارف  یشوماخ  توکسهب و  ار  وا  ع )  ) نسح ماما  یلو  دراذگب  شرانک  هب  ار  شیراجنهان  يازـس  دنکـشب و 
(15 . ) تخاس ششوماخ  ، هدنبوک اسر و  ینایب  اب  ،و  دمآ رب  هیواعم  خساپ  هب  دوخ  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  ، تشگ زاب  شیاج  هب  و 

هیواعم نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نـسحتیصو و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ادخ و  لوسر  يهتفگ  هب  ، دومرف تلحر  ایندزا  داب ) وا  رب  ادخ  ناگتـشرف  ادخ و  مالـس   ) نسح ماما  نوچ 
. دیدرگ هعماج  يربهر  رومام  ادخ  فرط  زا  دش و  لقتنم  ع )  ) نیسح ماما  هب  نایعیش  يربهر  تماما و  ع )  ) یلع نب 

ساسا بیرخت  لوغشم  تخس  ، هدز هیکت  قحان  هب  مالسا  تموکح  يهکیرا  رب  ، مالسا تردق  هب  ءاکتا  اب  هیواعم  هک  دیدیم  ع )  ) نیسح ماما 
دروآ و زارف  یتسد  تسناوتیمن  یلو  ، دربیم جنر  یتخس  هب  برخم  یلاشوپ  تموکح  نیا  زا  ،و  تسا دنوادخ  نیناوق  یمالـسا و  يهعماج 

. تشاد وا  هباشم  یعضو  زین  ع )  ) نسح ماما  شردارب  هچنانچ  ، دشکب نیئاپ  یمالسا  تموکح  هاگیاج  زا  ار  وا  ات  دنک  مهارف  یتردق 
شلتق هب  يدیفم  تکرح  شبنج و  ره  زا  شیپ  ، دزادرپب تردق  یگدنزاس  هب  دزاس و  راکشآ  ار  شمیمصت  رگا  تسنادیم  ع )  ) نیسح ماما 

هتشک نیا  زا  ،و  دشیم هتشک  هسیـسد  هب  مادقا  زا  شیپ  ، تساخیم رب  رگا  هک  تخاس  هشیپ  ار  ربص  داهن و  رگج  رب  نادند  راچان  ، دنناسریم
. دشیمنهتفرگ ییهجیتن  چیه  ندش 

هیواعم لامعا  تاکرح و  طیحم و  یهاگ  هکنآ  زج  ، تخارفین گرزب  ياهتفلاخم  ملع  تسیز و  ردارب  نوچ  دوب  هدـنز  هیواعم  ات  نیا  ربانب 
هک یتدـم  لوط  مامت  رد  .و  دومن دـهاوخ  يرثؤم  مادـقا  هک  تخاسیم  راودـیما  کیدزن  ییهدـنیآ  هب  ار  مدرم  تفرگیم و  داقتنا  داب  هب  ار 

يدهعیلو دادن و  دیزیتعیب  هب  نت  زگره  ،و  درک تفلاخم  وا  اب  تدش  هب  نیسح  ، تفرگیم تعیب  ، دیزی يدهع  تیالو  يارب  مدرم  زا  هیواعم 
يارب نتفرگ  تعیب  رد  مه  هیواعم  ( 16 . ) تشون وا  يارب  هدنبوک  ییهمان  ای  تفگ و  هیواعم  هب  دـنت  ینانخـس  یهاگ  یتح  تفریذـپن و  ار  وا 

... تشذگ رد  هیواعم  ات  دنام  دوب و  نینچمه  ع )  ) ماما درکن و  يرارصا  وا  هب  ، دیزی

ینیسح مایق 

ار شاهنارگمتـس  قحان و  تنطلـس  هکنیا  يارب  ،و  دـناوخ نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  دز و  هیکت  یمالـسا  تموکحتخت  رب  هیواعم  زا  سپ  دـیزی 
نیمه هـب  . دـناوخب شیوـخ  اـبتعیب  هـب  ار  ناـنآ  دتــسرفب و  یماـیپ  یمالــسا  ياهتیــصخش  نارادـمان و  يارب  دـش  ممــصم  ، دـنک تیبـثت 

شلتقب دوـمن  تفلاـخم  رگا  ریگبتـعیب و  ع )  ) نیــسح زا  نـم  يارب  هـک  دـش  روآداـی  نآ  رد  تشوـن و  هنیدـم  مکاـح  هـب  ياهماـن  ، روـظنم
: دومرفنینچ ع )  ) نیسح ماما  ، دومن هبلاطم  باوج  دیناسر و  ع )  ) نیسح ماما  هب  ار  ربخ  نیا  مکاح  . ناسرب

زاب رامق  راوخ و  بارش  ، ) دیزی نوچ  يدارفا  هک  هاگنآ  ( 17 . ) دیزی لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  اذا  مالسلا  مالسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و 
اریز . ) دناوخ ار  مالسا  هحتاف  دیاب  ، دنیشنب یمالسا  تموکح  دنسم  رب  دنکیمن ) تاعارم  مه  ار  مالسا  رهاظ  یتح  هک  كاپ  ان  نامیا و  یب  و 

( . دنربیم نیب  زا  ار  مالسا  ، مالسا مان  هب  مالسا و  يورین  اب  اهرادمامز  هنوگ  نیا 
رما هب  اذـل  ، دـنناسریم شلتق  هب  دـنامب  هنیدـم  رد  رگا  تسا  هتخانـشن  تیمـسر  هب  ار  دـیزیتموکح  هک  کنیا  تسنادیم  ع )  ) نیـسح ماما 
نیب رد  ، دیزیتعیب زا  وا  ندززابرـس  اب  هارمه  ، هکم هب  ترـضح  نآ  ندـمآ  . درک تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  یفخم  هنابـش و  ، راگدرورپ

هب ات  دندرک  توعد  دربیم  رـسب  هکم  رد  هک  ع )  ) نیـسح ماما  زا  نایفوک  . دیـسر مه  هفوک  هب  ات  ربخ  نیا  ،و  تفای راشتنا  هنیدم  هکم و  مدرم 
شنکاو تکرح و  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  شیوخ  يومع  رـسپ  ( ، ع  ) لیقع نب  ملـسم  ع )  ) ماما . دـشاب ناشروما  رادـمامز  دـیآ و  نانآ  يوس 

. دسیونب شیارب  دنیبب و  کیدزن  زا  ار  یفوک  عامتجا 
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مه ع )  ) ملسم ،و  دندرک تعیب  وا  اب  ع )  ) ماما بیان  ناونع  هب  رفن  نارازه  ، دش وربور  ییهقباس  یب  مرگ و  لابقتسا  اب  دیـسر و  هفوک  هب  ملـسم 
یبوـخ هب  ار  ناـیفوک  ع )  ) نیـسح ماـما  دـنچ  ره  . داد شرازگ  مزـال  ار  ع )  ) ماـما يروـف  تـکرح  تشاـگن و  ع )  ) نیـسح ماـما  هـب  ییهماـن 

ع)  ) ملـسم اب  ناشتعیب  اههتفگ و  هبتسنادیم  دوب و  هدـید  ردارب  ردـپ و  تموکح  ناـمز  رد  ار  ناـشینید  یب  ییاـفویب و  ،و  تخانـشیم
. دنک تکرح  هفوک  يوس  هب  هک  تفرگ  میمصت  راگدرورپ  رماوا  يارجا  تجح و  مامتا  يارب  نکیل  ،و  درک دامتعا  ناوتیمن 

اب دوـب  هدـنام  اـج  هکم  هار  رد  سک  ره  و  ( 18  ) دـندوب ینم  هب  نتفر  مزاع  هکم  مدرم  يهمه  هکیزور  ینعی  ، هجح يذ  متـشه  ات  لاـحنیا  اـب 
فرط هب  هکم  زا  ، دوخ نارای  تیب و  لها  اب  يزور  نینچ  رد  دنام و  هکم  رد  ترـضح  نآ  ، دناسرب هکم  هب  ار  دوختساوخیم  مامت  يهلجع 

هب ار  دـیزی  تما ، ربمغیپ  رـسپ  هک  دـنامهف  ناـهج  ناناملـسم  هب  مه  درک و  لـمع  شیوخ  يهفیظو  هب  مه  راـک  نیا  اـب  دـش و  جراـخ  قارع 
. تسا هدرک  مایق  وا  هیلع  هکلب  هدرکن  تعیب  وا  اب  هتخانشن و  تیمسر 

دیزی و نارای  نیرتدیلپ  زا  هک   ) ار دایز  نبا  ، دوب هدـش  هاگآ  وا  اب  نایفوک  تعیب  زا  هتفایرد و  هفوک  يوس  هب  ار  ع )  ) ملـسم تکرح  هک  دـیزی 
. داتسرف هفوک  هب  دوب ) هیما  ینبتموکح  نارادفرط  نیرتفیثک  زا 

،و تخاس هدنکارپ  ملسم  رب  رود و  زا  ار  نانآ  باعرا  دیدهت و  اب  دومن و  هدافتسا  هفوک  مدرم  سرت  ییور و  ود  نامیا و  فعض  زا  دایز  نبا 
( داب وا  رب  ادخ  مالس  . ) دش دیهـشتعاجش  اب  ، تفگـش هناروالد و  یگنج  زا  سپ  ،و  تخادرپ دربنهب  دایز  نبا  لامع  اب  ییاهنت  هب  ع )  ) ملـسم

نامه زا  ياهدع  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ،و  تخیگنا رب  ع )  ) نیـسح ماما  هیلع  ار  هفوک  نامیا  یب  راکتنایخ و  ورود و  يهعماج  دایز  نبا  .و 
شلتق هب  دـسرب و  هار  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ات  دـندنام  رظتنم  دندیـشوپ و  گنج  حالـس  ، دـندوب هتـشون  همان  توعد  ع )  ) ماما يارب  هکیناـسک 

. دنناسرب
ماگنه ات  ، البرک هب  هکم  هار  لوط  رد  ،و  دیزگ تماقا  هکم  رد  هک  یتدم  مامت  رد  ،و  دمآ نوریب  هنیدم  زا  هک  یبش  نامه  زا  ع )  ) نیـسح ماما 

رب دیزی و  یمالـسا  دـض  تموکح  نتخاس  اوسر  ، تکرح زا  نم  دوصقم  : هک تشادیم  نالعا  ، تحارـص هب  یهاگ  ، هراشا هب  یهاگ  ، تداهش
يدمحم نید  نتـشاد  هدـنز  نآرق و  تیامح  زج  تسا و  يرگمتـس  ملظ و  ربارب  رد  یگداتـسیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتـشاد  اپ 

. مرادن یفده 
مامتا شاهداوناخ  يریسا  نادنزرف و  باحصا و  دوخ و  ندش  هتشک  هب  رگا  یتح  ، دوب هدومن  راذگاو  وا  هب  دنوادخ  هک  دوب  یتیرومام  نیا  و 

. دریذپ
رد یتح  . دندوب هدومرف  نایب  اهراب  ار  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  ، مالـسا نیـشیپ  نایاوشیپ  ع )  ) یلع نب  نسح  نانمؤم و  ریما  یمارگ و  لوسر 

تماما ملع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  و  ( 19 . ) دوب هداد  رکذت  ار  شتداهش  ص )  ) مالـسا هیامنارگ  لوسر  ( ، ع  ) نیـسح ماما  تدالو  ماگنه 
یشزرا دوخ  ناج  يارب  ادخ  نامرف  ینامسآ و  روتسد  ربارب  رد  هک  دوبن  یسک  وا  یلو  ، دماجنایم شتداهشهب  رفس  نیا  رخآ  هک  تسنادیم 

مالس . ) تشادنپیم تداعس  ار  تداهـش  تمارک و  ار  الب  هک  دوب  سکنآ  وا  . دهد هار  لد  هب  ياهمهاو  شاهداوناخ  تراسا  زا  ای  ، دشاب لئاق 
( . داب وا  رب  ادخ  يدبا 

علطم رفـس  نیا  نایاپ  زا  مدرم  يهماع  هک  دوب  هدش  عقاو  وگتفگ  دروم  یمالـسا  عامتجا  رد  يردـق  هب  « البرک رد  ع )  ) نیـسح تداهـش  » ربخ
هدینـش مالـسا  ردـص  ناـگرزب  رگید  و  ع )  ) یلع نب  نسح  ماـما  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  و  ص )  ) هللا لوسر  زا  ، هتخیرگ هتـسج و  نوچ  . دـندوب

. دندوب
دوخ هک  هژیو  هب  . درک دیدشت  هماع  ناهذا  رد  ار  شندش  هتـشک  لامتحا  . اهیتحاران اهیریگرد و  نآ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  تکرح  ناس  نیدب 

: دومرفیم هار  لوط  رد 
هب درذـگب و  شیوخ  ناج  زا  ام  هار  رد  تسا  رـضاح  سک  ره  ( « 20  ) انعم لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  ـالذاب  ناـک  نم  »

«. دیایب ام  هارمه  دباتشب  راگدرورپ  تاقالم 
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. دنزاس فرصنم  رفس  نیا  زا  ار  شترضح  هک  دمآ  شیپ  مهوت  نیا  ناتسود  زا  یضعب  رد  اذل  و 
رب ادخ  هچنآ  زا  زگره  تسا و  رتهاگآ  شیوخ  يهفیظو  هب  نارگید  زا  ،و  ربمایپ نیـشناج  ماما و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  هکنیا  زا  لفاغ 

شیوخ هار  هب  دوب  هتفرگ  ار  شفارطا  هک  اههیرظن  راکفا و  نیا  يهمه  اب  ع )  ) نیـسح ماـما  يراـب  . دیـشک دـهاوخن  تسد  هداـهن  وا  يهدـهع 
. تفاین هار  شمیمصت  رد  یللخ  نیرتکچوک  ،و  داد همادا 

دنتفر ، دندوب مالسا  قفا  رد  ناشخرد  ياهراتس  کی  ره  هک  ، نادنزرف باحصا و  اب  هکلب  ، اهنت دوخ  هن  ، تفایرد ار  تداهـش  ،و  تفر ، ماجنا رس 
ياهرتسب يهدـنام  یقاب   ) دـیزی ، دـمهفب ناملـسم  يهعماج  ات  درک  ناراب  هلال  ار  البرک  تشد  مرگ  ياهنش  ناشیاهنوخ  ،و  دـندش هتـشک  و 

. تسادج مالسا  زا  هیما  ینب  هیما و  ینب  زا  مالسا  اساسا  ،و  تسین ادخ  لوسر  نیشناج  هیما ) نادناخ  دولآ  هانگ 
ربـمغیپ يهفیلخ  ار  دـیزی  مدرم  ،و  تسویپیمن عوقو  هب  ع )  ) نیـسح نیرفآ  هساـمح  زادـگناج و  تداهـش  رگا  دیاهدیـشیدنا  زگره  یتـسار 

هک یمالسا  اریز  ، دندشیم رفنتم  مالسا  زا  ردقچ  دندینشیم  ار  شلامع  وا و  ياهینارتوهش  دیزی و  رابرد  رابخا  هاگنآ  دنتـسنادیم و  (ص )
... تسا روآ  رفنت  زین  یتسار  هب  دشاب  دیزی  شربمغیپ  يهفیلخ 

میدناوخ میدینش و  ،و  دنناسرب مدرم  شوگ  هب  ار  تداهش  نیا  تلاسر  نیرخآ  ات  دندش  ریسا  زین  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  كاپ  نادناخ  و 
،و دندز دایرف  دندوشگ و  ناهد  اج  همه  هرامه و  ، دیزی رابتبکن  رابرد  دایز و  رسپ  نفعتم  هاگراب  رد  ، اهدجسم رد  ، اهرازاب رد  ، اهرهش رد  هک 

راوخبارـش زاب و  گـس  دـیزی  هک  دـندرک  تباـث  دنتـشادرب و  هیما  ینب  ناراوخهریج  راـکتیانج  تشز و  يهرهچ  زا  ار  بیرف  ياـبیز  يهدرپ 
لیمکت ار  ینیـسح  تداهـشتلاسر  ناشنانخـس  ، تسین وا  هاگیاج  هدز  هیکت  نآ  رب  وا  هک  ياهکیرا  نیا  درادن و  تفالختقایل  زگره  ، تسا

ياهوزرآ يهمه  دـیدرگ و  تئاند  تلاذر و  یتسپ و  ره  اـب  فدارتم  هشیمه  اـت  دـیزی  ماـن  هکناـنچ  دـنتخیگنا  رب  اـهناج  رد  یناـفوط  ، درک
هجیتـن رپ  مـیظع و  تداهـش  نـیا  داـعبا  يهـمه  رب  ناوـتب  اـت  دـهاوخیم  فرژ  یـشرگن  . تـشگ بآ  رب  شقن  نوـچ  شیناطیــش  ییـالط و 

. تفایتسد
هب زورلاس  هلاس  همه  ، دنراذگیم جرا  ناسنا  تمظع  تفارش و  هب  هک  نانآ  يهمه  ،و  شنایعیش ناتسود و  ، نونک ات  شتداهـش  ناوا  نامه  زا 
نآ بئاصم  رب  هیرگ  اب  ار  شیوخ  صولخ  ،و  دنرامشیم مرتحم  يرادازع  یشوپ و  هایس  اب  ار  شتداهـش  مایق و  زورلاس  ، ار شندیطلغ  نوخ 
زا ریغ  . دنتـشاد صاخ  یتیانع  نآ  نتـشاد  هدنز  هب  البرک و  يهعقاو  هب  هرامه  ، ام موصعم  شیدـنا و  لآم  نایاوشیپ  . دـنرادیم زاربا  راوگرزب 
نآ يارب  ندوــب  نوزحم  يراد و  ازع  تلیـــضف  رد  ، دنتـــشادیم اــپ  رب  ار  شیازع  دنتفاتـــشیم و  شدـــقرم  تراـــیز  هــب  دوــخ  هــکنیا 

. دناهدومرف داریا  يددعتم  ياهراتفگ  ، راوگرزب
ام يارب  ع )  ) نیـسح يراوـگوس  رد  يراعـشا  دوـمرف  ، مدیـسر ص )  ) دـمحم لآ  قداـص  مشـش  ماـما  روـضح  هـب  يزور  : دـیوگ هراـمع  وـبا 
زا هیرگ  يادص  هکنادنچ  تسیرگیم  زیزع  نآ  مدناوخیم و  نم  ، تساخرب ترـضح  هیرگ  يادص  مدومن  ندناوخ  هب  عورـش  یتقو  ، ناوخب

یبلاطم ع )  ) نیسح ماما  رب  مدرم  ندنایرگ  هیثرم و  باوث  تلیضف و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، مدرک مامت  ار  راعـشا  هکنآ  زا  دعب  . تساخرب هناخ 
(21 . ) دومرف نایب 

هک ع )  ) یلع نب  نیـسحتبیصم  رد  رگم  تسین  هتـسیاش  یتبیـصم  چـیه  رد  ندرک  یباتیب  نتـسیرگ و  : دومرف هک  تسا  بانج  نآ  زا  زین  و 
(22 . ) دراد هیامنارگ  ییازج  باوث و 

: دومرف تسا  وا  گرزب  باحصا  زا  یکی  هک  ملسم  نب  دمحم  هب  ع )  ) مجنپ ماما  ، مولعلا رقاب 
دبع ابا  ربق  ترایز  ، تسا فرتعم  ام  تماما  هب  هک  ینامیا  اب  صخش  ره  رب  اریز  ، دنورب ع )  ) نیسح دقرم  ترایز  هب  هک  دییوگب  ام  نایعیـش  هب 

(23 . ) دشابیم مزال  ع )  ) هللا
: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما 

 . لامعالا نم  نوکی  ام  لضفا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ةرایز  نا  »
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(24 . ) تسا رتشیب  شتلیضف  شزرا و  ياهدیدنسپ  لمع  ره  زا  ع )  ) نیسح ترایز  انامه 
هب ، ار حور  ییوگ  دهدیم و  حـلاص  لمع  نامیا و  سرد  نایناهج  هب  هک  تسا  میظع  گرزب و  ییهسردـم  تقیقح  رد  ترایز  نیا  هک  اریز 

. دهدیم زاورپ  اهیراکادف  اهینمادکاپ و  اهیبوخ و  توکلم  يوس 
زاس هسامح  هوکش و  رپ  خیرات  ندنایامن  زاب  شربق و  ترایز  هب  ندش  فرشمو  ( ، ع  ) یلع نب  نیـسح  بئاصم  رب  هیرگ  يرادازع و  دنچ  ره 

يهمه هکلب  ، درک افتکا  ندیراسگ  مغ  اههیرگ و  اهترایز و  نیا  هب  اهنت  دیابن  هک  تسناد  دیاب  نکل  ، دراد الاو  يرایعم  شزرا و  شیالبرک 
زاین ،و  تسین نیا  زج  مه  فده  ،و  دـیامنیم دزـشوگ  ام  هب  ار  ینامـسآ  نیناوق  زا  تیامح  - يراکادـف - يراد نید  يهفـسلف  تارهاظت ، نیا 
رهاظ تروص  هب  طقف  رگا  هنرگ  ،و  دـشابیم تسادـخ  زا  ریغ  هچ  ره  زا  لد  ندوب  یلاخ  تیناسنا و  نتخومآ  ینیـسح  هاگرد  زا  اـم  گرزب 

. دیارگیم یشومارف  هب  ینیسح  سدقم  فده  میزادرپب  هیضق 

ع)  ) نیسح ماما  راتفر  قالخا و 

ینمادـکاپ و هب  وا  تقو  هرامه  هک  میباییم  رد  ( ، ع  ) نیـسح ییوج  ادـخ  یهاوخ و  ادـخ  رـسارس  یگدـنز  لاس  هب 56  یلامجا  یهاگن  اـب 
. تسا هتشذگ  ام  دید  كرد و  زا  رتالاو  یقیمع  میهافم  يدمحا و  تلاسر  رشن  یگدنب و 

: تسا ام  يور  شیپ  هک  زیزع  نآ  یناگدنز  يایاوز  هب  هاتوک  يرورم  نونکا 
تعکر اهدـص  زور  هنابـش  رد  یهاگ  تشاد . يرایـسب  يهقالع  رافغتـسا  اعد و  نآرق و  ندـناوخ  راگدرورپ و  اب  شیاین  زامن و  هب  شباـنج 

ات تساوختلهم  نانمـشد  زا  هک  میاهدـناوخ  ،و  تشادـن رب  اعد  زاـین و  زا  تسد  یگدـنز  بش  نیرخآ  رد  یتح  و  ( 25 . ) تشازگیم زامن 
. مراد تسود  ار  رافغتـسا  دایز و  ياعد  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  : دومرف دنیـشنبتولخ و  هب  شیوخ  يادـخ  اـب  دـناوتب 

(26)
(27 . ) درک رازگرب  ار  جح  مسارم  تفاتش و  هبعک  يهناخ  هب  هدایپ  اهراب  شترضح 

ع)  ) نیـسح هارمه  تافرع  نابایب  رد  مارحلا ، ۀجحیذ  مهن  ، هفرع زور  رـصع  رد  : هک دـناهدرک  تیاکح  ریـشب ) رـشب و   ) يدـسا بلاغ  نارـسپ 
هوـک پچ  يهنماد  هب  نادـنزرف  باحـصا و  زا  يریثـک  عـمج  اـب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  یگدـنب  عوـشخ و  لاـمک  اـب  ترـضح  نآ  . میدوـب

: دومرف تئارق  ار  اعد  نیا  ،و  دوشگ نامسآ  يوس  هب  یفیعض  دنمتسم  نانوچ  ار  اهتسد  ، دنادرگ هبعک  بناج  هب  كرابم  تروص  ، داتسیا
. دیامن يریگولج  وا  ششخب  اطع و  زا  دنک و  در  ار  وا  يهتساوخ  اضق و  دناوتیمن  يزیچ  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  »

یفخم وا  رب  ناراک  ناـهنپ  شـالت  ، تسا هداد  رارق  نقتم  وکین و  شیوختمکح  هب  ار  يزیچ  ره  تسا و  زاـب  مرک  تواخـس و  رد  وا  تسد 
هشیپ و تعانق  ناگدـنب  تالاح  يهدـننک  حالـصا  همه و  يهدـنهد  رفیک  شاداپ و  تسوا  ددرگیمن  هاـبت  دوش  هدرپس  وا  هب  هچنآ  تسین و 

فرطرب اـهاعد و  يهدنونـشتسوا  ،و  نازورف یناروـن و  - نآرق - عماـج باـتک  عفاـنم و  هدـنروآ  دورف  ، نافیعـض ناـناوتان و  يهدـننک  محر 
شدـننام يزیچو  درادـن  اتمه  ، تسین وا  زج  هب  ییادـخ  نارگمتـس ، يهدـنبوک  ناراکوکین و  يهجرد  يهدـنرب  ـالاب  اـهیراتفرگ و  يهدـننک 

. اناوت رداق و  يزیچ  ره  رب  ،و  هاگآ و  ( 28  ) فیطل انیب و  اونشتسوا و  ،و  تسین
هب متـشگزاب  یتـسه و  مراـگدرورپ  وت  هک  مراد  رارقا  فارتـعا و  ، مهدیم یهاوگ  وت  يراـگدرورپ  هب  مروآیم و  يور  وت  يوس  هب  اـهلاراب 

... يدیرفآ كاخ  زا  ارم  يدرک و  زاغآ  نم  ربتمعن  هب  دشاب  نم  زا  یناشن  مشاب و  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  ، تسوت يوس 
مدوب لاـسدرخ  یکدوک  هک  هراوهگ  رد  ارم  يدروآ و  اـیند  هب  يدوب  هدومرف  ردـقم  شیپ  زا  هک  یتیادـه  يارب  ، ملاـس حیحـص و  ارم  سپس 

او نم  تیبرت  هب  ار  زوسلد  نارداـم  ،و  یتخاـس ناـبرهم  نم  هبتبـسن  ار  ناراتـسرپ  لد  ، يداد میزور  اراوـگ  ریـش  ، اهاذـغ زا  يدرک و  ظـفح 
يا میحر  يا  ییهبترم  دـنلب  وت  سپ  ،- یتشادـهاگن ملاس  یتساک  ینوزف و  زا  يدرک و  ظفح  نج  یناهنپ  رورـش  اـهرازآ و  زا  ارم  ،و  یتشاد

متقلخ هک  ات  يدـنارورپ  ارم  هلاس  همه  ار و  دوخ  لماک  ياهتمعن  نم  هب  يدـینادرگ  مامت  ،و  مدوشگ نخـس  هب  نابز  هک  هاـگنآ  اـت  - ناـمحر
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بیاجع هب  ارم  ،و  يدومن ماهلا  نم  هب  ار  دوختخانـش  تفرعم و  هک  يدرک  ماـمت  نم  رب  ار  دوختج  تفاـی ، لادـتعا  میورین  دـش و  لـماک 
يارب یتخاـس و  مرایـشه  يدروآ  دوـجوبتنیمز  نامــسآ و  رد  هـک  تاهقباـس  یب  ياـهشنیرفآ  هـب  يدرک و  هدز  تفگــش  دوـختمکح 

يدـنامهف و نم  هب  دـندروآ  تناربمایپ  هچنآ  يدرک و  بجاو  نم  هب  شیوخ  شتـسرپ  تعاطا و  یتخاس و  مهاـگآ  تداـی  يرازگـساپس و 
یتشاد نم  هبتبسن  لحارم  نیا  يهمه  رد  هک  یفطل  يرای و  هب  يدرک و  ناسآ  لهـس و  نم  رب  دوشیم  تیدونـشخ  بجوم  هچنآ  نتفریذپ 

. يداهن تنم  نم  رب 
عاوـنا اهیندـیماشآ و  اـهیندروخ و  عاوـنا  تاهنیرید  ناـسحا  میظع و  دوـج  هب  ، یهدـن نم  هب  ار  اـهتمعن  زا  یخرب  هک  يدـشن  یـضار  اـهلاراب 

. يدینادرگ میزور  ار  اهسابل  اهششوپ و 
تشادن تزاب  وت  رب  میخاتسگ  زین  نم و  ینادان  ، يدینادرگ رود  نم  زا  ار  اهالب  يهمه  يدینادرگ و  مامت  نم  رب  ار  اهتمعن  يهمه  هک  هاگنآ 

. ینادرگ قفوم  دهدیم  اج  وت  دزن  رد  ارم  هچنآ  هب  ینک و  ییامنهار  برق  تابجوم  هب  ارم  هک 
زا شیب  وت  يایاطع  اهتمعن و  هکیلاح  رد  مزادرپب  وت  يایاطع  زا  کیمادک  رکش  هب  ای  منک  دای  مرمش و  رب  ار  تیاهتمعن  زا  کی  مادک  ایادخ 

ییاهالب اهیتحاران و  اهتدش و  هفاضا  . دننک ادیپ  ملع  نآ  هب  دنناوتب  نارادـباسح  ای  دنرامـشب  ار  اهنآ  دـنناوتب  ناگدنرامـش  هک  تسا  نآ 
. تسا راکشآ  نم  يارب  هک  تسا  ییاهیتحار  تیفاع و  یتمالس و  زا  رتنوزفا  یتشاد  رود  نم  زا  هک 

مـشوکب میآ و  رب  ددص  رد  منامب و  هدنز  اهرهد  اهرـصع و  يهمه  رد  ضرف  هب  رگا  ،و  مریگیم هاوگ  ... منامیا و تقیقح  هب  ارت  نم  ایادـخ 
ییهزات يانث  دـیدج و  رکـش  بجوم  دوخ  هک  یهن  تنم  نم  رب  وت  رگم  مرادـنار ، نآ  ییاناوت  مروآ  اج  هب  ار  تیاهتمعن  زا  یکی  رکـش  هک 

... دیدرگ دهاوخ 
ببـس هب  نادرگ و  دنمتداعـس  يراگزیهرپ  يوقت و  تمعن  هب  ارم  منیبیم و  ارت  ییوگ  هک  مسرت  نانچ  نآ  وت  زا  هک  نک  ناـنچ  ارم  اـهلاراب 

. نادرگن متخبدب  ینامرفان  تیصعم و  باکترا 
رد ار  ییاـنیب  تریـصب و  ،و  ماهدـید رد  ار  ینــشور  ،و  مـلمع رد  ار  صـالخا  ،و  مـلد رد  ار  نـیقی  ،و  مناـج سفن و  رد  ار  يزاـین  یب  اـهلاراب 

... نادرگ دنمهرهب  محراوج  اهوضع و  هب  ارم  هد و  رارق  ، منید
. مناوتیمن مرامش  رب  ار  تاهیامنارگ  ياهششخب  دوجو و  ياهتمعن  مهاوخب  رگا  اهلاراب 

هب ار  تشـشخب  هک  ییوتيدرک  راتفر  تلیـضف  هب  هک  ییوتيدرک  یکین  هک  ییوتيداد  تمعن  هک  ییوتيدرک  مرک  هک  ییوت  ، نم يـالوم 
هیاـم هک  ییوتيدـنادرگ  زاـین  یب  هک  ییوتيدرک  اـطع  هک  ییوتيدومرف  تیاـنع  قیفوت  هک  ییوـتيداد  يزور  هک  ییوتيدـناسر  لاـمک 
ظفح اـهرطخ  اهـشزغل و  زا  ار  اـم  هک  ییوـتيدرک  تیادـه  هک  ییوـتيدومرف  تیاـفک  ارم  تاـمهم  هک  ییوـتيداد  هاـنپ  هـک  ییوـتيداد 

هک ییوتيدیـشخب  ورین  هک  ییوتيدرک  يراـی  هک  ییوـتيدرک  وـفع  هک  ییوتيدـیزرمآ  هک  ییوـتيدومن  یـشوپ  هدرپ  هک  ییوـتيدرک 
کل امئاد و  دـمحلا  کلف  تیلاعت  یبر و  تکرابتیتشاد  یمارگ  هک  ییوتيداد  تیفاع  هک  ییوتيدیـشخب  افـش  هک  ییوتيدومن  ترـصن 

. تسوت يارب  هرامه  هشیمه و  تسوت و  صوصخم  هژیو و  دبا  هب  ات  انث  دمح و  ، نم راگدرورپ  يا  ییالاو  یگرزب و  ابصاو ، رکشلا 
( « 29 . ) رذگ رد  مناهانگ  زا  شخبب و  ارم  مفرتعم  منایصع  هباراگدیرفآ  سپ 

تـساخرب هیرگ  هب  ناشیادص  قیالخ  هوبنا  هک  دیـشک  ادـخ  يوس  هب  اعد  نیا  ندـناوخ  اب  ار  اهلد  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  نآ  رد 
: دسیونیم هباغلا  دسا  باتک  رد  ریثا  نبا  . دنتفگ نیمآ  دندناوختباجا و  هب  ناشماما  تاملک  هارمه  ار  يادخ  هکنانچ 

( « 30  ) اهعیمج ریخلا  لاعفا  ۀقدصلا و  جحلا و  ةولصلا و  موصلا و  ریثک  الضاف  هنع  هللا  یضر  نیسحلا  ناک  »
ماـجنا ار  هدیدنــسپ  ياـهراک  يهـمه  دادیم و  هقدـص  تـفریم و  جــح  هـب  دراذــگیم و  زاـمن  تـفرگیم و  هزور  رایــسب  ع )  ) نیــسح

هبعک هب  هدایپ  ( ، ع  ) یبتجم ماما  شردارب  اب  یتقو  هک  دوب  هوکـش  رپ  سرتسد و  زا  رود  دنلب و  نانچنآ  ع )  ) یلع نب  نیـسحتیصخش  . دادیم
(31 . ) دندومیپ هار  نانآ  هارمه  ، هدش هدایپ  بکرم  زا  ناشمارتحاب  یمالسا  ياهتیصخش  ناگرزب و  يهمه  ، دنتفریم
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اب - تسجیمن هرانک  ناشترشاعم  مدرم و  زا  - درکیم یگدنز  مدرم  اب  وا  هک  دوبتهج  نادب  دوب  لئاق  ع )  ) نیسح يارب  هعماج  هک  یمارتحا 
هب وا  لزلزت  یب  ناـمیا  همه  زا  رتـالاب  دوب و  رادروخرب  عاـمتجا  کـی  بئاـصم  بهاوم و  زا  اـهرگید  ناـنوچ  ، دوـب گـنهامه  هعماـج  ناـج 

. دوب هتخاس  مدرم  روای  راوخمغ و  ار  وا  دنوادخ 
مدرم رب  شرذـگ  هب  ار  دـش  دـمآ و  هار  ناراـبج  لـثم  زگره  ظـفاحم و  ناـمالغ  نازابرـس و  هـن  تـشاد و  لـلجم  ياـهخاک  هـن  وا  ، هـنرگ و 

: میناوخب ، تسوا یعامتجا  قالخا  زا  هنومن  کیتیاور  نیا  دندرکیمن ... تولخ  وا  يارب  ار  ص )  ) هللا لوسر  مرح  دنتسبیمن و 
نیـسح ماما  ، دندروخیم یکـشخ  ياههراپ  نان  دندوب و  هتـسشن  ناشاهدش  نهپ  ياهابع  رب  ارقف  زا  ياهدع  ، دومرفیم روبع  یلحم  زا  يزور 

: تشاد نایب  هاگنآ  دومرف و  لوانت  تسشن و  تفریذپ ، مه  وا  دندرک و  شفراعت  هک  تشذگیم  (ع )
(32 . ) نیربکتملا بحی  هللا ال  نا 

. درادیمن تسود  ار  ناربکتم  دنوادخ 
شبانج هارمه  دنتفریذپ و  ار  ترضح  نآ  توعد  مه  اهنآ  . دینک تباجا  ارم  توعد  مه  امش  ، مدرک تباجا  ار  امش  توعد  نم  : دومرف سپس 

هب نانآ  زا  یمرگ  ییاریذپ  بیترت  نیدـب  و  ( 33 ، ) دنروایب ناشتفایـض  هبتسا  دوجوم  هناخ  رد  هچ  ره  داد  روتـسد  ترـضح  ، دنتفر لزنم  هب 
. تخومآ هعماج  هب  شیوخ  لمع  اب  ار  یتسود  ناسنا  عضاوت و  سرد  زین  دمآ و  لمع 

: دیوگیم یعازخ  نمحرلا  دبع  نب  بیعش 
ع)  ) نیدـباعلا نـیز  ماـما  زا  ار  شتلع  دـندرک  هدــهاشم  هـنیپ  راـثآ  شکراـبم  تـشپ  رب  ، دیــسر تداهــش  هـب  ع )  ) یلع نـب  نیــسح  نوـچ 

میتی ناکدوک  هدرم و  رهوش  ياهنز  يهناخ  هب  دیشکیم و  شود  هب  اهبش  مردپ  هک  تسا  ییاذغ  ياههسیک  رثا  اههنیپ  نیا  : دومرف ، دندیـسرپ
(34 . ) دیناسریم ارقف  و 

مالـس نب  هللا  دبع  شرـسمه  بنیرا و  ناتـساد  رد  ناوتیم  ناگدید  متـس  زاتیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هقالع  تدـش 
: میوشیم رکذتم  اجنیا  رد  ار  شاهدرشف  لامجا و  هک  ، تفایرد

رد ... هصاقر و نازینک  ، ماقم ، لوپ لیبق  زا  ییاورماـک  یئوج و  ماـک  ینارتوهـش و  لـئاسو  عون  همه  هکنیا  اـب  ، يدـهع تیـالو  ناـمز  هب  دـیزی 
. دوب هتخود  یفیفع  رادرهوش  يوناب  هب  ار  شاهزره  كاپان و  مشچ  تشاد  رایتخا 

يزادرپ و غورد  يرگهلیح و  اب  ، دـهد ناـشن  ياهدـنبوک  لـمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راـتفر  نیا  ربارب  رد  هکنیا  ياـج  هب  هیواـعم  شردـپ 
دیزی شرـسپ  يهدوـلآ  هاـنگ  رتـسب  هب  هتخاـس  ادـج  رهوـش  يهناـخ  زا  ار  ناملـسم  نمادـکاپ  نز  اـت  تخاـس  مـهارف  یتامدـقم  ، يراـکبیرف

اب تخاس و  بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  موش  يهشقن  داتـسیا و  تشز  میمـصت  نیا  ربارب  رد  دـش  ربخ  اب  هیـضق  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  . دـناشکب
ناملسم و يهداوناخ  زا  ار  دیزی  زواجت  يدعت و  تسد  دنادرگ و  زاب  مالس  نب  هللا  دبع  شرهوش  هب  ار  نز  ، مالسا نیناوق  زا  یکی  زا  هدافتسا 

تشاد زاربا  ناملسم  يهعماج  سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  يدنمقالع  نایامن و  ار  شایهلا  تریغ  تمه و  راک  نیا  اب  دومن و  عطق  ییهزیکاپ 
(35 . ) دنام راگدای  هب  خیرات  رد  هشیمه  يارب  ، هیما ینب  يرگمتس  تئاند و  و  ع )  ) یلع لآ  رخافم  رد  هک  دش  یناتساد  راتفر  نیا  و 

تمظع و یتهج  ههبج و  رد  مادک  ره  هک  مینکیم  دروخرب  یگرزب  نادرم  هب  ناسنا  خیرات  رد  ام  : دسیونیم ینعملا  ومس  باتک  رد  یلئالع 
نیـسح ماما  یگرزب  هوکـش و  اما  ... ،و تواخـس رد  رگید  نآ  ، دهز رد  يرگید  تعاجـش ، رد  یکی  دـناهتخاس  ریگناهج  ار  شیوخ  یگرزب 

اهییالاو و يهمه  عماج  وا  ایوگ  ، تسا خیرات  زارف  تمظع  کی  يهدننک  صخـشم  کی  ره  شتیاهن  یب  داعبا  هک  تسا  یمیظع  مجح  (ع )
(36 . ) تساهيدنمزارف

تسا و ع )  ) یلع ترـضح  نوچ  يردپ  تورم  لدع و  تمظع  ثراو  هک  يدرم  ، تسا يدـمحم  توبن  یگنارک  یب  ثراو  هک  يدرم  يرآ 
يهناشن ناـسنا و  تمظع  يـالاو  رترب و  يهنومن  هنوگچ  ، تسا ع )  ) همطاـف ترـضح  نوچ  يرداـم  تلیـضف  یگدنـشخرد  لـالج و  ثراو 

. دشابن ییادخ  ياهتلیضف  راکشآ 
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. میهد رارق  نامرادرک  لامعا و  لبمس  ار  وا  دیاب  هک  داب  وا  رب  ام  دورد 
ام يارب  ار  خـیرات  درم  گرزب  کی  يهنومن  اهنت  هن  شرادرک  داعبا  شراتفگ و  نحل  شتداهـش و  شنتـسیز و  تیاکح  و  ع )  ) نیـسح ماما 

ادخ اهیهاوخادخ و  ، اهيزاب ناج  ، اهیراکادف ، اهیشنم گرزب  ، اهتلیـضف يامن  مامت  يهنییآ  ، نتـشیوخ يهمه  اب  وا  هکلب  ، دزاسیم مسجم 
. ددرگ نماض  ار  تیرشب  تداعس  دشاب و  ربهار  توهال  هب  ار  ناج  دناوتیم  ییاهنت  هب  وا  ، دشابیم اهییوج 

. دومندنمجرا ار  ناسنا  ياهتلیضف  تیونعم و  ، شنتفر ندوب و 
: میزادرپب شزاس  یگدنز  زیوآ  لد  نانخس  هب 

( .« 37  ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهشیاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  »
روحم ربتسین  ناشیایند  ررـض  هب  يرهاظ  يوگتفگ  نیا  دننادب  یتقو  ات  ، دننکیم سمل  ناشنابز  اب  طقف  ار  نید  دنتـسه و  ایند  يهدنب  مدرم 

مک یعقاو  ناراد  نید  دـندنویپب ) نید  هب  دـنربب و  ایند  زا  دـیآ  مزال  هک   ) دـنوش هدومزآ  یناـحتما  هب  هک  هاـگنآ  اـما  ، دـنروخیم خرچ  نید 
. دنتسه

: دومرف ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) نیسح ماما 
(38 «. ) زع لج و  هللا  الا  ارصان  کیلع  دجی  نم ال  ملظ  كایا و  ینب  يا  »

ملاـظ زا  ار  یمولظم  نینچ  داد  يدوزب  دـنوادخ  . ) زیهرپـب درادـن  يرواـی  زیزع  گرزب و  دـنوادخ  زج  هک  یـسک  هب  ندومن  متـس  زا  ، مرـسپ
( . تفرگ دهاوخ 

: تشون وا  باوج  رد  ترضح  ، دسیونب وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریختساوخ  ع )  ) نیسح ماما  زا  یصخش 
هللا هلکو  هللا  طخسب  سانلا  یضر  بلط  نم  سانلا و  روما  هللا  هافک  سانلا  طخسب  هللا  یـضر  بلط  نم  ناف  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

(39  . ) مالسلا وسانلا  یلا 
مدرم تسدـب  هک  يروـما  راگدـیرفآ  دـشورفن ، مدرم  بضغ  هـب  ار  دـنوادخ  يدونـشخ  دـشاب و  دـنوادختیاضر  ناـهاوخ  سک  ره  : ینعی

هب ار  وا  راـگدرورپ  ، درخب ادـخ  بضغ  هب  ار  مدرم  يدونـشخ  دـشاب و  مدرم  تیاـضر  بلاـط  سک  ره  ،و  درک دـهاوختیافک  وا  ياربتسا 
. دراذگیم او  مدرم 

ارم ، مزیرگب منایصع  زا  هک  تسین  مییارای  متسه و  هانگ  هب  يهدولآ  نم  ( ، ص  ) ادخ لوسر  رسپ  يا  : درک ضرع  ع )  ) نیسح ماما  هب  یصخش 
. امرف هظعوم 

. زرو نایصع  یتساوخ  هچ  ره  دزادرپب و  راک  جنپ  هب  دومرف  ع )  ) نیسح ماما 
. نک ور  هانگ  هب  هاگنآ  ، نکن هدافتسا  دنوادخ  ياهتمعن  زا  -1

. نک هانگ  يوش  جراخ  راگدرورپ  یتسرپ  رس  تموکح و  زا  یناوتیم  رگا  -2
. نک هانگ  یتساوخ  هچ  ره  دعب  درگنن  ارت  تراگدیرفآ  هک  ربب  هانپ  یئاج  هب  -3

. روآ ياج  هب  یهاوخیم  یهانگ  ره  ییامنن  میلست  ادخ  يهتشرف  هب  ناج  گرم  ماگنه  یناوتیم  رگا  -4
یناوتیمن هک  نونکا  ( ) 40 . ) نک نایصع  یهاوخیم  هزادنا  ره  يوشن  دراو  دنراپسیم  خزود  ياههلعـش  هب  ارت  هک  یتقو  یناوتیم  رگا  -5

( . يزیهرپب یگدولآ  هانگ و  زا  دیاب  یهد  ماجنا  ار  راک  جنپ  نیا 
نیب زا  وت  یتسه  زا  یتمـسق  درذـگیم  وت  رمع  زا  هک  زور  ره  ، تست رمع  وت  یتـسه  هیامرـس و  ناـسنا  يا  : دومرف ع )  ) یلع نب  نیـسح  زین  و 

(41 ( . ) ینکن فلت  ارنآ  هدوهیب  هدنیآ  رد  شاب  هجوتم  و  ياهدرک ؟ هدافتسا  تاهیامرس  یتسه و  زا  رگنب   ) تسا هتفر 
نایاپ »

اهتشونیپ
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لقن ار  هعیــش  نـیب  روهــشم  لوـق  اـم  یلو  ، تـسا هدــش  هـتفگ  مـه  يرگید  لاوـقا  ع )  ) نیــسح ماـما  تدـالو  زور  هاــم و  لاــس و  رد  - 1
یسربط ص 213 يرولا  مالعا  .ك. هب .ر. میدرک

ءزج 11 ص 167 هعیشلا  نایعا  .ك. هب .ر. دشاب يراصنا  نکس  نب  دیزی  رتخد  ، ءامسا زا  روظنم  دراد  لامتحا  - 2
یسوط ج 1 ص 377 خیش  یلاما  - 3

دوخ نادـنزرف  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  تسا و  هدوب  نوراه  نارـسپ  ماـن  نسحم  نزو  رب  ربشم  نیـسح و  نزو  رب  ریبش  نسح و  نزو  رب  ربش  - 4
هک دراد  ار  ینعم  نامه  يربع  نابز  رد  هملک  هس  نیا  سورعلا ج 3 ص 389، جات  تسا - هدیمان  مان  هس  نیا  هب  ار  نسحم  نیسح و  نسح و 

برعلا ج 6 ص 60 ناسل  دراد - یبرع  نابز  رد  نسحم  نیسح و  نسح و 
رابخالا ص 57 یناعم  - 5

هعیشلا لئاسو  .ك. هب ،ر. تسا هدش  هتسناد  رثؤم  رایسب  دنزرف  یتمالـس  يارب  هدش و  ناوارف  شرافـس  هقیقع  يهراب  رد  یمالـسا  عبانم  رد  - 6
. دعب هب  ج 15 ص 143 
یفاک ج 6 ص 33. - 7

قودص ص 152. نیدلا  لامک  یمزراوخ ج 1 ص 146 - لتقم  - 8
يذمرت ج 5 ص 323. ننس  - 9

یبقعلا ص 122. رئاخذ  - 10
هباصالا ج 11 ص 330. - 11

هتشاد تیدنس  مه  اهنآ  يارب  ات  دش  لقن  تسا  هدمآ  ننست  لها  ياهباتک  رد  هک  یتایاور  تمسق  نیا  رد  يذمرت ج 5 ص 324 - ننس  - 12
. دشاب

هباصالا ج 1 ص 333. - 13
نـس رد  ابیرقت  عوضوم  نیا  دـناهتفگ  نیخروم  زا  یـضعب  هک  روطنآ  ص 333، هباـصالا ج 1  يزوج ص 34 - نبا  صاوـخلا  ةرکذـت  - 14

. تسا هداتفا  قافتا  ع )  ) نیسح ماما  یگلاسهد 
دیفم ص 173. داشرا  - 15

همغلا ج 2 ص 206. فشک  یشک ص 94 - لاجر  - 16
فوهل ص 20. یمزراوخ ج 1 ص 184 - لتقم  - 17

رد یلو  ، دـندرکیم لمع  یبابحتـسا  مکح  نیا  هب  نامز  نآ  رد  ،و  دـنورب ینم  هب  اـهیجاح  هک  تسا  بحتـسم  هجحیذ  هاـم  متـشه  زور  - 18
. دنوریم تافرع  هب  هرسکی  متشه  زور  زا  هک  تسا  هدش  موسرم  ام  نامز 

نازحالا ص 9. ریشم  دعب - هب  تارایزلا ص 68  لماک  - 19
فوهل ص 53. - 20

تارایزلا ص 105. لماک  - 21

تارایزلا ص 101. لماک  - 22

تارایزلا ص 121. لماک  - 23

تارایزلا ص 147. لماک  - 24
دیرفلا ج 3 ص 143. دقع  - 25
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دیفم ص 214. داشرا  - 26
هباغلا ج 2 ص 20. دسا  بوشآ ج 3 ص 224 - رهش  نبا  بقانم  - 27

: دسیونیم نینچ  تسادخ  ياهمان  زا  یکی  هک  فیطل  يهملک  يانعم  رد  قودص  خیش  موحرم  - 28
: دراد انعم  ود  فیطل 

. تسا قیقد  فیرظ و  وا  تاریبدت  اهراک و  هک  یسک  کچوک و  ياهزیچ  راگدیرفآ  - 1
( . قودص ص 217 دیحوت  . ) دراد فطل  دوخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  ناگدنب و  هب  هدننک  ییوکین  - 2

یـسلجم ج يهمالع  راونالا  راحب  251 و  یمعفک ص 258 - نیمالا  دـلب  339 و  سواط ص 350 - نب  دیـس  لابقا  باتک  رد  اـعد  نیا  - 29
هدافتـسا نآ  یبرع  نتم  زا  دنهاوخب  هک  یناسک  . تسا هدش  لقن  اهباتک  ریاس  یمق و  ثدحم  موحرم  نانجلا  حـیتافم  دـعب و  هب  98 ص 213 

. دنیامن هعجارم  دشابیم  همه  سرتسد  رد  هک  نانجلا  حیتافم  باتک  هب  دنناوتیم  دننک 
هباغلا ج 2 ص 20. دسا  - 30

. فارشالا باسنا  یئبمب ص 241 پاچ  نانجلا  ضایر  زا  لقن  هب  نیسحلا ج 1 ص 152  يرکذ  - 31
يهیآ 22. لحن  يهروس  - 32

یشایع ج 2 ص 257. ریسفت  - 33
بقانم ج 2 ص 222. - 34

. دعب هب  هسایسلا ج 1 ص 253  ۀمامالا و  - 35
. تسا هدش  ینعم  هب  لقن  دعب  هب  ینعملا ص 104  ومس  باتک  زا  - 36

لوقعلا ص 244. فحت  - 37

لوقعلا ص 246. فحت  - 38
قودص ص 121. خیش  یلاما  - 39

. تسا هدش  ینعم  هب  لقن  راحب ج 78 ص 126  زا  - 40
. یملید بولقلا  داشرا  زا  لقن  هب  نیسحلا ص 87  ۀغالب  - 41

مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  دنسم  - 16

همدقم

 . يراگتسر تیاده و  نایاوشیپ  هعیش  ناماما  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هاگشیپ  هب 
( . مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  دندرک و  تیبرت  ار  ( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  نانوچ  يدرگاش  هک  یناماما  هب 

. دنتشاد یمارگ  ار  يو  مان  وا  تیاور  رکذ  اب  هک  ینایاوشیپ  و 
قداص ات  دیهش  نیسح  زا  تماما  رصع  نایئاروشاع  اروشاع و  نازاس  هسامح  زا  دوخ  هک  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  هب 

 . تسا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم لآ 
 . تسا رگید  یتّیمولظم  دهاش  لیلخلا »  » رد زین  زورما  هک  وا  هب  نادیهش .  ردام  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح دیهش ،  ماما  دنزرف  همطاف  هب 

ُهللا ُبِرْـضَیَو  اهِّبَر ،  ِنْذِإب  نیِح  َّلُک  اَهَلُُکا  ِْیتُْؤت  ِءآَمَّسلا .  ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباث  اَُهلْـصأ  ۀَبِّیَط  ةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِـملَک  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملأ  »
« . َنورَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِسانِّلل  َلاْثمألا 
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رارقرب نآ  هقاس  لصا  هک  هدز  لَثَم  ییابیز  تخرد  هب  ار  هزیکاپ  هملک  ادخ  هنوگچ  هک  يدیدن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يا  »
ادخ دهد ،  شوخ  لوکأم و  ياه  هویم  تاقوا  همه  ادخ  نذا  هب  ابیز )  ) تخرد نآ  دوشرب . تداعـس  تعفر و  نامـسآ  هب  نآ  هخاش  دـشاب و 

« . دروآ یم  مدرم  رکذت  يارب  حضاو  ياهلَثَم  هنوگنیا 
24 و 25) میهاربا ـ  )

رشان نخس 

تـسا هدش  نیودت  ناونع  نیمه  تحت  یثیدح  باتک  اههد  هزورما  دسریم .  مالـسا  خیرات  زا  هیلوا  نورق  هب  یثیدح  دـیناسم  نیودـت  هقباس 
بتک عون  نیا  تسا .  هدرک  لقن  لقتسم  تروص  هب  ار  نانآ  زا  نت  دنچ  ای  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ باحصا  یکی  ثیداحا  هک 

لّوا و عون  زا  ةریره ، » یبا  دنـسم   » و رکب » یبا  دنـسم   . » نآ هدنروآدرگ  هب  هاگ  دوش و  یم  هداد  تبـسن  یباحـص  نآ  دوخ  هب  هاگ  یثیدح 
 . تسا يراذگمان  مود  عون  زا  لبنح » نب  دمحا  دنسم  »

دنـسم « ، » مظعألا لوسّرلا  دنـسم   . » دـننام دوش .  یم  هدـیمان  دنـسم  زین  دـشاب  نیموصعم  زا  یکی  هیورم  ثیداحا  ثیدـح ،  باتک  هاـگ  ره 
(« . مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامالا  دنسم  « ، » ۀمطاف

ناماما باحـصا  ای  دـشاب و  ربماـیپ  باحـصا  زا  يوار  نآ  هاوخ  دـشاب  ناـیوار  زا  یکی  هیورم  ثیداـحا  یثیدـح ،  باـتک  هاـگره  نینچمه 
« . ینسحلا میظعلا  دبع  دنسم  « ، » مکحلا نب  ماشه  دنسم   » دننام دوش  یم  هدیمان  دنسم  زین  نآ  مالسلا ، ) مهیلع   ) موصعم

 : تسا ریز  رارق  هب  دناهدش  نیودت  دنسم  تروص  هب  هک  یثیدح  بتک  زا  یخرب 
( رصاعم  ) يزاریش یباراد  یفسلف  ییحی  خیش  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مظعألا لوسرلا  دنسم   ــ

( موس نرق   ) يرصبلا يدولجلا  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دنسم   ــ
ق) یفوتم 262ه ـ  ) یسودسلا ۀبیش  نب  بوقعی  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  دنسم   ــ

ق) یفوتم 303 ه ـ  ) یئاسنلا بیعش  نب  دمحا  ( مالسلا هیلع   ) یلع دنسم   ــ
( رصاعم  ) یفجنلا یجنابقلا  یلع  نب  نسح  دیس  ( مالسلا هیلع   ) یلع دنسم   ـ

ق) یفوتم 310 ه ـ  ) يربط ریرج  دمحم  رفعج  وبا  ( مالسلا اهیلع   ) همطاف دنسم   ــ
ق) یفوتم 320 ه ـ  ) یبالودلا دمحا  نب  دمحم  ( مالسلا اهیلع   ) همطاف دنسم   ــ

یبالودلا دمحا  نب  دمحم  ( مالسلا هیلع   ) نسحلا مامالا  دنسم   ــ
یبالودلا دمحا  نب  دمحم  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامالا  دنسم   ــ

( رصاعم  ) ییافک مظاک  دمحم  دیس  ( مالسلا هیلع   ) رقابلا مامالا  دنسم   ــ
ق) دودح 300 ه ـ یفوتم   ) يریمحلا رفعج  نب  هللا  دبع  ( مالسلا هیلع   ) قداصلا مامالا  دنسم   ــ

 . رگید دنسم  اههد  و 
ییاسانش دروم  بولسا  نیا  رد  نایوار  لاجر و  تاقبط  هک  تسا  نیا  دنسم  تروص  هب  یثیدح  ياهباتک  نیودت  شراگن و  ياه  یگژیو  زا 

میا و هدرک  صخـشم  ثیدح  نیودت  رانک  رد  زین  ار  يو  نایوار  مالـسلا ») هیلع   ) یلع دنـسم   » نیودت اب  ام  بیترت  نیدـب  دـنریگ .  یم  رارق 
 . دناهدش نییعت  زین  اهنآ  یلاجر  هقبط 

زا کیمادک  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  باحصا  ای  و  باحصا .  زا  ای  تسا و  هدوب  نیعبات  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ثیدح  يوار  ًالثم 
ناـیوار هقبط  تخانـش  اـب  دـنوش .  بوسحم  هقبط  هس  اـی  هقبط و  ود  زا  تاور  زا  یخرب  تسا  نکمم  نوچ  دـنراد .  ياـج  یلاـجر  تاـقبط 

دنس هلسلس  یمامت  هن  ای  تسا ،  هلسرم  هدش و  فذح  رفن  ود  یکی ،  مان  هدش ،  رکذ  نآ  دنس  هک  یثیدح  ایآ  هک  ددرگیم  صخـشم  ثیدح 
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 . تسا هدمآ 
 : تسا هجوت  دروم  زین  دراوم  هثدحم  ناوناب  دنسم  رد 

 . هثدحم ناوناب  یملع  تایح  1 ـ 
 . نانآ یثیدح  بتکم  یملع و  هزوح  2 ـ 

 . اهنآ نادرگاش  دیتاسا و  یلاجر ،  هقبط  رد  هثدحم  ناوناب  یلاجر  تخانش  3 ـ 
 . تماما رصع  فلتخم  راودا  رد  هعیش  ناوناب  هیملع  ياههزوح  یگژیو  هثدحم و  ناوناب  زا  لوقنم  ثیداحا  عون  4 ـ 

 . دناهدرک رکذ  ار  هثدحم  ناوناب  مان  صاخ  يدراوم  رد  اهنت  هک  یلاجر  بتک  هصیقن  عفر  5 ـ 
ام مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  تیب  لها  همیرک  اب  يراوج  مه  ینابر و  تاضویف  وترپ  رد  هک  میراد  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا 

 . دیامرف يرای  راک  نیا  رد  ار 

راتفگشیپ

لوا تمسق 

زا میئآ و  رـضاح  مالـسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  تمعن  ناوخ  رب  رگید  راب  ات  داهن  ّتنم  اـم  رب  هک  میرازگـساپس  ار  يادـخ 
 . میرب هرهب  نانآ  هبیط  تاملک 

یملع ياه  هزوح  زا  هاتوک  شرازگ  نآ  رد  دوب  اهیلع » هللا  مالس  هموصعم  همطاف  دنسم   » تمصع نادناخ  ینارون  تانایب  زا  ام  هرهب  نیتسخن 
ناشیا زا  هدراو  ثیداحا  تیب ،  لها  همیرک  یگدنز  اب  یلامجا  ییانشآ  زا  سپ  هاگنآ  دش و  هداد  تماما  تلاسر و  رصع  رد  هثدحم  ناوناب 

 . میداد رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  ییاور  قرط  دانسا و  هلسلس  هدومن و  لقن  ار 
رگید تایاور  هثدـحم ،  ناوناب  یملع  ياه  هزوح  تخانـش  )و  مالـسلا مهیلع   ) نیموصعم ثیداحا  هب  یباـیتسد  يارب  هک  میدوب  هداد  هدـعو 

فرطرب روسیم  ّدح  رد  ار  یلاجر  یخیرات و  تاماهبا  تایاور  زا  کی  ره  دنـس  لاجر  یـسررب  اب  هدومن و  نیودـت  ار  يوگ  ثیدـح  ناوناب 
 . میزاس

دیـس تخد  قیرط  زا  هدراو  ثیداـحا  ییاسانـش  رد  ار  اـم  هک  تسا  عون  نیا  زا  رثا  نیمود  مالـسلا ») اـمهیلع   ) نیـسحلا تنب  ۀـمطاف  دنـسم  »
هیلع  ) نیـسح ماما  هب  باستنا  راختفا  رب  هوالع  هک  یـسایس  یگنهرف و  یملع ،  گرزب  تیـصخش  دناسر .  یم  يرای  ( مالـسلا هیلع   ) ادهـشلا

روضح شیوخ  یسامح  تانایب  اب  هتشاد و  روضح  البرک  عقاو  رد  هک  دوش  یم  بوسحم  ینیسح  رصع  یثیدح  هزوح  ناگرزب  زا  مالسلا ، )
 . تسا هتشاذگ  شیامن  هب  تسایس  هصرع  رد  ار  ناملسم  نز 

هدیـشک اهتـضایر  حور  یلاعت  رد  هتـساریپ و  اه  یکاپان  زا  ار  شیوخ  نتـشیوخ  یهلا ،  نافرع  يراک و  زیهرپ  رپس  اب  هک  ياـهمّرکم  يوناـب 
هب خرس  ییور  اب  هدومن و  لابقتسا  زاب  شوغآ  اب  ار  تداهش  هک  هداد  شرورپ  ار  ینادنزرف  شیوخ  ناماد  رد  هک  یگرزب  تیـصخش  تسا . 

نیدباعلا نیز  ماما  رهاوخ  دشاب و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دنزرف  هک  تسا  هدنبیز  یمیظع  تیصخش  نینچ  نیاو  دنا .  هتفاتـش  دوبعم  ءاقل 
نیا عقاو  رد  دـناهتفرگ و  دوخ  هب  نیّیراوح »  » ناونع ناـماما  ناربماـیپ و  صاـخ  باحـصا  ییاور  ینآرق و  گـنهرف  رد  مالـسلا . ) اـمهیلع  )

هکنانچ دندشیم .  بوسحم  یهلا  فراعم  نارـشان  دـیحوت و  بتکم  نادرگاش  زا  هدوب و  شیوخ  رـصع  رد  نامیا  لها  ناصاخ  زا  باحـصا 
 : تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

(. 1 ...() هللا ُراَْصنأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاَق  ِهللا ،  یلإ  يراْصنأ  ْنَم  َنیّیراوُْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاَق  امَک  ِهللا  َراَْصنأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیَّذلا  اَهُّیأ  ای  )
 : دنتفگ اهنآ  دنک ؟  يرای  ادخ  يارب  ارم  تسیک  تفگ :  نیّیراوح  هب  میرم  نب  یسیع  هکنانچ  دیـشاب ،  ادخ  نارای  مه  امـش  نامیا  لها  يا  »
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 ...« . میئادخ نارای  ام 
 : تسا هدمآ  نینچمه 

(. 2 () َنوُِملْسُم اَّنِأب  ْدَهْشاَو  ِهللاِاب  اَّنَماَء  ِهللا ،  ُراَْصنأ  ُنَْحن  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  ِهللا ،  َیلإ  َيِراْصنأ  ْنَم  َلاَق  َْرفُْکلا  ْمُْهنِم  یَسیِع  َّسَحأ  اَّمَلَف  )
نید نم  اب  هک  تسیک  تفگ : دندروآ ) نامیا  هک  شنادرگاش  نامه  هب   ) دروآ دنهاوخن  نامیا  موق  هک  تفایرد  نیقی  هب  یـسیع  نوچ  سپ  »

نامرف میلـست  ام  هک  هد  یهاوگ  میاهدروآ ،  نامیا  دنوادخ  هب  میئادخ و  نید  ناگدـننک  يرای  ام  دـنتفگ :  ناّیراوح  دـنک ؟  يرای  ار  ادـخ 
« . میئوا

یقرواپ
 . 14 فص ـ  ( 1)

 . 52 نارمع ـ  لآ  ( 2)
هکنانچ دـناهدش .  حدـم  نیّیراوح »  » ناونع اب  ناشیا  صاخ  باحـصا  میرک  نآرق  زا  يوریپ  هب  مه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  گـنهرف  رد 

 : دیوگ هیولوق  نب  دمحم  زا  لقن  هب  لاجر  رد  یشک » »
نب طابسا  هیبا  نع  طابسا ، نب  یلع  انثدح  لاق  يزارلا ،  دواد  نب  نامیلس  نب  یلع  ینثدح  لاق  فلخ ،  یبا  نب  هللا  دبع  نب  دعس  ینثدح  لاق 

( : مالسلا امهیلع   ) رفعج نب  یسوم  نسحلا  وبا  لاق  لاق :  ملاس ، 
؟  هیلع اوضمو  دهعلا  اوضقنی  مل  نیّذلا  لوسر  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دمحم  يراوح  نیأ  دانم :  يدان  ۀمیقلا  موی  ناک  اذا 

 . رذوباو دادقملاو  ناملس  موقیف 
موقیف هللا ؟  لوسر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دمحم  یـصو  مالـسلا ، ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  يراوح  نیأ  دانم :  يدانی  مث 

 . ینرقلا سیوا  دسا و  نب  یلوم  راّمتلا ،  ییحی  نب  مثیم  رکب و  یبا  نب  دمحم  یعازخلا و  قمحلا  نب  ورمَع 
لوسر ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دمحم  تنب  ۀمطاف  نب  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع نب  نسحلا  يراوح  نیأ  يدانملا  يدانی  مث  لاق ، 

؟ هللا
 . يرافغلا دسا  دیسا  نب  ۀفیذح  ینادمهلا و  یلیل  یبا  نب  نایفس  موقیف 

؟) مالسلا هیلع  ) یلع نب  نیسحلا  يراوح  نیأ  يدانملا : [  [ يدانی مث  لاق ، 
 . هنع فّلختی  ملو  هعم  دهشتسا  نم  لک  موقیف 

؟) مالسلا هیلع  ) نیسحلا نب  یلع  يراوح  نیأ  يدانملا : [  [ يدانی مث  لاق : 
ّبیسملا نب  دیعس  یلباکلا و  دلاخ  وبا  لیوطلا و  ما  نب  ییحی  معطم و  نب  ریبج  موقیف 

؟ ) مالسلا هیلع   ) دّمحم نب  رفعج  يراوح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  دمحم  يراوح  نیأ  يدانملا :  يدانی  مث 
يدارملا و يرتخبلا  نب  ثیل  ریصب  وبا  ملسم و  نب  دمحم  یلجعلا و  ۀیواعم  نب  دیرب  َنیعا و  نبا  ةرارز  ّيرماعلا و  کیرش  نب  هللا  دبع  موقیف 

. نیعا نب  نارمح  ةدیاز و  نب  رجح  ۀعاذج و  نب  هللا  دبع  نب  رماع  روفعی و  یبا  نب  هللا  دبع 
نیروحتملا لّوا  نیبّرقملا و  لّوا  نیقباسلا و  لّوا  ( 1 ]) ةروحتملا  [ ءالؤهف ۀمیقلا ،  موی  مالسلا ) مهیلع   ) ۀمئألا ریاس  عم  ۀعیشلا  ریاس  يدانی  مث 

(. 2 «) نیعباتلا نم 
 : دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  ترضح 

دنتشذگرد ترضح  نآ  دهع  هب  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دمحم  نیّیراوح  دنیاجک  هک  دنک  یم  ادن  يدانم  تمایق  زور  »
؟  دندرکن نامیپ  ضقن  ًالصا  و 

 . دنزیخ یمرب  رذوبا  دادقم و  ناملس و  سپ 
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؟ ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یصو  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نیّیراوح  دنیاجک  دنک :  یم  ادن  يدانم  سپس 
دنزیخرب ینرق  سیوا  راّمت و  مثیم  رکب ،  یبا  نب  دمحم  یعازخ ،  قمح  نب  ورمع  سپ 

مرکا لوسر  رتخد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  دـنزرف  مالـسلا ، ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  ناّیراوح  دـنک :  یم  ادـن  يدانم  سپس 
؟  دنیاجک ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

یقرواپ
 . نیّیراوح اوراص  نیذلا  يا  ( 1)

 . ثیدح 20 ص9و10 ،  لاجرلا ، » ۀفرعم  رایتخا  ( » 2)
 . دنزیخرب يرافغ  دیسا  نب  ۀفیذح  یلیل و  یبا  نب  نایفس  سپ 

؟ دنیاجک ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نییراوح  دنک :  یم  ادن  يدانم  سپس 
 . دنزیخرب البرک  يادهش  مامت  ادن  نیا  زا  سپ 

؟  دنیاجک مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ناّیراوح  دنک :  یم  ادن  يدانم  سپس 
 . دنزیخرب ّبیسم  نب  دیعس  یلباک و  دلاخ  وبا  لیوط ،  ما  نب  ییحی  معطم ،  نب  ریبج  سپ 

؟  دنیاجک مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  ترضح  نیّیراوح  دنک :  یم  ادن  يدانم  سپس 
 ، روفعی یبا  نب  هللا  دبع  يرتخب ،  ثیل  ریـصب  وبا  ملـسم ،  نب  دمحم  هیواعم ،  نب  دیرب  نیعا ،  نب  ةرارز  يرماع ،  کیرـش  نب  هللا  دـبع  سپ 

 . دنزیخرب نیعا  نب  نارمح  ةدیاز و  نب  رجح  ۀعاذج ،  نب  هللا  دبع  نب  رماع 
نیعبات نیبرقم و  نیقباس و  لوا  رشحم  زور  رد  نییراوح  نیا  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  مالسلا ) مهیلع   ) همئا ریاس  نییراوح  يدانم  سپس 

« . دنوش یم  هتخانش 
زین اروشاع  تضهن  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  نکیل  تسین ،  البرک  يادهش  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترـضح  دنچ  ره 

زا قح  هب  وا  تسا و  هتـشاد  يرثؤم  شقن  اروشاع  گنهرف  ندـش  يداهن  رد  هنیدـم  ماش و  هفوک و  ات  ـالبرک  زا  وا  روضح  هچ  تسین .  ادـج 
 . تسوا دنزرف  هک  ناسنآ  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نایراوح 

ناربمایپ سپ  ( 1) تفای ماود  وا  نالتاق  رب  ربمایپ  حون  نیرفن  اب  زاغآ و  یفـص  مدآ  هیرگ  لیئربج و  ییارـس  هحون  اب  اروشاع  داهن  ياـه  هیاـپ 
دنتسیرگ دش ،  دهاوخ  دراو  دیهش  ماما  رب  هک  یتبیصم  رد  همه  حیسم  ياسیع  میلک و  ياسوم  ات  حیبذ و  لیعامـسا  لیلخ و  میهاربا  زا  یهلا 
بئاصم دلوت  زور  زا  ترضح  نآ  تفای و  تیمسر  اروشاع  گنهرف  ندرک  يداهن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  تثعب  اب  هکنیا  ات  . 

 . تسا مما  زا  یتّما  ناکرا و  زا  ینکر  نیسح  هکنیا  هچ  ( 2) دش روآ  دای  شیوخ  کشا  نیرولب  تارطق  اب  ار  تشهب  ناناوج  رورس 
(. 3 «) ِمَمُالا َنِم  ٌۀَُّماَو  ِطابْسألا  َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  »

رد دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هب  دارفا  نیرت  هیبش  ناسیون  هریـس  ناخروم و  یهاوگ  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
 : دومرف يو  هرابرد  ورنیا  زا  دوب .  هدرک  ادتقا  شراوگرزب  دج  هب  زین  تریس 

(4 «) ِطابْسألا َنِم  ِناْطبِس  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ًاْنیَسُح .  َّبَحأ  ْنَم  ُهللا  َّبَحأ  ُهنِم  انأَو  یّنِم  ٌْنیَسُح  »
یم مالسا  ناکرا  زا  نکر  ود  نیسح  نسح و  درادب .  تسود  ار  نیسح  هک  ار  یسک  درادیم  تسود  يادخ  میوا .  زا  نم  نم و  زا  نیـسح  »

« . دنشاب
هدروآرب تهج  رد  ار  یتخاونکی  هدـش و  دـییأت  ياهراتفر  یخرب  هک  تسا  یعامتجا  ياـهوگلا  زا  يرادـیاپ  هتفاـی و  ناـمزاس  ماـظن  داـهن ، 

 . دنک یم  باجیا  هعماج  يداینب  ياهزاین  نتخاس 
ینیعم ياهتیلؤسم  اهدرکراک و  کی  ره  هک  دنتـسه  یعامتجا  يداینب  ياهداهن  هلمج  زا  یتموکح  داهن  یـشزومآ و  داـهن  هداوناـخ ،  داـهن 
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 . دنوش یم  راذگاو  هعماج  دارفا  هب  هک  دنراد 
یقرواپ

 . 245 ص243 ،  ج44 ،  راونالا ، » راحب  ( » 1)
 . قودص یلاما  زا  لقن  هب  ص243  ج101 ،  راونالا ، » راحب  ( » 2)

 . ص40 لوسرلا ، » ةدیفح  ( » 3)
 . ص219 ج1 ،  یضترم ، فیرش  یلامأ ، »  ، » ص223 ج6 ،  لامعلا ، » زنک   ، » ص148 ج1 ،  ریغصلا ، » عماجلا  ( » 4)

زا دـنیآ و  یم  ایند  هب  دارفا  دـهدیم .  همادا  دوخ  تایح  هب  ءاضعا  هدارا  زا  لقتـسم  وحن  هب  هک  تسا  ياهژیو  یعامتجا  درکراک  ياراد  داهن 
 ، دنتـسه اجرب  اپ  یبهذـم  داهن  ای  یگداوناخ و  داهن  يداـصتقا ،  داـهن  یـسایس ،  داـهن  ریظن :  یعاـمتجا  يا  هداـهن  هکیلاـح  رد  دـنوریم  نیب 

تسا و یعامتجا  تایح  رد  ياهژیو  شقن  ياراد  تسا و  هعماج  تخاـس  زا  یـشخب  داـهن  دـننک .  ادـیپ  یتـالوحت  ناـمز  لوط  رد  دـنچره 
دـنک و یم  بیقعت  ار  يراکـشآ  ياهفدـه  يداـمتم ،  ياهلـسن  یط  رد  و  دراد ،  ندوب  يراـبجا  هب  شیارگ  هک  دراد  هارمه  هب  ییاـهراجنه 
تدحو و ياراد  دنبای ،  لوحت  دنناوت  یم  هکنیا  نیع  رد  اهـشزرا  اهراجنه و  نیا  تسا .  هتفریذپ  دوخ  هدودـحم  رد  ار  یـصاخ  ياهـشزرا 

 . تسا هتفای  رارقتسا  هعماج  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  نّیبم  یعامتجا  داهن  تقیقح  رد  و  دنتسه ،  زین  ماجسنا 

مود تمسق 

هک دنـشاب  یم  ییاهلبمـس  ياراد  دنتـسه و  مواـقم  اـهداهن  هک  ارچ  تسا ،  رادروخرب  خـیرات  لوـط  رد  ماود  رارمتـسا و  زا  یعاـمتجا  داـهن 
یم ریثأت  هعماج  دارفا  راتفررب  يدرف  حطـس  رد  هک  دنتـسه  يراتفر  بلاوق  ياراد  اهداهن  دنیامن .  یم  ظفح  ار  دوخ  نایم  ماود  یگتـسویپ و 

 ، توبن دیحوت ،  هب  يدنم  هدیقع  اب  ار  ام  مالسا  نید  لوصا  هکنانچ  دنشاب .  یم  صخـشم  دراوم  رتشیب  رد  اهنآ  يراتفر  ياهوگلاو  دنراذگ 
 . دنراد میقتسم  ریثأت  هعماج  رد  هک  دزیگنا  یم  رب  يدرف  ياهراتفر  هلسلس  هب  داعم  لدع و  تماما ، 

ای نشخ و  عطاق و  رایـسب  تسا  نکمم  يداهن  ره  تخاس  دـننک .  یم  هیجوت  ار  اهنآ  تیدوجوم  درکراک و  اهداهن ،  نیعم  ياهیژولوئهدـیا 
یسانش زاب  ینلع  يا  هنوگ  هب  راکشآ  شقن  هک  دنتـسه  یفخم »  » و راکـشآ »  » تروص ود  هب  اهنآ  درکراک  و  دشاب . تسـس  فاطعنا و  لباق 

 . دنوش یمن  یسانش  زاب  هک  دنتسه  يداهن  ياهدرکراک  جیاتن  تقیقح  رد  یفخم  ياهدرکراک  هکیلاح  رد  دنوش ،  یم 
ددرگ هعماج  رد  رقتـسم  یلبق و  ياهداهن  هب  مّظنم  یلک  روط  هب  دریگن و  تروص  تسا  نکمم  ینیون  ًالماک  بیکرت  رد  ًامازلا  ندش  يداهن 

 . تسا هتسویپ  مه  هب  عیشت  یبهذم  داهن  اب  اروشاع  گنهرف  ندش  يداهن  هکنانچ  . 
ار ياهناگدنچ  ياهدرکراک  شیاهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  دـنک و  یم  لابند  ار  یـصاخ  فدـه  یعامتجا  ياهزاین  ندروآرب  رد  يداهن  ره 
يداصتقا و تینما  نیمأت  ناکدوک و  ندرک  یعامتجا  لثم ،  دـیلوت  درکراـک  رب  تراـظن  لوؤسم  هداوناـخ  داـهن  هکناـنچ  دـهد .  یم  ماـجنا 
یجراخ و تالمح  ربارب  رد  هعماج  زا  عافد  هعماـج ،  رد  مظن  نیمأـت  لوؤسم  تموکح  داـهن  دروآـیم و  مهارف  ار  شیاـضعا  يارب  یگنهرف 

 . تسا نیناوق  تیبثت 
اهنآ نودـب  هک  دنتـسه  یـساسا  گنهرف  کی  يارب  نانچ  بهذـم  تسایـس و  داصتقا ،  شرورپ ،  شزومآ و  هداوناـخ ،  یـساسا  ياـهداهن 

رد هک  دننک  ادیپ  ار  یخیرات  ای  رصاعم  زا  معا  ياهیلوا ،  هعماج  دنا  هتسناوتن  زگره  ناسانـش  مدرم  تسین و  رـسیم  یعامتجا  یگدنز  روصت 
 . دنشاب هتشادن  دوجو  یساسا  ياهداهن  نیا  نآ 

لقتنم رگید  لسن  هب  یلسن  زا  یعامتجا  ياهثاریم  طابترا ،  نیا  رد  تسا و  یعامتجا  ياهداهن  اب  طابترا  رد  گرم  ات  دیلوت  هظحل  زا  درف  ره 
 . دوش یم 

بادآ  » و اهشزرا »  » هک ددرگ  یم  ثحب  یگنهرف  يراجنه  ندش  تیبثت  زا  تسا ،  گنهرف  رصانع  زا  يرصنع  ندش  يداهن  زا  نخـس  یتقو 
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 . تسا هدرک  یهدنامزاس  يداهن  تروص  هب  ار  نآ  فرع »  » و موسر » و 
رد و  داصتقا .  داهن  نازیم  هب  تموکح  داهن  و  شرورپ .  شزومآ و  داهن  هک  دـنک  یم  يوریپ  لـصا  نیا  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  هداوناـخ  داـهن 

يافیا رظن  دروم  داهن  ندروآ  دوجوب  رد  دنتسه و  طابترا  رد  یگنهرف  ياهراجنه  اب  یتروص  هب  گنهرف  یـساسا  ياهداهن  ییادیپ  تقیقح 
 . دناهدومن شقن 

يژولوئ هدیا  یقالخا و  میهافم  زا  هتساخرب  اهشزرا  نیا  دنمیهس .  اهنآ  رد  هعماج  کی  ياضعا  هک  دنتسه  يراد  هشیر  تاساسحا  اهـشزرا 
یکتم ینید  نوتم  هب  یمالسا  يژولوئ  هدیا  رد  اهـشزرا  نیا  و  دننک .  یم  يرگ  هولج  هعماج  رد  شزرا  بلاق  رد  یقالخا  ياهدیاب  تساه . 

 . دنتسه
هب مالسلا ) مهیلع   ) هعیش همئا  )و  ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن هریـس  میرک و  نآرق  رد  تداهـش »  » و هللا » لیبس  یف  داهج   » هب نداهن  جرا 

دبای موادت  خیرات  ریسم  رد  و  دیامن .  یهدنامزاس  يداهن  تروص  هب  ار  اروشاع » مایق   » و ینیسح » تضهن   » تسا هتسناوت  هک  تسا  ياهنوگ 
تداهـش نازیم  اب  هاگ  مالـسا ،  یـشزرا  میهافم  رگید  هکنانچ  تسا .  تداهـش  یعامتجا  شزرا  یقالخا  لقث  زا  یـشان  یهدـنامزاس  نیا  . 

 . دنشاب هتفرگ  ياج  تداهش  زا  رتالاب  ناش  هبترم  رد  دنچ  ره  دندرگ .  یم  هدیجنس 
 ، ءامَلُْعلا ِدادِم  َعَم  ِءادَهُّشلا  ُءامِد  ُنَزُوتَف  ای ...«  و  ِءادَهُّشلا » ِءامِد  ْنِم  ُلَْضفأ  ِءامَلُْعلا  ُدادِم   : » دیامرف یم  هک  تسا  يروهـشم  ثیدـح  هلمج  زا 

(. 1 «) ِءادَهُّشلا ِءامِد  یلَع  ِءامَلُْعلا  ُدادِم  ُحَّجَُریَف 
دنـشاب و یم  هعماج  رد  اهراک  ماجنا  يارب  ياهدـمع  كرحم  هک  ارچ  دنتـسه  رتمهم  رگید  یـضعب  زا  اهـشزرا  زا  یخرب  تبـسانم  نیمه  هب 

یتح ینتـساوخ و  هعماج  رد  زیچ  هچ  هک  دـنهد  یم  ناشن  یلاعتم  ياهـشزرا  نیا  دـندرگ .  یم  اـههورگ  دارفا و  ناـیم  ییاـهتکراشم  ببس 
 . دراد هعماج  هافر  رارمتسا و  رد  ياهدمع  شقن  تسا و  یساسا 

ياهـشزرا هک  تسا  یتیعقوم  نینچ  رد  دومن و  يدـنب  هقبط  گنهرف  بوچراچ  رد  کی  ره  يداهن  درکراک  ساـسا  رب  ناوت  یم  ار  اهـشزرا 
 . دننک یم  ادیپ  يداهن  تلاح  یعامتجا ،  طباور  اهشقن و  دننام  یعامتجا 

یمالسا و تما  هک  ینعم  نیا  هب  دمآ .  دوجوب  ( مالسلا هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  هب  يزرو  قشع  رنه  زا  اروشاع  گنهرف  ندرک  يداهن 
 ، وا ياهنامرآ  دـندرک و  ادـیپ  یگتـسبلد  شیالاو  ياهنامرآو  وا  هب  دـندیدرگ ،  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  قشاـع  تسخن  يولع  ناـیعیش 

يرادیاپ اب  دومن و  هولج  هعماج  درف و  ياضعا  رد  لاعف  يورین  تروص  هب  دیـشک و  هنابز  قشع  شتآ  دش .  ناشدوجو  زا  ییزج  وا  فادها 
هلعـش قشاع  ناج  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ییاناد  مارتحا و  تیلوؤسم ،  ساسحا  يزوسلد ،  دـمآ و  دوجوب  يراـک  ادـف  تلاـح   ، قشع رد 

ماما هب  قشع  ات  درک ،  ییامن  دوخ  یندیماشآ  بآ  ره  رد  يزور ،  ره  رد  وا  دای  مان و  تشادگرزب  ینیسح و  يرادازع  ییاپرب  رد  دیـشک و 
 . دش عیشت  گنهرف  ریذپان  ییادج  رصانع  زا  یکی  تفرگ و  دوخ  هب  يداهن  تلاح  ( مالسلا هیلع   ) نیسح

یقرواپ
 . ص220 ج2 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  ( 1)

يداهن رد  دنتـشاد و  روضح  اروشاع  عقاو  رد  هک  ( مالـسلا امهیلع   ) رقاب ماما  نیدـباعلا و  نیز  ماما  عیـشت  گـنهرف  لیـصا  رـصانع  رب  هوـالع 
هـسامح لاقتنا  اب  دندیـسرن ،  تداهـش  هب  زور  نآ  رد  هدـش و  حورجم  هک  ینادرم  دـنا ،  هتـشادرب  يرثؤم  ياهماگ  اروشاع  گـنهرف  ندرک 
دنتشاد روضح  اروشاع  زور  رد  يرادمان  نانز  ریـش  همرکم و  ناوناب  زین  دنداد و  لاقتنا  دعب  ياهلـسن  هب  ار  ینیـسح  خرـس  گنهرف  اروشاع 

 : زا دنترابع  هسامح  زور  رد  رضاح  ناوناب  دنتخادرپ .  شقن  يافیا  هب  اروشاع  گنهرف  ندرک  يداهن  رد  هک 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  بنیز  ترضح  1 ـ 

(. 1 () مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  ترضح  2 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  3 ـ 
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( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  هنیکس  ترضح  4 ـ 
یقرواپ

 . ص146 ج45 ،  راونالا ، » راحب  ( » 1)
(. 1 (() مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رسمه   ) سیقلا ءرما  تنب  بابر  5 ـ 

(. 2 () هسیفن هدیس   ) يرغص موثلک  ما  6 ـ 
(. 3 () دیسر تداهش  هب  البرک  رد  هک  یبلک ،  ریمع  نب  هللا  دبع  رسمه   ) هللا دبع  تنب  هیطساق  هیرمن  بهو  ما  7 ـ 

( . یلجب نیق  نب  ریهز  رسمه   ) ورمع تنب  مهلد  8 ـ 
 . لئاو نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  9 ـ 

( دیگنج البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يرای  رد  يو   ) ریمع نب  هللا  دبع  ما  10 ـ 
( . درک گنج  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نانمشداب  البرک  رد  يو   ) ةدانج نب  رمع  ما  11 ـ 

(. 4) هجسوع نب  ملسم  زینک  12 ـ 
 ، جحذم نادْـمَه ،  دـسا ،  ینب  زا  نآ  ریغ  مشاه و  ینب  هدـمع  هورگ  ود  هب  نادرم  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نارای  هک  هنوگنامه 

نامز ماماو  ادـخ  نید  يرای  هب  هک  ـالبرک  رد  رـضاح  ناوناـب  زا  یمین  تسا و  هنوگنیا  زین  ناوناـب  نیب  رد  دوشیم ،  میـسقت  يدزا ... یلجب و 
. دنشاب یم  مشاه  ینب  زا  دنا  هتخادرپ  شیوخ 

نارـشان نیتسخن  زا  دوخ  یـسامح  هبطخ  اب  هک  تسا  فط  هعقاو  مهم  ياهتیـصخش  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاـف  ترـضح 
هعومجم نیا  دومن .  لقتنم  ناگدنیآ  هب  ار  ینیسح  بتکم  ینید  میلاعت  شرابرپ ،  تایح  یط  رد  یلو  دوش .  یم  بوسحم  اروشاع  گنهرف 

 ، يو رـصع  رد  هعیـش  ناوناب  هیملع  هزوح  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  یگدـنز  تسا ،  هدـش  میظنت  لصف  راهچ  رد  هک 
 . تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  شثیداحا  نایوار  وا و  زا  لوقنم  ثیداحا 

یقرواپ
 . ص214 فنخم ،  یبا  نیسحلا ، » لتقم   ، » 174 ص164 ،  یتیآ ،  اروشاع ، » خیرات  یسررب  ( » 1)

 . ص56 يدیهش ،  رتکد  مالسلا ، ») هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  یناگدنز  ( » 2)
 . 108 ص106 ـ  يوامس ،  نیسحلا ، » راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( » 3)

 . ص132و133 نامه ،  ( 4)
( یقداص  ) یگیب دمحم  سایلا  ياقآ  بانج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  لضاف  ردارب  طسوت  باتک  موس  لصف  زا  ياهدـمع  شخب 

 . مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناشن  وزفا  زور  تاقیفوت  منک و  یم  رکشت  ناشیا  زا  شیپاشیپ  هک  تسا ،  هدش  نیودت  هیهت و 
قیفوتلا ّیلو  هللاو 

لوا لصف 

( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  یگدنز 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامالا  لاق 
...« و َراهَّنلا ،  ُموُصَتَو  ُهَّلُک  َْلیَّللا  ُموُقَتَف  ِنیّدلا  یف  اّمأ  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  یّمُِاب  ًاْهبِش  اهُرَثْکأ  َیِهَف  َۀَمَطاف  »... 

.
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ار بش  هک  دـشاب  یم  نانج  يراد  نید  رد  تسا ،  هیبش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تخد  همطاف  مرداـم  هب  رتشیب  همطاـف  »... 
...« . هزور هب  ار  زور  درب و  یم  رس  هب  تدابع  هب  رسارس 

( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح 

رثا رد  تفای و  دلوت  تماما  هداوناخ  رد  هک  تسا  ادهشلا  دیـس  ترـضح  نادنزرف  زا  یکی  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح 
 . دیسر نامیا  یلاع  تاجرد  هب  يونعم  تاماقم  رد  هدومیپ  ار  لامک  جرادم  درب و  هرهب  یهلا  شناد  ملع و  زا  شراوگرزب  ردپ  میلاعت 

رد يرجه  کی  تصـش و  لاس  ياروشاـع  رد  ( 1) دوب هتفای  دـلوت  ترجه  مراهچ  لاس  زا  نابعـش  موس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
یهارمه البرک  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  ار  شیوخ  رـصع  ماما  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هعقاو  نیا  رد  (. 2) دیسر تداهش  هب  البرک 

رتخد همطاف  ترضح  دنتشگزاب .  هنیدم  هب  سپس  هدش و  هدرب  تراسا  هب  شباحصا  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  دندومن و 
 . دوب هثدحم  هرهطم و  ناوناب  نآ  زا  یکی  زین  ترضح  نآ  رهگالاو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف 

 : دنک یم  رکذ  بیترت  هب  رفن  شش  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  نادنزرف  دیفم » خیش  »
تسا ناریا  هاشدرگدزی  رتخد  نانز  هاش  شردام  دمحم و  وبا  شاهینک  هک  ربکا :  نیسحلا ،  نب  یلع  1 ـ 

 . تسا یفقث  هرم  وبا  رتخد  یلیل  شردام  دش ... دیهش  شراوگرزب  ردپ  باکر  رد  البرک  رد  هک  رغصا :  نیسحلا ،  نب  یلع  2 ـ 
یقرواپ

 ، ج2 ةادـهلا ، » تابثا   ، » ص347 ج101 ،  راونـالا ، » راـحب   ، » ص758 دجهتملا » حابـصم   . » ص37 دیفم ،  خیـشلل  ۀعیـشلا ، » راسم  ( » 1)
 . ص94 ج53 ،  راونالا ،» راحب   » ص689 لابقالا »  ، » ص477

 ، ص142 ۀبیتق » نبال  فراعملا   » ص163 هیصولا » تابثا   ، » ص283 داشرالا ، »  ، » ص42 ج6 ،  بیذهتلا »  ، » ص463 ج1 ،  یفاکلا » ( » 2)
 . ص253 لاوطلا » رابخا  »

تفای تافو  مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  ابا  دوخ  نامز  رد  دوب و  هعاضق  ینب  هلیبق  زا  شردام  دنامن و  یقاب  يو  زا  یلسن  نیـسحلا :  نب  رفعج  3 ـ 
.

 . تسا سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  شردام  دیسر .  تداهش  هب  دادیب  ریت  هب  شردپ  ناماد  رد  البرک ،  هعقاو  رد  نیسحلا :  نب  هللا  دبع  4 ـ 
 . تسا سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  شردام  هنیکس :  5 ـ 

(. 1) تسا هیمیمت  هحلط  رتخد  قاحسا  ما  شردام  همطاف :  6 ـ 
ماما دالوا  دادـعت  رب  ار  یلع »  » و دـمحم »  » ياهمان هب  رـسپ  ود  و  بنیز »  » و همطاـف »  » ياـهمان هب  رگید  رتخد  ود  باـشخ » نبا   » و هحلط » نبا  »

(. 2) دنیازفا یم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح
(. 3) تسا هتشاد  رمع »  » مان هب  زین  يرگید  رسپ  ترضح  نآ  دنیوگ :  یم  یفوک » مثعا   » و يرونید » هفینح  وبا  »

يربک همطاف 

هک دنتـشاد  دـنزرف  هدزای  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دـیآ  یمرب  ثیدـح  خـیرات و  باسنا ،  نادنمـشناد  تاراـبع  زا  هک  هنوگنآ 
( مالـسلا هیلع   ) ماما هقالع  تدش  هک  دنا ، هدش  يراذگمان  همطاف »  » مان هب  نت  ود  ترـضح  نارتخد  نایم  رد  دـندوب .  رتخد  اهنآ  زا  نتراهچ 

 . دهد یم  ناشن  ار  مان  نیا  هب 
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یقرواپ
هناگ شش  نادنزرف  نیمه  زین  هبنع » نبا   » ص41و42 برعلا ، » باسنا  هرهمج   ، » ص329 ج45 ،  راونالا » راحب   ، » ص491 داشرالا ، » ( » 1)
هتفگ هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  ترـضح  نآ  باقعا  هک  دوشیم  روآدای  درامـش و  یم  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يارب  ار 

 . تسا هتفای  دلوت  ونابرهش  زا  ریغ  يرگید  ردام  زا  يو  هدش 
92 ص91 ـ  يدجملا »  ، » 193 ص192 ،  بلاطلا ، » ةدمع  »

 . ص39 ج2 ،  ۀمغلا ، » فشک  ( » 2)
 . ص259 لاوطلا ، » رابخا  ( » 3)

 . يربک همطاف  1 ـ 
 . يرغص همطاف  2 ـ 

رد وا  تسا .  ۀمیمت  ۀـحلط  رتخد  قاحـسا » ما   » يو ردام  (1) تسا هدوب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  نیرتگرزب  يربک  همطاف  اـیوگ 
يربک همطاف  تخادرپ .  هبطخ  داریا  هب  هفوک  رد  درک و  لمح  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  يدوبهب  ات  ار  تماما  عیادو  تشاد ، روضح  البرک 

نیا اب  يو  زا  تایاور  دانسا  رد  هاگ  و  ( 2) تسا فورعم  يرغص » همطاف   » هب ارهز  همطاف  ترضح  لباقم  رد  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رتخد 
(. 3) تسا هدش  هدرب  مان  ناونع 

يرغص همطاف 

يراذگ مسا  يو  مان  هب  شردام  هب  ترضح  نآ  هقالع  تهج  هب  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  نادنزرف  زا  رگید  یکی  يو 
 . درک عادو  يو  اب  هنیدم  رد  ماما  دشاب و  ردپ  هارمه  تسناوتن  دوب و  رامیب  همرکم  هکم  هب  ماما  تمیزع  ماگنه  هب  وا  تسا .  هدش 

 : دیوگ نیطمسلا » دئارف   » رد يرجه  متشه  متفه و  نرق  مالعا  زا  ینیوج 
 . ةزاجإ نسحلا  نب  نامحرلا  دبع  مساقلا  یبأ  تنب  دّیؤملا  ما  نع  هتیاورب ،  ةزاجا  لضفلا  یبا  نبا  مساقلا  یبا  نب  دمحم  زیزعلا  ینربخأ  »

انأبنأ لاق :  ناّینیوزقلا ،  ینومکلا  دومحم  نب  دمحم  نبا  ایرکز  نیدلا  دامع  یضاقلاو  دمحم ،  نب  دمحم  نب  دمحأ  لامجلا  خیـشلا  ینأبنأو 
وبأ ظفاحلا  انأبنأ  لاق :  یماحـشلا ،  دـمحم  نب  رهاط  نب  رهاز  انأبنأ  لاق :  ینیراولا ،  یلاعملا  نب  نامحرلا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  ّزع  مامإلا 
نب دمحأ  نب  دمحم  نب  ییحی  انثدح  لاق :  ( 1) ظفاحلا هللا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبأ  مکاحلا  انأبنأ  لاق :  یقهیبلا ،  نیسحلا  نب  دمحأ  رکب 

(2) دادغب هب  بسنلا  باتک  بحاص  يولعلا  دمحم  نب  نیـسحلا   [ دمحم وبأ  انثدح  لاق :  يولعلا ،  ةرابز  نبا  دـمحم  وبأ  هللا  دـبع  نبا  دـمحم 
ّیلع نب  نیـسحلا  انثدـح  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلوـم  عـفار  یبأ  دـلو  نم  یعفارلا  ّیلع  نب  میهاربإ  دـمحم  وـبأ  انثدـح 
یبأ ینثدح  لوقی :  دمحم  نب  رفعج  تعمـس  لاق : [  [ یفعجلا رمع  نب  لضفملا  نع  دابع ،  نب  قاحـسإ  نع  رمعم ،  نب  ّیلع  نع  یناولحلا ، 

 : لاق نیسحلا  نب  ّیلع  یبأ  ینثدح  ّیلع ،  نب  دمحم 
یقرواپ

دیوگ یتالحم  هللا  حیبذ  خیش  ص40  تاجردلا ،  رئاصب  ًافوفلم » ًاباتک  اهیلإ  عفدف  ۀمطاف  يربکلا  هتنبا  اعد  تسا ...« :  هدمآ  ثیدح  رد  ( 1)
 . ص592و593 ج8 ،  ثیدحلا ، » لاجر  ملع  تاکردتسم   » ص281 ج3 ،  ۀعیرشلا » نیحایر  ...« » رتگرزب هنیکس  شرهاوخ  زا  نس  رد  : »

 . ص318 بابرا ،  ۀینیسح ، » نیعبرا   ، » ص600و601 يدراطع ،  ءارهزلا ، » ۀمطاف  دنسم  ( » 2)
« هطوطب نبا  همانرفـس   . » تسا هملـس » ما   » هتـسب شقن  ناشرازم  گنـس  رب  هک  هنوگنآ  ناـشیا  فیرـش  بقل  هطوطب ،  نبا  شرازگ  رباـنب  ( 3)

 . ص47
تنب ( 3) ۀـمطاف راد  رادـج  یلع  ۀـنیدملاب  دـعقف  راط  مث  غّرمت ،  مث  همد ،  یف   [ عقوف بارغ  ءاج  مالـسلا ) امهیلع   ) ّیلع نب  نیـسحلا  لتق  اّمل 
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 : تدشنأو ًادیدش  ًاءاکب  تکبف  هیلإ ،  ترظنو  اهسأر  تعفرف  بارغلا  بعنو  يرغصلا ـ  یهو  ّیلع ـ  نب  نیسحلا 
ْنَم ُتلُقَف  ُبارُْغلا  َبَعَن 

ْبارُغ ای  َکَْلیَو  هاْعنَت 
؟  ْنَم ُْتلُقَف :  َمامإلا .  َلاق 

(4) ْباوْصِلل ُّقفُوَملا  َلاق : 
یقرواپ

 . ج2 ص92 هلتقم :  نم  رشع  یناثلا  لصفلا  یف  هنع  هدنسب  یمزراوخلا  هاور  دقو  ( 1)
ّیلع وـبأ  انثدـح   : » اذـکه هدـعب ،  هـیفو  ص92 .  ج2  یمزراوـخلا :  لـتقم  نـم  ذوخأـم  نیفوـقعملا  نـیب  اـم  نأ  ریغ  ّیلـصأ ،  یف  اذـک  ( 2)

...« . رمعم نب  ّیلع  نع  یناولحلا ،  ّیلع  نب  نسحلا  ینثدح  یسوطرطلا ، 
 . نیطمسلا دئارف  نم  ّیلصأ  نع  طقس  دقو  یمزراوخلا ،  لتقم  نم  ذوخأم  نافوقعملا  نیب  ام  ( 3)

 : اذکه یمزراوخلا  بقانم  یف  هدعبو  ( 4)
البرکب نیسحلا  نإ 

بارحلاو یضاوملا  نیب 
یل لاقف  نیسحلا  تلق 

بارتلا هجو  یلع  یقلم 
حانجلا هب  ّلقتسا  مث 
باوجلا َّدر  قطی  ملو 
ةربعب هنم  تیکبف 

باوثلا عم  هلإلا  یضرت 
؟  ِیل َلاقَف  ُْنیَسُْحلا ؟  ُْتُلق : 

ْبارُّتلا نَکَس  ْدَِقل  ًاَّقَح 
ِءالَبْرَِکب ْنیَسُْحلا  َّنإ 
ْبارِّضلاَو ِۀَّنِسألا  َْنَیب 

ةَْربَِعب َْنیَسُْحلا  ِْکباَف 
ْباوَّثلا َعَم  َهلإلا  یِضُْرت 

حانِجلا ِِهب  َّلَقَتْسا  َُّمث 
ْباوْجلا َّدَر  قْطَی  ْمَلَف 

ِیب َّلَح  اّمِم  ُتیکَبَف 
ْباَجَتْسُْملا ّیِصَولا  َدَْعب 

مهءاج نأ  نم  عرـسأب  ناک  امف  بلّطملا .  دبع  ینب [  [ رحـسب انتءاج  دـق  اولاقف :  ۀـنیدملا  لهأل  ( 1) هتعنف نیـسحلا :  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  لاق 
(. 2 («) مالسلا هیلع  ) نیسحلا لتقب  ربخلا 

داجس ماما  مردپ  هک  درک  لقن  نم  هب  ( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  مردپ  دیوگیم  هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگ :  رمع  نب  لضفم 
 : دومرف مالسلا ) هیلع  )
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زاورپ هنیدم  يوس  هب  سپس  تشغآ  ترـضح  نوخ  رد  ار  دوخ  رپ  لاب و  یغالک  دیـسر ،  تداهـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هکینامز 
تدش هب  دید و  ار  دولآ  نوخ  غرم  نآ  تشادربرـس و  يرغـص  همطاف  غالک ،  گناب  هب  تسـشن .  يرغـص  همطاف  هناخ  راوید  بل  رب  درک و 

 : دورس ار  راعشا  نیا  تسیرگ و 
 . ماـما مادـک  متفگ :  وا  هب  سپ  ماـما .  تفگ :  غـالک ؟  يا  یهد  یم  ار  هک  گرم  ربـخ  متفگ :  وا  هب  دروآرب .  گرم  گـناب  نیبـلا  بارغ 

 . دوب قفوم  یتسرد  قیرط  رد  هک  وا  تفگ : 
( مالـسلا هیلع   ) نیـسح تفرگ  ياج  كاخ  رد  قیقحت  هب  هک  دراد  تقیقح  تفگ :  نم  هب  سپ  ییوگیم .  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح متفگ : 

 . دیسر تداهش  هب  اهرجنخ  اه و  هزین  نایم  رد  البرک  رد 
یقرواپ

 .... هتعنف ّیلع  یتأ  لاق :  نیسحلا :  نب  ّیلع  نب  دمحم  لاقف :   : » ّیلصأ یفو  یمزراوخلا ،  لتقمل  قفاوملا  رهاظلا  وه  اذه  ( 1)
 ، ج8 ثیدحلا ، » لاجر  ملع  تاکردتـسم   ، » ص171 ج45 ،  راونالا » راحب   ، » ثیدح 451 ص163و164 ،  ج2 ،  نیطمسلا ، » دئارف  ( » 2)

 . ص593
ینک بسک  ار  يورخا  باوث  ادخ و  تیاضر  ات  نک ،  هیرگ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رب  نازیر  ياهکشا  اب 

 . دیوگ خساپ  تسناوتن  دمآرد و  زاورپ  هب  سپس 
 . متسیرگ دوب ،  باجتسم  شیاعد  هک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  یصو  زا  دعب  دمآ ،  دورف  تبیصم  نم  رب  هچنآ  سپ 

 . دمآ ام  رب  بلطملا  دـبع  ینب  رحـس  دـننامه  يزیچ  عقاو  هب  دـنتفگ :  نانآ  دز .  گناب  هنیدـم  لها  رب  سپ  دومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
 . دیسر هنیدم  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  ربخ  هک  تشذگن  يزیچ 

تدالو

دنا هتسیز  لاس  داتفه  يو  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  ای  و  ( 1) دنکیم رکذ  يرجه  لاس 110  ناگتشذگرد  نایم  رد  ار  همطاف  ترضح  مان  یعفای 
ماما یبتجم ،  نسح  ماما  رصع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  ۀمطاف  ترـضح  ورنیا  زا  تسا .  هدوب  يرجه  لاس 40  ناشیا  تدالو  خـیرات  ، 

 . تسا هدرک  كرد  ار  مالسلا ) مهیلع  ) رقاب ماما  داجس و  ماما  نیسح ، 

يربک همطاف  ردام 

(. 2) دنناد یم  یمیمت  هللا  دیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قاحـسا » ما   » ار مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ردام  یناهفـصا  جرفلا  وبا  دیفم و  خـیش 
هدیدرگ بقلم  ضایفلا » ۀحلط   » و ریخلا » ۀحلط   » هب دش و  یم  بوسحم  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  روهـشم  باحـصا  زا  هحلط 

 . دوب
یقرواپ

نب نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  جابیدلا  اهقدصا  یتلا  مهنع  هللا  یـضر  یلع  نب  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  تیفوت  ۀـئام  ةرـشع و  ۀنـس  اهیفو  ( » 1)
 . ص234 نانجلا ج1 ،  ُةآرم  مهرد »... فلا  فلا  نافع 

 . ص122 نییبلاطلا ، » لتاقم   ، » ص491 داشرالا ، » ( » 2)
ارـس هحیدم  رعاش  دمآرد ،  ( 1 «) نامثع نب  ورمع  نب  هللا  دـبع   » يرـسمه هب  ینثم  نسح  لاحترا  زا  دـعب  ءادهـشلا  دّیـس  تخد  همطاف  یتقو 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  بسن  هب  نآ  رد  هک  دومن  داشنا  ار  تایبا  نیا  داماد  هناخ  هب  سورع  ندرب  ماگنه  هب  ( 2 «) راسی نب  یسوم  »
 : تسا هدش  هراشا 
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ْمُکُّدَج ِْریَْخلا  ُۀَْحلَط  »
ِمِطاوَْفلا ِْریَِخلَو 

ْنِم ِتارهاطلل  ِْتنأ 
ِمِشاَهَو میت  عْرَف 

ْمُکِعْفَِنل مُکیَجتْرأ 
(3 «) ِِملاظَْملا ِْعفَِدلَو 

« . دیرب یم  اه  همطاف  نیرتهب  هب  تبسن  تسامش و  ّدج  ریخلا  ۀحلط  »
« . یتسه مشاه  ینب  میت و  ینب  هخاش  زا  كاپ  نانز  هداز  وت  »

« . دینک یم  عفد  نم  زا  ار  اهمتس  دیناسر و  یم  دوسارم  نوچ  مراد  دیما  امش  هب  »
(. 4) دوب یط  هلیبق  زا  نامور » نب  ۀماسق  رتخد  ءابرَج  « ، » قاحسا ما   » ردام

یقرواپ
هب وا  گرم  زا  دـعب  دوب و  شمع  رـسپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  نب  نسح  ( ، » مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاـف  يوش  نیتـسخن  ( 1)

 . ص326 ج5 ،  یلکرز ،  مالعألا »  . » درکن رایتخا  يرگید  رهوش  ورمع  گرم  زا  دعب  دمآرد .  نافع » نب  نامثع   » هداون ورمع »  » يرسمه
هنیدم رد  هک  دوب  ناجیابرذآ  یلاها  زا  جنـس  هتکن  ارـس و  هحیدم  يرعاش  تاوهـش ،  یـسوم  هب  فورعم  راسی ،  نب  یـسوم  دـمحم  وبا  ( 2)
هیواعم نب  دیزی  هرابرد  هک  دنداد  بقل  تاوهـش  تهج  نادب  ار  وا  دوب .  شیرق  یلاوم  زا  يو  تشذگرد .  اجنامه  تفای و  شرورپ  دلوت و 

 : تفگ
اّنِم َُکلاخ  َْسَیلَو  اّنِم  َتَْسل 

ِتاوهّشلِاب ةالّصلا  عیضُم  ای 
 . ص359 ج1 ،  یناغالا ، » ( » 3)

 ، دوب ابیز  مه  دـنچ  ره  برع  نانز  زا  ینز  ره  نوچ  دوب .  وا  ریظنیب  ییابیز  دـنتفگیم ،  ءابرَج »  » ار نامور  نب  ۀـماسق  رتخد  هکنیا  تهج  ( 4)
هتـساک ناشیابیز  هولج و  زا  ات  دـندرک  یم  يراددوخ  وا  هب  ندـش  کیدزن  زا  برع  نانز  ورنیا  زا  دومن .  یم  تشز  داتـسیایم ،  وا  رانک  رد 

هیبشت  ، دـنیوج یم  يرود  وا  زا  ضرم  نآ  هب  ندـش  راچد  سرت  زا  رگید  نارتش  تسا و  بَرَج  ضرم  هب  ـالتبم  هک  يرتش  هب  ار  وا  و  دوشن ، 
 . ص122 نییبلاطلا » لتاقم   » دندرک

( مالسلا اهیلع   ) همطاف جاودزا 

نـسح  » هب و  تسا .  مالـسلا ») هیلع   ) یلع نب  نسح  نب  نسح   » اهنآ زا  یکی  هک  ( 1) دنتشاد دنزرف  هدزناپ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما 
 . تسا ۀّیرازف » روظنم   » رتخد ۀلوخ »  » ینثم نسح  ردام  دراد .  ترهش  ینثُم »

ماما تفر .  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللا  دبع  یبا  ترضح  دزن  دوخ ،  یمارگ  يومع  نارتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  تهج  يزور  ینثم  نسح 
دنیزگرب و يرسمه  هب  ار  هنیکس  ای  همطاف  شدنزرف  ود  زا  یکی  شدوخ  ات  تشاذگ  دازآ  ار  يو  رـسمه  باختنا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

 : دومرف
(. 2 «) کیلا امهّبحا  ّینب  ای  رتخا  »

« . نک باختنا  يراد  تسود  رتشیب  هک  ار  کی  ره  تدوخ  مدنزرف ،  يا  »
 : دومرف ماما  تفگن .  ینخس  يراسمرش  يور  زا  ینثم  نسح 
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َراهَّنلا ُموُصَتَو  ُهَّلُک  َلیّللا  ُموقَتَف  ِنیّدلا  یف  اّمأ  ملسو ; ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ِلوسَر  ِْتِنب  َۀَمَطاف  ِیّمُِاب  ًاهَبَش  اهُرَثْکأ  َیِهَف  َۀَمَطاف  َكُراتخا  »
(. 3 ...) ِنیعلا َروْحلا  ُهَبْشَت  ِلامَْجلا  یفَو  ، 

نید رد  تسا .  هیبش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تخد  همطاف  مردام  هب  شرهاوخ  زا  شیب  هک  منیزگ  یم  رب  تیارب  ار  همطاف  »
« . تسا دننام  ار  نیعلا  روح  هک  ناسنا  لامج  رد  و  هزور ،  هب  ار  زور  درب و  یم  رس  هب  تدابع  هب  رسارس  ار  بش  هک  دشاب  یم  نانچ  يراد 

ای لاس 49  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هدش و  دـلوتم  يرجه  لاس 40  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  هکنیا  هب  هجوت  اب 
راکب ینثم  نسح  هرابرد  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هک  مدـنزرف » يا  ینب ـ  ای   » ترابع هب  تیانع  اب  و  ( 1) دنا هدیسر  تداهـش  هب  يرجه   50
هدوب مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  جاودزا  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  دنا ،  هدرب 
نـسح هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  باطخ  زا  تشاد  لاس  هد  زا  رتمک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاـف  نآ  زا  لـبق  هکنیا  هچ  تسا . 

بوسحم مالـسلا ) هیلع   ) ماما لفکت  تحت  دارفا  زا  زین  ینثم  نسح  ایوگ  هتـشاد و  يو  هب  هناردـپ  عضوم  ترـضح  نآ  هک  دـیآ  یم  رب  ینثم 
هب همطاف  ترضح  دیاب  دنا ،  هدیـسر  تداهـش  هب  يرجه  لاس 61  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  نوچ  رگید  فرط  زا  و  تسا .  هدـش  یم 

 . دنشاب هتشاد  لاس  تسیب  زا  رتمک  جاودزا  ماگنه 
یقرواپ

 . ص360 داشرالا ، » ( » 1)
 . ص167 ج44 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص122 نییبلاطلا ، » لتاقم  ( » 2)

 . ص31 مرقم ،  ۀنیکس ، » ةدیسلا   ، » ص202 راصبالا ،  رون  هیشاح  رد  نیبغارلا ، » فاعسا  ( » 3)
یتخس هب  دوخ  تشک و  ار  مالسا  نانمـشد  زا  نت  هدفه  دیگنج و  دش ،  رـضاح  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هارمه  هب  ینثم  نسح 

ینثم نسح  دننک .  ادج  ناشاهندب  زا  ار  البرک  نادیهش  ياهرـس  داد  روتـسد  دعـس  رمع  مرحم  مهدزای  داتفا .  نیمز  شوهیب  هدش ،  حورجم 
سپ يو  دمآ .  شوه  هب  هفوک  رد  نسح  دـش .  هداد  لاقتنا  هفوک  هب  البرک  زا  دوخ  ییاد  هجراخ » نب  ءامـسا   » ياضاقت هب  دوب ،  هدـنز  زونه 

روتسد هب  یگلاس  نس 35  رد  دش و  هتخانش  يوما  میژر  فلاخم  رـصانع  زا  ینیـسح  تضهن  نارگراثیا  زا  یکی  ناونع  هب  البرک  هسامح  زا 
(. 2) دیدرگ نوفدم  عیقب  رد  دیسر و  تداهش  هب  مومسم و  ناورم  نب  کلملا  دبع 

لاس کی  درک و  اپ  رب  شرازم  رس  رب  ياهمیخ  شرهوش  ومع و  رـسپ  تشذگرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ترـضح 
(. 1) تشگزاب شیوخ  هناخ  هب  هدرک و  عمج  ار  همیخ  دش  مامت  لاس  نوچ  دنام و  اج  نامه 

یقرواپ
 . ص59 لآلاو ، » یبنلا  خیراوت  ( » 1)

 . 167 ص166 ،  ج44 ،  راونالا ، » راحب   . » دنتسه ینثم  نسح  لسن  زا  ییابطابط  تاداس  ( 2)
 . درکن جاودزا  نآ  زا  سپ  ( 2) دمآرد نافع » نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع   » يرسمه هب  ینثم  نسح  تلحر  زا  سپ  ناشیا 

سمش دبع  ینب  مشاه و  ینب  نایم  ياهجاودزا 

لامک یلاع  جرادم  هب  يونعم  تاماقم  رد  هدوبر و  ار  تقبـس  يوگ  مشاه  نادنزرف  هک  دندوب  فانم  دبع  نادنزرف  زا  سمـش  دبع  مشاه و 
رارقرب ود  نیا  نیب  یشیوخ  لاح  نیع  رد  یلو  ددرگ .  یم  بوسحم  مشاه  نادنزرف  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  دنتفای  هار 

هب ار  موثلک » ما   » و هیقر »  » دوخ رتخد  ود  ربماـیپ  دـش .  یم  دـیدجت  يدـنواشیوخ  نیا  اـهنآ  نادـنزرف  نیب  ررکم  ياـهجاودزا  یط  رد  دوب و 
دبع نب  عـیبر  نب  صاـعلا  وـبا  يرـسمه  هب  یلهاـج  هرود  رد  ار  بنیز »  » شرتـخد و  ( 3) دروآرد صاعلا  یبا  نب  نافع  نب  ناـمثع  يرـسمه 

 . دروآرد سمش  دبع  نب  يّزعلا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1769 

http://www.ghaemiyeh.com


وبا رتخد  هبیبح » ما  ( ، » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفرگ و  ینز  هب  یلهاج  هرود  رد  ار  هیما  نب  برح  رتخد  لـیمج » ما   ، » بهل وبا 
يرسمه هب  ار  مالـسلا ») هیلع  ) یلع نب  نیـسح  رتخد  همطاف   ، » نامثع نب  ورمع  نب  هللا  دبع  دروآرد و  دوخ  يرـسمه  هب  ار  برح  نب  نایفس 

(. 4) تفرگ
یقرواپ

 . 288 ص287 ،  ج10 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  ۀغالبلا ، » جهن  حرش  ( » 1)
ۀمطاف اهتدج  نع  تور  ثیدـحلا . تایوار  نم  ۀـیعبات ،  110ه : )ـ 40 ـ   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  دـیوگ :  یلکرز  ( 2)

 ، ... ۀـیلیقعلا بنیزو  یلع ،  تنب  موثلک  مأ  اهتّمع  و  ۀنیکـس ، اهتخأ  عم  ماشلا  یلإ  تلمُح  اـهوبأ  لـتق  ـالو  اـمهریغ .  اـهیبأ و  نعو  ًالـسرم ، 
یلإ هدعب  نم  جاوزلا  تبأف  تامو ،  نامثع ، » نب  ورمع  نب  هللا  دبع   » اهجوزتف اهنع ،  تامو  یلع » نب  نسحلا  نب  نسحلا   » اهمع نبا  اهجوزتف 

 . ص271 فارشالاو » هیبنتلا   » زین 327 و  ص326 ،  ج5 ،  « . » قیفوت نأ 
لوسر رتخد  ود  هک  دـناد  یم  نیمه  ار  نیرونلا » وذ   » هب نافع » نب  نامثع   » ندـش بقلم  تلع  ناـمثع ،  وبا  زا  لـقن  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 3)

 . دندوب يو  رسمه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ
 . همان 28  ، 196 ص195 ـ  ج15 ،  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا ، » جهن  حرش  ( » 4)

نادنزرف

( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  شراوگرزب  ردپ  تایح  نامز  رد  رابکی  دومن .  جاودزا  رابود  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ترـضح 
ناـفع نب  ناـمثع  هداون  هللا  دـبع  اـب  ینثم  نسح  توف  زا  سپ  لاـسکی  مود  راـب  دـمآرد و  دوخ  يوـمع  رـسپ  ینثم ،  نسح  يرـسمه  هب  هک 

. درک جاودزا 
 : تسا ریز  ياهمان  هب  رتخد  کی  رسپ و  هس  ینثم  نسح  اب  همطاف  جاودزا  هرمث 

« . ضحم هللا  دبع   » هب فورعم  مالسلا ، ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دبع  1 ـ 
« . رمغ میهاربا   » هب فورعم  مالسلا ، ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  میهاربا  2 ـ 

(. 1 «) ثلثم نسح   » هب فورعم  مالسلا ، ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  نسح  3 ـ 
 . ینثم نسح  تنب  بنیز  4 ـ 

هب رتخد  کی  رسپ و  ود  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  يربک  همطاف  نادنزرف 
 : تسا ریز  ياهمان 

« . جابید  » هب فورعم  نافع ،  نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  1 ـ 
 . نافع نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  مساق  2 ـ 

(. 2) ورمع نب  هللا  دبع  تنب  هیقر  3 ـ 
یقرواپ

 . 101 ص98 ـ  بلاطلا ، » هدمع  ( » 1)
 . 348 ص347 ،  يدقاو ج8 ،  ریبکلا ، » تاقبطلا   ، » ص131 ج2 ،   ، ینیسحلا لالج  یلع  مالسلا ، ») هیلع   ) نیسحلا ( » 2)

ینیسح هسامح 

زا نت  اههد  هارمه  هب  وا  تسا .  ینیسح  هسامح  رد  روضح  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ترـضح  یگدنز  ياهزارف  نیرتمهم  زا 
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هیلع  ) نیسح ماما  یلاعتم  ياهنامرآ  فادها و  اب  ینامیپ  مه  تماما و  تیالو و  زا  تعاطا  تداهش ،  ناوراک  رد  روضح  اب  تلاسر  نادناخ 
 . تشاذگ شیامن  هب  ار  مالسلا )

 : تسا ریز  رارق  هب  بلاط  یبا  لآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نارای 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترضح  1 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  هللا  دبع  2 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  سابع  3 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  هللا  دبع  4 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نامثع  5 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج  6 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  رکب  وبا  7 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکب  وبا  8 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق  9 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  10 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  نوع  11 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  12 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  13 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هللا  دبع  14 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم  15 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  16 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  لیقع  نب  نمحرلا  دبع  17 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  لیقع  نب  رفعج  18 ـ 
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارای  زا  زین  نادناخ  نیا  هب  نابوسنم  زا  یخرب  هتبلا 

 : نوچ يدارفا  دندوب .
( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا عیضر  يریمحلا ،  رطقی  نب  هللا  دبع  1 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا یلوم  نیزر  نب  نامیلس  2 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا یلوم  ورمع  نب  ملسا  3 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا یلوم  یلئدلا  هللا  دبع  نب  براق  4 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) یلع نب  نسحلا  یلوم  مهس  نب  حجنم  5 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  یلوم  ثراحلا  نب  دعس  6 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  یلوم  ْزَْریَن  یبأ  نب  رصن  7 ـ 

(. 1 () مالسلا هیلع   ) بلطملا دبع  نب  ةزمح  یلوم  ناهنب  نب  ثرحلا  8 ـ 
همطاـف بنیز و  هک  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللا  دـبع  اـبا  هارمه  هساـمح  نیا  رد  زین  ناوناـب  زا  یهورگ  مشاـه  ینب  نادرم  رب  هوـالع 

نیرتروهشم زا  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  نارتخد 
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نیا رد  زین  نز  اـت  (. 2) درب یتلاسر  ماجنا  يارب  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يرهطم ،  هللا  ۀـیآ  دیهـش  همـالع  لوق  هب  دنتـسه .  اـهنآ 
شقن يافیا  نادرم  دـننامه  زین  نانز  ءایبنا ،  ثعب  یهلا و  ياهتکرح  خـیرات  لوط  رد  هک  هنوگناـمه  دزادرپ .  شقن  ياـفیا  هب  یهلا  تکرح 

هب ینیـسح  هسامح  رد  هک  ینانز  نیتسخن  زا  ارهز و ... ترـضح  هجیدخ ،  ترـضح  میرم ،  ترـضح  نوچ  یگرزب  ياهتیـصخش  دناهدرک 
مان هب  نآ  زا  سپ  (. 3) دومن یفخم  دوخ  هناخ  رد  نایفوک  ینکـش  نامیپ  زا  سپ  ار  لیقع  نب  ملـسم  هک  تسا  ینز  تخادرپ ،  شقن  ياـفیا 

رضاح روضح ،  هظحل  نیموس  (. 1) تسا هدرک  تبحص  هیمیزخ »  » رد شردارب  اب  هک  میروخ  یم  رب  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  كرابم 
اهیلع  ) بنیز ترـضح  تبحـص  تراـهط و  نادـناخ  نارتـخد  هـمیخ  رد  يرجه  ياروشاع 61  بش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ندـش 

 . تسا هدرک  عادو  تیبلها  اب  هدمآ و  اهنآ  همیخ  هب  راب  رگید  ماما  اروشاع  زور  هک  (. 2) تسا ترضح  نآ  اب  مالسلا )
یقرواپ

ص21 نیعلا » راصبا   . » دنا هتسنادن  ار  ناشیا  دادعت  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  اهنآ  مان  سک  چیه  هک  دناهدوب  زین  یلاوم  زا  يرگید  هورگ  ( 1)
 . 55  ـ

 . ص319 ج1 ،  ینیسح ، » هسامح  ( » 2)
 . ص16 ج4 ،  ریثا ، » نبا  لماک   ، » ص258 ج7 ،  يربط ، » خیرات  ( » 3)

 . دناهدومن هراشا  نآ  هب  ثیدح  خـیرات و  بتک  هک  البرک  هسامح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  روضح  ياه  هظحل  زا 
 . دوشیم هدرپس  ناشیا  هب  تماما  عیادو  هک  تسا  زور  نیمه 

زین يو  دوخ  نآ  تداهش  زا  سپ  دش و  رضاح  هزرابم  نادیم  رد  شرسمه  داهج  ماگنه  هب  یبلک » ریمع  نب  هللا  دبع   » رـسمه بهو » ما   » هتبلا
دوخ مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  ربکا ،  یلع  تداهش  زا  سپ  ای  و  (. 3) درک میلست  نیرخآ  ناج  هب  ناج  شمالغ  طسوت  رمش  روتسد  هب 

(. 4) درب همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  دناسر و  يو  هب  ار 

تماما عیادو  لمح 

نیز ماما  مردپ  دیـسر ،  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  تقو  نوچ  اروشاع  زور   : » دنکیم لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  دوراج  وبا 
رتخد ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  ماگنه  نیا  رد  دوب .  هدـش  شوه  یب  ایوگ  هک  یتروص  هب  دوب ،  رامیب  تدـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا

هب ار  باتک  همطاف  دعب  دوب .  هنطاب  هرهاظ و  تیصو  يواح  هک  درپس  وا  هب  ار  يا  هتسبرس  باتک  دناوخارف و  شدزن  هب  ار  يربک  همطاف  دوخ 
« . دیسر ام  تسد  هب  باتک  نآ  سپ  داد و  لیوحت  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع 

یقرواپ
 . ص225 ج1 ،  یمزراوخ ، » لتقم  ( » 1)

 . ص185 ج3 ،  فارشالا ، » باسنا   » ص327 ج1 ،   » یمزراوخ لتقم  ص324 ،  ج7 ،  يربط ، » خیرات   ، » ص233 داشرا ، » ( » 2)
 . ص106 و 107 نیعلا ، » راصبا  ( » 3)

 . 24 ص21 ـ  نامه ،  ( 4)
باتک نآ  رد  دنادرگ ،  امـش  يادـف  ار  مناج  لاعتم  دـنوادخ  نم ،  يالوم  يا  مدرک :  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب   ، دـیوگ دوراج  وبا 

؟ دوب هدش  هتشون  یبلاطم  هچ 
یهلا و ماکحا  باتک  نآ  رد  دراد ،  دوجو  تسا  ایند  نایاپ  ات  تقلخ  زاغآ  زا  ناگدـنب  جایتحا  دروم  هچنآ  باتک  نآ  رد  دومرف :  ترـضح 

(. 1 «) تسا هدیدرگ  طبض  دوش ،  یم  دراو  یسک  هب  هک  یشارخ  مکح  یتح  اهفالخ و  لیاسم و  نیرت  یئزج  ماکحا  یتح  دودح  لیاسم 

اه همیخ  تراغ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1772 

http://www.ghaemiyeh.com


اه همیخ  تراغ 

تسا هتسشن  نآ  تیاور  هب  دوخ  هک  تساههمیخ  تراغ  هعقاو  البرک ،  رد  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  روضح  ياههظحل  رگید  زا 
یکچوک رتخد  نم  دـندمآ  ام  همیخ  هب  نارگتراغ  هک :  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  زا  یلاـما  رد  قودـص  خیـش  . 

 . تسیرگ یم  دیشک و  یم  میاهاپ  زا  ار  لاخلخ  يدرم  دوب .  میاهاپ  رد  الط  لاخلخ  ود  و  ( 2) مدوب
یقرواپ

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا ّنإ  لاق :  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  دوراجلا  یبأ  نع  نانس  نبا  نع  نیـسحلا  نب  دمحم  نع  دمحا  نب  دمحم  ( 1)
ًانوطبم ال نیسحلا  نب  یلع  ناکو  ۀنطاب ،  ۀّیصو  ةرهاظ و  ۀّیصو  ًافوفلم و  ًاباتک  اهیلإ  عفدف  ۀمطاف  يربکلا  هتنبا  اعد  هرـضح  يّذلا  هرـضح  اّمل 

کلذ یف  امف  تلقف : انیلإ ،  باتکلا  کلذ  راص  ّمث  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  یلإ  باتکلا  ۀمطاف  تعفدف  هب [ امل  هنا  الا   [ هب ّالإ ال  نوری 
؟  باتکلا

ص36 ج26 ،  راونالا » راحب   ، » ص40 تاجردلا » رئاصب   » ص303 ج1 ،  اینّدلا » ینفت  نأ  یلإ  مدآ  دلو  هیلإ  جاتحی  ام  عیمج  هللاو  هیف  لاقف : 
نع رفعج  نب  یسوم  نع  هدانساب  ًاضیا  یف ص40  رافصلا  يور  ص82 و  ج3 ،  لاقملا » حیقنت   ، » ص303 ج1 ،  یفاک » لوصا   » نینچمه ، 

 . ص17و18 ج26 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص25 ج18 ،  مولعلا ، » ملاوع   . » راصتخا عم  هوحن  دوراجلا  یبا 
ناـمز نآ  رد  تسیاـب  یم  تسا  هدوـمن  يور  يرجه  لاـس 61  ـالبرک  هعقاو  يرجه و  لاس 40  ناـشیا  دـلوت  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  ( 2)

 . دنشاب هتشاد  نس  لاس  ای 21  دودح 20 
! ؟  ادخ نمشد  يا  ینکیم  هیرگ  ارچ  متفگ : 

 . منک یم  تراغ  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  مراد  نم  میرگن ؟  ارچ  تفگ : 
 ! نکن تراغ  بوخ  متفگ : 

 . دربب ار  اهنیا  دیایب و  يرگید  مربن  نم  رگا  مسرتیم  تفگ : 
ام تشپ  زا  ار  اهزادنا  ور  هک  نآ  ات  دندرک ،  لواپچ  دوب  اهرداچ  رد  هچ  ره  دهد :  یم  همادا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح 

(. 1) دندیشک

دیزی سلجم  رد 

 . دـندش هدرب  يریـسا  هب  ناشدوخ  تراغ و  ربمایپ  تیب  لها  ياه  همیخ  البرک ،  رد  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ 
هبطخ داریا  هب  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  نوچ  ناوراک  زاتمم  ياهتیصخش  دندیسر  هفوک  هب  یتقو  لاح  نامه  رد  نکیل 
دراو ار  نانآ  دندیـسر ،  ماـش  هب  ناریـسا  ناوراـک  یتقو  دـندومن .  اـشفا  ار  تـالاسر  نادـناخ  رب  وا  متـس  دـیزی و  تموکح  و  ( 2) دنتخادرپ

 . دندرک دیزی  سلجم 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نیبب  تفگ :  ریشب  نب  نامعن  دنراد . يرظن  نانآ  دنک ؟  هچ  ناریسا  اب  هک  دومن  تروشم  ماش  لها  اب  دیزی  سپس 

 . نک نامه  زین  وت  درک ؟  یم  هچ  نانآ  اب  ملسو ) هلآو 
 . راد ینازرا  نم  هب  ار  زینک  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ :  داتفا .  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  هب  شهاگن  ماش  لها  زا  يدرم  هاگنآ 

؟  موشب مه  زینک  مدش ،  میتی  ناج  هّمع  تفگ :  بنیز  شاهّمع  هب  همطاف 
 . نکن قساف  نیا  هب  ییانتعا  دومرف :  بنیز 

یقرواپ
 . ص228 يزوج ،  نبا  صاوخلا » ةرکذت   ، » ص112 ج4 ،  بوشآ ،  رهش  نبا  بقانم »  ، » ص140 قودص ،  خیش  یلاما » ( » 1)
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 . دینک عوجر  باتک  نیا  زا  مود  لصف  هب  ( 2)
؟  تسیک كزینک  نیا  تفگ :  یماش 

 . بلاط یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  مهنآ  تسا و  نیسح  رتخد  همطاف  نیا  تفگ :  دیزی 
! ! ؟  بلاط وبا  دنزرف  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ :  یماش 

 . يرآ تفگ : 
مدرک نامگ  نم  مسق  ادخ  هب  ینک  یم  ریـسا  ار  شنادناخ  یـشک و  یم  ار  ربمایپ  دنزرف  دـیزی .  يا  دـنک .  تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ :  یماش 

 . دنتسه مور  ناریسا  نانیا 
(. 1) دندز ار  شندرگ  داد ،  روتسد  سپ  مدنویپ .  یم  نانآ  هب  زین  ار  وت  هک  ادخ  هب  تفگ :  دیزی 

یقرواپ
 . تسا هدرک  لقن  رگید  ياهنوگ  هب  دیفم  خیش  رد  ار  هعقاو  نیا   ، 219 ص218 ،  فوهلملا ، » ( » 1)

یماش يدرم  ناهگان  تخوس ،  اـم  لاـح  هب  شلد  میدـش ،  دـیزی  سلجم  دراو  یتقو  دـیوگ :  یم  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاـف  »
یندش ماجنا  اهنآ  يارب  راک  نیا  هک  متـشادنپ  دیزرل و  مپ  زا  مندب  دیوگ :  همطاف  دنیزگرب .  یمداخ  هب  ارم  ات  تساوخ  دیزی  زا  تساخرب و 

. تسا یندشان  راک  نیا  هک  تسناد  یم  وا  اریز  مدیبسچ  بنیز  ما  همع  سابل  هب  سپ  تسا . 
( . دیزی  ) وا يارب  هن  تسا و  زئاج  وت  يارب  هن  راک  نیا  يدرک ،  تمائل  یتفگ و  غورد  دز :  گناب  یماش  درم  هب  بنیز  ماهمع 

 . مهدیم ماجنا  مهاوخب  رگا  تسا و  زئاج  نم  يارب  راک  نیا  یتفگ  غورد  وت  تفگ :  دش و  نیگمشخ  دیزی 
جراـخ مالـسا  اـم  تلم  زا  هک  ناـمز  نآ  رگم  تسا  هدرکن  ررقم  وت  يارب  يراـک  نینچ  دـنوادخ  زگره  ادـخ  هب  هن  دومرف :  بنیز  ترـضح 

 . ییآرد يرگید  نید  هب  يوش و 
 . دندش جراخ  نید  زا  وت  ردارب  وت و  ردپ  ییوگ ،  یم  نینچ  نم  هب  تفگ :  دیرپ و  اج  زا  مشخ  زا  دیزی 

 . یناملسم رگا  دیاهدش  تیاده  مردارب ،  نید  مردپ و  نید  هب  تردپ  تدج و  وت و  دیزی  دومرف :  بنیز 
 . ادخ نمشد  يا  یتفگ  غورد  تفگ :  دیزی 

 . يوش هریچ  ام  رب  تنطلس  هب  یهد و  مانشد  متس  هب  ییاورنامرف ،  ریما و  نونکا  وت  دومرف :  بنیز 
كرتخد نیا  تفگ :  و  درک .  رارکت  ار  دوخ  شهاوخ  رگید  راب  یماش  درم  نآ  دش .  شوماخ  دیدرگ و  هدنمرش  نانخس  نیا  زا  ایوگ  دیزی 

 . درآ شیپ  گرم  وت  يارب  ادخ  وش ،  رود  تفگ :  وا  هب  دیزی  شخبب .  نم  هب  ار 
 ، ج3 ءالبنلا ، » مالعأ  ریس   ، » 265 ج6 ،  يربطلا ، » خیرات   » ص86 ج4 ،  خـیراتلا ، » یف  لماکلا   : » دـینک هاگن  زین  و  ص246 ،  داشرالا ، » »

 . ص62 ج2 ،  یمزراوخلل ، » ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا لتقم   ، » ص204

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  رعاش  زا  لیلجت 

ههد لوا و  نرق  نارعاش  زا  يو  ددنویپ .  یم  ناندع  نب  رازن  نب  رـضم  هب  بسن  ظاحل  زا  ق ) لاس 126 ه ـ هب  دیهش   ) يدسأ دیز  نب  تیمُک 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  لاس  رد  هک  تسا  يرجه  مود  نرق  زاغآ  ياه 

یلع و نب  دیز  نوچ  ینایبالقنا  اب  وا  موادم  يراکمه  و  مالسلا ) مهیلع   ) قداص ماما  رقاب ،  ماما  داجـس ،  ماما  بالقنا ،  يربهر  اب  وا  طابترا 
تلع نیمه  هب  دوب .  هدرک  جراخ  یلومعم  تایح  کی  هلصوح  زا  ار  شا  یگدنز  یکیژولوئدیا ،  یماظن و   ، یسایس ههبج  هس  رد  شدنزرف 

ياهحانج اب  يرکف  دربن  رد  ای  و  نادنز ،  رد  ای  و  بالقنا ،  مایپ  رشن  هار  رد  ای  و  دوب ،  ماما  اب  هنیدم  رد  نمشد ،  مشچ  زا  رود  ناهاگنابش ، 
هچ رگا  دـش .  یم  هدـناوخارف  دربن  ههبج  يوس  هب  ( 1 «) شْمیَُعا ای  انَعَم  ْجُرُْخا   » زمر هراشا و  اب  ماـجنا  رـس  اـیو  تّما ،  يربهر  یعدـم  بیقر 
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دندناسر تداهش  هب  ار  يو  نایوما  کیرحت  هب  نکیل  دنک .  هزرابم  ماگمه  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  دیز  اب  دهن و  دربن  نادیم  رداپدشن  قفوم 
راب هس  دوشگ و  مشچ  درک  یم  میلست  ناج  هکیلاح  رد  دنک :  یم  لقن  دوب ،  رضاح  شردپ  نیلاب  رب  تداهـش  ماگنه  هک  لهَتـسُم  شرـسپ  . 

 : تفگ
یقرواپ

هب هدوب و  دـیز  نایبالقنا و  نیب  يزمر  نیا  باتـشب . » ناـمیوس  هب  دیـسرارف  ناـمز  ناـه ،  تسا  ییوس  مک  تنامـشچ  رد  هکیـسک  يا  ( » 1)
 . تسا هدش  یم  تیاعر  يراک  یفخم  نف  ناونع 

لیصا ياهبالقنا  یـسررب  يو ،  راعـشا  (. 1) درپس نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  سپـس  و  دّـمحم » لآ  مهّللا  دّـمحم ،  لآ  مهّللا  دّـمحم ،  لآ  مهّللا  »
رعش نابز  رد  یمالسا  تموکح  حرط  مالسلا ، ) هیلع  ) یلع نب  دیز  نوچ  هعیش  نایبالقنا  یبایزرا  یلع و  نادناخ  ربمایپ و  یفرعم  یمالـسا ، 

 . دوب هیما  ینب  عیاجف  ندرمش  رب  و 
ربمایپ نادناخ  ام  رعاش  درم ،  نیا   : » دومرف میدیـسر .  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  تمدخ  هب  تیمک  اب  يزور  دیوگ .  دعاص » »

 ، داد روتسد  نآ  زا  سپ  دیماشآ .  وا  و  دناشون ،  تیمک  هب  دز و  مه  هب  ار  نآ  دروآ و  دوب ،  اراوگ  یتبرش  نآ  رد  هک  یحدق  سپس  تسا . 
نم هک  مریذپ ،  یمن  دنگوس  ادخ  هب  هن ،  تفگ :  تسـشن و  کشا  هب  تیمک  ياه  هدید  دـنهدب .  تیمک  هب  يراوس  یبسا  اب  رانید  دـصیس 

(. 2) مراد یمن  تسود  يراد ،  ایند  هشیدنا  هب  ار  امش 

نایبالقنا ردام 

نیا رب  داد .  جاور  نایعیش  نیب  رد  ار  تداهش  گنهرف  شنارای  دوخ و  تداهش  مایق و  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ءادهشلا  دیـس  ترـضح 
 . تسا عون  نیا  زا  یعمج  مایق  نیتسخن  نیباوت » مایق   » هک داد  يور  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  ییاهمایق  داقتعا 

سپس هدناشکالب و  ماد  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنزرف  هدش ،  بکترم  هک  یهانگ  بجوم  هب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  نیباوت 
يرفن دصکی  تالیکشت  رد  دنتفای و  شیوخ  هانگ  هرافک  ار  ناشناج  دسرب ،  تداهش  هب  دیزی  هاپـس  تسد  هب  ات  دندوب  هدومن  اهر  اهنت  ار  وا 

شیازفا نارواـی  دادـعت  هتفر  هتفر  دندیـشیدنا .  يوما  میژر  هیلع  رب  یفخم  تروص  هب  دوبن  لاـس  تصـش  زا  رتمک  ناـشرمع  ًاـبلاغ  هک  دوخ 
راتخم سپس  دنتخاس .  مهارف  ار  نایوما  هیلع  رب  مایق  هنیمز  دوخ  تداهش  اب  هدومن و  مایق  شیپ » هب  نیسح  ناهاوخ  نوخ  يا   » راعـش اب  تفای 

هفوک رد  يدـیدج  لکـش  عیـشت  سپ  نآ  زا  دـیناسر .  تازاـجم  هب  ار  ـالبرک  تضهن  نـالتاق  تفرگ و  ار  هفوـک  دز ،  ماـیق  هب  تسد  یفقث 
دنتشاد روضح  البرک  رد  ود  ره  ینثم  نسح  شرهوش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دش .  مهارف  رگید  ياه  مایق  هنیمز  تفرگ 
ناریـسا رگید  هارمه  هب  دـش و  حورجم  هعقاو  نیا  رد  نسح  دنتـسناد .  یم  شترـضح  نازابناج  زا  ار  دوخ  هدوب و  انـشآ  ماـما  فادـها  اـب  و 
(. 1) دش هتشک  مس  هلیسوب  يرجه  لاس 97  رد  نکیل  دیسرن  تداهش  هب  البرک  رد  يو  دیدرگ  لقتنم  هفوک  هب  دندش ،  دازآ  هک  یفوک 

یقرواپ
 . 64 ص59 ـ  هعیش ، » رد  بالقنا  تایبدا   ، » همدقم ص20 یعفارلا ،  دومحم  دمحم  تایمشاهلا ،» حرش  ( » 1)

 . ص198 ج2 ،  ریدغلا ، »  ، » ص123 ج15 ،  یناغألا ، » ( » 2)
اب نایسابع  نایوما و  تموکح  یط  رد  دوب و  متس  میژر  نارگاشفا  زا  دوخ  نآ  زا  سپس  البرک و  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 

نـسح زا  وا  نادنزرف  زا  يرامـش  رذگ  نیا  رد  تخادرپ .  یم  اهنآ  یلاشوپ  تیمکاح  یفن  هب  تماما  تمـصع و  نادـناخ  هب  مدرم  تیادـه 
تماما رصع  رد  دیهش  نایبالقنا  ردام  نیـسحلا  تنب  همطاف  ترـضح  عقاو  رد  دندیـسر .  تداهـش  هب  هدرک و  مایق  ورمع  نب  هللا  دبع  ینثم و 

 . تسا
رد 68 نسح » نب  نـسح   ، » یگلاـس رد 75  نسح » نب  هللا  دـبع   » ياـهمان هب  يرجه  لاس 145  هب  روصنم  ناـمز  رد  ینثم  نسح  دـنزرف  هس 
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(. 1) دندیسر تداهش  هب  مشاه  نادنز  رد  یگلاس  لاس 67  رد  نسح » نب  میهاربا   » یگلاس و
یقرواپ

تایح و هب  مالـسلا ») هیلع  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  طبـسلا  نسحلا  نب  دـمحم  وبأ  ینثملا  نسحلا   » ناونع تحت  نیما  نسحم  دیـس  همـالع  ( 1)
لاس نامز 53  نآ  رد  دش و  هتـشک  مس  هلیـسو  هب  يرجه  لاس 97  رد  ینثم  نسح  هک  تسا  دـقتعم  يو  دـنکیم .  هراشا  ینثم  نسح  تاـفو 

سوواط نب  دیـس   47 ص43 ـ  ج5 ،  هعیـشلا ، » ناـیعا   : » دـینک عوـجر  تسا .  هدـمآ  صوـصخ  نیا  رد  زین  يرگید  لاوـقا  تـسا .  هتـشاد 
 . ص191 فوهلملا »  . » دوب ءارسا  رگید  هارمه  زین  ینثم  نسح  هک  تادقتعم 

لتق هب  نانآ  هارمه  دوب  نسح  نب  هللا  دبع  نارادفرط  زا  هک  ( مالسلا امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  رگید  دنزرف  ورمع » نب  هللا  دبع  نب  دمحم  »
 . دیسر

زا سپ  درک ،  مایق  نایـسابع  دض  رب  خـف  مایق  ربهر  هارمه  هب  يرجه  لاس 169  رد  هک  ینثم  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  سیردا  هللا  دـبع  وبا  هتبلا 
دورف هلیلو »  » رهش رد  تخیرگ و  هتـشیرفا  ياصقا  هب  اجنآ  زا  رـصم و  هب  دوخ  مالغ  دشار  هارمه  شنارای ،  خف و  مایق  ربهر  نیـسح  تداهش 
هلسلس تفرگ .  تعیب  سیردا  يارب  هدش  جراخ  نایـسابع  تعاطا  زا  تفریذپ و  یمرگ  هب  ار  سیردا  رهـش ،  ریما  دمحم » نب  قاحـسا   » دمآ

 . تفای موادت  يرجه  لاس 375  ات  دش  زاغآ  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  تماما  نامز  زا  هک  نایسیردا  تموکح 

تافو

ماما زا  سپ  ار  تداهـش  خرـس  طخ  هک  یملاع  دـهاجم و  نادـنزرف  تیبرت  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  ماجنا  رس 
 : دیوگ يرجه  لاس 110  عیاقو  رد  یعفای  هکنانچ  تفر .  ایند  زا  يرجه  لاس 110 رد  دندیشخب ،  ماود  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

فلا فـلا  ناـفع  نب  ناـمثع  نب  ورمع  نب  هللا  دـبع  جابیدـلا  اهقدـصا  یتـلا  مهنع  هللا  یـضر  یلع  نب  نیـسحلا  تنب  ۀـمطاف  تیفوـت  اـهیفو  »
(. 2 «) مهرد

راغ نآ  رد  دهد  یم  شرازگ  تسا ،  یـسدقم  راغ  نآ  رد  هک  يدجـسم  زا  دسر  یم  لیلخلا »  » رهـش هب  یتقو  دوخ  همانرفـس  رد  هطوطب  نبا 
 : دهد یم  همادا  يو  (. 1) دراد رارق  اهنآ  نارسمه  بوقعی و  قاحسا و  میهاربا ،  ترضح  هاگمارآ 

یقرواپ
تداهـش هب  ساـبع  ینب  ياهنادـنز  رد  هک  ار  نسحلا  ینب  زا  يداـیز  رامـش  یناهفـصا  جرفلا  وبا   . 128 ص122 ـ  نییبلاطلا ، » لـتاقم  ( » 1)

 . تسا هداد  شرازگ  دناهدیسر ، 
 . ص234 ج1 ،  ناظقیلا » ةربع  نانجلا و  ُةآرم  ( » 2)

هتفرگ رارق  هدش .  يراک  دیفس  تخاس و  شوخ  یقاطا  لخاد  رد  طول  ربقیعفترم  لت  يور  رب  لیلخ  میهاربا  ترضح  مرح  یقرـش  مسق  رد  »
کیدزن دراد ...  يدننام  یب  ؤلالت  رون و  هدیدرگ و  انب  یعفترم  لت  يور  هک  تسا  هدش  عقاو  نیقیلا » دجسم   » طول ربق  یکیدزن  رد  تسا ...

نیئاپ الاب و  ياهتمسق  رد  رمرم  حول  ود  و  تسا .  عقاو  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  رتخد  همطاف  ربق  هک  تسیا  هراغم  دجـسم  نیا 
 : هدش هتشون  ترابع  نیا  یئابیز  طخ  هب  یکی  رد  هک  تسه  ربق 

تنب ۀمطاف  هملـس  ما  ربق  اذه  ةوسا .  هللا  لوسر  یفو  ءانفلا  بتک  هقلخ  یلعو  ءرب  ام  ءرذام و  هلو  ءاقبلاو  ةّزعلا  هللا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  »
« . اهنع هللا  یضر  نیسحلا 

رب ار  یتـسین  گرم و  دـیرفایب .  درک و  قلخ  هچنآ  تسوا  يارب  یگدـنیاپ و  تّزع و  تسار  يادـخ  ناـبرهم .  هدنـشخب و  دـنوادخ  ماـن  هب  [
یم ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  رتخد  همطاف  هملـس  ما  دقرم  نیا  تسا .  قشمرـس  امـش  يارب  ربمایپ  یگدنز  تشاد .  ررقم  دوخ  ناگدنب 

] . دشاب
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 : دنا هتشون  رگید  حول  رد 
« . رصم رد  شاقن  لهس  یبا  نب  دمحم  درک  لمع  »
 : تسا هدمآ  نومضم  نیا  هب  يراعشا  نآ  ریز  و 

هنکسم ءاشحالا  یف  ناک  نم  تنکسا  »
رجحلاو بارتلا  نیب  ینم  مغرلاب 

یقرواپ
 . ص45 هطوطب ، » نبا  همانرفس  ( » 1)

ۀمطاف نبا  تنب  ۀمطاف  ربق  ای 
رهزلا مجنالا  تنب  ۀمئالا  تنب 

عرو نمو  نید  نم  کیف  ام  ربق  ای 
« رخص نمو  فوص  نمو  فافع  نمو 

« . مداد ياج  اهگنس  اهکاخ و  نایم  رد  دوخ  لیم  فالخ  رب  تشاد  ياج  ملد  رد  هک  ارنآ  »
« . ناشخرد ناگراتس  رتخد  ناماما ،  رتخد  همطاف ،  رسپ  رتخد  همطاف  ربق  يا  »

(. 1 «) تسا هتفهن  وت  رد  ینمادکاپ  تفع و  يوقت و  نید و  زا  هیام  هچ  ربق !  يا  »
(. 2) دنناد یم  ( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  ترضح  تافو  لاس  ار  يرمق  يرجه  لاس 117  یخرب  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 

یقرواپ
 . ص255و256 اهخیرات ، » تیبلا و  لها  تارازم   ، » ص47و48 نامه ،  ( 1)

 . ص592و593 ج8 ،  ثیدحلا ، » لاجر  ملع  تاکردسم  ( » 2)
هب دـنا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  رـصم  رد  هسیفن  ةدیـس  دـقرم  راوج  رد  هک  ییاههاگمارآ  رکذ  زا  سپ  زا  تاّیزلا » نبا   » هک تسا  رکذ  هب  مزال 
هب دنزرف  ود  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دنک .  یم  هراشا  زین  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  ةربقم 
هللا دبع  وبا  نیدلا  سمش  ةرایزلا » بیترت  یف  ةرایسلا  بکاوکلا   . » دشاب هدش  نوفدم  رصم  رد  اهنآ  زا  یکی  تسا  نکمم  دنا  هتـشاد  مان  نیا 

 . ص46 دادغبب ،  ینثملا  ۀبتکم  ق ،  یفوتملا 814ه ـ تایزلا ،  نباب  فورعملا  يراصنالا ،  نیدلا  رصان  نب  دمحم 

هعیش ناوناب  هیملع  هزوح  مود : لصف 

هراشا

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامالا  لاق 
« . ًاریخ ًاعیمَج  یّنَع  ُهللا  ُمُکازجَف  یْتَیب ،  ِلْهأ  ْنِم  َلَصْوأ  الَو  ََّربأ  ْتَیب  َلْهأ  الَو  یباحْصأ ،  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یلْوأ  ًاباحْصأ  ُمَلْعأ  ّینإف ال  »

هب دنوادخ  مرادن ،  غارس  دوخ  تیب  لها  زا  رتقیدص  رتافو و  اب  ینادناخ  تیب و  لها  ماهدیدن و  دوخ  نارای  زا  رتهب  ینارای  باحـصا و  نم  »
« . دهد ریخ  يازج  امش  همه 

هیملع هزوح  ییادیپ 

يرذالب هکنانچ  تشادن .  دوجو  يرکذ  لباق  تیبرت  میلعت و  دنتسیز ،  یم  زاجح  هیحان  رد  مالسا  روهظ  زا  لبق  هک  یلهاج  بارعا  نایم  رد 
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رفن هدفه  دودح  دنا ،  هدوب  رادروخرب  نتـشون  نادناوخ و  تمعن  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن تثعب  نراقم  هک  ار  یناسک  دادـعت 
دناهدوب جَرْزَخ »  » و سوا » « ، » شیرق  » فورعم هلیبق  هس  زا  و  ( 1) برثی هکم و  نادنورهـش  نایم  زا  نانآ  همه  هک  دننآ  رب  دنز و  یم  نیمخت 

زا هللا  دبع  رتخد  هیودع » ءافش   » تشون یم  طخ  ناوناب  نایم  رد  هک  یسک  اهنت  ایوگ  (. 2) دندوب هتخومآ  هریح  مدرم  زا  ار  شراگن  رنه  نانآ 
 . دوب باطخ  نب  رمع  ناسک 

يدارفا زا  سپس  دزومآ و  نتشون  ار  هصفح »  » ات دومرف  هیودع » ءافش   » هب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  يرذالب 
دنتخادرپ یم  شراگن  هب  هک  درب  یم  مان  دادقم » رتخد  همیرک  « ، » دعس رتخد  هشیاع  « ، » هبقع رتخد  موثلک  ما   » نوچ

یهلا مظعا  لوسر  يـالاو  تّمه  هب  هکم  رد  تیبرت  میلعت و  زکرم  یملع و  هزوح  نیتـسخن  یمالـسا ،  تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ  هب  هجوت  اـب 
هب ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  قلع  هروس  تایآ  اب  میرک  نآرق  هک  هنوگنامه  تفرگ .  تروص  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

 : دومرف دناوخ و  ملعم  حیرصتب  ار  دوخ  زین  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دومرف ،  توعد  ندناوخ 
(. 3 «) ًامّلَعُم ُْتثُِعب  امَّنإ  »

یقرواپ
گنهرف رـشن  رتفد  ص41 ،  تکاس ،  نیـسح  دمحم  همجرت  یلبـش ،  دمحا  مالـسا ، » رد  شزومآ  خـیرات   ، » ص457 نادـلبلا ، » حوتف  ( » 1)

 . ش 1361ه ـ یمالسا ، 
 . ش 1363ه ـ مق ،  یمالسا ،  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ص68 ،  ج1 ،  یناحبس ،  رفعج  داتسا  تیدبا ، » غورف  ( » 2)

ق 1311ه ـ هرهاق ،  پاچ  ص10 ،  ج1 ،  یلازغ ،  دماح  وبا  نیدلا ، » مولع  ءایحا  ( » 3)
نانز و نآ  رد  هک  دشابیم  هیملع  ياههزوح  راذـگناینب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  يرذالب ،  لقن  قوف و  تیاور  هب  تیانع  اب 

دشر ياه  هنیمز  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  هنیدم و  هب  هکم  زا  مرکا  لوسر  ترجه  اب  نوچ  دناوخیم .  ارف  نتـشون  ندناوخ و  هب  ار  نادرم 
اههد درک و  دشر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) يوبن تموکح  یسایس  ماظن  اب  ماگمه  زین  هنیدم  هیملع  هزوح  دمآ ،  مهارف  یمالـسا  هعماج 

 . دومن هضرع  مالسا  ناهج  هب  ار  هنازرف  دنمشناد 

هنیدم هیملع  هزوح 

هنیدم هیملع  هزوح 

هیملع هزوح  نیرت  كرحت  رپ  نیرتـمهم و  زا  یکی  دوشیم و  میـسقت  نوگاـنوگ  راـصعاو  فلتخم  ياـههرود  هب  هرونم  هنیدـم  هیملع  هزوـح 
 . تسا مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم رصع  رد  هعیش 

تلاسر رصع  فلا ـ 

( تثعب لاس 12   ) لّوا هرود 
ادـخ ربمایپ  اب  هبقع »  » مان هب  یّلحم  رد  هدـمآ ، هکم  هب  راصنا  زا  نت  هدزاود  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تثعب  مهدزاود  لاـس 
نانآ هب  دیـشوک و  مالـسا  نید  جیورت  رد  تفر و  هنیدم  هب  نانآ  هارمه  ریمع » نب  بعـصم   . » دندرک تاقالم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

هدهعرب ار  ادخ  نید  غیلبت  ربمایپ  نامرف  هب  هک  تسادخ  لوسر  نارای  نیرتلـضاف  زا  فانم و  دبع  نب  مشاه  نادنزرف  زا  يو  تخومآ .  نآرق 
یلع ار  مچرپ  دیـسر و  تداهـش  هب  دوب ،  مالـسا  رادمچرپ  هک  یلاح  رد  دحا  گنج  رد  يو  تفایروضح .  دُُحاو  ردـب  گنج  رد  تفرگ و 

. تشاد اپرب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب 
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ق) 1 ه ـ 11 ـ   ) مود هرود 
ترجه تشاد .  همادا  ناشیا  تلحر  اـت  دـیدرگ و  زاـغآ  هنیدـم  هب  هکم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترجه  اـب  هرود  نیا 

روضح دیدرگ و  یمالسا  تما  رتشیب  هچ  ره  لکشت  بجوم  هنیدم ،  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هلآو هـیلع  هللا  یلــص   ) يوـبن تـکرب  رپ  هزوـح  دوـمن .  لیدــبت  یمالــسا  فراــعم  رــشن  زکرم  نیرتــگرزب  هـب  ار  هنیدــم  ترــضح ،  نآ 

سدـقم راـید  نآ  هیملع  هزوح  یـسایس  یگنهرف و  یملع ،  روحم  دوخ  اهدـعب  هک  دـیرورپ  ار  يدوـجولا  زیزع  هنازرف و  نادرگاـش  ( ملـسو
همطاف ترضح  ( مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نیدحوملا  یلوم  عیشت ،  مالـسا و  ملاع  گرزب  ياهتیـصخش  نیب  نیا  رد  دندیدرگ . 

رد هک  دـندوب  یحو  بتکم  صاخ  ناگتفای  تیبرت  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسح ماما  و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  مالـسلا ،) اـهیلع  ) ارهز
ریغ نآ  هب  یـسرتسد  ار  نارگید  هک  دـنتفای  تسد  يرارـسا  هب  نانآ  دنتـشگ .  باریـس  یحو  ینارون  عبنم  زا  دـنتفای و  شرورپ  ربمایپ  ناماد 

 . دوب نکمم 

تماما رصع  ب ـ 

لاس 95 زا  هک  متفه  هرود  درب .  اههرهب  هعیـش  ناماما  تیبرت  زا  دید و  دوخ  هب  ار  هرود  تشه  تماما ،  رـصع  رد  هرونم  هنیدم  هیملع  هزوح 
نیرترابرپ زا  یکی  و  مالسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترضح  تماما  رـصع  تشاد ،  همادا  لاس 148  ات  دش و  زاغآ  يرجه 

 . ددرگ یم  بوسحم  مالسا  ناهج  هعیش و  هیملع  هزوح  ياههرود 
ق) 11 ه ـ 40 ـ   ) موس هرود 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یهلا مظعا  لوسر  تلحر  اب  موس  هرود  تسا .  هنیدـم  هیملع  هزوح  تماما  رـصع  زا  هرود  نیتسخن  هرود  نیا 
 . دسر یم  نایاپ  هب  مالسلا ) هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  تداهش  اب  دوشیم و  زاغآ 

ق) 41 ه ـ 60 ـ   ) مراهچ هرود 
( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترضح  تماما  تفالخ و  هلاس  تسیب  هرود  نیا 

 . تسا هتفرگرب  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تماما  هدمع  تمسق  و 
ق) 61 ه ـ 95 ـ   ) مجنپ هرود 

نیسح ماما  هک  دش  زاغآ  يزور  زا  ناشیا  تماما  تسا .  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  مراهچ  ماما  تماما  راگزور  هرود ،  نیا 
رد هچ  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دندش .  هدرب  يریـسا  هب  يوما  هاپـس  تسد  هب  ناگدنامزاب  دیـسر و  تداهـش  هب  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع  )

هنیدم یمالـسا و  يربهر  دروم  رد  ار  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  دش و  راد  هدهع  ار  ینیـسح  تضهن  ریـسفت  نآ ،  زا  دعب  هچ  تراسا و  نارود 
تخاس نشور  ینآرق 

ق) 95 ه ـ 148 ـ   ) مشش هرود 
هیلع  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  ماما ،  ود  تیبرت  يربهر و  زا  هنیدم  هیملع  هزوح  هرود  نیا  رد 

مهیلع  ) تیب لها  مولع  شرتسگ  حرط و  هنیمز  یعامتجا  دعاسم  عاضوا  بجوم  هب  مالـسلا ) امهیلع   ) نیقداص رـصع  رد  درب .  هرهب  مالـسلا )
دندش و رضاح  ملع  يراگتسر و  ياوشیپ  ود  نآ  هزوح  رد  دیاقع و ... ریسفت و  لوصا و  هقف و  هوژپ  شناد  نارازه  تشگ و  مهارف  مالسلا )

(. 1) دنتخاس رشتنم  یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياهنیمزرس  رد  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مولع 

ینیسح رصع  رد  هنیدم  هزوح 

داـهن و اـنب  یهلا  مظعا  لوسر  هک  درکیم  تیلاـعف  ياـهیملع  هزوح  ياتـسار  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  رـصع  رد  هنیدـم  هیملع  هزوـح 
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ترضح ار  نآ  یتیبرت  ینابم  ناشتداهش  اب  مالـسلا ) امهیلع   ) یبتجم نسح  ماما  یلع و  ترـضح  )و  مالـسلا اهیلع   ) هرهاط هقیدص  ترـضح 
یلع ماما  شراوگرزب  ردـپ  یـشم  طخ  ياتـسار  رد  تلاسر و  رـصع  یگنهرف  یتیبرت و  ياههمانرب  رب  دـیکأت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 

تخادرپ درگاش  تیبرت  هب  هنیدم  هزوح  رد  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شموصعم  ردارب  و  مالسلا ) هیلع  )
یقرواپ

 . دندرک همیب  عیشت . » ناهج  هیملع  ياه  هزوح   : » هب دینک  عوجر  هزوح  نیا  فلتخم  راودا  اب  ییانشآ  يارب  ( 1)
ماما یلع و  ترـضح  دوب و  هکم  هنیدم و  هزوح  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یگنهرف  تکرح  لماش  تلاسر  رـصع  هزوح 

 . دنتخادرپ تیلاعف  هب  هفوک  هنیدم و  هزوح  رد  زین  مالسلا ) امهیلع   ) نسح
تحت دوخ  باتک  رد  دلاخ  دمحم  دلاخ  تفرگ .  هدهعرب  ار  هنیدم  هیملع  هزوح  يربهر  ردارب  تداهش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 

 : دیوگ نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  لقن  هب  ۀباهملاو » لالجلا  یف  ۀّماع  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا سرد  تاقلح  تناک  و   » ناونع
هللا دـبع  یبا  ۀـقلح  کـلتف  ریطلا  مهـسوؤر  یلع  ناـک  موق  اـهیف  ۀـقلح  تیأرف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  دجـسم  تلخد  اذا  »

(. 1 «) نیسحلا
دندوب و هتسشن  لماک  هّجوت  اب  مدرم  نآ  رد  هک  مدید  ار  یسرد  هقلح  مدش ،  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دجـسم  لخاد  یتقو  »

(. 2 «) دوب مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللا  دبع  یبا  ترضح  سرد  هقلح  نآ 
رد هک  يدیدش  ناقفخ  و  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  رصع  هب  ام  هک  دوش  یم  نشور  ینامز  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  راک  یگرزب 
 ، تشاد همادا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  رـصع  ات  دـمآ و  شیپ  هیواعم  سوحنم  تموکح  یماظنو  یـسایس  يالیتسا  زا  سپ  ناـشیا  ناـمز 

 . منک ادیپ  هجوت 
یقرواپ

 . ص14 البرک ، » یف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسرلا ءانبا  ( » 1)
سرت زا  دوب و  هتسشن  ناگدنونش  رس  رب  ياهدنرپ  ایوگ  ینعی :  تسا ،  بارعَا  نیب  یحالطـصا  ریطلا » مهـسوؤر  یلع  ناک  موق  اهیف  ( »... 2)

 . دنداد یم  شوگ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نانخس  هب  مامت  هجوت  لماک و  توکس  اب  دندرک و  یمن  تکرح  دنک ،  زاورپ  هکنیا 
تّما و قوقح  ظفح  يارب  همان  حلص  رد  يّداوم  ندناجنگ  اب  هک  دوب  يّدح  هب  مالـسلا ) امهیلع   ) نینـسح رـصع  رد  يوما  تموکح  ناقفخ 

ماما اذل  دمآ و  دونشخان  هیواعم  يارب  ( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  یگنهرف  كرحت  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  دادرارق  داوم  یمالـسا ،  يربهر 
هیلع  ) نسح ماـما  هـمه  نـیا  اـب  دـسرن .  رمث  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما رادـفده  یبـتکم و  تـکرح  اـت  دـناسر  تداهـش  هـب  نـیک  رهز  هـب  ار 

(. 1) دزومآ نید  ملع  نانآ  هب  دهد و  شرورپ  دوخ  یسرد  هزوح  رد  ار  رفن  یس  دصکی و  رب  غلاب  تسناوت  ( مالسلا
یتیبرت ياهراتفگ  اب  هدومن و  قیوشت  ار  هزوح  دیتاسا  نایوجـشناد و  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  یلمع  هریس 

 : تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  دومرف .  یم  نییبت  یمالسا  هعماج  رد  ار  يزومآ  ملع  ملع و  هاگیاج  شیوخ 
َکَـضَْغبأ ْنَمَو  َكاهَن ، َکَّبَحأ  ْنَمَو  ِنادـْبألا ،  ُۀَـحار  ُعُونُْقلاو  يْوقَّتلا ،  ُفَرَّشلاَو  ِلْقَْعلا ،  یف  ٌةَدایِز  ِبُراجَّتلا  ُلوُطَو  ِۀَـفِْرعَْملا ،  ُحاِقل  ُْملِْعلا  »

(. 2 «) َكارْغأ
دـشر و رب  اهیگدامآ ،  شیپ  هبرجت و  شقن  رب  دـنک ،  یم  مـالعا  تفرعم  تخرد  ندرک  روراـب  ار  سیردـت  زا  فدـه  تیاور  نیا  رد  ماـما 

یگدوسآ یگدنـسب و  دوخ  نیب  درگن ،  یم  یهلا  ياوقت  لامج  هنییآ  رد  ار  یناسنا  فرـش  دهن ،  یم  دیکأت  يرـشب  هشیدنا  لقع و  هعـسوت 
 . دروآ یم  نایم  هب  نخس  تیبرت  شزومآ و  رما  رب  صلخمو  قداص  ناتسود  ریثأت  زا  و  دنز ،  یم  دنویپ  اج  مسج و 

هب یمالـسا  تما  يربهر  اب  ناسمه  دریگیم و  تسد  هب  ار  هنیدـم  هیملع  هزوح  تیریدـم  يربهر و  یفرژ  شنیب  نینچ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
 . دهن یم  ناینب  ار  ینیسح  گرزب  بالقنا  یسایس ،  یگنهرف و  ماظن  یگنهامه  اب  هتخادرپ و  شیوخ  باحصا  تیبرت 
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یقرواپ
 . 790 ص735 ،  مالسلا ، ») هیلع   ) یبتجملا مامالا  دنسم  ( » 1)

ثیدح 11 و ص128 ،  ج78 ،  راونالا » راحب   ، » ص298 نیدلا ، » مالعا   ، » ص743 مالسلا ، ») هیلع   ) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ( » 2)
 ...« . ملعلا ۀسارد   » هیف

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ثیداحا  نایوار 

يولع بتکم  اهنآ  زا  یهورگ  هک  دنتسه  تراهط  تمصع و  نادناخ  صاخ  نایعیش  زا  یعمج  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ثیداحا  نایوار 
رد دنچ  ره  تسا .  داهتجا  داهج و  لمع و  ملع و  هنحص  رد  نانآ  روضح  باحـصا  نیا  ياه  یگژیو  زا  دنا .  هدرک  كرد  زین  ار  ینـسح  و 

نیسح ماما  باحصا  نکیل  تشاد  دوجو  عون  نیا  زا  يا  هتسجرب  ياهتیصخش  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  باحـصا  نایم 
رد رکاسع  نبا  دنتشون .  مان  یماظن  یگنهرف و  داهج  رتفد  رد  هدش و  دیواج  هسامح  نابز  رم  یـسایس  دعاسمان  ّوج  دوجو  اب  مالـسلا ) هیلع  )

 : دراد یم  نایب  هنوگنیا  ار  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ثیداحا  نارگتیاور  قشمد  خیرات 
نم هتناحیر  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  طبس  هللا  دبع  وبا  فانم :  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  »

 . ایندلا
 . هیبا نع  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  یبّنلا  نع  ثدح 

یلیقعلا و هللا  دیبع  نب  ۀحلطو  دلاخ [ نب  ثیش   [ دلاخ نب  بیعشو  نسحلا ،  نب  دیز  هیخأ  نباو  ۀمطاف  هتنباو  نیـسحلا  نب  ّیلع  هنبا  هنع  يور 
(. 1 «) ماشه وبأو  قدزرفلا ،  بلاغ  نب  ماّمه  نینح و  نب  هللا  دیبع  غابصلا  نب  فسوی 

 : دیوگ رگید  ياج  رد  و 

1 یقرواپ

 ، رکاسع نباب  فورعملا  یعفاشلا  هللا  ۀبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  یبا  ظفاحلا  قشمد ، » ۀـنیدم  خـیرات  نم  نیـسحلا  مامالا  ۀـمجرت  ( » 1)
 . 1978م ق ـ  1398ه ـ نانبل ،  توریب ،  رشنلاو  ۀعابطلل  يدومحملا  ۀسسوم  ص5 ،  يدومحملا ،  رقاب  دمحم  خیشلا  قیقحت 

عبرأ ۀنس  نابعش  نم  نولخ  لایل  سمخلا  دلو  ههبش ،  هتناحیر و  هللا و  لوسر  نبا  یمشاهلا  هللا  دبع  وبا  بلاط ،  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  »... 
 : نیسمخ و  عست ـ  نبا  لیقو  نامث ـ  نبا  وه  لتق و  ةرجهلا و  نم 

یبا نب  نانـس  و  بطنح ،  نب  هللا  دـبع  نب  بلطملاو  اذـکدیزی  یبا  نب  هللا  دـیبع  و  هاتنبا ،  هنیکـس  همطاـف و  یلع و  هنباو  ةریره  وبا  هنع  يور 
(. 1 «) مهریغ یعجشألا و  مزاح  وباو  نانس ، 

 : دسیون یم  ینالقسع  رجح  نبا 
دحاو ایندـلا  نم  هتناحیر  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  طبـس  یندـملا  هللا  دـبع  وبا  یمـشاهلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  »

 . ۀنجلا لها  بابش  يدیس 
 . باطخلا نب  رمع  ۀلاه و  یبا  نب  دنه  هلاخ  هما و  هیبا و  هدج و  نع  يور 

نانس یبا  نب  نانـس  یمیتلا و  زرک  ۀمرکع و  یبعـشلا و  رقابلا و  رفعج  وبا  هنبا  نبا  ۀمطاف و  ۀنیکـس و  دیز و  یلع و  هونب  نسحلا و  هوخا  هنع 
(. 2 ...«) ۀعامج قدزرفلاو و  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  یلؤدلا و 

 : درامش یم  هنوگنیا  شیوخ  مجعم  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ثیدح  نایوار  زا  رفن  هدراهچ  یناربط 
( . مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  1 ـ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1781 

http://www.ghaemiyeh.com


( . مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  2 ـ 
یقرواپ

 . ص25 نامه ،  ( 1)
 . ص345 ج2 ،  ینالقسعلا ،  رجح  نبال  بیذهتلا ، » بیذهت  ( » 2)

( . مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀنیکس  3 ـ 
 . دیزی یبأ  نب  هللا  دیبع  4 ـ 
 . ثراحلا نب  هللا  دیبع  5 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا نب  هللا  دبع  نب  بلطم  6 ـ 
 . هللا دیبع  نب  ۀحلط  7 ـ 

 . بلاغ نب  رشب  8 ـ 
 . يزهبلا 9 ـ 

 . اصیقع یمیمتلا  دیعس  وبا  10 ـ 
 . نانس یبا  نب  نانس  11 ـ 

 . ۀعافر نب  ۀیابع  12 ـ 
 . تباث یبا  نب  بیبح  13 ـ 

(. 1) یعجشألا مزاح  وبا  14 ـ 
ار مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ثیدح  نایوار  زا  رفن  کی  دصکی و  ق ) یفوتم 460ه ـ  » یـسوطلا نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  هفئاطلا  خیش 

مرکا لوسر  باحصا  زا  یخرب  تلاسر  رصع  رد  دنچ  ره  دنا .  هدش  حورجم  يرامش  هدیـسر و  تداهـش  هب  اهنآ  زا  نت  هک 34  درامش  یم 
بلاط یبا  نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح  تفالخ  تماما و  نامز  رد  هیور  نیا  دندمآ و  لیان  تداهـش  هب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
رگید نامز  ره  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ترضح  تماما  رصع  رد  هیملع  هزوح  يادهـش  نکیل  تشاد ،  همادا  زین  ( مالـسلا هیلع  )

 . تسا هدوب 
 : دیامرف دوخ  تیب  لها  باحصا و  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ورنیا  زا 

(. 1 «) ًاریخ ًاعیمَج  یّنَع  ُهللا  ُمُکازَجَف  یْتَیب  ِلْهأ  ْنِم  َلَصْوأ  الَو  ََّربأ  ْتَیب  َلْهأ  الَو  یباحْصأ  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یلْوأ  ًاباحْصأ  ُمَلْعأ  ّینإف ال  »
یقرواپ

 . 136 ص127 ـ  ج3 ،  ریبکلا ، » مجعملا  ( » 1)
هب دنوادخ  مرادن ،  غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رتقیدص  رتافو و  اب  ینادناخ  تیب و  لها  ماهدیدن و  دوخ  نارای  زا  رتهب  ینارایو  باحـصا  نم  »

« . دهد ریخ  ازج  امش  همه 
 : تسا ریز  رارق  هب  یسوط  خیش  لقن  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  باحصا 

 . یلهاکلا ثراحلا  نب  سنا  1 ـ 
 . نادمه نم  نمیلا  نم  ۀلیبق  یمابشلا ،  ۀلظنح  نب  دعسا  2 ـ 

 . ۀنیدملا نم  یلوم  ملسا ،  3 ـ 
 . بلاغ نب  رشب  4 ـ 

 . دیعس نب  لیکب  5 ـ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1782 

http://www.ghaemiyeh.com


 . يراصنألا هللا  دبع  نب  رباج  6 ـ 
 . نینبلا ما  هّما  هعم ،  لتق  مالسلا ) هیلع   ) هوخا یلع ،  نب  رفعج  7 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا عم  لتق  رذ ،  یبأ  یلوم  نوج ،  8 ـ 
 . کلام نب  نیوج  9 ـ 

 . یناملسلا ثرحلا  نب  ةدانج  10 ـ 
 . ریجح نب  بدنج  11 ـ 

 . ینادمهلا دیعج  12 ـ 
ءاظلا حتف  میملا و  مضب  رهظم )  ) لاوقألا ۀـصالخ  نم  لوالا  مسقلا  یف  هللا ) همحر   ) یلحلا ۀـمالعلا  هطبـض   ) يدـسألا رهاظم  نب  بیبح  13 ـ 

نم ناک  هنأش و  ولع  هردـق و  ۀـلالج  یف  نایب  یلا  جاتحی  نأ  نم  رهـشأ  وهو  رهاظم ،  لیق  و  لاـق ) مث   ، ) ءاّرلا مث  ءاـهلا  دـیدشت  ۀـمجعملا و 
یلع باحـصا  نم  هدـع  مدـقت  دـقو   ، هعم اولتق  یتح  ءالبلا  یلع  اوربص  البرک و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا اورـصن  نیذـلا  ًالجر  نیعبـسلا 

(( . مالسلا امهیلع   ) نسحلاو
یقرواپ

 . ص105 نیما ،  نیسحلا ،  لتقم   ، » ص321و322 ج4 ،  يربط ، » خیرات  ( » 1)
ناک البرک و  یف  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا عم  لتق  يذلاو  هرکذ ،  یتآلا  یمابشلا » دعسأ  نب  ۀلظنح   » سفن وه  اذه  ۀلظنح »  » ّلعل  ) ۀلظنح 14 ـ 

( . نادمه نم  یح  ةدحوملا  ءابلاب  مابشو  ۀملاکملاب ،  دعس  نب  رمع  یلإ  مالسلا ) هیلع   ) هلسری
 . عوبری نب  حایر  ینب  نم  دیعس ،  نب  ۀیجن  نب  دیزی  نب  ّرحلا  15 ـ 

 . کلام نب  جاّجحلا  16 ـ 
 . قوزرم نب  جاّجحلا  17 ـ 
 . ورمع نب  شّالحلا  18 ـ 

 . یمابشلا دعسا  نب  ۀلظنح  19 ـ 
 . يرجهلا دیشر  20 ـ 

 . ورمع نب  ثیمر  21 ـ 
 . مقرا نب  دیز  22 ـ 

 . لقعم نب  دیز  23 ـ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  يور  ةرجـشلا ،  باحـصا  نم  يدـنکلا  یملـسألا  رمع  نب  رهاز  وه   ) قـمحلا نب  ورمع  بحاـص  رهاز  24 ـ 
نیب دهشتساو  البرک  هعم  رضح  یتح  هل  ًامزالم  ناک  هبحصف و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا عم  یقتلاف  نیتس  ۀنس  جح  ۀیبیدحلا ،  دهش  و  ملـسو )

( . هیدی
 . نیقلا نب  ریهز  25 ـ 

 . یلالهلا سیق  نب  میلس  26 ـ 
 . هعم لتق  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا یلوم  میلس ،  27 ـ 

 . کلام نب  فیس  28 ـ 
(( . مالسلا هیلع   ) نیسحلا عم  لتق  فطلا و  رضح  اذه  دیوس   ) عاطملا یبأ  نب  ورمع  نب  دیوس  29 ـ 

 . عیرس نب  نایفس  30 ـ 
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هیلع  ) نیـسحلا یلا  یتأ  نمم  ناـک  یمهنلا  ینادـمهلا  مهن  نب  ریمع  یبأ  نب  سباـح  نب  معنم  نب  راوس   ) سباـحلا نب  معنملا  نب  راوس  31 ـ 
ۀنداهملا و مایأ  مالسلا )

ونب هموق و  هیف  عفـشف  دعـس  نب  رمع  یلا  ًاریـسأ  هب  یتأف  عرـص  حرجف و  یلوألا  ۀـلمحلا  یف  لتاق  لاتقلا  بش  اـملف  رـشاعلا  موی  یلا  هعم  یقب 
( . رهشأ ۀتس  سأر  یلع  یفوت  یتح  ًاحیرج  مهدنع  یقب  هتمومع و 

ورمع هالوم  عبت  دقو  ۀمهلاو  سفنلا  فیرش  ًادیس  ناک  يوادیصلا و  يدسألا  دلاخ  نب  ورمع  یلوم  هللا  دبع  نب  دعس   ) هللا دبع  نب  دعس  32 ـ 
( . البرک یف  هعم  لتقو  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا یلا  هعم  یتأ  و 

مث مالسلا ) هیلع   ) نسحلا یلا  مضناو  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  باحصا  نم  ًایعبات  ناک  ریسلا  لها  لاق   ) یلشهنلا هللا  دبع  نب  بیبش  33 ـ 
( . یلوُالا ۀلمحلا  یف  البرک  یف  هعم  لتق  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا یلا 

 . ۀثراحلا نب  دعس  نب  حیرش  34 ـ 
نم اههوجو و  ۀعیـشلا و  لاجر  نم  ناک  و  رکاـش .  یلوم  يرکاـشلا ، ینادـمهلا  هللا  دـبع  نبا  وه  اذـه  بذوش   ) رکاـش یلوم  بذوش ،  35 ـ 
دعب یضم  و  ثیدحلل ،  هنوتأیف  ۀعیشلل  سلجی  ناکو  مالسلا ، ) هیلع  ) یلع مامالا  نع  هل  ًالماح  ثیدحلل  ًاظفاح  ناکو  نیدودعملا ،  ناسرفلا 
یتح لاطبألا  لاتق  فطلا  موی  لتاق  البرک و  یلا  هعم  ءاج  یتح  همزالو  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلاب قحتلاف  ۀـکم  یلإ  لیقع  نب  ملـسم  نالذـخ 

( . دهشتسا مث  ًاریثک  ًاعمج  موقلا  نم  لتق 
 . کلام نب  ۀماغرض  36 ـ 

نیـسحلا هللا  دـبع  ابأ  مزالو  ( مالـسلا مهیلع   ) هتیب لهألو  ( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملا ریمأل  نیـصلخملاو  نیلاوملا  نم   ) يدـع نب  حاـمرطلا  37 ـ 
هبح یلع  یقبو  یفوع ،  ءيربـف و  هوواد  هولعج و  هموق و  هوتأـف  قمر  هب  ناـک  یلتقلا و  نیب  طقـس  حرج و  نا  یلا  فطلا  یف  مالـسلا ) هیلع  )

( . تام نأ  یلإ  تیبلا  لهأل 
 . یلؤدلا دوسألا  ابا  ینکیو  ورمع ،  نب  ملاظ  38 ـ 

 . دیعس ابا  ینکی  اصیقع ،  39 ـ 
 . یقرشملا سیق  نب  ورمع  40 ـ 

 ، دیحولا نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  تنب  نینبلا  ّمأ  همأ  لیفطلا ،  نب  میکح  هلتق  ءاقسلا  وهو  هعم  لتق  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  نب  سابعلا  41 ـ 
 . رماع ینب  نم 

( . مالسلا هیلع   ) هعم لتق  ًاضیا  نینبلا  مأ  همأ  هوخا ،  یلع ،  نب  هللا  دبع  43 ـ 
ۀنومیم اهماو  یفقثلا ،  دبعم  نب  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرق  یبأ  تنب  یلیل  هّما  مالـسلا ، ) هیلع   ) هعم لتق  هدـلو  رغـصألا  نیـسحلا  نب  یلع  44 ـ 

 . برح نب  نایفس  یبأ  تنب 
رباج نب  سوا  نب  سیقلا  ءيرما  تنب  بابّرلا  هّما  مالـسلا ، ) هیلع   ) هعم لتق  مالـسلا ، ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  45 ـ 

 . ةربو نبا  بلک  ینب  نم  میلع ،  نب  بعک  نب 
( . مالسلا هیلع   ) هعم لتق  بلاط ،  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  نوع  46 ـ 

(. مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  ۀیقر  هما  مالسلا ، ) هیلع   ) هعم لتق  لیقع ،  نب  ملسم  نب  هللا  دبع  47 ـ 
هحبذف يدزألا  ورمع  هیلا  ماقف  رسکتف  رصقلا  قوف  نم  هب  یمر  هلوسر  ناک  ۀفوکلاب و  لتق  مالـسلا . ) هیلع   ) هعیـضر رطقی ،  نب  هللا  دبع  48 ـ 

 . یعخنلا رمع  نبا  کلملا  دبع  کلذ  لعف  لب  لاقی  و 
 . یجرزخلا هبر  دبع  نب  نامحرلا  دبع  49 ـ 

 . بعک نب  نارمع  50 ـ 
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نیعلاب ةورع »  » خسنلا ضعب  یفو  ءاهلاو ،  يازلاو  ءارلا  مث  ۀحوتفملا  ۀـلمهملا  نیعلاب  ةزرع ـ   ) ةزرع انبا  نامحرلا ،  دـبع  هللا و  دـبع  52و51 ـ 
 ، البرک یف  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا عم  امهالک  التق  لتاقملاو ،  ریـسلا  بابرا  هرکذ  امک  حـصألا  اهلعلو  ءاـهلاو  واولاو  ءارلا  مث  ۀمومـضملا 
( . ۀثالثلا هبورح  یف  هعم  براح  نمم  )و  مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  باحصا  نم  قارح  امهدج  ناکو  ۀفوکلا ،  لها  فرشأ  نم  اناکو 

 . ۀعیبض نب  ورمع  53 ـ 
 . نافورعم هللا ،  دیبع  هللا و  دبع  55 و 54 ـ 

لها هرکذ  يذلا  يرـصبلا  يدعـسلا  ۀثراح  نب  دعـس  نب  حیرـش  نب  ناسح  نب  ملـسم  نبا  وه  رماع  نإ  لاقی   ) لوهجم ملـسم ،  نب  رماع  56 ـ 
یلا اومضناو  يدبعلا  طیبث  نب  دیزی  عم  ملاس  هالوم  وه و  جرخ  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا ربخ  هغلب  املف  ةرـصبلا  یف  ۀعیـشلا  نم  ناک  هنأ  ریـسلا 

( . مهیلع هللا  ناوضر  اولتق  نمیف  اولتقف  فطلا ،  موی  هعم  اوناک  البرک و  یلا  هعم  اودورو  یتح  ۀکم  نم  حطبألاب  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا
نمو مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلا لهأل  ءـالولا  یف  نیـصلخملا  ۀعیـشلا  نم  ناـک  یئاـطلا ،  حیرـش  نب  ناـسح  نب  راـمع   ) ناـسح نب  راـمع  57 ـ 

( . هیلع هللا  ناوضر  هعم  لتقف  البرک  یلا  یتأ  یتح  همزالو  ۀکم  نم  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا بحص  ناعجشلا ، 
 . ۀمامث نب  ورمع  58 ـ 

 . رجاهملا یبأ  نب  ضایع  59 ـ 
نب ملسم  لتق  املف  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلل ۀعیبلا  ذخأی  ۀفوکلا  یف  اذه  ۀمامث  وبا  ناک  ۀمامث (  ابا  ینکی  يراصنألا ،  هللا  دبع  نب  ورمع  60 ـ 

( . البرک یف  هعم  التق  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلاب لاله  نب  عفان  وه و  قحل  لیقع 
( . لیقع نب  ملسم  عم  ناکو  البرک ،  یف  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا عم  اذه  نامحرلا  دبع  لتق   ) یبحرألا هللا  دبع  نب  نامحرلا  دبع  61 ـ 

 . ینالادلا ۀمالس  یبا  نب  رامع  62 ـ 
ریثک نب  ۀیواعم  نب  بعـص  نب  کلام  نب  ۀعیبر  نب  رکاش  نب  بیبش  نبا  وه  سباع  نأ  ریـس  لها  رکذ   ) يرکاشلا بیبش  یبأ  نب  سباع  63 ـ 
رکاش ونب  ناکو  ًادجهتم ،  ًاکسان  ًابیطخ  ًاعاجـش  ًاسیئر  ۀعیـشلا  لاجر  نم  سباع  ناکو  يرکاشلا ،  ینادمهلا  دشاح  نب  مشج  نب  کلام  نب 

( . فطلا موی  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا عم  لتق  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریمأ ًاصوصخ  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لهأ  ءالوب  نیصلخملا  نم 
 . هعازخ نم  یعازخلا ،  هللا  دبع  نب  نارمع  64 ـ 

 . نامیلس نب  هللا  دبع  65 ـ 
 . هتبطخ ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا نع  يوری  لضفلا  ابا  ینکی  لضفلا ،  نب  سابعلا  66 ـ 

هیلع  ) نیـسحلا لتق  املف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا ۀجوز  بابرلل  ًادـبع  ناکو  نیخّرؤملا ،  نم  هریغ  يربطلا و  هرکذ   ) ناعمـس نب  ۀـبقع  67 ـ 
( . اهرابخأ تذخأ  هنمو  فطلا ،  ۀعقاو  يوری  لعجو  قلطا ،  مث  ۀفوکلا  لها  هذخاف  سرف  یلع  رف  مالسلا )

 . ةریمع نب  هللا  دبع  68 ـ 
 . میکح نب  هللا  دبع  69 ـ 

 . ریهز نب  ةدعج  نب  سارفلا  70 ـ 

2 یقرواپ

نم ورمع  هنبا  خیراوتلاو ،  ریـسلا  بابرا  هرکذ  امک  ۀمجعملا  ءاظلاب  روهـشملاو  ۀلمهملا  ءاطلاب  ءاج  اذکه   ) يراصنألا بعک  نب  ۀـطرق  71 ـ 
((. مالسلا هیلع   ) یلع هیلع  یلصو  ۀفوکلاب  هراد  یف  یفوت  دقف  هظرق  اماو  فطلا ،  ءادهش 

هربخ غلب  اّملو  تامو  عطقتف  ضرالا  یلا  رصقلا  حطس  نم  یمرو  دایز  نبا  هیلع  ضبق  اذه  رهسم  نب  سیق   ) يوادیصلا رّهـسم  نب  سیق  72 ـ 
«( . رظتنی نم  مهنمو  هبحن  یضق  نم  مهنم   » لاق مث  هعمد  کلمی  ملو  هانیع  تقرقرت  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1785 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هللا دبع  نب  طساق  73 ـ 
 . بیبح نب  مساقلا  74 ـ 

 . قیتع نب  ۀنانک  75 ـ 
 . قداص ابا  ینکی  بیلک ،  نب  ناسیک  76 ـ 

 . فنخم ابا  ینکی  ییحی ،  نب  طول  77 ـ 
یلا مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا مودق  لبق  لتقو  رکذـی ، نأ  نم  رهـشأ  هلاح  یناورهنلا ،  راّمتلا  هللا ـ  دـبع  وا  ییحی ـ  نب  مثیم   ) رامتلا مثیم  78 ـ 

(. هناسل عطق  نا  دعب  بلطو  مایأ ،  ةرشعب  قارع 
 . يدسألا ورمع  نب  لاهنملا  79 ـ 

 ، فطلاب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هیخا  عم  لـتق  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  نبا  رغـصألا  دـمحم  وه   ) دـلو ما  هّما  یلع ،  نب  دـمحم  80 ـ 
( . رکب وبأ  هتینکو 

( . مالسلا هیلع   ) هعم لتق  بلاط ،  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  81 ـ 
ـ  سایأ نب  ظیقل  هلتق  نینس ،  عبس  رمعلا  نم  هلو  فطلاب  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا عم  لتق   ) بلاط یبأ  نب  لیقع  نب  دیعـس  یبأ  نب  دمحم  82 ـ 

( . ینهجلا رسای ـ  وأ 
( . مالسلا هیلع   ) هعم لتق  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا یلوم  حجنم ،  83 ـ 

ًایباحص ناکو  يدعسلا ،  يدسألا  لهج  وبا  ۀمیزخ ،  نب  دسأ  نب  نادود  نب  ۀبلعث  نب  دعس  نب  ۀجسوع  نب  ملـسم   ) ۀجـسوع نب  ملـسم  84 ـ 
(( . مالسلا هیلع  ) نیسحلا عم  البرک  یف  دهشتسا  ًاعاجش ،  ًالجر  ناکو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا يأر  نمم 

 . طساق وخأ  هللا ،  دبع  نب  طسقم  85 ـ 
 . لوهجم مالسلا ، ) هیلع   ) هالوم ملسم ،  86 ـ 

 . جاجحلا نب  دوعسم  87 ـ 
 . هللا دبع  نب  دمحم  88 ـ 

 . جرعألا ریثک  نب  ملسم  89 ـ 
 . بدحالا نب  ورمع  نب  رینم  90 ـ 

 . عیرس نب  کلام  91 ـ 
 . نامیلس نب  رذنم  92 ـ 

 . داقر نب  عینم  93 ـ 
 . نالجع نب  میعن  94 ـ 

ءاوللاب مدقتسا  يّذلا  وهو  يدارم ،  یلمج  وهو  جحذم ،  نم  ةریشعلا  دعس  نب  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان   ) یلمجلا لاله  نب  عفان  95 ـ 
مهلسرا نیذلا  ًالجر  نیرشعو  ( مالسلا هیلع   ) سابعلا لضفلا  یبأ  مامأ 
( . هتباصا ۀنعط  نم  لتقف  ءاملاب ،  نایتالل  مالسلا ) هیلع  ) نیسحلا

همزلو مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا یلا  مضناو  مرحم  نم  نماثلا  ۀلیل  البرک  یلإ  یتأ  یبسارلا ،  يدزألا  ورمع  نب  نامعنلا   ) ورمع نب  نامعنلا  96 ـ 
(( . هللا همحر   ) لتق یتح 

 . طیبث نب  دیزی  97 ـ 
 . یقرشملا نیصحلا  نب  دیزی  98 ـ 
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لـشهن نب  لدنج  نب  ۀملـس  نب  یعبر  نب  کلام  نب  دـلاخ  نب  دوعـسم  تنب  یلیل  هُّما  هعم ،  لتق  هوخا  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع نب  رکب  وبا  99 ـ 
( . مراد ینب  نم  ،

(. 1) یلؤدلا دوسألا  یبأ  نبا  100 ـ 
« ۀیبلاولا ۀبابح   » وا رب  هوالع و  هکنآ  لاح  دنکیم  هراشا  ( 2 «) ۀیبلاولا ۀبابح  تنب  ۀمطاف   » مان هب  اهنت  ءاسنلا .  باب  رد  هللا ) همحر   ) یسوط خیش 

یم زین  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  باحصا  زا  تسا ،  ( مالسلا امهیلع   ) نسح ماما  بلاطیبا و  نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  باحصا  زا  دوخ  هک 
هیلع  ) نیـسحلا تنب  ۀنیکـس   » وا یمارگ  رهاوخ  اـم و  رظن  دروم  تیـصخش  مالـسلا ») هیلع   ) نیـسحلا تنب  يربکلا  ۀـمطاف   » نینچمه دـشاب . 

 . دنوشیم هدرمش  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  دوخ  راوگرزب  ردپ  ثیداحا  نایوار  زا  مالسلا »)

ینیسح بتکم  هثّدحم 

ار يولع  بتکم  دزادرپ و  يوبن  ّتنـس  مالـسا و  يایحا  هب  تشاد  رظنرد  اروشاـع  تضهن  ییاـپرب  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح 
دمحم هب  شاهمان  تیـصو  رد  هک  هنوگنآ  دشخب . همتاخ  نانآ  هّجوم  ریغ  تیمکاح  رب  هیما  ینب  يدادبتـسا  هطلـس  ياشفا  اب  دزاس و  راوتـسا 

 : دیامرف یم  هیفنح 
یقرواپ

 . 81 ص71 ـ  یسوطلا ، » لاجر  ( » 1)
 . ص81 نامه ،  ( 2)

ْمیحّرلا ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
 . ِۀَّیِفَنَْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهیخأ  یلإ  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِِهب  یصْوأ  ام  اذه 

ٌّقَح َراّنلاَو  ٌّقَح  َۀَّنَْجلا  َّنأَو  ِهِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاـج  ُُهلوُسَرَو .  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  َُهل  َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهللا  ّـالإ  َهلإ  ـال  ْنأ  ُدَهْـشَی  َْنیَـسُْحلا  َّنأ 
 . ِرُوبُقلا یف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهللا  َّنأَو  اهیف .  َْبیَر  ٌۀَِیتآ ال  َۀَعاّسلاَو 

ْنأ ُدیُرا  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يّدَج ِۀَُّما  یف  ِحالْـصإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنإَو  ًاِملاظ  الَو  ًادِـسْفُم  الَو  ًارََطب  الَو  ًارَـشأ  ْجُرْخأ  َْمل  ّینإَو 
َّیَلَع َّدَر  ْنَمَو  ِّقَْحلاب  یلْوأ  ُهللااَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ینَِلبَق  ْنَمَف  ِبلاـط  یبأ  ِْنب  ِِیلَع  یبأَو  يّدَـج  ِةَریـِسب  َریـسأَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنأَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرمآ 

 . َْکَیلإ یتَّیِصَو  ِهِذهَو  َنیمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُهَو  ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  یْنَیب  ُهللا  َیِضْقَی  یّتَح  ُِربْصأ  اذه 
(. 1 «) ُبینُا ِْهَیلإَو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهللاِاب ،  ّالإ  یقیفَْوت  امَو  یخأ  ای 

یهاوگ دنوادخ  یگناگی  هب  نیسح  انامه  تسا .  هیفنح  دمحم  شردارب  هب  یلع  نب  نیسح  تیـصو  نیا  نابرهم ،  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »
قح نیئآ  تسوا و  هداتـسرف  هدنب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم هک  دهد  یم  تداهـش  تسین و  یکیرـش  ادـخ  يارب  هک  دـهد  یم 
هب کـش  نودـب  ءازج  زور  تسا و  قح  خزود  تشهب و  هک  دـهد  یم  تداهـش  تسا و  هدروآ  ناـیناهج ) يارب   ) ادـخ يوس  زا  ار  مالـسا ) )

 . دومن دهاوخ  هدنز  يزور  نینچ  رد  ار  اهناسنا  همه  دنوادخ  تسویپ و  دهاوخ  عوقو 
یقرواپ

 . ص54 ملاوع ، » لتقم   ، » ص188 ج1 ،  یمزراوخ ، » لتقم   ، » ص36 البرک ، » ات  هنیدم  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  نانخس  ( » 1)
رفـس نیا  زا  نم  فده  هکلب  مدرگیم ،  جراخ  هنیدـم  زا  يرگمتـس  داسف و  يارب  هن  ینارذگـشوخ و  يارب  ای  یهاوخ و  دوخ  يور  زا  هن  نم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدـج  تنـس  ءایحا  تما و  دـسافم  حالـصا  تکرح  نیا  زا  ماهتـساوخ  و  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

 . تسا مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مردپ  مسر  هار و  و  ملسو )
نم دنکن ) يوریپ  نم  زا  و   ) دنک در  سکره  تسا و  هتفریذپ  ار  ادخ  هار  دنک ) يوریپ  نم  زا  و   ) دریذپب نم  زا  ار  تقیقح  نیا  سکره  سپ 
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 . تسا مکاح  نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح  دارفا  نیا  نم و  نایم  رد  دنوادخ  ات  تفرگ  مهاوخ  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  تماقتسا  ربص و  اب 
« . تسوا يوسب  متشگرب  منک و  یم  لکوت  وا  رب  تسادخ .  فرط  زا  قیفوت  و  تسوت ،  رب  نم  تیصو  نیا  ردارب ،  و 

متـس میژر  ياشفا  یمالـسا و  تّما  هب  یهد  یهاگآ  هک  ترـضح  نآ  فادها  یلو  دیـسرن ،  يزوریپ  هب  تدم  هاتوک  رد  ماما  مایق  دـنچ  ره 
 . تخیسگ مه  زا  نانآ  یلاشوپ  ماظن  رّرکم  ياهمایق  اب  داد و  خر  دوب  هّیما  ینب 

نارضاح رگید  مود  هبترم  رد  تسشن و  ریسفت  هب  ار  اروشاع  تضهن  شیوخ  یـسدق  تانایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  تسخن  هبترم  رد 
 . دنتخادرپ مهم  نیا  هب  تلاسر  نادناخ  زا  فط  هعقاو 

 . ددرگیم بوسحم  ییاروشاع  ياهتیصخش  نیرترب  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  و  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  هک 
تماما تلاسر و  نادـناخ  زا  دوخ  هک  دـنداد  هعاشا  ار  ینیـسح  بتکم  یعاـمتجا  یـسایس  یگنهرف و  یملع ،  تضهن  یناـسک  تقیقح  رد 

 . دندوب هدومن  مکحتسم  ار  طابترا  نیا  تراسا  يزابناج و  تداهش ،  اب  هدوب و 
ینیـسح بتکم  هثدحم  ناوناب  زا  یکی  تعاجـش  تماقتـسا و  يوگلا  و  ( 1) تداهش دنزرف  مالسلا ، ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح 

 : تسا هدومن  هصالخ  نایب  نیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  بتکم  ياهشزومآ  لصاح  هک  تسا 
(. 2 «) ِهللا ِْرتَس  ِلیمَِجب  اوُرَتَتْساَف  ِتاُورَْملا ،  ُلْهأ  َُهلان  ْدَقَو  ّالإ  ًاْئیَش ،  ْمِِهتاَّذل  ْنِم  اوُکَرْدأ  الَو  ًائیش  ْمِهِهَفَِسب  ِهَفَّسلا  ِلْهأ  ْنِم  ٌدَحأ  َلان  ام  »

دوخ هک  ارچ  دنبایماک ،  درمناوج  دارفا  اهنت  دربن ،  ياهرهب  يونعم  يّدام و  ياهـشیوخ  زا  دسرن و  ییاج  هب  شیوخ  ینادان  اب  نادان ،  چیه  »
« . دناهدادرارق یهلا  يابیز  ششوپ  رد  ار 

يزابناج يدرمناوج و  زج  شنادنزرف  رسمه و  تایح  )و  مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  یلمع  یملع و  هریـس  رد  ام  ناس  نیدب 
 . میبای یمن  يرگید  زیچ  ادخ  هار  رد  تداهش  و 

ام تسد  هب  هعیش  ّتنس و  لها  قرط  زا  هک  ترضح  نآ  ثیداحا  هعومجم  هفوک و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  هبطخ 
هیلع  ) نیـسح ماـما  رتـخد  عـقاو  رد  تسا .  تشادـهب  قـالخا و  تاداـبع ،  مالـسلا ، ) مهیلع   ) تیب لـها  لـیاضف  تماـما و  هراـبرد  هدیـسر 
تیب لـها  لـیاضف  تماـما و  ثحاـبم  هک  تسا  هدرک  عمج  شیوخ  یثیدـح  هعومجم  رد  ار  شردـپ  یـسرد  هزوح  موـلع  هراـصع  ( مالـسلا

 . دنشابیم تایاور  نیا  هدمع  نیوانع  یقالخا  ثحابم  و  مالسلا ) مهیلع  )
ترـضح فیرـش  رمع  زا  یمین  دودـح  هدوب و  عونمم  نایوما  يوس  زا  ثیدـح  نیودـت  لقن و  مالـسلا ) ę ع  ) رقاب ماما  رـصع  ات  هکنیا  اـب 

رـصع اب  هسیاقم  رد  نکیل  هدش ،  يرپس  مالـسلا ) امهیلع   ) داجـس ماما  نیـسح و  ماما  تماما ،  رـصع  رد  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 
هیلع  ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  زا  يرتشیب  ًاتبسن  تایاور  مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترـضح  زا  هدراو  ثیداحا  رامـش  يوسوم و 

 : درمش رب  هنوگنیا  ار  نآ  هدمع  للع  ناوت  یم  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  مالسلا )
یقرواپ

 . تسا دیهش  ردام  دیهش و  رسمه  دیهش ،  دنزرف  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  ( 1)
 . ص327 ج5 ،  یلکرز ،  نیدلا  ریخ  مالعالا ،  ( 2)

هداد شیازفا  تراهط  نادناخ  تمصع و  تیب  لها  زا  یهلا  مولع  شزومآ  رد  ار  ثیدح  نایوار  هزیگنا  اروشاع  هعقاو  تداهـش و  رـصع  1 ـ 
 . تسا

دروخرب تمیالم  اب  ناوراک  ناگدنامزاب  هب  تبـسن  فط  هعقاو  زا  سپ  يوما  ماظن  ات  هدش  بجوم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  2 ـ 
 . دورب نیب  زا  نایوما  هیلع  رب  دعب  ياهمایق  يارب  ياهزیگنا  ات  دیامن ، 

غیرد یششوک  چیه  زا  ثیدح  لاقتنا  ظفح و  رد  هدوب و  یتماهـش  اب  دارفا  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  بتکم  ناگتفای  تیبرت  3 ـ 
 . دناهدرکن
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قیرط ود  زا  ناشیا  تایاور  هکنانچ  هدش  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  ثیداحا  ظفح  بجوم  موس  هفیلخ  اب  یببس  تبارق  4 ـ 
 . تسا هدیدرگ  لقن  هعیش  تنس و  لها 

كرد ار  ق ) 101ه ـ 99 ـ   ) زیزعلا دبع  نب  رمع  تفالخ  رد  ثیدح  نیودت  هاتوک  نارود  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  5 ـ 
(. 1) تسا هدرک 

لاس ات  نانآ  تموکح  هدیـسر و  تموکح  هب  يوسوم  رـصع  رد  ینثم  نسح  نب  هللا  دبع  نادـنزرف  نایـسیردا ،  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  6 ـ 
رد هثدحم  ناوناب  رگید  ثیداحا  هب  تبـسن  يدودح  ات  ای  دورن و  نیب  زا  ناشیا  ثیداحا  ات  هدـش  بجوم  تسا ،  هتـشاد  موادـت  يرجه  375

 . ددرگ ظفح  تماما  رصع 
نادناخ زا  دننک  یم  تیاور  ناشیا  زا  هک  یناسک  بلاغ  هک  تسا  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  ثیداحا  ياه  یگژیو  زا 
دناهدش عقاو  هعیـش  همئا  ثیداحا  زا  یخرب  قیرط  رد  تسا و  هدیـسر  ام  هب  ناشنادـنزرف  قیرط  زا  اهنآ  رتشیب  دنـشاب ،  یم  تماما  تلاسر و 

 . تسا همرکم  يوناب  نآ  یلمع  كولس  یملع و  تیصخش  تمظع  هناشن  نیا  هک 
یقرواپ

هبتکاف هتّنس  وا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ثیدح  نم  ناک  ام  رظنا   : » تشون مرخ  دمحم  نب  رکب  وبا  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ( 1)
ج1 يراخبلا ، » حیحص  حرش  یف  يراسلا  داشرا   ، » ص65 همدقم ،  ننسلاو ، » دیناسملا  عماج  « . » ءاملعلا باهذ  ملعلا و  سورد  تفخ  ّیناف 

 . ص6 ، 
داریا یسایس و  هنحص  رد  روضح  ّتلع  هب  تسا و  ینیسح  هسامح  رگتیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  تشذگ  هکنانچ 

داوجلا تنب  همیکح  ترـضح  هک  هنوگنامه  تسا .  هتخادرپ  هعقاو  تیاور  هب  دوخ  هک  تسا  اروشاع  هساـمح  زاـتمم  ياهتیـصخش  زا  هبطخ 
(. 1) تسا هدومن  لقن  جع )  ) يدهم ترضح  دلوت  هنیمز  رد  یتایاور  ( مالسلا هیلع  )

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ثیدح  نایوار 

ترضح و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترضح  ( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  شردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح 
تنب ءامسا  هشیاع و  رکب ،  یبا  تنب  ءامسا  سابع ، نبا  مالـسلا ، ) هیلع   ) یلع ترـضح  رتخد  بنیز  ترـضح  مالـسلا ، ) اهیلع   ) ارهز همطاف 

. تسا هدرکلقن  تیاور  سیمع 
 : زا دنترابع  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ثیدح  نایوار 

( . شردارب مراهچ ،  ماما  ( ) مالسلا هیلع   ) داجس ماما   ــ
( . شاهداز ردارب  مجنپ ،  ماما  ( ) مالسلا هیلع   ) رقاب ماما   ــ

( . شردارب رتخد  ( ) مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  تنب  همطاف   ــ
( . شدنزرف  ) ینثملا نسحلا  نب  هللا  دبع   ــ

( . شاهداز ردارب  ( ) مالسلا امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  رمع   ــ
( . شدنزرف  ) ینثملا نسحلا  نب  میهاربا   ــ

( . شدنزرف  ) ثلثم نسح   ــ
یقرواپ

هتبلا ثیدح 14 ،  ص433 ،  ثیدح 2 ،  ص426 ،  ثیدح 1 ،  ص424 ،  ج2 ،  قودص ،  خیـش  نیدـلا ، » لامک   : » هب دـینک  عوجر  ( 1)
 . تسا هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  تازجعم  هرابرد  ناشیا  زین  يرگید  ثیداحا 
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( . شدنزرف  ) نامثع نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم   ــ
 . ۀماعن نب  ۀبیش   ــ

 . ییحی یبا  نب  قاحسا   ــ
 . دایز نب  دابع  ّما   ــ

 . ییحی یبا  نب  یلعی   ــ
 . ۀیزغ نب  ةرامع   ــ

 . هحلط تنب  هشیاع   ــ
( . دیلولا یبا  ماشه  دایز ،  نب  ماشه   ) مادقملا وبا   ــ

نادناخ هک  دوخ  هداوناخ  زا  بلاغ  روط  هب  يو  هک  تسا  نیا  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  یثیدح  بتکم  ياه  یگژیو  زا 
رد هک  یـصاخ  تیدودحم  هتبلا  دندوب ،  دوخ  تیب  لها  زا  رتشیب  زین  شبتکم  نادرگاش  هدرک و  ثیدـح  لقن  دـناهدوب  تراهط  تمـصع و 

ینیـسح رـصع  رد  تسا  هدرکن  لـقن  تیاور  دوخ  هداوناـخ  دارفا  زازج  مالـسلا ) اـهیلع   ) هموصعم همطاـف  ترـضح  تسا و  يوـسوم  رـصع 
هثدحم ناوناب  هک  تلاسر  رصع  نوچ  هن  هک  درک  رکذ  ياهرود  ار  ینیسح  رـصع  رد  هعیـش  ناوناب  یملع  هزوح  دیاب  اذل  دوشیمن .  هدهاشم 

هب اهنت  ار  یهلا  مولع  تماما  نادناخ  هک  يوسوم  رـصع  رد  نایـسابع  ناقفخ  رـصع  نوچ  هن  و  دـنداد ،  یم  لاقتنا  نارگید  هب  ار  دوخ  مولع 
ثیدـح لاقتنا  دـنور  میوش  یم  رود  تلاسر  رـصع  زا  هچ  ره  هتبلا  تسناد .  رـصع  ود  نیا  نیب  ياهرود  دـندرک ،  یم  لقتنم  دوخ  هداوناخ 

 . تسا هدش  رتدنک 
ثیدح 1 و2  . [ تسا يو  زا  هعیش  موصعم  ناماما  تیاور  لقن  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  ییاور  قرط  صاخ  یگژیو 

دوخ ینارون  هلـسلس  اب  دوخ  همئا  دوش و  لـقن  ناـشیا  قیرط  زا  ثیداـحا  اـت  دوبن  یترورـض  چـیه  دـنچ  ره  و9و10و11و15و21و29 . [ و3 
زا ار  ثیداحا 

هیلع  ) نیـسحلا تنب  همطاف  هب  نآ  ندـناسر  دوخ و  ییاور  قیرط  رکذ  اب  نکیل  (. 1) دندرکیم لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
تنب همطاف  ترـضح  زا  هعیـش  همئا  تیاور  ینارون  قیرط  تسا .  هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  همرکم  يوناب  نآ  یلمع  یملع و  هریـس  مالـسلا ، )
ماما ترضح  بهذلا » ۀلـسلس  ثیدح   » دننامه دوش ،  یم  یهتنم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا

زا دنهد  رارق  دیکأت  دروم  ار  ياهلأسم  دنتساوخ  یم  ( مالسلا هیلع   ) هعیش همئا  هاگ  ره  عقاورد  و  تسا .  ( مالسلا هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع 
دناهتفرگ رارق  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  زا  يرامش  نآ  رد  هک  ثیدح  لقن  شور  نیا  زا  ییاه  هنومن  دنا .  هدومن  هدافتسا  شور  نیا 

 . تسا هدمآ  رگید  ییاور  بتک  یسوط و  نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  هفئاطلا  خیش  یلاما »  » رد

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  یسامح  هبطخ 

نانآ دـنداد ،  چوک  البرک  زا  ار  تداهـش  ناوراک  ناگدـنامزاب  مالـسلا ، ) هیلع   ) ادهـشلا دیـس  ترـضح  تداهـش  اروشاـع و  هعقاو  زا  سپ 
یب ینارتش  رب  راوس  دنتفای . لاقتنا  دوب ،  ( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  تفالخ  زکرم  يزور  هک  يرهش  هب  رفاک  ناریـسا  دننامه 

یمن لاس  تسیب  زا  شیب  هفوک ، رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هلاس  جنپ  تموکحزا  هکنآ  لاح  هدوشگ .  ییاهتروص  اب  نابیاس ،  یب  لمحم و 
هتشذگ تارطاخ  هرظنم  نیا  ندید  دنتشاد .  رطاخ  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نادنزرف  درک  یم  زواجت  یس  زا  نانآ  نس  هک  یمدرم  تشذگ 

 . دش نویش  زا  رپ  رازاب  هچوک و  نزرب و  يوک و  درک .  هدنز  ار 
یقرواپ

 ، يّدـج ثیدـح  یبا  ثیدـحو  یبا ،  ثیدـح  یثیدـح   : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  عون  نیا  زا  یتاـیاور  هب  هجوت  اـب  ( 1)
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نینمؤملا ریمأ  ثیدحو  نینمؤملا ،  ریما  ثیدح  نسحلا  ثیدحو  نسحلا ،  ثیدح  نیـسحلا  ثیدـحو  نیـسحلا ،  ثیدـح  يّدـج  ثیدـحو 
همطاف زا  مالسلا ) مهیلع   ) هعیش همئا  ات  تشادن  یموزل  ص53 ـ  ج1 ،  یفاک ،  لجو ـ » ّزع  هللا  لوق  هللا  لوسر  ثیدحو  هللا ،  لوسر  ثیدـح 

دیئأت ار  همرکم  يوناب  نآ  یسایس  یعامتجا و  یملع ،  تیصخش  دنتساوخ  یم  هکنیا  رگم  دننک ،  لقن  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب 
 . دنیامن

 : دیوگ يدسا  میزخ  نب  ریشب  هکنانچ  تخادرپ . هبطخ  داریا  هب  و  تسیرگن ،  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تخد  بنیز  اّما 
وا زا  دـشاب ،  اـیح  مرـش و  اپارـس  هک  ار  ینز  مسق  ادـخ  هب  اریز  درک ،  بلج  دوـخ  هب  ارم  هجوـت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رتـخد  بنیز  زور  نآ  »

(. 1 «) دوب هتفرگ  ارف  ( مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نابز  زا  ار  نتفگ  نخس  ییوگ  هک  ما .  هدیدن  رت  نارنخس 
هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح  هکنیا  ات  ( 2) موثلک ما  سپـس  تخادرپ و  هبطخ  داریا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاـف  سپس 

(. 3) دومن ءاقلا  هفوک  مدرم  هب  ار  شیوخ  هبطخ  مالسلا )
 : تسا ریز  حرش  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  هبطخ 

 : تلاقف البرک  نم  ّتدر  نا  دعب  يرغصلا  ۀمطاف  تبطخ  لاق :  هئابآ  نع  هیبا  نع  یسوم  نب  دیز  نع 
َُهل َْکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ْنأ ال  ُدَهْشَأَو  ِْهیَلَع ،  ُلَّکََوتأَو  ِِهب ،  ُنِمُْؤاَو  ُهُدَمْحأ  يرَّثلا ،  َیلإ  ِشْرَْعلا  َۀَنِزَو  یصِحلاَو ،  ِْلمَّرلا  َدَدَع  ِ ِهللا  ُدْمَْحلا

 . ثاُرت الَو  لْحَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِتارُفلا  ِّطَِشب  اوُِحبُذ  ُهَدالْوأ  َّنأَو  ُُهلوُسَرَو ،  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  ، 
 ، ُهُّقَح ِبُوْلغَْملا  ِبلاط  ِیبأ  ِْنب  ِّیلَِعل  ِۀَّیِصَْولاَو  ِدوُهُعلا  ِذْخأ  ْنِم  َْتلَْزنأ  ام  َفالِخ  َْکیَلَع  َلُوقأ  ْنأَو  َْکیَلَع ،  َيِرَْتفأ  ْنأ  َِکب  ُذوُعأ  ّینإ  َّمُهّللا 

ِهللا ِتُوُیب  ْنِم  ْتَیب  ِیف  ْبنَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِلُوتْقَْملا 
یقرواپ

 . ص192 فوهلملا » ( » 1)
ما هچ  تسا ،  هسیفن ) هدیـس   ) يرغـص موثلک  ما  دوصقم  دـشاب ،  هدـناوخ  ياهبطخ  رهـش  نیا  رد  موثلک  ما  رگا  دـیوگ :  يدیهـش  رتکد  ( 2)

نیسحلا نب  یلع  یناگدنز   . » تسا هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  البرک  هثداح  زا  شیپ  اهلاس  مالسلا )) هیلع   ) یلع ترضح  رتخد   ) يربک موثلک 
 . ص56 مالسلا ») هیلع  )

 . تسا هدش  تیاعر  فوهلملا »  » رد سوواط  نبا  هیس  لقن  اه ،  هبطخ  بیترت  رد  ( 3)
ُهللا ُهَضَبَق  یّتَح  ِِهتامَم  َْدنِع  الَو  ِِهتایَح ،  ِیف  ًاْمیِض  ُْهنَع  ْتَعَفَد  ام  ْمِهِسوُؤُِرل  ًاسْعَت  ْمِِهتَنِْـسلِأب ،  ٌۀَِملْـسُم  ٌرَـشْعَم  اِهبَو  ِسْمالِاب  ُهَُدلَو  َِلُتق  امَک  یلاعَت 

ُهَْتیَدَه لِذاع ،  ُلْذَع  الَو  ِمئال ،  ُۀَمَْول  َکیف  ُهُذُـخَْأت  َْمل  ِبِهاذَْـملا ،  َروُهْـشَم  ِِبقانَْملا ،  َفوُْرعَم  ِۀَْـکیِرَْعلا ،  َبِّیَط  ِۀَـبیِقَّنلا ،  َدوُمُْحم  ِْهَیلإ  یلاعَت 
 ، ِةَرِخآلا یف  ٌبِغار  اْهیَلَع ،  ْصیرَح  َْریَغ  اْینُّدلا  یف  ًادِهاز  َِکلوُسَِرلَو ،  ََکل  ًاحِصان  ْلَزَی  َْملَو  ًاریبَک ،  ُهَِبقانَم  َتْدَمَحَو  ًاریِغَص ،  ِمالْـسِإلل  َّمُهّللا 

 . میِقَتْسُم طارِص  یلإ  ُهَْتیَدَهَو  ُهَتْرَتْخاَف ،  ُهَتیِضَر  َِکلیبَس ،  یف  ََکل  ًادِهاُجم 
ُهَْملِع َلَعَجَو  ًانَـسَح ،  انَءالَب  َلَعَجَف  اِنب ،  ْمُکالَْتباَو  ْمُِکب ،  ُهللا  انالَْتبإ  ْتَیب  ُلْهأ  ّانإ  ِءالَیُْخلاو ،  ِرْدَْغلاو  ِرْکَملا  َلْهأ  ای  ِۀَـفوُکلا ،  َلْهأ  ای  ُدـَْعب  اّمأ 
ِهِِّیبَِنب انَلَّضَفَو  ِِهتَمارَِکب ،  ُهللا  اَنَمَرْکأ  ِهِدابِِعل ،  ِهِدِالب  یف  ِضْرألا  یلَع  ُُهتَّجُحَو  ِِهتَمْکِحَو ،  ِهِمْهَف  ُءاـعِوَو  ِهِْملِع ،  ُۀَْـبیَع  ُنْحَنَف  اْنیَدـَل ،  ُهَمْهَفَو  انَدـْنِع 

 . ًالیِضْفَت ُهللا  َقَلَخ  ْنَّمِم  ریثک  یلَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم 
ْنِم ُرُطْقَت  ْمُُکفُویُـسَو  ِسْمألِاب  انَّدَـج  ُْمْتلَتَق  امَک  ُلباک ،  ْوأ  كُْرت  ُدالْوأ  انَّنأَک  ًابَهَن ،  اَنلاْومأَو  ًـالالَح ،  اـَنلاِتق  ُْمْتیأَرَو  اـنوُُمتْرَّفَکَو ،  انوُُمْتبَّذَـکَف 
الَف ( 1) َنیرِکاـملا ُْریَخ  ُهللاو  ُْمتْرَکَم  ًارْکَمَو  ِهللا ،  یلَع  ًءاِرتـْفإ  ْمُُکبوـُُلق  ْتَـحَرَفَو  ْمُُکنوـُیُع ، َِکلذـِل  ْتَّرَق  مِّدَـقَتُم ،  دـْقِِحل  ِْتیَبـْلا  ِلـْهأ  اـنامِد 
یف ِۀَْمیِظَْعلا  ایازَّرلاَو  ِۀَلیلَْجلا  ِِبئاصَْملا  َنِم  اْنبُِصا  ام  َّنإَف  اِنلاْومأ ،  ْنِم  ْمُِکیِْدیأ  َْتلانَو  اِنئامِد ،  ْنِم  ُْمْتبَصأ  اِمب  ِلَذَْجلا  یلإ  ْمُکُـسُْفنأ  ْمُکَّنَوُعْدَت 

(. 2) روُخَف ِلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهللاَو ال  ْمُکاتآ ،  اِمب  اوُحَْرفَت  الَو  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسأت  ْالیَِکل  ٌْریسَی ،  ِهللا  یَلَع  َِکلذ  َّنإ  اهَأَْربَن  ْنأ  ِْلبَق  ْنِم  باتِک 
یقرواپ
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 . 54 نارمع ـ  لآ  ( 1)
 . 22و23 دیدح ـ  ( 2)

َُّمث ضَْعب ،  َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َْقیُذیَو  باذَِعب ،  ْمُکَتِحُْـسیَف  ٌتامِقَن  ِءامَّسلا  َنِم  ْتََرتاَوتَو  ْمُِکب  َّلَح  ْدَـق  ْنأَکَف  َباذَْـعلاَو ،  َۀَـنْعَّللا  اوُرِظَْتناَف  ْمَُکل  ًاّبَت 
(. 1) َنیِملاّظلا یَلَع  ِهللا  ُۀَنَْعلالأ  انوُمتْمَلَظ ،  اِمب  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِمیلألا  ِباذَْعلا  یف  َنوُُدلَْخت 

 ، ْمُُکبوـُُلق ْتَسَق  اـنََتبَراُحم ؟  َنوـُْغبَت  اـْنَیلإ ؟  ُْمْتیَـشَم  لْـجِر  ِّيأـِب  ْمأ  اـِنلاِتق ؟  یلإ  ْتَعََزن  سْفَن  َۀَّیأَو  ْمُْکنِم ؟  اـْنتَنَعاط  دَـی  َۀَّیأ  َنوُرْدـَتأ  ْمُکَْلیَو 
ْمُکِرََـصب یلَع  َلَعَجَو  ْمَُکل ،  یْلمأَو  ُناـْطیَّشلا  ُمَُکل  َلَّوَسَو  ْمُکِرََـصبَو ،  ْمُکِعْمَـس  یلَع  َمَتَخَو  ْمُِکتَدـِئفأ ،  یلَع  ُهللا  َعَبَطَو  ْمُکُداـبْکأ ،  ْتَُظلَغَو 

 . َنوُدَتْهَت ُْمْتنأَف ال  ًةَواشِغ 
 ، يّدَـج ( مالـسلا هیلع   ) ِبلاط یبأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخِأب  ُْمتْرَدَـغ  َُّمث  ْمُْکیَدـَل ، َُهل  لوُحُذَو  ْمُکَلَِبق ،  ِهللا  ِلوُسَِرل  ثاُرت  ُّيأ  ِۀَـفوُْکلا ،  َلْهَأ  اـی  ْمَُکل  ًاـّبَت 

 : ْمُکُرِخَتْفُم َِکلِذب  َرَخَْتفاَو  ِرایْخَألا ، ِّیبَّنلا  ِةَْرتِع  ِهیَنبَو 
ّیلَع ِیَنبَو  ًاِّیلَع  اْنلَتَق  ُنَْحن 

حامِرَو ۀَّیِْدنِه  فُویُِسب 
كُْرت َْیبَس  ْمُهَءاِسن  اْنیَبَسَو 

حاِطن َّيأَف  ْمُهانْحَطَنَو 
امَّنإَف َكُوبأ ،  یْعقأ  امَک  ِْعقَاَو  ْمِظْکأَف  َسْجِّرلا ،  ْمُْهنَع  َبَهْذأَو  ْمُهَرَّهَطَو  ُمُهاّکَز  مْوَق  ِْلتَِقب  َتْرَخَْتفإ  ُبَْلثألاَو ،  ُثَْکثَْکلا  ُِلئاقلا  اـهُّیأ  َکـیِِفب 

 : یلاعَت ُهللا  اَنَلَّضَف  ام  یلَع  ْمَُکل  ًْالیَو  انوُُمتْدَسَح  ُهادَی ،  ْتَمَّدَق  امَو  َبَسَتْکا  ام  ئِْرما  ِّلُِکل 
انَروُُحب ًارْهَد  َشاج  ْنإ  اُنْبنَذ  امَف 
اصِماعّدلا يِراُوی  جاس ال  َكُرَْحبَو 

(. 4 «) رُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  ُهل  ُهللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَمَو  (، » 3 «) میظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهللاو  ( » 2 «) ُءاشَی ْنَم  ِْهِیتُْؤی  ِهللا  ُلْضَف  َِکلذ  »
 : اولاقو بیحنلاو ،  ءاکبلاب  تاوصألا  تعفترا  ذئدنع 

یقرواپ
 . 61 هط ـ  ( 1)

 . 54 هدئام ـ  ( 2)
 . 105 هرقب ـ  ( 3)

 . 40 رون ـ  ( 4)
(. 1 «) مالسلا اهدجو  اهیبأ  یلعو  اهیلع   » تتکسف انفاوجأ ،  ِتمرضأو  انروحن  ِتجضناو  انبولق ،  ِتقرحأ  دقف  نیرهاطلا  ۀنبا  ای  کبسح 

داریا ار  هبطخ  نیا  دـش ،  هفوک  دراو  البرک  زا  هکنآ  زا  سپ  يرغـص  همطاف  هک  دـنک  یم  تیاور  دوخ  ناردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـیز 
 : دومرف

وا هب  منک و  یم  دـمح  ار  وا  تسوا .  شرع  ات  نیمز  يور  زا  هچنآ  نزو  مه  و  اهگنـس ،  اـهگیر و  هرامـش  هب  یـساپس  ادـخ .  يارب  ساپـس  »
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم تسین و  وا  يارب  یکیرـش  تسا و  یکی  ادخ  هک  مدهد  یم  تداهـش  تسودـب .  ملّکوت  مراد و  نامیا 

 . تسوا ربمایپ  هدنب و 
 . دننک یهاوخ  نوخ  دنشاب و  راکبلط  نانآ  زا  ینوخ  هکنآ  یب  دندیرب ،  رس  تارف  رانک  رد  ار  وا  نادنزرف  هک  مهد  یم  یهاوگ 

زا هک :  يدومرف  روتـسد  تربمایپ  هب  هچنآ  فالخ  رب  ای  مدنبب ،  ارتفا  غورد و  وت  سدقم  تاذ  هب  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ 
رد ار  وا  دـندرک و  بصغ  ار  شقح  هک  بلاطیبا  نب  یلع  ناـمه  میوگب .  ینخـس  دریگب ،  تعیب  بلاـطیبا  نب  یلع  دوخ  ّیـصو  يارب  مدرم 
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 ، دندوب رفاک  لد  رد  ناملسم و  نابز  اب  هک  یهورگ  دنتشک  البرک  رد  ار  وا  دنزرف  زورید  هکنانچ  دنتـشک ،  هانگیب  وت  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ 
یتبقنم اب  ار  وا  وت  ات  دندرک  اهملظ  وا  هب  تبسن  ناج ،  میلست  تقو  هب  تایح و  رد  هک  یموق  داب  دوبان 

 . يدرب دوخ  تمحر  راوج  هب  روهشم  بقانم  فورعم و  یقالخا  لئاضف  اب  و  هزیکاپ ،  یتعیبط  هدوتس و 
یقرواپ

 ، ص271 ج3 ،  نایعالا ، » تاـیفو   ، » ص110و111 ج45 ،  راونالا » راـحب   ، » ص194و197 فوـهلملا »  ، » ص27 ج2 ،  جاجتحالا » ( » 1)
« ، برعلا باـسنا  ةرهمج   ، » ص104 ج6 ،  خـیراتلا ، » یف  لـماکلا   ، » ص471 ج1 ،  لاـقملا ، » حـیقنت   ، » ص343 ج1 ،  ةاورلا ، » عماـج  »

 . ص534 نییبلاطلا » لتاقم   ، » ص55
نومنهر مالـسا  هب  یکدوک  رد  ار  وا  وت  تشادن .  زاب  وت  یگدنب  تیدوبع و  زا  ار  وا  يرگ  تمالم  چـیه  تمالم  هک  یناد  یم  وت  ادـنوادخ 

ار وا  هکنآ  ات  درک ،  تحیـصن  ار  تما  وت ،  ربمایپ  يدونـشخ  يارب  وت و  هار  رد  هراومه  وا  يدوتـس .  ار  وا  بقانم  دش  گرزب  نوچ  يدش و 
 . یتفرگ زاب  دوخ  يوس  هب 

ار وا  يدـش و  دونـشخ  وا  زا  وت  درک .  هزراـبم  تنانمـشد  اـب  هراومه  وت  هار  ردو  دوب ،  بغار  ترخآ  هب  هقـالع و  یب  اـنتعا و  یب  اـیند  هب  وا 
 . يدومرف تاده  تسار  هار  هب  يدیزگرب و 

هدوتـس ناحتما  نیا  هب  وکین  ار  ام  ام .  اب  ار  امـش  دومن و  شیامزآ  امـش  اب  ار  ام  دنوادخ ،  هعدخ !  رکم و  لها  يا  هفوک ،  مدرم  يا  دعب  اما 
رد دـنوادخ  تجح  دالب  همه  رد  ام  میتسه .  وا  تمکح  مهف و  ملع و  هنیجنگ  ام  سپ  درپس .  اـم  هب  تناـما  هب  ار  دوخ  ملع  مهف و  تشاد و 

دوخ قـلخ  زا  يرایـسب  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم هطـساو  هب  تشاد و  گرزب  دوـخ  تمارک  هب  ار  اـم  دـنوادخ  مینیمز .  يور 
. دـیتسناد زیاج  ار  ناملاوما  تراغ  لالح و  ار  ام  اب  گنج  حابم و  ار  نامنوخ  نتخیر  دـیدرک ،  ریفکت  بیذـکت و  ار  ام  امـش  داد .  لیـضفت 

دکچ یم  ناتیاهریشمش  زا  امش ،  نیرید  ياه  هنیک  رثا  رب  ام  نوخ  زونه  دیتشک و  ار  ام  ّدج  زورید  میلباک !  ناتسکرت و  ناریـسا  زا  ام  ایوگ 
یلو تسا ،  نامداش  لاحـشوخ و  امـش  ياهلد  نشور و  امـش  يا  همـشچ  دـیدومن ،  هک  يرکم  هعدـخ و  دـیتسب و  ادـخ  رب  هک  یناتهب  زا  و 
نیا اریز  دیـشابن ،  دونـشخ  ام  لاوما  تراغ  لواپچ و  ام و  نوخ  نتخیر  زا  امـش  نونکا  تسا .  ناگدـننک  رکم  نیرتهب  دـنوادخ  هک  دـینادب 

عفانم و زاو  دـیوشن ،  هدرـسفا  لولم و  اهنایز  رب  هکنیا  ات  تسا ،  ناسآ  لهـس و  دـنوادخ  رب  هدـش و  هتـشون  باتک  رد  نیا  زا  شیپ  بئاـصم 
. دراد یمن  تسود  ار  ناشک  ندرگ  نارگ و  هلیح  دنوادخ  اریز  دیشابن ، دونشخ  اهدوس 

دراو امـش  رب  نامـسآ  زا  یپ  رد  یپ  يدوز ،  نیمه  هب  هک  دیـشاب  ادـخ  باذـع  تنعل و  رظتنم  کنیا  داب !  امـش  رب  تکاله  هفوک !  لـها  يا 
دهاوخ ماقتنا  امش  زا  هدرک و  التبم  رگید  ضعب  تسد  هب  ار  نات  یـضعب  دومن و  دهاوخ  بّذعم  ناتیاهراک  رفیک  هب  ار  امـش  و  دش .  دهاوخ 

هک ناه  دوب .  دیهاوخ  نادواج  دّلخم و  خزود  كاندرد  شتآ  رد  تمایق  زور  دیدومن ،  ام  قح  رد  هک  اهمتس  نیا  يازس  هب  هاگنآ  دیـشک . 
 ! داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل 

مادک اب  دیتخادرپ و  ام  گنج  هب  سفن  مادک  اب  دیتخاس و  ریشمش  ریت و  ناشن  ار  ام  تسد  نیمادک  اب  دینادیم  ایآ  نایفوک !  يا  امـش  رب  ياو 
ملع زا  ناتیاه  هنیـس  هدش و  نشخ  تخـس و  امـش  ياهرگج  هتفرگ و  تواسق  ار  امـش  ياهلد  دنگوس  ادخ  هب  دیداهن ؟  ماگ  ام  گنج  هب  اپ 

 . تسا هداتفا  راک  زا  ناتشوگ  مشچ و  هدنام و  هرهب  یب 
رگید هک  ياهنوگ  هب  دیشک ،  امش  ناگدید  لباقم  لهج  هدرپ  تخاس و  فرحنم  تسار  هار  زا  داد و  بیرف  ار  امش  ناطیش  هفوک !  لها  يا 

 . دش دیهاوخن  تیاده 
زا ار  نآ  وا  تسامش و  ندرگ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  نوخ  مادک  دیناد  یم  ایآ  داب .  امش  رب  تکاله  هفوک !  لها  يا 
زا یضعب  دیدرک و  وا  ترتع  نادنزرف و  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  شردارب  اب  هک  ییاه  ینمشد  نآ  زین  و  درک ؟  دهاوخ  بلط  امش 

يدنه و ياهریـشمش  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادنزرف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ام  دیوگ :  یم  تسا و  هدومن  زین  راختفا  اهتیانج  نیا  هب  امش 
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 ! یندز هچ  میدز  هزینرس  اب  ار  اهنآ  كرت و  ناریسا  نانوچ  میتفرگ  ریسا  ار  شنادناخ  میتشک و  اه  هزین 
هدینادرگ ناش  هزیکاپ  كاپ و  هتشاد و  اربم  یگدولآ  ره  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ینامدرم  نتشک  هب  هک  یسک  يا  تناهد  رب  كاخ  گنس و 

 ، سکره يارب  انامه  تسـشن .  تردـپ  هکنانچ  نیـشنورف ،  دوخ  ياجرب  گس  دـننام  دـنبرب و  ناهد  كاـپان  يا  ینک .  یم  راـختفا  تسا ، 
یم دسح  تسا ،  هداد  لیضفت  نادب  ار  ام  دنوادخ  هک  يزیچرب  ام  هب  ایآ  امش  رب  ياو  تسا .  هداتسرف  شیپ  زا  هدروآ و  اجب  هک  تسا  نامه 

 : دیرب
انُروُحب ًارْهَد  َشاج  ْنإ  اُنْبنَذ  امَف 

اصَم اعُّدلا  يِراُوی  ام  جاس  َكُرَْحبَو 
 ! تسین ندیکم  لباق  مه  اعد  اب  امش  لضف  يایرد  تسا و  هدروآ  شورخ  هب  ار  راگزور  ام  مرک  يایرد  هکنیا  زج  تسین  یهانگ  ار  ام 

هرهب یب  دوخ  رون  زا  دنوادخ  هک  ار  یـسک  و  دیامرف .  اطع  دـهاوخ  هک  ره  هب  هک  گرزب  لضف  بحاص  تسوا  تسا و  دـنوادخ  لضف  نیا 
« . دوب دهاوخ  یکیرات  رد  هتسویپ  دنادرگ ، 

شتآ ار  ناماه  هنیـس  اهلد و  ناگزیکاپ ،  ناکاپ و  رتخد  يا  دنتفگ :  دنتـسیرگ و  دنلب  يادـص  اب  مدرم  دیـسر ،  اجنیا  هب  همطاف  هبطخ  نوچ 
« . دش تکاس  همطاف  نک !  سب  يدنازوس ،  هودنا  شتآ  هب  ار  ناما  هرگج  يدز و 

هبطخ حرش 

هبطخ حرش 

 : تسا هدش  فیصوت  هنوگنیا  ار  یمالسا  هرود  مالسا و  زا  شیب  هباطخ  هاگیاج 
مه اب  رعش  هب و  اطخ  هچرگ  تسناد .  موظنم  ریغ  رثن )  ) رعـش یعون  ارنآ  ناوتیم  ورنآ  زا  تسا و  هنارعاش  تاروصت  تغالب و  جاتحم  هباطخ  »

 ، دنکیم رایـسب  ریثأت  بلط  لالقتـسا  هاوخیدازآ و  ریلد  مدرم  رد  تسا و  هسامح )  ) یناوخ زجر  دنمزاین  هباطخ  هکنیا  هلمجنآ  زا  دراد ، قرف 
تلم ود  ره  اریز  تسا  هیبش  مه  اب  ثیح  نیا  زا  برع  نانوی و  تیلهاج  مایا  ورنآ  زا  تسین ،  مزال  رعـش  يارب  یطیارـش  نینچ  هکیتروص  رد 

زا شیپ  نایدوهی  ظاحل  نامهب  هدوب و  جیار  نایمور  نایم  رد  هباطخ  تاهج  نیمهب  دندوب و  تعانم  اب  بلط و  لالقتساو  هباطخ  رعش و  لها 
ناوتان فیعض و  لیلذ و  نایمور  سکعرب  نایدوهی  نوچ  دنتخادرپ  هباطخب  رعـش  زا  شیپ  نایمور  هک  یتروص  رد  دنتفگیم ،  رعـش  هباطخ ، 

هیثرمب و نانآ  هحیرق  دنیوگ و  یم  زادگ  زوس و  هلان و  هآ و  رپ  راعشا  رتشیب  دنیارـس و  یم  رعـش  رتشیب  ًاعبط  لیلذ  فیعـض و  مدرم  دندوب و 
 . دوشیم هجوتم  زردنا  دنپ و  تمکح و 

فطاوع ياراد  یتاساسحا  فاب  لایخ  نامدرم  ریاس  لـثم  هتـشاد و  هقـالع  هساـمح  يدازآـب و  دوخ  طـیحم  تایـضتقم  هطـساوب  اـهبرع  اـما 
ار اهنآ  هدرک  کـیرحت  ار  ناـنآ  زیمآ  رورغ  غیلب  تاـساسحا  کـی  هکیمـسقب  تسا .  هدوب  رثؤم  ناـنآ  رد  غیلب  نانخـس  دـندوب و  يراـشرس 

یئارـس هباطخ  هب  رفنت  زاربا  تاهابم و  يارب  دنتـشاد  دروخ  دز و  رگیدـکی  اب  اهبرع  نوچ  تشاد و  یم  زاب  گـنج  زا  اـی  درب و  یم  گـنجب 
يارب ای  رابت و  لیا و  هب  تاهابم  يارب  اه  هباطخ  رتشیب  یلو  دننک  يدنب  هتـسد  ای  دـنزاس و  باجم  ار  فرط  هلیـسو  نادـب  ات  دنتـشاد  جایتحا 
هتفرگ تسد  رد  اصع  رـس و  رب  همامع  ًالومعم  بیطخ  تسا .  هدـش  یم  ءاقلا  یـصوصخ  یمومع و  سلاجم  رد  هدوب و  بدا  لضف و  راهظا 

زا دناوخیم ،  هبطخ  هتـسشن  دوخ  رتش  ای  راب و  يور  مه  هاگ  تخاس ،  یم  مسجم  ار  دوخ  راکفا  هزین  اصع و  اب  دناوخ و  یم  هباطخ  هداتـسیا 
 . دـندمآ یم  رب  رعـش  هباطخ و  هدـهع  زا  دـندوب و  رعاش  نابیطخ  رتشیب  بیطخ و  نارعاش  رتشیب  هکنیا  رعـش  هبطخ و  هباشت  رب  لـیالد  هلمج 

دنتفگ یم  رتهب  رعش  رگا  یهتنم 
(. 1 «) تسا هدوب  دایز  مه  شبیطخ  دوب  دایز  شرعاش  هک  ياهلیبق  ره  ًاقافتا  دنتفای .  یم  ترهش  بیطخ  هب  هن  رگ  دندش و  یم  رعاش 
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نانآ يرطف  یئوگ  رعش  دننام  یئارس  هباطخ  اریز  دنتفگ .  یم  یغیلب  حیـصف و  ياه  هبطخ  دنتـسناد  یمن  نتـشون  ندناوخ و  هکنیا  اب  اهبرع  »
رعـش و هک  روطنامه  نوچ  دـندومن .  یم  نیرمت  دـنداد و  یم  تداع  یئارـس  هباطخب  یناوج  زاـغآ  زا  ار  دوخ  ناـناوج  ناریپ ،  دوب و  هدـش 

اریز دندرمـش ،  یم  يرورـض  اهتئیه  مازعا  يارب  زین  ار  یئارـس  هبطخ  دنتـسنادیم  مزال  دوخ  سومان  زا  عافد  بسن و  ظفح  يارب  ار  يرعاـش 
هدوب مدـقم  بیطخ  رب  رعاش  تیلهاج  رد  تهج  نیمهب  دوب و  نانآ  یناگدـنز  یعامتجا  مزاول  زا  فلتخم  طاقنب  صوصخم  نیرومأم  مازعا 
هلیبق سومان  تفارـش و  زا  عافد  رابت و  تاجن  ظفح و  يارب  رعاش  دوجو  تیلهاج  مایا  رد  اریز  هداـتفا ،  ولج  بیطخ  مالـسا  روهظ  زا  سپ  و 
نادـب ات  درک  یم  باجیا  ار  بیطخ  دوجو  دوب  یعامتجا  عاـضوا  مزاول  زا  هک  فلتخم  ياـهتئیه  نیرومأـم و  مازعا  مالـسا  رد  دوب و  رورض 

ارس هب  اطخب  دندوب ،  جاتحم  دوفو )  ) اهتئیه مازعاب  ًابلاغ  هک  برع  لیابق  دنک ،  عناقو  باجم  ار  فرط  دبای و  لیکـشت  یئاه  تیعمج  هلیـسو 
(. 2 «) دشیم بوسحم  هلیبق  مدرم  مامت  هدنیامن  هلیبق و  لها  نابز  بیطخ  نوچ  دنداد  یم  تیمها 
 . تسا رظن  تقد  یسررب و  لباق  تهج  ود  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  هبطخ 

 . یبدا کبس  فلا : 
 . یهلا میهافم  ب : 

لـضفا مهیلع  نیموصعم  همئا  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ياههبطخ  دـننامه  هبطخ  یبدا  کـبس 
اهیلع  ) همطاـف ترـضح  تسا .  هتفرگ  ماـهلا  یهلا  تاـیآ  زا  ياهدـیدع  دراوـم  رد  هدرب و  هرهب  میرک  نآرق  بولـسا  زا  نیلـصملا  تاوـلص 
هدرب هرهب  ینآرق  تایآ  زا  هتخادرپ و  هبطخ  داریا  هب  راوتسا  یمزع  هوک و  نوچ  یتبالص  اب  یّنس ،  یسایس و  تیدودحم  هب  هجوت  اب  مالسلا )

 . تسا هدومن  ظفح  مه  تراسا  رد  ار  تمصع  نادناخ  کبس  و 
یقرواپ

 . ص424و425 مالسا ، » ندمت  خیرات  ( » 1)
 . نامه ص425 ( 2)

ماما تداهش  هک  تسا  نآ  ینافرع  یسامح ،  یلاع  نیماضم  مینک ،  یم  ادیپ  هجوت  هبطخ  یهلا  میهافم  هب  هک  یسررب  زا  مود  تمسق  رد  اّما 
نآ یگژیو  هتسناد و  یهلا  دودح  ماکحا و  يارجا  داد و  لدع و  يرارقرب  يارب  هکلب  يداع ،  ندش  هتشک  کی  هن  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح

 . تسا هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  يو  نانمشد  هلباقم  للع  ترضح و 

یبدا کبس  فلا ـ 

هراشا

 : تسا رادروخرب  صاخ  یگژیو  ود  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  ترضح  هبطخ  یبدا  کبس 
 . میرک نآرق  زا  ماهلا  1 ـ 

 . یسامح تایبدا  2 ـ 
 . تشاد میهاوخ  همرکم  يوناب  نآ  یبدا  کبس  هب  یتاراشا  اهشخب  زا  کی  ره  ردام 

میرک نآرق  زا  ماهلا  1 ـ 
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(. 1) تسا تراهط  تمصع و  نادناخ  فیرش  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  یلاع  نیماضم  زا  نتفرگ  ماهلا  هبطخ ،  نیا  ياه  یگژیو  زا 
یقرواپ

َدَْـشنأ یّتَح  ُبَْرقأ  َوُه  ْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلَک  ّالإ  ْنُکَی  ْمَلَف   : » يریرح ترابع  رد  لاثم  ناونع  هب  دـنیوگ .  سابتقا »  » عیدـب ملع  رد  ار  نف  نیا  ( 1)
« ، بدألا ررد   : » هلمج زا  نف  نیا  رد  ییاهباتک  هب  دـینک  عوجر  « 77 لحن ـ   » تسا ینآرق  تایآ  زا  برقا ،  ره  وا  رـصبلا  حملک  ّالا  َبَرْغأَو »

 . ص226و227 ءاملعلا ،  ماسح 
هیآ 36 زا  ماهلا  یلاعَت ) هللا  ِتُوُیب  ْنِم  ْتَیب  یف  : ) دیامرف یم  دنک ،  یم  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تداهـش  هب  یتقو  هنومن  ناونع  هب 

 : دیامرف یم  هک  تسا  رون  هروس 
( . لاصألاو ِّوُدُغلِاب  اَهیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنأ  ُهللا  َنِذأ  تُوُیب  یف  )

دوش و ادـخ  مان  رکذ  نآ  رد  دـبای و  تعفر  اجنآ  هک  هداد  تصخر  ادـخ  ءایلوا ) ءایبنا و  لزانم  دـجاسم و  دـباعم و  دـننام   ) ییاه هناخ  رد  »
« . دننک وا  كاپ  تاذ  هیزنت  حیبست و  ماش  حبص و 

هناخ هکنآ  لاح  دشن ،  هداد  تصخر  زین  دجسم  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یصو  هب  هک  تسا  هتکن  نیا  روآدای  نمض  رد  و 
 . ددرگیم بوسحم  نما  ياه  هناخ  زین  ناماما  ناربمایپ و  ياه 

هروس هیآ 70  زا  هتفرگرب  ًالیِضْفَت » ُهللا  َقَلَخ  ْنَّمِم  ریثَک  یلَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ِهِِّیبَِنب  اْنلَّضَفَو  ِِهتَمارَِکب ،  ُهللا  انَمَرْکأ   » ترابع نینچمه 
 : دیامرفیم هک  تسا  ءارسا 

« . ًالیِضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ْریثَک  یلَع  ْمُهَْنلَّضَفَو  ِتبِّیَّطلا  َنِم  ْمُهْنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَبلا  یف  مهاْنلَمَحَو  َمَدآ  یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقلَو  »
میداد يزور  ار  اهنآ  هزیکاپ  ذیذل و  ياذغ  ره  زا  میدرک و  راوس  رحب  ّرب و  بکرم  هب  ار  اهنآ  میتشاد و  یمارگ  رایـسب  ار  مدآ  نادنزرف  امو  »

میدیشخب لماک  تلیضف  يرترب و  دوخ  تاقولخم  زا  يرایسب  رب  و 
هتفرگرب َنوُدَتْهَت » ُْمْتنأَف ال  ًةَواشِغ  ْمُکِرََـصب  یلَع  َلَعَجَو  ْمَُکل ،  یْلمأَو  ُناطیَّشلا  ْمَُکل  َلَّوَسَو  ْمُکِرََـصبَو  ْمُکِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ   » ترابع نینچمه 

 . تسا هرقب  ماعنا و  ياههروس  تایآ  زا 
 : تسا نینچ  بطاخم  ریمض  اب  ماعنا  هروس  زا  هیآ 46 
یلَع َمَتَخَو  ْمُکَرْصبأَو  ْمُکَعْمَس  ُهللا  َذَخأ  ْنإ  ُْمْتیَءَرأ  ُْلق  )

( . َنُوفِدْصَی ْمُه  َُّمث  ِتیآلا  ُفِّرَُصن  ُْفیَک  ْرُْظنُا  ِِهب  ْمُکَِیتأَی  ِهللا  ُْریَغ  ٌهلإ  ْنِم  ْمُِکبُوُلق 
زاب امش  هب  اهتمعن  نیا  هک  تسه  ادخ  ریغ  ییادخ  ایآ  داهن ،  امش  لد  رب  رهُم  تفرگ و  امش  ياهمـشچ  شیوگ و  ادخ  رگا  ربمغیپ  يا  وگب  »

« . دننک یم  ضارعا  هنوگچ  اهنآ  زاب  مینادرگ ،  یم  نشور  ار  تایآ  هنوگچ  ان  هک  رگنب  دهد ، 
 : تسا هنوگنیا  بئاغ  ریمض  اب  هرقب  هروس  زا  هیآ 7  زین  و 

( . ٌمیظَع ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ٌةَوَشِغ  ْمِهِرْصبأ  یلَعَو  ْمِهِعْمَس  یلَعَو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهللا  َمَتَخ  )
یباذع تمایق  رد  ار  ناشیا  دننک و  یمن  ار  یهلا  فراعم  قیاقح و  مهف  هک  داهن  ناشیا  ياهمـشچ  اهـشوگرب و  هدرپ  اهلد  رب  رهُم  ادـخ  رهق  »

« . دوب دهاوخ  تخس 
هبطخ رد  ار  یهلا  مالک  ترابع  نیع  يدراوم  رد  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  رون  هیآ 11  زا  ماهلا  َبَسَتْکا و )... اَم  ءيِْرُما  ِّلُِکل   ) ترابع و 

یعوضوم تایآ  هب  لماک  هطاـحا  هب  هجوت  اـب  تسا .  هتفرگ  هرهب  رون  دـیدح و  هط ،  هدـئام ،  نارمع ،  لآ  هرقب ،  روس  تاـیآ  هداد و  ياـج 
( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  میئوگن  رگا  تفگ :  دیاب  ساسح ،  ّداح و  طیارش  نآ  رد  نیبطاخم  هب  نآ  لاقتنا  میرک و  نآرق 

 . تسا هدرب  یفاو  هرهب  میرک  نآرق  زا  تفگ  دیاب  تسا ،  نآرق  ظفاح 
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یسامح تایبدا  2 ـ 

تایبدا رد  دزیخرب .  یموق  ای  يدرف  تاراختفا  اه و  یگنادرم  فیـصوت  هب  رعاـش  اـی  بیطخ  هک  دریگ  یم  لکـش  یناـمز  یـسامح  تاـیبدا 
دنا هدش  هتخیگنارب  مدرم  يوسب  هدیزگرب و  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هک  دنتسه  یهلا  لماک  ياهناسنا  زاتمم ،  ياهتیصخش  مالسا ، یـسامح 

.
باحصا رتورف  هبترم  رد  دنهد و  یم  لکـش  ار  مالـسا  یـسامح  تایبدا  روحم  يو  نانیـشناج  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 

(. 1) دنراد ياج  ادهشلا  دّیس  هزمح  ترضح  نوچ  اهنآ  راکادف 
یقرواپ

تایبدا زا  یـشخب  ینید  هسامح  و  یـسامح ،  تایبدا  زین  یـسراف  رثن  رعـش و  رد  ناشیمارگ ،  نادنزرف  هعیـش و  همئا  هریـس  زا  يوریپ  هب  ( 1)
 : دنشاب یم  ریز  رارق  هب  راثآ  نیا  زا  یخرب  تسا .  هدوب  شنیب  لها  هجوت  دروم  هراومه  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یسراف 

« ماسح نبا   » هب روهشم  نیدلا  ماسح  نب  دمحم  انالوم  رثا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ياهگنج  اهرفس و  لاح  حرـش  رد  همان :  نارواخ  1 ـ 
 . يرمق يرجه  یفوتم 875  مهن ،  نرق  يارعش  زا 

لاس 1073 نآ  مظن  خـیرات  تسین .  مولعم  نآ  مظان  تسا .  س )  ) ادهـشلا دیـس  هزمح  ترـضح  هرابرد  هموظنم  نیا  هماـن :  نارقبحاـص  2 ـ 
 . دشابیم يرمق  يرجه 

هیلع هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  یگدـنز  هرابرد  مهدزاود  نرق  رد  لذاب  ناخ  عیفر  دـمحم  ازریم  طسوت  رثا  نیا  يردـیح :  هلمح  3 ـ 
 . تسا هدش  هدیشک  مظن  هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  و  ملسو ) هلآو 

یبا نب  راتخم  تاوزغ  صوصخ  رد  نوتفم »  » هب صلختم  یلبند ،  ناخ  یلعفجن  نب  کیب  قازرلا  دـبع  طسوت  هموظنم  نیا  هماـن :  راـتخم  4 ـ 
 . تسا هدمآ  مظن  هب  یفقث  هدیبع 

لوسر ترـضح  تاوزغ  رکذ  رد  يرجه  مهد  نرق  رد  ار  هموظنم  نیا  يوفـص  بسامهط  هاـش  دـهع  رعاـش  یتریح  یتریح :  هماـهنهاش  5 ـ 
 . دراد تیب  دصتشه  رازه  تسیب  هک  تسا  هتخاس  راهطا  همئا  مرکا و 

هدـش و هتخاـس  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  تاوزغ  حرـش  رد  براـقتم  رحب  هب  هموـظنم  نیا  يریـسا :  هماـنوزغ  6 ـ 
 . تسا لوا  بسامهط  هاش  دهع  نارعاش  زا  يریسا  نآ  هدنیوگ 

نآ رد  هک  هدرک  زاغآ  ناخ  میهاربا  هدازهاش  رما  هب  ار  دوخ  هموظنم  نامرک ،  مدرم  زا  یجار »  » هب صلختم  یلعنامب ،  الم  یجار :  هلمح  7 ـ 
 . تسا هتخادرپ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تالاح  زا  یضعب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دلوت  هب 

هیلع  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  مالـسا و  ربمایپ  لاوحا  حرـش  رد  ار  رثا  نیا  یناشاک  يابـص  ناخ  یلعحتف  ءارعـشلا  کلم  هماـن :  دـنوادخ  8 ـ 
 . تسا هدیشک  مظن  هب  مالسلا )

هللا یلص   ) ادخ لوسر  لاح  حرش  رد  راجاق  دهع  رد  ار  رثا  نیا  ارعشلا  سمـش  یناهفـصا ،  شورـس  یلع  دمحم  ازریم  همان :  تشهبیدرا  9 ـ 
 . تسا هتخاس  مالسلا ) مهیلع   ) رشع ینثا  همئا  و  ملسو ) هلآو  هیلع 

یفقث هدیبع  وبا  نب  راتخم  رابخا  رکذ  رد  ار  هموظنم  نیا  يرجه  مهدزاود  نرق  يارعـش  زا  یمارگلب  دازآ  یلعمالغ  ازریم  همان :  اشگلد  10 ـ 
 . تسا هدورس 

 . تسا هدروآ  مظن  هتشر  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  ياهگنج  هک  تسا  یشتآ »  » هب صلختم  يرعاش  زا  هموظنم  نیا  همانگنج :  11 ـ 
« نسح نب  مساق   » و ربکا » یلع   » هب روهـشم  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  لاح  حرـش  رد  هموظنم  نیا  ربکا :  یلع  ناتـساد  12 ـ 

 . تسا هدناسر  نایاپ  هب  يرجه  لاس 1298  رد  ار  رثا  نیا  بلاط  وبا  نب  رهاط  دمحم  نآ  رعاش  تسا . 
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390 ص377 ،  ناریا » رد  ییارس  هسامح   : » هب دینک  عوجر 
مالسا و رد  ار  تیالو  تماما و  عیفر  هاگیاج  دراد  رظنرد  دزادرپ ،  یم  هبطخ  داریا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  یتقو  اذل 

تداهـش ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  تلاسر  هب  تداهـش  یهلا و  دـمح  زا  سپ  ورنیا  زا  دـیامن .  صخـشم  یمالـسا  هعماج 
هتسناد و ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم ترضح  یهلا  ریفس  تلحر  زا  سپ  تماما  طخ  زا  فارحنا  نایرج  همادا  رد  ار  ربمایپ  نادنزرف 

هفوک بارحم  رد  جراوخ  تسدب  هک  دنک  یم  دننام  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  شّدج  تداهـش  هب  ار  نیـسح  ماما  تداهش 
یـسامح هبطخ  اب  تیالو  طخ  زا  تّما  فارحنا  ناـیرج  رد  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  هک  هنوگناـمه  تفاتـش .  دوبعم  ءاـقل  هب 

 . دیامن یم  مایق  ربمایپ  یصو  یفرعم  ییاسانش و  هب  شیوخ 
هـسامح مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  و  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  مالـسلا ، ) اهیلع   ) همطاف نادنزرف  زین  اروشاع  هعقاو  زا  سپ 

یلع ماما  نیدباعلا  نیز  ترضح  شیوخ  رصع  ماما  هب  ار  مالک  هتشر  هتخاس ،  انـشآ  شیوخ  ماما  اب  ار  تما  هتـسشن و  ریـسفت  هب  ار  اروشاع 
 . دنراپس یم  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب 

هبطخ میهافم  ب ـ 

هبطخ میهافم 

سپس دروآیم  ياجب  ار  یهلا  دمح  تسخن  يو  دوش .  یم  میـسقت  هدمع  شخب  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  هباطخ 
 . دیوگ یم  نخس  هیواعم  نب  دیزی  متس  نانآ و  رکم  زا  هدادرارق و  بطاخم  ار  هفوک  مدرم 

یهلا دمح  1 ـ 

 . تسا لاعتم  دنوادخ  ساپس  دمح و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  تانایب  زا  زارف  نیتسخن 
« . يرَّثلا یلإ  ِشْرَْعلا  َۀَنِزَو  یصِحلاَو ،  ِْلمَّرلا  َدَدَع  ِ ِهللا  ُدْمَْحلا »

« . تسوا شرع  ات  نیمز  يور  زا  هچنآ  نزومه  و  اهگنس ،  اهگیر و  هرامش  هب  یساپس  ادخ ،  يارب  ساپس  »
ساپـس ینایاپ  یب  هتـشگ و  قرغتـسم  قلطم  لامج  هولج  رد  هدومن ،  هجوت  توکلم  ملاع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  نایب  نیا  اب 

ار مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  بتکم  زا  يوریپ  زارف  نیا  رد  وا  دروآ .  یم  ياـجب  يو  رامـش  لـباق  ریغ  تادوجوم  اـب  ار  شیوخ 
یم ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبّنلا دجـسم  رد  شیوخ  هبطخ  زاغآ  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  دهد .  یم  ناشن  اراکـشآ 

 : دیامرف
َّمَج اهالاو ،  نَنِم  ِمامَتَو  اهادْسأ ،  ءالآ  ِغُوبُـسَو  اهَأَدَْتبإ ،  مَِعن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَق  اِمب  ُءانَّثلاَو  ْمَْهلأ ،  ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهلَو  َمَْعنأ ،  ام  یلَع  ِ ِهللا  ُدْمَْحلا »

ِِقئالخلا یلإ  َدَمْحَتْـساَو  اِهلاصِّتإل  ِرْکُّشلِاب  اهتَداِزتْسإل  ْمَُهبَدَنَو  اهَُدبأ ،  ِكارْدإلا  ِنَع  َتَوانَتو  اهُدَمأ ، ِءازَْجلا  ْنَع  يآنَو  اهُدَدَع  ِءاصْحإلا  ِنَع 
(. 1 «) اِهلاْثمأ یلإ  ِبْدَّنلِاب  یّنَثَو  اِهلازجِإب 

Șљ ޘ

ج5 ینارحب ،  مثیم  نبا  هغالبلا ، » جهن  حرش  : » دینک عوجر  تسا .  هدش  رکذ  یخیرات  یثیدح ،  عبنم  رد 64  قیرط  هدزون  هب  قوف  هبطخ  ( 1)
 . 119 ص100 ـ  ثیدح 57 ،  ةایحلا ، » جهن   » ص105 و ، 
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نانز عمج  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا دجسم  رد  هبطخ  رب  هوالع  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
یلمع هریـس  رد  اذـل  تسا .  هتخادرپ  هبطخ  داریا  هب  رازاب  هچوک و  مدرم  زا  یهورگ  نایم  رد  دـندوب و  هتفر  شتدایع  هب  هک  راصنا  رجاهم و 

و دنتسه .  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  وریپ  مالسلا ) امهیلع  ( ) هسیفن هدیـس   ) موثلک ما  بنیز و  ترـضح  نیـسحلا و  تنب  همطاف  زین 
 . دنراذگ یمن  رازاب  هچوک و  دجسم و  نایم  یقرف  هضیرف ،  ماجنا  يارب 

دورد و  هدومرف .  ماهلا  هچنآ  رب  ناوارف  ساپـس  و  هتـشاد ،  ینازرا  هک  ییاهتمعن  رب  تسا ،  یهلا  تـالامک  عماـج  تاذ  صوصخم  شیاتـس  »
ياـیاطع ندوب  مهرـس  تشپ  ماـمت و  و  اـهتمعن ،  ندوب  خارف  اـسر و  و  یمومع ،  ياـهتمعن  زاـغآ  زا  هدوـمرف ،  تمحرم  هک  هچنآ  رب  ناوارف 

شاداپ ماقم  رد  ناوت  یمن  هک  تسا  نایاپ  یب  يردـقب  تمعن  هنماد  تسین و  شرامـش  لباق  هک  تسا  دایز  يردـقب  اهنآ  ددـع  هک  اـهبنارگ 
تساخرب

لماک نداتـسرف و  ورف  اب  دومن و  رکـش  هب  توعد  اهتمعن  ینوزف  يارب  تسین .  كرد  لباق  هک  تسا  یلاـعتم  يردـق  هب  اـهتمعن  نیا  تیدـبا 
« . دومن توعد  اهتمعن  نیا  لثم  هب  ار  مدرم  ترخآ  رد  دناوخارف و  شیاتس  هب  اهتمعن  ندرک 

 : تسا هدمآ  يربک  هقیدص  ترضح  حبص  ياعد  رد  نینچمه 
ِقَرََوو ِراْطمألا ،  ِرَطَق  ِدَدَعَو  ِراِحْبلا ،  ِءام  ِعَرُج  ِدَدَعَو  ِلابِْجلاَو ،  ِلاّتلاَو  ِلامِّرلا  ِّرَذ  ِۀَنِز  ِدَدَِعبَو  َنیدـِماْحلا ... ،  ِلَّوأ  ِدْـمَِحب  يدْـمَح  ْلَّبَقَتَف  »... 

(. 1 ...«) ِراجْشألا
هعرج دادعت  و  اههوک ،  اه و  هّپت  اهنش و  تارذ  نزو  دادعت  هب  و  رگشیاتس ...  نیلوا  شیاتس  دمح و  هارمه  ریذپب ،  ارم  شیاتـس  دمح و  »... 

 ...« . ناتخرد گرب  و  اهناراب ،  تارطق  دادعت  و  اهایرد ،  بآ  ياه 
یقرواپ

209 و ص205 ـ  ج95 ،  راونالا ، » راـحب   » ص55 نیمألا ، » دـلب   ، » ص72 یمعفک ، » حابـصم   ، » 202 ص19 ـ  دجهتملا ، » حابـصم  ( » 1)
 . 90 ص74 ـ  یمویق ،  داوج  ۀیمطاف ، » هفیحص  »

ربمایپ تلاسر  هب  یهاوگ  2 ـ 

یم هدرمش  یمالسا  ننس  زا  یکی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یهلا مظعا  لوسر  تلاسر  هب  یهاوگ  دنوادخ ،  یگناگی  هب  تداهش  زا  سپ 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  زا  يوریپ  هب  ار  یلمع  كولس  نیا  نانارنخس  یمامت  تسا و  زامن  زا  یئزج  تلاسر  هب  یهاوگ  دهشت  رد  هکنانچ  دوش 

 . دندرک یم  رازگرب  ملسو ) هلآو  هیلع 
نید رب  ناگدـننک  جورخ  ار  ـالبرک  يارـسا  نایدـیزی ،  هک  تسا  نیا  هتخاـس ،  ناـیئاروشاع  هضرف  ار  تلاـسر  هب  یهاوگ  هک  يرگید  هتکن 

... و مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  بنیز ،  ترضح  ياه  هبطخ  اب  هک  دندرک  یم  یفرعم  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم
(. 1) دش وربور  تسکش  اب  يوما  هعیاش  نیا 

یقرواپ
هفوک يوس  هب  ـالبرک  زا  زاـب  ياهرـساب  مور  كرت و  يارـسا  ناـسمه  ار  ناـنآ  تسا :  هدـمآ   190 ص189 ـ  فوـهلملا »  » رد هکناـنچ  ( 1)

رداچ و هچ  ره  نز  میدّمحم .  لآ  زا  ام  دنتفگ  ناریسا  دیتسه ؟  لیماف  مادک  زا  امش  دیـسرپ .  نانز  زا  ینز  یتقو  هفوک  رد  دنداد و  تکرح 
 . دندیسوپ نانآ  هداد و  ناریسا  هب  هدرک  عمج  تشاد ،  يرسور 

ینارنخـس اب  نایفوک  نکیل  دوب  جیار  زین  هفوک  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم نید  رب  جورخ  هعیاش  هک  دـهد  یم  ناشن  هعقاو  نیا 
 . دندرب یپ  تیعقاو  هب  تلاسر  نادناخ  ياه 
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( مالسلا هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  يور  رد  يدرم  دنک :  یم  لقن  سوواط  نبا  دیـس  هکنانچ  تشاد .  يرتشیب  جاور  قشمد  رد  هعیاش  نیا  هتبلا 
 : تفگ داتسیا و 

 . دینادرگ زوریپ  امش  رب  ار  نینمؤملا  ریما  درک و  هدوسآ  ناترش  زا  ار  نامدرم  تخاس و  دوبان  تشک و  ار  امش  هک  ار  ییادخ  ساپس 
 : دیسرپ وا  زا  سپس  تخیر .  نورب  تشاد  لد  رد  هچنآ  یماش  درم  ات  دنام .  شوماخ  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع 

؟  يا هدناوخ  نآرق   ــ
 . يرآ  ــ

یتسود رگم  مهاوخ ،  یمن  امـش  زا  يدزم  تلاسر  رب  وگب  « . » یبْرُْقلا یف  َةَّدَوَْملا  ّالإ  ًارْجأ  ِْهِیلَع  ْمُُکلَئْـسأ  ُْلق ال  « ؟  ياهدـناوخ ار  هیآ  نیا   ــ
( . 22 يروش ،  « ) نم ناکیدزن 

 ! يرآ  ــ
(26 ءارسا ـ  « ) هدب ار  نادنواشیوخ  قح  و  ( » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اذ  ِتآَو   : ) ار هیآ  نیا  و   ــ

تیب لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  دـهاوخ  يادـخ  انامه  «، » ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُری  امَّنإ   : » ار هیآ  نیا  و   ــ
( . 33 بازحا ـ  « ) ینتخاس كاپ  دزاس ،  كاپ  ار  امش  دربب و 

 ! يرآ  ــ
 . شیالآ زا  هزیکاپ  تیب  لها  میئام  یبْرُقلا ،  ِيَوذ  میئام ،  هدش .  لزان  ام  قح  رد  اه  هیآ  نیا  خیش  يا   ــ

هدش نامیشپ  دوب  هتفگ  هچنآ  زا  دناربمغیپ و  نادنزرف  دنتسین .  یجراخ  نانآ  تسین .  تسرد  هدینش  ناریـسا  نیا  هرابرد  هچنآ  تسناد  خیش 
 : تفگ و 

ج2 یمزراوخ ، » لتقم   . » مرازیب دمحم  لآ  دمحم و  نانمشد  زا  نم  منک .  یم  هبوت  وت  هب  متشاد  لد  رد  نانیا  زا  هک  یضغب  زا  نم  ایادخ   ــ
 . 213 ص211 ـ  فوهلملا ، »  ، » ص61و62 ، 

( مالسلا هیلع   ) یلع تماما  هب  یهاوگ  3 ـ 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نیدحوملا  یلوم  تیالو  هب  شلوسر  تلاسر  دـنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح 
تیاصو درک  دای  اب  ( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  ددرگ .  یم  بوسحم  یمالـسا  رئاعـش  زا  ییزج  هزورما  هک  ناسنآ  دهد ،  یم  یهاوگ 

 : دروآیم نایفوک  رطاخ  هب  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يوس  زا  هدراو  ثیداحا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
(. 1 «) يریظن ٌّیلعَو  ِهتُّما  یف  ٌریظن  َُهلَو  ّالإ  ٍّیبَن  ْنِم  ام  »

(. 2 «) ینََدب ْنِم  یسأر  ِۀلزنمب  یّنِم  ٌّیلَع  »
(. 3 «) ِۀَمایْقلا َمْوَی  َضْوَْحلا  َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنلَو  ٍّیلَع  َعَم  ُّقَْحلاَو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌّیلَع  »

(. 1 «) َضْوَْحلا َّیلَع  ادِرَی  یّتَح  ِناقِرَتْفَی  ُهَعَم ال  ُنآرُْقلاَو  ِنآرُْقلا  َعَم  ٌّیلَع  »
یقرواپ

 . ص164 ج2 ،  ةرضنلا ، » ضایرلا   ، » ص23 ج3 ،  ریدغلا ، » ( » 1)
ضایرلا  ، » ص417 ج2 ،  يزیزعلا ، » حرـش   ، » ص357 ج4 ،  ریدـقلا ، » ضیف   ، » ص80 راـصبالا ، » رون   ، » ص22 ج3 ،  ریدـغلا ، » ( » 2)

 . ص162 ج2 ،  ةرضنلا ، »
ص321 ج14 ،  هخیرات ،  یف  بیطخلا  مهنم  هاور  دقو  ص177 ،  ج3 ،  ریدغلا ، » ( » 3)
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یم ناشن  رطاخ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  نایفوک  ياه  ینمـشد  درمـشیم ،  گرزب  ناهانگ  نیا  یمامت  زاغآ  ار  تیالو  طخ  زا  فارحنا  يو 
 : دوش

زا ار  نآ  وا  تسامش و  ندرگ  هب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  زا  نوخ  مادک  دیناد  یم  ایآ  داب .  امـش  رب  تکاله  هفوک !  لها  يا  »
زا یضعب  دیدرک و  وا  ترتع  نادنزرف و  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  شردارب  اب  هک  ییاهینمشد  نآ  زین  و  درک ؟  دهاوخ  بلط  امش 

يدنه و ياهریشمش  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نادنزرف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ام   : » دیوگ یم  تسا و  هدومن  زین  راختفا  اهتیانج  نیا  هب  امش 
 !...« . یندز هچ  میدز ،  هزین  رس  اب  ار  اهنآ  كرت و  ناریسا  نانوچ  میتفرگ .  يریسا  هب  ار  شنادناخ  میتشک و  اههزین 

( مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  ترـضح  تیالو  نداد ،  یهاوگ  هداد ،  يور  مالـسا  خیرات  رد  هک  يراوگان  ياهدماشیپ  نیا  اب  ایآ 
؟  تسین لوبقم  یتدابع  بولطم و  یلمع  ناذا  رد 

ینتـسگان دنویپ  دـنک و  یم  دـیکات  شیوخ  يادـتقم  ربهر و  لباقم  رد  ار  تما  فیاظو  يا ،  هضیرف  ره  رد  تیالو  تماما و  لصا  درک  دای 
هب نداد  یهاوگ  هرابرد  هعیـش ، ياهقف  تایرظن  (2 «) ۀسدقملا ۀـثلاثلا  ةداهـشلا   » باتک زا  لقن  هب  اجنیا  رد  دـیامن . یم  داجیا  تما  ماما و  نیب 

 . ددرگ نشور  عوضوم  ّتیمها  ات  مینک ،  یم  رکذ  ار  ناذا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تماما 
یقرواپ

 . ص116 یطویسلل ،  ءافلخلا » خیرات   » ص74 ۀقرحملا ، » قعاوصلا   ، » ص124 ج3 ،  مکاح ، » كردتسم   ، » ص180 ج3 ،  ریدغلا ، » ( » 1)
 . 301 ص281 ـ  يزغلا ،  میلحلا  دبع  ۀسدقملا ، » ۀثلاثلا  ةداهشلا  ( » 2)

 : نینسحملا ءازج  ریخ  هللا  مکازج  انیلإ  اونسحأو  انوتفا 
ۀماقإلاو ناذألا  یف  مهیلعو  هیلع  هللا  تاولـص  ءایـصوألا  دّیـسل  ةرمإلاو  ۀیالولاب  ۀـسّدقملا  ۀـثلاثلا  ةداهـشلا  صوصخب  فیرـشلا  مکرظن  وهام 

؟  ۀضورفملا تاولصلل 
 : هل مظعم  خساپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
 . ۀماقالاو ناذالل  ۀیؤزجلاو  دورولا  دصقب  نکت  مل  اذا  اهنم  عنام  نکلو ال  ۀماقالا ،  الو  ناذالا  نم  ًاؤزج  ًاعرش  تسیل 

 . نیموصعملا هئایصوأ  یلعو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  ۀفیلخ  یف  هدقتعی  امب  فارتعالاو  ناعذالا  راهظا  دّرجمل  تناک  اذا  ًۀحجار  نوکت  لب 
سیون تسد  هحفص  کی 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  4 ـ 

 : دیامرفیم ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تلاسر  هب  یهاوگ  زا  سپ  هلصاف ،  الب  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح 
« . ثاُرت الَو  ِلْحَذ  ِْریَغ  ْنِم  ِتارُْفلا  ِّطَِشب  اوُِحبُذ  ُهَدالْوأ  َّنأَو  »... 

« . دننک یهاوخ  نوخ  دنشاب و  راکبلط  نانآ  زا  ینوخ  هکنآ  یب  دندیربرس ، تارف  رانک  رد  ار  وا  نادنزرف  هک  مهد  یم  یهاوگ  »... 
هک دنک  یم  دننام  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  تداهش  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  يزارف  زا  سپ  يو 

ناریـسا اروشاع و  تضهن  ندوب  یجراخ  ماهتا  نایب  نیا  اـب  عقاو  رد  دیـسر .  تداهـش  هب  جراوخ  هورگ  تسد  هب  هفوک  دجـسم  بارحم  رد 
دندرک یم  یفرعم  ینید  لوصا  هب  دنبیاپ  رهاظ  بسح  هب  ار  دوخ  دنچ  ره  هک  یکاپان  هورگ  دیدرگ .  نایدیزی  نایوما و  دوخ  هجوتم  البرک 

یمن یشوپ  مشچ  مه  رادراب  نز  نتشک  زا  تردق  هب  ندیسر  يارب  و  دندناسر ،  یم  تداهش  هب  تدابع  بارحم  رد  ار  ادخ  لوسر  یـصو  ، 
 . دندرک
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 : دیامرف یم  ترضح  نآ 
زا هک :  يدومرف  روتسد  تربمایپ  هب  هچنآ  فالخ  رب  ای  مدنبب ،  ارتفا  غورد و  وت  سدقم  تاذ  هب  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ  »

ار وا  دـندرک و  بصغ  ار  شقح  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نامه  میوگب .  ینخـس  دریگب ،  تعیب  بلاـط  یبا  نب  یلع  دوخ  ّیـصو  يارب  مدرم 
« . دنتشک البرک  رد  ار  وا  دنزرف  زورید  هکنانچ  دنتشک ،  هانگ  یب  وت  ياه  هناخ  زا  ياهناخ  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  یگرزب  تیصخش  دوش  یم  روآدای  ار  ترضح  نآ  لیاضف  هداتسرف ،  نیرفن  ماما  ناگدنـشک  هب  سپس 
(. 1 «) ۀنجلا لها  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا   » شماما ردارب  يو و  هرابرد  ملسو )

 : دومرف
(. 2 «) طابسألا نم  ناطبس  نیسحلاو  نسحلا  »

یهلا ماقتنا  5 ـ 

لاعتم دـنوادخ  بناـج  زا  هک  موصعم  يربهر  تماـما و  زا  يرادروخرب  تمعن  اـهنآ ،  نیرتگرزب  زا  یهلا و  ياـهتمعن  لـباقم  رد  یـساپسان 
هلأسم نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رهگـالاو  رتخد  هبطخ  هدـمع  تمـسق  ورنیا  زا  دراد .  یپرد  ار  یهلا  ماـقتنا  تسا .  هدـش  باـختنا 

 : هک تسا  فوطعم 
َنوُُدلَْخت َُّمث  ضَْعب ،  َسَأب  ْمُکَضَْعب  ُقیُِذیَو  باذَِعب ،  ْمُُکتِحُْسیَف  ٌتامِقَن ،  ِءامَّسلا  َنِم  ْتََرتاَوتَو  ْمُِکب  َّلَح  ْدَق  ْنَأَکَف  َباذَْعلاَو ،  َۀَنْعَّللا  اوُرِظَْتناَف  »

« . َنیملاّظلا یلَع  ِهللا  ُۀَنَْعل  الأ  انوُمتْمَلَظ ،  اِمب  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ِمِیلألا  ِباذَْعلا  یف 
دراو امـش  رب  نامـسآ  زا  یپرد  یپ  يدوز ،  نیمه  هب  هک  دیـشاب  ادـخ  باذـع  تنعل و  رظتنم  کنیا  داب .  امـش  رب  تکاله  هفوک !  لها  يا  »

دهاوخ ماقتنا  امش  زا  هدرک و  التبم  رگید  ضعب  تسد  هب  ار  نات  یـضعب  دومن و  دهاوخ  بّذعم  ناتیاهراک  رفیک  هب  ار  امـش  و  دش .  دهاوخ 
هک ناه  دوب .  دیهاوخ  نادواج  دّلخم و  خزود  كاندرد  شتآ  رد  تمایق  زور  دیدومن ،  ام  قح  رد  هک  اهمتس  نیا  يازس  هب  هاگنآ  دیـشک . 

« . داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل 
هب یهاگ  نکیل  تسا .  هدومن  ناـیب  ار  هشیپرفک  مدرم  ملظ و  ياـه  ماـظن  موتحم  تشونرـس  هک  تسا  ینآرق  تاـیآ  زا  هتفرگرب  تاـنایب  نیا 

فطل باب  زا  یهاگ  دـنوش و  راتفرگ  رتکاندرد  رت و  تخـس  یباذـع  هب  ات  دـننک  هانگ  رتشیب  ات  دوش  یم  هداد  تلهم  هشیپ  متـس  ياـه  میژر 
تـسد زا  مه  ار  تصرف  نیا  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  رگید  یتصرف  دوخ  حالـصا  يارب  هعماج  ات  دزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  طوقـس  هک  تسا  یهلا 

 : دوش یم  هدافتسا  ریز  تایآ  زا  بیترت  هب  بلطم  ود  نیا  تسا .  یمتح  يدوبانو  طوقس  رگید  دهدب 
یقرواپ

باتک اههد  رد  رگید  قرط  هب  ثیدح  نیا  ص3  ج3 ،  لبنح ، » نب  دمحا  دنسم   » زا لقن  هب  ص544 ،  ج10 ،  قحلا ، » قاقحا  تاقحلم  ( » 1)
تسا هدمآ  تنس  لها  یثیدح 

 . ص415 مقر 2 ،  ج4 ،  يراخب ،  ریبکلا ، » خیرات   ، » ص634 ج10 ،  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  ( » 2)
(. 1 «) ٌنیهُم ٌباذَع  ْمَُهلَو  ًاْمثإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  یلُْمن  اّمنإ  ْمِهِسُْفنأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنأ  اوُرَفَک  َنیّذلا  َّنَبَسُحی  الَو  »

هدوزفا ناشناهانگ  رب  ات  میهد  یم  تلهم  نانآ  هب  ام  تسا .  اهنآ  عفن  هب  میداد  تلهم  اهنآ  هب  هکنیا  دـننکن  ناـمگ  دـندش ،  رفاـک  هک  اـهنآ  »
« . هدننک راوخ  یباذع  تساهنآ  يارب  ددرگ و 

ِهِدابِعب ُهللا  ناـک  ْمُُهلَجأ  َءاـج  اذإَـف  یّمَـسُم  لَـجأ  یلإ  ْمُهُرِّخُؤی  ْنِکلَو  ۀَّباد  ْنِم  اـمِرْهَظ  یلَع  َكََرت  اـم  اُوبَـسَک  اـِمب  َساـّنلا  ُهللا  ُذِـخ  ءاُوی  َْولَو  »
(. 2 «) ًاریَصب
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ار اهنآ  یلو  دنام ،  یمن  یقاب  ياهدبنج  چـیه  نیمز  يوررب  درک ،  یم  هذـخاؤم  دـناهداد  ماجنا  هک  هچنآ  لباقم  رد  ار  مدرم  دـنوادخ  رگا  »
« . تسا انیب  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  دیسرارف ،  ناشنامز  نوچ  دزادنا و  یم  ریخأت  هب  ینّیعم  نامز  يارب 

 : دیامرف یهلا  ریذپان  فلخت  ياهتنس  دروم  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
(. 1 «) ءالَبَو لْزأ  َدَْعب  ّالإ  ِمَمُالا  َنِم  دَحأ  َمْظَع  ُْربْجَی  َْملَو  ءاخَرَو ،  ْلیِهْمَت  َدَْعب  ّالإ  ُّطَق  رْهَد  يِراَّبَج  مِصْقَی  َْمل  َهللا  َّنإَف  ُدَْعب ،  اَّمأ  »

یقرواپ
 . 178 نارمع ـ  لآ  ( 1)

 . 65 رطاف ـ  ( 2)
رد تسا و  هدیبوکن  شمه  رد  زگره  هدرکن ،  شیاطع  خارف  یگدنز  هدادن ،  شتلهم  ات  ار ،  يراکمتـس  چیه  دنوادخ  هک  انامه  دـعب ،  اما  »

« . تسا هدرکن  میمرت  راشف ،  یتخس و  نارود  ندنارذگ  زا  شیپ  ار ،  یتلم  چیه  هتسکش  ياهناوختسا  لباقم ، 
 : دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

(. 2 «) ِهِقیِر ِغاَسَم  ْنِم  یَجَّشلا  ِعِضْوَِمبَو  ِهِقیرَط ،  ِزاجَم  یَلَع  ِداصْرِملِاب  َُهل  َوُهَو  ُهُذْخأ  َتوُفَی  ْنَلَف  َِملاّظلا  َلَْهمأ  ْنِئلو  »
شهاگرذـگ رد  دـبای .  ییاهر  شلدـع  تردـقرپ  هجنپرـس  زا  هک  دـهد  یمن  شناکما  زگره  دـهد ،  تلهم  ار  رگمتـس  دـنچره  دـنوادخ  »

« . دراد غیرد  شیولگ  زا  ار  شوخ  بآ  دورف  ریگولگ ،  یناوختسا  نانوچ  دشاب و  نیمک  رد  هراومه 
نب دیز  بالقنا  « ، » هنیدم بالقنا   » سپس داد و  يور  يرجه  لاس 65  رد  نیباوت » مایق   ، » اروشاع نینوخ  تضهن  زا  سپ  میناد  یم  هکنانچ 

زا سپ  تفرن و  نییاپ  نایوما  يولگ  زا  اروگ  بآ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ترضح  هدومرف  هب  هک  و ... مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع 
(. 3) دش هداد  همتاخ  هیما  ینب  تموکح  هب  دوب ،  هدادرارق  دنوادخ  هک  یتدم 

دنوادخ لضف  6 ـ 

هدش و روآدای  ار  تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن  دـنوادخ  لضف  یهلا ،  ماقتنا  هب  هراشا  زا  سپ  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح 
 . دبای یم  اهنآ  هب  يزرو  کشر  رد  ار  نانآ  اب  تفلاخم  تلع 

یقرواپ
 . هبطخ 88 حلاص ،  یحبص  ۀغالبلا ، » جهن  ( » 1)

 . هبطخ 97 ۀغالبلا ، » جهن  ( » 2)
 . 153 ص152 ـ  بیدا ،  لداع  نایاوشیپ ، »  » ج4 و يربط ، » خیرات  : » هب دینک  عوجر  ( » 3)

 : یلاعت هللا  اَْنلَّضَف  ام  یلَع  ْمَُکل  ًاْالیَو  انوُُمتْدَسَح  »... 
انَروُُحب ًارْهَد  َشاج  ْنإ  اُنْبنَذ  امَف 

« اصِماعَّدلا يراُوی  جاس ال  َكُرَْحبَو 
« . رُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَمَو  ِمیظَْعلا ،  ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهللاَو  ُءاشَی  ْنَم  ِْهِیتُْؤی  ِهللا  ُلْضَف  َِکلذ 

 : دیرب یم  دسح  تسا ،  هداد  لیضفت  نادب  ار  ام  دنوادخ  هک  يزیچرب  ام  هب  ایآ  امش ،  ياو  »
 !« . تسین ندیکم  لباق  مهاعد  اب  امش  لضف  يایرد  تسا و  هدروآ  شورخ  هب  ار  راگزور  ام  مرک  يایرد  هکنیا  زج  تسین  یهانگ  ار  ام  »

هرهب یب  دوخ  رون  زا  دنوادخ  هک  ار  یـسک  و  دیامرف .  اطع  دـهاوخ  هک  ره  هب  هک  گرزب  لضف  بحاص  تسوا  تسا و  دـنوادخ  لضف  نیا 
« . دوب دهاوخ  یکیرات  رد  هتسویپ  دنادرگ ، 
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قلعت يرگید  هریـشع  هداوناخ و  هب  یگژیو  نیا  تسا و  نادـناخ  نآ  رد  لـماک  ناـسنا  دوجو  نارگید ،  هب  تبـسن  تلاـسر  نادـناخ  يرترب 
مدرم يوس  هب  هدرک  تفایرد  ار  یهلا  یحو  هک  یلماک  ناسنا  ناونع  هب  ار  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  لاعتم  دنوادخ  درادن . 
تما نایاوشیپ  ار  ترضح  نآ  يایصوا  سدقم  دوجو  نآ  لاحترا  زا  سپ  دیامرف و  غالبا  اهنآ  هب  ار  ینید  ماکحا  یهلا و  فراعم  ات  داتسرف 

تداهـش هب  اهنآ و  اب  هلباقم  اب  دـنیآ و  یم  دورف  ضیفح  هب  جوا  زا  دـنرب  کشر  لماک  ناسنا  ماـقم  هب  هکناـنآ  دادرارق .  رـشب  ناـیامنهار  و 
 . دندرگ یمرت  تسپ  زین  تادامج  تاناویح و  زا  هدمآ و  دورف  دوجو  هجرد  نیرت  تسپ  هب  ناشدناسر 

 : دیامرف نیدحوملا  یلوم  ترضح 
ْمَکَو ُُهتانَِّیبَو .  ِهللا  ُجَجُح  َلُْطبَت  َّالَئل  ًاروُمْغَم ،  ًاِفئاخ  ْوأ  ًاروُهْشَم ،  ًارِهاَظ  اَّمإ  ۀَّجُِحب .  ِمئاق ِهللا  ْنِم  ُضْرألا  ُولَْخت  َال  یَلب !  َّمُهَّللا 

 ، ْمُهَءارَُظن اَهوُعِدُوی  یَّتَح  ِِهتاَنَِّیبَو ،  ُهَجَجُح  ْمِِهب  ُهللا  ُظَفْحَی  ًارْدَـق .  ِهللا  َدـْنِع  َنوُمَظْعألاو  ًادَدَـع ،  َنوُّلَقألا  ِهللاو ـ  َکـِئلوأ ـ  َکـَِئلوا ؟  َْنیأَو  اذ 
اَِمب اوُِسنأَو  َنُوفَْرتُْملا ،  ُهَرَْوعَتْسا  اَم  اُونالَتْساو  ِْنیقَْیلا ،  َحُور  اوُرَشَابَو  ِةَْریـصَْبلا ،  ِۀَْقیِقَح  یلَع  ُْملِْعلا  ُمِِهب  َمَجَه  ْمِهِهابْـشأ .  ِبُوُلق  یف  اَهوُعَرْزَیَو 

ِهآ ِهآ  ِِهْنیِد .  یلإ  ُةاَعُّدلاَو  ِهِضْرأ ،  یف  ِهللا  ُءاَفَلُخ  َِکئلوا  یلْعألا .  ِّلَحَْملِاب  ٌۀَقَّلَعُم  اَهُحاَوْرأ  ناْدبِأب  اَْینُّدلا  اُوبِحَـصَو  َنُولِهاَْجلا ،  ُْهنِم  َشَحْوَتْـسا 
(« . 1  !) ْمِِهتَیْؤُر یلإ  ًاقْوَش 

ای دنـشاب  راکـشآ  هرهـش و  هاوخ  دـنامن .  یهت  دـنراد  ياـپرب  تجح  هب  ار  يادـخ  نید  هک  یناـسک  زا  نیمز  اـما  تسا !  نینچ  ایادـخ  راـب  »
؟  دنیاجک دندنچ و  نانیا  اما  دورن  نایم  زا  وا  نشور  ياه  هناشن  قح و  ياه  ناهرب  ات  مشچ ،  زا  ناهن  ینافئاخ 

 . رایسب سب  تلزنم  هب  دنک و  دنا  سب  رامش  هب  هک  دنگوس  يادخ  هب 
شیوخ هابشا  لد  رد  دنراپسب و  تناما  هب  شیوخ  ناریظن  هب  ارنآ  ات  دراد  یم  هاگن  نانآ  هلیسوب  شیوخ  نشور  ياه  هناشن  اهتجح و  يادخ 

دنزاسر روراب  دننک و  تشک 
زان نامعنتم  هک  ار  زیهرپ  ییاسراپ و  دـندنب .  یم  راـک  هب  نیقی  شمارآ  اـب  ارنآ  دـنک و  یم  ینومنهر  یئاـنیب ،  تقیقح  هب  ار  ناـنآ  شناد ، 

 . دنرادوخ دنردنا  ِساره  هب  نآ  زا  نانادان  هچنآ  اب  و  دنریگ ،  یم  ناسآ  دنرامش  یم  راوشد  درورپ 
 . تسا هتسباو  یلعا  لحم  هب  دبلاک  نآ  حور  هک  دننک  یم  یناگدنز  يدبلاک  اب  ایند  رد 

یقرواپ
 . ءاصق 147 تاملک  حلاص ،  یحبص  ۀغالبلا ، » جهن  ( » 1)

(. 1  !«) مقاتشم هچ  ناشرادید  هب  هک  هو ،  يادخ .  نیدب  ناگدنناوخ  ارف  نیمز و  يوررب  يادخ  نانیشناج  دننانیا 
 : دیوگ ینامرک  یلو  هللا  تمعن  هاش 

تسوا تاذ  يالجم  هک  تسا  لماک  ناسنا  »
تسوا تافصو  تاذ  عماج  هک  ياهعومجم 
وا زا  دناهدنز  همه  تایح و  همشچ  وا 

تسوا تایح  ياقب  هب  نادواج  ّیح  وا 
تسا عماج  نوک  وا  هک  تسا  لماک  ناسنا 

(2 «) تسا عطاق  ناهرب  هک  تسا  تیالو  غیت 
 : دیوگ یخلب  دمحم  نیدلا  لالج 

شرس قرف  رب  تسانمرک  جات  »
شرب زیوآ  تسانیطعا  قوط 

ضرع ار  وا  خرچ  ناسنا و  تسا  رهوج 
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ضرغ وا  دناهیاپ و  عرف و  هلمج 
هدش ناهنپ  یمن  رد  یملع  رحب 

(3 «) هدش ناهنپ  یملاع  نتزگ ،  هس  رد 
نیدباعلا و نیز  ماما  ترضح  شرابت  الاو  دنزرف  كرابم  قرف  رب  ار  انمرک  جات  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ 
رد ام  کنیا  دیدرگ و  لقتنم  شنادنزرف  هب  يو  زا  سپ  صاخ  تمارک  نیا  و  تشاذـگ .  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نیدـجاسلا  دـیس 

 . میهد یم  همادا  شیوخ  تایح  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هللا  ۀیقب  ترضح  دوجو  هیاس 
یقرواپ

 : دیوگ ریبک  ناوید  رد  نیدلا  لالج  انالوم  ( 1)
رهش درگ  تشگ  یمه  غارچ  اب  خیش  يد 

تسوزرآ مناسنا  ملولم و  دد  وید و  زک 
ام میاهتشگ  دوشنیم  تفای  هک  متفگ : 

« تسوزرآ منآ  دوشن » یم  تفای   » هکنآ تفگ : 
 . ص94و589 یملع ،  دومحم  مامتها  هب  ینامرک ، » یناهام  یلو  هللا  تمعن  هاش  ناوید  ( »» 2)

 . مجنپ ص1005 رتفد  نوسلکین ،  حیحصت  يونعم » يونثم  ( » 3)
نیدباعلا نیز  ترضح  لماک  ناسنا  مالسلا ، ) امهیلع  ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضحو  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  هبطخ  نایاپ  زا  سپ 

 . دومن هظعوم  ار  هفوک  ناگدز  تلفغ  شیوخ  یتوکلم  تانایب  اب  مالسلا ) هیلع  )
ثیداحا میهافم 

لها لیاضف  تماما و  لصا  رب  هدومرف  داریا  هفوک  رد  هک  يا  هبطخ  دننامه  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  ثیداحا  میهافم 
 . تسا هدش  دراو  ناشیا  زا  تشادهب  قالخا و  تادابع ،  هرابرد  یتایاور  نینچمه  دراد . دیکأت  تمصع  تیب 

 : ددرگ یم  نشور  هدمع  عوضوم  ود  مالسلا ، ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  بتکم  یثیدح  میهافم  هب  هجوت  اب 
غیرد یششوک  چیه  زا  يولع  بتکم  جیورت  رد  هدوب و  هتسارآ  یلمع  یملع و  لیاضف  هب  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح  1 ـ 

هظحالم چـیه  یب  هتخادرپ و  ینیـسح  نینوخ  بتکم  دـیاقع  ءارآ و  رـشن  هب  هدرتسگ  يداعبا  رد  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  يو  تسا .  هدرکیمن 
یلص ) ادخ لوسر  زا  مالسلا ، ) اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  شردپ ،  زا  تیاور  هب  ار  اروشاع  تضهن  فادها  يا ، 

 . تسا هدومنیم  نایب  یمالسا  تما  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
مولع و اب  هرود  نآ  مدرم  ییانشآ  یمالـسا و  ندمت  هزوح  داعبا  مالـسلا ، ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  ثیداحا  رد  لمأت  اب  2 ـ 

ندـمت تسناد .  یمالـسا  ياپون  ندـمت  هب  يرادـشه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تضهن  دـیاب  عقاو  رد  دوش .  یم  نشور  یهلا  فراعم 
مرکا ربمایپ  ياهشالت  یمامت  هدش و  يدیزی  رابنایز  راک و  فارسا  تموکح  راتفرگ  درذگ ،  یم  نآ  تایح  زا  لاس  تصش  اهنت  هک  یناوج 
ددـص رد  يدـیزی  تموکح  هیلع  ماـیق  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  اذـل  درب .  یم  نیب  زا  ار  وا  يایـصوا  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

 . تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یتشادهب  یقالخا و  یقوقح ،  لئاسم  ینیسح  رصع  رد  ورنیا  زا  تسا ،  ینید  ندمت  مالسا و  يرادیاپ 
 : تشادهب 1 ـ 

یهجوت لباق  تفرشیپ  یکشزپ  شناد  مالـسا  زا  لبق  ناریا  رد  هکنانچ  دوش  یم  هتخانـش  ندمت  رهاظم  زا  یکی  یکـشزپ  مولع  رد  تفرـشیپ 
(. 1) دش یم  بوسحم  رصع  نآ  ياههاگشناد  نیرتروهشم  زا  روپاش  يدنج  هاگشناد  تشاد و 

دنکیم هراشا  يریگشیپ  لصا  هب  اوفرست » الو  اوبرشاو  اولک   . » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدش  حرطم  میرک  نآرق  رد  یتشادهب  ینابم  لوصا و 
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هلاسر هس  ام  تسا .  هدرک  يریگولج  اه  يرامیب  زا  يرایسب  هب  ءالتبا  زا  دریگ ،  شیپ  ار  لادتعا  هویش  اذغ  فرـصم  رد  یمدآ  یتقو  نوچ  . 
هب هجوـت  اـب  هک  ددرگ  یم  رب  يوـضر  يرفعج و  يوـبن ،  رـصع  یمالـسا ،  هرود  هس  هب  هک  میراد  تـسد  رد  ار  یکـشزپ  شناد  زا  لقتـسم 

یکی ناونع  هب  یکشزپ  شناد  تسا و  هدیسر  جوا  زا  ییاه  هطقن  هب  یمالـسا  ندمت  هرود  هس  نیا  رد  هک  میبای  یم  رد  نآ  یگنهرف  عاضوا 
شناد ات  تسا  هدـیدرگ  ءاقلا  یمالـسا  ندـمت  هب  ینید  نایاوشیپ  يوس  زا  نآ  یناـبم  هدـش و  حرطم  یمالـسا  هعماـج  رد  يرورـض  مولع  زا 

 . دنیامن يریگیپ  ثیدح  ریسفت و  نوچ  ینید  ياهشناد  دننامه  زین  ار  مولع  زا  هتشر  نیا  ناهوژپ 
نیا روآدای  دنسم  نیا  یتشادهب  ثیداحا  تادلجم  رد  ار  نآ  یـسلجم  همالع  هک  تسا  ياهلاسر  ملـسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا بط  »

یسایس عاضوا  ندوب  دعاسمان  هطـساوب  هک  دوب  حرطم  جیار  مولع  زا  یکی  ناونع  هب  یکـشزپ  شناد  زین  ینیـسح  بتکم  رد  هک  تسا  هتکن 
 . تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  ترضح  نآ  تایاور  ای  هدرکن و  هدشر 

یقرواپ
نارهت هاگشناد  تاراشتنا  زا  يدابآ ،  مجن  دومحم  رتکد  ناریا ، » رد  بط  خیرات   : » هب دینک  عوجر  ( 1)

 ، راطخالا فشک  ۀمهملا ،  لوصف  مالسالا ،  مئاعد  بتک  رد  مالسلا ») هیلع   ) قداصلا بط   » تسا و هدروآ  ملاعلاو » ءامـسلا   ، » راونالا راحب 
ملاعلاو ءامـسلا  راونالا » راحب   » رد تسا  فورعم  هیبهذ » هلاسر   » هب هک  مالـسلا ») هیلع  ) اضرلا بط   » هدـیدرگ و رکذ  راونالا  راـحب  لاـصخ و 

(. 1) تسا هدمآ 
 : قوقح 2 ـ 

 ، تسا یقوقح  لئاسم  هب  هجوت  هتفرگ  رارق  شبتکم  نادرگاش  نید و  نایاوشیپ  هجوت  دروم  ینیسح  رصع  رد  هک  ياهدمع  لئاسم  رگید  زا 
نیوانع زا  تاـناویح  هب  قوقح  میمعت  یعاـمتجا و  قـالخا  حالـصا  یناـسنا و  تمارک  هب  هجوت  ناـیاونیب و  ناگدـننک و  تساوخرد  قوقح 
ياضعا زا  کی  ره  فیاظو  شیوخ  قوقح  هلاسر  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ترـضح  هک  هنوگنامه  تسا .  دنـسم  نیا  رد  هدش  حرطم 

 . تسا هدومرف  نیعم  ار  هعماج 
يرـشب خیرات  رد  هدناماج  رب  یقوقح  دانـسا  نیتسخن  زا  هکم  حتف  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هماندـهع  هکنیا  هب  هجوت  اب 
يرجه مهدراهچ  نرق  اب  ربارب  یحیـسم ،  متـسیب  نرق  رد  رـشب  قوقح  یناـهج  هیمـالعا  رودـص  رـشب و  قوقح  هقباـس  دوش و  یم  بوسحم 

ار ياه  عجاف  دش و  هتفرگ  هدیدان  ینیـسح  رـصع  رد  یناسنا  تمارک  لصاو  هتـسیاش  تایح  قح  دـش ،  روآدای  دـیاب  (. 2) دوش یم  دودحم 
 . تسا هدشن  هدهاشم  خیرات  رد  نآ  دننامه  هک  دروآ  شیپ 

یقرواپ
 . لضاف داوج  سابتقا  همجرت و  مالسا » رد  تشادهب  بط و   : » هب دینک  عوجر  ( 1)

رثا برغ » یمالـسا و  هاگدـید  زا  رـشب  یناهج  قوقح   » يدابع و نیریـش  ناریا ، » رد  رـشب  قوقح  دانـسا  هچخیرات و   : » هب دـینک  عوجر  ( 2)
يرفعج یقت  دمحم  همالع  داتسا 

لاجر یسررب 
زین نآ  هعیش  نایوار  هدش و  دراو  هعیش  تنس و  لها  قیرط  ود  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  تایاور  هکنیا  هب  هجوت  اب 

زا هدراو  ثیداحا  هک  دش  رکذتم  دـیاب  نکیل  دـناهدشن  قیثوت  یلاجر  بتک  رد  نآ  لاجر  زا  یخرب  دـندوب ،  ناشیا  دـهاجم  نادـنزرف  ًابلاغ 
« ننـس هلدا  رد  حـماست   » ای غلب » نم  رابخا   » فیدر رد  دریگ  یم  رارق  داریا  دروم  اهنآ  دنـس  هک  یتایاور  تسین و  یعرـش  ماکحا  نایب  ناشیا 

دریگ یم  رارق 
ننس ّهلدا  رد  حماست 

 ، دهد ماجنا  ار  یلمع  باوث  هب  ندیسر  يارب  یثیدح  يانبم  رب  یـسک  هاگره  هک ،  تسا  تسد  رد  یّنـس  هعیـش و  قرط  زا  یناوارف  ثیداحا 
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تایقالخا و صاخ  هکلب  تسین .  یعرش  ماکحا  دیاقع و  لوصا  هلدا  لماش  هلدا ،  رد  حماست  داد .  دهاوخ  وا  هب  ار  لمع  نآ  باوث  دنوادخ 
 : دیوگ يراصنا  مظعا  خیش  تسا .  تابحتسم 

مالـسالا نم  داحألا ، رابخأب  لمعلل  طورـشلا  نم  هورکذ  ام  رابتعا  مدع  ینعمب  ننّـسلا ،  ۀـّلدا  یف  حـماستلا  ۀـّماعلاو  انباحـصا  نیب  روهـشملا  »
(. 1 «) ًاکرت وا  ًالعف  ننسلا  یلع  ۀلادلا  تایاورلا  یف  طبضلاو  ۀلادعلاو 

 : دیامرف حالطصا  نیا  ریسفت  رد  مه  یناث  دیهش 
هللا تافص  وحن :  یف  ال  لامعالا ،  لئاضفو  ظعاوملاو  صصقلا  وحن :  یف  فیعضلا  ربخلاب  يا :  هب  لمعلا  رثکالا  زوجو  »

یقرواپ
 . ص11 ننسلا ، » ۀلدا  یف  حماستلا  ( » 1)

(. 1 «) مارحلاو لالحلا  ماکحاو  لاعتملا 
هدش هتفگ  غلب » نم   » ثیداحا اهنآ ،  ءادـتبا  رد  غلب » نم   » هملک دوجو  ظاحل  هب  هک  دراد  دوجو  يدـحاو  نومـضم  اب  رتاوت  دـح  رد  یتایاور 

 . دوشیم لقن  ثیداحا  نیا  زا  دروم  هس  (. 2) تسا
َِکلذ َساِمْتِلا  َلَمَْعلا  َِکلذ  َلِمَعَف  لَمَع  یلَع  ِهللا  َنِم  ٌباَوث  ُهَغََلب  ْنَم  : » لوقی ( مالـسلا هیلع   ) رفعج ابا  تعمـس  لاق  ناورم ،  نب  دمحم  نع  1 ـ 

(. 3 «) ُهَغََلب امَک  ُثیِدَْحلا  ِنُکَی  َْمل  ْنِاَو  ُهَِیتُوا  ِباوَّثلا 
باوث دنوادخ  دهد ،  ماجنا  باوث  نآ  كرد  دیما  هب  ار  لمع  نآ  وا  سپ  دهد .  یم  باوث  یلمع  ماجنا  رب  دنوادخ  دـبای  عالطا  هک  یـسک  »

« . دشابن هدیسر ، وا  هب  هک  هنوگنآ  ثیدح  دنچ  ره  دهد ،  یم  وا  هب  ار  نآ 
َناک ُهَلِمَعَف  ِباوَّثلا  َنِم  ٌءْیَـش  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا ِنَع  ُهَغََلب  ْنَم   : » لاق مالـسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  نع  ملاس  نب  ماشه  نع  2 ـ 

(. 4 «) ُْهلُقَی َْمل  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ُلوُسَر  َناک  ْنإَو  َُهل  َِکلذ  ُرْجأ 
دنچ ره  دوب ،  دـهاوخ  شیارب  لمع  نآ  شاداپ  دـهد ،  ماجنا  ار  نآ  ناـسنا  دـشاب و  بترتم  یلمع  رب  یباوث  ربماـیپ ،  ثیدـح  قبط  هاـگره  »

« . دشاب هدومرفن  یثیدح  نینچ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
َلِمَعَو اهَذَخأَف  ٌۀَلیِـضَف ،  یلاعَت  ِهللا  ِنَع  ُهَغََلب  ْنَم   : » لاق ّهنا  ۀماعلاو ـ  ۀصاخلا  قیرط  نم  ملـسو ـ ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبّنلا نع  درو  اِمل  3 ـ 

(. 1 «) َِکلذَک ْنُکَی  َْمل  ْنإَو  َِکلذ ،  یلاعَت  ُهللا  ُهاطْعأ  ِِهباَوث ،  َءاجَرَو  ِهللاِاب  ًانامیِإ  اهِیف ،  اِمب 
یقرواپ

 . ص94 ۀیاردلا » ملع  یف  ۀیاعرلا  ( » 1)
 . ص113 ج8 ،  لوقعلا ، » تآرم  ( » 2)

 . ثیدح 7 ص60 ،  ج1 ،  ۀعیشلا ، » لئاسو   ، » ص87 ج2 ،  یفاک ، » ( » 3)
 . ثیدح 3 ص60 ،  ج1 ،  ۀعیشلا ، » لئاسو  ( » 4)

لمع باوث  هب  دراد و  نامیا  ادخ  هب  هکیلاح  رد  دهد  ماجنا  ار  نآ  سپ  دـبای .  یهاگآ  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یتلیـضف  باوث  هب  سکره  »
« . دشابن هدیسر ،  وا  هب  هک  هنوگنآ  ربخ  دنچره  دومرف ،  دهاوخ  ءاطعا  وا  هب  ار  لمع  باوث  دنوادخ  تسا ،  راودیما 

هللا یلص   ) وا لوسر  ادخ و  رما  لاثتما  یعاد  هب  لمع  ماجنا  هب  طورشم  باوث ،  بترت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  باب  نیا  رد  تایاور  عومجم  زا 
ره رد  هدومرفن ،  نینچ  موصعم  هک  دش  فالخ  فشک  دعب  تفرگ و  ماجنا  هنوگنیا  لمع  رگا  دشاب و  یم  باوث  هب  لین  و  ملسو ) هلآو  هیلع 

 . دش دهاوخ  هداد  وا  هب  لمع  نآ  باوث  لاح 
باتک و زا  یعطق  لیلد  اب  فلاخم  نآ  نومـضم  هتـشادن و  فعـض  تدـش  تیاور  هک  تسا  هتـسیاش  یتروص  رد  تایاور  نیا  هب  لمع  هتبلا 

(. 2) تسا هدمآ  هقف  لوصا  هیارد و  بتک  رد  ثحابم  نیا  حورشم  دشاب .  هتشادن  يوقا  ضراعم  دشابن و  ّتنس 
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یقرواپ
ٌۀلیضف هیف  ٌءیش  هللا  نع  هغلب  نم   : » رباج نع  تسا : هدمآ  لامعلا  زنک  رد  ص94 و  ۀیاردلا ، » ملع  یف  ۀیاعرلا   ، » ص4 یعادلا ، » ةّدع  ( » 1)

زین سنا  زا  ثیدح  نیا  دـننامه  ثیدح 43132 ،  ص791 ،  ج15 ،  کلذـک » نکی  مل  نإ  کلذ و  هللا  هاطعأ  ِهباوث  َءاجرو  ًانامیإ  هب  َذـخأف 
 . ثیدح 43133 تسا  هدش  لقن 

 . نآ حورش  ص401 و  یناسارخ ،  دنوخآ  لوصالا ، » ۀیافک   : » هب دینک  عوجر  ( 2)

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  دنسم   : موس لصف 

هراشا

(: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا لاق 
« . یمَْتُنت َّیلإ  یتَبَصَع  َۀَمِطاف  َّنإَو  ِْهَیلإ  َنومَْتُنی  ٌۀَبَصَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  »

بـستنم نم  هب  هک  تسا  موق  هدیزگرب  همطاف  انامهو  دنرب ،  یم  تبـسن  يو  هب  هک  تسوا  هریـشع  موق و  زا  یناگدیزگرب  يربمایپ  ره  يارب  »
« . تسا

تماما  : لوا شخب 

ریدغ هسامح  1 ـ 

لاق ۀهفاشم  یسّدقملا  ّبحملا  نب  هللا  دبع  نب  دّمحم  رکبوبا  ظاّفحلا  ۀمتاخ  انخیـش  هب  انثّدح  ام  هبرغأو :  ثیدحلا  اذهب  عقو  قیرط  فطلأو 
یـسوم وبأ  انربخأ  ینیـسحلا  نایتف  نب  دّمحم  رّفظملا  یبأ  نع  ۀّیـسدقملا ،  میحرلا  دـبع  نب  دـمحأ  ۀـنبا  بنیز  دّـمحم  ّمأ  ۀخیـشلا  انتربخأ  : 

 ، هیلع یتءارقب  ینیدملا  دحاولا  دبع  نب  دمحم  نب  دـحاولا  دـبع  مساقلا  وبأ  یـضاقلا  يدـلاو  ۀّـمع  نبا  انأبنأ  ظفاحلا ،  رکب  یبا  نب  دّـمحم 
هجرخأ امیف  ةزاجإ ـ  یسیردإلا  دیعس  وبأ  انثّدح  الاق :  یفرطملا  فرطم  نبإ  دمحا  وبأو  يدلاو  انأبنأ  ذابارتساب ،  يولعلا  یعاد  نب  رفظ  انأبنأ 

ـ  هنع ّالإ  هانبتک  امو  دنقرمـسب ـ  دیـشرلا  نوراه  دلو  نم  يدیـشّرلا  سابعلا  وبأ  نسحلا  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ینثّدـح  ذابارتسا ـ  خـیرات  یف 
، يرـصقلا دمحأ  نب  رکب  انثّدح  دیـشّرلا ،  یلوم  يزاوهألا  رفعج  نب  دّمحم  نب  یلع  انثّدح  یناولحلا ،  رفعج  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  انثّدـح 

نب رفعج  تنب  ۀمطاف  انتثّدح  نلق :  رفعج ،  نب  یـسوم  تانب  موثلک  ّمُاو  بنیزو  ۀمطاف  ینتثدـح  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تنب  ۀـمطاف  انتثّدـح 
ّیلع نب  نیسحلا  اتنبا  ۀنیکُسو  ۀمطاف  ینتثدح  نیسحلا  نب  یلع  تنب  ۀمطاف  ینتثّدح  یلع ،  نب  دمحم  تنب  ۀمطاف  ینتثّدح  قداصلا ،  دّمحم 

 : ملسو هلآو [  [ هیلع هللا  یلص  یبنلا  تنب  ۀمطاف  تنب  موثلک  ّمُا  نع 
ملسو هلآو [  [ هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  نع 

 : تلاق اهنع :  یضرو 
 : ملسو هلآو [  [ هیلع هللا  یلـص  َُهلْوَقَو  ( 1 (؟  ُهالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ّمُخ :  ِْریِدَغ  َمْوَی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمْتیَْـسنأ  »

(. 2 («) مالسلا امهیلع  ) یسُوم ْنِم  َنوُراه  ِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنأ 
هک ریدغ  زور  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  شیامرف  دیدرک  شومارف  ایآ  دومرف :  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  »
وت یلع  ای  دومرف :  هک  ار  ترـضح  شیامرف  دـیدرک  شومارف  ایآو  تسوا ، » ربهر  ـالوم و  یلع  میوا ،  ربهر  هـالوم و  نم  سکره   : » دومرف

 . یشاب یم  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نمب  تبسن 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  یتسود  2 ـ 

ةذنم نب  میهاربا  نب  دومحم  انربخأ  يزاریشلا  دّمحم  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نع  ۀهفاشم  انخیـش  يّرقملا  ناحطلا  نب  دمحأ  سابعلا  وبأ  انربخأ 
ظفاحلا
یقرواپ

« : قشمد خیرات  نم  ( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  ۀمجرت  نم  ( 457  : ) ثیدـحلا یف  رخآ  دنـسب  رکاسع  نبا  ریبکلا  ظفاحلا  ًاضیأ  هاورو  ( 1)
« . هیلو ّیلعف  هّیلو  تنک  نم   : » هظفلو ص395 ط2  ج1 ، 

ۀمالعلا امهنع  هلقن  امک  ریدغلا »  » باتک یف  يزارلا  روصنملاو  ۀیالولا  ثیدح  یف  ةدقع  نبا  ظفاحلا  اهیلع  هللا  تاولـص  اهثیدح  يور  ًاضیأو 
 . توریب ص58 ط  ج1 ،  ریدغلا ، »  » یف ینیمألا 

ّنأ وهو  رخآ  هجو  نم  لسلسم  ثیدحلا  اذهو   : » لاقو ءامسألاب  لسلسملا  هباتک  یف  ینیدملا  یسوم  وبأ  ریبکلا  ظفاحلا  هجرخأ  اذکهو  ( 2)
« . اهتّمع نع  ّنهنم  ةدحاو  لک  خأ  تانب  سمخ  ۀیاور  وهف  اهل ،  ۀّمع  نع  يورت  مطاوفلا  نم  ةدحاو  لک 

نب دّمحم  يّرقملا  خیشلا  مالـسلا ، ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  بقانم  یف  بلاطملا » ینـسأ  بیذهت  یف  بقانملا  یمـسأ  »
عبط ص32و33 ،  يدومحملا ،  رقاـب  دـمحم  خیـشلا  هیلع  ّقلعو  هبّذـه  ق ، ) 833ه ـ 751 ـ   ) یعفاشلا یقـشمّدلا  يرزجلا  دّمحم  نب  دّـمحم 

 . 1983م ق ،  1403ه ـ
نیسحلا وبا  انربخا  دمحم ،  نب  مثیهلا  نب  دّمحم  دعس  وبأ  خیشلا  انربخأ  ظفاحلا ،  رکب  یبأ  نب  دّمحم  انربخأ  ناهبـصا ،  نم  یلإ [  [ هباتک یف 

نب لدنج  انثّدح  یـشرقلا  رفعج  نب  نیـسحلا  انثّدح  یفوکلا  يرـشلا  نب  دّمحم  نب  دمحأ  انثّدح  یـسوم  نب  دمحأ  انثّدـح  مساقلا ،  یبا  نب 
یلع نب  نیـسحلا  نع  يرغـصلا  ۀمطاف  نع  نیـسحلا ،  نب  یلع  نع  هیبا  نع  دـمحم ،  نب  رفعج  نع  یـساکلا  رمع  نب  دّـمحم  انثّدـح  قلاو ، 

 : امهنع هللا  یضر 
َّزَع َهللا  َّنإ  َلاقَف :  ملسو   ] هلآو  [ هیلع هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  اْنیَلَع  َجَرَخ   : » تلاق اهنع  یضرو  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تنب  ۀمطاف  نع 

هیلع  ) ُْلِیئَْربَج اذـه  ِیَتبارَِقل  ٌّباـُحم  ـالَو  یِمْوَِقل  ِبئاـه  َْریَغ  ْمُْکَیلإ  ِهللا  ُلوُسَر  ّینإَو  ًۀَّصاـخ .  ٍِّیلَِعل  َرَفَغَو  ًۀَّماـع  ْمَُکل  َرَفَغَف  ْمُِکب  یهاـب  َّلَـجَو 
(. 1 «) ِیتافَو َدَْعبَو  ِیتایَح  یف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  َدیِعَّسلا  َّقَح  ِدیِعَّسلا  َّلُک  َدیِعَّسلا  َّنأ  ِینُِربُْخی  مالسلا )

هللا یلص   ) ادخلوسر هک :  دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) ءارهز همطاف  زا  ترـضحنآو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردپ  زا  يرغـص  همطاف  »
رارق شیوخ  شزرمآ  دروم  ار  یلع  هژیوب  امش  همه  هدرک و  تاهابم  تیب  لها  امش  هب  دنوادخ   : » دومرف دمآ و  ام  دزن  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع 
نیا تسا ;  يدـنواشیوخ  ساـسا  رب  میتـسود  هن  مرهم و  یب  دوـخ  موـق  هب  هن  هک  امـش  يوـسب  میادـخ  هداتـسرف  نم  یتـسارب  و  تسا .  هداد 

تسود نم  گرم  یگدنز و  نامز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  یعقاو  لماک و  دنمتداعس  ناسنا  هک :  نم  هب  دهد  یم  ربخ  هک  تسا  لیئربج 
« . درادب

یقرواپ
هباتک یف  ینیدملا  یـسوم  وبأ  ظفاحلا  هاور  بیرغ  ثیدح  اذـه  ّفلؤملا :  لاق  ص70  بلاطملا ، » ینسأ  بیذهت  یف  بقانملا  یمـسأ  ( » 1)

 . ظفللا اذهو  دانسإلا  اذهب  ۀبالصلا » يوذ  ۀّجح  »

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  یتسود  3 ـ 

 : لاق ( مالسلا هیلع   ) یلع لئاضف  نم  ( 243  ) ثیدحلا یف  دمحأ  نب  هللا  دبع  هاور 
هیبا نع  دّمحم ،  نب  رفعج  نع  یبلکلا  داّبع  نع  رمع ،  نبا  دّـمحم  انثّدـح  قلاو ،  نب  لدـنج  انثّدـح  لاق :  یمرـضحلا  رفعج  وبا  انیلا  بتکو 
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یلع اهیلع و  و   [ هیلع هللا  یلـص  هللا [ لوسر   [ دّمحم تنب  ۀـمطاف  هُّما  نع  یلع  نب  نیـسحلا  نع  يرغـصلا  ۀـمطاف  نع  نیـسحلا ،  نب  یلع  نع 
 : تلاق  ] امهلآ

ُلوُسَر ّینإَو  ًۀَّصاخ .  ّیلَِعلَو  ًۀَّماع  ْمَُکل  َرَفَغَو  ْمُِکب  یهاب  َّلَجَو  َّزَعَهللا  َّنإ  َلاقَف :  َۀَفَرَع  َۀَّیشَع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  اْنیَلَع  َجَرَخ 
(. 1 «) ِِهتْوَم َدَْعبَو  ِِهتایح  یف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  َْدیِعَّسلا  ّقَح  َْدیعَّسلا  َّلُک  َْدیِعَّسلا  َّنإ  ِیَتبارَقب  ٍّباُحم  َْریَغ  ْمُْکَیلإ  ِهللا 

 : هک دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  زا  ترضحنآ  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  يرغص  همطاف  »
هژیو هب  امش  همه  هدرک و  تاهابم  تیبلها  امش  هب  دنوادخ  یتسارب   : » دومرف دمآ و  ام  دزن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هفرع  ماش 

یتسارب تسین ،  يدنواشیوخ  روحم  رب  میتسود  هک  امش  يوس  هب  میادخ  هداتسرف  نم  انامه  تسا ; و  هدادرارق  دوخ  شزرمآ  دروم  ار  یلع 
« . درادب تسود  نآ  زا  دعب  وا و  یگدنز  نامز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  نیتسار  لماک و  دنمتداعس 

یقرواپ
 . ص71 بلاطملا ، » ینسأ  بیذهت  یف  بقانملا  یمسأ  ( » 1)

 ، ج9 ثیدحلا ،  عبط  یفو  میدـقلا ،  عبط  نم  ص499  ج2 ،  ۀغالبلا ،  جـهن  نم  ( 145  ) راتخملا حرـش  یف  ثیدـحلا  یبأ  نبا  هنع  هاور  و   ــ
 . ص169

 . ص132 ج9 ،  دئاوزلا ، » عمجم   » نم مالسلا ) هیلع   ) یلع بقانم  باب  یف  یمثیهلا  هنع  هاور  امک  یناربطلا  ًاضیأ  هاورو   ــ
یناربطلا و نع  ًالقن  عبط 2  ص127 ،  ج15 ،  لامعلا » زنک   » نم مالسلا ) هیلع   ) ّیلع لئاضف  باب  نم  ثیدحلا :  یف  يدنهلا  یقتملا  هاور  و   ــ

 . هباحصلا لئاضف  یف  یقهیبلاو  يزوجلا  نبا 
 . ص37 مالسلا ») هیلع   ) ّیلع بقانم   » باتک نم  ( 6  ) لصفلا رخآ  یف  یمزراوخلا  ًاضیا  هاورو   ــ

يرامیب رتسب  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هبطخ  4 ـ 

دیمح نب  نیـسحلا  نب  دّمحم  ّبیطلا  وبأ  انثّدـح  لاق :  ّینیـسحلا  دّـمحم  نب  نمحّرلا  دـبع  انثّدـح  لاق :  ناّطقلا ،  نسحلا  نب  دـمحأ  انثّدـح 
نب دّمحم  نب  هللا  دبع  انثّدـح  لاق :  یبّلهملا ،  نمحّرلا  دـبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  لاق :  اّیرکز ،  نب  دّـمحم  هللا  دـبع  وبأ  انثّدـح  لاق :  ّیمّخللا 

 : لاق ( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  هُّما  نع  نسحلا ،  نب  هللا  دبع  نع  هیبأ ،  نع  نامیلس ، 
َْفیک ِهللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  اَهل :  َْنلُقَف  ِراْصنألاَو  َْنیِرِجاـهُْملا  ُءاـِسن  اهَدـْنِع  َعَمَتْجإ  اـْهیَلَع  ِهللا  ُتاولَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  ُۀَّلِع  ْتَّدَتْـشا  اّـمل 

 ، ْمُُهتْرَبَس نأ  َدَْعب  ْمُُهتأَنَـشَو  ْمُُهتْمَجَع ،  نأ  َْلبَق  ْمُُهتْظََفل  (، 1) ْمُِکلاجِِرل ًۀَِیلاق  ْمُکاْینُِدل  ًۀَِفئاع  ِهللاَو  ُتْحَبْـصأ  َْتلاقَف :  ِِکتَّلِع ؟  ْنِم  ِتْحَبْـصأ ، 
َمَرَج ال  َنوُِدلاخ ،  ْمُه  ِباذَعلا  یفَو  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َطِخَس  ْنأ  ْمُهُـسُْفنأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َسِئبَو  ْيأّرلا ،  ِلَطَخو  (، 2) ِةانَقلا ِرْوَخَو  ِّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف 

ِةُّوبُّنلا ِدِعاوَقَو  َِۀلاسرلا  یِساوَر  ْنَع  اهوُحَزْحَز  ّینأ  مُهَْحیَو  َْنیِملاّظلا ،  ِمْوَْقِلل  ًاقْحُسَو  ًاْرقَعَو  ًاعْدَجَف  اهَراع  ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَـشَو  اهَتَْقبر  ْمُُهتْدَّلَق  دَقل 
 ، ِهِْفیَس َریِِکن  ُْهنِم  ِهللاَو  اوُمَقَن  ِنَسَْحلا ،  یبأ  ْنِم  اوُمَقَن  امَو  ُنِیبُْملا ،  ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الأ  ِنیِّدلاو ،  اْینّدلا  ِرمأب  ِنیّبّطلاَو  ِنیِمألا  ِیْحَْولا  ِِطبْهَمَو 
 ، ُهَقَلَتْعال ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ُلوُسَر  ُهَْذبَن  مامَز  ْنَع  اوُّفاکَت  َْول  ِهللاَو  َّلَجَو ،  َّزَع  ِهللا  ِتاذ  ِیف  ُهَرُّمَنَتَو  ِِهتَْعقَو ،  َلاکنَو  ِِهتأْطَو ،  َةَّدِشَو 

ُمَُهل َرَّیََخت  ْدَق  ًاناِطب ،  ْمُهَرَدْصألَو  ُهاتَّفِض ،  ُحَفْطَت  ًاضافْضَف  ًاریِمَن  ًالْهنَم  ْمُهَدَرْوألَو  ُُهبِکار ،  ُعَتْعَُتی  الَو  ُهُشاشِخ  ُِملْکَی  ًاحُجُس ال  ًاْریَس  ْمِِهب  َراَسلَو 
اُوناـک اـِمب  ُهللا  ُمُهُذُخأَیَـسَو  ِضْرـألاَو  ِءاـمَّسلا  ُتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  ْتَِحتَُفلَو  ِبِغاّـسلا  َةَرْوَس  ِهِعْدَرَو  ِءاـْملا  ِرْمَِغب  ّـالإ  لـِئاِطب  ُْهنِم  ٍّلَـحَتُم  َْریَغ  َّيّرلا 
ةَوْرُع ِۀَّیِأبَو  اوُدَنَتْـسإ ؟  دانِـس  ِّيأ  یلإ  ُثِداْحلا ،  َکَـبَجْعأ  ْدَـقَو  ُبَْجعَت  ْنإَو  َبَجَْعلا  ُرْهَّدـلا  َكارأ  َتْشِع  اـمو  ْعَمْـساَف  َُّملَه  ـالأ  َنُوبِـسْکَی ، 

ُمُه ْمُـهَّنإ  ـالأ  ًاْعنُـص ،  َنُونِـسُْحی  ْمُـهَّنأ  َنُوبَـسْحَی  مْوَـق  ِسِطاـعَِمل  ًاـمْغَرَف  ِلِـهاْکلِاب ،  َزُجَْعلاَو  ِمِداوَقلاـِب ،  ِهللاَو  َِیبانُّذـلا  اُولَْدبَتْـسإ  اوُـکَّسَمَت ؟ 
ُرْمََعل امأ  َنوُمُکَْحت ؟  َْفیَک  ْمَُکلامَف  يدـُْهی  ْنأ  ّـالإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمأ  َعَبَُّتی  ْنأ  ٌّقَحأ  ِّقَحلا  یلإ  يِدـْهَی  ْنَمَفأ  َنُورُعْـشَی ،  ـال  ْنِکلَو  َنوُدِـسْفُْملا 

ام َّبِغ  َنُولاّتلا  ُفِْرعَیَو  َنُولِْطبُْملا  ُرِسْخَی  َِکلانُه  ًارِقْمُم ،  ًافاعُزَو  ًاْطیبَع  ًامَد  ِْبعَقلا  َعالِط  اُوِبلَتْحا  َُّمث  اوُِجْتنَت ،  امَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  ْدََقل  َکِهلإ 
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ُعَدَی َْنیِملاّظلا ،  َنِم  داْدِبتْساَو  لِماش  جْرَهَو  مِراص  ْفیَِسب  اوُرِْـشبأَو  ًاشأَج  ِۀَْنتِفِلل  اوُّنأَمْطاَو  ًاسُْفن ،  َأ [  [ ْمُکِـسُْفنأ ْنَع  اُوبیِط  َُّمث  َنُولَّوألا ،  َسَّسأ 
(. 1) َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنأَو  اهوُمُکُمِزُلنأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِمَع  ْدَقَو  ْمُِکب  ّینأَو  ْمَُکل  یتَرْسَح  ایَف  ًادیِصَح .  ْمُکَعْرَزَو  ًادیِهَز  ْمُکَْئِیف 

یقرواپ
 . نتملا یف  مالسلا ) اهیلع   ) اهمالک ریسفت  یتأیسو  نکلاجرل » ۀیلاق  نکایندل ،  ۀفیاع   » خسنلا ضعب  یف  ( 1)

 . حمرلا ةانقلاو :  راسکنالاو ،  فعضلا  ۀلمهملا : ـ  ءارلاو  نیتحتفب  روخلا ـ  ( 2)
دش دیدش  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  يرامیب  نوچ   : » هک دنک  یم  لقن  ( مالسلا امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللا  دبع 

 : دنتفگ وا  هب  دندمآ و  شتدایع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  زا  ياهدع 
. »؟  ینک یم  هچ  يرامیب  اب  ياهنوگچ ؟  ربمغیپ  رتخد  »

یقرواپ
 . ص158و159 ج43 ،  راونالا ، » راحب   ، » 354 رابخالا 355 ـ  یناعم  ( 1)

هچنآ زا  مدومزآ و  ار  ناشنورب  نورد و  مرازیب !  امش  نادرم  زا  مراد و  یمن  تسود  ار  امـش  يایند  ادخب   : » دومرف ناشباوج  رد  ترـضحنآ 
ار ادخ  مشخ  دنیاسران .  هریت و  يا  هشیدنا  نادـنوادخو  ارگ ،  سپاو  يور  شیپ  هاگو  اُّربان ،  هدروخ  راگنز  غیت  نوچ  مدونـشخان !  دـندرک 

 . دندیواج خزود  شتآ  رد  دندیرخ و  دوخب 
ناراکمتس نیا  قح  تمحر  زاْدنَُوب  رود  ناراّکم و  نیا  رب  نیرفن  مدرک  راب  ناشیارب  ار  یـشک  تلادع  گننو  راذگاو ،  اهنادب  ار  راک  راچان 

.
؟  دنام راوتسا  توبن  ياه  هیاپ  رب  تفالخ  و  دبای ؟  رارق  دوخ  زکرم  رد  قح  دنتشاذگن  ارچ  نانآ .  رب  ياو 

نیبم ینارـسخ  دندرک  هک  يراک  نیقی  هب  تسا .  نید  ایند و  روماب  ملاع  هک  یلع  هدـهعرب  و  تسا .  نیما  لیئربج  هاگن  دـمآ  دورف  هک  اجنآ 
اب دزات و  یم  نانآ  رب  هنوگچ  هک  دندید  دـندید .  ار  وا  يرادـیاپ  دندیـشچ و  ار  وا  غیت  شزوس  نوچ  دندیدنـسپ ،  هن  ار  یلع  ادـخب  تسا . 

 . دزاس یمن  ادخ  نانمشد 
تسار هارب  ار  ناشیا  ناسآ  ناسآ  دندراذگ ،  یم  داهن  وا  هدهعب  ربمغیپ  هک  يراک  رب  ار  یلعو  دنداهن ،  یم  نایم  ردیاپ  رگا  دنگوس ،  ادخب 
همشچ زا  تلادع  ناگنشت  دنیچب .  تسا  هتشک  هچنآ  هویم  سکره  دنیبن و  ینایز  یسک  هکنانچ  درپس ،  یم  ودب  ار  کی  ره  قحو  درب .  یم 

یم نانآ  يوررب  نامـسآ  نیمز و  زا  تمحر  ياهرد  دندرک  یم  نینچ  رگا  دنتـشگ .  یم  ریلد  وا  تلوص  هانپ  رد  نانوبز  ریـس و  وا  تلدعم 
دومرف دهاوخ  باذع  ارنانآ  دندرک  هچنآ  رفیک  هب  ادخ  يدوزب  دندرکن و  اما  دوشگ . 

 ! : دیونشبو دییایب ! 
ارچ امـش  نادرم  یتـسار  درآ .  یم  نورب  يرگید  سپ  زا  یکی  اـه  هچیزاـب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اـه  بجعلا  وـب  هچ  راـگزور  اـتفگش ! 

 . راتفرگ شیوخ  يراکمتس  رفیک  هب  ماجنارس  راکمتـس و  ناتـسود  قح  رد  راّدغ .  ینایامن  تسود  دندروآ ؟  يرذع  هچ  و  دندرک ؟  نینچ 
ار دوـخ  يراـک  هبت  و  دـنراک .  هبت  هک  ناداـن  یمدرم  رب  نیرفن  دندیـسرپن .  ملاـع  زا  دـنتفر و  یماـع  یپ  دـندیبسچ .  مُد  هب  هتـشاذگ  ار  رس 

 . دنرادنپ یم  يراکوکین 
هنوگچ هراـب  نیا  رد  دـناد ؟  یمن  ار  هار  دوـخ  هکنآ  اـی  تسا ،  يوریپ  راوازـس  دـناوخ ،  یم  تسار  هارب  ار  مدرم  هکنآ  اـیآ  ناـنآ .  رب  ياو 

؟  دینک یم  يرواد 
یبوشآ هچ  دننیبب  و  دنیآ ،  دوخب  ات  دنیاپب !  یتخل  لاح  دـش .  زاغآ  اه  هنتف  زاس و  اهاون  دـندرک .  دـننکب  دـیابن  هچنآ  دـنگوس ،  ناتیادـخب 

تـسد رد  داب  ار  ناراکنایز  زورنآ  ددرگ .  گنت  ناگمه  رب  روانهپ  ناهج  گنرـش و  اـهماک  رد  یگدـنز  دهـش  دزیرب !  اـهنوخ  هچ  دزیخ و 
 . تسب ياپ  راتفرگ و  ناگتفر  هانگب  ناگدنیآ  تسا و 
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، درآرب ناتراگزور  زا  رامد  ات  دراذـگن  ار  امـش  هتخیهآ .  ماقتنا  ماین  زا  ادـخ  مشخ  غیت  دـش و  هتخیگنا  الب  درگ  هک  دیـشاب !  هداـمآ  نونکا 
 . درادن يدوس  غیرد  هاگنآ 

یم شوخ  انار  قح  نتشاد  هک  تسین  یناوات  مه  ام  رب  دیرادن . نیب  تقیقح  هدید  هک  اغیرد  دنکرب .  ار  ناتنب  خیب و  دنکارپب و  ار  امـش  عمج 
 . دیراد

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  نیشناج  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  5 ـ 

 : لاق ّیضیرعلا  ّيولعلا  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبأ  ینثّدح  لاق :  رفعج  نب  دایز  نب  دمحأ  ینثّدح  لاق :  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  انثّدح 
رفعج نب  دّمحم  نب  ّیلع  ینربخأ  لاق :  لیلخ :  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هللا  دبع  وبأ  لاق 

ّمُاو بنیز  ۀمطاف و  ینتثّدح  لاق :  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  ّیلع  تنب  ۀمطاف  انتثّدـح  لاق :  فنحأ  نب  رکب  ینثّدـح  لاق :  ّيزاوهألا 
دّمحم تنب  ۀمطاف  ینتثّدح  تلاق :  مالسلا ) امهیلع   ) دّمحم نب  رفعج  تنب  ۀمطاف  انتثّدح  نلق  مالسلا ) امهیلع   ) رفعج نب  یسوم  تانب  موثلک 

نب نیـسحلا  اتنبا  ۀنیکـسو  ۀمطاف  ینتثّدح  تلاق :  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  ّیلع  تنب  ۀمطاف  ینتثّدح  تلاق :  مالـسلا ) مهیلع   ) ّیلع نب 
لوسر تعمس  تلاق :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  نع  مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع تنب  موثلک  ّمُا  نع  ( مالـسلا امهیلع   ) ّیلع

 : لوقی ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا
ُْتعَفَرَف ٌْرتَس  ِباْبلا  یلَعَو  ِتُوقاْیلاَو ،  ِّرُّدلِاب  ٌلَّلَکُم  ٌباب  اْهیَلَعَو  ۀَفَّوَُجم ،  َءاْضَیب  ةَّرُد  ْنِم  رْصَِقب  اَنأ  اذإَف  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  ِءامَّسلا  یلإ  ِیب  َيِرُْسا  اَّمل 
؟  ٍِّیلَع ِۀَْعیِش  ُْلثِم  ْنَم  َخب  َخب  ِْرتَّسلا  یَلَع  ٌبُوتْکَم  اذإَو  ِمْوَْقلا » ُّیلَو  ٌِّیلَع  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ال   » ِباْبلا یَلَع  ٌبُوتْکَم  اذإَف  ْیسأَر 

اذإَف ْیِسأَر  ُْتعَفَرَف  ٌْرتَس ،  ِباْبلا  یَلَع  اذإَو  ِرَـضْخألا ،  ِدَجَْربَّزلِاب  لَّلَکُم  ۀَِّضف  ْنِم  ٌباب  ِْهیَلَعَو  فَّوَُجم ،  َرَمْحأ  ْقیِقَع  ْنِم  رْـصَِقب  اَنأ  اذإَف  ُُهْتلَخَدَف 
« . ِِدلْوَْملا ِبیِطب  ٍِّیلَع  َۀَْعیِش  ْرَِّشب   : » ٌبُوتْکَم ِْرتَّسلا  یَلَع  اذإَو  یفَطْصُْملا » ُّیِصَو  ٌِّیلَع  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمُحم   » ِباْبلا یلَع  ٌبُوتْکَم 

ُْتعَفَرَف ٌْرتَس  ِباْبلا  یلَعَو  ُِؤلْؤُّللِاب  ۀَـلَّلَکُم  َءارْمَح  ۀـَتُوقای  ْنِم  ٌباب  ِْهیَلَعَو  ُْهنِم ،  َنَسْحأ  َرأ  َْمل  فَّوَُجم  َرَـضْخأ  دُُّرمُز  ْنِم  رْـصَِقب  اَنأ  اذإَـف  ُُهْتلَخَدَـف 
ِِّیلَع َکِّیِـصَوَو  َکِّمَع  ِْنبإل  ُدَّمَُحم  ای  َلاقَف :  اذـه ؟  ْنَِمل  ُْلِیئَْربَج  ِیبیبَح  ُْتلُقَف :  َنوُِزئاْفلا » ُمُه  ٍِّیلَع  ُۀَْعیِـش   » ِْرتَّسلا یَلَع  ٌبُوتْکَم  اذإَف  یِـسأَر 
ٍِّیلَع ِۀَْعیِـش  الَخ  ام  ْمِِهتاهَُّما  ِءامْـسِأب  ُساّنلا  یَعُْدیَو  ٍِّیلَع  َۀَْعیِـش  ّالإ  ًةارُع  ًةافُح  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُّلُک  ُساّنلا  ُرَـشُْحی  مالـسلا ) هیلع   ) ِبلاط ِیبأ  ِْنب 

(. 1) ْمُهُِدلْوَم َباطَف  ًاِّیلَع  اوُّبَحأ  ْمُهَّنأل  َلاق :  َكاذ ؟  َْفیَکَو  ُْلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف :  ْمِِهئابآ  ِءامْسِأب  َنْوَعُْدی  ْمُهَّنإَف  مالسلا ) هیلع  )
( مالسلا اهیلع   ) ءارهز همطاف  زا  دنک  یم  لقن  وا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رتخد  موثلک  ما  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ارتخد  هنیکـس  همطاف و 

 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  مدینش  هک 
رد نآ  رب  توقاـی و  ّرُد و  هب  هتـسارآ  دوب  يرد  ياراد  هک  یهت ،  ناـیم  ّرُد  زا  مدـید  يرـصق  اـجنآ  مدـش ،  تشهب  لـخاد  جارعم ،  بش  رد 

 : تسا هدش  هتشون  نآ  رب  مدید  مدرک ،  دنلب  ار  مرس  نم  دوب ;  هتخیوآ  ياهدرپ 
« . ِمْوَْقلا ٌِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهللا ،  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا ،  ّالإ  َهلإ  «ال 

« . تسا مدرم  ربهر ) و   ) ّیلو ّیلع  تسا ; ادخ  هداتسرف  دّمحم  تسین ;  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  »
. »؟  ٍِّیلَع ِۀَعیِش  ُْلثِم  ْنَم  ٍَّخب ،  ٍّخب ،   : » دوب هتشون  هدرپ  رب  و 

. »؟ ) مالسلا هیلع   ) یلع هعیش  دننام  تسیک  َهب !  َهب !  »
رد نآ  رب  دوب و  نّیزم  زبس  دجربز »  » هب هک  هرقن  زا  تشاد  يرد  هک  مدید  یهت  نایم  خرس  قیقع  زا  يرصق  اجنآ  رد  مدش ،  رـصق  نآ  لخاد 

 : دوب هدش  هتشون  رد  نآ  رب  مدید  مدرک ،  هاگن  الاب  هب  دوب ،  هتخیوآ  يا  هدرپ  زین 
« . یفَطْصُْملا ُیصَو  ٌّیلَع  هللا ،  ُلوسر  ٌدَّمَُحم  »

« . تسا یفطصم  دمحم  نیشناج  یلع  ادخ و  لوسر  دمحم  »
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 . دوب هدش  هتشون  هدرپ  رب  و 
...« . ِِدلْوَْملا ِْبیِِطب  ٍِّیلَع  َۀَْعیِش  ْرَِّشب  »

« ; یتشرس كاپ  هب  ار  یلع  نایعیش  هدب  تراشب  »
هک خرـس  توقای  زا  تشاد  يرد  رـصق  نیا  مدوب ; هدیدن  نآ  زا  رتهب  هک  مدید  یلاخ  نایم  زبس  دـجربز  زا  يرـصق  مدـش ،  رـصق  نآ  لخاد 

 : هدش هتشون  هدرپ  رب  مدید  مدرک ،  دنلب  ار  مرس  دوب ;  هتخیوآ  ياهدرپ  رد  نآ  رب  دوب و  ؤلؤل  هب  هتسارآ 
یقرواپ

 . ص108 یمقلا ،  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  تالسلسملا ، » باتک   ، » ثیداحالا عماج  ( 1)
« . َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ٍِّیلَع  ُۀَعیِش  »

« . دنراگتسر مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  اهنت  »
تمایق زور  رد  مدرم  همه  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نیـشناج  ومع و  رـسپ  يارب  تفگ :  تسیک ؟  يارب  رـصق  نیا  لـیئربج  يا  متفگ : 

« . ّیلع نایعیش  رگم  دنوشیم  روشحم  هنهرباپ  نایرع و 

( : مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تراهط  6 ـ 

 ، نیسحلا نب  یلع  نب  رمع  نع  دیزی ،  نب  نیـسحلا  نع  یبّضلا ،  نع  ّيرهوجلا ،  نع  ّيرکـسلا ،  ّیلع  نب  نسحلا  نع  نیـسحلا ،  نب  دمحا 
: تلاق بلطملا  دبع  تنب  ۀّیفص  نع  رکب ،  یبأ  تنب  ءامسأ  نع  نیسحلا ،  تنب  ۀمطاف  نع 

اَی ُْتلُقَف :  یْنبإ ،  ََّیلإ  یُِّملَه  ۀَّمَع  ای  ملسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ُّیبَّنلا َلاق  مالـسلا ) اهیلع   ) اُهتَّیلَو ُْتنُکَو  ِهُِّما  ِنَْطب  ْنِم  ُْنیَـسُْحلا  َطَقَـس  اَّمل  »
یلاعَتَو كَرابَت  َهللا  َّنإ  ِْهیِفِّظَُنت ؟ َْتنأ  َۀَّمَع  اَی  ملسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لاقف ُدَْعب ،  ُهَفِّظَُنن  َْمل  ّانإ  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا َلوُسَر 

(. 1 «) ُهَرَّهَطَو ُهَفَّظَن  ْدَق 
 : دنک یم  لقن  بلطملا  دبع  رتخد  هّیفص  زا  رکبوبا  رتخد  ءامسا  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  متـشاد .  هدـهعرب  ار  كدوک  يراتـسرپ  نم  دـش ،  دـلوتم  ردام  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  هاگنآ  »
يا دومرف :  میا :  هدرکن  كاپ  ار  وا  ام  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ای  متفگ :  روایب ;  نم  يارب  ار  مدنزرف  هّمع !  دومرف :  ملـسو )

« . تسا هدومن  شرهطم  هدینادرگ و  هزیکاپ  ار  وا  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  انامه  ینادرگ ؟  هزیکاپ  ار  وا  یهاوخیم  وت  ردپ ،  رهاوخ 
یقرواپ

 . ص243 ج43 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص117 قودص ،  خیشلا  یلامالا ، » ( » 1)
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شّدج  شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  7 ـ 

لاق راکب ،  نب  سابعلا  انثدـح  لاق  يرهوجلا ،  ایرکز  نب  دـمحم  انثّدـح  لاق  هیودـبع ،  نب  یلع  یبأب  فورعملا  نیـسحلا  نب  دـمحا  انثدـح 
تنب ۀیفص  نع  رکب  یبأ  تنب  ءامسا  نع  ( مالسلا امهیلع  ) نیـسحلا تنب  ۀمطاف  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نع  دیزی  نبا  نیـسحلا  ینثدح 

 : تلاق بلطملا  دبع 
َلَْبقأَو ِهِمَف ، )  ) ِهِیف ِیف  ُهَناـِسل  ُِّیبَّنلا  َعَـضَوَف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِِّیبَّنلا یلإ  ُُهتْعَفَدَـف  ِهُِّما  ِنَْطب  ْنِم  مالـسلا ) هیلع   ) ُْنیَـسُْحلا َطَقَـس  اَّـمل 

َْنَیب ُِّیبَّنلا  َلَّبَقَف  ِْهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َلابَف  َْتلاق  ًالَـسَع  ْوأ  ًانََبل  ّالإ  ُهوُذْغَی  ِهللا  َلوُسَر  ُبِسْحأ  ُْتنُک  امَو  َْتلاق  ُهُّصُمَی ،  ِهللا  ِلوُسَر  ِناِسل  یلَع  ُْنیَـسُْحلا 
 : َلاق ُُهُلتْقَی .  ْنَمَو  یُِّماَو ،  ِیبأ  َكادـِف  ُْتلُقَف :  َْتلاق ،  ًاثالث ،  اُهلوُقَی  َّیَُنبای  َكُوِلتاق  ْمُه  ًاـمْوَق  ُهللا  َنََعل  ُلوُقَیَو  یِْکبَی  َوُهَو  ََّیلإ  ُهَعَفَد  َُّمث  ِْهیَْنیَع 

(. 1) ُهللا ُمُهَنََعل  َۀَّیَُما  ِیَنب  ْنِم  ِۀَیِغاْبلا  ِۀَئِْفلا  ُۀَّیَِقب 
 : هک دنک  یم  لقن  بلطملا  دبع  تنب  هیفص  زا  وا  رکب و  یبا  تنب  ءامسا  زا  نیسحلا  تنب  همطاف 
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هب ار  دوخ  نابز  ترضح  مداد ;  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هب  ار  وا  دش  دلوتم  ردام  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هک  ینامز  »
یم لسع  ای  ریـش  وا  هب  ترـضح  مدرک  نامگ  نم  هک  دیکم  یم  ار  ربمایپ  نابز  مامت ) یتّذل  اب  ( ) مالـسلا هیلع   ) نیـسح تشاذـگ ;  وا  ناهد 

« . دناروخ
نم هب  نایرگ  ینامشچ  اب  دیسوب و  ار  وا  ادخ  ربمایپ  درک ; لوب  ترضح  سابل  رب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح لاحنامه ـ  رد  دیوگ ـ « :  یم  هیفص 

« . تشک دنهاوخ  ار  وت  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  مدنزرف !   : » دومرف هبترم  هس  دنادرگرب و 
یقرواپ

 . ص117 ثیدح 5 ،  نورشعلاو ،  نماثلا  سلجملا  قودصلا ، » یلاما  ( » 1)
ناشیادخ هک  هیما ،  ینب  زا  رگمتـس  هورگ   : » دومرف ادـخ  ربمایپ  دنـشک ; »؟  یم  ار  وا  یناسک  هچ   : » متفگ ترـضح  هب   : » دـیوگ یم  هیفص 

« . دنک تنعل 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  بتکم  رد  روضح  هب  بیغرت  8 ـ 

نب نسح  نب  هللا  دـبع  نب  ییحی  نب  دّـمحم  نب  سیردا  ینثّدـح  لاق :  يّدـج  انثّدـح  لاق :  ییحی  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  دّـمحم  وبا  ینربخا 
 : لاق ( 1) هّدج نع  هیبا  نع  یسوم  نب  هللا  دبع  انثّدح  اولاق :  ًاعیمج  بوقعی  نب  لیعمساو  یسوم  نب  هللا  دبع  نب  دمحاو  نسح 

ُتُْمق ّالإ  ُّطَق  ِْهَیلإ  ُتْسَلَج  امَف  مالسلا ، ) هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ِیلاخ  یلإ  َسِلْجأ  ْنأ  ِینُُرمَأت  ( مالسلا هیلع   ) ِْنیَسُْحلا ُْتِنب  ُۀَمِطاف  یُّما  َْتناک  »
(: 2 «) ُْهنِم ُُهتْدَفَتْسإ  ْملِع  ْوأ  ِ ِهللا ;  ِِهتَیْشَخ ْنِم  يرأ  اِمل  ِیْبلَق  ِیف  ِ ِهللا  ۀَیْشَخ اّمإ  ُُهتْدَفأ  ْدَق  ْریَِخب 

 : دیو یم  نسح  نب  هللا  دبع 
ترـضحنآ رـضحم  رب  نم  سپ  موـش ;  رـضاح  مالـسلا )) هیلع   ) داجـس ماـما   ) میئاد رـضحم  رد  هک  داد  یم  روتـسد  نم  هب  مرداـم  هـشیمه  »

فوخ هدهاشم  اب  هک  دوب  ادخ  زا  سرت  ای  نآ  دش ; و  یم  مبیـصن  يربخ  هرهب  وا  سلجم  زا  نتـساخرب  ماگنه  هکنیا  زج  مدش  یمن  بایفرش 
« . متخودنا یم  راوگرزب  نآ  زا  هک  یهلا  یشناد  ای  دش و  یم  رادیدپ  نم  رد  یبوبر  ترضح  زا  ترضحنآ 

یقرواپ
نسحلا نب  هللا  دبع  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع  نب  یسوم  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع  نب  یسوم  نب  هللا  دبع  ( 1)
 . ص93و148 ج18 ،  مولعلا ، » ملاوع   ، » ص73 ج46 ،  راونالا ، » راحب   ، » 494 دیفم » داشرا  ( » 2)

تیب لها  لیاضف  مّود : شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هب  تاهابم  9 ـ 

ۀمطاف هّما  نع  مالـسلا ) هیلع   ) ّیلع نب  نیـسح  نع  يرغـصلا  ۀمطاف  نع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نع  هیبا  نع  دّمحم  نب  رفعج  نع  ًاعوفرم  یلبرالا 
 : تلاق ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم تنب 

ّینإَو ًۀَّصاخ  ٍِّیلَِعلَو  ًۀَّماع  ْمَُکل  َرَفَغَو  ْمُِکب  یهاب  ّلجو ) ّزع   ) َهللا َّنإ   : » َلاقَف َۀَفَرَع .  َۀَّیِشَع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  اْنیَلَع  َجَرَخ  »
(: 1 «) ِِهتْوَم َدَْعبَو  ِِهتویَح  ِیف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  ِدیِعَّسلا  َّلُک  َدیِعَّسلا  َّنإ  یَتبارَِقل ;  ٍّباُحم  َْریَغ  ْمُْکَیلإ  َّلَجَو ) َّزَع   ) ِهللا ُلوُسَر 

لقن مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شردام  زا  ناشیا  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  مالسلا )) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد   ) يرغـص همطاف 
 : دومرف هک  دنکیم 

شزرمآ لومـشم  دنک و  یم  تاهابم  یلع  هژیو  هب  تیب ،  لها  امـش  دوجو  هب  دنوادخ   : » دومرف دـمآ و  ام  دزن  هب  هفرع  بش  رد  ادـخلوسر  »
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یعقاو دنمتداعس  یتسار  هب  تسین  يدنواشیوخ  روحم  رب  میتسود  هک  متـسه :  امـش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  انامه  دهد ; و  یم  ناترارق 
« . درادب تسود  شگرم  تایح و  لاح  رد  ار  ّیلع  هک  تسا  یسک 

یقرواپ
 . ص450 ج1 ،  ۀّمغلا ، » فشک  ( » 1)

تواقشو تداعس  روحم  10 ـ 

یبلکلا داّبع  نع  ّینزاملا  رمع  نب  دمحم  نع  قلاو  نب  لدنج  نع  یمرـضحلا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نع  ّینیوزقلا  نسحلا  نب  دـمحم  نب  یلع 
مهیلع هللا  تاولص  دّمحم  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  یلع  نب  نیسحلا  نع  يرغصلا  ۀمطاف  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع 

 : لاقف ۀفرع  ۀّیشَع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  انیلع  جرخ  تلاق : 
َّنأ ِینُِربُْخی  ُْلِیئَْربَج  اذـه  ِیَتبارَِقل  ٍّباُحم  َْریَغ  ْمُْکَیلإ  ِهللا  ُلوُسَر  یِّنِإَو  ًۀَّصاـخ ،  ٍِّیلَِعلَو  ًۀَّماـع  ْمَُکل  َرَفَغَو  ْمُِکب  یهاـب  یلاـعَتَو  َكَراـبَت  َهللا  َّنإ  »

َدَْعبَو ِِهتایَح  ِیف  ًاِّیلَع  َضَْغبأ  ْنَم  ِّیقَّشلا  َّقَح  ِّیقَّشلا  َّلُک  َّیِقَّشلا  َّنإَو  ِِهتْوَم ،  َدَْعبَو  ِِهتایَح  یف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  ِدـیعَّسلا  َّقَح  ِدـْیِعَّسلا  َّلُک  َدـْیِعَّسلا 
(: 1 «) ِِهتافَو

هیلع هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطا  زا فـ ترـضحنآ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردپ  زا  يرغـص  همطاف 
دمآ ام  دزن  هب  هفرع  ماش  ملسو ) هلآو 

 : دومرف و 
یتسارب تسیدنوادخ ; و  صاخ  شزرمآ  دروم  یلع  دهد و  یم  رارق  ناتـشزرمآ  دروم  هدرک و  تاهابم  تیب  لها  امـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  »

دنمتداعـس هکنیا  هب  ارم  دهد  یم  ربخ  هک  تسا  لیئربج  نیا  دشابن و  يدناشیوخ  روحم  رب  میتسود  هک  امـش  يوس  هب  میادـخ  هداتـسرف  نم 
نآ گرم  یگدـنز و  ناـمز  رد  تـسوا  نمـشد  یعقاو  تخبدـب  ترـضحنآ ; و  تاـیح  گرم و  رد  تـسا  یلع  رادتـسود  یعقاو  لـماک و 

« . راوگرزب
یقرواپ

 . ص109و110 قودصلا ، » یلاما   ، » ص74و75 ج27 ،  راونالا ، » راحب  ( » 1)

تداعس روحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع یتسود  11 ـ 

 ، نادبع نع  نارهم ،  نب  دّمحم  نع  نوراه ،  نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  نع  یفیرطعلا ،  دمحم  نب  دمحأ  نع  دانـسإلا  اذهب  یفطـصملا  ةراشب 
نع نیـسحلا ،  نب  یلع  نع  هیبأ ،  نع  دـمحم ،  نب  رفعج  نع  ّینزاملا ،  رمع  نب  دـمحم  نع  قلاو ،  نب  لدـنج  نع  ةریغملا ،  نب  بیبح  نع 
ۀفرع ۀّیشع  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  انیلع  جرخ  تلاق :  ( مالسلا مهیلع   ) ۀمطاف هُّما  نع  یلع ،  نب  نیسح  نع  يرغـصلا ،  ۀمطاف 

 : لاقف
 ، ِیَتبارِِقل ٌّباُحم  الَو  یِمْوَِقل  ِبئاه  َْریَغ  ْمُْکَیلإ  ِهللا  ُلوُسَر  یِّنإَو  ًۀَّصاـخ ،  ٍِّیلَِعل  َرَفَغَو  ًۀَّماـع  ْمَُکل  َرَفَغَف  َۀَِـکئالَْملا ،  ْمُِکب  یهاـب  یلاـعَت  َهللا  َّنإ  »

(: 1 «) ِیتْوَم َدَْعبَو  ِیتایَح  ِیف  ًاِّیلَع  َّبَحأ  ْنَم  ِدیِعَّسلا  َّقَح  ِدیِعَّسلا  َّلُک  َْدیِعَّسلا  َّنأ  ینُِربُْخی :  ُْلِیئَْربَج  اذه 
هیلع هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  دنک  یم  لقن  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  زا  ترضحنآ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردپ  زا  يرغـص  همطاف 

 : دومرف دمآ و  ام  دزن  هب  هفرع  ماش  ملسو ) هلآو 
نم یتسار  هب  تسا و  هدادرارق  دوخ  شزرمآ  دروم  ار  یلع  هژیو  هب  امـش  دنک و  یم  تاهابم  ناگتـشرف  رب  تیبلها  امـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  »
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یم ربخ  هک  تسا  لیئربج  نیا  دشاب ;  يدـنواشیوخ  ساسا  رب  میتسود  هن  میامن و  يرهم  یب  متّما  رب  هن  هک  امـش  يوس  هب  میادـخ  هداتـسرف 
« . نم گرم  یگدنز و  نامز  رد  تسا  یلع  رادتسود  نیتسار  لماک و  دنمتداعس   : » هکنیا هب  ارم  دهد 

باتفآ تشگزاب  12 ـ 

انثّدح یـسوم  نب  هللا  دیبع  انثّدح  نامثع  انثّدح  یطـساولا  وهو  دمحم  نب  دومحم  انثّدـح  ینزملا  نامثع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  دـمحم  وبا 
 : َْتلاق سیمع  تنب  ءامسا  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  نسحلا  نب  میهاربا  نع  قوزرم  نب  لیضف 

یقرواپ
 . ص182و183 یفطصملا ، » ةراشب   ، » ص284 ج39 ،  راونالا ، » راحب  ( » 1)

ِهللا ُلوُسَر  َلاـقَف  ُسْمَّشلا  َِتبُرَغ  یّتَح  َرْـصَْعلا  ِّلَُـصی  ْمَلَف  ٍِّیلَع ،  ِرْجِح  ِیف  ُهُسْأَرَو  ِْهَیلإ  یحُوی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  َناـک  »
َِکتَعاط یلَع  َناک  ًاِّیلَع  َّنإ  َّمُهّللا  (: » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ُلوُسَر  َلاقَف  ال ;  َلاق :  ُِّیلَع ؟  ای  َْتیَّلَص  ( : ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

(: 1 «) َْتبُرَغ ام  َدَْعب  ْتَعَلَط  اُهْتیَأَر  َُّمث  َْتبُرَغ ،  اُهْتیَأَرَف  َسْمَّشلا ; » ِْهیَلَع  ْدُدْراَف  َِکلوُسَر  ِۀَعاطَو 
 : هک دنک  یم  لقن  سیمع  تنب  ءامسا  زا  نسحلا  تنب  همطاف 

باتفآ بورغ  ات  تسناوتن  ترضحنآ  دوب و  ( مالسلا هیلع   ) ّیلع نماد  رب  یحو  لاح  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر كرابم  رـس  »
»؟  يدناوخ ار  رصع  زامن  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) ّیلع هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر یحو ،  نایاپ  زا  دعب  دناوخب ; ار  رصع  زامن 

وت تعاط  رب  یلع  نوچ  اراگدرورپ !   : » درک ضرع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هاگنآ  هن . »  : » درک ضرع  ( مالـسلا هیلع   ) ّیلع ; 
ار باتفآ  مدوخ   : » دیوگ یم  هملـس  ما  نادرگرب » وا  يارب  ار  دیـشروخ  سپ  دـناوخن ـ  بورغ  زا  لبق  ار  رـصع  زامن  دوب ـ  تلوسر  تعاطو 

« . درک عولط  هرابود  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر ياعد  اب  هک  مدید  بورغ  زا  دعب 

باتفآ تشگزاب  13 ـ 

ظاقیال ممالأ   » هباتک یف  هرکذ  یفوتملا 1102 ،  یندملا  ّمث  یناروکلا  يدرکلا  باهش  نب  نسح  نب  میهاربا  نیدلا  ناهرب  خیشلا  نافرعلا  وبا 
بلطم نع  دیعس  نب  دیوُس  انثّدح  سنوی ،  نب  قحسإ  ینثدح  لاق :  لاق :  یبالودلا ،  ریشب  نبا  ظفاحلل  ةرهاطلا » ۀیرذلا   » نع ص63  ممهلا »

 : لاق امهنع  هللا  یضر  یلع  نب  نیسحلا  نع  نیسحلا  تنب  همطاف  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  ناّیح  نب  میهاربا  نع  دایز  نب 
یقرواپ

 . 96 یلزاغملا /  نبا  مالسلا ، ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  ّیلع  بقانم  ( 1)
 : َلاق َضْرَفلا ؟  َْتیَّلَص  ُِّیلَع  ای  ِیل  َلاق  ُْهنَع  يرَس  اَّمَلَف  ِْهَیلإ  یحُوی  َناکَو  ٍِّیلَع  ِرْجِح  ِیف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ِلوُسَر  ُسأَر  َناک  »

(: 1 «) ُسْمَّشلا َِتباغَو  یَّلَصَف  ِْهیَلَع  اهَّدَرَف  َسْمَّشلا .  ِْهیَلَع  َّدُرَف  َِکلوُسَر  ِۀَجاحَو  َِکتَجاح  ِیف  َناک  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنإ  َّمُهّللَأ  َلاق :  ال . 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  نیسحلا  تنب  همطاف 

یقرواپ
 . ص137 ج3 ،  ریدغلا ، » ( » 1)

هوزج رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  ظـفاح  دـیوگیم :  ثیدـح  لـقن  زا  سپ  یناربط  هک  دـنک  یم  لـقن  ثیدـح  نیا  حیـضوت  رد  ینیما  همـالع 
وبا ماما  و  تسا ،  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم ام  ربمغیپ  هزجعم  سمشلا  ّدر  ثیدح  دیوگ :  سمشلا » ّدر  ثیدح  یف  سبللا  فشک  »
نع سبللا  لیزم   » هوزج رد  یحلاص  یقـشمد  فسوی  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  دـنناد .  یم  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  نارگید  يواحط و  رفعج 
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تیاور قیرط  ود  هب  سیمع  تنب  ءامسا  زا  شراثآلا  لکشم  حرـش  باتک  رد  يواحط  ار  ثیدح  نیا  هک  نادب  دیوگ :  سمـشلا » ّدر  ثیدح 
و ءافـشلا »  » رد ضایع  یـضاقو  دـنانانیمطا .  دروم  هقث و  ود  ره  ناـیوار  تسا و  ققحم  تباـث و  ود  ره  ثیدـح  ود  نیا  تسا  هتفگ  هدرک و 

وبا  ) حتفلا نبا  ظفاح  هدرک و  لقن  ار  نآ  مسابلا » رهزلا   » باتک رد  ياطلغم  نیدلا  ءالع  ظفاح  و  بیبللا » يرـشب   » رد ساّنلا  دّیـس  نبا  ظفاح 
نـسح ار  نآ  ةرثتنملا » رردلا   » رد یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  ام  خیـش  و  یقارع ،  نبا  ۀعزوبا  ظفاحو  دییأت ،  ار  نآ  تحـص  يدزا  حـتفلا )

 . دنا هتسناد 
ثیدح زا  تسین  هتـسیاش  درادرب ،  ماگ  شناد  قیرط  رد  سکره  هک  تسا  یفاک  ثیدح  نیا  تمظع  رد  دیوگ :  حلاص » نب  دـمحا   » ظفاح
ءامسا قیرط  زا  ثیدح  نیا   : » دیوگ رجح » نبا  لضفلا  وبا   » ظفاح تسا .  توبن  مئالع  نیرتگرزب  زا  ثیدح  نیا  اریز  دنک ،  فلخت  ءامـسا 

نوماریپ ار  بلطم  هاگنآ  هدش ،  تیاور  مهنع ) هللا  یـضر   ) ةریره یباو  دیعـس  یباو  نیـسح ،  شدنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  سیمع و  تنب 
نیا نوماریپ  رد  ثیداحا  ناظفاح  تاـنایب  زا  نیا  زا  شیپ  هک  یبلاـطم  زا  دـیوگ :  هدروآ ،  ناـیم  هب  نخـس  شلاـجر  زا  هدـناشک و  ثیدـح 

تیعطقو یقافتا  دروم  دورطم  هنو  دراد  دوجو  یمهّتم  هن  نآ  نایوار  نایم  رد  دـش  مولعم  میدرک  نایب  ار  ثیدـح  لاجر  میدروآ و  ثیدـح 
...« . هدش راکشآ  امش  رب  ثیدح  نالطب  مدعو 

زامن یلعای ،  دومرف :  دـمآ  دوخ  هب  یتقو  دـش .  یم  لزاـن  یحو  وا  هب  دوب و  یلع  نماد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رـس  »
؟  يا هدرازگ  ار  هضیرف 

 . هن تفگ :  یلع 
نادرگزاب وا  رب  ار  دیشروخ  دوب ،  وت  لوسر  يراذگ  تمدخ  وت و  يراذگ  تمدخ  رد  یلع )  ) وا هک  یناد  یم  وت  ایادخ  راب  دومرف :  ربمغیپ 

« . درک بورغ  دیشروخ  درازگ و  زامن  یلع  تشگزاب .  وا  يارب  دیشروخ  سپ  ، 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  باستنا  14 ـ 

نب دمحم  ۀمطاف  وبا  انربخأ  لاق :  يربطلا ،  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نبا  میهاربا  قاحـسا  وبا  یـضاقلا  ینثّدـح  لاق :  یمامالا  رفعج  وبا 
زیرح ینثّدح  لاق :  ۀبیش ،  یبا  نب  نامثع  انثّدح  لاق :  مال  ّـ ـسلا ـد  بع نب  میهاربا  انثّدح  لاق :  یخونتلا ،  يرابنالا  یـضاقلا  لولهبلا  نب  دمحا 

نب ۀبیش  نع 
 : ّیبّنلا لاق  تلاق :  ( مالسلا اهیلع   ) يربکلا ۀمطاف  نع  اهیبا ،  نع  يرغصلا  ۀمطاف  نع  ۀماعن ، 

(: 1 «) یمَْتُنت ََّیلإ  ِیتَبَصَع  َۀَمِطاف  َّنإَو  ِْهَیلإ  َنْوَمَْتُنی  ٌۀَبَصَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  »
هک دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) اهیلع   ) يربک همطاـف  شرداـم  زا  ترـضحنآ  شردـپ و  زا  مالـسلا )) هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد   ) يرغـص همطاـف 

 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر
نم هب  هک  تسا  نم  موق  هدـیزگرب  همطاف  اـنامه  دـنرب ; و  یم  تبـسن  يو  هب  هک  تسوا  هریـشع  موق و  زا  یناگدـیزگرب  يربماـیپ  ره  يارب  »

« . تسا بستنم 
یقرواپ

 . 76 ۀمامالا /  لئالد  ( 1)

( مالسلا اهیلع   ) همطاف نادنزرف  تداهش  هب  یهاوگ  15 ـ 

 : لوقی یبا  تعمس  تلاق :  ( مالسلا امهیلع  ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  نع  یبا ،  ینثّدح  لاق :  مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  نع  نع 
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(: 1 «) َنوُرَخْالا ُمُُهلِدُْعی [ ال   [ ُمُهُکِرُْدی الَو  َنُولَّوألا  ُمُهَقَبَس  ام  ِتارُْفلا ،  ِّطَِشب  ٌرَفَن  ِْکنِم  ُباُصی  ْوأ  ِْکنِم  ُلَتُْقی  »
 : دومرف مردپ  هک  مدینش  دیوگ :  یم  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

نانآ ماقم  هبتر و  هب  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  هک  دـنوش ،  راتفرگ  ای  هتـشک  تارف  طش  یکیدزن  رد  نسحلا ) ینب   ) وت نادـنزرف  زا  ياهدـع  »
« . دنسرن

دیهش تفه  16 ـ 

 : لاق بتاکلا  یناهبـصالا  دّمحم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبا  انثّدح  يربطلا ... دّمحم  نب  دمحا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  یـضاقلا  انثّدح 
مهیلع  ) بلاـط یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  هللا  دـیبع  نب  دّـمحم  نب  نسحلا  نبا  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  ّیلع  ینثّدـح 

نع همقلع ـ  نبا  ینعی  ّهبر ـ  دبع  انثّدح  لاق :  یلیل  یبا  نبا  نارمع  نب  دّمحم  انثّدح  لاق :  سوطعلا ،  یبا  نب  نامیلـس  ینثّدح  لاق :  ( مالـسلا
 . انثّدح لاق .... :  ۀینامثلا  نم  تلفا  يّذلا  نع  هللا ،  دبع  نب  ییحی 

هللا لوسر  یل  لاق  تلاق :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  يربکلا  ۀـمطاف  اهتّدـج  نع  اهیبا  نع  يرغـصلا  ۀـمطاف  نع  هللا  دـبع 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

(: 1 «) َنوُرَخآلا ُمُهْکِرُْدی  َْملَو  َنُولَّوالا  ُمُهِْقبْسَی  َْمل  ِتارُْفلا ،  ِئِطاِشب  ٌۀَْعبَس  يِْدلُو  ْنِم  ُنَفُْدی  »
یقرواپ

 . ص271و272 ج3 ،  ریدغلا ، »  ، » ص302 ج47 ،  راونالا ، » راحب   » ج2 ص177 لاقملا » حیقنت  ( » 1)
یلص  ) ادخلوسر دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  ( مالسلا اهیلع   ) يربک همطاف  شاهّدج  زا  مالسلا )) هیلع   ) نیـسح ماما   ) شردپ زا  يرغـص  همطاف 

دومرف نم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
ماـقم نآ  هب  ناگدـنیآ  هن  دـنریگ و  یـشیپ  ناـنآ  رب  ناگتـشذگ  هن  هک  دـنوش  یم  نفد  تارف  طـش  یکیدزن  رد  نم  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  »

« . دنسرب

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  نادنزرف  17 ـ 

یبا نع  نیـسحلا ،  نب  دمحا  هیبا  نع  یقهیب  دمحا  نب  لیعامـسا  نع  ّیمـصاعلا  دـمحأ  نب  یلع  انربخأ  بقانملا :  بتک  ضعب  یف  تدـجو 
نع ۀماعن ،  نبا  ۀبیـش  نع  دـیمحلا  دـبع  نب  زیرح  نع  هیبا ،  نع  ماوعلا  یبا  نب  رکب  یبا  نع  یناسارخلا ،  دّـمحم  یبا  نع  ظفاحلا ،  هللا  دـبع 

( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  تلاق :  يربکلا  ۀمطاف  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف 
(: 2 «) ْمُُهتَبَصَعَو ْمُهُوبأ  اَنأ  یِّنِإَف  َۀَمِطاف  َْدلُو  ّالِإ  ْمِِهتَبَصَع  یلإ  َنْوَمَْتُنی  َمَدآ  ِیَنب  ُّلُک  »

 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) يربک همطاف  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
« دنبستنم نم  هب  اهنآ  میاهنآ و  ردپ  نم  هک  همطاف  مرتخد )  ) نادنزرف زج  دنوشیم  هداد  تبسن  دوخ  يردپ )  ) هریـشع موق و  هب  مدآ  ینب  همه  »

.
یقرواپ

 . ص302 ج47 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص131 نییبلاطلا » لتاقم   ، » ص72 ۀمامالا » لئالد  ( » 1)
 . ص285 ج11 ، دادغب » خیرات   ، » ص69 ج2 ،  نیطمّسلا ، » دئارف   ، » ص228 ج43 ،  راونالا ، » راحب  ( » 2)

ناهج ناوناب  رورس  18 ـ 
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( : مالسلا اهیلع   ) ۀمطافل ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  تلاق :  اّهنا  ۀشئاع  نع  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  تور 
(: 1 «) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  َةَدِّیَس  ِینْوکَت  ْنأ  َنیِضَْرت  امَأ  ُۀَمِطاف  ای  »

: دومرف مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  هشئاع  زا  دنکیم  لقن  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
.»؟  یشاب ملاع  نانز  رورس  هکنیا  زا  يوشیمن  دنسرخایآ  همطاف ! يا  »

( : مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ییوگزار  19 ـ 
نب ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دّمحم  نع  ۀّیزغ  نبا  نع  دیزی ،  نب  عفان  انثّدح  میرم ،  یبا  نب  دیعـس  انثّدـح  نانـس ـ  نب  دـیزی  دـلاخ ـ  وبا  انثدـح 

 : لوقت تناک  ۀشئاع  ّنا  هتثّدح  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  ّنا  نامثع : 
 ، ًۀَعاس اهاجانَف  ِْهیَلَع  ْتَنَحأَف  َّیَلَع ; » ِینُْحا  َۀَّیَُنب  ای   : » َۀَـمِطاِفل َلاق  ِهِیف ـ  َِضُبق  يِذَّلا  ِهِضَرَم  ِیف  ملـسو ـ ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا َلوُسَر  َّنِإ  »

 . ٌةَرِضاح ُۀَِشئاعَو  یِْکبَت ،  َیِهَو  ُْهنَع  ْتَفَشَْکنا  َُّمث 
َیِهَو ُْهنَع  ْتَفَشَْکنا  َُّمث  ًۀَعاس  اهاجانَف  ِْهیَلَع ،  ْتَنَحأَف  َۀَّیَُنب ، » ای  َّیَلَع  ِینُْحا   : » ۀَعاِسب َِکلذ  َدَْعب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق  َُّمث 

 . ُکَحْضَت
 : َْتلاق

. »؟  ِكُوبَأ ِكاجان  اذام  ِینیِِربْخأ ،  َۀَّیَُنب  َْيأ   : » ُۀَِشئاع َْتلاقَف 
ِْتنَنَظ َُّمث  ٍّرِس ،  ِلاح  یلَع  ِیناجان  ِهِیْتیأَر  ِتْکِشُوا   : » َْتلاق

یقرواپ
 . 40  / 2 ءایلوالا /  ۀیلح  ( 1)

. »؟  ٌّیَح َوُهَو  ِهِّرِِسب  ُِربُْخا  یِّنَأ 
« . اهَنوُد ٌّرِس  َنوُکَی  ْنأ  َۀَِشئاع  یلَع  َِکلذ  َّقَشَف   : » َْتلاق

« . ِهللا ُلوُسَر  ِِهب  ِكَّراس  اِمب  ِیْنیِربْخأ  ِّقَْحلا  َنِم  ِْکیَلَع  يِذَّلِاب  ُِکلَأْسَأ   : » ُۀَِشئاع َْتلاق  ُهللا ،  ُهَضَبَق  اّمَلَف 
َنآرُْقلا ِینَـضَراع  ُهَّنَأَو  ًةَّرَم ـ  ماع  ِّلُک  ِیف  ِنآرُْقلِاب  ُهُضِراُعی  َناک  َلیِْربِج  َّنَأ  ِینَرَبْخأَف  یلوُْالا  ِةَّرَْملا  ِیف  ِیناجان  ْمَعَنَف ،  َنْالا  اَّمَأ  ُۀَمِطاف :  َْتلاق 

الَف ۀَنَـس ،  َةِأمَو  َنیِرْـشِع  َشاع  یـسیِع  َّنأ  ِینَرَبْخَا :  ُهَّنإَو  ُهَْلبَق  َناک  يِذَّلا  ِرْمُع  َفِْصن  َشاـع  ّـالِإ  ٌِّیبَن  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنأ   : » ِینَرَبْخَأَو ِْنیَتَّرَم ـ  َماـْعلا 
ِینوُکَت الَف  ِْکنِم ،  ًۀَّیِزَر  َمَظْعَأ  ٌةَأَْرمِإ  َنیِِملْـسُْملا  ِءاـِسن  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنإ  َۀَّیَُنب  اـی  َلاـقَو :  َکـِلذ ;  ِیناـْکبأَف  َنیِّتِس ، » ِْسأَر  یلَع  ٌبِهاذ  ّـِالا  ِینارَا 

ِلُوتَْبلا َنِم  َناک  ام  ّالإ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاِسن  ُةَدِّیَـس  ِکَّنإ   : » َلاقَو ِِهب ;  ًاقوُُحل  ِِهلْهأ  ُلَّوأ  یِّنأ  ِینَرَبْخأَف  ِةَرِخْالا  ِیف  ِیناجان  َُّمث  ًاْربَص .  ةَأَْرما  ِنِم  ینْدَأ 
(: 1 «) َِکلِذل ُتْکِحَضَف  َنارْمِع ،  ِْتِنب  َمَیْرَم 

 : هشئاع زا  دنک  یم  لقن  نیسحلا  تنب  همطاف 
اهیلع  ) همطاف ایب ; » نم  کیدزن   » دومرف مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  تفر ـ  ایند  زا  هک  ییرامیب  رد  ملسو ـ ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هک 
هیرگ مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هک  تفگ ;  ینخس  وا  اب  هتسهآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  دمآ ;  ترـضح  کیدزن  مالـسلا )

 . درک
اب ترضح  زاب  دمآ ،  ترضح  کیدزن  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  ایب ; » نم  کیدزن  مرتخد   : » دومرف ترـضح  هرابود  یتعاس  زا  دعب 

نیا ندید  اب  هشئاع  دش ،  نادنخ  لاحشوخ و  نخس ،  نآ  ندینش  زا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هک  یلاح  رد  تفگ ;  نخـس  هتـسهآ  وا 
« دوـمرف وـت  هب  هتـسهآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخلوسر هک  هچنآ  هب  ارم  هد  ربـخ  مرتـخد   : » تفگ مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف هب  هرظنم 

نیا « »!؟  درک مهاوخ  شاف  شتاـیح  ناـمز  رد  دومرف ،  نم  هب  مردـپ  هک  ار  يزار  يدرک ،  ناـمگ   : » دومرف مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح 
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« . دمآ راوگانو  تخس  هشئاع  رب  زار ،  ندنام  یفخم  ترضح و  دروخرب 
یقرواپ

 . 148 147 ـ  ةرهاطلا /  ۀیّرذلا  ( 1)
مراد وترب  هک  یّقح  نآ  هب   : » تفگ مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هب  هشئاع  تفر ،  ایند  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  ینامز 

« . تفگ وت  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  ار  يزار  نم ،  هب  هد  ربخ  ، 
هضرع نم  رب  ار  نآرق  رابکی  لیئربج  لاسره   : » دومرف هک  دوب  نیا  نم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر لّوا  ربخ   : » دومرف ترضح 

رمع فصن  زا  شیب  يربماـیپ  چـیه  رمع   : » هک داد  ربخ  نم  هب  لـیئربج  و  تسا » هتـشاد  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  هبترم  ود  لاـسما  یلو  درکیم 
یگلاس تصـش  هب  مرمع  نم  نونکاو  درک ; » رمع  لاس  تسیب  دـص و  ( مالـسلا هیلع   ) ربمایپ یـسیع   : » هک داد  ربخ  و  هدوبن . » نیـشیپ  ربمایپ 

هیلع هللا  یلـص  ) ادخلوسر هرظنم  نیا  ندـید  اب  متـسیرگ ;  نم  هک  دوب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  تسا ; » کیدزن  نم  گرم  سپ  تسا ;  هدیـسر 
« شابن اهنآ  نیرتمک  ییابیکشو  ربص  رد  سپ  تسین  وت  زا  رتگرزب  شتبیصم  ینز  چیه  مرتخد !   : » دومرف ملسو ) هلآو 

قحلم نم  هب  هک  یتسه  تیب  لها  زا  سک  نیلّوا  وت   : » دومرف داد ; و  ربخ  نم  هب  ار  مّود  زار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر هاگنآ 
« . مدش نادنخ  لاحشوخ و  نم  هک  دوب  هدژم  نیا  ندینش  اب  نارمع » رتخد  میرم  زج  یتشهب  نانز  رورس  ییوت  دش ; و  یهاوخ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ّبح  20 ـ 

يوضرلا نیسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  یعفاشلا  يرامغلا  دّمحم  دیسلا  يور 
نع يوسوملا  دمحم  تنب  ۀمطاف  نع  ّيوضرلا  نسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  يوضرلا  میهاربا  تنب  ۀـمطاف  نع  يوضرلا  دـمحم  تنب  ۀـمطاف  نع 
نب دمحا  نب  دّمحم  تنب  ۀـمطاف  نع  ینیـسحلا  مشاه  یبا  تنب  ۀـمطاف  نع  ینیـسحلا  نسحلا  تنب  ۀـمطاف  نع  ّيولعلا  هللا  دـبع  تنب  ۀـمطاف 

ۀمطاف نع  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا مامالا  تنب  ۀمطاف  نع  عقربملا  یـسوم  تنب  ۀمطاف  نع  عقربملا  نب  دـمحا  تنب  ۀـمطاف  نع  عقربملا  یـسوم 
داّجـسلا تنب  ۀمطاف  نع  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا تنب  ۀمطاف  نع  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا تنب  ۀمطاف  نع  ( مالـسلا هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  تنب 

اّهنا ( مالسلا اهیلع   ) ءارهزلا ۀمطاف  نع  مالـسلا ) اهیلع   ) نینمؤملا ریما  تنب  بنیز  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  ۀمطاف  نع  ( مالـسلا هیلع  )
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یبا  لاق  تلاق : 

(: 1 «) ًادیِهَش َتام  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الأ  »
هک دـنک  یم  لـقن  ( مالـسلا اـهیلع  ) ءارهز همطاـف  زا  وا  و  مالـسلا ) اـهیلع   ) يربک بنیز  زا  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاـف  ترـضح 

 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر
« . تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب ،  دمحم  لآ  یتسودرب  هک  یسک  دیشاب !  هاگآ  »

( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیش  21 ـ 

 . ۀسبنع نب  ةدیوس  نب  دمحم  نب  یلع  ینثّدح  لاق :  هللا ) همحر   ) بویا نب  دمحم [ نب   [ دمحأ هللا  دبع  وبا  ینثّدح 
یلع نب  دمحم  ینثّدح  لاق :  دمحا  نب  رکب  ینثدح  لاق :  يزاوهألا  لضفلا  نب  دمحأ  ینثّدح  لاق :  حارجلا  نب  دمحم  نب  دمحا  ینثّدـحو 
الاق یلع  نب  نسحلا  اهمعو  اهیبا  نع  نیـسحلا ،  تنب  ۀمطاف  نع  یلع ،  نب  دـمحم  نع  هیبا ،  نع  رفعج  نب  یـسوم  ینثّدـح  لاق :  هیبا  نع  ، 

( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریمأ  انثّدح 
یقرواپ
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 . ص454 ج21 ،  فراعملا ، » ملاوع  ( » 1)
 . ُناوْضِّرلا اَهالْعأ  ِیفَو  ِنیِْعلا ،  ُروُح  اهُطَسْوأَو  ٌِقَلب ،  ٌْلیَخ  اُهلَفْسأ  َلَلُْحلاَو ،  َِّیلُْحلا  ُلِمَْحت  ًةَرَجَش  اهیف  ُْتیأَر  َۀَّنَجلا  ُْتلَخَد  اَّمل  »

یتُْؤی ِۀَّنَْجلا ،  َیلِإ  ِلوُخُّدـلِاب  َْقلَْخلا  ُهللا  َرَمأ  اذإ  مالـسلا ، ) هیلع   ) َنِینِمْؤُْملا ِریِمأ  َکِّمَع  ِْنبِإل  ِهِذـه  َلاَق  ُةَرَجَّشلا ؟  ِهِذـه  ْنَِمل  ُْلِیئَْربَج ،  ای  ُْتُلق 
ِِّیلَع ُۀَعیِش  ِءالُؤه  دانُم :  يِداُنیَو  َِقلَْبلا  َْلیَْخلا  َنُوبَکْرَیَو  َلَلُْحلاَو  َِّیلُْحلا  َنوُِسْبلَیَف  ِةَرَجَّشلا  ِهِذه  یلِإ  ْمِِهب  َیِهَْتنَی  یّتَح  ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَْعیِِشب 

(. 1 «) َمْوَْیلا ُمُهُومِرْکَأَف  يذالا ،  یَلَع  اْینُّدلا  ِیف  اوُرَبَص  ِبلاط ،  ِیبَأ  ِْنب 
( مالسلا هیلع   ) یلع دندومرف :  هک  دنک  یم  لقن  ( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  شیومع  ردپ و  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  ترـضح 

دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  داد  ربخ  ام  هب 
ياهبـسا نآ  نیئاپ  دوب .  هتـسارآ  یتشهب  ياه  هچراـپ  تـالآ و  رویز  هب  هک  مدـید  یتخرد  اـجنآ  رد  مدـش  تشهب  دراو  جارعم  بش  یتقو  »

 . دوب ناوضر  تشهب  نآ  يالاب  رد  نیعلا و  روح  نآ  هنایم  رد  یتشهب و  هایس  دیفس و 
مدرم دـنوادخ  هکینامز  تسا .  یلع  نینمؤملا  ریما  تیومع  رـسپ  يارب  تخرد  نیا  تفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  تخرد  نیا  متفگ :  لیئربج  هب 

ياه هچراپ  تالآ و  رویز  هاگنآ  دنناسر ،  یم  تخرد  نیا  هب  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دنروآ  یم  ار  یلع  نایعیـش  دـنک ،  تشهب  هب  دورو  هب  رما  ار 
ربص ایند  رد  هک  دنتسه ،  یلع  نایعیش  اهنیا  دنک :  یم  ادن  ییدانم  هاگنآ  دنوشیم .  راوس  یتشهب  قلبا  نابـسا  رب  دنـشوپ و  یم  ار  نآ  یتشهب 

« . دندش هتشاد  یمارگ  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  زورما  دندومن و 
یقرواپ

40 مالسلا : ) هیلع   ) نیسحلا لتقم  هباتک  یف  یمزراوخلا  هجرخا  ص158و159  نوعستلاو ،  ۀسداسلا  ۀبقنملا  ناذاش ،  نبا  ۀبقنم ، » ۀئأم  ( » 1)
و ةدیور ) نب  ۀنییع  نب  دمحم  نب  یلع  ( ـ ب ۀسبنع ) نب  ةدیوس  نب  دمحم  نب  یلع   ) دنـسلا یف  لدبأ  دـق  هدنـسب و   32 بقانملا : »  » هباتک یفو 

راحب  » یف یـسلجملا  ۀـمالعلا  هاور  بابلا 86 و  بابلا 20و63   31 نیقیلا : » هباـتک   » یف سوواـط  نب  دیـسلاو  دـمحا ، ) نب  رکب   ) هدـعب داز 
19 ح22و587 مارملا : » ۀیاغ   » یف ینارحبلاو  ناذاش  نبا  نع  120 ح101  و 27 :  نیقیلا » باتک   » نع 138 ح51   : 84 ، 401  : 18 راونالا : »

 . ص139 ج8 ،  راونالا » راحب   ، » ح92

تادابع موس :  شخب 

دجسم هب  دورو  ياعد  22 ـ 

 : تلاق ( مالسلا اهیلع   ) ۀمطاف نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع 
ِیلْرِفْغا َّمُهّللَا  ِِهلوُسَر ،  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  ِ ِهللا ،  ُدْـمَْحلاَو ِهللا  ِمِْسب   : » َلاـق َدِجْـسَْملا ;  َلَـخَد  اذِإ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  َناـک  »
َِکتَمْحَر َباوـْبَأ  ِیل  ْلِّهَـسَو  ِیبوـُنُذ  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا   : » لوـقی ّهنا  ّـالا  َکـِلذ ، » َلـْثِم  َلاـق  َجَرَخ  اذإَو  َکـِتَمْحَر » َباوـْبَأ  ِیل  ْلِّهَـسَو  ِیبوـُنُذ 

(: 1 «) َِکلْضَفَو
 : هک دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  شردام  زا  وا  نیسحلا و  تنب  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللا  دبع 

مه دجسم  زا  جورخ  ماگنهو  اعد » ـ  رخآ  ات  ِ ِهللا ـ  ُدْمَْحلاَو ِهللا  ِمِْسب   » تفگیم دجسم  هب  دورو  ماگنه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر
« . دومرف یم  هفاضا  نآ  هب  ار  َِکلْضَفَو »  » هملک یلو  دناوخیم  ار  اعد  نیمه 

دجسم هب  دورو  ياعد  23 ـ 

رفعج وبأ  انثّدح  لاق  لضفملا ،  یبأ  نع  ۀـعامج ،  انربخأ  لاق :  یـسوطلا ،  نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  خیـشلا  انثّدـح 
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نب هللا  دـبع  نع  یحلطلا ،  یـسوم  نب  حـلاص  انثّدـح  لاق :  یبراحملا ،  دـیبع  نب  دـمحم  ینثّدـح  لاق  يربطلا ،  دـیزی  نب  ریرج  نب  دّـمحم 
( : مالسلا هیلع   ) یلع نع  نیسحلا ،  اهیبأ  نع  نیسحلا ،  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا ،  نب  نسحلا 

یقرواپ
 . 553  / 1 ۀّمغلا /  فشک  ( 1)

ِیل ْحَْتفا  َّمُهّللَا   : » َلاق َجَرَخ  اذِإَف  َِکتَمْحَر ، » َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهّللَا   : » َلاق َدِجْسَْملا  َلَخَد  اذإ  َناک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا َلوُسَر  َّنَأ 
(. 1 «) َِکقْزِر َباْوبَأ 

 : هک دنک  یم  لقن  ( مالسلا هیلع   ) یلع زا  ترضحنآ  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  نیسحلا  تنب  همطاف  »
« ; اشگب نم  رب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  اراگدرورپ !   : » تفگیم دجسم  هب  دورو  ماگنه  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هشیمه  »

« . امرف زاب  نم  رب  ار  تیزور  ياهرد  اراگدرورپ !   : » تفگ یم  دجسم  زا  جورخ  ماگنه  هبو 

دجسم هب  دورو  ياعد  24 ـ 

نب رمع  نب  هللا  دبع  نع  دیمح  نب  نوراه  نب  دمحم  نع  هللا ،  دبع  نب  دمحم  لضفملا  یبا  نع  يربطلا ،  ریرج  نب  دمحمل  ۀـمامالا :  باتک 
ۀنبا يربکلا  ۀمطاف  نع  اهیبا ،  نع  يرغصلا ،  ۀمطاف  نع  نسحلا ،  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  میلـس ،  نب  ثیل  نع  دایز ،  نب  بطق  نع  نابا 

( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر 
َجَرَخ اذإَو  َِکتَمْحَر » َباْوبأ  ْحَْـتفاَو  ِیبُونُذ  ْرِفْغاَف  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  ِهللا  ِمِْسب   : » ُلوُقَی َدِجْـسَْملا  َلَـخَد  اذِإ  َناـک  َِّیبَّنلا  َّنَأ  »

(. 2 «) َِکلْضَف َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفاَو  ِیبُونُذ  ْرِفْغاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ِهللا  ِمِْسب   : » ُلوُقَی
( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  ناشیا  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  يرغص  همطاف 

یقرواپ
« ، لئاسولا كردتسم   ، » ص26 ج84 ،  راونالا » راحب   » ص596 ح11 ،  نورشعلاو ،  سداسلا  سلجملا  یـسوطلا ،  خیـشلل  یلامألا ، » ( » 1)

 . ص389 ج3 ، 
 . میدق پاچ  ص7  دیدج ،  پاچ  ص75  ۀمامالا ، » لئالد   ، » ص23 ج84 ،  راونالا » راحب  ( » 2)

 : هک دنک  یم  لقن 
َباْوبأ ِیلْحَْتفاَو  ِیبُونُذ  ْرِفغاَو  دَّمَُحم  یلَعِّلَـص  َّمُهّللا  ِهللا  ِمِْسب   : » تفگ یم  دجـسم  هب  دورو  ماـگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر

«. َِکلْضَف

دجسم هب  دورو  ياعد  25 ـ 

 : تلاق يربکلا  ۀمطاف  اهتّدج  نع  هّما  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  ثیل  نع  میهاربا  نب  لیعمسا  انثّدح  رجح  نب  یلع  انثدح 
یَلَع یّلَـص  َجَرَخ  اذِإَو  َِکتَمْحَر  َباْوبَأ  یل  ْحَْتفاَو  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاقَو  َمَّلَـسَو  دَّمَُحم  یلَع  یّلَـص  َدِجْـسَْملا  َلَخَد  اذِإ  ِهللا  ُلوُسَر  َناک  »

(« . 1) َِکلْضَف َباْوبأ  ِیلْحَْتفاَو  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاقَو  َمَّلَسَو  دَّمَُحم 
 : هک دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شاهدج  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

 ! اراگدرورپ  : » تفگ یم  دمحم ،  رب  دورد  تاولص و  زا  دعب  دجسم ،  رد  دورو  ماگنه  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هشیمه  »
یم دمحم ،  رب  دورد  تاولـص و  زا  دعب  مه  دجـسم  زا  جورخ  ماگنه  هب  و  اشگب » نم  رب  ار  شیوخ  تمحر  ياهرد  نادرگ و  هدـیزرمآ  ارم 
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« . اشگب نم  رب  ار  دوخ  لضف  ياهرد  زرمایب و  ارم  اراگدرورپ !   : » تفگ
یقرواپ

هتلأسف ۀکمب  نسحلا  نب  هللا  دبع  تیقلف  میهاربا  نب  لیعامـسا  لاق  رجح  نب  یلع  لاقو  ثیدح 289 ،  ةالصلا ،  باتک  يذمرت ، » ننـس  ( » 1)
وبا لاق  َِکلْـضَف . » َباب  ِیل  ْحَْتفا  ِّبَر   » لاق َجَرَخ  اذإَو  َِکتَمْحَر » َباب  ِیل  ْحَْتفا  ِّبَر  لاق :  لخد  اذا  ناک  لاق  هب  ینثدحف  ثیدـحلا  اذـه  نع 

تنب ۀمطافو  لصّتمب  هدانسا  سیلو  نسح  ٌثیدح  ۀمطاف  ثیدح  یسیع  وبا  لاق  ةریره ،  یبا  دیسا و  نباو  دیمح  یبأ  نع  بابلا  یفو  یسیع 
 . ًارهشأ یبّنلا  دعب  ۀمطاف  تشاع  اّمنا  يربکلا ،  ۀمطاف  كرُدت  مل  نیسحلا 

دجسم هب  دورو  ياعد  26 ـ 

 ، هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  نع  هّما  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  ثیل  نع  ۀیواعم  وباو  میهاربا  نب  لیعمـسإ  انثدـح  ۀبیـش  یبا  نب  رکب  وبا  انثدـح 
 : تلاق

َجَرَخ اذِإَو  َِکتَمْحَر .  َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفاَو  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِهللا » ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلاَو  ِهللا  ِمِْسب   : » ُلوُقَی َدِجْـسَْملا  َلَخَد  اذِا  ِهللا  ُلوُسَر  َناک 
(: 1 «) َِکلْضَف َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفاَو  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللا  ِهللا ،  ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلاَو  ِهللا  ِمِْسب  َلاق : 

هک دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شردام  زا  ترضحنآو  مالسلا ـ ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  شردام ـ  زا  نسح  نب  هللا  دبع 
:

ارم اراگدرورپ !  ادخلوسر ،  رب  دورد  ادـخ و  مان  هب  : » تفگیم دجـسم  رد  دورو  ماگنه  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر هشیمه  »
 ! اراگدرورپ ادخلوسر ،  رب  دورد  ادخ و  مان  هب   : » تفگ یم  دجسم  زا  جورخ  ماگنه  هب  و  اشگب » میور  هب  شیوخ  تمحر  ياهرد  زرمایب و 

« . اشگب نم  رب  شیوخ  لضف  ياهرد  نادرگ و  ملاح  لماش  ار  دوخ  شزرمآ 

زامن رد  عوشخ  27 ـ 

دبع نب  حتفلا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  انثّدح  يرهبالا  هللا  دبع  نب  دـمحم  رکبوبا  انثّدـح  یکلاملا  نسحلا  نب  دـمحم  نب  یلع  انربخا  بیطخلا : 
نع نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  میلس ،  یبا  نب  ثیل  نع  رابالا  صفح  وبا  نمحرلا  دبع  نب  رمع  انثّدح  ۀفرع  نب  نسحلا  انثّدح  يرکـسعلا ... هللا 

 : لاق ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ّنا  ملسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  نع  هّما 
یقرواپ

 . ثیدح 763 تاعامجلاو ،  دجاسملا  ۀجام ، » نبا  ننس  ( » 1)
(. 1 «) ِةالَّصلا ِیف  َبِکانَم  ْمُُکنَْیلَا  ْمُکُرایخ  »

 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) ءارهز همطاف  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
« . تسا زامن  رد  ناتنیرت  عشاخ  امش  نیرتهب  »

رهظ لفاون  زا  سپ  ياعد  28 ـ 

نب هللا  دبع  نع  راطعلا  ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحأ  انثدـح  لاق  ( هللا همحر   ) شایع نب  نسحلا  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  هللا  دـبع  وبأ  انربخأ  لاق 
تنب ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  دلاخ  یبأ  نع  محازم  نب  رـصن  نع  نسحلا  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق  يریمحلا  رفعج 

 : لاق امهیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  نیسحلا  اهیبأ  نع  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا
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 . ِلاوَّزلا ِةالَص  ْنِم  ِْنیَتَعْکَر  ِّلُک  َْنَیب  ِءاعُّدلا  اذِهب  اوُعْدَی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهللا ُلوُسَر  َناک 
 : دناوخ یم  ار  اعد  نیا  رهظ  زامن  لفاون  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  هشیمه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  »

 : ِناَتلَّوألا ِناتَعْکَّرلا 
 : تفگ یم  لوا  تعکر  ود  زا  سپ 

ِنَم ُّزَعأَو  یفَع  ْنَم  ُفَءْرأَو  ْمِحُْرتْـسا  ِنَم  ُمَحْرأَو  یطْعأ  ْنَم  ُدَوْـجأَو  ُتاـجاْجلا  ِْهَیلإ  َِبلُط  ْنَم  ُْریَخَو  روُزَم  ُمَرْکأَو  ٍِّیتأَـم  ُمَرْکأ  َتـْنأ  َّمُـهّللا  »
ِینْمَحَْرت ّالإو  ِیْنتََقبْوأَو  يِرْهَظ  ْتَرَقْوأ  ْدَقَو  ٌنَهَتُرم  اِهب  اَنأ  بُونُذ  ْنِم  ٌتاِبلَط  يِْدنِع  ََکلَو  ٌتاجاح  َْکَیلإ  ِیلَو  ٌۀَقاف  َْکَیلإ  ِیب  َّمُهّللا  َدُِـمتْعا 

َنیِرِساْخلا َنِم  ْنُکأ  ِیل  ْرِفْغَتَو 
یقرواپ

 . 50 ص49 ـ  ج12 ،  دادغب ،  خیرات  ( 1)
اهَریِغَص اهَدْمَعَو  اهاطَخ  اهَتَِّینالَعَو  اَهَّرِس  اهَثیِدَحَو  اهَمیِدَق  اهَّلُک  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغأَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َْکَیلإ  ًاِبئات  اهِیف  َُکتْدَمَتْعإ  َّمهّللا 
َِکتَعاط ْنِم  َْریـسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقأَو  ًاَدبأ  ًامَّرَُحم  اهَدَْعب  ُبِسَتْکأ  الَو  ًادِحاو  ًاْبنَذ  ُرِداُغت  ًامْزَج ال  ًامْزَع  ًةَرِفْغَم  ُُهِبنْذُم  اَنأَو  ُُهْتبَنْذأ  ْبنَذ  َّلُکَو  اهَرِیبَکَو 

ْنَم ای  نأَش  ِیف  َوُه  مْوَی  َّلُک  ِضْرألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلأْسَی  ُمیِظَْعلا  ّالإ  َمیِظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّنإ ال  ُمیِظَع  اـی  َِکتَیِـصْعَم  ْنِم  ِرِیثَْکلا  ِنَع  ِینْزَواـَجتَو 
ْنِم ُناـمألاَو  ِراـّنلا  َنِم  ِیتَـبَقَر  ُكاـِکف  َیِه  ِیتَجاـحَو  ِیتَجاـح  َنأَـش  َکـِنأَش  ِیف  ِیل  ْلَـعْجاَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  نأَـش  ِیف  مْوَی  َّلُـک  َوُه 
ِیف ِعِطاّسلا  َكِرُوِنب  َُکلأْسا  یِحالَص  ِهِیفام  ِّلُِکبَو  َّیلع  َِکلِذب  ُْنْنمأَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َِکتَّنَجَو  َِکناوْضِِرب  ُزْوَْفلاَو  َکِطَخَس 
ًاْقتِع ِیل  ُْبتْکأَو  َّمُهّللا  ٌْریِدَـق  ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  ْقِّرَُفت  الَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  ِتاـُملُّظلا 

ْمُهَکِـسانَم َنیلِمْکَتْـسُْملاَو  ْمُُهبوـُُلق  ْتَلِجَو  َتْرِکُذ  اذإ  َنـیِذَّلا  َنیتـِبْخُْملا  َكِْرمـأل  َنیِِعباـّتلا  َکـَْیلإ  َنیبـِینُْملا  َنـِم  ِیْنلَعْجاَو  ًـالُوْتبَم  ِراـّنلا  َنـِم 
َْکیَلَع َنیلِّکَوَتُْملاَو  َةاکَّزلا  َنِیتْؤُْملاَو  َةالَّصلا  َنیمیِقُْملاَو  ِِهب  ْمُهَتْرَمأ  امِیف  َكِْرمـأل  َنیعیِطُْملاَو  ِءاـخَّرلا  ِیف  َنیِرِکاّـشلاَو  ِءـالَْبلا  ِیف  َنیِرباّـصلاَو 

َّلُک ِِهب  ِینیِفْکَت  ام  َكَْدنِع  ََۀلِْزنَْملاَو  َْکَیلإ  َۀَْلیِسَْولاَو  َْکنِم  َۀَحاَّرلاَو  َْکیََدل  َۀَلیِضَْفلاَو  َکَتَّیِطَع  ِیل  ْلِزْجأَو  َکَتَمارِک  ُمیِرَک  ای  ِینْفِعْـضأ  َّمُهّللا 
ِیف ِینُرُـشَْحتَو  ِیتانَـسَح  ُفِعُْـضتَو  ِینیِمَِیب  ِیباتِک  ِینیِطُْعتَو  يِرُون  ُمِظُْعتَو  َکُّلِظ  ّالإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِـشْرَع  ِّلِـظ  ِیف  ِینُّلُِظتَو  ِۀَّنَْجلا  َنُود  لْوَه 

ِینْقِْحلاَو ضار  یّنَع  َْتنأَو  ِیناّفَوَتَتَو  ِمیِرَْکلا  َکِـهْجَِوب  ِْهَیلإ  ُرُْظنَت  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  َنییِّلِع  ِیف  ِیُننِکُْـستَو  َنیِقَّتُْملا  َنِم  َکـَْیلإ  َنیِدـِفاْولا  ِلَْـضفأ 
َكِدابِِعب

ِیتائِّیَـس یّنَع  َتْرَّفَکَو  اهَّلُک  ِیبُونُذَو  َياـیاطَخ  ِیل  َتْرَفَغ  ْدَـق  ًاـحِْجنُم  ًاـِحْلفُم  ِهِّلُک  َِکلذـِب  ِیْنِبْلقاَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  َنیِِحلاّـصلا 
ءْیَِشب ِْطلُْخت  الَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ۀَِیفاعَو  َْکنِم  ِرُْسی  ِیف  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا  ِیف  یِِجئاوَح  ِعیِمَج  ِیف  ِینَتْعَّفَـشَو  ِيرْزِو  یِّنَع  َتْطَطَحَو 

ِینِطْعأَو ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ََکل  َنیِعِـشاْخلا  َنِم  ِیْنلَعْجاَو  ًارَِطب  الَو  ًارِـشأ  الَو  ًۀَعْمُـس  الَو  ًءایِر  َْکَیلإ  ِِهب  ُْتبَّرَقَت  اِمب  ـالَو  ِیلَمَع  ْنِم 
ِِهب ِینُِملُْست  ام  َِکتَِیفاعَو  َِکناوْضَرَو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ِینِطْعأَو  َِکتَدابِعَو  َِکتَعاط  یلَع  ِینََدب  ِیف  َةَّوُْقلاَو  یِمْسِج  ِیف  َۀَّحِّصلاَو  ِیقْزِر  ِیف  َۀَعَّسلا 

َسیِدـْقَّتلاَو َكِرْکِذـِل  َمیِظْعَّتلاَو  َْکنِم  َءایَْحلاَو  َراقِولاَو  ََکل  َعوُشُْخلاَو  َْکَیلإ  َۀَـبْغَّرلاَو  َْکنِم  َۀَـبْهَّرلا  ِیْنقُزْرأَو  اْینُّدـلاَو  ِةَرِخآلا  ِءـالَب  ِّلُـک  ْنِم 
َۀَمْصِْعلاَو َعُونُْقلاَو  َۀَّحِّصلاَو  َۀَمالَّسلاَو  َۀَیافِْکلاَو  َْنمألاَو  َۀَعّدلاَو  َۀَعَّسلا  َُکلَئْـسأَو  َّمُهّللا  ضار  یِّنَع  َْتنأَو  ِیناّفَوَتَت  یّتَح  ِیتایَح  ماّیأ  َكِدْجَِمل 

َرُْـسْیلاَو َعُـضاوَّتلاَو  َْملِْحلاَو  يوـْقَّتلاَو  َِّربـْلاَو  َقْدِّصلاَو  َْملِْعلاَو  َْربَّصلاَو  اـضّرلاَو  َرْکُّشلاَو  َةَرِفْغَْملاَو  َنیِقَْیلاَو  َۀَِـیفاْعلاَو  َوـْفَْعلاَو  َۀَـمْحَّرلاَو  يدُْـهلاَو 
ْنِم ِینََدلَوَو  ُهتُدَّلَو  ْوأ  َکِیف  ِینَّبَحأَو  ُْتبَبْحأ  ْنَمَو  َکِیف  ِیناوْخإَو  ِیتابارَقَو  ِیْتَیب  َلْهأ  َِکلذـِب  ْمُمْعاَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  َقِیفْوَّتلاَو 
ْنأ ِّبَرای  َِکب  ُذوُعأَو  َْکیَلَع  ِلُّکَوَّتلا  ِیف  َقْدّصلاَو  َِکب  ِّنَّظلا  َنْسُح  ِّبَرای  َُکلَئْـساَو  ِتاِملْـسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملاَو  ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ِعیمَج 

َکَیِصاعَم َّنأ  ُّنُظأ  ِرُْسی  ْوأ  رْسُع  ِلاح  ِیف  َنوُکأ  ْنأ  ِّبَرای  َِکب  ُذوُعأَو  َکیِـصاعَم  ْنِم  ءْیَِـشب  ِثُّوَغَّتلا  یَلَع  اُهتَروُرَـض  ِیُنلِمَْحت  ۀَِّیلَِبب  ِینَِیلَْتبَت 
ِیف ِِهب  ِیِنتأو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  قْزِر  ْنِم  ِیل  َتْرَّدَق  امَو  ًاَقْزِر  ِهِیف  ِیل  ُرِّدَُقت  ام ال  فُّلَکَت  ْنِم  َِکب  ُذوُعأَو  َِکتَعاط  ْنِم  ِیتَِبلَط  ِیف  ُحَْجنأ 

« . َْنیمِحاّرلا َمَحْرأ  ای  ۀَِیفاعَو  َْکنِم  رُْسی 
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َِکتَعاِطب ًالَمَع  ِیْنلِمْعَتْساَو  ِتائِّیَّسلا  َنِم  ِینْرِجأَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر   : » ُْلقَو وگب ):  سپـس  دیامرفیم :  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  )
َكِران ْنِم  َِکب  ُذوُعأَو  َکَتَّنَجَو  َكاضِر  َُکلَئْـسأ  ِمارْکإلاَو  ِلالَْجلا  اذ  ای  ُناّنَح  ای  ُمیِحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ِّبَر  ای  ُهللاای  َِکتَمْحَِرب  ِیتَجَرَد  ْعَفْرأَو 

« . ِراّنلا َنِم  ِهللاِاب  ُریِجَتْسأ  َکِطَخَسَو 
( وگب دنلب  يادص  اب  ار  الاب  تالمج   . ) َکَتْوَص اِهب  ُعَفَْرت 

 :( وگب ورب و  هدجس  هب  عوشخ  لاح  اب  سپس   : ) لوقتو ًادجاس  رخت  ّمث 
َِکئاِیْبنأَو َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِـکئالَِمب  َکـَْیلإ  ُبَّرَقَتأَو  َکـِلوُسَرَو  َكِدـْبَع  دَّمَحُِمب  َکـَْیلإ  ُبَّرَقَتأَو  َکـِمَرَکَو  َكِدوُِجب  َکـَْیلإ  ُبَّرَقَتأ  یِّنإ  َّمُهّللا  »

َناک حِیبَِقب  ِیْنبِّذَُـعت  الَو  ِیتَجاح  ِءاضَِقب  َمْوَْیلا  ِینَِبْلقَتَو  ِیل  اهُرِفْغَتَو  ِیبُونُذ  یِّنَع  َُرتْسَتَو  ِیتَْرثَع  ِینَلیُْقت  ْنأَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َنِیلَـسْرُْملا 
َْتنأَو ٌْرقَفَو  ٌۀَـقاف  َْکَیلإ  ِیب  َنیِعَمْجأ  ِساّنلا  َنِمَو  یِـسْفَن  ْنِمَو  یُّماَو  ِیبأ  ْنِم  ِیب  َُّربأ  َْتنأ  ُمیِرَک  ای  َُّرب  ای  ِةَرِفْغَْملا  َلـْهأَو  يْوقَّتلا  َلـْهأ  اـی  یّنِم 

. ِیناعِسَی َكَدوُجَوَکَْوفَع  َّنإَف  ِءالَْبلا  َباْوبأ  یِّنَع  َّفُکَتَو  ِیئاعُد  َبیِجَتْسَتَو  يِْرقَف  َمَحَْرت  ْنأَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنأ  َیِّنَع  ٌِّینَغ 
 :( دومرفیم ربمایپ  مود  تعکر  ود  مالس  زا  دعب  و   : ) ۀیناثلا ۀمیلستلا 

َدامِعَو ِءامَّسلا  َدامِعَو  ِضْرألا  َْنیَزَو  ِءامَّسلا  َْنیَزَو  ِضْرألا  َرُونَو  ِءامَّسلا  َرُونَو  ِضْرألا  َرِطافَو  ِءامَّسلا  َرِطاـفَو  ِضْرـألا  َهلإَو  ِءاـمَّسلا  َهلإ  َّمُهّللا  »
ِضْرألا َعیَِدبَو  ِءامَّسلا  َْعیَِدبَو  ِضْرألا 

ِنَع ُحِّوَرُْملا  َْتنأ  َنِیبوُرْکَْملا  ِنَع  ُجِّرَفُْملا  َْتنأ  َنیِدـِباْعلا  ِۀَـیاغ  یهَْتنُمَو  َنِیثیِغَتْـسُْملا  َثْوَـغَو  َنیِخِرْـصَتْسُْملا  َخیِرَـص  ِمارْکـإلاَو  ِلـالَْجلا  ِيذ 
میِظَع ِّلُِکل  یجُْری  ًاَمیظَع  ای  ۀَجاح  ُّلُک  ِِهب  ُلوُْزنَْملا  َنیَِملاْعلا  ُهلإ  ْنیِّرَطْـضُْملا  ِةَوْعَد  ُبیُِجمَو  ِبْرَْکلا  ُجِّرَفُم  َنیِمِحاّرلا  ُمَحْرأ  َْتنأ  َنیِموُمْغَْملا 

« . اذَکَو اذَک  ِیب  ْلَْعفاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
 :( وگب سپ   : ) لقو

ای ُنمْحَر  ای  ِّبَر  ای  ُهللا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِیتَجَرَد  ْعَفْراَو  َکـِتَعاِطب  ًـالَمَع  ِیْنلِمْعَتْـساَو  ِتاـئِّیَّسلا  َنِم  ِینْرِجأَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِّبَر  »
« ; ِراّنلا َنِم  ِهللاِاب  Й љ جَتْسأ َکِطَخَسَو  َكِران  ْنِم  َِکب  ُذوُعأَو  َکَتَّنَجَو  َكاضِر  َُکلَئْسأ  ِمارْکإلاَو  ِلالَْجلا  اَذای  ُناّنَم  ای  ُناّنَح  ای  ُمیِحَر 

( وگب دنلب  يادص  اب  ار  الاب  تالمج   . ) کتوص اهب  عفرت 
 :( دومرفیم ربمایپ  موس  تعکر  ود  مالس  زا  دعب   : ) ۀثلاثلا ۀمیلستلا 

ًاوُفُک َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ْدـِلَی  ْمل  ْنَم  ای  ُدَمَـص  ای  ُدَـحأ  ای  ُدِـحاو  ای  ُریَِـصب  ای  ُعیِمَـس  ای  ُمیِحر  ای  ُروُفَغ  ای  ُمِیلَع  ای  ُّیَح  ای  ُمیِظَع  ای  ُِّیلَع  ای  »
َکِمْـسِابَو ُضْرألاَو  ُتاومَّسلا  َُهل  ْتَقَرْـشأ  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  َُکلَئْـسأ  َکِهْجَو  ُرُون  َّمَت  ِضْرألاَو  ِتاومَّسلا  َرُون  ای  ُمیِحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ٌدَحأ 

اذإ َكُْرمأ  امَّنإَف  َکِْقلَخ  ْنِم  ُءاشَت  اـم  یلَع  َِکتَرْدـُِقبَو  َْتیَطْعأ  ِِهب  َْتلإُـس  اذإَو  َْتبَجأ  ِِهب  َتیِعُد  اذإ  يِذَّلا  ِمَظْعـألا  ِمَظْعـألا  ِمَظْعـألا  ِمیِظَْعلا 
« . اذَکَو اذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنأَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنأ  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَت  ْنأ  ًاْئیَش  َتْدَرأ 

 :( وگب سپ   : ) لقو
ای ُمیِحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ِّبَر  ای  ُهللا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِیتَجَرَد  ْعَفْراَو  َِکتَعاِطب  ًالَمَع  ِیْنلِمْعَتْـساَو  ِتائِّیَّسلا  َنِم  ِینْرِجأَو  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِّبَر  »

« . ِراّنلا َنِم  ِهللاِاب  ُریِجَتْسأ  َکِطَخَسَو  َكِران  ْنِم  َِکب  ُذوُعأَو  َکَتَّنَجَو  َكاضِر  َُکلَئْسأ  ِمارْکإلاَو  ِلالَْجلا  اَذای  ُناّنَم  ای  ُناّنَح 
 :( دومرفیم ربمایپ  مراهچ  تعکر  ود  مالس  زا  دعب   : ) ۀعبارلا ۀمیلستلا 

یلَع ِّلَص  َّمُهّللا  ِیْحَْولا  ِْتَیب  َلـْهأَو  ِْملِْعلا  َنِدـْعَمَو  ِۀَِـکئالَْملا  َفَلَتُْخمَو  ِۀـَلاسِّرلا  َعِضْوَمَو  ِةَُّوبُّنلا  ِةَرَجَـش  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  »
ُمِزّاللاَو ٌقِهاز  ْمُْهنَع  ُرِّخأَتُْملاَو  ٌقِرام .  ْمَُهل  ُمِّدَقَتُْملا  اهَکََرت  ْنِم  ُقَْرغَیَو  اهَبِکَر  ْنَم  ُنَمأَی  ِةَِرماْغلا  ِجَجُّللا  ِیف  ِۀَیِراْجلا  ِْکلُْفلا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم 

َّمُهّللا َنیِمِـصَتْعُْملا  ِۀَمْـصِعَو  َنِیبِراَْهلا  ِأَْجلَمَو  ِنیِکَتْـسُْملا  ِّرَطْـضُْملا  ِثایِغَو  ِنیِـصَْحلا  ِفْهَْکلَا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ٌقِحـال  ْمَُهل 
َنیَِملاـْعلا َّبَراـی  ةَُّوقَو  َکـْنِم  لْوَِحب  ًءادأ  مالـسلا ) مهیلع  ) ِِهلآَو دَّمَُحم  ِقِْحلَو  ًیـضِر  ْمَُهل  ُنوُکَت  ًةَرِیثَک  ًةالَـص  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 

ِیبـْلَق ْرُمْعاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  ْمُهَتَیـالِو  َتْضَرَفَو  ْمُهَتَّدَوَـمَو  ْمُهَّقَح  َْتبَجْوأ  َنـیِذَّلا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللا 
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َهللا ُرِفْغَتْساَو  ِهِمَِعن  یلَع  ِ ِهللا  ُدْمَْحلا َِکلْضَف  ْنِم  َّیَلَع  َْتعَّسَو  اِمب  َِکقْزِر  ْنِم  ِْهیَلَع  َتْرَّتَْقنَم  َتاساُوم  ِیْنقُزْراَو  َِکتَیِصْعَِمب  ِینِزُْخت  الَو  َِکتَعاِطب 
(. 1 «) لْوَه ِّلُک  ْنِم  ِهللاِاب  ّالإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ْبنَذ  ِّلُک  ْنِم 

یقرواپ
 . ص170 ج4 ،  لئاسولا » كردتسم   ، » 131 ص128 ـ  لئاسلا ، » حالف  ( » 1)

ناگیاسمه هب  اعد  29 ـ 

دمحم نب  رفعج  نع  یبلکلا ،  ةدابع  نع  ّینزاملا  رمع  نب  دّمحم  نع  قلاو  نب  لدنج  نع  یمرـضحلا ،  هللا  دـبع  نب  دّـمحم  نع  ةربقم ،  نبا 
نب ّیلع  نب  نسحلا  هیخا  نع  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسحلا  نع  يرغـصلا  ۀـمطاف  نع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نع  هـیبا  نـع  ( مالـسلا هـیلع  )

 : لاق مالسلا ) مهیلع   ) بلاطیبا
وُعْدَت اُهتْعِمَـسَو  ِحـْبُّصلا  ُدوُمَع  حـّضتا  یَّتَح  ًةَدِـجاسَو  ًۀَـعِکار  ْلََزت  ْمَلَف  اهتَعُمُج  ُۀَْـلَیل  اِهبارِْحم  ِیف  ْتَماق  مالـسلا ) اهیلع   ) َۀَـمِطاف یُِّما  ُْتیأَر  »

ِكِْریَِغل َنیِعْدَت  امَک  ِکِسْفَِنل  َنیِعْدَت  َِمل ال  ُهاُّما  ای  اَهل :  ُْتلُقَف  ءْیَِشب ،  اهِـسْفَِنل  وُعْدَت  الَو  ْمَُهل  َءاعُّدلا  ُِرثُْکتَو  ْمِْهیِّمَُـستَو  ِتانِمْؤُْملاَو  َْنِینِمْؤُْمِلل 
(. 1 «) َراّدلا َُّمث  َراْجلا  َّیَُنب !  ای   : » َْتلاقَف

 : هک دنک  یم  لقن  ( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  شردارب  زا  ناشیاو  شردپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  يرغص  همطاف 
 ; درک یم  اعد  مسا  هب  ار  يرایسب  نمؤم  نانز  نادرم و  دوب و  تدابع  لوغـشم  حبـص  هب  ات  ار  يا  هعمج  بش  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف مردام  »

؟  دینک یم  اعد  نارگید  هب  هک  هنوگنامه  دینک  یمن  اعد  ناتدوخ  يارب  ارچ  ناج !  ردام  متفگ :  ناشیا  هب 
« . هداوناخ دارفاو  هناخ  سپس  دوب و  دیاب  هیاسمه  رکف  هب  تسخن  مرسپ !   : » دومرف مباوج ـ  رد   ـ

یسرکلا ۀیآ  تئارق  30 ـ 

( : مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  یّما  تلاق  نسحلا  نب  هللا  دبع  لاق 
یقرواپ

ص468. ج1 ،  ۀّمغلا » فشک   ، » ص313 ص81و82 و ج89 ،  ج43 ،  راونالا ، » راحب  ( » 1)
 ، ِّیِسْرُْکلا ِۀَیآ  ِةَءارِِقب  ِهِیلِّقَثَو  ُهَنْزَو  یِمِیقأَو  ِکَنازیِم  يِرِـسُْخت  َۀَّیَُنب ال  ای   : » ِیل َلاقَف  ِمْوَّنلا  ِیف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا َلوُسَر  ُْتیأَر  »

اوَعَد َُّمث  ِدـیِجْمَّتلاَو  ِسیِدـْقَّتلاَو  ِلِیلْهَّتلاَو  ِحـیبْسَّتلا  ِلْجَِزب  اوُسَّدَـقَو  اـِهتَِکئالَِمب ،  ُضْرـألاَو  ُتاومَّسلا  ِتََّجتْرا  ّـالإ  ٌدَـحأ  ِیلْهأ  ْنِم  اـهأَرَق  اـمَف 
(. 1 «) ۀَئیِطَخ ُّلُک  ُْهنَع  ُزَواُجیَو  ْبنَذ  ُّلُک  َُهل  ُرَفُْغی  اهیِراِقل ،  ْمِهِعَمْجِأب 

 : دومرف ( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  مردام  دیوگ :  یم  نسحلا  نب  هللا  دبع 
زاسم و نارـسخ  راچد  ار  شیوخ  لمع  يوزارت  مرتخد   : » دومرف نم  هب  سپ  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر »
نیمز و اهنامسآ و  هکنیا  زج  نم  تیب  لها  زا  یکی  ارنآ  دناوخن  سپ  نک .  نیگنس  یسرکلا  ۀیآ  ندناوخ  اب  ارنآ  امنراوتـسا و  ارنآ  شجنس 
دـنیامن و سیدـقت  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  ندرک  دای  یگرزب  یکاپ و  هب  و  هللا » ّالإ  هلإ  ال   » و هللا » ناحبـس   » نتفگ اب  دـنزرلب و  یهلا  ناگتـشرف 

« . دوش هدیشخب  شیاهاطخ  هدیزرمآ و  شناهانگ  دننک و  اعد  یسرکلا  ۀیآ  هدنناوخ  يارب  ناگمه 

دنوادخ مات  تاملک  هب  هانپ  31 ـ 

نب ّیلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع  انثدح  یطساولا  نومیم  نب  ریشب  انثّدح  یطساولا  ّیلع  نب  نسحلا  انثدح  نانـس ،  نب  دیزی  انثدح 
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( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم تنب  يربکلا  ۀمطاف  نع  نیسحلا ،  تنب  ۀمطاف  یّما  ینتثّدح  لاق :  مالسلا ) امهیلع  ) بلاط یبا 
ُلوُقَی ِنآْرُْقلا ،  َنِم  َةَروُّسلا  امُهُمِّلَُعی  امَک  ِتامَلَْکلا  ِءالُؤه  امُهُمِّلَُعیَو  َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلا  ُذِّوَُعی  َناک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا َلوُسَر  َّنأ 

(. 1 «) ۀَّمال ْنیَع  ِّلُک  ْنِمَو  ۀَّماهَو  ناْطیَش  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ِۀَّماّتلا  ِهللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعأ  : »
یقرواپ

 ، ج89 راونالا ، » راحب   ، » 53 یمقلا ،  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  وبا  سورعلا ،  باتک  ثیداحالا » عماج   ;  » ص477 ج2 ،  راحبلا » ۀنیفس  ( » 1)
 . ص355و356

 : دنک یم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  نیسحلا  تنب  همطاف 
هدادرارق و تاملک  نیا  هانپ  رد  ار  ( مالسلا هیلع  ) نیـسحماما و  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هشیمه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هک  »
هدنزگ و ناویح  ره  ناطیـش و  ره  ّرـش  زا  دنوادخ  مان  تاملک  هب  مرب  یم  هانپ   : » تفگ یم  دومرف و  یم  میلعت  ناشیا  هب  نآرق  دـننام  ار  اهنآ 

« . یمشچ روش  ره  رش  زا 

 : ادخ اب  نامیپ  دیدجت  32 ـ 

لاق لاق :  اهیبا  نع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  ییحی  یبا  نب  قاحـسا  نع  میثخ  نب  دیعـس  انثّدح  بیرک  وبا  انثّدـح  ییحی  نب  دـمحا  ینثّدـح 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر 

(. 2 «) ِرَجَْحلا ُمُالِتْسإ  ِۀَْعیَْبلِاب  ِءافَْولا  َنِمَف  ِرَجَْحلا  ِیف  َلِعُج  ِدابِْعلا  َقاثیِم  ُهللا  َذَخأ  اَّمل  »
 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  نیسحلا  تنب  همطاف 

تـسد  ) مالتـسا سپ  هدـش ;  هدادرارق  دوسـالا  رجح  رد  تفرگ ،  شناگدـنب  زا  ّرذ ) ملاـع  رد   ) دـنوادخ هـک  ار  یگدـنب )  ) ناـمیپ دـهع و  »
« . تسا یگدنب  نامیپ  دهع و  دیدجت  ادخ ،  هناخ  فاوط  ماگنه  هب  دوسالا  رجح  رب  ندیشک )

یقرواپ
 . ص149 ةرهاطلا ،  ۀّیرّذلا  ( 1)
 . ص131 ةرهاطلا ،  ۀّیرذلا  ( 2)

قالخا مراهچ : شخب 

یقالخا یلاع  تافص  33 ـ 

نع نیسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نع  ساّنلا  نب  دلاخ  انثّدح  یبنعقلا  بنعق  نب  ۀملـسم  نب  هللا  دبع  انثّدح 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسحلا 

(. 1 «) اهَفاسْفَس ُهِرُْکیَو  اهَفارْشأَو  ِقالْخألا  َِیلاعَم  ُّبُِحی  َهللا  َّنإ  »
دنک یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر زا  ترضحنآو  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 

 : دومرف ترضح  هک 
« . ددنسپ یمن  ار  یقالخا  تسَپ  ياهتلصخ  دراد و  تسود  ار  یقالخا  دنمشزرا  یلاع و  تافص  دنوادخ  »

: نامیا لامک  34 ـ 
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نب دمحم  انثّدح  لاق :  لّضفملا ،  یبا  نع  ۀـعامج ،  انربخا  لاق  یـسوطلا ،  نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  خیـشلا  انثّدـح 
نب یلع  نب  نسحلا  انثّدـح  لاق :  یفوکلا ،  يرـشانلا  ماشه  نب  یـسیع  نب  دـمحم  انثّدـح  لاق :  ناوساب ،  يدـنکلا  ّجـشألا  تنب  نبا  دومحم 

( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  دّمحم  رفعج  وبأ  ینثّدح  لاق :  ۀیفـص ،  یبأ  نب  تباث  ةزمح  یبأ  نع  طاّنحلا  دیمح  نب  مصاع  انثّدح  لاق :  لاّضف ، 
امهیلع  ) نیـسحلا تنب  ۀـمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نع  ةزمح ، وـبا  ینثّدـحو  مصاـع :  لاـق  ( مالـسلا مـهیلع   ) هئاـبآ نـع 

( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ، ) هیلع   ) هیبأ نع  نیسحلا ،  اهیبأ  نع  مالسلا ،)
یقرواپ

 . ص129 ةرهاطلا ،  ۀّیرذلا  ( 1)
َنِم ُبَضَغلا  ُهْجِرُْخی  َْمل  َبِضَغ  اذإَو  لِطاب ،  ِیف  ُهاضِر  ُْهلِخْدـُی  َْمل  َیِـضَر  اذإ  يِذَّلا  ِنامیإلا :  َلاـصِخ  َلَمْکَتْـسإ  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  لاـصِخ  ُثـالَث  »

(. 1 «) َُهل َْسَیلام  َطاعَتَی  َْمل  َرَدَق  اذإَو  ِّقَْحلا ، 
هک دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع شردپ  زا  ترـضحنآ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردپ  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 

 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر
قحقیرط زا  مشخ  ماگنه  هب  دتفین و  لطاب  رد  دوش  دونشخ  نوچ  هدناسر :  لامک  هب  ار  شینامیا  تافص  دشاب  وا  رد  تلصخ  هس  هک  یسک  »

« . دزاسن عیاض  ار  نارگید  قح  شیدنمناوت  نامز  دورن و  نورب 

نامیا لامک  ياهیگژیو  35 ـ 

تنب ۀـمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نع  یلامثلا  ةزمح  یبا  نع  دـیمح  نب  مصاع  نع  لاّـضف  نبا  نع  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نع 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ) مهیلع   ) یلع نب  نیسحلا 

َنِم ُبَضَْغلا  ُهْجِرُْخی  َْمل  َبِضَغ  اذإَو  لِطاب ;  ِیف  ُهاضِر  ُْهلِخُْدی  َْمل  َیِـضَر  اذإ  يذـّلا [  : [ ِنامیالا َلاصِخ  َلَمْکَتْـسإ  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  لاصِخ  ُثالَث  »
(. 1 «) َُهل َْسَیلام  َطاعَتَی  َْمل  َرَدَق  اذإَو  ِّقَْحلا 

یقرواپ
یبا نع   : » دنکیم رکذ  هنوگنیا  ار  قوف  ثیدح  صاصتخالا »  » رد دیفم  خیـش  ص603 ،  ح5 ،  نورشعلاو ،  عباسلا  سلجملا  یلامألا ، » ( » 1)

لمکتسا هیف  ّنک  نم  ثالث  ملسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  لوقت :  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  ۀمطاف  تعمـس  لاق :  ةزمح 
هل سیلام  طاـعتی  مل  ردـق  اذاو  قحلا ،  نم  هبـضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذإو  لـطاب ،  یف  هاـضر  هلخدـی  مل  یـضر  اذإ  يذـّلا  ناـمیالا  لاـصخ 

 . ص239 ج2 ،  یفاکلا ، »  ، » ص28 ص359 و ج75 ،  ص125 و ج71 ،  ج16 ،  راونالا » راحب   ، » ص233 صاصتخالا » »
 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  نیسحلا  تنب  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللا  دبع 

نورب قح  زا  مشخ  هاگ  هب  دتفین و  لطاب  هب  دوش  دونـشخ  نوچ  هدـناسر :  لامک  هب  ار  ینامیا  تافـص  نآ ،  هدـنراد  هک  تسا  تلـصخ  هس  »
« . دریگن ار  نارگید  قح  شیدنمتردق  نامز  دورن و 

تما حالصا  36 ـ 

دبع نع  ورمع ،  نب  نامیلس  نع  یسودسلا ،  یسیع  نب  میهاربا  نع  يرماعلا ،  نسحلا  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  يدسألا ،  دمحا  نب  دمحم 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ) هیلع   ) اهیبا نع  نیسحلا ،  تنب  ۀمطاف  هُّما  نع  نسحلا ،  نب  هللا 

(. 2 «) ِلَمألاَو ِّحُّشلِاب  اهِرِخآ  َكالَهَو  ِنیقَْیلاَو ،  ِدْهُّزلِاب  ِۀَّمُالا  ِهِذه  ِلَّوأ  َحالَص  َّنإ  »
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 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
رخآ رد  یمالـسا  تّما  تکاله  يدوباـن و  دوب و  يرواـب  نید  يزرو و  دـهز  هب  مالـسا  لّوا  ردـصرد  ناملـسم  تما  يدنمتداعـس  یتسارب  »

« . دوب دهاوخ  لطاب )  ) ياهوزرآو يزودنا  رز  هب  نامزلا 

ایند هب  تبغر  37 ـ 

نب هللا  دبع  نع  ورمع ،  نب  نامیلـس  نع  دیبع ،  نب  یـسیع  نب  میهاربا  نع  يرماعلا ،  دّمحم  نب  دمحأ  نع  يدسألا ،  دمحا  نب  دـمحم  نع 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ) هیلع   ) اهیبأ نع  نیسحلا ،  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا ،  نب  نسحلا 

یقرواپ
 . ص300 ج67 ،  راونالا » راحب   ، » ص239 ج2 ،  یفاک » لوصا  ( » 1)

 . ص164و30 ج73 ،  راونالا ، » راحب  ، » ص137 قودصلا ، » یلاما   » ص164و30 و ج73 ،  ص173 .  ج70 ،  راونالا ، » راحب  ( » 2)
(. 1 «) َنَدَْبلاَو َْبلَْقلا  ُحیُِری  اْینُّدلا  ِیف  ُدْهُّزلاَو  َنْزُْحلاَو  َّمَْهلا  ُِرثُْکت  اْینُّدلا  ِیف  ُۀَبْغَّرلا  »

 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر زا  ترضحنآو  شردپ  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
« . دزاس هدوسآ  ار  حور  مسج و  ایند ،  هب  ییانتعا  یب  يزرو و  دهز  دیامن و  نوزفا  ار  هودنا  مغ و  ایند  هب  یگدادلد  »

ترخآو ایند  ریخ  38 ـ 

دمحا وبا  انثّدـح  لاق  لضفملا ،  یبأ  نع  ۀـعامج ،  انربخا  لاق  یـسوطلا ،  نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبا  خیـشلا  انثّدـح  »
نب نسحلا  یّمع  ینثّدح  لاق  ینیـسحلا ،  يولعلا  میهاربا  نب  دمحا  نب  میهاربا  لیعامـسا  وبا  انثّدح  لاق :  میهاربا ،  نب  نیـسح  نب  هللا  دـیبع 

نیسحلا تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا ،  نب  نسحلا  نب  میهاربا  هیبأ  نع  لیعامسا ،  هیبا  نع  لیعامـسا ،  نب  میهاربا  وبأ  ینثّدح  لاق :  میهاربا ، 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا ، ) مهیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  هیبا  نع  یلع ،  نب  نیسحلا  اهیبأ  نع  ، 

ُشیِعَی ْقلُخ  ُنْسُح  َو  ِهللا ،  ِمِراحَم  ْنَع  ُهُمِـصْعَی  ٌَعرَو  امُْهنِم :  ِهِّظَِحب  َزافَو  ِةَرِخآلاَو ،  اْینُّدلا  َْریَخ  َیِطُْعا  ْدَقَف  اْینّدلا ،  ِیف  لاصِخ  ََعبْرأ  َیِطُْعا  ْنَم  »
(. 2 «) ِةَرِخآلاَو اْینُّدلا  ِْرما  یلَع  ُُهنیُِعت  ٌۀَِحلاص  ٌۀَجْوَزَو  ِلِهاْجلا ،  َلْهَج  ِِهب  ُعَفْدَی  ٌْملِحَو  ِساّنلا ،  ِیف  ِِهب 

یقرواپ
 . ص37 ج1 ،  لاصخلا ، »  ، » ص91 ج73 ،  راونالا ، » راحب  ( » 1)

كردتسم  ، » ص237و238 ص404 و ج103 ،  ج69 ، راونالا ، » راحب   ، » ص576و577 ح4 ،  نورشعلاو ،  ثلاثلا  سلجملا  یلامألا ،» ( » 2)
ص170و171 ج14 ،  لئاسولا ، »

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  ترـضحنآ  شردپ و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 
 : دومرف

قالخا دنک ; و  ظفح  ناهانگ  زا  ار  وا  هک  یـسرتادخ  دوب :  دهاوخ  دـنمرهب  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  دـشاب  وا  رد  تلـصخ  راهچ  هک  یـسک  »
ایند و رما  رد  هک  هتـسیاش  يرـسمه  دزاس ; و  رود  وا  زا  ار  نادرخبان  ینادان  هک  ییرابدرب  دیامن ; و  زاسمد  مدرم  اب  ار  وا  هک  ياهدیدنـسپ 

« . دشاب وا  روای  ترخآ 

نانز تشادیمارگ  عضاوت و  39 ـ 
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نمحرلا دبع  نب  رمع  انث  ّدح  لاق :  ۀفرع  نب  نسحلا  انثّدح  لاق  یـضاقلا  دامح  نب  میهاربا  انثّدح  لاق :  هللا  دـبع  نب  دـمحم  لضفلا  یبا  نع 
یلص  ) هللا لوسر  ۀنبا  ۀمطاف  هّما  نع  اهیبا  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع  نع  میلس  یبا  نب  ثیل  نع  يدایالا  رفعج  وبا 

 : لاق ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
(. 1 «) ْمِِهئاِسِنل ْمُهُمَرْکأَو  َبِکانَم  ْمُُکنَْیلأ  ْمُکُرایِخ  »

هللا یلص   ) ادخلوسر هک  دنک  یم  لقن  ( مالسلا اهیلع  ) ءارهز همطاف  شردام  زا  ترضحنآ  شردپ و  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 
 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع 

«. درادب یمارگ  رتشیب  ار  نانز  دشاب و  رتعضاوتم  هک  تسا  یسک  ناملسم  نیرتهب  »

هعماج نز و  40 ـ 

هراشا

هللا دبع  وبا  انثّدح  لاق  لّضفملا ،  یبأ  نع  ۀعامج ،  انربخأ  لاق :  یـسوطلا ،  نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  وبا  خیـشلا  انثّدـح 
نب هللا  دبع  هیبا  نع  هللا ،  دبع  نب  یسوم  هّدج  نع  ینسحلا  یسوم  نب  هللا  دبع  نب  یسوم  انثّدح  لاق :  ینـسحلا ،  رفعج  نب  دمحم  نب  رفعج 
( ، مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  اهدج  نع  اهیبا ،  نع  نیـسحلا ،  تنب  ۀمطاف  مهُّما  نع  نسحلا ،  ینبا  نسحلاو  میهاربا  هّیمع  و  نسحلا ، 

 : لاق ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا نع 
یقرواپ

 . 76 ص75 ـ  ۀمامإلا ،  لئالد  ( 1)
(. 1 «) ِتُوُیْبلِاب َّنُهَتَرْوَعَو  ِتوُکُّسلِاب  َّنُهَیَع  اوُُرتْساَف  ٌتارْوَعَو ،  ٌّیَع  ُءاسِّنلا  »

یقرواپ
هدمآ ص43  ثیدح 6 ،  باب 24 ،  حاکنلا ،  باتک  ۀعیشلا » لئاسو   » 585 و ص584 ـ  ح14 ،  نورشعلاو ،  عبارلا  سلجملا  یلامألا ، » ( » 1)

 . ص251 ج103 ،  راونالا ، » راحب  «. » تویبلاب ّنهتاروعو  توکّسلاب  ّنهیع  اووادف  تاروع  ّیع و  ءاسنلا   : » تسا
ثیداحا  ) هتخادرپ قوف  ثیدـح  نوچ  یثیداحا  رکذ  هب  نآ  رد  هک  هدیـسر  پاچ  هب  نیقیرفلا » رابخا  یف  ءاـسنلا   » ناونع تحت  یباـتک  ًاریخا 

هعماج زا  رود  نیـشن و  هناـخ  يدرف  دـیاب  نز  هک  تسا  هدرک  دومناو  نینچ  هدروآ  هک  ياهمدـقم  اـب  و  50،58،143،222،223،224و225 )
اهلعل نیقیرفلا  قرط  نم  ءاسنلا  یف  اهتعمج  ةزیجو  هذه   : » دیوگ دوخ  همدقم  رد  يو  تسا .  تیصعم  هعماج  رد  نانآ  روضح  هنرگ  دشاب و 

ناو ۀـنّیب » نع  ّیح  نم  ییحیو  ۀـنّیب  نع  کله  نم  کلهیل   » نکلو نامزالا  هذـه  یف  رثـألا  نم  ًاـسویأم  تنک  نإو  ناوسنلا  ضعبل  هرمث  اـهل 
ص3. يزخنو » لذن  نا  لبق  نم  کتایآ  عبتنف  ًالوسر  انیلا  تلسرا  الول   » لئاق لوقیال 

زا يراـع  ار  هعماـج  رد  نز  روضح  عقاو  رد  هک  دروـخ  یم  مشچ  هب  زین  نز  ماـقم  تشادـگرزب  رد  یثیداـحا  هعوـمجم  نیا  رد  هکنآ  لاـح 
نکلو دجاسملا ،  هللا  ءاما  اوعنمت  ال   : » هک دنک  یم  لقن  ص414  لامعلا ج16 ،  زنک  زا  لقن  هب  ثیدح 154  رد  هکنانچ  دناد .  یم  لاکشا 

 . دننکن لامعتـسا  رطع  نتفر  عقوم  رد  نکیل  دیوشن ،  دجاسم  رد  روضح  تهج  دوخ  نازینک  نتفر  نوریب  عنام  ینعی  تالفت » وهو  نجرخیل 
هب ناتنانز  نتفر  زا  عنام  ینعی  ّنهل » ریخ  ّنهتویبو  دـجاسملا  مکئاسن  اوعنمت  ال   : » هک دـنکیم  لقن  لامعلا  لزنک  زا  لقن  هب  ثیدح 155  ردو 
نز روضح  دهدیم ،  یهاوگ  زین  تمـصع  تیب  لها  هریـس  هکنانچ  بیترت  نیدب  تسا .  رتهب  اهنآ  يارب  ناشاههناخ  نکیل  دیوشن ،  دـجاسم 

ياهتـضهن رد  ناملـسم  نز  روضح  دزاسن .  مهارف  ار  نارگید  هجوت  بلج  دوش و  تیاعر  نآ  طیارـش  دـیاب  نکیل  درادـن  یعنام  هعماـج  رد 
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هیلع  ) یلع تنب  همطاف  نیسحلا و  تنب  همطاف  هنیکس ،  بنیز ،  ترضح  روضح  ای  ناشیا و  روشرپ  هبطخ  و  یمطاف » تضهن   » نوچ یمالـسا 
غـالباو رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  دـیزی و  ملظ  ندـش  نشور  يارب  اـهنآ  زا  یخرب  ندـناوخ  هبطخ  اروشاـع  تضهن  رد  ( مالـسلا

ام هیواعم ،  نب  دیزی  نوچ  یتسپ  دارفا  ندادرارق  بطاخم  دندوب و  رضاح  نادرم  هک  یـسلاجم  رد  هفوک ،  ماش و  هعماج  هب  ینیـسح  تلاسر 
نامز تسا و  توافتم  کی  ره  طیارش  نکیل  دراد  ار  هعماج  رد  روضح  قح  نادرم  نوچ  زین  ناملسم  نز  هک  دنکیم  تیاده  هتکن  نیا  هب  ار 

 . دراد ار  هدمع  شقن  روضح  نیا  رد  ناکم  و 
 : دیامرف یهلا » لدع   » باتک ثحابم  زا  یکی  رد   » یگدز تفآ  ناونع  تحت  يرهطم  هللا  ۀیآ  دیهش  همالع 

هن ناسنا  تسا .  تقیقحو  قح  زا  عافد  رد  یسح  یب  یتوافتیب و  اهتفآ  نآ  زا  یکی  دیاش  دراد ،  دوجو  لامعا  يارب  زین  يرگید  ياهتفآ  »... 
 . دنک عافد  قح  زا  دیاب  دشاب .  دناوت  یمن  مه  فرط  یب  دشاب ،  هتشادن  راکنتسا  دوجح و  تقیقح  لباقم  رد  دیاب  اهنت 

قح زا  تیامح  رد  یلو  دندوب .  هدرک  مه  فارتعا  ار  ینعم  نیا  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  اب  قح  هک  دنتـسناد  یم  هفوک  مدرم 
یلمع دوحج  قح ،  زا  ندرکن  تیامح  تقیقح ، رد  دـندیزرون .  تماقتـساو  دـندادن  ناـشن  مدـق  تاـبث  دـندرک .  یهاـتوک  نآ  زا  عاـفد  و 

 . ص317 دوشیم .  روآدای  قح  زا  تیامح  رد  ار  مالسلا ) اهیلع   ) بنیز ترضح  فورعم  هبطخ  هاگنآ  تسنآ . »
زیگنا تریح  بلاج و  ياههبنج  زا  یکی  دیامرف ...« :  یم  ناریا » رصاعم  خیرات  رد  ناوناب  شقن   » ناونع تحت  ياهلاقم  یط  رد  دیهش  داتسا 
تسا هدز  مه  هب  ار  اهنآ  تالداعم  هتخیر و  مهرد  ار  ناسانش  هعماج  ياهرایعم  هک  تسا  یبالقنا  کی  دیناد  یم  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا 

ییاهرایعم کی  ناشدوخ  يارب  هک  اهنآ  رظن  زا  هک  هدش  ادیپ  يا  هعماج  کی  رد  ییاهیگژیو  کی  اب  یبالقنا  کی  ینعی  تسا  هلأسم  نیمه 
 . تسا هدوب  شجنس  لباق  ریغ  ینیب و  شیپ  لباق  ریغ  دنراد ، 

هدوب و مورحم  قوقح  زا  یمالـسا  هعماج  رد  نز  هک  تسا  هدـمآ  رواـب  اـهنآ  دوخ  يارب  هک  يروط  هب  تسا  هدـش  داـیز  غیلبت  نیا  برغ  رد 
یم یمالسا  تهج  رد  یبالقنا  کی  هک  دوش  هضرع  اهنآ  هب  رگا  نیا  ربانب  دنتسه و  ناناملـسم  نایم  رد  یـضاران  ییاهرـصنع  اهنز  تسه و 
درک دنهاوخ  تکرش  فلاخم  ههبج  رد  ًامتح  اهنز  دشاب ،  یمالسا  ياهشزرا  يرارقرب  ناهاوخ  دهاوخ  یم  هک  یبالقنا  دوشب ،  ادیپ  دهاوخ 
نیا رد  نیا  ربانب  سپ  دنیـضاران .  دوشب ،  هرادا  یمالـسا  ياهرایعم  اب  هک  يا  هعماـج  زا  مالـسا و  زا  اـهنز  اـهنآ ،  هیـضرف  ساـسا  رب  نوچ  . 

تـسا یتیعقاو  دوخ  نیا  دندرک ،  یمن  تکرـش  اهنآ  رگا  هکلب  دندرک  تکرـش  اهنت  هن  اهنز  لمع  رد  یلو  درک .  دنهاوخن  تکرـش  بالقنا 
يور هک  يریثأت  ینعی  ناشمیقتـسم  ریغ  تکرـش  دوب ،  ّرثؤم  ناشمیقتـسم  تکرـش  طـقف  هن  ناـنز  نوچ  دیـسریمن .  رمث  هب  بـالقنا  نیا  هک 
قوف هلأـسم  کـی  دوخ  نیا  دوبن و  رتمک  ناـشدوخ  میقتـسم  ریثأـت  زا  دنتـشاد  ناـشناردارب  يور  ناردـپ ،  يور  نادـنزرف ،  يور  نارهوش ، 

هداعلا قوف  مه  درم  ریثأت  زا  دنـشاب  هتـشادن  یگنهامه  اهنز  یعامتجا  نایرج  کـی  رد  رگا  تسا و  نز  زا  ریگ  ماـهلا  درم  تسا .  ياـهداعلا 
اهنت هن  ینعی  دـننک .  یم  ربارب  دـنچ  مه  ار  اهدرم  يورین  دنـشاب ،  هتـشاد  قفاوم  تاساسحاو  قفاوم  شقن  اـهنز  رگا  سکعرب  دـنهاک و  یم 

دوهـشم هداعلا  قوف  تضهن  نیا  رد  بلطم  نیا  و  دـنور ،  یم  رامـش  هب  اـهدرم  يارب  مه  یکرحم  يورین  دـنوش ،  یمن  اـهدرم  يارب  يزمرت 
دیهـش اهدرم  زا  رتشیب  اهنز  دهد ،  یم  ناشن  اهملیف  دننک و  یم  لقن  الومعم  هک  يروط  نآ  ادهـش  نادیم  رد  رویرهـش  هدـفه  زور  رد  دوب ...

رد تقوم  يارب  ولو  ینیشن  بقع  تشحو و  تلاح  عون  کی  دادرخ  هدزناپ  زا  دعب  دنتـشادن .  يدایز  شقن  نانز  دادرخ  هدزناپ  رد  دنداد ، ..
راتـشک رظن  زا  هک  رویرهـش  هدفه  هعجاف  زا  دعب  تخادنا .  بقع  ار  بالقنا  نیا  لاس  هدزناپ  دادرخ ،  هدزناپ  نینوخ  هعجاف  دش .  ادـیپ  مدرم 
ناتلایخ رگید  لاس  جـنپ  تسیب و  ات  نابرق !  تفگ  هاش و  شیپ  تفر  تقو  یماظن  رادـنامرف  هک  دـنتفگ  دوب ، رتمهم  دادرخ  هدزناپ  هعجاـف  زا 

ار شدوخ  هچب  تسد  ینز  ره  شیادرف  زا  ًانئمطم  دنتـشادن ،  تکرـش  اهنز  رگا  دش .  عورـش  هیـضق  هبترم  ود  شیادرف  یلو  دـشاب .  تحار 
بیغرت قیوشت و  رتشیب  شیادرف  زا  یلو  نوریب ،  يورب  هناـخ  زا  مراذـگیمن  رگید  تفگیم  تفرگ ،  یم  ار  شدوخ  رهوش  تسد  تفرگیم ، 

رتدنت رتدـیدش و  ار  بالقنا  روتوم  تکرح  هکلب  تشاذـگن  بالقنا  خرچ  يال  بوچ  درکن و  داجیا  يا  هفقو  اهنت  هن  هعجاف  نیا  دـندرک و 
« . درک
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52 ص50 ـ  یمالسا » يروهمج  نوماریپ  »
هیلع هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ( مالـسلا هیلع   ) یلع شردپ  زا  ترـضحنآ  شردـپ و  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 

 : دومرف ملسو ) هلآو 
ناشتوکـس و اب  ار  نانآ  راتفگ  رد  یناوتان  سپ  تسا  یگدنمرـش  ثعاب  هعماج  رد  ناشندـش  راکـشآ  دـناهدناماو و  ناـشراتفگ  رد  ناـنز  »

« . دیناشوپب هناخ  رد  نتشادهاگن  اب  ار  اهنآ  مرش  ندش  راکشآ 

اّنا هللا رکذ  تبیصم و  هب  ءالتبا  2 ـ 

نیـسحلا ۀنبا  ۀمطاف  نع  هّما  نع  دایز  نب  دابع  لاق  ماشه  یبا  نب  ماشه  انأَْبنأ  الاق :  داّبع  نب  داّبع  دیزی و  انثّدح  یبا  ینثّدـح  هللا  دـبع  انثّدـح 
 : لاق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا نع  یلع  نب  نیسحلا  اهیبا  نع 

َُهل ُهللا  َدَّدَج  ّالإ  ًاعاجِْرتْسإ  َِکلِذل  ُثِدُْحیَف  اهُدْهَع » َمُدَق  ( : » ُداَّبَع لاق   ) اهُدْهَع َلاط  ْنإَو  اهُرِکُْذیَف  ۀَبیِـصُِمب  ُباُصی  ۀَِملْـسُم  الَو  ِملْـسُم  ْنِم  ام  »
(. 2 «) اِهب َبیُِصا  َمْوَی  اهِرْجأ  َْلثِم  ُهاطْعأَف  َِکلذ  َْدنِع 

یم لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  زا  ترضحنآ  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 
 : دومرف ترضح  هک  دنک 

نآ ددجم  شاداپ  دنوادخ  دیوگب ،  ّانا هللا ) ( ، ) ینالوط یتّدم  زا  دـعب  دـنچ  ره   ) نآ ندرک  دای  ماگنه  دوش و  التبم  یتبیـصم  هب  هک  یـسک  »
« . داد دهاوخ  وا  هب  ار  تبیصم 

یقرواپ
 . 149 ص148 ـ  ةرهاطلا ،  ۀّیرّذلا  ( 1)

 . ثیدح 1644 تیبلا ،  لها  دنسم  لبنح ، » نب  دمحا  دنسم  ( » 2)

عاجرتسا هیآ  تئارق  3 ـ 

یحمجلا مالـس  نب  نمحرلا  دبع  انثّدح  الاق :  يوغبلا ،  مشاه  نع  میهارباو  یحمجلا ،  بابحلا  نب  لضفلا  ۀـفیلخ  وبا  انثّدـح  یناربطلا :  لاق 
 : لاق ّهنا  ( مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامالا  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  هّما  نع  مادقملا  وبا  ماشه  انثّدح 

(. 1 «) ُْهَتباصأ َمْوَی  َُهل  َناکام  َْلثِم  اهِرْجأ  ْنِم  َُهل  ُهللا  َدَّدَج  َنوُعِجار ) ِْهَیلإ  ّانإَو  ِ ِهللا  ّانإ  : ) اهَرَکَذ اذإ  َلاقَف :  ٌۀَبیِصُم  ُْهَتباصأ  ْنَم  »
 : دومرف ترضحنآ  هک  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  دنک  یم  لقن  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

وا هب  ار  تبیصم  نآ  ددجم  شاداپ  دنوادخ  دیوگب ،  َنوُعجار » ِْهَیلإ  ّانإَو  ّانإ ِهللا   » نآ ندرکدای  ماگنه  هب  دوش و  التبم  یتبیصم  هب  هک  یـسک  »
« . داد دهاوخ 

عاجرتسا هیآ  تئارق  4 ـ 

 : یبّنلا لاق  لاق :  اهیبا  نع  نیسحلا  تنب  همطاف  نع  هّما  نع  دایز  نب  ماشه  نع  حاّرجلا  نب  فیکو  انثّدح  ۀبیش  یبأ  نب  رکب  وبا  انثّدح 
(. 2 «) َبیُصا َمْوَی  ُهَْلثِم  ِرْجألا  ْنِم  َُهل  ُهللا  َبَتَک  اَهُدْهَع  َمَداَقَت  ْنإَو  ًاعاجِْرتْسا  َثَدْحأَف  ُهَتَبیِصُم  َرَکَذَف  ۀَبیِصُِمب  َبیُِصا  ْنَم  »
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یقرواپ
 . ح6651 ص302 ،  ج3 ،  لامعلا ،  زنک  ح2895 ;  ص131 ،  ج3 ،  ریبکلا ،  مجعملا  ( 1)

 . ثیدح 1589 زئانجلا ،  یف  ءاجام  ۀجام ، » نبا  ننس  ( » 2)
 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

وا هب  دنوادخ  دیوگب ،  َنوُعِجار ) ِْهَیلإ  ّانإَو  ِ ِهللا  ّانإ ( ) ینالوط یتّدم  زا  سپ  دنچ  ره   ) نآ ندرک  دای  اب  و  دوش ،  راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  یسک  »
« . داد دهاوخ  ار  تبیصم  نآ  ددجم  شاداپ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ادخ و  مالک  قیدصت  5 ـ

اهیبا نع  مالـسلا ) اـمهیلع   ) نیـسحلا تنب  ۀـمطاف  نع  هّما ،  نع  دـیلولا ،  یبا  نب  ماـشه  انثّدـح  دواد  وـبا  انثدـح  نارمع  نب  هللا  دـبع  انثدـح 
 : لاق ( مالسلا هیلع   ) ّیلع نب  نیسحلا 

یّتَح ُهاْقبأ  ُهللا  َناک  ْوَلَف  ِمِساْقلا ;  ُۀَِّینََبل  ْتَّرَد  ِهللا  َلوُسَرای  ُۀَْـجیِدَخ :  َْتلاـق  ملـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ِلوُسَر  ُْنب  ُمِساـْقلا  َیِّفُُوت  اَّـمل  »
َنِّوَُهل ِهللا  َلوُسَر  ای  َِکلذ  ُمَلْعأ  َْول   : » َْتلاق ِۀَّنَْجلا .  ِیف  ِهِعاضِر  َماْمتا  َّنإ  ( : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ُلوُسَر  َلاقَف  ُهَعاـضِر ،  َلِمْکَتْـسَی 

َْلب ِهللا  َلوُسَر  اـی   : » َْتلاـق ُهَتْوَص ; » ِکَعَمْـساَف  یلاـعَت »  » َهللا ُتْوَعَد  ِْتئِـش  ْنإ  ( : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ُلوُـسَر  َلاـقَف  ُهُْرمأ ،  َّیَلَع 
(. 1 «) َُهلوُسَرَو َهللا  ُقِّدَُصا 

 : دومرف ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر هب  هجیدخ  ترـضح  تفر ،  ایند  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر دـنزرف  مساق ـ  یتقو ـ  »

ادخلوسر درک . » یم  لماک  ار  یگراوخ  ریـش  دنامیم و  هدنز  شاک  يا  تسا ;  هدش  عمج  ماهنیـس  رد  مساق  ریـش  ادـخ  لوسر  يا   : » تفگ
 : تفگ مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ دوش . » یم  لماک  تشهب  رد  مساق  یگراوخ  ریش   : » دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

یقرواپ
 . ثیدح 1501 زئانجلا ،  یف  ءاج  ام  ۀجام ، » نبا  ننس  ( » 1)

« . دشیم ناسآ  نم  رب  وا  گرم  قارف و  تبیصم  متسنادیم  ار  بلطم  نیا  رگا  »
« . دناسرب وت  هب  ار  مساق  يادص  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  یهاوخب  رگا   : » دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر

« . مونشب ار  مساق  يادص  هکنآیب  منک ،  یم  قیدصت  ار  شلوسر  ادخ و  نم   : » تفگ مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ

ناگدننک تساوخرد  قوقح  6 ـ 

تنب ۀمطاف  نع  ییحی  یبا  نب  یلعی  نع  دّمحم  نب  بعـصم  نع  نایفـس  انثّدح  لاق  نمحرلا  دبع  عیکو و  انثّدح  یبا  ینثّدح  هللا  دبع  انثّدح 
 : لاق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ّیبّنلا ّنا  اهیبا :  نع  نیسحلا ، 

(. 1 «) سَرَف یلَع  َءاج  ْنإَو  ٌّقَح  ِِلئاّسِلل  »
 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

يرهاظ ياراد  و   ) یلاع یبکرم  رب  راوس  هچرگ  دنروآرب ) ار  وا  هتساوخ  دیاب  هک   ) دراد یقح  نیملسم  رب  یلام ،  کمک  هدننک  تساوخرد  »
« . دشاب نارگناوت ) نوچ 
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یلام کمک  هدننک  تساوخرد  قوقح  7 ـ 

نع نیسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  ییحی  یبأ  نب  یلعی  ینثّدح  لیبحرـش ،  نب  دمحم  نب  بعـصم  انثّدح  نایفـس ،  انربخا  ریثک ،  نب  دمحم  انثدح 
 : هللا لوسر  لاق  لاق :  یلع  نب  نیسح 

یقرواپ
 . ثیدح 1640 تیبلا ،  لها  دنسم  لبنح ، » نب  دمحا  دنسم  ( » 1)

(. 1 «) سَرَف یلَع  َءاج  ْنإَو  ٌّقَح  ِِلئاَّسِلل  »
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  ترضح 

 : دومرف
« . دشاب راوس  یلاع  یبکرم  رب  هچرگ  تسا ،  یقح  لام  هدننک  تساوخرد  رب  »

ملظ هاپس  ندش  بولغم  8 ـ 

يربکلا ۀمطاف  نع  هّما  نع  نسح  نب  هللا  دبع  نع  دایز ،  نب  ریـشب  انثّدح  سیبد ،  نب  نمحّرلا  دبع  انثّدح  یفوصلا ،  ییحی  نب  دمحا  انثّدح 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق  تلاق :  ، 

(. 2 «) امُهاتْعأ یلَع  ُةَِرئاّدلا  َِتناک  ّالإ  ِناِملاظ  ِناْدنُج  یقَْتلا  اَمَو  َبَلَغ ،  امُهُّیأ  ِلاُبی  ْمَلَف  امُْهنِم  ُهللا  یَّلََخت  ّالإ  ِناِملاظ  ِناْدنُج  یقَْتلا  ام 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر هک  دـنکیم  لقن  ( مالـسلا اهیلع   ) يربک همطاف  زا  واو  نیـسحلا ) تنب  همطاف   ) شرداـم زا  نسح  نب  هللا  دـبع 

 : دومرف ملسو )
يرای ار  مادکچیه  دراذگاو و  ناشدوخب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هکنیا  زج  دنـسرن  مه  هب  دـننک ) یم  دربن  متـسو  ملظ  ساسا  رب   ) هک یهاپـس  ود  »

« . دشاب رتنوزف  شمتس  ملظ و  هک  دوش  بولغم  نآ  هاپس  ودنیا  زا  دنکن و 

ربِک 9 ـ 

انثّدح نیول ،  نامیلس  نب  دّمحم  انثّدح  لاق :  یقابلا ،  دبع  نب  ییحی  نع 
یقرواپ

 . ثیدح 1418 ةاکزلا ،  باتک  دواد ، » یبا  ننس  ( » 1)
 . ص149 ةرهاطلا ،  ۀیرذلا  ( 2)

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ّیبنلا یلا  ءاج  رمع  نب  هللا  دبع  ّنا  اهیبا :  نع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  ۀیزغ ،  نب  ةراّمع  نع  نامیلـس  نب  دیمحلا  دبع 
 : لاقف ملسو )

« . ال  : » لاق َۀَنَسَْحلا ؟  َۀَّلُْحلا  َسِْبلأ  ْنأ  ِْربِْکلا  َنِم  ِهللا  َلوُسَر  ای 
؟  ِیبِقَع َْفلَخ  َنوُشْمَیَو  يِْدنِع  َنُولُکأَی  ًاموَق  َوُعْدأَف  ًاماعَط  َعَنْصأ  ْنأ  ِْربِْکلا  َنِمَفأ  َلاق : 

« . ال  : » َلاق
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(. 1 «) َساّنلا َسِمْغَتَو  َّقَْحلا  َهَفْسَت  ْنأ   : » َلاق ُْربِْکلا ؟  اَمَف  َلاق 
 : دومرف هک  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  شردپ  زا  دنکیم  لقن  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

ربک زا  نیا  منک  نت  هب  ابیز  وکین و  سابل  رگا  ادخلوسر !  يا   : » تفگ دمآ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخلوسر دزن  رمع  نب  هللا  دبع  »
اذـغ ندروخ  يارب  ار  مدرم  منک و  هیهت  ییاذـغ  رگا   : » تفگ هللا  دـبع  ریخ . »  : » دوـمرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخلوسر تسا . »؟ 

« . ریخ  : » دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر تسا . »؟  ربک  زا  نیا  مورب ;  هار  اهنآ  زا  رتولج  میامن و  توعد 
؟  تسیچ ربک  سپ  تفگ :  هللا  دبع 

« . يزادنا لطاب  رد  ار  مدرم  يراذگ و  اپ  ریز  یسانشب و  ار  قح  هکتسنآ  ربک   : » دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر

تاناویح قوقح  10 ـ 

تنب ۀشئاع  انتثّدح  یـشرقلا  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  انثّدح  يرکبلا  نمحرلا  دبع  نب  یـسوم  انثّدح  یمرـضحلا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  انثّدـح 
 : لاق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ّنا  اهیبا  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  نع  ۀحلط 

یقرواپ
 . ص749 مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا مامإلا  تاملک  ۀعوسوم  ح2898 ،  ص132 ،  ج3 ،  یناربطلل ،  ریبکلا  مجعملا  ( 1)

(. 1 «) ٌنامأ َُهل  َْلیَّللا  ّنإَف  اهِراکْوأ ،  ِیف  َْریَّطلا  اُوقُرْطَت  «ال 
 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 

« . تساهنآ شیاسآ  ّتینما و  نامز  بش  هک  دیوشن ;  دراو  ناگدنرپ  هنالرب  هنابش  »
یقرواپ

 . ص131 ص3 ،  ج3 ،  یناربطلا ،  ریبکلا ،  مجعملا  ( 1)

رامیب هدنب  رب  یهلا  تمحر  1 ـ 

هّما نع  نسح  نب  هللا  دبع  نع  يرزجلا ،  دایز  نب  ریـشب  انثّدح  یئالملا ، سیبد  نب  نمحرلا  دـبع  انثّدـح  یفوصلا ،  ییحی  نب  دـمحا  انثّدـح 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا لاق  تلاق :  يربکلا ،  ۀمطاف  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف 

ْنَع اوُعَفْرا  ِنأ  ِِهتَِکئالَم  یلإ  ُهللا  یَحْوأ  ُْدبَْعلا  َضَرَم  اذإ  »
(. 1 «) ُهَلِیبَس َیِّلَُخا  ْوأ  ُهَِضْبقأ  یّتَح  ُُهتْسَبَح ،  انأ  یِّنإَف  ِیقاثَو ،  ِیف  َمادام  َمَلَْعلا  َيِْدبَع 

 : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر هک  دنکیم  لقن  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف 
ات دیـسیونن ; يزیچ  شاهرابرد  دـیرادرب و  وا  زا  فیلکت  ملق  هک :  دـیامن  یحو  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  دوش  رامیب  ادـخ  هدـنب  هک  یماگنه  »

میامن و شحور  ضبق  ای  هکنیا  ات  متخاس  سوبحم  دودحم و  ار  وا  نم  يرامیب ) نیا  اب   ) هکنوچ تسا ;  نم  یگدنب ـ  هورگ ـ  رد  هک  ینامز 
« . مزاس شیاهر  هانگ » زا  كاپ  و   » هدیشخب شیتمالس )  ) ای

تشادهب  : مجنپ شخب 

نارامیب تاقالم  ماگنه  هب  تشادهب  تیاعر  1 ـ 
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ۀمطاف هُّما  نع  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دّمحم  نع  ۀلاّضف  نب  جَرَفلا  انثّدـح  ینامُجّرتلا  میهاربا  وبا  ینثدـح  دـمحا :  نب  هللا  دـبع  لاق 
 : لاق یبّنلا  نع  هیبا  نع  نیسحلا  نع  نیسحلا  تنب 

(. 1 «) ْحمُر ُدِیق  ْمُهَْنَیبَو  ْمُُکْنَیب  ْنُکَْیلَف  ْمُهوُُمتْمَّلَک  اذإَو  َنیِمّذَجُملا ،  َیلإ  َرَظَّنلا  اوُمیُِدت  «ال 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ناشردپ  زا  ناشیاو  شردپ  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 

 : دومرف یم  هشیمه  ملسو )
« . دشاب هلصاف  اهنآ  امش و  نیب  نامک ) هرگ   ) هزادنا هب  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  دیهدن و  همادا  ار  یماذج  نارامیب  هب  هاگن  »

یماذج نارامیب  هب  هاگن  2 ـ 

نب هللا  دبع  نع  عیکو  انثّدح  بیـصخلا  یبأ  نب  یلع  انثّدحو  دانّزلا ،  یبأ  نبا  نع  عفان  نب  هللا  دبع  انثّدح  میهاربا ،  نب  نمحّرلا  دـبع  انثّدـح 
 : لاق ّیبّنلا  ّنأ  سابع  نبا  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نع  ًاعیمج  دنه  یبأ  نبا  دیعس 

یقرواپ
 ، ص581و582 ج2 ،  رکاش ،  دّمحم  دمحا  هسراهف  عنصو  هحرـش  ق ، ) 241ه ـ 164 ـ   ) لبنح نب  دمحم  نب  دمحا  مامإلل  دنـسملا ، » ( » 1)

. رصمب فراعملا  راد  ۀیناثلا ،  ۀعبطلا 
(. 1 «) َنیموُذْجَْملا یلإ  َرَظَّنلا  اوُمیُدت  «ال 

« . دیهدن همادا  ار  یماذج  نارامیب  هب  هاگن  »

تسد تشادهب  3 ـ 

 : تلاق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  يربکلا  ۀمطاف  نع  نیسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  هللا  دبع 
(. 2 «) ٌرْمَغ ِهِدَی  ِیفَو  َتاب  ْنَم  ُهَسْفَن  ّالإ  َّنَمُولَی  ال  ( : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

هک دـنک  یم  لقن  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخلوسر زا  ناشیا  و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 
 : دومرف ترضح 

« . دیامنن شنزرس  ار  شدوخ  زج  دوش ـ  التبم  ییرامیب  هبو  دباوخب ـ  یبرچ  هب  هتشغآ  تسد  اب  هک  یسک  »

تسد تشادهب  4 ـ 

نیسحلا تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا ،  نب  ( 3) نیسح نع  میسولا  نب  دیبع  انثّدح  سلغم ،  نب  ةرابج  انثدح  يدوألا ،  ییحی  نب  دمحا  انثّدح 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  تلاق :  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  نع  اهیبا  نع  ، 

(. 4 «) ٌرْمَغ ِهِدَی  ِیفَو  َتاب  ْنَم  ُهَسْفَن  ّالإ  َّنَمُولَی  «ال 
یقرواپ

ینب دنـسم  رظنلا ، » نیموذجملا  یلا  اومیدت  ال   : » تسا هدمآ  لبنح » نب  دمحا  دنـسم   » رد ثیدح 3533 و  بطلا ،  ۀجام ، » نبا  ننـس  ( » 1)
 . ثیدح 1971 مشاه ، 

 . ص554 ج1 ،  ۀّمغلا ،  فشک  ( 2)
 . تسا هتشادن  نیسح  مان  هب  يدنزرف  ینثم  نسح  نوچ  دشاب  نسحلا  نب  نسح  دیاب  تیاور  دنس  رد  نسحلا ،  نب  نیسح  ( 3)
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 . ص138 ةرهاطلا ،  ۀّیرذلا  ( 4)
« . دنکن تمالم  ار  یسک  دوخ  زا  ریغ  هب  دوش ،  التبم  ییرامیب  هب  دباوخب و  یبرچ  هب  هتشغآ  تسد  اب  هک  یسک  »

تسد تشادهب  5 ـ 

نع یلع  نب  نیسحلا  نع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  نسحلا  ینثّدح  لاّمجلا  میـسَو  نب  دیبع  انثّدح  سَّلَغُملا  ُنب  ةرابُج  انثّدح 
 : هللا لوسر  لاق  تلاق :  هللا  لوسر  ۀنبا  ۀمطاف  هّما 

(. 1 «) رَمَغ ُحیر  ِهِدَی  ِیفَو  ُتیبَی  ُهَسْفَن  ّالإ  ٌؤُْرما  َّنَمُولَی  الأ ال  »
« . دنکن تمالم  ار  یسک  دوخ  زا  ریغ  هب  دوش ،  التبم  يرامیب  هب  دباوخب و  یبرچ  هب  هتشغآ  تسد  اب  هک  یسک  دینادب  »

یقرواپ
 . ثیدح 3287 ۀمعطالا ،  ۀجام ، » نبا  ننس  ( » 1)

ثیداحا نایوار  مراهچ : لصف 

( مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف 

« . ِهللا ِْرتَس  ِلیمَِجب  اوُرَتَتْساَف  ِتآورَْملا ،  ُلْهَا  َُهلان  ْدَقَو  ِّالا  ًاْئیَش ،  ْمِِهتاَّذل  ْنِم  اوُکَرْدَا  الَو  ًاْئیَش ،  ْمِهِهَفَِسب  ِهْفَّسلا  ِلْهَا  ْنِم  ٌدَحَا  َلان  ام  »
دوخ هک  ارچ  دنبایماک ،  درمناوج  دارفا  اهنت  دربن ،  ياهرهب  يونعم  يّدام و  ياهیشوخ  زا  دسرن و  ییاج  هب  شیوخ  ینادان  اب  ینادان ،  چیه  »

« . دناهدادرارق یهلا  يابیز  ششوپ  رد  ار 

( مالسلا هیلع   ) نسحلا نب  نسحلا  نب  میهاربا 

(« مالسلا امهیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف   » شردامو نسحلا » وبا   » شاهینک مالـسلا ، ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  میهاربا 
 . دوب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  دارفا  نیرت  هیبش  دوخ  نامز  رد  دنیوگ  تسا . 

 . دیسر تداهش  هب  هیمشاه  نادنز  رد  و  دش .  هدروآ  هفوک  هب  هنیدم  زا  شناردارب  هارمه  هب  یقیناود  روصنم  تفالخ  نامز  رد  يو 
تصـش و گرم  ماگنه  داتفا و  قافتا  جنپ  لهچو و  دص  لاس  رد  هیمـشاه  نادنز  نامه  رد  زین  میهاربا  گرم   : » دیوگ یناهفـصا  جرفلا  وبا 

(. 1 «) تفر ایند  زا  اجنآ  رد  هیمشاه  نادنز  ناینادنز  زا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  واو  تشذگ ،  یم  شرمع  زا  لاس  تفه 
 : دسیون یم  ییوخ  هللا  ۀیآ 

تنب ءامـسأ  یلا  هقیرط  یف  ۀخیـشملا  یف  قودصلا  هرکذ  یـسوم .  نب  هللا  دبع  هنع  يورو  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  نع  يور  »
(. 2 «) سیمع

 : تسا هنوگنیا  دنسم  نیا  رد  يو  یتیاور  قیرط 
 . ثیدح 12 سیمع » تنب  ءامسا  نع  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  نع  نسحلا ،  نب  میهاربا   ــ

 . ثیدح 38 مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا اهیبا  نع  نیسحلا ،  تنب  همطاف  نع  نسحلا ،  نب  میهاربا   ــ
 . ثیدح 40 اهیبا  نع  نیسحلا ،  تنب  همطاف  مهما  نع  نسحلا ،  ینبا  نسحلاو  میهاربا   ــ

یقرواپ
 . ص137 نییبلاطلا ، » لتاقم  ( » 1)
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 . مقر 127 ص79 ،  ج1 ،  ثیدحلا ، » لاجر  مجعم  ( » 2)

ییحی یبا  نب  قاحسا 

باـتک ّفلؤم  ثیدـح 32  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تـنب  همطاـف  ترـضح  ثیداـحا  ناـیوار  زا  یکی  یبـعک  ییحی  یبا  نـب  قاحـسا 
 : دیوگ نیحورجملا  »

نع یتأیو  تابثألا ،  ثیدح  نم  سیلام  تاقثلا  نع  درفنی  دبعم  نب  یلع  هنع  يور  حیرج ،  نبا  نع  يوری  یبعکلا ،  ییحی  یبأ  نب  قاحسا  »
نع يور  يذلا  وهو  رابتعالا ،  لیبس  یلع  الإ  هنع  ۀیاورلا  الو  هب  جایتحالا  لحیال  نیباذکلاو ،  ءافعـضلا  ثیدح  نم  وهام  نییـضرملا  ۀمئألا 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  برطی ،  نذؤم  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلل ناک  لاق :  سابع  نبا  نع  اطع  نع  حیرج  نبا 
انث دبعم  نب  یلع  انث  یلعألا  دبع  نب  شوی  انث  توریبب  لوحکم  انث  نِّذؤت ،  الف  الإو  ًالهس  ًاحمـس  کَناذأ  ناک  نإف  لهـس ،  حْمَـس  ناذألا  نإ 

(. 1 «) هللا لوسر  ثیدح  نم  لصأ  ثیدحلا  اذهل  سیلوا  حیرج  نبا  نع  یبعکلا  ییحی  یبا  نبا  قحسا 

رکب یبا  تنب  ءامسا 

ترجه زا  لبق  لاس  رکب 27  یبا  تنب  ءامسا  (. 2) درامشیم ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  باحصا  زا  ار  يو  یسوط  هفئاطلا  خیش 
 . تسا هدرک  لقن  ثیدح  ای 56  58 و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يو  دنیوگ  دوب .  رتگرزب  لاس  هد  هشیاع  زا  هدش و  دلوتم 
رد هک  هدمآ  نیحیحص  زا  کی  ره  رد  يو  تیاور  هب  یثیداحا  تسا و  هدمآ  يراخب  ملسم و  حیحص  باتک  ود  ره  رد  يو  تیاور  هدراهچ 

(. 3) تسین يرگید 
یقرواپ

 . ص137 ج1 ،  نیحورجملا ،  باتک  ( 1)
 . مقر 15545 ص201 ،  ج23 ،  ثیدحلا ، » لاجر  مجعم   ، » ص33 مقر 12 ،  یسوطلا ، » لاجر  ( » 2)

« ، ینتجملا  » یسدقملا و ظفاحلل  لاجرلا » ۀفرعم  یف  لامکلا   ، » ینورزاکلل راونألا ، » علاطم   » زا لقن  هب  ص38 ،  ج1 ،  ءاسنلا ، » مالعا  ( » 3)
 . يزوجلا نبال 

ایند زا  يرجه  لاس 73  رد  هللا  دبع  ندش  هتشک  زا  شیپ  زور  دنچ  وا  تسا .  ریبز » نب  هللا  دبع   » ردام و  ریبز »  » رـسمه رکب ،  یبا  تنب  ءامـسا 
(. 1) تفر

تسا هنوگنیا  رکب  یبا  تنب  ءامسا  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  یتیاور  قیرط 
( . ثیدح 6 و 7  ) رکب یبا  تنب  ءامسا  نع  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  نع  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  نب  رمع   ــ

سیمع تنب  ءامسا 

نبا ثراحلا  نب  ریهز  نب  فوع  رتخد  دـنه   » شرداـم تسا و  یمعثخلا » بعک  نب  میت  نب  ثراـحلا  نب  ندـعم   » دـنزرف ْسیِمُع  تنب  ءامـسأ 
(. 2) دوب هدنز  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تداهش  زا  دعب  درک و  رهوش  راب  هس  يو  دشاب .  یم  هنانک »

(. 3) دناد یم  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یهلا مظعا  لوسر  باحصا  رامش  رد  ار  يو  یسوط  خیش 
صلخم و نانز  نادرم و  زا  رفن  داتـشه  دودـحو  بلاطیبا » نب  رفعج   » دوخ رهوش  هارمه  هب  تثعب  مجنپ  لاس  رد  هک  تسا  یناوناب  زا  ءامـسا 
زا دـعب  ترجه  متـشه  لاس  هب  روشک  نآ  رد  تماقا  لاس  هدزیـس  زا  سپ  هدرک و  ترجه  هشبح  هب  هکم  زا  دوخ  نید  ظفح  يارب  دـهاجم ، 
هب هک  دوب  يراکزیهرپ  ناوناب  زا  و  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  رارـسا  مرحم  وا  تسا .  هدومن  ترجاـهم  هنیدـم  هب  ربیخ  گـنج 
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 . درک یم  راختفا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا یبن  تخد  هناخ  رد  يرازگتمدخ 
یقرواپ

 . ص42 ج1 ،  ءاسنلا ، » مالعا  ( » 1)
نب سابع  هجوز  هبابل  يرگید  بلطملا و  دبع  نب  ةزمح  هجوز  یملـس  شرگید  رهاوخ  تسا  هنومیم  نینمؤملا  ما  ءامـسا ،  رهاوخ  کی  ( 2)

 . دشاب یم  بلطملا  دبع 
اهّلع خیشلا  لاجر  یلإ  هیباتک  یف  ازریملا  بسن  ص34  مقر 38 ،  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  باحصا  یـسوطلا ، » لاجر  ( » 3)

 . مقر 15546 ص202  ج23 ،  ثیدحلا ، » لاجر  مجعم   ، » هرکذ نع  ۀیلاخ  خسنلا  رئاس  نکل  ًاضیا ،  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحصا  نم 
هیلع  ) یلع نینمؤملا  ریما  نیدـحوملا  یلؤـم  رـسمه  سپـس  دـمآرد و  رکب  وـبا  يرـسمه  هب  بلاـط ،  یبا  نب  رفعج  تداهـش  زا  سپ  ءامـسا 

 . دش مالسلا )
ربکا هللا  دبع  نیسح ،  دیمح ،  رغصا ،  دّمحم  ربکا ،  دّمحم  نوع ، هللا ، دبع  ياهمان  هب  تشاد  دنزرف  تشه  رفعج  زا  يو  هبنع  نبا  تیاور  هب 

 . رغصا هللا  دبع  و 
هب ـالبرک  رد  رغـصا  دـمحم  نوع و  دـش و  هتـشک  نیفـص  رد  دوب ،  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  شمع  ناراداوه  زا  هک  ربکا  دـمحم 

(. 1) دندیسر تداهش 
 : دنکیم لقن  عبس » ۀنجلا  لهأ  نم  تاوخالا   » ناونع تحت  قودص  خیش 

 ، یطنزبلا رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  یسیع ، نبا  دمحم  نب  دمحا  نع  هللا ،  دبع  نب  دعـس  انثّدح  لاق :  هنع ) هللا  یـضر   ) یبأ انثّدح  »
 : لوقی هتعمس  لاق :  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبأ  نع  ریصب ،  یبأ  نع  دیمح ،  نب  مصاع  نع 

تنب یملَسو  مالسلا ، ) هیلع   ) بلاط یبأ  نب  رفعج  تحت  تناکو  ۀیمثخلا  سیمع  تنب  ءامـسأ  َّنهاّمَـسَف :  ِۀَّنجلا  لهأ  نم  تاوخألا  هللا  محر 
ّماو ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبّنلا تحت  تناک  ثراحلا  تنب  ۀنومیم  لاله :  ینب  نم  سمخو  ةزمح ،  تحت  تناکو  ۀّیمعثخلا  سیمع 
اهل نکی  مل  ةدـیمحو  ظّالغ ،  نب  جاّجحلا  دـنع  فیقث  یف  تناک  ةّزعو  دـیلولا ،  نب  دـلاخ  ّمُا  ءاصیمغلاو  دـنه  اهمـسا  ساّبعلا  دـنع  لضفلا 

(. 2 «) بقع
 : دیامرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

نب رفعج  رسمه  سیمع  تنب  ءامسا   : » دومرف نایب  هنوگنیا  ار  ناشمان  سپ  دنـشاب » یم  تشهب  لها  هک  ار  ینارهاوخ  دنک  تمحر  دنوادخ  »
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رسمه  ثراح  تنب  ۀنومیم  لاله :  ینب  زا  نت  جنپ  ءادهشلا و  دیس  هزمح  رسمه  سیمع  تنب  یملس  بلاط ،  یبا 
دوب ظّالغ  نب  جاجح  رسمه  فیقث  رد  هک  ةّزع  دیلو و  نب  دلاخ  ّما  ءاصیمغ ،  دوب ،  دنه  شمسا  هک  سابع  رسمه  لضفلا  ّما  ملـسو ، ) هلآو 

« . تشادن يدنزرف  هک  هدیمح  و 
یقرواپ

 . ص36و37 بلاطلا ، » ةدمع  ( » 1)
 . ص363 ج2 ،  لاصخلا ، » باتک  ( » 2)

 : تسا بیترت  نیدب  دنسم  نیا  رد  يو  یتیاور  قیرط 
( . ثیدح 12  ) سیمع تنب  ءامسا  نع  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  نع  نسحلا ،  نب  میهاربا   ــ

( مالسلا هیلع   ) یلع مامإلا 

( مالـسلا مهیلع   ) ابع لآ  نت  جنپ  زا  یکیو  ( مالـسلا مهیلع   ) رـشع ینثا  همئا  زا  ماما  نیتسخن  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نسحلا ،  وبا 
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هب داقتعا  دنتسه .  قلطم  یلو  یصو و  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا  سپ  مالسا  ملاع  صخـش  نیمود  ترـضح  نآ  تسا . 
 . تسا هیماما  بهذم  لوصا  زا  یکی  شدنزرف  هدزایو  ترضح  نآ  تیالو  تیاصو و  تماما و 

نیرخآو نیلوا  وا  داد .  يور  هبعک  هناخ  رد  هتشذگ  لیفلا  ماع  هعقاو  زا  لاس  یس  بجر ،  هام  مهدزیـس  زور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دلوت 
نازابناج زا  نیتسخن و  هدنروآ  مالـسا  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  تسا .  هداهن  كاخ  هرک  هب  ياپ  سدـقم  ناکم  نیا  رد  هک  تسا  یـسک 

دیباوخ ناشیا  رتسب  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ياج  هب  تیبملا  ۀلیل  رد  هک  تسا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن بتکم 
ارهز همطاف  ترـضح  اب  ناشیا  جاودزا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  صاخ  ياـهیگژیو  زا  دـیامن .  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  اـت  ، 

زا سپ  يرجه  مهد  لاس  رد  لوسر  ترضح  تفرگ .  لکش  تماما  نادناخ  دروآ و  دوجوب  ار  یکرابم  نادنزرف  هک  تسا  مالـسلا ) اهیلع  )
 . تشاد مالعا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تیاصو  تماما و  يا  هبطخ  یط  مخ  ریدغ  رد  عادولا  ۀجح  زا  تشگزاب 

نآ زا  شیپ  دنچره  دیسر  يرهاظ  تفالخ  هب  نامثع  رمع و  رکبوبا ،  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح 
 . دوب هدش  بوصنم  تماما  ماقم  هب  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ 

ماقم رگناشن  زین  وا  یـسایس  ياهنامرف  تسایـس و  یتح  دوب و  یملع  تایح  یعامتجا ،  لئاسم  تسایـس و  اب  یگتخیمآ  نیع  رد  ماما  تایح 
ماما تفالخ  هام  دنچ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نامز  رد  زج  نوچ  تسوا و  یملع  يالاو 
تسد هب  هرود  نیا  زا  ًابلاغ  یسایس  داصتقاو  یسایس  ثیداحا  ماکحا و  دنتشادن ،  یتموکح  ( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم مالسلا ) هیلع   ) نسح

يرورض يرما  نامز  نیا  زا  هدراو  ثیداحا  نوگانوگ  داعبا  یسررب  تسا و  هدیسر  ام 
 . تسا

هعیـش هیملع  هزوح  دـنکیم .  هراشا  اـهنآ  زا  نت  هب 439  دوخ  لاـجر  رد  یـسوط  خیـش  هک  درک  تیبرت  ار  يرایـسب  نادرگاـش  يولع  بتکم 
مظعا لوسر  لاحترا  زا  سپ  نایعیش  ماما  نیتسخن  تماما  هکنیا  هطساو  هب  نکیل  دوب ،  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تایح  تلاسر  رـصع  رد  دنچره 

هک دـنکیم  عورـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تماـما  رـصع  زا  ار  دوـخ  صاـخ  هرود  هدـش ،  عـقاو  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یهلا
 . تسا هداد  خساپ  اهنآ  هب  هدش و  وربور  يرکف  فلتخم  ياههورگاب 

 : تسا ریز  رارق  هب  دناسر  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  ار  ام  دنسم  نیا  رد  هک  ییاور  قرط 
اهیبا نع  نیـسحلا ،  تنب  همطاف  نع  یلع ،  نب  دمحم  نع  هیبا ، نع  رفعج  نب  یـسوم  ینثدح  لاق :  هیبا  نع  یقتلا  یلع  نب  دمحم  ینثدح   ــ

 . ثیدح 21 ملسو : ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  ( مالسلا مهیلع   ) نینمؤملا ریما  انثدح  الاق  یلع  نب  نسحلا  اهمعو 
ثیدحلا 23. مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  نیسحلا ، اهیبا  نع  نیسحلا ،  تنب  همطاف  هّما  نع  نسحلا ،  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع   ــ

هللا یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا نع  نیـسحلا ،  اهیبا  نع  نیـسحلا ،  تنب  همطاف  هّما  نع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دبع   ــ
] . ثیدح 34 ( [ ملسو هلآو  هیلع 

( مالـسلا مهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع ،  نب  نیـسحلا  اهیبا  نع  نیـسحلا ،  تنب  همطاف  هما  نع  نسحلا ،  نب  نسحلا  نب  میهاربا   ــ
ثیدح 38. ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : 

 ، نسحلا ینبا  نسحلاو  میهاربا  هیمعو  نسحلا  نب  هللادبع  هیبا  نع  هللا ،  دبع  نب  یسوم  هدج  نع  ینـسحلا  یـسوم  نب  هللا  دبع  نب  یـسوم   ــ
 . ثیدح 40 ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا نع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهّدج  نع  اهیبا ،  نع  نیسحلا ،  تنب  همطاف  مهّما  نع 

ثیدح ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هیبا  نع  نیـسحلا  نع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  هّما  نع  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دمحم   ــ
] . 51

( مالسلا هیلع   ) نسحلا مامإلا 
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رد 15 هک  تسا .  تراهط  نادـناخ  زا  موصعم  نیمراـهچ  نایعیـش و  مود  ماـما  مالـسلا ، ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  دـمحم ،  وبا 
(. 3) تفاتش هللا  ءاقل  هب  يرجه  ای 50  لاس 49  رد  دمآ و  ایند  هب  هنیدم  رد  ( 2) يرجه مود  لاس  ( 1) ناضمر

نـسح ماما  نادنزرف  تفگ  دیاب  عقاو  رد  دـندش .  دیهـش  ای  حورجم  هتفای و  روضح  البرک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  نادـنزرف  زا  یخرب 
شکارم رد  ار  نایـسیردا  تموکح  تماما  رـصع  رد  دندومن و  ملظ  هیلع  يرایـسب  تازرابم  اهمایق و  خیرات  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم

لاس رد  مایق  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا ») امهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللا  دبع  نب  سیردا   » هلسلس نیا  سسؤم  دندرک .  سیسأت 
(. 4) تشاد همادا  لاس 375  ات  هک  داهن  انب  لاس 172  رد  ار  ياهلسلس  شکارم  رد  هتفر و  رصم  هب  يرجه   168

(. 5) هدرک رکذ  رفن  ار 41  ترضح  نآ  باحصا  رامش  یسوط  خیش 
(. 6) تسا هدش  ءاصحا  رفن  باحصا 138  رامش  مالسلا ) هیلع   ) یبتجملا مامالا  دنسم 

: دراد یم  نایب  هنوگنیا  ار  شیوخ  رصع  یسایس  تیعقوم  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما 
یقرواپ

ثیدح ص250 ،  ج43 ،  راونالا ، » راحب   » ص205 داشرالا ، »  ، » ثیدح 1 ص134 ،  ج44 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص461 ج1 ،  یفاک » ( » 1)
 . ص7 ۀعیشلا ، » راسم   » لوا ثیدح  ص148 ، ج15 ،  كردتسملا »  ، » 26

. دنادیم ناشیا  دلوت  لاس  ار  يرجه  موس  لاس  ص461  یفاک ج1 ،  رد  ینیلک  ص39 ،  ج6 ،  بیذهتلا ، » ( » 2)
 . ص59 لآلاو » یبنلا  خیراوت  ( » 3)

 . ص29 مالسا ، » نیطالس  تاقبط  ( » 4)
 . 71 ص66 ـ  یسوطلا ، » لاجر  ( » 5)

 . 790 ص735 ـ  مالسلا ، ») هیلع   ) یبتجملا مامالا  دنسم  ( » 6)
(. 1  ...«) ُهَْنَیبَو یْنَیب  ُهللا  َمُکْحَی  یّتَح  يراهَنَو ،  یْلَیل  ُُهْتَلتاَقل  ًاراْصنَا  ُتْدَجَو  َْولَو  ًاراْصنَا ،  ْدِجأ  َْمل  ّینأ  ِّالا  ِْهَیِلا  َْرمألا  ُتْمَّلَس  ام  ِهللاَو  »

گنج و رد  ار  زورو  بش  متفاـی  یم  یناراـی  رگا  متفاـین .  یناراـی  هک  متـشاذگاو  وا  هب  ار  تفـالخرما  يور  نیا  زا  نم  ادـخ ،  هب  دـنگوس  »
« . دیامرف مکح  وا  نم و  نایم  دوخ  ادخ  ات  مدینارذگ ،  یم  هیواعم  اب  داهج 

 : تسا ترضح  نآ  تانایب  زا  نینچمه 
ِهللا ِباتک  یف  ِساّنلِاب ،  ِساّنلا  َیلْوَا  اَنَا  َۀَـیِواعُم .  َبَذَـکَو  ًالْهَا ،  اَهل  یـسْفَن  َرَا  َْملَو  ًالْهَا ،  ِۀَـفالِْخِلل  ُُهْتیأَر  ّینَا  َمَعَز  َۀَـیِواعُم  َّنِا  ساّنلا !  اَـهُّیَا  »
اهیف َْتعِمَط  اَملَو  اهَتَکََرب ،  ُضْرألاَو  اهَرْطَق ،  ُءامَّسلا  ْمُْهتَطْعََال  ینوُرَـصَنَو  ینوُعاطَاَو  ینوُعَیاب  َساّنلا  َّنَا  َْول  ِهللاِاب  ُمِْسقُاَف  ِهللا ،  ِّیبَن  ِناـِسل  یلَعَو 

(. 2 ...«) ۀَیِواعُم ای 
نیرتراوازس نم  تسا .  هتفگ  غورد  اما  ار ،  دوخ  هن  ماهتسناد ،  تفالخ  هتـسیاش  ار  وا  نم  هک  تسا  هدرک  دومناو  نانچ  هیواعم  مدرم !  يا  »

 . ادخ لوسر  تسادخ  باتک  مکح  هب  مدرم ،  نوؤش  روما و  رد  فرصت  هب  ممدرم  همه 
نانآ رب  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  نامـسآ و  دندادیم ،  يرای  ارم  دـندرب و  یم  نامرف  نم  زا  دـندرکیم و  تعیب  نم  اب  مدرم  رگا  مسق ،  ادـخ  هب 

 ...« . يدرک یمن  عمط  تفالخ  رد  هیواعم ،  يا  وتو  دنتشاد .  یم  ینازرا 
هبطخ نیا  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نک . نایب  ار  ام  لیاضف  تفگ  يو  هب  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  اب  حلـص  دادرارق  زا  سپ  هیواعم 

 : دومرف داریا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  رب  دورد  ادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  ار 
یقرواپ

 . ص71 ج2 ،  جاجتحالا » ( » 1)
 . ص66 ج2 ،  نامه ،  ( 2)
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نآ رسپ  متلاسر ،  ماقمب  هدیزگرب  رسپ  نم  مریذن ،  ریشب و  رـسپ  نم  مربمغیپ ،  رـسپ  نم  دسانـشن  هکره  دسانـشیم و  هک  دسانـش  ارم  هک  ره  »
 ، دش لزان  وا  رب  ادخ  بناج  زا  ترافسب  لیئربجو  دیشخب ،  فرش  ار  تما  نیا  هک  مسک  نآ  رسپ  دنداتـسرف ،  دورد  وا  رب  هکئالم  هک  مسک 

 . نیعمجا هلآو  هیلع  هللا  یلص  دشاب  تمحر  نایناهج  يارب  ات  دش  ثوعبم  هک  مسک  نآ  رسپ 
 ، هیواعم دومرف :  نک  فیصوت  ام  يارب  ار  امرخ  نسح ،  تفگ :  دراد ،  هگن  هنیس  رد  ار  دسح  ینمـشد و  نیا  زا  شیب  درواین  تقاط  هیواعم 

نینچ سپـس  دنکدرـس ، بش ،  میالم ) ياوه   ، ) دزپب امرگ  دنک ،  يزیمآ  گنر  هام  دزاس ،  روانت  دیـشروخ  دـنک ،  روراب  داب  ار  امرخ  لخن 
 : داد همادا  شراتفگب 

ود رادقم  « ) یندا وا  نیسوق  باق   » ّدح ات  ادخ  برق  ماقمب  هک  مسکنآ  رـسپ  نم  دوب ،  باجتـسم  ادخ  هاگردب  شیاعد  هک  مسکنآ  رـسپ  نم 
نم دش ،  میلست  شربارب  رد  راچان  شیرق  هک  مسکنآ  رـسپ  نم  میانم  هکم و  رـسپ  نم  میاورنامرف ،  عفاش  رـسپ  نم  دیـسر ،  رتمک ) ای  نامک 
رارق هاگ  هدجـس  هدننک و  كاپ  شیارب  ار  نیمز  هک  مسکنآ  رـسپ  نم  تسا ،  تخب  نوگن  شفلاخم  دنمتداعـس و  شوریپ  هک  مسکنآ  رـسپ 

ار اهنآ  رود و  ناشتحاس  زا  ار  اهیگدولآ  ادخ  هک  میاهنآ  رسپ  نم  دشیم ،  لزان  وا  رب  یپایپ  نامسآ  ياهربخ  هک  مسک  نآ  رـسپ  نم  دنداد ، 
 : تفگ هیواعم  تخاس ،  كاپ  تخس  يدیلپ ، ) ره  زا  )

روتسدو دریگ ،  شیپ  ربمغیپ  شور  هکتسا  یـسک  هفیلخ  هیواعم ،  وت  رب  ياو  دومرف :  يرادرـس ،  رد  تفالخ  ياوه  منک  یم  نامگ  نسح ، 
دوبان و ار  اهتّنس  هک  یتسه  اهنآ  زا  هیواعم  يا  وتو  يوقت ،  ياهغارچ  تیاده و  نایامنهار  میئام  هک  دنگوس  مدوخ  ناجب  ددنب و  راکب  ادخ 
شزرا و یب  يراد  وت  هک  ماقمو  تردق  نیا  دنتفرگ ،  هچیزابب  ار  نید  و  دندیـشک ،  یگدرب  هب  ار  ادخ  ناگدـنب  دـندرک ،  هدـنز  ار  اهتعدـب 

مانب برغم  رد  رگید  قرـشم و  رد  یکی  رهـش  ود  ادـخ  هللاو ،  هیواعم ،  دـنامب ،  تندرگب  هتـسویپ  شلابو  رزو  دـیاپن و  يرید  تسا ،  زیچاـن 
 . تسا هداتسرفن  نم  ّدج  زج  يربمایپ  کی  چیه  يارب  هدیرفآ و  اسلباجو  اقلباج 

 : تفگ هیواعم 
 . هدربخ ردق  بش  زا  ار  ام  دمحم  وبا  يا 

 : دومرف نسح  ماما 
بـش زا  دروآ .  دوجوب  تفه  زا  ار  یمدآ  تفه و  زا  ار  نج  دیرفآ ،  تفه  ار  نیمز  تفه و  ار  اهنامـسآ  دـنوادخ  نک .  لاؤس  نینچ  يرآ 

(. 1 «) درک تکرح  اج  زا  سپس  تسج .  دیاب  ار  ردق  متفه ، تسیب و  بش  ات  موس  تسیب و 
 : تسا بیترت  نیدب  دنک  یم  تیاده  ( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ترضح  سدقم  مان  هب  ار  ام  دنسم  نیا  رد  هک  ییاور  قرط 

تنب همطاـف  نع  مالـسلا ، ) هیلع   ) رقاـبلا یلع  نب  دـمحم  نع  هیبا ، نع  رفعج  نب  یـسوم  ینثدـح  لاـق :  هیبا  نع  یلع  نب  دـمحم  ینثدـح   ــ
هللا لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا ، ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  انثدـح  الاق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  اـهمعو  اـهیبا  نع  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسحلا

 . ثیدح 21 ملسو ... ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
هیلع  ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  هتفر و  ایند  زا  يرجه  ای 50  لاس 49  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ترـضح  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب 

كرد ار  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تماما  رـصع  یناوجون  یکدوک و  نارود  رد  همطاف  ترـضح  تسا و  هتفای  دلوت  لاس 40  رد  مالسلا )
ام تسد  هب  يو  تیاور  کی  اهنت  تسا ،  شراوگرزب  ردـپ  زا  شتیاور  لـقن  زا  رتمک  بتارم  هب  ترـضح  نآ  زا  يو  ثیداـحا  لـقن  هدرک ، 

 . تسا هدیسر 
یقرواپ

لامجا هب  ار  نخس  یهلاو  ینید  ثحابم  زا  بطاخم  ینادان  تهج  هب  همتاخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما  ، 264 ص262 ـ  لوقعلا ، » فحت  ( » 1)
 . تسا هدرک  نایب 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا مامالا 
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 . تسا موصعم  هدراهچ  زا  موصعم  نیمجنپ  رشع و  ینثا  همئا  زا  موس  ماما  مالسلا ، ) امهیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  هللا ،  دبع  وبا 
یگنهرف ياههرود  نیرت  ساسح  زا  یکی  هیواعم  نب  دـیزی  تموکح  نامز  رد  ندـش  عقاو  تهج  هب  ینیـسح  رـصع  رد  هعیـش  هیملع  هزوح 

فادها هار  رد  ندـش  هتـشک  اب  ار  دوخ  هقالع  قشع و  نازیم  داهج  هنحـص  رد  روضح  اب  تماما  ناگتفیـش  تسا و  هدرک  لمحت  ار  یـسایس 
هزوح رد  مه  ترضح  نآ  باحصا  ورنیا  زا  دناهداد .  ناشن  ( مالسلا هیلع  ) نیـسحلا هللا  دبع  ابا  ترـضح  رارحالا  دّیـس  ادهـشلا ،  وبا  یلاعتم 

 . دنا هدوبر  نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  ادخ  هار  رد  داهج  اب  هتخادرپ و  تیلاعف  هب  یماظن  هزوح  رد  مه  یملع و 
یم بوسحم  مالسلا ) مهیلع   ) رشع ینثا  همئا  تماما  نارود  نیرت  ناقفخرپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  هلاس  تماما 11  دنچ  ره 

مهیلع  ) همئا صاخ  باحـصا  ياـه  تدـهاجم  رثا  رد  نکیل  تسا ،  یثیدـح  بتک  نیودـت  ثیدـح و  لـقن  عنم  هرود  اـب  ناـمزمه  ددرگ و 
 . تسا هدیسر  ام  تسد  هب  ماما  زا  ثیدح  ناونع  رازه  کی  رب  غلاب  هزورما  ( مالسلا

 : ددرگ یمرب  یخیرات  هرود  راهچ  هب  ترضح  نآ  ثیداحا 
( . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  نامز  رد  ترضح  نآ  نانخس  1 ـ 

( . مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  نامز  رد  ترضح  نآ  نانخس  2 ـ 
( . مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  نامز  رد  ترضح  نآ  نانخس  3 ـ 

 . ناشدوخ تماما  نامز  رد  ترضح  نآ  نانخس  4 ـ 
(. 1) دندرگ یم  میسقت  راعشا  هیعدا و  قالخا ،  ماکحا ،  دیاقع ،  هدمع  شخب  جنپ  هب  تانایب .  نیا  هک 

هب یگژیو  راهچ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  لتق  ضوع  دنوادخ   : » دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا 
تسا هدومرف  اطع  ترضح  نآ 

 . تسا هداد  رارق  وا  هیّرذ  رد  ار  تماما  لوا : 
 . تسا هداد  رارق  ترضح  نآ  تبرت  رد  ار  افش  مود : 

 . دشابیم باجتسم  اعد  وا  هبق  ریزو  رانک  موس : 
(. 2 «) دوش یمن  باسح  ناشرمع  زا  دنلوغشم  يو  ترایز  هب  ناگدننک  ترایز  هک  یمایا  مراهچ : 

 : دنا هتفگ  ورنیا  زا 
« . ِءاقَْبلا ُِّیْنیَسُحَو  ِثُدُْحلا  ُّيِوَبَن  ُمالْسإلا  »

(. 3 «) تسا نیسح  ماما  كرابم  دوجو  هطساو  هب  نآ  ياقب  هدومن و  عورش  يدمحم  سدقم  دوجو  ار  نید  »
 : دیوگ ینارح  هبعش  نب  نیسح 

مزال دنوادخ  هک  یضرف  ای  هدرک  داینب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  یتّنـس  داهج  دندیـسرپ :  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  »
؟  تسا هدرمش 

 : دومرف
هک تسا  سفن  اـب  داـهج  یکی  ضرف :  اـما  دوشن .  رازگرب  ضرف  اـب  زج  اـهنآ  زا  یکی  هک  ّتنـس  ود  ضرف و  ود  تسا :  هنوگراـهچ  داـهج 

 . دنتسه ناناملسم  یگیاسمه  رد  هک  يرافک  اب  داهج  رگید  تسا و  داهج  نیرتگرزب  نیا  درادزاب و  هانگ  زا  ار  دوخ  ناسنا 
یقرواپ

نایدمحا دومحم  یلانیز ،  نیسح  دیس  یفیرـش ،  دومحم  ثیدحلا :  ۀنجل  دادعا  نیـسحلا ، » مامالا  تاملک  ۀعوسوم   : » هب دینک  عوجر  ( 1)
. یمالسالا مالعالا  ۀمظنم  مولعلا ،  رقاب  تاقیقحت  دهعم  یندم ،  دومحم  دیس  و 
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 . ص329 ج10 ،  یلماع ،  ّرح  خیش  ۀعیشلا ، » لئاسو  ( » 2)
تقرف اّهنا  ثیح  نیّدلا  شورع  ماکحتـسال  ۀماتلا  ۀلعلا  نم  ریخألا  ءزجلا  نیـسحلا  ۀضهن  تناک  دقل   : » دیوگ مرقم  يوسوم  قازرلا  دبع  ( 3)

هیلع  ) نیسحلا لتقم  « . » ینیسح هؤاقبو  يدمحم  هؤدب  مالـسالا  ّنا   : » لیق یتح  رخآلا  نع  نیقیرفلا  يدحا  تزیمو  لطابلاو  ّقحلا  ةوعد  نیب 
ص97 مالسلا ، »)

باذع راتفرگ  تّما  دننک  كرت  رگا  هک  تسا  ضرف  تّما  همه  رب  هک  تسا  نمشد  اب  داهج  دریگن ،  ماجنا  ضرف  اب  زج  هک  ّتنـس  داهج  اّما 
اب ماما  هک  تسا  نیا  شّدح  و  دریگنرس ) مدرم  داهج  ینعی  ضرف  اب  زج  ماما  داهج  ّتنس  نیا  سپ   ) تسا ّتنـس  ماما  رب  داهج  نیا  و  دنوش . 

 . دگنجب اهنآ  اب  ود  رب  موجه  نمشد  رس  رب  تّما 
تیلاعف و ره  دـشوکب  نآ  يایحا  ارجا و  يراذـگ و  هیاپ  رد  دراذـگب و  دوخ  زا  یـسک  هک  تسا  یکین  مسر  ره  ضحم ،  ّتنـس  داـهج  اـّما 

هلآو هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  تـسا .  ّتنـس  ندرک  هدـنز  نـیا  هـچ  تـسا ،  لاـمعا  لـضفا  دـهد ،  ماـجنا  هار  نـیا  رد  هـک  یـششوک 
 : دیامرف ( ملسو

اهنآ رجا  زا  هکنآ  نودـب  تسوا ،  نآ  زا  دـنک ،  راتفر  نآ  هب  تمایق  ات  هک  ره  رجا  ّتنـس و  نآ  رجا  دراذـگب ،  یکین  مسر  ّتنـس و  هک  ره  »
(. 1 «) ددرگ هتساک 

( مالـسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  زا  یهاگ  دشابیم و  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  ترـضح  تایاور  بلاغ 
 . تسا هدش  لقن  سابع  نباو  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  تنب  بنیز  هشیاع ،  سیمع ،  تنب  ءامسا  رکب ،  یبا  تنب  ءامسا 

یقرواپ
 . ص276و277 لوقعلا ، » فحت  ( » 1)

( مالسلا هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مامإلا 

« ، نیدجاسلا دیس   » و نیدباعلا » نیز   » هب هک  تسا  ( مالسلا هیلع   ) رـشع ینثا  همئا  زا  مراهچ  ماما  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح نب  یلع  دمحم ،  وبا 
لاـح نیا  اـب  تسا .  هداد  يور  ( 2) يرجه لاس 38  ( 1) نابعـش مجنپ  ترـضح  نآ  دـلوت  تسا .  هدـیدرگ  بقلم  تانفثلا » وذ   » و داجـس » »

 . دندوب هلاس  راهچ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ناشدنزرف  دنا و  هتشاد  لاس  البرک 23  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترضح 
(. 3) دناهدیسر تداهش  هب  يرجه  ای 95  94 و  لاس 92 ،  رد  هام  نآ  متشه  تسیب و  ای  مرحم و  مجنپ  تسیب و  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 
داجس ماما  رـصع  یـسایس  مهم  ثداوح  هلمج  زا  يرجه  لاس 66  رد  راتخم  ماـیق  لاـس 63 و  رد  هرح  هعقاو  لاس 61 ،  رد  اروشاـع  تضهن 

 . دنتسه ( مالسلا هیلع  )
 : زا دنترابع  هک  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  ( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  زا  مهم  رثا  ود  ناشیا ،  ثیداحا  رب  هوالع 

 . هیداجس هفیحص  1 ـ 
 . قوقحلا ۀلاسر  2 ـ 

هدش صخشم  سیفن  رثا  ود  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  بتکم  یلـصا  ینابم  تسا .  هدش  ریـسفت  حرـش و  اهراب  اهنآ  زا  کی  ره  هک 
تمکح یقوقح و  ینابم  قوقحلا  ۀـلاسر  رد  هدرک و  هضرع  اعد  بلاق  رد  ینافرع  بولـسا  اـب  ار  یهلا  فراـعم  هیداجـس  هفیحـص  رد  ماـما 

هعقاو نآ  زا  سپ  ًاعطق  یلو  تسین .  صخشم  ام  رب  دنراد ،  اروشاع  تضهن  اب  ینامز  هلصاف  هچ  تانایب  نیا  ایآ  تسا .  هتـشاد  نایب  ار  یلمع 
یم قوقحلا  ۀلاسر  زا  یتمسق  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  تسا .  هدوب  شنارای  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هنامولظم  تداهش  راذگناج و 

 : دیامرف
یقرواپ
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 . ص105 ج2 ،  ۀمغلا ، » فشک   » ص153 سوردلا ، »  ، » ص14 و ص8 ج46 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص183 ۀمهملا ، » لوصفلا  ( » 1)
عوجر تسا .  فالتخا  ناشیا  تدالو  لاس  رد  ص284  داشرالا ، »  ، » ص12و13 ج46 ،  راونالا ، » راحب   ، » ص466 ج1 ،  یفاکلا ، » ( » 2)

 . ص29 لآلاو » یبنلا  خیراوت   : » دینک
 . ص66و67 لآلاو ، » یبنلا  خیراوت  ( » 3)

نم کقلطأو  اهسناو  ۀیّرحلا  ّزع  یلإ  هتـشحو  ّقّرلا و  ّلُذ  نم  کجرخأو  هلام  کیف  قفنأ  ّهنا  ملعت  ناف  ءالولاب ،  کیلع  معنملا  ُّقح  اّمأَو  »... 
ناسل کل  طسبو  رـسعلا ،  کنع  عفدو  رهقلا  نجـس  نم  کجرخأو  ّزعلا ،  ۀـحئار  كدـجوأو  ۀـّیدوبعلا ،  قلح  َکـنع  ّکـفو  ۀـکلملا  رـسأ 

 . هلام یف  ریصقتلا  کلذب  لمتحاو  کبر  ةدابعل  کغّرفو  كرسأ  ّلحو  کسفن  ککلمف  اهلک  اینّدلا  کحابأو  فاصنإلا 
رثؤت الف  هللا ،  تاذ  یف  کتفناکمو  کتنوعمو  كرـصنب  قلخلا  ُّقحأو  کتومو  کتایح  یف  کمحر  یلوا  دـعب  کب  قلخلا  یلوأ  ّهنا  ملعتف 

(. 1 «) کیلإ جاتحا  ام  کسفن  هیلع 
شمارآ تّزع و  هب  یگدرب  تشحو  ّتلذ و  زا  هدرک ،  جرخ  وـت  هار  رد  ار  شلاـم  ینادـب :  هک  تسا  نیا  هدرک  دازآ  ارت  هک  ییـالوم  قـح  »

نادـنز زا  تسا . هدـناسر  تماـشم  هب  تّزع  هحئار  هتـسسگار ،  تیگدرب  ریجنز  هدـناهر ،  ندوب  كوـلمم  يریـسا  زا  تسا  هدـناسر  يدازآ 
ارت هدرک ،  لالح  تیارب  ار  ایند  همه  تسا .  هدوشگ  تیارب  فاصنا  نابز  هدرک ،  فرطرب  ار  تیتخس  هدیشک ،  تنوریب  یبولغم  يروهقم و 

 . تسا هتساک  دوخ  لام  زا  هار  نیا  رد  هدرک و  تغراف  راگدرورپ  تدابع  يارب  هتسسگ  تیاپ  زا  يریسا  دنب  هتخاس ،  دوخ  کلام 
رد وت  اب  کمک  يرای و  هب  مدرم  همه  زا  و  تسا .  رت  راوازـس  وت  هب  قلخ  همه  زا  گرم  یگدـنز و  رد  ناشیوخ  زا  سپ  وا  هک  ینادـب  دـیاب 

« . رادن مدقم  وا  رب  ار  دوخ  درک  ادیپ  وت  هب  يزاین  رگا  تسا .  رت  هتسیاش  ادخ ،  هار 
یقرواپ

 . ص300 هرقف 25 ،  قوقحلا ،  ۀلاسر  لوقعلا ، » فحت  ( » 1)
؟  دنتشاد هاگن  ار  وا  تیب  لها  مالسا و  ربمایپ  قوقح  هکم  حتف  ناگدشدازآ  ایآ 

؟  دندروآ اجب  ار  ( 1 «) یبرقلا یف  َةَّدوملا   » خساپ و 
 : تسا نینچ  ناشیا  یتیاور  قیرط  دنکیم .  لقن  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  زا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 

] . ثیدح 2و3و9و10و11و29 ([ مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسحلا  نع  يرغصلا ،  ۀمطاف  نع  مالسلا ، ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع   ــ
یقرواپ

 . 23 يروش ـ  ( 1)

( مالسلا هیلع   ) رقابلا یلع  نب  دمحم  مامإلا 

موصعم هدراـهچ  زا  یکی  رـشع و  اـنثا  همئا  زا  مجنپ  ماـما  مالـسلا ،) مهیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وـبا 
هیلع  ) رقاـب ماـما  دوخ  شیاـمرف  رباـنب  هک  تسا  هدـش  رکذ  ( 2) يرجه اـی 56  و  ( 1) يرجه لاـس 58  ناـشیا  دـّلوت  تسا .  مالـسلا ) مهیلع  )

 : دنکیم لقن  قودص  خیش  (. 3) تسا يرجه  لاس 57  ناشتدالو  دندوب ،  هلاسراهچ  البرک  هعقاو  رد  هک  ( مالسلا
؟ ) مالسلا هیلع  ) َْنیَسُْحلا َتْکَرْدأ  مالسلا : ) هیلع   ) رَفْعَج یبأل  َنَیْعأ  ُْنب  ُةَرارُز  َلاقَو  »

ْدَق ُلوُقَیَف :  ُجِراْخلا  ُجُرْخَی  ِماقَْملا  یَلَع  َنُوفَّوَخَتَی  ُساّنلاَو  َْلیَسلا  ِهیف  َلَخَد  ْدَقَو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  یف  ُهَعَم  اَنأَو  ُرُکْذأ  ْمَعَن  مالـسلا : ) هیلع   ) لاق
؟  ِءالُؤه ُعَنْصَی  ام  ُنالُف !  ای  َلاَقَف :  َلاَق :  ُهَناکَم ،  َوُه  ُلوُقَیَف :  ُلِخاّدلا  ُلُخْدَیَو  ُْلیَّسلا ،  ِِهب  َبَهَذ 

« . اوُّرِقَتْساَف ِِهب ،  َبَهْذَِیل  ْنُکَی  َْمل  ًامَلَع  ُهَلَعَج  ْدَق  َّلَجَو  َّزَع  َهللا  َّنِا  َلاق :  ِماقَملِاب ،  َبَهَذ  ْدَق  ُْلیَّسلا  َنوُکَی  ْنأ  َنُوفاخَی  ُهللا  َکَحَلْصأ  ُْتلُقَف : 
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( يدهلا حابصم   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ياهینتسناد  - 17

باتک تاصخشم 

1388 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :
: روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  يدهلا / ) حابصم   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ياه  ینتسناد 
.1388 ناهفصا ، هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن : تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 
اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

اهینتسناد موصعم --  هدراهچ  عوضوم :
4ق  - 61 موس ، ماما  ع ،   ) یلع نب  نیسح  عوضوم :

همانیگدنز

تدالو

: لوا لصف  نیسح  ماما  تمسق  یمق  سابع  خیش  لامالا  یهتنم 
مالّسلا هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  تداعس  اب  تدالو  رد 

روهشم ترضح  نآ  لئاضف  زا  یخرب  مالّسلاامهیلع و  یلَع  ْنب  نیسُح  تدالو  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  خیرات  رد 
: هک هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یسوط  خیش  و  هدوب ، نابعش  هام  موس  رد  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ 

هیلع نیـسح  ترـضح  ام  يالوم  هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو  ینادـمه  ِءالَع  نب  مساـق  يوس  هب  فیرـش  عیقوت  دـمآ  نوریب 
: ناوخب ار  اعد  نیا  راد و  هزور  ار  زور  نآ  سپ  هدش ، ّدلوتم  نابعش  هام  مّوس  هبنشجنپ  زور  رد  مالّسلا 

( …(1  ) مْوْیلا اَذه  یف  ِدُولْوَْملا  ِقَِحب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمَهّللَا  )
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  شردارب  تدالو  زا  زور  تسیب  هام و  هد  زا  دعب  ترـضح  نآ  تدالو  هک  هدرک  رکذ  هّللا  همحر  بوشآ  رهـش  نبا  و 

: هک هدش  تیاور  هدومرف  و  هدوب ، ترجه  زا  مراهچ  لاس  نابعش  هام  مجنپ  هبنشجنپ  ای  هبنش  هس  زور  نآ  هدوب و 
(. 2  ) تسا هدوب  هام  شش  لمح ، تّدم  لمح و  تّدم  ردق  هب  رگم  هدوبن ، هلصاف  شردارب  ترضح و  نآ  نیب  ام 

دیفم خیش  3)و  ، ) دناهدومرف رکذ  نابعش  مجنپ  رد  ار  ترضح  نآ  تدالو  زین  داشرا ) ) رد دیفم  خیـش  امن و  نبا  خیـش  سوواط و  نب  دیـس  و 
( هعنقم  ) رد

زا یفاـک )  ) تیاور دوش  یم  تسرد  لوق  نیا  هب  و  ( 4 ، ) دناهدومرف رکذ  لّوالا  عیبر  هام  رخآ  سورد ،)  ) رد دیهـش  و  بیذهت )  ) رد خیـش  و 
هد هام و  شش  راوگرزب  ود  نآ  دالیم  نیب  ام  هدش و  هلصاف  يرهُط  مالّـسلاامهیلع  نیـسُح  نسح و  نیب  ام  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

. ِملاعلا هّللا  و  ( 5  ) هدش عقاو  زور 
تسا ترضح  نآ  تدالو  زور  باب  رد  رایسب  فالتخا  هلمجلاب ؛ و 

بانج نآ  تدالو  تیفیک  اّما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1846 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  نارگید  هّللا و  همحر  یسوط  خیش 
: هک دومرف  ار  سیَمُع  تنب  ءامْسا  ّلس  هلآ و  هیلع و  هاللا  یلص  لوسر  ترضح  دش ، دلوتم 

: تفگ ءامْسَا  ءامْسَا ، يا  ارم  دنزرف  روایب 
نماد رد  تفرگ و  ار  وا  ترضح  مدرب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هدیچیپ  يدیفـس  هماج  رد  ار  ترـضح  نآ 

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  سپ  تفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  تشاذگ و 
مالّسلا هیلع  یسوم  هب  تبـسن  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالـس  ارت  یلاعت  قح 

. نک مان  نیسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ  تسا و  ریبش  هک  نک  مان  نوراه  کچوک  رسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ 
: هک دومرف  تسیرگ و  دیسوب و  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  سپ 

! ادنوادخ تسا  شیپ  رد  میظع  یتبیصم  ار  وت 
: هک دومرف  سپ  ار  وا  هدنشک  نک  تنعل 

. وگم همطاف  هب  ار  ربخ  نیا  ءامْسَا ،
: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دش  متفه  زور  نوچ 

شرس داد و  هلباق  هب  ار  شنار  کی  درک  هقیقع  وا  يارب  زا  يدیفس  هایس و  دنفـسوگ  مدرب  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  وا  نوچ  ارم ، دنزرف  روایب 
: دومرف تشاذگ و  دوخ  نماد  رب  ار  وا  سپ  دیلام ، شرس  رب  قولخ  درک و  قّدصت  هرقن  شرس  يوم  نزو  هب  دیشارت و  ار 

! هّللادبع ابا  يا 
. تسیرگ رایسب  سپ  وت ، ندش  هتشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایسب  هچ 

: تفگ ءامسَا 
!؟ ینک یم  هیرگ  یئامرف و  یم  زین  زورما  یتفگ و  تدالو  لّوا  زور  رد  هک  تسا  ربخ  هچ  نیا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

: دومرف ترضح 
، ارم تعافـش  ناشیا  هب  دناسرن  ادخ  تشک ، دـنهاوخ  ار  وا  هیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاک  یهورگ  هک  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  نیا  رب  میرگ  یم  هک 

: تفگ سپ  دش ، دهاوخ  رفاک  میظع  دنوادخ  هب  درک و  دهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دهاوخ 
! ادنوادخ

! ادنوادخ دوخ ، تیرُذ  ّقح  رد  میهاربا  درک  لاوئس  هکار  هچنآ  مدنزرف  ود  نیا  ّقح  رد  وت  زا  منک  یم  لاوئس 
هک نادـنچ  یتـنعل  دراد  نمـشد  ار  ناـشیا  هک  ره  نک  تنعل  ار و  ناـشیا  دراد  یم  تسود  هک  ره  راد  تسود  ار و  ناـشیا  راد  تـسود  وـت 

(6 .) دوش رپ  نیمز  نامسآ و 
ّدلوتم مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نارگید  هیولوق و  نبا  قودص و  خیش 

: هک دومرف  رما  ار  لیئربج  یلاعت  ّقح  دش 
، دوخ بناج  زا  دـنوادخ و  بناج  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـیوگ  تینهت  هکنآ  يارب  کلم  رازه  اـب  دوش  لزاـن 

یهلا شرع  نالماح  زا  دـنتفگ و  یم  سرطف )  ) ار وا  هک  یکلم  هب  ایرد ، ياه  هریزج  زا  يا  هریزج  رد  تشذـگ  دـش  یم  لزان  لیئربج  نوچ 
. دوب

هتخادنا هریزج  نآ  رد  ار  وا  دوب و  هتـسکش  مه  رد  ار  شلاب  یلاعت  ّقح  سپ  دوب  هدرک  يدنک  وا  دوب و  هدومرف  يرما  ار  وا  یلاعت  قح  یتقو 
. دش ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  يزور  ات  درک  یلاعت  قح  تدابع  اجنآ  رد  لاس  دصتفه  سرطف  سپ  دوب 

ّقلعم ار  وا  یلاعت  ّقح  سپ  درک  رایتخا  ار  ایند  باذـع  وا  ترخآ ، اـیند و  باذـع  ناـیم  دـینادرگ  ریخم  ار  وا  یلاـعت  ّقح  رگید  یتیاور  هب  و 
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دـش یم  دنلب  یئوب  دب  دود  وا  ریز  زا  هتـسویپ  درک و  یمن  روبع  اجنآ  رد  یناویح  چیه  هریزج و  نآ  رد  مشچ  ود  ره  ياهناگژم  هب  دـینادرگ 
؟ دیراد اجک  هدارا  هک  دیسرپ  لیئربج  زا  دنیآ  یم  دورف  هکئالم  اب  لیئربج  هک  دید  نوچ 

: تفگ
کلم میوگب ، داب  كرابم  ار  وا  هک  تسا  هداتسرف  ارم  تسا ، هدومرف  تمارک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  هب  یتمعن  یلاعت  ّقح  نوچ 

: تفگ کلم  میوگب ، داب  كرابم  ار  وا  هک  تسا  هداتسرف  ارم  تسا ، هدومرف  تمارک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 
! لیئربج يا 

. درذگب نم  زا  یلاعت  ّقح  ات  دنک  اعد  نم  يارب  ترضح  نآ  هک  دیاش  ربب  دوخ  اب  زین  ارم 
حرش تفگ و  تیّحت  تینهت و  دیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  تشادرب و  دوخ  اب  ار  وا  لیئربج  سپ 

. دیناسر ضرع  هب  ار  سرطف  لاح 
: هک دومرف  ترضح 

. ددرگ رب  دوخ  ناکم  هب  دلامب و  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  دوخ  هک  وگب  وا  هب 
: درک ضرع  تفر  الاب  تفگ و  ار  تاملک  نیا  دروآرب و  لاب  دیلام ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  نتشیوخ  سرطف 

! هّللا لوسر  ای 
ار وا  هک  ره  هک  تسا  یتافاکم  دیـسر  نم  هب  وا  زا  هک  یتمعن  نیا  هب  نم  رب  ار  وا  دننک و  دیهـش  وت  تّما  ار  دولوم  نیا  هک  دـشاب  دوز  انامه 
وا رب  هک  ره  و  مناسرب ، ار  وا  مالـس  نم  دنک  مالـس  وا  رب  هک  ره  و  مناسرب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  ار  وا  ترایز  نم  دـنک  ترایز 

(7 .) مناسر یم  وا  هب  ار  وا  تاولص  نم  دتسرفب  تاولص 
همطاف و یلع و  نب  نیـسح  هدرک  دازآ  نم  هکنآ  لاح  نم  لثم  تسیک  تفگ  یم  تفر  الاب  نامـسآ  هب  سرطف  نوچ  رگید  تیاور  قفاوم  و 

(8 . ) مالّسلاامهیلع مدّمحم 
: هک هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا 

هّللا یلص  ادخ  لوسر  دیدرگ  کشخ  شکرابم  ناتسپ  رد  ریـش  دش و  هضیرم  مالّـسلااهیلع  همطاف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  ماگنه 
ماهبا تشگنا  مالّـسلااهیلع و  همطاـف  هرجح  هب  دروآ  فیرـشت  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  دـشن  تفاـی  درک  بلط  یعِـضُرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

. دیکم یم  وا  تشاذگ و  یم  نیسح  ناهد  رد  ار  شیوخ 
: هک دناهتفگ  یضعب 

هنابـش لهچ  ات  دهد  یم  هقز  ار  دوخ  هجوج  غرم  هچنانچ  داد  یم  هقز  ار  وا  تشاذـگ و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  رد  ار  كرابم  نابز 
هیلع نیـسح  تشوگ  دیئور  سپ  دوب ، هدینادرگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نابز  زا  یلاعت  ّقح  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  قزر  زور 

(9 .) تسا رایسب  نومضم  نیا  هب  تایاور  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تشوگ  زا  مالّسلا 
: هک هدش  تیاور  عیارّشلا ) للع   ) رد و 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تشوگ  زا  وا  تشوگ  دیئور  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیدب  ندروخ  ریش  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح 
(10 . ) همطاف ریغ  زا  هن  مالّسلااهیلع و  همطاف  زا  دیماشاین  ریش 

: هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ( یفاک  ) رد ینیلک  خیش  و 
دندرب یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  وا  دـیماشاین  ریـش  رگید  ینز  زا  مالّـسلااهیلع و  همطاف  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. دوب یفاک  زور  هس  زور  ود  اروا ، ندیکم  نیا  دیکم و  یم  وا  تشاذگ و  یم  وا  ناهد  رد  ار  كرابم  ماهبا  ترضح 
زج يدنزرف  چیه  دـش و  ادـیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نوخ  تشوگ و  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  تشوگ و  سپ 
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(11 ، ) دنامب هک  دشن  ّدلوتم  ردام  زا  ههام  شش  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  میرم و  نب  یسیع 
. هدش هدرب  مان  ییحی  یسیع ، ياج  هب  تایاور  یضعب  رد  و 

: هیبَرَع
( تسا مولعلا  رحب  دیس  لئاق  )

: رعش
ًاَدبَا ْعِضَتْری  َْمل  ٌعِضَتُْرم  ِهِّلل 

ُهُعِضارَم هط  نم  َو  یْثنُا  يْدَث  ْنِم 

قالخا مراکم  بقانم و  لئاضف و 

: مّود لصف 
تیاور رباج  هک  هدش  لقن  هریغ  و  بیطخ ) خیرات   ) و نّذؤم ) نیعبرا  ) زا مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  قالخا  مراکم  بقانم و  لئاضف و  نایب  رد 

: هک هدرک 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  بلـص  زا  نم و  بلـص  زا  ارم  نادـنزرف  دروآ و  وا  ْبلُـص  زا  ار  يربمغیپ  ره  نادـنزرف  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
. مناشیا ردپ  نم  هک  همطاف  دالوا  رگم  دنهد  ردپ  يوس  هب  تبسن  ار  يردام  ره  نادنزرف  هک  یتسرد  هب  دیرفآ ، مالّسلا 

: دیوگ فلؤم 
دنشاب و یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  ود  مالّسلاامهیلع  نینسح  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  رایسب  ثیداحا  لیبق  نیا  زا 

: دومرف هیواعم ، اب  گنج  يارب  زا  درک  تعرس  مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  هک  یماگنه  نیّفص  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ادخ لوسر  لسن  دنوش و  هتشک  نیسح  نسح و  هک  مکانمیب  مراد و  غیرد  نم  هچ  دور ؛ گنج  يوس  هب  هک  دیراذگم  ار و  نسح  دیراد  زاب 

. ددرگ عطقنم 
: هتفگ دیدحلا  یبا  نبا 

: دیامرف هلهابم  هیآ  رد  هک  دنوادخ  هچ  دنتسه ؛ میوگ  دنربمغیپ ، نارسپ  نیسح  نسح و  هک  دنیوگ  رگا 
زا رتخد  نادنزرف  هک  دنرادن  یفالخ  لها Ęژ هدرمش  میهاربا  تیّرذ  زا  ار  یسیع  دنوادخ  و  هتساوخن ، ار  نیـسح  نسح و  زج  ( 12 () انئابآ )

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دیوگ  یسک  رگا  و  دنرتخد ، ردپ  لسن 
(13 () ْمُکلاجِر ْنِم  ٍدَحَا  ابَا  ٌدّمحم  َناک  ام  )

یناد هیرام  نبا  میهاربا  ردپ  ار  دّمحم  هک  میئوگ  باوج  رد  امش ؛ نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تسین  ینعی 
؟ ینادن ای 

. تسا نامه  نیسح  نسح و  ّقح  رد  نم  باوج  دهد  باوج  هچ  ره  هب 
یم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  تیلهاج  ّتنـس  هب  ار  وا  هچ  دـش ؛ دراو  هثراح  نب  دـیز  قّح  رد  هکرابم  هیآ  نیا  انامه 

تسین امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هک  داتـسرف  هیآ  نیا  ناشیا  تدیقع  نالطب  رد  دنوادخ  دندرمش و 
(14 .) دشابن میهاربا  نینسح و  دوخ  نادنزرف  ردپ  هک  تسا  نآ  هن  نکل 

: هک هدش  تیاور  هّماع  بتک  زا  ياهلمج  رد 
: دندوب عمج  شباحصا  هک  یلاح  رد  دومرف -  تفرگ و  ار  نینسح  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح 
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! موق يا 
(15 .) دوب دهاوخ  تشهب  رد  نم  اب  تمایق  رد  دراد ، تسود  ار  ناشیا  ردام  ردپ و  ار و  ناشیا  دراد و  تسود  ارم  هک  سک  نآ 

: دنا هدرک  مظن  ار  ثیدح  نیا  یضعب  و 
: رعش

ِهِْونِص ِنیَسُْحلا و  َدی  ِیبَّنلا  َذَخَا 
ًعَمْجَم یف  ُُهبْحَص  َو  َلاق  َو  ًامْوی 

َوا نیذه  َْوا  ِموَق  ای  ینَّدَو  ْنَم 
(16  ) یعَم ُُهنَکْسَم  ُْدلُْخلاَف  امهیََوبَا 

: هک هدش  تیاور  و 
پچ و عالضَا  رب  ار  نیسح  تسار و  عالـضَا  رب  ار  نسح  درک  راوس  كرابم  تشپ  رب  ار  نینـسح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

: دومرف تفرب و  یتخر 
: هک هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  ( 17 . ) تسا امش  زا  رتلضاف  امش  ردپ  دیئامش و  اهراوس ، نیرتهب  تسا و  امش  رتش  اهرتش ، نیرتهب 

ناشیا سپ  تفای ، اهنت  ار  نینسح  هک  یماگنه  ات  دش  ناهنپ  میب  زا  درک و  یهانگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  يدرم 
: درک ضرع  دروآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  درک و  راوس  دوخ  شود  رب  تفرگ و  رب  ار 

؛ امِِهب َو  هّللاب  ٌریجَتْسُم  ّینِا  ! هّللا لوسر  ای 
دیدنخب نانچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ما ، هدرک  هک  هانگ  نآ  زا  وت  نادـنزرف  ود  نیا  هب  ادـخ و  هب  ماهدروآ  هانپ  نم  ینعی 

: هک دومرف  ار  نینسح  يدازآ و  هک  وا  رب  دومرف  تشاذگ و  كرابم  ناهد  هب  تسد  هک 
(19 ( … (. ) 18) ْمُهَسُْفنَا اوُمَلَظ  ْذِا  ْمُهَّنَا  َْول  َو   ) دش لزان  هیآ  نیا  سپ  وا ، ّقح  رد  مدرک  لوبق  ار  امش  تعافش 

: هک هدرک  تیاور  یسراف  ناملس  زا  بوشآ  رهش  نبا  زین  و 
: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  وا  ربمغیپ  تشاد  ياج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ ي  لوسر  نار  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

ماما نت  ُهن  وت  بلُص  زا  یئادخ ، ياهتّجح  ردپ  تّجح و  رسپ  تّجح  یناماما و  ردپ  ماما و  رـسپ  ماما و  یتاداس و  ردپ  دیـس و  رـسپ  دیـس  وت 
(20 . ) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  ناشیا  مُهن  دنیآ و  دیدپ 

یلص لوسر  ترضح  يزور  دمآ  نخس  هب  رید  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  و 
تساوخ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ ، زامن  ریبکت  تشادزاب و  شیوخ  يولهپ  رد  درب  دجـسم  هبار  ترـضح  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

متفه هبترم  رد  هکنآ  ات  درک  رّرکم  ترـضح  زاب  تسناوتن ، وا  تفگ و  ریبکت  رگید  راب  وا  يارب  زا  ترـضح  تفگن ، تسرد  دیامن  تقفاوم 
(21 . ) دش ّتنس  زامن  حاتتفا  رد  ریبکت  تفه  ببس  نیا  هب  تفگ  تسرد 

هیحد تروص  هب  دمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  لیئربج  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  و 
وا کیدزن  هب  دندرک  یم  هیحد  نامگ  ار  لیئربج  نوچ  دندش و  لخاد  مالّسلاامهیلع  نینسح  هاگان  هک  دوب  هتسشن  ترضح  نآ  دزن  یبلک و 
. داد ناشیا  هب  دروآ و  دورف  ناشیا  يارب  يرانا  یهب و  یبیس و  درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  یتسد  لیئربج  دندیبلط ، یم  هیده  وا  زا  دندمآ و 

دیئوب تفرگ و  ناشیا  زا  ترضح  دندرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  کیدزن  دندیدرگ و  داش  دندید  ار  اههویم  نآ  نوچ 
. درک ّدر  ناشیا  هب  و 

: هک دومرف  و 
رد دندروآ و  لمع  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  سپ  تسا  رتهب  دیربب  دوخ  ردپ  دزن  هب  لّوا  رگا  دـیربب و  شیوخ  ردام  ردـپ و  دزن  هب 
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هچ ره  دندرک و  لوانت  اههویم  نآ  زا  یگمه  تفر و  ناشیا  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  دندنام  شیوخ  ردام  ردپ و  دزن 
یلـص لوسر  ترـضح  هک  یماگنه  ات  دوب  دوخ  لاح  هب  اههویم  نآ  دش و  یمن  مک  نآ  زا  يزیچ  تشگ و  یمرب  لّوا  لاح  هب  دـندروخ  یم 

مالّـسلااهیلع همطاف  ترـضح  هکنآ  ات  دیـسرن  مه  هب  اهنآ  رد  يرییغت  دوب و  تیب  لـها  دزن  اـهنآ  زاـب  تفر و  اـیند  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
ار بیـس  نآ  دنام ، بیـس  دـش و  فرطرب  ِْهب  دـش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوچ  دـش و  فرط  رب  رانا  سپ  دومرف  تلحر 

. دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  نآ  زا  دعب  دیسرن ، نآ  هب  یبیسآ  دش و  دیهش  رهز  هب  هکنآ  ات  تشاد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

دش یم  بلاغ  وا  رب  یگنشت  هک  هاگ  ره  تشاد و  تسد  رد  ار  بیـس  نآ  دوب  افج  روج و  لها  روصحم  البرک  يارحـص  رد  مردپ  هک  یتقو 
تشادرب دوخ  تایح  زا  تسد  دش و  بلاغ  ترضح  نآ  رب  رایسب  یگنشت  نوچ  تفای  یم  فیفخت  ترضح  نآ  یگنشت  ات  دیئوب  یم  ار  نآ 

: هک دومرف  ترضح  نآ  سپ  دنتفاین ، دندرک  بلط  ار  بیس  نآ  دنچ  ره  دش  دیهش  نوچ  درب  ورف  بیس  نآ  رب  نادند 
هب رحـس  تقو  رد  ام  صلخم  نایعیـش  زا  هک  ره  مور و  یم  وا  ترایز  هب  هک  یماگنه  مونـش  یم  مردپ  رهّطم  دقرم  زا  ار  بیـس  نآ  يوب  نم 

ماما ترضح  هک  تسا  يورم  يروباشین  دیفم  یلاما )  ) زا و  ( 22 . ) دونش یم  رونم  حیرض  نآ  زا  ار  بیس  يوب  دورب  رّطعم  دقرم  نآ  ترایز 
: دومرف مالّسلا  هیلع  اضر 

شیوخ ردام  هب  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  سپ  دوب  دیع  کیدزن  مالّـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  ماما  دندوب  هدنام  هنهرب 
: دنتفگ مالّسلااهیلع  همطاف 

! ردام يا 
میا هنهرب  ام  هکنآ  لاح  ینک و  یمن  شیارآ  سابل  هب  ار  ام  وت  ارچ  سپ  دـناهدرک  تنیز  شیارآ و  ار  دوخ  دـیع  تهج  هب  هنیدـم  ناکدوک 

؟ ینیب یم  هکنانچ 
: دومرف مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح 

! نم ناگدیدرون  يا 
نخـس نیا  هب  تساوخ  یم  دیع و  زور  رد  نآ  هب  ار  امـش  منک  یم  شیارآ  دروآ  تخود و  هاگ  ره  تسا  طایخ  دزن  امـش  ياه  هماج  انامه 

ياه هماج  دش  هچ  سپ  تسا  دیع  بش  بشما  دنتفگ  ار ، شیپ  مالک  دندرک  هداعا  هراب  رگید  دش  دیع  بش  سپ  ار ، ناشیا  دنک  لدـشوخ 
؟ ام

: دومرف ناکدوک و  رب  مّحرت  لاح  زا  تسیرگ  همطاف  ترضح 
! ناگدیدرون يا 

دیبوک هاگان  تشذگ  بش  زا  یساپ  نوچ  سپ  هّللا ، ءاش  نا  نآ  هب  ار  امـش  منک  یم  تنیز  ار  اههماج  دروآ  طایخ  هاگ  ره  دیـشاب  لدشوخ 
: دومرف مالّسلااهیلع  همطاف  يا ، هدنبوک  ار  هناخ  ِرَد 

؟ تسیک
ترـضح ما ، هدروآ  ار  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  ياه  هماج  مشاب  یم  طایخ  نم  هک  ار  رد  اشگب  ! ادخ ربمغیپ  رتخد  يا  هک  دش  دـنلب  یئادـص 

. تفرب داد و  نم  هب  يا  هتسب  راتسد  سپ  یشوخ  يوب  مامت و  تبیه  اب  مدید  يدرم  مدوشگ  ار  رد  نوچ  دومرف  مالّسلااهیلع  همطاف 
همامع ود  ءادر و  ود  هماج و  ریز  ود  هعارذ و  ود  نهاریپ و  ود  دوب  رد و ي  دید  ار  راتـسد  نآ  دوشگ  دما  هناخ  هب  مالّـسلااهیلع  همطاف  سپ 
ناشیا هب  ار  اه  هماـج  درک و  رادـیب  ار  مالّـسلاامهیلع  نینـسح  سپ  دـش ، رورـسم  داـش و  یـسب  مالّـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  شفک ، ود  و 

دیسوبب و ار  ناشیا  دید  تنیز  نادب  ار  نینسح  دش و  درا  ناشیا و  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دش  دیع  زور  نوچ  سپ  دیناشوپ ،
: دومرف درب ، ناشردام  يوس  هب  تشادرب و  ار  نینسح  شیوخ  شود  رب  تفگ و  داب  كرابم 
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! همطاف يا 
؟ یتخانش دروآ  ار  اه  هماج  هک  یطایخ  نآ 

، بلطم نیا  هب  دنرتاناد  لوسر  ادخ و  مشاب  هتـشاد  طایخ  دزن  هماج  نم  هک  متـسناد  یمن  ار و  وا  متخانـشن  دنگوس  ادخ  هب  هن  تشاد  هضرع 
: دومرف

! همطاف يا 
و ( 23 . ) نایناهج راگدورپ  دزن  زا  لیئربج  ارم  داد  ربخ  هدوب ، تشهب  للح  زا  اـههماج  هدوب و  ّتنج  نِزاـخ  ناوْضِر  وا  هکلب  دوبن  طاـیخ  نآ 

: هک هدش  تیاور  بختنم ) ) رد هک  يربخ  تسا  ثیدح  نیا  هب  بیرق 
ياه هماج  لیئربج  دنتساوخ  ون  سابل  دندمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  روضح  هب  مالّسلاامهیلع  نینـسح  دیع  زور 

. دندومن نیگنر  سابل  شهاوخ  مالّسلاامهیلع  نینسح  دروآ و  ناشیا  يارب  دیفس  هتخود 
زبس گنر  شهاوخ  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تخیر  بآ  لیئربج  ترـضح  دیبلط و  تشط  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هبار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  داد  رابخا  درک و  هیرگ  لیئربج  دومن و  خرس  گنر  شهاوخ  ءادهّشلا  دیـس  ترـضح  دومن و 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  دوش و  زبس  شکرابم  ندب  دوش و  یم  دیهـش  رهز  هب  هتـشغآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  هکنیا  طبـس و  ود  نآ  تداهش 

(24 . ) دوش دیهش  نوخ  هب  هتشغآ  مالّسلا 
دندوب و هدنکفا  ار  دوخ  ياهابع  هک  تشذگ  نیکاسم  زا  یعمج  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  وا  ریغ  یـشایع و 

: دومرف دمآ و  دورف  شیوخ  بسا  زا  ترضح  دندرک ، توعد  ار  وا  دندید  ار  ترضح  نوچ  دندروخ  یم  دنتشاد و  شیپ  رد  یکشخ  نان 
: هک دومرف  ناشیا  هب  سپ  دومرف ، لوانت  ناشیا  اب  تسشن و  ناشیا  دزن  دراد و  یمن  تسود  ار  ناربکتّم  دنوادخ 

: هک دومرف  شیوخ  هیراج  هب  درب و  هناخ  هب  ار  ناشیا  دینک و  نم  تباجا  زین  امش  مدرک  تباجا  ار  امش  توعد  نوچ  نم 
(25 . ) دومرف هناور  هدرک و  شزاون  تاماعنا و  درک و  تفایض  ار  ناشیا  زاس و  رضاح  يا  هدرک  هریخذ  زیزع  نانامهم  يارب  هچ  ره 

اخس دوج و 

: هک هدش  تیاور  ترضح  نآ  ياخس  دوج و  زا  و 
؟ تسیک مدرم  نیرتمیرک  هک  دیسرپ  دمآ و  هنیدم  هب  یبرع  درم 

سپ هداتسیا  زامن  رد  ترضح  نآ  هک  دید  دش  دجسم  لخاد  ات  دش  ترـضح  نآ  يوجتـسج  هب  سپ  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنتفگ 
. دناوخ ترضح  نآ  تواخس  حدم و  رد  دنچ  ( 26  ) يرعش

: هک دومرف  دش  غراف  زامن  زا  ترضح  نوچ 
؟ تسا هدنام  ياج  هب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  ربنق  يا 

: درک ضرع 
دوخ يادر  تفر و  هناخ  هب  سپ  هتشگ ، رضاح  نآ  رد  فرّـصت  هب  ام  زا  تسا  ّقَحَا  هک  يدرم  هک  نک  رـضاح  دومرف  رانید ، رازه  راهچ  یلب 

رد فاکـش  زا  رز  ّتلق  زا  یبارعا  يور  مرـش  زا  داتـسیا و  رد  تشپ  دـیچیپ و  دُرب  رد  ار  ریناـند  نآ  درک و  نوریب  نـت  زا  دوـب  دُرب  زا  هـک  ار 
ار اهرز  نآ  یبارعا  دناوخ ، یبارعا  زا  یهاوخرذع  رد  دنچ  ( 27  ) يرعـش دومرف و  اطع  یبارعا  هب  ار  اهرز  نآ  درک و  نوریب  ار  دوخ  تسد 

: دومرف ترضح  تسیرگب ، تخس  تفرگب و 
! یبارعا يا 

: درک ضرع  ییرگ ، یم  هک  ار  ام  ياطع  يدرمش  مک  ایوگ 
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! دش دهاوخ  كاخ  نایم  رد  هنوگچ  اخس  دوج و  نیا  اب  تسد  هک  میرگ  یم  نیا  رب 
. دناهدرک تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  زا  ار  تیاکح  نیا  لثم  و 

: دیوگ فلؤم 
زا یـشان  نیا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یهاگ  دوش و  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  یهاـگ  هک  تسا  لـئاضف  زا  يرایـسب  هک 

. دوش یم  هابتشا  فیحصت و  دوشن  طبض  رگا  هک  مان  رد  تسا  راوگرزب  ود  نآ  تهابش 
: تفگ هک  یماش  قلطصملا  نب  ماصع  زا  تسا  لوقنم  بتک  زا  یضعب  رد  و 

سپ وا ، هزیکاپ  رظنم  وکین و  شور  ارم ، دروآ  بجّعت  سپ  ار  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدید  نوچ  سپ  همّظعم  هنیدم  رد  مدش  لخاد 
وبا رـسپ  یئوت  متفگ  مدـش و  وا  کیدزن  سپ  وا ، ردـپ  زا  متـشاد  هنیـس  رد  هک  ار  یتوادـع  ضغب و  نآ  منک  رهاـظ  هک  تشاداو  ارم  دـسح 

؟ بارت
: دیوگ فلؤم  )

ظفل و نیا  هب  دننک  یم  بانج  نآ  صیقنت  هک  دندرک  یم  نامگ  دندرک و  یم  ریبعت  بارت  وبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ماش  لها  هک 
 … (. دندیناشوپ یم  ترضح  نآ  هب  للح  یلُح و  ایوگ  دنتفگ  یم  بارت  وبا  تقو  ره  هکنآ  لاح 

: تفگ ماصع  هلمجلاب ؛
؟ بارتوبا رسپ  یئوت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  متفگ 

: دومرف
؛ هیبَا ْمتَش  َو  ِهِْمتَش  یف  ُْتَغلابَف  لاق  یلب .

نم رب  ینابرهم  تفوطع و  يور  زا  يرظن  سپ  ٍفَُؤر ؛ ٍفِطاع  َةَرْظَن  َیِلا  َرَظَنَف  متفگ . ترـضح  نآ  هب  ازـسان  مانـشد و  متـسناوت  هچ  ره  ینعی 
: دومرف درک و 

(. َنوُرِصْقی َُّمث ال  هلوق  هیلا  تای  الا  َنیلِهاْجلا  ِنَع  ْضِرْعَا  َو  ِفْرُعْملِاب  ُْرْما  َو  َْوفَْعلا  ِذُخ  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِمِْسب  میجرَّلا  ِناطیَـشلا  َنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَا  )
(28)

مدرم قالخا  زا  روسیم  هب  هکنآ  هلمج  زا  هدومرف  بیدأت  نآ  هب  ار  شربمغیپ  یلاـعت  ّقح  هک  قـالخا  مراـکم  هب  تسا  تراـشا  تاـیآ  نیا  و 
َُّمث دریگ . ادخ  هب  هانپ  ناطیـش  هسوسو  ماقم  رد  دنادرگب و  ور  نانادان  زا  دهدن و  تافاکم  يدب  هب  ار  دب  دشابن و  رتدایز  عّقوتم  دنک و  افتکا 

: َلاق
. ََکل َو  یل  َهّللا  ِرِفْغَتِْسا  َکیَلَع  ْضِّفَخ 

رگا اـنامه  تدوخ ، يارب  نم و  يارب  ادـخ  زا  نک  شزرمآ  بلط  دوخ ، رب  ار  راـک  نک  ناـسآ  کبـس و  نک و  هتـسهآ  نم ، هب  دوـمرف  سپ 
: تفگ ماصع  منک . داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  بلط  رگا  منک و  اطع  ارت  ینک  بلط  اطع  رگا  منک و  يرای  ار  وت  ام  زا  ینک  يرای  بلط 

: دومرف ارم  ینامیشپ  تفای  تسارف  هب  ترضح  نآ  مدش و  نامیشپ  دوخ  ریصقت  هتفگ و  زا  نم 
(29 (. ) َنیمِحاّرلا ُمَحْرَا  َوُه  َو  ْمَُکل  ُهّللاُرِفْغی  َمْوْیلا  مُکیَلَع  َبیْرثَت  (ال 

: هک دومرف  اهنآ  زا  وفع  ماقم  رد  هک  دوخ  ناردارب  هب  تسا  ربمغیپ  فسوی  ترضح  نابز  زا  هفیرش  هیآ  نیا  و 
. نیمحاّرلا محرا  تسوا  ار و  اهامش  دنوادخ  دزرمایب  امش ، رب  تسین  یتمالم  باتع و 

؟ وت یماش  لها  زا  هک  نم  هب  دومرف  بانج  نآ  سپ 
: متفگ

: دومرف یلب .
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: تسُج لثمت  نآ  هب  ترضح  هک  تسا  یلثم  نیا  ٍمَزْخَا و  ْنِم  اُهفِرِْعا  ۀَنِْشنِش 
: دومرف سپ  هدرک  ّتنس  اهنآ  نایم  رد  هیواعم  هک  ماش  لها  رد  تسیئوخ  تداع و  ام ، هب  نتفگ  ازسان  مانشد و  نیا  هکنیا  لصاح 

نّظ لضفا  دزن  رد  ارم  یبای  یم  هک  هاوخب  ام  زا  ار  دوخ  تجاح  یئور  هداشگ  طاـسبنا و  وحن  هب  يراد  هک  یتجاـح  ره  َكاـیا  َو  هّللا  آـنایح 
: تفگ ماصع  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  نم  هب  دوخ 

متشاد تسود  هک  دش  گنت  نم  رب  نیمز  نانچ  دز و  رس  نم  زا  هک  اه  مانشد  اهتراسج و  نآ  لباقم  رد  ترـضح  نآ  هفیرـش  قالخا  نیا  زا 
نم تفتلم  بانج  نآ  هک  يوحن  هب  مدرب  یم  مدرم  هب  هانپ  هک  یلاح  رد  مدش  نوریب  هتسهآ  ترـضح  نآ  دزن  زا  مرج  ال  مورب ، ورف  نیمز  هب 

تیاور ( رابخالا عماج   ) و یمزراوخ ) لتقم  ) زا شردپ . زا  ترضح و  نآ  زا  رت  تسود  یـصخش  نم  دزن  دوبن  سلجم  نآ  زا  دعب  نکل  دوشن 
: تفگ دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  یبارعا  يدرم  هک  تسا  هدش 

! هّللا لوسر  نب  ای 
یـسک مدرم و  نیرت  میرک  زا  درک  لاوئـس  دـیاب  هک  متفگ  دوخ  اب  مرج  متـسین ال  رداـق  ار  نآ  يادا  ار و  هلماـک  تید  يادا  ماهدـش  نماـض 

. مرادن نامگ  مالّسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  زا  رتمیرک 
: دومرف ترضح 

! برعلا اخَا  ای 
ثُلث ود  يداد  باوج  ار  لاوئـس  ود  رگا  منک و  یم  اـطع  وت  هب  ار  لاـم  نآ  ثلث  یتـفگ  باوج  ار  یکی  رگا  مسرپ  یم  وت  زا  هلأـسم  هس  نم 

: تفگ یبارعا  درک ، مهاوخ  اطع  ار  لام  نآ  مامت  یتفگ  باوج  ار  هس  ره  رگا  تفرگ و  یهاوخ  لام 
! هّللا لوسر  نبای 

؟ دنک لاؤس  متسین  شیب  يودب  برع  کی  هک  يودف  نیا  زا  یفرش  ملع و  لها  زا  هک  یسک  وت  لثم  هک  دشاب  اور  هنوگچ 
: هک دومرف  ترضح 

: دومرف هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا 
: درک ضرع  یبارعا  تشاد ، دیاب  هداشگ  مدرم  يور  هب  تفرعم  هزادنا  هب  تبهوم  فورعم و  باب  َۀَفِرعْملا ؛ ِرْدَِقب  فُورعْملا 

. ِهّللِاب ِّالا  ةَُّوق  مریگ و ال  یم  ارف  امش  ترضح  زا  هن  رگا  میوگ و  یم  باوج  مناد  رگا  نک  لاوئس  یهاوخ  هچ  ره 
: دومرف ترضح 

؟ تسیچ لامعا  لضفا  هک 
: تفگ

: دومرف یلاعت . دنوادخ  هب  نامیا 
؟ دهد یم  تاجن  کلاهم  زا  ار  مدرم  زیچ  هچ 

: درک ضرع 
؟ تسا زیچ  هچ  رد  یمدآ  تنیز  یلاعت . ّقح  رب  دامتعا  لّکوت و 

: تفگ یبارعا 
. دشاب لمع  نآ  هب  هک  یملع 

: هک دومرف 
؟ دباین تسد  فرش  نیدب  رگا 

: درک ضرع 
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. دشاب يدرمناوج  تّورم و  اب  هک  یلام 
: هک دومرف 

؟ دشاب هتشادن  ار  نیا  رگا 
: تفگ

. دشاب یئابیکش  ربص و  نآ  اب  هک  یناشیرپ  رقف و 
: دومرف

؟ دشاب هتشادن  ار  نیا  رگا 
. درادن نیا  ریغ  تیلها  وا  هک  دنازوسب  ار  وا  دیایب و  دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص  هک  تفگ  یبارعا 

مهرد تسیود  نآ  نیگن  هک  ار ، وا  درک  اطع  يرتشگنا  دنکفا و  وا  دزن  تشاد  خرـس  رز  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  دـیدنخ و  ترـضح  سپ 
: هک دومرف  تشاد و  تمیق 

توـالت ار  هکراـبم  هیآ  نیا  تشادرب و  ار  اـهرز  نآ  یبارعا  نک . فرـص  دوخ  هقفن  رد  ار  متاـخ  نیا  نک و  يرب  ار  دوخ  هّمذ  اـهرز  نیا  هب 
: درک

(31 ((. ) 30  ) هََتلاسِر ُلَعْجی  ُثیُح  ُمَلُعَا  ُهّللَا  )
: هک هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  و 

دندیسرپ مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  دندید  اههنیپ  ترضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  دش  دیهش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
؟ تسا يرثا  هچ  نیا  هک 

: دومرف
دیناسر نیکاسم  ءارقف و  میتی و  ناکدوک  هویب و  ياهنز  هناخ  هب  دیـشک و  كرابم  تشپ  رب  نادنچ  ءایـشا  رگید  ماعط و  ياهنابنا  هک  سب  زا 

نارتش و دروآ و  ياج  هب  هدایپ  ّجح  جنپ  تسیب و  هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  تدابع  دـهز و  زا  و  ( 32 . ) تشگ دیدپ  اههنیپ  نیا 
؟ یناسرت دوخ  راگدرورپ  زا  رایسب  هچ  هک  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  يزور  دندیشک و  یم  وا  بقع  زا  اهلمحم 

: هک دومرف 
هک تسا  هدرک  تیاور  دـیرفلا ) دـقع   ) باـتک رد  ّهبردـبع  نبا  و  ( 33 . ) دـسرتب ادـخ  زا  اـیند  رد  هکنآ  رگم  تسین  نمیا  تماـیق  باذـع  زا 

؟ امش راوگرزب  ردپ  دالوا  تسا  مک  ارچ  هک  دش  ضرع  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تمدخ 
: دومرف

نامز هچ  سپ  درک  یم  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  ره  رد  مردـپ  هکنآ  هچ  دـشاب ؛ وا  يارب  زا  يدالوا  نم  لـثم  هنوگچ  هک  تسا  بّجعت 
(34 ( ؟! دورب اهنز  دزن  هک  درک  یم  تصرف 

مزاحوبا زا  هدرک  تیاور  يزاغت )  ) باتک رد  ینیـسح  يولع  نمحّرلا  دبع  نبا  نسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  هّللادبع  وبا  دهاز  فیرـش  دیـس  و 
: تفگ هک  جرعا 

هیلع نسح  ماما  زا  تسا  رتگرزب  ترـضح  نآ  ایوگ  هکنانچ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  یم  میظعت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 
: هک هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  مالّسلا .

: تفگ
؟ مالّسلا هیلع  نسح  ماما  زا  مدیسرپ  ار  نآ  ببس 

: هک دومرف 
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رد ام  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هتفگ  ساّبع  نبا  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تبیه  دـننام  مرب  یم  تبیه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
هیلع نیسح  ماما  مارتحا  تهج  هب  داد  یم  رییغت  ار  شلاح  سلجم  نآ  رد  دمآ  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هاگره  دوب  هتـسشن  سلجم 
یم شیناوج ، لابقتسا  شرما و  ءادتبا  ّنس و  رَغِص  یکدوک و  نامز  رد  ایند  رد  دهاز  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب  قیقحت  هب  و  مالّـسلا .
نآ ربـص  یگنت و  قیـض و  رد  ترـضح  نآ  اـب  درک  یم  یهارمه  تکرـش و  و  وا ، صوصخم  توق  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  دروخ 

يادتقم هوُدق و  ار  مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دوب  هداد  رارق  دنوادخ  دوب و  ترـضح  نآ  زامن  هب  کیدزن  شزامن  ترـضح و 
دندوب شور  کی  وحن و  کی  هب  ود  ره  رگا  سپ  راوگرزب ، ود  نآ  هب  مدرم  دـننک  ادـتقا  ات  اهنآ  هدارا  نیب  ام  دوب  هتـشاذگ  قرف  نکل  تّما ،

. دندش یم  عقاو  قیض  رد  مدرم 
: تفگ هک  قورسم  زا  هدش  تیاور 

رد اهنآرق  دوب و  هدش  هتـشاذگ  شباحـصا  ترـضح و  نآ  لباقم  قیوس  ياه  حدق  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  هفرع  زور  مدش  دراو 
دنچ يا  هلأسم  سپ  دنیامن  راطفا  قیوس  نآ  هب  هک  دندوب  راطفا  رظتنم  و  دندوب ، نآرق  ندناوخ  لوغشم  دندوب و  هزور  ینعی  دوب  ناشیا  رانک 

مدرم مدـید  متفر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تمدـخ  نآ  زا  سپ  مدـش ؛ نوریب  شتمدـخ  زا  هاـگنآ  دومرف ، باوج  مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا 
نوچ نم  دنرب ، یم  دوخ  اب  دنروخ و  یم  اهنآ  زا  مدرم  تسا و  ایهم  ماعط  اهنآ  رب  دوجوم و  ماعط  ياهناوخ  دنسر و  یم  بانج  نآ  تمدخ 

: دیسرپ هدرک  رییغت  ملاح  هک  دید  ارم  ترضح  مدش  ریغتم  مدید  نینچ 
؟ يروخ یمن  ماعط  ارچ  قورسم  يا 

: متفگ
! نم ياقآ  يا 

: دومرف مدش ، رّکذتم  ار  يزیچ  مراد و  هزور  نم 
، هدمآ ترظن  رد  هچنآ  وگب 

: متفگ
رظتنم تسا و  هزور  مدید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  مدش  لخاد  دـینک ، ادـیپ  فالتخا  تردارب  وت و  ینعی  امـش  هکنآ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ 

! منیب یم  لاح  نیا  هبار  امش  مدیسر  امش  تمدخ  تسا و  راطفا 
: دومرف دینابسچ  هنیس  هب  ارم  دینش  ار  نیا  نوچ  ترضح 

! سرشالا نبای 
هزور يادـتقم  ار  مردارب  و  امـش ، زا  ناگدـننک  راطفا  يادـتقم  داد  رارق  ارم  داد ، رارق  تّما  يادـتقم  ود  ار  ام  یلاـعت  دـنوادخ  هک  یتسنادـن 

: هک هدش  تیاور  و  دیشاب . هدوب  تعسو  رد  ات  امش  ناراد 
ياهبش رد  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  تریس  تروص و  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

رهش نبا  بقانم  رد  و  ( 35 . ) دنتخانش یم  رون  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  مدرم  دوب و  عطاس  ترـضح  نآ  ندرگ  نیئاپ  نیبم و  نیبج  زا  رون  رات 
: هک هدش  تیاور  بتک  رگید  بوشآ و 

: درک ضرع  دروآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  ار  مالّسلاامهیلع  نینسح  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح 
: دومرف امرف ، لذب  یثاریم  یئاطع و  ار  دنزرف  ود  نیا  هّللا  لوسر  ای 

یتیاور هب  و  ( 36 . ) مدش یضار  درک  ضرع  مدرک ، اطع  نیسح  هب  ار  دوخ  دوجو  تعاجـش  متـشاذگ و  نسح  هب  ار  دوخ  تدایـس  تبیه و 
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  سوواط  نبا  و  تمحر . دوج و  ار  نیسح  مداد و  ملح  تبیه و  ار  نسح  دومرف 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتلاح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  زا  مدـینش 
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: دومرف یم  هک  دوب  كدوک 
! دنگوس ادخ  هب 

یلص تلاسر  ترـضح  هک  متفگ  دوب ، دهاوخ  دعـس  نبرمع  ناشیا  هدرک  رـس  هیّما و  ینب  نایغاط  نم  نوخ  نتخیر  يارب  دش  دنهاوخ  عمج 
؟ تسا هداد  ربخ  بلطم  نیا  هب  ارت  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا 

: هک دومرف 
: هک دومرف  ترضح  مدرک ، لقن  ار  ترضح  نآ  نخس  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  متفر  نم  سپ  هن ،

. تسا نم  ملع  وا  ملع 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  بوشآ  رهش  نبا  و 

نب ییحی  درک  یم  داـی  هکنیا  رگم  درکن  چوک  اـجنآ  زا  دـماین و  دورف  یلزنم  چـیه  رد  میدـش و  نوریب  قارع  بناـج  هب  مردـپ  تمدـخ  رد 
: هک دومرف  يزور  ار و  مالّسلاامهیلع  ایرّکز 

زا هربتعم  ثیداـحا  رد  و  ( 37 . ) دنداتـسرف هیدـه  هب  لیئارـسا  ینب  ناراک  انز  زا  هیناز  نز  يارب  ار  ییحی  رـس  هک  تسا  اـیند  یتسپ  يراوخ و 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب و  باوخ  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  رایـسب  هک  تسا  هدش  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط 

همطاف نوچ  دینادرگ ، یم  تکاس  ار  وا  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  دینابنج و  یم  ار  ترـضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگ و  یم  هراوهگ  رد 
تسین نایامن  یصخش  نکل  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب  یسک  دبنج و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  هراوهگ  هک  دید  یم  دش  یم  رادیب  مالّسلااهیلع 

: دومرف یم  دیسرپ  یم  تلاسر  ترضح  زا  نوچ 
(38 . ) تسا لیئربج  وا 

ازع سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکب و  باوث 

: موّس لصف 
نبا زا  ( لماک  ) رد هیولوق  نب  رفعج  لماک  لیلج  خیـش  ترـضح  نآ  يارب  ازع  سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکب و  باوث  نایب  رد 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هجراخ 
ام تسیرگ و  رایـسب  ترـضح  میدرک  دای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  میدوب و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور 

: هک دومرف  تشادرب و  رس  ترضح  سپ  میتسیرگ ،
: دومرف یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يزور چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  و  ( 39 . ) ددرگ یم  نایرگ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه  يراز ، هیرگ و  هتـشک  منم  هک 
نآ مامت  رد  دنیب و  مّسبتم  بش  ات  ار  ترضح  نآ  یسک  هک  دش  یمن  روکذم  مالّـسلا  هیلع  قداص  بانج  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

: هک دومرف  یم  دوب و  نایرگ  نوزحم و  زور 
(40 . ) تسا نمؤم  ره  هیرگ  ببس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  دیفم  یسوط و  خیش  و 
ادخ هار  رد  ناگناگیب  زا  ام  رارـسا  ندیـشوپ  تدابع و  وا  هودـنا  و  تسا ، حـیبست  دـشاب  مومهم  ام  تیمولظم  تهج  هب  هک  یـسک  نآ  ِسَفَن 

. تسا داهج 
: هک دومرف  هاگنآ 

(41 . ) دوش هتشون  الط  بآ  هب  ثیدح  نیا  دنک  یم  بجاو 
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: تفگ هک  دناهدرک  تیاور  ( ناوخ رعش  ینعی  ) دِْشنُم هرامع  وبا  زا  رایسب  هربتعم  ياهدنس  هب  و 
: هک دومرف  ترضح  متفر  مالّسلا  هیلع  قداص  بانج  تمدخ  هب  يزور 

ترضح مدناوخ و  یم  هیثرم  نم  دش و  نایرگ  ترضح  ندناوخ  هب  مدرک  عورـش  نوچ  ناوخب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  رد  دنچ  يرعش 
. دش دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  هیرگ  يادص  هکنآ  ات  تسیرگ  یم 

: دومرف ترضح  رگید  تیاور  هب  و 
نآ نانز  هیرگ  يادص  تسیرگ و  رایـسب  ترـضح  مدـناوخ  نوچ  ناوخب ، دـینک  یم  هحون  دـیناوخ و  یم  دوخ  شیپ  رد  هک  یـشور  نآ  هب 

: هک دومرف  ترضح  مدش  قراف  نوچ  دش ، دنلب  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترضح 
ار سک  یس  هک  ره  و  ددرگ . بجاو  ار  وا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  هاجنپ  دناوخب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هیثرم  رد  يرعـش  هک  ره 

دنایرگب ار  سک  کی  هک  ره  و  ار . سک  جـنپ  هک  ره  ار و  سک  هد  هک  ره  ار و  سک  تسیب  هک  ره  و  ددرگ . بحاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب 
دنک یکابَت  سپ  دـیاین  هیرگ  ار  وا  هک  ره  و  ددرگ . بجاو  ار  وا  تشهب  دـیرگب  دوخ  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  و  ددرگ . بجاو  ار  وا  تشهب 

(42 . ) ددرگ بجاو  ار  وا  تشهب 
میدوب مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  هفوک  لها  زا  یتعامج  اب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ماّحش  دیز  زا  هّللا  همحر  یّشَک  خیش  و 

: دومرف سپ  دیناشن ، ار  وا  دوخ  کیدزن  دومرف و  مارکا  ار  وا  ترضح  دش  دراو  ناّفع  نب  رفعج  هک 
! رفعج ای 

: درک ضرع 
: دومرف ترضح  دنادرگ ، وت  يادف  ارم  ادخ  کیَّبل 

ضرع یئوگ ، یم  وکین  یئوگ و  یم  رعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  وت  هک  دیسر  نم  هب  ُدیَجت ؛ َو  ِنیَـسُْحلا  یف  ْرعِـشلا  ُلوُقَت  َّکنا  ینَغََلب 
: درک

: هک دومرف  موش ، وت  يادف  یلب 
رب شکرابم  مشچ  کشا  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترـضح  دنتـسیرگ و  سلجم  نیرـضاح  ترـضح و  دناوخ  هیثرم  رفعج  نوچ  ناوخب . سپ 

. دش يراج  شفیرش  نساحم 
: دومرف سپ 

میتسیرگ ام  هچنآ  زا  هدایز  دندینـش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  وت  هیثرم  دندش و  رـضاح  اجنیا  رد  نّابرقم  هکئالم  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
. دیزرمآ ارت  ناهانگ  دینادرگ و  بجاو  وت  يارب  زا  نآ  ياهتمعن  مامت  اب  ار  تشهب  تعاس  نیمه  رد  یلاعت  ّقح  هک  قیقحت  هب  و  دنتسیرگ .

: دومرف سپ 
! رفعج يا 

؟ میوگب رتدایز  هک  یهاوخ  یم 
: تفگ

: هک دومرف  نم ، دیس  يا  یلب 
. ار وا  دزرمایب  دنادرگ و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت  ّقح  هّتبلا  دنایرگب  دیرگب و  دیوگب و  يرعش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  رد  هک  ره 

بحاص لهس  نب  دّمحم  هک  هدرک  لقن  صیصنّتلا ) دهاعم   ) زا تاقبع )  ) رد هارث  باط  نیسح  دماح  ریم  ّلجا  دیس  مالسا  هزوح  یماح  ( 43)
: تفگ تیمک  قیرشت  مایا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رب  میدش  لخاد  تیمک  نم و  هک  تفگ  تیَمُک 

؟ مناوخب رعش  دنچ  امش  رضحم  رد  هک  یهد  یم  نذا  موش  تیادف 
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: دومرف
: دومرف تسا ؛ امش  ّقح  رد  راعشا  نیا  هک  تشاد  هضرع  رعش ، ندناوخ  هفیرش  مایا  نیا 

نیرضاح دناوخب و  شیوخ  راعـشا  تیمک  سپ  دننک ، عامتـسا  مه  اهنآ  هک  دندرک  رـضاح  ار  شتیب  لها  ضعب  داتـسرف  ترـضح  ناوخب و 
دیسر رعش  نیا  هب  ات  دندرک  رایسب  هیرگ 

: رعش
مِهریَغ ِسْوَق  ْنَع  َنُوماّرلا  ِِهب  ُبیصی 

َُهلَّوَا یَْغلا  َُهل  يدْسَا  ًارِخَّا  ایَف 
: تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  ترضح 

(44 . ) یضْری یّتَح  ِهِطْعَا  َو  َنَلْعَا  ام  َو  َّرَسَا  ام  َو  َرَّخَا  ام  َو  َمَّدَق  ام  َو  ِتیَمُْکِلل  ْرِفْغا  َمُهّللَا 
: هک هدرک  تیاور  دومحملا  یبا  نب  میهاربا  زا  یلاما )  ) رد هّللا  همحر  قودص  خیش  و 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
لالح هام  نآ  رد  ار  ام  ياهنوخ  راک  افج  تّما  نیا  دنتـسناد و  یم  مارح  ار  هام  نآ  رد  لاتق  تیلهاج  لـها  هک  دوب  یهاـم  مّرحم  هاـم  اـنامه 

ار ام  لاوما  دـنتخورفا و  ام  ياه  همیخ  رد  شتآ  دـندرک و  ریـسا  هام  نآ  رد  ار  ام  نادـنزرف  نانز و  دـندرک و  اـم  تمرح  کـته  دنتـسناد و 
نیسح تداهش  زور  تبیصم  انامه  دندرکن ، تیاعر  ام  ّقح  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  تمرح  دندرک و  تراغ 
ثِرَُوم البرک  نیمز  تسا و  هدینادرگ  لیلذ  ار  ام  زیزع  هدرک و  يراج  ار  ام  کشا  تسا و  هدینادرگ  حورجم  ار  ام  ياه  هدید  مالّـسلا  هیلع 
ناهانگ دزیر  یم  ورف  ترضح  نآ  رب  هیرگ  انامه  ناگدننک ، هیرگ  دنیرگب  دیاب  نیسح  لثم  رب  سپ  تمایق ، زور  ات  دیدرگ  ام  ءالب  برک و 

. ار گرزب 
: هک دومرف  ترضح  سپ 

مّرحم رـشاع  ات  دش  یم  بلاغ  وا  رب  هتـسویپ  نزح  هودنا و  دید و  یمن  نادنخ  ار  ترـضح  نآ  یـسک  دش  یم  لخاد  مّرحم  هام  نوچ  مردـپ 
: دومرف یم  دوب و  وا  هیرگ  نزح و  تبیصم و  زور  دش  یم  اروشاع  زور  نوچ 

: هک هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  قودص  خیش  ًاضیا  و  ( 45 . ) تسا هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  يزور  زورما 
زور اروشاع  زور  هک  ره  دروآ و  رب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جـئاوح  یلاعت  ّقح  اروشاـع ، زور  رد  ار  دوخ  جـئاوح  رد  یعـس  دـنک  كرت  هک  ره 

ره دشاب و  نشور  ام  هب  تشهب  رد  شاهدید  دنادرگ و  وا  رورـس  يداش و  زور  ار  تمایق  زور  یلاعت  قح  دشاب ، وا  هیرگ  هودنا و  تبیـصم و 
تسا و هدرک  هریخذ  هچنآ  رد  دباین  تکرب  دنک ، هریخذ  هناخ  رد  زور  نآ  رد  هقوذآ  تکرب  يارب  درامـش و  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک 

. دنادرگ روشحم  منهج  كرد  لفسارد  هّللا -  مهنعل  دعس -  نب  رمع  دایز و  نب  هّللادیبع  دیزی و  اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادخ 

بیبش تیاور 

: هک هدرک  تیاور  تسا -  هدوب  یساّبع  هفیلخ  مصتعم  لاخ  هک  بیبش -  نب  نایر  زا  ربتعم  دنس  هب  ًاضیا  و 
: تفگ

: هک دومرف  متفر ، مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  تمدخ  هب  مّرَُحم  لّوا  زور  رد 
؟ ياهزور ایآ  بیبش  رسپ  يا 

: متفگ
: هک دومرف  هن ،
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ادـن اروا  هکئالم  دـیبلط و  دـنزرف  یلاـعت  ّقح  زا  هک  یتقو  رد  دومرف  باجتـسم  ار  اـیّرکز  ترـضح  ياـعد  یلاـعت  ّقح  هک  تسا  يزور  نیا 
ياعد هکنانچ  ددرگ  باجتـسم  وا  ياعُد  دراد  هزور  ار  زور  نیا  هک  ره  سپ  ییحی ، هب  ار  وت  دهد  یم  تراشب  ادخ  هک  بارحم  رد  دـندرک 

. دیدرگ باجتسم  ایّرکز 
: هک دومرف  سپ 

سپ هام ، نیا  تمرح  يارب  دنتسناد  یم  مارح  هام  نیا  رد  ار  لاتق  ملظ و  هتشذگ  نامز  رد  تیلهاج  لها  هک  دوب  یهام  مّرحم  ! بیبش رسپ  يا 
ار ناشیا  نانز  دندرک و  لاتق  دوخ  ربمغیپ  تیرذ  اب  هام  نیا  رد  و  دنتسنادن ، ار  دوخ  ربمغیپ  تمرُح  دنتخانـشن و  ار  هام  نیا  تمرح  تّما  نیا 

! بیبش رسپ  يا  زگره .! ار  ناشیا  دزرماین  ادخ  سپ  دندرب  تراغ  هب  ار  ناشیا  لاوما  دندومن و  ریسا 
هدجیه اب  ار  وا  دندرک و  حبذ  دنفسوگ  دننام  ار  وا  هک  مالّسلاامهیلع  یلع  ْنب  نیسح  يارب  نک  هیرگ  سپ  يزیچ ، يارب  ینک  یم  هیرگ  رگا 

. دوبن يدننام  هیبش و  نیمز  يور  رد  ار  کی  چیه  هک  دندرک  دیهش  وا  تیب  لها  زا  رفن 
زا ترضح  نآ  ترصن  يارب  کلم  رازه  راهچ  هک  قیقحت  هب  اهنیمز و  هناگتفه و  ياه  نامسآ  وا  تداهـش  يارب  دنتـسیرگ  هک  قیقحت  هب  و 

. دوب هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ  دورف  نامسآ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  مئاق  ترـضح  هک  یتقو  ات  دولآدرگ  وم  هدـیلوژ  دنتـسه  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هتـسویپ  ناشیا  سپ 

: دوب دهاوخ  هملک  نیا  ناشیا  راعش  گنج  تقو  رد  دوب و  دنهاوخ  ترضح  نآ  ناروای  زا  سپ  دوش ، رهاظ 
! بیبش رسپ  يا  مالّسلا . هیلع  نیَسُْحلا  ِتاراَثل  ای 

! بیبش رسپ  يا  دیراب ؛ خرس  كاخ  نوخ و  نامسآ  دش  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  مّدج  نوچ  هک  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ 
هاوخ دزرمایب  ارت  هریبک  هریغص و  ناهانگ  عیمج  یلاعت  ّقح  دوش ، يراج  وت  يوررب  وت  هدید  بآ  ات  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ینک  هیرگ  رگا 
هیلع نیسح  ماما  نک  ترایز  سپ  دشابن  وت  رب  یهانگ  چیه  ینک و  تاقالم  ار  ادخ  یهاوخ  رگا  ! بیبش رسپ  يا  رایسب . هاوخ  دشاب و  كدنا 

نک تنعل  سپ  مالّسلاامهیلع  نیرهاط  همئا  ادخ و  لوسر  اب  يوش  نکاس  تشهب  هیلاع  هفرغ  رد  هک  یهاوخ  رگا  ! بیبش رـسپ  يا  ار . مالّـسلا 
نآ تبیـصم  هک  هاگره  سپ  یـشاب  هتـشاد  ار  البرک  يادهـش  باوث  لـثم  هک  یهاوخ  رگا  ! بیبش رـسپ  يا  ار . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نـالتاق 

: وگب ینک  دای  ار  ترضح 
؛ امیظَع اًزْوَف  َزُوفَاَف  مُهَعَم  ُْتنُک  ینَتَیل  ای 

یـشاب ام  اب  تشهب  تایلاع  تاجرد  رد  هک  یهاوخ  رگا  ! بیبش رـسپ  يا  متفای . یم  یمیظع  يراگتـسر  ناشیا و  اب  مدوب  نم  شاک  يا  ینعی 
دراد تسود  یگنـس  يدرَم  رگا  هک  ام  ّتبحم  تیالو و  هب  داب  وت  رب  شاب و  داش  ام ، يداش  يارب  و  شاب ، كانهودـنا  اـم ، هودـنا  يارب  سپ 

(46 . ) دنادرگ یم  روشحم  نآ  اب  تمایق  رد  اروا  یلاعت  ّقح 
: تفگ هک  انیبان ،) ینعی   ) فوفکم نوراه  یبا  زا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا 

: هک دومرف  ترضح  نآ  مدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب 
: دومرف ندناوخ ، هب  مدرک  عورش  سپ  نم ، يارب  ناوخب  هیثرم 

: مدناوخ نم  سپ  دیناوخ  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  دزن  تسا و  فراعتم  ناتدوخ  دزن  هک  ناوخب  نانچ  هکلب  قیرط  نیا  هن 
تکاس نم  تسیرگ  ترضح  دمآ -  دهاوخ  یثارم  رکذ  رد  باب  رخآرد  رعـش  نیا  هّمتت  ۀیِکَّزلا - . هِمُظْعَِال  ْلُقَف  ِنیَـسُْحلا  ِثَدَج  یلَع  ْرُْرُما 

: دومرف مدش 
: دومرف ترضح  دش ، مامت  ات  ار  راعشا  نآ  مدناوخ  نم  ناوخب ،

: راعشا نیا  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  نم  ناوخب ، هیثرم  نم  يارب  مه  زاب 
: رعش
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ِكالْوَم یبُْدناَف  یمُوق  ُمیْرَم  ای 
ِكاُکبب يدَعْساَف  ِنیَسُْحلا  یَلَع  َو 

. دندومن نویش  دنتسیرگ و  مه  اهنز  تسیرگب و  ترضح  سپ 
: دومرف ترضح  دنتفرگ ، مارآ  هیرگ  زا  نوچ  سپ 

! نوراه ابا  يا 
هکنآ ات  ات ، هد  زا  درک  مک  کی  کی  سپ  تسا  تشهب  وا  يارب  زا  ار ، رفن  هد  دنایرگب  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دناوخب  هیثرم  هک  ره 

: دومرف
: دومرف سپ  دوش ، مزال  وا  يارب  زا  تشهب  ار ، رفن  کی  دنایرگب  دناوخب و  هیثرم  هک  ره 

(47 . ) دوش بجاو  اروا  تشهب  دنک ، هیرگ  سپار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  دنک  دای  هک  ره 
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ریَُکب  نب  هّللادبع  زا  ربتعم  دنس  هب  زین  و 

! هّللا لوسر  نبای  هک  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  يزور 
؟ دید دنهاوخ  يزیچ  ترضح  نآ  ربق  رد  ایآ  دنفاکشب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  رگا 

: هک دومرف  ترضح 
! ریَُکب رسپ  يا 

یلص ادخ  لوسر  لزنم  رد  تسا  دوخ  ردارب  ردام و  ردپ و  اب  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یتسرد  هب  وت ، لئاسم  تسا  میظع  رایسب  هچ 
: دیوگ یم  تسا و  هتخیوآ  شرع  تسار  بناج  رب  یهاگ  دنیامن و  یم  يداش  دنروخ و  یم  يزور  ترضح  نآ  اب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 

! اراگدرورپ
ناشیا و ناردـپ  مان  ناشیا و  ياهمان  اب  ار  ناشیا  دوخ و  ناگدـننک  ترایز  هب  دـنک  یم  رظن  يا و  هدرک  نم  اـب  هک  دوخ  هدـعو  هب  نک  اـفو 
هب دنک  یم  رظن  دیـسانش و  یم  ار  دوخ  نادنزرف  امـش  هچنآ  زا  هدایز  دسانـش  یم  دـنراد  دوخ  ياهلزنم  رد  هچنآ  ناشیا و  ياوأم  نکـسم و 

رافغتـسا ناشیا  يارب  زا  هک  دـیامن  یم  لاؤس  دوخ  ناردـپ  زا  دـنک و  یم  ناـشیا  يارب  زا  شزرمآ  بلط  دـنیرگ و  یم  وا  رب  هک  اـهنآ  يوس 
: دیوگ یم  دننک و 

! نم رب  هدننک  هیرگ  يا 
یم لاؤس  یلاعت  قّح  زا  و  دوب ، دهاوخ  وت  هودنا  زا  دایز  وت  يداش  هنیآ  ره  اهباوث ، زا  تسا  هدـینادرگ  ایهم  وت  يارب  ادـخ  هچنآ  ینادـب  رگا 

(48 . ) دزرمایب تسا  هدرک  وا  رب  هدننک  هیرگ  هک  اطخ  هانگ و  ره  هک  دنک 
: هک دومرف  نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیدْرِک ) عَمْسِم   ) زا ربتعم  دنس  هب  اضیا 

! عَمْسِم يا 
؟ يور یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ایآ  یقارع  لها  زا  وت 

: متفگ
لها زا  میراد  رایـسب  نانمـشد  دناهفیلخ و  عبات  هک  دنتـسه  یتعامج  ام  دزن  هرـصب و  لها  زا  روهـشم  فورعم و  مشاب  یم  يدرم  نم  هچ  هن ،

: هک دومرف  ترضح  دسر ، نم  هب  اهررض  ناشیا  زا  دنیوگب و  یلاو  هب  ارم  لاوحا  هک  میتسین  نمیا  ناشیا و  ریغ  نایبصان و  لیابق و 
؟ دندرک ترضح  نآ  هب  هچنآ  يروآ  یم  رطاخ  هب  زگره  ایآ 

: متفگ
: هک دومرف  یلب .
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؟ ترضح نآ  تبیصم  يارب  ینک  یم  عزج 
: متفگ

زا ات  ماعط  ندروخ  زا  منک  یم  عانتما  دـنبایب و  نم  رد  هودـنا  رثا  نم  هناخ  لـها  هکنآ  اـت  میرگ  یم  منک و  یم  عزج  هک  مسق  ادـخ  هب  یلب ،
. دوش یم  رهاظ  تبیصم  راثآ  نم  لاح 

: هک دومرف  ترضح 
ام و يداش  يارب  دنوش  یم  داش  ام و  يارب  زا  دـننک  یم  عزج  هک  یئاهنآ  زا  يوش  یم  هدرمـش  وت  هک  یتسرد  هب  ارت  هیرگ  دـنک  محر  ادـخ 

تقو رد  ینیب  هک  دشاب  دوز  ام و  ینمیا  يارب  دندرگ  یم  نمیا  ام و  فوخ  يارب  دندرگ  یم  فئاخ  ام و  هودنا  يارب  دنوش  یم  كانهودـنا 
ددرگ نشور  وت  هدید  هک  ارت  دنهد  اهتراشب  وت و  باب  رد  ار  توم  کلم  دننک  شرافـس  وت و  دزن  دنوش  رـضاح  نم  ناردپ  هک  دوخ  گرم 

. شیوخ دنزرف  هب  تبسن  نابرهم  ردام  زا  دشاب  رتنابرهم  وت  رب  توم  کلم  يوش و  داش  و 
(49 . ) دنک یم  ینارون  ار  لد  نشور و  ار  مشچ  هک  ثیدح  رخآ  ات  متسیرگ  زین  نم  تسیرگ و  ترضح  سپ 

نامسآ نتسیرگ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرارُز  زا  ربتعم  دنس  هب  زین  و 
! هرارُز يا 

اهایرد دندیشاپ و  مه  زا  دندش و  هراپ  اههوک  فوسک و  یخرس و  هب  حابص  لهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تسیرگ  نامـسآ  هک  یتسرد  هب 
دیلامن دوخ  رب  نغور  درکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  زا  ینز  دنتسیرگ و  ترضح  نآ  رب  زور  لهچ  هکئالم  دندمآ و  شورخ  شوج و  هب 

نآ يارب  زا  میا  هیرگ  رد  اـم  هتـسویپ  دـندروآ و  اـم  يارب  ار  داـیز  نب  هّللادـیبع  رـس  هکنآ  اـت  درکن  هناـش  ار  دوخ  يوم  دیـشکن و  همرـس  و 
زا شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  یم  ردق  نآ  درک  یم  دای  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نوچ  مالّـسلاامهیلع ، نیـسحلا  نب  یلع  مّدـج  ترـضح و 

ماـما نآ  ربـق  دزن  هک  يا  هکئـالم  و  تـسیرگ ، یم  وا  هـیرگ  زا  دـید  یم  لاـح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  هـک  ره  دـش و  یم  رت  شاهدـید  بآ 
نبا زین  و  ( 50 . ) دنوش نایرگ  هکئالم ، زا  تسا  نامـسآ  اوه و  رد  هک  ره  اوه و  ناغرم  ناشیا  هیرگ  هب  دـننک و  یم  وا  يارب  هیرگ  دـندیهش 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یّقر  دواد  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق 
: دومرف تخیر و  ورف  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیماشایب  نوچ  دیبلط  بآ  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  يزور 

! دواد يا 
: دومرف سپ  ار ، مالّسلا  هیلع  نیسح  لتاق  دنک  تنعل  ادخ 

دـص دسیونب و  وا  يارب  هنـسح  رازه  دص  یلاعت  ّقح  هتبلا  وا ، لتاق  رب  دنک  تنعل  ار و  ترـضح  نآ  دنک  دای  دماشایب و  بآ  هک  يا  هدنب  ره 
لد اب  تمایق  زور  رد  دشاب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  دشاب  نانچ  دنک و  دـنلب  وا  يارب  هجرد  رازه  دـص  دـنک و  عفر  وا  زا  هانگ  رازه 

(51 . ) ددرگ ثوعبم  مّرخ  داش و  کنخ و 
: تفگ بهو  نب  ۀیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنس  هب  یسوط  خیش 

ترـضح درک  مالـس  دـمآ و  رد  سلجم  هب  ینحنم  يدرمریپ  هاـگان  هک  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ  رد  يزور 
: دومرف

! خیش يا  هّللا ، ۀمحر  مالّسلا و  کیلع  و 
. نم کیدزن  ایب 

. تسیرگ دیسوب و  ار  ماما  كرابم  تسد  تفر و  ترضح  نآ  کیدزن  هب  ریپ  درم  نآ  سپ 
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: دومرف ترضح 
؟ خیش يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببس 

: درک ضرع 
! هّللا لوسر  نب  ای 

لاس نیا  رد  هک  میوگ  یم  هتـسویپ  دـیهد و  تاجن  نافلاخم  تسد  زا  ار  نایعیـش  دـینک و  جورخ  امـش  هک  مدـنموزرآ  تسا  لاس  دـص  نم 
. منکن هیرگ  هنوگچ  سپ  امش ، رد  ار  تلاح  نآ  منیب  یمن  دش و  دهاوخ  زور  نیا  هام و  نیا  رد  دش و  دهاوخ 

: دومرف دش  نایرگ  درمریپ  نآ  نخس  هب  ترضح  سپ 
! خیش يا 

تلاسر ترضح  تیب  لها  اب  تمایق  زور  رد  ینک ، تقرافم  ایند  زا  رتشیپ  رگا  دوب و  یهاوخ  ام  اب  مینک  جورخ  ام  دتفا و  ریخأت  وت  لجا  رگا 
: تفگ درم  نآ  دوب ؛ یهاوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

. درک مهاوخن  اورپ  دوش  توف  نم  زا  هچ  ره  مدینش  امش  بانج  زا  ار  نیا  هکنآ  زا  دعب 
: هک دومرف  ترضح 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دیدرگن هارمگ  دیشاب و  اهنآ  هب  کّسمتم  ات  هک  مراذگ  یم  گرزب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  هک 

: دومرف سپ  دوب ؛ یهاوخ  ام  اب  یئایب  تمایق  زور  رد  نوچ  نم ، تیب  لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک 
! خیش يا 

؟ یشاب هفوک  لها  زا  منک  یمن  نامگ 
: هک دومرف  ما ، هفوک  فارطا  زا  درک  ضرع 

؟ مالّسلا هیلع  مولظم  نیسح  مّدج  ربق  هب  یکیدزن  ایآ 
: تفگ

: دومرف یلب ،
؟ ترضح نآ  ترایز  هب  وت  نتفر  تسا  هنوگچ 

: تفگ
: مور یم  رایسب  مور و  یم 

: هک دومرف 
! خیش يا 

دیسر دهاوخن  تسا و  هدیـسرن  مالّـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  یتبیـصم  درک و  دهاوخ  نوخ  نیا  بلط  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  ینوخ  نیا 
ادخ يارب  دندرک و  داهج  ادخ  نید  يارب  هک  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدفه  اب  دـش  دیهـش  ترـضح  نآ  هک  یتسرد  هب  نیـسح . تبیـصم  لثم 
هلآ هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترـضح  دوش  اپ  رب  تمایق  نوچ  ناگدننک . ربص  ياهازج  نیرتهب  هب  ار  ناشیا  داد  ازج  ادخ  سپ  دندرک  ربص 

كرابم رس  رب  ار  دوخ  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  دشاب و  وا  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دیایب و  مّلـس  و 
: دیوگ سپ  دزیر ، نآ  زا  نوخ  دشاب و  هتشاذگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! اراگدرورپ
! ارم رسپ  دنتشک  ببس  هچ  هب  هک  نم  تّما  زا  نک  لاوئس 
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: دومرف ترضح  سپ 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  ندرک  هیرگ  عزج و  رگم  تسا  هورکم  هیرگ  عزج و  ره 

تداهش تایاور 

: مراهچ لصف 
(52  ) هدیسر ترضح  نآ  تداهش  رد  هک  يرابخا  رکذ  رد 

: تفگ هک  ناملس  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیولوق  نب  رفعج  خیش 
تبیصم رد  ار  ترضح  نآ  تفگن  تیزعت  دماین و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  هک  یکلم  اهنامـسآ  رد  دنامن 

کی ره  تسا و  هدومرف  تمارک  وا  تداهـش  هب  یلاعت  ّقح  هک  یباوث  هب  ار  ترـضح  نآ  دنداد  ربخ  همه  و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  شدـنزرف 
دندـمآ یم  هک  کـی  ره  درک و  دـنهاوخ  دیهـش  متـس  روج و  هب  تبرت  نآ  رد  ار  موـلظم  نآ  هک  ار  تبرت  نآ  ترـضح  نآ  يارب  دـندروآ 

: هک دومرف  یم  ترضح 
بلطم هب  ار  ناشیا  دنک و  حبذ  ار  وا  هک  ره  نک  حـبذ  و  دـشکب ، ار  وا  هک  ره  شکب  دـنکن و  يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ  لوذـخم  ادـنوادخ 

. ناسرن دوخ 
: تفگ يوار 

بش تفرگ . ار  وا  هاگان  هب  یلاعت  ّقح  دربن  ایند  زا  یعّتمت  بانج  نآ  نتشک  زا  دعب  دیزی  دش و  باجتسم  ناشیا  ّقح  رد  ترضح  نآ  ياعد 
. دوب هدش  هایس  ریق  دننام  دنتفای  هدرم  ار  وا  حبص  دیباوخ  تسم 

هب دـندش  التبم  هکنآ  رگم  دـندوب  لخاد  رکـشل  نآ  ناـیم  رد  اـی  ترـضح  نآ  لـتق  رد  دـندرک  وا  تعباـتم  هک  اـهنآ  زا  دـنامن  سک  چـیهو 
مالّـسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  زین  و  ( 53) دـنامب ثاریم  هب  زین  ناشیا  دالوا  نایم  رد  اهـضرم  نیا  یـسیپ و  اـی  هروخ  اـی  یگناوید 

، دمآ یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  یکدوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
: هک دومرف  یمار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نآ 

: تفگ مولظم  ماما  نآ  يزور  ! تسیرگ یم  دیسوب و  یم  ار  وا  يولگ  ریز  تفرگ و  یم  اروا  سپ  راد  هاگن  نم  يارب  ار  وا  یلع ، ای 
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ! ردپ يا 

: دومرف ترضح 
! ردپ يا  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  مسوب  یم  ار  نانمشد  ریشمش  عضوم  هک  میرگن  نوچ  ! یمارگ دنزرف  يا 

؟ دش مهاوخ  هتشک  نم 
: دومرف

: تفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ، دیهاوخ  هتشک  همه  وت  ردپ  وت و  ردارب  وت و  هّللاو  یلب ،
؟ دوب دهاوخ  رود  رگیدکی  زا  ام  ياهربق  سپ 

: دومرف ترضح 
: تفگ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف ، يا  یلب 

؟ وت تّما  زا  درک  دهاوخ  ام  ترایز  هک  سپ 
: هک دومرف  ترضح  سپ 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زین  و  ( 54 . ) نم تّما  زا  ناقیّدص  رگم  ارت  ردارب  ارت و  ردپ  ارم و  دـننک  یمن  ترایز 
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: دومرف
هشیاع سپ  دینادنخ  یم  ار  وا  درک و  یم  يزاب  وا  اب  ترضح  دوب  هتسشن  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترضح  نماد  رد  نیسح  ماما  ترضح  يزور 

: تفگ
: هک دومرف  ترضح  ! ار لفط  نیا  يراد  شوخ  رایسب  هچ  ! هّللا لوسرای 

هب تسا و  نم  هدـیدرون  تسا و  نم  لد  هوـیم  دـنزرف  نیا  هکنآ  لاـح  وا و  زا  ارم  دـیاین  شوـخ  ار و  نآ  مرادـن  تسود  هنوـگچ  ! وـترب ياو 
نم ياهّجح  زا  ّجح  کی  وا  يارب  یلاعت  ّقح  دنک  ترایز  ار  وا  وا ، تداهـش  زا  دعب  هک  ره  سپ  تشک  دـنهاوخ  ار  وا  نم  تما  هک  یتسرد 

؟ وت ياهّجح  زا  ّجح  کی  هک  تفگ  بّجعت  يور  زا  درک  بّجعت  هشیاع  دسیونب ،
: دومرف ترضح 

: دومرف ترضح  درک ، بّجعت  وا  زاب  نم  ياه  ّجح  زاّجح  ود  هکلب 
: دومرف هکنآ  ات  درک و  یم  هدایز  ترضح  درک و  یم  بّجعت  وا  هتسویپ  ّجح و  راهچ  هکلب 

(55 . ) دشاب هدوب  هرمع  یّجح  ره  اب  هک  نم  ياه  ّجح  زا  ّجح  دون 
هک دناهدرک  تیاور  هریغ  هتابن و  نب  غبـصا  زا  هربتعم  ياهدنـس  هب  مهیلع ) هّللا  ناوضر   ) هیوباب نبا  هیولوق و  نبا  یـسربط و  دـیفم و  خیـش  و 

: هک دومرف  یم  دناوخ و  یم  هبطخ  هفوک  ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يزور 
نآ هب  هّتبلا  هدنیآ  هتشذگ و  ياهربخ  زا  دینک  لاؤس  هچ  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخ  هچنآ  دیسرپب  نم  زا 

: تفگ تساخرب و  ( 57  ) صاقو یبا  (56  ) نب دعس  سپ  مهد ؛ یم  ربخ  ار  امش 
! نینمؤملاریما ای 

؟ تسه وم  دنچ  نم  شیر  رس و  رد  هک  ارم  هد  ربخ 
: هک دومرف  ترضح 

رـس و رد  وم  دنچ  هک  ارم  وا  داد  ربخ  درک و  یهاوخ  نم  زا  لاؤس  نیا  وت  هک  داد  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  لیلخ 
نم دـنزرف  هک  تسه  يدـنزرف  وت  هناخ  رد  دـنک و  یم  هارمگ  ارت  هک  تسه  یناطیـش  وت  زا  یئوم  ره  نب  رد  هک  داد  ربخ  تسه و  وت  شیر 

راتفگ تقیقح  متفگ  هک  يربخ  نآ  هب  نکیلو  درک  یهاوخن  نم  قیدصت  ارت  ياهوم  ددع  مهد  ربخ  رگا  و  درک ، دـهاوخ  دیهـش  ار  نیـسح 
( داـشرا  ) تـیاور رد   ) هـیلع هـّللا  ۀـنعل  دوـب  هدـمآ  راـتفر  هـب  هزاـت  دوـب و  یکدوـک  دعـس  نـب  رمع  تـقو  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  رهاـظ  نـم 

رگا دومرف  رخآ  رد  دومرف و  ار  باوج  نامه  ترضح  دومن و  ار  لاؤس  نیا  تساخرب و  يدرم  دراد  هکلب  هدشن  هدرب  دعـس  مسا  ( جاجتحا و(
(58 . ) خـلا تسا  وت  هچب  نامه  نآ  هناشن  نکل  ارت  ياهوم  ددـع  مداد  یم  ربخ  وت  هب  تسا  لکـشم  شناـهرب  يدیـسرپ  هچنآ  هک  دوب  نآ  هن 
زا سک  ود  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینموـملاریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا  دانـسالا ) بُرق   ) رد يریمح 

: هک دومرف  تخیر  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دش  ارحص  نآ  لخاد  نوچ  دیسر  البرک  نیمز  هب  دوخ  باحصا 
اـشوخ ناشیا ، ياهنوخ  دوش  یم  هتخیر  اجنیا  رد  تسا و  ناشیا  ياهراب  ندروآ  دورف  لحم  نیا  تسا و  ناشیا  نارتش  ندـیباوخ  لـحم  نیا 

(59 . ) دوش یم  هتخیر  وت  رب  ادخ  ناتسود  ياهنوخ  هک  تبرت  يا  وت  لاح  هب 
: تسا هدرک  تیاور  دیفم  خیش 

مهاوخ ار  وت  نم  دننک  یم  نامگ  هک  دنتـسه  نادرخ  یب  زا  یهورگ  ام  دزن  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  دعـس  نب  رمع 
: هک دومرف  ترضح  تشک ،

(60 . ) ینامز كدنا  رگم  دوخ  یهاوخن  قارع  مدنگ  نم  زا  دعب  هک  مداش  نیا  هب  اّما  دننایاناد ، املُع و  نکیلو  دنتسین  نادرخ  یب  اهنآ 
دش دراو  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  يزور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  قودص  خیـش  و 
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: دومرف تسیرگ و  داتفا  ردارب  رب  يو  مشچ  نوچ 
! هّللادبعابا يا 

؟ دروآ رد  هیرگ  هب  هچ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دسر ، یم  وت  هب  هک  تسا  یئالب  تهج  هب  نم  هیرگ  تفگ 

؛ کِمویَک َمْویال  نکلو  دنهد  یم  نم  هب  هک  تسا  یّمس  دسر  یم  نم  هب  هچنآ 
! تسین وت  زور  نوچ  يزور 

نوخ و نتخیر  لتق و  رب  عامتجا  دنمالـسا و  نید  لحتنم  دـنَاوت و  ّدـج  تّما  زا  هک  دنـشاب  نآ  یعّدـم  همه  دـنیآ  وت  يوس  هب  رفن  رازه  یس 
نوخ نامـسآ  دیآ و  یم  دورف  هیما  ینب  رب  تنعل  ماگنه  نیا  رد  دـننک و  یم  وت  عاتم  لام و  تراغ  يرارَذ و  ءاسن و  یبس  تمرح و  كاهتنا 

(61 . ) اهایرد رد  اهیهام  اهنابایب و  رد  شوحو  یّتح  دیرگ  یم  وت  رب  زیچ  ره  دراب و  یم 
: دیوگ فلؤم 

خیراوت و هب  هعجارم  زا  دعب  نونک  ات  ایند  لّوا  زا  هک  دید  دهاوخن  تبیصم  نیا  زا  مظعا  یتبیصم  دنک  هظحالم  يریصب  لمأتم  رگا  قحلا  هک 
تراغ ار  وا  عاتم  لحر و  دنشکب و  زور  کی  وا  تیب  لها  باحـصا و  اب  ار  ناشدوخ  هداز  ربمغیپ  هک  میدیدن  یگرزب  نیا  هب  يا  هعقاو  ریِس 

ینید ّتلم و  هب  ياپ  تشپ  هرسکی  دنربب و  رهش  هب  رهش  لافطا  لایع و  اب  ار  وا  دالوا  باحـصا و  ار و  وا  رـس  دننازوسب و  ار  وا  مایِخ  دننک و 
. رگید ّتلم  رگید و  نید  هن  دشاب  نید  نامه  هب  دانتسا  ناشیا  تّوق  تنطلس و  دننزب و  دننک  یم  وا  هب  باستنا  راهظا  هک 

ُثیَح رایْهَمَّرَد  ِهّلل  َو  َنیّبِحُمْلا  ِبُولُِقل  اهاْکنَا  َو  اهَعَجْوَا  َو  اهَمَظْعَا  ام  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  َنوُعجار  ِهَیِلا  ّانا  َو  هّلل  ّانِاَف  َنیلَّوَْالا  انئابآ  یف  اذـِهب  انْعِمَـس  اـم 
: َلاق

: رعش
ِهِرَْبنَم َداوْعَا  َُهل  َنُومِّظَعی 

اوُعَضَو ُهَدالْوَا  ْمِِهلُجْرَا  َتَْحت  َو 
ُمُکَنُوعَْبتی ُهُوَنب  ٍمْکُح  يَِاب 

(62  ) ٌعَبَت َُهل  ٌبْحَص  ْمُکَّنَا  ْمُکُرْخَف  َو 

هنیدم زا  تکرح 

همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایب  رد 

: مود دصقم 
لیقع و نب  ملسم  تداهش  البرک و  هب  دورو  ات  هبیط  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  زا  نیـسح ع  ماما  ترـضح  هب  تسا  ّقلعتم  هک  يروما  نایب  رد 

: لّوا لصف  وا  كدوک  ود  تداهش 
همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایب  رد 

تداهـش البرک و  هب  دورو  ات  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  تکرح  نامز  زا  تسا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  ترـضح  هب  ّقلعتم  هک  يرُوما  ناـیب 
: وا كدوک  ود  تداهش  لیقع و  نب  ملسم 

رد اـملُع  مظاـعا  هچنآ  زا  يرـصتخم  هب  دوش  یم  ءاـفتکا  هلاـسر  نیارد  هدـش  داریا  فلتخم  روط  هب  هلئاـه  هعقاو  نیا  نیَقیرَف  بتک  رد  نوچ 
تیاور مینک و  یمن  زواجت  يربط  امن و  نبا  سوواط و  نب  دیـس  دیفم و  خیـش  تیاور  زا  دـشاب  نکمم  ات  ام  دـناهدومن و  رکذ  هربتعم  بتک 
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ار ناشیا 
: میئوگ یم  لاحلا  دور . یم  نآ  ِلقان  فالتخا و  ّلحم  هب  هراشا  بلطم  ردص  رد  ًابلاغ  و  مینک ، یم  رایتخا  نیریاس  تیاور  هب 

ترـضح هب  هضیرع  هدمآ  رد  تکرح  هب  قارع  رد  نایعیـش  دومن  لاحترا  سدق  ضایر  هب  مالّـسلا  هیلع  نَسَح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  نادب 
رما نآ  رد  حالص  تقو  نآ  رد  ترـضح  مینک  یم  تعیب  امـش  اب  هدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  ام  هک  دنتـشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هام همین  بش  رد  هنعّللا  هیلع  هیواعم  نوچ  سپ  هیواعم  تفالخ  تّدم  ءاضقنا  ات  دومرف  رما  ربص  هب  ار  ناشیا  هدومرف و  نآ  زا  عانتما  هتـسنادن 
همان تخادرپ  دوخ  تفالخ  رما  دادِعا  هب  تسشن و  وا  ياج  هب  هنعّللا  هیلع  دیزی  شدنزرف  تسب  رب  تخر  ایند  زا  يرجه  متـصش  لاس  بجر 

: هک نومضم  نیا  هب  دوب  هنیدم  مکاح  هیواعم  بناج  زا  هک  نایفس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو  هب  تشون  يا 
! دیلو يا 

راک دیاب  و  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  نب  هّللادـبع  و  ( 63  ) رمع نب  هّللادبع  نیـسحلا و  هّللادبع  وبا  زا  نم  يارب  زا  يریگب  تعیب  دیاب 
هناور نم  يارب  يدوز  هب  يریگرب و  وا  نت  زا  رـس  دـیامن  عانتما  تعیب  زا  مادـک  ره  یئامنن و  لوبق  ناشیا  زا  رذـع  يریگ و  گـنت  ناـشیا  رب 

. درک تروشم  رما  نیا  رد  وا  اب  دیبلط و  ار  ناورم  دیسر  دیلو  هب  همان  نیا  نوچ  يراد .
: تفگ ناورم 

تعیب لوبق  هک  مادـک  ره  ریگب و  ناشیا  زا  دـیزی  يارب  زا  تعیب  بلطب و  ار  ناشیا  يدوز  هب  دـناهدشن  راد  ربخ  هیواعم  ندرم  زا  ناشیا  ات  هک 
. ناسر لتق  هب  ار  وا  دنکن 

عمتجم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هرّونم  هضور  رد  تقو  نآ  رد  ناشیا  دومن و  بلط  ار  ناـشیا  دـیلو  بش  نآ  رد  سپ 
دیسر ناشیا  هب  دیلو  ماغیپ  نوچ  دندوب ،
: هک دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. درک مهاوخ  تباجا  ار  دیلو  توعد  نم  مدش  زاب  دوخ  يارس  هب  نوچ 

دیلو کیپ 

! هّللا دبع  ابا  ای  هک  تفگ  ریبز  هّللا  دبع  تشگرب  دوب  نامثع  نب  رمع  هک  دیلو  کیپ 
؟ درذگ یم  هچ  امش  رطاخ  رد  تخاس  رطاخ  ناشیرپ  ارم  دیامن و  یم  ماگنه  یب  تقو  نیا  رد  دیلو  توعد 

: دومرف ترضح 
دیلو رطاخ  نونکم  رب  تعامج  نآ  نوچ  هدومن . توعد  دـیزی  تعیب  يارب  زا  ار  اـم  دـیلو  تسا و  هدرم  هیغاـط  هیواـعم  هک  منک  یم  ناـمگ 
نبا و  میدنب . یم  دوخ  يور  هب  رد  میور و  یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  ام  هک  دـنتفگ  رکب  یبا  نب  نمحّرلادـبع  رمع و  هّللادـبع  دـندیدرگ  علّطم 

. درک مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  زگره  نم  هک  تفگ  ریبز 
ترضح

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رما دیبلط و  ار  دوخ  یلاوم  تیب و  لها  زا  رفن  یس  درب و  فیرشت  شیوخ  يارس  هب  ترضح  سپ  دیلو  دزن  هب  نتفر  زج  تسین  يا  هراچ  ارم 

: هک دومرف 
: هک دومرف  درب و  دوخ  اب  ار  اهنآ  دنتسب و  دوخ  رب  حالس 

. دیئآ رد  هناخ  هب  دوش  دنلب  نم  يادص  رگا  دینیشنب و  هناخ  رد  رب  امش 
گرم ربخ  دیلو  تسـشن . ترـضح  سپ  تسا  دیلو  دزن  رد  زین  ناورم  هک  دـید  دـیدرگ  سلجم  دراو  نوچ  دـش  هناخ  لخاد  ترـضح  سپ 
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ترضح نآ  يارب  دوب  هتـشون  تعیب  نتفرگ  باب  رد  هک  ار  دیزی  همان  دیلو  سپ  تفگ  عاجرتسا  هملک  بانج  نآ  داد  ترـضح  هب  ار  هیواعم 
: دومرف بانج  نآ  دناوخ ،

مدرم روضح  رد  اراکشآ  هک  نم  زا  تساوخ  یهاوخ  هکلب  منک  تعیب  دیزی  اب  ناهنپ  نم  هکنآ  هب  يوش  یـضار  وت  هک  منک  یمن  نامگ  نم 
: تفگ دیلو  دننادب ، مدرم  هک  منک  تعیب 

. تسا نینچ  یلب 
: دومرف ترضح 

: تفگ دیلو  رما . نیا  رد  ار  دوخ  يأر  ینیبب  ات  حبص  ات  نک  ریخأت  بشما  سپ 
تعیب وا  زا  لاحلا  رگا  رادم  رب  وا  زا  تسد  هک  تفگ  دـیلو  هب  ناورم  میئامن . تاقالم  ارت  مدرم  عمجم  رد  هکنآ  ات  هارمه  وت  اب  دـنوادخ  ورب 
تعیب اـت  نکم  اـهر  ار  وا  يا  هتفاـی  وا  رب  تسد  نونکا  دوش  هتخیر  نیَِبناـج  زا  رایـسب  نوخ  هکنآ  رگم  یباـی  یمن  وا  رب  تسد  رگید  يریگن 

: هک دومرف  دش و  بضغ  رد  دیلپ  نآ  نخس  زا  ترضح  نزب . ندرگ  ار  وا  هن  رگا  دنک و 
! ءاقرّزلا نبای 

. دیتسین نم  لتق  رب  رداق  کی  چیه  وا  وت و  یتفگ و  غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب  وا ، ای  تشک  یهاوخ  ارم  وت 
: دومرف دیلو و  هب  درک  ور  سپ 

! ریما يا 
ماتخ تشاد و  مّدـقم  شنیرفآ  رد  ار  ام  دـنوادخ  دـننک و  یم  دـش  دـمآ و  ام  هناخ  رد  هکئالم  تلاـسر و  ندـعم  تّوبن و  تیب  لـها  میئاـم 

دیامن یم  مادقا  یصاعم  قوسف و  عاونا  هب  هینالع  ّقحان و  هب  مدرم  هدنشک  راوخبارش و  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  تشاذگ و  ام  رب  تیمتاخ 
هناخ هب  دوخ  نارای  اب  دمآ و  نوریب  دومرف و  ار  نیا  میونش . میئوگ و  منیبب  ارت  ات  رگید  دنک و  یمن  تعیب  زگره  وا  لثم  اب  یـسک  نم  لثم  و 
نخس هک  تفگ  دیلو  اب  ناورم  تفر  نوریب  ترضح  نوچ  دوب ، هدنام  بجر  هام  رخآ  هب  زور  هس  هبنش  بش  رد  هعقاو  نیا  دومن و  تعجارم 

: تفگ دیلو  تفای . یهاوخن  وا  رب  تسد  رگید  دنگوس  ادخ  هب  يدینشن  ارم 
! وت رب  ياو 

نم دشاب و  نم  زا  ایند  عیمج  متسین  یـضار  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، نم  يایند  نید و  تکاله  بجوم  يدوب  هدیدنـسپ  نم  يارب  هک  ییأر 
؛ منکن تعیب  دیزی  اب  دیوگ  هکنآ  يارب  مشکب  ار  نیسح  نم  هک  يوش  یم  یضار  وت  هّللا  ناحبُس  موش ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  رد 

يارب زا  رگا  هک  تفگ  رهاظ  رد  ناورم  دوب ، دهاوخن  دـشابن و  هنـسح  چـیه  تمایق  رد  ار  وا  دوش  کیرـش  وا  نوخ  رد  هک  ره  مسق  ادـخ  هب 
یم عانتما  وا  دومن و  هغلابم  ریبز  نبا  تعیب  رد  بش  ناـمه  رد  دـیلو  دیدنـسپن . ار  دـیلو  يأر  لد  رد  نکلو  يدرک  بوخ  دوب  هظحـالم  نیا 

زا راوس  داتـشه  اب  ار  هیما  ینب  زا  يدرم  دش  علّطم  وا  رارف  رب  دیلو  نوچ  دـش  هّکم  هّجوتم  هدومن  رارف  هنیدـم  زا  بش  نامه  رد  هکنآ  ات  درک 
. دنتشگرب دنتفاین و  دندرک  بلط  ار  وا  هک  نادنچ  دوب  هتفر  فراعتم  ریغ  هار  زا  نوچ  داتسرف  وا  یپ 

ناورم اب  تاقالم 

هدمآ نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دش  حبص  نوچ 
: تفگ درک و  تاق  الم  ار  ترضح  نآ  ناورم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یضعب  رد  و 

! هّللادبع ابا  ای 
. امرف لوبق  ارم  تحیصن  نک و  تعاطا  ارم  منک  یم  تحیصن  ارت  نم 

: دومرف ترضح 
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؟ تسیچ وت  تحیصن 
: تفگ

؟! وت يایند  نید و  يارب  زا  تسا  رتهب  وا  تعیب  هک  دیزی  تعیب  هب  ارت  منک  یم  رما  نم 
: دومرف ترضح 

دنار و نابز  رب  عاجرتسا  هملک  ترضح  هک  دش  نیا  ثعاب  ناورم  زیگنا  تریح  تاملک  مالَّسلا …  ِمالْسِْالا  یَلَع  َو  َنوُعِجار  ِهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِلل  ّانِا 
: دومرف

هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینش  نم  هک  قیقحت  هب  دیزی و  دننام  يا  هفیلخ  هب  دندش  التبم  تما  هک  یماگنه  داب  مالس  مالـسا  رب 
تشذگ ناورم  سپ  دش  يراج  ناورم  ترضح و  نایم  رد  رایسب  نانخس  نایفس و  یبا  لآ  رب  تسا  مارح  تفالخ  دومرف  یم  هک  مّلس  هلآ و 

رما رد  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  یـسک  دیلو  زاب  دش  هبنـش  زور  رخآ  نوچ  نابـضغ  تلاح  هب  ترـضح  نآ  زا 
: دومرف ترضح  درک  دیکأت  تعیب 

جورخ مزاع  نوچ  دش و  هّکم  هّجوتم  دوب  هدنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  هبنشکی  بش  هک  بش  نامه  رد  منک و  هشیدنا  بشما  ات  دینک  ربص 
نادنزرف تشادرب  دوخ  اب  درک و  عادو  اهنآ  اب  تفر و  مالّسلاامهیلع  نسح  شردارب  همطاف و  شردام  ربمغیپ و  شّدج  ربق  رـس  دش  هنیدم  زا 

مزاع ترضح  نآ  هک  تسناد  نوچ  هک  هّللا  همحر  هیفنحلا  نب  دّمحم  رگم  ار  دوخ  تیب  لها  مامت  دوخ و  ناردارب  ردارب و  نادنزرف  دوخ و 
: تفگ دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  تسا  جورخ 

! یمارگ ردارب  يا 
مراد و غیرد  يدحا  زا  ار  دوخ  تحیـصن  هک  متـسین  سک  نآ  نم  يرت و  بوبحم  نم  يوس  هب  سک  همه  زا  نم و  دزن  یقلخ  نیرتزیزع  وت 

یئوت نم و  ناج  نم و  مسج  نم و  سفن  نم و  لصا  اب  یجزامم  وت  هک  اریز  منک ؛ ضرع  مناد  امـش  حالـص  هچنآ  باب  رد  يرتراوازـس  وت 
تاداس رامـش  رد  تسا و  هدـیزگرب  ارت  دـنوادخ  هکنآ  هچ  تسا ؛ بجاو  نم  رب  تتعاط  هک  یـسک  نآ  وت  تیب و  لـها  دیـس  دنـس و  زورما 

تحت رد  هک  یئاهرهش  دالب و  زا  یئوج و  هرانک  دیزی  تعیب  زا  هک  مناد  یم  نینچ  ار  امش  حالص  نم ، ردارب  يا  تسا . هتـشاد  ّررقم  تشهب 
سپ یئامن  توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  ناـشیا  یتسرفب و  مدرم  يوس  هب  نـالوسر  يوش و  قحلم  هیداـب  هب  ینیزگ و  يرود  تسا  وا  ناـمرف 

وت لـضف  تّورم و  هب  دـهاکن و  وت  لـقع  نید و  نیا  هب  دـندرک  تعیب  وت  ریغ  اـب  رگا  ینک و  دـمح  ار  ادـخ  دـنیامن  راـیتخا  ار  وت  تعیب  رگا 
يا هفیاـط  وت و  اـب  یهورگ  دـنوش  هملکلا  فلتخم  نآ  لـها  يوـش و  دـالب  زا  یکی  لـخاد  هک  وـت  رب  مسرت  یم  نم  اـنامه  دـسرن . شهاـک 

نیرتهب هک  وت  نوخ  يوش و  ریشمش  ناشن  ریت و  فده  هک  یئوت  سک  لّوا  تقو  نآ  دوش  یهتنم  لاتق  لادج و  هب  راک  دنـشاب و  وت  فلاخم 
. دنوش راوخ  لیلذ و  فیرش ، تیب  لها  دوش و  عیاض  ردام  ردپ و  لبق  زا  سفن و  تهج  زا  یمدرم 

: هک دومرف  ترضح 
؟ منک رفس  اجک  هب  سپ  ردارب ، يا 

: تفگ
نایعیـش دالب  نآ  لها  هک  وش  نمی  دالب  هّجوتم  دـنراد  كولـسم  یئافو  یب  هویـش  وت  اب  هّکم  لها  رگا  ریگ و  رارق  اـجنامه  رد  هّکم و  هب  ورب 

هّجوتم دباین  تماقتـسا  وت  راک  زین  اجنآ  رد  رگا  تسا و  هداشگ  ناشیا  دالب  دـنراد و  میمـص  ياهمزع  میحر و  ياهلد  دـنَاوت و  دّـج  ردـپ و 
. دوش یهتنم  اجک  هب  مدرم  راک  تبقاع  هک  ینیبب  ات  وش  لقتنم  یئاج  هب  یئاج  زا  هتسویپ  وش و  اههّرد  اهناتسگیر و  اهناتسهوک و 

: هک دومرف  ترضح 
هیفنح نب  دّمحم  سپ  تایاور  یـضعب  قفاوم  دـشاب و  نیتم  مکحم و  تیأر  هک  مراد  دـیما  يدرک و  ینابرهم  تحیـصن و  هنیآ  ره  ردارب  يا 

: هک دومرف  سپ  تسیرگ  زین  مولظم  ماما  نآ  تسیرگ و  رایسب  درک و  عطق  ار  نخس 
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ماهدش و رفس  نیا  يایهم  ماهدیدرگ و  همّظعم  هّکم  مزاع  نونکا  يدومن  یهاوخریخ  يدرک و  تحیصن  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  ردارب ، يا 
حناس هچنآ  شاب و  نم  نیع  ناب و  هدید  شاب و  هنیدم  رد  یهاوخ  وت  رگا  مرب و  یم  دوخ  اب  ار  دوخ  نایعیـش  ناردارب و  نادـنزرف  ناردارب و 

. سیونب نم  هب  دوش 
هناور بش  نایم  نآرد  داد و  وا  تسد  هب  درک و  رهم  هدیچیپ و  مه  رد  ار  نآ  تشون و  همان  تیـصو  هدیبلط  ملق  تاود و  ترـضح  نآ  سپ 

(64 . ) دش
ترـضح نتفر  نوریب  هّصق  نایب  رد  هک  دومن  توـالت  ترـضح  نآ  ار  هیآ  نیا  هنیدـم  زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  دـیفم  خیـش  تیاور  قفاوم  و 

(65 (؛) َنیِملاّظلا مْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتی  ًافَئَّاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  . ) نیْدَم يوس  هب  نوعرف  سرت  زا  تسا  یسوم 
هورگ زا  ارم  شخب  تاـجن  اراـگدرورپ  تـفگ  دوـب  نانمـشد  ندیــسر  بَقرتـم  ناـسرت و  هـک  یتلاـح  رد  رهــش  زا  تـفر  نوریب  سپ  ینعی 
دیربب فیرشت  ههاریب  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  هک  دنتفگ  ترـضح  نآ  تیب  لها  سپ  دش  هناور  ترـضح  نآ  فراعتم  هار  زا  و  ناراکمتس .

: هک دومرف  ترضح  دباین ، رد  ار  امش  دیایب  امش  بلط  هب  یسک  رگا  هکنآ  ات  تفر  ریبز  نبا  هکنانچ 
(66 . ) دنک مکح  ناشیا  نم و  نایم  دهاوخ  هچنآ  یلاعت  قح  ات  مور  یمن  رد  هب  تسار  هار  زا  نم 

هّللا یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ام  زا  یتیب  لها  چیه  میدش  نوریب  هنیدم  زا  ام  یتقو  دومرف  هک  تسا  يورم  مالّسلااهیلع  هنیکـس  بانج  زا  و 
. دوبن رت  ناساره  ناسرت و  مّلس  هلآ و  هیلع و 

دور نوریب  هبیط  هنیدم  زا  هک  دومن  هدارا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا 
هحون و هب  ار  ادـص  دنتفاتـش و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  سپ  دـنتفای  یهگآ  ترـضح  نآ  تمیزع  زا  بلّطملادـبع  ینب  ياهنز  تارّدـخم و 

تکاس هحون  هیرگ و  زا  ار  دوخ  ياهادص  هک  داد  مسق  ار  ناشیا  دومرف و  روبع  ناشیا  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  نآ  ات  دـندرک  دـنلب  يراز 
: دنتفگ هتخوس  رگج  ناگدز  تنحم  نآ  دنروآ . شیپ  ربص  دننک و 

هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يزور  دـننام  ام  دزن  نامز  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میراذـگب  زور  هچ  يارب  ار  يراز  هحون و  ام  سپ 
نارتخد موثلک  ّما  بنیز و  هیّقر و  مالّسلااهیلع و  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يزور  لثم  تفر و  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نآ ياه  هّمع  زا  یکی  سپ  ناراوگرزب ، راگدای  يا  نانمؤم و  بولق  بوبحم  يا  دـنادرگ  وت  يادـف  ار  ام  ناج  ادـخ  دـنتفر ، اـیند  زا  ربمغیپ 
: تفگ درک و  نویش  دمآ و  ترضح 

: دنتفگ یم  دندرک و  یم  هحون  وت  رب  نایّنج  هک  مدینش  تقو  نیارد  هک  نم  هدید  رون  يا  مهد  یم  یهاوگ 
: رعش

ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ّفَّطلا  َلیتَقَّنِا  َو 
(67) ِتَّلَذَفٍشیُرق ْنِم  ًاباقر  ُّلَذَا 

هملس ما  تیاور 

نآ جورخ  تقو  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاـسر  ترـضح  هرهاـط  هجوز  هملـس  ّما  نارگید ، يدـنوار و  بـطق  تـیاور  قـفاوم  و 
: درک ضرع  دمآ  بانج  نآ  دزن  هب  ترضح 

: هک دومرف  یم  هک  وت  راوگرزب  ّدج  زا  مدینش  نم  هک  اریز  قارع ؛ يوس  هب  نتفر  نوریب  هب  نادرگم  كانهودنا  ارم  دنزرف ، يا 
. دنیوگ البرک  ار  نآ  هک  ینیمز  رد  دش  دهاوخ  هتشک  قارع  نیمز  رد  نیسح  نم  دنبلد  دنزرف 

: هک دومرف  ترضح 
ادخ هدومرف  هب  تسین و  يا  هراچ  نتفر  زا  ارم  موش و  هتشک  دیاب  هلاحم  نم ال  مناد و  یمار  بلطم  نیا  زین  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ردام  يا 
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رد هک  ار  هعقب  نآ  مناد  یم  ار و  دوخ  هدنـشک  مسانـش  یم  دش و  مهاوخ  هتـشک  يزور  هچ  رد  مناد  یم  هک  مسق  ادـخ  هب  میامن ، یم  لمع 
ردام يا  یهاوخ  رگا  مدوخ و  نایعیـش  ناشیوخ و  تیب و  لها  زا  دنوش  یم  هتـشک  نم  اب  هک  ار  نانآ  مسانـش  یم  دش و  مهاوخ  نوفدم  نآ 

. دیدرگ مهاوخ  نوفدم  هتشک و  نآ  رد  هکار  یئاج  میامنب  وت  هب 
ّلحم هملـس  ّما  تشگ و  رادومن  البرک  نیمز  دـش و  تسپ  اهنیمز  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دومرف  هراـشا  ـالبرک  بناـج  هب  ترـضح  نآ  سپ 

. تسیرگب ياه  ياه  دیدب و  ار  وا  هاگرکشل  ار و  وا  نفدم  عجضم و  ار و  ترضح  نآ  تداهش 
: دومرف ترضح  سپ 

! ردام يا  هک 
رادید هدنکارپ  قرّفتم و  ارم  تعامج  نانز و  تیب و  لها  مدرگ و  دیهش  متـس  روج و  هب  نم  هک  دنیبب  ارم  هتـساوخ  هدومرف و  رّدقم  دنوادخ 

. دنباین ینیعم  يرصان و  چیه  دننک و  هثاغتسا  ناشیا  هک  یتلاح  رد  دیامرف  هراظن  ریجنز  لُغ و  رد  ریسا  حوبذم و  ارم  لافطا  دنک و 
: دومرف سپ 

! ردام يا 
. تشک دنهاوخ  ارم  زین  مورن  قارع  يوس  هب  هچ  رگا  دش  مهاوخ  هتشک  نینچ  نم  ادخ  هب  مَسَق 

ار نآ  هشیـش  رد  کـنیا  تسا و  هداد  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یتبرت  نم  دزن  رد  هک  تفگ  هملـس  ما  هاـگنآ 
. مدرک طبض 

: دومرف داد و  هملس  ماهب  تفرگ و  رب  البرک  كاخ  زا  یفک  درک و  زارف  تسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ 
! ردام يا 

دیهش البرک  رد  ارم  هک  نادب  دوش  نوخ  كاخ  ود  ره  نیا  هک  یماگنه  ره  رد  نک و  طبـض  هداد  وت  هب  مّدج  هک  یتبرت  اب  زین  ار  كاخ  نیا 
. دناهدرک

هک نارگید ) دیفم و  خیش   ) دناهدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هدومرف و  ءالج )  ) رد هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع 
رب تسد و  رد  اههزین  هبراحم و  ياهتمالع  اب  هکئالم  زا  رایسب  ياه  جوف  تفر  نوریب  یّلعم  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادیس  ترضح  نوچ 

: دنتفگ دندرک و  مالس  دندمآ و  ترضح  نآ  هار  رس  رب  راوس ، تشهب  ياهبسا 
يرای دَدَم و  ام  هب  رایـسب  نطاوم  رد  ارت  ّدـج  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  دوخ ، ردارب  ردـپ و  ّدـج و  زا  دـعب  قیالخ  عیمج  رب  ادـخ  تّجح  يا 

. تسا هداتسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک 
: دومرف ترضح 

هعقب نآ  هب  نوچ  تسا ، البرک  نآ  و  تسا ، هدومرف  رّرقم  نم  نفد  تداهـش و  يارب  یلاعت  ّقح  هک  تسا  یعـضوم  نآ  امـش  ام و  هاگ  هدعو 
: دنتفگ هکئالم  دیئآ ، نم  دزن  هب  مسرب  هفیرش 

! ادخ تّجح  يا 
مینک یم  وت  زا  ناـشیا  ررـض  عفد  میئوت و  هارمه  اـم  یـسرت  یم  ینمـشد  زا  رگا  مینک و  یم  تعاـطا  اـم  هک  اـمرفب  یهاوخ  هک  یمکح  ره 

: هک دومرف  ترضح 
هب نوچ  هدـش  رهاظ  نایّنج  ناناملـسم  زا  رامـش  یب  جاوفا  سپ  مسرب ، دوخ  تداهـش  لحم  هب  ات  دـیناسر  دـنناوت  یمن  نم  هب  يررـض  ناشیا 

: دنتفگ دندمآ  ترضح  نآ  تمدخ 
یئامرفب رگا  مینک و  تعاطا  ام  ات  امرفب  نآ  ریغ  دوخ و  نانمـشد  باب  رد  یهاوخ  هچنآ  میئوت  ناروای  نایعیـش و  ام  اـم ، گرزب  دیـس و  يا 

اعد ار  ناشیا  ترـضح  میروآ ؛ لـمع  هب  ینکب  یتکرح  یـشکب و  یبعت  دوخ  هکنآ  یب  مینک  كـاله  تعاـس  نیمه  رد  ارت  نانمـشد  عیمج 
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: دومرف درک و 
: ار هیآ  نیا  دیاهدناوخن  رگم 

. ٍةَدیَشُم جُوُرب  یف  ُْمْتنُکَْول   َ ُتوَْمْلا و ُمُکْکِردی  اُونُوکَت  امَنیَا 
. داتسرف نمّدج  رب  یلاعت  ّقح  هک  نآرق  رد 

: تسا هدومرف  زاب  و  مکحم . ياه  هعلق  رد  دیشاب  هدوب  دنچ  ره  گرم و  ار  امش  دبای  یم  رد  دیشاب  اج  ره  رد  ینعی 
؛ مهِعِجاضَم یِلا  ُْلتَقْلا  ُمِهیَلَع  َِبتُک  َنیَذلا  َزَرََبل  ْمُِکتوُیب  یف  ُمْتنُک  َْول  ُْلق 

هدش هتـشون  ندش  هتـشک  ناشیارب  هک  اهنآ  دـندمآ  یم  نوریب  هّتبلا  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـیدوب  یم  رگا  هک  ناقفانم  هب  دّـمحم  يا  وگب  ینعی 
قلخ نیا  درک  دـنهاوخ  ناحتما  هک  هب  داـهج  هب  مورن  نوریب  میاـمن و  فّقوت  نم  رگا  ناـشیا ، تحارتسا  ندـش و  هتـشک  ّلـحم  يوس  هب  دوب 

تـسا هدیزگ  رب  یلاعت  قح  هک  البرک  رد  ربق  رد  دـش  دـهاوخ  نکاس  هک  ار و  هابت  هورگ  نیا  درک  دـنهاوخ  نحتمم  زیچ  هچ  هب  ار و  هارمگ 
ار هسّدقم  هعقب  نآ  يوس  هب  تشگزاب  هدـینادرگ و  نم  نایعیـش  هانپ  ار  فیرـش  ناکم  نآ  تسا و  هدرک  نهپ  ار  نیمز  هک  يزور  رد  ار  نآ 

البرک رد  دش  مهاوخ  دیهـش  نم  زور  نآ  رخآ  رد  هک  ءاروشاع  زور  رد  دیئآ  نم  دزن  هب  نکیلو  هتخاس  ناشیا  ترخآ  ایند و  ینمیا  بجوم 
. دنربب دیلپ  دیزی  يارب  ارم  رس  دنیامن و  وا  نتشک  دصق  هک  دشاب  هدنامن  نم  تیب  لها  زا  يدحا  هک  یتقو  رد 

میتشک یم  هنیآره  تسین  زیاج  ار  ام  وت  تفلاخم  تسا و  بجاو  وت  رما  تعاطا  هک  دوب  نآ  هن  رگا  ادخ ، بیبح  يا  هک  دـنتفگ  نایّنج  سپ 
. دنسرب وت  هب  هکنآ  زا  شیپ  ارت  نانمشد  عیمج 

: هک دومرف  ترضح 
ّقح ياضق  مینک و  مامت  قلخ  رب  ار  ادخ  تّجح  هک  میهاوخ  یم  نکیلو  تسا  امـش  تردق  زا  هدایز  ناشیا  رب  ام  تردق  هک  دنگوس  ادخ  هب 

(68 . ) میئامن دایقنا  ار  یلاعت 
: دومرف ماقم  نیارد  هینیسح ) نیعبرا   ) بحاص یمق  دّمحم  ازریم  یجاح  ياقآ  دّجمم  خیش 

: رعش
زیتس دب  هورگ  نیا  اب  نم  تفگ 

زیختسر ردنا  مراد  یهاوخداد 
نم هاگنابرق  هدیدرگ  البرک 

نم هارمه  نت  ود  داتفه و  تسه 
تسا لد  لها  هبعک  نم  هعقب 

تسا لقعم  ار  نایعیش  هورگ  رم 
نتشیوخ ياج  هب  نم  منامب  رگ 

نم ربق  ردنا  ددرگ  نوفدم  هک  سپ 
دوش ناراّوَز  لیخ  هانپ  ات 

دوش ناراکهنگ  مرج  عفاش 
وخ هتشگرب  مدرم  ناحتما 

ودع زا  مزیرگ  نم  رگ  دوش  یک 
تسا البرک  رد  امش  اب  نم  دعوم 
تسا التبا  زور  هک  اروشاع  زور 
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هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هکم و  هب  دورو 

هکم هب  دورو 

: مود لصف 
هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هّکم و  هب  ترضح  نآ  دورو  رد 

. دوب هدنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  هبنشکی  بش  رد  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  جورخ  هک  تشذگ  قباس  رد 
لّثمت هکرابم  هیآ  نیا  هب  دش  هّکم  لخاد  نوچ  دش و  همّظعم  هّکم  دراو  دوب  نابعش  هام  موس  هک  هعمج  بش  رد  ترـضح  نآ  هک  نادب  سپ 

: تسج
(69 (؛) لیبَّسلا َءَّاوَس  ینیِدْهی  ْنَا  ّیبَر  یسَع  َلاق  َنیْدَم  َءَّاْقِلت  َهَّجََوت  اَّمل  َو  )

: تفگ دش  نیدم  رهش  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نوچ  ینعی 
. دناسرب دوصقم  هب  ارم  هک  تسار  هار  هب  ارم  دنک  تیاده  نم  راگدورپ  هک  تسا  دیما 

نب هّللادبع  بلط  هب  یـسک  تفاتـش  هّکم  بناج  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسنادب  هنیدم  یلاو  هبتع  نب  دـیلو  نوچ  يوس  نآ  زاو 
: تفگ خساپ  رد  هّللادبع  دنک ، تعیب  دیزی  يارب  دوش  رضاح  هک  داتسرف  رمع 

یناوتب تحلـصم  دوبن  ینایز  دوس و  نارگن  رمع  نبا  تعیب  رد  دیلو  نوچ  درک ، مهاوخ  تعباتم  زین  نم  دندرک  تعیب  میدـقت  نارگید  نوچ 
. تشاد شیپ  هّکم  قیرط  زین  رمع  نب  هّللادبع  تشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  دید و 

ترضح نامزالم 

هب دندینش ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  موزل  تّرـسم  مودق  ربخ  دندوب  هدمآ  هرمع  هب  فارطا  زا  هک  یعمج  هّکم و  لها  نوچ  هلمجلاب ؛
هب تماقا  لحر  تقو  نآ  رد  ریبز  نب  هّللادبع  دنتفاتش و  یم  ترضح  نآ  تمزالم  هب  ماش  حبص و  ره  دندومن و  تردابم  بانج  نآ  تمدخ 

اهزور رثکا  دوب و  زامن  هب  لوغشم  هداتـسیا  هبعک  بناج  رد  مدرم  نداد  بیرف  يارب  هتـسویپ  دوب و  هدومن  هبعک  تمزالم  دوب و  هدنکفا  هّکم 
یم اریز  دوـمن ؛ یم  نارگ  وا  رب  هّکم  رد  ترـضح  نآ  ندوـب  نکلو  دیـسر  یم  ترـضح  نآ  تمدـخ  هـب  هـعفد  کـی  زور  ود  ره  رد  هـکلب 

. درک دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یسک  تسا  هّکم  رد  ترضح  نآ  ات  هک  تسناد 
دیزی تعیب  زا  ریبز  نبا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  عانتما  ربخ  دندش و  علّطم  وا  توف  زا  نایفوک  دیـسر و  هفوک  هب  هیواعم  تافو  ربخ  نوچ  و 

رد دندرک و  ادا  یهلا  يانث  دمح و  دـندش و  عمج  یعازخ  درُـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  نایعیـش  دیـسر  اهنآ  هب  هّکم  هب  ناشیا  نتفر  و 
! هعیش تعامج  يا  هک  تفگ  نامیلس  دنتفگ ، نخس  دیزی  تعیب  هیواعم و  توف  باب 

وا تعیب  زا  رس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسشن و  وا  ياج  هب  هراوخبارـش  دیزی  تسبرب و  تخر  هراکمتـس  هیواعم  هک  دینادب  انامه 
يرای ار  وا  هک  دیناد  یم  رگا  سپ  دـیاهدوب  وا  راوگرزب  ردـپ  هعیـش  شیپ  زا  وا و  نایعیـش  امـش  تفاتـش و  همّظعم  هّکم  بناج  هب  تفات و  رب 
تسا بلاغ  امش  رب  ْنبُج  فعض و  رگا  و  دیئامن ، بلط  ار  وا  دیـسیون و  وا  يوس  هب  همان  دومن  دیهاوخ  داهج  وا  نانمـشد  اب  درک و  دیهاوخ 

رد دـیهدن و  بیرف  ار  وا  دروآ  دـیهاوخن  لـمع  هب  تسا  تعباـتم  یهاوـخ و  کـین  طرـش  هچنآ  دـیزرو و  دـیهاوخ  یتسـس  وا  يراـی  رد  و 
اب وا  يرای  رد  و  درک ، میهاوخ  تعیب  وا  اب  تدارا  تسد  هب  یگمه  دیایب  ام  يوس  هب  وا  ترـضح  رگا  هک  دنتفگ  ناشیا  دینکفین . شاهکلهم 

. دیناسر میهاوخ  روهظ  هب  اهیناشف  ناج  شنانمشد 
نایعیش ریاس  هّللا و  همحر  رهاظم  نب  بیبح  و  ( 71  ) یلَجب داّدش  نب  ۀعافر  و  ( 70  ) هَبََجن نب  بیَسُم  درُص و  نب  نامیلس  مسا  هب  يذغاک  سپ 
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! هّللا لوسر  نبای  هک  دندرک  جرد  هیواعم  تکاله  نایب  انث ، دمح و  زا  دعب  همان  نآ  رد  دنتشون و  وا  يوس  هب 
یلاعت ّقح  امـش  بانج  تکرب  زا  دیاش  هکنآ  ات  امرف  هجنر  مدق  ام  رهـش  هب  امن و  هّجوت  ام  يوس  هب  میرادـن  ییاوشیپ  ماما و  تقو  نیا  رد  ام 

وا ام  نکل  هتسناد  تعامج  ریما  ار  دوخ  هتسشن و  ّتلذ  تیاهن  رد  هرامالا  رصق  رد  هفوک  مکاح  ریشب  نب  نامعن  دنادرگ و  رهاظ  ام  رب  ار  ّقح 
رگا و  میور ، یمن  نوریب  زامن  تهج  هب  وا  اب  دـیع  رد  میوش و  یمن  رـضاح  وا  هعمج  زامن  هب  میناوخ و  یمن  تراـما  هب  میناد و  یمن  ریما  ار 

. مالسلاو ددرگ  قحلم  ماش  لها  هب  ات  مینک  یم  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  هدیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  وت  ترضح  هک  دسر  ام  هب  ربخ 
دندرک هغلابم  دنداتـسرف و  لالج  تمـصِع و  تیبلها  هدبز  نآ  تمدخ  هب  لاو  نب  هّللادبع  ینادمه و  َعمْـسِم  نب  هّللادـبع  اب  ار  همان  نآ  سپ 

هام مهد  ات  دندید  رون  رد  هار  باتـش  لجع و  مدق  هب  ناشیا  سپ  دنناسرب ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تعرـس  تیاهن  اب  ار  همان  نآ  ناشیا  هک 
نآ نداتـسرف  زا  زور  ود  زا  دـعب  هفوـک  مدرم  دـندیناسر . مّظعم  ماـما  نآ  تمدـخ  هب  ار  ناـیفوک  هماـن  دندیـسر و  همّظعم  هّکم  هـب  ناـضمر 

بیرق هک  رایسب  ياه  همان  اب  دنداتسرف  ترضح  نآ  يوس  هب  ار  یلولس  ِْنب  ةَرا  مُع  داّدش و  نب  هّللادبع  يوادیص و  رِهْسُم  نب  سیق  نادصاق ،
رگید و  دندوب ، هتـشون  سک  راهچ  هس و  سک و  ود  سک و  کی  زا  هفوک  لها  يامظع  ار  نآ  زا  يا  همان  ره  هک  دشاب  همان  هاجنپ  دص و  هب 

هک يا  همان  اب  دنتشاد  ناور  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  زور  ود  زا  دعب  هفوک  دیدانـص  هراب 
: دنتشون ار  نومضم  نیا  نآ  رد 

هب دـعب ، اـّما  ترـضح . نآ  نایودـف  نایعیـش و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  هب  تسا  يا  هضیرع  نیا  میحّرلا ؛ نمحّرلا  هّللا  مسب 
دنرادن رظن  وت  ریغ  هب  دـناوت و  موزل  ترّـسم  مودـق  رظتنم  تیالو  نیا  مدرم  همه  هک  ناسرب  دوخ  ناهاوخ  اوه  ناتـسود و  هب  ار  دوخ  يدوز 

ناسرب ماهتسم  ناقاتشم  نیا  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت  هب  هدومرف و  باتش  هّتبلا  هّتبلا 
. مالّسلاو

یمیت ورمع  نب  دّـمحم  يدـیبز و  جاّجَح  نبورمع  سیق و  نب  ةوْرُع  میَوُر و  نب  ثراح  نب  دـیزی  ْرَْجبَا و  ِْنب   ْ راّـجَح یْعبِر و  نب  ثَبَـش  سپ 
: نومضم نیا  هب  دنتشون  يا  همان 

؛ دعب اّما 
دنرضاح و وت  يرای  يارب  زا  يرایسب  رکشل  هک  ایب  ام  يوس  هب  دریگ  ّقلعت  وت  ترضح  تیشم  رگا  سپ  هدیسر  اه  هویم  هدش و  زبس  اهارحص 

. مالسلاو دنرب  یم  رس  هب  وت  فیرش  مدقم  راظتنا  هب  زور  بش و 
بانج نآ  دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  نایافو  یب  نآ  زا  همان  دصـشش  زور  کی  رد  هکنآ  ات  دیـسر  یم  ترـضح  نآ  هب  اههمان  نیا  هتـسویپ  و 

(72 . ) همان رازه  هدزاود  ترضح  نآ  دزن  دش  عمج  هکنآ  ات  تشون  یمن  ار  ناشیا  باوج  دومن و  یم  لمأت 

هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  نداتسرف 

: مّوس لصف 
لُسُر و نوچ  هرصب  فارشا  هب  رگید  لوسر  اب  يا  همان  نداتسرف  هفوک و  بناج  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  لیلج  دیس  ترـضح  نآ  نداتـسرف  رد 

همان بانج  نآ  مرجال  دش  عمج  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  دزن  همان  رازه  هدزاود  هکنآ  ات  تشذگ  دّح  زا  افو  یب  نایفوک  لئاسَر 
: تشاگن اهنآ  باوج  رد  نومضم  نیا  هب  يا 

نایفوک نانمؤم  ناناملسم و  هورگ  يوس  هب  یلع  ْنب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
؛ دعب اّما 

رایـسب و نالوسر  هکنآ  زادعب  دندیناسرب  ار  امـش  بیتاکم  دندیـسرب و  امـش  ناگداتـسرف  زا  دندوب  سک  رخآ  دیعـس  یناه و  هک  یتسرد  هب 
: دوب نیا  اهنآ  عیمج  لصاح  متفای و  عالطا  اهنآ  همه  نیماضم  رب  دوب و  هدیسر  نم  هب  اهامش  زا  رامش  یب  ياه  همان 
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امـش يوس  هب  کنیا  دـنادرگ . عمتجم  تیادـه  ّقحرب و  وت  تکرب  هبار  ام  یلاعت  ّقح  هک  دـیاش  ایب  ام  دزن  هب  يدوز  هب  میرادـن  یماما  ام  هک 
ءالَقُع و يأر  تسا  هدش  عمتجم  هک  نم  يوس  هب  دـسیونب  رگا  سپ  ار  لیقع  نب  ملـسُم  شیوخ  تیب  لها  هقث  مّع و  رـسپ  ردارب و  مداتـسرف 

ناج هب  مَسَق  سپ  هّللا ، ءاش  نا  دمآ  مهاوخ  امش  يوس  هب  يدوز  هب  نم  انامه  دیدوب ، هدرک  جرد  اههمان  رد  هچنآ  رب  امش  فارـشا  نایاناد و 
هداّج زا  مدق  تلادـع و  هب  مدرم  نایم  رد  دـیامن  مایق  ادـخ و  باتک  هب  مدرم  نایم  رد  دـنک  مکح  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین  ماما  هک  مدوخ 

. مالسلا و  دراد ، میقتسم  ّقح  نید  رب  ار  مدرم  دراذگن و  نوریب  هسّدقم  تعیرش 
. دوب زاتمم  تعاجش  دادس و  حالص و  ریبدت و  ملع و  لقع و  روفو  هب  هکار  شیوخ  مّع  رسپ  لیقع  نب  ملسم  سپ 

هّجوتم یبحْرَا  هّللادبع  نب  نمحّرلادبع  یلولس و  هّللادبع  نب  ةرامع  يوادیص و  رهـسم  نب  سیق  اب  هفوک  لها  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  دیبلط و 
: هک دومرف  ارادم و  فطل و  ریبدت و  نسُح  نافلاخم و  زا  شیوخ  رما  نامتک  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  ار  وا  درک  رما  دینادرگ و  بوص  نآ 
. دـش نوریب  هّکم  زا  هدرک  عادو  ار  ترـضح  نآ  ملـسم  سپ  سیونب ، نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  دـنیامن ، قافتا  نم  تعیب  رب  هفوک  لها  رگا 
زا هک  هرصب  فارـشا  خیاشم و  هب  تشون  همان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دناهتـشون  نارگید  امن و  نب  خیـش  سوواط و  نب  دیس 

: نومضم نیدب  دندوب ، ( 73  ) مثیه نب  سیق  یلشهن و  دوعسم  نب  دیزی  دوراج و  نب  رذنم  سیق و  نب  فنحا  هلمج 
. بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

؛ دعب اّما 
تحیـصن لذب  ار  نامدرم  ات  دیزگ  رب  تلاسر  تّوبن و  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  انامه 

نآ تیب  لـها  نآ  زا  دـعب  تشاد و  ضوبقم  دوخ  يوس  هب  اـمّرکت  ار  وا  یلاـعت  قح  هاـگنآ  دومن  دوخ  راـگدرورپ  تلاـسر  غـالبا  دوـمرف و 
هتخیگنا هنتف  هکنآ  تهج  هب  ام  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  ام  ّقح  دـندرک و  هبلغ  ام  رب  یتعامج  نکلو  دـندوب  یلْوَا  ّقَحَا و  وا  ماقم  هب  ترـضح 

هب سپ  مناوخ  یم  لوسر  ادخ و  يوس  هب  ار  امش  متشون و  امش  يوس  هب  ار  همان  نیا  نونکا  میتسـشن  شوماخ  ددرگن  هتخیر  اهنوخ  دوشن و 
تعاطا ارم و  توعد  دینک  تباجا  رگا  دش ، فرط  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  تشگ و  دوبان  تعیرـش  هک  یتسرد 

. مالسلاو میامن  تیاده  تسار  هار  هب  منادرگب و  تلالض  قیرط  زا  ار  امش  ارم  نامرف  دینک 
، دـناسر هرـصب  دیدانـص  هب  ماـمت  لـیجعت  هب  هک  درپـس  دوب  نیزر  وبا  هب  ینّکُم  هک  ماـن  نامیلـس  دوخ  ناـیلاوم  زا  يدرم  هب  ار  هماـن  نآ  سپ 

. دندش نامداش  دنتفای و  یهگآ  نآ  نومضم  زا  دیناسر  هرصب  فارشا  هب  ار  ترضح  نآ  همان  نوچ  نامیلس 
: تفگ دندش  رضاح  یگمه  نوچ  دومرف  بلط  ار  دعس  ینب  هورگ  هلظنح و  ینب  تعامج  میمت و  ینب  مدرم  یلشهن  دوعسم  نب  دیزی  سپ 

؟ امش نایم  رد  نم  تلزنم  تناکم و  تسا  هنوگچ  ! میمت ینب  يا 
! هب هب  دنتفگ 

همه رب  تناکم  فرـش و  رد  یئالع و  ّزع و  زکرم  فرـش و  رخف و  هماه  یئام و  ناوتـشپ  تشپ و  وت  هک  دنگوس  ادـخ  هب  وت  تبترم  يارب  زا 
: تفگ دوعسم  نب  دیزی  يا ، هتفرگ  یشیپ 

: دنتفگ میوج ، یتناعتسا  امش  زا  منک و  یتروشم  امش  اب  ات  متخاس  نمجنا  ار  امش  نم  انامه 
هتـسناد تفگ  میونـشب . ات  يوگب  یهاوخ  هچره  نونکا  میرآ  نایم  رد  تسا  حالـص  هچنآ  میراذـگن و  ورف  وت  تحیـصن  زا  هقیقد  چـیه  اـم 

تعیب شرسپ  يارب  دریمب  هکنآ  زا  شیپ  هیواعم  تخیر و  ورف  متس  ملظ و  دعاوق  تخیسگب و  روج  هتشر  هتشگ و  كاله  هیواعم  هک  دیشاب 
ددنب تروص  هک  لاحم  هشیدنا  نیا  زا  تاهیه  ددرگ و  مکحم  وا  تفالخ  ناینب  دیآ و  تسار  دـیزی  رب  راک  نیا  هک  تسناد  نانچ  تفرگ و 

هیلح زا  هکنآ  لاح  تسا و  تراما  دنموزرآ  تفالخ و  راد  يوعد  تسا  نایم  رد  رجاف  راوخبارـش  دیزی  همه  نیا  اب  لایخ و  باوخ و  هب  زج 
یلع نب  نیـسح  ! تعامج يا  ناه  تسا . لضفا  نیکرـشم  اب  داهج  زا  وا  اب  لاتق  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا ، يرُع  ملع  تنیز  زا  يرب و  ملح 

یملع نوریب و  تفص  هسدنه  زا  تسا  یلـضف  ار  وا  لقع  تَفاصَح  لصا و  تفارـش  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تسا  ادخ  لوسر  رـسپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1875 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  دیهد  ارف  وا  اب  تعیب  تسد  مکحم  ینعی  دینک ، مالس  تفالخ  هب  ار  وا  نوزفا ، تهج  هزادنا  زا  تسا 
ار تیّعر  تسا  یمارگ  رایسب  هچ  و  دیامرف ، تفطالم  ار  ریبک  دنک و  تفوطع  ار  ریغص  تسا ، ماکحا  نَنُس و  هب  ملِاع  دراد و  تبارق  مّلـس  و 

. داد غالبا  ار  وا  تظعوم  داتسرف و  تّجح  قلخ  رب  اروا  دنوادخ  مرجال  وا  تماما  ار  تّما  وا و  تیاعر 
! مدرم يا  ناه 

سیق نب  رخص  انامه  دینکفین ، لطاب  تلالض و  يداو  رد  ار  نتشیوخ  دینزن و  همیخ  يوس  کی  هب  ّقح  رون  زا  هناروکروک  ات  دینک  هظحالم 
هب ار  یگدولآ  نآ  نونکا  داد ، نالذـخ  شیالآ  ار  امـش  دـیزرو و  دـعاقت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باـکر  زا  لـمج  موی  رد  فنحا  ینعی 

دزاغآ تحماسم  ترـضح  نآ  ترـصن  زا  هک  ره  هک  يادخ  هب  دـنگوس  دـیئوشب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  ترـصن 
ماهدرک و رب  رد  تزرابم  هرز  نم  کنیا  دنک و  تیارـس  تثارو  هب  وا  تریـشع  ترتع و  رد  وا  ّتلذ  دزادنا و  ّتلذم  هاچ  رد  ار  وا  دـنوادخ 

تبقاع دزیرگب  گرم  زا  هک  سک  نآ  دهد و  ناج  ماجنارس  مه  دوشن  هتـشک  هک  سک  نآ  دینادب  و  ما ، هدیـشوپ  دوخ  رب  ترجاشم  نشوج 
دنتشادرب و گناب  هلظنح  ونب  تسخن  دیرآ . نایم  رد  وکین  باوج  دیهد و  خساپ  ارم  دنک  تمحر  ار  امش  دنوادخ  دیآ ، راتفرگ  وا  گنچ  هب 

: دنتفگ
! دلاخ ابا  ای 

مینک ترصن  یئامرف  لاتق  رب  رگا  مینز و  ناشن  رب  یهد  داشگ  نامک  زا  ام  رگا  میئوت  تریشع  ناگدومزآ  مزر  میئوت و  هیانک  ياهگندخ  ام 
وت ترـصن  هب  دوخ  ياهریـشمش  اـب  مینادرگن  يور  دـنک  يور  وـت  رب  ـالب  بالیـس  هک  دـنچ  و  میناـمن ، سپاو  ینز  شتآ  ياـیرد  هب  نوـچ 

. میزاس رپس  وت  شیپ  رد  ار  نت  ناج و  میزادرپب و 
! دلاخ ابا  ای  هک  دنداد  رد  ادن  دیزی  نب  دعس  ونب  هاگنآ 

رد ام  رنه  تخاس و  رومأم  لاتق  كرت  هب  ار  ام  سیق  نب  رخـص  انامه  مینزن ، ماگ  وت  نوریب  مینادن و  وت  تفلاخم  زا  رتضوغبم  ار  زیچ  چیه  ام 
ناشیا سپ  زا  میناسر . ضرع  هب  ار  لاح  تروص  نآ  زا  سپ  مینک  ترواشم  رگیدکی  اب  ات  هد  تلهم  يا  هظحل  ار  ام  نونکا  دنام ، روتسم  ام 

: دنتفگ دندرک و  نخس  زاغآ  میمت  نب  رماع  ونب 
! دلاخ ابا  ای 

مینکفین تماقا  لحر  ام  درآ و  بضغ  هب  ارت  هک  هچنآ  زا  میدرگن  دونـشخ  ام  میئوت ، نادنگوس  مه  ناشیوخ و  میئوت و  ناردـپ  نادـنزرف  ام 
: تفگ دلاخ  وبا  میتعاطا . هتخاس  ارت  نامرف  میتباجا و  رضاح  ارت  توعد  دروآ  رفس  چوک و  هب  يور  وت  لیم  هک  اجنآ 

! دعس ونب  يا 
. دیامرف ظوفحم  دوخ  ترصن  هب  دراد و  ظوفحم  ار  امش  هراومه  دنوادخ  دیآ  تسار  امش  رادرک  اب  امش  راتفگ  رگا 

: تشون لاونم  نیدب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يارب  يا  همان  تفای  عالّطا  تعامج  نآ  رطاخ  نونکم  رب  نوچ  دلاخ  وبا 
میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

؛ دعب اّما 
يراـی هب  يدـناوخ و  دوخ  تعاـطا  يوس  هب  ارم  هک  متـسناد  متفاـی و  یهگآ  نآ  نومـضم  رب  دیـسر و  نم  هب  امـش  هماـن  هک  قیقحت  هب  سپ 
تیاده داشر  هار  هب  هک  یلیلد  دنک و  یئوکین  هب  راک  هک  یملاع  زا  ار  ناهج  دراذـگن  یلاخ  یلاعت  دـنوادخ  انامه  يدومرف ، بلط  شیوخ 

لـصا ار  تخرد  نآ  دـیاهیدمحا و  هنوتیز  ياه  هخاش  امـش  و  نیمز ، يور  رد  وا  تناما  ناـما و  و  قلخ ، رب  دـیئادخ  تّجح  امـش  دـیامرف و 
وت تمدخ  رد  ار  میمت  ینب  ندرگ  نم  هک  نک  رفس  ام  يوس  هب  کین  لاف  هب  نونکا  دیئامش  عرف  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

متخادنا دعس  ینب  ندرگ  رد  ارت  تعاط  هدّالق  و  ار ، هاگبآ  رم  هنشت  رتش  هک  متـشامگ  قیاش  وت  تعباتم  تعاط و  رد  نانچ  متـشاد و  عضاخ 
تشاد تمدخ  رد  یناوت  دعاقت و  شیالآ  هک  ار  ناشیا  تحاس  تحیـصن  لالز  هب  متخاس و  لیلذ  مرن و  وت  تمدخ  يارب  ار  ناشیا  ندرگ  و 
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: دومرف دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  همان  نیا  نوچ  متخاس . یفاص  كاپ و  متسشب و 
: درک همان  طمن  نیا  هب  ار  ترضح  زین  وا  سیق  نب  فنحا  اّما  دیامرف . باریس  یماک  هنشت  زور  رد  دراد و  نمیا  تشهد  زور  رد  دنوادخ 

؛ دعب اّما  )
(74 () َنُونقوی َنیَّذلَا ال  َکَّنَفِخَتْسی  َو ال  ٌقَّح  ِهّللا  َدْعَو  َّنِاَف  ِْربْصاَف 

نب رذـنم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  نوچ  اّما  دـیناسر . ضرع  هب  هفوک  لها  یئافو  یب  زا  یتراشا  تیانک  هب  هکراـبم  هیآ  نیا  داریا  زا 
هشیدنا ه دهاوخ  یمه  دشاب و  دایز  نب  هّللادیبع  ياهتدیکم  زا  تبتاکم  نیا  ادابم  هک  دیسرتب  دیسر  دوراج 

، دوب هّللادـیبع  حاکن  هلاـبح  رد  زین  تشاد  ماـن  هیرحب )  ) هک رذـنم  رتخد  دـناسر و  دوخ  لـمع  رفیک  هب  ار  سک  ره  دـناد و  زاـب  ار  مدرم  يا 
لوسر هک  درک  رما  درک  تئارق  ار  بوتکم  نآ  دایز  نبا  نوچ  دروآ و  دایز  نبا  دزن  هب  ترـضح  نآ  لوسر  اب  ار  بوتکم  نآ  رذـنم  مرجال 

دندز ندرگ  ار  ترضح  نآ 
: هک دناهتفگ  یضعب  و 

ؤلؤل و  ) باتک رد  ام  خیـش  هکلب  رایـسب  شنأش  تلالج  هک  هدوب  ترـضح  نآ  يالوم  نامیلـس  نیزر  وبا  نامه  لوسر  نیا  و  دیـشک . راد  هب 
مدرم تفر و  ربنم  يالاب  تخادرپب  وا  لـتق  زا  داـیز  نبا  نوچ  و  ( 75  ) هتفرگ مدـقم  هورع  نب  یناه  زا  ار  وا  هبتر  هدـیدع  بتارم  هب  ناجرم )

. تفاتش هفوک  بناج  هب  دوخ  تشاذگ و  دوخ  ياج  ار  دایز  نب  نامثع  شردارب  دومن و  غیلب  یهیبنت  لیوهت  دیدهت و  هب  ار  هرصب 
هک دیسر  یهگآ  ار  ناشیا  دنوش  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترصن  هب  البرک  رد  هک  دندرک  رکشل  زیهجت  یتقو  هرصب  مدرم  هلمجلاب  و 

(76 . ) دنتسشنب يراوگوس  تبیصم و  هب  دندوشگب و  راب  مرجال  دندرک ، دیهش  ار  ترضح  نآ 

ملسم اب  هفوک  مدرم  تعیب  تیفیک 

: مراهچ لصف 
مدرم تعیب  تیفیک  هفوک و  هب  ملسم  بانج  ندمآرد 

هب ات  داد  نامرف  ار  لیقع  نب  ملسُم  تشون و  ار  نایفوک  ياه  همان  باوج  مالّسلا  هیلع  نیسُح  ماما  ترضح  هک  تفر  حرش  هب  قباس  لصف  رد 
. دناسرب نایفوک  هب  ار  همان  نآ  دیامن و  رفس  هفوک  تمس 

قفاوم  ) دـش نوریب  هّکم  زا  هدرک  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ  دـش ، هفوک  يایهم  ترـضح  نآ  رم  الا  بسح  ملـسم  بانج  هک  نادـب  نونکا ،
رد تفر و  هنیدم  هب  ات  هدرک  لزانم  یط  و  دش ) دراو  هفوک  رد  لاّوش  مجنپ  دش و  نوریب  هّکم  زا  ناضَمَر  رهـش  همین  ملـسم  تاملک ، یـضعب 

ار دوخ  تریـشع  لها و  تفر و  دوخ  هناخ  هب  هدرک  ترایز  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  درک و  زاـمن  هنیدـم  دجـسم 
هب دندوب  هتـشادرب  دوخ  اب  هک  یبآ  هدرک و  مگ  ار  هار  ناشیا  دش . هفوک  هّجوتم  سیق  هلیبق  زا  لیلد  ود  اب  هدومن و  اهنآ  عادو  هدرک و  رادـید 
هب قیضم  هیرق  رد  ار  دوخ  رایسب  تّقـشم  هب  ملـسم  بانج  دندش و  كاله  لیلد  ود  نآ  هکنآ  ات  هدرک  هبلغ  ناشیارب  یگنـشت  دیـسر و  رخآ 

سیق یهارمه  هب  تشون و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يارب  هفوک  رفس  زا  ءافعتـسا  دوخ و  لاح  نایب  رد  يا  همان  اجنآ  زا  دیناسر و  بآ 
. داتسرف ترضح  نآ  يارب  رهسم  نب 

هناور هفوک  تمس  هب  لیجعت  هب  دیسر  ملسم  هب  ترضح  همان  نوچ  دومن . هفوک  نتفر  هب  رما  ار  وا  هدومرفن و  لوبق  ار  وا  يافعتـسا  ترـضح 
دومرف لالجا  لوزن  بیسم  نب  ملاس  هناخ  هب  دوب  فورعم  هک  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دیسر و  هفوک  هب  هکنآ  ات  دش 

هب جوف  جوف  دندومن و  یلاحشوخ  تّرـسم و  راهظا  ملـسم  مودق  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم  دش و  لزان  هجـسوع  نب  ملـسم  رب  يربط  تیاور  هب 
عامتـسا زا  ناشیا  دناوخ و  یم  ناشیا  زا  یتعامج  ره  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  بانج  نآ  دندمآ و  یم  ترـضح  نآ  تمدخ 

. دندومن یم  تعیب  دندرک و  یم  هیرگ  همان  تاملک 
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دروآ و ياج  هب  یهلا  يانث  دمح  تساخرب و  هدوب  هّللا  همحر  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  تعامج  نآ  نایم  هک  تسا  يربط ) خیرات   ) رد
: تفگ

؛ دعب اّما 
نم هک  دنگوس  ادخ  هب  ناشیا ، اب  ار  امش  مزاس . یمن  رورغم  تسا و  ناشیا  لد  رد  هچ  مناد  یمن  مدرم و  زا  ار  امـش  مهد  یمن  ربخ  نم  سپ 
درک مهاوخ  رازراک  دیناوخب و  ارم  هاگره  ار  امش  مهد  باوج  هک  مسق  ادخ  هب  نآ ، رب  ماهدرک  سفن  نیطوت  هچنآ  زا  ار  امش  مهد  یم  ربخ 

. ادخ زا  رگم  مهاوخن  دوخ  دزم  منک و  تاقالم  ار  ادخ  ات  منزب  ریشمش  امش  يرای  رد  هتسویپ  امش و  نانمشد  اب  هّتبلا 
: تفگ تساخرب و  رهاظم  نب  بیبح  سپ 

: تفگ بیبح  سپ  يدرک ، ادا  یلوق  رصتخم  هب  یتشاد  لد  رد  هچنآ  انامه  سباع  يا  دنک  تمحر  ارت  ادخ 
. ممزع نامه  رب  سباع و  لثم  زین  نم  ّقحب  دنوادخ  وا  زج  تسین  هک  يدنوادخ  هب  مَسَق 

. تفگب نیا  لثم  و  ( 77 () تسا یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  داُرم  ًارهاظ   ) تساخرب یفنح  سپ 
: هک دناهتفگ  نارگید  هّللا و  همحر  دیفم  خیش 

نآ يوس  هب  تشون  ملـسم  تقو  نیا  رد  دندیدرگ و  زارفارـس  ترـضح  نآ  تعیب  فرـش  هب  هفوک  لها  زا  رفن  رازه  هدجیه  ملـسم  تسد  رب 
ملسُم و ربخ  نوچ  ( 78 . ) تسا بسانم  دیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  رگا  دـناهدمآ  رد  امـش  تعیب  هب  رفن  رازه  هدـجیه  نونک  ات  هک  ترـضح 
زا هک  دومن  دیعوت  دیدهت و  ار  مدرم  دوب  یلاو  هفوک  رد  دـیزی  هیواعم و  بناج  زا  هک  ریـشب  نب  نامعن  دـش ، رـشتنم  هفوک  رد  نایفوک  تعیب 
نب ملسم  نب  هّللادبع  دندینـشن . تعاطا  عمـس  هب  دنداهنن و  یعقو  اروا  مالک  مدرم  دیامنن ، دمآ  تفر و  شتمدخ  هب  هدیـشک و  تسد  ملـسُم 

تعیب هفوک و  هب  ملسم  ندمآ  رابخا  رب  لمتـشم  تشون  دیزی  هب  همان  دومن  هدهاشم  ار  نامعن  فعـض  نوچ  دوب  هیُما  ینب  هاوخ  اوه  هک  هعیبر 
هفوک عیاقو  رب  ار  دیزی  دنتشون و  همان  نینچ  زین  نارگید  دعس و  نبا  نآ و  زا  ریغ  يردتقم  یلاو  نتساوخ  نامعن و  رما  رد  تیاعس  نایفوک و 

رد دنلب  هبترم  هب  نکل  دوب  هیواعم  دیبع  رامـش  رد  هک  نوج ) رـس   ) دیدباوص هب  دیدرگ  دیلپ  دـیزی  دزـشوگ  بلاطم  نیا  نوچ  دـنداد . رابِخا 
دراذگاو و دایز  نب  هّللادیبع  هدهع  هب  زین  ار  هفوک  تموکح  هرـصب ، تراما  رب  هوالع  هک  دید  حالـص  نانچ  دوب  هدیـسر  دیزی  هیواعم و  دزن 

. دهاوخب يو  زا  ار  عیاقو  هنوگ  نیا  حالصا 
: نومضم نیدب  دوب ، هرصب  یلاو  تقو  نآ  رد  هک  دایز  نب  هّللادیبع  يوس  هب  تشون  همان  سپ 

! دایز نبای  هک 
همان نوچ  دنک  یم  عمج  نیسح  يارب  رکشل  هتشگ و  هفوک  دراو  لیقع  رسپ  هک  دنداد  یهگآ  دنتـشون و  همان  ارم  هفوک  مدرم  زا  نم  نایعیش 

وا هکنیا  ای  نک  شدنب  رد  هدروآ و  تسد  هب  دشاب  رودقم  هک  هلیح  ره  هبار  لیقع  نبا  نک و  چوک  هفوک  بناج  هب  ّینَاَت  یب  دیسر  وت  هب  نم 
ار دوخ  ردارب  نامثع  دید ، هفوک  رفـس  هیهت  تقو  نامه  دیـسر  دیلپ  دایز  نبا  هب  دـیزی  همان  نوچ  نک . شنوریب  هفوک  زا  ای  ناسر و  لتق  هبار 
هب دوخ  تیب  لها  مشح و  یثراـح و  روعا  نب  کیرـش  یلهاـب و  ورمع  نب  ملـسم  اـب  رگید  زور  و  دومن . شیوخ  هموکحلا  بیاـن  هرـصب  رد 
رـس رب  هایـس  همامع  هک  یتلاح  رد  دش  رهـش  لخاد  هاگنآ  دش  کیرات  اوه  ات  درک  ربص  دیـسر  هفوک  کیدزن  نوچ  دـش  هناور  هفوک  تمس 

نامگ دـش  یم  هفوک  لخاد  داـیز  نبا  هک  یبش  رد  دـندوب  مولظم  ماـما  مودـق  رظتنم  نوچ  هفوک  مدرم  و  دوب ، هتـسب  ار  دوخ  ناـهد  هداـهن و 
یم ابحرم  دندرک و  یم  مالس  وا  رب  هتـسویپ  دندرک و  یم  يداش  حرف و  راهظا  هدروآ  فیرـشت  هفوک  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هک  دندرک 

دـمآ و رد  بضغ  هب  ورمع  نب  ملـسم  تیعمج  ترثـک  زا  هکنآ  اـت  دنتخانـش  یمن  تئیه  رییغت  تملظ و  هطـساو  هب  ار  نوـعلم  نآ  دـنتفگ و 
: تفگ ناشیارب و  دز  گناب 

دیوش رود 
نآ دش و  رـصق  لخاد  دـیناسر و  هرامالا  رـصق  هب  ار  دوخ  نوعلم  نآ  دـندش و  قّرفتم  مدرم  سپ  تسا ، دایز  نب  هّللادـیبع  نیا  هک  مدرم  يا 
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لیوهت و ار  نایفوک  دـناوخ و  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  هاـگنآ  دـنوش  عمج  هک  داد  یهگآ  ار  مدرم  دـش  رگید  زور  نوچ  دومن . هتوتیب  ار  بش 
دورف ربنم  زا  هاگنآ  داد  ناسحا  هزیاج و  هدعو  ار  ناشیا  دیزی  تعاطا  رد  دیناسرتب و  تخـس  ار  ناشیا  ناطلـس ، تیـصعم  زا  دومن و  دـیدهت 

مان دـیزی ، اب  تسا  قافن  فالخ و  ماقم  رد  هک  دـیرب  نامگ  ار  هک  ره  هک  دومن  دـیکأت  هغلابم و  دـیبلط و  ار  تّالحم  لئابق و  ءاسؤر  دـمآ و 
. دیدرگ دهاوخ  لالح  نم  رب  امش  لام  نوخ و  دینک  یتسُس  یناوت و  رما  نیا  رد  رگاو  دیراد ، هضرع  نم  رب  هتشون و  اروا 

نوچ تسا ، يراک  وت  اب  ارم  ایب  نوریب  هک  وا  يارب  داتـسرف  ماغیپ  دش  یناه  هناخ  باب  لخاد  ملـسم  نوچ  جرفلاوبا )  ) و يربط )  ) تیاور هب  و 
: هک دومرف  ملسم  دمآ  نوریب  یناه 

دوبن رگا  يدرک و  فیلکت  یتخـس  رما  هب  ارم  هک  داد  شخـساپ  یناـه  ینادرگ ، دوـخ  ناـمهیم  یهد و  هاـنپ  ارم  هک  ماهدـمآ  وـت  دزن  هب  نم 
دراذگن نم  تریغ  لاحلا  نکل  يوش  فرـصنم  نم  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  يدومن  نم  رب  دامتعا  يدش و  نم  هناخ  لخاد  هکنآ  هظحالم 

(79 . ) دش یناه  هناخ  لخاد  ملسم  سپ  وش ، لخاد  منک  نوریب  شیوخ  هناخ  زا  ارت  مهد و  تسد  زا  ارت  هک 
رهزا دندرک و  یم  تعیب  وا  اب  دنتفر و  یم  بانج  نآ  تمدخ  هب  یناهنپ  رد  نایعیـش  دـش  یناه  هناخ  لخاد  ملـسم  نوچ  هقباس  تیاور  هب  و 

هکنآ ات  دوب  لاونم  نیدب  راک  هتسویپ  و  دیامنن ، زار  ياشفا  هک  داد  یم  دنگوس  ار  وا  تفرگ  یم  تعیب  هک 
تهج نیدـب  تسا و  اـجک  رد  ملـسم  هک  تسناد  یمن  داـیز  نبا  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  نت  رازه  جـنپ  تسیب و  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  هب 

رد بانج  نآ  هک  دش  علّطم  لقعم  دوخ  مالغ  هطـساو  هب  لیح  ریبدت و  هب  هکنآ  ات  دـنبای  عالّطا  ملـسم  لاوحا  رب  هک  دوب  هداد  رارق  سوساج 
داد و یم  ربخ  دایز  نبا  هب  تفای و  یم  یهگآ  نایعیـش  لاوحا  يایافخ  رب  تفر و  یم  ملـسم  تمدـخ  هب  زور  ره  لقعم  تسا و  یناه  هناـخ 

دّمحم دایز  نبا  يزور  دـش . یمن  رـضاح  دایز  نبا  سلجم  هب  يرامیب  هناهب  هب  دومن و  ضرامت  دوب  مّهوتم  دایز  نب  هّللادـیبع  زا  یناه  نوچ 
: تفگ دیبلط و  ار  یناه  نز  ردپ  جاّجحلا  نبورمع  هجراخ و  نب  ءامسا  ثعشا و  نب 

؟ دیآ یمن  نم  دزن  یناه  هک  هدش  ثعاب  هچ 
: دنتفگ

: تفگ تسا . رامیب  وا  دنیوگ  یم  هکنآ  زج  مینادن  ببس 
مهاوخ وا  تدایع  هب  تسا  ضیرم  وا  هک  منادـب  رگا  دنیـشن و  یم  دوخ  هناخ  ِرَد  رد  دـیآ و  یم  نوریب  هناـخ  زا  هدـش و  بوخ  هک  ماهدـینش 
تسود نم  انامه  دیامنن ، عییـضت  ارم  هبجاو  قوقح  دیایب و  نم  سلجم  هب  هک  دینک  فیلکت  ار  وا  یناه و  دزن  هب  دیباتـشب  امـش  کنیا  تفر 

. ددرگ عفترم  یترودک  رابغ  تسا  برع  فارشا  زا  هک  یناه  نم و  نایم  هک  مرادن 
: تفگ ءامسا ، هب  هار  نیب  رد  یناه  دنداد ، تکرح  دایز  نبا  لزنم  تمس  هب  دوب  هک  يوحن  ره  هب  ار  وا  دنتفر و  یناه  دزن  هب  ناشیا  سپ 

: تفگ ءامسا  مکانمیب ، فئاخ و  دایز  نبا  زا  نم  ردارب  رسپ  يا 
هعدخ و رکم و  هب  دـندروآ  رد  نوعلم  نآ  سلجم  هب  ار  یناه  هکنآ  ات  دادـیم  یّلـست  ار  وا  درادـن و  رطاخ  رد  وت  اب  يدـب  وا  هک  اریز  سرتم 

: تفگ داتفا  یناه  هب  هّللادیبع  رظن  نوچ  دنروآ ، هّللادیبع  دزن  ار  هلیبق  خیش  نآ  هلیح  ریوزت و 
؛ هُالْجِر ٍنئاِخب  َکتتَا 

! یناه يا  هک  باطخ  باتع و  هب  درک  عورش  وا  اب  سپ  يدمآ  گرم  يوس  هب  دوخ  ياپ  هب  هک  نآ  دارم 
هداد اج  دوخ  هناخ  رد  ار  لیقع  نب  ملـسم  يا و  هدمآ  رب  تنایخ  ماقم  رد  دـیزی  اب  يا و  هدرک  اپ  رب  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  يا  هنتف  هچ  نیا 
سپ درک  راکنا  یناه  دـنام . دـهاوخ  یفخم  ناهنپ و  ام  رب  بلاطم  نیا  هک  ینک  یم  نامگ  ینک و  یم  عمج  وا  يارب  حالـس  رکـشل و  يا و 

نوعلم نآ  هک  تسناد  داتفا  لقعم  رب  یناه  رظن  نوچ  دـیبلط  دوب  علّطم  لـیقع  نب  ملـسم  یناـه و  لاـح  ياـیافخ  رب  هک  ار  لـِقْعَم  داـیز ، نبا 
. دنک راکنا  تسناوتن  رگید  هدرک و  هاگآ  ناشیا  رارسا  رب  ار  نیعل  نآ  هدوب و  دایز  نبا  سوساج 

: تفگ مرج  ال 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1879 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  وا  هک  مدرک  ایح  نم  دیبلط و  هانپ  هدـمآ و  نم  هناخ  هب  ربج  هب  هکلب  ماهدرواین  هناخ  هب  ماهدـیبلطن و  ار  ملـسم  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
وت دزن  هب  نآ  سپ  زا  دورب و  دهاوخ  هک  اجک  ره  ات  منک  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  مورب و  ات  نک  صخرم  ارم  نونکا  منک  نوریب  دوخ  هناخ 

: تفگ دایز  نبا  وت ؛ دزن  هب  نم  نتشگرب  هب  یشاب  نئمطم  ات  دشاب  وت  دزن  هک  مراپسب  وت  هب  ینهر  یشاب  هتساوخ  رگا  مدرگ و  رب 
: تفگ یناه  ینادرگ ، رضاح  نم  دزن  هب  ار  ات  وا  مرادن  رب  وت  زا  تسد  هک  مسق  ادخ  هب 

رد درک  یم  هغلابم  دایز  نبا  و  يروآ ؛ لتق  هب  ار  وا  هک  مهد  وت  تسد  هب  ار  دوخ  نامهم  لیخد و  نم  دش ، دهاوخن  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب 
. درک یم  هقیاضم  وا  ندروآ و 

: تفگ تساخرب و  یلهاب  رمع و  نب  ملسم  دیماجنا  لوط  هب  ناشیا  نایم  نخس  نوچ  سپ 
! ریم الا  اهیا 

دـید و یمار  ناشیا  دایز  نبا  هک  دنتـسشن  یناکم  رد  درب و  رـصق  رانک  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  میوگ و  نخـس  وا  اب  تولخ  رد  نم  ات  راذـگب 
: تفگ ورمع  نب  ملسم  سپ  دینش ، یم  ار  ناشیا  مالک 

! یناه يا 
تبرق هطبار  دیزی  دایز و  نبا  ملسم و  نایم  نکفیم ، الب  رد  ار  دوخ  هلیبق  هریشع و  هدم و  نتشک  هب  ار  دوخ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت 

: تفگ یناه  تشک ، دنهاوخن  ار  وا  تسا و  یشیوخ  و 
لاح مهد و  نمشد  تسد  هب  تسا  ادخ  لوسر  دنزرف  لوسر  هک  ار  دوخ  نامهیم  هک  مدنـسپ  یمن  دوخ  رب  ار  گنن  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

او وا  هب  ار  ملـسم  مشاب  هتـشادن  روای  چـیه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دنـشاب ، ناوارف  نم  ناروای  ناوعا و  مشاب و  اـناوت  تسردـنت و  نم  هک  نآ 
دندرب وا  کیدزن  هب  ار  وا  نوچ  دیبلط  دوخ  دزن  هب  ار  یناه  دینـشب  ار  نانخـس  نیا  نوچ  دایز  نبا  موش . هتـشک  هک  نآ  ات  تشاذـگ  مهاوخن 

: تفگ درک و  دیدهت  ار  یناه 
: تفگ یناه  دنرادرب ، تنت  زا  رس  هک  مهد  نامرف  ینکن  رضاح  ار  ملسم  تقو  نیا  رد  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

راصح هنهرب  ياهریـشمش  اب  ار  وت  يارـس  نامز  رد  يدرگ  هشیدنا  نیا  نوماریپ  رگا  هچ  ینز  ندرگ  ارم  هک  تسین  تردق  تّوق و  نینچ  ارت 
یتسـس وا  تیامح  رد  دنراد و  یهارمه  وا  اب  وا  هلیبق  موق و  هک  درک  یم  نامگ  نانچ  و  دنیامرف ، رفیک  جِـحْذَم  هفیاط  تسد  هب  ارت  دـنهد و 

: تفگ دایز  نبا  دنیامن ، یمن 
: تفگ یُنفوَُخت ؛ ِهَقِراْبلا  ابَا  َکیَلَع  هافهلا  و 

. یناسرت یم  هدیشک  ياهریشمش  هب  ارم 
. دندروآ وا  کیدزن  ار  یناه  هک  درک  رما  سپ 

تـشوگ دـش و  يراج  وا  ياه  هماج  رب  نوخ  تسکـش و  یناـه  ینیب  اـت  دز  رایـسب  وا  ینیب  ور و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  بوچ  نآ  اـب  سپ 
تمدـخ رد  هک  یناوعا  زا  یکی  ریـشمش  همئاق  هب  دز  تسد  هدرک  يریلد  یناه  تسکـش و  بوچ  نآ  هک  نادـنچ  ات  تخیر  ورف  وا  تروص 

دایز نبا  دنارب ، غیت  یناه  هک  دش  عنام  تفرگ و  ار  غیت  نآ  رگید  فرط  درم  نآ  دشکب  دایز  نبا  هب  ار  ریـشمش  نآ  تساوخ  دوب و  دایز  نبا 
تویب زا  یقاتا  رد  دندیشک و  دنتفرگب و  ار  وا  نامالغ  دیربب ، دیـشکب و  نیمز  رب  دیریگب و  ار  یناه  هک  دز  نامالغ  رب  گناب  دید  نینچ  هک 

هجراخ نب  ءامسا  نوچ  دنتسب ، وا  رب  رد  دندنکفا و  شاهناخ 
: تفگ دروآ و  دایز  نبا  هب  يور  درک  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  ءامسا  نب  ناّسح  دیفم  خیش  تیاور  هب  و 

!؟ یئامن یم  راتفر  وحن  نیا  هدومن  ردغ  وا  اب  نونکا  میدروآ  هلیح  هب  ار  درم  نیا  میتفر و  يدرک و  رما  ار  ام  وت 
تقو نیا  رد  و  دـندیناشن . ار  وا  یلیـس  تشم و  برـض  هب  دـندز و  هنیـس  رب  تشم  ار  وا  هک  درک  رما  دـش و  بضغ  رد  وا  مالک  زا  دایز  نبا 

: تفگ تساخرب و  ثعشالا  نب  دّمحم 
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. میشاب یم  یضار  وا  هدرک  هب  ام  دنکب  دهاوخ  هچنآ  تسا  ام  بّدؤم  ریما 
دایرف درک و  هطاحا  ار  نیعل  نآ  هرامالا  رصق  درک و  عمج  ار  جحْذَم  هلیبق  ورمع  هتشگ ، هتشک  یناه  هک  دیـسر  جاّجح  نبورمع  هب  ربخ  سپ 

ار یضاق  حیرُش  دش ، مّهوتم  دایز  نبا  دنیامن  یم  یناه  نوخ  بلط  دندش و  عمج  جحْذَم  هلیبق  ناعاجـش  کنیا  جاّجح  نبورمع  منم  هک  دز 
یناه دزن  هب  نوچ  حیرُش  تسا . هتشگن  هتشک  تسا و  هدنز  وا  هک  هد  ربخ  ار  مدرم  هاگنآ  نک  رادید  ار  وا  ور و  یناه  دزن  هب  هک  درک  نامرف 
گنچ زا  ارم  دنیآ  رد  رـصق  هب  ناشیا  زا  رفن  هد  رگا  نم  ناشیوخ  هلیبق و  دنیاجک  دیوگ  یم  تسا و  يراج  وا  يور  زا  نوخ  هک  دـید  تفر 

. دنناهرب دایز  نبا 
وا هک  دنتـسنادب  وا  هلیبق  نوچ  هدوب ، غورد  وا  لتق  ربخ  تسا و  هدـنز  یناه  هک  داد  یهگآ  ار  مدرم  دـش و  نوریب  یناـه  دزن  زا  حیرُـش  سپ 

. دندش هدنکارپ  هدومن و  دمح  ار  ادخ  تسا  هدنز 
نوچ هفوک  نایافو  یب  لاتق  يارب  زا  دیئآ  نوریب  هک  دننک  ادن  دوخ  باحصا  نایم  رد  هک  درک  رما  دیسر  ملـسم  بانج  هب  یناه  ربخ  نوچ  و 

دش رپ  رازاب  دجسم و  یتقو  كدنا  رد  داد  بیترت  یمَلَع  هلیبق  ره  يارب  دمآ  نوریب  ملـسم  دندش  عمج  یناه  هناخ  ِرَد  رب  دندینـش  ار  يادص 
یهار دندوب  نوریب  هک  وا  ناروای  زا  یضعب  دندوبن و  وا  اب  هرامالا  راد  رد  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  دش و  گنت  دایز  نبا  رب  راک  وا و  باحـصا  زا 
مانشد شردام  دایز و  نبا  رب  دندنکفا و  یم  گنس  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  هرامالا  رـصق  ملـسُم  باحـصا  سپ  دنور  وا  دزن  هب  هک  دنتفای  یمن 

: تفگ دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ار  باهش  نب  ریثک  دید ، ار  نایفوک  شروش  نوچ  دایز  نبا  دنداد . یم 
ءُوس دـیزی و  تبوقع  زا  ار  مدرم  جـحْذَم  زا  دـیامن  تعاطا  ارت  هک  ره  ابوش  نوریب  هراـمالاراد  زا  تسا  رایـسب  ناتـسود  جـحْذَم  هلیبق  رد  ارت 
هلیبق زا  ار  دوخ  ناتـسود  هک  داتـسرف  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  و  دینادرگ ، تسُـس  ار  ناشیا  ملـسُم  تنواعم  رد  دیناسرتب و  دیدش  برح  تبقاع 
ناما رد  ضْرِع  لام و  ناج و  هب  دـیآرد  تیار  نیا  تحت  رد  هک  ره  هک  دـنک  ادـن  دـیاشگب و  ناـما  تیار  دـنک و  عمج  دوخ  دزن  رد  هَدـْنِک 

. دشاب
. داتسرف نوریب  راّدغ  نایافو  یب  نآ  نداد  بیرف  يارب  ار  نشوجلا  يذ  رمش  ربجلا و  نب  راّجَح  یْعبِر و  نب  تَبَش  یلهذ و  عاقعق  نینچمه  و 

ملسم تقفاوم  زا  ار  مدرم  یناطیـش  سواسو  هب  رگید  هورگ  نآ  دندش و  عمج  نآ  درگرب  یعمج  درک و  دنلب  یمَلَع  ثعـشا  نب  دّمحم  سپ 
هار زا  دندروآ و  درگ  ار  ناراّدـغ  نآ  زا  رایـسب  یهورگ  هکنآ  ات  دـندینادرگ  یم  لّدـبم  قّرفت  هب  ار  ناشیا  تیعمج  دـندرک و  یم  نامیـشپ 

. دندمآ رد  هرامالاراد  هب  رصق  بقع 
داتـسرف و نوریب  ناقفانم  زا  یهورگ  اب  ار  وا  داد و  بیترت  یْعبِر  نبَثبَـش  يارب  یمَلَع  درک  هدـهاشم  دوخ  عاـبتا  رد  یترثک  داـیز  نبا  نوچ  و 

هدنکارپ دینک و  محر  دوخ  رب  هورگ  يا  هک  دندرک  ادن  ار  ملسم  عابتا  هدمآ و  رب  رصق  ماب  رب  هک  درک  رما  ار  لیابق  ناگرزب  هفوک و  فارـشا 
زا ار  امـش  رذع  هک  تسا  هدش  دّهعتم  ریما  دـینک ، تعاطا  رگا  تسین و  ناشیا  بات  ار  امـش  دنـسر و  یم  ماش  ياهرکـشل  کنیا  هک  دـیوش 

نادرم دنـسرب  ماش  ياهرکـشل  نوچ  دیوشن  قرّفتم  رگا  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  و  دنادرگ ، فعاضم  ار  امـش  ياهاطع  دهاوخب و  دیزی 
. دوش تمسق  ماش  لها  رب  امش  نادنزرف  نانز و  دنشکب و  راکهانگ  ياج  هب  ار  هانگ  یب  دنروآ و  لتق  هب  ار  امش 

بورغ دش  کیدزن  هکنآ  ات  دنداد  یم  راذنا  فیوخت و  ار  مدرم  تاملک  وحن  نیا  زا  زین  دندوب  دایز  نبا  اب  هک  یفارشا  باهش و  نب  ریثک  و 
. دنداهن قّرفت  قافن و  يانب  دش  زیگنا  تشهد  زیمآ  تشحو  نانخس  نیا  ار  هفوک  مدرم  باتفآ ،

هّللا همحر  لیقَع  نب  مِلْسُم  رود  زا  افَو  یب  نایفوک  ندش  قرّفتُم 

: تفگ هک  یلدج  ساّبع  زا  وا  هدرک و  تیاور  قاحسا  نب  سنوی  زا  فَنِْخم  ُوبَا 
میدش رفن  دصیس  هک  میدوب  هدیسرن  هرامالا  رصق  هب  زونه  میدرک  جورخ  دایز  نبا  عفد  يارب  لیقع  نب  ملسم  اب  هک  میدوب  رفن  رازه  راهچ  ام 

(80 .) دندش قّرفتم  ملسم  رود  زا  مدرم  وحن  نیا  هب  ینعی 
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ناردارب ای  نادـنزرف  تسد  دـندمآ و  یم  اهنز  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دـندش و  یم  هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  هتـسویپ  هفوک  مدرم  هلمجلاـب ؛
دیور دوخ  راک  یپ  دیریگ و  شیوخ  رـس  هک  دنتفگ  یم  ار  دوخ  نادـنزرف  دـندمآ و  یم  نادرم  و  دـندرب ، یم  هناخ  هب  هتفرگ و  ار  شیوخ 
ملـسم دش و  زامن  تقو  هکنآ  ات  دندش  هدنکارپ  ملـسم  رود  زا  مدرم ، هتـسویپ  سپ  میرواین ، ناشیا  بات  ام  دـسر  ماش  رکـشل  ادرف  نوچ  هک 

زا یئافو  یب  وحن  نیا  نوچ  ملـسم  رفن ، یـس  زج  هدـنامن  یقاب  وا  اب  هوبنا  تعامج  نآ  زا  هک  یتلاح  رد  درک ، ادا  دجـسم  رد  ار  برغم  زامن 
نوچ تشادن ، تقفاوم  سک  هد  زا  هدایز  وا  تقفارم  رد  هک  دوب  هدیـسرن  هَدـْنِک  باب  هب  زونه  دـیآ  نوریب  دجـسم  زا  تساوخ  دـید  نایفوک 
یئاج هب  ار  وا  هک  دـیدن  رفن  کی  درک  هاگن  مولظم  بیرغ  نآ  سپ  دـنام ، هنت  کـی  دوبن و  وا  اـب  سک  چـیه  داـهن  نوریب  هِدـْنِک  رد  زا  ياـپ 

. دیامن وا  دصق  ینمشد  رگا  دنک  تنواعم  ار  وا  ای  درب  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  ای  دنک  تلالد 
هَدـْنِک تعامج  زا  هَلیَجب  ینب  ياه  هناخ  هب  وا  روبع  هکنآ  ات  دورب  اجک  هک  تسناد  یمن  دـیدرگ و  یم  هفوک  ياـه  هچوک  رد  هناریحتم  سپ 

یمرـضخ دیـسا  هجوز  دوب و  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  وا  دیـسر و  هَعْوَط  هناـخ  رد  هب  تفر  هار  يا  هراـپ  نوـچ  داـتفا 
ملسم بانج  دوب ، هداتسیا  وا  راظتنا  هب  هناخ  رد  رب  هَعْوَط  دوب  هدماین  هناخ  هب  شرسپ  نوچ  و  دوب ، هدیناسر  مه  هب  يرـسپ  وا  زا  دوب و  هتـشگ 

: دومرف ملسم  سپ  تفگ  مالس  باوج  هعوط  درک  مالس  درب و  فیرشت  وا  کیدزن  دید  ار  وا  نوچ 
. ًءَّام ینقِْسا  ِهّللا  َۀَمَا  ای 

: رعش
رتخا رپ  مشچ  اب  هفوک  بیرغ 

ردام هدنخرف  ياک  تفگ  نز  نادب 
بات زا  هدوبرب  شطع  زوس  ارم 

بآ هرطق  مکشخ  ماک  رب  ناسَر 
هب درب  ار  بآ  فرظ  هعوط  تسشن ، اجنآ  دیماشآ  بآ  ملسم  نوچ  دروآ ، بانج  نآ  يارب  یبآ  ماج  هَعْوَط  امن ، باریس  یبآ  تبرـش  هب  ارم 

: تفگ هتسشن  وا  هناخ  رد  هک  ار  ترضح  نآ  دید  تشگرب  تشاذگ و  هناخ 
! ادخ هدنب  يا 

؟ يدیماشاین بآ  رگم 
: دومرف

: تفگ یلب .
نز نآ  موس  هعفد  ات  دوب  شوماخ  ملسم  نانچمه  درک  هداعا  ار  دوخ  مالک  هعوط  هرابود  دومرفن ، باوج  ملسم  ورب ، دوخ  هناخ  هب  زیخ و  رب 

: تفگ
! ادخ هدنب  يا  هّللا ، ناْحبُس 

: وت يارب  منک  یمن  لالح  مه  نم  تسین و  هتسیاش  نم  هناخ  رد  رب  بش  تقو  نیا  رد  وت  ندوب  هچ  ورب ؛ دوخ  لها  يوس  هب  زیخ  رب 
: رعش

شیوشت بوشآ و  رپ  هفوک  تسا و  بش 
شیوخ هگشیاسآ  يوس  وش  ناور 

: دومرف تساخ  رب  ملسم 
! هّللا ۀَمَا  ای 

دوخ هناخ  رد  ارم  ینک و  ناسحا  نم  هب  تسا  نکمم  ایآ  مرب  یمن  یئاج  هب  هار  مبیرغ و  تسین  يراـی  یـشیوخ و  هناـخ و  رهـش  نیا  رد  ارم 
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؟ تسیچ امش  هیضق  درک  هضرع  ارت ، منک  تافاکم  زور  نیا  زا  دعب  نم  دیاش  یهد و  هانپ 
: دومرف

سک یب  اهنت و  ارم  دنتـشادرب و  نم  يرای  زا  تسد  دـندرک و  هراوآ  دوخ  راید  زا  دـنداد و  بیرف  ارم  نایفوک  نیا  هک  ملیقع  نب  ملـسُم  نم 
: تفگ هعوط  دنتشاذگ ،

: درک ضرع  یلب . دومرف  !؟ ملسم یئوت 
، دومرفن لیم  ملـسم  درک ، رـضاح  بانج  نآ  يارب  ماعط  درک و  شرف  وا  يارب  وکین  هرجح  دروآ و  هناخ  هب  ار  وا  سپ  ؛ وش هناخ  لخاد  امرفب 

دمآ تفر و  هرجح  نآ  هب  شردام  دید  نوچ  دمآ  هناخ  هب  لالب  شرسپ  تشذگن  ینامز  سپ  تشاد ، لاغتشا  تمدخ  مایق  هب  هنمؤم  نز  نآ 
ناهنپ تساوخ  شردام  دومن  لاؤس  لاح  نآ  ببـس  زا  شیوخ  ردام  زا  اذهل  تسا  يا  هزات  بلطم  هک  تشذگ  شرطاخ  رد  دنک  یم  رایـسب 
تکاس لالب  سپ  دنکن ، زار  نآ  ءاشفا  هک  داد  دنگوس  ار  وا  درک و  لقن  وا  هبار  ملـسُم  ندـمآ  ربخ  هَعْوَط  درک ، حاحلا  رارـصا و  رـسپ  دراد 

. دیباوخ دیدرگ و 
( نتشذگ رد  ّدح  زا  یشکرس و  نکسی ، مّاللا و  حتف  مّضلاب و   ) ياولُغ اغوغ و  هک  تسیرگن  نوچ  نیَعل  دایز  نبا  اّماو 

ات دنـشاب  هداهن  يرکم  نم  نیک  دیک و  رد  شیوخ  باحـصا  اب  ملـسم  ادابم  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  تسـشنورف  هدحاو  ًۀعفد  ملـسم  باحـصا 
مدرم مرجال  دـیآ . رد  دجـسم  هب  زامن  يارب  زا  دـیاشگب و  هرامالاراد  ِرَد  هک  دوب  كانمیب  دـنزاسب و  ار  دوخ  راـک  دـنزاتب و  نم  رب  ًۀَِـصفاغُم 

اهفقس و ریز  رد  شباحصا  ملسم و  ادابم  دنیامن  هظحالم  دننک و  نشور  هدنک و  ار  فقس  ياهتخت  دجـسم  ماب  زا  هک  داد  نامرف  ار  شیوخ 
دایز نبا  دنتسجن ، ملسم  زا  يربخ  دندومن  شواک  هچره  دندرک و  راتفر  شیوخ  لمعلا  روتـسد  هب  اهنآ  دنـشاب ، هدش  ناهنپ  دجـسم  يایاوز 

اب دوـخ  دـندرک و  حوـتفم  ار  هّدـس  باـب  هک  درک  رما  نیعل  نآ  سپ  تسین ، دجـسم  رد  یـسک  دـناهدش و  قّرفتم  مدرم  هـک  دـنداد  ربـخ  ار 
دجـسم رد  نتفخ  زامن  تهج  هب  هفوک  ءاسؤر  ناگرزب و  زا  هک  ره  هک  درک  ادن  هفوک  رد  وا  يدانم  دـش و  دجـسم  لخاد  شیوخ  باحـصا 

. تسا رده  وا  نوخ  دوشن  رضاح 
: تفگ انث  دمح و  زا  دعب  تفر  الاب  ربنم  رب  دناوخ و  ار  زامن  سپ  دش  ولمم  مدرم  زا  دجسم  یتقو  كدنا  رد  سپ 

رد ملـسم  هک  یـسک  ره  سپ  تسا  هتخیرگ  نونکا  تخیگنا ، قاقـش  فالخ و  هیام  هچ  لهاج  هیفـس  لیقع  نبا  هک  مدرم  يا  دـیدید  انامه 
داد و مهاوخ  وا  هب  ار  ملـسم  تید  ياهب  دروآ  ام  دزن  هب  ار  وا  هک  ره  تسا و  رده  وا  لام  ناج و  دشاب  هدادن  ربخ  ار  ام  دوش و  ادیپ  وا  هناخ 

. دومن فیوخت  دیدهت و  ار  ناشیا 
! نیَصُح يا  تفگ . میمَت و  نب  نیَصُح  هب  درک  ور  نآ  زا  سپ 

مدرک و هفوک  ياـه  هناـخ  رب  ّطلـسم  ارت  کـنیا  دـنک ، رارف  ملـسم  ینکن و  تظفاـحم  ار  هفوک  ياـه  هچوک  رگا  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم 
دوش ادرف  اـت  دـنیامن  تظفاـحم  ار  رهـش  ياـه  هزاورد  هچوک و  هک  تسرفب  ار  دوخ  عاـبتا  ناـمالغ و  مدرپـس ، وت  هب  ار  رهـش  يرگ  هغوراد 

. دنیامن شرضاح  هدرک  ادیپ  ار  ملسم  هدومن و  شدرگ  ار  اههناخ 
لخاد هک  داد  تصخر  ار  هفوک  مدرم  تسـشن و  سلجم  رد  نوعلم  نآ  دـش  حبـص  نوچ  دـیدرگ ، رـصق  لـخاد  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپ 
ملسم ربخ  دمآ و  دایز  نبا  هناخ  رد  هب  هعوط  رسپ  تقو  نآ  رد  سپ  داد ، ياج  دوخ  يولهپ  رد  هدومن  شزاون  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دنوش و 

بنج رد  نوچ  دایز  نبا  تفگ ، وا  هب  هتسهآ  ار  ربخ  نیا  تفاتـش و  دوخ  ردپ  دزن  هب  نوعلم  نآ  داد ، ثعـشا  دّمحم  رـسپ  نمحّرلادبع  هب  ار 
ساّبع نب  هّللادـیبع  درواـیب و  ار  ملـسم  دورب و  دزیخرب و  هک  درک  رما  ار  دّـمحم  سپ  تفاـی  یهگآ  بلطم  رب  تشاد  ياـج  ثعـشا  دّـمحم 

. درک وا  هارمه  سیق  هلیبق  زا  سک  داتفه  اب  ار  یملس 
، دناهدمآ وا  بلط  هب  تسا و  رکشل  هک  تسناد  دینش  ار  نابـسا  ياپ  يادص  نوچ  ملـسم  دندیـسر  هعوط  هناخ  رد  ات  دندمآ  رکـشل  نآ  سپ 

هناخ زا  ار  اهنآ  درک و  هلمح  ناشیارب  بانج  نآ  دـنتخیر  هناخ  رد  اـهایح  یب  نآ  تفاتـش  ناـشیا  يوس  هب  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  سپ 
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. دمآ نوریب  هناخ  زا  دومن و  هلمح  ناشیا  رب  زین  ملسم  دندروآ  موجه  وا  رب  رکشل  زاب  دومن  نوریب 
دیناسر و رخآ  هب  لیجعت  هب  ار  اعد  دناوخ  یم  اعد  ملـسُم  دیـسر  ملـسم  شوگ  هب  نابـسا  ههیـش  يادص  نوچ  هک  تسا  یئاهب ) لماک   ) ردو

: تفگ دیشوپب و  حالس 
باوخ رد  شود  نم  یتفای ، بیصن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تعافـش  زا  يدرک و  یکین  زا  هَعْوَط  يا  دوب  وت  رب  هچنآ 

: دومرف ارم  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مّمع  مدوب 
(81 . ) دوب یهاوخ  نم  شیپ  ادرف 

: دنا هتفگ  جرفلاوبا )  ) و يدوُعسم )  ) و
هتسد دننز و  یم  وا  رب  گنس  اهماب  يالاب  زا  مدرم  هک  درک  هراظن  دید و  ار  نایفوک  عامتجا  هماگنه و  نآ  دش و  نوریب  هناخ  زا  ملـسم  نوچ 

: دومرف دنزیر  یم  ورف  وا  ندب  رب  هدز  شتآ  ار  ین  ياه 
.؛ ٌصیحَم ُْهنِم  َسَیل  يذَّلا  ِتوَْملا  َیِلا  یجُرُْخا  ُسْفَن  ای  ٍلیقَع  ِْنبا  ِْلتَِقل  ِبالْجَالا  َنِم  يرَا  امّلُکَا 

؟ هدش لیقع  دنزرف  نوخ  نتخیر  يارب  رکشل  عامتجا  هماگنه و  نیا  ایآ  ینعی 
درک و هلمح  نایفوک  رب  دش و  هچوک  نایم  رد  هدیشک  ریشمش  اب  سپ  تسین ، يزیرگ  هراچ و  وا  زا  هک  یگرم  يوس  هب  وش  نوریب  سفن  يا 

. دناوخ زجر  ودش  لوغشم  رازراک  هب 
: رعش

ًاّرُحِّالا ُلَْتُقا  ُتْمَْسقَا ال 
ًارُْکنائیَش َتْوَملا  ُتیَاَر  ْنِاَو 

ًاّرَش ٍقالُمًامْوی  ٍءِْرما  ُّلُک 
ًاُّرم ًانْخُس  دِراْبلا  َُطلْخی  َْوا 

(83  ) اّرَُغا َْوا  َبَذُْکا  ْنَا  ُفاخَا  اّرَقَتْساَف  ِسْفَنلا  ( 82) ِعاعش َّدُر 

نایفوک اب  هّللا  همحر  ملسم  هزرابم 

: تفگ دندمآ  وا  بلط  هب  هک  تسناد  دینش  ار  نابسا  ياپ  يادص  ملسم  نوچ  هک  هدومرف  ءالج )  ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همّالع 
ناشیا رب  دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  داتفا  ناشیا  رب  شرظن  نوچ  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  َنوُعِجار و  هَیِلا  ّانِا  َو  هِّلل  ّانِا 

هلمح دنچ  رد  هکنآ  ات  دنتخیرگ  یم  وا  شیپ  زا  دروآ  یم  ور  هک  فرط  ره  هب  دنکفا و  كاله  كاخ  رب  ار  ناشیا  زا  یعمج  دروآ و  هلمح 
کی هب  ار  يدرم  هک  دوب  يا  هبترم  هب  ءاجیه  هشیب  ریـش  نآ  تّوق  تعاجـش و  و  دینادرگ ، لصاو  یهلا  باذع  هب  ار  ناشیا  رفن  جـنپ  لهچ و 

نآ زاب  دنکفا و  ار  وا  نادند  الاب و  بل  دز و  وا  مّرکم  يور  رب  یتبرـض  نارمح  نب  رکب  هکنآ  ات  دـنکفا  یم  دـنلب  ماب  رب  تفرگ و  یم  تسد 
رب بوچ  گنس و  دندمآ و  رب  اهماب  رب  دندش  زجاع  وا  هبراحم  زا  نوچ  داتسیا  یمن  وا  ربارب  رد  یـسک  دروآ  یم  ور  هک  وس  ره  هب  ادخ  ریش 

دوخ تایح  زا  دومن و  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مولظم  دیس  نآ  نوچ  دنتخادنا ، یم  رورس  نآ  رـس  رب  دندز و  یم  ین  رب  شتآ  دندز و  یم  وا 
یمن وا  رب  تسد  یناسآ  هب  هک  دید  ثعـشا  نبا  نوچ  دروآرد . اپ  زا  ار  یعمج  درک و  هلمح  نارفاک  نآ  رب  دیـشک و  ریـشمش  دیدرگ  دیماان 

: تفگ تفای  ناوت 
! ملسم يا 

: تفگ ملسم  درادن  وت  لتق  هدارا  وا  میرب و  یم  دایز  نبا  دزن  هب  میهد و  یم  ناما  ارت  ام  یهد  یم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ 
نآ ياهتحارج  ءادعا و  هلتاقم  ترثک  زا  ءاجیه  هشیب  ریـش  نآ  نوچ  دیآ ، یمن  افو  نید  یب  ناقفانم  زا  دیاشن و  دامتعا  ار  نایفوک  امـش  لوق 
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. داد راوید  هب  تشپ  یتعاس  دیدرگ  بلاغ  وا  رب  یناوتان  فعض و  دش و  هدنام  افو  یب  ناراّکم 
زا یغورف  ار  نانید  یب  نآ  مالک  هک  تسناد  یم  هکنآ  اب  داد  رد  ناـما  هب  نت  راـچان  هب  درک  ضرع  وا  رب  ناـما  رگید  راـب  ثعـشا  نبا  نوچ 

: تفگ ثعشا  نبا  هب  تسین  قدص 
؟ مناما رد  نم  ایا  هک 

: تفگ
. یلب

؟ دیا هداد  ناما  ارم  ایآ  درک  باطخ  وا  ناقیفر  هب  سپ 
: تفگ

. تشاذگ ندش  هتشک  رب  لد  تشادرب و  هبراحم  زا  تسد  یلب 
تفای رایسب  تحارج  هکنآ  ات  دومن  یم  مامتها  ادعا  هلتاقم  رد  هدرکن  لوبق  دندرک  ضرع  وا  رب  ناما  دنچ  ره  سوواط  نب  دیس  تیاور  هب  و 

. یهتنا دـندرک  ریگتـسد  ار  وا  دـندروآ و  موجه  نارفاک  نآ  تخادـنا  يور  هب  ار  وا  دز و  وا  تشپ  رب  هزین  دـمآ و  رد  وا  بقع  زا  يدرمان  و 
زا لاح  نآ  رد  ملسم  دنتفرگ . ار  وا  ریـشمش  دندومن و  عامتجا  وا  رود  رب  دندرک و  راوس  وا  رب  ار  ترـضح  نآ  دندروآ و  يرتسا  سپ  ( 84)

: دومرف دش و  يراج  شنینزان  نامشچ  زا  کشا  دش و  سویأم  دوخ  تایح 
: تفگ ثعشا  نب  دّمحم  دیدومن ، نم  اب  هک  تسا  ردغ  رکم و  لّوا  نیا 

: دومرف ملسم  دشابن ، وت  رب  یکاب  هک  مراودیما 
!؟ دش هچ  امش  ناما  سپ 

: تفگ دیراب و  هدید  زا  ( 85  ) کشا بالیس  دیشک و  رب  درد  رپ  لد  زا  ترسح  هآ  سپ 
: تفگ یملس  ساّبع  نب  هّللادبع  َنوُعجار . ِهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  ّانَا 

! ملسم يا 
: تفگ تسین . رایسب  نآ  لیصحت  رد  اهرازآ  نیا  يراد  رظن  رد  وت  هک  یگرزب  دصقم  نآ  ینک  یم  هیرگ  ارچ 

ناقفانم نیا  بیرف  هب  هک  تسا  وا  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بانج  مولظم  دیـس  نآ  رب  ماهیرگ  هکلب  تسین  مدوخ  يارب  نم  هیرگ 
. دمآ دهاوخ  هچ  ناشیا  رس  رب  مناد  یمن  دناهدروآ  بناج  نیا  هب  يور  دناهدش و  ادج  دوخ  راید  رای و  زا  راّدغ 

: دومرف دیدرگ و  ثعشا  نبا  هّجوتم  سپ 
ماما ترـضح  يوس  هب  یتسرفب  یـسک  نم  بناج  زا  هک  مراد  سامتلا  دش ، مهاوخ  هتـشک  نم  تسین و  يدامتعا  امـش  ناما  رب  هک  مناد  یم 

مولظم بیرغ و  مّع  رسپ  لاوحا  رب  دیامنن و  دوخ  راید  كرت  ناشیا  غورد  ياه  هدعو  نایفوک و  رکم  هب  بانج  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
دیوگ یم  ملسم  تّمع  رسپ  هک  دیوگب  وا  هب  و  ددرگ ، یم  بناج  نیا  هّجوتم  ادرف  ای  زورما  ترـضح  نآ  هک  منادیم  اریز  ددرگ ؛ علطّم  دوخ 

ردپ هک  دنهورگ  نامه  هفوک  لها  ملتق و  دّصرتم  مدش و  ریسا  نایفوک  تسد  رد  نم  هک  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درگرب  رفـس  نیا  زا  هک 
. درک دّهعت  ثعشا  نبا  دبای ؛ یئاهر  ناشیا  قافن  زا  هک  درک  یم  گرم  يوزرآ  وت 

: تفگ دایز  نبا  دیناسر . انّزلا  دلو  نآ  ضرع  هب  ار  ملسم  لاوحا  دش و  رصق  لخاد  دوخ  درب و  دایز  نبا  رصق  رد  هب  ار  ملسم  سپ 
رـصق رد  ار  الب  تنحم و  رحب  قیرغ  نآ  نوچ  دـنام . تکاس  ثعـشا  نبا  یهدـب ، ناما  ار  وا  هک  مداتـسرفن  ارت  نم  دوب  راک  هچ  ناما  اب  ار  وت 

داتفا شهاگن  ملسم  تقو  نیا  رد  دندوب  راب  نذا  رظتنم  هتسشن  هرامالا  راد  رد  رب  هفوک  نایعا  رثکا  دوب و  هدرک  هبلغ  وا  رب  یگنشت  دنتشادزاب 
: دومرف هدرک و  ناقفانم  نآ  هب  ور  دندوب  هداهن  رصق  رد  رب  هک  درس  بآ  زا  يا  هزوک  رب 

: تفگ ورمع  نب  ملسم  دیهد ، نم  هب  یبآ  هعرج 
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! ملسم يا 
ملـسم باـنج  یماـشایب ، ار  مّنهج  میمح  اـت  دیـشچ  یهاوـخن  نآ  زا  يا  هرطق  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا  درـس  هچ  ار  هزوـک  نیا  بآ  ینیب  یم 

: دومرف
؟ وت یتسیک  وت  رب  ياو 

: تفگ
ترضح یلهاب . ورمع  نب  ملسم  منم  يدومن ، وا  نایصع  وت  هک  یماگنه  مدومن  دیزی  دوخ  ماما  تعاطا  متخانـش و  ار  ّقح  هک  مسک  نآ  نم 

: دومرف ملسم 
رد دولخ  میمح و  برُـش  هب  نم  زا  يرتراوازـس  وت  هنیآ  ره  یـشاب  یم  راک  افج  لد و  نیگنـس  نابز و  دب  ردقچ  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام 

. میحج
نامرف ار  دوخ  مالغ  درک  یتّقر  ملسم  لاح  رب  ثیرح  نبورمع  تسشن ، درک و  راوید  رب  هیکت  یگنشت  فعض و  تیاغ  زا  ملـسم  بانج  سپ 

تساوخ نوچ  داد  ملسم  هب  تخیر و  حدق  رد  بآ  دروآ و  ملـسم  دزن  یحدق  اب  بآ  رپ  هزوک  مالغ  نآ  دروایب و  ملـسم  يارب  بآ  هک  داد 
هک تساوخ  موس  هبترم  رد  دش . بانوخ  زین  هعفد  نیا  دیبلط  رگید  بآ  تخیر و  ار  بآ  نآ  دـش  راشرـس  شناهد  نوخ  زا  حدـق  دـماشایب 

: تفگ ملسم  تخیر . حدق  رد  وا  يایانث  ياهنادند  دماشایب 
: تفگ ُُهتبِرََشل . موُسْقَمْلا  ِقْزِّرلا  َنِم  َناک  ْول  ِهِِّلل  ُدْمَحْلا 

سلجم لخاد  نوچ  ترضح  نآ  دیبلط ، ار  ملـسم  دمآ  دایز  نبا  لوسر  لاح  نیا  رد  مماشایب . ایند  بآ  زا  نم  هک  تسا  هدشن  رودقم  ایوگ 
: دومرف نک ، مالس  ریما  رب  هک  دز  ملسم  رب  گناب  دایز  نبا  نامزالم  زا  یکی  درکن  مالس  دش  دایز  نبا 

! وت رب  ياو 
، تسین ریما  نم  رب  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  وش  تکاس 

: دومرف رگید  تیاور  هب  و 
نبا دش ، دهاوخ  رایسب  وا  رب  نم  مالـس  نیا  زا  دعب  تشک  دهاوخن  ارم  رگا  دراد و  اضتقا  هچ  وا  رب  نم  ندرک  مالـس  تشک  دهاوخ  ارم  رگا 

: تفگ دایز 
. تشک مهاوخ  ار  وت  نم  ینکن  هاوخ  ینکب و  مالس  هاوخ 

: دومرف ملسم  سپ 
: تفگ دیامن ، لمع  نم  ياه  تیصو  هب  هک  منک  دوخ  یصو  ار  نیرضاح  زا  یکی  هک  راذگب  تشک  یهاوخ  ارم  نوچ 

: تفگ هدرک  دعس  نب  رمُع  هب  ور  سلجم  لها  نایم  رد  ملسم  سپ  ینک ، تیصو  ات  ارت  تلهم 
دایز نبا  دـمآ  شوخ  يارب  نوعلم  نآ  ینک ، لوبق  ارم  تیـصو  مهاوخ  یم  مراد  یتجاـح  وت  هب  نم  تسا  یـشیوخ  تبارق و  وت  نم و  ناـیم 

. دادن ملسم  نخس  هب  شوگ 
: رعش

تیّمح یب  يا  تفگ  هّللادیبع 
تیصو نیا  لوبق  نک  ملسم  ز 

! رمُع يا 
تسد تفای  روتسد  دایز  نبا  زا  نوچ  رمُع  دیوگ . یم  هچ  ره  ونشب  ییامن  یم  عانتما  وا  تیّصو  لوبق  زا  ارچ  دراد  تبارق  هطبار  وت  اب  ملـسم 

: تفگ ملسم  درب ، رانک  هب  تفرگ  ار  ملسم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1886 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک تسا  نآ  نم  ياه  تیّصو 
ندب دنتخاس  لوتقم  ارم  نوچ  هکنآ  مود  نک . ادا  ارم  ضرق  شورفب و  ارم  هرز  ریـشمش و  مراد  ضرق  مهرد  دـصتفه  رهـش  نیا  رد  نم  ًالوا 

نم هک  نوچ  دیاین  بناج  نیا  هب  هک  یسیونب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هکنآ  مّوس  یئامن . نفد  یبلطب و  تصخر  دایز  نبا  زا  ارم 
مامت دعس  رمع  سپ  دیآ ؛ یم  هفوک  فرط  هب  ترضح  نآ  ببـس  نیا  هب  هک  منک  یم  نامگ  دنا و  ترـضح  نآ  اب  هفوک  مدرم  هک  ماهتـشون 

ار وا  زار  هک  يدرک  تنایخ  وت  رمُع  يا  هک  تسا  نآ  شلصاح  هک  تفگ  یمالک  هّللادیبع  درک ، لقن  دایز  نبا  يارب  ار  ملسم  ياه  تیـصو 
ار وا  نوچ  اّما  و  نک ، نانچ  تسا  هتفگ  هچ  ره  تسین  يراک  وا  لام  اب  ار  ام  هک  تسا  نآ  وا  ياه  تیـصو  باوج  اـّما  يدرک  اـشفا  نم  دزن 

. درک میهاوخن  هقیاضم  وا  ندب  نفد  رد  میتشک 
: تفگ دایز  نبا  جرفلاوبا  تیاور  هب  و 

رد یغاـط و  نم  اـب  هکنآ  تهج  هب  مناد  یمن  ندرک  نفد  راوازـس  ار  وا  هک  نوچ  درک  مهاوخن  لوـبق  ارت  تعافـش  ملـسم  هّثج  باـب  رد  اـّما 
. دوب یعاس  نم  كاله 

نآ اب  زیمآ  تراسج  تاملک  یـضعب  هب  درک و  ملـسم  هب  ور  داـیز  نبا  سپ  درک ، میهاوخن  وا  هدارا  اـم  دـیامنن  اـم  هدارا  وا  رگا  نیـسح  اـّما 
 - دایز نبا  رم  الا  رخآ  ات  تشذگ  ناشیا  نایم  رد  رایسب  نانخس  داد و  یم  ار  وا  باوج  بلق  تّوق  لامک  اب  مه  ملسم  درک  باطخ  ترضح 

ار نارمح  نب  رکب  سپ  تفگ ، لیقع  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  وا و  هب  ازـسان  انّزلا -  دلو  ۀنعّللا  هیلع 
ملـسم نزب ، ندرگ  ار  وا  رـصق و  ماب  هب  ربب  ار  ملـسم  هک  درک  رما  ار  وا  سپ  دوب  هدز  شرـس  رب  یتبرـض  ملـسم  ار  نوعلم  نیا  و  ( 86  ) دیبلط

(87 . ) يدرک یمن  نم  لتق  هب  مکح  دوب  یتبارق  یشیوخ و  وت  نم و  نایم  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ 
شیرق زا  يداژن  یبسن و  چـیه  دـنناگدازانز و  هیبا  نب  دایز  شردـپ  هّللادـیبع و  هک  دـناهاگایب  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  باـنج  نآ  دارم  و 

. دنرادن
ءانث و دـمح و  هب  هاگرد  بّرقم  نآ  نابز  هار  ياـنثا  رد  درب و  رـصق  ماـب  رب  تفرگ و  ار  راـیخا  هلالـس  نآ  تسد  نیعل  نارمح  نب  رکب  سپ 
درک و یم  تاجانم  یلاعت  ّقح  اب  دوب و  يراج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  رافغتـسا و  حـیبست و  لیلهت و  ریبکت و 
ام يراـی  زا  تسد  دـنتفگ و  غورد  دـنداد و  بیرف  ار  اـم  هک  یهورگ  نیا  ناـیم  اـم و  ناـیم  نک  مکح  وـت  اـهلاراب  هـک  تـشاد  یم  هـضرع 
ار شکرابم  رس  درب و  دوب  نارگشفک  رب  فرشم  هک  رصق  ماب  زا  یعضوم  رد  ار  مولظم  نآ  هیلع -  هّللا  ۀنعل  نارمح -  نب  رکب  سپ  دنتشادرب 

هّللادیبع دزن  هب  نازرل  ناسرت و  دوخ  دنکفا و  ریز  هب  ماب  زا  رس  لابند  ار  شفیرش  ندب  سپ  داتفا  نیمز  هب  نینزان  رـس  نآ  درک و  ادج  نت  زا 
؟ تسیچ وت  لاح  رییغت  ببس  هک  دیسرپ  نوعلم  نآ  تفاتش .

: تفگ
لوه و وا  زا  نادنچ  نم  دیزگ و  یم  نادند  هب  ار  شیوخ  تشگنا  دوب و  هداتسیا  نم  ربارب  رد  مدید  ار  یبیهم  هایس  درم  ملـسم  لتق  تقو  رد 

: تفگ یقش  نآ  مدوب ، هدیسرتن  نینچ  لاح  هب  ات  هک  متشادرب  سرت 
: هتسب تروص  وت  رظن  رد  لایخ  هدیدرگ و  یلوتسم  وت  رب  تشهد  ینک  راک  تداع  فالخ  هب  یتساوخ  یم  نوچ 

: رعش
نامیا مزب  عمش  شوماخ  دش  هچ 

نادنز ار ز  یناه  دندروایب 
يدوز هب  رکیپ  زا  رس  شدنتفرگ 
يدوب رادنامهم  هک  نآ  مرج  هب 

داد نامرف  سپ  دیشخبن ، يدوس  دندرک  تعافش  وا  يارب  نارگید  ثعشا و  نب  دّمحم  دنچ  ره  دیبلط و  نتـشک  يارب  ار  یناه  دایز  نبا  سپ 
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هرامالا راد  زا  هتـسب  فتک  ار  یناه  سپ  دـننز ، ندرگ  دـنروآ  یم  رد  ارـش  عیب و  هب  ار  نادنفـسوگ  هک  یناکم  رد  دـنرب و  رازاب  هب  ار  یناه 
. ُجِحْذَم َنیَا  َو  ُهاجِحْذَم  ای  مْویلا  ِیل  َجِحذَم  َو ال  ُهاجِحْذَم  او  هک  تشاد  یم  رب  دایرف  وا  دندروآ و  نوریب 

: هک هدش  تیاور  تفر و  یم  رامشب  هعیش  نایعا  هفوک و  فارشا  زا  ( 88  ) هورع نب  یناه  هک  تسا  لقن  ریِسلا ) بیبح   ) زا
جورم  ) رد و  (. 89  ) تشاد لاس  هن  داتـشه و  دـش  دیهـش  هک  يزور  رد  هتـسج و  فّرـشت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تبحـص  هب 

رازه تشه  دـش و  یم  راوس  وا  اب  شوپ  هرز  درم  رازه  راهچ  هک  دوب  نادـنچ  یناه  تینایعا  صّخـشت و  هک  ( 90  ) تسا يدوعسم  بهّذلا )
رازه یس  درک  یم  توعد  لئابق  رگید  هَْدنِک و  هلیبق  زا  ار  دوخ  نادنگوس  مه  نادهع و  مه  ینعی  فالْحَا  نوچ  تشاد و  ریذپ  نامرف  هدایپ 

خیاشم دز و  یم  هحیـص  هک  نادـنچ  دـندرب  یم  نتـشک  يارب  رازاب  بناج  هب  ار  وا  هک  ماگنه  نیا  دـندومن  یم  تباجا  ار  وا  شوپ  هرز  درم 
داد و یئاهر  دـنب  زا  ار  دوخ  تسد  درک و  تّوق  مرجال  دادـن  خـساپ  ار  وا  سک  چـیه  تفگ  یم  ُهاجِحْذَـماو  درک و  یم  دای  مان  هب  ار  لئابق 

: تفگ
وا يوس  هب  دـندید  نینچ  هک  دایز  نبا  ناوعا  منک ، هعفادـم  لادـج و  نآ  اب  نم  هک  تسین  یناوختـسا  ای  یگنـس  ای  يدراک  اـی  يدومع  اـیآ 

: دنتفگ دنتسبب و  تخس  ار  وا  هعفد  نیا  دنتفرگ و  ورف  ار  وا  دندیود و 
! شکب ندرگ 

: تفگ
تشاد مان  یکرت ) دیشر   ) هک دایز  نبا  مالغ  نت  کی  سپ  درک  مهاوخن  امـش  تناعا  دوخ  لتق  رب  متـسین و  یخـس  دوخ  ناج  ياطع  هب  نم 

: تفگ یناه  درکن  رثا  وا  رد  دز و  وا  رب  یتبرض 
؛ َِکناوْضِر َو  َِکتَمْحَر  یِلا  مهّللا  داعْملا  ِهّللا  َیِلا 

! ادنوادخ تسا ، ادخ  يوس  هب  همه  تشگزاب  ینعی 
. دینادرگ لصاو  یهلا  تمحر  هب  ار  وا  دز و  رگید  یتبرض  سپ  دوخ ، يدونشخ  تمحر و  يوس  هب  ربب  ارم 

يرای هب  ملـسم  جورخ  زور  رد  دوب و  هفوک  ناعجـش  زا  هک  ار  یبلک  یلعالا  دـبع  دایز ، نبا  نامرف  هب  دنتـشگ  هتـشک  یناـه  ملـسم و  نوچو 
ریگتسد تشاد و  ملـسم  يرای  هدارا  زین  وا  هک  ار  يدزا  تخَلـص  نب  ةرامع  و  دوب ، هتفرگ  ار  وا  باهـش  نب  ریثک  دوب و  هدرک  جورخ  ملـسم 

. دندرک دیهش  دندروآ و  ار  ودره  دوب  هدش 
هّلحم رد  دـندینادرگب و  رازاـب  هچوـک و  درگ  هب  ار  یناـه  ملـسم و  نت  هک  درک  رما  داـیز  نـبا  هربـتعم ، لـتاقم  زا  یـضعب  تـیاور  قـفاوم  و 

. دندیشک راد  هب  هسانک  رد  ار  ملسم  ندب  هک  هتفگ  يزوجلا  نب  طبس  و  دندز . راد  هب  ناشورف  دنفسوگ 
هب دندرازگ و  زامن  ناشیا  رب  دـندروآ و  ریز  هب  راد  زا  ار  ناشیا  نت  دـندرک و  یـشْبنُج  دـندید  نینچ  جِـحْذَم  هلیبق  نوچ  هقباس  تیاور  هب  و 

، درک جرد  نآ  رد  ار  یناه  ملسم و  لاوحا  تشون و  دیزی  هب  همان ا  داتسرف و  دیزی  دزن  هب  ار  ملـسم  رـس  دایز  نبا  سپ  ( 91 . ) دندرپس كاخ 
تشون و ار  هّللادیبع  همان  باوج  دنتخیوآ و  قشمد  هزاورد  رب  ار  یناه  ملسم و  رس  ات  درک  رما  دش و  داش  دیسر  دیزی  هب  اهرـس  همان و  نوچ 
ار اههار  هک  دیاب  تسا  هدیدرگ  قارع  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماهدینش  هک  تشون  دومن و  رایسب  شزاون  اروا  ودرک  شیاتـس  ار  وا  لاعفا 

دوش یم  حـناس  زور  ره  هچنآ  یناسر و  لتق  هب  ار  مدرم  نامگ ، تمهت و  هب  يروآ و  لمع  هب  غیلب  یعـس  وا  هب  نتفای  رفظ  رد  یئامن و  طبض 
. دش عقاو  دشاب  هفرع  زور  هک  مهن  هبنشراهچ  زور  رد  وا  تداهش  دوب و  هّجحلا  يذ  هام  هبنش  هس  زور  رد  ملسم  جورخ  و  یـسیونب . نم  يارب 

(92 . ) دوب هدومن  عایتبا  ماش  رد  اروا  لیقع  تشاد و  مان  ( هیلع  ) دوب و دلو  ما  ملسم  رَدام  هتفگ  جرفلاوبا  و 
: دیوگ فلؤم 

: نیتسخن مدروآ . رامش  نت  جنپ  متفای  رفظ  نآ  رب  هچنآ  نکل  متفاین ، یئاج  ردار  ملسم  دالوا  ددع  هک 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  هیقر  وا  ِرَدام  ربکا و  یّلع  زا  دعب  ّفَط  هعقاو  رد  تسا  بلاط  وبا  دالوا  زا  دیهـش  لّوا  هک  ملـسم  نب  هّللادبع 
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. تسا
: مّود

ملسم نادنزرف  زا  رگید  نت  ود  و  تشگ . دیهش  البرک  رد  هّللادبع  زا  دعب  تسا و  دلو  ّما  وا  ِرَدام  دّمحم و 
زا دـعب  ناشیا  تداهـش  سبح و  تیفیک  و  دـشاب ، یم  رایط  رفعج  دالوا  زا  ناشیا  ِرَدام  هک  تسا  میهاربا  دّـمحم و  میدـق ، بقانم  تیاور  هب 

: مجنپ دنزرف  تفر . دهاوخ  حرش  هب  نیا 
هلاس هدزیس  یکرتخد 

تلیضف و ار  لیقع  نب  ملسم  هک  نادب  و  تشاد . تبحاصم  البرک  رفـس  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  اب  وا  یفوک و  مثعا  تیاور  هب 
هب لّوا  باب  زا  مجنپ  لصف  رخآ  رد  هک  یثیدـح  هظحالم  ماقم  نیا  رد  تسا  یفاک  دوش  رکذ  رـصتخم  نیا  رد  هکنآ  زا  تسا  نوزفا  تلالج 

بنج رد  شفیرش  ربق  تشون و  ناشیا  ياه  همان  باوج  رد  نایفوک  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  يذغاک  هعلاطم  تفر و  حرش 
ودره رقحا  دومرف و  لقن  ترایز  ود  وا  يارب  زا  سوواط  نب  دیـس  و  تسا . یناد  یـصاق و  يداب و  رـضاح و  هاگترایز  عقاو و  هفوک  دجـسم 
یناه يدسا ، ریبز  نب  هّللادبع  و  تسا . عقاو  ملسم  ربق  لباقم  هّللا  همحر  یناه  ربق  و  ( 93 . ) مدومن لقن  نیرئاّزلا ) ۀیده   ) باتک رد  ار  ترایز 

: تسا نیا  نآ  ردص  هک  يراعشا  رد  هتفگ  هیثرم  ار  ملسم  و 
: رعش

یِلا يرُْظناَف  ُتوُْملا  اَم  َنیردَتال  ْتنُک  ْنِاَف 
ٍلیقَع ِْنبا  َو  ِقوّسلا  یف  ِیناه  یلا  ِ

(: ٍلیقع ِْنب  ِِملْسُم  ِءاثِر  یِفلیلَجلاِةَداّسلا  ِضَْعب  َلْوَق  ُنِسْحَتْس  ّینِا ََال  َو  )
: رعش

ِنیَسُْحلا ِّمَع  َْنب  ای  ًامَد  َْکتَقَس 
ۀَِحفاّسلا َِکتَعیش  ُعِمادَم 

ِعُومُّدلا ُتالِطاه  ْتَحَِرب  َو ال 
ًۀَِحئارًۀیِداغَکیَُحت

ٍَۀبْرَش ْنِم  َوُْرت  َمل  َّکن  ِال 
(94) ًۀَِحئاط ْتَدَغ  اهیف  َكایانث 

َكوُقَث َْوا  ْذِا  ِرْصَْقلا  َنِم  َكُومَر 
ٍۀَحِراج ْنِم  َکیف  ْتَِملَس  ْلَهَف 

ِلابِْحلا ِیف  ْمِِهقاوْسَِاب  ُّرَُجت 
ۀَحراْبلا ُمُه  َریمَا  َتَْسلَا 

ُتایکاْبلا َکِْکبَت  َْمل  َو  یضقَتَا 
ۀِحئان نِم  رْصِْملا  ِیف  ََکلامَا 

(95) دُْورَز یف  ْمَکَف  ًابَْحن  ِضِْقت  ْنَئل 
ٍۀحئاص ْنِم  ُۀیشَعلا  َکیَلَع 

ملسم نالفط  تداهش  يریسا و 
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: مجنپ لصف 
هچ رگا  منک  رکذ  زین  ار  وا  نالفط  تداهش  هک  مدید  بسانم  دش  ملـسم  تداهـش  رکذ  نوچ  ملـسم  نالفط  تداهـش  يریـسا و  تیفیک  رد 

لها خویـش  زا  یکی  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  هدش ؛ عقاو  هتـشذگ  ملـسم  لتق  زا  لاس  کی  زا  دـعب  اهنآ  تداهـش  هعقاو 
: تفگ هک  هفوک 

ملسم بانج  زا  کچوک  لفط  ود  ترضح  نآ  هاگرکشل  زا  دش  هدرک  ریسا  دیسر  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 
رب نک و  نادـنز  رد  ار  لفط  ود  نیا  هک  ار  وا  درک  رما  ار و  دوخ  نابنادـنز  دـیبلط  نوعلم  نآ  دایز ، نبا  دزن  ار  ناـشیا  دـندروآ  لـیقع و  نب 

دندرب و یم  رـس  هب  نادنز  يانگنت  رد  ناکدوک  نآ  هدرک و  نینچ  زین  درم  نآ  هدم  ناشیا  هب  درـس  بآ  ذیذل و  ياذـغ  ریگب و  گنت  ناشیا 
یم راطفا  نآ  هب  دروآ و  یم  ینادنز  درمریپ  ناشیا  يارب  یبآ  هزوک  اب  نیوج  نان  صرق  ود  دش  یم  بش  نوچ  و  دنتـشاد ، یم  هزور  اهزور 

ردارب يا  هک  تفگ  ار  يرگید  ردارب  ود  نآ  زا  یکی  لیوط  تّدـم  نیا  زا  سپ  دـیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  سبح  لاس  کی  تّدـم  ات  دـندرک 
دیایب ینادنز  درمریپ  نیا  هاگره  سپ  دوش  یلاب  هدیـسوپ و  ام  ياهندب  یناف و  ام  رمع  هک  دـش  کیدزن  دـیماجنا و  لوط  هب  ام  سبح  تّدـم 

یماگنه سپ  دهد ، هعسوت  ام  رب  دیاش  هکنآ  ات  وگب  وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هب  ار  ام  تبـسن  نک و  لقن  وا  يارب  ار  ام  لاح 
: هک دومرف  ار  وا  کچوک  ردارب  دروآ ، ار  ناکدوک  نان  بآ و  بش  ره  تداع  بسح  هب  درمریپ  نآ  دش  لخاد  بش  هک 

! خیش يا 
؟ یسانش یم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم 

: تفگ
! تسا نم  ربمغیپ  بانج  نآ  هکنآ  لاح  مسانشن و  هنوگچ  یلب 

: تفگ
؟ یسانش یم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج 

: تفگ
. دنک ناریط  هکئالم  اب  تشهب  رد  هک  درک  دهاوخ  اطع  وا  هب  لاب  ود  یلاعت  قح  هک  تسا  یسک  نامه  رفعج  یلب ،

: هک دومرف  لفط  نآ 
؟ یسانش یم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

: تفگ
. تسا نم  ربمغیپ  ردارب  ّمع و  رسپ  وا  مسانشن  هنوگچ 

: دومرف هاگنآ 
! خیش يا 

ساپ رادـم و  اور  ام  رب  یتخـس  ردـق  نیا  میراـتفرگ  وت  تسد  رد  کـنیا  میلیقع  نب  ملـسم  لـفط  ود  اـم  میـشاب ، یم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  اـم 
. راد هگن  ام  ّقح  رد  ار  يوبن  تمرح 

: تفگ یم  دیسوب و  یم  داتفا و  ناشیا  ياپ  يور  رب  دینشب  ار  نانخس  نیا  نوچ  خیش 
هک اج  ره  هب  امش  يور  رب  هداشگ  تسا  نادنز  رد  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ترتع  يا  امـش  ناج  يادف  نم  ناج 

. دیربب فیرشت  دیهاوخ 
هار و رـس  ات  دربب  ار  ناشیا  داد و  ناشیا  هب  بآ  هزوک  اب  ار  نیوج  نان  صرق  ود  نآ  درمریپ  نآ  تفرگ  ارف  ار  ایند  بش  یکیراـت  نوچ  سپ 

: تفگ
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! ناگدیدرون يا 
یجرف امـش  يارب  یلاعت  ّقح  هکنآ  ات  دـیوش  ناـهنپ  زور  دـینک و  ریـس  ار  بش  سپ  دیـشابم  نمیا  نانمـشد  زا  تسا  رایـسب  نمـشد  ار  اـمش 

. دیامرف تمارک 
رد دزن  دـندید  ار  نز  ریپ  دندیـسر  ینز  ریپ  لزنم  هب  هک  یماـگنه  اـت  دـندومیپ  یم  هار  بش  یکیراـت  نآ  رد  سروـن  كدوـک  ود  نآ  سپ 

: دندومرف دندیباتش و  وا  کیدزن  هدرمش  تمینغ  ار  وا  رادید  یگتسخ  ترثک  زا  هداتسیا 
! نز يا 

نوچ یهد  هانپ  دوخ  لزنم  رد  بش  یکیرات  نیا  رد  ار  ام  یهن و  ّتنم  ام  رب  دوش  هچ  میرب  یمن  یئاج  هب  هار  میبیرغ و  ریغـص و  لفط  ود  ام 
؟ میور دوخ  قیرط  هب  میوش و  نوریب  تلزنم  زا  دوش  حبص 

: تفگ نزریپ 
! ناگدیدرون ود  يا 

؟ هدیسرن مماشم  هب  یئوب  نآ  زا  رت  هزیکاپ  هک  مونش  یم  امش  زا  يرطع  يوب  نم  هک  دیتسیک  امش 
: دنتفگ

: تفگ نز  نآ  میا . هتخیرگ  دایز  نبا  نادنز  زا  هک  میشاب  یم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام 
! نم ناگدیدرون  يا 

ار امش  دنیبب و  اجنیا  رد  ار  امش  دیآ و  نم  هناخ  هب  بشما  هک  مسرت  یم  هتشاد  روضح  البرک  هعقاو  رد  هک  ثیبخ  قساف و  تسا  يداماد  ارم 
: دنتفگ دناسر . یبیسآ 

. میوش یم  نوریب  اجنیا  زا  دادماب  مه  ام  دیاین  اجنیا  بشما  درم  نآ  هک  دور  یم  دیما  تسا و  کیرات  تسا و  بش 
قفاوم و  دنتفخب . باوخ  رتسب  رد  دندرک و  لوانت  ماعط  ناکدوک  دومن و  رـضاح  ناشیا  يارب  یماعط  دروآ و  رد  هناخ  هب  ار  ناشیا  نز  سپ 

: دنتفگ رگید  تیاور 
هب غارف  زا  دعب  دنتشاذگب و  زامن  یتخل  سپ  مینک  شیوخ  ِتئاوَف  ياضق  هک  نک  رضاح  يزامن  اج  ام  يارب  زا  تسین  یتجاح  ماعط  هب  ار  ام 
ایب دشاب  ام  ینمیا  تحار و  بشما  هک  دور  یم  دیما  نینچ  ردارب  يا  هک  تفگ  ار  گرزب  ردارب  کچوک  لفط  دـندیمرآ . شیوخ  هاگباوخ 

. دنکفا یئادج  ام  نیب  ام  گرم  هکنآ  زا  شیپ  میئامن  رگیدکی  هحیار  مامشتسا  مینک و  مه  ندرگ  هب  تسد 
دمآ هزوجع  نآ  لزنم  بناج  هب  زین  هزوجع  نآ  داماد  اضق  زا  تشذگ  بش  زا  یـساپ  نوچ  دنتفخب  دـندروآ و  رد  مه  ندرگ  هب  تسد  سپ 

: تفگ نز  دیبوک  ار  هناخ  رد  و 
؟ تسیک

: تفگ ثیبخ  نآ 
؟ يدوب اجک  تعاس  نیا  ات  هک  دیسرپ  نز  منم 

: تفگ
؟ هداد يور  هچ  ارت  رگم  دیسرپ  موش ، كاله  یگتسخ  زا  تسا  کیدزن  هک  نک  زاب  رد 

: تفگ
هزیاج مهرد  رازه  دروایب  لفط  ود  نآ  زا  نت  کی  رس  هک  ره  هک  درک  ادن  ریما  يدانم  دناهدرک و  رارف  هّللادیبع  نادنز  زا  کچوک  لفط  ود 
بَعَت زج  هب  مدرگ و  یم  ار  هفوک  یـضارا  لاح  هب  ات  هزیاج  عمط  هب  نم  دشاب و  وا  ياطع  مهرد  رازه  ود  دـشکب  ار  نت  ود  ره  رگا  دریگب و 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هکنآ  زا  زیهرپب  رذگب و  لایخ  نیا  زا  درم  يا  هک  داد  دنپ  ار  وا  نز  مدیدن . كدوک  ود  نآ  زا  يرثا  یگتسخ  و 
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: تفگ تفشآ و  رب  تاملک  نیا  زا  هکلب  دومن  یم  نزیورپ  رد  بآ  دننام  نوعلم  نآ  بلق  رد  نز  ریپ  نآ  حیاصن  دشاب ، وت  مصخ  مّلس  و 
: تفگ نیکسم  هزوجع  هتساوخ . ارت  ریما  انامه  ریما  دزن  میورب  زیخرب  دشاب  يربخ  وت  دزن  دیاش  یئامن  یم  لفط  نآ  زا  تیامح  وت 

: تفگ درم  مرب ، یم  رس  هب  نابایب  نیا  رد  متسه  ینزریپ  نم  هکنآ  لاح  تسا و  راکچ  نم  اب  ار  ریما 
ماعط و يردق  درک و  زاب  رد  نز  نآ  سپ  میآرب ، ناکدوک  بلط  هب  دوش  حبص  ات  منک  یتحارتسا  هلمجلا  یف  موش و  لخاد  ات  نک  زاب  ار  رد 
رد ار  لفط  ود  نآ  باوخ  ریفن  بش  زا  تقو  کـی  تفر  باوخ  رتسب  هب  تخادرپب  ندروخ  راـک  زا  درم  نوچ  درک ، رـضاح  وا  يارب  بارش 

راوید و رب  تسد  لفط  ود  نآ  ندرک  ادیپ  تهج  هب  یکیرات  رد  درک و  یم  گناب  واگ  دننام  تفشآ و  رب  تسم  رتش  لثم  دینـشب  هناخ  نایم 
؟ یتسیک وت  تفگ  مولظم  كدوک  نآ  دیسر  ریغص  لفط  يولهپ  هب  شسحن  تسد  هک  یماگنه  ات  دیلام  یم  نیمز 

: تفگ
؟ دیتسیک امش  ملزنم ، بحاص  نم 

. میدش عقاو  نامه  رد  میدیسرت  یم  هچنآ  زا  نم ، بیبح  يا  زیخ  رب  هک  درک  ادیپ  ار  رتگرزب  ردارب  كدوک  نآ  سپ 
: دنتفگ سپ 

! خیش يا 
؟ میناما رد  میتسیک  هک  میئوگ  تسار  ام  رگا 

: تفگ
: دنتفگ یلب .

؟ ربمغیپ ادخ و  ناما  رد 
: تفگ

! یلب
: دنتفگ

؟ ناما يارب  تسا  لیک  دهاش و و  لوسر  ادخ و 
: تفگ

! یلب
: دنتفگ دنتفرگ ، وا  زا  ّظلغم  ناما  هکنآ  زا  دعب 

: تفگ میا ، هدرک  رارف  هّللادیبع  نادنز  زا  هک  میشاب  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  ! خیش يا 
. داد رفظ  امشرب  ارم  هک  ار  ادخ  دمح  دیاهداتفا و  گرم  ریگ  هب  دیاهدرک و  رارف  گرم  زا 

حبُـص هب  ار  بش  نآ  تلاـح  ناـمه  هب  مولظم  ناـکدوک  نآ  تسبب و  مکحم  ار  ناـشیا  فتک  ود  بش  ناـمه  رد  محر  یب  نوـعلم  نآ  سپ 
، دـنزب ندرگ  تارف و  رهن  رانک  رد  دربب  ار  لفط  ود  نآ  هک  داد  ناـمرف  ار  دوخ  مـالغ  نوعلم  نآ  دیـسر  ناـیاپ  هب  بش  هک  نیمه  دـندروآ ،

ناشیا لتق  رد  مادـقا  دنـشاب  یم  ربمغیپ  ترتع  زا  ناشیا  هک  دـش  علّطم  نوچ  تارف  دزن  هب  درب  ار  ناشیا  شیوخ  يـالوم  رمـالا  بسح  مـالغ 
تفلاخم زین  ناوج  نآ  دومن ، عاـجرا  شیوخ  دـنزرف  هب  ار  رما  نیا  درم  نآ  تفر  نوریب  رگید  فرط  زا  دـنکفا و  تارف  رد  ار  دوخ  دومنن و 

دش ناشیا  دزن  هب  مولظم  ود  نآ  نتشک  تهج  هب  دیشکرب  ریـشمش  دید ، نینچ  هک  درم  نآ  تشاد ، شیپ  ار  مالغ  قیرط  هدرک و  ردپ  فرح 
: دنتفگ تشگ و  يراج  ناشمشچ  زا  کشا  هدید  هدیشک  ریشمش  هک  ملسم  ناکدوک 

! خیش يا 
: تفگ دشاب ، وت  نمشد  ربمغیپ  هک  شکم  ارام  ربب و  عافتنا  ام  تمیق  هب  شورفب و  ار  ام  رازاب و  ربب  ریگب و  ار  ام  تسد 
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: دنتفگ مریگب ، هزیاج  مهرد  رازه  ود  مربب و  هّللادیبع  يارب  ار  امش  رس  مشکب و  ار  امش  هکنآ  زج  تسین  هراچ 
: تفگ امن ، هظحالم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  اب  ار  ام  یشیوخ  تبارق و  ! خیش يا 

: دنتفگ تسین ، یتبارق  چیه  ترضح  نآ  هب  ار  امش 
: تفگ دنک ، مکح  ام  ّقح  رد  دهاوخ  هچ  ره  ات  دایز  نبا  دزن  هب  ربب  هدنز  ار  ام  سپ 

: دنتفگ میوج . برّقت  وا  دزن  رد  امش  نوخ  نتخیر  هب  دیاب  نم 
: تفگ نک . محر  ام  یکدوک  ّنس و  ِرَغِص  رب  سپ 

: دنتفگ هدادن . رارق  محر  نم  لد  رد  ادخ 
؟ مینک زامن  تعکر  دنچ  هک  هدب  تلهم  ار  ام  سپ  یشک  یم  ار  ام  ّدبال  و  تسا ، نینچ  هک  لاحلا 

: تفگ
. دندرازگ زامن  تعکر  راهچ  ملسم  ناکدوک  سپ  دشخب ، عفن  ار  امش  رگا  دینک  زامن  دیهاوخ  هچ  ره 

: دندرک ضرع  یلاعت  ّقح  اب  دندومن و  دنلب  نامسآ  بناج  هبرس  نآ  زا  سپ 
. ّقَحلِْاب ُهَنَیب  َو  انَنَیب  ْمُکُْحا  َنیمکاْحلا  َمَکْحَا  ای  میلَح  اییَح  ای 

هک کچوک  لفِط  داـهن  هربوت  رد  ار  وا  رـس  دز و  ندرگ  ار  مولظم  كدوک  نآ  دیـشک و  گرزب  ردارب  بناـج  هب  ریـشمش  ملاـظ  نآ  هاـگنآ 
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیا  هب  ات  منک  یم  باضخ  شیوخ  ردارب  نوخ  هب  تفگ  یم  دنکفا و  ردارب  نوخ  رد  ار  دوخ  دید  نینچ 

: تفگ نوعلم  نآ  منک ، تاقالم  مّلس  هلآ و 
ره ندـب  تشاذـگ و  هربوت  رد  تشادرب و  شنت  زا  رـس  دز  ندرگ  زین  ار  مولظم  كدوک  نآ  سپ  مزاس  یم  قحلم  تردارب  هب  زین  ارت  لاـحلا 

، داهن دایز  نب  هّللادیبع  دزن  ار  اهرـس  دیـسر و  هرامالاراد  هب  نوچ  هدرب ، دایز  نبا  يارب  ار  ناشیا  كرابم  ياهرـس  دنکفا و  بآ  هب  ار  نت  ود 
ياج زا  هعفد  هس  رایتخا  یب  داتفا  رمق  دننام  ياهرـس  نآ  هب  شهاگن  نوچ  تشاد  تسد  رب  یبیـضق  دوب و  هتـسشن  یـسرک  يالاب  نوعلم  نآ 

؟ یتفای ار  ناشیا  اجک  رد  وت  رب  ياو  هک  درک  باطخ  ار  ناشیا  لتاق  هاگنآ  تسشن و  تساخرب و  دوخ 
: تفگ

: تفگ دمآ  راوگان  بلطم  نیا  ار  دایز  نبا  دندوب ، نامهم  ناشیا  ام  زا  ینزریپ  هناخ  رد 
؟ يدرکن تاعارم  ار  ناشیا  تفایض  ّقح 

: تفگ
: تفگ مدرکن ، ناشیا  تاعارم  یلب ،

؟ دنتفگ هچ  وت  اب  یشکب  ار  ناشیا  یتساوخ  هک  یتقو 
: تفگ هکنآ  ات  درک  لقن  دایز  نبا  يارب  ار  ناکدوک  ود  نآ  نانخس  کی  کی  نوعلم  نآ 

: دنتفگ دنتشادرب و  یهلا  هاگ  رد  هب  زاین  تسد  زامن  زا  سپ  دندناوخ  زامن  دنتساوخ  تلهم  هک  دوب  نیا  ناشیا  مالک  رخآ 
: تفگ هّللادیبع  ِقّْحلِاب . ُهَنَیب  َو  اَنَیب  ْمُکُْحا  َنیِمکاْحلا  َمَکْحَا  ای  میلَح  ای  یُحای 

. درک مکح  نیمکاحلا  مکحا 
؟ دتسرف كرد  هب  ار  قساف  نیا  دزیخ و  رب  هک  تسیک 

: تفگ ماش  لها  زا  يدرم 
! ریما يا 

نزب و ندرگ  دناهدش  هتشک  اجنآ  رد  ناکدوک  نیا  هک  یناکم  نامه  رد  ربب  ار  قساف  نیا  هک  تفگ  هّللادیبع  نک ، تلاوح  نم  هبار  راک  نیا 
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رب ار  نوعلم  نآ  رـس  هدرک و  نینچ  زین  درم  نآ  روایب . نم  دزن  هب  دوز  ار  شرـس  دوش و  طولخم  ناـشیا  نوخ  هب  وا  سحن  نوخ  هک  راذـگم 
: دنتفگ یم  هدرک و  شیوخ  ناتسد  ریت  فده  ار  نوعلم  نآ  رس  هفوک  ناکدوک  داد ، یم  چوک  هّللادیبع  بناج  هب  هدز  هزین 

(96  ) تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هیرذ  لتاق  رس  نیا 
: دیوگ فلؤم 

مولُع رابخا و  جّورم  هعیـش و  نیثّدحم  سیئر  هک  قودَص  خیـش  نوچ  نکل  تسا  دعبتـسم  نم  دزن  تیفیک  نیا  هب  لفِط  ود  نیا  تداهـش  هک 
ناشیا تعباتم  زین  ام  مرجال  تسا  عقاو  ام  باحـصا  ءّالجا  اـملُع و  زا  ياهلمج  نآ  دنـس  رد  هدومرف و  لـقن  ار  نآ  تسا  مالّـسلاامهیلع  هّمئا 

. ملاعلا یلاعت  هّللاو  میدومن . داریا  ار  هیضق  نیا  میدرک و 

البرک هب  نیسح  ماما  تمیزع 

: مشش لصف 
زا متصش  لاس  نابعش  هام  موس  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  نوچ  البرک  بناج  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  ترـضح  هّجوت  رد 
نآ رد  هدعقلا  يذ  لاوش و  ناضمر و  هام و  نآ  هیقب  رد  هدـینادرگ  ّرونم  دوخ  مودـق  رون  هب  ار  همّظعم  هّکم  نافلاخم  بیـسآ  میب  زا  ترجه 

و دندش ، عمج  ترـضح  نآ  دزن  هرـصب  زاجح و  لها  زا  نایعیـش  زا  یعمج  تّدم  نآ  رد  تشاد و  مایق  یلاعت  ّقح  تدابع  هب  همرتحم  هدـلب 
اب صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  دش  هّجحلا  يذ  متـشه  ینعی  هیورت  زور  نوچ  و  دنتـسب ، ّجح  هب  مارحا  ترـضح  دمآرد  هّجحلا  يذ  هام  نوچ 
هب ار  بانج  نآ  ای  دنرب  وا  دزن  هب  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  هک  دندوب  رومأم  دیزی  بناج  زا  و  دندمآ ، هّکم  هب  ّجـح  هناهب  هب  يرایـسب  تعامج 

افـص و نیبام  یعـس  هناخ و  فاوط  هدومن و  لودع  هرمُع  هب  ّجح  مارِْحا  زا  دوب  عّلطم  ناشیا  ریمـض  نونکم  رب  نوچ  ترـضح  دـنناسر . لتق 
نیـسح ماما  ترـضح  مدید  تفگ  هک  تسا  لوقنم  ساّبع  نبا  زا  و  دـیدرگ . قارع  هّجوتم  زور  نامه  رد  دـش و  لُِحم  هدروآ و  اج  هب  هورم 
تعیب هب  ار  مدرم  لیئربج  و  دوب ، وا  تسد  رد  لیئربج  تسد  دوب و  هداتـسیا  هبعک  رد  ربو  ددرگ  قارع  هّجوتم  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالّـسلا  هیلع 

: هک داد  یم  ادن  درک  یم  توعد  ترضح  نآ 
دیباتشب ِهّللا ؛ ِۀَعَیب  یِلااوُُّملَه 

! ادخ تعیب  يوس  هب  مدرم  يا 
زا سپ  تساـخ  ياـپ  هب  ندـناوخ  هبطخ  يارب  زا  دومن  قارع  هب  هّجوت  مزع  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوواـط  نب  دیـس  و 

: هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  ترضح  رب  دورد  ادخ و  يانث 
بوقعی قایتشا  نوچ  ار  دوخ  ناگتـشذگ  رادید  مقاتـشم  تخـس  ناوج و  نانز  دنبولگ  دـننام  دراد  هدّالق  تمزالم  مدآ  نادـنزرف  رب  گرم 

ياهدـنویپ لصافم و  منیب  یم  ایوگ  و  درک ، رادـید  مدـیاب  راچان  هک  یلَتْقَم  عَرْـصَم و  نم  يارب  زا  تسا  هدـش  راـیتخا  و  ار ، فسوی  رادـید 
زا دننک  یم  هتشابنا  سپ  تسا ، البرک )  ) و سیواون )  ) نیبام هک  ینیمز  رد  دنیامن  هراپ  هراپ  هفوک ، رکـشل  ینعی  نابایب ، ناگرگ  هکار  مدوخ 
هب اضر  تیب ، لها  ام  هدـنار و  مقر  یـسکرب  اضق  ملق  هک  يزور  زا  تسین  يزیرگ  هراـچ و  ار  دوخ  یلاـخ  ياـهنابنا  لاـمآ و  ياهمکـش  نم 

لوسر زا  دتفا  یمن  رود  و  ار ، ناگ  دننک  ربص  ياهدزم  دومرف  دهاوخ  اطع  ام  هب  ادخ  میا و  هدوب  ابیکـش  وا  يالب  رب  میا و  هداد  ادـخ  ياضق 
دوش یم  نشور  نیرب ، تشهب  رد  ینعی  سدـق  هریظح  رد  دـش  دـهاوخ  عمتجم  وا  اـب  وا و  تشوگ  هراـپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ 

رد و  دشیدنین ، ناج  لذب  زا  ام  هار  رد  هک  یـسک  نونکا  وا . هدعو  دیآ  یم  تسار  ودـب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشچ 
(97 . ) یلاعت هّللا  ءاش  نا  دومن  مهاوخ  چوک  نادادماب  نم  هچ  دهد  چوک  نم  اب  دیاب  دزیهرپن  سفن  يادف  زا  ّقح  ياقل  بلط 

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  اضیا 
دمآ ترضح  نآ  تمدخ  هب  هیفنح  نب  دّمحم  دور  نوریب  هّکم  زا  نآ  حابص  هک  دوب  مزاع  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  هک  یبش  رد 
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: درک ضرع  و 
! ردارب يا 

نینچ زین  امـش  اب  هک  مسرت  یم  نم  دندومن  رکم  دندرک و  ردغ  وت  ردارب  ردـپ و  اب  هنوگچ  يا  هتـسناد  هک  دنتـسه  یناسک  هفوک  لها  انامه 
وت باـنج  ضّرعتم  یـسک  دوب و  یهاوـخ  مّرکم  زیزع و  تسا  ادـخ  مرح  هک  یناـمب  هّکم  رد  هک  دریگ  رارق  تفیرـش  يأر  رگا  سپ  دـننک ،

: دومرف ترضح  دش ، دهاوخن 
: تفگ دّمحم  ددرگ . عیاض  مرتحم  هناخ  نیا  تمرح  ببس  نیا  اب  دنادرگ و  دیهش  ناهگان  هّکم  رد  ارم  دیزی  هک  مسرت  یم  نم  ! ردارب يا 

: هک دومرف  ترضح  دباین ، تسد  وت  رب  یسک  هک  وشم  هیداب  هّجوتم  ای  ورب و  نمی  بناج  هب  سپ  تسا  نینچ  رگا 
نآ هقان  راهم  و  دمآ . هنابات  یب  دیسر  دّمحم  هب  ربخ  نوچ  دومرف ، تکرح  هّکم  زا  ترضح  دش  رحس  ماگنه  نوچ  منک . يرکف  باب  نیا  رد 

: درک ضرع  تفرگ  ار  ترضح 
! ردارب يا 

؟ ینک لمأتم  درک  بشید  هک  یضرع  نآ  رد  يدرکن  هدعو  نم  هب 
: دومرف

: درک ضرع  یلب ،
؟ يور نوریب  هکم  زا  باتش  نیا  هب  هک  ار  امش  دش  ثعاب  هچ  سپ 

: هک دومرف 
: هک دومرف  دمآ و  نم  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  یتفر  مدزن  زا  وت  نوچ 
: تفگ دّمحم  دنیبب ، دوخ  هار  هتشک  ارت  هک  هتساوخ  ادخ  انامه  ور  نوریب  نیسح  يا 

؟ يرب یم  دوخ  اب  ار  اهنز  نیا  ارچ  سپ  يور  یم  تداهش  مزع  هب  هاگ  ره  نوُعِجار  ِهَیِلا  ّانِا  َو  هّلل  ّانِا 
: هک دومرف 

(98 . ) تشگرب هدرک  عادو  ار  ترضح  نآ  نایرگ  هدید  نایرب و  لد  اب  دّمحم  سپ  دنیبب  ریسا  اراهنآ  هتساوخ  ادخ 
نآ كرت  رد  هغلابم  دندرک و  یم  عنم  قارع  تمس  هب  ندرک  تکرح  زا  ار  ترضح  نآ  دندمآ و  ( 99 () َهلِدابَع  ) زا هربتعم  تایاور  قفاوم  و 

: هک هدرک  تیاور  وا  ریغ  یناهبصا و  جرفلاوبا  و  دنتشگرب . دندرک و  عادو  هداد و  یباوج  ار  مادک  ره  ترضح  دندومن  یم  رفس 
تّمذم یخرب  قارع و  رفس  كرت  هّکم و  هب  تماقا  رد  دومن  رایـسب  هغلابم  هدید  قارع  رفـس  رب  ار  ماما  مزع  میمـصت  ساّبع  نب  هّللادبع  نوچ 

هک مرادنپ  نانچ  دندز و  مخز  ار  تردارب  دندرک و  دیهـش  ار  وت  ردپ  هک  دنتـسه ، یناسک  نامه  هفوک  لها  هک  تفگ  درک و  هفوک  لها  زا 
: دومرف دنراذگ ، اهنت  ارت  بانج  دنرادرب و  وت  يرای  زا  تسد  دننک و  وت  اب 

: تفگ ساّبع  نبا  دناهدرک . عامتجا  نم  تعیب  رد  هفوک  لها  هک  هتشون  تسا  ملسم  همان  زین  نیا  نم و  دزن  رد  تسا  ناشیا  ياه  همان  نیا 
هک ار  زور  نآ  روآدای  هدم و  تکرح  دوخ  اب  ار  اهنآ  راذگب و  ار  دوخ  ياهنز  دالوا و  سپ  هتفرگ  رارق  رفس  نیارب  تفیرـش  يأر  هک  لاحلا 

دننک دیهش  لایع  لها و  لباقم  رد  زین  ار  امش  هک  ادابم  سپ  تشذگ ، اهنآ  رب  هچ  دندید  لاح  نادب  ار  وا  شتالایع  اهنز  دنتشک و  ار  نامثع 
(100 . ) درب البرک  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  تیب  لها  درکن و  لوبق  اروا  تحیصن  ترضح  دننک ، هدهاشم  تلاح  نآ  هب  ارت  اهنآ  و 

دید دـنکفا  دوخ  نارهاوخ  اهنز و  هب  يرظن  بانج  نآ  هک  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  دوب  البرک  رد  هک  یناسک  زا  ضعب  هدرک  لـقن  و 
تلاح نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنیامن و  یم  عزج  دـننک و  یم  رظن  ناگتـشک  دـنیآ و  یم  نوریب  اههمیخ  زا  بارطـضا  عزج و  تلاح  هب  هک 

: دومرف دروآ و  دای  ار  ساّبع  نبا  مالک  ترضح  نآ  دننک ، یم  هیرگ  دننیب و  یم  تیمولظم 
(101 . ) ِِهب یَلَع  َراشَا  امیف  ساّبع  ُْنبا  ُّرَد  ِهِّلل 
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هب شیوخ  نامشچ  دوش  یمن  فرصنم  هجو  چیه  هب  تسا و  ّممـصم  قارع  رفـس  مزع  هب  ترـضح  نآ  هک  دید  ساّبع  نبا  نوچ  هلمجلاب ؛ و 
ار ریبز  نب  هّللادـبع  ساـّبع ، نبا  دـش  نوریب  هّکم  زا  ترـضح  نآ  نوـچ  تشگرب ، درک و  عادو  ترـضح  نآ  اـب  تـسیرگب و  دـنکفا و  ریز 

: تفگ درک و  تاقالم 
! ریبُز َنبای 

: وا يارب  زا  دناوخ  و  يدیسر ، دوخ  دارم  هب  دش و  عنام  یب  یلاخ و  وت  يارب  زا  زاجح  کلم  تفر و  نوریب  نیسح 
: رعش

ٍرَمْعَمب ةَرْبنَق  نِم  َِکلای 
يرِفْصا  َ یضیبَفُّوَْجلا و َِکلّالخ 

يِرّقَنَت ْنَا  ِْتئِش  ام  يِرّقَنَو 
(102  ) يرْشبَتْساَف ٌجِراخ  ُنیَسُْحلاَذه 

هک داتسرف  یتعامج  اب  ار  ییحی  دوخ  ردارب  صاعلا  نب  دیعس  نبورمع  تفر  نوریب  هّکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هلمجلاب ؛
لوبق ترضح  هّکم ، بناج  هب  دیدرگ  رب  دیور  یم  اجک  دندرک  ضرع  دندیـسر  ترـضح  نآ  هب  نوچ  دوش ، عنام  نتفر  زا  ار  ترـضح  نآ 

دنتشگرب دنتشادرب و  تسد  دوش  یهتنم  هلتاقم  هب  راک  هکنآ  زا  شیپ  و  ترضح ، نآ  نتفر  زا  دندرک  یم  تعنامم  ناشیا  درکن و  نتـشگرب 
هداتـسرف دیزی  يارب  نمی  لماع  هک  دوب  دنچ  يا  هیده  اهنآ  راب  هک  دید  دنچ  ياهرتش  دیـسر  میعنت )  ) لزنم هب  نوچ  دـش ، هناور  ترـضح  و 

فرّصت ار  اهنآ  تسا ، ّقَحَا  اهنآ  هب  ترضح  نآ  تسا و  نامز  ماما  اب  نیملسم  روما  مکح  هک  اریز  تفرگ ؛ ار  ناشیا  ياهراب  ترـضح  دوب ،
: هک دومرف  نانابرتش  اب  هدومن و 

ندمآ هب  روبجم  ار  وا  دیایب  دهاوخ  یمن  هک  ره  مینک و  یم  ناسحا  وا  اب  میهد و  یم  مامت  ار  وا  هیارک  دیآ  یم  قارع  بناج  هب  ام  اب  هک  ره 
. دـندرک رایتخا  تقرافم  یـضعب  دـنتفر و  ترـضح  نآ  اـب  هدرک  لوبق  یـضعب  سپ  میهد ، یم  وا  هب  ار  هار  رادـقم  نیا  اـت  هیارک  مینک  یمن 

(103)
: هک هدرک  تیاور  دیفم  خیش 

نیدب تشون  بانج  نآ  يارب  يا  همان  ترـضح  نآ  ّمع  رـسپ  رفعج  نب  هّللادـبع  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادّهـشلا  دیـس  بانج  تکرح  زا  دـعب 
: نومضم
؛ دعب اّما 

نیا تمس  هب  هجّوت  زا  مناسرت  امش  رب  نم  هک  یتسرد  هب  دیوش  فرـصنم  رفـس  نیا  زا  هک  لاعتم  يادخ  هب  ار  امـش  مهد  یم  مسق  نم  انامه 
وت بانج  هچ  دش ؛ دهاوخ  شوماخ  نیمز  لها  رون  دـیوش  كاله  امـش  رگا  دـنوش ، لصاتـسم  وت  تیب  لها  يوش و  دیهـش  هکنآ  ادابم  رفس 

مهاوخ قحُلم  همان  بقع  زا  دوخ  دـیئامرفم و  لیجعت  رفـس  نیا  رد  سپ  یناگتفای ، تیادـه  يادـتقم  اوشیپ و  ناـنمؤم و  هاـنپ  تشپ و  زورما 
. دش

هک تساوخ  وا  زا  دیعس و  نبورمع  دزن  هب  تفر  دوخ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دّمحم  نوع و  شیوخ  رـسپ  ود  اب  ار  همان  نآ  سپ 
. دنک رفس  نآ  زا  تعجارم  هک  دهاوخب  وا  زا  دسیونب و  مالّسلا  هیلع  ءادّهشلادیس  ترضح  يارب  ناما  همان 

هناور دیعس  نب  ییحی  دوخ  ردارب  اب  ار  همان  ددرگرب و  ترضح  نآ  هک  داد  ناسحا  هلـص و  هدعو  هتـشون و  ترـضح  نآ  رب  ناما  ّطخ  ورمع 
همان دندیـسر  ترـضح  نآ  هب  نوچ  دوب  هدرک  هناور  شیپ  زا  ار  شیوخ  نادنزرف  هکنآ  زا  دعب  دش  هارمه  ییحی  اب  رفعج  نب  هّللادبع  درک و 

: هک دومرف  ترضح  دندومن ، رفس  نآ  زا  تعجارم  رد  هغلابم  دنداد و  بانج  نآ  هب 
: دنتفگ ما ، هناور  رما  نآ  لاثتما  یپ  رد  هک  هدومرف  يرما  ارم  ماهدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نم 
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؟ تسیچ باوخ  نآ 
: دومرف

. منک تاقالم  دوخ  يادخ  ات  تفگ  مهاوخن  مه  نیا  زا  دعب  ماهتفگن و  يدحا  يارب  لاح  هب  ات 
نآ باکر  رد  داهج  ریـس و  رد  دنـشاب و  ترـضح  نآ  مزالم  هک  ار  دّمحم  نوع و  دوخ  دنزرف  دومرف  دوب  هدش  سویأم  هّللادـبع  نوچ  سپ 

باتش تعرس و  هب  دومرف و  تکرح  قارع  تمـس  هب  ترـضح  نآ  تشگرب و  ترـسح  لامک  رد  دیعـس  نب  ییحی  اب  دوخ  دنـشاب و  بانج 
(104 . ) دومرف لزنم  قْرِع ) تاذ   ) رد ات  درک  یم  ریس 

: هک دومرف  تاقالم  ار  بلاغ  نب  رشب  اجنآ  رد  دیس  تیاور  قفاوم  و 
؟ ار قارع  لها  یتفای  هنوگچ  هک  دیسرپ  وا  زا  ترضح  نآ  دوب  هدمآ  قارع  زا 

: درک ضرع 
! تسا هیما  ینب  اب  ناشیا  ریشمش  تسا و  امش  اب  اهنآ  ياهلد 

دیفم خیـش  و  دـیامرف . یم  هدارا  هچ  ره  رد  دـنک  یم  مکح  دـهاوخ و  یم  هچنآ  دروآ  یم  اـج  هب  یلاـعت  ّقـح  اـنامه  یتـفگ  تسار  دوـمرف 
: هک هدرک  تیاور 

هیـسداق هب  ترـضح  نآ  هار  رـس  رب  هوبنا  رکـشل  اب  ار  ( 105) ریمن نب  نیَـصُح  دیـسر  دایز  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هجّوت  ربخ  نوچ 
هجّوتم مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  درک  مالعا  ار  مدرم  درک و  رپ  دوخ  رثا  تلالض  رکـشل  زا  هیناطقُْطق )  ) ات و  ناّفَخ )  ) ات هیـسداق )  ) زا داتـسرف و 

( همّرلا نطب  زا  تسا  یعـضوم  هک  هلمهم  ءار  هب  ( ) زجاح  ) هب درک  تکرح  قْرِع ) تاذ   ) زا ترـضح  سپ  دنـشاب ، علطم  ات  تسا  هدـش  قارع 
ربخ زونه  داتسرف و  هفوک  بناج  هب  تلاسر  هب  ار  دوخ  یعاضر  ردارب  رُطْقی  نب  هّللادبع  یتیاور  هب  يوادیص و  رهـسم  نب  سیق  سپ  دیـسر ،

(106 : ) نومضم نیدب  دومرف  یملق  هفوک  لها  هب  يا  همان  دوب و  دیسرن  ترضح  نآ  هب  هّللا  همحر  ملسم  بانج  تداهش 

نایفوک هب  همان 

مالـس دـمح و  زا  دـعب  ناناملـسم و  نانمؤم و  زا  شیوخ  ناردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  هماـن  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
: تشاد موقرم 

زا ام ، نانمشد  زا  ّقح  بلط  ام و  ترصن  رب  دیاهدرک  قافتا  هک  دوب  جَرَدنم  همان  نآ  رد  هدیسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  هک  یتسرد  هب 
، راربا يازج  نیرتهب  دیامرف  اطع  رادرک  یبوخ  تین و  نسُح  رب  ار  امش  دنادرگ و  مامت  ام  رب  ار  دوخ  ناسحا  هک  منک  یم  لاؤس  ادخ 

نایم رب  تعباتم  رمک  دسرب  امش  هب  نم  کیپ  نوچ  هّجحیذ  متشه  هبنش  هس  زور  رد  مدمآ  نوریب  هکّم  زا  امـش  يوس  هب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ 
نتشون ببـس  ُُهتاکََرب و  َو  هّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  َمالَّسلَا  دیـسر و  مهاوخ  امـش  هب  اهزور  نیمه  رد  نم  هک  دیـشاب  نم  ترـصن  يایهم  دیدنب و 

تعاطا و راهظا  دوب و  هتـشون  ترـضح  نآ  هب  يا  همان  دوخ  تداهـش  زا  شیپ  زور  تفه  تسیب و  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  هک  دوب  نآ  همان  نیا 
وت ترصن  يارب  ریشمش  رازه  دص  اجنیا  رد  هک  دندوب  هتشون  ترضح  نآ  هب  اههمان  زین  هفوک  لها  زا  یعمج  و  دوب ، هدومن  هفوک  لها  دایقنا 
، تفرگ ار  وا  میمت  نب  نیَصُح  دیسر  هیسداق  هب  دش  هناور  ترضح  کیپ  نوچ  ( 107 . ) ناسرب دوخ  نایعیش  هب  ار  دوخ  تسا  هدیدرگ  ایهم 
هب نوچ  داتـسرف ، دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  نیـصح  درک ، هراپ  دروآ و  نوریب  ار  همان  سیق  دـنک  شیتفت  ار  وا  تساوخ  ( 108) دیس تیاور  هب  و 

؟ یتسیک وت  هک  دیسرپ  وا  زا  نیعل  نآ  دیسر  هّللادیبع  دزن 
: تفگ

: تفگ دایز  نبا  مشاب ، یم  وا  دالوا  یلع و  نایعیش  زا  يدرم 
؟ يدرک هراپ  ار  همان  ارچ 
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: تفگ
: تفگ هّللادیبع  يوشن ، علّطم  نآ  نومضم  رب  وت  هک  نآ  يارب 

؟ دوب یک  يارب  یک و  زا  همان  نآ 
: تفگ

: تفگ دش و  بضغ  رد  دایز  نبا  مناد ، یمن  ار  ناشیا  ياهمان  نم  هک  هفوک  لها  زا  یتعامج  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  زا 
ارت هنرگ  یئوگ و  ازسان  شردارب  شردپ و  نیسح و  رب  يور و  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ای  یئوگب  ناشیا  ياهمان  هکنآ  ات  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسد 

: تفگ درک ، مهاوخ  هراپ  هراپ 
. دومن مهاوخ  اور  ار  رگید  بلطم  اّما  تفگ و  مهاوخن  سپ  ار  تعامج  نآ  مان  اّما 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  رب  رایـسب  دورد  تلاسر و  ترـضح  رب  تاوَلَـص  درک و  ادا  ار  یلاعت  ّقح  يانث  دـمح و  تفر و  الاب  ربنم  رب  سپ 
: تفگ سپ  درک  تنعل  ار  هیما  ینب  نایغاط  شردپ و  دایز و  نبا  داتسرف و  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالّسلا و 

! هفوک لها  يا 
. دباتشب وا  يوس  هب  دیامن  وا  يرای  دهاوخ  هک  ره  ماهدمآ  ماهتشاذگ و  عضوم  نالف  رد  ار  وا  امـش و  يوس  هب  منیـسح  ماما  بانج  کیپ  نم 

. دیدرگ زیاف  تداهش  هجرد  هب  دنتخادنا و  ریز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  دیسر  دایز  نبا  هب  ربخ  نوچ 
دیهش ار  وا  یمحل  ریمع  نب  کلملادبع  هک  دوب  وا  رد  یقمر  تسکش و  مه  رد  شیاهناوختسا  داتفا  ریز  هب  رصق  زا  نوچ  رگید  تیاور  هب  و 

. درک
: دیوگ فلؤم 

دیایب نیا  زا  دعب  و  تشاد . خسار  یمدق  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  ّتبحم  رد  عاجش و  فیرـش و  يدرم  يدَسَا  يوادیـص  ِرِهْـسُم  نب  سیق  هک 
: دومرف تخیر و  ورف  شکرابم  مشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  شتداهش  ربخ  نوچ  هک 

هدومن ادیصلا  ینب  خیـش  هب  وا  زا  ریبعت  هدرک و  وا  هب  هراشا  يدسا  دیز  نب  تیَمُک  و  ( 109 … (. ) ُرِظَْتنی ْنَم  مُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  مُْهنِمَف  )
: شیوخ رعش  رد 

( َتام يا : َظاف   ) ْمُهَنَیب َظاف  ْدَق  ءادیَّصلا  یَنب  خیَش  َو 
برع ياهبآ  زا  یبآ  هب  دـندومن  چوک  قارع  بناج  هب  زجاح )  ) زا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـیفم  خیـش  و 

تفاتـش و وا  لابقتـسا  هب  داتفا و  ترـضح  نآ  رب  هّللادبع  رظن  نوچ  دوب و  هدومن  لزنم  بآ  نآ  کیدزن  يوَدَع  عیطُم  نب  هّللادبع  دندیـسر ،
: درک ضرع  دومن و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  هتفرگ و  رب  رد  ار  ترضح  نآ 

! داب وت  يادف  مردام  ردپ و 
؟ ياهدمآ راید  نیا  هب  هچ  يارب 

: دومرف ترضح 
: تفگ عیطم  نبِا  دندیبلط . ارم  دنتشون و  همان  نم  هب  قارع  لها  يا  هتسناد  هدیسر و  وت  هب  شربخ  هچنانچ  درک  تافو  هیواعم  نوچ 

هک اریز  یئاـمرفن ؛ فرط  رب  ار  برع  شیرق و  مالـسا و  تمرح  يرواـین و  رد  فـلت  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت 
دعب دنناسر و  یم  لتق  هب  ارت  يریگب  ناشیا  زا  ار  هیما  ینب  تنطلـس  هک  یئامن  هدارا  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، هتـسب  وت  هب  مامت  تمرح 
هیما ینب  ضّرعتم  ورم و  هفوک  هب  هک  راهنز  سپ  دیـسرت ، دنهاوخن  سک  چیه  زا  درک و  دـنهاوخن  اورپ  یناملـسم  چـیه  لتق  زا  وت  نتـشک  زا 

: دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دیزرون  دعاقت  دوب  رومأم  یلاعت  ّقح  بناج  زا  هچنآ  زا  دیدرگن و  وا  نانخس  ضّرعتم  ترضح  وشم .
هدرک دودسم  ار  هرصب  هار  ات  ماش و  هار  ات  تسا  هفوک  هار  هک  هصقاو  زا  دایز  نبا  و  تشذگ . وا  زا  و  ( 110 () اَنل ُهّللا  َبَتَک  ام  ِّالا  انَبیصی  َْنل  )
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مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  و  تفر ، تسناوت  یمن  نوریب  یـسک  دش و  تسناوت  یمن  لخاد  یـسک  تفر و  یمن  نوریب  يربخ  دوب و 
ربخ ناشیا  زا  دیـسر و  یتعامج  هب  هار  نیب  رد  هکنآ  ات  دوب  ریـس  تکرح و  رد  هتـسویپ  دوبن و  علطم  رهاـظ  هب  هفوک  راـبخا  زا  تهج  نیدـب 

: دنتفگ دیسرپ 
! مسق ادخ  هب 

(111 . ) درک میناوت  یمن  دمآ  تفر و  ام  تسا و  دودسم  اههار  هکنآ  زج  میرادن  يربخ  ام 
لزانم رد  همّظعم و  هّکم  زا  تعجارم  ماگنه  رد  میدوب  قیفر  یلََجب  نیَق  نی  ریَهُز  اب  ام  هک  هَلیَجب  هرازَف و  هلیبق  زا  یتعامج  دناهدرک  تیاور  و 

، ار ترضح  نآ  اب  ریس  میتشاد  یم  نمشد  تهارک و  هک  اریز  میدرک ؛ یم  يرود  وا  زا  میدیسر و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب 
ات دومن ، یم  تکرح  ریهز  درک  یم  لزنم  ترـضح  نآ  هاگ  ره  دنام و  یم  ریهز  درک  یم  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  ره  مرجال 

میدوـب و هتـسشن  میدرک و  لزنم  رگید  بناـج  رد  يّدـُبال  باـب  زا  زین  اـم  درک  لزنم  یبناـج  رد  ترـضح  نآ  هک  لزاـنم  زا  یکی  رد  هکنآ 
نیسحلا هّللادبع  ابا  هک  درک  باطخ  ریهُز  هب  درک و  مالس  هدمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بناج  زا  یلوسر  هاگان  هک  میدروخ  یم  تشاچ 

ياج رد  ایوگ  هک  یقیرط  هب  میدـنام  ریحتم  میدـنکفا و  میتشاد  تسد  رد  هک  ار  اههمقل  تشهد  تیاـهن  زا  اـم  دـبلط ، یم  ارت  مالّـسلا  هیلع 
. درک میناوتن  تکرح  میدش و  کشخ  دوخ 

! هّللا ناحبس  هک  تفگ  ریهز  هب  تشاد  مان  مهلد )  ) هک ریهز  هجوز 
؟ ینک یم  لمأت  نتفر  رد  وت  دبلط و  یم  ارت  ادخ  ربمغیپ  دنزرف 

تشگرب و هتخورفارب  تروص  اب  مّرخ  داـش و  هک  تشذـگن  یناـمز  تفر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ریهز  دـیامرف . یم  هچ  نیبب  ورب  زیخرب 
: هک دومرف 

یئاهر هلی و  نم  تیجوز  دـیق  زا  وت  هک  تفگ  ار  دوخ  هجوز  دـندرک و  بصن  ترـضح  نآ  ياـه  هدرپارـس  کـیدزن  دـندنک و  ار  وا  همیخ 
(112 . ) دسر وت  هب  يررض  نم  ببس  هب  مهاوخ  یمن  هک  دوخ  لهَا  هب  وش  قحلم 

وا يادف  ار  دوخ  ناج  منک و  تبحاصم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ماهدش  مزاع  نم  هک  تفگ  دوخ  هجوز  هب  ( 113) دیس تیاور  قفاوم  و 
. دناسر شلها  هب  اروا  هک  دوخ  ّمع  نارسپ  زا  یکی  هب  ار  وا  درپس  هداد و  ار  وا  رْهَم  سپ  میامن 

: رعش
لاصِخ شوخ  يا  قارَْفلَا  شتفج  تفگ 

! لاصْولَا تسا  لاصِْولَا  ین  ین  تفگ 
ام مینیب  اجک  تیور  نآ  تفگ 
ادخ ّصاخ  تولخ  ردنا  تفگ 

: تفگ درک و  عادو  وا  اب  تساخرب و  نایرب  لد  نایرگ و  هدید  اب  شاهجوز 
. ینک دای  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ّدج  دزن  تمایق  زور  رد  ارم  هک  مراد  سامتلا  وت  زا  دنادرگ  رّسیم  ارت  ریخ  ادخ 

عادو اهنآ  اب  سپ  وا ، اب  تسا  نم  تاقالم  نیرخآ  نیا  دهاوخن  هک  ره  دیایب و  نم  اب  دـهاوخ  هک  ره  درک  باطخ  دوخ  ناقیفر  اب  ریهز  سپ 
: هک دناهتفگ  ریِس  بابرا  یضعب  و  تسویپ . ترضح  نآ  هب  هدرک و 

. دیدرگ دیهش  اروشاع  زور  رهظزادعب  البرک  رد  هدرک و  تقفاوم  وا  اب  زین  سیق  نب  براضم  نب  ناملس  شّمع  رسپ 
: دنتفگ هک  يدسا  ّلِعَمْشُم  نب  رِْذنُم  يدَسَا و  نامیَلُس  نب  هّللادبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  دیفم  خیش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ترضح  هب  هک  دوب  نآ  باتش  تعرس و  زا  ام  ضرغ  میدرک و  تعجارم  تعرـس  هب  میدش  غراف  ّجح  لامعا  زا  ام  نوچ 
. دش دهاوخ  هچ  بانج  نآ  رما  تبقاع  مینیبب  هکنآ  ات  میوش  قحلم  هار  رد 
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میدیـسر ترـضح  نآ  هب  هیبَْلعَث  کیدزن  تسا  یعـضوم  مان  هک  دورز )  ) هب ات  میدومن  یم  قیرط  یط  باتـش  لـجع و  مدـق  هب  هتـسویپ  سپ 
ار دوخ  هار  دید  ار  ترـضح  نآ  هاپـس  نوچ  دـش و  ادـیپ  هفوک  بناج  زا  يدرم  هک  میدـید  هاگان  میورب  بانج  نآ  کیدزن  میتساوخ  نوچ 
مه اب  ام  تشذگ . اجنآ  زا  دش  سویأم  نوچ  دنک  تاقالم  ار  وا  ات  دومرف  ثکم  يرادقم  ترـضح  دش و  يوس  کی  هب  هّداج  زا  دینادرگ و 
وا رب  میدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ام  سپ  دناد ؛ یم  ار  هفوک  رابخا  وا  هچ  میسرپب ؛ ربخ  وا  زا  مینیبب و  ار  درم  نیا  میورب  تسا  بوخ  هک  میتفگ 

؟ یشاب یم  هلیبق  هچ  زا  میدیسرپ  میدرک و  مالس 
: تفگ

: میتفگ دسا . ینب  زا 
: تفگ میدیسرپ ، هفوک  هزات  رابخا  زا  سپ  میدیناسانش ؛ وا  هب  ار  دوخ  هدیسرپ و  ار  وا  مسا  سپ  میا  هلیبق  نامه  زا  زین  ام 

اهرازاب رد  دندوب  هتفرگ  ناشیا  ياهاپ  مدـید  مدـید و  هتـشک  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  ات  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  هزات  ربخ 
میدیـسر ّهیبلعث  هب  دـمآ  رد  بش  ات  میتفر  میدـش و  قحلم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  هب  میتشذـگ و  درم  نآ  زا  سپ  دـندینادرگ  یم 

میدـش و دراو  راوگرزب  نآ  رب  ام  دومرف ، لالجا  لوزن  اجنآ  رد  لالج  تمـصع و  تیب  لها  هدـبز  نآ  نوچ  درک ، لزنم  اجنآ  رد  ترـضح 
ضرع یناهنپ  رد  هن  رگا  میئوگ و  اراکشآ  دیشاب  هتـساوخ  رگا  تسا  يربخ  ام  دزن  هک  میدرک  ضرع  سپ  میدینـش  باوج  میدرک و  مالس 

: هک دومرف  درک  دوخ  باحصا  يوس  هب  ام و  بناج  هب  يرظن  ترضح  نآ  مینک ،
رد میدوب  هدینـش  يدسا  درم  نآ  زا  هک  ار  رثا  تشحو  ربخ  نآ  ام  سپ  دیئوگب ، اراکـشآ  منک  یمن  ناهنپ  يزیچ  دوخ  باحـصا  نیا  زا  نم 

: دومرف ررّکم  دیدرگ و  كانهودنا  ربخ  نیا  عامتسا  زا  بانج  نآ  میدرک ، ضرع  ترضح  نآ  رب  یناه  ملسُم و  تداهش  باب 
. امِهیَلَع ِهّللاُۀَمْحَر  نوُعجار ، هَیِلاّانا  َو  هِِّلل  ّانِا 

: میتفگ ام  سپ  ار ، یناه  ملسم و  دنک  تمحر  ادخ 
! هّللا لوسر  َنبای 

ترـضح سپ  دیدرگرب ، هدومن و  رفـس  نیا  كرت  امـش  هک  مینک  یم  سامتلا  دوب و  دنهاوخن  امـش  يارب  زا  دنـشابن  امـش  رب  رگا  هفوک  لها 
: دومرف دش و  لیقع  دالوا  هّجوتم 

؟ هدش دیهش  ملسم  نتشگرب ، رد  دینیب  یم  تحلصم  هچ  امش 
: دنتفگ

، میشچب زین  ام  هدیـشچ  تداعـس  رحب  قیرغ  نآ  هک  تداهـش  تبرـش  نآ  زا  ای  میئامن  دوخ  نوخ  بلط  ات  میدرگ  یمنرب  هک  دنگوس  ادخ  هب 
: دومرف درک و  ام  هب  ور  ترضح  سپ 

. ایند شیع  رد  تسین  یبوخ  ریخ و  رگید  اهنیا  زا  دعب 
: میتفگ تسا  نتفر  هب  مزاع  ترضح  نآ  هک  میتسناد  ام 

. درک اعد  ام  ّقح  رد  ترضح  نآ  دنک ، بیصن  ار  امش  تسا  ریخ  هچنآ  ادخ 
، درک دنهاوخ  تعرـس  رتشیب  وت  بانج  يوس  هب  مدرم  دیورب  هفوک  رگا  تسا  کین  لیقع  نب  ملـسم  زا  امـش  راک  هک  دـنتفگ  باحـصا  سپ 

. دوب رضاح  وا  رطاخ  رد  رما  تمتاخ  هچ  دادن ؛ یباوج  دومرف و  توکس  ترضح 
: دومرف تسیرگ و  دینش  ار  ملسم  تداهش  ربخ  ترضح  نوچ  دیس  تیاور  هب 

تـسا ام  رب  هچنآ  دوب و  وا  رب  هچنآ  دروآ  لمع  هب  تفر و  ناوضر  ّتنج و  ناحیر و  حور و  يوس  هب  هنیآ  ره  ار  ملـسم  دـنک  تمحر  ادـخ 
رب ضیرعت  تداهـش و  تلیـضف  ترخآ و  رما  رد  بیغرت  نآ و  رد  دـهز  ایند و  یئافو  یب  ناـیب  رد  درک  ادا  يراعـشا  سپ  تسا ، هدـنامیقاب 

(114 . ) دناهدینادرگ اراوگ  دوخ  رب  یهلا  ياضر  يارب  ار  گرم  راوگان  تبرش  دناهداد و  رد  تداهش  هب  نت  هکنآ 
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یم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  نارتخد  اب  هک  هلاس  هدزیس  دوب  يرتخد  ار  مالّسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  هک  هدش  لقن  خیراوت  ضعب  زا  و 
دمآ و رد  شیوخ  هدرپارس  هب  دینشب  ملـسم  تداهـش  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تشاد ، تبحاصم  ناشیا  اب  زور  هنابـش  تسیز و 

لایخ رد  یتروص  لاح  نآ  زا  ار  ملـسم  رتخد  دومرف ، يو  اب  تداع  نوریب  یتاعارم  تداـیز و  هب  یـشزاون  تساوخ و  شیپ  ار  ملـسم  رتخد 
: درک ضرع  تشگ  رّوصم 

! هّللا لوسر  نب  ای 
؟ دنشاب هدرک  دیهش  ار  ملسم  مردپ  رگم  يراد  یم  یعرم  نامیتی  تفوطع  ناردپ و  یب  تفطالم  نم  اب 

: دومرف تسیرگب و  تفر و  بیکش  يورین  ار  ترضح 
! رتخد يا 

رتخد دنشاب . وت  ناردارب  منارـسپ  دنـشاب و  وت  نارهاوخ  منارتخد  وت و  ردام  مرهاوخ  مشاب و  وت  ردپ  نم  دشابن  ملـسم  رگا  شابم  نیگهودنا 
لها دنتخادنا و  رد  هیرگ  گناب  ياه  ياه  هب  دنتخاس و  نایرع  همامع  زا  اهرس  ملسم  ياهرسپ  و  تسیرگب ، راز  راز  دروآرب و  دایرف  ملـسم 
تخس ملسم  تداهش  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  دندرک و  تقفاوم  ناشیا  اب  تبیصم  نیا  رد  مالّـسلاامهیلع  تیب 

. تشگ رطاخ  هتفوک 
دومرف بانج  نآ  درک  مالس  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  يدرم  دیسر  هیبْلعَث  هب  ترضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیش  و 

: هک
؟ يدلب مادک  لها  زا 

: تفگ
: هک دومرف  ما . هفوک  لها  زا 

هنوگچ هدش و  یم  لخاد  هار  هچ  زا  هک  مدومن  یم  امـش  هب  دوخ  هناخ  رد  ار  لیئربج  ياپ  رثا  هنیآ  ره  يدمآ  یم  نم  دزن  هب  هنیدـم  رد  رگا 
ام ار و  یهلا  مولع  دننادب  مدرم  سپ  دـشاب  ام  دزن  زا  ام و  هناخ  رد  نافرع  ملع و  ناویَح  بآ  همـشچ  ایآ  هدـیناسر ، یم  نم  ّدـج  هب  ار  یحو 

؟ مینادن
(115 !. ) دوب دهاوخن  زگره  نیا 

باوخ زا  سپ  دوـمرف ، هلوـلیق  لاـح  نآ  رد  دیـسر  هیبَْـلعَث  هب  راـهّنلا  فـصن  تقو  رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لـقن  زین  سوواـط  نب  دیـس  و 
: دومرف تساخرب و 

، دهد یم  تعرس  تشهب  يوس  هب  ار  امش  امش ، ياهگرم  هکنآ  لاح  دینک و  یم  تعرس  امـش  هک  درک  یم  ادن  یفتاه  هک  مدید  باوخ  رد 
: تفگ مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 

! ردپ يا 
؟ میتسین ّقح  رب  ام  ایآ 

: دومرف
. تسا وا  يوس  هب  ناگدنب  تشگزاب  هک  يدنوادخ  نآ  ّقح  هب  میّقح  رب  ام  یلب 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ 
! ردپ يا 

؟ میراد كاب  هچ  گرم  زا  سپ ، میّقح  رب  ام  هک  لاحلا 
: هک دومرف  ترضح 
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هفوک لها  زا  يدرم  دش  حبص  نوچ  دومرف ، هتوتیب  لزنم  نآ  رد  ار  بش  نآ  ترضح  نآ  سپ  نم ، ناج  دنزرف  يا  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ 
: تفگ درک  مالس  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  دنتفگ  یم  يدْزَا  هّره  ابَا  ار  وا  هک 

! هّللا لوسر  َنبای 
؟ يدمآ نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تراوگرزب  دّج  مرح  زا  ادخ و  مرح  زا  هک  ار  امش  دش  ثعاب  هچ 

: هک دومرف  ترضح 
هب و  متخیرگ ، اهنآ  زا  دنزیرب  منوخ  دنتـساوخ  نوچ  مدومن و  ربص  دندرک  متمرح  کته  مدرک و  ربص  دـنتفرگ  ار  ملام  هیما  ینب  هَّره  ابَا  يا 

دیناشوپ و دهاوخ  ناشیا  رب  راع  يراوخ و  ّتلذ و  سابل  راّهق  دنوادخ  درک و  دنهاوخ  دیهـش  ارم  یغاط  یغای  هورگ  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ 
ینز هک  ابـس  موق  زا  دـنادرگ  رت  لیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  دـینادرگ  دـهاوخ  ّطلـسم  ناشیارب  دیـشک و  دـهاوخ  ناـشیارب  ماـقتنا  ریـشمش 

(116 . ) ناشیا نوخ  نتخیر  لاوما و  نتفرگ  هب  دنک  یم  مکح  دوب و  ناشیا  يامرفنامرف 
: هریغ دیفم و  خیش  تیاور  هب  و 

: هک دومرف  ار  دوخ  راصنا  ناناوج  دش  رحس  تقو  نوچ 
دیـسر بانج  نآ  هب  رُطْقی  نب  هّللادبع  تداهـش  ربخ  اجنآ  رد  دندیـسر و  هلابُز )  ) لزنم هب  ات  دش  هناور  دندرک و  راب  دنتـشادرب و  رایـسب  بآ 

: نومضم نیدب  دومرف  تئارق  ناشیا  يارب  دروآ و  نوریب  يذغاک  دومن  عمج  ار  دوخ  باحصا  دینش  ار  شحوم  ربخ  نیا  نوچ 
: دعب اما  میحّرلا ؛ نمحّرلا  هّللا  مسب 

ام يرای  زا  تسد  ام  نایعیش  هک  قیقحت  هب  هدیسر و  رُطْقی  نب  هّللادبع  هورُع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسُم  تداهـش  ربخ  ام  هب  هک  یتسرد  هب 
. تسین یجرح  وا  رب  دوش  ادج  ام  زا  دهاوخ  هک  ره  سپ  دناهتشادرب 

دـندیدرگ و قرفتم  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  دـندوب  هدـش  هارمه  بانج  نآ  اب  ایند  تّزع  تحار و  تمینغ و  لاـم و  عمط  يارب  هک  یعمج  سپ 
. دندنام دندوب  هدومن  ناقیا  لها  رورس  نآ  تمزالم  رایتخا  نامیا  نیقی و  يور  یعمج  ترضح و  نآ  ناشیوخ  تیب و  لها 

: هک دومرف  رما  ار  دوخ  باحصا  دش  رحس  نوچ  سپ 
، دندومرف تاقالم  ار  همَرْکِع  یَنب  زا  يریپ  درم  اجنآ  رد  و  دندومن ، لوزن  َهبَقَع  نَْطب  رد  ات  دندش  هناور  دنتشادرب و  رایـسب  بآ  دنرادرب  بآ 

؟ دیراد هدارا  اجک  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  درمریپ  نآ 
: دندومرف

: درک ضرع  درم  نآ  مور . یم  هفوک 
زا و  اهریشمش ، يزیت  اههزین و  كون  هب  ور  رگم  يور  یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدرگرب ، هک  ادخ  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  ! هّللا ِلْوسَر  َنب  ای 

! درم يا  هک  داد  شخساپ  بانج  نآ  درک  مّلکت  ترضح  نآ  اب  هلوقم  نیا 
. تسا یندش  عقاو  ینّابر  تاریدقت  تسا و  بجاو  یهلا  رما  تعاطا  نکیلو  تسین  هدیشوپ  نم  رب  یهد  یم  ربخ  وت  هچنآ 

: دومرف سپ 
یلاعت ّقح  دننک  دیهـش  ارم  نوچ  دـنروآ و  نوریب  منوردـنا  زا  منوخ  رپ  لد  هکنآ  ات  تشاد  دـنهاوخن  رب  نم  زا  تسد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

(117 . ) دش هناور  دومرف و  چوک  اجنآ  زا  و  دنادرگ . اهتّما  نیرتلیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یسک  دنادرگ  ّطلسم  ناشیارب 

یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم 

: متفه لصف 
یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم  رد 
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لزنم هب  دومن  چوک  هَبَقَع )  ) نَْطب زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نوچ  البرک  هب  بانج  نآ  لوزن  ات  هدش  عقاو  ناشیا  نیب  رد  هچنآ 
ات دنتـشگ و  هناور  اجنآ  زا  دنتـشادرب و  رایـسب  بآ  هک  ار  ناناوج  درک  رما  دش ، رحـس  ماگنه  نوچ  دومرف و  لوزن  نیـش ) حتف  هب  () فرـش )

: تفگ ترضح  نآ  باحصا  زا  يدرم  لاح  نآ  رد  دنتفر  هار  زور  فِصن 
! ُرَبْکا ُهّللَا 

؟ یتفگ ریبکت  هک  يدید  هچ  رگم  دیسرپ ، تفگ و  ریبکت  زین  ترضح 
: تفگ

: دنتفگ باحصا  زا  یعمج  مدید ، رود  زا  یئامرخ  ناتخرد 
! میا هدیدن  یئامرخ  تخرد  ناکم  نیا  رد  زگره  ام  هک  مسق  ادخ  هب 

: دومرف ترضح 
؟ دینیب یم  هچ  ات  دینک  هاگن  بوخ  سپ 

: دنتفگ
: هک دومرف  بانج  نآ  مینیب ، یم  نابسا  ياهندرگ  دنگوس  ادخ  هب 

. منیب یم  نینچ  زین  نم  هّللا  و 
: هک دومرف  مولعم  نوچ  و 

لیم دـنتفگ  یم  مَسُح ) وذ   ) ار نآ  دوب و  یلاوح  نآ  رد  هک  یهوک  بناـج  هب  دوـخ  پچ  تمـس  هب  دـندش  ادـیپ  هک  تسا  رکـشل  تمـالع 
: هک دومرف 

لوزن هدرک و  اپ  رب  همیخ  دنتفر و  عضاوم  نآ  هب  سپ  دنیامن ، هلتاقم  نآ  هب  تشپ  هدومن و  دوخ  ءاجلم  ار  هوک  نآ  دـتفا  لاتق  هب  تجاح  رگا 
ُریَخ دنزرف  نآ  رکـشل  ربارب  رد  امرگ  تّدش  رد  دندیـسر  ناشیا  کیدزن  راوس  رازه  اب  یمیمت  دیزی  نب  ّرُح  هک  تشذـگن  ینامز  و  دـندومن .
عبنم نآ  نوچ  و  دنتـسب ، فص  ناشیا  لباقم  رد  هدرک و  لیامح  ار  دوخ  ياهریـشمش  دوخ  نارای  اـب  زین  باـنج  نآ  دندیـشک ، فص  رَـشَْبلا 

ار ناشیا  ياهبـسا  ناشیا و  هک  دومن  رما  دوخ  ناناوج  باحـصا و  هب  دومرف ، هظحالم  یگنـشت  راثآ  تلالـض  لیخ  نآ  رد  تواخـس  مرک و 
ربص دندرب و  یم  ناشیا  نایاپ  راهچ  کیدزن  هب  دـندومن و  یم  بآ  زا  رپ  ار  اه  تشت  فورظ و  هداد و  بآ  ار  ناشیا  اهنآ  سپ  دـیهد ؛ بآ 
یم باریس  تیاهن  هب  نوچ  دنداهن و  یم  هتشادرب و  بآ  زا  رـس  تداع  بسح  هب  نایاپ  راهچ  نآ  هک  هعفد  جنپ  راهچ و  هس و  ات  دندرک  یم 

: دندش باریس  اهنآ  مامت  ات  دندرک  یم  باریس  ار  يرگید  دندش 
: رعش

بایان بآ  يدوب  هک  يداو  نآ  رد 
باریس دیدرگ  وا  بسا  راوس و 

نوچ دوب ، هدرک  هبلغ  رایسب  مبسا  نم و  رب  یگنشت  مدیسر و  اجنآ  هک  رُح  رکشل  زا  مدوب  یـسک  رخآ  نم  هک  هتفگ  یبراحم  ناّعط  نب  یلع 
ار باـنج  نآ  دارم  نم  هیواّرلا ؛ ِخـنَا  هک  نم  هب  دوـمرف  دوـمن  هظحـالم  ارم  بسا  نم و  شطع  لاـح  مالّـسلا  هـیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 

: تفگ سپ  مدیمهفن 
؛ لَمَجْلا ِِخنَا  خَْالا  َْنب  ای 

. تسوا راب  بآ  هک  يرتش  نآ  ناباوخب  ینعی 
: هک دومرف  تخیر  یم  کشَم  ناهد  زا  بآ  مماشایب  بآ  متساوخ  نوچ  ماشایب  بآ  هک  نم  هب  دومرف  مدیناباوخ ، ار  رتش  نم  سپ 

باریـس ارم  دـینادرگرب و  ار  کشَم  بل  تساخرب و  دوخ  سیفن  سفن  هب  باـنج  نآ  دوخ  منک ، هچ  متـسناوتن  نم  نادرگرب  ار  کـشم  بل 
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. دومرف
دومرف ار  قورـسَم  نب  جاّجَح  ترـضح  دـش  لخاد  رهظ  زامن  تقو  ات  دوب  تفلاخم  مدـع  تقفاوم و  ماقم  رد  بانج  نآ  اب  رُح  هتـسویپ  سپ 

: هک
داتـسیا و رکـشل  ود  نایم  رد  دـمآ  نوریب  ءادِر  نیَلعَن و  راِزا و  اب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بانج  دـش  تماقا  تقو  نوچ  تفگ  زاـمن  ناذا 

: دومرف سپ  دروآ ، ياج  هب  یلاعت  ّقح  يانث  دمح و 
! ساّنلا اَهیَا 

هب ایب  هتبلا  هک  دیدوب  هتشون  هدیسر و  نم  هب  یپایپ  امش  ياه  کیپ  یلاوتم و  رتاوتم و  ياه  همان  هکنآ  زا  دعب  رگم  امـش  يوس  هب  مدماین  نم 
امش يوس  هب  متسب و  راب  مرجال  دنادرگ ، عمتجم  تیاده  ّقح و  رب  وت  هطـساو  هب  ار  ام  ادخ  هک  دیاش  میرادن  یئاوشیپ  یماما و  هک  ام  يوس 
دوخ راـتفگ  زا  رگا  دـینادرگ و  نئمطم  ارم  رطاـخ  دـینک و  هزاـت  ار  دوـخ  ناـمیپ  دـیتسه  دوـخ  راـتفگ  دـهع و  رـس  رب  رگا  نوـنکا  متفاـتش 

یباوج هدومن و  توکـس  نایافو  یب  نآ  سپ  مدرگ ؛ یم  رب  دوخ  ياـج  هب  نم  دـیهراک  ارم  ندـمآ  دیاهتـسکش و  ار  اـهنامیپ  دیاهتـشگرب و 
. دنتفگن

: هک دومرف  ار  نّذُؤم  ترضح  سپ 
: هک دومرف  ار  ّرُح  تفگ ، زامن  تماقا 

. نک زامن  دوخ  رکشل  اب  مه  وت  یهاوخ  یم 
: تفگ ّرُح 

ياج هب  يرکشل  ره  زامن  زا  دعب  دندرک ، زامن  ترضح  نآ  اب  رکشل  ود  ره  داتسیا و  شیپ  ترـضح  سپ  منک ؛ یم  زامن  امـش  بقع  رد  نم 
دش رصع  تقو  نوچ  سپ  دندوب ، هتسشن  نآ  هیاس  رد  هتفرگ  ار  دوخ  بسا  نانع  نایرکـشل  هک  دوب  مرگ  يا  هباثم  هب  اوه  دنتـشگ و  رب  دوخ 
زا دعب  درک و  ادا  ار  رصع  زامن  نانچمه  داتسیا و  شیپ  ترـضح  سپ  دنک ، رـصع  زامن  يادن  يدانم  دنوش و  چوک  يایّهم  دومرف  ترـضح 

: دومرف دومن و  ادا  يا  هبطخ  درک و  رکشل  نآ  بناج  هب  كرابم  يور  زامن  مالس 
میتلاـسر و ربـمغیپ و  تیب  لـها  اـم  و  دوش ، دونـشخ  رتـشیب  امـش  زا  ادـخ  دیـسانشب  ار  ّقح  لـِها  ّقـح  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  رگا  ! ساـّنلا اـهیا 
تلالض و رد  رگا  و  دنیامن ، یم  كولس  ناودع  روج و  هب  امش  نایم  رد  دننک و  یم  تسایر  يوعد  ّقح  ان  هب  هک  هورگ  نیا  زا  میرتراوازس 

: تفگ باوج  رد  ّرُح  مدرگ . یمرب  تسین  یکاب  تسا  هتشگرب  دیاهتشون  نم  هب  اههمان  رد  هچنآ  زا  امش  يأر  دیخس و  ار  تلاهج 
: هک دومرف  ار  ناعْمِس  نب  ۀَبْقُع  ترضح ، مرادن . ربخ  هجو  چیه  هب  یئامرف  یم  هک  نالوسر  اههمان و  نیا  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

: تفگ ّرُح  تخیر ، نوریب  ار  اهنآ  دروآ و  نایفوک  همان  زا  ّولمم  ینیجروخ  سپ  تسا ، نآ  رد  اههمان  هک  ار  نیجروخ  نآ  روایب 
دزن هب  ارت  هفوک  رد  ات  میوشن  ادج  وت  زا  مینک ، تاقالم  ارت  نوچ  هک  میا  هدش  رومأم  ام  دناهتشون و  همان  امش  يارب  هک  یئاهنآ  زا  متـسین  نم 

: هک دومرف  دش و  مشخ  رد  ترضح  میربب . دایز  نبا 
: هک دومرف  مکح  ار  دوخ  باحصا  سپ  هشیدنا ، نیا  زا  تسا  رتکیدزن  وت  يارب  گرم 

اب ّرُح  دـندرگ  رب  هک  دنتـساوخ  نوچ  دـیدرگ ، رب  دـینک و  تکرح  هک  ار  دوخ  باحـصا  دومن  رما  دومن و  راوس  ار  اـهنز  سپ  دـیوش ، راوس 
؟ ُدیُرت ام  َکُُّما  َْکتَلَکَث  هک  درک  باطخ  رُح  اب  ترضح  دندش  عنام  زجاح و  ار  تعجارم  قیرط  هتفرگ و  هار  رس  دوخ  رکشل 

؟ یهاوخ یم  هچ  ام  زا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام 
: تفگ رّح 

اّما دشاب  دهاوخ  هک  ره  مداد  یم  وحن  نیمه  هب  ار  وا  باوج  مدـش و  یم  وا  ِرَدام  ضّرعتم  هّتبلا  درب  یم  ارم  ردام  مان  وت  زا  ریغ  يرگید  رگا 
! دروآ مناوت  یمن  نابز  رب  ینخس  میرکت  میظعت و  زا  ریغ  هب  وت  ِرَدام  ّقح  رد 
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: هک دومرف  ترضح 
؟ تسیچ وت  بلطم 

: تفگ ّرُح 
: هک دومرف  بانج  نآ  مربب . هّللادیبع  ریما  دزن  هب  ارت  مهاوخ  یم 

: تفگ  ّ رُح منک . یمن  ارت  تعباتم  نم 
: تفگ ّرُح  هکنآ  ات  دیماجنا  لوط  هب  ناشیا  نایم  رد  نانخس  هنوگ  نیا  زا  مراد و  یمن  رب  وت  زا  تسد  زین  نم 

یم عانتما  هفوک  هب  ندمآ  زا  هک  لاحلا  مربب  هفوک  هب  ارت  ات  میامنن  تقرافم  وت  زا  هک  رومأم م  هکلب  منک  گنج  وت  اب  هک  ماهدـشن  رومأم  نم 
ات مسیونب  دایز  رـسپ  هب  باب  نیا  رد  همان  نم  اـت  دـنادرگ  رب  هنیدـم  هب  ارت  هن  دوش و  یهتنم  هفوک  هب  هن  هک  نک  راـیتخا  ار  یهار  سپ  یئاـمن 
هب لیم  دـینادرگب و  هار  بیَذُـع  هیـسداق و  قیرط  زا  بانج  نآ  موشن . التبم  يراوگرزب  وت  نوچ  هبراحم  هب  نم  هک  دـهد  ور  یتروص  دـیاش 

دندیـسر تاناجه  ِبیَذُع  هب  هکنآ  ات  دنتفر  یم  ترـضح  نآ  هیحان  زا  دندش و  هارمه  شرکـشل  اب  زین  ّرُح  و  دـش ، هناور  درک و  پچ  تسد 
شمان هک  ار  لاله  نب  عفاـن  بسا  دـناهدرک  لـتک  دـننارتشا و  رب  راوس  دـنیآ  یم  هفوک  بناـج  زا  هک  دـندید  ار  رفن  راـهچ  اـجنآ  رد  هاـگان 
تـسا رگید  يدَع  شردپ  هکلب  تسین  مولعم  متاح  نب  يدَع  دنزرف  حامرط  نیا  ندوب   ) تسا يدع  نب  حامرط  ناشیا  لیلد  تسا و  لماک ) )

: تفگ ّرُح  دنتسویپ . مالّسلا  هیلع  ماما  باکر  هب  تعامج  نیا  و  رهاّظلا ) یَلَع 
: دومرف ترضح  منادرگ ، یمرب  هفوک  هب  ای  هدرک  سبح  ار  ناشیا  نم  دناهفوک  لها  زا  اهنیا 

اب هاگره  سپ  ار  نتـشیوخ  هک  منک  یم  تیامح  نانچ  ار  ناشیا  دناهدمآ و  نم  اب  هک  دنتـسه  یمدرم  هلزنم  هب  دنـشاب و  یم  نم  راصنا  اهنیا 
. درک مهاوخ  گنج  وت  اب  ّالاو  اِهبَف  یتسه  یقاب  داد  رارق  نامه 

تعامج نآ  زا  نت  کی  هک  هّللادبع  نب  عّمجم  دیسرپ . ار  هفوک  مدرم  لاوحا  ناشیا  زا  ترضح  داتسیا . زاب  تعامج  نآ  ضّرعت  زا  ّرُح  سپ 
: تفگ دوب  هدیسر  ون 

اّما وت و  رب  توادـع  ملظ و  هب  دـنا  عمتجم  ناشیا  سپ  دـندرک ، رپ  ار  دوخ  ياه  لاوج  دـنتفرگ و  گرزب  ياه  هوشر  سپ  مدرم  فارـشا  اّما 
: دومرف ترضح  وت ، يافج  رب  اهریشمش  تُست و  ياوه  رب  اهلد  ار  مدرم  یقاب 

؟ دیراد ربخ  هچ  رهسُم  نب  سیق  نم  هداتسرف  زا 
: دنتفگ

وت و رب  داتسرف  دورد  وا  تردپ ، وت و  بانج  رب  دنک  نعل  هک  درک  رما  ار  وا  دایز  نبا  داتسرف  دایز  نبا  دزن  هب  تفرگ و  ار  وا  ریُمن  نب  نیَصُح 
زا ار  وا  درک  رما  دایز  نبا  سپ  وت ، ندمآ  هب  ار  ناشیا  داد  ربخ  وت و  ترصن  هب  دناوخ  ار  مدرم  ار و  شردپ  دایز و  نبا  درک  تنعل  تردپ و 

: دومرف تخیرورف و  رایتخا  یب  دیدرگ و  شمشچ  رد  کشا  ربخ  نیا  ندینش  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دندرک ، كاله  دندنکفا  رصق  يالاب 
(118 ( ) ًالیْدبَت ُولَّدب  ام  َو  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  مُهنِمَف  )

. َِکباَوث ِروُخْذَم  َبئاغ  َو  َِکتَمْحَرّرَقَتْسُم  یف  ْمُهَنَیب  َو  انَنَیب  ْعَمْجا   َ ًالُُزن و َۀَّنَجْلا  ُمَُهل  َو  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهّللَا 
: درک ضرع  دمآ و  ترضح  کیدزن  حامرط  سپ 

نوریب زا  شیپ  زور  کی  نم  دوب  دـنهاوخ  یفاک  ارت  دـنیامن  ارت  گنج  گـنهآ  ّرُح  ناراوس  نیمه  رگا  منیب  یمن  یترثک  وت  باـکر  رد  نم 
سپ دوب ، هدیدن  نیمز  کی  رد  زگره  نآ  لثم  یترثک  نم  مشچ  ود  نیا  هک  مدید  اجنآرد  یئودُرا  متـشذگ  رهـش  تشپ  هب  هفوک  زا  مندمآ 

هب ارت  هّللا  لوسر  نب  ای  کنیا  دنتسرفب ، نیسح  گنج  هب  ار  ناشیا  نآ  زا  سپ  دننیبب  ناس  دنهاوخ  یم  دنتفگ  مدیـسرپ  ار  عامتجا  نآ  ببس 
رد ارت  ادخ  هک  یـشاب  هتـساوخ  یهاگهانپ  لقعم و  هچنانچ  بجو و  کی  ردق  هب  وشم  کیدزن  هفوک  هب  یناوت  یم  رگا  مهد  یم  مسق  ادـخ 

نوطب زا  یخرب  لزنم  هک  ءاَجَا ) هوک   ) نیا رد  ارت  هک  راد  هجنر  مدق  کنیا  دیآ ، تسد  هب  تقو  حالص  ات  دراد  هاگن  نمـشد  موجه  زا  اجنآ 
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وت لباقم  رد  هک  مزاس  رـضاح  وت  باکر  رد  یط  هلیبق  زا  نز  ریـشمش  درم  رازه  تسیب  یملـس  هوک  ءاَـجَا و  زا  مروآ و  دورف  تسا  یط  هلیبق 
دراو ام  رب  هلمح  مجع  برع و  رکشل  رِْذنُم و  نب  نامُعن  ریْمِح و  نیطالس و  ناّسغ و  كولم  زا  تقو  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننزب ، ریـشمش 

: دومرف ترضح  میا  هدیدن  بیسآ  يدحا  زا  میا و  هدیهانپ  ( ءاَجَا هوک   ) نیمه هب  یط  هلیبق  ام  تسا  هدمآ 
! حامرط يا  ًاریَخ ، َکَمْوَق  َو  ُهّللا  َكازَج 

یم راک  هچ  هب  ار  ام  هدنیآ  لاوحا  هک  میناد  یمن  تسین و  فارـصنا  تردق  هار  نیا  زا  ار  ام  هک  تسا  هتـشذگ  يا  هلاقم  موق  نیا  ام و  هنایم 
راـب هک  درک  هدـعو  دومن و  دورد  هب  ار  ترـضح  سپ  درب  یم  راـبراوخ  هقوذآ و  دوـخ  لـها  يارب  تقو  نآ  رد  يدـع  نب  حاـمرط  و  دراد .

نب ۀعامس  دیسر  تاناجِه  بیَذُع  نیمه  هب  هک  یتقو  یلو  درک  نینچ  ددرگ و  زاب  مالّسلا  هیلع  ماما  ترـصن  يارب  دناسرب و  هناخ  هب  شیوخ 
. تشگرب حامرط  داد  حامرط  هب  ار  ماما  تداهش  ربخ  وا  درک  تاقالم  ار  ردب 

هب شرظن  ترضح  هاگان  سپ  دومرف  لالجا  لوزن  اجنآ  رد  دیسر و  لتاقم  ینب  رـصق  هب  ات  درک  ریـس  تاناجِه  بیَذُع  زا  ترـضح  هلمجلاب ؛
: دیسرپ داتفا  يا  همیخ 
؟ تسیک زا  همیخ  نیا 

: دنتفگ
: دومرف تسا  یفْعُج  ّرُح  نب  هّللادیبع  زا 

: تفگ هّللادیبع  دیبلط  ترضح  دزن  هب  ار  وا  تفر و  وا  يوس  هب  ترضح  نآ  کیپ  نوچ  دیبلطب ؛ نم  يوس  هب  ار  وا 
هب مشاب  اجنآ  رد  نم  دوش و  هفوک  لخاد  نیسح  ادابم  هکنآ  ببـس  هب  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  مسق  ادخ  هب  َنُوعِجار  ِهَیِلا  اَّنا  َو  ِهِّلل  ّانِا 

، درک لـقن  تداعـس  زا  مورحم  نآ  نانخـس  تشگرب و  ترـضح  نآ  لوـسر  منیبـن ، ار  وا  نم  دـنیبن و  ارم  وا  مهاوـخ  یم  هک  دـنگوس  ادـخ 
نامه هّللادیبع  درک ، توعد  دوخ  ترـصن  هب  ار  وا  تسـشن و  وا  دزن  درک و  مالـس  وا  رب  تفر و  هّللادیبع  دزن  هب  تساخرب و  دوخ  ترـضح 

: دومرف ترضح  ترضح ، نآ  توعد  زا  درک  هلاقتسا  تفگ و  ار  قباس  تاملک 
دونـشب و ار  ام  تیمولظم  هثاغتـسا و  هک  ره  هک  مسق  ادخ  هب  ایم  رب  نم  لاتق  ددص  رد  ادخ و  زا  زیهرپب  سپ  درک  یهاوخن  ام  يرای  رگا  سپ 

: تفگ درم  نآ  درک ، دهاوخ  كاله  ار  وا  ادخ  هّتبلا  دیامنن  ام  يرای 
: تشگرب دوخ  لزنم  هب  تساخرب و  ترضح  سپ  دش ، دهاوخن  نینچ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا 

(119 . ) دننک چوک  اجنآ  زا  دنرادرب و  بآ  هک  درک  رما  ار  شیوخ  ناناوج  دش  بش  رخآ  نوچ  و 
دوبر باوخ  بسا  يور  رب  ار  ترضح  نآ  هک  میتفر  هار  یتعاس  کی  ام  هک  تفگ  ناعْمِـس  نب  ۀَبْقُع  دندش ، هناور  لتاقم  ینب  رـصق  زا  سپ 

: تفگ یم  دش و  رادیب  سپ 
َنیَملاْعلا َِبر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنوُعِجار  ِهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  ّانِا 

ترـضح و نآ  هب  درک  ور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نآ  دنزرف  سپ  دـندومرف ، رّرکم  هعفد  هس  ای  هعفد  ود  ار  تاملک  نیا  و 
: هک دومرف  ترضح  دیسرپ ، ار  تاملک  نیا  نتفگ  ببس 

! نم ناج  رسپ  يا 
؛ دور یمه  ناـشیا  يوس  هب  گرم  دـنور و  یمه  موق  نیا  هک  دـیوگ  یم  تسا و  راوس  هک  ار  يدرم  مدـید  لاـح  نآ  رد  درب و  باوـخ  ارم 

: تفگ مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دهد  یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متسناد 
! راوگرزب ردپ  يا 

؟ میتسین ّقح  رب  ام  رگم  ایآ  دیامرفن ، امش  بیصن  دب  زور  ادخ 
: دومرف
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: درک ضرع  میّقح  رب  ام  یلب 
؟ میشاب ّقح  رب  هک  یلاح  رد  ندرم  زا  میراد  كاب  هچ  ام  سپ 

ترـضح سپ  دـندش ، راوس  لیجعت  هب  دـندرک و  ادا  ار  حبـص  زامن  و  دـندش ، هدایپ  دـش  حبـص  نوچ  سپ  درک ، ریخ  ياعد  ار  وا  ترـضح 
دندومن و یم  تعنامم  دندمآ و  یم  اهنآ  دزاس و  قّرفتم  رُح  رکشل  زا  ار  اهنآ  تساوخ  یم  داد و  یم  لیم  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  باحـصا 

اونین دودح  رد  ات  دندوب  لاح  نیا  اب  هتسویپ  دندومن و  یم  عانتما  اهنآ  دنهد و  چوک  هفوک  فرط  هب  ار  ترضح  نآ  رکشل  هک  دنتساوخ  یم 
نآ دیآ  یم  لیجعت  هب  هدنکفا و  شود  رب  ینامک  هک  دش  رادومن  هفوک  بناج  زا  يراوس  هک  دندید  لاح  نیا  رد  دندیـسر ، البرک  نیمز  هب 

همان درک و  مالس  وا  باحصا  وا و  رب  و  تفر . ّرُح  دزن  درکن و  مالس  ترضح  رب  دش  کیدزن  نوچ  راوس  نآ  راظتنا  هب  دنداتـسیا  رکـشل  ود 
: تسا هتشون  دید  دوشگ  ار  همان  ّرُح  نوچ  دوب ، هتشون  وا  يارب  دایز  نبا  هک  داد  وا  هب  يا 

بآ ینادابآ و  هک  ینابایب  رد  رگم  روایم  ار  وا  دسر و  وت  يوس  هب  نم  کیپ  هک  یماگنه  رد  نادرگ  گنت  نیـسح  رب  ار  راک  سپ  دـعب ؛ اّما 
. دناسرب نم  هب  ار  شربخ  هداد و  رما  نیا  ماجنا  هکنآ  ات  دنکن  تقرافم  وت  زا  هک  ار  دوخ  کیپ  ماهدرک  رما  نم  و  دشاب ، بایان  وا  رد 

تخس ترضح  نآ  رب  ار  هار  دوب  ینادابآ  بآ و  یب  نیمز  هک  عضوم  نامه  رد  درک و  تئارق  شباحـصا  ترـضح و  يارب  ار  همان  ّرح  سپ 
. دومن لوزن  هب  رما  تفرگ و 

: دومرف ترضح 
: تفگ ّرح  میئآ ، دورف  تسا  ینادابآ  بآ و  لحم  هک  رگید  هیرق  ای  هیرضاغ  ای  اونین  هک  کیدزن  ياه  هیرق  نیا  رد  هک  ار  ام  راذگب 

نب ریَهُز  تسا . هداد  رارق  ناب  هدـید  هتـشامگ و  نم  رب  هک  لوسر  نیا  ندوب  اـب  دومن  مناوت  یمن  داـیز  نبا  مکح  تفلاـخم  هک  مسَق  ادـخ  هب 
: تفگ نیَقلا 

! هّللا لوسر  نب  ای 
هک اصحا  ّدح و  یب  ياهرکـشل  اب  گنج  زا  تسا  رت  ناسآ  تقو  نیا  رد  موق  نیا  اب  گنج  هک  مینک  هلتاقم  ناشیا  اب  ام  هک  دیهد  يروتـسد 

: هک دومرف  ترضح  دمآ ، دنهاوخ  نیا  زا  دعب 
رب تلاسر  تیب  لها  يارب  ار  تلالج  تمـصع و  قدارـس  دندمآ و  دورف  اجنآ  رد  سپ  منک ، ناشیا  لاتق  هب  ادتبا  هکنآ  زا  مراد  تهارک  نم 

. دوب مارحلا  مرحم  رهش  مّود  هبنشجنپ  زور  رد  نیا  و  دندرک ، اپ 
ماما بانج  رب  ار  رما  همان  بجوم  هب  ّرُح  نوچ  دیسر و  ّرُح  هب  تاناجه  بیَذُع  رد  دایز  نبا  لوسر  همان و  هک  هدرک  لقن  سوواط  نب  دیـس  و 

تحاصف و تیاهن  رد  يا  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  ناشیا  نایم  رد  دومن و  عمج  ار  دوخ  باحـصا  ترـضح  درک  قییـضت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف سپ  هدومن  ادا  یهلا  يانث  دمح و  رب  لمتشم  تغالب 

دناهتشادرب و ّقح  زا  تسد  مدرم  هدیـسر و  رخآ  هب  یناگدنز  هعرج  هدینادرگ و  ور  ام  زا  ایند  دینیب و  یم  هک  هدیـسر  اجنیا  هب  ام  راک  انامه 
هک اریز  ددرگ ؛ دوخ  راگدرورپ  ياقل  قاتـشم  دبات و  رب  يور  ایند  زا  هک  دیاب  دراد  ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ره  دناهدش . عمج  لطاب  رب 

. درادن يرمث  انع  تنحم و  زج  هب  نانمؤم  رب  ناشیا  يالیتسا  ناراکمتس و  اب  یگدنز  و  تسا ، يدبا  تداعس  ثروم  ّقح  هار  رد  تداهش 
: تفگ تساخرب و  نیَقلا  نب  ریَهُز  سپ 

وا رب  دومن  میهاوخ  رایتخا  هنیآ  ره  دشاب  مئاد  یقاب و  ام  يارب  ایند  رگا  مینانچ  امـش  ماقم  رد  ام  هّللا ، لوسر  نب  ای  ار  امـش  شیامرف  میدینش 
: تفگ تساخرب و  لاله  نب  عفان  و  ارت . اب  ندش  هتشک 

وت و ناتـسود  اب  مینک  یم  یتسود  میتریـصب و  اب  تباث و  دوخ  قیرط  رد  میرادن و  تهارک  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  زا  ام  هک  مسق  ادـخ  هب 
. وت نانمشد  اب  مینک  یم  ینمشد 

: تفگ تساخرب و  ریضخ  نب  ریَُرب  سپ 
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هراپ هراپ  وت  هار  رد  ام  ياضعا  مینک و  داـهج  وت  يور  شیپ  رد  هک  اـم  رب  یلاـعت  ّقح  زا  تسا  یتّنم  نیا  هک  هّللا  لوسر  نب  اـی  مسق  ادـخ  هب 
(120 . ) ازج زور  رد  ار  ام  دنک  تعافش  وت  دّج  سپ  دوش 

البرک هب  دورو 

: مّوس دصقم 
البرک نیمز  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دورو  رد 

: لّوا لصف 
نآ دورو  هک  تسا  نآ  لاوقا  حصا  تسا و  فالخ  البرک  هب  ترضح  نآ  دورو  زور  رد  هک  نادب  البرک  نیمزرس  هب  ترضح  نآ  دورو  رد 

؟ دراد مان  هچ  نیمز  نیا  هک  دیسرپ  دیسر  نیمز  نآ  هب  نوچ  هدوب و  ترجه  مکی  تصش و  لاس  مارحلا  مرحم  مود  زور  رد  البرک  هب  بانج 
: دندرک ضرع 

: تفگ دینش  البرک  مان  ترضح  نوچ  شدنمان ، یم  البرک 
! ِءالَْبلا َو  ِبرَْکلا  َنِم  َِکبُذوُعَا  ّینِا  َمُهّللَا 

: هک دومرف  سپ 
ام نوخ  نتخیر  ياج  نیمز  نیا  و  تسا ، ام  مایِخ  لحم  لزنم و  اـجنیا  هک  دـیئآ  دورف  تسا ، اـنع  تنحم و  لـحم  ـالَب و  ْبرَک و  عضوم  نیا 

. اهنیا هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  داد  ربخ  ام ، ياهربق  دش  دهاوخ  عقاو  ناکم  نیا  رد  و  تسا .
رازه راهچ  اب  نوعلم )  ) دعس نب  رمع  دش  رگید  زور  نوچ  دندرک و  لوزن  رگید  فرط  رد  شباحصا  اب  زین  ّرح  و  دندمآ . دورف  اجنآرد  سپ 

. دندمآ دورف  مولظم  ماما  نآ  رکشل  ربارب  رد  دیسر و  البرک  هب  راوس  درم 
نبا هب  ربخ  نوچ  دوب  هدومن  ير  یلاو  هداد و  ير  تلایا  ار  وا  دنک  هناور  البرک  هب  ار  دعس  رمع  دایز  نبا  هکنآ  زا  شیپ  هدرک  لقن  جرفلاوبا 

ار وا  نیسح و  گنج  هب  ورب  ًالّوا  هک  داتسرف  دعس  نب  رمع  بناج  هب  یکیپ  هدروآ  فیرشت  قارع  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دیسر  دایز 
: تفگ هدمآ  دایز  نبا  دزن  هب  دعس  رمع  نک . رفس  ير  بناج  هب  نآ  سپ  زا  شکب و 

! ریما يا 
: تفگ امن . وفع  بلطم  نیا  زا 

کلم زا  نتشادرب  تسد  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  نیب  ام  دش  دّدرم  دعس  رمع  مریگ  یم  زاب  وت  زا  ير  تلایا  مراد و  یم  ّوفعم  ارت 
: تفگ مرجال  ير 

وا رب  تواقـش  رم  ـالا  رخآ  دومن ، رکف  دوـخ  رما  رد  هتفرگ و  تلهم  ار  بش  سپ  منک  یلمأـت  شیوـخ  راـک  رد  اـت  هد  تلهم  بش  کـی  ارم 
هیلع ماما  لتق  تفر و  دایز  نبا  دزن  هب  رگید  يزور  درک ، رایتخا  ير  کلم  ياـّنمت  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  گـنج  هتـشگ  بلاـغ 

(121 . ) درک هناور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  گنج  هب  ار  وا  میظع  رکشلاب  دایز  نبا  سپ  تفرگ ، هدهع  رب  ار  مالّسلا 
: تفگ یم  هک  هدرک  لقن  نیریس  نب  دّمحم  نآ  زا  سپ  هدرک ، لقن  ار  نومضم  نیمه  هب  بیرق  زین  يزوجلا  نبا  طبس 

درک یم  تاقالم  شیناوج  مایا  رد  ار  دعس  رمع  هک  یهاگ  ترضح  نآ  هچ  دش ؛ رهاظ  باب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يا  هزجعم 
: دوب هدومرف  وا  هب 

! دعس نبای  وت  رب  ياو 
(122 . ) ینک مّنهج  رایتخا  وت  ران و  ّتنج و  نیب  ام  يوش  دّدُرم  هک  يزور  رد  دوب  یهاوخ  هنوگچ 

زا دتسرفب و  ترضح  تمدخ  هب  تلاسر  هب  ار  وا  هک  تساوخ  دیبلط و  ار  یسمحَا  سیق  نب  ةورُع  دش  البرک  دراو  دعـسرمع  نوچ  هلمجلاب ؛
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؟ يراد هدارا  هچ  يا و  هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  هک  دسرپب  بانج  نآ 
: تفگ دیوگ ، نخس  نینچ  دورب و  ترضح  نآ  يوس  هب  هک  درک  یم  ایح  دوب  هتشون  ترضح  نآ  يارب  همان  هک  دوب  یناسک  زا  هورُع  نوچ 
؛ دندرک یم  ابا  ّتلع  نیا  هب  تفگ  یم  هک  رکـشل  ياسؤر  زا  کی  ره  هب  دعـس  نبا  سپ  راذـگاو ، يرگید  هب  ار  تلاسر  نیا  رادّوفعم و  ارم 
هک هّللادبع  نب  ریثک  سپ  دندوب  هدیبلط  قارع  هب  ار  ترـضح  دندوب و  هتـشون  بانج  نآ  يارب  همان  هک  دـندوب  یناسک  زا  اهنآ  رثکا  هک  اریز 

لتق هب  اروا  یناهگان  یهاوخ  رگا  مرضاح و  تلاسر  نیا  يارب  نم  هک  تفگ  تساخرب و  دوب  كاّتف  یئایح  یب  كاب و  یب  عاجش و  ینوعلم 
: تفگ دعس  رمع  مروآ ، رد 

؟ هدمآ راید  نیا  هب  هچ  يارب  هک  سرپب  وا و  دزن  هب  ورب  نکیلو  مهاوخ  یمن  ار  نیا 
هک درم  نیا  هک  درک  ضرع  ترضح  هب  داتفا  دیلپ  نآرب  رظن  نوچ  ار  يدئاص  هماُمث  ُوبَا  دش . ترـضح  نآ  هاگرکـشل  هّجوتم  نیعل  نآ  سپ 

: تفگ تفاتش و  ریثک )  ) يوس هب  تفگب و  نیا  تسا  مدرم  نیرتزیر  نوخ  نیمز و  لها  نیرتدب  دیآ  یم  امش  يوس  هب 
: تفگ راد . شیپ  ار  ترضح  تمدخ  قیرط  راذگب و  ار  دوخ  ریشمش  دش  یهاوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  هب  رگا 

! هّللاَو ال 
ُوبَا مریگ . تعجارم  قیرط  هن  رگا  منک و  تلاـسر  غـالبا  دـیراد  ارف  شوگ  رگا  ملوـسر  نم  اـنامه  مراذـگن ، ورف  ار  شیوـخ  ریـشمش  زگره 

: تفگ هماُمث 
: تفگ يدرگرب . ینک و  نایب  ار  دوخ  تلاسر  هکنآ  ات  مراد  یم  هگن  ارت  ریشمش  هضبق  سپ 

: تفگ يراذگ . ریشمش  رب  تسد  هک  تشاذگ  مهاوخن  مسق  ادخ  هب 
رورـس نآ  تمدـخ  هب  لاح  نیا  اب  یکاـّتف  رجاـف و  درم  وت  نوچ  هک  مرذـگ  یمن  نم  منک و  ضرع  ترـضح  هب  اـت  يراد  هچنآ  وگب  نم  هب 

ار یلَْظنَح  سیق  نب  ةُّرق  رمُع ، درک ، لقن  ار  لاح  تیاکح  تشگ و  رب  دعـس  رمع  يوس  هب  ثیبخ  نآ  دـنتفگ و  دـب  مه  اـب  یتخل  سپ  يور ،
. درک هناور  تلاسر  يارب 

: هک دومرف  دوخ  باحصا  اب  ترضح  دش  کیدزن  ةُّرق  نوچ 
؟ دیسانش یمار  درم  نیا 

: درک ضرع  رهاظم  نب  بیبح 
رمع رکـشل  لخاد  وا  هک  مدرک  یمن  نامگ  نم  يأر  نسُح  هب  موسوم  تسا  يدرم  تسا و  شیوخ  ام  اـب  هلَْظنَح و  هلیبق  زا  تسا  يدرم  یلب 

! دوش دعس 
: هک دومرف  باوج  رد  ترضح  دومن ، دوخ  تلاسر  غیلبت  درک و  مالس  ترضح و  نآ  تمدخ  هب  دمآ  درم  نآ  سپ 

نم ندمآ  زا  رگا  سپ  دندیبلط ، ارم  رایسب  هغلابم  هب  دنتشون و  نم  هب  رایسب  ياه  همان  امش  راید  لها  هک  تسا  نآ  يارب  اج  نیدب  نم  ندمآ 
: تفگ هُّرق و  هب  درک  ور  بیبح  سپ  مور  یم  مدرگ و  یمرب  دیراد  تهارک 

! وت رب  ياو 
؟ يور یم  ناملاظ  يوس  هب  ینادرگ و  یمور  قح  هب  ماما  نیا  زا  ةّرق ، يا 

: تفگ تداعس  یب  نآ  يا ، هتفای  تیاده  وا  ناردپ  تکرب  هب  هک  ار  ماما  نیا  نک  يرای  ایب 
. تسا حالص  هچ  منیبب  ات  منک  یم  رکف  دوخاب  نآ  زا  دعب  مربب و  ار  دعس  نبا  مایپ 

: تفگ رمع  درک ، لقن  ار  ماما  باوج  دعس و  رسپ  يوس  هب  تشگرب  سپ 
. دهد تاجن  وا  اب  هلتاقم  هبراحم و  زا  ارم  ادخ  هک  مراودیما 

(123 . ) داتسرف دایز  نبا  يارب  هدرک  جرد  نآ  رد  ار  لاح  تقیقح  تشون و  دایز  نبا  هب  يا  همان  سپ 
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: تفگ دناوخ  درک و  زاب  ار  همان  نوچ  دیسر  ودب  همان  نیا  هک  مدوب  رضاح  دایز  رسپ  دزن  رد  نم  هک  هتفگ  یسَبَع  دئاف  نب  ناّسح 
: رعش

ِهب اُنبلِاخَم  ْتَِقلُع  ْذِا  َنَّْالَا 
ٍصانَم َنیِح  َتال  َو  َةاجَّنلاوُجری 

. تسین وا  یئاهر  يارب  زا  یصانَم  ءاْجلَم و  هکنآ  لاح  هدمآ و  رب  دوخ  تاجن  ددص  رد  هدش  دنب  نیسح  رب  ام  ياهلاگنچ  هک  لاحلا  ینعی 
يارب شباحـصا  عیمج  وا و  هک  نک  ضرع  نیـسح  رب  لاحلا  سپ  مدیـسر ، نآ  نومـضم  هب  دیـسر  وت  هماـن  هک  تشون  رمع  باوج  رد  سپ 

(124  ) مالّسلا تفرگ و  دهاوخ  رارق  هچ  رب  وا  باب  رد  ار  دوخ  يأر  منیبب  مه  نم  ات  دننک  تعیب  دیزی 
دیزی تعیب  هب  ترضح  نآ  تسناد  یم  هک  اریز  درکن ؛ ضرع  ترـضح  هب  دوب  هتـشون  هّللادیبع  هچنآ  دیـسر  رمع  هب  همان  باوج  نوچ  سپ 

وا و باحصا  نیسح و  نایموش  لیاح  دعـس  نبای  هک  دعـس  رمع  يارب  تشون  يرگید  همان  همان ، نیا  زا  سپ  دایز  نبا  دش . دهاوخن  یـضار 
یقت نافّع  ( 125  ) نب نامثع  نایم  دندش  لئاح  هکنانچ  دنـشچب  بآ  هرطق  کی  هک  راذـگم  نک و  گنت  ناشیا  رب  ار  راک  تارف و  بآ  نایم 

. دندرک روصحم  ار  وا  هک  يزور  رد  بآ  یکز و 
بآ زا  ار  ترضح  نآ  دینادرگ و  لّکوم  هعیرش  رب  راوس  دصناپ  اب  ار  جاّجح  نب  رمع  تقو  نامه  دیـسر  دعـس  رـسپ  هب  همان  نیا  نوچ  سپ 
دایز نبا  هتـسویپ  دیـسر  البرک  هب  دعـس  رمع  هک  يزور  نآ  زا  دش و  عقاو  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  هعقاو  نیا  و  دـندرک ، عنم 

هکنآ ات  درک ، یم  هناور  وا  يارب  رکشل 
(126 . ) دش عمج  نوعلم  نآ  دزن  رازه  تسیب  مرّحم  مشش  ات  دیس  تیاور  هب 

هک تشون  دعـس  رـسپ  يارب  دایز  نبا  و  دش ، عمج  رمع  دزن  راوس  رازه  یـس  جـیردت  هب  ات  دـمآ  رکـشل  هتـسویپ  تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  و 
. یهد ربخ  ارم  ماش  حبص و  ره  رد  دوش  یم  عقاو  هچنآ  یشاب و  هنادرم  دیاب  رکشل  باب  رد  متشاذگن  وت  يارب  زا  يرذع 

منیبب ارت  مهاوخ  یم  مراد و  یبلطم  وت  اب  نم  هک  داتسرف  یمایپ  دعس  نبا  يوس  هب  دید  وا  اب  هلتاقم  يارب  ار  رکشل  ندمآ  ترضح  نوچ  سپ 
نب هّللادیبع  هب  همان  تشگرب و  شیوخ  رکشل  يوس  هب  رمع  سپ  دندومن  مه  اب  رایسب  يوگتفگ  هدومن و  تاقالم  ار  رگیدکی  هاگنابـش  سپ 
هیلع نیـسح  کنیا  دومرف ، حالـصا  ار  تّما  رما  درک و  شوماـخ  نیـسح  اـب  ار  اـم  عازن  هتخورفارب  شتآ  دـنوادخ  ریما  يا  هک  تشون  داـیز 
ریاس زا  یکی  لثم  وا  مکح  دـنک و  لزنم  تاّدحرـس  زا  یکی  رد  دورب  ای  هدـمآ  هک  یناکم  يوس  هب  ددرگ  رب  هک  هدرک  دـهع  نم  اب  مالّـسلا 

. دنکب دهاوخ  هچ  ره  وا  ات  دهن  وا  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  دیزی  ریما  دزن  رد  دورب  هکنآ  ای  ّرش  ریخ و  رد  دشاب  ناناملسم 
. تسا تّما  تیحالص  وت و  تیاضر  بلطم  نیا  رد  هتبلا  و 

: دیوگ فلؤم 
: تفگ هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هجوز  بابر  مالغ  ناعْمِس  نب  ِهَبْقُع  زا  خیراوت  ریِس و  لها 

ره و  دیسر ، تداهش  هجرد  هب  هک  یتقو  ات  مدرکن  تقرافم  وا  زا  قارع و  ات  هّکم  زا  هّکم و  ات  هنیدم  زا  مدوب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  نم 
مدوب و رضاح  ار  مامت  شتداهش  زور  ای  قارع  هار  رد  ای  هکم  رد  ای  هنیدم  رد  هاوخ  دشاب  هملک  کی  هچ  رگا  دومرف  اج  ره  رد  هک  یشیامرف 

: دیوگ ریقف  دومرفن . دراذگ ، هیواعم  نب  دیزی  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  دومرف  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  مدرم  هک  ار  هملک  نیا  مدینش 
هکنآ هچ  دسرن ؛ هلتاقم  هب  راک  دوش و  حالـصا  دـیاش  ات  هدرک  جرد  همان  رد  دوخ  شیپ  زا  دعـس  رمع  ار  هملک  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  سپ 

. دوبن لیام  تشاد و  تهارک  ار  ترضح  نآ  اب  گنج  ءادتبا  زا  دعس  رمع 
: هلمجلاب و 

: تفگ دناوخ  دیسر و  هّللادیبع  هب  همان  نوچ 
. درک لوبق  دیاب  دوخ و  موق  اب  تسا  ینابرهم  حصان  یصخش  همان  نیا 
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: تفگ تساخرب و  نوعلم  رمِش 
! ریما يا 

؟ ینک یم  لوبق  نیسح  زا  ار  بلطم  نیا  ایآ 
دهاوخ ورف  فعـض  ارت  تفرگ و  دـهاوخ  تّوق  وا  رما  دور ، دوـخ  راـک  یپ  رد  دـهدن و  وـت  تسد  هب  ار  دوـخ  وا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

شیپ زا  دریگ  رارق  وا  باب  رد  تیأر  هچنآ  تسا و  راتفرگ  وت  گنچ  هب  لاحلا  نکل  درک ، یناوتن  رگید  ار  وا  عفد  دـنک  فالخ  رگا  تفرگ 
. دور یم 

دایز نبا  روآ . لمع  هب  شباحـصا  وا و  ّقح  رد  وفع  ای  تبوقع  زا  یهاوخ  هچنآ  سپ  دـیآ ، رب  وت  مکح  تعاطا و  ماقم  رد  هک  نک  رما  سپ 
: تفگ دیدنسپ و  ار  وا  فرح 

دیامن ضرع  شباحصا  نیسح و  رب  ار  نآ  دعـس  نبا  دیاب  منک و  یم  هناور  ار  نآ  وت  اب  دعـس و  نب  رمع  هب  باب  نیا  رد  مسیون  یم  يا  همان 
ابِا نیـسح  اب  رازراک  زا  دعـس  رـسپ  رگا  دـنک و  رازراک  ناشیا  اب  هن  رگا  دتـسرفب و  نم  دزن  هب  ًاملاس  ار  ناشیا  دومن ، نم  تعاـطا  لوبق  رگا 

. نک هناور  نم  يارب  ار  شرس  يارب و  ار  شرس  نزب و  ار  رمع  ندرگ  شاب و  یم  رکشل  ریما  وت  دیامن 
: نومضم نیا  هب  تشون  يا  همان  سپ 

! دعس رسپ  يا 
یّجرتم یّنمتم و  ار  وا  ياقب  تمالس و  متفگن  یئامن و  هلطامم  هحماسم و  وا  گنج  رد  ینک و  ارادم  قفر و  نیسح  اب  هک  مداتـسرفن  ارت  نم 

ماقم رد  وا  باحـصا  نیـسح و  رگا  شاـب  نارگن  ینک ، تعافـش  نم  دزن  هب  وا  يارب  زا  يدرگ و  هاوخ  رذـع  ار  وا  هاـنگ  متـساوخن  یـشاب و 
ار ناشیا  دوخ  رکـشل  اب  دـنیامن  عانتما  ءابا و  رگا  و  اـمن ؛ هناور  نم  يارب  تمالـس  هب  ار  ناـشیا  سپ  دنـشاب  یم  نم  مکح  داـیقنا  تعاـطا و 
دش هتـشک  نیـسح  نوچ  دنـشاب و  یم  رما  نیا  قحتـسم  ناشیا  انامه  نک ، ْهلثُم  ار  اهنآ  دنوش و  هتـشک  ات  امن  تلتاقم  ناشیا  اب  نک و  هطاحا 
رب نوچ  دنکن  نایز  ار  ناگدرم  ناروتس  مُس  هک  ماهتـسناد  نم  تسا و  راکمتـس  شکرـس و  وا  هچ  نک ؛ ناروتـس  لامیاپ  ار  وا  تشپ  هنیس و 

. دوش ذافنا  دیاب  مکح  نیا  منارب  وا  هتشک  رب  بسا  مشک  ار  وا  رگا  هک  تسا  هتفر  نابز 
رکـشل تاراما  زا  یمورحم و  اطع  زا  هن  رگا  مهد و  یم  وت  هب  هدـنریذپ  هدنونـش و  يازج  يدومن  مادـقا  منک  ترما  هچنآ  مامت  هب  رگا  سپ 

(127 . ) دومن هناور  البرک  هب  داد و  رمش  هب  ار  همان  نآ  مالسلاو . بوصنم  Əو  ریما ا اهنآ  رب  رمِش  لوزعم و 

اعوسات زور  عیاقو 

لصف
: مّود

ماما لتق  رما  رد  نیعل  دایز  نبا  همان  اب  نوعلم  رمِش  دیسر  مارحلا  مرّحم  مهن  هبنـشجنپ  زور  نوچ  نوعلم  رمـش  دورو  اعوسات و  زور  عیاقو  رد 
: تفگ رمش و  هب  درک  باطخ  دیدرگ  هگآ  همان  نومضم  زا  دیلپ  نآ  نوچ  دومن ، دعس  نبا  هب  ار  همان  نآ  دش و  دراو  البرک  هب  مالّسلا  هیلع 
هک منک  یم  نامگ  نانچ  يادخ  هب  دنگوس  يا ، هدروآ  وت  هک  ار  يزیچ  دنک  تشز  دنکفا و  رود  اه  ینادابآ  زا  ارت  دنوادخ  َکَلیَو ، کلام 

! هّللاو متشاد ، یم  دیما  ار  نآ  حالصا  هک  ار  يرما  يدرک  دساف  متشون و  ودب  نم  هچنآ  زا  ار  دایز  نبا  یتشاد  زاب  وت 
: تفگ رمش  دراد ؛ اج  وا  ياهولهپ  رد  یضترم  یلع  شردپ  ناج  هچ  دهد ؛ دیزی  هب  تعیب  تسد  دوش و  میلست  هک  تسین  سک  نآ  نیسح 

؟ درک یهاوخ  هچ  ریما  رما  اب  نونکا 
: تفگ دعس  رمع  راذگ ، نم  اب  ار  رکشل  رما  رادزاب و  لمع  زا  تسد  هن  رگا  ریگ و  تزرابم  قیرط  وا  نمشد  اب  ریذپب و  وا  نامرف  ای 

اب لاتق  هیهت  رد  تفگب و  نیا  مرکـشل ، ریما  نم  شاب و  ناگدایپ  گنهرـس  نانچمه  وت  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  ََکل  َۀَمارَک  َو ال  ال 
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دز گناب  دمآ و  مالّسلا  هیلع  ماما  رکشل  کیدزن  هب  تسا  لاتق  يایهم  دعس  نبا  هک  دید  نوچ  رمش  دش . مالّسلا  هیلع  ءادّهـشلا  دیـس  بانج 
هک دوب  بالک  ینب  هلیبق  زا  نینبلا  ّما  ردارب  راهچ  نیا  ردام  هکنآ  هچ  ساّبع ؛ نامثع و  رفعج و  هّللادـبع و  نم  رهاوخ  نادـنزرف  دـنیاجک  هک 

: هک دومرف  رما  ار  دوخ  ناردارب  دینش  ار  وا  گناب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هدوب . هلیبق  نیا  زا  زین  نوعلم  رمش 
: دنتفگ یّقش  نآ  اب  نادنمتداعس  نآ  سپ  دراد ، یشیوخ  تبارق و  امش  اب  نکل  تسا  قساف  هچ  رگا  دیهد  اروا  باوج 

؟ تراک دوب  هچ 
: تفگ

! نم رهاوخ  نادنزرف  يا 
بانج دیروآ . رد  دیزی  نینمؤملا  ریما  تعاط  رد  رـس  دیریگ و  هرانک  دوخ  ردارب  رَْود  زا  دیهدن  مزر  نیـسح  دوخ  ردارب  اب  دیناما  رد  اهامش 

رما ! ادخ نمـشد  يا  يدروآ ، ام  يارب  زا  وت  هک  یناما  رب  داب  تنعل  وت و  ياهتـسد  داب  هدـیرب  هک  دز  وارب  گناب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع 
رد نانیعالم  نادنزرف  نانوعلم و  تعاط  رد  رـس  میرادرب و  مالّـسلااهیلع  همطاف  نب  نیـسح  دوخ  يالوم  ردارب و  زا  تسد  هک  ارام  ینک  یم 

؟ تسین ناما  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يارب  زا  یهد و  یم  ناما  ار  ام  ایآ  میروآ 
. تشگزاب شیوخ  هاگ  رکشل  هب  دش و  كانمشخ  تاملک  نیا  ندینش  زا  رمش 

؛ يرشبا ۀّنجلاب  یبکرا و  هّللا  لیخ  ای  هک  دز  گناب  ار  شیوخ  رکشل  دعس  نبا  سپ 
هیلع ءادهّشلا  دیس  ترضح  باحصا  هب  ور  هتشگ و  راوس  وا  دوعسم  ان  دونج  سپ  دیشاب ، تشهب  رشبتسم  دیوش و  راوس  ادخ  ياهرکشل  يا 

هودـنا يوناز  هب  رـس  دوـب و  هتفرگ  رب  ار  دوـخ  ریـشمش  همیخ  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  ترـضح  هک  یلاـح  رد  دـندروآ  مالّـسلا 
. دوب مارحلا  مّرحم  مهن  زور  رصع  رد  هعقاو  نیا  دوب و  هتفر  باوخ  هب  هتشاذگ و 

: هک هدومرف  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  خیش 
رب ماش  لها  هاپس  دندرک و  هرصاحم  البرک  رد  ار  شباحصا  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  دوب  يزور  اعوسات  زور  دومرف  بانج  نآ 

عمج اهنآ  يارب  هک  رکشل  يرایسب  هاپس و  ترثک  ببـس  هب  دندش  لاحـشوخ  دعـس  رمع  هناجرم و  نبا  و  دندرک ، عامتجا  ترـضح  نآ  لاتق 
دمآ دهاوخن  ترضح  نآ  يارب  زا  يروای  هک  دندرک  نیقی  دندرمش و  فیعض  ار  وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  دندوب و  هدش 

: دومرف سپ  درک ، دنهاوخن  ددم  ار  وا  قارع  لها  و 
! بیرغ فیعض و  نآ  يادف  مردپ 

: درک ضرع  دیود و  ردارب  دزن  دینش  ار  رکشل  شورخ  هّجض و  يادص  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  نوچ  هلمجلاب ؛ و 
؟ دنا هدش  کیدزن  هک  دیونش  یمن  ار  رکشل  ياهادص  رگم  ردارب 

: هک دومرف  ار  رهاوخ  تشادرب و  وناز  زا  رس  ترضح  سپ 
ترضح نوچ  دمآ ، یهاوخ  ام  يوس  هب  وت  دومرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نونکا  رهاوخ  يا 

: هک دومرف  ترضح  درک ، دنلب  الیو  او  هب  ار  ادص  دز و  تروص  رب  هچناپط  دینش  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالّسلااهیلع  بنیز 
. دنک تمحر  ارت  ادخ  شاب  تکاس  تسین  وت  يارب  زا  باذع  لیَو و  رهاوخ  يا 

: درک ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  سپ 
! ردارب

: دومرف تساخرب و  ترضح  دناهدروآ . امش  هب  يور  رکشل 
ساّبع بانج  دـناهدروآ . ام  هب  ور  ناشیا  هک  هدـش  هچ  سرپب  نک و  تاقالم  ار  ناشیا  ورب  داب و  وت  يادـف  مناج  وش  راوس  ساـبع ، ردارب  يا 

تکرح و نیا  زا  امـش  ضرغ  هک  دیـسرپ  ناشیا  زا  تفاتـش و  ناشیا  يوس  هب  دندوب  بیبح  ْریَهُز و  هلمج  زا  هک  راوس  تسیب  اب  مالّـسلا  هیلع 
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؟ تسیچ اغوغ 
: دنتفگ

تزرابم لاتق و  امـش  اب  هن  رگا  دـیناد و  مزال  ار  وا  تعاطا  دـیئآ و  رد  وا  ناـمرف  تحت  رد  هک  مینک  ضرع  امـش  رب  هک  هدـمآ  مکح  ریما  زا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  مینک ،

مامت تعرس  هب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  دندومن  فقوت  ناشیا  مراد . هضرع  مردارب  اب  ار  امـش  مالک  مدرگرب و  نم  ات  دینکم  لیجعت  سپ 
. تشاد هضرع  بانج  نآ  رب  ار  رکشل  نآ  ربخ  تفاتش و  مانَا  ماما  نآ  يوس  هب 

: دومرف ترضح 
اـعد و زاـمن و  يردـق  بشما  هک  دـنزادنا  ادرف  هب  ار  زازراـک  دـننک و  ربص  ار  بشما  هک  هاوخب  یتـلهم  ناـشیا  زا  درگرب و  ناـشیا  يوس  هب 

ساّبع باحصا  يوس  نآ  زا  و  ار ، رافغتـسا  اعد و  ترثک  نآرق و  توالت  زامن و  مراد  یم  تسود  نم  هک  دناد  یم  ادخ  هچ  منک ؛ رافغتـسا 
ار بش  نآ  ناشیا  زا  تشگرب و  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  اـت  دـندومن  یم  هظعوم  ار  ناـشیا  دـندوب و  هدومن  فّقوت  رکـشل  نآ  لـباقم  رد 

: تفگ يدیبزلا  جاّجحلا  نب  ورمَع  دنک ، هقیاضم  تساوخ  دعس  نبا  هک  هدومرف  دیس  دیبلط . یتلهم 
! مسق ادخ  هب 

لها هب  دـسر  هچ  ات  ار ، ناشیا  میدرک  یم  تباجا  ام  دـندومن  یم  شهاوخ  ار  يرما  نینچ  ام  زا  دـندوب و  ملید  كُرت و  لـها  زا  ناـشیا  رگا 
: تفگ ثعشا  نب  سیق  هک  تسا  يربط  تیاور  رد  و  ( 128 . ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تیب 

تعیب درک و  دنهاوخ  هلتاقم  وت  اب  حبص  ادرف  تعامج  نیا  هک  تسا  مسق  مدوخ  ناج  هب  نکل  هد  ناشتلهم  ار و  ناشیا  شهاوخ  نک  تباجا 
: تفگ دعس  رمع  دومن . دنهاوخن 

رد یلوسر  دعـس ، رمع  و  دـنداد ، تلهم  ار  بش  نآ  ناقفانم  نآ  سپ  دـنکفا  مهاوخن  ادرف  هب  ار  ناـشیا  رما  منادـب  ار  نیا  رگا  مسق  ادـخ  هب 
هب رـس  رگا  نادادماب  میداد  تلهم  امـش  هب  ار  بشما  کی  هک  ترـضح  نآ  يارب  داد  مایپ  درک و  ناور  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  تمدـخ 

ریـشمش تّمذ  رب  ار  رما  لصیف  تشاد و  میهاوخن  رب  امـش  زا  تسد  هن  رگا  و  داد ، میهاوخ  چوک  دایز  رـسپ  دزن  هب  ار  امـش  دیروآ  رد  نامرف 
(129 . ) دندش زاب  دوخ  هاگمارآ  هب  رکشل  ود  ماگنه  نیا  تشاذگ ، میهاوخ 

اروشاع هلیل  عیاقو  رکذ 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  درک ، عمج  ار  دوخ  باحصا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دش  کیدزن  اروشاع  بش  هک  نیمه  سپ 
اب هک  مدینـش  دـیامرف ، یم  هچ  مردـپ  ات  متـشاد  ارف  شوگ  مدـش و  کـیدزن  لاـح  نآ  اـب  مدوب  ضیرم  تقو  نآ  رد  نم  هک  هدومرف  مالّـسلا 

: تفگ دوخ  باحصا 
منک یم  دمح  اهانث و  رتوکین  هب  ار  دوخ  دنوادخ  منک  یم  انث  تسا  نیا  یـسراف  هب  شلـصاح  هک  هبطخ  رخآ  ات  ِءانَّثلا  َنَسْحَا  ِهّللا  یَلَع  یْنُثا 

! نم راگدرورپ  يا  ءاخر ، تّدش و  رب  ار  وا 
، يدرک اناد  ار  ام  نید  تالضعم  هب  و  يدومن ، ام  میلعت  ار  نآرق  و  يدومرف ، میرکت  تّوبن  فیرـشت  هب  ار  ام  هکنیا  رب  ارت  مراذگ  یم  ساپس 

. دوخ نارازگ  رکش  زا  ار  ام  نادرگب  سپ  يدرک ، اطع  اناد  لد  انیب و  هدید  اونش و  شوگ  ار  ام  و 
: دومرف سپ 

؛ دعب اّما 
دهد ریخ  يازج  ار  امش  دنوادخ  منادن ، رتوکین  دوخ  تیب  لها  زا  یتیب  لها  مناد و  یمن  دوخ  باحصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحصا  نم  انامه 

لاحلا و 
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رگید لایخ  نآ  نونکا  متشادنپ  دوخ  تعباتم  تعاطا و  قیرط  رد  ار  ناشیا  متشاد و  تعامج  نیا  ّقح  رد  رگید  نامگ  نم  هک  دیـشاب  هاگآ 
دـیهد و چوک  دـیهاوخ  هک  بناج  ره  هب  ات  متـشاذگ  دوخ  رایتخا  هب  ار  امـش  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  مرجال  تسب  تروص  هنوگ 

دنیوج یم  ارم  تعامج  نیا  هچ  دیورب ؛ دیهاوخ  هک  وس  ره  هب  دـیهد و  رارق  دوخ  راوهر  هَّیطَم  ار  بش  هتفرگ  ورف  ار  امـش  بش  هدرپ  نونکا 
نادنزرف ناگداز و  ردارب  نادـنزرف و  ناردارب و  دـیناسر ، اج  نیدـب  نخـس  بانج  نآ  نوچ  دـنزادرپن . نم  ریغ  هب  دـنبای  تسد  نم  هب  نوچ 

: دندرک ضرع  رفعج  هّللادبع 
؟ مینک یگدنز  وت  زا  دعب  هکنآ  يارب  ایآ  مینک  راک  نیا  هچ  يارب 

دوب مالّسلاامهیلع  یلع  نب  ساّبع  درک  ادتبا  مالک  نیا  هب  هک  یسک  لّوا  و  مینک . رادید  ار  هتـسیاشان  راک  نیا  ام  هک  دراذگن  زگره  دنوادخ 
. دنتفگ نخس  لاونم  نیدب  دندرک و  وا  تعباتم  نیریاس  نآ  زا  سپ 

: هک دومرف  لیقع و  نادنزرف  هب  درک  ور  ترضح  نآ  سپ 
ضرع دـیورب . دـیهاوخ  اجک  ره  مداد  تصخر  ار  امـش  نم  دـیئوجم  تبیـصم  نیا  رب  هدایز  تسا  یفاک  ار  امـش  لـیقع  نب  ملـسم  تداـهش 

: دندرک
! هّللا ناحبس 

؟ میئوگب هچ  باوج  هب  ام  دنیوگ و  هچ  ام  اب  مدرم 
وا ترصن  رد  يریشمش  هزین و  ریت و  هکنآ  یب  میتشاذگ  نمشد  نایم  رد  ار  وا  میتشادرب و  دوخ  مّع  رـسپ  دیـس و  گرزب و  زا  تسد  میئوگب 

! دنگوس ادخ  هب  هن  میرب ، راک  هب 
نامه ام  رب  ات  مینک  لاتق  وت  نمـشد  اب  مینک و  ادف  وت  هار  رد  ار  دوخ  لایع  لها و  لام و  ناج و  هکلب  درک  میهاوخن  هتـسیاشان  راک  نینچ  ام 
: درک ضرع  تساخرب و  هَجَسْوَع  نب  ملسم  تقو  نیا  میهاوخ . وت  زا  دعب  هک  ار  یناگدنز  نآ  دنک  حیبق  دنوادخ  دیآ ، امش  رب  هک  دیآ 

! هّللا لوسر  نب  ای 
! هّللاو ال  میهاوخب ، رذع  ارت  ّقح  يادا  یلاعت  ّقح  دزن  رد  تّجح  مادک  هب  سپ  میراد  زاب  وت  زا  تسد  هک  میشاب  سک  نآ  ام  ایآ 

ار ادـعَا  مادـنا  دـشاب  نم  تسد  رد  ریـشمش  هتـسد  ات  مرب و  ورف  وت  نانمـشد  ياه  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  ات  موشن  ادـج  امـش  تمدـخ  زا  نم 
یمن رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  هک  يادخ  هب  دنگوس  درک ، مهاوخ  هبراحم  ناشیا  اب  گنس  هب  دشابن  گنج  حالس  ارم  رگا  مزاس و  بورـضم 

یم يا  هبترم  هب  وت  يرای  ماقم  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میدومن ، تیاعر  وت  ّقح  رد  ار  ربمغیپ  تمرح  اـم  هک  دـنادب  دـنوادخ  اـت  میراد 
اب هبترم  داتفه  ار  رادرک  نیا  دنهد و  داب  رب  ارم  رتسکاخ  دننازوسب و  دنـشکب و  دننک و  هدنز  ارم  هاگنآ  موش  یم  هتـشک  منادب  رگا  هک  مشاب 

ماجنا هب  ار  تمدخ  نیا  هنوگچ  و  منک ، تاقالم  وت  تمدخ  رد  ار  گرم  هک  یماگنه  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دـنروآ  ياج  هب  نم 
. تسا هیدبا  تداعس  هنادواج و  تمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  تداهش  کی  هکنآ  لاح  مناسرن و 

: تشاد هضرع  تساخرب و  نیَق  نب  ریهز  سپ 
يازا رد  موش و  هدنز  دنشکب و  ارم  هبترم  رازه  ات  موش  هتـشک  سپ  مدرگ  هدنز  هاگنآ  موش  هتـشک  هک  مراد  تسود  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

هیبش لاونم  نیدب  بانج  نآ  باحصا  زا  کی  ره  و  وت . تیب  لها  ناناوج  نیا  ناج  وت و  ناج  زا  ار  تداهـش  دنادرگ  رود  لاعتم  يادخ  نآ 
: دوب نیا  ناشیا  زا  کی  ره  لاح  نابز  دنتفگ و  یم  نخس  ترضح  نآ  اب  رگیدکی  هب 

: رعش
لضف ریرس  مناسر  شرع  هب  ْرَا  نم  اهاش 
مرد نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 
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مََرب اجک  لد  نآ  دنکفا  هک  رب  رهِم  نیا 
. دومرف ریخ  ياعُد  ار  یگمه  ترضح  سپ 

ار دوـخ  میعن  روـصق و  روـح و  دوـمن و  ناـشیا  هب  تشهب  رد  ار  ناـشیا  ياـهاج  تقو  نآ  رد  هک  هدرک  لـقن  هّللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  و 
یم لیجعت  تداهـش  میدقت  رد  دـندرک و  یمن  ریت  ریـشمش و  هزین و  ملَا  ساسحا  تهج  نیا  زا  دوزفیب و  ناشیا  نیقی  رب  دـندرک و  هدـهاشم 

(130 . ) دندومن
: هک هدرک  تیاور  سوواط  نب  دیس  و 

: تفگ دنتفرگ ، ریسا  ير  تکلمم  ّدح  رس  رد  ار  ترسپ  هک  دنداد  ربخ  ار  یمرضحلا  ریشب  نب  دّمحم  تقو  نیا  رد 
. منامب یقاب  هدنز و  وا  زا  سپ  نم  دننک و  ریـسا  ار  وا  هک  مرادن  تسود  نم  میریگ و  یم  اهناج  هدـننیرفآ  زا  ار  دوخ  ناج  وا و  ناج  ضوع 

: دومرف دینش  ار  وا  مالک  ترضح  نوچ 
: تفگ دّمحم  ناهرب ، يریسا  زا  ار  دوخ  دنزرف  ورب و  متشادرب  وت  زا  ار  شیوخ  تعیب  نم  دنک  تمحر  ارت  ادخ 

! موش رود  وت  تمدخ  زا  رگا  دننک  دوخ  همعط  دنردب و  هدنز  هدنرد  ناروناج  ارم 
: دومرف ترضح  سپ 

ار وا  دُرب  هماج  جنپ  سپ  دنک ، دوخ  ردارب  هیدف  ینعی  شردارب ، ندیناهر  رد  اهنآ  هب  دیوج  تناعا  ات  تدنزرف  هب  هدـب  ار  دُرب  ياه  هماج  نیا 
(131  ) تشاد اهب  رانید  رازه  هک  درک  اطع 

نیـسحلا نب  یلع  باـنج  دوـمرف و  لاـقتنا  دوـخ  همیخ  هب  باحـصا  اـب  هملاـکم  زا  سپ  ترـضح  نآ  هـک  هدوـمرف  هـّللا  هـمحر  دـیفم  خـیش 
: هدرک ثیدح  مالّسلاامهیلع 

مردپ هاگان  هک  درک  یم  نم  يراتـسرپ  بنیز  ماهّمع  مدوب و  هتـسشن  ضرم  تلاح  هب  نم  دـش  دیهـش  نآ  حابـص  رد  مردـپ  هک  یبش  نآ  رد 
مردپ دومن و  یم  حالصا  ار  ترضح  نآ  ریشمش  رذوبا و  هدرک  دازآ  ( 132  ) نْوَج دوب  بانج  نآ  اب  تفر و  دوخ  همیخ  هب  تفرگ و  هرانک 

: دومرف یم  تئارق  ار  راعشا  نیا 
: رعش

ٍلیلَخ ْنِم  ََکل  ٍُّفاُرْهَدای 
ِلیص َْالا  َو  ِقارْشِْالاب  ََکل  ْمَک 

ِلیتَق ٍِبلاط  ٍبِحاص و  ْنِم 
ِلیدَْبلاب ُعَنْقی  ُرْهَّدلا ال  َو 
ِلیلَْجلا َیِلا  ُْرمَْالا  امَّنِا  و 

(133) ِلیبَس ٌِکلاس  یَح  ُّلُک  و 
نیا هب  تسا  هداد  تداهش  هب  نت  رورس  نآ  تسا و  هدش  لزان  هیَلب  هک  متسناد  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  راثآ  تنحم  راعـشا  نیا  نم  نوچ 

نتـشیوخ دینـش  ار  تاـملک  نیا  نوـچ  بنیز  ماهّمع  نکلو  مدرکن  عزج  راـهظا  مدوـمن و  ربـص  نآ  رب  تفرگ و  نم  يوـلگ  رد  هیرگ  ببس 
: تفگ تفاتش و  ترضح  نآ  بناج  هب  هنادوخ  یب  تساخرب و  تسا  رتشیب  عزج  ّتقر و  تلاح  ار  اهنز  هچ  تسناوتن ؛ يراد 

! هُالْکَثاو
زا نسح  مردارب  یلع و  مردپ  همطاف و  مردام  هک  ْدَنام  ار  ینامز  تقو  نیا  یتخادرپب ، نم  زا  یناگدنز  نیا  یتخاس و  دوبان  ارم  گرم  شاک 

: دومرف درک و  رظن  وا  بناج  هب  ترضح  یئاهنآ ، هیقب  سردایرف  یناگتشذگ و  نیشناج  وت  ردارب  يا  هچ  دنتفر ؛ ایند 
! رهاوخ يا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1915 

http://www.ghaemiyeh.com


تسج لّثمت  برع  لثم  نیا  هب  تشگب و  شکرابم  ياهمشچ  رد  کشا  و  دیابرن . ارت  ْملِح  ناطیش  هک  شاب  نارگن 
؛ َمان اطِْقلا  َكُِرت  َْول 

: تفگ مالّسلااهیلع  نوتاخ  بنیز  یتفخب ؛ داش  دوخ  هنایشآ  رد  ناویح  نآ  یتشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  اطَق  غرم  دایص  رگا  ینعی 
! هاتَلیَوای

ار ام  یـشون و  یم  گرم  راوگان  تبرـش  ترورـض  هب  هدـیدرگ و  عطقنم  وت  زا  هراچ  هار  هک  دـنادرگ  یم  حورجم  ار  اـم  لد  رتشیب  نیا  هک 
كاچ ار  دوخ  ناـبیرگ  درب  تسد  دز و  دوخ  تروص  رب  همطل  سپ  يراذـگ ، یم  قاقـش  قاـفن و  لـها  ناـیم  رد  اـهنت  سک و  یب  بیرغ و 

. درک شغ  داتفا و  يور  رب  دومن و 
: دومرف داد  تیلست  تاملک  نیا  هبار  وا  سپ  دمآ ، شوه  هب  ات  دیشاپب  وا  تروص  هب  بآ  تساخرب و  وا  يوس  هب  ترضح  سپ 

! رهاوخ يا 
تکاله ضرعم  رد  يزیچ  ره  دننام و  یمن  یقاب  نامـسآ  لها  دنریم و  یم  نیمز  لها  هک  نادب  و  ربص ، هب  نک  یئابیکـش  ادـخ و  زا  زیهرپب 

ردپ و ّدج و  هناگی . درف  تسوا  دنادرگ و  یم  هدنز  دـنازیگنا و  یم  رب  ار و  قیالخ  تردـق ، هب  هدومرف  قلخ  هک  يدـنوادخ  تاذ  زج  تسا 
رب دـنک  یـسأت  ادـتقا و  هک  تسا  یملـسم  ره  يارب  نم و  يارب  زا  و  دـندومن ، عادو  ار  ایند  کی ، ره  دـندوب و  نم  زا  رتهب  نم  ردارب  رداـم و 

: دومرف نآ  زا  سپ  داد ، یّلست  ار  بنیز  تایاکح  نیا  لاثما  هب  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
! نم رهاوخ  يا 

نخان هب  ار  شیوخ  هرهچ  ینزم و  كاچ  نم  گرم  رد  نابیرگ  موش  هتـشک  نم  هک  یتقو  ینک  لـمع  نم  مسق  هب  دـیاب  مهد و  یم  مسق  ارت 
: دومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  سپ  ینکن ، دایرف  روبث  لیَو و  هب  نم  تداهش  يارب  زا  یشارخم و 

: هک هدش  تیاور  و  ( 134 . ) یهتنا دیناشن . نم  دزن  رد  دروآ  ار  ماهّمع  مردپ 
: هک دومرف  بش  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

فرط کی  زا  گنج  هک  دـندومن  رپ  مزیه  زا  دـندرک و  رفح  یقدـنخ  اهنآ  رود  رب  دـندرک و  اپ  رب  رگیدـکی  هب  لـصتم  ار  مرح  ياـه  همیخ 
سپ دندروآ ، میب  فوخ و  تیاهن  اب  بآ  کشم  دنچ  هک  داتـسرف  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  دـشاب و 

: هک دومرف  ار  دوخ  باحصا  تیب و  لها 
و دوب ، دهاوخ  امش  ياه  نفک  هک  دیئوشب  دوخ  ياه  هماج  دینک و  لسغ  دیزاسب و  وضو  تسا و  امـش  هشوت  رخآ  هک  دیماشایب  بآ  نیا  زا 

رون نآ  رثا  تداعس  رکسع  زا  تدابع  توالت و  يادص  دندروآ و  رـس  هب  تاجانم  عّرـضت و  توالت و  اعد و  تدابع و  هب  ار  بش  نآ  مامت 
(135 . ) دوب دنلب  رشبلا  ریَخ  هدید 

. ٍدِعاق ٍمئاق و  َو  ٍدِجاس  َو  ٍعِکار  َنَیب  ام  ِلْحَنلا  يِوَدَک  ِيَود  ْمَُهل  َو  اُوتابَف 
: رعش

ٌحِّبَسُم َو  ٌرِکاذ  ْمُْهنِمَف  اُوتاب  َو 
ٌدوُجُس َو  ٌعَّکُر  ْمُْهنِم  َو  ٍعاد  َو 

: هک هدش  تیاور  و 
دندرک و رایتخا  ار  ترضح  نآ  تمزالم  تداعس  دندش و  قحلم  ترضح  نآ  رکسع  هب  رَتْخَا  دب  رمُع  رکشل  زا  رفن  ود  یـس و  بش  نآ  رد 

: هک دومرف  ترخآ  رفس  هیهت  يارب  رّهطم  ماما  نآ  رحس  ماگنه  رد 
رد دندش و  ندیشک  هرون  لوغشم  هدمآ  رد  یصوصخم  همیخ  رد  دوب و  رایسب  نآ  رد  کشُم  هک  یفرظ  رد  دنتخاس  ترضح  نآ  يارب  هرون 

رورس نآ  نوچ  هک  دندوب  رظتنم  دندوب  هداتسیا  همرتحم  همیخ  رد  رب  يراصنا  هبر  َْدبَع  نب  نمحّرلادبع  ینادمه و  ریـضخ  نب  ریُرب  تقو  نآ 
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: تفگ نمحّرلا  دبع  دومن ، یم  هبیاطم  هکحاضم و  نمحّرلادبع  اب  تقو  نآ  رد  ریُرب  دنشکب  هرون  ناشیا  دوش  غراف 
! ریُرب يا 

: تفگ ریُرب  تسین . هبیاطم  ماگنه  ماگنه ، نیا 
مناد یم  هکنآ  ببـس  هب  منک  یم  يداش  تلاح  نیا  رد  ماهدوبن و  بعل  وهل و  هب  لـیام  يریپ  یناوج و  رد  زگره  نم  هک  دـنناد  یم  نم  موق 

(136 . ) دیدرگ مهاوخ  مّعنتم  ترخآ  میعن  هب  دیشک و  مهاوخ  رب  رد  ار  تشهب  نایروح  تداهش  زا  دعب  دش و  مهاوخ  دیهش  هک 

ءاروشاع زور  عیاقو 

: مّوس لصف 
ءاروشاع زور  عیاقو  نایب  رد 

هیبْعَت هب  نآ  زا  سپ  تشازگب  زامن  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  ترـضح  دـیمد  مّرحم  مهد  زور  هدـیپس  دیـسر و  نایاپ  هب  اروشاع  بش  نوچ 
: هک دومرف  یتیاور  هب  تخادرپ و  دوخ  رکشل  فوفص 

ترضح نآ  رکشل  عومجم  و  دنام . دهاوخن  هدنز  سک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زج  دش و  دیهاوخ  هتـشک  زور  نیا  رد  اهامـش  مامت 
دندوب هدایپ  نت  لهچ  راوس و  رفن  ود  یس 

هدایپ نت  دص  راوس و  جنپ  لهچ و  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بانج  زا  هک  یتیاور  هب  و  هدایپ ، ود  داتـشه و  رگید  تیاور  هب  و 
یضعب قفاوم  نت و  رازه  شش  دعس  رسپ  رکـشل  عومجم  و  ( 137  ) هدرک رایتخا  ار  ددع  نیمه  زین  هرکذت )  ) رد يزوجلا  نبا  طبـس  دندوب و 

نآ هاپـس  ددـع  رد  لـتاقم  ریِـس و  باـبرا  تاـملک  تسا و  هدـش  دراو  رفن  رازه  یـس  یتـیاور  هب  رازه و  ود  تسیب و  و  رازه ؛ تسیب  لـتاقَم 
. دراد رایسب  فالتخا  دعس  رمع  رکسع  ترضح و 

دوخ باحصا  هرسیم  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  و  تشادزاب ، هنمیم  رد  ار  نیق  نب  ریهز  تسارآ  زرط  نیا  هب  ار  رکـشل  فوفـص  ترـضح  سپ 
رد بیبح  اب  نت  تسیب  هنمیم و  رد  ریهُز  اـب  نت  تسیب  تاـملک  ضعب  قفاوم  دومرف و  اـطع  ساـّبع  شردارب  هب  ار  گـنج  تیار  تشاـمگ و 

: هک دومرف  رما  دنتخادنا و  تشپ  سپ  زا  ار  مرتحم  مایِخ  درک و  اج  بلق  رد  هاپس  ریاس  اب  دوخ  تشادزاب و  هرسیم 
نارفاک نآ  هکنآ  يارب  دنتخورفا  اهنآ  رد  شتآ  دنتخیر و  دندوب  هدنک  مایِخ  فارطا  هک  یقدنخ  رد  دندوب  هتخودنا  هک  ار  یئاه  ین  مزیه و 

. دنزیرب مرتحم  مایِخ  هب  هکنآ  زا  دشاب  یعنام  ار 
ار نشوجلا  يذ  نوعلم  رمش  درپس و  جاّجحلا  نب  ورمع  هب  ار  هاپـس  هنمیم  ( 138  ) تخاس ّبترم  ار  دوخ  رکشل  دعـس  رمع  زین  يوس  نآ  زا  و 
رد دوخ  مالغ  اب  ار  گنج  تیار  و  تشادزاب ، هلاّجر  اب  ار  یْعبِر  نب  ثَبَـش  تشاـمگ و  ناراوس  رب  ار  سیق  نب  ةورع  داد و  ياـج  هرـسیم  رد 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  تیاور  و  تشاذگ . دی 
ِهیف ُلُذْـخی  َو  ُۀَـلیْحلا  ِهیف  ُّلِقَت  َو  ُدا  ؤْفلا  ِهیف  ُفُعْـضی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُـع  َو  ٌۀَِـقث  یب  َلََزن  ٍرمَا  ِّلُـک  یف  یل  َْتنَا  َو  ٍةَّدِـش  ِّلُـک  یف  یئاـجَر  َْتنَا  و 

َو ٍۀَـمِْعن  ِّلُک  ِیلَو  َْتنَاَف  ُهَتْفَـشَک  َو  یّنَع  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس  ْنَّمَع  َکَیِلا  یّنِم  ًۀـبْغَر  َکَیِلا  ُُهتْوَکَـش  َو  َکـِب  ُُهْتلَزنَا  ُّوُدَـعْلا  ِهیف  ُتَمْـشی  َو  ُقیدَـصلا 
(139 . ) ٍۀَبْغَر ِّلُک  یهَْتنُم  َو  ٍۀَنَسَح  ّلُک  ُبِحاص 

یم هک  فرط  ره  زا  دنداد  نالوج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکسعم  درگادرگ  رد  دندرک و  شبنج  دعس  رـسپ  ِرکـشل  يوس  نآ  زا  تقو  نیا 
. دندید یم  ار  هتخورفا  شتآ  قدنخ و  نآ  دنتفر 

! نیسح يا  هک  تشادرب  دایرف  دنلب  يادص  هب  نوعلم  رمش  سپ 
: دومرف ترضح  شتآ ، هب  يدرک  باتش  دسر  تمایق  هکنآ  زا  شیپ 

؟ تسیک هدنیوگ  نیا 
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: دنتفگ تسا ، رمش  ایوگ 
: دومرف تسین ، وا  زج  یلب 

دنکفا نوعلم  نآ  بناج  هب  يریت  تساوخ  هَجَسْوَع  نب  ملسم  شتآ . رد  لوخد  هب  يرتراوازس  وت  هدرک ، یم  ینارچ  زب  هک  ینز  نآ  رـسپ  يا 
: درک ضرع  دومرف ، شعنم  دادن و  اضر  ترضح  نآ 

. هداد نیکمت  وا  رب  ارم  دنوادخ  تسا و  ناراکمتس  ناگرزب  زا  ادخ و  نانمشد  زا  قساف و  وا  انامه  مزاس  ریت  فده  ار  وا  ات  امرف  تصخر 
: دومرف ترضح 

راوس دیبلط و  ار  شیوخ  هلحار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تقو  نیا  منک . تلتاقم  هب  ادتبا  تعامج  نیا  اب  نم  هک  مراد  یم  هورکم 
: تسا نیا  شلصاح  هچنآ  دومرف  مدرم و  رتشیب  ار  ترضح  نآ  يادص  دندینش  یم  هک  تشادرب  دایرف  دنلب  توص  هب  دش و 

! مدرم يا 
رهاظ امـش  رب  ار  مدوخ  رذع  میوگ و  یتظعوم  تسا  راوازـس  هچنادب  ار  امـش  ات  دـیهد  نم  مالک  هب  شوگ  دـینکم و  تلجع  سفن  ياوه  هب 
دیزاس عمتجم  ار  دوخ  هدنکارپ  يارآ  سپ  دیوش ، نوریب  فاصنا  ِرَد  زا  رگا  تفای و  دیهاوخ  تداعـس  دـیهد  فاصنا  نم  اب  رگا  سپ  مزاس 
یتلهم ارم  نم و  هب  دیزادرپب  نآ  زا  سپ  دنامن  روتسم  هدیشوپ و  امـش  رب  رما  هکنآ  ات  دیئامن  هظحالم  لمأت  رظن  هب  ار  رما  نیا  يالاب  ریز و  و 

. ناحلاص روما  یلّوتم  تسوا  هداتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  يدنوادخ  نم  یلو  انامه  دیهدم ؛
رد هیرگ  هب  زین  بانج  نآ  نارتخد  دنتـسیرگ و  دندیـشک و  هحیـص  دندینـش  ار  تاـملک  نیا  ترـضح  نآ  نارهاوخ  نوچ  هک  تفگ  يوار 

مالّـسلا و هیلع  یلع  نب  ساّبع  دوخ  ردارب  ناشیا  دزن  هب  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناشیا  ياهادص  دش  دنلب  سپ  دـندمآ ،
. دش دهاوخ  رایسب  ناشیا  هیرگ  نیا  زا  دعب  هک  مدوخ  ناج  هب  دنگوس  ار ، اهنز  دینک  تکاس  هک  ناشیا  هب  دومرف  ار و  ربکا  یلع  دوخ  دنزرف 
هکئالم و لوسر و  ترضح  رب  داتسرف  دورد  تسوا و  راوازس  هچنآ  هب  تفگ  انث  دمح و  ار  يادخ  ترضح  نآ  دندش  تکاس  اهنز  نوچ  و 

. وا تغالب  هب  وا  زا  دعب  ترضح و  نآ  زا  شیپ  یمّلکتم  زگره  دشن  هدینش  مالّسلاامهیلع و  ادخ  نالوسر 
: دومرف سپ 

! تعامج يا 
ایا هک  دیوش  نارگن  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دـیئآ و  شیوخ  هب  هاگنآ  مراد  تبـسن  هک  اب  متـسیک و  نم  هک  دـینیبب  دـینک و  لمأت  کین 

؟ نم تمرح  کته  نم و  لتق  امش  يارب  تسا  هتسیاش 
؟ امش ربمغیپ  رتخد  رسپ  متسین  نم  ایآ 

دومن مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  قیدصت  هک  دوب  نانمؤم  لوا  هک  یسک  نآ  وا و  ّمع  نبا  ربمغیپ و  یـصو  رـسپ  متـسین  نم  ایآ 
؟ دوب هدروآ  ادخ  بناج  زا  هچنآ  هب 

؟ تسین نم  ّمع  ادهّشلا  دیس  هزمح  ایآ 
؟ تسین نم  ّمع  دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  رفعج  ایآ 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هک  هدیسرن  امش  هب  ای  آ 
؟ دنا تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  ناشیا 

دنوادخ متسناد  هک  ینامز  زا  ماهتفگن  غورد  نخـس  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب ، هدرک  ّقح  هباصا  دینک  قیدصت  ارم  نخـس  رگا  سپ 
یهگآ نخـس  نیا  زا  هک  دنـشاب  یم  یناسک  امـش  ناـیم  رد  سپ  دـینک  یم  بیذـکت  ارم  رگا  همه  نیا  اـب  و  دراد ، یم  نمـشد  ار  وگغورد 

و يدعاس ، دعس  نب  لهس  يردُخ و  دیعس  وبا  و  يراصنا ، هّللادبع  نب  رباج  زا  دیسرپب  دنهد ، یم  ربخ  امـش  هب  دیـسرپب  ناشیا  زا  رگا  دنراد ،
هیلع هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  ار  مالک  نیا  ناشیا  انامه  دنهد ، ربخ  ار  امـش  ات  کلام  نب  سَنَا  و  مقرا ، نب  دیز 
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. دناهدینش مّلس  هلآ و  و 
؟ دوش نم  نوخ  نتخیر  زجاح  هکنآ  ردار  امش  تسین  یفاک  بلطم  نیا  ایآ 

نوچ یئوگ . هچ  وت  منادب  رگا  مشاب  هدرک  تدابع  میقتسم  طارص  نوریب  بیر  کش و  قیرط  زا  ار  ادخ  نم  هک  تفگ  ترضح  نآ  هب  رمش 
: تفگ دینش  ار  رمش  نخس  بیبح 

! رمش يا 
نیا هک  مهد  یم  تداهـش  نم  و  ینک ، یم  تدابع  بیر  ّکش و  زا  قیرط  داتفه  هب  ار  يادخ  هک  منیب  یم  نینچ  ارت  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 

هب ارت  بلق  دـنوادخ  هکنآ  هچ  یناد ؛ یمن  هّتبلا  یئوگ  یم  هچ  مناد  یمن  نم  هک  یتفگ  تسار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هب  ار  نخس 
: دومرف هدومن و  باطخ  ار  رکشل  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هراب  رگید  هدومرف . روتسم  بضغ  تواشغ  هب  هتشاد و  موتخم  مشخ  ِمتاخ 

؟ مشاب یم  امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  هک  دینک  یم  ّکش  مه  بلطم  نیا  رد  ایآ  تسا  يا  ههبش  ّکش و  ار  امش  متفگ  هک  هچنادب  رگا 
! امش رب  ياو  امش ، ریغ  رد  هاوخ  امش و  نایم  رد  هاوخ  تسین ، نم  زج  يربمغپ  رتخد  رسپ  برغم  قرشم و  نایم  رد  هک  مسق  ادخ  هب 

؟ دینک بلط  نم  زا  وا  نوخ  هک  ماهتشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ 
؟ ما هدرک  هابت  امش  زا  ار  یلام  ای 

؟ دیئوج صاصق  ات  ماهدز  بیسآ  یتحارج  هب  ار  یسک  ای 
يا ثعـشا و  نب  سیق  يا  رَْجبَا و  نب  راّجَح  يا  یْعبِر و  نب  ثَبَـش  يا  هک  داد  رد  ادن  هراب  رگید  تفگن ، خساپ  ار  ترـضح  نآ  سک  چـیه 

هب رگا  تسا  هتـشگ  نایر  زبس و  ام  ياهناتـسوب  هدیـسر و  ام  راجـشا  ياه  هویم  هک  دیتشون  نم  يارب  هک  دـیدوبن  امـش  رگم  ثراح  نب  دـیز 
؟ میا هتسارآ  اهرکشل  تیرای  يارب  زا  ییآ  ام  يوس 

: تفگ درک و  نخس  زاغآ  ثعشا  نب  سیق  تقو  نیا 
ترـضح دـنکن ، رادـید  وت  هاوخلد  هب  زج  ارت  هکنآ  اـت  ریذـپب  ار  داـیز  نبا  دـیزی و  دوخ  ّمع  ینب  مکح  نکلو  یئوگ  یم  هچ  میناد  یمن  اـم 

: دومرف
. دنزیرگ دیبع  هکنانچ  مزیرگن  مه  امش  زا  مهدن و  امش  تسد  هب  ّتلذم  تسد  زگره  هّللاو  ال 

: دومرف ار و  ناشیا  درک  ادن  هاگنآ 
! ِهّللا َدابِع 

(140 . ) ِباسِْحلا ِمْوِیب  ُنِم  ؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُذوُعَا  َو  ِنوُمُجَْرت  ْنَاْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُتْذُع  ینِا 
دعـسا نب  ۀـلظنح  نب  یلع  زا  هدرک  لقن  يربط  رفعجوبا  داهنرب  لاقع  ارنآ  ات  دومرف  ار  ناعمـس  نب  ۀـبقع  دـمآ و  دورف  دوخ  هلحار  زا  هاگنآ 

: تفگ هک  یبعش  هّللادبع  نب  ریثک  زا  یمابش 
رد نیقلا  نب  ریهُز  ام  يوس  هب  دمآ  نوریب  میدـش ، ترـضح  نآ  لباقم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هلتاقم  تهج  هب  ام  اروشاع  زور  نوچ 

: دومرف سپ  هحلسا ، رد  قرغ  مُد  زارد  یبسا  رب  دوب  راوس  هک  یلاح 
! هفوک لها  يا 

کی رب  لاح  هب  ات  شناملـسم و  ردارب  یهاوخریخ  تحیـصن و  یناملـسم  ره  رب  تسا  ّقح  انامه  ادخ ، باذع  زا  ار  امـش  منک  یم  راذـنا  نم 
هتخیسگ و مه  زا  ام  يردارب  دش  عقاو  يریشمش  ام  نیب  هاگ  ره  سپ  هدشن ، هدیشک  ام  نیب  رد  ریشمش  ات  مه  اب  میردارب  میتّلم و  کی  نید و 

. دوب دیهاوخ  رگید  تّما  امش  تّما و  کی  ام  دش و  دهاوخ  عوطقم 
یم نم  کنیا  ناشیا ، اب  درک  میهاوخ  هچ  ام  دنیب  ات  شربمغیپ  هیّرذ  هب  هدومرف  التبم  نحتمم و  ار  امـش  ام و  دنوادخ  هک  دـینادب  مدرم  انامه 
رگم دیدیدن  رسپ  ردپ و  نیا  زا  امش  هک  اریز  ار ؛ دایز  نب  هّللادیبع  یغاط  رسپ  یغاط  نتـشاذگ  لوذخم  ناشیا و  ترـصن  هب  ار  امـش  مناوخ 
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فارشَا دندیشک و  راد  هب  امرخ  ناتخرد  هنت  رب  دندرک و  هْلثُم  ار  امش  دندیرب و  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  دندروآ و  رد  ار  امش  نامشچ  يدب ،
. دندیناسر لتق  هب  ار  شلاثما  هورع و  نب  یناه  شباحصا و  يدَع و  نب  رجُح  دننام  ار  امش  ءاُّرق  و 

: دنتفگ دایز و  نبا  رب  نتفگ  انث  حدم و  ریهُز و  هب  نتفگ  ازسان  هب  دندرک  عورش  دندینش  نانخس  نیا  هک  دعس  نبا  رکشل 
دایز نب  هّللادـیبع  ریما  دزن  هب  هدـنز  هتفرگ و  ار  اهنآ  اـی  میـشکب  تسوا  اـب  هک  ره  نیـسح و  تیاـقآ  اـت  مینکن  تکرح  اـم  هک  مسق  ادـخ  هب 

: دومرف تشاذگ و  ار  تحیصن  يانب  ریْهُز  بانج  هراب  رگید  میتسرفب .
! ادخ ناگدنب  يا 

هانپ رد  ار  امش  سپ  ار  ناشیا  دینک  یمن  يرای  هاگ  ره  هیَمُـس ، دنزرف  زا  ترـصن  تّدوم و  هب  دنتـسه  یلْوَا  ّقَحَا و  مالّـسلااهیلع  همطاف  دالوا 
دیزی هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هنیآ  ره  هیواعم  نب  دیزی  شّمع  رـسپ  اب  ار  نیـسح  دیراذگب  دیـشکب ، ار  ناشیا  هکنآ  زا  مروآ  یم  رد  ادـخ 

: تفگ دنکفا و  وا  بناج  هب  يریت  نوعلم  رمش  ماگنه  نیا  مالّسلا . هیلع  نیسح  نتشک  نودب  امش  تعاط  زا  دش  دهاوخ  یضار 
: يدز فرح  هک  سب  زا  يدرک  هتسخ  ار  ام  انامه  ارت  يادص  دنک  نکاس  ادخ  وش  تکاس 

: تفگ يو  اب  ریهز 
؛ ٌۀَمیَهب َْتنَا  امَّنِا  ُبِطاُخا  َكاِیا  ام  هیَبِقَع  یلَع  ِلاّوَْبلا  َْنب  ای 

دنگوس ادخ  هب  یـشاب ؛ یم  ناویح  هکلب  یتسین  ناسنا  وت  منک  یمن  مّلکت  وت  اب  نم  دیـشاش  یم  دوخ  ياه  هنـشاپ  رب  هک  یـسک  نآ  رـسپ  يا 
. كاندرد باذـع  تمایق و  زور  يراوخ  يزخ و  هب  ارت  داب  تراشب  سپ  یـشاب  اناد  ار  هّللا  باتک  زا  مکحم  هیآ  ود  هک  ارت  منک  یمن  نامگ 

: دومرف ریهز  تشک . دهاوخ  تعاس  نیمه  ار  تبحاص  ارت و  دنوادخ  هک  تفگ  رمش 
؟ یناسرت یم  ارم  گرم  هب  ایآ 

. اهامش اب  ایند  رد  ندوب  دّلخم  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  ترضح  نآ  اب  ندرم  مسق  ادخ  هب 
: دومرف درک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  مدرم و  هب  درک  ور  سپ 

! ادخ ناگدنب  يا 
یموق هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تعافش  دیـسر  دهاوخن  هک  دنگوس  ادخ  هب  وا  لاثما  یناج و  فلج  نیا  ار  امـش  دزاسن  رورغم 

. ار ناشیا  ناروای  دنشکب  ار و  وا  تیب  لها  هیرُذ و  نوخ  دنزیرب  هک 
: تفگ يوار 

: تفگ درک و  ادن  ار  وا  يدرم  سپ 
َو َتْحَصَن  ْدََقل  ِءَّاعُّدلا  ِیف  َغَْلبَا  َو  ِهِمْوَِقل  َحَصَن  َنْوَعِرف  ِلآ  نمؤم  َناک  ِْنَئل  يرْمَعَلَف  ام . دزن  هب  ایب  دیامرف  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  وبا 

. ُغْالب ِْالا  َو  ُحْصُّنلا  َعَفَن  َول  َْتغَْلبَا 
: هک هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سوواط  نب  دیس  و 

هک داتـسرف  ناشیا  يوس  هب  ار  ریـضخ  نب  ریَُرب  بانج  نآ  دـندش  ترـضح  نآ  اب  گنج  يایهم  دنتـشگ و  راوس  دعـس  رـسپ  باحـصا  نوچ 
دندومنن و اغـصا  ار  وا  مالک  راگزور  هیـس  ناتخبدب  نآ  دومن . هظعوم  ار  ناشیا  دمآ و  رکـشل  نآ  لباقم  رد  ریرب  دیامن ، یتظعوم  ار  ناشیا 

. دندربن عافتنا  وا  ظعاوم  زا 
تکاس ناشیا  دومن ، توکـس  بلط  هدـمآ و  ناـشیا  لـباقم  هب  دـش و  راوس  دوخ  بسا  رب  یلوق  هب  شیوخ و  هقاـن  رب  باـنج  نآ  دوخ  سپ 
یغیلب دورد  لسُر  ءایبنا و  ریاس  هکئالم و  رب  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ترـضح  نآ  سپ  دندش ،

: هک دومرف  نآ  زا  سپ  داتسرف 
دوخ يوس  هب  ار  ام  شیوخ  تیادـه  تهج  هب  هک  یماگنه  رد  راکافج  ياهافو  یب  يا  راّدـغ و  تعامج  يا  ار  امـش  داب  هودـنا  تکـاله و 
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دیتشاد و تسد  رد  ام  تهج  هب  هک  ییاهریشمش  ام  يور  رب  دیدیشک  سپ  میدمآ  امش  يوس  هب  ناباتـش  هدرک و  امـش  تباجا  ام  دیدیبلط و 
ياضر هب  دوخ  ناتسود  دیک  نیک و  هب  امش  سپ  میدوب  هدرک  ایهم  اهامش  نمـشد  ام و  نمـشد  يارب  هک  ار  یـشتآ  ام  يور  رب  دیتخورفا  رب 

اهامش زا  دشاب  یتمحر  دیما  عمط و  هکنآ  یب  دنشاب و  هدرک  رهاظ  شاف و  امش  نایم  رد  یلدع  هکنآ  نودب  دیدش  ناتسادمه  دوخ  نانمشد 
؟ دیدیشک تسد  ام  زا  هک  اهلیو  داب ؛ امش  يارب  زا  ارچ . سپ  ناشیا ، رد 

دیدرک تعرس  امـش  نکل  تشاد  ورین  هدش و  مکحم  اهیأر  تسیز و  یم  مارآ  نئمطم و  اهلد  دوب و  ماین  سبح  رد  اهریـشمش  هکنآ  لاح  و 
ناگ هناورپ  نوچ  ران  نوناک  رد  دیتخادنا  رد  راوهناوید  ار  نتشیوخ  اهخلم و  دننام  هنتف  نارین  شزیگنا  رد  دیدش  هوبنا  و 

ناراکهانگ و هورگ  نآ و  تاملک  فّرحم  نآرق و  كرات  تیعمج و  دراـش  ذاـش و  تما و  نیدـناعم  يا  ادـخ  تمحر  زا  دیـشاب  رود  سپ 
. يوبن ّتنس  تعیرش و  نایحام  ناطیش و  سواسو  ناوریپ 

؟ دیراد یمرب  تسد  ام  يرای  زا  دینک و  یم  تنواعم  ار  ناملاظ  ایآ 
امش مرجال  امش . عورف  هتفرگ  تّوق  وا  زا  امش و  لوصا  هدیچیپ  مه  هب  وا  اب  هدوب  اهامش  رد  میدق  زا  رکم  ردغ و  هک  يادخ  هب  دنگوس  یلب !

ار بصاغ  دیاهمقل  رتمک  ار و  رظان  هاگولگ  دیاهویم  رتدیلپ 
: زیچ ود  نایم  هدرک  دّدرم  ارم  ۀنعللا  هیلع  دایز  نبا  ینعی  هدازانز  دنزرف  هدازانز  هک  دیشاب  هاگآ  لاحلا 

اـضر دـنوادخ  ّتلذ و  ام  زا  تسا  رود  مشوپب و  دوخ  رب  ّتلذـم  سابل  هکنآ  ای  و  مشوکب ، تزرابم  نادـیم  رد  هدیـشک و  ریـشمش  هکنآ  اـی 
رایتخا مارک  تداهـش  رب  ار  مائل  ّتلذ  تریغ  ياهبابرا  تیمح و  نابحاص  رهاط و  ياهنماد  ناگدرورپ  نانمؤم و  دـیامرفن و  لوسر  دـهدن و 

. درک مهاوخ  مزر  امش  اب  نارای  یمک  ناوعا و  ّتلق  اب  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  تّجح  نونکا  دننکن ،
: يداُرم کیَسُم  نب  ةورَف  ياهرعش  هب  ار  دوخ  مالک  دومرف  لصتم  سپ 

: رعش
ًامِْدق َنوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْنِاَف 

انیبَّلَغُم ریَغَف  ْبَْلُغن  َنِا  َو 
ْنَِکل َو  ٌْنبُج  انُّبِط  نِا  ام  َو 

ٍسانُْانَع َعَّفَُرتْوَملا  اَم  اذِا  انیرخآ  (141) ََۀلْوَد َو  ان  ایانَم 
انیرَخَِّاب َخانَا  ُهَلِک  الَک 

انیلَّو الا  َنُورْقلا  یَْنفَا  امَک  یموق  (142) ِتاوَرَس ْمُِکلذ  یْنفَاَف 
اُوقیفَا اِنب  ِنیتِماّشِلل  ْلُقَف 

انیَقل امَک  َنُوتِماّشلا  یَْقلیَس 
: دومرف هاگنآ 

رس رب  گرم  يایسآ  راگزور ، دینامن ، هدنز  دشاب  بسا  راوس  هدایپ  هک  ینامز  رادقم  زا  نوزفا  ناوارف و  نم  دعب  امش  هک  يادخ  هب  دنگوس 
مهارف ار  دوخ  يأر  نونکا  نم ، دج  زا  نم  ردپ  زا  نم  هب  تسا  يدهع  نیا  دیشاب ، بارطضا  رد  ایسآ  گنس  هلیم  دننام  امش  دنادرگب و  امش 

زین نم  انامه  دیهدم  تلهُم  ارم  دینک و  نم  دصق  سپ  دنامن  هدیـشوپ  امـشرب  رما  ات  دینک  تروشم  دیوش و  تسدـمه  دوخ  عابتا  اب  دـینک و 
تسوا و تردـق  هضبق  رد  هکنآ  رگم  تسین  يرادـناج  كّرحتم و  چـیه  هک  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  يدـنوادخ  رب  ماهدرک  لّکوت 

. دهد یم  وا  راک  قباطم  هب  ار  یسک  ره  يازج  تسا  راوتسا  تلادع  میقتسم و  قیرط  رب  نم  راگدرورپ  انامه 
: تفگ دوشگ و  اهنآ  نیرفن  هب  نابز  سپ 

هک مالّـسلا  هیلع  فـسوی  ناـمز  یطحق  دـننام  یطحق  ناـشیا  رب  زیگنارب  نک و  عـطق  تعاـمج  نیا  زا  ار  نامـسآ  ناراـب  نـم  راـگدرورپ  يا 
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خلت ياه  هساک  ناشیا  ياـهماک  هب  دـناسرب  هکنآ  اـت  هد  تنطلـس  ناـشیارب  ار  ( 143  ) فیقث مـالغ  يدومرف و  شیاـمزآ  نآ  هب  ار  نایرـصم 
هبانا وت  يوس  هب  میدرک و  لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  یئوت  دنتـشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  ار و  اـم  دـنداد  بیرف  ناـشیا  هک  اریز  ار ؛ گرم 

. همه تشگزاب  تسا  وت  يوس  هب  میدومن و 
هیبعت ار  دوخ  رکـشل  تشگ و  راوس  نآرب  ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بسا  زَِجتُْرم )  ) دـیبلط دـمآ و  ریز  هب  هقان  زا  سپ 

(144) دومرف
: هک هدرک  تیاور  هدیَبُع  نب  دعَس  زا  يربط 

: دنتفگ یم  دنتسیرگ و  یم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  يارب  دندوب و  هداتسیا  ّلت  يالاب  هفوک  نادرم  ریپ 
؛ َكَرْصَْنلِْزنَا َّمُهّللَا 

! اهلاراب ینعی 
نم امرف . لزان  نیسح  رب  ار  دوخ  ترصن 

: متفگ
؟ دینک يرای  ار  وا  دیئآ  یمن  دورف  ارچ  ادخ  نانمشد  يا 

: تفگ دیعس 
يوس هب  درک  ور  نوچ  تشاد و  رب  رد  دُرب )  ) زا يا  هّبُج  هک  یتلاح  رد  ار  مدرم  دومرف  هظعوم  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  ترـضح  مدید 

شاهّبُج رب  دیـسر و  شفتک  ناـیم  رد  هک  دـنکفا  ترـضح  نآ  هب  يریت  دـنتفگ  یم  يَوَهُط  رمع  ار  وا  هک  میمَت  یَنب  زا  يدرم  شیوخ  ّفص 
یلع بلُـص  زا  دوب  ناشیا  رد  هک  دنـشاب  یم  رفن  دص  بیرق  مدـید  اهنآ  يوس  هب  مدرک  رظن  دـش  قحلم  دوخ  رکـشل  هب  نوچ  دـش و  نازیوآ 
دایز نب  ریمع  نبا  دوب و  ناشیا  فیلح  هک  هناـنِک  یَنب  زا  يدرم  میَلُـس و  یَنب  زا  يدرم  رفن و  هدزناـش  مشاـه  ینب  زا  رفن و  جـنپ  مالّـسلا  هیلع 

(145 . ) یهتنا
: دومرف دومن  تئارق  ار  هکرابم  هبطخ  نیا  ترضح  نوچ  هک  تسا  لتاقَم  یضعب  رد  و 

دومن تباجا  ار  ترضح  نآ  توعد  نکل  دوب  نارگ  دعس  نبا  رب  ترضح  نآ  تاقالم  هچ  رگا  دوش ، رضاح  نم  دزن  ات  دیناوخب  ار  دعس  نبا 
: دومرف ترضح  دمآ  مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  رادید  هب  مامت  یتهارک  اب  و 

! رمُع يا 
دنگوس ادخ  هب  داد ، دـهاوخ  ناجرج  ير و  تکلمم  تنطلـس  ارت  هدازانز  رـسپ  هدازانز  دایز  نبا  هکنیا ، نامگ  هب  یناسر  یم  لتق  هب  ارم  وت 

نم هب  هک  تسا  يدـهع  نخـس  نیا  دـید ، یهاوخن  ار  تکلمم  ود  نیا  داب  كراـبم  تینهت و  زور  دیـسر و  یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  وت  هک 
بصن ین  رب  هفوک  رد  ارت  رس  منیب  یم  ایوگ  و  يربن ، ترخآ  ایند و  زا  هرهب  چیه  انامه  نکب  یهاوخ  هچنآ  راد و  یم  راوتسا  ار  نیا  هدیـسر 

يور ترضح  نآ  زا  دش و  كانمشخ  دعس  رمُع  تاملک  نیا  زا  دننک . دوخ  هناشن  فده و  دننز و  یم  گنـس  ار  نآ  ناکدوک  دناهدومن و 
نیسح و دیهد  رد  نارگ  يا  هلمح  دیهن و  وس  کی  هب  یناوت  لهاکت و  نیا  دیرب ، یم  راظتنا  دنچ  هک  دز  گناب  ار  شیوخ  هاپس  دینادرگب و 

مان زَِجتُْرم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  بسا  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقو  نیا  دنتـسین . يا  همقل  زا  نوزفا  وا  باحـصا 
هک تسه  یـسر  دایرف  ایآ  دومرف  تشادرب و  هثاغتـسا  هب  داـیرف  داـهن و  برح  رب  لد  داتـسیا و  رد  ّفص  يور  شیپ  زا  تسـشن و  رب  تشاد 

؟ ار ام  دنک  يرای  ادخ  يارب 
؟ دنادرگب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  میرح  زا  ار  تعامج  نیا  رّش  هک  تسه  یعفاد  ایآ 

ُرح ترضح  ینامیشپ 
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نیسح ماما  هحیص  دینش  دید و  لاتق  رما  رب  ار  رکشل  میمصت  نوچ  دیزی  نب  ّرُح  دیهـش  ماما  نآ  يوس  هب  وا  عُوجر  تبانا و  دیزی و  نب  ُّرح  ندش  هّبنتم 
: دومرف یم  هکار  مالّسلا  هیلع 

. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذی  ٍّبآذ  ْنِم  امَا  ِهّللا ، ِهْجَِول  اُنثیغی  ٍثیغُم  ْنِم  امَا 
: تفگ دروآ و  دعس  رسپ  يوس  هب  ور  دمآ و  شیوخ  هب  مرجال  درک  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  همیرک  هثاغتسا  نیا 

! رمُع يا 
؟ درک یهاوخ  تلتاقم  درم  نیا  اب  ایآ 

: تفگ
: تفگ ددرگ ، ملق  اهتسد  درپ و  نت  زا  اهرس  نیا  هک  دشاب  نآ  وا  رتناسآ  هک  منک  یلاتق  هّللاو ، یلب !

؟ یناسرب تمتاخ  هب  تملاسم  رد  زا  ار  راک  نیا  هک  یناوت  یمن  ایآ 
: تفگ رمُع 

. دادن اضر  درک و  ابا  حلُص  زا  دایز  نب  هّللادیبع  وت  ریما  نکل  مدرک  یم  نینچ  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا 
يا هک  تفگ  وا  هب  ّرُح  سپ  دوب ، وا  اـب  دوب  ّرُح  موق  زا  نت  کـی  هک  سیق  نب  ةُّرق  داتـسیا ، یفقوم  رد  تشگزاـب و  يو  زا  رطاـخ  هدرزآ  ّرُح 

؟ ياهداد بآ  زورما  ار  دوخ  بسا  ! هُّرق
: تفگ

: تفگ ما ، هدادن  بآ 
؟ ینک تیاقس  ار  وا  یهاوخ  یمن 

لاتق دریگ و  يراـنک  هاـگبرح  ناـیم  زا  دـهاوخ  یم  هک  مدرک  ناـمگ  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ  نم  هب  ار  نخـس  نیا  ّرُح  نوچ  هک  تفگ  هّرق 
هب مه  نم  دوـب  هداد  ربـخ  دوـخ  تمیزع  زا  ارم  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  موـش و  عـلّطم  وا  هشیدـنا  رب  نم  هـکنآ  زا  دراد  تـهارک  دـهدن و 

. مدش یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  تمدخ  رضاح  وا  تمزالم 
يو هب  ْسَوا  ْنب  رجاهُم  درک  یم  کیدزن  هار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هاگ  رکـشل  هب  كدنا  كدنا  تفرگ و  هرانک  دوخ  ناکم  زا  ّرُح  هلمجلاب ؛

: تفگ
! ّرُح يا 

؟ ینکفا هلمح  هک  یهاوخ  یم  رگم  يراد  هدارا  هچ 
: تفگ رتخا  کین  دیعس  نآ  هب  رجاهُم  تفرگب ، ار  وا  شزرل  هدعر و  تفگن و  خساپ  ار  وا  ّرُح 

یم نم  زا  رگا  و  مدوب ، هدـیدن  وت  زا  ار  لاح  نیا  یبرح  چـیه  رد  يادـخ  هب  دـنگوس  هک  اریز  ؛ تخادـنا بیر  ّکش و  هب  ار  ام  وت  رما  انامه 
منیب یم  وـت  رد  هک  يدـعر  هزرل و  نـیا  مدرب  یمن  ماـن  ارت  ریغ  مدرک و  یمن  زواـجت  وـت  زا  تـسیک  هفوـک  لـها  نیرتعاجـش  هـک  دندیـسرپ 

؟ تسیچ
: تفگ ّرُح 

يزیچ تشهب  رب  درک  مهاوخن  رایتخا  هک  يادخ  هب  دنگوس  منیب و  یمریخم  خزود  تشهب و  نایم  رد  ار  شیوخ  سفن  نم  هک  مسق  ادـخ  هب 
تسد هک  یتلاح  رد  دیدرگ  قحلم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دیناود و  ار  دوخ  بسا  سپ  مدرگ ، هتخوس  شتآ  هب  موش و  هراپ  هچ  رگا  ار 

: تفگ یم  دوب و  هداهن  رس  رب 
! اهلا راب 

رفعج وبا  ( 146 . ) ارت ربمغیپ  دالوا  ارت و  يایلوا  ياهلد  مدـنکفا  میب  رد  هکنآ  هچ  ياشخبب  نم  رب  سپ  مدرک  عوجر  تبانا و  وت  ترـضح  هب 
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، دراد راز  راک  هدارا  هک  دندرک  نامگ  دش  ناور  شباحصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  هّللا  همحر  ّرُح  نوچ  هک  هدرک  لقن  يربط 
مالـس دـش و  کـیدزن  سپ  درادـن ، گـنج  دـصق  تسا و  هدـمآ  ناـما  بلط  هب  دنتـسناد  درک  هنوگژاو  ار  دوـخ  رپـس  دـش  کـیدزن  نوـچ 

(147 .) درک
: دیوگ فلؤم 

؛ مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  باطخ  منک  لقن  ار  رعش  دنچ  نیا  ّرُح  نابز  زا  ماقم  نیا  رد  مدید  هتسیاش  هک 
: رعش

ام دوصقم  دصقم و  وت  ِرد  يا 
ام دوهشم  دهاش و  وت  خر  يو 

یئداش ره  هیام  تمغ  دقن 
یئدازآ ره  ِز  ْهب  تیگدنب 

ناگراوخمغ سنوم  يا  وش  رای 
ناگراچیب هراچ  يا  نک  هراچ 

میا هدنهاوخ  هک  مرج  زا  رذگرد 
میا هدنهانپ  هک  نک  ام  هراچ 

میروای یب  هک  زاس  ام  هراچ 
میروآ ور  هک  هب  ینارب  وت  رگ 

عمط سودرف  رظنم  لزا  فطل  زا  مراد 
مدرک ناوارف  هناخیم  ینابرد  هچرگ 

دارم جنگ  يا  نکف  مشیر  لد  رب  يا  هیاس 
مدرک ناریو  وت  يادوس  هب  هناخ  نیا  نم  هک 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  ّرُح  سپ 
! مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوُسَر  نبای  موش ، وت  يادف 

الب نیمز  نیدـب  ات  مدـینادرگب  هاریب  هار و  زا  ارت  متـشاد و  دودـسم  وت  رب  تشگزاب  قیرط  متـشاذگن و  شیوخ  هار  هب  ارت  هک  یـسک  نآ  منم 
! ادخ هب  مسق  دننک ، ّدر  وت  رب  ارت  نخس  دننک و  نینچ  وت  اب  موق  نیا  هک  مدرک  یمن  نامگ  زگره  مدیناسر و  زیگنا 

رد ارم  تبانا  هبوت و  اـیآ  ماهدرک  هب  وت  ادـخ  يوس  هب  منامیـشپ و  ماهدرک  هچنآ  زا  نونکا  مدرک . هچنآ  مدرک  یمن  زگره  متـسنادب  نیا  رگا 
؟ ینیب یم  لوبق  هبترم  هب  ّقح  ترضح 

: دومرف یحایر  ّرُح  باوج  رد  یهلا  تمحر  يایرد  نآ 
. دراد یم  ّوفعم  ار  وت  دریذپ و  یم  وت  زا  دنوادخ  یلب ،

: رعش
زاب تسا  هب  وت  رد  هک  آزاب  تفگ 

زاوج ّطخ  ام  وفع  زا  ریگب  نیه 
دیبع رارحا و  سک ز  هک  رد آ  يا 
دیدن هگ  رد  نیا  رد  يدیمون  يور 
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يا هدروآ  میظع  مرج  دص  ودرگ 
يا هدروآ  میرک  رب  ور  روخم  مغ 

: درک ضرع  ياسایب ، يآ و  دورف  نونکا 
. دیشک دهاوخ  ندش  هدایپ  هب  نم  رما  رخآ  مشاب و  هدایپ  هکنآ  زا  تسا  رتهب  منک  گنج  هراوس  وت  هار  رد  نم  رگا 

: دومرف ترضح 
: تفگ درک و  باطخ  ار  هفوک  هاپس  دش و  نوریب  مالّسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  زا  ّرُح  تقو  نیا  یناد . یم  هچنآ  نکب  دنک  تمحر  ارت  ادخ 

! هفوک مدرم  يا 
هب ار  امـش  سمتلم  نوچ  دیدیبلط  ار  وا  شیوخ  يوس  هب  دیدرک و  توعد  ار  حلاص  درم  نیا  دـیرگب  امـش  رب  دنیـشنب و  امـش  يازع  هب  ردام 
ناج لذـب  دـینک و  داهج  وا  هار  رد  هک  دـیدوب  نآ  رب  هکنآ  لاح  دـیتشاذگ و  شنانمـشد  اب  دـیتشادرب و  وا  يرای  زا  تشاد  نورقم  تباـجا 

هطاحا ار  وا  بناج  ره  زا  دـیدش و  ریگ  نابیرگ  ار  وا  دـیدمآ و  درگ  وا  نتـشک  تهج  هب  دـیدمآ و  نوریب  رکم  ردـغ و  ِرد  زا  سپ  دـیئامن ،
عفن و بلج  هک  دمآ  راتفرگ  امش  تسد  رد  ریـسا  دننام  مرجال  یهلا ، عیـسو  ياهرهـش  دالب و  يوس  هب  هّجوت  زا  ار  وا  دیوش  عنام  ات  دیدومن 

یم يراصن و  دوهی و  نآ  زا  دـماشآ  یم  هک  تارف  يراج  بآ  زا  ار  شتیب  لها  لافطا و  ناـنز و  ار و  وا  دـیدرک  عنم  دـناوتن ، ار  ررـض  عفد 
. دنداتفا رد  ياپ  زا  شطع  بیسآ  زا  ربمغیپ  لآ  کنیا  ریزانَخ و  بالِک و  نآ  رد  دطلغ 

: رعش
تارف زا  عونمم  همطاف  ناگنشت  بل 

دش لالح  یغای  یغاط و  نامدرم  رب 
یبن نشلگ  لجا  ناهگان  داب  زا 

دش لاهن  ون  ره  تماق  هداتف  اپ  زا 
اج نیدب  مالک  ّرُح  نوچ  دنشاب  هنشت  نامدرم  هک  يزور  رد  ار  امـش  دنادرگن  باریـس  دنوادخ  ربمغیپ ، زا  دعب  دیدوب  امـش  هک  مدرم  دب  هچ 

دروآ رد  گناب  دعـس  رمُع  ماگنه  نیا  داتـسیا . مالّـسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  رد  تشگ و  رب  وا  دندنکفا و  وا  بناج  هب  ریت  یهورگ  دیناسر 
ادهّـشلادیس هاپـس  يوس  هب  داـهن و  ناـمک  هّلچ  رد  يریت  رمُع  دروآ  کـیدزن  ار  مَلَع  نوچ  راد ، شیپ  ار  شیوخ  تیار  ( 148) دیَرُد يا  هک 

: تفگ داشگ و  مالّسلا  هیلع 
(149 ( ؟! مدوب نم  دنکفا  نیسح  رکشل  هب  ریت  هک  یسک  لّوا  دیشاب  هاوگ  مدرم  يا 

: هدرک تیاور  سوواط  نب  دیس 
رب ناراب  لثم  دندرک و  ناراب  ریت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکـسع  زین  وا  رکـشل  دنکفا  ریت  ترـضح  نآ  بناج  هب  دعـس  نبا  هکنآ  زا  سپ 

: دومرف هدرک  شیوخ  باحصا  هب  ور  ترضح  سپ  دیراب ، نانمؤم  ماما  نآ  رکشل 
يوس هب  دـنا  موق  نالوسر  اهریت  نیا  اـنامه  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  تسین  نآ  زا  ياهراـچ  هک  گرم  يارب  زا  دـیوش  اـیهم  دـیزیخرب و 

. اهامش
هکنآ ات  دـندنکفا  هلمح  زا  دـعب  هلمح  دـندرک و  دربن  رکـشل  نآ  اب  تعاـس  کـی  رادـقم  هب  دـندش و  لاـتق  لوغـشم  نادنمتداعـس  نآ  سپ 

ترضح نآ  رکشل  زا  یتعامج 
(150 . ) دندیشون تداهش  دهش  دندمآ و  رد  اپ  زا  رفن  هاجنپ  يوسوم  بلاط  یبا  نب  دّمحم  تیاور  هب 

: دیوگ فلؤم 
. مالّسلا مِهیَلَع  ْمُهَّنِاَف  دنراد ، ام  رب  رایسب  قوقح  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیّس  باحصا  نوچ  هک 
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: رعش
یلُْعلا َو  مِراکَملا  َیِلا  َنوُقباّسلَا 

َرثْوَْکلاَضایِحاًدَغ َنُوزئاْحلاَو 
ْمِِهلاِبن ُْعقَو  َو  ْمُهُمراوَص  الَْول 

: رعشٍرِّبَکُم َتْوَص  ُناذ  ْالا  ِعَمْسی  َْمل 
: هتفگ ناشیا  ّقح  رد  تسا  ناشیا  نانمشد  زا  هک  رباج  نب  بعک  و 

: رعش
ْمِِهنامَز یف  ْمُهَْلثِم  ینیَعََرت  َمَلَف 

ٌِعفای اَنَا  ذِا  ِساّنلا  یف  ْمُهَْلبَق  الَو 
اغَْولا يََدل  ِفویُّسلاب  ًاعاِرق  َّدَشَا 
ٌعراقُم ُرامِّدلا  یِمْحی  ْنَم  ُّلُک  الَا 

ارَّسُح ِبْرضلا  َو  ِنعَّطِللا  ُورَبَص  ْدَق  َو 
ٌِعفان َِکلذ  َّنَا  ْول  اولَزان  ْدَقَو 

یبیترت هب  ناشیا  منک و  رکذ  مدش  علّطم  ناشفیرـش  مسا  رب  نم  دندش و  دیهـش  یلوا  هلمح  رد  هک  ار  یـصاخشا  نآ  هک  دشاب  هتـسیاش  سپ 
(151 : ) دننراوگرزب نیا  تسا  بوشآ  رهش  نبا  بقانم )  ) رد هک 

هدوب ناّمع  نیرحب و  رب  ترضح  نآ  لماع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  هک  تسا  نالجع  نب  نامعن  ردارب  وا  نالجَع و  ْنب  میَُعن 
نب نارمع  دناهتشاد . ترضح  نآ  تمزالم  نیّفـص  رد  دناهدوب و  ءارعـش  زا  ناعجـش و  زا  تسا  موس  ردارب  هک  رـضن  اب  نت  ود  نیا  دنیوگ  و 

خیـش لاجر  رد  ْطِسْقُم و  شردارب  ریهز و  نب  طساق  ینابیّـشلا -  ورمع  نب  ۀـلظنح  هدـش . رکذ  خیـش  لاجر  رد  هک  یعجـشالا  ثراح  بعک 
وا یمیمّتلا و  سیق  نب  ۀَعیَبُض  نب  ورمع  هتفر . رامش  هب  هفوک  داّبُع  اُرق و  لاطبا و  زا  هک  یبلغت  قیتع  نب  ِۀَنانَک  هتفگ . هّللادبع  ار  ناشدلاو  مسا 

، یبلغت کلام  نب  ۀماغرض  مالّسلا . هیلع  نیسح  راصنا  رد  هدش  لخاد  سپ  هدوب  دعس  رمع  اب  لّوا  دنیوگ  دوب ، عاجش  یسراف 
: هک دناهتفگ  یضعب  و 

نب فیس  اب  دندوب و  هرصب  نایعیش  زا  ملاس  وا  يالوم  و  يدبعلا ، ملسم  نب  رماع  دیدرگ . دیهش  دش و  نوریب  تزرابم  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  وا 
رد و  دنتشگ ، دیهش  یلوا  هلمح  رد  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  هب  شنارسپ  طیبث و  نب  دیزی  یهارمه  هب  هیما  نب  مهدا  کلام و 

لضف هدومرف  یمرضح  رـشب  يوادیـص و  ورمع  نیق و  نب  ریهز  رّح و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نب  نامثع  میلـس و  نب  ریهز  رماع و  ّقح 
: ناشیا لاعفا  رب  نعط  هیما و  ینب  باطخ  رد  هّللا  ُمُهَمِحَر  بلّطملادبع  نب  ثرحلا  نب  ۀعیبر  نب  ساّبع  نب 

: رعش
اًریَهُزاُوّدَر َو  اًِرماع  اوُعِجْرَا 

انیمراغ اوُعِجْراَف  َناْمثُع  َُّمث 
اًمْوَق َو  ٍنیَق  َْنبا  َو  َّرُحلا  اوُعِجْرا  َو 

اًنیّفِصا اُوزَواج  َنیح  اُوِلُتق 
یْلتَق َو  ٌرِْشب  َنیَا  َو  ٌورْمَع  َنیَا 

: هک دناهتفگ  یضعب  يدبعلا ، کلام  نب  هّللادبع  نب  فیس  ( 152) انُونَف ْدیام  ِءارَْعلِاب  مُْهنِم 
هک تسا  سک  نامه  نیا  ینادمهلا و  یبحرالا  هّللا  دـبع  نب  نمحّرلادـبع  هّللا . همحر  دـش  دیهـش  نوریب و  تزرابم  هب  رهظ  زامن  زا  دـعب  وا 
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دوب ناضمر  هام  مهدزاود  زور  رایسب  ياهذغاک  اب  دنداتـسرف  هّکم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  رهـسُم  نب  سیق  اب  ار  وا  هفوک  لها 
. دندیسر ترضح  نآ  تمدخ  هک 

نیسح ماما  تمدخ  دصق  هب  بابح  دندرک  افج  ملسم  اب  نایفوک  نوچ  هدرک و  تعیب  ملسم  اب  تسا  هفوک  نایعیش  زا  یمیّتلا  رماع  نب  بابح 
ّیلوا هلمح  رد  نیلوتقم  زا  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  یعُدـْنُجلا ؛ ورْمَع  دـش . قـحلم  ترـضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  هدرک و  تکرح  مالّـسلا  هیلع 

: هک دناهتفگ  ریِس  لها  ضعب  نکل  هدرمش و 
ضیرم و لاس  کی  تّدم  دندرب ، نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  وا ، موق  دوب  هدیـسر  وا  رـس  رب  تخـس  یتبرـض  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  حورجم  وا 

: تسا ءادهش  ترایز  رد  هچنآ  ار  بلطم  نیا  دنک  یم  دیئإتو  درک  تافو  لاس  رس  رد  دوب  شارف  بحاص 
. یعُْدنُْجلا ِهّللاِْدبَع  ِْنب  ورْمَع  ُهَعَم  ِثَّتَرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

هیلع نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هفوـک و  لـها  زا  ورمع  نب  ناـمعن  شردارب  و  یبـساّرلا ، يدزـالا  ورمع  نب  ( بارُغک هلمهم  ءاـح  هب   ) سـالُح
. هدوب هفوک  رد  ترضح  نآ  رکشل  ناگنهرس  زا  سالح  هکلب  هدوب ، مالّسلا 

لوا هلمح 

ار وا  تساوخ  رمع  دندرب . دعـس  رمع  دزن  هب  دندرک  ریـسا  ار  وا  داتفا  ناگتـشک  نایم  رد  حورجم  یلوا  هلمح  رد  یمْهَّنلا  ریَمُع  یبَا  ِنب  ِراّوَس 
هماُمث نب  عَّقَُوم  دننام  درک  تافو  نآ  زا  سپ  هام  شش  ات  دوب  حورجم  يریـسا و  لاح  هب  نکل  تشکن  ار  وا  دندرک  شتعافـش  وا  موق  دشکب 

دسا ینب  زا  وا  موق  دنـشکب ، ار  وا  ات  داتـسرف  دش  علطم  دایز  نبا  دندرک ، یفخم  دندرب و  هفوک  هب  ار  وا  وا ، موق  دوب  هداتفا  حورجم  زین  وا  هک 
ضیرم اهتحارج  تمحز  زا  عّقوم  ناّمع ) هب  یعـضوم   ) هراز هب  ار  وا  داتـسرف  هدرک  نهآ  دـیق  رد  ار  وا  نکل  تشکن  ار  وا  دـندرک  شتعافش 

: عارصم نیا  رد  يدَسَا  تیَمُک  هدرک  وا  هب  هراشا  و  دومرف . تافو  هراز  نامه  رد  نآ  زا  سپ  لاس ، کی  ات  دوب 
(. تسا عَّقَُوم  هینک  یسوم  وبا  . ) ٌلَّبَکُم ٌریسَا  یسوم  ابَا  َّنِا  َو 

: تسا ءادهش  ترایز  رد  هلمجلاب ؛
. یمْهَنلا ِریمُع  یبَا  نب  ِراّوَس  روُسْاَْملا  ِحیرْجلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

یـضعب هکلب  هتفر  رامـش  هب  شتمدخ  رد  نیدهاجم  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ینادـمهلا  ین  الاّدـلا  ۀمالَـس  یبا  نب  رامع 
: هک دناهتفگ 

هنـس رد  يرهاز  نانـس  نب  دّـمحم  ّدـج  قِمَحلا  نب  ورمع  یلوم  رهاز  هدرک . كرد  زین  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  وا 
یلوا هلمح  رد  ءاروشاع  زور  رد  ات  دوب  شتمدخ  رد  هدش و  لئان  ءادهشلادیس  ترضح  تبحاصم  فرش  هب  هدش و  فّرـشم  جح  هب  متـصش 

زا يدرم  هریزج و  بناـج  هب  تخیرگ  هیواـعم  سرت  زا  قِـمَحلا  نبورمع  نوـچ  هک  تـسا  يورم  يرـصم  ناـمعن  یـضاق  زا  تـشگ . دـیهش 
: هک دومرف  ار  رهاز  درک ، مرو  شندب  دیزگ  ار  ورمع  رام  نوچ  دوب ، هارمه  وا  اب  دوب  رهاز  شمان  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا 
مهاوخ هتـشک  نم  راـچان  سنا و  ّنج و  نم  نوخ  رد  دـنک  یم  تکرـش  هک  هداد  ربخ  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبیبح 

: هک دومرف  رهاز  هب  ورمع  دندش  رهاظ  دندوب  وا  يوجتسج  رد  هک  یناراوس  بسا  تقو  نیا  رد  تشگ ؛
وت دنتفر  نوچ  دنرب و  یم  دوخ  اب  ار  مرـس  دنـشک و  یم  دـنبای و  یم  ارم  دـنیآ و  یم  نم  يوجتـسج  هب  تعامج  نیا  نک  ناهنپ  ار  دوخ  وت 

: تفگ رهاز  نک . نفد  رادرب و  نیمز  زا  ارم  ندب  نک و  رهاظ  ار  دوخ 
: دومرف ورمع  موش ، هتشک  وت  اب  هاگنآ  ات  منک  یم  گنج  ناشیا  اب  مراد  شکرت  رد  ریت  نم  ات 

دیهـش البرک  رد  ات  دـنامب  هدـنز  دوب و  هدومرف  ورمع  هک  درک  نانچ  رهاز  ارت . ادـخ  دـهد  یم  عفن  نم  رما  رد  هک  نکب  میوگ  یم  نم  هچنآ 
نیفورعم ناعاجش  زا  نمحرلادبع  شرسپ  یمیتلا و  جاّجحلا  نب  دوعسم  هدوب . هفوک  لها  ناعاجش  زا  ینابیّـشلا  یلع  ِنب  ۀَلَبَج  هّللا  همحر  دش 
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سپ ترـضح  نآ  رب  دننک  مالـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندمآ  دوب  هدشن  گنج  هک  یمایا  رد  دوب  هدـمآ  دعـس  نبا  اب  دـناهدوب 
نب ناّسح  نب  رامع  یمعثخلا . رـشب  نب  ریهز  دنتـشگ . دیهـش  یلوا  هلمح  رد  ات  دندنام  ترـضح  نآ  تمدـخ  هدـش  ناشلاح  لماش  تداعس 

زا ناّسح  شردـپ  و  البرکرد . ات  هدرک  تبحاصم  هکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اـب  هدوب و  صلخم  نایعیـش  زا  یئاّـطلا  حـیرش 
زا و  دناهتفگ ، رماع  ار  راّمع  مسا  لاجر ، رد  و  هدش . دیهش  ترـضح  نآ  باکر  رد  نیفِـص  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا 
هب تسا  یّنَکُم  هّللادـبع  ناّسح و  نبا  البرک ، هب  لوتقم  رماع  نب  بهو  نب  حـلاص  نب  نامیلـس  نب  رماع  نب  دـمحا  نب  هّللادـبع  تسوا  دافحَا 
وبا شردـپ  زا  ار  نآ  دـنک  یم  تیاور  مالّـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  ایاضق  باتک   ) تسا اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  یبتک  بحاـص  مساـقلاوبا و 

: تفگ هک  روکذم  دمحا  نب  هّللادبع  زا  هدرک  تیاور  یشاجن  خیش  رماع و  نب  دمحا  دعجلا 
درک تافو  راهچ و  دون و  دص و  هنس  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ام  خیـش  درک  تاقالم  تفه و  هاجنپ و  دص و  هنـس  دش  ّدلوتم  مردپ 

نسحلاوبا ترضح  مدرک  تاقالم  نم  یلوالا و  يدامج  مهدجیه  هبنش  هس  زور  ود ، تسیود و  هنس  سوط  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
(153  ) خلا دوب  راوگرزب  ود  نآ  نذؤم  مردپ  ار و  مالّسلا  هیلع  دّمحم  وبا 

. مهحاورا هّللا  سّدق  هعیش  زا  دناهدوب  یلیلج  تیب  ناشیا  هک  دش  مولعم  سپ 
یمخز بورح  یضعب  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  هدوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  دنیوگ  یعبات  یفوک  يدزا  ریثک  نب  ملـسم 

دش و دیهـش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  هدـش  فرـشم  ءالبرک  هب  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیّس  تمدـخ  دوب و  هدیـسر  شیاپ  هب 
هب اروشاع  بش  رد  هک  تسا  نادنمتداعس  نامه  زا  راوگرزب  نیا  يدزا و  میلـس  نب  ریهز  دیدرگ . دیهـش  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  يالوم  عفان ) )

. دندش قحلم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ینویامه  يودرا 
. يرصب يدبع  (154) طیَُبث نب  دیزی  نارسپ  هّللادیبع  هّللادبع و 

: هک هدرک  تیاور  يربط  رفعج  وبا 
هعیش عمجم  شلزنم  دوب و  نایعیش  زا  ذقنم و  تنب  هیرام  شمان  هک  سیقلادبع  زا  ینز  لزنم  رد  دندش  عمج  هرـصب  هعیـش  مدرم  زا  یتعامج 
تمس هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هّجوت  لابقا و  زا  دوب  هدیسر  وا  هب  ربخ  دوب و  هتفر  هفوک  هب  دایز  نب  هّللادیبع  هک  دوب  یتاقوا  رد  نیا  دوب و 

رارق نآ  رد  نابهدید  دننک و  تسرد  یئاج  اه  نابهدید  يارب  هک  دوب  هتـشون  هرـصب  رد  دوخ  لماع  هب  هتفرگ و  ار  اههار  زین  دایز  نبا  قارع ،
تعامج نآ  زا  سیقلادبع و  هلیبق  زا  هک  طیبث  نب  دیزی  سپ  دوش  ترضح  نآ  هب  قحلم  یسک  ادابم  هک  دنراذگ  نانابـساپ  ار  اههار  دنهد و 

دوخ نارـسپ  هب  سپ  دوب ، رـسپ  هد  ار  وا  دوش ، قحلم  ترـضح  نآ  هب  هک  درک  مزع  دندوب ، هدـش  عمج  هنمؤم  نز  نآ  هناخ  رد  هک  دوب  هعیش 
: هک دومرف 

؟ دمآ دیهاوخ  نم  اب  اهامش  زا  مادک 
: هک دومرف  دندوب  عمج  نز  نآ  هناخ  رد  هک  یتعامج  نآ  اب  سپ  دندش ، وا  تبحاصم  يایهم  رسپ  هد  نآ  زا  رفن  ود 

رسپ باحصا  زا  وت  رب  میسرت  یم  هک  دنتفگ  نایعیـش  دش . مهاوخ  نوریب  کنیا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  موش  قحلم  ماهدرک  دصق  نم 
: دومرف دایز ،

! دنگوس ادخ  هب 
نم بلط  هب  هک  دایز  نبا  باحـصا  زا  نم  رب  تسین  یتشحو  نم و  رب  تسا  لهـس  رگید  هار  و  هّداج ، هب  ام  ياهاپ  اـی  نارتش  دـسرب  هاـگ  ره 

لزنم دمآ و  دورف  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  حطبا  رد  ات  درک  ریـس  یلاخ  رفق و  نابایب  هار  ریغ  زا  دش و  نوریب  هرـصب  زا  سپ  دنیایب ؛
هب دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  وا  ربخ  نوچ  ترـضح و  نآ  لزنم  لحر و  يوس  هب  تفر  سپ  درک ، تسرد  ار  دوخ  ياوأم  و 

: دنتفگ درب ، فیرشت  هک  وا  لزنم  هب  دش  نوریب  وا  ندید 
دیدن دوخ  هاگیاج  رد  ار  ترضح  نوچ  درم  نآ  فرط  نآ  زا  وا ، راظتنا  هب  تسشن  وا  لزنم  رد  ترضح  تفر ، امـش  لزنم  هب  امـش  دصق  هب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1928 

http://www.ghaemiyeh.com


. هتسشن دید  ار  بانج  نآ  دوخ ، لزنم  هب  تشگرب  دیزی  دندرب . فیرشت  وت  لزنم  هب  دنتفگ  دیسرپ ، لاوحا 
. دناوخ ار  هکرابم  هیآ  سپ 

(155 (. ) اُوحَرفْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهّللا  ِلْضَِفب  )
ياعد ترضح  هدمآ ، شتمدخ  هب  هرصب  زا  هچ  يارب  هک  ار  ترضح  نآ  داد  ربخ  شتمدخ و  رد  تسشن  ترضح و  نآ  هب  درک  مالس  سپ 

رکذ ریِس  لها  زا  یـضعب  ( 156 . ) هّللادـیبع هّللادـبع و  شرـسپ  ود  اب  دـش  دیهـش  البرک  رد  ات  دوب  ترـضح  نآ  اـب  سپ  وا  يارب  دومرف  ریخ 
زین ناشیا  دندوب و  هارمه  وا  اب  زین  هیُما  نب  مهْدَا  کلام و  نب  فیس  ملاس و  وا  يالوم  رماع و  درک  تکرح  هرصب  زا  دیزی  یتقو  هک  دناهدرک 

: هتفگ دیزی  نب  رماع  شرسپ  شنارسپ ، ود  دیزی و  هیثرم  رد  دندش و  دیهش  البرک  رد 
: رعش

یبُْدناَف یمُوق  َو  ْرَف  ای 
ِرُوبُْقلا ِیف  ِۀیِرَْبلا  َریَخ 

ٍةَْربَِعب َدیهَّشلا  یْکبَا  َو 
ٍرُورُد يذ  ٍْعمَد  ِضیَف  ْنِم 
ِعُّجَفَّتلا َعَم  َنیَسُْحلا  ِثْرا  َو 

ِریفَّزلا َو  ِهُّوَأَّتلاَو 
ِۀَّمئالا َنِم  َمارْحلا  اُولَتَق 
ِرُوُهّشلا َنِم  ِمارَحلا  ِیف 

ًالَّدَُجم َدیزی  یْکباَو 
ِریجَهلا ِّرَح  یف  ِهیَْنبا  َو 

ْمُُهئامِد َنیلِّمرَتُم 
ِروُحُّنلا ِبََبل  یلَع  يرَْجت 

ْزُفَت َمل  یسْفَن  َفَْهل  ای 
ٍروُح َو  ٍتاّنَِجب  مُهَعَم 

: دندش دیهش  لاتق  لّوا  رد  هک  یصاخشا  زا  زین  و 
زا هک  تسا  يراصنا  بعک  نبِةَدانَج  و  هتفر . رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هک  تسا  ینـالْوَخ  يدـنِک  ِرجُح  نب  بَدـْنَج 

: شرسپ هدوب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  دوخ  لایع  لها و  اب  هّکم 
یح نبرکب  يدزالا . بیبحلا  نب  مساق  ورمع . نب  ملاس  و  دـش . دیهـش  تفر و  داـهج  هب  شرداـم  رما  هب  ردـپ  لـتق  زا  دـعب  ةداـنج  نب  ورمع 

ردـب نب  جاّجح  ورمع . نب  رـشب  هدوب . ناعاجـش  ریهاشم  زا  هک  رـشب  نب  هّللادـبع  یّئااـطلا . دعـس  نب  ۀـیُما  یمیتلا . کـلام  نب  ِنیَوُج  یمیتلا .
ذئاع يرصب . يرمَن  ورمع  نب  ِبَنْعَق  شقیفر . و  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  هرَصب  زا  ورمع  نب  دوعـسم  باتک  لماح  يرـصب 

ناـمالغ زا  رفن  ود  و  مالـّـسلا ، هـیلع  نیــسح  ماـما  ناـمالغ  زا  رفن  هد  و  نـیعمجا ) مـهیلع  هـّللا  ناوـضر  ، ) يذـئاع هّللادــبع  نـب  عَّمَُجم  نـب 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما 

: دیوگ فلؤم 
: تسا رارق  نیا  زا  دناهدش  دیهش  هک  نامالغ  نیا  زا  یضعب  یماسا  هک 

: رگید و  مالّسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  بتاک  شدوخ  دوب و  یکرت  شردپ  وا  ورمع و  نب  ملسا 
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: رگید و  هدوب ؛ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زینک  شردام  هک  یلئد  هّللادبع  نب  براق 
مالغ ثرحلا  نب  دعـس  دـش . دیهـش  دـمآ و  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  اب  مالّـسلا . هیلع  نسح  ماما  مـالغ  مهَـس  نب  جِْـحنُم 

هیلع نینمؤملاریما  ناتـسلخن  رد  هک  تسا  ناـمه  شردـپ  رـصن  نیا  زین و  ترـضح  نآ  مـالغ  رزین  یبا  نب  رـصن  مالّـسلا . هیلع  نینمؤملاریما 
. درک یم  راک  مالّسلا 

. کلذ ریغ  یلا  هزمح ، مالغ  ناهبن  نب  ثرح 
ءادهشلادیس ترضح  رد  ناشتداهش  دندش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  باحـصا  زا  يرایـسب  تعامج  هلمح  نیا  رد  نوچ  هلمجلاب ؛

داهن و دوخ  فیرـش  نساحم  رب  درب و  ارف  تسد  فسإت  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  سپ  درک  ریثأت  مالّـسلا  هیلع 
: دومرف

ادخ هس  هک  یماگنه  يراصن  رب  ادخ  مشخ  درک  تّدش  و  دنداد ، رارق  دـنزرف  ادـخ  يارب  زا  هک  یماگنه  دوهی  رب  ادـخ  بضغ  درک  تّدـش 
هک یموق  رب  ادخ  بضغ  تسا  دیدش  و  دـنتخادرپ ، هام  باتفآ و  شتـسرپ  هب  هک  یتقو  سوجم  رب  ادـخ  بضغ  درک  تدـش  و  دـندش ، لئاق 

! دنگوس ادخ  هب  ناشدوخ ، ربمغیپ  دنزرف  نوخ  نتخیر  رب  دندش  هملکلا  قفّتم 
. مشاب بّضخم  شیوخ  نوخ  هب  منک و  تاقالم  ار  ادـخ  هک  یماگنه  ات  دـنراد  لد  رد  هچنآ  زا  منکن  تباجا  ار  تعامج  نیا  هنوگ  چـیه  هب 

دنزاغآ مزر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  اب  هک  دنداد  یمن  اضر  لد  زا  هفوک  رکشل  هوجو  زا  یتعامج  هک  دنامن  روتسم  یفخم و  ( 157)
نیا لالخ  رد  تشذگ و  یم  تحماسم  هب  تزرابم  رما  تفر و  یم  تلطامم  هب  تلتاقم  راک  تهج  نیا  زا  دنزاس ، نیَراد  دورطم  ار  دوخ  و 

رپ مدرم  رب  ماگنه  نیا  تفر ، یم  هنوگنیدـب  راک  هاگتـشاچ  هب  بیرق  ات  زین  اروشاع  زور  تفای و  ریرقت  بیتاکَم  ریرحت  لسُر و  لاسِرا  لاـح 
ال تشاد ، دـهاوخن  رب  تسد  ار  ترـضح  نآ  ياضَْغب  دایز  نب  هّللادـیبع  درک و  دـهاوخن  رب  رد  ّتلذ  سابل  ربمغیپ  دـنزرف  هک  تشگ  رهاـظ 

. دنداد مزع  میمصت  ار  مزر  يوس  ود  ره  زا  مرَج 

دعس رمع  یهاپس  لوا 

زا دندمآ ، نادیم  هب  مه  اب  هک  دوب  دایز  نبا  مالغ  ملاس  هیبا و  نب  دایز  مالغ  راسی  دمآ  تزرابم  نادـیم  هب  هک  دعـس  نبا  هاپـس  زا  سک  لوا 
: دنتفگ دش ، نوریب  ناشیا  تزرابم  هب  یبلک  ریمع  نب  هّللادبع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  نایم 

؟ ياهدمآ ام  نادیم  هب  هک  یتسیک  وت 
: تفگ

: دنتفگ ریمع . نب  هّللادبع  منم 
هک تفگ  وا  اب  هّللادـبع  دوب ، ملاس  رب  مّدـقم  راسی  و  تسرفب ، ام  يوس  هب  ار  ریرب  ای  رهاظم  نب  بیبَح  ای  نیق  نب  ریَهُز  درگرب و  میـسانشن  ارت 

! هیناز رسپ  يا 
؟ ینیزگرب یهاوخب  هک  ره  هک  تسا  ارت  رایتخا  رگم 

، دـنک يرای  ار  راسی  ات  تخات  دـیدب  ار  نیا  نوچ  دایز  نبا  مـالغ  ملاـس  دـنکفا ، رد  ار  وا  دـنار و  وا  رب  غیت  درک و  هلمح  وا  رب  تفگب و  نیا 
شیوخ لوتقم  لوغشم  نوچ  هّللادبع  دیسر ، نمـشد  هک  ياپاو  ار  نتـشیوخ  هک  دندز  گناب  ار  هّللادبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
تخاس رـس  هیاقو  رپس  ياج  هب  ار  پچ  تسد  هّللادـبع  دروآ  دورف  هّللادـبع  رب  غیت  دیـسر و  ملاس )  ) مرجال دومرفن ، بلطم  نیا  ياغـصا  دوب 

زا ریشمش  مخز  هب  ار  ملاس  تفاترب و  نانع  هدروخ  مخز  ریش  نوچ  تسیرگنن و  مخز  نیدب  هّللادبع  دش و  ادج  فک  زا  شناتـشگنا  مرجال 
: دناوخ زجَر  راعشا  نیا  هب  سپ  داتسرف  راوبلاراد  هب  راسی  يافق 

: رعش
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ِْبلک ُنْبا  اَنَاَف  ینورِکُنت  ْنِا 
ِبْکَّنلا َْدنِع  ( 161  ) ِراّوَْخلِاب ُتَْسل  َو  ( 160) ٍبْصَع َو  (159) ٍةَِّرمُوُذ ٌءَْرما  ّینِا  یبْسَح  (158) ٍمیَلُع یف  یتیَِبب  یبْسَح 

وناز دندید  نوچ  ماما  باحصا  درک ، هلمح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  هنمیم  رب  هفوک  هاپـس  زا  دوخ  تعامج  اب  جاّجحلا  نب  ورمع  سپ 
سپ دنداد ، تشپ  دندیسرتب و  ناشیا  نانس  زا  دندیسر  نوچ  نمشد  لیخ  دندرک ، زارد  ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  هزین  دنداهن و  نیمز  رب 
تقو نیا  دنتـسجب . دنتـسخب و  یهورگ  دنداد و  ناج  دنداتفا و  رد  یـضعب  دـندومن  ناراب  ریت  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 

داتسیا و ترضح  نآ  لباقم  دروآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  ور  دنتفگ  یم  هَزْوَح  نب  هّللادبع  ار  وا  هک  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم 
: تفگ

! نیسح ای 
! نیسح ای 

؟ یهاوخ یم  هچ  دومرف  ترضح  نآ 
: َلاق

ِراّنلِاب ْرِْشبَا 
: َلاقَف

: دومرف ترضح  ٍعاطُم  ٍعیفَش  َو  ٍمیحَر  ٍّبَر  یلَع  ُمَدقَا  ّینِا  ّالَک 
؟ تسیک نیا 

: دنتفگ
: تفگ دناوخ و  ار  شیوخ  دنوادخ  ترضح  نآ  تسا ، یمیمت  هزوَح  نبا 

! اهلاراب
رد شپچ  ياپ  هکنانچ  تخادـنا  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  داهن و  یـشومچ  زاـغآ  هزوَح  نبِا  بسا  ناـمز ، رد  شکب . خزود  شتآ  يوس  هب  ار  وا 
نت زا  ریـشمش  هب  ار  شتـسار  ياپ  تخات و  شیپ  درک و  يدـلج  هَجَـسوَع  نب  ملـسم  دوب ، زارفرب  هنوگژاو  شتـسار  ياپ  دوب و  دـنب  باـکر 

شحور یلاعت  ّقح  دش و  كاله  ات  دیبوک  یم  یتخرد  یخولک و  گنس و  ره  هب  وا  رـس  تفرگ و  ندیود  وا  بسا  سپ  تخادنا  شـسحن 
(162 . ) تشگ هتشک  یتعامج  عیمج ، زا  درک و  تّدش  رازراک  رما  سپ  داتسرف ، خزود  شتآ  هب  ار 

: هّللا همحر  یحایر  دیزی  نبّرح  تازرابم 
: تسج لثمت  هَرَْتنَع  رعش  هب  درک و  هلمح  كانبضغ  ریش  نوچ  دعس  رمع  باحصا  رب  دیزی  نب  رُح  تقو  نیا 

: رعش
ِمَّدلاب ََلبْرَسَت  یّتَح  ِِهناَبل  َو  ِهِرَْحن  (163) ِةَْرُغِثب ْمِهیِمْرَا  ُْتلِزام 

: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  مه  و 
: رعش

ِفیَّضلا يَْواَم  َو  ُرُْحلا  اَنَا  ّینِا 
ِفیَّسلِاب ْمُِکقانْعَا  یف  ُبِرْضَا 

ٍفیَح ْنِم  يرَا  َو ال  ْمُُکبِرضَا  ( 164  ) ِفیَْخلا ضْرَِاب  َّلَح  ْنَم  ِریَخ  ْنَع 
: تفگ يوار 

نایفس و نب  دیزی  هب  درک  ور  میمت  نب  نیَصُح  دوب  يراج  وا  زا  نوخ  دوب و  هدش  دراو  وا  بجاح  اهشوگ و  رب  تبرض  هک  ار  وا  بسا  مدید 
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: تفگ
! دیزی يا 

: تفگ باتشب . وا  تزرابم  هب  کنیا  یتشاد  ار  وا  نتشک  يوزرآ  وت  هک  تسا  رّح  نامه  نیا 
: تفگ تفاتش و  ّرح  يوس  هب  یلب و 

؟ يراد تزرابم  لیم  ّرح  يا 
: تفگ

! یلب
. دندرک دربن  مه  اب  سپ 
: تفگ میمت  نب  نیصُح 

رما دعـسرمع  هکنآ  ات  درک  گنج  هتـسویپ  سپ  دیناسر ، لتق  هب  ات  دادن  تصرف  ار  وا  دوب  ّرح  تسد  رد  دـیزی  ناج  هکنآ  لثم  مسق  ادـخ  هب 
ینامز دندرک  ناراب  ریت  ار  ناشیا  دعـس  رمع  رکـشل  سپ  دننک ، ناراب  ریت  ار  نیـسح  باحـصا  رادنامک  دـصناپ  اب  ار  میمت  نب  نیـصح  درک 

: تفگ هک  هدرک  لقن  یناویح  حرشم  نب  بویا  زا  فنِخم  وبَا  دنتشگ . هدایپ  ناراوس  دندش و  كاله  ناشیا  ياهبسا  هک  دیشکن 
! هّللاو

. دمآ رد  رس  هب  هاگنآ  دمآ  رد  بارطضا  هزرل و  هب  هک  مدز  وا  بسا  مکش  رب  يریت  ار و  ّرح  بسا  مدرک  یپ  نم 
: دیوگ فلؤم 

: هتفگ ماقم  نیا  رد  تباث  نب  ناّسح  ایوگ  هک 
: رعش

ِرَقُْعت َْمل  ْنِا  ِدْجْملا  َنْکُر  ُْتمَدَهَف  انَْقلا  (166) ءاَبَِشلِْربَطِْصا ( 165) ِفْرَّطِلل ُلُوقی  َو 
: مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  ثیدح  نیا  لقن  ماقم  نیا  رد  تسا  هتسیاش  ردق  هچ  و 

: َلاق
(. اًرْسُع ِرْسْیلِاب  َلَْدبَتْسا  َو  َرُِهق  َو  َرُِسا  ْنِا  ُهْرِسْکَت و  َْمل  ُبئاصَْملا  اَهیَلَع  ْتَکادَت  نآ  اَهل و  َرَبَص  ٌۀَِبئان  ُْهَتبان  ْنِا  ِِهلاوْحَا  عیمَج  یلَع  ٌّرُح  ُّرُْحلَا ، )

: تفگ يوار 
: تفگ یم  دوب و  شتسد  رد  یناّرب  ریشمش  درک و  نتسج  ریش  دننام  بسا  يور  زا  ّرح  سپ 

: رعش
ِْربَزِه ٍدَِبل  يذ  ْنِم  ُعَجْشَا  ِّرُْحلا  ُْنبا  اَنَاَف  ( 167  ) یباوُرِقْعَت ْنِا 

رارق مه  اب  ریهز  ّرح و  هک  دنادنتفگ  خیرات  َریِـس و  لها  دنک ، كاله  رکـشل  دنک و  ادج  نت  زا  رـس  وا  دـننام  زگره  ار  يدـحا  مدـیدن  سپ 
صالخ ار  وا  دنک و  هلمح  يرگید  دندش  راتفرگ  مادک  ره  دنیامن و  یتخس  رازراک  دیدش و  هلتاقم  دننک و  هلمح  رکشل  رب  هک  دندوب  هداد 

: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجَر  ّرح  دندرک و  دربن  یتعاس  کی  هنوگ  نیدب  دیامن و 
: رعش

الُْتقَا یّتَح  ُلَْتُقا  ُتَیلا ال 
ًالِبْقُم ِّالا  َمْوْیلا  َباصَا  َْنلَو 

ایوگ دوب و  حیال  وا  مد  زا  گرم  هک  دوب  يریـشمش  ّرح  تسد  رد  ًالَّلَهُم و  َو ال  (169  ) ْمُْهنِم ًالِکان  ال  ( 168) ًالَصْقِم ًابْرَض  ِفیَّسلِاب  ْمُُهبِرْضَا 
: دوب هتفگ  وا  ّقح  رد  ّزتعم  نبا 
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: رعش
ٌنِماوَک ایانَْملا  ِهیف  ٌمِراص  یلَو 
ٍءامِد ِکْفَِسل  ِّالا  یضَْتنی  امف 
ُهَّنَاَک َْدنِرِْفلا  ِِهتَْبنِم  َقْوَف  يَرت 

ٍءامَس َنُود  َّقَر  ٍمیَغ  َۀیَِقب 
. دندومن شدیهش  دندروآ و  هلمح  وا  رب  دعس  رمع  رکشل  زا  یتعامج  سپ 

: هک دناهتفگ  یضعب 
: دومرف سپ  تشاد ، نتسج  وا  زا  نوخ  زونه  دمآ و  وا  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ّرُح يا  هب  هب 
: ترضح نآ  دناوخ  سپ  ترخآ  ایند و  رد  يّرُح  نآ ، هب  يدش  هتشاذگ  مان  هکنانچمه  يّرُح  وت 

: رعش
ِحایَر یَنبُّرُح  ُّرُْحلا  َمِْعَنل 

ِحامِّرلا ِفَلَتُْخم  َْدنِع  ُّرُْحلا  َمِْعنَو 
اًنیَسُح يدان  ْذِا  ُّرُْحلا  َمِْعنَو 

ِحابَّصلا ْدنِع  ِهِسْفَِنب  َداجَف 

هّللا همحر  ریضخ  نب  ریرُب  تداهش 

زا هفوک  لها  فارـشا  زا  دندیمان و  یم  ءاُّرق ) دیـس   ) ار وا  دوب و  دباع  دهاز و  يدرم  وا  دـمآ و  نادـیم  هب  ( 170  ) هّللا همحر  ریَـضُخ  ِْنب  ِریَُرب 
: دنا هتفگ  وا  ّقح  رد  هک  یعبات  یفوک  یعیبس  هّللادبع  نبورمع  قاحسا  وبا  يولاخ  تسوا  دوب و  نیینادْمَه 

رد َقثْوَا  دوبن ، وا  زا  يدَـبْعَا  وا  نامز  رد  و  دومن ، یم  نآرق  متخ  کی  بش  ره  رد  درازگ و  اشع  زامن  يوضو  هب  ار  حبـص  زامن  لاس  لـهچ 
. دوب مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تاِقث  زا  و  دوبن ، هّماع  هّصاخ و  دزن  وا  زا  ثیدح 

ادخ زا  دننک و  هلهابم  هک  دندرک  قاّفتا  مه  اب  تفاتـش و  وا  دزن  هب  لقعم  نب  دیزی  يوس ، نآ  زا  تخات  نادیم  هب  نوچ  ریُرب  بانج  هلمجلاب ؛
یبیـسآ ار  وا  دز  ریَُرب )  ) رب یتبرـض  دیزی  دنتخات . مه  رب  دـنتفگب و  نیا  دوش ، هتـشک  رگید  نآ  تسد  رب  تسا  لطاب  رب  هک  ره  هک  دـنهاوخب 

زا هکنآ  لثم  داتفا  نیمز  رب  دیلپ  دیزی  دیسر  غامد  هب  ات  تفاکش  ار  وا  رس  درک و  همین  ود  ار  وا  دوُخ  هک  دز  یتبرـض  ار  وا  ریُرب  نکل  دناسرن 
مه اب  تعاس  کیو  دندش  ندرگ  هب  تسد  مه  اب  دروآ و  هلمح  ریُرب ) ) رب دید  نینچ  هک  يدبع  ذقنم  نب  یـضر  دتفا . نیمز  رب  يدـنلب  ياج 
نب بعک  دننک . صالخ  ار  وا  هک  درک  رکشل  هب  هثاغتـسا  یـضر  تسـشن ، شاهنیـس  رب  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  ریُرب  رم ، الا  رخآ  دندرک  دربن 

رب ار  دوخ  دوب  هتـسشن  یـضر  هنیـس  رب  هک  نانچمه  درک  هزین  ساـسحا  هک  ریُرب ) ، ) ریرب تشپ  رب  تشاذـگ  ار  دوخ  هزین  درک و  هلمح  رباـج 
هب نادنچ  تشادن  یعنام  نوچ  رباج  نب  بعک  فرط  نآ  زا  درک  عطق  اروا  غامد  فرط  تفرگ و  نادند  ار  وا  تروص  دنکفا و  یضر  يور 

. دش دیهش  ات  دز  راوگرزب  نآ  رب  ریشمش  هتسویپ  دنکفا و  یضر  يور  زا  ار  ریرب  تفر و  ورف  ریُرب  تشپ  رد  ات  دروآ  روز  هزین 
: تفگ يوار 

: تفگ بعک  هب  دیناکت و  یم  دوخ  يابق  زا  كاخ  هک  یتلاح  رد  تساخرب  كاخ  زا  یضر 
تنب راون   ) شرهاوخ ای  شاهجوز  تشگ  رب  رباج  نب  بعک  نوچ  دومن  مهاوخن  شومارف  ماهدنز  ات  هک  يدرک  اطع  یتمعن  نم  رب  ردارب ، يا 

(171 . ) درک مهاوخن  مّلکت  وتاب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  يدروآ  ياج  هب  یمیظع  رما  هنیآ  ره  ار  ءاّرق ) دیّس   ) یتشک تفگ  يو  اب  رباج )
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ۀمحرلا هیلع  بهو  تداهش 

داهج هتخاس  ردام  صیرحت  هب  دوب  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  رد  نز  ردام و  اب  هک  یْبلَک  بابح  نب  هّللادبع  نب  ( 172  ) بهو
: دناوخ زجر  دنار و  نادیم  هب  بسا  دش ،

: رعش
ِْبلَْکلا ُْنبااَنَاَف  ینُورُْکنَت  ْنِا 

یبْرَض َنْوََرت  َو  ینْوََرت  َفْوَس 
ِبْرَْحلا یف  یَتلْوَص  َو  یتَلْمَحَو 
یبْحَص راث  َدَْعب  يراث  ُِكرْدُا 

ِبْرَْکلا َمامَا  َبْرَْکلا  ُعَفْدَاَو 
ِْبعَّللِاب یغَْولا  یف  يداهِج  َسَیل 

. دروآ رد  لتق  هب  ار  یعمج  دروآ و  لمع  هب  یکین  تزرابم  تدالج و  و 
: تفگ ردام  هب  دمآ و  شاهجوز  ردام و  کیدزن  هب  تفاتش و  زاب  نادیم  زا  سپ 

؟ يدش یضار  نم  زا  ایآ 
: تفگ وا  هجوز  يوش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يور  شیپ  رد  هکنآ  ات  موشن  یضار  تفگ 

: تفگ ردام  زاسم ، التبم  دوخ  تبیصم  درد  هب  راذگم و  هویب  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت 
! دنزرف يا 

تلاح لماش  تمایق  رد  شّدج  تعافـش  ات  زاس  دیهـش  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـصن  رد  ور  نادـیم  هب  زادـنا  رود  ار  نز  نخس 
: دناوخ یم  هک  یلاح  رد  درک  عوجر  نادیم  هب  بهو  سپ  دوش ،

ٍبَهَو َُّما  َِکل  ٌمیعَز  ّینِا 
: رعش

ِبْرَّضلا َو  ًةَرات  ْمِهیِفنْعَّطلِاب 
ِّبَّرلِاب ٍنِمُْؤم  ٍمالُغ  َبْرَض 

همیخ دومع  وا  رداـم  تقو  نیا  دـندرک ، عطق  ار  شتـسد  ود  اـت  درک  رازراـک  یتخل  دـیناسر و  لـتق  هب  ار  هداـیپ  هدزاود  راوس و  هدزون  سپ 
: تفگ دمآ و  رد  هاگبرح  هب  تفرگب و 

! بهو يا 
تـساوخ بهو  امن ، عفد  نمـشد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  نک و  مزر  یناوت  هک  نادنچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

: تفگ تفرگ و  ار  وا  هماج  بناج  شردام  دنادرگرب  ار  وا  ات  هک 
: دومرف دید  نینچ  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  منز ، هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  وت  قافتّا  هب  ات  منک  یمن  سپ  زاب  يور  نم 

. دنک تمحر  ارت  ادخ  نک  تعجارم  نانز  هدرپ  ارس  هب  داب  امش  هرهب  ریخ  يازج  نم  تیب  لها  زا 
. دش دیهش  ات  درک  تلتاقم  هتسویپ  یبلک  ناوج  نآ  تشگرب و  اهنز  همرتحم  مایِخ  يوس  هب  نز  نآ  سپ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  نز  نیلوا  تداهش 
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: تفگ يوار 
يدومع ات  تفگ  ار  دوخ  مالغ  رمـش  داهن  وا  تروص  رب  تروص  دیود و  وا  بناج  هب  هنابات  یب  شرهوش  تداهـش  زا  دـعب  بَهَو  هجوز  هک 
(173 . ) دیسر لتق  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  رکشل  رد  هک  دوب  ینز  لّوا  نیا  و  تخاس ، قحلم  شرهوش  هب  دز و  وا  رس  رب 

: درک ضرع  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  دش  نادیم  مزاع  يوادیص  يدسا  يدْزَا  دلاخ  نب  ورمع  نآ  زا  سپ 
! هّللادبعابا ای  موش  تیادف 

مـصّخرم نونکا  منیب  لیتق  دیحو و  ارت  منامب و  هدـنز  هکنآ  زا  مراد  تهارک  وت و  باحـصا  زا  ءادهـش  هب  موش  قحلم  هک  ماهدرک  دـصق  نم 
: دومرف داد و  تزاجا  ار  وا  ترضح  امرف ،

: دناوخ َزجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  دنمتداعس  نآ  دش ، میهاوخ  قحلم  وت  دعب  تعاس  مه  ام 
: رعش

ِنمْحَّرلا َنِم  ُسْفَن  ای  َکَیِلا 
: رعش ِناحیَّرلا  َو  ِحْوَّرلِاب  يرِْشبَاَف 

ِناسْحِْالا یَلَع  َنیَزَْجت  َمْوْیلَا 
. هّللا همحر  دش ، دیهش  ات  درک  رازراک  سپ 

: تفگ یم  دش و  نوریب  ورمع  نب  دلاخ  شدنزرف  سپ 
: رعش

ِناطْحَق یَنب  ِتوَملا  یَلَعًاْربَص 
ِنمْحَّرلا یَضِر  یف  اُونُوکَت  ام  یَک 

ِنانِْجلا یف  َتْرِص  ْدَق  اَتبَاای 
ِناْیُنْبلا ِنَسَح  ٍرُد  ِرْصَق  یف 

. دش دیهش  ات  درک  داهج  سپ 
: دومرف دناوخ و  زجر  دوب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  نایعا  زا  وا  تفر و  نادیم  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دعس 

: رعش
ۀَّنِسَْالا َو  ِفایْسَْالا  یَلَع  اًْربَص 

ِۀَّنَْجلا ِلوُخُِدل  اهیَلَع  اًْربَص 
ٍۀَّنُه ٍتامِعان  ٍنیَعِروُحَو 

ُهَّن ِدَهْجاَف  ِۀَحاّرِلل  ُسْفَنای 
ُهَّنَبِغْراَف ِریَْخلا  ِبالِط  یف  و 

: دناوخ زجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  یجِحْذَم  هّللادبع  نب  ریمع  سپ  هّللا  همحر  دش ، دیهش  ات  دومن  یتخس  راز  راک  درک و  هلمح  سپ 
: رعش

ِجّجَْدلا َۀَماه  یفیَِسب  ُولْعَا  ( 175  ) جِرُْحم ُثَیل  ِءاجیَْهلا  يََدل  ّینِا  ( 174  ) جِحْذَم یَحَو  ٌدْعَس  ْتَِملَع  ْدَق 
ِجُّرَعَّتلا يََدل  َنْرَْقلا  ُكُرتَاَو 

(178) ِجَرْعَْالا ( 177) ِّلزَْالا ( 176) ِْعبَّضلا ۀَسیرَف 
. دش هتشک  یلََجب  هّللادبع  یبابَض و  ملسم  تسد  هب  ات  تشک  ار  يرایسب  درک و  رازراک  سپ 
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هجسوع نب  ملسم  تداهش  لاله و  نب  عفان  تازرابم 

: دناوخ زجر  تاملک  نیدب  دش و  نوریب  تزرابم  هب  یلَمَج  لاله  نب  عفان  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  باحصا  زا 
: تفگ دمآ و  وا  لباقم  هب  ثیرح  نب  محازم  مالّسلا  هیلع  یلَع  ِنید  یلَع  اَنَا  یَلَمَْجلا ، ِلالِه  ُنْبا  اَنَا 

؛ ناْمثُع نید  یلَع  اَنَا 
: تفگ عفان  منامثع ، نید  رب  نم 

رکشل رب  گناب  دید  يروالد  نیا  نوچ  جاّجحلا  نب  ورمع  دومن . كاپ  شدوجو  ثول  زا  ار  ناهج  درک و  هلمح  وا  رب  یناطیـش و  نید  رب  وت 
: تفگ دز و 

! قمحا ِمدرم  يا 
گرم بلاط  دناهدیکم و  ریـش  تعاجـش  ناتـسپ  زا  دنرـصم و  لها  ناسرف  تعامج  نیا  انامه  دینک  یم  گنج  یمدرم  هچ  اب  دیناد  یم  ایآ 
كاله يدوز  هب  تسا و  مک  ناشددـع  تعامج  نیا  انامه  و  دوش ، یم  كاله  هصرع  هک  دورن  ناـشیا  تازراـبم  هب  هنت  کـی  يدـحا  دـنا 

! هّللاو دش ، دنهاوخ 
: تفگ دعس  نب  رمع  دیزاس . یم  لوتقم  ار  مامت  دیئامن  ناراب  گنس  ار  ناشیا  هکنآ  زج  دینکن  يراک  دینک و  شبنج  یگمه  رگا 

هک تسین  تزاجا  ار  رکـشل  زا  سک  چیه  هک  دنک  ادـن  ات  داتـسرف  رکـشل  بناج  هب  یلوسر  سپ  يا ، هدـید  وت  هک  تسا  نامه  مکحم  يأر 
هلمح مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هنمیم  رب  دوخ  تعامج  اب  تارف  رانک  زا  جاّجحلا  نب  ورمع  سپ  دوش ، نوریب  تزرابم  هب  هنت  کی 

: دومن مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  نتشک  رب  صیرحت  تاملک  نیا  هب  ار  ناقفانم  نآ  هک  نآ  زا  دعب  درک ،
رپ ار  جاّجحلا  نب  ورمع  ناهد  دنوادخ  مامِالا ، ََفلاخ  َو  ِنیّدلا  َنِم  َقَرَم  ْنَم  ِْلتَق  یف  اُوباتَْرت  َو ال  ْمُکَتَعامَج  َو  ْمُکَتَعاط  اُومِْزلَا  ِۀَفوُْکلا  َلْهَا  ای 

رکشل ود  یتعاس  سپ  درک ، رثا  شترضح  هب  دمآ و  تخس  یسب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  رب  هک  تاملک  نیا  يازا  رد  دنک  شتآ  زا 
كاخ هب  تحارج  مخز و  ترثک  زا  دمآ و  رد  ياپ  زا  هّللا  همحر  يدسَا  هجَـسْوَع  نب  ملـسم  گنج ، رادوریگ  نیا  رد  دـندرک و  دربن  مه  اب 
نیمز يور  رب  ار  ملسم  تسشن  ورف  هکرعم  رابغ  نوچ  دنتشگرب ، دوخ  هاگرکشل  يوس  هب  دندیشک و  تسد  هلمح  زا  دعس  رمع  رکشل  داتفا ،

: دومرف درک و  باطخ  ار  وا  سپ  تفای  یقمر  ملسم  رد  تفاتش و  وا  دزن  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دندید  هداتفا 
: دومن توالت  ار  همیرک  هیآ  نیا  و  ملسم ؛ يا  ارت  دنک  تمحر  ادخ 

دوب رضاح  زین  ترـضح  نآ  تمدخ  تمزالم  هب  هک  رهاظم  نب  بیبح  ( 179 (. ) ًالیْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنی  ْنِم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  )
: تفگ دمآ و  ملسم  کیدزن 

! ملسم يا 
: تفگ یفیعض  رایسب  يادص  هب  ملسم  تشهب ، هب  ارت  داب  تراشب  نونکا  وت  جنکش  جنر و  نیا  نم  رب  تسا  نارگ 

: تفگ بیبح  دهد ، تراشب  ارت  ریخ  هب  ادخ 
مامتها نآ  ماجنا  رد  ات  یتشاد  دصق  هچنآ  هب  ینک  تیصو  نم  هب  هک  متـشاد  تسود  مدوب  یم  هدنز  ایند  رد  وت  زا  دعب  هک  متـسناد  یم  رگا 

: تفگ ملسم  تسویپ . مهاوخ  وت  هب  دش و  مهاوخ  هتشک  زین  نم  تعاس  نیمه  رد  هک  مناد  یم  نکل  منک 
: تفگ مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  درک  هراشا  درم و  نیا  هب  منک  یم  تیصو  ارت 

: تفگ بیبح  يوش ، هتشک  هک  یتقو  ات  شکم  تسد  وا  ترصن  زا  نک و  يرای  ار  وا  يراد  ندب  رد  ناج  ات 
يور وا  ندـب  هک  یلاـح  رد  درک  عادو  ار  ناـهج  ملـسم  سپ  میاـمن ، نشور  تیـصو  نیا  هب  ارت  مشچ  منکن و  نیا  زج  هبعک  راـگدرورپ  هـب 

. هادیَس ای  ُهاتَجَسْوَع  َْنبای  هک  دش  دنلب  هبُدن  هب  وا  كزینک  يادص  سپ  دنراذگ ، ناگتشک  دزن  رد  هک  دندوب  هتشادرب  ار  وا  دوب  اهتسد 
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دوب و هدرک  هدهاشم  ناجیابرذآ  رد  ار  وا  تعاجش  ثَبَش  هکنانچ  دوب  راگزور  یمان  ناعاجـش  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دوش  یم  مولعم  و 
هحلـسا و عیب  لاوما و  ضبق  رد  دوب  وا  لیکو  هجـسوع  نب  ملـسم  دوب  هدـمآ  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  ینامز  رد  و  دومن ، هرکذـت  ار  نآ 
زا هکنانچ  دوب  زامن  تدابع و  هب  لوغشم  نآ  زا  ینوتـس  ياپ  رد  هفوک  دجـسم  رد  هتـسویپ  دوب و  راگزور  داّبُع  زا  لاح  نیا  اب  و  تعیب . ذخا 

اروشاع بش  رد  ار  وا  تاملک  دـناهتفگ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  لّوا  ریِـس  لـها  ار  وا  و  دوش ، یم  مولعم  يرونید  لاوّطلا ) راـبخَا  )
: دوب ّمنرتم  زجر  نیا  هب  دومن و  یتخس  هلتاقم  البرک  رد  يدینش و 

: رعش
ٍدَُبلُوذ ّینِاَّف  یّنع  اُولَءاْسَت  ْنِا 

ِدَشَّرلا ِنَع  ٌِدئَّاح  اناَغب  ْنَمَف  ٍدَسَا  ینب  يرُذ  ْنِم  ٍمْوَق  (180  ) ِعْرَف ْنِم 
ٍدَمَص ٍراّبَج  ِنیِدب  ٌِرفاک  َو 

: هدرک هراشا  نآ  هب  دوخ  رعش  رد  يدسا  تیمُک  هک  نانچ  تسا  لْحَج  وبا  راوگرزب  نآ  هْینُک  و 
. ٌلَّحَُجم ٌلیلَق  ٍلْحَج  ابَا  َّنِا  َو 

ملـسم وا  لتاق  و  هدـش ، دـنکفا  نیمز  رب  عیرـص و  ینعی  مَّظَعُّمک ، لَّحَُجم  لسع و  ناروبنز  رتهم  ینعی  هلمهُم ، ءاح  رب  میج  میدـقت  هب  لْـحَج 
. تسا یلجب  نمحّرلادبع  یبابض و 

نآ درک و  هلمح  مالّسلا  هیلع  ماما  رکشل  هرسیم  رب  هرسیم  زا  ۀنعّللا -  هیلع  نشوجلا -  يذ  نب  رمش  دنتسویپ و  مه  هب  رکـشل  هرابود  هلمجلاب ؛
ماما ترضح  دعـس ، نبا  هاپـس  دندروآ و  دورف  مه  هب  ریـشمش  رکـشل و  ود  هزین  نعط  دندرک و  دربن  تابث  مدق  هب  ایقـشا  نآ  اب  نادنمتداعس 

تدالَج مامت  دندومن و  یتخس  لاتق  رکشل  نآ  اب  ترضح  نآ  باحـصا  دندرک و  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح 
زا ار  دعس  نبا  هاپس  دندنکفا و  یم  هلمح  هلاّوج  هلعش  دننام  هک  دندوب  نت  ود  یـس و  ترـضح  نآ  رکـشل  ناراوس  عومجم  دندومن و  رهاظ 
هاپس زا  یگنادرم  تعاجش و  نیا  نوچ  دوب و  دعس  رسپ  رکشل  ناگدرکرس  زا  یکی  هک  سیق  نب  ةورع  دندومن . یم  هدنکارپ  تسار  پچ و 

هچ لـیلق  تعاـمج  نیا  زا  زورما  نم  رکـشل  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دعـس  نب  اـی  هک  داتـسرف  دعـس  نبا  دزن  هب  درک ، دـهاشم  مالّـسلا  هـیلع  ماـما 
؟ دندیشک

. دومن رما  نتخادنا  ریت  هب  ار  نارادنامک  دعس  نبا  دنزاس ، الب  ریت  فده  ار  ناشیا  هک  نک  رما  ار  نازادناریت 
: تفگ يوار 

نوچ دوب  نازادناریت  هدرک  رس  هک  میمت  نب  نیـصح  دیـسر ، زور  راهّنلا  فصن  ات  دندومن  يدیدش  لاتق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
نآ باحـصا  هک  درک  رما  دنتفر  یم  رامـش  هب  رادنامک  دـصناپ  هک  ار  دوخ  رکـشل  دومن  هدـهاشم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  ربص 

ياهبسا دندومن و  ماهس  ریت و  فده  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  شیوخ  ریما  رم  الا  بسح  ناقفانم  نآ  دنیامن ، ناراب  ریت  ار  ترضح 
. دندومن حورجم  ار  اهنآ  ياهندب  و  یپ ) ینعی   ) ْرقَع ار  ناشیا 

: تفگ يوار 
یئاناوت ار  دعس  رسپ  رکشل  راهّنلا و  فصن  ات  یتخس  رایـسب  لاتق  دعـس  رمع  رکـشل  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  دندرک  هلتاقم  هک 

هداد رارق  راسی  نیمی و  رـس و  بقع  زا  ار  اهنآ  دـندوب و  هدرک  لصتم  مه  هب  ار  اههمیخ  هک  اریز  فرط  کی  زا  زج  دزاتب  ناـشیا  رب  هک  دوبن 
نیـسح ماما  باحـصا  زا  رفن  راهچ  هس  دنیامن  هطاحا  اهنآ  رب  ات  دننکفیب  ار  اههمیخ  هک  داتـسرف  ار  یعمج  دید  نینچ  هک  دعـس  رمع  دندوب .

ار هک  ره  دندرک و  یم  هلمح  اهنآ  رب  دـننک  بارخ  ار  اههمیخ  دنتـساوخ  یم  ناملاظ  نآ  هک  یماگنه  دـنتفر  اههمیخ  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع 
ار اههمیخ  هک  دیـشک  دایرف  دید  نینچ  هک  دعـس  رمع  دندومن ، یم  حورجم  ار  وا  دندنکفا و  یم  وا  بناج  هب  ریت  ای  دنتـشک  یم  دـنتفای  یم 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  دندینازوس ، ار  همیخ  دندروآ  شتآ  سپ  دیوشن ، اههمیخ  لخاد  دینز و  شتآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1937 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح نآ  هک  دـش  نینچ  دـنیآ و  امـش  يوس  هب  دـنرذگب و  نآ  زا  دـنناوتن  دـننازوسب  ار  اههمیخ  هاگ  ره  هک  اریز  دـننز  شتآ  دـیراذگب 
. دوب هدومرف 

: تفگ يوار 
یم همیخ  نآ  رب  تشاد  تسد  رد  هک  ياهزین  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  همیخ  هب  ۀنّعللا -  هیلع  نشوجلا -  يذ  نب  رمش  درک  هلمح 

. منز شتآ  شلها  اب  ار  همیخ  نیا  نم  ات  دیروایب  شتآ  هک  داد  رد  ادن  دیبوک و 
: تفگ يوار 

یم شتآ  وت  نشوجلا  يذ  رسپ  يا  هک  دز  هحیص  رمش  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  دندیود ، نوریب  همیخ  زا  دندیـشک و  هحیـص  اهنز 
؟ ینز شتآ  نم  لها  رب  ار  همیخ  هک  یبلط 

: تفگ ملْسُم  نب  دیَمُح  مّنهج . شتآ  هب  ارت  دنازوسب  دنوادخ 
! هّللا ناحبس  متفگ  رمش  هب  نم  هک 

رگید دـشاب و  ندـینازوس  هک  ادـخ  باذـع  هب  ینک  باذـع  هکنآ  یکی  ار  تلـصخ  ود  دوخ  رد  ینک  عمج  هک  وت  يارب  تسین  حالـص  نیا 
: تفگ نم  هب  رمش  ار ، نادرم  وت  نتشک  ریما  ندرک  یضار  يارب  تسا  سب  ار ، نانز  ناکدوک و  یشکب  هکنآ 

؟ یتسیک وت 
: متفگ

: تفگ یْعبِر و  نب  ثَبَش  وا  دزن  هب  دمآ  سپ  دنک ، تیاعس  نم  يارب  ناطلس  دزن  دسانشب  ارم  رگا  هک  مدیسرت  متسیک و  وت  اب  میوگ  یمن 
تداهش سپ  یناسرتب ، ار  اهنز  هک  هدیسر  یئاج  هب  تراک  ایآ  وت ، فقوم  زا  رت  تشز  یفقوم  مدیدن  وت و  لاقم  زا  رتدب  یلاقم  مدینـشن  نم 

دندرک و هلمح  شباحصا  رمش و  رب  دوخ  باحصا  زا  رفن  هد  اب  هّللا  همحر  نیَق  نب  ریهُز  هک  ددرگرب  تساوخ  درک و  ایح  رمش  هک  مهد  یم 
هک دعس  رمع  رکشل  دندیناسر ، لتق  هب  دوب  رمِش  باحصا  زا  هک  ار  یبابَض  همجعم ) ءاز  هب   ) هّزعابا و  دنتخاس ، قرفتم  مایِخ  رود  زا  ار  ناشیا 

رهاظ یتشگ  هتشک  ناشیا  زا  نت  کی  رگا  دندوب  لیلق  يددع  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  نوچ  دندروآ و  موجه  ناشیا  رب  دندید  نینچ 
. یتشگن رادومن  ددع  ترثک  زا  یتشگ  لوتقم  سک  دص  دعس  نبا  رکشل  زا  رگا  یتشگ و  نیبم  و 

. دیسر لاوز  تقو  هکنآ  ات  تشگ  يرایسب  حیرج  یلتق و  دش و  یتخس  گنج  ؛ هلمجلاب

زامن يارب  همامث  وبَا  رکذت 

: رهاظم نب  بیبح  تداهش  نیسح ع و  ماما  تمدخ  رد  زامن  يارب  همامث  وبَا  رکذت 
: درک ضرع  تفاتش و  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  تسا  لاوز  تقو  دید  نوچ  تسا  هّللادبع  نب  ورمع  شفیرش  مان  هک  يوادیص  هماُمث  وبا 

! داب وت  يادف  نم  ناج  هّللادبع ، ابا  ای 
هتـشک وت  تمدخ  رد  نم  ات  يوشن  هتـشک  وت  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  نکل  دناهتـشگ و  کیدزن  وت  تلتاقم  هب  رکـشل  نیا  هک  منیب  یم  انامه 

رس ترضح  منک ، تاقالم  ار  شیوخ  يادخ  هاگنآ  مرازگب  وت  اب  ار  رهظ  زامن  نیا  هک  مراد  تسود  مشاب و  ناطلغ  شیوخ  نوخ  هب  موش و 
: دومرف سپ  تشادرب  نامسآ  يوس  هب 

زا تسد  ات  دـیهاوخب  موق  نیا  زا  دومرف  سپ  تسا ، نآ  تقو  کنیا  یلب  دـهد ، رارق  نیرکاذ  نارازگ و  زامن  زا  ارت  ادـخ  ار  زامن  يدرک  دای 
نب بیبح  تسین ، هِلا  هاگ  رد  لوبقم  امـش  زامن  هک  تشادرب  دایرف  دینـشب  نیا  نوچ  میمت  نب  نیَـصُح  میرازگ ، زامن  اـم  اـت  دـنرادرب  گـنج 

: دومرف رهاظم 
!!!؟ دش دهاوخ  لوبق  وت  زا  دوش و  یمن  لوبق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  زامن  راّدغ  رامِح  يا 
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يور زا  نیَصُح  دش  عقاو  وا  بسا  تروص  رب  دروآ و  دورف  وا  رب  ریـشمش  تخات و  وا  رب  ریـش  دننام  زین  بیبح  درک  هلمح  بیبح  رب  نیَـصُح 
: دومرف دناوخ  زجر  بیبح  سپ  دندوبر  بیبح  گنچ  زا  ار  وا  دندرک و  يدلج  نوعلم  نآ  باحصا  سپ  داتفا  نیمز  رب  بسا 

: رعش
ادادْعَا ْمَُکل  اّنُک  َْول  ُمِْسُقا 

(182) اّدَا َوًابَسَح  ٍمْوَق  َّرَش  ای  ( 181) اداتْکَْالا ُُمتّیل  َو  ْمُکَرْطَشْوَا 
: دومرف یم  زینو 

: رعش
ٌرَّهَظُم یبَا  َو  ٌبیبح  اَنَا 

ُرَعْسَت ٍبْرَح  َوٍءآجیَه  ُسراف 
ُرَثْکا َو  ًةَّدُع  ُّدَعَا  ُْمْتنَا 

ُرَبْصَا َو  ْمُْکنِم  یف  َْوا  ُنَْحنَو 
ُرَهْظَا َو  ًۀَّجُح  یلْوَا  ُنَْحنَو 

دنمرنه ریپ  نیا  صالخا  نیبب  ( 183  ) ُرَذْعَا َو  ْمُْکنِم  یْقتَا  َو  اّقَح 
دنوادخ هار  رد  درک  دهاوخ  هچ 

هاگنآ دومرف  بسن  دناوخ و  زَجَر 
هارمگ موق  نآ  زا  تساوخ  زرابم 
رایشه ریپ  نآ  دومن  یمزر  نانچ 

راک يدمآ  گنت  ناروآ  مانرب  هک 
درمناوج ریپ  نآ  ریشمش  رس 

درکادج بکرم  رس  زا  درم  یمه 
راکیپ مزر و  نآ  رد  زیت  غیت  هب 

رایسب عمج  تعامج  نآ  زا  دنکف 
نب لیُدب  ار  وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  سپ  تخادـنا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  ود  تصـش و  یتیاور  هب  هکنآ  ات  دومن  یتخـس  لاتق  هلمجلاب ،

رب ار  وا  هک  دز  راوگرزب  نآ  رب  هزین  میمت  ینب  زا  رگید  یصخش  دز و  شکرابم  رس  رب  ریشمش  درک و  هلمح  بانج  نآ  رب  دنتفگ  یم  میرص 
دمآ دورف  یمیمت  درم  نآ  سپ  تخادنا  راک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رس  رب  ریـشمش  میمت  نب  نیَـصُح  هک  دزیخرب  ات  تساوخ  بیبح  دنکفا  نیمز 

مزیوآ و دوخ  بسا  ندرگ  هب  اـت  هدـب  نم  هب  ار  رـس  وا  لـتق  رد  مَاوت  کیرـش  نم  هک  تفگ  نیـصح  درک ، ادـج  نت  زا  ار  شکراـبم  رـس  و 
رس سپ  هزیاج ، ذخا  يارب  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  هب  ربب  ار و  نآ  ریگب  هاگنآ  ماهدرک  تکرـش  وا  لتق  رد  نم  هک  دننادب  مدرم  ات  مهد  نالوج 

. درک ّدر  وا  هب  داد و  ینالوج  رکشل  رد  تخیوآ و  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  تفرگ و  ار  بیبح 
رسپ مساق  دوب ، هداهن  دایز  نبا  هرامالا  رصق  هب  ور  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رس  یمیمت  صخش  نآ  دنتشگرب  هفوک  هب  رکشل  نوچ 
درم نآ  هاگره  دومن ، یمن  تقرافم  وا  زا  تفرگ و  ار  راوس  نآ  لاـبند  درک  رادـید  ار  ردـپ  رـس  دوب  قهارم  یمـالغ  زور  نآ  رد  هک  بیبح 

ّکـش هب  راک  نیا  زا  راوس  درم  نآ  دـمآ . یم  نوریب  زین  وا  دـمآ  یم  نوریب  هاگ  ره  تشگ و  یم  لخاد  زین  وا  دـش  یم  هرامالا  رـصق  لخاد 
: تفگ هداتفا 

؟ يوش یمن  ادج  نم  زا  هتفرگ و  ارم  بقع  هک  رسپ  يا  ارت  هدش  هچ 
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: تفگ
: تفگ تسین ، يزیچ 

: تفگ هدب ، ربخ  ارم  تسین  تهج  یب 
: تفگ میامن ، نفد  ار  وا  ات  یهد  یم  نم  هب  ایآ  تسا  نم  ردپ  تسا  وت  اب  هک  يرس  نیا 

! رسپ يا 
: تفگ مریگب ، ریما  زا  وا  لتق  تهج  هب  یکین  هزئاج  مهاوخ  یم  مه  نم  دوش و  نفد  وا  هک  دوش  یمن  یضار  ریما 

تفگب و نیا  دوب ، وت  زا  رتـهب  وا  هک  یلاـح  رد  ار  وا  یتـشک  دـنگوس  ادـخ  هب  اـهازج ، نیرتدـب  رگم  داد  دـهاوخن  ازج  وت  هب  دـنوادخ  نکل 
سیق نب  دّـمحم  زا  فَنِِخم  وـُبَا  ( 184  ) تشکب ار  دوخ  ردـپ  لتاق  هک  ریبز ، نب  بعـصم  نامز  اـت  دوب  ماـقتنا  ددـصرد  هتـسویپ  تسیرگب و 

: هک هدرک  تیاور 
: دومرف لاح  نیا  رد  و  ار ، مالّسلا  هیلع  نیسح  وا  لتق  تسکش  مهرد  دیدرگ ، دیهش  بیبح  نوچ 

َو یسفَن  ُبِسَتْحَا 
(185  ) یباحْصَا ةامُح 

: دومرف هک  تسا  لتاقَم  ضعب  رد  و 
! ُبیبَح ای  َكُّرَد  هّلل 

ّصاوخ زا  تیب و  لها  مولع  هلَمَح  زا  بیبح  هک  دنامن  یفخم  و  يدومن . یم  بش  کی  رد  نآرق  متخ  يدوب  لضف  بحاص  يدرم  وت  انامه 
: هک هدش  تیاور  و  هتفر . رامش  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا 

ینعی تسا  عَلْصَا  هک  ار  یخیـش  منیب  یم  ایوگ  هک  تفگ  بیبح  سپ  دنتفگ ، رایـسب  نانخـس  رگیدکی  اب  درک و  تاقالم  ار  راّمت  مثیم  یتقو 
تیب لـها  هب  وا  نتـشاد  تـبّحم  يارب  دـنریگب و  ار  وا  قزّرلاراد  دزن  رد  دـشورف  یم  هزبرخ  دراد و  یهبرف  مکـش  درادـن و  وـم  وا  رـس  شیپ 

. داد ربخ  بیبح  هک  دش  نانچ  دوب و  مثیم  شضرغ  و  دنردب . ار  شمکش  راد  رب  و  دنشک ، راد  هب  ار  وا  تلاسر 
هنیـس دـنتفر و  نهآ  ياههوک  ربارب  رد  دـندرک و  مولظم  ماما  نآ  يراـی  هک  دوب  رفن  داـتفه  نآ  هلمج  زا  بیبح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و 

ناشیا دندرک و  یم  رایسب  ياهلام  هدعو  دنداد و  یم  ناما  ار  ناشیا  نارفاک  نآ  و  دندرک ، رپس  ریت  ریشمش و  رازه  نیدنچ  ربارب  رد  ار  دوخ 
همه هکنآ ، ات  دوب  دـهاوخن  يرذـع  ادـخ  دزن  ار  ام  دوش  دیهـش  مولظم  ماما  نآ  دـنک و  تکرح  ام  هدـید  هک  دـنتفگ  یم  دـندومن و  یم  ابا 

و نیعمجا . مهیلع  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  دنداتفا ، هتشک  ترـضح  نآ  رود  رب  همه  دندرک و  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ياهناج 
رد هدرک  بیبح  تداهش  هب  هراشا  يدسا  تیَمُک  و  دش ، روکذم  سباع  مالک  زا  دعب  بیبح  تاملک  هّللا  ُمُهَمِحَر  ملسم  ترـضح  لاوحا  رد 

: تیب نیا  هب  دوخ  رعش 
: رعش

ٌرَّفَعُم ٌبیبَح  ْمِهیفٍۀَبْصُع  يوِس 
ٌلَّمَُرم ِیلِهاْکلا  َو  ُهَبَْحن  یضَق 

زا یتقو  هک  دناهتـشون  وا  لاح  رد  ّتنـس  لها  و  تسا ، رابِک  هباحـص  زا  هک  تسا  یلهاکلا  يدـس  الا  ثرحلا  نبا  سَنَا  یلهاک  زا  شدارم  و 
: دومرف هک  دوب  وا  رانک  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هک  یلاح  رد  دینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح 

. ار وا  دنک  يرای  درک  كرد  ار  وا  هک  ره  سپ  قارع  ياهنیمز  زا  ینیمز  رد  دوش  یم  هتشک  نم  رسپ  نیا  انامه 
. دش دیهش  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  يرای  رد  البرک  رد  ات  دوب  سَنَا  سپ 

: دیوگ فلؤم 
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هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  زین  رُطْقی  نب  هّللادبع  هورع و  نب  یناه  هجسوع و  نب  ملـسم  رهاظم و  نب  بیبح  دناهتفگ  یـضعب  هک 
رد هدروخلاـس و  دوب  يدرمریپ  هک  يراـفِغ  هَوْرُع  نب  رباـج  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  سارف  یبا  هدیـصق  حرـش  رد  و  دـناهدوب . مّلـس  هلآ و 
هب ار  دوخ  رَمَک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  يرای  يارب  دوب  هدش  رـضاح  نینُح  رَدب و  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  تمدخ 

ترضح تسبب  دوخ  لامتسد  اب  درک و  دنلب  دوب  هدش  عقاو  شنامـشچ  يور  هب  يریپ  زا  هک  ار  دوخ  ياهوربا  سپ  مکحم ، تسب  شاهمامع 
: دومرف یم  درک و  یم  هراظن  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هّللا همحر  دیدرگ . دیهش  هاگنآ  دیناسر  لتق  هب  ار  رفن  تصش  ات  درک  داهج  هتسویپ  درک و  هلمح  سپ  خیش  ای  َکیْعَس  ُهّللا  َرَکَش 

هّللا همحر  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  تداهش 

: هک هدش  تیاور 
: هک دومرف  ار  هّللادبع  نب  دیعس  نیَق و  نب  ریهُز  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادیس  ترضح 

نانـس ریت و  فدـه  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ور  شیپ  رد  ناـمرف  بسح  رب  ناـشیا  مروآ ، ياـج  هب  ار  رهظ  زاـمن  نم  اـت  دـیتسیاب  نم  يور  شیپ 
: هک هدش  تیاور  و  دندوب ، نمشد  عفد  هتخاس  رگید  یمین  تشاذگ و  فوخ  زامن  باحصا  همین  کی  اب  ترضح  سپ  دندینادرگ ،

لامـش نیمی و  هب  ترـضح  نآ  اـجک  ره  دوب و  هدومن  ریت  فدـه  ار  دوـخ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  یفنح  هّللادـبع  نب  دـیعس 
: تفگ یم  لاح  نیا  رد  داتفا و  نیمز  يور  ات  دوب  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دومن  یم  تکرح 

! ایادخ
! نم راگدرورپ  يا  دومث ، داع و  نعل  ار  تعامج  نیا  نک  نعل 

ترـصن مدرک  دصق  راک  نیا  رد  نم  هچ  مخز  تحارج و  تمحز  زا  دیـسر  نم  هب  هچنآ  ار  وا  نک  غالبا  ناسرب و  دوخ  ربمغیپ  هب  ارم  مالس 
هک هدومرف  امن  نبا  خیـش  و  دنتفای . ریت  هبوچ  هدزیـس  هزین ، ریـشمش و  مخز  زا  ریغ  هب  وا  ندب  رد  و  دادب ، ناج  تفگب و  نیا  ارت ، ربمغیپ  هیرذ 

(186 . ) دنتشاذگ تراشا  ءامیا و  هب  يادارف  ار  زامن  شباحصا  ترضح و  نآ  هدش  هتفگ 
: دیوگ فلؤم 

ار یعیبس  یناه  نب  یناه  وا و  هک  یتسناد  قباس  رد  و  دوب ، تدابع  بحاـص  عاجـش و  يدرم  هفوک و  هعیـش  هوجو  زا  هّللادـبع  نب  دیعـس  هک 
و دنروایب ، هفوک  هب  هّکم و  زا  دنهد  تکرح  ار  ترضح  نآ  هک  دنداتسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  اههمان  یـضعب  اب  هفوک  لها 

ءادهـشلا دیـس  ترـضح  هک  یتقو  رد  اروشاع  بش  رد  وا  تاملک  دـندوب و  هدرک  هناور  ار  ناشیا  نایفوک  هک  دـندوب  سک  رخآ  رفن  ود  نیا 
وا و ّقح  رد  و  تسا ، روکذـم  ءادهـش  یماسا  رب  هلمتـشم  ترایز  رد  تسا و  طوبـضم  هربتعم  لـتاقَم  رد  داد  فارـصنا  هزاـجا  مالّـسلا  هیلع 

: هتفگ يدنِک  يَّدب  ورمع  نب  هّللادیبع  نیق ، نب  ریهُز  اب  ّرُح  تاساوم 
: رعش

ُهَّنیِْسنَت ِهّللاِْدبَع ال  َْنب  َدیعَس 
ْمُهَناکَم ِلابِْجلا  ُّمَص  ْتَفَقَو  ْوَلَف  ( 187) ٍرْسَق یلَع  اًریَهُز  یسَّا  ْذِا  َّرُْحلا  َالو 

ُهُهْجَو َْلبَّنلا  ُضِْرعَتْسی  مئاق  ْنِمَف  ( 189) ارْع َو  یلَع  ْتَّکَد  َو  ٍلْهَس  یلَع  (188) ْتَراَمل
ِرْدَصلِاب َۀَّنِس  الا  یَْقلی  مِدْقُم  ْنِم  َو 

. َنییِّلِع الْعَا  یف  ْمُهَتَقَفاُرم  انَقَزَر  َو  َنیدَهْشَتْسُْملا  یف  ْمُهَعَم  ُهّللا  اَنَرَشَح 

هنع هّللا  یِضَر  نیقلا  نب  ریهُز  تداهش 
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: تفگ يوار 
نیَقْلا نب  ریهُز 

: دناوخ زَجَر  دومن و  یتخس  رازراک  هّللا  همحر 
: رعش

ِنیَْقلا ُْنبا  اَنَا  َو  ٌریَهُز  اَنَا 
ٍنیَسُح ْنَع  ِفیَّسلِاب  ْمُکُدُوذَا 

ِنیَْطبِّسلا ُدَحَا  اًنیَسُح  َّنِا 
ٍنیَش ْنِم  يرَا  َو ال  ْمُُکبِرْضَا 

، دنکفا كاله  كاخ  هب  ار  لاجر  لاطبَا  زا  سک  رایسب  دز و  رارشا  نآ  رب  ار  شیوخ  رابشتآ  هقعاص  نوچ  سپ 
قاـّفتا هب  یبعـش  هّللادـبع  نب  ریثـک  هاـگنآ  داتـسرف ، منهج  هب  ار  ناـقفانم  نآ  زا  نت  تسیب  دـص و  کـی  بلاـط  یبا  نب  دّـمحم  تیاور  هب  و 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ترـضح  داتفا ، كاخ  رب  ْریَهُز  هک  تقو  نآ  رد  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  دـندرک  هلمح  وا  رب  یمیمت  ْسَوا  نبرجاهُم 

: دومرف
هب ار  ناشیا  ار و  ناهارمگ  زا  یتعاـمج  دومرف  نعل  هک  ناـنچمه  ارت  ناگدنـشک  دـنک  تنعل  دـنادرگن و  رود  شیوخ  ترـضح  زا  ارت  ادـخ 

(190  ) دومن خسم  كوخ  نومیم و  تروص 
: دیوگ فلؤم 

اروشاع موی  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  ماـقم  نیا  رد  تسا  یفاـک  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  شنءاـش  تلـالَج  نیق  نب  ریهُز 
: هک دومرف  هّللادبع  نب  دیعس  اب  ار  وا  ندناوخ  زامن  تقو  رد  درپس و  وا  هب  ار  هنمیم 

ّرُح اب  وا  تدالج  یگنادرم و  تفر و  حرـش  هب  موق  اب  وا  جاجتحا  دـننک و  ترـضح  نآ  هیاقو  ار  دوخ  دنتـسیاب و  باـنج  نآ  يور  شیپ  رد 
. ِِهب ّقلعتی  امّم  کلذ  ریغ  یلا  دش  رکذ 

هّللا همحر  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  لتقم 

دوب هتـشون  اهریت  قاف  رب  ار  دوخ  مسا  تشاد و  مومـسم  ياهریت  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ناعاجـش  زا  یکی  هک  لاله  نب  عفان 
: تفگ یم  نمشد و  رب  اهریت  نآ  ندنکفا  هب  درک  عورش 

: رعش
اُهقاْوفَا ًۀَمَْلعُم  اِهب  یمْرَا 

اُهقاشَر اهَضْرَا  َّنَالْمَیل  ( 191) اُهقافِْخا اهب  يرَْجت  ًۀَمومْسَم 
اُهقافشَا اهُعَْفنی  ُسْفَّنلاَو ال 

: تفگ یم  داهج و  هب  درک  عورش  رادبآ و  ریشمش  هب  دز  تسد  هاگنآ  دش ، مامت  ات  درک  گنج  اهریت  نآ  اب  هتسویپ  و 
: رعش

ِیلَمَْجلا ِینَمیلا  ُمُالُْغلااَنَا 
ِیلَع ِْنب  نیَسُح  ِنید  یلَع  ینید 

یلَمَا اذهَف  َمْوْیلا  ِلَْتُقا  ْنِا 
یلَمَع یقُالا  َو  ییأر  َكاذَف 
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هلمح وا  رب  رکـشل  سپ  دوب ، هدرک  حورجم  هک  ناـنآ  ریغ  هب  دـیناسر  لـتق  هب  دعـس  رـسپ  رکـشل  زا  رفن  داـتفه  یتیاور  هب  رفن و  هدزاود  سپ 
. دندومن ریسا  ار  وا  دنتسکش و  ار  وا  ياهوزاب  دندرک و 

: تفگ يوار 
دوب يراج  شفیرش  نساحم  رب  نوخ  دعس و  رمع  دزن  هب  دندرب  یم  ار  عفان  وا و  باحصا  دوب  وا  اب  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نشوجلا  يذ  نب  رمش 

: تفگ وا  هب  دید  ار  وا  نوچ  دعس  رمُع 
! عفان يا  کَحیَو ،

؟ يدیناسر لاح  نیا  هب  ار  دوخ  يدرکن و  محر  دوخ  سفن  رب  ارت  تشاداو  هچ 
: تفگ

یمن مریسا  دوب  ارم  دعاس  وزاب و  رگا  اهامش و  اب  گنج  رد  ریـصقت  رب  ار  دوخ  منک  یمن  تمالم  مدرک و  هدارا  هچ  نم  هک  دناد  یم  يادخ 
. دندرک

: تفگ دعس ، نبا  هب  رمش 
! هّللا َکَحلصا  ار  وا  شکب 

: تفگ
: تفگ عفان  وا  نتشک  يارب  دیشک  ار  دوخ  ریشمش  رمش  سپ  ! شکب وت  یهاوخ  یم  رگا  ياهدروآ  ار  وا  وت 

! دنگوس ادخ  هب 
. ِهِْقلَخ ِرارِش  يَدی  یلَع  ان  ای  انَم  َلَعَج  يّذَلا  هّلل  ُدْمَْحلاَف  ام . ياهنوخ  هب  ار  ادخ  ینک  تاقالم  هک  وت  رب  دوب  میظع  يدوب  ناناملسم  زا  وت  رگا 

. درک دیهش  ار  وا  رمش  سپ 
و هدـش ، طقـس  مسا  لّوا  زا  عفان  هک  تسا  نآ  منونظم  و  هدـش ، رکذ  عفان  نب  لاله  راوگرزب ، نیا  ياج  هب  بتک  ضعب  رد  هک  داب  فوشکم 
زا حامرط  تلالد  هب  یتسناد  قباس  رد  و  هدوب ، هبترم  گرزب  فیرش و  تریصب و  اب  عاجش و  یلیخ  راوگرزب  نیا  و  هدوب ، عفان  رارکت  شببس 

هّللادبع و نب  عّمَُجم  اب  دـش  قحلم  ترـضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  دـمآ و  نوریب  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  يرای  هب  ههاریب 
. دندروآ یم  هارمه  دندوب و  هدرک  لتک  تشاد  مان  لماک )  ) هک ار  عفان  بسا  و  رگید ، یضعب 

تّدش یلیخ  ناشیا  رب  یگنشت  دنتـسب  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  يور  رب  ار  بآ  هک  یتقو  البرک  رد  هک  هدرک  لقن  يربط  و 
بآ ات  داتـسرف  کشم  تسیب  اب  هدایپ  رفن  تسیب  راوس و  یـس  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  ساـبع  باـنج  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  درک 

؟ یتسیک دز  ادص  دوب  هعیرش  لّکوم  هک  جاّجح  نب  ورمع  داتفا ، ولج  تفرگ و  تسد  هب  مَلَع  لاله  نب  عفان  دنروایب .
: دومرف

! لاله نب  عفان  منم 
: تفگ ورمع 

؟ يدمآ هچ  يارب  ردارب  يا  وت  هب  ابحرم 
: تفگ

: تفگ دیدرک ، عنم  ام  زا  هک  بآ  نیا  زا  ندیماشآ  يارب  مدمآ 
! ارت داب  اراوگ  ماشایب 

: تفگ
! هّللاو
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نب ورمع  دندش ، ادیپ  باحصا  لاح  نیا  رد  دناهنشت ، شباحصا  زا  تعامج  نیا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  میالوم  هکنآ  اب  ياهرطق  مماشآ  یمن 
: تفگ جاّجح 

هب انتعا  هک  تفگ  ار  ناگدایپ  عفاـن  دنتـشاذگ . اـج  نیا  رد  بآ  زا  عنم  يارب  ار  اـم  هک  اریز  دـنماشایب ، بآ  تعاـمج  نیا  هک  تسین  نکمم 
ناشیا لاله  نب  عفان  سابعلا و  لضفلاوبا  بانج  دندروآ ، هلمح  ناشیا  رب  شباحصا  جاّجح و  نب  ورمع  دینک . رپ  ار  اهکشم  دینکن و  ناشیا 

: دندومرف ناگدایپ و  دزن  دندمآ  دندرک و  قرفتم  ار 
هک تسا  نامه  لاله  نب  عفان  نیا  و  ( 192 . ) دندیناسر مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  ار  اهبآ  ات  ناشیا  زا  درک  تیامح  هتسویپ  دیورب ؛

: دنک یم  ضرع  مالّسلا  هیلع  ادهّشلا  دیس  هب  دوخ  تاملک  هلمج  رد 
. َكاداع ْنَم  يداُعن  َو  َكالاو  ْنَم  یلاُون  انِرئاصب  َو  اِنت  این  یلع  ّانِا  َو 

( هّللا امهمحر   ) نایرافِغ نمحّرلادبع  هّللادبع و  لتقم 

هّللادبع و دننک  نمشد  يریگولج  هک  دنرادن  یئاناوت  دندش و  هتشک  ناشیا  زا  يرایسب  هک  دندید  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
: دنتفگ دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  دندوب  هدلب  نآ  فارشا  هفوک و  ناعاجش  زا  هک  يرافِغ  هورع  نارسپ  نمحّرلا  دبع 

! ِهّللاِْدبَع ابَا  ای 
. َکَیِلا ُّوُدَْعلا  اَنَزاح  ُمالَّسلا  َکیلَع 

امـش هب  دـندرک و  زواجت  ام  زا  مرج  ـال  میریگب  میناوت  یمن  ار  نمـشد  ولج  هک  يّدـح  هب  میدـش  مک  اـم  اـم و  رب  نانمـشد  دـندش  یلوتـسم 
: دومرف ترضح  میوش ، هتشک  وت  لباقم  رد  میئامن و  عفد  وت  زا  ار  نمشد  هک  میراد  تسود  ام  سپ  دندیسر 

: تفگ یم  نمحّرلا  دبع  و  دندرک ، هلتاقم  ترضح  نآ  یکیدزن  رد  دندش و  کیدزن  ناشیا  دیئایب  شیپ  ! ابحرم
: رعش

رافِغ ُوَنب  اّقَح  ْتَِملَع  ْدَق 
ٍراِزن یَنب  َدَْعب  فِْدنِخَو 

ِراّجُْفلا َرَشْعَم  ََّنب  ِرْضََنل 
ٍراَّتب مراص  ٍبْضَع  ِّلُِکب 

ِرارْحَْالا یَنب  ْنَع  اُودُوز  ِمْوَقای 
. دش دیهش  ات  درک  هلتاقم  سپ  ( 193) ِراّطَْخلااَنِْقلا َو  یّفَرْشُْملِاب 

: تفگ يوار 
دندوب يردام  ردارب  ود  ّمع و  رـسپ  ود  رفن  ود  نیا  و  عیرـس ، نب  دـبع  نب  ِکلام  عیرـس و  نب  ثراـحلا  نب  فیَـس  ناـیرباج  ناـناوج  دـندمآ 

: دومرف ترضح  دنتسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  تمدخ  دندمآ 
؟ دیئرگ یم  هچ  يارب  نم  ردارب  نادنزرف  يا 

: دندرک ضرع  دوش ، نشور  امش  هدید  رگید  تعاس  زا  دعب  مراودیما  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
ار وت  رود  نانمـشد  هک  مییرگ  یم  امـش  لاح  رب  هکلب  مینک  یمن  هیرگ  شیوخ  ناج  رب  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنادرگ  وت  يادـف  ار  اـم  ادـخ 

: هک دومرف  ترضح  دومن ، میناوت  یمن  ناشیا  هراچ  دناهدرک و  هطاحا 
عادو ار  ترـضح  نآ  سپ  ناراکزیهرپ ، يازج  نیرتهب  نم  اب  امـش  تاساُوم  هب  دیراد و  نم  لاح  رب  هک  یهودنا  هب  ار  امـش  دهد  ازج  ادـخ 

(194 .) دنتشگ دیهش  ات  دندرک  هلتاقم  دنتفاتش و  نادیم  يوس  هب  دندرک و 
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هّللا همحر  یمابِش  دعسا  نب  هلظنح  تداهش 

رپس ار  نتشیوخ  بانج  نآ  تسارح  ظفح و  رد  داتـسیاب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  درک و  ملع  يدرم  ّدق  دعـسا ، نب  هلظنح 
یمه دیرخ و  یم  دوخ  ناج  تروص و  هب  دیسر  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  دصق  هب  هک  ینانس  فیـس و  مخز  ره  تخاس و  ریـشمش  هزین و  ریت و 

! موق يا  هک  داد  یم  رد  ادن 
دراو هتشذگ  ياهتّما  رب  هک  یئاهباذع  نآ  لثم  دسرب  امش  رب  مسرت  یم  و  دیوش ، بازحا  رکشل  باذع  بجوتسم  هک  امـش  رب  مسرت  یم  نم 

، ناگدنب يارب  یمتـس  دهاوخ  یمن  ادخ  دنتفرگ و  دوحج  رفک و  قیرط  ناشیا  زا  دعب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  باذع  دننام  هدش 
! موق يا 

يا دشابن ، ياهدنراد  هاگن  ادخ  باذع  زا  ار  امش  مّنهج و  يوس  هب  دینادرگب  رشحم  زا  ور  هک  يزور  تمایق ، زور  زا  مسرت  یم  امـش  رب  نم 
تسا دیماان  هرهب و  یب  هک  قیقحت  هب  و  باذع ، ببس  هب  ار  امش  ادخ  دنادرگ  كاله  لصاتسم و  سپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دیـشکم  موق 

(195 .) نوعرف لآ  اب  نوعرف  لآ  نمؤم  ياهتحیصن  هب  درک  هراشا  تاملک  نیا  زا  ددنب و  ءارتفا  ادخ  هب  هک  یسک 
: دومرف ترضح  لتاقُم ، زا  یضعب  قفاوم  و 

! دعس نب  ۀلظنح  يا 
ّقح يوس  هب  ار  ناشیا  هک  هچنآ  زا  دنتفات  رب  رس  هک  یماگنه  دندش ، باذع  بجوتسم  تعامج  نیا  هک  شاب  هتـسناد  دنک  تمحر  ارت  ادخ 

ناردارب هکنآ  لاح  نالا و  ناشیا  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دنتفگ و  دـب  ازـسان و  ارت  باحـصا  ارت و  دـندش و  نوریب  وت  رب  يدرک و  توعد 
. دنتشک ارت  ياسراپ 

: درک ضرع  هلظنح  سپ 
؟ موشن قحلم  دوخ  ناردارب  هب  مورن و  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  ایآ  موش ، تیادف  يدومرف  تسار 

: دومرف
زگره هک  یتنطلـس  يوس  هب  تسا و  اـیند  رد  هچنآ  اـیند و  زا  رتـهب  تسا و  هدـش  اـیهم  وت  يارب  زا  هک  هچنآ  يوس  هب  ورب  نک و  باتـش  یلب 

: تفگ درک و  عادو  ار  ترضح  رتخا  کین  دیعس  نآ  سپ  دریذپن ، لاوز  دوشن و  هنهک 
. ِِهتَّنَج یف  َکَنَیب  َو  انَنَیب  َفَّرَع  َو  َِکتَیب  ِلهَا  یلَع  َو  َکیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللاِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّّسلا 

: دومرف
! نیمآ نیمآ 

وا دندرک و  هلمح  وا  رب  هکنآ  ات  دومن  دئادش  لمحت  رد  یئابیکش  درک و  هناریلد  دربن  تفرگ و  یـشیپ  ناقفانم  اب  گنج  رد  بانج  نآ  سپ 
. دندومن قحلم  شاهتسیاش  ناردارب  هب  ار 

: دیوگ فلؤم 
نزو رب   ) مابش هب  شتبـسن  هکنآ  تهج  هب  دنیوگ  یمابِـش  ار  وا  هدش و  دادعت  ءاحَُـصف  ناعاجـش و  زا  هعیـش و  هوجو  زا  دعـسا  نب  ۀلظنح  هک 

(. میم نوکس  هب   ) نادْمَه زا  دنشاب  یم  ینطب  مابش  ونب  و  دسر ، یم  ماش ) هب  تسا  یعضوم  باتک 

هّللا ُمُهَمِحَر  سِباع  بَذْوَش و  تداهش 

بذوَش دوخ  بحاصم  اب  درک  يور  درک  تسرد  تمیزع  تداهـش  تداعـس  كاردا  يارب  زا  نوچ  ینادـمَه  يرکاش  بیبَش  یبا  نب  سباع 
هب نایعیش  هک  دوب  یسلجم  ار  وا  هک  هدش  لقن  هکلب  عیفر  یماقم  بحاص  نآ و  لماح  ثیدح و  ظفاح  هعیش و  نیمّدقتم  زا  هک  رکاش  یلوم 
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. ْمِهیف ًاهْجَو  ُهّللا  ُهَمِحَر  ناک  دندومن و  یم  ذخا  شبانج  زا  دندیسر و  یم  شتمدخ 
: تفگ يو  اب  سباع  هلمجلاب ؛

! بَذْوَش يا 
؟ يراد رطاخ  رد  هچ  زورما 

: تفگ بذوش 
؟ مشاب هتشاد  رطاخ  رد  هچ  یهاوخ  یم 

: تفگ سباع  موش . هتشک  ات  منک  تزرابم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  باکر  رد  وت  اب  هک  ماهدرک  دصق 
هتسناد دریگ و  باسح  هب  ءادهش  رامش  رد  ناسک  رگید  نوچ  ارت  ات  باتشب  ترضح  نآ  تمدخ  هب  لاحلا  هدوب ، نیمه  وت  هب  مه  نم  نامگ 

دـنز و ایرث  قرف  رب  مدـق  يرثلا  تحت  زا  دـناوتب  درم  هک  تسیزور  زورما  هچ  دوشن  سک  چـیه  تسد  هب  زور  نینچ  زورما  سپ  زا  هک  شاـب 
. تسا ّتنج  باسح و  دزم و  زور  نآ  زا  دعب  تسا و  تمحز  لمع و  زور  زور ، کی  نیمه 

. تفگ عادو  مالس  تفاتش و  ترضح  تمدخ  هب  بذوَش  سپ 
هّللا همحر  تشگ ، دیهش  ات  درک  هلتاقم  تفر و  نادیم  هب  سپ 

: تفگ يوار 
: درک ضرع  درک و  مالس  تفاتش و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  دزن  هب  سباع  نآ  زا  سپ 

! هّللادبع ابا  ای 
وت زا  رتبوبحم  زیزع و  نم  دزن  رد  هک  دربن  ياـپ  هب  زور  نیمز  يور  رد  هناـگیب  هچ  شیوخ و  هچ  رود ، هچ  کـیدزن و  هچ  ياهدـیرفآ  چـیه 
رد یتسـس  یناوت و  يدوب  رتزیزع  نم  ناج  نم و  نوخ  زا  هک  يزیچ  هب  میامنب  وت  زا  ار  لتق  ملظ و  نیا  عفد  هک  متـشاد  تردق  رگا  دـشاب و 

: تفگ داد و  مالس  ار  ترضح  نآ  هاگنآ  مدیناسر  یم  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  مدرک و  یمن  نآ 
رب یتبرض  هک  یلاح  رد  تخات  نادیم  هب  هدیمش  ریش  نوچ  هدیشک  ریـشمش  اب  سپ  مرذگ ، یم  وت  ردپ  نید  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ 

ار وا  هدروآ  نادـیم  هب  ور  هک  مدـید  ار  سباـع  نوچ  هک  تفگ  دوـب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  يدرم  هک  میمت  نب  عـیبر  دوـب ، هدیـسر  وا  نیبـج 
، مدوب هدیدن  یسک  وا  زا  رتعاجش  مدوب و  هدرک  هدهاشم  اهگنج  رد  ار  وا  یگنادرم  تعاجش و  متخانـش و  یم  ار  وا  شیپ  زا  نم  و  متخانش ،

ناه هک  مداد  رد  ادن  ار  رکشل  تقو  نیا 
! مدرم يا 

ٍبیبَش یبَا  ُنبا  اذه  ِدوُسُْالا  ُدَسَا  اذه 
: رعش

تشادرب زاوآ  میمت  نبا  عیبر 
تشارفا ندرگ  ادعا  جوف  يوس  هب 

جوف بناج  يَربْزِه  دیآ  یم  هک 
جوم شفک  رحب  زا  تسا  ناّمع  هک 

تمالس هب  وا  گنچ  زا  هن  رگا  دورن و  وا  نادیم  هب  سک  چیه  تسا  بیبش  یبا  نب  سباع  نیا  تسا ، ناریـش  ریـش  نیا  موق  يا  دیـشک  دایرف 
. دهرن

هک داد  رد  ادن  هتسویپ  درک و  نالوج  نادیم  رد  هلاّوج  هلعش  نوچ  سباع  سپ 
! ٌلُجَر الَا  ٌلُجَر ، الَا 
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هب وس  ره  زا  نایرکـشل  دنیامن  نارابگنـس  ار  سباع  هک  داد  رد  ادن  دـمآ  راوگان  دعـس  نبا  رب  راک  نیا  دومنن  وا  تزرابم  تارج  سک  چـیه 
. دنکفیب رس  زا  دوخ  درک و  رود  نت  زا  هرز  دید  نینچ  هک  سباع  دندنکفا ، گنس  وا  بناج 

: رعش
موش نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج 
تسا یگناوید  شروش و  زا  ریغ  هچنآ 

تسا یگناگیب  رد  يور  هر  نیردنا 
تسیگدنز رد  نم  گرم  مدومزآ 

تسیگدنیاپ یگدنز  نیز  مْهَر  نوچ 
تسا هکلْهَت  شمشچ  شیپ  ندرم  هکنآ 

تسد هب  وا  دریگب  اوُْقُلت  یهن ال 
باب حتف  ار  وا  رم  دش  ندرم  هکنآ  و 

باطخ ردار  وا  رم  دمآ  اوُعِراس 
اوُعِراس ناینب  رشح  يا  الّصلا 
اوُعِراد ناینب  گرم  يا  الَْبلا 

: هتفگ ماقم  نیا  رد  تباث  نب  ناّسح  ایوگ  دومن و  رکشل  رب  هلمح  و 
: رعش

ِهِرْحَِنب ِتارِجاّشلا  َحامِّرلا  یَْقلی 
ِرَفْغِْملا َماقَم  ُهَتَماه  ُمیقییَو 

ُهَنْرَجَش ُحامّرلا  ِذِا  ُدیری  ْنِا  ام 
ِرِْصنُْعلا ِبیط  ِلابْرِس  يوِس  اعْرِد 

(197) ِرَقُْعت َْمل  ْنِا  ِدْجْملا  َنْکُر  َْتمَدَهَف  انَْقلااَبَِشلِْربَطْصا  ( 196) ِفْرَّطِلل ُلُْوقیَو 
: هتفگ ماقم  نیا  رد  مجع  رعاش  و 

: رعش
میهام هن  مَهام  هک  دنکف  ربز  نشوج 
سورخ مین  مزاب  هک  دنکف  رس  رَفْغِم ز 

ار گرم  دمآ  رد  هب  هرز  یب  دوخ و  یب 
سورع ون  وچ  کنیا  مشک  یم  هنهرب  َرب  رد 

: تفگ عیبر 
یم رگیدـکی  يور  رب  دـنتخیرگ و  یم  وا  شیپ  زا  نت  تسیود  زا  هداـیز  يدرک  هلمح  هک  فرط  ره  هب  سباـع  هک  مدـید  یم  ادـخ  هب  مسق 

زا ار  وا  نانـس  فیـس و  مخز  گنـس و  تحارج  ترثک  زا  دنتفرگ و  ارف  ار  وا  بناج  ره  زا  رکـشل  هکنآ  ات  درک  مزر  هنوگ  نیدـب  دـنتخیر ،
؛ متشک اروا  نم  هک  درک  یم  يوعد  کی  ره  هک  مدید  ناعاجش  زا  یتعامج  تسد  رد  ار  وا  رس  نم  دندیربب و  ار  وا  رـس  دندروآ و  رد  ياپ 
ار وا  دیدش و  تسدمه  وا  نتـشک  رد  یگمه  هکلب  تشکن  ار  وا  هنت  کی  سک  چـیه  دـینکفا  رود  هب  تمـصاخم  نیا  هک  تفگ  دعـس  رمع 
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. دیدرک دیهش 
: دیوگ فلؤم 

هب وا  دورو  تقو  رد  لیقع  نب  ملـسم  اب  وا  مالک  هدوب و  دّجهتم  دباع و  بیطخ و  عاجـش و  سیئر و  هعیـش و  لاجر  زا  سباع  هک  هدش  لقن 
. دش رکذ  قباس  رد  هفوک 

ترـضح زا  دـندرک و  تعیب  وا  اب  نایفوک  هکنآ  زا  دـعب  تشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هب  هماـن  ملـسُم  هک  هدرک  لـقن  يربط  و 
. دربب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  سباع  ار  ذغاک  دیایب ، هک  تساوخ 

هّللا همحر  يدنکلا  یلَدْهَبلا  ءاثعّشلا  یبا  تداهش 

: تفگ يوار 
دص دمآ و  رد  وناز  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادیس  ترضح  لباقم  دوب ، زادناریت  یعاجش  دنتفگ ، یم  ءاثعشلاوبا  ار  وا  هک  یلَدَْهب  دایز  نبدیزی 

: تفگ یم  دنکفا  یم  هک  يریت  ره  رد  ریت ، جنپ  رگم  اهنآ  زا  دشن  طقاس  هک  دنکفا  نمشد  رب  ریت 
: تفگ یم  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادیس  و  هلَجْرَْعلا . ُناسُرف  ۀلَدَْهب ، ُْنبا  اَنَا 

! ادنوادخ
: دوب نیا  زور  نآ  رد  وا  زَجَر  و  نک . اطَع  تشهب  ار  وا  شاداپ  نک و  انشآ  ناشن  هب  وا  ریت 

: رعش
ٌرِصاهُم یبَا  َو  ٌدیزی  اَنَا 

ٌرِصان ِنیَسُحِلل  ّینِا  ِّبر  ای  ( 199) ٌرِداخ ( 198  ) لیِِغب ٍثَیل  ْنِم  ُعَجْشَا 
. دش دیهش  ات  درک  رازراک  سپ  ( 200) ٌرِجاه َو  ٌكِرات  ٍدْعَس  ِْنبِال  َو 

: دیوگ فلؤم 
: تسا نینچ  یناث  عرصم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم )  ) رد هک 

(201) ٌرِداخ ِنیرَْعلا  یف  ٌروُصَه  ٌثَیل 
: هتفگ يدابآ  زوریف  و  هشیب . ریش  ینعی  روُصَه  و  رصاهُم )  ) اب روُصَه )  ) هظحالم هب  تسا  رتدایز  شفطل  نیا 

. تسا نیثّدحم  زا  رصاهُم  نب  دیزی  هک 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  لتقم 

: هک هدش  تیاور 
لاتق و لّوا  رد  دندرک  هلتاقم  يذئاع  هّللادبع  نب  عِّمَُجم  دلاخ و  نبورمع  یلوم  دعس  یناملس و  ثراح  نب  رباج  يوادیـص و  دلاخ  نبورمع 
زا ار  ناشیا  دندرک و  هطاحا  اهنآ  رود  رب  رکشل  دندش  عقاو  رکشل  نایم  رد  نوچ  دندومن ، هلمح  دعس  رسپ  رکشل  هب  هدیـشک  ياهریـشمش  اب 

دومن و صالخ  ار  ناشیا  رکشل و  رب  درک  هلمح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نب  ساّبع  بانج  دندرک و  ادج  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  رکـشل 
رد ات  دندرک  هلتاقم  دندومن و  هلمح  رکـشل  رب  دندروآ  اهنآ  هب  ور  رکـشل  هک  هراب  رگید  دـندوب و  هدـش  حورجم  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب 

. هّللا ُمُهَمِحَر  دندیدرگ  دیهش  یگمه  ناکم  کی 
هکنآ رگم  یتعامج  رب  دنک  یمن  هلمح  دنک ، یم  یتخس  رازراک  هک  ار  يدرم  مدرک  هدهاشم  البرک  رد  هک  یلباک  نارهم  زا  هدش  تیاور  و 

: دیوگ یم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دزن  دیآ  یم  دوش  یم  غراف  شیوخ  هلمح  زا  هاگ  ره  دزاس و  یم  قّرفتم  هدنکارپ و  ار  ناشیا 
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: رعش
ادَمْحَا َْنبای  َدْشُّرلا  َتیَدَه  رِْشبَا 

(202 .) ادَعَص ُوْلعَت  ِسْوَدْرِْفلا  ِۀَّنَج  یف 
؟ صخش نیا  تسیک  مدیسرپ 

: دنتفگ
. دیرب ار  شرس  درک و  دیهش  ار  وا  یمیت  لَشْهَن  نب  رماع  سپ  یلظنح ، هرمع  وبا 

: دیوگ فلؤم 
: هک دناهتفگ 

هدومن و مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  كرد  شدوخ  تسا و  هباحص  زا  شردپ  تسا و  بیرغ  نب  دایز  شمان  هرمع  وبا  نیا 
. هّللا همحر  هدوب  زامن  ترثِک  تدابع و  هب  فورعم  دّجهتم ، دّبعتم و  عاجش و  يدرم 

هنع هّللا  یضر  نوج  تداهش 

: رعش
نامسآ دیشروخ  يرافغ و  ینب  هام 

ناتسوب ورس  مه  یناتسود و  حور  مه 
تداهش يوزرآ  دوب  هایـس  يدبع  زین  دنمتداعـس  نآ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  رکـشل  نایم  رد  هّللا  همحر  يرافغ  رذوبا  یلوم  نْوَج 

: دومرف بانج  نآ  درک  تصخر  بلط  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  زا  هدومن 
شیوـخ تمالـس  قـیرط  هک  ینوذءاـم  نم  بناـج  زا  نکم  ـالتبم  اـم  قـیرط  هب  ار  نتـشیوخ  سپ  تیفاـع  بـلط  رد  يدرک  اـم  تعباـتم  وـت 

: درک ضرع  . یئوج
! هّللا ِلوُسَر  َنبای 

مسق ادخ  هب  مرادرب ، امش  زا  تسد  تسا  امش  تّدش  یتخس و  زور  هک  زورما  ماهدوب و  امش  ناوخ  سیل  هساک  تعسو  تحار و  مایا  رد  نم 
فیرش نم  مسج  دوش و  وکین  نم  يوب  ات  ار  تشهب  نم  زا  یئامرفم  غیرد  سپ  تسا  هایـس  مگنر  تسپ و  نم  بَسح  نّفعتم و  نم  يوب  هک 

! هّللاو ال  ( 203 .) ددرگ دیفس  میور  و 
نادیم هب  درک و  لصاح  تزاجا  تفگب و  نیا  مزاس . طولخم  امش  بیط  ياهنوخ  اب  ار  دوخ  هایـس  نوخ  ات  دش  مهاوخن  ادج  امـش  زا  زگره 

: دناوخ زَجَر  نیا  تفاتش و 
: رعش

ِدَوْسَْالَابْرَضُراّفُْکلا يَریَفیَک 
دّمحم ینب  ْنَع  ابْرَض  ِفیَّسلِاب 

ِدْیلا  َ ِناسِّللِاب و ْمُْهنَع  ُّبُذَا 
ِدِرْوَْملا َمْوی  َۀَّنَْجلاِِهبوُجْرَا 

رس رب  دمایب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  لتاقم  ضعب  رد  و  دش . دیهـش  ات  دنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  رفن  جنپ  تسیب و  و 
: درک اعد  داتسیا و  وا  هتشک 

مالّسلاامهیلع دّمحم  لآ  دّمحم و  وا و  نایم  رد  نادرگ و  روشحم  راربا  اب  ار  وا  نک و  وکین  ار  وا  يوب  نادرگ و  دیفس  ار  نْوَج  يور  اهلاراب 
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. نکفیب یتسود  هد و  یئاسانش 
: هدش تیاور  و 

نب جاّجح  ( 204) دوب عطاس  وا  زا  کشم  يوب  هک  دنتفای  زور  هد  زا  دعب  ار  نْوَج  دسج  دندش  رضاح  ءادهش  نفد  يارب  نامدرم  هک  یماگنه 
: دناوخ زجر  دمآ و  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نّذؤم  قورسم 

: رعش
اِیبَّنلاَکَّدَج یْقَلت  َمْوْیلاَف  ایِدْهَمایِداهاًنیَسُح  ( 205) ْمِْدقَا

ایلَع يدَّنلا  اَذ  كابَا  َُّمث 
ایِصَوُُهفْرعَن يذَّلا  كاذ 

(206  ) هّللا همحر  دش . دیهش  سپ  دنکفا  كاله  كاخ  هب  رفن  جنپ  تسیب و 

هّللا همحر  هتشک  ردپ  یناوج  تداهش 

! نم كرسپ  يا  هک  درک  باطخ  اروا  دوب و  وا  اب  شردام  دندوب  هتشک  نایفوک  هکرعم  رد  ار  شردپ  هک  دوب  ترضح  رکشل  رد  یناوج 
نادیم گنهآ  ردام  کیرحت  هب  ناوج  نآ  مرجال  نک . لاتق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  رد  وش و  نوریب  نم  دزن  زا 

: هک دومرف  دید  ار  وا  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادیس  بانج  درک ،
: درک ضرع  ناوج  نآ  دشاب ، هورکم  شردام  رب  وا  تداهش  هک  دیاش  هتشگ و  هتشک  شردپ  رسپ  نیا 
. درک تئارق  زجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  سپ  هدرک ، رما  لاتق  هب  ارم  مردام  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

: رعش
ریمَْالا َمِْعن  َو  ٌنیَسُح  يریمَا 

ریذَّنلا ریشَْبلاِدا  ُؤف  ِرورُس  ُریمَالا 
ُهاِدلاو ُۀَمِطاف  َو  ِیلَع 

ٍریظَن ْنِم  َُهل  َنُومَْلعَت  ْلَهَف 
یحُّضلا سْمَش  ُْلثِم  ٌۀَْعلَط  َُهل 

ٍرینُم ٍرَْدب  ُلثِم  ٌةَّرُغ  َُهل 
رس ردام  دندنکفا ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگ  رکشل  هب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رس  نایفوک  دومن ، عادو  ار  ناهج  نیا  درک و  رازراک  ات 

: تفگ دینابسچ و  هنیس  رب  تفرگ و  ار  رسپ 
! نم مشچ  ینشور  ياو  نم ، لد  ینامداش  يا  نم ، كرسپ  يا  ْتنَسْحَا ،

یم درک و  هلمح  ناشیا  ربو  تفرگ  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  تشکب ، ار  وا  دنکفا و  نمشد  هاپس  زا  يدرم  يوس  هب  بضغ  مامت  اب  ار  رـس  نآو 
: تفگ

: رعش
(208) ٌۀیِواخ ٌۀَفیعَض  خ ل  ءاسنلا ) یف  () 207  ) يدیَس ُزوُجَع  اَنَا 

ٍۀَفینَع ٍَۀبْرَِضب  ْمُُکبِرْضَا  ٌۀَفیَحن  ٌۀِیلاب 
ۀَفیرَّشلا َۀَمِطاف  یَنب  َنُود 

(209 . ) درک وا  ّقح  رد  اعد  ددرگرب و  نادیم  زا  هک  درک  نامرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تشکب ، ار  نمشد  رکشل  زا  نت  ود  سپ 
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یکرت یمالغ  تداهش 

اب مالغ  نآ  اروشاع  زور  رد  دوب ، نآرق  يراق  دادس و  حالص و  تیاهن  دوب  یکُْرت  مالغ  ار  مالّسلا  هیلع  ءادّهشلا  دیس  ترضح  هک  دش  هتفگ 
: دناوخ زجر  دز و  نافلاخم  هاپس  فص  ار  دوخ  افو 

: رعش
یلَطْصی یب  ْرَضَو  ینْعَط  ْنِم  ُرْحَْبلَا 
یلَتْمی یْلِبَنَو  یمْهَس  ْنَم  ُّوَْجلاَو 

یلَْجنی ینیمی  یف  یماسُح  اذِا 
ِلَّجَبُملا ِدِساْحلا  ُْبلَق  ُّقَْشنی 

رخآ دنکفا و  كاله  كاخ  هب  ار  نایور  هایس  نآ  زا  رفن  داتفه  دناهتفگ  یضعب  داتسرف ، كرد  هب  ار  نافلاخم  زا  يرایسب  درک و  هلمح  سپ 
يور رب  ار  دوخ  كرابم  يور  تسیرگب و  وا  رب  دمآ و  شرس  يالاب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  داتفا ، نیمز  رب  ناودع  ملظ و  غیت  هب 
زاورپ تـشهب  هـب  شحور  غرم  درک و  یمـّـسبت  داـتفا و  ترــضح  نآ  هـب  شهاـگن  دوـشگب و  مـشچ  مـالغ  نآ  تشاذــگ  دنمتداعــس  نآ 

(210 .) دومن

یجرزخ يراصنا  بعک  نب  ۀظرق  نب  ورمع  تداهش 

زجَر تفر و  نادیم  هب  دیبلط و  تصخر  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  زا  داهن و  شیپ  رد  يدرم  مدَق  داهج  يارب  زا  ۀَظَرَق  نب  ورمع 
: دناوخ

: رعش
ِراْصنالا ُۀَبیتَک  ْتَِملَع  ْدَق 

ٍراش ٍسُْکن  َریَغ  مالغ  َبْرَض  ( 211) ِرامِّذلا َةَزْوَح  یمْحَاَس  ّینِا 
(212  ) يراد َو  یتَجهُم  ٍنیَسُح  َنُود 

هیلع نیسح  ماما  بناج  هب  هک  يریشمش  ریت و  ره  داتسرف و  منهج  هب  ار  دایز  نبا  رکشل  زا  یعمج  ات  دومن  رازراک  تبغر  قوش و  مامت  هب  و 
تحارج تدش  زا  هکنآ  ات  دسرب . ترـضح  نآ  هب  يدب  ّرـش و  هک  تشاذگن  دوب  هدنز  ات  و  دـیرخ ، یم  دوخ  ناج  هب  وا  دیـسر  یم  مالّـسلا 

: درک ضرع  دش و  نارگن  ترضح  نآ  بناج  هب  سپ  دش ، نیگنس 
! هّللا لوسر  نبای 

؟ مدرک افو  شیوخ  دهع  هب  ایآ 
: دومرف

! یلب
یم رثا  رب  مه  نم  هک  هد  ربخ  ار  وا  ناـسرب و  مالـس  نم  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يور  یم  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت 

. مسر
. دیشک رگید  يارس  هب  تخر  دیشون و  تداهش  تبرش  ات  درک  هلتاقم  نمشد  اب  هناقشاع  سپ 

: دیوگ فلؤم 
یفاک يدرم  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  باحـصا  زا  رابِک و  هباحـص  زا  ورمع  دلاو  ثالث ) تاحتف  همجعم و  ءاظ  هب   ) هَظَرَق هک 
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وا هب  ار  راـصنا  تیار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  نیّفـص ، رد  هدرک و  حـتف  یـسوموبا  اـب  ار  ير  راـهچ ، تسیب و  هنـس  رد  هدوـب و  عاجـش  و 
. دوب هدرک  تمحرم 

نوچ دوب و  ـالبرک  رد  رَمُع  شیج  رد  دوـب و  یلع  شماـن  هک  تشاد  يرگید  رـسپ  ورمع ، زا  ریغ  هدرک و  تاـفو  کـی  هاـجنپ و  هنـس  رد  و 
: تفگ درک و  ادن  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش  دیهش  ورمع  شردارب 

: دومرف باوج  رد  ترضح  ُهَتلَتَق ، یّتَح  ُهَتْرَرَغ  یخَا و  ْتلَلضَا  باّذکلا  ْنبا  باّذک  ای  نیسح  ای 
: تفگ نوُعلم  یلع  َکَّلَضَا  َو  َكاخَا  يدَه  ُهَّنِکلَو  َكاخَا  َّلِضی  َْمل  َهّللا  َّنِا 

لاله نب  عفان  درک ، هلمح  ترـضح  نآ  دصق  هب  سپ  موش ، كاله  مسرب  وت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  مشکن  ارت  رگا  ارم  دـشکب  ادـخ 
. تفای يدوبهب  ات  درک  هجلاعم  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  دنداد ، تاجن  ار  وا  دندرک و  هلمح  دعس  رمع  باحصا  داتفا و  نیمز  رب  هک  دز  هزین  ار  وا 

رگیدمه بش  هک  تساوخ  رمع  زا  دعس و  رمع  دزن  هب  داتسرف  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  تسا  سک  نامه  هظَرَق  نب  ورمع  و 
هک تفگ  هلمج  زا  دروآ و  رذـع  رمع  دـیبلط . شیوخ  ترـصن  هب  ار  وا  ترـضح  دـش  لصاح  تاـقالم  نوچ  دـنیوگ  و  دـننک ، تاـقالم  ار 

: دومرف ترضح  دوش ، یم  بارخ  ماهناخ 
: تفگ رمع  وت ، يارب  منک  یم  انب  نم 
: دومرف ترضح  دنریگ ، یم  ار  مکلم 

. درکن لوبق  رمع  داد ، مهاوخ  وت  هب  زاجح  رد  مدوخ  لام  زا  نآ  زا  رتهب  نم 
: عرصم نیا  رد  دعس  رمع  رب  ضیرعت  دومرف  زجَر  رد  اروشاع  موی  رد  هَظَرَق  نب  ورمع 

يراد َو  یتَجْهُم  ٍنیَسُح  نُود 
نم نکل  يراد . َمَدَْهنِا  تفگ  درک و  ضارعا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  زا  دوشن  بارخ  شاهناخ  هکنآ  تهج  هب  دعس  رمع  هکنآ  لصاح 

. ما هناخ  ناج و  داب  نیسح  يادف  میوگ  یم 

هّللا همحر  یمعْثَخلا  عاطُملا  یبا  نب  ورمع  نب  دیوُس  تداهش 

فیس و مخز  رب  درک و  هلمح  هزرش  ریش  نوچ  دوب ، ةالـصلا  ریثک  دهاز و  بسّنلا و  فیرـش  يدرم  وا  دومن و  لاتق  گنهآ  ورمع  نب  دیوُس 
دینـش هک  یتقو  ات  دوب  نیمه  رب  داتفیب و  ناگتـشک  نایم  رد  دش و  تسـس  شمادـنا  هک  تفای  تحارج  نادـنچ  درک  رایـسب  یئابیکـش  نانس 
دیدـش تّقـشم  تمحز و  هب  هدروآ و  نوریب  ار  وا  دوب  يدراک  وا  ( 213  ) هزوم رد  هدرواین ، بات  رگید  دیدرگ . دیهش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

. دیدرگ دیهش  ات  درک  داهج  یتخل 
مهیلع هناوضر  َو  ِهّللا  ۀـمحر  تسا . باحـصا  زا  دیهـش  رخآ  راوگرزب  نیا  و  تسا ، ءاقرو  نب  دـیز  یبلغت و  راـکبان  ِراَّـکب  نب  ةَورُع  وا  لـتاق 

. نیمآ ّقحلا  هلا  مهَعَم  انکرشا  َو  نیعمجا 
: دوب لومعم  تلصخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  باحصا  نایم  رد  هک  دناهتفگ  لتاقم  بابرا 

: درک یم  ضرع  دش و  یم  ماما  تمدخ  رضاح  درک  یم  نادیم  گنهآ  هک  کی  ره 
. ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلُوسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

: درک یم  توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  و  دش ، میهاوخ  امش  هب  قحلم  بقع  رد  ام  دومرف  یم  داد و  یم  ار  ناشیا  خساپ  ترضح 
(215 ((. ) 214) ًالیدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَتنی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  )

اروشاع زور  رد  یمشاه  ناناوج  تداهش  نایب  رد 
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دالوا مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نادنزرف  سپ  . دیـسر یمـشاه  ناناوج  هب  تبون  دوب ، هدش  هتـشک  هکنآ  زج  دنامن  سک  باحـصا  زا  نوچ 
. دندرک عادو  رگیدکی  اب  دندش و  گنج  هتخاس  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  لیقع و  رفعج و 

: َلیق ام  َمِْعَنل  َو 
: رعش

ناراهب رد  ربَا  نوچ  مییرگب  ات  دیئآ 
نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک 

ممشچ کشا  لاوحا  دیئوگب  نابراس  اب 
ناراب زور  هب  لمحم  ددنبن  رتش  رب  ات 

انَنَیب ام  اِننَیب  َۀَعاس  َْتنُک  َْول 
اعیدْوَّتلاُرِّرَُکن َفیَک  َتْدِهَش  َو 

ًاثِّدَحُو ِعُومُّدلا  َنِم  َّنَا  َْتنَقیَا 
ًاعومُد ِثیدَْحلا  َنِم  َّنَا  َتِْملَع  َو 

دورب لد  زا  رگم  منیبب  ریس  شمتفگ 
دورب لگشم  هک  تسا  هتفرگ  ياج  نانچ  نآ 

. داهن شیپ  رد  يدرمناوج  مدق  داهج  مزع  هب  سپ 

هیلع هّللا  مالس  ربکالا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  بانج 

يامظع زا  مالـسا و  رد  هعبرا  تاداـس  زا  یکی  دوعـسم  نب  ةورع  و  تسا ، یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةّرم  یبا  تنب  یلیل  باـنج ، نآ  رَداـم 
تروص شوخ  یناوج  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  .و  دناهتفگ میرم  نب  یـسیع  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نیـسای و  بحاص  لثم  ار  وا  تسا و  نیفورعم 

زا تعاجش  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  هب  دوب  مدرم  هَبْشَا  تقلخ  تریس و  راسخر و  تحابص  ناسل و  تقالط  رد  ابیز  و 
: هک هدرک  تیاور  هریغم  زا  جرَفلاوبا  هکنانچ  دوب  فورعم  نساحم  دماحم و  عیمج  هب  و  تشاد ، مالّسلا  هیلع  یضترم  یلع 

: تفگ شیوخ  تفالخ  مایا  رد  هیواعم  زور  کی 
؟ تسیک تفالخ  رما  هب  مدرم  رتراوازس 

: دنتفگ
: تفگ هیواعم  مینادن ، رتراوازس  ار  یسک  وت  زج 

، تسا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفالخ  يارب  رتراوازـس  هکلب  تسا  نینچ  هن 
(216 .) ار فیقث  تماخف  رخف و  رظنم و  نسح  هیما و  ینب  تواخس  مشاه و  ینب  تعاجش  تسا  عماج  و 

. داد رازراک  نذا  ار  وا  ترضح  دیبلط ، داهج  تصخر  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  و  دیدرگ ، نادیم  مزاع  ناوج  نینزان  نآ  هلمجلاب ؛
ار شفیرـش  نساحم  تسیرگب و  درک و  ناوج  نآ  هب  هناسویأم  هاگن  نابرهم  ردپ  نآ  تشگ  ناور  نادیم  بناج  هب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب 
! نم راگدرورپ  يا 

و وت ، ربمغیپ  اب  راتفگ  قلُخ و  تقلِخ و  رد  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  یناوج  دور  یم  ناشیا  تزرابم  هب  هک  یماگنه  موق  نیا  رب  شاب  هاوگ 
! ادنوادخ میدرک ، یم  ناوج  نیا  تروص  هب  رظن  وت  ربمغیپ  رادید  هب  میدش  یم  قاتشم  تقو  ره  ام 
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یـضار زگره  ناشیا  زا  ار  نایلاو  ار و  ناشیا  نکفیب  هقّرفتم  قرُط  رد  زاس و  هدـنکارپ  قّرفتم و  ار  ناشیا  ار و  نیمز  تاکرب  ناشیا  زا  رادزاب 
ام يور  رب  تلتاقم  ریـشمش  دندومن و  تاودـع  زاغآ  میدرک  تباجا  نوچ  دـننک  ام  ترـصن  هک  دـندناوخ  ار  ام  تعامج  نیا  هچ  نادرگم ؛

. دندیشک
وت رب  دنک  ّطلـسم  ارت و  رما  وت  رب  دیامرفن  كرابم  ارت و  محر  دـنک  عطق  دـنوادخ  ام ، زا  یهاوخ  یم  هچ  هک  دز  هحیـص  دعـس  نبا  رب  هاگنآ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  ارم  تبارق  ارم و  محر  يدرک  عـطق  هکنآ  يارب  دـشکب  شارف  رد  ارت  هک  ار  یـسک  نم  زا  دـعب 
: دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دنلب  توص  هب  سپ  يدرکن ، تاعارم 

(217 .() ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهّللا  َو  ٍضَعب  نِم  اهُضَعب  ًۀیِّرُذ  َنیَملاعلا  یلَع  َنارمِع  َلآ  َو  َمیهاربِا  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمدآ  یفطْصا  َهّللا  َّنِا  )
زا هک  شتعلط  هشعـش  هب  ار  دربن  هصرع  دـیدرگ و  علاط  نادـیم  قفا  زا  ناـبات  دیـشروخ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  باـنج  يوس  نآ  زا  و 

درک رّونم  داد  یم  ربخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  لامج 
: رعش

اُولَّلَهَف یبَّنلا  ِِهتَْعلَِطب  اُورَکَذ 
اُوَرَّبَک َو  ِفوُفُّصلا  َنَیب  اَدب  اَّمل 

ٌعَبْصِاَف َنوُرِظانلا  ِهیف  َّنَْتفاَف 
اوُرُْظنَت ٌنیَع  َو  اِهب  ِهَیِلا  یمْؤی 

: دناوخ زجَر  درک و  رثا  رکشل  نآ  رد  درک  یم  ردفص  ردیح  تعاجش  هرکذت  هک  شیوزاب  تّوق  و  درک ، هلمح  سپ 
: رعش

یلَع ِْنب  ِنیَسُْحلا  َْنب  یلَع  اَنَا 
ِیبَّنلِاب یلْوا  ِهّللا  ِتَیب  َو  ُنَْحن 

ینَْثنی یّتَح  ِفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْضَا 
يِوَلَع یِمِشاه  ٍمالُغ  َبْرَض 

یبَا نَع  یمْحَا  َمْوْیلا  ُلازی  َو ال 
(218  ) یعَّدلا ُْنبا  اَنیف  ُمُکْحی  ِهّلل ال  اَت 

كاخ هب  ار  یهورگ  درک  یم  يور  هک  بناج  ره  هب  دینادرگ . دوخ  رابشتآ  ریشمش  همعط  ار  ماجنا  تواقـش  نامیئل  نآ  درک و  هلمح  یمه 
تسیب دص و  هک  دناهدرک  تیاور  یضعب  و  دش ، دنلب  ناشیا  زا  نویش  هّجـض و  يادص  هکنآ  ات  تشک  ناشیا  زا  ردق  نآ  دنکفا ، یم  كاله 

. دنکفا كاله  كاخ  هب  ار  نت 
هب نادیم  زا  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  دروآ ، رد  بعت  هب  ار  وا  هحلسا  ینیگنـس  تحارج و  ترثک  شطع و  تّدش  باتفآ و  ترارح  تقو  نیا 

! ردپ يا  هک  درک  ضرع  تفاتش  ردپ  يوس 
اب هلتاقم  رد  ات  یئاـمرف  تیاقـس  ارم  یبآ  تبرـش  هب  هک  تسا  نکمم  اـیآ  دـنکفا  میظع  بَعت  هب  ارم  هحلـسا  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت 

؟ منک ادیپ  یتّوق  نانمشد 
: دومرف دیراب و  هدید  زا  کشا  بالیس  ترضح 

! هاثْوَغاو
هب ارت  دنک  باریـس  سپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تّدج  ینک  تاقالم  هک  تسا  دوز  سپ  یلیلق  نامز  نک  هلتاقم  دـنزرف  يا 

. زگره يوشن  هنشت  هک  یتبرش 
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! نم كرسپ  يا  دومرف  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
: هک دومرف  داد و  ودب  ار  شیوخ  رتشگنا  دیکم و  تشاذگ و  كرابم  ناهد  رد  ار  یلع  نابز  سپ  ار ، تنابز  روایب 

. نانمشد داهج  هب  درگرب  راذگب و  دوخ  ناهد  رد 
(219) ًاَدبَا اهَدَْعب  ُأَمْظَت  ًَۀبْرَش ال  یفْوالا  هِسْاَِکب  َكُّدَج  َکیقْسی  یّتَح  یْسُمت  َکَّنَا ال  وُجْرَا  ّینِاَف 

: دناوخ رَجَر  نیا  تشگرب و  نادیم  هب  هتسب  يادخ  رب  لد  هتسش و  ناج  زا  تسد  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  سپ 
: رعش

ُقئاقَْحلاَاَهل َْتنابْدَق  ُبرَْحلا 
ُقِداصَم اهِدَْعب  ْنِم  ْتَرَهَظ  َو 

ِشْرَْعلا ِّبَر  ِهّللاَو 
: رعش

ُقِراوَْبلا َدَمُْغت  َْوا  ْمُکَعوُمُج  ُقراُفن  ال 
نب ةُّرم  تقو  نیا  داتـسرف ، كرد  هب  ار  نت  داتـشه  اـت  تشک  یمه  دز و  یمه  تسار  پچ و  زا  دـنکفا و  راّـفک  ناـیم  رد  ار  نتـشیوخ  سپ 

یتیاور قفاوم  و  داتفا . رازراک  زا  تشگ و  هتفاکـش  شقرف  هک  دز  شنویاـمه  قرف  رب  يریـشمش  هدرک  تسد  هب  یتصرف  نیعل  يدـبع  ذـِْقنُم 
: تفگ دناوخ  یم  زجر  دنک و  یم  هلمح  هک  دید  ار  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوچ  ذقنم  نب  ةرم 

هیلع ربکا  یلع  بانج  هک  روط  نیمه  سپ  مناشنن ، شیازع  هب  ار  شردـپ  داـتفا  نم  دزن  زا  ناوج  نیا  روبع  رگا  دـشاب  نم  رب  برع  ناـهانگ 
. دروآرد ياپ  زا  ار  وا  دز و  بانج  نآ  رب  هزین  نیعل  هّرم  دروخرب ، ذقنم  نب  ةّرم  هب  درک  یم  هلمح  مالّسلا 

ندرگ رد  تسد  تفرب  وا  زا  یئاناوت  هراب  کی  ات  دندرک  حورجم  شیوخ  ياهریشمش  هب  ار  یلع  زین  رگید  ناراوس  سپ  هقباس  تیاور  هب  و 
درک یم  روـبع  هک  یمحر  یب  ره  هب  درب و  یم  يوـس  نادـب  يوـس  نیا  زا  ءادـعا  رکـشل  رد  ار  وا  بسا ، درک  اـهر  ناـنع  دروآرد و  بـسا 

(220 . ) دندرک هراپ  هراپ  غیت  اب  ار  شندب  هکنیا  ات  دز  یم  یلع  رب  یمخز 
. ِهِمَد یف  ُِبلَْقنی  َلَْبقَا  َو  ُهَقَرَخَف  ِهِْقلَح  یف  َعَقَوَف  ٍمْهَِسب  یِمُر  یّتح  َةَّرَک  َدَْعب  ُّرِکی  َلَعَج  َو  ُجَرَْفلاُوبَا  َلاق  َو 

. درک هراپ  ار  شنینزان  يولگ  دیسر و  شکرابم  يولگ  هب  يریت  رکشل  رب  درک  یم  هلمح  هدازهش  هک  روط  نیمه  جرفلاوبا  تیاور  هب  و 
يولگ يدوـگ  هب  حُور  هک  هاـگنآ  اـت  درک ، یم  لّـمحت  تاـقوا  نیا  رد  دـیطلغ و  یم  شیوـخ  نوـخ  ناـیم  رد  داـتفا و  راـک  زا  باـنج  نآ 

. درک دنلب  ادص  دباتش  تشرس  ربنع  تشهب  هب  هک  دش  کیدزن  دیسر و  شکرابم 
(221 .) انَیِلا َموُدُْقلا  ِلّجَع  ُلُوقی  َو  مالَّسلا  كُؤَْرقی  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَج  اذه  ُمالَّسلا  یّنِم  َکیَلَع  هاَتبَا  ای 

: درک ادن  رگید  تیاور  هب  و 
: ُلُوقی َوُه  َو  اَدبَا  اهَدَْعب  ُاَمْظَاال  ًَۀبْرَش  یفْوَْالا  ِهِسْاَِکب  یناقَسْدَق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدج  اذه  هاَتبَاای 

؛ ۀَعاّسلا اََهبِرْشَت  یّتَح  ًةَرُوخْذَم  اسْءاَک  ََکل  َّنِاَف  َلَجَْعلَا  َلَجَْعلَا 
: هک دومرف  تیاقس  یتبرش  شیوخ  ماج  زا  ارم  تسا و  رضاح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  کنیا  ینعی 

: دیامرف یم  دش و  مهاوخن  هنشت  نآ  زا  سپ  زگره 
! نیسح يا 

. یشونب تعاس  نیارد  ات  ماهدرک  هریخذ  وت  يارب  زا  رگید  ماج  هک  ندمآ  رد  نک  لیجعت 
، دمآ افج  متس و  غیت  هتشک  نآ  رس  يالاب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادیس  ترضح  سپ 

: هتفگ رعاش  داهن . وا  تروص  رب  تروص  سوواط  نب  دیس  تیاور  هب 
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: رعش
رهچ هب  شداهنب  باتملاع  رهچ 

رهم هام و  نارق  زا  رات  ناهج  دش 
زان يوناز  رس  رب  شداهن  رس 
زارفرس ورس  هدیلاب  ياک  تفگ 
تسینزان باوخ  ياج  نابایب  نیا 

تسینزادنا ریت  دایص  زا  نمیاک 
مغ يدوسآ ز  يدرک و  رفس  وت 

ملَا راتفرگ  يداو  نیا  رد  نم 
ار لوسر  تمرح  هدرپ  دندیـسرتن و  لوسر  ادـخ و  زا  هک  هدرک  يرج  ار  ناـشیا  زیچ  هچ  دنتـشک ، ارت  هکار  یتعاـمج  دـشکب  ادـخ  دومرف  و 

: تفگ دش و  يراج  شنینزان  ياهمشچ  زا  کشا  سپ  دندز ، كاچ 
! دنزرف يا 

؛ افَْعلا كَدَعب  اْینُّدلا  یَلَع 
. ایند یناگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب 

: هدومرف هّللا  همحر  دیفم  خیش 
تفاتش و یم  ربکا  یلع  بانج  شعن  يوس  هب  تعرس  بارطـضا و  لاحاب  دمآ و  نوریب  هدرپارـس  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تقو  نیا 

دنزرف دسج  يور  زا  ار  رهاوخ  رس  ترـضح  دنکفا ، وا  يور  رب  ار  شیوخ  دیناسر و  ناوج  نآ  هب  ار  دوخ  ات  درک ، یم  ردارب  دنزرف  رب  هبدن 
: هک دومرف  یمشاه و  ناناوج  هب  درک  ور  دینادرگ و  زاب  شاهمیخ  هب  درک و  دنلب  شیوخ 

. دنتـشاذگ دـندرک  یم  گـنج  نآ  يور  شیپ  رد  هک  ياهمیخ  رد  دنتـشادرب و  كاـخ  زا  ار  شنینزاـن  دـسج  سپ  ار ؛ دوخ  ردارب  دـیرادرب 
(222)

: دیوگ فلؤم 
: تسا فالتخا  ود  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  باب  رد  هک 

: یکی
دیهش لّوا  هک  (223  ) دناهدرک رکذ  هریغ  جرفلاوبا و  ریثا و  نبا  يربط و  سوواط و  نب  دیس  دیفم و  خیش  هتـشگ ، دیهـش  تقو  هچ  رد  هکنآ 

ِریَخ ِلْسَن  ْنِم  ٍلیتَق  َلَّوَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  هفورعم  ءادهش  ترایز  ار  ناشیا  مالک  دنک  یم  دییإت  هدوب و  ربکا  یلع  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  زا 
رکذ ءادهش  رخاوا  رد  ار  ربکا  یلع  تداهش  دناهتفرگ و  ملسم  نب  هّللادبع  ار  تیب  لها  زا  دیهـش  لّوا  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  نکل  ٍلیلَس و 

: مود دناهدرک .
مالّسلا هیلع  داّجس  دیس  ترـضح  زا  هدوب و  هلاس  هدزون  ای  هلاس  هدجیه  تداهـش  تقو  رد  ایا  هک  تسا  بانج  نآ  فیرـش  ّنس  رد  فالتخا 

؟ هدوب یگلاس  جنپ  تسیب و  ّنس  هب  رتگرزب و  ای  هدوب  رتکچوک 
ره هب  میدرک و  رکذ  ار  دوخ  راتخم  فـالتخا و  نیا  هب  هراـشا  يرگید  ياـج  رد  اـم  و  تسا ، فـالتخا  باـب  نیا  رد  اـملُع  ِلوحف  نیب  اـم  و 

قالخا و رد  هعـس  نیدفاو و  مارکا  نیکاسم و  ماعطا  تداهز و  تدابع و  فرـص  ار  دوخ  فیرـش  رمع  دوب  ایند  رد  هک  یتّدـم  نیا  ریدـقت ،
: هدش هتفگ  شحدم  رد  هک  يدح  هب  هدومرف  قازرا  رد  هعسوت 

: رعش
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ُهَْلثِم ْتَرَظَن  ٌنیَعََرت  َْمل 
ٍلعان یشْمی و ال  ٍفَتُْحم  ْنِم 

: دوش یم  هدناوخ  شترایز  رد  و 
ِّالا اْینُّدلا  َنِم  ْعَّتَمَتَت  ْمَلَف  ًادـیقَف  َبَهَذ  َو  ًادیهَـش  َتام  َو  ًادیعَـس  َشاع  يّذـّلا  ُمَّدَـقُمْلا  ُدـیَّسلا  َو  ُمَّرَکُمْلا  ُدـیهَّشلا  َو  ُقیدِّصلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالََّسلا 

. ِِحباّرلا ِرَْجتَْملِاب  ِّالا  ْلَغاشَتَت  َْمل  َو  ِِحلاّصلا  ِلَمَْعلِاب 
ود زا  دشاب  هدرک  بادآ  ذخا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  هب  دشاب  مدرم  هَبْشَا  هک  یناوج  نآ  دشابن  نینچ  هنوگچ  و 

َو ِنَسَحْلا  َْنب  ای  َکیَلَع  مالََّسلا  ترـضح  نآ  هربتعم  هیورم  ترایز  تراـبع  بلطم  نیا  زا  دـهد  یم  ربخ  هچناـنچ  ّتنج ؛ لـها  ناـناوج  دـیس 
؟ هدوبن ای  هدوب  البرک  رد  بانج  نآ  هدلاو  ایآ  ِنیَسُْحلا و 

هب مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  نتفر  زا  دعب  هک  تسا  روهـشم  هچنآ  اّما  و  يزیچ . باب  نیا  رد  متفاین  هربتعم  بتک  رد  هدوبن و  هک  تسا  نآ  رهاظ 
: دومرف تفر و  یلیل  شردام  دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نادیم ،

: دومرف یم  هک  مدینش  مّدج  زا  نم  هک  تدنزرف  يارب  نک  اعد  تولخ  رد  ورب  زیخ و  رب 
. تسا غورد  مامت  ام  ( 224  ) خیش شیامرف  هب  دوش …  یم  باجتسم  دنزرف  ّقح  رد  ردام  ياعد 

هنع هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  تداهش 

: هدومرف بلاطوبا  نب  دّمحم 
: دومرف یم  دناوخ و  یم  زجر  دوب و  ملسم  نب  هّللادبع  دش ، نوریب  تزرابم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یسک  لّوا 

: رعش
یبَءاَوُه َو  ًاِملْسُم  یْقلَا  َمْوْیلَا 
ِیبَّنلا ِنید  یلعاوُداب  ًۀْیِتفَو 

ِبِذَْکلِاب اُوفِرُع  ٍمْوَِقب  اوُسَیل 
ِبَسَّنلا ُمارِک  َو  ٌرایِخ  ْنِکل 

ِبَسَّنلا ِلْهَا  ِتاداّسلا  ِمِشاه  ْنِم 
. درک دیهش  ار  وا  حیبص  نب  ورمع  سپ  داتسرف ، كرد  هب  هلمح  هس  رد  ار  رفن  تشه  دون و  درک و  رازراک  سپ 

(225  ) هّللا همحر 
هک دـناهدرک  تیاور  يربـط  دـیفم و  خیـش  و  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رتـخد  هیقر  شرداـم  هک  هتفگ  جَرَفلاوـبا 
وا یناشیپ  رب  ار  وا  فک  دـمآ و  ریت  نآ  درک  دوخ  یناشیپ  رپس  ار  دوخ  تسد  هّللادـبع  تخادـنا و  هّللادـبع  بناج  هب  يریت  حـیبص  نبورمَع 

(226 . ) درک دیهش  ار  وا  دز و  شکرابم  بلق  رب  هزین  رگید  ینوعلم  سپ  دهد  تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوتن  هّللادبع  تخودب ،
هیلع نیـسح  ماما  تیب  لها  زا  یناوج  نم  هک  تفگ  یم  دـیز  نیا  و  داقُر ، نب  دـیز  نتفرگ  يارب  ار  یعمج  راتخم  داتـسرف  هک  هتفگ  ریثا  نبا 

: تفگ هک  مدینش  مدز  ریت  ار  وا  یتقو  دوب و  شیناشیپ  رب  شتسد  هک  یلاح  رد  مدز  يریت  دوب  ملسم  نب  هّللادبع  شمان  هک  ار  مالّسلا 
! ایادخ

نم سپ  دش  هدز  وا  هب  يرگید  ریت  سپ  ار ؛ ام  ناشیا  دنتشک  هک  نانچمه  ار  ناشیا  شکب  ایادخ  دندرمـش ، لیلذ  لیلق و  ار  ام  تعامج  نیا 
ياج شیناشیپ  رب  هک  ار  ریت  نآ  متـساوخ  مدیـشک و  نوریب  وا  لد  زا  مدوب  هدز  وا  لد  رب  ار  دوخ  ریت  تسا  هدرم  هک  ار  وا  مدید  وا  دزن  متفر 

. دمآ یمن  نوریب  مروآ ، نوریب  دوب  هدرک 
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لْصَّنلا یَِقب  َو  ُُهتْذَخَا  یّتَح  ِِهتْهبَج  ْنَع  َرَخ  الا  ُضَّنَضَتَا  ْلَزَا  َْمل  َو 
نوریب ناـکیپ  ناـیم  زا  ریت  هدـنام و  شیناـشیپ  رد  ریت  ناـکیپ  مدــید  مدرک  هاـگن  نوـچ  مدروآ  نوریب  اـت  مداد  تـکرح  ار  وا  هتــسویپ  سپ 
رکشل سیئر  هک  لماک  نبا  دمآ ، نوریب  ناشیا  يوس  هب  ریـشمش  اب  داقر  نب  دیز  دندمآ  وا  نتفرگ  تهج  هب  راتخم  باحـصا  هلمجلاب ؛ . هدمآ

دندز وا  رب  گنس  ریت و  نادنچ  سپ  دیئامن ، ناراب  گنـس  ناراب و  ریت  ار  وا  هکلب  دینزن  ریـشمش  هزین و  ار  وا  هک  تفگ  ار  رکـشل  دوب  راتخم 
(227 . ) دوب هدرمن  دوب و  هدنز  هک  یلاح  رد  دندز  شتآ  ار  شسحن  ندب  سپ  داتفا  نیمز  رب  هک 

: هک دناهتفگ  نیخّروم  زا  یضعب  و 
ار ناشیا  دید  نینچ  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  بانج  دندروآ ، هلمح  رکشل  هب  یگلمج  بلاطوبا  لآ  ملـسم  نب  هّللادبع  تداهـش  زا  دعب 

: دومرف دز و  هحیص 
. یتمومع یَنب  ای  ِتوْملا  یَلَع  ًاْربَص 

يدْزَا و مهرموبا  وا  لتاق  و  هیلع ، هّللا  ناوضر  دش . هتـشک  داتفا و  نیمز  هب  ملـسم  نب  دّمحم  ناشیا  نیب  زا  هک  دوب  هتـشگن  رب  نادیم  زا  زونه 
(228 . ) دوب ینهج  سایا  نب  طیقل 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  تداهش 

: دناوخ زجر  نیا  دش و  نوریب  تزرابم  هب  مهنع ) هّللا  یضر  ) رفعج نب  هّللادبع  نب  دّمحم 
: رعش

ِناوْدُْعلا َنِم  ِهّللا  َیِلا  وُکْشَا 
ٍنایمُع يدَّرلا  یف  ٍمْوَق  َلاِعف 

ِنآْرُْقلا َِملاعَم  اُولََّدب  ْدَق 
ِناْیبّتلا َو  لیْزنَّتلا  َمَکُْحم  َو 

(229  ) ِنایْغّطلا َعَم  ِْرفُْکلا  اوُرَهْظَا  َو 
. درک دیهش  ار  وا  یمیمت  لَشْهَن  نبرماع  سپ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  رفن  هد  سپ 

هک دوـخ  هیثرم  رد  هدرک  وا  تداهـش  هب  هراـشا  هِّتق  نب  نامیلـس  و  تسا ، لـئاو  نب  رکب  زا  هصفح  تنب  اـصْوَخ  شرداـم  هک  هتفگ  جرفلاوـبا 
: هتفگ
: رعش

ْمِهیف َرِدوُغ  ِیبَّنلا  یِمَسَو 
لوُقْصَم ٍمِراِصب  ُهْوَلَع  ْدَق 

يدوجَف ینیَع  ُتیَکب  ام  اذِاَف 
(230  ) ٍلیسَم َّلُک  ُلیسَت  ٍعُومُِدب 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوع  تداهش 

: يرَبَطَّلا َلاق 
هّللا یـضر  ) ٍِبلاط یبَا  ِْنب  ِرَفْعَج  نب  هّللادـبع  ِْنب  ِنْوَع  یلَع  یناْهبَّنلا  َُّمث  ییاّطلا  ِۀَـنُْطق  ِْنب  ِهّللاُدـْبَع  َلَمَحَف  ٍِبناـج  ِّلُـک  ْنِم  ُساـّنلا  ُمُهَرَوَتْعاَـف 

(231 () مهنع
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: دناوخ زجر  نیا  درک و  لادج  زاغآ  دش و  نوریب  تزرابم  هب  نوع  هک  تسا  بقانم )  ) رد و 
: رعش

ٍرَفْعَج ُْنبا  اَنَاَف  ینورِْکُنت  ْنِا 
ٍرَهزَا ِنانِجْلا  یف  ٍقْدِص  ِدیهَش 

ٍرَضْخَا ٍحانَِجب  اهیف  ریطی 
ِرَشحْملا یف  ًافَرَش  اذَِهب  یفَک 

. دیدرگ دیهـش  هَنُْطق  نب  هّللادـبع  تسد  هب  رمالا  رخآ  درک ، هدایپ  تایح  بکرم  زا  ناگدایپ  زا  نت  هدـجیه  راوس و  نت  هس  درک و  لاتق  سپ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  تنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  هلیقع  بنیز  شرداـم  هک  هتفگ  جرفلاوبا  ( 232)

: دوخ لوق  رد  هدرک  هراشا  وا  هب  هَّتق  نب  نامیلس  و  دشاب ، یم 
: رعش

ُهاخَا انْوَع  ِتیََکب  ْن  یبُْدنا إ  َو 
ٍلوُذَخب ْمُُهبُونی  امیف  َسَیل 

ْرُْقلا ُوَوذ  َبیُصا  ْدََقل  يرْمَعَلَف 
( هّللا همحر  يدُهْلا  مَلَع  یضَتْرُمْلا  اَِهبَراز  یّتلا  ةرایّزلا  یف  و  ( ) 233  ) لیوَّطلا ِباصُْملا  یَلَع  یکَبَف  یب 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِرْجِح  یف  یـشاّنلا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالّـسلا  بلاط ، یبَا  ِْنب  ِرَفْعَج  َْنب  ِهّللاِدـْبَع  َنْوَعای  َکیَلَع  ُمـالَّسلا 
ًارِـشابُم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  ِلوُـسَر  ِمَرَح  ْنَع  ِدـئَّاّذلا  َو  ًاـِیبَص  ِهّللا  ِلوُـسَر  ِمیرَح  ْنَع  ِّبَّاذـلا  َو  ِهّللا  ِلوُـسَر  ِقـالْخَِاب  يدَـتْقُْملا 
ٌۀَِّنئْمطُم ُسفَّنلا  َو  َْتفَحَز  َو  ٌهِیناد  ایانملا  َو  َْتبَّرَقَتَف  َلاق ) ْنَا  یِلا  ) ُهَّدُشَا َُغْلبی  َهُمْظَع  َّدَتْـشی  َو  ُهُمْـسِج  يِْوقی  ْنَا  َْلبَق  ِفویُّسلاب  ًادِهاُجم  ِفُوتُِحلل 

(234 .) خلا ِلَمَع  ِنَسْحِاب  یلاعَت  ِهّللا  َیِلا  َتْدَفَو  یَّتَح  ِماسِحْلا  َّدَح  َِکتَجْهُمب  ُرْشاُبت  َو  ِماهِّسلا  َرِداَوب  َکِهْجِْوب  یْقَلت  ٌۀَبیَط 

لیقع نب  نمحرلادبع  تداهش 

: دناوخ زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  تسا  لیقع  نب  نمحرلادبع  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  ءادهش  زا  رگید  و 
: رعش

یناکَم اُوفرْعاَف  ٌلیقَع  یبَا ،
یناوِْخا ٌمِشاه  َو  ٍمِشاه  ْنِم 

ِنارقَْالا ُةَداس  ٍقْدِص  ُلوُهُک 
ِناْیُنبْلا ُخِماش  ٌنیَسُح  اذه 
ِناّبُشلا َعَم  ِبیَّشلا  ُدیَس  َو 

(235 . ) دیسر تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  ینَهُج  دلاخ  نب  نامثع  تسد  هب  هاگنآ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  رکـشل  ناسُْرف  زا  نت  هدفه  سپ 
وا ندـب  ندرک  هنهرب  رد  لیقع و  نب  نمحرلادـبع  نوخ  رد  دـندوب  هدرک  تکرـش  هک  ار  يرفن  ود  نابایب  رد  راتخم  تفرگ  هک  هتفگ  يربط 

دش و نوریب  تزرابم  هب  هک  هّللا  همحر  تسا  لیقع  نبرفعج  رگید  و  دینازوس . شتآ  هب  ار  ناشـسحن  ندـب  هاگنآ  ار ، ناشیا  دز  ندرگ  سپ 
: دناوخ زجر 

: رعش
یِّبلاطلا یِحَْطبَْالا  ُمالُغْلا  اَنَا 
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ٍِبلاغ ْنِم  ٍمِشاه  یف  ٍرَشْعَم  ْنِم 
ِِبئاوَّذلا ُةَداس  ًاّقَح  ُنَْحنَو 

ِبیاطَْالا بیْطَا  ٌنیَسُح  اذه 
(236 . ) دیسر لتق  هب  ینادمَه  ِطْوَس  نب  ِرُْشب  تسد  هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  راوس  هدزناپ  یلوق  هب  رفن و  ود  سپ 

لیقع نب  ربکالا  هّللادبع  تداهش 

ار هّللا  ۀمحر  لیقع  نب  ملـسم  نب  دّمحم  و  دندیناسر . لتق  هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  دلاخ و  نب  نامثع  هک  لیقع  نب  ربکالا  هّللادبع  رگید  و 
. درک دیهش  ینهُج  سایا  ْنب  ْطیَقل  يدْزَا و  مهرَم  وبَا 

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  رمع  تداهش 

. درک دیهش  ریت  مخز  هب  ینهُج  رسای  نب  طیَقل  ار  هّللا  همحر  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دّمحم  و 
: دیوگ فلؤم 

ترضح يرای  رد  لیقع  لآ  زا  هچنآ  سپ  دش ، لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  تداهش  رکذ  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  تداهـش  زا  دعب  هک 
تفه ار  اهنآ  ددع  زین  هَّتَق  نب  نامیلس  و  دور ، یم  رامش  هب  نت  تفه  ملسم  بانج  اب  دندش  دیهش  هربتعم  تایاور  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  هتفگ  هچنانچ  هدرک ، رکذ  نت 
: رعش

ٍلیوَع َو  ٍةْربَِعب  يدوُج  ُنیَع 
ِلوُسّرلَا َلآ  ِتیََکب  ْنِا  یبُْدناَف 

ِیلَع ِْبلُِصل  ْمُهُّلُک  ۀَّتِس 
ٍلیقَِعل ٌۀَْعبَس  َو  اُوبیُصا  ْدَق 

مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق  بانج  تداهش 

: رعش
نسح نب  مساق  وچ  دمآ  رب  همیخ  جرب  ز 
نمی تمس  رگم ز  یتفگ  هدز  رس  لیهُس 
دیدرگ ناور  نیک  نادیم  هب  هاگ  همیخ  ز 

نمچ ورس  نوچ  يدق  مامت و  هام  وچ  خر 
لاله وچ  فک  هب  ار  زوس  ودع  غیت  تفرگ 

نفک لکش  هب  نهریپ  دوخ  رب  رد  دومن 
ردارب دنزرف  رب  شرظن  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  نوچ  داهن ، هکرعم  يوس  هب  مدـق  داهج  مزع  هب  مالّـسلاامهیلع  نسحلا  نب  مساق 

رب رد  ار  وا  دروآ و  رد  مساـق  ندرگ  هب  تسد  دـش و  شیپ  یناوت  یب  هدرک ، نادـیم  گـنهآ  هداـهن  تسد  فـک  رب  یمارگ  ناـج  هک  داـتفا 
تزرابم تزاجا  تعارـض  لاهتبا و  نابز  هب  مساق  سپ  اـمِهیَلَع ، یِـشُغ  یّتَح  هدـش  دراو  تیاور  هک  دنتـسیرگب  نادـنچ  نت  ود  ره  دیـشک و 

هیلع مساق  بانج  سپ  دومن ، لصاح  نذا  ات  دیسوب  نادنچ  ار  دوخ  ّمع  ياپ  تسد و  تسیرگ و  مساق  سپ  دومرف ، هقیاضم  ترضح  دیبلط ،
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: دومرف یم  دوب و  يراج  تروص  هب  شکشا  هک  یلاح  رد  دمآ  نادیم  هب  مالّسلا 
: رعش

ِنَسَحْلا ُنْبا  اَنَاَف  ینوُرْکُنت  ْنِا 
ِنَمَت ؤمْلا  یَفَطْصُْملا  ِیبَّنلا  ِْطبِس 

ِنَهَتْرُمْلا ریسَْالاَک  ٌنیَسُح  اذه 
(237  ) ِنَزَْملا َبْوَص  اوُقُس  ٍسانُا ال  َنَیب 

. داتسرف كرد  هب  ار  نت  جنپ  یس و  یلاس ، درخ  ّنس و  رَغِص  نآ  هب  دومن و  یتخس  رازراک  سپ 
يرازا نهاریپ و  تسا و  هام  هراپ  شتروص  ایوگ  هدمآ  نادیم  هب  مدید  يرسپ  مدوب  دعس  رمع  رکشل  نایم  رد  نم  هک  هتفگ  ملسم  نب  دیَمُح 

نب ورمع  دوب ، شپچ  نیلعن  دـنب  هک  منک  یمن  شومارف  نم  دوب و  هدـش  هتخیـسگ  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  اپ  رد  ینیَْلعَن  تشادرب و  رد 
: تفگ يدزَا  دعس 

، مناسر یم  لتق  هب  ار  وا  منک و  یم  هلمح  رسپ  نیا  رب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
: متفگ

! هّللا ناحبُس 
؟ ياهدومن هک  تسا  هدارا  هچ  نیا 

کیرـش وا  نوخ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  مزـال  هچ  ارت  رگید  تسا  سب  وا  رما  تیاـفک  يارب  زا  دـناهدرک  هطاـحا  ار  وا  رود  هک  تعاـمج  نیا 
؟ ینک
: تفگ

وا رـس  دز و  مولظم  نآ  قرف  رب  يریـشمش  هک  هاگنآ  ات  دینادرگن  رب  ور  تخیگنا و  رب  بسا  سپ  مدرگن ، رب  هشیدنا  نیا  زا  هک  مسق  ادخ  هب 
! هاّمع ای  هک  تشادرب  دایرف  داتفا و  نیمز  يور  رب  تروص  هب  مساق  سپ  تفاکش  ار 

تفاکش ار  اهفص  دیآ  ریز  هب  يدنلب  زا  هک  یباقع  دننام  درک  لیجعت  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  شوگ  هب  مساق  يادص  نوچ 
ار دوخ  تسد  ورمع  دومن ، نوعلم  نآ  هلاوح  یغیت  سپ  دیسر ، مساق  بانج  لتاق  ورمع  هب  ات  درک  رکـشل  رب  هلمح  كانبـضغ  ریـش  دننام  و 

رگم ات  دندروآ  هلمح  دندرک و  شبنج  هفوک  رکشل  دز . یمیظع  هحیـص  نوعلم  نآ  سپ  درک  ادج  قفرم  زا  ار  وا  تسد  ترـضح  داد  شیپ 
. دش هتشک  تشگ و  ناروتس  ّمُس  لام  اپ  وا  ندب  دندروآ  موجه  هک  نیمه  دنیابرب  مالّسلا  هیلع  ماما  گنچ  زا  ار  ورمع 

هب ياپ  تسا و  ندنک  ناج  لاح  رد  ناوج  نآ  تسا و  مساق  رس  يالاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دندید  تسـشن  ورف  هکرعم  رابغ  درگ و  نوچ  سپ 
: دیامرف یم  ترضح  دراد و  نییّلع  ْیلعَا  هب  زاورپ  مزع  دیاس و  یم  نیمز 

ارت دـنک  تناعا  رگا  دـناوتن و  تناعا  دـنک  تباجا  رگا  دـناوتن و  تباـجا  یناوخب و  ار  وا  هک  وت  ّمع  رب  تسا  راوشد  هک  يادـخ  هب  دـنگوس 
. دنتشک ارت  هک  یتعامج  ادخ  تمحر  زا  دنشاب  رود  دشخبن ، يدوس 

. ُهُرِصان َّلَق  َو  ُهُِرتاو  َُرثَک  ِهّللا  َو  ٌمْوی  اذه 
ياهاپ هک  یلاح  رد  تشگ  ناور  هدرپارس  يوس  هب  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  هنیس  دیـشک و  رب  رد  تشادرب و  كاخ  زا  ار  مساق  هاگنآ 

. دش یم  هدیشک  نیمز  رد  مساق 
: تفگ هاگنآ  داد ، ياج  دوخ  تیب  لها  ناگتشک  نایم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  دزن  رد  درب  ار  وا  سپ 

، دندش رای  ام  نمـشد  اب  هتـشادرب و  ام  ترـصن  زا  تسد  نونکا  دننک  ام  يرای  هک  دـندرک  توعد  ار  ام  تعامج  نیا  هک  یهاگآ  وت  اهلاراب 
! هاوخ داد  رواد  يا 
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ار دوخ  شزرمآ  ترفغم و  و  راذـگم ، یقاب  ار  ناشیا  زا  نت  کی  نادرگ و  هدـنکارپ  نک و  كاله  ار  ناشیا  زاـس و  دوباـن  ار  تعاـمج  نیا 
. نادرگم ناشیا  لاح  لماش  زگره 

: دومرف هاگنآ 
دیهاوخن زگره  نالذخ  يراوخ و  زور ، نیا  زا  دـعب  دـینادب  دـینک و  یئابیکـش  نم ، تیب  لها  يا  دـیئامن  ربص  ( 238 !) نم ناگداز  ومع  يا 

تّحـص ار ، مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  وا  جـیوزت  البرک و  رد  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  يداماد  هّصق  هک  دـنامن  یفخم  ( 239 .) دید
بتک رد  هکناـنچ  هدوب  رتخد  ود  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هکنآ  هوـالعب  هدیـسرن و  رظن  هب  هربتعم  بتک  رد  هکنآ  هچ  درادـن ؛

: هدومرف یسربط  خیش  هک  هنیکس  یکی  هدش ، رکذ  هربتعم 
همطاف رگید  و  ( 240 .) دیدرگ دیهش  هّللادبع  دوش  لصاح  فافز  هکنآ  زا  شیپ  دوب و  هدرک  هّللادبع  جیوزت  ار  وا  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیس 
رابخا هب  ًادانتـسا  رگا  و  دـش ، هراشا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لاوحا  رد  هکنانچ  دوب  رـضاح  البرک  رد  هک  هدوب  یّنَثُم  نسح  هجوز  هک 

ار وا  هدوب و  هنیدم  رد  تسا و  يرغص  همطاف  وا  هک  میئوگ  هدوب  رگید  همطاف  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  دوش  هتفگ  هربتعم  ریغ 
. ملاعلا یلاعت  هّللا  تسب و  دقع  مالّسلاامهیلع  نسح  نب  مساق  اب  ناوتن 

: هدومرف ناجرم ) ؤلؤل و   ) باتک رد  ُهَدَقْرَم - هّللا  َرََّون  يرون -  نیسح  ازریم  جاح  ياقآ  مالسالاۀقث  رهام  عّبتتم  ثّدحم  ّلجا  خیش 
لباق رتخد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  يارب  ناوتن  ریِـس  باسنَا و  ثیدـح و  ّنف  رد  هّفلؤم  هفلاس  هدـمتعم  بتک  مامت  ياضتقم  هب 

. دشاب نکمم  شعوقو  لقن  بسح  هب  نآ  مقس  تّحص و  زا  رظن  عطق  هیضق  نیا  هک  درک  ادیپ  يرهوش  یب  جیوزت 
رد دیاب  هک  تسا  هیهاو  تالایخ  نآ  سپ  هدش ، رئاد  ماوع  هنسلا  رد  هک  نآ  فارطا  ير و  كاخ  رد  یناث  مساق  ونابرهش و  هدیبز و  هّصق  اّما 
هک دنا  قفّتم  باسنا  ياملع  مامت  و  تسا ، رایـسب  نآ  ندوب  بذـک  دـهاوش  و  تشون ، هلوعجم  ياهباتک  ریاس  و  هزمح ) زومر   ) باتک تشپ 

: هک دناهتفگ  لتاقَم  بابرا  زا  یضعب  ( 241 .) هماقم عفر  همالک  یهتنا  درادن  بقع  مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق 
: دناوخ زَجَر  مالّسلا و  هیلع  نَسَحلا  ْنب  هّللادبع  نادیم ، يوس  هب  دش  نوریب  مالّسلا  هیلع  مساق  بانج  تداهش  زا  دعب 

: رعش
ْهَرَدیَح ُْنبا  َاَنَاَف  ینوُرِْکُنت  ْنِا 

ٍةرَصْرَص ٍحیر  َْلثِم  يداعَْالا  یَلَع  ْهَرَوْسَق  ٌثَیل  و َ  ( 242) ٍماجآ ُماغرْض 
(243  ) ةرَْدنَّسلا َلیَک  فیّسلاب  ْمُُکلیکَا 

شتروص سپ  تخاس  لوتقم  ار  وا  تخات و  رب و ي  یمرـضح  تیَُبث  نب  یناه  سپ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  هدراهچ  درک و  هلمح  و 
(244 .) تشگ هایس 

(245 .) دیناسر لتق  هب  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  هک  هدومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  هک  هتفگ  جرّفلاوبا  و 
: دیوگ فلؤم 

. یلاعت هّللا  ءاش  نا  درک  میهاوخ  داریا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  لتقم  نمض  رد  ار  هّللادبع  لَتْقَم  ام  هک 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  رکبوبا  تداهش 

هبقُع نب  هّللادبع  دوب ، ( 246  ) يردام ردپ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  اب  هدوب و  دـَل   َ ّمُا و شردام  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  و 
وا هب  هراشا  هّتَق  نب  نامیلـس  و  درک ، دیهـش  ار  وا  يوَنَغ  هبقع  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  و  دـیناسر . لـتق  هب  ار  وا  يوَنَغ 

: رعش نیا  رد  هدومن 
: رعش
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اِنئامِد ْنِم  ٌةَرْطَق  ِینَغ  َْدنِع  َو 
ُرَکُْذت ُّدَُعت و َ  يرُْخا  ٍدَسَا  یف  َو 

: دیوگ فلؤم 
وا يارب  یبقع  ّفط و  رد  تشگ  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکبوبا  دوب  هتـشون  تارّجـشم  یـضعب  رد  مدید  هک 

. تسا ینغ  ینب  رد  وا  نوخ  وا و  هب  ار  هنیکس  شرتخد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب  هدومن  جیوزت  دوبن و 

مالّسلا هیلع  نینموملاریما  دالوا  تداهش 

رفعج و هّللادـبع و  دوخ  ناردارب  هب  درک  ور  دـندیدرگ  دیهـش  شتیب  لها  زا  يرایـسب  هک  دـید  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  بانج 
: دومرف نینبلا و  ّما  دوخ  زا  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  نادنزرف  نامثع 

؛ ْمِهِروُُحن ْمِهِهوُجُِوب و َ  ْمُهَنوُقی  مالّسلا  هیلع  ِنیَسُحْلا  َمامَا  اوُراصَف  ًاعیمَج  اُومَّدَقَتَفُهَنوُد  اُوتُومَت  یّتَح  ْمُک  ِدیَس  ْنَعاُوماحَف  ُْمْتنَا  یسفَِنب  اُومَّدَقَت 
: دومرف شیوخ  ناردارب  اب  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  بانج  ینعی 

! نم ناردارب  يا 
دوخ ياج  زا  دینک و  تیامح  ار  دوخ  ياقآ  دینک و  رپس  ار  دوخ  ناتیاقآ  دیـس و  ولج  رد  دیورب  دیتفیب و  شیپ  دشاب  اهامـش  يادف  نم  ناج 

رد دنتفر  یمامت  هدومن  دوخ  ردارب  شیامرف  تعاطا  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ناردارب  دـیدرگ . هتـشک  وا  لباقم  رد  یمامت  ات  دـینکن  تکرح 
هب دمآ  یم  هک  ریـشمش  هزین و  ریت و  ره  و  دـندومن ، راوگرزب  نآ  ناج  هیاقو  ار  دوخ  ناج  دنداتـسیا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور  شیپ 

. دندیرخ شیوخ  يولگ  تروص و 
یمَر ًاَضیَا و َ  ُهَلَتَقَف  مالّسلا  هیلع  ِیلَع  ْنبرَفْعَج  ِهیخَا  یلَع  َلَمَح  َُّمث  ُهَلَتَقَف  مالّسلا  هیلع  ِیلَع  ِْنب  هّللادبع  یلَع  یِمَرْضَحلا  ِتیَُبث  ُْنب  یناه  َلَمَحَف 

ُهَنوُد و ُِلتاقی  ِنیَسُحْلا  َمامَا  ًامئاق  ِیلَع  ُْنب  ُساّبعْلا  یََقب  ُهَْساَر و  َّزَتْحاَف  ِهَیِلا  جَرَخ  َُّمث  ُهَلَتَقفٍَمْهَِـسب  مالّـسلا  هیلع  ِیلَع  َْنب  َناْمثُع  یِحَبْـصَالا  ُدیزی 
. هیلع هّللا  مالس  َِلُتق . یّتَح  َلام  ُثیَح  ُهَعَم  ُلیمی 

: دیوگ فلؤم 
تـسا رتشیب  لاس  رازه  هک  ( 247) دوب يرونید  هفینحوبا  باتک  زا  مدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینموملاریما  دالوا  لـتقم  رد  هک  رطـس  دـنچ  نیا 

: دناوخ زجر  تسج و  مدّقت  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  هّللادبع  هک  تسا  رگید  لتاقم  رد  نکل  هدش و  هتشون  باتک  نآ 
: رعش

ِلاضفِالا ِةَدْجَّنلا و  يذ  ُْنبا  انَا 
ِلاعِْفلاوُذ ریَخلا  یلع  َكاذ 

ِلاکِّنلاوذِهّللا ِلوسر  ُفیَس 
(248  ) ِلاوهَالا ُرِهاظ  ٍمْوی  ِّلک  یف 

و دـش . لدـب  ّدر و  ناشیا  نیبام  تبرـض  ود  هکنآ  زا  دـعب  درک  دیهـش  ار  وا  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  هکنآ  ات  دومن  يدـیدش  رازراـک  سپ 
(249 . ) دوب هدیسر  لاس  جنپ  تسیب و  هب  زور  نآ  رد  بانج  نآ  نس  هک  هتفگ  جرفلاوبا 

: دناوخ زجر  دمآ و  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  رفعج  نآ  زا  سپ 
: رعش

یلاعَْملاوُذ ُرَفْعَج  انَا  ّینِا 
ِلاوَّنلاوُذ ِریَخلا  ِیلَع  ُْنبا 
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ِلاْخلا َو  رَفْعَج  یّمَعب  یبْسَح 
(250  ) ِلاضْفِْملا يدَّنلا  ِيذ  ًانیَسُح  یمْحَا 

. دومن دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  تیَُبث  نب  یناه 
: هک دومرف  بوشآ  رهش  نبا  و 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  جرفلاوبا  و  ( 251 .) دیسر وا  مشچ  ای  هقیقش  رب  نآ  تخادنا و  وا  بناج  هب  يریت  یحبـصا  یلوخ 
: هک

(252 . ) درک دیهش  ار  رفعج  یلوخ ،
: تفگ دش و  نوریب  تَزرابم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نامثع  سپ 

: رعش
ِرِخافَْملاوُذ ُناْمثُع  اَنَا  ینِا 

ِرِهاّطلا ِلاعِْفلاوُذ  ِیلَع  یخیَش 
ِریاخ الا  ُدیَس  ٌنیَسُح  اذه 

(253) ِِرباک الا  َو  ِراغّصلا  ُدیَس  َو 
ار وا  تخاـت و  وا  رب  مراد ) ینب   ) زا يدرم  سپ  دـنکفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ار  وا  دز و  وا  يولهپ  رب  يریت  یحبـصا  یلوـخ  اـت  درک  رازراـک  و 
دوب و هدیسر  لاس  کی  تسیب و  هب  زور  نآ  رد  شفیرـش  نس  هک  هدش  لقن  درک و  ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رـس  هّللا و  همحر  تخاس  دیهش 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب  هدش  ّدلوتم  هک  یتقو 
. مداهن مان  نوعْظَم  نب  نامثع  دوخ  ردارب  مان  هب  ار  وا 

( نامثع  ) مان هب  ار  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان  تلع 

: دیوگ فلؤم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ّصاوخ  زا  رابک و  هباحـص  ءالجا  زا  یکی  هلمهم ) نیع  همجعم و  ءاظ  هب   ) نوعظم نب  ناـمثع 

و مئاق ، تدابع  هب  اهبـش  مئاص و  اهزور  هک  يّدح  هب  هدوب  دهاز  دـباع و  لیلج و  رایـسب  تشاد و  یم  تسود  یلیخ  ار  وا  ترـضح  تسا و 
، درک تافو  هبیط  هنیدم  رد  يرجه  ود  هنس  هّجحلا  يذ  رد  دوش ، رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شنأش  تلالج 

: هک هدش  تیاور  و  دش . نوفدم  عیقب  رد  هک  تسا  یسک  لّوا  وا  دنیوگ 
: دومرف درک  تافو  ترضح  نآ  دنزرف  میهاربا  نوچ  و  دیسوب ، ار  وا  وا ، ندرم  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح 

: هتفگ هنیدم ) خیرات   ) رد يدوُهمَس  دیس  نوعظم . نب  نامثع  تحلاص  فلس  هب  وش  قحلم 
ترـضح هک  اریز  دنـشاب ؛ هدـش  نوفدـم  نوعظم  نب  نامثع  دزن  رد  ًاعیمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  نارتخد  هک  تسا  نآ  رهاظ 

: دومرف تشاذگ و  تمالع  يارب  شربق  رس  يالاب  یگنس  نوعظم  نب  نامثع  نفد  تقو  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
(254 .) یهتنا مدالوا  زا  دریمب  هک  مادک  ره  وا  دزن  رد  منک  یم  نفد  ار و  مردارب  ربق  منک  یم  ناشن  گنس  نیا  هب 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  تداهش 

: دناوخ زَجَر  نیا  دش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  هتفگ  بقانم )  ) رد تسا و  دلاخ  نب  دوعسم  تنب  یلیل  شردام  ( 255 ، ) هدشن مولعم  شمسا 
: رعش
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ِلَوْطَالا ِراخِفلاوذ  ِیلَع  یخیَش 
ِلَسْرُْملا ِیبَّنلا  ُْنب  ُنیَسُح  اذه  ( 256  ) لِضْفُْملا ِمیرَْکلا  ِریَْخلا  ِمِشاه  ْنِم 

ِلَقْصُْملا ِماسُْحلِاب  یماُحن  ُْهنَع 
ِلَّجَبُم ٍَخا  ْنِم  یسفَن  ِهیدْفَت 

رد ار  وا  هتـشک  هک  هدش  لقن  ینئادم  زا  هّللا و  همحر  ( 257) درک دیهـش  ار  وا  يوَنَغ  هَبْقُع  یلوق  هب  ردب و  نب  رحز  ات  درک  گنج  هتـسویپ  و 
. دیناسر لتق  هب  ار  وا  یسک  هچ  دنتسنادن  دنتفای و  ( 258  ) ياهیقاس هنایم 

: هک هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سوواط  نب  دیس 
هدجیه دیناسر و  لتق  هب  نیفلاخم  رکشل  زا  رفن  هدفه  درک و  رازراک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیومع  لباقم  اروشاع  زور  رد  ینَثُم  نسح 

ات درک  اوادـم  ار  وا  ياهمخز  درب و  هفوک  هب  ار  وا  وا ، يردام  شیوخ  هجراـخ  نب  ءامـسا  داـتفا ، نیمز  يور  دـمآ  دراو  شندـب  رب  تحارج 
(259 .) دومن لمح  هنیدم  هب  ار  وا  سپس  تفای  تّحص 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  تداهش 

: هک دناهتفگ  لتاقَم  بابرا 
بناج هب  تریح  تشحو و  زا  تشاد و  شوگ  رد  ّرُد  زا  هراوشوگ  ود  هک  دـش  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  هدرپارـس  زا  یلفط 

. دوب نازرل  نت  رس و  شزرل  زا  وا  ياه  هراوشوگ  هک  دوب  بارطضا  میب و  رد  كانلوه  هعقاو  نآ  زا  نادنچ  تسیرگن و  یم  تسار  پچ و 
: هک دناهتفگ  و  دومن . دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دنتفگ  یم  تیَُبث  نب  یناه  ار  وا  هک  یلد  نیگنس  لاح  نیا  رد 

هک دنامن  یفخم  نکل  تشادن  ندرک  تکرح  نتفگ و  نخـس  يارای  درک و  یم  رظن  وا  هب  هناشوهدم  ونابرهـش  لفط  نآ  تداهـش  تقو  رد 
. درک تافو  شدنزرف  تدالو  مایا  رد  هرّدخم  نآ  هچ  تسا ؛ مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هدلاو  ریغ  ونابرهش  نیا 

: مینک یم  جرد  اجنیا  رد  اهنیَِعب  ار  وا  ترابع  ام  هتشون و  طَْسبَا  وحن  هب  ار  لفط  نیا  تداهش  يربط  رفعجوبا  و 
: َلاق ِیْبلَْکلا  ماشه  ْنع  يرَبَّطلا  ِرَفْعَج  ُوبَا  يَور 

َوُه هّللادبع و  ِْنبِِدلاخ  ِنامَز  یف  َنییِمَرْـضَْحلا  ِسِلْجَم  یف  ًاِسلاج  ُُهتیَاَر  ْلاق  یِمَرْـضَْحلا  ِتیَُبث  ِْنب  ِیناه  ْنَِعنوُکَّسلا  َنِم  ٌلُجَر  ٍلیَذُهُوبا  ینَثَّدح 
: َلاق ریبَک  خیَش 

: َلاق مالّسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  َْلتَق  َدِهَش  ْنَّمِم  ُْتنُک  ُلوقی  َوُهُو  ُُهتْعِمَسَف 
َو مالّسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  لآ  ْنِم  ٌمالُغ  َجَرَخِْذا  ْتَعَصْعَصَت  ُلیَْخلا و  َِتلاج  ْدَق  َو  ٍسَرَف  یلَع  ّالا  ٌلُجَر  اّنِم  َسَیل  ٍةَرَـشَع  ُرِـشاع  ُِفقاَول  ّینِا  ! ِهّللاَوَف
ْذِا َتَفَْتلا  امَّلُک  ِنابَذ  یف  ِنیَتَّرُد  یل  ُرُْظنَا إ  ّیناَکَف  ًالامِـش  َو  ًانیمی  ُتِفَْتلی  روُعْذَم  َوُه  َو  ٌصیمَق  َو  ٌراِزا  ِهیَلَع  ِۀـِیْنبَْالَا  َْکِلت  ْنِم  ٍدوُِعب  ٌکِسْمُم  َوُه 

ُبِحاص وُه  تیَُبث  ِْنب  یناه  ینوُکَّسلا  َلاق  ُماشه  َلاق  ِفیَّسلِاب  ُهعَطَقَف  َمالُْغلا  دَـصَْتقا  َُّمث  هِسَرَف  ْنَع  َلام  ُْهنِم  ینَد  اذِا  یّتَح  ُضُکْری  ٌلُـجَر  َلَْـبقَا 
(260 .) ِهِسْفَن ْنَع  یّنَک  ِهیَلَع  َِبتُع  اّمَلف  ِمالُغلا 

دوب و مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مراهچ  رسپ  نینَبلا و  ُّمُا  دالوا  ربکا  هک  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  مالّسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترـضح  تداهش 
ینب هام  ار  وا  هک  تشاد  ابیز  یتعلط  ارآ و  لد  لامج  نانچ  دوب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياول  بحاص  و  ( 261 () اّقس  ) هب بّقَلُم  لضفلاوبا و  شتیْنُک 

هس ردپ  ردام و  زا  ار  وا  يدیشک . یم  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  یتسشن  رب  هبرف  يوق و  بسا  تشپ  رب  هک  دوب  الاب  دنلب  میسج و  نادنچ  دنتفگ و  یم  مشاه 
. دوبن دنزرف  ار  مادک  چیه  هک  دوب  ردارب 

ناشیا تداهش  زا  سپ  . دیامرف ناشیا  بئاصم  رجا  كاردا  دنیبب و  ار  ناشیا  هتشک  ات  داتسرف  گنج  هب  ار  ناشیا  لّوا  مالّسلا ، هیلع  لضفلاوبا 
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: هک دناهتفگ  لتاقم  بابرا  زا  یضعب  دش  رکذ  هک  يوحن  هب 
: درک ضرع  هدمآ  ردارب  تمدخ  هب  دید  ار  دوخ  ردارب  یئاهنت  بانج  نآ  نوچ 

! ردارب يا 
؟ منادرگ وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  یئامرف  یم  تصخر  ایآ 

: دومرف سپ  دومن ، یتخس  هیرگ  دمآ و  هیرگ  هب  وا  زوسناج  نخس  عامتسا  زا  ترضح 
! ردارب يا 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  دنامن . نم  اب  سک  ینامن  وت  نوچ  ینم  ياول  بحاص  وت 
. منک دوخ  یهاوخنوخ  نیقفانم  تعامج  نیا  زا  هک  ماهدرک  هدارا  ماهتشگ و  ریس  ایند  یناگدنز  زا  هدش و  گنت  ماهنیس 

: دومرف ترضح 
مالّـسلا هیلع  ساـّبع  ترـضح  سپ  بآ ، زا  یمک  ناـکدوک  نیا  يارب  زا  نک  بلط  سپ  يا ، هدـیدرگ  ترخآ  رفـس  مزاـع  هک  لاـحلا  سپ 

نآ تاملک  درک و  تحیصن  دنپ و  تسناوت  هچ  ره  تشارفا و  تظعوم  تحیصن و  ياول  داتسیا و  رکشل  فوفص  ربارب  رد  دومرف و  تکرح 
. درکن رثا  نالدگنس  نآ  بلق  رد  ًالصا  راوگرزب 

دندیلانب دنتسنادب  نیا  ناکدوک  دیناسر . ردارب  ضرع  هب  دید  رکشل  زا  هچنآ  تفاتش و  ردارب  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  مرجال 
تشادرب و یگْشَم  تفرگ و  تسد  رب  هزین  هدش و  بسا  رب  راوس  هنابات  یب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  دندروآ ، رد  شَطَعلا  شَطَعلا  يادن  و 

. دروآ تسد  هب  یبآ  هک  دیاش  دومن  تارف  گنهآ 
وا بناـج  هب  هداـهن و  ناـمک  هّلچ  هب  اـهریت  دـندرک و  هطاـحا  ار  باـنج  نآ  رود  دـندوب  تارف  هعیرـش  رب  لّـکوم  هـک  نـت  رازه  راـهچ  سپ 

: دناوخ زجر  درک و  هلمح  ناشیا  رب  هدیمش  ریش  نوچ  هدیکم  ریش  تعاجش  ناتسپ  زا  هک  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  دنتخادنا ،
: رعش

اقَورْهُّطلا یَفَطْصُْملا  سْفَِنل  یسْفَن  اِقل  (263) ِتیلاصْملا یف  يراُوا  یّتَح  ( 262) اَقَز ُتْوَْملاِِذا  َتْوَْملا  ُبَهْرَا  ال 
اقَّسلِاب اوُدْغَا  ساّبْعلا  اَنَا  ّینا 

(264  ) یقْتلُْملا َمْوی  َرَّشلا  ُفاخَا  الو 
هعیرش دراو  سپ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  داتـشه  یتیاور  هب  هکنآ  ات  تخاس  یم  قّرفتم  ار  رکـشل  درک  یم  هلمح  هک  فرط  ره  زا  و 

دوخ هنـشت  کشخ  بل  هب  یبآ  تساوخ  دوب  هتفت  شرگج  شطع  تّدش  راد و  ریگ و  تمحز  زا  نوچ  دیناسر  تارف  بآ  هب  ار  دوخ  دش و 
: تخیرب فک  زا  ار  بآ  دروآ  دای  ار  وا  تیبلها  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  یگنشت  تشادرب  بآ  زا  یفک  درب و  ارف  تسد  دناسر 

: رعش
تفرگرب بآ  زا  یفک  سپ  کْشَم و  درک  رپ 

راوگشوخ بآ  نآ  زا  دشون  هک  ات  تساوخ  یم 
نیسُح هنشت  رگج  زا  شدای  هب  دمآ 

راوس دش  بآ و  فک  تخیر ز  شیوخ  کشا  نوچ 
ناور ناور  بآ  هنشت ز  ناور  اب  دش 

راوگرزب نآ  شود  هب  کشم  شوج و  رپ ز  لد 
یضترم لبش  نآ  رب  هلمج  هلمح  دندرک 
رامش یب  ناگرگ  هنایم  رد  ریش  کی 
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ریت رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  نت  کی 
راخ رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  لگ  کی 

زا ار  ناکدوک  دناسرب و  ردارب  هاگرکشل  هب  ار  شیوخ  رگم  ات  تفاتـش  نوریب  هعیرـش  زا  دنکفا و  تسار  فتک  رب  دومن و  بآ  رپ  ار  کشم 
رب نابضغ  ریش  دننام  ترضح  نآ  و  دندرک ، هطاحا  ار  وا  بناج  ره  زا  دنتفرگ و  ار  وا  هار  دندید  نینچ  هک  رکـشل  دناهرب . یگنـشت  تمحز 

دـمآ و نوریب  یلخن  تشپ  زا  هدرک  نیمک  ءاقرو  نب  دـیز  یتیاور  هب  قرز و  ـالا  لـفون  هاـگان  دومیپ . یم  هار  درک و  یم  هلمح  ناـقفانم  نآ 
زا دیسر و  ترضح  نآ  تسار  تسد  رب  ریـشمش  نآ  دومن  بانج  نآ  هلاوح  یغیت  سپ  دومن  عیجـشت  تشگ و  نیعم  ار  وا  لیفط  نب  میکح 

نانمـشد رب  داد و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دنکفا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  درک و  يدلج  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دیدرگ ، ادج  نت 
: دناوخ زجر  نیا  درک و  هلمح 

: رعش
ینیمی ُُمتْعَطَق  ْنِا  ِهّللاو 

ینید ْنَع  ًاَدبَا  یماُحا  ّینِا 
نیقیلا ِقِداص  ٍماِما  ْنَعو 

ِنیمَالا ِرِهاّطلا  ِیبَّنلا  ِلَْجن 
تخات و نوریب  هلخن  نیمک  زا  نیعل  لیفط  نب  میکح  یتیاور  هب  لـفون و  هراـب  رگید  دـش ، باـنج  نآ  ضراـع  فعـض  اـت  درک  هلتاـقم  سپ 

: دناوخ زجر  نیا  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  تخادنیب ، دنب  زا  ار  شپچ  تسد 
: رعش

ِراّفُْکلا َنم  یَشَْخت  ُسْفَنای ال 
ِراّبَْجلا ِۀَمْحَِرب  يرِْشبَاو 
ِراتْخْملا ِدیَّسلا  ِیبَّنلا  عم 

يراسی ْمِهیْغَِبب  اوُعَطَق  ْدَق 
(265) ِراّنلا َّرَح  ِّبَر  ای  ْمِِهلْصَاَف 

نآ بآ  دمآ و  بآ  کشم  رب  يریت  هاگان  هک  دناسرب  ناگنـشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  دیاش  ات  تشامگ  تّمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کشم  و 
. داتفا رد  بسا  زا  دیسر و  شاهنیس  رب  رگید  ریت  تخیرب و 

: رعش
ْلاو لِساوَْعلا  ِرْمُّسلا  َو  َْلبَّنلِاب  ُهوُّمع 

ٍمَدَق یِلا  ٍقْرَف  ْنِم  ِلِصاوَْفلا  ضَیب 
َُهل ِنیَدْیلا  َعوُطْقَم  ِضْرَِالل  َّرَخَف 

: رعش ٍمِذَْجنُم  َریَغ  ٌنیمی  ٍدْجَم  ِّلُک  ْنِم 
بایرد ارم  ردارب ، يا  هک  تشادرب  دایرف  سپ 

. درک زاورپ  ّتنج  ضایر  هب  تداعس  لاب  هب  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  نهآ  زا  يدومع  ینوعلم  ( 266 () بقانم  ) تیاور هب 
اب حورجم  هراپ و  هراپ  نت  اب  تارف  رانک  ار  دوخ  ردارب  دید  دیناسر  وا  هب  ار  دوخ  دینش ، ردارب  يادص  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نوچ 

: دومرف تسیرگب و  عوطقم  ياهتسد 
. یتَلیح ْتَّلَق  يرْهَظ و  َرسکنا  َنالَا 
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: دومرف ءاشنا  راعشا  نیا  یتیاور  هب  تشگ و  هتسسگ  نم  هراچ  ریبدت و  تسکش و  نم  تشپ  نونکا 
: رعش

ْمُکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَش  ای  ُُمتیَّدَعَت 
ٍدَّمَُحم ِیبَّنلا  َنید  اوُُمتَْفلاخَو 

انب ُمُکاّصَو  ِلُسُّرلا  ُریَخ  َناکامَا 
ِدَّدَسُْملا ِیبَّنلا  ِلْسَن  ْنِم  ُنَْحنامَا 
ْمُکَنوُد یُِّما  ُءارهَّزلا  َِتناکامَا 
ُدَمْحَا ِۀیرَْبلا  ِریَخ  ْنِم  َناکامَا 

ُُمتیَنَج ْدَقاِمب  ُْمتیزُْخا  َو  ُمْتنُِعل 
: دندومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  داجس  دیس  ترضح  زا  یثیدح  رد  ( 267) ُدَّقَُوت ٍرانَّرح  اُوقُالت  َفْوَسَف 

ار شتـسد  ود  وا  يرای  رد  هکنآ  ات  دومن  وا  يادـف  ار  شفیرـش  ناج  درک و  راثیا  دوخ  رب  ار  ردارب  هک  ار  ساّبع  میومع  دـنک  تمحر  ادـخ 
زا دـنک و  یم  زاورپ  تشهب  رد  ناگتـشرف  اب  لاب  ود  نآ  اب  هک  دومرف  تیانع  وا  هب  لاب  ود  وا  تسد  ود  ضوع  رد  یلاعت  ّقح  دـندرک و  عطق 

ماـقم يوزرآ  ار  ءادهـش  عیمج  تسا و  ءادهـش  عیمج  طوـبغم  هک  تماـیق  زور  رد  تسا  یتـلزنم  يادـخ  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  ساـّبع  يارب 
(268 .) تسوا

هکنآ  دوب و  هلاس  راهچ  یس و  تداهش  تقو  رد  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  هک  هدش  لقن 
هیرگ هبدن و  نانچ  ناشیا  متام  رد  دش و  یم  عیقب  رد  هنیدم  نوریب  وا  ینایعا  ناردارب  وا و  متام  رد  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  ردام  نیَنْبلا  ما 
دوب ینمـشد  رتگرزب  هک  مکحلا  نب  ناورم  تسین ، یبجع  ناتـسود  نتـسیرگ  تشگ . یم  نایرگ  تشذـگ  یم  اجنآ  زا  هک  ره  هک  درک  یم 

(269 !) درک یم  هیرگ  وا  هیرگ  رثا  زا  درک  یم  روبع  نینبلا  ّما  رب  نوچ  ار  تّوبن  نادناخ 
: هدش لقن  شنارسپ  رگید  مالّسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هیثرم  رد  نینبلا  ّما  زا  راعشا  نیا 

: رعش
ِدَقَّنلاِریهامَج یلَعَّرَک  ساّبعلا  َياَر  ْنَمای 

ٍدََبل يذ  ٍثیل  ُّلُکَردیح  ِءاْنبا  ْنِم  ُهارَو  َو 
ٍدی َعوُطْقَم  ِهِْساَِرب  َبیُصا  یْنبا  َّنَا  ُْتِئْبنُا 
ِدَمَْعلا ُبْرَض  ِهِْساِرب  َلامَا  یْلبِش  یلَع  یلی  َو 

ٌدَحَا ُْهنِم  ینَداَمل  َکیَدی  یف  َکُفیَس  َناکَْول 
. ًاضیَا اهلَو 

: رعش
َنینْبلَا ّمُا  ِکیَو  ّینوُع  ْدَت  ال 

ِنیرَعلا ِثوُیِلب  ینیرّکَُذت 
ْمِِهب یعُْدا  یل  َنُوَنب  َْتناک 

ِنیَنب ْنِم  َو ال  ُتْحَبْصَا  َمْوَیْلاَو 
یبُّرلا ِروُُسن  ُْلثِم  ٌۀَعبْرَا 

ِنیتَْولا ِعْطَِقب  َتوَْملا  اُولَصاَو  ْدَق 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1968 

http://www.ghaemiyeh.com


ْمَُهبالْشَا ُناصْرِخلا  َعَزانَت 
نیعَط ًاعیرص  یْسمَا  ْمُهُّلُکَف 

اُوَربْخَا امکَا  يْرعِش  َتَیل  ای 
ِنیمَیلا ُعیطَق  ًاساّبع  َّنَِاب 

رکذ دنچ  نیا  اجنیا  رد  تسا  هتـسیاش  و  مالّـسلا ، هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هیثرم  رد  يراعـشا  هّللا  ءاش  نا  دیایب  یثارم ) لصف   ) رد هک  نادب 
: دوش
: رعش

ًادِهاُجم ِةاغُّطلا  ِبْرَح  یف  َلازامَو 
ًالَّدُجم دیعَّصلا  َقْوَف  يوَه  نَا  یِلا 

اُوقَّرَخِولابِّنلِاب ُهُوقَشَر  ْدقَو 
ًالَمْدَق َناک  يَذلا  ِءامْلا  ََۀبِْرق  َُهل 
ُلِماوَه ُعُومّدلاو  ًانیَسُح  يدانَف 

ًالمآ ُْتنک  ام  َباخْدَق  یخَا  نبایَا 
دَّمَُحم َْنبای  ِهّللا  ُمالَس  َکیَلَع 

الَبْلا َلََزن  یخَا  ای  یّنِم  ِمْغَّرلا  یَلَع 
يرَّثلا یَلَع  یْقُلم  ُْطبِّسلا  ُهاَراّملَف 

الِمُْها ُْعمَّدلا  َو  ِتوْملا  َبْرَک  ُِجلاعی 
ٌحَّرَقُم ُداوُفْلاو  ِهَیِلا  ءاجَف 

الَْتماِدَق موُمُهلْاب  ٍْبلَِقب  يدانَو 
اهِعیمَج ِرُومُْالا  یف  ینْوَع  َْتنُک  یخَا 
ًالِذاب سْفَّنِلل  َناک  ْنَم  ای  لْضَفلا  َابَا 

يرَّثلا یَلَع  َكاَرن  ْنَا  انیَلَع  ُّزِعی 
ًالَّمَُرم یحْضَا  ُهْجَْولا  َْکنِم  َو  ًاحیرَط 

مولظم نآ  تداهش  نیسحلا ع و  هّللا  دبع  یبا  ترضح  تزرابم  نایب  رد 

ار دوخ  تیب  لها  نارای و  زا  نت  ود  داتفه و  درک  رظن  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لـقن  لـتاقَم  باـبرا  یـضعب  زا 
دیبلط و ار  تمـصع  قدارـس  نایگدرپ  درک و  همیخ  هب  ور  اهنز  عادو  تهج  هب  سپ  دیدرگ ، داهج  مزاع  دید  نیمز  يور  رب  هتـشک  دیهش و 

: درک ادن 
! موثلک ّما  يا  بنیز ، يا  همطاف ، يا  هنیکس ، يا 

: ُمالَّسلا یّنِم  َّنُکیَلَع 
: رعش

فافع هدرپارس  ناوناب  هتشگرس 
هام درگ  هلاه  نوچ  همه  وا  درگ  هقلح  دز 
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نوبز ام  لاح  دش  هک  هلان  هب  نانز  رس  نآ 
هابت ام  زور  دش  هک  هیرگ  هب  نانکوم  نیو 

ًافُّهََلت َعُُومُّدلا  َْنلَسْرَا  َو  َنْمُقَف 
ٍتابِحَْتنم َلیَّذلا  ُْهنِم  َّنَکْسَاَو 

یجُّدلا َبَکْوک  یفَطصُمْلا  َنبْای  َنیَا  یِلا 
ِتامَزالا یف  ِتیَبْلا  ِلْهَا  َفْهَک  ای  َو 

يَرنامََرن َْمل  َو  اْنتِم  انَتَیل  ایَف 
ٍتایَِحب ْنِحَتْمَن  َْملانَتَیل  ای  َو 

ْمُُهنْکُر َمَّدَهَتِْذا  یماتْیِلل  ْنَمَف 
ٍةالُو ِدْقَف  َْدنِع  يراذُْعِلل  ْنَم  َو 

: درک ضرع  هنیکس  سپ 
؟ ِتْوْمِلل َتْمَلْسَتْسا  ! َۀبَا ای 

! ردپ يا 
؟ ياهداد گرم  هب  نت  ایآ 

: دومرف
! درادن ینیعم  روای و  هک  یسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ 

: درک ضرع 
: تسج لّثمت  لثم  نیدب  باوج  رد  ترضح  نادرگزاب ، نامّدج  مرح  هب  ار  ام 

؛ َماَنل اطَقْلا  َكُِرت  َول  َتاهیَه 
یمن نم  زا  تسد  رکـشل  نیا  هکنآ  زا  تیاـنک  تفخ . یم  هدوسآ  دوخ  هنایـشآ  رد  ناویح  نآ  تشاد  یم  رب  تسد  اـطَق  غرم  زا  دایـص  رگا 

نآ هک  دـنیوگ  و  دومرف . تکاس  ار  ناشیا  ترـضح  دـندرک ، دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  اهنز  مََرب ، یئاـج  هب  ار  امـش  هک  دـنراذگ  یمن  و  دـنراد ،
: دومرف دومن و  موثلک  ما  هب  ور  ترضح 

(270 .) مْوَقلا ِءالُؤه  یِلا  ٌزِراب  ّینِا  َو  ًاریَخ  ِکِسْفَِنب  ُۀیَُخا  ای  ِکیصُوا 
: دیوگ فلؤم 

دشاب رتدایز  شرثا  دیاش  عادو  تبیصم  نکل  دنک  یم  نایرگ  ار  هدید  نایرب و  ار  لد  یمامت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  بئاصم  هک 
عمج وا  رود  دندوب  ترضح  نآ  دوخ  دالوا  هلزنم  هب  هک  شناگتـسب  زا  ای  ترـضح  نآ  زا  کچوک  لافطا  نایبص و  هک  یتقو  نآ  صوصخ 

. دندرک هیرگ  دندش و 
یفْعُج ّرُح  نب  هّللادیبع  همیخ  دیسر و  لتاقُم  یَنب  رصق  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نوچ  هدش  تیاور  هک  تسا  نآ  نیا  رب  دهاش  و 

لقن ّرُح  نب  هّللادیبع  زا  . درب فیرـشت  وا  يوس  هب  ترـضح  دوخ  دماین  وا  دـیبلط و  ار  وا  وا و  دزن  هب  داتـسرف  ار  قورـسم  نب  جاّجَح  دـید ، ار 
وا لثم  هن  وا  زا  رتوکین  زگره  ار  يدحا  مدیدن  سپ  دوب ، هایـس  بارُغ  لاب  لثم  شنـساحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نم  رب  دش  دراو  هک  تسا 
رد شنایبِص  تفر و  یم  هار  مدید  هک  یتقو  رد  مدرک  ترضح  نآ  رب  هک  یتّقر  دننام  زگره  مدرکن  ّتقر  و  دنک ، رپ  ار  مشچ  هک  ار  یـسک 

نحـص رد  هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع  دـید  ایؤر  ملاع  رد  هک  تسا  يرهبا  ییحی  ازریم  تیاـکح  لاـقم  نیا  دـیؤم  و  یهتنا . دـندوب . شرود 
تساوخ نوچ  دش و  هظعوم  لوغشم  سپ  تسا ، سیردت  لوغشم  هتسشن  افّصلا  قاط  رد  اپ  نییاپ  فرط  رد  مالّسلا  هیلع  ءادّهشلا  دیس  رهّطم 
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: دیامرف یم  مالّسلااهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح  تفگ  دمآ و  یسک  دنک  تبیصم  رد  عورش 
؛ ِدیهَّشلا يَِدلَو  ِعادِو  یلَع  ۀَلِمَتْشُمْلا  َبئَّاصَمْلا  ِرُکُْذا 

. دشاب مدیهش  دنزرف  عادو  رب  لمتشم  هک  یبئاصم  نکب  رکذ  ینعی 
(271 .) مدوب هدیدن  رمع  رد  ار  نآ  لثم  هک  دندومن  يدیدش  هیرگ  دـندش و  عمج  يرایـسب  قلخ  درک و  رکذ  ار  عادو  تبیـصم  زین  یـسلجم 

: دیوگ ریقف 
: دومرف يو  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هیمون  هرشبم  نامه  رد  هک 

؛ اِنِبئَّاصَم ِۀَماِقا  یف  َنوُّمَتْهی  اِنئانَُما  َو  اِنئایلْوَال  اُولُوق 
. ام ياهتبیصم  ازع و  هماقا  رد  دننکب  مامتها  هک  ام  يانُما  ناتسود و  هب  دییوگب  ینعی 

گرزب رتخد  دیبلط  شیوخ  تداهش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ؛ هلمجلاب
ار باتک  نآ  همطاف  دوب و  ضیرم  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  بانج  هرهاظ و  یتیصو  هدیچیپ و  یباتک  وا  هب  دومرف  اطع  ار و  همطاف  دوخ 

نب یلع  درک  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  ۀیصولا ) تابثا   ) رد دیسر . ام  هب  باتک  نآ  سپ  داد  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب 
ار وا  دومن  هاگآ  مالّسلاامهیلع و  ءایبنا  ثیاروم  مظعا و  مسا  هب  وا  هب  دومرف  تیصو  سپ  دوب  لیلع  ترضح  نآ  ار و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

ماما نوچ  هک  هدرک  رما  هتشاذگ و  اهنع ) هّللا  یضر   ) هَمَلَس ّمُا  دزن  تسا  تّوبن  ثیراوم  زا  هک  ار  حالـس  فحاصَم و  فُحُـص و  مولع و  هک 
(272 .) دراپس وا  هب  ددرگرب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 

: هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  يدنوار ) تاوعد   ) رد
: دومرف

و دروخ ، یم  شوج  شکرابم  ندب  رد  اهنوخ  یْلغَت و  ُءَّامِّدلا  دش و  هتشک  هک  زور  نآ  رد  دینابسچ  دوخ  هنیـس  هب  تفرگ و  رب  رد  ارم  مردپ 
: دومرف

! نم رسپ  يا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  هب  دومرف  میلعت  مالّـسلااهیلع و  همطاف  نم  هب  ار  نآ  دومرف  میلعت  هک  ار  یئاعد  نم  زا  نک  ظفح 

دومرف راوشد و  میظع و  رما  دوش و  یم  لزاـن  هک  تخـس  ياـهالب  هودـنا و  مهم و  تجاـح  يارب  زا  لـیئربج  ترـضح  نآ  هب  دومن  میلعت  و 
: وگب

ِنَع َسّفَنُم  اـی  َریمَّضلا  یف  اـم  ُمَْلعی  ْنِم  اـی  َنیِلئاّـسلا  ِجـئاوَح  یلَع  ُردـْقی  ْنَم  اـی  ِمیظَْعلا  نآرُقْلا  هط و  ِّقَِـحب  َو  ِمـیکَحْلا  ِنآرُقْلا  سی و َ  ِّقَِـحب 
ِلآ َو  ًدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِر  یـسْفَّتلا  َیِلا  ُجاتْحیال  ْنَم  ای  ِریغَّصلا  َلْفِّطلا  َقِزار  اـی  ِریبَکْلا  ِخـیَّشلا  َمِحار  اـی  َنیموُمْغَمْلا  ِنَع  َجّرَفُم  اـی  َنیبُورْکَمْلا 

( یفاک  ) رد ( 273 .) اذَک َو  اذَک  یب  ْلَعفا  َو  ٍدَّمَُحم 
: هک هدش  تیاور 

: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  شیوخ  تافو  تقو  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 
! نم ناج  رسپ  يا 

هدومن نم  هب  مردپ  ار  تیـصو  نیا  دومرف  دـش و  رـضاح  شتافو  هک  یماگنه  مردـپ  نم  هب  درک  تیـصو  هک  هچنآ  هب  ارت  منک  یم  تیـصو 
: دومرف

. ُهّللا ًارِصان إ ال  َکیَلَع  ُدِجی  ْنَم ال  َْملُظ  َو  َكاِیا  یَُنبای 
! نم ناج  رسپ  يا 

(274 .) ادخ رگم  درادن  یسرداد  يروای و  هک  یسک  رب  ملظ  زا  زیهرپب 
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: تفگ يوار 
. دش لاتق  مزاع  سیفن  سفن  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  سپ 

ریـشمش نتـشادرب  تردق  یناوتان  فعـض و  زا  هکنآ  اب  دـید  سک  یب  اهنت و  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  درگ ، رب  هدید  رون  يا  هک  داد  رد  ادن  وا  يافق  زا  موثلک  ّما  تفرگ ، شیپ  نادیم  هار  تشادن 

مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  منک ، داهج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  ات  راذگب  رادرب و  نم  زا  تسد  هّمع  يا 
: هک دومرف  موثلک  ما  هب 

. دنامن یلاخ  مالّسلاامهیلع  دّمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ددرگن و  هتشک  ات  ار  وا  راد  زاب 
دیآ رد  تیاده  هار  هب  دنچ  ینت  هکلب  تساوخ  یمه  تشادن و  زاب  تسد  تّما  ّتبحم  زا  لاح  نینچ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمجلاب ؛

. دباترب يور  ناهارمگ  نآ  زا  و 
؟ دنادرگب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ار  نمشد  ررض  هک  تسه  یسک  ایا  هک  داد  رد  ادن  مرجال 

؟ دسرتب ادخ  زا  ام  باب  رد  هک  تسه  یتسرپ  ادخ  ایآ 
؟ دسرب ام  دایرف  هب  دشاب و  هتشاد  ادخ  زا  باوث  دیما  هک  تسه  یسردایرف  ایآ 

؟ دنک ام  يرای  ادخ  تهج  هب  هک  تسه  يروای  ینیعم و  ایآ 
(275 . ) دندرک دنلب  لیوع  هیرگ و  هب  ار  ادص  وا  یمولظم  تهج  هب  دندینش  ار  شنینزان  يادص  هک  اهنز 

راوخ ریش  لفط  تداهش  نایب  رد 

: دومرف مالّسلاامهیلع  بنیز  بانج  هب  دمآ و  همیخ  رد  رب  ترضح  سپ 
هک دـسوبب  ار  وا  ات  درب  وا  کیدزن  هب  تروص  تفرگ و  ار  موصعم  كدوک  نآ  سپ  منک ، عادو  ار  وا  ات  دیراپـس  نم  هب  ار  مریغـص  كدوک 

. درک دیهش  ار  وا  دیسر و  لفط  نآ  يولگ  رب  تخادنا و  يریت  نیعل  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح 
: رعش نیا  رد  رعاش  هدرک  هراشا  تبیصم  نیا  هب  و 

: رعش
ِِهْلفِط ِلیبْقَِتل  يوْهَا  فِطَْعنُم  و 

ًارَْحنَم ُمْهَّسلا  ُهَْلبَق  ُْهنِم  َلَّبَقَف 
تفرگ نوخ  ریز  ار  دوخ  ياهفک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تفرگ و  ار  وا  مالّـسلااهیلع  بنیز  داد ، رهاوخ  هب  ار  كدوک  نآ  سپ 

: دومرف دنکفا و  نامسآ  بناج  هب  دش  رپ  هک  نیمه 
یبلک دّـمحم  نب  ماشه  زا  هرکذـت )  ) رد يزوج  نبا  طبـس  تسا . نارگن  ادـخ  هک  اریز  دوش  لزان  نم  رب  هک  یتبیـصم  ره  نم  رب  تسا  لهس 

مه زا  ار  نآ  تشادرب و  ار  دیجم  نآرق  دنراد  رارصا  وا  نتـشک  رد  رکـشل  هک  دید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  هدرک  لقن 
: درک ادن  رکشل  نایم  رد  تشاذگ و  رس  رب  دوشگ و 

. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدّمحم  يّدَج  َو  ِهّللا  ُباتِک  ْمُکَنَیب  َو  ینَیب 
؟ متسین امش  ربمغیپ  رتخد  رسپ  ایآ  دیناد  یم  لالح  ارم  نوخ  هچ  يارب  موق  يا 

: مالّسلا هیلع  نسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  مّدج  لوق  دیسرن  امش  هب  ایآ 
(276 ( ؟ ِۀَّنَْجلا ِلْهَا  ِبابَش  اِدیَس  ِناذه 

نآ ترضح  تسیرگ ، یم  یگنشت  تّدش  زا  هک  دوخ  دالوا  زا  یلفط  هب  داتفا  شرظن  هاگان  دومن  یم  جاجتحا  موق  نآ  اب  هک  ماگنه  نیا  رد 
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: دومرف تفرگ و  تسد  رب  ار  كدوک 
! رکشل يا  َلْفِّطلا ؛ اذه  اوُمَحْراَف  ینوُمَحَْرت  َْمل  ْنِا  ُمْوَق  ای 

. دومن حوبذم  ار  وا  دنکفا و  لفط  نآ  بناج  هب  يریت  ناشیا  زا  يدرم  سپ  دینک ؛ محر  لفط  نیارب  سپ  دینک  یمن  محر  نم  رب  رگا 
: تفگ نتسیرگ و  هب  درک  عورش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ يا 
نیسح ای  ار  وا  راذگب  هک  دمآ  اوه  زا  یئادن  سپ  ار ، ام  دنتـشک  سپ  ام  رب  دننک  يرای  هک  ار  ام  دندناوخ  هک  یموق  نیب  ام و  نیب  نک  مکح 

ماین اب  دـمآ و  دورف  بسا  زا  ترـضح  هک  تسا  روطـسم  ( جاجتحا  ) باتک رد  ( 277 .) تشهب رد  تسا  ياهیاد  ینعی  عـضرم  وا  يارب  زا  هـک 
(278 .) دومن نفد  ار  وا  سپ  درک  هدولآ  شیوخ  نوخ  هب  ار  كدوک  نآ  دنک و  نیمز  رد  يدوگ  ریشمش 

نآ سپ  دوب  وا  رانک  رد  هک  ترضح  نآ  زا  يرسپ  يولگ  رب  دیسر  دمآ  يریت  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  يربط 
: تفگ یم  وا و  رب  ار  نوخ  درک  یم  حسم  ( 279  ) ترضح
؟! انُولَتَقَف انوُرُْصنِیل  انْوَعَد  ٍمْوَق  َنَیب  َو  انَنَیب  ْمُکْحا  ( 280) َّمَهَّللا

. دـش نوریب  رازراـک  يوس  هب  ریـشمش  اـب  سپ  دیـشوپ  درک و  كاـچ  ار  نآ  یناـمی  تسا  ياهماـج  نآ  ياهْربُح و  دـندروآ  دومرف  رما  سپ 
(281 .) یهتنا

دش نادیم  مزع  نیسح  ماما 

: دومرف دروآ و  ناقفانم  نآ  هب  يور  دش و  بسا  رب  راوس  دش  غراف  شیوخ  لفط  راک  زا  نوچ  ؛ هلمجلاب
: رعش

اُوبِغَر اًمِْدق  َو  ُمْوَْقلا  َرَفَک 
ِنیَلَقَثلا ِّبَر  ِهّللا  ِباَوث  ْنَع 

ُهَْنبا َو  ًاِیلَع  ُمْوَْقلا  َلَتَق 
ِنیََوبَْالا َمیرَک  ِریَخلا  َنَسَح 
اوُعِمْجَا اُولاق  َو  ْمُْهنِمًاقَنَح 

ِنیَسُْحلا ِبْرَح  یِلا  َساَّنلا  اوُرُشُْحا 
(. 282  ) تایبالا

هب لد  هراب  کی  هتـسش و  اـیند  یناگدـنز  زا  تسد  تشاد و  تسد  رد  هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یتلاـح  رد  داتـسیا و  موق  نآ  لـباقم  سپ 
: دومرف یم  تئارق  ار  راعشا  نیا  هتسب و  ادخ  ياقل  تداهش و 

: رعش
ٍمشاه ِلآ  ْنِم  ِرْهُّطلا  یلع  ُْنبا  اَنَا 

ُرَْخفَا َنیح  اًرَْخفَم  اذِهب  ینافَک 
یشَم ْنَم  ُمَرْکَا  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَجَو 
ُرَهْزی ِْقلَْخلا  یف  ِهّللا  ُجارِس  ُنَْحن  َو 

َدَمْحَا َِۀلالُس  ْنِم  یُّما  ُمِطاف  َو 
ُرَفْعَج ِنیَحانَْجلا  اذ  یعْدی  یّمَع  َو 
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ًاقِداص َلِْزنُا  ِهّللا  ُباتِک  انیف  َو 
ُرَکْذی ِریَْخلِاب  یحَْولا  َو  يدُْهلااَنیفَو 

ْمِهِّلُک ساّنِلل  ِهّللا  ُنامَا  ُنَْحنَو 
ُرِهُْجن َو  ِمانَْالا  یف  اذِهب  ُّرُِسن 

اِنت الُو  یقْسَن  ِضْوَْحلا  ُةالو  ُنَْحنَو 
ُرَْکنی َسَیلام  ِهّللا  ِلوسر  ِْساکب 
ٍۀَعیش ُمَرْکَا  َساّنلا  یف  اُنتَعیشَو 

(283) ُرَسْخی ِۀَمایِْقلا  َمْوی  انُضِْغبُم  َو 
دومن و یمیظع  راتـشک  هکنآ  ات  دنکفا  یم  كاله  كاخ  هب  ار  وا  دمآ  یم  بلاغلا  هّللادسا  دـنزرف  نآ  ربارب  رد  هک  ره  دـیبلط و  زرابم  سپ 

. درکن ترضح  نآ  نادیم  تئرج  یسک  رگید  داتسرف ، مّنهج  هب  ار  لاجِر  لاطبَا  ناعاجش و  زا  رایسب  تعامج 
: دومرف دومن و  هنمیم  رب  هلمح  سپ 

: رعش
ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  ٌریَخ  ُتْوَْملا 

: رعشِراّنلا ِلوُخُد  ْنِم  یلْوَا  ُراْعلاَو 
: دومرف درک و  هرسیم  رب  هلمح  بانج  نآ  سپ 

: رعش
ِیلَع َْنب  ُنیَسُْحلا  اَنَا 

ینَْثنَا ْنَا ال  ُتَیلآ 
یبَا ِتالایَع  یمْحَا 

(284  ) یبّنلا نید  یلَع  یْضما 
: هتفگ تاُور  زا  یضعب 

! مسق ادخ  هب 
روُصحم و ار  وا  تیب  لها  دنشاب و  هتشک  هلمج  هب  ار  وا  نادنزرف  نارای و  دنشاب و  هدرک  هطاحا  ار  وا  رایـسب  ياهرکـشل  هک  ار  يدرم  زگره 

هوالع هب  دوب  عمج  وا  رد  بئاصم  نیا  مامت  هچ  مدـیدن ؛ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  رت  بلقلا  يوق  رتعاجـش و  دنـشاب ، هتخاـس  لصأتـسم 
شیالآ هنوگ  چیه  هب  تسشنن و  شراقو  نماد  رب  رارطضا  بارطضا و  درگ  اهنیا ، دوجو  اب  تحارج و  يرایسب  ترارح و  ترثک  یگنشت و 

رب نانچ  دـندرک  یم  هلمح  وا  رب  لاجِر  لاطبَا  هک  یماگنه  و  تشُک ، یم  دز و  یم  لاـح  نیا  اـب  تشادـن و  هار  شدوجو  تخاـس  رد  لزلزت 
درگ رکشل  هراب  رگید  دنتخیرگ ، یم  ادخ  ریـش  دنزرف  نآ  يور  شیپ  زا  دندیمر و  یم  هدید  گرگ  هّلگ  نوچ  ناشیا  هک  تخات  یم  ناشیا 
هلمح هوبنا  رکشل  نآ  رب  ترضح  نآ  سپ  دندش ، یم  وا  گنج  هب  رـضاح  دنداد و  یم  مه  اب  تشپ  رفن  رازه  یـس  نآ  دندمآ و  یم  رد  مه 

رکشل بلق  زا  سپ ، تشگ . یم  یهت  نمشد  زا  وا  فارطا  یتخل  دندش و  یم  هدنکارپ  قّرفتم و  وا  شیپ  زا  رشَْتنُم  دارَج  دننام  هک  دنکفا  یم 
(285 .) دومرف یم  توالت  ار  ِهّللِاب  ِّالا  َةَّوق  َو ال  َلْوَح  هکرابم ال  هملک  دومن  یم  شیوخ  زکرم  هب  يور 

: دیوگ فلؤم 
: مینک لقن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  رد  ار  يدنه  يودنه  نرگ ) راک  زمیج   ) مالک ماقم  نیا  رد  تسا  هتسیاش 

دنه هیلاح  فراعتم  نابز  هک  ودرُا  نابز  هب  هتـشون  نیچ  خـیرات  رد  یباتک  هک  هدرک  لقن  صخـش  نیا  زا  ناـجرم ) ؤلؤل و   ) رد موحرم  خـیش 
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همجرت نیع  هک  مـالک  نیا  دوب  هدـش  تعاجـش  زا  يرکذ  یتبـسانم  هب  نوـچ  هحفـص 111  رد  مّود  دـلج  رد  دـندرک ، پاـچ  ار  نآ  تسا و 
: تسا روکذم  اجنآ  رد  تسوا  ترابع 

هچنانچ تسین ؛ نایب  لباق  متـسُر  مان  ناشلباقم  رد  هک  هتـشذگ  دـنچ  ینادرم  نکل  تسا  هناـمز  روهـشم  متـسر  تعاجـش  يرداـهب و  نوچ  )
اب هتفت  گیر  رب  البرک  نادـیم  رد  هک  یـصخش  هک  ارچ  هتفای ؛ مّدـقت  هبتر  ناعاجـش  همه  رب  شتعاجـش  هک  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

. دوب دهاوخن  فقاو  خیرات  زا  هک  درآ  یسک  متسر  مان  وا  لباقم  هب  دشاب  هدرب  راک  هب  یگنادرم  یگنسرگ  یگنشت و  تالاح 
رازه یس  هلباقم  رد  رفن  ود  داتفه و  یمدق  تباث  حدم  هک  تقاط  ار  هک  نابز  و  دراگن ، رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  لاح  هک  تسا  ارای  ار  هک  ملق 
اهنآ ياهلد  لاح و  هک  تسا  اسر  ردق  نیا  اجک  یلایخ  كزان  دـیامن ، ادا  دـیاب  هچنانچ  ار  کی  ره  تداهـش  راوخنوخ و  یفوک  یماش  جوف 

سدق ارس  رمـش  هک  ینامز  ات  هتفرگ  ار  اهنآ  رود  جوف  رازه  هد  اب  دعـس  رمع  هک  ینامز  نآ  زا  دمآ  شیپ  هچ  ناشرـس  رب  هک  دنک  ریوصت  ار 
. درک ادج  نت  زا  ار 

. دشابن راک  ددم  شیارب  یمّود  ات  دیآ  یمن  رب  راک  اهنت  مدآ  زا  ینعی  دشاب  ود  کی ، ياود  هک  تسا  روهشم  لثم 
مالّسلا هیلع  نیسح  رگم  تسا  هدرک  ریگ  فرط  راهچ  زا  نمشد  ار  سک  نالف  هک  دوش  هتفگ  یـسک  ّقح  رد  هک  تسین  نآ  زا  رتالاب  هغلابم 

رازه هد  فرط  راهچ  زا  هچنانچ  دندادن ، تسد  زا  ار  یمدق  تباث  نآ  دوجو  اب  دندوب  هدرک  گنت  نانمشد  مسق  تشه  نت ، ود  داتفه و  اب  ار 
. دندوب هتخیگنارب  تملظ  نافوط  هریت  ياهداب  لثم  ناشریت  هزین و  شراب  هک  دوب  دیزی  جوف 

برع یمرگ  تزامت و  هک  دش  ناوت  یم  هتفگ  هتفریذـپن ، ناکما  تروص  کلف  ریز  رد  شریظن  هک  دوب  برع  باتفآ  ترارح  مجنپ  نمـشد 
. دش دناوت  یمن  تفای  برع  زا  ریغ 

هکلب دوب  نکفا  شتآ  هدنزوس و  مرگ ، رونت  رتسکاخ  دننام  نز و  هلعش  باتفآ  تزامت  رد  هک  دوب  البرک  نادیم  هدیتفت  گیر  مشش  نمـشد 
یگنـشت و یکی  رتملاظ  همه  زا  هک  رگید  نمـشد  ود  ًاعقاو  دندوب ، همطاف  ینب  ياپ  ياه  هلبآ  شیاهبابح  هک  تفگ  ناوت  یم  يراّهق  يایرد 

یگنشت زا  اهنابز  هک  دش  یم  مک  تقو  نامه  نمشد  ود  نیا  يوزرآ  شهاوخ و  دندوبن ، ادج  یتعاس  زابلغد  یهارمه  لثم  یگنـسرگ  مّود 
. دندیدرگ یم  كاچ  كاچ 

لحم دـش  مامت  ( 286 .) تسا متخ  ناشیا  رب  تعاجـش  يرداـهب و  دنـشاب  هدرک  هلباـقم  ار  راّـفک  اـهرازه  هکرعم  نینچ  رد  هک  یناـسک  سپ 
وا شیاتس  رد  هک  راوازس  ذغاک و  دیفس  راسخر  رد  تسا  یئابرلد  نیکشم  لاخ  ياج  هب  هک  تسرپ  تب  يودنه  نیا  نیتم  مالک  زا  تجاح 

: دوش هتفگ 
(. ار اراخب  دنقرمس و  مشخب  شیودنه  لاخ  هب  )

: لَّوالا ِِهقایِس  یِلا  ُمالَْکلا  َعَجر 
هک ار  هچنآ  ياوس  هداتسرف  َكرَد  هب  ار  رکشل  نآ  زا  نت  هاجنپ  دصُهن و  رازهکی و  ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  هریغ  بوشآ و  رهـش  نبا 

. دوب هدومرف  حورجم  رادمخز و 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  هک  تسین  یئاـناوت  تّوق و  نآ  ار  سک  چـیه  شنیرفآ  تشد  نهپ  رد  هک  تسنادـب  نیعل  دعـس  نبا  تقو  نیا 

دز و رب  گناب  ار  نایهاپـس  مرجال  دـنادرگ . دوخ  ریـشمش  همعط  ار  رکـشل  مامت  ترـضح  نآ  دور  هنوگ  نیدـب  راـک  رگا  دـنک و  شـشوک 
: تفگ

! امش رب  ياو 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغ  ّلک  بلاغ  نیطَبلا  عَْزنَا  دنزرف  نیا  دیهد  یم  مزر  یتعاجـش  هچ  اب  دینک و  یم  گنج  هک  اب  هک  دیناد  یم  ایآ 

ره زا  دیوش و  تسدمه  یگمه  هدنکفا . كاله  كاخ  هب  ار  راگزور  ناریلد  برع و  ناعاجـش  هک  تسا  ردپ  نآ  رـسپ  نیا  تسا ، مالّـسلا 
: دیرآ هلمح  وارب  بناج 
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: رعش
ًةَزَرابُم ُهُولانی  ْنَا  ْمُهایْعَا 

ارَکِفلا اوُدَّعَص  اَّمل  ْياَّرلا  اُوبَّوَصَف 
ًهََعبْرَا ِبْرَْحلا  یف  ُهَوَْحن  اوُهَّجَو  ْنَا 

: رعشارَجَحلا َو  یِّطِْخلا  َو  َمْهَّسلا  َو  َفیَّسلا 
نامک رب  اهریت  تفر  یم  رامش  هب  رازه  راهچ  اهنآ  ددع  هک  نازادناریت  دندروآ و  هلمح  راوگرزب  نآ  رب  بناج  ره  زا  ناوارف  رکشل  نآ  سپ 

. دندرک اهر  ترضح  نآ  يوس  هب  دنداهن و 
. هتفرگ تمصع  قدارس  بناج  یتعامج  و  دندش ، لئاح  زجاح و  تیب  لها  مایِخ  وا و  نیبام  دندرک و  هطاحا  ار  مولظم  بیرغ  نآ  رود  سپ 

: هک دومرف  دز و  موق  نآ  رب  گناب  تسنادب  نیا  نوچ  ترضح 
! نایفسوبا نایعیش  يا 

دوخ بسن  بسح و  هب  عوجر  دیـشاب  تریغ  اب  درم و  دازآ  ایند  رد  سپ  دیـسرت  یمن  داعم  تماـیق و  زور  زا  دـیتشادرب و  نید  زا  تسد  رگا 
: تفگ درک و  ترضح  نآ  هبور  ایح  یب  رمش  دراد . تیمح  تریغ و  برع  ینعی  دیشاب . یم  برع  امش  هک  اریز  دینک ؛

؟ همطاف رسپ  يا  یئوگ  یم  هچ 
: دومرف

؟ تسا هانگ  ریصقت و  هچ  ار  نانز  دینک ، یم  دربن  نم  اب  امش  منک و  یم  تلتاقم  مراد و  گنج  امش  اب  نم  میوگ  یم 
رود درم  نیا  هدرپارس  زا  رکـشل  يا  هک  داد  رد  هحیـص  رمـش  ما . هدنز  نم  ات  دنوشن  نم  مرح  ضّرعتم  هک  ار  دوخ  ناشکرـس  دینک  عنم  سپ 

. تسا نیمه  ام  دوصقم  هک  دیوش  ایهم  ار  وا  لتق  تسا و  میرک  يّوفک  هک  دیوش 
هورگ نآ  داهن و  ناشیا  رد  ریشمش  دمآ و  رد  ناشیا  يور  رد  كانبضغ  ریش  دننام  بانج  نآ  دندرک و  هلمح  ترضح  نآ  رب  نایهاپس  سپ 

. دنداد یم  تشپ  نایرکشل  درک  یم  يور  هک  وس  ره  هب  و  ار ، ناتخرد  گرب  نازخ  داب  هک  دنکفا  یم  كاخ  هب  نانچ  ار  هوبنا 
دشوکب نیا  زا  نادنچ  هد  دشونب  بآ  یتبرش  بانج  نآ  رگا  هک  دندوب  هتسناد  نایفوک  تفرگ ، شیپ  رد  تارف  هار  یگنـشت  ترثک  زا  سپ ،

یم هلمح  وا  رب  دومن  یم  تارف  دصق  ترـضح  نآ  هاگ  ره  دندومن و  دودسم  ار  بآ  هار  دنتـسب و  فص  هعیرـش  قیرط  رد  مرجال  دشکب . و 
دندز هاپس  رب  گناب  دندوب  هعیرش  نابهگن  رادنامک  درم  رازه  راهچ  اب  هک  جاّجح  نبورمع  یملـس و  روْعَا  دندینادرگ ، یمرب  ار  وا  دندرک و 
هعیرش هار  تفاکشب و  ار  رکشل  فوفص  دنکفا و  یم  هلمح  ناشیا  رب  نابضغ  ریش  دننام  ترضح  نآ  دیراذگم ، هعیرش  رب  هار  ار  نیسح  هک 

بآ هب  رـس  تشاد  نوزفا  ّدـح  زا  یگنـشت  زین  باـنج  نآ  بسا  دوـب و  هنـشت  تخـس  دـنار و  تارف  هـب  ار  بـسا  تخادرپـب و  نمـشد  زا  ار 
: هک دومرف  ترضح  تشاذگ ؛

ینعی تشادرب  بآ  زا  رس  درک ، ترضح  نآ  مالک  مهف  بسا  هَّنَاَک  یماشایب ، وت  ات  مماشاین  بآ  هک  مسق  ادخ  هب  ماهنـشت  زین  نم  هنـشت و  وت 
: دومرف ترضح  سپ  مریگ ، یمن  یشیپ  وت  رب  نم  بآ  برُش  رد 

وت نیسح  يا  هک  تشادرب  دایرف  يراوس  هاگان  هک  دماشایب  ناویح  نآ  ات  تفرگ  رب  بآ  یفک  درب و  ارف  تسد  مماشآ و  یم  نم  روخب  بآ 
. دننک یم  وت  تمرح  کته  دنور و  یم  تا  هدرپارس  هب  رکشل  یشون و  یم  بآ 

رکـشل رب  تخات و  نوریب  هعیرـش  زا  تعرـس  هب  تخیرب و  فک  زا  بآ  دینـش  نوعلم  نآ  زا  ار  مالک  نیا  تریغ  تیمح و  ندـعم  نآ  نوچ 
. هدوب هدرک  يْرکَم  ربخ  نیا  هدنیوگ  هتشگن و  مایِخ  ضّرعتم  یسک  هک  دش  مولعم  دیسر  شیوخ  هدرپ  ارس  هب  ات  درک  هلمح 

دزن رد  هتسکش  ياهلد  هتسخ و  ياهرطاخ  هتخوس و  ياهرگج  هتفـشآ و  لاح  اب  ناگمه  تیب  لها  تفگ ، عادو  ار  تیب  لها  هراب  رگد  سپ 
لاح تروص  هک  دناوتن  سک  چـیه  دـندوب و  تلاح  هچ  هب  ناشیا  هک  ددـنبن  تروص  هدـیرفآ  چـیه  رطاخ  رد  دـندمآ و  عمج  ترـضح  نآ 
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. دیامن ریرحت  ای  ریرقت  ار  ناشیا 
: رعش

مناوتان مغ  نیا  ریرحت  زا  نم 
مناج هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک 

ندینش زا  دشابن  تقاط  ارت 
ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

تبیصم رکشل  هدامآ  دننک و  رس  رب  يریسا  رداچ  ات  داد  نامرف  دومن و  تیصو  ار  ناشیا  یئابیکش  ربص و  هب  درک و  عادو  ار  ناشیا  هلمجلاب ؛
دنک و ریخ  هب  ار  امش  رما  تبقاع  دهد و  تاجن  نانمـشد  ّرـش  زا  دنک و  تیامح  ظفح و  ار  امـش  دنوادخ  هک  دینادب  دومرف  و  دندرگ ، الب  و 

دیئاشگم هوکش  هب  نابز  سپ  دیامرف ، تمارک  ضوع  دُزم و  مرک  مَِعن و  عاونا  هب  ار  امش  دزاس و  التبم  الب  باذع و  عاونا  هب  ار  امش  نانمشد 
. دومن نادیم  هبور  دومرفب و  نانخس  نیا  دهاکب ، امش  تلزنم  تبترم و  زا  هک  دیئوگم  ینخس  و 

: هتفگ ماقم  نیا  رد  رعاش 
: رعش

دومن مرح  عادو  هاگ و  همیخ  هب  دمآ 
هاگن یمه  ترسح  هب  دومن  ناکدوک  رب 
کشا دناشف  خر  رب  رب و  رد  دناشن  ار  نیا 

هآ هدیشک  لد  زا  لد و  رب  تشاذگ  ار  نآ 
دومن اپ  هب  تمایق  روش  تیب  لها  رد 

هاگبرح يوس  ناور  تشگ  هاگ  همیخ  و ز 
وا يافق  رد  دش و  هاگمزر  يوُس  وا 

هابَا او  گناب  دش و  هاخا  او  دایرف 
یم هتـشپ  هتـشک  زا  هنـشت  بل  اب  تخادـنا و  یم  دز و  یم  تخات  نافلاخم  رکـشل  فص  رب  دـینادرگب و  نادـیم  يوس  هب  بکرم  ناـنع  سپ 

هکرعم كاخ  اب  ار  راّجف  رارشا و  نوخ  رادبآ  ریشمش  برض  هب  تخیر و  یم  نیمز  رب  ار  ناقفانم  نآ  ياهرـس  نازخ  گرب  دننام  تخاس و 
، تخیمآ یم  تخیر و  یم 

نیسح ماما  نارابریت 

ترثک زا  دیرخ و  یم  دوخ  كرابم  هنیـس  ولگ و  ور و  رب  ار  اهریت  نآ  قح  هار  رد  ترـضح  نآ  دندومن ، نارابریت  ار  وا  فرط  ره  زا  رکـشل 
. تشگ تشپراخ  تشپ  نوچ  شکرابم  هنیس  تسشن  ترضح  نآ  هرز  ياه  همشچ  رب  هک  گندخ 

رد اهمخز  نآ  عیمج  هدش و  تیاور  زین  رتدایز  تفای و  تحارج  تسیب  دصیس و  زا  هدایز  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هلوقنم  تیاور  هب  و 
ات دومرف  فقوت  یگتسخ  فعض و  يرایسب  یگنـشت و  ترثک  تحارج و  يرایـسب  زا  ترـضح  تقو  نیا  رد  دوب ، ترـضح  نآ  يور  شیپ 
زا نوخ  دیـسر و  شکرابم  نیبج  رب  گنـس  نآ  ترـضح ، نآ  بناج  هب  تخادـنا  یگنـس  یملاظ  هاگان  هک  دـشاب  هدرک  تحارتسا  یتعاس 

هاگان هک  دـنک  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  هرهچ  مشچ و  ات  تشادرب  ار  شیوخ  هماج  ترـضح  دـیدرگ . يراـج  شنینزاـن  تروص  رب  وا  ياـج 
رد ترضح  درک و  رد  هب  رس  يوس  نآ  دیسر و  شکاپ  لد  رب  یلوق  هب  شکرابم و  هنیـس  رب  دوب  هبعـش  هس  هدولآ و  رهز  شناکیپ  هک  يریت 

: تفگ لاح  نآ 
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. ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهّللاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب 
: تفگ درک و  نامسآ  يوس  هب  ور  هاگنآ 

! نم دنوادخ  يا 
. تسین وا  زج  يربمغیپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  ار  يدرم  دنشک  یم  تعامج  نیا  هک  یناد  یم  وت 

نآ ریز  هب  تسد  ترـضح  دـیدرگ ، يراج  نوخ  نادوان  دـننام  مومـسم  ریت  نآ  ياج  زا  دیـشک و  نوریب  افق  زا  ار  ریت  نآ  دُرب و  تسد  سپ 
فک هراب  رگید  تشگ ، یمن  رب  ياهرطق  فیرش  نوخ  نآ  زا  دناشفا و  یم  نامسآ  بناج  هب  دش  یم  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاد  یم  تحارج 

: هک دومرف  دیلام و  دوخ  نساحم  يور و  رس و  رب  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد 
مان درک و  مهاوخ  رادـید  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  هدرک ، باـضخ  شیوخ  نوخ  هب  هدولآ و  نوخ  يور  رـس  اـب 

(287 .) تشاد مهاوخ  هضرع  وا  هب  ار  دوخ  ناگدنشک 
: دیوگ فلؤم 

: هدومرف منک ، رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  نم  هک  تسا  هتسیاش  تسا ، هدروآ  مظن  هب  وکین  ار  تبیصم  نیا  ۀّبحملا ) جارعم   ) بحاص هک 
: رعش

راربا ناطلس  دش  زاب  زکرم  هب 
راکیپ مخز  زا  یمد  دیاسآ  هک 

نمشد تسد  زا  دنکف  یگنس  کلف 
نَسْحَا هّللا  ُهْجَو  یناشیپ  هب 

ار افج  گنس  نآ  هنیک ، زا  دز  هچ 
ار امندزیا  هنییآ  تسکش 

دمرس قشع  يور  تشگ  نوگلگ  هک 
دّمُحم يور  دُُحا  زور  رد  هچ 

هاش نآ  تساوخ  تمارک  ناماد  هب 
هاگان هب  دیادزب  هرهچ  زا  نوخ  هک 

نشور دیشروخ  زا  رتنشور  یلد 
نشوج خرچ  ریز  دش ز  نایامن 

رکشل يریت ز  شو  ساملا  یکی 
رپ ات  ياج  هش  لد  ردنا  تفرگ 

نامیا لها  هانپ  تشپ و  زا  هک 
ناکیپ هدولآ  رهز  دیدرگ  نایع 

نوچیب ياتکی  قلاخ  ماقم 
نوخ رپ  تشگ  ناکیپ  هدولآ  رهز  ز 

شنانچ ولهپ  رب  هزین  دز  نانس 
شنانس زا  دیردب  هّللا  ُْبنَج  هک 

تخارفا تیار  ارآ  لد  شرادید  هب 
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تشاذگب قشع  راب  قشع  دنمس 
مدآ لْسَن  رخف  لصو  رکش  هب 

مد نآ  ردنا  تفگ  یم  داتُفا و  ورب 
اکاوَه یف  اّّرُط  َْقلَْخلا  ُتْکََرت 

اکارَا یَِکل  َلایِْعلا  ُتْمَتیَاَو 
ابِْرا ِّبُْحلا  یف  ینَتْعّطَق  َْولَو 

(288) اکاوِس یِلا  ُدا  ؤُْفلا  َّنَح  اَمل 
مرـش زا  ای  میب  زا  ای  دـمآ  یم  کیدزن  وا  دـصق  هب  هک  ره  داتـسیا و  زاب  رازراک  زا  درک و  هبلغ  ترـضح  نآ  رب  یناوتان  فعـض و  تقو  نیا 

دش و ناور  ترضح  نآ  بناج  هب  دوب  ( 289) رسی نب  کلام  شـسحن  مان  هک  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  هکنآ  ات  تشگ . یمرب  درک و  یم  هرانک 
دش و هتفاکـش  دوب  ترـضح  نآ  سدقم  رـس  رب  هک  یهالک  دز  شکرابم  رـس  رب  یتبرـض  ریـشمش  اب  تفگ و  بانج  نآ  هب  مانـشد  ازـسان و 

. دش رپ  نوخ  زا  هالک  نآ  هک  يدح  هب  دش  يراج  نوخ  دیسر و  شسدقم  رس  رب  ریشمش 
: دومرف درک و  نیرفن  وا  قح  رد  ترضح 

. دنک روشحم  ناملاظ  اب  ار  وت  دنوادخ  یماشاین و  يروخن و  تسد  نیااب 
يور رب  همامع  تشاذگ و  رـس  رب  رگید  هالک  تسبب و  ار  رـس  مخز  دیبلط و  یلامتـسد  دنکفیب و  كرابم  قرف  زا  ار  نوخ  رپ  هالک  نآ  سپ 

زا ار  وا  تساوخ  درب و  شیوخ  هناخ  هب  اروشاـع  هعقاو  زا  دـعب  تفرگ و  رب  دوب  زخ  زا  هک  ار  نوخ  رپ  هـالک  نآ  رـسی  نب  کـلام  تسب . نآ 
ار ربمغیپ  دنزرف  يذوخأم  سابل  نم  هناخ  رد  هک  دز  وا  رب  گناب  دـش  هگآ  هک  يّدـبلا  ّرحلا  تنب  هللادـبع  ّمُا  شاهجوز  دـیوشب  نوخ  شیالآ 

؟ يروآ یم 
. دنک رپ  شتآ  زا  ار  تربق  دنوادخ  نم  هناخ  زا  وش  نوریب 

ود دـننام  ناتـسبات  رد  دوب و  هداتفا  راک  زا  وا  تسد  ود  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  زا  دوب و  لاـح  دـب  ریقف و  نوعلم  نآ  هتـسویپ  و 
. دش لصاو  منهج  هب  ات  دوب  لآم  نارسخ  لاح  نیا  رب  دیکچ و  یم  اهنآ  زا  نوخ  ناتسمز  رد  دیدرگ و  یم  کشخ  بوچ 

ار وا  دندروآ و  وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندرک  گنرد  ترضح  نآ  گنج  زا  ياهظحل  رکـشل  هّللا  همحر  دیفم  هّللا و  همحر  دیـس  تیاور  هب  و 
ار دوخ  راوگرزب  ّمع  نوچ  دوب  قهارم  ریغ  یکدوک  دوب و  ماـیِخ  ناـیم  رد  هک  نسح  نب  هللادـبع  ماـگنه  نیا  (290) دندرک هطاحا  راو  هرئاد 

راوگرزب يومع  هب  ار  دوخ  رگم  ات  دـیود  نوریب  همیخ  زا  ترـضح  نآ  تمدـخ  گـنهآ  هب  تفرب و  يو  زا  ناوت  باـت و  دـید  لاـح  نیدـب 
يا هک  داد  رد  ادن  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  نآ  زا  تفرگب و  ار  وا  دش و  نوریب  باتـش  هب  وا  بقع  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  دـناسر .

بنیز باـنج  دـیامن . ناـمحر  یب  نانـس  ریت و  فدـه  ار  دوـخ  دـیآ و  زیگنا  ـالب  نادـیم  نیا  رد  هک  راذـگم  راد  هاـگن  ار  هللادـبع  رهاوـخ ،
: تفگ دومن و  یتخس  عانتما  همیخ  يوس  هب  نتشگرب  زا  هللادبع  دیشخبن و  هدیاف  درک  مامتها  وا  عنم  رد  هچ  ره  مالّسلااهیلع 

! مسق ادخ  هب 
رَْجبَا تقو  نیا  رد  دیناسر ، دوخ  يومع  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت  هب  دـیناهر و  شاهمع  گنچ  زا  ار  دوخ  منکن و  تقرافم  شیوخ  يومع  زا 

: دومرف ملاظ  نآ  هب  دیسر و  هدازهاش  نآ  هک  دروآ  دورف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  هک  دوب  هدرک  دنلب  ار  دوخ  ریشمش  بعک  نب 
! وت رب  ياو 

؟ یشکب ارم  يومع  یهاوخ  یم  هیناز ، رسپ  يا 
هکنانچ درک  عطق  ار  مولظم  نآ  تسد  ریـشمش  داد ، ریـشمش  شیپ  رد  تخاس و  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دروآ  دورف  غیت  نوچ  نوعلم  نآ 

! هاتبا ای  هک  تشادرب  دایرف  لفط  نآ  . تخیوایب نیریز  تسوپ  اب  هک  دش  هدیرب  يوحن  هب  دش و  دنلب  شندرگ  عطق  يادص 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1979 

http://www.ghaemiyeh.com


! هاّمع ای 
: دومرف دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب  تفرگب و  ار  وا  ترضح 

! ردارب دنزرف  يا 
دهاوخ قحلم  تراوگرزب  ناردپ  هب  ارت  دـنوادخ  نونکا  مه  ریگ ، رامـش  هب  یبوخ  ریخ و  رد  زا  ار  نآ  دـیآ و  دورف  وت  رب  هچنآ  رب  نک  ربص 

. دومن
(291 . ) درک دیهش  شیوخ  ّمع  لغب  رد  ار  وا  تخادنا و  كدوک  نآ  بناج  هب  يریت  هلمرح  سپ 

: تفگ یم  تقو  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  مدینش  هک  هتفگ  ملسم  نبدیمح 
(292 .) خلا ِضْرَالا  ِتاکََرب  ْمُهْعَْنما  َو  ِءامَّسلا  َرْطَف  ْمُْهنَع  ْکِْسمَا  َّمُهَّللَا 

سپ مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دندوب  هدـنامیقاب  هک  یناسک  رب  لامـش  نیمی و  زا  دـندرک  هلمح  هلاّجر  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دـیفم  خـیش 
(293  ) هّللا همحر  سوواط  نب  دیس  رفن . راهچ  ای  رفن  هس  زج  ترضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  دندیناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هک  دناهدومرف  نارگید  و 
نوریب ار  میاه  هماج  موش و  هتـشک  نوچ  ات  مشوپب  میاه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  هک  دنکن  تبغر  نآ  رد  یـسک  هک  ياهماج  نم  يارب  دـیروایب 

. دنکن نوریب  نم  نت  زا  یسک  ار  هماج  نآ  دننک 
ّتلذ لها  هماج  نیا  دومرف  دیـشوپن ، ار  نآ  داتفا  یم  گنت  شکرابم  ندـب  رب  دوب و  کـچوک  نوچ  دـندرک ، رـضاح  شیارب  ياهماـج  سپ 

. دیشوپ رد  هاگنآ  دندروآ  رتعیسو  هماج  سپ  دیروایب ؛ رتداشگ  نیازا  هماج  تسا 
دوخ ياه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  دتفیب و  تمیق  زا  ات  درک  هراپ  ار  نآ  عضوم  دنچ  ترـضح  دندروآ  هنهک  هماج  هّللا  همحر  دیـس  تیاور  هب  و 

. دندروآ نوریب  شفیرش  نت  زا  زین  ار  هماج  هنهک  نآ  دش  دیهش  نوچ  ُْهنِم  ُهوُدَّرَج  َِلُتق  اّمَلَف  دیشوپ ،
: رعش

شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 
شنت شنم ز  دب  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک 

روتس ّمُس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 
شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 

موق و نآ  رب  درک  ور  شنامالغ ، زا  ینعی  شلها  زا  رفن  هس  رگم  يدحا  ترـضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  نوچ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خـیش 
هک تحارج  ترثک  زا  دنام و  اهنت  ترضح  نآ  دندش و  دیهش  رفن  هس  نآ  ات  دندرک  یم  وا  تیامح  رفن  هس  نآ  و  دیدرگ ، هعفادم  لوغـشم 

رمش دومن  یم  قرّفتم  لامش  نیمی و  هب  ار  ناشیا  هدیشک و  موق  نآ  رب  ریشمش  لاح  نیا  اب  دوب و  هدش  نیگنـس  دوب  هدیـسر  شندب  رـس و  رب 
درک رما  ار  نارادنامک  دنشک و  فص  ناگدایپ  تشپ  رد  هک  درک  رما  دیبلط و  ار  ناراوس  دیدب  نیا  نوچ  دوب  يدب  رش و  ره  هیام  ریمخ  هک 

اهریت نآ  هک  دیـسر  شندب  رب  ریت  نادنچ  دندومن و  ریت  فده  ار  سک  یب  مولظم  نآ  نارادنامک  سپ  دننک ، ناراب  ریت  ار  ترـضح  نآ  هک 
فقوت شلباقم  رد  زین  رکـشل  داتـسیا و  زاب  گنج  زا  ترـضح  نآ  ماـگنه  نیا  دـیدرگ . ناـیامن  شکراـبم  ندـب  رب  تشپراـخ  ِِراـخ  دـننام 

: دومرف درک و  ادن  ار  دعس  رمع  دمآ و  همیخ  رد  رب  دید  نینچ  هک  مالّسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  دندومن ،
! ِهَیِلا ُرَْظنَت  َْتنَا  َو  هّللا  ِْدبَع  ُوبَا  ُلَتْقیا  رَمُع  ای  َکَحیَو 

. دادن شباوج  دعس  رمع 
(294  ) دینادرگرب هردخم  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  دیدرگ و  يراج  شسحن  شیر  تروص و  هب  شکشا  يربط  تیاور  هب  و 

: دومرف درک و  رکشل  هب  ور  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  سپ 
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؟ تسین یناملسم  امش  نایم  رد  ایآ  امش  رب  ياو 
. دادن باوج  ار  وا  يدحا 

: هک هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سوواط  نب  دیس 
تقو نیا  دوب ، هدـش  ریت  زا  رپ  شندـب  تشپراخ  لثم  تفرب و  وا  زا  رازراـک  توق  دـش و  تسـس  شمادـنا  تحارج  مخز و  ترثک  زا  نوچ 

رد بسا  زا  هکنانچ  دز  شکرابم  يولهپ  رب  هزین  مامت  توق  اب  دمآ و  رد  ترـضح  رانک  زا  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  ینَزُملا  بهو  نب  حلاص 
: دومرف لاح  نیا  رد  ( 295  ) دمآ نیمز  رب  تسار  فرط  زا  شکرابم  يور  داتفا و 

. ِهّللا ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهّللِاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب 
َوُه َو  ُِلتاقی  َلَعَج  لیلَْجلا  ِِکلَْملا  ُشْرَع  ِضْرَالا  یَلَع  يوَه  َو  ِلیْزنَّتلا  َو  یْحَْولا  لَکیَه  ْنِم  ِسَرَْفلا  ُجْرَس  یلَخ  اّمَلَف  داتـسیا . تساخرب و  سپ 

. َبَبُّللا َو  َباْبلَالا  ِسُؤُّرلا  ِنَعَراطَا  َو  ِبَرَْعلا  ِناسُْرف  َلوُقُع  َلَهْذَا  َو  َِصئارَْفلا  َدَعْرَا  َو  َسِراوَْفلا  َدَْعقَا  ًالاِتق  ٌلِجار 
او هاخا  او  هک  تشادرب  دایرف  دیود و  نوریب  همیخ  رد  زا  دیدب  نیا  نوچ  دوب  ردارب  تمس  هب  شهّجوت  مامت  هک  مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح 
. دش یم  هدنکارپ  اهنابایب  يور  رب  دیشاپ و  یم  مه  زا  اههوک  شاک  داتفا و  یم  نیمزرب  دش و  یم  بارخ  نامسآ  شاک  يا  ُهاتیبلها  او  ُهادیس 

: تفگ يوار 
؟ دیرب یم  هچ  راظتنا  دیاهداتسیا و  هچ  يارب  داد  رد  ادن  ار  دوخ  رکشل  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک 

؟ دینک یمن  مامت  ار  نیسح  راک  ارچ 
موـقلح رب  يریت  يوَـنَغ  بوـیا  وـبا  دز ، شکراـبم  ناـهد  رب  يریت  میمت  نب  نیـصح  دـندرک ، هلمح  وـس  ره  زا  ترـضح  نآ  رب  یگمه  سپ 

يور هب  ترـضح  نآ  هک  دز  یمخز  شکرابم  شودرب  رگید  یملاظ  درک و  شعطق  دز و  شپچ  فک  رب  کیرـش  نب  هَعْرُز  دز و  شفیرش 
ات داتفا  یم  يور  رب  دروآ و  یمن  تقاط  تساخ ، یم  رب  دایز  تقشم  هب  یهاگ  هک  دوب  هدش  بلاغ  ترضح  نآ  رب  فعـض  نانچ  داتفا و  رد 

درکن اـفتکا  مه  نیا  رب  شاهنیـس و  ياهناوختـسا  رد  درب  ورف  هدروآ و  نوریب  سپ  درب  ورف  شکراـبم  يوـلگ  رب  هب  زین  نوـعلم  نانِـس  هـکنیا 
(296 .) داتفا رد  مولظم  نآ  هک  دنکفا  ترضح  نآ  فیرش  رحن  رب  يریت  تفرگب و  نامک  هاگنآ 

ياهفک اب  ار  شّسدقم  نوخ  و  دش ، عقاو  نیمز  رب  ترضح  نآ  سپ  دیسر  شکرابم  هنیس  رب  ریت  نآ  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  رد 
. هبترم دنچ  دوخ  رس  رب  تخیر  یم  تفرگ و  یم  دوخ 

دیزی نب  یلْوَخ  نک . تحار  ار  وا  ور و  نیـسح  يوس  هب  وـش و  هداـیپ  بسا  زا  دوـب  وا  تسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  تفگ  دعـس  رمع  سپ 
دعر و دنک  ادج  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  هک  تساوخ  دش و  هدایپ  نوچ  دیود  درک و  تقبس  ترضح  نآ  لتق  يوس  هب  دینشب  نیا  نوچ 

؟ يزرل یم  ارچ  دنادرگ  هراپ  هراپ  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ  يو  هب  رمش  تسناوتن ؛ تفرگ و  ار  وا  یشزرل 
(297 . ) درک ادج  ار  مولظم  نآ  سدّقم  رس  رفاک ، نوعلم  نآ  دوخ  سپ 

شفیرش موقلح  رب  ار  شریـشمش  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  دش و  هدایپ  هّللا -  ُهنََعل  سَنَا -  نب  نانـس  هک  هدومرف  هّللا  همحر  سوواط  نب  دیس 
: تفگ یم  دز و 

ار شـسّدقم  رـس  سپ  يرتهب ، رداـم  ردـپ و  تهج  زا  مدرم  همه  زا  يربمغیپ و  رـسپ  وت  هک  مناد  یم  منک و  یم  ادـج  ارت  رـس  نم  هک  هّللاو 
(298 !) دیرب

ار وا  درک و  یم  هلمح  وا  رب  نانِس  دمآ  یم  وا  کیدزن  هک  ره  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تداهـش  ماگنه  هک  تسا  يربط  تیاور  رد 
. درپس یلْوَخ  هب  درک و  ادج  نت  زا  ار  رس  وا  دوخ  هکنآ  ات  دربب  ار  بانج  نآ  رس  رگید  سک  ادابم  هکنآ  يارب  دومن  یم  رود 

: رعش
اُهُبتْکَا ُْتدَرَا  ْنِاُۀَعِجاَف 
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ٍرّکّدُِملاهُرْکِذًۀَلَمُْجم
اُهِلئاح َلاح  َو  یعُومُد  ْتَرَج 
ُِربُّزلا َو  ِنوُفُْجلا  ِظَْحل  َنَیبام 

چیه هک  دش  رات  هریت و  اوه  نانچ  تفرگ و  ندیزرو  خرس  يداب  دش و  ادیپ  اوه  رد  دوب  کیرات  هایس و  هک  یتخس  رابغ  ماگنه  نیا  رد  سپ 
تملظ دـش و  نشور  اوه  یتعاس  زا  سپ  هکنیا  ات  دـندوب  باقع  دـصّرتم  باذـع و  رظتنم  نامدرم  دـید ، یمن  يرگید  زا  يرثا  نیع و  سک 

. دیدرگ عفترم 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یمق  هیولوق  نبا 

: دنتفگ دنز  یم  هرعن  هحیص و  هک  دنتسیرگن  ار  یصخش  نایرکشل  تشگ ، دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یماگنه  نآ  رد 
؟ تسیچ يارب  دایرف  هلان و  همه  نیا  ! درم يا  نک  سب 

: تفگ
یم نامسآ  يوس  هب  رظن  یهاگ  هداتسیا  منیب  یمار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  دایرف  منزن و  هحیص  هنوگچ 

دیامن و كاله  ار  نیمز  لها  مامت  دنک و  نیرفن  دناوخب و  ار  ادـخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دـیامرف ، یم  هراظن  ار  امـش  هاگبرح  ینامز  دـنک و 
یهورگ و  دـیوگ ، یم  هناهیفـس  نخـس  هناوید و  تسا  يدرم  نیا  هک  دـنتفگ  مه  اب  رکـشل  زا  یـضعب  موش . كاله  ناشیا  نایم  رد  مه  نم 

تهج هب  میدرک و  نتـشیوخ  رب  گرزب  یمتـس  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ  دـندش و  هـّبنتم  مـالک  نـیا  زا  دـنیوگ  ار  اـهنآ  نوـباّوت  هـک  رگید 
ناشیا رما  زا  دش  عقاو  دـندرک و  جورخ  دایز  نبا  رب  دـندرک و  هبوت  اج  نامه  میتشک و  ار  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  هیمُـس  رـسپ  يدونـشخ 

. دش عقاو  هچنآ 
: تفگ يوار 

؟ دوب سک  هچ  هدننز  هحیص  نآ  موش  تیادف 
: دومرف

(299 .) مینادن لیئربج  زج  ار  وا  ام 
مکی تصش و  لاس  مّرحم  مهد  هبنش  زور  رد  تفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هک  هدومرف  داشرا )  ) رد هّللا  همحر  دیفم  خیش 

ّنـس تفر و  حرـش  هب  هک  يوحن  هب  دوب  ایالب  رب  رباص  ناشطع و  مولظم و  تشگ و  دیهـش  هک  یلاح  رد  زور  نآ  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  يرجه 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شراوگرزب  دـج  اب  ار  نآ  زا  لاس  تفه  هک  دوب  لاس  تشه  هاـجنپ و  تقو  نآ  رد  باـنج  نآ  فیرش 

شتماما تّدم  لاس و  تفه  لهچ و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  اب  لاس  تفه  یس و  دوب و  مّلس 
نوریب شضراع  زا  باضخ  دش  هتـشک  هک  یتقو  رد  گنر و  انح و  اب  دومرف  یم  باضخ  و  دوب ، لاس  هدزای  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دعب 

(300 . ) دوب هدش 
هک تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هکنانچ  هدش  دراو  نآ  بوجو  رد  هکلب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  رد  رایـسب  تایاور 

: دندومرف
. دراد مالّسلا  هیلع  نیسح  تماما  هب  رارقا  داقتعا و  هک  ره  رب  تسا  بجاو  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسُح  ترایز 

ره هک  هدومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترضح  و  هلوبقم . هرمع  دص  روربم و  جح  دص  اب  تسا  لداعم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هدومرف  زین  و 
رایسب ترضح  نآ  ترایز  تلیـضف  باب  رد  رابخا  تس و  مزال  وا  يارب  تشهب  وا  تداهـش  زا  دعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنک  ترایز  هک 

(301 .) یهتنا میا . هدرک  داریا  رازملا ) کسانم   ) باتک رد  ار  نآ  زا  ياهلمج  ام  تسا و 

تداهش زا  دعب  عیاقو 
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: مراهچ لصف 
دش عقاو  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  نایب  رد 

لُکاک رس و  دیتلغ و  ترضح  نآ  نوخ  رد  ترضح  نآ  بسا  دیسر ، تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نوچ 
نآ همیخ  دزن  نوچ  دـش  هدرپ  ارـس  يوس  هب  هناور  دروآرب و  یلیوَع  گـناب و  تروص  یلعَا  هب  داد و  شیـالآ  فیرـش  نوخ  نآ  هب  ار  دوخ 

، داد ناج  ات  دز  نیمز  رب  ار  دوخ  رس  درک و  هحیص  نادنچ  دیسر  ترضح 
هقرغ بحاص  یب  هک  تسا  ترضح  نآ  بسا  دندید  دندیود  نوریب  همیخ  زا  دندینش  ار  ناویح  نآ  يادص  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارتخد 

او دایرف  تفرگ و  الاب  تمصع  قدارـس  نایگدرپ  زا  زیختـسر  ياغوغ  تقو  نآ  هدش ، دیهـش  بانج  نآ  هک  دنتـسناد  سپ  دیآ  یم  نوخ  هب 
(302 .) دش دنلب  هاماما  او  هانیسح و 

: هتفگ ماقم  نیا  رد  برع  رعاش 
: رعش

ِِهئاِسن َوَْحن  ِْطبِّسلا  ُداوَج  َحارَو 
الِّمَرَتُْملا َء  یِماّظلا  یْعنی  َو  ُحُونی 

ارِس اوَح  ِلوُسَّرلا  ُتایَُنب  َنْجَرَخ 
الَخ ْدَق  ُجْرَّسلا  َو  ِْطبِّسلا  َرْهُم  َّنیاعَف 

ِهِدْقَِفل دودُْخلا  ِمْطلَّلب  َنیَمْدَاف 
یلَطْصی َسَیل  ُهُّرَح  اْعمَد  َْنبَکْسَاَو 

: هتفگ مجع  رعاش  و 
: رعش

هاش نآ  جارعم  فَرفَر  هگان  هب 
هاگرخ يوس  دش  نوگن  نیز  اب  هک 
نایرگ هدید  نوخ  زا  رپ  شلاب  رپ و 

ناکیپ جامآ  ششُک  قشاع  نت 
ربمیپ تخد  دز  هحیص  شیور  هب 
رشحم زُور  راوسهش  دش  نوچ  هک 

شلاح تسنوچ  شیدنکفا  اجک 
شلاگسدب مصخ  درک  وا  اب  هچ 

همیهب رکیپ  َشو  مدآ  نآ  رم 
همیلظلا همیلظلا  تفگ  یمه 

رشحم نوتاخ  نآ  دش  نادیم  يوس 
ردارب لاح  زا  ددرگ  ایوج  هک 

لاح نآ  رد  شلاح  يُدب  نوُچ  منادن 
لاوحا ياناد  زج  هب  سک  دنادن 
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: تفگ يوار 
: تفگ یم  تشادرب و  لیوع  هبدن و  گناب  تشاذگ و  رس  رب  تسد  موثلک  مُا  سپ 

افَْقلا َنِم  ِْساَّرلا  ُزوُزحَم  الَبْرَِکب  ٌحیرَص  ءارَْعلِاب  ٌنیَسُح  اذه  هانَسَح  او  هاتَزْمَح  او  هارَفْعَج  او  هاِیلَع  او  هامِساْقلا  َابَا  او  هاِیبنا  هاّدَجاو و  هادَّمَُحماو 
(303 .) ءادِرلا َو  ِۀَمامِْعلا  ُبولْسَم 

. درک ّشغ  ات  درک  هیرگ  هبدن و  ردق  نآ  و 
ار يدـحا  هک  تشذـگ  اهنآ  رب  هچ  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  لاح  دـناد  ادـخ  هدوب و  نینچ  زین  تیب  لـها  رگید  لاـح  و 

. تسین نآ  ریرحت  ریرقت و  نایب  رّوصت و  يارای 
: ِۀَسَّدَقُْملا ِۀیِحاّنلا  ِنَع  ِۀیِوْرَْملا  ِةَرایّزلا  ِیفَو 

ِروُدُْخلا َنِم  َنْزََرب  ایِْولَم  ِهیَلَع  َکِجْرَـس  َنْرَظَن  َو  ایِزْخَم  َكَداوَج  ُءاسِّنلا  َنیَاَر  اّمَلَف  ایکِاب  امِهْمَهُم  ادِـصاق  َکِمایِخ  یِلا  ادِراش  َکُسَرَف  َعَرْـسَاَو 
ُرمِّشلا َو  ٍتارِدابُم  َکِعَرْـصَم  یِلا  َو  ٍتالَّلَذـُم  ِّزِْعلا  دـعب  ٍتایِعاد و  ِلیوَْعلِاب  َو  ٍتاِرفاس  ِهوُجُولا  ْنَع  ٍَوتامِطال  ِدوُدُْـخلا  یَلَع  ِروُعُّـشلا  ِتارِـشان 

َِعفُر َو  َکُساْفنَا  ْتیِفَخ  َو  َکُّساوَح  ْتَنَکَس  ْدَق  ِهِدَّنَهُمب  ََکل  ٌِحباذ  ِهِدِیب  َِکتَبیَش  یلَع  ٌِضباق  َكِرَْحن  یلَع  ُهَفیَـس  ٌِعلُْوم  َكِرْدَص  یلَع  ٌِسلاج 
. َکُْساَر ِةانَْقلا  یَلَع 

: تفگ يوار 
نهاریپ دـندروآ ، يور  مولظم  دیهـش  نآ  سّدـقم  دَـسَج  رب  وا  ساـبل  ندوبُر  ِعـمط  تهج  هب  دـندرک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  رکـشل ، نوـچ 
نهاریپ نآ  رد  و  تخیر ، شیور  رـس و  يوـُم  دـش و  صوربـم  دیـشوپ و  نت  رب  تشادرب و  یمَرْـضَح  ( 304  ) ةَویَح نب  قاحـسا  ار  شفیرش 

. دوب ریشمش  هزین و  ریت و  خاروس  هد  دص و  زا  هدایز 
دَثْرَم نب  سَنْخَا  ار  ترضح  نآ  همامِع 

. دوبر دلاخ  نب  دَوْسَا  ار  شکرابم  نیلعن  و  دش . موذجم  ای  هناوید  تسب  رس  رب  تشادرب و  يدْزَا  دیزی  نب  رباج  رگید  تیاور  هب  و 
. دوبر درک و  عطق  شکرابم  تشگنا  اب  میلس  نب  لدحب  ار  ترضح  نآ  رتشگنا  و 

نآ زخ  هفیطق  و  دیدرگ . لصاو  منهج  هب  ات  دیتلغب  دوخ  نوخ  رد  ار  وا  تشاذگ  دومن و  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  راک  نیا  يازس  هب  راتخم 
(305 .) دندیمان هفیطقلا ) سیق   ) ار وا  تهج  نیا  زا  درب و  ثعشا  نب  سیق  ار  ترضح 

: هک هدش  تیاور 
. دندیرد یم  ار  شتشوگ  اهگس  هک  دوب  هدنز  زونه  دندنکفا و  لبازَم  رد  ار  وا  دندرک و  هرانک  وا  زا  وا  تیب  لها  دش و  موذجم  نوعلم  نآ 
نآ هک  دیامن  یم  نینچ  و  دیشخب ، هرمع  وبا  وا  لتاق  هب  ار  هرز  نآ  تشکب  ار  وا  راتخم  هک  یتقو  تفرگرب و  دعس  رمع  ار  ترـضح  نآ  هرز 

: هک دناهتفگ  اریز  هدوب  هرز  ود  ار  ترضح 
، یمیمَت هلَْظنَح  نب  دَوْسَا  یلوق  هب  و  يدَْوءا ، ِقلَْخلا  نب  عیَمُج  ار  ترضح  نآ  ریـشمش  و  دش . هناوید  دوبر و  رـسی  نب  کلام  ار  شرگید  هرز 

نوصم تماما  توبن و  ریاخذ  زا  ْدوُخ  لاثما  ای  راقفلاوذ  هک  اریز  تسا  راقفلاوذ  زا  ریغ  ریشمش  نیا  و  تشادرب ، یلَشْهَن  سِفالَف  یتیاور  هب  و 
(306 .) تسا ظوفحم  و 

: دیوگ فلؤم 
هک تسا  نآ  دـسر  یم  رظن  هب  هچنآ  نکل  هدـشن  مهنع -  هللا  یـضر  ءادهـش -  ریاس  هحلـسا  هماـج و  ندوبر  زا  يرکذ  لـتاقم  بتک  رد  هک 

. دندوبر دوب  اهنآ  ندب  رب  هچنآ  دندرکن و  يدحا  رب  ءاقبِا  هفوک  فالجَا 
(307 . ) دوبر ار  مالّسلا  هیلع  سابع  ترضح  هحلسا  هماج و  ْلیَفُط  نب  میکح  هک  هتفگ  امن  نبا 

.( ِدابْکالا ِۀَلِکآ  ِْنبا  َو  َۀیَمُس  ِْنبِال  ْمُکُوبَلَسو   ) تسا ءادهش  هیقداص  هیورم  ترایز  رد 
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نآ تمحز  نآ  هب  درذگب و  تسناوتن  دوب  هدیسر  مولظم  نآ  یناشیپ  هب  هک  يریت  زا  وا  لتاق  هک  یتسناد  ملسُم  نب  هّللادبع  تداهـش  نایب  رد 
. درذگب دوخ  لوتقم  حالس  سابل و  زا  درذگن  ریت  کی  زا  هک  یسک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  دروآ  نوریب  ار  ریت 

: هدومرف هک  اجنآ  رد  هدش  نآ  هب  حیرصت  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  هدئاز )  ) زا يورم  ربتعم  ثیدح  رد 
َو َنُونَفْکی  َنیبَلْسُم ال  ِءارَْعلِاب  نیلَّمَُرم  ْمِِهئامِِدب  َنیعَرْصُم  یلْهَا  َو  یّمَع  َِدلَو  َو  یتَموُمُع  یتَوْخ و  َو إ  يدیَس  َيرَا  ْدَق  َو  ُعَلْهَا  َو  ُعَزْجَا  َفیَکَو ال 

(308 .) َنوُراوی ال 

مرح مایِخ  ندومن  تراغ 

: مجنپ لصف 
ار مرح  مایِخ  رکشل ، ندومن  تراغ  نایب  رد 

: يواّرلا لاق 
(309 .) ِلُوتَْبلا ِنیَع  ِةُّرق  ِلوُسّرلا و  ِلآ  ِتُوُیب  ِبْهَن  یلَع  ُمْوَْقلا  ََقباسَت  و 

مه زا  نتفر  رد  دندومن و  تمصع  تیب  لها  قدارَس  هسدقم و  مایِخ  گنهآ  دنتخادرپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  راک  زا  رکـشل  نوچ 
ار اههماج  دندرک و  تراغ  دوب  لاقثا  بابـسا و  هچنآ  دندش و  امغی  جارات و  هب  لوغـشم  دندیـسر  مرتحم  مایِخ  هب  نوچ  دندرک ، یم  تقبس 
و دـندربب ، دـش  رادـید  هچنآ  یـشاوم  رتش و  بسا و  دنتـشاذگن و  ياج  هب  يزیچ  لَلُح  یّلُح و  ِسرَو و  زا  دـندوبر و  تبلاغم  تعزانم و  هب 

. دشابن رکذ  هتسیاش  هعقاو  نیا  لیصفت 
نب رکب  هلیبق  زا  ینز  زج  تخوسن  نالد  هتـسکش  نآ  لاح  هب  شلد  نالدگنـس  نآ  زا  يدحا  دندرک و  زاغآ  هبدـن  هیرگ و  اهنز  لاح ؛ ره  هب 

دناهدش مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  نارتخد  ضرعتم  نانید  یب  نآ  هک  دید  نوچ  دوب  دعـس  رمع  رکـشل  رد  دوخ  رهوش  اب  هک  لئاو 
: تفگ درک و  همیخ  هب  ور  تشادرب  يریشمش  تخوس  نایاونیب  نآ  لاح  هب  شلد  دننک  یم  جارات  تراغ و  ار  اهنآ  سابل  و 

!؟ مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  ُتاَنب  ُبَلُْستَا  ِلئاو  ْنبرَْکب  َلآ  ای 
! ِلئاو نب  رکب  لآ  يا 

؟ دینکن ناشیا  تناعا  امش  دننک و  يرگتراغ  نینچ  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  دینیبب  دینک و  اشامت  امش  هک  تسا  تریغ  یگنادرم و  نیا  ایآ 
: تفگ درک و  رکشل  هب  ور  تیب  لها  تیامح  هب  سپ 

. ِهّللا ِلوُسَر  ِتاراَثل  ای  ِهّلل  ِالا  َمْکُح  ال 
. دینادرگرب شدوخ  ياج  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دید  نینچ  هک  شرهوش 

: تفگ يوار 
. ار اههمیخ  دندز  شتآ  سپ  همیخ  زا  ار  اهنز  دندومن  نوریب  سپ 

(310 .) ِۀَّلِّذلا ِرْسَا  یف  ایابَس  َنیشْمی  ٍتایِکاب  ٍتاِیفاح  ٍتابَلْسُم  َرِساوَح  َنْجَرَخَف 
: مالَّسلا ِراد  یف  ُهّللا  ُهَنَکْسَا  ۀبحملا ) جارعم   ) بحاص ماقم  نیا  رد  هدورس  وکین  هچ  و 

: رعش
دمآ رس  رب  رکشل  هاش  راک  هُچ 
دمآ رگتراغ  هپس  هگرخ  يوس 

تّورم یب  هورگ  نآ  تسد  هب 
تّوبن ثاریم  تفر  امغی  هب 
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هاش هگرخ  رد  ُدب  هک  يزیچ  نآ  ره 
هارمگ موق  نآ  فک  ردنا  داتف 

ار هگ  همیخ  نآ  همه  شتآ  دندز 
ار هم  رهم و  شدود  دینازوس  هک 
ران هلعش  نآ  طیحم  دش  هگرخ  هب 

رامیب هاش  همیخ  هب  ات  دش  یمه 
مطالت رد  دش  نیمود  لوتب 

مگ نتشیوخ  ياپ  تسد و  يدومن 
دش نورب  یهاگ  همیخ و  رد  یهگ 

دش نوخ  يایرد  شاهصغ  نآ  زا  لد 
مناوتان مغ  نیا  ریرحت  زا  نم 

مناج هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک 
ورین هزیکاپ  فراع  نآ  رگم 

وکین رعِش  نآ  هک  تفگب  ینعم  نیا  رد 
يدوب هچ  يدوب  یکی  مدرد  رگا 

(311  ) يدوب هچ  يدوب  یکدنا  مغ  رگو 
. میدیـسر مالّـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ات  میدرک  یم  روبع  مایِخ  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  قاـفتا  هب  اـم  هک  هتفگ  ملـسُم  نب  دـیَمُح 

: دنتفگ دندوب  هلاّجر  زا  یتعامج  رمش  اب  تسا و  هتفخ  یناوتان  يرامیب و  مغ و  رتسب  ضرم و  تّدش  رد  هک  میدید 
؟ میشکب ار  رامیب  نیا  ایآ 

نم
: متفگ

! هّللا ناحبس 
؟ دیشکب دیهاوخ  یم  مه  ار  ناوتان  ِكدوک  نیا  ایآ  اهامش ، دیمدرم  محر  یب  هنوگچ 

. مدینادرگرب ترضح  نآ  زا  ( 312) ار ناشیا  ّرش  و  تشک ؛ دهاوخ  ار  وا  تسا و  یفاک  ار  امش  دراد  هک  ضرم  نیمه 
. دندنکفا رد  يور  رب  ار  بانج  نآ  دندربب و  دندیشکب و  دوب  ترضح  نآ  ندب  ریز  رد  هک  ار  یتسوپ  نامحر  یب  نآ  سپ 

لاح رب  یقـش  نآ  هک  دنتـسیرگب  تخـس  دندز و  هحیـص  وا  يور  رب  دندش و  عمج  وا  دزن  تیب  لها  نانز  دیـسر ، رد  دعـس  رمع  ماگنه  نیا 
. ددرگن ضّرعتم  ار  رامیب  ناوج  نآ  دوشن و  لخاد  نانز  همیخ  هب  یسک  رگید  هک  داد  نامرف  دوخ  باحصا  هب  درک و  ّتقر  اهنآ 

ار دوخ  ام  ات  دـننک  ّدر  ام  هب  دـناهدرب  ام  زا  هچنآ  نک  مکح  هک  دـندومن  اعدتـسا  ثیبخ  نآ  زا  دـندرک  هدـهاشم  وا  زا  یتّقر  لاح  هک  اـهنز 
درکن و وا  رما  لاثتما  سک  چیه  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیامن ، ّدر  ناشیا  هب  هدوبر  هچنآ  سک  ره  هک  تفگ  ار  رکـشل  دعـس  نبا  مینک . روتـسم 

. دندرکن ّدر  يزیچ 
، دندرگن اهنآ  لاح  ضرعتم  مه  رکشل  دوشن و  نوریب  اهنز  زا  یسک  هک  دنشاب  مایِخ  ظفح  رب  لّکوم  هک  درک  رما  ار  یتعامج  دعس  ْنبِا  سپ 

؟ ِنیَسُْحِلل ُبِدَْتنی  ْنَم  هک  داد  رد  ادن  ار  رکشل  دروآ و  دوخ  همیخ  هب  يور  سپ 
؟ دنارب نیسح  ندب  رب  بسا  دنک و  یگتخاس  هک  تسیک 
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تشپ و هنیس و  ياهناوختسا  دنتخاتب و  فیرش  ندب  نآ  رب  دنتسشن و  رب  دوخ  ياهبـسا  رب  دندش و  راک  نیا  ایهم  یگتخاس  هداز  مارح  نت  هد 
زا یکی  هک  کلام  نب  دیَُسا  دنداتسیا ، نوعلم  دایز  نبا  ربارب  رد  دندمآ  هفوک  هب  نوچ  تعامج  نیا  دنتـسکش و  مه  رد  ار  شکرابم  يولهپ 

: دناوخ ةرَخَافُم  ار  رعش  نیا  دریگب  رایسب  هزیاج  ات  دنک  دوخ  تمدخ  راهظا  تساوخ  دوب  اههداز  مارح  نآ 
: رعش

ِرْهَّظلا َدَْعب  َرْدَّصلا  اَنْضَضَر  ُنَْحن 
(313) ِرْس الا  دیدَش  ٍبُوبْعی  ّلُِکب 

؟ دیناسک هچ  تفگ  دایز  نبا 
: دنتفگ

! ریما يا 
دننام روتس  مُس  ریز  هب  ار  وا  هنیـس  ياهناوختـسا  هک  يّدح  هب  میدنار  نیـسح  ندب  رب  بسا  میدرک ، تمدخ  وکین  ار  ریما  هک  میناسک  نآ  ام 
نوریب هسّدـقم  هیحان  زا  سوواط  نب  دیـس  تیاور  هب  هک  یترایز  رد  هک و  درک  رما  تشاذـگن و  ناشیا  رب  یْعقَو  داـیز  نبا  میدرک ؛ مرن  درآ 

رفعج و ساّبع  هّللادبع و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نادنزرف  زا  و  تسا ، روکذم  هّللادبع  یلع و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  هدمآ 
: مالّسلا هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  و  دمحم ، نامثع و 

: رفعج نب  هّللادبع  نادنزرف  زا  و  مساق ، هّللادبع و  رکبوبا و 
: لیقع نادنزرف  زا  دّمحم و  نوع و 

هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  اب  ناشیا  و  ملـسم ، نادنزرف  هّللادبع و  یبا  هّللادبع و  لیقع و  نب  دیعـس  یبا  نب  دّـمحم  نمحرلادـبع و  رفعج و 
(. 314) دنروکذم مسا  هب  ترایز  نآ  رد  ءادهش  زا  رگید  رفن  راهچ  تصش و  دنوش و  یم  رفن  هدجیه  مالّسلا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  هّللادبع  زا  حابصم )  ) رد هّللا  همحر  یسوط  خیش 
ریغتم ترـضح  نآ  كرابم  گـنر  هک  مدـید  متفر  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  دوخ  ياـقآ  تمدـخ  هب  اروشاـع  زور  رد  نم 

؛ دزیر یم  وا  كرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیراورم  دننام  تسا و  رهاظ  شفیرش  يور  زا  هودنا  نزُح و  راثآ  هدیدرگ و 
: متفگ

! هّللا لوسر  نبای 
؟ تسیچ امش  هیرگ  ببس 

: دومرف دابم ، نایرگ  امش  هدید  زگره 
؟ تسا يزور  هچ  زورما  هک  یلفاغ  رگم 

؟ تسا هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  زور  نیا  لثم  رد  هک  یناد  یمن  رگم 
: متفگ

! نم ياقآ  يا 
؟ زور نیا  هزور  رد  یئامرف  یم  هچ 

: هک دومرف 
یتبرش هب  تعاس  کی  هب  رـصع  زا  دعب  رادم و  هزور  زور  مامت  رد  و  تتامـش . يور  زا  هن  نکب  راطفا  زور  رد  و  هزور ، تین  یب  رادب  هزور  )

ناشیا و زا  رفن  یس  دش و  یـضقنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوُسر  لآ  زا  گنج  زور  نیا  زا  تقو  نیا  لثم  رد  هک  نکب  راطفا  بآ  زا 
رد ترضح  رگا  ناشیا و  تداهش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دوب  راوشد  هک  دندوب  هداتفا  نیمز  رب  ناشیا  ياه  هدرک  دازآ 
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(. دوب ناشیا  هیزعت  بحاص  ترضح  نآ  انامه  دوب  هدنز  زور  نآ 
(. 315) دش رت  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح  سپ 

هک اریز  دندوب ؛ نت  هدجیه  دندش  دیهش  البرک  رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  لآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 
رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـیلاوم  زا  رفن  ود  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ناـیلاوم  زا  رفن  هد  هک  هدومرف  بقاـنم )  ) رد بوشآ  رهـش  نبا 

. دنوش یم  رفن  یس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  لآ  زا  نت  هدجیه  اب  هلمج  نیا  زا  سپ  (، 316) دندش دیهش  البرک 
هیلع ءادهشلادیس  ترضح  تمزالم  رد  نت  هدجیه  هک  تسا  نآ  دیامن  یم  يوقا  هچنآ  تسا و  فالتخا  نییبلاط  ءادهـش  ددع  رد  هلمجلاب ؛

هدومرف نایر  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  یلاما )  ) و نویع )  ) ربتعم تیاور  رد  هچنانچ  دنا ؛ هدش  دیهش  ربمغیپ  لآ  زا  مالّـسلا 
داجس ترضح  زا  هک  یتیاور  اب  تسا  قفاوم  وا و  مالک  دیایب  دوب و  رـضاح  هاگمزر  نآ  رد  هک  سیق  نب  رحز  لوق  اب  تسا  قباطم  و  ( 317)

: دومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع 
راتخم تسا  نیمه  کلذ و  ریغ  یلا  دندوب  هداتفا  كاخ  هب  هک  مدـید  لوتقم  عیرـص و  ار  دوخ  تیب  لها  زا  نت  هدـفه  مرادرب و  ردـپ و  نم ،

هب عجار  سپ  دنشاب  هدرواین  رامـش  رد  ار  عیـضر  لفط  دناهدرک  رامـش  نت  هدفه  هک  نانآ  تفگ  ناوت  یم  و  ( 318 () یئاهب لماک   ) بحاص
. ملاعلا وه  یلاعت  هّللاو  مینک . لمح  بلطم  نیا  هب  مه  میدرک  رکذ  باب  لیاوا  رد  هک  ار  بهو  نب  ۀیواعم  ربخ  و  دوش ، یم  لوق  نیا 

البرک زا  تیب  لها  تکرح 

: مراهچ دصقم 
رکذ هرونم و  هنیدم  هب  دورو  ات  البرک  زا  هرهاط  تیب  لها  تکرح  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  هرّخأتم  عیاقو  رد 

ترضح نآ  دالوا  ددغ  یثارم و  زا  یضعب 
: لّوا لصف 

هفوک بناج  هب  البرک  زا  تکرح  ءادهش و  ياهرس  نداتسرف  نایب  رد 
نوکس ءاخ و  حتف  هب   ) یلْوَخ هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  نیتسخن  تخادرپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  راک  زا  نوچ  دعس  نب  رمع 

. درک هناور  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  هب  ار  ناشیا  اروشاع  زور  نامه  رد  درپس و  ملسُم  نب  دیَمُح  دیزی و  نب  ءای ) هرخآ  وا و  و 
تشگ یمن  نکمم  دایز  نبا  تاقالم  دوب و  بش  نوچ  و  دیناسر ، هفوک  هب  ار  دوخ  بش  مامت  لیجعت  هب  تشادرب و  ار  رّهطم  رـس  نآ  یلوخ 

. تفر هناخ  هب  مرجال 
: تفگ هک  یلوخ  هجوز  راَون )  ) زا دناهدرک  تیاور  امن  نبا  خیش  يربط و 

ربخ هچ  مدیـسرپ  وا  زا  نم  (. 319) داهن باوختخر  هب  يور  دادـب و  ياـج  هناّـجا  ریز  رد  دروآ و  هناـخ  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  نوعلم  نآ 
، مدروآ ار  نیسح  رس  مدرک  ادیپ  رهد  کی  لخادم  تفگ  وگب ، يراد 

: متفگ
! وت رب  ياو 

متفگب و نیا  دش . دهاوخن  عمج  نیلاب  کی  رد  وت  نم  رس  هک  مسق  ادخ  هب  ار ، ربمغیپ  دنزرف  نیـسح  رـس  وت  دنروآ  یم  هرقن  الط و  نامدرم 
مدـید یم  هتـسویپ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  سپ  متـسشن ، دوب  نآ  ریز  رد  رّهطم  رـس  هک  هناِّـجا  نآ  دزن  رد  متفر  متـسج و  نوریب  باوختخر  زا 

دش حبص  هکنآ  ات  دندرک  یم  ناریَط  رس  نآ  فارطا  رد  هک  مدید  یمه  دیفس  ناغرم  و  هدیشک ، رس  نامسآ  هب  ات  اجنآ  زا  دومع  لثم  يرون 
(. 320) درب دایز  نبا  دزن  هب  یلوخ  ار  رّهطم  رس  نآ  و 

: دیوگ فلؤم 
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دنتشاد یلاح  هچ  هک  هدشن  نایب  دناهدرکن و  يزیچ  لقن  اروشاع  ماش  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  لاح  زا  هربتعم  لتاقَم  بابرا  هک 
: هک دناهتفگ  يراعشا  ماقم  نیا  رد  ءارعُش  یضعب  یلب  مینک ، لقن  باتک  نیا  رد  ام  ات  هتشذگ  اهنآ  رب  هچ  و 

. تسا بسانم  شضعب  رکذ 
: هتفگ ۀّبحملا ) جارعم   ) بحاص

: رعش
دیشروخ رتچ  نودرگ  نادیم  زا  هچ 
دیدرگ ساّبع  تیار  نوچ  نوگن 

بئاصَملا ّمُا  نیمّود  لوتب 
بحاص رالاس و  یب  دید  ار  دوخ  هچ 

درک يردام  ردارب  ماتیَا  رب 
درک يروآ  عمج  ار  شعَّنلا  تاَنب 

رامیب هاش  ناضیرم  شخب  افش 
راتسرپ شدوب  ردپ  لتق  مغ 
ربمیپ نارادغاد  يدندش 

رگخا هدیزوس ز  همیخ  نورد 
تّما روج  افج و  زا  دش  اپ  هب 
تّما تسد  ناعیفش  رب  تمایق 

ربمیپ لآ  رب  تشذگب  یبش 
رّدکُم ّتنج  رد  دوب  ارهز  هک 
نالوسر متخ  رب  تشذگب  یبش 

ناریح تسا  لقع  نآ  ریوصت  زا  هک 
لاّمج ياهتیاکح  لاّمج و  ز 

لال هدیربب و  نم  وچ  دص  ِنابز 
شدوب هک  رتشگنا  تشگنا و ز  ز 

(321  ) شدونش تفگ و  بدا  زا  رُود  دوب 
(: تسا يزیربت  ّریَن  هدنیوگ   ) مالّسلااهیلع بنیز  بانج  نابز  زا  هتفگ  يرگید 

: رعش
بشما تسا  بش  نآ  تسه  یبش  ار  تمایق  حبص  رگا 

بشما تسا  بل  رب  ترسح  ناج ز  لولم و  نم  زا  بیبط 
! ناج ردارب 

نک اشامت  باوخ و  زا  نک  رب  رس  یکی 
بشما تسا  ّبرای  ّبرای  رکذ  رد  نوچ  وت  یب  بنیز  هک 

تشحو رپ  تشد  نیا  بیرغ  نم  بالقنا و  رپ  ناهج 
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بشما تسا  بت  بات و  رد  رامیب  شوخ و  باوخ  رد  وت 
مدمه نابراس  اب  تنت  یلوخ و  نامهم  تَرَس 

بشما تسا  بلطم  نارازه  لد  ردنا  ود  ره  اب  ارم 
نیب نابیرغ  ماش  ایب  وگ  ارهز  هب  نم  زا  ابَص 

(322  ) بشما تسا  بنیز  لاح  هب  نمشد  هدید  نایرگ  هک 
: هتفگ هّللا  همحر  مشتحم  و 

: رعش
نیبب ام  لاح  ایب  تشهب  يوناب  ياک 

نیبب التبم  الب  رازه  دص  هب  ار  ام 
یمشاه ناناوج  راز  لاح  هب  رگنب 

(323  ) نیبب ازع  رد  نانز  دیهش و  ناشنادرم 
زا تفر  یم  رامش  هب  نت  ود  داتفه و  هک  ار  اهرس  رگید  ات  درک  رما  درپس  یلوخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دعس  رمع  نوچ  هلمجلاب ؛

یلوق هب  داتسرف و  دایز  نبا  يارب  جاّجحلا  نب  ورمع  ثعشا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  یهارمه  هب  دندرک و  فیظنت  نوخ  كاخ و 
يوس هب  دنرب و  دایز  نبا  دزن  هب  ات  درک  شخپ  لیابق  ریاس  جِحْذَم و  مدرم  دسا و  ینب  میمَت و  ینب  نِزاوَه و  هَدـْنِک و  لیابق  نایم  رد  ار  اهرس 

رب درک و  تماقا  ـالبرک  رد  لاوز  تقو  اـت  ار  مهدزاـی  زور  دونغب و  زین  ار  بش  دوبب و  ار  زور  نآ  هیقب  نوعلم  نآ  دوخ  و  دـنیوج . بّرقت  وا 
ربمغیپ نارتخد  هک  درک  رما  دعس  نب  رمع  تشذگب  همین  زا  زور  نوچ  درپس و  كاخ  هب  ار  یگمه  تشازگ و  زامن  شیوخ  هاپـس  ناگتـشک 

لُغ  ) ار مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دیـس  دـندرک و  راوس  اـطو  یب  نارتش  رب  راـمِخ  هعنقم و  یب  هوُجُْولا  تاـفَّشَکُم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
رب رظن  هک  ار  اهنز  دنداد  روبع  هاگلتق  هب  ار  ناشیا  نوچ  دنتشاد  ناور  مور  كرت و  ناریـسا  نوچ  ار  ناشیا  دنداهن . ندرگ  رب  ( 324 () هعماج

جارعم  ) بحاص دنتـشادرب . هبدن  هحیـص و  هب  ار  ادص  دندز و  تروُص  رب  همطل  داتفا و  ناگتـشک  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  دسج 
: هتفگ ۀّبحملا )

: رعش
ناریسا نآ  دندیسر  لتْقَم  رب  وچ 
ناریزح ناسین و  تسویپ  مه  هب 

دنزرف هب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی 
دنبلد گوس  رب  نانک  وم  دش  یکی 

درک یم  هزاغ  تروص  هب  نوخ  زا  یکی 
درک یم  هزات  ار  یلع  غاد  یکی 

تماق ْورَس  ناخرلُگ  گوس  هب 
تمایق ياغوغ  دیدرگ  اپ  هب 

ربمیپ تخد  نوچ  دنکفا  رظن 
رثوک یقاس  هدید  رون  هب 

دز یخَا  اذه  هلان  هگان  هب 
دز یخزود  ران  دلخ  ناج  هب 
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تروص لین  رهپس  گنرین  ز 
تمصع لآ  راگزور  دش  هیس 

ندینش زا  دشابن  تقاط  ارت 
: هتفگ يرگید  ( 325  ) ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

: رعش
ّرُد دقع  هتسسگ  نوچ  نانیبَج  هَم 

رتش تشپ  زا  دندنکفا  رب  دوخ 
دنتخاس متام  رهب  زا  اهقلح 

دنتخادنا ناهج  رد  رشحم  روش 
یلگ ون  ره  رس  رب  نالان  تشگ 

یلبلب هدیشک  نارجه  رگج  زا 
هاش نیلاب  رس  رب  دمآ  بنیز 

هام رهم و  ناِرق  زا  رشحم  تساخ 
دیدع یب  ياهمخز  ادیپ  دید 

دیدپان هنایم  رد  هراوخ  مخز 
ناشن يو  زا  وم  هب  وم  یتسُج  هچ  ره 

نانِس ریشمش و  ریت و  ياج  دوب 
: هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  یمق  هیولوق  نبا  خیش 

: دومرف هدئاز ، هب 
دالوا و زا  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  مردپ و  دیدرگ  هتشک  همیظع و  تابیـصم  یهاود و  زا  دیـسر  هچنآ  ام  هب  دیـسر  اروشاع  زور  نوچ  انامه 

سپ هفوک  بناج  هب  نتفر  يارب  دندرک  راوس  نارتش  زاهج  رب  ار  ترضح  نآ  هّمرکم  نانز  مرتحم و  مرح  سپ  وا ، تیب  لها  ریاس  ناردارب و 
هّجوتم یسک  تسا و  نیمز  يور  رب  اهنآ  هرهاط  ياهندب  هتشگ و  هتشغآ  نوخ  كاخ و  رد  هک  وا  تیب  لها  ریاس  ردپ و  يوس  هب  مدرک  رظن 

زاورپ نم  ندب  زا  ناج  تساوخ  یمه  هک  دش  ضراع  ارم  یتلاح  تفرگ و  یگنت  نم  هنیـس  دمآ و  نارگ  نم  رب  تخـس  دـشن و  ناشیا  نفد 
. دنک

ردام و ردـپ و  راگدای  يا  منیب  یم  وت  رد  هک  تسا  تلاح  هچ  نیا  هک  دیـسرپ  دـید  لاح  نیدـب  ارم  نوچ  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز  ماهّمع 
؟ ینک میلست  ناج  یهاوخ  یم  هک  ارت  مرگن  یم  نم ، ناردارب 

: متفگ
! هّمع يا 

هک ار  دوخ  تریشع  لها و  ناگداز و  ومع  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  ياقآ  دیس و  منیب  یم  هکنآ  لاح  منکن و  بارطـضا  عزج و  هنوگچ 
ناشیا هّجوتم  يرـشب  دزادرپ و  یمن  ناشیا  نفد  رب  سک  چـیه  تسا و  نفک  یب  نایرع و  ناشیا  نت  هداتفا و  ناـبایب  نیا  رد  نوخ  هب  هتـشغآ 

: تفگ ماهّمع  دنناد . یمن  ناناملسم  زا  ار  ناشیا  ایوگ  ددرگ و  یمن 
لوسر وت و  ّمع  ردپ و  ّدج و  يوس  هب  ادـخ  لوسر  زا  دوب  يدـهع  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  نکم ، عَزَج  شابم و  نارگن  لد  ینیب  یم  هچنآ  زا  )

ار ناشیا  ضرا  هنعارف  هک  یتعامج  زا  هتفرگ  ناـمیپ  تّما  نیا  رد  یلاـعت  قح  هک  قیقحت  هب  هداد  ربخ  ناـشیا  هب  ار  کـی  ره  بئاـصم  ادـخ ،
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. دننک نفد  ار  هدیپط  نوخ  رد  داسجا  هقّرفتم و  ياضعا  نیا  ناشیا  هک  دنفورعم  اهنامسآ  لها  دزن  رد  نکل  دنسانش  یمن 
. ِمایَْالا َو  یلایَّللا  ِرُوُرک  یلَع  ُهُمْسَر  وُفعی  َو ال  ُهَُرثَا  ُسَرْدی  مالّسلا ال  هیلع  ِءادهُّشلاِدیَس  َکیبَا  ِْربَِقل  امَلَع  ِّفَّطلا  اذِهل  َنُوبِصنیَو 

وحم یلایل  مایا و  رورم  هب  دوشن و  فرطرب  زگره  نآ  رثا  هک  دننک  بصن  یتمالع  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  تردپ  ربق  رب  ّفَط  ضرا  رد  و 
نیطالس هک  ( 326) دـنچ ره  دـنیامن و  تراـیز  ار  وا  دـنیایب و  شرّهطم  ربـق  تراـیز  هب  فاـنکا  فارطا و  زا  مدرم  ینعی  ددرگن  سومطم  و 

(327 (.) تفرگ دهاوخ  رتالاب  شّولع  تعفر و  ددرگ و  هدایز  شروهظ  دنیامن  ششوک  یعس و  نآ  راثآ  وحم  رد  هَمَلَظ  ناوْعَا  هَرَفَک و 
. تسا راصتخا  رب  انب  دوش ، هتفرگ  رگید  ياج  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هیقب 

لقن اروشاع  زور  رد  هک  هاگلتق  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  ندـمآ  اههمیخ و  ندز  شتآ  باـب  رد  ار  سوواـط  نب  دیـس  تراـبع  یـضعب ، و 
. زین نآ  رکذ  تسا  بسانم  دناهدرک  لقن  مهدزای  زور  رد  هدرک ،

سپ دـننز  شتآ  ار  همرتحم  مایِخ  دـننک و  نوریب  همیخ  زا  ار  اهنآ  درک  رما  هفوک ، بناج  هب  دـهد  تکرح  ار  اهنز  تساوخ  دعـس  نبا  نوچ 
دندیود و نوریب  اههمیخ  زا  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  هدز  تشهد  ربمغیپ  نادنزرف  تفرگ  الاب  شتآ  هلعـش  دـندز  تیب  لها  ياه  همیخ  رد  شتآ 

داسجا هب  ناشیا  هاگن  نوچ  دنتـشگ ، ناور  هاگلتق  بناج  هب  سپ  دیهد  رذگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  عَرْـصَم  هب  ار  ام  هک  دنداد  مَسَق  ار  رکـشل 
(. 328) دنتسخب یلیس  تشم و  اب  ار  يور  رس و  دندیشک و  نویش  هحیص و  داتفا  ءادهش  هرهاط 

: ماقم نیا  رد  هّللا  همحر  مشتحم  هدورس  وکین  هچ  و 
: رعش

داتف ناوراک  نآ  هر  وچ  هاگبرح  رب 
داتف نامگ  رد  ار  همهاو  روشن  روش 

درک راک  مشچ  ادهش  نت  رب  دنچ  ره 
داتف نامک  ریت و  يراک  ياهمخز  رب 
نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب 
وا زا  نیَسُح  اذه  هرعن  رایتخا  یب 

داتف ناهج  رد  وا  شتآ  هکنانچ  دزرس 
لوسر هَعَْضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

: لُوسَّرلا اَّهیَا  ای  هک  درک  هنیدم  رد  ُور 
تست نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 

تست نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو 
تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

تست نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز 
تارف زا  عونمم  هداتف و  بل  کشخ  نیا 

تست نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک 
هآ کشا و  لیخ  اب  هک  هاپس  مک  هاش  نیا 

تست نیسح  نوریب  هدز  ناهج  نیا  زا  هاگرخ 
درک باطخ  ارهز  هب  عیقب و  رد  يور  سپ 
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درک بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم 
نیبب ام  لاح  نالد  هتسکش  سنوم  ياک 
نیبب انشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ار  ام 

دنرشحم ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوا 
نیبب افج  لها  تبوقع  هطرو  رد 

رگن نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگتشک  ياه  نت 
نیبب اههزین  رد  همه  نارورس  ياهرس 

وت رانک  رد  ششرورپ  دوب  هک  نت  نآ 
(329  ) نیبب البرک  هکرعم  كاخ  هب  ناطلغ 

: هتفگ يرگید  و 
: رعش

كاخ يور  هب  هش  نآ  رکیپ  دید  وچ  بنیز 
كانزوس درد  دص  هب  هلان  دیشک  لد  زا 

نک زاب  هدید  نوخ  رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياک 
نک زان  باوخ  سپس  نیبب و  ام  لاوحا 

زیخ ياپ  هب  تماما  ریرس  ثراو  يا 
نک زامن  دوخ  نفک  یب  ناگتشک  رب 

رگن الب  رحب  هطرو  هب  دوخ  نالفط 
نک زارد  ناشیا  يریگتسد  هب  یتسد 

ناوراک ریم  يا  دش  ماش  حبص  زیخرب 
نک زاهج  یب  رتش  رب  راوس  ار  ام 

ساره ُرپ  تشد  نیا  زا  ریگب و  ام  تسد  ای 
نک زاجح  يوس  هب  هناور  رگد  راب 

: تفگ يوار 
! دنگوس ادخ  هب 

: هک تشادرب  ادن  بیئک  یبلق  نیزح و  یتوص  اب  درک و  یم  هبدن  شیوخ  ردارب  رب  هک  ار  مالّسلاامهیلع  یلع  رتخد  بنیز  منک  یمن  شومارف 
ناشیا هک  دنَاوت  نارتخد  اهنیا  تسا ، هتشغآ  شیوخ  نوخ  رد  هراپ  ياضعا  اب  هک  تُست  نیـسح  نیا  ِءامَّسلا  ُکیلَم  َکیَلَع  یّلَـص  هادَّمَحَم  ای 

. دناهدرک ریسا  ار 
! هادَّمَُحم ای 

! هابْرَک او  هانْزُح  او  دشاپ ، یم  رابغ  كاخ و  وا  رب  ابص  داب  هداتفا و  كاخ  يور  رب  شدسج  هتشگ و  انز  دالوا  لیتق  هک  تست  نیسح  نیا 
. درک تافو  ادخ  لوسر  مّدج  هک  دنام  ار  يزور  زورما ،

(. 330  ) ناریسا دننام  دنرب  یم  ار  امش  ربمغیپ  هیرُذ  کنیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  باحصا  يا 
: دیامرف یم  رگید  تیاور  قفاوم  و 
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! هادَّمُحم ای 
مه زا  ار  شاهدرپ  ارـس  هک  یـسک  نآ  يادـف  مردـپ  دـناهدوبر . ار  وا  ءادر  هماـمع و  و  دـناهدیرب ، اـفق  زا  ار  شرـس  هـک  تـست  نیـسح  نـیا 

، تفرب ایند  زا  مغ  هّصغ و  اب  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دندرک ، بوهنم  هبنشود  زور  رد  ار  شرکشل  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دنتخیـسگب ،
مردپ دکچ ، یم  وا  زا  نوخ  تسا و  هدولآ  نوخ  شـشیر  هک  یـسک  نآ  يادف  مردپ  دش ، دیهـش  هنـشت  بل  اب  هک  یـسک  نآ  يادـف  مردـپ 

یحورجم و  دشاب ، شنتشگرب  دیمآ  هک  تفرن  يرفس  هب  هک  يرفاسم  نآ  يادف  مردپ  تسا ، یفطصم 6  دّمحم  شّدج  هک  یسک  نآ  يادف 
(. 331) دریذپ اود  شتحارج  هک  تسین 

هنیکـس و  دـندیلانب ، وا  هلان  زا  نمـشد  تسود و  هکنآ  ات  درک  هبدـن  ردارب  يارب  زا  تاملک  وحن  نیا  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  هلمجلاـب ؛
. تسیرگ یم  دیلان و  یم  درک  یم  هراپ  ار  هراخ  گنس  لد  هک  هلان  لیوع و  هب  دیشک و  رب  رد  ار  ردپ  هراپ  هراپ  دسج 

: رعش
ّرَف تکوش و  اب  هش  يا  تفگ  یمه 

رس زا  رسفا  ار  ام  تفر و  رس  ارت 
نیب ناکدوک  لاح  زیخرب و  یمد 

نیب نایفوک  ریگتسد  ریسا و 
: هک هدش  تیاور  و 

(. 332) دنتفرگ زاب  ردپ  دسج  زا  ار  وا  دندش و  عمج  بارعا  زا  یتعامج  هکنآ  ات  درک  یمن  اهر  ار  ردپ  دسج  هرّدخم  نآ 
: تفگ هنیکس  هک  تسا  یمَعْفَک  حابصم )  ) رد و 

یم مردپ  مدینـش  لاح  نآ  رد  داد  يور  نم  يارب  یـشوه  یب  امغا و  تلاح  متفرگ  شوغآ  رد  ار  نینزان  ندـب  نآ  دـش  هتـشک  مردـپ  نوچ 
: دومرف

: رعش
ینورُکْذاَف ٍبْذَع  َءام  ُْمْتبِرَش  ْنِا  ام  یتَعیش 

(333  ) ینُوبُْدناَف ٍدیهَشْوَا  ٍبیرَِغب  ُْمتْعِمَس  ْذِا 
. دنتشاد ناور  هفوک  بناج  هب  دندرک و  راوس  تشذگ  هک  یلیصفت  هب  هنهرب  نارتش  رب  ار  اهنآ  سپ  دندرک  رود  هاگلتق  زا  ار  تیب  لها  سپ 

ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  تیفیک 

: مود لصف 
ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  تیفیک  رد 

هک دنتـسناد  نوچ  دنتـشاد ، نکـسم  هیرـضاغ  یـضارا  رد  هک  دـسا  ینب  زا  یتعامج  تشگ  ناور  هفوک  يوس  هب  ـالبرک  زا  دعـس  رمع  نوچ 
نفد ار  ناشیا  دنتـشازگ و  زامن  ءادهـش  داسجا  رب  دـندمآ و  وا  باحـصا  ترـضح و  نآ  لتقم  هب  دـندش  نوریب  ـالبرک  زا  دعـس  نبا  رکـشل 
هیلع نیـسحلا  نب  یلع  دـندومن و  نفد  تسا  فورعم  نونکا  هک  یعـضوم  نیمه  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  قیرط  نیا  هب  دـندرک 

ياهرفُح دندوب  هدش  دیهش  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  یباحصا  ءادهش و  ریاس  يارب  زا  و  دندرپس ، كاخ  هب  ردپ  ياپ  نییاپ  رد  ار  مالّـسلا 
دقرم هک  عضوم  نیمه  رد  هیرـضاغ  هار  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  و  دـندومن ، نفد  هرفح  نآ  رد  ار  ناشیا  دـندنک و  اپ  نییاـپ  رد 

. دندرک نفد  تسا  وا  رّهطم 
(. 334) دنداد یم  فاوط  اجنآ  رد  يدیفس  ناغرم  دوب و  هتخادرپ  هتخاس و  روبق  ءادهش  رتشیب  يارب  زا  هک  هتفگ  بوشآ  رهش  نبا  و 
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ماما دهـشم  رد  اهنیا  مامت  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  هدرک  رامـش  ار  تیب  لها  ءادهـش  یماسا  داشرا )  ) باتک زا  یعـضوم  رد  دیفم  خیـش  زین  و 
تسا نوفدم  دوخ  لتقم  رد  هیرضاغ  هار  ةانَسُم  رد  هک  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  ساّبع  بانج  رگم  دننوفدم  وا  ياپ  نییاپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

ياپ نییاـپ  هک  ینیمز  يوس  هب  دـنک  یم  هراـشا  رئاز  هکلب  تسین  مولعم  شرثا  میدرب  ماـن  هک  ءادهـش  نیا  روبق  نکلو  تسا ، رهاـظ  شربق  و 
(. 335  ) تسا ناشیا  اب  زین  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دنک و  یم  اهنآ  رب  مالس  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

. تسا رتکیدزن  دوخ  ردپ  هب  ءادهش  ریاس  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  هتفگ  و 
روط هب  ار  ناشیا  ياهربق  میناوتن  ام  و  دندش ، نفد  ترضح  نآ  لوح  رد  دندش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  باحصا  اّما  و 

هطاحا همه  هب  تسا و  ناشیا  رود  رب  ریاح  هک  میرادن  ّکش  ار  بلطم  نیا  الا  دـنا ، نفد  اجک  رد  کی  ره  هک  مینک  نییعت  لیـصفت  قیقحت و 
. تسا هدرک 

. ِمیعَّنلا ِتاّنَج  ْمُهَنَکْسَا  َو  ْمُهاضْرَا  َو  ْمُْهنَع  هّللا  یِضَر 
: دیوگ فلؤم 

ّرُح رهاظم و  نب  بیبح  هک  درادن  تافانم  سپ  دشاب  بلغا  هب  رظن  ءادهش  نفدم  باب  رد  هّللا  همحر  دیفم  خیش  شیامرف  هک  تفگ  ناوت  یم 
. دنشاب هتشاد  هناگادج  ینفدم  هدحیلع و  يربق  دیزی ، نب 

ناریپ و یعمج  لاوز و  تقو  هب  رگید  زور  ات  دوب  البرک  رد  ار  تداهـش  زور  دعـس  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  یئاهب ) لـماک   ) باـتک بحاـص 
نیز ماما  و  دـندوب . نز  تسیب  هلمج  درک و  لّکوم  نانز  رگید  مالّـسلاامهیلع و  نینمؤملاریما  نارتخد  نیدـباعلا و  نیز  ماما  رب  ار  نادـمتعم 

ّقح دنتـشاد و  روضح  البرک  رد  ود  ره  هلاس و  راهچ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  دوب و  هلاس  ود  تسیب و  زور  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
. دومرف تسارح  ار  ناشیا  یلاعت 

نیسح ماما  دندید  ار  تلاح  نآ  دندیـسر و  البرک  هب  نوچ  دنتفر  یم  هدرک  چوک  دسا  ینب  زا  یموق  درک  تلحر  البرک  زا  دعـس  رمع  نوچ 
یئاج تارف  رانک  رب  ار  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  دنداهن و  وا  اپ  نییاپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دندرک و  نفد  اهنت  ار  مالّسلا  هیلع 

دوب هدیسر  تداهش  هب  هک  یئاج  رد  وا  ءابرقا  ار  دیزی  نب  ّرح  دندرک و  نفدو  دندنک  گرزب  ربق  ار  یقاب  دندرک و  نفد  دوب  هدش  دیهـش  هک 
(. 336  ) یهتنا هلمج . رب  تسا  طیحم  رئاح  ّکش ، هکنیا ال  ِّالا  تسا  مادک  کی  ره  نآ  زا  هک  تسین  نیعم  ءادهش  ياهربق  و  دندومن . نفد 

: هدومرف مالّسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح  ترایز  لئاضف  رکذ  زا  دعب  سورد ) باتک   ) رد دیهش  خیش  و 
ار و مالّسلاامهیلع  ءادهش  دنک  ترایز  ار و  مالّسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف  دنک  ترایز  سپ  ار  بانج  نآ  درک  ترایز  هاگره  و 

(. 337  ) خلا ار  هّللا  همحر  دیزی  نب  ّرح  دنک  ترایز  ار و  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  شردارب 
رابتعا تفـص  هب  لیلج  خیـش  نآ  دزن  فورعم و  اجنآ  رد  دـیزی  نب  ّرُح  ربق  دیهـش ، خیـش  رـصع  رد  هک  تسا  حیرـص  هکلب  رهاظ  مـالک  نیا 

. تسا یفاک  ار  ام  ماقم  نیا  رد  ردق  نیمه  هدوب و  فوصوم 
: ٌلصو

يّدصتم دناوتن  ماما  زج  ار  ماما  بهذـم ، لوصا  قفاوم  هکلب  دـنراد  تسد  هب  هیماما  ياملع  هک  هحیحـص  ثیداحا  قفاوم  هک  دـنامن  روتـسم 
عقاو رد  اّما  دـندرک  نفد  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  دـسا  ینب  هفیاط  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  سپ  دوش ، نفک  نفد و  لسغ و 

هیفقاو اب  جاجتحا  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هچنانچ  درک ؛ نفد  ار  ترـضح  نآ  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 
رد مرکا  ربمغیپ  هک  دوش  یم  دافتـسم  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  يورم  تاجردـلا ) رئاـصب   ) فیرـش ثیدـح  زا  هکلب  هدومن  حیرـصت 

حور و لیئربج و  اب  مالّسلاامهیلع  نیدباعلا  دیـس  ترـضح  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  نینچمه  هدوب و  رـضاح  ترـضح  نآ  نفد  ماگنه 
(. 338) دنیآ یم  دورف  نیمز  رب  ردق  بش  رد  هک  ناگتشرف 

درگ هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ندش  هتـشک  زا  دعب  دید  ایؤر  ملاع  رد  ار  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  بقانم )  ) رد
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؛ ِهِسْفَن یِلا  هِصیمَق  َزْجِح  مَّمَض  ْدَق  َو  دوب ، نایرگ  هنهرباپ و  دولآ و 
: دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دشاب و  هتفرگ  نماد  رد  يزیچ  هک  یسک  لثم  هدینابسچ  كرابم  لد  هب  هدرک و  الاب  ار  نهاریپ  نماد  ینعی 

(339 () َنوُِملاّظلا ُلَمْعی  اّمَع  الِفاغ  هّللا  َّنَبَسَْحت  َو ال  )
هکنآ يارب  مور  یم  نم  تسا و  نم  نماد  رد  اـهنوخ  نآ  کـنیا  نیمز و  زا  ار  منیـسح  نوخ  مدرک  عمج  ـالبرک و  يوـس  هب  متفر  دوـمرف  و 

(. 340) راگدرورپ دزن  وا  ناگدنشک  اب  منک  همصاخم 
: هملس زا  هدش  تیاور 

؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  هک  وا  زا  مدیسرپ  سپ  تسیرگ ، یم  هک  یلاح  رد  هّللا  همحر  هَمَلَس  ّمُا  رب  مدش  لخاد  تفگ 
: تفگ

دوب كاخ  رثا  شفیرش  نساحم  رس و  رب  باوخ و  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  هکنآ  يارب 
: متفگ

! هّللا لوسر  ای 
؟ دیتسه هدولآ  رابغ  امش  تسیچ  يارب 

: دومرف
(. 341  ) میآ یم  وا  دزن  زا  وا و  نتشک  ماگنه  مدوب  نیسح  دزن  رد 

داد و ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ربخ  دندیسرپ  ار  وا  هیرگ  ببس  تسیرگ ، یم  هملس  ما  هک  دوب  یهاگحبص  هک  تسا  رگید  تیاور  رد 
: تفگ

ببس مدرک  تاقالم  هودنا  تلاح  اب  ریغتم و  تروص  اب  ار  وا  هک  بشید  رگم  باوخ  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  مدوب  هدیدن 
: دومرف مدیسرپ  وا  زا  ار  لاح  نآ 

(. 342  ) شباحصا نیسح و  يارب  مدرک  یم  روبق  رفح  بشما 
دوخ كرابم  رـس  رب  كاخ  هک  دید  باوخ  رد  ار  ادخ  ربمغیپ  هملـس  ما  هک  هدش  لقن  ( 344 () یناعمس لئاضف   ) و ( 343 () يذمرت عماج   ) زا

؟ تسا تلاح  هچ  نیا  هک  تشاد  هضرع  هتخیر ،
: دومرف

! میآ یم  البرک  زا 
: دومرف دوب و  دولآ  درگ  ترضح  نآ  هک  تسا  رگید  ياج  رد  و 

لقن بتک  یـضعب  زا  و  دـندنام . یقاب  نیمز  رد  نوفدـم  ریغ  زور  هس  هرهاط  داـسجا  هک  تسا  فورعم  و  (. 345  ) مدش غراف  نیـسح  نفد  زا 
داسجا نفد  يارب  دندوب  البرک  رد  مهدزای  زور  دعـس  نب  رمع  هک  اریز  تسا ؛ دـیعب  نیا  و  دـندش ، نفد  اروشاع  زا  دـعب  زور  کی  هک  هدـش 

تئرج يدوز  نیا  هب  رابتعا  بسح  هب  دعس و  رمع  فوخ  زا  دندرک  چوک  تارف  یحاون  زا  اروشاع  بش  هیرضاغ  لها  و  دوخ . رکـشل  هثیبخ 
. دنیامنن تدواعم 

: هدش تیاور  مالّسلاامهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردپ  زا  رقاب  ترضح  زا  بلاط  یبا  نب  دّمحم  لتقم  زا 
عطاس وا  زا  کشُم  دننام  یـشوخ  يوب  هک  دنتفای  زور  هد  زا  دعب  ار  نوَج  ندـب  دـندرک  نفد  ار  ءادهـش  دـندش و  هکرعم  رـضاح  هک  یمدرم 

: تفگ ریهُز  مالغ  هب  شاهجوز  دش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  ریهُز  هک  تسا  طبس ) هرکذت   ) رد هچنآ  تسا  ربخ  نیا  دیؤم  و  (. 346) دوب
! نک نفک  ار  تیاقآ  ورب و 

: تفگ دوخ  اب  هنهرب ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دید  سپ  البرک  هب  تفر  مالغ  نآ 
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! ار مالّسلا  هیلع  نیسح  مراذگب  هنهرب  ار و  دوخ  ياقآ  نفک 
(347 . ) درک نفک  رگید  نفک  رد  ار  ریهز  دوخ  يالوم  داد و  رارق  ترضح  يارب  ار  نفک  نآ  سپ  مسق ، ادخ  هب  هن 

( یلاما  ) زا
دـسا ینب  هک  دوب ، هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  بیرخت  يارب  لّکوتم  رما  هب  هک  جزید  ربخ  رد  دوش  مولعم  هّللا  همحر  یـسوط  خـیش 

(. 348) دندومن نفد  هدراذگ و  ایروب  نآ  يور  رب  ار  رهاط  دسج  هدرک و  شرف  ایروب  نآ  اب  ار  ربق  نیمز  دندوب و  هدروآ  هراپ  یئایروب 

راکچگ ملسم 

هفوک هب  مالّسلاامهیلع  راهطا  تیب  لها  دورو  نایب  رد  موس  لصف 
ار ادهش  ياهرس  درک  رما  دناهدش ، کیدزن  هفوک  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  هک  دیـسر  ربخ  ار  دایز  نبا  نوچ  صاّصج  ملـسم  ربخ  رکذ  و 
هب تیب  لها  قاّفتا  هب  دنهد و  لمح  ولج  زا  دـننک و  بصن  اههزین  رـس  تیب  لها  يور  شیپ  دـنرب و  زاب  دوب  هداتـسرف  شیپ  زا  دعـس  نبا  هک 

و دوش ، هدوزفا  مدرم  تبیه  لوه و  رب  ددرگ و  مولعم  مدرم  رب  دیزی  تنطلـس  هبلغ و  رهق و  ات  دننادرگب  رازاب  هچوک و  رد  دنروآ و  رد  رهش 
. دنتفاتش نوریب  هفوک  زا  دنتفای  یهگآ  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  زا  نوچ  هفوک  مدرم 

: هدومرف ماقم  نیا  رد  مشتحم  موحرم 
: رعش

دندش رد  هب  رد  یبن  لآ  ناسک  یب  نوچ 
دندش رگ  هحون  نانک  هلان  هفوک  رهش  رد 

نانس هزین و  رب  همه  نارورس  ياهرس 
دندش رگ  هولج  مرح  لها  يور  شیپ  رد 

شرع نانکاس  نایگدرپ  ياه  هلان  زا 
دندش رذگهر  رهب  هراظن  یپ  زا  عمج 

ادخ زا  دیسرتن  هک  یتّما  مرش  یب 
دندش رد  هدرپ  دوخ  ربمیپ  ترتع  رب 

تیب لها  مخز  رب  هتشادن  افج  زا  تسد 
دندش رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مد  ره 

: تفگ هک  دناهدرک  تیاور  راکچگ  ملسم  زا 
فرط زا  میظع  یئوهاـیه  هحیـص و  هاـگان  هک  مدوب  راـک  هب  تسد  هک  یماـگنه  دوـب  هتـشامگ  ةراـمالا  راد  ریمعت  هب  ارم  داـیز  نب  هّللادـیبع 

؟ تسیچ هفوک  رد  بوشآ  هنتف و  نیا  هک  متفگ  دوب  نم  دزن  هک  یمداخ  نآ  هب  سپ  مدینش ، هفوک  تّالحم 
: تفگ

هک مدیـسرپ  تسا . نآ  هراظن  تهج  هب  بوشآ  بالقنا و  نیا  دنروآ و  یم  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  هک  یجراخ  يدرم  رـس  تعاس  نیمه 
؟ هدوب هک  یجراخ  نیا 

: تفگ
؟! مالّسلاامهیلع یلع  نب  نیسح 

ممشچ ود  متشاد  نآ  میب  هک  مدز  دوخ  تروص  رب  یتخس  همطل  تقو  نآ  تفر  نوریب  نم  دزن  زا  مداخ  نآ  ات  مدرک  ربص  مدینش  نیا  نوچ 
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نآ رد  سپ  مدیسر  هسانک  هب  ات  مدش  نوریب  هرامالا  رصق  تشپ  زا  متـسش و  دوب  چگ  هب  هدولآ  هک  ار  تروص  تسد و  تقو  نآ  دوش ، انیبان 
جدوه لمحم و  لهچ  هب  بیرق  مدید  هاگان  هک  دندوب  هدیرب  ياهرـس  ناریـسا و  ندمآ  رظتنم  هداتـسیا  زین  مدرم  مدوب و  هداتـسیا  هک  ماگنه 
هاگان و  دندوب ، همطاف  دالوا  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  مَرَح  نانز و  اهنآ  نایم  رد  دندوب و  هداد  لمح  رتش  لهچ  رب  هک  دش  ادیپ 

يور زا  تسا و  يراج  شندرگ  ياهگر  زا  نوخ  ریجنز  تمحز  زا  تسا و  راوس  هنهرب  رتش  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  مدید 
: تسا نینچ  راعشا  نومضم  لصاح  هک  دنک  یم  تئارق  دنچ  يرعش  نزُح  هُودنا و 

هچ میوش  رـضاح  وا  دزن  امـش  ام و  هک  تمایق  زور  رد  دـیدرکن و  ام  قح  رد  ام  ّدـج  تیاعر  هک  ار  امـش  دـهدن  ریخ  ادـخ  راکدـب  تّما  يا 
؟ تفگ دیهاوخ  باوج 

دیئوگ و یم  ازـسان  ار  ام  میا و  هدماین  امـش  نید  راک  هب  زگره  ام  هک  ایوگ  دیرب  یم  ناریـسا  دـننام  دـیاهدرک و  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  ام 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ءایبنا  دیـس  ادخ و  لوسر  هک  دیناد  یمن  رگم  امـش  رب  ياو  دـینک ، یم  يداش  ام  نتـشک  هب  دـینز و  یم  مهرب  تسد 

. تسا نم  ّدج  مّلس 
! البرک هعقاو  يا 

. دبای یمن  نیکست  زگره  هک  یتشاذگ  ام  لد  رب  یهودنا 
نآ دندروآ  یم  ناشیا  يارب  ودرگ  امرخ و  نان و  دندرک و  یم  مّحرت  ّتقر و  تیب  لها  لافطا  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  هک  تفگ  ملـسم 
رب گناب  سپ  دـنکفا ، یم  دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  امرخ  ودرگ و  اههراپ و  نان  نآ  موثلک  ّما  دـنتفرگ ، یم  هنـسرگ  لافطا 

: دومرف دز و  هفوک  لها 
! ۀَفوُْکلا َلْهَا  ای 

. تسین اور  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هک  دیریگ  زاب  ءایشا  نیا  لذب  زا  تسد  ٌمارَح ؛ انیَلَع  َۀَقَدَّصلا  َّنِا 
: دومرف درک ، نوریب  لمحم  زا  رس  موثلک  ّما  دنتسیرگ ، یم  راز  راز  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  نایفوک  نانز 

! هفوک لها  يا 
ناهد رد  نخس  نیا  زونه  دیامرف . مکح  امـش  ام و  نیب  ام  تمایق  زور  رد  ادخ  دنیرگ ، یم  ام  رب  امـش  نانز  دنـشک و  یم  ار  ام  امـش  نادرم 

هیلع نیسح  رس  (، 349) اهرس يور  شیپ  زا  و  دندروآ ، دندوب  هدرک  هزین  رب  ار  ءادهش  ياهرس  تساخرب و  اغوغ  هّجض و  يادص  هک  تشاد 
نـساحم مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هدنـشخرد ، هدنبات و  دوب  يرـس  نآ  دنداد و  یم  لمح  ار  مالّـسلا 

شتعلط دوب و  هدش  ادج  ترضح  نآ  ضراع  زا  باضخ  هک  اریز  دوب ؛ دیفـس  اهوم  نب  دوب و  یکـشم  ( 350  ) هَبَش دننام  شیهایس  شفیرش 
ار دوخ  نیبج  داتفا  كرابم  رس  هب  هاگن  نوچ  ار  بنیز  داد ، یم  شبنج  پچ  تسار و  زا  ار  شفیرش  نساحم  داب ، دیشخرد و  یم  هام  نوچ 

: هک دومرف  يراعشا  درک و  باطخ  رس  اب  لد  زوس  يور  زا  تخیر و  ورف  شاهعنقم  ریز  زا  نوخ  هچنانچ  دز  لمحم  مّدقم  بوچ  رب 
: تسا تیب  نیا  نآ  ردص 

: رعش
ًالامَک َّمَتَتْسا  اََّمل  ًالالِه  ای 

(351) ابورُغ يْدبَاَف  ُهُفْسَخ  َُهلاغ 

( هر  ) یسلجم همالع  ربخ 

: دیوگ فلؤم 
نآ لـقن  ذـخأم  نکل  هدومرف  لـقن  یـسلجم  همّـالع  هچرگ  ار  ربـخ  نیا  و  تسین ، صاّـصج  ملـسم  ربـخ  ریغ  رد  جدوـه  لـماحم و  رکذ  هک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 1998 

http://www.ghaemiyeh.com


بانج هب  رـس  نتـسکش  تبـسن  و  تسین ، یفخم  ثیدـح  نف  لها  رب  باـتک  ود  ره  لاـح  هک  تسا  نیعلارون )  ) باـتک و  یحیرُط ) بختنم  )
بحاص تّوبن و  يدث  هعیـضر  همّلَعُم و  ریغ  هملاع  نییمـشاه و  هلیقع  هک  هردخم  نآ  زا  تسا  دیعب  زین  هفورعم  راعـشا  مالّـسلااهیلع و  بنیز 
هتـشادن شوپ  ور  سالَپ و  ناشیا  زاهج  هک  هدوب  نارتش  رب  ناشیا  لمح  دوش  یم  مولعم  هربتعم  لتاقم  زا  هچنآ  و  تسا . میلـست  اضر و  ماـقم 

ناـیم روصحم  هک  هدوب  یتلاـح  هب  دـناهدرک  لـقن  ناخیـش  هک  ریتـس  نبا  ملذـح ) اـی   ) ماذـح تیاور  قفاوم  هفوـک  هب  ناـشیا  دورو  رد  هکلب 
دندوب هدـمآ  رهـش  جراـخ  هک  یئاـهنز  هدوب و  رایـسب  هعیـش  هفوک  رد  هچ  هدوب ؛ هفوک  مدرم  شروش  هنتف و  فوخ  نوچ  دـناهدوب  نایرکـشل 

. دیایب نیا  زا  دعب  ماذح  تیاور  دندومن و  یم  يراز  هیرگ و  دندوب و  هدرک  ناشیرپ  اهوم  هدز و  كاچ  نابیرگ 
يالاب رب  نایفوک  ياهنز  دندرک ، هفوک  دراو  ءادهش  ياهرـس  اب  راّفک  يارـُسا  نوچ  ار  ردیح  هشوگ  رگج  راتخم و  دمحا  نادنزرف  هلمجلاب ؛

: تشادرب زاوآ  ماب  يالاب  زا  ینز  دنداد  یم  روبع  ار  ناشیا  هک  نیمه  دننک . هراظن  ار  ناشیا  هک  دندوب  هتفر  اهماب 
؟ َُّنْتنَا يراسُْالا  َيا  ْنِم 

؟ دیا هلیبق  مادک  تکلمم و  مادک  ناریسا  امش 
: دنتفگ

، دومن شخب  ناشیا  رب  درک و  عمج  تشاد  هعنقم  رداچ و  هچ  ره  دـمآ و  ریز  هب  ماـب  زا  دینـشب  نیا  نوچ  نز  نآ  میدّـمحم ، لآ  ناریـسا  اـم 
(. 352) دندیناشوپ اهنآ  هب  ار  دوخ  دنتفرگ و  ناشیا 

: دیوگ فلؤم 
لقن ربمغیپ ) يایمرا  باتک   ) زا ۀـّمالا ) فیـس   ) باتک رد  هدـقرم -  هّللا  رّطع  یقارن -  دـمحا  الم  جاح  موُحرم  ردـقلا  لیلج  ملاـع  خیـش  هک 
يور ياهثداح  هچ  دش و  هچ  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  هچنآ  هدومرف  نآ  مراهچ  لصف  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  زا  رابخا  رد  هک  هدرک 
هداد تنیز  الط  نیلوا  هب  هک  رومعملا  تیب  نادنزرف  و  دندش ، هدنکارپ  یهلا  شرع  يانب  ياهگنـس  و  دـش ، رات  اهالط  نیرتهب  گنر  هک  داد 

هنهرب ار  دوخ  ياهناتسپ  تاناویح  هک  یتقو  رد  دندش  هتـشادنپ  نارگ  هزوک  لافـس  نوچ  دندوب  رت  بیجن  تاقولخم  عیمج  زا  دندوب و  هدش 
و دناهدنام ، راتفرگ  نابایب  رد  هدش  کشخ  بوچ  تخس  لد  محر  یب  تما  نایم  رد  نم  نازیزع  دنداد ، یم  ریش  ار  دوخ  ياه  هچب  هدرک و 
ار ناکدوک  نآ  ناگرزب  نوچ  دـندیبلط  یم  نان  ناکدوک  همه  هک  یهاگتـشاچ  رد  هدـیبسچ ، شماک  هب  هراوخریـش  لفط  نابز  یگنـشت  زا 

. دهد ناشیا  هب  نان  هک  دوبن  یسک  دندوب  هتشک 
يوحن هب  نم  نازیزع  دندش  فرط  رب  ناشیا ، یبیرغ  رب  ياو  سپ  دندش ، كاله  اههار  رس  رد  دندرک  یم  مّعنت  تّزع ، هرفـس  رد  هک  ینانآ 
ناشیا هب  تسد  یـسک  اّما  دـندش  فرط  رب  دـنچ  ره  اهنآ  هک  اریز  دـش ؛ رت  میظع  مودـس  موق  ِندـش  فرط  رب  زا  ناشیا  ندـش  فرط  رب  هک 

رتناشخرد توقای  زا  رت و  شغ  یب  ریـش  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  دندوب و  سّدقم  تمـصع  یکاپ و  هار  زا  هکنآ  دوجو  اب  اهنیا  اما  تشاذـگن ،
هدیبسچ اهناوختسا  هب  ناشیا  تسوپ  هک  اریز  دندشن ؛ هتخانش  اههچوک  رد  هک  دوب  هتـشگ  ریغتم  نارود  ياهتبیـصم  تّدش  زا  ناشیا  ياهیور 

(. 353) دوب
: دیوگ ریقف 

. َُنْتنَا يراسُالا  َيا  ْنِم  نز  نآ  لاؤس  ّرِس  دش  مولعم  دشاب  هفوک  رد  هعقاو  نیمه  هب  هراشا  ارهاظ  هک  ینامسآ  باتک  زا  هرقف  نیا  هک 
. ملاعلا هّللا  و 

: تفگ هک  دناهدرک  تیاور  ریتس  نب  ملذح  زا  یسوط  خیش  دیفم و  خیش 
لها نانز  اب  ار  مالّـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  دوب  یماگنه  نآ  متـشگ و  هفوک  دراو  مکی  تصـش و  لاس  مرحم  هام  رد  نم 
هدـمآ نوریب  اشامت  تهج  هب  دوخ  لزانم  زا  هفوک  مدرم  دـندوب و  هدرک  هطاحا  ناشیا  رب  داـیز  نبا  رکـشل  دـندرک و  یم  دراو  هفوک  هب  تیب 
زاـغآ هبدـن  هیرگ و  هدرک  ّتقر  ناـشیا  لاـح  هب  هفوک  ناـنز  دـندرک ، دراو  هنهرب  شوپ و  ور  یب  نارتـش  نآ  رب  ار  تیب  لـها  نوچ  دـندوب ؛
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شندرگ رب  هعماج ) لغ   ) هتشگ و فیعض  روجنر و  ضرم  ّتلع  ترثک  زا  هک  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاح  نآ  رد  دندومن .
: هک دومرف  یم  یفیعض  يادص  هب  ترضح  نآ  دناهدرک و  لولغم  ندرگ  هب  ار  شیاهتسد  دناهداهن و 

!؟ تسا هتشک  هک  ار  ام  سپ  دننک  یم  هیرگ  ام  رب  اهنز  نیا 

هفوک رد  بنیز  ترضح  هبطخ 

بنیز بانج  زا  قَْطنَا  حَْـصفَا و  مرـش ، ایح و  اب  ینز  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  و  درک ، هبطخ  زاـغآ  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تقو  نآ  رد  و 
رد دزیر ، یم  ورف  وا  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاملک  و  دیوگ ، یم  نخـس  ردپ  نابز  زا  ایوگ  هک  مدیدن  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد 

هنیـس هب  اهـسفن  نامز  رد  دیـشاب ، شوماخ  هک  درک  یتراـشا  مدرم  بناـج  هب  دوب  دـنلب  یئادـص  وس  ره  زا  هک  عاـمتجا  ماـحدزا و  نآ  ناـیم 
(354) دش تکاس  اهسَرَج  يادص  تشگرب و 

: دومرف كالَْول  هجاوخ  رب  دورد  كاپ و  نادزی  ساپس  زا  دعب  درک و  هبطخ  رد  عورش  هاگنآ 
! نالذخ هعیدخ و  لها  هفوک ، لها  يا 

لثم امش  لثم  هک  تسین  نیا  زج  امش ، هلان  ددرگن  نکاس  و  امـش ، مشچ  کشا  دتـسیان  زاب  زگره  دیهد  یم  رـس  هلان  دییرگ و  یم  ام  رب  ایآ 
، دیتشگرب رفک  هب  دیتسسگ و  زاب  دیتسبب و  ار  نامیا  هتـشر  زین  امـش  هچ  دوشگ  یم  زاب  دیبات و  یم  مکحم  ار  دوخ  هتـشر  هک  تسا  ینز  نآ 

ّقلمت نازینک  ْکبَـس  هب  نتفگ و  غورد  يراد و  نمـشد  ندرک و  يدنـسپ  دوخ  ندز و  فـال  زج  یتمیـش  یتلـصخ و  امـش  ناـیم  رد  تسین 
نآ هب  يربق  شیالآ  هک  تسا  یچگ  ای  دشاب  هدـیئور  هَلبْزَم  رد  هک  تسا  یفلع  هایگ و  لَثَم  امـش  لَثَم  ندرک ، يزاّمغ  ادـعَا  دـننام  ندرک و 

ار امش  درک و  مزال  امش  رب  ار  ادخ  مشخ  هداهن و  هریخذ  ترخآ  رد  امش  يارب  زا  امـش  ياهـسفن  هک  دوب  ياهشوت  دب  سپ  دشاب  هدش  هدرک 
. دییرگ یم  ام  رب  دیتشک  ار  ام  هکنآ  سپ  زا  داد  ياج  خزود  رد  هنادواج 

شیالآ يدبا  راع  بیع و  هب  ار  دوخ  تحاس  هکنآ  هچ  دیدنخب ؛ مک  دیئرگب و  رایسب  سپ  دیراوازس ، نتـسیرگ  هب  امـش  هک  ادخ  هب  دنگوس 
متاخ هشوگ  رگج  نتـشک  درک  دـیهاوخ  یفـالت  هچ  اـب  تسـش و  دـیناوت  هنوگچ  ددرگن و  هتـسش  زگره  یبآ  چـیه  هب  نآ  ثول  هک  دـیداد 

میعز و امش و  هّجحم  هدننک  نشور  امش و  جهانم  تمالع  امش و  تایلب  عَْزفَم  امـش و  نایوکین  هانپ  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  ناربمغیپ و 
. دیتخومآ یم  وا  زا  ار  تعیرش  نید و  دیدرب و  یم  هانپ  وا  هب  هثداح  ره  رد  هک  امش  جَجُح  مّلکتم 

یعس و زا  دیتفا و  رد  يور  هب  باذع  رد  داب و  امـش  يارب  زا  تکاله  سپ  دیداهن ، هریخذ  دوخ  رـشح  يارب  يرْزِو  گرزب  هک  دیـشاب  هاگآ 
دیدومن و تشگزاب  ادخ  بضغ  هب  انامه  داب ، نایز  نارسخ و  ثروم  امـش  نامیپ  داب و  هدیرب  امـش  ياهتـسد  دیوش و  دیمون  دوخ  شـشوک 
هچ دیتفاکش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دیناد  یم  ایآ  امش  رب  ياو  درک ، هطاحا  امش  رب  تنکـسم  ّتلذ و 

تـسا کیدزن  هک  دیدروآ  اج  هب  بیجع  هیهاد  عیظف و  يرما  دـیدنکفا ، نوریب  هدرپ  زا  ار  وا  تمـصع  نایگدرپ  هچ  دـیتخیر و  وا  زا  ینوخ 
بّجعت ایآ  تفرگ ، ار  نامـسآ  نیمز و  امـش  هدوتـس  ان  حیبق و  راک  نیا  ددرگ و  هراپ  اههوک  دوش و  هراپ  نیمز  دفاکـشب و  نآ  زا  اهنامـسآ 

؟ دیراب نوخ  نامسآ  زا  اهراک  نیا  راثآ  زا  هک  دیدرک 
رورغم لدشوخ و  دیتفای  هک  تلهم  نیدب  سپ  دوب ؛ دهاوخ  رتاوسر  رت و  میظع  نآ  راثآ  زا  دیدرگ  دـهاوخ  رهاظ  امـش  رب  ترخآ  رد  هچنآ 

. تسا ناراکهانگ  هاگنیمک  رد  دنوادخ  درذگب و  ماقتنا  ماگنه  هک  درادن  میب  و  دنکن ، تلجع  تافاکم  هب  دنوادخ  هچ  دیشابن ؛
: تفگ يوار 

هب اهتسد  دنتسیرگ و  یم  دندوب و  هدش  تریح  رد  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم  هک  متـسیرگن  نم  دیدرگ و  تکاس  هرّدخم  نآ  سپ 
: تفگ یم  دیود و  یم  وم  يور و  رب  شمشچ  کشا  هک  مدید  مه  ار  يدرمریپ  و  دندیزگ . یم  نادند 

: رعش
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ْمُُهلْسَن َو  ِلوُهُْکلا  ُریَخ  ْمُُهلوُهُک 
(355  ) يزْخیال َو  ُبیخیال  ٌلْسَن  َّدُع  اذِا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تقو  نیا  رد  ( جاجتحا  ) بحاص تیاور  هب  و 
! هّمع يا 

جنر هک  یشاب  ییاناد  و  يدیدن ، ملعم  هک  یشاب  یم  یملاع  وت  هک  ار  يادخ  دمح  ریگ و  رابتعا  یضام  زا  ار  یقاب  امرف و  رایتخا  یـشوماخ 
تـشگ دهاوخن  زاب  هتفر  ایند  زا  هکنآ  هلان  هیرگ و  هب  و  دنک ، یمن  يدوس  ندرک  عزج  تبیـصم  زا  دعب  هک  یناد  یم  و  يدیـشکن ، ناتـسبد 

نب دیـس  . تسین لقن  شیاجنگ  ار  ماقم  نکل  هدـش  لقن  هبطخ  ود  زین  موثلک  ّما  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  همطاـف  يارب  زا  و  (. 356)
یم رس  رب  كاخ  دندومن و  ناشیرپ  اهوسیگ  نانز  دندرک و  دنلب  هحون  هحیص و  هب  اهادص  مدرم  هک  هدومرف  هبطخ  نآ  لقن  زا  دعب  سوواط 

دندنک و یمه  ار  دوخ  ياهـشیر  نادرم  دندرک و  زاغآ  روُبث  لیو و  هب  هبُدن  دندز و  تروص  رب  اههچناپط  دندیـشارخب و  اههرهچ  دنتخیر و 
. دنشاب هدرک  هیرگ  نینچ  نادرم  نانز و  هک  دشن  هدید  هاگچیه  هک  دنتسیرگب  نادنچ 

هفوک رد  داجس  ترضح  هبطخ 

درک شیاتـس  سپ  ندـناوخ  هبطخ  هب  دومرف  عورـش  دـیوش و  شوماخ  هک  ار  مدرم  دومرف  تراشا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  ترـضح  سپ 
: هک دومرف  نآ  زا  سپ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  داتسرف  دورد  ار و  اتکی  دنوادخ 

! ساّنلا اهیا 
وا هک  سک  نآ  رسپ  منم  مالّسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  منم  هک  دنادب  دسانشن  سک  ره  دسانش و  دسانش  ارم  هکره 

تراغ هب  ار  شلام  دـندومن و  وا  تمرح  کته  هکنآ  رـسپ  منم  دنـشاب ، هتـشاد  بلط  ینوخ  وا  زا  هکنآ  یب  دـندرک  حـبذ  تارف  راـنک  رد  ار 
. تسا یفاک  ارم  رخف  نیمه  و  ( 357) دنتشک ْربَص  لتق  هب  ار  وا  هکنآ  دنزرف  منم  دندرک ، ریسا  ار  شلایع  دندرب و 

! مدرم يا 
تعیدخ رد  زا  درک  تباجا  ار  امش  تلئسم  نوچ  دیتشون  نم  ردپ  هب  اههمان  هک  امـش  دیدرک  شومارف  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس 

سپ دیتشاد ، لوذخم  دیتشک و  ار  وا  هاگنآ  دیداد  ارف  تعیب  تسد  دیتسب و  نامیپ  دـهع و  مردـپ  اب  هک  دـیروآ  یمن  دای  ایآ  دـیدش ، نوریب 
يوس هب  مشچ  مادک  اب  دیدیدنسپ ، دوخ  يارب  هک  ییأر  تسا  تشز  هچ  دیداتـسرف ، ترخآ  هب  دوخ  يارب  هچنآ  يارب  ار  امـش  داب  تکاله 

تمرح دیدرک  کته  ارم و  ترتع  دیتشک  هک  ار  اهامـش  دیامرفب  هک  یماگنه  درک  دیهاوخ  رظن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یضعب دش ، دنلب  یبناج  هیحان و  ره  زا  هیرگ  يادص  دروآ  اج  نیدب  نخـس  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  نوچ  نم . تّما  زا  امـش  دیتسین  ارم و 

: دومرف درک و  نخس  زاغآ  ترضح  هراب  رگید  دیتسنادن . دیوش و  كاله  دنتفگ  یم  ار  یضعب 
اب ار  ام  هچ  وا ؛ تیب  لها  ادخ و  لوسر  ادـخ و  هار  رد  ارم  تیـصو  دـنک  ظفح  ارم و  تیحـصن  دـنک  لوبق  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ 

! هّللا لوسر  نبای  هک  دندرک  ضرع  یگمه  نامدرم  تسا . وکین  یئادتقا  هتسیاش و  یتعباتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
میدـقت یئاـمرف  رما  هچ  ره  هب  میباـتن و  يور  وت  زا  زگره  میئوت و  رما  عیطم  ناـمیپ و  دـهع و  ناـبهاگن  میئوت و  ناـمرف  ياریذـپ  یگمه  اـم 

ات تسا  شزاس  حلـص و  قیرط  رد  وت  اب  هک  ره  اب  میوش  نوریب  حلـص  رد  زا  تست و  برح  هتخاس  هک  ره  اـب  مینک  برح  میئاـمن و  تمدـخ 
: دومرف ترضح  دندومن  متس  ام  رب  دندرک و  ملظ  وت  اب  هک  نانآ  زا  مینک  یهاوخنوخ  میراد و  ذوخأم  ار  دیزی  هک  یماگنه 

! تاهیه
دیاهدرک هدارا  زاب  رگم  مروخ  یمن  ار  اهامـش  بیرف  نم  رگید  دیدرکن  تسد  هب  یتلـصخ  رکم  هعدخ و  زج  هک  زودـنا  تلیح  ناراّدـغ  يا 

ام لد  رگج و  رد  مردپ  تداهـش  زا  هک  یتاحارج  زونه  مسق  ادخ  هب  ّالک  اشاح و  دیدروآ ، اج  هب  نم  ناردـپ  اب  هچنآ  دـیراد  اور  نم  اب  هک 
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هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  بئاصم  زونه  .و  دنتـشگ دیهـش  تیب  لها  اب  مردپ  هک  دوب  زورید  هکنآ  هچ  هدرکن ؛ ادیپ  يدوبهب  هتـشگ  رهاظ 
ماهنیس مناهد و  رد  نآ  یخلت  دنک و  یم  شواک  نم  قلح  رد  ناشیا  رب  هودنا  نزُح و  هتـشگن و  شومارف  ارم  مناردارب  مردپ و  مّلـس و  هلآ و 

: دومرف و  ام ، رب  هن  دیشاب و  ام  اب  هن  هک  مهاوخ  یمه  امش  زا  نم  دنک ، یم  نایرج  نم  هنیس  هار  رد  نآ  هّصغ  و  دیامن ، یم  شیاسرف 
: رعش

ُهُخیَشَف ُنیَسُحلا  َِلُتق  ْنِا  َوْرَغ  ال 
امَرْکَا َو  ٍنیَسُح  ْنِم  اریَخ  َناک  ْدَق 
يذَّلِاب َنافوُک  َلْهَا  ای  اوُحَْرفَت  الَف 
امَظْعَا َِکلذ  َناک  ٌنیَسُح  َبیُصا 

ُهُؤاِدف یحوُر  ِرْهَّنلا  ِّطَِشب  ٌلیتَق 
امَّنَهَجُران ُهادْرَا  يذَّلا  ُءاَزَج 

: َلاق َُّمث 
: رعش

ٍسْءاَِرب اسْءاَر  ْمُْکنِم  انیضَر 
. ام ررض  هب  هن  دیشاب و  ام  يرای  هب  هن  رس ، هب  رس  امش  زا  میدونشخ  ام  ینعی  (. 358) انیَلَع ٌمْوی  اَنل و ال  ٌمْوی  الَف 

هرامالاراد هب  تیب  لها  دورو 

: مراهچ لصف 
ّصاخ و زا  ار  هفوک  مدرم  دـش ، هگآ  هفوک  هب  تیب  لها  دورو  زا  نوچ  دایز  هّللادـیبع  هرامالا  راد  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد 

مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  رـس  ات  درک  رما  هاگنآ  دش ، هدنکآ  نمجنا  ( 359  ) يداب رـضاح و  زا  وا  سلجم  مرجال  داد  ّماع  نذا  ماع 
یبیضق ار  وا  و  دومن ، مّسبت  دش و  داش  تخس  سّدقم  رس  نآ  ندید  زا  دنتشاذگ ، وا  دزن  هب  ار  سّدقم  رس  نآ  سپ  دننک ، سلجم  رضاح  ار 

ماما بانج  يایانث  نادـند  هب  ار  ( 360  ) بیـضق نآ  رـس  دناهتـسناد ، قیقر  یغیت  یعمج  دـناهتفگ و  یبوچ  ار  نآ  یـضعب  هک  دوب  تسد  رد 
: تفگ یم  دز و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هتشگ يدرمریپ  تقو  نیا  رد  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  مقرا  نب  دیز  هدوب . وکین  ياهنادند  ار  نیـسح 
: تفگ دیدب  نیا  نوچ  دوب ، رضاح  موشیَم  نآ  سلجم  رد 

! دایز رسپ  يا 
هّللا یلـص  ادخ  لوسر  مدید  رّرکم  نم  هک  تسین  يدنوادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  رادرب ، كرابم  ياهبل  نیا  زا  ار  دوخ  بیـضق 

: تفگ دایز  نبا  تسیرگب . تخس  تفگب و  نیا  دز ، یم  هسوب  ياهدرک  دوخ  بیضق  عضوم  هک  اهبل  نیا  رب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و 
؟ تسا هداد  ترصن  حتف و  ام  هب  ادخ  هک  ینک  یم  هیرگ  ایآ  ادخ ، نمشد  يا  دنایرگب  ارت  ياهمشچ  ادخ 

هک دیز  دننک . رود  نت  زا  ار  ترس  ات  مدومرف  یم  هدش  لیاز  وت  لقع  ياهتشگ و  هدش ) فرخ  هدروخلاس و   ) توترف ریپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا 
سلجم رد  مور  ناریسا  وچ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تالایع  هاگنآ  تفاتـش  شیوخ  لزنم  يوس  هب  تساخرب و  اج  زا  دید  نینچ 

. دندرک دراو  موشیَم  نآ 
: تفگ يوار 

ار دوخ  ياه  هماج  نیرت  تسپ  دوب  هدیشوپ  هرکنتم و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  دش  سلجم  نآ  لخاد  هک 
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. دندرک هطاحا  ار  وا  دندمآ و  رد  شفارطا  رد  ناکزینک  تسشنب و  اجنآ  تفر و  هرامالا  رصق  زا  يرانک  هب  و 
: تفگ دایز  نبا 

؟ دیشک يرانک  ار  دوخ  هک  دوب  هک  نز  نیا 
: تفگ نازینک  زا  یکی  مّوس  هبترم  ات  دینشن ، خساپ  دیسرپ  هراب  رگید  دادن ، شباوج  یسک 

! تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  نیا 
: تفگ درک و  وا  يوس  هب  ور  دینشب  نیا  نوچ  دایز  نبا 

: دومرف مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  ار . امش  غورد  دینادرگ  رهاظ  ار و  امش  تشک  ار و  امش  درک  اوسر  هک  ار  يادخ  دمح 
یـسجر و ره  زا  ار  ام  تشاد  هزیکاپ  كاپ و  دوخ و  ربمغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  هب  تشاد  یمارگ  ار  ام  هک  ار  ادـخ  دـمح 

: تفگ دایز  نبا  دننارگید . اهنآ  میتسین و  نانآ  زا  هّللا  دمحب  ام  رجاف و  دیوگ  یم  غورد  قساف و  دوش  یم  اوسر  انامه  یشیالآ 
؟ وت تیب  لها  ردارب و  اب  ار  ادخ  راک  يدید  هنوگچ 

: دومرف مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 
رب تداهـش  مکح  ماقم  تعفر  ّلحم و  تبرق  يارب  زا  دـنوادخ  هک  دـندوب  یتعاـمج  لوسر  لآ  هچ  ار ؛ لـیمج  یکین و  زج  ادـخ  زا  مدـیدن 
دوز نکلو  دندرک  باتش  شیوخ  عجضم  بناج  هب  دندرک و  مادقا  دوب  هدرک  رایتخا  ناشیا  يارب  زا  ادخ  هچنآ  هب  مرجال  دوب  هتشاگن  ناشیا 

تسیک يارب  زا  هبلغ  نیبب  تقو  نآ  دننک ، تمـصاخم  جاجتحا و  وت  اب  ناشیا  دراد و  زاب  شـسرپ  ماقم  رد  ار  ناشیا  ارت و  دنوادخ  هک  دشاب 
. هناجرم رسپ  يا  دیرگب  وت  رب  وت  ردام  تسارک ، يراگتسر  و 

. درک همرکم  نآ  لتق  ای  تیّذا  دصق  ایوگ  دش و  مشخ  رد  تاملک  نیا  ندینش  زا  دایز  نبا 
! ریما يا  هک  دش  نوریب  راذتعا  رد  زا  تفایرد  مالّسلااهیلع  بنیز  لتق  هب  ار  وا  هشیدنا  دوب  سلجم  رضاح  هک  ثیَرُح  نب  ورْمَع 

لها نادّرمتم  وت و  یغاط  ردارب  لتق  زا  ارم  لد  داد  افـش  ادـخ  هک  تفگ  دایز  نبا  سپ  درک ، دـیابن  هذـخاؤم  ناـنز  هتفگ  رب  تسا و  ینز  وا 
: تفگ تسیرگب و  درک و  ّتقر  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  وت . تیب 

: تفگ دایز  نبا  یتفای ، افش  سپ  دوب  نیا  رد  وت  يافش  رگا  يدنک  رب  هشیر  زا  يدرک و  عطق  ار  ام  عرف  لصا و  یتشک و  ار  ام  گرزب 
. دوب رعاش  عاّجَس و  زین  شردپ  هک  مدوخ  ناج  هب  مسق  و  دیوگ . یم  هیفاق  عجس و  هب  نخس  ینعی  تسا  ( 361  ) هعاّجَس نز  نیا 

: هک دومرف  باوج  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 
(. 362  ) تسین عجس  تصرف  تلاح و  ارم 

: هک دومرف  امن  نبا  تیاور  هب  و 
دنهاوخ ماقتنا  يو  زا  ناهج  نآ  رد  هک  دناد  یم  هکنآ  لاح  دوش و  یم  لصاح  دوخ  هّمئا  نتشک  هب  وا  يافش  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  نم 

(. 363) دیشک
: دیسرپ تسیرگن و  مالّسلا  هیلع  داجس  دیس  بناج  هب  نوعلم  نآ  تقو  نیا 

؟ تسیک ناوج  نیا 
: دنتفگ

: تفگ دایز  نبا  تسا ، نیسح  دنزرف  یلع 
!؟ تشک ار  وا  دنوادخ  هک  دوبن  نیسحلا  نب  یلع  رگم 

: هک دومرف  ترضح 
: تفگ دایز  نبا  دنتشک ، ار  وا  نایرکشل  تشاد  مان  نیسحلا  نب  یلع  زین  وا  هک  دوب  يردارب  ارم 
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: دومرف ترضح  تشک ، ار  وا  ادخ  هکلب 
: تفگ دش و  بضغ  رد  دایز  نبا  هدیسر . ارف  ناشیا  گرم  هک  یماگنه  ار  سوفن  دناریم  یم  ادخ  ( 364 () اِهتْوَم َنیح  َسُْفنالا  یَّفَوَتی  هّللَا  )

. دینز ندرگ  دیربب و  ار  وا  دیئایب  ینک ، در  ارم  فرح  یهد و  نم  هب  باوج  هک  تسا  تارج  نآ  ارت 
: دومرف دیبسچ و  بانج  نآ  هب  هتفشآ  همیسارس و  دینش  ار  ترضح  نآ  لتق  نامرف  هک  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 

! دایز رسپ  يا 
: دومرف دروآ و  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  ندرگ  هب  تسد  یتخیر و  ام  زا  هک  نوخ  همه  نیا  ارت  تسا  یفاک 

نیدباعلا نیز  ماما  بنیز و  ترـضح  هب  یتعاس  دایز  نبا  . شکب وا  اب  زین  ارم  یـشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  موشن  ادـج  يو  زا  مسق  ادـخ  هب 
: تفگ درک و  رظن  مالّسلاامهیلع 

دراد تسود  دیوگ و  یم  عقاو  يور  زا  بنیز  هک  متفای  نانچ  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  يدـنواشیوخ ، دـنویپ  محر و  هقالع  زا  تسا  بجع 
. تسا یفاک  شضرم  نامه  ار  وا  هک  دیراد  زاب  یلع  زا  تسد  دوش ، هتشک  وا  اب  هک 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  سواط ، نب  دیس  تیاور  هب  و 
! هّمع يا 

: دومرف دایز ، نبا  هب  میوگ  باوج  ار  وا  نم  ات  شاب  شوماخ 
هدش لقن  (!. 365  ) تسا ام  يراوگرزب  تمارک و  تداهش  تسا و  ام  تداع  ندش  هتـشک  هک  یناد  یمن  رگم  یناسرت  یم  نتـشک  هب  ارم  هک 

رس نآ  رب  تفرگ و  رب  رد  تفرگب و  ار  رّهطم  رـس  دایز  نبا  سلجم  رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجوز  هک  سیقلاءرما  رتخد  بابر  هک 
: تفگ درک و  هبدن  زاغآ  داد و  هسوب 

: رعش
انیَسُح ُتیسَن  الَف  انیَسُحاو 

ءایِعْدَالا ُۀَّنِسَا  ُْهتَدَْصقَا 
اعیرَص َءالَبْرَِکب  ُهورَداغ 

ءالبْرَک یَِبناج  ُهّللا  یَقَس  ال 
: هکنآ نومضم  لصاح 

! هانیَسُحاو
دومن مهاوخن  شومارف  و  درکن ، اطخ  هک  دندز  وا  ندب  رب  اههزین  نانمشد  هک  دومن  مهاوخن  شومارف  ار و  نیسح  درک  مهاوخن  شومارف  نم 

درک و ترضح  نآ  شطع  هب  هراشا  ءالبرَک  یَِبناج  ُهّللا  یَقَسال  هملک  رد  و  دندرکن ، نفد  دنتشاذگ و  نیمز  يور  البرک  رد  ار  وا  هزانج  هک 
. دش دهاوخ  مولعم  رخآ  لصف  رد  هچنانچ  درکن  شومارف  ار  ترضح  نآ  ّقَحلَا 

: تفگ يوار 
عماج دجـسم  يولهپ  رد  هک  ياهناخ  رد  دـندرب و  نوریب  تیب  لها  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  درک  رما  دایز  نبا  سپ 

. دنداد ياج  دوب 
: هک دومرف  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 

(. 366  ) میناریسا زین  ام  دنناریسا و  ناشیا  هچ  کیلامم ؛ نازینک و  رگم  ینز  دیاین  ام  ندید  هب 
: یسْوَْالا ِتَلسَْالا  ِْنب  ِسیَق  یبَا  َْرعِش  َرُکْذَا  ْنَا  ِماقَْملا  اَذه  یف  ُبِسانی  َو  ُْتُلق 

: رعش
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اهَنْرُزیَف اُهتاراج  اهُمِرْکی  َو 
ُرَذُْعتَف َّنِِهن  اْیِتا  ْنَع  ُّلَتْعَت  َو 

ٍةَراِجب َنیهَتْسَت  ْنَا  اَهل  َسَیل  َو 
ُرَفَْخت َو  ( 367  ) ییَْحت َّنُْهنِم  اهَّنِکل  َو 

: درک رما  سپ 
. دننادرگب هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  رّهطم  رس  هک  دایز  نبا 

هّللا همحر  يدَْزا  فیفع  نب  هّللادبع  لتقم  رکذ 

: هدومرف هّللا  همحر  دیفم  خیش 
: تفگ دمآ و  رب  ربنم  رب  تفر و  دجسم  هب  تساخرب و  دوخ  سلجم  زا  دایز  نبا  سپ 

تـشک ار و  وا  هورگ  هیواعم و  نب  دـیزی  نینمؤملا  ریما  داد  ترـصن  ار و  قح  لها  قح و  تخاـس  رهاـظ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و 
داّهُز زا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیش  ناگرزب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هّللادبع  تقو  نیا  ار . وا  عابتا  ار و  وگغورد  رـسپ  يوگغورد 

تاقوا دومن و  یم  مظعا  دجسم  تمزالم  هتـسویپ  دوب و  هدش  انیبان  نیفـص  رد  شرگید  مشچ  لمج و  گنج  رد  شپچ  مشچ  دوب و  داّبع  و 
! ادخ نمشد  يا  هک  دز  وا  رب  گناب  دینش  ار  دایز  نبا  زیمآ  رفک  تاملک  نیا  نوچ  درب ، یم  رس  هب  تالص  موص و  هب  ار 

یم ار  ربمغیپ  دالوا  هناجرم . رـسپ  يا  تسوا  ردـپ  هداد و  تراـما  ارت  هک  تسا  دـیزی  رگید  تسا و  هیبا  نب  داـیز  وت  ردـپ  ییوت و  وگغورد 
؟ یئوگ یم  نانخس  نیا  زا  ینیشن و  یم  نیقیّدص  ماقم  ربنم  زارف  رب  یشک و 

هفیاط هّللادبع ، دـنتفرگ ، ار  وا  دنتـسج و  رب  دایز  نبا  نامزالم  دـیرآ ، نم  دزن  دـیریگب و  ار  درم  نیا  هک  دز  گناب  دـش  بضغ  رد  دایز  نبا 
. دنتفرگب دایز  نبا  نامزالم  تسد  زا  ار  فیفع  نبا  دندش و  عمج  دْزَا  فیاط  زا  رفن  دصتفه  دیبای  رد  ارم  هکداد  رد  ادن  ار  دْزَا 

ندرگ دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  هّللادـبع  ات  داد  نامرف  هاگنآ  دـمآ  رد  بش  ات  درک  ربص  دوبن  ناشیا  تزراـبم  يورین  نوچ  ار  داـیز  نبا 
رـس هک  درک  رما  دـش  رگید  زور  درب  نایاپ  هب  ار  بش  نیا  هّللادـیبع  نوچ  و  دـندز ، راد  هب  ( 368  ) هَْخبَـس رد  ار  شدسج  درک  رما  و  دـندز ،

: هک هدش  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  دنهد . فاوط  لیابق  نایم  رد  دننادرگب و  هفوک  ياه  هچوک  یمامت  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم 
دیـسر نم  ربارب  نوچ  دندوب  هدرک  هزین  رب  ار  رـس  نآ  متـشاد و  ياج  شیوخ  هفرغ  رد  نم  دنداد  یم  روبع  ار  سّدـقم  رـس  نآ  هک  یماگنه 

: دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینش 
(. 369 () ابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِسَح  ْمَا  )

بجعَا میقر  فهک و  هّصق  زا  هّللاو  وت  سّدقم  رس  رما  هّللا  لوسر  نبای  هک  مداد  رد  ادن  تساخرب و  نم  مادنا  رب  يوم  هک  يادخ  هب  دنگوس 
(. 370  ) تسا رتبیجع  و 

: هک هدش  تیاور 
. دندرک ناینب  هفوک  رد  دجسم  راهچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  هنارکش  هب 

اهناینب نیدب  و  ُهّللا ، ُمُهَنََعل  یْعبِر  نب  ثَبَـش  دجـسم  مراهچ  كامِـس ، دجـسم  مّوس  ریرج ، دجـسم  مّود  دـنناوخ ، ثعـشا  دجـسم  ار  نیتسخن 
(. 371) دندوب نامداش 

دیزی هب  دایز  نبا  بوتکم  رکذ  رد 

: مجنپ لصف 
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تشون دیزی  هب  همان  تشاد ، سوبحم  ار  تیب  لها  تخادرپب و  بْهَن  رْـسَا و  ْلتَق و  زا  نوچ  دایز  هّللادیبع  دیزی  هب  دایز  نبا  بوتکم  رکذ  رد 
هب رگید  یبوتکم  و  دروآ ، لمع  هچ  هدید  تبیصم  يارُسا  هدیرب و  ياهرس  اب  هک  تساوخ  تصخر  دومن و  جرد  نآ  رد  ار  لاح  تروص  و 

هدشن دـیزی  بوتکم  ضّرعتم  دـیفم  خیـش  و  دروآ ، ملق  رد  ار  زوسناج  هعقاو  نیا  حرـش  درک و  مقر  صاعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  هنیدـم  ریما 
: هدومرف هکلب 

يارب سیق  نب  رْحَز  یهارمه  هب  نیریاس  ياهرـس  اب  ار  وا  دایز  نبا  دندینادرگب  هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  ترـضح  سّدقم  رـس  هکنآ  زا  دـعب 
(. 372) داتسرف دیزی 

: تفگ داتسرف و  هنیدم  بناج  هب  ار  یملس  کلملادبع  نآ  زا  سپ  هلمجلاب ،
هب مدـش و  راوس  دوـخ  هلحار  هب  نم  هک  تفگ  کلملادـبع  هد . تراـشب  نیـسح  لـتق  هب  ار  دیعـس  نب  ورمع  نک و  تفاـسم  یط  تعرـس  هب 

: تفگ درک و  رادید  ارم  شیرق  هلیبق  زا  يدرم  هنیدم  یحاون  رد  مدرک و  باتش  هنیدم  بناج 
؟ یناسر یم  ربخ  هچ  یسر و  یم  اجک  زا  هدز  باتش  نینچ 

: متفگ
: تفگ درم  نآ  ار ، نآ  دینش  یهاوخ  تسا  ریما  دزن  رد  ربخ 

. هتشگ هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  مسق  ادخ  هب  نوُعجار . ِهَیِلا  اَّنِا  َو  هِّلل  ّانِا 
: تفگ ورمع  متفر ، دیعس  نب  ورمع  دزن  هب  مدش و  هنیدم  لخاد  نم  سپ 

؟ تسیچ ربخ 
: متفگ

! ریما يا  تسا  یلاحشوخ  ربخ 
: تفگ هد ، ربخ  نیسح  لتق  هب  ار  مدرم  نک و  ادن  هنیدم  رد  ور و  نوریب  تفگ  دش . هتشک  نیسح 

نونکات هک  تساخرب  ناشیا  زا  هّجـض  هحیـص و  نانچ  دندینـش  ادن  نیا  نوچ  مشاه  ینب  نانز  مداد ، رد  نیـسح  لتق  هب  ادـن  مدـمآ و  نوریب 
یم مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  يارب  دوخ  ياه  هناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  هک  مدوب  هدینـشن  متام  نویـش و  شروش و  نینچ 

. دندرک
: دناوخ ار  برک  يدعم  نب  ورمع  رعش  درک و  یمّسبت  نم  يور  رب  دید  ارم  نوچ  ورمع  متفر ، دیعس  نب  ورمع  دزن  هب  هاگنآ 

: رعش
ًۀَّجَع ٍدایِز  یَنب  ُءاِسن  ْتَّجَع 

(373) َِبنْرالا َةادَغ  اِنتَوِْسن  ِجیجَعَک 
: تفگ ورمع  هاگنآ 

؛ َنامثُع ِۀیَعاِوب  ٌۀیِعاو  ِهِذه 
. دش دنلب  هیما  ینب  ياه  هناخ  زا  نامثع  لتق  رب  هک  تسا  اهنویش  ضوع  هب  دش  دنلب  مشاه  ینب  ياه  هناخ  زا  هک  اههلان  اهنویش و  نیا  ینعی 

دیعـس نب  ورمع  تایاور  یـضعب  قفاوم  و  (. 374) داد یهگآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  ار  مدرم  دـمآ و  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  هاـگنآ 
وا دندش و  نامثع  لتق  ببس  مشاه  ینب  هک  ار  بلطم  نیا  درک  یم  هدارا  و  دومن ، یم  نامثع  نوخ  هرکذت  حیولت و  هک  تفگ  دنچ  یتاملک 

. دش هتشک  نامثع  نوخ  صاصق  هب  زین  نیسح  دنتشک  ار 
: تفگ تحلصم  يارب  هاگنآ 

زا وا  و  میرب ، مان  انث  حدم و  هب  ار  وا  ام  دنک و  دای  مانـشد  شحف و  هب  ار  ام  انایحا  دشاب و  هدنز  نیـسح  هک  متـشاد  یم  تسود  مسق  ادخ  هب 
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ام لتق  هدارا  دـشک و  ام  يور  رب  ریـشمش  هک  یـسک  اب  منک  هچ  اما  دوب ، نینچ  ام  تداع  وا و  تداع  هچنانچ  مینک  دـنویپ  ام  دـنک و  عطق  ام 
. میشکب ار  وا  مینک و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  هکنآ  زج  دنک 

: تفگ تساخرب و  دوب  سلجم  رضاح  هک  بیاس  نب  هّللادبع  سپ 
! دش یم  نایرب  شرگج  نایرگ و  شمشچ  دید  یم  شیوخ  دنزرف  رس  دوب و  هدنز  همطاف  رگا 

: تفگ ورمع 
(. 375) دومرف یمن  تمالم  دوب  سفن  عفاد  هک  ار  وا  هدنشک  نکل  ییوگ ، یم  هک  دوب  نینچ  دوب  هدنز  رگا  وت  زا  میرتکیدزن  همطاف  اب  ام 

: تفگ هّللادبع  دیناسر  وا  هب  ار  وا  نارسپ  تداهش  ربخ  رفعج  نب  هّللادبع  یلاوم  زا  یکی  هاگنآ 
. َنوُعِجار ِهَیِلا  ّانِا  َو  ِهّلل  ّانِا 

: تفگ لسالسلاوبا  ای  سالسّللاوبا  وا  مالغ  تقو  نیا  دنتفگ ، تیزعت  ار  وا  دندش و  لخاد  وا  رب  مدرم  وا و  نایلاوم  زا  یضعب  سپ 
؛ یلع ْنب  نیسُحلا  َنِم  انیَقلام  اذه 

تفوکب و نیَْلعَن  اب  ار  وا  دش و  مشخ  رد  دینش  ار  تاملک  نیا  نوچ  هّللادبع  دوب  یلع  نب  نیسح  شببـس  دیـسر  ام  هب  هک  تبیـصم  نیا  ینعی 
: تفگ

!؟ اذه ُلوُقَت  ِنیسُْحِللَا  ِءانْخَّللا  ْنبای 
؟ یئوگ یم  نینچ  نیسح  قح  رد  ایآ  وب  هدیدنگ  یکزینک  رسپ  يا 

هک دنگوس  ادـخ  هب  متـشگ ، یم  هتـشک  وا  باکر  رد  ات  متـسج  یمن  تقرافم  يو  زا  مدوب و  وا  اب  هک  متـشاد  یم  تسود  نم  مسق  ادـخ  هب 
وا هار  رد  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مّمع  رسپ  ردارب و  اب  دندرک  تاساوم  ناشیا  هک  تسا  نآ  ار  منادنزرف  تبیـصم  دنک  یم  لهـس  نم  رب  هچنآ 

. دندش دیهش 
: تفگ درک و  سلجم  لها  هب  ور  تفگب و  نیا 

ياج هب  منادنزرف  منک  تاساوم  وا  اب  هک  مدوبن  مدوخ  رگا  هّللدمحلا  نکل  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  نم  رب  تسا  راوشد  نارگ و  تخس 
. دنتفای تداهش  تداعس  وا  باکر  رد  نم 

: تفگ يوار 
یب بنیز  هَْلمَر و  ءامسا و  یناه و  ّمُا  دوخ  نارهاوخ  اب  دینش  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  البرک و  هّصق  لیقع  رتخد  نامقل  ّمُا  نوچ 

: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  یم  دوخ  ناگتشک  رب  دیود و  هنهرب  رس  اب  هناشوه 
: رعش

ْمَُکل یبَّنلا  َلاق  ْذِا  َنولوُقَت  اذ  ام 
ِمَمُْالا ُرِخآ  ُْمتنَا  َو  ُمْتلَعَف  اذ  ام 

يدَقَتْفُمَدَْعب یلْهَِاب  َو  یتَْرتِِعب 
ٍمَِدب اوُجِّرُض  یْلتَق  َو  يراُسا  ْمُْهنِم 

مَُکل ُتْحَصَن  ْذِا  یئازَج  اذه  َناکام 
محَر يَوذ  یف  ٍءوُسب  ینوُُفلَْخت  ْنَا 

: هکنآ نومضم  هصالخ 
! ایح یب  نارفاک  يا 

ار ناشیا  نم ، تافو  زا  دعب  نم  تیب  لها  ترتع و  اب  دیدرک  هچ  هک  دـسرپب  امـش  زا  هک  یماگنه  ءایبنا  دیـس  باوج  رد  تفگ  دـیهاوخ  هچ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2007 

http://www.ghaemiyeh.com


اهامش نم  تحیصن  تلاسر و  دزم  نیا  دوبن  دیدومن ، نوخ  هب  هتشغآ  دیهش و  ار  رگید  تمسق  دیدرک و  ریسا  ار  یتمسق  دیدرک  تمسق  ود 
(. 376) دینک نینچ  نم  ماحرا  ناشیوخ و  اب  نم  زا  دعب  هک  ار 

: هک هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یسوط  خیش 
ربق هب  ات  دمآ  نوریب  دوخ  تیب  لها  ياهنز  زا  یتعامج  اب  لیقع  تنب  ءامـسا  دیـسر  هنیدـم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  نوچ 

: تفگ راصنا و  رجاهم و  هب  درک  ور  دز و  هَقهَش  دینابسچ و  ترضح  نآ  ربق  هب  ار  دوخ  سپ  دیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ 
: رعش

مَُکل یبَّنلا  َلاق  ْذِا  نُول  وُقَت  اذ  ام 
ٌعوُمسَم ِلوَْقلا  ُقْدِص  َو  ِباسِْحلا  َموی 

ابیَغ ُْمتنُک  َوا  یتْرتَع  ُْمْتلَذَخ 
ٌعوُمْجَم ِْرمالا  ِیل  َو  َْدنِع  ُّقَْحلاَو 

امَف َنیملاّظلا  يدیَِاب  ْمُه  وُمَتْمَلْسَا 
(377) ٌعوُفْشَم ِهّللا  َدنِع  َموْیلا  َُهل  ْمُْکنِم 

: تفگ يوار 
يادن بش  همین  رد  هنیدم  لها  دیـسر  نایاپ  هب  زور  نآ  نوچ  سپ  زور  نآ  لثم  دنـشاب  هتـسیرگ  ردقنیا  اهدرم  اهنز و  هک  ار  يزور  مدـیدن 

: تفگ یم  ار  راعشا  نیا  هک  دندید  یمن  ار  شصخش  دندینش و  یفتاه 
: رعش

اًنیَسُح ًالْهَج  َنُوِلتاْقلا  اهیَا 
ِلیْکنَّتلا َو  ِباذَْعلِاب  وُرِْشبَا 

ْمُکیَلَع اوُعْدی  ِءامَّسلا  ِلْهَا  ُّلُک 
ٍلیبَق َو  ٍلَسُْرم  َو  ِیبَن  ْنِم 

َدُواد ِْنبا  ِناِسل  یلَع  ُْمْتنُِعل  ْدَق 
(378) ِلیْجنِْالا ِبحاص  َو  یسُوم  َو 

دیزی هب  دایز  نبا  همان 

: مشش لصف 
ار اهرس  هک  تشون  باوج  رد  دیدرگ  علطم  نآ  نومضم  زا  دیسر و  دیزی  هب  دایز  نبا  همان  نوچ  ار  دایز  نبا  همان  باوج  دیزی  نداتسرف  رد 

: هک هدرک  تیاور  دوخ  خیرات  رد  يربط  رفعج  وبا  تسرفب . ماش  هب  ناشیا  لاقثا  لاوما و  اب 
دومن سبح  رد  ار  ناشیا  دندروآ  دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  دندرک و  ریسا  ار  شتیب  لها  دش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  بانج  نوچ 

رد يدصاق  هک  دوب  هتشون  نآ  رد  يذغاک و  دوب  هتسب  وا  اب  هک  داتفا  نادنز  رد  یگنـس  هک  دندید  يزور  دندوب ، سبحم  رد  هک  یتاقوا  رد 
. درک دهاوخ  تعجارم  زور  نالف  دسر و  یم  اجنآ  هب  زور  نالف  وا  و  زور ، نالف  رد  هیواعم  نب  دیزی  دزن  هتفر  ماش  هب  امش  رما 

سپ دیدینـشن  ریبکت  يادص  رگا  و  دش ، دیهاوخ  هتـشک  امـش  نیقی  هب  هدمآ و  امـش  لتق  رما  هک  دینادب  دیدینـش  ریبکت  يادـص  هاگره  سپ 
. هّللا ءاش  نا  هدمآ  امش  يارب  ناما 

هک دوب  هتـشون  باتک  نآ  رد  یغیت و  یباتک و  دوب  هتـسب  وا  اـب  هک  داـتفا  نادـنز  رد  یگنـس  زاـب  دـصاق  ندـمآ  زا  شیپ  زور  هس  اـی  ود  سپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2008 

http://www.ghaemiyeh.com


زور نالف  امـش  باب  رد  دصاق  هک  دیراد  تصرف  ات  دـیروآ  لمع  هب  دـیراد  یـسک  هب  یتجاح  یـشرافس و  يدـهع و  رگا  دـینک و  تیـصو 
. دمآ دهاوخ 

نوعلم نآ  دیـسر  دایز  نبا  هب  همان  نیا  نوچ  تسرفب ، نم  دزن  هب  ار  ناریـسا  هک  دمآ  دیزی  زا  ذغاک  دشن و  هدینـش  ریبکت  دمآ و  دصاق  سپ 
(. 379  ) نشوجلا يذ  نب  رمش  اب  دشاب  هدوب  وا  سّدقم ، ياهرس  لماح  هک  دیبلط  ار  يذئاع  هبَلعَث  نب  رّفَُخم 

رکشل زا  یتعامج  اب  ار  نایبظ  یبا  نب  قراط  يدزَا و  هدرب  وبا  داد و  سیق  نب  رحز  هب  اهرس  ریاس  اب  ار  ترضح  رـس  دیفم  خیـش  تیاور  هب  و 
(. 380) دومن رحز  هارمه  هفوک 

تارّدخم دندومن و  ریجنز  لُغ و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  داجس  دیس  ات  درک  رما  دومن و  ار  تیب  لها  رفس  هیهت  اهرـس  نداتـسرف  زا  دعب  هلمجلاب ؛
دـینک و تلجع  تفگ ، تشاـمگ و  ناـشیا  رب  رمـش  اـب  ار  هبلعث  نب  رّفَُخم  دـندرک و  راوـس  اـهرتش  رب  ناریـسا  شور  هـب  ار  تمـصع  قدارس 

. دندش هتسویپ  سیق  نب  رحز  هب  دندرک و  تعرس  هار  یط  رد  ناشیا  سپ  دیناسر ؛ سیق  نبرحز  هب  ار  نتشیوخ 
لُغ رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ياهتـسد  ندرگ و  درک و  هناور  ار  ناْیبص  ناـنز و  هک  هتفگ  راـثآ ) طَـطُخ و   ) رد ( 381  ) يزیرقم

(382 .) باتقا رب  ار  ناشیا  دندرک  راوس  درک و 
اّما دـندوب  هدرک  تراـغ  ار  اـهلام  هک  اریز  دـنتفر ؛ ماـش  هب  دوـخ  ناـیاپراهچ  اـب  تیبـلا  لـها  تاروـع  ماـما و  هک  تسا  یئاـهب ) لـماک   ) رد
رب نارگ  لغ  درک و  ّطلسم  ناشیا  رـس  رب  ار  هبَْلعَث  نب  رّفُخم  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هک  هدومرف  مه  و  دندوب ، هدراذگ  ناشیا  اب  نایاپراهچ 

. دوب هتسب  ندرگ  رب  شکرابم  ياهتسد  هکنانچ  داهن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ندرگ 
مالّسلاامهیلع تیبلا  لها  تاروع  اب  ّالا  تفگن  نخس  سک  چیه  اب  زگره  دوب و  لوغشم  رافغتسا  نآرق و  توالت  ادخ و  دمح  هب  هار  رد  ماما 

(383 .) یهتنا
دندیشک و یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  يور  شیپ  رد  هدرک و  هزین  رب  ار  ءادهـش  ياهرـس  ناقفانم  نآ  هلمجلاب ؛

مالّسلا هیلع  یلع  نایعیش  ات  دندرب  یم  هلیبق  هیرق و  ره  هب  دنداد و  یم  چوک  ّتلذ  تتامش و  مامت  اب  لزنم  هب  لزنم  رهـش و  هب  رهـش  ار  ناشیا 
ناگتشک رب  ناکدوک  نانز و  زا  کی  ره  رگا  و  دندنب ، دیزی  تعاط  رب  لد  دندرگ و  سویأم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لآ  تفالخ  زا  دنریگ و  دنپ 

ات دـندرزآ  یم  ار  هدیدمتـس  ناسک  یب  نآ  دـندز و  یم  ناشیا  رب  هزین  بعک  دـندوب  هدرک  هطاـحا  ناـشیا  رب  هک  یناراد  هزین  دنتـسیرگ  یم 
قداص ترـضح  زا  رّونلا ) حـیباصم   ) باتک نع  ًالقن  لابقا )  ) باتک رد  هّللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  هچنانچ  دـندیناسر . قشمد  هب  ار  ناشیا 

: هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع 
: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  مردپ 

: دومرف دیزی ، دزن  هب  ار  وا  ندرب  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مردپ  زا  مدیسرپ 
ام نانز  دوب و  يدنلب  هزین  رب  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رَـس  يزاهج و  یـشوپور و  نودب  دوب  گنل  هک  يرتش  رب  ارم  دندرک  راوس 

بابـسا هک  دنور  یم  شیپ  شیپ  موق ، زا  هک  یتعامج  نآ  ینعی  ۀطراف ) . ) اَنلْوَح انَْفلَخ و  ُۀَطِراْفلا  َو  رادنالاپ  نارتسا  رب  دندوب  نم  رـس  تشپ 
وحن نیا  ینعی  دشاب  ینعم  ره  هب  و  متـس . ملظ و  رد  دنتـشذگرد  ّدـح  زا  هک  تسا  یتعامج  نآ  دارم  هک  نآ  ای  دـننک ، تسرد  ار  دوخ  بآ 
دراو هک  هاگنآ  ات  دندیبوک  یم  هزین  هب  ار  وا  رـس  تسیرگ  یم  شمـشچ  ام  زا  یکی  هاگ  ره  اه ، هزین  اب  دـندوب  ام  درگ  ام و  رَـس  تشپ  مدرم 

: هک ياهدننک  دایرف  درک  دایرف  میدش  هدلب  نآ  لخاد  نوچ  و  میدش ، قشمد 
! ماشلا لها  ای 

(384  ) نوُْعلَْملا ِتیَْبلا  ِلْهَا  ایابَس  ِءُالُؤُه 
: هدش لقن  هریغ  و  ( 385 () باذُم ْرِبت   ) زا و 

یم اههزین  رب  دندروآ و  یم  نوریب  قودنص  زا  ار  سّدقم  رـس  لزانم  همه  رد  هک  دوب  نیا  دندوب  ناریـسا  اهرـس و  هارمه  هک  يراّفک  تداع 
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: دوب اهنآ  زا  هلمج  رد  دندوب و  یم  رمَخ  برُش  لوغشم  لزانم  رثکا  رد  دندرک  یم  لمح  دنداد و  یم  قودنص  هب  دوع  لیحر  تقو  دندز و 
. ًاعیمج هّللا  مهنعل  نارگید  یلوخ و  رمش و  سیق و  نب  رحز  هبلعث و  نب  رّفُخم 

: دیوگ فلؤم 
عیاقو ّالإ  دـناهدرکن  لقن  ّبترم  ماش  هب  هفوک  زا  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  ترفاـسم  لزاـنم و  بیترت  هدـمتعم  هفورعم  لـتاقَم  باـبرا  هک 

. تسا طوبضم  هربتعم  بتک  رد  عیاقو  تادرفم  نکلو  ار  لزانم  یضعب 
هـصاّصَح یقرـش  زا  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اهرـس و  هک  هتفگ  هدربماـن و  ار  لزاـنم  یماـسا  فَنِْخم  یبا  هب  بوسنم  ( 386  ) باـتک رد  و 

اتیلَـص و رب  نآ  زا  سپ  رُوْعَا  رید  رب  نآ  زا  سپ  یمعا  رب  ار  ناشیا  دنداد  روبع  هیّرب  قیرط  زا  سپ  تیرکت  هب  ار  ناشیا  دنداد  روبع  دـندرب و 
، مالّسلا هیلع  نیـسح  يارب  دنتفگ  یم  هیثرم  دندناوخ و  یم  هحون  هک  دندینـش  ار  هیّنج  ياهنز  ياهادص  لزنم ، نیا  رد  هلخن و  يداو  هب  دعب 

ماما رب  دندرک و  يراز  هیرگ و  دندش و  نوریب  رهش  زا  اجنآ  لها  اِبل و  هب  دندیسر  ات  دندرک  ریس  دنتفر و  انیمرا  قیرط  زا  هلخن  يداو  زا  سپ 
، دندرک نوریب  اجنآ  زا  ار  رکشل  دنتسج و  تئارب  ترضح  نآ  هَلَتَق  زا  دنداتسرف و  تاولص  مهیلع ، هّللا  تاولـص  شّدج ، شردپ و  نیـسح و 
. تسا ام  اب  نیـسح  رـس  انامه  نک  لابقتـسا  ار  ام  هک  دنتـشون  لصوم  لماع  هب  هنیَهُج  زا  هَنیَهُج و  هب  اجنآ  زا  لیحَک و  هب  دـندرک  روبع  سپ 

: دنتفگ یضعب  تفر ، ناشیا  لابقتسا  هب  لیم  شش  ات  رایسب  مدرم  اب  دوخ  دنتسب و  تنیز  ار  رهش  درک  رما  لصوم  لماع 
؟ تسا ربخ  هچ  رگم 

: دنتفگ
: تفگ يدرم  دنرب ، دیزی  دزن  هب  دنروآ  یم  یجراخ  رس 

! موق يا 
جرزَخ سَوا و  هلیبق  زا  رفن  رازه  راـهچ  دـندیمهف  نینچ  مدرم  هک  نیمه  تسا  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  هکلب  تسین  یجراـخ  رس 

ّلت  ) زا دندشن و  لصوم  لخاد  دنتسناد  نینچ  هک  دیزی  رکـشل  دننک ، نفد  دنریگب و  ار  كرابم  رـس  دننک و  گنج  رکـشل  اب  هک  دندش  ایهم 
دنتفر و تاوعد  هب  اجنآ  زا  ةدرولا و  نیع  هب  اجنآ  زا  دندش و  دراو  نیبیـصن  هب  اجنآ  زا  دنتفر و  راجنـس ) لبج   ) هب سپ  دـندرک  روبع  رفعا )

رهش لخاد  مامت  تّزع  هب  درک و  لابقتسا  ار  ناشیا  اجنآ  لماع  دنک ، لابقتسا  ار  ناشیا  هک  دنتشون  تاوعد  لماع  هب  يذغاک  دورو  زا  شیپ 
یم یلاحـشوخ  هفیاط  کی  هک  دـندش  هفیاط  ود  اجنآ  لـها  و  دـندوب ، هدرک  بصن  هبْحَر  رد  رـصع  هب  اـت  رهظ  زا  ار  كراـبم  رـس  دـندش و 

. دندومن یم  يراز  دندرک و  یم  هیرگ  رگید  هفیاط  دندرک و 
دندادن هار  ناشیا  هب  اجنآ  لها  دنتفر ، نیِرْسَِّنق  بناج  هب  دندرک و  تکرح  رگید  زور  دنتخادرپ  رمَخ  برُش  هب  دیزی  رکشل  ار  بش  نآ  سپ 

. دنتخاس گنس  نعل و  فده  ار  اهنآ  دنتسج و  يربت  ناشیا  زا  و 
کی دندرک ، رضاح  ناشیا  يارب  بارـش  ماعط و  دنداد و  هار  ار  ناشیا  اجنآ  لها  دنتفر و  نامعُّنلا  ُةَّرَعَم  هب  دندرک و  تکرح  اجنآ  زا  مرجال 

هار ناشیا  هب  زین  اجنآ  لها  دنتفر و  باط ) رفک   ) هب اجنآ  زا  سپ  دندادن ، هار  ار  ناشیا  اجنآ  لها  دنتفر و  رزیَـش  هب  دـندنامب و  اجنآ  رد  زور 
: دنتفگ دیهد  بآ  ار  ام  هک  درک  سامتلا  یلوخ  هچ  ره  دوب و  هدرک  هبلغ  دیزی  رکشل  رب  شطع  دندادن و 

. دیدرک دیهش  هنشت  بل  مالّسلاامهیلع  ار  شباحصا  نیسح و  هک  نانچمه  میناشچ  یمن  امش  هب  بآ  هرطق  کی 
ّقح رد  موثلک  ّما  بانج  دندرک ، هلتاقم  نارفاک  نآ  اب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  تیامح  هب  اجنآ  لها  زا  یعمج  روبیـس  هب  دنتفر  اجنآ  زا  سپ 

: هک دومرف  اعد  هدلب  نآ 
ار اههزاورد  اجنآ  لها  دنتفر  ةامَح  هب  اجنآ  زا  سپ  دشاب ، هاتوک  ناشیا  زا  نیملاظ  تسد  دشاب و  نازرا  ناشسانجا  خرن  اراوگ و  ناشیا  بآ 

. دندادن هار  ار  ناشیا  دنتسبب و 
نیرفن ناشیا  رب  موثلک  ّما  بانج  دندز ، زاس  فد و  دندرک و  یلاحشوخ  کبلعب  لها  کبلعب ، هب  اجنآ  زا  دنتفر و  صْمِح  هب  اج  نآ  زا  سپ 
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(387 .) دنتفر ماش  هب  اجنآ  زا  دندرک و  روبع  هعموص  هب  اجنآ  زا  سپ  روبیس ، سکع  هب  دومن 
ۀـضور  ) و یئاـهب ) لـماک   ) باـتک و نیا  رد  و  هدـش ، طبـض  هّللا  همحر  فَـنِْخم  یبَا  هب  بوـسنم  باـتک  رد  هک  تـسا  يزیچ  رـصتخم  نـیا 

نیا بلاغ  رد  رّهطم  رس  نآ  زا  مالّسلاامهیلع و  تیب  لها  زا  رایـسب  تامارک  هدّدعتم و  عیاقو  ایاضق و  هریغ  و  ءادهـشلا ) ۀضور   ) و بابحالا )
رهـش نبا  هچ  رگا  مینک  تعانق  هیـضق  دـنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا  رـصتخم  نیا  اب  یفانم  لیـصفت  هب  اهنآ  لقن  نوچ  و  هدـش ، لقن  لزانم 

: هدومرف بقانم )  ) رد بوشآ 
صْمِح َو  ِةامَح  نیبیصَن و  َو  لِصوُْملا  َو  امهَنَیب  ام  َو  نالَقْسَع  یلا  ءالَبْرَک  ْنِم  ِسءاّرلا  ُدَهْشَم  َُهل  ُلاقی  يَّذلا  ِدِهاشَْملا  َنِم  َرَهَظ  ام  ِِهبقانَم  ْنِم  َو 

(388 .) َِکلذ ِریغ  َو  قْشَمِد  َو 
. هدش رهاظ  سّدقم  رس  نآ  زا  یتمارک  هدوب و  سارلا  دهشم  لزانم  نیا  زا  کیره  رد  هک  دوش  یم  مولعم  ترابع  نیا  زا  و 

کیدزن دیزی  رکشل  نوچ  هک  تسا  روطـسم  یفـشاک  لضاف  ءادهـشلا ) ۀضور   ) رد هک  تسا  يزیچ  نآ  تامارک  عیاقو و  زا  یکی  هلمجلاب ؛
اهنآ يارب  یخـسرف  کی  رد  دنوش ، رهـش  دراو  تیب  لها  اهرـس و  هک  دندشن  یـضار  لصوم  لها  دنداد  عالّطا  اجنآ  هب  دندیـسر و  لصوم 

گنـس نآ  هب  سدقم  موقلح  زا  ینوخ  هرطق  دـنداهن  یگنـس  يور  رب  ار  سّدـقم  رـس  دـندرک و  لزنم  اجنآ  رد  دنداتـسرف و  هفولع  هقوذآ و 
مـسارم هماقا  دـندش و  یم  عمتجم  اجنآ  فارطا  مدرم  دـمآ و  یم  گنـس  نآ  زا  هزات  نوخ  اروشاع  زور  رد  لاـس  همه  نآ  زا  دـعب  دیـسر و 

لحم رد  مدرم  دندومن و  ناهنپ  دندنک و  اج  نآ  زا  ار  گنـس  نآ  درک  رما  هک  ناورم  کلملادبع  نامز  ات  دوب  نینچمه  دندرک و  یم  هیزعت 
(389 .) دنداهن مان  هطقن  دهشم  ار  نآ  دندرک و  انب  يدبنُگ  گنس  نآ 

نارح رهش  هب  ارسا  اب  ار  ءادهـش  ياهرـس  نوچ  هک  تسا  روطـسم  قباس  باتک  رد  مه  بتک و  زا  ياهلمج  رد  هک  تسا  ناّرَح  هعقو  رگید  و 
دنک یم  تکرح  وا  بل  سّدـقم  رـس  هک  درک  هدـهاشم  نایدوهی  زا  یمان  ییحی  رهـش ، زا  دـندمآ  نوریب  اـشامت  يارب  مدرم  دـندرک و  دراو 

: دیامرف یم  توالت  كرابم  تیآ  نیا  هک  دینش  دمآ ، کیدزن 
(390 (.) َنوِبلَْقنی ٍبَلَْقنُم  َيا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعیَس  َو  )

. دندرک لقن  يو  يارب  دیسرپ  ناتساد  درک ، بّجعت  بلطم  نیا  زا 
، داد مالّسلا  هیلع  داجس  دیس  تمدخ  مهرد  رازه  اب  تشاد  يزخ  هماج  درک و  تمسق  تایولع  نیتاوخ  هب  ار  دوخ  همامع  تفرگ ، شمّحرت 

تقیقح قیدصت  دروآ و  مالسا  هکنآ  زا  دعب  دنتـشک  ار  وا  ات  تشکب  ناشیا  زا  نت  جنپ  دیـشک و  ریـشمش  وا  دندرک  عنم  ار  وا  ارـسا  نیلّکوم 
(391 .) تسا باجتسم  وا  ربق  دزن  اعد  تسا و  دیهش  ییحی  ربق  هب  فورعم  تسا و  ناّرح  هزاورد  رد  وا  ربق  دومن و  مالسا  بهذم 

ترضح يارب  ییاه  هماج  دش ، علطم  دیسرپ و  لاح  حرـش  نوچ  دید و  نیّزم  ار  رهـش  هک  نالَقْـسَع  رد  ریرز  هعقو  تسا  ییحی  هعقو  ریظن  و 
. دندرک حورجم  ار  وا  نیلّکوم  دروآ و  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  نیتاوخ  نیسحلا و  نب  یلع 

موـثلک ّما  باـنج  دـندرک ، تیاـمح  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  زا  اـجنآ  لـها  دـندمآ  ةاـمَح  هب  نوـچ  هک  هدـش  لـقن  بـتک  ضعب  زا  مـه  و 
: دومرف دش  علّطم  ةامح  لها  تیامح  رب  نوچ  مالّسلااهیلع 

؟ ِۀَنیدَْملا ِهِذِهل  ُلاقی  ام 
: اُولاق

: َْتلاق ٌةامَح ،
؛ ِملاظ ِّلُک  ْنِم  ُهّللا  اَهامَح 

؟ تسیچ رهش  نیا  مان  هک  دیسرپ  هرّدخم  نآ  ینعی 
: دنتفگ

: دومرف ةامح ،
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. يراکمتس ره  ّرش  زا  ار  وا  دنوادخ  درادهگن 

نینج طقس 

: تسا هتفگ  نادُلْبلا ) مجعُم   ) رد يوَمَح  هدش . عقاو  بَلَح  رانک  رد  هک  تسا  نینج  طقس  هعقاو  رگید  و 
راـک زا  ندـعم  نآ  نکل  تسا  وا  ندـعم  اـجنآ  خرـس و  سم  دوش  یم  هتـشادرب  اـجنآ  زا  هک  بلح  یبرغ  فرط  رد  تسا  یهوک  نشوج ) )
دوب ياهجوز  ار  نیسح  اهنآ  نایم  رد  هک  اریز  ار ؛ مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تیب  لها  يارـُسا  اجنآ  زا  دنداد  روبع  هک  ینامز  زا  هداتفا 

. درک طقس  اجنآ  رد  ار  دوخ  هّچب  هلماح ،
؟ یبآ ای  يْزبُخ  هوک  نآ  رد  تاج  هلمع  زا  درک  بلط  سپ 

دنک راک  ندـعم  نآ  رد  هک  ره  لاح  هب  ات  سپ  ناـشیا  رب  درک  نیرفن  نز  نآ  سپ  دـندومن  عنم  ناـن  بآ و  زا  دـنتفگ و  ازـسان  ار  وا  ناـشیا 
شمسا طقس  نآ  و  ۀکّدلا ) دهـشم  طقّـسلا و  دهـشم   ) هب تسا  فورعم  تسا و  طقـس  نآ  دهـشم  هوک  نآ  هلبق  رد  دهدن و  يدوس  هدئاف و 

(392 .) تسا مالّسلاامهیلع  نیسح  نب  نسُحم 
: دیوگ فلؤم 

دیدشت ءاح و  حتفب   ) نِّسَُحم خیـش  وا  زا  دننک  یم  ریبعت  اجنآ  رد  تسا و  کیدزن  بلح  هب  ماهدـش و  فّرـشم  دهـشم  نآ  ترایز  هب  نم  هک 
عقاو بلح  رد  هک  ياهبراحم  تهج  هب  هدش  بارخ  ًالعف  نکل  هتشاد  گرزب  ياهگنـس  رب  ینبم  يدهـشم  عیفر و  یترامع  و  هروسکم ) نیس 
جراخ هک  ار  يدهـشم  درک  ریمعت  ۀـلوّدلا  فیـس  هک  هتفگ  بلح ) خـیرات   ) رد هک  هدرک  لقن  یط  نبا  زا  رحّـسلا ) ۀمـسن   ) بحاص و  هدـش .

راوس دش  حبص  نوچ  سپ  دوب ، بلح  رد  دوخ  رظانم  زا  یکی  رد  هک  یماگنه  ناکم  نآ  رد  ار  يرون  دید  یبش  هکنآ  ببـس  هب  تسا  بلح 
یبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نِّسَُحم  نیا  هک  دوب  هتـشون  نآ  رب  هک  ار  یگنـس  تفای  سپ  دـندرک  رفح  ار  اجنآ  درک  رما  تفر و  اجنآ  هب  دـش 

. درک لاؤس  ناشیا  زا  ار و  تاداس  نییولع و  درک  عمج  سپ  تسا ، بلاط 
درک طقـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنز  زا  یکی  دنداد  یم  روبع  بلح  زا  دیزی  مایا  دندرک  ریـسا  ار  تیب  لها  نوچ  هک  دنتفگ  یـضعب 

: دیوگ ریقف  ( 393 .) ار نآ  ۀلودلا  فیس  درک  ریمعت  سپ  ار ، دوخ  هچب 
هرهز نب  مراکملا  وبا  لیلج  ۀقث  لضاف  ملاع  دیس  رینم و  نبا  بوشآ و  رهش  نبا  هربقم  تسا و  عقاو  هعیش  ياهربق  فیرـش ، لحم  نآ  رد  هک 

رید  ) رد هک  تسا  نیا  هعقاو  رگید  دنراد . اجنآ  رد  يروهشم  تبرت  بلح  رد  دناهدوب  فیرـش  یتیب  هک  هرهز  ینب  هکلب  تسا  عقاو  اجنآ  رد 
نآ اهنآ  عیمج  لصاح  دناهدرک و  لقن  یتوافت  كدنا  هب  شیوخ  بتک  رد  ینـس  هعیـش و  نیثّدـحم  نیخروم و  رثکا  هداتفا و  قاّفتا  بهار )

قفاوم دنتشاذگ و  قودنص  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رس  دندرک  لزنم  بهار  رید  رانک  رد  نوعلم  دایز  نبا  رکـشل  نوچ  هک  تسا 
لوغـشم رمخ  برـش  هب  ار  بش  زا  یـساپ  دندرک ، یم  تسارح  هتـسشن  وا  رود  رب  دـندوب و  هدرک  هزین  رب  ار  رـس  نآ  يدـنوار  بطق  تیاور 

دش و نوریب  رید  راوید  زا  یتسد  دندید  هاگان  دنتخادرپب  یندروخ  شروخ و  هب  دنداهنب و  ماعط  ناوخ  هاگنآ  دـندرک  یم  يداش  دنتـشگ و 
: تشون نوخ  اب  راوید  رب  ار  رعش  نیا  نهآ  زا  یملق  اب 

: رعش
ًانیَسُح ْتَلَتَق  ٌۀَُّما  وُجَرتَا 

؛) 394) ِباسِحلا َمْوی  ِهِّدَج  َۀَعافَش 
یضعب دندیـسرتب و  تخـس  تعامج  نآ  تمایق . زور  رد  ار  وا  ّدج  تعافـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنتـشک  هک  یتّما  دنراد  دیما  ایآ  ینعی 

دش رهاظ  ملق  اب  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش  لوغشم  دوخ  راک  هب  دندمآ و  زاب  نوچ  دش ، دیدپان  دنریگب  ار  ملق  تسد و  نآ  هک  دنتـساخرب 
: تشون ار  رعش  نیا  و 
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: رعش
ٌعیفَش ْمَُهل  َسَیل  ِهّللا  َو  الَف 
ِباذَْعلا یف  ِۀمایْقلا  َموی  ْمُه  َو 

هک دنتساوخ  زاب  دنشاب . باذع  رد  تمایق  رد  ناشیا  هکلب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  دوب  دهاوخن  هدننک  تعافـش  هک  مسق  ادخ  هب  ینعی 
: تشونب ار  رعش  نیا  دش و  نوریب  هراب  رگید  دندش  دوخ  راک  هب  زاب  نوچ  دش  دیدپان  نانچمه  دنریگب  ار  تسد  نآ 

: رعش
ٍرْوَج ِمْکُِحب  َنیَسُْحلا  اُولَتَق  دق 
ِباتِْکلا َمْکُح  ْمُهُمْکُح  ََفلاخ  َو 

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  وا  زیزع  دنزرف  دندرک  دیهش  هکنآ  لاح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  دنک  تعافـش  ار  ناشیا  هنوگچ  ینعی 
مامت اب  داتفا و  راوگان  بش  نآ  رّهطم  رـس  نآ  نانابـساپ  رب  ماعط  نآ  دـنوادخ . باتک  مکح  اب  ناشیا  مکح  درک  تفلاخم  و  روج ، مکح  هب 

. دنتفخب میب  سرت و 
رید هچیرد  زا  رس  تساخرب و  دینـش ، یهلا  سیدقت  حیبست و  رکذ  همه  تشاد  ارف  شوگ  نوچ  دیـسر  شوگ  هب  یگناب  ار  بهار  بش  همین 

زا یجوف  ناگتـشرف  نامـسآ  زا  دوش و  یم  عطاس  نامـسآ  بناج  هب  میظع  يرون  دناهداهن  راوید  رانک  رد  هک  یقودنـص  زا  دید  درک  نوریب 
: دنتفگ یمه  دندمآ و  دورف  جوف  سپ 

بجعت لاوحا  نیا  هدـهاشم  هار  ار ا بهار  َکیَلَع . ُهُمالَـس  َو  ِهّللا  ُتاوَلَـص  ِهّللاِدـْبَع ، ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللا ، ِلوسَر  َْنبای  َکـیَلَع  ُمالّـسلَا 
دش و نوریب  هعموص  زا  سپ  دیمد ، حبص  هدیفـس  دش و  فرط  رب  بش  یکیرات  ات  دوبب  تفرگ  ار  وا  كانلوه  یعَزَف  دیدش و  یعَزَج  دمآ و 

؟ تسیک رکشل  گرزب  هک  دیسرپ  دمآ و  رکشل  نایم  هب 
: دنتفگ

؟ تسیچ قودنص  نیا  رد  هک  دومن  شسرپ  دمآ و  یلوخ  دزن  هب  تسا . یحَبْصَا  یلْوَخ 
: تفگ

: تفگ دیناسر  لتق  هب  ار  وا  دایز  نب  هّللادیبع  دش و  نوریب  قارع  یضارا  رد  وا  تسا و  یجراخ  درم  رس 
؟ تسیچ شمان 

: تفگ
: تفگ . مالّسلاامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح 

؟ تسیک شردام  مان 
: تفگ بهار  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصملا  دّمحم  رتخد  ءارهز  همطاف  تفگ 

: دنتفگ یم  هک  دنتفگ  تسار  ام  ياملع  رابْحَا و  انامه  دیدرک ، هچنآ  رب  ار  امش  داب  كاله 
! ربمغیپ یصو  ربمغیپ و  لتق  رد  زج  تسین  نیا  دیراب و  دهاوخ  نوخ  نامسآ  دوش  هتشک  درم  نیا  تقو  ره 

دزن رد  رگم  میروآ  یمن  نوریب  ار  رس  نیا  ام  تفگ  منک ، ّدر  هاگنآ  دیراذگ  نم  اب  ار  رس  نیا  یتعاس  هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  نونکا 
: تفگ بهار  میریگب ، هزیاج  يو  زا  ات  هیواعم  نب  دیزی 

؟ تسیچ وت  هزیاج 
: تفگ

: تفگ دشاب ، هتشاد  مهرد  رازه  هد  هک  ياهردب 
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: تفگ منک . اطع  نم  زین  ار  غلبم  نیا 
. نک رضاح 

ار ود  ره  رـس  درک و  نایمه  ود  رد  هدرک و  یفارـص  تفرگ و  ار  غلبم  نآ  یلوخ  سپ  دوب ، مهرد  رازه  هد  لـماح  هک  دروآ  یناـیمه  بهار 
شیوخ هعموص  هب  ار  كرابم  رـس  نآ  بهار  سپ  . درپس بهار  هب  تعاس  کی  ات  ار  كرابم  رـس  نآ  درپس و  دوخ  راد  هنازخ  هب  داهن و  رهُم 

ضرع رّونُم  رس  نآ  هب  تسیرگب و  دیلانب و  تشاذگ و  شیوخ  هداجـس  رب  دینادرگ و  وبـشوخ  روفاک  کشُم و  اب  تسـش و  بالُگ  اب  دُرب و 
: درک

ار تّدج  هک  یماگنه  هّللادبع  ابا  ای  مدرکن ، وت  يادف  ار  دوخ  ناج  مدوبن و  البرک  رد  هک  تسا  نارگ  نم  رب  هک  مسق  ادخ  هب  هّللادـبع  ابا  ای 
. مدروآ مالسا  وت  تمدخ  رد  متفگ و  تداهش  هملک  نم  هک  هدب  تداهش  ینک  تاقالم 

(395 : ) تفگ سپ 
َُهل َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهشَا 

َهّللا ُلوُسَر  ًادّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 
هب تسیز و  یم  ناتـسهوک  رد  دـش و  نوریب  هعموص  زا  هعقاو  نیا  زا  دـعب  درک و  ّدر  ار  سدـقم  رـس  بهار  سپ  . ِهّللا یلَو  ًاـیلع  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو 

. تفر ایند  زا  ات  درب  ياپ  هب  يراگزور  تداهز  تدابع و 
نآ ات  دـندش  عمج  دریگب  ناشیا  زا  ار  اهلوپ  نآ  دـیزی  اداـبم  هکنآ  سرت  زا  دندیـسر  هک  قشمد  یکیدزن  رد  دـنداد و  چوک  نایرکـشل  سپ 

کی ره  بناج  کی  رب  تفای و  لافـس  ار  اه  مهرد  نآ  تفرگرب  متاخ  نوچ  دندروآ  ار  نایمه  ود  نآ  ات  تفگ  یلوخ  دننک  شخپ  ار  غلبم 
: دوب هتشون 

(396 () َنوُِملاّظلا ُلَمْعی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  ّنَبَسَْحتال  )
: دوب بوتکم  رگید  بناج  رب  و 

(397 () نوِبلَْقنی ٍبَلَقنُم  َيا  اومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعیَس  (و 
: تفگ یلوخ 

: تفگ دوخ  دیراد و  هدیشوپ  ار  زار  نیا 
؛ ةرِخالا َو  اینُّدلا  َرِسَخ  َنوُعَجار  ِهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِهللا 

(398 .) دنتخیر قشمد ، رد  دوب  يرهن  هک  يدََرب ) رهن   ) رد ار  اهلافس  نآ  تفگ  مدش و  ترخآ  ایند و  راکنایز  ینعی 

ماش هب  ءادهش  سوؤر  ارسا و  دورو 

: متفه لصف 
ترضح سدقم  رس  رفـص  هام  لّوا  زور  رد  هک  دناهدرک  لقن  نارگید  ییاهب و  خیـش  یمَعْفَک و  خیـش  ماش  هب  ءادهـش  سوؤر  ارـسا و  دورو 

نامیا لها  نازحَا  زور  نآ  رد  دش  دیدجت  هک  دوب  يزور  دوب و  دیع  هیما  ینب  رب  زور  نآ  و  دندرک ، قشمد  دراو  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(399)

: َلاقی ْنَا  ُّقِحی   َ ُْتُلق و
: رعش

اهُّدُعَت ِقارِْعلَاب  ُِمتاَم  َْتناک 
اهِدایْعَا ْنِم  ِماّشلِاب  ٌۀیِوَمَا 
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: هک هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سوواط  نبا  دیس 
دنداد ریس  قشمد  ات  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  رّهطُم  رـس  اب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ 

: دومرف وا  هب  تفر و  رمش  کیدزن  مالّسلااهیلع  موثلک  ّما  بانج  دندیسر  قشمد  کیدزن  نوچ 
: تفگ تسا . یتجاح  وت  اب  ارم 

؟ تسیچ وت  تجاح 
: دومرف

رظن رتمک  ار  ام  هک  دنـشاب  رتمک  هراّظَن  نامدرم  هک  نک  لخاد  ياهزاورد  زا  ینک  رهـش  لخاد  ار  ام  یتساوخ  نوچ  تسا ، ماش  رهـش  کـنیا 
هاگن رتمک  ام  هب  دنوش و  لوغـشم  اهنآ  ياشامت  هب  مدرم  ات  دـنراد  شیپ  دـنربب  نوریب  لماحم  نیب  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  هک  نک  رما  دـننک و 

وا دارم  فالخ  رب  تسناد  ار  وا  ياّنمت  نوچ  دوب  تواقـش  ّرـش و  هیام  هک  رمـش  ام . هب  مدرم  ندرک  رظن  ترثک  زا  میدش  اوسر  ام  هچ  دننک ؛
هزاورد  ) ناـمه زا  ار  ناـشیا  دـنرادزاب و  مرَح  نارتـش  لـماحَم و  ناـیم  رد  هدرک و  اـههزین  رب  ار  ادهـش  ياهرـس  اـت  داد  ناـمرف  تسب ، ناـیم 

(400 .) دننک رظن  رایسب  ار  ناشیا  دنشاب و  رتشیب  هراّظن  مدرم  ات  دندروآرد  دوب  تاعُر  تیعر و  نمجنا  هک  تاعاس )
: تفگ دعس  نب  لهس  هک  دناهدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  ضعب  رد  هک  هدومرف  نویُعلا ) ُءالَج   ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همّالع 

هک مدید  رامش و  یب  لزانم  هعیفر و  روُصق  رایـسب و  راهنَا  راجـشا و  يرومعم و  تیاهنرد  مدید  يرهـش  مدش . قشمد  درا  يرفـس و  رد  نم 
رگم متفگ  دوخ  اب  دـنزاون . یم  اهزاس  عاونا  هراقن و  ّفد و  دـناهدرک و  رایـسب  تنیز  مدرم  دـناهتخیوآ  اههدرپ  دناهتـسب و  نیئآ  ار  اـهرازاب 

؟ تسین فورعم  ام  دزن  هک  تسه  يدیع  ماش  رد  رگم  هک  مدیسرپ  یعمج  زا  هکنآ  ات  تسا ، ناشیا  دیع  زورما 
: دنتفگ

! خیش يا 
؟ یبیرغ رهش  نیا  رد  وت  رگم 

: متفگ
: دنتفگ ما . هدیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  مدعس و  نب  لهس  نم 

! لهس يا 
. ددرگ یمن  نوگنرس  نیمز  ارچ  دراب و  یمن  نامسآ  زا  نوخ  ارچ  هک  میراد  بّجعت  ام 

: متفگ
؟ ارچ

: دنتفگ
. دناهدروآ هیده  هب  دیزی  يارب  قارع  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رس  هک  تسا  نآ  يارب  يداش  حرف و  نیا 

: متفگ
! هّللا ناحبس 

! دننک یم  يداش  مدرم  دنروآ و  یم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 
!؟ دننک یم  لخاد  هزاورد  مادک  زا  هک  مدیسرپ 

: دنتفگ
یم رگیدکی  یپ  زا  تلالـض  رفک و  تیار  هک  مدـید  مدیـسر  هزاورد  کیدزن  هب  نوچ  متفاتـش  هزاورد  نآ  يوس  هب  نم  تاعاس . هزاورد  زا 

هب تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  هک  تسا  هدرک  بـصن  هزین  نآ  رب  يرـس  دراد و  تـسد  رد  هزین  دـیآ و  یم  يراوـس  هـک  مدـید  هاـگان  دـندروآ ،
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هب متفر  نم  سپ  دنروآ ، یم  هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  مدید  رایسب  ناکدوک  نانز و  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح 
؟ یتسیک وت  هک  مدیسرپ  ناشیا و  زا  یکی  کیدزن 

: تفگ
. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  نم 

: متفگ
: هک دومرف  مالّسلااهیلع  هنیکس  بانج  امرفب . نم  هب  يراد  یتمدخ  رگا  میامش ، ّدج  هباحص  زا  نم 

رّونم رس  نآ  هراظن  هب  دنوش  لوغشم  مدرم  هک  درب  رتشیپ  ار  رس  دور و  نوریب  ام  نایم  زا  دراد  ار  مراوگرزب  ردپ  رس  هک  یتخبدب  نیا  هب  وگب 
: تفگ لهس  دنرادن . اور  یتمرح  یب  ردق  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تمرح  هب  دنرادرب و  ام  زا  هدید  و 

، تشاد ار  رورس  نآ  رس  هک  نوعلم  نآ  دزن  هب  متفر  نم 
: متفگ

؟ يریگب نم  زا  الط  رانید  دص  راهچ  يروآ و  رب  ارم  تجاح  هک  تسا  نکمم  ایآ 
: تفگ

؟ تسیچ وت  تجاح 
: متفگ

اور ارم  تجاـح  تفرگ و  نـم  زا  ار  رز  نآ  يورب  ناـشیا  يور  شیپ  يرب و  نوریب  ناـنز  ناـیم  زا  ار  رـس  نـیا  هـک  تـسا  نآ  نـم  تجاـح 
(. 401) درک

: دوب هتشون  شبناج  کی  رب  دوب و  هدش  هایس  گنس  کی  ره  دنک  فرص  ار  رز  هک  تساوخ  نوچ  بوشآ  رهش  نبا  تیاور  هب  و 
(402 () َنوُِملاّظلا ُلَمْعی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  ّنَبَسَْحت  (و ال 

: رگید بناج  رب  و 
(404 () 403 () نوِبلَْقنی ٍبَلَقنُم  َيا  اومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعیَس  (و 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  بطق 
بانج نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  كرابم  رـس  مدـید  قشمد  رد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

: دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ  یم  فهک  هروس  یسک 
(. 405 () ابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمیقرَّلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَا  َّنَا  َْتبِسَح  ْمَا  )

: تفگ ایوگ  حیصف  نابز  هب  دمآرد و  نخس  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  سدقم  رس  ادخ  تردق  هب 
(. 406) دوخ نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا . رتبیجع  فهک  باحصا  هّصق  زا  نم  رما 

دزن هب  ماش  لها  زا  يریپ  درم  و  دنتـشادزاب ، دوب  ناریـسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  ناربمغیپ  دیـس  دالوا  مرح و  نارفاـک  نآ  سپ 
: تفگ دمآ و  ناشیا 

درک مامت  ار  دوخ  نخس  نوچ  دینادرگ . ّطلسم  امش  رب  ار  دیزی  داد و  تحار  امش  نادرم  زا  ار  ام  رهـش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هّللدمحلا 
: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج 

! خیش يا 
؟ ياهدناوخ نآرق  ایآ 

: تفگ
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: دومرف یلب ،
: يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  هک 

(. 407 () یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  الإ  ارْجَا  ِهیَلَع  مُُکلَئْسَا  ُْلق ال  )
: تفگ

: دومرف بانج  نآ  یلب ،
: هک دومرف  زاب  تسا ، هدینادرگ  تلاسر  دُزم  ار  ام  تّدوم  یلاعت  ّقح  هک  میئام  اهنآ 

؟ ياهدناوخ ار  هیآ  نیا 
: تفگ ( 408 (.) ُهَّقَح یبرُْقلااَذ  َتاَو  )

: هک دومرف  یلب ،
؟ ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  دنک ، اطع  ام  هب  ار  ام  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاعت  ّقح  هک  اه  نآ  میئام 

(. 409 () یبْرُْقلا يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهّلل  َّنِاَف  یَش  ْنِم  ُمتِْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعاَو  )
: تفگ

: هک دومرف  ترضح  یلب ،
. میترضح نآ  يابَُرق  َبرقَا و  هک  یبرقلا  يوذ  میئام 

: تفگ ( 410 () اریهْطَت ْمُکَرِّهَطی  َو  ِتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهّللا  ُدیری  امَّنِا  . ) ار هیآ  نیا  ياهدناوخ  ایآ 
: هک دومرف  ترضح  یلب ،

دیدرگ و نامیـشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا  دـش و  نایرگ  ریپ  درم  نآ  تسا . هداد  ام  تراهط  هب  تداهـش  یلاعت  ّقح  هک  تلاسر  تیب  لها  میئام 
: تفگ دینادرگ و  نامسآ  هب  ور  تخادنا و  رس  زا  ار  دوخ  همامع 

! ادنوادخ
نم هبوت  ایآ  منک  هبوت  رگا  هک  درک  ضرع  ترـضح  تمدخ  هب  سپ  سنا ، نج و  زا  دّـمحم  لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب 

؟ دوش یم  لوبق 
: دومرف

(. 411) دیناسر لتق  هب  ار  وا  دیسر  دیلپ  دیزی  هب  وا  ربخ  نوچ  درک  هبوت  درم  نآ  یلب ،
دزن هب  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ناشیوخ  نارهاوخ و  نادنزرف و  نوچ  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  ترضح  زا 

: تفگ ماش  لها  يایقشا  زا  یکی  لمحم ، يرامع و  یب  دندوب  هدرک  راوس  نارتش  رب  دندرب  دیلپ  دیزی 
: دومرف مالّسلااهیلع  نوتاخ  هنیکس  میدوب ، هدیدن  زگره  ناشیا  زا  رتوکین  ناریسا  ام 

! ءایقشا يا 
(. 412  ) یهتنا ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  لآ  ناریسا  ایابَس و  میئام 

تـصش دصـشش و  زا  هدایز  هک  یئاهب ) لماک   ) باتک رد  تسا  ققحم  همالع و  رـصاعم  هک  يربط  یلع  نب  نسح  ریبخ  ملاع  لیلج و  خـیش 
ریس ِهد  هب  ِهد  ماش  هب  هفوک  زا  ار  تیب  لها  هک  هتفگ  ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  دورو  باب  رد  هدش  فینـصت  هک  تسا  لاس 

. دندرک یم  ناشیا  رب  راثن  رهش  هب  ات  اجنآ  زا  هد  ره  هب  دندیسر  قشمد  زا  یخسرف  راهچ  هب  ات  دنداد  یم 
یتفـص هب  دنتـسب  اهنیئآ  هب  دوب  نآ  رد  هک  یتنیز  يرویز و  یلح و  ره  دنیارایب و  رهـش  هب  ات  دنتفرگ  زاب  ار  ناشیا  زور  هس  رهـش  رد  ره  رب  و 

. دوب هدیدن  نانچ  یسک  هک 
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نانز ناناوج و  نادرم و  رازه  دنچ  دندمآ و  نوریب  اهلُهُد  اهقوب و  اهسوک و  اهلبط و  اب  ناشیا  ناریما  اهفد و  اب  نز  درم و  رازه  دصناپ  بیرق 
زور هدیشک  مشچ  رد  همرُـس  هدرک و  باضخ  ياپ  تسد و  تیالو  لها  هلمج  دندرک ، لابقتـسا  نانز  بابر  گنچ و  فد و  اب  نانک  صقر 

رد رهش  هب  ار  اهرـس  نیعالم  دمآ  رب  باتفآ  نوچ  دوب  زیختـسر  هک  ییوگ  قلخ ، ترثک  زا  دنتفر  رهـش  هب  لوالا  عیبر  مهدزناش  هبنـش  راهچ 
ياهیسرک دوب و  هتـسارآ  ناویا  هناخ و  دوب  هداهن  عّصرم  تخت  دیزی  دندیـسر . نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک  زا  دندروآ 

، دیـسرپب لاوحا  دـندرب و  دـیزی  شیپ  هب  دـندوب  اهرـس  اب  هک  ار  نیعالم  رباکا  دـندمآ و  نوریب  باّجُح  داهن  پچ  تسار و  نیمیـس  نیّرز و 
: دنتفگ نیعالم 

نیا رد  دنتـشادب و  اجنآ  ار  مالّـسلاامهیلع  لوسر  دالوا  ياهرـس  دـنتفگ و  زاب  اهلاح  .و  میدروآرد بارتوبا  نادـناخ  زا  راـمد  ریما  تلود  هب 
(. 413  ) تسناوتن ندرک  مالس  ناشیا  رب  يرشب  چیه  دندوب  نارفاک  تسد  رد  ناشیا  هک  زور  شش  تصش و 

قـشمد هب  نوچ  مدـش  ماـش  هّجوتم  سدـقملا  تیب  تراـیز  مزع  هب  مدوب  هدرک  ّجـح  نم  هک  يدـعاّسلا  دعـس  نب  لهـس  زا  هدرک  لـقن  مه  و 
: مدیسرپ و  دنتشاد . یم  تیزعت  دندرک و  یم  هحون  ناهنپ  دجسم  رد  هک  مدید  ار  یعمج  يداش و  حرف و  رپ  هک  مدید  يرهش  مدیسر 

؟ دیناسک هچ  امش 
: دنتفگ

ترثک زا  متفر  ارحص  هب  هک  دیوگ  لهـس  دنروآ . رهـش  هب  ار  وا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  زورما  میتیب و  لها  نایلاوم  زا  ام 
. هدرک اه  هزین  رب  دنروآ  یم  اهرس  هک  مدید  دیسرب ، مظعا  داوس  ات  مدید  يزیختسر  فوفد  تاسوک و  لبط و  قوب و  نابسا و  ههیـش  قلخ و 

نیسح ماما  ترضح  رس  و  دندمآ . یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  تاروع  اهرس ، بقع  رد  دندروآ و  ار  ( 414  ) مالّسلا هیلع  سابع  بانج  رس  لّوا 
باضخ همسو  هب  دوب و  هتخیمآ  هایس  اب  دیفـس  يوم  هک  رّودم  شیر  اب  تفات  یم  وا  زا  میظع  رون  مامت و  یهوکـش  اب  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع 

مـشچ نامـسآ ، بناج  هب  نانک  مّسبت  و  دوب ، ینیب  هدیـشک  دوب و  هتـسویپ  شیاهوربا  دوب و  هایـس  کین  شفیرـش  نامـشچ  یهایـس  هدرک و 
. تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  یتشادـنپ  تسار ، پچ و  بناج  هب  دـینابنج  یم  ار  وا  نساحم  داـب  قفا و  بناـج  هب  دوب  هدوشگ 

: دیوگ ینادمه  رذنم  نب  ورمع 
يور رب  يدـنب  يور  هتفرگ و  رـس  رب  هنهک  رداچ  تسا  مالّـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  يرادـنپ  هکنانچ  مدـید  ار  مالّـسلااهیلع  موثلک  ّما  باـنج 

: دندومرف ارم  مدرک  مالس  ار  نادناخ  تاروع  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  متفر و  کیدزن  نم  هتسب ،
! نمؤم يا 

نم تسا ، تمحز  ار  ام  نایگراظن  زا  هک  درب  شیپ  هب  ات  دراد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  رـس  هک  هد  صخـش  نیدب  يزیچ  یناوتب  رگا 
یم لاونم  نیدب  دوش  رود  تاروع  زا  دراد و  رتشیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـس  هک  تشاد  رـس  هک  نیعل  نادب  مدادب  مهرد  دـص 

(415 .) یهتنا دنداهنب . دیلپ  دیزی  دزن  ات  دنتفر 

دیزی سلجم  هب  مالسلاامهیلع  تیب  لها  دورو 

: متشه لصف 
تفای یهگآ  ماش  هب  مالّـسلاامهیلع  هرهاط  تیب  لـها  دورو  زا  نوچ  نوعلم  دـیزی  دـیلپ  دـیزی  سلجم  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  دورو  رد 

هیلع هّللا  یلص  لوسر  تیب  لها  يوس  نآ  زا  درک ، رضاح  ار  ماش  لها  نیعالم  تسشن و  شیوخ  تخت  رب  مامت  تنیز  هب  تسارآ و  سلجم 
سیق نب  رْحَز  نیتسخن ، دنداتسیا . زاب  تصخر  بلط  رد  دندرک  رضاح  هرامالاراد  باب  رد  مالّسلاامهیلع  ءادهش  ياهرس  هب  ار  مّلس  هلآ و  و 

ربخ وت  رب  ياو  هک  دیسرپ  وا  زا  دیزی  دش ، لخاد  دیزی  رب  هدرک  لصاح  تصخر  دوب -  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  رـس  ندرب  رومأم  هک  - 
؟ تسیچ
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: تفگ
دوخ و تیب  لها  زا  نت  هدـجیه  اب  مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  انامه  داد  ترـصن  حـتف و  تیادـخ  هک  ارت  داـب  تراـشب  نینمؤملا  ریما  اـی 

نب هّللادیبع  نامرف  هب  رس  دراذگن و  ورف  ار  حالص  حلـص و  بناج  هک  میدرک  هضرع  وا  رب  ام  دندش  دراو  ام  رب  دوخ  نایعیـش  زا  رفن  تصش 
. دندومن رایتخا  ار  لاتق  بناج  دندرکن و  لوبق  ار  دایز  نب  هّللادیبع  تعاط  ناشیا  دوش  لاتق  يایهم  هن  رگا  دروآ و  دورف  دایز 

نارگ هلمح  میدرک و  هطاـحا  ار  ناـشیا  بناـج  هیحاـن و  ره  زا  میدـش و  نوریب  ناـشیا  رب  رکـشل  اـب  درک  عوـلط  باـتفآ  هک  نادادـماب  سپ 
هدـنکارپ بره  لوه و  ار  تعامج  نآ  میتخاس ، اهریـشمش  نآ  عضوم  ار  ناشیا  ياهرـس  میتخاتب و  ناشیا  رب  هتخاـت  ریـشمش  اـب  میدـنکفا و 

هب نینمؤملا  ریما  ای  ادخ  هب  دنگوس  سپ  ددرگ ، هدنساره  زاب  زا  رتوبک  هک  ناس  نادب  دنتـشگ  هدنهانپ  يدنلب  یتسپ و  ره  هب  هکنانچ  تخاس 
ار ناشیا  رخآ  ات  لّوا  دـینارذگ و  رد  غیت  اب  ار  اه  نآ  مامت  ددرگ  انـشآ  باوخ  هب  هدـیباوخ  مشچ  اـی  دـننک  رحن  ار  هقاـن  هک  یناـمز  كدـنا 

هداهن كاخ  رب  ياهتروص  هدولآ و  نوخ  ياهندب  اب  هداتفا  نایرع  هنهرب و  نابایب  نآ  رد  ناشیا  ياهدـسج  کنیا  میتخاس . حوبذـم  لوتقم و 
رد دننک  ترایز  یمه  اوه  ناغرم  اهباقع و  ار  اهندـب  نآ  دـنازیگنا و  یم  ناشیارب  رابغ  كاخ و  داب ، و  دـبات ، یم  ناشیا  رب  دیـشروخ  یمه 

: تفگ دروآرب و  رس  سپ  درکن  نخس  تشاد و  ورف  رس  یتخل  دیزی  دروآ  ياپ  هب  نخس  نوعلم  نآ  نوچ  رود . نابایب 
هـضرع ار  وا  متـشاد و  یم  ّوفعم  ار  نیـسح  مدوب  رـضاح  نم  رگا  مدش و  یم  دونـشخ  رتهب  امـش  رادرک  زا  نم  دـیتشک  یمن  ار  نیـسح  رگا 

: هک دناهتفگ  یضعب  متشاذگ . یمن  رامد  كاله و 
: تفگ دش و  شّحوتم  رایسب  نآ  درک  لقن  دیزی  يارب  ار  هعقاو  رحز  نوچ 

. درک نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دادن و  رحز  هب  یئاطع  تشک و  مدرم  مامت  لد  رد  ارم  توادع  مخت  دایز  نبا 
رس سیق  نب  رحَز  هک  داد  ربخ  نیَق  نب  ریهُز  هب  البرک  هب  ندمآ  ءانثا  رد  هکنآ  هچ  مالّسلا ؛ هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  دوب  هزجعم  نیا  و 
نب رّفَُخم  سپ  ( 416 . ) هدرک لقن  يربط  ریرج  نب  دّمحم  هچنانچ  درک ، دـهاوخن  يو  هب  یئاطع  اطع و  دـیما  هب  درب  دـهاوخ  دـیزی  يارب  ارم 

: تفگ داد و  رد  ادن  دمآ و  رد  هرامالاراد  ِرد  زا  دوب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  نداد  چوک  هب  رومأم  هک  هبَْلعَث 
؛ ةرَجَْفلا ِمائِّللِاب  َنینمؤملا  َریمَا  یتَا  هبَْلعَث  نب  رّفَُخم  اذه 

: دومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  دیس  ترضح  ما . هدروآ  دیزی  نینمؤملا  ریما  هاگرد  هب  ار  هرَجَف  مائل  هک  متسه  هبلعث  نب  رّفَُخم  نم  ینعی 
. تسا رت  میئل  رت و  ریرش  هدیئاز  رّفَُخم  ردام  هچنآ 

(417) داد رّفَُخم  باوج  دیزی  ار  هملک  نیا  امن  نبا  خیش  تیاور  هب  و 
. درک یم  نخس  رتمک  دندوب  دانع  هار  زا  هک  نارفاک  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هکنآ  هچ  دشاب ؛ یلْوَا  نیا  دیاش  و 

(418 . ) درکن مّلکت  دندوب  سّدقم  رس  هارمه  هک  نارفاک  نآ  زا  يدحا  اب  ماش  هار  نیب  رد  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیش 
. مدوبن نآ  هب  یضار  مدومرفن و  ار  نیسح  لتق  نم  هک  دنامهفب  ار  مدرم  هک  دشاب  نآ  رهب  زا  دیاش  یهاگ  ار  تاملک  عون  نیا  دیزی  نتفگ  و 

: هک دناهتفگ  خیرات  لها  زا  ياهلمج  و 
رود زا  هک  نیمه  دوـب و  اـجنآ  رظنم  نوریج و  رـصق  رد  نوـعلم  نآ  دیـسر  دـیزی  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  دورو  ربـخ  هـک  یماـگنه  رد 

: درک داشنا  تیب  ود  نیا  طاشن  بَرَط و  يور  زا  داتفا  اههزین  رس  رب  كرابم  ياهرس  هب  شهاگن 
: رعش

ِنوریَج یبُر  یلَع  ُسوُمُّشلا  َْکِلت  ْتَقَرْشَا  َو  ( 419) ُلوُمُْحلا َْکِلت  ْتََدب  اَمل 
ْحِصَت َْوا ال  ْحِص  ُْتُلق  ُبارُْغلا  َبَعَن 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نتـساوخ  رفیک  هقدنز و  رفک و  راهظا  دـحلم  نآ  دارم  ( 420  ) ینویُد ِمیرَْغلا  َنِم  ُتیَـضَق  ْدَقَلَف 
هچنانچ مدومن ، وا  دالوا  زا  یهاوخنوخ  نم  تشک  ردب  گنج  رد  ارم  هریشع  ناردپ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  هدوب 
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: هدناوخ مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  سلجم  رد  دوزفا  يرعبز  نبا  راعشا  رب  هک  يراعشا  رد  ار  زیمآ  رفک  بلطم  نیا  ًاحیرص 
: رعش

ْمِِهتاداس نِم  َمْوَْقلا  اْنلَتَق  ْدَق 
( هرخآ یلا  ( ) 421) َلَدَتْعاَف ٍرَْدب  َْلتَق  اَْنلَدَعَو 

دزن هب  رز  زا  یتشط  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  كرابم  رـس  دندرک  موش  سلجم  نآ  دراو  ار  سّدقم  ياهرـس  نوچ  هلمجلاب ؛
دوخ نمشد  رس  هراظن  زا  دوب و  نارکـس  کین  رْمَخ  برُـش  زا  تقو  نیا  تخادرپ  یم  مادم  برُـش  هب  شرمع  مادم  هک  دیزی  دنداهن و  دیزی 

: تفگ ار  راعشا  نیا  و  تشگ ، ناحرف  داش و 
: رعش

ِنیَدیلِاب ُعَْملی  ُهَنسُح  ای 
ِنیَجُّللا َنِم  ٍتْسَط  یف  ُعَْملی 

ِنیَتَدْرَِوب ّفُح  اّمنَاک 
ُنیَسُح ای  َبرَّضلا  َتیَاَر  َفیَک 

ِنیَسُْحلا ِمَد  ْنِم  یّلِغ  ُتیَفَش 
ِنیَنُحلا یف  َدَهاش  نَم  َتَیل  ای 

. ِنیَسُحلِاب َموْیلا  ِیْلِعف  َنْوَری 
: تفگ ار  رعش  نیا  نوعلم  دیزی  دنتشاذگ  وا  دزن  رد  سّدقم  ياهرس  ریاس  اب  ار  ترضح  رّهطم  رس  نوچ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیش  و 

: رعش
ٍةَّزِعَا لاجِر  ْنِم  ًاماه  ُقِّلَُفن 

امَلْظَا َو  َّقَعَا  اوناک  ْمُه  َو  انیَلَع 
: درک تئارق  رعش  ود  نیا  دوب -  هتسشن  سلجم  رد  دیزی  اب  دوب و  ناورم  ردارب  هک  مکح -  نب  ییحی 

: رعش
ًَۀبارَق ینْدَا  ّفَّطلا  ِْبنَِجب  ٌماَهل 

ِلْغَْولا ِبَسَّنلا  ِيذ  ِْدبَْعلا  ِدایِز  ِْنبا  ِنِم 
یصَْحلا َدَدَع  اُهلْسَن  یْسمَا  ُۀیَمُس 

ِلْسَن يِذب  ْتَسَیل  ِهّللا  لوُسَر  ُْتِنب  َو 
غیرد یفطصم  لآ  ّتلق  رب  ینک و  یم  تعانش  ار  دایز  لآ  تعامج  سلجم  نینچ  رد  ینعی  وش  تکاس  تفگ  دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  دیزی 

: هک هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  (. 422  ) يروخ یم 
رامرهز بارش  دوخ  نامیدن  اب  تسارآ و  بارش  سلجم  دندروآ  رد  دیزی  سلجم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رّهطم  رـس  نوچ 

: تفگ یم  داد و  یم  دوخ  نارای  هب  بارش  درک و  یم  يزاب  جنرطش  ناشیا  اب  درک و  یم 
نیسح و ماما  ترضح  هب  ازسان  ماهدیدرگ و  مّرخ  داشلد و  تسا و  هتشاذگ  ام  دزن  ام  نمشد  رس  هک  تسا  یکرابم  بارش  نیا  هک  دیماشایب 

. تفگ یم  مالّسلاامهیلع  وا  راوگرزب  ّدج  ردپ و 
رـس هک  یتـشط  يولهپ  ار  شموش  هعرج  ِهَت  درک و  یم  راـمرهز  بارـش  هلاـیپ  هس  دـش  یم  بلاـغ  دوخ  فیرح  رب  راـمق  رد  هک  هبترم  ره  و 

. تخیر یم  دندوب  هتشاذگ  نآ  رد  رورس  نآ  سّدقم 
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ای بارش  هب  ندرک  رظن  تقو  رد  هک  ره  دیامن و  بانتجا  جنرطش  ندرک  يزاب  ندروخ و  بارش  زا  هک  دیاب  تسا  ام  نایعیـش  زا  هک  ره  سپ 
هب دنچ  ره  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  ار ، دایز  لآ  دیزی و  دنک  تنعل  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  دتسرفب  تاولص  جنرطش 

(423 .) دشاب ناگراتس  ددع 
بالگ بآ و  دیزی  نز  تخیر ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رـس  رب  دروخ و  رمخ  دیزی  هک  هدرک  لقن  هیواح )  ) زا یئاهب ) لماک   ) رد

. تساوخ یم  رذع  وا  زا  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالّسلااهیلع  همطاف  بش  نآ  تسشب ، كاپ  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  رّونم  رس  تفرگرب و 
هتـشر کی  هب  ار  ناشیا  هک  یتلاح  رد  دندروآ  رد  زین  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دندرک ، دراو  دـیزی  رب  ار  كرابم  ياهرـس  نوچ  هلمجلاب ؛

حیبق و ادخ  تفگ ، دید  تئیه  نآ  هب  ار  ناشیا  دیزی  نوچ  دوب و  هعماج ) لُغ   ) رد ار  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دندوب و  هتـسب 
دومن و یمن  امش  اب  يراتفر  دب  وحن  نیا  دومن و  یم  ار  اه  امش  هظحالم  دوب  یشیوخ  تبارق و  وا  امش و  نیب  رگا  ار  هناجرم  رسپ  دنک  تشز 

(424 . ) درک یمن  هناور  نم  يارب  ار  امش  لاح  تئیه و  نیا  هب 
ترضح دنداتسیا ، دیزی  دزن  نوچ  دندوب ، لغ  ریجنز و  رد  هک  دندوب  روکذ  نت  هدزاود  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  زا  امن  نبا  تیاور  هب  و 

: دومرف دیزی و  هب  درک  ور  مالّسلا  هیلع  داجس  دیس 
؟ میوگ نخس  ات  ارم  یهد  یم  تصخر  ایآ 

: تفگ
: دومرف وگم . نایذه  نکلو  وگب 

: دومرف هاگنآ  دیوگ ، نخس  نایذه  هک  یسک  نم  دننام  زا  تسین  راوازس  هک  مشاب  یم  یفقوم  رد  نم 
! دیزی يا 

؟ دیامرف هظحالم  لاح  نیدب  ار  ام  رگا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  يرب  یم  نامگ  هچ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  رتخد  همطاف  بانج  سپ 

! دیزی يا 
! دنک یم  ریسا  یسک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد 

هک درک  مکح  دیزی  سپ  دـش ، دـنلب  نویـش  هیرگ و  يادـص  هک  نادـنچ  دنتـسیرگ  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  دـیزی  هناخ  لها  سلجم و  لها 
(425 .) دنتشادرب ار  اهلغ  دندیرب و  ار  اهنامسیر 

: هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یمقلا  میهاربا  نب  یلع  لیلج  خیش 
نب یلع  دندرک  دراو  دیزی  رب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  يارسا  نیسحلا و  نب  یلع  ترـضح  اب  ار  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  كرابم  رـس  نوچ 

: تفگ وا  هب  دیزی  دوب  ندرگ  رد  ّلغ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا 
! نیسحلا نب  یلع  يا 

؟! ار تردپ  تشک  هک  ار  ییادخ  رم  دمح 
: هک دومرف  ترضح 

: دومرف ترضح  داد ، ار  بانج  نآ  لتق  نامرف  دش  بضغ  رد  دینشب  نیا  نوچ  دیزی  ارم . ردپ  تشک  هک  داب  یسک  رب  ادخ  تنعل 
زج یمرحم  هکنآ  لاح  ناشهاگلزنم و  يوس  هب  دنادرگرب  هک  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  سپ  ارم  یـشکب  هاگ  ره 

. دنرادن نم 
: تفگ دیزی 

. ناشدوخ هاگیاج  هب  ار  ناشیا  ینادرگ  یم  رب  وت 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2021 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ نآ  زا  سپ  دوب ، ترضح  نآ  ندرگ  رب  هک  هعماج ) لغ   ) ندرک ناهوس  هب  درک  عورش  دیبلط و  یناهوس  دیزی  سپ 
! نیسحلا نب  یلع  يا 

؟ راک نیدب  مدرک  هدارا  هچ  یناد  یم  ایآ 
: دومرف

. دشابن یکین  ّتنم و  نم  رب  ار  يرگید  هک  یتساوخ  یلب ،
: تفگ دیزی 

. مدوب هدرک  هدارا  هچنآ  مسق  ادخ  هب  دوب  نیا 
: دناوخ ار  هیآ  نیا  دیزی  سپ 

(426 .() ٍریثک ْنَع  وُفْعی  َو  ْمُکیدیَا  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیصُم  نِم  ْمَُکباصَا  ام  )
: هک تسا  نآ  همجرت  لصاح 

. يرایسب زا  دنک  تشذگ  رد  ادخ  تسا و  ناشدوخ  ياهراک  ببس  هب  دسر  یم  مدرم  هب  هک  اهیراتفرگ 
: دومرف ترضح 

. تسا نیا  هدش  لزان  ام  هرابرد  هچنآ  هکلب  هدماین  دورف  ام  هرابرد  هیآ  نیا  ياهدرک  نامگ  وت  هک  تسا  نینچ  هن 
(. 427 … () اهَاَْربَن ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتک  یف  الَا  ْمُکِسُْفنَا  یف  َو ال  ِضْرَالا  یف  ٍۀَبیصُم  ْنِم  ْمَُکباصَا  ام  )

: هکنآ هیآ  نومضم 
ات ار  وا  مینک  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  ینامـسآ  هتـشون  رد  هکنآ  رگم  ناـیمدآ  امـش  ياـهناج  رد  هن  نیمز و  رد  یـسک  هب  یتبیـصم  دـسرن 

. هدمآ ار  امش  هچنآ  يارب  دیوشن  داش  هتفر و  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  دیروخن  سوسفا 
: دومرف ترضح  سپ 

(. 428) دنتسه نینچ  هک  یناسک  میئام 
ات دندیناشن  وا  رس  تشپ  رد  ار  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  دنداهن و  وا  يور  شیپ  رد  یتشط  رد  ار  كرابم  رس  نآ  ات  داد  نامرف  دیزی  هلمجلاب ؛
رس زا  زگره  نآ  زا  دعب  داتفا  سّدقم  رـس  نآ  رب  كرابم  مشچ  نوچ  ار  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دیـس  دننکن ، هاگن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هب 

ار دوخ  نابیرگ  درب  تسد  دش و  تقاط  یب  داتفا  سدقم  رـس  نآ  رب  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  رظن  نوچ  و  دومرفن ، لیم  اذـغ  دنفـسوگ 
: تفگ یم  دومن و  زاغآ  هبُدن  درک  یم  حورجم  ار  اهلد  هک  ینیزح  يادص  اب  درک و  كاچ 

! یفطصم رتخد  دنزرف  يا  ءاسن ، هدیس  ءارهز و  همطاف  دنبلد  دنزرف  يا  ینِم ، هکم و  دنزرف  ياو  ادخ  لوسر  بیبح  َيا  انیَسُح و  ای 
. دوب تکاس  دیلپ  ثیبخ  دیزی  دندمآ و  رد  هیرگ  هب  یگمه  نیعل  نآ  سلجم  لها 

: رعش
اهّرِقَتْسُم ْنَع  َبلَْقلا  ُلیزی  اّمِم  َو 

اهِقیلَط َْدنِع  یحَْولا  ِتاَنب  فُوقُو  ( 429) ایِراو ردَّصلا  یف  ِظیَْغلا  َْدنَز  ُكُْرتی  َو 
: تفگ یم  دش و  دنلب  هبدن  هحون و  هب  دوب  دیزی  هناخ  رد  هک  هیمشاه  ینز  يادص  سپ  ایِداعالا  یّتَح  ( 430) َنیجْشَت اِهب  ٍلاِحب 

نآ هک  نارـضاح  رگد  راب  ناراکانز . دالوا  غیت  هتـشک  يا  نامیتی ، هانپ  نانز و  هویب  سر  دایرف  يا  هادّـمحم ، نبای  هاتیبَلْهَا  دیـس  ای  هابیبح  اـی 
كرابم ياهنادند  رب  تفرگ و  تسد  هب  دیبلط و  ینارزیخ  بوچ  دشن و  رثأتم  تاملک  نیا  زا  چیه  ایح  یب  دیزی  دنتسیرگ و  دندینش  ار  هبدن 

هتشک ردب  گنج  رد  هک  هیما  ینب  خایـشا  شاک  يا  هکنآ  اهنآ  زا  یـضعب  لصاح  هک  تفگ  یم  ( 431  ) يراعشا تفوک و  یم  ترضح  نآ 
دنتفگ یم  دندش و  یم  لاحشوخ  مدیشک و  ناشیا  نالتاق  نادنزرف  زا  ار  ناشیا  ماقتنا  هنوگچ  نم  هک  دندید  یم  دندوب و  یم  رضاح  دندش 
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(432 .) يدیشک ماقتنا  کین  هک  دوشن  لَش  تتسد  دیزی  يا 
هک تسیرگن  هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هباحـص  زا  یکی  شیپ  زا  دوب و  سلجم  رـضاح  هک  یملـسَا  هَزَْربوبا  نوچ 

: تفگ دنز  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  كرابم  ناهد  رب  بوچ  دیزی 
! دیزی يا 

!؟ یبوک یم  نارزیخ  بوچ  هب  ار  نیسح  نادند  ایآ  وت  رب  ياو 
یم دیسوب و  یم  ار  مالّسلا  هیلع  نَسَح  وا  ردارب  ار و  وا  ياهنادند  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

: دومرف یم  دیکم و 
نیا زا  دیزی  ار . منهج  وا  يارب  زا  هتخاس  ار و  امـش  ِلتاق  دنک  تنعل  ار و  امـش  هدنـشک  دشکب  ادـخ  دـیا ، تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ود  امش 

(433 .) دندرب نوریب  سلجم  زا  دندیشک و  نیمز  رب  ار  وا  ات  داد  نامرف  دش و  بضغ  رد  تاملک 
: دیآ یم  نینچ  یسراف  هب  نآ  هصالخ  هک  دناوخ  هبطخ  تساخرب و  مالّسلاامهیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز  بانج  تقو  نیا 

لآ دّمحم و  وا  لوسر  كالول  هجاوخ  يارب  زا  تاولص  دورد و  تسا و  نیملاع  راگدرورپ  هک  تسا  كاپ  ندازی  صتخم  شیاتـس  دمح و 
: دومرف هک  یماگنه  هدومرف  تسار  دنوادخ  هنیآ  ره  تسا . مالّسلاامهیلع  وا 

هکرابم هیآ  نیا  زا  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ( 434 .( ) َنُؤِزْهَتْـسی اِهب  اُوناک  َو  هّللا  ِتایآب  اُوبَّذَـک  ْنَا  يوُّسلا  ُؤاسَا  َنیذـّلا  َۀَِـبقاع  َناک  َُّمث  )
: هک دومرف  هراشا 

. دوب دهاوخ  خزود  شتآ  هب  ناشیا  تشگزاب  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ  دنتفاترب و  يادخ  نامرف  زا  رس  هک  وا  عابتا  دیزی و 
: دومرف دروآ و  دیزی  اب  يور  هاگنآ 

! دیزی يا  ناه 
ام تناکم  تلزنم و  زا  يداد  چوک  ناریسا  دننام  رهـش  ات  رهـش  ار  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  نوچ  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ 

رّمنت ّربکت و  زاغآ  تهج  نیا  زا  هک  يدرک  تداـیز  هب  نادزی  ترـضح  رد  ار  دوخ  تبرق  يدوزفا و  دوخ  تمارک  تمـشح و  رب  یتساـک و 
یفاص وت  رهب  زا  ام  تنطلـس  دـمآ و  درگ  وت  رب  ایند  تکلمم  هک  يدـش  ناـحرف  داـش و  هراـب  کـی  يدوزفیب و  ینیب  نتـشیوخ  رب  يدومن و 

؟ تشگ
: هدومرف هک  ار  ادخ  شیامرف  يدرک  شومارف  رگم  شاب  دوخ  هب  یتخل  شکزاب و  نانع  دیزی ، يا  تسا  نینچ  هن 

هانگ رب  ات  ار  ناشیا  میداد  تلهم  انامه  ناشیا ، يارب  زا  تسا  رتهب  ار  ناشیا  ام  نداد  تلهم  هک  دـندیزرو  رفک  هک  نانآ  دـننکن  نامگ  هتبلا  )
(. 435 () نیهُم یباذع  تسا  ناشیا  يارب  زا  دنیازفیب و  دوخ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  يراد و  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  ءاـقَلُط  رـسپ  يا  تسا  تلادـع  قیرط  زا  اـیآ 
رد يدروآ و  رب  هدرپ  زا  ار  ناشیا  يدرک و  کته  ار  ناـشیا  تمرح  تمـشح و  هدرپ  اـنامه  ینادرگب  رهـش  هب  رهـش  ناریـسا ، نوچ  ار  مّلس 

نادرم و زا  هک  یتلاح  رد  یتخاس  فیرـش  عیـضو و  رود و  کیدزن و  ره  رظن  حـمطم  يداد و  چوک  نانمـشد  یهارمه  هب  لـهانم  لزاـنم و 
ناهد زا  و  ( 436) دیاخب ار  ناگدازآ  رگج  هک  یـسک  دنک  ام  ینابهاگن  هک  دور  یم  دـیما  هنوگچ  دوبن و  ناشیا  اب  یـسک  ناشیا  ناراتـسرپ 
ناوت هرهب  هچ  تشاد و  دیاب  عقوت  هچ  هراوخ  رگج  دنه  دنزرف  زا  هک  نآ  زا  هیانک  دنک ؛ ّومن  دیورب و  نادیهش  نوخ  هب  شتـشوگ  دنکفیب و 

رظن هب  هشیمه  دراد و  لد  رد  دـُحا  رْدـَب و  زا  ار  ام  هنیک  ضغب و  هک  یـسک  تیب  لها  ام  ینمـشد  رد  درک  دـهاوخ  گنرد  هنوگچ  و  تفای .
: یناوخ یم  تعانش  نیدب  يرعش  يرامش  میظع  يرما  هکنآ  یب  یناد و  دوخ  رب  یتریرج  مرج و  هکنآ  نودب  سپ  هدرک  رظن  ار  ام  ینمشد 

: رعش
احَرَف اوُّلَهَتْسا  َو  اووُّلَهََال 
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ّلَشَت ُدیزی ال  ای  اُولاق  َُّمث 
لاح یناوخن و  ار  تیب  نیا  ارچ  ینز و  یم  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا  ياهنادـند  رب  يراد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  هیرذ  نوخ  هک  تهج  نیا  زا  يدیرب  ار  ام  خیب  لصا و  يدرک و  كانمخز  حورجم و  ار  ام  ياهلد  هکنآ 

وت يادن  هک  يراد  نامگ  ینک و  یم  ادن  ار  دوخ  خیاشم  یتخیسگ و  دنا  نیمز  يور  ناگراتـس  هک  ار  بلّطملادبع  لآ  هلـسلس  یتخیر و  ار 
یتفگ و هک  ار  هچنآ  یتفگ  یمن  يدوب و  گنگ  يدوب و  لش  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  ناشیا  هب  هک  دـشاب  دوز  هتبلا  و  دنونـش ، یم  ار 

: درک ضرع  دومن و  باطخ  ار  یلاعت  ّقح  هاگنآ  دنکن ، يدوس  وزرآ و  نکل  يدرک ، هک  ار  هچنآ  يدرک  یمن 
! اهلا راب 

. تشک ار  ام  نایماح  تخیر و  ام  نوخ  هک  ره  رب  ار  دوخ  بضغ  نادرگ  لزان  درک و  متس  ام  اب  هک  ره  زا  شکب  ماقتنا  ار و  ام  قح  ریگب 
: دومرف سپ 

! دیزی يا  ناه 
هک یتلاح  رد  يوش  دراو  ادخ  لوسر  رب  هک  دشاب  دوز  و  ار ، دوخ  تشوگ  رگم  يدیربن  ار و  دوخ  تسوپ  رگم  یتفاکـشن  هک  ادـخ  هب  مسق 

ار و ناشیا  یگدـنکارپ  دـنک  یم  عمج  یلاعت  ّقح  هک  یماگنه  رد  ار  وا  ترتع  تمرح  کته  ار و  وا  هیرذ  نوخ  نتخیر  رزِو  شاب  لّمحتم 
دوخ راگدرورپ  هار  رد  هدـنز و  ناشیا  هکلب  دـنناگدُرم  دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  ناـنآ  هّتبلا  ربم  ناـمگ  ار و  ناـشیا  قح  دریگ  یم 

تمصاخم و يارب  ارت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تسا  یفاک  و  يرواد ، تهج  زا  دنوادخ  ارت  تسا  یفاک  دندروخ و  یم  يزور 
لطاب تفالخ  درک و  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  دش و  رایتسد  ار  وت  هک  یـسک  نآ  دنادب  هک  دشاب  دوز  تنواعم و  وا و  يرای  يارب  لیئربج 

وا رَوای  رتدـب و  وا  ناکم  امـش  زا  کی  مادـک  هک  تسناد  دـیهاوخ  تسه و  نیملاظ  يارب  یلدـب  هدـیهوکن  هچ  دـینادرگ و  رقتـسم  وت  يارب 
میظع و ارت  شنزرـس  مناد و  یم  مک  ارت  ردـق  نم  انامه  منک  مّلکت  هبطاخم و  وت  اب  هک  تشاد  زاب  ارم  راگزور  یهاود  رگا  تسا و  رتفیعض 

يرما هچ  تسا  ناـیرب  اههنیـس  ناـیرگ و  اهمـشچ  نکل  دـشخب ، یمن  يدوس  دـنک و  یمن  رثا  وت  رد  اـهنیا  هچ  مرامـش ؛ یم  ریثک  ارت  خـیبوت 
دزیرب و ناشیا  ياهتسد  زا  ام  نوخ  دندرگ و  هتشک  دنناطیش  رکشل  هک  ءاقَلُط  تسد  هب  دندنوادخ  رکـشل  هک  ینابیجن  تسا  میظع  بیجع و 

ياه نت  نآ  دـننک و  ترایز  تبون  هب  ینابایب  ياهگرگ  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهدـسج  نآ  دـشونب و  دـشودب و  اـم  تشوگ  زا  ناـشیا  ناـهد 
. دنلامب كاخ  رب  اهراتفک  هّچب  ناردام  ار  كرابم 

! دیزی يا 
شیپ هک  ار  هچنآ  رگم  یباـین  هک  یماـگنه  رد  ددرگ  وت  تمارغ  بجوم  تمینغ  نیا  هک  دـشاب  دوز  یتسناد  دوخ  تمینغ  ار  اـم  زورما  رگا 
نکب یناوت  هک  يرکم  دیک و  ره  نونکا  ام ، دامتعا  ام و  تیاکش  تسا  وا  ترضح  رد  هدننک و  متس  ناگدنب  رب  دنوادخ  تسین  يداتسرف و 

درک و وحم  یناوتن  ار  ام  رکذ  هک  دنگوس  ادخ  هب  همه ، نیا  اب  راذگم و  ورف  ششوک  ام  توادع  رد  روآ و  لمع  هب  یهاوخ  هک  یعس  ره  و 
یناوتن شیوخ  زا  ار  دوخ  رادرک  راع  ار و  ام  تیاهن  تیاغ و  درک  یهاوخن  كرد  ار و  ام  ماجرف  ینادن  زاب  و  درک ، رود  یناوتن  ار  ام  یحو 

دنک ادن  قح  يدانم  هک  يزور  رد  تسا  هدنرذگ  وت  زور  هدنکارپ و  وت  عمج  لیلق و  وت  تنطلـس  مایا  لیلع و  بذـک و  وت  يأر  درک و  رود 
. تسا ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک 

باوث هک  منک  یم  لاؤس  ادخ  زا  ار و  تداهش  تمحر و  اهتنا  رد  ار و  تداعس  ام  رب  ادتبا  رد  درک  متخ  هک  ار  يدنوادخ  شیاتـس  ساپس و 
تـسوا هک  دراد  مئاد  ام  رب  ار  شناسحا  دشاب و  ناشیا  هفیلخ  ام  نایم  رد  دـیازفیب و  ناشیا  رجا  رب  زور  ره  دـیامرف و  لیمکت  ار  ام  يادـهش 

(. 437  ) تسا لیکو  وکین  يرما و  ره  رد  تسا  یفاک  و  دودو ، راگدرورپ  میحر و  دنوادخ 
تساوخ دراد ، طخس  بضغ و  دروم  زیمآ  متش  تاملک  تشرد و  نانخـس  نیدب  ار  مالّـسلااهیلع  بنیز  بانج  هک  دتفا  یمن  قفاوم  ار  دیزی 

ار رعـش  نیا  مرجال  تسا  هدیدنـسپ  ناگتخوس  رگج  زا  نانخـس  مسق  نیا  و  دـننک ، نخـس  هناـشُهیب  حـئاون  ناـنز  هک  دـشارت  رب  يرذـع  هک 
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: تفگب
: رعش

حئاوَص ْنِم  ُدَمُْحت  ًۀَحیَص  ای 
ِحئاّونلا یلَع  ُتْوَملا  َنَوْهَا  ام 

بـسانم نآ  ینعم  هک  دنتفگ  یتشز  مالک  ناثیبخ  نآ  میامن . لمع  هچ  تعامج  نیا  اب  هک  درک  تروشم  ماش  لها  نیرـضاح  اب  دیزی  هاگنآ 
: تفگ دوب  سلجم  رضاح  هک  ریشب  نب  نامعن  نارذگ . رد  غیت  اب  ار  مامت  هک  دوب  نآ  ناشدارم  تسین و  رکذ 

! دیزی يا 
. درک مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نک  نآ  تشاد  تعنـص  هچ  ناشیا  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  نیبب 

(438)
: هدرک لقن  يدوعسم  و 

: دنتفگ ار  مالک  نیا  دیزی  سلجم  لها  هک  یتقو 
تفگ انث  دمح و  سپ  دوب  هتـشذگ  شکرابم  نس  زا  هام  دنچ  لاس و  ود  تقو  نآ  رد  و  نخـس ، هب  درک  عورـش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

: دومرف دیزی و  هب  درک  ور  سپ  ار  يادخ 
هچ نوراه ؛ یسوم و  رما  رد  ناشیا  اب  نوعرف  ندرک  تروشم  رد  نوعرف  سلجم  لها  فالخ  هب  دنداد  يأر  وت  تروشم  رد  وت  سلجم  لها 

؟ تسیچ شببس  دیسرپ  دیزی  تسا . یببس  نیا  يارب  ام و  نتشک  هب  دنداد  يأر  تعامج  نیا  و  ُهاخَا ) َو  ْهِجْرَا   ) دنتفگ اهنآ 
: دومرف

سپ انز ، ياهدالوا  رگم  ار  ناشیا  دالوا  ءایبنا و  دـشک  یمن  دنتـسین و  لالح  دالوا  تعامج  نیا  دـندوب و  لالح  دالوا  نوعرف  ِسلجم  لـها 
(439 .) دیدرگ شوماخ  داتسیا و  زاب  مالک  زا  دیزی 

ماگنه نیا 
هب درک  ور  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رتخد  همطاف  بناج  هب  درک  رظن  ور  خرـس  يدرم  ماش  مدرم  زا  دیفم ، دیـس و  تیاور  هب 

: تفگ دیزی و 
! نینمؤملا ریما  ای 

؛ ۀیِراْجلا ِهِذه  یل  ْبَه 
: دومرف مالّسلااهیلع  همطاف  بانج  شخبب . نم  هب  ار  كرتخد  نیا  ینعی 

. تسا زیاج  ناشیا  يارب  زا  بلطم  نیا  هک  مدرک  نامگ  مدیزرلب و  دوخ  رب  مدینشب  نخس  نیا  نوچ 
مدیبسچ و مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  ماهّمع  هماج  هب  سپ 

: متفگ
(! 440  ) موش مدرم  زینک  دیاب  نونکا  مدش  میتی  هّمع 

: دومرف درک و  یماش  اب  يور  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 
. دیرادن يرما  نینچ  رایتخا  کی  چـیه  ددـنبن و  تروص  دـیزی  وت و  يارب  راک  نیا  مسق  ادـخ  هب  يدـش ، هدرک  تمالم  هّللاو و  یتفگ  غورد 

: تفگ دش و  مشخ  رد  دیزی 
: دومرف مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح  منک . یم  منکب  مهاوخ  رگا  تسا و  اور  نم  يارب  رما  نیا  یتفگ  غورد  يادخ  هب  دنگوس 

رگید ینید  يوش و  نوریب  ام  ّتلم  زا  هکنآ  رگم  درک  یناوتن  هتـشادن و  اور  وت  يارب  ار  رما  نیا  یلاـعت  ّقح  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  نینچ  هن 
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. ینک رایتخا 
: تفگ دش و  رتدایز  شمشخ  نخس  نیا  زا  دیزی 

. دندش نوریب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  انامه  ییوگ  یم  نخس  نینچ  نم  يور  شیپ  رد 
: دومرف مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 

. یشاب ناملسم  رگا  دنتفای  تیاده  تّدج  ردپ و  وت و  نم ، ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب 
: تفگ دیزی 

: دومرف مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح  ادخ . نمشد  يا  یتفگ  غورد 
! دیزی يا 

درک و مرـش  ایوگ  دـیزی  يراد . یم  روهقم  ار  ام  یهد و  یم  مانـشد  شحف و  متـس  يور  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  یهاـشداپ  ریما و  وت  نونکا 
. درک هداعا  ار  دوخ  نخس  هراب  رگید  یماش  درم  نآ  دش ، تکاس 

: تفگ دیزی 
؟ دنتسیک ناشیا  دیسرپ  دیزی  زا  یماش  درم  نآ  دهد ، تگرم  ادخ  وش  رود 

: تفگ دیزی 
: تفگ یماش  درم  تسا ، یلع  رتخد  نز  نآ  نیسح و  رتخد  همطاف  نآ 

؟ بلاطوبا رسپ  یلع  همطاف و  رسپ  نیسح 
: تفگ دیزی 

: تفگ یماش  درم  نآ  یلب ،
!؟ ینک یم  ریسا  ار  وا  هیرذ  یشک و  یم  ار  دوخ  ربمغیپ  ترتع  دیزی  يا  ارت  دنوادخ  دنک  تنعل 

: تفگ دیزی  مور ؛ ناریسا  زج  ار  ناشیا  مدرک  یمن  نامگ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
(. 441) دندز ندرگ  ار  وا  هک  درک  رما  مناسر و  یم  ناشیا  هب  زین  ارت  دنگوس  ادخ  هب 

: دومرف هّللا  همحر  دیفم  خیش 
هب دنداد و  ياج  دوب  شدوخ  هناخ  هب  لصّتم  هک  هّدـح  یلع  هناخ  رد  مالّـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  تیب  لها  ات  درک  رما  دـیزی  سپ 

و تخادنا ، تسوپ  ناشکرابم  ياهتروص  هکنانچ  امرـس  ظفاح  هن  دوب و  امرگ  عفاد  هن  هک  دـندرک  سبح  یبارخ  عضوم  رد  ار  ناشیا  یلوق ،
: هک هدش  تیاور  و  (. 442) دندرک یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  يراز  هحون و  دندوب  ماش  رد  هک  یتدم  نیا  رد 

هک دـناهدرک  لقن  یعمج  و  دیـشوج . یم  هزات  نوخ  شریز  زا  دنتـشاد  یم  رب  نیمز  زا  هک  یگنـس  ره  سدـقملا  تیب  ضرا  رد  مایا  نیا  رد 
وا هناخ  لـخاد  هک  درک  رما  ار  مالّـسلا  هیلع  تیب  لـها  دـندرک و  بصن  وا  موش  رـصق  رد  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رّهطم  رـس  درک  رما  دـیزی 

ار دوخ  ياهرویز  نایفـسوبا  لآ  نانز  دـندش  نیعل  نآ  هناخ  لخاد  مالـسلا ) نهیلع   ) تلالج تمـصع و  تیب  لها  تارّدـخم  نوچ  دـنوش ،
تقو نآ  رد  هک  رماع  نب  هّللادبع  رتخد  دنه  دنتـشاد و  متام  زور  هس  دندرک و  دنلب  هحون  هیرگ و  هب  ادص  دندیـشوپ و  متام  سابل  دندنک و 

رد دمآ  نیعل  نآ  سلجم  هب  دیود و  نوریب  هناخ  زا  دیرد و  ار  هدرپ  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هلابح  رد  رتشیپ  دوب و  دیزی  نز 
: تفگ دوب  ماع  عمجم  هک  یتقو 

! دیزی يا 
! يا هدرک  بصن  نم  هناخ  رد  رب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  كرابم  رس 

: تفگ دنادرگرب و  ار  وا  دنکفا و  وا  رس  رب  هماج  تسجرب و  دیزی 
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! دنه يا 
هب نم  درک و  لیجعت  وا  رما  رد  نیعل  دایز  رـسپ  هک  شیرق  گرزب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  رب  نک  يراز  هحون و 

(. 443  ) مدوبن یضار  وا  نتشک 
: هدومرف هدرک  لقن  ار  یماش  يور  خرس  درم  تیاکح  هکنآ  زا  سپ  نویُعلا ) ُءالج   ) رد هّللا  همحر  یسلجم  همّالع 

دجـسم هب  دوخ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دندرب ، نادنز  هب  ار  مالّـسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  هک  درک  رما  دیزی  سپ 
تفگ و مالّـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  هب  يرایـسب  يازـسان  بیطخ  نآ  درک ، ـالاب  ربنم  رب  دـیبلط و  ار  یبیطخ  درب و 

: هک ار  وا  درک  ادن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  درک ، رایسب  حدم  ار  ۀنعللا  امهیلع  هیواعم  دیزی و 
؛ ِراّنلا َنِم  َكُدَعْقَم  ءَّوَبَتَف  ِقلاخلا  ِطَخَِسب  ِقُولْخَمْلا  َةاضْرَم  َتیَرَتِْشا  ُبِطاخْلااَهیَا  َکَلیَو 

! بیطخ يا  وت  رب  ياو  ینعی 
(. 444  ) نادب ایهم  منهج  رد  ار  دوخ  ياج  يدروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  قولخم ، يدونشخ  يارب  هک 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  سپ 
! دیزی يا 

، درکن لوبق  دیزی  ددرگ ، نارـضاح  رجا  نایملاع و  دنوادخ  يدونـشخ  بجوم  هک  میوگب  دنچ  ياهملک  مورب و  ربنم  رب  هک  هد  تصخر  ارم 
. میونشب ار  وا  نخس  میهاوخ  یم  ام  هک  هدب  تصخر  ار  وا  هک  دندرک  سامتلا  سلجم  لها 

: تفگ دیزی 
: دنتفگ نارضاح  دنک ، یم  اوسر  ار  نایفسوبا  لآ  ارم و  دیآرب  ربنم  رب  رگا 

. دیآ یم  رب  هچ  كدوک  نیا  زا 
: تفگ دیزی 

رب ترضح  ات  داد  تصخر  دیزی  دندرک  هغلابم  رایسب  ماش  لها  نوچ  دناهتسارآ ، لامک  ملع و  هب  یگراوخریش  رد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا 
تحاصف و تیاهن  رد  ياهبطخ  داتسرف و  وا  تیب  لها  یهانپ و  تلاسر  ترضح  رب  تاولـص  درک و  ءادا  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  الاب  ربنم 

(445 . ) درک نایرب  ار  ناشیا  ياهلد  نایرگ و  ار  نارضاح  ياه  هدید  هک  درک  ادا  تغالب 
مالّسلا هیلع  ُمامالااَذه  ِّالا  اِهب  َحَدْمی  ْنَا  ُّقِحَتْسی  یّتلا ال  ِتایبالا  ِهِذِهب  َلَّثَمَتَا  ْنَا  ِماقَْملا  اذه  یف  ُّبُِحا  ّینِا  ُْتُلق 

: رعش
یلَْجناَف َکِهْجَو  ِءْوَِضب  َتَْرنا  یّتح 

ُریثَْعلا َكاذ  َباْجنا  َو  یجُّدلا  َكاذ 
ٌعَبْصِاَف َنُورظاّنلا  َکیف  َّنَْتفاَف 

ُرُْظنَت ٌنیَع  َو  اِهب  َکَیِلا  یموی 
اِهب اوُزاف  یّتلا  َکَتی  ُؤر  َنوُدِجی 

اوُرَفُْکت یّتلا ال  ِهّللا  ِمُْعنا  ْنِم 
ٍعِضاوتُم ٍعِضاخ  َۀیْشَم  َتیَشَمَف 

ُرَّبَکَتی یهْزیال و ال  ِهّلل 
ام َقوَف  َفَّلَکَت  ًاقاتْشُم  َّنَا  ْوَلَف 

ُرَْبنِْملا َکَیِلا  یعََسل  ِهِعْسُو  یف 
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ٍۀَمْکِِحب ِباطِخلا  لْصَف  ْنِم  َتیَْدبَا 
ُِربُْخت ِنیبُْملا و  ّقَْحلا  ِنَع  ینُبت 

: هک دومرف  سپ 
اطع و  هداد ، یتدایز  قلخ  ریاس  رب  ار  ام  تلیـضف  تفه  هب  تسا و  هدرک  اطع  تلـصخ  شـش  ار  تلاسر  تیب  لها  ام  یلاعت  ّقح  سانلا  اـهیا 

زا هکنآ  هب  ار  ام  تسا  هداد  تلیـضف  و  نانمؤم . ياهلد  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاصف و  يدرمناوج و  يرابدرب و  ملع و  ام  هب  تسا  هدرک 
تـسا ام  زا  و  مالّـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  مظعا  قیّدـص  تسا  ام  زا  و  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  راتخم  یبن  تسا  ام 

هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـش  ادخ و  ریـش  هزمح  تسا  ام  زا  و  دـنک ، یم  زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  شیوخ  لاب  ود  اب  هک  رایط  رفعج 
دسانش ارم  هک  ره  ( 446 .) دنا تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  هک  مالّسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تّما  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  و  مّلـس ، هلآ و 

! سانلا اهیا  . دوخ بسن  بسح و  هب  ار  وا  مهد  یم  ربخ  نم  دسانشن  ارم  هک  ره  دسانش و 
: دومرف هکنآ  ات  درک  رکذ  ار  دوخ  دادجا  ءابآ و  حئادم  شیوخ و  رخافم  هتسویپ  و  افَص . مَْزمَز و  دنزرف  منم  ینِم ، هّکم و  دنزرف  منم 

دنزرف منم  افج ، لها  غیت  هب  لوتقم  ماما  دنزرف  منم  يربک ، هجیدخ  دنزرف  منم  ءاسن ، هدیس  دنزرف  منم  مالّسلااهیلع ، ءارهز  همطاف  دنزرف  منم 
منم اوه ، ناغرم  نیمز و  نایّنج  دـندرک  هحون  وا  رب  هکنآ  دـنزرف  منم  انع ، روج و  لها  هدـش  تراغ  دـنزرف  منم  البرک ، يارحـص  هنـشت  بل 

تنحم و تیب  لها  میئام  انز ، دالوا  دندرک  ریسا  ار  وا  مَرَح  هکنآ  دنزرف  منم  اهرهش ، رد  دندینادرگ  دندرک و  هزین  رب  ار  شرـس  هکنآ  دنزرف 
. یلاعت ّقح  مولع  طبهم  و  امس ، هکئالم  لوزن  ّلحم  میئام  الب ،

وا زا  مدرم  هک  دیـسرت  دـیزی  تساـخرب و  مدرم  زا  شورُخ  هـک  درک  داـی  ار  دوـخ  ماـظِع  ءاـبآ  رخاـفم  مارگ و  دادـجا  حـئادم  نادـنچ  سپ 
: دومرف ترضح  تفگ ، ُربکا  ُهّللا  نّذؤم  نوچ  وگب ، ناذا  هک  درک  هراشا  ار  نّذؤم  دندرگرب 

: تفگ نّذؤم  نوچ  تسین ، رتگرزب  يزیچ  ادخ  زا 
: هک دومرف  ترضح  ُهّللا  الا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا 

: تفگ نذ  ؤم  نوچ  نم ، نوخ  تشوگ و  تسوپ و  هملک  نیا  هب  دنهد  یم  تداهش 
: دومرف ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  ًادمُحم  َّنَا  ُدَهْشَا 

! دیزی يا  هک 
؟ وت ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  يزاس  یم  روکذم  تعفر  هب  ار  شمان  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  نیا  وگب 

نادنزرف یتشک و  ار  وا  ترتع  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدج  ییوگ  یم  رگا  و  يوش ، یم  رفاک  یـشاب و  هتفگ  غورد  تسوت  ّدـج  ییوگ  یم  رگا 
؟! يدرک ریسا  ار  وا 

. داتسیا زامن  هب  تفگن و  باوج  نوعلم  نآ 
: دیوگ فلؤم 

زا دش و  كانمیب  هنتف  شزیگنا  زا  دـیزی  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاظ  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اب  دـیزی  راتفر  تایاکح  لتاقم و  زا  هچنآ  هک 
ناسراح و درک و  یم  راتفر  تیب  لها  اب  ارادـم  قفر و  قیرط  هب  هلمجلا  یف  دـینادرگرب و  يوخ  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  تعانـش  تتامش و 

یهاگ هاگ  تشاذـگ و  ناـشدوخ  راـیتخا  هب  نوکـس  تکرح و  رد  ار  ناـشیا  تشادرب و  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  تبقارم  زا  ار  ناـنابهاگن 
ار وا  داد و  یم  تبـسن  دایز  نبا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  دیبلط و  یم  شیوخ  سلجم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دیـس  ترـضح 

عقاو رد  هکنیا  هن  دوب  تنطلـس  کلم و  ظفح  هّماع و  بولق  بلج  تهج  هب  همه  نیا  درک و  یم  تمادن  راهظا  راک و  نیا  رب  درک  یم  تنعل 
ءانثلا هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  لتق  زا  دعب  رّرکم  دیزی  هک  دناهدرک  لقن  نیخّروم  هک  اریز  دشاب ؛ هدش  لاح  دب  نامیشپ و 

. دیبلط یم  دوخ  ناوخرس  رب  ار  رورس  نآ  سّدقم  ِرَس  ماش  تشاچ و  ره  رد  لتاقم  یضعب  قفاوم 
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: هک دناهتفگ  و 
دومن و یقاس  هب  يور  دیناشنب و  دوخ  تسار  تسد  بناج  هب  ار  دایز  نبا  درک و  راضحا  ار  نایّنغم  تسـشنب و  بارـش  طاسب  رب  دیزی  رّرکم 

: درک تئارق  ار  موشیَم  رعش  نیا 
: رعش

یشاشُم يّوَُرت  ًَۀبْرَش  ینِقْسَا 
ٍدایز َْنبا  اَهَلثِم  ِقْساَف  ْلِم  َُّمث 
يْدنِع ِۀَنامالا  َو  ّرِّسلا  َبِحاص 

يداهِج َو  یمنْغَم  ِدیدْسَِتلَو 
ًانیَسُح ینْعَا  یِجِراخلا  َِلتاق 

ِداّسُْحلا َو  ِءادعالا  َدیبُم  َو 
ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  هک  ینامز  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داّجس  دیس  ترـضح  زا  هّللا  همحر  سوواط  نبا  دیس 

رمخ برُش  داهن و  یم  شیوخ  شیپ  رد  تخاس و  یم  رضاح  ار  رّهطم  رـس  نآ  درک و  یم  مهارف  بارـش  سلاجم  دیزی  دندروآ  دیزی  يارب 
(447 . ) درک یم 

! برع هاشداپ  يا  هک  دیسرپ  دیزی  زا  دوب  رضاح  موشیَم  نآ  سلجم  رد  دوب  گنرف  ناگرزب  فارشا و  زا  هک  مور  ناطلس  لوسر  يزور 
؟ تسیک رس  نیا 

: تفگ دیزی 
؟ تسیچ تجاح  رس  نیا  اب  ارت 

: تفگ
هاـشداپ ضرع  هب  منادـب و  ار  نیا  هّصق  اـت  مهاوخ  یم  دـنک  یم  شـسرپ  نم  زا  شیب  مک و  ره  زا  موش  زاـب  شیوخ  کـلم  دزن  هب  نم  نوچ 

. ددرگ کیرش  وت  يداش  اب  دوش و  داش  ات  مناسرب 
: تفگ دیزی 

. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  رس  نیا 
: تفگ

؟ تسیک شردام 
: تفگ

: تفگ ینارصن  مّلس . هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف 
تسا رایسب  ناردپ  دواد  نم  نایم و  تسا و  ربمغیپ  دواد  داژن  زا  نم  ردپ  هکنآ  هچ  تسا ؛ رتهب  امش  نید  زا  نم  نید  وت ، نید  رب  وت و  رب  فُا 

اب هک  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  دنزرف  امش  دنراد و  یمرب  كّربت  تهج  هب  ارم  مدقم  كاخ  دننک و  یم  میظعت  ببـس  نیا  اب  ارم  يراصن  مدرم  و 
! دیناسر یم  لتق  هب  درادن  هطساو  رتشیب  ردام  کی  ربمغیپ 

. درک لقن  ار  رفاح  هسینک  ثیدح  دیزی  يارب  سپ  دیراد  امش  هک  تسا  نید  هچ  نیا  سپ 

. دزاسن اوسر  ارم  شیوخ  تکلمم  رد  هک  دیشکب  ار  يراصن  درم  نیا  هک  داد  نامرف  دیزی 
: تفگ تسنادب  نیا  نوچ  ینارصن 

؟ یشکب ارم  یهاوخ  یم  ایآ  دیزی  يا 
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: تفگ
: تفگ یلب ،

، مدش هاگآ  نآ  ّرِـس  زا  نونکا  مدش  بجع  رد  نم  داد  تشهب  تراشب  ارم  مدـید  باوخ  رد  ار  امـش  ربمغیپ  هتـشذگ  بش  رد  نم  هک  نادـب 
: تفگ تداهش  هملک  سپ 

و (. 448) دندرک دیهش  ار  وا  ات  تسیرگ  یم  دیسوب و  یم  دینابسچ و  هنیس  هب  تشادرب و  ار  كرابم  رس  نآ  تسجرب و  سپ  دش  ناملـسم  و 
: تفگ دوب  رضاح  تشاد  مان  سمّشلا  دبع  هک  مور  راّجتلا  کلم  دیزی  سلجم  رد  هک  ( 449  ) تسا یئاهب ) لماک   ) رد

! ریما ای 
هب متـشاد  ربنع  نم  ود  کشِم و  هفان  هد  ینمی و  دُرب  هد  متفر و  هنیدم  هب  هینطنطـسق  زا  مدرک ، یم  تراجت  نم  هک  دشاب  لاس  تصـش  بیرق 
وا تمدـخ  هب  نم  تساوخ  تزاجا  کلام  نب  سنا  دوب ، هملـس  ما  هناخ  رد  وا  متفر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ 

ناهنپ ار  مالـسا  نکیل  درک  مان  باهّولادبع  ارم  مدش ، ناملـسم  مه  نم  درک و  لوبق  نم  زا  مداهنب  وا  دزن  دش  روکذم  هک  ایاده  نیا  متفر و 
دندمآ و رد  مالّسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک  مدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  و  مور ، کلم  فوخ  زا  مراد 
هب بیضق  ياهدرک  ادج  نت  زا  ار  ناشیا  رس  وت  زورما  دیناشن ، دوخ  نار  رب  دیسوبب و  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح 

! ینز یم  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  هسوب  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  يایانث 
هیلع یـسیع  دنیوگ  هک  تسا  رخ  مُس  راهچ  هعموص  نآ  رد  ياهعموص و  هریزج  نآ  رد  ياهریزج و  ایرد  نآ  رد  تسا و  یئایرد  ام  راید  رد 
دنور ّجح  هب  اجنآ  لاس  ره  مدرم  هّماع  مور و  يارما  نیطالس و  هداهن ، قودنص  رد  هتفرگ  رز  هب  ار  نآ  دوب  هدش  راوس  نآ  رب  يزور  مالّسلا 

یم نیا  دوخ  لوسر  دنزرف  اب  امش  دنرب ، هفحت  هب  هدرک  هراپ  هراپ  ار  هنهک  نآ  دننک و  هزات  ار  اهمُس  نآ  ریرح  دننک و  هعموص  نآ  فاوط  و 
!؟ دینک

: تفگ دیزی 
یلـص دّمحم  ترـضح  تّوبن  هب  رارقا  تداهـش و  هملک  هب  دوشگ  رب  نابز  باهّولادبع  دننز . ندرگ  ار  باهّولادبع  ات  تفگ  درک ، هابت  ام  رب 

و (. 450) دندرک دیهش  ار  وا  نآ  زا  دعب  وا ، دادجا  ءابآ و  دیزی و  رب  درک  تنعل  درک و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  تماما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
: هک هدرک  تیاور  دیس 

دـید و ار  ترـضح  نآ  ورمع ، نب  لاهنم  هاـگان  هک  درک  یم  روبع  قشمد  ياـهرازاب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  يزور 
! هّللا لوسر  نبای  هک  درک  ضرع 

؟ يرب یم  رس  هب  راگزور  هنوگچ 
: دومرف ترضح 

شیوخ راکتمدخ  ریسا و  دنتشاذگ و  یم  هدنز  ار  ناشیا  نانز  دنتشک و  یم  ار  ناشیا  نارـسپ  هک  نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  هکنانچ 
! لاهنم يا  دندومن ، یم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  هک  درک  یم  رخف  برع  ریاـس  رب  شیرق  تسا و  برع  زا  دّـمحم  هک  درک  یم  راـختفا  مـجع  رب  برع 
ّانِا َو  هّلل  ّانِا  میئوگ  یم  ادخ و  ياضق  هب  میا  هدش  یـضار  سپ  میا  هدـنکارپ  لوتقم و  بوضغم و  میبانج  نآ  تیب  لها  هک  ام  تسا و  یـشرق 

(451 .) َنوُعِجار ِهَیِلا 
لاح هیبشت  زا  دعب  و  یتوافت . اب  هدرک  لقن  لاهنم  اب  ماش  ياهرازاب  رد  ار  ماما  هملاکم  نیا  دوخ  ریـسفت  رد  یّمق  میهاربا  نب  یلع  ّلجا  خـیش 

ناشیا ربانم  يالاب  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  هدیسر  اجنآ  هب  ( 452  ) هیربلا ریخ  راک  هدومرف  لیئارسا  ینب  هب  شیوخ 
دناهرهب یب  ریقح و  ام  ناّبحم  ناتسود و  اّما  دوش و  یم  ءاطع  اهنآ  هب  فرش  لام و  هک  هدیـسر  یئاجنآ  هب  نانمـشد  راک  دننک و  یم  نعل  ار 
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. دنشاب هلطاب  ياهتلود  روهقم  لیلذ و  دیاب  ینعی  هدوب  نینچ  نانمؤم  راک  هتسویپ  و 
: دومرف سپ 

برع هدوب و  برع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  ببـس  هب  برع  قح  هب  دنتـشاد  فارتعا  هک  مجع  دـندرک  دادـماب  و 
رخف برع  رب  ببـس  نیدب  شیرق  هدوب و  ناشیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ببـس  هب  شیرق  قح  هب  دنتـشاد  فارتعا 

راگزور تسا  نینچ  دسانش ، یمن  ار  ام  ّقح  یسک  میربمغیپ  تیب  لها  هک  ام  و  درک ، یم  رخف  مجع  رب  ببس  نیمه  هب  زین  برع  درک و  یم 
(453 .) ام

دید لاهنم  هک  تسا  نانچ  نآ  هدش و  لقن  یطسبا  هجو  هب  ربخ  نیا  هینامعن ) راونا   ) باتک رد  يریازج  هّللا  ۀمعن  دیس  لیلج  ثّدحم  دیس  زا 
گنر شکرابم و  ياهقاس  زا  دوب  يراج  نوخ  دوب و  ِین  ود  دننام  وا  ياپ  ياهقاس  دوب و  هدرک  اصع  رب  هیکت  هک  یتلاح  رد  ار  ترضح  نآ 

: دومرف دیسرپ ، وا  لاح  نوچ  و  دوب ، درز  شفیرش 
هدیشوپ ناشیا  ياهرس  هتشگن و  ریس  ماعط  زا  ناشیاهمکش  لاح  هب  ات  ام  ياهنز  تسا و  هیواعم  نب  دیزی  ریسا  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ 

: دومرف تشذگ ، یّمق ) ریسفت   ) تیاور رد  هچنآ  زا  يرطش  لقن  زا  دعب  و  دننارذگ ، یم  هیرگ  هحون و  هب  زور  بش و  هدشن و 
ِهَیِلا ّانِا  َو  هّلل  ّانِا  دـبلط  یم  ار  ام  نتـشک ، تهج  هب  دراد و  ام  لتق  هدارا  هک  مینک  یم  نامگ  هکنآ  رگم  دـبلط  یمن  ار  اـم  دـیزی  یهاـگ  چـیه 

: تفگ لاهنم  َنوُعِجار .
؟ دیور یم  اجک  نونکا  متشاد  هضرع 

: دومرف
فعـض تهج  هب  لاحلا  مینیب ، یمن  اجنآ  رد  یبوخ  ياوه  تسا و  هتخادگ  ار  ام  باتفآ  درادـن و  فقـس  دـناهداد  لزنم  ار  ام  هک  یئاج  نآ 

. اهنز رب  مسرت  تهج  هب  مدرگرب  دوز  منک و  تحارتسا  ياهظحل  ات  ماهدمآ  نوریب  ندب 
هدید و رون  يا  يور  یم  اجک  هک  دز  ادص  ار  بانج  نآ  دش و  دنلب  ینز  يادن  مدید  مدرک  یم  مّلکت  ترضح  نآ  اب  هک  لاح  نیا  رد  سپ 

ینکاسم رد  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دـیزی  هک  تسا  نازحالا ) ریثم   ) رد (. 454) دوب مالّسلاامهیلع  یـضترم  یلع  رتخد  بنیز  بانج  نآ 
ِهِذه و  دش ، يراج  میر  بادرز و  درک و  زاب  تسوپ  ناشیا  ياهندب  هکنآ  ات  تشاد  یمن  هاگن  ار  ناشیا  امرگ  امرـس و  زا  هک  دوب  هداد  لزنم 

: ُُهترابِع
(455 .) ِرُوتُّسلا ِّلِظ  َو  ِرُودُخلا  ِّنِک  َدَعب  ُدیدَّصلا  َلاسَو  ُدُولُجلا  ِتَّرشَقَت  یّتَح  ٍدَرب  َو ال  ٍّرَح  ْنِم  َنیقی  َنِکاسَم ال  یف  َّنِکُساَو 

نآ هک  دوب  نآ  دـیزی  دوصقم  هدوب و  یبارخ  هناخ  رد  ماش  رد  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  سلجم  نکـسم و  هک  هدـش  لقن  بتک  زا  یـضعب  زا 
يریـسا تلاح  رد  تّوبن  نادـناخ  نانز  هک  هدرک  لقن  هیواح )  ) زا یئاهب ) لماک   ) رد (. 456) دنوش هتشک  دوش و  بارخ  ناشیا  رـس  رب  هناخ 

وت ردپ  هک  دنداد  یم  هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ینادرم  لاح 
: تفگ دش  رادیب  باوخ  زا  یبش  هلاس  راهچ  دوب  یکرتخد  دندروآ ، دیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دیآ  یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب 

؟ تسا اجک  مالّسلا  هیلع  نیسح  نم  ردپ 
دوب هتفخ  دیزی  تساخرب . ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج  ناکدوک  نانز و  دوب ، ناشیرپ  تخـس  مدـید  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا 

: تفگ لاح  رد  نآ  تسا . نینچ  لاح  هک  دندرب  ربخ  درک ، صّحفت  لاح  دش و  رادیب  باوخ  زا 
نیا دیـسرپ  دنداهن . هلاس  راهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدقم  رـس  نآ  سپ  دنهن ، وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رـس  دـنورب و  هک 

؟ تسیچ
: دنتفگ

. درک میلست  قح  هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیسرتب و  رتخد  نآ  تسا ، وت  ردپ  رس 
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هب ماـقم  نیا  رد  نم  هدروآ و  مظن  هب  هّللا  هـمحر  مظاـعا  زا  یکی  ار  شنومـضم  و  ( 457) دـناهدرک لقن  طسبَا  هجَو  هب  ار  ربخ  نیا  یـضعب  و 
: هّللا ُهَمِحَر  لاق  منک . یم  افتکا  راعشا  نامه 

: رعش
ارهز غاب  زا  ياهچنغ  ون  یکی 

اسآ لبلب  نیشون  باوخ  زا  تسجب 
تخیر یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب 

تخیر یم  بان  ِنوخ  هک  هبانوخ  هن 
؟ تفر اجک  میاباب  هّمع  يا  تفگب 

؟ تفر ارچ  رگید  مرب  رد  مد  نآ  ُدب 
شوغآ رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم 
شوگ رس و  رب  متسد  دیلام  یمه 
نم رب  زا  بیاغ  تشگ  هگان  هب 

نم رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب 
هتسکش لد  ناوناب  يزاجح 

هتسشن كدوک  نآ  درگادرگ  هب 
اهمتس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ 
اهمغ راب  رس  ناشلفط  هناهب 

ناغفا گناب و  زا  هلان و  هآ و  ز 
ناساره دشاپ  رب  باوخ  زا  دیزی 

؟ تسیک زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب 
؟ تسیچ زا  دایرف  هیرگ و  شورخ و 

رگمتس ياک  نامیدن  زا  شتفگب 
ربمیپ لآ  زا  هلان  نیا  دُوب 

هدیرب رس  هاش  كدوک ز  یکی 
هدید باوخ  رد  ردپ  تعاس  نیا  رد 

شیوخ هّمع  زا  ردپ  دهاوخ  نونک 
شیر دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیا  و ز 

نادزی دوُدرَم  نآ  دینشب  نیا  نوچ 
ناسآ تسا  راک  هراچ  اتفگب 

شیوس هب  مد  نیا  دیَرب  شباب  رس 
شیوزرآ دیآ  رب  رس  دنیب  هچ 

هارمگ موق  رس  نامه  تشط و  نامه 
هآ رکشل  دزن  دندروایب 
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رس نآ  يور  رب  ُدب  شوپرس  یکی 
رونا رهم  يور  هب  اسآ  باقن 

دنداهن رس  كدوک  يور  شیپ  هب 
دنداهن رگید  مغ  لد  رب  ون  ز 

راز كدوک  نآ  ادخ  سومان  هب 
راکفا شیر  لد  هّمع  يا  تفگب 
روتسم لیدنم  نیا  ریز  دشاب  هچ 

روظنم چیه  مرادن  اباب  زُج  هک 
الاو ناطلس  رتخد  شتفگب 

اج نیا  تسه  یهاوخ  هک  ار  سک  نآ  هک 
شوپرس تشادرب  دوخ  دینشب  نیا  وچ 

شوغآ رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  وچ 
مالسا رالاس  رورس و  يا  تفگب 

ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  ز 
مدیشک اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ 

مدیود اهارحص  اهنابایب و 
ماش هفوک و  رد  نامدنتفگ  یمه 

مالسا نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک 
هناگی هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم 

هنایزات زُج  ُدبَن  يراتسرپ 
یلیس برض  زا  هزین و  بعک  ز 

یلین تسا  هتشگ  نامسآ  نوچ  منت 
اهمتس روج و  نآ  هلمج  رس  نادب 

اهَملَا درد و  يدرگ و  نابایب 
رشحم هاش  يا  تفگب  درک و  نایب 
رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگرب  وت 
درک ردب  رد  یلاسدرُخ  رد  ارم 
درک ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و 

شوغآ رد  شهاش  رس  تفگ و  یمه 
شوماخ راتفگ  زا  هتشگ  هگان  هب 

دش نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ 
دش نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد 
لاح نآ  تفای  رد  ناوناب  ویدخ 
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لاب رپ و  یب  غرم  تسا  هدیرپ  هک 
هدیسر مغ  نآ  تسشن  شنیلاب  هب 

هدید غاد  نانز  وا  درگ  هب 
گنت لد  زا  يدنتشادرب  ناغف 

گنهآ مه  يدنتشگ  هلان  هآ و  هب 
راهطا هّللا  لآ  هب  دش  مغ  نیا  زا 

(458) رادومن ون  زا  البرک  هرابود 

اصّخلم یهتنا 

دورو زا  مراهچ  زور  رد  دیس  تیاور  قفاوم  و  دوب ، ماش  رد  هک  یمایا  رد  مالّسلااهیلع  هنیکس  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  امن  نبا  خیش 
اب دندوب و  هدرک  هطاحا  ناشیا  رب  رایـسب  هکئالم  دوب و  راوس  يدرمریپ  هقان  ره  رب  هک  دش  ادـیپ  رون  زا  هقان  جـنپ  هک  دـید  باوخ  رد  ماش ، هب 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  مداخ  نآ  سپ  دیامرف  یم  دوب  یمداخ  ناشیا 
! هنیکس يا 

، دناسر یم  مالس  ارت  تّدج 
: متفگ

؟ یتسیک وت  هّللا  لوسر  کیپ  يا  داب  مالس  ادخ  لوسر  رب 
: تفگ

؟ دندوب تعامج  هچ  دندوب  راوس  رتش  رب  هک  ناراوگرزب  ناریپ  نیا  مدیسرپ  متشهب ، ناراکتمدخ  زا  يراکتمدخ  نم 
: تفگ

، دوب هّللا  حور  یسیع  مراهچ  دوب و  هّللا  میلک  یسوم  مّوس  دوب و  هّللا  لیلخ  میهاربا  مّود  دوب ، هّللا  یفص  مدآ  لّوا 
: متفگ

؟ دوب هک  تساخ  یم  رب  داتفا و  یم  فعض  زا  دوب و  هتفرگ  دوخ  شیر  رب  تسد  هک  درم  نآ 
: تفگ

، دوب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  وت  ّدج 
: متفگ

؟ دور یم  اجک 
: تفگ

تّما تیاکش  مناسرب و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  هک  مدیود  مدینش  دوخ  ّدج  مان  نوچ  نم  دنور . یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تردپ  ترایز  هب 
ناـنز نیا  هک  مدیـسرپ  مداـخ  نآ  زا  دوب ، هتـسشن  ینز  جدوه  ره  ناـیم  هک  دـش  ادـیپ  رون  زا  یجدوـه  جـنپ  مدـید  هاـگان  هک  منکب  وا  هب  ار 

؟ دنتسیک
: تفگ

مجنپ نیا  متفگ ، تسا ، دـلیَوُخ  رتـخد  هجیدـخ  مراـهچ  نارمع و  رتـخد  میرم  مّوس  و  نوـعرف ، نز  هیـسآ  مّود  و  تسا ، رـشبلا  ّما  اّوـح  لّوا 
؟ دزیخ یم  رب  هاگ  دتفا و  یم  یهاگ  تسا و  هتشاذگ  رس  رب  تسد  هودنا  زا  هک  تسیک 
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: تفگ
مداتسیا وا  يور  شیپ  رد  مدیناسر و  وا  جدوه  هب  ار  دوخ  مدیود  مدینش  ار  دوخ  هّدج  مان  نوچ  نم  تسا . مالّسلااهیلع  ارهز  همطاف  وت  هدج 

میرح دندرک و  هدنکارپ  ار  ام  تیعمج  دندرک و  ام  ّقح  راکنا  تّما  نیا  ناملاظ  هک  مسق  ادخ  هب  ردام  يا  هک  مدروآ  رب  دایرف  متسیرگ و  و 
: دومرف مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  دنتشک . ار  مردپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنگوس  ادخ  هب  ردام  يا  دندرک ، حابم  ار  ام 

! هنیکس يا 
نم زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  نهاریپ  نیا  يدرک ، عطق  ار  ملد  گر  يدز و  شتآ  ار  مرگج  انامه  تسا  سب 

(. 459  ) مدش رادیب  باوخ  زا  سپ  میامن ، تاقالم  نآ  اب  ار  ادخ  ات  دش  دهاوخن  ادج 
رد ار  نآ  هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع  هدرک و  لقن  دـیزی  يارب  هک  هدـش  لـقن  ماـش  رد  مالّـسلااهیلع  هنیکـس  ترـضح  زا  زین  يرگید  باوخ 

(، 460  ) هدومن لقن  نویعلا ) ءالج  )
یم اعد  يدرم  هک  مدید  هاگان  مدرک ، یم  فاوط  هبعک  رود  رب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعَا  زا  يدنوار  بطق  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ 

: تفگ یم  درک و 
! ادنوادخ

: تفگ درب و  نوریب  مرح  زا  ارم  مدرک  لاوس  وا  يدیما  ان  ببس  زا  نوچ  يزرماین . ارم  هک  مناد  زرمایب  ارم 
تازجعم هار ، رد  میدرب و  ماش  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هک  مدوب  رفن  لهچ  زا  میدوب و  دعـس  رمع  رکـشل  رد  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم 

نآ لتاق  دندرب  یم  دـیزی  سلجم  هب  ار  رّهطم  رـس  نآ  هک  يزور  میدـش  قشمد  لخاد  نوچ  میدرک و  هدـهاشم  راوگرزب  رـس  نآ  زا  رایـسب 
ار یـسک  ماهتـشک و  ار  یگرزب  هاـشداپ  هک  نک  هرقن  ـالط و  زا  رپ  ارم  باـکر  هک  دـناوخ  یم  يزَجَر  تشادرب و  ار  كراـبم  رـس  ترـضح 

. تسا رتهب  سک  همه  زا  ردام  ردپ و  تهج  زا  هک  ماهتشک 
: تفگ دیزی 

؟ یتشک ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسناد  یم  هاگ  ره 
دندرک و مامت  وا  رب  اهتّجح  سلجم  لها  درک و  رایـسب  يداش  تشاذگ و  دوخ  شیپ  رد  ار  رـس  سپ  دـنروآ ، لتق  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  و 

. تشذگ هچنانچ  درکن  هدیاف 
ارم دندومن و  لّکوم  رس  نآ  رب  ار  ام  دندرک و  بصن  دوب  وا  برُش  شیع و  سلجم  ربارب  هک  ياهرجح  رد  ار  رّونم  رس  نآ  هک  درک  رما  سپ 

باوخ هب  نم  ناقیفر  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  نوچ  درب ، یمن  مباوخ  دوب و  هداد  ور  میظع  تشهد  راوگرزب  رـس  نآ  تازجعم  هدهاشم  زا 
: تفگ يدانم  هک  مدینش  سپ  دیسر ، مشوگ  هب  نامسآ  زا  رایسب  ياهادص  هاگان  دنتفر 

! مدآ يا 
! میهاربا يا  هک  مدینش  رگید  يادن  سپ  رایسب ، هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  نامسآ  بناج  زا  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  سپ  يآ ، دورف 

! یسوم يا  هک  مدینش  رگید  يادن  سپ  رامش ، یب  هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  ترضح  نآ  و  يآ ، دورف 
سپ اصِحا ، ّدح و  یب  هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نینچمه  و  هکئالم ، زا  يرایسب  اب  دمآ  ترضح  نآ  و  يآ ، ریز  هب 

تلاسر ترضح  هک  مدید  هاگان  يآ  ریز  هب  ! مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  يا  هک  مدینش  یئادن  دیسر و  مشوگ  هب  اوه  زا  میظع  هلغلغ 
نیـسح ماما  ترـضح  كرابم  رـس  هک  هّبق  نآ  رود  رب  هکئالم  اهنامـسآ و  هکئالم  زا  رایـسب  جاوفا  اب  دش  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
كرابم رس  نآ  رب  شرظن  نوچ  دش ، هّبق  نآ  لخاد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  دندرک و  هطاحا  دوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع 

نآ رّهطم  نماد  رد  رـس  نآ  دـش و  مخ  دـندوب  هدرک  بصن  نآ  رب  ار  مولظم  نآ  رـس  هک  هزین  نآ  مدـید  هاگان  تسـشن ، دـش و  ناوتان  داـتفا 
: تفگ دروآ و  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  کیدزن  هب  دینابسچ و  دوخ  هنیس  رب  ار  رس  ترضح  داتفا ، رورس 
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! دنا هدرک  هچ  نم  دنبلد  دنزرف  اب  نم  تما  هک  نک  رظن  مدآ ، نم  ردپ  يا 
: تفگ دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هب  لیئربج  هاگان  هک  مدیزرلب  دوخ  رب  نم  تقو  نیا  رد 

! هّللا لوسر  ای 
، دادـن يروتـسد  ترـضح  دـنوش ، كاله  همه  هک  منزب  یئادـص  ناـشیا  رب  منازرلب و  ار  نیمز  هک  هد  يروتـسد  نیمز ، هلزلز  هب  ملّکوم  نم 

: تفگ
: هک دومرف  ترضح  منک ، كاله  ار  رفن  لهچ  نیا  هک  هدب  تصخر  سپ 

هب تبون  نوچ  دـنتخوس ، یم  داتفا و  یم  ناشیا  رد  شتآ  دـیمد  یم  ناشیا  رب  تفر و  یم  هک  کی  ره  کیدزن  لـیئربج  سپ  يراد ، راـیتخا 
: هک دومرف  ترضح  مدرک  هثاغتسا  نم  دیسر  نم 

و دیدن . ار  سّدقم  رس  نآ  یسک  رگید  بش  نآ  زا  دعب  و  دندرب ، دنتشادرب و  ار  رـس  تشاذگ و  ارم  سپ  ار ، وا  دزرماین  ادخ  ار  وا  دیراذگب 
: دیوگ مجرتم  ( 461 .) دیسرن بلطم  هب  دش و  لصاو  منهج  هب  هار  رد  دش  ير  تراما  هّجوتم  نوچ  نیعل  دعس  نب  رمع 

درادن و هدیاف  ناشیا  لاوقا  رکذ  تسا و  رایسب  هّماع  نایم  فالخ  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  كرابم  ِرَـس  نفدم  رد  هک  نادب 
هب نیعبرا  زور  رد  ءادهش و  ریاس  رـس  اب  دروآ  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياملع  نایم  روهـشم 
نآ نایعیش  زا  يدرم  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  رایسب  ثیداحا  و  دیامن . یم  دیعب  رایـسب  تایاور  بسح  هب  لوق  نیا  و  دینادرگ ، قحلم  اهندب 

ترـضح نآ  ترایز  اجنآ  رد  ببـس  نیا  هب  درک و  نفد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رـس  يالاب  رد  دروآ  دـیدزد و  ار  كرابم  رس 
(462 .) درب دوخ  اب  ار  یمارگ  رس  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  هک  درک  تلالد  تیاور  نیا  تسا و  ّتنس 

نآ تیفیک  دنچ  ره  هدش  قحلم  رگیدکی  هب  سدق  ملاع  رد  هدیدرگ و  لقتنم  نکاما  فرـشا  هب  ندـب  رـس و  نآ  هک  تسین  یکـش  نآ  رد  و 
. دشابن مولعم 

(463 (.) هّللا همحر  یسلجم  همّالع  مالک  دش  مامت  )
: دیوگ ریقف 

لزنم رد  راـتخم  ار  نآ  هکنآ  هچ  دـیاین ؛ تسرد  دـش  كـاله  ير  هار  رد  دعـس  رمع  هـک  تـسا  شَمْعَا  زا  يورم  ربـخ  رخآ  رد  هـچنآ  هـک 
: وا قح  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ام  يالوم  ياعد  دش  باجتسم  دیناسر و  لتق  هب  هفوک  رد  شدوخ 

. َکِشاِرف یلَع  يدَْعب  َکَُحبْذی  ْنَم  َکیَلَع  َطَّلَس  َو 
: هک هدرک  تیاور  ملسم  نب  دیَمُح  زا  يرونید  هفینح  وبا 

: تفگ
لاؤس شلاح  زا  متفر و  شندـید  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  زا  شتغارف  ـالبرک و  زا  شندـمآ  زا  سپ  دوب  نم  تسود  قیفر و  دعـس  رمع 

: تفگ مدرک 
راک مدـش  بکترم  ار و  کـیدزن  تبارق  مدرک  عطق  تشگنرب ، دوخ  لزنم  هب  نم  زا  رتلاـح  دـب  يرفاـسم  چـیه  هک  اریز  سرپم ؛ نم  لاـح  زا 

مدرم زا  یتعامج  رب  هاگره  دـندومن و  یمن  وا  هب  انتعا  رگید  دـندرک و  ضارعا  وا  زا  مدرم  هک  تسا  طبِـس ) هرکذـت   ) رد ( 464 .) ار یگرزب 
یم دب  دید  یم  ار  وا  هک  ره  و  دندش ، یم  نوریب  دجـسم  زا  مدرم  دش  یم  دجـسم  لخاد  هاگره  و  دندینادرگ ، یم  يور  وا  زا  تشذگ  یم 

. ِهیَلَع َهّللا  ُۀَنَْعل  الَا  . دیسر لتق  هب  هکنآ  ات  درک  رایتخا  لزنم  تمزالم  مرجال  داد  یم  مانشد  تفگ و 

هنیدم هب  ار  تیب  لها  دیزی  ندرک  ندرک  هناور 

: مهن لصف 
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لها تیمولظم  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  لتق  رب  ماش  مدرم  نوچ  هنیدم  هب  ار  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دیلپ  دیزی  ندرک  هناور  رد 
رادید زا  تبیـصم  تهارک و  راثآ  دنتـسنادب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  بئاصم  دـندش و  عّلطم  دـیزی  ملظ  وا و  تیب 

يرب مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لتق  زا  ار  دوخ  تّمذ  هک  تساوخ  یم  هتـسویپ  درک  سّرفت  ار  ینعم  نیا  نیعل  دیزی  دیدرگ . رهاظ  ناشیا 
ار ناشیا  تاحارج  مایتلا  هک  دوب  نآ  یپ  رد  داهن و  ارادـم  قفر و  يانب  تیب  لها  اب  زین  دراذـگ و  هناجرم  رـسپ  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  دراد و 

: تفگ درک و  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  اب  يور  يزور  مرجال  دنک  ریبدت 
. دوش یم  هدروآ  رب  امش  تجاح  هس  هک  راد  فوشکم  ار  دوخ  تاجاح 

: دومرف ترضح 
عادو مرادرب و  هشوت  وا  زا  منک و  ترایز  اروا  ات  یهد  نم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نم  ردپ  نم و  يالوم  دیس و  رس  هکنآ  نم  لّوا  تجاح 

. میوگ نیسپزاب 
. دننک ّدر  ام  هب  دناهدرب  تراغ  هب  ام  زا  هچ  ره  ات  ینک  مکح  هکنآ  مّود 

مرح هب  ار  ناشیا  اـت  ینک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  هارمه  نیما  یـصخش  يراد  نم  لـتق  دـصق  رگا  هکنآ  مّوس 
: تفگ نیعل  دیزی  دناسرب . ناشّدج 

هب یـسک  وت  زج  ار  نانز  متـشذگ و  وت  زا  مدرک و  وفع  نم  سپ  ارت  نتـشک  اّما  و  دش ، دهاوخن  رـسیم  وت  يارب  زا  زگره  ردپ  رـس  رادید  اّما 
. مهد یم  ضوع  نآ  تمیق  فاعضا  هب  دوخ  لام  زا  نم  هدش  هدوبر  تراغ  هب  امش  زا  هچنآ  اّما  و  درب ، دهاوخن  هنیدم 

: دومرف ترضح 
هّللا یلص  دّمحم  رتخد  همطاف  هتفاب  هکنآ  رهب  زا  میا  هتـساوخ  ار  شیوخ  لاوما  ام  دشاب ، وت  يارب  زا  وت  لام  میا  هتـساوخن  هرهب  وت  لام  زا  ام 

، دندرک ّدر  دندروآ و  تسد  هب  ار  هبوهنم  لاوما  نآ  ات  درک  رما  دیزی  هدوب . اهنآ  نایم  رد  وا  نهاریپ  دنبولگ و  هعنقم و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
(465 . ) درک تمسق  نیکاسم  ءارقف و  مدرم  رب  تفرگب و  ار  رز  نآ  ترضح  داد ، دوخ  لام  زا  هدایز  هب  مه  رانید  تسیود  و 

تمرح و اب  ماش  رد  ندنام  نایم  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  مالّـسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  دیزی  هک  دـناهدرک  لقن  نارگید  یـسلجم و  همّالع  و 
هیزعت متام و  هب  هک  یهد  تصخر  ار  ام  میهاوخ  یم  لّوا  دنتفگ  دینادرگ ، ریخم  تمالـس  تّحـص و  اب  هنیدم  يوس  هب  نتـشگرب  تمارک و 

رد هک  ره  دندیـشوپ و  هایـس  ياه  هماج  ناشیا  درک و  رّرقم  ناشیا  يارب  ياهناخ  دـینکب ، دـیهاوخ  هچنآ  تفگ  میئامن ، مایق  مولظم  ماما  نآ 
هبدـن و بانج  نآ  رب  زور  تفه  ات  دـندرک و  تقفاوم  ناـشیا  اـب  يراوگوس  تیزعت و  يراز و  متاـم و  رد  مشاـه  ینب  شیرق و  زا  دوب  ماـش 

دندرکن لوبق  نوچ  درک ، ماـش  ندـنام  فیلکت  دومن و  یهاوخ  رذـع  شزاوـن و  دـیبلط  ار  ناـشیا  متـشه  زور  رد  دـندرک و  يراز  هحوـن و 
ّما بانج  هدـش . عقاو  امـش  هب  هچنآ  ضوع  اهنیا  تفگ  درک و  رـضاح  ناشیا  جرخ  يارب  لاوما  هداد و  بیترت  ناشیا  يارب  نیزم  ياـهلمحم 

: دومرف مالّسلااهیلع  موثلک 
! دیزی يا 

نم هچنآ  ضوع  اهنیا  یئوگ  یم  دوش و  یمن  ناشیا  يوم  کی  ربارب  ایند  عیمج  هک  ياهتشک  ارم  تیب  لها  ناردارب و  یئایح ، مک  رایسب  هچ 
. ما هدرک 

زا رفس  بابسا  نک و  رفس  زیهجت  تفگ  درک و  بلط  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  ار  ریـشب  نب  نامعن  سپ 
زا یعمج  اب  دـشاب  موسوم  دادـس  حالـص و  تناید و  تناما و  هب  هک  ار  يدرم  ماش  لـها  زا  و  نک ، اـیهم  اـهنز  نیا  يارب  تسا  مزـال  هچ  ره 

(466 .) هد تکرح  هنیدم  بناج  هب  ار  ناشیا  رامگ و  رب  ناشیا  تمدخ  تمزالم  تیب و  لها  تسارح  ظفح و  تهج  هب  رکشل 
: تفگ یتولخ و  سلجم  رد  دیبلط  ار  مالّسلا  هیلع  داّجس  دیس  ترضح  دیزی  هّللا  همحر  دیفم  خیش  تیاور  هب  سپ 

! مسق ادخ  هب  ار ، هناجرم  رسپ  دنک  تنعل  دنوادخ 
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مداد و یم  عفد  وا  زا  ار  گرم  دوـب  نکمم  هچ  ره  هب  مدرک و  یم  اـطع  دوـمن  یم  بلط  نم  زا  هچنآ  مدوـب  رـضاح  تردـپ  دزن  رد  نم  رگا 
هنیدم زا  یهاوخ  هچ  ره  هب  مرضاح  وت  تجاح  ندروآرب  يارب  زا  نونکا  دوش ، يراج  دیاب  ادخ  ياضق  نکل  دوش  هتشک  هک  متـشاذگ  یمن 

نب نامعن  اب  دـندیناشوپ و  ةوسِک  ار  تیب  لها  دـنداد و  هماج  ار  ترـضح  نآ  هک  درک  رما  سپ  مروآرب ، ار  وت  تجاح  اـت  سیونب  نم  يارب 
دنشاب و ناور  يور  شیپ  زا  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اج  همه  رد  دنهد ، چوک  ار  ناشیا  بش  هک  درک  تیـصو  درک و  هناور  یلوسر  ریـشب ،

هلزنم هب  دنوش  قّرفتم  ناشیا  فارطا  رد  دنوش و  رود  ناشیا  زا  لزانم  رد  دنتفین و  رظن  زا  تیب  لها  هک  ياهزادنا  هب  دنـشاب  بقع  رد  رکـشل 
ار دوخ  تجاح  ات  دنتسیا  زاب  ناگمه  دوش  هدایپ  تجاح  عفر  يارب  دشاب  یتجاح  ای  یئوضو  ار  ناشیا  زا  یکی  هار  نیب  رد  رگا  نانابهاگن و 

، دنوش هنیدم  دراو  هک  یماگنه  ات  دننک  ناسراح  ناراکتمدخ و  هک  دننک  راک  نانچ  دنیشن و  رب  دزادرپب و 
تاعارم تهج  ره  زا  داد و  یم  چوک  ارادـم  یمارآ و  هب  ار  مالّـسلاامهیلع  تمـصع  تیب  لها  دومن و  لمع  دـیزی  تیـصو  هب  درم  نآ  سپ 

تکرح ار  تیب  لها  رفن ، یـس  اب  ریـشب  نب  نامعن  هک  هدرک  لقن  لوُّدـلا ) رابخا   ) رد یناـمرق  و  ( 467 .) دیناسر هنیدـم  هب  ات  دومن  یم  ناشیا 
. دندیسر هنیدم  هب  ات  دوب  هداد  روتسد  دیزی  هک  قیرط  نامه  هب  دنداد 

هک دیراد  لیم  ایآ  درک  ناسحا  ام  هب  درم  نیا  هک  تفگ  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  شرهاوخ  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تنب  همطاف  سپ 
؟ میهدب وا  هب  يزیچ  وا  ناسحا  ضوع  رد  ام 

: هک دومرف  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج 
ناـمعن يارب  دوـب و  ناـشیا  اـب  هک  يدـنب  وزاـب  ود  نجنرب و  تسد  دـندرک  نوریب  سپ  دوـخ ، یّلُح  زج  مینک  اـطع  وا  هب  میرادـن  يزیچ  اـم 

: تفگ ار و  عیمج  درک  ّدر  وا  دندومن . نآ  یمک  زا  یهاوخ  رذع  دنداتسرف و 
يارب رگم  امـش  هب  مدرکن  ناسحا  نم  هّللاو  نکلو  مدوب ، دونـشخ  نادب  دوب و  یفاک  ارم  اه  نیمه  مدوب  هدرک  ایند  يارب  نم  ار  راک  نیا  رگا 

: هدومرف لقن  هّللا  همحر  سوواط  نب  دیس  (. 468  ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  امش  تبارق  ادخ و 
هک دندومرف  هار ) لیلد   ) هب دندیسر  قارع  هب  دندرک  یم  تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تالایع  هک  ینامز 

( ءانثلا هیحتلا و  فالآ  هیلع  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  كاپ  تبرت  رـس  هب  نوچ  دـنداد ، ریـس  البرک  هار  زا  ار  ناشیا  سپ  ربب ، البرک  زا  ار  اـم 
ترایز هب  هک  دنتفای  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  هفیاط  زا  یتعامج  اب  ار  هّللادـبع  نب  رباج  دندیـسر 

هیزعت همطل و  يراز و  هحون و  يانب  دـندومن و  تاقالم  ار  رگیدـکی  هک  دندیـسر  اجنآ  هب  یتقو  کـی  رد  سپ  دـندوب ، هدـمآ  ترـضح  نآ 
(. 469) دندومن يرادازع  متام و  هماقا  زور  دنچ  دندش و  عمج  دندوب  فارطا  نآ  رد  هک  برع  لئابق  نانز  دنتشاذگ و  ار  يراد 

: دیوگ فلؤم 
: هک هدرک  تیاور  زین  سوواط  نب  یلع  لیلج  دیس  دوخ  هکلب  دنا  قفّتم  نیخّروم  نیثّدحم و  تاِقث  هک  داب  فوشکم 

رگید زور  نآ  سپ  زا  درک و  هناور  دایز  نبا  دزن  هب  ار  ادهش  ياهرس  تسخن  دعس  رمع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب 
دیزی هب  همان  تشاد و  سوبحم  ار  ناشیا  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اب  تتامـش  تعانـش و  زا  دـعب  دایز  نبا  دُرب و  هفوک  بناج  هب  ار  تیب  لها 

دایز نبا  مرجال  تشاد . دیاب  ناور  ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  دیزی  دیامن . لمع  هچ  اهرس  تیب و  لها  باب  رد  هک  داتسرف  هیواعم  نب 
(. 470) داتسرف ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفس  هیهت 

هار زا  ار  ناشیا  هک  دـیامن  یم  نانچ  هدـش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناج  هب  ناـشیا  ریـس  هقّرفتم  تاـیاکح  هدـیدع و  ياـیاضق  زا  هچنآ  و 
زا میئوگ  ناشیا و  لزاـنم  رکذ  زا  مینک  رظن  عطق  رگا  و  دوش ، یم  لزنم  لـهچ  بیرق  هک  دـنداد  روبع  هرومعم  ياهرهـش  يُرق و  یناـطلس و 

. دوش یم  زور  تسیب  هب  بیرق  مه  نآ  هدوب ، ناشیا  ریس  تارف  یبرغ  هیرب و 
هکنانچ دناهدرک  فّقوت  هام  کی  هب  بیرق  مه  ماش  رد  هدش و  هتفگ  خسرف  جنپ  داتفه و  دص و  کی  میقتسم  طخ  هب  ماش  هفوک و  نیبام  هچ 

(471  ) هدومرف لابقا )  ) رد دیس 
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: هک هدش  تیاور 
یلیخ بلاطم ، نیا  هظحالم  اب  سپ  تشاد ، یمن  هاگن  امرگ  امرـس و  زا  ار  ناشیا  هک  یعـضوم  رد  دندرک  تماقا  ماش  رد  هام  کی  تیب  لها 
البرک هب  رباج  دورو  زور  نیعبرا و  زور  هک  رفـص  رهـش  متـسیب  زور  دندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا  دـعب  تیب  لها  هک  تسا  دعبتـسم 

ثیدـح و نف  ءـالجا  زا  يدـحا  هکنآ  هوـالعب  هدرمـش ، دعبتـسم  لاـبقا )  ) رد ار  بلطم  نیا  ّلـجا  دیـس  دوخ  دـنوش و  دراو  ـالبرک  هب  هدوـب 
قایس زا  هکلب  دوب  هتسیاش  یتاهج  زا  نآ  رکذ  رگید  هکنآ  اب  دناهدرکن  بلطم  نیا  هب  هراشا  هریغ  لتاقم و  رد  خیراوت  ریِـس و  لها  نیدمتعم 

یتفایرد و هنیدم  تمس  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  تکرح  باب  رد  دیفم  خیـش  ترابع  زا  هکنانچ  دوش ؛ یم  مولعم  نآ  راکنا  ناشیا  مالک 
دیفم و خیـش  هکلب  تسین  قارع  رفـس  زا  يرکذ  مادک  چیه  رد  دـناهدرک و  رکذ  نارگید  ینامرق و  يربط و  ریثا و  نبا  ار  ترابع  نیا  بیرق 

: هک دناهتفگ  یمعفک  یسوط و  خیش 
هب هّللادبع  نب  رباج  زور  نامه  رد  هنیدم و  هب  ماش  زا  دندرک  عوجر  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح  مرَح  رفـص ، متـسیب  زور  رد 

(472 . ) درک ترایز  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یسک  لّوا  دمآ و  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تهج 
نآ سوواط  نب  دیـس  لقن  زا  هداد و  مامت  طسب  لقن  نیا  ّدر  رد  ار  مالک  ناجرم ) ؤلؤل و   ) باتک رد  هارث -  باط  يرون -  همّالع  اـم  خیـش  و 

(. 473  ) تسین طسب  شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  نکلو  هدومن  نایب  يرذع  دوخ  باتک  رد  ار 
دیعب یتاهج  هب  لامتحا  نیا  دـناهدمآ و  البرک  هب  ماـش ، هب  هفوک  زا  نتفر  نیح  رد  مالّـسلاامهیلع  تیب  لـها  هک  دـناهداد  لاـمتحا  یـضعب  و 

هک امن  نبا  خیـش  دیـس و  هچ  هدوب ، نیعبرا  زور  ریغ  رد  نکل  دناهدمآ  البرک  هب  ماش  زا  تعجارم  زا  دعب  هک  هدش  هداد  لامتحا  مه  و  تسا .
دنناـم نارگید  هکنآ  ببـس  هب  تسا  فیعـض  زین  لاـمتحا  نیا  دـناهتخاسن و  دـیقم  نیعبرا  زور  هب  ـالبرک  هب  ار  ناـشیا  دورو  دـناهدرک  لـقن 

اب هک  تسا  رهاظ  زین  دیس  ترابع  زا  و  دناهتخاس ، نیعبرا  زور  هب  دیقم  دناهدرک  لقن  هک  هریغ  و  ریّسلا ) بیبح   ) و ءادهشلا ) ۀضور   ) بحاص
: دومرف هکنانچ  دندش ؛ دراو  تقو  کی  زور و  کی  رد  رباج 

ٍدحاو ٍْتقَو  یف  اوَفاوَف 
حابـصم  ) باتک رد  البرک  هب  رباـج  دورو  لیـصفت  دـش  رکذ  هچنآ  هوـالعب  هدوب و  نیعبرا  زور  رد  ـالبرک  هب  رباـج  دورو  هک  تسا  مّلـسم  و 

ماگنه نآ  رد  تیب  لها  دورو  زا  يرکذ  ادبا  تسا و  دوجوم  تسا  هربتعم  بتک  زا  ود  ره  هک  یفطصملا ) ةراشب   ) سوواط و نب  دیس  رئازلا )
رکذ اجنیا  رد  هریثک  دئاوف  رب  تسا  لمتـشم  هک  ار  رباج  دورو  تیاور  ام  هک  دشاب  هتـسیاش  دوش و  رکذ  دـیاب  ماقم  بسح  هب  هکنآ  اب  هدـشن 

(474 .) میئامن
ةراشب  ) باتک رد  تسا  یـسوط  خیـش  نب  یلعوبا  ذیملت  ثیدح و  نف  ءّالجا  زا  هک  یلمآ  يربط  مساقلاوبا  نیدـلا  دامع  ردـقلا  لیلج  خـیش 
تسا هیماما  تاُور  زا  هک  یفوک  یفوع  هدانج  نب  دعس  نب  هیطع  زا  تسا  هدرک  تیاور  ادَنسُم  تسا ، هسیفن  رایـسب  بتک  زا  هک  یفطـصملا )

: تفگ هک  ثیدح  رد  وا  قدص  هب  دناهدرک  حیرصت  لاجر  رد  ّتنس  لها  و 
رباج میدش  دراو  البرک  هب  هک  ینامز  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  تهج  هب  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  اب  میتفر  نوریب  ام 

( دعُس  ) نآ رد  هک  ار  ياهتـسب  دوشگ  سپ  دنکفا  شود  رب  ار  رگید  هماج  درک و  دوخ  گنل  ار  هماج  سپ  درک  لسغ  تفر و  تارف  کیدزن 
: تفگ ارم  دیسر  ربق  کیدزن  ات  ادخ  رکذ  اب  رگم  تشادن  رب  یماگ  دش و  ناور  ربق  بناج  هب  سپ  دوخ ، ندب  رب  نآ  زا  دیشاپب  دوب و 

يو رب  یبآ  سپ  داـتفا ، ربق  يور  رب  شوه  یب  دیـسر  ربـق  هب  شتـسد  نوچ  متـشاذگ  ربـق  رب  ار  يو  تسد  نم  راذـگ ، ربـق  هب  ارم  تسد  هک 
! نیسح ای  تفگ  راب  هس  دمآ و  شوه  هب  ات  مدیشاپ 

: تفگ سپس 
؟ ُهَبیبَح ُبیجی  ٌبیبَح ال 

؟ ار دوخ  تسود  دهد  یمن  باوج  تسود  ایآ 
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: تفگ سپ 
ام هداتفا  یئادج  و  وت ، هناش  تشپ و  رب  هدـش  هتخیوآ  وت و  ندرگ  ياهگر  دوخ  ياج  زا  هتـشذگ  رد  هکنآ  لاح  یهد و  باوج  یناوت  اجک 

لیلـس يوقت و  دنگوس  مه  دـنزرف  نینمؤملا و  دیـس  رـسپ  نییبّنلا و  ریخ  دـنزرف  یـشاب  یم  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  سپ  وت ، نت  رـس و  نیب 
شرورپ هکنآ  لاح  یـشابن و  نینچ  هنوگچ  اهنز و  هدیـس  مالّـسلااهیلع  همطاف  دنزرف  ءابقنلا و  دیـس  رـسپ  ءاسک و  باحـصا  سماخ  يدُه و 

هزیکاپ مالـسا و  هب  ریـش  زا  يدش  هدیرب  نامیا و  ناتـسپ  زا  يدروخ  ریـش  نیقّتم و  رانک  رد  يدش  هدـیرورپ  نیلـسرملادیس و  هجنپ  ارت  هداد 
وت رب  سپ  وت ، لاح  یئوکین  رد  درادن  یکـش  هکنآ  لاح  وت و  قارف  تهج  هب  تسین  شوخ  نینمؤم  ياهلد  انامه  تامم ، تایح و  رد  يدوب 

. ایرکز نب  ییحی  وت  ردارب  نآ  رب  تشذگ  هچنآ  رب  یتشذگ  وت  هک  مهد  یم  تداهش  انامه  و  وا ، يدونشخ  ادخ و  مالس  داب 
: قیرط نیدب  درک  مالس  ار  ادهش  ربق و  رود  رب  ار  دوخ  مشچ  دینادرگ  رباج  سپ 

ُْمترَمَا َو  َةوکَّزلا  ُُمتیَتآ  َو  َةولَّصلا  ُُمتْمَقَا  مُکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِِهلْحَِرب  ْتَخانَا  َو  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  َْربَق  ِءانِِفب  تَّلَح  یّتلا  ُحاوْرالا  اَُـهتیَا  ْمُکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
. ُنیقیْلا ُمُکیتَا  یّتَح  َهّللا  ُُمتْدبَع  َو  َنیدِْحلُملا  ُُمتْدَهاج  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  ُْمتیَهَن  َو  ِفوُْرعَملِاب 

: تفگ سپ 
رد دیدش  لخاد  امـش  هچنآ  رد  میدرک  تکرـش  ام  هک  هّقح  تّوبن  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  تخیگنا  رب  هکنآ  هب  دـنگوس 

: تفگ هیطع  نآ .
رباج هب 

: متفگ
سپ هورگ ، نیا  اّما  میدزن و  ریـشمش  ار و  یهوک  میتفرن  الاب  ار و  یئداو  ام  میدماین  دورف  هکنآ  لاح  میدرک و  تکرـش  ناشیا  اب  ام  هنوگچ 

!؟ هتشگ هویب  ناشنانز  میتی و  ناشدالوا  ناشندب و  رس و  نیب  ام  هداتفا  یئادج 
: تفگ رباج 

! هیطع يا 
: دومرف یم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  بیبح  زا  مدینش 

. ناشیا لمع  رد  دوش  کیرش  ار ، یموق  لمع  دشاب  هتشاد  تسود  هک  ره  دوش و  روشحم  ناشیا  اب  ار ، یهورگ  دراد  تسود  هک  ره 
هک تسا  يزیچ  نآ  رب  مباحـصا  نم و  تین  هک  هتخیگنارب  یتـسار  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  هک  يدـنوادخ  هب  مـسق  سپ 

. شناروای مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  وا  رب  هتشذگ 
: تفگ رباج  سپ 

: تفگ نم  هب  میتفر  هار  ياهراپ  نوچ  سپ  هفوک ، ياه  هناخ  يوس  هب  ارم  دیربب 
دّمحم لآ  تسود  راد  تسود  هک  تسا  نیا  تیصو  نآ  و  رفس ، نیا  زا  سپ  ارت  مروخ  رب  هک  مرادن  نامگ  ارت و  منک  تیصو  ایآ  هیطع  يا 
ناشیا اب  تسا  نمشد  هک  يدنچ  ات  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  نمـشد  راد  نمـشد  و  دراد ، تسود  ار  ناشیا  هک  یمادام  ار 

زا یئاـپ  ناـشیا  زا  دزغلب  هچ  رگا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  تسود  اـب  نک  ارادـم  و  دنـشاب ، رازگزاـمن  راد و  هزور  هچ  رگا 
نمـشد تشهب و  هب  دیامن  تشگزاب  ناشیا  تسود  انامه  ناشیا ، یتسود  هار  زا  ناشیا  رگید  ياپ  دنامب  تباث  راوتـسا و  ناهانگ و  يرایـسب 

(. 475  ) خزود هب  ددرگ  زاب  ناشیا 
: لییذت

نآ هفورعم  باقلا  زا  بقل  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ءاسک ) باحـصا  سماـخ   ) هب ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  رباـج  فیـصوت  زا 
، دناهدرک تیاور  یّنس  هعیش و  ءاملع  هک  تسا  هرتاوتم  ثیداحا  زا  ءاسک  تحت  مالّسلاامهیلع  هبیط  هسمخ  عامتجا  ثیدح  هدوب و  ترـضح 
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ندومن عمج  ّرـس  دـیاش  و  تسا ، دراو  ترثک  هب  زین  هلهابم  ثیداحا  رد  مه  و  هدـش ، لزان  ناشیا  عامتجا  زا  دـعب  ریهطت  هیآ  ثیداـحا  رد  و 
ياعّدا دناوتن  یسک  هک  دشاب  ههبش  عفر  يارب  ءاسک  تحت  ار  مّرکم  تیب  لها  هبیط  راونا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح 

هدراو تانایب  زا  اهنآ  هدساف  ضارغا  یلو  دنداد  میمعت  هماع  نیدناعم  زا  یعمج  هچ  رگا  دیامن  ءاسک  تحت  نیعمتجم  ریغ  يارب  هیآ  لومش 
هفورعم و هربتعم و  بتک  رد  تیفیک  نیا  هب  تسا  عیاش  ام  نامز  رد  هک  ءاسک  ثیدح  هب  فورعم  ثیدـح  اّما  و  تسادـیوه . حـضاو و  اهنآ 

دوخ مالک  رد  رباج  هچنآ  اّما  و  تسا . بختنم )  ) باتک صئاصخ  زا  تفگ  ناوت  یم  هدـشن  هدـید  نیثّدـحم  هنقتم  عماجم  ثیدـح و  لوصا 
هیلع ایرکز  نب  ییحی  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  نیب  ام  هک  هّمات  تهباشم  هب  تسا  هراشا  ایرکز  نب  ییحی  هقیرط  رب  یتشذگ  وت  هک  هتفگ 

: هدومرف هک  يربخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هدومرف  نآ  هب  حیرصت  هچنانچ  تسا ، عقاو  مالّسلا 
ایرکز نب  ییحی  هیبش  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  ءادهـش و  دیـس  وا  هک  ار  وا  دینکن  افج  ار و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دینک  ترایز 

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  داّجس  دیس  زا  دناهدرک  تیاور  ثیدح  لها  زا  ياهلمُج  و  ( 476 .) تسا
و ار . ایرکز  نب  ییحی  دومن  دای  هکنآ  رگم  اـجنآ  زا  درکن  چوک  یلزنم و  رد  دـماین  دورف  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مردـپ  اـب  میدـش  نوریب 

: هک دومرف  يزور 
ماـما رکذ  رارکت  هک  تسین  دـیعب  و  ( 477  ) لیئارـسا ینب  زا  يراکانز  نز  يارب  دنداتـسرف  هیدـه  ار  ییحی  رـس  هک  دوب  ناـهج  نیا  یتسپ  زا 

رایـسب سپ  هدوب  مولظم  ود  نیا  نیب  ام  هک  تهابـش  هجو  اّما  دـشاب ؛ هدوب  ینعم  نیمه  هب  هراشا  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح 
: مینک یم  افتکا  هجو  تشه  رکذ  هب  ام  تسا و 

ترـضح ییحی و  مان  هک  تسا  دراو  هدیدع  تایاور  رد  هچنانچ  هدوبن ، اهنآ  هیمـست  زا  شیپ  موصعم  ود  ره  نیا  يارب  یمانمه  هکنآ  لّوا - 
؛ هتشادن مولظم  ود  نیا  زا  شیپ  یسک  ار  مالّسلاامهیلع  نیسح 

؛ تسا دراو  تایاور  زا  ياهلمج  رد  هچنانچ  هدوب ، هام  شش  ود  ره  لمح  تّدم  هکنآ  مّود - 
باب رد  احورـشم  هچناـنچ  دـمآ  ود  ره  لاوحا  يراـجم  حرـش  تدـالو و  هب  ینامـسآ  یحو  راـبخا و  ود ، ره  تدـالو  زا  لـبق  هکنآ  مّوس - 

: هیآ ریسفت  رد  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلا  ترضح  تدالو 
(478 .) دناهدرک لقن  نیرّسفم  نیثّدحم و  اهرُک ) ُْهتَعضَو  َواهْرُک  ُهما  ْهتَلَمَح  َو  )

و تسا . دراو  ( 479  ) ُضْرالا َو  ُءامَّسلا  ُمِهیَلَع  ْتََکب  امَف  همیرک  هیآ  ریسفت  رد  نیقیرف  تیاور  رد  هک  ود  ره  رب  نامـسآ  نتـسیرگ  مراهچ - 
(480 .) خلا احابَص  َنیَعبْرَا  امهیَلَع  ُءامَّسلا  ِتََکب  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 

ءایبنا هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هکلب  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  باب  نیا  رد  هدوب و  انز  دلو  ود  ره  لتاق  هکنآ  مجنپ - 
(481) انز دالوا  رگم  دشکن  ار 

تـسه تایاور  زا  ياهلمج  رد  هچنانچ  دـندرب  هیدـه  ناگداز  انز  ناراک و  اـنز  يارب  دـنداهن و  ـالط  تشط  رد  ار  ود  ره  رـس  هکنآ  مشش - 
راّفک نکل  دوشن  یهلا  بضغ  ببـس  اـت  دـسرن  نیمز  هب  وا  نوخ  هک  دـندیرب  تشط  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  رـس  تسه  هک  یتواـفت  نکل 

. هّللا مهنعل  هیما -  ینب  عابتا  هفوک و 
. دندرکن مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  زا  ار  تیاعر  نیا 

: َلیق ام  َمِعَنل  َو 
: رعش

كاخ يور  هب  دزیر  وت  قلح  نوخ  تسا  فیح 
مروایب یتشط  هک  هزاجا  نم  يایحی 

ماقم رد  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  بانج  رّهطم  رس  مّلکت  و  تسا ، یّمق ) ریـسفت   ) رد هچنانچ  مالّـسلا  هیلع  ییحی  رـس  مّلکت  متفه - 
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(482 .) تشذگ دوخ 
(. 483  ) تسا بقانم )  ) ربخ رد  هچنانچ  نت  رازه  داتفه  ندش  هتشک  هب  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما  ییحی و  يارب  یهلا  ماقتنا  متشه - 

عقاو هقباس  مَُما  رد  هچنآ  هک  هدراو  ثیداحا  ّرس  دوش  یم  مولعم  مالّسلاامهیلع  ییحی  ترـضح  اب  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  لاح  قیبطت  زا  و 
. دوش عقاو  تّما  نیا  رد  هدش 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم  لآ  تسود  راد  تسود  هک  هیطع  هب  رباج  تیـصو  اّما  و  ملاعلا . هّللاو  ةّذقلاب  ةّذقلا  لعّنلاب و  لعّنلا  وْذَح 
: ترابع نیا  هب  شیوخ  لاّمج  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هتشون  ار  نیمه  هب  هیبش  خلا ، ار 

(484 .) ِنیقِساف اُوناک  ْنِا  َو  ْمِهِّبِحُِمل  اّبُِحم  َو  اقِساف  َْتنُک  ْنِا  َو  مالّسلاامهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلَِّال  اّبُِحم  ْنُک 
ناهفـصا هب  ام  هیحاـن  زا  تسیا  هیرق  هک  دـنمرک )  ) لـها زا  یـضعب  دزن  نـالا  فیرـش  بوتکم  نیا  هک  هدومرف  تاوعد )  ) رد يدـنوار  بطق 

ناطلـس نآ  هّجوت  نامز  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ام  يالوم  لاّمج  هیرق  نآ  لـها  زا  يدرم  هک  تسا  نآ  شاهعقاو  تسا و  دوجوم 
زا يزیچ  هب  امرف  فّرشم  ارم  هّللا  لوسر  نبای  هدرک  ضرع  دوش  صّخرم  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  هتـساوخ  نوچ  ناسارخ ، تمـس  هب  نامیا 

(485  ) هدومرف تیانع  وا  هب  ار  بوتکم  نیا  ترضح  سپ  هدوب  هّماع  زا  درم  نآ  نآ و  هب  میوج  كّربت  هک  تکرابم  ّطخ 

هنیدم هب  تیب  لها  دورو 

: مهد لصف 
ات دـندومن  لزانم  لحارم و  یط  دـندش  نوریب  ماش  زا  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  نوچ  هبیط  هنیدـم  هب  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  دورو  ناـیب  رد 

: تفگ دوب  باکر  نیمزالم  زا  هک  َملذَج  نب  ریشب  دندش ، هنیدم  هب  کیدزن 
تخارفا و رب  اـههمیخ  دـمآ و  دورف  تسناد  راوازـس  هک  ار  یّلحم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  میدیـسر  هنیدـم  کـیدزن  نوچ 

: دومرف
! ریشب يا 

؟ يراد ردپ  تعنص  زا  ياهرهب  زین  وت  ایآ  دوب  رعاش  يدرم  وا  ارت  ردپ  دنک  تمحر  ادخ 
: مدرک ضرع 

: دومرف مرعاش . زین  نم  هّللا ، لوسر  نبای  یلب 
َو ُتُلق  نک . هاگآ  ام  ندمآ  وا و  تداهـش  زا  ار  هنیدم  مدرم  ناوخب و  مالّـسلا  هیلع  هّللادبعوبا  هیثرم  رد  يرعـش  وش و  هنیدم  لخاد  ورب  سپ 

: ِتایبالا ِهِذِه  ِماقَْملا  اده  یف  َرُکذَا  ْنَا  ُبِسانی 
: رعش

اهِعراوَش یف  ْخَرْصا  َو  ِۀنیدَْملاَبْجُع 
اعَزَج اِهب  اینُّدلا  الْمَت  ٍۀَخرَِصب 

ْمِِهب ُخیرَّصلا  يَداناِذا  َنیذَّلا  يِدان 
اعَجَر ِِهتوَص  نِم  يدَص  َلبَق  ُهْوََّبل 

ُمِِهب يذَّلا  ِدْمَْحلا  ِۀَبیَش  ینب  ای  ُلق 
اعَف َتْرا  َو  هّللا  ِنید  ُمئاعَد  ْتَماق 

ٌۀَفِصاع ِّفَّطلِاب  ْتَفَصَع  ْدَقف  اُومُوق 
اعَدَْصناَف ِّزِْعلا  ِدْوَط  ِءاجرَاب  َْتلام 
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: تفگ ریشب 
هیلع و هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  دجـسم  هب  نوچ  مدش ، هنیدم  لخاد  ات  متخات  هنیدم  يوس  هب  مدش و  بسا  رب  راوس  ترـضح  رمالا  بسح 

رعش ود  نیا  مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  مدیسر  مّلس  هلآ و 
: متفگ
: رعش

اِهب مَُکل  َماقُم  َبِرثی ال  َلْهَا  ای 
ٌرارْدِم یعُمْدَاَف  ُنیسُْحلا  َِلُتق 
ٌجَّرَضُم َءالَبرِکب  ُهنِم  ُمْسِجلَا 

ُرادی ِةانَْقلا  یَلَع  ُهنِم  ُسءاَّرلاَو 
ناور نم  مشچ  زا  کشا  بالیـس  ببـس  نیا  هب  دش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـینکن  تماقا  هنیدـم  رد  رگید  هنیدـم  لها  يا  ینعی 
دایرف تقو  نآ  دـننادرگ . یم  اهرهـش  رد  اههزین  رـس  رب  ار  شـسّدقم  رـس  هداتفا و  نوخ  كاخ و  نایم  رد  ـالبرک  رد  شفیرـش  ندـب  تسا ،

هک مدروآرب 
دورف شیوخ  لحر  امش  رهـش  رهاظ  رد  دناهدیـسر و  امـش  کیدزن  هب  اهرهاوخ  اههّمع و  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  کنیا  مدرم  يا 

ار هنیدم  هصرع  هک  دوب  روص  هخفن  ریشب  گناب  یئوگ  . منک یم  تلالد  وا  ترضح  هب  ار  امش  امش و  يوس  هب  مناشیا  کیپ  نم  دناهدروآ و 
هنهرب ياهاپ  هتفـشآ و  ياهوسیگ  هفوشکم و  ياهتروص  اـب  دـندش و  نوریب  اـههناخ  زا  هدرپ  یب  هبوجحم  تارّدـخم  تخاـس ، روشن  حـبص 

نآ هب  هنیدـم  زگره  و  دندیـشک ، هاروبث  او  هالیو و  او  دایرف  دـندرک و  دـنلب  يراز  هلان و  هب  اهادـص  دندیـشارخب و  اـهور  دـندیود و  نوریب 
. دوب هدشن  رادید  رت  میظع  نآ ، زا  یمتام  رت و  خلت  نآ ، زا  يزور  دوب و  هتشگن  هدهاشم  تلاح 

: تفگ ریشب 
: تفگ هاگنآ  دناوخ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  هیثرم  رد  يراعشا  هک  مدید  ار  ياهیراج 

! یعان يا 
یم اـجک  زا  یـسک و  هچ  وگب  نونکا  دوب ، هتفریذـپن  يدوبهب  زونه  هک  ار  یبوـلق  تحارج  يدیـشارخب  ار و  اـم  هودـنا  نزح و  يدرک  هزاـت 

؟ یسر
: متفگ

هیلع هّللادبع  یبا  تالایع  اب  ترضح  نآ  دوخ  هداتسرف و  امش  يوس  هب  ارم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  میالوم  هک  مَملذَج  نب  ریـشب  نم 
زین نم  دنتفاتشب ، مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  يوس  هب  دنتـشاذگب و  ارم  مدرم  تفگ  ریـشب  هدمآ ، دورف  هنیدم  کیدزن  عضوم  نالف  رد  مالّـسلا 

هدایپ بسا  زا  دوبن  نتفر  هار  هک  دوب  تیعمج  نانچ  مالّسلا  هیلع  داجـس  دیـس  همیخ  فارطا  مدید  مدیـسر  یتقو  متخاتب  بسا  هدرک و  هلجع 
زا ترـضح  نآ  مدـید  مدـیناسر  ترـضح  نآ  همیخ  کیدزن  هب  ار  دوخ  ات  هتـشاذگ  نامدرم  شود  رب  ياپ  مرجال  متفاـین  روبع  هار  مدـش و 
زین یمداـخ  دـنک و  یم  كاـپ  ار  شیوخ  مشچ  کـشا  هتفرگ و  شکراـبم  تسد  رب  یلامتـسد  هک  یتلاـح  رد  دروآ  فیرـشت  نوریب  همیخ 
زین مدرم  يادص  دیامن و  دناوت  یمن  يراددوخ  هک  هتفرگ  ورف  ار  وا  نانچ  هیرگ  نکل  تسشن . وا  رب  ترضح  درک و  رـضاح  ( 486  ) یسرُک

هدـحاو هجـض  مدرم  ياهادـص  زا  نیمز  هعقب  نآ  دـنتفگ و  یم  تیلـست  تیزعت و  ار  ترـضح  نآ  وس  ره  زا  و  تسا ، دـنلب  هلاـن  هیرگ و  هب 
: هک دومرف  هراشا  كرابم  تسد  هب  ار  ناشیا  ترضح  سپ  هتشگ ،

: هک دومرف  هبطخ  زاغآ  دندش  تکاس  نوچ  دیشاب  تکاس  یتخل 
: تسا نینچ  یسراف  هب  نآ  هصالخ  لصاح و 
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كاردا زا  هک  يدنوادخ  نآ  تسا و  قئالخ  عیمج  قلاخ  ازج و  زور  راذگ  نامرف  میحر ، نمحر و  نیملاعلا و  ّبر  هک  ار  يدنوادخ  دـمح 
گرزب و بئاصم  میظع و  ياه  بْطَخ  ياهتاقالم  هب  ار  ادـخ  مراذـگ  یم  ساپـس  تسا ، راکـشآ  وا  دزن  ناهنپ  ياهزار  تسا و  رود  اـهلقع 

! ساّنلا اهیا  نیگنس . تخس و  یتبیصم  زوس و  ربص  ياه  َملَا  زودنا و  مغ  بئاون 
. دش عقاو  مالسا  رد  هک  یگرزب  هنخر  هب  گرزب و  ياهتبیصم  هب  تخاس  التبم  نحتمم و  ار  ام  هک  ار  يادخ  دمح 

؛ ِنانِّسلا ِلِماع  ِقوَف  ْنِم  ِناْدُلْبلا  ِیف  ِهِْساَِرب  اوُراد  َو  ُُهتْیبِص  َو  ُهُؤآِسن  ِیبُس  َو  ُُهتَْرتِع  َو  مالّسلا  هیلع  ُنیسُْحلا  هّللادبع  وبَا  َِلُتق 
اهرهش رد  دندرک و  هزین  رـس  رب  ار  شکرابم  رـس  وا و  نادنزرف  نانز و  دندش  ریـسا  وا و  ترتع  مالّـسلا و  هیلع  هّللادبع  وبا  دش  هتـشک  انامه 

. درادن هیبش  لثم و  هک  تسا  یتبیصم  نیا  دندینادرگب و 
! ساّنلا اهیا 

دوخ کشا  دشابن و  رابکشا  هعقاو  نیا  رادید  زا  سپ  هک  تسا  مشچ  مادک  و  دنشاب ، داش  لد  یتبیـصم  زا  دعب  هک  اهامـش  زا  دننادرم  مادک 
ناکرا دنتخیر و  کشرـس  دوخ  ياهجوم  اب  اهایرد  دنتـسیرگ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  يارب  هناگتفه  ياهنامـسآ  انامه  دیامن  سبح  ار 

راِحب اههّجل و  اهایرد و  نایهام  دندروآرب و  دوخ  داهن  زا  شتآ  ناتخرد  ياه  هخاش  دندیلانب و  نیمز  فارطا  دندمآ و  شورخ  هب  اهنامـسآ 
. دندش ناتسادمه  تسدمه و  تبیصم  نیا  رد  اعیمج  اهنامسآ  لها  نیبّرقُم و  هکئالم  و 

! ساّنلااهیا
نیا هک  تسا  یشوگ  مادک  و  دشن ، وا  يوس  هب  لیام  هک  تسا  یبلق  مادک  دشن و  هتفاکش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  هک  تسا  یلد  مادک 

! ساّنلا اهیا  دینش . دناوتب  دیسر  مالسا  هب  هک  ار  تبیصم 
دننک لباک  كرت و  ناریـسا  اب  هک  دندرک  راتفر  نانچ  ام  اب  دندنکفا ، رود  دوخ  راید  زا  دندومن و  هدنکارپ  دنداد و  عفد  دندرک و  درط  ار  ام 

هب دومرف ؛ ام  تیامح  تمرح و  ّقح  رد  هک  اهـشرافس  نآ  ياج  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  میـشاب ؛ هدش  یتریرج  مرج و  بکترم  هکنآ  نودـب 
دندرک یمن  رتدایز  دندرک  هچنآ  زا  داد  یم  نامرف  ام  رب  ملظ  تراغ و  لتق و 

. َنوُعِجار ِهَیِلا  ّانِا  َو  هّلل  ّانِاَف 
هب بئاصم  نیا  لباقم  رد  هک  میناهاوخ  یلاعت  قح  زا  دوب ، راوشد  خلت و  تخـس و  هدنزوس و  كاندرد و  گرزب و  ردـقچ  ام  تبیـصم  نیا 

تیاهن هب  ترـضح  نآ  مالک  نوچ  دیوج . زاب  ناراکمتـس  زا  ار  نامولظم  ام  داد  دشک و  ماقتنا  ام  نانمـشد  زا  دنک و  اطع  رجا  تمحر و  ام 
! هّللا لوسر  نبای  هک  تساوخ  رذع  تساخرب و  ناحوُص  نب  ۀعَصْعَص  نب  ناحوُص  دیسر 

هعـصعص وا  ردپ  رب  دومرف و  لوبق  ار  وا  رذُـع  ترـضح  متـسناوتن ، ار  امـش  ترـصن  ببـس  نیا  هب  مدوب و  هدـش  ریگ  نیمز  هداتفا و  اپ  زا  نم 
. داتسرف تمحر 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  تلاسر  ترضح  رّهطم  حیرض  رّونم و  دقرم  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندرک  هنیدم  گنهآ  مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  اب  سپ 
! هادّمحماو هاّدجاو  هک  دندیشک  دایرف  داتفا  ملس  و 

(. 487) دنشاب هدرک  ریبک  ریغص و  رب  محر  هکنآ  نودب  دندرک  ریسا  ار  مرتحم  تیب  لها  دندرک و  دیهش  هنشت  بل  اب  ارت  ِنیسح 
مالّـسلااهیلع بنیز  ترـضح  هک  هدش  لقن  و  دش ، دنلب  راوید  رد و  زا  هیرگ  هلان و  يادص  تساخرب و  هنیدم  لها  زا  شورخ  رگید  راب  سپ 

! هاّدَج ای  هک  درک  ادن  تفرگب و  ار  رد  يوزاب  ود  دیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دجسم  رد  هب  نوچ 
؛ مالّسلا هیلع  نیسُحلا  یِخَا  َکَیِلا  ٌۀیِعان  ّینِا 

. ما هدروآ  وت  يارب  ار  وا  تداهش  ربخ  نم  دنتشک و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  مردارب  انامه  راوگرزب  ّدج  يا 
: رعش

سرپب رگج  نینوخ  بنیز  لاح  زیخرب 
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سرپب رسپ  لاح  هدزمتس  رتخد  زا 
يا هدوبن  رگ  الب  تشد  هب  ناگتشک  اب 

سرپب رس  هب  رس  ناشتیاکح  ماهدوب  نم 
ماش تشذگ  رس  زا  هفوک و  يارجام  زا 

سرپب رگد  ثیدح  هدینشان  هّصق  کی 
قشمد هفوک و  رفس  زا  تناکدوک  زا 

سرپب رفس  جنر  لزانم و  ندومیپ 
ربخ شاهراپ  دص  نت  زا  هنیکس  دراد 

سرپب رحس  غرم  هتفکش ز  لُگ  ِلاح 
ام رارق  یب  لد  رابکشا و  مشچ  زا 

سرپب رذگ  نادیهش  يوس  هب  نوچ  میدرک 
تسکش مه  هب  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 

سرپب رپ  هتسکشب  رئاط  لاح  زیخ  رب 
مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  يوس  هب  درک  یم  رظن  هاگره  دش و  یمن  کشخ  شمشچ  کشا  دوب و  هیرگ  لوغـشم  هرّدخم  نآ  هتـسویپ  و 

. وا هّصغ  دش  یم  دایز  وا و  نزُح  دش  یم  هزات 
: هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  يربط  و 

رب ار  دوخ  نیتسآ  دوب و  هدرک  ناشیرپ  وم  هک  یتلاح  رد  ناشیا  لابقتـسا  هب  بلّطملادبع  لآ  زا  دـمآ  نوریب  ینز  دـندش  هنیدـم  لخاد  نوچ 
: تفگ یم  تسیرگ و  یم  دوب و  هتشاذگ  رس 

: رعش
مَُکل یبَنلا  َلاق  ْنِا  َنُولوُقَت  اذام 

مَمُالا ُرِخآ  ُْمتنَا  َو  ُمْتلَعَف  اذام 
يدَقَتْفُم َدَعب  یلْهَِاب  َو  یتِرتِْعب 

ٍمَِدب اوجِّرُض  مُْهنِم  َو  يراُسا  مُْهنِم 
مَُکل ُتْحَصَن  ْذِا  یئازَج  اذه  َناک  ام 

ٍمِحَر يَوذ  یف  ٍءوَُسب  ینوُُفلَْخت  ْنَا 
رد تسیرگ و  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
یم رـضاح  بانج  نآ  يارب  ماعط  بآ و  راطفا  ماگنه  ترـضح  نآ  مالغ  تشاد و  مایق  تدابع  هب  اهبـش  تشاد و  هزور  اـهزور  تّدـم  نیا 

: دومرف یم  ترضح  نم . يالوم  يا  روخب  درک  یم  ضرع  داهن و  یم  بانج  نآ  شیپ  رد  درک و 
، اِعئاج مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ِلوُسر  ُْنبا  َِلُتق 

؛ اناشْطَع هّللا  ِلوُسَر  ُنبا  َِلُتق 
دیهـش هنـشت  بل  هنـسرگ و  مکـش  اب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  هکنآ  لاح  مروخب و  ماعط  بآ و  هنوگچ  نم  ینعی 

. دندرک
نیدـب هتـسویپ  تشاد و  یم  طولخم  جوزمم و  هدـید  بآ  اب  ار  بآ  ماـعط و  هکنآ  اـت  تسیرگ  یم  تخاـس و  یم  řØј ار  تاـملک  نیا  و 
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(. 488) درک تاقالم  ار  دوخ  يادخ  ات  دوب  لاح 
: هک هدش  تیاور  ترضح  نآ  نامالغ  زا  یکی  زا  زین  و 

: تفگ
هدجس هک  ار  وا  متفای  مدیسر  یتقو  مدش  نوریب  بانج  نآ  يافق  زا  زین  نم  درب  فیرشت  ارحص  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  دیـس  ترـضح  يزور 

رد ار  تالیلهت  نیا  هبترم  رازه  هک  مدرمش  دینادرگ و  یم  دوخ  هنیس  رد  هک  ار  وا  هیرگ  مدینش  یم  نم  يراومه و  ان  گنـس  يور  رب  هدرک 
: دناوخ هدجس 

اقیدْصَت َو  انامیا  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  اّقِرَو ال  ادُّبَعَت  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  اّقَح ال  اّقَح  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  ال 
: مدرک ضرع  نم  هتفرگ  ورف  شناگدید  بآ  ار  شکرابم  هیحل  نویامه و  تروص  مدید  تشادرب  هدجس  زا  رس  هاگنآ 

! نم ياقآ  دیس و  يا 
؟ ددرگ مک  امش  هیرگ  دوش و  مامت  امش  هودنا  هک  دشن  نآ  تقو 

: دومرف
! وت رب  ياو 

بیاغ وا  رظن  زا  ار  شنارسپ  زا  یکی  یلاعت  ّقح  تشاد  رسپ  هدزاود  دوب ، هداز  ربمغیپ  ربمغیپ و  مالّسلاامهیلع  میهاربا  نب  قاحسا  نب  بوقعی 
هکنآ لاح  دش و  انیبان  هیرگ  يرایسب  زا  شمشچ  هدیمخ و  شتشپ  دیدرگ و  دیفـس  شرـس  يوم  رـسپ  نآ  تقرافم  هودنا  نزح و  زا  درک و 

هنوگچ سپ  مدید ، هدیرب  رـس  هتـشک و  دوخ  تیب  لها  زا  نت  هدفه  اب  ار  مردارب  ردپ و  دوخ  مشچ  هب  نم  نکلو  دوب ، هدنز  ایند  رد  شرـسپ 
(. 489 !) دوش مک  ماهیرگ  دسر و  تیاغ  هب  نم  نزح 

: هک هدش  تیاور  و 
دومرف لزنم  لاس  دنچ  دنیوگ  رداچ ) هایس   ) هک یئوم  هناخ  رد  هیداب  رد  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  شراوگرزب  ردپ  لتق  زا  دعب  ترـضح  نآ 

. دش یمن  علطم  یسک  تفر و  یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شدج  ترایز  هب  یهاگ  و 
زا دـعب  دوب  رـضاح  ّفَط  هعقاو  رد  هک  مالّـسلااهیلع  هنیکـس  رداـم  سیقلا  ءرما  رتخد  باـبر  هک  تسا  لوقنم  هربتعم  بتک  زا  ياهلمج  رد  و 

: دومرف باوج  رد  دندش  وا  جیوزت  ناهاوخ  شیرق  فارشا  تسجن و  زیهرپ  دَرب  ّرَح و  زا  تسشنن و  فقس  ریز  رد  هنیدم  هب  دورو 
؛ مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  ِلُوسَر  َدَْعب  ٌوْمَح  یل  ُنوُکی  ال 

ایند زا  نزح  هّصغ و  زا  ات  تسیرگ  بش  زور و  هتسویپ  مهاوخن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  يرهوش  ردپ  رگید  نم  ینعی 
(490 .) تفر نوریب 

: درک داشنا  ترضح  نآ  هیثرم  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  لتق  زا  دعب  بابر  ار  تایبا  نیا  هک  هدش  لقن  جرفلاوبا  زا  و 
: رعش

ِهب ُءاضَتْسی  ارُون  َناک  يذَّلا  َّنِا 
ٍنُوفدَم ُریَغ  ٌلیتَق  َءالبرِکب 

ًۀَِحلاص ُهّللا  َكازَج  یبَّنلا  َْطبِس 
ِنیزاوَملا َنارْسُخ  َْتبَّنَج  َو  اّنَع 

ِِهبُذُولَا ابْعَص  ًالَبَج  یل  َْتنُک  ْدَق 
ِنیّدلا َو  ِمْحَّرلاب  اُنبَحْصَت  َتنُکَو 

ْنَم َو  َنیِلئاّسِلل  نم  یماتْیِلل و  ْنَم 
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ٍنیکسِم ُّلُک  ِهَیِلا  يوءایَو  ینعی 
ُمُکرْهِِصب ارهِص  یغَْتبَا  هّللاَو ال 

(491) ِنیّطلا َو  ِْلمَّرلا  َنیب  َبیَُغا  یّتح 
ُهّللا ُهَنََعل  ٍداـیز  ِْنب  هّللاُدـیبُع  َلـُِتق  یتح  ٍجَـجِح  ِسْمَخ  یِلا  ٌناـخُد  یِمِـشاه  ِراد  یف  ِياُر  ـال  َو  ْتَبَـضَتْخا  ـالو  ٌۀیمـشاه  ْتَلَحَتْکا  ُهَّنَءا  يَور  َو 

(492 .) یلاعَت
ینعی

: هک هدش  تیاور 
مشاه ینب  خبطم  زا  دود  و  دومرفن ، باضخ  ار  دوخ  دیشکن و  مشچ  رد  همرس  مشاه  ینب  زا  ینز  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 

. دش لصاو  كرد  هب  نیعل  دایز  نب  هّللادیبع  هک  لاس  جنپ  زا  سپ  ات  تساخن  رب 
: دیوگ فلؤم 

ار نوعلم  نآ  رس  هک  یتقو  داتسرف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  يارب  ار  وا  سحن  رس  راتخم  دش  هتـشک  نوعلم  دایز  نبا  نوچ  هک 
: دومرف دروآ و  ياج  هب  رکش  هدجس  دوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  دندروآ  ترضح  نآ  تمدخ 

رد ار  رفاک  نیا  رـس  ات  مورن  ایند  زا  هک  مدرک  تساوخ  رد  دوخ  يادـخ  زا  نم  دروخ ، یم  اذـغ  دـندرک  دراو  رفاـک  نیا  رب  ار  اـم  هک  يزور 
راتخم دهد  ریخ  يازج  ادخ  و  ( 493 ، ) دروخ یم  اذغ  دوب  رفاک  نیا  لباقم  مراوگرزب  ردپ  رس  هکنانچ  مه  منک  دهاشم  دوخ  ياذغ  سلجم 

. دومن ام  یهاوخنوخ  هک  ار 
نامولظم و نالد و  هتـسکش  بولق  دومن  داش  یئوجلد و  هکلب  درک  داش  ار  اّما  كرابم  بلق  هنوگچ  هک  راتخم  لاـح  دوش  مولعم  اـجنیا  زا  و 
هب هکلب  دندوب  هدومرف  تماقا  تیزعت  مسارم  هب  دندوب و  زادـگ  يراوگوس و  رد  لاس  جـنپ  هک  ار  ربمغیپ  لآ  ماتیَا  لمارَا و  ناگدز  تبیـصُم 

. دومن ناشیا  هب  اهتناعا  درک و  دابآ  ار  ناشیا  ياه  هناخ  دروآ ، رد  ازع  زا  ار  ناشیا  هکنآ  هوالع 
: هک هدش  تیاور  ثیدح  هربتعم  بتک  رد  و 

تفر منهج  هب  یهلا  هدـعو  بسح  رب  درمب و  رفاک  نآ  نوچ  درک ، یم  ارادـم  یئوکین و  وا  اب  هک  تشاد  یناملـسم  هیاسمه  يرفاک  صخش 
: هک دومرف  انب  شتآ  طسو  رد  لِگ  زا  يا  هناخ  یلاعت  ّقح 

ناملـسم هب  نآ  هک  تـسا  ییوـکین  نآ  يازـس  نـیا  دـنتفگ  وا  هـب  دـسرب و  مـنهج  ریغ  زا  وا  يزور  دـناسرن و  ررـض  يو  هـب  شتآ  ترارح 
(. 494  ) يدیناسر

هدوب وا  هیضرم  تریس  وحن  نیا  هک  راتخم  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دشاب ، هنوگ  نیا  یناملسم  هب  ناسحا  هطـساو  هب  رفاک  لاح  هاگ  ره 
. دوش ءاصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  نمؤم  بلق  رد  رورس  ءاقلا  تلیضف  باب  رد  هربتعم  رابخا  و 

دیـس ترـضح  ياعد  ود  و  درک ، داش  ار  مالّـسلاامهیلع  تلاسر  تیب  لها  ناگدز  متام  نوزحم  ياهلد  یـسب  هک  راـتخم  لاـح  اـشوخ  سپ 
: دش باجتسم  وا  تسد  رب  مالّسلا  هیلع  داّجس 

هک تسا  ورمَع  نب  لاهنم  ربخ  رد  هچنانچ  نآ ؛ ندـینازوس  لـهاک و  نب  هلمرح  نتـشک  رگید  دـش و  مولعم  هکناـنچ  داـیز  نبا  نتـشک  یکی 
: تفگ

متشاد هضرع  لهاک  نب  ۀلمرح  لاح  زا  دیسرپ  نم  زا  بانج  نآ  مدیسر  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تمدخ  متفر و  جح  رفـس  هب  هفوک  زا 
لاهنم ار ، شتآ  نهآ و  ترارح  دناشچب  ایند  رد  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  وا و  رب  نیرفن  هب  تشادرب  تسد  ترـضح  دوب ، هدـنز  هفوک  رد 

: تفگ
، هفوک هسانک  هب  میتفر  مه  اب  درک و  راوس  زین  ارم  دـش و  راوس  دـیبلط و  بسا  راتخم  متفر ، راتخم  ندـید  هب  يزور  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ 
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دمح هّللا  همحر  راتخم  دندروآ  وا  دزن  هب  دندوب و  هتفرگ  ار  هلمرح  مدـید  هاگان  هک  دـشاب  يزیچ  رظتنم  هک  یـسک  لثم  درک  ربص  يا  هظحل 
ناحبـس هّللا  ناحبـس  مدید  نینچ  نوچ  نم  دندز  شتآ  ار  وا  نآ  سپ  زا  دندرک و  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  درک  رما  دروآ و  اج  هب  ار  يادخ 

؟ یتفگ حیبست  هچ  يارب  تفگ  راتخم  متفگ ، هّللا 
تعکر ود  دش و  هدایپ  شیوخ  بسا  زا  راتخم  مدرک . لقن  ار  وا  ياعد  تباجتسا  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  دیـس  ترـضح  نیرفن  تیاکح  نم 

هب ار  وا  نم  میدیـسر  ام  هناخ  کیدزن  نوچ  میتشگ ، رب  مه  اب  سپ  ار  هدجـس  داد  لوط  درک و  رکـش  هدجـس  دروآ و  ياج  هب  ینالوط  زامن 
: تفگ راتخم  دنک ، لیم  اذغ  دوش و  لخاد  هک  مدرک  توعد  هناخ 

! لاهنم يا 
شهاوخ نم  زا  نآ  زا  سپ  هدش  باجتـسم  نم  تسد  هب  هک  هدرک  اعد  دنچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  يداد  ربخ  ارم  وت 

(. 495  ) مشاب هزور  دیاب  بلطم  نیا  رکش  تهج  هب  هک  تسا  هزور  زور  زورما ، يراد ، ماعط  ندروخ 

همتاخ

نیمز نامسآ و  نتسیرگ  مالّسلاامهیلع و  ناشیا  يایصوا  ناربمغیپ و  ناگتشرف و  نتـسیرگ  باب  رد  هدش  دراو  دایز  رابخا  هک  داب  فوشکم 
باب رد  هدـش  لقن  هریثک  تایاور  مه  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعوبا  نامولظم  دیـس  بانج  تبیـصم  رد  ریط  شحو و  سنا و  نج و  و 

ترـضح و نآ  ّقح  رد  ناینج  يرگ  هحون  یثارم و  راعـشا و  ترـضح و  نآ  تداهـش  رد  لابِج  راِحب و  تاتابن و  راجـشَا و  لاوحا  تادراو 
نآ هسّدـقم  تبرت  دـئاوف  البرک و  نیمز  تفارـش  مولظم و  نآ  ترایز  باوث  نایب  هدوب و  بئاصم  مظعا  ترـضح  نآ  تبیـصم  هک  نآ  نایب 
نآ نالتاق  رب  نعل  باوث  نایب  هتشگ و  رهاظ  فیرش  ربق  نآ  زا  هک  یتازجعم  هدش و  دراو  شرّهطم  ربق  رب  هک  یمتس  روج و  نایب  ترضح و 

يانب رگا  دـنتفای و  ایند  رد  ار  یهلا  باذـع  ینـشاچ  دـندربن و  هرهب  ایند  رد  اـهنآ  هکنآ  ناـشیا و  باذـع  تّدـش  ناـشیا و  رفک  ترـضح و 
. متسج یم  كّربت  نآ  زا  يرصتخم  رکذ  هب  هنیآ  ره  دوبن  راصتخا 

بابرا رظن  رد  نامولظم  تداهـش  تهج  هب  ناـکما  ملاـع  ءازجا  رد  هیلک  تاـبالقنا  زا  هلوقنم  راـثآ  عیاـقو و  هنوگنیا  هک  تسناد  دـیاب  نکل 
دیامن ریِـس  خـیراوت و  هب  عوجر  ریبخ  عّبتتم  هاگره  درادـن و  یبارغتـسا  داعبتـسا و  تاـمارک ، تازجعم و  ءدـبم و  هب  نیلئاـق  لـلم و  ناـیدا و 

ار نآ  زا  ياهلمج  دوب و  جراخ  تداع  زا  هدوب  ترـضح  نآ  تداهـش  هنـس  هک  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  عیاقو  هک  درک  دهاوخ  قیدصت 
. دناهدرک طبض  دناهدوبن  نتشون  فازج  عیشت و  هب  مهّتم  هک  خیرات  لها 

تصش هنس  عیاقو  رد  عطق  روط  هب  باتک  نآ  رد  تسا  ناقتا  هب  فورعم  خیرات و  لها  دمتعم  هک  خیراوتلا ) لماک   ) بحاص يرَزَج  ریثا  نبا 
ات باتفآ  عولط  تقو  رد  دندرک  یم  هدهاشم  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  بانج  تداهـش  زا  دعب  هام  هس  ای  هام  ود  مدرم  هک  هتـشون  کی  و 

. دناهدیلام نآ  هب  نوخ  ایوگ  هک  ار  اهراوید  دمآ  یم  الاب  باتفآ 
( ةداهشلا ۀَّجح  یف  ةداعَّسلا  ۀّجُح   ) باتک رد  هنطلسلا  دامتعا  بانج  بیرا  بیدا  لضاف  و  ( 496 .) تسا رایسب  هربتعم  بتک  رد  لیبق  نیا  زا  و 
رد نوریب و  نوکس  هفقو و  تلاح  زا  نیمز  يور  هیلک  دشاب  مکی  تصش و  هنس  هک  مالّـسلا  هیلع  مولظم  دیـس  تداهـش  لاس  هک  هدرک  نایب 
یب رارق و  یب  شحراوج  هلمج  هلاحم  ای ال  نوگلگ و  يزیرنوخ  هزاغب  ای  ایـسآ  اپورا و  کـلامم  هحفـص  يور  هدوب و  بارطـضا  بـالقنا و 

باـتک نآ  ياـنبم  تسا و  هدوب  هتخیگنا  رب  شروش  هنتف و  راـبغ  ناـشیا  نیب  اـم  هتخیـسگ و  ناـمدرم  حالـص  ملـس و  هتـشر  هدوب و  نوـکس 
دهاوخ هک  ره  هدومن  عمج  باتک  نآ  رد  هدروآ و  رد  یـسراف  نابز  هب  هدوب  یّتَش  تاغل  هفلتخم و  هنَـسلَا  هب  هک  تسا  اـیند ) هقیتع  خـیراوت  )

. دیامن عوجر  باتک  نآ  هب  دوش  علطم 
دوش و یم  دیدجت  لاس  هب  لاس  هک  تمایق  زور  ات  مولظم  نآ  يراد  هیزعت  راثآ  يایاقب  زا  دوش  یم  هدهاشم  هچنآ  ماقم  نیا  رد  تسا  سب  و 

هعیضر تلاسر و  ردِخ  هلیقع  و  هدش ، هراشا  بلطم  نیا  هب  مالّسلاامهیلع  تیب  لها  رابخا  رد  هکنانچ  دورن ؛ اهرطاخ  زا  دوشن و  وحم  وا  راثآ 
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: دیامرف یم  هدومرف  ءاشنا  نیعل ، دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالّسلااهیلع  يربک  بنیز  تّوبن  يدَث 
: دیزی هب  هدومرف  ( 497 .) انیح َو  ُتیُمت  َو ال  انَرْکِذ  وُحْمَت  ِهّللا ال  َوَف  َكَدهَج  ْبِصان  َو  َکیعَس  َعْساَو  َكَدیَکْدِِکف 

همه نیا  اب  راذگم و  ورف  ار  دوخ  شـشوک  ام  توادع  رد  روآ و  لمع  هب  یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  ار  دوخ  رکم  دیک و  یناوت  دنچ  ره 
ترـضح نآ  تارهاب  تازجعم  زا  ار  بلطم  نیا  ءاملع  زا  یـضعب  و  دناریم . یناوتن  ام  یحو  درک و  وحم  یناوتن  ام  رکذ  هک  دنگوس  ادخ  هب 

یم هدـهاشم  تسا و  اپ  رب  ملاع  برغ  قرـش و  رد  مولظم  نیا  يراد  هیزعت  ياول  لاس  همه  رد  نونکاـت  هملاـید  تنطلـس  ناـمز  زا  هدرمش و 
سلجم هماقا  یئارـس و  هحون  لوغـشم  دالب  عیمج  رد  دنتـسه و  رارق  یب  بات و  یب  هنوگچ  اروشاـع  ماـیا  رد  بهذـم  یعیـش  مدرم  هک  دوش 

دصیس هنس  رد  هک  دناهدرک  لقن  نیخّروم  زا  ياهلمج  دنتسه . تبیصم  مزاول  ریاس  ندیشوپ و  هایس  ياهسابل  ندز و  هنیـس  رـس و  رب  هیزعت و 
اهوم اهنز  هکنآ  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  متام  همطل و  هحون و  هب  ار  دادغب  لها  درک  رما  یملید  هلودلا  ّزعم  اروشاع  زور  ود  هاجنپ و  و 

نوریب هعیـش  ياهنز  دـننکن ، خـبط  نیخابط  دـنیامن و  نازیوآ  سالپ  اهناکد  رب  دـندنبب و  ار  اهرازاب  دـننک و  هایـس  ار  اهتروص  ناـشیرپ و  ار 
لها دوب و  نینچ  اهلاس  و  دندرک ، یم  هحون  دندز و  یم  هنیـس  دندوب و  هدرک  هایـس  هریغ  گید و  هایـس  هب  ار  اهتروص  هک  یلاح  رد  دـندمآ 

. ِۀَعیّشلا َعَم  ِناْطلُسلا  ِنْوَِکل  نآ ، عنم  زا  دندش  زجاع  ّتنس 
عرـش مسارم  هب  هک  یناسک  ای  دنتـسین  بهذـم  نیا  لها  هک  یـصاخشا  یتح  دـنک  یم  ریثأت  سان  هّماع  سوفن  رد  هک  تسا  نآ  بئارغ  زا  و 

(498  ) فیطللادبع دیـس  عراب  لضاف  فیلات  ملاعلا ) ۀفحت   ) باتک یتقو  مراد  دای  نینچ  و  تسا ، حضاو  بلطم  نیا  هچنانچ  دـنرادن  یتیانع 
یم موسرم  اروشاع  زور  رد  هک  هدرک  لقن  دـنه  ناتـسرپ  شتآ  يراد  هیزعت  لاـح  زا  بیجع  یحرـش  مدـید  مدرک  یم  هعلاـطم  ار  يرتشوش 

. دنراد
دصیـس و رازه و  هنـس  رد  رقحا  هک  هدومرف  نیعبرا )  ) رد هّللا  همحر  یّمق  دّـمحم  ازریم  جاح  بانج  لـیبن  لـضاف  ثّدـحم  لـیلج و  خیـش  و 
رد دنتـسه  بّصعتم  هکلب  بهذـم  یّنـس  اجنآ  لها  رثکا  هک  هیبوقعی  رد  اروشاع  لّوا  رد  مدوب ، البرک  قیرط  رد  اروشاع  مایا  رد  ود  تسیب و 

؟ تسا ربخ  هچ  مدیسرپ  اجنآ  لها  زا  یکدوک  زا  مدینش ، لافطا  تاوصا  یئارس و  هحون  ياون  بش 
: تفگ باوج  نم  هب  یبرع  نابز  هب 

! مولظَْملا دیّسلا  یَلَع  نوُحُونی 
: متفگ

؟ تسیک مولظم  دیس 
: تفگ

. مالّسلا هیلع  ُنیسُْحلا  انُدیَس 
نیسح ای  دایرف  دناهدش  هتسد  همه  دنرادن  یهاگآ  تعیرش  مسارم  زا  هک  نانیشن  نابایب  مدید  مدوب  ناتسدرک  رد  هک  اروشاع  مایا  هیقب  رد  و 

. دور یم  کلف  هب  اهنآ 
: َلیق ام  َمِعن  و 

: رعش
تسین یگنس  نارواخ  تشد  رس  ات  رس 

تسین یگنر  وا  رب  هدید  لد و  نوخ  زک 
تسین یگنسرف  چیه  نیمز و  چیه  رد 

تسین یگنتلد  هتسشن  تمغ  تسد  زک 
هیلک هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هریثـک  راـبخا  هچناـنچ  تاـناویح ؛ تاـتابن و  تاداـمج و  رد  تسا  ترـضح  نآ  تبیـصم  ریثأـت  نیا  زا  بجع  و 
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ءازجا رد  هیلک  تابالقنا  دـندرک و  هیرگ  دوخ  زا  بقرتم  عضو  رب  کی  ره  دـندش و  ملأتم  نامولظم  دیـس  زادـگناج  تبیـصم  رب  تادوجوم 
سّدـقم و دوجو  نآ  هطـساو  هب  تسا  یهلا  ضیف  یقلت  زا  ترابع  هک  یقیقح  تبـسانم  یعقاو و  طابترا  هطـساو  هب  داد  تسد  ناکما  ملاـع 

رادومن یهجو  رب  وا  دنراد و  بانج  نآ  اب  هک  دوخ  یعیبط  لامک  رد  کی  ره  هبّقرتم  تایّقرت  لین  رد  نویامه  تاذ  نآ  تاکرب  زا  دادمتـسا 
. دندرک هدهاشم  دنداد و  تداهش  همه  نمهرب  نمؤم و  نمشد و  تسود و  و  دیشک ، ناوتن  راک  يور  رب  هدرپ  هک  دش 

لـصاح هب  اذـهل  تسین  هتـسیاش  رـصتخم  نیارد  زین  نآ  زا  یئزج  لقن  لقتـسم و  تسا  یباتک  عضو  یعدتـسم  راـبخا  نیا  ياـفیتسا  نوچ  و 
. مینک یم  هراشا  راثآ  رابخا و  نآ  زا  یضعب 

ات مالّـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  نایـشحو  ناغرم و  ناینج و  نایمدآ و  دنتـسیرگ  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  زا 
(499 .) تخیر ورف  ناشیا  کشا 

هناگتفه و ياه  نامسآ  وا  رب  دنتسیرگ  دش  دیهش  مالّسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
هچ ره  دوش و  یم  هدید  هچ  ره  منهج و  تشهب و  رد  دـنک  یم  تکرح  هچنآ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  نیبام  هچنآ  تسا و  اهنآ  رد  هچ  ره 

(. 500) ربخلا زیچ  هس  رگم  ترضح  نآ  رب  دنتسیرگ  و  دوش ، یمن  هدید 
: هک دومرف  مالّسلاامهیلع  نیسح  ماما  هب  نسح  ماما  هک  تسا  يربخ  لیذ  رد 

رد شوحو  یتح  زیچ  همه  وت  رب  دـنک  یم  هیرگ  دراب و  یم  نوخ  نامـسآ  يادـخ و  تنعل  هیما  ینب  رد  دـیآ  یم  دورف  وت  تداهـش  زا  دـعب 
. اهایرد رد  اهیهام  اهارحص و 

. تشذگ حابص  لهچ  ترضح  نآ  رب  باتفآ  نیمز و  نامسآ و  نتسیرگ  هب  ار  هرارز  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  رابخا 
: تفگ هک  سّدقملا  تیب  لها  زا  نت  کی  زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  قودص  خیش 

هرخص ای  یخولک  ای  یگنس  نیمز  زا  میتشادن  رب  میتخانش ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  لتق  بش  سدقملا  تیب  لها  ام  هک  ادخ  هب  مسق 
و دـیراب ، نامـسآ  زا  هزات  نوخ  زور  هس  اـت  دـش و  خرـس  هقلح  دـننام  اـهراوید  تسا و  ناـیَلَغ  رد  هک  میدـید  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  يا 

(. 501  ) خلا انیسُح ) ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا   ) لیل فوج  رد  درک  یم  ادن  يدانم  هک  میدینش 
مالّسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تارایز  زا  ياهلمج  رد  هنیدم و  هب  دورو  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  دیس  ترـضح  يا  هبطخ  یط  رد 

هبیرغ راثآ  عوقو  هب  تداهـش  هک  ّتنـس  لها  تاملک  هّماع و  رابخا  هدـش و  تاقولخم  بالقنا  تادوجوم و  هیرگ  هب  هراشا  رگید  تایاور  و 
لصاح ناوت  یم  تبیصم  مومع  يوعد  هب  عطق  عومجم ، هظحالم  زا  تسا و  رایـسب  زین  دناهداد  نیمز  نامـسآ و  رد  یمظع  تبیـصم  نیا  زا 

َو ُءامَّسلا  ِتََکب  ُنیَسُحلا  َِلُتق  اّمل  هک  ( 502 () ُضْرَالا َو  ُءآمّسلا  ُمِهیَلَع  ْتََکب  امَف   ) همیرک هیآ  ریـسفت  رد  تسا  ناشیا  تایاور  هلمج  زا  درک ،
کلملادبع هک  هدرک  لقن  ناورم  کلملادبع  رب  يرَهُز  باهش  نب  دّمحم  دوفو  ثیدح  لیذ  رد  یسلدنا  ِّهبَرَدبَع  ْنبِا  ( 503 .) اُهترْمُح اهئاُکب 

؟ دش هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  يزور  سدقملا  تیب  رد  دش  عقاو  هچ  دیسرپ  يرهز  زا 
: تفگ يرهز 

مالّسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  ماما  بانج  بلاط و  یبا  نب  یلع  ترضح  تداهش  بش  هاگحبص  رد  دشن  هتـشادرب  هک  نالف  ارم  داد  ربخ  هک 
(. 504) دنتفای هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  سدقملا  تیب  زا  یگنس 

نبا مه  و  ( 505 ، ) دومرف کلملادبع  نب  ماشه  يارب  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقابدّمحم  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  لثم  تارایزلا ) لماک   ) رد
: هک هدرک  تیاور  هبر  دبع 

صرب هب  هکنآ  رگم  درکن  نآ  لامعتسا  ینز  چیه  هک  دش  تفای  وا  رد  یبیط  دندرک  تراغ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هاگرکـشل  نوچ 
: هفورعم راعشا  راوید  رب  دالوف  ملق  نتشون  تیاکح  و  ( 506 .) دش التبم 

. انیَسُح ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا 
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و يدینـش . قباس  رد  دـناهدرک  لقن  هّماع  ياملع  هک  رّهطم  رـس  نتفرگ  تهج  هب  داد  بهار  هک  ییاهلوپ  ندـش  لافـس  فذـخ و  تیاکح  و 
. دوش ءاصِْحا  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  نایّنج  يرگ  هحون  یثارم و  تیاکح 
: ار نج  هیثرم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  لتق  بش  رد  هملس  ّما  ندینش  و 

: تایبا نیا  هبار  نایّنج  يرگ  هحون  يرهُز  ندینش  ٍدْهَِجب و  یلِفَتْحاَف  ُنیَعای  الَا 
: رعش

تایِمِشاْهلا َءاِسن  َنیْکبی  ّنِجلا  ُءاِسن 
ٍتایِقَن ِرین  انَّدلاک  ادُودُخ  َنمَْطلیو 

(507  ) تایبَصَْقلا َدَعب  ِدوُّسلا  َباِیث  َنْسَْبلیَو 
: تاملک نیا  هب  ار  ناشیا  هیثرم  مهو 

: رعش
دودُْخلا یف  ٌقیَرب  َُهل  َو  ُهَنیبَج  یبّنلا  َحَسَم 

ُریَخ ُهُّدَج  ٍشیُرق  اْیلُع  ْنِم  ُهاَوبَا 
: رعش

نیا هک  هتفگ  تاـقبط )  ) رد دعـس  نب  دّـمحم  هک  تسا  طبـس ) هرکذـت   ) رد مه  تسا و  روطـسم  هریغ  و  طبـس ) هرکذـت   ) رد ( 508) دوُدُْجلا
هک هدرک  لقن  هرصبت )  ) باتک رد  دوخ  دج  جرفلاوبا  زا  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  نتـشک  زا  لبق  دش  یمن  هدید  نامـسآ  رد  ترمُح 

یلاعت يادخ  تسا و  وا  طخس  هراما  بضغ و  لیلد  یخرس  نیا  دوش و  یم  خرس  وا  هنوگ  بضغ  ماگنه  هک  تسا  نآ  نابضغ  تلاح  نوچ 
نیا درک و  راهظا  قفا  ترمُح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نتـشک  رد  ار  دوخ  بضغ  رثا  تسا  هّزنم  ماـسجا  ضراوع  تینامـسج و  زا 

(509 .) تسا تیانج  نآ  یگرزب  لیلد 
یتفگ هک  دندوب  نانچ  اهراوید  هام  هس  هن  رگا  هام و  ود  مالّسلا  هیلع  مولظم  دیـس  تداهـش  زا  دعب  هک  تسا  هّماع  تایاور  زا  ياهلمج  رد  و 

. دنام یقاب  یتّدم  اههماج  رد  يو  رثا  هک  دمآ  یناراب  نامسآ  زا  دندوب و  نوخ  هب  ْخَّطَُلم 
نیریس نب  دّمحم  هک  هتفگ  هدش  هتـشون  باتک  نآ  تسا  لاس  رازه  زا  هدایز  هک  يواسم ) نساحم و   ) باتک رد  یقهیب  دّمحم  نب  میهاربا  و 

هکنآ رگم  هام  راهچ  ات  مور  رد  ینز  دشن  ضیح  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب  رگم  نامـسآ  رد  تَرمُح  نیا  دشن  هدـید  هک  هتفگ 
(. 510  ) یهتنا ار  ربمغیپ  رسپ  ای  ربمغیپ  امش  دیاهتشک  هک  برع  هاشداپ  هب  مور  هاشداپ  تشون  سپ  ار  وا  تفرگ  ارف  مادنا  یسیپ 

بوتکم هینایرس  هب  وا  رب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  تثعب  زا  لبق  لاس  دصناپ  دنتفای  یگنـس  هک  تسا  لوقنم  نیریـس  نبا  زا  مه 
: تسا نیا  هیبرع  هب  شاهمجرت  هک  يزیچ  دوب 

: رعش
انیسُح ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا 

(511) ِباسَْحلا َمْوی  ِهِّدَج  َۀَعافَش 
: دوب بوتکم  وا  رب  دنتفای  یگنس  هک  هتفگ  راسی  نب  نامیلس 

: رعش
ُۀَمِطاف َۀَمایْقلا  َدَرت  ْنَا  ّدبال 

ٌخَّطَُلم ِنیَسُْحلا  ِمَِدب  اهُصیمَقَو 
ُُهئآمَصُخ ُهُؤآعَفُش  ْنَِمل  ٌلیَو 
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(512) ُخَْفنی ِۀَمیْقلا  موی  یف  ُروُّصلا  َو 
: رعش نآ  رب  دوب  بوتکم  هک  دش  هتفای  خرس  یقیقع  هک  تسا  روکذم  هریغ  و  عیبّرلا ) رَهُز   ) و لوکشک )  ) و دیهش ) خیش  هعومجم   ) رد

ینُورَثَن ِءآمَّسلا  َنِم  ُّرُداَنَا 
ِنیَْطبِّسلا ِِدلاو  جیوَْزت  َموی 

اضایب ِنیَجُّللا  َنِم  یْقنَا  ُتنُک 
زا ناراّفح  هک  يدرز  کچوک  گنـس  رتشوش  رهـش  رد  متفای  هک  هدومرف  عیبرلا ) رهُز   ) رد يرئازج  دیـس  ( 513) ِنیَسُحلا ِرَْحن  ُءامِد  ینَتَغَبَص 

: دوب بوتکم  گنس  نآ  رب  دندوب و  هدروآ  رب  نیمز 
میحَّرلا نمحَّرلا  هّللا  ِمِسب 

َو  ) َءابْـصَح ٍضرَا  یلَع  ِهِمَدـِب  َِبتُک  مالّـسلا  هیلع  ِبلاط  یبَا  ِْنب  ِیلَع  ُْنب  ُنیـسُْحلا  َِلُتق  اَّمل  هّللا ، ِیلَو  ِیلَع  هّللا ، ُلوُسَر  دّـمحم  هّللَا  ـِالا  َهِلا  ـال 
(515 () 514 () َنُوِبلَْقنی ٍبَلَْقنُم  َيا  اوُمَلَظ  َنیِّذلا  ُمَْلعیَس 

باط يرون -  مالسالا  ۀقث  موحرم  لیلج  ثّدحم  خیش  هچنانچ  هتفای  عوقو  ام  نامز  رد  عیاقو  نیا  ریظن  هچ  دشابن ؛ بیجع  بلاطم  هنوگ  نیا 
عطق ار  یتخرد  هک  داتفا  نانچ  قاّفتا  دوب  هتفر  هّلح  هب  یتقو  هک  هّللا  همحر  ینارهط  نیسحلادبع  خیش  موحرم  دوخ  خیش  زا  هداد  ربخ  هارث - 

! هّللا ِیلَو  ِیلَع  هّللا  ُلوُسَر  دّمحم  هّللا  ِالا  َهِلا  دوب ال  شوقنم  یّقش  ره  رد  وا  نطاب  رد  دندرک  فیصنت  هّرا  اب  ار  نآ  ًالوط  دندوب و  هدرک 
بانج نیقارعلا  خیـش  موحرم  زا  زین  ار  هیـضق  نیا  شقّقحم  دـلاو  طّسوت  هب  ینارهط  لضفلاوبا  ازریم  جاح  باـنج  رهاـم  بیدا  لـضاف  ملاـع 
تسین شیب  سدع  فصن  ردق  هب  هک  مدید  یکچوک  ساملا  هعطق  نارهط  رد  دوخ  نم  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  هدرک  لقن  نیسحلادبع  خیش 

هملک اب  سوکعم  ءای  هب  یلع )  ) كراـبم ظـفل  دوب  شوقنم  تسین  تعانـص  هب  هک  دـنک  یم  عطق  دـنیبب  هک  ره  هک  یهجو  رب  وا  نطاـب  رد  و 
(516 .) تسا رایسب  خیراوت  ریس و  رد  صصق  لیبق  نیا  زا  دوشب و  یلع ) ای   ) عومجم هک  دشاب  ای )  ) ظفل ارهاظ  هک  یکچوک 

: تفگ یم  یلئاق  دندینش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  لتق  بش  رد  هک  تسا  هّماع  بتک  زا  ياهلمج  رد  و 
(517  ) خلا انیسُح  ًالْهَج  َنُوِلتاقلا  اهیَا 

يّدح هب  دش  هایس  نامسآ  هک  هدش  دراو  مه  دیراب و  نوخ  نامسآ  دش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  تسا  ثیدح  دنچ  رد  و 
. دش هدید  نآ  ریز  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دشن  هتشادرب  یگنس  دش و  رادیدپ  زور  رد  اههراتس  هک 

زور هس  ات  ایند  هک  هدرک  لـقن  نیریـس  نبا  زا  يزوج  نبا  و  ( 518 .) دش خرـس  تسیرگب و  زور  تفه  نامـسآ  تسا  رجح  نبا  تیاور  رد  و 
(519 .) دش ادیپ  نامسآ  رد  یخرس  وا  زا  دعب  دوب و  کیرات 

: هک هدرک  تیاور  يدوهمس  نیدقعلا ) رهاوج   ) زا ةّدوملا ) عیبانی   ) رد و 
: دوب هتشون  هک  دنتفای  يا  هسینک  رد  دندوب و  هتفر  نایمور  يازع  هب  یتعامج 

خلا انیَسُح  ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا 
؟ تسیک نیا  هدنسیون  هک  دندیسرپ 

: دنتفگ
(. 520  ) مینادن

زا مالّـسلاامهیلع  تیب  لها  قیرط  نیب  رد  نایّنج  هیثرم  هحون و  زا  هدـیدع  يایاضق  هدرک  تیاور  فَنِْخم ) یبا  لتقم   ) زا باتک  نآ  رد  مه  و 
یم هک  دندینـش  یفتاه  زاوآ  دـندرک  بصن  یْحمُر  رب  ار  كراـبم  رـس  رکـشل  دندیـسر  بهار  رید  هب  نوچ  هک  هدرک  لـقن  ماـش و  هب  هفوک 

: تفگ
: رعش
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ِِهب ُتْرَُصب  یّتَح  مُُکْتئِج  ام  هّللاَو 
ارُوحنَم ِنیَّدَْخلا  َرِفَْعنُم  ِّفَطلِاب 

ُمُهُرُوُُحن یمُْدت  ٌۀْیِتف  َُهلْوَحَو 
ارُون یجُّْدلا  َنوُشْغی  ِحیباصَْملا  ُْلثِم 
ِِهب ُءآضَتْسی  اجارِس  ُنیَسُْحلا  َناک 

ماما ترـضح  لـتق  زور  رد  هرهاـظ  تاـیآ  هلمج  زا  هتفگ  هک  تسا  لوقنم  رجح  نبا  هیزمه ) حرـش   ) زا و  ( 521) ارُوز لـُقَا  َْمل  ّینَا  ُمَْلعی  ُهّللا 
رادید ناگراتـس  هک  دش  هایـس  نانچ  اوه  تشگ و  هدـنکآ  نوخ  هب  اهفرظ )  ) یناوَا دـیراب و  نوخ  نامـسآ  هک  دوب  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دـندروخرب و رگیدـکی  هب  ناگراتـس  هدرک و  مایق  تمایق  رگم  هک  دـش  نیا  نامگ  ار  مدرم  هک  درک  تّدـش  ناـنچ  بش  یکیراـت  دـندش و 
نیا هاگنآ  دوب  رات  یناملظ و  زور  هس  ایند  تفرگ و  ندیـشوج  هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  دـشن  هتـشادرب  یگنـس  چـیه  دـندش و  طلتخم 
نیا هب  بـیرق  و  ( 523) دش رادـید  وا  زا  دـعب  ماودـلا  یلع  دیـشک و  لوط  هام  شـش  ات  هک  هدـش  هتفگ  و  دـش ، نایامن  وا  رد  ( 522  ) ترمُح

: هتفگ هاگنآ  هدرک  رکذ  ءافلخلا ) خیرات   ) رد یطویس  ار  نیماضم 
ار وا  دندید و  شتآ  دننام  وا  تشوگ  رد  دندرک  رحن  ناشیا  رکـسع  زا  يا  هقان  دش و  رتسکاخ  دوب  ناشیا  رکـسع  رد  هک  ( 524 () یسْرَو  ) و

(. 525) دوب خلت  ِربَص  دننام  دندرک  خبط 
. دروآ رد  ءاصحا  رصح و  هطیح  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ّتنس  لها  بتک  يواطم  رد  تاملک  هلوقم  نیا  زا  هلمجلاب ؛

: ٍۀبیرغ ٍۀیاکِحِب  َمالکْلا  متخَن  و 

نیز ّالم  دـنوخآ  هیلاع  تاـماقم  هرهاـب و  تاـمارک  بحاـص  لـیلج  ملاـع  زا  حیحـص  دنـس  هب  هارث -  باـط  يرون -  ثّدـحم  موحرم  خـیش 
هوک هب  داتفا  ام  روبع  میدرک  تعجارم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  رفس  زا  نوچ  هدومرف  هک  هدرک  لقن  هّللا  همحر  یساملس  نیدباعلا 
رظن نم  دـندش و  همیخ  ندز  لوغـشم  ناهارمه  سپ  دوب  عیبر  لصف  مسوم  اجنآ و  رد  میدـمآ  دورف  سپ  تسا  نادـمه  هب  بیرق  هک  دـنولا 

رس رب  يدیفس  همامع  هک  مدید  ار  يدیفـس  نساحم  درم  ریپ  مدرک  لمأت  نوچ  داتفا  يدیفـس  زیچ  هب  ممـشچ  هاگان  هوک  هنماد  رد  مدرک  یم 
وا زا  یئاج  رس ، زج  هک  دوب  هدیچ  یگرزب  ياهگنـس  نآ  رود  رب  تشاد و  عافترا  نیمز  زا  عرذ  راهچ  بیرق  هک  هتـسشن  یئوکـس  رب  تشاد 
ربخ دوخ  لاح  زا  دمآ و  دورف  دوخ  ياج  زا  تفرگ و  یـسنُا  نم  هب  سپ  مدومن  ینابرهم  مدرک و  مالـس  متفر و  وا  کیدزن  سپ  دوبن ، ادـیپ 

رد تغارف  ضحم  هدرک  رایتخا  تلزع  ناشیا  روما  تیشمت  زا  سپ  هدوب ، دالوا  لها و  وا  يارب  زا  تسین و  نوریب  هعّرـشتم  هقیرط  زا  هک  داد 
. تسا اجنآ  رد  تسا  لاس  هدجیه  هک  داد  ربخ  رصع و  نآ  ياملع  زا  هیلمع  ياه  هلاسر  دوب  وا  دزن  رد  و  تدابع .

: تفگ اهنآ  زا  راسفتسا  زا  سپ  دوب  هدید  هک  یبیاجع  هلمج  زا 
دمآ و یمیظع  هلولو  يادص  هاگان  مدوب  برغم  زامن  لوغـشم  یبش  تشذگ  يزیچ  هام و  جنپ  نوچ  دوب ، بجر  هام  اجنیا  هب  نم  ندمآ  لّوا 
، دنیآ یم  نم  هب  ور  تاناویح و  زا  هدش  رپ  مدید  تشد  نیا  رد  مدرک  رظن  مداد و  فیفخت  ار  زامن  مدیسرت و  سپ  مدینش  یبیجع  ياهادص 

هفلتخم ياهادص  هب  دننز  یم  هحیص  دناطلتخم و  مه  اب  گرگ  گنلپ و  یهوک و  واگ  وهآ و  ریـش و  نوچ  هّداضتم  هفلتخم  تاناویح  نیا  و 
رد نم  رود  دندش  عمج  یبیرغ و  ياهادـص  هب  دـننز  یم  هحیـص  هکنیا  عامتجا و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  دـش و  دایز  مفوخ  بارطـضا و  سپ 

. نم يور  رب  دندرک  یم  دایرف  و  نم ، يوس  هب  ار  دوخ  ياهرس  دندوب  هدرک  دنلب  و  لحم ، نیا 
: متفگ دوخ  هب  سپ 

تـسین دندیرد و  یمن  ار  رگیدکی  هکنآ  لاح  دشاب و  نم  ندیرد  دنا  نمـشد  مه  اب  هک  ناگدنرد  شوحو و  نیا  عامتجا  ببـس  تسا  رود 
ناغف و داـیرف و  نیا  تسا و  اروشاـع  بش  بشما  هک  دـمآ  مرطاـخ  هب  مدرک  لـمأت  نوچ  یمیظع ، هثداـح  یگرزب و  رما  تهج  هب  رگم  نیا 
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مدز و دوخ  رـس  رب  متخادنا و  ار  همامع  مدش  نئمطم  نوچ  تسا . مالّـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  ترـضح  تبیـصم  يارب  يرگ  هحون  عامتجا و 
یلاخ یئاج  دوخ  طسو  رد  نم  يارب  سپ  تاملک ، نیا  لاثما  نیـسح و  دیهـش  نیـسح ، نیـسح  متفگ  یم  ناکم و  نیا  زا  متخادـنا  ار  دوخ 

ات دوب  وحن  نیمه  هب  دنتخادنا و  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  یـضعب  دندز و  یم  نیمز  رب  رـس  یـضعب  سپ  دنتفرگ  هقلح  دننام  ارم  رود  دـندرک و 
تـسا ناشیا  تداع  نیا  و  دندش ، قّرفتم  همه  ات  دنتفر  یم  بیترت  نیمه  هب  دنتفر و  دندوب  همه  زا  رت  یـشحو  هک  اهنآ  سپ  دش ، علاط  رجف 

رد اهنآ  عامتجا  زا  دـش  یم  رهاظ  سپ  دـش  یم  هبتـشم  نم  رب  اروشاع  زور  یهاگ  هکنآ  یتح  تسا  لاس  هدـجیه  هک  لاـح  اـت  لاـس  نآ  زا 
(. 526) درادن ماقم  اب  یتبسانم  هک  تیاکح  رخآ  ات  اجنیا ،

زا اهروم  نآ  دش  یم  اروشاع  زور  نوچ  درک و  یم  درُخ  روم ، تهج  هب  نان  زور  ره  وا  هک  هدـش  لقن  داهُز  یـضعب  زا  هیبلح ) هریـس   ) رد و 
هک تیاکح  نیا  قیدصت  يارب  ام  تسا و  یفاک  ار  ام  دش  رکذ  هک  رادقم  نیا  تسا و  رایسب  تایاکح  لیبق  نیا  زا  دندروخ و  یمن  اهنان  نآ 

: میئامن یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هدومرف  لقن  موحرم  خیش 
: هک هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  یّمق  هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا  مدقا  ّلجا  خیش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
رب دناهدیـشک  ار  اهندرگ  هک  یعون  ره  زا  ار  یتشد  ناروناج  منیب  یم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  هفوک  رْهَظ  رد  دیهـش ، نیـسح  يادف  مردام  ردـپ و 

(527 .) حابص ات  ار  بش  دننک  یم  هیرگ  وا  رب  وا و  ربق 
. ءافَْجلا َو  مُکایِاَف  َِکلذََک  َناک  اذِاَف 

هیثرم

: مهدزای لصف 
هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  يارب  هیثرم  ندـناوخ  هک  تفر  حرـش  هب  مجنپ ) باب   ) لـیاوا لوصف  رد  ترـضح  نآ  يارب  هیثرم  دـنچ  رکذ  رد 
رما ار  ارعُش  هک  هدوب  نآ  رب  ناشیا  بأد  تسا و  مالّسلاامهیلع  نیرهاط  همئا  بوبحم  دراد و  رایسب  باوث  مولظم  نآ  رب  نتـسیرگ  مالّـسلا و 
اهنآ زا  یضعب  رکذ  هب  اذهل  دشاب  میمع  شعفن  هلاسر  رـصتخم  نیا  هک  متـساوخ  نوچ  دندرک و  یم  هیرگ  هیثرم و  ندناوخ  هب  دندومرف  یم 

زین دنتسین  یبرع  تغل  ملع  ياراد  هک  یناسک  نکل  تسا  یسراف  باطتسم  باتک  نیا  تسا و  یبرع  یثارم  نیا  هچ  رگا  میوج و  یم  كّربت 
. درب دنهاوخ  هرهب 

مالّسلااهیلع همطاف  ترضح  دید  باوخ  رد  رگ ) هحون  هّرذ   ) هک هدومرف  لقن  يروباشین  دیفم  یلاما )  ) زا بوشآ  رهش  نب  دّمحم  لیلج  خیش 
: نک هیثرم  راعشا  نیدب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  داد  نامرف  ار  وا  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  رس  رب  هک  ار 

: رعش
اضیف ِنانیَعلا  اَهیَا 
اضیغَت ّالِهَتْساَو ال 

اتیَم ِّفَّطلِاب  ایِْکباَو 
اضیضَر َرْدَّصلا  َكَربت 

ًالیتَق ُهْضِّرَُما  َْمل 
اضیرَم َناک  َو ال  ال 

هک نیرحب  لها  زا  دوب  دمتعم  هقث و  هک  یسک  ناشیا  يارب  درک  تیاکح  هک  تسا  يرئاح  هّللارصن  دیس  لماک  ملاع  ّلجا  دیـس  ناوید  رد  و 
هّللادـبع وبا  رب  دـننک  یم  يرگ  هحون  نانز  زا  یعمج  اب  هک  دوب  هدـید  ار  مالّـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  رایخا  زا  یـضعب 
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: تیب نیا  هب  مالّسلا  هیلع  مولظم  نیسح 
: رعش

افَق ْنِم  احیبَذ  ُهانیَسُحاو 
ِءآمِّدلِاب ًالیسَغ  ُهانیَسُحاو 

: رعش نیا  هب  ار  نآ  درک  لییذت  دیس  سپ 
: رعش

ُُهتَبیَش ُُهنُْطق  ابیرَغ  او 
يرَّثلا َجْسَن  ُهُرُوفاک  ادغِْذا 

ُُهنافْکَا ْتَجُِسن  ابیلَساو 
ابَص َو  ٌرُوبَد  ِّفَّطلا  يََرث  ْنِم 

يَوِس ٌشْعَن  َُهل  ام  انیعَطاو 
انَْخلا ِيذ  نانَس  ِّفَک  یف  ِْحمُّرلا 

ُهَفْرَط ْضِّمَُغت  َْمل  ادیحَواو 
الَبْرَک یف  ِِهب  ٍْقفِر  يذ  ُّفَک 

اشَطَع یّظَلَتی  احیبَذاو 
ادَغ ِضْوَْحلا  ُبِحاص  ُهُوبَاَو 

ُهَتَمیَخ اُوقَرَح  الیتَقاو 
اعَو یفینَْحلا  ِنیّدِلل  یِهَو 

َُهلام ادْرَف  ُهاْسنَا  ها ال 
یسَا ٍْعمَد  يذ  ِریَغ  ٍنیعُم  ْنِم 

وا هب  هک  ار  مالّسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دید  باوخ  رد  ءاحلص  زا  یضعب  هک  هدرک  لقن  نیواود  ضعب  زا  مالّـسلاراد )  ) رد ام  خیـش  و 
: دشاب عرصم  نیا  نآ  لّوا  هک  دنیوگب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  هیثرم  رد  يا  هدیصق  هک  ار  نایلاوم  يارعش  زا  ضعب  وگب  دومرف 

( ُلَتْقی ُنیَسُْحلا  ٍمْرُج  َيا  ْنِم  )
: دورس ار  هدیصق  نیا  دومن و  رما  نیا  لاثتما  يرئاح  هّللا  رصن  دیس  سپ 

: رعش
ُلَتْقی ُنیَسُْحلا  ٍمْرُج  َيا  ْنِم 

ُلَّسَغی ُهُمْسِج  ِءآمِّدلِابَو 
يرَّثلاِْرفَع ْنِم  ُنافْکَْالا  ُجَْسنیَو 

ٌلامِشَو ابَصَو  ٌبُونُج  َُهل 
ُهُشْعَن َو  ُُهتَبیَش  ُُهنُْطقَو 

ُلَمْحی ٌنانَس  ُسْجِّرلا  َُهل  ٌْحمُر 
ْمِِهلیَِخب ُهَرْدَص  َنُوئِطویَو 

(528) ُلَْزنُْملا ُباتِْکلا  َو  ِهیف  ُْملِْعلاَو 
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: دیوگ ریقف 
دیس راعشا  رد  هک  نُْطق )  ) هب ار  ( بیش  ) هیبشت یضعب  هک 

داریا دوخ  راعـشا  رد  زین  مجع  ءارعـش  هک  يدـح  هب  غـیلب  تسا  یهیبـشت  نیا  هکنآ  لاـح  دناهدیدنـسپن و  هدـش  رکذ  اـهترایز  یـضعب  رد  و 
. دناهدرک

: هتفگ یماظن  میکح 
: رعش

يدیپس دما  هیس  يوم  رد  هچ 
يدیما ان  ناشن  دمآ  دیدپ 

شوپ نفک  تشوگ  انب  دش  هبنپ  ز 
شوگ زا  يران  نوریب  هبنپ  نیا  زونه 

َو تسا  یمهس  هبقع  رعش  دش  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد  هک  يرعش  لّوا  دناهدومرف  نارگید  دیفم و  خیش  بوشآ و  رهـش  نبا  زین  و 
: َوُه

: رعش
ُُمْتنَا َو  ِةویَْحلا  ِیف  ْتَّرَق  ُنیَْعلا  ِذِا 

اهُرُون َمَلْظَاَف  اْینُدلا  یف  َنُوفاَخت 
الَبْرَِکب ِنیَسُْحلاِْربَق  یلَع  ُتْرَرَم 

(529) اهُریزَغ یعُومُد  ْنِم  ِهیَلَع  َضافَف 
ِهِوْجَشل یْکبَا  َو  ِهیثرَا  ُْتلِزام  و 
اهَریفَز َو  اهُْعمَد  ینیَع  ُدَعْسی  َو 

َۀباصِع ِنیَسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُتیََّکب  َو 
اهُرُوُبق اهیَِبناج  ْنِم  ِِهب  ْتَفاطَا 

الَبْرَِکب ِرُوبُقلا  ِلْهَا  یلَع  ٌمالَس 
اهُروُزی ٌمالَس  یّنِم  اَهل  َّلَق  و 

یحُّضلِاب َو  یِشَْعلا  ِلاصَِّاب  ٌمالَس 
(530) اهُرُومَو ِحایّرلا  ُءابْکَن  ِهیّدَُؤت 

ِهِْربَق ُراّوُز  ُداّفُْولا  َحَِرب  َو ال 
(531) اهُریبَع َو  اهُکْسِم  ْمِهیَلَع  ُحوُفی 

: هک هدرک  تیاور  نازح ) الا  ریثم   ) رد امن  نبا  خیش  و 
هیکت دش  نارگن  ءادهش  عراصم  رب  درک و  روبع  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  زور  هس  يِوْدَعلا  ۀَّتَق  نب  نامیلس 

: دومن ءاشنا  هیثرم  نیا  درک و  شیوخ  بسا  رب 
: رعش

ٍدَّمَُحم ِلآ  ِتاْیبَا  یلَع  ُتْرَرَم 
ِتَّلَح َمْوی  اَهلاْثمَا  اهَرَا  ْمَلَف 
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ًۀَضیرَم ْتَحْضَا  َسمَّشلا  َّنَاََرت  َملَا 
ِتَّرَعَْشقا ُدالِْبلا  َو  ِنیَسُْحلا  ِدْقَِفل 

ًۀیِزَر اْوَحْضَا  َُّمث  ًءآجَر  اُوناکَو 
ِتَّلَج َو  ایازَّرلا  َْکِلت  ْتَمُظَع  ْدََقل 

: دیوگ یم  هکنآ  ات 
: رعش

ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو 
ِتَّلَذ َو  َنیِملْسُْملا  َباقِر  َّلَذَا 

ِهِدْقَِفل ُءآسِّنلا  یْکبَت  َْتلَوْعَا  ْدَقَو 
یکی هک  دش  رکذ  هّکم  هب  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  نایب  رد  قباس  رد  هک  داب  فوشکم  ( 532) ِتَّلَص َو  ِهیَلَع  ْتَحان  انُمُْجنَاَو 

: درک ضرع  ترضح  نآ  ياه  هّمع  زا 
! هّللا لوسر  نبای 

: دنتفگ یم  دندرک و  یم  هحون  وت  رب  نایّنج  هک  مدینش 
. ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو 

هدش لقن  دتفا و  یم  قاّفتا  رایسب  هک  دشاب  رطاخ  دراوت  باب  زا  ای  هدرک  جرد  دوخ  هیثرم  رد  هدینش و  نج  زا  زین  نامیلـس  ار  رعـش  نیا  سپ 
دناوخ هرّدخم  نآ  راوگرزب  ردپ  هیثرم  رد  رعش  دنچ  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  رتخد  همطاف  بانج  تمدخ  یعازخ  حمّرلاوبا  هک 

: تسا نیا  نآ  رخآ  رعش  هک 
: رعش

ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو 
ِتَّلَذَف ٍشیَُرق  ْنِم  اباقِر  َّلَذَا 

: دومرف مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح 
: وگب هکلب  وگم  نینچ  نیا  ار  رخآ  عرصم  حمّرلاوبا  يا 

: درک ضرع  ِتَّلَذَف . َنیِملْسُْملا  باقِر  َّلَذَا 
. منک داشنا  نینچ  نیا  سپ 

مالّسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تمدخ  رد  تفگ  هک  شردپ  زا  وا  هدرک و  لقن  یمیمت  لیعامـسا  نب  یلع  زا  یناغا )  ) رد جرفلاوبا 
هدرپ ینعی  هدرپ  تشپ  دیناشن  ار  دوخ  مرح  و  دیایب ، دومرف  ترضح  يریمح ، دیـس  يارب  تساوخ  هزاجا  دمآ  ترـضح  نآ  نابرد  هک  مدوب 

: هک دومرف  رما  ار  دوخ  تیب  لها  دز و 
ترضح تسشن  درک  مالس  دش و  لخاد  دیس  سپ  دنیامن  شوگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ار  دیس  هیثرم  هک  دننیـشنب  هدرپ  تشپ  دنیایب 

: ار دوخ  راعشا  دناوخ  دیس  سپ  دناوخب  هیثرم  هک  ار  وا  دومرف  رما 
: رعش

هیکَّزلا ِهِمُظْعَِال  ْلُقَف  ِنیَسُْحلا  ِثَدَج  یلَعْرُْرُما 
ِۀیِوَر ٍۀَبِکاس  ِءافْط  َو  ْنِم  ِْتلِز  امظْعَاا ال 

ۀیِطَْملا َْفق  َو  ِِهب  ْلِطَاَف  هِْربَِقب  َتْرَرَم  اذِاَو 
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ِۀیِقَّنلا ِةَرَّهَطُْملا  َو  ِرَّهَطُْمِلل  َرَّهَطُْملا  ِْکباَو 
ُۀِینَْملا اَهِدِحاِول  امْوی  َْتتءا  ( 533) ٍَۀلِْوعُم ِءاُکبَک 

: تفگ يوار 
بانج نآ  هناخ  زا  هیرگ  هَخرَص و  دش  دنلب  ترضح و  نآ  تروص  رب  دش  يراج  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ياهکـشا  مدید  سپ 

(. 534  ) ندناوخ زا  كاسما  هب  ار  دیس  ترضح ، درک  رما  هکنآ  ات 
: دیوگ فلؤم 

نادنچ ترـضح  نآ  دـناوخ ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يارب  ار  هیثرم  نیا  لّوا  عرـصم  ات  فوفکم  نوراه  هک  تفر  حرـش  هب  قباس  رد 
. ار راعشا  نک  مامت  ناوخب و  هک  ار  وا  دومرف  رما  ترضح  دش ، تکاس  نوراه  وبا  هک  تسیرگ 

: ماقَملا اَذه  یف  هّللا  همحر  يزاریّشلا  لاصِولا  ۀِیثرَم  فَْطلَا  امَو 
: رعش

شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 
شنت شنم ز  دب  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک 

روتس ّمُس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 
شنفک ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 

تسا بوک  دگل  نانچ  ارهز  ِفُسوی  مسج  هن 
شنهریپ يوب  دُرب  ردپ  هب  ناوت  وزک 

: اُهْتبَخَْتنا ِدَق  َو  هّللا  همحر  یّلحلا  رفعج  دیسلا  روفغملا  موحرْمِلل  ُۀیثرْملا  ِهِذه 

یقرواپ

ات 124 زا 1 

ص 572. دجّهتملا ) حابصم  - ) 1
بوشآ 4/84. رهش  نبا  بقانملا ) - ) 2

ص 34 سواط ، نبا  فوهل  همجرت  البرک ) همانگوس  - ) 3
( داشرا ، ) ص 16 امن ، نبا  نازحالا ) ریثم  )

دیفم 2/27. خیش 
لّوا 2/8. دیهش  سورد ) ، ) 6/39( ماکحالا بیذهت  - ) 4

. مود ثیدح  ، 1/464 یفاکلا ،) - ) 5
ثیدح 781. سلجم 13 ، )ص 367 ، یسوط خیش  یلاما  - ) 6

. لوا ثیدح  متسیب ، باب  هیولوق ص 64 ، نبا  تارایزلا ) لماک  ، ) ثیدح 215 سلجم 28 ، ص 200 ، قودص ) خیش  یلاما  -) 7
.43/245 راونالا ) راحب  -) 8

بوشآ 4/57. رهش  نبا  بقانم ) - ) 9
. موس ثیدح  باب 156 ، ص 243 ، عیارشلا ) للع  -) 10

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2058 

http://www.ghaemiyeh.com


. مراهچ ثیدح  ، 1/464 یفاکلا ) - ) 11
هیآ 61. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 12

هیآ 40. (، 33  ) بازحا هروس  - 13
11/26 و 27. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ) جهن  حرش  - ) 14

.3/166( نیحیحصلا كردتسم  - ) 15
بوشآ 3/433. رهش  نبا  بقانم ) -) 16

ص 130. یبقعلا ) رئاخذ  -) 17
هیآ 64. (، 4) ءاسن هروس  - 18

بوشآ 3/451. رهش  نبا  بقانم ) -) 19
بوشآ 4/78. رهش  نبا  بقانم ) -) 20

بوشآ 4/81. رهش  نبا  ( بقانم ، ) 2/67( ماکحالا بیذهت  - ) 21
بوشآ 3/442. رهش  نبا  بقانم ) -) 22

. هدرک لقن  يروباشین  دیفم  یلاما )  ) زا بوشآ 3/442  رهش  نبا  بقانم ) -) 23
)ص 121. یحیرط بختنم  -) 24

.2/257( یشایع ریسفت  -) 25
( یبارعا راعشا  -) 26
ْنَمَوَکاجَر ْنَم  َنالا  ِبِخی  َْمل 

ۀَقلَحلا َِکباب  ِن  ؤد  ْنِم 
ٌدَمَتْعم َْتنَا  َو  ٌداوَج  َْتنَا 

ۀَقَسَْفلا َِلتاق  ناکْدَق  َكوبَا 
ْمُِکِلئوَا ْنِم  ّناک  يذَّلا  َالَْول 

ۀقَبَْطنُم ُمیحَْجلا  اَنیَلَع  َْتناک 
: ءانثلا ۀیحتلا و  فالَّا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  راعشا  -27

ٌرِذَتْعُم َکَیِلا  ّینِاَفاهْذُخ 
ۀَقَفَش ُوذ  َکیَلَع  ّینَاب  ْمَلْعاَو 

ًاصَع ُةادَْغلا  اَنریَس  یف  َناک  َْول 
ُۀَِقفَْدنُم َکیَلَع  انامس  ْتَْسمَا 

ریِغُوذ ِنامَّزلا  َبیَر  َّنِکل 
ِۀَقَفّنلا ۀَلیلَق  یّنِم  ُّفَْکلا  َو 

( هّللا همحر  ساّبع  خیش  )
هیآ 202-199. (، 7  ) فارعا هروس  - 28

هیآ 92. ( 12  ) فسوی هروس  -29
هیآ 124. (6  ) ماعنا هروس  - 30
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. يدهلا راونا  راد  پاچ  ص 227-225 ، یمزراوخ ) لتقم  - ) 31
بوشآ 4/73. رهش  نبا  بقانم ) - ) 32
بوشآ 4/76. رهش  نبا  بقانم ) -) 33

.4/171 دیرفلا ) دقع  -) 34
بوشآ 4/83 رهش  نبا  ( بقانم -) 35

بوشآ 3/447 رهش  نبا  ( بقانم -) 36
بوشآ 4/92 رهش  نبا  ( بقانم -) 37

44/188 راونالاراحب ) - ) 38
. قودص پاچ  هیولوق ص 117 ، نبا  تارایزلا ) لماک  - ) 39

باب 36 ص 116 ، ذخأم ) نامه  -) 40
سلجم 40. ص 338 ، دیفم ) خیش  یلاما  ، ) ثیدح 178 ص 115 ، یسوط ) خیش  یلاما  -) 41

.44/282 راونالا ) راحب  - ) 42
.2/574( یّشک لاجر  - ) 43

.17/26 یناغَالا ) ( ؛ 3/96( صیصنتلا دهاعم  - ) 44
ثیدح 199. سلجم 27 ، )ص 190 ، قودص خیش  یلاما  -) 45

ثیدح 1و2. سلجم 27 ، ص 193-191 ، قودص ) خیش  یلاما  - ) 46
باب 33. )ص 111 ، تارایزلا لماک  -) 47

باب 32. ص 110 ، تارایزلا ) لماک  -) 48
ثیدح 6. ص 108 ، ذخأم ) نامه  -) 49
باب 26. )ص 83  تارایزلا لماک  -) 50

باب 34. ص 114 ، تارایزلا ) لماک  -) 51
ثیدح 268. ص 6 ، یسوط ) خیش  یلاما  -) 52

باب 17. ص 59 ، تارایزلا ) لماک  -) 53
باب 22. ص 69-68 ، تارایزلا ) لماک  -) 54

باب 22. ص 67 ، تارایزلا ) لماک  -) 55
نب رمع  نیاربانب ، مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يرهاظ  تفالخ  نامز  رد  هدش  عقاو  هفوک  رد  هملاکم  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  -56
نبا هک  هدش  دراو  هربتعم  هریغ  بتک  زا  هچنآ  سپ  دوب  هتشذگ  شسحن  رمع  زا  لاس  شـش  تشاد  لاس  جنپ  تسیب و  ابیرقت  البرک  رد  دعس 
رمع ندش  هتشک  زور  رد  ار  وا  تدالو  هّماع  ياملع  زا  یـضعب  رگا  تسا و  لصا  یب  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دعس 

نیمه مه  ربتعم  تیاور  نیا  رد  جردی ) )و( وبحی  ) ظفل بسانم  دشاب و  نامثع  ندش  هتـشک  زور  دارم  هدش و  لقان  رب  هابتـشا  دیاش  دناهتـشون 
. تسا

زا هک  تسا  روهـشم  ماوع  هَنِْـسلَا  رد  هچنآ  لاح ، ره  هب  هدوب ، ًابیرقت  هلاس  تفه  یـس و  البرک  رد  دعـس  رمع  دـشاب ، تسرد  رگا  ضرف  رب  و 
( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) ملاعلا هّللا  و  تسا . ذخأم  یب  دننک  یم  ریبعت  البرک  يارحص  دیفس  شیر  هب  دعس  رمع 

. اروشاع زور  عیاقو  رد  دوش  هعجارم  موس  دصقم  بلاطم  هب  -57
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( داشرا -) 58
1/344 يرولا ) مالعا   ) دیفم 1/330 خیش 

مالّسلا هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  پاچ  ثیدح 87 ، هحفص 26 ، دانسالا ) برق  - ) 59
( داشرا -) 60

دیفم 132-2/131 خیش 
ثیدح 179. سلجم 24 ، هحفص 177 ، قودص ) خیش  یلاما  -) 61

.45/143 راونالا ) راحب  -) 62
هچنآ هک  دنامن  یفخم  نکلو  تسا  هریغ  بوشآ و  رهـش  نبا  تیاور  قفاوم  دیلو  ندـمآ  زا  دـعب  ناشیا  مالک  رخآ  ات  رفن  هس  نیا  رکذ  - 63

( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  . ) هیواعم تنطلس  نامز  رد  تسا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  توف  هدش  طبض  خیرات  رد 
.44/329 راونالا ) راحب  - ) 64

هیآ 21. (، 28  ) صصق هروس  - 65
( داشرا -) 66

دیفم 2/35. خیش 
.45/88( راونالا راحب  -) 67

یسلجم ص 602. همالع  نویعلا ) ءالج  -) 68
هیآ 22. (، 28  ) صصق هروس  - 69

. ریثالا نبا  هلاق  تاحوتفم  ءاب  میج و  نونب و  - 70

. یّفنحک یلَجب  ۀبسنلا  ۀلیبق و  ۀفینحک  هلیجب  - 71
ص 70-68 سواط ) نبا  فوهل  همجرت   ) البرک همانگوس  - 72

. هثلثم ءاث  رب  ةانثم  ءای  میدقت  هب  - 73
هیآ 60. (، 30  ) مور هروس  - 74
ص 102. ناجرم ) ؤلؤل و  - ) 75

فوهل ص 82-80. همجرت  ءالبرک ،) همانگوس  -) 76
: قیقحت ، 6/184 يربط ) خیرات  - ) 77

راطعلا لیمج  یقدص 
( داشرا - ) 78

دیفم 2/41. خیش 
یناهفصا ص 100. جرفلاوبا  نییبلاطلا ) لتاقم  ، ) 6/189 يربط ) خیرات  - ) 79

. تسا هدرک  لقن  فَنِْخم ) وبا   ) زا  6/193 يربط ) خیرات  -) 80
. يوضترم پاچ  يربط 2/275 ، نیدلا  دامع  یئاهب ،) لماک  - ) 81

. فوخلا نم  تقّرفت  يا  ًاعاعُش  هسْفَن  تَرام  لاقی  - 82
ص 106. نییبلاطلا ) لتاقم  ، ) يدوعسم 3/59 بهذلا ) جورم  -) 83

سوواط ص 103. نبا  فوهل  همجرت  البرک ) همانگوس  ، ) ص 618 و 619 نویعلا ) ءالج  - ) 84
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اهِرْدَِغل َنامَا  َو ال  ُْهتَنَّمَا  ْدَق  - 85
ُِمئالَع ُّنِجی  اّمِم  َُهل  ْتَدَبَف 

ِءامّظلا َنِم  ِدا  ؤْفلا  َبِهَْتُلم  ُْهتَرَسَا  َو 
ٌمِجاس ُْعمَد  ِتانَجَْولا  یَلَع  َُهل  َو 

َُهل سْفَن  یلَع  ٍفوَخ  ْنِم  ِْکبی  َمل 
ٌمِداق ٌبکَر  ُهاْکبَا  ُهَّنِکل 

یَقلام یقالی  ْنَا  ًانیَسُح  یْکبی 
ٌمِراحَم ُْهنِم  ُحاُبتَف  ْمِهِرْدَغ  ْنِم 

كرد هب  لاتق  هکرعم  رد  ار  رکب  ملـسم  هک  هدرک  لقن  وا  هچ  دـیاین ؛ تسرد  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  قفاوم  نارمح  نب  رکب  ندـیبلط  - 86
. داتسرف

( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  )
جرفلاوبا ص 108 و 109. نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 87

یطـسو رد  حیرـض و  نیب  رهّطم  مرح  رد  دـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  يرهبا  ییحی  ازریم  هقداـص  ياـیؤر  رد  - 88
لامک رد  هداتسیا  ترضح  نآ  لباقم  راوید  هب  تشپ  يدیفس  نساحم  درمریپ  تسا و  شلامج  هدهاشم  زا  عنام  شلالج  رون  دوب و  هداتـسیا 

نینمؤملاریما لوسر و  ترـضح  يربک و  هجیدخ  همطاف و  ترـضح  هظحالم  هب  دـش  عنام  درمریپ  نآ  دوش  مرح  لخاد  تساوخ  نوچ  بدا 
دیوگ یم  دندوب ، مرح  لخاد  ناماما  اب  دندوب  ترـضح  نآ  دادجا  زا  هک  یناربمغیپ  هک  متـسناد  تفگ  دندوب و  مرح  رد  هک  مالّـسلاامهیلع 

. مداتسیا اجنآ  قاور  ِرَد  ات  مرح  زا  مدمآ  نوریب  يرقهق  نم  سپ 
اب سپ  تسا  دیفس  شنساحم  هک  یلیلج  خیش  هداتسیا  دوخ  يولهپ  رد  مدید  هتفگ  هکنآ  ات  ترضح  زا  ار  دوخ  نتفرگ  افش  هدرک  لقن  سپ 

يو
: متفگ
! انخیش

؟ تسا یلّوتم  وا  دش  زا م  جراخ  دراد و  دیفس  نساحم  هک  درمریپ  نیا 
!؟ ياهدش لّسوتم  وا  هب  هک  تسا  تعاس  کی  زا  رتدایز  هکنیا  اب  یتخانشن  ار  وا  دومرف 

! ار وا  متخانشن  ماما  نیا  قح  هب  متفگ 
: دومرف

. تسا رهاظم  نب  بیبح  وا 
: متفگ

؟ تعاس کی  زا  رتدایز  ماهدش  بیبح  هب  لّسوتم  نم  هک  یتسناد  اجک  زا 
: دومرف

: تفگ ار ، وا  مسا  مدیسرپ  يرگید  صخش  زا  تفر  نم  تسد  زا  نوچ  مسرپب  ار  وا  مسا  هک  مدیشک  تلاجخ  سپ  ارت  میدید  یم  ام 
. دوب هورع  نب  یناه 

( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) مریگب ار  شنماد  ات  متخانشن  ار  وا  ارچ  هک  مدروخ  فّسات  سپ 
. مایخ پاچ  ، 2/43 ریّسلا ) بیبح  - ) 89
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.3/59 بهذلا ) جورم  - ) 90
يزوج ص 219 نبا  طبس  صاوخلا ) ةرکذت  - ) 91

. تسا هدش  رکذ  هیلح ) (، ) هیلع  ) ياج هب  ص 86  نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 92
1343 ق زیربت ، پاچ  ، 218 نیرئازلا ص 215 -  ۀیده  - 93

. یًنعم ًاظفل و  ۀطقاسک  -94
هّللا ءاش  نا  دمآ . دهاوخ  هچنانچ  دیسر  ملسم  تداهش  ربخ  هک  تسا  لزنم  نآ  مسا  دورز ) - ) 95

( یلاما  ) نتم اب  هک  دوب  هدـش  رکذ  ( میلح ای  میکح  ای  یح  ای   ) و مّویق ) ای  یح  ای   ) نتم رد  ثیدح 145. ص 143 ، قودص ) خیش  یلاما  -) 96
. دش دروآ  نتم  رد  هدش و  حیحصت 

سوواط ص 115. نبا  فوهل  همجرت  البرک ) همانگوس  -) 97
ص 121. البرک ) همانگوس  - ) 98

هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) تسا رمع  نب  هّللادبع  ریبز و  نب  هّللادبع  سابع و  نب  هّللادبع  َهلِدابَع )  ) زا دارم  - 99
ص 110 نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 100
ص 110 نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 101

تسا هدمآ  ٍةَرَُّبق ) (، ) ةرَْبنَق  ) ياج هب  ص 111 ، نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 102
ص 129 فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 103

دیفم 2/68و69 خیش  داشرا ) - ) 104
. دشاب طلغ  نیا  دیاش  دناهتفگ و  ریمن  یضعب  و  میم ) ود  اب  راد  هطقن  ءات   ) میمت نبا  داص ) حتف  هلمهم و  ءاح  ّمض   ) نیصُح -105

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینموملاریما  یتقو  هک  تسا  سک  نامه  یمیمت  دیرو  نب  ریبز  نب  ۀماسا  نب  میمت  هک  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا 
ینودِقْفَت ْنَا  َْلبَق  ینولس 

؟ تسا نم  رس  رد  وم  دنچ  دیسرپ 
: دومرف ترضح 

ربخ نم  میوگ و  یم  نم  هک  تسا  نامه  شددـع  هک  وت  رب  منک  مولعم  اـجک  زا  ینعی  نآ  ناـهرب  تسا  اـجک  نکلو  مناد  یم  مسق  ادـخ  هب 
هب ارت  هک  تسا  یناطیـش  دنک و  یم  تنعل  ارت  هک  تسا  یکلم  وت  رـس  يوم  زا  یئوم  ره  رب  هک  هدـش  هتفگ  نم  هب  وت و  ماقم  هب  ماهدـش  هداد 

. دروآ یم  رد  تکرح 
ترضح نآ  هک  دوب  نانچ  وا و  لتق  رب  دنک  یم  صیرحت  ای  ار  ربمغیپ  رـسپ  دشُک  یم  هک  تسا  يا  هچب  وت  هناخ  رد  هک  تسا  نآ  متفگ  هک 

. میمت رسپ  دوب  هدومرف 
نبا دش و  دایز  نبا  ناگنهرس  هدرک  رس  هکنیا  ات  دنام  هدنز  سپ  دروخ  یم  ریـش  هک  دوب  کچوک  یلفط  زور  نآ  هلمهم ) داص  هب   ) نیـصُح

تفلاخم زا  دناسرتب  ار  دعس  نبا  دنک و  رازراک  وا  اب  دنکن و  هحماسم  مالّسلا  هیلع  نیسح  باب  رد  هک  دعس  نبا  يوس  هب  داتـسرف  ار  وا  دایز 
نیسح دروآ  دعس  رمع  يارب  ار  تلاسر  نیا  میمت  نب  نیصح  هک  بش  نامه  حبص  مرجال  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  ریخأت  رد  دایز  نبا 

. یهتنا دش . هتشک  مالّسلا  هیلع 
نآ هب  يریت  دنیوگ  دناهتفگ ، نیصح  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  یضعب  هک  هدرک  لقن  ةرکذت )  ) رد يزوجلا  نبا  طبس  هک  دیوگ  ریقف 

. درک ادج  ار  شکرابم  رس  دمآ و  دورف  سپ  دز  ترضح 
( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) ص 228 صاوخلا ،) ةرکذت  . ) ِهّللا نئاَعل  ِهیَلَع  دایِز  ِْنبا  یِلا  ِِهب  َبَّرَقَتیل  ٍُقنُع  یف  هَْساَر  َقَّلَع  َو 
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( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) تشون نایعیش  زا  یتعامج  ۀعَافر و  هَبََجن و  نب  ّببسم  درُص و  نب  نامیلس  يارب  دیس  تیاور  هب  و  - 106
دیفم 2/70. خیش  داشرا ) - ) 107

سوواط ص 139. نبا  دیس  البرک ) همانگوس  -) 108
هیآ 23. (، 33  ) بازحا هروس  - 109

هیآ 51. ( 9  ) هبوت هروس  - 110
دیفم 2/72. خیش  داشرا ) -) 111
دیفم 2/73. خیش  داشرا ) -) 112

)ص 133 سواط نبا  دیس  فوهل  همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 113
ص 137. ءالبرک ) همانگوس  -) 114

.1/398 یفاکلا ) -) 115
ص 131. سواط ) نب  دیس  فوهل  همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 116

دیفم 2/76و77. خیش  داشرا ) - ) 117
هیآ 23. (، 33  ) بازحا هروس  - 118

دیفم 2/81 و 82. خیش  داشرا ) -) 119
دیفم 95-2/75 خیش  داشرا ) -) 120

فوهل ص 147-137. همجرت  البرک ) همانگوس  )
یناهفصا ص 112. جرفلاوبا  نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 121
يزوج ص 223. نبا  طبس  صاوخلا ) ةرکذت  - ) 122

دیفم 2/84 و 86 خیش  ( داشرا -) 123
دیفم 2/86. خیش  داشرا ) -) 124

ات 236 زا 125 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  دندومن  يو  زا  بآ  عنم  دندرک و  هرصاحم  هنیدم  رد  نایرصم  ار  ناّفع  نب  نامثع  هک  داب  فوشکم  - 125
. تسا روطسم  خیراوت  رد  وا  هیضق  حرش  دنداتسرف و  بآ  وا  يارب  زا  دندش و  ریغتم  بانج  نآ  دیسر  هک 

یفالت دیاب  یگنشت  لاح  اب  هدش  هتـشک  نامثع  هک  دنتـشاد  راهظا  مدرم  هب  دنداد و  رارق  دوخ  هنیرید  زیوآ  تسد  ار  هعقو  نیا  هیما  ینب  نکل 
بصاون یغب و  هنتف و  باب  نیا  رد  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دیدباوص  هب  نامثع  رب  مدرم  شروش  هک  دنداد  مدرم  نامگ  هب  دومن و 

زا دش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  زا  بآ  عنم  دومن  دایز  نبا  هک  مکح  لوا  دیـس ، البرک  هعقو  ات  دندرک  ناناملـسم  زا  اهیزیرنوخ 
باحـصا دیراذگن  هک  درپس  دوخ  رکـشل  ناهارمه و  هب  دمآ و  رب  مکح  نیا  يارجا  ددص  رد  دعـس  نب  رمع  دش  بآ  عنم  مکح  هک  ینامز 

دایز نبا  رّرکم  دندوب و  هرصاحم  رد  ترضح  باحـصا  نکل  دوب  ضیرع  لیوط و  تارف  هچرگا  دنرادرب  بآ  تارف  هعیرـش  زا  نیـسح  ماما 
یگنـشت دنـشاب و  تارف  عیارـش  بظاوم  هک  درک  رومأم  راوس  دصناپ  اب  ار  يدیبز  جاّجح  نب  ورمع  دعـس ، نب  رمع  درک  دیکأت  بآ  عنم  رد 

. ترضح باحصا  رد  دش  تخس 
دندنک هاچ  یهاگ  دندرک ، رپ  ایح  یب  تعامج  نآ  دندرک و  رفح  همـشچ  یهاگ  دندوب ، عونمم  زور  هنابـش  هس  هک  هدش  لقن  بقانم )  ) زا و 

. دروآ یبآ  درب و  فیرشت  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هاگنابش  یهاگ  برش و  ریغ  بآ  لامعتسا  يارب 
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دروآ و بآ  هعیرش و  رد  تفر  رفن  هاچنپ  اب  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  رد  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  زا  یلاما )  ) تیاور رد  و 
: دومرف باحصا  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادیس  ترضح 

نفک ات  دیئوشب  ار  دوخ  ياه  هماج  دـینک و  لسغ  دـیریگب و  وضو  ایند و  زا  تسا  امـش  هشوت  رخآ  نیا  دـیماشایب و  بآ  نیا  زا  دـیزیخرب و 
تعاس کی  رد  ریـسمرگ  ياوه  هک  تسا  مولعم  دـسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید م  اروشاـع  حبـص  زا  امـش و  يارب  دـشاب 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هیرذ  دندش  هتشک  هک  تسا  نآ  رابخا  خیراوت و  زا  مولعم  ردق  دوش و  یم  تخس  راک  هزادنا  هچ  یگنـشت 
. دنیامن نامولظم  دیس  نآ  یگنشت  زا  يدای  بآ  ندیماشآ  تقو  رد  ترضح  نآ  ناتسود  هک  دشاب  هتسیاش  ردقچ  سپ  هنشت  بل  اب 

شوغآ رد  ار  ترـضح  نآ  دـسج  دـمآ  دوخ  راوگرزب  ردـپ  لتقم  رد  هنیکـس  بانج  هک  یماگنه  هک  تسا  لوقنم  یمعفک ) حابـصم   ) زا و 
: دینش ءامغا  ملاع  رد  راوگرزب  ردپ  زا  ار  رعش  نیا  دش و  شوهدم  نتسیرگ  ترثک  زا  تفرگ و 

ینوُرُکْذاَف ٍبْذَع  َير  ُْمْتبِرَش  ْنِا  ام  یتَعیش 
ینوبُْدناَف ٍدیهَش  َْوا  ٍبیرَِغب  ُْمتْعِمَس  َْوا 

یمعفک ص 967 حابصم 
فادرا وکین  ترـضح و  دوخ  زا  هن  دـشاب  ارعـش  تاـقحلم  زا  دـنناوخ  یم  یثارم  لـها  فـیدر  نیا  هب  هک  يراعـشا  هیقب  تسا  نیا  رهاـظ  و 

. دناهدومن
يارب زا  دنورب  نوریب  رهـش  حالـس  اب  هلمج  نادرم  هک  درک  ادن  يدانم  تفگ  تفر و  عماج  دجـسم  هب  دایز  نبا  هک  تسا  یئاهب ) لماک   ) رد

نبا هک  ّالا  دوب  هدنامن  يدرم  چیه  نآ  یلاوح  هفوک و  رد  هک  هتشون  مه  دنشکب و  ار  وا  دشاب  رهش  رد  هک  يدرم  ره  نیسح و  ماما  اب  گنج 
رد هک  يدنِک  ملسم  نب  دیَمُح  ناشیا  لاوحا  نایوار  هک  هتفگ  دنک و  مامت  ار  شباحصا  نیـسح و  راک  هریغ  دوب و  هدنار  ًاهرک  ًاعوط و  دایز 

نکل دوب  نادرم  کین  هلمج  زا  دیَمُح  دنا و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  یلع  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  بنیز  دوب و  نیعالم  رکـشل 
. دندوب هدرک  رضاح  اجنآ  رابجا  هارکا و  هب  ار  وا 

(. هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  .) 2/279 یئاهب ) لماک  )
سوواط ص 157. نبا  دیس  فوهل  همجرت  البرک ) همانگوس  -) 126

دیفم 2/88 و 89. خیش  داشرا ) - ) 127
ص 165. البرک ) همانگوس  -) 128

. راّطعلا لیمج  یقدص  قیقحت : ، 6/224 يربط ) خیرات  - ) 129
یسلجم ص 650. همّالع  نویعلا ) ءالج  - ) 130

ص 173. البرک ) همانگوس  - ) 131
( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) تشاد 2/280 مامت  یتسد  يزاس  حالس  راک  رد  رذوبا  مالغ  نوج )  ) هک تسا  یئاهب ) لماک   ) رد - 132

( داشرا -) 133
دیفم 2/93. خیش 

( داشرا - ) 134
دیفم 2/93 و 94. خیش 

یسلجم ص 651. همالع  نویعلا ) ءالج  -) 135
فوهل ص 175. همجرت  البرک ) همانگوس  -) 136

ص 226. صاوخلا ) ةرکذت  - ) 137
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: دنا هتفگ  عالطا  لها  زا  یضعب  - 138
رمع فقوم  هدوب و  قرشم  هطقن  هب  ور  اروشاع  زور  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  فقوم  هک  تسا  نآ  هدش  قیقحت  هچنآ  هک  نادب 
دنک یم  ناـیغط  تارف  بآ  هک  یماـگنه  دـنیوگ ، یم  هیمکح )  ) ًـالعف هک  تسا  ییاـج  نیمه  هیفـش )  ) برغم و هب  ور  هّللا -  هنعل  - دعـس نب 
نایم زا  هک  تسا  یقرشم  هّللادبع  نب  كاحض  هصق  لیلد  هب  هیمکح  هیفـش  ندوب  هفوک و  هب  دنور  یم  دنوش  یم  هَداّرَط  راوس  اجنآ  زا  مدرم 

هب دوب  برغم  هجاوم  دعس  نب  رمع  فقوم  هکنآ  اّما  و  اجنآ ؛ هب  ات  البرک  رهش  زا  تسا  خسرف  مین  ًابیرقت  هک  هیفش  هب  دیـسر  ات  درک  رارف  موق 
: هتفگ هک  تسا  يربط  ترابع  رد  و  هدوب ؛ هنمیم  رد  تارف  رب  لّکوم  جاّجح  نب  ورمع  دوش و  یم  عقاو  تارف  وا  هنمیم  هکنآ  لیلد 

. یهتنا . دعَس نب  رَمُع  ِۀَنَمیَم  یف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  یلَع  َلَمَح  جاّجح  َنب  ورمَع  َّنِا  َُمث 
هک مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  هکرابم  هعقب  هب  راددیلک  نیـسحلادبع  دیـس  ياقآ  بانج  رهام  ریبخ  علطم  لماک و  لضاف  زا  مدینش 

: دومرف یم 
اهمخ نآ  رد  ًالعف  دندرک و  یم  نفد  دنتشاذگ و  یم  مخ  نایم  رد  ار  اههدرم  دوب و  لباب  ناتسربق  هک  هدوب  دیفـس  لپ  کیدزن  ات  سیواون ) )

رهن ود  و  سیواون )  ) لباقم هدوب  يرهـش  البرک  دش و  یم  عطاس  نآ  زا  يدـنگ  يوب  دـنتخیر  یم  هک  شتآ  رد  هدوب  یکاخ  هدـش  ادـیپ  هک 
هب نوع  هار  زا  اـههنابرع  هک  قباـس  رد  هدـمآ و  یم  نوع  فرط  زا  تسه  شراـثآ  ـالا ن  یمقلع  رهن  و  اونین ؛ رهن  یکی  هدوب و  یمقلع  یکی 
یم سمطنم  شراثآ  هک  اه  يزپ  هروک  کیدزن  البرک  رهـش  کیدزن  ات  تسه  شراثآ  نالا  تشذـگ و  یم  رهن  نآ  لد  زا  دـمآ  یم  البرک 
ربق رس  تشپ  زا  رهن  نآ  هیرضاغ و  کیدزن  زا  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  ماقم  هب  دسر  یم  دیایب  یسک  رگا  میقتـسم  طخ  هب  نکل  دوش 

ملاعلا هّللاو  هتشگ . دیهش  نآ  ةاّنَسُم  رب  ترضح  نآ  هتشذگ و  یم  مالّسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  كرابم 
(. مالّسلا هیلع  یمق  ساّبع  خیش  )

دیفم 2/96. خیش  داشرا ) -) 139

دیفم 2/98. خیش  داشرا ) -) 140
لثم انیرخآ و  ۀلود  َو  انایانَم  هَبَبَـس  نِکل  َو  ِحفاکْملا  یَلَع  ماْدِقا  مَدَـع  َو  ْنبُج  ْنَع  نُکی  َْمل  ُهَبَبَـس  ّنِال  انیَلَع  ًاراع  ْنُکی  َْمل  انلتق  ْنِا  ینعی  - 141

. ًاراع نکی  مل  اذه 
( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  )

( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  . ) عمج تاورس  یتخس ، درمناوج و  رتهم و  یتفَک  يرَس ) - ) 142
همّالع هکنانچ  دـشاب  یفَقَث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  دارم  دـناوت  یم  هدومرف و  یفَقَث  فسوی  نب  جاّـجح  روهظ  هب  یتراـشا  هملک  نیا  زا  - 143

( هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  . ) هدومرف یسلجم 
ص 185-179. فوهل ) همجرت  () البرک همانگوس  - ) 144

: قیقحت ، 6/208( يربط خیرات  -) 145
. راّطعلا

)ص 189. البرک همانگوس  -) 146
.6/230( يربط خیرات  - ) 147

. تسا حیحص  داشرا )  ) تبث ًارهاظ  هک  هدش  رکذ  ( دیَوُذ دیَرُد ،)  ) ياج هب  ( داشرا  ) رد -148
دیفم 2/101. خیش  ( داشرا -) 149

سوواط ص 185. نبدیس  البرک ) همانگوس  -) 150
.4/122 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ) - ) 151
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( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  .) نونفدی ام  يا : قالطالل  فلالا  - 152
هرامش 606. لاح  حرش  ص 229 ، یشاجن ) لاجر  -) 153

. ًارَغصم هّدحوملا  یلع  ۀثلثملا  میدقت  هب  طیبث ) -) 154
هیآ 58. (، 10  ) سنوی هروس  - 155

)6/183 و 184. يربط خیرات  - ) 156
فوهل ص 187. همجرت  البرک ) همانگوس  -) 157

. بلک نم  نطب  بانج )  ) ةدّحوملا و نّونلا  میجلاب و  بانج  نم  ٌذْخَف  ریغصّتلاب  میَلُع  - 158
. ةّوق بحاص  میم أ ي  رسک  هب  ةَِّرم  وذ  -159

. ةّدش يا  ْسلَفَک  بْصَع  و  - 160
. فیعّضلا يءا  ناّتکک  راّوخ  و  - 161

دیفم 2/102. خیش  ( داشرا -) 162
. هنیس ینعی  ناَبل  ندرگ . ربنچ  رد  یکاغم  مّضلاب  هَْرُغث ) -) 163

ار نوخ  درک و  هطاـحا  شندـب  رب  نهاریپ  لـثم  نوخ  هک  يّدـح  اـت  وا  هنیـس  وـلگ و  يدوـگ  هب  ندز  ریت  هتـسویپ  هک  تسا  نآ  تیب  ینعم  و 
. دومن دوخ  نهاریپ 

(. هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  )
. متس رْوَج و  حتفلاب  فیَح ) . ) فیخلا دجسم  نآ  هب  هدش  هدیمان  هّکم  هب  تسا  یعضوم  ءاخ  حتف  هب  فیَخلا ) -) 164

. میرک بسا  فرط ) - ) 165
هزین يزیت  ابش ) - ) 166

. ارم بسا  دینک  یپ  رگا  ینعی  اورِقْعَت ) ْنِا  -) 167
. ناّرب غیت  َرْبنِمک : لَصقِم  فیس  - 168

. سرت زا  تشگ  مهاوخن  رب  ناشیا و  گنج  زا  درک  مهاوخ  لوکن  هن  ینعی  ْمُْهنِم ) ًالِکان  ال  - ) 169
(. راتساریو  ) دناهدرک تبث  ریمَا  نزو  رب  ( ریَرب  ) اه یضعب  -170

. يدلج هس  پاچ  ، 1/167( لاقملا حیقنت  : ) ر.ك - 171
: هدرک مظن  نینچ  ار  بهَو  تبیصم  نانجلا ) جارعم   ) بحاص و  - 172

تخات هگمزر  يوس  همیخ  زا  سورع 
تخادنا شیوخ  رهوش  شعن  يور  هب 

رتخَا َدب  رمِش  نآ  تفگ  ار  یکی 
رهوش هب  ار  نز  نیا  زاس  قحلم  هک 

قفانم نآ  دیناسر  تبرض  کی  هب 
قماو هب  ار  ارذع  روجهم  نت 

هناور ّتنج  يوس  یبلک  دش  وچ 
هنامز جنر  مغ و  زا  دوسایب 

دهاجم يریش  رگد  دمآ  نُورب 
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دلاخ نب  ورمع  يُدب  وا  مان  هک 
زورفا ملاع  قشع  يور  شیپ  هب 

زوس رگج  هآ  یکی  لد  زا  دیشک 
تفگ نخس  نیا  دشاب  هدولآ  کشا  هب 

. تفج موش  نارای  اب  هک  نک  صّخُرم 
( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )

)ص 195. فوهل همجرت  () البرک همانگوس  -) 173
. میجلا مث  ءاحلا  مث  همجعملاب  سِلجْمَک  ْجِحذْملا ) -) 174

. دنادرگن ور  رازراک  زا  هکنآ  جرُحم ) - ) 175
. راتفگ ینعی  عبَض ) - ) 176

. ندیود رد  عیرس  فیفخ و  ینعی  لزا ) -) 177
لایخ هب  نتفر  هار  تقو  رد  نوچ  دننک  یم  فیصوت  جرع  هب  ار  عبـض  هکلب  عقاو  رد  دشاب  گنل  هکنآ  هن  تسا  ْعبَـض  تفـص  جَرْعَا ) - ) 178

هّلگ نایم  رد  دـنوش  عقاو  هاگ  ره  ناشیا  رد  داسف  نادنفـسوگ و  نتـشک  رد  راـتفک  گرگ و  و  دور ، یم  هار  ناـگنل  ناـگنل  هک  دزادـنا  یم 
. ناشیا هب  دننز  یم  لثم  هک  يدّح  هب  دنفورعم 

. تسا بئذلا ) (، ) عبّضلا  ) ياج هب  بقانم )  ) رد و  هّللا ) همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
هیآ 23. (، 33  ) بازحا هروس  - 179
خ ل)  ) يورُذ یف  یتَیب  َّنا  َو  - 180

. اهشود ینعی  -181
. ةوقلا ینعی  -182

: قیقحت ، 238-6/237( يربط خیرات  -) 183
. راطّعلا

6/238( يربط خیرات  - ) 184
. تسا هدرک  لقن  فنخموبا  زا  يربط ،) خیرات  - ) 185

ص 65. نازحالا ) ریثم  - ) 186
. متس هب  ندش  بولغم  رْسَق ) - ) 187

. دش یم  هدنکارپ  - 188
. تسا لهس  لباقم  -189

.45/25( راونالاراحب -) 190
مْهَّسلا وه  قیشر و  عمج  قاشّرلا  عرصلا و  اهب  يرجی  ُلبَّنلا  َّناَکَف  هَعرَص  يا : برحلا ، یف  اورمع  دیز  َقَفْخَا  لاقی  عرّـصلا  قافخالا ) - ) 191

. فیطّللا
( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )

: قیقحت ، 6/239 يربط ) خیرات  - ) 192
. راّطعلا
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: راطَّْخلا اَنِقلا  - 193
. ناّعط يءا  ِْحمرلِاب  ٌراّطَخ  لجر  نابنُج ، هزین 

.240-6/239( يربط خیرات  - ) 194
دیفم 2/105. خیش  ( داشرا -) 195

. هزینرس يزیت  ینعی  انَْهلا ) اَبَش   ) میرک بسا  فْرَط ) - ) 196
. ندرک یپ  ْرقَع ) - ) 197

. ریش هشیب  رسکلاب  لیِغ ) - ) 198
خیـش . ) دـش مّمـصم  تفرگ و  رارق  نآ  رد  ار و  هناخ  ای  ار  دوخ  هشیب  ریـش  تفرگ  مزال  ینعی  تسا  دـسالا  رَدَـخ  لعاف  مسا  رِداخ ) - ) 199

(. هّللا همحر  یمق  سابع 
. راطعلا قیقحت : ، 6/241 يربط ) خیرات  -) 200

. یعاقبلا قیقحت : بوشآرهش 4/112 ، نبا  بقانم ) - ) 201
. دنلب ياج  ینعی  دوعص  عمج  - 202

فرصنا فیک  مکامح  نع  - 203
، فرش هب  یل  مکاوه  و 

يرءا موی  تشع  يدیس ال 
فقا مکباوبا  يوس  یف 

( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )
.45/22( راونالا راحب  -) 204
خ ل)  ) یسْفَن کتَدَف  - 205
.45/25( راونالاراحب - ) 206

( ّححصم . ) تسا ترابع  هب  َبْسنَا  ْیلوَا و  نیا  تسا و  ءاسنلا ) یف  يدیس   ) ياج هب  خَُسن  یضعب  رد  ءاسنلا ) یف  زوجع  - ) 207
هظحالم هب  يدیـس  هب  وا  هفاضا  هدـمآ و  زین  گَس  رازراک و  تلآ  هزین و  رپِس و  ینعم  هب  هدروخلاس و  نـالک  نز  ریپ  رُوبَـصک  زوجع ) -208

. تسا تسرد  یناعم  نیا  زا  کی  ره 
( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )

سک یب  نز و  نیا  رـسپ  رهوش و  ندش  هتـشک  هب  دشاب  هراشا  اجنیا  رد  دیاش  دشاب و  هدـش  شلها  زا  یلاخ  هک  ینیمز  ینعی  هیواخ ) ضرا  )
( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  .) وا ندش 

.45/28 راونالا ) راحب  - ) 209

.45/30 راونالا ) راحب  - ) 210
کلم هنایم  هیحان و  ینعی  هزوح  رامُّذلا و  یماح  لاقی  درم ؛ رب  نآ  تشادهاگن  دوب  راوازس  هکنآ  رسکلاب  رامِذ ) - ) 211

( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )
.6/234 يربط ) خیرات  ، ) بوشآ 4/114 رهش  نبا  بقانم ) - ) 212

. نیتوپ - 213
هیآ 23. ( 33  ) بازحا هروس  - 214
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.45/31 راونالا ) راحب  -) 215
یناهفصا ص 86. جرفلاوبا  نییبلاطلا ) لتاقم  -) 216

هیآ 33 و 34. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 217
( داشرا -) 218

توافت رصتخم  اب  دیفم 2/106  خیش 
.45/43 راونالا ) راحب  -) 219

ذخأم نامه  - 220
ص 116. نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 221

( داشرا -) 222
دیفم 2/107. خیش 

ص 86. نییبلاطلا ) لتاقم  -) 223
يرون ص 90. ثّدحم  ناجرم ) ؤلؤل و  - ) 224

. هدرک بلاط  یبا  نب  دّمحم  لتقم  زا  لقن  هب  ، 45/32 راونالا ) راحب  - ) 225
.6/242 يربط ) خیرات  ، ) 2/107 داشرا ) ، ) ص 98 نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 226

ریثا 4/243. نبا  خیراتلا ) یف  لماکلا  - ) 227
.45/32 راونالا ) راحب  -) 228
.45/34 راونالا ) راحب  -) 229

.96 ص 95 -  نییبلاطلا ) لتاقم  -) 230
.6/242 يربط ) خیرات  -) 231

. یعاقبلا قیقحت : بوشآ 4/115 ، رهش  نبا  بقانم ) - ) 232
ص 95. نییبلاطلا ) لتاقم  -) 233
.101/243 راونالا ) راحب  - ) 234

بوشآ 4/114. رهش  نبا  بقانم ) - ) 235
ذخأم نامه  -236

ات 352 زا 237 

.45/34( راونالا راحب  -) 237
( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش   ) تسا رفعج  نب  هّللادبع  رفعج و  دالوا  ملسم و  لیقع و  دالوا  ترضح  نآ  ناگداز  ومع  - 238

.36-45/35 راونالا ) راحب  - ) 239
یسربط 1/418. ( يرولا مالع  إ  - ) 240

: قیقحت ص 183 ، ناجرم ) ؤلؤل و  -) 241
، یلو داتسا  نیسح 

اه هشیب  ینعی  ماجآ ) - ) 242
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. گرزب هنامیپ  زا  یعون  حتفلاب  ةردنس ) - ) 243

. توافت رصتخم  اب  45/36 راونالا ) راحب  - ) 244
ص 93 نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 245

. دوب هلمر  شمسا  دنتفگ و  یم  رکب  یبا  ّما  ار  مساق  بانج  ردام  دناهتفگ  -- 246
(. هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )

يرونید ص 257 لاوطلا ) رابخا  - ) 247
45/38 راونالا ) راحب  - ) 248

ص 88 نییبلاطلا ) لتاقم  - ) 249
.45/38 راونالاراحب ) --) 250

بوشآ 4/116. رهش  نبا  بقانم ) --) 251
ص 88. نییبلاطلا ) لتاقم  --) 252

بوشآ 4/116. رهش  نبا  بقانم ) --) 253
يدوهمس 3/895. ءافولا ) ءافو  --) 254

. دناهتفگ هّللادبع  ای  رغصا  دّمحم  یضعب  - 255
. لضفلا ریثک  - 256

بوشآ 4/116. رهش  نبا  ( بقانم - ) 257
اهناتسلخن تیاقس  يارب  هدش  بعشنم  تارف  زا  هک  تسا  رهن  دارم  اجنیا  ًارهاظ  درُخ و  يوج  ینعی  هیقاس  - 258

(. هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  )
)ص 269. فوهل همجرت  ( ) ءالبرک همانگوس  --) 259

)6/244 و 245. يربط خیرات  - ) 260
مالّـسلا و هیلع  نیـسحلا  لوزن  رکذ  دنع  يواسملا ) نساحملا و   ) باتک یف  ثلاثلا  نرقلا  مالعَا  دـحا  یقهیبلا  دّـمحم  نب  میهاربا  لاق  - 261

: هظفل ام  البرِکب  هباحصا 
هنیب مهنیب و  اُولاحف  ءاملا  هباحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  دارءاف  لاق  ُریسی  ءاملا  نیب  مهنیب و  اولزنف و 

، میمحلا نم  نوبرشت  یّتح  ادبا  نوبرشت  نشوجلا ال  يذ  رمش  هل  لاقف 
: مالّسلا هیلع  نیسحلل  مالّسلاامهیلع  یلع  نب  سابعلا  لاقف 

؟ ّقْحلا یَلَع  انَْسلَا 
! مَعَن لاق :

( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  .) اوقتسا وبرش و  یتح  ءاملا  نع  مهفشکف  مهیلع  لمحف 
یّتح هتماه  تقز  هراثب  ذـخوی  مل  ناسنالا و  لتق  اذا  نولوقی  هماهلا و  هنوّمـسی  حیـصی و  ًارئاط  توملل  نا  برعلا  معزت  حاص  يا  ( اقز - ) 262

. راثی
( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )

( هّللا همحر  یمق   ) رّمشتملا لجرلا  وه  ةالصم و  عمج  تیلاصملا ) و  -) 263
. هدیشک ریشمش  ّتلصم : فیس 
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.45/40 راونالاراحب ) - ) 264
45/40 و 41. راونالا ) راحب  - ) 265

بوشآ 4/117. رهش  نبا  بقانم ) - ) 266
.45/41 راونالا ) راحب  - ) 267

ثیدح 731. سلجم 70 ، ص 548 ، قودص ) خیش  یلاما  - ) 268
.45/40 راونالا ) راحب  - ) 269

یحیرُط ص 438. بختنملا ) - ) 270
: قیقحت ص 287 ، يرون . ثدحم  یسدقلا ) ضیفلا  - ) 271

. يوبن رفعج  دیس 
. نایراصنا تاراشتنا  يدوعسم ص 167 ، ۀیصولا ) تابثا  - ) 272

ص 54. يدنوار ) تاوعد  - ) 273
ثیدح 5. ملظلا ، باب  ، 2/331 یفاکلا ) - ) 274

تداهش هعیفر  هجرد  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  باحـصا  راصنا و  اروشاع ، زور  نوچ  هک  تسا  لقن  هیدرولا ) قئادح   ) باتک زا  - 275
! انُرُْصنیَف ٌرِصان  الَا  ندرک  ادن  هب  درک  عورش  ترضح  دندیسر 

. دندیشک هحیص  هخرص و  دندینش  ار  ترضح  نآ  يادص  هک  لافطا  نانز و 
نآ تالایع  هحیـص  دندینـش و  ادن  نیا  نوچ  دندوب  دعـس  رمع  رکـشل  رد  هک  فوتحلاوبا  شردارب  ینالجعلا و  يراصنالا  ثرحلا  نب  دـعس 
الا رخآ  دندومن  حورجم  ار  یخرب  لوتقم و  ار  یعمج  دندرک و  هلتاقم  هتسویپ  دندومن و  بانج  نآ  بناج  هب  لیم  دندرک  عامتسا  ار  بانج 

. دندش دیهش  ود  ره  رم 
( هّللا همحر  یمق  سابع  خیش  )

ص 227. صاوخلا ) ةرکذت  --) 276
ص 227. صاوخلا ) ةرکذت  - ) 277

یسربط 2/25. جاجتحا ) - ) 278
یم نیمز  رب  تفرگ و  یم  فک  رد  ار  اهنوخ  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  حیرـصت  اجنآ  رد  هکلب  تسین  يربط  خیرات  رد  نومـضم  نیا  - 279

. تخیر
(. راتساریو  ) هدومن لقن  ةرکذت )  ) رد طبس  طقف  تسین  داشرا  جاجتحا و  يربط و  خیرات  رد  ًادبا  ترابع  نیا  - 280

. توافت رصتخم  اب   6/243 يربط ) خیرات  - ) 281
.48-45/47 راونالا ) راحب  --) 282

.45/49 راونالا ) راحب  --) 283
ذخأم نامه  - 284

.45/50( راونالا راحب  ، ) 6/245 يربط ) خیرات  - ) 285
: قیقحت يرون ص 186 و 187 ، ثّدحم  ناجرم ) ؤلؤل و  - ) 286

. یلو داتسا  نیسح 
.53  - 45/52 راونالا ) راحب  - ) 287
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( ۀّبحملا جارعم  - ) 288
. یسمش لاس 1357  يراصنا ، موحرم  پاچ  نیقارعلا ص 6 ، یلع  خیش 

. هدش رکذ  رسن )  ) دیفم داشرا  رد  و  رشب )  ) اههخسن یضعب  رد  - 289
( داشرا ( ؛ ص 225 همانگوس ) ( ) فوهل  ) همجرت -290

دیفم 2/110. خیش 
.2/111 داشرا ،) - ) 291

.6/245 يربط ) خیرات  - ) 292
( داشرا - ) 293

دیفم 2/111. خیش 
6/245( يربط خیرات  -) 294

ص 229. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 295
( داشرا - ) 296

دیفم 2/12. خیش 
بوشآ 4/120. رهش  نبا  بقانم ) - ) 297

ص 233. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 298
ص 351. تارایزلا ) لماک  - ) 299

( داشرا - ) 300
دیفم 2/133. خیش 

( داشرا - ) 301
.134 دیفم 2/133 -  خیش 

.45/60 راونالاراحب ) - ) 302
.59  - 45/58 راونالاراحب ) - ) 303

. هدش رکذ  َۀبْوَح )  ) ای ۀیوُح )  ) اههخسن یضعب  رد  - 304
.45/60 راونالاراحب ) - ) 305

ص 241. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  ، ) 45/58 راونالا ) راحب  - ) 306
ص 80. نازحالا ) ریثم  - ) 307

. نارهت قودص ، پاچ  باب 88 ، ص 274 ، تارایزلا ) لماک  -) 308
.45/58 راونالاراحب ) - ) 309
.45/58 راونالاراحب ) - ) 310

. یسمش لاس 1357  يراصنا ، یلع  دمحم  پاچ  ص 93 ، ۀبحملا ) جارعم  - ) 311
: دنا هتفگ  یضعب  هک  هتفگ  افصلا ) ۀضور   ) بحاص - 312
: تفگ هتفرگ  ار  رمش  ینعی  ار  وا  تسد  ود  ره  دعس  رمع 

؟ یئامن یم  مادقا  رامیب  رسپ  نیا  لتق  رب  هک  يرادن  مرش  یلاعت  يادخ  زا 
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: تفگ رمش 
زاب تسد  عینش  رما  حیبق و  لعف  نآ  زا  رمش  درک و  هغلابم  باب  نیا  رد  رَمُع  مشکب و  ار  نیسُح  نارسپ  عیمج  هک  هدش  رداص  هّللادیبع  نامرف 

. دندز یفطصم  تیب  لها  ياه  همیخ  رد  شتآ  ات  درک  رما  هتشاد 
دمآ موق  نآ  زا  هک  اه  یلدگنس  نینچ  اب 

رکنتسم یهز  دیرابن  گنس 
زونه هاگنآ  ثداح و  هعقاو  نینچ  نیا 

رونا دیشروخ  نشور و  کلف  نادرگ و  خرچ 
.45/59 راونالاراحب ) - ) 313

. توریب یملعا ، پاچ  ص 49 ، لامعالا ) لابقا  - ) 314
. توریب یملعا ، پاچ  ص 543 ، دّجهَتُملا ) حابصم  - ) 315

توریب ءاوضالا ، راد  پاچ  بوشآ 4/122 ، رهش  نبا  بقانم ) - ) 316
ثیدح 201. سلجم 27 ، ص 191 و 192 ، قودص ) خیش  یلاما  - ) 317

. نارهت يوضترم ، پاچ  ، 2/303 یئاهب ) لماک  - ) 318
روح هدید و  زا  لد  نوخ  ناور  وت  غاد  يا  -319

روص هخفن  ات  هدکمتام  همه  ملاع  وت  یب 
ناشن تسا  هداد  هک  تسا  هدوب  دشاب و  ناهج  ات 

رونت هب  نامهیم  ردنا و  خاک  هب  هتفخ  نابزیم 
فهک هیآ  بل  هب  تسا  هدینش  هک  نت  یب  رَس 

( هّللا همحر  یّمق  سابع  خیش   ) رون هیآ  رونت  تاکشم  هب  تسا  هدید  هک  ای 
: قیقحت ، 6/247 يربط ) خیرات  - ) 320

. راّطعلا لیمج  یقدص 
. يراصنا یلعدّمحم  پاچ  ص 9 ، ۀبّحملا ) جارعم  - ) 321

1364 ش. زیربت ، یسودرف ، پاچ  يزیربت ص 130 ، ّرین  هدکشتآ  - 322
. نارهت یئانس ، پاچ  توافت ، رصتخم  اب  ص 284 ، یناشاک ) مشتحم  ناوید  - ) 323

لُغ ندرگ و  يوس  هب  ار  اهتـسد  دـنک  یم  عمج  هک  تسا  نآ  هیمـست  نیا  هجو  تسا و  لُـغ )  ) زا عون  کـی  مسا  هعماـج )  ) هک نادـب  - 324
فرط زا  ینعی  دوش ، یم  جراـخ  هقوـط  نآ  فرط  ود  زا  فـالتخا  هب  هک  دراد  ریجنز  فرط  ود  زا  دـنراذگ و  ندرگ  رد  تسا  ینهآ  هقوـط 

ندش هتسب  زا  سپ  ریجنز  فرط  ود  دوش  یم  هتسب  اهتسد  ود  دور  یم  تسار  تسد  تمس  هب  پچ  فرط  زا  پچ و  تسد  تمس  هب  تسار 
ار لُغ  تساوخ  دیلپ  دیزی  هک  یماگنه  تهج  نیا  زا  دوشن و  ادج  رگید  هک  دوش  یم  لصو  مه  هب  ندـیبوک  ای  نتخادـگ  هلیـسو  هب  اهتـسد 

(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) تساوخ ناهوس  درادرب  ترضح  نآ  ندرگ 
ص 97. ۀّبحملا ) جارعم  - ) 325

ربق نآ  راثآ  وحم  رد  نیعل و  لکوتم  دیـشرلا و  نوراه  زا  دـش  رهاظ  هچنآ  هب  دـشاب  هراشا  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  تاملک  نیا  - 326
(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) دوش هعجارم  اجنآ  هب  هتفر  حرش  هب  لّکوتم  لاح  رد  یهتنملا ) ۀّمتت   ) رد هچنانچ  فیرش 

باب 88. ص 273 و 274 ، تارایزلا ) لماک  - ) 327
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ص 245. فوهل ،) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 328
ص 283 و 284. یناشاک ) مشتحم  ناوید  - ) 329

.45/58 راونالاراحب ) - ) 330
.45/59 راونالا ) راحب  - ) 331
.45/59 راونالاراحب ) - ) 332

. توریب یملعا ، ص 967 ، یمعفک ، حابصم ) - ) 333
بوشآ 4/121. رهش  نبا  بقانم ) - ) 334

( داشرا - ) 335
دیفم 2/114. خیش 

.2/287 ییاهب ) لماک  - ) 336
. مق یمالسا ، تاراشتنا  پاچ  ، 2/11 هیعرشلا ) سوردلا  - ) 337

. هیمالسا پاچ  مالّسلا 3/34 ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیراوتلا ) خسان  - ) 338
هیآ 42. (، 14  ) میهاربا هروس  - 339

بوشآ 4/91 و 92. رهش  نبا  بقانم ) - ) 340
.45/232 راونالا ) راحب  - ) 341
.45/230 راونالاراحب ) - ) 342

ۀیرق ذمرت  تِّسلا و  حاحَـصلا  ِدَـحَا  ُعِماج  هنـس 275 و  یفوتملا  هروس  نب  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبا  ظفاحلا  خیـشلا  وه  يذمرت ) - ) 343
خلب رهن  فرط  یلع  ۀمیدق 

(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
یّفوت امه  ریغ  هباحـصلا و  لیاضف  باسنالا و  باتک  بحاص  یعفاّـشلا  يزورملا  دّـمحم  نب  میرکلادـبع  دعـسوبا  وه  یناعمّـسلا ) و  - ) 344

هنس 562 ورمب 
(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )

. توریب رکفلاراد ، ثیدح 3796 ، ، 5/428 يذمرت ) حیحص  - ) 345
. تسا هدرک  لقن  بلاط ) یبا  نب  دّمحم  لتقم   ) زا  45/23 راونالا ) راحب  - ) 346

ص 230. صاوخلا ) ةرکذت  - ) 347
ثیدح 653. سلجم 11 ، ص 326 ، یسوط ) خیش  یلاما  - ) 348

عیمج رد  دـننادرگب  هفوـک  ياـه  هچوـک  رد  ار  سّدـقم  رـس  هک  درک  مکح  داـیز  نبا  نوـچ  هـک  تـسا  ( 2/290 () یئاهب لـماک   ) رد - 349
(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) تینهت هب  یضعب  تیزعت و  هب  یضعب  دندش  عمج  رس  نآ  هراظن  رد  قلخ  رازه  دص  لیابق  اههچوک و 

. تسا جَبَس )  ) شبّرعم تسا  هایس  ُهرهم  هَبَش ) - ) 350
45/114 و 115. راونالا ) راحب  - ) 351

.45/108 راونالاراحب ) - ) 352

ات 430 زا 353 
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هرامش 368. هب  مظعا ، دجسم  هناخباتک  یّطخ  هخسن  يرداپ ،) هلاسر  ّدر  ( ) ۀّمُالا فیس  - ) 353
فقوت نتفر  زا  دندرک و  رایتخا  توکس  دیامرف ، ملکت  تساوخ  هدرک  توکس  هب  هراشا  بنیز 3  بانج  هک  دندید  مدرم  نوچ  ینعی  - 354

ربخ لها  زا  یضعب  هدراو  تانایب  اّما  داتفا ، ادص  زا  اهگنز  مرجال  دنداتسیا  زاب  نتفر  زا  مدرم  نوچ  دیامرف و  یم  هچ  دنهد  شوگ  ات  دندومن 
اهتمارک نیا  لقن  هب  جاتحم  هرّدـخم  نآ  ردـق  تلالج  يارب  و  تسا . تاداهتجا  زا  دناهدرمـش  بنیز 3  باـنج  تاـمارک  زا  یکی  ار  نیا  هک 

.)؛ یّمق ساّبع  خیش   ) تسین
ثیدح 8. سلجم 38 ، ، 324 ص 321 -  دیفم ) خیش  یلاما  - ) 355

ثیدح 142. موس ، سلجم  ، 93 ص 91 -  یسوط ، خیش  یلاما  )
یسربط 2/31. جاجتحا ) - ) 356

. َتوُمی یتَح  ٍء  ییَـشب  یمْری  َُّمث  ایَح  ِحوُّرلا  ِتاَوذ  ْنِم  ٌء  ییَـش  َکَسْمی  ْنَا  َوُه  اْربَص  َباوَّدـلا  َنِم  ٍء  ییَـش  لـْتَق  ْنَع  یهَن  ِثیدَْـحلا  یف  - 357
. ۀیاهِّنلا یف  اذک 

(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
.291 ص 287 -  سواط ، نبا  فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 358

. نیشنارحص يداب =  رواجم ، رضاح  - 359
هدش لقن  خیرات  ياملع  بتک  زا  ياهلمج  رد  هک  هدش  یخزرب  رام  تروص  هب  لامعا  مسجت  تباب  زا  هک  هدوب  بیـضق  نیمه  دیاش  و  - 360

خاروس رد  يرام  هک  دندومن  یم  اشامت  مدرم  دندوب و  هتخادنا  نیمز  رب  دوب و  هلَتَق  رس  نایم  رد  ار  رفاک  نیا  سحن  رـس  راتخم  نامز  رد  هک 
: دنتفگ یم  مدرم  دیآ و  یم  نوریب  دو و  لخاد  وا  ناهد  ینیب و 

نآ تعاس  کی  نوعلم  دایز  نبا  هک  دوش  یم  دافتسم  يربط  خیرات  زا  دش و  عقاو  رّرکم  لمع  نیا  دمآ و  زاب  رام  ینعی  َْتئاجْدَق ، َْتئاج  ْدَق 
ساّبع خیش  ، ) 6/248 يربط ) خیرات  . ) دراب یم  نیمز  رب  هک  ناراب  لثم  یلاوتم  رّرکم و  دز  یم  ترـضح  نآ  نینزان  ياهنادند  هب  ار  بیـضق 

(. هّللا همحر  یّمق 
ریلد و لد و  رپ  نز  ینعی  دشاب  همجعم  نیـش  هب  هعاجـش )  ) هک تسا  لمتحم  تسا و  هلمهم  نیـس  هب  هعاّجـس )  ) همجرت يانعم  نیمه  - 361

. تّدش رد  روالد  لد و  رپ  نز  ثیلثّتلاب  هعاجش  برالا ) یهتنم   ) رد هچنانچ  تسا  عاجش 
: دیوگ ریقف 

هناجرم و شردام  هب  درک  شنزرس  رییعت و  ار  ربکا  ّبد  نآ  گرزب  عمجم  نآ  رد  هک  مالّسلااهیلع  بنیز  بانج  یلد  رپ  رد  تسا  یفاک  هک 
. انز هب  هروهشم  هیناز  دوب  یکزینک  نآ 

اهَیِلا َراشَا  َو  دایز  ُنب  هّللا  ُدیَبُع  ِةَرِجاْفلا  ِۀَمالا  ُْنبا  مینَّزلا  ُُّلتُْعلا  َکَّنَذُـخ  ْاَیل  راّمتلا  مَثیْمِلل  هلوَق  یف  ُمالَّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اهَیِلا  َراشَا  ْدَـق  َو 
: ِتیَْبلا اذه  یف  ُرعاّشلا  اضیَا 

ادایِز َّلَح  ُثیَح  ُهّللا  َنََعل 
. ِلُوعَْبلا َتاذ  َزوُجَْعلا  ُهَْنبا و  َو 

( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
6/248 و 249. يربط ) خیرات  - ) 362

ص 91. نازحالا ) ریثم  - ) 363
هیآ 42. (، 39  ) رمُز هروس  - 364

ص 297. البرک ) همانگوس  - ) 365
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.45/118 راونالا ) راحب  - ) 366
. ناشیا زا  دینک  یم  مرش  ایح و  ینعی  - 367

راد هب  اجنآ  رد  ار  هّللادـبع  هک  هدوب  يراز  هروش  هفوک  رد  دـیاش  هرـصب و  رد  تسا  یعـضوم  مسا  راز و  هروش  نیمز  ینعی  هخبـس ) - ) 368
(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  ، ) ملاعلا هّللاو  دناهدرک . رکذ  دجسم  هخبس ، ياج  هب  یضعب  و  دندز ،

دیـسر و اروشاع  زور  زا  زور  راهچ  تسیب و  زا  دـعب  هنیدـم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  ربخ  هک  دوش  یم  مولعم  میظّنلا ) ّرد   ) باتک زا 
، ملاعلا هّللا 

( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
هیآ 9. (، 18  ) فهک هروس  - 369

.2/117 دیفم ، خیش  داشرا ) - ) 370
ثیدح 35. ، 45/189 راونالا ) راحب  - ) 371

دیفم 2/118. خیش  داشرا ) - ) 372
دیفم 2/123، خیش  داشرا ) - ) 373

، برک يدعم  نب  ورمعلا  تیبلا  اذه  بعک و  نب  ثرحلا  ینب  نم  دایز  ینب  یلَع  دَیبُز  ینبل  َْتناک  ٌۀعقو  بنْرَالَا ) )
(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )

. ذخأم نامه  - 374
.45/122 راونالا ) راحب  - ) 375

دیفم 2/124. خیش  داشرا ) - ) 376
ص 90 یسوط ) خیش  یلاما  - ) 377

ثیدح 139. مّوس ، سلجم 
45/199 راونالاراحب ) - ) 378

.6/255 يربط ) خیرات  )
: قیقحت ، 6/252 يربط ) خیرات  - ) 379

. راطعلا لیمج  یقدص 
.2/118 دیفم ، خیش  داشرا ) - ) 380

رکذـب رابتعالا  ظعاوملا و   ) یمـسملا ب رـصم  خـیرات  اـهنم  ةریثکلا  بتکلا  بحاـص  خّروملا  یلع  نب  دـمحا  نیدـلا  یقت  يزیرقملا  - 381
هنس 845 یّفوت  ةرزاقملا  ةراحب  فرعت  تناک  ةراح  یلا  ۀبسن  يزیرقملاب  فرعی  کبلعب و  نم  هلصا  راث ،) الا  ططخلا و 

(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
.1/430 راث ) الا  ططخلا و  - ) 382

يربط 2/291. نیدلا  دامع  یئاهب ) لماک  - ) 383
. توریب یملعا ، ص 59 ، لامعالا ) لابقا  - ) 384

(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) هدش بآ  ینعی  باذُم )  ) الط و ینعی  هنکاس  هّدحوم  رب  هروسکم  إتمیدقت  هب  ْرِبت ) (: ) باذُم ْرِبت  - ) 385
؛ رابتعا تیاهن  رد  وا  لتقم  تسا و  خیراوت  ریِـس و  بابرا  دمتعم  نیثّدحم و  ناگرزب  زا  يدْزالا  ییحی  نب  طول  فنِْخم  وبا  هک  دنامن  یفخم 

تـسد رد  وا  بیع  یب  لَتْقَم  لصا  هک  هآ  سوسفا و  نکلو  دوش  یم  مولعم  شتافلؤم  ریاس  زا  نآ و  زا  میدـق  ياملع  مظاعا  لقن  زا  هچنانچ 
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زا يا  هراپ  تهج  هب  ار  نآ  لاّـهج  يداـعَا و  دـیاب  هک  هرْکنُم  بلاـطم  یـضعب  رب  تسا  لمتـشم  وا  هب  بوسنم  دوجوم و  لـتقم  نیا  تسین و 
هچ نآ  نکل  تسین ، یقوثو  خیـش  نآ  تادرفم  رب  هداتفا و  رابتعا  هجرد  زا  تهج  نیا  زا  دنـشاب و  هدرک  لقن  باـتک  نآ  رد  هدـساف  ضارغا 

ّسد زا  نآ  ماـمت  تفگ  دوشن  میدرک  لـقن  اـم  ار  نآ  صّخلم  هک  هدرک  لـقن  هدـیدع  ياـیاضق  زا  ماـش  هفوک و  زا  تیب  لـها  رَیِـس  باـب  رد 
هربتعم بتک  رد  ایاضق  زا  بلاغ  قدص  رب  رایـسب  دهاوش  نآ  رب  هوالع  تسین و  عضو  رب  یعاد  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هک  امیِـس  دـشاب  نیعاّضو 

: دوش یم  تفای 
هک ینارح  يدوهی  هّصق  هدـش و  بارخ  مور  تراغ  تهج  هب  هنس 351  رد  هدوب و  بَلَح  یلزنم  کی  رد  هک  نیِرْسَِّنق  بهار  رید  هیـضق  لثم 

هدرک لقن  بابحالا ) ۀضور   ) رد نیدلا  ثایغ  دیس  نب  هّللاءاطع  دیس 
رب هدرک  حیرصت  هفیقسلا ) لماک   ) رد یسربط  یلع  نب  نسح  نیدلا  دامع  ریبخ  لیلج  ملاع  هدرک و  لقن  رایـسب  يایاضق  بوشآ  رهـش  نبا  و 

. دندرک روبع  رَزیَش  نیقرافایم و  کبلعب و  نیبیصن و  لصوم و  دما و  هب  ریِس  نیا  رد  هک  نآ 
نانیمطا عومجم ، زا  هدرک و  لقن  ادهـشلا ) ۀضور   ) رد لزانم  يرایـسب  زا  روبع  نیب  رد  هددـعتم  يایاضق  یفـشاک  نیـسح  ّالم  یعملا  لضاف 

. هدیسرن رظن  هب  نونک  ات  باحصا  تاملک  لصا و  زا  زین  نآ  فالخ  هدوب و  هار  نآ  زا  ریسم  هک  دوش  یم  لصاح 
( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) ملاعلا هّللاو 

سلجم رد  دوخ  هبطخ  رد  مالّـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هدومرف  هراشا  مالـسا ، راید  رد  مانالا  ُریَخ  ِتیب  لها  ندـینادرگ  نیا  هب  انامه  - 387
: دیزی

!؟ ایابَس َهّللا  لوسَر  ِتاَنب  َکَقْوَس  َكءام و  َو إ  َكَرئارَح  َكُریذَْحت  ءاقَلُْطلا  َْنبای  ِلْدَعلا  َنِمَا 
. خلا ِِلقانَْملا  ِلِهانَْملا و  لهَا  َّنُُهفِرْشَتْسی  ٍدلب و  یلا  ٍدََلب  ْنِم  ُءادْعالا  َّنِِهبُودَْحت  َّنُهَهوُجُو  َتیَْدبَا  َّنُهَرُوتُس و  َتْکَتَه  ْدَق 

ص 330 البرک ) همانگوس  )
: رعاش نیا  سدقم ، سأر  راهشا  هب  هدومرف  هراشا  و 

ِهیصَو َو  ٍدَّمحم  ِتنب  ْنبا  ُسأَر 
ُعَفْری ٍةانَق  یلَع  َنیملسُْمِلل 

ٍعَمسَِمب ٍرَظنَِمب و  َنوملسُْملاَو 
ٌعَّجَوَتُم َو ال  ْمُْهنِم  ٌعزاج  ال 

يرِک اَهل  َْتنُک  َو  ًانافْجَا  َتْظَقیَا 
ُعَجْهَت َِکب  ْنُکَت  َْمل  ًانیَع  َتْمَنَا  َو 
ًۀیامِع ُنویُْعلا  َكِرَْظنَِمب  ْتَلَحَک 

ُعَمْسَت ٍنُذُا  َّلُک  َُكْؤزُر  َّمَصَاَو 
اّهنا ْتَّنَمَت  ّالإ  ٌۀَضْوَر  ام 

ٌعِضوَم َكِْربَق  ِّطَِخل  َو  ٌعَجْضَم  ََکل 
( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) فوهل ص 298 همجرت  البرک ) همانگوس  )

89 و 90. بوشآ 4 /  رهش  نبا  بقانم  - ) 388
: حیحصت ص 386 ، ءادهشلا ) ۀضور  - ) 389

. ینارعش همالع 
هیآ 227. (، 26  ) ءارعش هروس  - 390
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ص 367. ءادهشلا ) ۀضور  - ) 391
. توریب رداص ، راد  پاچ  ، 186  / 2 نادلبلا ) مجعم  - ) 392

.253  / 1 بلح ) خیرات  - ) 393
.316 ص 315 ، فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 394

: تفگ هک  تسا  طبس ) ةرکذت   ) تیاور رد  و  - 395
ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ُلوُسَر  ًادّمَُحم  َكَّدَج  ّنَا  َو  هّللا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا 

َكُْدبَع َكالْوم و  یّننءا  ُدَهْشَا  َو 
. درک یم  تیب  لها  تمدخ  دمآ و  دورف  رید  زا  سپ 

( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
هیآ 42. (، 14  ) میهاربا هروس  - 396
هیآ 227. (، 26  ) ارعش هروس  - 397

399 . 185  - 184  / 45 راونالاراحب ) - ) 398
. توریب یملعا ، یمعفک ص 676 ، حابصم ) )

ص 317. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 400
ص 729. نویعلا ) ءالج  - ) 401

هیآ 42. (، 14  ) میهاربا هروس  - 402
هیآ 227. (، 26  ) ءارعش هروس  - 403

بوشآ 4/68. رهش  نبا  بقانم ) - ) 404
هیآ 9. (، 18  ) فهک هروس  - 405
يدنوار 2/577. جئارخ ) - ) 406

هیآ 23. (، 42  ) يروش هروس  - 407
هیآ 26. (، 17  ) ءارسا هروس  - 408

هیآ 41. (، 8  ) لافنا هروس  - 409
هیآ 33. (، 33  ) بازحا هروس  - 410

.323 ص 318 -  فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 411
ص 731. نویعلا ) ءالج  - ) 412

.293 ، 2/292 یئاهب ) لماک  - ) 413
یّمق ساّبع  خیـش  ، ) تسا ملق  وهـس  زا  ارهاظ  کَحْـضی  ُهَّنَاَک  هملک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  رـس  زا  دعب  مومهملا  سفن  رد  - 414

(. هّللا همحر 
.297 ، 2/296 یئاهب ) لماک  - ) 415

: قیقحت ، 250  / 6 يربط ) خیرات  - ) 416
. راّطعلا لیمج  یقدص 

ص 97. نازحالا ) ریثم  - ) 417

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2079 

http://www.ghaemiyeh.com


( داشرا - ) 418
.119  / 2 دیفم ، خیش 

. دنشاب هتسب  جدوه  اهنآ  رب  هک  نارتش  اه و  جدوه  مضلاب  لوُمُح ) - ) 419
. هدش رکذ  سوؤرلا ) (، ) لومُحلا  ) ياج هب  اههخسن  یضعب  رد 

.199  / 45 راونالا ) راحب  - ) 420

.167  / 45 راونالا ) راحب  - ) 421
( داشرا - ) 422

.120 ، 119 دیفم 2 /  خیش 
.176  / 45 راونالا ) راحب  - ) 423
.295  / 2 یئاهب ) لماک  - ) 424
ص 98 نازحالا ) ریثم  - ) 425

هیآ 30. (، 42  ) يروش هروس  - 426
.23 هیآ 22 -  (، 57  ) دیدح هروس  - 427

.2/352 یّمق ) ریسفت  - ) 428
هدننز شتآ  ینعی  ًایراو  - 429

. نیگهودنا ینعی  َنیجْشت  - 430

ات 498 زا 430 

: هیمالسا پاچ  ، 3/136 خیراوتلا ) خسان   ) زا هدناوخ ، مْوُش  سلجم  نآ  رد  هک  دیلپ  دیزی  راعشا  رکذ  - 431
اوُدِهَش ٍرْدَِبب  یخایشَا  َتَیل 

ِلسالا عقو  َعَم  جرزخلا  ۀعقو 
الَف ِْکلُْملِاب  ُمشاه  ْتَبَِعل 

َلََزن یحو  َو ال  َءاج  ٌرَبَخ 
ْمِقَْتنءا َْمل  ْنِا  ٍفَْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل 

َلَعَف ناک  ام  َدمحا  ینب  ْنِم 
انَراث یلع  ْنِم  انْذَخَا  دق 

َلَطَبلا َثیَّللا  سِراْفلا  اْنلَتَقَو 
مِهتاداس ْنِم  َموَْقلا  انلَتَق  َو 

َلَدَْعناَف ٍردَِبب  ُهاْنلَدَعو 
اهْلثِم ٍردَِبب  ْمُهانیَزَجَف 

َلَدَتْعاَف ٍدُحا  َمْوی  ٍدحُِاب  َو 
ًاحَرَف اوُّلهَتْساف  ُهْوَاَرول 

ُّلَشَت ُدیزی ال  ای  اولاق  َُّمث 
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ِِهب یناصْوَا  خیشلا  َكاذَک  و 
لَئَس دق  امیف  َخیشلا  ُْتعَبَّتاَف 

دناهداد يرعبز  نبا  هب  ار  نآ  یضعب  دناهداد و  دیزی  هب  تبـسن  ار  یمک  یتعامج  دناهدرک  رکذ  هک  ار  هچنآ  دناهدرکن و  رکذ  ار  راعـشا  نیا 
گنج رد  هک  ار  يرعبز  نبا  راعـشا  هک  دنک  یم  بجاو  سپ  مادک ، يرعبز  نبا  زا  تسا و  مادک  دیزی  زا  هک  هدومنن  حیرـصت  سک  چـیه  و 

: تسا نیا  يرعبز  نبا  راعشا  مادک ، يرعبز  نبا  رعش  تسا و  مادک  دیزی  رعش  هک  دوش  مولعم  ات  مینک  رکذ  هتفگ  دحا 
ْلُقَف َْتئِش  ام  نیَْبلا  َبارُغ  ای 

َلُِعف ْدَق  ًاْرمَا  ُقِْعنَت  امَّنِا 
يدَم ِرَّشِلل  َو  ِریَْخِلل  َّنِا 

ّلقُم ٍْرثُم و  ُْربَق  ٌءاوَس  َو 
ٌلئاز ٍمیعَن  َو  ٍریَخ  ُّلُک 

ِّلُِکب َْنبَْعلی  ِرْهَّدلا  ُتاَنب  َو 
ًۀیآ ینَع  َناَّسَح  اِغْلبَا 

لَلِْعلا اَذ  یفْشی  ْرعِّشلا  ُضیرقَف 
ٍۀَمُجْمُج ْنِم  ِبْرَْحلا  ِیف  يَرت  ْمَک 

لجَر َو  ْتَنیبُا  ُْدق  ٍفُکَاَو 
ْتَِبلُس ٍناسِح  َلیبارَس  َو 

لَزَْتنُْملا یفْوُر  ِدْوُغ  ٍةامُک  ْنَع 
ٍدیَس ٍمیرک  ْنِم  اْنلَتَق  ْمَک 

ٍلََطب ٍمادْقِم  ِنیَّدَجلا  ِدجام 
ٍعِراب مْرَق  ةَدْجَّنلا  ِقداص 

لسالا ْعقَو  يَدل  ٍدیدْعِر  ِریَغ 
ِِهنکاس ْنِم  َسارْهِْملا  لَسَف 
لَجَْحلا ٍماهَو  سیدارک  ْنِم 
اوُدِهَش ٍرْدَِبب  یخایشا  َتَیل 

لسالا ْعقَو  ْنِم  جرزَْخلا  َعَزَج 
اهُکَْرب ٍءابِقب  ْتَّلَض  َنیح 

لَشْالاِْدبَع یف  ُْلتَْقلا  َّرَحَتْساَو 
اهُکَْرب ٍءابِقب  ْتَّلَض  َونیح 

لَشالا ِْدبَع  یف  ُْلتَْقلا  َّرَحَتْساَو 
اصَّقُر ْمُکاذ  َْدنِع  اوّفَح  َُّمث 

ِلَبَجلا یف  اوُدْعَت  ِناّفَْحلا  َصَقَر 
ْمِِهتاداس ْنِم  َفْصِّنلا  انلَتَقَف 

َلَدَتْعاَف رَْدب  َْلثِم  اْنلَدَعَو 
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انَّنا ِّالا  َسْفَّنلا  ُمُولَءا  ال 
لعَتْفُملا اْنلَعَفل  انْرَرَک  َول 

ْمُهَم اهُوْلعَت  ِْدنِْهلا  ِفویُِسب 
لَلِْعلا َنیفْشی  َو  َظیَْغلا  ُدِْرُبت 

هدرک تئارق  یتنونیب  كدنا  هب  ای  هدرک  ءاشنا  دوخ  ار  مادک  تسا و  هدروآ  لیثمت  دیزی  ار  کی  مادک  هک  تسناد  ناوت  راعشا  نیا  زا  نونکا 
یّلجـس وا  رب  هک  ار  رفک  نیا  تشگ  وا  دزـشوگ  یبارُغ  گناب  دندروآ  دیلپ  دیزی  دزن  ار  ادهـش  ياهرـس  نوچ  هک  هدرک  لقن  اجنآ  رد  مه  و 

: درک ءاشنا  دوب 
تَقَرْشَا َو  سُؤُّرلا  کِلت  ْتََدب  اّمل 

نوُریَج یبُر  یلَع  سُومُّشلا  َْکِلت 
حِصَت َْوا ال  ْحِص  ُتلُقَف  ُبارُغلا  َحاص 

ینویُد یبَّنلا  َنِم  ُتیَضَق  ْدَقَلَف 
دش لّثمتم  يرعبز  نبا  راعشا  زا  رعش  ود  هب  درک و  یم  کلم  لاوز  رب  تلالد  ریطت  مکح  هب  داتفا  ماگنه  هبان  يو  رب  ار  بارُغ  گناب  نوچ  و 

: تخاس بطاخم  ار  بارغ  و 
لئاز میعَن  َو  ْکُلم  ُّلُک 

. ِّلکب َْنبَْعلی  ِرهَّدلا  ُتاَنب  و 
.167  / 45 راونالا ) راحب  - ) 432
.133  / 45 راونالا ) راحب  - ) 433
هیآ 10. (، 30  ) مور هروس  - 434

هیآ 178. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 435
. ندیوج ندیئاخ : - 436

.337 ص 329 -  فوهل ،) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 437
ذخأم نامه  - 438

170 و 171.  / ص يدوعسم ، هیصولا ) تابثا  - ) 439
: لیق ام  َمِْعَنل  َو  - 440

ددرگ میب  ریسا  هک  سک  نآ 
ددرگ میتی  نوچ  دشاب  نوچ 

يریگتسد هدش ز  دیمون 
يریسا یبیرغ و  ّلِذ  اب 

تخیر نوخ  کشرس  هژم  نادنچ ز 
تخیمآ رد  دوخ  هب  نیمز  مادناک 

ییاجک ردپ  يا  ردپ  يا  تفگ 
یئامن یمن  رسب  هن  رسفاک 

مدوب هدیدن  يردپ  یب  نم 
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مدومزآ هک  نونک  تسا  خلت 
ص 339. البرک ) همانگوس  ، ) 2/121 داشرا ) - ) 441

دیفم 2/122. خیش  داشرا ،) - ) 442
45/142 و 143. راونالا ) راحب  - ) 443

ص 739. نویعلا ) ءالج  - ) 444
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  یئاهب ) لماک   ) رد و  - 445

ِْقلَْخلا ِءانَف  َدَعب  یقاْبلا  هتیرِخ و  َرِّخُوم ال  يذلا ال  ُرِخ  الاو  ِِهتیلَوَِال  َلَّوَا  يّذلا ال  ُلَّوَالا  َو  َُهل  َدافن  يذلا ال  ُِمئاّدلا  َُهل و  َۀیاَدب  يذلا ال  ِهّلل  ُدْمَحلا 
ُم. ّالَعلا  ُِکلَْملا  ُهّللا  َكَرابَتَف  َماسقالا  ُمُهَنَیب  امیف  َمَّسَق  َمایالا و  یلایَّللا و  َرَّدَق 

( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
یم هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  يدـهم  ترـضح  متفه  هدـشن و  رکذ  يا  هظحالم  هب  ًارهاـظ  هدـشن و  رکذ  تیاور  نیا  رد  - 446

. هدش رکذ  یئاهب ) لماک   ) تیاور رد  ار و  لاّجد  دشک 
( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) ملاعلا هّللاو 

. دشابن ربخ  زا  هیقب  دوش و  مامت  اجنیا  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  زا  يورم  ربخ  هک  تسا  لمتحم  - 447
( هّللا همحر  یّمق  )

ص 345. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 448
.296 ، 2/295 یئاهب ) لماک  - ) 449

: دیوگ ریقف  - 450
. تسین نم  دامتعا  ّلحم  دیعب و  نم  رظن  رد  ود  ره  هدش  لقن  ییاهب ) لماک   ) زا هک  یتیاکح  رفاح و  هسینک  ثیدح  هک 

( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  . ) ملاعلا هّللاو 
ص 351. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 451

: هدومرف فیرش  ثیدح  رد  هکنیا  - 452
: ربانَْملا یَلَع  ُنَعلی  ۀیِرَبلا  ُریَخ 

، مالسا ربانم  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّبس  هعاشا  هیواعم و  هریس  هب  هراشا 
: یجافخلا نانَس  نبا  داجا  دقل  و 

اهِهاْوفَا یف  َو  ْتَرَفَک  ۀَُّما  ای 
اهُداشَر اُهلالَض و  هیف  نآرُْقلا 

هِّبَِسب َنُوِنْلُعت  ِربانَْملا  یَلْعَا 
اهُداوْعا ْمَُکل  ْتَبُِصن  ِهفیَسبَو 
ٌۀیِرَْدب ْمُکیف  ِقئالَخلا  َکِلت 

اهُداقْحَا ْتَبَخام  ُنیسُْحلا و  َِلُتق 
نامز ات  دوب  موسرم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّبس  دایعا  هعمج و  بَطُخ  رد  هک  یئاهلاس  تشذـگ  مالـسا  دـجاسم  ربانم و  عضو  نیا  رب  و 

ار ِناسحالا  َو  ِلدَعلاب  ُُرمْای  هّللا  َّنِا  هیآ  بانج  نآ  ّبس  ياج  هب  دومن و  عینش  لمع  نآ  عفر  لیحلا  فیاطل  هب  هک  زیزعلادبع  نب  رمع  تفالخ 
. داد رارق 
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(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
.2/134 یّمق ) ریسفت  - ) 453

.3/252 هینامعنلا ) راونا  - ) 454
ص 103. نازحالا ) ریثم  - ) 455

ص 338. تاجردلا ،) رئاصب  - ) 456
: حیحصت ص 389 ، ءادهشلا ) ۀضور  - ) 457

. ینارعش همّالع 
. یسمش پاچ 1357  ص 120 ، هّبحملا ) جارعم  - ) 458

ص 343. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 459
ص 745. نویعلاءالج ) - ) 460

.578 يدنوار 2 /  جئارخ ) - ) 461
: دیوگ ریقف  - 462

دنک یم  دییإت  دمآ  دهاوخ  نیا  زا  دعب  هچنانچ  ار  تردپ  رَس  دید  یهاوخن  زگره  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  ترضح  هب  دیزی  لوق  هک 
. ار تیاور  نیا 

( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش  )
.748 ص 747 ، نویعلا ) ءالج  - ) 463

يرونید ص 260. لاوّطلا ) رابخالا  - ) 464
ص 353. البرک ) همانگوس  - ) 465

یسلجم ص 750 و 751. همّالع  نویعلا ) ءالج  - ) 466
( داشرا - ) 467

.122 دیفم 2 /  خیش 
.1/324 لوُّدلا ) رابخا  - ) 468

ص 357. فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 469
. توریب یملعا ، سوواط ص 67 ، نبا  لامع ) الا  لابقا  - ) 470

. ذخأم نامه  - 471
( دجهتملا حابصم  - ) 472

توریب یملعا ، یسوط ص 548 ، خیش 
. توریب یملعا ، یمعفک ص 676 ، حابصم ) )

. یلو داتسا  نیسح  قیقحت : ، 148 ص 144 -  ناجرم ) ؤلؤل و  - ) 473
ص 391 ءادهشلا ) ۀضور  - ) 474

. مق مالّسلاامهیلع  تیبلا  لآ  پاچ  سوواط ص 286 ، نبا  رئاز ،) حابصم  )
هّللا تیآ  بارحم  دیهـش  فیلأت  مالّـسلا ) هیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت   ) هدـنزرا باتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  قیقحت  يارب 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  زیربت  رد  یسمش  لاس 1352  رد  هک  یضاق  یلعدّمحم  دیس 
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ص 74 و 75. یفطصملا ) ةراشب  - ) 475
. لّوا ثیدح  باب 37 ، ص 117 ، تارایزلا ) لماک  - ) 476

دیفم 2/132. خیش  داشرا ) - ) 477
هیآ 15. (، 46  ) فاقحا هروس  - 478

هیآ 29. (، 44  ) ناخد هروس  - 479
. مق يداهلا  پاچ  يدنوار ص 222 ، ءایبنالا ) صصق  - ) 480

ثیدح 291. باب 14 ، يدنوار ص 222 ، ءایبنالا ) صصق  - ) 481
ص 367. ءادهشلا ) ۀضور  - ) 482

. یعاقب رتکد  قیقحت : بوشآ 4/88 ، رهش  نبا  بقانم ) - ) 483
.69/252 راونالا ) راحب  - ) 484

.52 ثیدح 50 -  يدنوار ص 28 ، تاوعد ) - ) 485
هّللا یلص  ادخ  ربمغیپ  دندوب  مک  ناناملسم  نوچ  هک  دوب  هبیط  هنیدم  رد  دش  بصن  مالـسا  رد  هک  يربنم  لّوا  نوچ  هک  داب  فوشکم  - 486

نوتـس نآ  دوـمرف و  یم  هظعوـم  ار  مدرم  هدرک  هیکت  نآ  رب  داـهن و  یم  دجـسم  ياهنوتـس  زا  ینوتـس  رب  كراـبم  تشپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
ياـج هب  تشاد و  هجرد  هس  هک  دـنداد  بیترت  ترـضح  نآ  يارب  يربنم  دـندش  رایـسب  ناناملـسم  تعاـمج  هک  نیمه  دوب ، اـمرخ  تخرد 

ربنم نآ  رب  تساوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دیسر و  هک  هعمج  زور  دنتشاذگ ، تسا  هنیدم  دجسم  رد  مویلا  هک  يربنم 
. دوش ادج  دوخ  هّچب  زا  هک  يرتش  هلان  دننام  دندینش  دجسم  لها  همه  هک  دش  دنلب  تخرد  هنت  نآ  هلان  دایرف و  دور  الاب 

: يرتحب رعش  هب  منک  لّثمت  مامت  نیا  رد  نم  هک  تسا  هتسیاش 
ام َقوَف  َفّلکَت  اقاتْشُم  َّنَا  ْوَلَف 

. رَبنِملا َکَیِلا  یعََسل  هِعس 
روهشم بتک  رد  هک  یحرـش  هب  درک  تکاس  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دروآ و  فیرـشت  وا  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سپ 

: هفیاط هس  رب  لیئربج  نیرفن  رب  دومرف  نیمآ  هبترم  هس  تفر و  الاب  ربنم  هب  نآ  زا  سپ  تسا ،
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مان  دونشب  هک  یسک  و  دوش ، مورحم  یهلا  ترفغم  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  و  نیدلاو ، ّقاع  رب 

. دتسرفن تاولص  ار و 
یمداخ دندمآ و  لابقتسا  هب  هک  دوب  هنیدم  رد  دش  بصن  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  بئاصم  رکذ  يارب  هک  يربنم  لّوا  وحن  نیمه 

. هدش مقر  نتم  رد  هچنانچ  دومرف  نایب  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهش  حرش  تفر و  نآ  يالاب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  دروآ و  یـسرک 
(. یّمق ساّبع  خیش  )

.369 ص 357 -  فوهل ) همجرت  ( ) البرک همانگوس  - ) 487
ص 378. البرک ) همانگوس  - ) 488

ذخأم نامه  - 489
.4/88 ریثا ) نبا  خیرات  - ) 490

.14/158 یناغالا ) - ) 491
.45/386 راونالاراحب ) - ) 492

.45/336 راونالا ) راحب  - ) 493
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8/297 و 349. راونالاراحب ) - ) 494
.45/332 راونالاراحب ) - ) 495
.4/90 ریثا ) نبا  خیرات  - ) 496

ص 336. البرک ) همانگوس  - ) 497
فلس رثآم  رکذ  رتشوش و  خیرات  رد  هتشون  دنه  رد  ار  باتک  نیا  تسا و  يریازج  هّللا  ۀمعن  دیس  دافحا  زا  روکذم  فیطللادبع  دیـس  - 498

مع يارب  ار  باتک  نآ  هدرک و  جرد  نآ  رد  ار  دنه  راید  هنَکَس  تالاح  زا  يرایسب  شدوخ و  نامز  ات  وا  دالوا  يرئازج و  دیس  لاح  زا  دوخ 
هدومن موسوم  ملاعلا ) ۀفحت   ) ار نآ  ببس  نیا  هب  هدنارذگ و  ناغمرا  ناونع  هب  ملاع  ریم  هب  بقَُلم  یضر  دیس  نب  مساقلا  وبا  دیس  دوخ  هداز 

(. هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش   ) ملاعلا هّللاو 

رخآ یلا  زا 499 

.45/205 راونالا ) راحب  - ) 499
.45/206 راونالاراحب ) - ) 500

.45/204 راونالا ) راحب  - ) 501
هیآ 29. ناخد ، هروس  - 502

. هطوبرم هیآ  لیذ  یطویس  روثنملا ) ُّرُد  ریسفت  - ) 503
.4/172 دیرفلا ) ُدْقَع  - ) 504

ثیدح 20. باب 28 ، ص 98 ، تارایزلا ) لماک  - ) 505
.4/172 دیرفلا ) دقع  - ) 506

.242 ص 241 ، صاوخلا ) ةرکذت  - ) 507
ذخأم نامه  - 508

ص 245 و 246. صاوخلا ) ةرکذت  - ) 509
ص 63. يواسملا ) نساحملا و  - ) 510

ص 246. صاوخلا ) ةرکذت  - ) 511
ذخأم نامه  - 512

،114  - 2/113 اروشاعلا ) ةرایز  حرش  یف  رودصلا  ءافش  - ) 513
(. توریب پاچ  زا  تسفا   ) مق یبرقلا  يوذ  پاچ  ص 26 ، عبیرلا ) رَهُز  . ) تسا هدرک  لقن  باتک  هس  نیا  زا 

هیآ 227. (، 26  ) ءارعش هروس  - 514
ص 26. عیبرلا ) رهز  - ) 515

یحطبا قیقحت : . 20/115 هّللا ، همحر  ینارهط  لضفلاوبا  ازریم  همّالع  رودصلا ) ءافش  - ) 516
. فیطللادبع باهّولادبع  حیحصت : رجح ص 193 ، نبا  ۀَقِرحُملا ) قعاوصلا  - ) 517

ذخأم ص 194. نامه  - 518
يزوج ص 246. نبا  طبس  صاوخلا ) ةرکذت  - ) 519

(. نیدقعلا 2/333 رهاوج   ) هوُسا پاچ  ، 3/45 ةّدوملا ) عیبانی  - ) 520
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ذخأم ص 90 نامه  - 521
: دیوگ فلؤم  - 522

: هک هتفگ  هینیسحلا ) نیعبرا   ) بحاص ام  خیش  هک 
هیعیبط روما  زا  قفا  نامـسآ و  یخرـس  هک  دـنک  هسوسو  لایخ  ناطیـش  دـیامن و  دعبتـسم  ام  رـصع  یلاها  رظن  رد  ثیداـحا  هنوگ  نیا  دـیاش 

نیدمتعم لقن  اب  تافانم  ینعم  نیا  نکلو  دناهدرک  رکذ  وا  يارب  ۀـیعیبط  تاهج  هدـش و  ناونع  یـسویملطب  تئیه  بتک  رد  تسا و  هدوهعم 
عولط تقو  ریغ  ءامسلا و  طسو  رد  ای  هدوب و  جراخ  زا  هک  دشاب  هّصاخ  هرمح  ثودح  ناشیا  دارم  تسا  نکمم  هک  اریز  درادن ؛ خیرات  لها 

نیخروم مالعا و  ياملع  دارم  هک  دورن  لاـمتحا  دوش  یم  ثداـح  عاعـش  ساـکعنا  زا  هک  بورغ  عولط و  رد  قفا  هرمح  هدـش و  یم  رادومن 
یبقانم و میلـست  ناکما  ردق  هب  هک  هّماع  ياملع  اصوصخ  دـهدن  هثداح  عوقو  هب  تبـسن  ار  داتعم  رما  یلقاع  چـیه  هک  اریز  دـشاب ؛ ماقم  الاو 

راکنا لباق  هک  هدـش  عقاو  يدـح  هب  هبیجع  عیاقو  زا  يرجه  کی  تصـش و  هنـس  رد  دـننکن و  مالّـسلاامهیلع  رـشع  ینثا  همئا  يارب  یلئاضف 
ص 168 هینیسُح ) نیعبرا  .) یهتنا هدوبن 

دنیامن عوجر  اجنآ  هب  نیبلاط  تسین  رکذ  شیاجنگ  ار  ماقم  هک  ینایب  هب  هدش  بلطم  نیا  ضرعتم  زین  رودصلا ) ءافش   ) بحاص و 
(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیش   ) ملاعلا هّللاو 

. تسا هدرک  لقن  هیزمه ) حرش   ) زا  2/124( رودصلا ءافش  - ) 523
ار بلطم  نیا  دننک و  یم  گنر  نآ  هب  ار  هماج  دیور و  یم  نمی  نیمز  رد  دجنک  هب  هیبش  تسا  یهایگ  نآ  كرپسا و  ینعی  سرو ) - ) 524

( یّمق ساّبع  خیش  . ) هدومن لقن  يواسم ) نساحم و   ) رد زین  یقهیب 
: قیقحت ص 207 ، ءافلخلا ) خیرات  - ) 525

. دیمحلادبع نیّدلا  ییحم  دّمحم 
: دیوگ ریقف  مق . هیملع  ، 467 يرون 4/466 ، ثّدحم  مالّسلاراد ) - ) 526

تحص تیاهن  رد  شدنس  نکل  مّود  دلجم  زا  مهدراهچ  باب  رد  مّوس  تیاکح  ریظن  تسا  دعبتسم  بیرغ و  یلیخ  نم  دزن  تیاکح  نیا  هک 
تسا هنع  يورم  رد  مالک  تسا ، رابتعا  و 

. ملاعلا هّللاو 
( هّللا همحر  یّمق  سابع  خیش  )

. مود ثیدح  باب 26 ، ص 82 ، تارایزلا ) لماک  - ) 527
.2/288 مالسلا ) راد  - ) 528

؛ ریماَک هلمهم  ءار  نیمجعم و  ءاز  نیغب و  ریزغ :) - ) 529
. مشچ کشا  يرایسب  زیچ و  ره  زا  رایسب 

. دزیخ رب  داب  زا  هک  تسا  يرابغ  مّضلاب  رُوم ) - ) 530
بوشآ 4/133. رهش  نبا  بقانم ) - ) 531

.4/127 بقانم ) ، ) ص 110 نازحالا ) ریثم  - ) 532
. تشاد هک  هچب  کی  تکاله  يارب  ندرک و  گناب  هیرگ و  رد  ار  دوخ  زاوآ  هدرک  دنلب  هک  ینز  ینعی  - 533

یناهفصا 7/260. جرفلاوبا  یناغالا ) - ) 534

خیرات
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  رامش  زور 

همدقم

: ناگدنسیون مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  رامش  زور 
یئولؤل ناویک  یحاتف –  مساق 

هاگرذـگ رد  تیناـسنا  هریخذ  نیرتگرزب  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شناـمرهق  ربـهر  هک  اونین  نینوخ  دادـیور  دـننام  ياهثداـح 
هک دوب  یهلا  لامج  لامک و  زا  ياهولج  هکلب  دوبن ، هعجاف  ای  زیگنامغ و  ناتساد  کی  رباربان ، گنج  کی  اهنت  اروشاع  دادیور  تسا  اهنرق 

هناهاوخ و تلادـع  ياهتضهن  نانوچ  اروشاع  دادـخر  دـش . هدراذـگ  شیامن  هب  رظن  لها  رظنم  رد  تفاـی و  مسجت  ییاـهناسنا  هرهچ  رد 
فط هدیتفت  نیمزرـس  رد  هک  دوب  یهلا  نادرم  ياهبالقنا  اهتضهن ، اهتثعب ، همه  هراصع  هکلب  دوبن ، دـهاجم  ياهناسنا  هنابلط  حالـصا 

. دوش یم  میسرت  اوشیپ  ود  ای  هورگ  ود  هرهچ  رد  هک  یخیرات  نایرج  ود  داقتعا و  ود  هشیدنا ، ود  رولبت  دومن . خر 
. اهتلیذر اب  اهتلیضف  ییورایور  دسفم ، دساف و  ناسنا  اب  حلصم  حلاص و  ناسنا  يریگرد  ران ، ماما  اب  رون  ماما  گنج 

، گرزب ياـهگنج  خـیرات ، دـش . ناراـگزور  همه  رد  نوگاـنوگ  سلاـجم  لـقن  دیـشکن ، لوـط  زور  مـین  زا  شیب  هـک  نآ  اـب  هـعقاو  نـیا 
زومآ تربع  زیگنا و  ثحب  هاتوک ، دادیور  نیا  هزادنا  هب  مادک  چیه  اما  تسا ، هدید  رایسب  نیگمهس ، ياهيزیرنوخ  زارد و  ياهشکمشک 

. دشاب یم  هوسا  داعبا  همه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راتفر  هشیدنا و  تسا  هدوبن 
ناهاوخیدازآ و هار  ارف  تشارفارب ، هک  یمچرپ  تسا و  تزع  تیرح و  هار  داد ، ناشن  یگدنز  فیرعت  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یهار  و 

تسا  تمایق  مایق  ات  نایوج  تزع 
مالـسا و ياهنیمزرـس  دزاـس و  اوسر  ار  ناـیوما  موش  تنطلـس  هک  دوب  نیا  کـیرات  نارود  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یـسایس  تلاـسر 

زور ات  مینآرب  راتشون  نیا  رد  دنبای . یصالخ  یهابت  هنتف و  نآ  زا  ناناملسم  مالسا و  ات  دناتسب  نانآ  زا  ار  هلبق  لها  حلاصم  نآرق و  ياهزرم 
ترضح  نآ  یناگدنز  رخآ  شخب  رب  هیکت  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  ثداوح  رامش 

میهد رارق  یسررب  دروم  دوجوم  تاعالطا  عبانم و  زا  يریگهرهب  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ات  مایق  زاغآ  هرود  ینعی 

نیسح ماما  تدالو 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  هنیدم  رد  يرجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس  زور  رد  نایعیش  ياوشیپ  نیموس 
رظن زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیمان . نیـسح   » ار وا  دـش و  دنـسرخ  يو  رادـید  زا  هلآ  اهیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح ، نآ  تدالو  زا  سپ 

بـسن ثیح  زا  ترـضح  نآ  هکارچ  دـسر . یمن  ماـقم  نآ  هـب  سکچـیه  هـک  تـسا  رادروـخرب  یماـقم  ناـنچ  زا  بـسح  بـسن و  یئـالاو 
، یبـتجم نسح  شردارب  یـضترم ، یلع  شردـپ  ارهز ، همطاـف  ترـضح  شرداـم  ص ،)  ) ادـخ لوـسر  شدـج  تـسا و  ناـسنا  نیرتزاـتمم 

يدـحا يارب  بسن  نیا  تسا و  یناساس  هاشداپ  درگدزی  گرزب  رتخد  ونابرهـش  تاـیاور  یخرب  رب  اـنب  شرـسمه  يربک و  بنیز  شرهاوخ 
تسا هللادبع  یبا  ماما  نآ  هینک  تسا و  ناشیا  باقلا  زا  ءادهشلا  دیس  هللا و  راث  یکز  بیبط ، �̠ شر تسین 

( يرجه  4-11  ) ربمایپ رصع  رد  نیسح 

. درک يرپس  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  زا  لاس  تفه  دودح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تنـس و لها  عبانم  هک  دراد ، دوجو  هلآ  اهیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  نیـسح  نسح و  دنمجرا  ماقم  دروم  رد  يرایـسب  ياهتیاور 
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هرابرد هک  یتالمج  اب  هدرک و  هقالع  راهظا  شردارب  نیـسح و  هب  تخـس  هلآ  اهیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـناهدرک . هراـشا  نآ  هب  هعیش 
. دندرک وگزاب  باحصا  يارب  ار  اهنآ  لیاضف  زا  ياهشوگ  دندومرف ، اهنآ 

نیسحلا نسحلا و   » ریظن اهنآ  زا  يرایسب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تلیـضف  يدایز  رامش  � · راثآ ح̠ رد  نونکا 
تسا هدش  لقن  ناوارف  ای  هدوب و  رتاوتم  هنجلا  لها  بابش  ادیس 

افلخ رصع  رد  نیسح 

ثداوح اب  هلآ  اهیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرجه )  1135 نامثع ، رمع ، رکبوبا ،  ) افلخ رصع  رد  نیسح 
هللا مالـس  ارهز  ترـضح  شردام  تداهـش  كدف و  بصغ  یمالـسا ، تفالخ  بصغ  هدعاس و  ینب  هفیقـس  يارجام  نوچ  يراوگان  خلت و 
هیلع یلع  ماما  شراوگرزب  ردـپ  هارمه  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  جـنپ  تسیب و  دودـح  هک  افلخ  تموکح  رـصع  رد  دـیدرگ . ور  هبور  اـهیلع 

لطاب حانج  اب  هزرابم  هب  یتصرف  ره  زا  هدافتـسا  اب  درک و  یم  عافد  تلادع  قحمیرح و  زا  فلتخم  ياهههبج  نوگانوگ و  داعبا  رد  مالـسلا 
تخادرپ  یم  نانمشد  یفارحنا  تاغیلبت  اب  هلباقم  نمشد و  تیهام  ياشفا  و 

تبسن هلآ  اهیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  يروهشم  فطاوع  تایانع و  ببس  هب  افلخ  هرود  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  عبانم ، راهظا  هب  انب 
. دوب مارتحا  دروم  رایسب  دندوب ، هدید  وا  هب 

نآ هک  دوب  نیا  تشاد ، تکراـشم  نآ  رد  ق  13-11 ه .  ) هفاحق یبا  نب  رکبوبا  تفالخ  هرود  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یعیاقو  هلمج  زا 
هللا مالس  ارهز  ترضح  ناشردام  تیعم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  هارمه  دنارذگ ، یم  ار  یکدوک  نارود  ماگنه  نآ  رد  هک  ترضح 

هک ياهنوگ  هب  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نآ  زا  كدف  هک  دنداد  یهاوگ  دهاش ، ناونع  هب  دنتفر و  رکبوبا  دزن  كدف ، هبلاطم  يارب  اهیلع 
تامادـقا اب  یهارمه  ع ،)  ) نیـسح تیلاعف  دراوم  زا  رگید  یکی  دـشن . عقاو  لوبق  دروم  نانآ  یهاوگ  رمع  هلخادـم  اـب  یلو  تفریذـپ  هفیلخ 

. دوب تما  يربهر  تفالخ و   ) دوخ قح  نتفرگ  يارب  ردپ 
بصغ دروم  رد  هفیلخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ضارتعا  دروم  رد  يرایسب  ياهتیاور  زین  ق  23-13 ه .  ) باطخ نب  رمع  تفالخ  نارود  رد 

دندقتعم عبانم  یخرب  دراد ، دوجو  رظن  قافتا  افلخ  نارود  تاحوتف  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرش  دروم  رد  تسا  هدمآ  تفالخ  ماقم 
. دناهتشاد لاعف  تکراشم  اقیرفآ  لامش  ناتسربط و  حتف  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  ترضح و  نآ  هک 

نارتخد زا  یکی  ونابرهش ، اب  ترضح  نآ  جاودزا  تسا ، حرطم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  رمع  تفالخ  نارود  رد  هک  يرگید  هتکن 
تسا  هدش  زاربا  يداضتم  هاگ  فلتخم و  تارظن  مه  دروم  نیا  رد  هک  تسا ، یناساس  هاشداپ  نیرخآ  موس ، درگدزی 

ردـپ و اـب  یهارمه  رد  دــنارذگ ، یم  ار  یناوـج  نارود  ق  35-23 ه .  ) نافع نب  ناـمثع  تفـالخ  نارود  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
یلـص ربمایپ  هباحـص  زا  یکی  يرافغ  رذوبا  موس ، هفیلخ  یتقو  عبانم ، راهظا  هب  انب  تفریذپن ، ار  نامثع  شور  تفالخ و  هاگ  چیه  شردارب ،

یلع رذوبا ، هقردب  مدـع  رب  ینبم  هفیلخ  روتـسد  دوجو  اب  درک ، دـیعبت  هذـبر  هب  هنیدـم  زا  يو  شور  هب  ضارتعا  ببـس  هب  ار  هلآ  اهیلع و  هللا 
یط مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  ناـمه  رد  دنتفاتـش و  رذوبا  هقردـب  هب  نیـسح  نسح و  هلمج  زا  ناراـی ، زا  یعمج  هارمه  مالـسلا  هیلع 

. درک مالعا  نامثع  شور  اب  ار  دوخ  تفلاخم  اراکشآ  ینانخس ،
، دـندش هفیلخ  هناخ  هب  بآ  ندیـسر  عنام  دـندرک و  هرـصاحم  ار  هفیلخ  هناخ  نایـشروش ، هک  ینامز  ناـمثع و  تفـالخ  یناـیاپ  ياـههام  رد 

. دندوب مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  ماما  دنناسرب ، بآ  نامثع  هناخ  هب  هدرک و  زاب  نایشروش  نایم  زا  یهار  ات  دنتشاد  تردق  هک  یناسک 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تفالخ  هرود  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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. دندش ترضح  نآ  اب  تعیب  ناهاوخ  دندرب و  موجه  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  مدرم  نامثع  لتق  زا  سپ  يرجه )  40-36)
رد ار  تفالخ  روما  مامز  مدرم  يوس  زا  ماما  طیارش  لوبق  مدرم و  ناوارف  رارـصا  زا  سپ  دوبن ، تفالخ  شریذپ  هب  رـضاح  ادتبا  رد  هک  ماما 

ياههلـصاف ندرب  نیب  زا  تلادع و  يارجا   ) یحالـصا تامادقا  شخب  ود  رد  شیوخ ، تفالخ  هام  هن  لاسراهچ و  لوط  رد  تفرگ و  تسد 
تخادرپ  تیلاعف  هب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان ، هورگ  هس  اب  گنج   ) یماظن یسایس و  تامادقا  یتاقبط و  ياوران 

عبانم هتـشون  هب  تشاد  لاعف  تکراـشم  یماـظن  یگنهرف و  یعاـمتجا ، یـسایس ، ياـهتیلاعف  ماـمت  رد  نارود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما داد ، خر  هرصب  یکیدزن  رديرمق  يرجه  مشـش  یـس و  لاس  رد  هک  نیثکان  ای  نکـش  نامیپ  هورگ  اب   ) لمج گنج  نایرج  رد  یخیرات 

زا يدایز  ياهتداشر  تشاد و  هدهعرب  ار  نینموملا  ریما  هاپس  تسار  حانج  یهدنامرف  هک  نانچ  تشاد ، یمهم  شقن  مالسلا  هیلع  نیـسح 
. داد ناشن  دوخ 

لاس رفص  رد  زاغآ و  يرمق  يرجه  لاس 36  بجر  هام  زا  هک  نیفص  گنج   ) نیملاظ ای  نیطساق  هورگ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  گنج  رد 
هلباقم يارب  ار  هفوک  مدرم  دوخ ، نیشتآ  ياههبطخ  اب  گنج  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  تفای ، نایاپ  تیمکح  يارجام  اب  يرمق  يرجه   37

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  داد ، ناشن  دوخ  زا  يدایز  ياهيروالد  اهتعاجـش و  زین  گنج  ناـیرج  رد  درک و  یم  جیـسب  هیواـعم  اـب 
: دومرف یم  هشیمه  دسرن و  مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  ترضح و  نآ  هب  یبیسآ  ات  دوب  بقارم  هتسویپ 

.« دیشاب نانآ  بقارم  هلآ  اهیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لسن  ظفح  يارب  »
. دندرک یم  بیغرت  گنج  هب  ار  مدرم  نآ  نمض  هک  تسا  هدش  لقن  نیفص  گنج  رد  ياهبطخ  ترضح  نآ  زا 

تشاد  شقن  نایماش  تسد  زا  بآ  ریسم  نتفرگ  رد  نیفص ، گنج  یتامدقم  لحارم  نامه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف يزوریپ  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یلع ماما  هک  دوب  ینادهاش  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زین  تیمکح  يارجام  گنج و  نایاپ  زا  دعب  نیـسحلا »  ۀکربب  حتف  لوا  اذـه  »
. دیزگرب ار  وا  تارکاذم  دنور  رب  تراظن  يارب  مالسلا  هیلع 

هتشاد و لاعف  شقن  زین  تفرگ ، تروص  يرمق  يرجه  لاس 38  رد  هک  جراوخ   ) نیقرام هورگ  اب  ناورهن  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
روما رد  شالت  رپ  شقن  نمض  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هرود  رد  ترضح  نآ  تسا  هتـشاد  هدهع  هب  ار  هاپـس  زا  یـشخب  یهدنامرف  تمس 
لصفو لح  نادنمزاین ، هب  یگدیـسر  نآرق ، میلعت  شزومآ و  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  لاعف  تکراشم  زین  رگید  روما  رد  یماظن 

. درک هراشا  یعامتجا  ییاضق و  یسایس ، روما 

شردارب تماما  تفالخ و  هرود  رد  نیسح 

نآ تیـصو  هب  اـنب  يرمق ، يرجه  لاـس 40  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  يرجه )  50-40)
. دندرک تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ناشیا  گرزب  دنزرف  اب  ناناملسم  ترضح ،

رارق ترضح  نآ  رانک  رد  هتسویپ  شراوگرزب ، ردارب  تماما  هلاس  هد  نارود  شردپ و  تفالخ  هاتوک  نارود  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دوب ردارب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیواعم ، اب  هلباقم  روظنم  هب  هاپس  يروآ  عمج  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تکرح  ماگنه  تشاد 

تخادرپ تروشم  هب  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  اب  دش ، هیواعم  اب  حلص  هب  روبجم  یبتجم  ماما  هکنآ  زا  سپ  و 

يرجه متصش  لاس  بجر  مهدزناپ 

گرم ماگنه  تفر  ایند  زا  ماـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 60  بجر  هام  همین  رد  نایفـسوبا  نب  هیواعم  دـیزی ) تفالخ  زاغآ  هیواعم و  گرم  )
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. درب یم  رس  هب  نیراوح  رد  دیزی  شدنزرف  يو 
تشون  دیزی  هب  باطخ  نومضم  نیا  هب  ياهمان  تیصو  هیواعم 

هللادبع رکبوبا و  نب  نمحرلادبع  رمع و  نب  هللادبع  یلع و  نب  نیسح  نانآ  مرادن و  میب  درم  راهچ  زا  زج  وا  رب  نم  هک  دیناسرب  وا  عالطا  هب  »
رذـگ رد  وا  رب  درک  نینچ  رگا  دـننک . جورخ  هب  راداو  دـننکن و  اهر  ار  وا  قارع  مدرم  منک  یم  لایخ  یلع ، نب  نیـسح  اما  دنتـسه ، ریبز  نب 

…«
نایفـس یبا  نب  هبتع  نب  دـیلو  هنیدـم ، لـماع  هب   » یبوقعی هتـشون  هب  تفرگ  تسد  رد  ار  تفـالخ  روما  ماـمز  دیـسر و  قشمد  هب  نوچ  دـیزی 

تشون 
ود نآ  دنتفرن ، راب  ریز  رگا  سپ  ریگب ، تعیب  ود  نآ  زا  نک و  راضحا  ار  ریبز  نب  هللادبع  یلع و  نب  نیسح  دیـسر ، وت  هب  ماهمان  هک  یماگنه 

ارجا نانآ  هرابرد  ار  مکح  ناـمه  دـندز ، زابرـس  رگا  ناوخارف و  تعیب  هب  زین  ار  مدرم  تسرفب ، نم  دزن  ار  ود  نآ  ياهرـس  نزب و  ندرگ  ار 
 « نک

يرجه متصش  لاس  بجر  متفه  تسیب و 

قباس یلاو   ) مکح ناورم  اب  دیلو  دیسر ، هنیدم  رادنامرف  هبتع ، نب  دیلو  هب  دیزی  همان  نوچ  هنیدم  یلو  هبتع  نب  دیلو  اب  نیـسح  ماما  تاقالم  )
تخادرپ  تروشم  هب  دروم  نیا  رد  هنیدم 

: تفگ ناورم  »
یلع و نب  نیـسح  بظاوم  تخـس  یلو  دنتـسین ، تفـالخ  راتـساوخ  ود  نآ  هک  سرتـم  رکبوبا  نب  نمحرلادـبع  ورمع  نب  هللادـبع  هیحاـن  زا 
زا کـی  ره  دوش و  راکـشآ  ربخ  هکنآ  زا  شیپ  هنرگ  رتهب و  هچ  هک  دـندرک  تعیب  رگا  تسرفب ، یـسک  نونکا  مه  شاـب و  ریبز  نب  هللادـبع 

لابند دوب ، یناوجون  هک  ار  نامثع  نب  رمع و  نب  هللادـبع  دـیلو ، نزب »  ار  ود  ره  ندرگ  دزاس  رهاظ  اردوخ  تفلاخم  دزیرگب و  ییاج  ناشیا 
. داتسرف ریبز  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

ار شیوخ  نامالغ  ناتسود و  زا  دنچ  ینت  اذل  دیدرگ ، هیواعم  گرم  هجوتم  ترـضح  نآ  دمآ ، ماما  دزن  هنیدم  یلاو  روآ  مایپ  هک  یماگنه 
: دسیون یم  يربط  دبلطب . کمک  هب  ار  نانآ  رطخ  دوجو  تروص  رد  ات  درب  هرامالا  راد  هب  دوخ  هارمه  درک و  عمج 

: تفگ نیسح  دناوخ . تعیب  هب  ار  وا  داد و  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دناوخب و  هک  داد  وا  هب  ار  همان  دیلو  تسشنب ، دمایب و  نیسح  »
تعیب یناهن  هب  نم  دننامه  یـسک  منک ، تعیب  یتفگ  هکنیا  دهد ، گرزب  شاداپ  ار  وت  دنک و  تمحر  ار  هیواعم  ادخ  نوعجار ، هیلا  انا  هللاانا 

: تفگ مینک  ینلع  مدرم  نایم  ار  نآ  دیاب  ینک و  سب  نم  یناهن  تعیب  هب  مرادن  نامگ  دنک ، یمن 
: تفگ يرآ 

. دوش اجکی  راک  هک  ناوخب  تعیب  هب  زین  ار  ام  یناوخ  تعیب  هب  ار  اهنآ  ییآ و  مدرم  نایم  یتقو 
: تفگ دوب  تسود  تمالس  هک  دیلو 

هکم يوس  هب  تکرح  هنیدم و  زا  جورخ  هب  میمصت  هنیدم  یهدنامرف  زا  ندش  جراخ  زا  سپ  ماما  ییایب »  مدرم  عمج  اب  ات  ورب  يادخ  مان  هب 
هیلع نیـسح  ماما  زین  دعب  بش  دنتفر و  وا  لابند  یتموکح  نارومام  زور  نآ  يادرف  دش ، جراخ  هنیدم  زا  ریبز  نب  هللادبع  بش  نامه  تفرگ 
دارفا موـمع  ساـبع و  رفعج و  شناردارب ، شناـگداز و  ردارب  موـثلک و  ما  بنیز و  شرهاوـخ  تـفرگ و  هنیدـم  كرت  هـب  میمـصت  مالـسلا 

هب نآ  زا  شیپ  زور  دنچ  مه  سابع  نبا  دنام . هنیدم  رد  هک  هیفنح  نب  دمحم  زا  ریغ  دـنتفر  ناشیا  هارمه  دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  شاهداوناخ 
. دوب هتفر  هکم 
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يرجه متصش  لاس  بجر  متشه  تسیب و 

قاـفتا هب  يرجه  لاـس 60  بجر  هاـم  زا  هدـنام  زور  ود  هبنـشکی  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ماـما  جورخ  )
زا سپو  داد  هیفنح  دـمحم  شردارب  هب  تشون و  ياهمان  تیـصو  هنیدـم  زا  جورخ  ماگنه  ترـضح  دـندش ؛ هکم  مزاع  هنیدـم  زا  ناـهارمه 

. دندومرف نایب  ار  هنیدم  زا  جورخ  يارب  دوخ  ياههزیگنا  فادها و  دنوادخ  يانثو  دمح 

يرجه متصش  لاس  نابعش  موس 

. دندش هکم  رهش  دراو  يرمق  يرجه  لاس 60  نابعش  موس  هعمج  بش  رد  شنارای  ماما و  هکم  هب  شناهارمه  نیسح و  ماما  دورو  )
سلجم ماما و  زامن  رد  تشاد  يربهر  هیعاد  دوخ  هک  ریبز ، نبا  یتح  دندش و  دونشخ  رایـسب  رهـش  مدرم  دش ، هکم  دراو  ماما  هک  یماگنه  »

. درک یم  تکرش  وا  ثیدح 
. درک یم  بلج  دوخ  هب  ار  يرایسب  هجوت  اعبط  دوب و  مالسا  ینید  هاگیاپ  هکم 

. درک یم  نایب  ار  دیزی  اب  دوخ  تعیب  مدع  للع  دوب و  سامت  رد  فلتخم  ياهتیصخش  دارفا و  اب  ماما  اجنآ  رد 
نیگمهس نافوط  زا  هک  تشذگ  یم  یثداوح  هفوک  رد  دندوب ، زاجح  رد  هدرکن و  تعیب  هک  دوب  یناسک  نارگن  قشمد  هک  اهزور  نیمهرد 

. داد یم  ربخ 
نادنز رد  نانآ  زا  رتشیب  ای  دادعت  نیمه  دندوب و  هداد  هتشک  نت  اهدص  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  تدم  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش 
مالسلا هیلع  یلع  هنادرمناوج  ان  هک  مه  ینایوج  ارجام  دندیشک . تحار  یـسفن  دندش ، هاگآ  هیواعم  گرم  زا  هک  نیمه  دندرب ، یم  رـس  هب 

ار دوخ  دیـسر و  تموکح  هب  هیواعم  هک  نیمه  دشاب ، زاب  دهاوخ  یم  هچنآ  رد  هیواعم  تسد  ات  دندرک  یلاخ  ار  شرـسپ  درِگ  دنتـشک و  ار 
رسپ زا  دنراد  لد  رد  ردپ  زا  هک  ياهنیک  ات  دندمآرب  ماقتنا  یپ  رد  دندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  درکن ، ییانتعا  نانآ  هب  دید  زاین  یب  نانآ  زا 

. دش زاغآ  اهینارنخس  دندمآ . یم  درگ  یعازخ  درص  نب  نامیلس  یلع  هناخ  رد  یلع  نایعیش  دش  عورش  يدنبهتسد  دنریگب .
هفوک زا  یناوارف  ياههمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ههام  هس  تماما  تدـم  رد  دـننک . توعد  هفوک  هب  ار  ماما  ات  دـنتفرگ  میمـصت  ماجنارس 

: دوب نیا  اههمان  نومضم  هک  دیسر  ترضح  نآ  يارب 
.« درک میهاوخ  يرای  ار  وت  میتسه و  وت  راظتنا  رد  همه  ام  تسامش  ندمآ  يارب  هدامآ  قارع  هفوک و  »

: دسیون یم  یبوقعی 
زا هک  ياهمان  نیرخآ  دندرک و  هناور  یناگداتسرف  یپ  رد  یپ  دنتـشون و  همان  وا  هب  قارع  مدرم  دنامب . يزور  دنچ  تفر و  هکم  هب  نیـسح  »

: دوب یفنح  هللادبع  نب  دیعس  یناه و  نبا  ياههمان  دیسر ، ودب  ناشیا 
یم راظتنا  ار  وت  مدرم  هک  امرف  باتـش  سپ  دعب ، اما  شناملـسم ، نامیا و  اب  نایعیـش  زا  یلع ، نب  نیـسح  هب  نابرهم ، هدنیاشخب  يادـخ  مانب  »

 « مالسلاو امرف  باتش  دنرادن ، ییاوشیپ  وت  زج  دنرب و 

يرجه متصش  لاس  ناضمر  مهدزناپ 

شیب ار  نایقارع  دید  مزال  مالسلا  هیلع  نیـسح  تشذگ ، فراعتم  دح  زا  نایفوک  ياههمان  دادعت  هک  یتقو  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  مازعا  )
تشون  هفوک  يارب  نومضم  نیدب  یخساپ  نیا  رب  انب  دراذگن . رظتنم  نیا  زا 

ردارب نم  میرادن  يربهر  هک  ایب  ام  دزن  دیاهتشون  نم  هب  دندروآ . نم  يارب  ار  امش  ياههمان  هک  دندوب  یناگداتسرف  نیرخآ  دیعـس  یناه و  »
«. دهد ربخ  درذگ  یم  امش  رهش  رد  هچنآ  امش و  لاح  زا  ارم  ات  متسرف  یم  امش  دزن  ار  لیقع  نب  ملسم  میومع  رسپ  و 
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يرجه متصش  لاس  لاوش  مجنپ 

. درک هناور  هفوک  يوس  هب  دنچ  ینت  هارمه  ار  لیقع  نب  ملسم  ماما ، هفوک  هب  ملسم  دورو  )
دندمآ و يو  دزن  مدرم  دیسر ، هفوک  هب  ملسم  نوچ  دش . هفوک  رهش  دراو  يرجه  لاس 60  لاوش  مجنپ  رد  رایسب  ياهدماشیپ  زا  سپ  ملسم 

. دندرک تعیب  وا  اب 
. دننک يرادافو  يوریپ و  يرای و  ار  وا  هک  دنداد  نانیمطا  دنداهن و  رارق  دنتسب و  نامیپ  و 

يرجه متصش  لاس  هدعقلا  يذ  مهدزای 

هب هتسد  هتسد  هفوک  مدرم  دش . نکاس  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم   » هناخ رد  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  ملسم  نیسح  ماما  هب  ملسم  همان  ندیسر  )
. دندرک یم  تعیب  دنتسیرگ و  یم  نانآو  دناوخ  یم  نانآ  يارب  ار  نیسح  همان  ملسم  دندمآ و  یم  راتخم  هناخ 

ار مقر  نیرتشیب  درادن . دوجو  رظن  قافتا  ناخروم  نایم  دـندرک  تعیب  يو  اب  هفوک  رد  ملـسم  تماقا  تدـم  رد  هک  يدارفا  دادـعت  دروم  رد 
يرای يارب  ار  نانآ  یگدامآ  مدرم و  لابقتسا  یتقو  ملسم  دناهتشون . رفن  رازه  هدزاود  ار  مقر  نیرتمک  رفن و  رازه  تسیب  دص و  کی  دودح 

تشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  درک  هدهاشم  ماما 
. دوش قارع  هناور  زاجح  زا  ات  تفرگ  میمصت  ماما  نیا  رب  انب  دناوت ». ندیسر  راظتنا  رد  نامرف و  هب  شوگ  رهش  نیا  مدرم  هک  یتسارب  »

هک تسناد  وا  تخاـس  رتممـصم  زاـجح  زا  نتفر  نوریب  هب  ار  وا  هـک  دـش  هاـگآ  يرگید  هثداـح  زا  ماـما  هـجحلا  يذ  لـئاوا  اـهزور  نآ  رد 
. دنشکب ار  وا  ناهگان  دننک و  هلمح  يو  رب  جح  مسارم  رد  ات  دناهدناسر  هکم  هب  ار  دوخ  دیزی  ناگداتسرف 

يرجه متصش  لاس  هجحلا  يذ  متشه 

مارحا دیزی ، نامیخژد  زا  رطخ  ساسحا  لیقع و  نب  ملـسم  همان  تفایرد  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قارع  هب  هنیدـم  زا  ماما  تکرح  )
لاس هجحلا  يذ  متشه   ) هیورت زور  هبنش  هس  زور  رد  دمآ و  نوریب  مارحا  زا  هرمع  مسارم  ماجنا  زا  سپ  درک و  لیدبت  هرمع  هب  ار  دوخ  جح 
هکم زا  دوخ  هداوناخ  ناتسود و  نایعیش و  زا  درم  رفن  شـش  داتـشه و  دودح  قافتا  هب  هکم  رد  تماقا  زور  جنپ  تصـش و  زا  سپ  ق  60 ه .

. درک تکرح  قارع  يوس  هب  هدمآ و  نوریب 
سپ تخاس و  نارگن  ار  دیزی  رهش  نآ  هب  ندمآ  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  توعد  هفوک و  مدرم  ياههمان  لاسرا  ربخ  رگید  يوس  زا 
ظفح اب  ار  هرصب  مکاح  دایز » نب  هللادیبع   » لوزعم و هفوک  تموکح  زا  ار  ریشب » نب  نامعن   » ات تفرگ  میمـصت  دوخ  نارواشم  اب  تروشم  زا 

. دیامن بوصنم  هفوک  تموکح  هب  تمس 
دراو هنایفخم  تروص  هب  شناهارمه  زا  يدادـعت  قافتا  هب  هفوک  تموکح  هب  يو  باـصتنا  رب  ینبم  دـیزی  ناـمرف  تفاـیرد  زا  سپ  هللادـیبع 
هفوک مدرم  دیامن . ییاسانش  ار  دیزی  نافلاخم  ناربهر  ع ،)  ) نیسح ماما  هب  نانآ  هقالع  نازیم  مدرم و  شنکاو  شیامزآ  نمـض  ات  دش  هفوک 

. دندرک ینیشن  بقع  دوخ  تعیب  زا  هتشاذگ و  اهنت  ار  ملسم  جیردت  هب  دندش  هجاوم  دایز  نب  هللادیبع  دیدش  دادبتسا  اب  هک 
دعب زور  دـنچ  کیرـش  تفر  روـعا » نب  کیرـش   » هناـخ هـب  راـتخم  هناـخ  زا  ناـشیا  ملـسم ، رارقتـسا  لـحم  ییاسانـش  زا  سپ  دـعب ، یتدـم 

نارای و اب  وا  طابترا  ملـسم و  هاگ  یفخم  زا  دوخ  ناسوساج  هلیـسو  هب  هک  هللادـیبع  اما  تفر  هورع  نب  یناه   » هناـخ هب  ملـسم  تشذـگرد و 
. دومن ینادنز  هجنکش  زا  سپ  راضحا و  ار  یناه  دوب ، هدش  علطم  شنراداوه 
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يرجه متصش  لاس  هجحلا  يذ  متشه 

، دش رـشتنم  رهـش  رد  یناه  یندـش  ینادـنز  يریگتـسد و  ربخ  هک  نیمه  هفوک  زا  شناهارمه  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  لیقع  نب  ملـسم  جورخ  )
. دنک زاغآ  ار  گنج  دیآ و  نوریب  هاگناهن  زا  دیاب  تسین و  زیاج  گنرد  رگید  هک  تسناد  ملسم 

هناخ رد  نت  رازه  راهچ  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  نت  رازه  هدجیه  زا  دناهتـشون  دـنزاس . هاگآ  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  دوخ  نایچراج  سپ 
. درپس هعیـش  ناگرزب  زا  یکی  هب  ار  ياهتـسد  ره  درک و  میـسقت  ییاههتـسد  هب  ار  نانآ  ملـسم  دندوب . هدـمآ  درگ  فارطا  ياههناخ  یناه و 

هبرح زا  هدافتسا  فالتخا و  داجیا  اب  ار  ریبدت  یب  مدرم  نآ  دش  قفوم  دایز  نبا  یلو  دندش ، هناور  دایز  نبا  رصق  هب  تیعمج  نیا  زا  ياهتسد 
دوخ نارای  زا  نت  کی  دناوخ . ار  برغم  زامن  نوچ  دندنامن . وا  اب  نت  یس  زج  زور  نآ  هاگماش  رد  هک  دش  نیا  هجیتن  دزاس . قرفتم  دیدهت 

رد يدایز  هورگ  هک  یلاح  رد  دش ، نادرگرـس  هفوک  ياههچوک  رد  دید  اهنت  ار  دوخ  دناوخ و  ار  ماش  زامن  نوچ  ملـسم  تشادـن  هارمه  ار 
. داد هانپ  درب و  هناخ  نورد  ار  وا  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  هعوط   » مان هب  ینز  ماجنارس  ات  دندوب ، يو  يوجتسج 

. داد ربخ  هللادیبع  نارومام  هب  دش و  علطم  هناخ  رد  ملسم  دوجو  زا  يو  رسپ  ماگنه  بش  اما 
. داتسرف يو  يریگتسد  يارب  نت  داتفه  ای  تصش  اب  ار  ثعشا  دمحم  ، » تسناد ار  ملسم  هاگهانپ  دایز  نبا  هک  نیمه 

يذ مهن  زور  رد  دـش و  ریگتـسد  حورجم و  رایـسب  ياهتعاجـش  اهتداشر و  نداد  ناشن  دایز و  نبا  نارومام  اـب  يریگرد  زا  سپ  ملـسم 
. دیسر تداهش  هب  دایز  نبا  روتسد  هب  یناه  هارمه  هب  يرمق  يرجه  لاس 60  هجحلا 

زا هک  يدسا  بلاغ  نب  رشب   » قارع تاذ  رد  هک  دیسر  قرع  تاذ   » لزنم هب  ادتبا  البرک  هب  هنیدم  زا  دوخ  ریسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: درک لاوئس  دیسر و  قدزرف  هک  دوب  لزنم  نیمه  رد  دش . ربخ  اب  قارع  عاضوا  زا  درک و  تاقالم  ءادهشلا  دیس  اب  دمآ  یم  قارع 

يدرک  هلجع  ارچ  جح  عقوم  رد  هللا  لوسر  نبای 
: داد خساپ  ماما 

هاگ نآ  دندرب . یم  نیب  زا  ار  هبعک  مارتحا  ادخ  هناخ  رد  نم  نوخ  نتخیر  اب  دندرک و  یم  ریگتـسد  ارم  هکم  رد  مدرک  یمن  باتـش  نم  رگا 
: داد خساپ  قدزرف  درک ، لاوس  قارع  هفوک و  عاضوا  زا  ترضح 

مدرم هک  هکم  رد  تسا  ییداو  هک  « ) زجاح  » تمـس هب  قارع  تاذ  زا  ماما  ناوراک  سپـس  تسوت »  هیلع  ناشیاهریـشمش  وت و  اـب  ناـشیاهلد 
. درک تکرح  تسا  جاجح  هاگدورف  لزنم و  دنور و  یم  هار  نیا  زا  هنیدم  هب  ندیسر  يارب  هرصب  هفوک و 

زا شناهارمه  ماما و  تکرح  ربخ  و  دوب ) لیقع  نب  ملسم  همان  خساپ  عقاو  رد  نآ  و   ) تشون هفوک  لها  هب  ياهمان  ماما  هک  دوب  لزنم  نیا  رد 
نب هللادبع  هارمه  ات  داد  يوادیص  رهسم  نب  سیق   » هب ار  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپـس  و  دش . هداد  عالطا  یلاها  هب  قارع  تمـس  هب  هکم 

. دناسرب هفوک  هب  رطقی 
درک و ریگتـسد  ار  یمیمت  ریمن  نب  نیـصح   » و دندرک ، ییاسانـش  ار  نانآ  هللادیبع  ناسوساج  دندیـسر ، هیـسداق  هب  نوچ  شهارمه  سیق و 

نییاپ هب  هفوک  هرامالاراد  نامتخاس  يالاب  زا  ار  وا  دایز  نبا  روتـسد  هب  دـشن ، همان  نتم  ياـشفا  هب  رـضاح  دوب و  هدروخ  ار  هماـن  سیق  نوچ 
. دیسر تداهش  هب  دندرک و  باترپ 

رد بآ  هک  تشاد  دوجو  ییاهلادوگ  نآ  رد  هک  دوب  هرـصب  راوز  هاگدورف  اجنآ  و   ) دـندمآ نویع   » هب زجاح  زا  سپـس  شناهارمه  ماـما و 
. درک عنم  هفوک  هب  تمیزع  زا  ار  ماما  دیسر و  ماما  روضح  هب  يودع  عیطم  نب  هللادبع   » لحم نیا  رد  دوب ). هدش  عمج  اهنآ 

: دومرف خساپ  رد  ماما 
. درک تکرح  مورن و  روز  راب  ریز  نم  هک  تسا  نیا  هب  برع  شیرق و  هلآ و  اهیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هب  مارتحا  »

فورعم لزانم  زا  دورز »  » یهار هاگ  نآ  دـیزگ و  تماقا  لزنم  نیا  رد  بش  کـی  دیـسر و  همیزح   » لزنم هب  نویع ، زا  ماـما  ناوراـک  سپس 
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. دندش هفوک  هکم و  نیب 
هب انب  تسویپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ماجنارـس  ریهز  هدرک و  تاقالم  دوب ، جـح  رفـس  مزاع  هک  یلجب  نیق  نب  ریهز   » اب ماـما  لـحم  نیا  رد 

ناشیرپ نارگن و  رایـسب  دش . علطم  هفوک  رییغت  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  تداهـش  زا  ماما  لزنم  نیمه  رد  عبانم  زا  ياهراپ  هتـشون 
هفوک هب  هک  یکیپ  ود  لتق  زین  یناه و  ملـسم و  ندش  هتـشک  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاح  ره  رد  تسیرگ  دنلب  يادص  اب  دـش و  لاح 

: تفگ نانآ  هب  دزاس  دازآ  دهعت ، زا  ار  شهارمه  مدرم  همذ  تساوخ  یم  نوچ  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  ناهارمه  تشگ ، علطم  دوب ، هداتسرف 
دهاوخ یمن  هک  ره  دیناد ، یم  دوخ  الاح  دناهدرک . اهر  ار  ام  نایعیش  دناهدش . هتشک  یناه  ملـسم و  تسا ، هدیـسر  نم  هب  يزادگناج  ربخ  »

مه یهورگ  دنتـساوخ ، یم  ار  ایند  هک  دـندوب  یمدرم  هورگ  نیا  دـنتفر  یهورگ  دورب » دریگب و  ار  دوخ  هار  تسا  رتهب  دـشاب ، ام  اب  نایاپ  ات 
. دندوب نیتسار  ناناملسم  نانآ  دندنام و 

نامیلـس و نب  هللادـبع   » عبانم یخرب  هتـشون  هب  دندیـسر . هیبلعث   » نیمزرـس هب  بورغ  ماـگنه  شناـهارمه  ماـما و  دورز »  » زا تکرح  زا  سپ 
دنناسرب ماما  هب  ار  دوخ  دنتشاد  دصق  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  هک  لعـشم  نب  يرذنملا   » میلـس و نب  هللادبع   » الامتحا لعـشم و  نب  يردخ  »

: تفگ دندیسرپ ، ار  هفوک  عاضوا  يو  زا  دندش و  وربور  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  اب  هار  نیب  رد 
سپ نانآ  دندیشک . یم  نیمز  يور  رازاب  رد  ار  اهنآ  هتشک  مدید  مدوب  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  لتق  دهاش  رگم  مدماین ، نوریب  نم 

: دومرف تفریذپن و  ماما  یلو  دوش ، فرصنم  رفس  نیازا  هک  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  هدیناسر و  ماما  ناوراک  هب  ار  دوخ  تاقالم  زا 
نیا رد  ار  قدزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دروخرب  مه  عبانم  زا  ياهراـپ  مورب  رفـس  نیا  هب  مروماـم  نم  دوش و  یم  يراـج  یهلا  ياـضق 

. دندرک تکرح  قوقش   » لزنم فرط  هب  هیبلعث  زا  شناهارمه  ماما و  لاح  ره  رد  دنناد . یم  لحم 
ینب تایانج  ماما  لزنم  نیا  رد  تفرگ  ار  هفوک  ثداوح  ربخ  يو  زا  درک و  دروخرب  دـمآ ، یم  هفوک  زا  هک  يدرم  اب  ماما  مه  لـحم  نیا  رد 

. دش رکذتم  نارضاح  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  هلآ و  اهیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  راتشک  هیما و 
زاب داد و  ار  يوادیص  رهسم  نب  سیق   » لتق ربخ  يدرم  نیمزرس  نیا  رد  دش . دراو  هلابز   » مان هب  یلزنم  رد  شناهارمه  ماما و  ناوراک  سپس 

ره تساوخ  نانآ  زا  داد و  رارق  ثداوح  نایرج  رد  ار  دوخ  ناهارمه  داد ، لیکشت  هک  ياهسلج  رد  دوب ، رثاتم  رایـسب  هک  یلاح  رد  ماما  مه 
. ددرگرب دهاوخ  یم  هک 

تکرح فارشا   » ای فارـش   » لزنم فرط  هب  یهاتوک  تماقا  زا  سپ  دنتفر و  شیپ  هبقعلا  نطب   » لزنم هب  ات  درک  تکرح  هلابز  زا  هلفاق  سپس 
یمازعا هاپس  اب  هک  دندومیپ ؛ هار  زور  مین  کیدزن  دنتـشادرب و  بآ  يرادقم  تحارتسا  زا  سپ  ناوراک  دندنام  ار  بش  لزنم  نیارد  دندرک 

. دندش ور  هبور  یحایر  دیزی  نب  رح   » یهدنامرف هب  دایز  نب  هللادیبع 
. دندرک تکرح  مُسُحوذ   » تمس هب  شباحصا  ماما و 

تسب  ماما  ناوراک  رب  هار  رح  هک  دوب  اجنیا  رد 
: دومرف ماما 

ياههمان نیا  میادزب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  ادـخ  نید  رد  هک  ار  ییاهتعدـب  ناـنآ  يراـی  اـب  اـت  دـناهدناوخ  دوخ  نیمزرـس  هب  ارم  مدرم  نیا  »
: تفگ رح  مدرگ  یم  رب  دنا  نامیشپ  رگا  لاح  دنهدب ، ناشن  رح  هب  ار  هفوک  مدرم  ياههمان  توعد  ات  داد  روتسد  تساهنآ و 

وت مریگ و  وت  رب  هار  مدید ، ار  وت  اجره  تسا ، هدرک  رومام  ارم  نم ، ریما  مرادن  يربخ  مه  اههمان  نیا  زا  متـسین و  ناراگن  همان  هلمج  زا  نم  »
ددرگرب و زاجح  هب  ات  دنک  یمن  اهر  ار  ماما  مه  وا  دریذپ و  یمن  ار  يو  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یهیدب  مربب »  وا  دزن  ار 

ماما ناوراک  ات  دش  تقفاوم  رایسب  تارکاذم  زا  سپ  ماجنارـس  دیآ . دورف  فلع  بآ و  رپ  دابآ و  یلزنم  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  وا  هب  یتح 
هک دوب  مُسُحوذ   ) لزنم نیمه  رد  دـسرب . دایز  نب  هللادـیبع  دـیدج  روتـسد  ات  هفوک ، يوس  هب  هن  دـشاب و  هکم  يوس  هب  هن  هک  دورب  یهار  هب 

. دندرک هراشا  مایق  زا  دوخ  فادها  یخرب  هب  درک و  داریا  یمهم  رایسب  هبطخ  ماما 
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شناهارمه ءادهشلادیس و  هک  یلاح  رد  دنزاس و  باریس  دوب ، هنشت  رایسب  هک  ار  رح  نایهاپـس  شنارای  ات  داد  روتـسد  ماما  رهظ  يامرگ  رد 
هضیب  » مان هب  یعیسو  نیمزرس  هب  هکنیا  ات  درک  یم  بیقعت  ار  نانآ  یهاتوک  هلصاف  هب  شنایرکـشل  اب  رح  دنتفر ، یم  شیپ  هیـسداق  فرط  هب 

. درک نایب  ینشور  هب  نانآ  يارب  ار  عیاقو  دناوخ  ياهبطخ  رح  هاپس  يارب  ماما  لزنم  نیا  رد  دندیسر .
هب خساپ  رد  و  درک ، تاقالم  مرهوبا   » مان هب  هفوک  لها  زا  يدرم  اب  اجنیا  رد  دـش . همیهرلا   » مان هب  ینیمزرـس  دراو  هضیب  زا  هکم  هلفاق  سپس 

بیذـع  » ماـن هب  یلحم  هب  سپـس  ماـما  ناوراـک  دـندومرف . ناـیب  ار  دوخ  تکرح  ماـیق و  هزیگنا  هکم ، زا  جورخ  تلع  دروـم  رد  يو  لاوـس 
: دیسرپ دوخ  باحصا  زا  ماما  دندیسر و 

تسا  فرط  مادک  زا  هار 
زاب ات  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  داد و  ناشن  ماما  هب  ار  هار  دوب ، هدـمآ  هفوک  زا  هک  یئاطلا  يدـع  نب  حامرط  ، » عبانم زا  یخرب  راهظا  هب  اـنب 

. ددرگ
: دومرف خساپ  رد  ماما 

دنتفگ و ار  اهنخـس  نیا  منک  لمع  نادب  دیاب  هک  مراد  ادخ  اب  يدهع  مدرم و  نیا  اب  ياهدـهاعم  نم  اما  دـهدب ، ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ 
هک تساوخ  يو  زا  دندرک و  تاقالم  یفعج  رح  نب  هللادبع   » اب ماما  لتاقم  ینب  رصق  لزنم  رد  دندیـسر . لتاقم  ینب  رـصق   » لزنم هب  ات  دنتفر 

. دریذپب ار  وا  ریشمش  بسا و  ات  تساوخ  ماما  زا  درکن و  لوبق  وا  یلو  دشاب  وا  هارمه  رفس  نیا  رد 
. درکن وا  هب  ییانتعا  رگید  مالسلا  هیلع  نیسح 

زا سپ  شناـهارمه  نیـسح و  تسا  هداد  تسد  زا  ار  یگرزب  قیفوت  ناـنچ  ارچ  هک  دروخ  یم  فسأـت  هتـسویپ  يو  اروشاـع  هثداـح  زا  سپ 
اجنیا دندیسر . لحم  نیا  هب  ناهاگحبص  دندرک و  تکرح  هفوک  ءارق  زا  « ) اونین  » فرط هب  لتاقم  ینب  رـصق  زا  هنابـش  رایـسب ، بآ  نتـشادرب 

: دروآ رح  يارب  نومضم  نیا  هب  دایز  نب  هللادیبع  زا  ياهمان  يدنک  رسن  نب  کلام   » مان هب  يدصاق  هک  دوب 
ار دوخ  هداتسرف  نم  رواین ، دورف  بآ  یب  هاگهانپ و  یب  نابایب  رد  زج  ار  وا  ریگب و  تخـس  نیـسح  رب  دیـسر  نم  هداتـسرف  همان و  نیا  نوچ  »

«. دزاس هاگآ  رماوا  يارجا  زا  ارم  ات  درک  دهاوخن  اهر  ار  وت  وا  دشاب و  وت  اب  هک  مدرک  رومام 

يرجه متصش  لاس  مرحم  مود 

زا عنام  ات  تشاد  دـصق  داد و  هیور  رییغت  رح  داـیز ، نب  هللادـیبع  هماـن  ندیـسر  زا  سپ  ـالبرک ) نیمزرـس  هب  شناراـی  نیـسح و  ماـما  دورو  )
ماما رایـسب  ياهوگتفگ  زا  سپ  اما  تشاد  ار  مزال  یگنهامه  هللادیبع  روتـسد  اب  ینادابآ و  هن  تشاد و  بآ  هن  اونین  اریز  دوش ؛ ماما  تکرح 
نیا رد  يرمق ، يرجه  لاس 60  مرحم  مود  هبنش  جنپ  ای  مرحم  لوا  هبنشراهچ  زور  هدرک و  تکرح  البرک  نیمزرـس  فرط  هب  شناهارمه  و 

تشادنرب  مدق  زا  مدق  ترضح  نآ  بسا  دندش ، البرک  نیمزرس  دراو  هللادبع  یبا  نوچ  عبانم  هتشون  هب  دندمآ . دورف  نیمزرس 
: دندومرف ترضح 

؟ دنمان یم  هچ  ار  نیمزرس  نیا 
: دنتفگ

ماما ندیـسر  زا  عالطا  زا  سپ  دایز  نب  هللادیبع  دننک . اپرـس  لحم  نآ  رد  ار  اههمیخ  ات  داد  روتـسد  يراعـشا ، ندـناوخ  نمـض  ماما  البرک ،
تشون  ماما  هب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح 

نیسح  يا  »
مروخن ریس  ياذغ  و  مریگن ، مارآ  مباوخن و  مرن  رتسب  رب  هک  هتشون  نم  يارب  هیواعم  نب  دیزی  ياهدش ، دراو  البرک  هب  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 

مد نامه  دناوخ و  ار  همان  ترـضح  مالـسلاو .  يوش  یم  دیزی  مکح  نم و  میلـست  هک  نآ  ای  مشکب ،   ) مزاس قحلم  ریبخ  يادـخ  هب  ار  وت  ات 
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. دنکفا رود  هب  ار  نآ 
: تفگ کیپ 

هدب  ار  همان  خساپ 
: دندومرف ماما 

عمج هب  دش و  نیگمـشخ  رایـسب  دش ، علطم  دوخ  همان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ییانتعا  یب  زا  هکنآ  زا  سپ  دایز  نبا  درادن » خساپ  همان  نیا  »
تخادرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  هاپس  يروآ 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  موس 

تعیب نتفریذپ  هب  يو  ندرک  روبجم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  هلباقم  يارب  دایز  نب  هللادیبع  البرک ) هب  شنایهاپس  دعس و  نب  رمع  دورو  )
مرحم موس  زور  رد  رمع  داتـسرف و  البرک  هب  عبانم  فالتخا  هب   ) رفن رازه  شـش  ات  راهچ  سأر  رد  ار  صاقو  یبا  نبا  دعـس  نبرمع   » دـیزی اب 

یم تخانـش و  یم  بوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رمع ، درک  زاغآ  ماما  اب  ار  دوخ  تارکاذم  هلـصافالب  دـش و  البرک  دراو  يرجه  لاس 60 
نیتسخن هکنآ  زا  سپ  نیا  رب  انب  دـسرب . نایاپ  هب  هحلاصم  اب  گنج و  نودـب  راک  ات  دوب  لیام  رتشیب  یلو  تسین ، شزاس  درم  وا  هک  تسناد 

زا نم  هکارچ  تساخنرب ، گنج  تفرگ و  مارآ  هنتف  هک  رکش  ار  ادخ  هک  تشون  دایز  نبا  هب  ياهمان  تفرگ ، تروص  ماما  وا و  نیب  وگتفگ 
ياهدمآ  اجنیا  هب  ارچ  هک  مدیسرپ  نیسح 

: تفگ
دعـس نبا  همان  خساپ  رد  دایز  نبا  اما  مدرگ  یمرب  دـیهاوخ  یمن  امـش  هک  الاح  میایب ، اهنآ  دزن  هک  دـناهدرک  توعد  نم  زا  رهـش  نیا  مدرم 

تشون 
. دنک تعیب  دیزی  مان  هب  نم  صخش  اب  دنوش  رضاح  هکنیا  رگم  دنبب ، شنارای  وا و  رب  ار  بآ  ریگ و  تخس  نیسح  رب  ار  راک 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  مجنپ 

ماما اب  هلباقم  رد  دعـس  نب  رمع  درک  ساسحا  هک  نیا  زا  سپ  دایز  نب  هللادـیبع  ـالبرک ) هب  هاپـس  رفن  رازه  راـهچ  اـب  یْعبِر  نب  ثَبَـش  دورو  )
تحت دش و  البرک  دراو  مرحم  مجنپ  زور  ثَبَش  داتسرف ، البرک  هب  یگنج  يورین  رفن  رازه  راهچ  سأر  رد  ار  یْعبِر  نب  ثَبَش  تسین ، ممصم 

هب نایوجگنج  هارمه  هب  ار  يرگید  دارفا  مرحم  مهد  ات  موس  ياهزور  هلصاف  رد  دایز  نبا  عبانم  هتـشون  هب  تفرگ  رارق  دعـس  نب  رمع  نامرف 
. داتسرف البرک 

رصن رفن و  رازه  راهچ  اب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  سیق  نب  ةورع  رفن ، رازه  راهچ  اب  ار  یعخن  سنا  نبا  نانـس  هلمج  زا 
. دومن مزاع  البرک  هب  ماما  اب  گنج  يارب  رفن  رازه  هس  اب  ار  ینزام 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  متفه 

رد شنارای  نیسح و  يور  رب  بآ  نتسب  رب  ینبم  دایز  نب  هللادیبع  همان  ماما ) هاپس  رب  بآ  نتـسب  رب  ینبم  دایز  نب  هللادیبع  روتـسد  ندیـسر  )
راوس دصناپ  اب  ار  جاجح  نب  رمع   » رمع دیسر و  دعـس  نب  رمع  هب  يرمق  يرجه  لاـس 61  مرحم  متفه  زور  رد  تعیب  زا  يراددوخ  تروص 

رب زین  یگنـشت  مرحم  متفه  زور  زا  نیا  رب  انب  دـنوش . بآ  هب  ماما  هاپـس  یـسرتسد  زا  عنام  تارف  هناخدور  رانکرد  رارقتـسا  اب  ات  درک  رومام 
. دش هفاضا  شناهارمه  ماما و  تالکشم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2097 

http://www.ghaemiyeh.com


يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  مهن 

رمش دش . البرک  دراو  یهاپس  رفن  رازه  راهچ  سار  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمـش   » مرحم مهن  زور  رد  البرک ) هب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دورو  )
. دوب دعس  نب  رمع  يارب  دایز  نبا  زا  ياهمان  لماح 

. دنک عورش  نیسح  اب  ار  گنج  تقو  توف  نودب  هک  نومضم  نیدب 
رفعج و هللادـبع ، سابع ،  ) نینبلا ما  نارـسپ  يارب  مه  ياهمان  ناما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  گنج و  کیرحت  يارب  شالت  نمـض  رمش 

شبیقر ادابم  دوب  كانمیب  هک  رمع  دش و  مهارف  گنج  زاغآ  يارب  هنیمز  اعوسات )  ) مرحم مهن  زور  رـصع  رد  دنتفریذپن . نانآ  دروآ ، نامثع 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ  يوس  تشاذـگ و  نامک  رد  يریت  اصخـش  دـنک  جراـخ  يو  تسد  زا  ار  لـک  یهدـنامرف  تمـس  رمش 

تسا  هدرک  باترپ  يو  ار  ریت  نیلوا  هک  دیبلط  تداهش  هب  ار  نارگید  درک و  باترپ 
رارق تقفاوم  دروـم  هک  درک ، تلهم  بش  کـی  ياـضاقت  داتـسرف و  رمع  دزن  ار  ساـبع  شردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـگنه  نیا  رد 

هک ینانخـس  اب  ار  هاوخ  ایند  مدرم  نیا  هتفخ  نادـجو  ات  دیـشوک  تاظحل  نیرخآ  ات  دوبن و  گـنج  هب  لـیام  ماـما  هک  تسین  یکـش  تفرگ 
: تفگ نانآ  هب  دزاس . رادیب  دوب ، يرگنشور  يزوسلد و  یهاوخریخ و  رسارس 

. دوش یم  هداد  نانآ  هب  دازآ  یگدنز  باختنا  يارب  هک  تسا  یتصرف  نیرخآ  نیا  هک 
نآ لاـبند  هب  دـننز ، اـپ  تشپ  تزع  نیا  هب  رگا  دـید . دـنهاوخن  ار  يراگتـسر  يور  هاـگچیه  رگید ، دـنهدب  تسد  زا  ار  تـصرف  نـیا  رگا 

هبطخ نتفگ و  نخـس  ندرب و  ماغیپ  هب  زین  مرحم  مهد  زور  تاعاس  نیتسخن  هک  دوب  نیمه  يارب  تسا  ناشیا  راظتنا  رد  یتلذـم  رپ  یگدـنز 
جوا رگنایامن  دشاب ، يراگزیهرپ  فرـش و  یگدازآ و  حور  هدنهد  ناشن  هکنآ  زا  شیب  رخآ  تاعاس  رد  ماما  ياههبطخ  تشذگ  ندـناوخ 

زا ییاهر  يارب  ماما  تامادـقا  نانخـس و  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  ياج  تسا  مدرم  تاجن  يارب  یناسنا  شالت  هارمگ و  مدرم  رب  يزوسلد 
ندیـسر ارف  اب  دهد . یم  یبلط  یتسود  یهاوخ و  ریخ  یبلط و  یتشآ  يوب  هکلب  تسا ، هدشن  هتفگ  ندش ، هتـشک  زا  میب  ای  نمـشد و  گنچ 

: داد ماغیپ  داتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ار  ياهدنیامن  دعس  نب  رمع  مرحم  مهن  بش 
سپ هنرگ  دراذگب و  دازآ  ار  وت  دیاش  مهد ، یم  ربخ  دایز  نبا  هب  نم  يدش  میلست  حبص  ات  رگا  مهد ، یم  تلهم  امش  هب  نم  ار  بشما  کی 

: دوب هدومرف  ررکم  هک  داد  ار  یخساپ  نامه  نیسح  منک  يراددوخ  گنج  زا  مناوت  یمن  بش  تشذگ  زا 
رگید راب  نیـسح  ماـما  يرمق  يرجه  لاـس 61  ياروشاـع  بش   ) بش نآ  رد  مناد .  یم  تلذ  اـب  یگدـنز  زا  رتـهب  ار  تزع  اـب  گرم  نـم  »

يادرف هکنیا  ات  دـنارذگ  یلاعت  قح  تدابع  رکذ و  هب  ار  یتاعاس  دراذـگ و  ریخم  تداهـش  يو و  رانک  رد  ندـنام  ای  نتفر و  رد  ار  شنارای 
. دیمد خیرات  ياهزور  نیرتییانثتسا  زا  یکی  زور  نآ 

يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  مهد 

ای دش ؛ دوشب ، دیابن  هچنآ  ماجنارـس  يرمق  يرجه  لاس 61  مهد  زور  رجف  ندیمد  اب  دایز ) نبا  رکـشل  اب  نیـسح  ماما  هاپـس  يریگرد  زاغآ  )
يارب تامدقم  همه  نآ  هک  تسا  نینوخ  ياهنحـص  رهظم  یخیرات و  عیاقو  هلـسلس  کی  أشنم  اروشاع  دیدرگ . زاغآ  دهد ، يور  دیاب  هچنآ 

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كدنا  باحـصا  تسا  یخیرات  زور  نیا  عیاقو  رثا  داتفا . قافتا  هدنیآ  رد  هک  تارخوم  همه  نیا  تسا  زور  نیا 
. دش هتسارآ  رباربان  یگنج  زاغآ  يارب  فرط  ود  نایهاپس  فوفص  دندوب ، هتفرگ  رارق  نانمشد  زا  یهوبنا  هرصاحم  رد  کشخ  يارحص  نآ 

رکـشل رفن  رازه  ود  تسیب و  دودـح  رگید  يوس  رد  دـندوب و  يزابناج  يایهم  هدایپ  راوس و  رفن  ود  داتفه و  دودـح  نادـیم  يوس  کـی  رد 
اهیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  لتق  اب  دندیـشک  یم  راظتنا  نآ  ره  هک  دنتـشاد  رارق  قفانم  زوت و  هنیک  يوج  ماقتنا  ترطف  تسپ  يوجارجام 

. دنریگب تمینغ  هب  ار  وا  ياهییاراد  لاوما و  هلآ 
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هدومرف اهراب  هک  دوب  نامه  نیسح  خساپ  دناوخ ، ارف  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رگید  راب  دعـس  نب  رمع  گنج  عورـش  زا  لبق 
: دوب

ریهز  » هک دوب  نینچ  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاپـس  شیارآ  تلذ .  اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  نیـسح  رظن  رد  تزع  اب  گرم  »
. داد رارق  هاپس  هنمیم  رد  ار  نیق  نب 

یقدنخ رد  ماما  روتـسد  هب  درپس . لضفلاوبا  ترـضح  تسد  هب  ار  مچرپ  تشامگ  رکـشل  هرـسیم  یهدنامرف  هب  ار  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  »
. دندرک نشور  شتآ  دندوب ، هدنک  اههمیخ  فارطا  البق  هک 

ار هاپس  هنمیم  یهدنامرف  تشاد  رایتخا  رد  نوشق  رازه  یس  ات  تسیب  دودح  هک  یلاح  رد  تسارآ ، ار  دوخ  هاپس  فوفص  زین  دعـس  نب  رمع 
سیق نب  هورع   » ناگدایپ رب  درک ، بوصنم  هاپـس  هرـسیم  یهدنامرف  هب  ار  يداع  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  داد و  يدـیبز  نب  جاجح  نبرمع   » هب

. داد دوخ  مالغ  دیوذ ،»  » تسد هب  ار  مچرپ  تشامگ و  ار  یْعبِر  نب  ثبش   » اهزادنا خولک  اههلاجر و  رب  درک و  ریما  ار  سمحلا 
( دوب هدش  قحلم  ماما  هاپس  هب  هک   ) یحایر دیزی  نبرح  ریضخ و  نب  ریرب  نیق ، نب  ریهز  ع ،)  ) نیسح ماما  هاپـس ، ود  فوفـص  شیارآ  زا  سپ 

. دندرک داریا  دیزی  هیما و  ینب  تیعورشم  مدع  تیب و  لها  نادناخ  تیناقح  رد  ياهبطخ  مادک  ره 
هب نانآ  زا  يدادـعت  اروشاع  رهظ  ات  دـندرب و  هلمح  نمـشد  هاپـس  بلق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  رباربان  یگنج  رد  دـش و  زاغآ  گـنج 

. دندناوخ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تماما  هب  ار  رهظ  زامن  هدنامیقاب ، دارفا  دندیسر و  تداهش 
رد هک  یـسک  نیلوا  عبانم  راهظا  هب  انب  دندیـسر . تداهـش  هب  یگمه  رهظزادعب  تعاس  ود  دودح  ات  دنتخادرپ و  نمـشد  اب  گنج  هب  سپس 

. دوب مالسلا  هیلع  سابع  دیهش  نیرخآ  دوب و  یحایر  دیزی  نب  رح  دش ، هتشک  نت  هب  نت  نمشد  اب  گنج 
ربص هب  رما  ار  تیب  لها  هکنآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماجنارس  دیشون . تداهش  تبرش  زین  ماما  ههام  شـش  لفط  یتح  زور  نیا  رد 

تیب و لها  دوخ و  لئاضف  رب  ربدت ، رکفت و  هب  رمع  رکشل  توعد  نمض  ییاه  هبطخ  یط  تفاتش و  گنج  نادیم  هب  دوخ  درک ، يرابدرب  و 
. درمشرب ار  ربمایپ  دزن  رد  مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  دوخ و  ماقم 

: دومرف سپس 
! وخ تشز  مدرم  سکان  يا  دش ، دهاوخ  مامت  امش  نایز  هب  هک  دینکم  باتش  ربمایپ  رسپ  نوخ  نتخیر  رد  اغد  هورگ  يا  »

مینک  باختنا  ار  یکی  تداهش  تلذ و  سابل  نیب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  هدازانز  نآ  هک  گرزب  يادخ  هب  دنگوس 
! مدرم يا 

ندـش دراو  زا  سپ  درب و  هلمح  نمـشد  هاپـس  بلق  هب  ریظن  یب  يروالد  تعاجـش و  اـب  سپـس   … میوش ». یمن  تلذ  شوختـسد  زگره  اـم 
نشوجلا يذ  نب  رمش   » ار ترضح  نآ  رس  دندیسر . تداهش  هب  نامک  هزین و  ریشمش ، تابرـض  لمحت  شکرابم و  ندب  رب  رایـسب  تاحارج 
نایهاپـس تفای  همتاخ  رهظ  زا  دعب  راهچ  تعاس  دودح  رد  گنج  درب . دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  یلوخ  درک ، ادـج  رکیپ  زا  سنا  نب  نانـس   » ای

دندیـشک و شتآ  هب  دندومن و  تراغ  ار  اهنآ  دندرب ، هلمح  ماما  هداوناخ  ياههمیخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دایز  نبا 
. دندرک هراوآ  نابایب  رد  ار  ناکدوک  نانز و 

زا سپ  دوب ، هدرک  رپ  ار  ناشحور  مسج و  ایند ، هاج  لاـم و  توهـش و  مشخ و  زا  هک  ییاـه  هناوید  دـش . یم  يرپس  زور  رخآ  ياـهتعاس 
هک دنتـسناد  دـندمآ و  دوخ  هب  هرابکی  دـندیدن ، درم  نز و  زا  یتمواـقم  نیرتکچوک  دوخ  لـباقم  رد  دـندرب و  دـنتخوس و  دنتـشک و  هکنآ 

: دندیسرپ دوخ  زا  دناهدرک و  تشز  يراک 
. دوب هدش  رید  رگید  اما  دندش ، نامیشپ  میدیشک  نوخ  كاخ و  هب  راکهبت  يدرم  يدونشخ  يارب  ار  تشهب  ناناوج  دیس 

. داد ناشن  خیرات  هب  تروص  نیرتتشز  هب  ار  دوخ  يراوخ  رگید  راب  کی  هفوک 
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يرجه مکی  تصش و  لاس  مرحم  مهدزای 

نانز دعس  نبرمع  روتسد  هب  يرمق ، يرجه  لاس 61  مرحم  مهدزای  رد  ینعی  اروشاع  زور  يادرف  هفوک  هب  البرک  زا  ءارسا  ناوراک  تکرح  )
زامن دوخ  هاپـس  ياههتـشک  رب  دعـس  نب  رمع  هک  نآ  زا  سپو  دـنتفرگ  تراسا  هب  هدرک و  يروآ  عمج  فارطا  زا  ار  تیب  لـها  ناـکدوک  و 

ياههبطخ دندرب . دایز  نب  هللادیبع  دزن  هفوک و  هب  شیوخ  نایرکـشل  هارمه  هداد ، تکرح  ار  تیب  لها  يارـسا  درک ، نفد  ار  نانآ  دناوخ و 
. دوب ماش  هفوک و  رد  هیما  ینب  تشز  هرهچ  رگاوسر  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اهیلع و  هللا  مالس  بنیز  ترضح  نیشتآ 

يرمق يرجه  لاس 61  رفص  لوا 

هیواعم نب  دیزی  دزن  قشمد  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يارسا  دورو  )

يرجه لاس 61  رفص  متسیب 

 . هنیدم هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تشگزاب  )

هجیتن

اههنیمز و تسا و  هدوب  همانرب  اب  هناهاگآ و  یتکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هک  دـهد  یم  ناـشن  یخیراـت  ذـخام  عباـنم و  یـسررب 
: درمش رب  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  نآ  ياههزیگنا 

ناهج زا  ییاهشخب  رب  نانآ  طلست  هیما و  ینب  يریگتردق  نامثع و   ) موس هفیلخ  تفالخ  نارود  هب  ع ،)  ) نیـسح ماما  مایق  ياههنیمز   - 1
. ددرگ یم  زاب  مالسا 

. درک مایق  دوب ، قیالان  رجاف و  قساف ، يدرم  هک  هیواعم  نب  دیزی  اب  تعیب  زا  يراددوخ  يارب  ماما   - 2
، تفـالخ ياـعدا  ناناملـسم و  رب  دـیزی  طلـست  اریز  درک ؛ ماـیق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  لـمع  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح   - 3

. دشاب تکاس  نآ  لباقم  رد  تسناوت  یمن  ماما  هک  دوب  نشور  يرکنم 
هیلع هناحلـسم  مایق  کی  ماجنا  يارب  ورین  يروآ  عمج  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  يارب  شـالت  و  هفوک ، مدرم  هب  ماـما  تبثم  باوج   - 4

. دوب مایق  ياههزیگنا  رگید  زا  دیزی 
: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  راصتخا  هب  هک  تشاذگ  اج  رب  یمهم  جیاتن  راثآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  تضهن 

هیما  ینب  بزح  دیزی و  تیهام  نتخاس  اوسر   - 1
ناناملسم  نایم  رد  راثیا  تداهش و  گنهرف  يایحا   - 2

رب یتبثم  راثآ  زین  ناناملـسم  ریغ  مایق  رد  یتح  دـش و  مالـسا  ناهج  ياهبالقنا  اهمایق و  يارب  ییوگلا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیق   - 3
تشاذگ  ياج 

. راگزور نآ  رد  مکاح  یلهاج  قالخا  ياج  هب  یناسنا  یلاع  هنارظن و  دنلب  قالخا  ندومن  نیزگیاج  راکفا و  رییغت   - 4

هریس

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  ياهیگژیو 
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همدقم

يدمحم ناطلس  همطاف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیصخش  ياهیگژیو 
ار شیوخ  فده  هک  ار  دوخ  دصقم  هنوگچ  دیدید  دریمب ، دیآ ، رد  تکرح  هب  دنک و  مایق  ادخ  مان  اب  هک  دـیاهدید  ار  یناسنا  نونک  ات  ایآ 

؟ دنیزگ رب  وا ، مان 
شاهراوهگ درادن ، رظن  دم  ار  یلعا  توکلم  زج  رترب ، نانچ  فده  دـنیب و  یم  دورف  ار  یگدـنز  زیچ  همه  هک  تسزارف  اجنآ  ات  وا  دـصقم 

هب تشگزاب  قشع  اریز  دوب ، ناماس  نادب  نتسویپ  راتـساوخ  دشک . رپ  شیوس  هب  هک  تسین  یتفگـش  چیه  ياج  تسا و  نیرب  ياه  نامـسآ 
. تسا شدوجو  رد  شیوخ  لصو  راگزور  نتسج  زاب  شیوخ و  لصا 

شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره 
شیوخ  لصو  راگزور  دیوج  زاب 

یم رب  ماگ  هر  نیارد  نانیمطا  شمارآ و  اب  دور و  یم  شیپ  لدشوخ  دونشخ و  دریگ ، یم  شیپ  هب  اهراخ  اه و  گنـس  نایم  زا  ار  دوخ  هار 
. دراد یم  نایب  اهزار  دوخ  نیرب  نامرآ  اب  دراد .

تسه  مه  یتقیقح  وا  زا  رترب  هللا و  زا  سپ  و  یتشگزاب ، هللا  يوس  هب  زج  یتساوخ و  هللا  يوس  ارف  ایآ 
داـکچ رب  ار  یگرزب  هکلب  میاهدروآ ، رامـش  هب  رتشیب  وا  دوجو  رد  ار  یگرزب  اـهنت  هن  میهد ، ياـج  ناـگرزب  همه  زارفرب  ار  نیـسح  اـم  رگا 

ربا و  تسا ، رترب  اهتیـصخش  همه  زا  هک  میاهداد  ناـشن  ار  یتیـصخش  و  دـنکچوک ، ناـگرزب  شربارب  رد  هک  مـیاهدرک  هدـهاشم  تـمظع ،
زکرم ار  وا  هک  اج  نآ  ات  یسر ، یگرزب  غیتس  هب  يوش  زارف  شدوجو  هوک  يوس  ره  زا  نوچ  هک  یـصخش  نادرم . همه  نایم  رد  تسيدرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمظع  همـشچرس  رد  سک  ره  نامگیب  اریز  یبای . یم  اه  ییاتکی  عمجم  رگیدکی و  اب  اهيراوگرزب  دروخرب 
. تفر دـهاوخ  رامـش  هب  تانیب  تایآ و  زا  دـش و  دـهاوخ  ناسنا  تمظع  ياتمه  یب  هنومن  دیـشوج ، ارف  همطاف  تلیـضف  یلع و  یگنادرم  و 

اتمه یب  ینامرهق  کی  خیرات  تسین ، نامرهق  کی  تشذگرـس  وا ، خیرات  تسا و  نادیواج  تیناسنا  دای  تسین . صخـش  کی  دای  روآدای ،
. تسا

هک تسا  نآ  هتـسیاش  نیا  رب  انب  یگرزب . تقیقح  اما  تسا  گرزب  کی  صاخـشا ، تیآ  اما  تسا  صخـش  کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ 
زا هتـسویپ  دـشخب  یم  ییانـشور  ار  اهلسن  همه  دوخ  راونا  شبات  اب  تسا و  نکفا  وترپ  دـشوج و  یم  ورین  اب  هک  ماـهلا  همـشچرس  نوچمه 

و يراکادـف ، و  اـفرژ ، نـیرتگرزب  دـشیدنیب  کـین  یـسک  رگا  تـسا . یگـشیمه  ینکفاوـترپ  نـیا  هـچ  مـیریگ ، روـن  شدوـجو  نامــسآ 
. تسا هتشاگن  نینچ  گنر  نوخ  بکرم  اب  تیدبا  هحفص  رب  ادخ  تسد  ییوگ  هک  اج  نآ  ات  دبای  یم  وا  دوجو  رد  ار  اههنومن  نیرتگرزب 

. دوش یم  هداد  ناشن  گرم  نیرتتخس  رد  نآ  يانعم  هک  تسا  ياهژاو  صالخا 
. دنک یگرم  نینچ  تامیالمان  يارب  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب  صلخم  دهاوخ  یم  سک 

نیسح ماما  تیصخش  ياهیگژیو  یسررب 

. دراد هک  ياهدیچیپ  طیارـش  اب  مه  نآ  تسا ، راوشد  لکـشم و  سب  يراک  نیـسح  ماما  یتیـصخش  داعبا  كرد  هک  تفگ  ناوت  یم  قح  هب 
ار راگزور  نآ  یمالـسا  طیحم  هک  ناـشورخ  تسا  یجوم  نآ  ریز  رد  نکیل  هداـتفا ، نآ  رب  ییانـشور  زا  يدـنچ  ياـهباتزاب  هک  یطیارش 
، دوب ناـسون  رد  ینید  رکفت  زرط  یگلیبـق و  تیبـصع  ناـیم  رد  تموکح  عوضوم  هک  دـش  رادـیدپ  يزور  زا  ناـیرج  نآ  داد و  یم  لـکش 
. دیـسر نایاپ  هب  نید  هدـیقع و  کی  تروص  هب  ماجنارـس  و  دـیدرگ . نایامن  ون  لکـش  هب  زور  ره  دـمآرد و  نوگانوگ  ياهگنر  هب  سپس 

رگیدکی زا  ینتسسگان  يرصانع  ياراد  هک  دور  یمن  رامش  هب  یناسنا  هرابرد  شهوژپ  مالسلا  هیلع  نیسح  تیصخش  ياه  یگژیو  یـسررب 
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زا ياهشوگ  یـسررب  هب  اـت  مینآرب  راتـشون  نیارد  اـم  تسا . یمالـسا  خـیرات  رـصانع  یـسررب  هکلب  درک و  مکح  شاهراـبرد  ناوـتب  تسا و 
یم راوگرزب  نآ  میظع  تیـصخش  نایب  زا  نکلا  نابز  رـصاق و  ملق  هچ  رگا  میـشاب ، هتـشاد  هراشا  خیرات  درمربا  نآ  یتیـصخش  ياهیگژیو 

. دشاب
نکل 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه 

لوصا هب  يدنبیاپ 

. دشاب یم  اهداینب  لوصا و  هب  راوگرزب  نآ  يدنبياپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتیصخش  ياهیگژیو  زا  یکی 
: دومرف هک  دومن  كرد  هیفنح  دمحم  شردارب  هب  يو  تیصو  رد  ناوت  یم  ار  یگژیو  نیا 

دوخ رد  ار  يرگمتس  هن  رس و  رد  يراکهبت  گنهآ  هن  مراد و  نایغط  دصق  هن  منک ، یم  يرـسکبس  ینیبدوخ و  يور  زا  هن  ار  مایق  نیا  نم 
نامرف فورعم  هب  مهاوخ  یم  دوخ  تکرح  نیا  اب  موش . حالصا  راتساوخ  مدج  تما  نایم  رد  هک  تسنآ  نم  فده  اهنت  هکلب  منارورپ ، یم 
گنهآ رد  نانچ  تفریذپن ، سک  ره  تسا و  رتهتـسیاش  یـسب  قح  هب  ادخ  دش ، اریذپ  نم  زا  قح  هیاپ  رب  سک  ره  مرادزاب . رکنم  زا  مهد و 

رد ار  حیرص  نانخس  نیا  تسا . رتهب  یسب  نارواد  همه  زا  وا  هک  دیامرف ، تواضق  قح  هب  هورگ  نآ  نم و  نایم  ادخ  هک  منک  يرادیاپ  دوخ 
. درک نایب  یساره  اورپ و  چیهیب  تردق  يارسرس  تموکح و  زکرم  رد  يرادنامرف و  خاک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  یخساپ  نیا  رد  بتکم . رد  يرادیاپ  يداقتعا و  لوصا  هب  یمرگتشپ  اب  ریظن و  یب  یتعاجش  راوتـسا و  یبلق  اب 
ضارتعا اب  ار  میلست  هدیدپ  قطنم و  تمالس  اب  ار  ییاهر  هنادنمدرخ  هار  یسایس و  يدنمشوه  اب  ار  ندناتسیا  او  رد  ور  تردق  داد ؛ دیلو  هب 

هدمآ  نینچ  خیرات  رد  تسا . هتخیمآ  مه  رد  دیدش 
ار دیزی  همان  سپـس  دومن ، عاجرتسا  وا  داد و  وا  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دومن و  توعد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنیدم ، رادنامرف  دـیلو 
، ینک افتکا  یناهنپ  دـیزی  يارب  نم  تعیب  نتفرگ  هب  وت  هک  دـسر  یمن  مرظن  هب  تفگ  وا  هب  نیـسح  دـناوخ . وا  يارب  تعیب  نتفرگ  دروم  رد 

: تفگ دیلو  دنوش . ربخ  اب  نآ  زا  مدرم  هک  یتسه  راکشآ  یتعیب  راتساوخ  هکلب 
تسا و نینچ  يرآ 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: تفگ دیلو  هب  ناورم  ماگنه  نیا  رد  ایب . ام  دزن  مدرم  زا  یهورگ  هارمه  ادرف  درگرب و 

نک و سبح  ار  وا  یبای . تسد  ودب  تسناوت  یهاوخن  زگره  دوش ، ادج  وت  زا  هدرکن  تعیب  نونکا  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  مسق  ادخ  هب 
: تفگ وا  هب  هدرک  ناورم  هب  ور  نیسح  نزب . ار  شندرگ  هکنیا  ای  هدن  يو  هب  نتفر  نوریب  هزاجا  هدرکن  تعیب  ات 

مشچ  دوبک  نز  رسپ  يا  وت  رب  ياو 
! وا ای  ینزب  ارم  ندرگ  یهاوخ  یم  وت 

. يداد ناشن  یتسپ  مسق و  ادخ  هب  یتفگ  غورد 
: تفگ هدرک و  دیلوهب  ور  سپس 

دیزی هک  یلاح  رد  دـیناسر . ماجنا  هب  ام  هلیـسو  هب  داهن و  زاـغآ  اـم  هلیـسو  هب  ادـخ  میتلاـسر ، همـشچرس  توبن و  نادـناخ  زا  اـم  رادـنامرف ،
یمن تعیب  وا  نوچ  یصخش  اب  نم  نوچ  یسک  تساهيراکهبت . داسف و  هدنزاس  راکشآ  هانگیب و  صاخشا  هدنـشک  هراوخیم و  يراکهبت 

. دنک
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گناب و اهناج  رد  قح  يارب  يرادـیاپ  تردـق  میرتراوازـس . تفالخ  تعیب و  هب  ام  زا  کی  مادـک  مینیبب  ات  میناسر  ادرف  هب  ار  بشما  نکیل 
هب ار  قح  حالـص و  رد  ای  دـنک  یم  رک  ای  ار  نآ  هجیتن  رد  و  دراذـگ . یم  لطاب  ياهـشوگ  رد  ار  دوخ  هدـنبوک  رثا  نامگیب  زین  قح  داـیرف 

نتفر نوریب  زا  دعب  دیلو  هکنانچ  دیچیپ . دیلو  شوگ  رد  نآ  ساکعنا  هک  دوب  يدـنلب  نینط  نامه  زین  ماما  قح  دایرف  دـیاشگ . یم  يو  يور 
: تفگ نینچ  ناورم  هب  باطخ  نیسح  ماما 

مشکب  ار  وا  منک  یمن  تعیب  تفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  هللا  ناحبس 
. دشابن کبس  یسب  شلمع  نازیم  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  نیسح ، نوخ  هب  هتشغآ  تسد  اب  یسک  منک  یمن  نامگ  دنگوس  ادخ  هب 

. تسا وا  هرهب  كاندرد  ياهجنکش  دنک و  یمن  هیکزت  ار  وا  درگن و  یمن  ودب  تمایق  زور  رد  ادخ 

راتفگ رد  تحارص 

. دشاب یم  ترضح  نآ  راتفگ  رد  تقادص  ماما  یتیصخش  ياهیگژیو  رگید  زا 
اب هارمه  اما  تسا ، گرزب  یـسب  لصا  أدـبم و  دارفا  یخرب  رظن  رد  تسا . نیـسح  ماما  دوجو  رد  هک  تسا  ییاهيراوگرزب  زا  یکی  زین  نیا 
رـس دـیزی  اب  تعیب  ربارب  رد  دوبن  رـضاح  زگره  هک  داد  ناـشن  دوخ  زا  یتمظع  ناـنچ  لوصا  ربارب  رد  نیـسح  ماـما  نکیل  گـنرین . شمرن و 

دیزی اب  تعیب  هرابرد  وا  تفر . یم  راظتنا  وا  زا  دوب  شتآ  هلعش  نوچ  هک  يدنلب  دایرف  نامه  و  درادرب . نآ  زا  تسد  ددرگرب و  نآ  زا  ییوم 
: دومرف نینچ 

نادنزرف تشونرس  هک  یگرم  شلوسر . رب  ادخ  تاولص  هللا و  هلیـسو  هب  زج  دیان  راک  هب  ییورین  تسا و  هللاتیـشم  هچنآ  هللا و  هژیو  ساپس 
بوقعی هک  ماهتفیش  هلآ و  مناگتشذگ و  رادید  هب  نانچ  ناوج ، نارتخد  ندرگ  رد  رهاوج  دنبندرگ  هک  تسابیز  هدنزارب و  نانچ  هدش ، مدآ 

. دوب فسوی  رادید  قاتشم 
مرگن یم  ار  شیوخ  نت  دنویپ  مشچ  هب  نونکا  مه  موش . یم  ورهبور  نآ  اب  راختفا  قشع و  اب  نم  هک  تسا  یگرم  راکیپ ، رد  گرم  نیرتهب 
نادناخ يدونـشخ  ادخ  يدونـشخ  دـننکیم . رپ  اهنآ  زا  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  دـننک و  یم  هراپ  هراپ  البرک  رد  نابایب  ياهگرگ  هک 

ادخ لوسر  نت  ياههراپ  میروآ . یم  تسد  هب  ار  نارادیاپ  شاداپ  ربارب ، رد  مینک و  یم  هشیپ  ار  يرادیاپ  وا  شیامزآ  ربارب  رد  تسا . ربمایپ 
دناهتسب وا  اب  هک  ار  ینامیپ  و  دننک . یم  نشور  ار  شمشچ  دنیآ و  یم  درگ  نیرب  تشهب  رد  مه  اب  همه  هکلب  دنوش ، یمن  ادج  وا  زا  زگره 

هدعو شیوخ  ناور  هب  تسام و  هار  رد  شیوخ  رگج  ياههراپ  نتخادرپ  ياریذپ  هک  یسک  اهنت  هک  دینادب  ناه  دنناسر . رس  هب  هلیسو  نیدب 
. مراد لیحر  مزع  نادادماب  نم  اریز  دیآرد ، تکرح  هب  ام  اب  دیاب  تسا ، هداد  ار  راگدرورپ  رادید 

لمع رد  تیعطاق 

تقادص زا  رتیلمع  يو ، تمظع  زا  هبنج  نیا  هک  دشاب  یم  لمع  رد  تیعطاق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتیـصخش  یگژیو  زا  يرگید  هبنج 
یکرد یلاکـشا . عون  ره  دوجو  اب  ییاهن  فده  هب  ندیـسر  يارب  ینورد  دـهعت  عطاق و  مزع  تسا و  گنهآ  کی  نیا  هچ  تسا . راتفگ  رد 

اهنآ رد  هدمآ و  دوجو  هب  ناشفـشتآ  راجفنا  نوچ  یـششوج  ناشزغم  رد  ییوگ  هک  دننک  یم  ساسحا  ار  نآ  نانچ  ساسح  دارفا  هک  تسا 
. دننادرگرب ار  وا  رظن  دنتساوخ  یم  هک  دوب  یناسک  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  قطنم  نیشتآ و  نانخـس  بلطم  نیا  هنومن  دبای . یم  نایرج 

نینچ وا  نوـچمه  دوـخ  بلق  رد  هن  رـس و  رد  وا  كرد  نوـچ  یکرد  هن  رب و  رد  وا  ناـج  نوـچ  یناـج  هن  اریز  دـنروذعم ، ناـسک  نیا  هتبلا 
یقیقح یگنادرم  اـب  هک  اـجنآ  اـما  دوـبن  يدـیزی  هچ  رگا  هک  دـشاب  یم  رمع  نب  هللادـبع  دارفا  نیا  زا  یکی  دنتـشاد . ررـش  رپ  ییاههزادـگ 
نییاـپ هب  داـب  شزو  اـب  دراد ، رارق  دـنلب  یهوک  هنماد  رد  هک  نش  زیر  ياـههناد  نوـچ  درادـن و  یگنادرم  زاربا  تردـق  دـنوش ، یم  ورهبور 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2103 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش یم  ریزارس 
رذح رب  ندش  هتشک  راتـشک و  زا  ار  وا  دیآرد و  یتشآ  رد  زا  ناهارمگ  اب  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هک  يو  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

: تفگ تشاد ،
هزره نانز  زا  یکی  هب  ایرکز ، نب  ییحی  رـس  هک  ياهتـسنادن ، هدیدن و  ار  ادخ  ربارب  رد  ناهج  نیا  ياهیتسپ  هلمج  زا  نامحرلادبع ، ابا  يا  »

»؟ دش هداد  هیده  لیئارسا  ینب  هراکدب  و 
. دنادرگرب ور  قح  هار  زا  تسین  رضاح  هک  میربب ، یپ  ماما  تاملک  زا 

نتفرن متس  رابریز 

. دشاب یم  رتالاب  رترب و  رگید  ياههبنج  زا  هبنج  نیا  تسا . نتفرن  متس  رابریز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتیصخش  یگژیو  زا  يرگید  هبنج 
یم یتبثم  خـساپ  ایند  هب  دریگ و  یم  ار  وا  مشچ  ییاهبنارگ  يالاک  ای  دور و  یم  یتوهـش  لابند  هک  ینامز  هک  میاهدـید  ار  يدارفا  اـسب  هچ 

، دهد یم  تسدزا  ار  دوخ  شزرا  ینعم و  اهنت  هن  و  دهد . یم  تسد  زا  ار  دوجوم  ياهشزرا  تیعطاق  تحارـص و  لوصا و  هنوگچ  دـهد ،
، نتفرن رابریز  دـیآ . یم  رامـش  هب  یتسپ  تفارـش ، ماگنه  نیا  رد  و  دریگ . یم  رارق  شنزرـس  دروم  هدـش و  لیدـبت  زین  شزرا  دـض  هب  هکلب 
دادن و اضر  يزیچ  هب  روز  يراوخ و  نتفریذپن  زج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تهج  نیمه  هب  تسا ، یناسنا  ياه  شزرا  نیتسخن  يانب  گنس 

: دنک یم  دوبان  ار  شکرس  سفن  هک  تفگ  ینخس  هراب  نیا  رد 
هب ادـخ ، ناگدـنب  منک . یم  رارف  وسرت  ناگدـنب  نوچ  هن  مهد و  یم  امـش  هب  میلـست  تسد  ناگدـش  راوـخ  نوـچمه  هن  ادـخ ، هب  دـنگوس  »

ینیب گرزب  دوخ  ره  زا  مرب ، یم  هانپ  دوخ  راگدرورپ  هب  دـینکفیب و  دـینارب و  دوخ  زا  ارم  دـیهاوخب  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  دوخ  راگدرورپ 
تلذ رابریز  تخومآ و  نادرم  هب  یگنادرم  نانچ  يراوخ  تلذ و  هب  نداد  نت  زا  وا  يراددوخ  يرآ  دروآ ». یمن  نامیا  تماـیق  زور  هب  هک 

. دنک لمع  وا  دننام  تسا  هتسناوتن  نونک  ات  سک  چیه  هک  داد  میلعت  نانآ  هب  ار  نتفرن 
یگدنز نیغورد  ياهتمعن  يوسارف  يزیچ  رد  یقیقح  تمعن  تذل و  اریز  دیزرو ؛ عانتما  تذل  هافرو و  شیاسآ  نتفریذپ  زا  ترضح  نآ 

. دشاب یم  نآ  تسردان  تسپ و  ياهتساوخ  و 
ار نآ  ندش  یلمع  زج  يزیچ  و  دناد . یمن  شخبتذل  ار  نآ  هب  ندیـسر  زج  يزیچ  دراد ، یناسنا  یگدنز  رد  ییالاو  فدـه  هک  سک  نآ 

. دناوخ یمن  تداعس 

فده نایب  رد  نیسح  ماما  ینامرهق 

ناشن ینامرهق  دوخ  زا  ییابیز  نیدب  وا  زج  سک  چیه  تسا . رتراکشآ  رگید  ياههبنج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  زا  هبنج  نیا 
. تسا هدادن 

: دروآ یم  نابز  هب  ار  نانخس  نیا  هک  تسا ، یتیعقوم  نیسح  ینامرهق  ياه  تیعقوم  نیرترب  زا  یکی 
؛». مکیلا موقلا  لُسُر  ماهّسلا  هذه  ناف  هنمّدب ، يذلا ال  توملا  یلا  هللا ، مکمحر  اوموق  »

يارب امش  يوس  هب  دنتـسه  هورگ  نآ  مایپ  اهریت  نیا  اریز  تسین ، يزیرگ  نآ  زا  هک  دیزیخاپ  هب  یگرم  يوس  هب  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ 
كدـنا نارای  زا  يدایز  دادـعت  هک  يروط  هب  دـندرک ، يرپس  راکیپ  هب  یعمج ، اـی  نت  هب  نت  ار  زور  زا  یتدـم  ترـضح  نآ  گـنج . زاـغآ 

. دندش هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح 
: تفگ تفرگ و  تسد  رد  ار  دوخ  شیر  ماما  ماگنه  نیا  رد 
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فیدر رد  ار  وا  هک  تفای  تدـش  اراصن  رب  یماگنه  شمـشخ  دـندش و  لیاق  دـنزرف  وا  يارب  هک  تخورفارب  دوهی  رب  یماـگنه  ادـخ  مشخ  »
شبضغ و  دندز ، تسد  دیشروخ  هام و  شتسرپ  رب  وا  ياج  هب  هک  دش  نیگمـشخ  تخـس  هاگنآ  سوجم  رب  و  دنداد ، رارق  دوخ  تیلثت  موس 

دورف میلـست  رـس  ناشتـساوخ  ربارب  رد  ادخ  هب  دنگوس  اما  دنتـسب ، رمک  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  نتـشک  هب  قافتا  هب  هک  دزورفارب  یهورگ  رب 
: دیوگ یم  هک  تساج  نآ  تعاجش  ییابیز  مشاب . هدرک  باضخ  شیوخ  نوخ  اب  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  يادخ  ات  مرواین 

یلاح رد  ار  لاعتم  يادخ  ات  مدرگن  ناشتساوخ  میلست  ادخ  هب  دنگوس   » هک اج  نآ  و  دیزیخرب » یگرم  يوس  هب  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  »
گرم هب  ینارگنو  سرت  چـیه  نودـب  ار  دوخ  ناراـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مشاـب ». هدرک  باـضخ  شیوخ  نوـخ  اـب  هک  منک  تاـقالم 

نیریـش و رایـسب  وا  ماک  رد  دشاب  فده  هب  ندیـسر  يارب  هک  یگرم  اریز  دنک ، یم  توعد  يذیذل  ياذـغ  ندروخ  هب  ییوگ  دـناوخیمارف 
. دشاب یم  شخبتذل 

ادخ زا  ریغ  ندرمش  کچوک  ار  زیچ  همه 

يارب ار  زیچ  همه  درمـش و  یم  کـچوک  ادـخ  زج  ار  يزیچ  ره  تسا . زیگنا  تفگـش  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمظع  زا  هـبنج  نـیا 
. دشاب اهراک  نیرت  لکشم  هک  دنچ  ره  دناد . یم  لهس  تسادخ ، نامه  هک  ییاهن  فده  هب  ندیسر 

شنارای هک  دوب  وا  دومن . يزاسزاب  ار  دیحوت  خاک  هک  دوب  وا  و  دیمان ، مالـسا  خاک  هدنزاس  نیمود  ار  وا  ناوت  یم  تارج  هب  تلع  نیمه  هب 
وا ربارب  رد  هک  ار  شمرح  هویـش  نیرتكانزوس  هرظنم و  نیرتخلت  هب  یپ  رد  یپ  شنادنزرف  دنتفر و  یم  گرم  ماک  هب  شمـشچ  يولج  رد 

یتیعقوم نینچ  رد  میاهدیدن  ار  نیـسح  زج  سک  چـیه  اهنیا  دوجو  اب  دـنچیپ . یم  دوخ  هب  یگنـشت  تدـش  زا  دنلوغـشم و  یباتیب  هلان و  هب 
. درخب لد  ناج و  هب  ادخ  يارب  ار  تالکشم  هدرواین و  وربا  هب  مخ  ادخ  هب  ندیسر  يارب  ادخ و  ربارب  رد  دناد و  سدقم  ار  بتکم  لوصا 

یهاوخ رگید  ششخب و  تواخس و 

یم شیپ  ياهزادنا  هب  نادب  هجوت  رد  تسا و  هتشاذگ  ساسحا  نیا  هیاپ  رب  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياهشزومآ  هک  تسا  ینید  اهنت  مالسا 
یم راوتسا  یماگنه  وا  نامیا  تسا ، هداد  رارق  هیاپ  جنپ  رب  ار  رئاعش  يرهاظ و  لامعا  مالـسا  رگا  تسا . هداد  رارق  نامیا  هیاپ  ار  نآ  هک  دور 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دسرب . ققحت  هب  ساسحا  نیا  هک  ددرگ 
ياضتقا هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دهاوخب ». مه  شردارب  يارب  دهاوخ ، یم  دوخ  يارب  هچنآ  هک  نیا  رگم  هدرواین ، نامیا  امـش  زا  یـسک  »

دانق ماشه  یبا  لوق  زا  دوخ  ریبک  خیرات  رد  رکاسع  نبا  تسا . يدننامیب  هنومن  یتسود  عون  ساسحا  هنیمز  رد  نید ، ياهشزومآ  ترطف و 
. تساخنرب دوخ  ياج  زا  دیشخبن  ار  اهنآ  ات  دش و  هدرب  نیسح  ماما  يارب  هرصب  زا  ییالاک  هک  دنک  یم  لقن 

تفگ نینچ  دز و  ار  رد  هبوک  دیـسر . مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناخ  رد  هب  ات  دمآ  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  هنیدم  ياههچوک  یلئاس  دناهتفگ  زین  و 
یتسه و شـشخب  هدنراد  وت  ددرگن . دیماان  تفوک  ار  وت  رد  هقلح  هک  سک  نآ  ددرگنرب و  یلاخ  تسد  هدمآ  وت  دـیما  هب  هک  یـسک  زورما 

دینـش ار  لئاس  يادـص  هک  نیمه  دوب ، زامن  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . هدوب  نافرحنم  ناقـساف و  هدنـشک  وت  ردـپ  نآ ، همـشچرس 
: دیسرپ ربنق ، زا  تشگرب  دوز  تسا . هتسشن  یبارعا  هرهچ  رب  یتسدگنت  راثآ  دید  دمآ . درک و  مامت  ار  شزامن 

: تفگ هدنامن ، تدزن  رد  يزیچ  هناخ  هنیزه  زا 
: تفگ منک . میسقت  هناخ  دارفا  نایم  يدومرف  هک  هدنام  مهرد  تسیود  طقف 

ریذپب و ارم  رذع  ریگب و  ار  رـصتخم  نیا  دومرف  داد و  یبارعا  هب  هتفرگ  ربنق  زا  ار  اهنآ  هدیـسر . يرتقحتـسم  هناخ  دارفا  زا  هک  روایب  ار  اهنآ 
: دومرف سپس  دزوس و  یم  یسب  وت  يارب  ملد  هک  نادب 
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. دیراب یم  وت  رب  شـشخب  ناراب  ام  دوج  نامـسآ  میتشاد  یلام  تردـق  ناکما و  ، ) دـش یم  زارد  هک  دوب  یتسدـبوچ  کی  ام  تسد  رد  رگا 
: تفگ تفرگ و  ار  نآ  یبارعا  تسا . یهت  یسب  مرد  زا  ام  تسد  تسا و  نوگانوگ  یسب  راگزور  ياهدماشیپ  نکیل 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  سنا  زا  یمصعتسم  توقای  تسا . هداد  رارق  ياهداوناخ  هچ  رد  ار  شتلاسر  دناد  یم  رتهب  ادخ 
رد نیـسح  تفگ ، تیحت  يو  هب  لگ  نآ  نداد  اب  دش و  دراو  یلگ  هتـسد  اب  رازگتمدـخ  ینز  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دزن  رد 

: تفگ وا  هب  تیحت  خساپ 
: دندومرف ینک  یم  يدازآ  ار  وا  وت  دروآ ، یم  وت  يارب  یلگ  هتسد  يرازگتمدخ  متفگ  وا  هب  لاعتم . يادخ  رطاخ  هب  يدازآ  وت 

: دیامرف یم  نینچ  تسا و  هدرک  تیبرت  نینچ  نیا  ار  ام  ادخ 
. دوب وا  ندرک  دازآ  رتهب  تیحت  نآ  زا  اهوّدُر » وا  اهنم  نسحَاب  اویحف  ۀیحتب  متییُح  اذا  «و 

تعاجش

نایاش يزوریپ  هب  تعاجش ، هلیسو  هب  اهنآ  میکحت  تیوقت و  اب  زج  دشاب ، هتشاد  رترب  هدرتسگ و  راشرـس ، ییاهدادعتـسا  هک  دنچ  ره  ناسنا 
. تساهنآ هب  یقیقح  شزرا  نداد  اهدادعتسا و  نیا  هنادنمناوت  ندرب  راک  هب  يانعم  هب  تعاجش  اریز  دسر ، یمن 

شزرا درادن ، تعاجش  هک  یماگنه  دشاب ، هک  یتیعقوم  ره  رد  یتیـصخش ، ره  تسا . ینورد  ياهورین  يارب  ریبعت  نیرتاسر  تعاجـش  سپ 
ياهدنشک يرامیب  نآ  لکـش  ره  هب  مه ، سرت  ددرگ و  یم  هریچ  وا  رب  ینوبز  دیارگ ، یم  یگدرمژپ  هب  دهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  یناسنا 

، تسا یلماع  ره  ربارب  رد  دوخ  ندرک  راهم  تعاجش  دشک . یم  دنک و  یم  ریگلفاغ  شیگدنزرس  یمرخ و  همه  اب  ار ، تیـصخش  هک  تسا 
تعاجش زا  هک  تسا  ياهرهب  نازیم  هب  هتسباو  اهنآ  يدنلبرـس  تزع و  مما و  ءاقب  رادقم  دوجو و  نینچمه  دشاب ، هک  تردق  تدش و  ره  اب 

یشان نارگید  يدازآ  هب  مارتحا  راگزور و  ياهیتخس  تامیالمان و  اب  تمواقم  هجهل و  تحارص  يرادنتـشیوخ و  نینچمه  دنـشاب . هتـشاد 
هبترم نیرتیلاع  شیامن  زکرم  وا  مسج  حور و  تشاد و  دوجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رد  تعاجـش  نیا  رهاظم  مامت  تسا . تعاجـش  هکلم  زا 

. دوب تعاجش 
نئمطم و یـسفن  اب  تسناد . یم  راع  یتسپ و  ار  داهج  زا  رارف  دومن و  یم  هلمح  هنارباص  درک و  مادـقا  ناریلد  اـب  دربن  رد  بلق  توق  اـب  يو 
ار لد  نوخ  نتخیر  يزابناج و  تسناد و  یم  تمینغ  ادـخ  هار  رد  ار  هزین  ریـشمش و  اب  هحفاصم  تفر . یم  دـئادش  لابقتـسا  هب  مارآ  یمزع 

. دشاب تداهش  لتق و  نمضتم  هچ  رگا  درک ، یم  ابا  تئاند  یتسپ و  زا  و  درمش ، یم  مک  ییاهب  تزع  هار  رد 
رب ترـضح  نآ  دـندرک ، هلمح  تسار  پچ و  زا  دعـسرمع  رکـشل  ناگدایپ  یتقو  هک  دـناهدرک  لقن  رامع  نب  ادـبع …  زا  ریثا  نبا  يربط و 
زین ار  اهنآ  ات  دومرف  هلمح  دـندوب ، پچ  تمـس  رد  هک  اهنآ  رب  دـنتخیرگ و  ات  درک  هلمح  دـندوب  هدـش  روهلمح  تسار  بناـج  زا  هک  اـهنآ 

تیب و لها  شنادنزرف و  هک  مدیدن  ار  ياهتسکش  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تشادرب . رد  يزخ  نهاریپ  رـس و  رب  همامع  لاح  نیا  رد  و  دنارات ،
وا لثم  ار  یـسک  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  دنگوس  ادخ  هب  نیـسح . زا  رتمیب  یب  رتيوق و  رترادلد و  دنـشاب ، هدش  هتـشک  شنارای  باحـصا و 

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  دنتخیرگ . یم  وا  زا  رکشل  درک و  یم  هلمح  وس  ره  هب  مدیدن .
: دنتفگ البرک  نادیم  رد  هک  یلع  نب  نیسح  دننام  تعاجش  رد  تسیک 

، ریـش دننام  وا  زا  رتعاجـش  دشاب ، هدـش  ادـج  نارای  لها و  ناردارب و  زا  و  دنـشاب ، هدـش  روهلمح  وا  رب  مدرم  هوبنا  هک  ار  یـسک  میدـیدن  ام 
. دش هتشک  ات  دراذگن  اهنآ  تسد  رد  تسد  دشن و  یتسپ  هب  یضار  هک  يدرم  هب  يرب  یم  نامگ  هچ  تسکش و  یم  مه  رد  ار  ناراوس 

ییابیکش ربص و 
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تاکرب و دـیلک  ربص  هک  ددرگ  یم  مولعم  نارباص  هبتر  ماقم و  يدـنلب  رب  هوالع  دوش ، یم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  موهفم  زا  هک  ناـنچ 
. تسا تلیضف  ره  بسک  لمع و  ملع و  ریخ و  راک  ره  رد  قیفوت  طرش  يونعم و  تاماقم  هب  لین  همدقم 

هیحان ترایز  بسح  رب  ناگتـشرف  دـندش و  هدز  تفگـش  نآ  زا  نمـشد  تسود و  هک  داد  یناحتما  ربص  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
کی رد  ربص  اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربص  دندنام . بجعت  رد  ییابیکش  نآ  زا  زین  ءامسلا » هکئالم  كربص  نِم  تبجع  دقل  و   » هسدقم

. دوبن صاخ  هنیمز 
. دوب ربص  عاونا  عیمج  هب  نیزم  ترضح  نآ  يدوجو  تیصخش  هکلب 

دوخ زا  لمع  هلحرم  رد  ترضح  نآ  بضغ و …  مشخ و  رد  ربص  تبیصم ، رد  ربص  تالکشم ، رد  ربص  تدابع ، رد  ربص  داهج ، رد  ربص 
یتقو دـندومن و  ربص  رح  نایرکـشل  لباقم  رد  ماما  هک  تسا  ینامز  ماما  يراوگرزب  ربص و  ياههنومن  زا  یکی  دـنداد . یم  ناشن  ییابیکش 

اهنآ و هب  ات  داد  نامرف  دنتـسه ، هنـشت  یتخـس  هب  اهنآ  هک  دـندید  مالـسلا  هیلع  ماـما  دندیـسر و  ماـما  دزن  یباـتفآ  مرگ و  زور  کـی  رد  هک 
بآ ناشنایاپ  راهچ  مکش  اهاپ و  رب  دندرک و  باریس  زین  ار  ناشیاهبکرم  نمشد و  هاپس  مامت  ماما  رما  بسح  رب  دنهدب و  بآ  ناشیاهبـسا 

رب هجو  چیه  هب  هشیپ  رفک  رکشل  تسناد  یم  هکنیا  اب  تشاد . گنج  هب  ادتبا  زا  هک  تسا  یعانتما  ترضح  نآ  ربص  ياههنومن  زا  دندیـشاپ .
نآ یلو  دومن ، یم  راوشد  ناـنآ  لـباقم  رد  ار  ندرک  ربـص  هک  دزیم  رـس  ییاـهراک  اـهنآ  زا  هک  نیا  اـب  دـننک و  یمن  محر  شنازیزع  وا و 

شباحصا ماما و  يور  ار  بآ  یتقو  نینچ  مه  دندربن . هحلـسا  هب  تسد  شباحـصا  هن  دوخ و  هن  تخاس و  مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  ترـضح 
یگنشت يادص  دندوب و  هنـشت  هک  نیا  رگم  دوبن ، یگرزب  کچوک و  درم و  نز و  چیه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  رد  دندوب و  هتـسب 

عافد تروص  اهنآ  اب  شگنج  تساوخ  یم  اریز  دومن . يراددوخ  گنج  هب  ادـتبا  زا  ترـضح  نآ  دیـسر . یم  ماـما  شوگ  هب  هراومه  اـهنآ 
. دشاب هتشاد 

. دشاب یم  مامه  ماما  نآ  هداعلاقوف  خسار  مزع  میمصت و  هناشن  و  یگنشت ، لباقم  رد  ترضح  نآ  ربص  يرآ 

هجیتن

یتیصخش وا  اذل  تسا ، هدرب  کی  ره  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  یتیـصخش  رـصانع  نیرتمهم  زا  دش  هتفگ  هچنآ 
میهاوخن یبرع  لثملابرـض  نیا  زج  یباوج  مینک ، هسیاـقم  نارگید  اـب  ار  وا  تیـصخش  میهاوـخب  رگا  و  اهتیـصخش ، رگید  زا  رترب  تسا 

تشاد 
« رمقلا ینیری  اهسلا و  هیرا  »

ياهیواز زا  رگید و  یمـشچ  اب  ایند  هب  وا  دهد . یم  ناشن  نم  هب  شحوضو  همه  اب  ار  هام  وا  مهد و  یم  ناشن  وا  هب  ار  اهـس  هراتـس  نم  ینعی 
یتشاد مشچ  نیرتکچوک  هن  دـش و  ادـیپ  وا  رد  ایند  هب  یلیامت  نیرتمک  هن  دـید ، دوب  شتقیقح  هک  نانچ  ار  نآ  هجیتن  رد  تسیرگن و  رگید 

. دیدرگ ادیپ  شدوجو  رد  نادب 
اپ نوچ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  يزرابم  ربهر  زا  یناشخرد  هنومن  هک  دهد . یم  ام  هب  یسرد  هاگشناد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
قح يزوریپ  هچ  رگا  تشگیمن . رب  نادـیم  زا  نآ  هار  رد  ندـش  ادـف  ای  قح  ندـینادرگ  زوریپ  اـب  زج  تشاذـگ  یم  لـطاب  قح و  نادـیم  هب 

. تسین رادیاپ  نکیل  دشاب ، یتلود  ار  لطاب  لها  یتلوص و  زور  دنچ  يارب  ار  لطاب  هچ  رگا  تسا و  یمتح 
تداعس يامه  نویامه  يا  نیسح 

تماهش  ربص و  کلم  هش  يا  نیسح 
ناشخر دیشروخ  وت  رون  یغورف ز 

تیاکح  رثوک  وت  دوج  يایرد  ز 
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ردیح ارهز و  نامشچ  رون  ییوت 
تلاسر  ناتسوب  دمحا  لگ 

نید مچرپ  دش  وت  مایق  زا  اپب 
تلالض رفک و  مالعا  تشگ  نوگن 

لئاضف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صئاصخ 

نیسح ماما  تاصخشم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صئاصخ 
یهللادبع نیسح  ردان  هدنسیون :

مالسلا هیلع  نیسح  مان 
. ادهشلادیس بقل 

. هللادبعوبا هینک 
مالسلا هیلع  یلع  ردپ : مان 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ردام : مان 
نابعش  موس  تدالوخیرات 

لاس  تماما 11  تدم 
لاس   57 رمُع : تدم 

يرجه  لاس 61  مارحلا  مّرحم  مهد  تداهش  خیرات 
نیعل  رمش  لتاق 

. ّالعم يالبرک  نفد  لحم 
نادنزرف  دادعت 

. رتخد ود  رسپ و  راهچ  یتیاور  هب 

نیسح ماما  تدالو 

تداهش زا  سپ  يرجه ، هاجنپ  لاس  رد  دوشگ و  ایند  هب  مشچ  هرّونم ، ۀنیدم  رد  يرجه ، مراهچ  لاس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 
زا ات  درک  ناوارف  شالت  دـیزی ، تفالخ  يارب  دوخ ، رمع  رخاوا  رد  هیواعم  تخادرپ  نیملـسم  داشرا  هب  دیـسر و  تماما  ماقم  هب  دوخ ، ردارب 

هنیدم رد  شرادنامرف  هب  هیواعم  گرم  زا  سپ  زین  دیزی  دیدرگ . ورهبور  ماما  دیدش  تفلاخم  اب  اما  دریگب  تعیب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
هیلع نیـسح  ماما  هک  یتقو  دنراد . لاسرا  يو  يارب  ار  وا  ِرـس  هدناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا  ای  دریگب  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ات  داد  روتـسد 

رد مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  دوجو  اّما  دومن . كرت  هکم  دصق  هب  ار  هنیدم  دوخ ، تیب  لها  هارمه  هب  ریزگان  دید ، هتفشآ  ار  عاضوا  مالـسلا 
يارب مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  دـنیامن ، رورت  هنایفخم  ار  ترـضح  هک  تشاد  توق  لامتحا  نیا  تشاد و  رارق  يدـج  رطخ  ضرعم  رد  زین  هکم 
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نب هللادیبع  رکشل  هرصاحم  رد  دوخ  باحـصا  تیب و  لها  هارمه  البرک  نابایب  رد  هک  دومن  تکرح  قارع  فرط  هب  ادخ  هناخ  تمرح  ظفح 
. دندیسر تداهش  هب  یعیجف  زرط  هب  هنامولظم و  يرجه ، لاس 61  مارحلا  مرحم  مهد  زور  رد  دنتفرگ و  رارق  دایز 

نیسح ماما  نادنزرف 

: زا دنترابع  مالسلا  هیلع  دیهش  نیسح  ماما  نادنزرف 
. دش دیهش  البرک  رد  شردپ  هارمه  هک  مالسلا  هیلع  ربکایلع 

تداهش هب  ردپ  شوغآ  رد  هلمرح  طسوت  البرک  رد  یگهام  شش  رد  هک  مالسلا  هیلع  رغصا ) یلع   ) هللادبع دمحم ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما 
. دندوب هنیکس  يرغص و  همطاف  يرغص ، بنیز  ترضح  ترضح ، نآ  نارتخد  رفعج . دیسر و 

لوسر رسپ 

هیلع و هللا  یلص  نینسح  هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  ننـست  عیـشت و  لها  زا  ددعتم  ثیداحا  رد 
: دومرف هلآ 

رد تسا  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلـص  زا  ارم  لسن  اما  هداد ، رارق  ربمایپ  نآ  بلـص  زا  ار  يربمایپ  ره  نادنزرف  دنوادخ ، »
نیمه هب  مناشیا .  ردپ  نم  هک  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  نادنزرف  رگم  دنهدیم ، تبـسن  ناشردپ  هب  ار  يردام  ره  نادـنزرف  هک  یلاح 

، دـندومن یم  باتـش  هیواعم  اب  گنج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  هک  یماـگنه  نیفـص ، گـنج  رد  تهج 
: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

: دیوگ یم  دیز  نب  ۀماسا  ددرگ »! عطقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لسن  دنوش و  دیهش  نینسح  ادابم  ات  دیراد  زاب  دربن  زا  ار  نانآ  »
، وه ام  يرْدَأ  ٍءیش ال  یلع  لِمَتْـشُم  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  جرَخَف  ۀجاحلا  ضعب  یف  ۀلیل  تاذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ْتقَرَط  »

تلق  یتجاح ، نم  تْغَرَف  اّملَف 
هیلع  لِمَتْشُم  تنَأ  يّذلا  اذه  ام 

لاق 
، هیتبَکَر یلَع  نیسحو  نسح  ًاذاف  هفَشَکَف 

لاقف 
؛ امهُّبِحی نَم  بِحَأ  امُهَّبِحاَف و  امُهَّبُِحا ، ّینإ  مُهّللا  ِیتَْنبإ ، يانبا  يانبَا و  ناذه 

دوـخ رب  ياهفحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدـید  مدروآ ، رد  ادـص  هب  ار  هناـخ  رد  متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لزنم  رد  یبـش 
، متجاح ندش  هدروآرب  زا  دعب  تسیچ  نآ  هک  متسنادن  هدیچیپ ،

متفگ 
 ! ياهدناشوپ نآ  هب  ار  دوخ  هک  تسیچ  نیا 

: دومرف هاگنآ  دناهتسشن ، ربمایپ  يوناز  يور  رب  نیسح  نسح و  مدید  تشادرب  ار  هفحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! اهلاراب دنشاب ، یم  مرتخد  نادنزرف  نم و  نادنزرف  ود  نیا 

«. رادب تسود  زین ، دنراد  تسود  ار  ود  نیا  هک  ار  نانآ  رادب و  تسود  ار  نانآ  مه  وت  سپ  مراد ، تسود  ار  ود  نیا  نم 

هکئالم راختفا 
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هکئالم دورف  لوزن و  لحم  نانآ  هک  تسا  نیا  تقلخ ، ناهج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دوجو  ياهیگژیو  زا  یکی 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد  هکنانچ  دنتسه ؛

مَّلَسَف مالـسلا  هیلع  یلع  ِدَی  یلَع  و  ةّوبّنلاب ، هیلع  مَّلَـسَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ِدَی  یلَع  َدَعَقَف  ریطلا ، ۀَفِـص  یلع  ءامَّسلا  نِم  لََزن  ًاکلَم  نإ  »
، ۀَفالِْخلِاب امِْهیَلَع  مَّلَسَف  نیسحلا ، نسحلا و  ِدَی  یلَعو  ۀَّیِصَولِاب ، هیلع 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 
نالف  ِدَی  یلَع  ْدُعْقَت  َمل  ِمل 

لاقف 
»؛ هللا تَصُع  ٍدَی  یلع  دُْعقَأ  ْفیَکَف  هللا ، اهیلع  یصع  ضرأ  یف  ْدُْعقَأ  اَنَأ ال 

مالس توبن  ناونع  هب  ناشیا  هب  تسشن و  ربمایپ  تسد  رب  دمآ و  دورف  ربمایپ  رب  هدنرپ  کی  تروص  هب  نامـسآ  زا  ياهتـشرف  هک  یتسرد  هب  »
. درک مالس  ربمایپ  یصو  ناونع  هب  يو  رب  تسشن و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  يور  رب  سپس  درک ،

. درک مالس  تفالخ  ناونع  هب  ناشیا  رب  تسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  نسح و  تسد  يور  رب  سپس 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 ! یتسشنن ینالف  تسد  رب  ارچ 
: تفگ

تیـصعم ار  دنوادخ  هک  یتسد  يور  رب  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  منیـشن ، یمن  دـننک ، ینامرفان  ار  دـنوادخ  نآ  رد  هک  ینیمز  يور  رب  نم 
 . منیشنب هدرک ،

دوهی نکش  تلوص 

اما درک ؛ توعد  مالـسا  شریذپ  يارب  ار  نارجن  نایحیـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  مالـسا  ربهر  هلهابم ، نایرج  رد 
ًابیرقت هک  نانآ  نادنمشناد  زا  یعمج  اذل  دنوش ؛ انشآ  ترضح  نآ  اب  کیدزن  زا  دننک و  هرکاذم  ادخ  لوسر  اب  تسخن  دندش  رـضاح  نانآ 

ياهمانهب  رفن  ود  تعامج  نیا  سأر  رد  دندش و  یم  رفن  دصیس  دودح  ًاعمج  هک  نیرظان  زا  یخرب  دندوب و  رفن  داتفه 
هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  تسخن  دنتفای . روضح  هرکاذم  يارب  دندوب ، همقلع   » قیلثاج و  » نیرّـسفم زا  یـضعب  نایب  قبط  بقاع و   » و دیـس » »

: دندرک لاؤس  هلآ  هیلع و 
! دمحم يا 

!؟ دوش دلوتم  ردپ  نودب  هک  ياهدید  ار  يدنزرف  زونه 
؟! درادن ردپ  یلو  تسا  میرم  رسپ  یسیع  هک  يراد  اعدا  هنوگچ  ياهدیدن  رگا  و 
: دومرف لزان  ترضح  يارب  ار  ینارون  تایآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  ماگنه ، نیا  رد 

؛  مکسفنأ انسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبأ و  انئانبأ و  عْدَن  اولاعت  لقَف  )
مییامن و هلهابم  مه  اب  هاگنآ  دـیناوخب ، ار  ناتدوخ  ناتنانز و  ناتنادـنزرف و  زین  امـش  ار و  نامدوخ  نامنانز و  نامنادـنزرف و  ام  دـییایب  وگب  »

هلهابم داهنـشیپ  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیرـش ، تایآ  نیا  لوزن  یپ  رد  میهد .  رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  سپس 
. داد

رضاح هلهابم  يارب  ات  دنتـساوخ  تلهم  ار  بش  کی  ًانمـض  دندرک و  لوبق  ار  داهنـشیپ  دندوب ، یحیـسم  گرزب  ياملع  زا  هک  بقاع  دیس و 
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: دنتفگ هتفر و  فقسا  دزن  یحیسم  ياملع  دنوش .
تسیچ  امش  رظن  تسا  هدرک  يداهنشیپ  نینچ  ام  هب  ناناملسم  ربهر 

: تفگ دوب  دنمشوه  يدرم  هک  فقسا 
اب رگا  اما  درک ، میهاوخن  هلهابم  وا  اب  دـیایب ، دوخ  هداوناخ  هارمه  هب  رگا  دـیآ ، یم  هلهابم  يارب  يدارفا  هچ  اـب  دـمحم  دـینک  هظحـالم  ادرف 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندرک  هدهاشم  نانآ ، فقـسا  يراصن و  ياملع  دعب ، زور  درادن . يررـض  هلهابم  دشاب ، دوخ ، نارای  باحـصا و 

: دیسرپ اذل  تخانش  یمن  ار  ربمایپ  نایفارطا  فقسا ، تسا  تکرح  رد  هلهابم  لحم  يوس  هب  شناهارمه  زا  یخرب  اب  هلآ  هیلع و 
؟ دنتسه یناسک  هچ  ربمایپ  نایهارمه 

: دنتفگ وا  نایفارطا 
رتخد ارهز  همطاف  مه  نز  نآ  نیـسح و  نسح و  وا  ياههون  زین  كدوک  ود  نآ  تسوا و  مع  رـسپ  یلع  تسا ، دمحم  رـس  تشپ  هک  یناوج 

: تفگ هدمآ  هلهابم  هب  شناسک  نیرتزیزع  نیرتکیدزن و  اب  ربمایپ  هک  درک  هدهاشم  فقسا  یتقو  تسوا 
حیسم  ناوریپ  يا 

، دش دهاوخ  هدنک  اج  زا  اههوک  دننک ، اعد  رگا  هک  منک  یم  هظحالم  ار  ینامیا  تیناقح و  راثآ  نانچ  نانآ  هرهچ  رد  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 
تشاد  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  اذل 

نانآ یلو  درک  مالـسا  هب  توعد  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ! دـنامب دوخ  نید  رب  سک  ره  میتسین و  هلهابم  هب  رـضاح  ام 
. دنتفریذپن ار  مالسا 

: دومرف ترضح 
. درک مهاوخ  تازاجم  ار  امش  نم 

: دنتفگ نانآ 
لوسر میهدـب  هّلُح  رازه  ود  امـش  يارب  لاس  ره  رد  هک  مینک  یم  حلـص  ساسا  نیا  رب  امـش  اب  هکلب  میرادـن  ار  بارعا  اـب  گـنج  يورین  اـم 

. دومن اضما  رهم و  تشون و  ار  همانحلص  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 

هلهابم نایرج  عبانم 

: زا دنترابع  هلهابم  عبانم  زا  یخرب 
ص120 ج7 ، رصم ، عبط  ملسم ، حیحص 
ص293 ج4 ، هنیدم ، عبط  يذمرت ، ننس 

يربط  ریسفت 
ص185 ج1 ، توریب ، عبط  لبنح ، دنسم 

ص14 ج3 ، توریب ، عبط  صاصج ، نآرقلا ، ماکحا 
ص150 ج3 ، نکد ، دابآردیح  عبط  مکاح ، كردتسم 

ص 50 رصم ، عبط  يروباشین ، مکاح  ثیدح ، مولع  تفرعم 
ص 298 میعن ، یبا  ةوبنلا ، لئالد 

ج2 ص 204 رصم ، عبط  يوغب ، هنسلا ، حیباصم 
ص302 ج1 ، يوغب ، لیزنتلا ، ملاعم 
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ص 75 يدحاو ، لوزنلا ، بابسا 
ص 368 ج1 ، ناریا ، عبط  يرشخمز ، فاّشک 

ص 95 ناریا ، عبط  قیرطب ، نبا  هدمع 
ص 85 ج 8 ، رصم ، عبط  يزار ، رخف  ریبک ، ریسفت 

ص 470 ج 9 ، رصم ، عبط  ریثا ، نبا  لوصالا ، عماج 
ص36 ج2 ، رصم ، عبط  یضایع ، یضاق  یفطصملا ، قوقح  فیرعت  بافش 

ص 96 فجن ، پاچ  یمزراوخ ، بقانم 
ص200 ج2 ، رصم ، عبط  ریثا ، نبا  لماک ، خیرات 

ص 200 ج2 ، رصم ، عبط  يربط ، نیدلابحم  یبقعلا ، رئاخذ 
ص248 ج2 ، يربط ، نیدلابحم  هرضنلا ، ضایر 

ص47 ناریا ، عبط  يواضیب ، لیزنتلا ، راونا 
ص25 ج4 ، ریثا ، نبا  ۀباغلا ، دسا 

ص 55 فجن ، عبط  یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ۀیافک 
یعفاش  هحلط  نب  دمحم  لؤسلا ، بلاطم 

ص8 ناریا ، پاچ  يزوج ، نب  طبس  صاوخلاةرکذت ،
ص104 ج4 ، رصم ، عبط  یبطرق ، ریسفت 

ص161 ج1 ، رصم ، عبط  تاکربوبا ، یفنسلا ، ریسفت 
ص54 ج5 ، توریب ، عبط  ریثک ، نبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا 

ص370 ج1 ، رصم ، عبط  ریثک ، نبا  ریسفت 
ص480 ج2 ، رصم ، عبط  یسلدنا ، نایح  یبا  طیحملا ، رحب  ریسفت 

ص489 ج2 ، یسلدنا ، نایح  یبا  طیحملا ، رحبلا  نم  ءاملا  رهن 
ص303 ج1 ، رصم ، عبط  دمحم ، نب  یلع  نیدلا  ءالع  نزاخلا ، ریسفت 

ص568 یلهد ، عبط  يزیربت ، يرمع  بیطخ  هللادبع  نب  دمحم  نیدلا  یلو  حیباصملاةاکشم ،
ص329 ج1 ، ناریا ، عبط  يروباشین ، نآرقلا  بیرغ 

ص509 ج2 ، دادغب ، عبط  رجح ، نبا  ۀباصالا 
ص46 یعفاش ، دمحا  نب  دمحم  نیدلا  الم  نیلالج ، ریسفت 

ص7 ناریا ، عبط  غابص ، نبا  ۀمهملا  لوصف 
ص143 ج3 ، رصم ، عبط  يزار ، رخف  ریسفت  ۀیشاح  رد  دوعسملا  وبا  ریسفت  یطویس ، روثنملارد  رجح ، نبا  ۀقرحملا  قعاوص 

ص240 ج3 ، رصم ، عبط  یعفاش ، ناهرب  نب  یلع  ۀیبلحلاةریس 
ص316 ج1 ، یناکوش ، ریدقلا ، حتف 

ص43 یئبمب ، عبط  نامیلس ، خیش  هدوملا ، عیبانی 
ص122 رصم ، عبط  یجنلبش ، راصبالارون ،

ص167 ج2 ، رصم ، عبط  یسولآ ، یناعملا ، حور  ریسفت 
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ص 296 ج3 ، مود ، عبط  فصان ، یلع  روصنم  خیش  جاتلا ،
ص2 ج3 ، رصم ، عبط  هیبلح ، ةریس  ۀیشاح  رد  نالحد ، ینیز  دمحادیس  هیوبن ، ةریس 

ص322 ج3 ، رصم ، عبط  رانملا ، ریسفت 
ج 3 يزاجح ، دومحم  دمحم  حضاولا ، ریسفت 

ص322 رانملا ، ریسفت 
ص120 ج2 ، رصم ، عبط  يواطنط ، رهاوج 
ص 32 ناخ ، نسح  قیدص  هوسالا ، نسح 

ص114 ج1 ، یمیاهم ، یلع  نمحرلا  ریصیت 
ص92. یئبمب ، عبط  یفشاک ، نآرقلا  ریسفت  ص106 ؛ یئبمب ، قرابم 

ربمایپ ادخ و  بحم 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  ننست ، عیشت و  لها  ربتعم  بتک  رد 
، دنتسه نم  نمشد  نانآ ، نانمشد  تسا  دنوادخ  بُِحم  دشاب ، نم  بُِحم  هک  سک  ره  تسا و  نم  بُِحم  نیـسح ، ماما  نسح و  ماما  بُِحم  »

 . تسا دنوادخ  نمشد  دشاب ، نم  نمشد  هک  سک  ره 
مینک  یم  هراشا  تایاور  زا  هنومن  دنچ  هب  هطبار  نیا  رد 

: دیوگ هریرهوبا 
 … نیسحلا نسحلا و  هعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انیلع  جرخ  »

لاقف 
؟ امهبحتل کنا  هللا  لوسر  ای  لجر 

نسح هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  ینضغبا .  دقف  امهـضغبا  نم  ینبحا و  دقف  امهبحا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق 
: تفگ يدرم  دمآ ، نوریب  لزنم  زا  نیسح  و 

! ادخ ربمایپ  يا 
 ! يراد یم  تسود  ار  ود  نیا  ایآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دیوگ یسراف  ناملس  تسا .  هتشاد  نمشد  ارم  درادب ، نمـشد  ار  ود  نیا  سک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  ود  نیا  سک  ره 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
، هللا هضغبا  نم  هللا و  ضغبا  هتـضغبا ، نم  میعن و  تانج  هلخدا  هللا ، هبحا  نم  هللا و  هبحا  هتببحا  نم  هتببحا و  اـمهبحا  نم  نیـسحلاو ، نسحلا  »

هتشاد تسود  نم  هک  ار  یسک  و  مراد ، یم  تسود  ار  وا  نم  درادب ، تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  یـسک  میقم .  باذع  هل  منهج و  هلخدأ 
هک ار  یسک  ره  دنک و  یم  نیرب  تشهب  دراو  ار  وا  دشاب ، هتـشاد  تسود  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  و  دراد ، تسود  ار  وا  زین  دنوادخ  مشاب ،

.« دنک یم  خزود  لخاد  ار  وا  درادب ، نمشد  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  ره  و  تشاد ، دهاوخ  نمشد  ار  وا  دنوادخ  مرادب ، نمشد  ار  وا  نم 

تشهب لگ 
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اهنآ هب  ناسنا  هک  تسابیز  رّطعم و  ياهلگ  تادوجوم ، نآ  زا  یکی  تسا ، هدیرفآ  ار  ینوگانوگ  تادوجوم  َملاع ، دـنوادخ  ناهج ، نیا  رد 
ییاهرون هدرک و  هولج  ملاع ، رـساترس  رد  هک  دنتـسه  ییاـهلگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  نکل  دراد ، ناوارف  هقـالع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  دناهدومن ؛ یناشفارون  ار  ترخآ  ایند و  ملاع  هک  دنتسه 
 … هللا ناحیَر  نِم  امَکَّنإ  »

موق  لاقف 
؟ هللا لوسر  ای  امهُّبُحتَأ 

لاقف 
: دومرف ربمایپ  اینُّدلا ؛» نِم  یتَناحیَر   ُّ بُِحا یل  ام 

! ادخ لوسر  يا  دندرک  لاؤس  یخرب ، دنتسه . دنوادخ  ياهلگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  نسح و  ماما 
 ! يراد یم  تسود  ار  ود  نیا  ایآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: دیوگ یضرفیرش  دنشاب .» یم  ایند  رد  نم  ياهلگ  ود  نیا  مشاب ، هتشادن  تسود  ارچ 

 . هب برکلا  نم  سَّفنتی  هیلإ و  حّورتی  يّذلا  ءیشلا  نم  ٌذوخأَم  ناحیَّرلا  لصاو  ناحیَّرلا  مشی  امک  مضی  مشی و  َدلَولا  نال  ناحیَّرلاب  هَّبشت 

تدابع حور 

. دشاب یم  حور  ياراد  زین  رشب  تادابع  مامت  تسا ، لامک  دشر و  ياراد  تایح و  حور و  ياراد  يزیچ  ره  َملاع ، نیا  رد  هک  نانچ 
روط نامه  نیا  رب  انب  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینزان  دوجو  تدابع ، حور  ددعتم  تایاور  رد 
ماما تفرعم  نودـب  زین  رـشب  تادابع  دوب ، دـنهاوخن  لامک  دـشر و  ياراد  ًانیقی  دنـشابن ، شخبتایح  حور  ياراد  رگا  َملاع ، ماسجا  ریاس  هک 

مینک  یم  نایب  ار  تایاور  زا  هنومن  دنچ  هرابنیا ، رد  تشاد ، دهاوخن  یشزرا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و 
: دیوگ کلام  نب  سنَا 

هل  لاقیف  دوُجُّسلا . لیطیف  هِرهظ ، بکریف  نیسحلا  نسحلا و  ءیِجیف  دُجسی ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  »
!؟ دوجسلا تلطا  یبن ، ای 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوقیف 
؛ امهلجعا نَأ  تهرکف  ینبإ  ینلحترا 

هللا یلص  ربمایپ  دندش و  یم  راوس  ربمایپ  شود  رب  دندمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیـسح  نسح و  هک  دوب  هدجـس  لاح  رد  ربمایپ  یهاگ 
! ادخ ربمایپ  يا  دش  هتفگ  وا  هب  دومن . یم  ینالوط  ار  هدجس  هلآ  هیلع و 

يدومن  ینالوط  ار  هدجس 
: دومرف ربمایپ 

یم لقن  هیبا  زا  ناذاش  نب  هللادـبع  زا  یئاسن  منک  باتـش  اهنآ  ندرکهداـیپ  رد  هک  متـشاد  تهارک  دـندوب و  راوس  مشود  رب  مدـنزرف  ود  نیا 
: تفگ هک  دنک 

َرَّبَک مث  هعضوف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  مّدقَتَف  ًانَسَح  لماح  وه  ءاشِعلا و  یتالّصلا  يدحا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انیلع  جَرَخ  »
: یبا لاق  اَهلاطَاف . ةَدْجَس ، هتالص  ینارْهَظ  نَیب  َدَجَسَف  یّلَصَف ، ةالّصلل ،

! ٌدجاس وهو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ِرْهظ  یلع  یبصلا  ًاذاف  یسأَر  تَْعفَرَف 
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ساّنلا  لاق  ةالَّصلا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یضَق  اّمَلَف  دوُجسلا ، یلإ  ْتعَجرف 
 ! کَیلإ یحوی  هَّنَأ  وأ  ٌرمأ  ثَدَح  ْدَق  هَّنإ  ُْتنَنَظ  یّتح  اهَْتلَطَأ  ةدجس  کَتالَص  ینارْهُظ  نیب  تْدَجَس  کَّنإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق 
هتَجاح  یِضْقی  یّتح  ُهلِّجَُعا  نَأ  تْهِرَکَف  ِینَلََحتْرإ  نکلو  نُکی ، َمل  ِکلذ  لُک 

هب ترـضح  دـندمآ . دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هارمه  هب  اـشع  ياـهزامن  زا  یکی  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور ، »
. داهن دوخ  رانک  رد  ار  نسح  ماما  دنتفر و  بارحم 

: تفگ مردپ  دندرک ؛ ینالوط  ار  هدجس  دنتفر و  هدجس  هب  زامن  رد  هک  یماگنه  داتسیا و  زامن  هب  تفگ و  ریبکت  سپس 
هدجس هب  هرابود  نم  تسا  هدجس  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  راوس  ربمایپ  شود  رب  يرسپ  مدید  متـشادرب و  هدجـس  زا  ار  مرـس  نم 

: دنتفگ مدرم  ؛ درک مامت  ار  زامن  ربمایپ  هک  یماگنه  متشگ  رب 
! ادخ لوسر  يا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دوش ! یم  لزان  یحو  وت  رب  ای  هدش  ثداح  يرما  هک  میدرک  نامگ  هکنیا  ات  يدومرف  ینالوط  ار  هدجس  زامن ، نایم  رد 
: دومرف هلآ  و 

 . منک باتش  وا  ندروآ  نییاپ  رد  هک  متشاد  تهارک  اذل  دوب ، راوس  مشود  رب  نسح  مرسپ  هکلب  هدادن  خر  اهنآ  زا  مادک  چیه 

تشهب ناناوج  ياقآ 

هکنانچ دنتـسه ؛ تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ص ،)  ) نیـسح نسح و  ماما  هک  تسا  هدیـسر  تنـس  لها  هعیـش و  عبانم  زا  یناوارف  تایاور  رد 
: دنک یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هفیذح 

یل  ضَرَع  يّذلا  ضِراعلا  تیَأَر  امَأ  »
لاق  یَلب  تلق 

، ۀَّنَجلا لْهَأ  بابشًا  دیَس  نیسُحلا  نسَحلا و  نَأ  ینَرّشَبی  و  یَلَع ، مِّلَسی  نَأ  یلاعَت  ُهللا  نَذأَتساَف  ۀَعاّسلا ، ْلبَق  ضرالا  یلإ  بِهی  َمل  کَلَم ، كاذ 
 . ۀَّنَجلا لهَأ  ِءاِسن  ةَدیَس  ۀمطاف  نآ  و 

؟ دش ضراع  نم  رب  هچنآ  يدیدن  ایآ  »
متفگ 
؟ ارچ

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
یتسرد هب  دهدب . تراشب  دنک و  مالس  نم  هب  هک  هتـساوخ  هزاجا  لاعتم  دنوادخ  زا  نونکا  تسا ، هدماین  دورف  نیمز  هب  نونکات  هتـشرف ، نیا 

وبا تسا .  تشهب  لها  نانز  هدیـس  همطاف ، ناشردام  دنتـسه و  تشهب  ناناوج  ناـیاقآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هک 
: دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هللادبع 

؛  نیرخالا نیلّوالا و  نم  ۀَّنجلا  لها  بابش  ادیَس  هللاو  امُه  »
«. دنشاب یم  تشهب  نیرخآ  نیلوا و  ناناوج  نایاقآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  »

ادخ لوسر  شود  رب 
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هب هراب  نیا  رد  دنتسشن . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شود  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  نسح و  ماما  هک  هدیـسر  ددعتم  تایاور  رد 
مینک  یم  افتکا  تیاور  دنچ 

: هک دنک  یم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  رَمُع ، مالغ  مَلْسَا  زا  لئاضف ، رد  یناعمس   1
تلقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یِقتاع  یلَع  نیسحلاو  نسحلاتیأر  »

!؟ امکل سَرَْفلا  مِْعن 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاقف 

: تفگ رمع  امُه .» ناسِرافلا  مِْعنَو 
. دنراوس ربمایپ  هناش  رب  نیسح  نسح و  مدید  يزور 

متفگ 
! دیراد ار  بسا  نیرتهب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
«. دنناراوس نیرتهب  اهنیا 

: دیوگ هللادبع  نب  رباج   2
تلقف  امِِهب . یِشْمی  وه  هِرْهَظ و  یلع  نیسحلا  نسحلا و  لماح  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  یلَع  ْتلَخَد  »

لَمَْجلا  مِْعن 
«. اُمْتنَا لْدَعلا  مِْعن  و 

. دوب هداهن  دوخ  شود  رب  ار  نیسح  نسح و  تفر و  یم  هار  هک  یلاح  رد  مدش ، دراو  مالسا  ربمایپ  رب 
متفگ  نیسح  نسح و  هب 

 «. تسامش رتش  رتش ، نیرتهب 
: تسا هدمآ  یتیاور  رد   3

 ! نیمالغ ای  امتبکر  بکرملا  مِْعن  »
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 

 … »؛ امه نابکارلا  مِْعن  و 
! رسپ ود  يا  دیاهدش  راوس  بکرم ، نیرتهب  رب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
«. دنناراوس نیرتهب  ود ، نیا 

شرع تنیز 

تیاعر هب  ار  يرـشب  عماوج  هتـسناد و  تلادع  تیاعر  اوقت و  رد  ار  ناسنا  تمارک  یگرزب و  لاعتم ، دـنوادخ  ددـعتم ، تایاور  تایآ و  رد 
. دنک یم  توعد  ود  نیا 

لوسر زا  یتیاور  رد  هکنانچ  دـناهتفر ؛ رامـش  هب  یهلا  شرع  تنیز  دنتـشاد ، هک  يراکزیهرپ  اوقت و  رطاـخ  هب  ص ،)  ) نیـسح نسح و  ماـما 
: تسا هدمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

شْرَْعلا نیِمی  نَع  امِهِدَـحَأ  عَضویَف  لـیِم ، ۀـَئاِم  اـمِِهلْوُط  ٍرُون ، نِم  نیَرَبـْنِم  یتؤی  ُمث  ۀَـنیِز ، لُِـکب  نمحّرلا  شْرَع  نیَز  ۀـمایقلا ، موی  ناـک  اذإ  »
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»؛ اهابطرق ةأرملا  نیََزت  امَک  هَشْرَع  امِِهب  یلاعَتو  كرابت  برلا  نیزیَو  نیسحلا  نسحلاب و  یتؤی  ُمث  شْرَْعلا ، ِراسی  نَع  ُرَخالاَو 
تـسا لیم  تسیود  نآ  لوط  هک  دوش  یم  هدروآ  رون  زا  ربنم  ود  دوش ، نیزم  اهتنیز  مامت  هب  نامحر  شرع  اپرب و  تمایق  زور  هک  یماـگنه 

شرع دنوادخ  ات  دـنروآ  یم  ار  نیـسح  نسح و  سپـس  دـنراذگ ، یم  شرع  پچ  تمـس  رب  ار  يرگید  شرع و  تسار  تمـس  هب  ار  یکی 
 . تسا هدرک  نیزم  هراوشوگ  ار  وا  هک  نز  دننام  دیامرف ؛ نیزم  اهنآ  هب  ار  دوخ 

تشهب تنیز 

یم هدنسب  تیاور  کی  لقن  هب  طقف  ام  دوش ، یم  بوسحم  تشهب  تنیز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  رد 
مینک 

تلاق  ۀَّنجلا  نِا  «و 
نیکاسملاو  ءافَعُّضلا  ِینَْتنَکْسا  برای 

: هللا لاقف 
 « نیسحلا نسحلاب و  کَناکْرَا  تنیَز  ّینا  نیِضَْرت  الَا 

! اراگدرورپ دنز  یم  ادص  تشهب  هک  یماگنه  »
یـضار زونه  دـناوت ؛ نانکاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  نسح و  هکنیا  اب  ایآ  دـسر  یم  باطخ  دـنناگراچیب ! ناریقف و  همه  نم  نانکاس 

 !«. یتسین

ادخ رون 

نیموصعم  مامت  دوجو 
دیاب دنک ، تکرح  رون ، يوس  هب  یسک  رگا  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تکرب  اب  دوجو  ًاصوصخم  دنتسه ، دنوادخ  رون 

. درادن ناکمارون  هب  ندیـسر  تسا  یکیرات  تملظ و  هک  تیـصعم  هانگ و  اب  اریز  دشاب ؛ یناسفن  ياهاوه  زا  ییاهر  اوقت و  تلادـع ، ياراد 
: تسا تیاده  ببس  ناماما  رون  هک  تسا  هدمآ  ددعتم  تایاور  تایآ و  رد  اذل 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 
لْهَأَو ًاِیلَع  باصَأَو  ِرّونلا ، ْثلث  ۀَمِطاف  باصَأَو  روُّنلاْثُلث ، ِیَنباصَأَف  هَفَذَقَف ، َروُّنلا  ِکلذ  َذَـخَأ  ُمث  هِهْجَو ، ِرُون  نِم  اهَقَلَخ  ۀَّنَجلا ، ُهللا  قَلَخ  اَّمل  »

«. ٍدّمحم لآ  ۀیالِو  نَع  لَض  ِرّونلا  ِکلذ  نِم  ْهبِصی  َمل  نم  و  ٍدّمُحم ، لآ  ۀیالِو  یلإ  يدَتْهإ  ِروُّنلاِکلذ  نِم  َهباصَأ  نَمَف  ِروُّنلا ، ْثُلث  ِهتَیب 
یلع هب  دیسر و  رون  نآ  زا  موس  کی  همطاف  نم و  هب  درک ، هدنکارپ  ار  رون  نآ  سپس  دیرفآ ، دوخ  رون  زا  ار  تشهب  دنوادخ ، هک  یماگنه  »
ادیپ تیاده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  تیالو  هب  دـسرب ، رون  نآ  زا  هک  یـسک  ره  هب  سپ  دیـسر . رون  نآ  زا  موس  کی  شتیب  لها  و 

«. دوش یم  هارمگ  دمحم ، لآ  تیالو  هب  دسرن ، رون  نآ  زا  هک  یسک  هب  دنک و  یم 

تعافش زا  نامورحم 

نیموصعم  تعافش  زا  یهورگ ، دندرگ ، یم  رشحم  دراو  مدرم  هک  یتقو  تمایق  زور  رد  هک  هدش  دراو  ددعتم  ثیداحا  رد 
یلص نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هّجوت  مدع  اهنآ  تیمورحم  تلع  ناوارف ، تایاور  قبط  رب  دنمورحم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و 

هکنانچ تسا ، هلآ  هیلع و  هللا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق  »

 . ِیتَعافَش َهلاَنَت  َمل  َو  مَْحل  هِهْجَو  یلَع  سَیل  َو  ۀَمایِقلا  موی  َءاج  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نَسَحلا و  ضَْغبَأ  نم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

نم تعافش  زگره  درادن و  دوجو  تشوگ  وا  تروص  رد  هک  دیآ  یم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  دنک ، ینمشد  نیسح  نسح و  اب  هک  یـسک 
.« دسر یمن  وا  هب 

نایخزود هدنهد  تاجن 

نانآ ترایز  هب  تمایق ، زور  رد  دوش و  یم  هدـیزرمآ  ناشناهانگ  دنـسانشب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یناـسک 
: دیوگ يرافغ  رذوبا  هکنانچ  ؛ دننک یم  ادیپ  ییاهر  منهج  شتآ  زا  دندرگ و  یم  رختفم 

لوقی  وه  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  لبقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیَأَر  »
نم هجرخی  ًابنذ  نوکی  نَأ  ّـالإ  جـلاع  لـمر  ددـعب  هبونذ  ناـک  ول  و  ههجو ، راـنلا  حـفلت  مل  ًاـصلخم  اـمهتیِّرذ  نیـسحلاو و  نسحلا  بحَأ  نم 

 . نامیإلا
: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدید  »

هچ رگ  دنازوس ؛ یمن  ار  اهنآ  ياهتروص  منهج  شتآ  درادب ؛ تسود  صالخا ، يور  زا  ار  ود  نیا  نادنزرف  نیـسح و  نسح و  هک  یـسک 
«. دنک جراخ  نید  زا  ار  نانآ  هک  دشاب  یهانگ  هانگ ، نآ  هکنیا  رگم  دشاب ؛ ایرد  ریز  ياهگیر  ددع  هب  نانآ  ناهانگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
يوهاف انل …  ۀبرق  یلإ  هللا  لوسر  ماقف  نسحلا ، یقتـساف  نامئان ، نیـسحلا  نسحلا و  اندـنع و  تاب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انراز  »

نسحلاب ءدب  نیسحلا و  یلإ  هدیب 
ۀمطاف  تلاقف 

! هللالوسر ای 
کیلإ  امهُّبحأ 

لاق 
«. دحاو ناکم  یف  ۀمایقلا  موی  ًایلع  ینعی  دقاّرلا  اذهو  نیذه  كایإ و  انأ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق  مث  ةَّرم ، لَّوا  یقتسا  هّنکلو  ال ،

نـسح بش ، ماگنه  دـندوب . باوخ  نیـسح  نسح و  درک و  هتوتیب  اجنآ  ار  بش  دـمآ و  ام  ندـید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور ، »
. دش رادیب  زین  نیسح  دروآ . بآ  کشم  زا  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تساوخ  بآ  دش و  رادیب 

. داد نسح  هب  ار  بآ  تسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا  رتبوبحم  وت  دزن  نسح  هک  نیا  لثم 
! ریخن

. دوب هتساوخ  بآ  نسح  لوا  هکلب 
: دومرف ربمایپ  سپس 

 . میتسه اج  کی  رد  تمایق  زور  یلع  هدیباوخ  هک  نیا  نیسح و  نسح و  ود  نیا  وت و  نم و 
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ربمایپ حور 

زا دناهدرک ، نایب  ار  یناوارف  ثیداحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نینسح  تلیضف  هرابرد  ددعتم ، دراوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
: دومرف هلمج 

دنوادخ درادب ، تسود  ار  نیسح  هک  یسک  متسه ، وا  زا  زین  نم  نم و  زا  نیسح  « » ًانیسح بحأ  نم  هللا  بحَأ  نیسح ، نم  انا  یّنم و  نیسح  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه  دراد » تسود  ار  وا  زین 

 . یَلَع مُرْحی  ام  هیلع  مُرْحی  وهو  هنم ، انأو  یّنم  اذه  »
 . تسا مارح  زین )  ) نم رب  تسا  مارح  وا  رب  هچنآ  ره  وا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح   ) نیا »

ربمایپ يامن  مامت  هنییآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  نینسح  نینزان  دوجو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  تیرشب ، ملاع  ياوشیپ  ربهر و  تیـصخش  مامت 
مینک  یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هب  دراد ، دوجو  یناوارف  ثیداحا  دروم ، نیا  رد  هکنانچ  دوب ؛ یلجتم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
نِم لَفْـسَأ  ناک  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلاب  هَبْـشَأ  نیـسحلاو  سأّرلا ، یلإ  ردصلا  نیب  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  هَبْـشَأ  نسحلا  »

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ِکلذ . 
 . نییاپ هب  هنیس  زا  تس  ادخ  لوسر  هیبش  نیسح  و  تسالاب ، هب  هنیس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیبش  نسح ،

: دومرف نینچمه 
هقنع نَُدل  ام  یلإ  رظنی  نَأ  َدارَأ  نم  و  نسحلا ، یلإ  َرُظنیلف  هُِقنُع ، یلإ  هِسأر  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هجو  یلإ  َرُْظنی  نَأ  َدارَأ  نَم  »

 . هامَسَْتقإ نیسحلا ، یلإ  رظنیلف  ِهلْجِر ، یلإ 
هب ندرگ  زا  دهاوخ  یم  سک  ره  درگنب و  نسح  هب  سپ  درگنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ندرگ  ات  رـس  زا  دهاوخ  یم  سک  ره 

«. دناهدرک میسقت  دوخ  نایم  رد  ار  ربمایپ  تهابش  ود  نیا  درگنب . نیسح  هب  درگنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نییاپ 

تشهب دیلک 

یم مهارف  ار  یلیاسو  بابسا و  شفادها ، هب  ندیسر  يارب  یناسنا  ره  ایند ، رد  هکنانچ  تسا  تاببـسم  بابـسا و  ملاع  یتسه ، َملاع  تقیقح 
. دنک

دنوادـخ دزن  تمایق  زور  رد  رـشب  يارب  يدـنموربآ  بابـسا  هک  تسا  نیا  لاؤس  کنیا  دراد . بابـسا  هب  جاـیتحا  ناـسنا  زین  تماـیق  زور  رد 
تسیچ 

تساهنیا  زا  ریغ  يزیچ  ای  تورث و  لام و  نادنزرف ،
: دناهدیدرگ یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تمایق ، زور  رد  يدنموربآ  بابسا  یناوارف  ثیداحا  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هکنانچ 
: اولاق ۀلیسولا ، یلإ  اولأسف  هللا  اوُُمْتلأس  اذإف  ۀلیسولا ، یعُْدت  ۀجرد ، ۀَّنجلا  یف  »

! هللالوسر ای 
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؟ اهیف کعم  نکسی  نم 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق 

 « نیسحلا نسحلاو و  ۀمطاف  یلع و 
: دنتفگ دینک ، لاؤس  هلیسو  نآ  زا  دیدرگ  لاؤس  دنوادخ  زا  هک  یماگنه  دوش ، یم  هتفگ  هلیسو  نآ  هب  هک  تسا  ياهجرد  تشهب  رد  »

! ادخ لوسر  يا 
؟ دنتسه وت  اب  یناسک  هچ  هجرد ، نآ  رد 

: دومرف
 . نیسح نسح و  همطاف ، یلع ،

ءاسک ثیدح  نیسح و  ماما 

اهنآ زا  ياهنومن  هب  کنیا  تسا ، هدـش  هتـشادرب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  دوجو  زا  اهيدـیلپ  همه  هک  تسا  هدـش  دراو  يرتاوتم  تایاور  رد 
مینک  یم  هراشا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هدناوخ  رسپ  هملس  یبا  نب  رمع 
، هملـس ما  تیب  یف  ًاریهطت ) مکرّهطیو  تیبلا  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امَّنإ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ۀـیالا  هذـه  تلزن  »

لاق  مث  ٍءاسکب  هللحف  هرهظ  فلخ  یلعو  ٍءاسکب  مهللحف  ًانیسح  ًانسح و  ۀمطاف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  اعدف 
ۀملس  ما  تلاق  ًاریهطت  مهْرِّهطو  سجّرلا  مهنع  بهذاف  یتیب  لهأ  ءالُؤه  مهّللا 

؟ هللا یبن  ای  مهعم  انأو 
لاق 

هیآ  هک  یماگنه  ٌریخ .» یلإ  تنأ  کناکم و  یلع  تنأ 
هناخ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دزاس ،» كاپ  ار  امـش  ًالماک  دـنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  اـنامه  »
رارق ربمایپ  رـس  تشپ  یلع  دناشوپ و  ءاسک  هب  ار  ناشیا  سپ  دز ، ادـص  ار  نیـسح  نسح و  همطاف ، ترـضح  ربمایپ ، دـیدرگ ، لزان  هملـسما 

: دومرف سپس  دناشوپ ؛ زین  ار  وا  تشاد 
! اهلاراب

: تفگ هملسما  نادرگ  كاپ  ًالماک  ار  ناشیا  ار و  يدیلپ  ناشیا  زا  نک  رود  سپ  دنتسه ، نم  تیب  لها  نانیا 
! ادخ لوسر  يا  متسه  امش  اب  زین  نم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
 . تسا ریخ  هب  وت  تبقاع  هک  شاب  دوخ  ياج  رد  وت 

نیسح ماما  یکاپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ  هملسما 
نیـسحلا نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  هتیب  لهاو  دّـمحم  یلع  ّالإ  لاجّرلا  نم  بنج  لکو  ءاسّنلا  نم  ضئاح  لک  یلع  مارح  يدجـسم  نإ  الَا  »

 . مهنع هللایضر 
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! دیشاب هاگآ  »
. مالسلا هیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، متیب ، لها  رگم  تسا  مارح  اهدرم  زا  بنج  ره  رب  ضئاح و  نز  ره  رب  نم  دجسم  هک  یتسرد  هب 

نیسح ماما  يراذگ  مان 

هک دنراد  یناوارف  تانایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نینسح  يراذگمان  دروم  رد  دوخ  ریسافت  یخیرات و  ییاور ، بتک  رد  یّنس  هعیش و  ناخروم 
مینک  یم  افتکا  اهنآ  زا  هنومن  کی  رکذ  هب  اهنت  ام 

هّما هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  طبس  دمحموبا  یمشاهلا  یـشرقلا  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  »
ههیبش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ۀناحیر  ۀّنجلا و  لها  بابش  دیـس  وه  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف 

«. ءاسکلا لها  عبار  وهو  خلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هامس 
(، ص  ) ادخ لوسر  طبـس  دمحموبا  یمـشاه ، یـشیرق  فانمدبع  دنزرف  مشاه  دنزرف  بلطملادبع  دـنزرف  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنزرف  نسح  »

ربمایپ هیبش  ربمایپ و  ياهلگ  تشهب و  لها  ناناوج  رورـس  ناهج و  ود  نانز  هدیـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  شرداـم 
: دیوگ يرکسع  دمحاوبا  دشاب .» یم  ءاسک  لها  نیمراهچ  ناشیا  تسا و  هداهن  مان  هناحیر  ار  وا  ربمایپ  هک  تسا 

 . ۀیلهاجلا یف  مسالا  اذه  فرعی  نکی  مل  دّمحم و  ابأ  هاّنک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هاّمس  »
«. دوبن فورعم  تیلهاج  رد  مسا  نیا  دمحموبا و  ار  وا  ترهش  داهن و  نسح  ار  وا  مان  ربمایپ  »

: دیوگ لّضفم 
لاق  نیسحلا  نسحلا  هینبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  امهب  یّمس  یّتَح  نیسحلاو  نسحلا  مسا  بَجَح  َهللا  نِا  »

هل  تلقف 
لاق  نمیلاب  نیذللاف 

 … «. ۀبض و دالب  یف  ۀلمر  مسا  الا  اهلبق  فرعی  نیسلا و ال  رسک  ءاحلا و  حتفب  نیسح  نیس و  نکاس  نسح  كاذ 
وا هب  داهن . مان  مسا  نیا  هب  ار  ود  نآ  ربمایپ  هکنیا  ات  دومن  یفخم  ار  نیسح  نسح و  مسا  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  »

متفگ 
هچ  دنتسه  نمی  رد  هک  ود  نآ 

: تفگ
هلمر مان  رگم  دوب  هدشن  هتخانش  نیا  زا  لبق  مسا  نیا  زگره  دشاب و  یم  نیس  رسک  ءاح و  حتف  اب  نیسح  نیـس و  فرح  نوکـس  اب  نسح  نآ 

 … «. هبض و دالب  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . طابسالا نم  طبس  نسح  »
يوارلا  لاق 

نَم فرـشنم  مظعأ  فرـش  ياو  یلاعت و …  هللا  دنع  امیف  ۀبغر  ایندلا  کلملا  كرت  نأ  یلإ  هلـضف  هعرو و  هاعد  ًاعرو  ًامیرک  ًامیلح  ناکو  »
 . تسا طابسا  زا  یطبس  نسح ، .« » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هامس 

: دیوگ یم  يوار 
تسه و دنوادخ  دزن  هچنآ  هب  دوب  لیامتم  دومن و  ایند  تفالخ  كرت  هب  توعد  ار  وا  اوقت  هک  دندوب  اوقتاب  هدنشخب و  رابدرب ، نسح ، ماما  »

: دیوگ دیرد  نب  رکبوبا  تسا .  هداهن  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  وا  هک  تسا  یسک  فارش  زا  رتگرزب  یفرش  هچ   …و 
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نینمؤملاریما هیبأ  توم  دعب  نسحلا  ماق  »
لاقف 

ربصلا و»…  ۀمالسلاب و  ماشلا  لهأ  لتاقن  اّنک  اّمنإو  مدن  الو  کش  ماّشلا  لهأ  نع  ینانث  ام  هللاو  انأ  لجوّزع  هللا  همحر  دعب 
: دومرف شردپ  رب  يدنوادخ  تمحر  دورد و  نداتسرف  زا  دعب  تفر و  ربنم  هب  نانمؤمریما  تداهش  زا  دعب  نسح  ماما  »

رد میدـیگنج  یم  نایماش  اب  ام  متـسه ، نامیـشپ  مراد و  کش  اهنآ  اب  گنج  رد  هن  منادرگن و  يور  نایماش  اـب  گـنج  زا  مسق  ادـخ  هب  نم 
 . يرابدرب تمالس و  لباقم 

تیب لها  تلیضف  دروم  رد  یثیداحا 

عبانم و زا  یخرب  رکذ  هب  اهنت  اذـل  تسین و  اصحا  لباق  هدـیدرگ ، دراو  ننـست  لها  ربتعم  بتک  رد  تیب  لها  تلیـضف  دروم  رد  هک  یثیداحا 
مینک  یم  افتکا  نیّفلؤم 

نکد  دابآردیح  عبط  ص 121 ، ج 2 ، ءامسالا ، ینکلا و  رد  یبالود ، همالع 
ص 122 بقانم ، رد  لبنح  نب  دمحا  ظفاح 
یطخ  ص 134  ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط 

رصم عبط  ص 325 ، ج 1 ، ۀباصالا ، رد  ینالقسع  رجح  نبا 
رصم هیمایم  عبط  ص 96 ، ج 5 ، يدنه ، یقتم  لاّمعلازنک ،

لوبمالسا و ص عبط  ص 228 ، یخلب ، نامیلس  خیش  ةدوملا ، عیبانی  هرهاق  یسدق ، ۀبتکم  ص 166 ، ج 9 ، یمثیه ، رکب  یبا  دیاوزلا ، عمجم 
167

هرهاق  عبط  ص 21 ، یبقعلاریاخذ ، رد  يربط  نیدلا  بحم  ؛ رکاسع نبا  خیرات 
ص14 ءاجن ، حاتفم  ص 225 . یبنلا ، فرش  رد  ینابهن  ظفاح 

لوبمالسا  عبط  ص 179 ، ةدوملاعیبانی ، ؛ رصم قالوب  عبط  ص 26 ، يوانم ، قیاقحلا  زونک 
روهالعبط ص 323 ، بلاطملا ، حجرا  رد  یفنح  هللادبع 

ص354 نکد و ج4 ، دابآردیح  عبط  ص 243 ، ج 6 ، نازیملا ، ناسل  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
ص 98 بلاطملا ، ۀیافک  هرهاق  عبط  ص 281 ، ج 2 ، یبهذ ، لادتعالا  نازیم 

روهال عبط  ص 458 ، بلاطملا ، حجرا  يرغلا  عبط 
ص 178 بلاطملاۀیافک ،

یطخ  ص 78  بقانملا ، رحب  رد  هیونح  نبا  نیدلا  لامج 
لوبمالسا  ص 256  هدوملا ، عیبانی  ثیدح 3 ، هرهاق  عبط  ص 32 ، ج 2 ، لادتعالانازیم ،

نکد  دابآردیح  عبط  ص 160 ، ج 3 ، يروباشین ، مکاح ، كردتسم 
ص 278 بلاطلا ، ۀیافک 

هرهاق  عبط  ص 234 ، ج 1 ، لادتعالانازیم ، ص 160؛ ج 3 ، یبهذ ، كردتسم ، صیخلت 
ص 367 ج 4 ، رصم ، عبط  ص 507 ، ج 3 ، ینالقسع ، رجح  نبا  ۀباصالا ،

ص 16 و 113 یطخ ، ص 15 ، اجن ، حتافم 
نکد  دابآردیح  عبط  ص 160 ، ج2 ، ءامسالا ، ینکلا و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2122 

http://www.ghaemiyeh.com


صو 105 و 106 یطخ  ص 116 ، یلصوم ، یفنح  دمحا  بقانملارحب ،
، زیربت عبط  ص 90 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 32 ، ص82 و 220 ، ص 463 ، ج 1 ، هرهاق ، عبط  ص 183 ، ج 2 ، لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ 

ص 82 و 240
،236 ، 247 ، 259 ، 89 ، 260 ، 227 ، 213 ، 194 ، 164 ، 172 ، 35 ، 194 ، 230 ، 261 ص 131 ، لوبمالـسا ، عبط  ص 245 ، ةدوملا ، عیباـنی 

رصم يواص  عبط  ص 176 ، ج 13 ، يذمرت ، حیحص  312 و 332 ، ، 244
ص 232 و 233 هرهاق ، عبط  ص 222 ، ج 2 ، يروفص ، سلاجملا ، ۀهزن 

ص 158 رصم ، فیطللادبع ، عبط  ص230 ، ۀقرحملا ، قعاوص  رد  یمثیه  زجح  نبا  یطخ و 258  ص 260 ، ج 2 ، ۀباحص ، لیاضف 
ص 275 ج 3 ، دابآردیح ، عبط  ص 94 ، ج 2 ، ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل 

و 530،  331 ، 461 ، 311 ، 309 ص 512 ، روهـال ، عبط  ص 312 ، يرـست ، بلاطملا  حـجرا  یطخ ، ص 209  بقانم ، رد  یعفاـش  هللادـبع 
333 و 209 ، 311 ص 214 ، رصم ، عبط  ص 189 ، ج 2 ، يربط ، نیدلابحم  يرظن  ضایر 

یطخ و 523 ج 2695 ، ریثک ، نبا  ۀباغلا ، دُسا 
ج دیاوزلا ، عمجم  رصم ، يداص  عبط  ص 248 ، ج 13 ، يذمرت ، حیحص  ص 99 ، يرغلا ، عبط  ص 66 ، نیسحلا ، لتقم  رد  دمحا  نبا  قفوم 
رد لبنح  دـمحا  ظفاح  يرغلا  عبط  ص 244 ، يزوج ، نبا  هرکذـت ، و 131 ،  169 ، 174 ، 182 ، 184 ص 169 ، هرهاـق ، عبط  ص 166 ، ، 9

كردتسم ص 35 و 30 ، جاواج 2 ، عبط  ص 29 ، یمرـضح ، يولع  دادح  لصف  لوقلا  ص 77 . رصم ، هیمایم  عبط  ص 442 ، ج 1 ، دنسم ،
151 ص 1370 ، نکد ، دابآردیح  عبط  ص 149 ، ج 3 ، يروباشین ، مکاح ،

123 ، 130 ، 91 ، 23 ص25 ، یبقعلا ، ریاخذ 
52 ، 103 ، 136 ، 137 ص 133 ، یطخ ، عبط  نارهطلا ، ۀعماج  عبط  ص130 ، ریبکلا ، مجعم 

ص 199 یلهد ، عبط  ص 158 ، ریغص ، مجعم 
207 ، 36 ص 205 ، ج 8 ، یقشمد ، ریثک  نبا  ۀیاهن ، ۀیادب و 

رصم هیدّمحم  عبط  ص 102 ، ج 1 ، لوصالا ، عماج 
16 ص 42 ، ج 2 ، ضایع ، یضاق ، ءافش 

ص 60 ج 2 ، ص 5 ، رصم ، عبط  ص 8 ، ج 3 ، یبهذ ، خیرات 
108 ، 75 ، 107 ، 145 ، 59 ، 66 ، 59 ، 66 ، 95 ، 103 ، 111 ص 61 ، يرغلا ، عبط  ص 99 ، نیسحلا ، لتقم 

ص 287 ج 13 ، رصم ، عبط  ص136 ، ج7 ، يدادغب ، خیرات 
94 ، 109 ص 29 ، ج 4 ، رصم ، عبط  ص 523 ، ج 5 ، ۀباغلادسا ،

96 ، 127 ، 94 رصم و ص 106 ، هیمایم  عبط  ص 92 ، ج5 ، لاّمعلازنک ،
ص 91 ج1 ، میعنوبا ، ظفاح  ناهفصا ، رابخا 

رصم عبط  ص 171 ، ج 3 ، ص 91 ، ج 2 ، یبهذ ، ءالبن ، مالعا  ریس 
ص 6 ج 3 ، رصم ، فراعملا  راد  عبط  ص 91 ، ج 2 ، یبهذ ، مالسا ، خیرات 

یطخ  ص 565 ، یسودق ، یفنح  دمحا  يدهلاننس ، ص 198 و 184؛ بلاطلاۀیافک ،
213 ص 210 ، صاضق ، عبط  ص 232 ، يدنرز ، نیطمسلاررد ، مظن  توریب ، عبط  ص 82 ، هلزتعم ، تاقبط 

لوبمالسا  عبط  ص 370 ، يراخب ، باطخلا ، لصف 
ةدوملا  عیبانی  عبط 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2123 

http://www.ghaemiyeh.com


توریب  عبط  ص 479 ، ج 4 ، ءابدالا ، تارضاحم 
قشمد  عبط  ص 258 ، ج 3 ، يزیربت ، بیطخ  حیباصملا ، ةوکش 

یلهد  عبط  ص 254 ، ریم ، هجاوخ  دیس  باتکلا ، ملع 
یطخ  ینیومح ، نیطمسلادیارف ،

ص 14 ج 3 ، هرهاق ، عبط  ص 213 ، ج 1 ، یسولبان ، ینغلادبع  ثراوملا  ریاخذ 
يردبع  نیرز  نسحلاوبا  یطخ  حاحص ، نیب  عمجلا  دابآردیح  عبط  ص 430 ، ج 10 ، ص 297 ، ج 2 ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهت ،

ص629. یناهبش ، فلؤم  توریب ، هیبدا  عبط  ص 437 ، هیدمحم ، راونا 

لمع يوگلا  نیسح  ماما 

ناـملاظ و شور  طـیرفت  طارفا و  اریز  طـیرفت  طارفا و  هن  دوـش ، هـتفرگ  راـک  هـب  ینـالقع  شور  دـیاب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد 
ياهشور مامت  رد  اذـل  دـندرگ و  یم  تیادـه  یئالقع  شور  هب  لهاج  ياهناسنا  ددرگ . یم  رابتعا  بلـس  ثعاب  هک  تسا  تسا  نالهاج 

نسح و ماـما  هلمج  زا  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  اـم ، يوـگلا  دـیاب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هلمج  زا  هناـمیکح  یئـالقع و 
یم لقن  نینچ  راونالاراحب  رد  هر   » یسلجم همالع  هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  يددعتم  تایاور  رد  هک  نانچ  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح 

: دنک
: امهنم دحاو  لک  لوقی  عزانتلا  یف  اذخأف  نُسْحی ، الو  أّضوتی  خیش  یلع  اّرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسحلاو  نسحلا  نَا  »

ءوضولا نسحت  تنأ ال 
: الاقف

: الاق أّضوتف  اّنم  دحاولک  اّضوتی  اننیب  ًامکح  نک  خیَّشلا  اهیأ 
نسحی  انیأ 

لاق 
نسحی  نکی  مل  يذلا  وه  لهاجلا  خیشلا  اذه  نکلو  ءوضولا  نانسحت  امکالک 

«. امکّدج ۀُّما  یلع  امکتقفش  امکتکربب و  امکدی  یلع  باتو  امکنم  نالا  مّلعت  دقو 
، نتفرگ وضو  لاح  رد  يدرمریپ  هک  دندومرف  هدـهاشم  دـندرک ، یم  روبع  ییاج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور  »

: دندومرف کیره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  نسح و  ماما  لاح ، نیا  رد  دریگ ، یم  وضو  هابتشا 
تسا  رتهب  نم  يوضو 

: دندومرف دندمآ و  درمریپ  دزن  تروص  نیا  رد 
! درمریپ يا 

تسا  رتهب  ام  زا  یکی  مادک  يوضو  ایآ  دییوگب  هدرک و  تواضق  دعب  دینک و  اشامت  امش  میریگ و  یم  وضو  رفن  ود  ام 
درمریپ  ! تسا رتهب  ام  زا  کی  مادک  يوضو  دندرک  لاؤس  تفای ، نایاپ  نتفرگ  وضو  هک  یماگنه  دـنتفرگ و  وضو  ردارب  ود  ره  نآ ، زا  دـعب 

: دومرف درک ؛ هدهاشم  ار  نایرج  هک  یتقو  لهاج 
تّما رب  هک  امـش  یناـبرهم  فطل و  تکرب  اـب  ًـالعف  نکل  هدوبن ، تسرد  هک  تسا  نم  يوـضو  نیا  تسوـکین ، امـش  يود  ره  نتفرگ  وـضو 

 . مدش دراو  دیراد ، ناتدج 
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نادیهش رورس  تداهش 

شتیب لها  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  ناملاظ ، نارگمتس و  زا  ياهدع  تسد  هب  هک  يزوسناج  ياهتبیصم  زا  یکی 
. دوب البرک  نیمزرس  رد  شتیب ، لها  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنامولظم  تداهش  دیدرگ ، دراو 

: دیوگ یملس 
کیِکبی  ام  تلقف  یکبَت  یهَو  ۀملس  مُا  یلع  تلخد  »

تلاق 
تلقف  بارتلا  ِهتیِحلَو  هسأر  یلعو  مانملا  یف  ینعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأر 

؟ هللا لوسر  ای  کل  ام 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق 

«. ًافنآ نیسحلا  لتق  تدهش 
، دوب هیرگ  لاح  رد  هک  متفر  هملسما  لزنم  »

متفگ 
ینک  یم  هیرگ  ارچ 

: دومرف مباوج  رد 
امـش نساـحم  ارچ  ادـخ  لوسر  يا  مدرک  لاؤس  دوـب ، دولآكاـخ  نساـحم  اـب  هک  مدـید  باوـخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

: دومرف  ! تسا دولآكاخ 
هتفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هملسما  زا  نینچمه  مدوب .  نیسح  ندش  هتشک  دهاش  نالا  »

یتیب یف  موی  تاذ  ًاسلاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناک  »
لاقف 

یکبی یبنلا  هردص  یف  هءاکب  یبصلا  دری  امک  ءاکب  عجوت و  هعم  توص   ) جیـشن تعمـسف  نیـسحلا  لخدف  ترظتناف  ٌدـحأ ، یلع  نلخدـی  ال 
! هللاو تلقف  یکبی ، وهو  هسأر  حسمی  هبنج  یلإ  وأ  هرجح  یف  نیسحلا  ًاذإف  تعلطا 

لخد یّتح  هب  تملع  ام 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف 

تیبلا یف  انعم  ناک  لیئاربج  نإ 
لاقف 

هُّبُحتأ 
تلقف 

مِعَنَف  ایندلا  بحأ  نم  اّمأ 
لاقف 

لاق  لُتق  نیح  نیسحلاب  طیُحا  اّملف  یبنلا ، هارأف  اهبارت  نم  لیئاربج  لوانتف  البرک ، هل  لاقی  ضرأب  اذه  لتقتس  کتُّما  نإ  »
ضرالا  هذه  مسا  ام 

: اولاق
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هناخ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  .« » الب برک و  ضرأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  قّدص  مالسلا  هیلع  لاق  البرک . ضرأ 
: دومرف هک  دوب  هتسشن 

! دیاین نم  دزن  یسک 
: تفگ هملسما 

يولگ رد  ار  هیرگ  هک  ياهچب  دننام  ربمایپ  هک  مدینـش  سپـس  دمآ ، ادـخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدوب  راظتنا  لاح  رد  نم 
. دنک یم  هیرگ  دچیپ ، یم  دوخ 

. دنک یم  هیرگ  دشک و  یم  وا  تروص  رس و  رب  تسد  هداهن و  دوخ  يولهپ  ای  ناماد  رد  ار  نیسح  ربمایپ  هک  مدش  هاگآ 
مدرک  لاؤس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدیدن  ار  یتلاح  نینچ  ماهدمآ  امش  دزن  هک  يزور  زا  نم  مسق  ادخ  هب 
: دومرف دوب و  هتسشن  هناخ  رد  لیئربج  هک  یتسرد  هب 

يراد  تسود  ار  نیسح  ! ادخ لوسر  يا 
متفگ 

: دومرف لیئربج  یلب 
. دراد مان  البرک  هک  دنناسر  یم  تداهش  هب  ینیمزرس  رد  ار  وا  تتما  يدوز  هب  وت  زا  دعب  هک  یتسرد  هب 

. داد ناشن  ربمایپ  هب  تشادرب و  كاخ  يرادقم  لیئربج  سپس 
!؟ دراد مان  هچ  نیمزرس  نیا  هک  درک  لاؤس  ماما  دوب ، هدرک  هطاحا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نمشد ، هک  یماگنه 

: دندومرف باحصا 
. البرک

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دوب هدومرف  تسار  ادخ  لوسر  مدج 

تسالب رپ  تّقشم و  رپ  نیمز ، نیا 

نانخس

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف 

زاغآرس

اه هلالآ  رالاس 
تفرگ اروشاع  قشع  محور  زاب 

تفرگ اوام  البرک  رد  اونین 
درک بات  یب  البرک  دای  رطع 
تفرگ اج  لد  رد  رای ، مان  روش 

مدش ناج  ار  نوخ  يوب  بآ و  يوب 
مدش نآ  دیان ، مهو  ردنا  هچنآ 
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ار رای  ِهاگلتق  ِبیس  يوب 
مدش ناناج  همغن  يروبص  یب 

ار بآ  لالز  مدروآ  دای 
ار بات  یب  هنشت و  ناکدوک 

ماهدرک از  شطع  ياهبل  دای 
ار بان  ّرُد  دای  رغصا  دای 

نم ياورپ  یب  حور  دش  ناوخ  همغن 
نم ياغوغ  رپ  ناج  دش  ناج  هتسخ 
درک بات  یب  نیسح  دای  رکذ  دای و 

نم ياوآ  دسر  ملاع  همه  رب 
اهراثیا لبمس  ار  ناهج  يا 
اهرادیب همه  قشمرس  وت  يا 
ناقشاع مامت  يوگلا  وت  يا 
اهرادلد هدید  ناج و  وت  يا 

نم رالاس  رورس و  يا  نیسح  ای 
نم راز  روش و  قشع و  مامت  يا 
تسوت روش  زا  همه  ام  روش  قشع و 

نم رادیب  لد  اب  يدرک  هچ  وت 
ناگدازآ لبمس  وت  نیسح  ای 

ناگداد لد  يوگلا  قشم و  سرد و 
دش بان  تمایق  اب  یئاهر  ره 

ناگدازآ همه  هار  هر و  يا 
تفرگ تمرح  وتز  يدازآ  مان 

تفرگ تردق  وت  قشع  زا  روش  قشع و 
راگزور نادهاش  هلمج  نوخ 

تفرگ تّوق  وت  نوخ  يالج  زا 
یتشارفا یگدازآ  مچرپ 
یتشادرب یگدرب  ياهدنب 

شَهَر رد  یئادف  يداد  همه  نآ 
یتشاک مصخ  لد  رب  خآ ، کی  غاد 

وت هار  يادف  ملاع  همه  يا 
وت ِهآ  رب  ناقشاع  ياهکشا 

تسا وت  روش  رب  یملاع  يدرک  هچ  وت 
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وت ِهاوخلد  نافراع  هلمج  ناج 
تسا وت  مان  ّزع  هب  یبوخ  همه  يا 

تسا وت  ماب  رب  نامسآ  ِنابدرن 
یهد یم  خساپ  وت  ار  يزاین  ره 

تسا وت  مارکا  ناشن  ار  تمارک  ره 
نیسح ای  ریگ  ناگدنامرد  ام  تسد 
نیسح ای  ریگ  ناگتسخ  لد  ام  لاح 
تسا وت  روش  زا  همه  ام  ياههمغن 

نیسح ای  ریگ  ناگتسبلد  ام  ناج 
ياهداد ام  رب  وت  يدازآ  سرد 

يا هداد  ام  رب  وت  يداش  تمعن و 
مایق دایرف و  حلص و  گنج و  هار 

ياهداد ام  رب  وت  يدابآ  بآ و 
نک دابآ  ار  هدنام  رد  یتشد 

نک دازآ  ار  هدنام  دنب  رد  سفن 
نک دنب  زا  اهر  ار  يریسا  ره 

نک داشلد  ار  هدنامرد  ره  ناج 

ةایحلا جهن  هعومجم  نخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هنادواج نیلقث » طخ   » ترتع نآرق و  راوتسا  هشیمه  ياههیاپرب  یهلا  لماک  نید  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ياهدومنهر  ساسا  رب 

. دشاب یم  راکنا  لباق  ریغ  ترورض  کی  راصعا  نورق و  مامت  رد  اهناسنا  همه  يارب  تسا و 
: هک دناهداد  رادشه  هراومه 

« نآرق زا  يادج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  شیارگ  ای  طقف و  نآرق  هب  ندروآ  يور  »
نآرق و ، » نیلقث طخ  شریذپ  رد  هعماج  درف و  تداعس  لماکت و  تسا ، یهلا  لماک  نید  بان و  مالسا  فالخ  یشیارگ  یفارحنا و  يرّکفت 

یلـص ربمایپ  ترتع  ياهدومنهر  نودـب  اّما  دومن ، وجتـسج  نآرق  رد  تساوخ و  نآرق  زا  ار  زیچ  همه  دـیاب  هک  تسا  تسرد  تسا . ترتع »
تخانش و ار  ینآرق  قیاقح  ناوت  یمن  زگره  تسا  هدش  حرطم  یهلا  تایآ  لیوأت  ریـسفت و  رد  هک  ثیدح  نارازه  بلاق  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
، ریـسفت تخانـش و  رازبا  یتامّدـقم و  مولع  همه  زا  يرادروخرب  اب  اهاّعدا و  همه  اب  هک  يدارفا  دـندوب  تفاـی . هار  نآ  یعقاو  ياـهشزرا  هب 
دننک و كرد  یتسرد  هب  ار  نآرق  یئادتبا  لئاسم  ثحابم و  یّتح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  ياهدومنهر  نودـب  دنتـسناوتن 

. دادن ياهدیاف  دندرک  شالت  هچ  ره 
: دیامرف یم  ینشور  هب  هراب  نیا  رد  گرزب  يادخ 

ًاَراسَخ َِّالا  َنیِملاّظلا  ُدیِزی  الَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءآفِش  َوُه  ام  ِنآرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو 
دهاوخن يزیچ  نایز  زج  ار  ناملاظ  نارفاک و  نکل  تسا ، نامیا  لها  يارب  یهلا  تمحر  لد و  يافش  میداتسرف  نآرق  زا  هک  ار  هچنآ  ام  (و 
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[. 1 .( ] دوزفا
: دومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  و 

یسک  ) َرَفَک هلآ  هیلع و  هللا  یلصِهِیبَن  َلْوَقَو  ِهللا  َباتِک  َكََرت  ْنَم  َو  َّلَض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهِیبَن  ِتَیب  َلْهَا  َكََرت  ْنَم  َو  َکَلَه  ِهیْأَِرب  َرَظَن  ْنَم 
ددرگ و یم  هارمگ  دـیامن ، كرت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هک  یـسک  دوش و  یم  كـاله  دـنک ، لـمع  شیوخ  يأر  هب  هک 

[. 2 .( ] تسا رفاک  دنک  كرت  ار  یمارگ  لوسر  تنس  میرک و  نآرق  هک  یسک 
نایب نینچ  نیلقث ، طخ  موادـت  ترورـض  ترتع و  نآرق و  هب  ار  اهناسنا  يدـنمزاین  للع  ياهنوگ  یحو  دومنهر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف
ناهنپ دوخ  دلج  ود  نایم  هک  تسا  یطوطخ  نآرق ، نیا   ) ٍنامُجَْرت ْنِم  َُهلَُّدب  الَو  ٍناِسِلب  ُقِْطنی  ِنیَتَّفَّدلا ال  َنَیب  ٌرُوتْسَم  ٌّطَخ  َوُه  امَّنِا  ُنآرُْقلا  اَذه 

ار یهلا  یحو  يایوگ  ياهنابز  و  نآرق ، نامجرت  مالسا  یمارگ  ربمایپ  [. 3 .( ] تسا نامجرت  هب  دنمزاین  دیوگ و  یمن  نخس  نابز  اب  تسا .
: هک دومرف  غالبا  ار  دوخ  مایپ  اهناسنا  همه  هب  و  [ 4 ، ] تسا هدناسانش  نیَْلِقث »  » فورعم تیاور  رد 

هللا یلص  ربمایپ  ترتع  ناوریپ  نایعیش و  ور  نیا  زا  تسا . ریذپ  ناکما  ترتع » نآرق و   » نیَْلِقث طخ  موادت  رد  یهلا  لماک  نید  بان و  مالسا 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  عّونتم  هدرتسگ و  ياهدومنهر  ثیدح و  تیاور و  نارازه  زا  میرک  نآرق  یبایزرا  ریـسفت و  مهف و  يارب  هلآ  هیلع و 

مالسا و ربمایپ  ياهدومنهر  ثیدح و  ّتنس و  نانآ ، دنراد . رمتسم  یشالت  ثیداحا ، ظفح  طبـض و  يروآعمج و  رد  دننک و  یم  هدافتـسا 
رپ شالت  نیمه  موادت  رد  دنـسانش . یم  یهلا  ماکحا  طابنتـسا  داهتجا و  راوتـسا  ياههیاپ  زا  یکی  ار  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  تیب  لها 

و هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم   » و بیذـهت »  » و یفاـک » لوـصا  ، » هشیدـنا ياـهزرم  نارادرگنـس  گرزب  نیا  هعیـش ، نادنمـشناد  هک  تسا  تکرب 
زا يرادروخرب  اب  دـندومن و  هیدـه  ناـیناهجب  ار  یئاور  هلاـقم  هوزج و  باـتک و  نارازه  و  هعیّـشلا » لـئاسو   » و راونـالاراحب »  » و راصبتـسا » »

هنوگره زا  دندیشون و  تقیقح  لالز  همشچرس  زا  ار  بآ  دنتفای و  هار  نآرق  یعقاو  ریسفت  هب  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  ترتع  ياهدومنهر 
راصعا و مامترد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بان  مالـسا  نامه  دـندنام و  ناما  رد  اهتعدـب  فیرحت و  لعج و  يأر و  هب  ریـسفت 

. دندیشخب موادت  تداهش ، نوخ و  راکیپ و  داهج و  اب  نورق ،
ياه ترجاهم  جنر  دندرکرپ ، ار  اهلاچ  هایـس  دندیدرگ ، وضعلا  صقان  دندش ، ماع  لتق  مالـسا ، رادـیب  ياملع  ءاهقف و  هعیـش ، نادنمـشناد 

. دنداهن خیرات  هشیمه  نافرحنم  ياهلد  رب  ار  ترتع » زا  نآرق  یئادج   » يوزرآ غاد  اّما  دندش ، راد  ربرـس  دـندومن ، راومه  دوخ  رب  ار  یپایپ 
نادنمقالع ِرایتخا  رد  مالـسلا ) هیلع  موصعم  ناربهر  نانخـس  گنهرف   ) ةایحلا جـهن  هعومجم  یگنهرف ، ِدنمـشزرا  ِتکرح  نیا  موادـت  رد  و 

دروم زور ، ياهزاین  اب  بسانتم  يدربراک و  نیوانع  نارازه  بلاق  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ثیداحا  تایاور و  ات  دریگ  یم  رارق 
مالسلا هیلع  هللادبعابا  ترضح  ینارون  گنسنارگ و  نانخس  اب  ةایحلا  جهن  هعومجم  مشش  دلج  رد  نونکا  مه  دنهد . رارق  یبایزرا  هعلاطم و 

دّمحم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتاقیقحت  هّسـسؤم  مق -  دریگب . ار  ام  تسد  دریذـپب و  ار  ام  کچوک  شالت  هک  دـیما  میدرگ ، یم  انـشآ 
یتشد
*****

. ءارسا هیآ 82  [ 1]
ثیدح 10. یفاک ج 1 ص 73  لوصا  [ 2]

. سرهفملا مجعملا  هغالبلا  جهن  هبطخ 125  [ 3]
: ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  [ 4]
« ِیتَْرتِع َو  ِهللا  َباتِک  نیَْلقِّثلا  َمُکِیف  ٌكِرات  یِّنِا  »

(. تسا نم  ترتع  يرگید  نآرق و  یکی  مراذگ ، یم  اهبنارگ  زیچ  ود  مدرم  امش  نایم  رد  نم  )
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ص 33 ةّدوملا ، عیبانی  ص 232 ، نیطمسلا ، ررد  مظن  ص199 ، ص 328 و ج 13 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ص 472 ، ج 22 ، راونالا ، راحب 
ص 153. ج 1 ، لامعلازنک ، و 45 ،

آ

بآ

زار نیا  اب  دـنتفای و  هار  اهیندـیدان  ناهج  هب  روتـساپ ، طّـسوت  بورکیم  فشک  زا  سپ  ناـهج  نادنمـشناد  يزبآ  تادوجوم  زا  یملع  ربخ 
لبق نرق  رد 14  هک  یتروص  رد  راوخ و …  اوه  بورکیم  دننام  دننک  یم  یگدنز  بآ  رد  یناوارف  هدنز  تادوجوم  هک  دندش  انشآ  یملع 

. تشادرب یملع  زار  نیا  زا  هدرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 1

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ًانِکاس ِءاْمِلل  َّنإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. دنراد رارق  بآ  رد  ياهدنز  تادوجوم  انامه  )

: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ماما 
هدـناشوپ ار  دوخ  يدـنلب  هچراپ  اب  هک  یلاح  رد  دـنتفر و  تارف  بآ  رد  ندرک  انـش  يارب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  يزور 

. دومرف حرطم  ار  هدش  دای  گنسنارگ  نخس  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  دندوب ،
*****

ثیدح 27355. لامعلازنک ج9 ص547  [ 1]

وربآ

وربآ ظفح  يارب  لاوما  ششخب 
دیشخب وا  هب  رانید  دصراهچ  ماما  دروآ ، مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  هب  هانپ  درک ، نوریب  ار  رعاش  قدزرف  هنیدم ، رادنامرف  ناورم ، یتقو 

. داد رارق  ّتبحم  دروم  ار  وا  و 
؟ يدرک کمک  وا  هب  ارچ  تسین  یمان  شوخ  رعاش  قدزرف  هک  دندرک  ضارتعا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یخرب 

: دومرف
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق  ثیدح 2 

، ٍریَهُز َْنب  َْبعَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  َباصَأ  ْدَق  َو  َکَضْرِع ، ِِهب  َتیَقَو  ام  َِکلام  َریَخ  َّنِإ 
: ِسادْرَم ِْنب  ِساّبَع  یف  َلاق  َو 

. یّنع هناسل  اوعطقا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ریهز نب  بعک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هاـگنآ  ینک ، ظـفح  ار  دوخ  يوربآ  نآ  اـب  هک  تسا  نآ  وت  لاوما  نیرتهب  )
[. 1 .( ] دیدنبب نم  هب  تبسن  ار  سادرم  نب  سابع  نابز  نداد ، شاداپ  اب  دومرف ، داد  شاداپ 

*****
بوشآرهش ج4 ص65 نبا  بقانم  [ 1]

راونالاراحب ج44 ص189
ینارحب ج17 ص62 ملاوع 

راربالا ج4 ص274. عیبر 

بادآ

ییوشتسد بادآ 
يدرف تشادهب 

زا يرایـسب  یگدـنز  رد  نوـنکا  مه  و  دوـبن ، يربـخ  يزورما  نردـم  ياـه  یئوشتـسد  لـّلجم و  ياـههناخ  زا  هـک  هتـشذگ  ناراـگزور  رد 
اههوک اهنابایب و  رد  دـنراچان  یپاـیپ  ياـهرونام  رد  هک  یناـیماظن  و  دنـشاب ، یم  ندرک  چوک  لاـح  رد  هراومه  هک  يرئاـشع  نایئاتـسور و 

: دومرف هک  تسه ، هدوب و  دنمشزرا  يدرف  تشادهب  تهج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومنهر  دننک ، یگدنز  یتّدم 
ثیدح 3

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] اهُِربدَتْسَت الَو  َحیِّْرلَأ  ِْلبْقَتْسَت  َو ال  اهِْربدَتْسَتالَو  َۀَْلبِْقلَأ  ِْلبْقَتْسَتال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هلبق هبعک و  هب  نداهن  جرا  مارتحا و  يارب  لّوا  دومنهر  دیریگن ). رارق  زین  داب  هب  تُشپ  ور و  و  دینیـشنن ، یئوشتـسد  رد  هلبق ، هب  تُشپ  و  ور ، )

. دشاب یم  اهیگدولآ  عاونا  زا  ندنام  نوصم  يارب  مّود  دومنهر  و  تسا ، نیملسم  هاگ 
*****

ربتعم ج1 ص137 باتک  [ 1]
ماکحالا ج1 ص82 ۀیاهن 

هعیشلا ج1 ص213 لئاسو 
نیتملا 33. لبح 

ریسا يدازآ 

ینیمزرس روشک و  تلود و  مدرم و  اّما  دنزاس ، دازآ  ار  وا  ات  تسا  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  دیدرگ  ریـسا  یناملـسم  رگا  هک  تسا  تسرد 
هتـشاد هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  شالت  دـیاب  و  تشاد ، دـنهاوخ  ناریـسا  يدازآ  رد  میقتـسم  تیلوئـسم  تفرگ  تروص  گنج  اـهنآ  يارب  هک 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنشاب 
ثیدح 4
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] اهیَلَع َلَتاق  یّتلا  ِضْرألا  ِلْهَأ  یلَع  ِِملْسُْملا  ِریسألا  ُكاِکف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. تسا هدیگنج  اهنآ  عفانم  يارب  ریسا  نیا  هک  تسا  بجاو  یناسک  رب  ریسا  ندرک  دازآ  )

*****
مالسالا ج1 ص377 مئاعد  [ 1]

ثیدح 12622. لئاسولا ج11 ص128  كردتسم 

ناهارمه نارای و  نتشاذگ  دازآ 

نارای اب  یلدکی 

حور اج  همه  اروشاع ، زور  ات  تکرح  زاغآ  زا  درک  یم  هزرابم  یگدازآ  يدازآ و  يارب  اروشاع  نینوخ  مایق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نارای یگدازآ  يدازآ و  هب  تشاد  رارق  لـماک  هرـصاحم  رد  هک  اروشاـع  زور  تاـظحل  نیرت  ساّـسح  رد  دومرف و  یم  تیوقت  ار  یگدازآ 

: دومرف دوب و  هتشاذگ  دازآ  باختنا ، رد  ار  نانآ  دیشیدنا ، یم  دوخ 
ثیدح 5

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] اَّنَع ْفِرَْصنْیلَف  َّالإَو  انَعَم  ْمُقْیلَف  ِۀَّنِسَْالا  ِنْعَطو  ِفیَّسلا  ِّدَح  یلَع  ُِربْصی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساَّنلا  اَهیأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! مدرم يا  )

تاجن ار  دوخ  دور و  نوریب  ام  نایم  زا  هنرگ  دنک و  مایق  ام  اب  دنک  ربص  اههزین  تابرض  و  ریشمش ، يزیت  رب  دناوت  یم  هک  امـش  زا  مادک  ره 
(. دهد

*****
ةدوملا 406. عیبانی  [ 1]

ناهارمه اب  تجح  مامتا 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  رتخد  هنیکس  ترضح 
کیدزن وا  باحـصا  ردپ و  همیخ  هب  هدـمآ  نوریب  ناوناب  همیخ  زا  دـیبات ، یم  ینـشور  هب  باتهم  هک  اهبش  زا  یکی  رد  البرک ، هار  نیب  رد 

: دیامرف یم  ناهارمه  نارای و  هب  باطخ  هداتسیا ، تیعمج  نایم  رد  مردپ  مدید  مدش ،
ثیدح 6

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُناـطیَّشلا ُمِهیَلَع  َذَوْحَتْـسِإ  ْمُهَّنـألُْرمألا  َسَکَْعناِدَـقَو  ْمِِهبوـُُلقَو ، ْمِِهتَنِْـسلَِأب  ینوُعیاـب  ٍمْوَـق  یلَع  ُمِدـْقَأ  ّینَأ  ْمُکِْملِعل  یعَم  ُْمتْجَرَخ  ْمُّکنَأ  اوُـمَلْعإ 

َنوُمَْلعَت ام  َنوُکَت  ْنأ  یـشْخَأ  َو  ْمِِهْبلَـس ، َدَْعب  یمیرَح  ْیبَسَو  يَدی ، َنَیب  ُدِهاجی  ْنَم  َْلتَقَو  یْلتَق  َّالِإ  ٌدَـصْقَم  ْمَُهل  َسَیل  َنْالاَو  ِهللاَرْکِذ . ْمُهیـْسنَأَف 
نم و  ٍریجَِهب ، َسَیل  ُْتقَْولاَو  ٍریطَخ  ُریَغ  ُلیبَّسلاَو  ٌریتَس  ُلیلَّلاَف  ْفِرَْصنْیلَف ، َِکلذ  ْمُْکنِم  َهِرَک  نَمَف  ٌمَّرَُحم . ِتیَْبلا  ِلْهَأ  انَْدنِع  ُعَدَْخلاَو  َنوْحَتْـسَتَو .
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: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  يِّدَج  َلاق  ْدَقَو  ِنمْحَّرلا ، ِبَضَغ  ْنِم  ایَجن  ِنانِْجلا  ِیف  ًادَغ  انَعَم  َناک  ِهِسْفَِنب  اناساو 
ِیف َوُهَف  ِِهناِسِلب  انَرَـصَن  َولَو  ِمئاْقلا ، ُهََدلَو  َرَـصَنَو  ِینَرَـصَن  دَقَف  ُهَرَـصَن  نَمَف  ًادیِرَف ، ًاناشْطَع  ًاَدـیحَو  ًاَبیِرَغ  ءالَبْرَک  ٍضْرَِأب  ُلَتْقی  نیَـسُْحلَا  يدـَلَو  »

«. َۀَمیِْقلا َمْوی  اِنبْزِح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! نم ناهارمه  يا  )
لد رد  مه  نابز و  رد  مه  هک  مراپـسهر  یمدرم  يوس  هب  نم  دیدرک  یم  رکف  هک  یلاح  رد  دیدمآ  نوریب  ناتراید  زا  نم  اب  امـش  هک  دینادب 

شومارف نانآ  هرطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هتـشگ و  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  هک  نوچ  تسا  هدـش  سکع  رب  ارجام  نآلا  یلو  دـناهدرک . تعیب  نم  اب 
. دننک یم  عافد  تیبلها  میرح  زا  دنشالت و  رد  نم  اب  ماگمه  هک  هک  ینارای  دنرادن ، ار  منارای  نم و  نتـشک  زج  یفده  نونکا  تسا . هتخاس 

امـش زا  سک  ره  نوـنکا  تسا . مارح  تیبـلها  اـم  هاگدـید  زا  گـنرین  هلیح و  دـیزروب ، ءاـیح  اـی  دـینادن و  ار  تقیقح  نیا  امـش  مسرت  یم 
رایتخا اب  سک  ره  تسین ، مه  ترارح  امرگ و  نامز  رطخ ، یب  اههار  تسا و  ریگارف  بش  ششوپ  ددرگ ، زاب  درادن  شوخ  ار  ام  اب  یهارمه 

ربمایپ مّدـج  هک  تفای  دـهاوخ  تاجن  نامحر  يادـخ  بضغ  زا  دوب و  دـهاوخ  ام  اب  تشهب  رد  هّتبلا  دـنک  یهارمه  یتسود و  ام  اـب  شیوخ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تسا و هدرک  يرای  ارم  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  دوش ، یم  هتشک  هنشت  بل  اب  اهنت و  البرک  نیمزرـس  رد  تارف  لحاس  رد  نیـسح  مدنزرف  »
دهاوخ ام  بزح  نایم  رد  تمایق  زور  رد  دنک  يرای  ار  ام  شنابز  اب  اهنت  یسک  رگا  و  تسا ، هدرک  يرای  ار  جع )  ) دّمحم لآ  مئاق  وا  دنزرف 

.« دوب
: دیوگ یم  هنیکس  ترضح  [. 1 ( ]

داتفه  » اهنت دندش و  هدنکارپ  ترضح  نآ  فارطا  زا  رفن ، هد  رفن ، هد  مدید  ار  مدرم  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  مردپ  نانخـس  ادخ  هب  دنگوس 
متشادرب و نامسآ  هب  رس  تلاح  نآ  رد  دندنام ، یقاب  رفن » کی  و 

: متفگ
تعافش زا  و  نادرگ ، ّطلـسم  نانآ  رب  ار  نمـشد  نکم ، تباجا  ار  نانآ  ياعد  نادرگ ، راوخ  ار  نانآ  وت  دندرک  راوخ  ار  ام  اهنآ  ایادخ  راب  »

ار ارجام  مدیسر ، موثلک  ّما  ماهّمع  تمدخ  هک  داد  یمن  ناما  نم  هب  هیرگ  و  راد .» ناشمورحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج 
موثلک ّما  میدـمآ . مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تمدـخ  مه  اب  تسیرگ ، ردارب  یئاهنت  زا  داتفا و  هیرگ  هب  زین  وا  متفگ ، زاـب  ینـشور  هب 

: تفگ
. نادرگزاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ام  ّدج  مَرَح  هنیدم ، هب  ار  ام  ردارب 

: داد خساپ  ماما 
! ْهاتُْخا ای 

(. درادن دوجو  نم  يارب  هنیدم  هب  تشگزاب  يارب  یهار  مرهاوخ ،  ) ٌلیبَس َِکلذ  یلِإ  یل  َسَیل 
*****

هبکاسلا ص 271 ۀعمد  [ 1]
خیراوتلا ج2 ص257 خسان 

ةداهشلا ص268. رارسا 

لیقع نب  ملسم  ناردارب  اب  تجح  مامتا 
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72  » دـنداد و حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  يرایـسب  هک  مایق ، موادـت  ای  يریگ  هرانک  رد  مدرم  نتـشاذگ  دازآ  ناهارمه و  اب  تّجح  مامتا  زا  سپ 
: دومرف لیقع  نب  ملسم  ناردارب  هب  باطخ  ماما  دندنام ، یقاب  نت »

ثیدح 7
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ْمَُکل ُْتنِذَأ  ْدَق  ْدَقَف  ُْمْتنأ  اُوبُهْذاَف  ٍِملْسُِمب ، ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْسَح  ٍلیقَع  یَنب  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! لیقع نادنزرف  يا  )
لیقع درم  دازآ  نادنزرف  اّما  دـیورب ). دوخ  ياههناخ  يوس  هب  هک  مداد  تصخر  ار  امـش  نم  تسا . یفاک  ار  امـش  هداوناخ  ملـسم ، تداهش 

: دنتفگ دنتساخاپب و 
؟ میورب اجک  هب  مینک و  اهر  ار  وت  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ای 

؟ تفگ دنهاوخ  هچ  مدرم 
؟ میئوگب هچ  مدرم  باوج  رد  ام  و 

: هک میئوگب  مدرم  هب 
؟ میدرکن عافد  وا  زا  يریشمش  ای  يریت  اب  و  میدراذگ ، اهنت  نانمشد  نایم  رد  ار  دوخ  گرزب  ربهر و  ماما و 

! ادخ هب  دنگوس 
. مینک یم  وت  يادف  ار  دوخ  نادنزرف  نز و  لام و  ناج و  هکلب  درک  میهاوخن  نینچ 

*****
دیفم 231 خیش  داشرا  [ 1]

یلمآ ج3 ص15 يربط  خیرات 
هیاهن ج8 ص191 هیادب و 

ریثا ج2 ص559. نبا  لماک 

عفان نب  لاله  نتشاذگ  دازآ 

: تفگ تفرگ و  ار  وا  نماد  شناوج ، رسمه  عفان » نب  لاله   » نتفر نادیم  ماگنه  هب  اروشاع  زور  رد 
؟ مور اجک  هب  وت  زا  سپ 

؟ منک هیکت  یسک  هچ  هب  و 
: دومرف لاله  هب  باطخ  یگدازآ  حور  نامه  اب  دش ، هّجوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  تسیرگ . تّدش  هب  هاگنآ  و 

ثیدح 8
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ِزارَْبلا یَلَع  اهَرورُس  َراتَْخت  ْنَا  َتیَأَرْوَلَف  َُکقاِرف ، اَهل  ُبیطی  َکَلْهَا ال  َّنِا  ُِعفاَن ، ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! عفان رسپ  يا  )
(. يرادب مّدقم  اهریشمش  اب  هزرابم  رب  ار  وا  يدونشخ  ات  يدازآ  ددنسپ ، یمن  ار  وت  یئادج  ترسمه ، انامه 
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: تفگ عفان  نب  لاله 
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوج  تمایق  يادرف  منکن ، يرای  ار  وت  زورما  رگا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا 

؟ مهدب هنوگچ 
. دش دیهش  ات  درک  هزرابم  تفر ، گنج  نادیم  هب  هاگنآ 

*****
نیسحلا 210 بدأ  [ 1]

نیطبسلا ج1 ص384 یلاعم 
خیراوتلا ج2 ص277. خسان 

هلابز لزنم  رد  نارای  هب  فارصنا  نامرف 

يدازآ اب  و  دنشاب ، هدرک  باختنا  ار  نآ  دوخ  هدوب و  دنمشزرا  یلماکت و  یفادها  ياراد  نآ ، نویبالقنا  هک  تسا  هنادواج  زوریپ و  یبالقنا 
نارای ماما  دوب ، مزال  هک  اجره  البرک ، هار  نیب  رد  هّکم ، رد  هنیدـم ، رد  ور  نیا  زا  دـنورب . نآ  تالکـشم  تارطخ و  لابقتـسا  هب  یهاـگآ  و 

ثیدـح البرک  ات  هّکم  زا  یـسایس  تازرابم  ر س -  تشاذـگ . یم  دازآ  توکـس ، ای  تکرح ، همادا  رد  ار  نانآ  داد و  یم  یهاگآ  ار  دوخ 
301

اروشاع بش  رد  نارای  نتشاذگ  دازآ 

یم تّجح  مامتا  ناهارمه  نارای و  اب  هراومه  نایفوک ، ینکـش  ناـمیپ  ندینـش  زا  سپ  ـالبرک ، هار  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
. دننک باختنا  دوخ  ات  درک ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
: دومرف نانآ  هب  باطخو  درک  يروآعمج  ياهمیخ  رد  ار  ناهارمه  نارای و  باحصا و  مردپ  اروشاع ، بش  رد 

ثیدح 9
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُهللا ُمُکَمِحَر  اوُْجناَف  ْمُکیف ، اوُرَّکَف  ام  ینُولَتَق  َْولَو  يریَغ ، ُبُولْطَْملا  َسیَلَف  ْمُکِـسُْفنَِأب ، اوُجَْهناَف  ْمَُکل  ًالَمَج  َلیلَّلا  اَذه  اوُذِخَِّتا  یتَعیـشَو  یلْهَأ  ای 
. ینوُُمتْدَهاع يذَّلَا  يدْهَعَو  یتَعَیب  ْنِمٍۀَعِسَو  ٍّلِح  یف  ُْمْتنَأَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رگا دنهاوخن و  ارم  صخش  زج  نانآ  هک  دیهد  تاجن  ار  دوخ  دیرآ و  باسح  هب  راوهار  يرتش  نوچ  ار  بش  نیا  منایعیـش ، نادناخ و  يا  )

هدیدان دیتسب  نم  اب  هک  ینامیپ  متـشادرب و  امـش  زا  ار  تعیب  دیبای  تاجن  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  دنـشابن ، اهامـش  رکف  رد  دنـشکب  ارم 
(. متشادنپ

: دنتفگ ادص  کی  نارای  همه  دیسر  اجنیا  هب  ماما  نخس  یتقو 
! ادخ هب  دنگوس  »

؟ تفگ دنهاوخ  هچ  ام  هب  مدرم  تشاذگ ، میهاوخن  اهنت  ار  وت 
؟ دنتشاذگ اهنت  نانمشد  نایم  رد  ار  دوخ  گرزب  ماما و  هک  دنیوگب 

! ادخ هب  دنگوس 
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«. میوش هتشک  ات  میتسه  وت  اب 
: هک داد  همادا  ماما 

دیوش یم  هتشک  نم  اب  همه  امش  موش و  یم  هتشک  ادرف  نم  نارای ، يا  . ) ٌدِحاو ْمُْکنِم  یْقبیالَو  یعَم  ْمُکُّلُک  َنُولَتُْقتَو  ُلَْتقُأ  ٍدَغ  یف  ّینِا  ِمْوَق  ای 
(. دنام دهاوخن  یقاب  امش  زا  يدرف  و 

: دنتفگ ادصکی  دندینش  ار  دوخ  تداهش  ربخ  ماما  نارای  یتقو 
!؟ هللا لوُسَر  َْنبای  َِکتَجَرَد  ِیف  َکَعَم  َنوُکَن  ْنأ  یضَْرن  ْوأ ال  کَعَم ، ِْلتَْقلِاب  اَنَفَّرَش  َو  َكِرْصَِنب  انَمَرْکأ  يذَّلا  هَّلل  ُدْمَْحلَا 

[. 1 (.] دومرف اطع  تفارش  امش  هار  رد  ندش  هتشک  اب  و  دیشخب ، تمارک  امش  هب  نداد  يرای  رد  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپس  )
*****

ثیدح 295 زجاعملا ج4 ص214  ۀنیدم  [ 1]
مومهملا 230 سفن 

خیراوتلا ج2 ص220. خسان 

رشب نب  دمحم  نتشاذگ  دازآ 

يریسا هب  لئابق  زا  یکی  ار  شرسپ  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  اروشاع  زا  لبق  دوب ، یمرضَح  رُشب  نب  دمحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  یکی 
: تفگ وا  دنتفرگ .

. مشاب هدنز  وا  تراسا  زا  دعب  نم  ددرگ و  ریسا  مرسپ  هک  متشادن  تسود 
: دومرف دینش و  ار  وا  نخس  ماما 

ثیدح 10
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. َِکْنبِا ِكاِکف  یف  ْلَمْعاَف  یتَعَیب  ْنِم  ٍّلِح  یف  َْتنَأ  ُهللا  َکَمِحَر 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تفگ ماما  خساپ  رد  نک ). مادقا  تدنزرف  یئاهر  يارب  ورب و  زیخرب  متشادرب  وت  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دزرمایب ، ار  وت  دنوادخ  )
. موش ادج  وت  زا  رگا  دنروخب ، هدنز  هدنز  ارم  اهگرگ 

: دومرف هدرک  مهارف  ار  شرسپ  يدازآ  هلیسو  ماما 
دورب و وا  ات  هدب  تدـنزرف  هب  تسا  ینامی  دُرب  زا  هک  یئاههماج  نیا  ورب و   ) ِهیخَأ ِءادـِف  یف  اِهب  َنیعَتْـسی  َدوُُرْبلا  َو  َباْوثألا  ِهِذـه  َکَْنبِا  ِطْعَأَف 

. دنتشون رانید  رازه  ار  اهنهاریپ  تمیق  [. 1 .( ] دنک مادقا  شردارب  تاجن  رد 
*****

154 مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات  [ 1]
سوواط 40 نبا  فوهل 

راونالاراحب ج44 ص394
ینارحب ج17 ص244 ملاوع 

ۀعیشلا ج1 ص601 نایعا 
نییبلاطلا ص 116. لتاقم 
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لیقع نب  ملسم  دنزرف  نتشاذگ  دازآ 

یعـس البرک ، مایق  هظحل  هظحل  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـشاب ، باختنا  نامیا و  قشع و  زا  هتـساوخرب  مایق  کی  البرک  مایق  هکنآ  يارب 
زور رد  دـننک . زاورپ  تداهـش  يوس  هب  دـننیزگرب و  ار  ادـخ  هار  دوخ  ات  دـنک ، تّجح  مامتا  نانآ  اب  دزاس ، هاگآ  ار  دوخ  ناراـی  اـت  تشاد 

: دومرف وا  هب  ماما  تساوخ ، دربن  هزاجا  لیقع  نب  ملسم  رسپ  هللادبع  یتقو  اروشاع ،
ثیدح 11

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ِۀَکَْرعَْملا ِهِذه  ْنِم  ْجُرْخا  َو  َکِّمُأ  ِدِیب  ْذُخ  ٍِملْسُم  َکیبَأ  ُْلتَق  َُکبْسَح  یتَعَیب  ْنِم  ٍّلِح  یف  َْتنَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ملسم دنزرف  يا  )

.( ورب نوریب  گنج  هکرعم  نیا  زا  ریگب و  ار  تردام  تسد  تسا ، سب  وت  يارب  ملسم  يزابناج  نامه  متشادرب ، امش  زا  ار  تعیب  نم 
. تشاد یمن  رب  تسد  تّجح  مامتا  نداد و  یهاگآ  زا  ماما  اّما  دندوب ، هدیسر  تداهش  هب  نارای  زا  یعمج  دوب و  هدش  زاغآ  دربن  هکنیا  اب 

*****
نیطبسلا ج1 ص402 یلاعم  [ 1]

خیراوتلا ج2 ص317. خسان 

نامجاهم هب  یگدازآ  حور  يروآدای 

دیشروخ و  دوب ، هداتفا  قمریب  هاگلتق  لادوگ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نینوخ  رکیپ  هک  اروشاع ، بورغ  گنر  نوخ  ياههظحل  رد 
ناکدوک هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندروآ  شروی  ماما  ياههمیخ  يوس  هب  نایفـس  یبا  لآ  يوخ  هدـنرد  نایمارح  تسـشن ، نوخ  رد  تیالو 

: دومرف نانآ  هب  باطخ  تساخرب و  اهوناز  يور  رب  ماما  دیسر ، ماما  شوگب 
ثیدح 12

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! َنایْفُس یبَأ  ِلآ  َۀَعیش  ای  ْمُکَحیَو 

. نوُمُعَْزت امَک  ًابَرَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباسْحَأ  یلِإ  اوُعِجْراَو  ِهِذه  ْمُکاْینُد  یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا ، َنُوفاَخت  ُْمْتنُک ال  َو  ٌنید ، ْمَُکل  ْنُکی  َْمل  ْنِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! امش رب  ياو  )
!! نایفسوبا لآ  ناوریپ  يا 

موق زا  هک  دینک  یم  لایخ  رگا  دیدرگرب ، دوخ  ياجب  دیـشاب ، درم  دازآ  ایند  نیا  رد  سپ  دیـسرت ، یمن  تمایق  زا  امـش  و  دـیرادن ، نید  رگا 
(. دیتسه بَرَع 

: تفگ دمآ و  ولج  رمِش  سپ 
! همطاف رسپ  يا 
.!؟ یئوگ یم  هچ 

: دومرف ماما 
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[. 1 . ] ًایَح ُْتمُدام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمَُکلاَّهُجَو  ْمُکَتاغُطَو  ْمُکَتاـتُع  اوُعَْنماَـف  ٌحاـنُج ، َّنِهیَلَع  َسَیل  ُءاـسِّنلاَو  ینُوِلتاـُقتَو ، ْمُُکِلتاـُقا ، يذَّلا  اـَنَأ 
نازواجتم و سپ  تسین ، نانآ  رب  یهانگ  هک  نانز  دـینک ، یم  هزرابم  نم  اـب  مه  امـش  و  مگنج ، یم  امـش  اـب  هک  متـسه  نم  نیا  میوگیم  )

.( دیراد زاب  نم  هاگهمیخ  زا  ماهدنز  هک  مادام  ار ، دوخ  نالهاج  نارگمتس و 
*****

یمزراوخ ج2 ص33 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  [ 1]
سوواط 119 نبا  فوهل  باتک 

هیاهن ج8 ص203 هیادب و 
راونَألاراحب ج45 ص51

ینارحب ج17 ص293 ملاوع 
ۀعیشلا ج1 ص609 نایعأ 

ۀبکاسلا ج4 ص343. ۀعمد 

شیوخ تداهش  زا  یهاگآ 

ناهج هدنیآ  تداهش و  زا  یهاگآ 

ینابم زا  هک  هچنآ  اّما  دـناهدرک ، حرطم  ار  ینوگانوگ  ياهرظن  راهظا  دنتـشون و  توافتم  البرک ، مایق  ماجنارـس  زا  ماـما  یهاـگآ  هب  تبـسن 
: هک تسا  نآ  دریگ  یم  هشیر  ام  يداقتعا 

يارب مزال  یهاگآ  اب  و  تسا ، هتسناد  یم  ار  دوخ  یـسایس  ياهتکرح  ماجنارـس  هدوب و  رادروخرب  بیغ  ملع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تشاد راهظا  هک  تسا  هتفر  تداهش  يوس  هب  یمالسا  تّما  يرادیب 

ثیدح 13
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

یف ًءاطَع  اوُذُخْأی  َْمل  َو  ًاَدبَأ ، ًاعیمَج  اُولِصی  َْمل  ینُولَتَق  ْدَقْوَلَف  یِلتاق ، ْمُه  َو  ینُوُلتْقی ، یّتَح  ْمُهُْکُلم  َۀیَُما  یَنب  ُءیَّنَهی  ِهِدِیب ال  ٍنیَسُح  ُسْفَن  يذَّلاَو 
. ْفِرْطی یمِـشاه  ِضْرَْالا  یَلَع  َو  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  ِهِدِیب ال  ٍنیَـسُح  ُسْفَن  يذـّلا  َو  یتَیب ، ُلْهَا  َو  اَنَأ  ِۀَّمألا  ِهِذـه  ِلیتَق  َلَّوَا  َّنِا  ًادـَبَا ، ًاعیمَج  ِهللا  ِلیبَس 

[. 1]
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ارم رگا  دـنناسرب و  تداهـش  هب  ارم  اـت  دـش  دـهاوخن  اراوگ  هیما  ینب  رب  تموکح  تسوا . تسد  رد  نیـسح  ناـج  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  )
، تّما نیا  هتشک  نیلّوا  دنک ، یمن  يرای  ار  اهنآ  ادخ  رطاخ  هب  یسک  زگره  دیـسر و  دنهاوخن  شیوخ  يوزرآ  هب  نانآ  همه  زگره  دنتـشک ،

. دوب میهاوخ  نم  تیب  لها  نم و 
(. دش دهاوخن  اپ  رب  تمایق  دشاب  هدنز  مشاه  ینب  زا  رفن  کی  ات  تسوا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس 

*****
ثیدح 13 تارایزلا ص74  لماک  [ 1]

ثیدح 25 راونالاراحب ج45 ص88 
ةادهلا ج5 ص197. تابثا 
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شیوخ نالتاق  زا  یهاگآ 

ار یقئاقح  دوخ  نالتاق  تداهش و  هب  تبسن  باوخ  رد  دیباوخ و  یکدنا  تحارتسا  تهج  اروشاع ، زور  رحَس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: هک دومرف  هدهاشم 

: تشاد راهظا  دوخ  نادنزرف  هب  باطخ  ندش  رادیب  زا  سپ 
ثیدح 14

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِءالُؤه ْنِم  ُصَْربَأ  َو  ُعَْقبَا  ٌلُجَر  یْلتَق  یلَوَتی  يذَّلا  ُّنُظَأ  َو  یَلَع ، اهَّدَشَأ  ُُهتیَأَر  ُعَْقبَأ  ٌْبلَک  اهیف  و  ِینَـشَْهنَِتل ، یَلَع  ْتَّدَـش  ْدَـق  ًابالِک  َّنَأَک  ُتیَأَر 

: یل ُلوُقی  َوُه  َو  ِِهباحْصَأ  َنِم  ٌۀَعامَج  ُهَعَم  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  يّدَج  َِکلذ  َدَْعب  ُتیَأَر  ّینِإ  َُّمث  ِمْوَْقلا ؛
! یَُنب ای 

! َدَّمَُحم ِلآ  ُدیِهَش  َْتنَأ 
! ْرِّخَُؤت َو ال  ْلِّجَع  َۀَلیَّللَا ، يِْدنِع  َكُراْطفِإ  ْنُکْیلَف  یلْعَْألا ، ِحیفَّصلا  ُلْهَأ  َو  ِتاوامَّسلا  ُلْهَأ  َِکب  َرَْشبَتْسا  ِدَق  َو 

َّکَش ال  اْینُّدلا ، ِهِذه  ْنِم  ُلیحَّرلا  َبَرَْتقاَو  ُْرمألا  َفِزَأ  ْدَق  َو  ُتیأَر  ام  اذه  َو  َءارْضَخ ؛ ٍةَروُراق  ِیف  َکَمَد  َذُخْأِیل  ِءامَّسلا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ٌکَلَم  اذهَف 
[. 1 . ] َِکلذ یف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
باوخ نیا  دیفـس ، هایـس و  گنر  هب  دوب  یگـس  اهنآ  نیرتدـیدش  و  دـننک ، یم  هلمح  نم  رب  ًادـیدش  گس  دـنچ  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  )

هللا یلص  ادخ  لوسر  اهگـس ، موجه  زا  سپ  تسا ، نم  لتاق  تسا  ءالتبم  صََرب  ضَرَم  هب  هک  یـسک  دارفا  نیا  نایم  زا  هک  تسا  نآ  رگناشن 
: دومرف نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا  یهورگ  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 

نم دزن  رد  ار  راطفا  بشما  مرـسپ  دنهدیم ، تراشب  رگیدمه  هب  ار  وت  ندـمآ  یهلا  شرع  اهنامـسآ و  نانکاس  یتسه و  تّما  نیا  دیهـش  وت 
يروآعمج یگنر  زبس  هشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  ياهتـشرف  کـنیا  رادـم ، اور  ریخأـت  نک و  هلجع  دوب  یهاوخ 

.( دنک
*****

یفوک ج5 ص111 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]
مالسلا ج1 ص251 هیلع  نیسحلا  لتقم 

ثیدح 50 راونالاراحب ج45 ص3 و ج61 ص183 
ج17 ص247 ینارحب ، ملاوع 

مومهملا ص125. سفن 

باوخ رد  تداهش  زا  یهاگآ 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  قداص  ياهباوخ  هدنیآ ، هب  تبـسن  مزال  تخانـش  یهاگآ و  ملع و  ندروآ  تسدب  ياههار  زا  یکی 
هدهاشم باوخ  رد  ار  نآ  ماجنارس  البرک و  مایق  نوماریپ  لئاسم  قئاقح و  زا  یخرب  هراومه  البرک  ات  هنیدم  زا  مایق  زاغآ  رد  البرک ، هب  رفس 

. دومرف یم 
ثیدح 15
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: یل ُلُوَقی  َوُهَو  ِمانَْملا  ِیف  ۀعاسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ُتیَأَر  ّینِا 

[. 1  ] انیلا حورت  کنا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  کنیا  )
(. دش یهاوخ  تحار  هدمآ  ام  يوس  هب  وت  مدنزرف 

: دومرف يرگید  لقن  رد  و 
، مالسلا هیلع  َنَسَْحلا  یخَا  َو  مالسلا ، اهیلع  َۀَمِطاف  یُّما  َو  مالسلا ، هیلع  ًایلع  یبَا  َو  مانملا ، یف  يّدَج  ُتیَاَر  ّینِا  هاتخا  ای 

: اُولاقف
بیرق نع  انیلا  حئار  کنا  نیسح  ای 

هک مدید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  مردارب  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  مالـسلا و  هیلع  یلع  مردپ  ادخ و  لوسر  مّدج  کنیا  )
: دندومرف نم  هب 

(. دمآ یهاوخ  ام  يوس  هب  يدوزب  نیسح  يا 
*****

راونألاراحب ج44 ص391 [ 1]
ینارحب ج17 ص242. ملاوع 

البرک رد  نارای  تداهش  زا  یهاگآ 

البرک ثداوح  مدرم و  ییافو  یب  زا  یهاگآ 

هاگیاج زا  مه  و  تسا ، ربخ  اب  دوخ  مایق  ماجنارـس  زا  مه  و  دراد ، عـالّطا  مدرم  یئارگ  اـیند  یئاـفو و  یب  زا  مه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما 
: تشاد راهظا  دیسر  البرک  نیمزرس  هب  ماما  ناوراک  یتقو  تسا ، هاگآ  دوخ  نارای  دوخ و  تداهش 

ثیدح 16
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] َنُونایَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِاَف  ْمُهَِشئاعَم  ْتَّرَدام  ُهَنوُطوُحی  ْمِِهتَنِْسلأ  یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساَّنلا  َّنِا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، دشاب هافر  رد  ناشیگدنز  هک  تسا  اجنآ  ات  نید  زا  ینابیتشپ  تیامح و  دشاب ، یم  ناشنابز  هچیزاب  نید  دنتسه و  ایند  ياههدرب  مدرم  نیا  )
(. دوب دنهاوخ  مک  نارادنید  دنریگ  رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  اما 

: درک لاؤس  سپس 
؟ ِالبْرَک ِهِذه  َأ 

؟ تسا ءالبرک  نیمزرس  نیا  ایآ 
: دنداد خساپ 

. يرآ
: دومرف ماما 
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، تسا ءالب  يراوشد و  اـجنیا  مسا  [. ) 2 . ] اِنئامِد ُکَفْـسَم  َو  اِنلاجِر  ِلَتْقَم  َو  اِنلاحِر ، ُّطَحَم  َو  اِنباکِر ، ُخانَم  اـنُهاه  ٍءـالَب ، َو  ٍبْرَک  ُعِضْوَم  اذـه 
یم هتخیر  ام  ياهنوخ  اجنیا  دنـسر ، یم  تداهـش  هب  ام  نادرم  اجنیا  تسام ، نارتش  هاگباوخ  اجنیا  تسا ، ام  زادـنا  راب  اـجنیا  دـینک ، لزنم 

(. دوش
*****

44 ص383 جو راونالاراحب ج78 ص117  [ 1]
مالسلا ج1 ص237 هیلع  نیسحلا  لتقم 

ءایلوالا ج2 ص39. ۀیلح 
راونالاراحب ج44 ص383 [ 2]

مالسلا ج1 ص237 هیلع  نیسحلا  لتقم 
ءایلوالا ج2 ص39. ۀیلح 

نارای ندش  هتشک  زا  یهاگآ 

: دومرف يرگید  لقن  رد  و 
ثیدح 17

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُحبِذ ِهللاَو  انُهاهَو  اِنلاجِر ، ُْلتَق  ِهللاَو  انُهاهو  انِمیرَح ، ُْکتَه  ِهللاَو  انُهاهَو  انَئامِد ، ُکْفَـس  ِهللاَو  انُهاهَو  اِنباکِر ، ُخانَم  ِهللاَو  انُهاهَف  اُولَحَْرت ، الَو  اوُِفق 

[. 1 . ] ِِهلْوَِقل َْفلُخ  الَو  ِهللا  ُلوُسَر  يّدَج  ینَدَعَو  َِۀبْرُّتلا  ِهِذِهبَو  انُرُوُبق ، ُراُزت  ِهللاَو  انُهاهَو  اِنلافْطَا ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هب  دنگوس  دینکن ، چوک  ياج  رگید  هب  اجنیا  زا  دیئآ و  دورف  )
! ادخ هب  دنگوس  تسا . ام  نارتش  هاگباوخ  اجنیا 

. دوش یم  هتخیر  ام  ياهنوخ  هک  تساجنیا 
! ادخ هب  دنگوس 

رـس دنفـسوگ  نوچ  ار  ام  لافطا  هک  تساجنیا  دنـسر ، یم  تداهـش  هب  ام  نادرم  هک  تساجنیا  دوش ، یم  هتـسکش  ام  تمرح  هک  تساجنیا 
هدعو ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هک  تسیکاخ  نامه  نیا  و  دننک ، ترایز  ار  ام  روبق  ام  نایعیش  هک  تساجنیا  دنربیم ،

(. دش دهاوخن  نوگرگد  زگره  وا  ربخ  داد و  نمب  ار  نآ 
: دیسرپ دوخ  نایفارطا  زا  و 

؟ دنمان یم  هچ  ار  نیمز  نیا 
: دنداد خساپ 

. البرک
: داد همادا  دوخ  هاگنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يّدَج  ینَرَبْخَأ  اذِهبَو  انُرَـشْحَمَو ، انِرُوُبق  ُّلَحَم  انُهاهَو  ءاسِّنلا ، ُلَّمَُرتَو  ُلاجِّرلا  ُلَتُْقت  انُهاه  ٍءالَب ، َو  ٍبْرَک  ُضْرَأ  ِهللاَو  ِهِذه 
اجنیا دـش ، دـنهاوخ  هانپیب  نانز  دـش و  دـنهاوخ  هتـشک  یگرزب  نادرم  اجنیا  تسا ، التبا  هودـنا و  نیمز  اـجنیا  مسق  ادـخ  هب  [. ) 2 . ] ملس و 
هاگآ قئاقح  نیا  هب  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  تسا . تمایق  زور  رد  ام  نتـساوخ  رب  ندش و  هدنز  ام و  نفد  هاگیاج 
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(. تسا هدرک 
*****

ۀبکاسلا ج4 ص256 ۀعمد  [ 1]
خیراوتلا ج2 ص168 خسان 

ةاجنلا 67 ۀعیرذ 
يربط ج7 ص308. خیرات 

ریثأ ج3 ص282. نبا  لماک  راونالاراحب ج10 ص188 ، يربط ج7 ص308 ، خیرات  ةدوملا 406 ، عیبانی  [ 2]

نارای دوخ و  تداهش  زا  ربخ 

: دیوگ یم  حلاص  نب  ةرارز 
نایفوک قافن  یئورود و  زا  و  مدیسر ، شتمدخ  قارع ، يوس  هب  ترضح  نآ  تکرح  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترضح  مایق  زا  لبق  زور  هس 

. تسامش ّدض  رب  نایفوک  ياهریشمش  اّما  تسوت  اب  مدرم  ياهلد  هک  متفگ  مدرک و  تبحص 
. تسناد یمن  ار  اهنآ  دادعت  یسک  ادخ  زج  هک  مدید  ار  یناوارف  ناگتشرف  درک ، نامسآ  يوس  هب  ياهراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف نم  هب  باطخ  هاگنآ 
ثیدح 18

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
يدـَلَو َّالِإ  ْمُْهنِم  وُْجنی  ال  یباحْـصَأ ، ُعِراصَم  یعَرْـصَم و  َكانُه  َّنَأ  ًاْملِع  ُمَلْعَأ  ْنِکلَو  ِءالُؤِهب ، ْمُُهْتَلتاَقل  ِرْجَْألا  ُطُوبُحَو  ِءایْـشألا ، ُبُراقَت  الَْول 

[. 1 . ] یلَع
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هک منادـیم  نیقی  هب  نکل  مدرک ، یم  هزرابم  نانمـشد  اب  ناگتـشرف  نیا  اب  دـش ، یمن  لطاب  رجا  و  زیچره ، یعیبط  لـماوع  لـلع و  دوبن  رگا  )
دنزرف زج  رابگرم  ثداوح  نآ  زا  تفر و  ناوت  یمن  يرگید  هار  هب  و  تسا ، نیمز  نآ  رد  نم ، باحـصا  هاگباوخ  و  نم ، هاگباوخ  هاگلتق و 

(. تشاد دهاوخن  یئاهر  سک  نیدباعلانیز  نم 
*****

ۀمامالا 74 لئالد  [ 1]
فوهل 526

نازحالاریثم 39
راونألاراحب ج44 ص364

ینارحب ج17 ص213. ملاوع 

البرک ثداوح  زا  یهاگآ 

: دنک یم  لقن  نیق  نب  ریهز 
: دیسرپ دوخ  نایفارطا  زا  دیسر  البرک  نیمزرس  یکیدزن  هب  ماما  ناوراک  هک  هاگنآ 

؟ تسیچ نیمزرس  نیا  مان 
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: دنتفگ
. ْرقَْعلَا

ثیدح 19
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ِْرقَْعلا َنِم  َِکبُذوُعَا  ّینِا  َّمُهلَّلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(. ندش هراپ  هراپ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ ، راب  )
: دیسرپ رگید  راب  و 

؟ دنمان یم  هچ  ار  نیمز  نیا 
: دنداد خساپ 

. البرک
: هک داد  حیضوت  ماما 

. ِهِمْسِاب َِربْخُأَف  ُْهنَع ، َلَأَسَف  َفَقَوَف ، ُهَعَم ، اَنَأَو  َنیّفِص ، یلِإ  ِهِریسَم  َْدنِع  ِناکَْملا  اَذِهب  یبَأ  َّرَم  َدََقل  َو  ٍءالَب ، َو  ٍبْرَک  ُتاذ 
: لاقف

، َِکلذ ْنَع  َِلئُسَف  مِِهئامِد . ُقارْهَم  انُهاهَو  ْمِِهباکِر ، ُّطَحَم  انِهاه 
: َلاقَف

: َلاقَو اهَّمَشَف  اْهنِم  ًۀَْضبَق  َضَبَقَو  [ 2 ، ] انُهاه َنُولِْزنی  ٍدَّمَُحم ، ِتَیب  ِلِآل  ٌلِْقث 
نم تساهیتخس ، شیامزآ و  ّلحم  اجنیا  يرآ  . ) َۀَْملَـس ُّمُأ  یْنتَرَبْخَأ  اهیف ، ُلَْتقُأ  ینَّنَا  ِهللا  َلوُسَر  ُلیئَْربَج  اِهبَرَبْخأ  یتَّلا  ُضْرَْالا  یِه  ِهللاَو  ِهِذه 

دنداد خساپ  وا  هب  دیـسرپ ، ار  اجنیا  مان  درک و  فّقوت  مردپ  میدرک ، روبع  نیمزرـس  نیا  زا  نیّفـص  هب  نتفر  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  مردپ  اب 
: دومرف و  دیئوب » ار  نآ  تفرگ و  ار  كاخ  زا  یتشم  سپس  . » دنیوگ البرک  ار  اجنیا  هک 

! ادخ هب  دنگوس 
ادخ لوسر  زا  ار  ربخ  نیا  زین  هملس  ّما  و  دش ، مهاوخ  هتشک  نآ  رد  نم  هک  داد  عالّطا  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  هک  تسا  ینیمزرس  نامه  نیا 

(. درک لقن  نم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد  و 

: دیسرپ دیسر  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  یتقو 
؟ ضْرَْألا ِهِذه  ُمِْسا  ام 

)؟ تسیچ نیمز  نیا  مان  )
: دنداد خساپ 

. البرک
: دومرف ماما 

الب هاگیاج  اجنیا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تفگ  تسار   ) ٍءالَب َو  ٍبْرَک  ُضْرَأ  اهَّنِا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصیبَّنلا  َقَدَص 
[. 3 .( ] تساهیتخس شیامزآ و  و 

*****
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ریثأ ج2 ص555 نبا  لماک  [ 1]
فط ص179 هعقاو 

: لاوطلا رابخا 
.252

لاوطلا 252 رابخا  [ 2]
نیتسردملا ج3 ص95. ملاعم 

لاوطلا ص252 رابخا  [ 3]
نیتسردملا ج3 ص95 ملاعم 

دئاوّزلا ج9 ص192 عمجم 
ص219 مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   » رکاسع نبا  خیرات 

ۀیاهن ج8 ص183 ۀیادب و 
مومهملا ص205 سقن 

قئاقدلا ج8 ص58. زنک 

هار نیب  باوخ  رد  تداهش  زا  یهاگآ 

ثداوح هب  تبسن  هک  داد  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یتلاح  لتاقم » ینب  رـصق   » البرک هّکم و  هار  نیب  ياههاگ  تحارتسا  زا  یکی  رد 
: دومرف راب  دنچ  دش و  راکشآ  ترضح  نآ  يارب  یلئاسم  البرک 

ثیدح 20
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنوُعِجار  ِهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
؟ دینک یم  رارکت  ار  عاجرتسا  دمح و  تاملک  راب  دنچ  ارچ  ناج  ردپ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

: داد خساپ 
ٍسَرَف یلَع  ٌسِراف  یل  َّنَعَف  ًۀَقْفَخ  یسْأَِرب  ُْتقَفَخ  ّینِإ  یَُنب  ای 

: َلاقَف
. انَیلِإ ْتیُِعن  انُسُْفنَأ  اهَّنَأ  ُتِْملَعَف  مهیلإ ، يرست  ایانملا  نوریسی و  موقلا 

: تفگ یم  هک  دیسر  مشوگ  هب  یئادن  دش ، ّطلسم  نم  نامشچ  رب  یکبس  باوخ  مدوب و  هتشاذگ  بسا  نیز  رب  رس  )
(. دهد یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متسناد  تسا ، نانآ  بیقعت  رد  زین  گرم  تسا و  تکرح  رد  تیعمج  نیا 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
! ناج ردپ 

؟ میتسین قح  رب  ام  رگم 
: داد خساپ  ماما 

نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  .( میراوتـسا قح  رب  ام  دـندرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  ناگدـنب  همه  هک  ییادـخ  هب  ، ) ِداـبِْعلا ُعَجْرَم  ِهَیلِإ  يذَّلا  یَلب و 
: تشاد راهظا 
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[. 1 . ] هِِدلاو ْنَع  ًاَدلَو  يزَج  امَریَخ  ٍَدلَو  ْنِم  ُهللا  َكازَج  میرادن . یکاب  ندش  هتشک  زا  تسام  اب  قح  یتقو 
(. دیامرف اطع  وت  هب  دهد  یم  شدنزرف  هب  يردپ  هک  یشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  )

*****
یلمآ ج3 ص309 و ج7 ص306 يربط  خیرات  [ 1]

دیفم 226 و ج3 ص282 خیش  داشرا 
ریثأ ج2 ص555 نبا  لماک 

راونألاراحب ج44 ص379
ینارحب ج17 ص229 ملاوع 

فط 176 هعقاو 
فارشألا ج3 ص185. باسنأ 

ادخ لوسر  هلیسو  هب  تداهش  زا  یهاگآ 

تّما رد  یـسایس  تّـالوحت  ثداوح و  زا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  هلیـسو  هب  مالـسلا ، هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
البرک مایق  ماجنارـس  هدنیآ و  ثداوح  هب  تبـسن  هدروآ و  تسدـب  شراوگرزب  ّدـج  ردـپ و  زا  ار  مزال  رابخا  مولع و  و  دوب ، هاگآ  یمالـسا 

. تشاد لماک  تخانش 
: دنتفگ یم  دندرک و  یم  تبحص  ینارگن  اب  دیزی  تعیب  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  ناردارب  نادنواشیوخ و  هک  هاگنآ 

. دناسر دنهاوخ  لتق  هب  ار  وت  نایفسوبا  نادناخ  ینکن ، تعیب  رگا 
: دومرف اهنآ  خساپ  رد  ماما 

ثیدح 21
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُهَّنَا ال َو  ُهْمَلْعَا ، َْمل  ام  َتِْملَع  َکَّنَا  ُّنُظَتَف  ِِهَتبُْرت ، ِبرُِقب  ُنوُکَت  یَتبُرت  َّنَا  َو  یلتَق ، َو  ِهِلتَِقب  ُهَرَبْخَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللاَلوُسَر  َّنَأ  یبَا  ینَثَّدَح 
[. 1 . ] اِهتیِّرُذ یف  اهاذا  ٌدَحَأ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدی  َو ال  ِِهتَُّما ، ْنِم  اُهتیرُذ  ْتیَِقل  ام  ًۀیِکاش  اهابَا  ُۀَمِطاف  َّنیِْقلََتل  َو  ًاَدبَا  یسْفَن  ْنِم  َۀینَّدلا  یطُْعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
لقن رد  مردپ  و  درک ، لقن  ارم  ندش  هتـشک  ربخ  نینچمه  شیوخ و  ندش  هتـشک  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مردـپ  )

: هک دومرف  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  شیوخ 
. تفرگ دهاوخ  رارق  وا  ربق  یکیدزن  رد  نم  ربق 

؟ متسه عالّطایب  نآ  زا  نم  ینادیم و  وت  ار  يزیچ  ینک  یم  نامگ  وت  ایآ 
زا شنادنزرف  هک  يرازآ  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مردام  تمایق  زور  رد  تفر و  مهاوخن  ّتلذ  راب  ریز  هاگچیه  نم  هک  مسق  ادخ  هب  یلو 

شجنر بجوم  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نادنزرف  هب  تیذا  هار  زا  هک  یـسک  درک و  دهاوخ  تیاکـش  شیوخ  ردپ  هب  دناهدید  شردپ  تّما 
(. دیدرگ دهاوخن  تشهب  لخاد  دشاب  هدش  وا  رطاخ 

*****
سوواط ص11 نبا  فوهل  [ 1]

يدنوار ص26 جئارخ 
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زجاعملا ص244. ۀنیدم 

هملس ما  اب  يوگتفگ  رد  تداهش  زا  یهاگآ 

ماما هک  یتروص  رد  دنراذگب . نایم  رد  ماما  اب  ار  مایق  تارطخ  دیاب  يدردمه  يزوسلد و  اب  دندرک  یم  رکف  البرک ، مایق  هناتـسآ  رد  یخرب 
: هک دومرف  یم  حرطم  ار  دوخ  تداهش  مایق ، ماجنارس  زا  لماک  یهاگآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دندرک یم  تفایرد  ار  یمّهم  تاعالّطا  ترضح  نآ  زا  یتفگش  اب  ناگدنهد  رادشه 
: هک تشاد  راهظا  ماما  دیسرپ  البرک  مایق  ماجنارس  زا  ناوارف  ینارگن  اب  هنیدم  رد  هملس  ّما  یتقو 

ثیدح 22
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، یُنُلتْقی ْنَم  ُفِرْعَأَو  ِهیف ، ُلَْتُقا  يذَّلا  َمْویلا  ُفِرْعََأل  ِهللاَو  ّینإ  َو  ٌُّدب ، اذه  ْنِم  یل  َسَیل  َو  ََۀلاحَم ، ٌلُوتْقَم ال  یَّنَأ  َو  َِکلذ ، ُمَلْعَأ  ِهللاَو  اَنَأ  َو  ُهاَُّما  ای 
. یعَجْضَم َو  یتَْرفُح  ِکیُرا  هاَُّما  ای  ِْتدَرَأ  ْنِإ  َو  یتَعیش ، َو  یَتبارَق  َو  یتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَتْقی  ْنَم  ُفِرعأ  ّینِإ  َو  اهیف ، ُنَفُْدا  یتَّلَا  َۀَعُْقْبلا  ُفِرْعَأَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ردام يا  )

! ادخ هب  دنگوس 
؟ دوب دهاوخ  هچ  نم  مایق  ماجنارس  هک  مناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  نم 

! ادخ هب  دنگوس  مرادن . تداهش  زج  ياهراچ  نم  و  دنشک ، یم  ارم  راچانب 
هچ و  مناد ، یم  ار  موش  یم  نفد  نآ  رد  هک  یناکم  و  مسانش ، یم  ار  دشک  یم  ارم  هک  سک  نآ  و  مناد ، یم  موش  یم  هتـشک  هک  ار  يزور 
(. داد مهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  دوخ  ربق  ندـش و  هتـشک  لحم  یهاوخب  رگا  مراد ، عالطا  ار  دـنوش  یم  هتـشک  نم  ناوریپ  هداوناخ و  زا  دادـعت 

[. 1]
هاگیاج و  هاگلتق ، و  ـالبرک ، نیمزرـس  هملـس  ما  هک  ياهنوگب  درک  هراـشا  ـالبرک  نیمزرـس  يوس  هب  هملـس ، مُا  رطاـخ  شمارآ  يارب  هاـگنآ 

. تسیرگ تّدش  هب  دید و  ار  ماما  نازابرس  رارقتسا 
: دومرف هملس  ما  هب  باطخ  ماما 

یلافْطَأ َو  َنیدَّرَـشُم ، یئاِسن  َو  یطْهَر  َو  یمَرَح  يری  ْنَأ  َءاش  ْدَـق  َو  ًاناوْدُـع ، َو  ًاْملُظ  ًاحُوبْذَـم  ًالُوتْقَم  یناری  ْنَأ  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  َءاـش  ْدَـق  هاَُّما  اـی 
! ردام يا  . ) ًانیعُمالَو ًارِصان  َنُودِجی  الَف  َنُوثیغَتْسی  ْمُهُو  َنیدیَقُم ، َنیروُسْأَم  َنیمُولْظَم  َنیحُوبْذَم 

هک تسا  هتساوخ  ادخ  منک و  هزرابم  متس  ملظ و  اب  و  مدرگ ، ادج  رس  هتـشک و  مالـسا  هار  رد  نم  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  گرزب  دنوادخ 
کمک دنک و  یمن  يرای  ار  اهنآ  یـسک  هک  دنهد  رـس  یهاوخ  يرای  دایرف  دنوش ، هتـشک  دنـشاب ، مولظم  دندرگ ، ریـسا  نم  نادـنزرف  نز و 

(. دناسر یمن 
*****

راونالاراحب ج44 ص331 [ 1]
ینارحب ج17 ص18 ملاوع 

ةّدوملا ص405 عیبانی 
حئارج ج1 ص253. جئارخ و 

نایفوک تنایخ  زا  یهاگآ 
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دیسر و ماما  تمدخ  همرکع » ینب   » هلیبق زا  يدرمریپ  دیسر  هبقع »  » نیمزرـس هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  یتقو  البرک ، هب  رفـس  رد 
: تفگ

دنگنجب و امـش  نانمـشد  اب  هک  دنتـسین  یمدرم  دندرک  توعد  ار  امـش  هک  ینایفوک  دیور ، یم  اههزین  اهریـشمش و  لابقتـسا  هب  دـیراد  امش 
. دیورب هفوک  يوس  هب  هک  مناد  یمن  حالص  نم  لاح  نیا  اب  دنزاس ، رود  امش  زا  ار  نمشد 

: تشاد راهظا  خساپ  رد  ماما 
ثیدح 23

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
اُولَعَف اذِإَف  یفْوَج ، ْنِم  َۀَْـقلُْعلا  ِهِذـه  اوُجِرْخَتْـسی  یّتَح  یَنوُعَدـی  ِهللاَو ال  ِهِْرمَأ . یلَع  ُبَْلغی  یلاعَت ال  َهللا  َّنَأ  ْيأَّرلا  یَلَع  یفَخی  َسَیل  ِهللاَدـْبَع  اـی 

[. 1 . ] ِمَمُْألا ِقَِرف  َّلَذَأ  اُونوُکی  یّتَح  ْمُهُّلِذی ، ْنَم  ْمِهیَلَع  ُهللا  َطَّلَس 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هدنب  يا  )
! ادخ هب  دنگوس  تسین . ریذپرییغت  ادخ  همانرب  یلو  تسا  نشور  زین  نم  رب  ینک  یم  كرد  وت  هک  یبلطم  نیا 

هک دومن  دهاوخ  ّطلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  نیگنن ، لمع  نیا  زا  سپ  یلو  دنزیرب ، ارم  نوخ  رگم  دـنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  اهنیا 
.( دنادرگ ناشرتلیلذ  اهّتلم  همه  زا  دناشچب و  نانآ  هب  هجو  نیرتدیدش  هب  ار  ّتلذ  خلت  معط 

*****
ریثأ ج2 ص549 نبا  لماک  [ 1]

ثیدح 68 ص211  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات 
راونالاراحب ج44 ص375

ینارحب ج17 ص225 ملاوع 
ۀعیشلا ج1 ص595 نایعا 
يربط ج7 ص294 خیرات 

تارایزلا ص75. لماک 

نارای درف  درف  تداهش  زا  یهاگآ 

: هک دومرف  لقن  داّجس  ماما 
: دومرف قاتشم  ناهارمه  هب  باطخ  تسیرگن ، هدامآ  تداهش  يارب  ار  همه  هک  نارای  اب  تّجح  مامتا  زا  سپ  مردپ  اروشاع ، بش  رد 

ثیدح 24
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ٌدِحاو ْمُْکنِم  یْقبیالَو  یعَم  ْمُکُّلُک  َنُولَتُْقت  َو  ُلَْتقُأ  ًادَغ  یِّنِا  ِموَقای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(. دنام دهاوخن  یقاب  امش  زا  رفن  کی  و  دیوش ، یم  هتشک  نم  اب  مه  امش  و  دش ، مهاوخ  هتشک  ادرف  نم  نارای  يا  )
: دنتفگ ادصکی  يدونشخ  لامک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای 
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؟ هللا ِلوُسَر  َْنبای  َِکتَجَرَد  ِیف  َکَعَم  َنوُکَن  ْنَا  یضَْرت  َْوأ ال  َکَعَم  ِْلتَْقلِاب  اَنَفَّرَش  َو  َكِرْصَِنب  اَنَمَرْکأ  يذَّلا  ِهَُّلل  ُدْمَْحلَا 
! ناج نیسح  دومرف ، اطع  تفارش  وت  هار  رد  تداهش  اب  و  دیشخب ، تمارک  وت  يرای  رد  ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  )

)؟ میشاب هارمه  وت  يونعم  تاجرد  اب  هک  یهد  یمن  تیاضر  ایآ 
: دومرف ماما 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  نسح  نب  مساق  هظحل  نآ  رد  دیامرف . تیانع  ریخ  يازج  امش  هب  ادخ 
؟ موش یم  هتشک  مه  نم  ایآ  ناج ، ومع 

: دومرف مساق  هب  باطخ  ماما 
؟ ینیب یم  هنوگچ  ار  ادخ  هار  رد  گرم 

: داد خساپ 
(. تسا رتنیریش  لسع  زا   ) لَسَْعلا َنِم  یلْحَأ  ّمَع  ای 

: داد خساپ  ماما 
، داب وت  يادف  ومع  يرآ ، . ) ِهللاُدـْبَع یْنباَو  ٍمیظَع  ٍءالَِبب  یْلُبت )  ) اُوْلبَت ْنَأ  َدـَْعب  یعَم  ِلاجِّرلا  َنِم  ُلَتْقی  ْنَم  ُدَـحََال  َکَّنِا  َکُّمَع  َكادـِف  ِهللا  َو  يأ 

! ادخ هب  دنگوس 
دهاوخ دیهش  زین  رغصا » یلع  ، » هللادبع نم ، راوخ  ریش  كدوک  و  يوش ، التبم  یتخـس  يالب  هب  هکنآ  زا  سپ  اّما  دش ، یهاوخ  هتـشک  مه  وت 

(. دش
؟ دروآ یم  موجه  نانز  همیخ  هب  نمشد  ایآ  دیسرپ ، مساق 

؟ دوش یم  هتشک  مه  راوخریش  هک 
: دومرف ماما 

: ُلُوقَأَف ُّطَق  ُدِجَأ  الَف  ًانََبلَو  ًءام  ُْتبَلَطَف  انِمیِخ  یِلا  ُتْرِصَو  ًاشَطَع  یحُور  ْتَّفَج  اذِا  ِهللاُْدبَع  ُلَتْقی  َکُّمَع  َكاِدف 
یف ُهُمَد  ُضیفیَف  یغانی  َوُهَو  ُهُرَْحنیَف  ٍمْهَِسب  ٌقِساف  ُهیِمْریَف  یف  ْنِم  ُهِینْدُِال  ُُهلِمْحَأَف  يدی  یلَع  ُهَنوُعضیَف  ِِهب  ینُوتْأیَف  ِهیف ، ْنِم  َبِرْـشَِال  یْنبِا  ینُولِوان 

: ُلُوقَأَو ِءامَّسلا  َیِلا  ُهُعَفْرَأَف  یّفَک ،
، اْینُّدـلا ِیف  ٍتاقْوَأ  ِْرمَأ  یف  ْمِهیَلَع  ُّرُکَأَف  ِمیِْخلا ، ِرْهَظ  یف  يذَّلا  ِقَدـْنَْخلا  ِیف  ُّرِعَتْـسَت  ُراَّنلاَو  ْمُْهنِم  َۀَّنِـسَْالا  یُنلَْجعَتَف  َکیف ، ًاـباِستْحاَو  ًاْربَص  َّمُهلَّلَا 

. ُهللا ُدیری  ام  ُنوُکیَف 
، كدوک یگنـشت  عفر  يارب  مور و  یم  اههمیخ  هب  نم  دنک ، یم  هبلغ  ام  رب  یگنـشت  هک  دوش  یم  دیهـش  یتقو  رغـصا  یلع  وت ، يادف  ومع  )

. دوش یمن  تفای  اّما  منک ، یم  وجتسج  ریش  بآ و 
رب ریت  اب  یقساف  هک  منک  باریس  ار  وا  ات  دنراذگ  یم  نم  ناتسد  يور  هب  ار  كدوک  منک . شباریس  ات  دیهدب  ار  مکدوک  میوگ  یم  نانز  هب 

يراج نم  تسد  فک  رد  وا  نوخ  هدز و  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  كدوک  دوش و  یم  هدـیرد  شموقلح  هک  ياهنوگب  دـنز  یم  وا  يولگ 
: میوگ یم  مشاپ و  یم  نامسآ  يوس  هب  ار  نآ  نم  ددرگ و  یم 

. مهد یم  وت  هار  رد  زین  ار  دیهش  نیا  نک ، اطع  ربص  ایادخ 
تحیصن ار  نانمشد  راب  دنچ  و  دشک ، یم  هنابز  تساههمیخ  فارطا  هک  یقدنخ  شتآ  هک  یلاح  رد  دنیآ  یم  میوسب  اهریت  اههزین و  هاگنآ 

(. دریذپ یم  تروص  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  درادن و  ياهدیاف  اّما  منک  یم 
رهاظم نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  تسشن ، ورف  اههیرگ  يادص  هک  هاگنآ  و  دش ، دنلب  هیرگ  يادص  میدرک و  هیرگ  ياهظحل  نارای  ام و  سپ 

: دندیسرپ ماما  زا 
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؟ دش دهاوخ  هچ  داّجس  ترضح  لاح  عضو و 
: دومرف ترضح 

؟ ِهَیلإ َنُولِصی  َفیَکَف  اْینُّدلا  َنِم  یلْسَن  َعَطْقِیل  ُهللا  َناک  ام 
؟ دش دهاوخ  هتشک  هنوگچ  یلع  مدنزرف  درک ، دهاوخن  دوبان  ایند  زا  ارم  لسن  زگره  ادخ  [. ) 1 . ] ٍۀِّمئَا ِۀِینامث  ُوبَا  َوُه  َو 

(. تسا مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  تشه  ردپ  وا  هک  یلاح  رد 
*****

ثیدح 295 زجاعملا ج4 ص214  ۀنیدم  [ 1]
مومهملا 230 سفن 

خیراوتلا ج2 ص220. خسان 

سابع نبا  اب  وگتفگ  رد  تداهش  هب  یهاگآ 

نبا دنک ، لزلزت  داجیا  مالسلا  هیلع  ماما  مکحتسم  هدارا  رد  تسناوتن  یسک  و  دوب ، البرک  مزاع  هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هاگنآ 
: تفگ درک و  تبحص  مایق  تارطخ  زا  هنوگ  رادشه  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  ساّبع 

! هللادبعابا ای 
. دننک ناتناج  دصق  ادابم 

: داد خساپ  ماما 
ثیدح 25

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. اُهقاِرف ّالِإ  اینُّدلا  َنِم  يدْکَو  ام  و  َْکنِم ، یعَرْصَِمب  ُفَرْعَأ  اَنَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تخر ترخآ  يوس  هب  هدش  ادج  نآ  زا  هک  تسین  نیا  زج  ایند  رد  نم  شالت  و  مسانـش ، یم  ار  دوخ  ندـش  هتـشک  هاگیاج  رتهب  وت  زا  نم  )

(. مدنب رب 
: هک تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد  و 

هک داد  داهنشیپ  هیما ، ینب  دیزی و  دض  رب  مایق  تارطخ  اهرادشه و  ندرک  حرط  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  اب  ساّبع  نبا  يوگتفگ  زا  سپ 
. دنک توکس  دنامب و  هّکم  رد  ماما 
: هک تشاد  راهظا  وا  خساپ  رد  ماما 

امَک یلَع  َنوُدَـتْعَیل  ْمُهَّنِا  ِهللاَو  ینُوُلتْقیَو ، ًاهْرُک  ْمُهَعیابُا  یتَح  ُْتنُک  َنیَا  ینَنُوُبلْطی  ْمُهَّنِاَو  ینوُکُْرتی  َْنل  َمَوَْقلا  َّنِا  ِساَّبَع  َْنبا  ای  َتاهیَه  َتاـهیَه 
[. 1 . ] َنوُعِجار ِهَیِلا  اَّنِا  َو  هَِّلل  اَّنِاَو  ینَرَمَا ، ُثیَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِْرمأ  یف  ٍضام  ّینِاَو  ِْتبَّسلا ، ِمْوی  یف  ُدوُهْیلا  ْتَدَتْعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! زگره )
! زگره

هب دنگوس  دنریگب . تعیب  دیزی  يارب  راشف  روز و  اب  ات  تفای  دنهاوخ  ارم  مشاب  هک  اجره  و  درک ، دنهاوخن  اهر  ارم  هیما  ینب  ساّبع ، رسپ  يا 
! ادخ
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روتـسد ساسا  رب  نم  انامه  و  دندرک ، زواجت  ادخ  مکح  زا  هبنـش  زور  رد  هک  دوهی  نانوچ  دـننک  زواجت  نم  رب  و  تشک ، دـنهاوخ  ارم  اهنآ 
(. میدرگ یم  زاب  ادخ  يوس  هب  میئادخ و  زا  همه  ام  و  داد ، نامرف  ارم  هک  هنوگنآ  منک  یم  تکرح  ادخ  لوسر 

: هک دنک  یم  لقن  يربط 
: تفگ سابع  نبا 

ترـضح نآ  تمدـخ  متـشاد  عالّطا  نایفوک  یئافویب  زا  نوچ  تسا ، قارع  يوس  هب  ندرک  چوک  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مدـینش 
. ددرگ فرصنم  قارع  يوس  هب  رفس  زا  هک  متساوخ  ناوارف  رارصا  اب  هدیسر و 

: دومرف خساپ  رد  ماما 
[. 2 . ] َكانُه یباحْصَأ  َعِراصَم  َّنِاَف  َكانُه  ْنِم  ینَتْعَنَم  ْنِا  َتِْملَع  امَأ  ِساَّبَع  َْنب  ای 

! ساّبع رسپ  يا  )
)؟ تساجنآ نم  نارای  هاگنابرق  هک  درک  دیاب  هچ  يراد ، زاب  قارع  يوس  هب  نتفر  زا  ارم  وت  رگا  ینادیمن  ایآ 

*****
نیطبسلا ج1 ص246 یلاعم  [ 1]

خیراوتلا ج2 ص122 خسان 
هداهشلا 247. رارسا 

ۀمامالا ص 74. لئالد  [ 2]

ناگداز ردارب  تداهش  زا  یهاگآ 

ترـضح تخانـش ، یم  ار  تداهـش  قشاع  نانیرفآ  اروشاع  و  دوب ، هاگآ  نآ  ماجنارـس  زا  اروشاع ، ماـیق  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: دومرف نم  هب  باطخ  مردپ  يزور  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف 

ثیدح 26
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] َنوُرِخآلا ُمُهُکِرْدیالَو  َنُولَّوألا  ُمُهَقَبَس  ام  ِتارُْفلا  ِّطَِشب  ٌرَفَن  ِْکنِم  ُلَتْقی 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب میظع  شاداپ  رد  ناگدنیآ  اهشزرا و  رد  ناگتشذگ  هک  دنوش  یم  هتشک  تارف  هناخدور  رانک  رد  امـش  هداوناخ  زا  یهورگ  مرتخد  يا  )
(. دیسر دنهاوخن  نانآ 

*****
لامعالا ص581 لابقا  [ 1]
راونالاراحب ج47 ص302.

ا

قالخا

یکدوک رد  يراوگرزب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2150 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک دنک  یم  لقن  عفار  یبا 
هدرک يور  هناشن  ار  یّصاخ  فده  دیاب  یم  یصوصخم  ياهگنس  اب  میدرک ، یم  يزاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هنیدم  رد  یکدوک  مایا 

يراوس ار  ام  نتفر ، هار  يرادقم  اب  هدش  راوس  وا  شود  رب   » میریگب يراوس  دوخ  يزاب  مه  زا  تسیاب  یم  دروخ  یم  فدـه  هب  گنـس  رگا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  اب  يزاب  رد  میداد ، یم  يراوس  ار  وا  دیاب  ام  تفر  یم  هناشن  ار  فده  يزاب  مه  دروخ و  یمن  فدـه  هب  رگا  و  دـهد »

: دومرف یم  موش  راوس  وا  شود  رب  متساوخ  یم  مدز و  یم  فده  هب  ار  گنس  نم  یتقو 
ثیدح 27

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  ُهَلَمَح  ًارْهَظ  ُبَکَْرتَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ درک یم  لمح  دوخ  شود  رب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  يوش  راوس  یشود  رب  یهاوخ  یم  ایآ  )

نم متفگ  یم  مدز و  یم  زاب  رس  نداد  يراوس  زا  نم  و  دروخ ، یم  فده  هب  وا  گنس  هاگ  ره  مدش و  یم  فرـصنم  نتفرگ  يراوس  زا  نم 
: دومرف یم  مهد  یمن  يراوس  وت  لثم  مه 

)؟ درک یم  لمح  ادخ  لوسر  هک  ار  یندب  ینک  لمح  یتسین  یضار  ایآ   ) ِهللاُلوُسَر ُهَلَمَح  ًانََدب  َلِمَْحت  ْنَا  یضَْرت  امَا 
[. 1 . ] مداد یم  يراوس  هتفرگ  دوخ  شود  رب  ار  وا  لیم  لامک  اب  ورنیا  زا 

*****
یناردنزام ج4 ص72 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

ثیدح 58 راونالاراحب ج43 ص297 
ینارحب ج17 ص40 ملاوع 

قحلا ج11 ص306. قاقحا 

تشذگ يراوگرزب و 

. دوب غاب  نابهگن  یفاص »  » مان هب  ترضح  نآ  مالغ  هک  دش  هنیدم  رد  دوخ  غاب  دراو  ناتسود ، زا  یعمج  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
لوغشم دوخب  ار  ماما  وا  ندروخ  اذغ  شور  اّما  دوب ، ندروخ  اذغ  لوغشم  دشن و  هّجوتم  یفاص »  » هک دوب  ياهنوگب  غاب  نورد  هب  ماما  دورو 

اذـغ زا  یتـقو  تخادـنا . یم  دوب  هتـسشن  وا  يور  شیپ  رد  هک  یگـس  يوس  هب  ار  نآ  فصن  تشاد  یم  رب  هک  یناـن  صرق  ره  اریز  تشاد .
. دیبلط شزوپ  درک و  مالس  ناوارف  یلاحشوخ  اب  دید و  ار  ام  دش ، غراف  ندروخ 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ یتخادنا یم  غاب  گس  يوس  هب  ار  نآ  فصن  یتشاد  یم  رب  هک  ینان  صرق  ره  ندروخ  اذغ  رد  ارچ 

: داد خساپ  یفاص 
یم هاگن  نمب  و  تسشن ، نم  لباقم  رد  متخادنا  هرفس  یتقو  تسا ، غاب  نابهگن  زین  گس  نیا  و  مشاب ، یم  غاب  نیا  نابهگن  امـش و  مالغ  نم 

. درک
گس هب  ار  رگید  مین  دوخ و  یمین  مدرک ، میسقت  يواسم  ار  نان  صرق  ره  ور  نیا  زا  مروخب ، اذغ  نم  دشاب و  هنـسرگ  وا  هک  مدرک  ایح  نم 

: دومرف درک و  هیرگ  دینش ، ار  دوخ  مالغ  خساپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  مداد . یم 
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ثیدح 28
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ٍرانید یَْفلَا  ََکل  ُْتبَهَو  َو  یلاعَت  ِهَّلل  ٌقیتَع  َْتنَأَف  َِکلذَک  َناک  ْنِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(. مدیشخب وت  هب  زینرانیدرازه  ودومدرکدازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  تسا  نینچ  رگا  )
: تفگ مالغ 

وا هب  ار  غاب  همه  دید ، ار  وا  يرادافو  ماما  یتقو  دـنام . مهاوخ  یقاب  غاب  نیا  رد  وت  نابغاب  مرادـیمن و  رب  وت  زا  تسد  نم  ینک  دازآ  ارم  رگا 
: دومرف دیشخب و 

ُْتبَهَو َو  یلْوَق  ُْتقَّدَصَف  َِکنْذِإ ، ِریَِغب  َکَناتُْـسب  ُْتلَخَد  ْدَـقَف  ٍّلِح  یف  یْنلَعْجإ  ََکل  ُْتُلق  ام  ََوأ  ِلْعِْفلِاب ، َُهلْوَق  َقِّدَـصی  ْنَأ  َُهل  یغَْبنی  َمیرَْکلا  َّنِإ 
یف ََکل  َكَراب  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوی  یلاعَت  ُهللا  َکَمَرْکَا  یلْجَأ  ْنِم  ْمُْهمِرْکَأ  َو  ًافایْـضَأ  یعَم  اوؤاج  ِنیذَّلا  یباحْـصَا  ْلَعْجاَف  ََکل ، ِهیف  ام  َو  َناتُْـسْبلا 

. َِکبَدَأ َو  َکِْقلُخ  ِنْسُح 
سپ مدش ، غاب  دراو  امش  هزاجا  نودب  اریز  نک  لالح  ار  نم  هک  متفگن  امش  هب  رگم  دنک ، دییأت  ار  شراتفگ  وا  لمع  دیاب  راوگرزب  ناسنا  )

هب روآ و  باسحب  نم  نانامهیم  ارم  ناتـسود  سپ  مدیـشخب ، وت  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اب  ار  غاب  نیا  هک  مدرک  قیدـصت  لمع  اـب  ار  مراـتفگ 
[. 1 (. ] دنادرگ كرابم  ار  وت  بدا  وکین و  قالخا  نیا  و  دشخبب ، تمارک  تمایق  زور  رد  ار  وت  ادخ  راذگب ، مارتحا  نانآ 

*****
سلجم 12 ۀینسلا ج1 ص26  سلاجم  [ 1]

ثیدح 8006 لئاسولا ج7 ص192  كردتسم 
یناردنزام ج4 ص75 بوشآ  رهش  نبا  بقانم 

.4 ثیدح راونالاراحب ج44 ص194 

نمؤم توعد  هب  نداد  خساپ  شزرا 

وا اّما  دـناوخ ، ارف  یئاذـغ  هرفـس  هب  ار  ماما  ناهارمه  زا  یکی  یـصخش  هک  دـندوب  مه  درگ  نارای  زا  یهورگ  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
. درک در  ار  ماعط  هب  توعد  هدرک  یهاوخرذع 
: دومرف درک و  ضارتعا  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ثیدح 29
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ْكِراَبَف ًاِمئاص  َْتنُک  ْنِإ  َو  ْلُکف ، ًارِطْفُم  َْتنُک  ْنِإ  َو  ٌْوفَع ، ِةَوْعَّدلا  یف  َسیَلَف  ُْمق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رب يرادن ، هزور  رگا  ریذـپب و  ار  نمؤم  ردارب  توعد  درادـن ، دوجو  یهاوخرذـع  توعد  رد  نک ، تباجا  ار  نمؤم  ردارب  توعد  زیخرب و  )
(. نک كربت  رادرب و  ار  اذغ  زا  يرادقم  يرادهزور  رگا  روخب و  نآ  ياهاذغ  زا  نیشنب و  هرفس  رس 

*****
ثیدح 347 مالسالا ج2 ص107  مئاعد  [ 1]

ثیدح 9707. لئاسولا ج16 ص235  كردتسم 
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نمشد اب  یتح  يراوگرزب 

: تفگ تساخرب و  دایز  نبا  سلجم  رد  رمش  البرک ، رد  يداصتقا  هرصاحم  هناتسآ  رد 
هللادبع سابعلا و  لضفلاوبا  ترضح  يارب  ياهمان  ناما  دایز  نبا  نک . میظنت  ياهمان  ناما  نانآ  يارب  دنشاب  یم  ام  هلیبق  زا  نینبلا  ّما  نادنزرف 

ّما نادنزرف  دنلب  يادص  اب  دمآ و  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  مایخ  یکیدزن  هتـشادرب  ار  نآ  رمـش  تشون . نینبلا  ّما  نادنزرف  زا  نامثع  رفعج و  و 
. دادن ار  وا  باوج  یسک  اّما  دناوخارف ، ار  نینبلا 

: تشاد راهظا  ماما 
ثیدح 30

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ْمُِکلاوْخَأ ْنِم  ُهَّنِإَف  ًاقِساف  َناک  نآ  ُهُوبیجَأ و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. تسا امش  ردام  هلیبق  زا  اریز  دییوگب  تسا  قساف  هچ  رگا  ار  رمش  باوج  )

: دیسرپ تفر و  شیپ  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  هاگنآ 
؟ یئوگ هچ 
: تفگ رمش 

: داد خساپ  سابع  ترضح  دیناما . رد  امش  همه  هک  دیرادرب  نیسح  زا  تسد  مدروآ ، همان  ناما  نینبلا  ّما  نادنزرف  امش  يارب 
يرای زا  تسد  یهد  یم  روتسد  ام  هب  ایآ  ادخ  نمشد  يا  دنک ، تنعل  ار  همان  ناما  نیا  هدنـسیون  دایز  نبا  وت و  ادخ  رمـش ، يا  وت  رب  نیرفن 

؟ مینک تعاطا  ادخ  نانمشد  زا  میرادرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  نامردارب 

یقالخا ياهشزرا 

یقالخا ياهشزرا 

اه شزرا  فیرعت 
ََبدَا بدا ر 

مالس ندرک ر س -  مالس 
ردپ ردپ ر پ -  زا  تعاطا 

لقع لقع ر ع - 
ملع یهاگآ ر ع -  ملع و 

نامیا نامیا ر 
نیقی نیقی ر ي - 

لّکوت لکوت ر ت - 
شتسرپ تدابع و  تدابع ر ع - 

ّربکت ّربکت ر ت -  زا  زیهرپ 
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نخس نتفگ ر س -  نخس  رد  طایتحا 
سرت ادخ ر ت -  زا  سرت 

هیرگ شیوخ ر گ -  لامعا  رب  هیرگ 
نمؤم لکشم  ندرک  فرطرب 

ششخب بر -  هدننک  تساوخرد  هب  تبثم  خساپ 
هیده هیده ر ه -  شریذپ 

ششخب ادخ ر ب -  هار  رد  قافنا 
رکش يراذگرکش ر ش - 

فارسا فلا -  فارسا ر  زا  زیهرپ 
ندرک ارادم  مدرم ر م -  اب  ندرک  ارادم 

يدنواشیوخ دنویپ  محر ر پ -  هلص 
یّلم تراظن  فورعم و ن -  هب  رما  فورعمب ر  رماربص  يرابدرب ر ص -  ربص و 

يوه یتسرپ ر ه -  يوه  زا  زیهرپ 
یهاوخرذع یبلط ر ع -  شزوپ  زا  يزاینیب 

تبیغ تبیغ ر غ -  زا  زیهرپ 
گرم گرم ر م -  دای 

دنپ نداد ر پ -  زردنا  دنپ و 
تربع ناگتشذگ ر ع -  زا  نتفرگ  تربع 

يراکزیهرپ پر -  يراکزیهرپ  يوقت و 
يرادیب اهلفاغ ر ب -  ندرک  رادیب 

ترخآ یئارگترخآ ر آ - 
ایند یتسرپایند ر د -  زا  زیهرپ 

نامهم نامهم ر م -  هب  مارتحا 
نخس نتفگ ر س –  نخس  وکین 

اهشزرا فیرعت 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  تسا ، یناـسنا  حور  لـماکت  عناـم  اـهشزرا و  ّدـض  زا  یکی  غورد  و  تسا ، یئوگتـسار  یتسار و  اـهشزرا ، زا  یکی 
: داد دومنهر 

ثیدح 31
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َو ٌنیَز ، ُتْمَّصلا  َو  ٌةَدابِع ، ُنَسَْحلا  ُْقلُْخلا  َو  ٌَۀبِرَْجت ، ُلَمَْعلا  َو  ٌۀَقادَص ، ُۀَنوُعَْملا  َو  ٌۀـَبارَق ، ُراوِْجلا  َو  ٌۀـَنامَأ ، ُرِّسلا  َو  ٌزْجَع ، ُبْذِْـکلا  َو  ٌّزِع ، ُقْدِّصلَا 
[. 1 . ] ٌُّبل ُْقفِّرلا  َو  ینِغ ، ٌءاخَّسلا  َو  ٌْرقَف ، ُّحُّشلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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یلدکاپ تقادـص و  کمک  يرای و  يدـنواشیوخ ، یگیاسمه  تسا و  تناما  زار ، یناوتان ، زجع و  یئوگغورد  تسا و  تّزع  یئوگتـسار  )
، ششخب و  تسا ، یئادگ  رقف و  يدنمزآ  عمط و  و  شیارآ ، تنیز و  توکـس  و  تسا ، تدابع  کین  قالخا  و  هبرجت ، لمع  راک و  تسا و 

.( تسا لقع  هناشن  ندرک ، ارادم  يزاینیب و 
*****

یبوقعی ج2 ص246. خیرات  [ 1]

یقالخا ياهشزرا  زا  یخرب 

یگدنز مدرم  ات  تشاذگ ، یبایزرا  هب  ار  یقالخا  ياهشزرا  زا  یخرب  دوخ ، یقالخا  ياهینارنخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دننک میظنت  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و 

ثیدح 32
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِلَطَْملِاب اُوبِـسَتْکَتالَو  ِحْجُّنلِاب ، َدْـمَْحلا  اُوبِـسْکاَو  اولِّجَُعت ، َْمل  ٍفُوْرعَِمب  اُوبِـسَتَْحتالَو  ِِمناغَْملا ، یف  اوُعِراس  َو  ِمِراکَْملا ، یف  اوُِسفان  ُساَّنلا  اَهیَا  ای 
َِجئاوَح َّنَا  اوُمَلْعاَو  ًارْجَأ . ُمَظْعَأَو  ًءاطَع  ُلَزْجَا  ُهَّنِاَف  ِِهتافاکُِمب ، َُهل  ُهللااَف  اهِرْکُِـشب  ُموُقی  ُهَّنَأ ال  يأَر  َُهل  ٌۀَعینَـص  ٍدَحَأ  َدـْنِع  ٍدَـحَِال  ْنُکی  امْهَمَف  ًاّمَذ ،

َفوُْرعَْملا ُْمتیَأَر  ْوَلَف  ًارْجَأ ، ٌبِّقَعُم  َو  ًادْـمَح ، ٌبِسْکُم  َفُوْرعَْملا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ًاـمَِقن . َروُـحَتَف  َمَعِّنلا  اوُّلُمَت  ـالَف  ْمُکیَلَع ، ِهللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُکَیِلا  ِساَّنلا 
ْنَم ُساَّنلا  اهیَأ  ُراْصبْالَا . ُهَنوُد  ُّضُغَت  َو  ُبُولُْقلا ، ُْهنِم  ُرُْفنَت  ًاهَّوَشُم  ًاجِمَس  ُهوُُمتیَأَر  َمؤَّللا  ُْمتیَأَر  َْول  َو  َنیرِظاَّنلا ، ُّرُسی  ًالیمَج  ًانَـسَح  ُهوُُمتیَأَر  ًالُجَر 

َلَصَو ْنَم  ِساَّنلا  َلَصْوَأ  َّنِا  َو  ٍةَرُْدق ، ْنَع  یفَع  ْنَم  ِساَّنلَا  یفْعَا  َّنِا  َو  وُجری ، ْنَم ال  یطْعَأ  ْنَم  ِساَّنلا  َدَوْجَأ  َّنِإ  َو  َلِذَر ، َلَِخب  ْنَم  َو  َداس ، َداج 
یلاـعَت َو  َكَراـبَت  َهللا  َدارَأ  ْنَم  َو  ًادَـغ ، ِهیَلَع  َمِدَـق  اذِا  ُهَدَـجَو  ًاریَخ  ٍهیخـأل  َلَّجَعَت  ْنَمَف  اوُمْـسَت ، اـهِعورُِفب  اهِـسِراغَم  یلَع  ُلوُصُاـْلاَو  ُهَعَطَق ، ْنَم 

َبْرَک ُْهنَع  ُهللا  َجَّرَف  ٍنِمُْؤم  َۀـَبْرُک  َسَّفَن  ْنَم  َو  ُْهنِم ، ُرَثْکَأ  َوُه  ام  اْینُّدـلا  ِءالَب  ْنِم  ُْهنَع  َفَرَـص  َو  ِِهتَجاح ، ِْتقَو  یف  اِهب  ُهأَـفاک  ِهیخَأ  یلِإ  ِۀَـعینَّصلِاب 
[. 1 . ] َنینِسْحُمْلا ُّبِحی  ُهللاَو  ِهَیلإ ، ُهللا  َنَسْحَأ  َنَسحَأ  ْنَم  َو  ِةَرِخآلاَو ، اْینُّدلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! مدرم يا  )

باتش نآ  يارب  هک  ار  یبوخ  راک  دینک ، باتـش  تداعـس  ياههیامرـس  ندروآ  تسدب  يارب  و  دینک ، یگدنز  یقالخا  يالاو  ياهشزرا  اب 
یکین رگا  دیرخن . ناجب  ار  اهشنزرس  ندرک  یهاتوک  اب  دیروآ . تسدب  نارگید  هب  ندرک  کمک  اب  ار  شیاتس  دیرواین ، باسحب  دیدرکن 
شاداپ نیرتهب  ادخ  و  درک ، دهاوخ  تازاجم  ار  وا  دـنوادخ  اریز  دیـشابن  نارگن  دـنک  یمن  ینادردـق  صخـش  نآ  دـیتشاد و  اور  یـسک  هب 

اهتمعن سپ  امـش ، يارب  دنراگدرورپ  ياهتمعن  امـش ، يوس  هب  مدرم  ياهزاین  اهتجاح و  دینادب  تسا . هدنهد  هیده  نیرتهب  و  هدـنهد ،
رگا درک ، دهاوخ  مهارف  ار  یهلا  شاداپ  و  دراد ، هارمه  هب  شیاتـس  اهیکین  انامه  دینادب  دیوش . یهلا  باذع  راچد  هک  دـیهدن  تسد  زا  ار 

هدهاشم یتسرد  هب  ار  اهیتشز  رگا  و  تخاس . یم  لاحشوخ  ار  ناگدننیب  هک  دوب  يورابیز  ردقنآ  دیدید ، یم  یناسنا  لکش  هب  ار  اهیکین 
يا درگنن . ار  نآ  ات  دش  یم  هتسب  ورف  اهمشچ  هتـشاد و  ترفن  نآ  زا  اهلد  هک  دیدید  یم  هفایق  دب  يور و  تشز  رایـسب  ار  نآ  دیدرک  یم 

! مدرم
هب هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهدنـشخب  اـنامه  و  تسا ، تسَپ  دزرو  لـُخب  هک  یـسک  و  تسا ، راوگرزب  دـنک  شـشخب  قاـفنا و  هک  یـسک 

. دشاب هتشادن  يدیما  وا  هب  هک  دنک  کمک  یناسنا 
. دنک وفع  تردق  ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  اهناسنا  نیرتتشذگ  اب  و 

ندش هدیرب  زا  سپ  اههشیر  هک  دزاس  رارقرب  طابترا  دندیرب  وا  زا  هک  نانآ  اب  هک  تسا  یسک  يدنواشیوخ  طباور  رد  اهناسنا  نیرتّقفوم  و 
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يارب هک  یـسک  دید و  دهاوخ  ار  نآ  هجیتن  ادرف  دـنک  باتـش  دوخ  ناردارب  هب  ندرک  یکین  رد  سک  ره  دـنز . یم  هناوج  هرابود  اههخاش ،
وا زا  ار  اهالب  هدرک  کمک  نارگید  هب  هچنآ  زا  شیب  دـهد و  یم  شاداپ  يدـنمزاین  ماگنه  هب  ار  وا  ادـخ  دـنک  کـمک  دوخ  ردارب  هب  ادـخ 

و تخاس . دهاوخ  فرطرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  تالکـشم  هودـنا و  ادـخ  دزاس ، فرطرب  ار  ینمؤم  لد  هودـنا  هک  یـسک  و  دزاس . یم  رود 
(. دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  تسا و  راتفر  شوخ  وا  هب  تبسن  ادخ  دشاب ، راتفر  شوخ  مدرم  اب  هک  یسک 

*****
ۀمغلا ج2 ص29 فشک  [ 1]

هّمهملا ص169 لوصف 
نیدلا ص298 مالعا 

.4 ثیدح راونألاراحب ج78 ص121 

نمؤم لکشم  ندرک  فرطرب 

ثیدح 33 تسا . نینمؤم  تالکشم  و  نادنمزاین ، زاین  ندرک  فرطرب  یعامتجا ، یگدنز  رد  یقالخا ، ياهشزرا  زا  یکی 
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُلوُقی مالسلا  هیلع  َنینِمؤُْملا  َریمأ  یبأ  ُْتعِمَس 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

[. 1 «. ] ُهَلَیل ًاَِمئاق  ُهُراهَن ، ًاَِمئاص  ٍۀَنَس ، ِفالآ  َۀَعِْست  َهللاَدَبَع  امَّنَأَکَف  ْنِمْؤُْملا   ِ هیِخَأ ِۀَجاح  ِیف  یَعَس  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  درک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردپ  زا  نم  )
: دومرف ملس  و 

رادهزور و ار  اهزور  هک  تسا  هدرک  تدابع  لاس  رازه  هن  ار  ادخ  ایوگ  دنک  شالت  دوخ  ناملسم  ردارب  زاین  ندرک  فرطرب  يارب  هک  یسک 
(. دشاب هدنارذگ  يرادهدنز  بش  هب  ار  اهبش 

*****
ثیدح 73. راونألا ج74 ص315  راحب  [ 1]

ندرک ارادم  شزرا 

زا يرایـسب  هـک  تـسا  یعاـمتجا  طـباور  رد  یقـالخا  ياـهشزرا  زا  یکی  نتـشاد ، دروـخرب  یمرن  یناـبرهم و  اـب  مدرم  اـب  ندرک و  ارادـم 
ام شوخ  قالخا  زا  نارگید  مه  تسا و  رادروخرب  یبولطم  شمارآ  زا  ناسنا  باصعا  ناور و  مه  دزاس . یم  فرطرب  ار  يراتفر  تالکشم 

. دش دنهاوخ  دنمهرهب 
ثیدح 34

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ُهَحاتْفِم ُْقفِّرلا  َناک  ُلیِْحلا  ِِهب  ْتییَع  َو  ْيأَّرلا  ِنَع  َمَجْحَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ارادم ینابرهم و  یمرن و  وا ، تالکـشم  لح  دیلک  درادن ، ياهراچ  هار  و  دنکب ، دیاب  هچ  دنادن  هدـش  نادرگرـس  تالکـشم  رد  هک  یـسک  )
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(. تسا مدرم  اب  ندرک 
*****

نیدلا ص298 مالعا  [ 1]
ثیدح 11. راونالاراحب ج78 ص128 

محر هلص 

یگدنز رد  هک  رتهب  هچ  میسرب ، يراگتسر  لماکت و  هب  ات  دبای  موادت  يراکمه  تدحو و  هیاس  رد  یعامتجا و  ياهنوگب  دیاب  یگدنز  رگا 
. تشاد دهاوخ  یناوارف  ياهدروآهر  هک  میشاب  هتشاد  طابترا  نانآ  اب  هتشاد و  هّجوت  دوخ  نالیماف  نادنواشیوخ و  هب  یعامتجا 

ثیدح 35
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُهَمِحَر ْلِصْیلَف  ِِهقْزِر  یف  َدازی  َو  ِِهلَجَأ  یف  َأَْسنی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هتـشاد طابترا  دوخ  نادـنواشیوخ  اب  سپ  دوش ، ناوارف  وا  يزور  و  ددرگ ، ینالوط  وا  رمع  اـت  تسا  لاحـشوخ  دراد و  تسود  هک  یـسک  )
[. 1 (. ] دشاب

*****
ثیدح 157 اضرلا ج2 ص48  رابخأ  نویع  [ 1]

ثیدح 15. راونألا ج74 ص91  راحب 

بدا

: هک دندیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
؟ تسیچ بدا  يانعم 

؟ تسا مادک  بدا  اب  ناسنا  و 
ثیدح 36

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] َکیَلَع َلْضَْفلا  َُهل  َتیَأَر  َّالِإ  ًادَحَأ  یْقَلت  الَف  َِکتَیب ، ْنِم  َجُرَْخت  ْنَأ  َوُه 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. ینادب رتهب  دوخ  زا  ار  وا  يدرک  هدهاشم  هک  ار  سک  ره  یتفر  نوریب  دوخ  لزنم  زا  یتقو  هک  تسا  نآ  بدا  )

*****
(. رطاوخلا ج2 ص75 لامج  زا  لقن  هب   ) مالسلا ص99 هیلع  نیسحلا  ماما  ناوید  [ 1]

( شیادیپ یگنوگچ   ) ناذا
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هللادبع هک  یباوخ  ساسا  رب  هک  دندوب  هتفگ  غورد  هب  یخرب  دش ، تبحص  ناذا  شیادیپ  یگنوگچ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  رد 
: تشاد راهظا  درک و  در  ار  هعیاش  نیا  هناعطاق  ماما  دش ، حرطم  ناذا  دوب  هدید  دیز  نب 

ثیدح 37
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: لوقی مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبَا  َنب  یلَع  یبَأ  ُْتعِمَس  َْلب  ٍدیَز ، ِْنب  ِهللا  ِْدبَع  ْنَع  َناذألا  َذَخَأ  ُهَّنأ  َنوُمَعَْزت  َو  مُکیبَن ، یلَع  ُلِْزنی  یْحَْولَا 
: لیئربج هل  لاق  ّمث  ینثم ، ینثم  ماقأ  و  ینثم ، ینثم  نّذأف  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلص  هّللا  لوسرب  جرع  نیح  ًاکلم  ّلج  ّزع و  هللا  طبهأ 

[. 1 «. ] ةالّصلا ناذأ  اذکه  دّمحم  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ دناهتفرگ دایز  نب  هللادبع  زا  ار  نتفگ  ناذا  هک  دیاهدرک  نامُگ  امش  و  دش ، یم  لزان  امش  ربمایپ  رب  اهنت  یحو  )
! زگره هن 

: دومرف هک  مدینش  بلاطیبا  نب  یلع  مردپ  زا  هکلب 
رد ات  داتـسرف  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  دیـشک  یم  رپ  اهنامـسآ  يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  جارعم  بش  رد 

: دومرف لیئربج  سپس  درک  رارکت  راب  ود  ار  یترابع  ره  درک و  تئارق  ار  هماقا  ناذا و  ترضح  نآ  روضح 
[. 2 (. ] زامن ناذا  تسا  نینچ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدمحم  يا 

*****
ثیدح 4061 لئاسولا ج4 ص17  كردتسم  [ 1]

مالسالا ج1 ص143 مئاعد  [ 2 . ] ثیدح 1913 ثیداحألا ج4 ص623  عماج 
ثیدح 4062 لئاسولا ج4 ص17  كردتسم 

ثیداحالا ج4 ص623. عماج 

جاودزا

مدآ نادنزرف  جاودزا 

؟ تفای ینوزف  مدآ  لسن  هنوگچ  هک  دننادب  دنهاوخ  یم  تسا ، مدآ  نادنزرف  جاودزا  هلئسم  دنسرپ ، یم  ناوارف  ناناوج  هک  یلئاسم  زا  یکی 
رگیدکی اب  مدآ  رتخد  رـسپ و  نادنزرف  دـنیوگ  یم  هک  تسا  تسرد  ایآ  تفگ  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تمدـخ  یـصخش 

؟ دندرک جاودزا 
ثیدح 38

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِدلُوَف ِّنِْجلا ، َنِم  ًةَأَرما  هللاِدبَِعل  َجَرْخَأ  َو  ِۀَّنَْجلا ، َنِم  َءارْوَح  ِثیَِشل  ُهللا  َجَرْخَأَف  ِهللاُْدبَع ، َو  ٌثیَش  امُه  َو  ُناْنبِإ ، مالـسلا  هیلع  ِمَدِآل  َناک  ِهَِّلل ، اشاح 

[. 1 . ] ِۀیِّنِْجلا ِْدلُو  ْنِمَف  ٍءاََّذب  َو  ٍْحُبق  ْنِم  َناک  ام  َو  ءارْوَْحلا ، ِْدلُو  ْنِمَف  ٍلامَج  َو  ٍنْسُح  ْنِم  َناک  امَف  َكِذل ، َِدلُو  َو  اذِهل 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! دنگوس ادخ  هب  هن  )
! زگره
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سنج زا  ینز  ثیـش »  » يارب دنوادخ  دیـسر ، ارف  اهنآ  جاودزا  ماگنه  یتقو  هللادبع »  » و ثیـش »  » مان هب  تشاد  رـسپ  دنزرف  ود  مدآ  ترـضح 
زا تسا  لامج  یئابیز و  هچره  سپ  دـندرک ، جاودزا  ود  نآ  اـب  هک  تخاـس  هداـمآ  هّنجأ  سنج  زا  ینز  هللادـبع »  » يارب یتشهب و  ناـیروح 

(. تسا یّنج  نادنزرف  زا  تسا  يدیلپ  یتشز و  هچره  و  یتشهب ، يروح  نادنزرف 
*****

ثیدح 23 مالسلا ص277  هیلع  اضر  ماما  ۀفیحص  [ 1]
ثیدح 16963. لئاسولا ج14 ص363  كردتسم 

تقوم جاودزا 

نانز ای  نادرم  زا  يرایسب  تسا . هعتُم »  » ّتقوم جاودزا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یعامتجا  ّتنس  یمالـسا و  ماکحا  زا  یکی 
دنوشن هانگ  راچد  دنهاوخ  یم  یفرط  زا  دنشاب و  مئاد  جاودزا  ياراد  دنناوت  یمن  هک  دنراد  یناوارف  یعامتجا  ياهتیدودحم  تالکشم و 
ناماما تسا . یهلا  دنمشزرا  ياهّتنس  زا  یکی  ّتقوم  جاودزا  هک  تسا ، ّتقوم  جاودزا  نانآ ، یسنج  تالکـشم  یعرـش  ّلح  هار  اهنت  هک 

ياههنومن زین  یمالسا  تایاور  رد  دنتـشاد . هّجوت  نآ  هب  یمالـسا  هعماج  نانمؤم  دندرک و  لمع  یهلا  ّتنـس  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
تخادرپ ار  وا  هیرهم  درک و  ّتقوم  جاودزا  ینز  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تسا . هدـش  لـقن  نآ  يارب  یناوارف 

: دومرف هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  و  [ 1]
[. 2 «.( ] دوب لسع  ياهسیک  مهرد و  يرادقم  نز  نآ  رهم   » تخادرپ ار  شرهم  درک و  هعتُم  ار  ینز  )

*****
ثیدح 399. یشایع ج1 ص124  ریسفت  [ 1]

ثیدح 1104 مالسالا ج2 ص293  مئاعد  [ 2]
ثیدح 260. رکاسع ص153  نبا  خیرات 

جاودزا رایعم 

هک یتروص  رد  دنـشیدنا ، یم  شردـپ  لاوما  یناوارف  هیامرـس و  هب  اهنت  رگید  یخرب  و  دـنراد ، هّجوت  نز  یئابیز  هب  اهنت  جاودزا ، رد  یخرب 
. دوش هداد  قیبطت  یناسنا  ياهشزرا  قالخا و  نامیا و  اب  دیاب  جاودزا  رایعم 

: تفگ درک و  تروشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  دوخ  جاودزا  رد  هنیدم  لها  زا  یصخش 
؟ منکب جاودزا  دراد  مه  یناوارف  هیامرس  هک  نز  نالف  اب  امش  رظنب 

تحیـصن و  درکن ، لمع  ماما  روتـسد  هب  هدننک  تروشم  ینک . جاودزا  نز  نآ  اب  مرادن  شوخ  نم  هن  داد ، خـساپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نیب زا  وا  ياههیامرـس  همه  و  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  يدوزب  اّما  درک  جاودزا  نز  نامه  اب  تشاگنا و  هدـیدان  تروشم  رد  ار  ماـما 

. تخادرپ تروشم  هب  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رگید  راب  راچان  دش ، لّمحت  لباقریغ  تخس و  وا  رب  یگدنز  تفر و 
ثیدح 39

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: مالسلا هیلع  لاق  ّمث  اْهنِم ، ًاریَخ  َکُضِّوَعی  َهللا  َّنِإَف  اهَلیبَس ، ِّلَخَف  َکَیلِإ ، ُتْرَشَأ  ْدَق 

[. 1  ] َۀَنالُِفب َکیَلَع  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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دهاوخ وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دـنوادخ  هک  شاب  رگید  يرـسمه  غارـس  هب  رذـگب و  وا  زا  نکن ، جاودزا  نز  نآ  اـب  هک  مداد  رّکذـت  وت  هب  نم  )
(. دیشخب

: هک داد  دومنهر  سپس 
بحاص درک و  رییغت  وا  یگدنز  يدوز  هب  درک ، لمع  مالسلا  هیلع  ماما  دومنهر  هب  راب  نیا  صخـش  نآ  نک ). جاودزا  نز  نالف  اب  درم  يا  )

. دش ینادنزرف  لاوما و 
*****

ثیدح 4 حئارج ج1 ص248  جئارخ و  [ 1]
ثیدح 6 راونالاراحب ج44 ص182 

ثیدح 63 ثیدح 29 و 205  ةادهلا ج5 ص191  تابثا 
ثیدح 1028 زجاعملا ج3 ص512  ۀنیدم 

ثیدح 5. ینارحب ج17 ص56  ملاوع 

تاجوز ددعت 

ینعی تسا ، تاجوز » دّدعت  ، » دناکـشخب ار  يامتجا  دـسافم  زا  يرایـسب  هشیر  دـناوت  یم  هک  یمالـسا  هدیدنـسپ  ياهّتنـس  زا  رگید  یکی 
رد ینانز  دنراذگن  دـننک ، تیاعر  ار  تلادـع  دـنناوت  یم  دـنراد و  یبسانم  یقالخا  طئارـش  یلام و  تاناکما  تردـق و  ناوت و  هک  ینادرم 

رگید دوش  حرطم  شزرا  کی  تروص  هب  یمالسا  هعماج  رد  شتارّرقم  طئارش و  مامت  اب  گنهرف  نیا  رگا  دننامب . رهوشیب  یمالسا  هعماج 
نیا هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دش . دهاوخ  هدناکشخ  عورشمان  طباور  ياههشیر 

. دوب هدرک  باختنا  رسمه  نیدنچ  زین  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  دندرک و  لمع  یعامتجا  دنمشزرا  ّتنس 
: دنتفگ دندرک ، هدهاشم  ون  ياههدرپ  اهشرف و  دندش ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لزنم  دراو  ناتسود  زا  یعمج  يزور 

. دوبن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  هک  میرگن  یم  یئاهزیچ  امش  لزنم  رد 
ثیدح 40

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ٌءیَش ِهیف  اَنل  َسَیل  َْنئِش ، ام  اِهب  َنیِرَتْشیَف  َّنُهَروُهُم  َّنِهیطُْعنَف  ءاسِّنلا  ُجّوَزَتن  اَّنإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تاناکما ام  نارـسمه  نوچ  و  میزادرپ ، یم  اهنآ  هب  جاودزا  زا  سپ  ار  نانز  هیرهم  هک  تسا  نآ  ام  تداع  و  میدرک ، جاودزا  یناـنز  اـب  اـم  )

[. 1 .( ] درادن ّقلعت  ام  هب  اهنیا  دنرخ  یم  هناخ  مزاول  دوخ  يارب  دننک  یم  ادیپ  یلام 
*****

ثیدح 569 مالسالا ج2 ص159  مئاعد  [ 1]
ثیدح 4009 لئاسولا ج3 ص465  كردتسم 

ثیدح 1 یفاک ج6 ص476  لوصا 
قالخألا ص134 مراکم 

ثیدح 5. ۀعیشلا ج3 ص586  لئاسو 
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فارسا

هب ار  دوخ  لاوما  لومعم ، دح  زا  هدایز  یگداوناخ ، مسارم  زا  یکی  رد  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داماد  ومع و  رـسپ  رفعج ، نب  هللادبع 
. داد رّکذت  درک و  ضارتعا  وا  هب  ًاروف  ماما  تشاذگ  ششخب  لذب و 

ثیدح 41
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1  ] ِلاْملا ِلَْذب  یف  َْتفَرْسَأ  ْدَق  َکَّنإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! هللادبع يا  )
(. يدرک فارسا  دوخ  لاوما  ششخب  رد  وت 

*****
دربم ج1 ص138. لماک  خیرات  [ 1]

ناماما تماما و 

تماما ترورض 

؛ درک داریا  ینانخس  يربهر  شقن  ناسنا و  شنیرفآ  فده  نوماریپ  تساوخ و  اپب  نارای  عمج  رد  يزور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 42

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ُساَّنلا اَهیَأ 

. ُهاوِس ام  ِةَدابِع  ْنَع  ِِهتَدابِِعب  اْوَنْغَتِْسا  ُهوُدَبَع  اذِإَف  ُهوُدَبَع ، ُهُوفَرَع  اذِإَف  ُهُوفِْرعِیل ، َّالِإ  َدابِْعلا  َقَلَخ  ام  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهّللا  َّنِإ 
: لاقف

: لجر هل 
؟ هللا ۀفرعم  امف  یّما  تنأ و  یباب  هللا  لوسر  نبای 

: لاق
. ُُهتَعاط ْمِهیَلَع  ُبِجی  يذَّلا  ْمُهَمامِإ  ٍنامَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ُۀَفِْرعَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، دننک شتسرپ  دنتخانش ، ار  وا  هک  هاگنآ  دنسانشب ، ار  وا  هکنیا  يارب  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  دنوادخ  دیشاب ، هتـشاد  یهلا  ياوقت  مدرم  يا  )

(. دنوش زاینیب  نارگید  شتسرپ  زا  وا  شتسرپ  اب  دندرک  شتسرپ  هک  یتقو 
؟ تسا مادک  گرزب  دنوادخ  تخانش  هار  دیسرپ ، نارای  زا  یکی 

: داد خساپ  ماما 
ار ادخ  ربهر ، هلیسو  هب  ات  تسا » بجاو  وا  تعاطا  هکیماما   » دنـسانشب ار  ناشدوخ  ربهر  نامز  ره  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  دنوادخ  تخانـش  )

[. 1 (. ] دنسانشب
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*****
ثیدح 1 عئارشلا ص9  للع  [ 1]

دئاوفلازنک ص151
ثیدح 294. ةادهلا ج1 ص275  تابثإ 

موصعم ناماما  دادعت 

ناهج ماجنارس  موصعم و  ناماما 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  ینیریش  هرطاخ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دادعت  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
: درک لقن 

ثیدح 43
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُْتلُقَف ٌموُمْغَم ، ٌرِّکَفَتُم  َوُه  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  ُْتلَخَد 
؟ ًارِّکَفَتُم َكارَأ  یل  ام  ِهللا  َلوُسَر  ای 

: لاق
ِیناتَأ ْدَق  َنیِمَْألا  َحوُّرلا  َّنِإ  یَُنب  ای 

: َلاقَف
: ََکل ُلوُقی  َو  َمالَّسلا  َُکئِْرقی  یلْعَألا  ِیلَْعلَا  ِهللاَلُوسَر ، ای 

، مالسلا هیلع  ِبلاط  یبا  ِْنب  ِیلَع  َْدنِع  ِةَُّوبُّنلا  ِْملِع  َراثآ  َو  ِْملِْعلا  َثاریِم  َو  َرَبْکَألا  َمْسِْإلا  ِلَعْجاَف  َکَمایَأ ، َْتلَمْکَتْسا  َو  َکَتَُّوُبن  َتیَضَق  ْدَق  َکَّنِإ 
َْمل امَک  َِکتیِّرُذ  ْنِم  ِبیَْغلا  َنِم  ِةَُّوبُّنلا  یَلَع  ُعَْطقَأ  َْمل  یِّنِإَف  ِیتیالِو ، ِِهب  ُفَْرعی  َو  ِیتَعاـط  ِِهب  ُفَْرعی  ٌِملاـع  اـهِیف  َو  ـَّالِإ  َضْرَْـألا  ُكُْرتَأ  ـال  یِّنِإَـف 

: تلق َمَدآ . َکِیبَأ  َنَیب  َو  َکَنَیب  اُوناک  َنیِذَّلا  ِءاِیْبنَْألا  ِتایِّرُذ  ْنِم  اهْعَْطقَأ 
؟ َكَدَْعب َْرمألا  اَذه  ُِکلْمی  ْنَمَف  ِهللا  َلوُسَر  ای 

: لاق
ُمُوقی َُّمث  ًاماِما ، َرَشَع  اْنِثا  ُهُِکلْمی  َِکْبلُص  ْنِم  ٌۀَعِْست  َو  َْتنَأ  ُِکلْمَت  َُّمث  ُنَسَْحلا ، ِیلَع  َدَْعب  ُِکلْمی  َو  ِیتَفِیلَخ ، َو  یِخَأ  ٍِبلاط  یبا  ُْنب  ِیلَع  َكُوبَأ 

[. 1 «. ] ِِهتَعیِش ْمُه  َنِینِمُْؤم  ٍمْوَق  َروُدُص  یِفْشی  َو  ًاْملُظ ، َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  َو  ًاطِْسق  اْینُّدلا  َُألْمی  انُِمئاق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ لوسر  يا  متفگ  مدید . هتفر  ورف  رکف  رد  كانمغ و  ار  وا  مدش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  يزور  )
؟ دیاهتفر ورف  رکف  رد  هک  تسا  هدش  هچ 

: داد خساپ 
: دومرف دمآ و  نم  دزن  لیئربج  انامه  مرسپ ، يا 

! ادخ لوسر  يا 
: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  امش  هب  رترب  گرزب و  دنوادخ 

هب ار  تّوبن  راثآ  و  یملع ، ثاریم  و  مظعا ، مسا  سپ  تسا ، هدیسر  لامک  هب  امش  یگدنز  نارود  هدرک و  يرپس  ار  دوخ  تلاسر  امش  انامه 
تدابع هار  وا  هلیـسو  هب  هک  مراذگ  یم  یقاب  نآ  رد  یملاع  هراومه  منک ، یمن  اهر  دوخ  لاحب  ار  نیمز  نم  اریز  راذگاو ، بلاطیبا  نب  یلع 
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طابترا هک  نانچ  درک  مهاوخن  عطق  وت  نادـنزرف  اـب  ار  بیغ  طاـبترا  اریز  دـننک ، كرد  ارم  يربهر  یتسرپرـس و  و  دنـسانشب ، ار  یگدـنب  و 
. ماهدرکن عطق  مدآ ، ات  امش  زا  ینامسآ  ناربمایپ  رگید  نادنزرف  اب  ار  بیغ 

: متفگ
! ادخ لوسر  يا 

؟ دریگ یم  تسدب  امش  زا  سپ  ار  هعماج  یسایس  تردق  تفالخ و  یسک  هچ 
: داد خساپ 

زا همه  هک  ماما  هن  وت و  وا ، زا  دعب  و  وت ، ردارب  نسح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـعب  و  تسا . نم  نیـشناج  ردارب و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  تردـپ 
. دنک یم  مایق  ام  مئاق  ماجنارس  تفرگ  دنهاوخ  تسدب  ار  یمالسا  تموکح  تردق و  ماما ، هدزاود  دنشاب . یم  وت  نادنزرف 

(. دشخب یم  افش  ار  دوخ  نایعیش  زا  نینمؤم  ياهلد  و  دش ، دهاوخ  داسف  ملظ و  زا  ُرپ  هکنانچ  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  سپ  ار  ناهج 
*****

رثالا ص177 ۀیافک  [ 1]
ثیدح 212 راونألا ج36 ص345  راحب 

ثیدح 212. ینارحب ج15 ص227  ملاوع 

مئاق ماما  موصعم و  ناربهر 

زا فیرـشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح   » ماما نیرخآ  سّدقم  مان  و  ناماما ، دادعت  و  تماما ، نوماریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ 

ثیدح 44
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

انَلَّبَق َُّمث  يَرْخُألا ، ِهِذِخَف  یلَع  َنَسَْحلا  یخَأ  َسَلْجَأ  َو  ِهِذِـخَف ، یلَع  ینَـسَلْجَأَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهللاَلوُسَر  يّدَـج  یلَع  یخَأ  َو  اَنَأ  ُْتلَخَد 
: َلاقَو

َو مُهُِمئاق ، مُهُعِـسات  ًۀَِّمئَأ  ُۀَعِْـست  ُنیَـسُح  ای  َِکْبلُـص  ْنِم  َراتْخا  َو  امُکُِّما ، َو  امُکِیبَأ  ْنِم  َو  یِّنِم  ُهللا  امَک  َراتِْخا  ِنیَِحلاص ، ِنیَمامِأ  ْنِم  اُمْتنَأ  ِیبَأـِب 
. ءاوَس یلاعَت  ِهللاَْدنِع  َِۀلِْزنَْملاَو  ِلْضَْفلا  ِیف  ْمُکُّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
يوناز يور  رب  ارم  ادـخ  لوسر  میدـش ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  رب  مالـسلا » هیلع  نسح  ماـما   » مردارب نم و  )

: دومرف دیسوب و  ј ام  سپس  دناشن  شرگید  يوناز  رب  ار  نسح  مردارب  شیوخ و 
! نیسح يا  دیزگرب . ناتردام  ردپ و  زا  نم و  لسن  زا  ار  امش  ادخ  دیراکوکین ، ماما  ود  هک  امش  يادف  ردپ 

تلیـضف و رد  موـصعم  ناـماما  امـش  ماـمت  و  دـشاب ، یم  ناـشمئاق  اـهنآ  نیمهن  هک  درک  باـختنا  ار  ناـماما  زا  رفن  هن  وـت  نادـنزرف  زا  ادـخ 
[. 1 (. ] دیشاب یم  يواسم  گرزب  راگدرورپ  دزن  رد  تیصخش 

*****
ثیدح 12 نیدلا ج1 ص269  لامکا  [ 1]

ثیدح 72 راونالا ج36 ص255  راحب 
ثیدح 217. ینارحب ج15 ص230  ملاوع 
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موصعم ناماما  تماما  تابثا 

ماحرألا ولوا  هیآ  زا 

هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  زا  هاگنآ  هدـش و  نییعت  یتسه ، راگدرورپ  فرط  زا  یمالـسا  ینیبناهج  رد  تماـما  يربهر و 
تماـما و نودـب  اـهناسنا  هعماـج  تماـیق ، اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثعب  زا  هراومه  هک  ددرگ ، یم�  Ę با اهناسنا 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  تسین . يربهر 
ثیدح 45

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: َۀیْالا ِهِذه  یلاعَت ، َو  َكَرابَت  ُهللا  َلَْزنَا  اََّمل 

. اِهلیوَْأت ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاَلوُسَر  ُْتلأَس  [ 1 « ] ِهللاِباتِک یف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  »
: لاقَف

اذِإَف ِِهب ، یلْوَأ  ُنَسَْحلا  َكوُخَأَف  َكُوبَأ  یـضَم  اذِإَف  ِیناکَِمب ، َو  ِیب  یلْوَأ  ِیلَع  َكُوبَأَف  ُِّتم  اذِإَـف  ِماـحْرَْألا ، اُولوُأ  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَریَغ ، یَنَع  اـم  ِهللاَو 
: ُْتُلق ِِهب ، یلْوَأ  َْتنَأَف  ُنَسَْحلا  یَضَم 
؟ یب یلْوأ  يدَْعب  ْنَمَف  ِهللاَلوُسَر  ای 

اذِإَف ِِهناکَِمب ، ِهِدَْعب  ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  ُرَفْعَج  ُُهْنبِإَف  یـضَم  اذِإَف  ِهِدـَْعب ، ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  ٌدَّمَُحم  ُُهْنبِإَف  یـضَم  اذِإَف  َكِدـَْعب ، ْنِم  َِکب  یلْوَأ  ِیلَع  َُکْنبِإ  َلاق 
؛ ِهِدَْعب ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  ٌدَّمَُحم  ُُهْنبِإَف  ِیلَع  یضَم  اذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  ِیلَع  ُُهْنبِإَف  یسُوم  یضَم  اذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  یسُوم  ُُهْنبِإَف  ُرَفْعَج  یضَم 

ِعِساَّتلا ِیف  ُۀَبیَْغلا  ِتَعَقَو  ُنَسَْحلا  یضَم  اذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  ُنَسَْحلا  ُُهْنبِاَف  ِیلَع  یضَم  اذِإَف  ِهِدَْعب ، ْنِم  ِِهب  یلْوَأ  ِیلَع  ُُهْنبِإَف  ٌدَّمَُحم  یـضَم  اذِإَف 
. ِیتَعافَش ُهللا  ْمَُهلانَأ  ال  ْمِهِیف ، ِینوُذْؤی  ٍمْوَِقل  ام  ِیتَنیِط ، ْنِم  ْمُُهتَنیِط  یِمْهَف ، َو  یِْملِع  ُهللا  ُمُهاطْعَأ  َِکْبلُص  ْنِم  ُۀَعْسِّتلا  ُۀَِّمئَْألا  ِهِذهَف  َكِْدلُو ، ْنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف هک  دش  لزان  لافنا  هروس  هیآ 75  هک  هاگنآ  )

ار نآ  ریـسفت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دنرتراوازـس .» رگیدکی  هب  تبـسن  تشاد  رّرقم  ادخ  هک  یماکحا  رد  نادـنواشیوخ  «و 
: داد خساپ  مدیسرپ .

! ادخ هب  دنگوس 
ماقم و هب  تبـسن  یلع  تردپ  منک  تافو  نم  هک  هاگنآ  سپ  هدش ، دای  نادـنواشیوخ  دیئامـش  تسا ، هدـشن  هدارا  نم  نادـناخ  امـش  زا  ریغ 

وت نـسح ، زا  سپ  و  تـسا ، رتراوازــس  نارگید  زا  نـسح  تردارب  درک  تاــفو  تردــپ  یتـقو  تـسا ، رتراوازــس  نارگید  زا  نـم  تـلزنم 
: مدیسرپ يرتراوازس .

! ادخ لوسر  يا 
؟ تسا رتراوازس  نم  زا  سپ  یسک  هچ 

: داد خساپ 
، تسا رتراوازـس  نارگید  زا  یلع  نب  دمحم  وا  دنزرف  سپ  دنک  تافو  وا  هک  هاگنآ  و  تسا ، رتراوازـس  نارگید  زا  یلع  تدنزرف  وت  زا  سپ 

سپ تسا و  رتراوازس  نارگید  زا  یـسوم  شدنزرف  وا  تافو  زا  سپ  تسا و  رتراوازـس  نارگید  زا  رفعج  شدنزرف  دّمحم ، تافو  زا  سپ  و 
تسا و رتراوازـس  نارگید  زا  دمحم  وا  دنزرف  سپ  یلع ، تافو  زا  سپ  تسا و  رتراوازـس  نارگید  زا  یلع  وا  دنزرف  سپ  یـسوم ، تافو  زا 

تسا رتراوازس  نارگید  زا  نسح  وا  دنزرف  سپ  یلع ، تافو  زا  سپ  تسا و  رتراوازس  نارگید  زا  یلع  وا  دنزرف  سپ  دّمحم ، تافو  زا  سپ 
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نادـنزرف وت و  زا  همه  مدروآ  ار  نانآ  مسا  هک  هناگ  هن  ناماما  نیا  دوش  یم  عقاو  وت  نیمهن  دـنزرف  رد  تبیغ  نارود  نسح ، تافو  زا  سپ  و 
هکنآ زج  دنک  یمن  رازآ  ار  اهنآ  یتّلم  تسا ، نم  تشرـس  زا  نانآ  تشرـس  تسا ، هدیـشخب  ارم  كرد  ملع و  نانآ  هب  ادـخ  دنـشاب ، یم  وت 

[. 2 (. ] دیسر دهاوخن  نانآ  هب  نم  تعافش 
*****

لافنا ص75. [ 1]
رثألا ص175 ۀیافک  [ 2]

ثیدح 552 ةادهلا ج2 ص545  ةابثا 
ثیدح 15. ناهرب ج3 ص293  ریسفت 

نیلقث ثیدح  زا  تماما  تابثا 

: درک لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
. دش لاوئس  نیلِقث »  » ثیدح يانعم  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  يزور 

ثیدح 46
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسُر  ِلْوَق  ینْعَم  ْنَع  مالسلا ، هیلع  َنینِمؤُْملا  ُریمَأ  َِلئُس 
: نیَْلقِّثلَا ْمُکِیف  ُفِّلَُخم  یِّنِإ  »

؟ ُةَْرتِْعلا ِنَم  ِیتَْرتِع . َو  ِهللا ، َباتِک 
: لاقف

یلَع اوُدِری  یَّتَح  مُُهقِرافی  َو ال  ِهللا  َباتِک  َنُوقِرافی  ال  ْمُهُِمئاقَو ، ْمُهیِدْهَم  ْمُهُعِسات  نیَسُْحلا ، ِْدلُو  ْنِم  َۀَعْسِّتلا  ُۀَِّمئَْألا  َو  ُنیَـسُْحلاَو ، ُنَسَْحلاَو ، اَنَأ ،
«. ُهَضْوَح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف ادخ  لوسر  هک  دش  لاوئس  نیلِقث »  » ثیدح يانعم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

؟ تسیچ ترتع  يانعم  نم .» ترتع  ادخ و  باتک  مراذگ ، یم  یقاب  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  »
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

زا نانآ  دشاب ، یم  ناماما  مئاق  يدهم و  نانآ ، نیمهن  هک  دنشاب  یم  نیـسح  نادنزرف  زا  ماما  هن  و  نیـسح ، نسح و  نم و  ترتع ، زا  فده  )
[. 1 (. ] دنوش دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دوش  یمن  ادج  نانآ  زا  نآرق  نآرق و 

*****
ثیدح 25 مالسلا ج1 ص60  هیلع  اضر  مامالا  رابخأ  نویع  [ 1]

يرولا ص375 مالعا 
.2 ثیدح راونألا ج36 ص373  راحب 

ناماما تماما  تابثا  ربمایپ و 

: درک لاوئس  ادخ  لوسر  زا  تلاسر  هار  موادت  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح 
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ثیدح 47
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ یبَن َكَدَْعب  ُنوُکی  ْلَه  ِهللا  َلوُسَر  ای  ینِْربْخَأَف 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاقف 

 … «. لِیئارْسِإ ِیَنب  ِءابَُقن  ِدَدَِعب  ِطْسِقلِاب  َنُوماَّوَق  ٌۀَِّمئَأ  يِدَْعب ، ُنوُکی  ْنِکل  ْنیِیبَّنلا ، ُمَتاخ  اَنَأ  «ال ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ دمآ دهاوخ  يربمایپ  امش  زا  سپ  ایا  هک  دیهد  عالّطا  نم  هب  ادخ ، لوسر  يا  )
رد دنتـسه  رتسگ  تلادـع  هک  یناماما  نم  زا  سپ  یلو  مشاب ، یم  ناربمایپ  متاـخ  نم  هن ، دومرف ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

[. 1 (. ] دشاب یم  لیئارسا  ینب  ناماما  ناربهر و  هرامش  هب  رفن » هدزاود   » نانآ دادعت  دنراد و  روضح  هعماج 
*****

یناردنزام ج1 ص300 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]
ثیدح 899 ةادهلا ج3 ص133  تابثا 

ثیدح 204 ینارحب ج15 ص222  ملاوع 
ثیدح 92. راونألاراحب ج36 ص271 

ناماما تماما  تابثا  نیسح و  ماما 

ناماما نامّزلارخآ و  ربمایپ  روهظ  ياههناشن  لیجنا  تاروت و  باتک  رد  نوچ  و  دمآ ، هنیدم  هب  ماش  رهـش  زا  میلـس » ّما   » مان هب  یحیـسم  ینز 
مهیلع موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  تفرگ  رـس  زا  هنیدم  رهـش  رد  ار  شهوژپ  قیقحت و  دوب  هدناوخ  ار  وا  زا  دعب 
موادت رد  هاگنآ  دروآ و  تسدب  یبلاج  تاعالّطا  تسـشن و  ربمایپ  تمدخ  یتعاس  دروآ . نامیا  اهنآ  هب  هدرک و  یئاسانـش  ًاقیقد  ار  مالـسلا 

: دومرف دید  ار  میلس » ّما   » یتقو ترضح  نآ  دش . انشآ  دوب  یناوجون  نینس  رد  هک  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  اب  دوخ  قیقحت 
ثیدح 48

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
يّدَج یـصَو  یلَع  َو  ِیلَع ، یبَأ  یـصَو  یخَأ  َو  ِنَسَْحلا ، یخَأ  یـصَو  اَنَأَو  ِۀـیِداْهلا  ِۀَِّمئْألا  ِۀَعْـسِّتلا  ُوبَأ  اَنَأ  َو  ِءایِـصْوألا ، یـصَو  اَنَأ  ٍمیلَـس  َُّما  ای 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مردپ نیـشناج  مردارب  و  مشاب ، یم  نسح  مردارب  نیـشناج  نم  مرگتیاده ، ماما  هن  ردپ  نم  مناربمایپ ، نانیـشناج  نیـشناج  نم  میلـس  ّما  يا  )
: دیوگ یم  میلس  ّما  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  نیشناج  یلع  و  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  یلع 

تاداقتعا هتفای و  ار  دوخ  هدشمگ  مدمآ و  تفگش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يرگنشور  یـشیدنارود و  یهاگآ و  زا  هدش و  تریح  راچد  نم 
[. 1 . ] مدرک حالصا  ار  دوخ 

*****
ثیدح 6. راونالاراحب ج25 ص185  [ 1]

یلع ماما  یفرعم 
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یلع ماما  یفرعم 

باتفآ و  دنتـشون ، دـنتفگ و  یمالـسا ، ِقَِرف  زا  یناوارف  ناقّقحم  ناگدـنیوگ و  ناگدنـسیون و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوماریپ 
رالاس دیس و  نابز  زا  ار  ترضح  نآ  ياهیگژیو  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نآ  رتهب  اّما  دندوتس ، دندید  یم  هک  هنوگنآ  ار  تیالو 

؟ دید هنوگچ  ار  ردپ  هک  میسانشب  نادیهش 
؟ درک تفایرد  ار  یئاه  مایپ  هچ  وا  تیالو  رون  وترپ  زا  و 

: دوش یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاراهظا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 
یلع  ماما  نامیا  <

اهناسنا نیرتهب  یلع  <

یلع  يامیس  هب  هاگن  شاداپ  <

یلع  ماما  یتسیز  هداس  <

یلع  ماما  دننامهیب  تعاجش  <

ربمایپ هاگدید  زا  یلع  <

یلع ماما  ییارگ  ترخآ  <

لطاب قح و  تخانش  رایعم  یلع  <

نینمؤملاریما زا  عافد  <

یلع ماما  يارب  نینمؤملاریما  بقل  تابثا  <

یلع ماما  نامیا 

: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  هداُتق »  » مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نامیا  مالسا و  هب  تبسن 
ثیدح 49

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ًۀَنَس َةَرْشَع  ُسْمَخ  َُهل  َو  َمَلْسَا  مالسلا  هیلع  ًاِیلَع  َّنإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] تشاد لاس  هدزناپ  هک  یلاح  رد  تفریذپ  ار  مالسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مردپ  انامه  )

*****
ءاهقفلا ج2 ص274. ةرکذت  [ 1]

اهناسنا نیرتهب  یلع 

: هک تشاد  راهظا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 50

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلَا  ُلیئَْربَج  یتُأ 

: َلاقَف
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[. 1 . ] ِدَوْسَْالا ُْنب  ُدادْقِْملا  َو  ٍّرَذُوبَأ  َو  ٍِبلاط ، یبَأ  ُْنب  ِیلَع  ْمُهَّبِحَاَف  ًۀَثالَث ، َِکباحْصَا  نِم  ُّبِحی  َهللا  َّنِا  ُدَّمَُحم  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تفگ دش و  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  ترضح  يزور  )
! دّمحم يا 

دوسا نب  دادقم  و  رذوبا ، و  بلاطیبا ، نب  یلع  رفن  هس  نآ  رادـب ، تسود  ار  نانآ  زین  وت  دراد ، تسود  ار  رفن  هس  وت  نارای  زا  دـنوادخ  انامه 
(. دنشاب یم 

*****
دئاوزلا ج9 ص330. عمجم  [ 1]

یلع يامیس  هب  هاگن  شاداپ 

: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
ثیدح 51

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِِهباحْصَأ ْنِم  ٌۀَعامَج  َُهلْوَح  َو  َلَْبقَأ  ْدَقَو  مالسلا  هیلع  ِیلَع  یلِإ  ٍمْوی  َتاذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  َرَظَن 

: لاقف
یلِإ رُْظنْیلَف  هتمکح )  ) ِِهتَّوـُق ِیف  َدُواد  یلِإ  َو  ِِهتَجَْهب  ِیف  َنامیَلُـس  یلِإ  َو  ِِهئاخَـس  ِیف  َمیِهاْربِإ  یلِإ  َو  ِِهلاـمَج  ِیف  َفُـسوی  یلِإ  َرُْظنی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَـم 

.« اذه
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب باطخ  تسیرگن و  مالـسلا  هیلع  یلع  تروص  هب  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  باحـصا  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  مالـسا  ربماـیپ  يزور  )
: دومرف نارای 

ار نامیلس  تردق  يداش و  و  دنک ، هدهاشم  ار  ربمایپ  میهاربا  ياهششخب  دوجو و  درگنب ، فسوی  تروص  یئابیز  هب  دهاوخ  یم  سک  ره 
[. 1 (. ] دنک هاگن  بلاطیبا » نب  یلع   » صخش نیا  تروص  هب  سپ  دسانشب ، کیدزن  زا  ار  دوواد  تمکح  و  دنیبب ،

*****
ثیدح 11 قودص 524  خیش  یلاما  [ 1]

ثیدح 2. راونالاراحب ج39 ص35 

یلع ماما  یتسیز  هداس 

هزور اهزور  تخادرپ ، یم  زاین  زار و  تدابع و  هب  دش و  یم  [ 1 « ] فِکَتْعُم  » هفوک دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بسانم  ياهتصرف  رد 
رد  » داتفا ماما  هب  شهاگن  دـش ، راطفا  تقو  هک  دـناوخ  زامن  يرادـقم  دـش  دجـسم  دراو  یبرع  دـنارذگ . یم  يرادهدـنز  بش  هب  اهبش  و 

، دروآ نوریب  یکچوک  هسیک  زا  وج  درآ  يرادقم  هک  درک  هدهاشم  یتفگـش  اب  دـنک  راطفا  دـهاوخ  یم  هک  تخانـش » یمن  ار  وا  هک  یلاح 
. دروخب اذغ  ياجب  درآ  نآ  زا  هک  تفریذپن  برع  صخش  اّما  درک ، اذغ  هب  توعد  ار  برع  نآ  ءادتبا 

نوریب دجـسم  زا  تخوس ، وا  ياذغ  لاح و  رب  شلد  برع  صخـش  تشاذگ . دوخ  همامع  رانک  ار  درآ  هسیک  درک و  راطفا  درآ  نآ  اب  ماما 
درک نایب  یتفگش  اب  ار  دوخ  تادهاشم  تسشن و  نانآ  هرفس  رس  رب  و  تفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  لزنم  غارـس  دمآ و 
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: تفگ و 
فرطرب ار  یگنـسرگ  وج ، درآ  یمک  اب  راطفا  ماگنه  هب  هک  دوب  رادهزور  يدرمریپ  تخوس . وا  لاح  هب  ملد  هک  مدید  ار  يدرم  دجـسم  رد 

ماما نسح و  ماما  ترـضح  مربب . وا  يارب  يرادـقم  هرفـس  نیا  ياهاذـغ  زا  دـیهد  یم  هزاـجا  رگا  دروخب  نآ  زا  هک  تشادـن  يزیچ  درک و 
: دنتفگ دنتسیرگ و  مالسلا  هیلع  نیسح 

[. 2 . ] ِۀَضایِّرلا ِهذِهب  ُهَسْفَن  ُدِهاجی  ِیلَع ، َنینِمؤُْملا  ُریمَأ  انُوبأ  ُّهنِا 
.(. دنک یم  هزرابم  ندیشک  تضایر  هنوگنیا  اب  دوخ  سفن  اب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ام  ردپ  درمریپ  نآ  )

*****
. دنتخادرپ یم  تدابع  هب  هدیشک  اهراک  همه  زا  تسد  دنتفرگ و  یم  هزور  دندز ، یم  رداچ  دجسم  رد  يزور  دنچ  [ 1]

ةدوملا ص174. عیبانی  [ 2]

یلع ماما  دننامهیب  تعاجش 

درک لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تعاجش  تردق و  تبالص و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  زا  یـشبح ، نب  ورمع 
: هک

ثیدح 52
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُریمَأ َبَرَض  ام  َو  َنیرِغاص  اُوبَلَْقنا  َو  اُهباحْصَأ  َِبلُغ  َو  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهللا  اهَـسَکَن  َّالإ  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤْملا  ُریمأ  اهَتَْحت  َِلتُوق  ٌۀیار  ْتَمِدَق  ام 
َنَیب ِتْوَْملا  ُکَلَم  َو  ِهِراسی  ْنَع  ُلیئاکیِم  َو  ِِهنیمی  ْنَع  ُلیئاْربَج  َلَتاق  َلَتاق ، اذِإ  َناک  َو  اـجَنَف ، ًادَـحَأ  ِراـقَْفلا  يذ  ِهِفیَِـسب  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا 

. ِهیَدی
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

و تسکـش ، یم  مهرد  ار  نآ  گرزب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  درک ، یمن  دربن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اـب  یمچرپ  رگـشل و  چـیه  )
اب ار  یـصخش  رگا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  و  دنتخیر . یم  نیمز  رب  هدش  هتـشک  و  دـندیدرگ ، یم  بولغم  نآ  نارای  نازابرس و 
زا لیئاکیم  تسار و  تسد  زا  لیئربج  دـش  یم  دربن  مرگرـس  گنج  نادـیم  رد  هاگره  و  درب ، یمن  ردـب  ملاس  ناج  زگره  دز  یم  راقفلاوذ 

[. 1 (. ] دندرک یم  هزرابم  وا  يور  شیپ  رد  لیئارزع  و  پچ ، تسد 
*****

ثیدح 9. قودص ص414  خیش  یلاما  [ 1]

ربمایپ هاگدید  زا  یلع 

لوسر هک  دناسانش  یم  ادخ  ربمایپ  هاگدید  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوخ ، هدنزرا  نانخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
؟ دیشیدنا یم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

؟ دومرف یم  یفّرعم  هنوگچ  ار  وا  و 
ثیدح 53

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یشْمی َوُهَو  مالسلا  هیلع  ِیلَع  َجَرَخ  َو  ٌبِکار  َوُه  َو  ٍمْوی  َتاذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللاُلوُسَر  َجَرْخَا 
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: لاقف
، ُتْسَلَج اذِإ  َسِلَْجت  َو  ُتیَـشَم ، اذِإ  یِـشْمَت  َو  ُْتبِکَر ، اذِإ  َبَکَْرت  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِِإف  َفِرَْـصنَت ، ْنَأ  اَّمِإ  َو  َبَکَْرت  ْنَأ  اّمِإ  َنَسَْحلا  َابَأ  ای 
َو ِۀـَلاسِّرلا  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ُهللا  ِینَّصَخ  اِهْلثِِمب ، َکَمَرْکَأ  َو  ـَّالِإ  ٍۀَـمارَِکب  ُهللا  ِینَمَرْکَا  اـم  َو  ِماـیِْقلا . َنِم  ََکلَّدـُب  ـال  ِهللا  ِدوُدُـح  ْنِم  ٌّدَـح  َنوُکی  ْنَأ  ـَّالِإ 

ْنَم ِیبَّرَقَأ  َو ال  َكَرَْکنَأ ، ْنَم  ِیب  َنَمآ  ام  ًاِیبَن  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلاَو  ِهِرُومُأ . ِبَعْـصَأ  ِیف  َو  ِهِدوُدُـح  ِیف  ُموُقَت  َکـِلذ ، ِیف  یِیلَو  َکَـلَعَج 
: َّلَجَوَّزَع ِهللاُلْوَق  َوُه  َو  ِهللاِلْضَِفل  ِیلْضَف  َّنَأ  َو  ِیلْضَف ، ْنَِمل  َکَلْضَف  َّنَأ  َو  َِکبَرَفَک ، ْنَم  ِیب  َنَمآ  الَو  َكَدَحَج ،

هیلع ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ُۀیالِو  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُکِیبَن ، ُةَُّوُبن  ِهللاُلْضَف  ِینْعی  [ 1 ، »] َنوُعَمْجی اَّمِم  ٌریَخ  َوُه  اوُحَْرفْیلَف  َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهللا  ِلْضَِفب  ُْلق  »
: مالسلا

ای ِهللاَو  اینُّدـلا . ِراد  ِیف  ِدـَلَْولا  َو  ِلاْملا  َو  ِلْهَْألا  َنِم  ْمِهیِِفلاُخم  ِینعی  َنوُعَمْجی  اَّمِم  ٌریَخ  ُۀَـعیِّشلا  ِینعی  اوُحَْرفْیلَف . ِۀـیالِْولاَو  ِةَُّوبُّنلِاب  َلاـق  َِکلذـِبَف 
َیلِإ يِدَتْهی  َْنل  َو  َْکنَع ، َّلَض  ْنَم  َّلَض  ْدََقل  َو  ِلِیبَّسلا ، ِسِراد  َِکب  ُحَلْـصی  َو  ِنیِّدـلا ، ُِملاعَم  َِکب  َفَْرعِیل  َو  َکَّبَر ، َدـُبْعَِتل  َّالِإ  َْتِقلُخ  ام  ِیلَع 

: َّلَجَوَّزَع یِّبَر  ُلْوَق  َوُه  َو  َِکتیالِو  یلِإ  َو  َکَیلِإ  ِدَتْهی  َْمل  ْنَم  ِهللا 
: ینعی [ 2 « ] يدَتْهاُّمث ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  ّینِإ  َو  »

َو ِیب  َنَمآ  نَم  یلَع  ٌضوُْرفََمل  َکَّقَح  َّنَأ  َو  یِّقَح ، ْنـِم  ُهَضَرَتـْفا  اَـم  َکِّقَح  ْنـِم  َضَرَتـْفااَذِإ  یلاـعَت  َو  َكَراـبَت  ِینَرَمَأ  ْدََـقل  َو  َکـِتیالِو ، یلِإ 
ام ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اُهیَا  ای   » َّلَجَوَّزَع ُهللاَلَْزنَأ  ْدََـقل  َو  ٍءییَِـشب ، ِهِْقلی  َْمل  َِکتیالِِوب  ِهِْقلی  َْمل  ْنَم  َو  ِهللاُّوُدَـع  ُفَْرعی  َِکب  َو  ِهللاُبْزِح  ْفَْرعی  َْمل  َكـالَْول 

: ِینعی َکِّبَر » ْنِم  َکَیِلا  َلِْزنُا 
ِریَِغب َّلَجَوَّزَع  َهللا  یََقل  ْنَم  َو  ِیلَمَع . َِطبََحل  َِکتیالِو  ْنِم  ِِهب  ُتِْرمُأ  ام  ْغَِّلبُأ  َْمل  َْول  َو  [ 3 « ] ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ  َو   » ِیلَع ای  َِکتیالِو  ِیف 

. َکِیف َُهلَْزنَأ  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َنَِمل  ُلُوقَا  يِذَّلا  َّنَأ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  یِّبَر  َلْوَق  َّالِإ  ُلُوقَأ  ام  َو  ِیلُزِْجنی ، ًادْعَو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  َِکتیالِو ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هیلع یلع  ماما  هک  دید  هاگان  دش  جراخ  هنیدم  رهـش  زا  دوب ، بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  )
: دومرف ربمایپ  تسا ، ناور  وا  لابندب  هدایپ  مالسلا 

! ناج یلع 
: هک داد  روتسد  نمب  گرزب  دنمتردق و  يادخ  انامه  درگرب . هناخ  هب  ای  و  وش ، راوس  نم  اب  ای 

دودح يارجا  يارب  هکنآ  زج  ینیشنب ، زین  وت  متسشن  رگا  يور و  هار  هدایپ  زین  وت  مور  یم  هار  هدایپ  رگا  و  يوش ، راوس  زین  وت  ماهراوس  رگا 
تلاسر تّوبن و  هب  ارم  دـنوادخ  دومرف ، اـطع  زین  وت  هب  ار  نآ  هکنآ  زج  تشادـن  گرزب  یـشزرا  تمارک و  هب  ارم  دـنوادخ  يزیخرب . یهلا 

یئادخ هب  دنگوس  یناسر . ماجنا  هب  ار  اهراک  نیرتلکشم  ینک و  مایق  یهلا  دودح  يارجا  رد  هک  داد  رارق  نم  نیشناج  زین  ار  وت  دیزگرب و 
هب دسانـشن  ار  وت  هک  سک  نآ  و  تسا ، هدرواین  نامیا  نم  هب  دـنک  راکنا  ار  وت  هک  سک  نآ  و  دـیزگرب ، تلاـسر  يارب  قحب  ار  دّـمحم  هک 

ياهـشزرا زا  وت  ياهـشزرا  تلیـضف و  تسا . هدرواین  نامیا  زین  نم  هب  درادن  رواب  ار  وت  تماما  هک  سک  نآ  تسا  هدرکن  رارقا  نم  تلاسر 
: دومرف هک  تسا  گرزب  دنمتردق و  دنوادخ  نخس  نیا  تسادخ و  زا  نم  ياهشزرا  و  نم ،

نیا يانعم  تسا .» رتهب  دیروآ  یم  درگ  هچنآ  زا  هک  دنـشاب ، رورـسم  داش و  تمحر  لضف و  نیا  هب  سپ  وا ، تمحر  ادـخ و  لضف  هب  وگب  »
: هک تسا  نانچ  هیآ 

: ادخ لضف 
: راگدرورپ تمحر  و  ناتربمایپ ، تّوبن  ینعی 

. دیشاب نامداش  تیالو  تّوبن و  اب  دومرف ، ور  نیا  زا  مالسلا . هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تماما  ینعی 
لاوما دـنزرف و  نز و  زا   » دـننک یم  يروآعمج  ایند  رد  ناشنافلاخم  هک  هچنآ  زا  تیالو  تّوبن و  نتـشاد  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  سپ 
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! یلع يا  ادخ  هب  دنگوس  دنرترب . ناوارف »
ياههار وت  هلیسو  هب  و  دنزومایب ، مدرم  ار  نید  لئاسم  ماکحا و  وت  هلیـسو  هب  هکنآ  يارب  و  راگدرورپ ، شتـسرپ  يارب  زج  يدشن  هدیرفآ  وت 

. دوش یم  نادابآ  تیاده  هدش  هنهک 
تیالو وت و  هب  تبسن  هک  سک  نآ  دشن  تیاده  ادخ  هار  هب  و  تسا . هارمگ  درادن و  یهاگآ  وت  هب  تبسن  هک  سک  نآ  دش  هارمگ  انامه  و 

: دومرف هک  تسا  نم  گرزب  دنمتردق و  راگدرورپ  نخس  نیا  و  تسا . هدشن  تیاده  وت 
ار وت  تیالو  ینعی  دریذپ .» تیاده  دهد و  ماجنا  وکین  لامعا  و  دروایب ، نامیا  دـنک و  هبوت  هکنآ  هب  تبـسن  ماهدنـشخب  رایـسب  نم  انامه  «و 

. درک بجاو  زین  ار  وت  قح  درمش  بجاو  ارم  قح  زا  هچنآ  گرزب  كرابم و  دنوادخ  دریذپب .
! ناج یلع  تسا . بجاو  دروآ  نامیا  نم  هب  هک  سک  نآ  رب  وت  قح 

هب درادن  ياهقالع  وت  تیالو  هب  هک  یسک  و  دنوش . یم  یئاسانش  ادخ  نانمشد  وت  هلیسو  هب  هک  دش ، یمن  هتخانـش  هللا  بزح  يدوبن  وت  رگا 
: درک لزان  ار  هیآ  نیا  گرزب  دنوادخ  هک  تشاد . دهاوخن  ياهقالع  يزیچ 

: دومرف و  مدرک . یم  غالبا  دیاب  یلع  يا  ار  وت  تیالو  ینعی  نک .» غالبا  تراگدرورپ ، فرط  زا  میدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  ربمایپ  يا  »
لامعا مدرک ، یمن  غالبا  ار  وت  تیالو  ریدغ  زور  رد  رگا  و  ياهدـناسرن .» نایاپ  هب  ار  دوخ  تلاسر  ینکن ، غالبا  ار  یلع  تیالو  زورما  رگا  »

نم هب  ادخ  یمتح  هدعو  نیا  تسا . هدش  دوبان  شاهتشذگ  لامعا  دنک ، تاقالم  وت  تیالو  نودب  ار  ادخ  سک  ره  دش . یم  دوبان  ماهتشذگ 
دوب گرزب  راـگدرورپ  فرط  زا  ماهتفگ  وت  هب  زورما  ار  هچنآ  دومرف ، نم  گرزب  راـگدرورپ  هک  ار  هچنآ  زج  میوگ  یمن  يزیچ  نم  تسا .

[. 4 (. ] دومرف لزان  وت  قح  رد  هک 
*****

هیآ 58. سنوی  هروس  [ 1]
هیآ 82. هط  هروس  [ 2]

هیآ 67. هدئام  هروس  [ 3]
ثیدح 2. ناهرب ج1 ص488  ریسفت  [ 4]

یلع ماما  ییارگ  ترخآ 

لقن تمایق  هب  تبسن  صوصخب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يونعم  تالاح  یئاسانـش  یفّرعم و  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
: هک درک 

ثیدح 54
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، ًایکاب ُُهتْدَجَو  َّالِإ  ُّطَق  یبَأ  یلَع  ُْتلَخَد  ام 
: لاق و 

اوُرُْظناَف [. 1 « ] ًادیهَـش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَُّما  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َفیَکَف   » ِهِتئارَق یف  َلَصَو  َنیح  یَکب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبَّنلا  َّنإ 
َو ال یِـسْمی  َو  ُِحبْـصی  ْنَم  ُکَحْـضی  َفیَکَف  ٌّنِس ، ْتَکِحَـض  ام  ُلْهَْجلا  ـالَْول  ِهللاَو  َنوُکَحْـضی ، ْمِهیَلَع  ِدوُهْـشَْملا  َو  یِْکبی  َفیَک  ِدِـهاَّشلا  َیلِإ 
َو ُراغِّصلا ، ُبیِشی  ًابیَش ، ُناْدلِْولا  ُلَعْجی  ٌمْوی  ُهَمامَأ  َو  ٍۀَتیَم  ِةَأَجافُم  َْوأ  ٍۀَمِْقن  ِلوُُزن  َْوأ  ٍۀَمِْعن  ِْبلَـس  ْنِم  ِهیَلَع  ُثِدْحی  ام  يِرْدی  َو ال  ِهِسْفَِنل ، ُِکلْمی 

«. َنُوعِجار ِهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإَف  . » ٍۀَنَس َْفلَا  َنوُسْمَخ  ِِهلْوَه  ِمَظِع  ِیف  ُهُرادْقِم  َو  ِلامْحَْألا ، ُتاَوذ  ُعَضُوت  َو  ُرابِْکلا ، ُرِکْسی 
َکَبَـضَغ انیَلَع  ُّلَِحت  ـال  َو  َکِـحوُر ، ْنِم  انْـسیُْؤت  ـال  َو  ٍءیَـش ، َّلُـک  ْتَعِـسَو  ِیتَّلا  َکـِتَمْحَِرب  اـنْدَّمَغَت  َو  ِهِیف  اـنْمَحْرا  َو  ِِهلْوَه ، یلَع  اَّنِعَا  َّمُهَّللَأ 
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. َنیِعَمْجَأ ْمِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَص  َنیِرِهاَّطلا  ِِهتَیب  ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َکِیبَن  ِةَْرمُز  ِیف  انْرُشْحاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  يزور  میتفای . یم  ناـیرگ  ار  وا  میدیـسر  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مردـپ  تمدـخ  هک  راـب  ره  )
: دومرف داد و  حیضوت  ام  يارب  مالسلا 

زا هک  هاگنآ  دوب  دیهاوخ  هنوگچ   » دومرف ادخ  هک  دیسر  یم  ءاسن  هیآ 41  هب  نآرق  تئارق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو 
»؟ میهد یم  رارق  تّما  نیا  هاوگ  ادخ  لوسر  يا  ار  وت  و  میروآ ، یم  درگ  یهاوگ  یتّما  ره 

. درک یم  هیرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! دندنخ یم  هک  دیرگنب  ار  تّما  اّما  تخیر ، یم  کشا  هنوگچ  هک  تّما  نیا  لامعا  هاوگ  هب  دینک  هاگن  نم  نارسپ 

! ادخ هب  دنگوس 
دوخ رب  يرایتخا  دراذگ و  یم  رـس  تشپ  ار  زور  بش و  هک  یلاح  رد  ددنخ  یم  هدوهیب  یـسک  هنوگچ  دندیدنخ ، یمن  دندوبن  هاگآان  رگا 

؟ تسا هدمآ  وا  رس  رب  هچ  دناد  یمن  و  درادن ،
؟ تسا نیمک  رد  هک  یناهگان  گرم  ای  دیدرگ ، لزان  هک  یئالب  ای  دش  هتفرگ  وا  زا  هک  یتمعن  زا 

دننک یم  طقـس  دنزرف  رادراب  نانز  و  دنوش ، یم  هدیبوک  مه  رد  ناریپ  و  دـنوش ، یم  ریپ  ناکدوک  هک  دراد  رارق  يزور  وا  يور  شیپ  رد  و 
رد ار  ام  ایادـخ  میدرگ .» یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادـخ و  زا  همه  سپ  . » تسا لاس  رازه  هاـجنپ  نآ ، میظع  سرت  وترپ  رد  زور  نآ  تّدـم  هک 

فطل زا  ار  ام  تسا ، هتفرگرب  رد  ار  زیچ  همه  هک  ناشوپب  یتمحر  هب  ار  ام  روآ ، تمحر  زور  نآ  رد  ام  هب  و  ناسر ، يرای  تمایق  زور  سرت 
داب نانآ  رب  وا و  رب  وت  دورد  هک  شکاپ  تیب  لها  دّمحم و  تربمایپ  اب  ار  ام  رادم ، اور  ام  رب  ار  دوخ  مشخ  و  امرفن ، دـیما  ان  دوخ  تمحر  و 

[. 2 (. ] نادرگ روشحم 
*****

هیآ 41. ءاسن  هروس  [ 1]
ثیدح 13884. لئاسولا ج11 ص245  كردتسم  بولقلا ص97 ، دیفم  خیش  داشرا  [ 2]

لطاب قح و  تخانش  رایعم  یلع 

قفانم نمؤم و  تخانش  هار  فلا - 
نازیم و  دننک ، یبایزرا  ار  دوخ  اهناسنا  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  ینازیم  رایعم و  دـیاب  اهدـیابن ، اهدـیاب و  اهيدـب ، اهیبوخ و  تخانـش  يارب 

يزاسدوخ و ات  داد ، رارق  اـهناسنا  رگید  نازیم  راـیعم و  ار  موصعم  لـماک و  ياـهناسنا  گرزب  دـنوادخ  دنـسانشب . ار  دوخ  یبلق  شیارگ 
. دشابن ناسنا  ریگهر  تافآ  عناوم و  دشاب و  نکمم  تیبرت 

: دومرف مالعا  اهراب  اهراب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر 
. دشاب یم  قفانم  نمؤم و  تخانش  نازیم  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  و  تسا . لطاب  قح و  تخانش  رایعم  یلع 

: هک دومرف  هراشا  نشور  تقیقح  نیا  هب  زین  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 55

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُمالَّسلاِهِیلَع ُهَْدلُو  َو  ًاِیلَع  ْمِهِضُْغِبب  َِّالا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  َنیِقفانُْملا  ُفِْرعَن  اَّنُک  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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مالسلا و هیلع  یلع  هب  تبسن  نانآ  يزوت  هنیک  ینمشد و  اب  زج  میتخانش  یمن  ار  نیقفانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  )
لامعا دید  دیاب  اّما  تسا ، دنمـشزرا  يراکوکین  هک  تسا  تسرد  لامعا  یلوبق  رایعم  ب -  [. 1 «(. ] داب نانآ  رب  ادخ  دورد  هک   » وا نادنزرف 

؟ دوش یم  حرطم  یناسک  هچ  زا  وکین 
؟ دناهدروآ يور  يراکوکین  هب  ارچ  و 

ار هدیقع  نامیا و  دیاب  ءادتبا  تسا ، هدوهیب  دهد  ماجنا  هچره  دشاب ، دـیدرت  لزلزت و  راچد  وا  نامیا  و  دـشاب ، دـساف  هدـیقع  رد  یـسک  رگا 
تیالو هب  تبـسن  تقیقح ، نیا  هب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تشامگ . تّمه  وکین  لامعا  ماجنا  هب  هاـگنآ  درک و  راوتـسا  حالـصا و 

: هک تشاد  راهظا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ثیدح 56

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو ٍفِصاع ، ٍحیر  ِمْوی  یف  ٍران  ِۀَْلعُشَک  ُریصَیل  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصِیبَّنلا  َدَْعب  ْمِهِّلُک  ِْقلَْخلا  یَلَع  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ِلْضَِفل  ِِدباْعلا  ِدِهازلا  َْعفَد  َّنإ 

: ْتَلَعَتِْشاَو يراحِّصلا ، ُْهنِم  ْتألَْتِما  نآ  ِءاْفلَْحلاَک و  مالسلا  هیلع  ِیلَع  ِلْضَِفل  ِِعفاَّدلا  ِلامْعَأ  ُِرئاس  ُریصَت 
[. 2 . ] ٌۀِیقاب اَهل  یْقبَت  الَف  اهِّلُک  اهیَلَع  یتَْأت  یّتَح  ُحیرلا  َْکِلت  اهاشَْخت  َو  ُراَّنلا  َْکِلت  اهیف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  اهناسنا  رگید  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرترب  تلیضف و  اّما  تسا  دباع  دهاز و  هک  یـصخش  )

نانوچ دـشاب  ناوارف  دـنچره  وا  لامعا  رگید  تسا و  ینافوط  زور  رد  یـشتآ  هلعـش  نانوچ  وا  دوجو  رد  تیـالو  راـکنا  درادـن ، رواـب  ملس 
، دریگ ندیزو  داب  و  دشک ، هنابز  نآ  رد  شتآ  هلعش  هک  هاگنآ  اّما  دشاب ، هتفرگ  ارف  ار  نابایب  رسارس  دنچره  تسا . نابایب  کشخ  ياهفلع 

(. دنام دهاوخن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  تخوس و  دنهاوخ  اهفلع  نآ  همه 
*****

ثیدح 305 مالسلا ج2 ص72  هیلع  اضرلا  مامالا  رابخا  نویع  [ 1]
ثیدح 113. لیذ  راونالاراحب ج39 ص302 

ثیدح 47. مالسلا ص89  هیلع  يرکسعلا  ماما  ریسفت  [ 2]

نینمؤملاریما زا  عافد 

ردپ زا  يرادساپ  فلا - 
، تفر یم  ماما  بیقعت  رد  زین  يداُرم  مجلم  نبا  تفر ، یم  رهش  یمومع  ماّمح  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ناهاگحبـص  زا  یکی  رد 

تحت ار  وا  هدمآرد و  تکرح  هب  ردپ  زا  تظافح  يرادساپ و  يارب  دـندوب ، حّلـسم  هک  یلاح  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
: دیسرپ تشادرب و  رس  دش ، شیوخ  نادنزرف  نانخس  هّجوتم  دیدرگ ، ماّمح  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  دنتشاد . رظن 

؟ مرگن یم  اجنیا  رد  ار  ردارب  ود  ره  هک  ار  امش  تسا  هدش  هچ  امش ، يادف  مردام  ردپ و 
: دنداد خساپ 

ثیدح 57
: مالسلا امهیلع  الاق 

[. 1  ] َكَّرُضی ْنَا  ُدیری  ُهَّنَا  اَّنَنَظَف  ُرِجاْفلا  اَذه  َکَعَبَِّتا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
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(. دناسرب امش  هب  ینایز  دهاوخ  یم  هک  میدرب  نامگ  و  تسا ، ناور  امش  یپ  زا  هک  میدید  ار  راکتیانج  درم  نیا  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یحلص هک  ینارود  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیناقح  زا  عافد  ب -  دیراذگاو . دوخ  لاح  هب  ار  وا 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  سّدقم  مان  ینارنخـس ، ماگنه  هب  هنیدـم  دجـسم  ربنم  رب  يزور  دوب ، هنیدـم  رادـنامرف  ناورم  دوب ، مکاح  رادـیاپان 

ربخ نیا  دماین . دیدپ  یتفلاخم  ضارتعا و  و  دنتفگن ، يزیچ  اّما  دندینـش  مدرم  درک ، تناها  باتفآ  سُدق  تحاس  هب  تفـص  شاّفخ  دروآ و 
. دیسر مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هب 

راهظا وا  هب  باطخ  تسب و  ناورم  رب  هار  دش و  دجسم  دراو  دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  سّدقم  مشخ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: تشاد

ثیدح 58
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِءاقْرَّزلا َْنبای 
! ِلَّمُْقلا ِۀَلِکا  َنبایَو 

!؟ یلَع یف  ُِعقاْولا  َْتنَأ 
؟ ِیلَع یف  َو  َِکباحْصَأ  یف  َو  َکیف  اِمب  كُِربُْخا  الَا 

: ُلوُقی یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهللا  َّنِإَف 
[3 « ] َنیقَّتُْملا ِِهب  َرِّشَُبِتل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسی  اـمَّنِإَف   » ِِهتَعیـش َو  ِیلَِعل  َِکلذَـف  [. 2 « ] ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجیَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَما  َنیذَّلا  َّنإ  »

[. 5 . ] َِکباحْصَِالَو ََکل  َِکلذَف  [ 4 « ] ًاُّدل ًامْوَق  ِِهب  َرِْذُنتَو   » مالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبَا  ِْنب  ِیلَِعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َِکلِذب  َرَّشَبَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ ینک یم  تراسج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تبسن  وت  هدروخ ، شپش  دنزرف  و  ماندب ، نز  دنزرف  يا  )
؟ دیامرف هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تبسن  وت و  نارای  وت و  تبسن  نآرق  رد  ادخ  هک  مهد  عالطا  وت  هب  یهاوخ  یم  ایآ 

: دومرف وا  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  تبسن  میرم  هیآ 96  رد  گرزب  دنوادخ 
هب هیآ  نیا  داد .» دهاوخ  هولج  ینتشاد  تسود  اهناسنا  رظن  رد  ار  نانآ  نمحر  يادخ  دنداد  ماجنا  وکین  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  »

: دومرف نیا  زا  دعب  هیآ  رد  دراد و  صاصتخا  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع 
هلیـسو هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  یهد .» تراشب  ار  ناراکزیهرپ  نآ  اب  ات  میداد  رارق  ناسآ  وت  نابز  رب  اهنت  ار  نآرق  ام  »

. داد تراشب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نآرق 
: دومرف وت  نارای  وت و  هب  تبسن  اّما 

«(. ناسرتب یهلا  باذع  زا  ار  جوجل  نانمشد  «و 
*****

تاجرّدلا ص480 رئاصب  [ 1]
ثیدح 73 حئارج ج2 ص771  جئارخ و 

ثیدح 43. راونالاراحب ج42 ص234 
هیآ 96. میرم  هروس  [ 2]
هیآ 97. میرم  هروس  [ 3]
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هیآ 97. میرم  هروس  [ 4]
ثیدح 4. ینارحب ج17 ص89  ملاوع  ثیدح 7 ، راونالاراحب ج44 ص210  ثیدح 345 ، تارف ص253  ریسفت  [ 5]

یلع ماما  يارب  نینمؤملاریما  بقل  تابثا 

رب لیئربج  غـالبا  اـب  ادـخ  ربماـیپ  راـب  نیلّوا  ار  نینمؤملاریما »  » بقل هک  دـیامرف  یم  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
وا رب  دـنناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما »  » مان اب  ات  داد  نامرف  شیوخ  باحـصا  ناراـی و  هب  و  داـهن . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. دنهد مالس 
ثیدح 59

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو ِِهتایَح ، یف  ِۀیالِولِاب  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  یلَِعل  َدِهْشی  ْنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  یلإ  مالسلا  هیلع  َلیْربِج  َثََعب  ُُهلالَج  َّلَج  َهللا  َّنإ 

. ٍطْهَر َۀَعِْست  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  یبَن  اعَدَف  ِِهتافَو ، َْلبَق  َنینِمْؤُْملا  ِةَْرمِِإب  ُهیّمَسی 
: لاقف

: لاق َّمث  متمتک . مأ  متمقأ  ضرالا  یف  هللا  ءادهش  اونوکتل  مکتوعد  امنإ 
، نینمؤُملا ةرمإب  یلع  یلع  مِّلسَف  ُمق  رکبابأ  ای 

: لاقف
؟ هلوُسر هللا و  رمأ  نعأ 

: لاق
: لاق َُّمث  َنینِمْؤُْملا . ِةَْرمِِإب  ِهیَلَع  َمَّلَسَف  َماقَف  معن .

نینمؤُملا ةرمإب  یلع  یلع  مِّلسف  رمُع  ای  ُمق 
: لاقف

؟ نینمؤُملا ریما  هیّمُسن  هلوُسر  هللا و  رمأ  نعأ 
: لاق

: يدنکلا دوسألا  نب  دادقملل  لاق  َُّمث  ِهیَلَع . َمَّلَسَف  َماقَف  معن ،
: يرافْغلا ّرذ  یبال  لاق  مث  ِِهْلبَق . ْنَم  ِنالُجَّرلا  َلاقام  َْلثِم  ْلُقی  َْملَو  َمَّلَسَف ، َماقَف  نینمؤُملا ، ةرمإب  یلع  یلع  مِّلسف  ُمق 

: ینامیلا ۀفیذحل  َلاق  َّمث  ِهیَلَع . َمَّلَسَف  َماقَف  نینمؤملا ، ةرمإب  یلع  یلع  مّلسف  ْمق 
: رسای ْنبِراّمعل  لاق  ّمث  ِهیَلَع . َمَّلَسَف  َماقَف  نینمؤملاریمَأ  یلع  مّلسف  مق 

: دوعسم نب  هللادبعل  لاق  َّمث  ِهیَلَع . َمَّلَسَف  َماقَف  نینمؤملاریمأ ، یلع  مّلسف  ُمق 
: ةدیربل لاق  َّمث  ِهیَلَع . َمَّلَسَف  َماقَف  نینمؤُْملا ، ةرمِإب  یلع  یلع  مّلسف  مق 

. َمَّلَسَف َماقَف  ًاّنِس  ِمْوَْقلا  َرَغْصَأ  ُةَدیَُرب  َناک  َو  نینمؤملاریمأ ، یلع  مّلسف  مق 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوُسر  لاقف 

. متکرت ْمَا  ُمتْمقَأ  هللا  ءادهش  اونوکتل  رمألا  اذهل  مُکتوعد  اّمنإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یناگدـنز نارود  رد  هک  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  ار  لیئربج  يزور  گرزب  راگدرورپ  انامه  )
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ادخ لوسر  سپ  دـناوخب ، ار  وا  نینمؤملاریما »  » بقل اب  شیوخ  تافو  زا  لبق  و  دـهد ، تداهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  يربهر  تیالو و  هب  دوخ 
: دومرف نانآ  هب  و  دناوخارف ، ار  شیوخ  نارای  زا  یعمج 

: دومرف سپس  دیشاب ، نیمز  رد  وگتسار  ناهاوگ  مشابن  ای  مشاب  هچ  ات  مدروآ  درگ  ار  امش 
: تفگ رکبابا  هد . مالس  نینمؤملاریما »  » مان اب  یلع  رب  زیخرب و  رکبابا  يا 

؟ تسوا ربمایپ  ادخ و  روتسد  نیا  ایآ 
: دومرف ربمایپ  ، 

. داد مالس  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  یلع  رب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  تساخرب و  رکبابا  سپ  يرآ ،
: دومرف رمع  هب  باطخ  ربمایپ  سپس  نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا  »

: دیسرپ زین  رمع  هد . مالس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 
؟ تسوا ربمغیپ  ادخ و  روتسد  نیا  ایآ 

: دومرف ربمایپ 
. درک نینچ  زین  وا  سپ  يرآ ،

: دومرف يدنک  دوسا  نب  دادقم  هب  ربمایپ  سپ 
دیدرت و راچد  هدش  دای  رفن  ود  نآ  نانوچ  هکنآ  یب  داد ، مالـس  تساخرب و  ًاروف  دادـقم  هد . مالـس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 

. ددرگ لاوئس 
: دومرف يرافغ  رذابا  هب  ربمایپ  سپس 

. درک نینچ  زین  وا  هد . مالس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 
: دومرف ینامی  هفیذح  هب  ربمایپ  سپس 

. داد مالس  تساخرب و  هفیذح  هد . مالس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 
: دومرف رسای  نب  راّمع  هب  ربمایپ  سپس 

. داد مالس  تساخرب و  رسای  راّمع  هد . مالس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 
: دومرف دوعسم  نب  هللادبع  هب  سپس 

. داد مالس  تساخرب و  زین  وا  هد . مالس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 
: دومرف ةدیرب  هب  ربمایپ  سپس 

. دوب رتکچوک  سلجم  رد  رضاح  دارفا  همه  زا  ةدیرب  ّنس  زور  نآ  هد . مالس  یلع  هب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  زیخرب و 
. داد مالس  مالسلا  هیلع  یلع  رب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  تساخرب و  زین  وا 

: دومرف نارای  هب  باطخ  ادخ  لوسر  سپ 
[. 1 (. ] مشابن ای  مشاب  نم  دیشاب ، نم  تّما  رد  یهلا  ناهاوگ  ات  مدناوخ ، ارف  مهم  نیا  رب  ار  امش  زورما 

*****
دیفم ص18 خیش  یلاما  [ 1]

ثیدح 74. راونألا ج37 ص335  راحب 

ردارب هاگیاج  تخانش 
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نسح ماما  ياهیگژیو 

يزور دـناوخ . یم  هبطخ  تغالب  تحاصف و  اب  تفگ و  یم  نخـس  ابیز  دوب ، ریظنیب  هباطخ  ّنف  ینارنخـس و  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
: دومرف مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

! ردارب يا  »
.»؟ متشاد یم  ار  وت  یحور  تردق  شاک  يا 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

ثیدح 60
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. َِکناِسل ْنِم  ََکل  َطُِسب  ام  َضَْعب  یل  َّنَأ  ُْتدَدَو  ِهللاَو  اَنَا  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دمآ يرگید  لقن  رد  و  [. 1 .( ] دنداد یم  نمب  نتفگ  نخس  رد  ار  وت  يدنمناوت  زا  یخرب  متشاد ، تسود  زین  نم  ادخ  هب  دنگوس  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  يزور 

ثیدح 61
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 2 . ] ََکل یْبلَقَو  یل  َکَناِسل  َّنأ  ُْتدَدَو  ُنَسَح  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  یسح  ماما 

! نسح مردارب  )
(. دشاب وت  نآ  زا  نم  بلق  نم و  نآ  زا  وت  يایوگ  نابز  هک  متشاد  تسود 

*****
ثیدح 187. ص146  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات  [ 1]

ثیدح 8. نمض  راونالاراحب ج44 ص195  ءاضیبلا ج4 ص227 ، ۀجحم  ۀمغلا ج2 ص31 ، فشک  [ 2]

ماما زا  تعاطا 

ترضح نآ  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تماما  نارود  رد  صوصخب  و  یناوج ، ات  یکدوک  نارود  زا  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
لوسر نادـنزرف  يراوگرزب  بدا و  لباقتم و  مارتحا  نارگید  هک  دوب ، میلـست  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تاروتـسد  ربارب  و  درک ، یم  تعاطا 

. دندرک یم  دای  یتفگش  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
ارجا تیعطاق  اب  ار  ردارب  رماوا  دوب و  میلـست  نتورف و  ترـضح ، نآ  تماما  نارود  رد  صوصخب  ردارب  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. درک یم 
يزیچ ردارب  فالخرب  و  درمـش ، مرتحم  ار  همانحلـص  تارّرقم  دوب ، هدـنز  هیواعم  ات  و  درک ، توکـس  وا  حلـص  اـب  و  تساـخرب ، وا  ماـیق  اـب 
داجیا ردارب  ود  نایم  یفالتخا  ات  دـندرک  یم  ناوارف  شالت  ناهاوخدـب ، ناـقفانم و  هچرگ  ددرگ . ظـفح  یمالـسا  تّما  تدـحو  اـت  دومرفن 

همان مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اهرهش  رگید  هفوک و  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  یّتح  دنتـسناوتن . اّما  دننک 
. داد یم  راظتنا  توکس و  روتسد  درمش و  یم  مرتحم  ار  حلص  همان  دادرارق  نانچ  مه  ماما  اّما  دندرک  مایق  دایرف و  ياضاقت  و  دنتشون ،

: تشون ةدعج » ونب   » باوج رد 
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ثیدح 62
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، َصْخّـشلا اوُفْخأَو  ِضْرألِاب ، اُوقِْـصلَاَف  ًادادَـسَو ، ًاَدْـشُر  ِۀَـمَلَّظلا  ِداهِج  یف  ییْأَرَو  ِۀَـعِداوُْملا ، یف  هللا  ُهِمَحَر  یخَأ  ْيأَر  َنوُکی  ْنَأ  وُجْرََأل  ّینِإ 
[. 1 . ] ُهللاَءاش ْنِإ  ییْأَر  ْمُِکتْأی  یَح  اَنَأ  َو  ٌثَدَح  ِِهب  ْثُدْحی  ْنِإَف  ًایَح ، ٍْدنِه  ُْنبا  َماد  ام  ِءاَّظألا  َنِم  اوُسِرَتْحاَو  يوَْهلا ، اُوُمتْکاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تـسا ناراکمتـس  اب  داهج  هزرابم و  نم  رظن  و  دشاب ، حلـص  نامیپ  هب  يرادافو  دیامرف » تمحر  ار  وا  ادخ   » مردارب رظن  هک  مراودیما  انامه  )
یفخم ار  دوخ  فادـها  دـیئامن ، يراک  ناهنپ  دیـشاب ، دوخ  ياـج  رد  تسا ، هدـنز  هیواـعم  اـت  سپ  دراد ، هارمهب  يزوریپ  يراگتـسر و  هک 

تفگ مهاوخ  امـش  هب  ار  دوخ  ییاهن  رظن  مشاب ، هدـنز  نم  دورب و  ایند  زا  هیواعم  هاـگره  سپ  دـیریگن ، رارق  نظ  ءوس  دروم  اـت  دـیرادهگن 
(. هللا ءاشنا 

*****
ثیدح 13 فارشالا ج3 ص151  باسنا  [ 1]

رئاصبلا ص275
حئارج ج2 ص818 ح 29. جئارخ و 

داجس ماما  تماما 

: هک دنک  یم  لقن  ۀبتُع  هللادبع  نب  هللادیبع 
دز و ادص  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ، دراو  داّجس » ماما   » نیسحلا نب  یلع  میدوب ، مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تمدخ  رد  يزور 

: تشاد راهظا  دیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نیب  و  دیشک ، دوخ  يوس  هب 
ثیدح 63

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َکَْقلُخ َنَسْحَأ  َو  َکَحیر  َبیْطَأ  ام  َْتنَأ  یبَِأب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: مسرپب هک  دمآ  مدای  هب  تلاح  نآ  رد  نم  وت .) قالخا  تسوکین  هچ  و  وت ، يوب  تسا  نیگآرطع  هچ  وت  يادف  مردپ  )

؟ تسا تّما  ماما  یسک  هچ  امش  زا  سپ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت ، يادف  مردام  ردپ و  هللادبعابا  يا 
؟ مینک هعجارم  دیاب  یسک  هچ  هب  و 

: داد خساپ 
ثیدح 64

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِۀَِّمئألا ُوبَأ  َو  ُمامِْالا  َوُه  اذه  یْنبِا  ِیلَع  یِلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. تسا ناماما  رگید  ردپ  نم و  زا  سپ  ماما  وا  هک  دینک  هعجارم  مدنزرف  یلع  هب  )

: متفگ
: داد خساپ  تسا . لاسدرخ  وا 
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ثیدح 65
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: لاق ُقُرْطی . َُّمث  َنینِس  ِعِْست  ُْنبِا  َوُه  َو  ِِهب  ُّمَتْؤی  ًادَّمَُحم  ُهَْنبِا  َّنإ  ْمَعَن ،
وا دنزرف  دمحم  و  دراد ، لاس  ُهن  نونکا  مه  وا  دناسر ، یم  لامک  هب  ار  تماما  نارود  دّـمحم  شدـنزرف  اّما  يرآ ، [. ) 1 . ] ًاْرَقب َْملِْعلا  ُرَْقبی  ّمث 

ثیدح 25. هب  دوش  هعجارم  و  تفاکش .) دهاوخ  ار  ملع 
*****

رثألا ص234 ۀیافک  [ 1]
ثیدح 8 راونألاراحب ج46 ص19 

ةادهلا 215: تابثا 
ثیدح 6.  5

يدهم ترضح  تماما 

یناهج تلادع  زا  ربخ 

: دنک یم  لقن  هزمح  یبأ  نب  بیعش 
: مدیسرپ مزال  تامارتحا  مالس و  زا  سپ  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يزور 

؟ دیتسه رمألا » بحاص   » امش ایآ 
: داد خساپ 

: مدیسرپ هن .
؟ تسامش دنزرف  ایآ 

: داد خساپ 
: مدیسرپ هن .

؟ تسامش دنزرف  ِدنزرف  ایآ 
: داد خساپ 

، هن
: متفگ

؟ تسیک رمألا  بحاص  سپ 
ثیدح 66

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِلُسُّرلا َنِم  ٍةْرتَف  یلَع  َثُِعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسر  َّنَأ  امَک  ِیتَْأت ، ِۀَِّمئَألا  َنِم  ٍةَْرتَف  یَلع  ًارْوَج ، ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع ، اهُأَلْمی  يذَّلَا 

[. 1]
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، درذگب ناماما  روضح  زا  ینالوط  نارود  هکنآ  زا  رپ  دش ، دهاوخ  متس  زا  رپ  هکنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  )
ثوعبم تشذگ  ینامسآ  ناربمایپ  روضح  زا  ینالوط  نارود  هکنآ  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  دمآ ، دهاوخ  وا 
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(. دش
*****

رردلادقع ص 158. [ 1]

نامز ماما  هب  تمدخ  يوزرآ 

: دیسرپ یصخش  دش . حرطم  یثحب  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ماما  نوماریپ ، مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  روضح  رد 
! هللادبعابا ای 

؟ تسا هدش  ّدلوتم  نونکا  مه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ایآ 
ثیدح 67

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] یتایَح َمایَأ  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْولَو  ال ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. مدرک یم  تمدخ  ار  وا  مدوب ، هدنز  ات  متفای  یم  ار  وا  رگا  هن  )

*****
رردلا ص160 دقع  [ 1]

ینامعن ص245. ۀبیغ 

نامز ماما  تموکح  رد  مدرم  يزاین  یب  زا  ربخ 

دهاوخ نک  هشیر  نیمز  هرک  رد  يزاین  رقف و  هنوگره  يداصتقا ، تلادـع  یناهج و  لدـع  رارقتـسا  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  سپ 
: تشاد راهظا  جع ،)  ) نامّزلا بحاص  ترضح  روهظ  زا  سپ  مدرم  يزاینیب  نارود  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  دش 

ثیدح 68
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ًاعِضْوَم ِهِمَهْرِِدلَالَو  ِهِرانیِِدل  ْمُکُدَحَأ  ُدِجی  ٌْتقَو ال  ْمُکیَلَع  َّنِیتْأَیل  َۀَمَسَّنلا ، َأََربو  َۀَّبَْحلا  َقَلَف  يذَّلاَوَف  اوُّراَبَت ، َو  اُولَصاَوت 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اهناسنا امـش  رب  ینامز  دیرفآ ، ار  اههدیدپ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس  سپ  دینک ، ناوارف  یکین  هتـشاد و  طابترا  رگیدکی  اب  )
دوـخ راـنید  مهرد و  شـشخب  يارب  یئاـج  امـش  هک  دنـشاب  زاـینیب  ياهنوـگ  هب  مدرم  همه  هـک  روـهظ » زا  سپ  نارود   » دیـسر دـهاوخ  ارف 

.( تفای دیهاوخن 
*****

رردلا ص171. دقع  [ 1]

روهظ ندوب  یمتح  زا  ربخ 

ینارون ار  مالسا  ناهج و  هدنیآ  و  تفگ ، یم  نخس  نیقی  نامیا و  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تشاد راهظا  نشور  تبثم و  يرگنهدنیآ  اب  هک  دید  یم  ازتکرح  و 
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ثیدح 69
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالْدَع  اهُأَلْمیَف  يْدلُو ، ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخی  یّتَح  َمْوْیلا  َِکلذ  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  َلَّوََطل  ٌدِـحاو ، ٌمْوی  ّالإ  اْینُّدـلا  َنِم  َْقبی  َْمل  َْول 
ُلوُقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َِکلذَک  ًاْملُظ ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مایق نم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  نانچ  ار  زور  نآ  گرزب ، دنمتردق و  راگدرورپ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  )

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نینچ  نیا  نم  دش . دهاوخ  يراکمتس  داسف و  زا  رپ  هک  نانچ  دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنک و 
[. 1 (. ] ماهدینش ملس 

*****
ثیدح 4 نیدلا ص317  لامک  [ 1]

ثیدح 5. راونالاراحب ج51 ص133 

يدهم ترضح  رتسگ  تلادع  تموکح 

: دنک یم  لقن  نوراه  نب  نسح 
: دندیسرپ مالسلا  هیلع  هللادبعابأ  ترضح  زا 

؟ دنک یم  راتفر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  مسر  هار و  فالخ  رب  درک  مایق  یتقو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ایآ 
: داد خساپ  ماما 

ثیدح 70
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْمِهیفَراس َجَرَخ  اذِإ  يِدـْهَملا  َّنَأ  َو  ِهِدـَْعب ، ْنِم  ْمِهیَلَع  ُرَهْظیَـس  ُهَتَعیـش  َّنَأ  َِملَع  ُهَّنأل  ِّفَْکلاَو ، ِنیِّللاـِب  َراـس  مالـسلا  هیلع  ًاـِیلَع  َّنَأ  َکـِلذ  َو  ْمَعَن ،
[. 1 . ] ًاَدبَا ِهِدَْعب  ْنِم  ْمِهیَلَع  َرَهْظی  َْنل  ُهَتَعیش  َّنَأ  ُمَْلعی  ُّهنأ  َِکلذ  َو  ْیبَّسلاَو ، ِطْسَْبلِاب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک تسناد  یم  اریز  درک  یگدنز  دوخ  ناوریپ  اب  لاوما  ششخب  رد  يریگتخس  یمرن و  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اریز  يرآ ، )
اب درک  مایق  یتقو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اّما  دنهد . یم  رارق  تالکشم  یتخس و  رد  ار  اهنآ  دنروش و  یم  وا  نایعیش  دض  رب  وا  زا  سپ 
زا یـسک  دنزوریپ و  هراومه  وا  نایعیـش  هک  دناد  یم  اریز  دنک  یم  دروخرب  مدرم  اب  تیعطاق  اب  و  ناوارف » ياهشـشخب   » يزاب لد  تسد و 

(. درک دهاوخن  هبلغ  اهنآ  رب  سپ  نآ 
*****

رردلا 226. دقع  [ 1]

نارگمتس زا  ماما  ماقتنا 

دهاش ار  نانمشد  يراکمتس  ملظ و  عاونا  دید و  یم  ار  ناراگزور  نآ  یمالسا  هعماج  تالکشم  هوبنا  یتقو  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
: تشاد یم  راهظا  هتخود  مشچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نشور و  هدنیآ  هب  دوب ،

ثیدح 71

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2181 

http://www.ghaemiyeh.com


: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. َنیِملاَّظلا َنِم  ُمِقَْتنیَف  اَنَِمئاَق  ُهللا  ُرِهْظی 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دندیسرپ دریگ .) یم  ماقتنا  نارگمتس  زا  دنک و  یم  مایق  ام  مئاق  )

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 
؟ تسیک امش  مئاق 

: داد خساپ 
ثیدح 72

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو یْنبِا ، ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُۀَّجُْحلا  َوُه  َو  یلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یْنبِا  ِدـْلُو  ْنِم  ُعـِباَّسلا 

یلع نب  دّمحم  مرسپ  نادنزرف  زا  ماما  نیمتفه  . ) ًاْملُظ َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  َو  ًاطِْـسق  َضْرْألا  أَلْمی  َو  ُرَهْظی  َُمث  ًۀَلیوَط  ًةَّدُم  ُبیغی  يِذَّلا  َوُه 
رـسپ یلع ، دنزرف  دمحم ، دنزرف  رفعج ، دنزرف  یـسوم ، دنزرف  یلع ، دنزرف  دمحم ، دنزرف  یلع ، دنزرف  نسح ، دنزرف  ادـخ  تّجح  وا  تسا .

متس و زا  رپ  هکنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدش  راکشآ  سپس  دوش  یم  ناهنپ  اههدید  زا  ینالوط  یتّدم  هک  تسوا  تسا . نم 
[. 1 (. ] تسا هدش  زواجت 

*****
ثیدح 681 ةادهلا ج7 ص138  تابثا  [ 1]

ثیدح 704. مالسلا ج3 ص181  هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحأ  مجعم 

نامز ماما  تبیغ  ود  زا  ربخ 

يرغـص و تبیغ  زا  شیوخ  نارای  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یگدنز  نارود  نتخاس  نشور  يارب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
: هک داد  حیضوت  تفگ و  نخس  ترضح  نآ  يربک 

ثیدح 73
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ْمُهُضَْعب َلوُقی  یّتَح  ُلوُطَت  امُهادْحِإ  ِناتَبیَغ ؛ مالسلا -  هیلع  يِدْهَملا  ینعی  ِْرمَألا -  اذه  ِبِحاِصل 
: ْمُهُضَْعب َو  َتام ،
: ْمُهُضَْعب َو  َِلُتق ،

[. 1 . ] ُهَْرمَأ یلی  يذَّلا  َیلْوَْملا  َّالإ  ِهِریَغ ، َو ال  ِیلَو  ْنِم  ٌدَحَأ  ِهِعِضْوَم  یلَع  ُِعلَّطی  َو ال  َبَهَذ .
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

و تسا . هدرم  وا  تفگ  دنهاوخ  یهورگ  هک  تسا  ینالوط  نانچ  ود  نآ  زا  یکی  تسا  حرطم  تبیغ  ود  جع )»  » يدـهم  ) رما بحاص  يارب  )
یعـالّطا وا  هاـگیاج  زا  یـسک  و  تسا . هدرک  روـهظ  وا  هک  تفگ  دـنهاوخ  رگید  یعمج  و  تـسا . هدـش  هتـشک  وا  تـفگ  دـنهاوخ  یعمج 

(. دننک یم  ارجا  ار  شتاروتسد  هدوب و  وا  هدنیامن  هک  یناربهر  زج  تشاد  دهاوخن 
*****

رردلا ص134. دقع  [ 1]
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يدهم ترضح  نادابآ  راگزور 

یهابت داسف و  هب  ناهج  ناسنا و  لّوا ، هلحرم  رد  هک  دناسانـش  یم  توافتم  نارود  هلحرم و  ود  هب  ار  هدنیآ  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
. ددرگ یم  دوبان  اهيدب  اهیتشز و  دوش و  یم  حالصا  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  مایق  اب  مود  هلحرم  رد  ددرگ و  یم  راچد 

ثیدح 74
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َنَْعلی َو  ِْرفُْکلِاب ، ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُضَْعب  َدَهْشی  َو  ٍضَْعب ، ِهوُجُو  ِیف  ْمُکُـضَْعب  َلُْفتیَو  ٍضَْعب ، ْنِم  ْمُکُـضَْعب  َأَْربی  یَّتَح  ُهَنوُرِظَْتنَت  يِذَّلا  ُْرمَألا  ُنوُکیال 
. ًاضَْعب ْمُکُضَْعب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رگید هورگ  ّدض  رب  یهورگ  دـبای ، جاور  امـش  نیب  رگیدـکی  زا  ترفن  راجزنا و  هک  ینامز  زج  دـبای  یمن  قّقحت  دـیراد  ار  شراظتنا  هچنآ  )

: دندیسرپ ماما  زا  دننک .) نیرفن  نعل و  ار  رگیدمه  دنهد و  تداهش 
؟ تسا هنوگچ  يراکوکین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ 

: دومرف خساپ 
همه دنک و  یم  مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  تسا  نامز  نآ  رد  اهریخ  همه  . ) ُهَّلُک َِکلذ  ُعَفْدـی  َو  انُِمئاق ، ُموُقی  ِنامَّزلا ، َِکلذ  یف  ُهُّلُک  ُریَخلَا 

[. 1 (. ] درادیمرب نایم  زا  ار  اهیتشز 
*****

ثیدح 9 ینامعن ص 205  تبیغ  [ 1]
رردلادقع ص63.

يدهم ترضح  گنج  ریشمش و 

و اهگنج ، اهشروش ، یناهج ، تینما  حلـص و  نانمـشد  تسا ، ریگارف  یناهج و  بالقنا  کی  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  بالقنا  نوچ 
و هدـش ، حالـس  علخ  نارگمتـس  ات  درادـن ، دوجو  نامایب  داهج  هزرابم و  زج  یهار  هک  دـننک  یم  لیمحت  ماما  رب  ار  ياهدرتسگ  تامجاهت 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  ور  نیا  زا  ددرگ ، كاپ  اهیتشز  عاونا  زا  نیمز 
ثیدح 75

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! يِدْهَْملا ِجُورُِخب  َنُولِْجعَتْسی  ام  َو  ُفیَّسلا ، َّالِإ  ٍشیَُرق  َو  ِبَرَْعلا  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ْنُکی  َْمل  مالسلا ، هیلع  يِدْهَْملا  َجَرَخ  اذِإ 

[. 1 . ] ِفیَّسلا ِّلِظ  َتَْحت  ُتْوَْملاَو  ُفیَّسلا ، َّالإ  َوُه  ام  َو  ُریِعَّشلا ، َّالإ  ُهُماعَط  َو ال  ُظیلَْغلا ، َّالِإ  ُهُساَِبلام  ِهللاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالـسلا هیلع  يدهم  روهظ  رد  ارچ  تسین . يرگید  هطبار  ریـشمش  زج  شیرق  هفیاط  برع و  وا و  نایم  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  یتقو  )
؟ دینک یم  لیجعت 

یم رارق  ریـشمش  هیاس  ریز  رد  گرم  دـنک و  یم  كاپ  ار  ایند  داهج  هزرابُم و  ریـشمش و  اب  وا  درادـن ، وج  زا  ییاذـغ  نشخ و  ساـبل  زج  وا 
(. دریگ

*****
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رردلا ص228 دقع  [ 1]
ثیدح 503. ةادهلا ج7 ص79  تابثا 

ناوج لکش  رد  نامز  ماما  روهظ 

هدـنیآ و نوگانوگ  تّالوحت  تشاد ، رایتخا  رد  شراوگرزب  ردـپ  ّدـج و  هلیـسو  هب  هک  یهاگآ  مولع و  اـب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
: دومرف نایب  ینشور  هب  ار  ترضح  نآ  لاس  نس و  لکش و  دننام  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يدرف  تایصوصخ 

ثیدح 76
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ًاخیَـش هَنُوبِـسْحی  ْمُه  َو  ًّاباَش ، ْمُُهبِحاص  ْمِهَیلِإ  َجُرْخی  ْنَأ  ِۀـیلَْبلا  ِمَظْعَأ  ْنِم  َّنإ  َو  ًاقَّفَُوم ، ًّاباش  ْمِهَیلِإ  ُعِجْری  ُهَّنـأل  ؛ ُساَّنلا ُهَرَْکنَأـَل  يِدـْهَْملا  َماـق  َْول 
[. 1 . ] ًاریبَک

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ریپ رایسب  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  نانآ  رّوصت  مغریلع  اریز  دنیامن  یم  راکنا  ار  وا  مدرم  زا  یهورگ  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  رگا  )

تـسا نیمه  نامز  نآ  مدرم  يارب  شیامزآ  نیرتگرزب  زا  و  درک ، دهاوخ  روهظ  یناوج  باداش  هرهچ  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  دـنرادنپ ، یم 
(. تسا ریپ  رایسب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنرادنپ  یم  هک 

*****
رردلا ص41 دقع  [ 1]

ثیدح 119 ةادهلا ج7 ص215  تابثا 
ثیدح 900. يدهملا ج3 ص353  ثیداحا  مجعم 

يدهم روهظ  تماما و  موادت 

حرطم ار  موصعم  ناماما  يربهر  تماما و  لصا  یمالسا ، تّما  يربهر  و  تیاده » موادت   » ِلصا هب  هّجوت  اب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
. دنک یم  یفرعم  ینارون  نشور و  ار  ناهج  ماجنارس  هدرک و 

ثیدح 77
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َضْرْألا ِِهب  ُهللا  ییْحی  ِّقَْحلِاب ، ُِمئاَْقلا  مامألا  َوُه  َو  يِْدلُو ، ْنِم  ُعِساَّتلا  ْمُهُرِخآَو  ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  َنِینِمؤْملا  ُریِمَأ  ْمُُهلَّوَأ  ًایِدـْهَم ، َرَـشَع  اَْنثِإ  اَّنِم 
َنْوَذْؤیَف َنوُرَخآ ، ِنیِّدلا  یَلَع  اَهِیف  ُُتْبثی  َو  ٌماَْوقأ  اَهِیف  ُّدَتْری  ٌۀَبیَغ  َُهل  َنوُکِرْـشُْملا . َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک ، ِنیِّدلا  یَلَع  ِّقَْحلا  َنیِد  ِِهب  ُرِهْظی  َو  اَِهتْوَم ، َدَْعب 

: ْمَُهل ُلاَقی  َو 
یلص ِهللا  ِلوُسَر  يَدی  َنَیب  ِفیَّسلِاب  ِدِهاجُمْلا  َِۀلِْزنَِمب  ِبیِذْکَّتلاَو  يذَْالا  یَلَع  ِِهتَبیَغ  ِیف  َِرباَّصلا  َّنِإ  اَمأ  [ 1 «. ] َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  »

. هلآ هیلع و  هللا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یماما وا  دـشاب ، یم  نم  دـنزرف  نیمهن  اهنآ  نیرخآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اهنآ  نیتسخن  و  تساـم ، زا  هدـننک  تیادـه  هدزاود  )
قح نیئآ  ددرگ و  یم  راکشآ  وا  اب  نید  دنک ، یم  هدنز  دشاب  هدرم  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  وا  طّسوت  ادخ  دنک ، یم  مایق  قح  يارب  هک  تسا 
یم دیدرت  کش و  هب  یهورگ  ینالوط . تسا  یتبیغ  ار  وا  دشابن ، نیکرـشم  دـنیاشوخ  هچرگ  دـبای ، یم  قّقحت  ناهج  رـسارس  رد  وا  طّسوت 
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: دنیوگ یم  اهنآ  هب  دنناسر و  یم  رازآ  ار  نامدق  تباث  ناراد  کش  دننام ، یم  مدق  تباث  راوتسا و  رادنید  یهورگ  و  دنتفا ،
؟ دسر یم  ارف  یک  دوعوم  زور  دیتسه  وگتسار  امش  رگا 

یلص هللا  لوسر  هاگـشیپ  رد  هک  دنتـسه  ینادهاجم  دننامه  دنـشاب  رابدرب  رباص و  ناراد  کش  بیذکت  رازآ و  رب  تبیغ  نامز  رد  هک  نانآ 
[. 2 (. ] دننک یم  داهج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

*****
هیآ 29. سی  هروس  [ 1]

ثیدح 3 نیّدلا ج1 ص317  لامک  [ 2]
ثیدح 36 مالسلا ج1 ص69  هیلع  اضّرلا  مامالا  رابخأ  نویع 

رثألا ص231 ۀیافک 
يرولا ص384 مالعا 

ثیدح 152 ثیدح 134 و ج3 ص200  ةادهلا ج2 ص333 ، تابثا 
قئاقدلا ج4 ص177. زنک 

نامز ماما  ههام  تشه  گنج 

: مدرک لاوئس  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  دیوگ  یم  باّشخ  یسیع 
؟ دیتسه امش  رمألا  بحاص  ایآ 

: داد خساپ  ماما 
ثیدح 78

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ٍرُهْشَأ َۀِیناَمَث  ِهِِقتاَع  یَلَع  ُهَفیَس  ُعَضی  ِهِّمَِعب  یَّنَکُْملا ، ِهِیبَِأب ، ُرُوتْوَْملا  ُدیِرَّشلا  ُدیِرَّطلا  ِْرمألا  ُبِحاَص  ْنِکلَو  ال ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تشه هدش و  هدناوخ  شیومع  بقل  اب  تساوخ و  دهاوخرب  شردپ  یهاوخنوخ  هب  هک  تسا  ناهن  رد  هدش و  یفخم  نآ  رمالا  بحاص  هن ، )

[. 1 (. ] تفرگ دهاوخ  شود  هب  ریشمش  هام 
*****

ثیدح 5 نیدلا ج1 ص318  لامک  [ 1]
ثیدح 123 ةادهلا ج6 ص398  تابثا 

ثیدح 6 راونالاراحب ج51 ص133 
ثیدح 702 مالسلا ج3 ص180  هیلع  يدهملا  ثیداحا  مجعم 

ياهگنج یمالـسا ، تموکح  ندـش  یناهج  يارب  هنرگ  و  دـشاب ، هتـشاد  ّقلعت  شخب  یئاهر  تایلمع  زا  یکی  هب  دـیاش  گنج  هام  تشه  )
(. درک دنهاوخ  لیمحت  ماما  رب  ار  یناوارف 

نامز ماما  تموکح  تدم 

و دراد ، مزال  یهاگآ  نآ  بناوج  همه  هب  هک  تسا  ینارون  نشور و  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  يور  شیپ  رد  ناهج  هدنیآ 
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. دیوگ یم  زاب  دوخ  نارای  يارب  ار  تفای  دهاوخ  قّقحت  وا  تداهش  سپ  اهنرق  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تّدم 
ثیدح 79

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ًارُهْشَأ َو  ًۀَنَس  َرَشَع  َۀَعِْست  مالسلا  هیلع  يِدْهَملا  ُِکلْمی 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. درک دهاوخ  تموکح  هام  دنچ  لاس و  هدزون  جع »  » يدهم )

*****
رردلا ص239. دقع  [ 1]

نامز ماما  تخانش 

نآ ياـهیگژیو  هب  تبـسن  مدرم  یهاـگآ  ندروآ  ـالاب  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  ندناسانـش  يارب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
: تشاد راهظا  ترضح 

ثیدح 80
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. یَح َوُه  َو  ُُهثاریم  ُمَسْقی  يِّذلا  َوُه  َو  ِۀَبیَغلا ، ُبِحاص  َوُه  َو  يِْدلُو ، ْنِم  ُعِساتلا  َوُه  ِۀَّمُألا  ِهِذه  ُِمئاق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 (. ] ددرگ یم  میسقت  دشاب  یم  هدنز  هک  هک  یلاح  رد  شثاریم  تسا و  تبیغ  بحاص  وا  تسا  نم  نادنزرف  زا  تّما  نیا  مئاق  )
*****

ثیدح 2 نیدلا ج1 ص317  لامک  [ 1]
ثیدح 3 ةادهلا ج6 ص397  تابثا 

ثیدح 3. راونالا ج51 ص133  راحب 

نامز ماما  ياهیگژیو 

اراکشآ ار  ترضح  نآ  ياهیگژیو  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  قیقد  حیحص و  ندناسانش  یفّرعم و  يارب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
: دراد یم  نایب 

ثیدح 81
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: مالسلا هیلع  ِءاِیْبنألا  َنِم  ٌنَنُس  اَّنِم  ِِمئاْقلا  یف 
ْنِم اَّمَأَف  هلآ . هیلع و  هللا  یلصدَّمَُحم  ْنِم  ٌۀَّنُس  َبویَأ و  ْنِم  ٌۀَّنُس  َو  یـسیع ، ْنِم  ٌۀَّنُـس  َو  یـسُوم ، ْنِم  ٌۀَّنُـس  َو  َمیهاْربِإ ، ْنِم  ٌۀَّنَـس  َو  ٍحُون ، ْنِم  ٌۀَّنُس 

: ٍحُون
: َمیهْربِا ْنِم  اَّمَأ  َو  ِرْمُْعلا  ُلوُطَف 

: یسُوم ْنِم  اَّمَأ  َو  ِساَّنلا  ُلاِزتِْعا  َو  ِةَدالِْولا  ُءافِخَف 
: یسیع ْنِم  اَّمَأ  َو  ُۀَبیَْغلَا  َو  ُفْوَْخلاَف 
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: َبویَأ ْنِم  اَّمَأ  َو  هیف  ِساَّنلا  ُفالِتْخِإَف 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ْنِم  اَّمَأ  َو  يْولَْبلا  َدَْعب  ُجَرَْفلاَف 

[. 1 «. ] ِفیَّسلِاب ُجوُرُْخلاَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یسوم زا  یمسر  هار و  میهاربا و  زا  یمـسر  هار و  و  ربمایپ ، حون  زا  یمـسر  هار و  دراد . دوجو  ناربمایپ  شور  بادآ و  ام  مئاق  یگدنز  رد  )
لوط ربمایپ ، حون  مسر  هار و  اّما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  زا  یمـسر  هار و  بویا و  زا  یمـسر  هار و  یـسیع و  زا  یمـسر  هار و  و 

هار و تسا و  ندرک  تبیغ  نتـشاد و  همهاو  یـسوم ، مسر  هار و  تسا و  مدرم  زا  يرود  و  ناهنپ ، تدالو  میهاربا ، مسر  هار و  تسا و  رمع 
هار و تساهيراتفرگ و  اهـشیامزآ و  زا  سپ  يزوریپ  یئاهر و  بویا ، مسر  هار و  تسوا و  دوجو  رد  مدرم  نتـشاد  فالتخا  یـسیع ، مسر 

(. تسا ریشمش  اب  مایق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مسر 
*****

ۀّمغلا ج2 ص522 فشک  [ 1]
نیقیلا ج2 ص793 ملع 

نیدلا ص576. لامک 

ماما زا  تعاطا 

حلص ظفح  رد  ردارب  اب  یگنهامه 

یبایزرا هب  ار  نآ  دوش  یمن  یـشیدناهداس  يرگن ، یحطـس  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  هلئـسم  مهم ، یـسایس  لـئاسم  زا  یکی 
اب مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  اّما  دندرک ، یم  ضارتعا  دننک و  كرد  یتسرد  هب  ار  نآ  لماوع  للع و  دنتسناوت  یمن  يرایـسب  تشاذگ .

تسایس دنتساوخ  یم  دندیسر و  یم  وا  تمدخ  یهورگ  هاگره  درک ، یم  تعاطا  وا  زا  تسناد و  یم  دوخ  ماما  ار  وا  دوب ، گنهامه  ردارب 
. درک یم  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنربب  لاوئس  ریز  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

در ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حلص  ات  دندرک  ناوارف  شالت  دندیسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هفوک  نایعیـش  زا  یهورگ  يزور 
. دنراد او  مایق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرک 

ثیدح 82
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ُْمتْرَظَن َو  انْرَظَن  ُکَلْهی  ْنِإَف  ًایَح ، ُلُجَّرلا  اَذه  َماد  ام  اُورِظَْتناَف  ًاهِراک ، اَهل  ُْتنُک  ٌۀَعَیب  َْتناک  َو  ٌْحلُص  َناک  ْدَق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ام و دریمب ، هک  هاگنآ  سپ  دیـشاب ، راظتنا  رد  تسا  هدـنز  هیواعم  ات  اّما  تسین ، نم  دـنیاشوخ  هچرگ  دراد  دوجو  اـم  نیب  یحلـص  داد  رارق  )
( مینک یم  رظن  دیدجت  امش 

*****
ثیدح 10. فارشالا ج3 ص150  باسنأ  [ 1]

حلص موادت  ظفح و 

تـسرد تسناوت  یمن  ار  یـسایس  لئاسم  قمع  نوچ  دوب ، كانهودنا  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  يارجام  رد  هک  يدع  نب  رجح 
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هک درک  شالت  ناوارف  و  دمآ ، مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تمدـخ  يزور  تشاد ، یئاهتراسج  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دـنک ، لیلحت 
: تفگ دربب و  لاوئس  ریز  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حلص 

اب همه  ام  نک ، زاغآ  ار  هیواعم  ّدـض  رب  هزرابم  ماـیق و  نُک و  عمج  دوخ  درگ  ار  نایعیـش  نک ، اـهر  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يأر  رظن و 
: دیامرف مکح  ام  نایم  دنوادخ  ات  میهد  یم  همادا  دربن  هب  ردقنآ  نایماش  هیواعم و  اب  میئامش و 

ثیدح 83
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ٌلِیبَس َتْرَکَذ  ام  یلِإ  َسَیل  َو  انْعیاب  ْدَق  ّانِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] درادن دوجو  یهار  دیهاوخ  یم  امش  هچنآ  هب  میرب ، یم  رسب  حلص  نارود  رد  نونکا  مه  میدرک و  حلص  اهنآ  اب  ام  )
*****

فارشألا ج3 ص151. باسنا  [ 1]

یلیمحت حلص  ظفح  ترورض 

نب نامیلس  يرازف و  نب  بیـسم  يدزأ و  هللادبع  نب  بدنج  دننام  هفوک  رد  هعیـش  ناگرزب  زا  یهورگ  همان ، دادرارق  ءاضما  حلـص و  زا  سپ 
ریز ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حلص  دنتشاد  شالت  دندرک و  تاقالم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یفنح ، هللادبع  نب  دیعـس  و  یعازخ ، درص 

. دنربب لاوئس 
ثیدح 84

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ُهَنوُد ِتْوَْملِاب  ِسْفَّنلا  َبیَط  ُْتنَُکل  ًالُوعْفَم . َناک  ِهللا  َْرمَأ  َّنِإ  ًاروُدْقَم ، ًاَرَدَق  َناک  ِهللا  َْرمَأ  َّنِإ 

! يدُْملِاب یْبلَق  ُحَّرَشیَو  یساوَْملِاب  یْفنَأ  ُّزَحی  امَّنَأَک  َو  ُُهتْعَطَأَف ، ینَدَشانَو  یَلَع  َمَزَع  یخَأ  ْنِکلَو 
: َّلَجَوَّزَع ُهللا  َلاق  ْدَقَو 

: لاقو [ 1 ( ] ًاریثَک ًاریَخ  ِهیف  ُهللا  َلَعْجی  َو  ًائیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  )
[. 2 ( ] َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأَو ال  ُمَْلعی  ُهللاَو  ْمَُکل  ٌّرَش  َوُهَو  ًائیَش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یَسَعَو  ْمَُکل  ٌریَخ  َوُهَو  ًائیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یَسَع  َو  )

اب مردارب  اّما  مداد ، یم  حیجرت  حلـص  رب  ار  گرم  مه  نم  تسا ، یندش  ءارجا  ادـخ  نامرف  انامه  و  دراد ، ینیعم  هزادـنا  ادـخ  نامرف  انامه  )
رب دراک  اب  و  نم ، ینیب  رب  اهریشمش  اب  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک ، تعاطا  وا  زا  مه  نم  دومرف ، حرط  ار  نیملسم  حلاصم  درک و  تبحص  نم 

: دومرف گرزب  زیزع و  يادخ  قیقحتب  و  دندیبوک ، یم  نم  بلق 
: دومرف و  تسا » هداد  رارق  نامه  رد  ار  ناوارف  ریخ  ادخ  اّما  دیرادن  شوخ  ار  يزیچ  یهاگ  »

یم ادخ  تسا ، دب  امـش  يارب  هک  دیراد  تسود  ار  يزیچ  یهاگ  و  تسا ، ریخ  امـش  يارب  هک  یلاح  رد  دـیرادن  شوخ  ار  يزیچ  یهاگ  «و 
حلـص ظفح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رظن  ات  دندرک  ناوارف  رارـصا  هللادبع  نب  دیعـس  درـص و  نامیلـس  اّما  دـیناد .» یمن  امـش  دـناد و 

: دومرف دوخ  دومنهر  موادت  رد  ماما  هک  دننادرگرب 
(. دراد تیحالص  هن  دراد و  ناکما  هن  یطئارش  نینچ  رد  هیواعم  ّدض  رب  مایق   ) ُحَلْصی َو ال  ُنُوکی  ام ال  اذه 

*****
.19 هیآ ءاسن  هروس  [ 1]

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2188 

http://www.ghaemiyeh.com


.216 هیآ هرقب  هروس  [ 2]

رتشگنا

ربمایپ رتشگنا  شقن  هللا  یلو  یلع 

هتـشذگ ناراگزور  رد  دراد ، یناور  يونعم و  عفانم  مه  يّدام و  عفانم  مه  هک  تسا  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  یگدـنز ، ياهیئابیز  زا  یکی 
و دیدرگ ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  زورما  يرادا  ياهرهُم  عاونا  ياجب  هک  دـیدرگ  یم  نییزت  ییاهشقن  تارابع و  ظافلا و  هب  يدرف  ره  رتشگنا 

هللادبعابا ترضح  ار  ياهرطاخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتشگنا  هب  تبـسن  دندرک ، یم  رهم  ار  یمـسر  ياههمان  نایاپ  نآ  اب 
: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع 

.(. دراد تیحالص  هن  دراد و  ناکما  هن  یطئارش  نینچ  رد  هیواعم  ّدض  رب  مایق  ( ؛ تسا یندینش 
ثیدح 85

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، َشاّقَنلا ُهاطْعَأَف  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤْملا  ُریما  هَذَخَأَف  ِهللاِْدبَع » ُْنب  ُدَّمُحم   » ِهیَلَع َشُْقنِیل  ًامَتاَخ  مالسلا  هیلع  ًاِیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلصیبَّنلا  یَطْعَا 

: هل مالسلا  هیلع  لاقف 
مالسلا هیلع  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  َءاجَف  ِهللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم   » ِهیَلَع َشَقَنَف  ُهُدی  ْتَأَطْخَاَف  ُشاَّقَّنلا  َشَقَنَف  هللادبع » نب  دمحم  هیلع  شقنا  »

: لاقف
؟» متاخلا لعف  ام  »

: لاقف
ِهِشْقَن یلِإ  َرَظَن  َو  ُهَذَخَأَف  اذوه ،

: لاقف
: لاق اذهب .» کترمأ  ام  »

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  هب  ءاجف  تأطخأ ، يدی  نکلو  تقدص ،
: لاقف

هَیلإ رَظَن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصِیبنلا  ذخأف  تأطخأ ،» هدی  َّنأ  رکذ  هب و  ترمأ  ام  شاّقنلا  شقن  ام  هللالوسر  ای  »
: لاقف

ٌشوُْقنَم ُهَتَْحت  اذِإَف  ِهِمَتاخ  یلِإ  َرَظَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصِیبَّنلا  َحَبْـصَأ  اَّمَلَف  ِِهب ، َمَّتََخت  و  هللالوسر » دّمحم  انأ  و  هللادبع ، نب  دّـمحم  انأ  یلع  ای  »
مالسلا هیلع  ُلیئَْربَج  َءاجَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلصِیبَّنلا  َِکلذ  ْنِم  َبَّجَعَتَف  ِهللا » یلَو  ِیلَع  »

: لاقف
«. اذک اذک و  ناک  لیئربج  ای  »

: لاقف
. اندرأ ام  انبتک  تدرأ و  ام  تبتک  دّمحم  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نآ نیگن  يوررب  هدرب و  يزاسرتشگنا  هزاغم  هب  ات  درپس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  دوخ  رتشگنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  )
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ادخ لوسر  روتسد  داد و  لیوحت  زاسرتشگنا  داتـسا  هب  ار  رتشگنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دسیونب . ار  هللادبع » نب  دمحم   » هلمج
راچد يراذگ ، شقن  ماگنه  هب  زاسرتشگنا  داتسا  هللادبع .» نب  دمحم   » سیونب رتشگنا  يور  رب  هک  درک  غالبا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: تشون ار  هلمج  نیا  دش و  هابتشا 
: دومرف دید  ار  رتشگنا  یتقو  تفر ، زاسرتشگنا  داتسا  دزن  یلبق  رارق  قبط  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هللا » ّلوسر  ٌدّمحم  »

یلع ترـضح  مدرک . هابتـشا  يراذـگ  شقن  ماگنه  هب  یئوگ ، یم  تسار  تفگ . زاسرتشگنا  داتـسا  مدوب . هدادـن  روتـسد  هنوگنیا  وت  هب  نم 
: دومرف دناسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  رتشگنا  مالسلا  هیلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا . هدرک  هابتشا  هک  درک  یهاوخرذع  درکن و  لمع  دیدوب  هداد  روتسد  امش  هچنآ  هب  زاس  رتشگنا  داتسا 
: دومرف درک  یم  هاگن  نآ  شقن  هب  هک  یلاح  رد  درک و  لیوحت  ار  رتشگنا  ملس  و 

! یلع يا 
. درادن یلاکشا  متسه ، ادخ  لوسر  دمحم  نم  و  متسه ، هللادبع  نب  دمحم  نم 

حبص ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  دیسر ، ارف  ناهاگحبـص  تشذگ و  بش  تشاذگ . كرابم  تشگنا  رب  ار  رتشگنا  سپس 
: هک دومرف  هدهاشم  تخود  رتشگنا  هب  هاگن  درک و 

لیئربج هاگان  هک  دش  هدز  تفگش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . هدش  هتشون  هللا » یلو  یلع   » هلمج هللا » لوسر  دّمحم   » هلمج ریز 
: داد خساپ  لیئربج  تفگ . زاب  ار  رتشگنا  يارجام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمآ و  دورف 

! دّمحم يا  )
[. 1 (. ] میتشون میتساوخ  ار  هچنآ  زین  ام  و  یتشون ، يدرک  هدارا  هچنآ  امش 

*****
ثیدح 72 راونالاراحب ج40 ص37  [ 1]
ثیدح 285 زجاعملا ج1 ص425  ۀنیدم 

یسوط ج2 ص315. خیش  یلاما  باتک 

نیسح ماما  رتشگنا  شقن 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  و  دیشخب ، مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  نآ  تداهش  ماگنه  هب  هک  تشاد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  یقیقع  رتشگنا 
. دوب هدیشخب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هب  ار  نآ  تداهش  ماگنه  هب  زین 

ثیدح 86
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: َُهل ُْتلُقَف  مالسلا ، هیلع  َو  هلآ  انیبَن و  یلَع  َمیْرَم  َْنب  یَسیع  َحیسَْملا  ِمْوَّنلا  ِیف  ُتیَأَرَف  ًائیَش ، ِهیَلَع  َشُقنَأ  ْنَأ  ُتیَهَتْشاَف 
؟ اذه یمَتاخ  یلَع  ُشُْقنَأ  ام  ِهللاَحوُر  ای 

: لاق
: هیلع شقنا 

«. لیجنإلا رخآ  ةاروتلا و  لّوأ  ّهنإف  نیبملا ، ّقحلا  کلملا  هللا  الإ  هلإ  ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نامربمایپ رب  وا و  رب  هک   » میرم نب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  باوخ  رد  بش  هک  منک ، شقن  يزیچ  رتشگنا  نیگن  يور  رب  متشاد  تسود 
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! ادخ حور  يا  مدیسرپ  مدید . ار  دورد » شنادناخ  و 
؟ مسیونب ياهلمج  هچ  مرتشگنا  نیا  نیگن  يور  رب 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
لیجنا باتک  نایاپ  رد  و  تاروت ، باتک  لّوا  رد  هلمج  نیا  هک  نیبملا » ّقحلا  کلملا  هللا  ّـالا  هلا  ـال   » راـگنب ار  هلمج  نیا  ترتشگنا  يور  رب 

[. 1 . ] تسا هدمآ 
*****

ثیدح 252. یسوط ص297  خیش  تبیغ  باتک  [ 1]

ربمایپ تیب  لها  تخانش 

تیب لها  ملع 

: دنک یم  لقن  هتابن  نب  غبصأ 
مدش و دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  یتقو  متشاد ، یئاههتساوخ  یتالاوئس و  و  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  تمدخ  يزور 

راهظا هاگنآ  دومرف و  خساپ  هزجعم  تردق  اب  ارم  ياههتساوخ  و  دومرف ، خساپ  نم  تالاوئس  هب  تسناد و  یم  ارم  نورد  رارسا  مدرک ، مالس 
: تشاد

ثیدح 87
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: مالسلا هیلع  لاق  ّمث  یهجو ، یف  مّسبتف  ِهللا .» ِّرِس  ُلْهَأ  اَّنأل  ؛ انَْدنِع ام  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَِإل  َسَیل  َو  ِهِیف ، ام  ُناَیب  َو  ِباتِْکلا  ُْملِع  انَْدنِع  َنیذَّلا  ُنَْحن 
. ِِهلوُسَر ُۀَثَرَو  َو  ِهللا  ُلآ  ُنَْحن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، تسین ادخ  ناگدـنب  زا  مادـکچیه  رایتخا  رد  تسام  دزن  رد  هچنآ  و  نآ ، حیحـص  ریـسفت  و  باتک ، ملع  تسام  دزن  هک  یناسک  میتسه  ام  )

(. وا ربمایپ  ناثراو  ادخ و  نادناخ  میئام  دومرف » دز  یم  دنخبل  هک  یلاح  رد  و   » میشاب یم  یهلا  رارسا  هتسیاش  ام  اریز 

تیب لها  زا  تادوجوم  همه  تعاطا 

: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیـسح ماما  زا  ياهراشا  اب  دندرب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  ار  وا  راچانب  دش  راد » بت   » تّدش هب  یثیل  يداه  نب  داّدـش  نب  هللادـبع 

زا مدش  دونشخ  قحب  تفگ  درک  یم  رّکشت  هک  یلاح  رد  رامیب  تفای . زاب  ار  تمالس  تسب و  تخر  رامیب  ندب  زا  دیدش » بت   » مالسلا هیلع 
. دزیرگ یم  امش  زا  بت »  » هک مدید  امش و  ّتبحم  فطل و 

ثیدح 88
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُۀَسانُک ای  اَنل  ِۀَعاَّطلِاب  ُهَرَمَأ  ْدَقَو  َّالِإ  ًائیَش  ُهللا  َقَلَخ  ام  ِهّللاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هب  دنگوس  )
(. داد نامرف  ام  تعاطا  هب  ار  نآ  هکنآ  زج  دیرفاین  ار  ياهدیدپ  دنوادخ 
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: دومرف بت »  » هب باطخ  دنز  یم  فرح  یسک  اب  ایوگ  سپس 
!؟ ِِهبُونُِذل ًةَراَّفَک  ینوُکَت  یَِکل  ًاِبنْذُمْوَأ  ًاّوُدَع  َّالِإ  یبَْرقَت  َّالَأ  ِكَرَمَأ  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا  ُریمَأ  َسَیلَا 

؟ اذه ُلاب  امَف 
ار يراـکهانگ  اـی  يورب ، اـم  نانمـشد  غارـس  هب  هکلب  يوشن ، اـم  ناتـسود  ریگنماد  هک  دادـن  روتـسد  ار  وت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـیآ  )

؟ ددرگ كاپ  وا  ناهانگ  ات  يریگارف 
)؟ يدمآ صخش  نیا  غارس  هب  ارچ  سپ 

[. 1]
: تفگ هک  دیسر  شوگب  یئادص  اّما  میدید  یمن  ار  یسک  دندرک  لقن  نارضاح 

. کیبل
*****

ثیدح 141 یشک ج1 ص298  لاجر  [ 1]
یناردنزام ج4 ص51 بوشآ  رهش  نبا  بقانم 

ثیدح 50 ةادهلا ج5 ص199  تابثا 
ثیدح 8 راونألاراحب ج44 ص183 

ثیدح 10113. زجاعملا ج3 ص499  ۀنیدم 

تیب لها  تلیضف 

. دنامن یقاب  یسک  نت  ود  داتفه و  زج  دندش و  هدنکارپ  مدرم  هک  هاگنآ  ناوارف ، ياهتّجح  مامتا  زا  سپ  البرک  هار  نیب  رد 
: دومرف حرطم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  لئاضف  اهشزرا و  دنمشزرا ، ینارنخس  کی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 89
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

امهیلع نیسْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َۀَمِطافَو  ًایلَعَو  ًادَّمَُحم  َلَعَج  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َو  ٍءیَش  ِّلُک  َءامْسَأ  ُهَمَّلَعَو  ُهاَّوَسَو  َمَدآ  َقَلَخ  اََّمل  یلاعَت  َهللا  َّنِإ 
ُهللاَرَمَأَف ِشْرَْعلا . َو  یـسْرُْکلاَو  ِنانِْجلاَو  ِبُجُْحلاَو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ِقافْالا  ِیف  ُءیـُضت  ْمُهُراْونَأ  َْتناـکَو  َمَدآ ، ِرْهَظ  یف  ًۀَـسْمَخ  ًاحابْـشَأ  مالـسلا 

ْنَأ یبَأ  َسیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َقافْالا ، اهُراْونَأ  َّمَع  ْدَـق  یتَّلا  ِحابْـشألا  َْکِلِتل  ًءاعِو  ُهَلَعَج  ْنَِأب  ُهَلَّضَف  ْدَـق  ُهَّنِإ  َُهل ، ًامیظْعَت  َمَدِال  ِدوْجَّسلِاب  َۀَِـکئالَْملا 
ِهِرُّبَکَتَو َِکلذ  ِِهئابِِإب  َناکَو  َعَّفََرتَو  َرَبْکَتْـساَو  اهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  اَهل  ْتَعَـضاَوت  ْدَقَو  ِتیَْبلا  ِلْهَأ  انِراْونَِال  َعَضاوَتی  نآ  و  ِهللا ، ِۀَـمَظَع  ِلالَِجل  َعَضاوَتی 

. نیِرفاْکلا َنِم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناگتـشرف رب  ار  وا  و  تخومآ ، وا  هب  ار  يزیچ  ره  مان  دیـشخب ، لادتعا  ار  وا  تقلخ  مادنا و  دیرفآ و  ار  مدآ  گرزب ، دـنوادخ  یتقو  انامه  )
، دوب هدرک  نشور  ار  اج  همه  نانآ  رون  هک  ياهنوگب  داهن  مدآ  بلُص  رب  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ترـضح  رون  و  دومن ،
ات داد  مدآ  رب  هدجس  نامرف  ار  ناگتشرف  ادخ  سپ  درک ، ینارون  ار  اج  همه  یهلا ، شرع  و  یسرک ، تشهب ، اههدرپ ، اهنامـسآ ، ياه  ُقفا  رب 

ناگتشرف همه  سپ  دناهدرک ، نشور  ار  اهنامسآ  دراد و  رب  رد  ار  نت  جنپ  رون  هک  ّتلع  نادب  داد  يرترب  ار  مدآ  ادخ  دنرامش . گرزب  ار  وا 
هک یلاح  رد  درک  یچیپرس  ام  راونا  ربارب  ینتورف  زا  دز و  زابرس  يراگدرورپ  تمظع  ربارب  ینتورف  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  مدآ  رب 

دوخ یچیپرـس و  ّتلع  هب  هک  تسناد ، رتـالاب  تشادـنپ و  گرزب  ار  دوـخ  ناطیـش  سپ  دـندومن  هدجـس  دـندرک و  ینتورف  ناگتـشرف  همه 
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[. 1 (. ] دش نارفاک  زا  ینیب  گرزب 
*****

مالسلا ص217 هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 1]
راونألاراحب ج11 ص149

ۀبکاسلا ج4 ص270. ۀعمد 

تیب لها  اب  یتسود  رد  لادتعا 

نانوچ اهيوردُنت  هک  دندومرف ، شرافـس  اهینمـشد ، اهیتسود و  رد  يورهنایم  لادتعا و  ظفح  هب  ار  نایعیـش  هراومه  ام ، موصعم  ناربهر 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ّتبحم  یتسود و  رد  هک  دندومرف  شرافـس  دناسر و  دهاوخن  یعقاو  دشر  لامک و  هب  ار  ناسنا  اهيوردنُک 

. دنشاب ینازیم  رایعم و  ياراد  زین  ملس  هلآ و 
ثیدح 90

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: َلاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ِمالْسِْإلا ، ِّبُِحب  انوُّبِحَأ 

«. ًالوُسَر ِینُذِخَّتی  ْنَأ  َْلبَق  ًاَْدبَع  ِینَذَخَِّتا  یلاعَت  َهللا  َّنِإَف  یِّقَح ، َقْوَف  ِینوُعَفَْرت  «ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شنادناخ رب  وا و  رب  ادخ  دورد  هک   » ادخ ربمایپ  انامه  دیرادب ، تسود  مالـسا  یتسود  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ام  )
: دومرف داب »

[. 1 (. ] دنیزگرب يربمایپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیزگرب  دوخ  هدنب  ارم  ادخ  انامه  دیئاتسن ، مراوازس  هچنآ  زا  شیب  ارم 
*****

ثیدح 2889 یناربط ج3 ص128  ریبکلا  مجعم  [ 1]
دئاوزلاعمجم ج9 ص21.

تیب لها  ناتسود  شیامزآ 

: دیوگ یم  فیرط  نب  دعس 
ار نآ  ّتلع  تفگ و  ناوارف  نایعیش  ياهيراتفرگ  تالکشم و  زا  دش و  دراو  قرزأ  لیمج  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد 

؟ دننک یگدنز  نوگانوگ  تالکشم  اهالب و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ناتسود  دیاب  ارچ  هک  دیسرپ ،
دندیسر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  اههزیگنا  اهشـسرپ و  نیمه  اب  یهورگ  دومرف ، داّجـس  ماما  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: هک دنتساوخ  لح  هار  دندوشگ و  هوکش  هب  بل 
ثیدح 91

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: تلق ِهِرْمِص . یلِإ  ِلیَّسلا  َنِم  َو  َنیذارَْبلا ، ِضْکَر  ْنِم  انَّبَحَأ  ْنَم  یلِإ  ُعَرْسَأ  ُْلتَْقلا  َو  ُْرقَْفلا  َو  ُءالَْبلَا  ِهللاَو 

؟ رمّصلا ام  و 
: لاق
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[. 1 . ] اّنِم ُْمتَْسل  ْمُکَّنَأ  انیَأََرل  َِکلذَک ، اُونوُکَت  ْنَأ  الَُول  َو  ُهاهَْتنُم ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هب  دنگوس  )
دنت تکرح  ای  هقباسم ، رد  يراوس  نابـسا  ندـیود  ناـنوچ  دوش ، یم  اـم  ناتـسود  ریگنماد  دوز  رایـسب  اهراتـشک ، یتسدـیهت ، رقف و  اـهالب ،

: دندیسرپ تسَپ .). ياهنیمز  يوس  هب  اهبالیس 
؟ تسیچ رَمَص 

: داد خساپ 
: داد همادا  و  دنتسیا . یم  زاب  تکرح  زا  اهبالیس  هک  یهاگیاج  نیرخآ 

دیتسین و ام  اب  ایوگ  هک  مینک  یم  کش  امش  یتسود  رد  ام  دیریگ ، رارق  تالکشم  اهالب و  فده  هک  دیشابن  نینچ  ام  نایعیـش  امـش  رگا  (و 
تالکـشم اهیتخـس و  رد  لّمحت  و  دنک ، یم  دایز  ار  ام  تمواقم  تردـق  دزاس و  یم  ار  اهناسنا  تالکـشم  اهالب و  ینعی  دوب ). دـیهاوخن 

. دنک یم  صّخشم  ار  ام  ّتبحم  نازیم  صالخا و  نامیا و 
*****

ثیدح 85 راونالاراحب ج67 ص246  [ 1]
نیدلا ص432 مالعا 

ثیدح 2387. لئاسولا ج2 ص431  كردتسم 

قافن تیب و  لها  ینمشد 

شجنـس يوزارت  تسا  قح  هک  هچنآ  تساهدیابن و  اهدیاب و  اهتقیقح ، صیخـشت  نازیم  رایعم و  تسا و  راکـشآ  قح  یتسه ، راگدرورپ 
، غورد یتسار و  قافن ، صالخا و  نامیا ، رفک و  دنلطاب . قح و  تخانش  رایعم  دنشاب  یم  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  هک  لماک  ياهناسنا  تسا و 

ادـخ لوسر  نادـناخ  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هک  تخانـش  دوش  یم  نانآ  هلیـسو  هب  ار  لطاب  قح و 
. دناهنوگ نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ثیدح 92
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُمالَّسلاِهِیلَع ُهَْدلُو  َو  ًاِیلَع  ْمِهِضُْغِبب  َِّالا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  َنیِقفانُْملا  ُفِْرعَن  اَّنُک  ام 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب تبسن  نانآ  يزوتهنیک  ضغب و  اب  زج  میدرک  یمن  یئاسانش  ار  نیقفانم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  یگدنز  نارود  رد  ام  )
، وا اب  ینمشد  و  قح ، تخانـش  رایعم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یتسود  ینعی  [. 1 .( ] دنربمایپ نادناخ  زا  هک  وا  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما 

. تسا نایارگ  لطاب  ناقفانم و  لطاب و  تخانش  نازیم 
*****

ثیدح 305 مالسلا ج2 ص72  هیلع  اضرلا  مامالا  رابخا  نویع  [ 1]
ثیدح 113. لیذ  راونالاراحب ج39 ص302 

تیب لها  رب  هقدص  تمرح 
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يدعـس ءاروـحلا  یبا  عوـضوم  نیا  رد  تسا . مارح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  تاداـس و  رب  هقدـص  هک  میناد  یم  همه 
: تفگ درک و  لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  ياهرطاخ 

: مدیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يزور 
؟ دیئوگ زاب  نم  يارب  هک  دیراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  دوخ  یکدوک  نارود  زا  ياهرطاخ  ایآ 

ثیدح 93
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِرْمتَّلا یف  اهاْقلَا  یَّتَح  اِهباُعِلب  یّنِم  اهَذَخَأَف  اهُکُولَأ ، ُْتلَعَجَف  ًةَرْمَت  ُْهنِم  ُتْذَخَأَف  ِۀَقَدَّصلا ، ِرْمَت  ْنِم  ٍرْمَِتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  ِیتُأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ات هتـشادرب  ار  نآ  زا  ياهناد  نم  دندروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  امرخ  يرادـقم  مدوب  هتـسشن  ادـخ  لوسر  تمدـخ  رد  )
: داد رّکذت  تخادنا و  اهامرخ  رگید  يور  رب  تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  نآ  ًاروف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مروخب ،

[. 1 «.( ] تسین لالح  نانآ  رب  هقدص  دّمحم ، نادناخ  انامه  »
*****

ثیدح 3 فارشالا ج3 ص143  باسنأ  [ 1]
ثیدح 126. ةرهاطلا ص116  ۀیرذ 

تیب لها  راونا  شنیرفآ 

هک دنناد  یم  دنتسه  انشآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  اب  دنراد و  یئانـشآ  یئاور  عبانم  اب  هک  یناقّقحم  نادنمـشناد و 
زا شیپ  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالسلا و  هیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  يدوجو  راونا 
نب بیبح  دـنتخادرپ . یم  زاین  زار و  هب  ناشدای  مان و  اب  یهلا  ناربمایپ  رگید  مدآ و  ترـضح  تشاد و  دوجو  دوش  هدـیرفآ  ياهدـیدپ  هکنآ 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  يزور  يدسأ  رهاظم 
؟ دیدوب هنوگچ  امش  مدآ ، شنیرفآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ای 

ثیدح 94
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] َدیمْحَّتلاَو َلیلهَّتلاَو  َحیبْسَّتلا  ِۀَِکئالَْمِلل  ُمِّلَُعنَف  ِنمْحَّرلا ، ِشْرَع  َلْوَح  ُروُدَن  ٍرُون  َحابْشَأ  اَّنُک 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( میدادیم دای  ار  ادخ  ساپس  دمح و  حیبست و  ناگتشرف  هب  میدزیم و  رود  یهلا  شرع  درگ  رب  هک  میدوب  ینارون  تادوجوم  ام  )
*****

عیارشلا ج1 ص23 للع  [ 1]
راونالاراحب ج60 ص311.

ربمایپ اب  تیب  لها  تبحم  طابترا 

؟ دنادن شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  ارهز  ترضح  اب  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  اب  شنادناخ ، اب  ار  ادخ  لوسر  یئادیش  قشع و  هک  تسیک 
؟ دنک راکنا  وا ، تیب  لها  هب  تبسن  ار  ادخ  لوسر  رّرکم  ياه  شرافس  دناوت  یم  نمشد  ای  تسود  مادک 
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ثیدح 95
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. يداع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يِّدِجلَف  افاداع  ْنَم  َو  یلاو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يَّدَِجلَف  انالا  ْنَم و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ادخ لوسر  اب  دنک  ینمـشد  ام  اب  یـسک  ره  تسا و  هدرک  یتسود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دـنک  یتسود  ام  اب  سک  ره  )
[. 1 .( ] تسا هدیزرو  ینمشد 

*****
ةّدوملا ص330 عیبانی  [ 1]

قحلا ج11 ص592. قاقحا 

تیب لها  هب  شیارگ  دروآهر 

اهیتسود دـنویپ  ات  دوش ، هّجوت  نآ  هب  اـهیتسود  زاـغآ  رد  دـیاب  هک  دراد  ییاـه  دروآهر  راـثآ و  یعاـمتجا ، طاـبترا  اـی  یتسود  هنوگ  ره 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  شیارگ  یتسود و  دروآهر  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ددرگ . رارقرب  هناهاگآ 

. تشاد راهظا 
ثیدح 96

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ٍَعبْرَأ ْنِم  ًۀَلْصِخ  ْمَدْعی  َْمل  اناتَأ  ْنَم 

. ِءامَلُْعلا َۀََسلاُجم  َو  ًادافَتْسُم ، ًاخَأ  َو  ًَۀلِداع ، ًۀیِضَق  َو  ًۀَمَکُْحم ، ًۀیآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دهد یمن  تسد  زا  زیچ  راهچ  رد  ار  تلصخ  راهچ  دیآ  ام  شیپ  سک  ره  )
، راوتسا مکحم و  ياههناشن  لئالد و  زا  يرادروخرب  - 1

، هنالداع تواضق  - 2
، هنادنمدوس یتسود  - 3

[. 1 .( ] نادنمشناد ءاملع و  اب  نتسشن  - 4
*****

ۀمغلا ج2 ص32 فشک  [ 1]
ثیدح 9. راونألاراحب ج44 ص195 

شیرق یساپسان  تیب و  لها  ياهشزرا 

ّتلع و  دـنادب ، ار  اهيزوریپ  ای  تسکـش  لماوع  للع و  ناسنا  ات  تسا ، ترورـض  کی  اهّتلم  اـی  صاخـشا  یعاـمتجا  تاـیحور  تخاـنش 
بارعا نوگانوگ  ياهنادناخ  لئابق و  یعامتجا  یسانشناور  تخانش  هک  مالـسا  خیرات  رد  صوصخب  دسانـشب ، ار  اهيزوتهنیک  ینمـشد و 

هچ اهتیمولظم  تالکـشم و  اب  دیـسرپ  تشذـگ و  ماما  رب  دوراج  نب  رذـنم  يزور  دراد . یـسایس  ثداوح  لـیلحت  رد  یمّهم  رایـسب  شقن 
؟ مینک

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2196 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنادرگ امش  يادف  ارم  ادخ 
ثیدح 97

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو انْحَبْـصَأَو  َِکلذـِب ، اـَهل  ٌةَّرِقُم  ُمَجَْعلا  ِتَحَبْـصَأ  َو  اـْهنِم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادّـمَُحم  َّنَأـِب  ِمَـجَْعلا  یَلَع  ُّدَـتْعَت  ُبَرَْعلا  ِتَحَبْـصَأ  َو  انْحَبْـصَا 

اوُدَـتْهی َْمل  ْمُهانْکََرت  اذِإ  َو  انُوبیجی ، َْمل  ْمُهانْوَعَد  اذِإ  اَّنَأ  ِۀَّمُاـْلا  ِهِذـه  یلَع  ِءـالَْبلا  َنِم  َو  اـَنل ، َکـِلذ  َنْوَریـالَو  انَلْـضَف  َنُوفِْرعی  ُشیَُرق  ْتَحَبْـصَأ 
. انِریَِغب

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نانآ زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تهجنادب  دنناد  یم  رترب  ار  دوخ  اه  ّتلم  رگید  رب  برع  هک  یلاح  رد  میدرک  حبـص  )

اه شزرا  شیرق  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص  دنراد ، فارتعا  شیرق  تلیـضف  نیا  هب  برع  ریغ  ییاهّتلم  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  و  تسا ،
لها ام  هکنآ ، یمالسا  تّما  نیا  رب  مهم  تالکشم  زا  و  دنناد . یمن  اور  ام  يارب  ار  اهنآ  اّما  دنسانش ، یم  ار  ربمایپ  نادناخ  ام  ياهتلیضف  و 

میراذگ یم  او  دوخ  لاحب  ار  اهنآ  یتقو  و  دنهد ، یمن  تبثم  خـساپ  میناوخ  یم  ارف  ار  مدرم  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 
[. 1 .(] دنوش یمن  تیاده  ام  یئامنهار  نودب 

*****
رظانلا ۀهزن  [ 1]

ثیدح 20. رطاخلا ص85  هیبنت  و 

تیب لها  تخانش  دروآهر 

. دراد هدننک  نییعت  شقن  یمالسا  تّما  درف  درف  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مالـسا و  ربمایپ  يربهر  هاگیاج  شزرا و  تخانش 
. میسرب يراگتسر  تداعس و  هب  ات  مینک  لمع  ناشاهنادواج  تاروتسد  هب  مینادب و  ار  كاپ  ناکاپ  نآ  تلزنم  ردق و  هکنیا 

ثیدح 98
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ِنیَلَْضفألا ِهیََوبَأ  َّقَح  َفَرَع  ْنَم 

: َُهل َلیق  ِِهتَعاط  َّقَح  امُهَعاطَأ  َو  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم 
. َْتئِش ِنانَْجلا  َيأ  یف  ْحَبْحَبَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا یگتسیاش  هب  دسانشب و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح   » دوخ ناردپ  نیرترب  قح  سک  ره  )

[. 1 «.(] نیرب تشهب  لزانم  زا  مادک  ره  باختنا  وت  رب  داب  اراوگ   » دوشیم هتفگ  وا  هب  تمایق  زور  رد  دنک  تعاطا  اهنآ 
*****

ثیدح 193 مالسلا ص330  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 1]
ثیدح 3. ناهرب ج3 ص245  ریسفت 

تیب لها  ياهتبیصم  رب  کشا  شاداپ 

ادخ لوسر  ترتع  ياهتبیـصم  رب  نتخیر  کشا  يدردـمه و  تسا و  یعامتجا  قالخا  ياهشزرا  زا  یکی  ندرک  يزوسلد  يدردـمه و 
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یّلم و هفیظو  کی  ندش ، تالکشم  اهالب و  زا  همه  نآ  راچد  ام  نادیواج  تداعـس  لامک و  دشر و  يارب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا یهلا 
ثیدح 99

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ًابُقُح ِۀَّنَْجلا  یف  اِهب  ُهللا  ُهأ  ََّوب  ّالِإ  ًۀَْعمَد ، انیف  ُهانیَع  ْتَعَمَدْوَأ  ًةَرْطَقانیف ، ُهانیَع  ْتَرَطَق  ٍْدبَع  ْنِم  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نآ ببـس  هب  ام  رطاخ  هب  ار  وا  ادخ  هکنآ  رگم  دوش ، نایرگ  شنامـشچ  ای  دزیر و  کشا  ياهرطق  ام  تبیـصم  رد  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  )

[. 1 .( ] دهد ياج  تشهب  رد  يدبا  هشیمه و  هیرگ 
*****

دیفم ص340 خیش  یلامأ  [ 1]
یسوط ج1 ص116 خیش  یلامأ 

یحیرط ص447 بختنم 
ةّدوملا ص228 و 330. عیبانی 

ب

ششخب یگدنشخب ،

نیسح ماما  ششخب 

: دیوگ یم  سنأ  مان  هب  یصخش 
. درک میدقت  ماما  هب  یلُگ  هتسد  داد و  مالس  دش ، قاطا  دراو  نز  نانکراک  زا  یکی  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  يزور 

: تشاد راهظا  ًاروف  زینک ، نآ  ناسحا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 100

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: یلاعَت ُهللا  َلاق  ُهللا ، اََنبَّدَأ  اذَک  ِهللا  ِهْجَِول  ٌةَّرُح  ِْتنَأ 

[. 2 . ] اهُْقتِع اْهنِم  َنَسْحَأ  َناک  و  [ 1 « ] اهوُّدُر َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اویَحَف  ٍۀیِحَِتب  ُْمتییُح  اذِإَو  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: متفگ ماما  هب  مدرک ) دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  )
؟ يدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  امش  درک و  ءادها  امش  هب  لگ  هخاش  دنچ  زینک  نیا 

: داد خساپ 
هب ار  نانآ  خساپ  دنداد  هیده  يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یهاگ   » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  هک  تخاس  بّدؤم  تلـصخ  نیدـب  ار  ام  دـنوادخ  )

(. متخاس دازآ  ار  وا  هک  دوب ، وا  يدازآ  وا  راک  زا  رتوکین  و  دیهدب » نآ  زا  رتوکین 
*****
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.86 هیآ ءاسن  هروس  [ 1]
ۀّمغلا ج2 ص31 فشک  [ 2]

ثیدح 8 رطاخلا ص83  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن 
ۀّمهملا ص167 لوصف 

ثیدح 8 راونألاراحب ج44 ص195 
ءاضیبلا ج4 ص227 ۀجحم 

ثیدح 3. ینارحب ج17 ص64  ملاوع 

ناتسود ضرق  تخادرپ 

دیشک یهآ  داتفا  ماما  هب  وا  هاگن  یتقو  دوب ، رامیب  تخس  هک  تفر  وا  هناخ  هب  دیز » نب  ۀماسا   » تدایع يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
: درک دای  دوخ  هودنا  زا  و 

ثیدح 101
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ یِخَأ ای  َکُّمَغ  ام  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ يراد یهودنا  هچ  ردارب  يا  )

. مراکهدب مهرد  رازه  تصش  نم  تسا ، ناوارف  ضرق  نم  هودنا  تفگ  هماسا  (
: دومرف ماما 

[. 1  ] َْکنَع اهیِْضقَأ  یّتَح  َتُومَت  َْنل  . ددرگن تخادرپ  نم  ضرق  مورب و  ایند  زا  مسرت  یم  تفگ  هماسا  تسا .) نم  هدهع  رب  وت  نیِد  يادا  )
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. درک تخادرپ  ار  هماسا  ياهضرق  مامت  ترضح  نآ  سپس  .( مزادرپ یم  ار  وت  ضرق  نم  دسر  ارف  وت  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  )
*****

یناردنزام ج4 ص65 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]
ینارحب ج17 ص62 ملاوع 

ثیدح 15833 لئاسولا ج13 ص436  كردتسم 
ۀعیشلا ج1 ص579. نایعأ 

سانشان برع  کی  هب  ششخب  تواخس و 

: درک لاوئس  مدرم  زا  دش و  هنیدم  دراو  دوب  تحاران  یگدنز  تالکشم  رقف و  زا  هک  سانشان  یبرع  درم 
؟ تسیک مدرم  نیرتهدنشخب 

: دنداد خساپ 
ماما زامن  یتقو  دز ، وناز  ماما  تمدخ  برع  درم  دوب ، هداتسیا  زامن  هب  هنیدم  دجسم  رد  هک  تفرگ  ار  ماما  غارـس  مالـسلا . هیلع  نیـسح  ماما 

: دورس تلاسر  نادناخ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شیاتس  رد  یئابیز  رعش  درک و  مالس  تفای ، نایاپ 
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نم كاجر و  نم  نآلا  بخی  مل 
ۀقلحلا کباب  نود  نم  كَّرح 

دمتعم تنأ  داوج و  تنأ 
ۀقسفلا لتاق  ناک  دق  كوبأ 
مکلئاوا نم  ناک  يّذلا  الول 

. ۀقبطنم میحجلا  انیلع  تناک 
هیلع یلع  ماما  تردـپ  ینانیمطا ، دروم  وت  ياهدنـشخب و  وت  تسا .. هدز  ار  وت  هناخ  برد  دراد و  دـیما  وت  هب  هک  یـسک  دوش  یمن  نامیـشپ 

.. دوب دساف  ناقساف  هدنشک  مالسلا 
. دمآ یم  دورف  ام  رب  مّنهج  باذع  امش ، ّدج  تلاسر  امش و  دیدوبن  رگا 

ثیدح 102
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ ِزاجِْحلا ِلام  ْنِم  ٌءیَش  یَِقب  ْلَه  ُرَْبنَق  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

)؟ تسا هدنام  ياجب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  ربنق  يا  )
نیا فرـصم  رد  وا  هک  هدب  برع  درم  نیا  هب  روایب و  ار  نآ  . ) اَّنِم اِهب  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  َءاج  ْدَـق  اِهتاه  تسا . هدـنام  رانید  رازه  راهچ  داد  خـساپ 

(. تسا رتراوازس  ام  زا  لاوما 
: داد خساپ  یئابیز  رعش  اب  ار  وا  رعش  تخیر  یم  برع  درم  نآ  نماد  رد  ار  اهلوپ  هک  یلاح  رد  سپس 

ٌرِذَتْعُم َکَیلِإ  ّینِإَف  اهْذُخ 
ٍۀَّقَفَش ُوذ  َکیَلَع  یَّنَِأب  ْمَلْعاَو 

اصَع ُةادَْغلا  انِریَس  یف  َناک  َْول 
ًۀَِقف َْدنُم  َکیَلَع  انامَس  ْتَْسمَأ 

ٍریِغ ُوذ  ِنامَّزلا  َبیَر  َّنِکل 
. ِۀَقَفَّنلا ُۀَلیلَق  یّنِم  ُّفَْکلاَو 

ام دارم  قفو  رب  راـگزور  رگا  مشاـب .. یم  ناـبرهم  وت  هب  تبـسن  هک  نادـب  مهاوخ و  یم  رذـع  وت  زا  نم  هک  یلاـح  رد  ریگب  ار  اـهرانید  نیا 
تـسد و  تسا ، نارگید  تسد  رد  هیامرـس  تردق و  هک  درک  دیاب  هچ  اّما  دیـشخب .. مهاوخ  ماهداد  وت  هب  هچنآ  زا  شیب  ادرف  دیاش  دـخرچب 

هب دـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  ینابرهم  یگدنـشخب و  همه  نآ  هک  برع  درم  [. 1 (. ] تسا كدـنا  نم  شـشخب  تسا و  یلاخ  نم 
. دمآ هیرگ 
: دومرف ماما 

؟ یتشادنپ كدنا  ار  ام  ياطع  ایآ 
: داد خساپ 

؟ دریگیمرب رد  ار  اهنآ  نیمز  كاخ  دنریم و  یم  امش  دننامه  ییالاو  ياهناسنا  هنوگچ  هک  ماهشیدنا  نیا  رد  هکلب  زگره  هن 
*****

راونالاراحب ج44 ص190. [ 1]
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يرابدرب

یبتجم ماما  گوس  رد 

هیلع یبتجم  ماما  شردارب  رکیپ  دسأ ، تنب  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ردام  ربق  رانک  رد  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تشاد راهظا  ردارب  هب  تبسن  ناوارف  هودنا  اب  دولآ و  کشا  یمشچ  اب  درک ، یم  نفد  ار  مالسلا 

ثیدح 103
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َلیلَج ُفِّشَتْـسَتَو  ِۀـیِوَّرلا ، ِنْسُِحب  ِۀـیقَتلا  ِنِطاوَم  یف  ِلِطاْبلا  ِضُحادـَت  َدـْنِع  َهللا  ُِرثُْؤتَو  ُهَّناظَم ، َّقَْحلا  ُرِـصاُبَتل  َْتنُک  ْنأ  ٍدَّمَُحم  ابَأ  ُهللا  َکِـمَحَر 
َْتنَأَو َوْرَغ  الَو  َکیَلَع ، ِۀَنوُؤَْملا  ِرَـسیَِأب  َِکئادْعَأ  ِبَرُغ  َةَرِداب  ُعَدَْرتَو  ِةَرِّسألا ، َۀیقَن  ِفارْطالا  َةَرِهاط  ًادی  اهیَلَع  َو  ٍةَِرقاح ، اَهل  ٍنیَِعب  اْینُّدلا  ِمِظاعَم 

َنْـسُحَو َةَْولَّسلا  ُمَُکلَو  اَنل  َبَهَوَو  ِهیَلَع ، َرْجألا  ُمَُکلَو  اَنل  ُهللا  َمَظعَأ  ٍمیعَن ، ِۀَّنَجَو  ٍناحیَرَو  ٍْحَور  یلِاَف  ِۀَـمْکِْحلا ، ِناـِبل  ُعیـضَرَو  ِةَُّوبُّنلا  َِۀلالُـس  ُْنبا 
[. 1 . ] ُْهنَع یسُْألا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! دّمحم ابا  يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  )

و يدرک ، یم  تیاـعر  ار  ادـخ  يرادزار ، اـب  هویـش ، نیرتـهب  هب  لـطاب ، موجه  رد  و  يدـید ، یم  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  قح  هک  يدوب  وت  نیا 
اب و  یتشاد . یم  رب  ایند  زا  كاـپ  یتسد  اـب  هداوناـخ  هنادـنموربآ  هرادا  يارب  و  یتسیرگن ، یم  تراـقح  مشچ  هب  ار  اـیند  تخـس  تالکـشم 

ناتـسپ زا  و  يربمایپ ، لـسن  زا  وت  هک  اریز  تسین  یتفگـش  ياـج  اـهنیا  یتخاـس . یم  فرطرب  ار  نانمـشد  ياـهتمحازم  یتمحز ، نیرتمک 
نیا رب  ار  وت  اـم و  شاداـپ  ادـخ  ياهدرک . رفـس  تشهب  هنادواـج  ياـهتمعن  یهلا و  تمحر  يوـس  هب  نوـنکا  مه  سپ  يدیـشون ، تمکح 

(. دنادرگ وکین  ار  ام  ماجنارس  و  دهد ، رارق  شمارآ  امش  ام و  يارب  و  دنادرگ ، گرزب  تبیصم 
*****

رابخألا ج2 ص314 نویع  [ 1]
ص233 مالسلا » هیلع  نسح  ماما  لاح  حرش   » رکاسع نبا  خیرات 

قحلا ج11 ص597. قاقحا 

سابع گوس  رد 

دز و رمک  رب  تسد  هک  تفرگ  ارف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهاکناج  هودنا  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  هک  هاگنآ 
. تشاد راهظا 
ثیدح 104

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1  ] یتلیح ْتَّلَقَو  يرْهَظ  َرسک  نآ  َنآلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دورس زواجتم  نایفوک  هب  باطخ  ار  راعشا  نیا  ناوارف ، هودنا  مغ و  اب  سپس  دیسر ) نایاپ  هب  مناوت  ریبدت و  و  تسکش ، مرمک  نونکا  مه  )

ْمُکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَش  ای  ُْمتیَّدَعَت 
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ِدَّمَُحم ِیبَّنلا  َنید  ُْمتَْفلاخ  َو 
اِنب ْمُکاصوَأ  ِلُسُّرلا  ُریَخ  َناک  امَأ 

ِدَّدَسُْملا ِیبَّنلا  ِلَْجن  ْنِم  ُنَْحن  امَأ 
ْمُکَنوُد یُّما  ُءارْهَّزلا  َِتناک  امَأ 
ِدَمْحَأ ِۀیِرَْبلا  ِریَخ  ْنِم  َناک  امَأ 
ُْمتیَنَج ْدَق  اِمب  ُْمتیزُْخا  َو  ُْمْتنُِعل 

[. 2  ] ِدقُوت ٍران  َّرَح  اُوقُالت  َفْوَسَف 
.. دیدرک تفلاخم  مالسا  ربمایپ  نید  اب  و  دیتسکش ، ار  ربمایپ  تمرح  میرح  ناتیراک ، زواجت  اب  مدرم ، نیرتدب  يا  )

؟ درکن شرافس  ام  هب  تبسن  يراکوکین  هب  ار  امش  ناربمایپ ، نیرتهب  ایآ 
؟ میتسین وگتسار  ربمایپ  نآ  نادنزرف  زا  ام  ایآ  و 
؟ تسین نم  ردام  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ایآ 

؟ تسین دمحا  مان  هب  اهناسنا  نیرتهب  دنزرف  وا  ایآ  و 
ندیـشک هنابز  لاح  رد  هک  درک  دیهاوخ  تاقالم  ار  یـشتآ  يدوزب  سپ  دیداد ، ماجنا  هک  یتایانج  نادب  دیتشگ  لیلذ  و  دیدش ، تنعل  سپ 

(. تسا
. دنتسیرگ همه  تسیرگ و  نارهاوخ  ناوناب و  عمج  رد  دروآ و  همیخ  هب  ور  هاگنآ 

: دومرف ساّبع  ترضح  هب  باطخ  هک  سپس 
! مردارب ياو  يا  [. ) 3  ] َُکقاِرف یَلَع  ِهللاَو  ُّزِعی  ْهارِصان ، َۀَِّلق  او  ُهانیَع  َةَُّرق  او  ْهاْبلَق  َۀَجْهُم  او  ْهاساَّبَع  او  ْهاخأ  او 

! ادخ هب  دنگوس  نارای . ندوب  كدنا  زا  ياو  يا  نم ، نامشچ  رون  ياو  يا  نم ، بلق  هراپ  ياو  يا  نم ، ساّبع  ياو  يا 
: دومرف دیشکرب و  درد  رپ  لد  زا  ياهلان  سپس  تسا ) تخس  نم  رب  وت  يرود  هک 

. ًاتیَمَو ًایَح  ینَتْرَصَن  ُثیَح  ًاریَخ  َکیخَا  ْنَع  َتیِزُج 
تداهـش زا  دعب  هچ  و  یگدنز ، لاح  رد  هچ  يدرک  يرای  ارم  ادخ  هار  رد  اریز  دـیامرف ، اطع  شاداپ  نیرتهب  تردارب  بناج  زا  ار  وت  ادـخ  )

(. دوخ
*****

راونالاراحب ج45 ص42 [ 1]
ینارحب ج17 ص285 ملاوع 

ۀبکاسلا ج4 ص324 ۀعمد 
خیراوتلا ج2 ص346. خسان 
راونالاراحب ج45 ص41 [ 2]
ینارحب ج17 ص283 ملاوع 
ۀبکاسلا ج4 ص324. ۀعمد 

نیطبسلا ج1 ص440 یلاعم  [ 3]
یحیرط ص431 بختنم 

(. فالتخا یمک  اب   ) ةداهشلا ص337 رارسا 
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يردارب یب  هودنا 

يراوگرزب زا  هنوگچ  هک  تخانش  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  يابیز  راعشا  نانخس و  زا  دیاب  ار  ساّبع  ترـضح  یتیـصخش  ياهشزرا 
. دورس تفگ و  ردارب  يالاو  تافص  و 

باطخ ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  تّدش  هب  ناوناب  نارهاوخ و  عمج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  تداهش  زا  سپ 
: دورس ّبع ترضح  هب 

ثیدح 105
یقیقَش ای  ینیَع  َرُون  ای  یخَا 

ِقیثَْولا ِنْکُّرلاَک  َْتنُک  ْدَق  یلَف 
یَّتَح َكاخَأ  َتْحَصَن  یبَأ  َْنبِا  ایَا 

ٍقیحَر ْنِم  ًاسْأَک  ُهللا  َكاقَس 
ینْوَع َْتنُک  ًارینُم  ًارَمَق  ایأ 

ِقیضَْملا ِیف  ِِبئاوَّنلا  ِّلُک  یلَع 
ٌةایَح اَنل  ُبیُطت  َكَدْعَبَف ال 

ِقیقَْحلا یَلَع  ِةادَْغلا  یف  ُعَمْجَنَس 
يْربَصَو یئاوْکَش  ِِهَّلل  الَأ 

ٍقیضَو ٍءامَظ  ْنِم  ُهاْقلَأ  امَو 
. يدوب راوتسا  ینوتس  نانوچ  نم  يارب  وت  نم ، بلق  هراپ  يا  نم ، مشچ  رون  يا  ردارب ، يا  - 

. دیناشون وت  هب  اراوگ  تبرش  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  يدرک  یم  شرافس  اهیکین  هب  ار  تردارب  هراومه  مردپ ، دنزرف  يا  - 
! نم نابات  هام  يا  - 

. يدوب نم  روای  اهانگنت  تالکشم و  مامت  رد  وت 
. دش میهاوخ  عمج  مه  درگ  تشهب  رد  ادرف  يدوز  هب  سپ  تسین ، اراوگ  ام  يارب  یناگدنز  وت  زا  دعب  سپ  - 

. دید میهاوخ  هک  اهیتخس  تالکشم و  زا  هچنآ  رد  میئوگ  یم  زاب  ادخ  هب  ار  اهيرابدرب  اههوکش و  انامه  سپ  - 

اهکشا يراوازس 

يومع زا  دیود و  شیپ  هنیکس  ترضح  تشگیمزاب  اههمیخ  يوس  هب  ساّبع  ترضح  نینوخ  رکیپ  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
. تشاد راهظا  ماما  دیسرپ ، دوخ 

ِنانِْجلا ُهُحُور  ْتَغََلب  َو  َِلُتق  َساّبَْعلا  ِکَّمَع  َّنِا  ُهاْتِنب  ای 
.(. دیشکرپ تشهب  هب  شحور  دیسر و  تداهش  هب  ساّبع  وت  يومع  انامه  مرتخد  يا  )

: دورس ار  راعشا  نیا  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  سپس 
ثیدح 106

ِهیَلَع یْکبی  ْنَا  ِساَّنلا  ُّقَحأ 
ِءالبْرَِکب َنیَسُْحلا  یَْکبَا  یَتَف 
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ِیلَع ِهِِدلاو  ُْنبا  َو  ُهوُخَا 
ِءامِّدلِاب ُجَّرَضُْملا  ِلْضَْفلاُوبَا 

ٌفْوَخ ِهیْنثی  ُهاساو ال  ْنَمَو 
[. 1  ] ٍءاِمب ٍشَطَع  یلَع  َُهلَداجَو 

. تشاداو نتسیرگ  هب  البرک  رد  ار  نیسح  هک  تسا  يدرمناوج  وا ، تبیصم  رد  اهکشا  شزیر  يارب  مدرم  نیرتراوازس 
. تسا هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  لضفلاوبا  مالسلا ، هیلع  یلع  شردپ  دنزرف  شردارب و  سک  نآ 

. درادن یسرت  دشاب  تسود  وا  اب  سک  ره 
. دندش ریگرد  وا  اب  بآ  یگنشت و  رس  رب  هفوک  نازواجتم  هک  یسک  نامه 

*****
خیراوتلا ج2 ص347 خسان  [ 1]

نیطبسلا ج1 س448 یلاعم 
ةداهشلا ص337. رارسا 

يراوگرزب

تسادخ نآ  زا  یگرزب 

اب يدننامه  يارای  ار  يدنمتردق  تردق و  مادک  تسازس . ار  وا  اهيراوگرزب  یگرزب و  همه  تسادخ و  نآ  زا  اهتردق  همه  هک  مینادیم 
؟ تسادخ

: دهد یم  دومنهر  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  درک  زیهرپ  یگدز  رورغ  زا  هدوب و  عضاوتم  نتورف و  هراومه  دیاب  سپ 
ثیدح 107

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: یلاعَت ُهللا  َلاق  ِهِریَغ ، یف  ُنوُکیالَو  ُهَدْحَو  ِهَِّلل  ِْربِْکلا  ُّلُک 

[. 1  »] َنینِمْؤُْمِللَو ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَو  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسین  هتسیاش  وا  ریغ  يارب  تسا و  اتکی  يادخ  نآ  زا  يراوگرزب  ربک و  )
[. 2 .« ] تسا نینموم  شربمایپ و  ادخ و  نآ  زا  يراوگرزب  تّزع و  »

*****
هیآ 8. نوقفانم  هروس  [ 1]

ثیدح 2. ینارحب ج17 ص65  ملاوع  ثیدح 13 ، راونألاراحب ج44 ص198  [ 2]

ندرک تعیب 

ربمایپ اب  تعیب  طیارش 
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یم تعیب  دندیسر و  یم  ترضح  نآ  تمدخ  هنیدم  برع و  لئابق  ناگرزب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تثعب  زا  سپ 
: دینش مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  نابز  زا  دیاب  هک  تشاد  یطئارش  دوب و  زین  ندش  نامیپ  مه  یعون  ندرک  تعیب  هک  دندرک ،

ثیدح 108
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: َلاق ِۀَبَقَْعلا ، یَلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاَلوُسَر  ُعیاُبت  ُراْصنَألا  ِتَءاج  اََّمل 
. ِیلَع ای  ُْمق 
: ِیلَع َلاقَف 

؟ ِهللاَلوُسَر ای  ْمُهُعیابُأ  ام  یلَع 
: َلاق

. ْمِهیِرارَذ َو  ْمُهَسُْفنَأ  ُْهنِم  َنوُعَنْمی  اَّمَم  ِِهتیِّرُذ  َو  ِِهتَیب  َلْهَأ  َو  ِهللاَلوُسَر  اوُعَنْمی  ْنَأ  یَلَع  َو  یصْعی ، الَف  َهللا  َعاطی  ْنَأ  یَلَع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یلص ربمایپ  دننک ، تعیب  ترضح  نآ  اب  هبقع »  » رد ات  دندمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  راصنا »  » ناگرزب هک  هاگنآ  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

!!. ریگب تعیب  نانآ  زا  یلع و  يا  زیخرب 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

؟ مریگب تعیب  نانآ  زا  یطئارش  هچ  رب  ادخ  لوسر  يا 
: داد حیضوت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: هک ریگب  تعیب  نانآ  زا  »
هداوناخ ادخ و  لوسر  زا  دننک ، یم  ظفح  ار  دوخ  هداوناخ  نادنزرف و  دوخ و  هک  نانچ  نآ  دننکن و  ادخ  ینامرفان  دننک و  تعاطا  ار  ادـخ 

[. 1 .« ] دننک يرادساپ  تظفاحم و  زین  وا  نادنزرف  و 
*****

راونالاراحب ج 38 ص220 [ 1]
دئاوزلاعمجم ج 6 ص49.

درکن تعیب  یلع 

تقیقح کی  هک  هچنآ  دنتـشون ، توافتم  هن ، اـی  درک  تعیب  رفن  هس  نآ  اـب  ترـضح  نآ  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تازراـبم  نوماریپ 
اهنآ تاـعامتجا  رد  درک و  یم  ظـفح  یعاـمتجا  طـباور  رد  ار  رهاوظ  هچرگ  درکن ، تعیب  زگره  ماـما  هک  تسا  نآ  تسا  یخیراـت  مّلـسم 

. داهن ناشیاهلد  رب  ار  تعیب  يوزرآ  غاد  یلو  داد ، یم  رظن  یتروشم  تاسلج  رد  دـش و  یم  رـضاح  تعامج  زاـمن  رد  درک و  یم  تکرش 
. تسا هدروآ  زین  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  ار  تقیقح  نیا 

ثیدح 109
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

یِلا مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْـملاُریمَا  َجَرَخ  ِهِدـْنِع ، ْنِم  اـجَرَخَو  ِۀَـعیَْبلا  ِیف  ُهاـبَطاخَو  مالـسلا  هـیلع  َنینِمْؤُْـملاِریمَأ  ِلِْزنَم  یِلا  ُرَمُعَو  ٍرَْکبُوـبَا  یتَا  اََّمل 
ًانالف ّنإ  ًاریهْطَت . ْمُهَرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َبَهْذَاَو  ْمُْهنِم  ًالُوسَر  ْمهیف  َثََعبِْذا  ِتیَْبلا ، ُلْهَا  ْمُهَْدنِع  َعَنَطْـصا  اِمب  ِهیَلَع  یْنثَا  َو  َهللاَدِـمَحَف  ِدِجْـسَْملا 
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، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  وخأو  ربکالا ، قیّدصلاو  هینب ، اوبأو  یبّنلا  ّمع  نبا  انأ  ینعیابی ، نأ  هلیبس  نمل  ۀعیبلاب  ینابلاطو  ینایتأ  ًانالفو 
اهیلعدّمحم تنب  ۀـمطاف  نیملاعلا  ءاسنةدیـس  هتنبا  جوزو  هیـصو  انأو  ٍدـحأ ، لک  لبق  تیّلـصو  تملـسأ  و  بذاک ، ّالإ  يریغ  دـحأ  اهلوقی  ال 

، ۀلالّضلا نم  مکذقنتسا  انبو  هللا ، مکادهانب  ۀمحّرلا ، تیب  لهأ  نحنو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یطبس  نیـسح  نسح و  وبأ  مالـسلا و 
یلع هتیقب  اـنأو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصهتیب  لـهأ  نم  تاومـألا  یلع  یـصولا  اـنأو  نآرقلا ، نم  ةروس  تلزن  یفو  حوّدـلا ، موـی  بحاـص  اـنأو 

[. 1 . ] ِِهتَیب یِلا  َعَجَر  َُّمث  مکیلع . هتمعن  ّمتیو  مکمادقأ  ّتبثی  هللا  اوقتاف  هتُّما ، نم  ءایحألا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

و دندناوخارف ، ندرک  تعیب  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنلب  يادـص  اب  و  دـندروآ ، موجه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لزنم  هب  رمع  رکبابا و  یتقو  )
هللا یلص  ربمایپ  تیب  لها  هک  یلاح  رد  و  دش ، هنیدم  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندرک ، جراخ  ار  دندوب  لزنم  رد  هک  یناسک 
هللا یلص  ربمایپ  تیب  لها  تلیضف  رد  دروآ و  اجب  یهلا  ساپس  دمح و  تساخاپب ، ینارنخس  يارب  دنتـشاد  نایم  رد  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

: هک [ 2  ] دناوخ ار  ریهطت  هیآ  موهفم  ملس  هلآ و  هیلع و 
«. راوازس یندرک  كاپ  درک ، كاپ  ار  نانآ  درک و  رود  ناشنایم  زا  ار  اهيدیلپ  دیزگرب و  يربمایپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رد  ادخ  انامه  »

: داد همادا  سپس 
. دندرک توعد  ندرک  تعیب  يارب  ارم  دندمآ و  نم  هناخ  هب  نالف  نالف و  مدرم  يا  »

هتـشاد نم  زج  ار  اعّدا  نیا  سک  ره  متـسه ، ادـخ  لوسر  ردارب  و  گرزب ، يوگتـسار  و  شدـنزرف ، ود  ردـپ  ربمایپ و  يومع  رـسپ  نم  مدرم 
گرزب هک  مشاب  یم  وا  رتخد  رهوش  و  مربمایپ ، نیـشناج  یـصو و  نم  مدناوخ و  زامن  مدروآ و  مالـسا  همه  زا  شیپ  تسوگغرود . دـشاب ،

. دشاب یم  دّمحم  رتخد  همطاف ، نایناهج  نز 
زا ار  امـش  ادخ  ام  هلیـسو  هب  درک و  تیاده  ار  امـش  ادخ  ام  هلیـسو  هب  تمحر ، تیب  لها  میئام  مربمایپ و  دنزرف  ود  نیـسح  نسح و  ردـپ  و 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  نم  دش . لزان  نآرق  زا  ياهروس  نم  هرابرد  مشاب و  یم  مخریدـغ  زور  بحاص  نم  و  داد ، تاجن  یهارمگ 

. مشاب یم  وا  تّما  زا  ناگدنز  نایم  رد  ربمایپ  نیشناج  نم  و  هدوب ، ناگدرم  نیا  رب  ترضح  نآ  تیب  لها  زا  ملس  هلآ و  هیلع و 
هناخ هب  مردـپ  سپـس  دـنک » مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  درادـهگن و  راوتـسا  ناـمیا  رد  ار  امـش  ياهمدـق  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  مدرم  سپ 

.( تشگزاب
*****

ثیدح 1175 یسوط ص568  خیش  یلاما  [ 1]
ناهرب ج3 ص319 ریسفت 

راونالاراحب ج28 ص248.
هیآ 33. بازحا  هروس  [ 2]

پ

ناهاشداپ

ناهاشداپ قالخا  نیرتدب 

گرزب دوخ  هب  ار  نانآ  رذگدوز  ياهتّذل  ایند و  دنـشاب ، یمن  ینـشور  يرادـفده  نامیا و  ياراد  دـنراد و  تسد  رد  ار  تردـق  هک  نانآ 
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. دنک یم  هراشا  نانآ  قالخا  ياهیتشز  هب  ماما  ورنیا  زا  دناهدنام ، رود  یقالخا  ياهشزرا  یناسنا و  قالخا  زا  هک  هدناشک  ینیب 
ثیدح 110

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ِكُولُْملا ِلاصِخ  ُّرَش 

[. 1 . ] ِءاطْعِْإلا َْدنِع  ُلُْخْبلا  َو  ِءافَعُّضلا  یلَع  ُةَوْسَْقلا  َو  ِءادْعألا ، َنِم  ُْنبُْجلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناسحا ششخب و  تقو  رد  لُخب  یمشچ و  گنت  ناگداتفا و  اپ  زا  ناناوتان و  هب  یلدگنـس  نانمـشد ، زا  سرت  نایاورنامرف ، تفـص  نیرتدب  )
.( تسا

*****
یناردنزام ج4 ص65 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

ثیدح 2 راونالاراحب ج44 ص189 
ۀعیشلا ج1 ص620. نایعأ 

ناهاشداپ نامرد  زا  زیهرپ 

، دنرادن نارگید  ياهيراکادف  اهشزرا و  هب  يراک  دـنرگن و  یم  ار  دوخ  عفانم  دوخ و  اهنت  دنـشورف ، یم  رخف  تردـق  روز و  هب  هک  نانآ 
دنـسپان تایحور  زا  رگید  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ورنیا  زا  دنیاتـس . یمن  ار  یـسک  دوخ  دننک و  فیرعت  نانآ  زا  دنراد  تسود 

. دنک یم  هراشا  رورغم  ناهاشداپ 
ثیدح 111

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] َکَمَهَِّتا ُهَّرَض  نآ  و  َكْدِمْحی ، َْمل  ُهَعَفَن  ْنإ  ُهَّنِإَف  ًءاَود ، ٍِکلَِمل  َّنَفِصَتال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( دزاس یم  مهّتم  ار  وت  دشاب  روآ  نایز  رگا  دنک و  یمن  رّکشت  وت  زا  دتفا  دیفم  رگا  اریز  دیئوگن ، نامرد  هار  یهاشداپ  چیه  هب  )

*****
ثیدح 14 رطاخلا ص84  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 1]

نیدلا ص298 مالعا 
ثیدح 47. راونألاراحب ج75 ص382 

ردپ

ردپ زا  تعاطا  هاگیاج 

راکـشآ نانآ  رب  لطاب  و  دنتخانـش ، یم  ار  قح  هکنیا  اب  دندیگنج  یم  نیغورد  ياههزیگنا  اب  دـندروخ و  بیرف  نیّفـص  گنج  رد  يرایـسب 
. دوب هدناشک  ههاریب  هب  ار  نانآ  یگدز  رورغ  یبلط و  ایند  اّما  دوب ،

یسک تفگ ، دوخ  نایفارطا  هب  داتفا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  شهاگن  هللادبع  شرسپ  يزور  دوب ، هیواعم  یماظن  نارواشم  زا  صاعورمع 
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وبا دنام . یقاب  رفک  هاپس  رد  نانچ  مه  اّما  دنک ، هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  درگنب  نیمز  نامـسآ و  نیب  اهناسنا  نیرتهب  هب  دراد  تسود  هک 
: تشاد راهظا  تفای و  ار  وا  ماما  يزور  تشاد . هقالع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  اّما  دوب ، هیواعم  هاپس  رد  مه  يردِخ  دیعس 

ثیدح 112
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ یّنِم ٌریََخل  یبَأ  َّنِا  ِهَّللَاَو  ِنیّفِص ، َمْوی  یبَا  َو  یُنِلتاُقت  َو  ِءامَّسلا  ِلْهَا  یِلا  ِضْرَْالا  ِلْهَا  ُّبَحَا  ّینَا  ُمَْلعَتَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ مشاب یم  نامسآ  ناگتشرف  دزن  نیمز  ياهناسنا  نیرتهب  نم  هک  یناد  یم  ایآ  )
؟ یگنج یم  نیّفص  رد  مردپ  نم و  اب  زاب  و 

: تفگ دیعسوبا  تسا .).! رترب  نم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  هک  ادخ  هب  دنگوس 
: دومرف مالسا  ربمایپ  منک  هچ 

: یلاعَت ِهللا  َلْوَق  َْتعِمَس  امَا  متفرگ . رارق  هیواعم  رگشل  رد  ردپ  اب  راچان  هب  دینک  تعاطا  ردپ  زا 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللاِلوُسَر  َلْوَق  َو  [ 1 « ] امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  یب  َكِرُْشت  ْنَا  یلَع  َكادَهاج  ْنِاَو  »

: هلوق و  فورعملا ، یف  ۀعاّطلا  اّمنإ 
! قلاخلا ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاط  ال 

: دومرف هک  يدینشن  ار  ادخ  مالک  وت  رگم  [. ) 2]
ار مالـسا  ربمایپ  نخـس  وت  رگم  نکن ،!! تعاطا  اهنآ  زا  سپ  يوش  كرـشم  ادـخ  هب  هنالهاج  اـت  دـننک  یم  هزراـبم  وت  اـب  رداـم  ردـپ و  رگا 

: دومرف هک  يدینشن 
: دومرف تساهیبوخ و  رد  ردام  ردپ و  زا  تعاطا 

)؟ تسین زیاج  ادخ  ینامرفان  هار  رد  قولخم  زا  تعاطا 
*****

هیآ 15. نامقل  هروس  [ 1]
یناردنزام ج4 ص73 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 2]

نیلقثلارون ج4 ص203
ثیدح 1 ینارحب ج17 ص35  ملاوع 
ثیدح 59 راونألاراحب ج43 ص297 

دئاوزلا ج9ص186 عمجم 
نازیملا ج16 ص220

قئاقدلا ج8 ص27. زنک 

ردپ گوس  رد 

هفوک رهـش  دنتـشگزاب ، هناخ  هب  دـندرپس و  كاخ  هب  فجن  رد  ار  ترـضح  نآ  یتقو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
نـسح ماما  هک  دنتـسیرگ  یم  ناوارف  دـندز و  یم  تروص  رـس و  رب  هتخیر  نوریب  اههناخ  زا  تیب  لها  نانز  و  دوب ، هیرگ  دایرف و  هچراـپکی 

تسیرگ یم  تخس  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ساّسح  ياههظحل  نینچ  رد  دنادرگزاب . اههناخ  هب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع 
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. تشاد راهظا 
ثیدح 113

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[1 « ] َنوُعِجار ِهَیلِإ  اَّنإ  َو  ِهَِّلل  اَّنإ   » ِمیظَْعلا ِیلَعلا  ِهللاِاب  َّالِإ  َةَّوَق  الَو  َلْوَحال 

[. 2 . ] یکَتْشُْملا ِهّللا  یلإ  َءاُکبلا ، ُتْمَّلَعَت  َِکلْجَأ  ْنِم  ْهارهَظ ، َعاطِقنِا  او  ْهابَا  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، ردپ يا  هآ  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  ام  همه  میئادخ و  زا  همه  ام  گرزب ، رترب و  دـنوادخ  يرای  اب  زج  درادـن  دوجو  یتردـق  تکرح و 
یم ادخ  يوس  هب  ار  اههوکش  و  متفرگ ، دای  ار  ندرک  هیرگ  وت  نداد  تسد  زا  هودنا  رطاخ  هب  ناج  ردپ  رمک ، ندش  هتـسکش  مهرد  زا  ياو 

.( مرب
*****

هیآ 156. هرقب  هروس  [ 1]
راونالاراحب ج42 ص295. [ 2]

ردپ قح  زا  عافد 

اوزنا هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  و  دش ، رقتـسم  رکبابا  یماظن  تموکح  تفرگ و  لکـش  هفیقـس  ياتدوک  هکنآ  زا  سپ  رکبابا  هب  ضارتعا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  يالاب  رب  رکبابا  هک  هعمج  ياهزور  زا  یکی  رد  دنداد ، تداع  شزاس  توکـس و  هب  ار  مدرم  و  دندناشک ،

باطخ دش و  هنیدم  دجسم  دراو  دنارذگ  یم  ار  یکدوک  نارود  هک  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  دناوخ . یم  هبطخ  دوب و  هتـسشن  ملس 
: دومرف رکبابا  هب 

َکِیبَأ ُرَْبنِم  ِیبَأ ال  ُرَْبنِم  اذه 
ار رکبابا  دوب و  هدنهد  ناکت  رایـسب  هنیدم ، زور  نآ  ياضف  رد  تیعقاو ، نیا  حرط  يآ ). دورف  وت ، ردـپ  ربنم  هن  تسا ، یلع  مردـپ  ربنم  نیا  )

. تشادن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاراهظا  هب  فارتعا  زج  ياهراچ  هک  دوب  هدرک  تحاران  تخس 
: تفگ داد و  ناکت  يرس  مه  وا 

[. 1 « ] نم ردپ  ربنم  هن  تسا  وت  ردپ  ربنم  نیا  یتفگ  تسار  »
*****

لئاسولا ج15 ص165. كردتسم  [ 1]

رمع هب  دیدش  ضارتعا 

یگتخاس فیراعت  اب  ار  دوخ  هدید و  یلاخ  ار  نادیم  و  دوب ، ینارنخس  مرگرس  هنیدم  ربنم  يالاب  رب  يزور  یثوروم ، تفالخ  زاغآ  رد  رمع 
: تفگ هلمج  نآ  زا  درک و  یم  حرطم 

«. مرتراوازس ناشدوخ  هب  نینمؤم  زا  نم  »
: دز دایرف  تساخرب و  دینش  ار  رمع  ياهاعّدا  یتقو  دوب  یناوجون  نینس  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 114
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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! َکیبأ َرَْبنِم  ِهللا ال  ِلُوسَر  یبَأ  ِرَْبنِم  ْنَع  ُباَّذَْکلا  اَهیَأ  ْلِْزنِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  دننام  یناوجون  خیبوت  دایرف  وت ). ردپ  ربنم  هن  تس  ادخ  لوسر  مردپ  ربنم  نیا  هک  يآ  دورف  ربنم  زا  وگغورد  رایـسب  يا  )
یسایس عاضوا  مالسلا  هیلع  نیـسح  دایرف  اب  دنتـسناد  یم  وا  تلیـضف  رد  تیاور  اههد  هنیدم  مدرم  اریز  دوب ، هدنهد  ناکت  رایـسب  رمع  يارب 

: تفگ هک  تشادن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نخس  قیدصت  توکس و  زج  ياهراچ  زین  رمع  هک  دوب  هدرک  رییغت  ياهنوگب  دجسم 
! يرآ دنگوس  مناج  هب  »

! نیسح یتسار  نم ، ردپ  ربنم  هن  تسا  وت  ردپ  ربنم  نیا 
»؟ تسا هداد  دای  وت  هب  ار  نانخس  نیا  یسک  هچ 

یلاعَت ِهللاِْدنِع  ْنِم  ُلیئَْربَج  اِهب  َلََزن  ِهللا ، ِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  ُۀَعیَْبلا  ِساَّنلا  ِباقِر  یف  َُهلَو  ِِهب ، ٍدَـتْهُم  اَنَأَو  ٍداَهل  ُهَّنِإ  يرْمَعَلَف  ینَرَمَأ  امیف  یبَأ  ْعُِطا  ْنإ 
ٌدَمَُّحم ِِهب  ْمُهاْقلی  اذام  ِتیَْبلا ، َلْهَأ  انَّقَح  َنیرِْکنُْمِلل  ٌلیَو  َو  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  اهُورَْکنَأ  َو  ْمِِهبُولُِقب  ُسانلا  اهَفَرَع  ْدَـق  ِباـتِْکلِاب ، ٌدِـحاج  ـَِّالا  اـهُرِْکنی  ـال 

! ِباذَْعلا ِةَدِشَو  ِبَضَْغلا  ِۀَمادِإ  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر 
تیاده نم  هدننک و  تیاده  مناج  هب  دـنگوس  وا  هکنآ  هچ  يوش  یم  تیادـه  ینک  تعاطا  مه  وت  داد  روتـسد  ارم  مردـپ  هچ  نآ  رد  رگا  )

فرط زا  لیئربج  و  دـندرک ، تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  وا  اـب  هک  تسا  مدرم  هدـهع  رب  وا  قح  و  میوا ، هدـش 
مدرم انامه  تسا ، نآرق  رکنم  هک  سک  نآ  زج  دوش  رکنم  ار  ریدغ  زور  تعیب  دناوت  یمن  یـسک  دوب ، هدش  لزان  نآ  يارب  گرزب  دنوادخ 

. دندرک راکنا  ناشیاه  نابز  اب  هچرگ  دنتخانش  دوخ  ياهلد  اب  ار  نامیپ  دهع و  نآ 
باذع تّدش  بضغ و  موادت  رد  تمایق  رد  ار  ادخ  لوسر  دـنهاوخ  یم  هنوگچ  دـناهدرک . راکنا  ار  تیب  لها  ام  قح  هک  نانآ  رب  ياو  سپ 

)؟ دننک تاقالم  یهلا 
: تفگ تفرگ و  یلاعفنا  تلاح  رمع  دیسر ، اجنیا  هب  نارضاح  عمج  رد  ماما  نخس  یتقو 

تردپ هب  ار  تفالخ  رگا  میتفریذپ ، ام  دنداد و  تموکح  ار  ام  مدرم  وا ، رب  ادخ  تنعل  سپ  دنک  راکنا  ار  تردپ  قح  هک  یسک  نیسح  يا  »
.« میدرک یم  تعاطا  زین  ام  دنداد  یم 

ِلا ْنِم  یـضِر  الَو  ِیبَن  ْنِم  ٍۀَـجُح  ِالب  ِساْنلا  یَلَع  َكرِّمَؤِیل  َکِسْفَن  یلَع  ٍرَْکبابَأ  َرِّمَُؤت  ْنَأ  َْلبَق  ِهِسْفَن  یلَع  َكَرَّمَأ  ِساَّنلا  يَأَـف  ِباَّطَْخلا  َْنبا  اـی 
؟ یضِر هلآ  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَحُمِل  َناک  ْمُکاضِرَف  ٍدَّمَُحم ،

!؟ ًاطَخَس َُهل  َناک  ِِهلْهَأ  اضِر  َْوأ 
ْمِهیَلَع َمِکاْحلا  َتْرِـصَو  مُهَرَْبنِم ، یقَْرت  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َباقِر  َتْأَـطَْخت  اـَمل  َنُونِمْؤُملا ، ُُهنیعی  ًـالِْعفَو  ُهُقیدْـصَت  ُلُوطی  ًـالاقَم  ٍناـِسِلل  َّنأ  َْول  ِهللاَواـمَأ 

ََکلَأَسَو َكازَج ، ُهللا  َكازَجَف  ٌءاوَس ، َكَْدنِع  ُبیـصُْملاَو  ُءیِطْخُمْلَا  ِناذالا ، َعامَـس  َِّالا  ُهَلیوَْأت  يرْدَت  الَو  ُهَمَْجعُم ، ُفِْرعَت  ْمِهیف ال  َلََزن  ٍباتِِکب 
! باّطخ رسپ  يا  . ) ًایّفَح ًالاؤُس  َْتثَدْحَأامَع 

؟ دنتخاس دوخ  ریما  دشخبب ، وت  هب  ار  تفالخ  رکبابا  هکنآ  زا  لبق  ار  وت  مدرم  مادک 
؟ ینک تموکح  مدرم  رب  هک 

ای دشاب  دّمحم  يدونشخ  امش  يدونشخ  ات  یشاب ، هتشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  نادناخ  زا  يدییأت  ای  ربمایپ  زا  یلیلد  هکنآ  یب 
! دنک مهارف  ار  وا  یتیاضران  هیام  وا  نادناخ  يدونشخ 

! ادخ هب  دنگوس 
دّمحم لآ  قح  هک  دیـشک  یمن  اجنیا  هب  راک  دندرک  یم  کمک  ار  رگیدـمه  نینمؤم  لمع  رد  دـنیوگب و  تسار  دنتـسناوت  یم  اهنابز  رگا 

تیب لها  نأش  رد  هک  ینآرق  هب  يدرگ  نیملـسم  مکاح  و  دـیریگ ، رارق  ناشربنم  يـالاب  رب  و  دـینک ، بصغ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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دسر و یم  وت  شوگ  رب  اهنت  نآرق  تایآ  يادص  هکنآ  زج  یناد ، یمن  ار  نآ  ریـسفت  و  یـسانش ، یمن  ار  نآ  یناعم  هک  یلاح  رد  دـش  لزان 
هک هچنآ  هب  تبسن  وت  زا  و  دهد ، رفیک  يراوازس  هک  هنوگنآ  ار  وت  ادخ  تسا . ناسکی  وت  دزن  رادرک  تسرد  راکاطخ و  هک  دنک ، یم  روبع 
زا ندمآ  دورف  زج  ياهراچ  رمع  دیسر ، یساّسح  ياههظحل  نینچ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نخس  یتقو  دیامرف ). لاوئس  یتشاذگ  تعدب 

دـش و دراو  تفرگ  هزاجا  تفر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناـخ  يوس  هب  دوخ  ناراداوه  زا  یعمج  ناـیم  رد  ناباتـش  هاـگنآ  تشادـن ، ربنم 
: تشاد راهظا 

! یلع يا  »
! میدیشکن هک  اههچ  نیسح  تدنزرف  زا  زورما  ام 

باسح یتاملک  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دناروش ». نم  دض  رب  ار  هنیدم  مدرم  و  دیشک ، دایرف  نامرس  رب  ربمایپ  دجسم  رد  دنلب  يادص  اب 
[. 1 .] درک مارآ  ار  وا  هدش 

*****
یسربط ج1 ص292 جاجتحا  [ 1]

یسوط ج2 ص313 یلامأ 
ةّدوملا ص197 عیبانی 

دادغب ج1 ص141. خیرات 

شسرپ

تدابع ماسقا 

نیرترب دید  دیاب  دنتـسین ، یناسکی  هزیگنا  ياراد  دنروآ  یم  يور  تدابع  شتـسرپ و  هب  دـنور و  یم  ادـخ  يوس  هب  هک  نانآ  همه  مینادیم 
؟ دنمادک اهنآ 

ثیدح 115
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُةَدابِع َْکِلتَف  ًارْکُـش  َهللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  َو  ِدـیبَْعلا ، ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًۀَـبْهَر  َهللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  نآ  و  ِراَّجُّتلا ، ُةَدابِع  َکـِْلتَف  ًۀَـبْغَر  َهللا  اوُدَـبَع  ًاـمْوَق  َّنِإ 
[. 1 . ] ِةَدابِْعلا ُلَْضفَأ  یِهَو  ِرارْحألا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یم سرت  يور  زا  ار  ادخ  يرگید  مدرم  انامه  و  تسا . راّجت  شتسرپ  نیا  هک  دننک  یم  شتـسرپ  تشهب  قوش  يارب  ار  ادخ  یمدرم  انامه  )

تسا و ناگدازآ  تدابع  نیا  هک  دننک  یم  تدابع  ساپس  رکش و  يور  زا  ار  ادخ  یمدرم  انامه  و  تسا . ناگدرب  شتسرپ  نیا  هک  دنتـسرپ 
.(. تسا تدابع  عون  نیرتالاو  شتسرپ  عون  نیا 

*****
لوقعلا ص175 فحت  [ 1]

ثیدح 5 راونألاراحب ج78 ص117 
ۀعیشلا ج1 ص620. نایعأ 
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تدابع شاداپ 

رد یهلا  ّتبحم  فطل و  اـّما  دـننادب ، شیاتـس  راوازـس  ار  ادـخ  دنـشاب و  لوغـشم  وا  تداـبع  هب  هراومه  دـیاب  ادـخ  قشاـع  ناگدـنب  هچرگ 
. تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تفرگ  دهاوخ  ندیراب  اهنآ  رب  اهتمعن  عاونا  هتفرگارف و  ار  ناگدنب  اهتدابع 

ثیدح 116
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ِِهتیافِک َو  ِهینامَأ  َقْوَف  ُهللاُهاتآ  ِِهتَدابِع  َّقَح  َهللاَدَبَع  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وا هب  دراد  زاین  هک  هچنآ  زا  رتشیب  دراد و  وزرآ  هکنآ  زا  رتشیب  گرزب  دنوادخ  تسا ، راوازس  هک  هنوگنآ  دنک  شتسرپ  ار  ادخ  هک  یـسک  )
.( داد دهاوخ 

*****
ثیدح 179 مالسلا ص327  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 1]

ثیدح 44. راونالاراحب ج71 ص184 

هنادواج ياهدنپ 

نالفاغ ندرک  رادیب 

. تسا ینارون  هشیمه  هنوگ و  یحو  تسا ، هنادواج  ناوارف و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنمشزرا  ياهدنپ 
ثیدح 117

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: هیف ٌبُوتْکَم  ِِنئادَْملا  َنِم  ٍۀَنیدَم  ِِطئاح  َتَْحت  ٌحَْول  َدِجُو 

؟ ُحَْرفی َفیَک  ِتْوَْملِاب  َنَقیَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  یِیبَن ، ٌدَّمُحم  َو  اَنَأ ، َّالإ  َهلِإ  ُهللا ال  اَنَأ 
؟ ُنَزْحی َفیَک  ِرَدَْقلِاب  َنَقیَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو 

؟ اهَیلِإ ُِّنئَمْطی  َفیَک  اینُّدلا  َرَبَتِْخا  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو 
[. 1  ] ُِبنْذی َفیَک  ِباسِْحلِاب  َنَقیَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دش  هدیشک  نوریب  يراّفح  رد  اهرهش ، زا  یکی  راوید  ریز  هدش ، هتشون  ياهتخت  )

نیقی گرم  هب  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  تسا ، نم  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  و  نم ، زج  یئادخ  تسین  هک  متـسه  ادخ  نم 
؟ تسا نامداش  هنوگچ  سپ  دراد 

؟ تسا كانهودنا  هنوگچ  سپ  دراد  ردق  اضق و  هب  نیقی  هک  یسک  زا  متفگش  رد 
؟ دراد نانیمطا  ایند  هب  هنوگچ  سپ  دومزآ  ار  ایند  هک  یسک  زا  متفگش  رد 

)؟ دنک یم  هانگ  هنوگچ  سپ  دراد  تمایق  زور  باسح  هب  نیقی  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 
*****
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مالسلا ص254 هیلع  اضرلا  ۀفیحص  [ 1]
مالسلا ج2 ص48 هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
راونالاراحب ج78 ص450 و ج73 ص95.

هدیدنسپ یقالخا  ياهشزرا 

اهلد رب  دزیخرب  لد  زا  و  دشوجب ، تقیقح  لالز  زا  هک  نخس  نآ  اّما  دندرگ ، یم  شومارف  دنوش ، یم  هنهک  اهراتفگ  اهباتک و  زا  يرایـسب 
. دنام دهاوخ  هنادواج 

ثیدح 118
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َکَـضَْغبَأ ْنَم  َو  َكاهَن ، َکَّبَحَأ  ْنَم  َو  ِنادـْبألا ، ُۀَـحار  ُعُونُْقلاَو  يْوقَّتلَا ، ُفَرَّشلاَو  ِلْقَْعلا ، یف  ٌةَدایِز  ِبُراـجَّتلا  ُلوُط  َو  ِۀَـفِْرعَْملا ، ُحاـِقل  ُْملِْعلَا 
: ٍِعتْمَتْسُم ُریثَک  ِهیف  ْنُکی  َْمل  ِهیف  ْنُکَت  َْمل  ْنَم  ٌسْمَخ  [ 1 . ] َكارْغَأ

[. 2 . ] ِْقلُْخلا ُنْسُح  َو  ُءایَْحلاَو ، ُبَدألاَو ، ُنیّدلاَو ، ُلْقَْعلا ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تعانق و  تسا ، یهلا  ياوقت  يراوگرزب ، تفارـش و  و  تسا ، لقع  یناوارف  لماع  اههبرجت  موادـت  و  تسا ، یهاـگآ  تخانـش و  هشیر  ملع  )
رورغم ار  وت  تسا ، وت  نمـشد  هک  یـسک  و  دراد ، یم  زاب  ار  وت  اهیتشز  زا  دراد  تسود  ار  وت  هک  یـسک  تسا ، یمدآ  نت  شیاسآ  لـماع 

شوخ قالخا  و  ایح ، بدا ، نید ، لـقع ، نآ ، دوش و  یمن  دـنمهرهب  ناوارف  یگدـنز  زا  دـشابن  سک  ره  رد  گرزب  تمعن  جـنپ  دزاـس . یم 
.(. تسا

*****
نیدلامالعا ص298 [ 1]

ثیدح 11. راونالاراحب ج78 ص128 
مالسلا ج1 ص181. هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  [ 2]

ششوپ

هرخسم ياهسابل  زا  زیهرپ 

نآ ّمهم  دبای . یم  ناماس  اهناسنا  تیصخش  اب  بسانتم  مه  تسا و  يرورـض  ندب  يارب  مه  تسا ، ناسنا  یعامتجا  ياهزاین  زا  یکی  سابل 
. مینک زیهرپ  اوران  و  هرخسم ، ياهسابل  ندیشوپ  زا  هدش  یعامتجا  موسر  بادآ و  تیاعر  ششوپ ، رد  هک  تسا 

ثیدح 119
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِۀَمایِْقلا َمْوی  ُْهنَع  هللا  َضَرْعَأ  ِبایّثلا  َنِم  ًاروُهْشَم  َسَِبل  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.(. دنادرگ یم  رب  يور  وا  زا  ادخ  تمایق  زور  رد  دشوپب ، هرخسم  سابل  هک  یسک  )
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دیع زور  سابل 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دندنارذگ  یم  ار  یکدوک  نارود  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دیع  زور  کی  رد 
: دنتشاد راهظا  دندمآ و  ملس  هلآ و  و 

ثیدح 120
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َذُخْأَِنل َِکبانَِجل  انْهَّجََوت  ْدَق  َو  ٌدیدَج  ٌبَْوث  اَنل  َسَیل  َو  ِبایِّثلا  َدیدَج  اوُِسَبل  َو  ِسابِّللا  ِناْولَِأب  ِبَرَْعلا  ُدالْوَا  َنیََزت  ْدَق  َو  ِدـیْعلا  ُمْوی  ُمْوْیلا  ْهاَّدَـج  ای 
. اهُِسْبَلن ٍباِیث  يوِس  ُدیُرن  َو ال  َْکنِم ، انَتیِدیع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! راوگرزب ّدج  يا  )

نوچ میاهدمآ ). امش  تمدخ  نآ  يارب  میرادن و  ون  هماج  ام  دناهدیـشوپ و  گنراگنر  ون و  ياههماج  برع  لافطا  تسا و  دیع  زور  زورما 
هنوگچ ار  ناشیاضاقت  هک  تفر  ورف  رکف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوبن ، راوگرزب  ود  نآ  بسانتم  یـسابل  ربمایپ  لزنم  رد 

؟ دیوگ خساپ 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  ترضح  هاگان 

. دوش مهارف  ادخ  نذا  هب  ات  دنراد  تسود  سابل  رد  ار  یگنر  هچ  سرپب  تنادنزرف  زا  ادخ ، لوسر  يا 
: دومرف درک و  نسح  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ يراد تسود  ار  یگنر  هچ 
: داد خساپ  نسح  ماما 

: دومرف درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مراد ) تسود  ار  زبس  گنر  نم   ) ءارْضَخ اهُدیُرا 
؟ يراد تسود  ار  یگنر  هچ  امش 

: داد باوج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
ربمایپ ياعد  لیئربج و  تلاخد  اب  ساـبل ، گـنر  نییعت  تساوخرد و  زا  سپ  مراد ). تسود  ار  خرـس  گـنر  نم   ) َءارْمَح اهُدـیُِرا  ُهاَّدـج  اـی 
يزاب مرگرس  دیشوپ و  ار  خرس  سابل  مالسلا  هیلع  نیـسح  زبس و  سابل  مالـسلا  هیلع  نسح  دش . مهارف  اهسابل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دندش ندرک 
! لیئربج مردارب  دیسرپ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیرگ . درک  یم  هاگن  نازیزع  نآ  سابل  گنر  هب  هک  لیئربج 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  تسا  يداش  زور  هک  دیع  زور  رد 
: داد خساپ  لیئربج 

ار زبس  گنر  وا  زورما  دوش و  یم  هنوگ  زبس  وا  ندـب  گنر  دـننک و  یم  مومـسم  رهز  اب  ار  نسح  هک  مداـتفا ، نازیزع  نیا  ماجنارـس  داـی  هب 
. درک باختنا  دوخ  سابل  يارب  ار  خرس  گنر  زورما  هک  دطلغ  یم  دوخ  نوخ  رد  هک  دننک  یم  دیهش  ریشمش  اب  ار  نیسح  دیزگرب و 

. تسیرگ زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربخ  نیا  ندینش  اب 

یبلط شزوپ 

یبلط شزوپ  زا  يزاین  یب 
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هدیدنـسپ دنک  یهاوخرذع  ماجنارـس  درازایب و  ار  مدرم  دوش ، تاهابتـشا  اهيوردـنت و  راچد  ّبترم  ناسنا  هک  فیرعت  نیا  اب  یبلط  شزوپ 
. تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  میشاب  زاینیب  یبلط  شزوپ  زا  هدوب و  رادرک  تسرد  ات  مینک  شالت  دیاب  ام  تسین ،

ثیدح 121
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ُرِذَتْعی َو  ُئسی  ٍمْوی  ُّلُک  ُِقفانُملا  َو  ُرِذَتْعی ، َو ال  یسی  َنِمْؤُْملا ال  َّنِإَف  ُْهنِم ، ُرِذَتْعَت  ام  َو  َكاِیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شزوپ هراومه  دنک و  یم  دب  زور  ره  قفانم ، اّما  دـبلط ، یم  شزوپ  هن  دـنک و  یم  دـب  هن  نمؤم  اریز  یبلط ، شزوپ  اطخ و  رارکت  زا  زیهرپب  )
.(. دبلط یم 

*****
لوقعلا ص177 فحت  [ 1]

ثیدح 16 راونألا ج78 ص120  راحب 
ۀعیشلا ج1 ص620. نایعأ 

هانگ زا  رتدب  یهاوخرذع  زا  زیهرپ 

لیم و يور  زا  ار  یئاوران  لامعا  رگید  یخرب  تسا و  رود  نمؤم  نأش  زا  هک  دـنبلط  یم  شزوپ  مدرم  زا  دـنوش و  یم  هابتـشا  راـچد  یخرب 
یم يور  هانگ  زا  رتدـب  رذـع  هب  دـنزادنایب ، يرگید  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  دـنهد و  هولج  وکین  ار  دوخ  هکنآ  يارب  اـّما  دـنهد  یم  ماـجنا  هدارا 

زیهرپ تّدش  هب  دیاب  زین  يراتفر  ياهیتشز  هنوگنیا  زا  دنـشک ، دوخ  ياهیتشز  يور  رب  هدرپ  ات  دـنوش  یم  يرگید  هانگ  بکترم  دـنروآ ،
. تشاد

ثیدح 122
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ُْهنِم ِراِذتْعِْاِلا  َنِم  ُنَسْحَأ  ٍْبنَذ  َّبُر 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(. دشاب رتوکین  یهاوخرذع  زا  هک  یهانگ  اسب  هچ  )
*****

ثیدح 16 رطاخلا ص84  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 1]
نیدلا ص298 مالعا 

ثیدح 11. راونألا ج78 ص128  راحب 

مالسا ربمایپ 

اذغ فرص  زا  سپ  ربمایپ  ياعد 

وا زا  ار  نتسیز » هنوگچ   » و ندوب » هنوگچ   » ات تسا ، یگدنز  سرد  اهناسنا  همه  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  مسر  هار و 
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زا سپ  دیاب  دـنک  یم  فرـصم  ار  ادـخ  ياهتمعن  عاونا  ناسنا  یتقو  تسا ، يراذگرکـش  یگدـنز  حیحـص  ياهشور  زا  یکی  میزومایب .
. دزادرپب راگدرورپ  شیاتس  رکش و  هب  اهاذغ  عاونا  ندروخ 

ثیدح 123
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُلوُقی ًاماعَط  َلَکَأ  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َناک 
: ُلوُقی ًَۀبْرَش  َْوأ  ًانََبل  َلَکَأ  اذِإَو  هنم . ًاریخ  انقزرا  هیف و  انل  كراب  َّمهللا 

. هنم انقزراو  هیف  انل  كراب  َّمهّللا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف یم  درک  یم  لوانت  ار  یئاذغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  )
: دومرف یم  دیشون  یم  یندیشون  رگید  ای  ریش  هاگره  و  امرف . يزور  امب  نآ  زا  رتهب  و  نادرگ ، كرابم  ام  رب  ار  اذغ  نیا  ایادخ 

[. 1 .( ] هد رارق  ام  يزور  ار  نآ  نادرگ و  كرابم  امرب  ار  یندیشون  نیا  ایادخ 
*****

ثیدح 114 مالسلا ج2 ص42  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  [ 1]
ثیدح 11. راونألاراحب ج66 ص99 

ربمایپ ندرک  اعد  شور 

؟ مینک اعد  یتلاح  هچ  اب  مینادب  دیاب 
؟ میناوخب ار  ادخ  هنوگچ  و 

ربخ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دشاب  ام  يوگلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندرک  اعد  شور  دیاب  زین  نتـساوخ  هنوگچ  رد 
: داد

ثیدح 124
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُنیکْسِْملا ُمِعْطَتْسی  امَک  اعَد  َو  َلَهَْتبِا  اذِإ  ِهیَدی  ُعَفْری  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َناک 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اذـغ يارب  تسا و  ریگنیمز  هک  ياهنـسرگ  نانوچ  ادـخ ، هاگردـب  يراز  عّرـضت و  شیاین و  ماگنه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  )
[. 1 .( ] دز یم  فرح  ادخ  اب  دنک ، یم  زارد  تسد 

*****
ثیدح 141 راونالاراحب ج16 ص287  [ 1]

قالخألا ص284 مراکم 
یسوط ج2 ص198. یلامأ 

دحا نادیهش  رب  ربمایپ  زامن  شور 

؛ داد حیضوت  هنوگنیا  دُُحا ، نادیهش  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زامن  شور  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
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ثیدح 125
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َةَزْمَح َقِـحَلَف  ٍتاریبْـکَت ، َسْمَخ  َةَزْمَح  َدـَْعب  ِءادَـهُّشلا  یلَع  َرَّبَـک  َو  ٍتاریبْـکَت ، َسْمَخ  َةَزْمَح  یلَع  َرَّبَـک  ُهَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیبَّنلا  ُتـیَأَر 
. ًةَریبْکَت َنوُْعبَس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رد و  تفگ ، ریبکت  جنپ  هزمح  ترـضح  رکیپ  رب  زامن  رد  ءادتبا  هک  مدید  دُُـحا  گنج  زا  سپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  )

[. 1 .( ] دومرف ریبکت  داتفه  هزمح  ترضح  رکیپ  رب  سپس  تفگ ، ریبکت  جنپ  زین  نادیهش  رگید  رکیپ  رب  زامن 
*****

مالسلا ج2 ص49 هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  [ 1]
ثیداحالا ج3 ص311 عماج 

راونالاراحب ج81 ص395.

هزمح هزانج  رانک  رد  ربمایپ  هیرگ 

رد هزمح  و  دوب ، ناـبرهم  هزمح  ترـضح  دوخ  يوـمع  هب  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوـسر  هک  دنتـسناد  یم  همه 
وا تداهـش  و  تشاد ، هدـننک  نـییعت  شقن  ناناملـسم ، ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  صخـش  زا  ندرک  تیاـمح  مالـسا و  شترا 

. تسیرگ ناوارف  هزمح  ترضح  هزانج  رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  مالسا  هرکیپ  رب  ياهبرض 
ثیدح 126

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] َقِهَش َُهلاثِمیأَر  اَّمَلَف  یََکب ، َةَزْمَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  َدَّرَج  اَّمل 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
وا ندب  ءاضعا  دید  هک  هاگنآ  و  تسیرگ ، دید  نایرع  ار  وا  ندب  دمآ و  هزمح  هزانج  رانک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  )

(. درک هیرگ  دنلب  دنلب  دیشک و  دایرف  دندروآ » نوریب  ار  وا  رگج  دندیرد و  ار  هزمح  مکش   » دندیرب ار 
*****

لامعلازنک ج13 ص333 [ 1]
ثیدح 2932 یناربط ج3 ص142  ریبکلا  مجعم 

دئاوزلا ج6 ص118. عمجم 

نینح رد  ربمایپ  ییاهنت 

اّما دندرک ، یم  یهارمه  ار  ربمایپ  رفس  نآ  رد  رفن  رازه  هد  زا  شیب  رهاظب  هچرگ  فئاط ، يوس  هب  مالـسا  هاپـس  تکرح  هّکم و  حتف  زا  سپ 
. دنتشاذگ اهنت  وا ، نارای  كدنا  زج  ار  ربمایپ  دنتخیرگ و  همه  دندرک ، زاغآ  ار  یناهگان  هلمح  فرط  همه  زا  نزاوه »  » موق یتقو 

ثیدح 127
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ِنیَنُح َمْوی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصِیبَّنلا  َعَم  َتَبَث  ْنَّمِم  َناک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2217 

http://www.ghaemiyeh.com


ُْنب ُۀَـماسُأ  َو  ِماوَْعلا ، ُْنب  ُرَیبُّزلا  َو  ِِبلَّطُْملا ، ِدـْبَع  ِْنب  ِرَیبُّزلا  ُْنبا  ِهللاُدـْبَع  َو  ٍِبلاط ، یبَأ  ُْنب  ُلیقَع  َو  ِثِراْحلا ، ُْنب  َنایْفُـس  ُوبَأ  َو  ِیلَع ، َو  ُساَّبَْعلَا ،
[. 1 . ] ٍدیَز

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نب لیقع  و  ثراحلا ، نب  نایفسوبا  مالـسلا و  هیلع  ساّبع  مالـسلا ، هیلع  یلع  دندنام ، مدق  تباث  ربمایپ  فارطا  رد  نینُح  زور  هک  یناسک  زا  )

.( دندوب دیز  نب  ۀماسا  و  ماوع ، نب  ریبز  و  ّبلطملادبع ، نب  ریبز  نب  هللادبع  و  بلاطیبا ،
*****

لامعلازنک ج10 ص542. [ 1]

ربمایپ هب  نیسح  نسح و  تبحم  تدش 

نسح و مالـسلا و  اهیلعارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یناگدـنز  رخآ  ياـههظحل  رد 
تبحص ناوت  هک  درک  یم  هبلغ  یهاگ  ادخ  لوسر  رب  یتسس  فعـض و  دندوب ، هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  رتسب  فارطا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح 
هدراذگ مالـسلا  اهیلعهمطاف  شرتخد  نمادرب  ار  كرابمرـس  هک  ساّسح  ياههظحل  زا  یکی  رد  تفر . یم  لاح  زا  یهاگ  و  تشادن ، ندرک 

: دنتفگ یم  دندز و  یم  دایرف  دندمآ و  هیرگ  هب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  تفر ، لاح  زا  هاگان  دوب 
ثیدح 128

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُءاقَْولا َکِهْجَِول  انُهُوجُو  َو  ُءادِْفلا  َکِسْفَِنل  انُسُْفنَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] ادخ لوسر  يا  وت  يالب  رپس  ام  و  وت ، ناج  يادف  ام  ناج  )

*****
قودص ص50 یلاما  [ 1]

راونالاراحب ج22 ص509.
يدنواشیوخ دنویپ 

محر هلص  راثآ 

دنهاوخ ياهدننک  نییعت  شقن  ناسنا  رمع  ندـش  ینالوط  اهتمعن و  یناوارف  رد  هک  دـنراد  یکرابم  دروآهر  یعامتجا  ياهراتفر  زا  یخرب 
. تشاد

ثیدح 129
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُهَمِحَر ْلِصْیلَف  ِِهقْزِر  یف  َدازی  َو  ِِهلَجَأ  یف  َأَْسنی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] نادنواشیوخ اب  دنویپ  و  محر ، هلص  رب  داب  وا  رب  سپ  دوش  دایز  شیزور  دتفا و  ریخأت  هب  وا  لجا  هک  دشاب  هتشاد  تسود  یسک  ره  )
*****

ثیدح 15. راونالاراحب ج74 ص91  ثیدح 157 ، مالسلا ج2 ص48  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  [ 1]
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ت

سرت

ادخ زا  سرت  راثآ 

یمن ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  ار  دوخ  دـسرتب  ادـخ  زا  ناسنا  رگا  تسا  هدـنرادزاب  يورین  تسا ، یمدآ  تشرـس  رد  تسا ، هزیرغ  کی  سرت 
. دزاس

ثیدح 130
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1  ] اْینُّدلا یف  َهللا  َفاخ  ْنَم  َّالِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوی  ُنَمْأی  ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هک  یسک  زج  تسین  ناما  رد  تمایق  زور  رد  )
*****

ثیدح 5. راونالاراحب ج44 ص192  یناردنزام ج4 ص69 ، بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

ادخ سرت  زا  هیرگ 

. دوب دهاوخ  ناسنا  يراگتسر  لماع  یهلا و  تمحر  سپ  تسا ، ناسنا  هدنرادزاب  يورین  ادخ  زا  سرت  نوچ 
ثیدح 131

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 2 . ] ِهللا َنِم  ٌۀَمْحَر  ِبُولُْقلا  ُۀیْشَخ  َو  ِنویُْعلا  ُءاُکب  [ 1 . ] ِراَّنلا َنِم  ٌةاَجن  ِهللا  ِۀیْشَخ  ْنِم  ُءاُکْبلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( تسا راگدرورپ  تمحر  ياههناشن  زا  اهلد ، سرت  اهمشچ و  هیرگ  تسا ، شتآ  زا  تاجن  هلیسو  ادخ  سرت  زا  هیرگ  )

*****
ثیدح 689 رابخالا ص259  عماج  [ 1]

ثیدح 12881. لئاسولا ج11 ص245  كردتسم 
ثیدح 690 رابخالا ص259  عماج  [ 2]

ثیدح 12881 لئاسولا ج11 ص245  كردتسم 
قالخالا ص333. مراکم 

ادخ زا  سرت  ماما و 

شاهرهچ گـنر  ادـخ  سرت  زا  دـش ، یم  نتفرگ  وـضو  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  دیـسر و  یم  ارف  زاـمن  تـقو  هـک  هاـگنآ 
: دنتفگ یم  ماما  هب  دیزرل . یم  دوخ  رب  و  دش ، یم  نوگرگد 
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؟ دینارگن زامن  ماگنه  هب  ارچ 
ثیدح 132

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ُُهلِصافَم َدِعَتَْرت  َو  ُُهنَْول  َّرَفْصی  ْنَأ  ِراَّبَْجلا  ِِکلَْملا  ِهللا  يَدی  َنَیب  َفَقَو  ْنَِمل  ٌّقَح 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
لـصافم درز و  شاهرهچ  گنر  دتـسیا ، یم  دـننامه  یب  دـنمتردق  نایناهج و  کـلام  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یـسک  رب  تسا  راوازـس  )

: دومرف يرگید  تیاور  رد  و  دیآ ). رد  هزرل  هب  شمادنا 
؟ ُمُوقَا ْنَا  ُدیُِرا  ْنَم  يَدی  َنَیب  َنُورْدَت  ام 

[. 2 [ ).!؟ متسیاب مهاوخ  یم  یصخش  هچ  هاگشیپ  رد  هک  دیناد  یم  هچ  )
*****

رابخالا ص166 عماج  [ 1]
ثیدح 1. ینارحب ج17 ص61  ملاوع 

قحلا ج11 ص422. قاقحا  [ 2]

یناد ردق  رکشت و 

ریمع هللادبع  هداوناخ  زا  ینادردق 

. دوب دنمونت  ناوزاب  دنلب و  ناتسد  ياراد  تسا ، یبلک » ریمع  نب  هللادبع   » اروشاع زارف  رس  ءادهش  زا  یکی 
« ریُرب  » و رهاظم » نب  بیبح  ، » دندیبلط یم  زرابم  دندمآ و  نادیم  هب  دایز  نب  هللادیبع  مالغ  ملاس »  » نایفـس و یبا  نب  دایز  مالغ  راسی »  » یتقو

راک درب و  شروی  رفن  ود  نآ  رب  هنت  کی  تساوخ و  هزاجا  ریمع  نب  هللادـبع  هکنآ  ات  دـش  عنام  ماما  دـنهدب ، ار  اـهنآ  باوج  هک  دنتـساخرب 
تفرگ و ار  همیخ  دومع  شرسمه  هک  دوب  اجنیا  دناوخ . یم  یسامح  زجر  و  دز ، دعس  رمع  هاپـس  بلق  هب  ار  دوخ  سپـس  تخاس و  ار  اهنآ 

ترـضح موش . هتـشک  وت  اـب  اـت  مدرگیمنزاـب  اـههمیخ  هب  نم  نک ، عاـفد  ربماـیپ  نادـناخزا  مرهوش  تفگ . یم  تفاتـش و  رهوـش  يراـی  هب 
. درک رّکشت  اهنآ  زا  دناوخارف و  ار  وا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

ثیدح 133
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ٌلاِتق ءاسِّنلا  یَلَع  َسَیل  ُهَّنِاَف  َّنُهَعَم ، یِسلْجاَف  ِءاسِّنلا  یِلا  ُهللا  ِکَمِحَر  یعَجِْرا  ًاریَخ ، ٍتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ُْمتیِزُج 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

بجاو داهج  نانز  رب  انامه  درگرب ، اههمیخ  يوس  هب  دـنک ، تتمحر  ادـخ  دـیوش ، لئان  کین  شاداپ  هب  نم ، تیب  لها  زا  تیاـمح  هار  رد  )
.( تسا هدشن 

بهو ما  زا  ینادردق  رکشت و 

: هک دسیون  یم  یسلجم  موحرم 
هب ماما  هزاجا  اب  یتقو  ناوج  نیا  دندش ، ناملسم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسدب  هک  دندوب  ینارـصن  بهوّما »  » شردام ریمع و  نب  هللادبع 
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. درک یمخز  ار  ناراوس  زا  رفن  تشک و 12  ار  دعس  رمع  هاپس  ناعاجش  زا  رفن  دمآ 24  نادیم 
: تفگ یتفگش  اب  دعس  رمع  دندرب ، دعس  رمع  دزن  دندرک و  ریسا  ار  وا  هتفرگ  ار  وا  فارطا  هاگنآ 

»؟ تسا تخس  وت  تردق  تعاجش و  ردقچ  »
. دندرک باترپ  اهنز  همیخ  فرطب  ار  وا  هدیرب  رس  دندرک و  دیهش  ار  وا  سپس 

ساّسح هظحل  نیا  رد  تشک ، ار  نازابرـس  زا  نت  درک و 2  هلمح  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  تخادنا ، دیزی  نایرگـشل  فرطب  ار  رـس  شردام 
: تشاد راهظا  درک و  تلاخد  ماما 

ثیدح 134
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ٍبَهَو َُّما  ای  ِكاجَر  ُهللا  ُعَطْقی  ءاسِّنلا ال  ِنَع  ٌعُوفْرَم  َداهِْجلا  َّنِاَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  َعَم  ُِکْنبا  َو  ِْتنَا  ٍبَهَو ، َُّما  ای  یعِجِْرا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ردام يا  دـیراد ، ياج  تشهب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  نم  ّدـج  اب  بهو »  » تدـنزرف وت و  تسین ، نانز  رب  داـهج  هک  درگرب  )
(. ار وت  دیما  دنکن  عطق  دنوادخ  بهو » »

*****
راونألاراحب ج45 ص17 [ 1]
ینارحب ج17 ص261 ملاوع 

هعیّشلا ج1 ص604 نایعأ 
فارشالا ص194. باسنا 

رح زا  ینادردق  رکشت و 

ات تشک  ار  هفوک  نازابرس  زا  رفن  تفر و 40  نادـیم  هب  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  داتفا ، نایفوک  رد  یلزلزت  هک  رُح »  » تشگزاب هبوت و  زا  سپ 
ار وا  نینوخ  هزانج  ناتسود  دیسر . تداهـش  هب  ات  داد  همادا  دربن  هب  نانچمه  دش و  هدایپ  راچان  رح  دنتـشک ، دندز و  مخز  ار  وا  بسا  هکنآ 

راهظا داد  یم  شزاون  ار  وا  تروص  كرابم  ناتسد  اب  هک  یلاح  رد  ماما  دندروآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  تشاد  یقمر  زونه  هک 
. تشاد

ثیدح 135
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ٌّرُح ِهللاَو  َْتنَأَف  ًاّرُح ، َْکتَّمَـس  ْذِإ  َکُُّما  ْتَأَطْخَأ  ام  ِهللاَو  [ 1 . ] یلاعَت ُهللا  َءاِش  ْنِا  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  َتیِّمُـس  امَک  ٌّرُح  َْتنَا  ُّرُح  ای  ََکل  ٍّخـَب  ٍّخـَب 
ِةَرِخْالا ِیف  ٌدیعَس  َو  اْینُّدلا  یف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! داب كرابم  )
! داب كرابم 

! ادخ هب  دنگوس  يوش . یم  هدناوخ  رح »  » مان اب  ترخآ  ایند و  رد  هکنانچ  يدرم  دازآ  وت  رح ، يا 
! ادخ هب  دنگوس  وت  سپ  دیمان ، رُح  ار  وت  هک  درکن  هابتشا  تردام 

. يراگتسر زا  ترخآ  رد  و  درم ، دازآ  ایند  رد 
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: دورس ار  رعش  نیا  سپس 
ٍحایِر یَنب  ُّرُح  ُّرُْحلا  َمِْعنَف 
ِحامِّرلا ِکَبَتْشُم  َْدنِع  ٌرُوبَص 

ًانیَسُح یساو  ْذِإ  ُّرُْحلا  َمِْعنَو 
ِحابَّصلا َْدنِع  ِهِسْفَِنب  َداجَو 

ایانَْملا ِجْهَو  یف  َّرُْحلا  َمِْعن  و 
ِحامّرلاب وُطَْخت  ٍلاِطب  يذ 

ًانیَسُح اوُرصَن  يذَّلا  اوزاف  ْدََقل 
[. 2  ] ِحالَّصلاَو ِۀیادِْهلِاب  اوُزافَو 

، تَسب يردارب  دهع  نیـسح  اب  هک  ياهدازآ  وکین  هچ  تسا - . روبـص  اههزین  يزیت  رب  هک  حایر ، ینب  هفیاط  زا  رُح  تسا  ياهدازآ  وکین  سپ 
. درک میدقت  ناهاگحبص  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  و 

.(. دندیدرگ راگتسر  شیوخ  حالصا  ندش و  تیاده  اب  نانآ  دنداد ، يرای  ار  نیسح  هک  نانآ  دندش  راگتسر  هنیآ  ره 
*****

نیطبسلا ج1 ص367. یلاعم  [ 1]
یمزراوخ ج2 ص11. نیسحلا  لتقم  ةدوملا ص414 ، عیبانی  مالسلا ص45 ، هیلع  نیسحلا  دهشم  یف  نیعلارون  [ 2]

هزانج عییشت 

. درک یم  تکرش  ناتسود  نینمؤم و  هزانج  عییشت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
يزور [. 1 . ] دومرف فّقوت  نمؤم  نآ  ربق  یکیدزن  ناتسربق و  رد  مسارم  نایاپ  ات  درک و  تکرـش  ياهزانج  عییـشت  رد  ریبز  نبا  هارمه  يزور 

. دندرب یم  ار  يدوهی  رفن  کی  هزانج  هک  دوب  هتسشن  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  رد  نارای  زا  یعمج  اب 
. درکن یئانتعا  دشن و  دنلب  ماما 

ربمایپ دـندرب  یم  ار  يدوهی  هزانج  نوچ  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  نانآ ، ياعّدا  دـندش و  دـنلب  ناـهارمه  زا  یخرب 
. دش دنلب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

: هکلب دوبن  يدوهی  هزانج  هب  نتشاذگ  مارتحا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندش  دنلب  هک  داد  حیضوت  ماما 
ثیدح 136

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 2  ] َِکلِذل ماقَف  يِدوُهی ، ُةَزانَج  ُهَسْأَر  َُوْلعَت  ْنَأ  َهِرَکَف  ًاِسلاج ، اهِقیرَط  یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسُر  َناکَف  يِدوُهی  ُةَزانَج  ْتَُّرم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
شوخ ترـضح  نآ  دنداد  روبع  اجنآ  زا  ار  يدوهی  هزانج  هک  دندوب  هتـسشن  ياهچوک  رد  ناهارمه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  )

.(. دنرذگب نانآ  ات  دز  مدق  دش و  دنلب  سپ  دنک ، دنلب  يدوهی  هزانج  رطاخ  هب  ار  شرس  دشاب و  هتسشن  تشادن 
. دوبن يدوهی  هزانج  هب  نتشاذگ  مارتحا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نتساوخرب  سپ 

: هک داد  حیضوت  يرگید  لقن  رد  و 
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ثیدح 137
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ِهیَلَع اِهبَُّرم  يِدوُهی  ِةَزانَج  ِلْجَا  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َهللا  ُلوُسَر  َماق  اّمنإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: داد حیضوت  تساوخرب و  دنداد ، روبع  ترضح  نآ  لباقم  هک  يدوهی  هزانج  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  )
.( داد یم  جنر  ارم  وا  دب  يوب  هک  متساوخ  رب  نآ  يارب 

*****
مالسالا ج1 ص233. مئاعد  [ 1]

ملاوع ثیدح 21 ، راونألاراحب ج44 ص203  ثیدح 1487 ، یسوط ج1 ص456  خیش  بیذهت  ثیدح 2 ، یفاک ج3 ص192  لوصا  [ 2]
ثیدح 2. ۀعیشلا ج2 ص839  لئاسو  ثیدح 7 ، ینارحب ج17 ص72 

نآرق ریسفت 

هیآ 097 هرقب ، هروس 

هیلع هللادبعابا  ترضح  زا  دوش ، یم  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  ماما  هب  هک  يریـسفت  زا  یـسلجم  موحرم  لیئربجل ) ًاّودع  ناک  نم  )
: هک درک  لقن  مالسلا 

ثیدح 138
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْمِهِـضُْغب یف  َبِصاوَّنلا  َّمَذ  َو  ًاـضیأ  ْمُهَّمَذ  َو  َنوُهَرْکی ، اـِمب  ْمِهیف  ِهللاَءاـضَق  ُذـِْفنی  َناـک  يذَّلا  َلـیئَْربَِجل  ْمِهِـضُْغب  یف  َدوُـهْیلا  َّمَذ  یلاـعَت  َهللا  َّنإ 
، ِمِراَّصلا ِهِفیَِسب  ْمُهَّلَذَأ  یّتَح  َنیِرفاْکلا  یَلَع  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِدییْأَِتل  َنیلِزاَّنلا  ِهللا  ِۀَِکئالَم  َو  مالسلا  امهیلعَلیئاکیم  َو  َلیئَْربَِجل 

: لاقف
: دَّمَُحم ای  ُْلق  »

یف ِهللاُباتِک  َغََلب  یّتَح  َرَُّصن ، ُتُْخب  ُهاـنَج  َناـک  ٍْبنَذ  ِریَغ  ْنِم  َلاـْیناد  ُهَُلتْقی  ْنَأ  َرَُّصن  ِتُْخب  ْنِم  ِهِْعفَِرل  ِدوُهْیلا ، َنِم  [ 1 « ] َلیْربِِجل ًاّوُدَع  َناک  ْنَم 
ِیلَع َو  ٍدَّمَُحم  ِءادـْعَأ  ْنِم  َو  َنیِرفاـْکلا  ِِرئاـس  ْنِم  َلـیئَْربَِجل  ًاّوُدَـع  ًاـضِیا  َناـک  ْنَم  َو  ِهِْملِع ، ِِقباـس  یف  يرَج  اـم  مه  هـب  َّلَـح  َو  ُهَـلَجَأ ، ِدوُـهْیلا 
ًاِیلَع َو  ًادَّمُحم  ِِهتَرَهاظُِمل  َلیئَْربَِجل  ًاّوُدَع  َناک  ْنَم  َو  ًارِـصان ، ِِهئادْعَأ  یلَع  َُهل  َو  ًادیَُؤم  مالـسلا  هیلع  ِیلَِعل  َلیئَْربَج  َثََعب  یلاعَت  َهللا  َّنأل  ؛ َنیبِصاَّنلا

َلیئَْربَج ینْعی  ُهَّنِاَف »  » ِهِدابِع ْنِم  ُءاشی  ْنَم  ِدـی  یلَع  ِِهئادـْعَأ  ِكالْهإ  یف  َّلَجَوَّزَع  ِهِّبَر  ِءاضَِقل  ِهِذاْفنِإَو  امَُهل  ِِهتَنَواعُم  َو  ُمالَّسلاَو ) ُةالَّصلا  اَمِهیَلَع  )
: ِِهلْوَقَک َوُه  َو  ِهللا ، ِْرمَِأب  ِهللا » ِنْذِإب   » ُدَّمُحم ای  َِکْبلَق » یلَع   » َنآْرُْقلا اَذه  َلََّزن  ینْعی  َُهلََّزن » »

َِکْبلَق یلَع  ُلیئَْربَج  َنآْرُْقلا  اَذه  َلََّزن  ِهیَدی » َنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  [ » 2  »] ٍنیبُم یبَرَع  ٍناِسِلب  َنیرِْذنُْملا  َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیمألا  ُحوُرلا  ِِهب  َلََزن  »
: َلاق َُّمث  ِءایْبنألا . َنِم  ْمِهِریَغ  َو  َثیَش  ُِبتُک  َو  َمیهاْربِإ  ِفُحُص  َو  ِرُوبَّزلاَو  ِلیْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  ِهیَدی  َنَیب  اِمل  ًاِقفاُوم  ًاقِّدَصُم  ُدَّمُحم  ای 

: اُولاق ْنَأ  ْمِِهلْهَج  ْنِم  َغََلب  َنیذَّلا  ِءالُؤه  َو  َنیبیَّطلا ، امِِهلآ  َو  ِیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِهِماْعنِِإل  ِهَِّلل » ًاّوُدَع  َناک  ْنَم  »
ُةالَّصلا اَمِهیَلَع  ِیلَع  َو  ٍدَّمَحُمِل  ًاریهَظ  ُهَلَعَج  ُهَّنألَلیْربِِجل  ًاّوُدَـع  َناک  ْنَم  َو  َلیئَْربَج ، َو  ِنایِعَّدـی  اِمب  ًاـِیلَع  َو  ًادَّمَُحم  َمَرْکَأ  يذَّلا  َهللا  ُضِْغُبن  ُنَْحن 

ِنید ِةَرُْـصِنل  َنیثوُْعبَْملا  ِهللا  ِۀَِکئالَِمل  ًاّوُدَع  َناک  ْنَم  َو  ینْعی  ِِهتَِکئالَم » َو   » َِکلذَک َنیلَـسرُْملاَو  ِءاِیْبنألا  ِِرئاِسل  ًاریهَظ  َو  ِهللا  ِءادـْعَأ  یلَع  ُمالَّسلاَو 
: َنیِدناعُْملاَو ِباَّصُّنلا  ِضَْعب  ُلْوَق  َِکلذ  َو  ِهللا ، ِءاِیلْوَأ  ِدییْأت  َو  ِهللا 
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: ُُهلْوَق َوُه  َو  مالسلا  هیلع  ِیلَِعل  ِرِصاَّنلا  َلیئَْربَج  ْنِم  ُْتئَِرب 
هیلع ِیلَع  ِۀَـمامِإ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِةَُّوُبن  یلإ  اْوَعَد  َنیذَّلا  ِءاِیْبنألا  ِِرئاس  َو  یـسیع  َو  یـسُوم  ِهللا  ِلُسُِرل  ًاّوُدَـع  َناـک  ْنَم  َو  ِِهلُـسُرُو » »

: َلاق َُّمث  مالسلا .
ِیلَع یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصیَبَّنلا  َلاق  اََّمل  ِبِصاوَّنلا  َنِم  َلاق  ْنَم  ِلْوَقَک  َِکلذ  َو  َلیئاکیم  َو  َلیئَْربَِجل  ًاّوُدَع  َناک  ْنَم  َو  َلاکیم » َو  َلیْربِج  َو  »

: مالسلا هیلع 
ِهَیلِإ ِناوْضِّرلِاب  ٌرِظان  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  یلاـعَت  ُهللاَو  ُهَماـمَأ ، ِتْوَْملا  ُکَـلَم  َو  ِهِْفلَخ ، ْنِم  ُلیفارْـسِإ  َو  ِهِراـسی ، ْنَع  ُلـِیئاکیم  َو  ِِهنیمی ، ْنَع  ُلـیئَْربَج 

: ِبِصاوَّنلا ُضَْعب  َلاق  ُهُرِصان 
، هلآ هیلع و  هللا  یلصدّمحم  هلاق  ام  مالسلا  هیلع  یلع  عم  مهلاح  نیّذلا  ۀکئالملا  لیئاکیم و  لیئربج و  نم  هللا و  نم  أربأ  انأف 

: لاقف
ِلالْحِإ ْنِم  ِّوُدَْعلِاب  ُّوُدَْعلا  ُلَعْفی  ام  مه  هب  ٌلِعاف  َنیِرفاْکِلل ،» ٌوُّدَع  َهللا  َّنِإَف   » مالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِیلَع  یلَع  ًاّبُـصَعَت  ِءالُؤِهل  ًاّوُدَع  َناک  ْنَم 

َناک َو  َلیئاکیم ، َو  َلیئَْربَج  یف  ٍءیَـس  ٍلْوَق  ْنِم  ِهللا  َءادْعَأ  ِدوُهْیلا  َنِم  َناک  ام  ِنیَتیآلا  ِنیَتاه  ِلوُُزن  ُبَبَـس  َناک  َو  ِتابوُقُْعلا . ِدیدْشَت  َو  ِتامَقَّنلا 
. ِهللا ِۀَِکئالَم  ِِرئاس  َو  َلیئاکیم  َو  َلیئَْربَج  یف  َو  ِهللا  یف  ُْهنِم  أَوْسَأ  ٍلْوَق  ْنِم  ِباَّصُّنلا  ِهللا  ِءادْعَأ  ْنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رد ار ، ادخ  تساوخ  لیئربج  هک  یلاح  رد  دنتـشاد  لیئربج  هب  تبـسن  هک  ياهنیک  ببـس  هب  درک  شهوکن  ار  دوهی  گرزب  دـنوادخ  انامه  )

مالسلا هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هب  نایوگدب  نایدوهی و  و  دنتـشادن . شوخ  نانآ  درک و  یم  ارجا  نایدوهی 
بلاطیبا نب  یلع  هب  ندرک  يرای  يارب  هک  دنتـشاد  یناگتـشرف  لیئاکیم و  لـیئربج و  هب  هک  ياهنیک  ببـس  هب  دومرف ، شهوکن  ار  بصاون » »

(. درک راوخ  لیلذ و  شاهدنرب  ریشمش  اب  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  یلع  ات  دندمآ  دورف 
: دومرف سپ 

یهانگ مرج و  نودـب  اـت  درک  تیاـمح  رُّـصن » تُخب   » ار ناـنآ  هک  یناـیدوهی  زا  لـیئربج  نمـشد  تسا ». لـیئربج  نمـشد  هک  یـسک  وگب  »
دوبان ناشلامعا  يارب  ار  نانآ  دیسر و  نایاپ  هب  دوهی  هراب  رد  ادخ  نامرف  هکنآ  ات  دوب  رُّصن » تُخب   » تیانج نیا  دنشکب . ار  لایناد »  » ترضح

ناگدـنهد مانـشد  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـصدّمحم  نانمـشد  زا  نارفاـک و  رگید  زا  لـیئربج  نمـشد  زین  درک و 
رب دـهد و  يرای  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـت  داتـسرف  یم  ار  لـیئربج  گرزب  يادـخ  هک  لـیلد  نیا  هب  دنتـسه  لـیئربج  نمـشد  اـهنآ  بصاون » »

کمک ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  هک  تهج  نادب  دنتسه  لیئربج  نمشد  هک  نانآ  و  دنادرگ . زوریپ  نانمـشد 
یم يراـی  تشاد  تـسود  هـک  یناگدـنب  تسدـب  نانمـشد  يدوباـن  رد  یهلا  تساوـخ  يارجا  يارب  ار  وا  درک و  یم  یهارمه  و  دـنک ، یم 

وت بلق  رب  نیمـألا  حور  ار  نآرق  . » دومرف هک  درک  یم  لزاـن  وا  ناـمرف  نذا و  هب  ادـخ  لوسر  بلق  رب  ار  نآرق  نیا  لـیئربج  هکنیا  دـناسر و 
.« دشاب ینامسآ  ُبتُک  رگید  هدننک  قیدصت   » و راکشآ » یبرع  نابز  اب  یشاب  ناگدنهد  رادشه  زا  ات  درک  لزان 

روبز و لیجنا و  تاروت و  دـننام  دوخ  يورشیپ  رد  ياهباتک  قفاوم  هدـننک و  قیدـصت  ات  درک  لزان  دّـمحم  بلق  رب  لیئربج  ار  نآرق  نیا 
. دشاب ینامسآ  ناربمایپ  رگید  ربمایپ و  ثیش  ياهباتک  میهاربا و  فحص 

: دومرف سپس 
نارفاک و نایدوهی و   » نانآ تشاد . ینازرا  شکاپ  نادـناخ  یلع و  دّـمحم و  رب  ار  اـهتمعن  هک  تهج  نادـب  تسادـخ  نمـشد  هک  یـسک 

لیئربج نمـشد  و  تشاد ، یمارگ  ار  یلع  دّمحم و  هک  میراد  یم  نمـشد  ار  ادخ  ام  دنتفگ ، ینادان  تیاهن  رد  هک  دـندوب  یناسک  بصاون »
رب ادخ  مالـس  دورد و  هک   » تسا یلع  دـمحم و  نابیتشپ  وا  هک  تهج  نادـب  تسا  لیئربج  نمـشد  هک  یـسک  و  ّتلع . نیمه  هب  میـشاب  یم 

. دوب ینامسآ  ناربمایپ  رگید  نابیتشپ  روای و  لیئربج  نوچ  و  ادخ ، نانمشد  رب  يزوریپ  رد  داب » نانآ 
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ار ادخ  ناتـسود  و  دـننک ، یم  يرای  ار  ادـخ  نید  هک  تهج  نادـب  دنتـسه  یهلا  ناگتـشرف  نمـشد  هک  یناسک  ینعی  ناگتـشرف ، نمـشد  و 
: دنیوگ یم  هک  تسا  نانمشد  ناگدنهد و  مانشد  زا  یخرب  نخس  نیا  و  دنروای .

یسوم و دننام  ادخ  ناربمایپ  نمشد  هک  یـسک  و  ناربمایپ ) نمـشد  و   ) هلُـسُر و  دومرف ، ادخ  هک  میرازیب » تسا  یلع  روای  هک  لیئربج  زا  ام  »
تراشب هدرک  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  تّوبن  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  رگید  یـسیع 

. دنداد
: دومرف سپس 

لیئربج . » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  ّتلع  نادـب  نیا  و  لـیئاکیم » لـیئربج و  نانمـشد  «و 
هاگن اـب  شرع  زارف  رب  گرزب  دـنوادخ  و  يورشیپ ، رد  لـیئارزع  و  وا ، رـس  تشپ  لیفارـسا  و  پچ ، فرط  لـیئاکیم  و  یلع ، تسار  فرط 

: دنتفگ ناگدنهد » مانشد   » بصاون زا  یخرب  ور  نیا  زا  تسوا » هدنهد  يرای  وا و  رب  رظان  زیمآ  ّتبحم 
: دومرف هک  میرازیب » تفگ ، ربمایپ  هکنانچ  دنتسه  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هراومه  هک  یناگتشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  ادخ و  زا  ام  »

نارفاک نمشد  زین  دنوادخ  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  يزوتهنیک  بّصعت و  يور  زا  تسا  ناگتـشرف  زا  هتـسد  نیا  نمـشد  هک  یـسک 
ببـس و  اهباذع . ینوزف  تالکـشم و  اهیتخـس و  داجیا  زا  دـهد ، یم  ماجنا  ینمـشد  اب  ینمـشد  هک  درک  دـهاوخ  نانچ  نانآ  اب  و  تسا ،

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  بصاون »  » هنازوت هنیک  نانخـس  و  لیئاکیم ، لیئربج و  هرابرد  دوهی  هنازوت  هنیک  نانخـس  هیآ ، ود  نیا  لوزن 
[. 3 (. ] دندرک حرطم  ناگتشرف  ریاس  لیئاکیم و  لیئربج و  ادخ و  هب  تبسن  نارگید  زا  رتتشز  هک  دوب 

*****
هیآ 97. هرقب  هروس  [ 1]

هیآ 193 و 195. ءارعش  هروس  [ 2]
. دوش هعجارم  راونالاراحب ج9 ص284  باتک  هب  تسا  ینالوط  لّصفم و  ثیدح  [ 3]

هیآ 199 هرقب ، هروس 

( اوضیفا ّمث  )
: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

: دیسرپ دمآ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  یصخش  يزور 
؟ دراد یئانعم  هچ  نآرق  رد  ساّنلا  و  سانلا ، هابشأ  سانلا و 

: هدب ار  درم  نیا  باوج  نیسح  يا  دومرف ، مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  هب  نینمؤملاریما  ترضح 
ثیدح 139

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: َُکلْوَق اَّمَأ 

: ِِهباتِک یف  ُهُرْکِذ  یلاعَت  َو  ُهللاَلاق  َِکلِذلَو  ُساَّنلا ، ُنْحَنَف  ِساَّنلا ، ِنَع  ینِْربْخَأ 
: َُکلْوَق اَّمَأ  َو  ِساَّنلِاب . َضافَأ  يذَّلَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاُلوُسَرَف  [. 1 « ] ُساَّنلا َضافَأ  ُثیَح  ْنِم  اوُضیفَأ  َُّمث  »

: مالسلا هیلع  ُمیهاْربإ  َلاق  َِکلِذل  َو  اَّنِم ، ْمُه  َو  انیلاوَم ، ْمُه  َو  اُنتَعیش ، ْمُُهف  ِساَّنلا ، ُهابْشَأ 
: َُکلْوَق اَّمَا  َو  [. 2 « ] یّنِم ُهَّنِإَف  ینَِعبَت  ْنَمَف  »

: لاق ّمث  ساَّنلا ، ۀعامج  یلإ  هدیب  راشأ  َو  ُمَظْعألا ، ُداوَّسلَا  ْمُهَف  ُسانْسَّنلَا ،
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[. 3  »] ًالیبَس ُّلَضَا  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْالاَک  َِّالا  ْمُه  ْنإ  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ تسیچ سان »  » یتفگ هکنیا  )

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  تسا  هدروآ  نآرق  رد  رترب  گرزب و  دنوادخ  تهج  نیمه  يارب  میتسه و  سان »  » ام سپ 
تسا یسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دیدرگزاب » دندرگ  یم  زاب  ینم  هب  رعـشم  زا  مدرم  همه  هک  یهار  نامه  زا  سپ  »

میهاربا تهج  نیمه  يارب  دنـشاب  یم  ام  زا  نانآ  و  دنتـسه ، ام  ناوریپ  نایعیـش و  نانآ  سپ  سانلا ، هابـشأ  اّما  دـنادرگیم . زاـب  ار  مدرم  هک 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسیچ سانسن  هک  يدیسرپ  و  تسا » نم  زا  دنک  يوریپ  نم  زا  هک  یسک  سپ  »
زا هکلب  نایاپراهچ  دننامه  زج  اهنآ  دنتسین   » دومرف ادخ  هک  درک » هراشا  تیعمج  يوس  هب  تسد  اب   » دندوجوم ياهتیعمج  هوبنا  نانآ  سپ 

[. 4 «( ] دنرتهارمگ اهنآ 
*****

هیآ 199. هرقب  هروس  [ 1]
میهاربا ص36. هروس  [ 2]
هیآ 44. ناقرف  هروس  [ 3]

ثیدح 68. نیلقثلارون ج4 ص21  ثیدح 2 ، ناهرب ج1 ص201  ریسفت  ثیدح 339 ، یفاک ج8 ص244  لوصا  [ 4]

هیآ 058 فارعا ، هروس 

بیّطلا دلبلا  ریسفت 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  صاع  رمع و  تشاد  روضح  مه  هیواعم  هک  یسلجم  رد  يزور 

. دنرتشیب امش  نادنزرف  زا  ام  نادنزرف  ارچ 
ثیدح 140

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٌروَُزن ٌةالقِم  ِْرقَّصلا  ُُّما  َو  ًاخاِرف  اهُرَثْکَا  ِریَّطلا  ُثاُغب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دیسرپ هرابود  صاعورمع  تسا ). كدنا  وا  يراذگمخت  زاورپ  زیت  باقع  اّما  دنراذگ ، یم  مخت  ناوارف  کچوک  رورش و  ناگدنرپ  )

؟ دوش یم  دیفس  امش  زا  رتدوز  ام  براش  يوم  ارچ 
اهنآ اب  یتقو  تسا  وب  دـب  ناشناهد  امـش  نانز  . ) ُُهبِراش ُْهنِم  ُباشیَف  ِهِهْجَو ، یف  ِتْهَکَن  ِِهتأَْرِما  ْنِم  ْمُکُدَـحأ  انَدا  اذِإَف  ٌةَرَِخب ، ٌءاِسن  ْمُکَءاـِسن  َّنِا 

: دیسرپ رگید  راب  صاع  رمع و  دوش ) یم  دیفس  رتدوز  ورنیا  زا  دروخ  یم  امش  براش  تروص و  هب  ناشناهد  دب  يوب  دیوش  یم  کیدزن 
[. 1 . ] ًادِـکَن َِّالا  ُجُرْخی  َُثبَخ ال  يذَّلاَو  ِهِّبَر  ِنْذِِاب  ُُهتابَن  ُجُرْخی  ُبیَّطلا  ُدَـلَْبلاَو  تسا . رت  ناوارف  رتشیب و  ام  شیر  يوم  زا  امـش  شیر  يوم  ارچ 

( كدنا زج  دیور  یمن  دب  راز و  روش  نیمز  زا  اّما  دیور ، یم  ادخ  نذا  هب  شناهایگ  كاپ  نیمز  )
: تفگ صاع  ورمع  هب  هیواعم 

. تسا یلع  دنزرف  وا  یشاب ، تکاس  هک  تسا  نیا  وت  قح 
: دورس ار  رعش  نیا  دنکشب  ار  صاعورمع  رورغ  هکنآ  يارب  هاگنآ 
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اَهلانْدُع ُبَْرقَْعلا  ْتَداع  ْنإ 
ًةَرِضاح اَهل  ُلْعَنلا  َِتناک  َو 

ْتَنَقیَتْساَو ُبَْرقَْعلا  َِملَع  ْدَق 
[. 2  ] َةَرِخآ الَو  اْینُد  اَهلال  ْنَا 

دـناد و یم  برقع  قیقحتب  تسا - . هدامآ  شندرک  لامدـگل  يارب  ام  نیلعن  میدرگیم و  زاب  مهام  ددرگزاب  ندز  شین  يارب  برقع  رگا  - 
. ترخآ هن  دراد و  ایند  هن  هک  دراد  نیقی 

*****
هیآ 58. فارعا  هروس  [ 1]

ینارحب ج17 ص85. ملاوع  راونألاراحب ج44 ص209 ، یناردنزام ج4 ص67 ، بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 2]

هیآ 024 تافاص ، هروس 

( نولوئسم مّهنا  مهوفقو   ) ریسفت
. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  لاوئس  دروم  دومرف ، مالسا  ربمایپ  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

ثیدح 141
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: َلاق َُّمث  مالسلا  هیلع  یلَع  یلإ  َراشَأ  و 
: لوقی ّلجوّزع  هللا  ّنإ 

: َلاق َُّمث  [ 1 « ] ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلُوا  ُّلُک  َداؤُفلاَو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنإ  »
: َّلجوَّزع هللالوق  کلذ  و  هتیالو ، نع  نولوؤسم  ۀمایقلا و  موی  نوفقومل  یتُّما  ِعیمج  ّنإ  ّیبر  ةّزع  و 

[. 2 « ] َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف درک و  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  يزور  هیآ  نیا  ریسفت  هب  تبسن 
: دیامرف یم  گرزب  زیزع و  دنوادخ  انامه 

: دومرف سپس  دوش  یم  لاوئس  اهنآ  همه  زا  لد  مشچ و  شوگ و  انامه 
یم بلاـطیبا  نب  یلع  تیـالو  هب  تبـسن  همه  زا  دـنراد و  یم  هگن  تماـیق  رد  ار  نم  تّما  دارفا  یماـمت  هک  راـگدرورپ  تردـق  هب  دـنگوس 

! دنسرپ
: دومرف هک  تسا  گرزب  زیزع و  دنوادخ  يانعم  نیا  و 

[. 3 «( ] دنلوئسم اهنآ  همه  هک  دیراد  ناشهاگن  »
*****

هیآ 36. ءارسا  هروس  [ 1]
هیآ 24. تاّفاص  هروس  [ 2]

راونالاراحب ج 36 ص77. [ 3]

هیآ 132 هط ، هروس 
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ةولّصلاب کلها  رمأ  ریسفت و 
: دومرف لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

دنلب يادص  اب  دیبوک و  یم  ار  ام  هناخ  برد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زامن  ماگنه  هب  هراومه  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  زا 
. داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ادخ و  لوسر  يا  مالس  وت  رب  و  میداد ، یم  خساپ  لزنم  نورد  زا  ام  دناوخیمارف و  ندناوخ  زامن  هب  ار  ام 

ثیدح 142
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُلوُقیَف ِرْجَْفلا  ِةالَص  َْدنِع  َۀَمِطاف  َباب  ٍمْوی  َّلُک  یتأی  ملس  ِِهلآ و  َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِیبَّنلا  َناک 
َکَلْهأ ُْرمأ  و   » َْتلََزن ام  َدَْعب  ٍرُهْشَأ  َۀَعِْست  [ 1 « ] ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَطی  َو  ِتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهللا  ُدیری  امَّنِإ   » ةوبنلا تیب  لهأ  ای  ةالصلا 

« اهیَلَع ِْربَطْصاَو  ِةوَلَّصلِاب  [ 2]
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف یم  داتسیا و  یم  همطاف  ترضح  لزنم  برد  يولج  ناهاگحبص  زور  ره  هک  دوب  هنوگنیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  )
ربمایپ ار  شور  نیا  درادهگن » كاپ  ار  امـش  و  دنک ، رود  امـش  زا  ار  اهیکاپان  هک  تسا  هدرک  هدارا  ادـخ  انامه  تّوبن ، تیب  لها  يا  زامن  »

( داد همادا  هط ، هروس  هیآ 132  ندش  لزان  زا  سپ  هام  هن  لوط  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
*****

هیآ 33. بازحا  هروس  [ 1]
هیآ 132. هط  هروس  [ 2]

هیآ 033 بازحا ، هروس 

ًاریهطت مکرّهطی  ریسفت و 
: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیهش  دیز  ترضح 

ثیدح 143
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

اُولَکَاَف مالسلا  مهیلع  َنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َۀَمِطاف  َو  مالسلا  هیلع  ًایلَع  اعَدَف  ٍةَریرَِحب  ِیتُاَف  ِۀَمَلَس  ُِّما  ِتَیب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َناک 
: َلاق َُّمث  ًایرَبیَخ  ًءاسِک  ْمِهیَلَع  َلّلَج  َُّمث  اْهنِم 

[. 2 [ ] 1 . ] ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَطی  َو  ِتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذِیل  ُهللا  ُدیری  امَّنِا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ینرف یعون   » دندروآ هریرح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  دوب ، ۀملس  ماهناخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
نسح و مالـسلا و  اهیلعهمطاف  مالـسلا ، هیلع  یلع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دننک .» یم  تسرد  نغور  ریـش و  درآ و  اب  هک 
رب ار  يربـیخ  ياـبع  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  دـندروخ ، اذـغ  نآ  زا  هـمه  سپ  دـناوخارف ، ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیــسح 

: دومرف دیشک و  ناشدرگادرگ 
.« دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  و  دنک ، رود  ربمایپ  تیب  لها  امش  زا  ار  اهيدیلپ  هک  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  انامه  »

*****
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.33 هیآ بازحا  هروس  [ 1]
ثیدح 14. ناهرب 3 ص312  ریسفت  [ 2]

هیآ 019 جح ، هروس 

اومصتخا نامصخ  ریسفت 
: دیوگ یم  کلام  نبرضن 

مدیسر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ 
: متفگ

؟ تسیچ اومصتخا » نامصخ  ناذه   » جح هروس  هیآ 19  يانعم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  يا 
ثیدح 144

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُهللا َقَدَص  اْنُلق ، َّلَج ، َّزَع و  ِهللا  یف  انْمَصَتْخإ  َۀیَُّما  ُوَنب  َو  ُنَْحن 

: اُولاق َو 
. ِۀَمایِْقلا َمْوی  ِنامْصَْخلا  ُمُهایِإ  َو  ُنْحَنَف  هللا . بذک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ام دندومن ، بیذکت  ار  ادخ  نانآ  دیامرف و  یم  تسار  ادخ  میتفگ  ام  میتخادرپ ، ینمشد  هب  ادخ  یتسرپ و  قح  هلئسم  رـس  رب  هیما  ینب  ام و  )

: داد خساپ  دیسرپ  جح  هیآ 19  يانعم  زا  هک  ینادمه  دیعس  لقن  رد  و  [. 1 (. ] میتسه مه  نمشد  تمایق  زور  رد  اهنآ  و 
.(. میراد ینمشد  تموصخ و  رگیدکی  اب  یتسرپادخ  رس  رب  هک  میتسه  یهورگ  ود  هیما  ینب  اب  مشاه ، ینب  ام  )

*****
ثیدح 35 قودص ج1 ص42  خیش  لاصخ  [ 1]

ثیدح 2. ناهرب ج3 ص80  ریسفت 

هیآ 041 جح ، هروس 

ضرالا یف  مه  انّکم  نا  ریسفت 
: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

: داد خساپ  دندیسرپ  ار  جح  هروس  هیآ 41  يانعم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا 
ثیدح 145

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِتیَْبلا ُلْهَأ  انِیف  ِهِذه 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.(. دش لزان  ربمایپ  تیب  لها  ام  هراب  رد  دنراد » یم  ياپ  رب  ار  زامن  مینادرگ  مکاح  نیمز  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  نانآ   » هیآ نیا  )

هیآ 012 سی ، روس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2229 

http://www.ghaemiyeh.com


نیبم ٍماما  یف  هانیصحأ  ءیش  ّلک  ریسفت 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترضح 

ثیدح 146
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

امِهِِسلْجَم ْنِم  ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  َماق  [ 1 « ] ٍنیبُم ٍمامِإ  یف  ُهانیَصْحَأ  ٍءیَش  َّلُک  َو   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  ُۀیآلا  ِهِذه  َْتلِْزنُأ  اََّمل 
: الاقَف

؟ ةارّوتلاوه هللا  لوسر  ای 
: لاق

: الاق ال ،
؟ لیجنإلا وهف 

: لاق
: الاق ال ،

؟ نآرقلا وهف 
: لاق

: لاق ال .
مالسلا هیلع  یلَع  َنینِمْؤُْملا  ُریمَأ  َلَْبقَأَف 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاقَف 
ءیش ّلک  ملع  هیف  یلاعت  كرابت و  هللا  یصحأ  يّذلا  مامإلا  ّهنإ  اذه ، وه 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف ادخ  هک  دش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  یتقو  )
: دندیسرپ دنتساخرب و  رکبابا  رمع و  میاهداد .» رارق  راکشآ  ماما  رد  ار  يزیچ  ره  ام  »

؟ تسا تاروت  راکشآ  ماما  ایآ  ادخ  لوسر  يا 
: دندیسرپ رگید  راب  هن ، دومرف  ربمایپ 

؟ تسا لیجنا  ایآ 
: دومرف

: دندیسرپ زاب  هن ،
: دومرف تسا . نآرق  ایآ 

ماما دومرف  درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  ادخ  لوسر  دش . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سلجم  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگان  هن ،
[. 2 .( ] يزیچ ره  ملع  تسا  یلع  رد  داد ، رارق  وا  رد  ار  زیچ  همه  گرزب  كرابم و  دنوادخ  هک  تسا  یماما  وا  تسوا ، راکشآ 

*****
هیآ 12. سیهروس  [ 1]

ثیدح 1 رابخالا ص95  یناعم  [ 2]
ثیدح 6 ناهرب ج4 ص6  ریسفت 
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قئاقدلا ج8 ص390 زنک 
ةدوملا ص87. عیبانی 

هیآ 033 يروش ، هروس 

ًارجا هیلع  مکلئسا  لق ال  ریسفت 
: هک داد  حیضوت  یبرقلا » یف  ةّدوملا  ّالا  ًارجأ  هیلع  مکلئسا  لق ال   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دیشاب هتشاد  تسود  ارم  تیب  لها  هکنآ  زج  مرادن  تساوخرد  یشاداپ  امش  زا  نم  وگب  )
ثیدح 147

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: لاق [ 1 « ] یبْرُْقلا یف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَأْسأ  ُْلق ال   » لجوّزع هللا  لوق  یف 

ٍِملْسُم ِّلُک  یلَع  انَّقَح  َبَجْوَأ  َنیذَّلا  ِتیَْبلا  ِلهَأ  اُنَتبارَق  اهیف  َریَْخلا  َلَعَج  َو  اهَّقَح  َمَّظَع  َو  اِهتَلِِصب  ُهللا  َرَمَأ  یتَّلا  ََۀبارَْقلا  َّنأَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یتـسود و داد ، رارق  نآ  رد  ار  تاـکرب  ریخ و  درمــش و  گرزب  ار  نآ  قـح  و  داد ، ار  نآ  تیاـعر  روتــسد  دــنوادخ  هـک  يدــنواشیوخ  )
[. 2 .( ] درک بجاو  یناملسم  ره  رب  ار  ام  قح  تیاعر  هک  تسا ، ربمایپ  تیب  لها  ام  يدنواشیوخ 

*****
هیآ 23. يروش  هروس  [ 1]

ثیدح 27 راونالا ج23 ص251  راحب  [ 2]
ثیدح 12 ناهرب ج4 ص124  ریسفت 

قئاقدلا ج9 ص262. زنک 

هیآ 029 حتف ، هروس 

ًادّجس ًاعّکر  مهارت  ریسفت 
: دومرف دنوادخ  هک  هیآ  نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

: داد حیضوت  دندوجس .» عوکر و  رد  هراومه  هک  يرگن  یم  ار  نانآ  »
ثیدح 148

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. مالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِنب  یلَع  یف  َُتلُِّزن  [ 1 « ] ًادَّجُس ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زور هنابـش  رد  هک  دـیرگن ، یم  دوجـس  عوکر و  رد  هراومه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  [. 2 .( ] دـش لزان  بلاطیبا  نب  یلع  هراـبرد  هیآ  نیا  )

. دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه 
*****

.29 هیآ حتف  هروس  [ 1]
یناردنزام ج2 ص15 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 2]
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راونألا ج38 ص203. راحب 

هیآ 006 تارجح ، هروس 

قساف مکئاج  نا  ریسفت 
تایانج و دش ، هفوک  رادنامرف  نامثع  تفالخ  نامز  رد  تفریذپ ، ار  مالسا  رهاظ  هب  دوب و  هداز  يدوهی  دوب ، نامثع  هدروخریـش  ردارب  دیلو 

غارفتسا دوب  هدروخ  بارش  دایز  نوچ  دجسم  بارحم  رد  يزور  دمآ و  حبـص  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  وا  يراسگیم 
. درک

هنافّـسأتم اّما  تخاس ، يراج  بارـش  ّدح  وا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامثع ، روضح  رد  رتشا ، کلام  طّسوت  وا  يراسگیم  تابثا  زا  سپ  و 
نینمؤملاریما ترضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  ربنم  رب  يزور  دش و  هنیدم  رادنامرف  هیواعم  تموکح  نارود  رد 

تناها مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدق  تحاس  هب  دـیلو  هک  دـنداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مدرم  تشاد ، اور  تناها  مالـسلا  هیلع 
. درک

: دومرف وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 149

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َمْوی ِهِدِیب  ًاْربَص  َكابأ  َلَتَق  َو  ًةَْدلَج ، َنینامَث  ِرْمَْخلا  یف  َكَدَّلَج  ْدَقَو  مالـسلا  هیلع  ًایلَع  َضِْغُبت  ْنأ  َکَّنَمُولَا  ام  ِهللاَوَف  َۀَبَقَع  ِْنبَدـیلَو  ای  َْتنَأ  ام  و 

اُوبیُصت ْنَأ  اُونیَبَتَف  ٍءاَبَِنب  ٌقِساف  مُکَءاج  ْنِا   » ُُهلْوَق َوُه  َو  ًاقِساف ، كاَّمَس  َو  ِنآْرُْقلا  َنِم  ٍتایآ  ِرْـشَع  یف  ًانِمُْؤم  ُهللا  ُهاَّمَـس  ْدَقَف  ُهُّبُـسَت  َفیَک  ْمَأ  ٍرَْدب ،
[. 1 « ] َنیمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
!!؟ ۀبقع نب  دیلو  يا  یتسه  یسک  هچ  وت  )

! ادخ هب  دنگوس 
! يراد هنیک  ضغب و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  ارچ  هک  منک  یمن  شنزرس  ار  وت 

هیلع یلع  هنوگچ  وت  تشک . یئابیکش  اب  شدوخ  تسد  اب  ردب  گنج  رد  ار  تردپ  و  دز . هنایزات  جنپ  داتشه و  ار  وت  مالسلا  هیلع  یلع  اریز 
یقـساف رگا   » هیآ نیا  رد  دومرف  یفّرعم  قساـف  نآرق  رد  ار  وت  و  دـیمان ، نمؤـم  ار  وا  نآرق  هیآ  هد  رد  ادـخ  هک  یهد  یم  مانـشد  ار  مالـسلا 

دوخ ياـههدرک  رب  هک  دـننک  راـتفرگ  تلاـهج  يور  زا  یتالکـشم  هب  ار  امـش  یهورگ  دـنکن  دـینک ، قیقحت  سپ  دروآ  امـش  يارب  يربـخ 
[. 2 «.( ] دیزیخرب نامیشپ  ناهاگحبص 

*****
.6 هیآ تارجح  هروس  [ 1]

ثیدح 11 نیلقثلارون ج5 ص82  [ 2]
جاجتحا ج1 ص276.

هیآ 003 جورب ، هروس 

دوهشم دهاش و  ریسفت و 
. دنداد حیضوت  جورب  هیآ 3  رد  دوهشم »  » و دهاش »  » ریسفت رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
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ثیدح 150
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: لاق [ 1 « ] ٍدوُهْشَم َو  ٍدِهاش  َو  »
الت و  [. 2 « ] ًاریذَن َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنإ   » ۀیآلا هذه  الت  َُّمث  ِۀَمایِْقلا . ُمْوی  ُدوُهْـشَْملاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  يّدَج  ُدِهاَّشلَا ،

[. 3  »] ٌدوُهْشَم ٌمْوی  َِکلذ  َو  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوی  َِکلذ  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هدنهد و تراشب  دهاش و  ادخ  لوسر  يا  ار  وت  ام   » هیآ نیا  لیلدب  دشاب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  نم  ّدج  دهاش  )
زور نآ  دنیآ و  یم  درگ  نآ  رد  اهناسنا  همه  هک  تسا  يزور  زور  نآ   » دومرف هک  تسا  تمایق  زور  دوهـشم ، و  میداتـسرف » هدنهد  رادـشه 

[. 4 «.( ] تسا دوهشم  زور 
*****

هیآ 3. جوربلا  هروس  [ 1]
هیآ 45. بازحالا  هروس  [ 2]

هیآ 103. دوه  هروس  [ 3]
دئاوزلا ج7 ص135. عمجم  [ 4]

هیآ 001 سمش ، هروس 

اَهیَحض سمّشلاو و  ریسفت 
: دیوگ یم  روعأ  هللادبع  نب  ثراح 

نخس يادتبا  رد  مدیسرپ ، سمش  هروس  ریسفت  زا  مدیسر و  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تمدخ 
: متفگ

؟ هچ ینعی  اهیحض » سمّشلا و  «و 
ثیدح 151

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: تلق

: لاق اهیَحُض » َو  ِسْمَّشلا  َو  »
: تلق لاق و  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َِکلذ  ُثراح  ای  َکَحیَو 

: لاق اهالَت » اذِإ  ِرَمَقلا  َو  »
: تلق لاق و  هلآ . هیلع و  هللا  یلصًادّمَُحم  ُوْلتی  مالسلا ، هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ِیلع  َنینِمؤُْملا  ُریمَأ  َكاذ  »

: لاق [ 1 « ] اهیّلَج اذإ  ِراهَّنلاَو  »
: تلق لاق  ًاطِْسق . َو  ًالْدَع  َضْرَْالا  ُأَلْمی  هلآ  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  جع )  ) ُِمئاْقلا َِکلذ 

: لاق اهشْغی » اذِإ  ِلیَّلا  َو  »
ۀیَمُأ ُوَنب  َِکلذ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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! ثراح يا  وت  رب  ياو  )
: مدیسرپ تسادخ ). ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  دارم  نآ » ياهیئانشور  دیشروخ و  هب  دنگوس   » دومرف ادخ  هک  سمّشلا  و 

؟ تسیچ نآ » شبات  هام و  هب  دنگوس   » رمقلا يانعم و 
: داد خساپ 

: مدیسرپ دنک ). یم  عولط  دیشروخ  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نابات  هام  نیا  )
؟ تسانعم هچ  هب  نآ » یئانشور  زور و  هب  دنگوس  »

: داد خساپ 
.( درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصدّمحم  نادناخ  زا  جع ) ) مئاق ترضح  نشور  زور  نیا  )

: متفگ
؟ تسیچ هیآ  نیا 

.« دوش رتسگ  هیاس  هک  ینامز  بش  «و 
: دومرف

[. 2 .( ] تسا هیما  ینب  دارم  )
*****

هیآ 1. سمش  هروس  [ 1]
ثیدح 721 یفوک ص563  تارف  ریسفت  [ 2]

ثیدح 20. راونالاراحب ج24 ص79 

هیآ 011 یحضلاو ، هروس 

ّکبر ۀمعنب  اّما  ریسفت و 
دیسر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هرـصب  لها  زا  یـصخش  هبعک  فاوط  ماگنه  هب  جح  مسارم  رد  هک  دنک  یم  لقن  ریـصن  یبأ  ورمع 

؟ دراد یئانعم  هچ  یحّضلاو  هروس  هیآ 11  رد  ۀمعن »  » هژاو دیسرپ ،
ثیدح 152

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِِهنید ْنِم  ِهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَا  اِمب  َثِّدَحی  ْنَا  ُهَرَمَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] داد تمعن  وا  هب  ادخ  هک  ار  مالسا  نید  دروآ  دایب  هراومه  ات  داد  نامرف  ار  شربمایپ  ادخ  )

*****
ثیدح 712 یقرب ج1 ص344  نساحم  [ 1]

لوقعلا ص176 فحت 
ثیدح 44. نیلقثلارون ج5 ص602 

هیآ 002 دیحوت ، هروس 
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؛ داد حیضوت  دندیسرپ  ار  دیحوت  هروس  رد  دمص »  » هژاو ریسفت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 
ثیدح 153

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ُدَمَّصلَا

: ُدَمَّصلا َو  َُهل ، َفْوَج  يذَّلَا ال 
: ُدَمَّصلا َو  ُهُدَدْؤُس ، یهَْتنِا  ْدَق  يذَّلَا 

: ُدَمَّصلا َو  ُبَرْشی ، َو ال  ُلُکْأی  يذَّلَا ال 
: ُدَمَّصلا َو  ُمانی ، يذَّلَا ال 

[. 1 . ] ُلازیالَو ْلَزی  َْمل  يذَّلا  ُِمئاَّدلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نآ دمـص »  » درک رّوصت  ناوت  یمن  نآ  زا  رتـالاب  هک  تسا  يرترب  دوجو  نآ  دمـص » ، » تسین ـألخ  ياراد  هک  تسا  يدوـجو  نآ  دمـص » )»
دوب و هراومه  هک  تسا  يدبا  تاذ  نآ  هرخالاب  درادن و  هار  وا  رب  باوخ  هک  تسا  يدوجو  نآ  دمص »  » دنک یمن  هیذغت  هک  تسا  يدوجو 

.( دوب دهاوخ 
*****

ثیدح 3 قودص ص90  خیش  دیحوت  [ 1]
ثیدح 68 نیلقثلا ج5 ص711  رون 

ناهرب ج4 ص525. ریسفت 

هیآ 063 هرقب ، هروس 

( یهلا نامیپ  دهع و   ) مکقاثیم انذخأ  ذإ  ریسفت 
زا يریذپدنپ  تمرح و  تیاعر  هب  تبسن  یهلا  نامیپ  دهع و  فده  هک  داد  حیـضوت  هرقب  هروس  هیآ 63  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تسا ترتع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ثیدح 154

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َدَْعب ُهوُدـِناعی  یّتَح ال  ْمُهَمِـصْعی ، ْنَأ  ْمِِهبُوُلق  ْنِم  ْمِهِداـِقتِْعا  ِۀَّحِـص  َو  ْمِِهتاـِین  ْنِم  ٍقْدِِـصب  َنیبیَطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َهللا  اُوَعَد  اُوناـک  َْول  ْمُهَّنِإ  اـمَأ 

. ْمِِهتاَّذـَل ِبَلَط  یف  يوَْهلا  َعَم  اْوَضَم  َو  اِنب ، انیَوُْهلا  اُوَرثآَف  اُورَّصَق  ْمُهَّنِکلَو  ِهِمَرَک ، َو  ِهِدوُُجب  َِکلذ  َلَعََفل  ِتارِهاْبلا ، ِتازِْجعُْملا  َکـِْلت  ِةَدَـهاشُم 
[. 1]

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، دراد هاگن  كاپ  ار  نانآ  هک  دندناوخ  یم  حیحـص  یبلق  داقتعا  تسار و  ياهتین  اب  شکاپ  نادناخ  دّمحم و  هب  ار  ادـخ  مدرم  رگا  انامه  »

یم نینچ  دوخ  يراوگرزب  مرک و  اب  دنوادخ  دـنزرون  ینمـشد  راکـشآ  تازجعم  زا  همه  نآ  ندـید  زا  دـع  شنادـناخ  ربمایپ و  اب  هکنیا  ات 
. درک

«. دندش هدناشک  یئارگ  تّذل  یتسرپاوه و  لابندب  دندیزگرب و  ار  تسپ  رذگدوز و  ياهتّذل  و  دندرک ، یهاتوک  مدرم  نکل 
*****
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مالسلا ص266 هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 1]
ناهرب ج1 ص106 ریسفت 

راونالاراحب ج26 ص290.

يرادزار هیقت و 

گنهرف رد  هک  یتروص  رد  ندش ، درس  تسس و  هزرابم و  لیطعت  ینعی  ندرک  هیقت  دنیوگ  یم  دننک و  یم  ریسفت  یتافارخ  ار  هیقت »  » یخرب
ینعی هیقت  يرادزار ، لصا  تیاعر  اب  هزرابم  موادت  ینعی  هیقت  دراد ، یگنسنارگ  يانعم  هیقت  ام ، مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  تایاور  هعیش و 
راهظا نآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هک  بسانم  ياهتصرف  رد  نمـشد  هب  یـساسأ  ياههبرـض  ندرک  دراو  اهورین و  ظفح 

: تشاد
ثیدح 155

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َّلَجَوَّزَع َهللا  َّنِکل  اهِعیمَج ، یلَع  َِبقوُع  َّالِإ  ٌءیَـش  ِتائیَّسلا  َنِم  َفِرُع  ام  ِناوْخِْالا  ِقوُقُح  ُۀَفِْرعَم  َْولَو ال  انِّوُدَـع ، ْنِم  انِیلَو  َفِرُع  ام  ُۀـیِقَّتلا  الَْول 

: ُلوُقی
[. 1 « ] ٍریثَک ْنَع  اوُفْعی  َو  ْمُکیدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مامت رب  مدرم  دش و  یمن  هتخانش  ناهانگ  دوبن  ناردارب  قوقح  تخانش  رگا  و  دندش ، یمن  هتخانش  نانمشد  زا  ام  ناتـسود  هیقت »  » دوبن رگا  )

: دیامرف یم  گرزب  زیزع و  راگدرورپ  نکل  دندش  یم  باذع  ناهانگ 
.( دنک یم  وفع  ار  اهشزغل  زا  يرایسب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسامش  ياوران  لامعا  ببـس  هب  سپ  دوش  یم  امـش  ریگنماد  اهالب  زا  هچنآ  »

[. 2]
*****

هیآ 30. يروش  هروس  [ 1]
ثیدح 165 مالسلا ص321  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 2]

ثیدح 68 راونألاراحب ج75 ص415 
ۀعیشلا ج11 ص473. لئاسو 

تردق ییاناوت و 

هب هک  مدرم  زا  يرایـسب  اّما  درادنرب ، مزال  ياهطایتحا  زا  تسد  دزاسن و  رورغ  راچد  ار  ناسنا  رگا  تسا  دنمـشزرا  رایـسب  یئاناوت  تردق و 
راهظا مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هک  دـنروآ  یمن  دای  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  دـننک و  یم  شومارف  ار  دوخ  دنـسر  یم  تردـق  یئاناوت و 

: تشاد
ثیدح 156

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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ِِهنْأَِشب ُمَلْعَأ  ُءْرَْملَا  َۀَظِفَْحلا ، ُبِهُْذت  ُةَرْدُْقلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دناد یم  رتهب  نارگید  زا  ار  دوخ  ردق  نأش و  یناسنا  ره  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  يراک  طایتحا  يرادنتشیوخ و  تردق ، یئاناوت و  )
*****

.15 ثیدح رطاخلا ص84  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 1]

ینتورف عضاوت و 

يراوس بسا  رد  ینتورف  عضاوت و 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ماما اب  رطاق  رب  راوس  ریـشب » نب  نامعن   » هار نیب  رد  تفر  یم  هّرح »  » نیمزرـس رد  دوخ  غاـب  يوس  هب  هداـیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يزور 

. دشن راوس  دـیزرو و  عانتما  ترـضح  نآ  دـیوش و  راوس  هللا  لوسر  نبای  تفگ ، درب و  ماما  دزن  ار  بکرم  و  دـش ، هدایپ  سپ  درک ، تاقالم 
: تشاد راهظا  ماما  هک  دوب  اجنیا  دوش ، راوس  هک  داد  دنگوس  ار  ماما  سپس  درک و  رارکت  ار  دوخ  نخس  رابدنچ  نامعن 

ثیدح 157
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: لوُقَت ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاف  ُْتعِمَس  ّینِاَف  َُکفَدْرَاَف ، َِکتَّباد ، ِرْدَص  یلَع  ْبَکْراَف  ُهَرْکَأ ، ام  ینَتْفَّلَک  ْدَقَف  َتْمَْسقَأ  ْذإ 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق 

. هیلع ساّنلا  عمجی  ام  ّالإ  هلزنم  یف  ةالّصلا  و  هشارف ، ردص  و  هّتباد ، ردصب  ّقحأ  لجّرلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

راوس وت  رـس  تشپ  زین  نم  وش و  راوس  تدوخ  سپ  متـشاد ، تهارک  لد  رد  هک  يدرک  يراـک  هب  راداو  ارم  يداد ، دـنگوس  ارم  هک  لاـح  )
: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  دّمحم  رتخد  همطاف  ترضح  زا  نم  اریز  دش ، مهاوخ 

ندیباوخ رد  تسا و  رتراوازـس  نارگید  زا  شیوخ  بکرم  رب  ندش  راوس  يارب  یناسنا  ره  دومرف ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يرگید صخش  مدرم  رگم  تسا ، رتراوازس  نارگید  زا  شیوخ  لزنم  رد  تعامج  زامن  يارب  و  تسا . رتراوازس  نارگید  زا  شیوخ  رتسب  رب 

: تفگ ریشب  نب  نامعن  [. 1 «.( ] دنک ءادتقا  يرگید  هب  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک   » دننک باختنا  ار 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  تیاور  نیمه  هک  مدینش  ریـشب  مردپ  زا  مه  نم  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  تفگ  تسار 

: هک درک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نایاپ  رد  و  دومرف ، ملس  هلآ و 
.«. دهد هزاجا  بکرم  بحاص  هکنآ  رگم  »

*****
دئاوّزلا ج8 ص108. عمجم  [ 1]

ءارقف اب  ینتورف  عضاوت و 

دوخ يابع  يور  رب  ار  نان  اهنآ  دروخرب ، هنیدـم  ءارقف  زا  نت  دـنچ  هب  هک  درک  یم  روبع  هنیدـم  نابایخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور 
. دندوب ندروخ  اذغ  مرگرس  هتشاذگ  هرفس  دننامه 
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. دندرک توعد  ندش  هرفسمه  هب  ار  وا  ءارقف  و  درک ، مالس  نانآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف تسشن و  ناشرانک  رد  درک و  تباجا  عضاوت  اب  ماما 

ثیدح 158
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: مالسلا هیلع  لاق  َُّمث  ْمُکَعَم ، ُْتلَکََأل  ٌۀَقَدَص  ُهَّنَأ  الَْول 
یلِْزنَم یلِإ  اُومُوق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.(. دیئایب ماهناخ  هب  نم  اب  دیزیخرب و  لاح  مدش ، یم  اذغ  مه  امش  اب  دوبن  هقدص  دیروخیم  امش  هک  ینان  نیا  رگا  )

یگدنز هیامرس  یفاک و  سابل  نانآ  همه  هب  ات  داد  روتسد  و  دش ، اذغ  مه  نانآ  اب  دناشن و  دوخ  هرفـس  رب  درب و  هناخ  هب  ار  نانآ  همه  سپس 
. دنهدب

لکوت

لکوت شزرا 

. تسا رترب  اههیامرس  همه  زا  دنک و  یم  نیمأت  ار  ناسنا  یناور  شمارآ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  ادخ ، هب  لّکوت 
ثیدح 159

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. انَطْوَتْساَف َلُّکَوَّتلا  ایِقَلَف  ِنالوُجی ، اجَرَخ  ینِْغلاَو  َّزِْعلا  َّنِا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رارق دـندیزگ و  نطو  اجنامه  سپ  دندیـسر  لّکوت  هب  یتقو  ناـیم  نیا  رد  دـندمآ  رد  شبنج  هب  دـنتفر و  نوریب  يزاـین  یب  تّزع و  اـنامه  )

[. 1 .( ] دنتفرگ
*****

ثیدح 12793. لئاسولا ج11 ص218  كردتسم  [ 1]

رذابا لکوت  دای 

: دنتفگ دندیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  ناتسود  زا  یعمج  رذابأ ، ترضح  هنامولظم  تداهش  زا  سپ  اهلاس 
: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تمالس . زا  يرامیب  و  تسا ، رترب  يزاینیب  زا  نم  دزن  رد  رقف  تفگ  یم  رذابا 

ثیدح 160
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُلُوقأَف اَنَا  اَّمَأ  ٍرَذابَأ ، یلاعَت  ُهللا  َمِحَر 
. َُهل َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُهَراتِْخا  امَریَغ  َّنَمَتی  َْمل  َُهل  یلاعَت  ِهللاِراِیتِْخا  ِنْسُح  یلَع  َلَکَِّتا  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
راب ریز  دهد ، حیجرت  ار  ادخ  يوکین  باختنا  و  دنک ، لّکوت  ادـخ  هب  هک  یـسک  میوگ ، یم  نم  اّما  دـنک ، تمحر  ار  رذابا  گرزب  يادـخ  )
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[. 1 .( ] تفرگ دهاوخن  رارق  نارگید  باختنا  ّتنم 
*****

قحلا ج11 ص591. قاقحا  [ 1]

ج

لیئربج

لیئربج

تاظحل اـهدربن و  رد  دروآ و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ار  یهلا  یحو  هک  تسا  یهلا  گرزب  ناگتـشرف  زا  یکی 
رد لیئربج  ترضح  مان  تخادرپ ، یم  یناسر  دادما  يرای و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یگدنز  ساّسح 

. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تایاور  رثکا 

ربمایپ رضحم  رد  لیئربج  ندید 

: تشاد راهظا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  لیئربج  ندید  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 161

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َناکَو یْبلَْکلا ، ِۀـیْحِد  ِةَروُص  یف  مالـسلا  هیلع  ُلیئَْربَج  ُهَدـْنِع  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ِلوُسَر  يّدَـج  یلَع  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  َعَم  ُْتلَخَد 

نآ و  یْبلَْکلا ، ِۀَفیلَخ  ِْنب  ِۀیْحِِدب  ُهانْهَّبَـشَف  ًانیتَو ، ًاْقبَنَو  ًابُونْرَخ  یخَألَو  یل  َلَمَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  ِماَّشلا  َنِم  َمِدَق  اذِإ  ُۀیْحِد 
. ُهَّمُک ُشِّتَُفن  اُنلَعْجی  َناک  َۀیْحِد 

: مالسلا هیلع  لیئربج  لاقف 
؟ نادیری ام  هللا ، لوسر  ای 

: لاق
مالـسلا هیلع  ُلیئَْربَج  َّدَمَف  ًابونرخ .» ًانیت و  ًاقبن و  ماشلا  نم  مدق  اذإ  امهل  لمحی  ناک  ۀیحد  نإ  و  یبلکلا ، ۀـفیلخ  نب  ۀـیحدب  كاهّبـش  امّهنإ  »

یلَع َنینِمؤُْملاَریمَأ  انُوبَأ  انیِقَلَف  َنیرِْـشبَتْسُم ، انْجَرَخَف  انَرْجُح .» ِِهب  انْأَلَمَف  ًاناَّمُرَو  ًالَجْرَفَـسَو  ًابُونْرَخ  َو  ًاْقبَن  َْهنِم  َذَخَأَف  یلْعألا ، ِسوَدرِْفلا  َیلِإ  ُهَدی 
َو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  َلَخَدَو  ًادِحاو ، ًادِحاو  اذه  نم  و  اذه ، ْنِم  َذَخَأَف  اْینُّدـلا ، ِیف  اُهْلثِم  َری  َْمل  ٍةَرَمَث  یلِإ  َرَظَنَف  مالـسلا  هیلع 

، ُلُکْأی َوُه 
: لاقف

«. ًافنآ هب  یتأ  مالسلا  هیلع  لیئربج  ّنإف  بیصن ، رفوأ  یلإ  عفدا  لُک و  نسحلا ، ابأ  ای  »
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب هک  میدرک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  رانک  رد  ار  لیئربج  میدـش ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سلجم  دراو  نسح  مردارب  اب  يزور  )
نم و يارب  دیـسر  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ماش  زا  هاـگره  یبلک  هفیلخ  نب  ۀـیحد  دوب ، یبلک » هیحد   » لـکش
مینک و یـسراو  ار  وا  هسیک  هک  داد  یم  هزاجا  امب  و  دروآ ، یم  ریجنا  و  ردـس ، تخرد  و  بونرخ ، تخرد  هویم  زا  یئایادـه  نسح  مردارب 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  میدروآ . باسحب  یبلک  هیحد  نانوچ  زور  نآ  ار  لیئربج  ام  میرادرب ، ار  اههویم 
؟ دنهاوخ یم  هچ  نیسح  نسح و 

: داد خساپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ریجنا ردس و  بونرخ و  تخرد  هویم  نانآ  يارب  دمآ  یم  ماش  زا  هک  هاگره  یبلک  هیحد  نوچ  دندروآ  باسحب  یبلک  هیحد  دـننامه  ار  وت  »

«. دروآ یم 
ام يور  شیپ  رد  هک  تفرگ ، راـنا  یبـالگ و  بونرخ و  ردـس و  هوـیم  اـجنآ  زا  درک و  زارد  تشهب  يوـس  هب  ار  دوـخ  تسد  لـیئربج  سپ 

یئاههویم نیا  هب  ردپ  میدرک ، تاقالم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامردپ  اب  سپ  میتفر  نوریب  هناخ  زا  ناوارف  یلاحـشوخ  اب  ام  دش ، هتـشابنا 
هک یلاح  رد  دش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تشادرب و  یکی  مادک  ره  زا  سپ ، درک ، هاگن  تسا  ریظنیب  ایند  رد  هک 

ندرب هرهب  نیرتهب  هک  هدب  مه  نمب  روخب و  اههویم  نیا  زا  نسحلاابا  يا  دومرف . دروخ  یم  اههویم  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
[. 1 .( ] دوب هدروآ  لیئربج  لبق  ياهظحل  ار  اههویم  نیا  تسا ،

*****
ثیدح 261 بقانملا ص312  یف  بقاث  [ 1]

ثیدح 1057. ثیدح 881 و ج4 ص20  زجاعملا ج3 ص261  ۀنیدم 

( ینابز يریگرد  عازن و   ) لدج

تـسدب تاحالطـصا و  زا  یـضعب  يریگدای  اـب  یخرب  اـّما  تسا ، تداـبع  دنمـشزرا و  خـساپ ، شـسرپ و  و  ملع ، بلط  و  وگتفگ ، ثحب و 
غازن هب  ار  وگتفگ  ثحب و  هک  دنشکب ، خر  هب  ار  دوخ  یملع  يرترب  دننک و  ریقحت  ار  نارگید  دنهاوخ  یم  نونف ، مولع و  زا  یبتارم  ندروآ 

، تداع نیا  هک  دنراد  یمن  رب  هزرابم  لَدَج و  زا  تسد  تسا ، لباقم  فرط  اب  قح  دننک  یم  كرد  هکنیا  اب  دنناشک . یم  ینابز  يریگرد  و 
ایب تفگ  ماما  هب  یبدأ  یب  رورغ و  اب  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  یـصخش  هنیدم ، رهـش  رد  يزور  تسا . شزرا  ّدض  دنـسپان و 

.!! مینک هرظانم  رگیدکی  اب  نید  ثحابم  رد  ات  نیشنب 
: هک داد  دومنهر  صخش  نآ  تیاده  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

ثیدح 162
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َو ِلُجَّرِلل  ُسِوْسَوَیل  َناطیَّشلا  َّنِا  َو  ِةارامُْمِللَو  یلام  ُْهُبلْطاَو ، ْبَهْذاَف  َِکنیِدب  ًالِهاج  َْتنُک  ْنِإَف  يادُه ، یلَع  ٌفوُشْکَم  ینیِدب ، ٌریـَصب  اَنَأ  اذه  ای 
: ُلْوُقی َو  ِهیجانی ،

: ٍهُجْوَا ِۀََعبْرَا  ْنِم  ُْولْخی  ُءارِْملا ال  َُّمث  َلْهَْجلاَو ، َزْجَْعلا  َِکب  اْوُّنُظی  الیَک  ِنیّدلا ، ِیف  َساَّنلا  ِرِظان 
اُمتْرَهْظَاَف ِِهنالَهَْجت  َْوا  َْملِْعلا ، َکلذ  اُمتْعَضَاَو  َۀَحیضَْفلا ، ُْتبَلَطَو  امَ َۀَحیصَّنلا ، َِکلِذب  اُمتْکََرت  ْدَقَف  ِنامَْلعَت ، ام  یف  َُکبِحاصَو  َْتنَا  يرامَتَت  ْنَا  اَِّما 

اذـه َو  ُهََتلِْزنَم ، ُْهلِْزنَت  َْمل  َو  ُهَتَمْرُح ، َتْکَرَتَف  َُکبِحاص  ُهُمَْلعی  َْوا  ِِهتَْرثَع ، ِِکبَلَِطب  َکَبِحاص  َتْمَلَظَف  َْتنَا  ُهُمَْلعَت  اَِّما  َو  ًالْهَج ، اُمتْمَـصاخ  َو  ًالْهَج .
[. 1 . ] ُهَْلقَع َناصَو  ِِهنید ، َۀَبْحُص  َنَسْحَا  َو  ُهَنامیا  ََقثْوَا  ْدَقَف  َةارامُْملا  َكََرت  َو  َّقَْحلا ، َِلبَق  َو  َفَْصنَا  ْنَمَف  ٌلاُحم ، ُهُّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ورب و يرادـن  یهاـگآ  نید  هب  تبـسن  وـت  رگا  تسا ، راکـشآ  نم  رب  تیادـه  و  مراد ، مزـال  یهاـگآ  مدوـخ  نید  هب  تبـسن  نم  درم ، يا  )

؟ راک هچ  یشورفرخف  لدج و  اب  ار  ام  نیبب ، ار  مزال  شزومآ 
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: دیوگ یم  وا  هب  دنک و  یم  همزمز  وا  شوگ  رد  دنک و  یم  هسوسو  ار  ناسنا  ناطیش  انامه 
. دنرادنپن لهاج  ناوتان و  ار  وت  ات  نک  هرظانم  لَدَج و  ینید  ثحابم  رد  نارگید  اب  ورب 

. تسین نوریب  مسق  راهچ  زا  هرظانم  لَدَج و  هک  نادب  سپس 
ار یئاوسر  دیتفگ و  كرت  ار  ناحـصان  دـنپ  امـش  رفن  ود  ره  سپ  دـینک ، یم  هلداجم  دـینادیم »  » هک هچنآ  رد  وت  هرظانم  مه  وت و  ای  لّوا - 

. دیتشاذگ عیاض  ار  دوخ  یهاگآ  ملع و  و  دیدیرخ ،
. دیزادرپ یم  عازن  هب  هنالهاج  دینک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  تلاهج  هک  دیزادرپ ، یم  هرظانم  عازن و  هب  مه  اب  هنالهاج »  » ای مود - 

. دنازغلب ار  وت  دهاوخ  یم  دنک و  یم  متس  وت  قح  رد  وا  سپ  تسا  لهاج »  » وت هرظانم  مه  و  یهاگآ »  » وت ای  موس - 
. یناد یمن  ار  وا  شزرا  ردق و  و  ینک ، یمن  ظفح  ار  وا  تمرح  وت  دراد و  ملع »  » وا ای  مراهچ - 

وا نامیا  سپ  هدرک  كرت  ار  یـشورفرخف  هتفریذـپ و  ار  قح  و  دراد ، فاصنا  هک  یـسک  تساوراـن . هدـشدای  ماـسقا  ماـمت  رد  هرظاـنم  سپ 
.( تسا هتشاد  نوصم  شزغل  اطخ و  زا  ار  شلقع  و  تسوکین ، نید  ثحابم  رد  وا  نخس  و  تسا ، مکحم 

*****
ثیدح 32 راونالاراحب ج2 ص135  [ 1]

ءاضیبلا ج1 ص107 ۀّجحم 
باب 48. ۀقیقحلا  حاتفم 

داهج

داهج ماسقا 

نیا اّما  دراد ، یگتسب  نآ  هب  مالسا  موادت  ناناملـسم و  تفارـش  هک  تسا  راگدرورپ  دزن  اهلمع  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  ادخ  هار  رد  داهج 
هیلع هللادـبع  ابا  ترـضح  هک  درب  ریـشمش  هب  تسد  دوش  یمن  اجهمه  تسا ، نوگانوگ  ماسقا  ياراد  داهج  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  تقیقح 

: تشاد راهظا  دروم  نیا  رد  مالسلا 
ثیدح 163

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ٍهُجْوَأ ِۀََعبْرَا  یلَع  ُداهِْجلَا 

: ٌۀَّنُس ٌداهِج  َو  ٍضْرَف ، َعَم  َِّالا  ُماقی  ٌۀَّنُس ال  ٌداهِج  َو  ٌضْرَف ، ِناداهِجَف 
ُداهِْجلا اَّمَأ  َو  ٌضْرَف . ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولی  َنیذَّلا  ُةَدَهاُجم  َو  ِداهِْجلا  ِمَظْعَأ  ْنِم  َوُه  َو  ِهللا ، یِـصاعَم  ْنَع  ُهَسْفَن  ِلُجَّرلا  ُداهِجَف  ِنیَـضْرَْفلا  ُدَحأ  اَّمَأَف 
ِباذَـع ْنِم  َوُه  اذـه  َو  ُباذَْـعلا ، ُمُهاتََأل  َداهِْجلا  اوُکََرت  َْول  ِۀَّمُالا ، ِعیمَج  یلَع  ٌضْرَف  ِّوُدَْـعلا  َةَدَـهاُجم  َّنإَف  ٍضْرَف ، َعَم  َِّالا  ُماقی  ٌۀَّنُـس ال  َوُه  يذَّلا 

َو اِهتَماقإ  یف  َدَهاج  َو  ُلُجَّرلا  اَهَماقَأ  ٍۀَّنُس  ُّلُکَف  ٌۀَّنُس  َوُه  يذَّلا  ُداهِْجلا  اَّمَأ  َو  ْمُهُدِهاجیَف . ِۀَّمُْالا  َعَم  َّوُدَْعلا  ِیتْأی  ْنَأ  ِمامإلا ، یَلَع  ٌۀَّنُـس  َوُه  َو  ِۀَّمُالا 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَق  َو  ٍۀَّنُس ، ُءایْحإ  اهَّنأل  ؛ ِلامْعَْالا ِلَْضفأ  ْنِم  اهیف  یْعَّسلاَو  ُلَمَعلاَف  اِهئایِْحا ، َو  اهِغُوُلب 

[. 1 . ] ًائیش مهروجأ  نم  صقنی  نأ  ریغ  نم  ۀمایقلا  موی  یلإ  اهب  لمع  نم  رجا  اهرجا و  هلف  ۀنسح  ًۀّنس  ّنس  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تسا بحتسم  بجاو و  رگید  مسق  ود  و  بجاو ، نآ  مسق  ود  دشاب ، یم  مسق  راهچ  رب  داهج  )
. دوب دهاوخ  داهج  عون  نیرتگرزب  زا  هک  ناهانگ  كرت  رد  شیوخ  سفن  اب  ناسنا  هزرابم  بجاو ، داهج   - 1
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. دنتساوخرب امش  دض  رب  هک  ینارفاک  اب  داهج  و   - 2
رگا تسا ، بجاو  ناناملسم  عیمج  رب  هک  تسا  نانمشد  اب  داهج  نآ  بجاو ، داهج  اب  زج  دوش  یمن  اپ  رب  تسا و  بحتسم  هک  يداهج   - 3

بحتسم ماما  رب  هک  دوش  یم  مالسا  تّما  ریگنماد  هک  تسا  یباذع  نامه  نیا  و  تفرگ ، دهاوخارف  ار  نانآ  یهلا  باذع  دننک  كرت  ار  نآ 
. دگنجب نمشد  اب  مدرم  رانک  رد  سپ  دنک  مجاهت  نمشد  هک  تسا  ینامز  نآ  و  تسا ،

تمحز دـنک و  شالت  دراداپ و  رب  ار  مالـسا  ای  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  زا  یتّنـس  ناملـسم  هاگره  تسا ، بحتـسم  هک  يداهج  نآ  و   - 4
هک تسا .) یمالسا  ّتنـس  ندرک  هدنز  اریز  تسا  لامعا  نیرتهب  زا  وا  شالت  و  وا ، لمع  سپ  نآ ، ندنام  هدنز  ندش و  یناگمه  رد  دشکب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. دش دهاوخ  هداد  صخـش  نیا  هب  تمایق  زور  ات  دنک  لمع  نآ  هب  سک  ره  شاداپ  نآ و  شاداپ  دنک  يزیرهیاپ  ار  یئوکین  ّتنـس  سک  ره  »

«. دوش هتساک  يزیچ  دنهد  یم  ماجنا  ار  نآ  هک  یناسک  ِرجا  زا  هکنیا  نودب 
*****

تایرفعج ص77 [ 1]
لوقعلا ص173 فحت 

ثیدح 5. راونالاراحب ج100 ص23  لاصخ ج1 ص240 ،

( نید يادا   ) داهج طرش 

یف دـهاجم  يزراـبم  ره  و  تسین ، ادـخ  هار  رد  داـهج  يراـکیپ  ره  هک  تـسا  نآ  طئارـش  یمالـسا ، داـهج  هدـنزرا  ثحاـبم  زا  رگید  یکی 
. دنک تیاعر  ار  ادخ  هار  رد  داهج  طئارش  رگم  تسین  هللالیبس 

نادیم هب  سپس  میزادرپب و  وا  هب  میتفرگ ، یـسک  زا  یـضرق  رگا  میـشاب  هتـشادن  مدرم  اب  یلام  لکـشم  هک  تسا  نآ  داهج  طئارـش  زا  یکی 
. میراذگب مدق  داهج 

ثیدح 164
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُلوُقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ّینِاَف  یلاوَْملا  ِیف  اِهبِدان  َو  ٌنیَد  ِهیَلَع  ٌلُجَر  یعَم  َلَتْقی  ْنَأ ال  ِدان 
«. ۀمایقلا موی  هتانسح  نم  ذخأ  نید  هیلع  تام و  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف اهنآ  همه  هب  و  دوشن » هتشک  و   » دنکن تکرش  هزرابم  نیا  رد  ام  اب  تسه  شندرگرب  یضرق  هک  یسک  ره  )

: دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم 
[. 1 .( ] دنک یم  مک  شتانسح  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب  يراکهدب  وا  ندرگرب  دریمب و  یسک  ره 

*****
قحلا ج19 ص429. قاقحا  [ 1]

ح

جح لامعا 
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ناطیش هب  ندز  گنس 

هب مه  دراد ، یتیبرت  شقن  زین  رود  ياهادرف  زورما و  هک  تارَمَج » ْیمَر   » تسا ناطیش  هب  ندز  گنس  جح ، يدابع  یـسایس ، لامعا  زا  یکی 
ملظ و زا  نتسج  يرازیب  عضاوم و  مالعا  یعون  ناطیش ، هب  ندز  گنس  تفر ، هناشن  دیاب  یتوغاط  نامکاح  هب  مه  دز و  گنـس  دیاب  ناطیش 

. تسا ملاظ 
ثیدح 165

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ُناطیَّشلا َُهل  َلاق  ُِرفاْکلا  یمَر  اذِإ  َو  ِءامَّسلا ، یلِإ  ُهَعَفَرَف  ُکَلَْملا  ُهَمَقَْتِلا  ُنِمْؤُْملا  یَمَر  اذإَف  ٌناطیَشَو ، ٌکَلَم  ُهَتَْحتَو  َّالِإ  ٍةَرَمَج  ْنِم  َسَیل  ُهَّنإ 

. َتیَمَر ام  َِکتْسِِإب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب هتشادرب  ار  نآ  هتشرف  دنز ، یم  گنـس  نمؤم  یتقو  تسا ، هتـسشن  یناطیـش  ياهتـشرف و  تارمج »  » ناطیـش ياههاگیاج  زا  مادک  ره  رد  )
[. 1 .( ] یتخادنا گنس  دوخ  هشیر  هب  وت  دیوگ  یم  وا  هب  ناطیش  دنز  یم  گنس  رفاک  هاگ  ره  درب و  یم  اهنامسآ  يوس 

*****
ثیدح 11509 لئاسولا ج10 ص79  كردتسم  [ 1]

ثیدح 10. راونالاراحب ج99 ص354 

نتفگ کیبل 

: دیوگ یم  ۀمرکع 
رگید هک  ناطیش » هاگیاج   » هرمج هب  میدیسر  ات  تفگ  یم  کیَّبل » مهَّللَا  کیََّبل   » ّبترم هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هفلدزم  زا 

: مدیسرپ ترضح  نآ  زا  دومرفن .
؟ تفگ کیّبل  اجنیا  ات  هفلدزم  زا  تسا  زئاج  ایآ 

ثیدح 166
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

اهیلإ یهتنا  یّتح  َّلهأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوسر  ّنأ  یْنثَّدَح  َو  ِةَرَمَْجلا ، یلإ  یهَْتنِا  یّتَح  ُّلِهی  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  ِیلَع  یبَأ  ُْتعِمَس 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ادخ لوسر  انامه  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  و  ناطیـش » هاگیاج   » هرمج هب  دـسرب  ات  تفگ  یم  کیّبل  هک  مدینـش  بلاطیبا  نب  یلع  مردـپ  زا  )
[. 1 .( ] هرمج هب  دیسر  ات  تفگ  کیّبل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

*****
لاّمعلا ج5 ص148. زنک  [ 1]

ثیدح

ثیدح لهچ  ظفح  شزرا 
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ناماس یهلا  ماکحا  نآرق و  ریـسفت  رد  ترـضحنآ ، ترتع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداـحا 
، اهشزرا زا  یکی  نیا  رب  انب  تخانش . ار  یهلا  ماکحا  نآرق و  دوش  یمن  مالسلا  مهیلع  ترتع  تایاور  حیـضوت و  ریـسفت و  نودب  دنتفرگ و 

. تسا ثیدح  لهچ  ظفح 
ثیدح 167

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: َُهل َلاق  ْنَأ  ِِهب  یصْوَأ  امیف  َناکَو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  یلَع  َنینمؤُْملا  ِریمَأ  یلِإ  یصْوَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنإ 

نیقیّدصلا و نییبنلا و  عم  ۀمایقلا  موی  هللا  هرـشح  ةرخآلا  رادلاو  ّلج  ّزع و  هللا  هجو  کلذـب  بلطی  ًاثیدـح  نیعبرأ  یتَُّما  نم  ظفح  نَم  یلع  ای 
. ًاقیفر کئلُوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دوب زین  دومنهر  نیا  تیصو  نآ  رد  هک  درک  یتیصو  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  )

رد ار  وا  ادخ  تمایق ، زور  شاداپ  يارب  گرزب و  زیزع و  يادخ  يدونـشخ  يارب  دنک  ظفح  ثیدح  لهچ  هک  نم  تّما  زا  یـسک  یلع  يا  »
[. 1 .( ] دنشاب یم  یئوکین  ناتسود  هچ  هک  درک  دهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهش و  نایوگتسار و  ناربمایپ و  اب  تمایق  زور 

. یهاگآ هب آ -  دوش  عوجر  مالسلا  هیلع  ناماما  فلا -  هب  دوش  عوجر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماقم  موس - 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دوش  عوجر  مالـسلا  هیلع  هزمح  مجنپ -  یعامتجا  قالخا  فلا -  هب  دوش  عوجر  تاناویح  قوقح  مراهچ - 

ءادهش رکیپ  رب  زامن  شور  ملس 
*****

راونالا ج2 ص156 راحب  [ 1]
ثیدح 19. قودص ج2 ص543  خیش  لاصخ 

خ

امرخ ییاذغ  شزرا 

: دنک یم  لقن  یسلجم  موحرم 
: دومرف دش و  شرتخد  مالسلا  اهیلعهمطاف  هناخ  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

! ناج همطاف 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دندمآ ، درگ  همه  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  تسا . وت  نامهم  تردپ  زورما 

: دومرف دوخ  تیب  لها  هب  باطخ  ملس  هلآ و 
؟ دیراد تسود  تشهب  ياههویم  زا  يزیچ  هچ 

ثیدح 168
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْنِم ًاَئیَش  ْمَُکل  ُراتْخَأ  یکَّزلا  َنسَْحلا  ْهاخَأ  ای  َِکنْذِإ  ْنَع  َو  َنیَملاْعلا ، ِءاِسن  َة  َدیَـس  ای  ْهاَُّما  ای  ِِکنْذِإ  ْنَع  َو  َنینِمْؤُْملا ، َریمَأ  ای  ْهابَأ  ای  َِکنْذِإ  ْنَع 
ِۀَّنَْجلا ِهِکاوَف 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا ياهویم  نم  كاپ ، نسح  يا  ردارب ، يا  وت  هزاجا  اب  و  نایناهج ، نز  گرزب  ردام ، يا  وت  هزاجا  اب  نینمؤملاریما ، يا  ردـپ  يا  وت  هزاجا  اب  )

.(. درک مهاوخ  باختنا  امش  يارب  ار  یتشهب  ياههویم 
: دندومرف یگمه  نآ  زا  سپ 

. میدونشخ ام  یهاوخب  وت  هچنآ  هب  هک  وگب  یهاوخ  یم  هچره  زیزع  نیسح  يا 
هاگنآ

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ ربمایپ  يا  . ) ًاینَج ًابَطُر  یهَتْشَن  اَّنِإ  َلیئَْربَِجل  ُْلق  ِهللا  َلوُسر  ای 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش و  رضاح  رون  زا  یقبط  رد  هزات  يامرخ  هاگنآ  میراد ). اهتـشا  هزات  يامرخ  هب  ام  وگب  لیئربج  هب 
: دومرف

[. 2 .« ] باسح نودب  دهد  یم  يزور  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادخ  [. » 1 « ] ٍباسِح ِریَِغب  ُءاشی  ْنَم  ُقُزْری  َهللا  َّنِإ   » هللادنع نم  وه 
*****

نارمع ص37. لآ  [ 1]
راونالاراحب ج43 ص311. [ 2]

ع)  ) نیسح ماما  ياه  هبطخ 

یسانشادخ

. دهد یم  زیهرپ  نیمز  نایتوغاط  تعاطا  زا  ار  مدرم  هک  تسا . دئاقع  یسانشادخ و  نوماریپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهینارنخس  زا  یکی 
ثیدح 169

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو ٌءیَـش  ِِهْلثِمَک  َسَیل  ُهللا  َوُه  َْلب  ِباتِْکلا . ِلْهَا  ْنِم  اُورَفَک  َنیذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاضی  ْمِهِـسُْفنَِأب ، َهللا  َنوُهِّبَـشی  َنیذَّلا  َۀَقِراْملا  ِءالُؤه  اوُقَِّتا  ُساَّنلا  اَهیَا 

، ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُه 
. ٌِنئاک َوُه  اِمب  َْملِْعلاَو  َةَرْدُْقلاَو  َةَدارِْالا  َو  َۀَئیشَْملَا  یْضمَأ  َو  َتوُرَبَْجلاَو ، َۀِینادْحَْولا  َصَلْخَتِْسا  ُریبَْخلا . ُفیطَلَّلا  َوُه  َو  ُراْصبَْالا  ُهُکِرُْدت  ال 

يرَْجتالَو ُرُومُْالا ، ُُهلَوادَتَت  ال  ُُهلِکاشی ، َُهل  َْلثِمالَو  ُهُِهباشی ، َُهل  یِمَـسالَو  ُهُعِزانی ، َُهل  َّدِضالَو  ُُهلِداعی ، َُهل  َْوفُکالَو  ِهِْرمَأ ، ْنِم  ٍءیَـش  یف  َُهل  َعِزانُم  ال 
ِءایْـشَْالا یف  َُهل  َسَیل  ُهَّنـأل  ؛ ِِهتوُرَبَج ُغَْلبَم  ِبُولُْقلا  یَلَع  ُرُطْخی  ـالَو  ِِهتَمَظَع ، َْهنُک  َنوُفِـصاْولا  ُرِدـْقیالَو  ُثادْـحألا ، ِهیَلَع  ُلِْزنَتـالَو  ُلاوْحأـْلا ، ِهیَلَع 

َو َنیقُولْخملا  ِتافِـص  ْنِم  ٍءیَِـشب  ُفَصوی  ُهَّنأل ال  ؛ ِبیَْغلِاب ًاناقیِإ  ِقیقْحَّتلِاب  َّالِإ  ْمِهِریکْفَِتب  ِریکْفَّتلا  ُلْهَأ  َو ال  اِهباْبلَِأب ، ُءامَلُْعلا  ُهُکِرُْدتالَو  ٌلیدَع ،
یف َوُه  ٍءاوَه ، ِریَغ  َْوأ  ٍءاوَه  یف  َدِـجُو  ْنَم  ٍدُوبْعَم  َو  ِغالَْبلا ، َتَْحت  َحِرُط  ْنَم  ٍّبَِرب  َسَیل  ُُهفالِخ . َوُهَف  ِماهْوألا  یف  َرِّوُُصت  ام  ُدَـمَّصلا ، ُدِـحاْولا  َوُه 

ِرْهَّدلا ِنَع  َسَیل  ٌِّدن ، ُهاواس  َْوأ  ٌّدِض ، ُهَنَراق  ْنَم  ٍرِداِقب  َسَیل  اْهنَع ، ٍِبئاغ  َۀَنُونَیب  ٌِنئاب ال  ِءایْشَْالا  َنِم  َو  ِهیَلَع ، اِهب  ٍروُظْحَم  َۀَنُونیَک  ٌِنئاک ال  ِءایْـشَْالا 
َو ُُهتَمارَک  ُُهبُْرق  ِضْرألا ، یف  ْنَمَک  ُُهباِجتْحِإ  ِءاـمَّسلا  یف  ْنَّمَع  َو  ِراـْصبَْالا ، ِنَع  َبَجَتِْحا  اـمَک  ِلوُقُْعلا  ِنَع  َبَجَتِْحا  ُهُمَمَأ ، ِۀـیِحاَّنلِاب  ـالَو  ُهُمَدـِق ،
، ُدوُجْوَْملا ُدـِقْفی  َو  َدوُقْفَْملا  ُدِـجوی  ٍلُّقَنَت ، ِریَغ  ْنِم  ُُهئیجَمَو  ٍلُّقََوت ، ِریَغ  ْنِم  ُهُُّولُع  ْنِإ .)  ) ُهُِرماُؤتالَو اذِا ،)  ) ُُهتِّقَُوتالَو یف ،)  ) ُهُّلِحی ال  ُُهتَناهِإ ، ُهُدـُْعب 

اِهب ُتافِّصلا ال  ُفَصُوت  ِِهب  ٍۀَفِـص ، َدوُجُو  ال  ِناـمیْالا ، َدوُجُو  َو  ًادوُجْوَم ، ِِهب  َناـمیْالا  ُْهنِم  ُرْکِْفلا  ُبیـصی  ٍْتقَو ، یف  ِناـتَفِّصلا  ِهِریَِغل  ُعِمَتَْجت  ـالَو 
[. 1 «. ] ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءیَش  ِِهْلثِمَک  َسَیل  ُهَناْحبُس  َُهل ، یِمَس  ُهللا ال  َِکلذَف  ُفَْرعی ، اِهب  ُفِراعَْملا ال  ُفَْرُعت  ِِهب  َو  ُفَصوی ،
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دننام تسرد  و  دنرادنپ ، یم  دوخ  دننامه  ار  ادخ  نانیا  هک  دینیزگ  يرود  هارمگ  نانمیرها  نیا  زا  مدرم  يا  ناه   ) یسانشادخ حیحـص  هار 

زا اهمـشچ  تسانیب . اونـش و  وا  مه  تسین و  شدـننامه  يزیچ  هک  تسا  یئادـخ  وا  هکلب  دـنیوگ ، یم  نخـس  وا  هرابرد  باتک  لها  نارفاک 
هدارا تسوا . هژیو  تمظع  توربج و  ییاتمه ، یب  یگناگی و  تسا  هاگآ  قیقد و  وا  دنیب ، یم  ار  ياهدنیب  ره  وا  یلو  تسا  ناوتان  شندـید 
تافص تسین . هزیتس  ناوت  وا  اب  يرما  چیه  رد  ار  يرگهزیتس  چیه  تسا ، هداهن  ارجا  هب  ناهج  رـسارس  رد  ار  شملع  تردق و  تساوخ و  و 

و دشاب ، شهباشم  هک  تسین  وا  رب  یمانمه  دزادرپ ، زیتس  هب  وا  اب  دناوت  یم  یفلاخم  هن  دنک و  يدننامه  وا  اب  هک  دراد  يریظن  هن  راگدرورپ 
یمن شایئایربک  تاذ  رب  يریثأت  اهینوگرگد  تالّوحت و  دریگ و  یمن  رارق  روما  هاگنالوج  وا  تاذ  ددرگ ، شلکـشمه  هک  درادن  يدننام 

. دهن
نازیم هزادـنا و  دنتـسین ، وا  لالج  تافـص و  تمظع و  فیـصوت  هب  رداق  تسد  هریچ  نارگفیـصوت  دـشاب ، یمن  ياهثداح  چـیه  هاـگلزنم 

هن و  دنـسر ، یم  وا  هب  ناشیاهزغم  اب  نادنمـشناد  هن  درادن ، دوجو  وا  يارب  يدننامه  یتسه  ناهج  رد  اریز  دجنگ ، یمن  اهلد  رد  وا  توربج 
ياهیگژیو تافـص و  زا  کیچیه  اب  ادـخ  اریز  دـشاب ، هدوب  بیغ  هب  نامیا  شاهیاـپ  هک  یـشهوژپ  اـب  رگم  ناشیاههشیدـنا ، اـب  نادنمـشیدنا 

هک يزیچ  اریز  تسنآ ، فالخ  ادـخ  دوش  یم  رّوصت  اههشیدـنا  نهذ و  رد  هچنآ  تسا . زاـین  یب  ياـتکی  وا  دوش و  یمن  فصو  تاـقولخم 
. دشاب دناوت  یمن  دوبعم  دجنگ ، یم  نآ  ریغ  اضف و  رد  هک  يزیچ  دریگ و  یم  رارق  نهذ  هشیدنا و  ششوپ  ریز 

هناگیب بیاغ و  ادـج و  اهنآ  زا  هک  تروص  نادـب  هن  یلو  تسین  یئیـش  رد  وا  دـننک . هطاحا  ار  وا  هک  هنوگنادـب  هن  تسه  ءایـشا  همه  رد  وا 
. دشاب

خنس زا  وا  تیلزا  تسین . شخب  یتسه  اناوت و  يادخ  وا  رگید  دنک  يربارب  وا  اب  يدننامه  ای  دهد و  ماجنا  ار  وا  ياهراک  ریظن  یفلاخم  رگا 
زا ياهشوـگ  رد  هن  دـشاب ، یم  شتافـص  ریاـس  دـننامه  شاهدارا  هکلب  دـشاب ، یمن  یتمـس  تهج و  ياراد  شاهدارا  تسین و  ناـمز  تـیلزا 

دننیبب ار  وا  دنناوت  یمن  ینیمز  تادوجوم  هک  هنوگنادب  تسا ، ناهنپ  اههدـید  هطیح  زا  هکنانچمه  تسا  ناهن  اههشیدـنا  هطیح  زا  شدوجو ،
. تسوا هب  هّجوت  مدع  وا  يرود  هلصاف و  تسوا و  يراوگرزب  تمارک و  زا  وا  یکیدزن  دنزجاع ، وا  ندید  زا  زین  ینامسآ  تادوجوم  و 

رد هک  تسنآ  يارب  هن  شماقم  يدـنلب  دـهد . یم  نامرف  وا  هب  یـسک  هن  ددرگ و  یم  دودـحم  ینامز  هب  هن  دریگ و  یم  ياج  یناـکم  رد  هن 
نیا و  دتـسرف ، یم  مدع  راید  هب  ار  دوجوم  دـنک و  یم  داجیا  تسین ، هک  هچنآ  تسا . لاقتنا  يانعم  هب  هن  شندـمآ  ارف  تساهنامـسآ و  جوا 

. دوش یمن  ادیپ  تقو  چیه  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  رد  ندرب ) نیب  زا  ندرک و  داجیا   ) تفص ود 
یتفص ره  رگنـشور  وا  تاذ  اریز  يرابتعا ، یفـصو و  دوجو  هن  یعقاو  دوجو  کی  هب  نامیا  دهد ، یم  هجیتن  ار  نامیا  وا  هرابرد  ندیـشیدنا 
تسا نینچ  نیا  تسوا . تخانش  رایعم  اهـشزرا  هن  تساهـشزرا  تخانـش  رایعم  ادخ  تسوا . هدنهد  ناشن  هدننک و و  نایب  اهتفـص  هن  تسا ،

(. تسانیب اونش و  وا  مه  تسین و  وا  دننام  يزیچ  درادن و  ییاتمه  هک  يدنوادخ 
*****

لوقعلا ص173 فحت  [ 1]
ثیدح 29. راونالاراحب ج4 ص301 

ادخ ندناسانش 

راگدرورپ حیبست  شیاتـس و  ناونعب  هک  تسالاو  رترب و  نانچ  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  ینارون  هنوگیحو و  تارابع 
. دناوخ یم  ار  نآ  هراومه 

ثیدح 170
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٌْملِع ال ُُهلَّوَأ  ْنَم  َناْحبُس  ُهَتَرُْدق ، ٌدَحَأ  ُرِّدَقیالَو  ُهُریَغ ، اذَکه  ُنوُکیالَو  اذَکه  َوُه  ْنَم  َناْحبُـس  ِمَظْعألا ، ِمیظَْعلا  َناْحبُـس  یلْعألا ، ِعیفَّرلا  َناْحبُس 
( ْنِم  ) َُهلام ِۀـیاِغب  ُهُفِـصی  َناِسل  َو ال  ُهُرِّوَصی ، َمْهَوـالَو  ُُهلِّثَمی ، َلـْقَعالَو  ُهُکِرْدـُت ، َنیَع  ـالَف  ِۀـیِهلِْإلِاب ، ِتاـیِرَْبلا  ُدـیبی ، ـال  ٌْملِع  ُهُرِخآ  َو  ُفَصوی ،
، ِسوُّدُقلا ِِکلَْملا  َناْحبُس  ِرِداْقلَا ) ، ) ِرِدَتْقُْملا ِِکلَْملا  َناْحبُـس  ِدابِْعلا ، یَلَع  َتْوَْملا  یـضَق  ْنَم  َناْحبُـس  ِءاوَْهلا ، یف  الَع  ْنَم  َناْحبُـس  ُفْصَْولا ،

[. 1 . ] ِِمئاّدلا یقاْبلا  َناْحبُس 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یسک تسا و  هنوگنیا  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  هبترم ، دنلب  گرزب و  دنوادخ  تسا  هّزنمو  كاپ  رتالاو ، رترب و  دنوادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  )
یـشناد شنایاپ  دـیاین و  رد  فصو  هب  هک  تسا  یملع  شزاـغآ  هکنآ  تسا  هّزنم  كاـپ و  درادـن  ار  وا  اـب  يربارب  ناوت  تسین و  وا  دـننامه 

. دشاب یمن  ریذپانف  هک  تسا 
هدرواین و رد  لاـثم  هب  ار  وا  یلقع  هتفاـین و  ار  وا  یمـشچ  ورنیا  زا  دراد و  يرترب  تادوجوم  یماـمت  رب  شیدـنوادخ  اـب  هکنآ  هّزنم  كاـپ و 
ار وا  تسوا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ینابز  و  تسا . هدومنن  فیصوت  ار  وا  تسوا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ینابز  و  هدرکن ، يرگتروص  ار  وا  ینهذ 
، هتـشاد رّرقم  شناگدـنب  رب  ار  گرم  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  هتـسج ، يرترب  نامـسآ  رد  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  تسا . هدومنن  فیـصوت 

.( تسا يدبا  هنادواج و  هکنآ  تسا  هّزنم  كاپ و  بیع ، نودب  ياورنامرف  تسا  هّزنم  كاپ و  دنمتردق ، هاشداپ  تسا  هّزنم  كاپ و 
*****

ثیدح 228 يدنوار ص92  تاوعد  [ 1]
ثیدح 3. راونالاراحب ج94 ص206 

هیواعم سلجم  رد  تیالو  زا  عافد 

نافلاخم نایم  رد  ناسنا  هکنآ  دسر  هچ  دنزجاع  زین  نآ  ماجنا  زا  يرایـسب  هچرگ  تسا  ياهداس  راک  نارادفرط  ناوریپ و  نایم  رد  ینارنخس 
ياهینارنخس زا  یکی  دیوگب . نخس  نانآ  تارّکفت  فالخ  رب  دزیخاپب و  تسا  هدرک  نینوخ  راکیپ  نانآ  اب  اهلاس  هک  یتخسرس  نانمـشد  و 

رد دناوخ و  هبطخ  تساوخرب و  نایماش  هیواعم و  سلجم  رد  ماش ، هب  يرفس  رد  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هنوگ  زاجعا 
: درک عافد  ترتع  تیناّقح  تیالو و  زا  نآ 

ثیدح 171
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

یلص ِهللا  ُلوُسَر  انَلَعَج  ِنیَذَّللا  ِنیَْلقِّثلا  ُدَحَأَو  َنوَّبیَّطلا ، ِِهتَیب  ُلْهَأ  َو  َنُوبَْرقألا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ُةَْرتِعَو  َنُوِبلاْغلا ، ِهللا  ُبْزِح  ُنَْحن 
یف انیَلَع  ُلَّوعُْملاَو  ِهِْفلَخ ، ْنِم  الَو  ِهیَدی  َنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأی  ال  ٍءیَـش ، ِّلُک  ُلیـصْفَت  ِهیف  يّذلَا  یلاعَتَو ، َكَرابَت  ِهللا  ِباتِک  ِیناث  هلآ  هیلع و  هللا 

: َّلجَوَّزَع ُهللا  َلاق  ٌۀَنوُْرقَم . ِِهلوُسَرَو  ِهللا  ِۀَعاطب  َْتناک  ْنَأ  ٌۀَضوُْرفَم ، انَتَعاط  َّنِاَف  انوُعیطَأَف  ُهَقیاقَح ، ُِعبَّتَن  َْلب  ُهَلیوَأت ، انیْطبی  ال  ِهریسْفَت ،
: َلاقَو [ 1 « ] ِلوُسَّرلا َو  ِهللا  یلِإ  ُهُوُّدُرَف  ٍءیَش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمألا  ِیلُواَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأَو  َهللا  اوُعیطَأ  »

«. ًالیلَق َّالِإ  َناطیَـشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَرَو  ْمُکیَلَع  ِهللا  ُلْـضَف  ـالَْولَو  مُْهنِم  ُهَنُوِطْبنَتْـسی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمـألا  یلُوا  یلِإَو  ِلوُسَّرلا  یلِإ  ُهوُّدُر  َْولَو  »
ِساَّنلا َنِم  َمْوْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  ال   » ْمَُهل َلاق  َنیذَّلا  ِِهئاِیلْوَأَک  اُونوُکَتَف  ٌنیبُم ، ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإَف  ْمُِکب  ِناطیَـشلا  ِفُوتُه  یلِإ  َءاغْـصِْإلا  ْمُکُرِّذَُـحاَو  [. 2]

، ًامْطَح ِدُمُْعِللَو  ًادَرَو ، ِحامِّرللَو  ًابَرَـض ، ِفویُّسِلل  َنوُْقُلتَف  [ 3 « ] ْمُْکنِم ٌءيَرب  ّینِإ  َلاـقَو  ِهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناـتَئِفلا  ِتَءاَرت  اَّملَف  ْمَُکل  ٌراـج  ّینِإَو 
. ًاریَخ اِهنامیِإ  یف  ْتَبَسَک  َْوا  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ٍسْفَن  ْنِم  ُلَبْقی  َُمث ال  ًاَضَرَغ ، ِماهّسِللَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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زیچ ود  نآ  زا  یکیام  میربمایپ ، كاپ  نادناخ  زا  ام  میتسه ، وا  نادـنزرف  نیرتکیدزن  و  ادـخ ، لوسر  ترتع  و  میدـنوادخ ، زوریپ  بزح  ام  )
یبناج چیه  زا  لطاب  تسه و  نآ  رد  يزیچره  نایب  هکیباتک  دومرف ، یفّرعم  نآ  یمّود  ادخ ، باتک  زا  دعب  ار  ام  ادـخ  لوسر  هک  میئاهبنارگ 

، مینک یم  يوریپ  ارنآ  قیاقح  و  تسین ، ام  سرتسد  زا  رود  نآ  ریـسفت  دوشیم و  هدروآ  هانپ  امب  نآ  ریـسفت  رد  هک  یباتک  درادن . هار  نآ  رد 
دنوادـخ و  دراد . رارق  شربمایپ  ادـخ و  تعاطا  رامـش  رد  ام  تعاطا  هک  اریز  تسا  مزال  بجاو و  اـم  تعاـطا  هک  دـینک  يوریپ  اـم  زا  سپ 

: دومرف گرزب 
یم زاب  و  دیهد » عاجرا  شربمایپ  ادخ و  هب  ارنآ  دیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  نوچ  و  ار ، شیوخ  رما  بحاص  شربمایپ و  ادخ و  دیرب  نامرف  »

: دیامرف
زا ار  تقیقح  دندوب ، تالکـشم  ّلح  یگنوگچ  نتـسناد  یپ  رد  هک  یناسک  دنداد ، یم  عاجرا  رما  نابحاص  ربمایپ و  هب  ار  لکـشم  ره  رگا  »

ياهادن هب  نداد  شوگ  زا  ار  امـش  نم  دیدرک » یم  يوریپ  ار  ناطیـش  دوبن ، امـش  لماش  دنوادخ  تمحر  مرک و  رگا  دـنتفرگ ، یم  ارف  اهنآ 
: دومرف نانآ  هرابرد  هک  دیشابن  ناطیش  ناتسود  دننام  ات  تسامش ، راکشآ  نمشد  اریز  مرادیم  رذحرب  یناطیش 

«. مشاب یم  امش  روای  اهیتخس ، رد  نم  و  دندرگ ، یمن  بلاغ  امش  رب  یموق  یهورگ و  چیه  زورما  »
: تفگ تشاذگ و  رارف  هب  اپ  ناطیش  دندرک  دروخرب  مه  اب  هورگ  ود  نوچ  و 

هاگتباصا و  اهریـشمش ، هاگدورف  ناـتیاهرکیپ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـینیب ،» یمن  امـش  هک  منیب  یم  يزیچ  نم  اریز  مرازیب  امـش  زا  نم  »
هب یلو   » هدروآ نامیا  ًالبق  ای  درواین » نامیا  ًالبق  هک   » يدرف چـیه  ندروآ  نامیا  رگید  و  دریگ ، یم  رارق  اهدومع  اـهریت و  جاـمآ  و  اـم ، هزین 

ینادرگرس تریح و  زا  ياهلاه  رد  هیواعم  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ماما  نخـس  [. 4 .( ] دوش هتفریذپ  درکن » بسک  ار  یتلیـضف  نامیا  نآ  هلیـسو 
: تفگ ترضح  نآ  هب  باطخ 

. یتفگ یتساوخ  هچ  ره  نیسح ، يا  تسا  یفاک 
*****

هیآ 59. ءاسن  هروس  [ 1]

هیآ 82. ءاسن  هروس  [ 2]

.48 هیآ لافنا  هروس  [ 3]
ثیدح 45. هعیّشلا ج8 ص144  لئاسو  یسربط ، جاجتحا ص299  [ 4]

هیواعم سلجم  رد  ترتع  ياهیگژیو  حرط 

ربمایپ ترتع  ياهیگژیو  ندناسانـش  هب  تساخاپب و  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هیواعم  سلجم  رد  بسانم  یتصرف  رد  رگید  يزور  و 
. تخادرپ

ثیدح 172
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

یَـضِر ُهاضِر  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِِقباَّسلا ، ِمیدَْـقلاَو  ِِقئاْفلا  ِفْرَّشلاَو  ِِبقاَّْنلا  ِبَسَْحلِاب  اینُّدـلا  َلْهَأ  َداس  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  يرَّثلا ، ِقوُرُعَو  ِءامَّسلا  ِءاـم  ُْنبا  اـَنَأ 
مصخلل ههجو  ّدر  َّمث  ِنمْحَّرلا . ُطَخَس  ُهُطَخَسَو  ِنامْحَّرلا 

: لاقف
؟ یمیدَقَک ٌمیدَق  َْوأ  یبَأَک  ٌَبأ  ََکل  ْلَه 

: َْتُلق نآ  و  ْبَْلُغت ، َْتُلق ال ، ْنِإَف 
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ُبِذْکَت ْمَعَن 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يالاو ياهشزرا  و  یگداوناخ ، تفارش  رد  ناهج  مدرم  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  مشاب ، یم  تردق  ياراد  و  ینامـسآ ، يدرم  دنزرف  نم  )
مـشخ وا  مشخ  و  ادـخ ، يدونـشخ  وا  يدونـشخ  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  دنـشاب ، یمن  وا  ياتمه  یعامتجا ، ناشخرد  قباوس  یناسنا ،

: دومرف هیواعم و  هب  درک  ور  سپس  تسا ) راگدرورپ 
! هیواعم يا  )

؟ دشاب یم  ماهقباس  نوچ  ياهقباس  و  مردپ ، نوچ  يردپ  ار  وت  ایآ 
[. 1 .( ] یتفگ غورد  يرآ  یئوگب  رگا  و  يدروخ ، تسکش  هن ، یئوگب  رگا 

*****
قحلا ج11 ص595. قاقحا  [ 1]

تیب لها  شزرا  زا  عافد 

اب درک ، دیعبت  ار  وا  ماجنارس  درزآ و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  اهراب  دوب و  يدوهی  مَکَح »  » شردپ هک  هدازيدوهی  ناورم 
ار اهینمشد  و  اهيزوتهنیک ، عاونا  و  دش ، نامثع  داماد  رفن ، هس  نآ  تموکح  لاس  رد 25  یمالسا  ياهرایعم  ینوگرگد  اهشزرا و  خسم 
رد يزور  تشاد . اور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  یبدأ  یب  لامک  رد  هنیدم  مدرم  زا  یعمج  نایم 
»؟ دیدرک یم  رخف  ام  رب  يزیچ  هچ  هب  مشاه  ینب  امش  دوبن ، ارهز  همطاف  رگا  »

. درک داریا  ياهباطخ  هنیدم  مدرم  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 173

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؟ یخَأ نم  یّنِم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  یلِإ  َّبَحَأ  اناک  ِنیَبیبَح  ِضْرألا  ِیف  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  ُْتقَدَص ، ْنِإ  ینوُُمْتقَّدَص  َِّالا  ِهللاِاب  ْمُکُدِْشنُا 

؟ یخَأ ُریَغَو  يریَغ  یبَن  ِْتِنب  ُْنبِا  ِضْرألا  ِرْهَظ  یلَع  َْوأ 
: اُولاق

: لاق مهللا ال .
ِقِرْـشَْملا ِباِبب  امِهِدَـحَأ  ٍْقَلباجَو ) ٍسَْرباج   ) َنَیب ام  ِهللاَو  ِهللا ، ِلوُسَر  يَدـیرَط  ِهیبَأَو  اذـه  ُریَغ  ٍنوُْعلَم  َْنبا  َنوُْعلَم  ِضْرألا  ِیف  َّنَأ  ُمَلْعَا  ّینِإَو ال 

. َکیبَأ نم  َْکنِم و  ِِهتَیب  ِلْهَِألَو  ِِهلوُسَِرلَو  ِهَِّلل  يدْعَأ  َمالْسِْالا  ُلِحَْتنی  نَّمِم  ِنالُجَر  ِبِْرغَْملا  ِباِبب  ِرَخآلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )
؟ دشاب مرکا  ربمایپ  بیبح  هک  تسه  مردارب  نم و  زج  یسک  نیمز  يور  رد  ایآ  دینک ، مقیدصت  متفگ  تسار  رگا 

؟ دشاب ربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  تسه  یسک  مردارب  نم و  زا  ریغ  نیمز  يور  رد  ایآ 
: دنتفگ مدرم  (. 

! میریگ یم  هاوگ  ار  ادخ 
: دومرف هن .
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هدرک ناورم  هب  ور  سپـس  مسانـش ) یمن  ار  یـسک  دندوب  ربمایپ  دورطم  هک  شردـپ  ناورم و  زا  رت  نوعلم  رتدـیلپ و  نیمز  يور  رد  نم  اّما  )
: دومرف

یمن تردپ  وت و  زج  یسک  وا  نادناخ  ربمایپ و  ادخ و  هب  مدرم  نیرتنمشد  برغم ، ات  هتفرگ  قرشم  زا  مالـسا  عیـسو  نیمزرـس  رد  ادخ  هب  )
[. 1 .( ] دیشاب

*****
یسربط جاجتحا ص 299  [ 1]

بوشآ رهش  نبا  بقانم ج4 ص51 
. ینارحب  1 ثیدح ینارحب ج17 ص86  ملاوع 

هیواعم ياهتسایس  ياشفا 

هب ار  نآ  و  دراذـگاو ، نیملـسم  ياروش  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تموکح  هک  تفریذـپ  درک و  ءاـضما  حلـص  هماـنداد  رارق  رد  هکنیا  اـب  هیواـعم 
. دریگب تعیب  ناناملـسم  زا  دیزی  يدهع  تیالو  يارب  تفرگ  میمـصت  درک و  تنایخ  دوخ  یناگدنز  رخاوا  رد  درواین ، رد  یثوروم  تروص 

. دنک تعیب  دیزی  اب  هک  درک  راهظا  دیبلط و  دوخ  یمومع  سلجم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
. درک داریا  ياهباطخ  تساخاپب و  مالسلا  هیلع  ماما 

ثیدح 174
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُدَْعب اَّمَأ 
! ُۀیِواعُم ای 

ْنِم ِهللا  ِلوُسَر  َدَْعب  َفَلَْخلا  ِِهب  َتِْسَبل  ام  ُتْمِهَف  ْدَـقَو  ًاءْزُج ، ٍعیمَج  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ِۀَفِـص  یف  َبَنْطَأ  ْنِإ  َو  ُِلئاْقلا  يّدَؤی  ْنَلَف 
! ُۀیِواعُم ای  َتاهیَه  َتاهیَه  َو  ِۀَعیَْبلا . ِغْالِبتِْسا  نَع  ِبُّکَنَّتلا  َو  ِۀَفِّصلا  ِزاجیا 

، َْتلَحَم یّتَح  َْتعَنَم  َو  َْتفَحْجَأ ، یتَح  َتَْرثأَتْـسأَو  َتْطَْرفَأ ، یّتَح  َْتلَّضَف  ْدََقلَو  ِجُرُّسلا ، َراْونَأ  ُسْمَّشلا  ِتَرََهبَو  یجُّدلا ، َۀَمْحَف  ُْحبُّصلا  َحَـضَف 
ْنَع ُهَتْرَکَذام  ُتْمِهَفَو  َلَمْکألا . ُهَبیـصَن  َو  َرَفْوْألا ، ُهَّظَح  ُناطیَّشلا  َذَخَأ  یّتَح  ٍبیـصَِنب  ِهِّقَح  ِمْسإ  ْنِم  ٍّقَح  يِذل  َْتلََذب  ام  َتْزَواج ، یّتَح  َتْزَجَو 
اَّمِم َناک  اَّمَع  ُِربُْخت  َْوأ  ًاِبئاغ ، ُتِْعنَتْوَأ  ًاـبوُجْحَم ، ُفِصَت  َکَّنَأَـک  َدـیزی ، یف  َساَّنلا  َمِّهَُوت  ْنَأ  ُدـیُرت  ٍدَّمَُحم ، ِۀَّمُاـِل  ِِهتَـسایِسَو  ِِهلاـِمتِْکا  ْنِم  َدـیزی 

، ِشُراحَتلا َدـْنِع  َۀَـشَراهُْملا  َبالِْکلا  ِِهئاْرِقتِْـسا  ْنِم  ِِهب  َذَـخَأ  امیف  َدـیزِیل  ْذُـخَف  ِهیْأَر ، ِِعقْوَم  یلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ُدـیزی  َّلَد  ْدَـقَو  ٍّصاخ . ٍْملِِعب  ُهَتیَوَتْحا 
ِرْزِو ْنِم  َهللا  یْقَلت  ْنَأ  َكانْغَأ  امَف  ُلِواُحتام . َْکنَع  َْعدَو  ًارِصان ، ُهُدَِجت  یهالَْملا ، ِبرَـضَو  ِفِزاعَْملا ، ِتاَوذ  ِنایقلاَو  َّنِِهباْرتألَْقبَّسلا ، َمامَْحلاَو 

َّالإ ِتْوَْملا  َنَیبَو  َکَنَیب  ام  و  َۀیِقْـسألَا . َتْأَلَم  یّتَح  ٍْملُظ ، یف  ًاَقَنَحَو  ٍرْوَج ، یف  ًالِطاب  ُحَدـْقَت  َتْحَِرب  ام  ِهللاَوَف  ِهِیقال ، َْتنَأ  اَّمِم  َرَثْکَِأب  ِْقلَْخلا  اَذـه 
ْدََقل َو  ًْاثارت ، اِنئابآ  ْنَعانَتْعَنَمَو  ِْرمألا ، اَذه  َدَْعب  اِنب  َتْضَّرَع  َُکتیَأَر  َو  ٍصانَم ، َنیح  َتالَو  ٍدوُهْـشَم ، ٍمْوی  یف  ٍظوُفْحَم  ٍلَمَع  یلَع  َمِدْقَتَف  ٌۀَضْمَغ ،
ُهَّدَرَو َِکلذـِب ، ِۀَّجُْحِلل  َنَعْذَأَف  ِلوُسَّرلا ، ِتْوَم  َدـْنِع  ِْمئاْقلا  ِِهب  ُْمتْجَجَح  ام  اـِهباَنل  َْتئِجَو  ًةَدـالِو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  اَـنَثَرْوَأ  ِهللاُرْمََعل 

: ُْمْتُلقَو َلیعافَألا ، ُُمْتلَعَفَو  َلِیلاعألا ، ُُمْتبِکَرَف  ِفْصَنلا . َیلِإ  ُنامیْالا 
َمْوَْقلا ِلُجَّرلا  َةَداِیق  َتْرَکَذَو  ِراْصبألا . ِیلُوا  ای  اوُِربَتْعاَف  َكانُهَف  َكِریَِغل ، اهُدْـصَق  َناک  ٍقیرَط  ْنِم  ُۀـیِواعُم  ای  ُْرمألا  َكاتَأ  یّتَح  ُنوُکی ، َو  َناـک 

 - َراص ام  َو  َُهل ، ِِهتَعَیبَو  ِلوُسَّْرلا ، ِۀَبْحُِصب  ٌۀَلیضَف  ٍِذئَمْوی  ِصاْعلا  ِْنب  وِرْمَِعلَو  َِکلذ  َناک  ْدَقَو  َُهل ، ُهَریِمَْأت  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدْهَِعب 
. َُهلاْعفَا ِهیَلَع  اوُّدَعَو  ُهَمیدْقَت ، اوُهِرَکَو  ُهَتَْرمِإ ، ُمْوَْقلا  َِفنَأ  یَّتَح  ْمُُهثَْعبَم  ٍِذئَمْوی  ِهّللا -  ُرْمََعل 

: هلآ هیلع و  هللا  یلصَلاقَف 
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اهـالْوَأ َو  ِماـکْحألا  ِدَـکْوَأ  یف  ِلوُسَّرلا  ِلـِْعف  ْنِم  ِخوُْسنَْملاـِب  ٌّجَـتَْحت  َفیَکَف  يریغ ، مویلا  دـعب  مکیلع  لـمعی  ـال  نیرجاـهملا  رـشعم  مرج  ـال 
؟ ِباوَّصلا َنِم  ِهیَلَع  ِعَمَتْجُمْلِاب 

ْنَأ ُدیُرت  ٍنُوتْفَم ، ٍفِرْـسُم  یلِإ  مُهاَّطَخَتَت  َو  ِِهَتبارَقَو ، ِِهنید  یف  ُدَمَتْعی  الَو  ِِهتَبْحُـص ، یف  ُنَمْؤی  ْنَم ال  ُُکلْوَحَو  ًاِعبات  ٍبِحاِصب  َْتبَحاص  َفیَک  ْمَأ 
[. 1 . ] ْمَُکلَو یل  َهللاُرِفْغَتْسَأَو  ُنیبُْملا ، ُنارْسُْخلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  َِکتَرِخآ ، یف  اِهب  یقشَت  َو  ُهاْینُد ، یف  یقاْبلا  اَِهب  ُدَعْسی  ًۀَْهبُش  َسانلا  َسِْبَلت 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافص  زا  ياهشوگ  دناوت  یمن  دشک ، ازارد  هب  وا  نخـس  هنماد  هچرگ  ياهدنیوگ  چیه  هیواعم  يا  )

فیرعت لیمکت  زا  و  یتفگ ، نخس  راصتخا  هب  ءافلخ  فیصوت  هرابرد  هناکریز  هچ  هک  مدیمهف  نم  دنک ، ءادا  ار  نخس  قح  و  درامـش ، رب  ار 
! زگره یتفر ، هرفط  نانآ 

! زگره
! هیواعم يا 

هیواعم هناقفانم  هرهچ  ياشفا 
یضعب تسا . هداد  رارق  دوخ  عاعّشلا  تحت  ار  اهغارچ  فیعض  راونا  دیشروخ  غورف  رپ  وترپ  و  هتشگ ، هریچ  بش  تملظ  رب  هدیپس  یئانشور 

ات و  يدرک ، متـس  يوردـنت و  هک  يدرمـش  مهم  ردـقنآ  ار  ناـنآ  زا  یـضعب  و  یتفرگ ، شیپ  طارفا  هار  هک  يداد  يرترب  ناـنچ  ار  اـفلخ  زا 
یمهس چیه  يداهن . رتارف  اپ  تلادع  زرم  زا  هک  یتفگ  نخـس  راصتخا  هب  نانچ  نآ  و  يدومن ، يراددوخ  قح ، يادا  زا  هنیک  لُخب و  دحرس 

. تشادرب ار  هرهب  نیرتلماک  و  دُرب ، ار  دوخ  مهس  نیرتشیب  ناطیش  ات  یتخادرپن  ّقح  بحاص  هب  ار  ّقح  زا 
دیزی تایانج  ياشفا 

! هیواعم يا 
مدرم هب  يروط  يراد  دصق  میدینـش ، يدرمـشرب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  تّما  يارب  يو  تقایل  دـیزی و  تالامک  هرابرد  هچنآ 

وت ایوگ  هک  ییوگیم  نخس  یسک  زا  ای  و  ینک ، یم  یفّرعم  ار  یبئاغ  درف  ای  ینک ، یم  فیـصوت  ار  ياهتخانـشان  درف  ایوگ  هک  ینک  دومناو 
« یقالخا یعامتجا و  یـسایس و   » تیعقوم هدرک و  راکـشآ  ار  دوخ  تیهام  دـیزی  هک  یلاح  رد  يراد ، یـصوصخم  عالّطا  ملع و  وا  هرابرد 

! وگب نخس  تسه  هک  هنوگنآ  دیزی  زا  تسا . هدناسانش  ار  شدوخ 
يزاورپ دنلب  رد  ار  نارتوبک  هک  وگب ، شیزاب  رتوبک  زا  دزادـنا ، یم  مه  ناجب  ار  هدـنرد  ياهگـس  هک  ماگنه  نآ  رد  وگب ، شیزاب  گس  زا 

زاوآ زاس و  زا  هک  وگب  شینارذگشوخ  زا  درادیماو . زاوآ  صقر و  هب  ار  ناکزینک  هک  وگب  وا  یشایع  یسوهلاوب و  زا  درادیماو . هقباسم  هب 
. دوشیم تسمرس  لاحشوخ و 

؟ تسین یفاک  ارت  ياهدرک  راب  دوخ  شودرب  تّما  نیا  هراب  رد  نونکات  هک  یناهانگ  ایآ  راذگب ، رانک  یتفرگ  شیپ  رد  هچنآ 
هیواعم ياهيراکمتس  ياشفا 

! دنگوس ادخ  هب 
گرم نیب  کنیا  دیدرگ ، زیربل  مدرم  ربص  ياههساک  ات  یتشادن  رب  تسد  ملظ  زواجت و  همادا  دوخ و  هنارگمتس  لطاب و  شور  زا  ردقنآ  وت 

دیفم ناـگمه  روضح  زیخاتـسر و  زور  يارب  هک  باتـشب  یلمع  يوس  هب  سپ  تسین ، یقاـب  یتـصرف  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  زا  شیب  وـت  و 
! هیواعم يا  تسین . نآ  رد  یهاگ  زیرگ  هکیزور  دشاب ،

! دنگوس ادخ  هب  ینک . یم  عنم  دوخ  ناردپ  ثاریم  زا  ار  ام  و  يوش ، یم  ام  ضّرعتم  نیگنن  لامعأ  نیا  زا  سپ  هک  منیب  یم  ارت 
شیپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  گرم  ماـگنه  هب  هک  یـشک  یم  شیپ  ار  لـئالد  ناـمه  وـت  یلو  میتـسه ، ربماـیپ  ثراو  اـم 
ماجنا دـیتساوخ  هچنآ  و  دیدیـشارت ، اهرذـع  يرآ  دـنداهن . ندرگ  نادـب  نامیا  يور  زا  و  دـنتفریذپ ، ار  نآ  مه  مدرم  ریزگاـن  و  دندیـشک ،
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: دیتفگ هاگنآ  و  دیداد ،
تریصب نابحاص  هک  تساجنیا  داتفا ، وت  تسدب  اهراک  یندرکن  رواب  هار  کی  زا  ماجنارـس  ات  دوب .» دهاوخ  مه  نینچ  نیا  دوب و  نینچ  نیا  »

. يدرک هدافتسا  ربمایپ  هباحص  ناونع  زا  تیاهراک  هیجوت  يارب  وت  دنریگب ، تربع  دیاب 
صاعورمع هرهچ  ياشفا 

باختنا تراما  هب  ترـضح  نآ  هیحان  زا  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هدرک و  يربهر  ار  مدرم  ربمایپ  زا  سپ  صاع  نبورمع  هک  يدـش  روآدای  و 
راب ریز  و  دنتفریذپن ، ار  وا  يریما  مدرم  تسنادـیم ، تلیـضف  دوخ  يارب  ار  ندوب  هباحـص  صاع  نب  ورمع  نامز  نآ  رد  هکنیا  اب  تسا . هدـش 

: دومرف ربمایپ  هک  یئاج  ات  دندرمشرب  ار  يو  نیگنن  ياهراک  و  دنتفرن ، شنامرف 
! هیواعم يرآ  دوب .» دهاوخن  امش  ياهراک  لوئسم  یسک  نم  زج  سپ  نیا  زا  رجاهم  هورگ  يا  »

؟ ینک یم  لالدتسا  تفرگ  ماجنا  یّصاخ  تخس و  طئارش  رد  هک  ربمایپ  خوسنم  لمع  کی  هب  وت  هنوگچ 
؟ تسا نانیمطا  دروم  شیدنواشیوخ  نید و  هن  و  دامتعا ، لباق  شندوب  یباحص  هن  هک  ياهتفریذپ  ار  یسک  تبحاصم  هنوگچ 

هابتـشا دیدرت و  کش و  سابل  یهاوخ  یم  وت  یهد . قوس  هناوید  و  رگفارـسا ، يدرف  يوس  هب  ار  مدرم  اوسر ، تبحاصم  نیا  اب  یهاوخیم  وت 
ررض راکشآ و  نارسخ  نامه  نیا  ددرگ ، وت  بیصن  ترخآ  تواقـش  و  دنوش ، بایماک  ایند  ياهتّذل  زا  نارگید  ات  یناشوپ  مدرم  مادنا  رب 

[. 2 .( ] مبلط یم  شزرمآ  امش  يارب  شیوخ و  يارب  ادخ  زا  نایاپ  رد  تسا . نشور  حضاو و 
*****

ۀسایسلاو ج1 ص184 ۀمامالا  [ 1]
ۀعیشلا ج1 ص583 نایعا 

ریدغلا ج10 ص248
یبوقعی ج2 ص228. خیرات 

يربط ج3 ص248 خیرات  [ 2]
ۀسایّسلا ج1 ص186 ۀمامالا و 

هعیّشلا ج1 ص583 نایعت 
ریدغلا ج10 ص248.

ینم رد  هنارگاشفا  ینارنخس 

تفر جح  هب  تفرگ ، یم  تعیب  دیزی  يارب  حرطم و  اراکشآ  ار  همانحلص  هب  تنایخ  هک  هیواعم  یگدنز  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، هیواـعم یناطیـش  ياهتسایـس  ياـشفا  رد  تساـخاپب و  درک و  عمج  ار  دوـخ  ناراـی  ناتـسود و  و  مشاـه ، ینب  ناـنز  نادرم و  ینم »  » رد و 

. درک داریا  ياهباطخ 
ثیدح 175

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ْنِا َو  ینُوقِّدَصَف  ُْتقَدَص  ْنِاَف  ٍءیَش ، ْنَع  ْمَُکلَأسَأ  ْنَا  ُدیُرا  ّینِاَو  ُْمتْدِهَشَو  ُْمتِْملَع  َو  ُْمتیَأَر  ْدَق  ام  اِنتَعیـِشبَو  اِنب  َلَعَف  ْدَق  َۀیِغاْطلا  اَذه  َّنِاَف  ُدَْعب  اَّمَا 

ُمتْفَـصَو َو  اذه  یماقَم  ُْمتْریَـس  اََّمل  ْمُکِیبَن  ْنِم  یَتبارَق  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ّقَحَو  ْمُکیَلَع  ِهللا  ِقَِحب  ْمُُکلَأْسَأ  َو  ینُوبِّذَـکَف ، ُْتبِذَـک 
ْمُکِراـْصمَا یِلا  اوـعِجْرا  َُمث  یلْوَـق  اوـُُبتْکاَو  یَتلاـقَم  اوُعَمِْـسا  ِساَّنلا . َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَم  ْمُِکِلئاـبَق  ْنـِم  ْمُکِراـْصمَا  یف  َنـیعَمْجَأ  ُْمتْوَـعَد  َو  یتلاـقَم 

، َبَْلغیَو ُقَْحلا  َبَهْذـیَو  ُْرمَْالا  اَذـه  َسُرْدـی  ْنَا  ُفَّوََختَأ  ینِاَف  انِّقَح  ْنِم  َنوُمَْلعَت  ام  یِلا  ْمُهوُعْداَـف  ِِهب  ُمتْقَثَوَو  ِساَّنلا  َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَمَف  ْمُِکِلئاـبَقَو 
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َناک ٍِبلاط  یبَا  َْنب  یلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  ِِهنیِدبَو ، ِِهب  َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَح  الَأ  َهللا  ْمُکُدِْـشنُا  [. 1 « ] َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهللاَو  »
: َلاقَو ِهِسْفَن ، َنَیب  َو  ُهَنَیب  یخآَف  ِِهباحْصَا  َنَیب  یخآ  َنیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  اخَأ 

؟» ةرخآلاو ایندلا  یف  كوخأ  انأو  یخا  تنأ  »
: اولاق

َلِزانَم َةَرْـشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُمث  ُهاـنَْتباَف  ِِهلِزاـنَمَو  ِهِدِجْـسَم  َعِضوَم  يرَتِْشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَـه  َهللا  ُمُکُدِْـشنُا  معن . مهللا 
َمَّلَکَت ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ِِهباب  َریَغ  ِدِجْسَْملا  یِلا  ٍعِراش  ِباب  َلُک  َّدَس  َّمَث  یبِأل ، اهِطَسَو  یف  اهَرِشاع  َلَعَجَو  َُهل  ٌۀَعِْست 

: َلاقَف
ِیف ُُبنْجی  َناکَو  ُهَریَغ ، ِدِجْـسَْملا  ِیف  اُومانی  ْنَا  َساَّنلا  یَهَن  ُمث  هباب ، حتفو  مکباوبأ  دسب  ینرما  هللا  نکلو  هباب  تحتف  مکباوبا و  تددس  انا  ام 

: اولاق ٌدالْوَا . ِهیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَِرل  َِدلُوَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  ِلِْزنَم  یف  ِهلِْزنَمَو  ِدِجْسَْملا 
َبَطَخ َُمث  هیَلَع ، یبَأَف  ِدِجسَْملا  َیِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدی  ِِهنیَع  ِرْدَق  ٍةَّوُک  یلَع  َصَرَح  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفَأ  معن . مهللا 

؟ هینبو یخأ  ریغ  يریغ و  هنکسی  ًارهاط ال  ًادجسم  ینبا  نا  ینرما  هللا  نا  لاقف 
: اولاق

: َلاقَو ِۀیالِْولِاب ، َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوی  ُهَبَصَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  معن . مهللا 
: اولاق [. 2  ] َِبئاْغلَا ُدِهاَّشلا  َغِّلَبِیل 

: ٍكُوبَت ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  معن . مهللا 
؟ يدعب نمؤم  لک  یلو  تنأ  و  [ 3 ، ] یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنأ 

: اولاق [ 4]
ِِهب ـَّالإ  ِتْأـی  َْمل  ِۀَـلَهابُْملا  َیِلا  َنارَْجن  ِلـْهَا  ْنِم  يراـصَّنلا  اَـعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُـسَر  َّنَا  َنوُـمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْـشنُا  مـعن . مـهللا 

: اولاق [. 5  ] ِهیَْنباَو ِِهتَبِحاِصبَو 
: َلاق َُمث  ٍرَبیَخ  َمْوی  َءاِوْللا  ِهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  معن . مهللا 

؟» هیدی یلع  هللا  اهحتفی  [ 6  ] رارف ریغ  رارک  هلوسرو ، هللا  بحیو  هلوسرو  هللا  هبحی  لجر  یلا  هعفدأل 
: َلاقَو ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا  اولاق 

؟» ینم لجر  وأ  انأ  ّالإ  ینع  غّلبیال 
: اولاق [ 7]

: ُلْوُقی َّالأ  ُّطَق  ِهِمْسِِاب  ُهْعَدی  َْمل  ُهَّنَا  َو  ِِهب ، ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  َّالِإ  ُّطَق  ٌةَدِش  ِِهب  ْلَْزُنت  َْمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهّللا 
: اولاق یخا . یل  اوعدا  یخا و  ای 

ٍدیَزَو ٍرَفْعَج  َنَیب  َو  ُهَنَیب  یضَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتأ  معن . مهللا 
: َلاقَف

: اولاق [. 8  ] يدعب نمؤم  لک  یلو  تنأ  کنم و  انأ  ینم و  تنأ  یلع  ای 
؟ ُهَاَْدبَأ َتَکَس  اذِا  َو  ُهاطْعأ ، َُهلَأَس  اذِا  ٌۀَلْخَد ، ٍۀَلَیل  َّلُکَو  ٌةَْولَخ ، ٍمْوی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا 

: اولاق [. 9]
: َلاق َنیح  َةَزْمَحَو  ٍرَفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  معن . مهللا 

؟ ًاملع مهرثکاو  ًاملح ، مهمظعأو  ًاملس ، مهمدقأ  یتیب ، لها  ریخ  کتجّوز  مالسلا  اهیلعَۀَمِطاِفل 
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: اولاق [. 10]
: َلاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا 

.»؟ ۀنجلا لها  بابش  ادیس  يانبا  نیسحلاو  نسحلاو  ۀنجلا  لهأ  ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  و  برعلا ، دیس  یلع  یخأ  و  مدآ ، ینب  دلو  دیس  انأ 
: اولاق

؟» هیَلَع ُُهنیعی  َلیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَاَو  ِِهلْسُِغب  ُهَرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا 
: اولاق

، یتـیب لـهأ  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  تکرت  ّینِا  اـهَبَطَخ . ٍۀَـبْطُخ  ِرِخآ  یف  َلاـق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُـسَر  َّنَا  َنوُـمَْلعَتَأ  معن . مهللا 
؟ اولضت نل  امهب  اوکسمتف 

: اولاق
[. 11 . ] معن مهللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رگا مسرپب  امش  زا  ار  یبلطم  مهاوخیم  کنیا  دیدهاش ، دیرگن و  یم  هتشاد  اور  ام  نایعیش  ام و  رب  هیواعم »  » شکرـس درم  نیا  هک  ار  هچنآ  )

ياههلیبق اهرهش و  هب  هاگنآ  دیـسیونب ، ار  میاهفرح  دیونـشب و  ار  منانخـس  دیئامن . بیذکت  متفگ  غورد  رگا  دینک و  مقیدصت  متفگ  تسار 
زا منک  یم  رطخ  نالعا  نم  دـیئوگب . ناتدوخ  نانیمطا  دروم  دارفا  یمیمـص و  ناتـسود  هب  دـینادیم  ام  ّقح  رد  هچنآ  دـیدرگزاب و  ناتدوخ 

: هچرگ دورب ، نیب  زا  قح  و  دشاپب ، مه  زا  هدش و  هنهک  بلطم  نیا  هکنیا 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  [ 12 « ] دندنسپن ارنآ  نارفاک  هچرگ  داد  دهاوخ  شرتسگ  ار  شرون  دنوادخ  »

؟ دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دینادیم  ایآ 
: دومرف تسب و  يردارب  نامیپ  مردپ  دوخ و  نایم  درک  ردارب  رگیدکی  اب  ار  ناناملسم  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد 

: دنتفگ خساپ  رد  مدرم  متسه ». وت  ردارب  نم  و  ینم ، ردارب  وت  ترخآ  ایند و  رد  »
: دومرف تسا . نینچ  ایادخ  راب 

! ادخ هب  ار  امش  )
انب نآ  فارطا  رد  لزنم  هد  سپـس  دومن و  انب  ار  دجـسم  دومرف ، يرادیرخ  دوخ  لزنم  دجـسم و  يارب  ینیمز  ادخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ 
دـش یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  یئاهب  رد  مامت  هاـگنآ  داد ، صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  هب  ار  نیمهد  وا و  يارب  نآ  ياـت  هن  هک  درک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دندوشگ ، نخـسب  نابز  ضارتعا  ناونعب  ياهّدع  هک  تشاذگ ، زاب  ار  مردپ  هناخ  برد  اهنت  تسب و 

: دومرف
هتسب امش  ياهبرد  ات  داد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  نکل  متشاذگن ، زاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  برد  متـسبن و  ار  امـش  ياههناخ  برد  نم  »

رد هک  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  زا  ریغ  دومرف  عنم  دجسم  رد  ندیباوخ  زا  ار  مدرم  سپـس  و  دنامب .» زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  برد  دوش و 
هیلع یلع  ادـخ و  لوسر  نادـنزرف  سّدـقم  هناـخ  نیا  رد  و  تشاد ، رارق  شترـضح  لزنم  راـنک  رد  شلزنم  و  دوب ، ربماـیپ  راوجمه  دجـسم 

: دنتفگ نیرضاح  دنتفای . ّدلوت  مالسلا 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
: دومرف تفرگ و  ار  وا  راک  يولج  ربمایپ  هک  دنک  زاب  دجسم  هب  شاهناخ  زا  ياهنزور  ات  دیزرو  یم  صرح  باّطخ  رسپ  رمع  دینادیم  ایآ  )

.»؟ دننکن نکسم  نآ  رد  شنارسپ  مردارب و  نم و  زج  ات  منک  انب  یکاپ  دجسم  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  »

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2254 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنتفگ نیرضاح 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
! ادخ هب  ار  امش  )

و درک ، بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ریدـغ  زور  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  مدرم  يا 
: دومرف و  دناوخارف ، وا  تیالو  هب  ار  مدرم 

: دنتفگ مدرم  دنناسرب ». نیبیاغ  هب  نیرضاح  ار  منخس  »
. تسا نینچ  ایادخ  راب 

: دومرف ماما 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )

: دومرفن وا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كوبت  گنج  رد  ایآ 
»؟ یشاب یم  نینمؤم  مامت  تسرپرس  یلو و  نم  زا  دعب  وت  یتسه و  یسوم ، هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  وت  »

: دنتفگ مدرم 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )

رسمه یلع و  زج  یسک  درک ، توعد  هلهابم  هب  ار  نارخب  یحیـسم  ياملع  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ 
؟ درواین هارمهب  ار  وا  نادنزرف  یلع و 

: دنتفگ مدرم 
. تسا نینچ  ایادخ  راب 

: دومرف ماما 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )

: دومرف درپس و  مالسلا  هیلع  یلع  تسدب  ار  مچرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربیخ  زور  رد  دیناد  یم  ایآ 
یکاب یب  روآ  گنج  دراد ، تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  زین  وا  و  دـنراد ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  هب  ار  مچرپ  »

: دنتفگ مدرم  درک .» دهاوخ  حتف  وا  تسدب  دنوادخ  ار  مکحم  ژد  نیا  دهنن و  رارف  هباپ  زگره  هک  تسا 
. تسا نینچ  ایادخ  راب 

: دومرف ماما 
؟ تخیگنارب راّفک  نایم  رد  تئارب  هروس  تئارق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )

: دومرف هاگنآ  و 
»؟ درک دهاوخن  غالبا  رگید  یسک  تسا  نم  زا  هک  يدرم  ای  نمزج ، ار  مایپ  نیا  »

: دنتفگ مدرم 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
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زگره تخادنا و  یم  ولج  دوب  وا  نانیمطا  دروم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دمآ  یم  شیپ  ادخ  لوسر  يارب  هک  یلکـشم  ره  رد  دـینادیم  ایآ  )
: دنتفگ مدرم  دینک .» ادص  ار  مردارب   » ای ردارب » يا   » تفگ یم  هشیمه  و  دز ، یمن  ادص  مان  هب  ار  مردپ  ربمایپ ،

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

: دومرف درک و  تواضق  هثراح ، نبدیز  و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  و  مردپ ، نایم  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )
: دنتفگ مدرم  یشاب ». یم  نینمؤم  همه  تسرپرس  رمأ و  یلو  وت  نم  زا  سپ  وت ، زا  نم  و  یتسه ، نم  زا  وت  یلع  يا  »

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

؟ دوب ربمایپ  هارمه  یتولخ  ره  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دینادیم  ایآ  )
؟ دوب وا  نیشنمه  یبش  ره  و 

؟ درکیم شیاطع  تساوخیم  ربمایپ  زا  يزیچ  یتقو 
؟ تشادیماو نخس  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  درک  یم  رایتخا  توکس  هک  یماگنه  و 

: دنتفگ مدرم 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
؟ داد يرترب  هزمح  رفعج و  رب  ار  مردپ  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )

: دومرف مالسلا  اهیلعهمطاف  مردام  هب  هک  ماگنه  نآ  رد 
شناد ملع و  رد  و  نیرتـگرزب ، ییابیکـش  ملح و  رد  وا  تسا ، مالـسا  نتفریذـپ  رد  اـهنآ  نیرتماگـشیپ  و  نـم ، تیبـلها  نیرتـهب  ترهوـش  »

: دنتفگ مدرم  تساراد ». ار  تبترم  نیرتالاو 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیناد  یم  ایآ  )

و تشهب ، ناوناـب  يوناـب  گرزب  همطاـف  مرتخد  و  تسا ، برع  مدرم  رورـس  مالـسلا  هیلع  یلع  مردارب  و  متـسه ، مدآ  نادـنزرف  رورـس  نم  »
»؟ دنشاب یم  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  مدنزرف 

: دنتفگ مدرم  ( 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
؟ دهد لسغ  ار  شترضح  هزانج  وا  ات  داد  نامرف  مردپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )

؟ درک دهاوخ  يرای  ار  يو  لیئربج  رما  نیا  رد  و 
: دنتفگ مدرم 

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

: دومرف دوخ  هبطخ  نیرخآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )
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کّـسمت دـینزب و  گنچ  اهنآ  هب  تسا ، نم  تیب  لها  و  ادـخ ، باتک  زیچود  نیا  مداهن  امـش  ناـیم  رد  تمیق  نارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  »
«(. دیدرگن هارمگ  ات  دیئوج 

*****
هیآ 8. فص  هروس  [ 1]

3 ص 150. جو نیحیحص ج3 ص109 و 134  كردتسم  [ 2]
ثیدح 2404 ملسم ج4  حیحص  [ 3]

يذمرت ج5 ننس 
ثیدح 3808 و 3813 یلزاغم  نبا  بقانم 
نیحیحص ج3 ص109 و 133. كردتسم 

يذمرت ج5 ننس  [ 4]
ثیدح 3796 یلزاغم  نبا  بقانملا 

دمحا ج1 ص331. دنسم 
ثیدح 3808 بقانم  [ 5]

نیحیحص ج3 ص105. كردتسم 
ثیدح 2404 ملسم ج4  حیحص  [ 6]

ثیدح 2808 و 3808 و ج5 يذمرت  ننس 
ثیدح 3803. یلزاغم  نبا  بقانملا 

يذمرت ج5 ننس  [ 7]
ثیدح 3803. یلزاغم  نبا  بقانم 

يذمرت ج5 ننس  [ 8]
ثیدح 3796. بقانم 

ثیدح 3806. يذمرت ج5  ننس  [ 9]
نیطمسلاررد ص128 مظن  [ 10]

قحلا ج4 ص359 قاقحا 
دیدحلا ج9 ص174. یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش 

سیق ص206 نب  میلس  باتک  [ 11]
ریدغلا ج1 ص198

ثیدح 131 ملسم  حیحص 
هجام ص114. نبا  ننس  همّدقم 

هیآ 7. فص  هروس  [ 12]

ینم رد  یسایس  یقالخا ، ینارنخس 

.( دش داریا  جح  مسارم  رد  هیواعم  تکاله  زا  لبق  لاس  ود  يرجه  لاس 55  رد  )
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ياهدرتسگ تاغیلبت  هب  یگدنز ، رخآ  ياهزور  رد  هیواعم ، صخـش  هیما و  ینب  یـسایس  تاکّرحت  نازیم  هب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
. داد ناماس  ار  ینارنخس  نیا  هدرک و  عمج  ياهمیخ  رد  ار  نارای  نارادفرط و  ینم  رد  دز . تسد  جح  رفس  رد  هنیدم ، رد 

ثیدح 176
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُلوُقی ْذِإ  ِرابْحألا  یَلَع  ِِهئانَث  ِءوُس  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  ِِهب  ُهللا  َظَعَو  اِمب  ُساَّنلا  اَهیَأ  اوُِربَتِْعا 
[. 1 « ] َمثِْالا ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُرابْحألاَو  َنویناَّبَّرلا  ُمُهیْهنی  الَول  »

: َلاق َو 
: ِِهلْوَق یلإ  [ 2 « ] َلِیئارْسِإ یَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیّذلا  َنُِعل  »

ْمُهَنْوَهَنی الَف  َداسَْفلاَو  َرَْکنُْملا  ِمِهِرُهْظَأ  َنَیب  َنیذَّلا  ِۀَـمَلَّظلا  َنِم )  ) َنْوَری اُوناک  ْمُهَّنألْمِهیَلَع  َِکلذ  ُهللا  َباع  امَّنِإو  [. 3 « ] َنُولَعْفی اُوناک  ام  َْسئَبل  »
: ُلوُقی ُهللاَو  َنوُرَذْحی ، اَّمِم  ًۀَبْهَر  َو  ْمُْهنِم  َنُولانی  اُوناک  امیف  ًۀَبْغَر  َِکلذ  ْنَع 

: َلاقَو [. 4 « ] ِنْوَشْخاَو َساَّنلا  اُوَشَْخت  الَف  »
ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ْرمـألِاب  ُهللا  َأَدَـبَف  [ 5 « ] ِرَْکنُْملا ِنَع  َنوَْهنیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأـی  ٍضَْعب  ُءاـیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِتاـنِمْؤُْملاَو  َنُونِمْؤُْملَا  »

َیلِإ ٌءاعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلاَو  فوُْرعَْملِاب  َْرمألا  َّنَأ  َِکلذَو  اُهبْعَصَو ، اُهنیَه  اهُّلُک  ُِضئارَفلا  ْتَماقَتِْسا  ْتَمیُقاَو  ْتیُِّدا  اذِإ  اهَّنَِأب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَضیرَف 
َُۀباصِْعلا اهیَأ  ُْمْتنأ  َُّمث  اهِّقَح . یف  اهِعْضَوَو  اهِعِـضاوَم ، ْنِم  ِتاقَدَّصلا  ِذْخَأَو  ِِمئانَْغلاَو  ءییَْفلا  ِۀَمِْـسقو  ِِملاَّظلا ، ِۀََفلاُخمَو  ِِملاظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْـسِْالا 

َو ُفیعَّضلا ، ُمُکُمِرْکی  َو  ُفیرَّشلا ، ُمُُکباهی  ٌَۀباهَم  ِساَّنلا  ِسُْفنَأ  یف  ِهللاِاب  َو  ٌۀَـفوُْرعَم ، ِۀَحیـصَّنلابَو  ٌةَروُکْذَـم ، ِریَْخلابَو  ٌةَروُهْـشَم ، ِْملِْعلِاب  ٌۀـَباصِع 
ِۀَمارَکَو ِكُولُْملا  ِۀَئیَِهب  ِقیرَّطلا  یف  َنوُشْمَتَو  اِهبَّالُط ، ْنِم  ْتَعَنَْتِما  اذِإ  ِِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَفْـشَت  ُهَْدنِع ، ْمَُکلَدیالَو  ِهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثْؤی 

، ِۀَِمئْألا ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْـساَف  َنوُرُـصْقَت ، ِهِّقَح  ِرَثْکَأ  ْنَع  ُْمْتنُک  ْنإ  َو  ِهللا ، ِّقَِحب  ِمایْقلا  َنِم  ْمُکَْدنِع  یجْری  اِمب  ُهوُُمْتِلن  امَّنِإ  َِکلذ  ُّلُک  َسَیلَأ  ِِرباکألا .
یف اهوُُمتیَداع  ًةَریـشَع  الَو  اهَقَلَخ ، يذَِّلل  اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاسْفَن  الَو  ُهوُمُتْلَذـَب ، ًالامالَف  ُْمْتبَلَطَف ، ْمُکِمْعَِزب  ْمُکُّقَح  اّمَأَو  ُْمتْعیَـضَف ، ءافَعُّضلا  ُّقَح  اَّمَأَـف 
ْنِم ٌۀَمِْقن  ْمُِکب  َّلَُحت  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  َنوُّنَمَتُْملا  اهیَأ  ْمُکیَلَع  ُتیـشَخ  ْدََقل  ِِهباذَـع . ْنِم  ًاَنامَأ  َو  ِِهلُـسُر  َةَرَواُجمَو  ُهَتَّنَج  ِهللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَأ  ِهللا ، ِتاذ 
ِهللا َدوُهُع  َنْوََرتْدَـقَو  َنُومَرُْکت ، ِهِدابِع  یف  ِهللااـِب  ُْمْتنَأ  َو  َنُومِرُْکت  ـال  ِهللااـِب  ْفَْرعی  ْنَم  َو  اـِهب  ُْمْتلُِّضف  ًۀـَلِْزنَم  ِهللا  ِۀَـمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنـأل  ِِهتاـمِقَن ،
ِیف َنِمَّزلاو  ُمُْکْبلاَو  یْمُْعلاَو  ٌةَروـُفْخَم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُـسَر  ُۀَّمِذ  َو  َنوُـعَْرقَت  ِمُِکئاـبآ  ِمَمِذ  ِضْعَِبل  ُْمْتنَأَو  َنوُـعَْرقَت ، ـالَف  ًۀَـضوُْقنَم 
اَّمِم َِکلذ  ُّلُک  َنُونَمَْأت ، ِۀَملَّظلا  َْدنِع  ِۀَعَناصُْملا  َو  ِناهّدِْالِاب  َو  َنُونْعَت ، اهیف  َلِمَع  ْنَم  الَو  َنوُمَْلعَت ، ْمُِکَتلِْزنَم  یف  الَو  َنوُمَحَْرت ، ٌۀَلَمْهُم ال  ِِنئادَْملا 

َِکلذ َنوُعْـسَت . ُْمْتنُک  َْول  ِءامَلُْعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیـصُم  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ُمْتنأَو  َنُوِلفاـغ ، ُْهنَع  ُْمْتنَأَو  یِهاـنَتلاَو  یْهّنلا  َنِم  ِِهب  ُهللا  ُمُکَرَمأ 
َّالإ َِکلذ  ُْمْتِبلُـس  ام  و  َۀـَلِْزنَْملا ، َْکِلت  َنُوبُولْـسَْملا  ُْمْتنَأَف  ِهِمارَحو ، ِِهلالَح  یلَع  ِءانَمُْالَا  ِهللاِاب ، ِءامَلُْعلا  يِدـیَأ  یلَع  ِماکْحألاَو  ِرُومُْالا  يِراجَم  َّنَأـَب 

ْمُکیَلَع ِهللا  ُرُوُما  َْتناک  ِهللا  ِتاذ  یف  َۀَنوُؤَْملا  ُْمْتلَّمََحتَو  يذْألا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولَو  ِۀَحِضاْولا ، ِۀَنیَْبلا  َدَْعب  ِۀَّنُّْسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخاَو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب 
. ُعِجَْرت ْمُکَیلِإ  َو  ُرُدْصَت ، ْمُْکنَعَو  ُدَِرت ،

َِکلذ یلَع  ْمُهَطَّلَـس  ِتاوَهَّشلا ، ِیف  َنوُریـسی  َو  ِتاهَبُـشلِاب ، َنوـُلَمْعی  ْمِهیدـیَأ  یف  ِهللا  َروـُُما  ُْمتْمَلْـسَأ  َو  ْمُِکَتلِْزنَم ، ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُْمْتنَّکَم  ْمُکَّنِکلَو 
یلَع ٍفَعْضَتْسُم  َنَیب  َو  ٍروُهْقَم  ٍدَبْعَتْسُم  ِنَیب  ْنِمَف  ْمهیدیَأ ، یف  َءافَعُّضلا  ُُمتْمَلْسَأَف  ْمُُکتَقِرافُم ، یِه  یّتلا  ِةایَْحلِاب  ْمُُکباجْعإ  َو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکُراِرف 
یلَع ْمُْهنِم  ٍدََـلب  ِّلُک  یف  ِراَّبَْجلا ، یَلَع  ًةَأْرُجَو  ِرارْـشألِاب ، ًءادـِْتِقا  ْمِِهئاوْهَِأب ، يْزِْخلا  َنوُرِعْـشَتْسیَو  ْمِِهئارِآب  ِْکلُْملا  ِیف  نُوبَّلَقَتی  ٍبُوْلغَم . ِِهتَـشیعَم 
يذَو ٍدـینَع ، ٍراَّبَج  ِنَیب  ْنِمَف  ٍسِمالَدـی ، َنوُعَفْدـی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَـطوُْسبَم ، اهیف  ْمِهیدـیَأَو  ٌةَرِغاـش  ْمَُهل  ُضْرـألاَف  ٌعَقْـصُم ، ٌبیطَخ  ِهِرَْبنِم 

!! ُبَجْعَأ یلام ال  ًابَجَع و  ایَف  َدیعُْملا . َءيِْدبُْملا  ُفِْرعی  ٍعاطُم ال  ٍدیدَش ، ِۀَفَعَّضلا  یَلَع  ٍةَوْطَس 
امیف ِهِمْکُِحب  یِـضاْقلاَو  انْعَزانَت ، ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهللااَف  ٍمیحَر ، ِریَغ  مه  هب  َنینِمْؤْملا  یَلَع  ٍلِماع  َو  ٍمُولَظ ، ٍقِّدَصَتُم  ٍموُشَغ و  ٍّشاغ  ْنِم  ُضْرألا  َو 

. انَنَیب َرَجَش 
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َرِهُْظنَو َکـِنید ، ْنِم  َِملاـعَْملا  يُِرِنل  ْنِکلَو  ِماـطُْحلا ، ِلوُُـضف  ْنِم  ًاـسامِتِْلا  ـالَو  ٍناْطلُـس ، یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکی  َْمل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا 
يَوَق انوُفِْـصنَتَو  انوُرُْـصنَت  َْمل  ْنِا  مُکَّنِاَف  َکِماکْحَأ ، َو  َِکنَنُـسُو  َکِِضئارَِفب  َلَمْعیَو  َكِدابِع ، ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأـیَو  َكِدـِالب ، یف  َحالْـصِْالا 

[. 6 . ] ُریصْملا ِهَیلِإَو  اَْنبَنَأ  ِهَیلإَو  اْنلَّکََوت  ِهیَلَع  َو  ُهللا  اُنبْسَحَو  ْمُکیبَن ، ِرُون  ءافْطإ  یف  اُولِمَع  َو  ْمُکیَلَع ، ُۀَمَلَّظلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نایدوهی طوقس  للع 
! مدرم يا  ناه  )

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هداد  دنپ  دوهی »  » ءاملع ندرک  شنزرس  اب  ار  دوخ  ناتسود  ادخ  هچنآ  زا  دیزومایب  دنپ  دیریگب و  تربع 
»؟ دننک یمن  عنم  ناشندروخ  مارح  نتفگ و  ازسان  زا  ار  اهنآ  ناگرزب  ناسانشادخ و  ارچ  »

: دومرف و 
ار نانآ  ادخ  ارچ  دندادیم » ماجنا  هک  یلامعا  دوب  دب  هچ  و  ، » دومرف هک  اجنآ  ات  دندیئارگ ». رفک  هب  هک  نانآ  لیئارسا  ینب  زا  دناهدش  تنعل  »

؟ دنک یم  شنزرس 
نارگمتس طّسوت  ات  دندرکیمن ، یهن  ار  نانآ  یلو  دنزیگنا ، یم  رب  داسف  و  دنرادیم ، اور  متس  هک  دندید  یم  ار  نارگمتـس  نانآ  هکنیا  يارب 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنشاب ، ناما  رد  نانآ  دنزگ  زا  دنسرب و  یئاون  هب 
: دیامرف یم  و  دیشاب » كانمیب  نم  زا  طقف  دیسارهن و  مدرم  زا  »

«. دنرادیمزاب رکنم  زا  دننک و  یم  رما  فورعم  هب  دنرگیدکی  نارادتسود  نمؤم  نانز  نادرم و  »
فورعم هب  رما  تیمها 

هچ ضئارف  مامت  ددرگ  مادقا  هضیرف  نیا  ماجنا  هب  رگا  اریز  داد  رارق  هضیرف  نیلّوا  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » هیآ نیا  رد  دـنوادخ 
درط رد  یماـگمه  تـسا ، مالــسا  هـب  ندرک  توـعد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نـیا  رب  هوـالع  دوـشیم ، یلمع  راوـشد  هـچو  ناــسآ 

مالـسا رد  هک  یئاهزیچ  زا  تایلام  نتفرگ  و  مئانغ ، لاملا و  تیب  هنالداع  میـسقت  هب  ندرک  توعد  و  نارگمتـس ، اب  تفلاخم  اهيرگمتس و 
. تسا شیوخ  یلصا  هاگیاج  رد  نآ  فرصم  و  هدیدرگ ، صّخشم 

هعماج ناگرزب  ّصاوخ و  تیلوئسم 
هب و  دیراد ، ترهـش  نداد  دـنپ  تحیـصن و  رد  و  دـینارگید ، دزنابز  یکین  ریخ و  رد  و  دـیاهزاوآ ، رپ  شناد  ملع و  رد  هک  ناگرزب  يا  امش 
یم مرتحم  یمارگ و  ار  امـش  ناوتان  و  دنروآ ، یم  باسح  هب  ار  امـش  دنمورین  دارفا  هک  دـیراد ، هوکـش  تمظع و  مدرم  لد  رد  ادـخ  رطاخ 
امـش زا  دوش  یمن  هدروآرب  ناشیاههتـساوخ  هک  هاگنآ  و  دیرادن ، اهنآ  رب  يرترب  چیه  هک  دـننک  یم  راثیا  امـش  رب  ار  دوخ  ناسک  دـنرامش ،

. دیور یم  هار  نانآ  نایم  رد  ناگرزب  تمظع  ناهاشداپ و  هوکش  اب  امش  و  دنیوج ، یم  تعافش 
؟ دینک مایق  دنوادخ  قوقح  ءایحا  هب  امش  ات  دنراد  دیما  مدرم  هک  تسین  نیا  يارب  شنرک  مارتحا و  همهنیا  ایآ 

لامیاپ ار  ناـیاونیب  نافیعـض و  قح  دیدرمـش ، کبـس  ار  هّمئا  قوقح  و  دـیدرک ، یهاـتوک  یهلا  قح  ءادا  زا  دراوم  نیرتشیب  رد  امـش  نکیل 
هرطاخم هب  ار  ناتناج  هنو  دـیدرک ، شـشخب  یلاـم  هن  ادـخ  هار  رد  یلو  دـیتفرگ ، اوراـن  هب  دـیدرکیم  رّوصت  دوخ  قح  هچنآ  امـش  دـیدومن ،

. دیدیرب ادخ  ياضر  يارب  ناتناشیوخو  ماوقا  زا  هن  و  دیتخادنا ،
؟ دیراد وزرآ  ار  وا  ناربمایپ  يراوجمه  ادخ و  تشهب  تشز  لامعا  نیا  اب  ایآ 

؟ دیشاب نامأ  رد  یهلا  باذع  زا  دیهاوخیم  و 
هب ادخ  تیانع  وترپ  رد  امـش  اریز  ددرگ ، لزان  ادخ  ياهباذع  زا  یباذع  امـش  رب  مسرت  یم  دیراد  ادـخ  زا  ار  ییوزرآ  نینچ  هک  یناسک  يا 

نایم رد  ادخ  رطاخ  هب  امـش  یلو  دنتـسین ، مدرم  مارتحا  دروم  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دیدرک ، ادیپ  يرترب  نارگید  رب  هک  دیدیـسر  یماقم 
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. دیراد مارتحا  ناشناگدنب 
یمالسا تّما  ناگرزب  شهوکن  للع 

مهرد يارب  هک  یلاـح  رد  دـیتفا ، یمن  ساره  هب  و  دـینز ، یمن  مد  چـیه  یلو  دوـشیم  هتـسکش  مـه  رد  یهلا  ياـهنامیپ  هـک  دـینیب  یم  اـمش 
اهجلف و  اهلال ، اهروک ، دیریگ . یم  هدیدان  ار  ادخ  لوسر  ياهنامیپ  ندش  هتسکش  دیهدیم ، رس  هلان  ناتناردپ  ياهنامیپ  زا  یـضعب  نتـسکش 
ماجنا اهنآ  دروم  رد  دشاب  ناتدوخ  نأش  روخرد  هک  ار  یلمع  و  دـینک ، یم  نانآ  رب  یمحر  هن  امـش  دـناهدنام و  تسرپرـس  یب  اهرهـش ، رد 
روتـسد ادـخ  دـییوج ، یم  ار  شیوخ  شیاسآ  هافر و  نارگمتـس  شیپ  ّقلمت  یـسولپاچ و  اب  طقف  دـیراد ، ارنآ  ماجنا  دـصق  هن  و  دـیهدیمن ،

. دیلفاغ نآ  زا  امش  یلو  دوش ، يریگولج  دیلپ  لامعا  نیا  زا  تسا  هدومرف 
یمالسا تّما  طوقس  للع 

روما مامز  هک  تسا  نآ  اهيراتفرگ  همه  ّتلع  دیدیشک و  تسد  هناهاگآ  هناملاع و  اهتیلوئسم ، زا  اریز  دیتسه ، مدرم  نیرتراب  تبیصم  امش 
بلـس امـش  زا  تلزنم  ماقم و  نیا  یلو  دنتـسه ، نیما  ادخ  مارح  لالح و  تیاعر  رد  هک  دـشاب  یهلا  ياملع  تسدـب  دـیاب  ماکحا  يارجا  و 

، دیدرک فالتخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  رد  نشور  لئالد  دوجو  اب  و  دیدش ، هدنکارپ  قح  روحم  زا  هک  ارچ  تسا  هدـش 
نکل و  داتفا ، یم  امش  تسدب  ادخ  نید  روما  ءارجا  دیدرک ، یم  لّمحت  ار  ادخ  هار  ياهیتخس  و  دیتشاد ، ییابیکـش  اهرازآ  اهجنر و  رب  رگا 

و دننک ، یم  لمع  هابتشا  هب  نانآ  و  دیدرپس ، نانآ  تسدب  ار  ادخ  نید  روما  دیتخاس و  نیزگیاج  دوخ  تلزنم  ماقم و  رد  ار  نارگمتـس  امش 
. دندش ّطلسم  امش  رب  و  دنراد ، یم  رب  ماگ  دوخ  تاوهش  رد 

هیما ینب  نادساف  تیمکاح  للع 
یخرب ات  دیدرپس  نارگمتس  تسدب  ار  نایاون  یب  نافیعض و  و  دیداهن ، لد  ارذگ ، یگدنز  هب  هناقـشاع  و  دیدرک ، رارف  گرم  زا  امـش  نوچ 

. دندرک ناوتان  هراچیب و  ینان  همقل  يارب  ار  یخرب  و  دنتخاس ، دوخ  روهقم  هدرب و  ار 
زا دـنزاس ، یم  راومه  ار  تّمذـم  یتسپ و  هار  دوخ  تالیامت  اب  و  دـنراد ، یم  رب  ماگ  دوخ  تساوخ  لیم و  قبط  ادـخ ، کـلم  رد  نارگمتس 
هک دـنراد  ياهدـنیوگ  ربنم  زارف  رب  يرهـش  ره  رد  دنتـسیا ، یم  لاعتم  يادـخ  لباقم  رد  هناروسج  و  دـننک ، یم  يوریپ  ترطف  تسپ  رارـشا 

مدرم تسا ، هدوشگ  زاب و  تهج  ره  زا  ناشتـسد  و  تسا ، نانآ  لـماک  ّطلـست  رد  نیمز  دـیوگیم . نخـس  دـنلب  يادـص  اـب  و  دـنزیم ، داـیرف 
. دنتسین عافد  هب  رداق  دوش  هدیبوک  نانآ  رس  رب  یتسد  ره  هک  هنوگنآ  دننانآ  ناگدرب 

هیواعم هناملاظ  تموکح  ياشفا 
زور هن  و  دنسانش ، یم  ار  ادخ  هن  هک  دنتسه  ینایاورنامرف  یهورگ  و  دناهتـشگ ، هزیچ  نایاونیب  رب  تخـس  زوت ، هنیک  ناراّبج  نیا  زا  یهورگ 

!! متفگش رد  دنراد . رواب  ار  داعم 
!؟ مشابن تفگش  رد  ارچ  و 

نانآ هب  زگره  هک  هدیشک  شود  هب  یسک  ار  نینمؤم  تیلوئسم  راب  و  هدرک ، فّرصت  زور ، هریت  يدرف  راّکم و  رگهلیح و  يدرم  ار  نیمز  هک 
. درک دهاوخ  تواضق  وا ، اب  ام  دربن  رد  و  تسا ، مکاح  نیرتهب  هتفرگ ، رد  وا  ام و  نیب  هک  یعازن  نیا  رد  ادخ  دنکیمن ، محر 

یمالسا تموکح  فادها  هفسلف و 
! ادنوادخ

نکیل میئوگب ، نخس  يزوتهنیک  ینمشد و  يور  زا  ای  میبای ، تسد  تنطلس  تسایر و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  هن  ام  درکلمع  ینادیم  دوخ  وت 
و میشخب ، تینما  وت  ناگدنب  زا  ناگدیدمتس  هب  و  میزاس ، دابآ  ارت  ناگدنب  دالب  و  هتـشارفا ، رب  ارت  نیئآ  مچرپ  هک  تسا  نیا  يارب  ام  راکیپ 

! نارادمدرس يا  امش  و  مینک . هدایپ  ارت  ضئارف  ننس و  ماکحا و 
دنوادخ دینادب  یلو  دنشوک . یم  ناتناربمایپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  و  دنوشیم ، هزیچ  امش  رب  نارگمتـس  دینکن ، ینابیتشپ  يرای و  ار  ام  رگا 
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[. 7 (. ] تشگ میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  و  تشاد ، میهاوخ  رب  ماگ  وا  ریسم  رد  و  تسوا ، رب  ام  لّکوت  و  درک ، دهاوخ  تیافک  ار  ام 

ینم رد  هنارگاشفا  ینارنخس 

تفر جح  هب  تفرگ ، یم  تعیب  دیزی  يارب  حرطم و  اراکشآ  ار  همانحلص  هب  تنایخ  هک  هیواعم  یگدنز  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، هیواعم یناطیـش  ياهتسایـس  ياشفا  رد  تساخ و  اپ  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  ناراـی  ناتـسود و  و  مشاـه ، ینب  ناـنز  نادرم و  ینم »  » رد و 

. درک داریا  ياهباطخ 
ثیدح 175

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ْنِا َو  ینُوقِّدَصَف  ُْتقَدَص  ْنِاَف  ٍءیَش ، ْنَع  ْمَُکلَأسَأ  ْنَا  ُدیُرا  ّینِاَو  ُْمتْدِهَشَو  ُْمتِْملَع  َو  ُْمتیَأَر  ْدَق  ام  اِنتَعیـِشبَو  اِنب  َلَعَف  ْدَق  َۀیِغاْطلا  اَذه  َّنِاَف  ُدَْعب  اَّمَا 

ُمتْفَـصَو َو  اذه  یماقَم  ُْمتْریَـس  اََّمل  ْمُکِیبَن  ْنِم  یَتبارَق  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ّقَحَو  ْمُکیَلَع  ِهللا  ِقَِحب  ْمُُکلَأْسَأ  َو  ینُوبِّذَـکَف ، ُْتبِذَـک 
ْمُکِراـْصمَا یِلا  اوـعِجْرا  َُمث  یلْوَـق  اوـُُبتْکاَو  یَتلاـقَم  اوُعَمِْـسا  ِساَّنلا . َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَم  ْمُِکِلئاـبَق  ْنـِم  ْمُکِراـْصمَا  یف  َنـیعَمْجَأ  ُْمتْوَـعَد  َو  یتلاـقَم 

، َبَْلغیَو ُقَْحلا  َبَهْذـیَو  ُْرمَْالا  اَذـه  َسُرْدـی  ْنَا  ُفَّوََختَأ  ینِاَف  انِّقَح  ْنِم  َنوُمَْلعَت  ام  یِلا  ْمُهوُعْداَـف  ِِهب  ُمتْقَثَوَو  ِساَّنلا  َنِم  ُْمْتنَمآ  ْنَمَف  ْمُِکِلئاـبَقَو 
َناک ٍِبلاط  یبَا  َْنب  یلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  ِِهنیِدبَو ، ِِهب  َنوُِقثَت  ْنَم  ِِهب  ُْمْتثَّدَـح  الَأ  َهللا  ْمُکُدِْـشنُا  [. 1 « ] َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهللاَو  »

: َلاقَو ِهِسْفَن ، َنَیب  َو  ُهَنَیب  یخآَف  ِِهباحْصَا  َنَیب  یخآ  َنیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  اخَأ 
؟» ةرخآلاو ایندلا  یف  كوخأ  انأو  یخا  تنأ  »

: اولاق
َلِزانَم َةَرْـشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُمث  ُهاـنَْتباَف  ِِهلِزاـنَمَو  ِهِدِجْـسَم  َعِضوَم  يرَتِْشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَـه  َهللا  ُمُکُدِْـشنُا  معن . مهللا 

َمَّلَکَت ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ِِهباب  َریَغ  ِدِجْسَْملا  یِلا  ٍعِراش  ِباب  َلُک  َّدَس  َّمَث  یبِأل ، اهِطَسَو  یف  اهَرِشاع  َلَعَجَو  َُهل  ٌۀَعِْست 
: َلاقَف

ِیف ُُبنْجی  َناکَو  ُهَریَغ ، ِدِجْـسَْملا  ِیف  اُومانی  ْنَا  َساَّنلا  یَهَن  ُمث  هباب ، حتفو  مکباوبأ  دسب  ینرما  هللا  نکلو  هباب  تحتف  مکباوبا و  تددس  انا  ام 
: اولاق ٌدالْوَا . ِهیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَِرل  َِدلُوَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  ِلِْزنَم  یف  ِهلِْزنَمَو  ِدِجْسَْملا 

َبَطَخ َُمث  هیَلَع ، یبَأَف  ِدِجسَْملا  َیِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدی  ِِهنیَع  ِرْدَق  ٍةَّوُک  یلَع  َصَرَح  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفَأ  معن . مهللا 
؟ هینبو یخأ  ریغ  يریغ و  هنکسی  ًارهاط ال  ًادجسم  ینبا  نا  ینرما  هللا  نا  لاقف 

: اولاق
: َلاقَو ِۀیالِْولِاب ، َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوی  ُهَبَصَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  معن . مهللا 

: اولاق [. 2  ] َِبئاْغلَا ُدِهاَّشلا  َغِّلَبِیل 
: ٍكُوبَت ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  معن . مهللا 

؟ يدعب نمؤم  لک  یلو  تنأ  و  [ 3 ، ] یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنأ 
: اولاق [ 4]

ِِهب ـَّالإ  ِتْأـی  َْمل  ِۀَـلَهابُْملا  َیِلا  َنارَْجن  ِلـْهَا  ْنِم  يراـصَّنلا  اَـعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُـسَر  َّنَا  َنوُـمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْـشنُا  مـعن . مـهللا 
: اولاق [. 5  ] ِهیَْنباَو ِِهتَبِحاِصبَو 

: َلاق َُمث  ٍرَبیَخ  َمْوی  َءاِوْللا  ِهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  َهللا  ُمُکُدِْشنُا  معن . مهللا 
؟» هیدی یلع  هللا  اهحتفی  [ 6  ] رارف ریغ  رارک  هلوسرو ، هللا  بحیو  هلوسرو  هللا  هبحی  لجر  یلا  هعفدأل 
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: َلاقَو ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا  اولاق 
؟» ینم لجر  وأ  انأ  ّالإ  ینع  غّلبیال 

: اولاق [ 7]
: ُلْوُقی َّالأ  ُّطَق  ِهِمْسِِاب  ُهْعَدی  َْمل  ُهَّنَا  َو  ِِهب ، ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  َّالِإ  ُّطَق  ٌةَدِش  ِِهب  ْلَْزُنت  َْمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهّللا 

: اولاق یخا . یل  اوعدا  یخا و  ای 
ٍدیَزَو ٍرَفْعَج  َنَیب  َو  ُهَنَیب  یضَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتأ  معن . مهللا 

: َلاقَف
: اولاق [. 8  ] يدعب نمؤم  لک  یلو  تنأ  کنم و  انأ  ینم و  تنأ  یلع  ای 

؟ ُهَاَْدبَأ َتَکَس  اذِاَو  ُهاطْعأ ، َُهلَأَس  اذِا  ٌۀَلْخَد ، ٍۀَلَیل  َّلُکَو  ٌةَْولَخ ، ٍمْوی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا 
: اولاق [. 9]

: َلاق َنیح  َةَزْمَحَو  ٍرَفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  معن . مهللا 
؟ ًاملع مهرثکاو  ًاملح ، مهمظعأو  ًاملس ، مهمدقأ  یتیب ، لها  ریخ  کتجّوز  مالسلا  اهیلعَۀَمِطاِفل 

: اولاق [. 10]
: َلاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا 

.»؟ ۀنجلا لها  بابش  ادیس  يانبا  نیسحلاو  نسحلاو  ۀنجلا  لهأ  ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  و  برعلا ، دیس  یلع  یخأ  و  مدآ ، ینب  دلو  دیس  انأ 
: اولاق

؟» هیَلَع ُُهنیعی  َلیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَاَو  ِِهلْسُِغب  ُهَرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  معن . مهللا 
: اولاق

، یتـیب لـهأ  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  تکرت  ّینِا  اـهَبَطَخ . ٍۀَـبْطُخ  ِرِخآ  یف  َلاـق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُـسَر  َّنَا  َنوُـمَْلعَتَأ  معن . مهللا 
؟ اولضت نل  امهب  اوکسمتف 

: اولاق
[. 11 . ] معن مهللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رگا مسرپب  امش  زا  ار  یبلطم  مهاوخیم  کنیا  دیدهاش ، دیرگن و  یم  هتشاد  اور  ام  نایعیش  ام و  رب  هیواعم »  » شکرـس درم  نیا  هک  ار  هچنآ  )

ياههلیبق اهرهش و  هب  هاگنآ  دیـسیونب ، ار  میاهفرح  دیونـشب و  ار  منانخـس  دیئامن . بیذکت  متفک  غورد  رگا  دینک و  مقیدصت  متفگ  تسار 
زا منک  یم  رطخ  نالعا  نم  دـیئوگب . ناتدوخ  نانیمطا  دروم  دارفا  یمیمـص و  ناتـسود  هب  دـینادیم  ام  ّقح  رد  هچنآ  دـیدرگزاب و  ناتدوخ 

: هچرگ دورب ، نیب  زا  قح  و  دشاپب ، مه  زا  هدش و  هنهک  بلطم  نیا  هکنیا 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  [ 12 « ] دندنسپن ارنآ  نارفاک  هچرگ  داد  دهاوخ  شرتسگ  ار  شرون  دنوادخ  »

؟ دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دینادیم  ایآ 
: دومرف تسب و  يردارب  نامیپ  مردپ  دوخ و  نایم  درک  ردارب  رگیدکی  اب  ار  ناناملسم  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد 

: دنتفگ خساپ  رد  مدرم  متسه ». وت  ردارب  نم  و  ینم ، ردارب  وت  ترخآ  ایند و  رد  »
: دومرف تسا . نینچ  ایادخ  راب 

! ادخ هب  ار  امش  )
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انب نآ  فارطا  رد  لزنم  هد  سپـس  دومن و  انب  ار  دجـسم  دومرف ، يرادیرخ  دوخ  لزنم  دجـسم و  يارب  ینیمز  ادخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ 
دـش یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  یئاهب  رد  مامت  هاـگنآ  داد ، صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  هب  ار  نیمهد  وا و  يارب  نآ  ياـت  هن  هک  درک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دندوشگ ، نخـسب  نابز  ضارتعا  ناونعب  ياهّدع  هک  تشاذگ ، زاب  ار  مردپ  هناخ  برد  اهنت  تسب و 

: دومرف
هتسب امش  ياهبرد  ات  داد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  نکل  متشاذگن ، زاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  برد  متـسبن و  ار  امـش  ياههناخ  برد  نم  »

رد هک  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  زا  ریغ  دومرف  عنم  دجسم  رد  ندیباوخ  زا  ار  مدرم  سپـس  و  دنامب .» زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  برد  دوش و 
هیلع یلع  ادـخ و  لوسر  نادـنزرف  سّدـقم  هناـخ  نیا  رد  و  تشاد ، رارق  شترـضح  لزنم  راـنک  رد  شلزنم  و  دوب ، ربماـیپ  راوجمه  دجـسم 

: دنتفگ نیرضاح  دنتفای . ّدلوت  مالسلا 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
: دومرف تفرگ و  ار  وا  راک  يولج  ربمایپ  هک  دنک  زاب  دجسم  هب  شاهناخ  زا  ياهنزور  ات  دیزرو  یم  صرح  باّطخ  رسپ  رمع  دینادیم  ایآ  )

.»؟ دننکن نکسم  نآ  رد  شنارسپ  مردارب و  نم و  زج  ات  منک  انب  یکاپ  دجسم  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  »
: دنتفگ نیرضاح 

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

! ادخ هب  ار  امش  )
و درک ، بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ریدـغ  زور  رد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  مدرم  يا 

: دومرف و  دناوخارف ، وا  تیالو  هب  ار  مدرم 
: دنتفگ مدرم  دنناسرب ». نیبیاغ  هب  نیرضاح  ار  منخس  »

. تسا نینچ  ایادخ  راب 
: دومرف ماما 

! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )
: دومرفن وا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كوبت  گنج  رد  ایآ 

»؟ یشاب یم  نینمؤم  مامت  تسرپرس  یلو و  نم  زا  دعب  وت  یتسه و  یسوم ، هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  وت  »
: دنتفگ مدرم 

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )
رسمه یلع و  زج  یسک  درک ، توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن  یحیـسم  ياملع  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ 

؟ درواین هارمهب  ار  وا  نادنزرف  یلع و 
: دنتفگ مدرم 

. تسا نینچ  ایادخ  راب 
: دومرف ماما 
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! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  )
: دومرف درپس و  مالسلا  هیلع  یلع  تسدب  ار  مچرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربیخ  زور  رد  دیناد  یم  ایآ 

یکاب یب  روآ  گنج  دراد ، تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  زین  وا  و  دـنراد ، تسود  ار  وا  شربمایپ  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  هب  ار  مچرپ  »
: دنتفگ مدرم  درک .» دهاوخ  حتف  وا  تسدب  دنوادخ  ار  مکحم  ژد  نیا  دهنن و  رارف  هب  اپ  زگره  هک  تسا 

. تسا نینچ  ایادخ  راب 
: دومرف ماما 

؟ تخیگنارب راّفک  نایم  رد  تئارب  هروس  تئارق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )
: دومرف هاگنآ  و 

»؟ درک دهاوخن  غالبا  رگید  یسک  تسا  نم  زا  هک  يدرم  ای  نم ، زج  ار  مایپ  نیا  »
: دنتفگ مدرم 

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

زگره تخادنا و  یم  ولج  دوب  وا  نانیمطا  دروم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دمآ  یم  شیپ  ادخ  لوسر  يارب  هک  یلکـشم  ره  رد  دـینادیم  ایآ  )
: دنتفگ مدرم  دینک .» ادص  ار  مردارب   » ای ردارب » يا   » تفگ یم  هشیمه  و  دز ، یمن  ادص  مان  هب  ار  مردپ  ربمایپ ،

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

: دومرف درک و  تواضق  هثراح ، نب  دیز  و  بلاط ، یبا  نب  رفعج  و  مردپ ، نایم  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )
: دنتفگ مدرم  یشاب ». یم  نینمؤم  همه  تسرپرس  رمأ و  یلو  وت  نم  زا  سپ  وت ، زا  نم  و  یتسه ، نم  زا  وت  یلع  يا  »

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

؟ دوب ربمایپ  هارمه  یتولخ  ره  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دینادیم  ایآ  )
؟ دوب وا  نیشنمه  یبش  ره  و 

؟ درکیم شیاطع  تساوخیم  ربمایپ  زا  يزیچ  یتقو 
؟ تشاد یم  او  نخس  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  درک  یم  رایتخا  توکس  هک  یماگنه  و 

: دنتفگ مدرم 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
؟ داد يرترب  هزمح  رفعج و  رب  ار  مردپ  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )

: دومرف مالسلا  اهیلعهمطاف  مردام  هب  هک  ماگنه  نآ  رد 
شناد ملع و  رد  و  نیرتـگرزب ، ییابیکـش  ملح و  رد  وا  تسا ، مالـسا  نتفریذـپ  رد  اـهنآ  نیرتماگـشیپ  و  نـم ، تیبـلها  نیرتـهب  ترهوـش  »

: دنتفگ مدرم  تساراد ». ار  تبترم  نیرتالاو 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیناد  یم  ایآ  )
و تشهب ، ناوناـب  يوناـب  گرزب  همطاـف  مرتخد  و  تسا ، برع  مدرم  رورـس  مالـسلا  هیلع  یلع  مردارب  و  متـسه ، مدآ  نادـنزرف  رورـس  نم  »

»؟ دنشاب یم  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  مدنزرف 
: دنتفگ مدرم  ( 

. تسا نینچ  ایادخراب 
: دومرف ماما 

؟ دهد لسغ  ار  شترضح  هزانج  وا  ات  داد  نامرف  مردپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )
؟ درک دهاوخ  يرای  ار  يو  لیئربج  رما  نیا  رد  و 

: دنتفگ مدرم 
. تسا نینچ  ایادخراب 

: دومرف ماما 
: دومرف دوخ  هبطخ  نیرخآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  )

کّـسمت دـینزب و  گنچ  اهنآ  هب  تسا ، نم  تیب  لها  و  ادـخ ، باتک  زیچ  ود  نیا  مداهن  امـش  نایم  رد  تمیق  نارگ  نیگنـس و  زیچ  ود  نم  »
«(. دیدرگن هارمگ  ات  دیئوج 

*****
هیآ 8. فص  هروس  [ 1]

3 ص 150. جو نیحیحص ج3 ص109 و 134  كردتسم  [ 2]
ثیدح 2404 ملسم ج4  حیحص  [ 3]

يذمرت ج5 ننس 
ثیدح 3808 و 3813 یلزاغم  نبا  بقانم 
نیحیحص ج3 ص109 و 133. كردتسم 

يذمرت ج5 ننس  [ 4]
ثیدح 3796 یلزاغم  نبا  بقانملا 

دمحا ج1 ص331. دنسم 
ثیدح 3808 بقانم  [ 5]

نیحیحص ج3 ص105. كردتسم 
ثیدح 2404 ملسم ج4  حیحص  [ 6]

ثیدح 2808 و 3808 و ج5 يذمرت  ننس 
ثیدح 3803. یلزاغم  نبا  بقانملا 

يذمرت ج5 ننس  [ 7]
ثیدح 3803. یلزاغم  نبا  بقانم 

يذمرت ج5 ننس  [ 8]
ثیدح 3796. بقانم 
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ثیدح 3806. يذمرت ج5  ننس  [ 9]
نیطمسلاررد ص128 مظن  [ 10]

قحلا ج4 ص359 قاقحا 
دیدحلا ج9 ص174. یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش 

سیق ص206 نب  میلس  باتک  [ 11]
ریدغلا ج1 ص198

ثیدح 131 ملسم  حیحص 
هجام 114. نبا  ننس  همّدقم 

هیآ 7. فص  هروس  [ 12]

دیزی ياشفا  تیالو و  زا  عافد 

. دندرک زاغآ  ار  نافلاخم  رب  یسایس  راشف  دندناشن و  تموکح  تخت  رب  ار  دیزی  هیما  ینب  نارس  هیواعم ، گرم  زا  سپ 
ناورم هک  یلاح  رد  دیلو  دریگب ، تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هک  درک  دیکأت  تشون و  هبتُع » نب  دیلو   » هنیدم رادنامرف  هب  ياهمان  دیزی 

. درک غالبا  ار  دیزی  روتسد  دیبلط و  ار  ماما  تشاد  رارق  شرانک  رد  هداز  يدوهی  مکح  نب 
: دومرف ماما 

ناورم میوگب . خساپ  امش  هب  ادرف  ات  دیهد  یتلهم  دوش ، حرط  مدرم  مومع  نایم  رد  دیاب  تسا  یمومع  یعامتجا و  عوضوم  کی  هلئـسم  نیا 
. نزب ار  وا  ندرگ  ای  درک  دهاوخن  تعیب  رگید  دورب  ام  تسد  زا  رگا  نک  ینادنز  ار  وا  تفگ  هنیدم  رادنامرف  هب 

ثیدح 177
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ُریمألا اَهیَأ 
ُِلتاق ٍرْمَخ  ُبِراش  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدـیزی  َو  َمَتَخ . اِنب  َو  ُهللاَحَـتَف  اِنب  َو  ِۀَـمْحَّرلا  ُّلَحَم  َو  ِۀَِـکئالَْملا  ُفَلَتُْخم  َو  ِۀـَلاسِّرلا  ُنِدـْعَم  َو  ةَُّوبُّنلا  ِتَیب  ُلـْهَأ  اَّنإ 

[. 1 . ] ِۀَعیَْبلاَو ِۀَفالِْخلِاب  ُّقَحَأ  انیَأ  َنُورِظَْتنَت  َو  ُرِظَْتنَن  َو  َنوُِحبُْصت  َو  ُِحبُْصن  ْنِکلَو  ُهَْلثِم . ُعیابی  یْلثِم ال  َو  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِۀَمَّرَحُمْلا  ِسْفَّنلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ریما يا  )
زا ار  مالـسا  دنوادخ  تسادخ ، تمحر  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  دمآ  تفر و  لحم  ام  نادناخ  رد  تلاسر ، ندـعم  و  تّوبن ، نادـناخ  میئام 

نوخ هب  شتـسد  هک  راوخبارـش  يدرم  دیزی  اّما  درب . دهاوخ  شیپ  هب  نادـناخ  ام  اب  ماگمه  زین  رخآ  ات  و  دومن ، حاتتفا  عورـش و  ام  نادـناخ 
یم روـجف  قـسف و  بکترم  مدرم  مشچ  لـباقم  رد  و  هتـسکش ، مهرد  ار  یهلا  تاروتـسد  هک  تسا  یـصخش  وا  تسا ، هدوـلآ  هاـنگیب  دارفا 

؟ دنک تعیب  قساف  درم  نینچ  اب  یگداوناخ  تلاصا  ناشخرد و  قباوس  نآ  اب  نم  نوچمه  یصخش  تساور  ایآ  ددرگ ،
یمالـسا و تّما  يربهر  تفالخ و  راوازـس  ام  زا  کی  مادـک  هک  دـید  دـیهاوخ  میریگب و  رظن  رد  ار  هدـنیآ  اـم ، امـش و  هنیمز  نیا  رد  دـیاب 

.(. تسا مدرم  تعیب  هتسیاش 
*****

یفوک ج5 ص14 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص184 مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم 
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نازحالاریثم ص24.

هدنیآ زا  ربخ  هکم و  رد  ینارنخس 

یعمج طابترا  لئاسو  ناراگزور ، نآ  رد  نوچ  دش  دایز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  وا  رادنامرف  دیزی و  یماظن  یسایس ، راشف  هکنآ  زا  سپ 
مـسارم دناسرب ، یمالـسا  تّما  شوگب  ار  دوخ  دایرف  مایق و  هکنیا  يارب  تشادـن ، دوجو  اههمانزور  نفلت و  نویزیولت ، ویدار ، دـننام ، زورما 

اهینارنخـس نآ  زا  یکی  رد  داد ، نامزاس  ار  دوخ  هنارگاشفا  ياهینارنخـس  جاّجح ، تاعامتجا  رد  دومرف و  باـختنا  ار  هّکم  رهـش  جـح و 
: تشاد راهظا 
ثیدح 178

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یِلا ینََهلْوَا  ام  َو  ِةاتَْفلا ، ِدیج  یلَع  ِةَدالَْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر ، یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  ِهللاِاب ، َِّالا  َةَُّوق  الَو  ُهللاَءاشام ، ِهَِّلل و  ُدْمَْحلَا 
یّنِم َّنَأَلْمیَف  َءالَبْرَکَو  ِسیواوَّنلا  َنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالَسَع  اهُعَطْقَت  یلاصْوَِاب  ّینَأَک  ِهیقال  اَنَا  ُعَرْصَم  یلَریُخَو  َفُسوی ، یِلا  َبوُقْعی  َقاِیتِْشا  یفالْـسَا 

. ِمَلَْقلِاب َّطُخ  ٍمْوی  ْنَع  َصیحَم  ال  ًابْغُس ، ًَۀبِرْجَاَو  ًافْوَج  ًاشارْکَا 
َُهل ٌۀَعوُمْجَم  یِهَو  ُُهتَمَْحل ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنَع  َّذُشَت  َْنل  َنیِرباَّصلا  َروُُجا  انیّفَویَو  ِِهئالَب  یلَع  ُِربْصَن  ِتیَْبلا ، ُلْهَا  اناضِر  ِهللا  یَضِر 

ٌلِحار یَّنِاَف  انَعَم ، ْلَحْرْیلَف  ُهَسْفَن ، ِهللا  ِءاـِقل  یلَع  ًاـنِّطَُومَو  ُهَتَجْهُم ، اـنیف  ًـالِذاب  َناـک  ْنَم  ُهَدـْعَو . مه  هب  ُزَْجنیَو  ُُهنیَع  ْمِِهبُّرَقَت  ِسْدـُْقلا ، ِةَریظَح  یف 
[. 1 . ] یلاعَت ُهللاَءاْشنِا  ًاِحبْصُم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رب ادـخ  دورد  دـنوادخ و  هدارا  هب  رگم  تسین  امرفمکح  ییورین  چـیه  دوب و  دـهاوخ  ناـمه  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  تسادـخ  يارب  ساپـس  )

نانچ نآ  مناکاین  رادـید  هب  نم  و  تسا ، یمتح  تسا  نارتخد  ندرگ  همزـال  هک  دـنبندرگ  ناـنوچ  اـهناسنا  رب  گرم  مدرم  يا  وا ، هداتـسرف 
و دـمآ . مهاوخ  دورف  اجنآ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نیعم  یهاگلتق  نم  يارب  و  تسا ، فسوی  رادـید  هب  بوقعی  قاـیتشا  دـننام  مراد  قاـیتشا 
هعطق و هعطق  ارم  ءاضعا  البرک »  » و سیواون »  » نایم رد  ینیمزرـس  رد  هفوک ) نایرگـشل   ) اهنابایب ناگدـنرد  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  اـیوگ 

تسا یضار  ادخ  هچنآ  رب  تسین . يّرفم  هراچ و  تسا  هدش  هتشون  اضق  ملق  اب  هک  يدمآ  شیپ  زا  دننک ، یم  ریس  ار  دوخ  هنسرگ  ياهمکش 
دهاوخ تیانع  ام  رب  ار  ناگدـننک  ربص  رجا  ادـخ  میزرو و  یم  تماقتـسا  ربص و  وا  ناحتما  الب و  لـباقم  رد  میدونـشخ و  یـضار و  زین  اـم 

هک اریز  دوب  دنهاوخ  وا  رانک  رد  نیرب  تشهب  رد  داتفا و  دـهاوخن  یئادـج  هاگچیه  شنادـنزرف )  ) يو نت  ياههراپ  ربمایپ و  نایم  رد  دومن ،
ره سپ  تفریذپ ، دهاوخ  قّقحت  نانآ  هلیسو  هب  هللا » تموکح  رارقتسا   » زین وا  هدعو  هدوب و  ربمایپ  مشچ  ینشور  یلاحـشوخ و  هلیـسو  نانآ 

هاگحبـص نم  انامه  هک  دنک ، چوک  ام  اب  سپ  دراپـسب ، ادـخ  هب  ار  دوخ  ناج  و  دزیرب ، ار  دوخ  بلق  نوخ  ام  هار  رد  ات  دراد  یگدامآ  سک 
(. دهاوخب گرزب  يادخ  رگا  منک  یم  چوک 

*****
نازحالا ص41 ریثم  [ 1]

سوواط ص26 نبا  فوهل  باتک 
ۀمغلا ج2 ص29 فشک 

ینارحب ج17 ص216. ملاوع 

فارش رد  رهظ  زامن  زا  دعب  نایفوک  يارب  ینارنخس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2267 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوراک اـجره  هک  داد  تیرومأـم  زابرـس  رازه  ود  اـب  ار  رُح  داـیز  نبا  دوب ، تکرح  رد  هفوک  فرطب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاپـس  یتقو 
. دزاس فّقوتم  اجنامه  دید  ار  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

ات داد  روتـسد  ماما  دیـسر ، ارف  رهظ  زامن  ماگنه  دش ، زاغآ  يریگ  هر  هدش و  وربور  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  اب  رُح  هاپـس  فارـش »  » هقطنم رد 
رهظ زامن  زا  دعب  ماما  دندرک ، ءادتقا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  رگـشل  ود  و  دندش ، هدامآ  زامن  يارب  همه  دنداد و  بآ  ار  نایفوک  نابـسا 

: تشاد راهظا  تساخاپب و 
ثیدح 179

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ُساَّنلا َاهیَأ 

ُهَّنِإ انَیلِإ  ْمِْدقَا  ْنَأ  ْمُُکلُسُر  یَلَع  ْتَمِدَقَو  ْمُُکُبتُک  یْنتَتَأ  یَّتَح  ِدَلَْبلا  اذه  یلَع  ْمِْدقَأ  َْمل  ّینِإ  َنیِملْسَْملا ، َنِم  َرَـضَح  ْنَم  یلِإَو  ِهللا  یلِإ  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِإ 
نم ْمُکِدوُهُع و  ْنِم  یْبلَق  ِِهب  ُِقثی  ام  ینوُطُْعت  ْنِإَف  ْمُُکْتئِج ، ْدَقَف  َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإَف  يدُْـهلا ، یَلَع  َِکب  انَعَمْجی  ْنَأ  َهللا  َّلَعَلَف  ٌمامِإ ، انیَلَع  َسَیل 

. ْمُکَیلِإ ُْهنِم  ُْتلَْبقَأ  يذَّلا  ِناکَْملا  یلِإ  ُْتفَرَْصنِا  ْمُکیَلَع ، یموُدُِقل  َنیهِراک  ُْمْتنُکَو  اُولَعْفَت  َْمل  نآ  و  ْمُکِرْصِم ، یلِإ  ْمُکَعَم  ُْتلَخَد  ْمُکِقیثاوَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دیسر نم  هب  امش  ياههمان  ات  مدماین  امش  يوس  هب  نم  تسا ، امش  اب  تّجح  مامتا  يارب  ادخ  شیپ  رد  میوگ  یم  هک  نانخـس  نیا  مدرم  يا  )
ریز رد   ) وت هلیـسو  هب  ار  ام  دـنوادخ  دـیاش  میرادـن  یماما  ربهر و  ام  هک  شاب  راپـسهر  اـم  يوسب   » هک دـندمآ  شیپ  هب  امـش  ناروآ  ماـیپ  و 
نم هب  نامیپ  دهع و  دیدجت  اب  سپ  ماهدمآ  امـش  يوس  هب  نم  دیرادافو  نانخـس  نیا  رب  امـش  رگا  کنیا  دروآ ، درگ  تیاده  قح و  مچرپ )

[. 1 .( ] مدرگیمرب ماهدمآ  هک  يرهش  هب  اجنیمه  زا  دیدونشخان ، نم  زا  دینک و  یمن  ار  راک  نیا  رگا  و  دیشخب ، نانیمطا 
*****

دیفم ص224 خیش  داشرا  [ 1]
راونالاراحب ج44 ص376

ۀعیشلا ج1 ص596. نایعأ 

نایفوک اب  تجح  مامتا 

: دنک یم  لقن  دیفم  خیش 
. دوب رهظ  زامن  ماگنه  هک  دیسر  فارش »  » نیمزرس هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  یتقو 

: دومرف قورسم  نب  جاّجح  هب  ماما 
. وگب ناذا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  یلاح  رد  سپس  دندرک ، ءادتقا  ترـضح  نآ  هب  ماما  هفوک و  هاپـس  ود  دش و  رارقرب  تعامج  زامن  ناذا ، زا  سپ 
. درک داریا  ار  ینارنخس  نیا  نایفوک  اب  تّجح  مامتا  يارب  تشاد  شود  رب  یئابع  و  اپ ، رب  ینیلعن 

ثیدح 180
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

يدُْـهلا یَلَع  َِکب  انَعَمْجی  ْنَا  َهللا  َّلََعل  ٌماِما  اَنل  َسیل  ُهَّنِاَف  اـنیلَع  ْمِدـْقَا  ْنَا  ْمُُکلُـسُر  یَلَع  ْتَمِدَـقَو  ْمُُکُبتُک  یْنتَتَا  یَّتَح  مُِکتآ  َْمل  ّینِا  ُساَّنلا  اَـهیَا 
َنیهِراـک یموُدـُِقل  ُْمْتنُک  َو  اُولَعْفَت  َْمل  نآ  و  ْمُکِقیثاوَمَو ، ْمُکِدُوهُع  ْنِم  ِهَیِلا  ُِّنئَمْطَا  اـم  ینوُطْعَاَـف  ْمُُکْتئِج  ْدَـقَف  َکـِلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِاَـف  ِّقَْـحلاَو 

. ْمُکَیِلا ُْهنِم  ُْتئِج  يذَّلا  ِناکَْملا  َیِلا  ْمُْکنَع  ُْتفَرَْصنِا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! مدرم )

میرادن اوشیپ  ماما و  ام   » هک دـیدرگ  ریزارـس  نم  يوس  هب  امـش  ياهکیپ  اههمانتوعد و  هک  هاگنآ  رگم  مدومنن  تکرح  امـش  يوس  هب  نم 
دنبياپ رادافو و  اهتوعد  نیدب  رگا  دیامن » يربهر  تیادـه و  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس  هب  ریذـپب و  ار  ام  توعد 
يرتـشیب ناـنیمطا  زا  نم  اـب  يراـیمه  يراـکمه و  رد  دـیدنبب و  مکحم  ناـمیپ  نم  اـب  دـیاب  ماهدـمآ  امـش  يوـس  هب  نم  هک  کـنیا  دـیتسه 

[. 1 (. ] میامن تعجارم  ماهدمآ  اجنآ  زا  هک  یلحم  هب  مرضاح  دیتسه  یضاران  نم  ندمآ  زا  رگا  دیزاس و  مرادروخرب 
*****

یفوک ج5 ص 85 مثعأ  نبا  حوتف  باتک  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص231. نیسحلا  لتقم 

مایق هفسلف  نایب 

: درک داریا  ياهباطخ  اروشاع  مایق  هفسلف  زا  نایفوک  یهاگآ  يارب  نیسح  ماما 
ثیدح 181

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، ِءانِْالا َِۀبابُـصَک  ًَۀبابُـص  َّالِإ  اْهنِم  َْقبی  َْملَو  ًاّدِج  ْتَّرَمَتْـساَو  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأَو  ْتَرَّکَنَت  َو  ْتَریَغَت  ْدَق  اْینُّدلا  نآ  و  َنْوََرت ، ْدَقام  ِْرمألا  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُهَّنِإ 
ّینِاَف ال ًاّقُِحم ، ِهللا  ِءاِقل  یف  ُنِمْؤْملا  َبَغْرِیل  ُْهنَع ، یهانَتی  ِلِطاْبلا ال  ّنا  َو  ِِهب ، ُلَمْعی  ِّقَْحلا ال  َّنَا  َنْوََرت  ـالَأ  ِلـیبَْولا . یَعْرَْملاَـک  ٍشیَع  ِسیـسَخَو 

اذِاَف ْمُهَِشئاعَم  ْتَّرَدام  ُهَنوُطوُحی  ْمِِهتَنِْـسلأ  یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساَّنلا  َّنِا  ًامََرب  َّالِإ  َنیِملاَّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َو ال َ  ًةَداهَـش ، َّالِإ  َتْوَْملا  يرَأ 
. َنُونایَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دور و یم  بقع  هب  ایند  ياهیکین  تسا  هدیدرگ  دنسپان  تشز و  رایسب  هدش و  نوگرگد  ایند  دینیب ، یم  هک  تسا  هدیـشک  اجنیدب  ام  راک  )
، یگدنز ياهیتسپ  اهروخـشبآ و  هدنام  هت  دننامه  یئاههدـنام  هت  زج  هدـنامن  یقاب  يزیچ  اهیکین  زا  تسا ، لاوز  هبور  باتـش  اب  نانچمه 

. تسا هدننک  رامیب  شخب و  نایز  هاگارچ  دننامه 
؟ دوش یمن  لمع  قح  هب  هک  دینیب  یمن  ایآ 

؟ ددرگ یمن  یهن  لطاب  زا  و 
. دنک وزرآ  ار  ادخ  اب  تاقالم  گرم و  نامیا ، اب  ناسنا  یعضو  نینچ  رد  هک  تسا  راوازس  سپ 

[. 1 . ] مناد یمن  ّتلذ  يراوخ و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  و  منیب ، یمن  یتخبشوخ  تداعس و  زج  ار  گرم  نم  يرآ 
: دومرف یسلجم  همّالع 

: دومرف ینارنخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
شیامزآ تالکشم  اب  هاگره  سپ  تسا ، نیمأت  اهنآ  عفانم  هک  یمادام  دننک  یم  يرادنید  ياعّدا  راعش  نابز و  رد  دنتسه و  ایند  هدنب  مدرم 

[. 2 (. ] دنکدنا نارادنید  دنوش 
*****

یلمآ ج3 ص307 يربط  خیرات  [ 1]
ص214 مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات 
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نازحالاریثم ص44
سوواط ص34 نبا  فوهل  باتک 

قحلا ج11 ص605 قاقحا 
راونألاراحب ج44 ص381 و ج78 ص116

ةدوملا ص406. عیبانی 
راونالاراحب ج78 ص116 [ 2]

یمزراوخ ج1 ص237 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 
ءایلوالا ج2 ص39. ۀیلح 

نیفص رد  داهج  هب  نایفوک  جیسب  يارب  ینارنخس 

ینارنخس هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ددرگ ، تیوقت  نازابرس  هیحور  یبسانم  طئارـش  رد  دوب  مزال  و  دش ، ینالوط  دربن  هک  نیّفـص  گنج  رد 
هک دنک  ینارنخس  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  يزور  دنیوگب . نخـس  مدرم  اب  داد  یم  روتـسد  دوخ  نادنزرف  هب  ای  تخادرپ  یم 

. دومرف داریا  ابیز  ياهباطخ 
تساخرب و هفوک  نایرگشل  نایم  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  دیوگب . نخس  مدرم  اب  ات  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  سپس 

: تشاد راهظا  یهلا  شیاتس  دمح و  زا  سپ 
ثیدح 182

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ْمُکیَلَع َرَّعََوت  ام  ِلیهْسَت  َو  ْمُکَنَیب ، ََرثَد  ام  ِءایْحِإ  یف  اوُّدِجَف  ِراثِّدلا ، نُود  ُراعِّشلا  َو  ُءامَرُْکلا ، ُۀَّبِحَْالا  ُُمْتنَأ  ِۀَفوُْکلا  َلْهَأ  ای 

اِهلُولُح َْدنِع  اهَمُولُک  َْملْأی  َْملَو  اهَتَّدُع  اَهل  َّدَعَتْـسا  َو  اُهتَبَهُأ  اَهل  َذَـخَأ  ْنَمَف  ٌةاسْحَتْـسُم ، ٌعَرُج  یه  َو  ٌعیظَف ، اهُمْعَطو  ٌعیرَذ ، اهُّرَـش  َبْرَْحلا  َّنإ  الأ 
ْنَا ِِهتَّوَِقب  َهللا  ُلَأْسَن  ُهَسْفَن ، ِْکلْهی  ْنِا  َو  ُهَمْوَق  َعَْفنی  ْنَأ ال  ٌنَمَق  َكاذَف  اهیف  ِهیْعَـس  ِراْصِبتْـساَو  اِهتَـصُْرف  ِناَوأ  َْلبَق  اهَلَجاع  ْنَم  َو  اُهبِحاص ، َكاذَف 

ِۀَئِْفلِاب ْمُکَمِعْدی 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! هفوک مدرم  يا  امش  )
شتآ ندرک  شوماخ  رد  ندب ، هب  نیریز  هماج  نانوچ  دـیتسه  کیدزن  تیبلها  هب  نانچ  نآ  و  دـیتسه ، ام  یمارگ  زیزع و  ناتـسود  هک  امش 
تـسا هدروآ  يور  لکـشم  کی  تروص  هب  امـش  رب  هک  ار  هچنآ  و  دیـشوکب ، تسا  روهلعـش  نمـشد  امـش و  نیب  رد  نونکا  مه  هک  گنج 

! دیشاب هاگآ  دیزاس . ناسآ 
و دشاب ، هدامآ  نآ  يارب  هک  یـسک  سپ  دیـشون ، هعرج  هعرج  ار  نآ  دیاب  هک  دراد ، راوگان  خلت و  یمعط  و  هدنرادزاب ، يدنزگ  گنج  هک 

ندیـسرارف زا  شیپ  هک  سک  نآ  و  تسا . گـنج  هدـنرب  دوشن ، رطاـخ  هدرزآ  نآ  ياـهمخز  زا  و  دروآ ، مهارف  ار  نآ  تامّدـقم  لـیاسو و 
و دناسرن ، شیوخ  ّتلم  هب  يدوس  هک  تسا  راوازس  یصخش  نینچ  و  هدنزاب ، وا  دنز ، راکیپ  هب  تسد  هنالوجع  تخانـش ، نودب  اهتصرف ،

[. 1 .( ] دیامرف يرای  هنادنمزوریپ  نتشگرب  يارب  ار  امش  دوخ  يورین  اب  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دزادنا . تکاله  هب  زین  ار  دوخ 
*****

ثیدح 369 راونالاراحب ج32 ص405  [ 1]
دیدحلا ج3 ص186. یبا  نبا  ۀغالبلاجهن  حرش 
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اروشاع بش  ینارنخس 

: هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح 
. درک تّجح  مامتا  تفگ و  نخس  نانآ  اب  دروآ و  درگ  ياهمیخ  رد  ار  دوخ  نارای  باحصا و  مردپ  اروشاع  بش  رد 

: دومرف هک  مونشب ، ار  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  نانخس  ات  مدرب  رتکیدزن  ار  دوخ  مدوب ، ضیرم  نم 
ثیدح 183

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، َنآْرُْقلا انَتْمَّلَعَو  ِةَُّوبُّنلِاب ، انَْتمَرْکَأ  ْنَأ  یلَع  َكُدَـمْحَأ  ّینِإ  َّمُهلَّلَا  ِءاَّرَّضلاَو ، ِءاَّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَأَو  ِءانَّثلا ، َنَسْحَأ  یلاعت  كرابت و  ِهللا  یَلَع  یْنُثا 

ًاریَخ ـالَو  یلْوَأ  ًاباحْـصَأ  ُمَلْعَأ  ـال  ّینِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ  َنیکِرْـشُْملا . َنِم  اـْنلَعَْجت  َْملَو  ًةَدـِْئفَأَو ، ًاراـْصبَأَو  ًاعامْـسَأ  اـَنل  َْتلَعَجَو  ِنیّدـلا ، ِیف  اـنَتْهَّقَفَو 
ْدَق ّینِإَو  ًادَـغ  ِءادـْعألَأ  ِءالُؤه ، ْنِم  انمْوی  ُّنُظأ  ّینِإ  َو  الَأ  ًاریَخ ، یّنَع  ُهللا  ُمُکازَجَف  یتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  الَو  ََّربَأ  ٍتَیب  َلْهَأ  ـالَو  یباحْـصَأْنِم ،

[. 1 . ] ًالَمَج ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکیِشَغ  ْدَق  ٌلَیل  اذه  ٌمامِذ ، یّنِم  ْمُکیَلَع  َسَیل  ٍّلِح ، یف  ًاعیمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل ، ُتیأَر 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! افواب نارای  )
! ایادخراب میوگ . یم  ساپس  وا  ناهن  راکشآ و  ياهتمعن  رب  منک و  یم  شیاتس  اهشیاتس ، نیرتهب  اب  ار  ادخ 

و يدومرف ، اطع  شنیب  ام  هب  نید  رد  و  یتخومآ ، اـم  هب  ار  نآرق  و  یتشاد ، یمارگ  تلاـسر  تّوبن و  هب  ار  اـم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ارت  نم 
! ادنوادخ يدومرف . تمحرم  ام  هب  رادیب » هاگآ و   » لد مشچ و  شوگ و 

. هدب رارق  نارازگساپس  زا  ار  ام 
! راگدرورپ شیاتس  دمح و  زا  سپ 

زا دنوادخ  مسانـش ، یمن  مدوخ  نادناخ  زا  رتنابرهم  رتهتـشذگ و  دوخ  ینادناخ  و  مناد ، یمن  مدوخ  نارای  زا  رتوکین  رتافواب و  ینارای  نم 
! دیشاب هاگآ  دیامرف . تیانع  امش  هب  یکین  شاداپ  نم  بناج 

یّقح چـیه  ارم  دـیدرگزاب ، امـش  همه  دیـشاب و  دازآ  هک  مداد  هزاجا  امـش  هب  نم  دـینادب  دوب ، دـهاوخ  ام  نآ  زا  اهزور  زا  يزور  نامگیب 
(. دیورب ناتراید  هب  دینک و  هدافتسا  راوهار  رتش  نانوچ  نآ  زا  تسا  هدنکفا  هدرپ  امش  رب  بش  کنیا  تسین ، امشرب 

*****
يربط ج3 ص315 و ج7 ص321 خیرات  [ 1]

دیفم ص231 خیش  داشرا 
ریثأ ج2 ص559 نبا  لماک 

فط ص197. ۀعقاو 

اروشاع بش  ناگدنام  ياجرب  يارب  ینارنخس 

: دنتفگ دندنام و  ياجرب  راوتسا  ياههوک  نانوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  باحصا و  نارای ، اب  تّجح  مامتا  زا  سپ 
نوچ و  دسر ، یم  مه  ام  هب  دسریم  امـش  هب  هچنآ  دزاس و  یم  كانهودنا  زین  ار  ام  دـنک  یم  نارگن  ار  وت  هچنآ  میوش ، یمن  ادـج  وت  زا  ام 

. میرتکیدزن ادخ  هب  سک  همه  زا  میتسه  وت  اب  ام 
ثیدح 184
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
نآ َهللا و  نآ  و  ِهِراکَْملا ، ِلاِمتْحِاب  ِهِدابِِعل  َۀَفیرَّشلا  َلِزانَْملا  ُبَهی  امَّنإ  َهللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ِهیَلَع  یسْفَن  ُْتنَّطَو  ام  یلَع  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمْتنَّطَو  ْدَق  ُْمْتنُک  ْنِإَف 

ِتاـهیرَْکلا ِلاـِمتِْحا  اـهَعَم  یَلَع  ُلَهْـسی  اـِمب  ِتاـمارَْکلا  َنِم  اْینُّدـلا -  ِیف  ًءاـَقب  ْمُهُرِخآ  اـَنَأ  َنیذَّلا  یلْهَأ  ْنِم  یـضَم  ْنَـم  َعَـم  ینَّصَخ -  َناـک 
، اهیف َزاف  ْنَم  ُِزئاْفلاَو  ِةَرِخآلا ، ِیف  ُهاِبْتنِْالاَو  ٌُملُح ، اهُُّرمَو  اهُْولُح  اْینُّدلا  َنَأ  اوُمَلْعاَو  یلاعت . ِهللا  ِتامارَک  ْنِم  َِکلذ  ُرْطَـش  ْمَُکل  َّنِإَف  ِتاهُورْکَْملا ،

. اهیف یقَش  ْنَم  یِقَّشلاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ماگنه هب  هک  دـیامرف  یم  اطع  یناگدـنب  هب  ار  فیرـش  دـنلب و  هاگیاج  دـنوادخ  هک  دـینادب  ماهتـسب ، نم  هک  دـیدنب  هچنآ  رب  لد  امـش  رگا  )
تیب لها  تامارک  هب  داد  صاصتخا  ارم  دنوادخ  هچرگ  دنشاب . هتشاد  ربص  تامیالمان  تاهورکم و  رد  راذگرکش و  اهیتخس  تالکشم و 
تیب لها  تامارک  زا  زین  ار  امـش  دنوادخ  مزاس . راومه  دوخ  رب  ار  تاهورکم  اهالب و  ات  مشاب ، یم  اهنآ  نیرخآ  نم  دنتفر و  هک  نانآ  نم ،

زور رد  يرایـشوه  يرادـیب و  و  درذـگ ، یم  دوز  هک  تسا  یندـید  باوخ  نانوچ  اـیند  ياـبیز  تشز و  هک  دـینادب  دراذـگ ، یمن  هرهب  یب 
تواقـش و دـش  راچد  یهلا  باذـع  هب  تمایق  زور  رد  هک  سک  نآ  تسا و  هنادواج  دـش  راگتـسر  ترخآ  رد  هک  سک  نآ  تسا ، تماـیق 

(. تسا هنادواج  وا  يراتفرگ 
(. دوش هعجارم  میاهدروآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یفّرعم  رد  فلا ، فرح  رد  ار  نآ  هک  دراد  همادا  ینارنخس  نیا  )

يرابدرب هب  نارای  شرافس 

هب هاگن  دنتفرگ و  ار  ترضح  نآ  فارطا  نارای  همه  دش  تخس  وا  نارای  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  یماظن  راشف  اروشاع ، زور  رد  یتقو 
: دومرف نانآ  هب  باطخ  مارآ  یسفن  هداشگ و  ياهرهچ  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دهد ، یم  يدومنهر  هچ  ات  دنتخود  وا  هرهچ 

ثیدح 185
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْنِم ُلـِقَْتنی  ْنَأ  ُهَرْکی  ْمُکیَأَـف  ِۀَِـمئاَّدلا . ِمیعَّنلاَو  ِۀَعِـساْولا  ِناـنِْجلا  َیلِإ  ِءاَّرَّضلاَو  ِسُُؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌةَرَْطنَق  ـَّالِإ  ُتْوَْملا  اَـمَف  ِمارِْکلا . ِیَنب  ًاْربَـص 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنَع  ینَثَّدَح  یبَأ  َّنِا  . ٍباذَع َو  ٍنْجِس  یِلا  ٍرْصَق  ْنِم  َلِقَْتنی  ْنَمَک  َّالِإ  ْمُِکئادْعألَوُه  ام  و  ٍرْصَق ، یلِإ  ٍنْجِس 

ُْتبِّذُکالَو ُْتبِذَکام  مهمیحج . یلا  ءالؤه  رسج  مهتاّنج و  یلا  ءالؤه  رسج  توملا  و  رفاکلا ، ۀنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  َّنا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیرب تشهب  يوس  هب  اهیتخس  تالکشم و  زا  ار  ام  هک  تسین  شیب  یُلپ  گرم  دیشاب ، رابدرب  ابیکش و  فرش ، تمارک و  نادنزرف  يا  امـش  )
. دهدیم روبع  نادیواج  ياهتمعن  و 

؟ دیبای لاقتنا  ابیز  ياهخاک  هب  نادنز  زا  هک  دیرادن  تسود  امش  زا  کیمادک 
تیاور ادخ  ربمایپ  زا  مردپ  هک  اریز  ددرگ ، لقتنم  هاگهجنکش  نادنز و  هب  خاک  زا  یـسک  هک  تسا  نآ  دننامه  امـش  نانمـشد  يارب  گرم 

. درک
« تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  »

[. 1 .( ] میوگ یم  غورد  نم  هن  هتفگ و  غورد  مردپ  هن  دهد ، یم  روبع  مّنهج  هب  ار  رفاک  تشهب و  هب  ار  نمؤم  هک  تسا  یُلپ  گرم  و 
*****

رابخألا ص288 یناعم  [ 1]
تارایّزلا ص37 ملاک 
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ۀیصولا ص139. تابثا 

نایفوک شهوکن 

رب راوس  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندش ، هدامآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  راتشک  يارب  نایفوک  دیزی و  نازابرـس  یتقو 
: تشاد راهظا  نایفوک  هب  باطخ  هاگنآ  دندید ، یم  ار  ماما  ناگمه  هک  تفر  شیپ  ردقنآ  هدش  بسا 

ثیدح 186
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِۀَفوُْکلا َلْهَأ  ای 
. ًاسْعَتَو ْمَُکل  ًاسُْؤبَو  ًاحَْرتَو ، ْمَُکل  ًاْحُبق 

، انِّوُدَـعَو ْمُکِّوُدَـع  یلَع  اهاْنمَرْـضَأ  ُنَْحن  ًاران  انیَلَع  ُْمْتئِجَو  اِننامیَأ ، یف  َناک  ًافیَـس  انیَلَع  ُْمتْذَحَـشَف  َنیبِجُوم ، ْمُکاـنیَتَأَف  َنیِهلاو  انوُُمتْخَرْـصَتِْسا 
َُّمث ِداسَْفلا . ِیف  ًۀَـبْغَر  انَتَعَیب  ُْمتْکََرتَو  ِدانِْعلِاب ، انَیلِإ  ُْمتْعَرْـسَأ  ْدَـقَو  ْمُکَیلِإ ، اَّنِم  َناـک  ٍْبنَذ  ِریَغ  ْنِم  ِحـْلُّصلا  یَلَع  َةَوادَْـعلا  ُُمتَْرثآ  ْدَـقَو  ُْمتْحَبْـصَأَف 

! الَأ انُوُلتْقَتَو . اَّنَع  َنُولَذاخَتَت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث  ِباتِْکلا ، ِةَذَبَنَو  ِبازْحألا  ِۀیَِقبَو  ِۀَّمُْألا  ِتیغاوَِطل  ًۀَّلِضَو  ًاهَفَس  اهوُُمتْضَقَن 
«. َنیِملاَّظلا یَلَع  ِهللا  ُۀَنَْعل 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! نایفوک )

: دیتفگ دیدرک و  توعد  ار  ام  هک  دیوش ، هدز  متام  ناریح و  دیدرگ ، ناریح  هتشگرس و  امش ، تعامج  رب  تکاله  امش ، يور  داب  تشز 
«. میتسه امش  هانپ  ام  »

نوناک دیتخیگنا و  رب  ار  هنتف  رـش و  شتآ  هک  دـیتسه  امـش  دیدیـشک . ام  يور  هب  غیت  و  دـیاهداهن ، ام  یئاریذـپ  رد  ریـشمش  میدـمآ  نوچ  و 
ار حلص  لدع و  هک  دیتسه  امش  دیتشگ ، ام  لتق  تیانج و  رد  گنهآ  مه  دیدرک ، هئطوت  دیتسشن و  دوخ  ناتـسود  اب  دیدز و  نماد  ار  شتآ 

!! دیتسه یمدرم  تشز  هچ  دیتشامگ ، ام  عفد  هب  اهرگشل  و  دیدش ، راوس  وزرآ  ندرگ  رب  ات  دیتخادنا  رس  تشپ 
. دیدش میجر  ناطیش  وریپ  میرک و  باتک  رکنم  امش  دیشاب ، یم  تّما  ناهارمگ  ناگنهرس و  زا  امش 

، دیدش ناتساد  مه  ام  لتق  هب  دیدیشک و  ام  يرای  زا  تسد  امش  سپس 
[. 1 .( ] تسا ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ 

*****
یفوک ج5 ص133 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]

ۀمغلا ج2 ص18. فشک 

( نایفوک هب  رادشه   ) اروشاع حبص  رد  ینارنخس 

، دندیدرگ تنایخ  هدامآ  زین  دیزی  فرحنم  نایرگـشل  و  دـندش ، تداهـش  هدامآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک  اروشاع  زور  حبـص  رد 
راهظا دعس  رمع  هب  باطخ  تفرگ و  رارق  هفوک  نایهاپس  لباقم  رد  بسا  رب  راوس  ییاهن ، تّجح  مامتا  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

: تشاد
ثیدح 187

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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ِهِذه ْمُکَّنَّرُغَت  الَف  ُْهتَِنتَف ، ْنَم  یِقَّشلاَو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  ٍلاح ، َدَْعب  ًالاح  اِهلْهَِأب  ًۀَفِّرَـصَتُم  ٍلاَوز ، َو  ٍءانَفَراد  اهَلَعَجَف  اْینُّدلا  َقَلَخ  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 
َضَرْعَأَف ْمُکیَلَع ، ِهیف  َهللا  ُُمتْطَخْـسَأ  ْدَق  ٍْرمَأ  یلَع  ُْمتْعَمَتِْجا  ْدَق  ْمُکارَأ  َو  اهیف ، َعِمَط  ْنَم  َعَمَط  ُبیَُخت  َو  اهَیلِإ ، َنَکَر  ْنَم  َءاجَر  ُعَطْقَت  اهَّنِإَف  اْینُّدـلا ،
ِلوُسَّرلاـِب ُْمْتنَمآ  َو  ِۀَـعاَّطلِاب ،  َ ُْمتْرَْرقَأ ُْمْتنَأ ، ُدـیَبَْعلا  َْسِئب  َو  اـنُّبَر ، ُبَّرلا  َمِْعنَف  ُهَتَمْحَر . ْمُکَبَّنَج  َو  ُهَتَمِْقن ، ْمُِـکب  َّلَـحَأ  َو  ْمُْـکنَع ، ِمـیرَْکلا  ِهِهْجَوـِب 

ْمَُکل ًاّبَتَف  [ 1 ، ] ِمیظَْعلا ِهللاَرْکِذ  ْمُکاْسنَأَف  ُناطیَّشلا ، ُمُکیَلَع  َذَوَحَتْسا  ِدََقل  ْمُهَْلتَق ، َنوُدیُرت  ِِهتیِرُذ  یلِإ  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنإ  َُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم 
ُهَّنإَف ِنُوُلتْقَتالَو ، ْمُکَّبَر  َهللا  اوُقَّتإ  ْمَُکل ، ُلُوقأ  َنیِملاَّظلا . ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ْمِِهنامیإ  َدـَْعب  اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار ، ِهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  َنوُدـیُرت ، ام  َو 

هللا یلـصٌدَّمَُحم  ْمُکِیبَن  ُلْوَق  ْمُکَغََلب  ْدَق  ُهَّلََعل  َو  ْمُکِیبَن ، ُۀَجْوَز  ُۀَجیدَخ  یتَّدَج  َو  ْمُکیبَن  ِْتِنب  ُْنبإ  ّینِإَف  یتَمْرُح ، ُكاِهْتنإ  الَو  یْلتَق  ْمَُکل  ُّلِحی  ال 
: هلآ هیلع و 

ِۀَّنَْجلا ِلْهَا  ِبابَش  ادیَس  ُنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یلاـح هب  یلاـح  زا  شناـبحاص  يارب  هک  یئاـیند  داد ، رارق  لاوز  هـب  ور  ریذـپانف و  يارـس  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  اـیند  هـک  ار  یئادـخ  ساپـس  )
هدز تفگش  ار  وا  ایند  هک  تسا  یسک  دنمتواقش  تخب و  هریت  و  دروخب ، ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک  نآ  هتخابدوخ  دوش ، یم  نوگرگد 

! مدرم يا  دزاس .
، دسر یمن  شیوزرآ  هب  ددنب  لد  نآ  رب  هک  ره  دوشیم و  لیدبت  سأی  هب  شدـیما  دـنک ، هیکت  نآ  رب  سک  ره  اریز  دـبیرفن  ار  امـش  ایند  نیا 
ار یهلا  باذـع  و  دـنادرگیم ، زاب  امـش  زا  ار  وا  هّجوت  دـنازیگنا ، یم  رب  ار  ادـخ  بضغ  هک  دـیاهدرک  عامتجا  يراک  يارب  منیب  یم  ار  امش 

. دیامن یم  مورحم  شفطل  تمحر و  زا  ار  امش  و  دزاس ، یم  مهارف  امش  يارب 
یلـصدّمحم شربمایپ  هب  و  دیداهن ، ندرگ  وا  تعاطا  هب  امـش  دیتسه  يدب  ناگدنب  هچ  امـش  تسا و  نابرهم  بوخ و  يادخ  هچ  ام  يادـخ 

! دیدش مّمصم  نانآ  لتق  رب  دیدرب و  شروی  وا  نادناخ  ترتع و  رب  هاگنآ  و  دیدروآ ، نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
. دیاهدرک شومارف  ار  گرزب  يادخ  دای  هتفای و  ّطلست  امش  رب  ناطیش 

سپ هک  دنتـسه  یمدرم  نانیا  يرآ  تشگ ، میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  ام  همه  میئادخ و  نآ  زا  ام ، همه  داب . ناتمیمـصت  امـش و  رب  گنن  سپ 
: تفگ دمآ و  ولج  رمش  ماگنه  نیا  رد  داب ). نارگمتس  رب  ترفن  گنن و  دندیزرو  رفک  نامیا  زا 

. میمهفب ار  نآ  ام  هک  وگب  نخس  نانچ  نآ 
: دومرف ماما 

ردام متسه و  امش  ربمایپ  دنزرف  نم  دیرادن ، نم  نادناخ  مارتحا  کته  نم و  نتشک  يارب  يزّوجم  چیه  اریز  دیشکن ، ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  )
ود نیسح  نسح و   » دومرف هک  دیاهدینـش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف  نیا  دیاش  تسامـش ، ربمایپ  رـسمه  هجیدخ  مگرزب 

[. 2 «.( ] دنتسه تشهب  ناناوج  رورس 
*****

هیآ 19. هلداجم  هروس  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص252 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  [ 2]

یناردنزام ج4 ص100 بوشآ  رهش  نبا  بقانم 
راونالاراحب ج45 ص5.

نارای نداد  زردنا  اروشاع و  حبص  ینارنخس 

: هک دنک  یم  لقن  ۀحئاط  نب  رُشب 
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: تشاد راهظا  و  تساخاپب ، دوخ  نارای  عمج  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  اروشاع  حبص 
ثیدح 188

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو یـضِّرلِاب ، یلْوَأ  َو  ِءاقَْبلِاب ، َّقَحَأ  ُءاِیْبنألا  َِتناک  ٌدَحَأ ، اهیَلَع  یَِقب  َْوأ  ٍدَحْألتیَِقب  َْول  اْینُّدلا  َّنِإَف  ٍرَذَح ، یلَع  اْینُّدلا  َنِم  اُونوُک  َو  َهللا  اوُقَِّتا  ِهللا  َدابِع 

ُلِْزنَْملاَو ٌّرِهَفْکُم ، اهُروُرُـس  َو  ٌّلِحَمْـضُم ، اهُمیعَن  َو  ٍلاب ، اهُدیدَجَف  ِءانَْفِلل ، اهَلْهَأ  َقَلَخ  َو  ِءالَْبِلل ، اْینُّدلا  َقَلَخ  یلاعَت  َهللا  َّنَأ  ُریَغ  ِءاضَْقلِاب . یـضْرَأ 
: اوُدَّوَزَتَف ٌۀَْعُلق ، ُراَّدلاَو  ٌۀَْغُلب 

. َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهللا  اوُقَّتاَف  [ 1 ، ] يْوقَّتلا ِداَّزلا  َریَخ  َّنِإَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ ناگدنب  )
ناربمایپ دنامب ، ایند  رد  هشیمه  يارب  درف  کی  ای  دوش و  هداد  رفن  کی  هب  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذح  رب  ایند  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا 

!! زگره یلو  دوب ، رتدنیآ  شوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  نانآ  يدونشخ  بلج  رتراوازس و  ءاقب  يارب 
لّدـبم هودـنا  مغ و  هب  نآ  يداش  رورـس و  لیاز و  شیاهتمعن  هنهک و  شیاههزات  هک  هدومن  قلخ  ندـش  یناف  يارب  ار  اـیند  دـنوادخ  اریز 

زا سرت  يوقت و  ترخآ  هشوت  هک  دـیریگرب  ياهشوت  دوخ  ترخآ  يارب  سپ  تسا ، تّدـم  هاتوک  تسپ و  ياهناـخ  اـیند   ј گ دهاوخ 
[. 2 (. ] تسادخ

*****
هیآ 197. هرقب  هروس  [ 1]

ص215. مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات  [ 2]

نایفوک اب  ییاهن  تجح  مامتا 

رب راوس  نایفوک ، اب  یئاهن  تّجح  مامتا  مایپ و  غالبا  نانمـشد و  تیاده  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  دربن  ياههظحل  نیزاغآ  رد 
: تفگ نینچ  دنلب  دایرف  اب  تفرگ و  رارق  نایفوک  هاپس  يور  شیپ  و  دش ، بسا 

ثیدح 189
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ُساَّنلا اَهیَأ 
، یلْوَق ُْمْتقَّدَص  َو  يرْذُع  ُْمْتِلبَق  ْنِاَف  ْمُکیَلَع ، یمَدْقَم  ْنِم  ْمُکَیِلا  َرِذَـتْعَا  یّتَح  َو  یَلَع ، ْمَُکل  ٌّقََحل  اِمب  ْمُکَظِعَأ  یّتَح  ینُولِّجَُعتالَو  یلْوَق ، اوُعَمِْـسا 

. ٌلیبَس یَلَع  ْمَُکل  ْنُکی  َْمل  َو  َدَعْسَأ ، َِکلِذب  ُْمْتنُک  َفْصَنلا ، ینوُُمتیَطْعَاَو 
َیِلا اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکی  ـال  َُّمث  ْمُکَءاکَرُـش  َو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف   » ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  َفْصَّنلا  اوُطُْعت  َملَو  َرْذـُْعلا ، یّنِم  اوـُلَبْقَت  َْمل  ْنِاَو 

[. 2 «. ] َنیِحلاّصلا ّیلوَتی  َوُه  َو  َباتِْکلا  َلََّزن  يذَّلا  ُهللا  یِیلَو  َّنإ  [ » 1 « ] ِنوُرِْظُنتالَو
!؟ اَنَأ ْنَم  اوُرُْظناَف  ینُوبْینَاَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

!؟ یتَمْرُح ُكاِهْتناَو  یْلتَق  ْمَُکل  ُّلِحی  ْلَه  اوُرُْظناَف  اهُوِبتاع ، َو  ْمُکِسُْفنَأ  یِلا  اوُعِجْرا  َُّمث 
. ِهِّبَر ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمب  ِِهلوُسَِرل  ِقِّدَصُملاَو  ِهللاِاب  َنینِمْؤُْملا  ِلَّوَأ  َو  ِهِّمَع ، َْنباَو  ِهیصَو  َْنباَو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصْمُکِیبَن  ِْتِنب  َْنبِا  ُتَْسلَأ 

؟ یبَأ َّمَع  ِءادَهُّشلا  ُدیَس  ُةَزْمَح  َسَیل  ََوأ 
!؟ یّمَع ِنیَحانِْجلاوُذ  ُرایّطلا  ُدیهَّشلا  ُرَفْعَج  َسَیلَوَأ 
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: ْمُکیف ٌضیفَتْسُم  ٌلْوَق  ْمُکُْغْلبی  َْمل  ََوأ 
: یخَِألَو یل  َلاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ 

ُّرُضی َو  ُهَلْهَأ ، ِهیَلع  ُتُقْمی  َهللا  َّنَأ  ُتِْملَع  ْذُم  ًابْذِک  ُتْدَّمَعَت  ام  ِهللاَوَف  ُّقَحلا ، َوُه  َو  ُلُوقَأ ، اِمب  ینوُُمْتقَّدَص  ْنِاَف  ۀنجلا .!؟ لهأ  بابش  ادیـس  ناذه 
َْوأ يرْدُْخلا ، ِدیعَـس  ابَأ  َْوأ  يراْصنألا ، ِهللاِْدبَع  َْنب  َِرباج  اُولَـس  ْمُکَرَبْخَأ ، َِکلذ  ْنَع  ُهوُمُتْلَأَس  ْنِإ  ْنَم  ْمُکیف  َّنِاَف  ینوُُمْتبَّذَک  ْنإ  َو  ُهَقَلَتْخا . ِنَم  ِِهب 
یل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللاِلوُسَر  ْنِم  ََۀلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَـس  ْمُهَّنَأ  ْمُکوُِربْخی  ٍِکلام ، َْنب  َسَنَأ  َْوأ  َمَقْرَا ، َْنب  َدیَز  َْوأ  يدِعاَّسلا ، ِدْعَـس  َْنب  َلْهَس 

!؟ یمَد ِکْفَس  ْنَع  ْمَُکل  ٌزِجاح  اذه  یف  امَفَأ  یخَِألَو ،
[. 3]

؟ ْمُکِیبَن ِْتِنب  ُْنبِا  ّینِا  ام  ًاَرثَأ  َنوُّکُشَتَفَأ  ِلْوَْقلا ، اَذه  ْنِم  ٍّکَش  یف  ُْمْتنُک  ْنِاَف 
ْمُْکنِم ٍلـیتَِقب  ینُوُبلْطَتَأ  ینوُِربْخَأ ، ًۀَّصاـخ . ْمُکیِّبَن  ِْتِنب  ُْنبا  اـَنَا  ْمُکِریَغ ، ْنِم  ـالَو  ْمُْکنِم  يریَغ  ِیبـَن  ِْتِنب  ُْنبِا  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْـشَْملا  َنَیب  اـم  ِهللاَوَف 

؟ ُُهْتلَتَق
؟ ُُهتْکَلْهَتِْسا ٍلام  َْوأ 

؟ ٍۀَحارَج ْنِم  ٍصاصِِقب  َْوأ 
(: يدانف هنومّلکی . اوذخاف ال  )

: َیِلا اُوُبتْکَت  َْملَأ  ِثِراْحلا ، َْنب  َدیزی  ای  َو  ِثَعْشْألا ، َْنب  َسیَق  ای  َو  ٍرَْجبَأ ، َْنب  َراَّجَح  ای  َو  یْعبِر ، نب  ثَبَش  ای 
: هل اولاق  ِْلْبقَاَف .!؟ ٌدَّنَُجم ، ََکل  ٍْدنُج  یلَع  ُمُدْقَت  امَّنِا  َو  ُمامِْجلا  ِتَّمَط  َو  ُنانَْجلا ، َّرَضْخَاَو  ُرامثِّلا  ِتَعَنیَا  ْدَق  ْنَأ 

!. لعفن مل 
: لاقف

! ِهللا َناْحبُس 
: لاق ّمث  ُْمْتلَعَف . ْدََقل  ِهللاَو  یَلب 

! ُساَّنلا اَهیَأ 
! ِضْرَْالا َنِم  ینَمْأَم  یِلا  ْمُْکنَع  ُفِرَْصنَا  ینوُعَدَف  ینوُُمتْهِرَکِْذا 

: ثعشالا نب  سیق  هل  لاقف 
! کّمع ینب  مکح  یلع  لزنت  الوأ 

َرَثْکَِأب ٍمِشاه  ُوَنب  َکَُبلْطی  ْنَا  ُدیُرتَأ  ثعـشالا ) نب  دـمحم   ) َکیخَأ وُخَأ  َْتنَأ  هورکم .! مهنم  کیلإ  لصی  نلو  بحت ، ام  ّالإ  كوری  نل  مّهنإف 
!؟ ٍلیقَع ِْنب  ِِملْسُم  ِمَد  ْنِم 

! ِدیبَْعلا َراِرف  ُِّرفَأ  الَو  ِلیلَّذلا ، َءاطِْعا  يدِیب  ْمِهیطُْعا  ِهللاَو ال  ال 
[. 5  »] ِباسِْحلا ِمْوِیب  ُنِمْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  یبَِرب  ُذوُعَا  [ » 4 « ] ِنوُمُجَْرت ْنَا  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُتْذُع  ّینِا   » ِهللاَدابِع

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! مدرم يا  )

نم اب  امش  رگا  دیشاب . هتشادن  نم  شیپ  يرذع  ات  منک ، تحیصن  دنپ و  مراد  هفیظو  هچنآ  هب  ار  امش  ات  دینکن ، باتـش  و  دیونـشب ، ار  منخس 
دیراذگب نایم  رد  مه  اب  ار  ناتهشیدنا  يأر و  دیرادن . فاصنا  امش  رگا  دیوش ، یم  دنمتداعس  تخبـشوخ و  دینک  راتفر  فاصنا  لدع و  هب 

ار نآرق  هک  یئادخ  اریز  دیریگب . میمـصت  نم  هرابرد  يراظتنا  چیه  نودب  تروشم  روش و  زا  سپ  ددرگن ، ناتیناشیرپ  بجوم  ناترادرک  ات 
میوگ و یم  زاب  ار  مَبَـسَن  رابت و  نم  راگدرورپ  شیاتـس  زا  سپ  [ 6  ] دراد تیالو  دوخ  حلاص  ناگدـنب  رب  وا  مه  تسا و  نم  یلو  هداتـسرف 
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مارتحا کته  نم و  نتشک  ایا  هک  دیشیدنایب  دینیبب و  دینک ، شنزرس  ار  ناتدوخ  و  دیدرگ ، زاب  نتشیوخ  هب  هاگنآ  و  متـسیک ، نم  هک  دینیبب 
؟ تسا هدنبیز  هتسیاش و  ناتیارب  نم ، تیب  لها 

؟ متسین امش  ربمایپ  دنزرف  نم  ایآ 
؟ متسین ناتربمایپ  یصو  ومع و  رسپ  یلع  دنزرف  نم  ایآ 

. تفریذپ یم  لد  ناج و  اب  دش  یم  لزان  وا  رب  ادخ  زا  هچره  و  داد ، یهاوگ  ربمایپ  تلاسر  هب  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  ناگمه  زا  شیپ  هک  وا 
؟ تسین مردپ  يومع  ءادهّشلادیس  هزمح  ایآ 

؟ تسین نم  يومع  دنک  یم  زاورپ  لاب  ود  اب  تشهب  رد  هک  رایط  رفعج  ایآ 
؟ تسا هدیسرن  امشب  دنتشهب » ناناوج  رورس  ود  نیا   » دومرف مردارب  نم و  هرابرد  ربمایپ  هچنآ  ایآ 

غورد زگره  درادیم  نمـشد  ار  نایوگغورد  دنوادخ  هک  منادیم  نوچ  دنگوس ، ادـخ  هب  دـینک ، مقیدـصت  میوگیم  هچنآ  هک  تسا  نیا  قح 
هللادـبع نب  رباج  زا  دیـسرپب . نانآ  زا  دـننک  وگزاـب  ار  تقیقح  هک  دنتـسه  یناـسک  امـش  نیب  رد  دـیرادن  رواـب  ار  میاـههتفگ  رگا  ماهتفگن .

امشب اهنآ  دیسرپب . کلام  نب  سنا  زا  مقرأ ، نبا  دیز  زا  بزاع ، نبا  ءارب  زا  يدعاس ، دعس  نب  لهس  زا  يردُخ ، دیعسوبا  زا  دیسرپب  يراصنا 
؟ تسا هدومرف  هچ  مردارب  نم و  هرابرد  ربمایپ  هک  تفگ  دنهاوخ 

؟ دیزیرن ار  منوخ  هک  دشاب  نیا  عنام  دناوت  یمن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  ایآ 
هن دیشاب  هتشاد  نیقی  مسق  ادخ  هب  دیراد ، دیدرت  متسه  امش  ربمایپ  رسپ  نم  هکنیا  رد  امش  رگا  دیراد ، کش  نم  ياههتفگ  رد  امش  رگا  [ 7]

. درادـن دوجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  زج  نونکا  برغم ، رد  هن  قرـشم و  رد  هن  نارگید ، نیب  رد  هن  امـش و  نیب 
! امش رب  ياو 

؟ دیهاوخیم نم  زا  ار  وا  نوخ  هک  ماهتشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ 
؟ دیاهتساخرب نآ  بلط  هب  هک  ماهدرک  هابت  امش  زا  ار  یلام  ایآ 

؟ دینک صاصق  دیهاوخیم  هک  ماهدرک  دراو  یتحارج  امش  زا  یسک  رب  ایآ 
: دومرف دنلب  يادص  اب  ماما  دنتفگن ). ینخس  چیه  دنداتسیا و  تکاس  قارع  نایهاپس  (. )

هدیـسر و اههویم  هک  دـیتشونن  نم  يارب  امـش  ایآ  ثراح ، نب  دـیزی  يا  و  ثعـشأ ، نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راّـجح  يا  یْعبِر ، نبا  ثَبَـش  يا  )
؟ تسا هدش  مّرخ  زبس و  اهنیمز 

دنتفگ نانآ  (. » نک تمیزع  هفوک  يوس  هب  رتدوز  هچره  سپ  تسا ، هتشگ  هدامآ  زّهجم و  وت  رطاخ  هب  هک  ییآ  یم  یهاپـس  يوس  هب  انامه 
«. میاهتشونن ياهمان  ام  هن ،
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!! هللا ناحبس  )
! ادخ هب  دنگوس 

یم دوخ  نطو  هب  و  مدرگ ، یم  زاب  امـش  يوس  زا  دـیراد  تهارک  نم  زا  رگا  لاح  دـیتشون ، همان  نم  هب  دـیاهداد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  اـمش 
.( مور

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  اجنیا  رد  ثعشأ  نب  سیق 
یم دروخرب  دیراد  تسود  هک  هنوگنآ  امش  اب  هک  اهنآ  دیهن ، یمن  ندرگ  هیما » ینب  نارس  رگید  دیزی و   » دوخ ياهومع  رسپ  روتسد  هب  ارچ 

. دید دیهاوخن  يدنیاشوخان  راتفر  اهنآ  زا  و  دننک ،
: داد خساپ  ماما 
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یم ملـسم  نوخ  زا  شیب  مشاه  ینب  زا  ایآ  تخیر ، گنرین  اب  ار  لـیقع  نب  ملـسم  نوخ  هک  یـشاب  یم  ثعـشأ  نب  دّـمحم  ناـمه  ردارب  وت  )
؟ يزیرب یهاوخ 

! ادخ هب  دنگوس  هن 
! زگره

. درک مهاوخن  زجع  هب  فارتعا  ناگدرب  نوچ  داد و  مهاوخن  نایدیزی  هب  ّتلذ  تسد  نم 
هتشاد نم  ندرک  راسگنس  مزع  رگا  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ ، ناگدنب  يا  منک ». یمن  رارف  ناگدرب  نوچ  «و 

.( درادن تمایق  زور  هب  نامیا  هک  يّربکتم  ره  زا  امش ، مدوخ و  راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  دیشاب و 
رارق نارای  نایم  ماما  ددنبب ، ار  وا  يراوس  بسا  داد  روتسد  ناعمـس  نب  ۀبقع  هب  تشگرب و  اههمیخ  فرطب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ 

. دندز هقلح  وا  فارطا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  و  تفرگ ،
*****

.71 هیآ سنوی  هروس  [ 1]
هیآ 196 فارعا  هروس  [ 2]
يربط ج7 ص328 خیرات 

ریثأ ج3 ص287 نبا  لماک 
دیفم ص234. خیش  داشرا 

فارشالا ج3 ص188. باسنا  [ 3]
.20 هیآ ناخد  هروس  [ 4]
هیآ 27. رفاغ  هروس  [ 5]

ار نانز  ات  درک  هراشا  ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ماما  دش ، دنلب  نارـسمه  نارهاوخ و  هیرگ  يادص  دیـسر  اجنیا  هب  هک  ماما  نخـس  [ 6]
. دندش تکاس  نانز  و  دنک ، تکاس 

! دیوگ یم  هچ  هک  دناد  یمن  شدوخ  تفگ ، زیمآ  تناها  رمش  دیسر ، اجنیا  هب  هک  نیسح  ماما  نخس  [ 7]
: تفگ داد و  ار  وا  باوج  رهاظم  نب  بیبح 

. تسا هدرک  رهم  یهارمگ  رفُک و  رب  ار  وت  بلق  ادخ  اّما  یناد  یم  بوخ  وت 

رگید یتجح  مامتا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  و  دیدرگ ، صّخشم  اهرکشل  ناهدنامرف  و  دنتفرگ ، رارق  مه  لباقم  رد  رباربان ، هاپس  ود  هک  اروشاع  حبـص  رد 
. دنک رگید  یتّجح  مامتا  نانآ  اب  ات  تفر  نایفوک  رگشل  يوس  هب  دوخ  نارای  زا  یعمج  اب  ماما  دندمآ ، درگ  ترضح  نآ  فارطا  رد 

. دیشک دایرف  ناشرس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندش ، ماما  زیمآدنپ  نانخس  عنام  هدوهیب  ياهنخس  اهادص و  داجیا  اب  دیزی  نایرگشل  اّما 
ثیدح 190

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َناک یناصَع  ْنَم  َو  َنیدَشْرُْملا ، َنِم  َناک  ینَعاطَأ  ْنَمَف  ِداشَّرلا ، ِلیبَس  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  امَّنِإ  َو  یلْوَق ، اوُعَمْـسَتَف  َیلِإ  اُوتِْـصنَت  ْنَأ  ْمُکیَلَع  ام  ْمُُکلیَو 
یلَع ُهَّللَا  َعَـبَطَف  ِمارَْحلا ، َنِم  ْمُُکنوُُـطب  ْتَِئُلم  َو  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکتاـیطَع  َْتلَزَْخنِإ  ْدَـق  یلْوَِـقل ، ٍعِمَتْـسُم  ُریَغ  يْرمألٍـصاع  ْمُکُّلُک  َو  َنیکَلْهُْملا ، َنِم 

؟ َنُوتِْصنَت الَأ  ْمُکَلیَو  ْمُِکبُوُلق ،
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؟ َنوُعَمْسَت الَأ 
مهنیب دعس  نب  رمع  باحصأ  موالتف  )

: اولاق و 
(. هل اوتصنأ 

ُْمتْشَشَحَو اِنباقِر ، یف  ًافیَس  انیَلَع  ُْمْتلَلَس  َنیِّدِعَتْسُم ، َنیِّدَُؤم  ْمُکانْخَرْصَأَف  َنیریَحَتُم  َنیهلَو  انوُُمتْخَرْصَتْسا  َنیحَفَأ  ًاحَْرت . َو  ُۀَعامَْجلا  اَُهتیَأ  ْمَُکل  ًاّبَت 
َحَبْـصَأ ٍلَمَأ  الَو  ْمُکیف ، ُهْوَْشفَأ  ٍلْدَع  ِریَِغب  ْمُِکئادْعألْمِهیَلَع ، ًادی  َو  ْمُِکئاِیلْوَأ ، یلَع  ًاْبلِإ  ُْمتْحَبْـصَأَف  انُّوُدَع  َو  ْمُکُّوُدَع  اهانَج  یّتلا  ِنَتِْفلا  ران  انیَلَع 

ُتالیَْولا ْمَُکل  َّالَهَف  [ 1 . ] اَنل َلیَفَت  يأَر  الَو  اَّنِم ، َناک  ٍثَدَح  ِریَغ  ْنِم  ِهیف ، ُْمتْعَمَط  ٍشیَع  َسیـسَخ  َو  ْمُکُولانَأ ، اْینُّدـلا  َنِم  َمارَْحلا  َِّالا  ْمِهیف ، ْمَُکل 
َو ابَّدـْلا ، ِةَریَطَک  انیَلَع  ُْمتْعَرْـسَأ  ْنِکلَو  ْفَصْحَتْـسی ، َْمل  ْيأَّرلاَو  ٌنِماط ، ُشْأَْجلاَو  ْرَهْـشی ، َْمل  ُفیَّسلاَو  اهوُُمتْزَّهََجت  اـنوُُمتْکََرت ، َو  اـنوُُمتْهِرَک  ْذإ 

. ْمَُکل ًاْحبُقَف  ِشارَْفلا ، یعادَتَک  اهَیلِإ  ُْمتیَعادَت 
َو ِنَنُّسلا ، ِءیِفْطُم  َو  ِباتِْکلا ، یفِّرَُحم  َو  ِماثآلا ، ِۀَبْـصُع  َو  ِناطیَّشلا ، ِۀَثَفَن  َو  ِباتِْکلا ، ِةَذَـبَن  َو  ِبازْحألا ، ِذاذِـش  َو  ِۀَّمُْألا ، ِتیغاوَط  ْنِم  ُْمْتنَأ  امَّنِإَف 

َنآْرُقلا اُولَعَج  َنیذَّلا  َنیئزْهَتْسُْملا ، ِۀَِّمئَأ  ِخارُص  َو  َنینِمْؤُْملا ، يِذُْؤم  َو  ِبَسَّنلِاب ، ِراهِْعلا  یقِْحُلم  َو  ِءایِـصْوألا ، ِةَْرتِع  يریبُم  َو  ِءایْبنألا ، ِدالْوَأ  ِۀَلَتَق 
ُْهتَثَراوـَت َو  ْمُُکقوُرُع ، ِهیَلَع  ْتَجَـشَو  ٌفوُْرعَم ، ْمُکیف  ُلْذَْـخلا  ِهللاَو  ْلَـجَأ  َنُولُذَْـخت ، اـنایِإ  َو  َنوُدِـمَتْعَت ، ُهَعایْـشَأ  َو  ٍبْرَح  َنـْبِا  ْمـُْتنَأ  َو  َنیـضِع .

یَلَع ِهللا  ُۀَنَْعل  الَأ  ِبِصاْغِلل ، ًۀَلْکُأ  َو  ِبِصاَّنِلل  ًاْخنِـس  ٍءیَـش  َثَبْخَأ  ُْمْتنُکَف  ْمُکُروُدُص ، ِِهب  ْتیِـشَغ  َو  ْمُُکبُوُلق  ِهیَلَع  ْتَتَبَن  َو  ْمُکُعوُُرف ، َو  ْمُُکلوُُصا 
، ِنیَتَْنثا َنَیب  َزَکَر  ْدَق  یعَّدلا  َْنبا  یِعَّدلا  َّنِإ  الَأ  ْمُه . ِهللاَو  ُْمْتنَأَف  ًالیفَک  ْمُکیَلَع  َهللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیکَْوت ، َدَْعب  َنامیألا  َنوُضُْقنی  َنیذَّلا  َنیثِکاَّنلا 

ٌسوُُفن َو  ٌۀیِمَح ، ٌفُونُاَو  ْتَرُهَط ، ٌروُجُحَو  َْتباط ، ٌدُودُجَو  ُُهلوُسَرَو ، َِکلذ  ُهللا  َیبَأ  ِۀینَدلا ، ُذُـخَآ  ام  َو  ِۀَّلِّذـلا ، اَّنِم  َتاهیَهَو  ِۀَّلِّذـلاَو ، ِۀَّلِّْسلا  َنَیب 
َِۀلْذَـخَو ِداـتَْعلا ، ِۀَِّلق  یلَع  ِةَرْـسُْالا  ِهِذـِهب  ٌفِحاز  ّینِإ  ـالَأ  ُتْرَذـْنَأَو ، ُتْرَذـْعَأ  ْدَـق  ّینأ  ـالَأ  ِمارِْکلا ، ِعِراـصَم  یلَع  ِماـئِّللا  َۀَـعاط  َِرثُْؤت  ـال  ٌۀـِیبَأ ،

: لوقی أشنأ  ّمث  ِباحْصألا ،
ًامِْدق َنُوماَّزَهَف  ْمَزْهَن  ْنِاَف 

انیمَّزَهُم ُریَغَف  ْمَزُْهن  ْنِاَو 
ْنِکلَو ٌْنبُج  انُّبِط  ْنِأ  امَو 

انیرِخآ َُۀلْوَدَو  انایانَم 
ْمُکَْرمَأ اوُعِمْجَأَف  يّدَـج ، ْنَع  یبَأ  َیلِإ  ُهَدِـهَع  ٌدـْهَع  یحِّرلا ، َرَْود  ْمُِکب  َروُدـَت  یّتَح  ُسَرَْفلا ، ُبَکْری  اَـم  َثیَرَک  ـَّالِإ  اهَدـَْعب  َنُوثَْبَلت  ـال  ُهَّنإ  اـمَأ 

ٍطارِص یلَع  ّیبَر  َّنِإ  اِهتیِـصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  َّالِإ  ٍۀَّباد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر . َو  ّیبَر  ِهللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّینِإ  ِنوُرِْظنت ، َُّمث ال  ًاعیمَج  ینوُدیک  َّمَث  ْمُک  َءاکَرُـشَو 
[. 2 . ] ٍمیقَتْسُم

، ًادَحَأ ْمِهیف  ُعَدی  الَف  ًةَِربْصُم ، ًاسْأَک  ْمِهیقْسی  ٍفیقَث  َمالُغ  ْمِهیَلَع  ْطِّلَسَو  َفُسوی ، ِینِسَک  َنینِـس  ْمِهیَلَع  ْثَْعباَو  ِءامَّسلا ، َرِطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحَا  َّمُهَّللَا 
َو اْنلَّکََوت  َکیَلَع  انُّبَر  َْتنَأ  َو  انُولَذَخ ، َو  انُوبَّذَـکَو  انوُّرَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهنِم ، یعایْـشَأَو  یتَیب  ِلْهأَو  یئاِیلْوَِألَو  یل  ُمِقَْتنی  ٍۀبْرَِـضب ، ًَۀبْرَـضَو  ٍۀَْـلتَِقب  ًۀَْـلتَق 

: لاق َّمث  ُریصَْملا . َکَیلِإَو  اْنبَنَأ  َکَیلِإ 
؟ ٍدْعَس ُْنب  ُرَمُع  َنیَأ 

، هیتأی نأ  ّبحی  ًاهراک ال  ناکو  هل ، یعُدف  َرَمُع .! یل  اوُعُْدا 
: لاقف

، ٌِعناص َْتنَأ  ام  ْعَنْصاَف  ًادوُهْعَم ، ٌادْهَع  ٌاَدبَأ ، َِکلِذب  ُأَّنَهَتَت  ِهللاَو ال  َناجْرُجَو ، يَّرلا  َدِالب  یعَدلا  ُْنبا  یِعَّدلا  َکّیلَوی  ْنَأ  ُمَعَْزت  یُنُلتْقَت  َْتنَأ  ُرَمُعای 
. ْمُهَنَیب ًاضَرَغ  ُهَنوُذِخَّتی  َو  ُناْیبِّصلا  ُهامارَتی  ِۀَفوُْکلِاب ، َبُِصنْدَق  ٍۀَبَصَق  یلَع  َکِسأَِرب  ّینَأَکَو  َةَرِخآ ، الَو  اْینُِدب  يدَْعب  ُحَْرفَت  َکَّنِإَف ال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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نایفوک هب  رادشه 
؟ دیوش یمن  تکاس  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش  امش ، رب  ياو  )

منخس زا  سک  ره  ناراگتسر و  زا  دنک  تعاطا  نم  زا  سک  ره  مناوخیم ، ارف  يراگتـسر  هار  هب  ار  امـش  نم  انامه  دیونـشب ، ار  منانخـس  ات 
مارح زا  امش  هقوذآ  رابنا  اریز  دیدادن  شوگ  منانخس  هب  و  دیدرک ، نایصع  منامرف  زا  امش  همه  دوب ، دهاوخ  ناگدش  دوبان  زا  دنک  یچیپرس 

. تسا هداهن  رهم  ناتیاهلد  رب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  تسا و  هتشگ  رپ  مارح  زا  ناتیاهمکش  هتشابنا و 
؟ دیوش یمن  تکاس  ارچ  امش  رب  ياو 

؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  منانخس  هب  ارچ 
: دومرف ماما  هک  دندناوخارف  توکس  هب  ار  نارگید  دنتفرگ و  مارآ  دعس  رمع  نایرگشل  زا  یعمج  ماگنه  نیا  رد  (. 

نایفوک طوقس  فارحنا و  للع 
هثاغتـسا هب  عیرـس  ام  و  دیدیبلط ، دوخ  يرای  هب  ار  ام  و  دـیدرک ، هثاغتـسا  هدزتریح  هکیماگنه  هن  رگم  ناترای ، هودـنا  مغ و  و  داب ، ناتگرم 

؟ میتساخرب ناتیرای  هب  هداد و  خساپ  امش 
يارب ارنآ  هک  دیاهتخاس  ام  هّجوتم  ار  یـشتآ  دیاهدرک ، ایهم  ام  ّدض  رب  دـیدوب  هتفرگ  تسدـب  ام  زا  عافد  يارب  هک  یئاهریـشمش  نونکا  یلو 

؟ دیدمآ درگ  دوخ  ناتسود  ّدض  رب  هک  دش  هچ  میدوب ، هتخورفا  امش  ام و  نانمشد  يدوبان 
یقاب ناتیارب  يرتهب  هدـنیآ  دـیما  هن  دـندرک و  ءارجا  امـش  نایم  رد  یتلادـع  نانآ  هن  دـیدرب ، ـالاب  ناتناتـسود  رب  تسد  ناتنانمـشد  عفن  هب  و 

دناهداد هدعو  امشب  تسا  اراوگ  ناتیارب  هک  یتسپ  یگدنز  مارح و  لام  زا  یکدنا  نانآ  هک  تسا  نیا  يارب  اهوه  ایه  نیا  همه  دناهتـشاذگ ،
. تسا هتفاین  هار  ام  رب  یلطاب  هشیدنا  چیه  هدزنرس و  ام  زا  یفالخ  راک  چیه  هنرگ  و 
؟ دینک یم  كرت  ار  ام  دیئوج و  یم  يرود  ام  زا  هک  دیتسین  اهالب  هتسیاش  امش  ایآ 

دیتشادرب زیخ  ناوتان  ياهخلم  دننام  هاگنآ  دیتخیگنا و  رب  ار  هنتف  امش  یلو  دوب  شیوشت  یب  اهرکف  مارآ و  اهلد  ماین و  رد  اهریشمش  ینامز 
«. دیزی  » هداز زینک  ناگدرب  يا  داب ، امش  رب  يراوخ  ّتلذ و  سپ  دیدمآ ، رد  تکرح  هب  هتخوس  رپ  تارشح  نوچمه  و 

نایفوک رد  اهشزرا  خسم 
ناگدـننک لامیاپ  امـش  دـیئادخ ، باتک  زا  ناگداتفا  رود  امـش  دـیتسه ، هعماج  ناـگیامورف  امـش  دیـشاب ، یم  تّما  ناـیغاط  زا  نونکا  اـمش 

یم يدنواشیوخ  ّتلع  ار  انز  امش  دیتسه ، ءایلوا  ءایـصوا و  نادناخ  ناگدننک  دوبان  امـش  دیناربمایپ ، نادنزرف  ناگدنـشک  دیتسه و  اهّتنس 
دندرک هراپ  هراپ  ار  ینامسآ  بتک  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگدننک  ءازهتـسا  اب  دیتشاد ، اور  رازآ  نمؤم  ناگدنب  هب  دیناد و 

. دیدش ادصمه 
! دیدرک يراکدب  هچ 

تـسد اـم  يراـی  زا  دـیدرک و  کـمک  ار  وا  ناوریپ  برح و  دـنزرف  هیواـعم »  » امـش يرآ  دـیدیرخ . ار  يدـبا  باذـع  ناـتدوخ  تسد  هب  و 
! دنگوس ادخ  هب  دیتشادرب .

هتفرگ ورین  هشیر  نیا  زا  ناتیاههخاش  هدروخ و  بآ  اهینکـش  ناـمیپ  نیا  زا  امـش  هشیر  تسا ، فورعم  امـش  ناـیم  رد  ینکـش  ناـمیپ  نیا 
يرگاشامت ره  يارب  هک  دیتسه ، ياهویم  نیرتفیثک  امـش  تسا . هدش  زیربل  نآ  زا  ناتیاههنیـس  هتـشگ و  راوتـسا  نآ  رب  امـش  ياهلد  تسا ،
ياهدنگوس هک  داب  نانکـش  نامیپ  نآ  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب . یم  نادـنمروز  نابـصاغ و  يارب  اراوگ  ذـیذل و  ياهمعط  و  تسا ، هودـنا  هیام 

. دیدوب هداد  لیفک  نامیپ  نآ  رب  ار  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنتسکش ، مه  رد  دیکأت  زا  سپ  ار  دوخ 
يریذپان میلست  حور 
! دیشاب هاگآ 
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دنوادـخ میریذـپب ، ار  يراوخ  ّتلذ و  ام  هک  تاهیه  اّما  ّتلذ ، گرم و  نیب  تسا ، هدرک  روبجم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازاـنز ، دـنزرف  هدازاـنز ،
الاو و تّمه  ياراد  نادـناخ  فرـش و  تلاصا و  ياراد  كاپ و  ياهنماد  تسا و  هتـشادن  اور  نینمؤم  ربمایپ و  رب  ام و  رب  ار  ّتلذ  شریذـپ 

! دیشاب هاگآ  میهد . حیجرت  هنادنمتفارش  گرم  رب  ار  ناگیامورف  تعاطا  هک  دنهد  یمن  هزاجا  زگره  ام ، سفن  تّزع 
نمـشد و يرایـسب  كدنا ، نارای  نیا  اب  نم  دـینادب  متـشاد ، رذـح  رب  ناترادرک  كاندرد  دـب و  هدـنیآ  زا  ار  امـش  و  متفگ ، دوب  مزال  هچنآ 

(. ماهدرک باختنا  ار  دوخ  هار  ناتسود ، ینکشراک  و  نارای ، ینکش  نامیپ 
: دناوخ ندز  لاثم  ناونع  هب  ار  يدارم  بیسم  نبا  ةورف  راعشا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

میب و هک  میتسین  هدروخ  تسکش  تقیقح  رد  میروخب  تسکـش  رگا  و  میتسه ، نکـش  نمـشد  میدق  ناراگزور  زا  ام  میهد  تسکـش  رگا  )
(. درادن موادت  ام  گرم  اب  زج  نارگمتس  تموکح  نکل  تسین و  ام  هدنبیز  سرت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
نایفوک كاندرد  هدنیآ  زا  ربخ 

بایـسآ رود  رب  راوس  بسا  کی  هک  ینامز  رادقم  هب  كدـنا ، زج  دـنام  دـیهاوخن  یقاب  نم » نتـشک  زا  سپ   » نآ زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  )
. تسا هدناسر  نمب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مردپ  هک  تسا  یمایپ  نیا  دنز . یم  خرچ  نآ  روحم  رب  و  ددرگیم ،

هک ماهدرک  لّکوت  يراگدرورپ  هب  نم  دوشن ، ناتینامیشپ  بجوم  امـش  مادقا  ات  دیزیرب  مه  يور  دوخ  ناتـسدمه  هب  ار  ناتیاههشیدنا  سپ 
(. تسا میقتسم  طارص  رب  هراومه  نم  راگدورپ  تسوا ، تردق  تسد  رد  ياهدنبنج  ره  ناج  و  تسامش ، نم و  هدننیرفآ 

: دومرف درک و  نیرفن  نانآ  رب  هاگنآ 
نایفوک رب  ماما  نیرفن 

اراگدرورپ نادرگ . ناشبیـصن  ار  یطحق  یلاسکـشخ و  مالـسلا  هیلع  فسوی  نامز  دـننامه  تسرفن و  نانیا  رب  ار  تتمحر  ناراب  ادـنوادخ  )
رد هکنآ  رگم  نکم  اهر  ار  یـسک  ناشیا  زا  دزاس ، ناشباریـس  راوگان  خـلت و  یبارـش  زا  ات  امرف  ّطلـسم  نانآ  رب  فیقث »  » هفیاـط زا  ار  يدرم 

. ینادرگ ناشحورجم  هتشک و  ام ، زا  یحورجم  هتشک و  ره  لباقم 
! یهلا

رابتعا یب  و  دندومن ، بیذکت  ار  ام  و  دندش ، دراو  هلیح  هار  زا  ام  اب  هک  ارچ  ناتس ، زاب  نانآ  زا  ار  مناوریپ  ناتـسود و  نادناخ و  ارم و  ماقتنا 
داتـسیا و هاگنآ  میروآ ). یم  يور  وت  بناج  هب  میدرگ و  یم  زاب  وت  يوس  هب  و  تسا ، وت  رب  ام  لّکوت  یئام و  راـگدورپ  وت  يرآ  دـندرمش .

: دومرف
؟ دعس رمع  تساجک  )

: دومرف وا  هب  باطخ  ماما  داد ، رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  دندناوخ ، ار  دعس  رمع  رگشل  دیناوخب ). ار  وا 
دعسرمع كاندرد  هدنیآ  زا  ربخ 

! دعس رمع  يا  )
؟ یشک یم  ارم  وت  ایآ 

؟ داد دهاوخ  وت  هب  ار  ناگرگ »  » و ير »  » تموکح هدازانز ، دنزرف  هدازانز  راکنیا  يارب  ینک  یم  لایخ  و 
! ادخ هب  دنگوس 

! دعس رمع  يا  تسا ، یهلا  هتشون  نامیپ  نیا  دیسر ، یهاوخن  وزرآ  نیا  هب  زگره 
هک مرگن  یم  مراد  ایوگ  و  دوب ، یهاوخن  داش  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  نم  لتق  زا  سپ  وت  اریز  هد ، ماجنا  یهد  ماـجنا  یهاوخ  یم  هچره 

[. 3 .( ] دننک یم  باترپ  گنس  نآ  يوس  هب  و  هدرک ، يزاب  نآ  اب  هفوک  ياههّچب  هدش و  هدز  ین  رس  رب  وت  هدیرب  رس 
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*****
لوقعلا ص171 فحت  [ 1]

یمزراوخ ج2 ص7. نیسحلا  لتقم 
هیآ 56. دوه  هروس  [ 2]

یمزراوخ ج2 ص5 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  [ 3]
راونالاراحب ج45 ص8

ینارحب ج17 ص251 ملاوع 
لوقعلا ص171. فحت 

نایفوک اب  هرظانم  ثحب و 

زور دنک ، دودسم  نکش  نامیپ  نایفوک  رب  ار  اهیشارترذع  هنوگره  هنزور  هار و  دنک و  رادیب  ار  اهلد  هکنآ  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هنوگنیا ار  نانآ  اب  هرظانم  ثحب و  دوب  هداد  ریـشمش  هب  هیکت  هک  یلاح  رد  تفرگ و  رارق  هاپـس  ود  نایم  نادـیم ، رد  بسا  رب  راوس  اروشاـع 

: درک زاغآ 
ثیدح 191

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؟ ینَنُوفِْرعَت ْلَه  َهللا  ْمُکُدِْشنُا 

: اولاق
: لاق هطبس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبا  تنأ  معن ،

؟ هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  يّدَج  َّنأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنُا 
: اولاق

: لاق معن . مهللا 
؟ هلآو هیلع  هللا  یلصیفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ِءارْهَّزلا  ُۀَمِطاف  یُّما  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنُا 

: لاق معن . مهللا  اولاق 
؟ مالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبا  ُْنبِیلَع  یبا  َّنأ  َنوُمَْلعَتْلَه  َهللاُمُکُدِْشنُا 

: اولاق
: لاق معن . مهللا 

؟ ًامالِْسا ِۀَّمُْالا  ِهِذه  ِءاِسن  ُلُّوأ  ٍِدلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیدَخ  یتَّدَج  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنُا 
: اولاق

. معن مهللا 
: لاق

؟ یبَأ ُّمَع  َةَزْمَح  ِءادَهُّشلا  َدیَس  َّنأ  َنوُمَْلعَت  َلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنأف 
: اولاق

: لاق معن . مهللا 
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؟ یمَع ِّۀَنَْجلا  ِیف  َرایَّطلا  َرَفْعَج  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنُا 
: اولاق

: لاق معن . مهللا 
؟ ُهُدِّلَقَتُم اَنَا  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ُفیَس  اذه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنأف 

: اولاق
: لاق معن . مهللا 

؟ اهُِسبال اَنَا  ِهللا  ِلوُسَر  ُۀَمامِع  ِهِذه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنأف 
: اولاق

: لاق معن . مهللا 
؟» ٍۀَنِمُْؤمَو ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ِیلَو  ُهَّنَاَو  ًاْملِح ، ْمَهُمَظْعَاَو  ًاْملِع ، ْمُهَمَلْعَا  َو  ًامالِْسا ، ُمََهلَّوَا  َناک  مالسلا  هیلع  ًاِیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهللا  ُمُکُدِْشنأف 

: اولاق
. معن مهللا 

: لاق
؟ ِۀَمایِْقلا َمْوی  یبَا  ِدی  یف  ِدْمَْحلا  ُءاِولَو  ِءاْملا ، ِنَع  ُرِداَّصلا  ُریعَْبلا  ُداذی  امَک  ًالاجِر  ُْهنَعُدوُذی  ِضْوَْحلا ، ِنَع  ُِدئاَّذلَا  یبأَو  یمَد  َنوُّلِحَتْسَت  َِمبَف 

: اولاق
[. 1 . ] ًاشطع توملا  قوذت  یّتح  کیکرات  ریغ  نحنو  هّلک ، کلذ  انملع  دق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ هب  ار  امش  )

؟ دیسانش یم  ارم  ایآ 
: دنتفگ

. یتسه داب  وا  رب  دورد  هک  ادخ  ربمایپ  دنزرف  وت  يرآ 
مالسلا هیلع  هللادبعابا  ترضح  ياهیگژیو 

: دومرف ماما 
! ادخ هب  ار  امش 

؟ تسا نم  ردپ  بلاطیبا  نب  یلع  دیناد  یم  ایآ 
: دنتفگ

: دومرف ماما  يرآ ،
! ادخ هب  ار  امش 

؟ تسا نم  گرزب  ردام  تفریذپ  ار  مالسا  هک  ینز  نیتسخن  دلیوخ » رتخد   » هجیدخ دینادیم  ایآ 
: دنتفگ
. يرآ

: دومرف ماما 
! ادخ هب  ار  امش 
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؟ تسا نم  يومع  دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  هک  رفعج »  » دینادیم ایآ 
: دنتفگ
. يرآ

: دومرف ماما 
! ادخ هب  ار  امش 

؟ تسا ادخ  ربمایپ  ریشمش  ماهتسب  رمک  رب  نونکا  هک  ریشمش  نیا  دینادیم  ایآ 
: دنتفگ
. يرآ

: دومرف ماما 
! ادخ هب  ار  امش 

؟ تسا هللا  لوسر  هماّمع  ماهتسب  رس  رب  ار  هماّمع  نیا  هک  دینادیم  ایآ 
: دنتفگ
. يرآ

: دومرف ماما 
! ادخ هب  ار  امش 

؟ درک لوبق  ار  مالسا  هک  دوب  يدرف  نیلّوا  نیملسم  نایم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  دیناد  یم  ایآ 
؟ دشاب یم  نمؤم  نز  درم و  ره  ياوشیپ  یلو و  وا  دوب و  رترابدرب  همه  زا  یئابیکش  ربص و  رد  رتملاع و  همه  زا  ملع  رد  و 

: دنتفگ
. يرآ

: دومرف ماما 
؟ دیرامش یم  زیاج  ار  منوخ  نتخیر  هنوگچ  سپ 

رتش هکنانچ  نآ  درک  دهاوخ  مورحم  نآ  ندیـشون  زا  ار  یهورگ  دراد و  رایتخا  رد  ار  رثوک  ضوح  بآ  تمایق  يادرف  مردـپ  هک  یلاح  رد 
[. 2 .( ] تسوا تسدب  ریدقت  ساپس و  مچرپ  تمایق ، زور  رد  دنراد و  زاب  بآ  زا  ار  هنشت 

: دنداد خساپ 
!! يوش هتشک  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  اّما  میناد  یم  ار  اهنیا  همه  ام 

توعد توکس  هب  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  ساّبع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش ، دنلب  نارتخد  نانز و  هیرگ  يادص  هک  دوب  اجنیا 
. دنک

*****
سوواط ص38. نبا  فوهل  باتک  [ 1]

قودص ص135 خیش  یلاما  [ 2]
ۀعیشلا ج1 ص599 نایعأ 

راونالا ج44 ص318 راحب 
ینارحب ج17 ص167. ملاوع 
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ناهج هدنیآ  زا  نخس  اروشاع و  حبص 

هب ور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفای ، ناماس  اهتّجح  مامتا  دـیدرگ ، حرطم  اهرادـشه  دـش ، هداد  اهدـنپ  هکنآ  زا  سپ  اروشاع  حبـص  رد 
: دومرف نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  دومرف ، هدرک  دوخ  نارای 

: یل َلاق  ِهللا  َلوُسَر  َّنإ 
َو اَِهب ، ُدِهْـشَتْسَت  َکَّنإ  َو  ًاروُمُع ، یعُدت  ٌضْرأ  یِهَو  نیِیبَّنلا ، َءایِـصْوأ  َو  َنوِیبَّنلا  اَِهب  یقَْتلا  ْدَـق  ٌضْرأ  یِهَو  ِقاَرِْعلا ، َیلإ  ُقاَُستَـس  َّکنإ  یَُنب  ای 

: الَتَو ِدیدَْحلا ، ِّسَم  ََملأ  َنوُدِجی   َ َِکباَحْصأ ال ْنِم  ٌۀَعاَمَج  َکَعَم  ُدِهْشَتْسی 
يارب ار  وت  دـنداهن ، ماگ  اـجنآ  رد  ناشنانیـشناج  ناربماـیپ و  هک  تسا  ینیمزرـس  اـجنآ  يور ، یم  قارع  يوس  هب  هدـنیآ  رد  وت  نیـسح  يا 

: دناوخ و  دینک ، ساسحا  ار  اهریشمش  درد  جنر و  هکنآیب  دیوش  یم  هتشک  اجنآ  رد  تنارای  وت و  اّما  دنناوخیم  ارف  اجنآ  يدابآ 
ثیدح 192

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 « ] َمیهاْربإ یلَع  ًامالس  ًادَْرب و  ینوُک  ُران  ای  اْنُلق  »

: لاق انِیبَن ، یلَع  ُدَِرن  اَّنِاَف  انُولَتَق  ِْنَئل  ِهللاَوَف  اوُرِْشبَاَف ، ًامالس ، ًادرب و  مهیلع  کیلع و  برحلا  نوکت 
ِهّللا ِلوسر  َةایَح  َو  انِِمئاق ، َماِیقَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَأ  َۀَـجْرَخ  َِکلذ  ُِقفاوی  ًۀَـجْرَخ  ُجُرْخَأَف  ُْهنَع ، ُضْرألا  ُّقَْشنَت  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَأَـف  ُهللاَءاـشام  ُثُْکمَأ  َُّمث 

، ِۀَِـکئالَْملا َنِم  ٌدُونُجُو  ُلیفارْـسِإَو ، ُلیئاکیمَو  ُلیئَْربَج  َیلِإ  ََّنلِْزنَیلَو  ُّطَق ، ِضْرألا  َیلِإ  اُولِْزنی  َْمل  ِهللاِدـْنِع ، ْنِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ٌدـْفَو  یَلَع  ََّنلِْزنَیل  َُّمث 
َُّمث ٌقُولْخَم ، اـْهبَکْری  َْمل  ٍرُون  ْنِم  ٌقـَْلب  ٌلـیَخ  ِّبَّرلا  ِتـالوُمَح  ْنِم  ٍتـالوُمَح  یف  ِهیَلَع ، ُهللا  َّنَم  ْنَم  ُعـیمَجَو  یخَأَو  اـَنَأَو  یَلَع  َو  ٌدَّمَُحم  ََّنلِْزنَیلَو 

ٍنْهُد ْنِم  ًانیَع  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ْنِم  ُجِرْخی  َهللا  َّنِإ  َُّمث  ُهللاَءاشام ، َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُثُکْمَن  اَّنِإ  َُّمث  ِهِفیَس ، عَم  انِِمئاق  یلِإ  ُهَّنَعَفْدَیلَو  ُهَءاِول  ٌدَّمُحم  َّنَّزِهَیل 
ِقرـَّْشلا َیلِإ  یُنثَْعبیَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُـسَر  َفیَـس  َیلِإ  ُعَفْدـی  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْـملاَریمَأ  َّنِإ  َّمـُث  ٍءاـمْنِم . ًاـنیَعَو  ٍنََـبل  ْنـِم  ًاـنیَعَو 

یلِإ ِناجُرْخی  َُسنوی  َو  َلاِیناد  نآ  و  اهُحَْتفَأَف . ِْدنِْهلا  َیلِإ  َعَقَأ  یّتَح  ُُهْتقَرْحَأ  َّالِإ  ًامَنَـص  َُعدَأ  الَو  ُهَمَد ، ُْتقَرْهَأ  ّالِإ  ٍوُدَع  یلَع  یتآ  الَو  ِبْرغَملاَو ،
: ِنالوُقی َنینِمْؤُْملاِریمَأ 

َّلُک َّنَُلْتقََأل  َُّمث  ْمَُهل . ُهللا  ُحَـتْفیَف  ِموُّرلا  َیلِإ  ًاثَْعب  ُثَْعبیَو  ْمِهیِلتاقُم ، َنُوُلتْقیَف  ًالُجَر  َنیْعبَـس  ِةَرْـصَْبلا  َیلِإ  اـمُهَعَم  ُهللا ]  ] ُثَْعبیَو ُُهلوُسَرَو  ُهللا  َقَدَـص 
ِمالْـسِْالا َنَیب  ْمُهَّنَریَخَُالَو  ِلَلِْملا ، ِِرئاسَو  يراصَّنلاَو  ِدوُهْیلا  یَلَع  ُضِرْعَأَو  َبیطلا ، ّالِإ  ِضْرألا  ِهْجَو  یلَع  َنوُکی  ـال  یّتَح  اـهَمَْحل ، ُهللا  َمَّرَح  ٍۀَّباد 

ِهِهْجَو ْنَع  ُحَـسْمی  ًاکَلَم  ِهَیلِإ ) ُهللا  َلَْزنَأ   ) َّالِإ اِنتَعیـش  ْنِم  ٌلُجَر  یْقبی  الَو  ُهَمَد ، ُهللا  َقَرْهَأ  َمالْـسِْالا  َهِرَک  نم  و  ِهیَلَع ، ُْتنَنَم  َمَلْـسَأ  ْنَمَف  ِفیَّسلاَو ،
. ِتیَْبلا َلْهَأ  اِنب  ُهَءالَب  ُْهنَع  ُهللا  َفَشَک  َّالِإ  یلَْتبُم  الَو  ٌدَـعْقُم  الَو  یمْعَأ  ِضْرألا  ِهْجَو  یلَع  یْقبی  ـالَو  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  َُهلِزاـنَمَو  ُهَجاوْزَأ  ُُهفِّرَعیَو  َبارُّتلا 

َةَرَمَثَو ِفیَّصلا ، ِیف  ِءاتِّشلا  َةَرَمَث  َّنَلُکْأََتلَو  َرَمثَّلا ، َنِم  اـهیف  ُهللاُدـیری  اـِمب  ُفِصْقََتل  َةَرَجَّشلا  َّنَأ  یّتَح  ِضْرـألا ، َیلِإ  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُۀَـکَرَْبلا  ََّنلِْزنََتلَو 
: ِهللا ُلْوَق  َِکلذَو  ِءاتِّشلا ، ِیف  ِفیّصلا 

َهللا َّنِا  َُّمث  [ 2 [« ] َنُوبِـسْکی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذْـخَأَف   ] اُوبَّذَـک ْنِکلَو  ِضْرألاَو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِهیَلَع  انْحَتََفل  اوُقَّتاَو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  »
ام ِْملِِعب  ْمُهَِربْخَف  ِِهتَیب  ِلْهَا  َْملِع  َمَْلعی  ْنأ  ُدـیری  مُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنأ  یَّتَح  اهیف ، َناک  ام  ِضْرَْالا و  ِیف  یَـش  ْمِهیَلَع  یفْخی  ـال  ًۀَـمارَک ، اِنتَعیـِشل  ُبَهی 

«. َنُولَمْعی
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ایند هب  هرابود  تشگزاب  زا  ربخ 

، امشرب داب  هدژم  دوب ، دهاوخ  اراوگ  شخب و  تّذل  تنارای  وت و  يارب  گنج  [ 3 « ] شاب اراوگ  درس و  مالسلا  هیلع  میهاربا  يارب  شتآ  يا  )»

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2285 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنگوس ادخ  هب  سپ 
. مینام یم  ملاع  نآ  رد  دشاب  ادخ  تساوخ  هکینامز  ات  دش  میهاوخ  دراو  نامربمایپ  هاگشیپ  رب  ًانیقی  دنشکب  ار  ام  رگا 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  تعجر  ام و  مئاـق  ماـیق  اـب  ناـمزمه  دوش و  یم  هتفاکـش  شیارب  نیمز  هک  دوب  مهاوخ  یـسک  نیلّوا  نم  سپس 
یبیغ ياهورین  یهلا  هاگشیپ  زا  نامـسآ و  زا  ماگنه  نآ  رد  و  درک ، مهاوخ  تعجر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دّدجم  یگدنز 

نم رب  ناگتشرف  زا  يرگـشل  لیئاکیم و  لیئاربج و  نینچمه  و  دناهدماین ، دورف  نیمز  رب  نامز  نآ  ات  هک  ییاهورین  دمآ ، دنهاوخ  دورف  میارب 
هک نم  نارای  باحصا و  و  مدوخ ، مردارب و  مالسلا و  هیلع  یلع  مردپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  دش و  دنهاوخ  لزان 

یـسک زور  نآ  اـت  هک  ینارون  ياـهبکرم  دـنیآ ، یم  دورف  هدـش  راوـس  روـن  زا  ییاـهبکرم  رب  داـهن ، ّتنم  نم  رب  ادـخ  ار  اـهنآ  یتـسود 
. تسا هدشن  ناشراوس 

یم جـع ) ) ام مئاق  هب  ار  دوخ  ریـشمش  مچرپ و  دروآ و  دـهاوخ  رد  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هاگنآ 
. مینک یم  یگدنز  دهاوخب  ادخ  هک  اجنآ  ات  نیمز  رد  ام  سپس  دراپس ،

تعجر نارود  رد  نیمز  ینادابآ 
ار ربمایپ  ریشمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  سپ  دناشوج  یم  ریـش  لالز و  بآ  نغور و  زا  ياهمـشچ  هفوک  دجـسم  زا  دنوادخ  سپ 

ُتب چیه  هب  مزیر و  یم  ار  شنوخ  هکنآ  زج  مسر  یمن  ینمـشد  چیه  هب  دهد ، یم  تیرومأم  نیمز  برغم  قرـشم و  هب  ارم  هداد  نم  تسدب 
. منک یم  حتف  ار  اجنآ  هدیسر  دنه  نیمزرس  هب  هکنآ  ات  منازوس . یم  ار  نآ  هک  نآ  زج  مسر  یمن 

: دنیوگ یم  دننک و  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  ربمایپ  سنوی »  » و لایناد »  » هاگنآ
هب اهرگشل  و  دننک ، یم  اهگنج  ادخ  نانمشد  اب  هک  دتـسرف  یم  یگنج  درم  داتفه  ربمایپ ، ود  نآ  اب  ادخ  دنتفگ ». تسار  شربمایپ  ادخ و  »

. دنک یم  حتف  ناشیارب  ادخ  ار  اجنآ  دنراد و  یم  لیسگ  مور  يوس 
، دـنامن یقاـب  تشوگ  لـالح  زج  نیمز  يور  رب  اـت  مشک ، یم  درک  مارح  ادـخ  ار  وا  تشوگ  هک  ياهدـنبنج  ره  نیمز  يزاـسکاپ  رد  سپس 

سک ره  سپ  مراذـگ ، یم  دازآ  ریـشمش  مالـسا و  باختنا  نیب  ار  نانآ  و  موش ، یم  وربور  ماوقا  للم و  رگید  يراـصن و  دوهی و  اـب  هاـگنآ 
رب ادخ  اهزور  نآ  رد  تخیر ، دهاوخ  ار  وا  نوخ  ادخ  دنادرگ  يور  مالـسا  زا  سک  ره  منک و  یم  ینادردق  وا  زا  دـنک  باختنا  ار  مالـسا 
رد دنزاس . انـشآ  تشهب  رد  ناشتلزنم  ماقم و  اب  دنیادزب و  نانآ  يور  زا  ار  گرم  رابغ  درگ و  ات  داتـسرف  دهاوخ  ياهتـشرف  ام  نایعیـش  همه 
زا مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ام  طّسوت  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنام  دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رب  يدنمدرد  يریگنیمز و  يروک و  چـیه  نامز  نآ 

روفو زا  ادخ  تساوخ  هب  تخرد  هک  دـح  نادـب  دـمآ  دـهاوخ  دورف  نیمز  نامـسآ و  زا  یهلا  تمحر  تکرب و  دناتـس . زاب  الب  درد و  نانآ 
دهاوخ رارق  هدافتسا  دروم  ناتسبات  رد  یناتسمز  ياههویم  و  دوش ، یم  هدروخ  ناتسمز  لصف  رد  یناتسبات  ياههویم  دهن ، نیمز  هب  رـس  هویم 

: هک تسادخ  هدومرف  نامه  نیا  تفرگ ،
اهّتلم طوقس  ای  لماکت  للع 

نامـسآ نیمز و  زا  ار  دوخ  تکرب  تمحر و  ياهرد  هنیآره  دندرک  یم  هشیپ  يوقت  و  دندروآ ، یم  نامیا  اهيدابآ ، اهرهـش و  مدرم  رگا  »
[. 4 «. ] میتخاس ناشراتفرگ  ناشلامعا  لباقم  رد  دنتفگ  غورد  نوچ  یلو  میدرک ، یم  زاب  نانآ  يور  رب 

ات دنام . دهاوخن  ناهنپ  اهنآ  دـید  زا  تسا  نآ  لخاد  هچنآ  تسا و  نیمز  يور  رد  هچره  دـنک و  یم  تمارک  ام  نایعیـش  رب  دـنوادخ  هاگنآ 
[. 5 .( ] دنزاس یم  هاگآ  ار  وا  دوش ، ربخ  اب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ملع  زا  دنک  هدارا  سک  ره  هک  اجنآ 

*****
هیآ 69. ءایبنا  هروس  [ 1]

.96 هیآ فارعا  هروس  [ 2]
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هیآ 69. ءایبنا  هروس  [ 3]
هیآ 69. فارعا  هروس  [ 4]

ثیدح 6. راونألاراحب ج45 ص80  تاجردلا ص366 ، رئاصب  رصتخم  ثیدح 63 ، حئارج ج2 ص848  جئارخ و  [ 5]

دربن رد  یسامح  نخس 

، دز نمشد  هاپس  بلق  رب  ار  دوخ  دیشک و  ریشمش  دش  راکیپ  هدامآ  نارای ، ندیسر  تداهش  هب  دربن و  زاغآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تشاد یسامح  نانخس  هزرابم ، راکیپ و  لاح  رد  ماما  دنتخیرگ ، یم  ماما  يورشیپ  زا  ناتفص  هابور  نآ  هک 

ثیدح 193
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َو يایِإ ، ْمُِکْلتَق  َْدنِع  ْمُکیَلَع  ُنِّوَهی  َْلب  ُهَْلتَق ، اُوباهَتَف  ِهللا  ِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  اُوُلتْقَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  امَأ  ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْـسِئب  ِءوُّسلا  َۀَُّما  ای 
. ُنوُرُعْشَت ُثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمَِقْتنی  َُّمث  ْمُِکناوََهب ، ِةَداهَّشلِاب  ّیبَر  ینَمِرْکی  ْنَأ  وُجْرََأل  ّینِإ  ِهللا  ُمیَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! راکدب تّما  يا  )

نتشک نم ، نتـشک  اریز  دیرادن ، یـساره  ادخ  ناگدنب  نتـشک  زا  نم ، زا  سپ  دیدرک ، افج  وا  زا  سپ  دّمحم  نادناخ  هب  هک  دیدرک  دب  هچ 
نامگ هک  یهار  زا  دنک و  اطع  نم  هب  تداهش  تمارک  امش ، يراوخ  ربارب  رد  هک  مراودیما  ادخ  زا  نم  درک ، دهاوخ  ناسآ  امش  رب  ار  نانآ 

.( دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا  دیرب  یمن 

ریخ

ترخآ ایند و  ریخ 

: دیسرپ تشون و  ياهمان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یصخش 
؟ تسیچ ترخآ  ایند و  ریخ 

: تشون وا  خساپ  رد  ماما 
ثیدح 194

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُهللا ُهَلَکَو  ِهللا  ِطَخَِسب  ِساَّنلا  یضِر  َبَلَط  ْنَم  َو  ِساَّنلاَروما ، هللا  ُهافَک  ِساَّنلا  ِطَخَِسب  ِهللا  یـضِر  َبَلَط  ْنَم  ُهَّنإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللاِمِْسب 

. ُمالّسلاَو ِساَّنلا ، یلِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد ار  وا  دنوادخ  دنجنرب  وا  زا  مدرم  هک  دشاب  ادخ  يدونشخ  یپ  رد  یـسک  ره  راگردورپ ، شیاتـس  زا  سپ  نابرهم ، هدنـشخب  يادخ  مانب  )
او مدرم  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـماجنایب  یهلا  بضغ  هب  هک  دـشوکب  مدرم  تیاـضر  بلج  يارب  یـسک  ره  درک و  دـهاوخ  تیاـفک  مدرم  روما 

[. 1 (. ] دراذگیم
*****

قودص ص167 خیش  یلاما  [ 1]
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دیفم ص225 خیش  صاصتخا 
ثیدح 3. راونألاراحب ج71 ص371 

د

شیاین اعد و 

تالکشم رد  ماما  ياعد 

هشیمه وا  نادناخ  دارفا  نادنزرف و  ترضحنآ ، تداهش  زا  سپ  هک  دناوخ  یم  ار  یئاعد  اهیتخس  تالکشم و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دندناوخ یم  تالکشم  اهیتخس و  رد  ار  اعد  نامه 

ثیدح 195
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

یلَع َِکتَرْدُِقب  ینْمَحْراَو  ُماری ، يذَّلا ال  َِکنْکُرب  ینُْفنْکاَو  ُمانَت   َ یتَّلا ال َِکنیَِعب  ینْسُرُْحا  یَتبْرُک ، َْدنِع  یثْوَغای  َو  یتَّدِش ، َْدنِع  یتَّدُع  ای  َّمُهَّللَا 
. ِیئاجَر َْتنَأ  َو  ُکَلْهُأ  الَف 

[. 1 . ] ٍریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِهِّرَش  ْنِم  ُذیعَتْساَو  ِهِرَْحن ، یف  ُأَرْدَأ  َِکب  َّمُهللا  ُرَذْحَأَو ، ُفاخَأ  اّمِم  ُرَْدقَأ  َو  ُّلَجَأ  َو  ُرَبْکَا  َکَّنِا  َّمُهَّللَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! اراگدرورپ )
و امرف ، ظفح  درادن  هار  نآ  رد  باوخ  هک  تمشچ  هب  ارم  یتخس ، ماگنه  مسر  دایرف  يا  و  تالکشم ، تّدش  ماگنه  نم  ناوت  تردق و  يا 
هک یلاح  رد  مدرگ  یمن  كاله  هد ، رارق  تتمحر  لومـشم  ارم  نم ، رب  تتردـق  هب  هد ، مهاـنپ  دریگ  یمن  رارق  زواـجت  دروم  هک  تهاـنپ  هب 

! ادنوادخ مدیسرت . یم  اهنآ  زا  هک  یتسه  اهزیچ  مامت  زا  رتدنمورین  رتدنمشزرا و  رترب و  وت  ادنوادخ  یتسه . وت  نم  دیما 
[. 2 .( ] يرداق يراک  ره  رب  وت  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اهنآ  ِّرش  زا  هدرک و  دوبان  ار  نانآ  وت  هلیسو  هب 

تالکشم رد  رگید  ییاعد 
: درک لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ارم  اروشاع  زور  رد  مردپ 
نک ظفح  داد  میلعت  نم  هب  تخومآ و  لیئربج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  ار  ییاعد  ناج ، رـسپ 

. تسا دیفم  يراب  تبیصم  گرزب  راک  ره  يدمآشیپ و  مغ و  مهم و  راک  تجاح و  ره  يارب  هک 
ثیدح 196

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِّمَْغلاَو ِّمِهُْملاَو  ِۀَـجاْحلا  ِیف  ُلیئَْربَج  ُهَمَّلَعَو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  اهَمَّلَع  َو  اَهیَلَع  ُمالَّسلا  ُۀَـمِطاف ، ِهیْنتَمَّلَع  ًءاعُد  یّنَع  ْظَفْحِإ  یُِّنب  اـی 

، ِحِداْفلا ِمیظَْعلا  ِْرمَْالاَو  َْتلََزن  اذِإ  َِۀلِزاَّنلاَو 
: عدا لاق 

ِنَع ُسِّفَنُم  اـی  ِریمَّضلا ، ِیف  اـم  ُمَْلعی  ْنَم  اـی  َنیِلئاـْسلا ، ِجـِئاوَح  یلَع  ُرِدـْقی  ْنَم  اـی  ِمیظَْعلا ، ِنآرُْقلاَو  هط  ِّقَِـحبَو  ِمیکَْحلا ، ِنآرُْقلاَو  سی  ِّقَِـحب 
ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِریـسْفَّتلا ، َیِلا  ُجاتْحی  ْنَم ال  ای  ِریغَّصلا ، ِلْفِّطلا  َقِزار  ای  ِریبَْکلا ، ِخـیَّشلا  َمِحار  ای  َنیموُمْغَْملا ، ِنَع  ُجِّرَفُم  ای  َنیبوُرْکَْملا ،
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اذَکَو اذَک  یب  ْلَْعفاَو  ِدَّمَُحم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هک یئادخ  يا  یشخب ، یم  هزادنا  هب  ار  نادنمزاین  تساوخرد  هک  یئادخ  يا  میظع ، نآرق  هط و  قحب  میکح و  نآرق  سی و  قح  هب  ایادخ  )
یم ار  ناکانهودـنا  لد  هودـنا  هک  یئادـخ  يا  يزاـس ، یم  فرطرب  ار  ناراـتفرگ  تالکـشم  هک  یئادـخ  يا  یهاـگآ ، تساـهلد  رد  هچنآ 

ربمایپ رب  تسین ، وت  تمدخ  رد  نداد  حیـضوت  هب  یجایتحا  هک  یئادخ  يا  ناکدوک ، هدنهد  يزور  يا  و  نادرمریپ ، هدننک  محر  يا  یئادز ،
.« نک نایب  ار  دوخ  تجاح  لکشم و  هاگنآ  [ » 3 (. ] روآ رب  ارم  تجاح  و  تسرفب ، دورد  شنادناخ  و 

*****
راصبألا ص146 رون  [ 1]

نایعألا ج2 ص294 تایفو 
دیفم ص272 خیش  داشرا 

ثیدح 21. راونألاراحب ج47 ص174 
نیسحلا ص137. ۀفیحص  [ 2]

ثیدح 137 يدنوارلل ص54  تاوعد  [ 3]
ثیدح 29. راونالاراحب ج95 ص196 

اروشاع حبص  رد  اعد 

: درک لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
يوس هب  ار  اهتسد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  دـندش ، راتـشک  تنایخ و  هدامآ  فرط  همه  زا  دـیزی  نایرگـشل  هک  اروشاع  حبـص  رد 

: دناوخ ار  اعد  نیا  درک و  دنلب  نامسآ 
ثیدح 197

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو ُداؤُْفلا  ِهیف  ُفَعْـضی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُعَو ، ٌۀَِـقث  یب  َلََزن  ٍْرمَأ  ِّلُک  یف  یل  َْتنَأ  َو  ٍةَّدِـش ، ِّلُک  یف  یئاجَر  َْتنأَو  ٍبْرَک ، ِّلُک  یف  یتَِقث  َْتنَأ  َّمُهَّللَا 
َو یّنَع  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس ، ْنَّمَع  َکَیلإ  یّنِم  ًۀَـبْغَر  َکَیِلا ، ُُهتْوَکَـش  َو  َِکب  ُُهْتلَْزنَا  ُّوُدَْـعلا ، ِهیف  ُتَمْـشی  َو  ُقیدَّصلا  ِهیف  ُلُذْـخی  َو  ُۀَـلیْحلا ، ِهیف  ُّلِقَت 

. ٍهَبْغَر ِّلُک  یهَْتنُم  َو  ٍۀَنَسَح  ِّلُک  ُبِحاص  َو  ٍۀَمِْعن ، ِّلُک  ِیلَو  َْتنَأَف  ُهَتْفَشَک ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، ینم هاگهیکت  حالـس و  ياهثداح  ره  رد  یتسه و  نم  دیما  هیام  راوگان  دمآ  شیپ  ره  رد  نم و  هاگهانپ  هودنا  مغ و  رد  وت  هک  یئادخ  يا  )
، ددرگ یم  دودـسم  شلباقم  رد  هراچ  ره  هار  دـنوش و  یم  بآ  شربارب  رد  اهلد  هک  تسا  هتخیر  ارف  نم  رب  نکـشرمک  ياـهمغ  هک  هاـگنآ 
هب اهنت  یتاظحل ، نینچ  رد  دـنیاشگ ، یم  تتامـش  هب  نابز  نانمـشد  هتـسج و  يرود  نم  زا  ناتـسود  اهنآ  ندـید  اب  هک  یهاـگناج  ياـهمغ 
زا ياهدرک و  فرط  رب  ار  مغ  ياههوک  نیا  هدیسر و  نم  داد  هب  هک  يدوب  وت  ماهدومن و  دیما  عطق  نارگید  زا  هدروآ و  تباکش  وت  هاگـشیپ 

[. 1 .( ] نم دوصقم  دصقم و  نیرخآ  یئوت  تمعن و  ره  بحاص  یئوت  ایادخ  ياهدیشخب ، متاجن  هودنا  جاوما  نیا 
*****

دیفم ص233 خیش  داشرا  [ 1]
يربط ج3 ص318 و ج7 ص327 خیرات 
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ریثأ ج2 ص561 و ج3 ص287 نیا  لماک 
راونالاراحب ج45 ص4

ینارحب ج17 ص248 ملاوع 
فط ص205 هعقاو 

مالسا ج5 ص301. خیرات 

ناراب ياعد 

: تشاد راهظا  تشادیمرب و  اعدب  تسد  یهلا  تمحر  ناراب و  شراب  يارب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  دش  یم  یلاسکشخ  هاگره 
ثیدح 198

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. انِرْکُش َو  اِنقْزِر  یف  اِهب  ُدیَزت  َو  انیدابَو ، انَرِضاح  اِهب  ُّمُّعَت  ٍةَّراض ، َریَغ  ًۀَِعفان ، ًۀَّماع ، ًۀَعِداو ، ًۀَعِساو  ًایْقُس  انِقْسا  َّمُهَّللَا 

. ًاروُظْحَم ْنُکی  َْمل  َكَءاطَع  َّنإ  ٍنامیإ ، َءاطَع  َو  ٍنامیإ ، َقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللَا 
. اهاعْرَم َو  اهَتَنیَز  اهیَف  ِْتْبنَأ  َو  اهَنَکَس ، انِضْرَأ  یف  انیَلَع  ْلِْزنَأ  َّمُهَّللَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! اراگدرورپ )

شیازفا ام  يراذگرکش  يزور و  نآ  ببس  هب  دزیر و  ورف  نابایب  رهش و  رد  هک  تسرفب  ام  رب  ررـض  نودب  عفان و  ریگارف ، هدرتسگ و  یناراب 
! ادنوادخ دبای .

ناراب ام  نیمز  رب  اهلا  راب  تسین . هدـش  هتـشادزاب  وت  شـشخب  هک  یتسرد  هب  هد ، رارق  دـشاب  نامیا  ساسأ  رب  هک  ییاـطع  يزور و  ار  ناراـب 
[. 1 .( ] نایورب نآ  رد  اهیندیئور  دوش و  یم  نآ  تنیز  هیام  هچنآ  تسرفب و 

ناراب يارب  يرگید  ياعد 
، دندیزرو رارـصا  ناراب ، بلط  يارب  هدمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  مدرم  داد  یم  جـنر  ار  مدرم  یلاسکـشخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد 

هب باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. نک ناراب  بلط  ادخ  زا  زیخرب و  مرسپ  دومرف ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. دناوخ ار  اعد  نیا  یهلا  شیاتس  دمح و  زا  سپ  تساوخرب و  نیسح  ماما 
ثیدح 199

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُسِّفَُنت ًاجاُجف  ًاَحوُفَس ، ًاَّحَس ، ًالَّلَُجم  ًاقَدَغ ، ًاعِساو ، ًاراْزغِم ، ًاثیَغ  ْانِقْسا  َو  ًارارْدِم ، انیَلَع  َءامَّسلا  ْلِسْرَأ  تاکَرَْبلا ، َلِْزنُم  َو  ِتاریَْخلا ، یِطْعُم  َّمُهَّللَا 

. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  َكِدِالب ، ْنِم  َتیَْملا  ِِهب  ییُْحتَو  َكِدابِع ، ْنِم  َفْعَّضلا  ِِهب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! یتسه اهتکرب  هدنتسرفورف  اهیکین و  شخب  اطع  هک  يدنوادخ  يا  )
، دنوش دنمرهب  نآ  زا  فیعض  ناگدنب  ات  تسرفب ، اجهمه  رب  رابرپ  دیدش و  ناوارف و  ار  تناراب  بآ  و  نارابب ، ام  رب  یپایپ  ار  تتمحر  ناراب 

[. 2 .( ] نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ  دندرگ ، زبسرس  هدنز و  هدرم  ياهنیمز  و 
. دش بآ  زا  رپ  اهرهن  باریس و  اهنیمز  هک  دیراب  يدیدش  ناراب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  زا  سپ 
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*****
نیسحلا ص 69 ۀفیحص  [ 1]
رابخألا ج2 ص278. نویع 

راونالا ج44 ص187 ح16. راحب  [ 2]

ناهاگماش ناهاگحبص و  رد  اعد 

: دناوخ یم  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  یئاعد 
ثیدح 200

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِّالا َةَُّوقالَو  َلْوَحـالَو  ِهللا ، یَلَع  ُّتلَکََّوت  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهللا  ِلـیبَس  یف  َو  ِهللا ، یِلا  َو  ِهللا  َنِم  َو  ِهللااـِبَو ، ِهللاِمِْسب  ِمیحِّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

. ِمیظَْعلا ِیلَعلا  ِهللاِاب 
. ِةَرِخْالا َو  اْینُّدلا  ِیف  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  َۀیفاْعلا  ُلَأْسَا  َكاِیا  َکَیِلا ، يْرمَا  ُتضَّوَف  َو  َکَیِلا ، یهْجَو  ُتْهَّجَو  َو  َکَیِلا ، یسْفَن  ُتْمَلْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

، ًاجَرْخَم َو  ًاجَرَف  يْرمَا  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  ُرَذَحَا  َو  ُفاخَا  ام  ٍدَـحَا  ِّلُک  ْنِم  ینِفْکاَف  َْکنِم ، ٌدَـحَا  ینیفْکی  َو ال  ٍدَـحَا  ِّلُک  ْنِم  ینیفْکَت  َکَّنِا  َّمُهَّللَا 
[. 1 . ] َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  ًریدَق ، ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَاَو  ُرِْدقَا ، الَو  ُرِدْقَت  َو  ُمَلْعَا ، الَو  ُمَْلعَت  َکَّنِا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دنوادخ رب  و  وا ، ربمایپ  نیئآ  بهذم و  رب  وا ، هار  رد  و  وا ، يوس  هب  دـنوادخ و  زا  وا ، دای  هب  ادـخ و  مان  هب  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  )

! اراگدرورپ تسین . گرزب  دنوادخ  هدارا  هب  زج  یتردق  ورین و  مدرک و  لّکوت 
اـیند و رد  يدـب  ره  زا  یتمالـس  تیفاـع و  وت  زا  وت و  هب  ار  مراـک  هدـنادرگ و  وت  يوس  هب  ار  ماهرهچ  هدرک و  میلـست  وت  يوـس  هب  ار  مناـج 

! اراگدرورپ مناهاوخ . ار  ترخآ 
و امرف ، تیافک  دشاب  هک  ره  زا  ساره  سرت و  دراوم  زا  ارم  سپ  دنک  یمن  تیافک  وت  زا  ارم  سکچیه  و  هدرک ، تیافک  سک  ره  زا  ارم  وت 

یئاناوت يراکره  رب  وت  متسین و  رداق  نم  یئاناوت و  وت  مناد و  یمن  نم  ینادیم و  وت  هک  یتسرد  هب  هد ، رارق  ییاهر  شیاشگ و  هار  مراک  رد 
[. 2 .( ] نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب 

*****
تاوعدلا ص157 جهم  [ 1]

ثیدح 65. راونألاراحب ج86 ص313 
ات ص67. نیسحلا ص 65  ۀفیحص  [ 2]

عماج ياعد 

تساوخرد گرزب  دنوادخ  زا  ار  يونعم  یقالخا ، ياهشزرا  عاونا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  ياهاعد  زا  یکی  عماج  ياعد 
: دنک یم 

ثیدح 201
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِلْهَا َبَلَط  َو  ِۀیْـشَْخلا ، ِلْهَا  َرَذَح  َو  ِْربَّصلا ، ِلْهَا  َمْزَع  َو  ِۀـَبْوَّتلا ، ِلْهَا  َۀَحَـصانُم  َو  يْوقَّتلا ، ِلْهَا  َلامْعَاَو  يدُْـهلا ، ِلْهَا  َقیفَْوت  َُکلَأْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا 
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ُّقِحَتْسَا ًالَمَع  َِکتَعاِطب  َلَمْعَا  یّتَح  َو  َکیصاعَم ، ْنَع  ینُزُجْحی  ًۀَفاخَم  َّمُهَّللَا ، َکَفاخَا . یّتَح  ِعَزَْجلا ، ِلْهَا  َفْوَخ  َو  ِعَرَْولا ، ِلْهَا  َۀَنیز  َو  ِْملِْعلا ،
َنْسُح ِرُومُْالا  ِیف  َکیَلَع  َلَّکََوتَا  یّتَح  و  ََکل ، ًاّبُح  ِۀَحیـصَّْنلا  ِیف  ََکل  َِصلُْخا  یّتَح  َو  ََکل ، ًافْوَخ  َِۀبْوَّتلا  یف  َکَحِـصانُا  یّتَح  َو  َکَتَمارَک ، ِِهب 

. هِدْمَِحب َو  ِمیظَعلا  ِهللاَناْحبُس  ِروُّنلا ، ِِقلاخ  َناْحبُس  َِکب ، ٍّنَظ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

سرت و و  نارباص ، هدارا  مزع و  و  ناگدـننک ، هبوت  ندرک  تحیـصن  و  ناراکزیهرپ ، لامعا  و  ناگدـش ، تیادـه  تیقّفوم  وت  زا  نم  ایادـخ  )
يراز سرت  و  مـنک . یم  تساوـخرد  ناگدـننک  زیهرپ  تـنیز  و  ناـهاوخ ، مـلع  شـشوک  شـالت و  دنــساره و  یم  وـت  زا  هـک  ناـنآ  زیهرپ 

، دـنک راداو  وت  تعاطا  ماـجنا  هب  ارم  هک  یـسرت  درادزاـب ، ناـهانگ  باـکترا  زا  ارم  هک  یـسرت  ایادـخ  مسرتب ، وت  زا  هکنآ  اـت  ار  ناگدـننک 
ار وت  یتسود  و  منک ، تحیـصن  وت  يارب  اهنت  هک  یـسرت  مشاب ، ندرک  هبوت  رد  ریذـپ  دـنپ  و  مروآ ، تسدـب  ار  وت  تمارک  نآ  اب  هک  یلامعا 

يا تسار  وت  شیاتـس  رون ، هدـننیرفآ  يا  تسار  وت  شیاتـس  مشاب ، نیبشوخ  وت  هب  منک و  لّکوت  وت  هب  اهراک  مامت  رد  هک  یـسرت  مهاوخب .
[. 1 .( ] تسا وت  نآ  زا  شیاتس  و  گرزب ، يادخ 

*****
تاوعدلاجهم ص157 [ 1]

ثیدح 5. راونالاراحب ج94 ص191 

هبعک رد  ماما  ياعد 

. دناوخ یم  هبعک  رانک  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  ییاعد 
ثیدح 202

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یهلِإ ْربَّصلا ، ِكْرَِتب  َةَّدِشلا  َْتمَدَأ  الَو  ِرْکُّشلا ، ِكْرَِتب  َۀَمْعِّنلا  َْتبَلَس  َْتنَأ  الَف  ًاِرباص ، ینْدَِجت  ْمَلَف  ینَتیَْلبَأ  َو  ًارِکاش ، ینْدَِجت  ْمَلَف  ینَتْمَْعنَأ  یهِلا 

. ُمَرَْکلا َِّالا  ِمیرَْکلا  َنِم  ُنوُکی  ام 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! اراگدرورپ )
اب و  يدرکن ، بلـس  ار  تتمعن  رکـش  كرت  اب  سپ  يدیدن ، مروبـص  یلو  يدومن  متبیـصم  راچد  و  یتفاین ، رکاش  ارم  یلو  يداد  تمعن  ارم 

! اراگدرورپ يدوزفین . نآ  تّدش  رب  نم ، یئابیکش  مدع 
[. 1 .( ] دیاین يراوگرزب  زج  راوگرزب  زا 

*****
قحلا ج11 ص595 قاقحا  [ 1]

مالسلا ج1 ص134 هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش 
ثیدح 13. راونالاراحب ج99 ص197 

هدجس رد  اعد 

: دیوگ یم  حیرش 
هتشاذگ و كاخ  يور  تروص  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدش ، هنیدم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  دراو 
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: دناوخ یم  هدجس  رد  ار  اعد  نیا 
ثیدح 203

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِْنَئل َو  َکِمَرَِکب ، َکَّنِبلاطَُال  یبُونُِذب  ینَْتَبلاط  ِْنَئل  یهلِإ  یئاْعمَأ ، َْتقَلَخ  ِمیمَْحلا  ِبْرُِشل  ْمَأ  یئاضْعَأ ، َْتقَلَخ  ِدیدَْحلا  ِعِماقَِملَأ  يالْوَم  َو  يدیَس 
الام یل  ْرِفْغاَو  َکُعَْفنی ، ام ال  یل  ْبَهَف  َكُّرُضَت ، ِیتیِصْعَم ال  َو  َکُعَْفنَت ، َکَتَعاط ال  َّنِإ  يدیَس  ََکل ، یّبُِحب  ْمُهَّنَِربْخَُأل  َنِیئِطاْخلا  َعَم  ینَتْسَبَح 

َنیمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َکَّنِإَف  َكُّرُضی 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! میالوم اقآ و  يا  )
؟ ياهدرک قلخ  ار  مندب  ياضعا  نیشتآ  ياهزرُگ  يارب  ایآ 

؟ ياهدومن قلخ  مّنهج  مرگ  ياهبآ  ندیشون  يارب  ارم  ینورد  مادنا  ای 
! ادنوادخ

ار وت  هب  تبسن  نم  یتسود  یهد  رارق  ناراکاطخ  اب  ارم  رگا  مناوخ ، یم  تششخب  مرک و  هب  ار  وت  نم  ینک  تساوخزاب  مناهانگ  هب  ارم  رگا 
ياهرهب دوس و  وت  هب  هچنآ  سپ  دناسر ، یمن  يررـض  وت  هب  مهانگ  و  هدادـن ، ياهرهب  ار  وت  متعاط  نم ، ياقآ  يا  مناسر . یم  نانآ  عالّطا  هب 

[. 1 .( ] ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  ياشخبب  نم  هب  ار  دناسر  یمن  ررض  وت  هب  هچنآ  نک و  تیانع  نم  هب  ار  دناسر  یمن 
*****

نیسحلا ص65 ۀفیحص  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص152 مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  لتقم 

نیطمسلا ج2 ص262. دئارف 

ناتسربق رد  اعد 

: دنناوخب ار  اعد  نیا  ات  داد  یم  روتسد  ناهارمه  هب  دش ، یم  ناتسربق  دراو  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 204

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِرباقَْملا َلَخَد  ْنَم 

: َلاقَف
َو َْکنِم  ًاحْوَر  ْمِهیَلَع  ْلِخْدأ  ٌۀَنِمُْؤم ، َِکب  یِه  َو  اْینُّدلا  َنِم  ْتَجَرَخ  یتَّلا  ِةَرِخَّنلا  ِماظِْعلاَو  ِۀـِیلاْبلا ، ِداسْجألا  َو  ِۀـِیناْفلا ، ِحاوْرألا  ِهِذـه  َّبَر  َّمُهَّللَا 

. ٍتانَسَح ُۀَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  یلِإ  َمَدآ  ْنَُدل  ْنِم  ِْقلَْخلاِدَدَِعب  َُهل  ُهللا  َبَتَک  یّنِم . ًامالَس 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دوش ، ناتسروگ  دراو  هک  یسک  )
! اراگدرورپ »

دوخ و تمحر  نانآ  رب  دناهتفر ، ایند  زا  وت  هب  داقتعا  نامیا و  اب  هک  هدش  مرن  ياهناوختسا  هدیـسوپ و  داسجا  یناف و  حاورا  نیا  دنوادخ  يا 
یم شاداپ  باوث و  تماـیق  زور  اـت  مالـسلا  هیلع  مدآ  ناـمز  زا  اـهناسنا  دادـعت  هب  اـعد  نیا  هدـنناوخ  يارب  دـنوادخ  راد .» ینازرا  ارم  مـالس 

[. 1 .( ] دراگن
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*****
راونألاراحب ج102 ص300 [ 1]

ثیدح 2223. لئاسولا ج2 ص373  كردتسم 

ریبک نشوج  ياعد  تمظع 

و تسا ، هدـش  هدـناجنگ  نآ  رد  گرزب  دـنوادخ  كراـبم  ياـهمان  زا  ماـن  رازه  هک  تسا  فورعم  ياـهاعد  زا  یکی  ریبـک ، نشوج  ياـعد 
. دوش یم  هدناوخ  ناضمر  هام  ردق  ياهبش  رد  و  دوب ، هتشون  دوخ  هرز  رب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: تشاد راهظا  اعد  نیا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 205

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: یل َلاقَو  ِهِظْفِح ، َو  ءاعُْدلا  َاذِهب  ًۀَمیظَع  ًۀیصَو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبا  ُْنب  یلَع  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  یبَأ  یناصْوأ 

[. 1  ] یبَأ ینَرَمَأ  امَک  ُْتلَعَف  ینفک ، یلع  ءاعدلا  اذه  بتکا  ینب  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ار نآ  هک  درک  یّمهم  ناوارف و  شرافس  ریبک  نشوج  ياعد  هب  تبـسن  ارم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردپ  )
: دومرف نم  هب  میراد و  هگن  بوخ  هدرک  ظفح 

! مرسپ يا 
.( مدرک لمع  ردپ  شرافس  هب  نم  و  سیونب ، نم  نفک  يور  رب  ار  اعد  نیا 

*****
تاوعدلا ص227 جهم  [ 1]

راونالاراحب ج94 ص397 و ج81 ص332.

اعد تباجتسا  طیارش 

: هک دومرف  و  داد ، نامرف  نتساوخ  و  ندرک ، اعد  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ 
حیضوت مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  ار  اعد  طئارش  ددرگ ، تیاعر  دیاب  هک  دراد  یطئارـش  اهاعد  شریذپ  اّما  دناسر ، تباجا  هب  ار  اهاعد 

: داد
ثیدح 206

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َدَْعب ُهوُدـِناعی  یّتَح ال  ْمُهَمِـصْعی ، ْنَأ  ْمِِهبُوُلق  ْنِم  ْمِهِداـِقتِْعا  ِۀَّحِـص  َو  ْمِِهتاـِین  ْنِم  ٍقْدِِـصب  َنیبیَطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َهللا  اُوَعَد  اُوناـک  َْول  ْمُهَّنِإ  اـمَأ 

[. 1 . ] ْمِِهتاََّذل ِبَلَط  یف  يوَْهلا  َعَم  اْوَضَم  َو  انیَوَْهلا ، اُوَرثآَف  اُورَّصَق  ْمُهَّنِکلَو  ِهِمَرَک ، َو  ِهِدوُُجب  َِکلذ  َلَعََفل  ِتارِهاْبلا ، ِتازِْجعُْملا  َْکِلت  ِةَدَهاشُم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یبلق داقتعا  اب  و  تسرد ، تین  اب  وا ، كاپ  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  مان  اـب  ار  ادـخ  ندرک  اـعد  ماـگنه  هب  مدرم  رگا  )
مَرَک دوج و  اب  دـنوادخ  تامارک ، تازجعم و  زا  همه  نآ  هدـهاشم  زا  سپ  دـننکن  ینامرفان  ار  شنادـناخ  ربماـیپ و  هک  دـنناوخب ، یحیحص 

مالسلا و هیلع  شنادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  هب  تبـسن  دندرک  یهاتوک  مدرم  نکل  دهد . یم  ار  نانآ  ياههتـساوخ  دوخ ،
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.( دسر یمن  تباجا  هب  نانآ  ياهاعد  هک  دندرک  تکرح  سفن  ياوه  زا  هتساخرب  ياهتّذل  یپ  رد  و  دندیزگرب ، ار  تسپ  يایند 
*****

مالسلا ص266 هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 1]
ناهرب ج1 ص106 ریسفت 

راونالاراحب ج26 ص288.

مدرم نیرتزجاع 

: دنک یم  قیوشت  هنوگنیا  ندرک  اعد  هب  تبسن  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 207

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ِمالَّسلِاب َلَِخب  ْنَم  ِساَّنلا  ُلَْخبأَو  ِءاعُّدلا ، ِنَعَزَجَعْنَمِساَّنلاُزَجْعَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( دزرو لُخب  ندرک  مالس  رد  هک  تسا  یسک  همه  زا  رتلیخب  دشاب ، ناوتان  ندرک  اعد  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزجاع  )

*****
ثیدح 23 راونألاراحب ج93 ص294  [ 1]

ثیدح 136 دیفم ص88  خیش  یلاما 
قالخألا ص284. مراکم 

ینامی نکر  رد  اعد  تباجا 

. درک یفّرعم  اعد  تباجا  ياههاگیاج  زا  یکی  ار  هبعک  ینامی  نکُر  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 208

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یلَع ُنِّمَؤی  ٌریجِه ، یعْدی  ٌکَلَم  ینامیلاو ) دوسالا   ) ِنیَنْکُّرلا ِنیَذـه  َنَیب  ام  َّنَأ  َو  ُهَحَتَف ، ُذـْنُم  ُهْعَنْمی  َْمل  ِۀَّنَْجلا ، ِباْوبَأ  ْنِم  ٌباب  ِینامیلا  ُنْکُّرلَا 

[. 1 . ] َنینِمْؤُملا ِءاعُد 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

و دوسألا ، رجح  نیب  انامه  و  دناهتـسبن ، ار  نآ  دـش  زاب  ناگدـنب  يور  هب  رَد  نیا  هک  يزور  زا  تسا ، تشهب  ياهرَد  زا  يرَد  یناـمی  نکُر  )
.( دیوگ یم  نیمآ  نینمؤم  ياعد  يارب  هک  ریجِه »  » مان هب  تسا  هداتسیا  ياهتشرف  ینامی  نکُر 

*****
لئاسولا ج9 ص391 كردتسم  [ 1]

راونالاراحب ج99 ص354.

قح زا  عافد 
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شیوخ قح  رب  عضاوم  زا  عافد 

هب باطخ  دمآ و  نادیم  هب  دش و  راکیپ  هدامآ  اهنت  ياهنت  ماما  دندیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  همه  هک  اروشاع  زور  رد 
: دومرف دعس  رمع 

رارق ماما  ربارب  ۀـبطحق » نب  میمت   » مان هب  ماش  یماظن  ناهدـنامرف  زا  یکی  دـینک ». دربن  نم  اب  رفن  کـی  رفن ، کـی  مه ، امـش  مرفن  کـی  نم  »
؟ یهد همادا  دیزی  اب  ار  دوخ  ینمشد  دیاب  اجک  ات  یلع  رسپ  يا  تفگ  تفرگ و 

ثیدح 209
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َسَیل َو  يدـالْوَأَو ، یتَوِْخا  ُْمْتلَتَق  ْدَـقَو  یّنَع ، ُهوُُمتْعَنَم  ُْمْتنَا  ْمَا  ْمُْکنَع  َقیرَّطلا  ُْتعَنَم  اـَنَا  یَتبَراـُحم ، یلإ  ُْمْتئِج  ُْمْتنَا  ْمَا  ْمُِکَتبَراـُحم  یِلا  ُْتئِج  اـَنَا 
[. 1  ] ُفیَّسلا ّالِإ  ینَیب  َو  ْمُکَنَیب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دیدمآ نم  گنج  هب  امش  ای  مدمآ  امش  گنج  هب  نم  )

؟ دیتسب میور  هب  ار  هار  امش  ای  متسب  امش  رب  ار  هار  نم 
.( درک دهاوخ  مکح  ریشمش  امش  نم و  نیب  لاح  دیدرک  دیهش  ار  منادنزرف  ردارب و  امش 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تراسج  لامک  اب  ماش  یماظن  هدنامرف 
نآ ندرگ  رب  نانچ  ریـشمش  اب  تفر و  شیپ  دیـشک و  ياهرعن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مهد ». ناشن  وت  هب  ار  تعاجـش  ات  ایب  نم  کـیدزن  »

دایرف یحطبأ » دیزی   » مان هب  يرگید  هدنامرف  هک  داتفا  نایفوک  رگشل  رد  یسرت  دش . باترپ  عارذ  ات 50  شاهدیرب  رس  هک  دز  یماش  هدنامرف 
، دمآ مالسلا  هیلع  ماما  گنج  هب  دوخ  دوب ، فورعم  دربن  تعاجـش و  رد  نوچ  و  دیدز ، وناز  رفن  کی  ربارب  رد  رگـشل  همه  نیا  تفگ  دز و 

. دندرک یم  هاگن  نایرگشل  همه 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ ییآ یم  نم  يوس  هب  ياهمهاو  یب  هک  یسانش  یمن  ارم 
رب شاهشال  و  دش ، میـسقت  همین  ود  هب  وا  مسج  هک  دـیبوک  وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  نانچ  ماما  درک ، زاغآ  ار  هلمح  دادـن و  باوج  صخـش  نآ 

. داتفا نیمز 
*****

نیطبسلا ج2 ص30. یلاعم  [ 1]

شیوخ لام  زا  عافد 

هیلع هللادبعابا  ترـضح  هب  هک  ار  یلاوما  تساوخ  یم  دوب ، هنیدم  رادنامرف  هدروخ ، دَـح  راوخ و  بارـش  هبتُع  نب  دـیلو  هک  یناراگزور  رد 
. تسناد یم  هنیدم  مکاح  ار  دوخ  نوچ  دنک ، بحاصت  راشف  روز و  هب  تشاد  ّقلعت  مالسلا 

: داد مایپ  هناعطاق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 210

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِلوُضُْفلا ِْفلِِحب  َّنَوُعْدََأل  َُمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدِجْسَم  یف  َّنَمُوقََأل  َُمث  یفیَس  َّنَذُخَآل  َْوأ  یّقَح  ْنِم  یّنَفِْصنَیل  ِهللاِاب  ُمِْسقُأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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! دنگوس ادخ  هب  )
مه نم  اب  هک  نانآ  مزیخ و  یم  اپب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  هتـشادرب  ار  دوخ  ریـشمش  ای  و  دهد ، یم  ارم  ّقح  ای 

[. 1 .( ] منک یم  توعد  مایق  هب  ار  دنتسه  نامیپ  مه  دنگوس و 
وا هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاوما  ای  دـنتفگ . زین  اهنآ  دندینـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیپ  هنیدـم  ناعاجـش  ناـگرزب و  رگید  یتقو 

. میروآ یم  يور  هناّحلسم  گنج  هب  هتشادرب  ار  اهریشمش  مه  ام  ای  دننادرگرب و 
. داد سَپ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  لاوما  دش ، ربخ  اب  وا  هارمه  نارای  ماما و  تعاجش  زا  یتقو  هنیدم  رادنامرف 

*****
ماشه ج1 ص142 نبا  هریس  [ 1]

یناغا ج17 ص295
دیدحلا ج15 ص226 یبا  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش 

یناردنزام ج4 ص68 بوشآ  رهش  نبا  بقانم 
راونالاراحب ج44 ص191

ثیدح 1. ینارحب ج17 ص66  ملاوع 

ملسم قح  زا  عافد 

داد ملسم  هب  يزیچان  غلبم  يروضح ، يوگتفگ  کی  رد  هدرک و  عمط  نآ  رد  هیواعم  هک  تشاد  هنیدم  رد  ینیمز  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  ربخ  نیا  یتقو  دریگب . لیوحت  ار  رظن  دروم  نیمز  تشون  هنیدم  رادنامرف  هب  دنک ، بحاصت  ار  نیمز  تساوخ  و 

: تشاد راهظا  تشون و  هیواعم  هب  يدنت  همان  دیسر ،
ثیدح 211

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
انَضْرَأ انیَلَع  ْدُدْراَو  ِهَیلِإ  ُهَتْعَفَد  ام  ِمالُْغلا  َنِم  ِْضْبقاَف  اهُِکلْمی ، ًاضْرَأ ال  ُْهنِم  َْتعَْتباَف  ٍمِشاه  یَنب  ْنِم  ًامالُغ  َتْرَرَغ  َکَّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! هیواعم راگدرورپ ، شیاتس  زا  سپ  )

و ریگب ، سَپ  ملـسم »  » ناوج نیا  زا  ار  دوخ  لوپ  تسین ، وا  راـیتخا  رد  هک  يدـیرخ  ار  وا  نیمز  يداد و  بیرف  ار  مشاـه  ینب  زا  یناوـج  وـت 
.( نادرگرب امب  ار  ام  نیمز 

هک داد  مایپ  وا  هب  لیقع  نب  ملـسم  نادرگرب . ام  هب  ار  لوپ  هک  داتـسرف  ملـسم  دزن  دنک ، بحاصت  ار  نیمز  نآ  دناوت  یمن  هک  تسناد  هیواعم 
. منز یم  ار  تندرگ  ینک  رارصا  رگا  مهد  یمن  سپ  ار  لوپ 

مهاوخ یم  هدب  مهرد  رازه  لهچ  تفگ  هیواعم  هب  لیقع  اریز  دیدنخ ، داتفا و  لیقع  شردپ  نخس  دای  هب  دینـش  ار  ملـسم  مایپ  یتقو  هیواعم 
: تفگ هیواعم  تسا ، مهرد  رازه  لهچ  وا  هیرهم  هک  منک  جاودزا  ینز  اب 

؟ ینک یم  جاودزا  نیگنس  هیرهم  نیا  اب  ینز  اب  ارچ  دنیب ، یمن  تنامشچ  هک  وت 
: تفگ لیقع 

. درک جاودزا  ملسُم  ردام  اب  سپ  نآ  زا  لیقع  و  دننزب . ار  تندرگ  يدرک ، ینابصع  ار  اهنآ  رگا  هک  دروایب  نم  يارب  ینادنزرف  مهاوخیم 

سومان زا  عافد 
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مـشاه ینب  رد  درک  یم  شـالت  تشاد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  اـب  هک  یحلـص  دادرارق  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هیواـعم 
ما رفعج ، نب  هللادبع  رتخد  تشون  ناورم ، هنیدم ، رد  دوخ  رادنامرف  هب  ورنیا  زا  دـنک ، رارقرب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  دـبایب و  يذوفن  ياههار 

ار مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  كاپ  رتخد  دنتساوخیم   ) دنک اپرب  هنیدم  دجسم  رد  زین  یمـسارم  دنک و  يراگتـساوخ  دیزی  يارب  ار  موثلک 
(. دننک دیزی  نوچ  يراوخبارش  كاپان  راتفرگ 

يراودیما راهظا  و  درک ، فیرعت  راوخبارش  ِنماد  هدولآ  دیزی  زا  هاتوک  ینارنخس  کی  رد  درک و  عمج  دجسم  رد  ار  هیما  ینب  نارـس  ناورم 
. دنک رارقرب  یتسود  دنویپ  اهجاودزا  هنوگنیا  هک  درک 

ترـضح وا  یئاد  دـیاب  درادـن  یطاـبترا  نم  هب  رتخد  نیا  جاودزا  تفگ ، باوج  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  رـسمه  رفعج  نب  هللادـبع 
. دریگب میمصت  مالسلا  هیلع  هللادبعابا 

: تشاد راهظا  تساخاپب و  ناورم  هناراکبیرف  نانخس  زا  سپ  دجسم و  عامتجا  نامه  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 212

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِّالا ًائیَش  انِّقَح  ْنِم  ٌدَحَا  انُصُْقنی  ِهللا ال  ُمیَا  َو  ُهیْحَو ، َو  َُهباتِک  انیَلَع  َلَْزنَاَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  انافَطْـصاَو  ِِهنیِدلان  اضَتْراَو  ِهِسْفَِنل ، انَراتِْخا  يذَّلا  هّلل  ُدمحلا 

[. 1 . ] ٍنیح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو  ُۀَِبقاْعلا  اَنل  َْتناک  َِّالا  َُۀلْوَد  انیَلَع  ُنوُکی  الَو  ِِهتَرِخآ ، َو  ُهاْینُد  ِلِجاع  یف  ِهِّقَح ، ْنِم  ُهللا  ُهَصَْقتنِا 
: لاق مث 

: انْعِمَسَف َْتُلق  ْدَق  ُناوْرَمای 
: ُُکلْوَق اَّمَا 

ُنوُکی ًۀـِیقْوَا ، َةَرَـشَع  اْتِنث  َوُه  َو  ِِهتَیب  ِلْهَا  َو  ِِهئاِسنَو  ِِهتاَنب  یف  ِهللا  ِلوُسَر  َۀَّنُـس  انْوَدَـع  ام  َِکلذ  انْدَرَا  َْول  يرْمَعَلَف  َغََلب ، ام  ًاِغلاب  اهیبَأ  ُمْکُح  اهُرْهَم 
: َُکلْوَق اَّمأَو  ًامَهْرِد . َنینامَث  َو  ٍةَأِمََعبْرَا 

؟ انَنویُد اَّنَع  َنیضْقی  اُنئاِسن  َّنُک  یتَمَف  اهیبَا ، ِنیَدِءاضَق  َعَم 
اَّمأَو ُبَبَّسلا . َفیَکَف  ُبَسَّنلا  ییْعَا  ْدَـقَلَف  يرْمَعَلَف  اْینُّدـِلل ، ْمُکُِحلاُصن  ْنُکَن  َْمل  َو  ِهللا ، ِیف  ْمُک  انیَداع  ٌمْوَق  اَّنِاَف  ِنییَْحلا ، ِنیَذـه  َنَیبام  ُْحلُـص  اَّمَاَو 

: َُکلْوَق
. َدیزی ِّدَج  نم  َدیزی و  ِبأ  نم  و  َدیزی ، ْنِم  ٌریَخ  َوُه  ْنَم  َرَهْمَتْسا  ِدَقَف  ُرِهْمَتْسی  َفیَک  َدیزِیل  ُبَجَْعلَا 

: َُکلْوَق اَّمأَو 
: َُکلْوَق اَّمَا  َو  ًائیَش . ِةَءافَْکلا  یف  ُهتَراما  ْهتَدازام  َمْوْیلا  ُهُْوفُک  َوُهَف  ِمْوْیلا  َْلبَق  ُهُْوفُک  َناک  ْنَمَف  َُهلَْوفُک ، ْنَم ال  ُْوفُک  َدیزی  َّنِا 

: َُکلْوَق اَّمَاَو  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِهْجَِوب  َِکلذ  َناک  امَّنِاَف  ُمامَْغلا ، یَقْسَتْسی  ِهِهْجَِوب 
ّینِا ًاعیمَج  اوُدِهْـشاَف  مـالک ): دـعب  لاـق  مث  «. ) ِلـْقَْعلا ُلـْهَا  اـِنب  ُهُِطبْغیَو  ِلـْهَْجلا ، ُلـْهأ  ِِهب  اـنُِطبْغی  اـّمنِاَف ، اـِنب ، ُهُِطبْغی  ْنَّمِم  ُرَثْکأ  ِِهب  اـنُِطبْغی  ْنَم 

یتَعیَـض اُهْتلََحنْدَـقَو  ًامَهْرِد ، َنینامَثَو  ٍۀـِئاِمََعبْرَا  یلَع  ٍرَفْعَج ؛ ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساْقلا  اهِّمَع  ِْنبا  ْنِم  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهللاِدـْبَع  َْتِنب  َمُوْثلُک  َُّما  ُتْجَّوَزْدَـق 
. ِۀَنیدَْملِاب

: لاق وأ 
. ُهللاَءاْشنِا ینِغامَُهل  اهیفَف  ٍرانید ، ِفالآ  ُۀِینامَث  ِۀَنَسلا  ِیف  اهَتَّلَغ  َّنِا  َو  ِقیقَْعلِاب ، یضْرأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ام و  داد ، تیاضر  دوخ  نید  موادت  يارب  و  باختنا ، دوخ  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  )
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. درک لزان  ام  رب  ار  یحو  نآرق و  و  دیزگرب ، اهناسنا  يربهر  يارب  ار 
! ادخ هب  دنگوس 

هنادواج ماجنارـس  ام  تموکح  تلود و  و  تساـک ، دـهاوخ  ترخآ  اـیند و  رد  وا  قح  زا  دـنوادخ  هکنآ  زج  دـهاک  یمن  اـم  قح  زا  یـسک 
يأر ساسأ  رب  موثلک  ماهیرهم  یتفگ  هکنیا  میدینش . ام  يدرک و  ینارنخـس  وت  ناورم  يا  دش . دیهاوخ  هاگآ  نآ  ربخ  زا  يدوز  هب  و  تسا ،

. دنک نییعت  دهاوخب  هک  رادقم  ره  تسا  رفعج  نب  هللادبع  شردپ 
درک میهاوخن  لودع  شنادناخ  نانز و  نارتخد و  جاودزا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  زا  زگره  ام  مناج  هب  دنگوس 

. تسا مهرد » لداعم 480  هیقوا ، تسیب   » هک
ادخ هار  رد  ینمشد 

؟ دنتخادرپ یم  ار  ام  ياهضرق  مشاه ، ینب  ام  نانز  ینامز  هچ  رد  یتسار  تخادرپ . دیهاوخ  مه  ار  شردپ  ياهضرق  یتفگ  هکنیا  و 
. دنک یم  داجیا  هلیبق  ود  نیب  یتسود  دنویپ  جاودزا  نیا  یتفگ  هکنیا  و 

میهاوخن حلـص  امـش  اب  ایند  هب  ندیـسر  يارب  زگره  میدیگنج و  میدرک و  ینمـشد  ادـخ  نید  هار  رد  هیما  ینب  نارـس  امـش  اب  مشاه  ینب  ام 
؟ دیسر تدحو  هب  ناوت  یم  جاودزا  اب  هنوگچ  لاح  دناسرب ، تدحو  هب  ار  ام  تسناوتن  ام  ندوب  لیماف  درک ،

دیزی هرهچ  ياشفا 
؟ دنک یم  يراگتساوخ  رتخد  نیا  زا  هنوگچ  هک  دیزی  زا  متفگش  رد  یتفگ  هکنیا  و 

یـسک ياتمه  دیزی  انامه  یتفگ  هکنیا  دنرترب و  دیزی  ّدج  دیزی و  ردپ  دـیزی و  زا  هک  دـننک  یم  يراگتـساوخ  رتخد  نیا  زا  یناسک  نادـب  ، 
هب اهربا  یتفگ  هکنیا  دیدرگن و  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  دوب و  دهاوخ  زین  زورما  دوب ، دیزی  ياتمه  نونک  ات  هک  یسک  درادن . یئاتمه  هک  تسا 

هکنیا و  [ 2  ] نارگید هن  دوب  هدـنبیز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  اهنت  فیرعت  نیا  اـنامه  دـنراب ، یم  دـیزی  هرهچ  رطاـخ 
. دنروخ یم  هطبغ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  امب  هک  دننانآ  زا  شیب  دیزی ، هب  دنروخ  یم  هطبغ  هک  نانآ  یتفگ 

.( دـناهشیدنا لقع و  نابحاص  ار ، ام  ماقم  دـننک  یم  وزرآ  هک  نانآ  دـنمدرم و  نیا  نالهاج  ار  دـیزی  ماقم  دـننک  یم  وزرآ  هک  نانآ  اـنامه 
: تشاد راهظا  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  رتخد  موثلک  ّما  جاودزا  هب  تبسن  سپس 

نب مساق  وا  يومع  رـسپ  دقع  هب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  موثلکما  مرهاوخ ، رتخد  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  دجـسم  رد  رـضاح  تیعمج  مامت  )
لاس يزرواشک  دمآ  رد  هک  قیقع  هقطنم  رد  مدوخ  نیمز  مداد و  رارق  مهرد  داتشه  دصراهچ و  ار  وا  هیرهم  و  مدروآ ، رد  رفعج  نب  دّمحم 

( هللاءاشنا دنشاب . زاین  یب  هک  مدیشخب  ناوج  جوز  ود  نیا  هب  یگدنز ، هنیزه  کمک  يزاینیب و  يارب  تسا  رانید  رازه  تشه  نآ 
[. 3 . ] تفر نوریب  دجسم  زا  دید  ار  هناعطاق  دروخرب  نیا  یتقو  هنیدم  رادنامرف  ناورم ،

*****
هیآ 88. هروس ص  [ 1]

: دورس هنوگنیا  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حدم  رد  بلاطوبا  ترضح  فورعم  رعش  زا  هلمج  نیا  هکنیا  هچ  [ 2]
ههجوب مامغلا  یقستسی  ّضیبا  و 

یلمارالل ۀمصع  یماتیلا  لامث 
. تسا ناگدنامرد  هاگهانپ  نامیتی و  تسرپرس  هک  وا  دندیراب  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  اهربا  هک  دش  نشور  نیمز 

راونالاراحب ج 44 ص207 ح4 [ 3]
بلاط ج4 ص38-41. یبا  لآ  بقانم 

دوخ نیمز  زا  عافد 
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وا لماوع  داد  روتسد  درک و  عمط  نآ  رد  هیواعم  دوب  یبوغرم  نیمز  نوچ  و  تشاد ، ّقلعت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هنیدم  رهش  رد  ینیمز 
: تفگ وا  هب  هناعطاق  درک و  تاقالم  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  دننک . بحاصت  ار  نآ  هنیدم  رد 

ثیدح 213
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ٍلاصِخ ِثالَث  ْنِم  ًۀَلْصِخ  ْرَتِْخا 

[. 1 . ] ُمَلیَّصلا ُۀَِعبارلاَو  َرَمُع ، َْنباَو  ِرَیبُزلا  َْنبا  َکَنَیب  َو  ینَیب  َلَعَْجتْوَأ  یلَع ، ُهَّدَُرت  ْنَأ  اَّمِإَو  یقَح ، یّنِم  يرَتْشَت  ْنَأ  اَّمِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نم هب  ار  نیمز  ای  نادرگرب ، نمب  ار  نآ  هنالداع  تمیق  نک و  يرادـیرخ  نم  زا  ار  نیمز  اـی  نک ، باـختنا  ار  لـح  هار  هس  زا  یکی  هیواـعم  )
وت زا  ار  نیمز  ریـشمش  اب  مناوخیم و  ارف  ار  دوخ  ياهنامیپ  مه  هنرگ  دـننک و  تواـضق  هک  هد  روتـسد  ار  رمع  نبا  ریبز و  نبا  اـی  نادرگرب ،

[. 2 .( ] تفرگ مهاوخ 
*****

؟ تسیچ ملیص  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  [ 1]
. دناشنب دوخ  ياج  رس  رب  ار  ملاظ  ریشمش  اب  دناوخارف و  ار  دوخ  ياهنامیپ  مه  ناسنا  هک  لوضفلا  فلح  ینعی  ملیص  داد ، خساپ 

یناغآلا ج17 ص169. باتک  [ 2]

هنیدم رادنامرف  هب  ضارتعا 

اب ات  دندمآ  هنیدم  هب  قارع  مدرم  زا  یعمج  دوب ، هدنز  هیواعم  زونه  و  دوب ، حلـص  نارود  هک  هنیدم ، رد  هبتع  نب  دیلو  يرادنامرف  نارود  رد 
هنیدم رادنامرف  دیلو  هب  باطخ  دش و  ربخ  اب  ماما  دندادن ، هزاجا  نانآ  هب  دیلو  نارومأم  اما  دننک ، تاقالم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

: تشاد راهظا 
ثیدح 214

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
!؟ َکُّمَع َو  َْتنَأ  ُهَْتلِهَج  ام  یّقَح  ْنِم  اُوفَرَع  ٍموَق  َنَیبَو  ینَیب  ُلوَُحت  َمالَع  ِهِّبَِرل ، ًایصاع  ِهِسْفَِنل ، ًاِملاظ  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ ینک یم  داجیا  هلصاف  دنتخانش  ارم  قح  هک  یمدرم  نم و  نیب  وت  راگدرورپ ، دزن  راکهانگ  يا  و  شیوخ ، سفن  هب  راکمتس  يا  )

[. 1 (. ] دینک یم  راکنا  ار  نآ  هیواعم  وت  يومع  وت و  هک  یّقح 
هاگره مینک و  یم  ربص  میراد  ار  وت  نابز  يدـنت  هک  یمادام  تفگ  درک و  كانمـشخ  تخـس  ار  دـیلو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ضارتعا 

. درک میهاوخ  راتفر  مشخ  اب  وت  اب  يدرب  ریشمش  هب  تسد 
*****

ثیدح 15. فارشالا ج3 ص156  باسنا  [ 1]

ایند

یتسرپ ایند  زا  شهوکن 
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هدرک اشامت  ار  وا  هناخ  کیدزن  زا  ات  درک  توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تخاس و  یّللجم  رایسب  هناخ  هنیدم  نارادهیامرس  زا  یـصخش 
: تشاد راهظا  دش  یفارشا  عیسو و  رایسب  هناخ  نآ  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  دنک ، اعد  وا  يارب  و 

ثیدح 215
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ِءامَّسلا ِیف  ْنَم  َکَتَقَم  َو  ِضْرألا ، ِیف  ْنَم  َكَّرَغ  َكِریَغ ، َراد  َتْرَّمَع  َو  َكَراد ، َْتبَرْخَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لها اّما  تشاد ، دـنهاوخ  یمارگ  ار  وت  نیمز  يور  لها  یتخاس ، دابآ  ایند »  » ار نارگید  هناـخ  و  يدرک ، ناریو  ار  ترخآ »  » شیوخ هناـخ  )
.( دوب دنهاوخ  تنمشد  نامسآ 

*****
رطاوخلا ج1 ص70 هیبنت  [ 1]

ثیدح 4013. لئاسولا ج3 ص467  كردتسم 

نتخورف ایند  هب  نید  زا  شهوکن 

: تشاد راهظا  دید  ار  ناتسرپایند  زا  یکی  هوکش  اب  هناخ  هک  دز  یم  مدق  هنیدم  ياههچوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
ثیدح 216

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َنیِّدلا َعَضَو  َو  َنیِّْطلا  َعَفَر 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 ( ] درک تسپ  ار  نید  یلو  تشابنا  مهرب  ار  اهلِگ  هناخ  نیا  بحاص  )

*****
لئاسولا ج3 ص467. كردتسم  [ 1]

ناتسود تسود ،

تیب لها  اب  یتسود  شاداپ 

هب ام  اّما  دنتفر ، هیواعم  يوس  هب  ام  ناتـسود  زا  یهورگ  دنتفگ ، دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هنیدم  مدرم  زا  یعمج  يزور 
: هک دنتشاد  راهظا  و  میدمآ ، امش  يوس 

: دومرف درک و  دنلبرس  سپس  درک و  توکس  یتّدم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  میدمآ . امش  يوس  هب  دوخ  نید  يارب  ام 
ثیدح 217

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
نیب نرق  و   ) ِنیَتاهَک ِۀَمایِْقلا  َمْوی  انَعَم  َءاج  انّبحا  نمف  ِِهلوُسَرَو ، ِهَِّلل  انَّبَحَأ  امَّنِإ  ِهَیلِإ ، ُهانیَدْسَأ  ٍفوُْرعَِمل  الَو  ُهَنَیبَو  انَنَیب  ٍَۀبارَِقل  انُّبِحی  َْمل  انَّبَحَأ  ْنَم 

[. 1 ( ] هیتبابس
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
و تسین ، ام  وا و  نیب  يدنواشیوخ  دوجو  يارب  وا  یتسود  درادـیم ، تسود  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ام  هک  یـسک  )
هب ام  اب  تمایق  زور  رد  هک  دراد  یتسود  شربماـیپ  ادـخ و  يارب  اـم  اـب  هکلب  میاهداد ، ماـجنا  وا  قح  رد  اـم  یبوخ  راـک  هک  تسین  نآ  يارب 

.( دنرگیدکی رانک  رد  هک  تشگنا  ود  نیا  دننام  دمآ  دهاوخ  رشحم  هنحص 
. داد رارق  مه  رانک  ار  شاهباّبص  تشگنا  ود  هاگنآ 

*****
نیدلا ص46 مالعا  [ 1]

ثیدح 118. راونالاراحب ج27 ص127 

دیهش ناتسود  يارب  اعد 

مُکَءارَو ِساَّنلا  َرَبَخ  ینُورَبْخَأ  دیناسرب . نم  هب  ّبترم  ار  تاعالّطا  رابخا و  دومرف ، دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  البرک ، هار  نیب  رد 
: دومرف يزور 

؟ دیراد ربخ  هچ 
: دنتفگ

نامرف ار  وا  دایز  نبا  دندرب . دایز  نبا  دزن  هدرک  ریگتسد  میمت  نب  نیصح  یهدنامرف  هب  دایز  نبا  ياهرادهار  ار  رّهـسم  نب  سیق  امـش  کیپ 
ربخ امش  ندمآ  زا  ار  هفوک  مدرم  درک و  اعد  امـش  يارب  و  تنعل ، شردپ  دایز و  نب  هللادیبع  هب  وا  اّما  دهد  مانـشد  ناتردپ  امـش و  هب  ات  داد 

. دندرک باترپ  رصق  يالاب  زا  ار  وا  هزانج  دنتشک و  ار  وا  داد ،
ثیدح 218

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِکتَمْحَر ِّرَقَتْسُم  یف  ْمُهَنَیب  َو  انَنَیب  ْعَمْجا  َو  ًالُُزن ، َۀَّنَْجلا  ْمَُهل  َو  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهلَّلَا  [ 1 «، ] ًالیْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنی و  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِم  »

[. 2  ] َِکباَوث ِروُخ  ْذَم  ِِبئاغَر  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شیوخ نامیپ  دهع و  دنرب و  یم  رس  هب  راظتنا  رد  رگید  یهورگ  و  دندومن ، افو  ادخ » هار  رد  تداهـش   » دوخ نامیپ  هب  نانمؤم  زا  یهورگ  )
تاهدش هریخذ  ياهباوث  نیرتبوغرم  هب  دوخ  تمحر  هاگیاپ  رد  ار  نانآ  ام و  هدب و  رارق  نانآ  ام و  يارب  ار  تشهب  ایادخ  دـناهدادن ، رییغت  ار 

(. نادرگ لئان 
*****

هیآ 23. بازحا  هروس  [ 1]
فط هعقاو  ۀعیشلا ج1 ص597 ، نایعأ  ۀیاهنلاو ج8 ص188 ، ۀیادبلا  ریثأ ج2 ص553 ، نبإ  لماک  یلمآ ج3 ص308 ، يربط  خیرات  [ 2]

قحلا ج11 ص605. قاقحا  ص174 ،

نیسح ماما  ناتسود  ماقم  شزرا و 

هب نتفر  يارب  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  یئادیـش  يرادافو و  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  اروشاع ، زور  بش و  رد  یتقو 
. تشاد بل  رب  يدنخبل  دیسر  ردارب  تمدخ  هک  هاگنآ  دش و  دونشخ  دنریگب ، تقبس  رگیدکی  زا  دنهاوخ  یم  گنج  نادیم 
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ثیدح 219
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

(: لاق َّمث  . ) ِکِمُّسَبَت ُبَبَس  ام  ینیِربْخَا  ًۀَمِّسَبَتُم ، ُِکتیَأَر  ام  ِۀَنیدَْملا  َنِم  اْنلَحَر  ُْذنُم  ْهاتُْخا  ای 
ِتابَث یِلا  يرُْظنَت  ْنَا  َنیّبُِحت  ْلَه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللاُلوُسَر  يّدَج  ینَدَعَو  مه  هب  َو  ِّرَّذلا ، َِملاع  ْنِم  یباحْـصَا  ِءالُؤه  َّنإ  یمَلِْعا ، ْهاتُْخا  ای 

(: لاق َّمث  . ) ْمِهِماْدقَا
َو یتَعَیب ، ْنِم  ٍّلِح  یف  ُْمْتنأَف  ِْلتَْقلا ، َنِم  ْمُکیَلَع  ُفاخَا  اَنَا  َو  یعَم  َوُه  ْنَم  ِْلتَق  َو  یْلتَق  يوِس  ٌدْصَق  ْمَُهل  َسَیل  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  َّنَا  اوُمَلِْعا  یباحْصَا  ای 

. ِلیَّللا اَذه  ِداوَس  یف  ْفِرَْصنْیلَف  َفارِْصنِْالا  ُمُْکنِم  َّبَحأ  ْنَم 
(: لاق َّمث  )

. ِۀَّنَْجلا یف  ْمُِکلِزانَم  یِلا  اُورُْظنا  َو  ْمُکَسوُؤُر  اوُعَفْراَف  َِکلذَک  ُْمْتنُک  ْنِا 
: دومرف و 

! مرهاوخ يا  )
؟ يراد بل  رب  هدنخ  هک  هدش  ربخ  هچ  نونکا  مدیدن  مّسبتم  زگره  ار  وت  میدرک  تکرح  هنیدم  زا  هک  ینامز 

؛ درک هراشا  نارای  يرادافو  قوش و  هب  بنیز  ترضح  (. 
: دومرف و 

! نادب مرهاوخ  )
هللا یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  نانآ  یتسود  يرادافو و  هب  دنـشاب و  یم  رذ  ملاع  زا  نم  نارای  ناتـسود و  دـنراد  رارق  نم  فارطا  رد  هک  اهنیا 

)؟ يرگنب ار  نانآ  يرادیاپ  تماقتسا و  یهاوخ  یم  مرهاوخ  داد ، هدعو  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و 
اهنآ مالسلا  هیلع  ماما  هچره  دنتفرگ ، ار  ترضح  نآ  درگادرگ  باتـش  اب  همه  دناوخارف ، ار  نارگید  ریهز و  رهاظم و  نب  بیبح  ماما  هاگنآ 
اهر ار  وت  دنتفگ  یسامح  نانخس  اب  کی  ره  دیهد ، تاجن  ار  دوخ  ناج  دیورب و  مداد  هزاجا  امـشب  نم  هک  داد  رادشه  درک و  تحیـصن  ار 

. میوش هتشک  ات  مینک  یمن 
: دومرف ماما 

امـش زا  ار  تعیب  نم  مسرتیم ، ندـش  هتـشک  زا  امـش  رب  نم  تسا  نم  ناـهارمه  نم و  نتـشک  ناشفدـه  موق  نیا  هک  دـینادب  نم  ناراـی  يا  )
ادج ام  زا  هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  نیا  زا  دنک  يریگهرانک  ام  زا  دراد  تسود  سک  ره  متشاذگاو ، دیتسب  نم  اب  هک  ینامیپ  متشادرب و 

.( دوش
اجنیا هب  هک  راک  میوش . یمن  ادج  امـش  زا  هک  دندرک  رارـصا  دنتفگ و  نخـس  ترـضح  نآ  اب  يرادافو  رد  مادکره  مشاه  ینب  باحـصا و 

: دومرف ماما  دیشک 
.( دینک هاگن  تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  هب  دینک و  دنلبرس  نونکا  )

يرافغ ناردارب  زا  ینادردق 

نادـنزرف زا  ردارب  ود  دندیـسر ، یم  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک  تداهـش  ساّـسح  ياـههظحل  نآ  رد  اروشاـع  زور  رد 
. دننک عافد  ترضح  نآ  زا  دنوش و  نادیم  دراو  ات  دنتساوخ  هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  نایراّفغ 

ثیدح 220
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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(: لاق ّمث  . ) یّنِم اُونْدُأ  امُِکب ، ًابَحْرَم 
؟ امُکیْکبی ام  یْخَأ  یَْنبِا  ای 

(: لاق ّمث  . ) ِنیَْعلا يریرَق  ٍۀَعاس  ْنَع  انوُُکت  ْنَأ  وُجْرََأل  ّینِإ  ِهللاَوَف 
[. 1 «. ] َنیقّتُْملا ِءازَج  َنَسْحَأ  امُکِسُْفنَِأب  يایإ  امُِکتاساُوم  َو  َِکلذ  ْنِم  امُک  ِدْجَِوب  یخَأ  یَْنبِا  ای  ُهللا  امُکازَج 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دییرگ یم  ارچ  مناگداز  ردارب  يا  دیئایب . نم  کیدزن  امشرب  نیرفآ  )
.( دوش نشور  امش  هدید  رگید  تعاس  کی  ات  هک  مراودیما  نم  ادخ  هب 

: دنتفگ
. دیاهدنام اهنت  امش  دنتفر و  همه  نارای  تسامش ، یئاهنت  يارب  ام  هیرگ 

: دومرف ماما 
.( دیامرف اطع  ناراکزیهرپ  شاداپ  نم  اب  يردارب  يدردمه و  نادجو و  نیا  رب  ار  امش  ادخ  مناگداز  ردارب  يا  )

. دندیسر تداهش  هب  زین  ردارب  ود  نآ  هظحل  دنچ  زا  سپ 
*****

یمزراوخ ج2 ص23 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  [ 1]
راونالاراحب ج45 ص29

ینارحب ج17 ص273. ملاوع 

تشهب نیسح و  نارای 

: دومرف دوخ  نارای  ناتسود و  يونعم  هاگیاج  هب  تبسن  مَکَح  نب  ناورم  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 221

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِراَّنلا َیلِإ  ُُهباحْصَأ  َو  َوُه  َّدُر  َو  ِۀَّنَْجلا ، َیلِإ  یباحْصَأ  َو  اَنَأ  ُْتدِدُر  ِهللاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] دنناشک یم  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ار  وا  ناتسود  ناورم و  و  دنرب ، یم  تشهب  يوس  هب  ار  نم  ناتسود  نم و  ادخ  هب  دنگوس  )

*****
ثیدح 30 یشایع ج1 ص362  ریسفت  [ 1]

ثیدح 1 ناهرب ج1 ص529  ریسفت 
.3 ثیدح راونألا ج44 ص206  راحب 

ر

يراد هزور 

ناضمر هام  هزور و  تلیضف 
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يزاب و مرگرس  هک  دندیـسر  یعمج  هب  دنتـشذگ  یم  هنیدم  ياهنابایخ  زا  رطف  دیع  زور  رد  دوخ  نارای  اب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 
: تشاد راهظا  یتحران  اب  درک و  نارای  هب  ور  ماما  دندوب ، دنلب  ياههدنخ 

ثیدح 222
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، اُوباخَف َنوُرَخآ  َفَّلََخت  َو  اوُزافَف ، ٌمْوَق  ِهیف  َقَبَـسَف  ِِهناوْضِر ، یلإ  ِِهتَعاِطب  ِهیف  َنوُِقبَتْـسی  ِهِْقلَِخل ، ًارامْـضِم  َناضَمَر  َرْهَـش  َلَعَج  َّلَـج  َو  َّزَع  هللا  ّنإ 
ُءاـطِْغلا َفِشُک  ُْول  ِهللا  ُمیأَو  َنوُرِّصَقُْملا ، ِهیف  ُبیخی  َو  َنُونِـسْحُمْلا ، ِهیف  ُباـثی  يذَّلا  ِمْویلا  یف  ِبِعـَّاللا  ِکِـحاَّضلا  َنِم  ِبَجَْعلا  ُّلُـک  ُبَجَْعلاَـف 

. ِِهتَءاسِِاب ٌءیسُم  َو  ِِهناسْحِِاب  ٌنِسُْحم  َلَغََشل 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تدابع و اب  ادـخ  تشهب  يوس  هب  ات  داد  رارق  شدوخ  ناگدـنب  تکرح  يرادـیب و  لـماع  ار  ناـضمر  هاـم  گرزب  زیزع و  دـنوادخ  اـنامه  )
. دندش راگتسر  دنتفرگ و  تقبس  نارگید  زا  هام  نیا  رد  یخرب  دنریگ ، یشیپ  تعاطا 

. دندش راک  نایز  دندرک و  یچیپرس  رگید  یخرب  و 
! اتفگش سپ 

! اتفگش
یهاـتوک هک  ناـنآ  و  دـنریگ ، یم  ار  دوخ  شاداـپ  ناراـکوکین  هک  يزور  رد  تسا  مرگرـس  يزاـب  هب  ددـنخ و  یم  رایـسب  هک  سک  نآ  زا 

. دنکانهودنا دوخ  يراکنایز  هب  دندرک 
! ادخ هب  دنگوس 

[. 1 .( ] دید دیهاوخ  اهيدب  مرگرس  ار  ناراکدب  ناسحا و  مرگرس  ار  ناراکوکین  دننزب  الاب  ار  اههدرپ  رگا 
*****

ثیدح 3 ۀعیشلا ج5 ص140  لئاسو  [ 1]
ثیدح 1479 هیقفلا ج1 ص511  هرضحی  نم ال 

ثیدح 5. یفاک ج4 ص181  لوصا 

یبحتسم ياههزور  مدرم و 

ياهاذغ زا  هتـسشن و  ناتـسود  نارای و  عمج  رد  هک  مدید  ار  وا  متفر  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هفرع  زور  هک  دنک  یم  لقن  قورـسم 
: مدیسرپ تسا . رادهزور  هک  مدید  مدیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  متساوخرب و  دعب  یمک  دیامرف ، یم  لوانت  دوجوم 

؟ دیراد هزور  امش  دنک و  یم  راطفا  ار  زورما  تردارب 
ثیدح 223

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ًۀَّنُـس یمْوَص  َذَـخَّتی  ْنَأ ال  ُتْدَرَأَف  َمامِْالا  اَنَا  ُْتنُک  َِضُبق  ْنَأ  اَّمَلَف  ُساَّنلا ، ِِهب  یَّسأتِیل  َو  ًۀَّنُـس ، ُهُمْوَص  َذَـخَّتی  ـَّالَِئل  َرَْطفأَـف  ًاـمامِإ  َناـک  َنَسَْحلا  َّنإ 

. یب ُساَّنلا  یَّسَأَتیَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يوریپ وا  زا  و  دـنرادنپن ، یعطق  ّتنـس  ار  وا  يرادهزور  مدرم  اـت  تفرگن  هزور  ار  زورما  سپ  تسا  مدرم  ماـما  مالـسلا  هیلع  نـسح  مردارب  )
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یعطق ّتنـس  ارم  يرادهزور  مدرم  هک  منک  یم  یعـس  مه  نم  هاگنآ  متـسه ، هعماج  ربهر  ماما و  نم  دورب  ایند  زا  مردارب  هاگره  سپ  دننک ،
[. 1 .( ] دننک يوریپ  نم  زا  هک  دنرادنپن 

نیسح ماما  تفرگن و  هزور  ار  زور  نامه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا ، زیاج  ود  ره  هفرع ، زور  رد  نتفرگن  هزور  ای  نتفرگ  هزور  ینعی 
دنروآ باسحب  یعطق  ّتنـس  وزج  ار  وا  لمع  مدرم  دوب  نکمم  دوب و  هعماج  ربهر  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نوچ  اـّما  تفرگ ، مالـسلا  هیلع 

. درک ار  مدرم  لاح  تیاعر  تفرگن  هزور 
*****

هیقفلا ج2 ص87 هرضحی  نَم ال  [ 1]
عئارشلا ج2 ص386 للع 

راونالاراحب ج97 ص123.

امرخ اب  هزور  راطفا 

ندروـخ اذـغ  زا  زور  کـی  لوـط  رد  نوـچ  هـک  دـنهد  یم  رظن  بـش  لّوا  رد  ندرک  راـطفا  يرادهزور و  هـب  تبـسن  بّرجم  ءاـّبطا  هزورما 
. دوش زاغآ  نیریش  ياهاذغ  ینیریش و  زا  راطفا  ماگنه  هب  تسا  رتهب  دش  يراددوخ 

نآ هک  دهد  یم  ربخ  ار  تقیقح  نیا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ندرک  راطفا  شور  زا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح 
. تشاد هّجوت  یتشادهب  هتکن  نیا  هب  ترضح 

ثیدح 224
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ْلِاب ِرْمتَّ ًاِمئاص  َناک  اذِإ  ُهَماعَط  ُءيدَْتبی  َناک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] درک یم  زاغآ  امرخ  اب  ار  ندروخ  اذغ  راطفا ، ماگنه  هب  دوب  راد  هزور  هاگره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  انامه  )
*****

ثیدح 20254 لئاسولا ج16 ص380  كردتسم  [ 1]
قالخالا ص175. مراکم 

هزور هفسلف 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا 
؟ تسا هدرک  بجاو  ار  هزور  دوخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  ارچ 

ثیدح 225
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِنیکاسَْملا یَلَع  ِلْضَْفلِاب  َدوُعیَف  ِعوُْجلا  َّسَم  ِینَْغلا  َدِجِیل 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دنک ششخب  ناسحا و  نایاونیب  رب  هاگنآ  دشچب و  ار  یگنسرگ  هّزم  دنمتورث  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  )
*****
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یناردنزام ج4 ص68. بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

ز

تاکز

هرطف تاکز 

داوم رگید  ای  مدـنگ  ولیک  رفن 3  ره  شاهداوناخ  لـها  دوخ و  دادـعت  هب  رطف  دـیع  زور  رد  دـیاب  يرادهزور  هاـم  کـی  زا  سپ  یناملـسمره 
؟ تبرغ رد  ای  میشاب  دوخ  رهش  رد  هچ  هک  تسا  حرطم  یلاوئس  دهدب  نادنمتسم  ارقف و  هب  یکاروخ ،

: دهد یم  خساپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 226

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٍداب َو  ٍرِضاح  ِّلُک  یلَع  ِرْطِْفلا  ُةاکَز 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دشاب هتشاد  رارق  اهنابایب  رد  ای  دوخ  رهش  رد  هچ  تسا  بجاو  نآ  تخادرپ  یناملسم  ره  رب  رطف  تاکز  )

ییوشانز

تسین اور  شزیمآ  هک  یبش 

زا تسین ، ریثأت  یب  لماک  ناسنا  ندُش  رد  كدوک و  تایحور  رد  ردام  ردـپ و  یناور  تالاح  یناکم و  ینامز و  طئارـش  هک  میناد  یم  همه 
رادروخرب یمزال  یناور  شمارآ  زا  نارای ، اب  یظفاحادخ  رخآ  بش  رد  رفاسم  هک  تقیقح  نیا  هب  هّجوت  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ورنیا 

: دناد یمن  اور  دنوش  یم  دنزرف  ياراد  هک  یناسک  يارب  ار  یئوشانز  تسین ،
ثیدح 227

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ًالَوْحأ ناک  ًاَدلَو  َقِزُر  َُّمث  َِکلذ  َلَعَف  ْنَم  َّنِاَف  َرَفَّسلَا ، اهیف  َنوُدیُرت  یتَّلا  ِۀَلیَّللا  یف  َنایْشِْغلا  اُوِبنَتِْجا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یئوشانز نینچ  لصاح  هک  يدنزرف  اریز  دیوش » یم  دنزرف  بحاص  رگا   » دـینکن یئوشانز  دـیور ، یم  ترفاسم  هب  نآ  يادرف  هک  یبش  رد  )

[. 1 .( ] دوب دهاوخن  مّظنم  وا  نامشچ  کمدرم  دشاب ، ترفاسم  بش  رد 
*****

ۀمئالا ص132 بط  [ 1]
ثیدح 3 ۀعیشلا ج14 ص189  لئاسو 

ثیدح 39. راونالاراحب ج103 ص293 
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شیارآ تنیز و 

اهوم ندرک  گنر  ماما و 

یتروص رد  دنناد ، یمن  حالـص  نادرم  يارب  ار  شیارآ  تنیز و  رگید  یخرب  و  دننک ، تنیز  ار  دوخ  دـیاب  نانز  اهنت  دـننک  یم  رکف  یخرب 
يارب وم ، ندرک  گنر  ندرک ، شیارآ  ندز ، رطع  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  رد  هک 

: دیوگ یم  رح  نب  هللادیبع  دنشاب . زیمت  ابیز و  دیاب  زین  وا  ناگدنب  تسابیز ، ادخ  تسا ، مزال  دنمشزرا و  همه 
. دوب هایس  وا  ياهوم  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  البرک  هار  نیب  رد 

: مدیسرپ
؟ تسا یعیبط  امش  ياهوم  گنر 

: دومرف خساپ 
ثیدح 228

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ٌمَتَکَو ٌءاَّنَح  َوُه  امَّنِإ  َنْوََرتامَک  َسَیل  ُهَّنِإ  امَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] منک یم  گنر  یهایگ  گنر  یعون  انح و  اب  ار  اهوم  نم  هکلب  دینک  یم  رکف  امش  هک  تسین  هنوگنآ  هن  )

*****
ثیدح 6 یشاجن ص9  لاجر  [ 1]

ثیدح 4 ۀعیشلا ج1 ص409  لئاسو 
ثیدح 11. راونالاراحب ج76 ص104 

قیقع رتشگنا 

: تشاد راهظا  قیقع  رتشگنا  شزرا  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تسا . نتشاد  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  اهتنیز ، زا  یکی 
ثیدح 229

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. َقیقَْعلا ِهِهْجَو  ِرُون  ْنِم  َقَلَخَف  ًۀَعالِِّطا  ِضْرَْالا  یلع  َعَلَّطا  َّمث  َءانیَس ، ِروُط  یلَع  ُهَمَّلَک  َنارمِع  َْنب  یَسُوم  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َقَلَخ  اََّمل 

: یلاعت َلاق  َُّمث 
[. 1 «. ] راّنلاب ایلع -  یلوت  اذا  هسبال -  فک  بذعا  الأ  یسفن  یلع  یسفنب  تیلآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، دیناهاگآ ار  نیمز  همه  سپس  تفگ ، نخس  وا  اب  انیس  روط  هوک  رد  دیرفآ و  ار  نارمع  نب  یسوم  ترضح  گرزب  زیزع و  دنوادخ  یتقو  )

: دومرف دیرفآ و  ار  قیقع  مالسلا  هیلع  یسوم  هرهچ  رون  زا  سپ 
.« منکن باذع  شتآ  اب  ار  دریذپب  ار  یلع  تیالو  دریگب و  سامت  قیقع  اب  هک  یتسد  مدرک  مزال  مدوخ  رب  »

*****
ثیدح 11 لامعالا ص388  باوث  [ 1]
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ۀینّسلا ص319. رهاوج 

ترایز

ماما ترایز  باوث 

نآ هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  همه  هک  تساـهترایز  نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تراـیز 
: تشاد راهظا  زین  ترضح  نآ  دندرک ، شرافس 

ثیدح 230
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُُهتْجَرْخََال ِراَّنلا  یف  َّالإ  ْنُکی  َْمل  َْولَو  ِۀَمایِْقلا  َمْوی  ُُهتْرُز  یتْوَم  َدَْعب  ینَراز  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وا ندید  هب  دـشابن  شتآ  زج  یئاج  رد  رگا  منک ، یم  تاقالم  ار  وا  تمایق  زور  زین  نم  دـنک ، ترایز  ارم  نم ، تداهـش  زا  سپ  هک  یـسک  )
[. 1 (. ] مهد یم  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  هتفر 

*****
یحیرط ص69. بختنم  [ 1]

س

یتسیز هداس  یگداس و 

رتخد جاودزا  رد  یگداس 

بادآ مسارم و  رتخد ، رـسپ و  هداوناخ  فرط  زا  زور  ره  اّما  تسا ، جاودزا  ناوج  لسن  تالکـشم  مهم  ياه  لـح  هار  زا  یکی  هک  مینادیم 
هیلع هللادبعابا  ترـضح  زا  دیاب  دننک . ظفح  جاودزا  اب  ار  دوخ  نید  دنناوت  یمن  ناناوج  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  حرطم  یتافارخ  نیگنس و 

. درک يراگتساوخ  ماما  رتخد  زا  نسح  نب  نسح  شردارب  رسپ  یتقو  میریگب . دای  مالسلا 
ثیدح 231

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یعَم ِْقلَْطنِا  َْکنِم ، اذه  ُرِظَْتنَأ  ُْتنُک  ْدَق  یخَأ ، َْنبای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ماهداز ردارب  يا  )

.( ایب نم  اب  مدوب  يراگتساوخ  نیا  رظتنم  نم 
: تفگ وا  تشاذگ . دازآ  هنیکس  همطاف و  نارتخد ، زا  یکی  باختنا  رد  ار  وا  درب و  لزنم  هب  تفرگ و  ار  هدازردارب  رتخد  سپس 

. مدرک باختنا  ار  همطاف 
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. تفای ناماس  یگداس  نیمه  اب  جاودزا  دناوخ و  ار  دقع  هغیص  ًاروف  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف دوخ  هداز  ردارب  هب  باطخ  سپس 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  یّمُِأب  ًاهَبَش  امُهُرَثْکَأ  یهَف  َۀَمِطاف ، ََکل  ُتْرَتِْخا  ْدَق 
یلـص ادـخ  لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  مردام  هب  رتشیب  نم  نارتخد  رگید  زا  وا  اریز  مدوب ، هدرک  باـختنا  ار  همطاـف  مرتخد  وت  يارب  مه  نم  )

[. 1 .( ] دراد تهابش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
مان هب  ار  ینیمز  ای  ياهزاغم  ای  ياهناخ  دـنرخب ، ار  اهالط  اهسابل و  عاونا  دـنیایب ، دـنورب و  دـیاب  راب  نیدـنچ  فّسأـت  تیاـهن  اـب  هزورما  اـّما 

. دننک زاغآ  ار  دوخ  یگدنز  دنناوتب  ناوج  ود  ات  دنروآ  اجب  ار  نکش  رمک  تافیرشت  اههد  و  دنهدب ، تبث  سورع 
*****

یناغا ج16 ص142 [ 1]
هّمغلا ج1 ص579 فشک 
نییبلاطلا ص180. لتاقم 

ندرک مالس  تیمها 

هنادواج ياهّتنـس  زا  دـننک و  یم  وزرآ  ار  رگیدـکی  تمالـس  هک  تسا  دنمـشزرا  رایـسب  ندرک » مالـس  ، » ناناملـسم یعامتجا  طباور  رد 
ثیدح 232 تشاد . راهظا  ندرک » مالس   » تیّمها هب  تبسن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تسا . مالسا 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] َمِّلَسی یتَح  ٍدَحأل  اُونَذَْأت  مالسلا ال  هیلع  لاق  مث  ُهللا ، َكافاع  ِمالَْکلا  َْلبَق  ُمالَّسلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( دیهدن تبحص  هزاجا  تسا  هدادن  مالس  هک  یسک  هب  دیامرف ، اطع  تمالس  ار  وت  ادخ  تسا ، یسرپ  لاوحا  زا  شیپ  مالس  )

*****
لوقعلا ص175 فحت  [ 1]

ثیدح 6 راونالاراحب ج78 ص117 
ثیدح 9659. لئاسولا ج8 ص358  كردتسم 

مالس شاداپ 

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر  تسا . مالس  رد  نتفرگ  تقبس  یعامتجا ، یگدنز  رد  یقالخا  ياهشزرا  زا  رگید  یکی 
مالس رد  هک  سک  نآ  اریز  دنتفرگ ، یم  یـشیپ  نارگید  رب  ندرک  مالـس  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  دراد  يرتشیب  شاداپ  دریگ  یم  تقبس 
ثیدح 233

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ِّداَّرِلل ٌةَدِحاو  َو  يدَْتبُْمِلل ، َنوُّتِس  َو  ٌعِْست  ًۀَنَسَح ، َنوُْعبَس  ِمالَّسِلل 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. تسا هدنهد  خساپ  يارب  شاداپ  کی  و  هدنهد ، مالس  يارب  شاداپ  هن  تصش و  تسا ، شاداپ  داتفه  مالس  يارب  )

*****
لوقعلا ص177 فحت  [ 1]

ثیدح 17 راونالاراحب ج78 ص120 
ۀعیشلا ج1 ص621. نایعا 

نالهاان رب  ندرک  مالس 

هب هکلب  تفرگ  یشیپ  دیاب  زین  مالس  رد  درک و  مالس  دیاب  ناناملسم  ناتسود و  نینمؤم و  هب  اهنت  هن  هک  تسا  دنمـشزرا  ردقنآ  ندرک  مالس 
هیلع نینمؤملاریما  ترـضح  دروخرب  شور  زا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  هک  درک  مالـس  ناوت  یم  مه  راکهانگ  لـهاان و  ياـهناسنا 

: درک لقن  مالسلا 
ثیدح 234

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، مالسلا هیلع  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  ِیلَع  َلَأَس  اَّوُْکلا  َْنبِا  َّنَأ 

: َلاقَف
.!؟ ۀّمالا هذه  بنذم  یلع  مّلست  نینمؤملاریمأ ، ای 

: مالسلا هیلع  لاقف 
!. ًالهأ هیلع  مالسلل  هارن  الو  ًالهأ ، دیحوتلل  ّلجوّزع  هّللا  هاری 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. درک مالس  یصخش  هب  نینمؤملاریما  ترضح  )

؟ ینک یم  مالس  تّما  نیا  ناراکهانگ  زا  یکی  هب  ایآ  نینمؤملاریما  يا  دیسرپ ، ءاّوک  نبا 
: داد خساپ  ترضح 

)؟ یناد یمن  راوازس  ار  وا  رب  ندرک  مالس  وت  دناد و  یم  راوازس  ندروآ  نامیا  يارب  ار  وا  گرزب  زیزع و  دنوادخ 
[. 1]

*****
تایرفعج ص234 [ 1]

ثیدح 9663. لئاسولا ج8 ص359  كردتسم 

؟ تسیک یعقاو  لیخب 

رایعم اب  ار  اهناسنا  یگدنشخب  نازیم  تیصخش و  شزرا  هک  تسا  شزرا  اب  نانچ  ندرک  مالس  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هاگدید  زا 
: دیامرف یم  یبایزرا  ندرک » مالس  »
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ثیدح 235
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِمالَّسلِاب َلَِخب  ْنَم  ُلیخَْبلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دزرو لخب  ندرک  مالس  رد  هک  تسا  یسک  لیخب  )

یسایس تسایس و 

یکدوک نارود  رد  یسایس  تازرابم 

نایفسوبا هب  تناها  نیرفن و 

: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
، میورب عیقب  ناتـسربق  هب  ات  ایب  هدازردارب  تفگ  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسد  نامثع ، اـب  مدرم  تعیب  ماـگنه  هب  نایفـسوبا  يزور 

: تفگ دنلب  يادص  اب  نایفسوبا  دندیسر ، ءادهش  ياهربق  نایم  عیقب  ناتسربق  رد  یتقو 
.« دیدش كاخ  امش  تسام و  تسد  رد  نونکا  مه  تردق  ایند و  دیدیگنج ، ایند  رس  رب  ام  اب  هک  یناسک  يا  »

ثیدح 236
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1  ] َکَهْجَو َحَّبَق  َو  َکَتَبیَش ، ُهللا  َحَّبَق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( ار وت  يور  ادخ  دنادرگ  تشز  و  ار ، وت  يریپ  ادخ  دنادرگ  تشز  )
نب نامعن  هک  دهدب  ار  وا  دادترا  رفک و  يازس  دناشکب و  هنیدم  لخادب  ار  وا  ات  تفرگ  ار  وا  تسد  سپـس  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 

. داد تاجن  ار  وا  ریشب 
*****

یسربط ج1 ص275. جاجتحا  [ 1]

رذابا هقردب  نامثع و  همانشخب  هب  ییانتعا  یب 

يارچ نوچ و  یب  مکاح  هیواعم  دـنتفرگ و  تسدـب  ار  یمالـسا  روشک  یـسایس  تردـق  هیما  ینب  ناـگرزب  هک  ناـمثع  تموکح  نارود  رد 
هللا یلص  ŘȘ گرزب پ یباحـص  نآ  يراّفغ  رذابا  دـمآ . دـیدپ  ناوارف  اـهشزرا  خـسم  و  اـهرایعم ، ینوگرگد  و  دـش ، ماـش  نیمزرس 

. دناروش هیواعم  يدادبتسا  تموکح  ّدض  رب  ار  مدرم  درک و  رفس  ماش  هب  درک ، زاغآ  ار  دوخ  یتاغیلبت  تازرابم  ملس  هلآ و  هیلع و 
هک دنتـشاد  وا  عیمطت  ندیـشک و  شزاس  هب  رد  یعـس  نوگانوگ  ياهشور  اب  و  دندروآ ، هنیدم  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  وا  داد  روتـسد  نامثع 
زا هنیدم  رهـش  رد  درک و  دـیعبت  هِذـَبَر »  » ِمان هب  یفلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرـس  هب  ار  شاهداوناخ  وا و  نامثع ، ماجنارـس  دـندشن  ّقفوم 

. دنتشاد مالعا  هفیلخ  فرط 
. درادن یهارمه  تکرش و  قح  رذابا  هقردب  رد  یسک 
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قیوشت رد  کی  ره  دندرکن و  یتموکح  همانشخب  هب  یئانتعا  رسای  راّمع  مالسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما 
. دندرک داریا  ینانخس  رذابا  يرادلد  تیامح و  و 

: تشاد راهظا  وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 237

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
اَّمَع َكانْغَأ  اـمَف  َکَـنید ، ْمُهَتْعَنَمَو  ْمُهاـْینُد ، ُمْوَْقلا  َکَـعَنَم  ْدَـقَو  ٍنأَـش . یف  ٍموی  َّلُـک  ُهللاَو  يَرتْدَـق ، اـم  َریَغی  ْنَأ  ٌرِداـق  یلاـعَت  َهللا  َّنإ  ْهاَّمَع  اـی 

َعَشَْجلا ال َّنإ  َو  ِمَرَْکلاَو ، ِنیّدلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِاَف  ِعَزَْجلا ، َو  ِعَشَْجلا  َنِم  ِِهبْذِعَتْساو  َرْصَّنلاَو ، َْربَّصلا  َهللا  ِلَأْساَف  ْمُهَتْعَنَمام ، یلِإ  ْمُهَجَوْحَأَو  َكُوعَنَم ،
[. 1 . ] ًالَجَأ ُرِّخَؤی  ُعَزَْجلاَو َال  ًاقْزِر ، ُمِّدَقی 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ومع يا  )

غیرد وت  زا  ار  دوخ  ياـیند  هورگ  نیا  تسا . رادـیاپ  هراومه  دـنوادخ  تردـق  اریز  تسا  رداـق  دناهتـشاد  اور  وـت  رب  هچنآ  رییغت  رب  دـنوادخ 
نانآ زا  وت  هچنآ  هب  نانآ  و  يزاین ، یب  ردـقچ  وت  دـننک  یم  غیرد  وت  زا  نانآ  هچنآ  زا  یتشاد ، غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  مه  وت  دنتـشاد و 

هناـشن یئابیکـش  اریز  ربـب ، هاـنپ  ادـخ  هب  سرت ، صرح و  زا  و  هاوخب ، دـنوادخ  زا  ار  يزوریپ  یئابیکـش و  دـندنمزاین ، ردـقچ  یتـشاد  غیرد 
.( دناشک دهاوخن  بقع  هب  ار  گرم  سرت  و  تخادنا ، دهاوخن  شیپ  ار  يزور  صرح  و  تسا ، يدرمناوج  يرادنید و 

*****
دیدحلا ج8 ص253 یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  [ 1]

راونالاراحب ج22 ص411.

نیطساق هرهچ  ياشفا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يارب  رمع  نب  هللادـبع  دـنداتفا ، ترتع  نادـناخ  رد  ذوفن  رکف  هب  ماش  ناحاّرط  نیّفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد 
: تفگ رمع  رسپ  تفر ، وا  يوس  هب  نادیم  زا  ياهشوگ  رد  یتقو  داتسرف ، تاقالم  ماغیپ 

. منک تحیصن  ار  وت  مهاوخ  یم  مدماین ، وت  اب  گنج  يارب  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ يراد یتحیصن  هچ 
: تفگ

ربهر ناونعب  ار  وت  همه  ام  ات  يزاس  رانکرب  ار  وا  ینک و  تفلاخم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یناوت  یم  وت  ایآ  دننک  یمن  تعاطا  تردپ  زا  شیرق 
؟ مینیزگرب یمالسا  هعماج 

ثیدح 238
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ٍدِرام ٍناطیَش  ْنِم  َکَلیَو  ْءَسْخِإ ، ِهللا ، ِلوُسَر  یصَِوب  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهللاِاب  ُرُفْکَأ  ِهللاَو ال  َّالَک 
َو َوُه  ْلَزی  َْمل  ِنیّدلا ، َنِم  ِقِراْملا  اَذه  ِةَرُْـصنَو  َنیطِـساْقلا  ِعابِّتِاب  َِکنید  ْنِم  َکَجَرْخَأ  یتَح  َکَعَدَخَف  َِکلَمَع  َءوُس  ُناطیَّشلا  ََکل  َنیَز  ْدَـقَلَف 

! ًاعَمَط َو  ًافْوَخ  امَلْسَتْسا  امُهَّنِکل  َو  امَلْسَأ  ام  ِهللاَوَف  َنینِمْؤُْمِلل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِِهَّلل  ِنیَّوُدَع  َو  ِنییبرَح  ُهُوبَأ 
؟ ِماشلا ِلْهَأ  َءاِسن  کلِذب  يأرََتل  ًافِّلَخَتُم  ِبْرَْحلا  یلِإ  ُجُرَْخت  َُمث  ٍمِّمَذَتُم ، ِریَغ  ْنَع  ُِلتاُقت  َمْوْیلا  َتنأف 
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. ًاعیرَس َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  َکَُلتْقی  ْنَأ  وُجْرَأ  ّینِإَف  ًالیلَق  ْعَتِْرا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هب  دنگوس  )
! زگره

رب ياو  وش ، مگ  مدرگ . یمن  رفاک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و  ادخ ، هب  نم 
هک هتخاس  جراخ  مالسا  نید  زا  ار  وت  هکنآ  ات  تسا  هتفیرف  ار  وت  هداد و  تنیز  ار  وت  تشز  لامعا  ناطیش  هک  قیقحتب  ّربکتم ، ناطیـش  زا  وت 

ادـخ و لوسر  اـب  نایفـسوبا  شردـپ  هیواـعم و  هراوـمه  یهد . يراـی  ار  نید  زا  هدـش  جراـخ  درم  نیا  هیواـعم  ینک و  تعاـطا  نیطـساق  زا 
! ادخ هب  دنگوس  دندمآ . یم  باسحب  ناشنانمشد  زا  دندوب و  گنج  رد  ناناملسم 

هب و  ینک ، یم  گنج  نادـجو ، زا  یـشنزرس  یب  وت  زورما  سپ  دـندیدرگ ، میلـست  عمط  سرت و  يور  زا  هکلب  دـندشن  ناملـسم  ود  نآ  هک 
هب مراودیما  گرزب  زیزع و  دنوادخ  زا  نم  هک  ربب ، تّذل  ینامز  كدنا  سپ  ینک ، ادیپ  یـسرتسد  یماش  نانز  هب  ات  یئآ  یم  گنج  نادـیم 

[. 1 .( ] دشکب ار  وت  يدوز 
: تفگ تفر و  هیواعم  دزن  رمع  رسپ  و  تشگزاب ، دوخ  هاگودرا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآ  زا  سپ 

. مهد بیرف  ار  نیسح  گنرین  هلیح و  اب  متساوخ  یم  زورما 
: داد خساپ  هیواعم 

. دروخ یمن  ار  وت  بیرف  تسا ، ردپ  نامه  دنزرف  نیسح 
*****

یفوک ج3 ص35. مثعا  نبا  حوتف  [ 1]

هیواعم اب  یسایس  تازرابم 

اهینارنخس رد  هیواعم  تایانج  ياشفا 

هب لاس  نامه  دناسر ، تداهـش  هب  ار  يدـع  نب  رجح  اب  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نارای  زا  یعمج  هیواعم  هکنآ  زا  سپ 
: تفگ شدوخ  صاخ  یگدز  رورغ  اب  درک و  تاقالم  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  اب  یسلجم  رد  تفر . جح  رفس 

! هللادبعابا يا  »
.»؟ میدرک هچ  دندوب  تردپ  نایعیش  هک  وا  نارای  رجُح و  اب  ام  هک  دیسر  وت  هب  ربخ  نیا  ایآ 

: دیسرپ ماما 
؟ دیدرک هچ 

: تفگ هیواعم 
. میدناوخ تیم  زامن  ناشهزانج  رب  و  میدرک ، نفک  ار  اهنآ  میتشک ، ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ 

: تشاد راهظا  درک و  يزیمآ  هرخسم  هدنخ  ماما 
ثیدح 239

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، انِضُغِبب َکٌمایقَو  یلَع  یف  َُکتَعیقَو  ینَغََلب  ْدََقلَو  ْمُهانرَّبَق ، الَو  ْمِهیَلَع  انیَّلَص  الَو  ْمٌهاَّنَّفَک  ام  َکَتَعیش  اْنلَتَق  َْول  انَّنِکل  ُۀیِواعُم ، ای  ُمْوَْقلا  َکُمْـصَخ 
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. ِبویُْعلِاب ٍمِشاه  یَنب  َکُضاِرتْعاَو 
ای َكانْمَلَظ  ْدَـقَو  َکیف ، َُکبیَع  َرَغْـصَأ  امَف  ًابیَع  َمَظْعَأ  اهْدَِـجت  َْمل  ْنِاَف  اَهلَو ، اـهیَلَع  َّقَْحلا  اْهلَـس  َُمث  َکِـسْفَن ، یلإ  ْعِجْراَـف  َکـِلذ  َْتلَعَف  اذإَـف 

َمِدَـق ام  ًالُجَر  انیف  َْتعَطَأ  ْدََـقل  ِهللاَو  َکَّنِاَف  ٍبیرَق ، ٍناکَم  ْنِم  ِةَوادَـعلِاب  انِمَْرت  الَو  َکِضَرَغ ، َریَغ  َّنیِمَْرت  ـالَو  َکِـسْوَق ، َریَغ  َّنَّرتَُوت  ـالَف  ُۀـیِواعُم 
( صاعلا نب  ورمع  ینعی   ) َْعدَْوا َکِسْفَِنل  ْرُْظناَف  ََکل  َرَظَن  الَو  ُُهقاِفن ، َثَدَح  الَو  ُهُمالسِإ ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! هیواعم يا  )

. درک دنهاوخ  همصاخم  وت  اب  زیخاتسر  زور  رد  هورگ  نیا 
! دنگوس ادخ  هب 

! هیواعم يا  میدناوخ . یم  زامن  نانآ  رب  هن  میدرک و  یم  نفک  ار  اهنآ  هن  میتفای  یم  ّطلست  وت  نارای  هب  ام  رگا 
رارق ضّرعت  دروـم  ار  مشاـه  ینب  یئوـجبیع ، اـب  ینک و  یم  مادـقا  وا  هیلع  یئوـگ و  یم  ازـسان  نم  ردـپ  هب  وـت  هک  تسا  هدیـسر  ربـخ  نمب 

ار گرزب  ياهبیع  رگا  نک ، یبایزرا  اهتیعقاو  قح و  اب  ار  نآ  رگن و  زاب  شیوخ  سفن  هب  سپ  ینک  یم  نینچ  رگا  هیواعم  يا  یهدـیم ،
. میراد ینمشد  وت  اب  ام  هک  تسا  تسرد  یتسین ، مه  بیع  یب  یباین  نآ  رد 

ینمـشد هب  کیدزن  هاگیاپ  زا  وت  يور ، یم  هناشن  دناهدرک  نییعت  تیارب  نارگید  هک  یفدـه  هب  ینک و  یم  اهر  ریت  دوخ  نامک  ریغ  زا  سپ 
. ياهتساخرب ام  توادع  و 

! ادخ هب  دنگوس 
دهاوخ ار  وت  يأر  هن  و  تشاد ، دـهاوخ  یگزات  وا  قافن  هن  و  دراد ، ياهقباس  مالـسا  رد  هن  هک  ینک  یم  تعاطا  صاـعورمع »  » يدرم زا  وت 

. تشاد
! هیواعم يا 

[. 1 .( ] نک اهر  ار  قفانم  نیا  زادنایب و  نتشیوخ  هب  یهاگن 
*****

یسربط ص296 جاجتحا  [ 1]
ۀمغلا ج2 ص30 فشک 

ءاضیبلا ج4 ص226 ۀجحم 
ۀعیشلا ج2 ص704. لئاسو 

نمی تایلام  فرصت 

ياهـشور اب  ار  یفنم  هزرابم  اّما  درک ، یم  تیاعر  هیواعم  نیگنن  یگدـنز  نارود  رد  ار  حلـص  هماندادرارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هچرگ 
ار اهنآ  همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنرب ، یم  ماش  رد  هیواعم  يوس  هب  ار  نمی  تایلام  هک  دـش  هّجوتم  يزور  داد ، یم  موادـت  نوگانوگ 

. درک میسقت  هنیدم  ءارقف  نیب  و  دروآ ، هنیدم  هب  تفرگ و 
: تشون هیواعم  هب  ار  همان  نیا  و 

ثیدح 240
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُدَعب اَّمَأ  َنایْفُس . یبَأ  ِْنب  َۀیواعُم  یِلا  یلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  َنِم 
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ّینِاَو َکیبَأ ، ینَِبب  ِلَهَّنلا  َدـَْعب  اِهب  َّلُعَت  َو  َقْشَمِد ، َِنئازَخ  اـهَعِدَُوِتل  َکـَیلِإ ، ًاـبیط  َو  ًارَْبنَعَو  ًـالَلُح  َو  ًـالام  ُلِـمَْحت  ِنَمَیلا  َنِم  اـِنب  ْتَّرَم  ًاریع  َّنِاَـف 
. ُمالّسلاَو اُهتْذَخَاَف  اهَیلإ  ُتْجَتِْحا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم ام  رب  نمی  زا  راب  زا  ُرپ  ینارتش  اب  یناوراک  انامه  ادخ ، شیاتس  دمح و  زا  سپ  نایفسوبا ، نب  ۀیواعم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  )
نادـنزرف ناگنـشت  ینک و  هریخذ  قشمد  ياهرابنا  رد  ات  دروآ ، یم  تایرطع  ربنع و  و  تالآ ، تنیز  ناوارف و  لاوما  وت  يارب  هک  تشذـگ ،

[. 1 ( ] دورد اب  متفرگ ، ار  اهنآ  همه  متشاد و  زاین  اهنآ  هب  نم  يزاس ، باریس  ار  تردپ 
*****

مالسلا ج2 ص232 هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  [ 1]
مالسلا ج1 ص195 هیلع  نیسح  ماما  خیراّوتلا  خسان 

خیراوتلا ج1 ص195. خسان 

دیزی هدولآ  هرهچ  ياشفا  رد  همان 

هماندادرارق فالخ  رب  دراد و  دـیزی  ندرک  حرطم  رد  یعـس  نوگانوگ  ياهـشور  اب  هیواعم  هک  دـش  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
اب هدش ، باسح  ياهینارنخـس  اب  دراذگاو ، دیزی  هب  دوخ  زا  سپ  درادهگن و  هیما  ینب  رد  یثوروم  ياهنوگب  دهاوخ  یم  ار  تموکح  حلص ،

. دلامب كاخ  هب  ار  رورغم  نمشد  غامد  هدرک ، رادیب  ار  مدرم  ات  تشاد  یعس  هدنهد  رادشه  هنارگاشفا و  ياههمان  نداتسرف 
ثیدح 241

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یلَع یِّلُوت  َفیَکَف  َکِّبَر ، َۀَحیـصَن  ِّدَُؤت  َْملَو  َکَتیعَر ، َْتبَرْخَأَو  َکَتَنامَأ  َْتنُخَف  ِبالِْکلِاب ، وُْهلیَو  َبارَّشلا  ُبَرْـشی  ٌمالُغ  َوُهَو  َکَْنبِا  َتیَّلَو  ُّمث 

؟ َرِکْسُْملا ُبَرْشی  ْنَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ِۀّمُأ 
!؟ ِۀَّمُْألا یلَع  َفیَکَف  ٍمَهْرِد  یلَع  ٍنیمَِأب  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َسَیلَو  ِرارْشَألا . نِم  ِرِکْسُْملا  ُبِراشَو  َنیقِساْفلا ، َنِم  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َو 

. ِرافِْغتْسِْالا ُِفئاحَص  يَوُطت  َنیح  َِکلَمَع  یلَع  ُدَِرت  ٍلیلَق  ْنَعَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یهلا تناما  هب  وت  دـنک ، یم  يزاب  اهگس  اب  و  دروخ ، یم  بارـش  هک  تسا  یناوجون  وا  يدادرارق ، دوخ  نیـشناج  ار  ترـسپ  هیواـعم  يا  )
هیلع و هللا  یلـصدّمحم  تّما  يربهر  تسا  نکمم  هنوگچ  یتفریذپن ، ار  تراگدرورپ  ياهدـنپ  و  یتخاس ، هدولآ  ار  مدرم  و  يدرک ، تنایخ 

؟ دروخ یم  بارش  هک  دریگ  هدهع  رب  یسک  ار  ملس  هلآ و 
دهاوخ یمالسا  تّما  ربهر  هنوگچ  دشاب ، یمن  نیما  لوپ  مهرد  کی  رب  راوخبارـش  دشون ، یم  هدننک  تسم  رورـش ، نامز و  ياهقساف  اب  و 

؟ دش
! هیواعم

[. 1 .( ] دوب دهاوخ  هتسب  هبوت  ياهرتفد  رگید  هک  دش  یهاوخ  تمایق  دراو  دوخ  لامعا  اب  يدوزب 
*****

ثیدح 468. مالسالا ج2 ص133  مئاعد  [ 1]

هیواعم هب  هدنهد  رادشه  مهم و  همان 
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ثیدح 242
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، اَهل يدْهی  ِتانَـسَْحلا ال  َّنِاَف  ٌریدَج ، َكَْدنِع  اهِریَِغب  اَنَأَو  ٌبِغار ، اهنَع  یل  َْتنَأ  ٌرُوُما  یّنَع  َکَغََلب  ْدَق  ُهَّنَأ  ُرُکْذـَت  َُکباتِک ، ینَغََلب  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ 
َو ال ًابْرَح  ََکل  ُدـیُرا  ام  َو  ِمیمنَّلِاب ، َنُؤاَّشَْملا  َنُوقَّالَْملا  َکَیلِإ  ُهاقَر  امَّنِإ  ُهَّنِاَف  یّنَع ، َکَیلِإ  یهَْتنِا  ُهَّنَأ  َتْرَکَذ  ام  اَّمَأ  َو  ُهللا . َّالإ  اـهَیلإ  ُدِّدَـسی  ـالَو 

یف َو  َکَیلإ ، ِهیف  ِراذـْعِْإلا  ِنوُدـِب  ًارِذاع  الَو  َِکلذ ، ِكْرَِتب  ًایِـضار  َهللا  ُّنُظَأ  ام  و  َِکلذ ، ِكَْرت  یف  ِِهَّلل  ٌِفئاـَخل  ّینِإ  ِهللا  ُمیَأ  َو  ًاـفالِخ ، َکـیَلَع 
َنورِْکنی اُوناک  َنیذَّلا  َنیِدباْعلا  َنیّلَـصُْملاَو  ِةَدـْنِک  اخَأ  ًارْجُح  َِلتاْقلا  َتَْسلأ  َنیطایَّشلا . ِءاِیلْوَأ  َو  ِۀَـمَلَّظلا ، ِبْزِح  َنیدِْـحلُْملا  َنیطِـساْقلا  َِکئلُوا 
َقیثاوَْملاَو َۀَظَّلَغُْملا ، َنامیألا  ُمُهَتیَطْعَأ  َْتنُک  ام  ِدَْعب  ْنِم  ًاناوْدُع  َو  ًاْملُظ  ْمُهَْتلَتَق  ُّمث  ٍِمئال ، َۀَـمَْول  ِهللا  ِیف  َنُوفاخی  الَو  َعَدـِْبلا ، َنوُمِظْعَتْـسیَو  َْملُّظلا 

یلص ِهللا  ِلوُسَر  ِبِحاص  ْقِمَْحلا  ِْنب  وِرْمَع  َِلتاق  َتَْسلَوأ  َکِسْفَن . یف  اهُدَِجت  ٍۀَّنِحَِاب  َو ال  ْمُهَنَیب ، َو  َکَنَیب  َناک  ٍثَدَِحب  ْمُهَذُخَْأت  الَو  َةَدَّکَؤُْملا ،
َْول ام  ِهِقیثاوَم  َو  ِهللا  ِدوُهُع  ْنِم  ُهَتیَطْعَأ  َو  ُهَْتنَّمَأ  ام  َدَْعب  ُُهنَْول ، ْتَرِفُـصَو  ُهُمْـسِج ، َلُحَنَف  ُةَدابِْعلا ، ُْهتَْلبَأ  يذَّلا  ِِحلاَّصلا  ِْدبَْعلَا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

. ِدْهَْعلا َِکلِذب  ًافافِْختْساَو  َکِّبَر  یلَع  ًةَأْرُج  ُهَْتلَتَق  َُّمث  ِلَبَْجلا  ِْسأَر  ْنِم  َکَیلِإ  َلَزََنل  ًاِرئاط  ُهَتیَطْعَأ 
َُدلَْولَا  » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَـقَو  َکیبَأ  ُْنبِا  ُهَّنَأ  َتْمَعَزَف  ٍفیقَث ، ِدـیَبُع  ِشاِرف  یلَع  ِدُولْوَْملا  َۀیَمُـس  َْنب  َدایِز  یعَّدُْـملا  َتَْسلَوَأ 
يِدـیَأ ُعَـطْقی  ِنـیَقارِْعلا ، یَلع  ُهَتْطَّلَـس  َّمـُث  ِهللا ، َنـِم  يدُـه  ِریَِغب  َكاوَـه  َتـِْعبَت  َو  ًادُّمَعَت  ِهللا  ِلوُـسَر  َۀَّنُـس  َتْکَرَتَـف  ُرَجَْحلَا .» ِرِهاـْعِلل  َو  ِشارِْفِلل 
َبِحاـص َتَْسلَوَأ  َکـْنِم . اوُـسَیل  َو  ِۀَّمُاـْلا ، ِهِذـه  ْنِم  َتَْسل  َکـّنَأَک  ِلْـخَّنلا ، ِعوُذُـج  یلَع  ْمُُهبِّلَـصی  َو  ْمُهَنیْعأ  ُلَمْـسی  َو  ْمُـهَلُجْرَأَو ، َنیِملْـسُْملا 

: ِهَیلِإ َْتبَتَکَف  ِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  یلَع  ِنید  یلَع  اُوناک  ْمُهَّنَأ  َۀیَّمُس  ُْنبا  ْمِهیف  َبَتَک  َنیذَّلا  َنییمَرْضَْحلا 
، َُکبِرْضیَو َكابَأ  ِهیَلَع  ُبِرْضی  َناک  يذَّلا  ِهللاَو  مالسلا  هیلع  یلَع  ُنیدَو  َكِْرمَِأب ، مه  هب  َلَّثَمَو  ْمُهَلَتَقَف  یلَع ، ِنید  یلَع  َناک  ْنَم  َّلُک  ُْلْتُقا  ْنَأ 

: َْتُلق امیف  َْتُلقَو  ِنیَتَلْحِّرلا ، َکیبَأ  ُفَرَشَو  َُکفَرَش  َناَکل  َِکلذ  الَْولَو  َتْسَلَج ، يذَّلا  َکَِسلْجَم  َتْسَلَج  ِِهب  َو 
«. ۀنتف یلإ  مهدرت  نأ  ۀمالا و  هذه  اصع  قش  قتاو  دمحم ، ۀمالو  کنیدلو  کسفنل  رظنا  »

َلَْـضفَأ انیَلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  ِۀَّمُِالَو  ینیِدلَو  یـسْفَِنل  ًارَظَن  ُمَلْعَأ  الَو  اهیَلَع ، َِکتیالِو  ْنِم  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  یلَع  َمَظْعَأ  ًۀَْـنِتف  ُمَلْعَأ  ّینِإَو ال 
: َْتُلق امیف  َْتُلق  َو  يْرمَأ  ِداشْرِِإل  ُهَقیفَْوت  ُُهلَأْسَأ  َو  یْبنَِذل ، َهللا  ُرِفْغَتْسَأ  ّینِاَف  ُُهتْکََرت  ْنِإ  َو  ِهللا ، َیلِإ  ٌَۀبُْرق  ُهَّنِاَف  ُْتلَعَف  ْنِاَف  َكَدِهاُجا  ْنَأ  ْنِم 

ٍدَحَأ یلَع  َنوُکی  ْنَأ ال  َو  یف ، َكُدیَک  ینَّرُـضی  ْنَأ ال  وُجْرَأ  ّینِاَف  ََکل ، اَدب  ام  ینْدِکَف  یندکت .» كدـکأ  نإ  و  ینرکنت ، کترکنأ  نإ  ینإ  »
َكَدـْهَع َتْضَقَن  ْدََـقل  َو  ٍطْرَِـشب ، َتیَفَو  ام  يرْمََعلَو  َكِدـْهَع ، ِضْقَن  یلَع  َتْصَّرََحت  َو  َکَـلْهَج ، َْتبِکَر  ْدَـق  َکَّنـأل  َکِـسْفَن  یلع  ُْهنِم  َّرَـضَأ 

مه هب  َِکلذ  ْلَعْفَت  َْملَو  اُولَتَقَو  اُوَلتاق  اُونوُکی  ْنَأ  ِریَغ  ْنِم  ْمُهَْتلَتَقَف  ِقیثاوَملاَو ، ِدوُهُْعلاَو  ِنامیألاَو  ِْحلُّصلا  َدـَْعب  ْمُهَْتلَتَق  َنیذَّلا  ِرَفَّنلا  ِءالُؤه  َِکْلتَِقب 
ُۀیِواعُم ای  ْرِْـشبَأَف  اوُکِرْدی  ْنَأ  َْلبَق  اُوتامْوَأ  اُولَعْفی  ْنَأ  َْلبَق  َِّتم  ْمُْهُلتْقَت  َْمل  َْول  َکَّلََعل  ٍْرمَأ  َۀَفاخَم  ْمُهَْتلَتَقَف  انَّقَح ، ْمِهِمیظْعَتَو  انَلْـضَف ، ْمِهِرْکِذـِل  ّالِإ 

، ِۀَّنَّْظلِاب َكِذْخألٍـساِنب  ُهللا  َسَیلَو  [ 1 ، ] اهاصْحأ َّالِإ  ًةریبَک  الَو  ًةَریغَـص  ُرِداغی  ًاـباتِک ال  یلاـعَت  ِِهَّلل  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ِباـسِْحلِاب ، ْنِقیَتْساَو  ِصاـصِْقلِاب ،
ُبَْعلیَو َرْمَْخلا ، ُبَرْـشی  ٍثَدَح ، ٍمالُغ  َِکْنبِا  ِۀَـعیَِبب  َسانلا  َكِذْـخَأَو  ِۀـَبْرُْغلا  ِراد  یلِإ  ْمِهِروُد  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  َکیْفَنَو  ِمَهُّتلا ، یَلَع  ُهَءاِیلْوأ  َِکْلتَقَو 

َو ِلِهاْجلا ، ِهیفَّسلا  ََۀلاقَم  َْتعِمَس  َو  َکَتَنامَأ ، َتیَزْخَأَو  َکَتیِعَر ، َتْشَشَغ  َو  َکَنید ، َتْرََتب  َو  َکَسْفَن ، َتْرِسَخ  ْدَقَو  َّالِإ  َکُمَلْعأ  ال  ِبالِْکلِاب ،
[. 2 «. ] ُمالَّسلاَو ْمِِهلْجألیقَّتلا  َعِرَْولا  َْتفَخَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تفر یمن  راظتنا  نم  زا  هک  ماهدـش  ییاهراک  يّدـصتم  وت  تفلاخم  رد  نم  هک  يدـش  روآدای  دیـسر ، نمب  وت  همان  یهلا ، شیاتـس  زا  سپ  )

نیا هدیـسر ، وت  هب  نم  زا  يرابخا  هک  یتشون  ار  هچنآ  اّما  دـنوادخ . تساوخب  زج  دوشن  هداشگ  یـسک  يور  رب  يراـکوکین  ياـهرد  اـنامه 
مکانمیب نآ  كرت  رد  هک  ادخ  هب  دنگوس  تسین ، گنج  تفلاخم و  وت  اب  زورما  ارم  دـناهتفاب ، مه  هب  وگغورد  سولپاچ و  مدرم  ار  تاملک 

ْهِمَلَظ و رگـشل  هک  دـحلم  ناـهارمگ  نیا  دزن  رد  وت و  دزن  رد  يرذـع  تداـع  نیا  كرت  رد  و  مناد ، یمن  دونـشخ  نآ  كرتب  ار  دـنوادخ  و 
. مرادن يرذع  دنانیطایش  رادتسود 
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هیواعم تایانج  ياشفا 

! هیواعم يا  ناه 
؟ یتشک ار  يدنک  رجح  هک  یتسین  سک  نآ  وت  ایآ 

؟ دندیدنسپ یمن  ار  تعدب  ملظ و  هک  ار  راکزیهرپ  رازگزامن و  مدرم  و 
؟ دندیسرت یمن  یسک  شنزرس  زا  نید  رما  رد  و 

رد هکنآیب  یـشک ، یمن  ار  اهنآ  هک  يدومن  راوتـسا  نامیپ  دـهع و  يدروخ  ناوارف  ياهدـنگوس  هکنیا  اب  یتشک  ار  اهنآ  متـس  ملظ و  اب  وت 
ادخ لوسر  یباحص  یعازخ  قِمَح  نب  ورمع  هک  یتسین  سک  نآ  وت  هیواعم ، يا  ناه  دننک . زاغآ  ینمشد  ای  دنروآ ، دیدپ  ياهنتف  وت  کلم 

؟ یتشک ار  ي 
هب و  يداد ، ناما  طخ  ار  وا  هکنآ  سپ  زا  دومن  درز  ار  شراسخر  درک و  رغال  ار  شرکیپ  دوسرف و  ار  شمادـنا  تدابع  هک  حـلاص  درم  نآ 
رب هاگنآ  دـمآ ، یم  وت  دزن  هب  دـنلب  ياه  هوک  زارف  زا  يدرک  یم  اطع  ار  یغرم  رگا  هک  نامیپ  قاـثیم و  نآ  اـب  يدومن  مکحم  يادـخ  دـهع 

. یتشک ار  وا  تیانج  مرجیب و  و  يدرمش ، کچوک  ار  يادخ  دهع  و  يدرک ، تئرج  يادخ 
؟ يدناوخ ردارب  دوخ  اب  دش  ّدلوتم  دوب  فیقث  ینب  زا  يدبع  هک  ياهدرب  رتسب  رد  هک  ار  هیمس  نب  دایز  هک  یتسین  سک  نآ  وت  ایآ 

؟ يدرمش نایفسوبا  رسپ  ار  وا  و 
: دومرف ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  و 

.«. تسا گنس  راکانز  هرهب  و  تسا ، شارف  هب  بوسنم  دولوم  »
تسد و ات  يداتسرف ، نیقارع  تموکح  هب  و  یتفرگ ، ردارب  ار  دیبع  رسپ  و  يدز ، ياپ  تشپ  ار  ادخ ي  لوسر  ّتنس  شیوخ  تحلصم  هب  وت 

نازیوآ امرخ  تخرد  ياههخاش  رب  ار  ناشیا  ياهندـب  و  دومن ، انیبان  هتخادـگ  نهآ  هب  ار  ناشیا  ياهمشچ  و  درک ، عطق  ار  ناناملـسم  ياپ 
. درک

. دوبن تبسن  چیه  وت  اب  ار  تّما  نیا  و  يدوبن ، تّما  نیا  زا  ایوگ 
رب هک  نانآ  زا  هک  يداد  روتـسد  ار  وا  وت  و  دـنوریم ، یلع  نید  رب  نییمرـضح  مدرم  تشون  وت  يارب  هیبا  نب  دایز  هک  یتسین  سک  نآ  وت  ایآ 

مکحب مالـسلا  هیلع  یلع  يادـخ  هب  دـنگوس  هکنآ  لاح  و  درک ، هلثُم  تشک و  ار  ناـگمه  وا  و  راذـگم ، هدـنز  نت  کـی  دـنوریم  یلع  نید 
ردپ وت و  فرش  هن  رگ  يدرک و  تفالخ  دنسم  بصغ  نید  نامه  هناهب  هب  زورما  تخاس و  یم  ریشمش  شوختـسد  ار  وت  ردپ  ارت و  مالـسا ،

. دیدرک یم  یبساک  نارتش  لابند  ناتسبات  ناتسمز و  هک  دوب  نآ  وت 
: یتفگ هکنیا  و 

تعاـمج یگدـنکارپ  تّما و  ياـصع  ّقـش  زا  و  منکفین ، هنتف  رد  ار  ناـشیا  و  مشاـب ، دّـمحم  تّما  شیوـخ و  نید  شیوـخ و  سفن  نارگن  »
«. مزیهرپب

يدوس چـیه  دّـمحم  تّما  شیوخ و  نید  دوخ و  يارب  زا  مناد و  یمن  وت  تموکح  تفـالخ و  زا  رتـگرزب  تّما  نیا  رد  ار  ياهنتف  چـیه  نم 
زا موش  تسُـس  ای  مهاوخ  یتلهم  رگا  مشاب و  رتکیدزن  قح  برق  هب  مراد  ياپب  ار  داهج  نیا  رگا  منک ، داـهج  وت  اـب  هک  منادـن  نآ  زا  لـضفا 

: یتفگ هکنیا  میوجیم و  شیوخ  دشر  دنوادخ  زا  منک و  رافغتسا  دیاب  هانگ  نیا 
«. دوب یهاوخ  نم  نمشد  مشاب ، وت  ینمشد  رکف  رد  رگا  و  ارم ، ینکیم  راکنا  ار ، وت  منک  راکنا  رگا  »

؟ يراد رطاخ  رد  هچ  وت  رب  ياو 
دهع ضقن  رب  و  يدش ، راوس  شیوخ  لهج  رب  هک  اریز  ددرگ  زاب  وت  هب  هکنآ  زج  دـشاب  هتـشادن  نایز  وت  ینمـشد  هک  تسا  نانچ  نم  دـیما 
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یتشک دنگوس  حلـص و  نامیپ و  دهع و  زا  دعب  ار  ناناملـسم  و  يدرکن ، یطرـش  دهع و  چـیه  هب  افو  هک  مدوخ  ناجب  مسق  یتشگ . صیرح 
ناشیا یتشک  سپ  دوبن ، ام  قوقح  میظعت  ام و  لیاضف  رکذ  زج  ناشیا  هانگ  مرج و  و  دـنیامن ، زاغآ  يدربن  دـننک و  ياهزرابم  وت  اب  هکنآیب 

. دنشچن ار  وت  زیت  غیت  ترارح  دنریمب و  ای  دننامب ، هدنز  ناشیاو  يوش  كاله  وت  ادابم  هکنآ  میب  زا  ار 
گرزب کچوک و  زا  يزیچ  هک  تسیباتک  ار  يادـخ  هک  نادـب  دـسریم ، ارف  صاصق  ماگنه  و  دـیآ ، یم  باسح  زور  هک  هیواـعم  يا  نادـب 
تمهت هب  ار  يادخ  ناتـسود  و  یتفرگ ، ناتهب  هب  ار  مدرم  هک  تسنارگن  دـنوادخ  و  تسا ، تبث  باتک  نآ  رد  هدرکن و  راذـگورف  ار  لامعا 

هراوخ و بارـش  یمالغ  هک  دـیزی  ترـسپ  يارب  زا  و  يدرک ، نوریب  دوخ ، ياهرهـش  اههناخ و  زا  ار  یهورگ  یتشُک و  ار  یتعاـمج  يدز و 
تیعر يدومن  هدـنکارپ  يدرک و  دوبان  ار  دوخ  نیدو  يدرک  كاله  ار  دوخ  هکنیا  زج  تسین  نیا  یتفرگ ، تعیب  مدرم  زا  دوب ، زاـب  گـس 

وزرآ ندرگ  رب  ات  ار  یّقتم  اـسراپ و  مدرم  يداد  میب  و  ار ، لـهاج  هیفـس  نخـس  يداد  ارف  شوگ  ار ، دوخ  تناـما  يدرک  بارخ  و  ار ، دوخ 
. مالسلاو يدش ، راوس 

*****
هیآ 49. فهک  هروس  [ 1]

یشک ص32 لاجر  [ 2]
راونالاراحب ج44 ص212
ۀعیشلا ج1 ص582 نایعأ 

ۀمکحلا ج1 ص582. نداعم 

هیواعم روضح  رد  هنارگاشفا  ینارنخس 

یم و  دریگب ، تعیب  دـیزی  يارب  همه  زا  هک  دوب  هدرک  فرـص  مهم  نیا  ماـجنا  رب  ار  دوخ  شـالت  همه  یگدـنز ، رخآ  ياـهلاس  رد  هیواـعم 
. دنناد یمن  ینوناق  ار  دیزی  تموکح  زین  مالسا  ناهج  ناگرزب  لاجر و  رگید  دنکن  تعیب  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ات  تسناد 

هیلع هللادـبعابا  ترـضح  مشاه و  ینب  ناگرزب  بیترت و  بلاج  رایـسب  یـسلجم  درک و  رفـس  هنیدـم  هب  دوخ  نارواـشم  اـب  هیواـعم  ورنیا  زا 
یبوخ ياج  درک و  ار  مارتحا  تیاهن  هیواعم  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دـناوخارف . سلجم  نآ  رد  تکرـش  يارب  ار  مالـسلا 

. دیسرپ مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  لاح  زا  و  تفرگ ، رظن  رد  ترضح  نآ  يارب 
. درک تبحص  دیزی  هرابرد  يرادقم  دروآ و  نایم  هب  نخس  دیزی  اب  تعیب  نوماریپ  هاگنآ 

، هیواعم فده  هک  داد  رّکذت  درک و  تکاس  ار  وا  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هک  دیوگب  نخـس  دزیخرب و  تساوخ  سابع  نبا 
: درک اشفا  نینچ  تساخرب و  دوخ  هاگنآ  متسه  نم 

ثیدح 243
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُدَْعب اَّمَأ 
! ُۀیِواعُم ای 

ْنِم ِهللا  ِلوُسَر  َدَْعب  َفَلَْخلا  ِِهب  َتِْسَبل  ام  ُتْمِهَف  ْدَـقَو  ًاءْزُج ، ٍعیمَج  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ِۀَفِـص  یف  َبَنْطَأ  ْنِإ  َو  ُِلئاْقلا  يّدَؤی  ْنَلَف 
! ُۀیِواعُم ای  َتاهیَه  َتاهیَه  َو  ِۀَعیَْبلا . ِغْالِبتِْسا  نَع  ِبُّکَنَّتلا  َو  ِۀَفِّصلا  ِزاجیا 

، َْتلِحَم یّتَح  َْتعَنَم  َو  َْتفَحْجَأ ، یتَح  َتَْرثأَتْـسأَو  َتْطَْرفَأ ، یّتَح  َْتلَّضَف  ْدََقلَو  ِجُرُّسلا ، َراْونَأ  ُسْمَّشلا  ِتَرََهبَو  یجُّدلا ، َۀَمْحَف  ُْحبُّصلا  َحَـضَف 
ْنَع ُهَتْرَکَذام  ُتْمِهَفَو  َلَمْکألا . ُهَبیـصَن  َو  َرَفْوْألا ، ُهَّظَح  ُناطیَّشلا  َذَخَأ  یّتَح  ٍبیـصَِنب  ِهِّقَح  ِمْسإ  ْنِم  ٍّقَح  يِذل  َْتلََذب  ام  َتْزَواج ، یّتَح  َتْزَجَو 
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اَّمِم َناک  اَّمَع  ُِربُْخت  َْوأ  ًاِبئاغ ، ُتِْعنَتْوَأ  ًاـبوُجْحَم ، ُفِصَت  َکَّنَأَـک  َدـیزی ، یف  َساَّنلا  َمِّهَُوت  ْنَأ  ُدـیُرت  ٍدَّمَُحم ، ِۀَّمُاـِل  ِِهتَـسایِسَو  ِِهلاـِمتِْکا  ْنِم  َدـیزی 
، ِشُراحَتلا َْدنِع  َۀَـشَراهُْملا  َبالِْکلا  ِِهئاْرِقتِْـسا  ْنِم  ِِهب  َذَـخَأ  امیف  َدـیزِیل  ْذُـخَف  ِهیْأَر ، ِِعقْوَم  یلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ُدـیزی  َّلَد  ْدَـقَو  ٍّصاخ ، ٍْملِِعب  ُهَتیَوَتْحا 

. ُلِواُحتام َْکنَع  َْعدَو  ًارِصان ، ُهُدَِجت  یهالَْملا ، ِبرَضَو  ِفِزاعَْملا ، ِتاَوذ  ِنایقلاَو  َّنِِهباْرتألَْقبَّسلا ، َمامَْحلاَو 
َتْأَلَم یّتَح  ٍْملُظ ، یف  ًاَقَنَحَو  ٍرْوَج ، یف  ًـالِطاب  ُحَدـْقَت  َتْحَِرب  اـم  ِهللاَوَف  ِهِیقـال ، َْتنَأ  اَّمِم  َرَثْکَأـِب  ِْقلَْخلا  اَذـه  ِرْزِو  ْنِم  َهللا  یْقَلت  ْنَأ  َكاـنْغَأ  اـمَف 

َدَْعب اِنب  َتْضَّرَع  َُکتیَأَر  َو  ٍصانَم ، َنیح  َتالَو  ٍدوُهْـشَم ، ٍمْوی  یف  ٍظوُفْحَم  ٍلَمَع  یلَع  َمِدـْقَتَف  ٌۀَـضْمَغ ، َّالإ  ِتْوَْملا  َنَیبَو  َکَنَیب  اـم  و  َۀیِقْـسألَا ،
ِتْوَم َْدنِع  ِْمئاْقلا  ِِهب  ُْمتْجَجَح  ام  اِهباَنل  َْتئِجَو  ًةَدالِو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  اَنَثَرْوَأ  ِهللاُرْمََعل  ْدََـقل  َو  ًْاثارت ، اِنئابآ  ْنَعانَتْعَنَمَو  ِْرمألا ، اَذـه 

: ُْمْتُلق َو  َلیعافَألا ، ُُمْتلَعَفَو  َلِیلاعألا ، ُُمْتبِکَرَف  ِفْصَنلا ، َیلِإ  ُنامیْالا  ُهَّدَرَو  َِکلِذب ، ِۀَّجُْحِلل  َنَعْذَأَف  ِلوُسَّرلا ،
َمْوَْقلا ِلُجَّرلا  َةَداِیق  َتْرَکَذَو  ِراْصبألا ، ِیلُوا  ای  اوُِربَتْعاَف  َكانُهَف  َكِریَِغل ، اهُدْـصَق  َناک  ٍقیرَط  ْنِم  ُۀـیِواعُم  ای  ُْرمألا  َكاتَأ  یّتَح  ُنوُکی ، َو  َناک 

 - َراص ام  َو  َُهل ، ِِهتَعَیبَو  ِلوُسَّْرلا ، ِۀَبْحُِصب  ٌۀَلیضَف  ٍِذئَمْوی  ِصاْعلا  ِْنب  وِرْمَِعلَو  َِکلذ  َناک  ْدَقَو  َُهل ، ُهَریِمَْأت  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدْهَِعب 
َُهلاْعفَا ِهیَلَع  اوُّدَعَو  ُهَمیدْقَت ، اوُهِرَکَو  ُهَتَْرمِإ ، ُمْوَْقلا  َِفنَأ  یَّتَح  ْمُُهثَْعبَم  ٍِذئَمْوی  ِهّللا -  ُرْمََعل 

: هلآ هیلع و  هللا  یلصَلاقَف 
اهـالْوَأ َو  ِماـکْحألا  ِدَـکْوَأ  یف  ِلوُسَّرلا  ِلـِْعف  ْنِم  ِخوُْسنَْملاـِب  ٌّجَـتَْحت  َفیَکَف  يریغ ، مویلا  دـعب  مکیلع  لـمعی  ـال  نیرجاـهملا  رـشعم  مرج  ـال 

؟ ِباوَّصلا َنِم  ِهیَلَع  ِعَمَتْجُمْلِاب 
ْنَأ ُدیُرت  ٍنُوتْفَم ، ٍفِرْـسُم  یلِإ  مُهاَّطَخَتَت  َو  ِِهَتبارَقَو ، ِِهنید  یف  ُدَمَتْعی  الَو  ِِهتَبْحُـص ، یف  ُنَمْؤی  ْنَم ال  ُُکلْوَحَو  ًاِعبات  ٍبِحاِصب  َْتبَحاص  َفیَک  ْمَأ 

[. 1 . ] ْمَُکلَو یل  َهللاُرِفْغَتْسَأَو  ُنیبُْملا ، ُنارْسُْخلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  َِکتَرِخآ ، یف  اِهب  یقشَت  َو  ُهاْینُد ، یف  یقاْبلا  اَِهب  ُدَعْسی  ًۀَْهبُش  َسانلا  َسِْبَلت 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! راگدرورپ شیاتس  زا  سپ  )
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لئاضف  اهشزرا و  بناوج  مامت  زا  دناوت  یمن  دیوگب  ینالوط  دنچره  ياهدنیوگ  چیه  هیواعم ، يا 

. دراد نایب  زین  يرادقم 
هیواعم هناقفانم  هرهچ  ياشفا 

دوخ تموکح ، ندروآ  تسدب  يارب  ات  يدرک  شالت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هنوگچ  وت  هک  میدش  هّجوتم  انامه  و 
. ینک تبحص  ناگمه  يارب  دوخ  تعیب  زا  یهد و  هولج  بوخ  ار 

! زگره اّما 
! زگره

. درک هریخ  ار  اهغارچ  فیعض  یئانشور  دیشروخ  رون  و  دش ، اوسر  لاغذ  یهایس  ناهاگحبص  رد  هک  میروخ  یمن  بیرف  ام  هیواعم  يا 
دیزی هنانئاخ  هرهج  ياشفا 

زا ار  نارگید  و  يدش ، لیدبت  یملاظ  هب  هکنآ  ات  يدرک  متـس  و  يدش ، يوردنت  راچد  هک  یتفگ  هدایز  ردقنآ  دـیزی  دوخ و  فیرعت  رد  وت 
همه زگره  وت  یتفرگ . مان  زواجتم  يدرف  ات  يدز  ناـبز  شین  ردـقنآ  و  یتشگ ، لیدـبت  یلیخب  ناـسنا  هب  هک  یتشاد  زاـب  ردـقنآ  اهشـشخب 

هک ار  هچنآ  میتسناد  زین  زورما  تفرگ . لماک  ار  دوخ  مهس  و  درب ، وت  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  ناطیش  هکنآ  ات  یتخادرپن  ار  قح  نابحاص  قوقح 
هرابرد ار  مدرم  نهذ  يراد  شالت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  تما  هب  تبـسن  وا  تسایـس  یحور و  لامک  زا  یتفگ ، دیزی  هرابرد 

یم دیزی  زا  یئاهزیچ  ای  يراد ، یم  نایب  ار  ياهدش  ناهنپ  درف  تافص  ای  ینک ، یم  فیرعت  ار  یسانشان  درف  ایوگ  یناشک ، فارحنا  هب  دیزی 
. تشاد نایب  اراکشآ  ار  شراکفا  و  دناسانش ، همه  هب  ار  دوخ  دیزی  هن  دنناد ، یمن  مدرم  هک  یناد 

داسف هب  فورعم  نانز  اب  دهد ، یم  هقباسم  نارتوبک  اب  تسا و  زاب  رتوبک  و  دنک ، یم  يزاب  هدش  کیرحت  ياه  گس  اب  دـیزی  هک  وگب  سپ 
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هیواعم تسا ، دنمورین  اهراک  زا  هنوگنیا  رد  هک  ینیب  یم  ار  وا  دنارذگ ، یم  شوخ  مارح  ياهيزاب  بعل » وهل و   » عاونا هب  و  تسا ، مرگرس 
یفاـک ار  وـت  یتـشاد  اور  مدرم  نیا  رب  هک  اهيراکمتـس  همه  نآ  زا  هیواـعم  يروآ . یم  دوـجو  هب  هک  ار  اـهینوگرگد  هنوـگنیا  نـک  اـهر 

؟ تسین
؟ ینک تاقالم  ار  ادخ  نآ  اب  یهاوخ  یم  هک 

هیواعم یئارگ  لطاب  ینکش و  دهع 
هدایز ادـخ  ناگدـنب  هب  ملظ  زواجت و  رد  و  يزاـتب ، شیپ  هب  متـس  لـطاب و  هار  نتفر  رد  یناوت  یمن  نیا  زا  شیب  وت  ادـخ ،! هب  دـنگوس  سپ 

. تسا هدنامن  ندز  مه  رب  مشچ  زج  ياهلصاف  گرم  وت و  نیب  و  دش ، زیربل  اههساک  اریز  ینک ، يور 
زا سپ  ار  تموکح  هک  تفریذپ  حلص  دادرارق  رد  هیواعم  . » تسا هدش  نشور  همه  يارب  راکشآ  يزور  رد  هک  يراک  رب  يدرک  مادقا  سپ 

«. تسین یتاجن  هار  چیه  هاگنآ  دراذگاو و  یمالسا  تما  هب  دوخ 
هک یلاح  رد  يراد ، یم  زاب  ام  ناردـپ  ثاریم  زا  ار  ام  و  يراد ، یم  اور  متـس  ام  رب  حلـص  دادرارق  نآ  زا  سپ  هک  میریگن  یم  ار  وت  هیواعم 

نامه زا  امـش  اّما  تشاد . یمارگ  اهتمارک  نآ  هب  تدالو  زا  سپ  ياههظحل  زا  ار  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ ،! هب  دنگوس 
دیدرت کش و  تیب  لها  ام  تماما  رد  دیدروآ و  يور  هثحابم  ینمشد و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  ياههظحل  نیلّوا 

. دیدرک دیتساوخ  هچ  ره  و  دیدروآ ، دیدپ  یتخس  تالّوحت  و  دیدرک ، داجیا  للخ  دوخ  نامیا  رد  و  دیتشاد ، اور 
: دیتفگ و 

! نارگید ششوک  شالت و  اب  هیواعم ، يا  هکنآ  ات  دش  دهاوخ  نینچ  دوب و  نانچ 
! دنریگ تربع  اههدنریگ  تربع  دیاب  اجنیا  رد  سپ  دیسر ، وت  تسدب  تموکح 

صاع نب  ورمع  هرهچ  ياشفا 
تلیضف باسحب  ار  نآ  تشاد و  یتردق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  يدرب  مان  صاعورمع  زا  سلجم  نیا  رد  وت 

. درک تعیب  وا  اب  دوب و  ربمایپ  تبحص  مه  هک  دیدروآ  وا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندرک  ینمشد  وا  اب  دنتـشاد و  تهارک  وا  زا  مدرم  تشاد و  يراتفردب  نامز  نامه  رد  هک  یلاح  رد 

: دومرف مدرم  ندرک  مارآ  يارب  ملس 
« نارگید هن  مهد  یم  روتسد  امش  هب  مدوخ  اهنت  سپ  نیا  زا  نیرجاهم  تیعمج  يا  »

، یمالـسا ياهروشک  یمالـسا و  تّما  رد  اـههظحل  نیرتساّـسح  رد  دـناوت  یم  زورما  هنوگچ  دـندرک  راـنک  رب  ار  وا  زور  نآ  رد  هک  یـسک 
؟ دنک راتفر  تسرد 

ناشیدـنواشیوخ اهنآ و  نید  رد  و  دنتـسین ، ام  دامتعا  دروم  هک  دـناهتفرگ  یئاهناسنا  ار  وت  نوماریپ  هک  يدامتعا  دروم  هنوگچ  وت  هیواـعم 
؟ تسین ینانیمطا 

هدنامیقاب رد  نانچمه  ار  مدرم  يراد  دصق  و  يدـناشک ، فارحنا  هب  هدروخ ، بیرف  داسف و  رد  هدـننک  فارـسا  دـیزی  هب  تبـسن  ار  مدرم  وت 
؟ يرادهگن فارحنا  هابتشا و  رد  ناشرمع 

؟ یشاب مدرم  نیرتدب  تمایق  زور  رد  نآ  ببس  هب  هک 
.« منک یم  شزرمآ  بلط  امش ، مدوخ و  راگدرورپ  زا  نم  و  تسا ، راکشآ  يراکنایز  نیا  انامه  »

. دسرب دوخ  موش  فادها  هب  تسناوتن  درک و  اوسر  ار  هیواعم  ياههشقن  هدنبوک ، هدننک و  اشفا  ینارنخس  نیا  داریا 
*****

ۀسایسلاو ج1 ص184 ۀمامالا  [ 1]
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ۀعیشلا ج1 ص583 نایعا 
ریدغلا ج10 ص248

یبوقعی ج2 ص228. خیرات 

تفالخ نوماریپ  هیواعم  اب  یسایس  هرظانم 

دجـسم رد  مدرم  ندرک  عمج  زج  ياهراچ  دیزی ، یثوروم  تموکح  هب  تبـسن  نتفرگ  تعیب  يارب  دوخ  هدوهیب  ياهـشالت  موادت  رد  هیواعم 
. دوب هدناشک  اوزنا  توکس و  هب  ار  يرایسب  اهدیدهت  اههدعو و  اب  هک  دیدن  هنیدم 

: تفگ درک و  فیرعت  دیزی  زا  تسشن و  ربنم  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  هنیدم  مدرم  عامتجا  رد 
هللادبعابا ترـضح  هظحل  نیا  رد  متفرگ .» یم  تعیب  صخـش  نآ  يارب  متخانـش ، یم  رتهب  مدرم  يربهر  يارب  ار  يرگید  دـیزی  زا  ریغ  رگا  »

: دز دایرف  تساخاپب و  مالسلا  هیلع 
ثیدح 244

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ًاسْفَن َو  ًاُّما  َو  ًابَأ  ُْهنِم  ٌریَخ  َوُه  ْنَم  َتْکََرت  ْدََقل  ِهللاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ هب  دنگوس  )

.( تسا رتهب  دیزی  زا  يدرف  قالخا  ردام و  ردپ و  رظن  زا  هک  یتفرگ  هدیدان  ار  یسک 
: تفگ هیواعم 

؟ یئوگ یم  ار  تدوخ 
: دومرف ماما 

.( دنک حالصا  ار  وت  ادخ  يرآ ،  ) ُهللا َکَحَلْصَأ  ْمَعَن 
: تفگ شدوخ  صاخ  تنطیش  اب  هیواعم 

رب دیزی  ردپ  هک  تساوخ  هنوگنیا  ادخ  هک  میوگب  دیاب  ردپ  هب  تبـسن  اّما  دنراد . لوبق  همه  ار  نیا  تسا و  رترب  دیزی  ردام  زا  وت  ردام  يرآ 
. دوش زوریپ  وت  ردپ 

: داد خساپ  ماما 
ِلِجآلا یَلَع  َلِجاْعلا  َتَْرثآ  َُکلْهَج ، َُکبْسَح 

.( یهد یم  حیجرت  دوش ، یم  راکشآ  تمایق  رد  هک  نشور  ياهتقیقح  رب  ار  ایند  يرهاظ  تردق  هک  سب  نیمه  وت  ینادان  )
: تفگ هیواعم 

! ادخ هب  دنگوس  یتسه ، دیزی  زا  رتهب  وت  یتفگ  هکنیا  اّما 
. تسا رتراوازس  وت  زا  تّما  نیا  رب  يربهر  يارب  دیزی  هک 

؟ یّنِم ٌریَخ  ِوْهَْللا  يِرَتْشُم  َو  ِرْمَْخلا  ُبِراش  دیزی  ُروُّزلاَو ، ُْکفِْالا  َوُه  اذه 
.( دشاب رتهب  نم  زا  درخ  یم  یقیسوم  لئاسو  و  دروخ ، یم  بارش  هک  يدیزی  اریز  تسا ، يراکمتس  يور  زا  لطاب و  وت  تواضق  نیا  )

یسایس جاودزا 
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: تفگ وا  هب  يزور  درک ، مرگرس  مارح  ياهتّذل  عاونا  رد  ار  دیزی  و  دش ، هیواعم  ماکب  راگزور  یتقو 
؟ یشاب هدیشچن  ار  نآ  وت  هک  دنام  یقاب  یتّذل  ایآ  مرسپ 

: تفگ دیزی 
وا هب  كرت و  ارم  دـنه  درک و  يراگتـساوخ  وا  زا  رماع  نب  هللادـبع  هک  منک  جاودزا  ورمع » نب  لیهـس   » رتخد دـنه »  » اـب متـساوخ  یم  يرآ 

. دشاب نم  لام  دنه  مهاوخ  یم  داد ، جاودزا  هدعو 
. دوب هرصب  رادنامرف  هیواعم  فرط  زا  رماع  نب  هللادبع  اهزور  نآ  رد 

رماع نبا  هللادـبع  ماجنارـس  یهد . قالط  ار  تنز  ای  ینک و  كرت  ار  هرـصب  يرادـنامرف  دـیاب  ای  تفگ  درک و  راضحا  ماـش  هب  ار  وا  هیواـعم 
دنه هّدع  تّدم  یتقو  دمآ . شردپ  دزن  هنیدـم  هب  زین  دـنه  تشگزاب و  هرـصب  هب  داد و  قالط  ار  شنز  دروخ و  ار  هیواعم  ياههدـعو  بیرف 

. درک نییعت  مهرد  نویلم  کی  ار  وا  هیرهم  داتسرف و  وا  يراگتساوخ  هب  ار  هریرهوبا  هیواعم ، دش ، مامت 
. تفگ ار  ارجام  دروخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  هار  رد  دمآ و  هنیدم  هب  هریرهوبا 

مارآ و یگدنز  هک  يرهوش  نز و  دنهد و  یم  رارق  دوخ  هچیزاب  ار  مدرم  سیماون  هنوگچ  هک  تشاد  عالّطا  هیما  ینب  نازاب  تسایس  زا  ماما 
وا ندنادرگزاب  و  دنه ، ظفح  يارب  هک  دوب  اجنیا  دنـسرب . دوخ  رذگدوز  ياهيزابـسوه  هب  ات  دنزاس  یم  ادج  رگیدکی  زا  ار  دـنراد  یمرگ 

. دوب مالسلا  هیلع  ماما  یسایس  جاودزا  نآ  تشاد و  دوجو  هار  کی  اهنت  رماع ، نب  هللادبع  شرهوش  هب 
هریرهوبا هب  ورنیا  زا  دـنربب . شیپ  زا  يراک  دنتـسناوت  یمن  دـیزی  هیواعم و  رگید  درک ، یم  جاودزا  وا  اب  يراگتـساوخ و  دـنه  زا  ماما  رگا 

: دومرف
. نک يراگتساوخ  دنه  زا  مه  نم  فرط  زا 

: تفگ تفر و  دنه  دزن  هریرهوبا 
. درک يراگتساوخ  وت  زا  زین  نیسح  و  دهاوخ ، یم  دیزی  شدهعیلو  يارب  ار  وت  هیواعم 

: تفگ دنه 
. داد حرش  ار  ارجام  تشگزاب و  ماش  هب  هریرهوبا  و  درک ، جاودزا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  اب  و  مهد . یم  حیجرت  ار  نیسح  نم 

: تفگ وا  هب  هیواعم 
.« يزاس هدامآ  دیزی  يارب  ار  دنه  نوگانوگ  ياههویش  اب  هک  میداتسرف  ار  وت  میداتسرفن ، نیا  يارب  ار  وت  ام  غالا  يا  »

هللادبع دنربب . شیپ  زا  يراک  دنتـسناوت  یمن  دنه »  » باختنا مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  دیزی  هیواعم و  دش و  دوشب  دـیاب  هچره  اّما 
مسارم زا  سپ  تفر و  جح  رفس  هب  هک  هدنیآ  لاس  دوب ، نامیشپ  نارگن و  رایـسب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رـسمه  هیواعم  هئطوت  اب  رماع ، نب 

: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دمآ  هنیدم  هب  جح 
. مشاب هتشاد  یتبحص  دنه »  » دوخ یلبق  رسمه  اب  یهد  یم  هزاجا  ایآ 

: داد خساپ  ماما 
. دندش قاطا  دراو  مه  اب  و  يرآ ،

: دیسرپ دنه  زا  رماع  نب  هللادبع 
؟ تساجک مدوب  هداد  وت  هب  هک  یتناما  نآ 

: تفگ دنه 
. داد رارق  وا  رایتخا  رد  تشاد  ّقلعت  رماع  نب  هللادبع  هب  هک  یتارهاوج  درک و  زاب  ار  قودنص  ًاروف  و  تسا ، نم  دزن  رد 

. داتفا هیرگ  هب  رماع  نب  هللادبع  هک  دوب  اجنیا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ تسا هتشاداو  هیرگ  هب  ار  وت  يزیچ  هچ 

: تفگ رماع  نب  هللادبع 
؟ ینک یم  شنزرس  هیرگ  نیا  رب  ارم  ایآ  هللادبعابا  ای  دوب ، هنومن  لقع ، لامک  يرادافو و  يراکزیهرپ و  رد  هک  يرسمه  نداد  تسد  زا 

ثیدح 245
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُقالَط یِه  امَُکل ، ُْتنُک  ُلِّلَحُمْلا  َمِْعن  ِْرماع  َْنبای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( نک جاودزا  وا  اب  مداد ، قالط  ار  وا  مدوب ، رفن  ود  امش  يارب  ياهدننک  لالح  بوخ  نم  رماع  رسپ  يا  )
تسکش يارب  ترضح  نآ  هک  تسناد  دش و  رادیب  باوخ  زا  هزات  دید ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  يرگراثیا  قالخا و  نیا  رماع  نب  هللادبع  یتقو 

. درک مادقا  یسایس  ِجاودزا  نیا  هب  هیواعم  هئطوت 

هیواعم گرم  زا  سپ  یسایس  تازرابم 

دیزی راعشا  هب  رگاشفا  خساپ 

ات دنتـشاداو  ار  دیزی  دنهد ، ناشن  دـیزی  زا  یبولطم  هرهچ  یتاغیلبت  مجاهت  اب  دنتـساوخ  یم  هیواعم  گرم  زا  سپ  هیما  ینب  یـسایس  ناحاّرط 
شخپ مشاه  ینب  شیرق و  ناـیم  رد  هنیدـم  رهـش  رد  ار  نآ  دیارـسب و  شزاـس  حلـص و  شزرا  مشاـه و  ینب  شیاتـس  حدـم و  رد  يراعـشا 

. دندرک
: داد خساپ  هنوگنیا  دیسر  ماما  تسدب  راعشا  نآ  یتقو 

ثیدح 246
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. مالَّسلاَو [ 1 «. ] َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَرب  اَنَأ  َو  ُلَمْعَا  اَّمِم  َنُوئیَرب  ُْمْتنَا  مُُکلَمَع  ْمَُکل  َو  یلَمَع  یل   » ْلُقَف َكُوبَّذَک  ْنِإَف  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

امش دیراد ، ار  ناتدوخ  راتفر  زین  امش  مراد و  يراتفر  نم  وگب ، نانآ  هب  دنیوگ  یم  غورد  وت  هب  رگا  سپ  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  )
[. 2 .( ] مرازیب امش  راتفر  زا  زین  نم  رازیب و  نم  راتفر  زا 

*****
هیآ 41. سنوی  هروس  [ 1]

یفوک ج5 ص75 مثعا  نبا  حوتف  [ 2]
ص203. مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات 

نایفوک همان  هب  تبثم  خساپ 

ندرک و تفلاخم  هزاجا  هک  ینایعیش  و  تشاذگ ، یم  مارتحا  همان  دادرارق  داوم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب  هدنز  هیواعم  ات  هک  مینادیم 
اهنآ هب  درک  یم  مایق  دایرف و  ياـضاقت  سک  ره  هیواـعم  گرم  زا  سپ  اـّما  درک ، یم  قیوشت  يرادزار  توکـس و  هب  ار  دنتـساوخ  یم  ماـیق 
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. داد یم  تبثم  خساپ 
: دومرف ریبُز  نبا  باوج  رد  هک  تفریذپ  ماما  دندرک ، مایق  ياضاقت  دنتشون و  همان  ماما  هب  هیواعم  گرم  زا  سپ  هفوک  مدرم  یتقو 

ثیدح 247
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِۀَفوُْکلا ِلْهَا  ْنِم  ِقاتِْعلاَو  ِقالَّطلِاب  یل  َنوُِفلْحی  ًاْفلَأ  َنیَعبْرَأ  ُۀَعَیب  یْنتَتَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دننک یگدنز  هدازآ  دازآ و  هک  دندروخ  دنگوس  دندرک و  تعیب  نم  اب  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  لهچ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  )
*****

ثیدح 249 ص194  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات  [ 1]
دیدحلا ج20 ص117. یبا  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش 

مایق يارب  یگدامآ  مالعا 

، يراگدرورپ دزن  اهناسنا  نیرتهب  وت  تفگ ، دمآ و  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  شردارب  تمدخ  هیفنح  دّمحم  هیواعم ، گرم  زا  سپ 
. دنک حالصا  ار  نیملسم  روما  دنوادخ  ات  نک  یگدنز  اجنآ  رد  روایب و  يور  هّکم  رهش  هب  هتشادن  يراک  دیزی  تموکح  اب 

ثیدح 248
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ًاَدبَا َۀیِواعُم  َنب  َدیزی  ُْتعیاب  اَمل  يَوْأَم ، َو ال  ًأَْجلَم  اینُّدلا  یف  ْنُکی  َْملَْول  ِهللاَو  یخَأ  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( منک یمن  تعیب  دیزی  اب  زگره  مشاب  هتشادن  یهاگ  هیکت  هاگهانپ و  ایند  رد  رگا  ردارب  يا  )
: دومرف سپس  درک ، هیرگ  مه  ماما  تسیرگ و  درک و  عطق  ار  ماما  نخس  هیفنح  دّمحم 

: لاق ّمث 
ُْتمَزَع ْدَق  ّینإ  َو  ًادَّدَسُم  ًاقَّفَُوم  َکیأَر  ُهّللا  َءاشن  ْنإ  َنوکی  نأ  وجْرأ  انَأ  َو  ِباوَّصلِاب  َتْرَـشَأ  َو  َتْحَـصَن  ْدََـقل  ًاریَخ ، یّنع  یخأ  ای  ُهللا  َكازَج 

الَف یخأ  ای  َْتنَأ  اَّمَأ  َو  ییْأَر ، ْمُهیْأَر  َو  يْرمَأ  ْمُهُْرمَأ  َو  یتَعیـش ، َو  یتَوْخإ  ُوَنب  َو  یتَوْخِإ  َو  اَنَأ  َِکلذـِل  ُتْأیَهَت  ْدَـق  َو  َۀَّکَم ، یلِإ  ِجوُرُْخلا  یَلَع 
[. 1 . ] مِهِرُوُما ْنِم  ًائیَش  یَلَع  ِفُْخت  َو ال  ْمِهیَلَع  ًانیَع  یل  َنوُکَتَف  ِۀَنیدَْملِاب ، َمیُقت  ْنَأ  َکیَلَع 

و مورب ، هّکم  هب  مراد  دصق  نم  يدرک ، حرطم  ار  یتسرد  نانخـس  و  يدروآ ، اجب  تحیـصن  طرـش  دهد ، ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  ردارب ، يا  )
نم رظن  اهنآ  رظن  نم و  راک  اهنآ  راک  میدش ، هدامآ  مه  اب  نم  ناوریپ  نارهاوخ و  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  و  مدش ، هدامآ  رفس  نیا  يارب 
نم رب  ار  اجنیا  ثداوح  زا  يزیچ  یـشاب و  رهـش  نیا  رد  نم  مشچ  یناـمب و  هنیدـم  رد  هک  درادـن  يررـض  وت  يارب  ردارب ، يا  وت  اـّما  تسا ،

.( رادم هدیشوپ 
*****

یفوک ج5 ص23 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص188 مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم 

راونالاراحب ج44 ص329
ینارحب ج17 ص178 ملاوع 
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ۀعیشلا ج1 ص588 نایعا 
خیرات ج7 ص221

ریثأ ج3 ص265. نبا  لماک 

دیزی اب  یسایس  تازرابم 

هنیدم رادنامرف  ربارب  رد  یمزر  یگدامآ  ظفح 

ای درک  رداص  نامرف  هک  دش ، دایز  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  صوصخب  نافلاخم  رب  دیزی  یماظن  یـسایس ، راشف  هیواعم ، گرم  زا  سپ 
نیسح ماما  ناج  نارگن  يرایسب  دناوخارف ، هموکحلاراد  هب  ار  ماما  هنیدم ، رادنامرف  هبتُع ، نب  دیلو  دنوش . هتشک  ریگتـسد و  ای  دننک و  تعیب 

دوخ نایعیـش  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  هب  تفرن ، اهنت  ترـضح  نآ  اّما  دـننک  ینادـنز  ار  ماـما  دـندرک  یم  رکف  اـی  دـندوب و  مالـسلا  هیلع 
. دنشاب وا  هارمه  دننک و  ناهنپ  سابل  ریز  ار  اهریشمش  دنشوپب و  مزر  سابل  داد  روتسد 

ثیدح 249
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِلوُسَّرلا َلآ  ای  اُولُخْداَف  ْمُِکب  ُتْحِص  َو  یمالَک  ُْمتْعِمَـس  َو  الَع  ْدَق  ِیتْوَص  َّنَأ  ُْمتْعِمَـس  ْنإَف  ُهُمِّلَکُم ، َو  ِهَیلإ  ٍضام  ینِإَف  ِلُجَّرلا  اَذه  ِباِبب  اُونوُک 
. یْلتَق ُدیری  ْنَم  اُوُلْتقا  َّمَث  ْمُکَفویُس  اوُعَضَف  َنوُهَرْکَت  ام  ُْمتیَاَر  ْنِإَف  اُولَْجعَتالَو ، َفویُّسلا  اوُرَهْشا  َُّمث  ٍنْذإ ، ِریَغ  ْنِم  اوُمَحَْتقاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نم يادـص  رگا  سپ  منک ، یم  تبحـص  وا  اب  مور و  یم  وا  يوس  هب  نم  دـینامب ، هبتُع  نب  دـیلو  لزنم  يدورو  برد  فارطا  رد  امـش  همه  )

. مدیشک دایرف  دیدینش و  ار  نآ  امش  دش و  دنلب 
ار اهریـشمش  سپـس  دشاب ، مزال  ياهزاجا  هکنآ  نودب  دـیروایب  موجه  دـیوش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  يا  سپ 
رد ياپ  زا  دشکب  ارم  دهاوخ  یم  هک  ار  سک  نآ  دیروآ و  دورف  ار  اهریشمش  هاگنآ  دیدید  يراوگان  زیچ  رگا  دینکن ، باتش  دینک و  هنهرب 

[. 1 .( ] دیروآ
*****

یفوک ج5 ص13 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص183. مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

دیلو هنیدم ، رادنامرف  اب  یسایس  دروخرب 

هناـخ فارطا  رد  و  درک ، جیـسب  هناّحلـسم  یمزر  یگداـمآ  کـی  رد  ار  ناـگداز  ردارب  ناردارب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـکنآ  زا  سپ 
يربخ ایآ  دنک  حالصا  ار  رادنامرف  ادخ  دیسرپ ، یلومعم  تافراعت  زا  سپ  دش و  رادنامرف  سلجم  دراو  تشاد ، هاگن  هدامآ  هنیدم  رادنامرف 

؟ دیدرک راضحا  ار  نم  هک  تسا  هدیسر  امش  هب  هیواعم  زا 
: تفگ دیلو 

. دینک تعیب  دیاب  امش  هک  داتسرف  ار  همان  نیا  تسشن و  وا  ياجرب  دیزی  دُرم و  هیواعم  يرآ ،
ثیدح 250

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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ِۀَعیَْبلا َیِلا  َساَّنلا  َتْوَعَد  َو  ِدَْـغلا  َنِم  َناک  اذِإ  ْنِکلَو  ِۀَـعامَْجلا ، ِةَرْـضَِحب  ًۀـِینالَع  ُۀَـعیَْبلا  َنوُکَت  ْنَأ  ُّبِحُأ  امَّنِإ  َو  ًاّرِـس ، ُهَتَعَیب  یطْعی  یْلثِم ال  َّنِإ 
[. 1 . ] ًادِحاو انُْرمَأ  ُنوُکیَف  ْمُهَعَم  انَتْوَعَد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ادرف یتقو  دشاب ، مدرم  عامتجا  رد  اراکـشآ و  تعیب  هک  مراد  تسود  دنک ، تعیب  دـیزی  اب  ناهنپ  رد  دـیابن  هک  نم  دـننامه  یـصخش  انامه  )

.( مینک تعیب  مه  اب  همه  ات  دیناوخب  مدرم  اب  مه  ارم  دیدناوخ ، ارف  تعیب  يارب  ار  مدرم  دمآ و 
. دیورب دیناوت  یم  تفگ  درک و  یهاوخرذع  تفریذپ و  ار  ماما  رظن  هبتُع ، نب  دیلو 

یهاوـخن ار  وا  رگید  دورب ، سلجم  نیا  زا  نیـسح  رگا  تفگ ، هنیدـم  رادـنامرف  هب  باـطخ  تشاد  روـضح  سلجم  نآ  رد  مکَح  نب  ناورم 
. نزب ار  وا  ندرگ  ای  دنک و  تعیب  ای  نک  ینادنز  ار  وا  تفای ،

: تشاد راهظا  ناورم  هب  باطخ  دمآ و  مشخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
!؟ یُقنُع ِبْرَِضب  ُُرمَْأتأ  [ 2  ] َءاقْرَّزلا َْنبا  ای  َکیَلَع  یلیَو 

. ًاقِداص َْتنُک  ْنِإ  یُقنُع  َبْرَـض  ْمُرَف  َِکلذ  َْتئِـش  َنِإ  َو  َِکلذ ، َْلبَق  ِهِمَد  ْنِم  َضْرَْالا  ُتیَقََـسل  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَـحَا  َِکلذ  َمارَْول  ِهللاَو  ِهللاَو ، َْتبِذَـک 
[. 3]

؟ ینک رداص  ارم  لتق  روتسد  یهاوخ  یم  وت  هراکدب » نز   » ءاقرز رسپ  يا  وت  رب  ياو  )
! دنگوس ادخ  هب  [ 4]

دوش نینچ  يراد  تسود  وت  رگا  درک ، مهاوخ  باریـس  شنوخ  اب  ار  نیمز  دنک  ياهدارا  نینچ  یـسک  رگا  ياهدـناوخ ، روک  هتفگ و  غورد 
.( یئوگ یم  تسار  رگا  نزب  ارم  ندرگ  زیخرب و  سپ 

. درک حرطم  ار  قئاقح  نیا  هنیدم  رادنامرف  هب  باطخ  دوب  هتفرگارف  ار  شکرابم  دوجو  همه  سّدقم  مشخ  هک  یلاح  رد  تساخاپب ، سپس 
! ُریمألا اَهیَأ 

ُِلتاق ٍرْمَخ  ُبِراش  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدـیزی  َو  َمَتَخ ، اِنب  َو  ُهللاَحَـتَف  اِنب  َو  ِۀَـمْحَّرلا  ُّلَحَم  َو  ِۀَِـکئالَْملا  ُفَلَتُْخم  َو  ِۀـَلاسِّرلا  ُنِدـْعَم  َو  ةَُّوبُّنلا  ِتَیب  ُلـْهَأ  اَّنإ 
[. 5 . ] ِۀَعیَْبلاَو ِۀَفالِْخلِاب  ُّقَحَأ  انیَأ  َنُورِظَْتنَت  َو  ُرِظَْتنَن  َو  َنوُِحبُْصت  َو  ُِحبُْصن  ْنِکلَو  ُهَْلثِم ، ُعیابی  یْلثِم ال  َو  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِۀَمَّرَحُمْلا  ِسْفَّنلا 

! هنیدم رادنامرف  يا  )
ام هلیـسو  هب  ادـخ  میراگدرورپ ، تمحر  هاگیاج  و  ناگتـشرف ، دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  یلـصا  هاگیاج  و  ربمایپ ، نادـناخ  زا  ام  اـنامه 

، راوخبارش قساف و  تسا  یصخش  دیزی ، هک  یلاح  رد  دریذپ ، یم  نایاپ  ام  هلیـسو  هب  مه  زاب  درک و  زاب  ناگدنب  يور  هب  ار  تمحر  ياهرد 
. درک دهاوخن  تعیب  دیزی  دننامه  اب  نم  دننامه  دنک و  یم  داسف  اراکشآ  هک  تسا  یسک  و  مرتحم ، ياهناج  لتاق  و 

هب ام  زا  کی  مادک  دوش  نشور  ات  دیـشاب  راظتنا  رد  مه  امـش  مینام  یم  رظتنم  مه  ام  مینک ، حبـص  امـش  نم و  درذـگب  بش  دـیراذگب  نکل 
(. میرتراوازس تعیب  تفالخ و 

هنهرب ار  اهریـشمش  هدمآ  شوج  بنج و  هب  همه  دیـسر ، حّلـسم  نارای  شوگب  نابایخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شخرذآ  نوچ  نانخس 
: هک تشاد  مالعاو  دناسر  نارای  هبار  دوخ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  دندوب  هفالخلاراد  هب  موجه  هدامآ  هدرک 

. تسا هدادن  ُخر  يراوگان  هثداح  اریز  دینک  ظفح  ار  دوخ  شمارآ 
*****

دیفم ص200 خیش  داشرا  [ 1]
هعیشلا ج1 ص587. نایعا 

. دوب فورعم  هراکدب و  نانز  زا  ناورم  گرزب  ردام  ءاقرز  [ 2]
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یفوک ج5 ص14 مثعا  نبا  حوتف  [ 3]
سوواط ص10 نبا  فوهل  باتک 

نازحالا ص24 ریثم 
ةدوملا ص401. عیبانی 

. دش دیعبت  ناورم  ردپ  مَکَح »  » هکنآ ات  دنداد  رازآ  ناوارف  ار  ادخ  ربمایپ  دندوب و  يدوهی  ناورم ، ردام  ردپ و  [ 4]
یفوک ج5 ص14 مثعا  نبا  حوتف  [ 5]

216 يربط ج7 ص218 -  خیرات 
ریثأ ج3 ص263 نبا  لماک 

دیفم ص100 خیش  داشرا  باتک 
سوواط ص19. نبا  فوهل  باتک 

ناورم اب  هناعطاق  عضاوم  مالعا 

عضاوم اب  يرایسب  هبتُع ، نب  دیلو  اب  مالسلا  هیلع  ماما  یسایس  دنت و  دروخرب  و  هموکحلاراد ، هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندناوخارف  زا  سپ 
زور نآ  يادرف  دش . دهاوخن  لطاب  میلست  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  زگره  هک  دنتـسناد  دندش و  انـشآ  ترـضح  نآ  هناعطاق 

. درک تاقالم  هنیدم  ياههچوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مَکَح  نب  ناورم 
. تسوکین امش  ترخآ  ایند و  يارب  دیزی  اب  ندرک  تعیب  هک  درک  زاغآ  ار  تبحص  زردنا  تحیصن و  باب  زا  راب  نیا  ناورم 

ثیدح 251
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ناورم یلع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لبقأ  مث  َدیزی . َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُألا  ِتِیُلب  ْدَق  ْذإ  ُمالَّسلَا  ِمالْسِْالا  یلَع  َو  َنوُعِجار  ِهَیلإ  اَّنإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
: لاق و 

! َکَحیَو
! ٌقِساف ٌلُجَر  َوُهَو  َدیزی  ِۀَعیَِبب  ینُُرمَْأتَأ 

! َِللُّزلا َمیظَع  ای  ِلوَْقلا  َنِم  ًاطَطَش  َْتُلق  ْدََقل 
ْنَم َّنِإَف  ِصاْعلا ، یبَأ  ِْنب  ِمَکَْحلا  َکیبَأ  ِْبلُـص  یف  َْتنَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللاُلوُسَر  َکَنََعل  يذَّلا  ُنیعَْللا  َکَّنألَِکلْوَق  یلَع  َکـُمُولَأ  ـال 

: مالسلا هیلع  لاق  مث  َدیزی . ِۀَعَیب  یِلا  َوُعْدی  ْنَأ  َّالِإ  ُْهنِم  الَو  َُهل  ُنِکْمی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  ُهَنََعل 
؟ ِهللا َّوُدَع  ای  یّنَع  َکَیلِإ 

: ُلوُقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاَلوُسَر  ُْتعِمَس  ْدَق  َو  اُنتَنِْسلَأ ، ُقِْطنَت  ِّقَْحلِاب  َو  انیف  ُّقَْحلاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاِلوُسَر  ِتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَف 
. هنطب اورقباف  يربنم  یلع  ۀیواعم  متیأر  اذاف  ءاقلّطلا ، ءانبأ  ءاقلطلا  یلع  و  نایفس ، یبأ  لآ  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا 

! َدیزی ِِهْنبِِاب  ُهللا  ُمُهالَْتباَف  ِِهب ، اوُِرمُأ  ام  اُولَعْفی  ْمَلَف  يّدَج  ِرَْبنِم  یلَع  ِۀَنیدَملا  ُلْهَأ  ُهآَر  ْدََقل  ِهللاَوَف 
[. 1 . ] ًاباذَع ِراَّنلا  یف  ُهللا  َُهداز 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
راچد یمالـسا  تّما  اریز  دور ، یم  اـم  نیب  زا  دراد  هک  داتـسرف  مالـس  مالـسا  رب  دـیاب  و  میدرگیم ، زاـب  وا  يوس  هب  میئادـخ و  زا  همه  اـم  )

! ناورم يا  وت  رب  ياو  دش ، دیزی  نوچ  یمکاح 
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؟ منک تعیب  دیزی  اب  هک  یهد  یم  روتسد  ارم  وت 
« تسا گرزب  ناوارف و  وت  ياهشزغل  هک  یسک  يا  یتفگ  یئاوران  نخس  قیقحتب  . » تسا قساف  يدرم  وا  هک  یلاح  رد 

یلاـح رد  ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتسه  ياهدـش  تنعل  وت  اریز  منک  یمن  شنزرـس  تشز  نخـس  نیا  رب  ار  وت 
. يدوب صاع  نب  مَکَح »  » تردپ تُشپ  رب  هک  درک  تنعل 

نم زا  دناوخب . دیزی  تعیب  هب  ار  مدرم  هک  درادن  نیا  زج  ياهراچ  دنک ، تنعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  یـسک  انامه  و 
! ادخ نمشد  يا  وش  رود 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  قیقحتب  دـیوگ و  یم  نخـس  قح  هب  ام  نابز  و  تسام ، نایم  رد  قح  و  میئ ، ادـخ  لوسر  تیب  لها  ام 
: دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و 

رب ار  هیواعم  هاگره  سپ  تسا ، مارح  ناگدـش  دازآ  نادـنزرف  ناگدـش و  دازآ  رب  و  تسا ، مارح  نایفـسوبا  نادـنزرف  رب  یمالـسا  تفالخ  »
«. دینک هراپ  ار  وا  مکش  دیدید  نم  ربنم  يور 

! ادخ هب  دنگوس  سپ 
ار اهنآ  دنوادخ  هک  دندرکن  ارجا  ار  ربمایپ  روتسد  دندید و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  ربنم  رب  ار  هیواعم  هنیدم  مدرم 

(. دنک دایز  شتآ  رد  ار  وا  باذع  ادخ  درک ، راچد  دیزی  شرسپ  هب 
. دش ادج  ترضح  نآ  زا  دوب  كانبضغ  هک  یلاح  رد  ناورم 

*****
یفوک ج5 ص17 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]

سوواط ص20 نبا  فوهل 
نازحالا ص10. ریثم 

هنیدم زا  ندش  جراخ  هب  میمصت 

دنروآ باسحب  هدش  مامت  هلئسم  کی  ار  دیزی  اب  تعیب  هلئسم  یناوارف  باتـش  اب  دنتـساوخ  یم  هیما  ینب  نارادمدرـس  هیواعم ، گرم  زا  سپ 
، دینش ار  هنیدم  رابخا  ات  اّما  دریگب ، تعیب  نارگید  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هنیدم  رادنامرف  هب  لّوا  همان  رد  دیزی  هک 

: داد روتسد  مود  همان  رد 
. دیتسرفب ماش  هب  ار  ناشهدیرب  ياهرس  ای  دننک و  یم  تعیب  نافلاخم  ای 

. دوبن بسانم  هنیدم  رد  ندنام  دش و  تخس  رایسب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  رب  یماظن  یسایس ، راشف  سپ  نآ  زا 
دنتسکش و یم  مهرد  ار  رهـش  لخاد  کچوک  ياهتمواقم  دنداد و  یم  رارق  رظن  تحت  ار  ماما  لزنم  هرـصاحم و  ار  رهـش  دوز  یلیخ  اریز 

لرتنک دوخ  هاوخلد  هب  ار  یـسایس  روما  دندش و  یم  هنیدـم  رهـش  رابخا  راشتنا  عنام  تشادـن ، دوجو  زین  زورما  یعمج  طابترا  لئاسو  نوچ 
. دوش جراخ  هنیدم  رهش  زا  دیاب  سپ  درک ، یم  ادیپ  یناهج  باتزاب  هن  دیسر و  یم  نایناهج  شوگب  ماما  بالقنا  مایپ  هن  هاگنآ  دندرک ، یم 
ّدج هب  باطخ  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  هنیدم ، زا  ندش  جراخ  هب  میمصت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 

: دومرف شراوگرزب 
ثیدح 253

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ِهللاَلوُسَر ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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ْدَق ْمُهَّنَأ  ِهللا . یبَن  ای  ْمِهیَلَع  ْدَهْـشاَف  َِکتَّمُأ ، یلَع  َْتفَّلَخ  يذَّلا  ِفَلَْخلا  یف  َکُْطبِـس  و  َکـِتَخْرَف ، ُْنباَو  َکُـخْرَف  اـَنَأ  َۀَـمِطاف ، ُْنب  ُنیَـسُْحلا  اـَنَأ 
[. 1  ] َكاْقلَأ یّتَح  َکَیلِإ  ياوْکَش  اذَه  َو  ینوُظَفْحی ، َْمل  ْمُهَّنَأ  َو  ینوُعیَضَو  ینُولَذَخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا یکی  و  متـسه ، وت  نادنزرف  زا  يدـنزرف  نم  متـسه ، همطاف  رـسپ  نیـسح  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  )

! ادخ لوسر  يا  دشاب ، وت  تّما  رد  وت  نیشناج  دیاب  هک  متسه  وت  نادنزرف 
يزور ات  تسا  وت  هب  نم  هوکـش  نیا  و  دـندرکن ، ظفح  ارم  تمرح  و  دـندرک ، لامیاپ  ارم  قح  و  راوخ ، ارم  نانآ  هک  شاب  هاوگ  تّما  نیا  رب 

(. منک تاقالم  ار  وت  هک 
*****

یفوک ج5 ص195 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]
ینارحب ج17 ص177 ملاوع 
راونالا ج44 ص327. راحب 

مایق ماجنارس  زا  نداد  ربخ 

اریز دش ، وا  نادنواشیوخ  ریگنماد  اههرهلد ، اهینارگن ، عاونا  دوش ، جراخ  هنیدم  زا  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  یتقو 
و دناسانشب ، ار  مایق  فادها  دنک ، تبحص  اهنآ  درف  درف  اب  دش  راچان  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنتسیرگن  یم  كانتـشحو  ار  تکرح  نیا  هدنیآ 

: دننام دراذگب ، یبایزرا  هب  زین  ار  نآ  دروآهر  دراد و  مالعا  همه  هب  البرک  نیمزرس  رد  ار  دوخ  تداهش 
یهاگآ هب 8 -  دوش  عوجر  هملس  ما  اب  ماما  ندرک  تبحص  - 

هیفنح نب  دّمحم  شردارب  اب  ماما  ندرک  تبحص  - 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  تداهش  زا  یهاگآ  هب آ -  دوش  عوجر  نادنواشیوخ  عمج  رد  ماما  ندرک  تبحص  - 

( مالسلا هیلع  یلع  نب  رمع   ) ناردارب زا  یکی  اب  ماما  ندرک  تبحص  - 
ار وا  درک  تولخ  ترضح  نآ  اب  وا  ناردارب  زا  یکی  دش  هنیدم  زا  ندش  جراخ  ندرک و  چوک  هدامآ  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  یتقو 

یم تداهـش  هـب  ار  امـش  مدینـش ، امـش  هـب  تبـسن  يزیچ  ردارب  دیـسرپ ، دـعب  یمک  داد ، یمن  تـلهم  ار  وا  هـیرگ  هـک  تـفرگ  شوـغآ  رد 
.!!؟ دنناسر

: داد خساپ  ماما 
: داد همادا  و  تشُک . دنهاوخ  ارم  اهنآ  منکن  تعیب  رگا  يرآ ،

ثیدح 254
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُهَّنَا ال َو  ُهْمَلْعَا ، َْملام  َتِْملَع  َکَّنَا  ُّنُظَتَف  ِِهَتبُْرت ، ِبرُِقب  ُنوُکَت  یَتبُرت  َّنَا  َو  یلتَق ، َو  ِهِلتَِقب  ُهَرَبْخَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللاَلوُسَر  َّنَأ  یبَا  ینَثَّدَـح 
[. 1 . ] اِهتیِّرُذ یف  اهاذا  ٌدَحَأ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدیالَو  ِِهتَُّما ، ْنِم  اُهتیرُذ  ْتیَِقلام  ًۀیِکاش  اهابَا  ُۀَمِطاف  َّنیِْقلََتل  َو  ًاَدبَا  یسْفَن  ْنِم  َۀینَّدلا  یطُْعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک داد  ربخ  دش و  دیهاوخ  هتـشک  وت  نیـسح  وت و  یلع  يا  داد ، ربخ  وا  هب  هک  درک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  )

نانوچ یتسپ  رصنع  اب  زگره  انامه  منادیمن ، نم  هک  یناد  یم  ار  يزیچ  ینک  یم  رکف  وت  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  ربق  کیدزن  نم  ربق 
. درک مهاوخن  تعیب  دیزی 
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. درک دهاوخ  تیاکش  دراب  یم  شنادنزرف  رب  هک  یئاه  تبیصم  زا  هدرک  تاقالم  ار  شردپ  همطاف  مردام  هک  یلاح  رد 
.( دش دهاوخن  تشهب  دراو  دشاب  هدناسر  رازآ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هک  یسک  و 

اهتناما ندرپس  - 
زا یکی  هب  ار  اهتنامأ  رگید  و  دوب ، وا  رایتخا  رد  هک  یناوارف  بتک  و  اههمانتیـصو ، هنیدم ، زا  جورخ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

: دومرف درپس و  همَلَس » ّما   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه 
ثیدح 255

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِکَیلِإ ُْتعَفَد  ْدَق  ام  ِهَیلِإ  یعَفْداَف  يِْدلُو  ُرَبْکَأ  ِكاتَأ  اذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 2 .( ] راذگاو وا  هب  ار  مدرپس  وت  هب  هک  اهتناما  نیا  دمآ  وت  دزن  نم  نادنزرف  نیرتگرزب  هاگره  )

. تسادخ هار  رد  تداهش  رفس  نیا  ماجنارس  هک  دنامهف  اهنآ  هب  هدش  باسح  لمع  نیا  ماجنا  اب  و 
هللادبع نب  رباج  اب  ندرک  تبحص  - 

: تفگ دیسر و  ماما  تمدخ  تسا ، هنیدم  زا  ندش  جراخ  هدامآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دینش  یتقو  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
نیا رد  تردارب  قیقحتب  نک ، حلـص  اهنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تردارب ، دـننام  مه  وت  دـشابن  ناراکمتـس  اـب  هلباـقم  تاـناکما  یتقو 

. تشاد تعاجش  دوب و  ّقفوم  تسایس 
: داد خساپ  ماما 

ثیدح 256
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِِهلوُسَر ِْرمَا  َو  یلاعَت  ِهللا  ِْرمِأب  ُلَْعفَأ  ًاضیَأ  ّینِإ  َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  ِْرمَا  َو  یلاعَت  ِهللاِْرمِأب  َِکلذ  یخَأ  َلَعَف  ْدَق  ُِرباج  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مایق شربمایپ  ادخ و  نامرف  هب  زین  نم  و  درک ، حلص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصوا  ربمایپ  گرزب و  يادخ  نامرف  هب  اهنآ  اب  مردارب  رباج  يا  )
.( منک یم 

. درک ظفح  ار  مالسا  دوش  یم  نینوخ  مایق  اب  ینامز  حلص و  اب  یهاگ  دنک ، یم  قرف  نامز  هعماج و  رب  مکاح  طئارش  ینعی 
مشاه ینب  نانز  اب  ندرک  تبحص  - 

مغ و اب  دـندرک و  عامتجا  ياهناخ  رد  هدـش  نارگن  همه  دـندش ، ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رفـس  زا  تاداس  مشاه و  ینب  ناـنز  یتقو 
. دنتسیرگ یم  هودنا 

: دنتفگ مشاه  ینب  نانز  دومرف  ینانخس  نانآ  یهاگآ  يرادلد و  يارب  تفر و  اجنآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یلع تداهش  زور  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تافو  زور  نانوچ  ام  يارب  زورما  هک  مینکن  هیرگ  میـشابن و  تحاران  هنوگچ 

دنگوس ادخ  هب  ار  وت  ناج  نیسح  تس . ادخ  لوسر  نارتخد  زا  موثلک  ما  بنیز و  هیقر و  مالسلا و  اهیلعهمطاف  تداهش  زور  مالـسلا و  هیلع 
!. نادرم دار  ياهلد  بوبحم  يا  نک ، دوخ  ناج  يادف  ار  ام  هک  میهد  یم 

ثیدح 257
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِِهلُوسَِرل َو  ِهَِّلل  ًۀیِصْعَم  َْرمَْألا  اذه  َنیِْدُبت  ْنَا  َهللا  َّنُکدِْشنُأ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 3 .( ] دیاهدرک تیصعم  ار  شربمایپ  ادخ و  هاگنآ  دینک ، راکشآ  ار  ربخ  نیا  ادابم  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  مشاه  ینب  نانز  امش  )

راوگرزب هّمع  اب  ندرک  تبحص  - 
راوگرزب هّمع  تمدخ  تیعمج  نامه  اب  دنریگ ، مارآ  دنتـسناوتن  اّما  دندینـش ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادـلد  هچرگ  مشاه  ینب  نانز 

: دنتفگ دندیسر و  یناه » ّما   » مالسلا هیلع  هللادبعابا  ترضح 
؟ دیوگ كرت  ار  هنیدم  دهاوخ  یم  دوخ  نادنزرف  نانز و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ياهتسشن و  وت  یناه  ّما  يا 

. دیسرپ ار  ارجام  تفر و  ترضح  نآ  هناخ  هب  ناباتش  بارطضا  هرهلد و  اب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هّمع 
: دومرف یسرپلاوحا  مالس و  زا  سپ  ماما 

؟ منیب یم  هدننک  نارگن  تلاح  نیا  اب  ار  وت  ارچ  ناج  هّمع 
: تفگ یناه  ّما 

زا رعش  تیب  دنچ  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  و  دور . یم  مرانک  زا  نامیتی  تسرپرس  دندادر  بخ  نم  هب  هک  مشابن  نارگن  ناشیرپ و  هنوگچ 
: دناوخ بلاطوبا  ترضح 
ههجوب مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 

لمارألل ۀمصع  یماتیلا  لامث 
مشاه لآ  نم  كالهلا  هب  فوطت 

. لضاوف ۀمعن و  یف  هدنع  مهف 
.. تسا ناهانپ  یب  هدننک  ظفح  نامیتی و  یلاحشوخ  هیام  وا  دندش  یم  باریس  وا  ینارون  هرهچ  زا  اهربا  هک  ياهرهچ  دیفس  نآ 

. دناهدیسر اهتلیضف  اهتمعن و  هب  وا  شیپ  رد  ناهانپ  یب  نامیتی و  هک  تسا  هدرک  نارگید  يادف  ار  دوخ  هک  تسا  مشاه  نادناخ  زا  وا 
ثیدح 258

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ََۀلاحَم ٌِنئاک ال  َوُهَف  ٌرَدَّقُم  يذَّلا  ُّلُک  َۀَّمَع  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 4 .( ] تفای دهاوخ  قّقحت  راچان  دشاب  رّدقم  هک  يزیچره  شابن  نارگن  ناج  هّمع  )

*****
سوواط ص11. نبا  فوهل  باتک  [ 1]

راونالاراحب ج46 ص18. ةادهلا ج5 ص214 ، تابثا  ثیدح 148 ، یسوط ص118  خیش  تبیغ  [ 2]
راونالاراحب ج45 ص88. [ 3]

نیطبّسلا ج1 ص214. یلاعم  [ 4]

اههمان لاسرا 

ياههویش اب  هک  دوب  لکشم  رایسب  یمالسا  عماوج  هب  یناسر  مایپ  دوبن ، يربخ  هراوهام  ویدار و  هّلجم و  همانزور و  زا  هک  ناراگزور  نآ  رد 
. دوب یمالسا  ياهروشک  اهرهش و  ناگرزب  هب  همان  لاسرا  اهنآ  زا  یکی  تفای . یم  قّقحت  ینوگانوگ 

. دیسر یم  ناناملسم  شوگب  دش و  یم  حرطم  دجاسم  یمومع و  عماجم  رد  ًاروف  دناسر ، یم  ار  یّمهم  ربخ  دمآ و  یم  ياهمان  یتقو 
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مایق ات  تشون ، یمالسا  ياهرهش  ناگرزب  صاخـشا و  يارب  ینوگانوگ  ياههمان  هنیدم  زا  جورخ  مایق و  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دننام دناسرب  نایناهج  شوگب  ار  دوخ 

هعجارم اههمان ، فرح ن -  هب  . ) هفوک نایعیـش  يارب  همان  هرـصب ، مدرم  يارب  همان  رـصم ، مدرم  يارب  همان  هنیدـم ، رد  مشاـه  ینب  يارب  هماـن 
.( دوش

: دنک یم  لقن  نارمح  نب  ةزمح 
ذغاک نآ  رب  ماما  دندروآ ، ًاروف  تساوخ ، يذغاک  مشاه  ینب  عمج  رد  دوش ، جراخ  هنیدم  زا  تفرگ  میمصت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

: تشاگن نینچ 
ثیدح 259

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َْحتَْفلَأ ْغـُْلبی  َْمل  َفَّلََخت  ْنَم  َو  َدِهُْـشتُْسا ، ْمُْکنِم  یب  َقَِـحل  ْنَم  ُّهنإَـف  ُدـَعب ، اَّمَأ  ٍمِشاـه ، یَنب  یلِإ  یلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ْنِم  ِمـیحَّرلا  ِنـمْحَّرلا  ِهللاِمِْـسب 

. ُمالَّسلاَو
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد امـش  زا  سک  ره  انامه  دوش ، یم  هتـشون  مشاه  ینب  يارب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  زا  همان  نیا  نابرهم ، هدنـشخب و  دـنوادخ  مان  هب  )
[. 1 .( ] دورد اب  دیسر ، دهاوخن  يزوریپ  هب  دشابن  نم  اب  سک  ره  و  دش ، دهاوخ  هتشک  دوش  قحلم  نم  هب  مایق  نیا 

. تسین مالسا  ظفح  يارب  نینوخ  مایق  زج  ياهراچ  ینعی 
*****

ثیدح 5، تاجردلا ص481  رئاصب  [ 1]
یناردنزام ج4 ص76 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  سوواط ص28 ، نبا  فوهل  باتک 

نازحالا ص39 ریثم 
حئارج ج2 ص771 جئارخ و 

ثیدح 12 راونألاراحب ج44 ص330 و ج45 ص84 و ج42 ص81 
ینارحب ج17 ص179 ملاوع 

تارایزلا ص75 لماک 
یبهذ ج2 ص343. مالسا  خیرات 

مایق زاغآ  يارب  هکم  باختنا 

هّکم رهـش  رد  مایق  زاغآ  دوبن ، يربخ  زورما  یعمج  طباور  متـسیس  زا  هک  یناراگزور  نآ  رد  مایق  فادـها  ندـش  یناهج  ياـههار  زا  یکی 
مایق فادـها  میظع  هاگیاپ  نآ  رد  رگا  دـندمآ ، یم  هّکم  رهـش  هب  جـح  مسارم  ماـجنا  يارب  ناناملـسم  یمالـسا ، دـالب  رـسارس  زا  اریز  دوب ،

. دیسر یم  نایناهج  شوگب  دش ، یم  حرطم  اروشاع 
. درک باختنا  ار  هّکم  ترضح  نآ  هنیدم ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  دیزی  یماظن  یسایس ، راشف  زا  سپ  ورنیا  زا 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يودع  عیطم  نب  هللادبع 
؟ ياهدرک هدارا  ار  اجک  دنادرگ  وت  يادف  ارم  ادخ 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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َهللا ُریخَتْسَا  ّینِاَف  ُدَْعب  اّمأ  َو  َۀَّکَمَف  َنآلا  اَّمَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 «(. ] منک یم  هراختسا   » منک یم  ریخ  بلط  مراک  همادا  هب  تبسن  ادخ  زا  مدیسر  هّکم  هب  یتقو  منامب ، هّکم  رد  مراد  دصق  نونکا  مه  )
*****

يربط ج3 ص276 خیرات  [ 1]
ریثأ ج2 ص533 نبإ  لماک 

ۀعیّشلا ج1 ص588 نایعأ 
فط ص87. هعقاو 

یسایس ياهتیصخش  اب  اهيرگاشفا 

ماما اب  هک  دندوب  اجنآ  رد  یسایس  ياهتیصخش  ناگرزب و  زا  يرایسب  هک  دومرف ، تماقا  هّکم  رد  نایعـش  هام  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دننام دندومن  یم  راکفا  لدابت  هدرک  تاقالم 

رمع نب  هللادبع  اب  وگتفگ  ثحب و  - 
: تفگ درک و  هراشا  زور  یسایس  هلئسم  هب  مزال ، ياهیسرپ  لاوحا  زا  سپ  هتفرگ  دورو  هزاجا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هللادبع 

زا نم  مالسلا  هیلع  نیسح  يا  دننک . یم  رابجا  تعیب  هب  دنبای و  یم  ار  امش  دیشاب  هک  اجکره  رد  امش  دنتسین ، رادرب  تسد  هیما  ینب  دیزی و 
. درک دهاوخ  لیلذ  راوخ و  تمایق  زور  ات  ار  نانآ  ادخ  دنشک و  یم  ار  نیسح  دومرف ، هک  مدینش  ادخ  لوسر 

مایا رد  هک  هنوگنامه  نک  حلص  نانآ  اب  مه  وت  دندرک ، تعیب  دیزی  اب  اهرهش  همه  دیوش ، هارمه  مدرم  مومع  اب  مهاوخ  یم  وت  زا  زورما  نم 
. دیامرف مکح  ناراکمتس  نیا  امش و  نیب  دنوادخ  دیاش  يدرک ، ربص  هیواعم  تموکح 

ثیدح 261
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِنمْحَّرلا ِْدبَع  ابأ  ای 
!؟ َلاق ام  ِهَیبأ  یف  َو  ِهیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبَّنلا  َلاق  دَق  َو  ِهِْحلُص ، یف  ُلُخْدَا  َو  َدیزی  ُعیابُأ  اَنَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! نمحّرلادبع ردپ  يا  )

؟ منک تعیب  دیزی  اب  نم  ایآ 
؟ میامن حلص  وا  اب  و 

[. 1 (. ] دومرف شردپ  وا و  هب  تبسن  ار  اهدومنهر  اهنیرفن و  نعل و  زا  همه  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هکنآ  لاح  و 
ساّبع نبا  اب  وگتفگ  ثحب و  - 

نآ ندـید  هب  دـش  هّکم  رهـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دینـش  یتـقو  دوب ، ساـبع  نب  هللادـیبع  فورعم  ياهتیـصخش  زا  رگید  یکی 
ود هب  اهنیا  تفگ  دروآ و  دای  هب  ار  هیما  ینب  نامدود  نینوخ  راتـشک  یکاّفـس و  دیزی و  تایانج  ار و  زور  یـسایس  لئاسم  تفر و  ترـضح 

. دناسرتب مایق  نیا  هدنیآ  زا  ار  ماما  ات  تشاد  شالت  تسیرگ و  سپس  دندیرب و  رس  ار  ود  نآ  دندرکن و  محر  نم  كدوک 
ثیدح 262

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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! ِسابَع َْنبا  ای 
َو ِهِدـِلْوَم  َو  ِهِْربَـق  ِةَرَواـُجم  َو  ِِهلوُسَر  ِمَرَحَو  ِهِدـِلْوَمَو ، ِهِرارَقَو  ِهِراد  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َْنبِا  اوُجَرْخَأ  ٍمْوَـق  یف  ُلوـُقَت  اـمَف 

َْمل َوُه  َو  ِهِمَد ، َکْفَس  َو  ُهَْلتَق  َِکلذ  یف  َنوُدیری  ٍنِطْوَم ، یف  يوْأی  َو ال  ٍرارَق ، یف  ُّرِقَتْـسی  ًابوُعْرَم ال  ًاِفئاخ  ُهوُکَرَتَف  ِهِرِجاهَم ، ِعِضْوَم  َو  ِهِدِجْـسَم ،
. ِهللا ُلوُسَر  ِهیَلَع  َناک  اَّمَع  ْریَغَتی  َْمل  َو  ًایلَو ، ِِهنوُد  ْنِم  َذَخَِّتا  َو ال  ًائیَش ، ِهللاِاب  ْكِرْشی 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نوریب شّدج  مرح  زا  شهاگیاج و  زا  شاهناخ ، زا  شنطو ، زا  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رـسپ  هکیمدرم ، هرابرد  یئوگ  یم  هچ  ساّبع  رـسپ  يا  )

!؟ دنتخاس اهر  بارطضا  تشحو و  رد  ار  وا  دندرک و 
دنزیرب ار  شنوخ  دنـشکب و  ار  وا  دنهاوخ  یم  هنوگ  نیدب  دنک ، نانیمطا  ياهیاسمه  هب  دریگ و  مارآ  یلحم  رد  دناوت  یمن  وا  هک  یلاح  رد 

[. 2 (. ] تسا هداد  رییغت  ار  ادخ  لوسر  ياهّتنس  زا  یتّنس  هن  و  هدیزگرب ، ار  رادخ  ریغ  هن  هدروآ و  كرش  دنوادخ  هب  هن  وا  هک  یتروص  رد 
رمع نب  هللادبع  اب  هرابود  يوگتفگ  ثحب و  - 

هداس اب  دـنادرگرب و  توکـس  شزاس و  حلـص و  هب  ار  ماما  درک ، یم  شالت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  وگتفگ ، ثحب و  همادا  رد  هللادـبع 
: تفگ ماما  هب  باطخ  دنک ، یبایزرا  تسناوت  یمن  ار  یسایس  تالّوحت  قمع  دوخ  یشیدنا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  مَرَح  رهش و  نطو و  زا  و  نک ، حلص  دیزی  اب  و  درگرب ، هنیدم  رهش  هب  اجنیمه  زا  منک  یم  داهنشیپ  نم 
اوزنا راشف و  رد  ار  وت  هک  نادب  ار  نیا  ینکن  تعیب  یتفرگ  میمصت  رگا  اّما  هدم ، ناراکمتس  نیا  تسدب  هناهب  و  ریگن ، هلـصاف  ملـس  هلآ و  و 

. داد دنهاوخ  رارق 
ثیدح 263

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ُضرألاو ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  ًاَدبَأ  ِمالَْکلا  اَذِهل  ٍّفُأ 

؟ اذه يْرمَأ  ْنِم  ٍأَطَخ  یلَع  َكَْدنِع  اَنَأ  ِهللاَْدبَع  ای  ِهللاِاب  َُکلَأْسَأ 
. ٌعیطُأَو ُعَمْسَأَو  ُعَضْخَأ  ینِإَف  ینَّدُرَف  ٍأَطَخ  یلَع  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْنِإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ادخ هب  ار  وت  منک و  یم  لاوئـس  وت  زا  ادخ ، هدنب  يا  دنرارق ، رب  نیمز  اهنامـسآ و  ات  هنادواج  ینیرفن  دیزی » اب  تعیب   » نخـس نیا  رب  نیرفن  )

؟ مراد رارق  هابتشا  رد  مدرک  دیزی  اب  هک  يریگعضوم  نیا  رد  نم  ایآ  مهد ، یم  دنگوس 
(. تسا رتشیب  نارگید  زا  قح  زا  نم  تعاطا  یئاونش و  فرح  ینتورف و  هک  نادرگزاب  قح  هب  ارم  سپ  مهابتشا  رد  نم  وت  رظن  هب  رگا 

: تفگ هللادبع 
! دنگوس ادخ  هب  هن 

یم داهنـشیپ  هک  دنزیرب ، ار  امـش  نوخ  ناراکتیانج  نیا  هک  مسرت  یم  نم  نکل  دیرادن  رارق  هابتـشا  رد  دیتسه  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هک  امش 
. شاب هتشادن  وا  تموکح  دیزی و  هب  يراک  نیشنب و  تاهناخ  رد  نکن و  مه  تعیب  درگزاب ، هنیدم  رهش  هب  ام  اب  منک 

ثیدح 264
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! َرَمُع َْنبا  ای  َتاهیَه 
! ِهللاَْدبَع ای  ُمَْلعَت  امَأ  ینُوُلتْقی ، َْوأ  ٌهِراک ، اَنَأَو  َعیابُأ  یتَح  َنُولازی  الَف  ینُوبیصی  َْمل  ْنِإ  َو  ینُوباصَأ ، نا  ینوُکُْرتی و  َمْوَْقلا ال  ّنِإ 

ِۀَّجُْحلِاب ُقِْطنی  ُْسأَّرلاَو  َلیئارْـسِإ  یَنب  ایاَغب  ْنِم  ٍۀیَغب  یلِإ  مالـسلا  هیلع  ایِرَکَز  ِْنب  ییْحی  ِْسأَِرب  ِیتُأ  ُهَّنَأ  یلاعَت  هللا  یلَع  اْینُّدلا  ِهِذه  ِناوَه  ْنِم  َّنَأ 
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!؟ ْمِهیَلَع
! ِنمْحّرلا ِْدبَع  ابَأ  ُمَْلعَت  امَأ 

مهَّنَأَک ْمُهُّلُک  َنُورَتْشیَو  َنوُعیبی  ْمِِهقاوْسَأ  یف  َنوُِسلْجی  َُمث  ًایبَن  َنیْعبَـس  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  یلِإ  رْجَْفلا  ِعُولُط  َنَیب  ام  َنُوُلتْقی  اُوناـک  َلیئارـسِإ  یَنب  َّنَأ 
. یتَرُْصن َّنَعَدَت  الَو  ِنمْحَّرلا ، ِْدبَعابَأ  َهللا  ِقَِّتا  ٍرِدَتْقُم ؛ ٍزیزَع  َذْخَأ  َِکلذ  َدَْعب  ْمُهَذَخَأ  َُمث  ْمِهیَلَع ، ُهللا  ِلِّجَعی  ْمَلَف  ًائیَش ، اوُعَنْصیَْمل 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! رمع رسپ  يا  زگره  )

تعیب نم  زا  رابجا  اب  ات  دنتـسه  نم  يوجتـسج  رد  هراومه  دـنباین  ارم  رگا  و  دـنبایب ، ارم  رگا  دـننک  یمن  اهر  دوخ  لاحب  ارم  هیما  ینب  اـنامه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يایحی  رـس  هک  تسا  نآ  ادخ  رب  ایند  ياهیتسپ  زا  هک  یناد  یمن  رگم  ادخ  هدـنب  يا  دنـشکب . ارم  ای  دـنریگب 

؟ دروآ یم  لیلد  تّجح و  درک و  یم  تبحص  نانآ  اب  هدیربرس  هک  یلاح  رد  دندرب  هیده  لیئارسا  ینب  ناراکزواجت  زا  یکی  يارب  ار  ملس 
زور نآ  سپس  دنتشک و  ار  ادخ  ربمایپ  داتفه  باتفآ ، عولط  ات  حبص  هدیفس  عولط  نیب  لیئارـسا  ینب  هک  یناد  یمن  ایآ  نمحّرلادبع  ردپ  يا 
نانآ باذع  رد  مه  ادـخ  هدادـن و  ماجنا  یتشز  لمع  ایوگ  دـنداد ، همادا  شورف  دـیرخ و  هب  دنتـسشن و  رهـش  رازاب  رد  دوخ  ياههرجح  رد 
ردپ يا  سرتب  ادـخ  زا  دـنمتردق ، مکاح  نانوچ  درک  راتفرگ  دوخ  باذـع  رد  تخـس  ار  اهنآ  دـنوادخ  نداد  تلهم  زا  سپ  درکن و  باتش 

[. 3 .( ] رادمرب نم  يرای  زا  تسد  نمحّرلادبع و 
ساّبع نبا  اب  هرابود  يوگتفگ  - 

تسشن و وگتفگ  ثحب و  هب  ساّبع  نب  هللادبع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یسایس ، ياهتیصخش  ناگرزب و  اب  یسایس  تارکاذم  موادت  رد 
: تشاد راهظا  وا  هب  باطخ 

ثیدح 265
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِسابَع َْنبا  ای 
َكُریـشَتْسیَو َکُحِْـصنَتْسی  َناک  ْدَقَو  ُداشَّرلا ، ِهیفاِمب  ِهیَلَع  ُریـُشت  يِدلاو  َعَم  َْتنُکَو  َُکْتفَرَع ، ُْذنُم  ِریَْخلِاب  ُُرمَْأت  ْلََزت  َْملَو  يِدلاو ، ِّمُع  ُْنبا  َکَّنِإ 

ِهیف ٌمیقُمُو  َمَرَْحلا ، اَذه  ٌنِطْوَتْسُم  ینِإَف  َكِرابْخَأ ، ْنِم  ٌءیَش  یلَع  یفْخی  الَو  ِِهئالَکَو ، ِهللا  ِْظفِح  یف  ِۀَنیدَْملا  یلِإ  ِْضماَف  ِباوَّصلِاب ، ِهیَلَع  ُریُشتَف 
هیلع ُلیلَْخلا  ُمیهاْربِا  اَهلاق  یّتلا  ِۀَِملَْکلِاب  ُتْمَـصْعَتْساَو  ْمُهَریَغ ، مه  هب  ُْتلَْدبَتْـسا  ینُولَذَخ  ْمُه  اذِإَف  ینوُرُْـصنیَو ، ینُّوبِحی ، ُهَلْهَأ  ُتیَأَر  ام  ًادـَبَأ 

. ًامالس ًاَدَْرب و  ِهیَلَع  ُراَّنلا  َِتناکَف  ُلیکَْولا ) َمِْعن  َو  ُهللا  ِیبْسَح   ) ِراَّنلا یف  یْقلُأ  َمْوی  مالسلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اه یکین  هب  متخانـش  ار  وت  هک  يزور  زا  یـشاب و  یم  مردـپ  يومع  رـسپ  وت  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع   » ساـبع رـسپ  يا  )
درک و یم  تحیـصن  ار  وـت  مردـپ  و  یتـشاد ، یبوـخ  ياـهدومنهر  و  يدوـب ، مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  اـب  هراوـمه  وـت  و  يداد ، یم  ناـمرف 

ناهنپ نم  زا  ار  زور  رابخا  زا  يزیچ  و  یهلا ، نامأ  ظفح و  رد  درگزاب ، هنیدم  رهـش  هب  نونکا  یتفریذپ . یم  وت  داد و  یم  مزال  ياهدومنهر 
لها رگا  سپ  دنهد ، یم  يرای  دننک و  یم  یکین  نم  هب  رهش  نیا  مدرم  هک  اجنآ  ات  منک  یم  تماقا  ادخ  مَرَح  رد  نم  نک ، شرازگ  نکم و 

رد مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هک  ياهملک  هب  مرب  یم  هانپ  مهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  تماقا  لحم  دـندرک ، راوخ  ارم  زین  رهـش  نیا 
: تسا هملک  نیا  نآ  دومرف و  شتآ  ندید  ياههظحل 

[. 4 (. ] درک مالس  وا  رب  دش و  درس  وا  رب  شتآ  سپ  تسا ». هدننک  تیامح  نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  ارم  ادخ  »
*****

یفوک ج5 ص26 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]
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یمزراوخ ج1 ص19 نیسحلا  لتقم 
نازحالا ص41. ریسم 

یفوک ج5 ص26 مثعأ  نبا  حوتف  [ 2]
یمزراوخ ج1 ص19 نیسحلا  لتقم 

نازحالا ص41. ریسم 
سوواط ص26 نبا  فوهل  باتک  [ 3]

نازحالا ص20 ریثم 
رمع نب  هللادبع 

تفر و ماش  هب  درک و  تعیب  دیزی  اب  ماجنارس  اّما  دوب  فلاخم  دیزی  اب  زاغآ  رد  هچرگ  درکن ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هک  دوب  یـسک 
، درک شزاس  راـگزور  ناراـّبج  اـب  و  درک ، تعیب  زین  وا  اـب  تفر و  هفوک  هب  یفقث  فسوی  نب  جاّـجح  نارود  رد  و  تفریذـپ ، ار  واـی  ایادـه 

. دمآ دهاوخ  رانک  وت  اب  وا  شابم  نارگن  رمع  هللادبع  تفلاخم  زا  دوب  هتفگ  دیزی  هب  زین  هیواعم 
(. راونالاراحب ج44 ص311 يرابلا ج13 ص60 و  حتف  قودص و  خیش  یلامأ  باتک  )

یفوک ج5 ص26 مثعأ  نبا  حوتف  [ 4]
یمزراوخ ج1 ص19 نیسحلا  لتقم 

نازحالا ص41. ریسم 

هکم رادنامرف  اب  عطاق  دروخرب 

هّکم رادنامرف  هب  عطاق  خساپ   - 1
و دش ، اشفا  دیزی  هیما و  ینب  تایانج  داتفا و  رگراک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاغیلبت  دـید  یم  هکنیا  زا  دیعـس » نب  ورمع   » هّکم رادـنامرف 

: تفگ درک و  ضارتعا  ترضح  نآ  هب  تسا ، هدز  ریگارف  مایق  بالقنا و  کی  هب  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دندیمهف  همه 
؟ ینک یم  لیدبت  یئادج  هقرفت و  هب  ار  یمالسا  تّما  تدحو  هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  نیسح  يا 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
ثیدح 266

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 2 [ ] 1  ] َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَرب  اَنَأَو  ُلَمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَرب  ُْمْتنَأ  ْمُُکلَمَع ، ْمَُکلَو  یلَمَع  یل  »

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( دیتسه رازیب  نم  ياهراک  زا  زین  امش  مرازیب و  دیهد ، یم  ماجنا  امش  هچنآ  زا  نم  دنیب ، یم  ار  شدوخ  راک  شاداپ  ام  زا  یسک  ره  )

هّکم رادنامرف  همان  هب  عطاق  خساپ   - 2
ماما هب  ياهماـن  دربن  شیپ  زا  يراـک  يروضح  تاـقالم  رد  هکنآ  زا  سپ  دوب ، ساّـسح  دوخ  تیلوئـسم  هدودـحم  هب  تبـسن  هّکم  رادـنامرف 

تـسد هّکم  رد  یـسایس  تاکّرحت  زا  دـنک و  حلـص  دـیزی  اب  ماما  هک  تخادرپ  زردـنا  دـنپ و  هب  هماـن  نآ  رد  تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
. درادرب

: تشون وا  خساپ  رد  ماما 
ثیدح 267
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ًاِحلاص َلِمَع  َو  ِهللا  یِلا  اعَد  ْنَم  َهللا  ِِققاشی  َْمل  ُهَّنِا  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاریَخ  َتیِزُجَف  یتَلِصَو  يِّرب  یِلا  َِکباتِِکب  َْتدَرَا  َْتنُک  ْنِا 

ِةَرِخْالا َنامَا  اَنل  ُبِجُوت  اْینُّدلا  یف  ًۀَفاخَم  َهللا  ُلَأْسَنَف  اْینُّدـلا  ِیف  ُهْفَخی  َْمل  ْنَم  ِهللاِاب  ْنِمْؤی  َْمل  َو  ِهللا ، ُنامَا  ِنامَْالا  ُریَخ  َو  َنیِملْـسُْملا  َنِم  ینَّنِا  َلاق  َو 
[. 3 . ] ُهَْدنِع

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ یئامن رارقرب  یتسود  دنویپ  ینک و  یکین  نمب  تبسن  یهاوخ  یم  همان  نیا  نتشون  اب  رگا  )

لمع دناوخ و  ادخ  هب  ار  مدرم  هک  سک  نآ  تسا  هدرکن  ادخ  اب  ینمشد  انامه  اریز  دیامرف ، اطع  وکین  شاداپ  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  ادخ 
ادخ زا  هک  یـسک  درواین  ادخ  هب  نامیا  و  تسادـخ ، نامأ  نامأ ، نیرتهب  و  متـسه ، ناناملـسم  زا  نم  تفگ  هک  یـسک  و  داد ، ماجنا  حـلاص 

.( دشاب شدوخ  دزن  رد  ترخآ  رد  ام  ناما  هیام  هک  مبلط  یم  ار  وا  ندیسرت  ادخ  زا  دسرت ، یمن 
*****

.41 هیآ سنوی  هروس  [ 1]
يربط ج3 ص296 خیرات  [ 2]

دیفم ص219 خیش  داشرا 
نازحالا ص39 ریثم 

ۀیاهن ج8 ص179. ۀیادب و 
هیاهن ج8 ص176. هیادب و  نیسحلا ص203 مامالا  همجرت  رکاسع  نبا  خیرات  [ 3]

اههمان لاسرا 

اریز دوب ، يدربراک  بلاج و  رایـسب  نایناهج  شوگ  هب  اروشاع  مایپ  ندناسر  و  بالقنا ، ندـش  یناهج  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حرط 
رابخا و لدابت  هک  دننک  یم  دمآ  تفر و  يراجت  ياهناوراک  اجنآ  رد  دـنراد و  تکرـش  ناناملـسم  یمالـسا  دالب  مامت  زا  جـح  مسارم  رد 

نیرتهب هفوک  نایعیش  دش و  شخپ  یمالسا  ياهرهش  مامت  رد  يدوز  هب  هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  ربخ  دنهد ، یم  ناماس  ار  تاعالّطا 
هب ار  دوخ  ياههمان  اهکیپ و  نیرخآ  اّما  دنتـشون ، ماما  هب  یئاههمان  رابدـنچ  هار  نیب  هنیدـم و  رد  هچرگ  دـندوب  هدروآ  تسدـب  ار  تصرف 

. دنک تکرح  قارع  يوس  هب  هدرک  اهر  ار  هّکم  رهش  هک  دنتساوخ  ماما  زا  همان  اههد  ءاضما و  نارازه  اب  و  دنداتسرف ، هّکم  رهش 
ءاضما اههد  اب  هارمه  ياهمان  اب  رهاـظم ، نب  بیبح  و  داّدـش ، نب  ۀـعافر  و  ۀـبجن ، نب  بیـسم  و  دَرُـص ، نب  نامیلـس  هلیـسو  هب  ار  هورگ  کـی 

اب هقالع  قشع و  اب  ادص و  کی  نونکا  مه  رفن  رازه  لهچ  زا  شیب  دنتسه و  امش  مودق  راظتنا  رد  هفوک  نایعیش  دنتشون  نآ  رد  دنداتـسرف و 
: هک دندوب  هدروآ  همان  نایاپ  رد  و  دنناد ، یم  دوخ  هفیلخ  ماما و  ار  وت  دندرک و  تعیب  امش 

« َکیَلَع ُمالَّسلاَو  ! ْلَجَْعلَا ْلَجَْعلاَف  »
( امش رب  دورد  ! دیباتشب ! دیباتشب »

. دندناسر ماما  هب  ناضمر  هام  رد  یمیمت ، لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عبس  نب  هللادبع  ار  رگید  ياهمان 
دیبع نب  ةرامع  یبحرأ و  ندک  نب  هللادبع  نمحّرلادبع  و  يوادیص ، رّهسم  نب  سیق  طّسوت  دنتـشون  همان  ار 150  نآ  دادعت  هک  یئاههمان  و 

نب راّجح  و  یْعبِر ، نب  ثَبَـش  فرط  زا  یئاههمان  دیـسر و  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  یناـه و  نب  یناـه  فرط  زا  ياهماـن  دـندروآ و  یلولس 
: دنتشون نآ  رد  هک  دیسر  یمیمت  رمع  نب  دّمحم  و  يدیبز ، جاّجح  نب  ورمع  و  سیق ، نب  ةرزع  و  ثراح ، نب  دیزی  و  رجبأ ،

. دناهدامآ یمزر  ياهرگشل  رد  همه  مدرم  و  دنتسشن ، راب  هب  ناتخرد  زبسرس و  هفوک  ياهغاب 
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نایفوک ياههمان  هب  تبثم  خساپ   - 1
نیب زامن  تعکر  ود  درک و  لسغ  تساخاپب ، هفوک ، زا  یمازعا  ياههورگ  کیپ و  همان و  همه  نآ  هعلاطم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

راـهظا اـهنآ  هب  باـطخ  درک و  عمج  ار  هفوـک  مدرم  ناگداتـسرف  هاـگنآ  و  درک ، ریخ  بلط  ادـخ  زا  سپـس  دـناوخ و  میهاربا  ماـقم  نکر و 
: تشاد

ثیدح 268
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َو َِکلذ ، یلَو  ُهَّنِإ  ِریَْخلِاب ، یل  ُهللا  َمَزَعَف  ِهِْرمَِـال ، ٍضاـم  اـَنَأَو  ٍْرمَأـِب  ینَرَمَأ  ْدَـق  َو  یماـنَم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  يّدَـج  ُتیَأَر  ّینِإ 
[. 1 . ] یلاعَت ُهللا  َءاش  ْنِإ  ِهیَلَع  ُرِداْقلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
راک نامه  لابندـب  نونکا  مه  نم  دومرف و  رمأ  يراـک  هب  ارم  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  نم  )
رگا تسا  دـنمتردق  نآ  رب  و  تسا ، نآ  رایتخا  بحاص  وا  هک  تسا  هدرک  هدارا  یکین  ریخ و  نم  يارب  ادـخ  متـسه ، قارع » يوس  هب  رفـس  »

.( دهاوخب گرزب  يادخ 
یسایس هدنیامن  نداتسرف  هفوک و  هب  همان  لاسرا   - 2

دیاب تکرح  زا  شیپ  اّما  دورب ، هفوک  قارع و  يوس  هب  هتفگ  كرت  ار  هّکم  تفرگ  میمصت  ماجنارس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما 
مکاح طئارش  رابخا و  و  دنک ، یبایزرا  تسرد  ار  هفوک  یسایس  تالّوحت  ات  دراد ، مازعا  ار  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  دوخ  یـسایس  هدنیامن 

: تشون نایفوک  هب  ورنیا  زا  دریگب ، تعیب  هدامآ  ياهناسنا  زا  دهد و  عالّطا  ماما  هب  ار  هفوک  رب 
ثیدح 269

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ُدَْعب اَّمَأ  َنیِملْسُْملاَو ، َنینمْؤُْملا  َنِمِأَلَْملا  یلِإ  یّلَع ، ِْنب  ِنیَسُح  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

: ْمُکِّلُج ََۀلاقَمَو  ُمتْرَکَذَو ، ُْمتْصَصَْتقا  يذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَقَو  ْمُِکلُسُر ،-  ْنِم  یَلَع  َمِدَق  ْنَم  َرِخآ  اناک  َو  ْمُِکُبتُِکب –  یَلَع  امِدَق  ًادیعَس  َو  ًاِئناه  َّنِاَف 
َْنب َِملْـسُم   ) یتَیب ِلْهَأ  ْنِم  یتَِقثَو  یّمَع  َْنباَو  یخَأ  ْمُکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَقَو  ِّقَْحلاَو . يدُْهلا  یَلَع  َِکب  انَعَمْجی  ْنَأ  ُهللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف ، ٌمامِإ  انیَلَع  َسَیل  ُهَّنِإ 

: َیلِإ َبَتَک  ْنِاَف  ْمُکیْأَرَو . ْمُکِْرمَأَو  ْمُِکلاِحب  َیلِإ  َُبتْکی  ْنَأ  ُُهتْرَمَأَو  ٍلیقَع )
ًاکیـش َو  ْمُکیَلَع  ُمِْدقَا  ْمُِکُبتُک ، یف  ُْتأَرَقَو  ْمُُکلُـسُر ، ِِهب  یَلَع  ْتَمِدَق  ام  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم ، یجِْحلا  َو  ِلْضَْفلا  ِيَوذ  َو  ْمُِکئَلَم ، ْيأَر  َعَمْجَأ  ْدَق  ُهَّنَأ 

[. 2 . ] ُمالَّسلاَو ِهللا ، ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلا  َو  ِّقَْحلِاب ، ُِنئاَّدلا  َو  ِطْسِْقلِاب ، ُذِخآلا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  َّالِإ  ُمامْإلااَم  يرْمَعَلَف  ُهللاَءاش . ْنِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یناه و انامه  راگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  ناناملـسم ، نانموم و  زا  یهورگ  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم ، هدنـشخب و  دنوادخ  مانب  )
دیدرک تیاکح  دیتشون و  هک  ار  هچنآ  نم  دندوب ، امـش  ياههداتـسرف  نیرخآ  رفن  ود  نیا  دندمآ و  نم  دزن  نایفوک  امـش  ياههمان  اب  دیعس 

: هک دوب  نیا  امش  همه  نخس  مدرک و  كرد 
«. دشاب نومنهر  قح  تیاده و  رب  ار  ام  ادخ  دیاش  باتشب ، ام  يوس  هب  میرادن  يربهر  ماما و  »

لاوحا و هک  مداد  روتـسد  وا  هب  متـسرف ، یم  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ ، ناـنیمطا  دروم  درف  میومع و  رـسپ  مردارب و  امـش ، يوس  هب  نم  سپ 
هک دسیونب  نمب  هفوک  تالّوحت  یبایزرا  زا  سپ  ملسم  رگا  دسانشب . ار  امش  رظن  يأر و  دنک و  شرازگ  نمب  ار  امـش  رهـش  یـسایس  عاضوا 

دنگوس دهاوخب . ادخ  رگا  میآ ، یم  امش  يوس  هب  دیتسه  نم  رظتنم  و  تسا ، هتشذگ  دننامه  رهش  ناگرزب  نایفوک و  امـش  رثکا  رظن  يأر و 
! نم ناجب 
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اب دیامن  ادخ  میلست  ار  دوخ  و  دنک ، ارجا  دبلطب و  ار  قح  و  دیامن ، راتفر  تلادع  رب  دنک ، لمع  نآرق  هب  هک  یـسک  رگم  تسین  هعماج  ربهر 
( دورد

: دومرف وا  هب  لیقع  نب  ملسم  مازعا  ماگنه  هب  و 
ثیدح 270

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِۀَجَرَد یف  َْتنَأَو  اَنَأ  َنُوکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  اَنَأَو  یـضریَو ، ُّبِحی  ام  َكِْرمَأ  ْنِم  ُهللا  یِـضْقیَسَو  یلِإ ، ْمُُهُبتُک  ِهِذـهَو  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  یلِإ  َکُهِّجَُوم  ّینإ 

یبَأ ِلآ  ْنَع  ْمُْهلُذْخاَو  یتَعاط  یلِإ  َسانلا  ُْعداَو  اِهلْهَأ ، َِقثْوَأ  َدـْنِع  ْلِْزنَاَف  اهَْتلَخَد  اذِإَف  َۀَـفوُْکلا ، َلُخْدـَت  یّتَح  ِهللا  ِۀَـکََرب  یلَع  ِْضماَف  ِءادَـهُّشلا ،
[. 3  ] یلاعَت ُهللاَءاش  ْنِإ  َِکلذ  ِبَسَح  یلَع  َلَمْعَأ  یتَح  ِرَبَْخلِاب  یل  ْلِّجَعَف  یتَعَیب  یلَع  َنیعِمَتُْجم  َساَّنلا  َتیَأَر  ْنِإَف  َنایْفُس ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دراد و تسود  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  تسا  دوز  و  تسا ، ناـیفوک  ياـههمان  ینیب  یم  هک  اـهنیا  متـسرف و  یم  هفوک  يوس  هب  ار  وـت  نم  )

هفوک دراو  ات  ادـخ  تکرب  هب  نک  تکرح  میـشاب ، نادیهـش  هاگیاج  رد  وت  نم و  ات  مراودـیما  نم  و  دـهد ، ماجنا  وت  راک  رد  تسا  دونـشخ 
نادـنزرف زا  ار  اـهنآ  ناوـخارف و  نم  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  و  وـش ، دراو  دارفا  نـیرتنئمطم  هناـخ  رد  هفوـک ، رهـش  هـب  دورو  زا  سپ  يوـش ،

يادـخ رگا  منک  لمع  وت  شرازگ  قبط  اـت  هد ، عـالّطا  ارم  دوز  دـنراد  رظن  قاـّفتا  نم  تعیب  رب  مدرم  يدـید  رگا  سپ  هد ، زیهرپ  نایفـسوبا 
.( دهاوخب گرزب 

هب هنایفخم  هار  رـس  تفرگ ، شیپ  رد  ار  قارع  هار  لیقع  نب  ملـسم  دنتـسیرگ . ود  ره  عادو ، ماگنه  هب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  ملـسم  هاگنآ 
عادو هنایفخم  شاهداوناخ  اب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  یبّنلا  دجـسم  رد  و  درک ، ترایز  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر  هنیدـم 

یگنـشت زا  ملـسم  نایامنهار  دـندش و  یگدزامرگ  یبآ و  یب  راـچد  هار  نیب  رد  هچرگ  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  اـمنهار  ود  اـب  درک و 
. دناسر هفوک  هب  ار  دوخ  تالکشم  مامت  لّمحت  اب  رّهسم  نب  سیق  هارمهب  ملسم  اّما  دندرم ،

هرصب ناگرزب  هب  همان   - 3
، يرکب عمـسم  نب  کلام  دننام  هرـصب ، ناگرزب  هب  ياهمان  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ناناملـسم ، هب  اروشاع  مایق  مایپ  غالبا  موادت  رد 

زور یسایس  تالّوحت  زا  ار  اهنآ  تشون و  رّمعم  نب  هللادیبع  نب  ورمع  مثیه ، نب  سیق  ورمع ، نب  دوعسم  دوراج ، نب  رذنم  سیق ، نب  فنحأ 
. تخاس ربخ  اب 

ثیدح 271
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ُدَْعب اَّمَأ 
َلِسُْرا ام  َغََّلبَو  ِهِدابِِعل  َحَصَن  ْدَقَو  ِهَیلِإ  ُهللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِِهَتلاسِرل ، ُهَراتْخاَو  ِِهتَُّوُبِنب ، ُهَمَرْکَأَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  یفَطْصا  َهللا  َّنِاَف 
اَنْهِرَکَو انیـضَرَف  َِکلذـِب ، انُمْوَق  انیَلَع  ََرثْأَتْـساَف  ِساَّنلاِیف ، ِهِماقَِمب  ِساَّنلا  َّقَحَأَو  ُهَتَثَرَوَو  ُهَءایـصوَأَو  ُهَءاـِیلْوَأَو  ُهَلْهَأ  اَّنُکَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصِِهب 

ُهللا ُمُهَمِحَرَف  َّقَْحلا ، اوُّرَحتَو  اوُحَلْـصَأَو  اُونَـسْحَأ  َدـْقَو  ُهَّالََوت  ْنَّمِم  انیَلَع  ِّقَحَتْـسُْملا  ِّقَْحلا  َِکلذـِب  ُّقَحَأ  اَّنَأ  ُمَْلعَن  ُنََحنَو  َۀـِیفاْعلا ، اْنبَبْحَأَو  َۀَـقْرُْفلا 
. ْمَُهلَو اَنل  َرَفَغَو 

ْدَق َۀَعِْدْبلا  نآ  و  ْتَتیُما ، ْدَق  َۀَّنُسلا  َّنِاَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلصِهیبَن  ِۀَّنُـسَو  ِهللا  ِباتِک  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ِباتِْکلا ، اَذِهب  ْمُکَیلِإ  یلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَقَو 
[. 4 . ] ِهللا ُۀَمْحَر  َو  مُکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِداشَّرلا ، َلیبَس  ْمُکِدْهَا  يْرمَأ  اوُعیُطتَو  یلْوَق  اوُعَمْسَت  ْنِإ  َو  ْتییُحا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
گرزب تّوبن  هب  ار  وا  و  دیزگرب ، اهناسنا  تیاده  يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دنوادخ  انامه  راگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  )
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ار ادخ  ناگدنب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  درب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  سپـس  درک ، باختنا  دوخ  تلاسر  يارب  و  تشاد ،
. درک غالبا  مدرم  هب  دش  یحو  وا  هب  هچنآ  و  داد ، دنپ  وکین 

اور متس  ام  رب  ام  هلیبق  هکنآ  ات  میدوب . وا  يربهر  هاگیاج  هب  مدرم  نیرتراوازس  و  وا ، ثراو  وا ، نانیشناج  و  وا ، ناتسود  وا ، هداوناخ  زا  ام  و 
میناد یم  ام  و  میتشاد ، تسود  ار  تینما  تمالس و  میتشادن و  شوخ  ار  هقرفت  میدش و  یـضار  سپ  دندرک ، بصغ  ار  تموکح  و  هتـشاد ،
يوس هب  همان  نیا  اب  ار  دوخ  کیپ  نونکا  مه  نم  میرتراوازـس . تموکح  هب  نارگید  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  اـم  هک 

یلص ربمایپ  ّتنس  هک  یلاح  رد  منک ، یم  توعد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  و  مداتـسرف ، امش 
دینک تعاطا  ارم  روتـسد  و  دیراپـسب ، نم  نانخـس  هب  شوگ  رگا  سپ  تسا ، هدش  هدنز  اهتعدـب  هدرم و  هعماج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

.(. داب امش  رب  وا  تمحر  ادخ و  دورد  منک ، یم  تیاده  يراگتسر  هار  هب  ار  امش 
ار دعـس  ینب  هلظنح و  ینب  میمت و  ینب  هلیبـق  مدرم  دوعـسم ، نـب  دـیزی  درک ، داـجیا  هرـصب  مدرم  رد  یتـکرح  شروـش و  هماـن  نـیا  لاـسرا 

هدامآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  يوریپ  يارب  ار  فورعم  هلیبق  هس  درک و  داریا  يروشرپ  ینارنخـس  دندرک  عامتجا  همه  یتقو  دـناوخارف ،
ریگلفاغ ار  نانآ  همه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  دنزاس  هدامآ  يرگشل  و  دنهد ، ناماس  ار  دوخ  تکرح  هک  دنتفر  ات  اّما  تخاس ،

. درک
*****

یفوک ج5 ص33 مثعا  نبا  حوتف  [ 1]
نازحألاریثم ص26

سوواط ص15 نبا  فوهل  باتک 
هعیشلا ج1 ص589. نایعأ 

ج7 ص235 يربط ج3 ص278 -  خیرات  [ 2]
دیفم ص204 خیش  داشرا 

ج3 ص267. ریثأ ج2 ص534 -  نبا  لماک 
یفوک ج5 ص36 مثعا  نبا  حوتف  [ 3]

فط ص96 هعقاو 
يربط ج7 ص235 خیرات 

لاوط ص238. رابخا 
ج7 ص240 يربط ج3 ص280 -  خیرات  [ 4]

نازحألاریثم ص27
راونألاراحب ج44 ص340

فط ص107. هعقاو 

ناگرزب اب  وگتفگ  ثحب و 

ساّبع نبا  اب  وگتفگ  ثحب و   - 1
، دـیوگ یم  كرت  ار  هّکم  يدوز  هب  و  دراد ، قارع  يوـس  هب  ندرک  چوـک  هب  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دـندیمهف  هـمه  یتـقو 

مدرم دیسرپ ، دمآ و  ماما  تمدخ  سابع  نبا  دنرادزاب . هفوک  هب  نتفر  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  دندرک  شالت  زور  نآ  ناگرزب  زا  يرایـسب 
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؟ دینکب دیهاوخ  یم  هچ  وگب  نم  هب  دینک ، تکرح  قارع  يوس  هب  دیراد  دصق  امش  دنیوگ  یم 
ثیدح 272

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. یلاعت ُهللاَءاش  ْنِإ  ِنیَذه  یَمْوی  ِدَحَأ  یف  َریسَْملا  ُْتعَمْجَأ  ْدَق  ّینِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] مور یم  دهاوخب  گرزب  يادخ  رگا  هدنیآ  زور  ود  یکی  رد  مدرک و  هدامآ  رفس  يارب  ار  زیچ  همه  نم  )

تفلاخم وت  اب  دـیگنج و  دـهاوخ  وت  اب  اهنآ  دنتـسین ، ینانیمطا  لباق  مدرم  نایفوک  هک  داد  رادـشه  تفگ و  نایفوک  یئافو  یب  زا  ساّبع  نبا 
. درک دنهاوخ 

: دومرف خساپ  رد  ماما 
ثیدح 273

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُنوُکی امُرُْظنَأَو  َهللا  ُریخَتْسَأ  ّینِإ  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 2 .( ] دیآ شیپ  هچ  ات  منک  یم  هاگن  و  منک ، یم  یکین  ریخ و  بلط  ادخ  زا  نم  )

ریبز نب  هللادبع  اب  وگتفگ  ثحب و   - 2
قارع مزاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دینـش  یتقو  درک ، تماقا  اجنآ  رد  هدمآ  هّکم  هب  و  دوب ، هدرکن  تعیب  دـیزی  اب  زین  ریبز  نب  هللادـبع 

: تفگ دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  تسا ،
. میشاب یم  یمالسا  تّما  ناگرزب  نیرجاهم و  نادنزرف  زا  ام  هک  یلاح  رد  يور ، یم  نایفوک  يوس  هب  ینک و  یم  اهر  ار  ام  نیسح  يا 

ثیدح 274
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. َهللاُریخَتْسَاَو اِهلْهَأ ، ُفارْشَأَو  اِهب  یتعیش  َیلِإ  َبَتَک  ْدََقلَو  ِۀَفوُْکلا ، ِناْیتِِإب  یسْفَن  ُْتثَّدَح  ْدََقل  ِهللاَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هب  دنگوس  )
بلط ادخ  زا  دنتـشون ، نم  يارب  ار  اههمان  نیا  هفوک  ناگرزب  نم و  ناوریپ  هکنآ  ات  مداد  یم  هدـعو  هفوک  يوس  هب  نتفر  يارب  ار  مدوخ  نم 

[. 3 .( ] مراد ریخ 
. مدنادرگ یمن  رب  يور  اهنآ  زا  متشاد  ینارادفرط  نایعیش و  وت  دننامه  رگا  مه  نم  یتسار  تفگ ، ریبز  هللادبع 

ساّبع نبا  هرابود  يوگتفگ   - 3
چوک زا  و  دـنک ، حلـص  هیما  ینب  اب  هک  تساوخ  ماما  زا  داد و  اهرادـشه  و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  رگید  راب  ساـّبع  نبا 

. دزیهرپب قارع  يوس  هب  ندرک 
ثیدح 275

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
امَک یلَع  َنوُدَتْعَیل  ْمُهَّنِا  ِهللاَو  ینُوُلتْقی ، َو  ًاهْرُک  ْمُهَعیابُا  یتَح  ُْتنُک  َنیَا  ینَنُوُبلْطی  ْمُهَّنِا  َو  ینوُکُْرتی  َْنل  َمَوَْقلا  َّنِا  ِساَّبَع  َْنبا  ای  َتاهیَه  َتاهیَه 

. َنوُعِجار ِهَیِلا  اَّنِا  َو  هَِّلل  اَّنِا  َو  ینَرَمَا ، ُثیَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِْرمأ  یف  ٍضام  ّینِا  َو  ِْتبَّسلا ، ِمْوی  یف  ُدوُهْیلا  ْتَدَتْعا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! زگره )
! زگره

! ساّبع رسپ  يا 
! ادخ هب  دنگوس  دنشکب . ارم  ای  دنریگب ، تعیب  نم  زا  روز  اب  ات  مشاب  هک  اجره  دنبلط  یم  ارم  و  درک ، دنهاوخن  اهر  ارم  هیما  ینب 

یم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روتسد  لابندب  نم  و  دندرک ، زواجت  هبنش  زور  رد  دوهی  هکنانوچ  درک  دنهاوخ  زواجت  نمب  اهنآ 
[. 4 (. ] میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  همه  ام  و  دومرف ، هکنانچ  مور 

. نک تماقا  هّکم  رهش  نیمه  رد  هکلب  ورن  هفوک  قارع و  يوس  هب  سپ  ینک  یمن  حلص  دیزی  اب  هک  لاح  تفگ  ساّبع  نبا 
ثیدح 276

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُرْذُْعلا ْمَُهل  َماقَو  ْمُُهَتباِجا  یلَع  َبَجَو  ْدَقَو  ْمُُهلُـسُر  َو  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَا  ُُبتُک  ِهِذـه  َو  َۀَـکَِمب ، َّلُِحتـُسا  ْنَا  ْنِم  یِلا  َّبَحَا  اذَـک  ٍناکَِمب  ِهللاَو  َلَْتُقا  ْنأل 

ُهَناْحبُس ِهللاَْدنِع  یلَع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ادخ هب  دنگوس  )
، دنشاب یم  ناشناگداتسرف  هفوک و  لها  ياههمان  اهنیا  دوش ، هتخیر  نم  نوخ  هّکم  رهش  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  موشب  هتـشک  اجره  رد  نم 

.( دنشاب هتشادن  دوخ  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  يرذع  ات  مهدب ، ار  ناشباوج  دیاب  توعد  همه  نآ  زا  سپ  هک 
[. 5 . ] تسیرگ دنلب  يادص  اب  ساّبع  نبا  دیسر  اجنیا  هب  هک  ماما  نخس 

نمحّرلادبع نب  رمع  اب  ماما  يوگتفگ   - 4
ار قارع  يوس  هب  ندرک  چوک  مزع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینـش  یتقو  دوب  نارظن  بحاص  ناتـسود و  زا  یکی  زین  نمحّرلادـبع  نب  رمع 
دهع و رد  نایفوک  دنرانید ، مهرد و  هدنب  مدرم  هک  داد  حیـضوت  تفگزاب و  ار  زور  یـسایس  تالّوحت  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  دراد 

. دیوش فرصنم  هفوک  يوس  هب  نتفر  زا  دنگنجب ، امش  اب  اسب  هچ  و  دنرادن ، تقادص  امش  اب  نامیپ 
ثیدح 277

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، ُُهتْکََرت َْوأ  َکیأَِرب  ُتْذَـخَا  ْنُکی ، ٍْرمَأ  ْنِم  ِضْقی  اـمْهَمَو  لـْقَِعب  َتْمَّلَکَتَو  ٍحُْـصِنب  َتیَـشَم  َکَّنَأ  ُتِْملَع  ِهللاَو  ْدَـقَف  ِّمَع ؛ َْنباـی  ًاریَخ  ُهللا  َكازَج 

. ٍحِصان ُحَْصنَأَو  ٍریشُم  ُدَمْحَأ  يدنِع  َْتنَأَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اسب هچ  ینک ، یم  تواضق  هنالقاع  و  یئوگ ، یم  نخس  زردنا  دنپ و  هار  زا  وت  هک  مناد  یم  نم  دهد ، وکین  شاداپ  ار  وت  ادخ  ومعرـسپ  يا  )
دزن رد  وت  لاح  رهب  درک ، لمع  نآ  هب  ناوتن  دیاش  ای  مریذپ  یم  ار  وت  رظن  دنک ، یم  ادیپ  تیعقاو  هک  دوش  یم  هداد  يرظن  يراک  هب  تبـسن 

[. 6 .( ] یناگدنهد زردنا  نیرتهب  زا  یکی  نارواشم و  نیرتهب  زا  یکی  نم 
هرارز يدقاو و  اب  وگتفگ   - 5

یتسرپاوه و زا  و  دندیسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  تسا ، قارع  مزاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندش  علّطم  یتقو  حلاص  نب  ةرارز  يدقاو و 
. تسامش هیَلَع  رب  نانآ  ياهریشمش  یلو  امش ، اب  نایفوک  ياهلد  هک  دنداد  حیضوت  دنتفگ و  نایفوک  یتدیقع  يرکف و  تابث  مدع 

. داد شوگ  نانآ  ياهفرح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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هک یتروص  رد  تسا ، قارع  مزاع  ینیبشوخ  يراودیما و  اب  ماما  و  تسا ، هدیسرن  ماما  هب  هفوک  زور  یسایس  تالّوحت  دندرک  یم  رکف  اهنآ 
هب ياهراشا  رفن  ود  نآ  باوج  رد  دوب و  ربخ  اب  نایفوک  هفوک و  رب  مکاح  طئارش  نامز و  ياهدادیور  هنوگهمه  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

راهظا نآ  زا  سپ  تسناد ، یمن  اخ  زج  یـسک  ار  اهنآ  دادـعت  هک  دـش  لزان  هکئالم  ردـقنآ  دـش و  هتفاکـش  نامـسآ  ياهرد  درک ، نامـسآ 
: تشاد

ثیدح 278
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

يدـَلَو َّالِإ  ْمُْهنِم  وُْجنی  ال  یباحْـصَأ ، ُعِراصَم  یعَرْـصَم و  َكانُه  َّنَأ  ًاَنیِقی  ُمَلْعَأ  ْنِکلَو  ِءالُؤِهب ، ْمُُهْتَلتاَقل  ِرْجَألا  ُطُوبُحَو  ِءایْـشألا ، ُبُراقَت  ـالَْول 
. یلَع

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هزرابم هیما  ینب  اب  ناگتـشرف  نیا  اب  نم  دوشن ، هابت  اهناسنا  راـتفر  شاداـپ  رجأ و  و  درذـگب ، یعیبط  ياهنوگب  دـیاب  زیچ  همه  هک  دوبن  رگا  )
تاجن یـسک  مالـسلا » هیلع  داجـس  ماما   » یلع مدـنزرف  زج  تسا و  قارع  رد  نم  نارای  نم و  هاـگنابرق  هک  مناد  یم  نیقی  هب  اـّما  مدرک ، یم 

[. 7 (. ] دنک یمن  ادیپ 
اب هک  مدازآ  مه  نم  دننک ، مجاهت  هک  دندازآ  هیما  ینب  تسا ، دازآ  ماظن  نیا  رد  ناسنا  تسا و  نوناق  لدـع و  رب  یتسه  ماظن  ساسأ  �ي
ار هیما  ینب  ناگتـشرف ، کمک  اب  و  زاجعا ، و  تماما ، تردق  اب  دوبن ، رایتخا  ثحب  رگا  سپ  مسرب  تداهـش  دنلب  ماقم  هب  هدرک  هزرابم  نانآ 

. مدرک یم  دوبان 
، دشاب دیاب  يدایرف  تسه ، یملظ  اجره  هک  دنادب  تیرـشب  ات  تسا  هفیظو  ماجنا  کی  قارع  يوس  هب  تکرح  و  تسا ، يرگید  زیچ  فدـه 

. تساوران میلست  توکس و  و 
ریبز نبا  اب  وگتفگ   - 6

: تفگ و  تسشن ، وگتفگ  ثحب و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  راب  نیمدنچ  يارب  ریبز  نب  هللادبع 
؟ دیور یم  قارع  يوس  هب  ارچ 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
ثیدح 279

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِۀَفوُْکلا ِلْهَا  ْنِم  ِقاتِْعلاَو  ِقالَّطلِاب  یل  َنوُِفلْحی  ًاْفلَأ  َنیَعبْرَأ  ُۀَعَیب  یْنتَتَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 8 .( ] دناهدروخ دنگوس  دوخ  یگدازآ  يدازآ و  رب  دندرک و  تعیب  نم  اب  رفن  رازه  لهچ  هک  دندروآ  ربخ  هفوک  زا  )

: تفگ درک و  تاقالم  دوسألارجح  ادخ و  هناخ  رد  نیب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگید  راب 
! نیسح يا 

. درک میهاوخ  تعیب  وت  اب  و  مینک ، یم  تیامح  وت  زا  همه  ام  نامب ، هّکم  رهش  نیمه  رد 
ثیدح 280

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ینَثَّدَح یبَأ  َّنإ 

! اهَتَمْرُح ُّلَحَتْسی  ًاَْشبَک  اِهب  َّنَأ 
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!. ُْشبَْکلا َِکلذ  اَنَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُّبُِحا  امَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(. مشاب نم  چوق  نآ  مهاوخ  یمن  دش و  دهاوخ  هتسکش  مه  رد  رهـش  نآ  مارتحا  هّکم  رد  یچوق  دوجو  ببـس  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  )
[. 9]

. مینک یم  عمج  وت  درگ  ار  مدرم  نامب ، هّکم  رهش  رد  هک  درک  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ریبز  نب  هللادبع  رگید  راب 
ثیدح 281

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ٍْربِِشب اْهنِم  ًالِخاد  َلَْتُقا  ْنَأ  ْنِم  یلِإ  ُّبَحَأ  ٍْربِِشب  اهنِم  ًاجِراخ  َلَْتُقا  ْنََأل  ِهللاَو 

. ِْتبَّسلا یف  ُدوُهْیلا  ِتَدَتْعا  امَک  یلَع  َّنَدَتْعَیل  ِهللاَو  ْمُهَتَجاح ، یف  اوُضْقی  یَّتَح  ینوُجَرْخَتْسَال  ِماوَْهلا  ِهِذه  ْنِم  ٍۀَّماه  ِرْحُج  یف  ُْتنُک  َْول  ِهللا  ُمیَأَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! دنگوس ادخ  هب  )
موش هتـشک  هّکم  زا  رترود  بجو  ود  رگا  و  مسرب ، لتق  هب  نآ  لـخاد  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  موش  هتـشک  هکم  زا  رترود  بجو  کـی  رگا 

! دنگوس ادخ  هب  و  مسرب . لتق  هب  نآ  یبجو  کی  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب 
مارتحا دوهی  موق  هک  هنوگنامه  دنگوس  ادخ  هب  و  دنسرب ، شیوخ  فده  هب  نم  نتـشک  اب  ات  دروآ  دنهاوخ  رد  ارم  مشاب  یغرم  هنال  رد  رگا 

[. 10 (. ] تسکش دنهاوخ  مهرد  ارم  مارتحا  زین  اهنیا  دنتسکش ، مهرد  ار  شیوخ » يادخ  هب  بّرقت  زور  تدحو و  لبمس   » هبنش
: تفگ ریبز  نب  هللادبع 

. یئادخ نمَأ  مَرَح  رانک  رد  اجنیا  دشاب  هچره 
: داد خساپ  ماما 

[. 11 . ] ِۀَبْعَْکلا ِءانِِفب  َِنفُْدا  ْنَا  ْنِم  یِلا  ُّبَحَا  ِتارُْفلا  ِءیِطاِشب  ُِنفْدَا  ْنَِال 
.( موش نفد  هبعک  هناتسآ  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  موشب  نفد  تارف  رانک  رد  نم  رگا  )

، درک تبحص  ماما  اب  ینالوط  ریبز  نبا  دندرک و  اهتبحص  و  دندیسر ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  ریبز  نب  هللادبع  ساّبع و  نبا  سپس 
: دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ماما 

ُلَْتُقا ْنَاـِلَو  ٌْربِـش ، ُهَنَیبَو  ینَیبَو  َلَْـتُقا  ْنَأ  ْنِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  ٌعاـب  ِمَرَْحلا  َنَیبَو  ینَیب  َو  َلَْـتُقا  َنأـِلَو  ِمَرَْحلا ، ِماـمَح  ْنِم  ًاـمامَح  ْنُک  یل  ُلوُقی  اذـه  َّنِإ 
. ِمَرَْحلِاب َلَْتُقا  ْنَأ  ْنِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِّفَّطلِاب 

! دنگوس ادخ  هب  و  شاب ، مَرَح  رتوبک  دیوگ  یم  نم  هب  وا  )
فط رد  رگا  موش و  هتـشک  مرح  زا  رترود  بجو  کـی  هک  تسا  نیا  زا  رتـبوبحم  نم  يارب  موـش  هتـشک  مَرَح  زا  رترود  عرذ  کـی  نم  رگا 

[. 12 .( ] مسرب لتقب  مَرَح  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتبوبحم  نم  يارب  موش  هتشک  البرک » نیمزرس  »
یعازوا اب  وگتفگ   - 7

نآ تمدـخ  دـیوگ . یم  دراد  قارع  مزع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دینـش  یتقو  دوب ، رظن  بحاص  ناـگرزب  زا  رگید  یکی  زین  یعازوا » »
مدیسر و ترضح 

: متفگ
؟ دینک تکرح  قارع  يوس  هب  دیراد  دصق  هک  دیسر  ربخ  نم  هب 

. داد شوگ  نم  نانخس  هب  ینابرهم  ینتورف و  اب  درک و  شزاون  ارم  ماما 
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: دومرف نم  خساپ  رد  سپس 
ثیدح 282

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یتْینُم ِنیَْنثِْالا  ِمْوی  یِلا  انُهاه  ْنِم  َّنِا  َِکلذ ، َّالِإ  ُهللا  َیبْأیَو  ِریسَْملا ، ِنَع  یناْهنَت  َْتئِج  یعازْوَا ، ای  َِکب  ًابَحْرَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ يرادزاب قارع  يوس  هب  نتفر  زا  ارم  هک  ياهدمآ  یعازوا ، يا  وت  رب  دورد  )

[. 13 .( ] تسا نم  يراظتنا  مشچ  مایا  هبنشود  زور  ات  نونکا  مه  زا  دهاوخیمن ، ار  نیا  زج  ادخ  هک  یلاح  رد 
: دیوگ یم  یعازوا 

. دومرف ماما  هک  ار  هچنآ  دش  ات  مدرک  یم  هرامش  ار  اهزور  دعب  هب  زور  نآ  زا 
هیفنح دّمحم  اب  وگتفگ   - 8

رد و  تشاد ، روضح  هتشذگ  ياهگنج  رد  هک  تسا  هیفنح  دّمحم  بانج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردارب  مانب ، ياهتیـصخش  زا  رگید  یکی 
: تفگ دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  دش ، تحاران  دراد  قارع  دصق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دینش  ات  دوب ، یماظن  هدنامرف  لمج  گنج 

یم نامه  وت  اب  يراد  یهاگآ  نانآ  هئطوت  ینکـش و  نامیپ  زا  وت  دـندرک و  دروخرب  گنرین  هلیح و  اب  تردارب  تردـپ و  اب  ناـیفوک  ردارب ،
. دوب یهاوخ  رهش  نیا  دارفا  نیرتزیزع  ینامب  هّکم  رد  رگا  دندرک ، نانآ  اب  هک  دننک 

: دومرف وا  خساپ  رد  ماما 
ثیدح 283

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِتیَْبلا اَذه  ُۀَمْرُح  ِِهب  ُحابَتْسی  يذَّلا  َنوُکَاَف  ِمَرَْحلا ، یف  َۀیِواعُم  ُْنب  ُدیزی  یَنلاتْغی  ْنَا  ُْتفِخ  ْدَق  یخَا  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ردارب يا  )

.( دشاب هتسکش  ار  هناخ  نیا  تمرح  هک  مشاب  یسک  نم  و  دنک ، رورت  ارم  ادخ  مَرَح  رد  هیواعم  نب  دیزی  مسرتیم 
: تفگ هیفنح  دّمحم 

وت هب  هیما  ینب  لماوع  تسد  هک  دیورب  نَمی  يوس  هب  دیورب ، هفوک  زا  ریغ  يروشک  هب  سپ  دیناد ، یمن  حالص  ار  هّکم  رهـش  رد  ندنام  رگا 
. دیسر دهاوخن 

: دومرف ماما 
ًاروف تسا ، هّکم  زا  ندش  جراخ  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دش  ربخ  اب  هیفنح  دّمحم  ناهاگحبـص  اّما  منک . یم  رکف  هراب  نیا  رد 

: تفگ دیسر و  ردارب  تمدخ 
؟ يوش یم  جراخ  ارچ  باتش  نیا  اب 

، َُکْتقَراف ام  َدَْعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  یناتَا 
: لاقف

. ًالِیتَق َكاری  ْنَا  َءاش  ْدَق  َهللا ، َّنِاَف  ْجُرْخُأ  ُنیَسُح  ای 
: دومرف دمآ و  نم  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باوخ  رد  میدش ، ادج  مه  زا  هکنآ  زا  سپ  )

! نیسح يا 
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.( درگنب هدش  هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  ادخ  انامه  وش ، جراخ  البرک  يوس  هب  هّکم  زا 
: تفگ ینارگن  اب  هیفنح  دّمحم 

.« میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  همه  ام  »
؟ ياهدرک هدامآ  دوخ  هارمه  ار  نارهاوخ  نادنزرف و  نانز و  ارچ  سپ  دیور ، یم  قارع  يوس  هب  یطئارش  نینچ  رد  تدوخ  هک  لاح  ردارب 

: هل لاقف 
: ِیل َلاق  ْدَق  »

[. 14 . ] یضَم َو  هیَلَع  ملس  و  ایابَس » َّنُهاری  ْنَأ  َءاشْدَق  َهللا  َّنِإ 
: دومرف نم  هب  ادخ  لوسر  )

.( درگنب ریسا  ار  وت  نادنزرف  نانز و  دهاوخ  یم  ادخ  انامه 
. درک یظفاحادخ  ماما  اب  هودنا  هیرگ و  اب  هیفنح  دّمحم  اجنیا  رد 

*****
يربط ج3 ص294 خیرات  [ 1]

یفوک ج5 ص72 مثعأ  نبا  حوتف 
ریثأ ج2 ص545 نبا  لماک 

ۀیاهنلاو ج8 ص172. ۀیادبلا 
یلمآ ج3 ص294 يربط  خیرات  [ 2]

یفوک ج5 ص72 مثعا  نبا  حوتف 
یمزراوخ ج1 ص216 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

ریثأ ج2 ص545 نبا  لماک 
ۀیاهنلاو ج8 ص172 ۀیادبلا 

فط ص148. هعقاو 
يربط ج3 ص294 خیرات  [ 3]

ریثأ ج2 ص546. نبا  لماک 
نیطبّسلا ج1 ص246 یلاعم  [ 4]

خیراّوتلا ج2 ص122 خسان 
ةداهّشلا ص247. رارسا 

یفوک ج5 ص26 مثعأ  نبا  حوتف  [ 5]
یمزراوخ ج1 ص19 نیسحلا  لتقم 

نازحالا ص41. ریسم 
يربط ج3 ص294 خیرات  [ 6]

یفوک ج5 ص71 مثعأ  نبا  حوتف 
ریثأ ج2 ص545 نبا  خیرات 
ۀعیشلا ج1 ص593. نایعأ 
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ۀمامالا ص74 لئالد  [ 7]
سوواط ص526 نبا  فوهل  باتک 

نازحالاریثم ص39
راونألاراحب ج44 ص364.

.249 ثیدح مالسلا ص194  هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  رکاسع  نبا  خیرات  [ 8]
فارشالا ج3 ص164 باسنأ  [ 9]

يربط ج7 ص276 خیرات 
ریثأ ج3 ص275 نبا  لماک 

تارایزلا ص72. لماک 
تارایزلا ص72 لماک  [ 10]

یلمآ ج3 ص295 يربط  خیرات 
ریثأ ج2 ص546 نبا  خیرات 

فط ص152. هعقاو 
تارایزلا ص73 لماک  [ 11]

راونألاراحب ج45 ص86
فارشالا ج3 ص164 باسنا 

ریثأ ج3 ص275 نبا  لماک 
تشاد ساسأ  شقن  ریبز  شردپ  يرکف  فارحنا  رد  ریبز  نب  هللادبع  )

ذوفن مدرم  رد  تسناوت  دـیزی  فلاخم  ناونعب  هچرگ  دـنداد ، ناماس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ّدـض  رب  هک  تسا  لمج  گنج  نارگهئطوت  زا  و 
یبوکرـس هب  ار  بعـصم  شردارب  دیزی  زا  سپ  داد و  رارق  دوخ  هاگیاپ  ار  هّکم  و  درک ، تفلاخم  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تماما  اب  اّما  دنک 

ریگتسد ار  وا  هرصاحم و  ار  هّکم  رهش  یفقث  جاّجح  ماجنارس  درک  ینادنز  هّکم  رد  ار  مشاه  ینب  نایعیش و  و  داتـسرف ، راتخم  هفوک و  مدرم 
( دیشک رادب  و 

«. بهّذلا ج3 ص88 جّورم  »
تارایزلا ص72 لماک  [ 12]

ثیدح 16. راونالاراحب ج45 ص85 
يربط ص75. ۀمامالا  لئالد  باتک  [ 13]
سوواط ص27 نبا  فوهل  باتک  [ 14]

ۀعیشلا ج1 ص593 نایعأ 
نیطبسلا ج1 ص251. یلاعم 

یمومع مالعا  ینارنخس و 

رد تسناوتن  اهتیصخش  ناگرزب و  ینالوط  موادم و  ياهوگتفگ  و  تفرگ ، ار  دوخ  یئاهن  میمصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  زا  سپ 
و درک ، ینارنخـس  دندوب ، هدـمآ  یمالـسا  دالب  رـسارس  زا  هک  هللا  تیب  جاّجح  یهاگآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک ، داجیا  یللخ  ماما  مزع 
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. دناوخارف ار  ادخ  هار  رد  تداهش  ناقشاع  داد و  ربخ  دوخ  تداهش  زا  داد و  حیضوت  اروشاع  مایق  رد  ار  دوخ  فادها 
( هدنیآ زا  ربخ  هّکم و  رد  ینارنخس   ) هرامش 10 اههبطخ  فرح خ -  هب  دوش  عوجر  اهيرگاشفا  یمومع و  ینارنخس   - 1

یقالخا ینارنخس   - 2
ریز حرشب  نآ  زا  یشخب  هک  درک  ینارنخس  تساخاپب و  یقالخا  ياهشزرا  نداد  رّکذت  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرگید  عامتجا  رد 

: تسا
ثیدح 284

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِةَءانِّدلا ِلْهَا  َۀََسلاُجم  َو  ٌۀَطْرَو ، َُّولُْغلا  َو  ٌفْعَـض ، َهَفَّسلاَو  ٌهَفَـس ، َۀَلَجَْعلا  َو  ٌِفلَـص ، َرابِْکتْـسِْالاَو  ٌۀَمِْعن ، َۀَلِّصلا  َو  ٌةَءوُُرم ، َءافَْولا  َو  ٌۀَـنیز ، َْملِْحلا  َّنِا 

. ٌۀَبیَر ِقْسِْفلا  ِلْهَا  َۀََسلاُجم  َو  ٌّرَش ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

و يدنـسپدوخ ، ّربکت ، و  تسا ، تمعن  نادـنواشیوخ ، اب  دـنویپ  و  ناسنا ، تّورم  يرادافو ، و  تسا ، ناـسنا  تنیز  يراـبدرب ، ملح و  اـنامه  )
راچد نادـساف ، اب  دـمآ  تفر و  و  تسا ، رـش  تسَپ ، ياهناسنا  اب  نتـسشن  تکاله و  یبلط ، هداـیز  و  تسا ، یلقع  یب  هناـشن  یگدزباـتش ،

[. 1 .( ] تسا دیدرت  کش و  هب  ندش 
*****

ۀمغلا ج2 ص530 فشک  [ 1]
ۀمهملا ص169 لوصف 

راصبالارون ص138
نیطبسلا ج1 ص251. یلاعم 

البرک ات  هکم  زا  هزرابم  موادت 

البرک ات  هکم  زا  هزرابم  موادت 

، دـهد یهاگآ  ار  مدرم  ات  درک  یعـس  هراومه  هک  تسالبرک ، ات  هّکم  زا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  یـسایس  تازرابم  موادـت  یئاـهن  هلحرم 
يداصتقا یـسایس ، هبرـض  دـیزی  تموکح  هب  دـناوتب  اجره  هدرک  ظفح  ار  دوخ  یمزر  یگدامآ  و  دـنک ، نایب  اراکـشآ  ار  هیما  ینب  تایانج 

: دننام دنزب 

دیزی هب  يداصتقا  هبرض 

« تمحر هوک   » رانک تفر ، شیپ  تافرع  يارحـص  ات  دوخ  نارای  اب  دـشن ، مِرُحم  جـح  يارب  هرمع  لاـمعا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رد ار  قارع  هار  ماما  دندز ، یم  رداچ  دنتفر و  یم  تافرع  يارحـص  يوس  هب  نایجاح  همه  هک  یلاح  رد  دناوخ و  ار  هفرع »  » فورعم ياعد 

. داد ناشن  دش و  ادج  نانآ  زا  تفرگ و  شیپ 
البرک هب  دـیاب  داد ، يرای  نآرق  نید و  هب  دوش  یمن  تسا  نافیعـض  داهج  هک  جـح  مسارم  ماجنا  اب  اـهنت  دـشاب ، رطخ  رد  مالـسا  هک  هاـگنآ 

. دیگنج نیمز  نایتوغاط  اب  هناّحلسم  تفر و 
فرط زا  هک  دـندرک  دروـخرب  ینارتـش  هب  دیـسر  دراد » رارق  اـجنآ  رد  میعنت  دجـسم  هک   » میعنت هقطنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناوراـک  یتـقو 
نارتش نابحاص  هب  باطخ  و  [ 1  ] درک هرداصم  ار  لاوما  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دندرب ، یم  ماش  هب  تایلام  ایاده و  نمی ، رد  دـیزی  رادـنامرف 
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: دومرف
ثیدح 285

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِءارِْکلا َنِم  ُهانیَطْعَأ  اذه  اِنناکَم  ْنِم  انَقِرافی  ْنَأ  َّبَحَأ  نم  و  ُهَتَبْحُص ، اَّنَـسْحَأَو  ُهَءارِک  انیَفْوَأ  ِقارِْعلا  یلِإ  انَعَم  یِـضْمی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ْمُکُهِرُْکاال ،

. ِضْرألا َنِم  َعَطَق  امِرْدَق  یلَع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لوط رد  وا  مزادرپ و  یم  وا  هب  ار  قارع  ات  هیارک  دیایب  قارع  هب  ام  هارمه  هب  هک  دـشاب  لیام  امـش  زا  کیره  منک ، یمن  روبجم  ار  امـش  نم  )
نیا ات  نمی  زا  هیارک  ددرگرب ، دوخ  نطو  هب  اجنیمه  زا  دـهاوخب  سک  ره  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  رادروخرب  ام  کـین  تبحاـصم  زا  رفـس  نیا 

[. 2 (. ] مزادرپ یم  وا  هب  ار  هطقن 
*****

هب تسیاب  یم  یمالسا  روشک  ياهتایلام  دوب  یمالـسا  تموکح  بصاغ  دیزی  دوب و  هعماج  ّقحب  ماما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  [ 1]
. دش یم  هداد  لیوحت  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

. تسا هتفرگ  سپ  زاب  ار  دوخ  لاوما  ماما  تقیقح  رد  سپ 
یلمآ ج3 ص296 و ج7 ص277 يربط  خیرات  [ 2]

ریثأ ج2 ص547 نبا  خیرات 
سوواط ص30. نبا  فوهل  باتک 

نارظن بحاص  اب  وگتفگ 

فورعم رعاش  قدزرف  اب  وگتفگ   - 1
اب هک  رعاش  قدزرف  اجنآ  رد  دیـسر ، حاّفـص »  » نیمزرـس هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  هّکم  زا  ندـش  جراخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

: دیسرپ دید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  نانز و  نادرم و  ناوراک و  یتقو  درک ، تاقالم  ماما  اب  تفر  یم  جح  هب  شردام 
؟ دش هّکم  زا  ندش  جراخ  رد  امش  یگدزباتش  لماع  يزیچ  هچ 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
. دندرک یم  مریگتسد  مدش  یمن  جراخ  مدرک و  یمن  باتش  رگا 

: دیسرپ قدزرف  زا  هاگنآ 
: تفگ قدزرف  وگب . قارع  هفوک و  مدرم  زا 

ماجنا دهاوخب  ار  هچره  ادخ  دوش و  یم  لزان  نامـسآ  زا  زین  یهلا  ردق  اضق و  تسا و  وت  دـض  رب  اهریـشمش  یلو  تسا  وت  اب  مدرم  ياهلد 
. دهد یم 

ثیدح 286
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َوُه َو  ِِهئامْعَن  یلَع  هللا  ُدِـمْحَنَف  یـضَْرن ] َو   ] ُّبُِحن اِمب  ُءاضَْقلا  َلََزن  ْنِإ  ٍنْأَش ، یف  َوُه  انُّبَر )  ) ٍمْوی ُّلُکَو  ُدـَْعب ] نم  ُلـْبَق و  ْنِم   ] ُْرمـألا ِهَِّلل  َْتقَدَـص ،
. ُهَتَریِس يْوقَّتلا  َو  ُهَتین  ُّقَْحلا  َناک  ْنَم  ْدُْعبی  ْمَلَف  ِءاجَّرلا  َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  نآ  و  ِرْکُّشلا ، ِءادَأ  یلَع  ُناعَتْسُْملا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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! قدزرف )
ياهتمعن لباقم  رد  دشاب ، ام  هاوخلد  اهدـمآ  شیپ  رگا  هک  دراد  ياهزات  نامرف  زور  ره  وا  و  تسادـخ ، تسد  رد  تارّدـقم  یتفگ ، تسرد 

لئاح نامیاههتـساوخ  ام و  نایم  رد  اهدـمآ  شیپ  ثداوح و  رگا  و  اه . يرازگرکـش  رد  ناسنا  راکددـم  تسوا  و  میرازگـساپس ، دـنوادخ 
جراخ حیحص  ریسم  زا  دشاب  شاهشیپ  اوقت 1 و  قح ، شتین  هک  سک  نآ  مهزاب  تفرن  شیپ  هب  میراد  تسود  هک  هنوگنآ  اـهراک  دـیدرگ و 

[. 1 (. ] تسا هدیدرگن 
. تشاد نایب  ار  اروشاع  مایق  فادها  سپس 

ثیدح 287
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ُقَدْزَرَف ای 
یف اُوَرثْأَتْـساَو  َروُمُْخلا ، اُوبِرَـشَو  َدوُدُْحلا ، اُولَْطبَاَو  ِضْرألا ، ِیف  َداسَْفلا  اُورَهْظَأَو  ِنامْحَّرلا ، َۀَعاط  اوُکََرتَو  ِناطیَّشلا ، َۀَعاط  اُومَِزل  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنِا 

؛ ایَلُْعلا یِه  ِهللا  ُۀَِملَک  َنوُکَِتل  ِِهلیبَس ؛ یف  ِداهِْجلاَو  ِهِعْرَش  ِزازْعإ  َو  ِهللا  ِنید  ِةَرُْصِنب  َماق  ْنَم  یلْوَأ  انَأَو  َنیکاسَْملاَو ، ِءارَقُْفلا  ِلاْومَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! قدزرف يا  )
! مدرم نیا  انامه 

بارـش و  لیطعت ، ار  یهلا  دودح  و  دندرک ، راکـشآ  ار  داسف  نیمز  رد  و  دندرک ، اهر  ار  راگدرورپ  تعاطا  و  دنتفریذپ ، ار  ناطیـش  تعاطا 
ماکحا نتـشادهاگن  مرتحم  و  ادخ ، نید  ندرک  يرای  هب  نارگید  زا  نم  و  دندرک ، زواجت  ریگنیمز  مدرم  ءارقف و  لاوما  هب  و  دـندش ، راوخ 

[. 2 .( ] دشاب رترب  زیچ  همه  زا  ادخ  مان  ات  مرتراوازس ، ادخ  هار  رد  داهج  نید و 
بلاغ نب  رشب  اب  وگتفگ   - 2

دروخرب بلاغ  نب  رُشب  مان  هب  يدرم  اب  اجنآ  رد  دیسر ، قرع » تاذ   » نیمزرس هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قارع ، يوس  هب  تکرح  موادت  رد 
. درک

: دیسرپ وا  زا  ماما 
؟ یتشاذگ رس  تُشپ  هنوگچ  ار  قارع  مدرم 

: داد خساپ 
. تسا امش  دض  رب  اهریشمش  یلو  تسا  وت  اب  مدرم  ياهلد 

ثیدح 288
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِبَرَْعلا اخَأ  ای  َْتقَدَص 
[. 3 . ] ُدیری ام  ُمُکْحیَو  ُءاشی ، ام  ُلَعْفی  یلاعَتَو  َكَرابَت  َهللا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ناـمرف دـیامرف  هدارا  هچنآ  هب  دـهاوخب و  هک  ار  هچره  دـهد  یم  ماـجنا  گرزب  كراـبم و  دـنوادخ  اـنامه  برع ، ردارب  يا  یتفگ  تسار  )

.( داد دهاوخ 
: دیسرپ درم  نآ 

« مهماماب سانأ  ّلک  اوعدن  موی   » هیآ نیا  يانعم 
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؟ تسیچ میناوخ ». یم  ارف  شماما  اب  ار  یناسنا  ره  هک  يزور  »
! ٍدَسَأ یَنب  اخَأ  ای  ْمَعَن 

: ِنامامِإ ْمُه 
[. 4 . ] َراَّنلا َلَخَد  َِۀلالَّضلا  َیِلا  َُهباجَأ  نم  و  ِۀَّنَْجلا ، یِلا  َُهباجَأ  ْنَم  يدَهَف  ٍَۀلالَض ، یِلا  اعَد  ٍَۀلالَض  ُمامِإ  َو  يدُه ، یِلا  اعَد  يدُه  ُمامِإ 

وا زا  هداد و  تبثم  خـساپ  وا  هب  یهورگ  دـناوخ و  یم  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوس  هب  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یئاوشیپ  ماـما و  )
تبثم باوج  وا  هب  زین  يرگید  هورگ  دـنک و  یم  توعد  یتخبدـب  فارحنا و  يوس  هب  هک  تسه  زین  يرگید  ياوـشیپ  و  دـننک ، یم  يوریپ 

.( دوب دنهاوخ  خزود  رد  مود ، هورگ  و  تشهب ، رد  لّوا  هورگ  هک  دهد  یم 
عیطم نب  هللادبع  اب  وگتفگ   - 3

هللادبع دندمآ . دورف  اجنآ  رد  دیسر ، قارع  هار  نیب  بآ  رپ  ياههاچ  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ناوراک  تکرح ، همادا  رد 
: تفگ دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  دید ، ار  ماما  ناوراک  هک  عیطم  نب 

؟ ینک تکرح  قارع  يوس  هب  ات  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و 
ثیدح 289

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 5 . ] ْمِهِسُْفنَأ یلِإ  ینَنوُعْدی  ِقارِْعلا  ُلْهَأ  َیلِإ  َبَتَکَف  َکَغََلب ، ْدَق  ام  َۀیِواعُم  ِتْوَم  ْنِم  َناک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( دندناوخ دوخ  يوس  هب  ارم  دنتشون و  همان  نم  يارب  قارع  مدرم  نآ  زا  سپ  هک  دیسر  ربخ  مه  امشب  هیواعم  گرم  زا  )

هفوک قارع و  يوس  هب  هک  مهد  یم  دنگوس  مالسا  تمرح  هب  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تفگ  عیطم  نب  هللادبع 
هک درک  رارصا  تفگ و  ناوارف  و  درک ، دنهاوخن  محر  یـسک  هب  رگید  دنناسرب ، لتق  هب  ار  وت  دننکـشب و  ار  وت  تمرح  هیما  ینب  رگا  دیورن ،

. دربب دای  زا  ار  هفوک  هب  رفس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف وا  خساپ  رد  ماما  اّما 

[. 6  ] اَنل ُهللا  َبَتَک  ام  َِّالا  انَبیِصی  َْنل 
.(. تسا هتشون  ام  يارب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زج  دسر  یمن  امب  يزیچ  )

نایفوک زا  نت  ود  اب  وگتفگ   - 4
هفوک رابخا  نیرخآ  دندوب و  هدمآ  اجنآ  زا  هزات  هک  هفوک  لها  زا  نت  ود  دیسر ، هیبلعث »  » نیمزرس هب  یتقو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 

: دنتفگ دندیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  دنتسناد  یم  ار 
؟ یصوصخ یسلجم  رد  ای  میئوگب  عمج  نایم  رد  ار  هفوک  رابخا 

: دومرف ماما 
: دنتفگ اهنآ  دیئوگب . میرادن ، يّرس  زیچ  دوخ  نارای  اب  ام 

ياههچب ار  ناشهدش  عطق  ياهاپ  دندوب و  هتـشک  دایز  نبا  نایرگـشل  ار  ةورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  میدش ، یم  جراخ  هفوک  زا  یتقو 
. دندیشک یم  نیمز  يور  رب  رازاب  اهنابایخ و  رد  هفوک 

ثیدح 290
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! َنوُعِجار ِهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
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ِءالُؤه َدَْعب  ِشیَْعلا  ِیف  َریَخ  ال  امِهیَلَع ،» ِهللا  ُۀَمْحَر 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 7 .( ] تسین ندرک  یگدنز  رد  يریخ  نازیزع  نیا  ندش  هتشک  زا  سپ  رگید  میدرگ ، یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  همه  ام  )
. دنک اهر  ار  هفوک  رفس  ددرگزاب و  هنیدم  هب  ات  دننک  یضار  ار  ماما  هک  دندرک  ناوارف  یعس  نت  ود  نآ 

. دشخب قّقحت  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  يدنمشزرا  دنلب و  فادها  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اّما 
. درک یم  رارکت  ّبترم  ار  الاب  تالمج  نارای  تداهش  هفوک و  رابخا  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 

هّرِه ابأ  اب  وگتفگ   - 5
. درک تاقالم  هّرِه » ابأ   » مان هب  نایفوک  زا  يدرم  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیبلعث »  » هاگلزنم زا  ندش  رود  زا  سپ 

: تفگ ماما  هب  صخش  نآ 
؟ دروآ نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مَرَح  زا  ادخ و  مَرَح  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  يا 

ثیدح 291
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! َةَّرِه ابَأ  ْکَحیَو 
! ُۀیِغاْبلا ُۀَئِْفلا  یُنُلتْقََتل  َةَّرِه  ابَأ  ای  ِهللا  ُمیَأَو  ُْتبَرَهَف . یمَد  اُوبَلَطَو  ُتْرَبَصَف ، یضْرِع  اوُمَتَشَو  ُتْرَبَصَف ، یلام  اوُذَخَأ  َۀیَمُأ  یَنب  َّنِإ 

یف ْتَمَکَحَف  ْمُْهنِم  ٌةَأَْرِما  ْمُْهتَِکلَم  ْذِإ  ٍأَبَـس  ِمْوَق  ْنِم  َّلَذَأ  اُونوُکی  یّتَح  ْمُهَّلِذی  ْنَم  ْمِهیَلَع  ُهللا  َّنَطِّلَـسَیلَو  ًاعِطاق ، ًافیَـسَو  ًالِماش  الُذ  ُهللا  ُمُهَِـسْبلَیلَو 
[. 8 . ] ْمِِهئامِد یف  َو  ْمِِهلاْومَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
، مدرک یئابیکش  مهزاب  دنتسکش و  مه  رد  ارم  مارتحا  ییوگازـسان  یـشاّحف و  اب  و  مدرک ، ربص  دنتفرگ  ارم  لام  هیما  ینب  هّرهابأ  وت  رب  ياو  )

! دنگوس ادخ  هب  و  مدش ، جراخ  دوخ  رهش  زا  دنزیرب  ار  منوخ  دنتساوخ  نوچ  یلو 
دومن دهاوخ  ّطلسم  نانآ  رب  ار  یسک  هدرک و  التبم  هدنرب  ریشمش  ریگارف و  ّتلذ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  و  تشک ، دنهاوخ  ارم  هیما » ینب   » نانیا

ناشناج لام و  رب  دوخ  هاوخلد  هب  نز  رفن  کی  هک  دـنادرگ  ابـس » موق   » زا رتلیلذ  دـناسرب و  ناـشلتق  هب  دـناشکب و  ناـشینوبز  ّتلذ و  هب  هک 
(. درک ییاورنامرف  تموکح و 

نایفوک زا  یکی  اب  وگتفگ   - 6
نیـسح ماما  ياههمیخ  ناوراک و  رود  زا  تسناد ، یم  ار  نآ  یـسایس  تالّوحت  دوب و  هدـش  جراخ  هفوک  رهـش  زا  هزات  هک  ناـیفوک  زا  یکی 

: تفگ دناسر و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ناباتش  دید  ار  مالسلا  هیلع 
! هللادبعابا ای 

؟ يدرک رفس  نیمزرس  نیا  هب  ارچ 
ثیدح 292

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ْمُُهُلتْقی ْنَم  ْمِهَیلِإ  ُهللا  َثََعب  ُهوُکَهَْتنِا  َّالِإ  ًامَّرَُحم  ِهَِّلل  اوُعَدـی  َْملَو  َِکلذ  اُولَعَف  اذِإَف  یِلتاـق ، ْمُهَو  ِۀَـفوُْکلا  ِلـْهَأ  ُُبتُک  ِهِذـهَو  ینُوفاـخَأ  ِءـالُؤه  َّنِإ 

. ِۀَمألا ِمْوَق  ْنِم  َّلَذَأ  اُونوُکی  یّتَح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یمارح سپ  تشک ، دنهاوخ  ارم  مدرم  نیمه  هچرگ  دنتـشون  نمب  هک  تسا  نایفوک  ياههمان  ینیب  یم  هک  اهنیا  و  دـندناسرت ، ارم  هیما  ینب  )
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ناگدرب زا  رتلیلذ  هدرک و  ماع  لتق  ار  اهنآ  هک  دنک  یم  ّطلـسم  نایفوک  رب  ار  یـسک  دنوادخ  هاگنآ  دنراذگب ، اپ  ریز  ارنآ  هکنآ  زج  تسین 
[. 9 (. ] دهد یم  رارق 

هیبلعث رد  یفوک  يدرم  اب  وگتفگ   - 7
تخانش یم  بوخ  ار  نایفوک  نوچ  تخانش و  دید و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  هفوک  نادنورهـش  زا  یکی  هیبلعث »  » نیمزرـس رد 

: تفگ دیسرپ و  لاح  درک و  مالس  دراد . زاب  رفس  نیا  زا  ار  ماما  دنادب و  ار  هفوک  يوس  هب  رفس  ّتلع  ات  دیسر  ترضح  نآ  تمدخ  ًاروف 
! ربمایپ رسپ  يا 

؟ دیور یم  هفوک  يوس  هب  ارچ 
ثیدح 293

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یَقَتْـسُم ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  اخَأ  ای  یْحَْولِاب ، يّدَـج  یلَع  ِِهلوُُزنَو  انِراد  ْنِم  َلیئَْربَج  ََرثَأ  َُکتیَرََأل  ِۀَـنیدَْملِاب  َُکتیََقل  َْول  ِهللاَو  امَأ  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  اـخَأ  اـی 

؟ اْنلِهَجَو اوُِملَعَفَأ  انِْدنِع ، ْنِم  ِْملِْعلا 
. ُنوُکی ام ال  اذه 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! یفوک ردارب  يا  ادخ  هب  )

يا دروآ ، یم  ار  یحو  مّدـج  يارب  هک  مداد  یم  ناشن  وت  هب  دوخ  هناخ  رد  ار  لـیئربج  ياـپ  ياـج  مدوب  هدرک  رادـید  ار  وت  هنیدـم  رد  رگا 
! یفوک ردارب 

؟ میشاب هتشادن  یهاگآ  دوخ  ام  تسا  نکمم  ایآ  دندش ، اناد  دنتفایرد و  ام  زا  ار  ملع  مدرم 
[. 10 (. ] تسین یندش  نیا 

يوس هب  هناهاگآ  تسا و  ربخ  اب  رفـس  ماجنارـس  هفوک و  تالّوحت  زا  هک  دنامهف  یفوک  درم  نآ  هب  هاتوک  تاقالم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دور یم  تداهش » »

حافص هاگلزنم  رد  قدزرف  اب  وگتفگ   - 8
: تفگ دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رگید  راب  قدزرف 

؟ دنتشک ار  وا  نارای  لیقع و  نب  ملسم  وت  يومع  رسپ  اهنآ  هک  یلاح  رد  دیور  یم  هفوک  يوس  هب  هنوگچ 
ثیدح 294

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: لوقی أشنأ  ّمث  انیَلَع ، ام  یَِقبَو  ِهیَلَع  ام  یضَق  ْدَق  ُهَّنِإ  امأ  ِِهناوْضِر ، َو  ُُهتیَِحت  َو  ِِهناحیَر  َو  ِهللا  ِْحَور  یلِإ  َراص  ْدَقَلَف  ًاِملْسُم  ُهللا  َمِحَر 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! شاب هاگآ  تفر ، یهلا  شزرمآ  تشهب و  تمحر و  حور و  يوس  هب  وا  ار ، ملسم  دنک  تمحر  ادخ  )

. تسا هدنام  یقاب  تسامب ، طوبرم  هچنآ  و  دش ، يراج  وا  رب  دوب  ادخ  تساوخ  هچنآ 
: دناوخ ار  رعش  نیا  سپس 

ًۀَسیفَن ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِإَف 
ُلَْبنَأَو یلْعَأ  ِهللا  َباَوث  ّناَف 

ْتَأِْشنُا ِتْوَْمِلل  ُناْدبألا  ِنُکَت  ْنِإَو 
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ُلَْضفَأ ِهللا  یف  ِفیَّسلِاب  ٍءيِْرما  ُْلتَقَف 
ًارَّدَقُم ًامِْسق  ُقازْرألا  ِنُکَت  ْنِإَو 

ُلَمْجَأ ِقْزِّرلا  یف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَف 
اهُعْمَج ِكْرَّتِلل  ُلاْومألا  ِنُکَت  ْنِإَو 

[. 11  ] ُلَْخبی ُءْرَْملَا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلاب  امَف 
. تسا رتابیز  رتگرزب و  تشهب  هناخ  اّما  دشاب  ابیز  ردق  ره  ایند  سپ  - 

. تسا رترب  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  ندش  هتشک  سپ  دندش  قلخ  ندرم  يارب  اهندب  رگا  و  - 
. تسا رتابیز  يزور ، رد  صرح  ندرک  مک  سپ  تسا ، هدش  يریگهزادنا  هدش و  میسقت  اهيزور  رگا  و  - 

. دزرو لُخب  نآ  هب  درم  دازآ  ناسنا  دیاب  ارچ  سپ  دور ، یم  دنک و  یم  كرت  ناسنا  ار  لاوما  رگا  و  - 
. دینک یم  چوک  يدوز  هب  هک  مرگن  یم  ار  امش  نم  ربمایپ ، نادناخ  يا  امش  رب  ادخ  مالس  - 

.( تسا رتلماک  رتشزراُرپ و  وکین و  قالخا  یئورشوخ و  سپ  ددرگ  یم  زاب  ناشدوخب  يزور  اهناسنا  راتفر  رگا  و  - 
: دومرف دناشن و  دوخ  ياهوناز  يور  رب  ار  اهنآ  تفر ، ملسم  نادنزرف  زا  دوخ  ياههداز  رهاوخ  غارس  هب  هاگنآ 

ُِکتاوَخَأ یتاَنب  َو  ِكُوبَأ  اَنَأ  ِیتَْنبِإ  ای 
.( دنشاب یم  وت  نارهاوخ  منارتخد  متسه و  وت  ردپ  نم  مرتخد ، )

عفان نب  لاله  اب  وگتفگ   - 9
هیلع نیـسح  ماما  اب  دندوب  هفوک  رهـش  زا  نتود  ره  هک  دلاخ ، نب  ورمع  و  عفان ، نب  لاله  هار ، نیب  رد  هیبلعث »  » هاگلزنم زا  ندش  رود  زا  سپ 

: دنتفگ دندناسر و  ماما  هب  ار  هفوک  رابخا  دندرک و  تاقالم  مالسلا 
ار رّهسم  نب  سیق  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  تسامـش و  اب  مدرم  رگید  ياهلد  و  تسا ، دایز  نب  هللادیبع  اب  نارادهیامرـس  ياهلد 

. دنتشک زین 
ثیدح 295

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًامیرَک  ًالِْزنَم  انِعایْشَِال  َو  اَنل  َۀَّنَْجلا  ِلَعْجا  َّمهلَّلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ره رب  وت  هک  امرف  عمج  تدوخ  تمحر  وترپ  رد  ام  نایعیـش  ام و  نیب  و  هد ، رارق  تمارک  اب  ياهناخ  ام  نایعیـش  ام و  يارب  ار  تشهب  ایادـخ  )

[. 12 .( ] یئاناوت يزیچ 
. دندمآ باسح  هب  البرک  ءادهش  زا  دندش و  هارمه  ترضح  نآ  اب  زین  رفن  ود  نیا 

لیقع نب  ملسم  کیپ  اب  وگتفگ   - 10
وا فرط  زا  ياهمان  هک  درک  تیصو  تداهش  ماگنه  هب  دندرک  ریگتسد  هفوک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدنیامن  لیقع  نب  ملـسم  یتقو 

. دنکن یئانتعا  نایفوک  نامیپ  دهع و  هب  و  دیاین ، هفوک  يوس  هب  هک  دنراگنب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 
. دشاب هدرک  لمع  ملسم  ترضح  تیصو  هب  ات  داتسرف  ماما  يوس  هب  همان  نیمه  اب  ار  یکیپ  ثعشأ ، نب  دّمحم 

ماما هب  هلابز »  » هاگلزنم رد  هک  دوب  تکرح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  تفگ و  كرت  ار  هفوک  تفرگ و  ار  هماـن  لـثع  نب  ساـیا 
: دومرف همان  ندناوخ  زا  سپ  ترضح  نآ  تشاد  میدقت  ار  همان  دیسر و 

ثیدح 296
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. اِنتَّمُأ َداسَف  َو  انَسُْفنَأ  ُبِسَتَْحن  ِهللا  َْدنِعَو  ٌلِزان ، َّمُح  ام  ُّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 13 (. ] میراد یم  میدقت  یمالسا  تّما  رد  داسف ، ندرک  نکهشیر  ادخ و  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ام  دوش ، یم  لزان  تسا  رّدقم  هچنآ  )

ناذول نب  ورمع  اب  وگتفگ   - 11
دمآ و ماما  تمدخ  ناذول ، نب  ورمع  مان  هب  همرکع » ینب   » هلیبق زا  يدرمریپ  دیسر  هبقع »  » هاگلزنم هب  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک 

: تفگ مالس  یسرپلاوحا و  زا  سپ 
؟ دیورب اجک  هب  دیهاوخیم 

: دومرف
: تفگ هفوک .! يوسب 

ار وت  هک  نانآ  رگا  دیور ، یم  اههزین  اهریـشمش و  لابقتـسا  هب  دیراد  امـش  دینادرگ ، يور  رفـس  نیا  زا  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 
. دندیگنج یم  نانآ  اب  دندز و  یم  رانک  ار  وت  نانمشد  دنتشاد ، یئاناوت  دنتشون  همان  دندرک و  توعد 

ثیدح 297
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

اُولَعَف اذِإَف  یفْوَج ، ْنِم  َۀَْـقلُْعلا  ِهِذـه  اوُجِرْخَتْـسی  یّتَح  یَنوُعَدـی  ِهللاَو ال  ِهِْرمَأ . یلَع  ُبَْلغی  یلاعَت ال  َهللا  َّنَأ  ْيأَّرلا  یَلَع  یفَخی  َسَیل  ِهللاَدـْبَع  اـی 
[. 14  ] ِمَمُْألا ِقَِرف  َّلَذَأ  اُونوُکی  یّتَح  ْمُهُّلِذی ، ْنَم  ْمِهیَلَع  ُهللا  َطَّلَس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ هب  دنگوس  ددرگ ، یمن  زوریپ  ادخ  نامرف  رب  يزیچ  نکل  و  تسین ، ناهنپ  نم  رب  امش  رظن  ادخ ، هدنب  يا  )

دنک یم  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دنتـشک ، ارم  هک  هاگنآ  سپ  دننک ، جراخ  نم  ندب  زا  ار  حور  نیا  ات  دننک  یمن  اهر  ارم  هیماینب 
(. دنشاب رتتسَپ  یلیلذ  ره  زا  هک  اجنآ  ات  دراد  لیلذ  ار  اهنآ  هک 

*****
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نازحألاریثم ص40
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راونألاراحب ج44 ص365
ۀعیشلا ج1 ص594. نایعأ 

صاوخلا ص217. ةرکذت  [ 2]
ءارسا ص71. هروس  [ 3]

یفوک ج5 ص77 مثعأ  نبا  حوتف  [ 4]
نازحألاریثم ص42

سوواط ص30 نبا  فوهل  باتک 
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ینارحب ج17 ص217. ملاوع 
یلمآ ج3 ص301 يربط  خیرات  [ 5]

دیفم ص221 خیش  داشرا 
ۀعیشلا ج1 ص594 نایعأ 

فط ص160. هعقاو 
لاوطلا ص246. رابخا  [ 6]

فارشالا ج3 ص168 باسنا  [ 7]
يربط ج7 ص293 خیرات 

ریثأ ج3 ص278. نبا  لماک 
یفوک ج5 ص79 مثعأ  نبا  حوتف  [ 8]

ۀعیشلا ج1 ص595 نایعا 
سوواط ص62. نبا  فوهل  باتک 

ینارحب ج17 ص218 ملاوع  [ 9]
هیاهن ج8 ص169 هیادب و 

نازحالا ص21. ریثم 
ثیدح 1 تاجردلا ص11  رئاصب  [ 10]

ثیدح 2 یفاک ج1 ص398  لوصا 
راونألاراحب ج26 ص157 و ج45 ص93.

سوواط ص32 نبا  فوهل  باتک  [ 11]
راونألاراحب ج44 ص374

نازحالاریثم ص45
راصبالارون ص138.

ةدوملا ص405. عیبانی  [ 12]
يربط ج3 ص290 خیرات  [ 13]

نیتسردملا ج3 ص81. ملاعم 
دیفم ص223 خیش  داشرا  [ 14]

ریثأ ج2 ص549 نبا  خیرات 
ینارحب ج17 ص225 ملاوع 

ۀعیشلا ج1 ص595. نایعا 

اههمان لاسرا 

نایفوک هب  همان  لاسرا   - 1
لیقع نب  ملسم  هارمه  همان  لاسرا   - 2
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رّهسم نب  سیق  هارمه  نایفوک  هب  همان  لاسرا   - 3
يوادیص رّهسم  نب  سیق  طّسوت  ار  نآ  تشون و  هفوک  مدرم  هب  ياهمان  دیسر ، زجاح »  » نیمزرـس هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  یتقو 

. داتسرف
ثیدح 298

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، َوُه َّالِإ  َهلِإ  يذَّلا ال  َهللا  ُمُکَیِلا  ُدَمْحَأ  ّینِاَف  ْمُکیَلَع ، ٌمالَس  َنیِملْـسُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  ِِهناوِخا  یِلا  یلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللاِمِْسب 

َنِسْحی ْنَأ  َهللا  ُْتلَأَسَف  انِّقَِحب ، ِبَلَّطلاَو  انِرْـصَن ، یلَع  ْمُِکئَلَم  ِعاِمتْجاَو  ْمُکیْأَر ، ِنْسُِحب  ِهیف  ینُِربْخی  ینَئاج  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  َباتِک  َّناَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
اذِاَف ِۀیِوْرَّتلا ، َمْوی  ِۀَّجَْحلا  ِيذ  ْنِم  َنیَضَم  ٍنامَثِل  ِءاثالُّثلا  َموی  َۀَّکَم  ْنِم  ْمُکَیِلا  ُتْصَخَش  ْدَقَو  ِرْجألا ، َمَظْعَأ  َِکلذ  یلَع  ْمُکَبیثی  نآ  و  َعِینَّصلا ، اَنل 

ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ُهللاَءاش ، ْنِا  ِهِذه  یِمایَأ  یف  ْمُکیَلَع  ٌمِداق  ّینِاَف  اوُّدِجَو ، ْمُکَْرمَأ  اوُشِمْکاَف  یلوُسَر  ْمُکیَلَع  َمِدَق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

امـش اب  هطبار  رد  امـش  رب  دـنوادخ  دورد  هفوک ، ناملـسم  نمؤم و  ناردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم ، هدنـشخب و  دـنوادخ  ماـنب  )
يارب ار  امـش  یگتـسبمه  دیتسه و  يأر  وکین  هک  داد  شرازگ  يو  مدومن  تفایرد  ار  لیقع  نب  ملـسم  همان  مراذگ ، یم  ساپـس  ار  دنوادخ 
تیانع وکین  شاداپ  زین  ار  امـش  دـنک و  مامت  ام  رب  ار  دوخ  فطل  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  درک ، شرازگ  زین  ام  قح  نتفرگ  اـم و  يراـی 

. دیامرف
شالت و دیزاس و  هدامآ  ار  دوخ  امش ، دزن  نم  هدنیامن  دورو  ماگنه  هب  نونکا  مدش ، جراخ  هّکم  زا  هّجحلا  يذ  متـشه  هبنـشهس  زور  رد  نم 

[. 1 (. ] داب امش  رب  ادخ  تمحر  دورد و  مدنویپ ، یم  امش  هب  اهزور  نیمه  رد  هک  دینک  تیّدج 
رارسا هک  دوب  هدیوج  ار  همان  وا  دندرک و  ریگتسد  دایز  نب  هللادیبع  ياهرادهار  ار  رّهـسم  نب  سیق  اریز  دیـسرن ، نایفوک  هب  همان  نیا  هچرگ 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نآ  ربنم  رب  يآ و  رد  هفوک  دجـسم  رد  دنتفگ  دـندرب و  هفوک  هب  ار  سیق  ددرگن . شاف  نآ 
زا سپ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  دـناسرب  مدرم  شوگ  هب  ار  هماـن  ماـیپ  هار  نیا  زا  اـت  تفریذـپ  رّهـسم ، نب  سیق  مینک . دازآ  ار  وت  اـت  هد  مانـشد 

ار وا  نم  تسا ، تکرح  رد  امش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نونکا  مه  دیتشون و  توعد  همان  اهامـش  مدرم  يا  تفگ  راگدرورپ  شیاتس 
. درک تنعل  ار  شردپ  دایز و  نب  هللادیبع  هاگنآ  دیهد و  تبثم  خساپ  وا  يادن  هب  مدرک ، كرت  زجاح »  » نیمزرس رد 

[. 2 . ] دیسر تداهش  هب  ات  دندرک  باترپ  نیمز  هب  و  هدرب ، هفوک  رصق  يالاب  هب  ار  وا 
رطقی نب  هللادبع  هارمه  نایفوک  هب  همان   - 4

هیلع نیسح  ماما  هب  هلابز »  » هاگلزنم رد  ار  وا  تداهش  ربخو  دیسر ، تداهـش  هب  ریگتـسد و  دایز  نبا  ياهرادهار  طّسوت  زین  رطقی  نب  هللادبع 
. دندناسر مالسلا 

دایز نبا  همان  هب  ندادن  خساپ   - 5
ترضح نآ  فرطب  یکیپ  داد ، رارق  دوخ  هرصاحم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  البرک ، رد  ناوارف  نایرگـشل  اب  هکنآ  زا  سپ  دعـس  رمع 

. دهدب دایز  نبا  همان  هب  یخساپ  ات  تساوخ  یم  ماما  زا  هدروآ و  ار  دایز  نبا  همان  هک  داتسرف 
: داد باوج  هناعطاق  ماما 

ثیدح 299
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ِِهب ًابَحْرَمَف  َتْوَْملا ، َّالإ  َوُه  ْلَهَف  ًاَدبَا ، کلِذب  َدایِز  نبا  ُبیُجاال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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! زگره هن  مهد ، یمن  ار  دایز  نبا  همان  باوج  )
؟ تسین گرم  ماجنارس  رگم 

[. 3 .( ] گرم رب  دورد  سپ 
دعس رمع  همان  خساپ   - 6

: تفگ وا  هب  داتسرف و  ماما  تمدخ  یکیپ  البرک ، هب  دورو  زاغآ  رد  دعس  رمع 
مالـس دش ، ماما  ناوراک  دراو  دعـس  رمع  کیپ  نک . لاوئـس  هفوک  يوس  هب  شندـمآ  زا  ناسرب و  وا  هب  ارم  همان  نک و  مالـس  نیـسح  رب  هک 

. درک حرطم  ار  دوخ  تالاوئس  میدقت و  ار  همان  تشاذگ و  مارتحا  درک و 
: تشاد راهظا  وا  خساپ  رد  ماما 

ثیدح 300
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ینوُهِرَک ْنإَف  ینوُرُْـصنی ، َو  ینُول  ُذْخی  َو ال  ینوُعیابی  ْنَأ  ْمُکَرْـصِم  ُلْهَأ  َیلإ  َبَتَک  یَّتَح  انُهاه  یلإ  ْدِرَأ  َْمل  یِّنَأ  یَّنَع  َکَبِحاص  ِْملْعَأ  اذـه  ای 
[. 4 . ] ُْتئِج ُثیَح  ْنِم  ْمُْهنَع  ُفِرَْصنأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! درم يا  )

تعیب نم  اب  ات  مباتـشب  نانآ  يوس  هب  هک  دنتـشون  همان  نم  يارب  هفوک  مدرم  نکل  و  میاـیب ، هفوک  يوس  هب  متـساوخن  نم  وگب ، دعـس  رمع  هب 
هب مدرگیم  زاب  سپ  دیآ  یمن  شوخان  ار  امش  رگا  سپ  دنرادنرب ، نم  يرای  زا  تسد  و  دننک ، يرای  ارم  دننز و  رانک  ارم  نانمشد  و  دننک ،

.( مدمآ هک  یئاج  نامه 
دایز نبا  اـّما  تشون ، داـیز  نبا  يارب  ياهماـن  یط  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تاراـهظا  دعـس  رمع  مالـسلا ، هیلع  ماـما  ماـیپ  ندرب  زا  سپ 

: تشون دعس  رمع  باوج  رد  تفریذپن و 
. تفرگ میهاوخ  میمصت  وا  هرابرد  هاگنآ  دندرک  تعیب  همه  رگا  ریگب ، تعیب  وا  نارای  همه  نیسح و  زا 

*****
7 ص289 جو يربط ج3 ص301  خیرات  [ 1]

دیفم ص220 خیش  داشرا 
نازحألاریثم ص42

هیاهن ج8 ص181. هیادب و 
راونالاراحب ج44 ص370. [ 2]

یفوک ص97. مثعأ  نبا  حوتف  [ 3]
یفوک ج5 ص97 مثعأ  نبا  حوتف  [ 4]
یمزراوخ ج1 ص241 نیسحلا  لتقم 

یلمآ ج3 ص310. يربط  خیرات 

هلابز هاگلزنم  رد  ناهارمه  هیفصت 

ینارود و  دش ، جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  دوب ، ناهارمه  هیفصت  اروشاع ، هسامح  رد  حیحـص  ياهشور  زا  رگید  یکی 
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يزوریپ هب  و  دـندش ، ماما  هارمه  یهلا ، ریغ  و  یئایند ، ياههزیگنا  اب  يرایـسب  درک ، حرطم  اجهمه  ار  دوخ  مایق  تشاد و  تماقا  هّکم  رد  هک 
. دندرک یم  رکف  يرهاظ 

دـندرک و یم  رارف  ساّـسح  ياـههظحل  رد  اریز  دـنزب  اروشاـع  بـالقنا  تلاـصا  رب  يّدـج  هبرـض  تسناوت  یم  ناـهارمه  زا  هنوگنیا  دوجو 
. تفر یم  لاوئس  ریز  ینیسح  تضهن 

دربن دیزی  اب  بلط ، تداهش  صلاخ و  قشاع و  ياهناسنا  اب  اهنت  و  دنک ، هیفصت  ار  دوخ  ياهورین  تفرگ ، میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دندرگن دیدرت  راچد  و  دنوشن ، درس  زگره  هک  ینادرم  دنک ،

« هلابز  » هاـگلزنم رد  دوب ، ترـضح  نآ  يریـش  ردارب  هک  رطقی  نب  هللادـبع  سیق و  یناـه و  ملـسم و  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  ورنیا  زا 
: تفگ نخس  دنلب  يادص  اب  تساخاپب و 

ثیدح 301
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
؛ دعب اّما 

! ٌعیضَف ٌرَبَخ  اناتَأ  ْدَقَف 
. ٌمامِذ اَّنِم  ِهیَلَع  َسَیل  ْفِرَْصنْیلَف ، َفارِْصنِْإلا  ُمُْکنِم  َّبَحَأ  ْنَمَف  اُنتَعیش ، اْنَتلَذَخ  ْدَقَو  ِرُطْقی ، ِْنب  ِهللاِْدبَعَو  ِةَوْرُع  ِْنب  ِِئناهَو  لیقَع  ِْنب  ِِملْسُم  ُْلتَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هللادبع و  ةورع ، نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ندش  هتشک  كاندرد  ربخ  انامه  راگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  نابرهمو ، هدنـشخب  دنوادخ  مانب  )

رارق شهوکن  دروم  ام  فرط  زا  ددرگزاب ، دهاوخ  یم  امـش  زا  سک  ره  دـندرک ، راوخ  ار  ام  هفوک  رد  ام  ناوریپ  هک  دیـسر ، ام  هب  رطقی  نب 
[. 1 (. ] تفرگ دهاوخن 

، هورگ هورگ  هتسد ، هتسد  دنک ، یمن  رکف  تداهش  هب  زج  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنتـسناد  و  دندینـش ، ار  رابخا  نیرخآ  هارمه ، تیعمج  یتقو 
يرگید لقن  رد  دـندنام و  ياجرب  صلاخ  نارای  ناگداز و  ردارب  ناردارب و  زا  یکدـنا  دادـعت  اهنت  دـنتفر و  دـنتفرگ ، هلـصاف  هاگرگـشل  زا 

: دومرف نینچ 
. اَّنَع ْفِرَْصنْیلَف  َّالإَو  انَعَم  ْمُقْیلَف  ِۀَّنِسَْالا  ِنْعَطو  ِفیَّسلا  ِّدَح  یلَع  ُِربْصی  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُساَّنلاَاهیأ 

[. 2 .( ] دریگب هلصاف  ام  زا  هنرگ  دنامب و  ام  اب  دشاب  رابدرب  اههزین ، تبرض  اهریشمش و  مخز  رب  دناوت  یم  هک  امش  زا  سک  ره  مدرم  يا  )
تساخن و رب  دوخ  ياج  زا  یسک  اّما  دیورب ، دومرف  درک و  تّجح  مامتا  راب  دنچ  زین  دندنام  هک  ینارای  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دندش دنگوس  مه  ماما  اب  يرادافو  هب  همه 
تّجح مامتا  فلا -  ر 

*****
يربط ج7 ص294 خیرات  [ 1]

دیفم ص223. خیش  داشرا  باتک 
ةدوملا ص406. عیبانی  [ 2]

هنارگاشفا ياهینارنخس 

ياهلد رد  مایق  يارب  مزال  ياههنیمز  ات  تسا ، هنارگاشفا  ياهینارنخـس  داریا  مدرم ، هب  نداد  یهاگآ  هزرابم و  موادـت  ياههار  زا  رگید  یکی 
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. دنسانشب تسرد  ار  لطاب  قح و  و  دیآ ، مهارف  مدرم 
: دننام درک  دنهاوخن  تکرش  مایق  رد  هناهاگآ  ای  و  تفرگ ، دنهاوخ  يراکمه  هب  میمصت  هناعطاق  ای 

( نارای هیفصت   ) هلابز لزنم  رد  ینارنخس   - 1
رُح نایرگشل  نایم  رد  ینارنخس   - 2

اب یحایر  دیزی  نب  رُح  دایز ، نب  هللادیبع  فرط  زا  هک  دیسر  مسحوذ »  » نیمزرس هب  البرک  ياهیکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک 
. دنک فّقوتم  دید  ار  ماما  اجره  تشاد  تیرومأم  زابرس  رازه  ود 
. دیسر رهظ  ناذا  تقو  هکنآ  ات  دنتسب  ماما  رب  ار  هار  رُح  نایرگشل 

. دومرف رُح  هب  ماما  دش  هتفگ  رهظ  ناذا  یتقو  دندرک ، باریس  ار  اهنآ  دنهدب ، بآ  ناشنابسا  نایفوک و  هب  وا  نادرم  هک  داد  روتسد  ماما 
؟ یناوخ یم  زامن  دوخ  نایرگشل  اب  وت 

؟ مدوخ نایرگشل  اب  نم  و 
: داد خساپ  رُح 

. میراذگ یم  زامن  امش  اب  ام  دیناوخب و  زامن  دوخ  نایرگشل  اب  امش  هن ،
. دش رازگرب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تماما  هب  تعامج  زامن 

. درک داریا  ینارنخس  دوب  هداد  هیکت  دوخ  ریشمش  هب  هک  یلاح  رد  رگشل  ود  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زامن ، زا  سپ 
ثیدح 302

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ُساَّنلا َاهیَأ 

ُهَّنِإ انَیلِإ  ْمِْدقَا  ْنَأ  ْمُُکلُسُر  یَلَع  ْتَمِدَقَو  ْمُُکُبتُک  یْنتَتَأ  یَّتَح  ِدَلَْبلا  اذه  یلَع  ْمَْدقَأ  َْمل  ّینِإ  َنیِملْسَْملا ، َنِم  َرَـضَح  ْنَم  یلِإَو  ِهللا  یلِإ  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِإ 
نم ْمُکِدوُهُع و  ْنِم  یْبلَق  ِِهب  ُِقثی  ام  ینوُطُْعت  ْنِإَف  ْمُُکْتئِج ، ْدَقَف  َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإَف  يدُْـهلا ، یَلَع  َِکب  انَعَمْجی  ْنَأ  َهللا  َّلَعَلَف  ٌمامِإ ، انیَلَع  َسَیل 

. ْمُکَیلِإ ُْهنِم  ُْتلَْبقَأ  يذَّلا  ِناکَْملا  یلِإ  ُْتفَرَْصنِا  ْمُکیَلَع  یموُدُِقل  َنیهِراک  ُْمْتنُکَو  اُولَعْفَت  َْمل  نآ  و  ْمُکِرْصِم ، یلِإ  ْمُکَعَم  ُْتلَخَد  ْمُکِقیثاوَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! مدرم يا  )
، دیسر نم  تسدب  نایفوک  امش  ياههمان  هکنآ  ات  مدماین ، امش  رهش  يوس  هب  دوخ  نم  انامه  مبلط ، یم  شزوپ  ناناملسم  تیعمج  ادخ و  زا 

: دنتفگ دندمآ و  نم  يوس  امش  ناگداتسرف  و 
. دنک عمج  دوخ  تیاده  رب  ار  ام  دنوادخ  دیاش  سپ  تسین ، ام  يارب  يربهر  هک  ایب  نایفوک  ام  يوسب 

امش هارمه  دیراد  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  دیهدب  نانیمطا  نمب  رگا  و  مدمآ ، نم  سپ  دیراوتسا  اهنامیپ  دهع و  نیا  رب  زین  اهامـش  رگا 
زاغآ ار  تکرح  امـش  يوس  هب  هک  مدرگ  یم  زاب  یئاج  نامه  هب  دیرادن  شوخ  ارم  ندمآ  دینکن و  نینچ  رگا  و  موش ، یم  امـش  رهـش  دراو 

[. 1 .( ] مدرک
: دومرف ینارنخس  نیمه  همادا  رد  يرگید ، لقن  رد  و 

، ِءانِْالا َِۀبابُـصَک  ًَۀبابُـص  َّالِإ  اْهنِم  َْقبی  َْملَو  ًاّدِج  ْتَّرَمَتْـساَو  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأَو  ْتَرَّکَنَتَو  ْتَریَغَت  ْدَق  اْینُّدلا  نآ  و  َنْوََرت ، ْدَقام  ِْرمألا  َنِم  َلََزن  ْدَـق  ُهَّنِإ 
، ًاَّقَح ًاَّقَح  ِهِّبَر  ِءاِقل  یف  ُنِمْؤْملا  َبَغْرِیل  ُْهنَع ، یهانَتی  ِلِطاْبلا ال  َیلِإ  َو  ِِهب ، ُلَـمْعی  ـال  ِّقَْحلا  َیلِإ  َنْوََرت  ـالَأ  ِلـیبَْولا ، یَعْرَْملاَـک  ٍشیَع  َسیـسَخَو 

. ًامََرب َّالِإ  َنیِملاَّظلا  َعَم  َةایَْحلا  َو  ًةَداعَس ، َّالِإ  َتْوَْملا  يرَأ  ّینِاَف ال 
: دومرف يرگید  ینارنخس  رد  و 
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. َنُونایَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِاَف  ْمُهُِشئاعَم  ْتَّرَدام  ُهَنوُطوُحی  ْمِِهتَنِْسلأ  یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساَّنلا  َّنِا 
و تفات ، رب  خر  نآ  ياهیبوخ  و  درک ، تُشپ  دش و  نوگرگد  ایند  انامه  دیتسه ، دهاش  دوخ  هک  دمآ  دورف  یئاه  يراوگان  یمالسا  تّما  رب  )

. دنامن بآ  فرظ  رد  هدنامیقاب  تارطق  زا  ياهرطق  زج  نآ  زا  يزیچ  و  تشذگ ، دوز 
؟ دوش یمن  لمع  نآ  هب  هک  دیرگن  یمن  قح  يوس  هب  ایآ 

؟ دننک یمن  زیهرپ  نآ  زا  هک  دیرگن  یمن  ار  لطاب  و 
یگدنز تداهش و  زج  ار  گرم  نم  انامه  سپ  قح ، رب  يوزرآ  نیا  تسا  قح  و  دراد ، گرم  يوزرآ  ادخ  زا  یطئارش  نینچ  رد  نمؤم  هک 
یگدنز هک  یمادام  دنتـسه  نید  اب  تساهنآ ، نابز  راعـش  نید  هدوب و  ایند  هدنب  اهناسنا  انامه  [ 2 . ] مرگن یمن  يدوبان  زج  ار  نارگمتـس  اب 

[. 3 .( ] دنکدنا ناراد  نید  دنوش  شیامزآ  تالکشم  اهیتخس و  اب  هک  هاگنآ  سپ  دوش ، یم  هرادا  نانآ 
هفوک نایرگشل  عمج  رد  رصع  زامن  زا  دعب  ینارنخس   - 3

هب رُح  دندرک ، تحارتسا  رگشل  ود  رهظ ، زامن  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  فّقوت  و  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  يریگهر  زا  سپ 
ود مهزاب  دـش و  هتفگ  رـصع  زامن  ناذا  هکنآ  ات  تفرگ  رارق  دوخ  نارای  عمج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفر و  دوخ  یهدـنامرف  همیخ 

: درک داریا  ینارنخس  داتسیا و  ماما  رصع  زامن  زا  دعب  دندناوخ . مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  تماما  هب  ار  زامن  رگشل 
ثیدح 303

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِءـالُؤه ْنِم  ْمُکیَلَع  ِْرمـألا  اَذـه  ِۀـیالِِوب  یلْوَاَو  ِتیَبلا  ُلـْهَا  ُنَْحنَو  ِهَِّلل ، یـضْرَا  ْنُکَت  ِِهلْهَاـِل  َّقَْحلا  اُوفِْرعَتَو  اوُقَّتَت  ْنِا  ْمُکَّنِاَـف  ُساَّنلا  اـهیَأ  ُدـَْعب  اَّمَأ 

ْتَمِدَـقَو ْمُُکُبتُک  یْنتَتَا  امَریَغ  ْمُکیْأَر  َناکَو  انَّقَح ، ُْمْتلِهَج  َو  انوُُمتْهِرَک  ُْمْتنَا  نآ  و  ِناودـُْعلاَو ، ِرْوَْجلِاب  ْمُکیف  َنیرئاَّسلاَو  ْمَُهل  َسَیل  ام  َنیعَّدُْـملا 
. ْمُْکنَع ُْتفَرَْصنِا  ْمُُکلُسُر  یَلَع  ِِهب 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! راگدرورپ شیاتس  زا  سپ  )
ربمایپ نادـناخ  ام  دـیدروآ ، تسدـب  ار  ادـخ  يدونـشخ  دـینک ، راذـگاو  نآ  لـها  هب  دیـسانشب و  ار  قح  دیـشاب و  راـکزیهرپ  رگا  مدرم  يا 

زا و  میریگ ، هدهع  رب  ار  تفالخ  هک  میرتراوازس  هیما  ینب  زا  تفالخ  یعّدم  نارـس  نیا  زا  میـشاب و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصمالسا 
. میرتهب دندرک  راتفر  متس  ملظ و  هب  امش  نایم  رد  هک  ینارگید 

یئاهکیپ دیداتـسرف و  هک  یئاههمان  اب  نونکا  مه  امـش  يأر  و  دیلهاج ، ام  قح  هب  تبـسن  دیرادن و  شوخ  ار  ام  و  دیدز ، زابرـس  رگا  سپ 
[. 4 .( ] میوش یم  فرصنم  هفوک  هب  ندمآ  زا  تسا  هدرک  قرف  دیدرک  مازعا  هک 

.( دوش هعجارم  اهینارنخس  اههبطخ و  فرح خ ، هب   ) البرک رد  هنارگاشفا  ياهینارنخس   - 4
هضیب هاگلزنم  رد  هنارگاشفا  ینارنخس   - 5

دوخ هار  هب  درکن و  اهنآ  تعنامم  هب  یئانتعا  دناوخ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  نایفوک  رگشل  رُح و  يریگهر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: درک ینارنخس  هفوک  نایرگشل  دوخ و  نارای  يارب  زین  اجنآ  رد  دیسر ، هضیب »  » هاگلزنم هب  هکنآ  ات  داد  همادا 

ثیدح 304
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: َلاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا ؛ اَهیَأ 
لعفب هیلع  ریغی  ملف  ناودعلاو  مثالاب  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا ، لوسر  ۀنـسل  ًافلاخم  هللادهعل ، ًاثکان  هللا ، مرحل  الحتـسم  ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  »
اُولَّطَعَو َداسَْفلا ، اوُرَهْظَاَو  ِنمْحَّرلا ، َۀَعاط  اوُکََرتَو  ِناطیَّشلا ، َۀَعاط  اُومَِزل  ْدَق  ِءالُؤه  نآ  الَأ و  هلخدـم .» هلخدـی  نأ  هللا  یلع  ًاقح  ناک  لوق ، الو 
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. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلُوسَر  ْنِم  ِیَتبارَِقل  ِْرمَْألا  اَذِهب  ُّقَحَأ  اَنَأَو  َُهلالَح ، اُومَّرَحَو  ِهللا ، َمارَح  اُّولَحَأَو  ِءیَْفلِاب ، اوَُرثْأَتْساَو  َدوُدُْحلا ،
ُنیَسُْحلا اَنَأَف  ْمُکَدْشُر ، اُوبیـُصت  ْمُِکتَعَیب  یلَع  ُْمتْمَمَت  ْنِاَف  ینُولُذَْخت ، الَو  ینوُمِّلَُـست  ْمُکَّنَأ ال  ْمُِکتَعیَِبب  ْمُُکلُـسُر  یَلَع  ْتَمِدَقَو  ْمُُکُبتُک ، یْنتَتَأ  ْدَق 

اوـُلَعْفَت َْمل  نآ  و  ٌةَوُْـسا ، ِیف  ْمُکَلَف  ْمُکیلْهَأ ، ْعَـم  یلْهَأَو  ْمُکِـسُْفنَأ ، َعَـم  یـسْفَن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُـسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  ُْنباَو  ِیلَع ، ُنـْب 
! ٍِملْسُم یّمَع  ِْنباَو  یخَأَو  یبَِأب  اهوُُمْتلَعَف  ْدََقل  ٍرُْکِنب ، ْمَُکل  یِه  ام  يرْمَعَلَف  ْمُِکقانْعَأ  ْنِم  یتَعَیب  ُْمتْعَلَخَو  ْمُکَدْهَع ، ُْمتْضَقَنَو 

[. 5 « ] ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنی  امَّنِاَف  َثَکَن  ْنَمَو   » ُْمتْعیَض ْمُکَبیصَنَو  ُْمتْأَطْخَأ ، ْمُکَّظَحَف  ْمُِکبَّرَتِْغا ، ْنَم  ُروُْرغَْملاَو 
[. 6 . ] ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ْمُْکنَع ، ُهللا  ینْغیَس  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  مدرم  يا  )

ّتنس اب  و  دنکش ، یم  ار  ادخ  نامیپ  دهع و  و  درامـش ، یم  لالح  ار  ادخ  مارح  دنک و  یم  متـس  هک  درگنب  ار  يرگمتـس  هاشداپ  هک  یـسک 
هاشداپ نآ  دض  رب  رگا  نخـس  اب  ای  لمع  اب  دنک ، یم  لمع  يراکمتـس  داسف و  اب  ادخ  ناگدـنب  نایم  رد  و  دـنک ، یم  تفلاخم  ادـخ  لوسر 

. دنک روشحم  راکمتس  هاشداپ  نآ  اب  ار  وا  هک  دنوادخ  رب  تسا  راوازس  دنکن ، مایق 
! دیشاب هاگآ  مدرم 

تیب و  كرت ، ار  یهلا  دودح  و  راکشآ ، ار  داسف  و  دندرک ، اهر  ار  ادخ  تعاطا  و  دندیرخ ، ناجب  ار  ناطیـش  تعاطا  هیما ، ینب  مدرم و  نیا 
. مرتراوازس نارگید  زا  نم  هک  دیناد  یم  دندرمش ، مارح  ار  ادخ  لالح  و  لالح ، ار  ادخ  مارح  تراغ و  ار  لاملا 

: هک دندرک ، تعیب  نم  اب  نایفوک  هک  دندمآ  امش  ياهکیپ  و  دیسر ، نم  هب  امش  ياههمان  قیقحتب 
یلع و رسپ  نیسح  نم  سپ  دیسر ، یم  لامک  تداعس و  هب  دیراوتسا  دوخ  تعیب  رب  رگا  سپ  دنزاسن ، راوخ  ارم  و  دننکن ، نمشد  میلست  ارم 
زا امـش  و  تسامـش ، هداوناخ  اب  ماهداوناخ  امـش و  ناج  اب  نم  ناج  مشاب ، یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف 

، دیراد زاب  ناتندرگ  زا  ارم  تعیب  نامیپ  و  دینکشب ، ار  نآ  دینکن و  لمع  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  رگا  و  دیریگب ، قشمرس  دیناوت  یم  نم  راتفر 
بیرف سپ  دیدرک ، نینچ  زین  لیقع » نب  ملسم   » نم يومع  رسپ  مردارب و  ردپ و  اب  امش  درادن ، یگزات  امش  راک  نیا  نم  ناجب  دنگوس  سپ 
نامیپ هک  سک  نآ  ره   » اریز دـیدرک  دوباـن  ار  دوخ  قح  و  دـیدرک ، هابتـشا  يرو  هرهب  رد  سپ  ددرگ ، رورغم  امـش  هب  هک  سک  نآ  هدروخ 

رب یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  و  دنک ، یم  زاینیب  امش  زا  ار  ام  ادخ  يدوز  هب  و  ددرگ ، یم  زاب  شدوخ  هب  ینکش  نامیپ  نایز  دنکـشب ،
.( داب امش 

، دندرک یم  شوگ  ترضح  نآ  نانخـس  هب  هدش و  عمج  اجکی  رد  همه  ناگدازردارب  کچوک و  نادنزرف  دوب  ینارنخـس  مرگرـس  هک  ماما 
. دز هقلح  شنامشچ  رد  کشا  داتفا  اهنآ  عمج  هب  ماما  هاگن  یتقو 

*****
یفوک ج5 ص85 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]

يربط ج3 ص306 و ج7 ص297 خیرات 
لاوطلا ص249. رابخا 

يربط ج3 ص307 و ج7 ص300 خیرات  [ 2]
ةدوملا ص406 عیبانی 

لوقعلا ص174. فحت 
راونالاراحب ج44 ص383. [ 3]
يربط ج3 ص306 خیرات  [ 4]
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دیفم ص224 خیش  داشرا 
ریثأ ج2 ص552 نبا  خیرات 
ۀعیشلا ج1 ص596. نایعأ 

هیآ 10. حتف  هروس  [ 5]
7 ص300 جو يربط ج3 ص306  خیرات  [ 6]

ریثأ ج2 ص552 و ج3 ص280 نبا  لماک 
قحلا ج11 ص609 قاقحا 

فط ص172 هعقاو 
یمزراوخ ج1 ص234 نیسحلا  لتقم 

فارشالا ج3 ص171. باسنا 

ورین بذج 

ياهورین دنک و  یم  ینارنخس  هلابز »  » هاگلزنم رد  فرط  کی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  اروشاع  مایق  ياهیتفگـش  زا  یکی 
. دنک یم  بذج  ار  یصوصخم  ياهورین  رگید ، یفرط  زا  دننیزگ و  یم  رب  رارق  رب  ار  رارف  نارضاح  هک  دنک ، یم  هیفصت  ار  هارمه 

هب ار  رفن  کـی  رفن ، کـی  و  دور ، یم  دارفا  لابندــب  رگید  یفرط  زا  دزاـس و  یم  هدــنکارپ  ار  هارمه  تـیعمج  زا  هـمه  نآ  فرط  کــی  زا 
: دننام دناوخ ، یم  ارف  شیوخ  یهارمه 

عفان نب  لاله  بذج   - 1
. تسالبرک يادهش  زا  هک  تخاس  دوخ  بوذجم  ار  عفان  نب  لاله  البرک ، هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نیق نب  ریهز  بذج   - 2
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ناوراـک  هب  دورز »  » نیمزرـس رد  وا  ناوراـک  هتفر و  جـح  هب  شاهداوناـخ  اـب  دوب و  هفوک  ناـگرزب  زا  یکی  ریهز 

. دش کیدزن 
: دیسرپ ناهارمه  زا  ماما 

؟ تسیک همیخ  نآ 
: دنتفگ

. تسا نیق » نب  ریهز   » همیخ
. منک تبحص  وت  اب  ات  ایب  نم  يوس  هب  هک  داتسرف  وا  يوس  هب  یکیپ  ماما 

. دنکن تلاخد  هفوک  ثداوح  رد  تساوخ  یم  داد و  در  باوج  دوب و  اذغ  ندروخ  لوغشم  ریهز 
: تفگ دز و  دایرف  وا  رس  رب  شرسمه  اّما 

! هللا ناحبس 
یتعاس زا  سپ  و  دیسر ، ماما  تمدخ  تساخرب و  ریهز  یهد .!؟ یمن  باوج  وت  دناوخ و  یم  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ 

[. 1 . ] دمآ رامش  هب  ماما  نارای  زا  دش و  بوذجم  وگتفگ 
یفعج رُح  نب  هللادیبع  بذج  يارب  شالت   - 3

: دیسرپ دید  اجنآ  رد  هتشارفا  رب  ياهمیخ  دیسر ، لتاقم » ینب  رصق   » هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  یتقو 
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؟ تسیک لام  نیا 
: دنداد خساپ 

. تسا هفوک  رهش  ناگرزب  زا  یکی  یفعج ، رُح  نب  هللادیبع  همیخ 
: تفگ هللادیبع  دسرب . ماما  تمدخ  هک  داتسرف  وا  يوس  هب  یکیپ  ماما 

. دناهدرک يور  ایند  هب  همه  مدرم  درادن و  يروای  رای و  رهش  نآ  رد  نیسح  مدید  نوچ  مدش  جراخ  هفوک  زا  ادخ  هب 
: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخس  و  تفر ، رُح  نب  هللادیبع  همیخ  هب  نارای  زا  یعمج  اب  دوخ  ماما 

ثیدح 305
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِّرُْحلا َْنبا  ای  ُدَْعب ، اَّمَأ 
، ْمِهیَلَع َموُدُْقلا  ینُولَأَس  ْمُهَّنَأَو  يّوُدَع ، اُوِلتاقیَو  ینوُد  اُوموُقی  نآ  و  یتَرُْـصن ، یلَع  َنوُعِمَتُْجم  ْمُهَّنَأ  ینوُرَّبَخ  َو  َیلِإ  اُوبَتَک  ِهِذه  ْمُکَرْـصِم  َّنِإَف 

ِْنبا یَلَع  اوُعَمْجَأَو  ِِهتَعیـش . َو  َهللا  ُهَمِحَر  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  یّمَع  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  اُوناعَأ  ْدَـق  ْمُهَّنأل  اوُمَعَز ، اـم  یلَع  ُمْوَْقلا  يرْدَأ  ُتَْسلَو  ُْتمِدَـقَف ،
ِبُونُّذلا َنِم  َْتفَلْـسَأَو  َْتبَـسَک  اِمب  َكُذِخاُؤم  ّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنَا  ْمَلْعاَف  ِّرُْحلا  َْنبا  ای  َْتنَأ  َو  َۀیِواعُم . ِْنب  َدیزِیل  ینُعیابی  ٍدایِز  ِْنب  ِهللاِدـیَبُع  َۀـَناجْرَم 

انیِطْعُأ ْنِإَف  ِتیَْبلا ، ِلْهَأ  اِنتَرُْـصن  یلِإ  َكوُعْدَأَو  ِبُونُّذلا ، َنِم  َکیَلَع  ام  اِهب  ُلَسُْغت  ٍَۀبَْوت  یلِإ  اذـه  یْتقَو  یف  َكوُعْدَأ  انَأَو  ِۀـِیلاْخلا ، ِمایألا  یف 
. ِّقَْحلا ِبَلَط  یلَع  یناوْعَأ  ْنِم  َْتنُک  ِْملُّظلِاب  اْنبِکُرَو  انَّقَح  انِْعنُم  نآ  و  ُهاْنِلبَقَو ، َِکلَذ  یلَع  َهللا  انْدَمَح  انَّقَح 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
و دنراد ، تدحو  نم  يرای  رب  هک  دنداد  ربخ  ارم  دنتشون و  همان  نم  يارب  امش  رهش  مدرم  رُح  رـسپ  يا  راگدرورپ ، ساپـس  دمح و  زا  سپ  )

دهع رب  ار  نانآ  نم  و  مدمآ ، میایب ، نانآ  يوس  هب  دنتساوخ  نم  زا  و  دیگنج ، دنهاوخ  نم  نانمشد  اب  و  داتسیا ، دنهاوخ  نم  باکر  ياپ  رد 
ار دایز » نب  هللادـیبع   » هناجرم رـسپ  فارطا  و  دـندرک ، کمک  شناوریپ  لیقع و  نب  ملـسم  لـتق  رب  ار  اـم  نمـشد  اریز  مدـیدن  راوتـسا  دوخ 

ناهانگ يارب  دهد  یم  رفیک  ار  وت  گرزب  زیزع و  دنوادخ  انامه  هک  نادب  رح  رـسپ  يا  وت  و  دـنریگب ، تعیب  دـیزی  يارب  نم  زا  هک  دـنتفرگ 
وت هک  دیوشب ، ار  وت  ناهانگ  هک  مناوخ  یم  ارف  يا  هبوت  هب  یساّسح  ياههظحل  نینچ  رد  ار  وت  نم  لاح  [ 2 . ] يدش بکترم  هک  تاهتشذگ 

نانآ زا  میئوگ و  یم  ساپس  ار  ادخ  دندادام  هب  ار  ام  قح  رگا  سپ  مناوخ ، یم  ارف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  يرای  هب  ار 
(. شاب قح  نتفرگ  رد  ام  ناتسود  زا  یکی  وت  دنتشاد  اور  متس  ام  هب  دننادن و  ار  ام  قح  رگا  و  میریذپ . یم 

: تفگ رح  نب  هللادیبع 
! ادخ هب  دنگوس 

! ربمایپ رتخد  رسپ  يا 
زا هک  مدـید  هفوک  رد  ار  وت  نایعیـش  نم  اـّما  مدرک ، یم  تیاـمح  وت  زا  اـهنآ  زا  رتشیب  نم  يراد ، ینارواـی  هفوک  رد  هک  مدـید  یم  نم  رگا 

ماجل بسا  نیا  مهد ، رارق  امش  رایتخا  رد  مناوت  یم  ار  یتاناکما  نم  دندیسرت . هیما  ینب  ياهریشمش  زا  و  دندیزخ ، دوخ  ياههناخ  هب  سرت 
نک لوبق  نم  زا  ارم  ریـشمش  و  مدیـسر ، متـساوخ  هچره  هب  مدش  بسا  نیا  رب  راوس  یتقو  مسق  ادخ  هب  مشخب ، یم  امـشب  هک  تسا  نم  هدز 

. درک عطق  مدز  هچره  هب  ادخ ،! هب  دنگوس  هک 
: تشاد راهظا  وا  خساپ  رد  ماما 

! ِّرُْحلا َْنبا  ای 
َْملَو َِکلام ، ْنِم  ٍءیَـش  یف  اَنل  َۀَجاح  الَف  َکِسْفَِنب  انیَلَع  َْتلَِخب  ْدَـق  َْتنُک  ْنِإَف  َةَرْـصُّنلا ، ََکلَأْسَِنل  َكانیَتَأ  امَّنِإ  َکِفیَـسَو ، َکِسَرَِفل  َكاْنئِج  ام 

: ُلوُقی َوُه  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ْدَق  ّینأل  ًادُضَع ، َنیّلِضُْملا  ُذِخَّتَا  يذَّلِاب  ْنُکَأ 
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. َکَلَه َّالِإ  انْرُْصنی  َُّمث ال  ٌدَحَأ  انَتیِعاو  ُعَمْسی   َ ِهللاَوَف ال اُنِلتاقی ، ْنِّمِم  َنوُکَت  ْنَأ ال  َهللا  ِقَّتاَف  انْرُْصنَت  َّالِإَف 
يزرو یم  لُخب  تناج  زا  رگا  سپ  میریگب ، يرای  وت  زا  اـت  میدـمآ  وت  يوس  هب  اـم  میاهدـماین ، وت  ریـشمش  بسا و  يارب  اـم  رُح ، رـسپ  يا  )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  اریز  تفرگ ، میهاوخن  یکمک  دنهارمگ  هک  نانآ  زا  زگره  ام  تسین ، وت  لام  هب  يزاین  رگید 
: دومرف یم  هک  مدینش 

[. 3 «.( ] دنکفا مّنهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  ادخ  قح ، نتفرگ  رب  دهدن  يرای  ار  نانآ  دونشب و  ارم  تیب  لها  يادن  یسک  »
همثره بذج  يارب  شالت   - 4

هب نتفر  يارب  دمآ  یم  باسح  هب  نایعیـش  زا  زین  وا  رـسمه  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نارای  زا  یکی  ملـسم ، یبا  نب  ۀمثره 
: دومرف دیئوب و  تفرگ و  البرک  كاخ  زا  یفک  ماما  هک  دندیسر  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هارمه  نیّفص  گنج 

. ٍباَسِح ِریَِغب  َۀَّنَْجلا  َنُولِخْدی  ٌماَْوقأ  َْکنِم  َّنُرُشْحَیل  َِۀبْرُّتلا ، اَُهتیأ  ََکل  ًاهاو 
.( دندرگ یم  تشهب  دراو  یسرباسح  نودب  هک  دنوش  یم  روشحم  وت  زا  ینادرم  نیمزرس ، نیا  كاخ  يا  وت  لاحب  اشوخ  )

، دمآ البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  ءادتبا  همثره  البرک ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رفـس  هفوک و  یـسایس  يارجام  رد 
كاخ اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروخرب  ثیدح و  نآ  دای  هب  دید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یئاهنت  ار و  رگـشل  ود  ییارآفص  یتقو 

: تفگ زاب  ار  ارجام  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  ًاروف  داتفا ، البرک 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 306
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ انیَلَع ْمَأ  َْتنَأ  انَعَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ ام نانمشد  اب  ای  یئام  اب  لاح  )

: تفگ همثره 
. دنک دوبان  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  مسرت  یم  هک  مراد  یکچوک  دنزرف  اریز  مادکچیه ،

یف ِهِهْجَِول  ُهللا  ُهَّبَک  َّالِإ  اُننیعی  الَف  ٌدَحَأ  انَتیِعاو  َمْوْیلا  ُعَمْـسی  ِهِدـِیب ال  ٍنیَـسُح  ُسْفَن  يذَّلاَوَف  ًاتْوَص ، اَنل  ُعَمْـسَتالَو  ًالَتْقَم  اَنل  يَرت  ُثیَح ال  ِْضماَف 
[. 4 . ] َمَّنَهَج

تـسد رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  يونـشن ، ام  يادـن  و  يرگنن ، ار  ام  ندـش  هتـشک  لحم  هک  ياهنوگب  ورب ، دوز  )
.( دنکفا رد  شتآ  رد  ور  اب  ار  وا  ادخ  دنکن ، يرای  ار  ام  دونشب و  ار  ام  یبلط  يرای  يادن  یسک  تسوا ،

دندش قحلم  وا  هب  هک  ینارای  زا  عافد   - 5
رد دیـسر ، تاناجهلا » بیذع   » هاگلزنم هب  ات  درک  ادـیپ  همادا  ناوراک  تکرح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یئانتعا  یب  رُح و  يریگهر  زا  سپ 
نآ یتقو  دندیـشک . یم  كدـی  دوخ  اـب  ار  عفاـن  نب  لـاله  يراوس  بسا  هک  دـندمآ  هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  زا  رفن  راـهچ  اـجنآ 

. دندناوخ مولعمان  هدنیآ  زا  سپس  ترضح و  نآ  تیصخش  ماقم و  تمظع  رد  يراعشا  دندرک و  مالس  دندید  ار  ترضح 
: داد خساپ  ماما 

ثیدح 307
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

!. انْرَفَظ ْمَأ  اْنِلُتق  اِنب  ُهللا  َدارَأ  ام  ًاریَخ  َنوُکی  ْنَأ  وُجْرََأل  ّینِإ  ِهللاَو  امَأ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ هب  دنگوس  )

(. میدرگ زوریپ  ای  میوش  هتشک  هچ  دشاب ، ریخ  هدرک  هدارا  ام  يارب  دنوادخ  هچنآ  مراودیما  نم  هک 
: تفگ دمآ و  شیپ  رُح 

. منک یم  ینادنز  ار  اهنآ  نم  ای  دندرگرب  هفوک  هب  دیاب  دنتسین  امش  هارمه  نارای  وزج  دنشاب و  یم  هفوک  مدرم  زا  رفن  راهچ  نیا 
. ٍدایِز ِْنبِا  ْنِم  ٌباتِک  َکِیتْأی  یّتَح  ٍءیَِشب  یل  َضِّْرُعت  ْنَأ ال  ینَتیَطَعَأ  َْتنُک  ْدَقَو  یناوْعَأَو ، يراْصنَأ  ِءالُؤه  امَّنِإ  یسْفَن ، ُْهنِم  ُعَْنمَأ  اَّمِم  ْمُهَّنَعَْنمََأل 

تمحازم يداد  لوق  وت  و  دنـشاب ، یم  نم  ناروای  اهنیا  انامه  منک ، یم  عافد  زین  رفن  راهچ  نیا  زا  منک  یم  عافد  دوخ  زا  هک  هنوگنامه  نم  )
( دسرب دایز  نبا  همان  ات  ینکن  داجیا  ام  يارب 

: تفگ ّرُح 
. دندمآ هفوک  زا  نونکا  مه  دندوبن  وت  اب  اهنیا 

[. 5  ] َُکتْزَجان َّالِإَو  َکَنَیب  َو  ینَیب  َناک  ام  یَلَع  َتْمَّمَت  ْنِاَف  یعَم ، َءاج  ْنَم  َِۀلِْزنَِمب  ْمُهَو  یباحْصَأ  ْمُه 
مهاوخ وت  اب  هنرگو  درادـن  یعنام  یتسه  دوخ  لوق  رـس  رب  رگا  دـندوب ، نم  اـب  هک  دنتـسه  يدارفا  دـننامه  و  دنـشاب ، یم  نم  ناراـی  اـهنیا  )

.(. دیگنج
. دیسرپ اهنآ  زا  ار  هفوک  تالّوحت  رابخا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 

تموکح هب  نتفرگ  هوشر  اـب  هفوـک  نارادهیامرـس  دـنتفگ  دـنداد و  شرازگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  دوـب  هچره  تشذـگ و  هچره  ناـنآ  و 
. تسامش دض  رب  ناشیاهریشمش  اّما  تسا  وت  اب  ناشیاهلد  مدرم  ریاس  دنتسویپ و 

سیق نب  ورمع  اب  وگتفگ   - 6
: دنک یم  لقن  یقرشم  سیق  نب  ورمع 

میدرک و مالس  میدش  دراو  ترـضح  نآ  رب  دوخ  يومع  رـسپ  اب  نم  دیـسر ، لتاقم » ینب  رـصق   » هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  یتقو 
: مدرک لاوئس  مدید  ار  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  شیر و  ياهوم  هایس  گنر  یتقو  میتسشن ،

؟ دراد ار  شدوخ  یعیبط  گنر  ای  دیدرک  گنر  ار  اهوم  ایآ 
: داد خساپ  ماما 

ثیدح 308
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُلِّجَعی ِمِشاه  یَنب  انَیلِإ  ُبیَّشلا  َو  ُباضِخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

( دسر یم  ارف  دوز  مشاه  ینب  ام  رب  يریپ  اریز  مدرک ، گنر  )
: دومرف ام  هب  باطخ  سپس 

!؟ یتَرُْصِنل اُمْتئِج 
)؟ دیدمآ نم  يرای  يارب  امش  ایآ  )

: متفگ
، تسا نم  تسد  رد  مدرم  زا  يدایز  ياهتناما  و  دـنناوارف ، نم  هّچب  نز و  و  مراد ، ناوارف  ضرق  متـسه ، داـیز  ّنس  ياراد  ریپ و  يدرم  نم 

: درک یهاوخ  رذع  هنوگنیا  زین  نم  يومع  رسپ  دوش و  تنایخ  مدرم  ياهتناما  هب  مرادن  شوخ 
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ْنَأ َّلَجَوَّزَع  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  اْنثِغی  َْملَو  اْنبِجی  ْمَلَف  انَداوَس  يأَر  ْوأ  انَتیِعاو  َعِمَـس  ْنَم  ُهَّنِإَف  ًاداوَس ، یل  ایََرت  الَو  ًۀـیِعاو ، یل  اعَمْـسَت  الَف  اـِقلَْطناَف 
. ِراَّنلا ِیف  ِهیَرَْخنِم  یلَع  ُهَّبُکی 

ام باوج  و  درگنب ، ار  ام  ياههمیخ  ای  دونشب ، ام  يادن  سک  ره  انامه  دیرگنن ، ار  ام  راثآ  و  دیونشن ، ارم  يادن  ات  دیورب  اجنیا  زا  دوز  سپ  )
[. 6 (. ] دنکفا مّنهج  شتآ  رد  ور  اب  ار  وا  هک  گرزب  زیزع و  دنوادخ  رب  تسا  راوازس  دسرن ، ام  دایرف  هب  و  دهدن ، ار 

دسا ینب  بذج  يارب  رهاظم  نب  بیبح  هب  نداد  هزاجا   - 7
: تفگ هدمآ  ترضح  نآ  تمدخ  رهاظم  نب  بیبح  اههمیخ ، ندش  اپرب  البرک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  دورو  زاغآ  رد 

. منک جیسب  امش  هب  نداد  يرای  يارب  ار  نآ  نادرم  مورب و  اجنآ  هب  ات  هدب  هزاجا  مراد ، يدنواشیوخ  دسأ  ینب  هلیبق  اب  نم 
. دومرف هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما 

هب کمک  شاداپ  و  تفگ ، نانآ  ینکش  دهع  نایفوک و  توعد  زا  و  دش ، دسأ  ینب  هلیبق  دراو  سانشان  تروص  هب  هنابش ، رهاظم ، نب  بیبح 
. درک حرطم  ار  تلاسر  نادناخ 

، تفگ زاب  ار  ارجام  دناسر و  دعـس  رمع  هب  ار  دوخ  هلیبق  نآ  زا  يدرم  هک  دندش  نایدیزی  اب  راکیپ  هدامآ  دسأ  ینب  نادرم  زا  رفن  دودح 90 
ترـضح هب  اهنآ  نتـسویپ  عنام  ات  داتـسرف  دـسأ  ینب  هلیبق  يوس  هب  رفن  دـص  راهچ  اب  ار  قرزأ »  » مان هب  دوخ  ناهدـنامرف  زا  یکی  دعـس  رمع 

. دوشب مالسلا  هیلع  هللادبعابا 
. تشگزاب مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  زین  رهاظم  نب  بیبح  دندش و  هدنکارپ  مدرم  درب ، هلمح  اجنآ  هب  قرزأ  یتقو 

: دومرف دینش  ار  دسأ  ینب  هلیبق  يارجام  ماما  هک  هاگنآ 
.( تسین دنوادخ  تردق  زج  یتردق  ورین و   ) هللاِاب َّالِإ  َةُوق  َو ال  َلْوَحال 

*****
لاوطلا ص246. رابخا  [ 1]

كرت و ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگودرا  یللع  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناهدنامرف  ناروالد و  زا  یکی  یفعج  رُح  نب  هللادیبع  [ 2]
ناهانگ هک  دـیگنج  یم  ماـما  نازابرـس  ّدـض  رب  هیواـعم  هاپـس  رد  وا  و  داد ، اههیدـه  ار  وا  هیواـعم  و  درک ، رارف  ناـیماش  هیواـعم و  يوس  هب 

. درک یم  لمح  دوخ  شود  رب  ار  ینیگنس 
(. مزح ص385 نبا  ةرهمج  يربط ج7 ص168 و  خیرات  )

یفوک ج5 ص83 مثعأ  نبا  حوتف  باتک  [ 3]
قئاقّدلا ج6 ص69 زنک 

فارشالا ج3 باسنا 
يربط ج7 ص307. خیرات 

قودص ص117 خیش  یلاما  [ 4]
ینارحب ج17 ص147 ملاوع 

راونألاراحب ج32 ص419.
يربط ج3 ص307 خیرات  [ 5]

ریثأ ج2 ص553 نبا  خیرات 
هیاهن ج8 ص187 هیادب و 
ۀعیشلا ج1 ص597. نایعا 
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راونالاراحب ج45 ص84 و ج27 ص204. لامعالا ص591 ، باقع  لامعالا و  باوث  [ 6]

البرک باختنا  ات  ندشن  میلست 

و ناردارب ، زا  نارظن  بحاص  ياهرظن  راهظا  اهلیلحت و  دیـسرن . یئاجب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندرک  میلـست  رد  هنیدم  رادـنامرف  شالت 
. تشادن ياهجیتن  هّکم  هنیدم و  رد  نادنواشیوخ 

داجیا یللخ  ترـضح  نآ  هدارا  رد  زین  نایدـیزی  یـشکرگشل  و  نارای ، تداهـش  و  طئارـش ، عاضوا و  ینوگرگد  هفوک و  یـسایس  راـبخا  و 
نیا تشارفارب . ار  دوخ  ياههمیخ  اجنآ  رد  دمآ و  البرک  هب  دیـسر ، دوعوم  نیمزرـس  هب  ات  داد  همادا  دوخ  تکرح  نتفر و  هب  ردقنآ  درکن ،

: دینک هّجوت  اههنومن  زا  یخرب  هب  تسا . یگدنز  قشمرس  وگلا و  يدازآ ، هنشت  تیرشب  يارب  يریذپان  میلست  حور 
دیزی نب  رُح  يریگهر  ربارب  ریذپان  میلست   - 1

اب تعیب  يارب  هفوک  هب  ار  ترـضح  نآ  ای  دـنک  دروخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  هب  اجره  تشاد  تیرومأم  زابرـس  رازه  ود  اب  رُح 
تاقالم ماما  اب  مسح » وذ   » هقطنم رد  رُح  نایرگـشل  دسرب . دایز  نبا  دّدجم  روتـسد  ات  دنک  فّقوتم  ار  ترـضح  نآ  اجنامه  ای  و  دربب ، دیزی 

ناشن رُح  هب  ار  نایفوک  ياههمان  زا  رپ  ياهنیجرُخ  سپس  درک و  ینارنخس  رـصع  رهظ و  زامن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دندرک 
هللادیبع دزن  ار  وت  ات  میوشن  ادـج  وت  زا  میدرک  تاقالم  وت  اب  رگا  میرومأم ، ام  تشاد . نایب  هنوگنیا  ار  دوخ  تیرومأم  دـیزی  نب  رُح  اّما  داد ،

. میربب دایز  نب 
: دومرف دز و  يدنخبل  تاملک  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 309
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. َِکلذ ْنِم  َکَیلِإ  ینْدَأ  ُتْوَْملَا  ُمَْلعَت  ََوا  ِّرُحلا  َْنبَا  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 ( ] تسا هتساوخ  نیا  زا  رتکیدزن  وت  يارب  گرم  )
: هک داد  روتسد  سپس 

! ُُهباحْصَأَو اذه  ُعَنْصی  يذَّلا  اَم  َرُْظنَن  یّتَح  اُوبَکْرِیل  ءاسِّنلَا  اُولِمِْحا 
)؟ دننک یم  هچ  وا  نارای  صخش و  نیا  منیبب  ات  دیوش  تکرح  هدامآ  دینک و  راوس  ار  نانز  )

. دنتسب ماما  رب  ار  هار  دمآ و  رد  تکرحب  هفوک  رگشل  دنوشب . ماما  تکرح  عنام  هک  دنتشاد  تیرومأم  نایفوک  اّما  دش  زاغآ  تکرح 
: دومرف دیشک و  دایرف  رُح  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! َکُّمُأ َْکتَلَکَث 
؟ َعَنْصَت ْنَأ  ُدیُرت  يذَّلا  اَم 

! رُح يا  دنیشنب  وت  يازع  هب  تردام  )
)؟ ینک هچ  ام  اب  یهاوخیم 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ترداـم  هک  منک  هچ  اـّما  مداد ، یم  ار  وا  باوج  دوب  امـش  زج  سک  ره  برع  رد  داد ، خـساپ  رُح 
. مربب دایز  نب  هللادیبع  دزن  ار  امش  ات  مشاب  امش  اب  مراچان  نم  میوگب ، يزیچ  مناوت  یمن  تسا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. یسْفَن َبَهْذَت  َْوأ  َکُِعبَّتَأ  ِهللاَو ال  ًاذِإ 
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! ادخ هب  دنگوس  سپ  )
.( موش هتشک  هکنآ  ات  منک  یمن  تعاطا  وت  زا 

. میوش هتشک  منایرگشل  دوخ و  ات  منک  اهر  ار  وت  مناوت  یمن  زین  نم  تفگ ، رُح 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

. َْکنِم َْقلَْخلا  ُتْحَرَأ  َُکْتلَتَق  نآ  ٍدایز و  نبا  یلِإ  یسْأَِرب  ْذُخ  ینَْتلَتَق  ْنِإَف  َیلِإ ، ْزِْربَاَو  َُکباحْصَأَو  یباحْصَأ  َزََرب 
، مشکب ار  وت  نم  رگا  ربب و  دایز  نبا  يارب  ارم  رـس  یتشک  ارم  رگا  اـیب ، نم  گـنجب  تدوخ  و  هد ، رارق  مه  يور  رد  ور  ار  رگـشل  ود  سپ  )

.( مدرک تحار  وت  تسد  زا  ار  مدرم 
: تفگ رُح 

! هللادبعابا يا 
تعافـش يوزرآ  همه ، اریز  دسر ، وت  هب  نم  زا  يدـب  هک  مراد  شوخان  نم  و  مشاب ، وت  هارمه  مراد  تیرومأم  متـسین ، وت  نتـشک  رومأم  نم 

. دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  ایند و  رد  مگنجب  وت  اب  رگا  مناد  یم  دنراد و  ار  وت  ّدج 
یمن تعاطا  نم  زا  نیسح  هک  مسیون  یم  دایز  نبا  هب  ياهمان  نم  ورب ، ار  هار  نیا  سپ  موش ، هفوک  دراو  مناوت  یمن  وت  یب  نم  هللادبعابا  يا 

. دسیونب هچ  همان  باوج  رد  ات  مرادن  ار  وا  اب  هلباقم  تردق  نم  دنک و 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

! ُّرُح ای 
ٌلُوتْقَم ّینَأ  ینُِربُْخت  َکَّنَأَک 

)؟ تشک دنهاوخ  ارم  هک  یهد  یم  ربخ  نمب  يراد  ایوگ  )
. درگزاب يدمآ  هک  اج  نامهب  نیسح  دنراد ، ار  امش  ناج  دصق  هیما  ینب  هک  مرادن  کش  يرآ  تفگ ، رُح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. ِهِّمَع ِْنبِِإل  ِسْوَْالاوُخَا  لاق  امَک  ُلُوقَاَس  َو  ینُوُلتْقَت  ْنَأ  ُبْطَْخلا  ُمُِکب  اوُدْعی  ْلَه  َو  یُنفِّوَُخت  ِتْوَْملِابَفَا 

یتَْفلا یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  ام  یْضمَاَس و 
ًاِملْسُم َدَهاجَو  ًاریَخ ، يَون  ام  اذِإ 
ِهِسْفَِنب َنیِحلاَّصلا  َلاجِّرلا  یساوَو 

. ًامِرُْجم ََفلاخَو  ًامُومْذَم  َقَرافَو 
اهَءاَقب ُدیرُأ  یسْفَن ال  ُمِّدَقُأ 

ًامَْرمَرَع ِءاغِْولا  ِیف  ًاسیمَخ  یْقلَِتل 
َْملُأ َْمل  ُُّتم  نآ  ْمَْدنَأ و  َْمل  ُتْشِع  ْنِإَف 

[. 2  ] ًامَّغَُرم ًشیعَت  ْنَأ  الُذ  َِکب  یفَک 
؟ یناسرت یم  ارم  گرم  زا  ایآ  )

؟ دیراد نم  لتق  زج  يرگید  راک  ایآ  و 
: میوگ یم  دورس  دوخ  يومع  رسپ  يارب  یسوأ  ردارب  هکنانوچ  امش  باوج  رد  نم  و 

[.. 3]
.. دنک داهج  تسا  ناملسم  هک  یلاح  رد  دشاب و  ریخ  وا  تین  رگا  تسین  راع  درمناوج  يارب  گرم  مور و  یم  دوخ  هارب  نم 
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.. تسا هدرک  تفلاخم  ناراکهانگ  اب  هدیزگ و  يرود  ناگدش  شهوکن  اب  هتسب و  يردارب  دهع  راکوکین  نادرم  اب  و 
.. منک راکیپ  نمشد  اب  تخس  رازراک  نادیم  رد  هینش  جنپ  زور  ات  منامب ، ایند  رد  مهاوخ  یمن  منک و  یم  ادف  ار  دوخ  ناج  نم 

نارگید هطلـس  ریز  هک  سب  ار  وت  يراوخ  ّتلذ و  نیا  دـش  مهاوـخن  شهوـکن  موـش  هتـشک  رگا  و  موـش ، یمن  شنزرـس  مناـمب  هدـنز  رگا 
. ینک یگدنز 
: دومرف سپس 

ِتَسَیل َو  ًةَِدلاخ  ًةایَح  َِّالا  ِّزِْعلا  ِلیبَس  یف  ُتْوَْملا  َسَیل  ِّقَْحلا ، ِءایِْحاَو  ِّزِْعلا  ِلیَن  ِلیبَس  یلَع  َتْوَْملا  َنَوْهَا  ام  َتْوَْملا ، ُفاخی  ْنَم  َنْأَش  ینْأَش  َسَیل 
یـسْفَن َّنِا  َتْوَْملا ، ُفاخَا  ُتَْسل  َکُّنَظ  َباخَو  َکُمْهَـس  َشاط  َتاهیَه  یُنفِّوَُخت ، ِتْوَْملِابَفأ  ُهَعَم . َةایَح  ـال  يذَّلا  َتْوَْملا  ـَِّالا  ِّلُّذـلا  َعَم  ُةاـیَْحلا 

!؟ یْلتَق ْنِم  َرَثْکَا  یلَع  َنوُرِدْقَت  ْلَهَو  ِتْوَْملا  َنِم  ًافْوَخ  َمیَّضلا  َلِمْحَا  ْنأ  ْنِم  یلْعََأل  یتَّمِهَو  َِکلذ  ْنِم  َوْربکََال 
[. 4 . ] ِْلتَْقلِاب یلابُا  ًاذِاَف ال  یفَرَشَو  يّزِع  ِوْحَمَو  يدْجَم  ِمْدَه  یلَع  َنوُرِدْقَت  ْمُکَّنِکلَو ال  ِهللا ، ِلیبَس  یف  ِْلتَْقلِاب  ًابَحْرَم 

تّزع هار  رد  گرم  قـح ، ندرک  هدـنز  تّزع و  ندروآ  تسدـب  هار  رد  گرم  تسا  ناـسآ  هچ  مسرتـب ، گرم  زا  هک  تسین  نیا  نم  نأـش  )
؟ دیناسرت یم  ارم  گرم  اب  ایآ  رادیاپ ، گرم  زج  تسین  يزیچ  ّتلذ  اب  یگدنز  و  نادیواج ، یگدنز  زج  تسین  يزیچ 

هک تسا  نآ  زا  رتدنلب  نم  تّمه  تسا و  نآ  زا  رتالاو  نم  ناج  مسرت ، یمن  گرم  زا  نم  تسا ، غورد  امـش  نامگ  و  تفر ، اطخب  امـش  ریت 
؟ دینکب دیناوت  یم  يراک  نم  نتشک  زا  رتشیب  امش  ایآ  منک ، لّمحت  گرم  زا  سرت  يور  زا  ار  ّتلذ 

زا یکاب  هچ  سپ  دینکـشب ، مهرد  ارم  يراوگرزب  تّزع و  تفارـش و  دـیناوت  یمن  زگره  امـش  اّما  تسادـخ ، هار  رد  هک  یگرم  داب  كرابم 
.( مراد گرم 

. دیسر البرک  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ردقنآ  درکن و  نایفوک  يریگهر  هب  یئانتعا  ماما 
البرک تکرح  همادا   - 2

يراک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نینهآ  مزع  هدارا و  ربارب  رد  رُح  و  دیـسرن ، یئاجب  یحایر  دیزی  نب  رُح  یماظن  ياهدیدهت  و  اهشالت ، یتقو 
. درک مهاوخ  فیلکت  بسک  ياهمان  یط  مه  نم  و  دیهد ، همادا  دوخ  تکرحب  امش  تفگ  دش و  میلست  راچان  دربن ، شیپ  زا 

: دومرف نارضاح  عمج  هب  ماما 
؟ دنادب ار  هار  هک  تسه  امش  نایم  رد  یسک  ایآ 

: تفگ یئاط  يدع  نب  حامّرط 
. مسانش یم  ار  هفوک  هار  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا 

: دومرف ماما 
زج ياهراچ  یحایر  دـیزی  نب  رح  هفوک و  نایرگـشل  دـش و  زاغآ  هرابود  مالـسلا  هیلع  ماما  ناوراک  تکرح  نک . تکرح  ام  يور  ِشیپ  رد 

هاگلزنم هب  ات  تفای  همادا  ناوراک  تکرح  درک و  ینارنخس  اجنآ  رد  رگشل  ود  يارب  ماما  هک  دندیسر  هضیب »  » هاگلزنم هب  دنتشادن . یهارمه 
دنادرگرب ار  اهنآ  درک  شالت  رُح  دندش ، قحلم  ماما  هب  هفوک  رهش  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناتـسود  زا  رفن  راهچ  هک  دندیـسر  بیذع » »

. دنشاب یم  نم  ناتسود  اهنیا  دومرف  دش و  عنام  ماما  اّما 
یکیدزن ات  دنتشذگ  اجنآ  زا  دناوخ و  دوخ  يرای  هب  ار  وا  درک و  تبحص  یفعج  ّرُح  هللادیبع  اب  دندیسر  لتاقم » ینب  رـصق   » هب هار  همادا  رد 

نامرف رُح  هب  هک  دیـسر  دایز  نبا  کیپ  دندش  تکرح  هدامآ  همه  هک  حبـص  زامن  زا  سپ  دندرک ، تحارتسا  دـش ، بش  دندیـسر  هک  البرک 
: دوب هداد 

.« دسرب وت  هب  نم  يدعب  روتسد  ات  روآ ، دورف  فلع  بآ و  یب  ینیمزرس  رد  ار  نیسح  »
: تفگ داد و  ناشن  ار  دایز  نبا  همان  رُح 
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. مرادن نیمزرس  نیا  رد  امش  نتشادهگن  زج  ياهراچ  نم 
: دومرف دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: داد داهنشیپ  ماما  هب  نیق  نب  ریهز  دش . زاغآ  رگید  راب  رُح  يریگهر  هک  دندش  تکرح  هدامآ  هدش  راوس  همه  دیوش ، راوس 
. دنوش قحلم  اهنآ  هب  یکمک  ياهورین  ات  تسا  رتناسآ  ام  رب  مینک  گنج  اهنیا  اب 

: داد خساپ  ماما 
ثیدح 310

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِلاتِْقلِاب ْمُهَأَْدبَِأل  ُْتنُک  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 5 .( ] مینک یمن  زاغآ  ار  گنج  ام  )

: دیسرپ ماما  يرجه » کی  تصش و  لاس  مّرحم  مّود  زور  رد   » دندیسر البرک  نیمزرس  هب  هکنآ  ات 
؟ تسیچ اجنیا  ِمان 

: دنتفگ
: دومرف البرک .

[. 6 . ] تساجنیا ام  ندش  هتشک  گنج و  هاگیاج  هک  دیئایب ، دورف  اجنیا 
میلست رارف و  زا  زیهرپ   - 3

: دومرف درک و  در  ندش  میلست  يارب  ار  رُح  داهنشیپ  فرط  کی  زا  البرک  ياهیکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ياههوک هب  ار  ماما  دنتـساوخ  یم  هک  یناتـسود  داهنـشیپ  اب  رگید  یفرط  زا  و  يربب ». دایز  نبا  دزن  هب  ارم  اـت  تسا  رتناـسآ  وت  يارب  گرم  »

. دوب هدیزگرب  ار  تداهش  ات  هزرابم  هار  و  درک ، یم  تفلاخم  دنربب  نمأ  ياهرهش  فارطا و 
: تفگ دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  البرک  ياهیکیدزن  رد  يدع  نب  حامّرط 

! هللادبعابا ای 
تیعمج مدوب  هفوک  رد  نم  اّما  میراد ، ار  نانآ  اب  ندـیگنج  ناوت  اـم  دـناهدمآ ، رُح  یهدـنامرف  اـب  هک  دنـشاب  یناـسک  هفوک  نایرگـشل  رگا 

نیا رد  تسا و  هتـسب  امـش  يور  رب  اههار  همه  نونکا  مه  دنگنجب ، امـش  اب  ات  دندرک  یم  هدامآ  ار  اهنآ  هوشر  لوپ و  اب  هک  مدید  ار  يدایز 
ًامتح اجنآ  رد  أجَأ »  » مان هب  دراد  رارق  يدـنلب  هوک  يالاب  رد  هک  دـیروایب  فیرـشت  ام  ياتـسور  هب  ام  اب  رگا  درادـن . دوجو  یهاگهانپ  نابایب 

. تسا یفاک  ام  یعافد  تردق  دش و  دیهاوخ  ظفح 
ثیدح 311

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُهللا َءاش  ْنِاٌةَداهَـشَو  ٌزْوَفَفُْهنِم  َُّدبالام  ْنُکیْنِاَو  یفَکَو ، انیَلَعَمَْعنَأ  امًامیدَـقَف  اَّنَع  ُهللا  ِعَفْدـی  ْنِاَف  ْمُهَِفلْخُأ ، ْنَأ  ُهَرْکَأ  ًادِـعْوَم  ِمْوَْقلا  َنَیب  َو  ینَیب  َّنِا 

[. 7]
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ام رب  هراومه  هک  دـنک  عفد  ار  ام  نانمـشد  ادـخ  رگا  سپ  منادرگ ، يور  نآ  زا  مرادـن  شوخ  هک  تسا  يرارق  مدرم  نیا  نم و  نیب  اـنامه  )
رگا تسا  تداهـش  يراگتـسر و  سپ  دیایب  دیاب  هک  هچنآ  دیآ  شیپ  رگا  و  تسا ، یفاک  ار  ام  ادخ  تشاد ، یم  ینازرا  ار  دوخ  ياهتمعن 

.( دهاوخب گرزب  يادخ 
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*****
یفوک ج5 ص87 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]

يربط ج3 ص306 خیرات 
یمزراوخ ج1 ص232. مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

یمزراوخ ج1 ص232 مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  [ 2]
هیاهن ج8 ص187 هیادب و 

فارشالا ج3 ص171. باسنا 
دیفم ص225 خیش  داشرا  [ 3]

یلمآ ج3 ص307 يربط  خیرات 
ینارحب ج 17 ص 228. ملاوع 
قحلا ج11 ص601 قاقحا  [ 4]

هعیشلا ج1 ص581. نایعا 
مکاح ج2 ص371 كردتسم  باتک  [ 5]

ثیدح 1311. لامعلا ج6 ص85  زنک 
راونالاراحب ج44 ص383. [ 6]

نازحالا ص39 ریثم  [ 7]
راونالاراحب ج44 ص369.

ش

نیسح ماما  تیصخش 

لیئربج شود  رب 

تـشذگ یتّدـم  دـندش ، جراخ  هنیدـم  رهـش  زا  هتفر و  شدرگ  يزاـب و  هب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  یکدوک  نارود  رد 
رهش زا  دوخ  نازیزع  يوجتسج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیـسر ، ربمایپ  هب  ربخ  دش ، نارگن  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 

لوسر تسا . هدز  ربنچ  ناشرـس  يالاب  رد  یگرزب  رام  دناهدیباوخ و  یگتـسخ  زا  هک  درک  هدهاشم  یهوک  هرانک  رد  ار  ود  نآ  هدش  جراخ 
: تفگ دمآ و  فرحب  رام  هک  دنارب  ار  رام  ات  تشادرب  ار  یگنس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

. منک تسارح  تدنزرف  ود  زا  ات  ماهدمآ  اجنیا  نم  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 
شیپ رد  هناخ  هار  تشاذـگ و  دوخ  پچ  شود  يور  رب  ار  نیـسح  تسار و  شود  رب  ار  نسح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ 

یم مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  نآ  زا  تفرگ . دوخ  شود  رب  ار  نیـسح  دـمآ و  دورف  ربمایپ  هب  کمک  يارب  لیئربج  ترـضح  هک  تفرگ 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفرگ و  شود  رب  نیمز  لها  نیرتهب  ارم  دومرف ،

ثیدح 312
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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ِءامَّسلا ِلْهَأ  ُریَخ  ِینَلَمَح 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دیشک شودب  نامسآ  لها  نیرتهب  ارم  )

ربمایپ نابز  زا  نیسح  تمظع  تیصخش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلصترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر  نابز  زا  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف داریا  یگنسنارگ  نانخس  وا  تیصخش  شزرا و  نوماریپ  ملس  و 

ثیدح 313
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، ٍْبعَک نب  َیبُأ  ُهَْدنِع  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  یلَع  ُْتلَخَد 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  یل  َلاقَف 

: یبُأ هل  لاق  نیضرألا . تاومسلا و  نیز  ای  هللادبع ، ابأ  ای  کب  ًابحرم 
؟ كریغ دحأ  نیضرألا  تاومسلا و  نیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  نوکی  فیک  و 

: لاق
: ّلج ّزع و  هللا  شرع  نیمی  نع  بوتکمل  هنإ  و  ضرألا ، یف  هنم  ربکأ  ءامسلا  یف  یلع  نب  نیسحلا  ّنإ  ایبن  قحلاب  ینثعب  يذلاو  یبُا  ای 

. ۀیکز ۀکرابم  ۀبیط  ۀفطن  هبلص  یف  بّکر  ّلج  ّزع و  هللا  ّنا  و  رخذ ، ملع و  رخف و  ّزع و  نمی و  ریخ و  ماما  ةاجن و  ۀنیفس  يده و  حابصم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. دوب هتسشن  ترضح  نآ  تمدخ  بعک » نب  ّیبأ   » مان هب  يدرم  هک  مدش  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  رب  يزور  )
: دومرف نم  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دیسرپ بعک  نبا  اهنیمز .! اهنامسآ و  تنیز  يا  هللادبعابأ ، يا  يدمآ  شوخ  »
؟ دشاب نیمز  اهنامسآ و  تنیز  دناوت  یم  مه  امش  زا  ریغ  هنوگچ  هللا  لوسر  ای 

: داد خساپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! بعک رسپ  يا 

دزن ات  تسا  حرطم  يرتشیب  تمظع  اب  ناگتشرف  دزن  اهنامـسآ  رد  یلع  نب  نیـسح  انامه  دیزگرب ، تّوبن  هب  قحب  ارم  هک  یئ  ! ادخ هب  دنگوس 
، اهتکرب اهیکین و  ربهر  نیسح  و  تسا ، تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  تسا ، هدش  هتـشون  ادخ  شرع  تسار  تمـس  رد  و  ناینیمز ،

ياهزیکاپ كرابم و  كاپ و  هفطن  نیـسح  تُشپ  رد  گرزب  زیزع و  دـنوادخ  انامه  و  تسا . یهلا  رئاـخذ  مولع و  اهتفارـش و  اـهتّزع و  و 
[. 1 «.( ] داد رارق 

*****
مالسلا ج1 ص62 هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  [ 1]

نیّدلا ج1 ص264 لامکا 
راونالاراحب ج36 ص204.

ماما تعاجش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2374 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يارب  راکشآ  لاثم  هنومن و  اههد  دنتـشاد و  فارتعا  نآ  هب  نمـشد  تسود و  هک  دوب  یتقیقح  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  تعاجش 
: دننام دندرک ، یم  حرطم 

لَمَج گنج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینکش  طخ  يرواگنج و   - 1
نیّفص گنج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینکش  طخ  يرواگنج و   - 2

ناورهن گنج  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینکش  طخ  يرواگنج و   - 3
هیواعم اب  یسایس  تازرابم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یحور  تردق  تعاجش و   - 4

تداهش اروشاع و  ات  دیزی  اب  یسایس  تازرابم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  یحور  تردق  تعاجش و   - 5
هّکم هار  ندومیپ  رد  ماما  تماهش  تعاجش و   - 6
: تشون هنیدم  رادنامرف  هب  دیزی  هکنآ  زا  سپ 

. تسرفب ماش  هب  همان  هارمه  ار  وا  رس  ای  دنک و  تعیب  نیسح  ای 
چوک هنیدم  زا  هدرک  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  یتقو  دنک ، كرت  هّکم  يوس  هب  ار  هنیدم  دیزی ، لماوع  مشچ  زا  رود  هک  تفرگ  میمصت  ماما 

یخرب لیقع و  نب  ملسم  تشاد ، دوجو  نارای ، ماما و  هرصاحم  نمشد ، زیرگ  بیقعت و  ناوارف ، تارطخ  ندیـسر  لامتحا  هظحل  ره  دندرک ،
: تشاد راهظا  ماما  مینک  چوک  ههاریب  زا  هکلب  میورن ، هّکم  هب  هنیدم  یمومع  هار  زا  هک  دنداد  داهنشیپ  نارای  زا 

ثیدح 314
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! یّمَع َْنبا  ای  ِهللاَو  ال 
. یضْری َو  ُّبِحی  ام  َِکلذ  یف  ُهللا  یِضْقی  َْوأ  َۀَّکَم  ِتاْیبَأ  یلِإ  َرُْظنَأ  َْوأ  ًاَدبَأ  َقیرَّطلا  اَذه  ُْتقَراف  ال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ هب  دنگوس  )

! زگره
! ومع رسپ  يا 

تـسا دونـشخ  دراد و  تسود  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  ای  منک ، هدـهاشم  ار  هّکم  ياههناخ  ات  میوگ  یمن  كرت  زگره  ار  یمومع  هار  نیا  نم 
[. 1 .( ] دهاوخب ام  هرابرد 

یئاهنت رد  یّتح  یسایس  تازرابم  موادت   - 7
هتفرگ ار  وا  درگ  رفن  نارازه  هک  یئاههظحل  نآ  رد  هچ  تفاین ، لزلزت  درکن و  رییغت  زگره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تماهـش  تعاـجش و 

هب ات  داد  موادت  ار  هزرابم  ماما  دوب ، هداتسیا  دیزی  نایرگشل  زا  رازه  نیدنچ  ربارب  رد  اهنت  ياهنت  هک  ساّسح  ياههظحل  نآ  رد  هچ  و  دندوب ،
. دیسر تداهش 

*****
یفوک ج5 ص24 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]

ةدوملا ص402 عیبانی 
يربط ج7 ص222 خیرات 

دیفم ص202. خیش  داشرا  باتک 
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نارعاش رعش 

ثیدح 104 و 105 يردارب  ساّبع ر ب -  ترضح  ردارب  گوس  رد  رعش   - 1
يردارب يردارب ر ب -  یب  هودنا  رد  رعش   - 2

ثیدح 106 يردارب  اهکشا ر ب -  يراوازس  رد  رعش   - 3
ینادردق رّکشت و  رُح ر ت -  زا  ینادردق  رد  رعش   - 4

یسایس تازرابم  موادت  رح ر س -  ربارب  رد  سوأ  رد  رعش   - 5
هاچ ندنک  ماگنه  هب  رعش   - 1

يارب یهاچ  ات  دومرف  روتسد  ترضح  نآ  دندرب ، تیاکـش  ماما  هب  نآ  زا  درک و  هبلغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  رب  یگنـشت  یتقو 
. دشابن هدافتسا  لباق  هک  دندرک  رپ  ار  نآ  دندروآ و  موجه  دعس  رمع  رگشل  دز . ناروف  یبوخ  بآ  هاچ ، ندنک  ماگنه  هب  هک  دننکب ، بآ 

. دوبن نکمم  هاچ  بآ  زا  هدافتسا  دش و  رارکت  مجاهت  نامه  زاب  دندیسر  بآ  هب  دندنک و  يرگید  هاچ 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  ماما  هاگنآ 

ثیدح 315
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِدِحاْولا ِیلَْعلا  هّلل  ُدمحلا 
ِِدئادَّشلا ِِرئاس  یف  ُهُدَمَْحن 

ِِدناعُْملا ْنَع  ْلَفْغَت  ِّبَر ال  ای 
ِدِکانُْملا َۀَْلتَق  انُولَتَق  ْدَق 

ِدَمْرَّسلا َران  ِّبَر  ای  ِِهلْصِأَف 
[. 1  ] ِِدئاخ ُریَغ  ِداصْرِْملِاب  َْتنَاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.. میئوگ یم  ساپس  زین  تالکشم  رگید  رد  ار  وا  ام  تسا ، هناگی  رترب و  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  ). 

.. دنتشک ناوارف  ام  زا  هک  نکم  شومارف  ار  ام  نمشد  ایادخ 
(. يوش یمن  یتسُس  راچد  ینارگمتس و  هاگنیمک  رد  وت  هک  رابب  اهنآ  رب  ار  هنادواج  شتآ  ایادخ 

ایند ییافویب  رد  ماما  رعش   - 2
: هک درک  لقن  داّجس  ماما 

. درک یم  يراتسرپ  نم  زا  مالسلا  اهیلعبنیز  نم  هّمع  مدوب و  رامیب  نم  اروشاع  بش  رد 
ثیدح 316 دناوخ . یم  ایند  ییافو  یب  رد  ار  راعشا  نیا  درک  یم  حالصا  ار  دوخ  ریشمش  هک  یلاح  رد  مردپ  و 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٍلیلَخ ْنِم  ََکل  ٍُّفا  َرْهَد  ای 

ِلیصَْالاَو ِقارْشِْالِاب  ََکل  ْمَک 
ٍلیتَق ٍِبلاطْوَأ  ٍبِحاص  ْنِم 

ِلیدَْبلِاب ُعَنْقی  ُرْهَّدلاَو ال 
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ِلیلَْجلا َیِلا  ُْرمألا  اَمَّنِإَو 
ِلیبَّسلا ُِکلاس  یَح  ُّلُکَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ایند يا  )

اهنآ يارب  ینیزگیاج  یهد و  یم  نتشک  هب  ار  تناهاوخاوه  ناتـسود و  زا  ردقچ  ناهاگ  رـصع  ناهاگحبـص و  رد  هک  وت  یتسود  رب  نیرفن 
. ینک یمن  لوبق 

(. تسا هار  نیا  هدنور  ياهدنز ، ره  دوش و  یم  راذگاو  گرزب  يادخ  هب  اهراک  انامه  و 
ثیدح 294 یسایس  تازرابم  موادت  هب س -  دوش  عوجر  ملسم  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  رعش   - 3

*****
نیسحلا ص41 بدأ  [ 1]

بوشآ ج4 ص50 رهش  نبا  بقانم 
زجاعملا ج3 ص494. ۀنیدم 

اهتمعن ینوزف  رکش و 

ربارب رد  ناسنا  رادقم  ره  تسا ، يراذگرکش  نآ ، ندش  هنادواج  و  اهتمعن ، شیازفا  ياههار  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگدید  زا 
. دنریگ یم  ینوزف  اهتمعن  نازیم  نامهب  دنک  رکش  دشاب و  راذگ  ساپس  یهلا  ياهتمعن 

ثیدح 317
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ًۀَِفنآ ًۀَمِْعن  یضَتْقی  ٍۀَِفلاس  ٍۀَمِْعِنل  َكُرْکُش 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دروآ یم  هارمهب  ار  هدنیآ  ياهتمعن  هتشذگ ، ياهتمعن  رد  وت  ساپس  )
*****

ثیدح 2. رطاخلا ص80  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 1]

قارع لها  زا  هوکش 

لها زا  درک و  یم  لد  درد  شیوخ  يادخ  اب  دندیـسر  تداهـش  هب  وا  نارای  رتشیب  هک  دربن  ساّسح  ياههظحل  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومن یم  اههوکش  قارع 

ثیدح 318
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

اُوعَنَص ام  یخََأب  اُوعَنَص  َو  ِینُوعَدَخ ، َو  ِینوُّرَغ  ِقارَْعلا  َلْهَأ  َّنِإ  َّمُهَّللَأ 
ًادَدَع ْمُهَّصِحَأ  َو  ْمُهَْرمَأ ، ْمِهیَلَع  ْتِّتَش  َّمُهَّللَأ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
اهنآ ایادخ  دنداد ، ماجنا  مردارب  اب  هتشذگ  رد  هک  دندرک  نم  اب  يراک  دندرک و  دروخرب  نم  اب  گنرین  بیرف و  اب  قارع  لها  انامه  ایادخ  )

[. 1 .( ] نک مک  نانآ  رامش  زا  و  امرف ، یگدنکارپ  هقرفت و  راچد  ار 
*****

( فالتخا یکدنا  اب   ) راونالاراحب ج45 ص51 [ 1]
ینارحب ج17 ص294. ملاوع 

ریهش تداهش و 

نامجاهم مان  دوخ و  تداهش  زا  ربخ 

: دیوگ یم  راّمت  حلاص  ابا 
، دوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یناگدـنز  نارود  نارود  دوبن ، حرطم  هفوک  یـسایس  تـالّوحت  دـیزی و  تموکح  زا  يربـخ  زونه 

: دومرف داد و  یم  ربخ  یمالسا  تّما  دوخ و  هدنیآ  زا  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  مدوخ 
ثیدح 319

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٍدْعَس َْنب  ُرَمُع  ْمُهُمُدْقی  َو  َۀیَُّما  یَنب  ُةاغُط  یْلتَق  یلَع  َّنَعِمَتْجَیل  ِهللاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[1 .( ] تسا دعس  نب  رمع  ناشزاتشیپ  دننک و  یم  عامتجا  نم  نتشک  رب  هیما  ینب  ناشکرس  مسق  ادخ  هب  )

: متفگ
! ناج نیسح 

؟ يدناسر ار  لئاسم  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ایآ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفگ . زاب  ار  ارجام  متفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هاگنآ 

. دریذپ قّقحت  دیاب  هک  هچنآ  هب  میراد  یهاگآ  ام  و  تسا ، نم  شناد  وا  شناد  و  تسا ، نیسح  شناد  نم  شناد 
*****

ثیدح 101 ۀمامالا ص183  لئالد  [ 1]
ثیدح 14 راونالاراحب ج44 ص186 

ص212 نیسح ) ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات 
ثیدح 71 هادهلا ج5 ص207  تابثا 

ثیدح 972. زجاعملا ج3 ص453  ۀنیدم 

ادخ هار  رد  تداهش  هب  قشع 

، دش یم  رتگنت  نمـشد  هرـصاحم  دـیطلغ و  یم  نوخ  كاخب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناروای  زا  يروای  هظحل  ره  هک  اروشاع  زور  رد 
: درک زاین  زار و  تداهش  هب  تبسن  یئادیش  روش و  قشع و  زا  دوخ  يادخ  اب  اهنامسآ  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما 
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ثیدح 320
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َو َكِْرمَا  ُءایِْحا  َو  َِکنید  ُةَرُْـصن  یْلتَق  یف  َناک  اذإ  امیِـس  َکـِتَّبَحَم ، َو  َکـِتَعاط  یف  ٍةَّرَم  َْفلَا  َنیْعبَـس  ییُْحاَو  َلَْـتُقا  ْنَا  ُْتدَدَو  يدیَـسَو  یهِلا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلصٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِۀْیتِْفلا  ِءالُؤه  ِْلتَقَو  ِۀَّبِحألا  ِْلتَق  َدَْعب  َةایَْحلا  ُتِْمئَس  ْدَق  ّینِا  َُّمث  َکِعْرَش ، ِسُومان  ُْظفِح 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هاگنآ صوصخب  مدرگ ، هدنز  موش و  هتـشک  وت  ّتبحم  تعاطا و  هار  رد  راب  رازه  داتفه  هک  مراد  تسود  نم ، گرزب  يا  نم ، يادـخ  يا  )

. دشاب وت  تعیرش  ندنام  ظوفحم  و  وت ، نامرف  ندش  هدنز  و  وت ، نید  يزوریپ  لماع  نم  ندش  هتشک  هک 
ریـس یگدـنز  زا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  نادـناخ  نادرمناوج  زا  همه  نیا  ناراـی و  تداهـش  زا  سپ  نوـنکا  مه  نم  هکنآ  هچ 

[. 1 (. ] ماهتشگ
*****

نیطبسلا ج2 ص18 یلاعم  [ 1]
ةداهشلا ص402. رارسا 

ربمایپ يایحی  ترضح  تداهش  موادم  دای 

هدـهاشم ترـضح  نآ  زا  یپایپ  البرک ، هب  هّکم  زا  هّکم و  هب  هنیدـم  زا  رفـس  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناراـی  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
. دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایحی  ترضح  تداهش  دای  دندرک ،

: دنک یم  لقن  داّجس  ماما 
ربمایپ يایحی  ترضح  تداهـش  دای  هب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  میدمآ  یم  دورف  هک  یهاگلزنم  ره  رد  میدش و  یم  راوس  هک  اجره 

: دومرف یم  دوب و 
ثیدح 321

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: لتاقم ثیدح  یف  و  َلیئارْسِإ . یَنب  ایاَغب  ْنِم  یَِغب  یِلا  يِدُْها  ایرَکَز  ِْنب  ییْحی  َْسأَر  َّنَا  ِهللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  نم  و 

: لاق مالسلا  امهیلع  [ هیبا  ] نع نیدباعلا  نیز  نع 
ُةَأْرَْملا ِتَفَرَعَف  َِکلَذ ، ْنَع  ُهاَهَنَف  ایرَکَز  َْنب  ییْحی  ُِکلَْملا  َراشَتْساَف  ِِکلَْمِلل ، ُْهنِم  اَهَْتِنب  َجِّوَُزت  ْنَأ  َْتدارَأَو  ْتَرَبَک  َلِیئارْسإ  ِیَنب  ِِکلَم  َةَأَْرما  َّنإ  »

، ِهیَدی َنَیب  ْتَبَِعلَو  ْتَبَهَذَف  ِِکلَْملا  َیلِإ  اَْهتَثََعبَو  اَهَْتِنب  ْتَنیَزَو  َِکلَذ 
: ُِکلَْملا اََهل  َلاَقَف 

؟ کتجاح ام 
: َْتلاَق

. ایرکز نب  ییحی  سأر 
: ُِکلَْملا َلاَقَف 

: َْتلاَق هذه ، ریغ  ۀجاح  ۀینب  ای 
ْنِم ٍتْشَط  ِیف  اَهَیلِإ  ِهِسْأَِرب  َثََعب  َُّمث  ُهَلَتَقَف ، ییْحی  ِْلتَق  َنَیب  َو  ِهِْکُلم  َنَیب  َریُخَف  ِهِْکُلم ، ْنِم  َلِزُع  ْمِهِیف  َبَذَـک  اذِإ  ُِکلَْملا  َناَـکَو  هریغ ، دـیرأ  اـم 
َنِم ٌزوُجَع  ِهیَلَع  ْتَجَرَخَف  ًائیَـش ، ُلَمْعَت  ـالَو  ِقیِجاَـنَْملِاب  ْمِهیَلَع  یِمْری  َلَـعَجَف  َرَُّصن  َتُْخب  ْمِهیَلَع  ُهللا  َطَّلَـسَو  اَْهتَذَـخَأَف ، ُضْرـألا  ِتَِرمُأَـف  ٍبَهَذ ،
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ِۀَنیِدَْملا
: َْتلاَقَف

: َلاَق هیلع . کلدأ  امب  الإ  حتفنت  ءایبنألا ال  ۀنیدم  هذه  نإ  کلملا  اهیأ 
. تلأس ام  کل 

: َْتلاَق
اَهَلَخَدَف ْتَعَّطَقَتَف  َلَعَفَف  ةرذعلاو ، ثبخلاب  اهمرا 

: َلاقف
، زوجعلاب یلع 

: اَهل َلاَقَف 
؟ کتجاح ام 

: َْتلاَق
ُهللا َثَْعبی  یَّتَح  یِمَد  ُنُکْـسی  ِهللاَو َال  ِیلَع  ای  يِدـَلَو  ای  َنَکَـس . یَّتَح  ًاْفلَأ  َنیِعبَـس  ِهیَلَع  َلَتَقَف  نکـسی ، یتح  هیلع  لـتقاف  یلغی  مد  ۀـنیدملا  یف 

[. 1 «. ] ًاْفلَأ َنیِْعبَس  ِۀَقَسَْفلا  ِةَرَفَْکلا  َنیِِقفاَنُْملا  َنِم  یِمَد  یَلَع  َُلتْقیَف  يِدْهَْملا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. دندرب هیده  لیئارسا  ینب  ناراکمتس  زا  يرگمتس  هاشداپ  يارب  ار  ربمایپ  يایحی  هدیرب  رس  هک  سب  نیمه  ادخ  دزن  ایند  ياهیتسپ  زا  )
نآ درک ، تروشم  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  يایحی  اب  هاشداپ  دروآ ، رد  هاش  دـقع  هب  ار  دوخ  رتخد  تشاد  دـصق  هدـش و  ریپ  هاشداپ  رـسمه  اریز 

: هک دومرف  تشاد و  زاب  ار  وا  ترضح 
. دـنتخیمآ رد  مه  اب  هک  داتـسرف  هاشداپ  قاطا  هب  درک و  شیارآ  اهتنیز  عاونا  اـب  ار  دوخ  رتخد  هاـگنآ  دـیمهف ، هاـشداپ  نزریپ  تسا ، مارح 

: دیسرپ رتخد  نآ  زا  هاشداپ 
؟ یهاوخ یم  هچ 

: تفگ
: تفگ هاشداپ  ایرکز ! نب  ییحی  هدیرب  ِرَس 

؟ یهاوخ یم  هچ  نیا  زا  ریغ 
: تفگ رتخد 

نوناق رد  نوچ  دشکب ، ار  ییحی  ترـضح  ای  دنک و  بیذکت  ار  عیاقو  ای  دوب  یهار  ود  رـس  رب  هاشداپ  مهاوخ . یمن  يرگید  زیچ  نیا  زا  ریغ 
. دیدرگ یم  علخ  تنطلس  زا  تفگ ، یم  غورد  هاش  رگا  روشک  نآ 

ار رّصن » تُخب   » دنوادخ درک و  دوبان  تفرگ و  ار  وا  نیمز  هک  تشاد  رتخد  میدقت  الط  زا  یتشط  رد  ار  وا  رـس  تشک و  ار  ادخ  ربمایپ  سپ 
: هک دومرف  ّطلسم  لیئارسا  ینب  رب 

نوخ نآ  رد  هک  درک  تیاده  ياهناخ  هب  ار  وا  دـمآ و  ینزریپ  هکنآ  ات  داد  همادا  ار  راک  نیا  درک و  ناراب  گنـس  قینجنم  هلیـسو  هب  ار  اهنآ 
. داتفا ششوج  زا  ات  دز  ندرگ  نوخ  ششوج  نآ  رانک  رد  ار  لیئارسا  ینب  زا  رفن  رازه  داتفه  رّصن  تُخب  دیشوج . یم  هزات 

! یلع يا  مرسپ ، يا 
! ادخ هب  دنگوس 

داتفه ناقـساف  راّفک و  نیقفانم و  زا  ات  دنازیگنارب ، ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ادـخ  هکنآ  ات  دتـسیایمن  زاب  شـشوج  زا  نم  نوخ  هک 
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[. 2 (. ] دشکب رفن  رازه 
*****

بوشآ ج4 ص85 رهش  نبا  بقانم  [ 1]
راونالاراحب ج45 ص299

ینارحب ج17 ص608 ح3. ملاوع 
ثیدح 3. ینارحب ج17 ص608  ملاوع  قئاقدلا ج6 ص162 ، زنک  دیفم ص251 ، خیش  داشرا  [ 2]

تداهش هعیش و 

: دومرف تداهش  دوخ و  نایعیش  هب  تبسن  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  مقرأ  نب  دیز 
ثیدح 322

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؟ مهشارف یلع  نوتومی  مه  کلذ و  نوکی  ینأ  ُْتُلق  ٌدیهَش . ٌقیّدِص  َّالِإ  اِنتَعیش  ْنِم  ام 

: لاقف
: مالسلا هیلع  لاق  َّمث  [ 1 « ] ْمِهِّبَر َْدنِع  ُءادَهُّشلاَو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلْوُأ  ِِهلُسُر  َو  ِهللاِاب  اُونَمآ  َنیذَّلَاَو   » ِهللا َباتِک  ُوْلتَت  امَأ 

. َءادَهُّشلا ُهللا  َّلَقََأل  ِفیَّسلِاب  َِلُتق  ْنَِمل  َّالِإ  ُةَداهَّشلا  ِنُکَت  َْمل  َْول 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. دندیهش وگتسار و  هکنآ  زج  ام  نایعیش  زا  تسین  )
: متفگ

: دومرف دنریم . یم  شیوخ  رتسب  رد  امش  نایعیش  زا  يرایسب  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  نیا  هنوگچ 
راگدرورپ دزن  دننادیهش  زا  نایوگتـسار و  زا  نانآ  دندروآ ، نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  نانآ  ، » دومرف هک  دیناوخ  یمن  ار  ادخ  باتک  ایآ 

: دومرف سپس  میمانب » دیهش  ار  ریشمش  هتشک  طقف  تسین  مزال  ینعی  »
[. 2 .( ] دوب كدنا  رایسب  ءادهش  دادعت  دش ، یم  قالطا  ریشمش  هتشک  هب  اهنت  دیهش  رگا 

*****
هیآ 19. دیدح  هروس  [ 1]

ثیدح 681 يدنوار ص242  تاوعد  [ 2]
ثیدح 6 و ج67 ص53. راونألا ج82 ص173  راحب 

نایعیش هعیش و 

نایعیش تخانش 

: دومرف نایعیش ، هعیش و  ندناسانش  فیرعت و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فلا - 
ثیدح 323

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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. ٌءاَرب اْهنِم  ِساَّنلا  ُرِئاس  َو  اُنتَعیش ، َو  ُنَْحن  َّالِإ  َمیهاْربإ  ِۀَِّلم  یلَع  ٌدَحَأ  ام 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دنرود مالسلا  هیلع  میهاربا  نیئآ  زا  رگید  ياهناسنا  و  ام ، نایعیش  ام و  زج  تسین  راوتسا  میهاربا  ترضح  نیئآ  رب  یسک  )
: دومرف مقرا  نب  دیز  لقن  هب  يرگید  دنمشزرا  نخس  رد  و  ب - 

ثیدح 324
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: لاق ٌدیهَش . ٌقیّدِص  َّالِإ  اِنتَعیش  ْنِم  ام 
: ُتلق

؟ مهشارف یلع  نوتومی  مهتّماع  کلذ و  نوکی  ّینأ  كادف  تعلج 
: لاقف

[. 2 «. ] ْمِهِّبَر َْدنِع  ُءادَهُّشلاَو  َنوُقیّدِّصلا  ُمُه  َِکئلُوا  ِِهلُسُر  َو  ِهللاِاب  اُونَمآ  َنیذَّلاَو   » ِدیدَْحلا یف  ِهللا  َباتِک  ُوْلتَت  امَأ 
: لاق

: تلقف
. ّطق یلاعت  هللا  باتک  نم  ۀیآلا  هذه  أرقأ  مل  ّینأکف 

: لاق
[. 3 . ] ًالیلَق ُءادَهُّشلا  َناَکل  ُلوُقَت ، امَک  َّالِإ  َسَیل  ُءادَهَّشلا  َناک  َول 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
«: دومرف هک  میدینش  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  زا  دیوگ  یم  مقرأ  نب  دیز  )»

. تسا دیهش  وگتسار و  هکنآ  زج  درادن  دوجو  ام  نایعیش  زا  يدرف 
: مدیسرپ

. دندیهش هنوگچ  دنریم  یم  یعیبط  گرم  هب  دوخ  هناخ  رد  امش  نایعیش  رثکا  هللادبعابا ، ای  موش  وت  يادف 
: داد خساپ  ماما 

: دیامرف یم  هک  ياهدرکن  هعلاطم  ار  دیدح  هروس  رد  نآرق  تایآ  ایآ 
:« داد همادا  سپس  . » دنراگدرورپ دزن  رد  نادیهش  نایوگتسار و  نانآ  دندروآ  نامیا  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  نانآ 

[. 4 .( ] دوب كدنا  رایسب  نادیهش  دادعت  دش  یم  قالطا  ریشمش  ناگتشک  رب  ادهش  هک  دوب  نینچ  رگا 
*****

یقرب ج1 ص243 نساحم  [ 1]
راونالا ج68 ص87 راحب 

یشایع ج1 ص185. ریسفت 
هیآ 19. دیدحلا  هروس  [ 2]

ثیدح 512 یقرب ج1 ص265  نساحم  [ 3]
ناهرب ج4 ص292. ریسفت 

ثیدح 681 يدنوار ص242  تاوعد  [ 4]
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ثیدح 6 و ج67 ص53. راونالاراحب ج82 ص173 

نایعیش تافص 

نایعیـش تخانـش  رد  یئاهرایعم  دنهاوخ  یم  همه  هن . ای  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  نایعیـش  زا  ایا  هک  دننادب  دنهاوخ  یم  همه 
یسانشزاب نیغورد  نایعّدم  زا  یعقاو  نایعیش  ات  دنک  یم  نایب  ینشور  هب  ار  نایعیش  تافص  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  دنـشاب . هتـشاد 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  Š ما تمدخ  یصخش  دندرگ .
ثیدح 325 متسه . امش  نایعیش  زا  نم 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُْلق ْنِکل  َو  ٍلَغَد ، َو  ٍّلِغ  َو  ٍّشَغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَعیش  َّنِإ  َكاوْعَد ، یف  َتْرَجَفَو  َْتبِذَک  ََکل  ُهللا  ُلوُقی  ًائیَـش  َّنیِعَّدَت  الَو  َهللا  ِقَِّتا 

. ْمُکیّبُِحم ْنِم  َو  ْمُکیلاوَم  ْنِم  َاَنَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. يدرک هانگ  وخ  ياعّدا  رد  و  یتفگ ، غورد  دومرف  دهاوخ  وت  هب  ادخ  اریز  نکن ، اعّدا  يزیچ  و  سرتب ، ادخ  زا  )
نارادتـسود و زا  نم  هک  نک  اعّدا  وت  نکیل  دـشاب ، كاپ  تنایخ  یکاـپان و  یگدولآ و  هنوگره  زا  شبلق  هک  تسا  یـسک  اـم  هعیـش  اـنامه 

[. 1 .( ] متسه امش  ناّبحم 
*****

مالسلا ص309 هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  [ 1]
ناهرب ج4 ص22 ریسفت 

راونالاراحب ج68 ص156.

نایعیش يارب  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا 

راک مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگدـید  زا  اّما  دراد ، گرزب  باوث  نایعیـش ، زا  ياهنـسرگ  ندرک  ریـس  ای  هنهرب  ندـناشوپ  هک  تسا  تسرد 
. دراد شاداپ  رتشیب  اهراک  همه  زا  نایعیش  يارب  ندرک  یتدیقع  يرکف ،

ثیدح 326
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: َکَیلإ ُّبَحَأ  امُهیَأ 
؟ ِهِدی ْنِم  ُهُذِْقُنت  َفُعَض ، ْدَق  ٍنیکْسِم  َْلتَق  ُموُری  ٌلُجَر 

؟ یلاعَت ِهللا  ِجَجُِحب  ُهُرِسْکی  َو  ُهُمِْحفی  َو  ُْهنِم  ِِهب  ُنیکْسِْملا  ُِعنَتْمی  ام  ِهیَلَع  ُحَتْفَت  اِنتَعیش  ِءافَعُض  ْنِم  ٍنِمُْؤم  ٍنیکْسِم  َلالْضِإ  ُدیری  ٌبِصانْوَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ تسا ینتشاد  تسود  دنیاشوخ و  وت  رب  کی  مادک  )
؟ تسا هدرک  ار  نآ  نتشک  دصق  يدرف  هک  یناوتان  نیکسم و  نآ  تاجن 

؟ دراد ار  وا  لد  رکف و  فارحنا  دصق  نید ، یب  هدنهد و  مانشد  يدرف  هک  ام  نایعیش  زا  نمؤم  نآ  تاجن  ای  و 
خـساپ وا  تاهبـش  هب  دنکـشب و  مهرد  ار  هیامورف  نیدیب و  درف  نآ  دـناوتب  یهلا  ناهرب  لیلد و  اب  ات  یئاـشگ  زاـب  وا  رب  ار  هتـسب  هار  وت  رگا 

؟ دهد
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: دیامرف یم  گرزب  يادخ  هک  تسا  رتدنمشزرا  یهد  تاجن  هدنهد  مانشد  نمشد  نآ  تسد  زا  ار  درف  نیا  رگا  يرآ ،
يوس هب  رفک  زا  يزاس و  یم  هدنز  ار  شرکف  هک  سک  نآ  سپ  تسا » هدرک  هدنز  ار  اهناسنا  همه  ایوگ  دنک  هدنز  ار  درف  نآ  هک  یسک  «و 

(. دنوش هتشک  ینهآ  ياهریشمش  اب  هکنآ  زا  شیپ  ياهدرکهدنز  ار  اهناسنا  همه  ایوگ  یهد  یم  قوس  نامیا 
: دومرف بلطم  نیمه  همادا  رد  و 

ِلْـضَف یلَع  ِهیَلَع -  َهَبَتِْـشا  اـم  َُهل  ُحِّضَوی  َو  ِِهلْهَج ، ْنِم  ُهُجِرْخی  ِلـْهَْجلا ، ِۀَْـبتُر  یف  ِبِشاَّنلَا  ِهیلاوَم ، ْنَع  ُعِطَْقنُْملَا  ٍدَّمَُحم -  ِلا  ِمیتی  ِلـِفاک  ُلْـضَف 
رظن زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدّمحم  نادـناخ  نامیتی  هک  یـسک  شزرا  . ) ِءاهَّسلا یَلَع  ِسْمَّشلا  ِلْضَفَک  ِهیقْـسیَو ، ُهُمِعْطی  ٍمیتی  ِِلفاک 

کش و هب  و  دـناهر ، یم  ینادان  زا  ار  اهنآ  و  دـناهدرک ، طوقـس  ینادان  لـهج و  رد  هدـشادج و  دوخ  ناربهر  زا  هک  دـنک  یم  هرادا  يرکف 
هب تبـسن  تسا  دیـشروخ  دننامه  دناروخ  یم  یندیماشآ  اذغ و  اهنآ  هب  هک  یـسک  اب  هسیاقم  رد  دهد ، یم  خساپ  اهنآ  تالاکـشا  دـیدرت و 

[. 1 ( ] ءاهس گنر  مک  هراتس 
*****

جاجتحا ج1 ص16 [ 1]
يرکسع ص341 ماما  ریسفت 

راونألا ج2 ص3. راحب 

ص

ییابیکش ربص و 

ردارب نفد  رد  ییابیکش  ربص و 

ناگرزب رگید  رفعج و  نب  هللادبع  ساّبع و  نبا  مالسلا ، هیلع  هللادبعابا  ترضح  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ندیسر  تداهـش  هب  زا  سپ 
. دننک نفک  هداد  لسغ  ار  ترضح  نآ  ندب  داد  روتسد  درک و  عمج  ار  مشاه  ینب 

لوسر هرجح  برد  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  و  دناوخ ، زامن  ردارب  رکیپ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  نآ  زا  سپ 
نادـنزرف مکح و  نب  ناورم  راپـسب ، كاخب  شّدـج  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ات  دـنک  زاب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

: دنتفگ دندش و  عنام  نایفسوبا  و  نامثع ،
اهریـشمش هکنآ  رگم  دـینک  نفد  ربمایپ  هرجح  رد  ار  نسح  میراذـگ  یمن  زین  ام  دوش  نفد  ربمایپ  هرجح  رد  هک  دنتـشاذگن  ار  ناـمثع  نوچ 

. ددرگ يراج  اهنوخ  دوش و  هدیشک 
ثیدح 327

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
هللاَو َوُـهَو  ِِهنْذِإ . ِریَِغب  ُهَتَیب  َلِـخُْدا  ْنَّمِم  ِِهتَیبَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُـسَِرب  ُّقَـحَأ  َۀَـمِطاف  ُْنباَو  یلَع  ُْنب  ُنَسَْحَلل  َۀَّکَم ، َمَّرَح  يذَّلا  ِهللاَو  اـمَأ 
ِهللا ِلوُسَر  ِدـیرَِطل  يوؤُْملَا  یمِْحلا ، یماْحلَا  َعَنَـص ، ام  ِهللاِدـْبَِعبَو  َلَعَفام ، ِراَّمَِعب  ِلِعاْفلَا  ُهللا ، ُهَمِحَر  ِّرَذ  یبَأ  ِریَـسُم  اـیاطَْخلا ، ِلاَّمَح  ْنِم  ِِهب  ُّقَحَأ 

[. 1 . ] ِءادْعَألا ُءاْنبَأَو  ُءادْعالا  َِکلَذ  یلَع  ْمُکَعیابَو ، َءارَمُالا ، ُهَدَْعب  ُْمتْرِص  ْمُکَّنِکل  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ربمایپ هزاجا  نودب  هک  ینارگید  زا  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  داد ، رارق  مَرَح  ار  هّکم  هک  یئ  ! ادـخ هب  دـنگوس  )
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. تسا رتراوازس  دندش  شاهناخ  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نامثع ياهيراکمتس  ياشفا 

کتک رذابا و  هدننک  دیعبت  دوب ، تاهابتشا  نیگنـس  راب  هدنـشک  شود  رب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراوازـس  یلع  نب  نسح  ادخ ،! هب  دنگوس 
یـسک هدنهد  هانپ  اهدرد و  زا  همه  نآ  هدنروآ  دوجو  هب  تشاد ، اور  ساّبع  نب  هللادبع  رب  ار  اهیئاوران  زا  همه  نآ  هک  یـسک  راّمع ، هدننز 

ناتنادنزرف نانمشد و  و  دیدش ، ناهاشداپ  هب  لیدبت  نامثع  زا  سپ  اهامش  نکل  دوب ، هدنار  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب 
(. دندرک يوریپ  امش  زا 

*****
یسوط ج1 ص160 خیش  یلاما  باتک  [ 1]

راونالاراحب ج44 ص152
ینارحب ج16 ص288. ملاوع 

ردارب نفد  رد  هشیاع  اب  ییابیکش  ربص و 

رانک رد  ار  ردارب  تشاد  دصق  درب و  نایاپ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رکیپ  رب  ار  زامن  نفک و  لسغ و  مسارم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
. دنک نفد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق 

: تفگ دناسر و  رکبابا  رتخد  هشئاع  هب  ار  دوخ  دش و  يرطاق  رب  راوس  نامثع ، داماد  ناورم ،
! دنگوس ادخ  هب  دنک ، نفد  ربمایپ  ربق  رانک  رد  ار  شردارب  دراد  دصق  نیسح 

. دنکش یم  تمایق  زور  ات  دندش ، نفد  ربمایپ  رانک  رد  هک  رمع  وا  تسود  تردپ و  تمظع  دوشب ، يراک  نینچ  رگا 
: تفگ هشئاع 

؟ مینکب میناوت  یم  يراک  هچ 
: داد خساپ  ناورم 

. میوش راک  نیا  عنام  نایفسوبا  نامثع و  نادنزرف  کمک  اب  ات  ایب  ام  اب 
: دنتفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  درک  یم  يربهر  هشئاع  ار  نانآ  هک  یلاح  رد  دندش  عمج  نافلاخم  زا  يدادعت  دعب  یکدنا 

! ادخ هب  دنگوس 
. دینک نفد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  رد  ار  نسح  میراذگ  یمن  ام 

ثیدح 328
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

مالکلا مشاه  ونب  تدارأف  ِکیَمَدَق ، ُعِضْوَم  ِراَّدلا  َنِم  ُِکبیـصَن  اّمنِاَف  ِهللا  ُلوُسَر  َّنُهَفَّلَخ  ٍتایِـشَح  عِْست  ْنِم  ٌۀیِـشَح  ِْتنَأَو  ِهللا  ِلوُسَر  ُراد  ِهِذـه 
: لاقو نیسحلا  مهعنمف  حالسلا ، اولمحو 

: ۀشئاعل لاقو  یخَأ  َۀیصَو  اُوعیَُضت  َو  اُولَعفَت  ْنأ  َهَّللَا  َهَّللَا 
[. 1 . ] ِکُْفنَأ َمِغَر  َْولَو  انُهاه  ُُهْتنَفََدل  ٍمَد  ُۀَمَجْحَم  َقیرُْها  ْنَأ ال  یلِإ  یصْوَأ  ٍدَّمَُحم  ابَأ  َّنأ  الَْول  ِهللاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هشئاع ياعّدا  هب  خساپ 

هزادـناب دوش  هبـساحم  وت  قح  رگا  هک  یـشاب ، یم  ترـضح  نآ  هناگهن  نارـسمه  زا  یکی  هشئاـع  يا  وت  و  تس ، ادـخ  لوسر  هناـخ  اـجنیا  )
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.( يراد مهس  هناخ  نیا  زا  دوخ  ياهمدق  هاگیاج 
. دیآ دیدپ  یگنج  هک  دوب  کیدزن  دندرب و  ریشمش  هب  تسد  مشاه  ینب  اجنیا  رد 

: دومرف دش و  عنام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ار ادخ  ار  ادخ  )

: دومرف هشئاع  هب  باطخ  و  ددرگ ). عیاض  مردارب  تیصو  هک  دیهد  ماجنا  يراک  ادابم  دینک ، اورپ 
! ادخ هب  دنگوس  )

یم كاـخب  ار  وت  ینیب  مدرک و  یم  نفد  ربماـیپ  راـنک  رد  ار  وا  نم  دوـش ، هتخیر  نوـخ  ياهرطق  اداـبم  هک  دوـب  هدرکن  تیـصو  مردارب  رگا 
(. مدیلام

*****
ۀمامالا ص61. لئالد  [ 1]

يرگاشفا ییابیکش و  ربص و 

نامثع و نادـنزرف  ناورم و  هارمهب  هشئاع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هزاـنج  نفد  ماـگنه  هب 
: دنتفگ دندرک و  دروخرب  هناّحلسم  نایفسوبا 

! ادخ هب  دنگوس 
. دوش نفد  اجنیا  رد  نسح  هزانج  هک  میراذگیمن 
: دومرف هشئاع  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 329
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

نآ و  َُهبُْرق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ُلوُسَر  ُّبِحی  ْنَم ال  ُهَتَیب  ِْتلَخْدَأ  َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َباجِح  ِكُوبَأَو  ِْتنَأ  ِتْکَتَه  ًامیدَق 
. ًاَدْهَع ِِهب  َثِدْحِیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِهیبَأ  ْنِم  َُهبِّرَُقا  ْنَأ  ینَرَمَأ  یخَأ  َّنِإ  ُۀَِشئاع ، ای  َِکلذ  ْنَع  ُِکِلئاس  َهللا 

َكَرابَت َهللا  َّنأل  ؛ ُهَْرتِس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  َِکتْهی  ْنَأ  ْنِم  ِِهباتِک  ِلـیوأَِتب  ُمَلْعَأَو  ِِهلوُسَرَو ، ِهللااـِب  ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  یخَأ  َّنَأ  یمَلْعاَو 
: ُلوُقی یلاعَتَو 

. ِِهنْذِإ ِریَِغب  َلاجِّرلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  َتَیب  ِْتنَأ  ِْتلَخْدَأ  ْدَقَو  [ 1 « ] ْمَُکل َنَذْؤی  ْنَأ  ّالِإ  یبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  »
: ّلَجَوَّزَع ُهللا  َلاق  ْدَقَو 

هللا یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِنُذُا  َْدنِع  ِِهقوُرافَو  ِکیبَِال  ِْتنَأ  ِْتبَرَـض  ْدََقل  يرْمََعل  َو  [ 2 « ] یبَنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  اـی  »
. َلِواعَْملا هلآ  هیلع و 
: َّلَجَوَّزَع ُهللا  َلاق  َو 

[. 3 « ] يوقَّتِلل ْمَُهبُوُلق  ُهللا  َنَحَْتما  َنیذَّلا  َِکئلُوا  ِهللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغی  َنیذَّلا  َّنِإ  »
ِناِسل یلَع  ِِهب  ُهللا  امُهَرَمَأ  ام  ِهِّقَح  ْنِم  ایَعَر  ام  و  يذالا ، ُْهنِم  امِِهبْرُِقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلُوسَر  یلَع  ُُهقوُرافَو  ِكُوبَأ  َلَخْدَأ  ْدََقل  يرْمََعلَو 

ِْنفَد ْنِم  ِهیتْهِرَک  يذَّلا  اَذـه  َناکَْول  ُۀَِـشئاع  ای  ِهللااـَتَو  ًءاـیْحَأ  ْمُْهنِم  َمَّرَحاـم  ًاـتاْومَأ  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  َمَّرَح  َهللا  َّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلُوسَر 
. ِکُسَطْعَم َمِغَر  نآ  ُنَفْدیَس و  ُهَّنَأ  ِتِْملََعل  ِهللا ، َنَیبَو  انَنَیب  امیف  ًاِزئاج  امِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  ِهیبَأ  َْدنِع  ِنَسَْحلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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هشئاع هرهچ  ياشفا 
یسک هشیاع  يا  وت  دیاهدیرد ، داب » وا  رب  ادخ  دورد  هک   » ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تمرح  هدرپ  تردپ ، وت و  هتـشذگ  رد  )

. درک دهاوخ  تساوخزاب  دروم  نیا  رد  ارت  دنوادخ  تشاد ، یمن  تسود  ار  وا  اب  ینیشنمه  شترضح  هک  يداد  هار  ربمایپ  هناخ  هب  ار 
! هشئاع يا 

. دنک يدهع  دیدجت  ات  مروایب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  هب  ار  شاهزانج  هک  دومن  شرافس  نمب  مردارب 
تمرح هدرپ  یـصخش  نینچ  هک  تاهیه  تسا ، ادخ  باتک  هب  قلخ  نیرتانـشآ  و  وا ، لوسر  ادـخ و  هب  مدرم  نیرتاناد  مردارب  هک  شاب  هاگآ 

: دومرف لاعتم  يادخ  يرآ  دردب .! ار  ادخ  لوسر 
زاب يداد ، هار  ربمایپ  هناخ  هب  هزاجا  نودـب  ار  تناشیوخ  وت  یلو  دـیوشن » ربمایپ  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  »

: دیامرف یم  ادخ 
.« دیئوگن نخس  دنلب  يادص  اب  ربمایپ  ربارب  رد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

! دنگوس مدوخ  ناجب  یلو 
: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  یلاح  رد  يدیبوک  نیمز  رب  ار  اهگنلک  ربمایپ  شوگ  کیدزن  رمع » رکبابا و   » شرای تردپ و  نفد  يارب  وت 

.« تسا هدیدنسپ  يوقت  نتشاد  هب  ار  ناشیا  لد  دنوادخ  دننک ، یم  هتسهآ  ار  ناشیادص  ربمایپ  روضح  رد  هک  یناسک  »
! دنگوس دوخ  ناجب  زاب 

تیاـنع شلوسر  هب  ادـخ  هک  ار  یّقح  اـهنآ  دـناهدناسر ، رازآ  ترـضح  نآ  هب  ادـخ ، لوسر  اـب  ناـشدوخ  يراوجمه  اـب  شراـی ، تردـپ و 
! هشیاع يا  تسا . هدومن  مارح  نینمؤم  ناگدنز  رب  هک  ار  هچنآ  نینمؤم  ناگدرم  رب  درک  مارح  دنوادخ  اریز  دناهدرکن ، تیاعر  هدومرف ،

! دنگوس ادخ  هب 
یم هدیلام  كاخب  وت  ینیب  هچ  رگا  دیدرگ ، یم  نفد  اجنیا  رد  وا  هک  يدید  یم  هاگنآ  متـسنادیم  زیاج  شّدج  رانک  رد  ار  مردارب  نفد  رگا 

[. 4 (. ] دش
*****

.53 هیآ بازحا  هروس  [ 1]
هیآ 2. تارجح  هروس  [ 2]
هیآ 3. تارجح  هروس  [ 3]

قئاقدلا ج9 ص586. زنک  ثیدح 198 ، نیلقثلارون ج4 ص295  ثیدح 3 ، یفاک ج1 ص302  لوصا  [ 4]

ربص هاگیاج 

. تسب راکب  درک و  كرد  ار  یئابیکش  ربص و  حیحص  هاگیاج  تخانش و  ار  نآ  همه  دیاب  تسا ، نوگانوگ  ماسقا  ياراد  یئابیکش  ربص و 
ثیدح 330

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. يوَْهلا ِهَیلِإ  َكوُعْدی  امیف  ُّبُِحت ، اَّمَع  ِْربْصا  َو  ُّقَْحلا ، َکُمِْزلی  امیف  ُهَرْکَت  ام  یلَع  ِْربِْصا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تـسود هچنآ  زا  دـناشک  یم  یتسرپاوه  هب  ارت  هچنآ  رد  و  نک ، ربص  نآ  تاـمیالمان  اهیتخـس و  ربارب  رد  دـناسریم  قح  هب  ار  وت  هک  یهار  )

[. 1 (. ] نک هشیپ  یئابیکش  يراد 
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*****
ثیدح 18. رطاخلا ص85  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 1]

تبیصم رب  ربص  شاداپ 

اب مینادب  هک  تسا  نآ  مهم  دشاب ، هتـشادن  یتالکـشم  هک  تسین  یـسک  تفرگ ، دنهاوخ  رارق  ناسنا  هار  رـس  رب  هراومه  اهالب  تالکـشم و 
؟ مینک دروخرب  دیاب  هنوگچ  تالکشم 

یهلا شاداپ  دنک و  یم  مارآ  ار  ناسنا  تالکشم  اهیتخس و  ماگنه  هب  تمایق  دای  ادخ و  دای  هک  دهد  یم  دومنهر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. تسا نارباص  نآ  زا 

ثیدح 331
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ٌۀَبیصُم ُْهَتباصَأ  ْنَم 
ُْهَتباصَأ َمْوی  َُهل  َناک  ام  َْلثِم  اهِرْجَأ  ْنِم  َُهل  ُهللا  َدَّدَج  نُوعِجار » ِهَیِلا  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  ّانإ   » اهَرَکَذ اذِإ  َلاقَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یم زاب  ادـخ  يوس  هب  ام  میئادـخ و  زا  ام   » دـیوگب دـتفا  یم  تبیـصم  نآ  دای  هب  هک  هاگره  سپ  دـسر  وا  هب  یلکـشم  ای  یتبیـصم  سک  ره  )

[. 1 (. ] دیامرف یم  اطع  دوب ، هدید  تبیصم  هک  يزور  دننامه  شاداپ  نازیم  هب  دنک  رارکت  هک  رادقم  ره  ار  وا  شاداپ  دنوادخ  میدرگ »
*****

ریبکلا ج3 ص131 مجعم  [ 1]
لاّمعلازنک ج3 ص300.

تاقدص

نداد هقدص  طیارش 

هراشا

تمدخ رد  يزور  درادن . راگدرورپ  دزن  رد  یشاداپ  دوشن ، تیاعر  رگا  هک  دراد  یطئارش  نادنمتسم  هب  کمک  ادخ و  هار  رد  نداد  هقدص 
، دنتفگ صخـش  نآ  فیرعت  رد  یخرب  دمآ و  نایم  هب  یمان  دوب ، هیما  ینب  نارـس  زا  یکی  هک  رماع  نب  هللادـبع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دنک یم  ریس  ار  ناگنسرگ  دهد و  یم  ادخ  هار  رد  هقدص  رایسب 
ثیدح 332

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
اهیف َّرَبْغاَو  ُُهنیبَج  اهیف  َقِرَع  يذَّلا  ُۀَقَدَص  ُۀَبیَطلا  ُۀَقَدَّصلا  امَّنِإ  َو  َقَرَـس ، اِمب  ُقَّدَـصَتی  َُّمث  َّجاْحلا  ُقِرْـسی  يذَّلا  ِلَثَمَک  ٍِرماع  ِْنب  ِهللاِدـْبَع  ُلَثَم  امَّنِإ 

. ُهُهْجَو
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ادخ هار  رد  ار  هدـش  جارات  لاوما  سپـس  ددزد و  یم  هللا  تیب  جاّجح  لاوما  زا  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  دـننامه  رماع  نب  هللادـبع  ناتـساد  )
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هار رد  ار  نآ  دروآ و  تسدب  یلوپ  راک ، جنر  یناشیپ و  قرع  زا  ناسنا  هک  تسا  ياهقدص  كاپ  هقدـص  هک  یتروص  رد  دـهد . یم  هقدـص 
[. 1 (. ] دهدب هیده  ادخ 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  ماما  زا 
؟ تسا نینمؤملاریما  ترضح  امش  فده  ایآ 

. يرآ دومرف :
*****

ثیدح 1244 مالسإلا ج2 ص329  مئاعد  [ 1]
ثیدح 8152. لئاسولا ج7 ص244  كردتسم 

ادخ ربارب  رد  میلست  حور 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یصخش  تسا  راگدورپ  ربارب  رد  ینتورف  میلست و  حور  نتشاد  تدابع  طئارش  زا  یکی 
! ادخ لوسر  رسپ  يا 

؟ يدرک حبص  هنوگچ 
ثیدح 333

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َو ُهَرْکَا ، ام  ُعَفْدَا  الَو  ُّبُِحا ، ام  ُدِجَا  ال  یلَمَِعب ، ٌنِهَتُْرماَنَأ  َو  یب ، ٌقِدُحم  ُباسِْحلا  َو  یُنُبلْطی ، ُتْوَْملاَو  یمامَا ، ُراَّنلاَو  یقْوَف ، ٌّبَر  ِیلَو  ُتْحَبْـصَا 

!؟ یّنِم ُرَْقفَا  ٍریقَف  يأَف  ینَع ، یفَع  َءاش  ْنِإ  َو  یَنبَّذَع ، َءاش  ْنِإَف  يریَغ ، ِدِیب  ُرُومُْالا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم میاشامت  هریخ  هریخ  باسح  دیبلط و  یم  ارم  گرم  متشاد ، يور  شیپ  رد  یشتآ  مرـس و  يالاب  راگدرورپ  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  )
روما مامز  و  منکب ، مناوت  یمن  رود  دوخ  زا  مرادـن  تسود  ار  هچنآ  و  مبای ، یمن  مراد  یم  تسود  ار  هچنآ  متـسناد  یم  نیقی  هب  نم  درک و 

رتدنمزاین نم  زا  يدنمزاین  هچ  نیا  رب  انب  درک ، دهاوخ  موفع  تساوخ  وا  رگا  و  دنک ، یم  مباذـع  تساوخ  وا  رگا  تسا ، يرگید  تسد  رد 
[. 1 (. ] تسا

*****
ثیدح 3 سلجم 89  قودص ص487  خیش  یلاما  [ 1]

ثیدح 1. راونالاراحب ج78 ص116 

ع

تدابع

يرشب ناوت  اب  تدابع  بسانت 

هراشا

یمکُح ای  یتدابع  شناگدـنب  رب  نایناهج  راگدرورپ  زگره  تسا ، يرـشب  ناوتاب  ماـکحا ، تاداـبع و  بساـنت  یهلا ، ياـهتمکح  زا  یکی 
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: دیامرف یمن  بجاو  نانآ  تردق  ناوت و  زا  شیب 
ثیدح 334

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ُهَتَْفلُک ُْهنَع  َعَضَو  َّالِإ  ُهَتَرُْدق  َذَخَا  الَو  ُهَتَعاط ، ُْهنَع  َعَضَو  َّالِإ  ٍدَحَا  َۀَقاط  ُهللا  َذَخَا  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
کبس ار  وا  جراخم  هکنآ  زج  دهاک  یمن  یسک  تردق  زا  و  دهاک ، یم  وا  تعاطا  رادقم  زا  هکنآ  زج  دریگ  یمن  ار  یـسک  ناوت  دنوادخ  )

.( دنک یم 
*****

لوقعلا ص175 فحت  [ 1]
ثیدح 4. راونالاراحب ج78 ص117 

رح یهاوخ  رذع  نتفریذپ 

ماما درک ، یهاوخرذع  دش و  نامیـشپ  یتقو  اّما  تسب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  هار  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  یحایر  دیزی  نب  رح  هچرگ 
: درک اعد  وا  قح  رد  و  تفریذپ ، ار  وا  رذع 

ثیدح 335
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ َکُمِْسا ام  ََکل ، ُرِفْغیَو  َکیَلَع ، ُهللا  ُبُوتی  ْمَعَن ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

)؟ تسیچ وت  مسا  دزرمآ ، یم  ار  وت  دریذپ و  یم  وت  زا  دنوادخ  يرآ  )
: داد خساپ 

. تسا رُح  نم  مان 
: دومرف ماما 

ْلِْزنِإ ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ُهللا  َءاش  ْنِإ  ُّرُْحلا  َْتنَأ  َکُُّما ، َْکتَّمَس  امَک  ُّرُْحلا  َْتنَأ 
.( دهاوخب ادخ  رگا  ياهدازآ  ترخآ  ایند و  رد  وت  تشاذگن  مان  رُح  طلغ  هب  تردام  ار  وت  ادخ ، هب  دنگوس  )

: دومرف وا  خساپ  رد  ترضح  نآ  تساوخ ، ماما  زا  نتفر  نادیم  هزاجا  رُح 
[. 1 . ] میحَّرلا ُباوَّتلا  َوُه  َهللا  َّنِا  مِهیَلَع ، ُهللا  َبات  ْنَّمِم  َْتنُک  َْتُبت  ْنِا  یخَا  ای 

(. تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایسب  دنوادخ  انامه  هک  تفریذپ  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  يدرک ، هبوت  رگا  ردارب  يا  )
*****

یفوک ج5 ص113 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]
راونالاراحب ج45 ص14

سلجم 30. قودص  یلامأ  باتک 

يریذپ رذع 
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يریذپ رذع  ترورض 

دوجو هب  تدحو  ّتبحم و  و  دنک ، یم  نک  هشیر  ار  اهینمـشد  هک  تسا ، يریذپرذع  یعامتجا ، یگدـنز  رد  یقالخا  ياهشزرا  زا  یکی 
رگیدکی زا  دیاب  دننک ، یم  یهاوخرذع  هدش  نامیشپ  يزور  دنوش و  یم  هابتـشا  راچد  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  اهناسنا  نوچ  دروآ ، یم 

. تفرگ دهاوخ  ار  اهيزوتهنیک  ياج  اهینابرهم  اهیتسود و  هک  میریذپب ، ار  اهیهاوخرذع 
ثیدح 336

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
یبَأ َْنب  ِیلَع  َنینِمْؤُملاَریمَأ  َّنَأ  َکـِلذَو  ُْهنِم ، َکـِلذ  ُْتِلبََقل  يرْخُاـْلا ، یف  یلَرَذَـتْعأَو  ینْمُیْلا ، َیلِإ  یمْوَأ  َو  ِنُذُاـْلا  ِهِذـه  یف  ٌلُـجَر  یَنَمَتَـش  َْول 

: ُلوُقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللاَلوُسَر  يّدَج  َعِمَس  ُهَّنَأ  ینَثَّدَح  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط 
. لطبم وأ  ّقحم  نم  رذعلا  لبقی  مل  نم  ضوحلا  دریال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تسا تهجنادب  نیا  و  مریذپ ، یم  ار  وا  یهاوخرذع  دنک ، یهاوخرذع  رگید  یفرط  زا  دبوکب و  نم  تروص  فرط  کی  رب  یـصخش  رگا  )

یم هک  دینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  هک  درک  لـقن  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  هک 
: دومرف

[. 1 «.( ] لطاب ای  دشاب  قح  رب  صخشنآ  لاح  دریذپن ، ار  یهاوخرذع  هک  یسک  دوش  یمن  دراو  رثوک  ضوح  رب  »
*****

قحلا ج11 ص431 قاقحا  [ 1]
: نیطمسلاررد مظن 

زواـجت هنرگو ، تسا  نینمؤـم  ناتـسود و  نیب  طـباور  رد  هدـشدای  یقـالخا  شزرا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  حیـضوت   ) يدـنرز همّـالع 
(. داد تبثم  خساپ  دیاب  ار  ناراکمتس 

ادخ رف  لامعا  هضرع 

هاگحبص ره  رد  لامعا  هضرع 

رد ددرگ ، یم  شومارف  دنهد  یم  ماجنا  هچره  اهنآ  و  دروآ ، یمن  باسحب  درگن و  یمن  یسک  ار  ناشراتفر  لامعا و  دننک ، یم  رکف  یخرب 
دنهاوخ راگدرورپ  دزن  ار  ناسنا  لامعا  دـنراد ، رارق  نایناهج  راـگدرورپ  يور  شیپ  رد  یتعاـس  هظحل و  ره  رد  اـهناسنا ، همه  هک  یتروص 

: درب
ثیدح 337

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. یلاعَت ِهللا  یَلَع  ُضَْرُعت  َو  َِّالا  ٍحابَص  ْنِمام  ِۀَّمُْالا  ِهِذه  َلامْعَا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] دنرب یم  گرزب  دنوادخ  دزن  ار  اهنآ  هکنآ  زج  درذگ  یمن  نآ  رب  یهاگحبص  چیه  یمالسا ، تّما  نیا  رادرک  راتفر و  انامه  )

*****
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ثیدح 156 اضرلا ج2 ص48  رابخا  نویع  [ 1]
ثیدح 54. راونالاراحب ج73 ص353 

ندز رطع 

راد هزور  ندز  رطع 

ثیدح 338 دراد . ربارب  دنچ  شاداپ  تسا و  بوخ  دنک  هدافتسا  رطع  زا  دوخ  تادابع  زامن و  يارب  رگا  رادهزور 
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ِِمئاَّصلا ُۀَفُْحت  ُبیّطلَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] تسا رادهزور  هیده  رطع  )
*****

قودص ص61 خیش  لاصخ  [ 1]
ۀعیشلا ج7 ص67 لئاسو 

راونالاراحب ج96 ص289.

ششخب وفغ و 

هدنهد مانشد  وفع 

: دیوگ یم  قلطصم  نب  راصع 
هک مدـید  ار  یلع  نب  نیـسح  یـسلجم  رد  مدـش و  هنیدـم  دراو  متـشاد ، لد  رد  هنیک  ضغب و  مشاه ، ینب  بلاطیبا و  نب  یلع  هب  تبـسن  نم 

: مدیسرپ وا  زا  تشاداو ، یتفگش  هب  ارم  وا  توکس 
؟ یتسه یلع  رسپ  وت 

: داد خساپ 
. يرآ

: تفگ درک و  نم  هب  نابرهم  یهاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنارذگ . دح  زا  مدرک و  تناها  مانشد و  هب  عورش  نم  سپ 
ثیدح 339

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٌغَْزن ِناطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنی  اَِّما  َو  َنیلِهاْجلا ، ِنَع  ْضِرْعَأَو  ِفْرُْعلِاب  ُْرمأ  َو  َْوفَْعلاِذُـخ   » ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللاِمِْسب  ِمیجَّرلا ، ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللااـِب  ُذوُعَأ 

َُّمث ال یَْغلا  یف  ْمُهَنوُّدُمی  ْمُُهناوِْخا  َو  َنوُرِْـصبُم ، ْمُهاذِاَف  اوُرَّکَذـَت  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِا  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنِا  ٌمیلَع ، ٌعیمَـس  ُهَّنِا  ِهللاِاب  ْذِعَتْـساَف 
[. 1 .« ] َنوُرِصْقی

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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هب و  ریذپب ، ار  ناشرذع  نک و  ارادم  اهنآ  اب  لاح ) ره  هب  ( ) نابرهم هدنـشخب و  دنوادخ  مان  هب  هدش ، هدنار  ناطیـش  زا  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  )
(! نکم هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج  زا  و  امن ، توعد  اهیکین 

! تساناد هدنونش و  وا  هک  رب ؛ هانپ  ادخ  هب  دسر ، وت  هب  ناطیش  زا  ياهسوسو  هاگره  و 
یم ار  قح  هار  وا ، دای  وترپ  رد   ) و دنتفا ؛ یم  وا ) رفیک  شاداپ و  ادخ و   ) دای هب  دنوش ، ناطیش  ياههسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراگزیهرپ 

! دنتسیا یمن  زاب  و  دنرب ، یم  شیپ  یهارمگ  رد  هتسویپ  نیطایش ) زا   ) ناشناردارب ار ) ناراگزیهرپان   ) و دندرگ . یم  انیب  ناهگان  دننیب و )
. َكانْدَشْرََال انَتْدَشْرَتِْسا  َْولَو  َكانْدَفََرل ، انَتْدَفْرَتِْسا  َْولَو  َكانْعََأل ، انَْتنَعَتِْسا  َْول  َکَّنِا  ََکلَو ، یل  َهللا  ُرِفْغَتْسَأ  َکیَلَع  ْضِّفَخ 

ام زا  رگا  میدرک و  یم  هّجوت  مینک  هّجوت  وت  هب  یتـساوخ  یم  اـم  زا  وت  رگا  منک ، یم  شزرمآ  بلط  وت  دوخ و  يارب  ادـخ  زا  نک ، هاـتوک  )
(. میدرک یم  تیاده  مینک  تیاده  ار  وت  یتساوخ  یم  ام  زا  رگا  و  میدوب ، نابرهم  مینک  ینابرهم  وت  هب  یتساوخ  یم 

: دیوگ یم  راصع 
: دومرف دید  نم  رد  ار  ینامیشپ  راثآ  نوچ  مدش ، نامیشپ  مدمآ و  دوخب  نیسح  دروخرب  نیا  اب 

؟ َْتنَأ ِماَّشلا  ِلْهَأ  ْنِمَأ  [ 2 « ] َنیمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ْمَُکل  ُهللاُرِفْغی  َمْوْیلَا  ُمُکیَلَع  َبیْرثَت  «ال 
(. تسا رتنابرهم  ياهدنروآ  تمحر  ره  زا  وا  هک  دزرمآ  یم  ار  امش  ادخ  دیورب  تسین  امش  رب  زورما  یهانگ  )

[. 3 [؟ یتسه ماش  لها  زا  وت  ایآ 
*****

هیآ 199. فارعا  هروس  [ 1]
هیآ 92. فسوی  هروس  [ 2]

رودصملا ص614. ۀثفن  [ 3]

لقع

لقع لامک 

؟ تسا مادک  لقع  لامک  هار  اّما  دباین ، هار  نآ  رد  ینوگرگد  لزلزت و  و  دسرب ، دوخ  یعقاو  لامک  هب  نانآ  لقع  دنهاوخ  یم  همه 
ثیدح 340

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِّقَْحلا ِعابَّتِاب  َّالِإ  ُلْقَْعلا  ُلُمْکیال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 «( ] یئارگ قح   » قح زا  يوریپ  اب  رگم  ددرگ ، یمن  لماک  درخ  لقع و  )

*****
نیّدلا ص298. مالعا  [ 1]

لقع ياههناشن 

؟ تخانش ار  لقاع  ناسنا  ناوت  یم  ییاههار  هچ  زا 
؟ داد صیخشت  لهاج  زا  ار  لقاع  دوش  یم  هنوگچ  و 
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ثیدح 341
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ِِهئاجَِرب َُقثوی  ْنَم ال  وُجْری  َو ال  ُهَرْدَغ ، ُفاخی  ْنَِمب  ُِقثی  َو ال  ُهَْعنَم ، ُفاخی  ْنَم  ُلَأْسی  َو ال  ُهَبیذْکَت ، ُفاخی  ْنَم  ُثِّدَحی  ُِلقاْعلَا ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب و  دنک ، یمن  یتساوخرد  دـهد  یمن  اروا  هتـساوخ  هک  یـسک  زا  و  دـنک ، یم  بیذـکت  ار  وا  هک  دـیوگ  یمن  یـسک  دزن  ار  يرَبَخ  لقاع  )
[. 1 .( ] دوش یمن  راودیما  درادن  نانیمطا  هک  یسک 

*****
مالسلا ج1 ص181. هیلع  نیسحلا  مامالا  ةایح  [ 1]

بیغ ملع 

ملاع فیرعت 

. دناهدرک فیرعت  ینوگانوگ  تارابع  اب  ار  دنمشناد  ملاع و 
؟ دوشن هابتشا  راچد  هک  تسا  نآ  ملاع  ایآ  دناسانش ، یم  وا  تافص  زا  یخرب  هب  ار  ملاع  زین  ماما 

؟ دشاب تسرد  دیوگ  یم  هچره  ای 
ثیدح 342

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُُهباوَص ُُرثْکی  ْنَم  ُِملاْعلا  امَّنِإ  َو  ِبْجُْعلا ، َنِم  َّنُجی  ْنَأ  َکَشْوََأل  َباصَأ  َو  َنَسْحَأ  َلاق  ام  َّلُک  َِملاْعلا  َّنَأ  َْول 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ياـهورین زا  دـنیوگ  یم  دـنتفا و  یم  دـیدرت  کـش و  هب  وا  هراـبرد  یتفگـش  زا  هنیآ  ره  دـشاب ، حیحـص  وـکین و  دـیوگب  هچره  ملاـع  رگا  )

[. 1 .( ] دشاب رتشیب  وا  تسرد  ياهراک  هک  دنیوگ  ار  سک  نآ  ملاع  هکلب  دریگ ، یم  کمک  يزومرم 
*****

قحلا ج11 ص590. قاقحا  [ 1]

لهج لقع و  هناشن 

نایب هنوگنیا  ار  لهج  ملع و  ياههناشن  هتخادرپ و  لهاج  ملاع و  ندناسانش  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  يرگید ، دنمـشزرا  راتفگ  رد 
. دراد یم 

ثیدح 343
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ِلُوبَْقلا ِتامالَع  ِِلئالَد  ْنِم 
ِنُوُنف ِِقئاقَِحب  ُهُْملِع  َو  ِِهثیدَِحل  ُهُداِقْتنِا  ِِملاْعلا  ِِلئالَد  ْنِم  َو  ِرْکِْفلا ، ِلْهَأ  ِریَِغل  ُةارامُْملَا  ِلْهَْجلا  ِبابْسَأ  ِتامالَع  ْنِم  َو  ِلوُقُْعلا ، ِلْهَأ  یِلا  ُسُولُْجلَا 

. ِرَظَّنلا
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ینادان لهج و  ياههناشن  زا  رکف  لها  ریغ  اب  يراتفردب  تنوشخ و  و  تسا ، ّقح  نتفریذپ  ياههناشن  زا  لقع  هشیدنا و  نابحاص  اب  نتـسشن  )
[. 1 (. ] تسا يدنمشناد  ياههناشن  زا  اههشیدنا ، اهرظن و  تیعقاو  هب  یهاگآ  شیوخ و  راتفگ  در  دقن و  یبایزرا و  و  تسا ،

*****
لوقعلا ص177 فحت  [ 1]
ۀعیشلا ج1 ص620 نایعا 

ثیدح 14. راونألا ج78 ص119  راحب 

لییربج کمک  تیب و  لها  ملع 

ملع و زا  هنومن  اههد  رفس  لوط  رد  نوچ  دیسر  تداهش  هب  البرک  رد  ماما  هارمه  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناروای  زا  ینادمه  دیعُج 
هیلع نیسح  ماما  زا  دهد  یم  ربخ  لئابق  دارفا و  تشونرس  هدنیآ و  زا  ًاقیقد  و  دراد ، قابطنا  اهتیعقاو  اب  هک  دوب ، هدینـش  هدید و  ار  یهاگآ 

؟ دیئامرف یم  رظن  راهظا  قیقد  هنوگنیا  نانآ  هدنیآ  دارفا و  هب  تبسن  هنوگچ  هللادبعابا  ای  وت  يادف  مناج  دیسرپ . مالسلا 
؛

ثیدح 344
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِسُدُْقلا ُْحَور  ِِهب  اناَّقََلت  ٍِءیَش  ْنَع  انییُع  اذِاَف  َدُواد ، ِلآ  ِمْکُِحب  ُمُکَْحن  ُدیَعُج  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! دیعُج يا  )
ترـضح میوش ، هدـنامرد  ياهلئـسم  هب  تبـسن  هاگره  مینک و  یم  تواضق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دُوواد  نادـناخ  شور  هب  ام 

[. 1 .( ] دنک یم  کمک  ار  ام  لیئربج 
*****

ثیدح 7 تاجردلا ص452  رئاصی  [ 1]
ثیدح 22. راونالاراحب ج25 ص57 

نیسح ماما  بیغ  ملع  یهاگآ و 

ناماما و  مالسا ، یمارگ  لوسر  یهلا و  ناربمایپ  رایتخا  رد  نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  بیغ  ملع  هک  دنراد  رواب  دنناد و  یم  نایعیـش  همه 
ياهيدنمزاین همه  هب  یهلا  یحو  اب  دنناوتب  و  دـننک ، فرطرب  ار  یمالـسا  تّما  روما  تالکـشم  ات  تفرگ ، یم  رارق  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

: هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  یفعج  رباج  دنیوگ . خساپ  اهناسنا 
ات تفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادید  هب  دوب  ُبنُج  هک  یلاح  رد  تشادن ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  بیغ  ملع  هب  داقتعا  نوچ  یبَرَع 

: دیبوک ار  ترضح  نآ  هناخ  برد  یتقو  دیامزایب ، ار  وا 
ثیدح 345

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ٌُبنُج َْتنَأَو  َکِمامِإ  یلِإ  َلُخْدَت  ْنَأ  یبارْعَأ  ای  ییْحَتْسَت  امَأ 

: َلاق َو 
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. ُمتْضَخْضَخ ُْمتْوَلَخ  اذإ  ِبَرَْعلا  َرِشاعَم  ُْمْتنَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ يوش یم  دراو  دوخ  ماما  رب  تبانج  لاح  رد  هک  ینک  یمن  مرش  ایآ  یبارعا  يا  )
[. 1 .( ] دور یم  ناتتسد  زا  رایتخا  دینک  یم  تولخ  یتقو  اهبرع  امش 

ار دوخ  يرکف  تالکشم  دیسر و  ماما  تمدخ  كاپ  ندب  سابل و  اب  هاگنآ  درک و  لسغ  تشگزاب ، دوب  هدش  تریح  راچد  هک  صخـش  نآ 
. دیسرپ

نیقفانم هئطوت  زا  یهاگآ 
یـسایس ضارغا  ياراد  هک  هفوک  لـها  زا  یهورگ  دوب ، هتفر  نیب  زا  يزیرنوـخ  گـنج و  هک  هیواـعم  اـب  حلـص  هماـندادرارق  ءاـضما  زا  سپ 

: دنتفگ دندرک و  رارقرب  طابترا  هیفنح  نب  دّمحم  اب  یناهنپ  دندوب ،
. میراد یم  رب  هار  رس  زا  ار  هیواعم  میتسه و  امش  اب  ام  دینک  مایق  امش 

: دنتفگ دنتفرگ و  سامت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  یناهنپ  دنتشادن ، رب  دوخ  یسایس  ضارغا  زا  تسد  هورگ  نآ  دنداد . در  باوج  ناشیا 
. میهد یم  يرای  ار  امش  ام  دینک  مایق  امش 

ثیدح 346
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

انَءامِد َو  ِساَّنلا  َءامِد  اوُِطْبنَتْسی  َو  اِنب  اُولیِطَتْسی  َو  اِنب  اُولُکْأی  ْنَأ  َنوُدیری  امَّنِإ  َمْوَْقلا  َّنِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیمز رب  هدوهیب  ار  ام  مدرم و  نوخ  و  دنسرب ، يراوگرزب  هب  ام  هلیـسو  هب  دننک و  نیمأت  ار  دوخ  مکـش  ام  هلیـسو  هب  دنهاوخ  یم  هورگ  نیا  )
[. 2 .( ] دنزیر

دعس رمع  تشونرس  هب  ماما  یهاگآ 
هیلع نیسح  ماما  دعس ، رمع  يزور  تشادن ، دوجو  ییالبرک  يارجام  و  دوبن ، يربخ  هفوک  یـسایس  تالّوحت  زا  زونه  هک  حلـص  نارود  رد 

: تفگ دید و  ار  مالسلا 
! هللادبعابا يا 

. متسه وت  لتاق  نم  دننک  یم  نامگ  لقع  مک  ياهناسنا  زا  یخرب 
ثیدح 347

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ًالیلَق َِّالا  يدَْعب  ِقارِْعلا  َُّرب  ُلُکَْأت  َکَّنَأ ال  ینیَع  ُّرَقی  ُهَّنَا  امَأ  ُءامَلُح ، ْمُهَّنِکلَو  َءاهَفُِسب  اوُسَیل  ْمُهَّنِا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! نادب اّما  تشُک ، یهاوخ  ارم  وت  دنرابدرب ، لقاع و  هکلب  دنتسین  لقع  مک  نانآ  )

[. 3 .( ] دروخ یهاوخن  كدنا  زج  قارع  مدنگ  زا  وت  هکنیا  زا  دش  دهاوخ  نشور  نم  مشچ 
ناگدنرپ رکذ  زا  ماما  یهاگآ 

زین مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندرک ، یم  كرد  ار  اهنآ  دنتـشاد و  یهاگآ  ناگدنرپ  عاونا  قطن  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و 
: اریز دیوگ ، یم  زار  ادخ  اب  هنوگچ  ياهدنرپ  ره  تسناد  یم  و  دوب ، هاگآ  ناگدنرپ  رکذ  قطن و  زا 

ثیدح 348
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُهَّبَر ِِهب  ُدِمْحی  ٌحیبْسَت  َُهل  َو  َّالِإ  ءیَش  ْنِم  ُهللا  َقَلَخ  ام 

: ۀیآلا هذه  الَت  َُّمث 
[. 4 « ] ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکلَو ال  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَسی  َّالِإ  ءیَش  ْنِم  ْنِإ  «و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
«: دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس   » دیوگ یم  ساپس  دمح و  ار  ادخ  یّصاخ  رکذ  اب  هکنآ  زج  درکن  قلخ  يزیچ  یتسه  راگدرورپ  )

.( دینک یمن  كرد  ار  اهنآ  ساپـس  دمح و  امـش  نکل  دیوگ ، یم  ساپـس  رکـش و  ار  ادخ  هکنآ  زج  درادـن  دوجو  یتسه  ماظن  رد  يزیچ  و 
[. 5]

هار نادزد  زا  نداد  ربخ 
: دومرف داد و  دومنهر  اهنآ  هب  ترضح  نآ  دنورب  ترفاسم  هب  دنتساوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارگراک  زا  یخرب 

ثیدح 349
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْمُکیَلَع َعُِطق  ینوُُمتَْفلاخ  ْنِإ  ْمُکَّنِإَف  اذَک ، َمْوی  اوُجُرْخاَو  اذَک  َمْوی  اوُجُرَْخت  ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ریـسا دینک  تفلاخم  نم  روتـسد  اب  رگا  دـینک ، یچیپرـس  ادابم  دـیوش ، جراخ  هنیدـم  زا  يرگید  زور  رد  هکلب  دـینکن ، رفـس  زور  نالف  رد  )
.( دیوش یم  هار  نادزد 

دنتـشک و ار  اهنآ  دندروآ و  موجه  اهنآ  رب  نادزد  هار  نیب  رد  دندرکن ، لمع  ماما  دومنهر  هب  دندرک و  باتـش  نارگراک  تشذـگ و  یمک 
: دومرف دیسر  ماما  هب  ربخ  یتقو  دندرب . تراغ  هب  ار  ناشلاوما 

.( دندرکن شوگ  یلو  مداد  زیهرپ  ار  اهنآ  نم   ) یّنِم اُولَبْقی  ْمَلَف  مُُهتْرَّذَح  ْدََقل 
راهظا ترـضح  نآ  نارگراک  ندش  هتـشک  زا  دـید  ار  ماما  ات  هنیدـم  رادـنامرف  تفر . هنیدـم  یلاو  دزن  یتحاران  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دیامرف اطع  وکین  شاداپ  امش  هب  ادخ  هللادبعابا  ای  تفگ  درک و  فّسأت 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دینک یم  صاصق  ار  اهنآ  وت  منک  یفّرعم  وت  هب  ار  رگتراغ  نالتاق  رگا 
: تفگ هنیدم  رادنامرف 

! يرآ
؟ دیسانش یم  ار  اهنآ  امش  رگم 

: دومرف ماما 
. يرآ

. دوب هتسشن  هنیدم  رادنامرف  رانک  رد  هک  درک  يدرم  هب  هراشا  سپس 
: تفگ دوب  هدش  ریگلفاغ  هک  درم  نآ 

؟ یسانش یم  ارم  اجک  زا  وت 
؟ ياهتفر هناشن  نم  يوس  هب  ارچ  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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هچ امش  کیمادک  دیتسب و  ار  هار  یبکرم ، هچ  رب  راوس  اجکب و  هنوگچ و  هک  منک ، ءاشفا  ار  وت  ناهارمه  مان  میوگب و  ار  اههناشن  همه  رگا 
؟ ینک یم  فارتعا  تشک ، ار  یسک 

: تفگ درم  نآ  هک  ياهنوگب  دومرف  نایب  تساک  مک و  یب  ار  ارجام  همه  هاگنآ 
! ادخ هب  دنگوس 

. دیوگ یم  تسار  نیسح 
. درک مادعا  ار  همه  ریگتسد و  ار  درم  نآ  ناهارمه  مامت  رادنامرف 

دیز تداهش  زا  ربخ 
هب يزور  تسناد . یم  ار  وا  ندیـشک  رادـب  لحم  تشاد و  یهاگآ  شردارب  دـیز »  » ترـضح مایق  هدـنیآ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

: هک دومرف  دوخ  باحصا 
: دومرف نایب  هنوگنیا  ار  دیز »  » يارجام مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

ثیدح 350
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: لاق مالسلا  هیلع  نیسحلا  هیبأ  نع  یبأ  ینثّدح  ملسم  نبا  ای 
یْفتِک یلَع  ُهَدی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َعَضَو 

: َلاق َو 
«. ۀّنجلا یلإ  رشح  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ  ًامولظم ، لتقی  دیز  هل  لاقی  لجر  کبلص  نم  جرخی  ینب  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یم ّدلوتم  يدرم  وت  تُشپ  زا  مدنزرف ، دومرف ، تشاذگ و  نم  شود  يور  رب  كرابم  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  )
[. 6 (. ] تفر دهاوخ  تشهب  يوس  هب  باسح  یب  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  هاگنآ  دوش و  یم  هتشک  هنامولظم  و  تسا ، دیز »  » وا ان  هک  دوش 

یبارعا هدشمگ  رتش  زا  ربخ 
: درک لقن  ساّبع  نبا 

: تفگ دوب و  تحاران  تخس  دیسر و  هار  زا  یبارعَا  هاگان  میدوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  يزور 
! ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا 

هب ار  اههدـشمگ  و  درک ، یم  تیادـه  ار  ناگدـشمگ  مالــسلا  هـیلع  نینموـملاریما  تردـپ  مرادـن ، یبـکرم  نآ  زج  و  هدــشمگ ، نـم  رتـش 
. سرب مدادب  دنادرگ ، یم  زاب  ناشنابحاص 

ثیدح 351
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُدَوْسَأ ٌْبئِذ  اهِهِجاُوم  یف  َو  ًۀَِفقاو  َکَتَقان  ُدَِجت  ینالُْفلا  ِعِضْوَْملا  یِلا  ْبَهِْذا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 7 .( ] دراد رارق  یهایس  گرگ  وت  رتش  يوربور  و  تسا ، هداتسیا  هک  ینک  یم  ادیپ  ار  ترتش  ورب  ارحص  تمسق  نالف  رد  )
. درک ینادردق  رّکشت و  ماما  زا  تشگزاب و  درک و  ادیپ  ار  شرتش  تفر و  برع  درم 

هبعک ندنام  ظوفحم  زا  ربخ 
: درک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ماقم هبعک و  فارطا  مامت  دمآ و  یگرزب  لیـس  تشاد ، روضح  زین  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هک  جـح  مسارم  رد  اهلاس  زا  یکی  رد 
زا ار  ماقم  هبعک و  میظع  لیس  نآ  دندرک  یم  رکف  دش ، هتخود  اههاگن  میهاربا  ماقم  هب  دندوب و  نارگن  برطضم و  مدرم  تفرگ ، ار  میهاربا 

. دنک یم  ياج 
: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ 

ثیدح 352
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. اوُّرِقَتْساَف ِِهب  َبَهْذِیل  ْنُکی  َْمل  ًامَلَع  ُهَلَعَج  ْدَق  َهللا  َّنِإ  ِدان 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مارآ دروخ ، یمن  ناکت  دوخ  ياج  زا  لیـس  نیا  اب  زگره  داد ، رارق  راوتـسا  هناشن  ار  هبعک  دـنوادخ  انامه  هک  نک  نـالعا  دـنلب  يادـص  اـب  )
[. 8 .( ] دیشاب

*****
حئارج ج1 ص246 جئارخ و  [ 1]

ۀعیّشلا ج1 ص476 لئاسو 
راونالاراحب ج44 ص181

ینارحب ج17 ص56. ملاوع 
هیاهن ج8 ص174. هیادب و  [ 2]

.20 ثیدح راونألاراحب ج44 ص263  دیفم ص251 ، خیش  داشرا  ۀمغلا ج2 ص9 ، فشک  [ 3]
هیآ 44. ءارسا  هروس  [ 4]

ثیدح 8. راونالاراحب ج64 ص27  ثیدح 5 ، حئارج ج1 ص248  جئارخ و  [ 5]
رثالا ص305. ۀیافک  [ 6]

ثیدح 83. ةادهلا ج5 ص211  تابثا  [ 7]
ةادهلا ج5 ص176. تابثا  هیقفلا ج2 ص243 ، هرضحی  نم ال  یفاک ج4 ص223 ، لوصا  [ 8]

ییوج بیع 

ییوج بیع  زا  زیهرپ 

. تسا یئوجبیع  زا  زیهرپ  یعامتجا ، طباور  رد  یقالخا  ياهشزرا  زا  رگید  یکی 
ثیدح 353

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ًارِذاع ٍِبئاع  ِّلُک  َعَم  ْمَدْعی  َْمل  ًاِبئاع  ٍدَحْألنُکی  َْمل  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] تسا زاینیب  زین  یهاوخرذع  زا  دنکن ، یئوجبیع  مدرم  رد  هک  یسک  )

*****
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ثیدح 1. رطاخلا ص80  هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  [ 1]

غ

ندرک تبیغ  یتشز 

: دومرف درم  نآ  هب  باطخ  ترضح  نآ  درک ، یئوگدب  تبیغ و  رگید  يدرم  زا  يدرم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  رد 
ثیدح 354

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ِراَّنلا ِبالِک  ُمادإ  اهَّنإَف  ِۀَبیِْغلا  ِنَع  َّفُک  اذه  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: درم يا  )

.( تسا خزود  ناگس  همقل  تبیغ ، هک  رادزاب  تبیغ  زا  نابز 
*****

لوقعلا ص175 فحت  [ 1]
2 ثیدح راونألا ج78 ص117  راحب 

ۀعیشلا ج1 ص620. نایعأ 

ف و ق

ینادردق

دعسأ نب  ۀلظنح  زا  ینادردق 

: تفگ دز و  دایرف  نایفوک  رس  رب  داتسیا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  هلظنح  اروشاع ، زور  رد  گنج  مرگامرگ  رد 
. مناسرت یم  دش  لزان  داع  دومث و  رب  هک  یباذع  زا  ار  امش  مناسرت . یم  تمایق  زور  همکاحم  زا  ار  امش  مناسرت ، یم  یهلا  باذع  زا  ار  امش 

: دومرف درک و  رّکشت  وا  زا  ماما 
ثیدح 355

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! َدَعْسَأ َْنبای 

! ُهللا َکِمَحَر 
ْدَقَو َنآلا  مه  هب  َفیَکَف  ََکباحْصأَو ، َكوُحیبَتْـسِیل  َکَیلِإ  اوُضَهَنَو  ِّقَْحلا ، َنِم  ِهَیِلا  ْمُهَتْوَعَد  ام  َکیَلَع  اوُّدَر  َنیَح  َباذَْعلا  اُوبَجْوَتْـسا  ِدَق  ْمُهَّنِإ 

. َنیِحلاَّصلا َکَناوْخِإ  اُولَتَق 
. یْلبی ٍْکُلم ال  یِلا  َو  اهیف ، ام  اْینُّدلا و  َنِم  ٍریَخ  یِلا  ُْحر 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! دعسأ رسپ  يا  )

هداـمآ تناراـی  وت و  لـتق  هب  و  دـندادن ، تبثم  خـساپ  يدومن  توعد  ناـشّقح  يوـس  هب  هک  هاـگنآ  ار  مدرم  نیا  دـنک ، تمحر  ار  وـت  ادـخ 
هب ورب  دنراگدرورپ ، مشخ  باذع و  راتفرگ  رگید  دنتخیر  ار  وت  حلاص  ناردارب  نوخ  هک  لاح  اّما  و  دندوب ، باذـع  بجوتـسم  دـندیدرگ ،

[. 1 (. ] تسا یگشیمه  هک  یئاقآ  کلم و  يوس  هب  ورب  تسا ، رترب  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  ایند و  زا  هچنآ  يوس 
*****

یلمآ ج3 ص329 يربط  خیرات  [ 1]
نیعلاراصبا ص77

فط ص235. هعقاو 

ءاثعشلا یبا  يزادناریت  يارب  ینادردق 

نیسح ماما  رانک  رد  اروشاع  زور  دز . یم  فده  هب  قیقد  دوب و  هبرجت  اب  نازادناریت  زا  یکی  ءاثعشلا » یبا   » هب فورعم  يدنک  دایز  نب  دیزی 
زجر درک  یم  يزادناریت  هک  راب  ره  دز ، فده  هب  ددع  جنپ  زج  ار  اهنآ  همه  تشاد ، ریت  ددع  دـص  درک ، یم  عافد  و  داتـسیا ، مالـسلا  هیلع 

: دومرف یم  وا  زا  ینادردق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دناوخ ، یم 
ثیدح 356

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َۀَّنَْجلا َُهباَوث  ْلَعْجا  َو  ُهَتْیمَر ، ْدِّدَس  َّمُهَّللَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] هدب رارق  نیرب  تشهب  ار  شدزم  رجا و  نادرگب و  يوق  مکحم و  يزادناریت  رد  ار  وا  ایادخ  )

*****
نازحألا ص66 ریثم  [ 1]

يربط ج7 ص355 خیرات 
سلجم 30. قودص  یلامأ  باتک 

رذابا مالغ  زا  ینادردق  اعد و 

داد هزاجا  وا  هب  ماما  دمآ ، البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  اروشاع  رفس  رد  دوب ، رذابا  مالغ  هتشذگ  رد  هک  نوج »  » مان هب  یـصخش 
. دورب دراد  تسود  هک  اجره  دنکن و  تکرش  اروشاع  دربن  رد  ات 

ثیدح 357
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. انِقیرَِطب ُْلْتبَت  الَف  ِۀِیفاْعِلل  ًابَلَط  انَتِْعبَت  امَّنِإَف  یّنِم ، ٍنْذِإ  یف  َْتنَأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! نوج يا  )
هب ار  دوخ  اـم  هار  رد  ياهدـمآ و  اـم  هارمه  هب  اـجنیا  اـت  شیاـسآ  تیفاـع و  دـیما  هب  وت  اریز  متـشاذگ ، دازآ  متـشادرب و  وت  زا  ار  تعیب  نم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2401 

http://www.ghaemiyeh.com


[. 1 .( ] نادرگم التبم  تبیصم  یتحاران و 
: تفگ ماما  باوج  رد 

! زگره هن 
؟ منک اهر  ار  امش  تسا  رطخ  ياههظحل  هک  لاح  مدش  دنمرهب  امش  هرفس  زا  و  مدوب ، امش  اب  تینما  تمالس و  رد  نم 

. دزیمآ مه  هب  امش  نوخ  اب  ام  نوخ  ات  منک  یمن  اهر  ار  امش  تسا ، هایس  نم  تسوپ  گنر  هچرگ  مراد  یمن  رب  امش  زا  تسد  زگره  هن 
: دومرف شاهزانج  رانک  رد  ماما  وا ، ندش  هتشک  زا  سپ 

. ٍدَّمَُحم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َنَیب  َو  ُهَنَیب  ْفِّرَع  َو  ِراْربَْالا ، َعَم  ُهْرُشْحاَو  ُهَحیر ، ْبیَطَو  ُهَهْجَو ، ْضَیب  َّمُهَّللَا 
رارقرب رتشیب  یئانـشآ  شنادناخ  دّمحم و  اب  وا  نایم  نادرگب و  شروشحم  ناکین  راربا و  اب  وبـشوخ و  ار  شندب  دیفـس و  ار  شیور  ایادـخ  )

[. 2 .( ] امرف
*****

سوواط ص47 نبا  فوهل  باتک  [ 1]
نازحألا ص63 ریثم 

راونألا ج45 ص23 راحب 
ینارحب ج17 ص265. ملاوع 
راونألا ج45 ص22 راحب  [ 2]
ینارحب ج17 ص265 ملاوع 

ۀعیشلا ج1 ص605. نایعا 

هجسوع نب  ملسم  زا  ینادردق 

اب و  هدرک ، هرـصاحم  ار  وا  شرما  تحت  نازابرـس  جاّـجح و  نب  ورمع  درک ، یتخـس  راـکیپ  و  تـفر ، نادـیم  هـب  هجـسوع  نـب  ملـسم  یتـقو 
هک یلاح  رد  دناسر  وا  هب  ار  دوخ  ًاروف  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  داتفا ، نیمز  رب  ملسم  دنداد ، رارق  فده  ار  شندب  اههزین  اهریشمش و 

. دوب هدنز  زونه 
ثیدح 358

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 «. ] ًالیْدبَت اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنی و  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » ِۀَجَسْوَع َْنب  َِملْسُم  ای  َکُّبَر  َکَمِحَر 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ملسم داب  وت  رب  ادخ  تمحر  )

ار ناشنامیپ  دهع و  دنرب و  یم  رـسب  راظتنا  لاح  رد  نانآ  زا  یـضعب  دـندرک و  لمع  ادـخ » هار  رد  تداهـش   » دوخ نامیپ  هب  نانآ  زا  یـضعب 
[. 2 (. ] دناهدادن رییغت 

*****
؟ يراد یشرافس  تفگ  داهن و  وناز  يور  رب  ار  وا  رس  ملسم  تداهش  ماگنه  هب  رهاظم  نب  بیبح  یتقو   ) هیآ 23 بازحا  هروس  [ 1]

ات هک  منک  یم  شرافـس  ار  وت  هنود » تومت  نا  اذـهب  کیـصوأ   » تفگ بیبح  هب  باطخ  یفیعـض  يادـص  اب  دوب  نوخ  رد  قرغ  هک  ملـسم 
يربط ج7 ص343. خیرات  ینک ) عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  نوخ  هرطق  نیرخآ 
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یلمآ ج3 ص324 يربط  خیرات  [ 2]
ریثأ ج2 ص565 نبا  خیرات 

راونألاراحب ح45 ص20
ینارحب ج17 ص263. ملاوع 

ۀظرق نب  ورمع  زا  ینادردق 

گنج تفرگ ، نتفر  نادـیم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ۀـظرق  نب  ورمع  اروشاع ، زور  رد  تداهـش  راکیپ و  ساّسح  ياـههظحل  رد 
ندب اب  دمآ  یم  ترضح  نآ  يوس  هب  هک  يریت  ره  داتسیا  ماما  يور  شیپ  رد  و  تشک ، ار  دیزی  نایرگـشل  زا  يدایز  دادعت  و  درک ، یتخس 

رب نینوخ  رکیپ  اب  یتقو  دسرب ، ترـضح  نآ  هب  یبیـسآ  تشاذگن  دوب  هدنز  ات  درک و  یم  عفد  ماما  زا  ار  يریـشمش  ره  تفرگ و  یم  ار  نآ 
: تفگ داتفا  نیمز 

؟ مدرک دهع  هب  يافو  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسپ  يا 
ثیدح 359

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِرثألا یف  یَّنَأ  ُهِْملْعَأ  َو  َمالَّسلَا ، یّنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ْأَْرقاَف  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  یمامَأ  َْتنَأ  ْمَعَن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زین نم  هک  نک  غالبا  وا  هب  ناسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  یتسه ، تشهب  رد  نم  شیپاشیپ  يداد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  زین  وت  يرآ  )

[. 1 (. ] دمآ مهاوخ  شرادید  هب  وا و  هاگشیپ  هب  وت  رس  تشپ  رد 
*****

سوواط ص46 نبا  فوهل  باتک  [ 1]
نازحألا ص61 ریثم 

راونألاراحب ج45 ص22
ینارحب ج17 ص265. ملاوع 

رهاظم نب  بیبح  زا  ینادردق 

و دوب ، نآرق  ناظفاح  زا  تشاد ، ترهش  نایفوک  نایم  رد  هتـشاد و  یناوارف  یماظن  هبرجت  و  دوب ، رادروخرب  یئالاب  ّنس  زا  رهاظم  نب  بیبح 
. دناسر وا  هب  ار  دوخ  ماما  داتفا  نیمز  رب  وا  هزانج  یتقو  اروشاع  زور  راکیپ  رد  دناوخ ، یم  نآرق  لماک  هرودکی  بش ، کی  رد 

ثیدح 360
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ٍةَدِحاو ٍۀَلَیل  یف  َنآرُْقلا  ُِمتَْخت  ًالِضاف  َْتنُک  ْدََقل  ُبیبَح ، ای  َكُّرَد  ِهَِّلل  یباحْصَا . َةامُح  َو  یسْفَن  ُبِسَتْحَأ  هللاَْدنِع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ار نآرق  بش  کی  رد  هک  يدوب  یتلیـضف  اب  درم  يدمآ ، یم  باسح  هب  نم  نارای  ناگرزب  زا  متـسناد و  یم  مدوخ  زا  ار  وت  نم  بیبح  يا  )
[. 1 (. ] يدرک یم  متخ 

*****
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یلمآ ج3 ص327 و ج7 ص349 يربط  خیرات  [ 1]
ریثأ ج2 ص567 نبا  خیرات 

فط ص231 هعقاو 
نیطبسلا ج1 ص376 یلاعم 

ةدوملا ص411. عیبانی 

یسانش نآرق 

نآرق تئارق  باوث 

: درک لقن  يدسأ  بلاغ  نب  رشب 
: تفگ نخس  ام  اب  نآرق  ندناوخ  باوث  شزرا و  نوماریپ  هک  مدیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  يزور 

ثیدح 361
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َرْشَع ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهللاَبَتَک  ٍةالَص  ِریَغ  یف  اهأَرَق  اذِاَف  ٍۀَنَسَح ، ُۀَئاِم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُبَتْکی  ًاِمئاق  ِِهتالَص  یف  َّلَجَوَّزَع  ِهللاِباتِک  ْنِم  ًۀیآ  أَرَق  ْنَم 
ًاراهَن ُهَمَتَخ  ْنِإ  َو  َِحبْصی ، یّتَح  ُۀَِکئالَْملا  ِهیَلَع  ْتَّلَص  ًالَیل  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنِإ  َو  ًۀَنَـسَح ، ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهللا  َبَتَک  َنآْرُْقلا  َعَمَتْـسِإ  ْنِإ  َو  ٍتانَـسَح ،

. ِضْرألاَو ِءامَّسلا  َنَیب  اَّمِم  َُهل  ًاریَخ  َناک  َو  ٌَۀباُجم ، ٌةَوْعَد  َُهل  َْتناک  َو  یِسْمی ، یّتَح  ُۀَظَفَْحلا  ِهیَلَع  ْتَّلَص 
: لاق هأرقی  مل  نمف  أرق  نمل  اذه  تلق 

. َِکلذ ُهللا  ُهاطْعَأ  ُهَعَم  ام  أَرَق  اذِإ  ٌمیرَک ، ٌدِجام  ٌداوَج  َهللا  َّنِإ  ٍدَسَأ  یَنب  اخَأ  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد رگا  دوش ، یم  هتشون  صخـش  نآ  يارب  وکین  شاداپ  دص  یفرح  ره  يارب  دناوخب ، هداتـسیا  دوخ  زامن  رد  نآرق  زا  هیآ  کی  هک  یـسک  )
. دنک یم  اطع  وا  هب  وکین  شاداپ  هد  یفرح  رهب  دنوادخ  دناوخب  زامن  ریغ 

وا رب  ناگتـشرف  دـناوخب  بش  رد  ار  نآرق  مامت  یـسک  رگا  و  دـنک ، یم  اطع  وا  هب  وکین  شاداپ  کـی  یفرح  رهب  دونـشب ، ار  نآرق  رگا  سپ 
، تسا هدروآ  رب  وا  ياعد  و  بش ، ات  دنتسرف  یم  دورد  وا  رب  ناگتشرف  دناوخب  ار  نآرق  مامت  زور  رد  رگا  دوش ، حبـص  ات  دنتـسرف  یم  دورد 
هک یسک  اّما  تسا  نآرق  هدنناوخ  باوث  نیا  مدیـسرپ  ماما  زا  دوش .) یم  هداد  شاداپ  وا  هب  تسا  نیمز  نامـسآ و  نیب  هک  هچنآ  هزادنا  هب  و 

؟ هچ دناوخب  ار  نآرق  دناوت  یمن 
: دومرف

، تسوا زا  هک  هچنآ  دوش  هدناوخ  یتقو  تسا ، راوگرزب  و  هدننک ، شیاتـس  هدنـشخب ، دنوادخ  اریز  شابم  تفگـش  رد  دسأ ، ینب  ردارب  يا  )
[. 1 (. ] دیشخب دهاوخ  ار  مدرک  دای  هک  ییاه  شاداپ  دنوادخ 

*****
راونالاراحب ج92 ص201. [ 1]

نآرق فراعم  ماسقا 

اّما دـندرگ . دـنمهرهب  نآ  دنمـشزرا  فراعم  زا  دـنناوت  یم  اهناسنا  همه  و  تسا ، هدـش  لزاـن  اـهناسنا  مومع  يارب  نآرق  هک  تسا  تسرد 
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. دننک یمن  هدافتسا  نآ  زا  ناسکی  دارفا  همه  هک  تسا  ياهنوگب  نآرق  دنلب  فراعم 
ثیدح 362

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: َءایْشَأ ِۀََعبْرَأ  یلَع  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ُباتِک 

. ِءاِیْبنِألل ُِقئاقَْحلا  َو  ِءاِیلْوِألل ، ُِفئاطََّللاَو  ِّصاوَْخِلل  ُةَراشِْالاَو  ِماوَْعِلل ، ُةَرابِْعلاَف  ِِقئاقَْحلاَو  ِِفئاطَّللا ، َو  ِةَراشِْإلاَو ، ِةَرابِْعلا ، یَلَع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تسا راوتسا  زیچ  راهچ  رب  ادخ  باتک  )
ناگدـنب ّصاوخ و  نآ  زا  تازومر  هراشا و  و  تسا ، مدرم  هدوت  يارب  سپ  نآ  تارابع  اّما  قیاقح ، و  فیاطل ، اههراشا ، اـهزمر و  تاراـبع ،

[. 1 (. ] تسا ءایبنا  ناربمایپ و  يارب  نآ  قیاقح  و  تسا ، ءایلوا  يارب  نآ  فیاطل  و  تسا ، هژیو 
*****

رابخألا ص116 عماج  [ 1]
ثیدح 18 راونالاراحب ج92 ص20 

ثیدح 155. یلائللا ج4 ص105  یلاوع 

ردق اضق و 

ردق اضق و  فیرعت 

. داد باوج  هنوگ  نیا  ماما  دیسرپ ، یهلا  رَدَق  اضق و  زا  نآ  رد  تشون و  ماما  هب  ياهمان  يرصب  نسحلا  یبا  نب  نسح 
ثیدح 363

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِهللا یَلَع  غیصاعَْملا  َلَمَح  ْنَم  َو  َرَفَک . ْدَقَف  ِهِّرَش  َو  ِهِریَخ  ِرَدَْقلِاب  ْنِمْؤی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِتیَْبلا ، ُلْهَأ  انَیلِإ  یِْضُفا  اَّمِم  ِرَدَْقلا  یف  ََکل  ُتْحَرَشام  ِْعبَّتِإ 

ُهَّنِکلو ِۀَـکَلَْهلا . یف  َدابِْعلا  ُلِمْهیالَو  ٍۀَـبَلَِغب ، یـصْعیالَو  ٍهارْکِِإب ، ُعاطی  یلاعَت ال  َو  َكَراـبَت  َهللا  ّنإ  ًاـمیظَع ، ًءاِرْتِفا  ِهللا  یَلَع  يرَْتِفا  ْدَـقَف  َّلَـجَوَّزَع 
َّنُمی ْنَا  َءاشَف  ِۀیِـصْعَْملِاب  اوُرَمَْتِئا  ْنِإ  َو  ًائِْطبُم ، اْهنَع  ًاّداص  ْمَُهل  ِنُکی  َْمل  ِۀَـعاَّطلِاب  اُورَمَْتِئا  ْنِإَف  ْمُهَرَدـْقَأ ، ِهیَلَع  اِمل  ُرِداْقلاَو  ْمُهَکَّلَم ، اِمل  ُکـِلاْملا 

َو ِهِراذْعإ  َدَْعب  ْمُهایإ  ِِهنیکْمَِتب  ًاْربَج ، ْمُهَفَّلَکالَو  ًارْـسَق ، ْمِهیَلَع  ْمُُهِلماَح  َوُه  َسیَلَف  ْلَعْفی  َْمل  ْنِإ  َو  َلَعَف  ِِهب ، اوُرَمَْتِئا  ام  َنَیب  َو  ْمُهَنَیب  َلوُحیَف  ْمِهیَلَع 
. ْمُهَنَّکَمَو ْمُهَقَّوَط  ْمِهیَلَع  ِهِجاجتِْحاَو  ْمَُهل  ِهِراْذنِإ 

ِكْرَِتلو ِهیذِـخا ، َریَغ  ٍئَـش  ْنِم  ِِهب  ْمُهَرَمَا  ام  ِذْـخَِال  َنیعیطَتـسُم  ْمُهَلَعَج  ْمُهاهَن  ُْهنَع  ام  ِكَْرت  َو  ْمُهاعَد ، ِهَیلِإ  ام  ِذْـخَأ  یلإ  َلـیبَّسلا  ُمَُهل  َلَـعَج  َو 
َرْذـُْعلا َلَعَج  َو  ُْهنَع ، ْمُهاهَن  َو  ِةَّوُْقلا  َْکِلِتب  َنُولانی  ِِهب ، ْمُهَرَمَأ  اِمل  َءایِْوقَأ  ُهَدابِع  َلَـعَج  يذَّلا  هّلل  ُدـمحلاَو  ِهیکِراـت . َریَغ  ٍءیَـش  ْنِم  ُْهنَع  ْمُهاـهَنام 

. ُدْمَْحلا َُهل  َو  ِهیَلَع ، ًاضیَا  یباحْصَأ  َو  اَنَأ  ِهللاَو و  ُلُوقَأ ، ِِهب  َو  ُبَهْذَأ  َِکلذ  یلَع  َاَنَأَف  ًالِّبَقَتُم  ًادْهَج  َبَبَّسلا  َُهل  ُلَعْجی  ْنَِمل 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هدش تیانع  تیب  لها  ام  رب  هک  تسا  ییاهیگژیو  هلمج  زا  نینچ  نیا  یحرـش  هک  نک  يوریپ  مهد  یم  حرـش  وت  هب  ردق »  » موهفم رد  هچنآ  )
باسحب ار  دوخ  ناهانگ  سک  ره  و  تسا ، هدیزرو  رفک  دنوادخ  هب  دریذپن  ار  نآ  يدب  یکین و  درواین و  نامیا  رَدَـق »  » هب یـسک  ره  تسا .

هب ار  نانآ  دراد و  یمن  او  دوخ  تعاطا  هب  هارکا  ربج و  هب  ار  مدرم  دنوادخ  تسا ، هتـسب  دـنوادخ  هب  گرزب  سب  یئارتفا  دراذـگب  دـنوادخ 
دنراد ناگدـنب  هچره  هکلب  دـناهدشن  اهر  دوخ  لاـح  هب  یگدـنز  هار  باـختنا  رد  مه  ناگدـنب  یلو  دزیگنا ، یمن  رب  دوخ  تیـصعم  رب  روز 
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. دشاب یم  رداق  ّطلسم و  هدیشخب  ناوت  ار  شناگدنب  هچنآ  رب  و  تساهنآ ، کلام  دنوادخ 
ادخ رگا  دـنریگ  هشیپ  تیـصعم  هانگ و  رگا  و  دـش ، دـهاوخن  اهنآ  تعاطا  عنام  زگره  دـنوادخ  دـنهن  ندرگ  ادـخ  تعاطا  هب  ناگدـنب  رگا 

. دنک یم  داجیا  يّدس  نانآ  هانگ و  نایم  دهن و  یم  ّتنم  اهنآ  رب  تساوخ 
خیـش داشرا  زا  سپ  دـنوادخ  هکلب  تسا ، هتخاس  ناشروبجم  هانگ  ماجنا  رب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسین  هنوگنیا  تشادـن  زاب  هانگ  زا  رگا  و 

دنناوتب هک  تسا  هداهن  یهار  دوخ  ناگدـنب  رب  ادـخ  تسا ، هداد  نانآ  هب  ار  لـمع  ره  ناـکما  يدازآ و  تّجح ، ماـمتا  یئاـمنهار و  دـیفم و 
. دنیامن كرت  ار  وا  تایهنم  و  دنهد ، ماجنا  ار  وا  تاروتسد  رماوا و 

ییادخ ساپس  دننادرگ ، يور  دومرف ، یهن  هچنآ  زا  و  دهن ، ءارجا  هب  ار  شنیمارف  ات  هدومرف  اطع  يدنمورین  یئاناوت و  شناگدنب  رب  دنوادخ 
هک ار  نانآ  دـنروآ و  یم  ياجب  ار  وا  یحاون  رماوا و  ورین  ناوت و  نیا  اب  هدرک و  اـناوت  دـنمورین و  دوخ  رماوا  ماـجنا  رب  ار  شناگدـنب  هک  ار 

. دشاب شهاگرد  لوبق  دروم  هک  یساپس  ار ، يادخ  ساپس  يرآ  تسا . هتسناد  رورغم  هدادن  كرت  تردق  ای  لمع و  تردق 
! ادخ هب  دنگوس  و  مهار ، نیا  ورهر  هدیقع  مارم و  نیا  اب  نم  سپ 

[. 1 (. ] مرازگساپس ار  ادخ  منارای و  نم و  هار  تسا  نیا  تسا ، نیمه  زین  مداقتعا 
*****

اضرلا ص408 هقف  [ 1]
ۀمکحلا ج2 ص45 نداعم 

راونالاراحب ج5 ص123.

سایق

سایق كرت  لالدتسا و  ناهرب و 

، لیلد نودـب  ناوت  یمن  و  تسا ، لیلد  هفـسلف و  تمکح و  ياراد  مالـسا  ماکحا  زا  يروتـسد  ره  و  تسا ، ناهرب  لـقع و  نید  مالـسا  نید 
. درک سایق  رگید  مکح  اب  ار  یمکح 

: دیسرپ ار  یلئاسم  قرزأ  نب  عفان  يزور 
ثیدح 364

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َریَغ ًِالئاق  ِلِیبَّسلا ، ِنَع  ًّالاض  ِجاجِوْعِالا ، ِیف  ًانِعاظ  ِجاْهنِملا ، ِنَع  ًِالئام  ِساِمتْرِالا ، ِیف  َرْهَّدـلا  ِلَزی  َْمل  ِسایِقلا  یَلَع  ُهَنیِد  َعَضَو  ْنَم  َّنإ  ُِعفاـن  اـی 

. ُهَسْفَن ِِهب  َفَصَو  اِمب  یهلإ  ُفِصأ  ِقَرْزَألا  َنبا  ای  ِلیِمَجلا .
ٌفوُْرعَم ُضَّعَبیالَو ، ُدَّحَوی  ٍّصَقَتُم ، ُریَغ  ٌدیَِعب  َو  ٍقِصَْتُلم ، ُریَغ  ٌبیرَق  َوُهَف  ِساَّنلِاب ، ُساقیالَو  ِّساوَحلِاب ، ُكَرْدـی  ال  ُهَسْفَن ، ِهب  َفَّرَع  اِمب  ُُهفِّرَُعا  َو 

. ُلاعتُْملا ُریبَکلا  َوُه  ّالإ  َهلإ  ال  ِتامالَعلِاب ، ٌفوُصْوَم  ِتایآلِاب ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! عفان يا  )
نینچ نیا  ددرگ ، یم  فرحنم  قح  میقتسم  هّداج  زا  و  دور ، یم  ورف  اطخ  بالجنم  رب  هراومه  دهن ، انب  سایق  هیاپ  رب  ار  شنید  هک  سک  نآ 

. دیوگ یم  دنسپان  ینخس  و  دهن ، یم  ماگ  یتسردان  یجک و  رد  دنک و  یم  مگ  ار  هار  يدرف 
یسانشادخ
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! قرزأ رسپ  يا 
تادوجوم هب  وا  ددرگ ، یمن  سایق  تاقولخم  هب  دوش و  یمن  كرد  ساوح  اب  تسا ، هدرک  دوخ  هک  منک  یم  فیـصوت  ناـنچ  نآ  ار  ادـخ 

اب وا  تسین ، ریذـپ  بیکرت  و  تسا ، اـتمه  یب  اـتکی و  هلـصاف ، اـب  هـن  یلو  تـسا  رود  ناـنآ  زا  لـصّتم و  هتـسویپ و  هـن  یلو  تـسا  کـیدزن 
[. 1 (. ] تسا هبترم  دنلب  گرزب و  هک  وا  زج  يدوبعم  تسین  تسوا ، هدننک  فیصوت  یتسه ، نیناوق  و  دوش ، یم  هتخانش  شنیرفآ  ياههناشن 

*****
ثیدح 35 قودص ص79  خیش  دیحوت  [ 1]

ثیدح 24 و ج2 ص302. راونالاراحب ج4 ص297 

هزرابم مایق و 

یماظن ياهطایتحا  تیاعر 

نیمزرس هب  یتقو  البرک  يوس  هب  تکرح  رد  ترضح  نآ  ناوراک  درک ، یم  ظفح  ار  دوخ  یمزر  یگدامآ  هشیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف نیق  نب  ریهز  هب  باطخ  دید ، ار  هفوک  نایرگشل  رود  زا  دیسر  ظیق » »

ثیدح 365
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ ٍدِحاو ٍهْجَو  ْنِم  َمْوَْقلا  ُِلبْقَتْسَن  َو  انِروُهُظ  َْفلَخ  ُُهلَعَْجن  ٌفَرَش  َْوا  ِهَیِلا  ُأَْجلی  ٌناکَم  انُهاه  امَا 
[. 1]

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ میریگ رارق  نانآ  يربور  منایرگشل  همه  اب  ات  میهد  تشپ  نادب  هک  تسه  یهاگهانپ  اجنیا  رد  ایآ  )

. دوشب دیاب  یگنج  هقطنم  رب  مکاح  طئارش  نیمز و  زا  هدافتسا  رثکادح  ینعی 
نانآ دنزب و  رود  دناوتن  ار  يدوخ  رگشل  ات  دنک  هزرابم  دناوتب  وس  کی  زا  اهنت  نمشد  هک  درک  ییارآفص  نمـشد  ربارب  رد  ياهنوگب  دیاب 

. دنک هرصاحم  ار 
*****

لاوطلا ص248. رابخا  [ 1]

ینمیا لوصا  یماظن و  ياهکیتکات  تیاعر 

شیپ رد  یّمهم  تارطخ  یماـظن  رظن  زا  و  دـش ، بوکخیم  نت  ود  داـتفه و  ربارب  رد  رفن  رازه  یـس  ماجنارـس  ـالبرک ، نیمز  هب  دورف  زا  سپ 
. تسا

دنک و هلمح  دناوتن  رس  تشپ  زا  نمشد  ات  دننک  بصن  مه  هب  لصّتم  ياهّپت  رانک  رد  ار  اههمیخ  مامت  دنداد  روتسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دشاب موجه  لامتحا  وس  کی  زا  اهنت  هک  دوش  هدنک  یقدنخ  ولج  تمسق  ات  اههمیخ  پچ  فرط  زا  داد  روتسد  هاگنآ 

ثیدح 366
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َنُوِلتاقی الَو  ْمُُهِلتاُقن  ٍدِحاو ال  ٍهْجَو  ْنِم  ِمْوَْقلا  ُلاِتق  َنوُکی  یَّتَح  ًاران ، ِهیف  اوُجِّجَأ  َو  ِقَْدنَْخلا  َْهبِـش  اذه  انِرَکْـسَع  َلْوَح  ًةَریفَح  اَنل  اوُرِفْحاَف  اُومُوق 
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. َمَرَْحلا ُعیُضن  الَو  ْمِِهبْرَِحب  َلِغَتْشَنَف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، دشاب فرط  کی  زا  اهنآ  اب  ام  گنج  ات  دینک  رپ  شتآ  زا  ار  لادوگ  لخاد  دینک و  رفح  قدـنخ  هیبش  یلادوگ  رگـشل  فارطا  دـیزیخاپب و  )
[. 1 (. ] دوب دهاوخ  ناما  رد  مَرَح  میتسه  گنج  لاح  رد  اهنآ  اب  هک  یتقو  تروص  نیا  رد 

*****
یفوک ج5 ص107 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]

یمزراوخ ج1 ص248. مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

داهج يارب  يونعم  یگدامآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اّما  دننک ، هرسکی  ار  راک  مّرحم  مهن  زور  رهظ  زا  دعب  رد  دندرک  شالت  هچرگ  دعس  رمع  يربهر  هب  دیزی  نایرگـشل 
: دومرف نارای  هب  سپس  تساوخ ، تلهم  ار  اروشاع  بش 

ثیدح 367
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْمُکَنافْکَأ َنوُکَِتل  ْمَُکباِیث  اُولِسْغَاَو  اُولِسَتْغا  َو  اْوأَّضََوتَو  ْمُکِداز ، َرِخآ  ْنُکی  ِءاْملا  َنِم  اُوبِرْشاَف  اُومُوق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دیهد وشتسش  نآ  اب  ار  ناتياهسابل  و  دینک ، لسغ  دیزاسب  وضو  نآ  اب  تسایند ، رد  امش  يزور  نیرخآ  هک  دیشونب  بآ  نیا  زا  دیزیخرب ، )
[. 1 (. ] دوب دهاوخ  امش  ياهنفک  ادرف  هک 

هب ایوگ  دـش ، یم  کیدزن  اـههمیخ  هب  رود  زا  سک  ره  دـندنارذگ ، شیاـین  رکذ و  نآرق و  زاـمن و  اـعد و  هب  همه  ار  اروشاـع  بش  هاـگنآ 
. تسا هدش  کیدزن  لسع  ناروبنز  يودنک 

*****
راونالاراحب ج44 ص316 [ 1]

ۀبکاسلا ج4 ص275. ۀعمد 

هاگرارق فارطا  یبایزرا 

یتقو دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  رد  هراومه  تشاد و  ناوارف  هبرجت  یماظن  لئاسم  رد  هک  دوب  یناراـی  زا  یکی  عفاـن  نب  لـاله 
ار اههمیخ  فارطا  هک  مدـید  ار  ماما  اروشاع  بش  رد  هک  درک  لقن  عفان  نب  لاله  دـندرک ، بصن  مهب ، کیدزن  ياهّپت  رانک  رد  ار  اـههمیخ 

. متفر کیدزن  دنک ، یم  یسررب  ار  ذوفن  ياههار  و  دهد ، یم  رارق  یبایزرا  دروم  کیدزن  زا 
ثیدح 368

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؟ ٌلالِه ُلُجَّرلا ، ِنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ یعفان نب  لاله  درم ، نآ  تسیک  )

: متفگ
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: مدیسرپ يرآ ،
؟ دینز یم  مدق  اههمیخ  فارطا  رد  ارچ  امش 

: دومرف
. َنوُمَلْحی َو  َنُولِمْحی  َمْوی  انِمیَُخم  یلَع  ِلیَْخلا  ِموُجُِهل  ًءانَک  َنوُکَت  ْنَأ  َۀَفاخَم  َعالِّتلا  ِهِذه  ُدَّقَفَتَأ  ُتْجَرَخ  ُلالِه  ای 

عفد ای  دوخ و  هلمح  يارب  اجنآ  زا  دشاب و  یهاگیفخم  نمـشد  يارب  ادابم  هک  منک  یـسررب  ار  اههمیخ  فارطا  يدنلب  یتسپ و  ات  ماهدـمآ  )
.( دنک هدافتسا  امش  هلمح 

: دومرف تشاذگ و  نم  شود  يور  تسد  هاگنآ 
. ِهیف َْفلُخ  ٌدْعَو ال  ِهللاَو  یِه  یِه 

(. درادن هار  نآ  رد  فّلخت  چیه  هک  تسا  ياهدعو  تسا  دوعوم  بش  نامه  بشما  )
: دومرف نم  هب  باطخ  سپس 

َکِسْفَِنب ِْجناَو  اذه  َِکْتقَو  ْنِم  ِنیَلَبَْجلا  ِنیَذه  َنَیب  ام  ُُکلْسَت  الأ  ُلالِه  ای 
[. 1 (. ] یناهرب گرم  زا  ار  دوخ  يوش و  هدنهانپ  اههوک  نیا  هب  بش  یکیرات  نیا  رد  یهاوخ  یمن  لاله  يا  )

مدنکفا و ماما  ياهاپ  هب  ار  دوخ  نم 
: متفگ

. منزب اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  نم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  دنیشنب ، نم  يازع  هب  مردام 
*****

ۀبکاّسلا ج4 ص372 ۀعمد  [ 1]
مّرقم ص265. لتقم 

نارای ندومزآ 

نیـسح ماما  رب  هرـصاحم  هقلح  و  دندیـشیدنا ، یم  ادرف  راکیپ  گنج و  هب  دنتـشاد و  رارق  مه  لباقم  ربارب  ان  رگـشل  ود  هک  اروشاع  بش  رد 
: دیسرپ ینارگن  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دش ، رتگنت  مالسلا  هیلع 

؟ درک دنهاوخن  اهر  ار  وت  دربن  تّدش  رد  ادرف  وت ، هارمه  نارای  ایآ 
ثیدح 369

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِهِّمأ ِنَبَِلب  ِلْفَّطلا  َساْنِئتْسا  یَنوُد  ِۀِینَْملِاب  َنوُِسنْأَتْسی  َسَْعقألا  َسَوْشألا  ُمِهیف  َسَیل  َو  ْمُُهتْوََلب  َو  ْمُُهتْرَهَن  ْدََقل  ِهللاَو  امَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! دنگوس ادخ  هب  يرآ  )

لفط قایتشا  نانوچ  دنقاتشم  نم  يور  شیپ  رد  ندش  هتشک  هب  نانآ  راوتسا ، تبالص و  اب  هدنّرغ و  روالد و  رگم  متفاین  ماهدومزآ و  ار  اهنآ 
[. 1 .( ] ردام ناتسپ  هب  راوخریش 

*****
مّرقم ص262. نیسحلا  لتقم  [ 1]

هزرابم زاغآ  زا  عنم 
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یماظن شیارآ  و  شتآ ، ياههلعـش  و  قدنخ ، دندمآ ، کیدزن  یتقو  رمـش  دعـس و  رمع  ناهدـنامرف  اروشاع ، حبـص  ياههظحل  نیزاغآ  رد 
موجه دـنناوت  یم  وس  کی  زا  اهنت  و  دنتـسین ، هزرابم  فرط  یلومعم  درف  کـی  اـب  هک  دنتـسناد  دـندش و  تفگـش  رد  دـندید  ار  ماـما  هاـپس 

هجـسوع نب  ملـسم  درک ، تناها  ماما  هب  دنلب  يادص  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ورنیا  زا  دناهتـسب ، نانآ  رب  ار  هار  ماما  نارادهزین  هک  دنروایب 
: دنزب يریت  اب  ار  وا  تساوخ 

ثیدح 370
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ْمُهَأَْدبَأ ْنَأ  ُهَرْکَا  ّینِاَف  ِهِمَْرت ، ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] مشاب گنج  رگزاغآ  مرادن  شوخ  نم  هک  نزم ، ریت  اب  ار  وا  )
: تفگ یتسپ  جوا  رد  درک و  ماما  باطخ  رگید  راب  رمش 

. مهد یم  تراشب  ار  شتآ  وت  هب 
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ َْتنَأ ْنَم  ٍعاطُم ، ٍعیفَش  َو  ٍمیحَر ، ٍّبَِرب  ُرَْشبُأ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

)؟ یتسیک وت  مدش ، هداد  تراشب  هدنوش  تعاطا  ياهدننک  تعافش  نابرهم و  یئادخ  هب  نم  )
: تفگ

. متسه نشوجلا  يذ  نب  رمش  نم 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق  ُرَبْکَا ، ُهَّللَا 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  لاقو  یتیب ،» لهأ  ءامد  یف  غلی  عقبأ  ًابلک  ّنأک  تیأر 
َْتنَأ َوُهَو  یَلَع  ْمُهَّدَشَأ  َناک  َعَْقبَأ  ًاَْبلَک  اهیف  َّنَأَکَو  ینُشَْهنَت ، ًابالِک  َّنَأَک  ُتیَأَر 

[2  ] عقبأ یگس  دومرف ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا ، گرزب  ادخ  )
هک يدنچ  ياهگس  مدید  باوخ  رد  نم  دروخ و  یم  هطوغ  منادنزرف  نوخ  رد  ایوگ  مدید  ار  دوب » گنراگنر  رادکل ، وا  تسوپ  گنر  »

گس نآ  دروآ و  یم  موجه  نم  يوس  هب  اهگس  همه  زا  رتشیب  هک  دوب ، گنراگنر  یگـس  اهنآ  نایم  رد  دندروآ ، یم  موجه  نم  يوس  هب 
[. 3 .( ] یئوت

*****
یلمآ ج3 ص318 يربط  خیرات  [ 1]

راونألاراحب ج45 ص5
ینارحب ج17 ص248 ملاوع 

فط ص204. هعقاو 
. دوب گنراگنر  راد و  کل  هک  تشاد  صََرب  يرامیب  رمش  تروص  تسوپ  [ 2]

نازحألا ص64 ریثم  [ 3]
راونالاراحب ج45 ص31
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ینارحب ج17 ص274. ملاوع 

راکیپ يارب  یگدامآ 

: دومرف نارای  هب  باطخ  هاگنآ  دناوخ و  تعامج  هب  دوخ  نارای  اب  ار  اروشاع  حبص  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 371

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِْربَّصلِاب ْمُکیَلَعَف  ْمُِکْلتَق  یف  َنِذَا  ْدَق  َهللا  َّنِا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] دیشاب ابیکش  رابدرب و  سپ  تسا ، هداد  تیاضر  امش  نم و  ندش  هتشک  هب  دنوادخ  )

*****
تارایزلا ص73 لماک  [ 1]

راونالاراحب ج45 ص86.

نمشد ياعدا  هب  خساپ 

: تفگ دوخ  نازابرس  هب  باطخ  رگشل » تسار  تمسق  هدنامرف   » جاّجح نب  ورمع  مان  هب  دیزی  رگشل  ناهدنامرف  زا  یکی  اروشاع  حبص 
. دیهدن هار  دوخب  يدیدرت  درک  دیزی  اب  تفلاخم  دش و  جراخ  نید  زا  هک  یسک  نتشک  رد  دیشاب و  دّحتم  مه  اب  هفوک  مدرم  يا 

: تشاد راهظا  وا  خساپ  رد  ماما 
ثیدح 372

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ِجاَّجَْحلا َْنب  وَرْمَع  ای 
!؟ َساَّنلا ُضَّرُِحت  یَلَعَأ 

! ِهیَلَع ْمُّتَبَث  ُْمْتنَأ  َو  اْنقَرَم  ُنَْحنَأ 
! ِراَّنلا یلِِصب  یلْوَأ  َوُه  نم  ِنیّدلا و  َنِم  َقَرَم  انیَأ  ْمُِکلامْعَأ  یلَع  ْمُّتُمَو  ْمُکُحاوْرَأ  ْتَِضُبق  ْدَق  َْول  َّنُمَْلعََتل  ِهللاَو  امَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ یناروش یم  نم  دض  رب  ار  مدرم  ایآ  جاّجح  نب  ورمع  يا  )

؟ دیدنام مدق  تباث  امش  میدش و  جراخ  نید  زا  ام  ایآ 
! دنگوس ادخ  هب  شاب ، هاگآ 

راوازـس یـسک  هچ  دش و  جراخ  نید  زا  یـسک  هچ  دید  یهاوخ  هاگنآ  دیریمب ، لمع  نیمه  اب  دوش و  جراخ  ندـب  زا  امـش  ياهحور  یتقو 
[. 1 .( ] تسا شتآ 

*****
7 ص342 جو یلمآ ج3 ص324  يربط  خیرات  [ 1]

راونألاراحب ج45 ص19
ینارحب ج17 ص263. ملاوع 
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راکیپ داهج و  نامرف 

: تفگ درک و  باترپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگشل  يوس  هب  يریت  دمآ و  شیپ  دعس  نب  رمع  اروشاع ، حبص  رد 
هاگنآ یمر » نم  لّوا  ّینا   » مدرک باترپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ریت  هک  مدوب  یـسک  لّوا  نم  دیهد ، تداهـش  دایز  نب  هللادیبع  دزن  رد 

: تفرگ ندیراب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  يوس  هب  دیزی  رگشل  زا  ناوارف  ياهریت 
ثیدح 373

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ْمُکَیِلا ِمْوَْقلا  ُلُسُر  َماهِّسلا  ِهِذه  َّنِاَف  ُْهنِم ، َُّدب  يذَّلا ال  ِتْوَْملا  َیِلا  ُهللا  ُمُکَمِحَر  اُومُوق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هب مدرم  نیا  فرط  زا  تسا  گرم  ياهکیپ  اهریت ، نیا  هک  تسین ، نآ  زا  ياهراچ  هک  یگرم  يوس  هب  دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  دـیزیخرب  )

[. 1 (. ] امش يوس 
: دومرف دیشک و  شنساحم  رب  كرابم  تسد  هاگنآ 

یَلَع ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ٍۀـَثالَث ، َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِا  يراصَّنلا  یَلَع  یلاـعَت  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشاَو  ًادـَلَو ، َُهل  اُولَعَجِْذا  ِدوُهْیلا  یلاـعت  یَلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتِْـشا 
ٍءیَـش یلإ  ْمُُهبیُجا  ِهللاَو ال  امأ  ْمِهِیبَن ، ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتِإ  ٍمْوَق  یلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ُهَنوُد ، رَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  اوُدَـبَع  ْذِا  ِسوُجملا 

[. 2 . ] یمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَأ  َو  یلاعَت  َهللا  یَْقلَا  یّتَح  َنوُدیری  اَّمِم 
نایادخ هب  هک  دش  دیدش  هاگنآ  نایحیـسم  رب  ادخ  مشخ  دندرک و  رواب  يدنزرف  وا  يارب  هک  دیدرگ  تخـس  هاگنآ  نایوهی  رب  ادـخ  مشخ  )

موق رب  یهلا  بضغ  دندیتسرپ و  ار  هام  باتفآ و  ادخ ، ياجب  هک  دش  رتشیب  ناتـسرپ  شتآ  رب  دنوادخ  بضغ  دندرک و  ادـیپ  داقتعا  هناگهس 
. دندیدرگ گنهامه  دّحتم و  ناشربمایپ  رتخد  رسپ  نتشک  رب  هک  دش  دیدش  هاگنآ  يرگید 

! دیشاب هاگآ 
! دنگوس ادخ  هب 

راگدرورپ تاقالم  هب  هدـش و  باضخ  شیوخ  نوخ  هب  هک  یلاـح  رد  اـت  داد  مهاوخن  تبثم  باوج  اـهنیا  ياههتـساوخ  زا  کـیچیه  هب  نم 
(. مورب دوخ 

*****
سوواط ص89 نبا  فوهل  باتک  [ 1]

نیسحلا ج2 ص9. لتقم 
سوواط ص43 نبا  فوهل  باتک  [ 2]

راونالاراحب ج45 ص12
نازحألاریثم ص58

ینارحب ج17 ص255. ملاوع 

هدنمزر یناوجون  اب  نخس 

رد دـمآ و  البرک  هب  ترـضح  نآ  ناوراک  اب  هارمه  دوخ  نادـنزرف  نز و  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یکی  يراصنا  هدانج 
و دیشوپ ، مزر  سابل  تشاد  ّنس  لاس  هدزای  هک  هدانج » نب  ورمع   » مان هب  شناوجون  رسپ  وا  تداهش  زا  سپ  دیسر ، تداهش  هب  اروشاع  زور 
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: تساوخ نتفر  نادیم  هزاجا  ماما  زا 
ثیدح 374

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُهَجوُرُخ ُهَرْکَت  ُهَُّما  َّلََعل  َو  ُهُوبَأ  َِلُتق  ٌّباش  اذه 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ندش هتـشک  هب  شردام  تسا و  هتفرگ  دربن  هب  میمـصت  شردام  عالّطا  نودب  دیاش  تسا ، هدـش  هتـشک  لّوا  هلمح  رد  شردـپ  ناوجون  نیا  )

(. دشابن یضار  يو 
: تفگ ناوجون 

. تسا هداتسرف  امش  يرای  هب  ارم  هدیشوپ و  منت  رب  ار  مزر  سابل  نیا  مردام 
؛ دناوخ یسامح  راعشا  تفر و  نادیم  هب  زین  وا 

ریمألا معن  نیسح و  يریمأ 
ریذنلا ریشبلا  داؤف  رورس 

هادلاو ۀمطافو  یلع 
. ریظن نِم  هل  نوملعت  لهف 

رادشه هدنهد و  تراشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلاحـشوخ  هیام  وا  تسا ، یبوخ  ربهر  هچ  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ربهر 
.. تسا هدنهد 

؟ تفای دیهاوخ  وا  دننامه  ایآ  دشاب ، یم  شردام  ردپ و  مالسلا  اهیلعهمطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  یلاحشوخ  هیام  و 
يولج بوچ  درک و  باترپ  نمشد  يوس  هب  ار  رس  شردام  دندنکفا ، اههمیخ  يوس  هب  دندیرب و  ار  وا  رس  دش ، هتشک  ات  دیگنج  نانمشد  اب 

زاب اههمیخ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  هک  درک  هلمح  نازابرـس  هب  دناوخ  یم  یـسامح  راعـشا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  همیخ 
[. 1 . ] دنادرگ

*****
نیطبّسلا ج1 ص380. یلاعم  [ 1]

نارگ مایق  هب  تشهب  تراشب 

دش ناهج  نارازگزامن  همه  يوگلا  هک  یخیرات  زامن  نآ  ندناوخ  زا  سپ  اروشاع  زور  رهظ  رد 
: دومرف داد و  تشهب  تراشب  هارمه  نارای  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 375
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

اُهباْوبا ْتَِحُتف  ْدَق  َۀَّنَْجلا  ِهِذه  َّنِا  یباحْصَا  ای 
َنیذَّلا ُءادَهُّشلاَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  اذه  َو  اهُروُح ، َو  اُهنادـْلِو  ْتَفَّلََأت  َو  اهُروُُصق ، ْتَنیُز  َو  اهُراِمث ، ْتَعَنیَا  َو  اهُراْهنَا ، ْتَلَـصَّتاَو 

. ِهللاِلوُسَر ِمَرَح  ْنَع  اوُّبُذ  َو  ِهللا  ِنید  ْنَع  اُوماحَف  ْمُکَیِلا ، َنُوقاتْشُم  ْمُه  َو  ْمُِکب ، َنُورَشابَتی  َو  ْمُکَموُُدق ، َنوُعَّقَوَتی  یُّما  َو  یبأ  َو  ُهَعَم  اُوِلُتق 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! نم نارای  يا  )
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ياهيروح و  هدش ، تنیز  نآ  ياهرـصق  و  هویم ، رپ  زبس و  شناتخرد  يراج و  شیاهرهن  هک  هدش  زاب  امـش  يور  هب  تشهب  ياهرد  کنیا 
ار امش  مودق  هدوب و  امش  دورو  رظتنم  یهلا ، هار  نادیهش  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  کنیا  دنشاب و  یم  امـش  هّجوتم  تشهب 

: دز دایرف  و  دینک .) عافد  ربمایپ  مرح  زا  تیامح و  شلوسر  ادخ و  نید  زا  هک  تسامش  رب  سپ  دنهد ، یم  هدژم  رگیدمه  هب 
اْهنِم اُوبِرْهاَف  ُراَّنلا  ِهِذه  َو  اهُوُبلْطاَف ، ُۀَّنَْجلا  ِهِذه  ِنآرُْقلا  َۀَُّما  ای 

[. 1 .( ] دیزیرگب نآ  زا  تسا  مّنهج  شتآ  نیا  دیباتشب و  نآ  يوس  هب  تسامش ، يور  شیپ  رد  تشهب  نیا  نآرق ، یعقاو  تّما  يا  )
*****

نیطبسلا ج1 ص361 یلاعم  [ 1]
ۀبکاسلا ج4 ص302 ۀعمد 

خیراوتلا ج2 ص287 خسان 
ةداهشلا ص295. رارسا 

يدعاس ۀمامثوبا  زا  ینادردق 

؟ دنک هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدش  دیدرت  راچد  زین  يدعاس  همامثوبا  اروشاع  زور  راکیپ  رخآ  تاعاس  رد 
: تفگ ماما  هب  باطخ  ، 

؟ مشاب امش  رانک  رد  ای  مورب  گنج  نادیم  هب  مناد  یمن  منیب ، یم  اهنت  ار  وت  هک  متسه  نارگن  رایسب 
ثیدح 376

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1  ] ِۀَعاس ْنَع  َِکب  َنوُقِحال  اَّنِاَف  ْمَّدَقَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.( دش میهاوخ  قحلم  وت  هب  رگید  یتعاس  يدوزب  زین  ام  زاتب  نمشد  يوسب  )

*****
نیعلا ص70 راصبا  [ 1]

فطلا ص91. موی 

يوادیص زا  ینادردق 

نآ هب  باطخ  دـش و  دربن  هدامآ  دـید  اهنت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع  زور  رخآ  ياـههظحل  رد  یتقو  يوادیـص  دـلاخ  نب  ورمع 
: تفگ ترضح 

امـش رانک  رد  ای  مهد  همادا  راکیپ  هب  متـسه ، نارگن  منیب  یم  اهنت  هک  ار  وت  اّما  مدـنویپب  دوخ  دیهـش  نارای  هب  رتدوز  هچ  ره  ات  مدرک  شالت 
؟ منامب

ثیدح 377
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1  ] ٍۀَعاس ْنَع  َِکب  َنوُقِحال  اَّنِإَف  ْمَّدَقَت 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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.( تسویپ میهاوخ  وت  هب  رگید  یتعاس  يدوزب  زین  ام  زاتب  نمشد  يوسب  )
*****

سوواط ص47 نبا  فوهل  باتک  [ 1]
نازحالا ص64 ریثم 

راونألا ج45 ص23 راحب 
ینارحب ج17 ص266. ملاوع 

یهدنامرف ظفح 

درک و یم  یباتیب  تسیرگن  یم  ار  نارای  تداهش  یتقو  دوب ، رادمچرپ  مالسلا و  هیلع  ماما  هاپس  لک  هدنامرف  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح 
. دورب نادیم  هب  هک  تساوخ  یم  ترضح  نآ  زا 

ثیدح 378
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ِبارَْخلا َیلِإ  ُثِعَْبنَت  اُنتَرامِعَو  ِتاتِّشلا ، َیلإ  انُعْمَج  ُلُؤی  َتْوَدَغ  َْتنَأ  اذإَف  انِدَدَع ، َعِمُْجم  َو  يرَکْسَع  ْنِم  َۀَمالَْعلا  َْتنُک  یخَأ  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناریو ام  ياههناخ  و  دوش ، یم  هدنکارپ  ام  تیعمج  يورب ، مهوت  رگا  یـشاب ، یم  اهورین  ندش  عمج  لماع  و  هاپـس ، راد  مچرپ  وت  مردارب ، )
(. ددرگ یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
. مریگب ماقتنا  ناقفانم  زا  مهاوخ  یم  تسا ، هدش  گنت  ایند  یگدنز  زا  ماهنیس  نم ، ياقآ  يا  وت ، يادف  نم  حور  ناج  ردارب 

: داد خساپ  ماما 
. ِءاْملا َنِم  ًالیلَق  ِلافْطألا  ِءالُؤِهل  ُْبلْطاَف  ِداهِْجلا  َیلِإ  َتْوَدَغ  اذِإ 

[. 1 .( ] روایب بآ  يرادقم  ناکدوک  نیا  يارب  يور  یم  گنج  هب  هک  لاح  )
*****

یحیرط ص305 بختنم  [ 1]
نیطبسلا ج1 ص441. یلاعم 

دربن موادت  هب  نارای  قیوشت 

یتخس گنج  تفرگ و  نادیم  هزاجا  دمآ  راوگرزب  يومع  تمدخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  دمحا 
: تفگ تشگزاب و  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  دوب  نوخ  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  تشک و  ار  رفن  داتشه  درک و 

؟ موش تیوقت  دربن  همادا  يارب  مناشن و  ورف  ار  دوخ  یگنشت  ات  تسه  یبآ  ایآ 
ثیدح 379

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! یَُنب ای 

؟ ًاَدبَأ اهَدَْعب  ُأَمْظَت  ًَۀبْرَش ال  َکیِقْسیَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفَطْصُْملا  ًادَّمَُحم  َكَّدَج  یْقَلت  ًالیلَق  ِْربِْصا 
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[. 1]
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! مردارب راگدای  )
نآ زا  سپ  هک  دزاس  تباریـس  ییاراوگ  بآ  اب  وا  ینک و  رادـید  ار  ادـخ  ربمایپ  دوخ  راوگرزب  ّدـج  اـت  زاـس  هشیپ  یئابیکـش  رگید  یکدـنا 

(. يدرگن هنشت  زگره 
*****

ةدوملا ص415 عیبانی  [ 1]
ۀبکاسلا ج4 ص318 ۀعمد 

خیراوتلا ج2 ص331 خسان 
نیطبسلا ج1 ص455. یلاعم 

دیهش نارای  ندناوخارف 

نآ دنام ، اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندیـسر و  تداهـش  هب  نادـنزرف  ناگدازردارب و  ناردارب و  ناهارمه و  نارای و  همه  هکنآ  زا  سپ 
ار دیهـش  ناراـی  همه  دـنلب  يادـص  اـب  دـید ، هدـنام  نیمز  يور  رب  هتـشک و  ار  همه  درک ، هاـگن  نادـیم  فارطا  تسار  پچ و  هـب  ترـضح 

: دومرف دناوخارف و 
ثیدح 380

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َْنب َلالِه  ای  َو  ٍریثَک ، َْنب  ییْحی  ایَو  ٍرِهاظُم ، َْنب  َدـیزی  ایَو  ِنیَْقلا ، َْنب  َریَهُز  ایَو  ٍرِهاظُم ، َْنب  َبیبَح  ایَو  َةَوْرُع ، َْنب  ِیناه  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  َِملْـسُم  اـی 

، ِحاَّمِرِّطلا َْنب  َدُواد  ایَو  َۀَجَسْوَع ، َْنب  َِملْسُم  ایَو  ٍلیقَع ، َْنب  ِهللا  َْدبَع  ایَو  یْبلَْکلا ، ُدَسَأ  ایَو  ِعاطُْملا ، َْنب  َریَمُع  ایَو  ِنیَصُْحلا ، َْنب  َمیهاْربِإ  ای  َو  ٍِعفان ،
!؟ ینوُعَمْسَت الَف  ْمُکوُعْدَأ  َو  ینُوبیُجت ، الَف  مُکیدانُأ  یلام  ِءآجیَْهلا . َناسُْرف  ای  َو  افَّصلا ، َلاْطبَأ  ای  َو  ِنیَسُْحلا ، َْنب  ِیلَع  ای  َو  یِحایِّرلا ، ُّرُحای  َو 

!؟ ُهَنوُرُْصنَت الَف  ْمُکِمامِإ  ْنَع  ْمُُکتَّدَوَم  َْتلاح  ْمَأ  َنوُِهبَْتنَت ، ْمُکوُجْرَأ  ٌماِین  ُْمْتنَأ 
َةاغُّطلا ِلوُسَرلا  ِمَرَح  ْنَع  اوُعَفْدا  َو  ُمارِْکلا ، اَهیَأ  ْمُِکتَمَْون ، ْنِم  اُوموُقَف  ُلوُحُّنلا ، َّنُهالَع  ْدَـق  ْمُکِدـْقَِفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ُءاِسن  ِهِذـهَف 

اهَف َنُوبِجَتَْحت ، یتَرُْصن  ْنَع  الَو  َنوُرُصْقَت ، یتَوْعَد  ْنَع  ُْمْتنُک  اَمل  َّالِإ  َو  ُنوُؤَْخلا ، ُرْهَّدلا  ُمُکب  َرَدَغ  َو  ِنُونَْملا  ُبیَر  ِهللاَو  ْمُکَعَرَص  ْنِکلَو  َمائِّللا ،
. َنوُعِجار ِهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِِهَّلل  اَّنِإَف  َنوُقِح ، ْمُِکبَو ال  َنوُعِجَتْفُم  ْمُکیَلَع  ُنَْحن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
و ریثک ، نب  ییحی  يا  و  رهاظم ، نب  دیزی  يا  و  نیق ، نب  ریهز  يا  و  رهاظم ، نب  بیبح  يا  و  ةورع ، نب  یناه  يا  و  لیقع ، نب  ملسم  يا  ناه  )

يا و  هجسوع ، نب  ملسم  يا  و  لیقع ، نب  هللادبع  يا  و  یبلک ، دسأ  يا  و  عاطُم ، نب  ریمع  يا  و  نیصح ، نب  میهاربا  يا  و  عفان ، نب  لاله  يا 
! ربکا یلع  يا  و  یحایر ، ّرح  يا  و  حامّرط ، نب  دوواد 

؟ دیهد یمن  خساپ  منز  یم  ناتیادص  هکیماگنه  ارچ  راکیپ ، نادیم  ناراوس  يا  و  نیتسار ، نانامرهق  يا 
؟ دیونش یمن  ییوگ  مناوخیم  ارف  ار  امش  یتقو  و 

. دیریگب رس  زا  ناتیاوشیپ  زا  ار  شیوخ  هنانامرهق  تیامح  ات  دیدش  یم  رادیب  شاک  يا  دیاهتفخ ، شوخ  امش 
ناتباوخ زا  نادرمگرزب  يا  سپ  تسا ، هدـییارگ  يدرز  هب  ناشیاههرهچ  گنر  امـش  نادـقف  زا  هک  دنتـسه  ادـخ  ربماـیپ  مَرَح  ناوناـب  ناـنیا 

؟ درک دیاب  هچ  دینک . عافد  هناناج  شنمدد  لذر و  نارگدادیب  ربارب  رد  ادخ  ربمایپ  میرح  زا  دیزیخرب و 
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یمن رب  يور  نم  يرای  زا  و  دیدز ، یمن  زاب  رس  نم  توعد  زا  امش  هنرگو  دز ، گنرین  امـشب  راک  تنایخ  راگزور  دیدش و  هتـشک  همه  هک 
یم زاب  وا  يوس  هب  همه  میئادخ و  زا  ام  همه   » سپ میدـنویپ  یم  امـش  هب  يدوز  هب  مینز و  یم  هلان  امـش  تبیـصم  رد  نونکا  ام  دـیدنادرگ ،

[. 1 «(. ] میدرگ
*****

خیراوتلا ج2 ص377 خسان  [ 1]
نیطبسلا ج2 ص19. یلاعم 

تما يربهر  ظفح 

راب هب  نارگداهج  رمتـسم  ياهشالت  اهنوخ و  شخب و  یئاهر  تازرابم  ات  تسا  تّما  يربهر  ظـفح  ماـیق  هزراـبم و  لوصا  زا  رگید  یکی 
. دنامب ظوفحم  ات  دشاب  ضیرم  البرک  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دوب  هتساوخ  نینچ  ادخ  ددرگ ، ظفح  نآ  دروآهر  و  دنیشنب ،

. دنک یظفاحادخ  وا  اب  ات  تفر  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  رانک  اروشاع  زور  ینایاپ  ياههظحل  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دیدرک هچ  ناقفانم  نیا  اب  زورما  ناجردپ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

ثیدح 381
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ْمُْهنِمَو اَّنِم  ِمَّدلِاب  ُضْرْألا  ِتَضاف  یَّتَح  ُهللا  ُمُهَنََعل  ْمُهَنَیب  َو  انَنَیب  ُبْرَْحلا  َّبَش  ْدَقَو  ِهللا ، َرْکِذ  ْمُهاْسنَاَف  ُناطیَّشلا  ُمِهیَلَع  َذَوْحَتْسا  ْدَق  يَِدلَو  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! مرسپ يا  )
.( دش باریس  نانآ  ام و  نوخ  زا  نیمز  هکنآ  ات  تفرگ  رد  گنج  و  دودز ، ناشیاهلد  زا  ار  ادخ  دای  درک و  هبلغ  نانآ  رب  ناطیش 

: دیسرپ رگید  راب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
؟ تساجک ساّبع  نم  يومع 

ثیدح 382
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِتارُْفلا ِءیِطاش  یلَع  ِهیَدی  اوُعَطَق  َِلُتق ، ْدَق  َکَّمَع  َّنِا  یَُنب  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دیدرگ عطق  وا  ياهتسد  دش و  هتشک  تارف  هناخدور  رانک  رد  وت  يومع  انامه  مرسپ ، يا  )
؟ دناهدش هچ  امش  نارای  رگید  یلع و  مردارب  دیسرپ ، دمآ  لاحب  یتقو  تفر ، لاح  زا  هک  تسیرگ  ردقنآ  داّجس  ماما 

ثیدح 383
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. يرَّثلا ِهْجَو  یَلَع  یعْرَص  ْمُهُّلُکَف  ْمُْهنَع  ُلَأْسَت  َنیذَّلا  ِءالُؤه  اَّمَأ  َو  َْتنَأ ، َو  اَنَأ  َّالِإ  یَح  ٌلُجَر  ِمایِْخلا  ِیف  َسَیل  ُهَّنَا  ْمَلِْعا  یَُّنب  ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیمز يور  رب  هتـشک  همه  يدیـسرپ  هک  ار  ناـنآ  ماـمت  وـت ، نم و  زج  تسا  هدـنامن  یقاـب  هدـنز  يدرف  اـههمیخ ، رد  هـک  نادـب  مرـسپ  يا  )
.( دناهداتفا

: تفگ بنیز  شاهّمع  هب  باطخ  تسیرگ و  رگید  راب  داّجس  ماما 
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! همع يا 
. روایب ارم  ياصع  ریشمش و 

: دومرف ماما 
؟ ینکب یهاوخ  یم  هچ  ریشمش  اصع و  اب 

: داد خساپ 
. مگنجب ربمایپ  رسپ  زا  عافد  رد  ریشمش  اب  هداد  اصع  رب  هیکت 

[. 1 . ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِلْسَن  ْنِم  ًۀِیلاخ  ُضْرْألا  یَْقبَت  َّالَِئل  ِهیذُخ  ٍمُوْثلُک  َُّما  ای 
! موثلک ّما  يا  )

(. ددرگ یهت  دّمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ادابم  ات  رادهگن  ار  وا 
*****

راونألا ج45 ص46 راحب  [ 1]
ۀبکاسلا ج4 ص334 ۀعمد 

خیراوتلا ج2 ص359 خسان 
ءارهزلا ص246. ملظت 

تماما هب  شرافس 

رد ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نادـنزرف  نارهاوخ و  اب  یظفاحادـخ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اروشاـع  زور  رخآ  ياـههظحل  رد 
: دومرف تفرگ و  شوغآ 

ثیدح 384
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُْمتْیلاَو ُۀَّلِّذلا  ُمُْهتَلِمَـش  ْدَق  َنُولوُذْـخَم ، ُءابَرُغ  ْمُهَّنِاَف  ِلافْطَْالاَو ، ِلایِْعلا  ِءالُؤه  یلَع  یتَفیلَخ  َْتنَاَو  یتَْرتِع ، ُلَْضفَاَو  یتیّرُذ ، ُبیْطَا  َْتنَا  يدـَلَو  ای 
ْنَم ْمِِهلاجِر  ْنِم  یَِقب  ام  ْمُهَّنِاَف  ِمالَْکلا ، ِنیَِلب  ْمُهَرِطاوَخ  ِّلَس  َو  اوُشَحْوَتْسا ، اَذِا  ْمُهِْسنآَو  اوُخَرَص ، اذِا  ْمُْهتِّکَـس  ِنامَّزلا  ُِبئاَونَو  ِءادْعَْالا  ُۀَتامَـشَو 

. ْمِهیَلَع یْکبَتو  َکیَلَع  اوُْکبیَو  ْمُهُّمُشَتَو ، َكوُّمُشی  ْمُهْعَد  َكاوِس ، ْمُهَنْزُح  ِهَیِلا  َنوُکْشی  ْمُهَْدنِع  ٌدَحَا  الَو  َكُریَغ  ِِهب  َنوُِسنْأَتْسی 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! مرسپ يا  )
اهنیا دوب ، یهاوخ  ناکدوک  نانز و  نیا  تسرپرس  نم  فرط  زا  وت  و  یتسه ، نم  نادناخ  نیرتهب  و  یـشاب ، یم  نم  نادنزرف  نیرتهزیکاپ  وت 
هدروآ يور  اهنآ  هب  راگزور  ناوارف  تالکـشم  و  دـننک ، یم  شنزرـس  ار  اهنآ  نانمـشد  و  دـندش ، یمیتی  ّتلذ و  راچد  دـنراوخ ، بیرغ و 

مرن یتاملک  اب  ار  ناشهدـنکارپ  راکفا  و  هد ، نیکـست  ار  نانآ  دـندرک  تشحو  هاگره  نک ، تکاـس  ار  اـهنآ  وت  دنـشک  داـیرف  هاـگره  تسا 
اهنآ وت ، زا  ریغ  دننک  لد  هوکش  وا  دزن  هک  دنرادن  یسک  و  وت ، زج  دنریگ  سنأ  نانآ  اب  ات  تسا  هدنامن  ناشنادرم  زا  یـسک  اریز  هد ، ناماس 

(. نک هیرگ  اهنآ  رب  مه  وت  دننک و  هیرگ  وت  رب  ات  یئوبب ، ار  نانآ  وت  دنیوبب و  ار  وت  ات  راذگب  دوخ  لاحب  ار 
: دومرف ناکدوک  نانز و  همه  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  تفرگ و  ار  داّجس  ماما  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 

، ِۀَعاَّطلا ُضَرَتْفُم  ٌماِما  َوُه  َو  ْمُکیَلَع ، یتَفیلَخ  اذه  یْنبا  َّنَا  َنْمَلْعا  َو  یمالَک  َنْعَمِْـسا  ُۀَمِطاف ، ایَو  ُۀـیَقُر  ایَو  ُۀَنیکَـس  ای  َو  ٍمُوْثلُک  َُّما  ای  َو  ُبَنیَز  ای 
: َُهل َلاق  َُّمث 
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: ْمَُهل ْلُقَف  َمالَّسلا  یّنع  یتَعیش  ْغَِّلب  يَدلَو  ای 
. ُهوُْکباَف ًادیهش  یضَم  ُهُوبُْدناف و  ًابیرغ  َتام  یبَا  َّنِا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! بنیز يا  )

! موثلکّما يا  و 
! هنیکس يا  و 

! هیقر يا  و 
! همطاف يا  و 

[. 1 (. ] تسا بجاو  وا  تعاطا  هک  تسا  یماما  وا  تسامش و  رب  نم  هفیلخ  نیشناج و  مرسپ  نیا  هک  دینادب  و  دیونشب ، ارم  نخس 
*****

ۀبکاسلا ج4 ص351 ۀعمد  [ 1]
نیطبسلا ج2 ص22 یلاعم 

ةاجنلا ص139. ۀعیرذ 

گ

هانگ

هانگ زا  زیهرپ  ترورض 

. دش دهاوخ  ناسنا  ریگنماد  نآ  رفیک  تسا و  كرابمان  دیآ ، تسدب  هانگ  هار  زا  هچره  تسادخ  زا  ینامرفان  هانگ 
ثیدح 385

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1 . ] ُرَذْحی ام  ءیجَمِل  َعَرْسَأ  َو  وُجْری ، اِمل  َتَوَفَأ  َناک  یلاعَت  ِهللا  ِۀیِصْعَِمب  ًاْرمَأ  َلَواح  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رتدوز دسرت  یم  هک  هچنآ  زا  و  دش ، دـهاوخ  دوبان  دراد  دـیما  هک  هچنآ  زا  رتدوز  دروآ ، تسدـب  ادـخ  ینامرفان  هار  زا  ار  يزیچ  سک  ره  )

(. دش دهاوخ  وا  ریگنماد 
*****

ثیدح 3 یفاک ج2 ص373  لوصا  [ 1]
لوقعلا ص177 فحت 

ثیدح 19. راونألا ج78 ص120  راحب 

ناراکهانگ نداد  دنپ  شور 

ارم مراد ، زاـب  ناـهانگ  ماـجنا  رد  ار  دوخ  مناوت  یمن  مراـکهانگ و  يدرم  نم  تفگ ، دیـسر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  یناوـج 
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: امرف یتحیصن 
ثیدح 386

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: َِکلذ ُلَّوَأَف  َْتئِش ، ام  ِْبنْذا  َو  َءایْشَأ  َۀَسْمَخ  ْلَْعِفا 

: یناَّْثلاو َْتئِش ، ام  ِْبنْذا  َو  ِهللا  َقْزِر  ْلُکَْأت  ال 
: ُِثلاَّثلا َو  َْتئِش ، ام  ِْبنْذا  َو  ِهللا  ِۀیالِو  ْنِم  ْجُرُْخا 

: ُِعباَّرلا َو  َْتئِش ، ام  ِْبنْذا  َو  ُهللا  َكاری  ًاعِضُْوم ال  ُْبلُْطا 
: ُسِماْخلاَو َْتئِش ، ام  ِْبنْذا  َو  َکِسْفَن  ْنَع  ُهْعَفْداَف  َکَحوُر  َِضبْقِیل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  َءاج  اذإ 

[. 1 . ] َْتئِش ام  ِْبنْذا  َو  ِراَّنلا  ِیف  ْلُخْدَت  الَف  ِراَّنلا  ِیف  ٌِکلام  َکَلَخْدأ  اذِإ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. نک هانگ  یهاوخ  یم  هچره  هاگنآ  هدب و  ماجنا  ار  راک  جنپ  )
ار ییاج  موس  نک . هانگ  یهاوخ  یم  هچره  ورب و  نوریب  ادـخ  تموکح  زا  مود  نک . هاـنگ  یهاوخ  یم  هچره  روخم و  ار  ادـخ  يزور  لّوا 
ره نارب و  دوخ  زا  ار  وا  دمآ  وت  ناج  نتفرگ  يارب  لیئارزع  یتقو  مراهچ  نک . هانگ  یهاوخ  یم  هچره  دـنیبن و  ارت  دـنوادخ  ات  نک  باختنا 
(. نک هانگ  یهاوخ  یم  هچره  و  وشم ، دراو  شتآ  رد  درب  یم  شتآ  يوس  هب  ارت  خزود  کلام  هک  ینامز  مجنپ  نک . هانگ  یهاوخ  یم  هچ 

. تشادن هبوت  زج  ياهراچ  هدش  حرط  ياهتیعقاو  ربارب  رد  دش و  هدنمرش  درک و  رکف  یکدنا  ناوج 
*****

ثیدح 7 راونالاراحب ج78 ص126  [ 1]
ثیدح 1001. رابخالا ص359  عماج 

م

نموم

نمؤم فیرعت 

دندروآ نامیا  رهاظ  هب  هک  نارگید  زا  یعقاو  نمؤم  تخانش 
؟ هن ای  دنشاب  یم  یعقاو  نانمؤم  زا  ایآ  دننادب  دنهاوخ  یم  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  همه  تسا و  يداقتعا  ياهترورض  زا  یکی 

ثیدح 387
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْنِم َو  َِفئاَطل ، یف  ُْهنِم  َوُهَف  َنیرِّبَجَتُْملا ، ِفْصَو  یف  ُرُْظنی  ًةَراـت  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِْتعَن  یف  ُرُْظنی  ًةَّرَمَف  ُهَتآِْرم ، َُهلْوَق  َو  ُهَتَمْـصِع ، َهللاَذَّـخِتا  َنِمْؤُْملا  َّنِا 
. ٍنیکْمَت یلَع  ِهِسُْدق  ْنِم  َو  ٍنیقی ، یف  ِِهتَنِطَف  ْنِم  َو  ٍفُراعَت ، یف  ِهِسْفَن 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ینامز و  دـنک ، یم  هشیدـنا  نانمؤم  تافـص  رد  ینامز  تسوا ، هنیآ  وا  نخـس  تسا ، نوصم  ناهانگ  باکترا  زا  ادـخ  دای  اب  نمؤم  اـنامه  )
هزیکاپ كاپ و  وا  سفن  دزومآ و  یم  ابیز  ياههتکن  اههشیدـنا  هنوگنیا  زا  و  دریگ ، یم  تربع  دـشیدنا و  یم  نایوگروز  تافـص  رد  رگید 
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[. 1 (. ] تسا راگدرورپ  میلست  وا  حور  دسر و  یم  نیقی  هب  وا  اهدیدرت  کش و  رد  تسا و 

نمؤم ماعطا  شزرا 

. دراد ناوارف  شاداپ  دوش  ماجنا  یعقاو  نمؤم  هب  تبسن  هک  یتمدخ  ره  تسا  دنمشزرا  راگدرورپ  دزن  رد  نمؤم  نوچ 
ثیدح 388

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؟ قفألا مک  لیق و  ِساَّنلا  َنِم  ًاُقُفا  َِقتُْعا  ْنَأ  ْنِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  ًاِملْسُم  یل  ًاخَأ  َمِعْطُأ  ِْنَئل 

: لاق
ٍفالآ ُةَرْشَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ دننک ُرپ  ار  قفا  کی  هک  تسا  یئاهناسنا  ندرک  دازآ  زا  رتشیب  نآ  شزرا  نم  دزن  رد  منک  ماعطا  ار  ناملسم  ردارب  کی  رگا  )

[. 1]
: دندیسرپ

؟ دشاب ردقچ  ُقُفا  تحاسم 
: داد خساپ 

. رتم رازههد  شیاجنگ  نازیم  هب 
*****

قحلا ج11 ص628 قاقحا  [ 1]
مالسالا ج2 ص106 مئاعد 

لئاسولا ج16 ص250. كردتسم 

ردام

ردام مغ  هودنا 

دز نابز  مالسلا  اهیلعهمطاف  شردام  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هقالع  اّما  دزرو ، یم  قشع  ردام  هب  دراد و  تسود  ار  ردام  يدنزرف  ره 
. دوب

: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  ردام  ياپ  دنکفا و  ردام  يور  هب  ار  دوخ  دید  ار  ردام  هزانج  دش و  لزنم  دراو  یتقو 
ثیدح 389

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. َتُومَأَف یبلَق  َعِدَْصنی  ْنَأ  َْلبَق  ینیمِّلَک  ُنیَسُْحلا  َُکْنبا  اَنَأ  هاَّمُأ  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 !.( ] وگب نخس  نم  اب  دورب ، نوریب  مندب  زا  ناج  هکنآ  زا  شیپ  ناج  ردام  )

*****
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ۀمغلا ج1 ص500 فشک  [ 1]
ینارحب ج6 ص278. ملاوع 

ردام مان  هب  هقالع 

ار دوخ  نارتخد  زا  یخرب  مان  تشاد و  ردام  مان  هب  يدایز  هقالع  مالـسلا ، اهیلعهمطاف  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
« مالسلا هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا   » ناگدازردارب زا  یکی  جاودزا  رد  و  تشاد . یم  تسود  دایز  ار  اهنآ  ّتلع  نیمه  يارب  و  داهن ، همطاف 

نک جاودزا  دراد  تهابش  مردام  هب  زین  قالخا  رظن  زا  و  مراد ، تسود  دایز  ار  وا  دشاب و  یم  مردام  مسا  مه  هک  همطاف  مرتخد  اب  دومرف ،
ثیدح 231 كر :

ندرک تبحم 

ماتیا ءارقف و  و  تشاد ، یناوارف  ياـهّتبحم  مدرم  هب  تبـسن  دوب ، ندرک  ّتبحم  لـها  ناـبرهم و  نتورف و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ترضح نآ  كرابم  شود  لیبنز  هتسد  هک  درب  یم  ناجاتحم  ءارقف و  هناخ  هب  امرخ  نان و  لیبنز ، اب  ردقنآ  و  درک ، یم  یتسرپرس  ار  هنیدم 

: دینک هّجوت  رگید  ياههنومن  هب  دوب ، هدرک  مخز  ار 
نامیتی و یـسک  هچ  رگید  دومرف ، دنک  چوک  هنیدـم  زا  دراد  دـصق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دینـش  یتقو  یناه » ّما   » شنابرهم هّمع   - 1

؟ دنک یم  یتسرپرس  ار  هنیدم  ناتسدیهت 
هناخ هب  ار  دنه  داد و  یـسایس  جاودزا  هب  نت  دنیابرب  وا  زا  ار  رماع  نب  هللادبع  رـسمه  دـنهاوخ  یم  یـسایس  هئطوت  کی  رد  دـید  ات  ماما   - 2

ثیدح دز . دیزی  هیواعم و  ناهد  رب  یمکحم  تشم  دروآ و  دوخ 
. دننک باریس  ار  ناشنابسا  رُح و  نایرگشل  داد  روتسد  ماما  اّما  دنتسب  وا  رب  ار  هار  هچرگ  رُح  نایرگشل   - 3

: دومرف دناشن و  دوخ  يوناز  رب  ار  شرتخد  تفر و  شنادنزرف  همیخ  هب  دیسر ، تداهش  هب  لیقع  نب  ملسم  دینش  ات  البرک  هار  نیب  رد   - 4
. یشاب یم  نم  رتخد  وت  وت و  ردپ  نم 

ندرکارادم

مدرم اب  ندرک  ارادم  شزرا 

هراشا

یم ناسنا  بوذجم  ار  اهلد  هک  تسا ، یعامتجا  یگدنز  رد  یقالخا  ياهشزرا  زا  یکی  مدرم ، اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز  ندرک و  ارادـم 
. درب یم  نیب  زا  ار  يراتفر  تالکشم  زا  يرایسب  و  دنک ،

ثیدح 390
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] ُهَحاتْفِم ُْقفِّرلا  َناک  ُلیِْحلا  ِِهب  ْتییَع  َو  ْيأَّرلا  ِنَع  َمَجْحَأ  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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(. تسا ندرک  ارادم  شدیلک  دوش ، هتسب  وا  رب  ریبدت  هار  دنام و  ورف  راک  زا  هک  سک  ره  )
*****

نیدلا ص298 مالعا  [ 1]
ثیدح 11. راونالاراحب ج78 ص128 

نمشد تسود و  اب  ندرک  ارادم 

دروخرب ارادم  يراوگرزب و  اب  زین  دوخ  هدنهد  مانشد  اب  هکلب  تشاد  راتفر  نسح  درک و  یم  ارادم  مدرم  اب  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ثیدح 339. هب  دوش  عوجر  درک  یم 

دندوب و هداد  ار  اهنآ  يدوبان  هزرابم و  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یخرب  دنتـسب ، ماما  رب  ار  هار  رُح  نایرگـشل  هک  البرک  هار  نیب  رد 
. میراد ار  اهنآ  اب  دربن  تردق  هک  دندروآ  یم  لیلد 

ثیدح 310. هب  دوش  عوجر  دومرف  توعد  يرابدرب  هب  ار  نارای  درک و  ارادم  مالسلا  هیلع  ماما  اّما 
هیلع ماما  هک  دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  يریت  اب  تساوخ  یم  هجسوع  نب  ملسم  تشاد ، اور  تناها  دمآ و  ولج  رمـش  هک  اروشاع  زور  حبـص  رد 

ثیدح 370. هب  دوش  عوجر  دش  عنام  مالسلا 

یسانش مدرم 

مدرم نیرتهب 

؟ تسیک نیرتهب  هک  دننادب  دنهاوخ  یم  همه 
. تسا ییاهیگژیو  تافص و  هچ  ياراد  و 

ثیدح 391
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

[. 1 . ] َظَقوی ْنَا  َْلبَق  َظَقیَتْساَو  َظَعوی ، ْنَأ  َْلبَق  َظَعَِّتا  ْنَم 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دشاب رادیب  دننک  شرادیب  هکنآ  زا  شیپ  و  دریذپ ، دنپ  نداد ، دنپ  زا  شیپ  هک  یسک  )
*****

قحلا ج11 ص590. قاقحإ  [ 1]

گرم

تزع اب  گرم  شزرا 

. دنرادن شوخ  ار  ّتلذ  اب  یگدنز  یخرب  دنوش و  یم  هدیشک  يراوخ  ّتلذ و  عاونا  هب  نآ  زا  رارف  يارب  دنسرت و  یم  گرم  زا  یخرب 
. دهد یم  حیجرت  ّتلذ  اب  یگدنز  رب  ار  تّزع  اب  گرم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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ثیدح 392
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ٍّلُذ یف  ٍةایَح  ْنِم  ٌریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم 
ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  ٌریَخ  ُتْوَْملَا 

[. 1  ] ِراَّنلا لوُخُد  ْنِم  یلْوَا  ُراْعلا  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شتآ هب  دورو  زا  رتهب  گـنن  راـع و  و  تسا ، نتفر  گـنن  راـع و  راـب  ریز  زا  رتهب  گرم  تسا ، ّتلذ  رد  یگدـنز  زا  رتـهب  تّزع  رد  گرم  )
( تسا مّنهج 

*****
یناردنزام ج4 ص68 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

راونالاراحب ج44 ص192 و ج45 ص50
ۀعیشلا ج1 ص581. نایعأ 

گرم تخانش 

یناهج هب  دوش و  یمن  دوبان  گرم  اب  هک  دنادب  ناسنا  رگا  تسا  گرم  زا  سرت  ناهانگ ، اهيراوخ و  ّتلذ و  اهتوکس ، زا  يرایـسب  هشیر 
. دسرت یمن  گرم  زا  زگره  دنک  یم  رفس  رتابیز  رتگرزب و 

ثیدح 393
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. اْینُّدلا َِتبِرََخل  ِه  تروص  هب  َتْوَْملا  اوُرَّوَصَت  َو  ُساَّنلا  َلَقَع  َْول 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دش یم  بارخ  ایند  هنیآ  ره  تسا ، هتـسیاش  دیاب و  هک  هنوگنآ  دندیـشیدنا ، یم  نآ  هب  دـندرک و  یم  كرد  تسرد  ار  گرم  مدرم  رگا  )
[. 1]

. دنتشادن ایند  ینادابآ  رد  یتبغر  دندش و  یم  انتعا  یب  ایند  هب  همه  اریز 
*****

قحلا ج11 ص592. قاقحا  [ 1]

هزجعم

ربمایپ توبن  هب  رامسوس  تداهش 

: دهد یم  حیضوت  ار  هعقاو  نیا  دوخ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ثیدح 394

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
هللا یلصیَبَّنلا  َلَعَجَف  ِهِّمُک ، یف  ُهَلَعَج  َو  ِۀیِرَْبلا  ِیف  ُهَداطِْـصا  ْدَق  ٌّبَض  ُهَعَم  َو  َمالْـسْإلا  ُدیری  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللاِلوُسَر  یلَع  ِیبارْعَأ  َلَخَد 
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َمالْسِْإلَا ِهیَلَع  ُضِْرعی  هلآ  هیلع و 
: لاقف

. ُبُرْهی ِدِجْسَْملا  ْنِم  ُّبَّضلا  َجَرَخَف  ِهِّمُک ، ْنِم  َّبَّضلا  یِمَر  َو  بضلا . اذه  کب  نمؤی  وأ  دمحم  ای  کب  نمؤا  ال 
: هلآ هیلع و  هللا  یلصیبنلا  لاقف 

؟ انأ نَم  ّبض  ای 
: لاق

: لاق فانم . دبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دّمحم  تنأ 
؟ دبعت نَم  ّبض  ای 

: لاق
. دّمحم ای  كافطصا  و  ًامیلک ، یسوم  یجان  و  ًالیلخ ، میهاربإ  ذّختا  و  ۀمسّنلا ، ءيرب  ۀّبحلا و  قلف ]  ] قلخ يذلا  هللادبعأ 

: یبارعألا لاقف 
؟ یبن كدعب  نوکی  له  هللالوسر  ای  ینربخأف  ًاّقح ؛ هللا  لوسر  کنأ  و  هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ 

: لاق
مامإلا وهف  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهلّوأ  لیئارـسإ ، ینب  ءابقن  ددعک  طسقلاب  نوماّوق  یتیّرذ  نم  ۀمئأ  يدعب  نوکی  نکلو  نییبنلا ، متاخ  انأ  «ال ،

تمق امک  نامزلا  رخآ  یف  نیّدلاب  موقی  مهعسات ، مئاقلاو  يرْدَص -  یلَع  ُهَدی  َعَضَو  َو  اذه -  بلص  نم  ۀمئألا  نم  ۀعست  و  يدعب ، ۀفیلخلا  و 
«. هلّوأ یف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نیتسآ رد  هتفرگ و  نابایب  رد  ار  يرامسوس  هک  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  یبارعا  يدرم  )

: دومرف یبارعا  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هتشادهگن  دوخ  سابل 
! دّمحم يا  داد ، خساپ  روایب . مالسا 

هک دوب  دجـسم  زا  رارف  لاح  رد  رامـسوس  تخاس . اهر  دوخ  نیتسآ  زا  ار  رامـسوس  دروایب و  نامیا  رامـسوس  نیا  اـت  مروآ  یمن  ناـمیا  وتب 
: درک باطخ  رامسوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ متسه یسک  هچ  نم 
: داد خساپ  یبرع  نابز  هب  رامسوس 

: دیسرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسه . فانم  دبع  نب  مشاه  نب  ّبلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دّمحم  وت 
؟ ینک یم  شتسرپ  ار  يزیچ  هچ 

: تفگ
باختنا دوخ  هدنیوگ  ار  یـسوم  و  دوخ ، تسود  ار  ربمایپ  میهاربا  و  دنایور ، ار  اهیندـیئور  و  تفاکـش ، ار  هناد  هک  متـسرپ  یم  ار  یئادـخ 

. دیزگرب تّوبن  هب  دّمحم  يا  ار  وت  درک و 
. تخاس يراج  نابز  رب  نیتداهش  دش و  ناملسم  یبارعا 

: دیسرپ سپس 
؟ دمآ دهاوخ  يربمایپ  وت  زا  سپ  ایآ  هللا  لوسر  ای 

: دومرف ادخ  لوسر 
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رد یسوم  ترضح  ناماما  رامـش  هب  دنرتسگ ، تلادع  هک  دمآ  دنهاوخ  نم  نادناخ  زا  یناماما  نم ، زا  سپ  نکل  مناربمایپ ، نیرخآ  نم  هن ،
یم نیـسح  نیا  نادـنزرف  زا  رگید  رفن  هنو  تسا ، نم  زا  سپ  نیـشناج  ماـما و  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  اـهنآ  نیلّوا  ءاـبقن » ماـنب   » لیئارـسا ینب 
لآ مئاق  نیـسح ، دـنزرف  نیمهن  و  تشاذـگ .» نم  شود  رب  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدوب ، هداتـسیا  اجنآ  رد  نم  . » دنـشاب

(. مدرک مایق  تّما  نیا  زاغآ  رد  نم  هکنانوچ  دنک  یم  مایق  نامّزلارخآ  رد  هک  تسا  دّمحم 
درب هناخ  هب  ار  وا  یمارگ  لوسر  دورس و  وا  زا  سپ  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمظع  رد  يراعـشا  اب  یبارعا  هاگنآ 

. درک زاینیب  ایند  لام  زا  و 

نینمؤملاریما تازجعم  زا  یکی 

: هک دومرف  هراشا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یکیزیف  تازجعم  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 395

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِهیّبُِحم ْنِم  ٌمْوَق  ُهَدـْنِع  َو  ِهیـضِْغبُم ، ْنِم  ٌرَفَن  ِهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  ٌۀَِـسبای ، ٍناَّمُر  ُةَرَجَـش  َكانُه  َو  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا  ِریمَأ  َدـْنِع  ٍمْوی  َتاذ  ًادوُُعق  اَّنُک 

. ِسُولُْجلِاب ْمُهَرَمَأَف  اوُمِّلَسَف ،
: مالسلا هیلع  یلع  لاقف 

ًاباذَع ُُهبِّذَُعا  ّینِإَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکی  ْنَمَف  ْمُکیَلَع  اُهلِّزَنُم  ّینإ   » هللا لوقی  ذإ  لیئارـسإ  ینب  یف  ةدئاملا  لثمک  مکیف  نوکت  ۀیآ  مویلا  مکیرأ  ّینإ 
[. 1 «. ] َنیَملاعلا َنِم  ًاَدَحَأ  ُُهبِّذَُعا  ال 

: لاق مث 
، انِـسوُؤُر یلَع  اهَلُمَح  ّیلَدَتَو  ْتَدَقَع  َو  ْتَقَرْوَا  َو  ْتَّرَـضِْخا  َُّمث  اهِدوُع  یف  ُءاْملا  يَرَج  ْدَق  یِه  اذِإ  َو  ًۀَِـسبای -  َْتناکَو  ةرجـشلا -  یلإ  اورظنا 

انَیلإ َتَفَْتلا  َُّمث 
: ُهوُّبُِحم ْمُه  َنیذَّلا  ِمْوَْقِلل  َلاقَف 

: انلقف اولک . اولوانت و  مکیدیأ و  اوّدم 
. َبیْطَأ َو  ُْهنِم  َبَذْعَأ  ًائیَش  ُّطَق  ْلُکَْأن  َْمل  ًاناَّمُر  اْنلَکَأ  َو  اْنلَوانَت  َو  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  »

: ُهوُضِْغبُم ْمُه  َنیذَّلا  ِرَفَّنِلل  َلاق  ُّمث 
، ًائیَش اُولَوانَتی  ْمَلَف  ْتَعَفَتِْرا ، ٍۀَناَّمُر  یلِإ  ُهَدی  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  َّدَم  امَّلُک  َو  ْتَعَفَتْراَف ، ْمُهیِدیَأ  اوُّدَمَف  اولوانت . مکیدیأ و  اوّدم 

: اُولاقَف
؟ لنن ملف  انیدیأ  انددم  و  اولکأ ، اولوانت و  مهیدیأ و  اودم  انناوخأ  لابام  نینمؤملاریمأ  ای 

: مالسلا هیلع  لاقف 
. انوضغبم انؤادعأ و  ّالإ  اهنم  دعبی  و ال  انّوبحم ، انؤایلوأ و  ّالإ  اهلانی  ۀّنجلا ال  کلذک  و 

: اُولاق اوُجَرَخ  اَّمَلَف 
: ناملس لاق  لیلق .! بلاط  یبأ  نب  یلع  رحس  نم  اذه 

[. 3 [ ] 2 « ] َنوُرِْصُبت ُْمْتنأ ال  ْمأ  اذه  ٌرْحِسَفأ   » نولوقت اذام 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناملـس اب  هارمه  نامهم  يدادعت  هک  تشاد ، دوجو  يرانا  هدش  کشخ  تخرد  ام  لزنم  طایح  رد  میدوب ، هتـسشن  ردپ  تمدخ  رد  يزور  )
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. دندش دراو  ام  رب  یسراف 
. تشاد دوجو  ام  نانمشد  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  یلع  مردپ  نارادتسود  زا  یخرب  تیعمج  نآ  رد 

. دنتسشن یگمه  دومرف ، توعد  نتسشن  هب  ار  نانآ  همه  مردپ  یسرپلاوحا ، مالس و  زا  سپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

: دومرف ادخ  دش و  لزان  لیئارسا  ینب  موق  رد  هک  ياهدئام  دننامه  داد  مهاوخ  ناشن  امشب  ار  دوخ  تیناّقح  زا  ياهناشن  زورما 
ار نارگید  هک  یباذـع  درک  مهاوخ  باذـع  ار  وا  نم  دـنام  یقاب  دوخ  رفُک  رب  نآ  زا  سپ  یـسک  رگا  اّما  منک  یم  لزان  امـش  رب  ار  نآ  نم  »

«. مشاب هدرکن  باذع  هنوگنآ 
گر و رد  بآ  میدرک ، هاگن  نآ  هب  همه  یتقو  دوب ، کـشخ  تخرد  دـینک ، هاـگن  راـنا  کـشخ  تخرد  هب  دومرف  نارـضاح  همه  هب  سپس 
رپ و  تفرگ ، رارق  امرس  يالاب  ات  دمآ  الاب  دیشک ، دق  نآ  ياههخاش  دروآرد و  گرب  سپـس  دش ، زبس  درک و  ادیپ  نایرج  نآ  هقاس  هشیر و 

. دوب رانا  هویم  زا 
: دومرف دوخ  ناتسود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

.« دیروخب دینیچب و  ار  اههویم  دینک و  زارد  تسد  »
یئاراوگ ینیریـش و  نآ  هب  يرانا  هک  میدروخ  ار  اهنآ  و  نابرهم ، هدنـشخب و  دـنوادخ  مان  هب  میتفگ  و  میدـیچ ، ار  اههویم  ام  ناتـسود  اـم و 

. میدوب هدروخن 
یم الاب  ار  اهتسد  هچره  اهنآ  اّما  دیروخب . اههویم  نیا  زا  دینک و  زارد  تسد  مه  امـش  دومرف  ام  نانمـشد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  سپس 

. دندش یم  عنام  دنتفر و  یم  رتالاب  اههخاش  دننیچب ، ار  اهرانا  هک  دندرب 
! نینمؤملاریما ای  دنتفگ 

. مینیچرب اههویم  نیا  زا  میتسناوتن  میدرک  شالت  هچره  ام  اّما  دنروخب  دننیچب و  ار  رانا  ياههویم  دنتسناوت  ام  ناهارمه 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هک نانآ  ام و  نانمـشد  زج  دـنوش  یمن  رود  تشهب  زا  و  اـم ، نارادتـسود  ناراـی و  زج  دنـسر  یمن  تشهب  هب  تسا ، هنوگنیا  مه  تشهب  رد 
. دنزوت هنیک  ام  هب  تبسن 

: دنتفگ دندوب  ام  نانمشد  زا  هک  اهنآ  دندش ، جراخ  ام  لزنم  زا  تیعمج  نآ  یتقو 
. دوب یلع  رحِس  زا  زورما  هثداح 

: داد خساپ  اهنآ  هب  یسراف  ناملس 
)»!؟ دیرادن یهاگآ  اهامش  ای  هثداح  نیا  دوب  رحِس  ایآ  »

*****
هیآ 115. ةدئام  هروس  [ 1]

روط ص15. هروس  [ 2]
ثیدح 4. راونألا ج41 ص249  راحب  بقانملا ص244 ، یف  بقاث  ثیدح 64 ، حئارج ج1 ص219  جئارخ و  [ 3]

نینمؤملاریماهزانج عییشت  یتفگش 

هللادبعابا ترضح  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هزانج  عییـشت  یگنوگچ  روآتفگـش ، تامارک  تازجعم و  زا  رگید  یکی 
. دهد یم  حرش  ار  نآ  مالسلا  هیلع 
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: دومرف مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ 
دمآ دورف  اج  ره  و  دـیورب ، تفر  اج  ره  هب  دوش ، یم  دـنلب  دـنک ، یم  تکرح  دوخ  توبات  يولج  تمـسق  دـیریگب ، ار  توبات  هلابند  امـش  »

.« دینک نفد  نآ  رد  ارم  تسا  ياهدامآ  ربق  اجنآ  رد  دیئایب ، دورف 
ثیدح 396

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َفَـصَو ام  یلَع  ٍْربَق  یلإ  اـنیَتَأف  يرَْغلا ، یلإ  اـنْدَرَو  ْنَأ  یلِإ  ُهُِعبَّتَن  ْلَزی  َْمل  َو  ِریرَّسلا ، ُمَّدَـقُم  َلیـش  ْدَـق  ًاذإ  ِةَرِخـآلا ، ٍءاـشِْعلا  َةالَـص  انیَـضَق  اّـمَلَف 

: مالسلا هیلع  َنینِمؤْملاِریمأ  یلَع  انیَّلَصَو  َریرَّسلا  اَنْعَضَوَف  ٍۀَْبلَجَو ، ٍۀَّجَضَو  ٍةَریثَک  ٍۀَِحنْجَأ  َْقفَخ  ُعَمْسَن  ُنَْحن  َو  مالسلا  هیلع  َنینِمؤْملاُریمَأ 
َْنبِّْللا ِهیَلَع  انْدَّضَنَو  ِهِدََحل ، یف  ُهانْعَجضَأَف  ُهَْربَق  اْنلََزنَو  اَنل ، َفَصَو  امَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک میدـید  هاگان  توبات  نتـشادرب  ماگنه  هب  میدـناوخ ، ار  ءاشع  زامن  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ  كراـبم  ندـب  نفک  لـسغ و  زا  سپ  )
هب میدیسر ، یکچوک  دور  هب  ات  میتفر  ردقنآ  میداتفا ، هار  هب  هتفرگ  ار  توبات  رخآ  تمـسق  ام  درک ، تکرح  دش و  دنلب  نآ  يولج  تمـسق 

. دوب هداد  حرش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگنامه  میدرک  دروخرب  ياهدامآ  ربق 
شوگب يراز  هیرگ و  يادص  ناگدنرپ و  ياهلاب  نانوچ  میدینـش  یم  ار  یناوارف  ياهلاب  ندروخ  مه  هب  يادص  ردـپ ، رکیپ  نفد  ماگنه  هب 

ربق نورد  رد  ار  ردپ  رکیپ  میتفر  ربق  رانک  داد ، حرـش  هک  هنوگنامه  میدناوخ  زامن  ردپ  رکیپ  رب  هتـشاذگ  نیمز  رب  ار  توبات  دیـسر ، یم  ام 
[. 1 (. ] میدناشوپ تشخ  اب  ار  نآ  هتشاذگ و 

*****
یناردنزام ج2 ص348 بوشآ  رهش  نبا  بقانم  [ 1]

راونالاراحب ج42 ص235.

ترفاسم رد  نیسح  ماما  هزجعم 

هدیقع رییغت  ریبز  دنزرف  زونه  هک  دـنتفر ، ترفاسم  هب  نابرتش  دـنچ  یهارمه  اب  ماوع  نب  ریبز  نادـنزرف  زا  یکی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تسناد یم  ماما  ار  شردپ  دوب و  هدادن 

ماما يارب  سپ  دنتفرگ ، رارق  یئامرخ  کشخ  تخرد  رانک  رد  و  دـندوب ، هنـشت  یگمه  دـندمآ ، دورف  ياهطقن  رد  ناوارف  یگتـسخ  زا  سپ 
. دنتسشن وا  فارطا  رد  و  دنتخادنا ، شرف  مالسلا  هیلع  نیسح 

هزات يامرخ  دـش و  زبس  امرخ  کشخ  تخرد  درک ، زارد  تخرد  يوس  هب  ار  كرابم  ناتـسد  دـناوخ و  ییاـعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
. دروآ

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
: تفگ دید  ار  هزجعم  نیا  هک  نابرتش  دیروخب . هزات  يامرخ  نیا  زا 

. تسا رحس  نیا  مسق  ادخ  هب 
: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 397
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ٌَۀباجَتْسُم ِیبَن  ِْنبِا  ُةَوْعَد  اهَّنِکل  َو  ٍرْحِِسب  َسَیل  ُهَّنِا  َکَلیَو 
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: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] دیسر تباجا  هب  هک  تسا  ربمغیپ  رسپ  ياعد  نیا  تسین ، رحس  نیا  وترب ، ياو  )

. دندیچ نآ  ياهامرخ  زا  دنتشاد  جایتحا  رفس  يارب  رادقم  ره  و  دنتفر ، الاب  تخرد  زا  همه  سپس 
*****

ثیدح 105 ۀمامالا ص186  لئالد  [ 1]
ثیدح 74 ةادهلا ج5 ص207  تابثا 

ثیدح 977. زجاعملا ج3 ص459  ۀنیدم 

هدننک تناها  تازاجم  هزجعم و 

هیلع ماما  یمزر  ياهکیتکات  نآ و  نورد  شتآ  قدنخ و  یتقو  دمآ ، ولج  دعس  رمع  رگـشل  زا  هزوح  نب  کلام  مان  هب  يدرم  اروشاع ، حبص 
: تفگ یتسپ  تراسج و  لامک  رد  دید . ار  مالسلا 

! نیسح يا 
. تخوس یهاوخ  شتآ  اب  ایند  نیا  رد  ترخآ  زا  شیپ 

ثیدح 398
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ِهللا َّوُدَع  ای  َْتبِذَک 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  يّدَج  َِکلذ  َو  ٍعاطُم ، ٍعیفَش  َو  ٍمیحَر  ٍّبَر  یلَع  ٌمِداق  ینِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادخ نمشد  يا  یتفگ  غورد  )

.( تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مّدج  مه  نآ  و  مور ، یم  هدنوش  تعاطا  ياهدننک  تعافش  نابرهم و  يراگدرورپ  شیپ  نم 
: دیسرپ سپس 

؟ ُلُجَّرلا اذه  ْنَم 
)؟ تسیک درم  نیا  )

: دنتفگ
. تسا هزوح  نب  کلام 

: دومرف درک و  نیرفن  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! َّمُهَّللَا

! ِةَرِخآلا َیلِإ  ِهِریصَم  َْلبَق  اْینُّدلا  ِیف  اهَّرَح  ُْهقِذَأ  َو  ِراَّنلا ، َیلِإ  ُهَّزُح 
.( ناشچب وا  هب  تمایق  هب  نتفر  زا  لبق  ایند  رد  ار  شتآ  معط  نکفا و  شتآ  هب  ار  وا  ادنوادخ  )

درک یشومچ  وا  بسا  هک  دیایب  شیپ  دنک و  هلمح  هک  دیبوک  دوخ  بسا  رب  دش ، تحاران  تخس  هزوح  نب  کلام  دنتفگ . نیمآ  باحـصا 
. دیبوک نیمز  هب  ار  وا  و 

نب کلام  عیرـس ، تکرح  کی  رد  هک  دـیود  یم  فرطنآ  فرط و  نیا  هب  هدزتشحو  بسا  و  دوب ، هدرک  ریگ  بسا  باکر  رد  وا  ياپ  اـّما 
. تخوس هدنز  هدنز  دنکفا و  قدنخ  شتآ  ياههلعش  نورد  ار  هزوح 
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. دنتفگ ربکا  هللا  ادصکی  دش ، باجتسم  تعرس  نیا  اب  ماما  ياعد  هک  دندید  ار  هزجعم  نیا  یتقو  ماما  نارای 
: دومرف دنلب  يادص  اب  سپس  تفر و  هدجس  هب  ماما 

! َّمُهَّللَا
[. 1 . ] ٌبیُجم ٌعیمَس  َکَّنإ  انَّقَح ، انَبَصَغ  َو  انَمَلَظ  ْنَم  ْمِْصقاَف  ُُهَتبارَق ، ُُهتیِّرُذَو و  َکِیبَن  ُلْهَأ  اَّنإ 

ار ام  قح  دندرک و  ملظ  ام  هب  هک  ار  ینانآ  نکـشب  مه  رد  سپ  میـشاب ، یم  وا  ناکیدزن  نادنزرف و  و  میتسه ، وت  ربمایپ  نادـناخ  ام  ایادـخ  )
.( ياهدنهد خساپ  هدنونش و  وت  انامه  هک  دندرک  بصغ 

*****
مثعأ ج5 ص108 نبا  حوتف  [ 1]

فارشالا ج3 ص191 باسنا 
ریثأ ج4 ص27. نبا  لماک 

تاجانم

هناقشاع تاجانم 

: هک دندرک  لقن  دندوب  هتفر  جح  رفس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هک  اهنآ 
گنـس يور  رب  كرابم  تروص  سپـس  دـناوخ  میهاربا  ماقم  رد  ار  فاوط  زامن  تعکر  ود  درک و  فاوط  ءادـتبا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

: تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  تشاذگ و  ماقم 
ثیدح 399

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َِکباِبب َُکنیکْسِم  َِکباِبب ، َُکِلئاس  َِکباِبب ، َکُمِدیَوُخ  َِکباِبب ، َكُدیَبُع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ِرَد رب  وت  نیکـسم  تسوت ، هناخ  ِرَد  رب  تاهدننک  لاوئـس  تسا  وت  هناخ  ِرَد  رب  وت  کچوک  مداخ  تسوت ، هناخ  ِرَد  رب  تکچوک  هدنب  ایادخ  )

[. 1 .( ] تسا وت  هناخ 
*****

قحلا ج11 ص423. قاقحا  [ 1]

ینامهم

یلع ینامهم  طرش 

: درک لقن  اهینامهم  رد  یگداس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  یتسیز  هداس  یگداس و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 400

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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، ٍِبلاط یبَأ  َْنب  یلَع  َنینِمؤْملا  َریمَأ  ٌلُجَر  اعَد 
: َُهل َلاقَف 

: لاق لاصخ . ثالث  یل  نمضت  نأ  یلع  تبجأ 
؟ نینمؤملا ریمأ  ای  یه  ام  و 

: لاق
: لاق لایعلاب . فحجت  و ال  تیبلا ، یف  ًائیش  یّنع  رخّدت  و ال  جراخ ، نم  ًائیش  یلع  لخدت  نأ ال 

. مالسلا هیلع  ِیلَع  َُهباجَأَف  کل ، کلذ 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یهد یم  ماجنا  ار  نآ  رگا  دراد  طرـش  هس  دومرف  ترـضح  نآ  درک ، توعد  ینامهم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یـصخش  )
؟ تسیچ طرش  هس  نآ  تفگ  مریذپ ، یم  ار  وت  توعد 

. مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ینکن يرادیرخ  نوریب  زا  يزیچ   - 1

يروایب يراد  هچره   - 2
. ینکن متس  تاهّچب  نز و  هب   - 3

. متفریذپ تفگ :
[. 1 .( ] تفریذپ ار  وا  توعد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ 

*****
ثیدح 155 مالسلا ص246  هیلع  اضر  ماما  هفیحص  [ 1]

ثیدح 260 قودص ص188  خیش  لاصخ 
4 ثیدح راونألا ج75 ص451  راحب 

ثیدح 34 ۀعیشلا ج17 ص15  لئاسو 
ثیدح 19726. لئاسولا ج16 ص239  كردتسم 

ن

اه همان 

مایق فادها  هیفنح و  دمحم  هب  همان 

. دوب نمشد  تسود و  هب  ناوارف  ياههمان  لاسرا  نتشون و  اروشاع ، مایق  فادها  مالعا  ياههویش  زا  یکی 
ات تشاد  نایب  ار  اروشاع  مایق  فادـها  مه  و  دـناجنگ ، ار  دوخ  تاشرافـس  مه  هیفنح  دّـمحم  شردارب  هب  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دروآ يور  اروشاع  مایق  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ  هک  دننادب  ناگدنیآ  دسرن و  البرک  تضهن  سدق  تحاس  هب  نارگفیرحت  تسد 

: تشون ماما 
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ثیدح 401
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

: ِۀیفَنَْحلا ِْنبِاب  ِفوُْرعَْملا  ٍدَّمُحم  ِهیخَأ  یلإ  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  یلَع  ُنب  ُنیَسُْحلا  ِِهب  یصْوَأ  ام  اذه  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
َو ٌّقَح ، َراَّنلاَو  َۀَّنَْجلا  َّنَأ  َو  ِّقَْحلا ، ِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج ، ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشی  َنیَسُْحلا  َّنَأ 

ِبَلَِطل ُتْجَرَخ  امَّنِإ  َو  ًاِملاظالَو ، ًادِـسْفُمالَو ، ًارَِطبالَو ، ًارِـشأ ، ْجُرْخَأ  َْمل  ّینَأ  َو  ِرُوبُْقلا . یف  ْنَم  ُثَْعبی  َهللا  َّنَأ  َو  اهیف ، َبیَر  ٌۀـِیتآ ال  َۀَـعاَّسلا  َّنَأ 
یبَأ ِنـْب  یلَع  یبَأ  َو  يّدَـج  ِةَریـِسب  َریـسَأ  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَـع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیُرا  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـصيّدَج  ِۀَُّما  یف  ِحالْـصِْالإ 

ُریَخ َوُه  َو  ِّقَْحلِاب  ِموَْقلا  َنَیب  َو  ینَیب  ُهللا  یِضْقی  یّتَح  ُِربْصأ  اذه  یَلَع  َّدَر  ْنَم  َو  ِّقَْحلِاب ، یلْوَأ  ُهللااَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ینَِلبَق  ْنَمَف  مالسلا  امهیلعٍِبلاط 
. ُبینُا ِهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِهیَلَع  ِهللاِاب  َّالِإ  یقیفَْوت  ام  َو  َکَیِلا  یخَأ  ای  یتیِصَو  ِهِذه  َو  َنیمِکاْحلا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دـیحوت و هب  دـهد  یم  یهاوـگ  نیـسح  هیفنح . دّـمحم  شردارب  هب  تسا  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  نـیا  ناـبرهم  هدنـشخب و  دـنوادخ  ماـنب  )

قح نیئآ  تسوا و  هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  هک  دـهد  یم  تداهـش  تسین و  یکیرـش  ادـخ  يارب  هک  دـهد  یم  یهاوگ  دـنوادخ و  یگناگی 
عوقوب کش  نودب  ءازج  زور  تسا و  قح  خزود  تشهب و  هک  دهد  یم  تداهش  و  تسا . هدروآ  نایناهج » يارب   » ادخ يوس  زا  ار  مالـسا » »

. دومن دهاوخ  هدنز  يزور  نینچ  رد  ار  اهناسنا  همه  دنوادخ  تسویپ و  دهاوخ 

اروشاع مایق  فادها 

رفعج نب  هللادبع  همان  خساپ 

هب ياهمان  بنیز ، ترـضح  رهوش  رفعج ، نب  هللادبع  دش ، شخپ  هنیدم  رد  البرک  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندرک  چوک  ربخ  یتقو 
تکرح هفوک  ـالبرک و  يوس  هب  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تشون . تشادزاـب و  ـالبرک  يوس  هب  تکرح  زا  ار  وا  تشوـن و  ماـما 

امـش و يارب  دـیزی  زا  اـت  منک  یم  شـالت  نـم  دـیهدب و  تـلهم  دـناهدرک ، شوماـخ  نـیمز  رد  ار  ادـخ  روـن  دنـشکب  ار  وـت  رگا  اریز  ینکن 
. مریگب نامأ  ناتهداوناخ 

: تشون مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ثیدح 402

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! ُدَْعب اَّمَأ 

اَنَأَو ٍْرمَِأب  ینَرَّبَخَف  یمانَم  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  يّدَج  ُتیَأَر  ّینَأ  َکُِملْعُأ  َو  َتْرَکَذ ، ام  ُتْمِهَفَو  ُُهتْأَرَقَف  یَلَع  َدَرَو  ََکباتِک  َّنِإَف 
َّنَدَـتْعَیل یّمَع  َْنبا  ای  ِهللاَو  ینُوُلتْقیَو ؛ ینوُجَرْخَتْـسَال  ِضْرألا  ِّماوَه  ْنِم  ٍۀَّماه  ِرْحُج  یف  ُْتنُک  َْول  یّمَع  نبا  ای  ِهللاَو  یَلَع ، َْوأ  َناک  یل  َُهل ، ٍضاـم 

[. 1 . ] مالّسلاَو ِْتبَّسلا  یلَع  ُدوُهْیلا  ِتَدَتِْعا  امَک  یَلَع 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! شاب هاگآ  مدش . هاگآ  يدوب  هتشون  هچره  مدناوخ و  ار  همان  دیسر ، نم  هب  وت  همان  راگدرورپ ، شیاتس  زا  سپ  )
هب هاوخ  مراپسهر  نآ  يوس  هب  هک  داد  ربخ  يرما  زا  نم  هب  مّدج  مدید ، باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  نم  هک 

! ومع رسپ  يا  ددرگ . نم  هّجوتم  يررض  رهاظ  هب  ای  دوش و  مامت  نم  دوس 
! دنگوس ادخ  هب 
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! مسق ادخ  هب  دنتشک ، یم  دندروآ و  یم  نوریب  ارم  نانآ  مدرک  یم  نایشآ  نیمز  ناگدنبنج  زا  ياهدنبنج  هنال  رد  نم  رگا 
(. دندرک يّدعت  هبنش  زور  تمرح  هب  دوهی  موق  هکنانچمه  درک  دنهاوخ  يّدعت  نم  تمرح  هب 

*****
یفوک ج5 ص74 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]
یمزراوخ ج1 ص217 نیسحلا  لتقم 

يربط ج3 ص297. خیرات 

رفعج نب  هللادبع  هب  رگید  یخساپ 

زا ار  وا  دسیونب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ياهمان  ات  درک  قیوشت  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  رـسمه  رفعج ، نب  هللادبع  هّکم  رادنامرف 
هک دریگب  ناما  ترـضح  نآ  يارب  هک  داد  لوق  دیعـس » نب  ورمع   » هّکم رادـنامرف  فرط  زا  همان  نآ  رد  و  دراد ، زاـب  قارع  يوس  هب  تکرح 

. دنک یگدنز  شمارآ  حلص و  رد 
ثیدح 403

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؛ دعب اّما 

ًاِحلاص َلِمَعَو  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  یلِإ  اعَد  ْنَم  َُهلوُسَرَو  َهللا  ِِققاشی  َْمل  ُهَّنِاَف 
: َلاق َو 

ُلَأْسَنَف اْینُّدلا ، ِیف  ُهْفَخی  َْمل  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  َمْوی  ُهللا  َنِمؤی  َْنلَو  ِهللا ، ُنامَأ  ِنامألا  ُریَخَف  ِۀَلِّصلا ، َو  ِِّرْبلاَو  ِنامألا  َیلِإ  َتْوَعَد  َدَقَو  َنیِملْـسُْملا ، َنِم  یّننِإ 
. ُمالَّسلاَو ِةَرِخآلاَواْینُّدلا ، ِیف  ًاریَخ  َتیزُجَف  يِّرب  َو  یتَلِص  ِباتِْکلِاب  َتیََون  َْتنُک  ْنِاَف  ِۀَمایِْقلا ، َمْوی  ُهَنامَأ  اَنل  ُبِجُوت  اْینُّدلا  یف  ًۀَفاخَم  َهللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ماجنا حـلاص  لمع  هدومن و  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  هک  یـسک  تسا  هدومیپن  ادـخ  اـب  تلاـخم  هار  راـگدرورپ ، شیاتـس  زا  سپ  )

، ياهداد ام  هب  تبسن  شزاس  حلـص و  یمیمـص و  طابترا  هدعو  نآ  نمـض  رد  ياهداتـسرف و  ياهمان  ناما  ددرگ ، قح  رماوا  میلـست  و  دهد ،
زا دوب ، دهاوخن  رادروخرب  وا  ناما  زا  ترخآ  رد  دشاب  هتشادن  ادخ  زا  سرت  نید  رد  هک  یـسک  و  تسا ، دنوادخ  ناما  اهناما ، نیرتهب  یلو 

ناما نیا  زا  وت  روظنم  رگا  و  میدرگ ، شناما  لومشم  ماجنارس  ات  میراد  ار  ایند  نیا  رد  تیشخ  فوخ و  قیفوت  تساوخرد  دنوادخ  هاگشیپ 
[. 1 (. ] دورد اب  دوب  یهاوخ  روجأم  ترخآ  ایند و  رد  دشاب  افص  حلص و  ریخ و  ًاعقاو  همان 

*****
دیفم ص219 خیش  داشرا  باتک  [ 1]

هیاهن ج8 ص167 هیادب و 
ص202. مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   ) رکاسع نبا  خیرات 

ملسم شرازگ  زا  سپ  نایفوک  هب  همان 

عاضوا ات  داتـسرف  هفوک  يوس  هب  کیپ  ود  هماـن و  اـب  هارمه  ار  لـیقع  نب  ملـسم  قارع ، يوس  هب  تکرح  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ماما هب  ياهمان  رفن ، رازه  لهچ  زا  نتفرگ  تعیب  هفوک و  هب  ملـسم  دورو  زا  سپ  دنک ، شرازگ  ماما  هب  هدرک  یـسررب  ًاقیقد  ار  اجنآ  یـسایس 

. نک تکرح  هفوک  يوس  هب  رتدوز  هچره  تشاد  راهظا  تشون و  مالسلا  هیلع 
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. تشذگ ثیدح 298  رد  هک  تشون  هفوک  مدرم  هب  هدننک  راودیما  ياهمان  ملسم ، همان  باوج  رد  ماما 

هفوک ناگرزب  هب  همان 

دورف البرک  نیمزرـس  رد  هکنآ  ات  درکن  یئانتعا  وا  تادـیدهت  هب  زین  ماما  و  درک ، يریگهر  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناوراـک  رُح  یتقو 
: تشون هفوک  ناگرزب  هب  ياهمان  دندمآ ،

ثیدح 404
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِۀَعامَجَو ٍلاو ، ِْنب  ِهللاِْدبَعَو  ٍداَّدَش ، ِْنب  ِۀَعافُرَو  ٍۀَـبَْجن ، ِْنب  ِبیَـسُْملاَو  ٍدَرُـص ، ِْنب  َنامیَلُـس  یلِإ  یلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  َنِم  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
: ِِهتایَح یف  َلاق  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َنینِمْؤُْملا ،

هیلع ریغی  مل  مث  ناودـعلاو  مثالاب  هللادابع  یف  لمعف  هللا ، لوسر  ۀنـسل  ًافلاخم  و  هللادـهعل ، ًاکراتوا  مارحل ، الحتـسم  ًارئاـج  ًاناطلـس  يأر  نم  »
اوُرَهْظَأَو ِنمْحَّرلا ، ِۀَـعاط  ْنَع  اوَّلََوتَو  ِناطیَّشلا ، َۀَـعاط  اُومَِزل  ِءالُؤه  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـقَو  هلخدـم ،» هلخدـی ، نأ  هللا  یلع  ًاقح  ناک  لعف ، ـالو  لوقب 

یلص ِهللا  ِلوُسَر  ْنِم  یَتبارَِقل  ِْرمألا  َاذِهب  يریَغ  ْنِم  ُّقَحَأ  اَنَأ  ِو  َُهلالَح ، اُومَّرَحَو  ِهللا ، َمارَح  اوُّلَحَأَو  ِءیَْفلِاب ، اوَُرثْأَتْساو  َدُودُْحلا ، اُولَّطَعَو  َداسَْفلا ،
. ملس هلآ و  هیلع و  هللا 

، ْمُکَدْشُرَو ْمُکَّظَح  ُْمتیَفْوَتْـسإ  ْدَقَف  ْمُِکتَعیَِبب  یل  ُْمتیَفَو  ْنِإَف  ینُولُذَْخت ، الَو  ْمُکَقَح  ْمُکَّنَأ  ْمُِکتَعیَِبب ، ْمُُکلُـسُر  یَلَع  ْتَمِدَـق  َو  ْمُُکُبتُک  یْنتَتَأ  ْدَـقَو 
ُْمتْعَلَخَو ْمُکَقیاوَمَو  ْمُکَدـْهَع  ُْمتْـضَقَنَو  اوـُلَعْفَت  َْمل  نآ  و  ٌةَوُْـسا ، یف  ْمُکَلَف  ْمُکِدـالْوَأَو ، ْمُکیلاـهَأ  َعَـم  يدـْلُوَو  یلْهَأَو  ْمُکِـسُْفنَأ ، َعَـم  یـسْفَنَو 

ْمُکَبیـصَنَو ُْمتْأَطْخَأ ، ْمُکَّقَح  اّمنإَف  ْمُِکبَّرَتْغا ، ِنَم  ِّالا  ُروُْرغَْملا  ِّلَه  یّمَع ، ِْنباَو  یخَأَو  یبَِأب  اهوُُمْتلَعَف  ْدََقل  ٍرُْکِنب ، ْمُْکنِم  یِهام  يرْمَعَلَف  ْمُکَتَعَیب ،
[. 2 . ] ُمالَّسلاَو ْمُْکنَع  ُهللا  ِینْغیَسَو  [ 1 ، ] ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنی  امَّنِإَف  َثَکَن  نم  و  ُْمتْعیَض ،

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تعامج و  لاو ، نب  هللادبع  و  داّدش ، نب  ۀعافر  و  هبجن ، نب  بیسم  یعازخ و  درُص  نب  نامیلـس  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسیا  همان  نیا  )

. نینمؤم
: دومرف شیوخ  تایح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیشاب  هدینش  انامه 

دساف تموکح  ربارب  مدرم  تیلوئسم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  دنکش و  مهرد  ار  يادخ  دهع  دناد و  لالح  ار  يادخ  مارح  هک  ار  يراکمتس  ناطلس  دنک  رادید  هک  یـسک  »

راوازس دنکن ، یمادقا  ناطلس  نآ  ّدض  رب  لمع  ای  راتفگ  رد  و  دنک ، راتفر  متس  ملظ و  اب  ادخ  ناگدنب  اب  و  دنک ، تفلاخم  ملس  هلآ و  هیلع و 
نادزی تعاط  رب  ار  ناطیـش  تعاـطا  تعاـمج ، نیا  هک  دیاهتـسناد  اـنامه  دـنادرگ . روشحم  رگمتـس  هاـشداپ  نآ  اـب  ار  وا  هک  ادـخ  رب  تسا 

مارح دناهدرک و  جارات  ار  ناناملـسم  لاملاتیب  و  دندرک ، لیطعت  ار  یهلا  دودـح  يارجا  دـندرک و  راکـشآ  ار  هانگ  داسف و  دـناهدیزگرب و 
هب امـش  و  مرتراوازـس . سک  ره  زا  مراد  ادخ  لوسر  هب  هک  يدنویپ  اب  تفالخ  رب  زورما  نم  و  دناهتـشاد ، مارح  ار  لالح  لالح و  ار  يادخ 

دیهاوخن اهنت  راوخ و  ارم  دـینک و  یم  عافد  نم  زا  و  دـیدرک ، تعیب  نم  اب  امـش  هک  دـیدرک  هناور  اـهکیپ  و  دیداتـسرف ، اـههمان  نم  يوس 
امش لها  زا  نم  لها  دیدیـسر و  لامک  دشر و  هب  دیرامـش  یم  بجاو  ارم  تعباتم  دیراوتـسا و  شیوخ  تعیب  رب  رگا  نونکا  مه  تشاذگ ،
زاب ناتهدهع  زا  ارم  تعیب  و  دیتسکش ، دهع  و  دش ، نوگرگد  امش  يأر  رگا  و  تفر . دیهاوخ  نم  تعیرش  رب  امش  تسیز و  دهاوخن  هناگیب 

! ادخ هب  دنگوس  دیدرک ،
رد سپ  دروخب ، ار  امش  بیرف  هک  یسک  رورغم  دیتشاد ، میومع  رسپ  مردارب و  مردپ و  اب  ار  ینکش  نامیپ  نیا  امش  تسین ، ياهزات  زیچ  هک 

هتـسکش نامیپ  شیوخ  ّدض  رب  انامه  سپ  دنکـش  نامیپ  هک  سک  ره  و  دیتخاس ، عیاض  ار  دوخ  هرهب  بیـصن و  و  دیدرک ، هابتـشا  يروهرهب 
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.( دورد اب  درک  دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ارم  ادخ  يدوزب  تسا ،
*****

هیآ 10. حتف  هروس  [ 1]
راونألاراحب ج44 ص381. یمزراوخ ج1 ص234 ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  یفوک ج5 ص91 ، مثعأ  نبا  حوتف  [ 2]

ندرک نیرفن 

تیم زامن  رد  قفانم  رب  نیرفن 

. دندوب شالت  رد  وا  زامن  نفد و  نفک و  يارب  وا  هداوناخ  درم و  هنیدم  نیقفانم  زا  یکی 
: دومرف وا  هب  باطخ  دوش ، یم  در  باتش  اب  دید  ار  ناتسود  زا  یکی  هک  دز  یم  مدق  هنیدم  ياههچوک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ يور یم  اجک 
: داد خساپ 

. مشاب هتشادن  تکرش  وا  مسارم  رد  ات  موش  جراخ  رهش  زا  مهاوخ  یم  منک  تکرش  وا  زامن  رد  مرادن  تسود  نم  درم و  قفانم  نیا  نوچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

. تسیاب نم  رانک  رد  شابم و  نارگن 
ثیدح 405

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُهَْلثِم ْلُُقف  ُلُوقَأ  ینَتْعِمَس  امَف  یْبنَج  یلِإ  ُْمق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] وگب مه  وت  میوگ  یم  نم  هک  يدینش  ار  هچ  ره  تسیاب ، زامن  ماگنه  هب  نم  رانک  رد  )

: دومرف نیسح  ماما  دش ، عورش  تیم  زامن  یتقو 
، َكِدِالب َو  َكِدابِع  یف  َكَْدبَع  َزْخا  َّمُهَّللَا 

، َكِران َّرَح  ِِهلْصَأ  َّمُهَّللَا 
. هلآ هیلع و  هللا  یلصکِیبَن  ِتَیب  َلْهَأ  ُضِْغبی  َو  َكَءاِیلْوَأ  يداعی  َو  َكَءادْعَأ  یلَّوَتی  َناک  ُهَّنأَف  َِکباذَع ، َّدَشَأ  ُْهقِذَأ  َّمُهَّللَا 

، راد اور  وا  رب  ار  تباذع  نیرتتخـس  ایادخ  ناشچب ، وا  هب  ار  شتآ  ترارح  ایادخ  درک ، داسف  تیاهرهـش  ناگدنب و  نایم  وت  هدنب  ایادـخ  )
(. دیزرو یم  ینمشد  تربمایپ  نادناخ  اب  و  درک ، یم  ینمشد  وت  ناتسود  اب  و  درک ، یم  يربهر  ار  وت  نانمشد  وا  هک 

: تفگ دینش  ار  اهتنعل  هک  یصخش  درک ، نینچ  زین  صاع  نب  دیعس  رکیپ  رب  زامن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دیناوخ یم  زامن  هنوگنیا  دوخ  ناگدرم  رب  امش  ایآ 

: داد خساپ  ماما 
.( تسام نانمشد  رب  زامن  نیا  هکلب  هن  [ ) 2  ] اِنئادْعَأ یلَع  اُنتالَص  ِْلب 

*****
ثیدح 3 یفاک ج3 ص189  لوصا  [ 1]

ثیدح 490 هیقفلا ج1 ص168  هرضحی  نم ال 
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ثیدح 190 دانسالا ص59  برق 
ثیدح 2 ۀعیشلا ج2 ص770  لئاسو 

ثیدح 58. راونالاراحب ج81 ص393 
دیز ص172. دنسم  [ 2]

زادناریت هب  نیرفن 

تارف بآ  هب  ار  دوخ  تفاکـش و  ار  نایفوک  ياهفص  یمجاهت  دربن  کی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندیـسر ، تداهـش  هب  نارای  یتقو 
. دروایب نادنزرف  يارب  یبآ  دیامرف و  یگنشت  عفر  ات  دناسر ،

زا یفک  دزیرب . مه  رد  ار  حّلسم  نازابرس  رازهیس  هدرشف  مه  هب  ياهفص  نت ، کی  هک  تسا  یماظن  روآتفگـش  تایلمع  زا  یکی  نیا  و 
تسناوتن ماما  هک  ياهنوگب  دش  يراج  نوخ  دز و  ترضح  نآ  نابل  هب  يریت  ۀعرز »  » مان هب  دیزی  نازابرس  زا  یکی  دماشایب  هک  تفرگ  بآ 

: دشونب بآ 
ثیدح 406

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ُْهئَمْظَا َّمُهَّللَا 

. ُْهئَمْظا َّمُهَّللَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! نم راگدرورپ  يا  )
.( ناشچب شطع  تمحز  ار  زادناریت  نیا 

: دومرف يرگید  لقن  رد 
[. 1 . ] ًاََدبَا َُهل  ْرِفْغَت  الَو  ًاشَطَع  ُْهُلْتقا  َّمُهَّللَا 

.( شخبن ار  وا  زگره  شُِکب و  ناشطع  ار  وا  ادنوادخ  )
وا شطع  دروخ  یم  بآ  هچره  دـش ، یگنـشت  يرامیب  راچد  ۀـعارز  البرک ، زا  سپ  اریز  دیـسر  تباجا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد 
رتش مکش  نانوچ  وا  مکش  هک  دوب  هدروخ  بآ  ردقنآ  و  تسا ، هتشک  ارم  شطع  هک  دیهدب  بآ  ارم  دز  یم  داد  ّبترم  و  تشگ ، یم  رتشیب 

. دوب هدش 
*****

یمزراوخ ج2 ص91 نیسحلا  لتقم  [ 1]
نازحالا ج71 ریثم 

راونألا ج45 ص311 راحب 
قحلا ج11 ص514. قاقحا 

دایز نب  هللادیبع  نایفوک و  هب  نیرفن 

دایز نبا  کیپ  یتقو  تشون ، ماما  هب  ياهمان  دایز  نبا  دمآ ، دورف  البرک  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماجنارس  هک  رُح  يریگهر  زا  دعب 
: دومرف دنکفا و  ياهشوگ  هب  ار  نآ  دناوخ و  ار  همان  ترضح  نآ  داد ، ماما  هب  ار  همان 
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ثیدح 407
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِِقلاخلا ِةاضرَم  یلَع  ْمِهِسُْفنَا  َةاضْرَم  اُوَرثآ  ٌمْوَق  َحَْلفَأ  ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( دنتشاد مّدقم  ادخ  بضغ  رب  ار  قلخ  يدونشخ  هک  یمدرم  دابم  راگتسر  )
: تفگ دایز  نبا  ِکیپ 

؟ دیهد یمن  ار  دایز  نبا  همان  باوج 
ِباذَْعلا ُۀَِملَک  ِهیَلَع  ْتَّقَح  ْدَق  ُهَّنِأل  ٌباوَج ؛ يْدنِع  َُهلام 

[. 1 (. ] تسا هدیدرگ  تباث  يو  رب  ادخ  باذع  اریز  درادن  یخساپ  ام  شیپ  رد  دایز  نبا  همان  )
*****

یفوک ج5 ص95 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]
راونألاراحب ج46 ص383

ینارحب ج17 ص234. ملاوع 

دربن موادت  رد  نایفوک  هب  نیرفن 

ولج ینوکـس  کلام  نب  نیـصح  تشک ، ناوارف  نایفوک  زا  دز و  اههرپ  بش  هوبنا  فص  هب  ار  دوخ  دـش ، اهنت  تیالو  دیـشروخ  هک  هاـگنآ 
: دز دایرف  دمآ و 

؟ دریگ یم  ماقتنا  ام  زا  هنوگچ  ادخ  نیسح  يا 
ثیدح 408

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. َمیلألا َباذَْعلا  ُمُکیَلَع  ُّبُصی  َُّمث  ْمُکَءامِد ، ُکِفْسیَو  ْمُکَنَیب  ْمُکُسَْأب  یْقلی 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] دنک نادنچ  ود  ار  امش  كاندرد  باذع  ات  دشکن  تسد  امش  زا  دزیرب و  ار  ناتنوخ  دزادنا و  مه  ناج  هب  ار  امش  ادخ  )

*****
راونألا ج45 ص51 راحب  [ 1]
ینارحب ج17 ص294 ملاوع 

یمزراوخ ج2 ص34. مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم 

نایفوک هب  نیرفن 

ناهد هب  يریت  ریمن  نب  نیـصح  هک  دشونب  یبآ  تساوخ  دز و  رانک  ار  تارف  ناظفاحم  همه  یهاتوک  دربن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف داد و  همادا  دربن  هب  تشگرب و  یگنشت  تلاح  نامه  اب  دشونب و  بآ  تسناوتن  هک  دش  يراج  ياهنوگب  نوخ  دز و  ماما 

ثیدح 409
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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! َکِیبَن ِْتِنب  ِْنبِاب  ُعَنْصی  ام  َکَیلِإ  وُکْشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
. ًادَحَأ ْمُْهنِم  ِْقُبتالَو  ًادََدب ، ْمُْهُلْتقاَو  ًادَدَع ، ْمِهِصْحَأ  َّمُهَّللَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
و شکب ، رفن  نیرخآ  ات  نک و  هرامـش  ار  اهنآ  ایادـخ  دـنراد ، یم  اور  تربمایپ  دـنزرف  رب  هک  هچنآ  هب  منک  یم  تیاکـش  وت  هب  نم  ایادـخ  )

[. 1 .( ] راذگم نیمز  يور  رب  ار  اهنآ  زا  يدرف 
*****

ریثأ ج2 ص571. نبا  خیرات  [ 1]

ثعشا نب  دمحم  هب  نیرفن 

نیسح ماما  هک  دینش  تشاد ، روضح  زین  البرک  رد  دناسر  تداهش  هب  ریگتسد و  ار  لیقع  نب  ملسم  ترضح  هفوک  رد  هک  ثعشأ  نب  دّمحم 
: دناتسب ناراکمتس  زا  ار  ربمایپ  نادناخ  قح  هک  تساوخ  ادخ  زا  دوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع 

ثیدح 410
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ٌبیرَق ٌعیمَس  َکَّنِا  انَّقَح  انَبَصَغ  َو  انَمَلَظ  ْنَم  ْمِْصقاف  ُُهَتبارَق ، َو  ُُهتیِّرُذ  َو  َکِیبَن  ِتَیب  ُلْهَا  اَّنِا  َّمُهَّللَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تازاجم دـندومن  بصغ  ار  ام  قح  دـندرک و  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  میتسه ، وت  ربمایپ  ناکیدزن  نادـنزرف و  تیب و  لها  زا  ام  انامه  اهلا  راب  )
.( یتسه اونش  نیرتهب  وت  انامه  امرف 

: تفگ دز و  دایرف  ثعشا  نب  دّمحم 
! نیسح

؟ يراد دّمحم  اب  يدنواشیوخ  هچ  وت 
: دناوخ ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

[. 1 « ] ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀیِّرُذ  َنیَملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیهاْربِا  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللَا  َّنِا  »
اهناـسنا تیادـه  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  ینادـنزرف  ناـیناهج ، هب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حوـن و  مدآ و  دـیزگرب  دـنوادخ  اـنامه  )

.( دندش ثوعبم 
: دومرف درک و  نیرفن  ار  وا  هاگنآ 

، ًاَدبَأ ِمْوْیلا  اَذه  َدَْعب  ُهُّزُِعت  ِمْوْیلا ال  اَذه  یف  ًّالُذ  ِثَعْشَْالا  َْنب  َدَّمَُحم  ِرَا  َّمُهَّللَا 
.( يرادم شزیزع  هب  نآ  زا  سپ  هک  هد  ناشن  ياهنوگب  ار  يراوخ  ّتلذ و  ثعشا  دّمحم  هب  زورما  ایادخ  )

ندب اب  لاح  نامهب  هک  دز  ار  وا  یبرقع  تسشن ، ياهّپت  رانک  رد  تفرگ و  هلصاف  رگشل  زا  ندرک  راردا  يارب  ثعشا  نب  دّمحم  دعب  ياهظحل 
. دش نارگید  تربع  دُرم و  هنهرب  تروع  و 

*****
.33 هیآ نارمع  لآ  [ 1]

راوخریش لفط  تداهش  زا  سپ  نایفوک  هب  نیرفن 
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نفد ار  دوخ  لفط  هزانج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفرگ ، رارق  هلمرح  ریت  فدـه  ردـپ  تسد  يور  رب  رغـصا  یلع  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
: درک نیرفن  ار  نایفوک  هتشادرب  اعدب  تسد  درک و 

ثیدح 411
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، انیَلَع اُوناعَأ  َو  انُولَذَخَف  انوُرُْصنِیل  انْوَعَد  ْمُهَّنَا  ُمَْلعَت  َْتنَأ  َّمُهَّللَا 
، َِکتاکََرب ْمُْهمِرْحاَو  ِءامَّسلا  َرَِطق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهَّللَا 

، ًاَدبَأ ْمُْهنَع  ِضُْرت  َّمُهَّللَا ال 
. َنیِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  اَنل  ْمِقَْتناَو  ِةَرِخآلا  ِیف  ًارْخُذ  اَنل  ُْهلَعْجاَف  اْینُّدلا  ِیف  َرْصَّنلا  اَّنَع  َتْسَبَح  َْتنُک  ْنِإ  َکَّنِا  َّمُهَّللَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ادنوادخ )

. دندش گنج  دراو  ام  دض  رب  هدیشک و  ام  زا  تسد  هک  یلاح  رد  دننک  يرای  ار  ام  ات  دندرک  توعد  ار  ام  اهنآ  هک  یناد  یم  وت 
! ادنوادخ

! ادنوادخ نک . مارح  نانآ  رب  ار  تدوخ  ياهتمعن  تاکرب و  راد و  غیرد  اهنآ  زا  ار  ینامسآ  ناراب 
! ادنوادخ وشن ، یضار  زگره  اهنآ  زا 

[. 1 (. ] ریگب ناراکمتس  زا  ار  ام  ماقتنا  هد و  رارق  ترخآ  يارب  ياهریخذ  ارنآ  يدومرفن  اطع  ام  يارب  ایند  نیا  رد  ار  رصن  يزوریپ و  رگا 
*****

هدوملا ص415 عیبانی  [ 1]
مومهملا ص349. سفن 

ربکا یلع  نتفر  نادیم  ماگنه  نایفوک  هب  نیرفن 

شدـنزرف نتفر  نادـیم  هظحل  درک ، نیرفن  ار  ناـیفوک  دـمآ و  درد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لد  هـک  یـساّسح  تاـظحل  زا  رگید  یکی 
: دومرف نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  تفر ، یم  نمشد  يوس  هب  تفرگ و  هزاجا  ربکا  یلع  یتقو  دوب ، مالسلا  هیلع  ربکایلع 

ثیدح 412
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

انْقَتِْـشا اذِإ  اَّنُک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـصٍدَّمَُحم  َِکلوُسَِرب  ًاقِْطنَمَو  ًاْقلُخَو  ًاْقلَخ  ِساَّنلا  ُهَبْـشَأ  ٌمالُغ  ْمِهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا ، ِءالُوه  یلَع  ْدَهْـشا  َّمُهَّللَا 
، ِهِهْجَو یلِإ  انْرَظَن  َِکلوُسَر  ِهْجَو  یلإ 

ْمُهَّنإَف ًادـَبَأ ، ْمُْهنَع  َةالُْولا  ِضُْرت  َو ال  ًادَدـِق ، َِقئارَط  ْمُْهلَعْجاَو  ًاقیزْمَت ، ْمُْهقِّزَم  َو  ًاقیْرفَت ، ْمُْهقِّرَفَف  ْمُهَتْعَنَم و  ْنإ  ِضْرَألا ، ِتاـکََرب  ْمُهْعَْنماـف  َّمُهَّللَا 
[. 1 . ] انُوُلتْقیَو انُوِلتاقی  انیَلَع  اوُدَع  َُّمث  انوُرُْصنِیل  انُوَعَد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! شاب مدرم  نیا  هاوگ  ایادخ  )

میدش یم  تربمغیپ  رادید  قاتشم  تقو  ره  ام  راتفگ ، قالخا و  تقلخ و  رد  وت  ربمغیپ  هب  تسا  مدرم  نیرتهیبش  هک  تفر  اهنآ  ربارب  یناوج 
اهنآ شور  نک ، هراپ  هراپ  ار  اهنآ  و  نکفا ، اهنآ  نایم  یئادـج  راد و  غیرد  اهنآ  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادـخ  راب  میدرک . یم  هاگن  وا  يور  هب 

ام اب  دـندیروش و  ام  رب  سپـس  دـننک  يرای  اـت  دـندرک  توعد  ار  اـم  اـهنآ  اریز  رادـم ، یـضار  اـهنآ  زا  زگره  ار  ناـیلاو  نک و  هدوتـسان  ار 
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.(. دندیگنج
اـسآ قرب  نانچ  وا  ياههلمح  تشک ، ار  هفوک  نایرگـشل  زا  رفن  تسیب  دص و  داد و  ناماس  ار  یناما  یب  گنج  تفر و  نادـیم  هب  ربکا  یلع 

ياهمخز هک  یندب  اب  داد ، یم  جنر  رایـسب  ار  وا  شطع  دوب ، دنلب  نانآ  هّجـض  دایرف و  دـش و  یم  هدـیرد  مهرد  نایفوک  ياهفص  هک  دوب 
: تفگ تشگزاب و  ردپ  يوس  هب  تشاد  دایز 

؟ مشونب هک  تسه  یبآ  هساک  ایآ  دهد  یم  جنر  ارم  ِهرِز  ینیگنس  و  دشک ، یم  ارم  دراد  یگنشت 
َکَناِسل ِتاه  یَُنب  ای  َکَنُوثیغی ، الَف  مه  هب  َثیغَتْسَتَو  َکَنُوبیجی ، الَف  ْمُهوُعْدَت  ْنَأ  َکیبَأ ، یلَع  َو  یلَع  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َّزَع  یَُنب  ای 

ناـنآ زا  و  دـنهدن ، ارت  باوج  یناوخب و  ار  ناـنآ  هکنیا  تردـپ  رب  مالـسلا و  هیلع  یلع  مردـپ  رب  ادـخ و  لوـسر  رب  تسا  تخـس  رـسپ  يا  )
.( روایب شیپ  ار  تنابز  مرسپ  يا  دننک ، کمک  ار  وت  دنناوتن  یهاوخب و  کمک 

: دومرف تشاذگ و  رسپ  بل  رب  بل  مالسلا  هیلع  ماما 
اهَدَْعب ُأَمْظَت  ًَۀبْرَـش ال  یفْوَألا  ِهِسأَِکب  َكُّدَج  َکیقـسی  یّتَح  یـسُْمت  َّنَأ ال  ُوجْرَأ  ّینإَف  َكِّودَع ، ِلاِتق  یلإ  ْعِجْراَو  َکیف  یف  َمَتاْخلا  اَذـه  ْذُـخ 

. ًاَدبَأ
رادید ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصدمحم  تّدـج  يدوز  نیمه  هب  هک  هد  همادا  دربن  هب  و  راذـگب ، دوخ  ناهد  رد  ریگب و  ار  رتشگنا  نیا  )

(. دش یهاوخن  هنشت  زگره  هک  یشون  یم  وا  تبرش  ماج  زا  ینک و  یم 
*****

یمزراوخ ج2 ص30 نیسحلا  لتقم  [ 1]
سوواط ص100 نبا  فوهل  باتک 

يربط ج7 ص358. خیرات 

ربکا یلع  نتفر  نادیم  ماگنه  هب  دعس  رمع  هب  نیرفن 

. تفر نمشد  يوس  هب  تفرگ و  نادیم  هزاجا  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  یتقو 
. درک نیرفن  داد و  رارق  بطاخم  ار  دعس  رمع  دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ثیدح 413
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ ََکلام
! َکَمِحَر ُهّللا  َعَطَق 

هیلع هللا  یلـص  ِهللا  ِلُوسَر  ْنِم  یَتبارَق  ْظَفَْحت  َْملَو  یمِحَر  َْتعَطَق  امَک  َکِشاِرف  یلَع  َکَُحبْذی  ْنَم  َکیَلَع  َطَّلَـسَو  َكِْرمَأ ، یف  ََکل  َكَراب  الَو 
هلآو

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دعس رمع  يا  ار  وت  تسا  هدش  هچ  )

رتسب رد  ار  وت  نم  زا  سپ  هک  دنک  ّطلـسم  وت  رب  ار  یـسک  و  دنادرگن ، كرابم  وت  رب  ار  تراک  و  دنک ، هراپ  ار  وت  يدنواشیوخ  دـنویپ  ادـخ 
.( يدرکن ظفح  ام  هب  تبسن  ار  ادخ  لوسر  تمرح  و  يدرک ، هراپ  ارم  يدنواشیوخ  دنویپ  هکنانچ  دّربب ، رس  تباوخ 

رمع تخاس ، دازآ  ار  هفوک  درک ، مایق  راتخم  هاگنآ  دش و  زاغآ  نایعیش  ياهمایق  نوچ  درکن ، ادیپ  یتلهم  دعس  رمع  اروشاع  هثداح  زا  سپ 
داتـسرف و ار  یگنج  درم  دـنچ  راتخم  دـیمرآ ، دوخ  تحارتسا  رتسب  رد  دز و  یـضیرم  هب  ار  دوخ  دورن ، راتخم  سلجم  هب  هکنیا  يارب  دـعس 
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. دیهدن تلهم  وا  هب  دراد  ار  امشب  هلمح  دصق  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  دهاوخ  یم  دعس  رمع  رگا  داد ، رادشه 
رمع ناهگان  دـندرک ، غالبا  وا  هب  ار  راتخم  مایپ  دوب ، هدـیمرآ  دوخ  رتسب  رد  وا  هک  یلاح  رد  دـندش  دراو  دعـس  رمع  رب  راـتخم  ناگداتـسرف 

راتخم يارب  هدرک  ادـج  شباوخ  رتسب  رد  ار  وا  رـس  دـندز و  ریـشمش  اـب  ار  وا  هک  دریگب  ار  دوخ  ریـشمش  درادرب و  یـشزیخ  تساوخ  دـعس 
. دندمآ تفگش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  تباجا  زا  همه  هک  دوب  اجنیا  دندرب ،

ربکا یلع  تداهش  رد  نیرفن 

: درک نیرفن  نینچ  نایفوک  هب  دولآدردو  دناسر  وا  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  زا  سپ 
ثیدح 414

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. افَْعلا َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  ِهّللا ، ِلوُسَر  ِۀَمْرُح  ِكاِهْتنا  یلَعَو  ِهّللا ، یَلَع  ْمُهَأَرْجَأ  ام  یَُنب  ای  َكُولَتَق  ًامْوَق  ُهللا  َلَتَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رب نیرفن  وت  زا  سپ  دناهدش ، اورپیب  هللا  لوسر  تمرح  کته  رب  ادخ و  رب  ردقچ  اهنیا  دنتـشک  ار  وت  هک  ار  يرگمتـس  مدرم  دـشکب  ادـخ  )

!.( ایند نیا 
: دومرف درک  یم  كاپ  رسپ  ياهنادند  تروص و  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  درب و  يزکرم  همیخ  نورد  هب  ار  دنزرف  رکیپ  سپس 

. َِکب ُقوُُحْللا  َعَرْـسَا  ام  َكُوبَأ و  یَِقب  ْدَق  َو  ٍناحیَر  َو  ٍْحَور  یِلا  َتْرِـص  َو  اهِِدئادَش  َو  اهِّمَغ  َو  اْینُّدلا  َّمَه  ْنِم  َتْحَرَتْسإ  ْدَقَف  َْتنَا  اَّمأ  يدـَلَو  ای 
[. 1]

هدـنام زونه  تردـپ  و  يدیـشکرپ ، تشهب  ادـخ و  يوس  هب  و  یتشگ ، تحار  نآ  تالکـشم  اـیند و  هودـنا  مغ و  زا  بوخ  هچ  مرـسپ ، يا  )
(. ددنویپ یم  وت  هب  يدوز  هب  اّما  تسا ،

*****
ۀبکاسلا ج4 ص331 ۀعمد  [ 1]

نیطبسلا ج1 ص412. یلاعم 

ریهز لتاق  هب  نیرفن 

ار دوخ  تداهش  لحم  البرک و  رابخا  مالسلا  هیلع  ماما  اروشاع ، هثداح  زا  لبق  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یکی  نیق  نب  ریهز 
دادـعت درک و  یتخـس  گنج  تفر و  نادـیم  هب  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  اروشاـع  زور  دوب  ریظنیب  ناروـالد  ناعاجـش و  زا  داد ، ناـشن  وا  هب 

: دومرف دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما  داتفا ، نیمز  رب  شاهزانج  یتقو  تشک ، ار  نایفوک  زا  یناوارف 
ثیدح 415

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، ُریَهُز ای  ُهللا  َكُدِْعبیال 

. ریزانَح َو  ًةَدَِرق  اوُخِسُم  َنیذَّلا  َنَْعل  َکَِلتاق ، َنََعل  َو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

كوخ نومیم و  تروص  هب  هدـیدرگ و  خـسم  هک  ناـنآ  دـنک ، تنعل  وت  ناگدنـشک  نـالتاق و  رب  دـنادرگن و  رود  شتمحر  زا  ار  وت  ادـخ  )
[. 1 .( ] دناهتفرگ رارق  ادخ  باذع  نعل و  دروم  هک  دناهدمآرد 
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*****
راونالاراحب ج45 ص26 [ 1]
ینارحب ج17 ص269 ملاوع 

ۀعیشلا ج1 ص606 نایعا 
ةداهشلا ص295. رارسا 

ینالوط هرکاذم  زا  سپ  دعس  رمع  هب  نیرفن 

دعـس رمع  يوس  هب  یکیپ  ماما  تفای ، رارقتـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  ربارب  البرک  رد  دعـس  رمع  یهدنامرف  هب  دیزی  هاپـس  یتقو 
. دنزادرپب هرظانم  ثحب و  هب  رگیدکی  اب  ات  درک  توعد  ار  وا  داتسرف و 

: دندمآ مه  درگ  یتقو 
ثیدح 416

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
؟ َكُداعَم ِهَیلِإ  يذَّلا  َهللا  یِقَّتَت  امَأ  َکَحیَو 

؟ َتِْملَع ْنَم  ُْنبا  اَنَأَو  یُنِلتاُقتَأ 
. ِهللا َنِم  ََکل  ُبَْرقَأ  ُهَّنِإَف  یعَم ، ْنْک  َو  َمْوَْقلا  ِءالُؤه  ْرَذ  اذه  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! دعس دنزرف  )

؟ یسرت یمن  تسوا  يوس  هب  وت  تشگرب  هک  یئادخ  زا  ایآ 
؟ ینک گنج  نم  اب  یهاوخ  یم  ایآ 

؟ تسا یسک  هچ  نم  ردپ  یناد  یم  یسانش و  یم  ارم  هک  یلاح  رد 
[. 1 .( ] تسوا هّجوت  دروم  رتکیدزن و  ادخ  هب  لمع  نیا  هک  يرادرب  هیما » ینب   » اهنیا زا  تسد  یشاب و  نم  اب  یهاوخ  یمن  ایآ 

: تفگ دعس  رمع 
. دنرب یم  جارات  هب  ارم  لاوما  دننک و  یم  ناریو  ار  ماهناخ 

: دومرف ماما 
. ِزاجِْحلِاب یلام  ْنِم  اْهنِم  ًاریَخ  َکیَلَع  ُفِّلَخُأ  اَنَأ 

( مشخب یم  وت  هب  يداد  تسد  زا  هچنآ  زا  شیب  ار  وت  لاوما  مزاس و  یم  هرابود  ار  تاهناخ  نم  )
: تفگ دعس  رمع 

. درک توکس  و  متسه ، اهنآ  نارگن  ماهّچب ، نز و 
: دومرف ماما 

. ًاریسی َّالِإ  ِقارِْعلا  ُِّرب  ْنِم  َلُکَْأت  ْنأ ال  وُجْرََأل  ّینِإ  ِهللاَوَف  َكِرْشَنَو ، َكِرْشَح  َمْوی  ََکلَرَفَغ  َو ال  ًالِجاع ، َکِشاِرف  یلَع  ُهللا  َکََحبَذ  ََکلام ،
رد تناهانگ  زا  تمایق  زور  رد  دشکب و  تباوختخر  نایم  رد  رتدوز  هچ  ره  تیادخ  ینک ، یم  يراشفاپ  ناطیـش  تعاطا  رب  ردـق  نیا  ارچ  )

[. 2 (. ] يروخب یناوتن  كدنا  زج  قارع  مدنگ  زا  هک  مراودیما  دنگوس  ادخ  هب  درذگن ،
*****
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یفوک ج5 ص102 مثعأ  نبا  حوتف  [ 1]
ۀیاهن ج8 ص189 ۀیادب و 
راونألاراحب ج44 ص388

ینارحب ج17 ص239. ملاوع 
ۀیاهن ج8 ص189 ۀیادب و  [ 2]

راونألاراحب ج44 ص388
ینارحب ج17 ص239 ملاوع 

ۀعیشلا ج1 ص599. نایعأ 

اروشاع رصع  رد  نایفوک  هب  نیرفن 

: درک نیرفن  نایفوک  هب  تسیرگن و  نانآ  ياهرکیپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندیسر ، تداهش  هب  همه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  یتقو 
ثیدح 417

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِضْرَْالا ِتاکََرب  ْمُهْعَنْصا  َو  ِءامَّسلا  َرْطَق  ْمُْهنَع  ْکِْسمَا  َّمُهَّللَا 

[. 1 . ] انُولَتَقَف انیَلَع  اوَدَعَف  انوُرُْصنِیل  انْوَعَد  ْمُهَّنِاَف  ًاَدبَا ، ْمُْهنَع  َةالُْولا  ِضُْرت  َو ال  ًادَِدق  َِقئارَط  ْمُْهلَعْجا  َو  ًاقَِرف  ْمُْهقِّرَفَف  ٍنیح  یِلا  ْمُهَتْعَّتَم  ْنإَف  َّمُهَّللَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یئادـج هقرفت و  يالب  هب  يداد  نانآ  هب  یعیبط  رمع  رگا  و  نک ، مورحم  نیمز  تاکرب  زا  تمحر و  ناراـب  زا  ار  رگمتـس  مدرم  نیا  ایادـخ  )
هک نک  رارقرب  ناشماّکح  اهنآ و  نیب  رد  ینمـشد  هزیتس و  و  نادرگن ، دونـشخ  ناـنآ  زا  ار  ناـشنایاورنامرف  ماّـکح و  و  نادرگب ، ناـشیالتبم 

(. دنتساوخرب ام  اب  گنج  هب  سپس  هدرک  توعد  يرای  ترصن و  هدعو  اب  ار  ام  نانآ 

زامن

راذگزامن يور  شیپ  زا  دارفا  روبع 

لوسر زا  سپ  یخرب  نوچ  ، ) دندرک یم  دمآ  تفر و  وا  يور  شیپ  زا  مدرم  دناوخ و  یم  زامن  هنیدم  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ددرگ یم  زامن  ندش  لطاب  ثعاب  تسا و  مارح  راذگزامن  يولج  زا  روبع  هک  دندرک  حرطم  ار  هلئسم  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  رد  هک  یلاح  رد  دنوش ، مدرم  روبع  عنام  اصع  اب  ای  تسد  اب  راذـگزامن  هک  دـنداد  هزاجا  و 
.( درادن دوجو  يروتسد  نینچ 

؟ يدشن مدرم  روبع  عنام  ارچ  دندرک  ضارتعا  وا  هب  دش  مامت  ماما  زامن  یتقو 
ثیدح 418

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ٌدَحَأ ُهَنَیب  َو  ینَیب  امیف  َرُطْخی  ْنَأ  ْنِم  یلِإ  ُبَْرقَأ  َّلَجَو  َّزَع  هللا  َّنإ  َکَحیَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] دریگ رارق  وا  نم و  نیب  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رتکیدزن  گرزب  زیزع و  دنوادخ  انامه  وت  رب  ياو  )
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*****
ثیدح 4 ۀعیشلا ج3 ص434  لئاسو  [ 1]
ثیدح 22. قودص ص184  خیش  دیحوت 

زامن رد  هللا  مسب  نتفگ  دنلب 

هتفگ دنلب  يادص  اب  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  هیموی ، ياهزامن  رد  هک  دوب  نینچ  وا  ّتنس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روتـسد 
: تفگ دنلب  دیاب  ار  هللا  مسب  دناوخ ، هتسهآ  ار  هروس  دمح و  دیاب  هک  رصع  رهظ و  زامن  رد  دوش ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  اّما  دندناوخ ، یم  هتسهآ  و  دنداد ، رییغت  ار  ّتنس  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 
. دنداد یم  همادا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  ملس  و 

ثیدح 419
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َِکلذ یلَع  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطاف  ُْدلُو  اَنْعَمَتِْجا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] اهزامن رد  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  رب  میراد  رظن  قاّفتا  مالسلا  اهیلعهمطاف  نادنزرف  ام  )
*****

ثیدح 14 لئاسولا ج4 ص189  كردتسم  [ 1]
مالسإلا ج1 ص160 مئاعد 

ثیدح 22. راونألا ج85 ص81  راحب 

زور بش و  رد  زامن  تعکر  رازه  بابحتسا 

: هک دومرف  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
[. 1 . ] دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  زور  بش و  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  شردپ  دننامه  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

*****
دیرفلادقع ج3 ص126 [ 1]

ثیدح 17 راونالاراحب ج82 ص311 
ینارحب ج17 ص61. ملاوع 

زامن رد  تونق 

فذـح اـهزامن  زا  ار  تونق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هنافّـسأتم  هک  تسا ، تونق  زاـمن  تاّبحتـسم  زا  رگید  یکی 
. دنناوخ یم  تونق  نودب  زامن  ّتنس ، لها  قَِرف  زا  يرایسب  زین  نونکا  مه  و  دندرک ،

. دهد یم  ربخ  زامن  ره  رد  ادخ  لوسر  تونق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یلاح  رد 
ثیدح 420

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
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نینِس ِّتِس  ُْنبِا  ٍِذئَمْوی  اَنَأ  َو  اهِّلُک ، ِِهتالَص  یف  ُتَنْقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ُتیَأَر 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دناوخ یم  تونق  زامن ، ره  رد  هک  مدید ، یم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوب  هلاس  شش  هک  ینامز  زا  نم  )
*****

ثیدح 5 لئاسولا ج4 ص396  كردتسم  [ 1]
ثیدح 17. یلأللا ج2 ص219  یلاوع 

ماما تونق  ياعد 

زا یکی  دـناوخ و  یم  تونق  اهزامن  مامت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  هب  لمع  موادـت  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تسا نیا  دناوخ  یم  تونق  رد  هک  ییاهاعد 

ثیدح 421
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

، يأَْجلَم َْتنَأَف  ٍأَْجلَم  یلِإ  َأََجل  ْنَم  َو  ياوْأَم ، َْتنَاَف  يوْأَم  یلِإ  يوأ  ْنَم  َّمُهّللَا 
ِناـِنْتفِإ ْنِم  ياْوَلب  یف  ینْـسُرْحاَو  ياوـْثَم ، َو  َكَدـْنِع  یبآَـم  ْلَـعْجاَو  یئاـعُد ، ْبِجَأَو  یئادـِن ، ْعَمْـساَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 

َِکتَدارِِاب َکَیلإ  ینَِبْلقَت  یّتَح  ٌحَرَف  اِهب  ُُّملیالَو  ٍنینْظَِتب ، ٍفیَط  ُدِراوالَو  ٍنیتْفَِتب ، ٍسْفَن  َُعلَو  اُهبوُشی  یتَّلا ال  َِکتَمَظَِعب  ِناطیَّشلا ، ِۀَُّمل  َو  ِناِحْتمِْالا ،
[. 1 . ] َنیمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  ٍباتُرم ، الَو  ٍباُرمالَو  ٍنُونْظَمالَو ، ٍنینَظ  ُریَغ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! اراگدرورپ )

! ادنوادخ یشاب ، یم  مهاگهیکت  وت  دریگ ، هانپ  یهاگهیکت  هب  هک  ره  و  یشاب ، یم  مهانپ  وت  دیوج  هانپ  یهاگهانپ  هب  هکره 
ارم ناحتما  عضاوم  رد  و  هد ، رارق  تدوخ  دزن  ار  مهاگیاج  امرف ، تباجا  ار  میاعد  ونـشب و  ار  میادن  و  تسرف ، درود  شنادـناخ  دّـمحمرب و 

هدشن عقاو  ّرثؤم  نآ  رد  يزادرپلایخ  یناسنا و  بیذکت  هک  وت  تتمظع  قح  هب  رادزاب ، ناطیش  هلیسو  هب  یهارمگ  اهنآ و  تهج  هب  شزغل  زا 
نونظم كوکـشم و  وت  هب  تبـسن  هکنآ  نودـب  ینادرگزاب  دوخ  يوس  هب  تتیـشم  هدارا و  هب  ارم  هکنیا  ات  دـشاب ، یمن  یلاخ  نآ  زا  يرما  و 

(. ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  هک  یتسرد  هب  مهد ، رارق  دیدرت  کش و  دروم  ار  تتمحر  هدوب و 
*****

تاوعدلاجهم ص49 [ 1]
ثیدح 1 راونألاراحب ج85 ص214 

ۀینیسحلا ص36. ۀفیحص 

رتو زامن  تونق  رد  اعد 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  رتَو » مانب   » بش زامن  رخآ  یتعکرکی  زامن  رد  ماما 
ثیدح 422

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
، یلُوْألاَو َةَرِخْالا  ََکل  نآ  و  یعْجُّرلا ، َکَیلِإ  َّنِإ  َو  یلْعألا ، ِرَْظنَْملِاب  َْتنَأَو  يُرتالَو ، يَرت  َکَّنِإ  َّمُهَّللَا 
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. يزَْخن َو  َّلِذَن  ْنَا  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  َّمُهَّللَا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

وت نآ  زا  ترخآ  ایند و  و  تسا ، وت  يوس  هب  همه  تشگزاب  و  يراد ، رارق  يدـنلب  هاگیاج  رد  يوش و  یمن  هدـید  ینیب و  یم  وت  ادـنوادخ  )
[. 1 (. ] میرب یم  هانپ  وت  هب  میوش  راوخ  هتشگ و  لیلذ  هکنیا  زا  ادنوادخ  دشاب ، یم 

تالکشم رد  نیسح  ماما  زامن 

شرافـس ار  ریز  ياهیگژیو  اب  یتعکر  راهچ  يزامن  اهتجاح ، ندش  هدروآرب  تالکـشم و  ندش  فرطرب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف یم 

ثیدح 423
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِۀِیناَّثلا یف  َو  ٍتاَّرَم ، َْعبَـس  [ 1 (] ُلیکَْولا َمِْعن  َو  ُهللا  اَُنبْـسَح   ) َو ًةَّرَم ، َدْـمَْحلَا  یلوْألا  یف  ُأَْرقَت  َّنُهَناـکْرَأ ، َو  َّنُهَتُوُنق  ُنِسُْحت  ٍتاـعَکَر  ََعبْرأ  یِّلَُـصت 
: َُهلْوَق َو  ًةَّرَم ، َدْمَْحلَا 

: َُهلْوَق َو  ًةَّرَم ، َدْمَْحلَا  ِۀَِثلاَّثلا  یف  َو  ٍتاَّرَم ، َْعبَس  [ 2 ( ] ًاَدلَو َو  ًالام  َْکنِم  َّلَقَأ  اَنَأ  ِنََرت  ْنإ  ِهللاِاب  َّالإ  َةَُّوق  ُهللا ال  َءاشام  )
( ِدابِْعلِاب ٌریَصب  َهللا  َّنإ  ِهللا  َیلإ  يْرمَأ  ُضِّوَُفا  َو  ، ) ًةَّرَم َدْمَْحلَا  ِۀَِعباَّرلا  یف  َو  ٍتاَّرَم ، َْعبَس  [ 3 ( ] َنیِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  ّینإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  َّالإ  َهلِإ  (ال 

[. 5 . ] کَتَجاح ُلَأْسَت  َُّمث  ٍتاَّرَم ، َْعبَس  [ 4]
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

راب 7 لـیکولا » معن  هللا و  انبـسح   » راـب و دـمح 1  لّوا -  تعکر  رد  يروآ ، اـجب  یکین  هب  ار  نآ  ناـکرا  توـنق و  هک  زاـمن  تـعکر  راـهچ  )
. دوش هدناوخ 

هلا ال   » راب و دمح 1  موس -  تعکر  رد  راب ،  7 ًادلو » ًالام و  کنم  لقا  انا  نرت  نا  هللااب  ّالا  ةّوق  هللا ال  ءاش  ام   » راب و دمح 1  مود -  تعکر  رد 
. راب  7 نیملاّظلا » َنم  تنک  ّینا  کناحبس  تنا  ّالا 

(. هاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپس  راب   7 دابعلاب » ریصب  هللا  ّنا  هللا  یلا  يرمأ  ضوفا   » راب و دمح 1  مراهچ -  تعکر  رد  و 
*****

.173 هیآ نارمع  لآ  هروس  [ 1]
.39 هیآ فهک  هروس  [ 2]
هیآ 87. ءایبنا  هروس  [ 3]
هیآ 44. رفاغ  هروس  [ 4]

ثیدح 1. ۀعیشلا ج5 ص245  لئاسو  ثیدح 19 ، راونالاراحب ج91 ص358  قالخألا ص349 ، مراکم  [ 5]

گنج نادیم  رد  ماما  زامن 

: دومرف ترضح  نآ  هب  باطخ  يدئاص » هللادبع  نب  ورمع  ، » همامثوبا هک  دندوب  دربن  مرگرس  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
. مناوخب وت  اب  زامن  تعکر  ود  مراد  تسود  اّما  موش ، هتشک  ات  مشک  یمن  وت  زا  تسد  نم  هچرگ  تسا ، رهظ  زامن  تقو 

. درک اعد  هنوگنیا  وا  قح  رد  تشادرب و  رس  ماما 
ثیدح 424
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: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
! َنیرِکاَّذلا َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُهللا  َکَلَعَج  َةالَّصلا ، َتْرَّکَذ 

اِهْتقَو ُلَّوَأ  اذه  ْمَعَن ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.( تسا رهظ  زامن  تقو  لّوا  نونکا  مه  يرآ  دهد ، رارق  نیرکاذ  نارازگزامن و  زا  ار  وت  ادخ  يدروآ ، نامدای  هب  ار  زامن  )
: دومرف نارای  هب  هاگنآ 

. یّلَُصن یَّتَح  اَّنَع  اوُّفُکی  ْنَأ  ْمُهُولَس 
[. 1 .( ] میناوخب زامن  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  دیئوگب  نایفوک  هب  )

. دندرک تفلاخم  نایفوک 
: دومرف دعس  رمع  هب  باطخ  دش  مامت  ناذا  یتقو  تفگ ، ناذا  دوخ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 

. ِبْرَْحلا یلإ  َدوُعَنَو  َنوُّلَُصتو  یّلَُصن  یَّتَح  ِبْرَْحلا  ِنَع  ُفِقَتالَا  ِمالْسِْالا ، َعیارَش  َتیسَنَا  ٍدْعَس  َْنبای 
! دعس رسپ  يا  وت  رب  ياو  )

؟ يدرب دای  زا  ار  مالسا  ماکحا  ایآ 
)؟ میدرگرب راکیپ  هب  سپس  دیناوخب و  ار  دوخ  زامن  امش  ار و  دوخ  زامن  ام  ات  ینک  یمن  فّقوتم  ار  گنج  ایآ 

. دادن باوج  دعس  رمع 
. دش هریچ  وا  رب  ناطیش  دومرف ، مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  هب  هاگنآ 
َرْهُّظلا یِّلَُصا  یَّتَح  یمامَا  اَّمَدَقَت 

( مناوخب ار  رهظ  زامن  نم  ات  دیتسیاب  ولج  رفن  ود  امش  )
*****

7 ص347 جو يربط ج3 ص326  خیرات  [ 1]
ۀعیشلا ج1 ص606 نایعأ 

فط ص229 هعقاو 
ریثأ ج3 ص29. نبا  لماک 

زامن يارب  نتساوخ  تلهم 

اهرگـشل و تکرح  دننک ، هرـسکی  ار  راک  یمومع  هلمح  کی  اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  یماظن  نارـس  رگید  دعـس و  رمع  مّرحم ، مهن  زور  رد 
ّتلع ات  داتـسرف  ار  مالـسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  شردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تخاـس ، دوخ  هّجوتم  ار  همه  اـهرابغ  درگ و  نتفرـالاب 

. دنادب ار  نمشد  هاپس  تکرح 
ثیدح 425

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
: ُساَّبع ای 

: ْمَُهل َلوُقَتَف  ْمُهاْقَلت  یَّتَح  یخَأ -  ای  َْتنَأ -  یسْفَِنب  ْبَکِْرا 
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؟ ْمَُکل ام 
؟ ْمَُکلاَدب ام  و 

؟ مِِهبَءاج اَّمَع  ْمُْهلَأْسَتَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ دیهاوخ یم  هچ  ار و  امش  تسیچ  وگب  ناشیا  هب  ورب و  نانیا  دزن  هب  وش و  راوس  نم  ياج  هبوت  مردارب  )
(. نک شسرپ  ناشیا  ندمآ  ببس  زا  و 

: دومرف تشگزاب و  تفر و  ساّبع  ترضح 
. شاب دربن  هدامآ  ای  نک و  تعیب  دیزی  اب  ای  دنیوگیم 

: دومرف ردارب  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح 
ُّبُِحا ُْتنُک  ّینَأ  ُمَْلعی  َوُهَف  ُهُرِفْغَتْسَنَو ، ُهوُعْدَنَو  َۀَلیَّللا  انِّبَِرل  یّلَُصن  انَّلََعل  َۀیِشَْعلا ، اَّنَع  ْمُهَعَفْدَتَو  ٍةَوْدَغ  یلِإ  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَأ  َْتعَطَتِْسا  نِاَف  ْمِهَیِلا  ْعَجِْرا 

[. 1 . ] ِرافِْغتْسِْالا َو  ِءاعُّدلا  َةَْرثَکَو  ِِهباتِک  َةَوِالتَو  َُهل  َةالَّصلا 
دناد یم  ادخ  مینارذـگب ، رافغتـسا  اعد و  هب  میناوخب و  زامن  ار  بشما  ام  ات  يراذـگاو  ادرف  هب  ار  گنج  نک  شالت  درگزاب و  نانآ  يوسب  )

(. مراد تسود  ار  رافغتسا  و  ندرک ، اعد  دایز  و  ندناوخ ، نآرق  زامن و  هک  متسه  یناسک  زا  نم 
*****

یلمآ ج3 ص314 و ج7 ص319 يربط  خیرات  [ 1]
دیفم ص230 خیش  داشرا 

فارشالا ج3 ص185. باسنا 

رکنم زا  یهن 

رکنم زا  یهن  ترورض 

زا مهم  هلئـسم  نیا  رد  نامیا  اب  ياهناسنا  دیاب  دنهد و  زیهرپ  اهيدب  اهیتشز و  زا  ار  رگیدـمه  همه  هک  تسا ، یّلم  تراظن  رکنم ، زا  یهن 
. دنریگ تقبس  نارگید 

ثیدح 426
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

. ُهَریَُغت یتَح  ُفِرُْطتَف  یصْعی ، َهللا  يَرت  ٍۀَنِمُْؤم  ٍنیَِعل  ُّلِحی  ال 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 .( ] دیوجن يرازیب  نآ  زا  و  درگنب ، ار  ادخ  ینامرفان  هک  نمؤم  ناسنا  يارب  تسین  راوازس  )
*****

ثیدح 75. یسوط ج1 ص55  خیش  یلاما  باتک  [ 1]

يراکوکین یکین و 
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هب یکین  رد  ترـضح  نآ  و  دوب ، يراکوکین  یکین و  درک ، یم  شرافـس  نآ  هب  هراومه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاهشزرا  زا  یکی 
: دومرف هک  تشاد  ترهش  ناراتفرگ ، ناتسدیهت و  نامیتی و 

ثیدح 427
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

َرِجاْفلا َو  َِّرْبلا  ُبیُصت  ِرَطَْملا  ِِلباو  َْلثِم  ُۀَعینَّصلا  ُنوُکَت  ْنِکل  َو  َِکلذَک  َسَیل 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

[. 1 (. ] دریگ یم  ارف  ار  دب  بوخ و  هک  تسا  ناوارف  ناراب  دننامه  یکین  تسین ، نینچ  نیا  هن  )
*****

لوقعلا ص175 فحت  [ 1]
راونالاراحب ج78 ص117

لئاسولا ج12 ص348. كردتسم 

و

تیصو

بنیز هب  شرافس  تیصو و 

يرادلد و يارب  و  تفر ، بنیز  شرهاوخ  همیخ  هب  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  دنتفای ، رارقتـسا  مه  لباقم  هاپـس  ود  هک  اروشاع  بش  رد 
. داد حیضوت  شرهاوخ  ینیب  عقاو 

ثیدح 428
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ْنِکلَو ًالیدَـج ، يرَّثـلا  یلَع  ینْوََرت  ْنَأ  َّدـُبالَو  ٌلـیبَس  یلتَق  ُریَغ  ْمَُهل  اـمَف  یلْوَـق ، اوُعَمْـسی  َْملَو  اوُـظِعَّتی  ْمَلَف  ْمُُـهتْظَعَوَو  اوُرَّکَّذـی  ْمَـلَف  ْمُُـهتْرَّکَذ 
َدْرَْفلَا یهلإ  ْمُُکتْعَّدَو  َدَعْوأ  اِمل  َْفلُخ  الَو  ْمُکُّدَج ، َدـعْوأ  اذـِهبَو  ِۀـیِزَّرلا ، ِلوُُزن  ِمْظَکَو  ِۀـِیلَْبلا  یَلَع  ِْربَّصلاَو  ِۀـیِرَْبلا  ِّبَر  ِهللا  يَْوقَِتب  َّنُکیـصوُأ 

[. 1 « ] َنوُِملْظی ْمُهَسُْفنَا  اُوناک  ْنِکلَو  انوُمَلَظ  امَو  . » َدَمَّصلا
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! مرهاوخ )
هتـشک زجب  نونکا  مه  دندادن ، نم  نخـس  هب  شوگ  و  دنتفرگن ، دنپ  مداد  اهدنپ  دـندرواین ، دایب  ار  ادـخ  مدـناوخ ، ادـخ  دای  هب  ار  مدرم  نیا 

، منک یم  توعد  ادـخ  زا  سرت  هب  ار  ناـنز  امـش  نکل  دـینک . تاـقالم  ارم  اـبیز  تشهب  رد  دـیاب  امـش  راـچان  و  دـنرادن ، یفدـه  نم  ندـش 
امـش ّدـج  هک  منک  یم  شرافـس  تامیالمان  ماگنه  هب  مشخ  ندروخ  ورف  و  اهالب ، رب  يرابدرب  ار  امـش  و  اههدـیدپ ، اهارحـص و  راگدرورپ 

. درادن دوجو  دنداد  امشب  هک  ییاههدعو  رد  یفالخ  و  درک ، شرافس  اهنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دومرف سپس 

[. 2 (. ] دندرک متس  شیوخ  سفن  هب  نانآ  نکل  میتشادن ، اور  ملظ  نانآ  رب  ام 
*****
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هیآ 57. هرقب  هروس  [ 1]
ۀبکاسلا ج4 ص271 ۀعمد  [ 2]

ةداهشلا ص268 رارسا 
خیراوتلا ج2 ص160. خسان 

رهاوخ هب  يرادلد  تیصو و 

ترضح دناوخ . یم  ایند  مدرم  یئافو  یب  رد  يراعشا  دوب  دوخ  ریشمش  حالصا  لوغشم  هک  هاگنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  بش  رد 
: دوب هدرک  دوبان  ارم  گرم  شاک  يا  دز ، دایرف  دینش  ار  ردارب  نانخس  ات  بنیز 

ثیدح 429
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

! ُۀیَُخا ای 
! ُناطیَّشلا ِکِْملِِحب  َّنَبِهْذی  ال 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! مرهاوخ يا  )

.( دیادزن ار  وت  ملح  ربص و  ناطیش 
: درک ار  تیصو  نیا  يرادلد  موادت  رد  و 

ِهللا َهْجَو  َّالِإ  ٌِکلاه  ٍءیَـش  َّلُک  نآ  و  َنوَْقبی ، ِءاـمَّسلا ال  َلـْهَأ  نآ  و  َنُوتوُمی ، ِضْرَاـْلا  َلـْهَأ  َّنَأ  یمَلْعاَو  ِهللا ، ِءازَِعب  يّزَعَتَو  َهللا  یقَِّتا  ُۀـیَُخا  اـی 
ِّلُِکلَو ْمَُهلَو  یلَو  یّنِم ، ٌریَخ  یخَأ  َو  یّنِم ، ٌریَخ  یُّما  َو  یّنِم ، ٌریَخ  یبَأ  ُهَدْحَو ، ٌدْرَف  َوُهَو  َنُودوُعیَف ، َْقلَْخلا  ُثَْعبیَو  ِِهتَرْدـُِقب ، َضْرألا  َقَلَخ  يذَّلا 

! ُۀیَُخا ای  ٌةَوُْسا . ِهللا  ِلوُسَِرب  ٍِملْسُم 
ُتْکَلَه اَنَا  اذِا  ِرُوبُّثلاَو  ِلیَْولِاب  یَلَع  یعْدَت  الَو  ًاهْجَو ، یَلَع  یشِمَْخت  الَو  ًابیَج ، یَلَع  یّقَشَت  ال  یمَسَق ، يَّربُأَف  ِکیَلَع  ُمِْسُقا  ّینِا 

! نم رهاوخ  )
همه دـننام ، یمن  هدـنز  دنتـسه  اهنامـسآ  رد  هک  ناـنآ  دـنریم و  یم  اـیند  مدرم  هـمه  هـک  نادـب  و  ریگ ، شیپ  رد  ار  ییابیکـش  ربـص و  هار 

دهاوخ هدنز  ثوعبم و  ار  مدرم  همه  و  تسا ، هدـیرفآ  شیوخ  تردـق  اب  ار  ایند  هک  گرزب  يادـخ  رگم  دنتـسه ، ینتفر  نیب  زا  تادوجوم 
همه ناـنآ و  نم و  دنتفاتـش و  رگید  ناـهج  هب  همه  هک  دـندوب  نم  زا  رتـهب  نـسح ، مردارب  مرداـم و  ردـپ و  اـتکی . يادـخ  تـسوا  دوـمن و 

! مرهاوخ تفاتش . یقاب  ناهجب  زین  وا  هک  مینک  يوریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیاب  ناناملسم 
[. 1 (. ] دوشن دنلب  تدایرف  هلان و  یهدن و  شارخ  ار  تتروص  ینکن ، كاچ  نابیرگ  نم  تداهش  زا  دعب  هک  مهد  یم  مسق  ارت 

*****
فارشالا ج3 ص158 باسنا  [ 1]

يربط ج3 ص285 خیرات 
دیفم ص232 خیش  داشرا 

یبوقعی ج2 ص244. خیرات 

نادنزرف هب  شرافس  تیصو و 
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: دومرف تفر و  نانز  همیخ  هب  ماما  دندش ، دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  همه  یتقو 
ثیدح 430

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالالاق 
! ُۀَنیکَس ای 
! ُۀَمِطاف ای 
! ُبَنیَز ای 

! ٍمُوْثلُک َُّما  ای 
ُمالَّسلا یّنِم  َّنُکیَلَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! هنیکس يا  )

( داب امش  همه  رب  نم  مالس  موثلکما  يا  بنیز ، يا  همطاف ، يا 
: دومرف نادرگرب ، نطو  هب  ار  ام  ناجردپ  تفگ  هنیکس  ترضح 

( دیباوخ یم  دندراذگ  یم  دوخ  لاح  هب  ار  اطق  غرم  رگا   ) َماَنل اطَْقلَا  َكُِرت  َْول  َتاهیَه ،
: دومرف هاگنآ 

یلَع يِربْصاَف  ِةَرِخآلا ، یف  الَو  اْینُّدلا  یف  ْمُُکقِراُفت  ُُهتَرُْصنَو ال  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  َنیعُم ، الَو  َُهل  َرِـصان  ْنَم ال  ِتْوَْمِلل  ُِملْـسَتْسی  َفیَک ال  ینیَع ، َرُون  ای 
[. 1 . ] ٌۀِیقاب ُةَرِخآلاَو  ٌۀِیناف  اْینُّدلا  َّنِاَف  یکْشَتالَو ، ِهللاِءاضَق 

! نم مشچ  رون  يا  )
امـش زا  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  داب و  امـش  اب  وا  يرای  ادخ و  تمحر  درادن ، ياهدننک  يرای  روای و  هک  یـسک  دشابن  گرم  میلـست  هنوگچ 

(. تسا نادیواج  ترخآ  یندش و  دوبان  ایند  اریز  دینکن  هوکش  دینک و  ربص  ادخ  هتساوخ  ربارب  رد  سپ  دوشن ، ادج 
: دومرف نتفر  نادیم  هب  یظفاحادخ و  تقو  هاگنآ 

ُمالَّسلا یِّنِم  َّنُکیَلَع  یتَیب  َلْهَأ  ای  ُبَنیَز ، ای  َو  ُۀَِکتاع ، ای  َو  ُۀُیقَر ، ای  َو  ُۀَنیکَس ، ای  َو  ٍمُوْثلُک ، َُّما  ای 
.( داب امش  رب  مالس  نم  هداوناخ  يا  و  بنیز ، يا  هکتاع ، يا  هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلک ، ّما  يا  )

*****
خیراوتلا ج2 ص360. خسان  [ 1]

داجس ماما  هب  تیصو 

. درک تیصو  داد و  يرادلد  ار  وا  تفر و  داجس  ماما  همیخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ، زور  رخآ  ياههظحل  رد 
ثیدح 431

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ًاُّرم َناک  ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  یَلَع  ِْربِْصا  یَُنب  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! مدنزرف يا  )

[. 1 .( ] نک ربص  نآ  رب  دشاب  خلت  دنچ  ره  قح 
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. َهللا َّالِإ  ًارِصان  َکیَلَع  ُدِجی  ْنَم ال  َْملُظ  َو  َكایِإ  یَُنب  ای 
! مدنزرف يا  )

[. 2 .( ] نک زیهرپ  درادن  يراکددم  گرزب  دنوادخ  زج  وت  ربارب  رد  هک  یسک  هب  متس  زا 
. ثیدح اروشاع  مایق  هب ق -  دوش  عوجر  و 

*****
ثیدح 13 یفاک ج2 ص91  لوصا  [ 1]

راونالاراحب ج71 ص76.
ثیدح 5 یفاک ج2 ص331  لوصا  [ 2]

ثیدح 59 قودص ج1 ص16  خیش  لاصخ 
ۀعیشلا ج1 ص620. نایعأ 

نادنزرف نانز و  هب  تیصو 

: درک تیصو  هنوگنیا  دوخ  نارتخد  ناوناب و  عمج  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  نیرخآ  ياههظحل  رد 
ثیدح 432

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
ِعاْونَِأب ْمُکیداعَأ  ُبِّذَعیَو  ٍریَخ ، یلِإ  ْمُکِْرمَأ  َۀَِبقاع  ُلَعْجی  َو  ِءادْعَالا ، ِّرَش  ْنِم  ْمُکیْجنیَس  َو  مُکیماحَو ، ْمُکُِظفاح  َهللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  ِءالَْبِلل ، اوُّدِعَتِْسا 

[. 1 . ] ْمُکَرْدَق ُصُْقنی  ام  ْمُِکتَنِْسلَِأب  اُولوُقَت  الَو  اوُکْشَت ، الَف  ِۀَمارَْکلاَو ، ِمَعِّنلا  َعاْونَأب  ِۀِیلَبلا  ِهِذه  ْنَع  ُهللا  ُمُکُضِّوَعیَو  ِءالَْبلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، داد دهاوخ  تاجن  نانمشد  رش  زا  ار  امش  يدوزب  و  تسامش ، نابهگن  یماح و  دنوادخ  هک  دینادب  دیـشاب و  هدامآ  اهیتخـس  ءالب و  يارب  )
، اهيراتفرگ نیا  لابق  رد  دزاس ، یم  بذعم  باذع  عاونا  هب  ار  ناتنانمـشد  تخاس و  دهاوخ  لّدـبم  یکین  ریخ و  هب  ار  ناتراک  هدـنیآ  ادـخ 

ناـبز رب  دـهاک  یم  امـش  تلزنم  زا  هک  هچنآ  دـیئاشگن و  تیاکـش  هـب  ناـبز  سپ  درک ، دـهاوخ  ناتبیـصن  ار  اـهتمارک  اـهتمعن و  عاوـنا 
.(. دیرواین

*****
مومهملا ص355 سفن  [ 1]
ۀبکاسلا ج4 ص346 ۀعمد 

خیراوتلا ج2ص380. خسان 

يرادافو

حلص دادرارق  هب  تبسن  يرادافو 

هب هک  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگید  سپ  نآ  زا  دش  مکاح  ماش  قارع و  رب  هیواعم  یلیمحت  حلـص  همانداد  رارق  ءاضما  اب  هکنآ  زا  سپ 
. دوب رادافو  حلص 

دنناروشب هیواعم  ّدض  رب  ار  ترضح  نآ  دندرک  یم  شالت  دنتفرگ و  یم  سامت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  ییاههورگ  ای  یـصاخشا  هاگره 
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: داد یم  خساپ 
ثیدح 433

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
َءاش ْنِا  ٌةَداهَشَو  ٌزْوَفَف  ُْهنِم  َُّدب  ام ال  ْنُکی  نآ  و  یفَک ، َو  انیَلَع  َمَْعنَأ  ام  ًامیدَقَف  اَّنَع  ُهللا  ِعَفْدی  ْنِاَف  ْمُهَِفلَخُأ ، ْنَأ  ُهَرْکَأ  ًادِعْوَم  ِمْوَْقلا  َنَیب  َو  ینَیب  َّنِا 

. ُهللا
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رد هراومه  هک  دـنک ، عفد  ام  زا  ار  اهنآ  ّرـش  دـنوادخ  رگا  سپ  مدرگزاب ، نآ  زا  مهاوخ  یمن  هک  تسا  يرارق  هدـعو و  موق  نیا  ام و  نایم  )
، تسام راظتنا  رد  تداهـش  هدش و  راگتـسر  سپ  میوش  ریگرد  نانآ  اب  راچان  رگا  و  دومرف . یم  تیافک  ار  ام  درک و  یم  نینچ  زین  هتـشذگ 

[. 1 (. ] دهاوخب ادخ  رگا 
*****

يربط ج3 ص308 خیرات  [ 1]
ریثأ ج2 ص554 نبا  لماک 
ۀیاهن ج8 ص188 ۀیادب و 
ۀعیشلا ج1 ص597. نایعا 

حلص نامیپ  هب  يافو 

هیواعم تسا . دمآ  تفر و  رد  دوخ  نایعیـش  اب  دراد و  ار  وت  ّدض  رب  هزرابم  مایق و  دصق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـندوب  هداد  ربخ  هیواعم  هب 
ردپ و هب  تبـسن  اهنآ  دینک ، اورپ  نایفوک  زا  هک  داد  رادـشه  درک و  حرط  ار  هدیـسر  ياهربخ  تشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ياهمان 

. دندوبن رادافو  وت  ردارب 
: تشون وا  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ثیدح 434
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ُّنُظَأ ام  و  ًافالِخ ، َکیَلَع  الَو  ًَۀبَراُحم  ََکل  ُْتدَرَأ  ام  و  ُهللا ، َّالِإ  اَهل  يدْهی  ُتانَـسَْحلاَو ال  ٌریدَـج ، یّنَع  َکَغََلب  يذَّلا  ِریَِغب  اَنَأ  َو  َُکباتِک ، یناتَأ 
!! َكِداهِج ِكَْرت  یف  ًارْذُع  ِهللاَْدنِع  یل  َّنَأ 

[. 1 !] ِۀَّمُألا ِهِذه  َْرمَأ  َِکتیالِو  ْنِم  َمَظْعَأ  ًۀَْنِتف  ُمَلْعَأ  امَو 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مه نم  دنک ، یمن  تیاده  ادخ  زج  ار  اهيراکوکین  و  متـسین ، راوازـس  دـنداد  وت  هب  هک  یتاشرازگ  نآ  هب  نم  دیـسر ، نم  تسدـب  وت  همان  )
، تشاد مهاوخن  دـنوادخ  دزن  ار  وت  اب  هزرابم  كرت  رد  يرذـع  منک  یم  رکف  هچرگ  مرادـن ، ار  وت  دـض  رب  تفلاخم  ای  گنج  دـصق  نونکا 

(. مرادن غارس  تّما  نیا  رب  وت  تموکح  زا  رتگرزب  يداسف  هنتف و  نم  اریز 
*****

ثیدح 254. ص197  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش   » رکاسع نبا  خیرات  [ 1]

فقو
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فقو ظفح  ترورض 

ماما ار  هاچ  نآ  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رایتخا  رد  تشاد  زین  یبوخ  بآ  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ياهنیمز  زا  یکی 
. دوب هدرک  دابآ  دوخ  تسد  اب  ار  نیمز  نآ  هدنک و  دوخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

. دشورفب وا  هب  ار  نیمز  نآ  ات  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ياهمان  یط  درک و  عمط  نیمز  نآ  هب  هیواعم 
ثیدح 435

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
[. 1  ] ٍءیَِشب اهُِعئاب  ُتَْسلَو  ِرانلا ، َّرَح  ُهَهْجَو  اِهب  ُهللا  یِقِیل  یبَأ  اِهب  َقَّدَصَت  امَنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
يزیچ اب  ار  نآ  زگره  دهد و  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  دوخ  ات  داد  هقدص  ادخ  هار  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  مردپ  ار  نیمز  نیا  )

(. درک مهاوخن  هلماعم 
*****

دربم ج3ص208. لماک  خیرات  [ 1]

ه

هیده

هیده شریذپ 

. مینک ناربج  بسانم  خساپ  اب  ار  نارگید  هیده  هکنآ  رتهب  و  دایز ، ای  دشاب  مک  هچ  تفریذپ  دیاب  ار  هیده  یقالخا ، رظن  زا 
ثیدح 436

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ِمَرَْکلا یلَع  َکَناعَأ  ْدَقَف  َكَءاطَع ، َِلبَق  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 .( ] تسا هدرک  کمک  وت  يراوگرزب  هب  دریذپب  ارت  ششخب  سک  ره  )

*****
ثیدح 9. ثیدح 21 و ج78 ص127  راونالا ج71 ص357  راحب  [ 1]

نمشد هیده  لوبق 

هیلع نسح  ماما  يزور  دتـسرفب . ناسنا  يارب  مه  نمـشد  ار  هیدـه  نآ  هچرگ  تسا ، یعامتجا  قالخا  ياـهشزرا  زا  یکی  هیدـه  شریذـپ 
هب باطخ  دوب  هتسشن  شرانک  رد  زین  رفعج  نب  هللادبع  هک  مالسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دینک یم  هچ  دتسرفب ، دهاوخ  یم  امش  يارب  یئایاده  راکمتس ، زواجتم  نیا  هیواعم ،
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ثیدح 437
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

؟ ِِهب َنُوِعناص  ُْمْتنَأ  امَف 
ینیَد ُتیَضَق  ِِهب  ُهللا  ِیناتَأ  ْنِاَف  ٌموُمْغَم  ِِهب  اَنَأ  َو  ًانیَد  یلَع  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ ینک یم  هچ  هیواعم  هیده  اب  امش  )

(. مهد یم  ار  دوخ  ياهضرق  دناسرب  نمب  ار  هیده  نآ  دنوادخ  رگا  و  متسه ، نآ  نارگن  مراد و  يدایز  ياهضرق  نم 

یتسرپ اوه 

یتسرپ اوه  زا  زیهرپ 

تاهابتشا عاونا  بکترم  دیآ  بلاغ  دوخ  سفن  ياوه  رب  دناوتب  ناسنا  رگا  تسا ، یتسرپاوه  اهندرک ، طوقـس  ناهانگ و  زا  يرایـسب  هشیر 
. دش دهاوخن 
ثیدح 438

: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 
. ُراَّنلَا اهُداعیم  َو  َُۀلالَّضلَا  اهُعامِج  یتَّلَا  َءاوْهألا  ِهِذه  اوُقَّتِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
[. 1 (. ] تسا مّنهج  شتآ  نآ  ماجنارس  یهارمگ و  نآ  لصاح  هک  دیزیهرپب  یناسفن  ياهاوه  زا  )

*****
قحلا ج11 ص591. قاقحا  برعلا ج2 ص356 ، ناسل  [ 1]

ي

ندیبلط يرای 

لفط ندرک  باریس  يارب  ندیبلط  يرای 

یگنشت زا  بآ ، ندروخن  ریش و  نتشادن  اب  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترضح  اروشاع ، بورغ  ساّسح  ياههظحل  رد  نارای ، تداهش  زا  سپ 
: دومرف مدرم  نآ  هب  باطخ  تفرگ و  تسد  يور  رب  ار  ههام  شش  كدوک  هقادنق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ، یم  یباتیب 

ثیدح 439
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ٍءاملا ْنِم  ٍَۀبْرَِـشب  انیتْأی  ٍدَـحَا  ْنِم  امَا  اَّنَع ، َّبُذـیَف  ٍِفئاخ  ْنِم  امَا  انُرُْـصنیَف ، ٍّقَح  ِبلاط  ْنِم  امَا  اُنثیغی ، ٍثیغُم  ْنِم  امَا  انُریجی ، ٍریُجم  ْنِم  امَا  ِمْوَق  ای 
. َأمَّظلا ُقیطی  ُهَّنِاَف ال  ِلْفِّطلا  اَذِهل 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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! موق يا  )
؟ دهد مهانپ  تسه  ياهدنهد  هانپ  ایآ 

؟ دنک میرای  تسه  ياهدننک  يرای  ایآ 
؟ دنک کمک  ام  هب  هک  تسه  یبلط  قح  ایآ 

؟ دنک عافد  ام  زا  دسرتب و  تمایق  زا  تسه  یسک 
(. درادن ار  یگنشت  تقاط  وا  نوچ  دروایب  لفط  نیا  يارب  یبآ  هک  تسه  امش  نیب  رد  یصخش  ایآ 

ناناملسم زا  نتساوخ  يرای 

دوخ هانگیب  ناکدوک  نادنزرف و  دای  هب  دوب  روهطوغ  دوخ  نوخ  رد  تفرگ و  رارق  هاگلتق  لادوگ  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  یتقو 
. دیبلط یم  يرای  ناناملسم  رادیب  ياهنادجو  زا  هداتفا 

ثیدح 440
: مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق 

ِمَرَح ْنَع  ُّبُذـی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه  ِلُوتَْبلا ، ِءاْنبألٍریُجم  ْنِم  ْلَه  َراهْطألا ، َۀـیِّرُّذلا  ُرُْـصنی  ٍرِـصان  ْنِم  ْلَه  ِراتْخُمْلا ، ِلوُسَّرلا  َلآ  ُمَحْری  ٍمِحار  ْنِم  ْلَـه 
ِلوُسَّرلا

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دروآ تمحر  هدیزگرب  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  تسه  ياهدننک  محر  ایآ  )

؟ دهد يرای  ار  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  هک  تسه  ياهدنهد  يرای  ایآ 
؟ دسرب لوتب  نادنزرف  دادب  هک  تسه  یسک  ایآ 

)؟ دیامن عافد  ادخ  لوسر  هداوناخ  زا  هک  تسه  ياهدننک  عافد  ایآ 
[. 1]

نارای

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح 

دشر تدالو و 

: فیلات مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  باتک  زا  يا  هدیزگ 
: همجرت یشرق  فیرش  رقاب  ققحم  همالع 

یمالسا نسح  دیس 
تیـصخش و تخاس  رد  هک  ناشیا  كاـنبات  ناـمدود  زا  راـصتخا  هب  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  دـشر  تدـالو و  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 

. مییوگ یم  نخس  دنتشاد ، فرژ  يرثا  ناشیا  هسامح  رسارس  یگدنز  ناشخرد و  كولس 

ناشخرد نامدود 
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، تسا هتساخرب  يولع  نادناخ  نطب  زا  سابع  درادن . دوجو  بسن  بسح و  يایند  رد  ترضح ، بسن  زا  رتناشخرد  رتالاو و  یبسن  بسح و 
یگرزب و رد  رادهشیر  رواـنت و  ینادـناخ  تسا ، هتخانـش  دوـخ  خـیرات  لوـط  رد  تیرـشب  هک  ییاهنادـناخ  نیرتفیرـش  نیرتـالاو و  زا  یکی 

فرـش تلیـضف و  زا  ییاهوگلا  درک و  يرای  ار  یمالـسا  یبرع و  يایند  مدرم ، هب  یناسر  دوس  یکین و  هار  رد  نداد  یناـبرق  اـب  هک  تفارش 
هک يردقنارگ  ياههشیر  هب  هاتوک  ياهراشا  اج  نیا  رد  تخاس . رونم  نامیا  اوقت و  حور  اب  ار  هماع  یگدـنز  تشاذـگ و  اجب  ناگمه  يارب 

. مینک یم  دمآ ، دوجو  هب  اهنآ  زا  ناندع » راختفا   » و مشاه » ینب  رمق  »

ردپ

هدنروآ نامیا  نیلوا  توبن ، ملع  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  نینمؤملاریما ، مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  راوگرزب  ردپ 
مالـسا و نامرهق  تبترم ، یمتخ  ترـضح  دزن  یـسوم »  » يارب نوراه »  » هیاپمه شربمایپ ، تخد  رـسمه  شلوسر ، قدـصم  راگدرورپ و  هب 

. دیگنج ناگناگیب  ناکیدزن و  اب  نآ  گرزب  فادها  ققحت  یمالسا و  تلاسر  شرتسگ  يارب  هک  تسا  دیحوت  هملک  عفادم  نیتسخن 
سپ ار  وا  عامجا  هب  ناناملسم  تسین . وا  اب  تباقر  يارای  ار  یسک  لمع ، تلیـضف و  رد  دنزیچان و  وا  تمظع  ربارب  رد  ایند  ياهتلیـضف  مامت 

تسا و هدـیچیپ  ناـهج  همه  رد  شیگرزب  هزاوآ  دـنناد . یم  یـسک  نیرتهنازرف  نیرتهیقف و  نیرتاـناد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا 
. درادن فیصوت  فیرعت و  هب  يزاین  رگید 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  طبس  ود  ردارب  تماما و  تخرد  زا  هتساخرب  هک  سب  يدنلبرس  يزارفارس و  نیمه  ار  سابع 

ردام

تفارـش ياههناوتـسا  زا  مازح » . » تسا دـلاخ » نب  مازح  تخد  همطاف   » كاپ يوناب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  راوگرزب  یمارگ و  ردام 
. دوب روهشم  يدرمدار  يروالد و  يزاون ، نامهم  ششخب ، رد  تفر و  یم  رامش  هب  برع  نایم  رد 

تعاجش هب  نادناخ  نیا  زا  یهورگ  دندوب . فورعم  يریگتـسد  يریلد و  هب  هک  دوب  ردقلا  لیلج  رادهشیر و  ياهنادناخ  زا  وناب  نیا  نادناخ 
: هلمج زا  دندش ، یمان  یشنم ، گرزب  و 

: لیفط نبرماع  - 1
ماـمت رد  وا  يروـالد  هزاوآ  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  ناراوس  نیرتـفورعم  زا  هک  دوب  نینبلا » ما   » گرزب رداـم  رداـم  هرمع ،»  » ردارب رماـع 
دروم تشاد  یتبسن  رماع  اب  هک  یتروص  رد  تفر  یم  مور » رصیق   » دزن برع  زا  یتایه  رگا  هک  اجنآ  ات  دوب  هدیچیپ  نآ  ریغ  یبرع و  لفاحم 

. دش یمن  نآ  هب  یهجوت  هنرگ  تفرگ و  یم  رارق  ریدقت  لیلجت و 
: کلام نب  رماع  - 2

« ۀنَّسالا بعالم   » ار وا  شرایسب ، يریلد  ببـس  هب  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  ناروالد  ناراوس و  زا  هک  تسا  نینبلا » ما   » وناب مود  دج  رماع 
: دیوگ یم  شاهرابرد  يرعاش  دندوب . هداد  بقل  اههزین ) يزابمه  )

1 تسا .» هتخاس  دوخ  نآ  زا  اج  کی  ار  اهنادرگ  هرهب  دنک و  یم  يزاب  اههزین  رس  اب  رماع  »
ياههنومن باب  نیا  رد  ناخروم  هک  دوب  ریگتـسد  ار  نافیعـض  وا  یگنادرم  دوب و  نامورحم  روای  نامیپ و  هب  نادنبیاپ  زا  يروالد ، رب  هوالع 

. دناهدرک لقن  وا  زا  يددعتم 
: لیفط - 3

: هلمج زا  تشاد  برع  ناراوس  نیرتهب  زا  یناردارب  دوب و  برع  ناروالد  نیرترادمان  زا  نینبلا ) ما  گرزب  ردام  ردام   ) هرمع ردپ  لیفط 
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. دنتفر رذنم » نب  نامعن   » دزن ردارب  دنچ  نیا  دش . یم  هتفگ  نینبلا » ما   » نانآ ردام  هب  هیواعم . هدیبع و  عیبر ،
. دندرک هدهاشم  دوب ، ناشنانمشد  زا  هک  ار  یسبع » دایز  نب  عیبر   » اجنآ رد 

: دورس نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  نامعن  دش و  هتخورفارب  مشخ  زا  دیبل » »
! ییاراد زا  گرزب  ریخ  هدنشخب  يا  »

«. میتسه نینبلا » ما   » هناگراهچ نادنزرف  ام 
«. مینک یم  ماعطا  نارگید  هب  گرزب  ياههساک  رد  هک  هعصعص  نب  رماع  نادنزرف  نیرتهب  مییام  »

«. میاهدمآ تیوس  هب  ناریش  مانک  زا  میبوک و  یم  اههمجمج  نایم  رازراک ، نادیم  رد  »
«. دنب راک  هب  ار  شدنپ  سرپب و  ییاناد  زا  عیبر )  ) وا هرابرد  »

! شاب رایشه  »
رود دوخ  زا  ار  وا  دش و  نادرگور  عیبر  زا  نامعن   2 وشم ». هساک  مه  وا  اب  نکم و  تساخرب  تسشن و  وا  اب  يرازیب ، نعل  ییوگدب و  زا  رگا 

: تفگ وا  هب  درک و 
«. رازایم ارم  تلیطابا  اب  نیا  زا  شیب  وش و  هناور  یهاوخ  یم  هک  وس  ره  هب  وش و  رود  نم  زا  »
.»؟ تسیچ نایم  نیارد  ترذع  سپ  دش ، هتفگ  ییاهزیچ  تاهرابرد  غورد ، هچ  تسار و  هچ  »

. تسوا دزن  نانآ  يالاو  تیعقوم  رگنایب  دنار ، دوخ  زا  ار  عیبر  دروآ و  رب  ار  نانآ  هتساوخ  ًاروف  نامعن  هک  نیا   3
: هبتع نب  ةورع  - 4

. دوب یبرع  ملاع  رد  هتسجرب  ياهتیصخش  زا  نینبلا و  ما  يردام  ياین  هشبک »  » ردپ هورع 
یم لمع  هب  وا  زا  ینایاش  ییاریذپ  تفرگ و  یم  رارق  ینادردق  لیلجت و  دروم  نانآ  فرط  زا  تفر و  یم  دوخ  رـصاعم  ناهاشداپ  رادـید  هب 

یناسنا قیمع  ياهـشیارگ  الاو و  تافـص  هب  فصتم  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  يرداـم  دادـجا  زا  یخرب  ناـنیا   4 دمآ .
. دناهدرک لقتنم  شراوگرزب  نادنزرف  هب  نینبلا  ما  قیرط  زا  ار  دوخ  يالاو  ياهیگژیو  تثارو ، نوناق  مکح  هب  دناهدوب و 

نینبلا ما  اب  ماما  دنویپ 

همطاف نایملاع ، نانز  يوناب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناحیر  نت و  هراـپ  گوس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  هک  یماـگنه 
هداز هک  دـنیزگرب  يرـسمه  شیارب  تساوخ  وا  زا  دـناوخارف و  دوب  برع  باسنا  هب  ناملاع  زا  هک  ار  لیقع »  » شردارب تسـشن ، س )  ) ارهز

. دنک يرای  البرک  رد  ار  نادیهش  رالاس  دناسرب و  دوجو  هصرع  هب  يریلد  رسپ  ات  دشاب  ناروالد 
. درک باختنا  ترضح  يارب  دوب ، دننامیب  تعاجش  رد  هک  ار  بالک » ینب   » نادناخ زا  نینبلا  ما  وناب  لیقع ،  5

: دورس یم  نینچ  نانآ  هرابرد  دیبل  دندوب و  دزنابز  برع  نایم  رد  يروالد  تعاجش و  رد  بالکینب 
برع هک  هنسالا ) بعالم   ) اههزین يزابمه  ءاربوبا » . » تفرگ یمن  هدرخ  اعدا  نیا  رب  یسک  و  میتسه .» هعصعص  نب  رماع  ناگداز  نیرتهب  ام  »
نینبلا ما  ردپ  دزن  يراگتـساوخ  هب  ار  لیقع  دیدنـسپ و  ار  باختنا  نیا  ماما   6 تسا . نادناخ  یمه  زا  دوب ، هدیدن  ار  وا  نوچ  تعاجـش ، رد 

. داتسرف
، نایقتم يالوم  اب  یگشیمه  يدنویپ  داد و  تبثم  خساپ  راختفا ، يدنلبرس و  اب  وا  تفاتش و  رتخد  دزن  كرابم ، تلـصو  نیا  زا  دونـشخ  ردپ 
ار وا  درک و  هدهاشم  وکین  یتافـص  الاو و  یبادآ  راوتـسا ، ینامیا  دنمورین ، يدرخ  شرـسمه ، رد  ترـضح  تسب . مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. دیشوک وا  ظفح  رد  بلق  میمص  زا  تشاد و  یمارگ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طبس  ود  نینبلا و  ما 

مالـسلا و هیلع  نسح  ماما  تشهب ، ناناوج  نایاقآ  ادخ و  لوسر  هناحیر  مرکا و  ربمایپ  ناگداون  لد  رد  ار  ردام  ياج  ات  دوب  نآ  رب  نینبلا  ما 
ادخ لوسر  نادنزرف  دز . دوخ  ياپون  نادنزرف  ناج  هب  شتآ  دش و  هدرمژپ  ییافوکش  جوا  رد  هک  يردام  دنک ؛ رپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مرکا ربمایپ  یمارگ  تخد  نادنزرف  نینبلا  ما  دندرب . یم  جنر  رتمک  ردام ، نادقف  زا  دـندید و  یم  ار  دوخ  ردام  اسراپ ، يوناب  نیا  دوجو  رد 
هجوتم ار  دوخ  هقالع  تبحم و  هدمع  تشاد و  یم  مدقم  دـندوب -  لامک  يالاو  ياههنومن  هک  دوخ -  نادـنزرف  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. درک یم  نانآ 
هب هجوت  نینبلا  ما  نکیل ، درادب . مدقم  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  دوخ  يووه 7  نادنزرف  هک  درادن  دای  هب  ار  یـسک  كاپ ، يوناب  نیا  زج  خیرات ،

هناحیر تناما و  نانآ  دوب و  هداد  روتسد  نانآ  تبحم  هب  دوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  درمـش ؛ یم  ینید  ياهضیرف  ار  ربمایپ  نادنزرف 
. دومن ادا  ار  نانآ  قح  درک و  مایق  ناشتمدخ  هب  نانآ  تمظع  كرد  اب  نینبلا  ما  دندوب ؛ ربمایپ 

نینبلا ما  تیب و  لها 

تمصع و تیب  لها  هکلب  دنامن ، خساپیب  ءادهشلا  دیس  هار  رد  وا  نادنزرف  ياهیراکادف  ربمایپ و  نادنزرف  قح  رد  نینبلا  ماهبئاش  یب  تبحم 
. دندرکن راذگ  ورف  يزیچ  نانآ  هب  تبسن  ینادردق  زا  دندیشوک و  نانآ  تشادگرزب  مارتحا و  رد  تراهط 

: دیوگ یم  تسا -  هیماما  هقف  ناگرزب  زا  هک  دیهش - » »
. دوب مالسلا  هیلع  تیب  لها  قح  هب  فراع  تلیضف و  اب  نانز  زا  نینبلا  ما  »

. دوب هدرک  نانآ  یتسود  فقو  ار  دوخ  تشاد و  نانآ  هب  هناصلاخ  یتبحم 
راهچ تداهـش  تفاتـش و  شدزن  هنیدـم  هب  ندیـسر  زا  سپ  يربک  بنیز  دـندوب . لیاق  هدـنزرا  یتیعقوم  الاو و  یهاگیاج  وا  يارب  زین  ناـنآ 

 … «. تفر یم  وا  دزن  تیلست  يارب  دایعا  رد  نینچمه  تفگ و  تیلست  ار  شدنزرف 
نادنزرف تداهش  نتفگ  تیلست  نینبلا و  ما  دزن  يربک ، بنیز  نیـسح ، مایق  هدنپت  بلق  ینیـسح و  تضهن  کیرـش  مرکا ، ربمایپ  هداون  نتفر 

. تسا مالسلا  هیلع  تیب  لها  دزن  نینبلا  ما  يالاو  تلزنم  هدنهد  ناشن  شدنمورب ،

ناناملسم دزن  نینبلا  ما 

ار وا  يدـنمدرد  رگا  تسالاو و  یتلزنم  دـنوادخ ، دزن  ار  وا  دـندقتعم  يرایـسب  دراد و  ناناملـسم  دزن  هژیو  یهاگیاج  راوگرزب ، يوناب  نیا 
ردام نیا  یگدنامرد ، اهیتخـس و  ماگنه  هب  اذـل  دـش . دـهاوخ  فرطرب  شهودـنا  مغ و  دـهد ، رارق  یلاعت  يراب  ترـضح  دزن  دوخ  هطـساو 

نید يراوتـسا  ادخ و  هار  رد  اریز  دشاب ؛ برقم  راگدرورپ  دزن  نینبلاما  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  هتبلا  دنهد . یم  رارق  دوخ  عیفـش  ار  راکادف 
. تشاد میدقت  هناصلاخ  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نادنزرف و  قح ،

گرزب دولوم 

رپ ایند  تسـشن ، لُگ  هب  هنیدـم  شدـلوت ، اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  نامراوگرزب  رالاس  نینبلاما ، وناب  كاـپ  دـنزرف  نیتسخن 
لیاضف و اـب  هک  تفر  یم  دوب و  هدـش  هدوزفا  نادـناخ  نیا  هب  كاـنبات  يرمق » . » تفرگ ارف  ار  يولع  نادـناخ  يداـش ، جوم  تشگ و  غورف 

هناخ هب  دـش ، هداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  سابع  تدـالو  هدژم  هک  یماـگنه  دراـگنب . یتیگ  هحفـص  رب  هنادواـج  یـشقن  دوخ ، نوخ 
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. درک ارجا  وا  هرابرد  ار  دلوت  یعرش  مسارم  تخیر و  ورف  وا  رب  هسوب  ناراب  تفرگرب ، رد  ار  وا  تفاتش ،
گنهاشیپ شردـپ  هلیـسو  هب  هک  دوب  دـیحوت  شخب  حور  گناب  تاملک ، نیتسخن  تفگ . هماـقا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد 

: تخاون ار  شناج  مالسا ، نادیواج  دورس  تسشن و  ششوگ  رب  نیمز ، رد  اوقت  نامیا و 
«. هللا الا  هلا  ربکا … ال  هللا  »

یتخرد هب  دـش و  نیجع  شحور  اب  دز ، هناوج  سابع  ناج  قامعا  رد  تسا ، ناراگزیهرپ  دورـس  ناربماـیپ و  ماـیپ  هراـصع  هک  تاـملک  نیا 
زین دلوت  زور  نیمتفه  رد  تخیر . نآ  ياپ  هب  ار  شنوخ  تخاب و  ناج  نآ ، یگـشیمه  يروراب  هار  رد  هک  اجنآ  ات  دش  لدب  نامیا  زا  روراب 

هب تبسن  هک  هنوگ  نامه  داد و  هقدص  ناریقف  هب  هرقن ) ای   ) الط شیاهوم ، گنسمه  دیشارت ، ار  دنزرف  رس  ترـضح ، یمالـسا ، تنـس  هب  انب 
درک حبذ  هقیقع  ناونع  هب  يدنفسوگ  دوب ، هدرک  لمع  مالسلا ) امهیلع   ) نینسح

دلوت لاس 

. دوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  لاس 26  نابعش  هام  مراهچ  زور  رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  هک  دننآرب  ناققحم  زا  یخرب 
8

يراذگمان

وا هک  تسناد  یم  دوب و  هتفایرد  راـکیپ  ياـههصرع  رد  ار  دـنزرف  يریلد  يرواـگنج و  بیغ ، ياـههدرپ  سپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دوب و گنژآ  رپ  ورشرت و  لطاب ، اه و  يژک  ربارب  رد  اریز  دیمان ؛  9 هشیب ) ریش  مژُد :  ) سابع ار  وا  اذل  دوب ، دهاوخ  مالسا  نانامرهق  زا  یکی 

نانمـشد هلیـسو  هب  هک  ییاهگنج  مزر و  نیدایم  رد  شدنزرف  دوب ، هتفایرد  ردپ  هک  هنوگ  نامه  هدوشگ . هرهچ  نادـنخ و  یکین ، لباقم  رد 
نادیم رد  تفوک و  یم  مهرد  ار  رفک  هاپس  ناریلد  نادرگ و  دیرغ ، یم  نیگمـشخ  يریـش  نوچ  دمآ ، یم  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها 

. درک يروآ  گرم  ساره  راچد  ار  نمشد  هاپس  یمامت  البرک 
: دیوگ یم  شترضح  هرابرد  رعاش 

10 دوب .» مسبتم  نادنخ و  نایم  نیا  رد  سابع  نکیل  دوب ، هدیشک  مهرد  ار  نمشد  هرهچ  گرم ، زا  ساره  »

اههینک

: دندوب هداد  ار  اههینک  نیا  سابع ، ترضح  هب 
: لضفلاوبا - 1

: دیوگ یم  ناشیا  گوس  رد  يرعاش  دندوب . هداد  هینک  لضفلاوبا »  » هب ار  وا  دوب ، لضف »  » مان هب  يدنزرف  ار  ترضح  هک  اجنآ  زا 
! لضفلاوبا يا  »

! يرادنتشیوخ تلیضف و  راذگناینب  يا 
لضف مان  هب  يدنزرف  ضرف  هب  رگا  وا  تسا و  گنهامه  ترضح  يدوجو  تقیقح  اب  هینک  نیا   11 تفریذپن .» يردپ  هب  ار  وت  زج  تلیضف » »

مامت اب  دوخ  یگدنز  رد  اریز  تفر ؛ یم  رامـش  هب  یتلیـضف  ره  ناشوج  همـشچرس  دوب و  تلیـضف ) عبنم   ) لضفلاوبا یتسار  هب  زاب  تشادـن ،
دش و نادنمدرد  هاگهانپ  تداهـش ، زا  سپ  ترـضح  دیـشخب . ادخ  هار  رد  ار  شکاپ  نوخ  تخادرپ و  اهـشزرا  لیاضف و  زا  عافد  هب  یتسه 

. تخاس فرطرب  ار  شهودنا  جنر و  راگدرورپ  داد ، رارق  عیفش  دنوادخ  دزن  ار  وا  فاص  يریمض  اب  سک  ره 
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: مساقلاوبا - 2
ردپ و هارمه  مساق  دندقتعم  ناخروم  زا  یخرب  دـندوب . هداد  هینک  مساقلاوبا »  » ار ناشیا  اذـل  مساق ،»  » مان هب  دوب  يرگید  دـنزرف  ار  ترـضح 

. درک ادف  ادخ  هار  رد  ار  وا  ردپ ، دیسر و  تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  مرکا  لوسر  هناحیر  زا  عافد  هار  رد 

باقلا

لضفلاوبا دنهد . یم  یبقل  دراد  هک  یتیصوصخ  ساسارب  ار  سک  ره  دزاس و  یم  صخشم  ار  یمدآ  دب  کین و  ياهیگژیو  باقلا ، ًالومعم 
: هلمج نآ  زا  دناهداد ، ییاهبقل  یمالسا ، قیمع  ياهشیارگ  الاو و  تافص  نتشاد  ببس  هب  زین  ار 

: مشاه ینب  رمق  - 1
هداد بقل  مشاه  ینب  رمق  ار  وا  اذـل  تفر ، یم  رامـش  هب  لامج  لاـمک و  تاـیآ  زا  یکی  هرهچ ، ؤلـألت  وکین و  راـسخر  اـب  ساـبع  ترـضح 

تداهـش هار  رب  هک  تفر  یم  رامـش  هب  مالـسا  ناهج  رد  ناشخرد  يرمق  هکلب  دوب ، يولع  یمارگ  نادـناخ  رمق  اهنت  هن  تقیقح  رد  دـندوب .
. دومن یم  راکشآ  ناناملسم  همه  يارب  ار  نآ  دصاقم  درک و  یم  یناشفا  وترپ 

: اّقس - 2
. دشاب یم  اقس » ، » دوب شاهقالع  دروم  باقلا  رگید  زا  شیب  هک  ترضح  باقلا  نیرتهب  نیرتگرزب و  زا 

اپ زا  تهج  تسیرورت ، راکتیانج و  هناجرم ، دـنزرف  ياهورین  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  ناگنـشت  هب  یناـسر  بآ  هار  نتـسب  زا  سپ 
ناگنشت دناسر و  تارف  هب  ار  دوخ  تفاکش و  ار  نمشد  فوفص  اهراب  مالسا ، نامرهق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ندروآرد 

. درک میهاوخ  نایب  ترضح  تداهش  شرازگ  ماگنه  ار  نآ  لیصفت  هک  تخاس  باریس  ار  ماما  باحصا  تیب و  لها 
: یمقلع نامرهق  - 3

یم تظفاحم  هناجرم ، دنزرف  هاپس  هدرشف  مه  هب  فوفص  هلیسو  هب  دیـسر و  تداهـش  هب  نآ  هرانک  رب  ترـضح  هک  دوب  يدور  مان  یمقلع » »
سابع ترضح  دننامب . هنشت  ناشیا  تیب  لها  ماما و  ناهارمه  دشابن و  بآ  هب  یبایتسد  يارای  ار  هللادبع  ابا  ترـضح  نارای  زا  یـسک  ات  دش 

سپ دزاس و  يراوتم  دنکش و  مهرد  ار  نانآ  دنک ، هلمح  یمقلع  دیلپ  نانابهگن  هب  اهراب  تسناوت  دوخ  ریظنیب  ینامرهق  دنمورین و  یمزع  اب 
بقل یمقلع » نامرهق   » ار وا  اذـل  دیـسر ، تداهـش  هب  دور ، نیمه  رانک  رد  ترـضح  راب ، نیرخآ  رد  ددرگ . زاـب  دنلبرـس  بآ ، نتـشادرب  زا 

. دنداد
: رادمچرپ - 4

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناگدازآ ؛ ردپ  مچرپ  اهمچرپ ؛ نیرتهدنزرا  ناشیا  اریز  تسا ؛ ءاوللا ) لماح   ) رادمچرپ ترضح ، روهـشم  باقلا  زا 
. دنتشاد تسد  رد  ار 

وا باحـصا ، تیب و  لها  نایم  زا  دندرپس و  ناشیا  هب  اهنت  ار  مچرپ  دوخ ، ربارب  رد  هداعلا  قوف  یماظن  ياهییاناوت  هدهاشم  لیلد  هب  ترـضح 
اهنت تفر و  یم  رامـش  هب  هاپـس  رد  ساـسح  ياـهماقم  نیرتـگرزب  زا  هاپـس  مچرپ  ندرپـس  ماـگنه  نآ  رد  اریز  دـندرک ؛ ماـقم  نیا  دزماـن  ار 

هب شراوگرزب  ردارب  رـس  زارفرب  نیدالوپ  یناتـسد  اب  ار  مچرپ  زین  سابع  ترـضح  دنتـشگ . یم  رختفم  زایتما  نیدب  نادـمآراک ، ناروالد و 
زا سپ  رگم  داتفین  نیمز  هب  ترـضح  تسد  زا  مچرپ  تشاد . تسد  رد  ناـنچمه  ـالبرک ، اـت  هنیدـم  زا  جورخ  ماـگنه  زا  دروآرد و  زازتها 

. داتفا كاخ  هب  یمقلع  دور  رانک  رد  درک و  ادف  ار  دوخ  تسد  ود  هکنآ 
: هبیتکلا شبک  - 5

ار دوخ  رما  تحت  ياهورین  دهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  هک  يروالد  ریبدت و  نسح  ببـس  هب  هاپـس  یهدـنامرف  هدر  نیرتالاب  هب  هک  تسا  یبقل 
. دوش یم  هداد  دنک ، یم  ظفح 
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هداد ودب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  زا  غیردیب  تیامح  اروشاع و  زور  رد  سابع  ترضح  دننامیب  تداشر  لیلد  هب  يریلد ، ناشن  نیا 
. دوب لطاب  ناوریپ  مالسا و  نانمشد  رب  كانلوه  ياهقعاص  ردارب و  هاپس  رد  هدنبوک  ییورین  زور ، نیا  رد  لضفلاوبا  تسا . هدش 

: رالاسهپس - 6
. دوش یم  هداد  یماظن  داتس  یهدنامرف و  تیصخش  نیرتگرزب  هب  هک  تسا  یبقل   12

هنوگ نیا  تشاد ، هدهع  رب  ار  ماما  رکشل  یماظن  يربهر  دوب و  اروشاع  زور  رد  ردارب  حلسم  ياهورین  هدنامرف  هکنآ  ببس  هب  ار  ترـضح  و 
. دناهداد بقل 

: ناوناب یماح  - 7
گوس رد  دوخ  يابیز  راوتسا و  هدیصق  رد  یلح » رفعج  دیس  . » تسا هنیعظلا ») یماح   ) ناوناب یماح  ، » لضفلاوبا ترضح  روهشم  باقلا  زا 

: دنک یم  هراشا  نینچ  هتکن  نیا  هب  ترضح 
13 اجک .» مَّدَکُم  اجک و  نایقتم  ماما  هنیعظلا ، یماح  ردپ  اجک ، هعیبر  اجک ، هنیعظلا  یماح  »

شالت مامت  ناشیا  تسا . هدـش  هداد  ترـضح  هب  یبقل  نینچ  توبن ، تیب  لها  مرح و  ناوناب  زا  تیامح  رد  ترـضح  ساسح  شقن  لیلد  هب 
رد تشاد و  هدـهع  هب  ار  اهنآ  هب  ندرک  راوس  ای  اهجدوه  زا  ندروآ  دورف  دومن و  تیب  لها  تاردـخم  تلاسر و  ناوناـب  فورـصم  ار  دوخ 

. داد ماجنا  یبوخ  هب  ار  راوشد  هفیظو  نیا  البرک  هب  رفس  یط 
تعاجش شرسمه ، زا  عافد  هار  رد  هک  مدکم » نب  ۀعیبر   » مان هب  برع  ناروالد  نارواگنج و  زا  یکی  هب  ار  بقل  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

14 دندوب . هداد  داد ، ناشن  دوخ  زا  يریظنیب 
: جئاوحلا باب  - 8

هک دنراد  نیقی  بلطم  نیا  هب  نانآ  تسا . جئاوحلا » باب   » مدرم نایم  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ياهبقل  نیرتانـشآ  نیرتروهـشم و  زا  یکی 
دزاس و یم  فرطرب  ار  شهودنا  درد و  هدروآ و  رب  ار  وا  تجاح  دنوادخ  هکنآ  رگم  دـنک ، یمن  ار  ترـضح  دـصق  يدـنمزاین  دـنمدرد و 
هک دش  راتـساوخ  وا  زا  ار  شتالکـشم  عفر  درک و  ترـضح  هناخ  رد  دـصق  زین  نیـسح » دـمحم   » مرـسپ دـیاشگ . یم  ار  وا  تالکـشم  هرگ 

شیاهرد و زا  یتمحر  رد  یهلا ، ياهتمحر  زا  یمیـسن  لضفلاوبا  تخاس . فرطرب  ار  شهودـنا  جـنر و  دـنوادخ  دـش و  هدروآرب  شیاـعد 
اهنامرآ و زا  عافد  ادـخ و  هار  رد  هناـصلاخ  داـهج  هجیتن  تیعقوم ، نیا  تسـالاو . یتلزنم  دـنوادخ  دزن  ار  وا  تسوا و  لـیاسو  زا  ياهلیـسو 
رد يزابناج  هلحرم و  نیرخآ  ات  ادخ  لوسر  هناحیر  زا  عافد  تسا ؛ طیارش  نیرتتخس  رد  نادیهش  رالاس  زا  ینابیتشپ  یمالسا و  تاداقتعا 

وگزاب ار  وا  قالخا  مراکم  کین و  تافص  گرزب و  تیصخش  ياهیگژیو  هک  تسا  ترضح  ياهبقل  زا  یخرب  اهنیا  شـسدقم . فادها  هار 
. دنک یم 
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لیامش

. دوب ییابیز  لامج و  زا  یتیآ  ترضح 
نایوار تخاس . یم  نایامن  یبوخ  هب  ار  تعاجش  يریلد و  راثآ  هک  دوب  دنمورین  بسانتم و  شمادنا  هوکـشرپ ، شاهرهچ  ابیز ، شاهراسخر 

: دناهتفگ دناهدرک و  فصو  ابیز  ور و  بوخ  ار  وا 
یم طخ  نیمز  رب  شیاهاپ  لاح  نامه  رد  نکیل  تسـشن ، یم  یگرزب  دـنمورین و  بسا  رب  هک  دوب  يدـح  هب  ناشیا  تماق  مادـنا و  تداشر  »

: تمراپس یم  ادخ  هب  . 16 تخادنا »
. دوب رتیمارگ  رتزیزع و  وا  دزن  یگدنز  زا  سابع و  هب  تبحم  زا  هدنکآ  ردام  بلق 
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داد و یم  رارق  لاعتم  دنوادخ  هانپ  رد  ار  وا  اذل  دننک ، شروجنر  دنناسرب و  یبیـسآ  وا  هب  ادابم  هک  دیـسرت  یم  وا  رب  نادوسح  مشچ  زا  ردام 
: دورس یم  شاهرابرد  ار  ریز  تایبا 

اتکی دنوادخ  هانپ  رد  ردپ  هداز و  کچوک و  گرزب و  رکنم ، ناملسم و  هدنور ، هدنیآ و  هداتـسیا ، هتـسشن و  نادوسح  مشچ  زا  ار  مدنزرف  »
17 مهد .» یم  رارق 

ردپ اب 

رب ینتبم  یتاذ  تایـصوصخ  تشاد ، وا  هب  صاخ  یتیانع  درک و  یم  تیاعر  تدـش  هب  یکدوک  رد  ار  دوخ  دـنزرف  لاح  نینمؤملاریما  ماـما 
درک یم  هدهاشم  ار  مالـسا  نانامرهق  زا  ینامرهق  شدـنزرف  هرهچ  رد  درک و  یم  لقتنم  دـنزرف  هب  ار  دوخ  یناسنا  قیمع  ياهـشزرا  نامیا و 

درک و یم  هسوب  قرغ  ار  رـسپ  نینمؤملاریما  تشاذگ . دهاوخ  راگدای  هب  تمارک  يزارفارـس و  زا  یناشخرد  تاحفـص  ناناملـسم  يارب  هک 
. دوب هدرک  رخسم  ار  ردپ  بلق  فطاوع و  دنزرف ،

: هک دننک  یم  لقن  ناخروم 
هب تسیرگ  یم  تدـشب  هک  یلاـح  رد  ماـما  دز و  ـالاب  ار  شیاـهنیتسآ  دـنزرف  تشاذـگ ، دوخ  ناـماد  رد  ار  ساـبع  نینمؤـملاریما ، يزور  »

: دیسرپ ماما  زا  هنحص ، نیا  زا  هدز  تریح  نینبلا  ما  تخادرپ . سابع  ياهدعاس  ندیسوب 
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  - 

: داد خساپ  هدز  هودنا  مارآ و  ییادص  اب  ترضح 
: دیسرپ ناساره  ناباتش و  نینبلا  ما  مدروآ . دای  هب  دمآ  دهاوخ  ناشرس  رب  ار  هچنآ  متسیرگن و  تسد  ود  نیا  هب 

؟ دمآ دهاوخ  اهنآ  رس  رب  هچ 
: تفگ رثأت  هودنا و  مغ و  زا  ّولمم  ییاوآ  اب  ترضح 

تعرـس هب  تشهد و  اب  درک و  بوذ  ار  شبلق  دـمآ و  دورف  نینبلا  ما  رب  ياهقعاـص  نوچ  تاـملک  نیا  دـش .» دـنهاوخ  عطق  دـعاس  زا  اـهنآ 
: دیسرپ

.»؟ دنوش یم  عطق  ارچ  - »
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  یهلا و  تعیرـش  ظفاح  شردارب ، زا  عافد  مالـسا و  يراـی  هار  رد  شدـنزرف  هک  داد  ربخ  وا  هب  ماـما 

. دندش کیرش  شهودنا  جنر و  مغ و  رد  زین  وا  هارمه  نانز  تسیرگ و  تدش  هب  نینبلا  ما  دش . دنهاوخ  عطق  شناتسد 
18

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  یمارگ  طبس  ییادف  شدنزرف  هک  تفگ  ساپس  ار  يادخ  دز و  گنچ  يرابدرب  ربص و  نماد  هب  نینبلا  ما  سپس 
. دوب دهاوخ  وا  هناحیر 

دشر

هیاس رد  ترـضح  ددرگ . یم  رادروخرب  يدشر  ناکما  نینچ  زا  یناسنا  رتمک  دوب و  رادروخرب  ياهتـسیاش  یگدـنلاب  زا  سابعلا ، لضفلاوبا 
ات تشگ ، دنمهرهب  وا  هزیکاپ  تاداع  الاو و  ياهـشیارگ  اوقت ، مولع ، زا  درک و  دشر  نیمز ) يور  رب  یعامتجا  تلادـع  رادـمچرپ  ، ) شردـپ

. دشاب نایقتم  ماما  زا  ایوگ  يریوصت  لماک و  هنومن  هدنیآ  رد  هکنآ 
رکب نیمز  رد  ار  یتسود  ادـخ  لیاضف و  لامک و  تافـص  همه  رذـب  تشاد و  هتـسیاش  یمامتها  دـنزرف  تیبرت  رد  زین  همطاـف  وناـب  شرداـم 
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رارق دوخ  راک  هحولرس  رد  ار  وا  تاضرم  بلج  ادخ و  تعاط  دوخ ، یگدنز  مامت  رد  سابع  ترضح  نآ ، رثا  رب  هک  تشاک ، دنزرف  دوجو 
. داد

ناناوج نارورس  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یمارگ  طبـس  ود  هناحیر و  شناردارب  مزالم  لضفلاوبا ،
رفـس و رد  دوب و  ءادهـشلا  دیـس  شردارب  اب  هراومه  ًاصوصخم  تفرگ . ارف  ار  الاو  بادآ  ياهداینب  تلیـضف و  لوصا  نانآ  زا  دوب و  تشهب 
وا کین  تافص  تخاس و  راوتسا  دوخ  ناج  رد  ار  وا  يراتفر  ياهوگلا  تفرگ و  رثا  تدشب  شردارب  راتفر  زا  دش و  یمن  ادج  وا  زا  رـضح 

. دش شیاه  هاگدید  تایصوصخ و  رد  ردارب  زا  لماک  ياهولج  هک  اجنآ  ات  درک  لثمتم  دوخ  رد  ار 
یم تبحم  وا  هب  هناصلاخ  تشاد و  یم  مدـقم  دوخ  تیب  لها  همه  رب  ار  وا  دوب  هتفایرد  کین  ار  وا  يزابناج  هبئاش و  یب  تبحم  هک  زین  ماما 

. دیزرو
ياهشالت الاو و  ياهیزابناج  اب  هک  یناحلصم  دناسر ، تیرـشب  گرزب  ناحلـصم  حطـس  هب  ار  وا  سابعلا ، لضفلاوبا  يالاو  یتیبرت  ياهوگلا 

. دندرک ضوع  ار  خیرات  ریسم  یناسنا ، دنلب  ياهنامرآ  يایحا  یگدنب و  تلذ و  زا  تیرشب  تاجن  يارب  رمتسم 
داجیا یناسنا و  هدارا  ندرک  دازآ  ناهاوخ  هک  مالسا -  مچرپ  نتشارفارب  قح و  هملک  يالعا  هار  رد  هک  تخومآ  زاغآ ، نامه  زا  لضفلاوبا 

. دنک يزاب  ناج  دشاب  مکاح  نآ  رب  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  تبحم و  تلادع ، هک  تسا  ینیرب  هعماج 
. درک راکیپ  اهنآ  هار  رد  اوق  مامت  اب  هک  اجنآ  ات  دوب  هدش  نیجع  شایتسه  اب  تشاد و  هشیر  سابع  ناج  رد  گرزب  تاداقتعا  نیا 

شناج رد  ار  اهـشزرا  لاهن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  شناردارب ، مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  اریز  دـشاب ؛ نینچ  هک  دوب  یعیبط 
ات دندوشگ ، نیمز  يور  ياهتلم  يارب  ینشور  ياهقفا  دنتفرگ و  تسد  رد  ار  تمارک  تیرح و  لعشم  هک  یناراوگرزب  دندوب ؛ هدرک  سرغ 

. دشاب مکاح  نانآ  رب  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  تلادع و  قح و  دننک و  رواب  ار  دوخ  تمارک  يدازآ و 

: اهتشون یپ 

رماع ۀنسالا  فارطا  بعالی  - 1
عمجا  بئاتکلا  ظح  هل  حارف 

ۀعس نم  لیزجلا  ریخلا  بهاو  ای  - 2
ۀعبرالا نینبلا  ما  ونب  نحن 

ۀعصعص نب  رماع  ریخ  نحن  و 
ۀعدعدملا ۀنفجلا  نومعطملا 

ۀعصیحلا طسو  ماهلا  نوبراضلا 
ۀعبسم ًادالب  انزواج  کیلا 
هعمساف ًاریبخ  اذه  نع  ربخت 

هعم  لکأت  نعللا ال  تیبا  ًالهم 
الو تئش  ثیح  ینع  کلح  رب  درش  - 3

ًالیطابالا کنع  عد  یلَع و  رثکت 
ًابذک نا  اقح و  نا  کلذ  لیق  دق 
ًالیق اذا  ءیش  یف  كراذتعا  امف 

نادـناخ نیا  هرابرد  لیـصفت  هب  یمقلعلا » لطب   » دوخ باتک  رد  رفظم  دـحاولادبع  خیـش  گرزب  ققحم  . 13 ص 11 -  مشاـه ، ینب  رمق  - 4
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. تسا هدنار  نخس  نانآ  تاحلاص  تایق  اب  یمارگ و 
ص 128. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  - 5
ص 128. ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  - 6

ج 2. دیمع ، گنهرف  دوش ؛ یم  هدیمان  يرگید  يووه  مادک  ره  دنشاب  هتشاد  رهوش  کی  هک  نز  ود  - 7
. مشاه ینب  رمق  - 8
. برالا یهتنم  - 9

توملا فوخ  موقلا  هوجو  تسبع  - 10
مسبتم  کحاض  مهیف  سابعلا  و 

ابالاو لضفلا  سسا  نم  ای  لضفلا  ابا  -11
ابا هل  نوکت  نا  الا  لضفلا  یبأ 

یبیرقت لداعم  یبرع  رد  هک  رالاسهپـس »  » اذـل تسا ، یـسراف  رد  پیترـس »  » لداـعم هزورما  هک  تسا  هدـمآ  دـیمع » گـنهرف   » نتم رد  - 12
م. دیسر -  رظن  هب  حجرا  تسا  ءاول » »

ۀعیبر هنم  نیا  ۀنیعظلا  یماح  -13
مرکم  هیبا  ًایلع  نم  نیا  ما 

: تسا هدمآ  نینچ  ص 331  ج 3 ، دیرفلا ، دقع  رد  - 14
رد دندش  تشاد ، قلعت  نانآ  هب  هک  مرخا  يداو  دراو  هنانک  ینب  هب  شروی  دصق  هب  مشج  ینب  ناروالد  زا  یهورگ  هارمه  عمصلا » نب  دیرد  »
نآ هب  ار  دوخ  راوس ، دروایب . ار  نز  نآ  دورب و  هک  داد  روتـسد  شنارای  زا  یکی  هب  دیرد »  » سپ دندید ، شرـسمه  اب  ار  يدرم  يداو  هرانک 

: تفگ دناسر و  درم 
: تفگ نز  هب  درک و  اهر  ار  رتش  راسفا  درم  نآ  هد » تاجن  ار  تناج  راذگاو و  ار  نز  »

نمالا ریس  کلسر  یلع  يریس 
نماط  شاج  تاذ  جارد  ریس 

ینئاش ینرق  نود  ینأتلا  نا 
ینیاعو  يربخاف  یئالب  یلبا 

زا تسا ، روآ  گنن  مفیرح  ربارب  رد  ندمآ  هاتوک  شابم . لوغـشم  لد  هدب و  همادا  ار  تدوخ  هار  راوتـسا  یلد  رطاخ و  نانیمطا  ینمیا و  اب  »
داد نز  هب  ار  شبـسا  دروآرد و  اـپ  زا  ار  وا  درک و  هلمح  راوس  هب  سپـس  رگنب » ریگب و  ربخ  سپ  دـمآ ، مهاوخ  نوریب  زارفارـس  نومزآ  نیا 
زین وا  دز ، ادص  ار  درم  نآ  درک ، هدهاشم  ار  هنحـص  دیـسر و  اجنادب  هک  نیمه  دماین و  یلوا  راوس  ارچ  دنیبب  ات  داتـسرف  ار  يرگید  دـیرد » »

: دناوخ یم  ار  ریز  تایبا  هک  یلاح  رد  تشگزاب  شیوس  هب  تشاذگاو و  ار  نز  بکرم  راسفا 
ۀعینملا ةرحلا  لیبس  ّلخ 
ۀعیبر اهنود  قال  کنا 

ۀعینم ۀیطخ  هفک  یف 
ۀعیرس ۀنعط  اهذخف  الوا 

ۀعیرش يرولا  یف  ینم  نعطلاو 
سباع مئیش  نم  يرتاذام 
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سرافلا  دعب  سرافلا  يرتامأ 
سبای  حمر  لماع  امهادرا 

تـسخن تسا . هدنراد  زاب  ياهزین  شتـسد  رد  هک  یتسه  فرط  هعیبر  اب  وا ، رب  یبایتسد  زا  لبق  هک  راذـگب  زاب  ار  نمادـکاپ  دازآ و  نز  هار  »
. دروآرد اپ  زا  زین  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  تسا ،» هدنور  ورف  اهرکیپ  رد  نم  ياهتبرض  هک  ریگب  عیرس  یتبرض 

. داتسرف نت  ود  نآ  تشونرس  زا  يریگربخ  يارب  ار  صخش  نیموس  دیرد  تشذگ ، هک  يدنچ 
. دـشک یم  لابند  هب  ار  دوخ  هزین  هک  درک  هدـهاشم  ار  درم  نآ  دـید و  ار  دوخ  هداـتفا  اـپ  زا  راـی  ود  دیـسر ، دربن  هنحـص  هب  هک  نیمه  راوس 

: تفگ شرسمه  هب  دوب ، هدید  ار  راوس  هک  نز  رهوش 
: تفگ دش و  راوس  هجوتم  سپس  ریگب ،» شیپ  ار  اههناخ  هار  »

!؟ يراد يراظتنا  هچ  نیگمشخ  يریش  زا  »
»؟ تخادنا اپ  زا  ار  نانآ  کشخ  ياهزین  هک  یینب  یمن  رگید  راوس  زا  سپ  ار  راوس  ایآ 

هتـشک و ار  درم  نت ، هس  نآ  تشادـنپ  تفر و  ورف  شنارای  هشیدـنا  رد  دـیرد  تسکـش . شاهزین  دروآرد و  اـپ  زا  ار  وا  ود  رب  هلمح  وا  رب  و 
. دناهدرب دوخ  اب  ار  شرسمه 

دوب شاهلیبق  هب  ندـش  کیدزن  لاح  رد  هک  هعیبر  هب  ار  دوخ  دـندوب . هدـش  هتـشک  نانآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  داتفا و  هار  ناـنآ  لاـبند  هب  سپ 
: تفگ وا  هب  دناسر و 

زا ار  نارای  مدرگرب و  نم  ات  ریگب  ار  ماهزین  سپ  دنتـسه  نیگمـشخ  ناراوس  منیب . یمن  ياهزین  وت  اب  دوش و  هتـشک  دیابن  وت  دننام  یـصخش  »
«. مراد زاب  وت  هب  هلمح 

: تفگ دناسر و  شنارای  هب  ار  دوخ  دیرد » »
دوخ هار  زین  نانآ  تسین ،» یـسرتسد  وا  رب  ار  امـش  رگید  تفرگ . ار  ماهزین  تشک و  ار  ناـتنارای  تساـخرب ، وا  زا  تیاـمح  هب  نز  بحاـص  »

: دورس ار  ریز  تایبا  هراب  نیا  رد  دیرد ، دنتفرگ . شیپ 
هلثمب تعمسالو  تیار  نا  ام 

لتقی  ملاسراف  ۀنیعظلا  یماح 
ةزهت اونوکی  مل  سراوف  يدرا 

لعفی  مل  هناک  رمتسا  مث 
ههجو ةرسا  اودبت  کلهتف 

لقیصلا  فک  هتلج  ماسحلا  لثم 
هحمر بحسی  ۀنیعط و  یجزی 

لدنجلا  عقو  نیشخ  تاغبلا  لثم 
سپس دشک  یم  ار  دنمورین  یناروالد  دنامب ، هدنز  دزادرپب و  رسمه  تیامح  هب  نینچ  هک  يراوس  ماهدینـشن  هدیدن و  يرگتیامح  وا ، نوچ  »

درخ و یناگدنرپ  نوچ  ار  شیابقر  دشخرد ، یم  هداد  لقیـص  ریـشمش  نوچ  شاهرهچ  هداتفین و  یقافتا  ییوگ  دـنک  یم  لابند  ار  دوخ  هار 
«. دشک یم  دوخ  سپ  ار  شاهزین  دزادنا و  یم  كاخ  هب  تردق  اب  دنراد  ساره  گنج  زا  هک  رادقم  یب 

ك: ر .  ) دناهدرمش رب  بقل  هدزناش  ات  ترضح  يارب  - 15
(. ص 128 ج 2 ، لاقملا ، حیقنت 

. نییبلاطلا لتاقم  - 16
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ص 437: شیرق ، رابخا  یف  قمنملا  - 17
دحاولاب هذیعا 

دساح لک  نیع  نم 
دعاقلاو مهمئاق 

دحاجلا مهملسم و 
دراولا مهرداص و 
دلاولا مهدلوم و 

ص 19. مشاه ، ینب  رمق  - 18
یمالسا نسح  دیس  همجرت  یشرق ، فیرش  رقاب  ققحم  همالع  فیلات  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  باتک  زا  يا  هدیزگ 

ص 41-23

اههاگدید مالسلا و  هیلع  سابع 

همدقم

اریز تشگ ؛ هنادواج  يدورـس  نامز  ره  اج و  همه  رد  ناگدازآ  يارب  درک و  دوخ  رخـسم  ار  ناگرزب  هشیدنا  لد و  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
یتـمظع هنادواـج و  تزع  ناناملـسم  يارب  دیـشورخ و  ناـیغط  ملظ و  ربارب  رد  هک  يردارب  دز ، یگرزب  يراکادـف  هب  تـسد  شردارب  يارب 

. تشاذگ ناغمرا  هب  یگشیمه ،
. میروآ یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  تیصخش  هرابرد  ار  ناگرزب  ياهرظن  راهظا  زا  یخرب  اجنیا ، رد 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  - 1

راوگرزب ماما  نیا  دور . یم  رامـش  هب  مالـسا  رد  تلیـضف  اوقت و  نارورـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  نیـسحلا ، نب  یلع  ماـما 
درک و یم  داـی  یکین  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردارب  هراـبرد  شیاهیراکادـف  زا  درک و  یم  تمحر  بلط  ساـبع  شیومع  يارب  هراوـمه 

: مینک یم  رکذ  ار  دراوم  نیا  شیومع ، هرابرد  ترضح  نانخس  هلمج  زا  دوتس . یم  بترم  ار  شگرزب  ياهیزابناج 
هکنآ ات  درک  ردارب  يادف  ار  دوخ  دمآرب  شیامزآ  هدـهع  زا  کین  درک و  یگتـشذگ  دوخ  زا  هک  دـنک  تمحر  ار  سابع  میومع  دـنوادخ  »

. دنک زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  اهنادب  ات  درک  اطع  لاب  ود  بلاط ، یبا  نب  رفعج  نوچ  اهنآ  ياج  هب  دنوادخ  دش ، هدیرب  شناتسد 
.19 … دنروخ » یم  هطبغ  وا  رب  تمایق  زور  رد  نادیهش  همه  هک  تسا  یتلزنم  لاعتم  دنوادخ  دزن  ار  سابع 

. دنک یم  نایب  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدازآ ، ردپ  شردارب ، هار  رد  ار  لضفلاوبا  ياهیراکادف  تاملک ، نیا 
ار شایمارگ  ناتـسد  تشگ ، يراکادف  لبمـس  خیرات و  دزنابز  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  يزابناج  یگتـشذگدوخ و  زا  راثیا و  رد  ترـضح 

. دیتلغ رد  دوخ  نوخ  هب  هکنآ  ات  درک  يرادیاپ  هظحل  نیرخآ  ات  داد و  ردارب  هار  رد  اروشاع  زور 
قح و هار  نادیهـش  یمامت  رب  ار  وا  سابع ، هب  شیاهتمارک  اهـشاداپ و  اب  شترـضح  دنامن و  رجا  یب  دـنوادخ  دزن  گرزب  ياهیراکادـف  نیا 

. دنروخ یم  هطبغ  وا  رب  همه  هک  اجنآ  ات  دیشخب  يرترب  نآ ، ریغ  مالسا و  يایند  رد  تلیضف 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 2

یم لمع  هب  لیلجت  سابع  شیومع  زا  هراومه  يرشب ، شناد  دننامیب  هرهچ  مالـسا و  دنمـشیدنا  رگعادبا و  لقع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هلمج زا  تـشاد . یم  گرزب  ار  اروشاـع  زور  رد  شاهناـنامرهق  عـضاوم  درک و  یم  داــی  وا  زا  نـیگآرطع  ياهــشیاتس  دورد و  اــب  دروآ و 

: دشاب یم  ریز  نایب  تسا ، هدومرف  مشاه  ینب  رمق  هرابرد  ماما  هک  ینانخس 
شیامزآ هتوب  زا  یبوخ  هب  درک ، داهج  نیسح  شردارب  هارمه  تشاد . مکحم  ینامیا  ذفان و  یتریـصب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  میومع  »

20 … تفر » ایند  زا  دیهش  دمآ و  نوریب 
: درب یم  مان  نینچ  تسوا  یتفگش  دروم  هک  شیومع  رد  مسجم  تافص  نیرترب  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

«: ینیبزیت : » فلا
زا تین و  صولخ  ناور ، یگدولاپ  زا  سپ  رگم  دنک ، یمن  ادـیپ  تسد  نادـب  یـسک  تسا و  رکف  تلاصا  يأر و  يراوتـسا  دـمایپ  ینیبزیت ،

. یمدآ نورد  رب  اهنآ  هطلس  مدع  یناسفن و  ياهاوه  رورغ و  ندنار  دوخ 
. دوب سابعلا  لضفلاوبا  ياهیگژیو  نیرتراکشآ  زا  ینیب  زیت 

هلق هب  هنوگ  نیدب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ءادهـشلادیس  تیاده و  ماما  زا  تیعبت  هب  ترـضح  هک  دوب  قیمع  رکفت  ینیبزیت و  زا 
. تخاس هنادواج  خیرات ، تاحفص  رب  ار  دوخ  تفای و  تسد  تمارک  فرش و 

ياههلق رب  هک  ترـضح  دـننامیب  تیـصخش  ربارب  رد  درامـش ، یم  گرزب  ار  اهنآ  ناـسنا  تسا و  رادـیاپ  یناـسنا  ياهـشزرا  یتقو  اـت  سپ 
. دنک یم  شنرک  دیاس و  یم  نیمز  رب  رس  تسا  هتفای  تسد  تیناسنا 

«: راوتسا نامیا  : » ب
، شردارب رانک  رد  داهج  ترـضح ، نامیا  يراوتـسا  ياهناشن  زا  تسوا . نیدـالوپ  راوتـسا و  ناـمیا  ترـضح ، زراـب  تافـص  زا  رگید  یکی 
رد هک  روطناـمه  و  تفر . یم  رامـش  هب  لاـعتم  راـگدرورپ  تیاـضر  بـلج  شفدـه  هـک  دوـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هناـحیر 

. ترضح راوتسا  نامیا  رب  تسایوگ  یلیلد  نیمه  تشادن و  يدام  هزیگنا  نیرتمک  يزابناج  نیا  زا  تشاد  نایب  اروشاع  زور  شیاهزجر 
«: مالسلا هیلع  نیسح  اب  داهج  : » ج

رالاس یهدنامرف  تحت  داهج  درب ، یم  مان  مالسلا  هیلع  سابع  البرک ، نامرهق  شیومع ، يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يرگید  تلیـضف 
دوب یتلیضف  نیرتگرزب  ردارب ، نامرآ  هار  رد  داهج  تسا . تشهب  ناناوج  ياقآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یمارگ  طبـس  نادیهش ،

رد هک  داد  ناشن  دوخ  زا  ییاهینامرهق  اروشاع  زور  رد  دـمآرد و  هب  شیامزآ  هدـهع  زا  کین  تفای و  تسد  نادـب  لـضفلاوبا  ترـضح  هک 
. تسا دننامیب  تعاجش  يروالد و  يایند 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترایز 

( مالسلا مهیلع   ) شتیب لها  نیسح و  ماما  ترایز  زا  سپ  تفر و  يراکادف  تداهش و  نیمزرـس  البرک ، ترایز  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک ار  ریز  ترایز  داتـسیا و  راوگرزب  نآ  گرزب  دـقرم  رـس  رب  تفاتـش و  سابع  شیومع ، ربق  ترایز  هب  قوش  اب  شاهدـیزگرب  باحـصا  و 

: دناوخ زاغآرس  نیا  اب  دهد  یم  یهاوگ  وا  تناکم  رب  دهد و  یم  ناشن  ار  سابع  تلزنم 
رـسپ يا  داب  وت  رب  زور  هنابـش  كاپ ، ناقیدـص  نادیهـش و  همه  حـلاص و  ناگدـنب  لسرم و  ياـیبنا  برقم و  هکئـالم  مالـس  ادـخ و  مالـس  »

 …« نینمؤملاریما
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باطخ دروم  تسا ، تشادگرزب  لیلجت و  یناعم  میهافم و  همه  هدنرادرب  رد  هک  تاملک  نیا  اب  ار  سابع  شیومع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیرتهب و نیا  دتـسرف و  یم  وا  رب  ار  ناقیدص  نادیهـش و  حلاص ، ناگدنب  لسرم ، ناربمایپ  هکئالم  دـنوادخ ، مالـس  دورد و  دـهد . یم  رارق 

. البرک رادمچرپ  يارب  تسا  یمالس  نیرترب 
: دریگ یم  یپ  نینچ  ار  دوخ  ترایز  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  توبن ، هراصع  سپس 

مولظم رگغالبا و  یـصو  ملاـع ، ياـمنهار  هدـیزگرب ، طبـس  لـسرم ، ربماـیپ  نیـشناج  هار  رد  تیراکادـف  يراداـفو و  قیدـصت ، میلـست ، هب  »
 … «. مهد یم  تداهش  هدیدمتس ،

یتاراختفا دراد . یم  میدقت  سابع  شیومع  هب  دوش  یم  میدقت  گرزب  نادیهش  هب  هک  ییاههناشن  نیرتهب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اجنیا  رد 
: هنوگ نیا  زا 

: میلست فلا - 
هب وا  هار  رد  هکنآ  ات  درک  بجاو  دوخ  رب  ار  وا  زا  تعباـتم  فقاوم ، لـحارم و  همه  رد  درپس و  ءادهـشلادیس  شردارب  هب  ار  دوخ  روما  همه 

يأر صلاخ و  تین  هار و  یتسرد  تشاد و  یهاگآ  تسا  دـنوادخ  هب  راوتـسا  نامیا  رب  ینتبم  هک  شردارب  تماما  هب  اریز  دیـسر ؛ تداـهش 
. تشاد رواب  اهنادب  تسناد و  یم  ار  ردارب  لیصا 

: قیدصت ب - 
یتسرد رد  زگره  درک و  قیدصت  اههاگدید  فقاوم و  یمامت  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هناحیر  شردارب  مالـسلا  هیلع  سابع 

. تسا راکشآ  یهارمگ  رد  دراد  زیتس  رس  وا  اب  هک  ره  تسا و  قح  رب  شردارب  تشاد  نیقی  دادن و  هار  کش  دوخ  هب  وا  نامرآ  تلادع  و 
: يرادافو ج - 

هار رد  هک  ار  ینامیپ  ره  تسا ؛ يرادافو  دهد ، یم  تبسن  لضفلاوبا  شیومع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یکین  تافـص  زا  رگید  یکی 
رد لحارم  طیارـش و  نیرتتخـس  رد  دروآ و  اجب  دوب  هتـسب  ادـخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعوبا  تقیقح  قح و  ماما  شردارب  زا  عافد 

تافـص نیرتالاو  زا  هک  يرادافو  دیـسر . تداهـش  هب  شهار  رد  دوخ  دـش و  عطق  شناتـسد  هکنآ  ات  دـشن  ادـج  وا  زا  داتـسیا و  ردارب  رانک 
. دشاب رادافو  ناکیدزن  رود و  هب  تبسن  ات  دوب  هدش  هدیرفآ  وا  دوب ، لضفلاوبا  ترضح  رصانع  یساسا و  ياهیگژیو  زا  تسا ،

: يراکادف د - 
هناصلاخ ترضح  دهد ، یم  یهاوگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  شردارب  هار  رد  شیومع  يزابناج  يراکادف و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

خیرات ریظن  یب  گرزب و  ياهیزابناج  رد  ردارب  اب  تخادرپ و  زیتس  هب  لطاب  رفک و  نایاوشیپ  اـب  درک و  يراکادـف  لـطاب ، ندرب  نیب  زا  يارب 
. درک تکرش 

: مینک هجوت  گرزب  ترایز  نیا  زا  يرگید  تمسق  هب 
يرای يرادنتشیوخ و  يرادیاپ ، هچنآ  رب  داب -  نانآ  رب  ادخ  تاولص  نیـسح -  نسح و  نینمؤملاریما و  شربمایپ و  فرط  زا  دنوادخ  سپ  »

. تسا ماجرف  نیرتهب  تشهب ، هک  دهدب  شاداپ  نیرتهب  وت  هب  يدرک ،
رالاس هار  رد  گرزب  ياهیراکادـف  اب  اریز  ؛ تسا مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يوس  زا  ساـبع  ترـضح  ریدـقت  لـیلجت و  لـماش  تمـسق  نیا 

اهتمواقم اهـشالت و  نیارد  ترـضح  تسا . تشادگرزب  نیا  هتـسیاش  وا ، رانک  رد  یتخـس  هنوگره  لمحت  وا و  هار  رد  يزابناج  نادـیهش و 
جرا ار  اهیزابناج  نیا  مهیلع -  هللا  مالـس  نیـسح -  نسح و  نایقتم ، يالوم  شربمایپ ، ضوع  زین  دنوادخ  تشاد و  رظن  دم  ار  ادـخ  ياضر 

. درک اطع  ار  اهشاداپ  نیرتهب  وا  هب  داهن و 
یم دـنک و  یم  دای  دـنوادخ  دزن  ار  شهاگیاج  سابع و  شیومع  يالاو  تافـص  دریگ و  یم  یپ  ار  دوخ  ترایز  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیامرف
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هاوخ ادخ  ناریمـض  یفاص  ادخ و  هار  رد  نادهاجم  و  ردب »  » نارگ راکیپ  هار  نامهر  وت د  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  مهد و  یم  یهاوگ  »
، نیرتهب دنوادخ  سپ  يدیـشوک ، نانآ  نوچو  یتفر  شیپ  شیایلوا ، ناگدننک  يرای  شناتـسود و  راوتـسا  ناعفادم  شنانمـشد و  داهج  رد 

.21 … دنک » اطع  وت  هب  دهد ، یم  شتوعد  ناگدننک  تباجا  شرما و  نایلاو  ناعیطم  هب  هک  یشاداپ  نیرتلماک  نیرتالاو و 
رد سابع  شیومع  هکنیا  رب  دبلط  یم  تداهـش  هب  ار  ادخ  دهد و  یم  یهاوگ  مالـسا  دنمـشیدنا  رگعادـبا و  لقع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

كاپ نوخ  اب  هک  ینادرمدار  تفر ؛ شیپ  ردب  نادیهش  هار  نامه  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدازآ ، ردپ  شردارب ، شوداشود  شداهج 
باختنا ار  تداهش  مان ، تریصب  یهاگآ و  اب  دوخ و  نامرآ  ندوب  هنالداع  هب  نیقی  اب  دندرک و  لّجـسم  ار  مالـسا  یگـشیمه  يزوریپ  دوخ 

تخات و شیپ  ناشخرد  هار  نیا  رد  زین  سابعلا  لضفلاوبا  دندروآ . رد  زازتها  هب  خـیرات  يادـنلب  رب  ار  قح  هملک  دـیحوت و  مچرپ  دـندرک و 
مهرد ار  مالـسا  مچرپ  دـنک و  وحم  ار  یهلا  هملک  تساوخ  یم  هک  هداز  نایفـسوبا  يوما و  ياپ  رـس و  یب  لاـگنچ  زا  مالـسا  تاـجن  يارب 

. دیسر تداهش  هب  درک و  مایق  دنادرگرب ، نیتسخن  تیلهاج  هب  ار  مدرم  دچیپب و 
قح هملک  هک  دوب  نانآ  مایق  يرادـیاپ و  اب  داتـسیا و  يوما  زیرنوخ  توغاط  ربارب  رد  ناگدازآ  ردـپ  شردارب ، یهدـنامرف  تحت  لـضفلاوبا 

. دندروخ تسکش  تدشب  ماما  تقیقح و  قح و  نانمشد  دش و  زوریپ  مالسا  تیبثت و 
یم دای  نینچ  ار  وا  شاداپ  درامش و  یم  رب  ار  سابع  شیومع  هدیزگرب  تافـص  دهد و  یم  همادا  ار  دوخ  ترایز  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دنک
درک و ثوعبم  نادیهـش  نایم  رد  ار  وت  دـنوادخ  سپ  يدرک ، ار  تشالت  تیاهن  يدروآ و  اـجب  ار  تحیـصن  قح  هک )  ) مهد یم  تداهـش  »
رد ار  تمان  درک و  اـطع  وت  هب  ار  هفرغ  نیرتهب  داد و  ياـج  یتشهب  لزنم  نیرتعیـسو  رد  تخاـس و  هارمه  نادیعـس  ياـهحور  اـب  ار  تحور 

. درک تروشحم  دنتسه -  یناقیفر  بوخ  هچ  هک  ناحلاص -  نادیهش و  ناربمایپ ، اب  تخاس و  هزاوآ  رپ  نییلع » »
هدرک ادـتقا  ناحلاص  هب  هک  یلاح  رد  یتفر  شیپ  ترما  هب  تبـسن  تریـصب  اب  یتسـشنن و  بقع  يدرکن و  یتسـس  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

. يدرک یم  يوریپ  ار  ناربمایپ  يدوب و 
22 نانابرهم .» نیرتنابرهم  تسوا  هک  دنک  عمج  ناکاپ  ناگدیزگرب و  هاگیاج  رد  ار  شیایلوا  شربمایپ و  وت ، ام ، دنوادخ  سپ 

نیا اریز  میوش ؛ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  سابع  ترـضح  يـالاو  تیعقوم  دـننامیب و  تیمها  هجوتم  تراـیز ، یناـیاپ  تمـسق  رد 
یمارتحا زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر  هار  رد  يراکادـف  هناصلاخ و  تحیـصن  اب  راوگرزب  نامرهق 

اب ار  وا  دـناسرب و  برق  تاجرد  نیرتالاب  هب  ار  شیومع  دـنوادخ  ات  دـنک  یم  اـعد  قداـص  ماـما  اذـل  دـیدرگ ؛ رادروخرب  ماـما  دزن  صاـخ 
. دنک روشحم  ناقیدص  ناربمایپ و 

مالسلا هیلع  تجح  ترضح  - 3

یشخب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مظعالا ، هللا  ۀیقب  ادخ و  تجح  گرزب ، حلصم 
: دیوگ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  سابع  شیومع  هرابرد  دوخ  يابیز  نانخس  زا 

، دیزگرب ار  شیادرف  هرهب  زورید  زا  تخاس و  وا  يادـف  ار  شناج  هک  ردارب  گرزب  دردـمه  نینمؤملاریما ، نب  سابع  لضفلاوبا ، رب  مالـس  »
نب دـیزی  ، » شنالتاق دـنوادخ  تشگ . عطق  شناتـسد  دیـشوک و  وا  هب  بآ  ندـناسر  يارب  درک و  تظاـفح  وا  زا  دوب و  ردارب  ییادـف  هکنآ 

23 … دنک » تنعل  ار  ییاط » لیفط  نب  میکح   » و داقر »
درامش و یم  رب  نینچ  ار  ناندع  راختفا  هیام  مشاه و  ینب  رمق  شیومع ، رد  راد  هشیر  يالاو  تافـص  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  رـصع -  ماما 

: دیاتس یم 
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یلدمه یماگمه و  نیا  هک  اجنآ  ات  طیارش  نیرتراوشد  نیرتتخس و  رد  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  شردارب  اب  یماگمه  يدردمه و  - 1
. تشگ خیرات  لثملا  برض 

. رون تیاده و  ماما  يرای  يرادنتشیوخ و  اوقت ، اب  ترخآ  هشوت  نداتسرف  - 2
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تشهب ، ناناوج  رورس  هار  رد  شنادنزرف  ناردارب و  دوخ ، ناج  ندرک  ادف  - 3

. دوخ نوخ  اب  شمولظم  ردارب  زا  تظافح  - 4
ربمایپ نادناخ  هب  بآ  ياهرطق  ندیسر  زا  عنام  ملاظ  رگمتس و  ياهورین  هک  یماگنه  شتیب  لها  ردارب و  هب  بآ  ندناسر  يارب  شـشوک  - 5

. دندوب هدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نارعاش - 4

تحت دندوب و  دیشخرد ، یم  تفارش  یگرزب و  جوا  رد  هک  لضفلاوبا  تیـصخش  هتفیـش  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هب  کسمتم  هدازآ  نارعاش 
زا ياهراپ  اجنیا  رد  دور . یم  رامش  هب  برع  بدا  ياهراکهاش  زا  هک  دندورس  ییابیز  دیاصق  وا  يالاو  تافـص  دننامیب و  تیـصخش  ریثأت 

: مینک یم  لقن  ار  ناشرعش  اهنآ و 
: تیمک - 1

: دورس نینچ  دوخ  هنادواج  تایمشاه »  » زا یکی  رد  دوب و  لضفلاوبا  تمظع  هتخابلد  يدسا » تیمک   » مالسا رعاش  نیرتگرزب 
24 تساهدرد .» زا  اهناج  نامرد  نانآ ، نیریش  هرطاخ  لضفلاوبا   …«و 

نینچمه تسا . قلطم  لامک  تلیـضف و  يروآدای  اریز  تسا ؛ نیریـش  یـشنم  گرزب  ره  دزن  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ریاـس  لـضفلاوبا و  داـی 
. تسا یحور  ياهیرامیب  رگید  رورغ و  لهج و  ياهیرامیب  زا  اهناج  يوراد 

: دمحم نب  لضف  - 2
ياین تیـصخش  هتفیـش  ینامـسآ و  يرعاش  لضفلاوبا ، ناگداون  زا  مالـسلا  هیلع  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  لضف  نب  دـمحم  نب  لضف 

: دیارس یم  نینچ  ياهدیصق  رد  تسالبرک . رادمچرپ  شگرزب 
مالسلا هیلع  نیسح  زا  تیامح  مروآ . یم  دای  هب  دروآ ، یم  موجه  راو  هناوید  وس  همه  زا  نمشد  هک  يزور  البرک  رد  ار  سابع  یگداتسیا  »

یم ردارب  دوجو  درگ  هب  راو  هناورپ  داد و  یمن  ناـشن  یتسـس  دـنادرگ ، یمن  يور  درک و  یم  یناـبهگن  ار  وا  یگنـشت  تیاـهن  رد  هدومن و 
دوب تلیضف  زا  راشرس  هک  يدننام  یب  هنحص  هچ  ماهدیدن  داب -  وا  رب  فرش  تلیضف و  نیسح -  اب  شراتفر  نوچ  ياهنحـص  زگره  تشگ .

25 تسا .» هدرکن  هابت  ار  شرادرک  وا  نیشناج  و 
ناگدازآ و ردپ  شردارب  تیامح  رد  ار  وا  زیمآراختفا  ناشخرد و  شقن  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  دـننام  یب  يریلد  تعاجـش و  تایبا  نیا 

دننام یب  روضح  عضوم و  نیا  زا  رتابیز  رتناشخرد و  ياهنحـص  دهد . یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  وا  نادـناخ  ییاقـس  دوخ و  نوخ  اب  وا  زا  عافد 
هدرک هتفیش  ار  وا  دراد و  روآتفگش  يریثأت  لضف »  » شاهداون رب  لضفلاوبا  تیصخش  عضاوم و  درادن . دوجو  شردارب  رانک  رد  لضفلاوبا 

: دیوگ یم  هیثرم  نینچ  ار  شدج  یفیطل  تایبا  یط  هتخوس ، یناج  نیشتآ و  یبلق  اب  سپ  تسا ؛
، یلع شردـپ  دـنزرف  ردارب و  تشاد ؛ او  نتـسیرگ  هب  ـالبرک  رد  ار  نیـسح  هـک  تـسا  يدرمدار  وا ، رب  نتـسیرگ  يارب  سک  نیرتهتـسیاش  »

نیع رد  و  میزجاـع -  وا  ییوگاـنث  زا  هک  درک -  تاـساوم  دروآ و  اـجب  ار  يردارب  قـح  لاـح  همه  رد  هکنآ  نوـخ . هب  هتـشغآ  لـضفلاوبا 
.26 تشاد » مدقم  دوخ  رب  ار  ردارب  یگنشت ،

. تسا تلیضف  یگداتسیا و  لبمس  لضفلاوبا  شکانلوه ، بیاصم  ببس  هب  وا  رب  نتسیرگ  تشادگرزب و  يارب  نامدرم  نیرتهتسیاش  يرآ ،
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تسد زا  ار  دوخ  ردارب  نیرتکین  نیرتنابرهم و  اریز  تسیرگ ؛ یخلت  هب  وا  رب  تسکش و  شرمک  ردارب ، تداهش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دوب هداد 

: ینیوزق یضار  دیس  - 3
: دیاتس یم  ار  وا  نینچ  دوش و  یم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  تیصخش  هتفیش  ینیوزق  یضار  دیس  يولع  رعاش 

! لضفلاوبا يا  »
! يرادنتشیوخ یگداتسیا و  تلیضف و  رورس  يا 

. درکن لوبق  يردپ  هب  ار  وت  زج  تلیضف 
. دنک یمن  ادیپ  تسد  شاهتساوخ  هب  ياهدنشوک  ره  اما  یتفای ، تسد  یگرزب  تمظع و  جوا  هب  يدیشوک و 
.27 يدرک » دوخ  بکرم  ار  اههزین  ناکیپ  يدز و  زابرس  ملظ  نتفریذپ  زا  تمه  ولع  يزازفارس و  تزع و  اب 

تشپ ار  لامک  بتارم  شترضح  دور . یم  رامش  هب  مالسا  برع و  يایند  رد  یگداتـسیا  تلیـضف و  ناراذگناینب  زا  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
. دیزگرب ار  اههزین  ناکیپ  ملظ ، تلذ و  زا  ییاهر  يارب  تفای و  تسد  تمارک  فرش و  هلق  هب  تشاذگ و  رس 

: يرزا اضر  دمحم  - 4
ریخست ار  ناگدازآ  لقع  بلق و  هک  مشاه  ینب  رمق  یمارگ  تافص  زا  شیاتس  رکذ و  هب  دوخ  ياویش  هدیـصق  رد  يرزا » اضر  دمحم   » جاح

: دیارس یم  نینچ  تسا و  هتخادرپ  هدرک ،
. تسا نامیرک  هیامرس  نیرتهب  کین  مان  هک  شوکب  کین  مان  دای و  بسک  يارب  »

!؟ ياهدینشن تسا  هدرک  رک  ار  کلف  شوگ  شدربن  رات و  هریت و  ار  نامسآ  شراکیپ  رابغ  هک  ار  البرک  يارجام  ایآ 
«. دوب هدش  هدنهانپ  لضفلاوبا  هب  تیاده  ماما  هدش و  هریت  نآ  دابدرگ  تدش  زا  دیشروخ  هک  يزور 

. تسا لیمج  رکذ  نیمه  رادیاپ  یندنام و  هیامرس  اهنت  اریز  دناوخ ؛ یم  ارف  کین  مان  بسک  هب  ار  یمدآ  يرزا » ، » تیب نیتسخن  رد 
. دنک یم  توعد  تسا ، مالسلا  هیلع  تیب  لها  ياه  يدرمدار  لیاضف و  ناشف  شتآ  هک  البرک  هعقاو  زا  نتفرگ  تربع  هب  تیب  نیمود  رد 
هیلع لضفلاوبا  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـحیر  مرکا و  ربماـیپ  یمارگ  طبـس  ندرب  هاـنپ  زا  يرزا » ، » تیب نیموس  رد 

. دیوگ یم  نخس  مالسلا 
: مینک هجوت  دیوگ  یم  نخس  شردارب  هار  رد  سابع  ياهیروالد  اه و  يرای  زا  اهنآ  رد  هک  يرزا »  » رگید تایبا  هب 

. دنک یم  عافد  دوخ  هشیب  زا   28 يرش »  » ربژه يرآ ، دیروش ، نانمشد  رب  درک و  يرادساپ  دوخ  مانک  زا  يریش  نوچ  »
اب دوش و  یم  ور  هب  ور  نانمـشد  هوبنا  اب  نادنخ  هرهچ  اب  هک  يدرم  ریـش  زا  دوب ، نیگنـس  ربا  ياههدعر  ردـنت و  نانوچ  اهریـشمش ، شبوک 

. دوش هریچ  ناگراتس  رب  هکنآ  ات  دوش  یمن  ریگیاج  متس  هناخ  رد  هک  يزارفارس  دنک ، یم  گرم  میدقت  ار  شرس  رورغ 
.29 تسا »!؟ اهیتخس  هدومزآ  يراوشد و  ره  گنهاشیپ  وا  هک  تسناد  یمن  شیرق  ایآ 

موجه ندیرب و  دنک و  یم  ریوصت  ار  ناگدازآ  ردپ  شردارب  زا  عافد  رد  لضفلاوبا  ترـضح  ناشخرد  شقن  اهینامرهق و  تقدب ، تایبا  نیا 
ناشن دندوب  هدش  عمج  امن  ناسنا  ناگرگ  زا  عافد  يارب  هک  ار  یناتفص  ناویح  نتسکش  مهرد  نمشد و  فوفص  هب  ار  ترـضح  ریـش  نوچ 

رد تفر و  یم  ناشراکیپ  هب  نادنخ  ياهرهچ  اب  دندوب ، هدرک  رپ  ار  ارحص  هک  ناگلفس  نانمشد و  هوبنا  هب  هجوت  نودب  لضفلاوبا  دهد . یم 
. دناشون یم  گرم  ماج  نانآ  هب  شردارب  تزع  دوخ و  تمارک  هار 

رد ار  ناشیاهتب  هکنآ  ؛ تسا مالـسلا  هیلع  یلع  هدرورپ  تسد  دـنزرف و  اهیراوشد و  درم  سابع  دـنتفایرد ، هک  دوب  دربن  نیا  رد  شیرق  لـیابق 
. دوب هدرک  ناشراداو  مالسا  نتفریذپ  هب  هدرک و  خسن  ار  ناشتیلهاج  هتسکش و  مه 

. میرب یم  نایاپ  هب  اج  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  هرابرد  ار  برع  بدا  ناگرزب  زا  یخرب  موصعم و  ناماما  تارظن 
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: اهتشون یپ 

. بلاطلا ةدمع  زا  لقن  هب  ص 123  نیرادلا ، ةریخذ  - 19

. بلاطلا ةدمع  زا  لقن  هب  ص 123  نیرادلا ، ةریخذ  - 20
. مالسلا هیلع  سابع  ترضح  ترایز  نانجلا ، حیتافم  ك : ر . - 21

. تارایز هیعدا و  بتک  رگید  یمق و  سابع  خیش  نانجلا  حیتافم  - 22
. مشش نرق  ناگرزب  زا  يدهشم ، نب  دمحم  رازملا ، - 23

: تایمشاهلا - 24
ولحلا مهرکذ  نا  لضفلاوبا  و 
ماقسا  نم  سوفنلا  ءافش 

(. فلؤم  ) دنک یم  یفرعم  بلطملادبع  نب  سابع  ار  لضفلاوبا  ناوید ، حراش  هکنآ  بیجع 
: يدجملا زا  لقن  هب  ص 147  مشاه ، ینب  رمق  - 25

هفقوم سابعلل  رکذ  ّینا ال 
فطتخی  موقلا  ماهو  ءالبرکب 

ًامظ یلع  هیمحی  نیسحلا و  یمحی 
فلتخیف  ینشی  الو  یلوی  الو 

هدهشمک ًاموی  ًادهشم  يرا  الو 
فرشلاو  لضفلا  هیلع  نیسحلا  عم 

هتلیضف تناب  ًادهشم  هب  مرکا 
فلخ  هلاعفا  هل  عاضا  ام  و 
ص 5: ج 3 ، ریدغلا ، - 26

هیلع یکبی  نا  سانلا  قحا 
ءالبرکب نیسحلا  یکبا  یتف 
یلع هدلاو  نبا  هوخا و 

ءامدلاب جرضملا  لضفلاوبا 
ءیش هینثی  هاساو ال  نم  و 
ءامب شطع  یلع  هلداج  و 

ابالاو لضفلا  سسا  نم  ای  لضفلاابا  - 27
ابأ هل  نوکت  نا  الا  لضفلا  یبأ 

اهتغلبف یلعلا  بابسا  تبلطت 
ابلطت ام  غلاب  عاس  لک  ام  و 

ۀعنم ازع و  میضلا  لامتحا  نود  و 
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ابکرم ۀنسالا  فارطا  تریخت 
: دش یم  هتفگ  دش و  تعاجش  لثملا  برض  اهدعب  هک  تارف  رانک  رد  ناریش  مانک » - » 28

(. م  - ) يرشلا دساک 
ًارمشم لیمجلا  رکذلا  یلا  ضهناف  - 29

اهمارک هتنتقا  ام  یقبأ  رکذلاف 
البرک ۀعقو  ثیدح  كاتا  ام  وا 

اهماتق ءامسلا  غلب  دق  ینا و 
يدهلا هبراجتسا  لضفلاوبا  موی 

اهماثل جاجعلا  ردک  نم  سمشلا  و 
اهنود مدمد  هتنیرع و  یمحف 

اهماغرض يرشلا  نود  نم  بذی  و 
اهعقو بسحت  ضیبلا  قوف  ضیبلا  و 

اهمامغ رهفکا  اذا  دوعرلا  لجز 
ًامساب ۀبیتکلا  یقلی  لساب  نم 

اهماه ۀینملاب  حشری  سوشلا  و 
ۀمیضه راد  لتحی  مشاو ال 

اهماغر موجنلا  یلع  لقتسی  وا 
هنا شیرق  يردت  نکت  ملوا 

اهمادقم ۀینث  لک  عالط 
یمالسا نسح  دیس  همجرت  یشرق ، فیرش  رقاب  ققحم  همالع  فیلات  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  باتک  زا  يا  هدیزگ 

ص 54-42

یحور ياهیگژیو 

همدقم

. دوب یکین  لیاضف و  زا  ییایند  مالسلا  هیلع  سابع  نامرورس 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هداز  هک  سب  ار  وا  راختفا  نیمه  دوب و  وا  تایتاذ  ءزج  درک ، روصت  ناوتب  هک  ار  الاو  شیارگ  کین و  تفـص  ره 

. دوب ایند  لیاضف  یمامت  ياراد 
. تشگ الاو  یشزرا  ره  دامن  یتلیضف و  ره  لبمس  ناناملسم  دزن  هکنآ  ات  درب  ثرا  هب  ار  ردپ  تافص  اهتلیضف و  همه  لضفلاوبا 

: مینک یم  دای  ار  ترضح  تافص  یخرب  راصتخا  هب  اجنیا  رد 

تعاجش - 1
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. دشاب یم  ثداوح  ربارب  رد  یگداتسیا  يراوتسا و  توق و  هناشن  اریز  تسا ؛ یگنادرم  ناشن  نیرتایوگ  تعاجش ، يریلد و 
نایم رد  دـندوب و  برع  رادـمان  ناروالد  زا  هک  شیاه  ییاد  تسا و  یتسه  ناسنا  نیرتعاجـش  هک  شردـپ  زا  ار  الاو  تفـص  نیا  لضفلاوبا 

. دوب هدرب  ثرا  هب  دندوب ، روهشم  تفص  نیدب  لیابق  ریاس 
. دادن هار  دوخ  هب  یسرت  زگره  شردپ  هارمه  ياهگنج  رد  دناهتفگ  ناخروم  هک  هنوگنآ  دوب و  اهینامرهق  زا  ییایند  لضفلاوبا 

خیرات ياهزور  نیرتیسامح  زا  هک  زور  نیا  رد  لضفلاوبا  تشگ . خیرات  دزنابز  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یتعاجش  نانچ  نآ  زین  اروشاع  زور 
هماـع لزلزتـم و  ار  موـق  ناعاجـش  هک  داد  ناـشن  يروـالد  ردـقنآ  دـندوب -  هدرک  رپ  ار  تشد  هک  نانمـشد -  هوـبنا  ربارب  رد  تسا ، مالـسا 

ار هاپس  لک  یهدنامرف  داهنشیپ  شترضح  هب  هک  اجنآ  ات  دنکفا  هیاس  نانآ  رب  گرم  دیزرل و  ناشیاپ  ریز  نیمز ، درک و  ناساره  ار  نایهاپس 
شـسدقم نامرآ  زا  عافد  شاهدـیقع و  نامیا و  رب  دز و  رخـسمت  نآ  رب  سابع  نکیل  دـنداد  شردارب -  يرای  زا  يریگهرانک  تروص  رد  - 

. دش هدوزفا 
زا عافد  هکلب  دوبن ، یگدـنز  نیا  زا  يدام  يدوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  يروالد  تعاجش و 

. تفر یم  رامش  هب  ناگدیدمتس  نامورحم و  قوقح  عفادم  نیرتگرزب  ءادهشلادیس  شردارب  تضهن  رد  مسجم  ياهنامرآ  نیرتسدقم 

نارعاش اب 

هتفیش دناهدوب و  تفگـش  رد  هراومه  درک ، دراو  يوما  هاپـس  هب  هنت  کی  هک  یتسکـش  ترـضح و  يدرمدار  يریلد ، تعاجـش ، زا  نارعاش 
. میروآ یم  دناهداد  نخس  داد  باب  نیا  رد  هک  ار  نانآ  زا  يرامش  لاثم ، يارب  دناهتشگ . وا  يالاو  تیصخش 

: یلح رفعج  دیس  فلا - 
: دنک یم  ریوصت  نینچ  ار  ترضح  ياهراکیپ  زا  يوما  هاپس  ساره  سرت و  دوخ ، ناشخرد  هدیصق  رد  یلح » رفعج  دیس   » يولع رعاش 
راکشآ کین  ار  شاهتساوخ  هک  ناّرغ  نیگمشخ و  يریـش  موجه  زج  تخیر ، ورف  باذع  يوما ، نایهاپـس  رب  اهدربن ، هدومزآ  راک  ریـش  زا  »

. درکن ناساره  ار  نانآ  يزیچ  دوب ، هدرک 
. دوب هدرک  نیگهودنا  ار  نانآ  ياههرهچ  گرم ، زا  سرت 

. دوب نادنخ  هنایم  نآ  رد  سابع  اما 
. درک یم  ورد  ار  ناشیاهرس  تفوک و  یم  مهرد  ار  نانآ  تخیر ، یم  مهرد  ار  هاپس  هرسیم  هنمیم و 

. درک یم  تکرح  وا  شیپاشیپ  شرس ، تخیرگ و  یم  هکنآ  رگم  درک  یمن  هلمح  وا  هب  يروالد 
. دندش ناسکی  ناشدیپس  هایس و  هک  درک  يزیمآگنر  شاهزین  اب  نانچ  ار  نابسا 

. درک یم  ریزارس  وا  رب  ار  موتحم  يالب  هکنآ  رگم  دروآ  یمن  موجه  هناکانمشخ  شراکشرب 
، نادب درب و  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  تعاجش  هک  ینامرهق  دور . یم  شیپ  میلـست  يارب  ییوگ  تشاد ، ساره  گنرد و  زا  یگنر  وا  يورـشیپ 

«. دیلام كاخ  هب  ار  ناگداز  هارمگ  داب  رپ  غامد 
ار نانآ  فوفـص  یگتفـشآ  دـنک و  یم  فصو  مالـسا  نامرهق  مشاه ، ینب  رمق  موجه  زا  ار  نایوما  ریگارف  ساره  یلح »  » هنوگچ دـینیبیم 

. دیامن یم  ریوصت 
. دنک یم  نیگنر  ناشنوخ  اب  ار  نانآ  نابسا  دزاس و  یم  هتشپ  هتشک ، زا  دزات و  یم  نمشد  رکشل  هب  نادنخ  ياهرهچ  مارآ و  یبلق  اب  سابع 

ناخروم هک  هنوگنامه  سابع -  ییوگفازگ ، نودب  تسا و  هدرکن  میسرت  نینچ  ار  يریلد  تعاجـش و  یـسک  زگره  میناد  یم  هک  ییاج  ات 
. درک دراو  هفوک  لها  هب  ینیگنس  ياهتراسخ  دناهتشون - 
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: دیوگ یم  داد و  یم  نخس  داد  لضفلاوبا ، تعاجش  فصو  رد  نانچمه  یلح » رفعج  دیس  »
، یبسا هک  اتفگش  تسا و  هتسشن  بسا  رب  زارفارس ، یهوک  ییوگ  گرزب ، بسا  رب  ندش  راوس  ماگنه  هک  ینامرهق  »

! دزات یم  راوهر  دنک و  یم  لمحت  بوخ  ار  یهوک  نینچ 
یم ار  یتسه  شریشمش  اب  دوبن ، ردقم  وا  تداهش  رگا  مروخ -  یمن  دنگوس  ینامسآ ، شخرذآ  هب  زج  نم  و  شریشمش -  قرب  هب  دنگوس 

30 دنار .» یم  مکح  نآ  رب  دزاس و  یم  ردقم  دنک ، هدارا  هچ  ره  هک  تسا  دنوادخ  نیا  نکیل  دودز ؛
. درک یم  وحم  راگزور  هحفص  زا  ار  نانآ  دوبن ، یهلا  ياضق  رگا  دمآ و  دورف  نایفوک  رب  هک  دوب  رگناریو  ياهقعاص  لضفلاوبا  غیت 

: ءاطغلا فشاک  ب - 
: دیاتس یم  نینچ  ار  وا  یناشخرد  هدیصق  یط  هدش و  لضفلاوبا  تعاجش  هتفیش  ءاطغلا » فشاک  دمحم   » ماما

. درک یم  نیگهودنا )  ) مژد گرم ، زا  ساره  ار  نایوما  ياههرهچ  تشاذگ ، یم  اپ  هاگمزر  هب  نادنخ  سابع  هک  یماگنه  »
. دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  ناگدومزآ  راک  شریشمش  دوب و  هاگآ  يروآ ، گرم  هب 

31 دش .» یم  زاغآ  شنانمشد  زور  نیرترابگرم  دیسر ، یم  جوا  هب  کیرات  یبش  نوچ  گنج ، یتخس  یگریت و  هک  یتقو 
زا یناراب  تسکش و  مهرد  ار  نانآ  هیحور  درک و  ورد  ار  نانآ  نانامرهق  ياهرس  اریز  هدرک ، هریت  ار  نایروما  ياهرهچ  لضفلاوبا  زا  ساره 

. دیراب ورف  نانآ  رب  باذع 
: یسوطرف ج - 

رد لضفلاوبا  تعاجش  يریلد و  دوخ ، نادیواج  هسامح  رد  درابب -  شربق  هب  رون  یـسوطرف - » معنملادبع   » خیـش تیب ، لها  هتخابلد  رعاش 
: دیاتس یم  نینچ  ار  دربن  نادیم 

هـشیر وا  رد  یلع  شردـپ  تزع  يدرگ و  یماـمت  تسا . یهوک  ییوراـیور  ماـگنه  يراوتـسا  رد  تسا و  هوک  داـهج ، رد  یموجه  ره  رد  »
«. تسا هدنکفا  نمشد  ناور  رد  یساره  رادید ، ره  رد  هتشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  یشقن  یناج ، یلد و  ره  رد  تشگ . روراب  دناود و 

: دنک یم  میسرت  نینچ  ار  لضفلاوبا  هلیسو  هب  يوما  هاپس  نیگنس  ياهتسکش  ومه ، سپس 
ندـید زا  ناروـالد  ياـهلد  دیـشخرد . راوهاـم  گـنج ، بش  نوچ  یگریت  رد  تسـشن و  دوخ  بسا  تشپ  رب  يژد ، زارف  رب  یمچرپ  نوچ  »

دوب نارپ  ناشیاهرس  هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  رب  ناشهتـسکش  مه  رد  ياهندب  دمآرد و  هب  ناشیاهولهپ  زا  اوه  نوچ  تخیر و  ورف  وا  تبیه 
.32 دنار » یم  گرم  يوس  هب  دوخ  ياضیب  دیاب  ار  نایرکشل  هوبنا  وا  و 

. تشگ خیرات  لثملا  برض  درک و  دوخ  هتفیش  ار  گرزب  نارعاش  لضفلاوبا ، يروالد  تعاجش و 
يالاو ياهنامرآ  زا  عافد  قح و  يراـی  هار  رد  ار  دوخ  تعاجـش  ترـضح ، تسا . نآ  ندوب  هللا »  » دـیازفا یم  تعاجـش  نیا  تیمها  رب  هچنآ 

. دوبن رذگدوز  یگدنز  يدام  ياهدرواتسد  دنبرد  زگره  تفرگ و  راک  هب  مالسا 

ادخ هب  نامیا  - 2

. دوب لضفلاوبا  ياهیگژیو  نیرتيداینب  نیرتزراب و  زا  یکی  نآ ، رد  يراوتسا  ادخ و  هب  نامیا  توق 
، نایقتم رورس  نادحوم و  ياوشیپ  شردپ ، تفای و  تیبرت  یهاوخ ، ادخ  یتسرپادخ و  هاگـشزومآ  اوقت و  زکرم  نامیا ، ناماد  رد  ترـضح 

. درک هیذعت  داد و  شرورپ  یقیقح  دیحوت  نامیا و  رهوج  اب  ار  شناج 
: دوب هدرک  شفصو  نینچ  دوخ  هک  ینامیا  دومن ؛ هیذغت  تعیبط ، ياهزار  یتسه و  قیاقح  رد  قمعت  یهاگآ و  رب  ینتبم  نامیا  اب  ار  وا  ردپ ،

«. دش دهاوخن  هدوزفا  منیقی  رب  دنوش ، هدز  رانک  میارب  اههدرپ  رگا  »
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رثا رب  و  تخاس . لدـب  دـیحوت  اوقت و  ناگرزب  زا  یکی  هب  ار  وا  دـش و  نیجع  سابع  ترـضح  دوجو  تارذ  اب  رادهشیر  فرژ و  ناـمیا  نیا 
. درک ینابرق  ادخ  يارب  اهنت  ادخ و  هار  رد  ار  شنادنزرف  زا  يرامش  ناردارب و  دوخ ، ناشیا ، هک  دوب  میظع  رادیاپ و  نامیا  نیمه 

تموکح نامز  رد  يدوبان  ندش و  فیرحت  هناتسآ  رد  هک  یمالسا  دیاقع  زا  تیامح  ادخ و  نید  زا  عافد  هب  يروالد  اب  مالسلا  هیلع  سابع 
. تشاد رظن  دم  ار  يورخا  هاگیاج  قح و  ياضر  دنوادخ و  طقف  راک  نیا  رد  تساخرب و  دوب ، هتفرگ  رارق  نایوما 

يرادنتشیوخ - 3

. دوب يرادنتشیوخ  سفن و  تزع  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  هتسجرب  تافص  زا  رگید  یکی 
ییاراد ار  لاملاتیب  لاوما  دوخ و  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  یتموکح  تشاد ؛ ابا  يوما  تموکح  هیاس  ریز  راب  تفخ  یگدـنز  زا  ترـضح 

تداعس و ار  اههزین  ياههیاس  ریز  گرم  دوب و  هداد  رد  تمارک  تزع و  يالص  هک  ناگدازآ  ردپ  شردارب ، لابند  هب  دوب و  هدرک  یصخش 
. تشاذگ اپ  داهج  دربن و  نادیم  هب  دز و  نینوخ  یمایق  هب  تسد  دوب ، هدرک  مالعا  رابهودنا  ار  ناملاظ  اب  یگدنز 

طرـش هب  ار  وا  نایوما  تخاـس . مسجم  شقاـفآ  داـعبا و  ماـمت  اـب  ار  يرادنتـشیوخ  سفن و  تزع  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا 
اب درک و  لامدگل  ار  نانآ  هاپس  یهدنامرف  دز و  رخـسمت  نانآ  رب  ترـضح  نکیل  دنداد ، اوق  لک  یهدنامرف  هدعو  شردارب ، زا  يریگهرانک 
ار اهرس  تخادنا و  كاخ  هب  ار  ناروآ  دنک  دوخ ، یگدازآ  نید و  تیرح ، زا  عافد  هار  رد  تفاتـش و  هاگدروآ  يوس  هب  صالخا ، قوش و 

. درک ورد 

ربص - 4

. دوب راوشد  خلت و  ثداوح  ربارب  رد  يرابدرب  ییابیکش و  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ياهیگژیو  زا  یکی 
رب لاد  ینخس  نیرتمک  دندوب و  راوتـسا  نانچمه  ناشیا  نکیل  تخادگ ، یم  ار  اههوک  دمآ ، ترـضح  رـس  رب  اروشاع  زور  رد  هک  یبیاصم 

، هدیشک کلف  هب  رس  ياههوک  ینیگنس  تبالص و  زا  شربص  هک  ءادهـشلادیس -  شردارب ، نوچمه  ترـضح  دندرواین . نابز  رب  يدنمدرد 
مـشچ اب  دش  لزان  شنادـناخ  دوخ و  رب  ار  هچ  ره  درک و  گرزب  راگدرورپ  میلـست  ار  شاهدارا  دوخ و  شماما ، زا  يوریپ  هب  و  دوب -  شیب 

نوچ البرک  نازوس  تشد  رب  هک  دـید  یم  ار  افواب  باحـصا  كانبات و  ناگراتـس  مالـسلا ، هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تسیرگن . يدـنماضر 
ناوناب هحون  دناهداد ، رـس  شطعلا  گناب  هک  دینـش ، یم  ار  ناکدوک  دایرف  هیوم و  دزادگ ، یم  ار  نانآ  باتفآ ، دناهدیپت و  نوخ  هب  اهینابرق 

يارب هک  هناجرم  نبا  نارودزم  هفوک و  ياهـسکرک  نایم  رد  ار  ءادهـشلادیس  شردارب ، ییاهنت  دینـش ، یم  ار  دوخ  ناگتـشگ  رب  یحو  مرح 
رما نکیل  دید ، یم  ار  نیگنـس  ثداوح  نیا  همه  يرآ ، دید . یم  دنوش ، کیدزن  ناشربهر  هب  ات  دـنتفرگ  یم  یـشیپ  رگیدـکی  رب  شنتـشک 

. درک یم  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  ار  شاداپ  یلزلزت  نیرتمک  نودب  دوب و  هدرک  راذگاو  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ 

يرادافو - 5

زا تقبس  يوگ  تفـص ، نیا  ردترـضح  تسا . يرادافو » ، » تسا تافـص  نیرتهتـسجرب  نیرترب و  زا  هک  لضفلاوبا  تافـص  زا  رگید  یکی 
. میروآ یم  اجنیارد  ار  ترضح  يرادافو  ياههنومن  دیسر . نآ  دح  نیرتالاب  هب  تشاذگ و  ياجرب  ینادواج  يدروکر  دوبر و  ناگمه 

: نید هب  يرادافو  فلا - 
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. درک عافد  نآ  زا  تدشب  دوب و  دوخ  نید  هب  ناسک  نیرترادافو  زا  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
زور هنابش  دنتساخرب و  نآ  راکنا  هب  دوجو  مامت  اب  نایوما -  نآ -  هتـسب  رمک  نانمـشد  تفرگ و  رارق  يدوبان  رطخ  رد  مالـسا  هک  یماگنه 

ات درک  داهج  هناصلخم  دوخ ، نید  هار  رد  تشاذـگ و  اپ  هاگمزر  هب  لضفلاوبا  دـندیگنج ، نآ  اب  دـنداد و  رارق  دوخ  رظن  ههجو  ار  نآ  وحم 
. دیتلغ رد  دوخ  نوخ  هب  تشگ و  عطق  شناتسد  شیداقتعا  ياهنامرآ  رد  دشاب و  رارقرب  نیمز  رد  دیحوت  هملک  هکنآ 

: تما هب  يرادافو  ب - 
رسارس رابگرم  یگدنز  دنز و  یم  اپ  تسد و  نایوما  هریت  سوباک  ریز  رد  یمالسا  تما  هک  دید  یم  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ام  رورس 

اب دـنهد ، یم  داب  هب  ار  نانآ  ياهتورث  هتفرگ ، تسد  رد  ار  ناـنآ  تشونرـس  يوما  ناـمرجم  زا  یهورگ  دـنک  یم  يرپس  ار  يراوخ  تلذ و 
: هک دنک  یم  مالعا  ایح  مرش و  نودب  تحاقو و  اب  يوما  نارازگساپس  زا  یکی  یتح  دننک و  یم  يزاب  نانآ  تاردقم 

. نیا زا  شیب  تما  هب  یتناها  هچ  و  تسا » شیرق  ناتسغاب  داوس ؛ هقطنم ) »)
. دید مایق  رد  ار  تما  هب  يرادافو  لضفلاوبا  اسرف ، تقاط  تیعضو  ربارب  رد 

ار نایوما  یگدـنب  غوی  زا  يدازآ  راعـش  تساخ و  اپ  هب  نانآ  هتخابلد  ناگدازآ  تیب و  لها  نادرمدار  زا  یهورگ  شردارب و  اـب  هارمه  سپ 
ار نانآ  يارب  هنامیرک  یگدنز  ندـنادرگزاب  يارب  سدـقم  يداهج  درک و  دوخ  فدـه  ار  نانآ  یگدرب  زا  یمالـسا  تما  ییاهر  داد و  رس 

. دندیسر تداهش  هب  ناگتساخاپب  یمامت  دوخ و  الاو ، فده  نیا  هار  رد  درک و  زاغآ 
!؟ تسا يرادافو  نیا  لثم  تما  هب  يرادافو  مادک  سپ 

: نطو هب  يرادافو  ج - 
. دوب روهطوغ  نایوما ، تموکح  مایا  رد  اسرفناوت  ياهجنر  تنحم و  بادرگ  رد  یمالسا  نیمزرس 

. دوب هتشگ  لدب  نارودزم  رگید  شیرق و  نارادهیامرس  نایوما ، يارب  یناتسغاب  هب  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تمارک  لالقتسا و 
. دوب هدنامن  رظن  رکف و  يدازآ  يارب  یلاجم  دندوب و  هدش  راوخ  ناگدازآ  ناحلصم و  ریگ و  همه  رقف ، یتسدیهت و 

رثا رب  درک و  مایق  نآ ، ياههیاپ  یشاپورف  هایس و  تموکح  نیا  نتسکش  مهرد  يارب  ءادهشلا  دیـس  شردارب  يربهر  تحت  سابع  ترـضح 
یمالـسا نطو  هب  يراداـفو  نیرتگرزب  تقیقح  رد  ؛ دـش هدـیچیپ  مهرد  يدـنچ  زا  سپ  يوما  تموکح  راـموط  هک  دوب  ناـنآ  ياهیراکادـف 

. تسا نیمه 
: ردارب هب  يرادافو  د - 

قوقح عفادـم  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناحیر  شردارب  اب  دوخ  تعیب  ظـفح  يارب  دـنوادخ  اـب  هک  ار  یناـمیپ  لـضفلاوبا 
زا رتابیز  ًاعطق  دناهدیدن و  ار  ردارب  قح  رد  يرادافو  نیا  دننام  خیرات  لوط  رد  نامدرم  دنام . رادافو  نادـب  دوب ، هتـسب  نامورحم  نامولظم و 

. دنک یم  بذج  دوخ  هب  ار  یفیرش  هدازآ  ره  هک  يايرادافو  تسا ؛ هدیسرن  تبث  هب  یناسنا  يافو  همانراک  رد  يرادافو  نیا 

هدارا توق  - 6

تسا لاحم  اریز  دناهدوب ؛ قفوم  دوخ  راک  رد  هک  تسا  خیرات  دیواج  ناگرزب  تافـص  نیرتزراب  نیرتمهم و  زا  هدارا » تردق  يراوتـسا و  »
. دنرب نایاپ  هب  ار  یسایس  يراک  ای  دننک  ققحم  ار  یعامتجا  فده  نیرتمک  دنناوتب  هدارالا  فیعض  رصنع و  تسس  دارفا 

، دیدرت ای  لزلزت  نودب  تسویپ و  قح  هاگودرا  هب  تشاد . رارق  حطـس  نیرتالاب  رد  مزج ، مزع و  دنمورین و  هدارا  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
رد یگنادواج  راختفا و  دوبن ، وا  رد  تفـص  نیا  رگا  دش و  هتخانـش  دننام  یب  هدـنامرف  نیرتگرزب  ناونع  هب  خـیرات  هصرع  رد  تفر و  شیپ 

. دش یمن  تبث  شیارب  خیرات  لوط 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2478 

http://www.ghaemiyeh.com


ینابرهم - 7

راکـشآ البرک  رد  دوخ  لکـش  نیرتابیز  هب  هدـیدپ  نیا  دوب و  یلوتـسم  لضفلاوبا  دوجو  رب  ناگدیدمتـس  نامورحم و  هب  ینابرهم  تبحم و 
ياهبل هک  لضفلاوبا  دندرگ . میلست  ای  دنریمب  یگنـشت  رثا  رب  نانآ  ات  دنتـسب  تیب  لها  رب  ار  تارف  روخـشبآ  نایوما  هاپـس  درک ؛ هولج  دش و 

تفوطع و زا  تشگ و  هدرـشف  شبلق  دید ، یگنـشت  تدش  زا  ار  ناکدوک  رگید  شردارب و  نادنزرف  هدـیرپ  گنر  ياههرهچ  و  هدیکـشخ ،
. تفرگ شتآ  شلد  ینابرهم 

. درک باریس  ار  نانآ  دروآ و  بآ  ناکدوک  يارب  دوشگ و  دوخ  يارب  یهار  درک ، هلمح  نامجاهم  هب  سپس 
. دنک اج  زا  ار  وا  نانآ ، هب  رهم  دمآ و  درد  هب  شلد  دینش ، ار  ناکدوک  شطعلا *  » گناب زین  مرحم  مهد  زور  رد 

بآ یتـشم  تخاـس ، ناـشرود  تارف  زا  تخیوآرد و  ناـنآ  اـب  تفر ، ادـخ  نانمـشد  هدرـشف  مه  هب  فوفـص  ناـیم  رد  تشادرب و  یکـشم 
. تخیر ورف  ار  بآ  سپ  دوش ، باریس  شناکدوک  ردارب و  زا  لبق  دادن  هزاجا  وا  ینابرهم  نکیل  دنک ، فرط  رب  ار  دوخ  یگنشت  ات  تشادرب 

!؟ تفای دیهاوخ  ناندع -  راختفا  مشاه و  ینب  رمق  رد  زج  ار -  یتمحر  تبحم و  نینچ  ایآ  دیدرگب  اهتلم  اهتما و  خیرات  رد  لاح 
. تفای تسد  تمارک  دجم و  هلق  نیرتالاب  هب  شردپ -  نوچ  اهنآ -  نتشاد  اب  هک  تسا  لضفلاوبا  لیاضف  تافص و  زا  ياهراپ  اهنیا 

اهتشون یپ 

ۀیما شویج  یلع  باذعلا  عقو  - 30
ملعم  عیاقولا  یف  وه  لساب  نم 

مغیض محقتالا  مهعار  ام 
مدمدیو هظفل  مجعی  ناریغ 

توملا فوخ  موقلا  هوجو  تسسبع 
مسبتی  کحاض  مهیف  سابعلا  و 

یف صاغ  لامشلا و  یلع  نیمیلا  بلق 
مطحی  سوؤرلل و  دصحی  طاسوالا 

امدقتم هل  سابوذ  رک  ام 
مدقتملا  هسأر  ورفو  الا 

ادغ یتح  هحمرب  لویخلا  غبص 
مهدالاو اهنولرقشا  نایس 

ۀموملم یلع  انابضغ  دشام 
مربملا  ءالبلا  اهب  لحوالا 

براه ۀعزن  مادقالا  یلا  هلو 
ملسی  مدقتلاب  وه  امناکف 

ۀعاجش هیبا  نم  ثروت  لطب 
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مغرت ۀلالضلا  ینب  فونا  اهیف 
هتلخ مهطملا  بکر  اذا  لطب 

مهطم  هیف  فخی  مشا  البج 
یننا لقیضلا و  همراصب  ًامسق 

مسقا  ءامسلا ال  ۀقعاص  ریغ  یف 
هفیسب دوجولا  احمل  اضقا  الول 
مکحی ءاشی و  ام  یضقی  هللاو 

ۀیما هوجو  فوخ  نم  سبعت  و  - 31
مسبتی یغولا  سابع  رک  اذا 
هفیس ۀینملا  لیوأتب  میلع 

ملعم  ۀهیرکلاب  نم  یلع  لوزت 
الیلا حقنلاب  برحلا  لیلداع  ناو 

مویارشلاب  هنم  هادع  مویف 
:320 ص 329 -  ج 3 ، تیبلا ، لهأ  ۀمحلم  - 32

فحز لک  یف  داهجلل  ملع 
ءاقللا دنع  تابثلا  یف  ملع 

زع سأب و  لک  هیف  امن  دق 
ءابا ةدجنب و  یلع  نم 

عور لک  یف  نانجلا  تبث  وه 
ءار لک  نم  نانجلا  عور  وه  و 

ًالطم داوجلا  ةوهص  یقتراف 
ءامش ۀعلق  قوف  املع 

ماثق لیل  برحلا  یلجت و  و 
ءاملظلا بهایغ  یف  ًارمق 

بولق ةامکلا  نم  تراطتساف 
ءاوهلاک اهعولض  نم  تغرفا 

یعرص یه  مهموسج و  تواهت  و 
ءابهلاک مهسوؤر  تراطتسا  و 

ًامجر دوسلا  بئاتکلا  یمری  وه  و 
ءاضیبلا دیلا  نم  ایانملاب 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  باتکزا  يا  هدیزگ 
65-55 صیمالسا نسح  دیس  همجرت  یشرق ، فیرشرقاب  ققحم  همالع  فیلات 
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تداهش نیمزرس  يوس  هب 

ینیسح تضهن  اب 

، درک زاغآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهشلادیس  ناگدازآ و  رورـس  شردارب  هک  یمالـسا  گرزب  تضهن  اب  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا 
. دور یم  رامـش  هب  نیمز  يور  ياهتلم  يارب  اهنآ  نیرترمث  رپ  یناهج و  ياهتـضهن  نیرتگرزب  زا  هک  یمیظع  تضهن  دـش ؛ هارمه  ماگمه و 

یچیپرس هب  ار  ناملسم  یلم  ياههورگ  دومن و  دازآ  ار  ناملسم  ناسنا  داد ، ناکت  ار  ملاع  همه  درک ، نوگرگد  ار  خیرات  ریـس  تضهن ، نیا 
. تخیگنارب يزیتس ، ملاظ  ملظ و  تموکح  زا 

هیلع نیسح  شردارب  اب  نآ  لحارم  مامت  رد  دومن ، افیا  تبثم  یشقن  درک و  تکرش  هنالاعف  تضهن ، نیا  رد  ناندع  راختفا  مشاه و  ینب  رمق 
نامیا اهنآ  هب  تسناد و  ناگدیدمتس ، نامورحم و  يارب  ار  شاهناهاوخریخ  هنامیحر و  ياههتساوخ  فادها و  مامت  درک ، يراکمه  مالسلا 

. دروآ
. دوب ناشخرد  تضهن  نیا  وضع  نیرتهتسجرب  سابع ،

عـضاوم و دروآ ، ناـمیا  شاهـتفگ  هـب  تـشگ ، وا  دــنمناوت  يوزاـب  دروآ ، رب  ار  وا  ياههتــساوخ  تـفرگ ، یپ  ار  ردارب  تمزـالم  هناـعیطم 
ره رد  دشن . ادج  ردارب  زا  تداهـش ، تمارک و  نیمزرـس  هب  سپـس  هکم و  هب  هنیدم  زا  شاهنادواج  ریـس  رد  درک و  قیدـصت  ار  شیاهنامرآ 

. دوب وا  کیرش  هارمه و  سابع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  زا  یعضوم  فقوم و 

تداهش نیمزرس  يوس  هب 

ندـناسر تداهـش  هب  يارب  ار  تسیرورت  یهورگ  دـیزی  دوب  هتـسناد  اریز  دـنامن ؛ اـجنآ  رد  درک و  كرت  ار  هکم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
هک ادخ  مرح  رد  ادابم  هک  دش  كانـشیدنا  عوضوم  نیا  زا  اذـل  تسا ؛ هداتـسرف  دـشاب -  هدز  گنچ  هبعک  ياههدرپ  هب  هچ  رگا  ترـضح - 

. دوش هتخیر  شنوخ  مارح ، هام  رد  تسا و  نما 
ناشیا هار  رد  يزابناج  ترـضح و  زا  لابقتـسا  يارب  نایفوک  یگدامآ  دوب و  هتـشون  همان  ماما  هب  لیقع  نب  ملـسم  ماما ، ریفـس  نآ ، رب  هوالع 

هدرک قیوشت  هفوک  هب  ندـمآ  هب  ار  ماما  هدومن و  مالعا  ترـضح  زا  ار  نانآ  لماک  یناـبیتشپ  هطخ و  نآ  رد  يولع  تموکح  لیکـشت  يارب 
. دوب

ترـضح ناشـسأر  رد  دـندوب و  يراوتـسا  مزع و  یگنادرم ، ياههوسا  هک  مشاه  ینب  نادـنمورب  زا  كانبات  یهورگ  هداوناخ و  هارمه  ماـما 
. دـنتفرگ شیپ  ار  يرادافو  تداهـش و  نیمزرـس  ـالبرک ، هار  هکم  زا  هک  نیـسح  ماـما  رـس  رب  هتـشارفارب  یمچرپ  اـب  تشاد ، رارق  لـضفلاوبا 

ناسآ ار  هار  یتخس  دوخ ، ياهششوک  اب  دوب و  شردارب  نادنزرف  ناوناب و  ياههتساوخ  ندروآرب  ناوراک و  بقارم  هراومه  سابع  ترضح 
. دنتفای ریذپانفصو  ار  وا  هجوت  تبحم و  هک  ياهزادنا  هب  تخاس ، یم  هدروآرب  ار  نانآ  تالکشم  درک و  یم 

هب ار  ماما  دوخ  ياههمان  اب  هک  یناسک  نامه  تشاد  نیقی  درک ، یم  لابند  ار  دوخ  ینادواـج  ریـسم  خـلت ، ياههشیدـنا  زا  یناـفوط  اـب  ماـما 
ماما تمدخ  هب  بلاغ » نب  مامه  قدزرف -   » گرزب رعاش  هار ، رد  دناسر . دنهاوخ  تداهش  هب  ار  شنادناخ  وا و  دندوب ، هدرک  قیوشت  ندمآ 

: تفگ دورد  مالس و  زا  سپ  دش و  فرشم 
! هللا لوسر  نبای  تیادف  هب  مردام  ردپ و  »

.»؟ يدرک اهر  ار  جح  هک  دش  هچ 
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: داد همادا  تفگ و  وا  هب  ناشیا  ندناسر  تداهش  هب  يارب  ار  تموکح  شالت  ماما 
 … «. مدش یم  هتشک  مدرک ، یمن  هلجع  رگا  »

: دیسرپ وا  زا  ًاعیرس  ترضح  سپس 
.»؟ ییآ یم  اجک  زا  »

دیماان ار  نآ  درک ، نایب  ماما  يارب  ار  هفوک  دوجوم  تیعـضو  تقادـص ، یهاگآ و  اـب  قدزرف  وگزاـب .» میارب  ار  مدرم  راـبخا  . - » هفوک زا  - 
: تفگ دومن و  فیصوت  هدننک 

هلد ياهتفای . تسد  یهاگآ  صخش  هب  »
دـهد … و یم  ماـجنا  دـنک  هدارا  هچ  ره  دـنوادخ  دـیآ ، یم  دورف  نامـسآ  زا  اـضق  تـسا ، هـیما  ینب  اـب  ناشیاهریـشمش  وـت و  اـب  مدرم  يا 

 … «. تسا يراک  رد  زور  ره  ام  راگدرورپ 
ربخ اب  مالـسا  میرح  زا  عافد  داهج و  يارب  دوخ  دـنمورین  هدارا  راوتـسا و  مزع  زا  ار  وا  درک ، دـییأت  ار  قدزرف  نانخـس  لیذ ، تانایب  اب  ماـما 

: تسا هدیسر  تداهش  هب  ادخ  هار  رد  ّالاو  رتهب  هچ  هک  تفای  تسد  دوصقم  هب  رگا  هک  داد  حیضوت  تخاس و 
ياضق رگا  تسا ، يراک  ردزور  ره  ام  راگدرورپ  دهد و  یم  ماجنا  دنک  هدارا  هچنآ  دنوادخ  تسادخ ، نآ  زا  اهراک ، همه  یتفگ ، تسار  »
ياـضق رگا  میهاوخ و  یم  يراـی  ومه  زا  شرکـش  يادا  يارب  میرازگ و  یم  ساپـس  ار  وا  شیاـهتمعن  رب  تفرگ ، رارق  اـم  دوـصقم  رب  یهلا 

. تسا هدشن  ادج  تقیقح  هداج  زا  دشاب ، وا  تنیط  يراگزیهرپ  وا و  تین  قح ، هکنآ  تشگ ، ام  هتساوخ  عنام  قح ،
: دندورس ار  تایبا  نیا  ترضح  سپس 

هتـشک سپ  دـناهدش ، هتخاس  گرم  يارب  اهندـب  رگا  و  تسا . رتهدـنبیز  رترب و  یهلا  شاداپ  هناخ  سپ  دوش ، یم  یقلت  دنمـشزرا  اـیند  رگا  »
ندروآ تسد  هبرد  یمدآ  رتمک  شالت  سپ  دشاب ، نیعم  ردقم و  نایمدآ  ياهیزور  رگا  و  تسا . رتهب  ادخ ، هار  رد  ریـشمش  اب  یمدآ  ندـش 

یم لخب  اهینتـشاذگاو  نیا  هب  تبـسن  یمدآ  ارچ  سپ  تساـهنآ ، نتـشاذگاو  لاوما ، يروآ  عمج  زا  دوصقم  رگا  و  تسا . رتاـبیز  يزور ،
»؟ دزرو

.33
داهج و رب  ناشریذـپان  للخ  راوتـسا و  میمـصت  لاعتم و  دـنوادخ  رادـید  هب  ناشدـیدش  هقالع  ایند ، رد  ترـضح  دـهز  يایوگ  تاـیبا ، نیا 

. تسادخ هار  رد  تداهش 
. داد ناشن  ار  قح  يرای  هب  ناشیهجوت  یب  مدرم و  نداد  تلذ  هب  نت  قدزرف ، اب  ماما  رادید 

يوس هب  هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هناحیر  ماما و  دوب ، رادروخرب  ياهتسجرب  یگنهرف  یعامتجا و  یهاگآ  زا  هک  قدزرف 
درک و يرادوخ  ناشیا  يرای  ترضح و  اب  یهارمه  زا  نکیل  دناهدش ، هدامآ  ناشیا  اب  گنج  يارب  لطاب  ياهورین  دور و  یم  شیپ  تداهش 

. داد حیجرت  تداهش  رب  ار  یگدنز 
!؟ تفگ دیاب  هچ  رکشل  یهایس  نادان و  مدرم  نالهاج و  هرابرد  سپ  دشاب ، نینچ  قدزرف  لاح  رگا 

مالسلا هیلع  ملسم  تداهش  ربخ 

ار يدرم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اجنآ  رد  دیـسر ، دورز »  » هب هکنآ  اـت  دـیدرونرد ، ار  ارحـص  فقوت ، نودـب  ینیـسح  ناوراـک 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درم  نآ  هک  ینامز  درک ، فقوت  اجنامه  رد  وا  ندمآ  راظتنا  هب  اذل  دیآ ، یم  هفوک  تمـس  زا  هک  درک  هدـهاشم 

. داد همادا  دوخ  هار  هب  هدش و  جراخ  یلصا  ریسم  زا  دید ،
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هب دنتفایرد ، درم  نآ  زا  وج  سرپ و  هب  ار  ناشیا  هقالع  دندوب و  ماما  هارمه  هک  يدسا » لعمـشملا  نب  رذـنم  يدـسا و  نامیلـس  نب  هللادـبع  »
: تفگ رفن  ود  نآ  خساپ  رد  دندیسرپ . وا  زا  ار  هفوک  رابخا  دندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  باتش 

نیمز رب  اهرازاب  رد  دـنتخادنا و  ناشیاهاپ  رد  نامـسیر  دنتـشک و  ار  هورع  نب  یناه  لـیقع و  نب  ملـسم  هک  مدـید  هفوک  زا  جورخ  زا  لـبق  »
«. دندیشک

: دنتفگ ناشیا  هب  نانآ  دمآ ، دورف  هیبلعث  رد  ترضح  هک  نیمه  دندمآ . ماما  دزن  ناباتش  دندرک و  عادو  درم  نآ  اب  نانآ 
امش هب  یناهن  ار  نآ  ینک ، هدارا  رگا  مییوگ و  راکشآ  ار  نآ  یهاوخب  رگا  میراد ، يربخ  دهد ، رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  دنوادخ  »

«. مییوگب
: تفگ سپس  درک و  دوخ  راوگرزب  باحصا  هب  یهاگن  ترضح 

«. دنزار مرحم  نانیا  »
(: دنتفگ رفن  ود  نآ  )

.»؟ دیدید دمآ  نامیور  هب  ور  زا  زورید  بورغ  هک  ار  يراوس  »
(: دومرف ماما  )

«. منک وج  سرپ و  وا  زا  متساوخ  یم  يرآ ، »
(: دندرک ضرع  ماما  هب  همادا  رد  )

! دنگوس ادخ  هب  »
هدشن جراخ  هفوک  زا  هک  تفگ  ام  يارب  يو  درخو ، قدص  يأر و  بحاص  ام ، زا  تسا  يدرم  وا  میدروآ ، تسد  هب  امـش  يارب  ار  وا  رابخا 

 … «. دندیشک نیمز  رب  هفوک  ياهرازاب  رد  ار  ناشداسجا  دنتشک و  ار  یناه  ملسم و  دید  هک  دوب 
؛ دـش ریزارـس  کشا  لیـس  دـنازرل و  ار  اجنآ  هیوم ، هیرگ و  راجفنا  دـش ، هراپ  هراپ  زیمآهعجاف ، ربخ  نیا  زا  نانآ  نایعیـش  نایولع و  ياـهلد 

. دندش نانآ  هیرگ  کیرش  زین  تیب  لها  ناوناب 
راچد ملـسم  هک  دش  دنهاوخ  راچد  یتشونرـس  نامه  هب  تیب  لها  هک  دـنتفایرد  دـش و  راکـشآ  نایفوک  گنرین  ینکـش و  نامیپ  ناشیارب  و 

. تشگ
: دومرف تشگ و  لیقع  ناگداون  نادنزرف و  هجوتم  ماما 

؟ تسیچ امش  رظن  »
«. تسا هدش  هتشک  ملسم 

ملـسم هار  همادا  رب  ار  دوخ  يرادـیاپ  دـندرک ، هرخـسم  ار  یگدـنز  دندرمـش ، راوخ  ار  گرم  دـندیهج ، اج  زا  یناریـش  نوچ  نادرمدار  نآ 
: دنتفگ دندرک و  مالعا 

! مسق ادخ  هب  هن ، »
«. میسرب تداهش  هب  وا  نوچمه  ای  میریگب  ار  ملسم  ماقتنا  هکنآ  ات  میدرگ  یمن  زاب 

: دومرف نانآ  هتفگ  دییأت  رد  ناگدازآ  ردپ 
«. درادن یشزرا  یگدنز  رگید  نانآ  زا  سپ  »

: دناوخرب ار  ریز  تایبا  سپس 
. دنک داهج  تسا  ناملسم  هک  یلاح  رد  دشاب و  هتشاد  یقح  تین  رگا  تسین ، گنن  درمدار  رب  گرم  مور ، یم  شیپ  »

تـسیاشان هب  ار  وت  يدرگ و  لیلذ  هک  سب  ار  وت  گنن  نیمه  مدرگ . یمن  تمالم  مناـمب ، هدـنز  رگا  موش و  یمن  نامیـشپ  مریمب ، رگا  سپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2483 

http://www.ghaemiyeh.com


34 دننک .» روبجم 
! ناگدازآ ردپ  يا 

بادنگ رد  هقرغ  نادیلپ  نآ  ربارب  رد  یتفر و  شیپ  گرم  يوس  هب  تمارک  هار  رد  نشور  ياهرهچ  اب  مزع و  اب  دنلبرس ، ممصم ، راوتـسا ، وت 
. يدنامن تکاس  يدادن و  نت  يدشن ، تسس  لیاذر ، هانگ و 

. هللادبع تداهش  كاندرد  ربخ 

هللادبع  » گرزب نامرهق  تداهش  زادگناج  ربخ  اجنآ  رد  دیسر .  35 هلابز »  » هب هکنآ  ات  تفر ، یم  شیپ  نانچمه  گنرد  نودب  ماما  ناوراک 
دندرک و ریگتسد  ار  وا  دایز  نبا  نارومأم  اما  دوب ، هداتسرف  لیقع  نب  ملسم  اب  تاقالم  يارب  ار  هللادبع  ماما ، دنداد . ترضح  هب  ار  رطقی » نب 

: دز گناب  وا  رب  دندروآ  تسپ  دیلپ  نآ  شیپ  ار  وا  هک  نیمه  دنداتسرف . هناجرم  رسپ  دزن  ظفحلا  تحت 
 … «. منک رداص  وت  باب  رد  ار  دوخ  يأر  هاگنآ  ات  نک ، نعل  ار  باذک  رسپ  دوب -  نیسح  ماما  شدوصقم  باذک -  وش و  ربنم  يالاب  رب  »

زا هللادبع  هکنآ  زا  لفاغ  دـندوب ، هتخورف  وا  هب  ار  ناشریمـض  هک  تشادـنپ  یم  شنادالج  خنـس  زا  دوخ و  نارومأم  لثم  ار  وا  هناجرم  رـسپ 
. دناهتشاذگ راگدای  هب  راختفا  فرش و  تما ، نیا  يارب  دناهدش و  هدرورپ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  رد  هک  تسا  يدننام  یب  ناگدازآ 

: تفگ درک و  دنلب  دوب  هاوخ  قح  هدنبوک و  ییادص  هک  ار  شیادص  تفر ، ربنم  رب  گرزب  نامرهق 
! مدرم يا  »

 …« دیشاب ترضح  نابیتشپ  هدازانز ، رسپ  هدازانز ، نیا  هیلع  دینک و  يرای  ار  وا  ات  متسه  امش  يوس  هب  همطاف ، رسپ  نیسح  هداتسرف  نم 
ناناملـسم هک  يوما  تموکح  اب  زیتس  وا و  زا  عافد  ادخ و  لوسر  هناحیر  يرای  هب  ار  نایفوک  تفرگ و  یپ  ار  دوخ  یبالقنا  نانخـس  هللادبع 

. درک توعد  دوب ، هدومن  بلس  ار  ناشهدارا  اهیدازآ و  هدرک و  راوخ  ار 
يالاب رب  ار  وا  نارومأم  دنزادنا . ریز  هب  رـصق  ماب  زا  ار  درم  گرزب  نیا  داد  روتـسد  سپ  دیچیپ ، دوخ  رب  دش و  هایـس  مشخ ، زا  هناجرم  رـسپ 

دیلپ رودزم  هک  تشاد  ندـب  رد  ناـج  زوـنه  دـش و  درخ  هللادـبع  ياهناوختـسا  نآ ، رثا  رب  هک  دـنتخادنا  نییاـپ  هـب  اـجنآ  زا  دـندرب و  رـصق 
. درک ادج  نت  زا  ار  هللادبع  رس  هناجرم ، رسپ  هب  برقت  يارب  یمخل » کلملادبع  »

داد روتـسد  اذل  دور ، یم  شیپ  گرم  يوس  هب  هک  تسناد  درک و  دیمون  یگدـنز  زا  ار  ناشیا  دوب و  نیگنـس  ماما  رب  هللادـبع  تداهـش  ربخ 
يریگتهج ماما و  يرای  زا  مدرم  يریگهرانک  سپـس  دـنوش ، عمج  دـندوب ، هداتفا  هار  ماما  هارمه  هنابلط  تیفاع  هک  یناـهارمه  باحـصا و 

: دومرف تشاذگ و  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  هیما  ینب  يوس  هب  نانآ 
: دعب اما  »

«. متشادرب ار  متعیب  نم  هک  دورب  دریگب و  ار  دوخ  هار  دناوت  یم  دراد ، تسود  امش  زا  سک  ره  سپ  دنتشاذگ ، او  ار  ام  ام ، نایعیش 
دنتـشاذگ و او  ار  ناـشیا  دـندوب ، هدـش  عمج  ترـضح  درگ  یتلود ، بصاـنم  هب  یباـیتسد  تمینغ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  ینادـنمزآ 

. دندنام ناشیا  اب  دنتشادن  یعمط  نیرتمک  دندوب و  هدرک  يوریپ  ترضح  زا  هناهاگآ  هک  راوگرزب  باحصا  اهنت  دندش ، هدنکارپ 
دور یم  تداهش  يوس  هب  هک  تفگ  نانآ  هب  تشاذگ ، نایم  رد  دوخ  باحصا  اب  ار  تیعقاو  تحارص ، هب  ماما  هدننک ، نییعت  هلحرم  نآ  رد 

. دش دهاوخ  راگتسر  ادخ  ياضر  بسک  اب  دنامب  وا  اب  سک  ره  تردق و  تنطلس و  هن 
زاین نیرتشیب  ماگنه  نآ  رد  اریز  تشاد ؛ یم  ناهنپ  ار  یلیاسم  تفگ و  یمن  نخس  تحارص  هب  نینچ  دوب ، تموکح  ناگتفیـش  زا  ماما  رگا 

. تشاد نابیتشپ  روای و  هب  ار ،
دوب نآ  راک  نیا  تلع  دنراذگاو . ار  ترضح  دننک و  يریگهرانک  وا  زا  ات  تساوخ  یم  دوخ  تیب  لها  باحـصا و  زا  یتیعقوم ، ره  رد  ماما 
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. تسا هدوب  ربخیب  تیعقاو  زا  دنکن  اعدا  یسک  دننادب و  ار  دوخ  تکرح  نایاپ  هناهاگآ  همه  هک 

رح اب  رادید 

. دوب یبآ  همشچ  اجنآ  رد  دیسر . فارش »  » هب هکنآ  ات  دیدرون  یم  رد  ار  ارحص  ماما  ناوراک 
. دمآرد تکرح  هب  ًاددجم  ماما  ناوراک  دندرک و  نانچ  نانآ  دنرادرب . بآ  دوخ  اب  دـنناوت  یم  هچره  داد  روتـسد  شنادرمدار  هب  ترـضح 

: دیسرپ وا  زا  هدزتفگش  ترضح  داد ، رس  ریبکت  گناب  ماما ، باحصا  زا  یکب  ناهاگن 
.»؟ یتفگ ریبکت  ارچ  »

: تفگ درک و  در  ار  وا  نخس  تخانش ، یم  ار  هار  هک  ماما  باحصا  زا  یکی  مدید . یناتسلخن  - 
«. دننابسا ياهشوگ  اههزین و  ياهناکیپ  اهنآ  تسین ، یلخن  ًالصا  اجنیا  »

: تفگ سپس  درک و  لمأت  هطقن  نآ  رد  ماما 
«. منیب یم  ار  نابسا -  ياهشوگ  اههزین و  اهنآ -  مه  نم  »

: دومرف دوخ  باحصا  هب  سپ  دناهدمآ ، ناشیا  اب  گنج  يارب  هک  دنتسه  يوما  هاپس  ناگیالط  نانآ  هک  تسناد  ماما 
؟ میوش ور  رد  ور  تهج  کی  زا  نانآ  اب  میهد و  رارق  دوخ  تشپ  ار  نآ  میربب و  هانپ  نادب  ات  میرادن  یهاگهانپ  ایآ  »

: تفگ ترضح  هب  دوب  انشآ  کین  اههار ، هب  هک  باحصا  زا  یکی 
هدروآرب امـش  هتـساوخ  دیـسرب ، رتدوز  دیبای و  تسد  نآ  رب  دـیچیپب و  ناتپچ  تمـس  هب  رگا  دراد ، رارق  مسح » وذ   » هوک ناترانک  رد  ارچ ، »

. درک فقوتم  ار  نانآ  یحایر » دیزی  نب  رح   » يربهر هب  یهوبنا  رکشل  هک  تشذگن  یکدنا  دیچیپ . تمس  نادب  ماما  ناوراک  تسا .» هدش 
ناخروم هتفگ  هبرح  نایهاپـس  دادعت  دیامن . تشادزاب  هدرک  ادیپ  ار  ماما  ات  دـنک  یط  ار  هریزج » يارحـص   » دوب تساوخ  وا  زا  هناجرم  رـسپ 

. دوب راوس  رازه  دودح 
باحصا هب  درک و  محرت  نانآ  رب  ترضح  دندوب . تکاله  هناتـسآ  رد  یگنـشت  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دنتـسب  ماما  رب  ار  هار  رهظ ، رد  نانآ 

اب دندش و  نابسا  هجوتم  سپس  دندرک و  باریس  ار  نمشد  هاپـس  دارفا  مامت  ماما  نارای  دننک  باریـس  ار  ناشنابـسا  نانآ و  داد  روتـسد  دوخ 
بسا دزن  دیشون ، یم  نآ  زا  راب  دنچ  هکنآ  زا  سپ  دنتفرگ و  یم  یبسا  لباقم  رد  ار  فرظ  دندرک  باریس  زین  ار  اهنآ  یـصوصخم ، فورظ 

. دندش باریس  نابسا  یمامت  هکنآ  ات  دنتفر  یم  رگید 
تورم و نیا  نکیل  داد ، ناشتاجن  هدنـشک  یگنـشت  زا  درک و  فطل  نینچ  دندوب ، هدمآ  ترـضح  گنج  هب  هک  تسپ  ناگدنرد  نآ  هب  ماما 

هراپ یگنـشت  زا  ناشیاهلد  هکنآ  ات  دنتـسب  توبن  نادـناخ  رب  ار  بآ  دـندرک ، راتفر  سکع  رب  نانآ  تشادـن و  يرثا  نانآ  رد  ماما  تیناـسنا 
. دش هراپ 

مالسلا هیلع  ماما  ینارنخس 

هکلب تسا ، هدماین  نانآ  اب  گنج  يارب  هک  درک  نشور  نآ  یط  درک و  داریا  یغیلب  ینارنخـس  هاپـس  نآ  ياهدـحاو  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تـساوخرد هب  ناشیا  ندـمآ  نینچمه  دـهد . تاجن  نایوما  متـس  ملظ و  زا  ار  نانآ  دـهاوخ  یم  تسا و  هدرک  تکرح  ناشیا  ییاهار  يارب 

زا یتارقف  اجنیا  رد  دناهدرک . توعد  نآرق  تموکح  ییاپرب  يارب  ترـضح ، زا  اههمان  ناگدـنیامن و  لاسرا  اب  هک  تسا  هدوب  نایفوک  دوخ 
: مینک یم  لقن  ار  راوگرزب  نآ  تانایب 
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! مدرم يا  »
ناتیاههمان و ندیـسر  زا  سپ  رگم  مدـماین  امـش  يوس  هب  نم  مدـنب ، یم  ار  رذـع  هار  منک و  یم  ماـمت  ار  تجح  امـش  رب  دـنوادخ  ربارب  رد 

: دیدوب هتفگ  هک  ناتناگداتسرف 
. دنک عمتجم  تیاده  قیرط  رب  وت  هلیسو  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  اسب  هچ  روایب ، يور  ام  يوس  هب  سپ  تسین ، یماما  ار  ام  و 

زا رگا  دـینک و  نئمطم  ناتدوخ  هب  ارم  ینامیپ  دـهع و  نداد  اب  اذـل  ماهدـمآ ، ناتدزن  نم  هک  دـیتسه  دوخ  ياـههتفگ  رب  ناـنچمه  رگا  سپ 
اریز دندنام ؛ شوماخ  نانآ  مدرگ .» یم  زاب  مدمآ ، ناتیوس  هب  نآ  زا  هک  ییاج  هب  منادرگ و  یم  يور  امـش  زا  دـیتسین ، دونـشخ  نم  ندـمآ 
هدرک تعیب  ناشیا  بیان  ناونع  هب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح ، گرزب  ریفـس  اب  هدرک و  هبتاکم  ترـضح ، اب  هک  دندوب  یناسک  زا  ناشتیرثکا 

. دیوگب هماقا  ناذا و  زامن ، يارب  داد  روتسد  قورسم » نب  جاجح   » دوخ نذؤم  هب  ماما  دش ، رهظ  زامن  ماگنه  دندوب .
: دومرف تشگ و  رح  هجوتم  ترضح  هماقا ، نایاپ  زا  سپ 

.»؟ یناوخب زامن  تنارای  اب  یهاوخ  یم  ایآ  »
: داد خساپ  هنابدوم  رح ،

هب زامن  نایاپ  زا  سپ  دـندرک و  ادـتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هناحیر  ماما و  هب  رح  نایهاپـس  مینک .» یم  ادـتفا  امـش  هب  هکلب  هن ، »
. دنتشگزاب دوخ  لحم 

. دنتسویپ ماما  تعامج  زامن  هب  دندمآ و  دوخ  نایهاپس  اب  رح  زین  رصع  زامن  ماگنه 
: دندرک داریا  نومضم  نیا  هب  ییارغ  هباطخ  دنوادخ ، ساپس  دمح و  اب  ترضح ، زامن ، نایاپ  زا  سپ 

! مدرم يا  »
. دوب دیهاوخ  ادخ  تیاضر  دروم  دیهاوخب ، نآ  لها  يارب  ار  قح  دینک و  هشیپ  ادخ  ياوقت  رگا 

تهارک ام  زا  رگا  میتسه . امـش  نایم  رد  متـس  ملظ و  هب  ناگدننک  راتفر  نیغورد و  نایعدم  نیا  زا  رتراوازـس  تفالخ  هب  توبن  نادـناخ  ام 
هب ار  نانآ  ماما ،  … تشگ .» مهاوخ  زاب  دوب ، یکاح  نآ  زا  ناتیاههمان  هک  دشاب  نآ  زج  ناترظن  دیزروب و  لهج  ام  قح  هب  دیـشاب و  هتـشاد 

ناشدوخ تاجن  دنوادخ و  يدونـشخ  بجوم  ماما ، شیامرف  زا  تعاطا  اریز  دـناوخارف ؛ تلادـع  نایعاد  قح و  لها  تخانـش  ادـخ ، ياوقت 
مالسا رد  یعامتجا  تلادع  نارگتوعد  تلیضف و  فرـش و  نارادساپ  هک  مالـسلا  هیلع  تمـصع  تیب  لها  يرای  هب  ار  نانآ  نینچمه  تسا .

. دندرک یم  تموکح  هنارگمتس ، ادخ و  ماکحا  فالخ  هک  نایوما  هن  تسناد ، ناناملسم  تفالخ  هتسیاش  ار  نانآ  درک و  بیغرت  دنتسه ،
هار نامه  زا  ناشیا  دـنرادن ، ار  ماما  يرای  دـصق  رگید  تسا و  هدـش  ضوع  نانآ  رظن  رگا  هک  درک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ترـضح  نایاپ ، رد 

: دیسرپ ترضح  زا  ناباتش  دوب ، عالطا  یب  نایفوک  ياهیراگن  همان  زا  هک  رح ، ددرگ . زاب  هدمآ ،
.»؟ تسیچ ییوگ ، یم  هک  ییاههمان  نیا  »

رح تخیر . نیمز  رب  رح  لباقم  ار  اهنآ  دوب و  همان  زا  رپ  هک  دروآ  ینیجرخ  زین  وا  دروایب ، ار  اههمان  داد  روتـسد  ناعمـس » نب  ۀـبقع   » هب ماما 
: درک ضرع  ماما  هب  دش و  هریخ  اهنآ  هب  هدز  تریح 

«. میتسین دناهتشون ، همان  تیارب  هک  یناگدنسیون  زا  ام  »
: تفگ دش و  ناشیا  عنام  رح  یلو  ددرگ  زاب  هدمآ ، اجنآ  زا  هک  ياهطقن  هب  درک  دصق  ماما 

ماما شین ، نوچ  خلت  نانخس  نیا  مربب .» دایز  نبا  دزن  هفوک و  هب  ار  امش  هکنآ  ات  موشن  ادج  امش  زا  مدید ، ار  امـش  هک  نیمه  مراد  روتـسد  »
: دز گناب  رح  رب  نیگمشخ  ناشیا  درزآ و  ار 

«. تسا راک  نیا  ماجنا  زا  رتکیدزن  وت  هب  گرم  »
رارق برثی  هار  ور  نانآ  ناـیم  رح ، دـنریگ . شیپ  ار  برثی  هار  دننیـشنب و  دوخ  ياـهبکرم  رب  دـنداد  روتـسد  دوخ  ناراـی  هب  ترـضح  سپس 
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. تفرگ
: دز گناب  وا  رب  ماما 

.»؟ یهاوخ یم  هچ  ام  زا  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  »
: تفگ ماما  هب  بدا  اب  نتفرگ و  الاب  ار  دوخ  رس  سپس  درک و  گنرد  یکدنا  تخادنا ، نییاپ  ار  شرس  رح ،

! ادخ هب  نم  یلو  »
: دیسرپ ًاددجم  تسشن و  ورف  ماما  مشخ  مربب .» مان  ناتردام  زا  مناوت  یمن  تاملک  نیرتهتسیاش  لکش و  نیرتهب  هب  زج 

.»؟ یهاوخ یم  هچ  ام  زا  »
! ادخ هب  . - » مربب دایز  نبا  دزن  ار  وت  مهاوخ  یم  - 

دوخ رب  رح  هک  دوش  هتخورفارب  دوب  کیدزن  گنج  شتآ  تشاذگ . مهاوخن  او  ار  وت  ادخ  هب  تروص ، نآ  رد  دـمآ - .» مهاوخن  تلابند  هب 
: تفگ تشگ و  طلسم 

یم يراددوخ  هفوک  هب  ندمآ  زا  هک  لاح  تسا ، هفوک  هب  امش  ندرب  دناهداد  نم  هب  هک  يروتسد  اهنت  مرادن ، ار  امـش  اب  راکیپ  روتـسد  نم  »
لومـشم ارم  دـنوادخ  هک  تسا  دـیما  مسیوـنب ، ياهماـن  داـیز  نبا  هب  نم  اـت  هنیدـم ، هب  هن  دور و  یم  هفوـک  هب  هن  هک  ریگ  شیپ  یهار  ینک ،

 … «. دراد زاب  امش  اب  ندش  ریگرد  زا  دنک و  تیفاع 
هب ماما  ناوراک  دیچیپ و  پچ  تمـس  هب  تفگ و  كرت  ار  هیـسداق »  » و بیذع »  » هار ترـضح  دـندرک و  تقفاوم  داهنـشیپ  نیا  اب  رح  ماما و 

. دندوب نانآ  بقارم  تدش  هب  کیدزن  زا  دنتفر و  یم  شیپ  ترضح  ناوراک  لابند  هب  زین  رح  نایهاپس  تخادرپ . ارحص  ندومیپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هباطخ 

رب ار  دوخ  تضهن  ياههزیگنا  داد ، رارق  باطخ  دروم  ار  وا  نایهاپـس  رح و  اسر ، یتانایب  اـب  ماـما  اـجنآ  رد  دیـسر  هضیب »  » هب ماـما  ناوراـک 
: مینک یم  لقن  ار  هباطخ  نیا  زا  ییاهتمسق  اجنیا  رد  دنزیخرب . شیرای  هب  تساوخ  نانآ  زا  درمش و 

! مدرم يا  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  اب  تفلاخم  هب  هتسکش ، ار  ادخ  نامیپ  هدرک ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سک  ره  »
، دنکن راکنا  ار  وا  یلمع  ای  ینخس  اب  دروشن و  وا  رب  رگا  دنک ، یم  مکح  یشک  قح  هانگ و  اب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  تسا و  هتساخرب  هلآ  و 

«. دروآرد شاهتسیاب  هاگیاج  هب  دنک و  راچد  یموش  تبقاع  هب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  قح  نیا 
! دیشاب هاگآ 

دوخ هب  ار   36 ئف » ، » هتشاد لطعم  ار  ادخ  دودح  هدرک ، راکشآ  ار  داسف  هتشاذگاو ، ار  نامحر  زا  تعاطا  هتفرگرب ، ار  ناطیش  تعاطا  نانیا 
، دـناهداد رییغت  ار  مدـج  نید  هک  نیدـسفم  نـیا  زا  ناناملـسم  هعماـج  يربـهر  هـب  نـم  و  دـناهدرک . لـالح  ار  ادـخ  مارح  هداد ، صاـصتخا 

. دیراذگ یمن  میاهنت  دینک و  یمن  میلست  ارم  دیاهدرک و  تعیب  نم  اب  هک  دندمآ ، ناتناگداتسرف  دیسر و  ناتیاههمان  مرتهتسیاش .
هللا یلص  ادخ  لوسر  تخد  همطاف  دنزرف  یلع ، نب  نیسح  نم  تفای . دیهاوخ  تسد  تیاده  دشر و  هب  دیـشاب ، دوخ  تعیب  دنبیاپ  رگا  سپ 
دینک ینکش  نامیپ  دیریذپن و  رگا  متسه و  لماک  ياهوسا  امش  يارب  تسامش و  نادناخ  اب  منادناخ  امش و  ناج  اب  مناج  متـسه . هلآ  هیلع و 

! دنگوس مناج  هب  دینک ، شومارف  ار  متعیب  و 
بیرف هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف  دیاهدرک . ار  راک  نیمه  زین  ملسم  میومع  رسپ  مردارب و  مردپ ، اب  ًالبق  امش  تسین ؛ امش  زا  ياهزات  راک 
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. دروخب ار  امش 
زا ار  ام  دنوادخ  يدوزب  تسا و  هدز  نایز  دوخ  هب  دنک  ینکـش  نامیپ  سک  ره  دـیاهدرک . مگ  ار  دوخ  هار  دـیداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هرهب 
. درامش یم  رب  دیزی  تموکح  هیلع  ار  دوخ  سدقم  مایق  ياههزیگنا  اویش ، ینارنخس  نیا  رد  ناگدازآ  ردپ   … درک .» دهاوخ  زاینیب  امش 

هـضیرف ینید ؛ فیلکت  هضیرف و  کی  هب  تسا  یخـساپ  هکلب  تسا ، هتفرگن  تروص  صاخ  عفانم  بلج  يارب  یـصخش و  لیالد  هب  مایق  نیا 
. دنک یم  تفلاخم  ادخ  ربمایپ  تنس  اب  دنکش و  یم  ار  وا  نامیپ  دنک ، یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  ياهنارباج  تموکح  راکنا 

. دوب دهاوخ  شیاهیرگمتس  کیرش  زابنا و  دروشن  وا  رب  دشاب و  دهاش  ار  یتموکح  نینچ  یسک  رگا 
: هک دومرف  فیصوت  هنوگنیا  ار  نانآ  هدومن و  ءاشفا  ار  نایوما  بویع  مالسلا  هیلع  ماما 

. دناهتفگ كرت  ار  یهلا  ماکحا  دودح و  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ئف » ، » هتشاذگاو ار  نامحر  تعاط  هدیزگرب و  ار  ناطیش  تعاط 
ناناملـسم نایم  نآ ، یعیبط  يارجم  هب  یمالـسا  ناـشخرد  یناگدـنز  ندـنادرگزاب  دوجوم و  عاـضوا  رییغت  يارب  سک ، نیرتهتـسیاش  ماـما 

. تسا
یم ناسکی  نانآ  ياههداوناخ  اب  زین  شاهداوناخ  دوب و  دـهاوخ  نانآ  زا  یکی  دـننام  دریگ ، تسد  هب  ار  تموکح  رگا  دـنک  یم  نشور  ماما 

. تشاد دهاوخن  نانآ  رب  يزایتما  چیه  ددرگ و 
! شاک يا  دومن . راکشآ  ار  دوخ  فده  درک و  فرطرب  ار  تاماهبا  هباطخ ، نیا  اب  ماما 

! دنتشاد تریصب  مشچ  نانآ 
: تفگ هتخاس و  بطاخم  ار  ترضح  رح ، دناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  نانخس  ماما  نوچ  و 

 … «. دش یهاوخ  هتشک  یگنجب ، رگا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ینک ،) كرد  ار  دوخ  عضو  هک   ) مروآ یم  تدای  هب  ار  ادخ  »
: داد خساپ  ماما 

!؟ یناسرت یم  گرم  زا  ارم  ایآ  »
!؟ دیشکب ارم  هک  دیراد  یم  اور  ایآ  و 

يراـی هب  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  میوگ ؛ یم  وت  هب  تفگ ، شیومع  رـسپ  هب  سوا »  » ردارب هک  ار  ناـمه  یلو  میوگب ، هچ  وـت  هب  منادیمن 
: تفگ وا  هب  شیومع  رسپ  دورب ، مرکا  ربمایپ 

!؟ يور یم  اجک 
! يوش یم  هتشک 

: داد خساپ  یسوا  درم  نآ 
یتسه مامت  اب  دـنک و  داهج  تسا  ناملـسم  هک  یلاح  رد  دـشاب و  هتـشاد  یکین  تین  رگا  تسین ، گنن  درمدار ، رب  گرم  هک  مور  یم  شیپ 

رگا متـسین و  نامیـشپ  منامب  هدنز  رگا  سپ  دوش ، ادج  نامرجم  زا  تفلاخم و  گنن  اب  دـیامن و  يزابناج  يدردـمه و  نادرم  کین  اب  دوخ 
ترضح زا  دینش ، ار  تایبا  نیا  رح  هک  یماگنه  یهد .» رد  نت  تلذ  هب  یشاب و  هدنز  هک  سب  ار  وت  يراوخ  نیا  موش . یمن  شهوکن  مریمب 

. تسا ممصم  هدامآ و  نایوما ، ياهمتس  بیاصم و  زا  ناناملسم  تاجن  يارب  يزابناج  گرم و  رب  ناشیا  هک  تسناد  دش و  رود 

رح هب  هناجرم  رسپ  همان 

. داد یم  همادا  ارحص  رد  ار  دوخ  هار  نانچمه  ماما  ناوراک 
. درک یم  لیم  پچ  هب  یهاگ  تسار و  هب  یهاگ 
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نآ هب  نتفر  زا  ینیـسح  ناوراک  نکیل  دنتـشاد ، یم  زاب  ارحـص  فرط  هب  نتفر  رد  و  دنداد ، یم  قوس  هفوک  فرط  هب  ار  نانآ  رح ، نایهاپس 
. درک یم  عانتما  وس 

رح هب  ار  دوخ  دوب  دایز  نبا  کیپ  هک  راوس  دسرب . وا  ات  دندرک  گنرد  یکدـنا  سپ  تخات ، یم  تعرـس  هب  هک  دـندید  ار  يراوس  ناهگان 
. درک وا  میلست  ار  دایز  نبا  همان  و  درکن -  مالس  ماما  هب  ثیبخ  نآ  یلو  درک -  مالس  وا  هب  دناسر ،

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  دید  دوشگ و  ار  همان  رح 
وت هک  ماهتفگ  ماهداتسرف  هب  روایب . ورف  بآ  ظافح و  نودب  ینابایب  رد  ار  وا  ریگب و  تخس  نیسح  رب  دمآ ، تدزن  نم  کیپ  همان و  هکنیمه  »

رسپ دزاس .» مربخ  اب  روتسد ، يارجا  نسح  زا  هتشگزاب و  نم  دزن  سپس  یهد ؛ ماجنا  ار  مروتسد  ات  دشاب ، تبقارم  نانچمه  دنکن و  كرت  ار 
. دوب هدرک  ضارعا  هفوک ، هب  ناشیا  مازعا  ماما و  يریگتسد  رب  ینبم  دوخ  قباس  رظن  زا  هناجرم 

رود ییارحص  رد  ار  ترضح  دید  رتهب  اذل  دوش ؛ نوگرگد  ماما  عفن  هب  رهـش  نآ  عاضوا  هفوک ، هب  ماما  ندمآ  اب  دیـسرت  یم  نآ  زا  ًالامتحا 
. دنک ادیپ  تسد  دوخ  فادها  هب  هار  نیا  زا  دنک و  هرصاحم  يدابآ  زا 

زاب نتفر  زا  دـشاب ، یبآ  يدابآ و  هک  ییاج  هب  ندیـسر  ریـسم و  همادا  راتـساوخ  هک  ار  ناشیا  دـناوخ و  ترـضح  رب  ار  داـیز  نبا  هماـن  رح ،
. درک یم  تبث  ار  هناجرم  رسپ  شبابرا ، نامرف  فلاخم  تکرح  ره  تسیرگن و  یم  ار  وا  دایز  نیا  کیپ  نامشچ  اریز  تشاد ؛

: دومرف دومن و  عانتما  ترضح  نکیل  دنگنجب ، رح  اب  درک ، داهنشیپ  ترضح  هب  دوب ، ماما  ناصاخ  باحصا و  ناگرزب  زا  هک  نیق » نب  ریهز  »
«. دوب مهاوخن  نانآ  اب  گنج  مدق  شیپ  زگره  »

البرک رد 

. دوب هدیسر  البرک  هب  ماما  ناوراک 
: دندیسرپ دندش و  باحصا  هجوتم  سپس  دندمآ ، دورف  ریزگان  ترضح  دنیایب . دورف  اجنآ  رد  درک  رارصا  ناشیا  هب  رح 

.»؟ تسیچ اجنیا  مسا  - »
: دنتفگ دش و  کشا  رپ  ترضح  نامشچ  البرک …  - 

! اراگدرورپ »
«. مرب یم  هانپ  وت  هب  الب »  » و برک »  » زا

. درک نیقی  هدنبوک  هعجاف  ندمآ  دورف  هب  ماما 
: درک نایب  نینچ  ار  ناشیا  دوخ و  تداهش  زا  ربخ  درک و  باحصا  هب  ور  سپ 

 … «. تخیر دهاوخ  نیمز  هب  ام  ياهنوخ  هک  تساجنیا  تسام و  ندمآ  دورف  لحم  رفـس و  نایاپ  اجنیا  تسا ، الب »  » و برک »  » هاگیاج نیا  »
یحو و نادـناخ  يارب  اههمیخ  بصن  هب  راوگرزب  باحـصا  رگید  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  ناناوج  هارمه  مالـسلا  هیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا 

. دوب دهاوخ  یکانلوه  ثداوح  دهاش  يدوز  هب  لحم  نیا  رد  درک  نیقی  تفاتش و  دوب ، هدنکفا  هیاس  نانآ  رب  سرت  هک  توبن  تاردخم 
: دومن تیاکش  نینچ  دوخ  میظع  گرزب و  ياهتنحم  زا  دنوادخ  هب  درک و  دنلب  اعد  هب  ار  شناتسد  هدیشک  تنحم  ماما 

! اراگدرورپ »
. دنتشاد اور  متس  ام  رب  هیما  ینب  دنتخاس و  رود  هدرک و  نوریب  نامدج  مرح  زا  ار  ام  میتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تربمایپ  ترتع  ام 

! اراگدرورپ
 … «. هد ترصن  رگمتس  موق  رب  ار  ام  ریگب و  ار  ام  قح 
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: دومرف نانآ  هب  دمآ و  دوخ  باحصا  دزن  ترضح ، سپس 
الب شیامزآ و  راچد  رگا  ددرگب و  ناشراگزور  هک  دنتـسه  نآ  دنبیاپ  ییاج  ات  تسا . نانآ  نابز  هقلقل  نید  دنتـسه و  ایند  ناگدنب  مدرم ، »
یم ناشن  یخیرات  لحارم  مامت  رد  ار  مدرم  ياهـشیارگ  تیعقاو و  ییالط ، نانخـس  نیا  ابیز ، ردـقچ  دوب .» دـنهاوخ  مک  نارادـنید  دـنوش ،

یتبیصم ای  یلکـشم  راچد  هک  نیمه  درادن و  نانآ  دوجو  قامعا  رد  ییاج  الاو ، ياهـشزرا  نید و  ّاما  و  دنا ، روز  رز و  ناگدنب  نانآ  دهد .
دننام دشاب ، هدرک  ناحتما  نامیا  يارب  ار  نانآ  بولق  دـنوادخ  هک  دـننام  یم  راوتـسا  نانچمه  یناسک  اهنت  دـننک و  یم  رارف  نید  زا  دـندش 

؛ تیب لها  راوگرزب  ناگدیزگرب 
. وا نارای  نیسح و  ینعی 

: دومرف دش و  دوخ  نارای  هجوتم  لاعتم ، دنوادخ  ساپس  دمح و  زا  دعب  ماما 
: دعب اما  »

مه نآ  زا  یکدنا  زج  هدش و  نادرگور  نآ  یکین  تسا ، هدش  هتخانشان  نوگرگد و  ایند  دینیب ، یم  هک  ار  هچنآ  هدمآ  دورف  ام  رب  یتسار  هب 
. تسا هدنامن  یقاب  ماجرفان -  ییاذغ  هدنام  سپ  فرظ و  بآ  هدنامیقاب  دننام  - 

؟ دننک یمن  عنم  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  دینیب  یمن  ایآ 
. دشاب دنوادخ  رادید  قاتشم  نمؤم ، لاح ، نیا  رد  هک  تسا  هتسیاش 

.37 … منیب » یم  تنحم  زج  ار  ناملاظ  اب  یگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  نم 
زا ار  دوخ  باحصا  تیب و  لها  درمـش ، رب  دوب  هدش  لزان  ناشیارب  هک  ار  تالکـشم  هودنا و  جنر و  زا  هچنآ  هباطخ ، نیا  رد  ناگدازآ  ردپ 

نیا اب  ار  نانآ  تخاس و  ربخ  اب  تشاد ، ناـمیا  نادـب  یگدـنز  نارود  ماـمت  رد  هک  قح  ییاـپ  رب  لـطاب و  اـب  دربن  يارب  دوخ  دـنمورین  هدارا 
. درک هیجوت  ناشراک  تریصب  شنیب و  تیلوؤسم و  لمحت  هدنیآ و  هب  تبسن  تانایب 

هدینش ناج  شوگ  اب  ار  ماما  نانخس  دندرک ، یم  تبث  ار  يراکادف  يزابناج و  ياهوگلا  نیرتابیز  هک  یلاح  رد  ادصکی  لدکی و  باحصا ،
. دندرک مالعا  قح  تموکح  ییاپرب  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 

: تفگ نینچ  هک  دوب  هناگی  ناگدازآ  زا  نیق » نب  ریهز  ، » تفگ نخس  هک  یسک  نیتسخن 
! هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  »

حیجرت نتسیز  هنوگنیا  رب  ار ، امش  اب  مایق  مه  زاب  میتسیز ، یم  نآ  رد  هشیمه  يارب  ام  دوب و  هنادواج  ام  يارب  ایند  رگا  میدینش . ار  تنانخس 
رد يزابناج  يارب  ار  مرکا  لوسر  هناـحیر  ناـگتخابلد  لد  فرح  دـهد و  یم  ناـشن  ار  يدـننام  یب  تفارـش  تاـملک ، نیا   … میداد .» یم 

. دنک یم  وگزاب  شهار 
: تفگ تساخرب و  تخاب ) ناج  ادخ  هار  رد  هک   ) ترضح نارای  زا  رگید  یکی  ریرب ،» »

! هللا لوسر  نبای  »
ام عیفـش  تدج  تمایق  زور  رد  هک  دشاب  دنوش ، ادج  رگیدـکی  زا  ام  ياضعا  مینک و  راکیپ  ترانک ، رد  ات  تسا  هداهن  تنم  ام  رب  دـنوادخ 

یتنم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  رد  يزابناج  تصرف  دراد  نیقی  ریرب » ، » دوش یمن  تفای  یـصلاخ  نامیا  نینچ  تیرـشب ، نایم   … ددرگ .»
. دشاب ازج  زور  رد  مرکا  ربمایپ  تعافش  لومشم  ات  تسا  هداهن  وا  رب  دنوادخ  هک  تسا 

: تفگ هدرک و  باختنا  ار  باحصا  ریاس  هار  هک  دومن  نالعا  تساخرب و  عفان »  » مان هب  ماما ، باحصا  زا  رگید  یکی 
یم هچنادب  ار  نانآ  دـهد و  ياج  ناگمه  لد  رد  ار  دوخ  تبحم  تسناوتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تدـج  هک  یناد  یم  کین  وت  »

زا رتنیریش  ینانخس  اب  دنتشاد ، نیتسآ  رد  گنرین  نکیل  دنداد ، یم  يرای  هدعو  وا  هب  هک  دندوب  ینیقفانم  نانآ  نایم  رد  دزیگنارب . تساوخ 
دوخ يوس  هب  ار  شلوسر  دنوادخ  هکنآ  ات  دنتساخیمرب . ناشیا  اب  تفلاخم  هب  لظنح  زا  رتخلت  یلامعا  اب  دنداد ، یم  دیون  ار  ربمایپ  لسع ،
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راکیپ نیقرام » نیطساق و  نیثکان ،  » اب ناشیا  هارمه  دنتساخرب و  وا  يرای  هب  یهورگ  سپ  تشاد ؛ یعـضو  نینچ  زین  یلع  تردپ  دناوخ . ارف 
سک ره  سپ  یتسه ؛ یعضو  نینچ  رد  زین  وت  زورما  تفاتـش . قح  ناوضر  تمحر و  يوس  هب  دیـسر و  رـس  ترـضح  لجا  هکنآ  ات  دندرک 

هب هچ  ورب ؛ شیپ  یهاوخ  یم  وس  ره  هب  ام  اب  وت  اما  دنز . یمن  يررـض  شدوخ  هب  زج  دـیامن ، شومارف  ار  دوخ  تعیب  دـنک و  ینکـش  نامیپ 
! مسق ادخ  هب  برغ ، هچ  قرش و  تمس 

اب یتسود و  وت  ناتـسود  اب  تسرد  یتین  تریـصب و  اب  ام  میتسین ، دونـشخان  نامراگدرورپ ، رادـید  زا  میرادـن و  یمیب  یهلا  ردـق  اـضق و  زا 
.38 … مینک » یم  ینمشد  تنانمشد 

نآ اب  ربمایپ  هک  دـنک  یم  راکـشآ  ار  هتکن  نیا  عفان  تسا . ثداوح  هب  تبـسن  عفان  قیمع  شنیب  یهاـگآ و  ياـیوگ  ناـشخرد ، تاـنایب  نیا 
هکلب دزاس ، نمؤم  دوخ  تلاسر  هب  ار  نانآ  دـنک و  دوخ  تبحم  نیهر  ار  مدرم  همه  تسناوتن  شاهیـسدق ، سافنا  زیگناتریح و  ياهییاناوت 
قافن رفک و  اب  نانآ  هیام  ریمخ  نکیل  دندوب ، هدروآ  مالـسا  نابز ، هب  هک  دندنام  یقاب  ناناملـسم  فوفـص  رد  نیقفانم  زا  ياهفیاط  نانچمه 

ملع هنیدم  باب  یصو و  دنداد . یم  رازآ  ار  مرکا  ربمایپ  فلتخم ، ياحنا  هب  دندوب و  لوغشم  بیرف  رکم و  هب  زور  هنابـش  دوب و  هدش  نیجع 
وا هب  یهورگ  دوب ؛ هتفرگ  رارق  هتـسد  ود  نایم  ربمایپ  نوچ  تشاد و  یعـضو  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دنتساخرب زیتس  هب  يو  اب  یهورگ  دندروآ و  نامیا 
یهورگ لـباقم ، رد  دـناهدروآ و  ناـمیا  وا  هب  نیتـسار  ناـنمؤم  زا  كدـنا  یهورگ  تسا ، شدـج  ردـپ و  نوـچ  زین  نیـسح  ماـما  تیعـضو 
ینانخس ماما ، باحصا  رتشیب  لاح ، ره  هب  دناهتساخرب . زیتس  هب  ترـضح  اب  تسا ، هتفرگ  نانآ  زا  ار  نامیا  دنوادخ  هک  نانآ  زا  يرامـشیب 

. دندرک نایب  ترضح  هب  تبسن  ار  دوخ  يزابناج  صالخا و  دندروآ و  نابز  هب  عفان  تاملک  نومضم  هب 
. درک ترفغم  ناوضر و  بلط  دنوادخ  زا  ناشیارب  داتسرف و  دورد  نانآ  رب  درک ، رکشت  نانآ  زا  مه  ناشیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  هاپس  لیسگ 

. دش هدروآرب  شیاهوزرآ  ریبعت و  دایز  رسپ  ياهباوخ  ادخ ، لوسر  هناحیر  رب  هناجرم  رسپ  هاپس  ناگیالط  طلست  اب 
ار یـسک  ینهذ ، شواک  نیا  رد  دنیزگرب ؛ ماما  اب  گنج  يارب  دوخ  هاپـس  لک  یهدنامرف  يارب  ار  یـسک  هچ  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  رد  سپ 

رمع تسپ  ياهشیارگ  رگید  یتسرپ و  لام  تفاین . دوب ، یهانگ  ره  باکترا  یتیانج و  ره  ماجنا  هدامآ  هک  دعـس » رمع   » زا رتدیلپ  رتتسپ و 
هاپس یهدنامرف  ادخ ، لوسر  هداون  اب  گنج  يارب  درک  داهنشیپ  رمع  هب  یگدازمارح ، هراصع  هناجرم و  رسپ  تسناد . یم  کین  دایز  نبا  ار ،

، دش دیدهت  دوب ، نآ  هتـسبلد  هک  ير  تموکح  زا  يرانکرب  هب  هک  یماگنه  درک و  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  دعـس  رـسپ  نکیل  دریذـپب ، ار 
. درک تکرح  البرک  تمس  هب  راوس  رازه  راهچ  هارمه  تفریذپ و  ار  داهنشیپ 

رد دوجوم  نایهاپـس  هب  دیـسر و  البرک  هب  رمع  رکـشل  دور . یم  دننیمز ، يور  دارفا  نیرتهب  هک  ربمایپ  نادنزرف  گنج  هب  هک  تسناد  یم  وا 
. دش قحلم  یحایر  دیزی  نب  رح  یهدنامرف  هب  اجنآ 

دایز نبا  هبطخ 

یماگنه دنروآ . موجه  اجنادب  دنفسوگ  دننام  هناجرم ، رسپ  سرت  زا  نانآ  دنوش و  عمج  دجسم  نحص  رد  مدرم  داد  روتـسد  هفوک  توغاط 
: تفگ تساخرب و  هباطخ  هب  دایز  نبا  دش ، رپ  دجسم  هک 

! مدرم يا  »
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ار وا  هک  تسا  دـیزی  نینمؤـملاریما  نیا  کـنیا  و  دـیتفای . دـیراد  تسود  هـک  هنوـگ  نآ  ار  ناـنآ  دـیدومزآ و  ار  نایفـس  وـبا  نادـناخ  اـمش 
هدـش نمیا  وا  نامز  رد  اههار  تسا . دوخ  ياجر  هدنـشخب د  تیعر و  قح  رد  راکوکین  تقیرط ، هدوتـس  تریـس ، کین  يدرم  دـیاهتخانش ،

. دوب نینچ  دوخ  رصع  رد  زین  هیواعم  شردپ  تسا .
هداد روتـسد  نم  هب  هدرک و  ربارب  ود  ار  امـش  يزور  دـنک ، یم  زاینیب  ییاراد ، اب  دزاون و  یم  ار  ناگدـنب  هک  تسا  دـیزی  شرـسپ  کـنیا  و 

.39 … دینک » تعاطا  دیونشب و  سپ  منک ؛ جراخ  نیسح ، وا ، نمشد  اب  گنج  يارب  ار  امش  منک و  ارجا  میوگب و  امش  هب  ار  نآ  هک  تسا 
. دندوب نآ  هتـسبلد  هک  لوپ  نابز  تفگ ؛ نخـس  دندرک ، یم  كاله  ار  دوخ  دـنداد و  یم  ناج  نآ  رب  دـندیمهف و  یم  هک  ینابز  هب  نانآ  اب 

. دنداد رارق  هناجرم  رسپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  يرشب ، تیانج  نیرتدیلپ  باکترا  يارب  دنداد و  تبثم  باوج  زین  نانآ 
هاپس فلتخم  ياهتمسق  یهدنامرف  هب  ار  نانآ  دننام  و  یْعبِر » نب  ثَبَش  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  رجبا ، نب  راجح  ریمن ، نب  نیـصح  ، » دایز نبا 

. درک هناور  البرک  هب  دعس  نبا  يرای  يارب  ار  نانآ  دیزگرب و 

تارف لاغشا 

نابهگن نآ  ياهروخـشبآ  مامت  رب  دـندرک و  لاغـشا  ار  تارف » ، » دنتـشاد دوخ  اب  اجکی  ار  نیمز  يور  ياه  يدـیلپ  هک  راـکتیانج  هورگ  نآ 
هک مرکا  ربمایپ  نادناخ  هب  بآ  ياهرطق  ات  لماک  لرتنک  يرایشوه و  رب  ینبم  دش ، رداص  لک  یهدنامرف  زا  يدیکا  تاروتـسد  دنتـشاذگ و 

: دنیوگ یم  ناخروم  دسرن . دنتسه ، ادخ  قلخ  نیرتهب 
دوـلآ درد  يادـص  هک  دوـب  نیمه  ترـضح ، ياهتبیـصم  نیرتـگرزب  زا  یکی   40 دنتـسب . ناـشیارب  ار  بآ  ماـما ، تداهـش  زا  لـبق  زور  هـس 
ياهبل كاـنلوه  هنحـص  ندـید  زا  و  ناـنآ ، هلاـن  ندینـش  زا  دـندوب . هداد  رـس  شطعلا » «، » شطعلا  » گـناب هک  دینـش  یم  ار  دوخ  ناـکدوک 
هنحـص نیا  يدـنج » رونا  . » دـش یم  هدرـشف  مهرد  ماما  بلق  نارداـم ، ياهریـش  ندـش  کـشخ  ناـنآ و  هدـیرپ  گـنر  لاـفطا و  هدیکـشخ 

: دنک یم  ریوصت  نینچ  ار  زیمآهعجاف 
تسا ملاس  هک  یلاح  رد  دنامب ، هنشت  ریش ، هک  تسا  متس  ردقچ  دنتسه . بل  هنشت  توبن  نادناخ  نکیل  دندنمهرهب ، بآ  زا  هدنرد  ناگرگ  »

! اراگدرورپ دنیرگ ، یم  ارحص  رد  نیسح  لافطا  راوتسا . شیاضعا  و 
41 تساجک .» یسر  دایرف  سپ 

چیه دنتـشاذگ . اپ  ریز  ار  اهفرع  ياهـشزرا و  یمامت  دـندش و  رکنم  ار  دوخ  تیناـسنا  سپ  دوب ، هتفرگ  ناـنآ  زا  ار  تورم  محر و  دـنوادخ 
تعیرـش دـنناد . یم  ربارب  کیرـش و  نآ  رد  ار  مدرم  همه  ددرگ و  عنم  ناکدوک  نانز و  رب  بآ  دـنهد  یمن  هزاجا  نایدا ، عیارـش و  زا  کی 

دادن و یتیمها  یمالسا  تاروتسد  هب  يوما  هاپـس  یلو  تسا . هتـسناد  یناسنا  ره  یعیبط  قح  ار  نآ  هدرک و  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  یمالـسا 
هجوـتم یمدرماـن ، يدـیلپ و  نیا  زا  شوخرـس  سوا » نب  رجاـهم   » ماـن هب  ناگدـش  خـسم  زا  یکی  تسب . توـبن  یحو و  نادـناخ  رب  ار  بآ 

: تفگ دنلب  يادص  اب  دش و  ترضح 
! نیسح يا  »

؟ دنز یم  جوم  هنوگچ  هک  ینیب  یم  ار  بآ  ایآ 
! مسق ادخ  هب 

.42 … یهد » ناج  شرانک  رد  هکنآ  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا 
: دز دایرف  دیود و  ترضح  فرط  هب  یلاحشوخ  اب  دشاب ، هتفای  تسد  یتنکم  ای  یتمینغ  هب  ییوگ  زین  جاجح » نب  رمع  »

! نیسح يا  »

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2492 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنگوس ادخ  هب  دنشون . یم  نآ  زا  اهزارگ  نایاپراهچ و  ناگس ، هک  تسا  تارف  نیا 
43 یشونب .» خزود  شتآ  رد  ار  میمح »  » هکنآ ات  دیشون  یهاوخن  ياهعرج  نآ  زا 

. دندش هفوک  هب  ناشیا  ندمآ  راتساوخو  دنتشون  همان  ماما  هب  هک  تسا  یناسک  نامه  زا  درمناوجان  نیا 
زیاوج هب  بیترت  نیدـب  دنونـشب و  هناجرم  رـسپ  ناسوساج  هک  ییادـص  اب  يدزا » نیـصح  نب  هللادـبع   » ماـن هب  هفوک  شاـب  وا  زا  رگید  یکی 

: تفگ دنک ، ادیپ  تسد  هفوک  توغاط 
! نیسح يا  »

؟ يرگن یم  تسا  نامسآ  تیفافش  هب  هک  بآ  نیا  هب  ایآ 
! مسق ادخ  هب 

«. يریمب یگنشت  زا  هکنآ  ات  دیشون ، یهاوخن  ياهرطق  نآ  زا 
: درک نیرفن  ار  وا  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ماما 

! اراگدرورپ »
.44 زرماین » ار  وا  زگره  ناریمب و  یگنشت  اب  ار  وا 

. دندرک طوقس  تسین -  يزیرگ  هار  نآ  زا  هک  ناهانگ -  تایانج و  كانلوه  هرد  رد  دنتفر و  شیپ  یهابت  رد  نانچمه  ناگدش  خسم  نیا 

مالسلا هیلع  سابع  تیاقس 

الاو تیصخش  نآ  سپ  تفرگ  شتآ  مشخ  درد و  زا  دید  ار  شردارب  لافطا  تیب و  لها  هدنشک  یگنشت  لضفلاوبا ، ترـضح  هک  یماگنه 
دوخ اب  دنداتفا . هار  هب  مسجم  تماهش  نیا  هارمه  هدایپ  تسیب  راوس و  یس  ددرگ . لسوتم  روز  هب  بآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ات  دش  نآ  رب 

. دنتفرگ شیپ  ار  تارف » هعیرش   » هار دنتشادرب و  بآ  کشم  تسیب 
يدیبز جاجح  نب  ورمع  تخات . یم  نانآ  شیپاشیپ  دوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  گرزب  باحـصا  زا  هک  يدارم » لاله  نب  عفان  »

: دیسرپ وا  زا  تفرگ و  عفان  رب  ار  هار  دوب ، تارف  زا  ینابهگن  لوؤسم  البرک و  گنج  ناراکتیانج  زا  هک 
؟ ياهدمآ راک  هچ  هب  - 

ینیب یم  هک  شباحصا  رگید  نیسح و  یلو  مشونب  نم  ایآ  تیاراوگ - . شونب ، میشونب - . ياهتـشاد  زاب  نآ  زا  ار  ام  هک  ار  یبآ  میاهدمآ  - 
!؟ دنشاب هنشت 

نانخس دندرکن ، وا  هب  یهجوت  ماما ، نامرهق  باحصا  مینک . عنم  بآ  زا  ار  نانآ  ات  دناهتشاذگ  اجنیا  ار  ام  درب ، بآ  دوش  یمن  نانآ  يارب  - 
نکیل دنتخات ، نانآ  رب  شنایهاپـس  زا  یتعامج  اب  جاجح » نب  ورمع  . » دنتفر تارف  تمـس  هب  بآ  نتـشادرب  يارب  دنتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  وا 

. دندرک عفد  ار  نانآ  هلمح  عفان  و  لضفلاوبا ، البرک  نامرهق 
. دنتشگزاب دوخ  ناکم  هب  لضفلاا  وبا  یهدنامرف  هب  هدومن و  رپ  ار  اهکشم  و 

. دشن هتشک  یسک  فرط ، چیه  زا  يریگرد ، نیا  رد 
. داد تاجن  یگنشت  زا  ار  نانآ  دناشون و  بآ  ار  تیب  لها  ناگنشت  لضفلاوبا ،

یم بقل  نیا  اب  رتشیب  ار  ناشیا  مدرم  تسا و  ترـضح  باقلا  نیرتبوبحم  نیرتروهـشم و  زا  هک  دـش  اقـس »  » هب بقلم  ترـضح  زور ، نآ  زا 
45 دنسانش .
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مالسلا هیلع  سابع  يارب  ناما 

هکنیا نامگ  هب  تفرگ  شراوگرزب  ناردارب  رگید  ساـبع و  يارب  یناـما  هناـجرم ، رـسپ  شباـبرا  زا  تسپ ، دـیلپ و  نشوجلا » يذ  نب  رمـش  »
نیرتریلد زا  نانآ  اریز  دـنک ؛ یم  فیعـضت  ار  ماما  هاپـس  هجیتن  رد  دراد و  یم  زاـب  ناـشردارب  يراـی  زا  دـبیرف و  یم  ار  ناـنآ  بیترت  نیدـب 

: دز دایرف  داتسیا و  نآ  ربارب  رد  تخات و  ماما  هاپس  فرط  هب  نانک  سراپ  تین ، نیا  اب  رمش ، دنتسه . برع  نارواگنج 
.»؟ دنتسه اجک  شناردارب  سابع و  ام ، ناگداز  رهاوخ  »

: دنتفگ دندیهج و  اج  زا  ناریش  نوچ  نادرمدار  نآ 
! نشوجلا يذ  رسپ  يا  »

.»؟ یهاوخ یم  هچ 
: داد هدژم  نینچ  داد ، یم  ناشن  ینیغورد  تبحم  هک  یلاح  رد  رمش 

: دندز دایرف  یگتخورفارب  مشخ و  اب  سپ  درک ، رجزنم  ار  نانآ  یشین ، نوچ  وا  نخس  ماهدروآ .» ناما  ناتیارب  »
! دنک تنعل  ار  تناما  ار و  وت  دنوادخ  »

46 دشاب .»!؟ هتشادن  ناما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  یلو  یهد ، یم  ناما  ام  هب  ایآ 
دوخ ياهنادجو  هک  یناگدش  خسم  دنتسه ، شدوخ  نارای  دننام  ماما  ناردارب  ناگرزب و  نیا  دوب  هتـشادنپ  تشگزاب ، هدروخرـس  دیلپ ، نآ 

هک دنخیرات  ياههوسا  نیسح ، ناردارب  هک  تسنادن  یلو  دندیـشخب . ناطیـش  هب  ار  دوخ  یگدنز  دنتخورف و  دایز  نبا  هب  سخب » نمث   » هب ار 
. دندروآ ناغمرا  هب  یگرزب  راختفا  ناسنا ، يارب  دندرک و  انب  ار  یناسنا  تمارک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  نایهاپس  موجه 

. دـنتخات شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناحیر  اب  گـنج  يارب  رفک ، كرـش و  هاپـس  ناـگیالط  مرحم ، هاـم  مهن  هبنـشجنپ ، رـصع 
هک تفر  یم  نآ  میب  اریز  دوب ؛ هدـش  رداص  لضعم  لـح  راـکیپ و  هب  عیرـس  نداد  ناـیاپ  يارب  هناـجرم  رـسپ  فرط  زا  يدـیدش  تاروتـسد 

. دوش لصاح  نانآ  نایم  رد  یگتسد  ود  دنیایب و  لقع  رس  نایهاپس ،
، ماما رهاوخ  مشاه  ینب  گرزب  يوناـب  دوبر  رد  ار  ناـشیا  باوخ  هک  دوب  هداـهن  دوخ  ریـشمش  رب  رـس  شاهمیخ ، لـباقم  هظحل  نآ  رد  ماـما 

. دومن رادیب  باوخ  زا  ار  وا  تفر و  ردارب  دزن  ناساره  دینش ، ار  نانآ  نتخات  نایهاپس و  يوهایه  س »)  ) بنیز ترضح  »
: تفگ يراوتسا  مزع و  اب  درک و  هاگن  دوخ  نارگن  رهاوخ  هب  تشادرب ، رس  ماما 

: تفگ یم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »
تخاون شاهنوگرب  دنک ، يراددوخ  تسناوتن  تسکـش ، ورف  دش ، هدرـشف  شبلق  هودنا ، زا  مرح  يوناب  گرزب   … ییآ .» یم  ام  يوس  هب  وت 

: تفگ و 
! نم رب  ياو  يا  »

47… « 
: درک ضرع  دناسر و  ردارب  هب  ار  دوخ  لضفلاوبا  ترضح 

«. دنیآ یم  وت  يوس  هب  نانآ  »
: دومرف دوش و  ایوج  ار  نانآ  ندمآ  تلع  تساوخ  وا  زا  ماما 
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! مردارب »
! تیادف هب  مناج 

.»؟ دیهاوخ یم  هچ  هدش و  هچ  ار  امش  سرپب  نانآ  زا  ورب و  نانآ  دزن  وش و  راوس 
هلق هب  ترـضح  هک  دـنک  یم  راکـشآ  تسوا و  گرزب  تلزنم  الاو و  تناـکم  هدـنهد  ناـشن  نیمه  دور و  یم  ردارب  ناـبرق  نینچ  نیا  ماـما 

: هلمج زا  باحصا  زا  راوس  تسیب  هارمه  لضفلاوبا ، تسا . هتفای  تسد  نیقی  هبترم  نیرتالاب  نامیا و 
نانآ دیسرپ ، ار  يورشیپ  نیا  هزیگنا  نانآ  زا  سپس  دناسر ، نانآ  هب  ار  دوخ  تخات و  نایهاپـس  فرط  هب  رهاظم » نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  »

: دنتفگ
48 مینک .» یم  راکیپ  امش  اب  ای  دیریذپب و  ار  وا  مکح  ای  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  ریما  »

دوب و هدـنام  اج  نامه  رد  رهاظم  نب  بیبح  تشاذـگ . نایم  رد  ناـشیا  اـب  ار  ناـنآ  هتـساوخ  تشگزاـب و  ردارب ، فرط  هب  ساـبع  ترـضح 
: تفگ یم  نینچ  هتشاد و  رذحرب  ادخ  رفیک  باقع و  زا  ار  نانآ  درک و  یم  تحیصن  ار  دعس  رسپ  نایهاپس 

! دیشاب هاگآ  »
! مسق ادخ  هب 

هک یلاح  رد  دنوش  یم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شراوگرزب  ربمایپ  لجوزع و  يادخ  رب  تمایق  يادرف  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ ، نیرتدب 
لتق هب  ار  نانآ  کین  راـگزیهرپ و  نایعیـش  و  دنلوغـشم -  ادـخ  داـی  هب  زور  هنابـش  دـنراد و  هدـنز  بش  هک  ربماـیپ -  تیب  لـها  نادـنزرف و 

.49 … دناهدناسر »
: داد خساپ  یمرش  یب  اب  سیق » نب  ةرزع  »

! رهاظم رسپ  يا  »
»؟ يراگنا یم  راکزیهرپ  كاپ و  ار  تدوخ  وت 

: تفگ دش و  هرزع  هجوتم  نیق » نب  ریهز  ، » اتمه یب  نامرهق 
! سیق رسپ  يا  »

لتق هب  ار  ناربمایپ  هدیزگرب  ادخ و  لوسر  ترتع  كاپ و  هیکز  سفن  دننک و  یم  کمک  یهارمگ  رب  هک  شابم  یناسک  زا  سرتب و  ادـخ  زا 
: دیسرپ هرزع  دنناسر .» یم 

: داد خساپ  نامیا  فرش و  قطنم  اب  ریهز ، تسا .»!؟ هدش  هچ  لاح  يدوب ، ینامثع  ام  دزن  هک  وت  »
! مسق ادخ  هب  »

ادخ لوسر  دای  هب  مدید ، ار  وا  هک  یماگنه  مدروخرب . وا  هب  هک  دوب  هار  رد  اهنت  مداتـسرف و  وا  دزن  یکیپ  هنو  متـشون  نیـسح  هب  همان  هن  نم 
. متسناد ار  دیدوب  هتفرگ  رظن  رد  نیسح  يارب  يدرمناوجان  زا  هچنآ  یتسرپ و  ایند  گنرین ، ینکش ، نامیپ  مداتفا و 

50 مدنویپب .» وا  بزح  هب  منک و  يرای  ار  وا  دیدوب -  هدرک  عیاض  ار  نآ  هک  ربمایپ -  قح  ظفح  يارب  ات  مدش  نآ  رب  سپ 
ناـمثع هب  اریز  تسا ، هتـشونن  هماـن  هفوک  هب  ندـمآ  يارب  ماـما  هب  هک  درک  نشور  دوـب و  داـعبا  ماـمت  رد  یتـسار  زا  راشرـس  ریهز ، ناـنخس 

، تسناد وا  قح  رد  ار  نایفوک  یمدرمان  ینکـش و  نامیپ  گنرین و  دـش و  فداصم  ترـضح ، اب  هار  رد  هک  یماـگنه  یلو  تشاد . شیارگ 
هب سک  نیرتکیدزن  ماما  اریز  داد ؛ ناشن  يرادافو  دیزرو و  تبحم  ناشیا  هب  همه  زا  شیب  دـش و  ماما  نارای  زا  درک ، ضوع  ار  دوخ  عضوم 

. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
: دنتفگ وا  هب  ترضح  درک ، وگزاب  ردارب  يارب  ار  نایهاپس  ياههتفگ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  لاح ، ره  هب 

مینک و اعد  میناوخب ، زاـمن  ادـخ  يارب  میناوتب  ار  بشما  اـسب  هچ  ریگب . تصرف  ناـنآ  زا  ادرف  اـت  یناوتب -  رگا  درگزاـب و -  ناـنآ  يوس  هب  »
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ادخ لوسر  هناحیر   … ماهتسبلد .» رایسب ، رافغتسا  اعد و  شباتک و  توالت  هب  مراد و  تسود  ار  زامن  هک  دناد  یم  دنوادخ  مییامن ، رافغتسا 
؛ هشوت نیرترابرپ  اب  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع لضفلاوبا  دباتشب . دنوادخ  رادید  هب  اهنآ  زا  رتشیب  هچ  ره  یبایتسد  اب  دیوگ و  عادو  ار  ایند  نآرق ، توالت  رافغتـسا و  اعد ، زامن ، ینعی 
. درک وگزاب  نانآ  يارب  ار  شردارب  هتساوخ  تخات و  هناجرم  رسپ  هاگودرا  يوس  هب  مالسلا 

رظن ریز  ار  شیاهراک  مامت  لاح  نیع  رد  تفر و  یم  رامـش  هب  هاپـس  یهدـنامرف  يارب  وا  بیقر  اهنت  هک  رمـش -  زا  دروم  نیا  رد  دعـس  نبا 
. درک یهاوخ  رظن  دوب -  سوساج  وا  رب  تشاد و 

هک دوب  نآ  رمع  فده  نینچمه  دنک و  ییوگ  دب  دایز  نبا  دزن  وا  زا  رمـش  ماما ، هتـساوخ  نتفریذـپ  تروص  رد  هک  دیـسرت  یم  نآ  زا  رمع 
نکیل دشاب ، ناما  رد  گنج  ریخأت  رب  ینبم  دایز ، نبا  یلامتحا  تساوخ  زاب  زا  دنک و  ادیپ  یکیرـش  دوخ ، يارب  ماما ، هتـساوخ  نتفریذـپ  رد 

. دشاب نآ  بقاوع  لوؤسم  وا  دوخ  ات  تشاذگ  رمع  هدهع  هب  ار  نآ  درک و  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  رمش 
: تفگ یتحاران  اب  دمآ و  هوتس  هب  ماما  هتساوخ  شریذپ  رد  گنرد  دیدرت و  نیا  زا  يدیبز » جاجح  نب  ورمع  »

! ادخ رب  هانپ  »
! مسق ادخ  هب 

51 دیریذپب .» دوب  هتسیاش  تشاد ، امش  زا  ار  هتساوخ  نیا  دوب و  اهیملید  زا  وا  رگا 
دوخ تابتاکم  اب  ار  ترـضح  هک  دندوب  نانآ  تس و  ادخ  لوسر  دـنزرف  وا  هک  تفگن  رگید  درک و  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  جاجح  نبورمع 
هفوک توغاط  هب  ار  شیاههتفگ  دایز ، نبا  ناسوساج  هک  تشاد  میب  نآ  زا  اریز  تفگن ؛ ار  اهنیا  يرآ ، دندومن . توعد  هفوک ، هب  ندمآ  هب 

. درک دییأت  ار  ورمع  هتفگ  زین  ثعشا  نبا  ددرگ . رفیک  یتح  نامرح و  راچد  هجیتن  رد  دنناسرب و 
. دنک مالعا  ار  نآ  هک  تفگ  دوخ  دارفا  زا  یکی  هب  درک و  تقفاوم  گنج  ریخأت  اب  دعس  رمع  سپ 

: تفگ دنلب  يادص  اب  تفر و  ماما  هاگودرا  کیدزن  درم  نآ 
! یلع نب  نیسح  نارای  يا  »

، دیدرک يراددوخ  رگا  درب و  میهاوخ  وا  دزن  ار  امش  دیداد ، نت  ریما  نامرف  هب  دیدش و  میلـست  رگا  سپ  میهد ، یم  تصرف  امـش  هب  ادرف  ات 
52 دیگنج .» میهاوخ  امش  اب 

ای دهد ، یم  نانآ  ياهتـساوخ  هب  نت  ماما  ایآ  دننیبب  ات  دندنام  ادرف  رظتنم  دعـس  رمع  نایهاپـس  دش و  لوکوم  مرحم  مهد  زور  حبـص  هب  دربن 
. دنک یم  در  ار  نانآ  توعد  هکنآ 

دراذگ یم  دازآ  ار  باحصا  مالسلا  هیلع  ماما 

تداهـش ربخ  درک ، عمج  ار  شباحـصا  تیب و  لها  مرحم ، مهد  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناحیر  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما 
تـساوخ یم  ناشیا  دـنراذگ . اهنت  شموتحم  تشونرـس  اب  ار  ترـضح  هتفرگ ، شیپ  ار  دوخ  هار  تساوخ  ناـنآ  زا  داد و  ناـنآ  هب  ار  دوخ 

. دنشاب هاگآ  انیب و  دوخ  راک  هدنیآ و  هب  تبسن  نانآ 
: درک نخس  زاغآ  نینچ  ساسح ، بش  نآ  رد  ماما 

! اراگدرورپ منک . یم  دمح  یشوخان ، یشوخ و  رد  ار  وا  میوگ و  یم  ساپس  هجو  نیرتهب  هب  ار  دنوادخ  »
مشچ و شوگ و  ام  يارب  يدرک ، تیانع  نید  رد  شنیب  یتخومآ ، ام  هب  ار  نآرق  يدیشخب ، توبن  تمارک  ار  ام  هک  میوگ  یم  ساپس  ار  وت 

: دعب اما  يدادن . رارق  ناکرشم  زا  ار  ام  يداد و  رارق  هاگآ  لد 
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. دنک تیانع  کین  شاداپ  امش  همه  هب  دنوادخ  مسانش . یمن  مدوخ  باحصا  تیب و  لها  زا  رتهب  رترادافو و  ینادناخ  باحصا و  نم 
! دیشاب هاگآ 

. دشاب هتشاد  ییادرف  نانمشد ، نیا  تسد  زا  ام  زورما  مرادن  نامگ  نم  هک 
نیا کنیا  دـیورب . دـیریگب و  شیپ  ار  دوخ  هار  تمالم ، نودـب  یگدوسآ و  اب  ات  متـشادرب  امـش  زا  ار  متعیب  مداد و  هزاجا  امـش  همه  هب  نم 
دارفا زا  یکی  تسد  امـش  زا  کی  ره  دـینک و  هدافتـسا   53 يرپـس -  نوچ  اـی  يرتـش -  نوچ  نآ  زا  سپ  هدـناشوپ ، ار  امـش  هک  تسا  بش 

. دهد یـشیاشگ  دنوادخ  هکنآ  ات  دیوش  هدنکارپ  دوخ  ياهرهـش  رد  سپـس  دهد و  ریخ  يازج  امـش  همه  هب  دـنوادخ  دریگب -  ار  منادـناخ 
.54 … دننک » یم  يراددوخ  نارگید  يوجتسج  زا  دننک ، ادیپ  تسد  نم  هب  رگا  دنهاوخ و  یم  ارم  اهنت  نانمشد 

ساسح و طیارـش  نیا  رد  ترـضح  ددرگ . یم  یلجتم  راکـشآ و  گرزب ، هباطخ  نیا  رد  ماما  تیـصخش  تماـما و  هراـصع  باـن و  ناـمیا 
ناشیا اب  ندوب  تروص  رد  ار  نانآ  موتحم  هدـنیآ  تحارـص ، اـب  دـنک و  یم  يراددوخ  دـیقعت ، ییوگ و  ماـهبا  هنوگره  زا  زاـس ، تشونرس 

نآ هک  دـنیامیپب ؛ دـیاب  ار  ریـسم  کی  دوب و  دـهاوخن  راک  رد  يویند  دوس  چـیه  دـننامب ، ماـما  تیب  لـها  باحـصا و  رگا  دـهد ؛ یم  ناـشن 
اریز تعیب -  هغدغد  نودب  شوخ و  یلد  اب  دننک و  هدافتـسا  بش ، یگریت  زا  دهاوخ  یم  نانآ  زا  ترـضح  اذل  تسا . تداهـش  يزابناج و 

ترضح زا  يریگهرانک  زا  رگا  دنورب و  دنهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب  تسا -  هدرک  فاعم  دوخ  تعیب  نامیپ و  دهع و  هب  يافو  زا  ار  همه  ماما 
. تسا تصرف  نیرتهب  کنیا  دنراد ، مرش  زور ، رد 

تسا و نیـسح  نوخ  نتخیر  هنـشت  نمـشد ، و  يرگید . هن  تسوا و  راوخنوخ ، ناگدنرد  نیا  فده  اهنت  هک  دنک  یم  دیکأت  نینچمه  ماما 
. درادن يراک  نانآ  اب  رگید  دنک ، ادیپ  تسد  دوخ  دوصقم  هب  رگا 

مالسلا هیلع  تیب  لها  خساپ 

دوخ یگتسبمه  رابکشا ، ینامشچ  اب  نانآ  دمآ و  دوجو  هب  تیب  لها  رد  یشبنج  روش و  هک  دوب  هدناسرن  نایاپ  هب  ار  دوخ  هباطخ  ماما  زونه 
. دندرک مالعا  وا  هار  رد  ار  دوخ  يزابناج  ماما و  اب  ار 

: درک ضرع  تخاس و  بطاخم  ار  ماما  نانآ ، زا  یگدنیامن  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 
. درک میهاوخن  كرت  ار  وت  زگره  »

!؟ مینامب هدنز  وت  زا  سپ  ایآ 
!«. درواین ار  يزور  نینچ  زگره  دنوادخ 

: تفگ دش و  لیقع  نادنزرف  دوخ ، ناگداز  ومع  هجوتم  ماما 
یناریش نانوچ  لیقع ، نادناخ  نادرمدار  مهد .» یم  نتفر  هزاجا  امش  هب  هک  دیورب  تسا ، یفاک  نیمه  دیـسر ، تداهـش  هب  ملـسم  امـش ، زا  »

: دندز گناب  نیگمشخ 
!؟ تفگ میهاوخ  هچ  ام  تفگ و  دنهاوخ  هچ  مدرم  تروص  نآ  رد  »

: مییوگب
! میتشاذگاو ار  دوخ  رورس  دارم و  گرزب و 
! میدرک كرت  ار  دوخ  ناگدازومع  نیرتهب 

! مسق ادخ  هب  هن  دندرک ، هچ  نانآ  میناد  یم  هنو  میدز  يریشمش  هن  میدز ، ياهزین  هن  میتخادنا ، يریت  نانآ  اب  هن 
زین ام  يور  یم  هک  یهار  نامه  هب  ات  مینک  یم  راکیپ  تهارمه  میوش و  یم  وت  يادـف  هداوناخ ، لام و  ناج و  اب  هکلب  درک ، میهاوخن  نینچ 
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55 دنادرگ .» تشز  ار  وت  زا  سپ  یگدنز  دنوادخ  میورب .
، فده نودب  یگدنز  رب  ار  اههزینرـس  ریز  گرم  دندیزگرب و  ار  وا  فادها  تاداقتعا و  زا  عافد  ماما و  زا  تیامح  راوتـسا ، یمزع  اب  نانآ ،

. دنداد حیجرت 

باحصا خساپ 

يزابناج و هدامآ  هک  دـنتفگ  دـندرک و  مالعا  ماما  اب  نیـشتآ  یمالک  اـب  ار  دوخ  یگتـسبمه  کـیاکی  زین  اـیند  ناـگدازآ  ماـما و  باحـصا 
. دگنج یم  اهنآ  يارب  ماما  هک  دنتسه  یسدقم  تاداقتعا  هار  رد  تداهش 

: تفگ نخس  هک  دوب  یسک  نیتسخن  هجسوع » نب  ملسم  »
! زگره »

!؟ مینک كرت  ار  وت  ایآ 
!؟ تشاد میهاوخ  يرذع  هچ  تقح ، رد  یهاتوک  ببس  هب  دنوادخ  ربارب  رد  تروص  نآ  رد 

! مسق ادخ  هب  ناه 
تبرض تسا -  متـسد  هب  نآ  هتـسد  هک  یتقو  ات  مریـشمش -  اب  مفاکـشب و  ار  نانآ  ياههنیـس  ماهزین  اب  هکنآ  رگم  درک  مهاوخن  كرت  ار  وت 

هب ار  وا  قیمع  نامیا  تاملک ، نیا  مهد .» ناج  هار ، نیا  رد  منارب و  سپ  ار  ناـنآ  گنـس  اـب  دـنامن  نم  اـب  راـکیپ  يارب  یحالـس  رگا  منزب و 
هب ماما  باحصا  نانامرهق  زا  رگید  یکی  دهد . یم  ناشن  تداهش  ات  گنج  يارب  ار  وا  یگدامآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر 

: درک مالعا  نینچ  ترضح  اب  ار  دوخ  ینتسسگان  دنویپ  یفنح » هللادبع  نب  دیعس   » مان
! مسق ادخ  هب  »

! ناه میاهدرک . تیاعر  وت  باب  رد  ار  وا  قح  ربمایپ ، تبیغ  رد  دنادب  دنوادخ  ات  تشاذگ  میهاوخن  او  ار  وت 
! مسق ادخ  هب 

وت هار  رد  هکنآ  ات  درک  مهاوخن  اهر  ار  وت  زاب  دـنهد ، داب  هب  ار  مرتسکاـخ  دـننازوسب و  ارم  موش ، هتـشک  تهار  رد  هبترم  داـتفه  منادـب  رگا 
، افو سوماق  رد  تسا .» یگـشیمه  ریذـپاننایاپ و  یتمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  رتشیب  تداهـش  کی  هک  منکن  ار  راـک  نیا  ارچ  لاـح  مریمب .

. دوش یمن  تفای  يرادافو  نیا  زا  رتبیجن  رتتسار و 
! شاک يا  دنک ، یم  وزرآ  بلق  میمص  زا  دیعس 

. دنک تیاعر  شدنزرف  باب  رد  ار  ادخ  لوسر  قح  هنوگ  نیدب  ات  دنشکب  راب  داتفه  ار  وا 
اب زین  نیق » نب  ریهز  . » ددرگ شیاریذـپ  زاب ، شوغآ  اب  دـیابن  ارچ  یگـشیمه ، هنادواج و  یتمارک  نآ  لابند  هب  تسا و  گرم  کی  هک  لاـح 

: درک مالعا  نینچ  ترضح  اب  ار  دوخ  راوتسا  دنویپ  نادهاجم ، رگید  نوچمه  ینانخس 
! مسق ادخ  هب  »

، تیب لها  نادرمدار  وت و  زا  ار  گرم  هلیـسو ، نیدب  دنوادخ  هکنآ  ات  موش  هدنکارپ  هدـنازوس و  هتـشک و  تهار  رد  راب  رازه  متـشاد  وزرآ 
56 دنک .» رود 

!؟ دیراد يرگید  هنومن  خیرات ، رد  نآ  يارب  ایآ  دینیب و  یم  ار  نانامرهق  نیا  يرادافو  ایآ 
یناشخرد ياهـسرد  هنوگ  نیدب  تسین و  مه  نآ  روصت  ار  نارگید  هک  دندیـسر  ییادنلب  هب  دنتفای و  تسد  تماهـش  تباجن و  هلق  هب  نانآ 

. دندرک مالعا  ماما  هار  رد  تداهش  زا  ار  دوخ  يدونشخ  زین  ماما  باحصا  رگید  دنداد . ناگمه  هب  قح  زا  عافد  يارب 
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، دـیواج تامعن  زا  نیقیدـص  ناربمایپ و  رانک  نیرب و  سودرف  رد  نانآ  هک  دومن  دـیکأت  درک و  بلط  کـین  یـشاداپ  ناـنآ  يارب  ترـضح 
. دوب دنهاوخ  رادروخرب 

: دندز دایرف  ادصکی  باحصا  نآ ، زا  سپ 
! هللا لوسر  نبای  دیشخب . تفارش  وت  اب  تداهش  هب  تمارک و  وت  يرای  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس  »

57 میشاب .» امش  هجرد  مه  ام ، یهاوخ  یمن  ایآ 
دنداهن و مدق  ادـخ  هار  هب  دـنتفای و  ییاهر  رذـگدوز ، ياه  يدـنبیاپ  مامت  زا  نانآ  دوب و  هدـش  نیجع  قیمع ، نامیا  اب  نانامرهق  نیا  یتسه 

. دندروآ رد  زازتها  هب  یتسه  ياههصرع  مامت  رد  ار  مالسا  مچرپ 

يرادهدنز بش 

تاجانم هب  ناج  لد و  اب  دنتخادرپ ، شیاین  هب  دندش ، ادـخ  هجوتم  شنارای ، تیب و  لها  زا  نمؤم  كاپ و  ناگدـیزگرب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دندرک تساوخرد  ترفغم  وفع و  دنوادخ  زا  دنتخادرپ و 

دـندوب و لوغـشم  نآرق  توالت  هب  یهورگ  دوجـس و  لاـح  رد  یهورگ  عوکر ، لاـح  رد  یهورگ  دـیباوخن ، ناـنآ  زا  کـی  چـیه  بش  نآ 
تسد ادخ  لوسر  هناحیر  هار  رد  تداهش  راختفا  هب  ات  دندوب  دیشروخ  ندزرـس  رظتنم  يربص ، یب  اب  دنتـشاد ، لسع  روبنز  نوچ  ياهمهمه 

هب بیترت  نیدب  دنزیرب و  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوخ  ات  دندوب  دادماب  رظتنم  قوش  اب  ار  بش  نآ  زین  دایز  نبا  هاگودرا  دارفا  دننک . ادـیپ 
. دنوشب کیدزن  هناجرم  رسپ  ناشبابرا 

اروشاع زور 

هناحیر رب  زور  نآ  رد  هکنآ  رگم  دوبن  یتنحم  هعجاف و  تسا . خـیرات  زور  نیرتزیگنامغ  نیرت و  هثداـحرپ  نیرتخـلت ، مرحم ، هاـم  مهد  زور 
. تشگ هنادواج  مغ ، ناهج  رد  اروشاع  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  ماما  ياعد 

نوخ نتخیر  يارب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  تسا  ناگدایپ  ماظن و  هراوس  زا  ولمم  دید  ار  ارحـص  دش ، جراخ  دوخ  همیخ  زا  ناگدازآ  ردـپ 
، هناجرم رسپ  راکتیانج  تسیرورت  زا  زیچان  ياهلاون  هب  ات  دناهدیشک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناحیر 

: دنتفگ دنتشادرب و  اعد  هب  ناتسد  دندوشگ و  رس  رب  دنتشاد ، دوخ  اب  هک  ار  نآرق  ترضح ، دننک . ادیپ  تسد 
! اراگدرورپ »

هچ یتسه ، نم  ییاناوت  دامتعا و  هیام  تسا  هدمآ  نم  رس  هب  هچنآ  رد  یتسه ، نم  دیما  يراتفرگ ، ره  رد  یتسه ، نم  نابیتشپ  یتخس  ره  رد 
ار اهنآ  هک  دوش  یم  یماکنمشد  بجوم  ددرگ ، یم  لوذخم  تسود  دوش ، یم  هتسب  اههار  درادن ، ار  اهنآ  بات  لد ، هک  ییاه  هودنا  رایـسب 
فرط و رب  ار  مهودـنا  ياهدرک ، عفر  ار  اهنآ  وت  يرگید و  هن  مراد  هجوت  وت  هب  اـهنت  اریز  ماهدروآ ؛ تیاکـش  وت  هب  ماهتـشاد و  هضرع  وت  رب 

58 … ياهتساوخ .» ره  تیاهن  ياهنسح و  ره  ياراد  یتمعن و  ره  بحاص  سپ  ياهدرک ؛ تیافک  ارم 
. دنک یم  شیاین  شیادخ  اب  دروآ و  یم  يور  ییاهن  هاگهانپ  هب  دوش و  یم  دوخ  یلو  هجوتم  هبانا  صالخا و  اب  ماما 
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مالسلا هیلع  ماما  هبطخ 

. دیامن تجح  مامتا  دنک و  تحیصن  یتیانج ، هنوگره  ماجنا  زا  لبق  ار  ناگدنرد  نآ  هک  دش  نآ  رب  ماما 
ياهتجح اههظعوم و  لماش  هک  درک  داریا  یخیرات  ياهبطخ  دـیدرگ و  کـیدزن  ناـنآ  هب  دـش ، راوس  نآ  رب  تساوخ ، ار  دوخ  بکرم  سپ 

. دوب يرایسب 
: دومرف دندینش  یم  نانآ  رثکا  هک  دنلب  يادص  اب  ماما 

! مدرم يا  »
. مهاوخب ار  امش  رب  مندمآ  رذع  منک و  ادا  تحیصن  اب  دوخ  هب  تبسن  ار  امش  قح  ات  دینکم  باتش  دیونشب و  ار  منخس 

ماجنا ار  متیلوؤسم  مه  نم  دوب و  دـیهاوخ  رتدنمتداعـس  دـیتشاد ، اور  فاصنا  دـیدرک و  قیدـصت  ار  ماهتفگ  دـیتفریذپ ، ار  مرذـع  رگا  سپ 
ره ماهبا  نودب  دیوش و  ادصکی  ناتنارای  امـش و  سپ  دیتشادن ، اور  فاصنا  دیتفریذپن و  ار  مرذع  رگا  دیرادن و  یهار  نم  رب  امـش  ماهداد و 
وا تسا و  نم  تسرپرـس  هدروآ ، دورف  ار  باـتک  هک  يدـنوادخ  یتسرد  هب  دـیهدن ، نم  هب  مه  تصرف  دـیهد و  ماـجنا  دـیهاوخ  یم  هچنآ 

شردارب ماما ، دش . دنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص  نانآ  دـناسر و  توبن  مرح  ناوناب  هب  ار  تاملک  نیا  داب ،  … دـنک .» یم  یتسرپرـس  ار  ناحلاص 
: تفگ نانآ  هب  داتسرف و  نانآ  دزن  ار  یلع  شدنزرف  سابع و 

! دنگوس مناج  هب  هک  دینک  تکاس  ار  نانآ  »
«. دش دهاوخ  دایز  نانآ  هیرگ 

مرکا ربمایپ  شدج  رب  تفگ ، ساپـس  درک و  شیاتـس  ار  دنوادخ  درک ، زاغآ  ار  دوخ  هباطخ  ترـضح  دنتـشگ ، شوماخ  نانآ  هک  یماگنه 
: هک تفگ  ینانخس  هبطخ  نآ  رد  داتسرف و  دورد  ایبنا  هکئالم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

59 تسا .» هدیسرن  هدشن و  هدینش  ییاسر  ییاویش و  زا  دح  نادب  ینانخس  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  دیاین و  رامش  هب  »
: دومرف نینچ  دوخ  نانخس  زا  یتمسق  رد  ترضح 

! مدرم يا  »
. دنک یم  دهاوخ  هچنآ  ره  دوخ  لها  اب  هک  داد  رارق  يدوبان  انف و  يارس  ار  نآ  دیرفآ و  ار  ایند  لاعتم  دنوادخ 

دـهد و ناتبیرف  ایند  نیا  اداـبم  دزاـس . شهارمگ  اـیند  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دـهد و  بیرف  ار  وا  اـیند  هک  تسا  نآ  هدروخ  بیرف  سپ 
منیب یم  ار  امـش  دش . دهاوخ  هدروخرـس  دزرو ، عمط  نآ  رد  هکنآ  دهد و  یم  داب  رب  ار  شدیما  ددنب ، دیما  ایند  هب  هک  ره  دزاس . ناترورغم 

. تسا هدرک  امـش  هجوتم  ار  شماقتنا  هتفرگرب و  امـش  زا  ار  شمرک  دـیاهدروآ ، مشخ  هب  ار  ادـخ  راک  نیا  رد  هک  دـیاهدرک  مزع  يراـک  رب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  دیدرک ، فارتعا  رارقا و  تعاط  هب  دیتسه . امـش  ناگدنب ، نیرتدب  تسام و  يادـخ  راگدرورپ ، نیرتهب 

يادخ دای  هتـشگ و  هریچ  امـش  رب  ناطیـش  دیـشکب . ار  نانآ  دـیهاوخ  یم  دـیاهدمآ و  وا  نادـناخ  نادـنزرف و  گنج  هب  اما  دـیدروآ ، نامیا 
. تسا هدودز  ناتریمض  زا  ار  گرزب 

! داب ناتیاههتساوخ  امش و  رب  گرم  سپ 
«. ادخ تمحر  زا  ملاظ  موق  داب  رود  سپ  دندیزرو  رفک  ندروآ ، نامیا  زا  سپ  هک  دنتسه  یموق  نانیا  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و 

ناشرذـح رب  ایند  هنتف  بیرف و  زا  درک ، تحیـصن  ار  ناشیا  دوب ، ناشیاهتما  يارب  نانآ  يزوسلد  ایبنا و  شور  روآداـی  هک  ینانخـس  اـب  ماـما 
یهلا هنادواج  كاندرد و  باذع  راوازس  تروص  نآ  رد  هک  درک  نشور  دناسرت و  توبن ، نادناخ  لتق  تیانج  باکترا  زا  ار  نانآ  تشاد ،

. تشگ دنهاوخ 
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: درک لابند  نینچ  ار  دوخ  نانخس  سپس  هدیدجنر ، ماما 
! مدرم يا  »

تمرح دیشکب و  ارم  تسا  راوازس  ایآ  دینیبب  دینک و  شنزرس  ار  نآ  دینک و  عوجر  دوخ  نادجو  هب  سپس  متسیک ، نم  هک  دیرگنب  مبسن  هب 
!؟ دینک کته  ارم 

!؟ متسین تبترم ، یمتخ  ترضح  تلاسر  ناگدننک  قیدصت  ادخ و  هب  نانمؤم  نیلوا  وا و  مع  رسپ  وا و  یصو  رسپ  ناتربمایپ و  هداون  نم  ایآ 
!؟ تسین مردپ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  ایآ 

!؟ تسین میومع  رایط ، رفعج  ایآ 
: دومرف هک  دیاهدینشن  ار  مردارب  نم و  قح  رد  ربمایپ  نخس  ایآ 

«. دنتشهب ناناوج  نارورس  ود ، نیا  »
! دنگوس ادخ  هب  تسا . نامه  مه  قح  هک  دینک  یم  قیدصت  مراتفگ  رد  ارم  رگا 

رگا و  ماهتفگن . غورد  زگره  دسر ، یم  نآ  هدنیوگ  هب  ییوگغورد  نایز  دنک و  یم  هذخاؤم  ار  نایوگغورد  دـنوادخ  متـسناد  هک  اجنآ  زا 
. داد دنهاوخ  ربخ  امش  هب  دیسرپب ، نانآ  زا  رگا  هک  یناسک  دنتسه  امش  نایم  رد  دینک  یم  بیذکت  ارم 

ربمایپ راتفگ  نیا  ات  دیسرپب ، کلام » نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعس  نب  لهـس  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج   » زا
. دننک لقن  امش  يارب  ار  مردارب  نم و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زاب نانآ  هدـیمر  ياهدرخ  ناشخرد ، نانخـس  نیا  اب  دوب  هتـسیاش  ددرگ .»!؟ یمن  نم  نوخ  نتخیر  زا  امـش  عنام  ربماـیپ ) راـتفگ   ) نیمه اـیآ 
. دنتسیا زاب  يرگنایغط  زا  ددرگ و 

. دننک يراددوخ  تیانج  باکترا  زا  ات  دناوخ  ارف  یکدنا -  دنچ  ره  لمأت -  هب  ار  نانآ  درک و  فرطرب  ار  یماهبا  هنوگره  ماما 
!؟ دوبن ربمایپ  یصو  دنزرف  ناشربمایپ و  هداون  نیسح  ایآ 

یم وا  تمرح  کته  نوخ و  نتخیر  زا  یعنام  نیمه ، و  تسا » تشهب  ناناوج  رورـس   - » دوب هتفگ  ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  نیـسح -  هن  رگم 
!؟ تشگ

هداتفا هدرپ  ادخ ، دای  نانآ و  نایم  دوب و  هدش  هایـس  ناشیاهبلق  دندوب و  تیانج  راپـسهر  نانآ  دنتفریذپن ، ار  قطنم  نیا  يوما  نایهاپـس  نکیل 
. دوب

: تفگ تفرگ و  هدهع  هب  ار  ماما  خساپ  دوب ، ناگدش  خسم  زا  هک  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
! دیوگ یم  هچ  ماما )  ) هک دنادب  رگا  دشاب  هدیتسرپ  نابز  هب  ار  ادخ  رمش )  ) وا

. دوب هتفر  ورف  هانگ  رد  وا  هدرک و  هریت  ار  وا  بلق  لطاب ، راگنز  اریز  دنکن ؛ كرد  ار  ماما  هتفگ  هک  دوب  یعیبط 
: داد خساپ  نینچ  ودب  دوب ، حالص  اوقت و  نیفورعم  ناگرزب و  زا  هک  رهاظم » نب  بیبح  »

! مسق ادخ  هب  »
یم هچ  ماـما  یناد  یمن  کـین  هک  مهد  یم  تداهـش  یتـسرپ و  یم  نیقی ) زا  یهت  یـشتسرپ  ینعی   ) فرح داـتفه  هب  ار  ادـخ  وت  هک  منیبیم 

«. تسا هدز  رهم  تبلق  رب  دنوادخ  یلو  دیوگ .
: دومرف تشگ و  هاپس  ياهشخب  هجوتم  ماما 

!؟ دیراد کش  زین  متسه  ربمایپ  هداون  هکنیا  رد  ایآ  دیراد ، کش  هتفگ  نیا  رد  رگا  »
. دوش یمن  تفای  نارگید ، نایم  رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  يربمایپ ، هداون  رگید  نم ، زج  ملاع  برغم  قرشم و  رد  دنگوس  ادخ  هب 

! امش رب  ياو 
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!؟ دیاهدمآ ماهدش  بکترم  هک  یلتق  یهاوخنوخ  هب  ایآ 
. دندنامرد نداد  خساپ  زا  دندش و  ناریح  نانآ  دیاهدمآ .»!؟ ماهدز  هک  یمخز  صاصق  هب  ای  ماهداد و  داب  رب  هک  یلام  ای 

: دومرف درک و  ور  دندوب ، هدش  هفوک  هب  ندمآ  راتساوخ  ناشیا  زا  هک  هاپس  ناهدنامرف  هب  ترضح  سپس 
! یْعبِر نب  ثَبَش  يا  »
! رجبا نب  راجح  يا 

! ثعشا نب  سیق  يا 
! ثرح نب  دیز  يا  و 

دراو دریگ ، یم  رارق  ترایتخا  رد  هک  زهجم  يرکـشل  رب  وت  دناهدش و  زبس  اهرازغرم  هتـسشن و  راب  هب  ناتخرد  هک  دـیتشونن  نم  هب  امـش  ایآ 
 … «. میاهدرکن نینچ  ام   » دنتفگ دندرک و  راکنا  ار  ماما  هب  يرای  هدعو  نامیپ و  همان و  نانئاخ ، نآ   … يوش » یم 

: تفگ هدز  تریح  یمرش ، یب  نیا  زا  ماما 
! ادخ رب  هانپ  »

 … «. دیاهدرک نینچ  مسق  ادخ  هب 
: تفگ نایهاپس  همه  هب  باطخ  دنادرگ و  يور  نانآ  زا  ترضح  سپس 

! مدرم يا  »
«. مورب كاخ  طیسب  رب  مهاگیاج  هب  ات  دیراذگاو  ارم  دیراد ، تهارک  نم  زا  رگا 

«. تفگ ماما  خساپ  رد  دوب ، هدرک  لامدگل  ار  ایح  فرش و  دوب و  نیقفانم  نارس  زا  هک  ثعشا » نب  سیق  »
؟ یهد یمن  نت  تدوخ  ناگداز  ومع  مکح  هب  ارچ  »

«. دیسر دهاوخن  يدنزگ  وت  هب  نانآ  زا  درک و  دنهاوخن  راتفر  وت  اب  يراد  تسود  هک  هنوگنآ  زج  نانآ 
: دومرف وا  هب  باطخ  ماما 

!؟ دننک یهاوخنوخ  وت  زا  لیقع ، نب  ملسم  نوخ  زا  شیب  مشاه  ینب  یهاوخ  یم  ایآ  یتسه ، ثعشا -  نب  دمحم  تردارب -  ردارب  وت  »
! مسق ادخ  هب 

. درک مهاوخ  رارف  ناگدنب  نوچ  هن  داد و  مهاوخ  نانآ  هب  تلذ  تسد  هن 
! ادخ ناگدنب 

باسح زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  ناتراگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  مرب ، یم  هانپ  دـینک ، مراسگنـس  هکنآ  زا  ناتراگدرورپ  مراـگدرورپ و  هب 
60 … مرب » یم  هانپ  درادن ، نامیا 

. درکن يرثا  هانگ ، لهج و  رد  هتفر  ورف  نالدگنس  نآ  بولق  رد  یلو  دوب ، نارادنتشیوخ  فرش  ناگدازآ و  تزع  يایوگ  تاملک ، نیا 
هب ار  نانآ  یگماکدوخ  نایوما و  ياه  يرگمتـس  دندرک و  هماقا  نانآ  رب  ار  اهتجح  دـنتفگ ، نخـس  دایز  نبا  نایهاپـس  اب  زین  ماما  باحـصا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناحیر  اب  دنـشاب و  هناجرم  رـسپ  قریب  ریز  هکنیا  زا  ناـنآ  دوب و  رثایب  اهدـنپ  نیا  اـما  دـندروآ . ناـشدای 

. دندرک یم  يزارفارس  ساسحا  دننک ، رازراک 

مالسلا هیلع  ماما  زا  يرگید  هبطخ 

تحیـصن يارب  رگید  راب  تسا ، هدوب  عالطا  یب  رما  تقیقح  زا  دـنکن  اـعدا  یـسک  هکنیا  تجح و  ماـمتا  يارب  ادـخ  لوسر  هداون  نآ  ماـما 
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رس رب  هدوشگ و  ار  نآرق  هداهن ، رس  رب  ار  شدج  همامع  هدرک ، نت  رب  هرز  هک  یلاح  رد  ترضح  تفر . دایز  نبا  نایرکشل  فرط  هب  ییوگ 
: دومرف تفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  ایصوا  ایبنا و  تبیه  اب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ناشیا  رون  زا  ياهلاه  دوب و  هتشاذگ 

! امش رب  هودنا  گرم و  »
! هورگ يا 

ار ام  نادب  دیدوب  هدروخ  دنگوس  هک  ار  يریـشمش  میدـمآ ، امـش  يرای  هب  ناباتـش  ام  دـیتساوخ و  يرای  ام  زا  یگتفیـش  اب  هک  یماگنه  ایآ 
هیلع ناتنانمشد  هب  دیتفرگ و  راک  هب  ام  هیلع  رب  میدوب ، هتخورفارب  امش  ام و  نمـشد  يارب  هک  ار  یتشآ  دیدیـشکرب و  ام  دض  رب  دینک ، يرای 

. دیشاب هدش  راودیما  اهنادب  ای  دنشاب و  هدرتسگ  امش  نایم  یتلادع  هکنآ  نودب  دیتسویپ  ناتناتسود 
! داب امش  رب  گرم  سپ 

دیدمآ نآ  يوس  هب  درخ  ياههناورپ  دازون و  ناخلم  نوچ  امش  دوب ، راوتـسا  هشیدنا  مارآ و  بلق  ماین ، رد  ریـشمش  هداتفین ، یقافتا  زونه  هک 
! تما ناگدنب  يا  امش  رب  گرم  سپ  دیتسکش ، نامیپ  دوز  یلیخ  و 

! بازحا زا  ناگدش  هدنکارپ  يا  و 
! تایآ ناگدننک  فیرحت  باتک و  نازادنا  رود  ياو 

! راکهانگ هورگ  يا  و 
! ناطیش ياههلافت  يا  و 

! اهتنس ناگدننک  شوماخ  يا  و 
! امش رب  ياو 

!؟ دیراذگ یم  او  ار  ام  دینک و  یم  کمک  نانیا  هب  ایآ 
! ادخ هب  يرآ ،

. تسا هدش  دنمورین  روراب و  امش  نایم  رد  تخرد  نیا  دیاهتفرگ و  اپ  نآ  رب  امش  تسا و  رادهشیر  امش  نایم  رد  گنرین  ردغ و  تخرد 
! ناه دیتسه . نابصاغ  يارب  ياهمقل  درگن و  یم  هدننیب  هک  دیتسه  یتخرد  نیرتتسپ  امش  سپ 

! هدازمارح دنزرف  هدازمارح 
! تلذ اجک و  نداد ، يراوخ  هب  نت  ای  ندیشک  ریشمش  تسا ؛ هتشاذگن  شیب  هار  ود 

رب ناگیام  ورف  تعاطا  هک  دندنـسپ  یمن  اـم  رب  ار  نآ  عبط ، دـنلب  سوفن  نادـنمتریغ و  كاـپ و  ياـهنماد  ناـنمؤم و  شلوسر و  دـنوادخ و 
. دوش هتشاد  مدقم  نامیرک  تداهش 

! دیشاب هاگآ 
 … «. مور یم  شیپ  ناروای ، يراددوخ  دادعت و  یمک  دوجو  اب  نادناخ  نیا  اب  نم 

: دش لثمتم  يدارم » کیسم  نب  ةورف   » تایبا هب  ترضح  سپس 
هدیسر رس  هب  ام  لجا  هکلب  تسا ، هدوبن  ام  نبج  زا  و  تسین ؛ یگنن  میروخب  تسکش  رگا  تسا و  هدوب  نینچ  ام  هویش  میهد ، تسکش  رگا  »

هک یماگنه  دش ؛ دنهاوخ  راچد  ام  تشونرس  هب  زین  نانآ  هک  دیوش  رایشه  دییوگب ، ام  نارگـشهوکن  هب  تسا ؛ هدش  زاغآ  نارگید  تلود  و 
.61 تخادرپ » دهاوخ  يرگید  هورگ  هب  دوش ، غراف  یهورگ  زا  گرم 

! ناه »
! مسق ادخ  هب 

رد شزرل  هب  نآ  روحم  دننام  نادرگرس و  ایسآ  گنس  نوچ  هک  تفای  دیهاوخن  تصرف  بسا ، رب  ندش  راوس  زا  نوزف  تیانج ، نیا  زا  سپ 
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، دیریگ شیپ  ار  دوخ  راک  سپ  تسا  هدومن  وگزاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدـج  زا  مردـپ  هک  تسا  يدـهع  نیا  دـمآ . دـیهاوخ 
هب نم  دـیهدن . نم  هب  یتصرف  دـیهد و  ماجنا  دـیهاوخ ، هچنآ  ره  هرابرد  سپـس  دـینک ؛ رود  ناتدوخ  زا  ار  ماـهبا  دـیناوخب و  ار  ناـتناکیرش 

طارـص رب  مراگدرورپ  اـنامه  تسوا  تردـق  دـی  رد  هکنآ  رگم  تسین  ياهدـبنج  ماهدرک . لـکوت  ناـتراگدرورپ  مراـگدرورپ و  دـنوادخ ؛
«. تسا میقتسم 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  ار  شناتسد  ترضح  سپس 
! اراگدرورپ »

هب ات  زاس  طلـسم  نانآ  رب  ار  یفقث  مالغ  نک و  فسوی  ياهلاس  نوچ  یطحق ، نایلاس  راچد  ار  ناـنآ  نک و  عطق  ناـنآ  رب  ار  نامـسآ  شراـب 
هب مینک و  یم  لکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  دنتـسش . ام  يرای  زا  تسد  دـنتفگ و  غورد  ام  هب  نانآ  هک  دـناشونب  گنرـش  ياهماج  نانآ 

.62 … مییآ » یم  وت  يوس 
يراـی وا  زا  هک  ار  یناـشابوا  تقیقح  رد  دـهد . یم  ناـشن  ار  ماـما  يراوتـسا  يروـالد و  دـنمورین ، مزع  تبالـص ، یبـالقنا ، هباـطخ  نـیا  و 
تـشپ وا  رب  نانآ  يوس  هب  ترـضح  ندروآ  يور  زا  سپ  هک  ارچ  دنک  یم  ریقحت  دهد ، تاجن  نییوما  متـس  ملظ و  زا  ار  نانآ  ات  دنتـساوخ 
نودـب هدومن و  کیدزن  ناگماکدوخ  نارگمتـس و  ناشکرـس ، هب  ار  دوخ  ات  دـنتفرگ  رارق  وا  ربارب  رد  ناـشیاههزین  اهریـشمش و  اـب  هدومن و 

هک ار  هناجرم  رـسپ  تساوخرد  دنتـسکش . ماما  اب  ار  دوخ  تعیب  دندیـشک و  ریـشمش  ناـنآ  راـنک  رد  دنـشاب ، هدـید  یتلادـع  ناـنآ  زا  هکنیا 
سپ زاب  درادن -  دوجو  زگره  ادخ ، لوسر  هداون  یناسنا و  تمارک  هدنیامن  نیرتگرزب  سوماق  رد  هچنآ  تسا -  میلست  يراوخ و  نمـضتم 

رد هدش  گنن  ياریذپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  داب  رود  دوب و  هتـساوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  يراوخ  تلذ و  هناجرم  رـسپ  دـنز ، یم 
دوخ و یگدامآ  ور  نیا  زا  تسا ؛ یناسنا  تمارک  يوگلا  نیرتالاب  و  داـب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ربماـیپ -  هداون  وا  هک  یلاـح 

مالـسلا هیلع  ماما  و  دراد . یم  مالعا  یمالـسا  تما  دوخ و  تمارک  ظفح  هنادواج و  اهینامرهق  نتـشاذگ  اـجب  گـنج و  يارب  ار  شنادـناخ 
: درک نایب  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  راک  ماجرف 

دهاوخ ناشماک  رد  گنرـش  ماج  هک  تخاس  دهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  يدوز  هب  تشاد و  دنهاوخن  یـشوخ  یگدنز  نانآ 
. درک دهاوخ  میلا  یباذع  جنر و  راچد  تخیر و 

نب راتخم  ، » یبالقنا رادرس  مالسا و  روای  گرزب ، نامرهق  دش . ققحم  ماما  ینیب  شیپ  هک  دوب  هتـشذگ  تیانج  نیا  باکترا  زا  یمک  تدم 
بیقعت ار  نانآ  وا  نارومأم  تفرگ . نانآ  زا  تخـس  یماقتنا  درک و  زیربل  تشحو  سرت و  زا  ار  ناشدوجو  دـیروش ، نانآ  رب  یفقث » فسوی 

. دندش رارف  هب  قفوم  يدودعم  دارفا  اهنت  دندناسر و  لتق  هب  یکانلوه  لکش  هب  دنتفای  تسد  سک  ره  هب  دندرک و 
. دنتفر یم  ورف  نیمز  هب  شاک ! يا  دندرک  یم  وزرآ  نانآ  زا  يرایسب  دنام و  شوماخ  دعس  نبا  هاپس  دیواج ، یخیرات و  هباطخ  نیا  زا  سپ 

« ّرح  » کیّبل

رد شایگدنز ، زاس  تشونرـس  تاظحل  نآ  رد  دروآ و  يور  قح  يوس  هب  شناج  دش و  رادـیب  رح ، نادـجو  ماما ، هباطخ  ندینـش  زا  سپ 
درادهگن رود  ادخ  مشخ  باذع و  زا  ار  دوخ  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ترخآ  بیترت  نیدـب  دوش و  قحلم  نیـسح  هب  ایا  هک  تفر  ورف  هشیدـنا 
رادروخرب هناجرم  رـسپ  ياهـشاداپ  اههلـص و  زا  دـنامب و  یقاب  يوما  هاپـس  زا  یـشخب  هدـنامرف  ناونع  هب  دوخ  بصنم  رد  نانچمه  هکنآ  اـی 

! ددرگ
دزن ماما ، هب  نتسویپ  زا  لبق  ددنویپب . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  دش  نآ  رب  دش و  بلاغ  سفن  ياوه  رب  تفریذپ و  ار  نادجو  يادن  رح ،

: دیسرپ تفر و  نایهاپس  لک  هدنامرف  دعس  نب  رمع 
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.»؟ درک یهاوخ  راکیپ  درم  نیا  اب  ایآ  »
: داد خساپ  تیعطاق  اب  تعرس و  هب  رح ، یحور  بالقنا  هب  هجوت  نودب  دعس  نبا 

نابز هب  اهتمـسق  ناهدنامرف  ربارب  رد  ار  نخـس  نیا  دـشاب .» اهتـسد  ندـش  عطق  اهرـس و  نداتفا  نآ  رثا  نیرتمک  هک  يراکیپ  ادـخ  هب  يرآ ، »
: دیسرپ ًاددجم  رح  دهد . ناشن  هناجرم  رسپ  هب  تبسن  ار  دوخ  صالخا  ات  دروآ 

.»؟ دیهد یمن  تیاضر  وا  ياهداهنشیپ  زا  کی  چیه  هب  ایآ  »
: داد خساپ  رمع 

اب دنراد  میمـصت  نانآ  هک  درک  ادیپ  نیقی  رح  هک  یماگنه  دریذپ .» یمن  ار  اهنآ  تریما  یلو  مدرک ، یم  لوبق  دوب  نم  تسد  هب  اهراک  رگا  »
. دوب هدش  یتخس  شزرل  شنت و  راچد  تاظحل ، نآ  رد  ددنویپب . ماما  هاگودرا  هب  درک  مزع  دنگنجب ، ماما 

: تفگ بارطضا  نیا  زا  هدز  تفگش  سوا » نب  رجاهم   » شتسود
هفوک لها  نیرتریلد  هرابرد  نم  زا  رگا  ماهدـیدن و  اجنیا  نوچ  ار  وت  یفقوم  چـیه  رد  ادـخ  هب  تسا ، زیگنارب  کـش  وت  راـک  مسق ! ادـخ  هب  »

: تفگ درک و  راکشآ  وا  رب  ار  دوخ  میمصت  رح  مدرب .» یمن  مان  ار  وت  زج  دش ، یم  شسرپ 
هعطق هعطق  ارم  هچ  رگا  داد  مهاوـخن  حـیجرت  ار  تشهب  زج  زگره  یلو  منیب ، یم  ریخم  خزود  تشهب و  ناـیم  ار  مدوـخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  »

«. دننازوسب دننک و 
ماما يوس  هب  دیچیپ و  ار  بسا  نانع  دوب ، هتخادنا  ریز  هب  ار  رس  دوب  هداد  ماجنا  ترضح  هرابرد  هچنآ  مرزآ  مرـش و  زا  هک  یلاح  رد  سپس 

: تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  رابکشا ، ینامشچ  اب  دش  کیدزن  ناشیا  هب  هک  نیمه  63 تخات ،
! هللادبع ابا  ای  مدنازرل . ار  تربمایپ  نادنزرف  وت و  ناتسود  بولق  منک ، یم  هبوت  هبانا و  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! »

… ؟ «. تسا هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  متسه ، بئات  ماهتشاذگ  زا  نم 
: تفگ نینچ  شاهبوت  ندش  هتفریذپ  يارب  دروآ و  يور  ماما  هب  هناعرضتم  هنانتورف و  دمآ ، دورف  بسا  زا  سپس 

! هللا لوسر  نبای  »
وا زج  هک  ییادخ  هب  مدروآ . دورف  تخـس  ياج  نیا  رد  ار  امـش  مدش و  امـش  تشگزاب  عنام  هک  منامه  نم  دنادرگ . ناتیادـف  ارم  دـنوادخ 

یم مدوخ  اب  دنناسرب . اجنیا  هب  ات  ار  راک  دننک و  در  ار  امش  ياهداهنشیپ  نانآ  متشادنپ  یمن  زگره  تسین ، ییادخ 
: متفگ

دنهاوخ ار  امـش  ياههتـساوخ  هک  نیا  مه  دـنناد و  یم  دوخ  عـیطم  ارم  ناـنآ  مه  درادـن . یلاکـشا  منک  يوریپ  ناـنآ  زا  اـهراک  یـضعب  رد 
! مسق ادخ  هب  تفریذپ .

هچنآ زا  ماهدـمآ و  تدزن  کنیا  و  مدرک . یمن  نانچ  امـش  قح  رد  زگره  تفریذـپ . دـنهاوخن  ار  امـش  نانخـس  نانآ  مدرک  یم  نامگ  رگا 
.»؟ دوش یم  هتفریذپ  ماهبوت  ایآ  موش ، هتشک  تهار  رد  هکنیا  ات  منک  يزابناج  مهاوخ  یم  امش  هار  رد  ماهدرک و  هبوت  میادخ  دزن  ماهدرک 

: تشاد مالعا  ار  دوخ  تیاضر  درک و  وفع  ار  وا  داد و  تراشب  وا  هب  ماما 
.64 دیاشخب » یم  ار  وت  دریذپ و  یم  ار  تاهبوت  دنوادخ  يرآ ، »

اسب هچ  دنک ، تحیصن  ار  هفوک  لها  ات  تساوخ  هزاجا  ناشیا  زا  تشگ و  يدونشخ  زا  راشرـس  تفریذپ ، ار  شاهبوت  ترـضح  هکنیا  زا  رح 
. دننک هبوت  دندرگزاب و  باوص  هار  هب  یناسک 

: تفگ دنلب  يادص  اب  تفر و  نایهاپس  فرط  هب  رح  داد و  هزاجا  وا  هب  ماما 
! هفوک لها  يا  »

. دنیرگب دننیشنب و  ناتیازع  هب  ناتناردام 
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!؟ دینک یم  شنمشد  میلست  دمآ ، هک  یماگنه  دینک و  یم  توعد  ار  وا  ایآ 
!؟ دیگنج یم  شدض  رب  اما  دینک ، یم  يزابناج  راکیپ و  شهار  رد  دیتشادنپ  ایآ 

نوچ هکاجنآ  ات  دـیتشاد ، زاب  شنادـناخ ، دوخ و  ینمیا  يارب  ادـخ  گرزب  ياهرهـش  هب  نتفر  زا  ار  وا  دـیدرک و  رـصاحم  دـیتساوخ ، ار  وا 
، ناـیدوهی هک  زین  ار  تارف  بآ  دزاـس . رود  دوـخ  زا  یناـیز  هن  دروآ و  ورف  دـناوت  یم  يدوـس  دوـخ  يارب  هن  تسامـش ، تسد  رد  يریـسا 

دنتسه شنادناخ  وا و  کنیا  دیتسب . شنادناخ  وا و  رب  دننز ، یم  هطوغ  نآ  رد  ناگـس  اهزارگ و  دندنمهرهب و  نآ  زا  ناسوجم  نایحیـسم و 
یگنـشت و زور  ار  امـش  دـنوادخ  دـینک . یم  ادا  شنادـنزرف  باب  رد  ار  ناتربمایپ  قح  دـب ، هچ  تسا . هدروآرد  اپ  زا  ار  ناـنآ  یگنـشت ، هک 

 … «. دناشونن بآ  دینکن -  هبوت  رگا  دینآ -  رد  هچنآ  زا  ساره 
ياهاوه هتفیرف  نکیل  دنتشاد ، نیقی  ناشگنج  یتسردان  دوخ و  یهارمگ  هب  نانآ  دنور  ورف  نیمز  هب  دندرک  یم  وزرآ  نایهاپـس  زا  يرایـسب 

دوب یتجح  اهنت  نیا 65  دندرک و  باترپ  رح  فرط  هب  ریت  هک  دندناسر  اجنادب  ار  تحاقو  نانآ  زا  یـضعب  دندوب . هدـش  اقب  ّبُح  یناسفن و 
. دنتشاد مزر  نادیم  رد  هک 

گنج

هب زین  نارگید  ادابم  هک  دیسرت  نآ  زا  درک و  هچاپتـسد  ار  دعـس  نبا  دوب  رکـشل  مان  هب  ناهدنامرف  زا  هک  ماما ، هاگودرا  هب  رح  نتـسویپ  ربخ 
. دندنویپب ماما 

هب تشاذـگ و  نامک  رد  هدیـشک  رب  دوب –  هتـسشن  شبلق  رد  ییوگ  هک  ار -  يریت  تخات و  ماـما  هاـگودرا  فرط  هب  تسپ  رودزم  نآ  سپ 
: دیشک یم  دایرف  هک  یلاح  رد  درک  باترپ  ماما  تمس 

«. متخادنا ریت  نیسح  تمس  هب  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  نم  هک  دیهد  تداهش  میارب  ریما ، دزن  »
نیتسخن وا  هک  دنهد  یهاوگ  هناجرم  رسپ  شبابرا  دزن  هک  تساوخ  نایهاپـس  زا  درک و  هدافتـسا  گنج  زاغآ  ناونع  هب  تکرح  نیا  زا  رمع 

گنج رد  یتسس  ههبش  دوش و  نئمطم  هیما  ینب  هب  تبسن  وا  يرادافو  صالخا و  زا  شریما  ات  درک ، باترپ  ماما  فرط  هب  ریت  هک  دوب  یسک 
. دنک فرط  رب  ار  نیسح  اب 

. دروخ وا  هب  يریت  هک  نآ  رگم  دنامن  نانآ  زا  یسک  تفرگ و  ندیراب  ماما ، باحصا  رس  رب  ریت  ناراب 
: دومرف هداد و  گنج  هزاجا  نانآ  هب  هلمج  نیا  اب  دش و  باحصا  هجوتم  ماما 

! ناراوگرزب يا  دیزیخرب  »
«. دنتسه امش  يوس  هب  نانآ  ياهکیپ  اهنیا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هناحیر  زا  تیامح و  ادخ  نید  زا  ات  دندش  هناور  دربن  نادیم  يوس  هب  ماما  باحـصا  زا  فرـش  دجم و  ناگیالط 
بـضغ نانآ  هب  دنوادخ  هک  يوما  نایهاپـس  یهارمگ  نالطب و  دوخ و  تیناقح  هب  یکـش  چـیه  نودـب  قلطم و  ینیقی  اب  دـننک ؛ عافد  هلآ  و 

. دـنتفر يوما  نایهاپـس  زا  نت  رازه  اههد  گنج  هب  ماما  باحـصا  زا  هدایپ  نت  لهچ  راوس و  ود  یـس و  تسا . هتفرگ  مشخ  ناـنآ  رب  هدرک و 
دنداد ناشن  دوخ  زا  يدننامیب  ياهتداشر  نیگنس ، ياهرازبا  حالس و  هب  زهجم  رامشیب  هورگ  نآ  ربارب  رد  عاجش  نمؤم  كدنا  هورگ  نیا 

. دندرک هدزتفگش  ار  اهدرخ  و 

هلمح نیتسخن 
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رد ماما  ياهورین  اب  دنتـشاد و  تکرـش  هاپـس  ياهتمـسق  مامت  نآ  رد  هک  دندز  ياهبناج  همه  هدرتسگ و  هلمح  هب  تسد  دعـس  نبا  ياهورین 
. دندش ریگرد  نینوخ  یگنج 

ياهتراسخ دندز و  نمشد  فوفص  هب  گنـس  زا  رتراوتـسا  یبولق  اب  اهگنج و  خیرات  یمامت  رد  دننامیب  یـصالخا  مزع و  اب  ماما  باحـصا 
. دندرک دراو  نانآ  هب  یناج  یلام و  نیگنس 

66 دندیسر . تداهش  هب  ماما  باحصا  زا  یمین  هلمح ، نیا  رد 

رکشل ود  نایم  هزرابم 

دربن همادا  يارب  دـندوب ، هدـنام  هدـنز  هک  نانآ  دـنتخاب ، ناج  تداهـشو  تمارک  نیمز  رب  ماما  باحـصا  زا  كاپ  ناگدـیزگرب  هک  یماگنه 
اب ماما  ناراـی  هکنیا  زا  ریظن و  مک  ياـهینامرهق  نیا  زا  نمـشد  هاپـس  یماـمت  دـنتفر . گرم  لابقتـسا  هب  ماـمت  يدونـشخ  اـب  دـنتخات و  شیپ 

. درک یم  ناغف  دوخ  نیگنس  ياهتراسخ  زا  دوب و  هدزتریح  دنور ، یم  گرم  لابقتسا  هب  مامت  یلاحشوخ 
عنم لکـش  نیدب  دربن  همادا  زا  ار  نانآ  دنلب  يادـص  اب  دوب ، دعـس  نبا  هاپـس  یهدـنامرف  هتـسجرب  ياضعا  زا  هک  يدـیبز » جاجح  نب  ورمع  »

: تفگ هدرک و 
! اهقمحا يا  »

؟ دینک یم  رازراک  هک  اب  دیناد  یم  ایآ 
یم هتشک  هکنآ  رگم  دور  یمن  نانآ  يوس  هب  امش  زا  یـسک  دینک و  یم  رازراک  بلط ، تداهـش  یهورگ  هعماج و  ناراوسَا  ناگدیزگرب  اب 

. دوش
! دنگوس ادخ  هب 

67 تشک .» دیهاوخ  ار  نانآ  کش  یب  دینزب ، گنس  اب  طقف  ار  نانآ  رگا 
. دنک یم  وگزاب  ار  ماما  باحصا  ناشخرد  تافص  یبوخ  هب  تسا -  نمشد  نابز  زا  هک  تاملک -  نیا 

يرای هب  دنراد  هک  یتریـصب  اب  هناهاگآ و  نانآ  دنتـسه . هعماج  نارواگنج  ناراوسَا و  زا  دنراد ، هک  یـشنیب  يوق و  هدارا  تعاجـش ، اب  نانآ 
لطاب یگریت  رد  هک  نانمـشد  سکع  رب  دنتـسه و  بلط  تداهـش  یهورگ  هکلب  دـنرادن ، یگدـنز  هب  يدـیما  نیرتمک  دناهتـساخرب و  ماـما 
تافص کین و  ياهـشیارگ  همه  دننک . یم  لمح  دوخاب  هوک  تبالـص  هب  ینامیا  تاداقتعا و  دنرادن ، يداقتعا  چیه  دننز و  یم  اپ  تسد و 

. دوب دوجوم  نانآ  رد  یناسفن ، تفارش  تعاجش و  یهاگآ ، نامیا ، لیبق  زا  الاو ،
: دنیوگ یم  ناخروم 

68 دننک . يراددوخ  نت  هب  نت  هزرابم  همادا  زا  داد  روتسد  شیاهورین  هب  دیدنسپ و  ار  جاجح  نب  ورمع  رظن  دعس  رمع 
69 تفرگ . رد  تخس  یگنج  دنتخیوآ و  رد  نانآ  اب  دندرک و  هلمح  ماما  باحصا  هدنام  یقاب  هب  یگمه  شدارفا  اب  جاجح  نب  ورمع 

: تفگ درک و  تساوخرد  کمک  يارب  ماظن  هدایپ  زادنا و  ریت  يورین  دعس  رسپ  زا  سیق » نب  ةورع  »
!؟ تسا هدیسر  اهالب  هچ  كدنا ، هورگ  نیا  زا  منایرکشل  هب  ینیب  یمن  ایآ  »

يراددوخ وا  نکیل  دباتشب ، هورع  کمک  هب  هک  تساوخ  یْعبِر » نب  ثبش   » زا دعس  رـسپ  تسرفب .» ار  نازادناریت  ناگدایپ و  نانآ ، يوس  هب 
: تفگ درک و 

!؟ یتسرف یم  نازادناریت  اب  ار  رهش  لها  هماع  رضم و  گرزب  ادخ ! رب  هانپ  »
اب ار  زادناریت  دصناپ  ماظن و  هدایپ  دناوخارف و  ار  ریمن » نب  نیصح  ، » دینـش ار  نیا  هک  دعـس  رمع  یبای .»!؟ یمن  ار  نم  زج  راک  نیا  يارب  ایآ 
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. درک هارمه  يو 
. دندروآرد اپ  زا  ار  نانآ  نابسا  دنتسب و  ریت  هب  ار  ماما  باحصا  نانآ 

همادا هب  راوتـسا  ياههوک  نانوچ  دوزفین و  ناشتعاجـش  نامیا و  رب  زج  هلأسم  نیا  یلو  دـندش  لدـب  یناگدایپ  هب  ماما  باحـصا  نآ  زا  سپ 
تفای و همادا  زورمین  ات  تدـش  هب  گنج  دـیگنج . یم  هدایپ  نانآ ، هارمه  یحایر  دـیزی  نبرح  دنتـشاذگن . سپ  او  یماـگ  دـنتخادرپ و  دربن 

70 تسا . هدیرفآ  دنوادخ  هک  دنناد  یم  یگنج  نیرتتخس  ار  گنج  نیا  ناخروم 

تعامج زامن 

. دوب هدیسر  ارف  رهظ  زامن  ماگنه  همین و  هب  زور 
؛ شاهتساوخ نیرتزیزع  رظتنم  ییوگ  تسیرگن ، نامسآ  هب  داتسیا و  زاب  يدئاص » همامث  وبا   » نمؤم دهاجم 

. دوب رهظ  زامن  يادا  ینعی 
: درک ضرع  دش و  ماما  هجوتم  درک ، هدهاشم  ار  باتفآ  لاوز  هک  نیمه 

! تیادف هب  مناج  »
میادخ مراد  تسود  مشاب . هدش  هتشک  وت  هار  رد  نم  هکنآ  رگم  دش ، یهاوخن  هتشک  ادخ  هب  تسا . هدش  کیدزن  وت  هب  نمـشد  هک  منیبیم 

رارق وا  رتمک -  ای  یمدـق -  کی  رد  گرم  مشاب .» هدـناوخ  تسا ، نآ  تقو  هک  کـنیا  ار  زورما  رهظ  زاـمن  هک  منک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار 
رد ار  یصالخا  نینچ  دنتشاد و  ار  یگژیو  نیا  ماما  باحصا  مامت  دوبن و  لفاغ  شتابجاو  يادا  شیادخ و  دای  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تشاد 

. دنداد یم  ناشن  دوخ  تدابع  نامیا و 
: تفگ وا  هب  سپ  تسا ، هدیسرارف  رهظ  هضیرف  يادا  ماگنه  هک  دید  درک ، لمأت  تقو ، رد  تسیرگن و  نامسآ  هب  ماما 

«. تسا نآ  تقو  لوا  کنیا  يرآ ، دهد ، رارق  رکاذ  نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدرک ، دای  ار  زامن  »
زامن ناشیادـخ  يارب  نانآ  ات  دـننک  فقوتم  ار  گـنج  دـنیامن  تساوخرد  داـیز  نبا  نایهاپـس  زا  داد  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ماـما  سپس 

. دندرک نانچ  ماما ) باحصا   ) نانآ دنناوخب .
: تفگ نانآ  هب  دیلپ  ریمن » نب  نیصح  »

71 دوش .» یمن  هتفریذپ  نات  زامن  »
: داد خساپ  رهاظم  نب  بیبح 

! غالا يا  »
.»!؟ تسا لوبقم  وت  زامن  اما  تسین ، هتفریذپ  ربمایپ  نادناخ  زامن  يراد ، نامگ 

. درک هلمح  وا  رب  نیصح 
نیمز رب  نیـصح  درک و  دنلب  ار  شیاهتـسد  بسا  نآ ، رثا  رب  هک  تفاکـش  ریـشمش  اب  ار  شبـسا  تروص  تخات و  ودب  زین  رهاظم  نب  بیبح 

. داتفا
72 دنداد . تاجن  ار  وا  دندیود و  شیپ  تعرس  هب  نارای  سپ 

. دروآ اجب  ار  رهظ  زامن  ترضح  دنداد  هزاجا  دنتفریذپ و  ار  ماما  هتساوخ  هناراکبیرف  ادخ ، نانمشد 
. دزاسب يرپس  اههزین  اهریت و  ربارب  رد  دوخ  ندـب  اب  ات  تفرگ  رارق  ناشیا  لباقم  یفنح » هللادـبع  نب  دیعـس   » داتـسیا و زامن  هب  نارای  اـب  ماـما 

. دندرک نانآ  تمس  هب  يزادناریت  هب  عورش  دندرمش و  تمینغ  ار  زامن  هب  شباحصا  ماما و  ندوب  لوغشم  ادخ  نانمشد 
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ار وا  هک  ییاهریت  تشگ . یم  ماما  هب  اـهنآ  تباـصا  زا  عناـم  داد و  یم  رارق  اهگنـس  اـههزین و  اـهریت ، تهج  رد  ار  دوخ  هنیـس  یفنح  دـیعس 
يزیرنوخ رثا  رب  دیعـس  هک  دوب  هدشن  غراف  ًالماک  زامن  زا  ماما  زونه  دننازرلب . دنتـسناوتن  ار  تبالـص  نامیا و  هوک  نیا  دندوب  هتفرگ  فدـه 

: تفگ یم  دوب ، هدش  نوگلگ  دوخ  نوخ  زا  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  رایسب 
! اراگدرورپ »

نیا اب  متـساوخ  نم  وگزاب . شیارب  مدرب  اهمخز  زا  هک  ار  یجنر  ناسرب و  ارم  مالـس  تربماـیپ  هب  نک . تنعل  دومث  داـع و  نوچمه  ار  ناـنآ 
«. منک يرای  ار  تربمایپ  دنزرف  هدرک و  بسک  ار  وت  شاداپ  راک 
: درک ضرع  تقادص  صالخا و  اب  تشگ و  ماما  هجوتم  سپس 

! هللا لوسر  نبای  »
.»؟ مدرک افو  دوخ  دهع  هب  ایآ 
: داد خساپ  هنارازگساپس  ماما 

. درک يداش  زا  راشرس  ار  وا  دوجو  نخس  نیا  دوب .» یهاوخ  نم  لباقم  تشهب  رد  وت  يرآ ، »
. درک جورع  شقلاخ  يوس  هب  شگرزب  ناور  سپس 

. تسا یتسود  قح  صالخا و  نامیا ، تیاهن  نیا  دومن 73 و  تباصا  شندب  رب  زین  ریت ، هدزیس  هزین -  ریشمش و  مخز  زج  دیعس – 

باحصا تداهش 

. دندرک افو  دوخ  دهع  هب  یبوخ  هب  دنتخات و  مزر  نادیم  تمس  هب  ناکدوک  ناوج و  ریپ و  ماما ، باحصا  رگید 
اب نانآ  درادن . غارـس  یگنج  تایلمع  زا  کی  چیه  رد  ار  داهج  يزابناج و  نیا  دـننام  خـیرات  تسا و  رـصاق  نانآ  دـیجمت  حدـم و  زا  نابز 

. دندرک دراو  نانآ  رب  ینیگنس  تاراسخ  دنتخیوآ و  رد  هوبنا ، نانمشد  اب  دوخ ، كدنا  دادعت 
رتشیب هک  نآ  زا  كانهودنا  دـندرک و  هچنآ  زا  زارفارـس  یگمه  هکلب  دـنامن ، زاب  راک  همادا  زا  دـشن و  تسـس  دوخ  مزع  رد  نانآ  زا  یـسک 

. دنتخاب ناج  دندش و  هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  دنهد ، ماجنا  دنتسناوتن 
: تفگ نانک  همزمز  دید و  هدیپت  نوخ  رد  ار  همه  تسیرگن ، نانآ  رد  نانک  عادو  درک ، ثکم  نانآ  هاگلتق  رانک  راوگرزب ، ماما 

.74 ناربمایپ » نادناخ  ناربمایپ و  ناگتشک  نوچ  یناگتشک  »
دندوب هدرک  تبث  تما  يارب  اتمه  یب  یتفارـش  هدرک و  بسک  دـننامیب  يراختفا  هک  یلاح  رد  تسویپ ، یلعا  توکلم  هب  نانآ  كاپ  حاورا 
نیدایم هب  راوگرزب  باحـصا  نیا  هارمه  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  لاح ، ره  هب  دـندوب . هداد  خـیرات ، لوط  رد  ریظن  یب  یناغمرا  تیناـسنا  هب  و 

یم ماهلا  يزاـبناج  يارب  دـندرک و  یم  بسک  تعاجـش  تیونعم و  ترـضح  زا  ناـنآ  تشاد . تکراـشم  ناـشداهج  رد  تفاتـش و  گـنج 
یم تاجن  ار  وا  تسکـش و  یم  ار  هرـصاحم  ترـضح  تفرگ ، یم  رارق  نمـشد  هرـصاحم  هقلح  رد  نانآ  زا  یکی  هک  يدراوم  رد  دنتفرگ .

. داد

مالسلا هیلع  توبن  نادناخ  تداهش 

ادخ لوسر  هناحیر  زا  عافد  يارب  نیگمشخ  یناربژه  نوچ  ربمایپ  نادناخ  نادرمدار  ماما ، ریمض  نشور  زابکاپ و  باحصا  تداهـش  زا  سپ 
، ربمایپ هب  تریس  تروص و  رظن  زا  صخش  نیرتهیبش  داتفا ، شیپ  هک  یـسک  نیتسخن  دنتـساخ . اپب  مرح ، ناوناب  توبن و  میرح  زا  تیامح  و 
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دنزرف هدازمارح  نامرف  هب  نت  دیزگرب و  دوخ  تمارک  هار  رد  ار  گرم  تفرگ ، رخسمت  هب  ار  يویند  یگدنز  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع 
. دادن هدازمارح 

. تشاد رارق  راضتحا  هناتسآ  رد  هتفرگ و  شتآ  هودنا ، مغ و  زا  هک  یلاح  رد  تسیرگن  وا  هب  دید ، نتفر  هدامآ  ار  دنزرف  ماما ، هک  یماگنه 
: تفگ قیمع  یجنر  ترارح و  اب  تفرگ و  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  نساحم  سپ 

! اراگدرورپ »
تقو ره  ام  و  تسا ، تربمایپ  هب  قطنم  وخ و  تقلخ و  رظن  زا  مدرم  نیرتهیبش  هک  تسا  هناور  نانآ  يوس  هب  یناوج  شاب ، دهاش  موق  نیا  رب 

! اراگدرورپ میتسیرگن . یم  وا  رد  میدش  یم  تلوسر  رادید  هنشت 
ام نانآ  نکم . دونشخ  نانآ  زا  ار  نامکاح  زگره  هد و  رارق  مه  فلاخم  هتسد و  هتسد  هقرف ، هقرف  ار  نانآ  رادزاب و  نانآ  زا  ار  نیمز  تاکرب 

یلع شاهداون  رد  گرزب  ربمایپ  یمسج  یحور و  تافص  دنتـشگ .» هدامآ  ام  دض  رب  گنج  يارب  نکیل  دننک ، نامیرای  ات  دندرک  توعد  ار 
. دشاب ربمایپ  يامن  مامت  هنیا  هک  سب  ار  وا  راختفا  نیمه  دوب و  هدش  مسجم  مالسلا  هیلع  ربکا 

: دز گناب  دعس  نبا  رب  دمآ و  درد  هب  دنزرف  قارف  زا  شبلق  ماما 
! يدرک هچ  »

! دنک عطق  ار  تدنویپ  ادخ 
! دنادرگن كرابم  ار  تراک 

! دناسرب لتق  هب  ار  وت  تباوختخر  رد  هک  دنک  طلسم  ار  یسک  وت  رب  و 
: دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح ، سپس  يدرکن ، ربمایپ  اب  ارم  يدناشیوخ  تیاعر  يدرک و  عطق  ارم  محر  دنویپ و  هک  هنوگنامه 

نیملاعلا یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  »
.75 مهیلع » عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀیرذ 

یکاپ و رظن  زا   ) هک دندوب  ینامدود ) و   ) نادنزرف نانآ  دیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  »
«. تساناد اونش و  دنوادخو  دندوب ؛ هدش  هتفرگ  رگید  ضعب  زا  یضعب  تلیضف )، اوقت و 

هب هک  ربمایپ -  هیبش  رب  ناشهیوم  ترـضح ، لابند  هب  مرح  ناوناب  درک و  هقردب  ار  دوخ  رگج  هراپ  هودنا ، جـنر و  رد  قرغ  مالـسلا  هیلع  ماما 
تعاجش سارهیب ، راوتسا و  یبلق  ربمایپ ، تبیه  اب  درمدار  نآ  دوب  دنلب  درب -  دنهاوخ  امغی  هب  ار  وا  ندب  ياضعا  اههزین  اهریشمش و  يدوز 

اب هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  اپ  هاگمزر  هب  يزازفارـس  اـب  نیـسح و  يرادنتـشیوخ  هزمح ، شردـپ  يومع  يریلد  مالـسلا ، هیلع  یلع  شدـج 
: دش هکرعم  دراو  دناوخ ، یم  زجر  راختفا ،

! دنگوس هبعک  يادخ  هب  متسه . یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نم ، »
! مسق ادخ  هب  میتسه . رتکیدزن  ربمایپ  هب  ام 

76 درک .» دهاوخن  مکح  ام  نایم  هدازمارح  دنزرف 
! نیسح رسپ  يا  يرآ 

! تما تمارک  مایق و  گنهاشیپ  ياو  تما  راختفا  يا 
یخزود هب  ار  نیملـسم  یگدـنز  هـک  ناـگدازانز  نـیا  زا  شماـقم -  بـصنم و  هـب  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـب  تردـپ  وـت و 

وگزاب ار  دوخ  راوتـسا  هدارا  دنمورین و  مزع  شزجر  رد  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دیتسه . رتراوازـس  رتهتـسیاش و  دندرک -  لدب  ریذپانلمحت 
؛ شردـپ زا  ترـضح  ار  یگژیو  نیا  دـهد . یم  حـیجرت  هدازانز ، رـسپ  هدازانز  مکح  هب  نداد  نت  يراوخ ، رب  ار  گرم  دومن  دـیکأت  درک و 

. دوب هدرب  ثرا  هب  ملاع  نارادنتشیوخ  گرزب 
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: دنیوگ یم  ناخروم  دومن . هدز  تشحو  ار  نانآ  درک ، هئارا  هک  یفصو  لباق  ریغ  تعاجش  اب  تخیوآرد و  نانمشد  اب  مشاه ، ینب  راختفا 
، ناحورجم زجب  تخادـنا و  هدرک  قلخ  ادـخ  هک  تساهناسنا  نیرتعاجـش  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياـهینامرهق  داـی  هب  ار  ناـنآ  یلع  »

.77 دناسر » تکاله  هب  ار  راوس  تسیب  دصکی و 
وا اب  راب  نیرخآ  يارب  دنک و  بلط  بآ  ياهعرج  ات  تشگزاب  ردـپ  يوس  هب  سپ  دومن ، روجنر  ار  ناشیا  درک و  هبلغ  ترـضح  رب  یگنـشت 

. درک لابقتسا  وا  زا  هودنا  نزح و  اب  ردپ  دیامن . عادو 
: تفگ یلع 
! مردپ يا  »

. تخادنا میاپ  زا  نهآ  ینیگنس  تشک و  ارم  یگنشت 
.»؟ مریگب ورین  نانمشد  رب  هلیسو  نادب  ات  دیآ  یم  تسد  هب  یبآ  هعرج  ایآ 

: تفگ ودب  مرن ، ییادص  رابکشا و  ینامشچ  اب  تفرگ و  شتآ  درد  تنحم و  زا  ماما  بلق 
! هاثوغا «و 

«. دش دیهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  دناشون  دهاوخ  یماج  وت  هب  وا  درک و  یهاوخ  رادید  ار  تدج  دوز  رایسب  هچ 
متاخ ماما  دوب ، ناهوس  هحفـص  نوچ  یگنـشت  تدـش  زا  شنابز  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  یگنـشت  ات  دـیکم  تفرگ و  ماک  هب  ار  وا  نابز  سپس 

رگج و هراپ  هک  دوب  ترـضح  بیاصم  نیرتخـلت  نیرتروآ و  درد  زا  كانتـشهد ، هنحـص  نیا  دراذـگ . ناـهد  رد  اـت  داد  دـنزرف  هب  ار  دوخ 
مخز دنیبب ، گرم  هناتسآ  رد  یگنشت  تدش  زا  هتـسخ و  یمخز و  نینچ  ییافوکـش  جوا  رد  هدراهچ  بش  هام  نوچ  ار  دوخ  دنمورب  دنزرف 

. دناسر يرای  ودب  دهد و  رارق  وا  رایتخا  رد  یبآ  هعرج  دناوتن  ترضح  نکیل  دشاب ، هدناشوپ  ار  وا  نت  اهریشمش 
: دیارس یم  نینچ  هراب  نیا  رد  قداص » نیسحلادبع  خیش   » مالسالا ۀجح 

همه دوب ، هنـشت  تدش  هب  دوخ  هک  درب  یـسک  دزن  ار  دوخ  رگج  زوس  تیاکـش  یلو  دنک ، یم  تیاکـش  ردپ  نیرتهب  دزن  دوخ  یگنـشت  زا  »
. دوب هدش  نشخ  کشخ و  ناهوس  هحفص  دننام  یگنشت  زا  شنابز  دوب و  نازوس  يرگخا  نانوچ  شنورد  رگج و 

78 دشاب .» هدیکشخن  هدنام و  زین  یناهد  بآ  رگا  هتبلا  دهد ، رسپ  هب  ار  دوخ  ناهد  بآ  ات  دش  نآ  رب  ردپ 
زا کـی  چـیه  هب  نکیل  دوب ، هدرک  روجنر  ار  شبلق  یگنـشت  هتخادـنا و  اـپ  زا  ار  وا  اـهمخز  تشگزاـب ، دربـن  نادـیم  هب  مشاـه  ینب  راـختفا 

ناگرگ هرـصاحم  رد  اهنت  يردـپ  دوب ؛ شردـپ  ییاـهنت  هجوتم  شفطاوع  هشیدـنا و  همه  تشادـن . یهجوت  دوخ  ياـسرف  تقاـط  ياـهدرد 
ربارب رد  لیذ  زجر  اب  نیـسح  نب  یلع  دنوش . کیدزن  هناجرم  رـسپ  هب  شنوخ  نتخیر  اب  دنتـساوخ  یم  دندوب و  وا  نوخ  هنـشت  هک  ياهدنرد 

: دش رهاظ  نانمشد 
! دنگوس شرع  راگدرورپ  دنوادخ ، هب  تشگ . نشور  اهتقادص  نآ ، زا  سپ  دش و  راکشآ  یقیاقح  گنج ، رد  »

.79 دینک » ماین  رد  ار  اهریشمش  هکنآ  ات  درک  میهاوخن  ناتیاهر 
. دوب هدش  نشور  فرط  ود  يارب  نآ  فادها  هتشگ و  راکشآ  گنج  قیاقح 

يارب ياهنامیرک  یگدنز  داجیا  ناگدیدمتس و  نامورحم و  قوقح  نیمضت  یعامتجا و  بیرف  ندرب  نیب  زا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
امغی هب  ار  نانآ  ياهـشالت  ات  نایوما -  يارب  یناتـسغاب  هب  هعماج  لیدـبت  مدرم و  ندرک  هدـنب  يارب  نایوما  شترا  اـما  و  دـیگنج ؛ یم  ناـنآ 

فادها زا  يرادساپ  يارب  درک  مالعا  دوخ  زجر  رد  نیـسح  نب  یلع  دـیگنج . یم  دـننک -  روبجم  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  هب  ار  نانآ  دـنربب و 
. دنک فالغ  ار  اهریشمش  دنیشن و  بقع  نمشد  هکنآ  ات  دیگنج  دهاوخ  نانچمه  میظع ، ياهنامرآ  الاو و 

تاراـسخ و تدـش  زا  دـناسر 80 و  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  نت  تسیود  هکنآ  اـت  تخادرپ  دربن  هب  يدـننام  یب  يروـالد  اـب  نیـسح  دـنزرف 
: تفگ يدبع » ذقنم  نب  ةرم   » تسپ ثیبخ  ماگنه ، نیا  رد  دش . دنلب  ناشدایرف  هجض و  دوب ، هدش  لمحتم  نایوما  شترا  هک  یتافلت 
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هزین اب  تشپ  زا  هنادرمناوجاـن  تخاـت و  ادـخ  لوسر  هیبش  فرط  هب  و  . 81 مناـشنن » شیازع  هب  ار  شردـپ  رگا  نم  شود  رب  برع  ناـهانگ  »
دهاوخزاـب شردـپ  دزن  ار  وا  هک  رادـنپ  نیا  هب  درک  بسا  ندرگ  رد  تسد  یلع  تفاکـش . ار  شرـس  ریـشمش ، اـب  دز و  شرمک  هب  یتـبرض 

اب دندرک و  هرصاحم  فرط  همه  زا  ار  یلع  نانآ  درب و  نمـشد  هاگودرا  فرط  هب  ار  وا  بسا  نکیل  دنک ، عادو  راب  نیرخآ  يارب  ات  دنادرگ 
: درک دنلب  ار  شیادص  یلع  دنریگب . ار  دوخ  تافلت  تاراسخ و  ماقتنا  هکنآ  ات  دندرک  هعطق  هعطق  ار  وا  ناشیاهریشمش 

! هللادبع ابا  يا  داب  وت  رب  ممالس  »
: تفگ یم  هک  یلاح  رد  موش ، یمن  هنشت  نآ  زا  سپ  هک  دناشون  دوخ  ماج  اب  ارم  هک  تس  ادخ  لوسر  مدج  نیا  کنیا 

ورف شیورین  تخیسگ ، مه  زا  شلد  دنب  دش . هراپ  هراپ  شبلق  دناسر ، شردپ  هب  ار  تاملک  نیا  داب ، تسا .» هدش  هریخذ  یماج  زین  وت  يارب 
. داد تسد  زا  ار  شتردق  تخیر ،

اب ماما  دوب ، تکرحیب  دنزرف  هراپ  هراپ  رکیپ  تشاذگ . شاهنوگ  رب  هنوگ  دناسر ، دنزرف  هب  ار  دوخ  ناباتش  تفرگ و  رارق  گرم  هناتسآ  رد 
: تفگ یم  رابنوخ  ینامشچ  تشاد و  دوخ  رد  ار  شبلق  ياههراپ  هک  ییادص 

! مرسپ دشکب ، دنتشک ، ار  وت  هک  ار  یموق  دنوادخ  »
! دنراد تراسج  ربمایپ ، تمرح  کته  دنوادخ و  رب  نانآ  ردقچ 

82 داب .» ایند  رس  رب  كاخ  وت ، زا  سپ 
. دوب هدمآ  ناشرس  رب  هک  یتبیصم  زا  درد  جنر و  زا  هراپ  هراپ  هتفرگ و  شتآ  یبلق  اب  دوب ، شردارب  رانک  رد  مالسلا  هیلع  سابع 

. دوب هدیسر  تداهش  هب  دوب -  راختفا  تلیضف و  ایند  کی  هک  شردارب -  رسپ  هک  ارچ 
! تسا یکانتشهد  تبیصم  ردقچ  كانلوه و  هعجاف  نیا  ردقچ 

شیوخ کشا  اب  هک  یلاح  رد  تخادنا و  نآ  رب  ار  دوخ  دناسر ، ردارب  رسپ  رکیپ  رس  رب  ار  دوخ  ناباتـش  س )  ) بنیز یفطـصم ، كاپ  هداون 
: تفگ یم  دوب و  هداد  رس  هیوم  گناب  داد ، یم  شیوشتسش 

! مردارب رسپ  يا  هآ  »
تلاح رد  ماما  دوخ  هک  یلاح  رد  رهاوخ ، هب  نتفگ  تیلست  هبدرک  عورـش  سپ  درک ، ریثأت  ماما  رد  روآ  نزح  هنحـص  نیا  ملد .»! هویم  ياهآ 

: تفگ یم  هنادنمدرد  دوب و  راضتحا 
! مرسپ »

! هللادبع ابا  ای  ایند .» رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ 
یهورگ هک  نیبم  نید  نیا  هار  رد  دهد . تشاداپ  دندنازرل ، ار  اههوک  دندروآ و  هوتـس  هب  ار  ربص  هک  يرابتـشهد  ثداوح  نیا  رب  دـنوادخ 

. يدیشک اهتبیصم  تفر و  تماک  هب  گنرش  دندوب ، هتفرگ  يزاب  هب  ار  نآ  ناشنارودزم  يوما و  راکتیانج 

لیقع لآ  تداهش 

اپب گرم ، رب  ناگدننک  ریقحت  یگدنز و  رب  نانز  رخسمت  وا  هار  رد  يزابناج  نیملـسم و  ماما  زا  عافد  يارب  لیقع  لآ  زا  راوگرزب  نادرمدار 
. دنتساخ

: دومرف سپ  تفایرد ، دوخ  زا  عافد  هب  ار  نانآ  قوش  تعاجش و  ماما 
! اراگدرورپ »

83 تسا .» تشهب  امش  هاگ  هدعو  هک  دینک  يرادیاپ  لیقع  لآ  يا  شکب ، ار  لیقع  لآ  نالتاق 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2512 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دوخ  راوتسا  هدارا  دنمورین و  مزع  اب  دندز و  نمشد  بلق  هب  هزرش  ناریش  نانوچ  هتخاس و  دراو  يریذپان  ناربج  ياهنایز  نمـشد  هب  نانآ 
یم نانآ  هرابرد  رعاش  دندیسر . تداهـش  هب  يوبن  نادناخ  راختفا  كاپ و  نادرمدار  نآ  زا  نت  هن  دندوب . رـس  نمـشد  هاپـس  ياهـشخب  مامت 

: دیوگ
! مشچ يا  »

تداهش هب  لیقع  نادنزرف  زا  نت  هن  یلع و  نادنزرف  زا  نت  تفه  نک . هیوم  لوسر  نادناخ  رب  ینک  یم  هیوم  رگا  هد و  رـس  هلان  رابب و  نوخ 
84 دندیسر .»

یناهارمه بوخ  هچ  و  تسا - . ناحلاص  ناقیدـص و  ناربمایپ ، هاگیاج  هک  نیرب  سودرف  هب  تسویپ و  یلعا  توکلم  هب  نانآ  كاـپ  حاورا 
. دش دراو  دنتسه - 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  تداهش 

. دنتـساخ اپ  هب  ترـضح ، بیاصم  زا  رابنوخ  یبلق  اب  وا  يراـی  دوخ و  يومع  زا  عاـفد  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  نادـنزرف  زا  نادرمدار 
: دناهتفگ شفصو  رد  ناخروم  هک  دوب  نسح  نب  مساق  ناروالد ، نیا  زا  یکی 

. دوب هدراهچ  بش  هام  نوچ 
تنحم و زا  شناردارب  مساق و  تشگ . بدا  لامک و  یلاع  ياههنومن  زا  یکی  هکنآ  ات  دوب  هداد  شرورپ  هدرک و  یحور  هیذـغت  ار  وا  ماـما 
. دننک عفد  یمامت ، هب  دوخ  ناج  نوخ و  اب  ار  نمـشد  تابرـض  دنناوتب  شاک  يا  دـندرک  یم  وزرآ  دـندش و  یم  ربخ  اب  ناشیومع  تبیـصم 

: تفگ یم  مساق 
85 مشاب .» هدنز  نم  دوش و  هتشک  میومع  درادن  ناکما  »

، دور نادیم  هب  دادن  هزاجا  یلو  دوب  رابکـشا  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  تفرگ  رب  رد  ار  وا  ترـضح  دریگب . داهج  نذا  ات  دمآ  ماما  دزن  مساق 
. دنک تفایرد  ار  وا  هزاجا  ات  دیسوب  یم  ار  وا  ياپ  تسد و  درک و  یم  يراشفاپ  نانچمه  مساق  هکنآ  زج 

. درکن نت  رب  هرز  ناگدنرد ، نآ  ریقحت  يارب  تفرگ و  شیپ  ار  هاگمزر  هار  یمالسا ، توتف  گنهاشیپ  نآ  داد و  نذا  ترضح  سپ 
. دوب شاهدارا  عیطم  گرم  ییوگ  تخادنا ، یم  كاخ  هب  ار  نادرگ  درک و  یم  ورد  ار  اهرس 

، دشاب نیلعن  نودب  شیاهاپ  زا  یکی  هک  دیدنـسپن  توبن ، هداز  دش . هدنک  دوب -  رتشزرا  اب  رکـشل  نآ  زا  هک  شنیلعن -  دنب  گنج ، نیح  رد 
ماـن هب  رکـشل  نآ  ناگـس  زا  یگـس  دوب  ناـنآ  ریقحت  تقیقح  رد  تکرح  نیا  تخادرپ و  نآ  دـنب  نتـسب  هب  داتـسیا و  زاـب  تکرح  زا  سپ ،

: تفگ درمش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  يد » زا  دعس  نب  ورمع  »
«. تخات مهاوخ  وا  رب  ادخ  هب  »

: تفگ تفرگ و  هدرخ  وا  رب  ملسم » نب  دیمح  »
! ادخ رب  هانپ  »

!؟ درب یهاوخ  ياهجیتن  هچ  راک  نیا  زا 
شاهتفگ هب  یهجوت  دـیلپ  نآ  نکیل  تسین .» وت  هب  يزاین  تسیفاک و  وا  يارب  تشاذـگ ، دـنهاوخن  یقاب  ار  نانآ  زا  کـی  چـیه  هک  موق  نیا 

يادـص اب  دز و  هطوغ  شخرـس  نوخ  رد  داتفا و  كاخ  هب  ياهراتـس  نوچ  مساق  دز . وا  رـس  رب  یتبرـض  ریـشمش  اـب  تخاـت و  شیپ  درکن و 
: دز دایرف  يدنلب 

!« بایرد ارم  ومع ! يا  »
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رسپ فرط  هب  تعرس  هب  دمآرد و  زاورپ  هب  شناج  ترسح  هودنا  زا  تخیسگ و  مه  زا  شلد  دنب  دوب ، رتکبس  ماما  يارب  ادص  نیا  زا  گرم 
درک و عطق  جـنرآ  زا  ار  نآ  ریـشمش  دروآ و  الاب  ار  شتـسد  ورمع  دز . وا  هب  یتبرـض  ریـشمش  اب  درک و  وا  لتاق  دـصق  سپ  تفر ، شردارب 

. دیسر تکاله  هب  ناروتس  مس  ریز  ترطف ، تسپ  نآ  یلو  دنتخات  شیپ  وا  تاجن  يارب  هفوک  لها  نایهاپس  داتفا . نیمز  هب  شدوخ 
. درک هسوب  رد  قرغ  ار  وا  تشگ و  ردارب  دنزرف  هجوتم  ماما  سپس 

: تفگ یم  هتخوس  يرگج  اب  دش و  یم  هدرشف  شبلق  ماما  دز و  یم  اپ  تسد و  هدیربرس  يرتوبک  نوچ  مساق 
! دنتشک ار  وت  هک  یموق  دنشاب  رود  ادخ  تمحر  زا  »

. دوب دهاوخ  تدج  تمایق  زور  رد  وت  هاوخنوخ 
هک تسا  يزور  نیا  دـشخبن . يدوس  وت  هب  نکیل  دـهد ، تخـساپ  اـی  دـهدن ، تخـساپ  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  نارگ  تیومع  رب  ادـخ  هب 

86 تسا .» مک  نآ  رای  رایسب و  نآ  هاوخنوخ 
. درک دنلب  شناتسد  رب  ار  شردارب  رسپ  ماما 

87 دز . یم  اپ  تسد و  نانچمه  مساق 
، تشاذگ توبن  نادناخ  ردقنارگ  يادهـش  رگید  ربکا و  یلع  شرـسپ  يولهپ  دروآ و  ار  وا  ترـضح  تخاب . ناج  ماما  شوغآ  رد  هکنآ  ات 

اعد هب  تسد  دـندوب ، هدرک  حاـبم  ار  ناـشربمایپ  نادـناخ  نوخ  هک  يراـکتیانج  نازیرنوـخ  هیلع  دـمآ و  درد  هب  شبلق  دـش ، هریخ  ناـنآ  هب 
: تشادرب

! اراگدرورپ »
! مناگدازومع يا  زرماین . زگره  ار  نانآ  راذگم و  ورف  ار  نانآ  زا  یسک  روآ ، رامش  هب  ار  همه 

! متیب لها  يا  دینک ؛ يرادیاپ 
. دینک يرادیاپ 

88 دید .» دیهاوخن  ار  يراوخ  يور  زگره  زورما ، زا  سپ 
 - دوب يربک  بنیز  مرکا  ربمایپ  هداون  راوگرزب  يوناب  ناشردام  هک  رفعج -  نب  هللادبع  نب  دمحم  رفعج و  نب  هللادـبع  نب  نوع  نآ ، زا  سپ 

. دندش لیان  تداهش  فرش  هب  دنتساخ و  اپب  ادخ  لوسر  هناحیر  ماما و  زا  عافد  يارب 
هدنراد زاب  ییورین  ناونع  هب  ردارب  رانک  رد  سابع  دنامن . یقاب  یسک  سابع ، ناشسأر  رد  ماما و  ناردارب  زج  توبن  نادناخ  زا  نانآ  زا  سپ 

. دوب ردارب  ياهجنر  اهدرد و  یمامت  کیرش  دومن و  یم  ظفح  يزواجت  هلمح و  ره  زا  ار  ناشیا  درک و  یم  لمع 

اه تشون  یپ 

هسیفن دعت  ایندلا  تناک  نئل  - 33
لبنا  یلعا و  هللا  باوث  رادف 

تئشنا توملل  نادبالا  ناک  تنا  و 
لضفا  هللا  یف  فیسلاب  ءيرما  لتقف 

اردقم ائیش  قازرالا  تناک  نا  و 
لمجا  قزرلا  یف  ءرملا  یعس  ۀلقف 

اهعمج كرتلل  لاومالا  تناک  نا  و 
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لخبی  ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف 
یتفلا یلع  راع  توملاب  ام  یضماس و 

املسم دهاج  اقح و  يونام  اذا 
ملا مل  تشع  نا  مدنا و  مل  تم  ناف 

امغرت لذت و  نا  اراع  کب  یفک 
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مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  یناگدنز  باتک  زا  يا  هدیزگ 
یمالسا ص 219-153 نسح  دیس  همجرت  یشرق ، فیرش  رقاب  ققحم  همالع  فیلات 

همقلع هنارک  رب 

همدقم

ره هک  كاـنلوه ، ثداوـح  نیا  دـهاش  دـیابُر و  رد  ار  وا  گرم ، هک  درک  یم  وزرآ  دوـب و  هدـش  هدرـشف  هودـنا  جـنر و  زا  لـضفلاوبا  بلق 
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رب هدومزآ و  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ناربمایپ  زا  تمیزع  ناـبحاص  زج  و  درک -  یم  نوگژاو  ار  ربص  داـینب  دروآ و  یم  رد  اـپ  زا  ار  ياهدـنز 
. دشابن تشادن -  ار  اهنآ  تقاط  یسک  هداد ، يرترب  ناگدنب 

ياههزین اهریشمش و  هک  تفاتش  یم  یسرون  ناوج  لابقتسا  هب  هظحل  ره  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  هک  دوب  نآ  كانلوه  ثداوح  نیا  هلمج  زا 
تروص رب  دندرک و  یم  هیوم  دوخ  ریزع  رب  یتخـس  هب  هک  دینـش  یم  ار  مرح  ناوناب  يادـص  دـندوب و  هدرک  هراپ  هراپ  ار  وا  مادـنا  هیما  ینب 
شوغآ رد  دندوب ، هدیپت  نوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر  زا  عافد  هار  رد  هک  ار  هدراهچ  بش  ياههام  دنتفوک و  یم  دوخ 

رـسپ تئاند ، هموثرج  هب  برقت  يارب  هک  دـید  یم  یناسکرک  هوبنا  نایم  ار  دوخ  ياهنت  ردارب  لضفلاوبا  اـهنیا ، همه  رب  هوـالع  دـنتفرگ . یم 
هداون هار  رد  يزابناج  ادخ و  نانمشد  اب  راکیپ  يارب  ار  ترـضح  مزع  اهجنر  اهتنحم و  نیا  نکیل  دنتـسه ، ماما  نوخ  نتخیر  هنـشت  هناجرم ،

. دندش یم  رتممصم  ناشیا  درک و  یم  مزج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
. میزادرپ یم  نآ  هب  رجنم  ثداوح  ترضح و  تداهش  زا  ثحب  هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد 

شناردارب اب  مالسلا  هیلع  سابع 

: تفگ درک و  ور  دوخ  ناردارب  هب  البرک  نامرهق  سابع  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناناوج  تداهش  زا  سپ 
ینایز لمع ، نیا  زا  مناد  یم  نیقی  اریز  دـییامن  رازراک  وا  نانمـشد  اب  ادـخ  نید  يرای  هار  رد  هناصلخم  دـیئآ و  رد  دربن  نیدایم  رد  کـنیا 

89 دید . دیهاوخن 
هب دوخ  يزابناج  رد  دـنیامن و  داهج  شلوسر  ادـخ و  هار  رد  هناصلاخ  دـننک و  ینابرق  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تساوخ  شراوگرزب  ناردارب  زا 

: تفگ تشگ و  هللادبع  شردارب  هجوتم  لضفلاوبا  دنشیدنین . هریغ  بسن و  زا  معا  يرگید  زیچ 
! مردارب »

90 مروآ .» باسح  هب  تیادخ  دزن  منیبب و  هتشک  ار  وت  ات  ورب  شیپ 
. دنتخات شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تماما ، توبن و  نادناخ  گرزب  زا  عافد  يارب  دنتفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  نادرمدار  نآ 

تسس نخس 

: هک تسا  ریثا » نبا   » راتفگ نانخس ، نیرتقحان  نیرتروآهدنخ و  زا 
: تفگ دوخ  ناردارب  هب  سابع  »

راختفا هیام  نیا  مالـسا و  هردان  نیا  تیمها  زا  ات  دناهتفگ  ار  نخـس  نیا  دـیرادن .»!! يدـنزرف  امـش  اریز  مربب ؛ ثرا  امـش  زا  ات  دـیورب  شیپ 
. دنهاکب ناناملسم 

ناگرگ هرـصاحم  رد  شردارب  دوب و  وا  یمدـق  کی  رد  گرم  هک  كانلوه  تاـعاس  نآ  رد  مشاـه  ینب  يزارفارـس  هیاـم  تسا  نکمم  اـیآ 
!؟ دشیدنیب يدام  لیاسم  هب  دینش ، یم  ار  تلاسر  مرح  ناوناب  هیوم  دمآ و  یمن  شیرای  هب  یسک  تساوخ و  یم  يرای  تشاد و  رارق  يوما 

هک یهار  نامه  ربمایپ  طبس  هار  رد  تداهـش  هفیظو و  يادا  سب ؛ دیـشیدنا و  یم  زیچ  کی  هب  تاظحل  نآ  رد  سابع  ترـضح  تقیقح  رد 
؛ درب یم  ثرا  هک  دوب  وا  دوش ، میـسقت  یثرا  دوب  رارق  رگا  دوب و  هدـنز  ناراوگرزب  نیا  ردام  نینبلا  ما  نآ ، رب  هوالع  دـندومیپ . وا  تیب  لها 

نادنزرف سپ  یمیـس ، هن  تشاذگ و  اجب  يرز  هن  تافو  ماگنه  نینمؤملاریما  ناشردپ  یهگناو ، تشاد . رارق  نارب  ثاریم  لوا  هقبط  رد  اریز 
!؟ دندوب هدز  مه  هب  ییاراد  اجک  زا  ماما 
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: تسا هدوب  نینچ  سابع  ترضح  ترابع  يوق  لامتحا  هب 
. تسا هدش  فیرحت  ای  فیحصت  ترضح  نانخس  یلو  ، 91 مریگب » ار  امش  نوخ  ماقتنا  ات  »

مالسلا هیلع  سابع  ناردارب  تداهش 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هناحیر  ناشردارب  زا  عافد  يارب  دنتـساخ و  اپ  هب  رازراک  تهج  دنداد ، تبثم  خساپ  ار  شیادن  سابع ، ناردارب 
نیا هک  یلاح  رد  تخیوآرد  يوما  نایهاپس  اب  تخات و  شیپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  هللادبع  دنتشگ . گرم  يزابناج و  هدامآ  هلآ 

: دناوخ یم  ار  زجر 
ریـشمش اب  ام  تسا و  لسرم  ربمایپ  دـنزرف  نیـسح  نیا  کنیا  تسا . هدـیزگرب  یپ و  کین  مشاه  هداز  الاو ، تاراختفا  بحاص  یلع  مردـپ  »

! اراگدرورپ منک . یم  يراوگرزب  ردارب  نینچ  يادف  ار  مناج  مینک . یم  عافد  وا  زا  هداد  لقیص 
92 نک .» اطع  دیواج ، يارس  ترخآ و  باوث  نم  هب 

رورس شردارب  و  وا -  یصو  ربمایپ و  ملع  هنیدم  باب  نینمؤملاریما -  شردپ  هب  تبـسن  ار  دوخ  راختفا  يدنلبرـس و  زجر ، نیا  رد  هللادبع » »
، بیترت نیدـب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  وا  اریز  درک  دـهاوخ  يزاـبناج  ردارب  هار  رد  درک  مـالعا  تشاد و  زاربا  تشهب ، ناـناوج 

. دنک اطع  شراگدرورپ  هک  تسا  ياهعیفر  تاجرد  يورخا و  باوث  راتساوخ 
هب ار  وا  تخات و  وا  رب  یمرـضح » تیبث  نب  یناه   » مان هب  هفوک  لها  نادـیلپ  زا  یکی  هکنآ  ات  درک  یم  راکیپ  تدـش  هب  نانچمه  درمدار  نآ 

93 دناسر . تداهش 
94 دناسر . تداهش  هب  زین  ار  وا  شردارب  لتاق  هکنآ  ات  دیگنج  هناریلد  تخادرپ و  راکیپ  هب  دوب ، هلاس  هدزون  هک  رفعج »  » شردارب وا  زا  سپ 
« مراد ینب   » زا دیلپ  يدرم  تخاس و  شناوتان  هک  دز  ریت  اب  ار  وا  یلوخ  تخادرپ . گنج  هب  دوب  هلاس  هک 21  نامثع » ، » شردارب نآ ، زا  سپ 

95 دیوج . برقت  هناجرم  نب  هللادیبع  هراکدب ؛ رسپ  دزن  نادب  ات  تفرگرب  ار  شرس  تخات و  وا  رب 
شیاـمن هب  ار  قـح  رد  ياـنف  هار و  یتـسرد  هب  ناـمیا  يزاـبناج و  نیرتاـبیز  ناـنآ  تفر . ـالاب  ناـشراگدرورپ  يوـس  هب  ناـنآ  كاـپ  حاورا 

نانآ ریظنیب  يرادافو  الاو و  ياهتریس  دش ، هریخ  ناش  ینارون  هرهچ  رد  داتسیا ، ناردارب  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  رانک  رب  لضفلاوبا  دنتـشاذگ .
تداهـش و هدامآ  نآ  زا  سپ  دوب و  هدیـسر  تداهـش  هب  نانآ  زا  لبق  شاک  يا  درک  وزرآ  تسیرگ و  ناـنآ  رب  یخلت  هب  تشگ ، روآداـی  ار 

. تشگ دنوادخ  ناوضر  هب  یبایتسد 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  تداهش 

وا دزن  دـید ، دنتـشاد ، ینازرا  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  یتسه  هک  ار  شتیب  لها  ناراـی و  ندـش  هتـشک  ردارب ، ییاـهنت  لـضفلاوبا ، هک  یماـگنه 
. دنک لابند  ار  دوخ  ناشخرد  تشونرس  ات  تساوخ  تصخر  وا  زا  تفاتش و 

: دومرف نیزح  ییادص  اب  دادن و  هزاجا  وا  هب  ماما 
!«. یتسه نم  رادمچرپ  وت  »

دنفرت درک و  یم  لمع  وا  رانک  رد  رگتیامح  هدنرادزاب و  يورین  ناونع  هب  سابع  اریز  درک ؛ یم  يدنمناوت  ساسحا  لضفلاوبا ، ندوب  اب  ماما 
: تفگ رارصا  اب  لضفلاوبا  دومن . یم  یثنخ  ار  نانمشد 

، شناردارب هک  یماـگنه  يرآ ، مریگب .» ناـنآ  زا  ار  مناردارب  نوـخ  ماـقتنا  مهاوـخ  یم  تسا ، هدـش  گـنت  ماهنیـس  نیقفاـنم  نیا  تـسد  زا  »
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هب ار  لد  نانآ  هراپ  هراپ  ياهدسج  دناهداتفا و  ارحص  رب  هک  دید  هتسشن  نوخ  رد  یناگراتـس  نوچ  ار  ناوراک  دارفا  رگید  شناگدازومع و 
. ددنویپب نانآ  هب  دریگب و  ار  نانآ  ماقتنا  هک  دش  نآ  رب  اذل  تشگ . رازیب  یگدنز  زا  دش و  هدرشف  شبلق  دروآ ، یم  درد 

. دنک هیهت  بآ  تسا ، هدروآرد  اپ  زا  ار  نانآ  یگنشت ، هک  یلافطا  يارب  تساوخ  شردارب  زا  ماما 
زا داد ، دنپ  ار  نانآ  تفر ، دوب -  تفوطع  ینابرهم و  زا  یهت  ناشیاهلد  هک  نانآ  مه  ناگدـش -  خـسم  نآ  فرط  هب  زین  راوگرزب  روالد  نآ 

: تفگ درک و  دعس  رمع  هجوتم  ار  دوخ  نخس  سپس  تشاد و  رذح  رب  یهلا  ماقتنا  باذع و 
! دعس رسپ  يا  »

، دناهنشت شناکدوک  هداوناخ و  کنیا  دیاهتـشک و  ار  شتیب  لها  باحـصا و  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نیـسح  نیا 
: دیوگ یم  زاب  هک  تسا  نیسح  نیا  و  تسا . هدز  شتآ  ار  ناشرگج  یگنشت ، هک  دیهد  بآ  ار  نانآ 

ارف ار  دعـس  رـسپ  ياهورین  كانلوه  یتوکـس  مراذـگب .» امـش  يارب  ار  قارع  زاـجح و  مورب و  دـنه »  » اـی مور »  » يوس هب  اـت  دـیراذگاو  ارم 
. دنور ورف  نیمز  هب  هک  دندرک  وزرآ  دندنکفا و  ورف  رس  ناشرتشیب  تفرگ ،

: داد خساپ  نینچ  كاپان ، دیلپ و  نشوجلا  يذ  نب  رمش  سپ 
! بارتوبا رسپ  يا  »

، عبط تئاند  دیهدب .» دـیزی  اب  تعیب  هب  نت  هکنآ  ات  میداد  یمن  امـش  هب  ياهرطق  تشاد ، رارق  ام  رایتخا  رد  دوب و  بآ  همه  نیمز  حطـس  رگا 
. دوب هداد  لزنت  یکاپان  زا  هجرد  نیدب  ات  ار  درمناوجان  نیا  تمائل ، یترطف و  تسپ 

هداد رس  شطعلا  ياوآ  هک  دینش  ار  ناکدوک  كاندرد  يادص  درک ، وگزاب  ار  نانآ  یشکرس  نایغط و  تشگزاب ، ردارب  يوس  هب  لضفلاوبا 
يایرد دش ؛ ناساره  دنتسه ، گرم  هناتسآ  رد  یگنشت  تدش  زا  هک  درک  هدهاشم  دید و  ار  نانآ  هدیرپ  ياهگنر  هدیکشخ و  ياهبل  دندوب ،

ناـنآ یـسردایرف  هـب  تعاجـش  اـب  دیـشک و  مـهرد  ار  شاهرهچ  طوـطخ  هدـنبوک  يدرد  دز ، یم  جوـم  ترـضح  دوـجو  قاـمعا  رد  درد ،
هقلح تخاس ، هدـنکارپ  ار  نانآ  تخیوآرد ، نانابهگن  اب  تخات ، تارف  هعیرـش  فرط  هب  تسـشن ، بسا  رب  تشادرب ، ار  کـشم  تساـخرب ؛

ات تفرگرب  بآ  یتشم  تخوس ، یم  يرگخا  نوچ  یگنـشت  تدـش  زا  شرگج  تفرگ . رایتخا  رد  ار  اـجنآ  تسکـش و  مهرد  ار  هرـصاحم 
: تفگ دناشن و  ورف  ار  دوخ  شطع  تخیر ، ار  بآ  داتفا ، ناکدوک  ناوناب و  شردارب و  یگنشت  دای  هب  نکیل  دشونب ،

! سفن يا  »
هب یشون ، یم  کنخ  بآ  وت  یلو  دشون  یم  گرم  ماج  هک  تسا  نیسح  نیا  یشاب ، یقاب  هک  دابم  نآ  زا  سپ  وش و  تسپ  نیـسح ، زا  سپ 

96 تسا .» نم  نید  فالخ  راک  نیا  ادخ 
زا ار  اهـسرد  نیرتابیز  دـشخرد و  یم  مالـسا  تلیـضف و  يایند  رد  هک  ار  راوگرزب  حور  نیا  دراد و  یم  ساپ  ار  يراکادـف  نیا  تیناـسنا ،

. درامش یم  گرزب  دزومآ ، یم  فلتخم  ياهلسن  هب  یناسنا  تمارک 
. دوب لضفلاوبا  نامیاقآ  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  دجنگ  یمن  ناکم  نامز و  بوچ  راهچ  رد  هک  راثیا  نیا 

رتالاو رتهناقداص و  نیا  زا  راـثیا  مادـک  دـشونب . بآ  ردارب  زا  لـبق  هک  دریذـپب  تسناوت  یمن  ماـما  هتفیـش  ترـضح و  بوذـجم  تیـصخش 
!؟ تسا

یم رتیمارگ  ناج  زا  هک  ار  هیدـه  نیرتزیزع  نیا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  اههمیخ  هار  بآ ، کشم  ندرک  رپ  زا  سپ  زارفارـس ، مشاه ، ینب  رمق 
. درک یم  لمح  دوخ  اب  تشاد 

ناگنشت هب  بآ  ندناسر  زا  عنام  دندرک و  هرصاحم  فرط  همه  زا  ار  وا  تخیوآ ، رد  رادقمیب ، ياهناسنا  ادخ و  نانمـشد  اب  تشگزاب ، رد 
. دندش توبن  نادناخ 

: تشک ار  يرایسب  درک و  رام  رات و  ار  نانآ  ریز ، زجر  ندناوخ  اب  ترضح 
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! داب یفطصم  هداون  هانپ  مناج  متفا ، كاخ  هب  ناروالد  نایم  هکنآ  ات  مرادن ، یمیب  دروآ  يور  هک  یماگنه  گرم  زا  »
97 مرادن .» ساره  يرش  چیه  زا  دربن  زور  مروآ و  یم  بآ  ناگنشت  يارب  هک  سابع  منم 

: هک تفگ  داد و  ناشن  گرم  زا  ار  دوخ  یکابیب  تخاس ، راکشآ  ار  دوخ  دننام  یب  يریلد  زجر ، نیا  اب 
يارب بآ  رپ  یکـشم  هکنیا  زا  دوب  زارفارـس  تفاتـش . دهاوخ  گرم  لابقتـسا  هب  ردارب  هار  رد  يزابناج  قح و  زا  عافد  يارب  نادنخ  هرهچ  اب 
مهرد ربیخ و  حـتاف  شردـپ ، ياه  ینامرهق  دای  هب  ار  نانآ  سابع  دـنتخیرگ ، یم  ناساره  وا  ربارب  زا  نایهاپـس  درب . یم  تیب  لـها  ناگنـشت 

لمح ناشیا  هب  تشپ  زا  تسـشن و  ترـضح  نیمک  رد  هفوک  نادرمناوجان  نالدزب و  زا  یکی  نکیل  تخادنا ؛ یم  كرـش ، ياههیاپ  هدنبوک 
. درک یم  عافد  نانآ  قوقح  زا  دوب و  ناگدیدمتس  نامورحم و  رس  رب  هراومه  هک  یتسد  درک ؛ عطق  ار  ناشتسار  تسد  درک و 

: تخادرپ یناوخ  زجر  هب  تفرگ و  چیه  هب  ار  هبرض  نیا  البرک  نامرهق 
! مسق ادخ  هب  »

تیامح كاپ ، نیما و  ربمایپ  دنزرف  دوخ ، رواب  تسرد  ماما  زا  درک و  مهاوخ  عافد  منید  زا  نانچمه  نم  دیدرک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا 
98 دومن .» مهاوخ 

ماما مالـسا و  زا  عافد  يارب  هک  درک  نشور  داد و  ناشن  دیگنج ، یم  اهنآ  رطاخ  هب  هک  ار  ییالاو  ياهنامرآ  گرزب و  فادـها  زجر ، نیا  اب 
. دنک یم  راکیپ  تشهب ، ناناوج  دیس  ناناملسم و 

پچ تسد  تسـشن و  ترـضح  نیمک  رد  لیفط » نب  میکح   » مان هب  هفوک  نادیلپ  نادرمناوجان و  زا  رگید  یکی  هک  دوب  هدشن  رود  یکدـنا 
. درک عطق  ار  ناشیا 

ناگنـشت هب  بآ  ندـناسر  يارب  رایـسب ، درد  يزیرنوخ و  هب  هجوت  نودـب  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کشم  عبانم -  یخرب  هتفگ  هب  ترـضح - 
. درک ندیود  هب  عورش  تیب  لها 

کـشم هب  يریت  دـیود  یم  هک  یلاح  رد  دـهد . یم  ناشن  دوخ  زا  یناسنا  هک  تسا  تبحم  يرادافو و  فرـش ، هلحرم  نیرتالاب  نیا  ًاـتقیقح 
ندـش ادـج  زا  رتنیگنـس  شیارب  بآ  ندـش  هتخیر  تفرگ ، ارف  ار  وا  هودـنا  داتـسیا ، البرک  رادرـس  تخیر . ورف  ار  نآ  بآ  درک و  تباصا 

. دوب شناتسد 
، داتفا نیمز  رب  ترضح  تفاکش و  ناشیا  قرف  تفوک ، ناشیا  رس  رب  نینهآ  دومع  اب  دش و  روهلمح  ترضح  هب  نادیلپ  نآ  زا  یکی  ناهگان 

: داتسرف ردارب  يارب  ار  شدورد  مالس و  نیرخآ 
! هللادبع ابا  ای  »

اب تفاتـش ، همقلع  فرط  هب  تخیـسگ ، مه  زا  شلد  دـش ، هحرـش  هحرـش  شبلق  دـناسر ، ماما  هب  ار  سابع  يادـص  داـب ، ریذـپب .» ار  ممـالس 
هودنا درد و  زا  هدنکآ  یبلق  اب  داد و  وشتسش  ار  وا  شکشا  اب  تخادنا  وا  يور  رب  ار  دوخ  داتسیا ، ردارب  رکیپ  رـس  رب  تخیوآرد ، نانمـشد 

: تفگ
! هآ »

«. مدش داش  نمشد  دش و  هتسب  نم  رب  اههار  تسکش و  مرمک  کنیا 
هدیسر تداهش  هب  وا  زا  لبق  درک  وزرآ  دش و  هریخ  شردارب  هب  هتفر  داب  رب  ییاهوزرآ  هتخیر و  ورف  ییورین  هتـسکش ، مهرد  یمادنا  اب  ماما 

. دشاب
: تسا هدرک  فصو  نینچ  تاظحل ، نآ  رد  ار  ماما  تلاح  یلح » رفعج  دیس  »

. درک یم  شواک  ار  اجنآ  ات  اههمیخ  زا  شنامشچ  هک  یلاح  رد  تفر  سابع  هاگتداهش  فرط  هب  نیسح  »
. درک نوگلگ  ار  نیمز  شکشا  داتفا و  وا  رکیپ  رب  دشاب ، ناهن  هتسکش  اههزین  ریز  هک  هدراهچ  بش  هام  ییوگ  تفای ، ناهنار  ردارب  لامج 
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ياهگنـس دیچیپ و  ارحـص  رد  هک  دیـشک  يدایرف  دسوبب ، ات  تفاین  حالـس  مخز  زا  ناما  رد  وا  ندب  رد  ییاج  نکیل  دـسوبب ، ار  وا  تساوخ 
: دروآ درد  هب  شهودنا  زا  ار  تخس 

! مردارب
! مردارب منیبب . ار  وت  تبیصم  نم  یشاب و  معنت  رد  هک  يوش  یضار  متشادن  نامگ  زگره  داب ، كرابم  وت  رب  تشهب 

. دنک یمن  محر  نانآ  هب  یسک  نکیل  دنهاوخ  یم  محرت  هک  درک ، دهاوخ  تیامح  ار  دمحم  نارتخد  یسک  هچ  رگید 
. دنکشب مرمک  دوش و  انیبان  منامشچ  دتفیب ، راک  زا  مناتسد  هک  متشادنپ  یمن  وت  زا  سپ 

. دوش یم  هدیبوک  میناشیپ  هب  هتخآ  ياهریشمش  اب  هک  تسا  وت  يارب  کنیا  دنزاون و  یم  هنوگ  هب  یلیس  وت  ریغ  يارب 
، تسا وت  ریـشمش  نیا  تسین . ياهلـصاف  يدـنمهرهب ، میعن  زا  وت  مناوخ و  یم  ار  وت  هکنآ  زج  نم ، تداهـش  وت و  زادـگناج  تداهـش  ناـیم 

!؟ دنک یم  راوخ  ار  نانمشد  نآ ، اب  یسک  هچ  رگید 
؟ تفر دهاوخ  شیپ  نآ  اب  یسک  هچ  رگید  تسوت ، مچرپ  نیا 

! مردارب
99 دهد .» یم  نیکست  رتکاندرد ، مخز  اهنت  ار  مخز  يدرک و  کبس  نم  رب  ار  منادنزرف  گرم 
. دندش راچد  اهنآ  هب  ردارب ، نادقف  زا  سپ  ماما  هک  یبیاصم  زا  تسا  یقیقد  فیصوت  رعش  نیا 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ماما  تیعضو  يدزا » اضر  دمحم  جاح   » مان هب  يرگید  رعاش 
: تفگ یم  هک  یلاح  رد  تخادنا  وا  رب  ار  دوخ  »

ناشیرپ ام  تیعمج  زورما  دنداد ، تسدزا  ار  دوخ  ماما  ناگتفای ، هار  زورما  تفر ، تسد  زا  هاپس  رادرس  زورما  داتفا ، فک  زا  ریـشمش  زورما 
یتحار هب  هک  ینامشچ  دندیباوخ و  دنتفرگ و  مارآ  دنتفر  یمن  باوخ  هب  تندوب  اب  هک  ینامشچ  زورما  تخیسگ ، مه  زا  اههیاپ  زورما  دش .

. دندش مورحم  نتفخ  زا  دندیباوخ  یم 
! ردارب ناج  يا 

هتخیر ورف  اههوک  ياههلق  هکنآ  ای  تسا  هدمآ  نیمز  هب  نامـسآ  ییوگ  دندروآ ، شروی  دنتخات و  وت  رب  نامیئل  وت  زا  سپ  هک  یناد  یم  ایآ 
100 تساناد .» راگدرورپ  هتساوخ  نیا  موش و  یم  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  هکنیا  دنک ؛ یم  ناسآ  میارب  ار  وت  تبیصم  زیچ  کی  نکیل  تسا ،
ار وا  گوس  نکـشرمک و  هودـنا  جـنر و  ماما ، تبیـصم  داعبا  دـنناوت  یمن  دنـسیونب ، دـنیوگب و  ناگدنـسیون  نارعاش و  هچ  ره  همه  نیا  اب 
درادرب و مدـق  تسناوت  یمن  تساـخرب ، ردارب  رکیپ  راـنک  زا  هک  یماـگنه  ماـما  دـننک  یم  لـقن  اـهلتقم  ناگدنـسیون  دـننک . ریوصت  ًـالماک 
دمآ و شلابقتسا  هب  هنیکـس  تفر ، اههمیخ  فرط  هب  رابکـشا  ینامـشچ  اب  دوب ، روبـص  ترـضح  نکیل  دوب ، هدش  ضراع  ناشیارب  تسکش 

: تفگ
.»؟ تساجک لضفلاوبا  میومع  »

. داد ار  وا  تداهش  ربخ  هیرگ  تدش  زا  هدیرب  هدیرب  یتاملک  اب  دش و  هیرگ  قرغ  ماما 
هب یتمدـخ  هنوگ  همه  هک  شرادرب  تداهـش  زا  س )  ) يربک بنیز  مرکا ، ربمایپ  هداون  هک  یماگنه  دـش . دـنلب  شاهیوم  هدز  تشهد  هنیکس 

: دز دایرف  داهن و  دوخ  هتفرگ  شتآ  بلق  رب  تسد  دش ، علطم  دوب ، هدرک  رهاوخ 
! مردارب هآ  »
! مسابع هآ 

! هعجاف نیا  زا  ياو  تسا  نیگنس  ام  رب  تنادقف  ردقچ 
هب یلیـس  دندوب ، هتفای  ردارب  نادـقف  هب  نیقی  هک  مرح  ناوناب  تفرگ و  ندـیزرل  هیوم  هیرگ و  تدـش  زا  نیمز  گرزب .»! گوس  نیا  زا  ياو 
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: تفگ دش و  کیرش  نانآ  گوس  مغ و  رد  زین  نادیهش  ردپ  نیگهودنا ، راوگوس  دنتخاون . اههنوگ 
! لضفلاابا ای  »

. درک یسک  یب  ییاهنت و  ساسحا  تشادن ، يدننام  يرادافو  یکین و  رد  هک  ردارب  نادقف  زا  سپ  ماما  تسا »! نیگنس  ام  رب  تنادقف  ردقچ 
! مشاه ینب  رمق  يا  دوردب ، تخادنا . اپ  زا  ار  وا  درک و  نیمغ  ار  ماما  هک  دوب  ياهعجاف  نیرتتخس  ردارب ، گرم  هعجاف 

! بش ره  هدیپس  يا  دوردب ،
! يزابناج يرادافو و  لبمس  يا  دوردب ،

! وت رب  مالس 
. يوش یم  هتخیگنارب  هدنز ، هک  يزور  يدش و  دیهش  هک  يزور  يدش ، هداز  هک  يزور 
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نونملا ثراو  نیسحلا  اذه 
نیعملا  دراب  نیبرشت  و 
ینید  لاعف  اذه  ام  هللاات 

اقز توملا  ذا  توملا  بهرا  ال  - 97
یقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح 
اقو رهطلا  یفطصملا  طبسل  یسفن 

اقسلاب ودعا  سابعلا  انا  ینا 
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یقتلملا  موی  رشلا  فاخا  الو 
ینیمی متعطق  نا  هللاو  - 98

ینید  نع  ادبا  یماحا  ینا 
ینیقیلا قداص  ماما  نع  و 

ینیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن 
هفرط نیسحلا و  هعرصمل  یشمف  - 99

مسنتم هنیب  مایخلا و  نیب 
هناک لامجلا  بوجحم  هافلا 

مثلم  جیشولا  مطحنمب  ردب 
هعمد هیلع و  اینحنم  بکاف 

مدنع  وه  امناک  طیسبلا  غبص 
ًاعضوم ری  ملف  همثلی  مار  دق 

مثلیف  حالسلا  ضع  همدی  مل 
ۀحیص يداوبلا  الم  دق  يدان و 
ملاتت  اهلوهل  روخصلا  مص 
لخا ملو  میعنلا  کینهی  یخاأ 

معنم  تنا  يزرا و  ناب  یضرت 
دمحم تانب  یمحی  نم  یخاأ 

محری  نم ال  نمح  رتسی  نرص  ذا 
يدعاوس لشت  نا  كدعب  تلخ  ام 

مصقی  يرهظ  یترصاب و  فکت  و 
هذه فکالاب و  مطلی  كاوسل 

مطلت  ینیبج  یف  کل  یبضلا  ضیب 
یعرصم عیظفلا و  کعرصم  نیب  ام 
معنتو  لبق  كوعدا  امک  الا 
يادعلا هب  لذی  نم  کماسح  اذه 
مدقتی  هب  نم  اذه  كاولو 
یتیتف عراصم  یبا  نبای  تنوه 

ملاوه  يذلا  هنکسی  حرجلاو 
ًالئاق كانه  ام  هیلع  يوه  و  - 100

اهماسح نیمیلا ، نع  ناب  مویلا 
اهشبک بئاتکلا  نع  راس  مویلا 

اهماما ةادهلا  نع  ناب  مویلا 
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انعمج قرفتلا  یلا  لآ  مویلا 
اهماظن دونبلا  نع  لح  مویلا 

منت مل  کب  نیعا  تمان  مویلا 
اهمانم زعف  يرخا  تدهست  و 

نا تملع  كارت  له  یحور  قیقشا 
اهمائل کیلع  تلاثنا  تردوغ و 

يرثلا یلع  ءامسلا  تقبطا  تلخ  دق 
اهمالعا یبرلا  قوف  تکدکد  وا 

یننا يدنع  بطخلا  هناها  نکل 
اهمالع یضق  ًارما  قحال  کب 

ماما نارای  دادعت 

لقن ع )  ) رقاب ماما  زا  سوواط  نب  دیـس  و  تسا . هدـش  رکذ  هدایپ  رفن  لهچ  و  هراوس ، رفن  ود  یـس و  اروشاع  زور  رد  ع )  ) ماما ناراـی  دادـعت 
[1 . ] دناهدوب هدایپ  رفن  دصکی  هراوس و  رفن  جنپ  لهچ و  ع )  ) ماما نارای  دادعت  هک  هدرک 

: دسیون یم  يرذالب 
دودح عمج  رد  ع )  ) ماما نارای  دادعت  دـسیون  یم  يرگید  ياج  رد  هتبلا  [ 2 [ ؛ دـندرک یم  یهارمه  ار  ماما  هدایپ  لهچ  و  هراوس ، ود  یس و 

[. 3 . ] مشاه ینب  نامیپمه  نت  ود  مشاه ، ینب  زا  نت  هدزناش  ع ،)  ) یلع ماما  لسن  زا  نت  جنپ  هب  دندوب ؛ نآ  هب  بیرق  ای  درم و  دصکی 
*****

ص 422. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 2628 ، ج 6 ، بلطلا ، ۀیغب  ص 254 ، لاوطلا ، رابخا  رامآ  نیمه  ص 4 . ج 45 ، راونالاراحب ، [ 1]
ص 187. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 2]

ص 393. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 226 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 3]

نارای

لئان تداهش  ضیف  هب  رباربان ، مزر  کی  رد  اروشاع ، زور  رد  هک  دنتسه  يدیواج  نانیرفآ  هسامح  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نیسح  دیهش  نارای 
زین [ 1  ] دنتسویپ ینیسح  يادهش  لیخ  هب  هفوک  هرصب و  رد  هک  ینارادتسود  نارای و  زا  ناوت  یم  ریگارف ، هاگن  کی  رد  هک  دنچ  ره  دندمآ ؛

. درک دای 
هدـش لقن  یتوافتم  ماقرا  دندیـسر ، تداهـش  هب  البرک ، نیمزرـس  رد  اروشاع ، زور  رد  هک  یمـشاه  ریغ  یمـشاه و  نارای  دادـعت  يهراـبرد 

: نوچ یماقرا  هب  هک  دنچ  ره  [ 2  ] تسا دیهش  نامه 72  روهشم ، مقر  تسا ؛
مان هدرتسگ ، هاگن  کی  رد  لصف ، نیا  رد  [ 8 . ] تسا هدش  هراشا  زین  و …  [ 7  ] رفن  156 [. 6  ] رفن  110 [ 5  ] رفن  98 [ 4  ] رفن  227 [ 3  ] رفن  70

ریغ يادهش  زا  یخرب  مان  نایاپ ، رد  مینک و  یم  یسررب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یمشاه  ریغ  يادهش  نیرتروهشم 
. مینارذگ یم  رظن  زا  زین  ار  روهشم 
ینالجع يراصنا  ثرح  نب  فوتحلاوبا  <

يدئاص همامثوبا  <
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يرصب يدبع  هیما  نب  مهدا  <

یکرت ورمع  نب  ملسا  <

یئاط دعس  نب  ۀیما  <

یلهاک ثراح  نب  سنا  <

ینادمه ریضخ  نب  ریرب  <

یمرضح  ثودحا  نب  ورمع  نب  رشب  <

یمیت یح  نب  رکب  <

جاجح نب  رباج  <

ینابیش یلع  نب  ۀلبج  <

یناملس یجحذم  ثرح  نب  ةدانج  <

يراصنا ثرح  نب  بعک  نب  ةدانج  <

يدنک ریجح  نب  بدنج  <

يوح نب  نوج  <

یمیت کلام  نب  نیوج  <

يدنک سیقلا  ءرما  نب  ثراح  <

ناهبن نب  ثراح  <

یمیمت  رماع  نب  بابح  <

یمهن  سیق  نب  یشبح  <

رهاظم نب  بیبح  <

يدعس یمیمت  ردب  نب  جاجح  <

یفعج یجحذم  قورسم  نب  جاجح  <

يدنک ریجح  نب  بدنج  نب  ریجح  <

یحایر دیزی  نب  رح  <

ناهبن نب  ثرح  <

يدزا یبسار  ورمع  نب  سالح  <

یمابش دعسا  نب  ۀلظنح  <

هللادبع نب  عفار  <

يدنک ورمع  نب  رهاز  <

يدزا میلس  نب  ریهز  <

یلجب نیق  نب  ریهز  <

يدئاص ینادمه  بیرع  نب  دایز  <

ورمع نب  ملاس  <

ملسم نب  رماع  یلوم  ملاس  <
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ینالجع يراصنا  ثرح  نب  دعس  <

ثرح نب  دعس  <

دلاخ نب  ورمع  یلوم  دیعس )  ) دعس <

یفنح هللادبع  نب  دیعس  <

یلجب براضم  نب  ناملس  <

نیزر نب  نامیلس  <

یمهن معنم  نب  راوس  <

یمعثخ ورمع  نب  دیوس  <

عیرس نب  ثراح  نب  فیس  <

يرصب يدبع  کلام  نب  فیس  <

یلشهن هللادبع  نب  بیبش  <

بیبش <

هللادبع نب  بذوش  <

یبلغت کلام  نب  ۀماغرض  <

يذئاع هللادبع  نب  عمجم  نب  ذئاع  <

يرکاش بیبش  یبا  نب  سباع  <

يرصب يدبع  ملسم  نب  رماع  <

ینهج رجاهم  یبا  نب  رجاهم  نب  دابع  <

یبلک دیزی  نب  یلعالادبع  <

یبحرالا هللادبع  نب  نمحرلادبع  <

يراصنا بر  دبع  نب  نمحرلادبع  <

يرافغ هورع  نب  نمحرلادبع  <

جاجح نب  دوعسم  نب  نمحرلادبع  <

یمعثخ رشب  نب  هللادبع  <

يرافغ هورع  نب  هللادبع  <

یبلک ریمع  نب  هللادبع  <

يرصب يدبع  دیزی  نب  هللادبع  <

رطقی نب  هللادبع  <

يرصب يدبع  دیزی  نب  هللادیبع  <

ناعمس نب  ۀبقع  <

ینهج تلص  نب  ۀبقع  <

یئاط ناسح  نب  رامع  <

ینالاد همالس  یبا  نب  رامع  <

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2527 

http://www.ghaemiyeh.com


يدزا بخلص  نب  ةرامع  <

یجرزخ يراصنا  هدانج  نب  ورمع  <

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  <

یعبض هعبض  نب  ورمع  <

يراصنا هضرق  نب  ورمع  <

یعدنج هللادبع  نب  ورمع  <

یلئد هللادبع  نب  براق  <

یبلغت ریهز  نب  طساق  <

يدزا بیبح  نب  مساق  <

یمیت  جاجح  نب  دوعسم  <

يرمن رمع  نب  بنعق  <

يوادیص رهسم  نب  سیق  <

یبلغت ریهز  نب  سودرک  <

یبلغت قیتع  نب  ۀنانک  <

عیرس نب  هللادبع  نب  کلام  <

ینهج ورمع  نب  دایز  نب  عمجم  <

يذئاع هللادبع  نب  عمجم  <

یمیت جاجح  نب  دوعسم  <

يدسا هجسوع  نب  ملسم  <

يدزا ریثک  نب  ملسا )  ) ملسم <

یبلغت ریهز  نب  طسقم  <

( نسحلا یلوم   ) مهس نب  حجنم  <

يوادیص يدسا  همامث  نب  عقوم  <

یلمج لاله  نب  عفان  <

رزین یبا  نب  رصن  <

یبسار يدزا  ورمع  نب  نامعن  <

یجرزخ نالجع  نب  میعن  <

یکرت حضاو  <

بهو نب  بهو  <

يدارم ةورع  نب  یناه  <

يرصب یبسار  دنهم  نب  فاهفه  <

يرصب يدبع  طیبث  نب  دیزی  <

يدنک رصاهم  نب  دایز  نب  دیزی  <
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یفعج لفغم  نب  دیزی  <

*****
نب یناه  يدزا و  بخلص  نب  ةرامع  یبلک ، یلعالادبع  نوچ  ینارادتـسود  زا  دندش ، دیهـش  هفوک  هرـصب و  رد  هک  ماما  ناریفـس  زج  هب  [ 1]

. دندیسر تداهش  هب  هفوک  رهش  رد  هک  درک  دای  ناوت  یم  ةورع 
ص 256 لوطلا ، رابخالا  ص 95 ؛ ج 2 ، داشرا ، [ 2]

ص 904. حوتفلا ،
ص 82، ج 2 ، سیمخلا ، خیرات  [ 3]

ص 87 ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 4]
ص 100 لودلا ، رصتخم  خیرات  يربعلا ، نبا  [ 5]

ص 126 مالسلا ج 3 ، هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  [ 6]
ص 145 ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  رجح ، نبا  زا  لقن  هب 

ص 43. فوهللا ، ص 145 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  [ 7]
ر.ك: [ 8]

ص 198. ج 4 ، ءالبرک ، یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا 

افو یب  نارای 

تداهـش یگدامآ  سک  ره  ات  تساوخ  دوخ  ناهارمه  زا  ع )  ) ماما هک  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  ندینـش  ماـگنه  دـش  هراـشا  هچناـنچ 
. دندرک يرادیاپ  نایاپ  ات  دندنام  هک  نانآ  دندش و  ادج  ع )  ) ماما ناهارمه  زا  يدادعت  دوش ، ادج  درادن ،

هناورپ نوچمه  ار  زیزع  دوجو  نآ  هنازیزع  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  اهنآ  ینیـسح  تزع  دنتـشاد و  يدام  فادها  زا  رتالاو  یفده  اریز 
نیرتاـفو اـب  نیرتهب و  ار  دوخ  باحـصا  اروشاـع  بش  رد  ع )  ) ماـما میدرک ، لـقن  نیـشیپ  ياـهشخب  رد  هک  یتاـیاور  قبط  دـنتفرگ . رب  رد 

اب اروشاع و  بش  رد  دوخ  نانخـس  اب  نیق  نب  ریهز  رهاظم و  نب  بیبح  هجـسوع ، نب  ملـسم  نوچمه  باحـصا  دنک و  یم  یفرعم  باحـصا 
قح رد  زیمآ  افج  ییاه  شرازگ  ناـیم  نیارد  اـما  [ 1 ، ] دـنناسر یم  تابثا  هب  ار  ع )  ) ماـما نخـس  نیا  یبوخ  هب  اروشاـع  زور  رد  يراکادـف 

: میزادرپ یم  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  هدش  لقن  باحصا 
نیا موثلکما  ماهمع  یتقو  دننک ، كرت  ار  وا  ات  تساوخ  باحـصا  زا  اروشاع  بش  رد  مردپ  هکنآ  زا  دعب  هک  دـنک  یم  لقن  هنیکـس  بانج  »

: دیشک دایرف  دینش ، ار  ربخ 
! هادجاو
! ةایلعاو

! هانسح او 
! هانیسح او 

! هارصان ۀلقاو 
ناشدج مرح  هب  ار  اهنآ  هک  تساوخ  وا  زا  دید  ار  ع )  ) نیـسح مردپ  یتقو  و  میوش ، صالخ  نانمـشد  تسد  زا  هنوگچ  مناد  یمن  ایادـخ ) )

[. 2 .« ] دنادرگزاب
هلـسلس هکنآ  نودب  دنک ، یم  لقن  نویعلا  رون  مان  هب  دمتعم  ریغ  هتخانـشان و  لوعجم و  یباتک  زا  يدنبرد  لضاف  هنوگنیدـب  ار  تیاور  نیا 
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. دروایب نآ  يارب  يدنس 
. دنک یم  لقن  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  زا  تیاور  نیا  هب  هیبش  يدح  ات  تیاور  نینچمه 

نیا زا  لـبق  دوـخ  هک  تسا  یلاـح  رد  همه  اـهنیا  و  تسا . ناوارف  نخـس  نآ  راـبتعا  و  ع )  ) ماـما هب  ریـسفت  نآ  باـستنا  تحـص  رد  هک  [ 3]
هک هدرک  لقن  قودص  یلاما  و  فوهلم )  ) فوهل دیفم ، خیش  داشرا  نوچمه  هدش  هتخانش  نادنمـشناد  بتک  زا  ار  يرگید  تایاور  تیاور ،

. دشاب یم  باحصا  يرادافو  تزع و  لامک  زا  یکاح 
. دزادرپ یم  تیاور  نیا  لقن  هب  دهدب ، اهشرازگ  نآ  اب  تیاور  نیا  ضقانت  رب  ینبم  يرکذت  هنوگچیه  هکنآ  نودب  سپس  و  [ 4]

*****
ص197. فطلا ، ۀعقو  [ 1]

ص182. ج2 ، تاداهشلا ، رارسا  یف  تادابعلا  ریسکا  [ 2]
ص 149. ج 11 ، راونالاراحب ، هب  دوش  هعجارم  نینچمه  ص 218 . يرکسعلا ، مامالا  ریسفت  زا  لقن  هب  ص 182 ، نامه ، [ 3]

.180 ص178 -  ج2 ، تادابعلا ، ریسکا  [ 4]

نارای تزع 

: دومرف نارای  فصو  رد  دناوخ و  هبطخ  ع )  ) ماما یتقو  اروشاع  بش  رد 
 « مسانش یمن  مرادن و  غارس  امش  زا  رتهب  ییافواب و   ] رتهتسیاش ینارای   … یباحصا ؛ نم  ًاریخ  ینوا و ال   ] اباحصا ملعا  ینإف ال  »… 

: دومرف نانآ  هب  و 
.« دیوش هدنکارپ  ناتیاهرهش  رد  دیهد و  رارق  نتفر  هلیسو  ار  بش  دیناوتیم  »

: دندومرف نایب  ار  دوخ  ندوب  تزع  بلاط  يریذپان و  تسکش  يرادیاپ و  يرادافو و  باحصا ،
. دومن يرادافو  مالعا  تساخ و  رب  ینیسح  راختفا  تزع و  ياول  مچرپ و  بحاص  سابع  ادتبا 

راهظا ار  شترـضح  اب  یهار  مه  تزع و  يوک  رب  ار  دوخ  يراوتـسا  مشاه ، ینب  دارفا  ناـگداز و  ردارب  نادـنزرف و  ناردارب و  رگید  سپس 
. دندومرف

، گنس باترپ  اب  داهج و  مزر و  حالسیب  یتح  ریشمش و  ندیشک  هزین ، ندز  اب  ار  ترضح  نانمشد  اب  ندیگنج  هجـسوع ، نب  ملـسم  سپس 
زیچان نیـسح  يوک  رد  ار  شرتسکاخ  نتفر  داب  رب  نتخوس و  ندش و  هتـشک  راب  داتفه  یفنح ، هللادبع  نب  دیعـس  نآ  زا  دعب  دراد . یم  زاربا 

. درامش یم 
ندنام نیسح ، نارای  نانخس  نیرخآ  دراد . یم  نایب  ار  شتیب  لها  نامز و  ماما  ناج  ظفح  يارب  نداد  ناج  راب  رازه  نیق ، نب  ریهز  هاگ  نآ 

. دوب ناشماما  اب  دهع  هب  يافو  نادند و  گنچ و  اب  ندیگنج  ینابساپ و  و 
. داد ناشهدژم  ار  تداهش  شوخ  ربخ  درک و  اعد  ار  نانآ  ماما ، هاگنآ 

. دندروآ اج  هب  رکش  هدجس  فرش ، تزع و  نتفای  شخب و  ترسم  هدژم  نیا  تفایرد  اب  نیسح ، نارای 
: دسرپ یم  ردارب  زا  س )  ) يربک بنیز  یتقو  اروشاع ، بش  رد 

ياهدومزآ  ار  دوخ  نارای  مزع  تین و  ایآ  »
»؟ دنراذگ او  تنمشد  هب  دنراد و  رب  وت  زا  تسد  یگنت ، یتخس و  ماگنه  ادابم 

: دیامرف یم  ماما 
هُما  بلاحم  یلإ  لفطلا  سانیتسا  ینود  ۀینملاب  نوسناتسی  سعقالا  سوشالا  الإ  مهیف  تدجو  امف  مهتولب  دقل  هللا  «و 
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هک دـنگرم  قاتـشم  نانچ  نم  باکر  رد  نانآ  ماهتفاین  نانآ  رد  یگدـنرغ  تبالـص و  یمکحم و  زج  ماهدومزآ و  ار  نانآ  دـنگوس  ادـخ  هب 
 « تسا شردام  ناتسپ  قاتشم  راوخ ، ریش  لفط 

اروشاع نارای  يرادافو 

يرادافو تفص  تسا  دیکأت  شرافس و  دروم  مالسا  رد  هتفگ و  نخس  وا  هرابرد  رایسب  نآرق  هک  هدیدنسپ  ياهتلـصخ  تافـص و  زا  یکی 
. دناهدرک نایب  نیقفانم  ياهیگژیو  زا  ار  دهع  هب  ندومنن  افو  هدرمش و  نینمؤم  تازایتما  تایصوصخ و  زا  ار  نآ  هک  تسا 

دوبان عامتجا  رد  ار  نانیمطا  دامتعا و  دـنک ، یم  هراپ  ار  ّتبحم  یتسود و  هتـشر  هک  تسا  یناهانگ  هلمج  زا  نامیپ  نتـسکش  دـهع و  ضقن 
. دنادرگ یم  تسُس  ار  یعامتجا  طباور  يانب  ریز  دزاس و  یم 

زین یناسنا  قح  هفیظو و  کی  تسا ، یمالـسا  فیلکت  ینید و  هفیظو  کی  هک  نآ  رب  هوالع  دهع  هب  يافو  هک  درک  اعدا  نینچ  ناوت  یم  اذل 
تسا  دودرم  مه  مومذم و  مه  نادجو  لقع و  رظن  زا  وا  زا  فّلخت  هک  دشاب  یم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  دنوادخ 
رب نماض  لیفک و  ار  دـنوادخ  امـش  دینکـشن . دـیکأت  زا  دـعب  ار  ناتیاهدـنگوس  دـینک و  افو  دـیتسب ، نامیپ  دـهع و  دـنوادخ  اب  هک  هاگنآ  »

 « تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  رب  دنوادخ  دیاهداد ، رارق  دوخ  دنگوس 

نارای تیبرت 

اهتسکش اهتیقفوم و  رد  يدیلک  شقن  تضهن ، کی  یتالیکشت  رداک  دیآ ، یم  دوجو  هب  هتفای  نامزاس  دارفا  طسوت  یمایق  تضهن و  ره 
يوس هب  ار  مدرم  سپـس  دناهتفر ، ورین  تیبرت  يزاس و  رداک  غارـس  ادـتبا  رد  یهلا  ناربمایپ  يدـیحوت  ياهتضهن  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد .

زا هک  دزاس  هارمه  دوخ  اب  ار  يدارفا  دـنک و  تیبرت  ار  ییاهورین  تسناوت  ع )  ) نیـسح ماما  زین  اروشاع  هساـمح  رد  دـناهدناوخ . ارف  دـیحوت 
. دندوب هدامآ  ياهسامح  نینچ  ماجنا  يارب  یمسج  یتدیقع و  یناور ، یحور ، تهج 

نوگانوگ دارفا  اروشاع  هسامح  رد  یلو  ددرگ ، یم  باختنا  هعماج  ناـگبخن  زا  ناوج و  لاّـعف و  دارفا  ناـیم  زا  تضهن  کـی  دارفا  ًـالومعم 
: دنراد روضح 

رواب دـناهدیزگرب ، هک  یهار  هب  دناهدیـسر ، نیقی   » هلحرم هب  هک  دـناهدش  تیبرت  يروط  اـهورین  نیمه  یلو  كدوک  ناوج و  ریپ ، درم ، نز ،
. دنراد نامیا  انعم  مامت  هب  هسامح ، ربهر  هب  دنراد و 

لوق ع ص  هب 
مامت دنیبب و  يرتدایز  ياههمدص  اهجنر و  تارفن ، نتخاس  ورین و  هیهت  رد  دیاب  ربهر  دشاب ، رتعیسو  رتقیمع و  رتیلاع و  اهفده  ردق  ره  »

هیحور رد  هک  ار  ییاهعنام  دروایب و  دوجو  هب  ار  گرزب  ياههزیگنا  دیاب ، ربهر  گرزب ، ياهفدـه  يارب  دریگب …  هدـهع  هب  دوخ  ار  راک 
.« دزیرب نوریب  دناهتفرگ ، هناخ  شنازابرس 

هک تسا  یگرزب  دس  مادکره  يویند  ياهعنام  اریز  تسا ، راوشد  دننک  باختنا  ار  گرم  تداهـش و  فده ، يارب  هک  يدارفا  تیبرت  ًاعقاو 
، اهفعـض تورث ، لاوما و  هب  قشع  نز ، دنزرف و  هب  قشع  ایند ، ياههولج  هب  قشع  یگدنز ، هب  قشع  دنک ، یم  راتفرگ  دوخ  رد  ار  اهناسنا 

: دیوگ یم  ع )  ) نیسح ماما  لیلد  نیمه  هب  دنک ، یم  ریسا  دوخ  رد  ار  ناسنا  هک  دناییاهماد  مادک  ره  اهتعفنم و …  اهسرت ،
نید دنیایند و  ناگدنب  مدرم  نونایدلا  لق  ءالبلاب  اوّصحم  اذاف  مهـشیاعم  تّرد  ام  هنوطحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلا و  دـیبع  سانلا  »

«. دنا مک  ناراد  نید  دنوش ، ناحتما  يدماشیپ  اب  هک  ینامز  تسا ، یگدنز  رد  ناشنابز  يهقلقل 
، نامیا مه  لدمه ، نارای  تسناوت  هک  دوب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  اهنت  دراد ، راوشد  تخـس و  تیبرت  هب  زاین  عناوم  همه  نیا  زا  رذـگ  هک  اقح 
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. دنک تیبرت  تداهش  هدامآ  عیطم و  نمؤم ، هاگآ ، فده ، مه 
دادن هزاجا  ماما  تساوخ ، نادیم  هزاجا  دمآ و  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  شردپ  هک  یناوجون  البرک  رد  دنیوگیم 

: تفگ و 
: دنک یم  ضرع  ناوج  شاب ، تردام  بظاوم  ورب  تسا ، سب  هدش  دیهش  تردپ  هکنیمه 

 . تسا هتسب  مرمک  هب  مردام  ار  ریشمش  نیا  ًالصا  هّللادبعابا ، ای 
هار رد  ندـش  ینابرق  تداهـش و  يارب  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  نیا  زج  ناوجون  کـی  يارب  مه  نآ  تداهـش ، يارب  یگداـمآ  نینچ  اـیآ 

؟ دنرادن یشنیب  یهاگآ و  نینچ  مدرم  رثکا  هک  تسا  هداد  هداعلاقوف  يوق و  كرد  شنیب و  کی  شنارای  يارب  فده ،
: دسیون یم  هدش ، هدز  تفگش  یحایر  دیزی  نبرح  تداهش  نتسویپ و  زا  یناملآ  ققحم  کی 

يونعم و هن  تشاد و  يدام  روظنم  هن  نآ  زا  نوچ  دیآ ، یم  رامـش  هب  يراکادف  عون  نیرتكاپ  ع )  ) نیـسح هار  رد  دیزی  نبرح  يراکادـف  »
هک تسا  نیا  زا  رتراوشد  ناگدـنامزاب  ندرک  ادـف  یلک  روط  هب  درک ؛ ادـف  مه  ار  دوخ  ناگدـنامزاب  رح  اریز  تسا ، يراکادـف  نیرتلـماک 
رد تفاـی …  ع )  ) نیـسح هب  دـیزی  نب  رح  قاـحلا  ریظن  ياهعقاو  ناوتب  نیمز  برغم  رد  هک  منک  یمن  روصت  دـنک …  ادـف  ار  دوـخ  صخش 
هب تدارا  زاربا  يارب  دنـشاب ، روـبجم  هک  نیا  نودـب  هناـبلطواد  یناـسک  رتـمک  دـسریم  رظن  هب  اـما  تسه ، ددـعتم  يراکادـف  نیمز  برغم 

.« دننک لابقتسا  گرم  زا  يرگید 
هدرک و دـشر  هدز و  هناوج  اـهلاس  هک  هدوب  یلاـهن  لـثم  هکلب  هدوبن ، یناـهگان  میمـصت  کـی  رح  میمـصت  هک  تسا  دـقتعم  قـقحم  نیمه 

شرطاخ رد  ع )  ) نیسح هب  نتـسویپ  دیزی و  زا  نتـسسگ  رکف  هک  هدوبن  هجوتم  مه  وا  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدش و  يدنمونت  تخرد 
. دریگ تّوق 

ینادجو نینچ  دنک و  یم  رح  بلط  تقیقح  كاپ و  ریمـض  نادجو و  زا  تیاکح  دوش ، یم  هدنمرـش  شنادـجو  شیپ  ناهگان  رح  هک  نیا 
تقیقح ریمض  نادجو و  هک  دندوب  هدش  لیکـشت  یناسک  زا  ع )  ) نیـسح راصنا  نارای و  . دسرب ییافوکـش  دشر و  هب  یگدنز  لوط  رد  دیاب 
یناسک رایـسب  دندوب . هدرک  ادیپ  يزاب  كاپ  تداهـش و  يارب  ار  لماک  یگدامآ  ات  دـندوب . هدـناسر  ییاهن  لامک  دـشر و  هب  ار  دوخ  بلط 

دندرکن و مایق  اج  کی  ناش  ماما  اب  ارچ  یلو  دنتـشون ، وا  يارب  همان  نارازه  نایفوک  دنتـشاد و  رواب  ع )  ) نیـسح مایق  تیناقح  رب  هک  دـندوب 
؟ دندومیپ ار  تداهش  خرس  طخ  دودعم  ياهدع  اهنت 

. دوب هدیسرن  مزال  لامک  هب  ناشبلط  تقیقح  نادجو  نوچ 
: دنک یم  باطخ  دوخ  نارای  هب  اروشاع  بش  رد  تشادن  رب  تسد  شنارای  ناحتما  زا  مه  اروشاع  بش  ات  یتح  ع )  ) نیسح ماما 

امش اب  نم ، اب  زج  اهنیا  مرکشتم ، امش  همه  زا  مرادن ، غارس  رتلضاف  مدوخ  تیب  لها  زا  یتیب ، لها  رتهب و  مدوخ  باحصا  زا  یباحصا ، نم  »
«. درادن يراک  امش  هب  يدحا  دینک ، یم  جراخ  هکرعم  زا  ار  ناتدوخ  امش  هک  دننادب  اهنآ  رگا  دیورب ، دیناوت  یم  امش  دنرادن ، يراک 
تداهـش لسغ  بش  نآ  دوب و  هدیـسر  ییاهن  لامک  هب  ناشنادـجو  نانآ  دنتـشاذگن . اهنت  ار  ع )  ) نیـسح نارای ، زا  کـی  چـیه  بش  نآ  رد 

. دندرک
: اریز

تسب دوجوملا  وه  اب  نامیپ  هک  ره 
تسر  دوبعم  ره  دیق  زا  شندرگ 

تسین هدنب  ناملسم  ار  هّللا  يوس  ام 
تسین  هدنکفا  شرس  ینوعرف  دزن 

وش دابآ  دوش ، داش  دیوگ  لقع 
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وش دازآ  وش ، هدنب  دیوگ  قشع 

يداقتعا روحم  رد  ماما  نارای  زا  ینانخس 

نیسح ماما  نارای  یبهذم  نانخس  هدیدرگ  ثعاب  [ 1  ] البرک هثداح  عبانم  رثکا  ناگدنسیون  ندوب  ینس  هلمج  زا  فلتخم -  لماوع  هنافـسأتم 
یبهذـم و هزیگنا  رادومن  هک  تسا  تسد  رد  ترـضح  نآ  نارای  زا  یتاملک  لاح  نیا  اب  اما  دوشن ، لـقن  تبث و  لـماک  روط  هب  مالـسلاهیلع 

: دوش یم  هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  تسالبرک  هثداح  رد  نانآ  يداقتعا  تریصب 
ار تیالو  تماما و  میرح  زا  عافد  نایرج  مزر ، ماـگنه  هب  نادیهـش  رـالاس  رواـی  نیرتگرزب  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  . 1

: تسا هتفگ  هدومن و  حرطم 
ینیمی متعطق  نا  هللاو 

ینید  نع  ادبا  یماحا  ینا 
نیقیلا قداص  ماما  نعو 

[. 2  ] نیمالا رهاطلا  یبنلا  یلجن 
ياهزجر رد  نامثع ) رفعج و  هللادبع ، ) سابع ترضح  يردام  ناردارب  نینچمه 

[. 3 . ] دناهدرک هیکت  مالسلامهیلع  تیب  لها  تماما  رصنع  رب  دناهدناوخ  دربن  ماگنه  هب  هک 
: تسا هدمآ  هدش و  حرطم  تماما  نایرج  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نذوم  قورسم  نب  جاجح  مالک  رد  . 2

ایدهم ًایداه  ًانیسح  مدقا 
ایبنلا كدج  یقلن  مویلاف 

ایلع يدنلاذ  كابا  مث 
[. 4  ] ایصو هفرعن  يذلا  كاذ 

: تسا هتفگ  هدومن و  هیکت  تیالو  هلئسم  رب  زین  لاله  نب  عفان  . 3
یلجبلا ینیمیلا  مالغلا  انا 

یلع  نب  نیسح  نید  یلع  ینید 
یلمأ اذهف  مویلا  لتقا  نا 

[. 5  ] یلمع یقالأ  ییأر و  كاذف 
نیـسح ماما  روضح  هب  اروشاع  زور  تسا ، هدوب  تیب  لها  صلاخ  نایعیـش  زا  ثیدـح و  ظفاح  یلمع و  ماقم  ياراد  هک  يرکاش  ساـبع  . 4

: درک ضرع  ترضح  هب  هدومن  هیکت  تبحم  تماما و  رصنع  ود  ره  رب  ماما  زا  عافد  رد  دیسر و 
یم رتزیزع  يزیچ  دوخ  ناج  زا  رگا  تسین و  نم  دزن  امـش  زا  رتزیزع  رتبوبحم و  سک  چیه  يزیچ و  چیه  نیمز  يور  رد  دنگوس  ادخ  هب 

: درک ضرع  ترضح  هب  همادا  رد  دعب  مدرک ، یمن  غیرد  امش  زا  عافد  هار  رد  ار  نآ  مه  زاب  متشاد 
(. متسه امش  هعیش  ینعی  [ ) 6  ] مراوتسا تردپ  نید  امش و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ 

ضرع مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دوخ  تبحم  قشع و  راهظا  اب  اروشاع  بش  رد  دوب  هفوک  رد  هعیـش  ناـگرزب  زا  هک  هللادـبع  نب  دیعـس  . 5
: درک

هدنز دعب  موش ، هتشک  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
قح ياقل  هب  امش  رانک  رد  گرم  اب  ات  دش  مهاوخن  ادج  امـش  زا  مه  زاب  دوش  رارکت  راب  داتفه  راک  نیا  مزوسب و  شتآ  رد  هدنز  هدیدرگ و 
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[. 7 . ] مسرب
: تفگ دش و  مزر  نادیم  دراو  تیب  لها  تیالو  نایرج  حرط  اب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  نینچمه  . 6

نزی لآ  نم  هللادبع  نبا  انا 
[. 8  ] نسح نیسح و  نید  یلع  ینید 

نیا اب  نانآ  ینعی  تسا ، يداقتعا  تفرعم  روحم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  تریصب  یلجت  زا  كدنا  رایسب  عاعـش  دش ، هدروآ  هچنآ 
. دننک مالعا  ترضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  ار  نیسح  ماما  اب  دوخ  یهارمه  هزیگنا  دناهتساوخ ، دوخ  تاملک 

*****
ص 344 و 357. موجسلا ، عمد  ینارعش ، نسحلاوبا  ازریم  [ 1]

ص 269: نیسحلا ، لتقم  مرقم ، قازرلادبع  [ 2]
نیما رهاط و  ربمایپ و  دـنزرف  هک  ماما  زا  هدومن و  تیاـمح  دوخ  نید  زا  نم  مه  زاـب  دـینک ، عطق  ار  نم  تسار  تسد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 

. منک یم  عافد  تسا 
ص 325. نامه ، ینارعش ، نسحلاوبا  ازریم  [ 3]

ص 370: ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  [ 4]
درم ناوج  ردپ  هاگ  نآ  وت  دج  لوا  زورما  یتسه ، نارگید  يداه  هتفای و  تیادـه  دوخ  اریز  نیـسح ، يا  مراذـگ  یم  شیپ  اپ  هار ] نیا  رد  ]

. درک میهاوخ  تاقالم  میسانش  یم  ربمایپ  یصو  ناونع  هب  ار  وا  ام  هک  یلع  وت 
ص 364: نامه ، [ 5]

يوزرآ رظن و  نآ  موش  هتـشک  زورما  رگا  مشاب ، یم  یلع  دـنزرف  نیـسح  بهذـم  نید و  رب  و  متـسه ، یلجب  هفیاط  زا  نمی و  زا  یناوج  نم 
. دش مهاوخ  روشحم  دوخ  لمع  اب  تسام و 

ص 76. نیسحلا ، راصنا  یف  نیعلا  راصبا  يوامس ، رهاط  نب  دمحم  [ 6]
ص 126. نامه ، يوامس ، رهاط  نب  دمحم  [ 7]

ص 304: موجسلا ، عمد  [ 8]
. مشاب یم  نسح  نیسح و  هعیش  وریپ  و  متسه ، نزی » لآ   » زا هللادبع  دنزرف  نم 

نیسح نارای  تمواقم 

لباقم رد  اهنیا  هک  دروآ  دوجو  هب  ینامیا  دنمورین  هتـسه  کی  هک  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  نیـسح  ماما  نایرج  گرزب  تازایتما  زا  یکی 
. دندرک تمواقم  دوب  دئادش  هچ  ره 

. دشاب هتفر  نمشد  رکشل  هب  اهنیا  زا  رفن  کی  هک  دسیون  یمن  خیرات 
هللادبع نب  كاحـض  مان  هب  رفن ) ود  ای   ) رفن کی  رگم  دهد  ناشن  عیاقو  نامه  رد  نمـشد  رکـشل  زا  يدایز  هدع  هک  دسیون  یم  خـیرات  یلو 

امش لاح  هب  يا  هرذ  رگید  منادب  هک  یتعاس  نآ  زا  یلو  متسه ، تسا  دیفم  امـش  لاح  هب  نم  دوجو  مهدب  لامتحا  هک  یتقو  ات  هک  یقرـشم 
. درک لوبق  مه  ماما  دش ، رضاح  طرش  نیا  اب  موش . صخرم  مشاب ، دیفم  میناوت  یمن 

: تفگ ماما و  دزن  دمآ  دعب  دوب ، مه  رخآ  تاظحل  نآ  ات  اروشاع و  زور  ات  دمآ و 
. درادن يا  هدیاف  چیه  امش  يارب  نم  دوجو  رگید  هک  منک  یم  سح  نوچ  مورب  مناوت  یم  رگید  نالا  مدرک  هک  یطرش  قبط  نم 

: دومرف
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. ورب يورب  یهاوخ  یم 
هدرک هدامآ  ریجا و  حالطصا  هب  ار  بسا  هک  دز  نآ  هب  مکحم  قالش  دنچ  دش و  بسا  نیا  راوس  تشاد ، يا  یلاع  هدنود  رایسب  بسا  کی 

. دشاب
. دوب هرصاحم  فارطا 

. دنک رارف  دفاکشب و  ار  رکشل  هکنیا  دصق  هب  هبراحم ، دصق  هب  هن  یلو  دز  نمشد  بلق  هب  هبترم  کی  تفرگ . رظن  رد  ار  يا  هطقن 
. دندرک شبیقعت  يا  هدع  دش . جراخ  دز و 

. دوش راتفرگ  دوب  کیدزن 
: تفگ دوب ، وا  نایانشآ  زا  هک  دوب  یصخش  ناگدننک  بیقعت  نایم  رد  اقافتا 

. دنک رارف  دهاوخ  یم  دگنجب ، دهاوخ  یمن  هک  وا  دیشاب ، هتشادن  وا  هب  يراک 
[. 1 . ] تفر دندرک ، شیاهر 

*****
ص 104. همئا ، هریس  [ 1]

نیسح نارای  یجان  مالسلا  هیلع  سابع 

نب ةدانج  هللادبع و  نب  عمجم  دعـس و  شمالغ  دلاخ و  نب  رمع  دیـسر  دوخ  تدش  هب  رکـشل  ود  نایم  گنج  نوچ  دـناهدرک  لقن  نیخروم 
هقرفت نانآ  نایم  رد  درک و  هرصاحم  ار  اهنآ  نمشد  هاپس  دندرک ، هلمح  دعسرمع  هاپس  هب  يرفن  راهچ  مالسلاهیلع  نیـسح  نارای  زا  ثراحلا 

. دنناسرب تداهش  هب  اج  کی  ار  همه  دوب  کیدزن  دنکفا و 
ماما نارای  درک و  هلمح  نمشد  هب  هنت  کی  ترضح  هد  تاجن  ار  نانآ  ورب  دومرف  ار  وا  دناوخ و  ار  لضفلا  یبا  شردارب  مالسلاهیلع  نیسح 
لاتق زا  نتـشگرب  زا  ناشیا  دروایب  ماما  تمدخ  هب  ار  اهنآ  تساوخ  داد و  تاجن  نمـشد  گنچ  زا  دنتـشاد  نت  رب  یتاحارج  هک  یلاح  رد  ار 

هب لضفلا  یبا  ترـضح  هاگ  نآ  دـندش ، لئان  تداهـش  هب  ات  درک  یم  عافد  نانآ  زا  زین  لضفلا  یبا  دـنتخادرپ و  گنج  هب  دـندومن و  عانتما 
[. 1  ] دومن شرازگ  ار  هعقاو  تشگزاب و  ردارب  تمدخ 

*****
نیعلا ص 29 راصبا  [ 1]

3 لماک 394 :
نییبلاطلا ص 85. لتاقم 

نارای صالخا 

هب هجوت  اب  دـش . راکـشآ  تماما  تیـالو و  هار  رد  راـب  هکلب 70  راب  کی  هن  ندـش ، هتـشک  يرادافو و  مـالعا  رد  باحـصا  صـالخا  رولبت 
تیالو و تماما و  هب  یبلق  داقتعا  بان و  دیحوت  زا  ییاضف  ریرب ، نیق و  نب  ریهز  هجسوع و  نب  ملـسم  نوچمه  اهنآ  نانخـس  زا  ییاههشوگ 

. دنازرل یم  ار  ياهدنونش  ره  نت  اهنآ  نانخس  تسا ؛ هدهاشم  لباق  داعم 
هدرک ناسآ  نانآ  يارب  ار  اهيراوشد  اهیتخس و  دوب و  هدرک  لسع  زا  رتنیریـش  باحـصا  رظن  رد  ار  گرم  ییوس  زا  صالخا  نیا  ییوگ 
یلـص ربمایپ  هبـش  اروشاع  زور  رد  هک  اجنآ  ات  دوب  هدرب  شیپ  نیقیلا ،» نیع   » ّدح ات  هدیـشخب و  ءاقترا  ار  اهنآ  يونعم  ماقم  رگید  يوس  زا  و 

: دروآ یم  رب  دایرف  دنک و  یم  هدهاشم  ار  ربمایپ  مالسلاهیلع  ربکایلع  بانج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا 
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[. 1 « ] یفْوَالا ِهِسأَِقب  یناکَسْدَق  هّللا  لوسر  يّدَج  اذَه  مالّسلا  یّنِم  َکیَلَع  اَتبَأ  ای  »
. دیشون ار  یتشهب  یتوکلم و  تبرش  نشور  زور  ایند و  نیمه  رد  تاقولخم ، فرشا  لماک و  ناسنا  تسد  زا  وا  ینعی 

نیمه رد  ار  یتشهب  بان  تبرـش  نآ  زا  یمک  ناوت  یم  دـنز و  یم  هرگ  ترخآ  هب  ار  ایند  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  یتشهب  تبرـش  صـالخا ،
. دوش یم  رتراکشآ  شکرابم  يامیس  رد  هاگلتق  لادوگ  رد  ادهشلادیس  صالخا  هک  تسا  نینچ  و  دیشون . ایند 

. تسا يرورض  رایسب  وا ، باحصا  مالسلاهیلع و  نیسح  نوچمه  ادخ ، يارب  راک  صالخا و  هب  دوخ  ندرک  نیزم  ینیـسح » تّزع   » لاس رد 
رابت طباوض ، ياـج  هب  طـباور  دوجو  دروخ ، یم  اـم  درد  هب  زور  کـی  دـیآ » زاـب  حدـق  هک  دور  ییاـج  هب  هساـک   » اهنوتـسب هدـب  همه  نیا 

هـشیدنا روعـش و  فـالخرب  همه  همه و  یهورگ ) ياـهسوه  اوه و   ) اـهيزاب بزح  ییارگ و  بزح  يروحم ، شیوـخ  موـق و  اـهییارگ ،
. تسا ینیسح 

*****
ص 312. مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  ص 607 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 1]

اروشاع بش  رد  شنارای  اب  ماما  نانخس 

: مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  يرماع ، کیرش  نب  هَّللا  دبع  زا  لقن  هب  يربطلا -  خیرات  . 268
رامیب نم ، دروآ . درِگ  اروشاع ] بش   ] بورغ یکیدزن  رد  ار  دوخ  نارای  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشگزاب ، دعـس  نب  رمع  هک  نآ  زا  سپ 

: دیامرف یم  شنارای  هب  مردپ  هک  مدینش  مونشب . ات  مدرک  کیدزن  وا  هب  ار  مدوخ  مدوب .
! ایادخ منک . یم  شیاتس  یشوخان  یشوخ و  رد  ار  وا  میاتس و  یم  هنوگ  نیرتهب  هب  ار  یلاعت -  كرابت و  يادخ -  »

نامیارب لد  هدـید و  شوگ و  يدرک و  میهف  نید ، رد  ار  ام  یتخومآ و  اـم  هب  ار  نآرق  یتشاد و  ناـمیمارگ  تّوبن ، هب  هک  میاتـس  یم  ار  وت 
. يدادن رارق  ناکرشم ، زا  ار  ام  يداد و  رارق 

. دوخ هداوناخ  زا  دـنویپ  هدـننک  رارقرب  رتراکوکین و  ياهداوناخ  هن  مراد و  غارـس  دوخ  ِنارای  زا  رتهب  رتکیدزن و  یناراـی  هن  نم ، دـعب ، اـّما 
! دهد ریخ  يازج  امش  همه  هب  نم  بناج  زا  دنوادخ 

! ناه میراد . ار  ادرف  طقف  نانمشد ، نیا  تسد  زا  مراد  نامگ  هک  ناه 
ار نآ  تسا . هتفرگ  ارف  ار  امـش  یکیرات ، تسا و  بش  نیا  دیرادن . نم  هب  يدّهعت  هک  دیورب  دـیناوت  یم  یگمه  مداد . نتفر  هزاجا  امـش  هب 

«. دینک دوخ  بکرَم 
: يربکلا تاقبطلا  . 269

ربمایپ ِدرک  دای  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  سپ  دروآ و  درِگ  دوب -  هعمج  بش  هک  اروشاـع -  بش  رد  ار  شناراـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
: دومرف تسا -  هداد  تمعن  شتّما  رب  نادب  ار  وا  هتشاد و  شایمارگ  نآ  هب  ادخ  هک  شتّوبن -  ادخ و 

نیا رد  دـیراد  هزاجا  امـش  مداد و  نتفر  هزاجا  امـش  همه  هب  نم  دـنگنج . یم  امـش  اب  ادرف  تعامج ، نیا  هک  مرب  یمن  ناـمگ  نیا  زج  نم ، »
هدـنکارپ ناتیاهرهـش  رد  درادرب و  دوخ  اب  ارم  هداوناخ  زا  یکی  دـناوت ، یم  هک  ناتمادـک  ره  دـیورب . هتفرگ ، ارف  ار  امـش  هک  بش  یکیراـت 

، تعامج نیا  دنوش . نامیـشپ  دناهدرک ، ناهن  لد  رد  هچنآ  زا  نانمـشد )  ) اهنیا ات  دروایب  دوخ  بناج  زا  يرما  ای  یحتف و  دنوادخ ، ات  دیوش 
«. دنیآ یمن  امش  یپ  رد  رگید  دننیبب ، ارم  نوچ  دنیوج و  یم  ارم  طقف 

: دنتفگ ناشیا  نادناخ 
! دراذگن یقاب  وت  زا  سپ  ار  ام  ادخ 

. دسرب زین  ام  هب  دسر ، یم  وت  هب  هچنآ  ات  میوش  یمن  ادج  وت  زا  دنگوس ، ادخ  هب 
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. دنتفگ نینچ  یگمه  زین  ناشیا  نارای 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

!«. دهد رارق  تشهب  ار  امش  تین  شاداپ  دنوادخ ، »
: یلاُمث هزمح  وبا  زا  لقن  هب  حئارجلا -  جئارخلا و  . 270

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
: دومرف شنارای  هب  مدوب . وا  اب  دش ، هتشک  مالسلا ] هیلع  نیسح   ] مردپ شیادرف  حبص  هک  یبش  رد  نم 

زا  ] امـش دنرادن و  يراک  امـش  هب  رگید  دنـشکب ، ارم  رگا  دنانم و  یپ  رد  تعامج ، نیا  هک  دـیریگب  دوخ  بکرَم  ار  نآ  تسا . بش  نیا ، »
«. دیتسه رادرایتخا  دازآ و  نم ] اب  تعیب  تهج 

: دنتفگ شنارای 
! دوش یمن  نینچ  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  هن .

: دومرف
«. دَهَر یمن  امش  زا  کی  چیه  دیوش و  یم  هتشک  امش  همه  ادرف  »

: دنتفگ
. دناسر وت  هارمه  ندش  هتشک  فَرَش  هب  ار  ام  هک  ییادخ  شیاتس ،

: دومرف نانآ  هب  درک و  اعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 
«. دیرگنب دیریگب و  الاب  ار  ناتیاهرس  »

. دنتسیرگن تشهب  رد  دوخ  هاگلزنم  هاگیاج و  هب  سپ 
: دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

! ینالف »
! ینالف تسوت ؛ لزنم  نیا ،
! ینالف تسوت . رصق  نیا ،

«. تسوت هجرد  نیا ،
. دنسرب تشهب  رد  ناشهاگیاج  هب  ات  دنتفر  یم  اهریشمش  اههزین و  لابقتسا  هب  هنیس  رس و  اب  نانآ  زا  کی  ره  ور ، نیا  زا 

: فارشألا باسنأ  . 271
: دومرف دننک و  دوخ  بکرَم  ار  بش  دنوش و  هدنکارپ  وا  درِگ  زا  هک  داد  داهنشیپ  شناهارمه  هداوناخ و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

اب گنرین  ِرس  زا  زج  دندرک ،] توعد  ارم  و   ] دنتشون نم  هب  هک  ییاههمان  هک  منک  یم  نامگ  دناهتفای . نونکا ، دنیوج و  یم  ارم  طقف  نانآ ، »
«. تسا هدوبن  هیواعم  رسپ  هب  ندش  کیدزن  نم و 

: دنتفگ شنارای 
. درادب تشز  ار  وت  زا  سپ  ام ]  ] ندنام هدنز  دنوادخ ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  روصنم ، نب  هَّللا  دبع  زا  لقن  هب  قودص -  یلامألا ، . 272
: هک درک …  لقن  میارب  مالسلا ] هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما   ] شردپ زا  مالسلا ] هیلع  رقاب  ماما   ] مردپ

: تفگ داتسیا و  نتفگ  نخس  هب  شنارای  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! ایادخ راب  »
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هک دینیب  یم  دنشاب . نم  نارای  زا  رتهب  هک  ینارای  هن  و  دنشاب ، رتهزیکاپ  رتكاپ و  رتراکوکین و  منادناخ  زا  هک  مسانـش  یم  ینادناخ  هن  نم ،
ار امش  نآ ، љ Ù ات هک  تسا  بش  نیا ، دیرادن . نم  هب  يدّهعت  تسین و  ناتندرگ  هب  يزیچ  دیدازآ و  نم  تعیب  زا  امـش  تسا . هدـش  هچ 
زا دـنبای ، تسد  نم  هب  رگا  دـنیوج و  یم  ارم  تعامج ، نیا  هک  دـیوش  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  دـیریگ و  دوخ  بکرَم  ار  نآ  تسا . هتفرگ  ارف 

«. دنشک یم  تسد  نارگید ، بیقعت 

البرک

البرک ثیدح  لهچ 

راتفگشیپ

: باتک
: هدنسیون البرک  ثیدح  لهچ 

يدور درس  یتحص  دمحم 
تکرح شخب و  تایح  خرـس و  هشیمه  شدورـس  و  شزیخ ، شیور و  تیاور  شتیاور  تساههسامح و  تیرح و  ثیدح  البرک ، ثیدـح 
ثیدح نیدنچ  میاهتفگ و  نخس  تیرح » میرح  البرک ، يامیس   » مان اب  یباتک  رد  اروشاع ، دیواج  هشیمه  هسامح  البرک و  صوصخ  رد  از .

هب اهنت  دشک ، ازارد  هب  فرح  همدقم  نیا  رد  تسین  مزال  رگید  میاهدروآ . رتشیب  یطسب  حرـش و  اب  هتبلا  اجنآ  رد  زین  ار  رتفد  نیا  ثیداحازا 
: دوش یم  هدنسب  دشاب  دیفم  دناوت  یم  هعومجم  نیا  رتهب  مهف  رد  هک  هتکن  دنچ  رکذت 

رد هک  تسا  اهنیا  زا  رتشیب  تسا . هدمآ  ییاور  عبانم  رد  مالسلا ، هیلع  ینیـسح  سدق  ناتـسآ  ترایز  هژیوب  البرک ، هرابرد  هک  ییاهتیاور  . 1
زا ثیداحا   2 میاهدیزگرب . ادخ  ناگدیزگرب  نانخـس  زا  ار ، هنومن  لهچ  نیا  ثیدح ، اهدـص  زا  ام  دـجنگب ، یثیدـح  لهچ  هعومجم  کی 

تساربتعم و یعیـش  ناروشناد  رظن  رد  هک  یباتک  دید ، ناوت  یم  تارایزلا  لماک  نیزو  باتک  رد  ار  اهنآ  رتشیب  هدـش و  لقن  ربتعم  ياهباتک 
یثیدح ناکما  دح  ات  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  زین  هتکن  نیا  هدوب  رظن  رد  هک  يدـنچ  تاکن  رب  هوالع  اهثیدـح ، باختنا  رد   3 مکحم .

. دشاب نکمم  لهس و  همه  يارب  نآ  ظفح  ات  دشاب  ینعم  رپ  اما  ربتعم ، ظفل و  مک  هک  دوش  لقن 
هدـید اههمجرت  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  نخـس  رد  هک  يریظن  یب  فطل  نآ  هدوب و  اـسران  اـههمجرت  هک  دوش  یم  رارقا  شیپاـشیپ   4

. ددرگ عقاو  قح  ترضح  هاگرد  لوبقم  هک  دیما  میاهدرک ، ار  شیوخ  شالت  ام  دوش  یمن 
73 مق 10/8 / يدور  درس  یتحص  دمحم 

كاپ میرح  - 1

: لاق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
يدنلب ثیدح  نمض  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ۀنجلا . ءاحطب  نمل  اهنا  ۀمرح و  اهمظعا  ضرألا و  عاقب  رهطا  یه   …و 

: دیامرف یم 
ج راونالا ، راحب  تسا . تشهب  ياـهطاسب  زا  ـالبرک  هک  قحلا  تسا و  اـههعقب  نیرتگرزب  مارتحا  رظن  زا  نیمز و  يور  هعقب  نیرتکاـپ  ـالبرک 

ص 264 تارایزلا ، لماک  زین  ص 115 و  ، 98

تاجن نیمزرس   - 2
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: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
. نافوطلا یف  حون  عم  اونما  نیذـلا  نینمؤملا  اهیلع  یتلا  هللا  اجن  مالـسالا  ۀـبق  اهیف  تناک  یتلا  ۀـعقبلا  یه  البرک  اـهل  لاـقی  ضرأـب  ینبا  ربقی 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
هکنانچ تسا ، هدوب  مالسا  دبنگ  هراومه  هک  يزاتمم  نیمز  دنیوگ ، البرک  نآ  هب  هک  دوش  یم  هدرپس  كاخ  هب  ینیمزرس  رد  نیـسح  مرـسپ 

. داد تاجن  نافوط  زا  اجنامه  رد  ار  حون  ترضح  نمؤم  نارای  ادخ ،
ح 8 باب 88 ، ص 269 ، تارایزلا ، لماک 

قشع خلسم   - 3

: مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لاق 
زا شرذـگ  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مهدـعب . ناک  نم  مهقحلی  مهلبق و ال  ناک  نم  مهقبـسی  ءادهـش ال  قاشع  عراـصم  اذـه … 

: دومرف داتفا و  البرک 
دنسر یمن  اهنآ  ياپ  هب  هدنیآ  يادهش  هن  هتشذگ و  يادهش  هن  هک  ینادیهش  تسا  نادیهش  دهشم  ناقشاع و  هاگنابرق  اجنیا 

ص 116 ج 98 ، راحب ، ص 73 و  ج 6 ، بیذهت ،

قشع رطع   - 4

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 
: دومرف البرک  كاخ  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باسح . ریغب  ۀنجلا  نولخدی  موق  کنم  نرشحیل  ۀبرتلا  اهتیأ  کل  اهاو 

! كاخ يا  یئوبشوخ  هچ 
ص 169 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دنور . تشهب  هب  گنرد  یب  باسح و  نودب  هک  دنزیخ  اپب  وت  زا  یموق  تمایق  زور  رد 

رشحم خرس  هراتس   - 5

: مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاق 
بابش دیس  ءادهشلا و  دیس  تنمضت  یتلا  ۀکرابملا  ۀبیطلا  ۀسدقملا  هللا  ضرأ  انأ  يدانت  يردلا و  بکوکلاک  ۀمایقلا  موی  البرک  ضرأ  رهزت 

. ۀنجلا لها 
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

كاـپ و نیمز  میادـخ ، سدـقم  نیمز  نم  هک  دـهد  یم  رد  ادـن  دـشخرد و  یم  يدـیراورم  هراتـس  نوچ  زیخاتـسر ، زور  رد  ـالبرک ، نیمز 
تسا هتفرگ  رب  رد  ار  تشهب  ناناوج  رالاس  نادیهش و  ياوشیپ  هک  یکرابم 

ص 236 ج 1 ، فطلا ، بدا 
: زا لقن  هب 

ص 268 تارایزلا ، لماک 

سدقملا تیب  البرک و   - 6
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: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
. سدقملا تیب  ۀبرت  نم  ۀیرضاغلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ح 7 باب 88 ، ص 269 ، تارایزلا ، لماک  تسا . سدقملا  تیب  كاخ  زا  البرک 

البرک تارف و   - 7

مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
 … یلاعت كرابت و  هللا  سدق  ءام  لوا  ضرا و  لوا  تارفلا  ءام  البرک و  ضرأ  نءا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ج راونالا ، راحب  دیـشخب . تفارـش  تسادـق و  اهنآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـندوب  یبآ  نیتسخن  نیمز و  نیلوا  تارف ، بآ  ـالبرک و  نیمزرس 

ص 269 تارایزلا ، لماک  زین  ص 109 و  ، 98

ءایبنا هبعک  البرک ،  - 8

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
جوف لزنی و  جوفف  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا ةرایز  یف  مهل  نذؤی  نأ  یلاعت  كرابت و  هللا  نولأـسی  ـالءا  ضرـالا ، تاومـسلا و  یف  یبن  سیل 

. جرعی
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع نیـسح  ماما  ترایز  هب  ات  دـهد  تصخر  نانآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـنهاوخ  یم  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  يربمایپ  چـیه 
ص 244، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  دننک . جورع  اجنآ  زا  یهورگ  دنیآ و  دورف  البرک  هب  یهورگ  هک  تسا  نینچ  دنوش ، فرشم  مالسلا 

ص 111 تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب 

ناگتشرف فاطم  البرک ،  - 9

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
جوف لزنی و  جوفف  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا ةرایز  یف  مهل  نذؤی  نأ  یلاعت  كرابت و  هللا  نولأسی  الا  ضرألا  تاومـسلا و  یف  کلم  نم  سیل 

. جرعی
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع نیـسح  ماما  ترایز  هب  اـت  دـهد  تصخر  وا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـهاوخ  یم  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ياهتـشرف  چـیه 
. دنریگ جوا  اجنآ  زا  دننک و  جورع  رگید  یجوف  دنیآ و  دورف  البرک  هب  ناگتـشرف  زا  یجوف  هراومه  هک  تسا  نینچ  دوش ، فرـشم  مالـسلا 

تارایزلا ص 114 لماک  زا  لقن  هب  ص 244 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم 

تشهب هار   - 10
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: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
ۀنجلا عرت  نم  ۀعرت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  عضوم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ح 1 باب 89 ، ص 271 ، تارایزلا ، لماک  تسا . تشهب  ياهرد  زا  يرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هاگیاج 

نما مرح  البرک ،  - 11

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
. امرح ۀکم  ذختی  نأ  لبق  اکرابم  انمآ  امرح  البرک  ذختا  هللا  نا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ج 98، راحب ، ص 267  تارایزلا ، لماک  دهد . رارق  مرح  ار  هکم  هکنآ  زا  شیپ  داد  رارق  تکرب  اب  نما و  مرح  ار  البرک  ادـخ  هک  یتسار  هب 

ص 110

موادم ترایز   - 12

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
 … هتنمض ءایبنالا  دالوأ  ریخ  نءاف  هوعطقت  البرک و ال  اوروز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
لماـک تسا . هتفرگ  شیوخ  شوغآ  رد  ار  ناربماـیپ  نادـنزرف  نیرتهب  ـالبرک  هک  ارچ  دـیهد ، همادا  ار  راـک  نیا  دـینک و  تراـیز  ار  ـالبرک 

ص 269 تارایزلا ،

كرابم هاگراب   - 13

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. البرک یه  ۀکرابملا » ۀعقبلا   » تارفلا و وه  ( 1 ، ) نآرقلا یف  هللا  هرکذ  يذلا  نمیألا » يداولا  ءیطاش  »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2 . ) تسا البرک  زین  تکرب » اب  هاگراب   » تسا و تارف  هدرک  دای  نآرق  رد  ادخ  هک  نمیا » يداو  لحاس   » نآ

ترایز قوش   - 14

: مالسلا هیلع  رقابلا  مامالا  لاق 
. اقوش اوتامل  لضفلا ، نم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  ةرایز  یف  ام  سانلا  ملعی  ول 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ص لامعالا ، باوث  دندرم . یم  ترایز  قوش  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  ترایز  رد  یتلیـضف  هچ  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 

. تارایزلا لماک  زا  لقن  هب  ، 319
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زاتمم لوبقم و  جح   - 15

: مالسلا هیلع  رفعج  وبا  لاق 
عم ةروربم  ۀـجح  لدـعت  مالـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  ةراـیز  و  ءادهـشلا ، روبق  ةراـیز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  ةراـیز 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هارمه هک  یلوبقم  جـح  اب  تسا  لداعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  ترایز  و  نادیهـش ، رازم  ترایز  و  ص ،»  » ادـخ لوسر  ربق  تراـیز 
. دوش هدروآ  اجب  ص »  » ادخ لوسر 

ص 156 تارایزلا ، لماک  زین  و  ص 266 ، ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم 

هزات يدلوت   - 16

: لاق نارمح  نع 
 … مالسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ینءاج . تمدق  املف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  ترز 

: مالسلا هیلع  لاقف 
. هما هتدلو  مویک  هبونذ  نم  جرح  هیبن  ۀلص  کلذب و  هللا  دیری  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ءادهـش  روبق  راز  نمف  نارمح  ای  رـشبا 

: دیوگ یم  نارمح 
: دومرف دمآ و  مرادید  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  متشگرب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رفس  زا  هک  یماگنه 

! نارمح يا 
ربمایپ هب  برقت  ادـخ و  تیاضر  راـک  نیا  زا  شدارم  دـنک و  تراـیز  ار  ص )  ) دـمحم لآ  نادیهـش  روبق  سک  ره  هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب 

ج راحب ، فجن  پاـچ  ص 28 ، ج 2 ، یـسوط ، خیـش  یلاما  داز . ار  وا  شردام  هک  يزور  نوچ  دـیآ  یم  نوریب  شناهانگ  زا  دـشاب ، (ص )
20 ص . ، 98

مولظم ترایز   - 17

: نالوقی مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  نع 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  مولظملا . ةرایز  عدی  الف  ۀنجلا ، هاوأم  هنکسم و  نوکی  نأ  بحا  نم 

. دنکن كرت  ار  مالسلا  هیلع  مولظم  ترایز  دشاب ، تشهب  شیاوأم  نکسم و  دهاوخ  یم  هک  سک  ره 
ص 253 ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم 

ترایز تداهش و   - 18

: مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 
. ءادهشلا بابش  دیس  و  قلخلا ، نم  ۀنجلا  لهأ  بابش  دیس  هنءاف  هوفجت ، و ال  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا ربق  اوروز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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رالاس و  مدرم ، زا  تشهب  ناناوج  دیـس  وا  هک  ارچ  دیزرون  متـس  وا  هب  شترایز  كرت  اب  دـینک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم 
ص 256: ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  تسا . دیهش  ناناوج 

ص 109 لماک ، و 

راک نیرتهب  ترایز ،  - 19

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
. لامعالا نم  نوکی  ام  لضفا  نم  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  ربق  ةرایز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
311 ص . ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  دبای . ماجنا  دناوت  یم  هک  تساهراک  نیرتهب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز 

رون ياههرفس   - 20

: مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 
( مالسلا امهیلع   ) یلع نب  نیسحلا  راوز  نم  نکیلف  ۀمایقلا  موی  رونلا  دئاوم  یلع  نوکی  نا  هرس  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشاب مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نارئاز  زا  دیاب  دنیشنب  رون  ياههرفس  رس  رب  تمایق ، زور  دراد  تسود  سک  ره 

ص 72 ج 98 ، راونالا ، راحب  ص 330  ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو 

تفارش طرش   - 21

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
مالسلا مهیلع  نیسحلا  ةرایز  عدی  الف  ۀمطاف  یلع و  راوج  هیبن و  راوج  یف  نوکی  نأ  دارا  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما ترایز  دشاب ، س )  ) همطاف و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رانک  رد  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یگیاسمه  رد  دهاوخ  یم  هک  یـسک 

. دنکن كرت  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح
39 ح . ص 331 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو 

یهلا هضیرف  ترایز ،  - 22

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
ۀـضیرف نیـسحلا  قح  نأل  ص )  ) هللا لوسر  قوقح  نم  اقح  اکرات  ناکل  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  رزی  مل  مث  هرهد  جح  مکدحا  نأ  ول 

. ملسم لک  یلع  ۀبجاو  یلاعت ، هللا  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

كرت ار  ص )  ) ادخ لوسر  قوقح  زایقح  دنکن ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اما  ددنب ، جح  مارحا  ار  شرمع  مامت  امش  زا  یکی  رگا 
333 ص . ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  تسا . مزال  بجاو و  یناملسم  ره  رب  یهلا و  هضیرف  مالسلا  هیلع  نیسح  قح  هک  ارچ  تسا  هدرک 
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لامک هبعک  البرک ،  - 23

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
. اهیف نینمؤملا  نود  ناک  ۀنجلا  لخدا  نءا  نیدلا ، صقتنم  نامیالا ، صقتنم  ناک  تومی  یتح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  تأی  مل  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نییاپ دورب  هک  مه  تشهب  هب  دوب ، دـهاوخ  صقان  شنید  مامتان و  شنامیا  دریمب ، ات  دورن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  سک  ره 

. دوب دهاوخ  اجنآ  رد  نانمؤم  زا  رت 
335 ص . ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو 

تداهش ات  ترایز  زا   - 24

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
ادیعس و ال هللا  ءکییحی  کقزر و  یف  دیزی  كرمع و  یف  هللا  دمی  کلذب  کباحـصأ  رم  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ةرایز  عدت  ال 

. ادیهش الا  تومت 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

! نک شرافس  ار  نیمه  زین  تنارای  ناتسود و  هب  نکن و  كرت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 
ص ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  دیهش . رگم  يریمن  دراد و  هدنز  تداعـس  اب  ار  وت  ادخ  دنک و  دایز  ار  تقزر  يزور و  زارد و  ار  ترمع  ادخ  ات 

335

تبحم ثیدح   - 25

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 
مالسلا و هیلع  نیسحلا  ضغب  هبلق  یف  فذق  ءوسلا  هب  هللا  دارا  نم  و  هترایز ، مالسلا و  هیلع  نیسحلا  بح  هبلق  یف  فذق  ریخلا  هب  هللا  دارا  نم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هترایز . ضغب 
وا هاوخدـب  ادـخ  هک  سک  ره  دزادـنا و  یم  وا  لد  رد  ار  شترایز  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح تبحم  دـشاب ، وا  هاوخ  ریخ  ادـخ  هک  سک  ره 

ج 98، راونالا ، راحب  ص 388 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  دزادنا . یم  وا  لد  رد  ار  شترایز  مشخ  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مشخ  هنیک و  دشاب ،
ص 76

ندوب هعیش  ناشن   - 26

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
لها نافیض  نم  وهف  ۀنجلا  لها  نم  ناک  نا  و  ۀعیش ، انل  وه  سیلف  تومی  یتح  ۀعیش  انل  هنا  معزی  وه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ربق  تأی  مل  نم 

. ۀنجلا
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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لها زا  مه  رگا  و  تسین ، ام  هعیش  وا  دریمب ، لایخ  لاح و  نیا  اب  تسا و  ام  هعیش  هک  دنک  لایخ  دورن و  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
. دوب دهاوخ  تشهب  لها  نانامهیم  زا  دشاب ، تشهب 

4 ص . ج 98 ، راونالا ، راحب  ص 193 ، تارایزلا ، لماک 

جارعم يوکس   - 27

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. نییلع یلعا  یف  لج  زع و  هللا  هبتک  هقحب  افراع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  یتا  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیرتدـنلب رد  ار  وا  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، هتـشاد  تفرعم  ترـضح  نآ  قح  هب  دوش و  لیان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هب  هک  سک  ره 

. دنک یم  تبث  ناماقم  یلاع  هجرد 
581 ص . ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

تفرعم بتکم   - 28

: مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  لاق 
. رخأت ام  هبنذ و  نم  مدـقت  ام  هل  رفغی  نأ  هتیالو ، هتمرح و  هقح و  فرع  اذا  تارف ، طشب  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبأ  رئاز  هب  باثی  اـم  یندأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح 
هدوشخب شرخؤم  مدقم و  ناهانگ ، مامت  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هداد  تارف ، هنارک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  هب  هک  یباوث  نیرتمک 

. دوش یم 
. دشاب هتخانش  ار  ترضح  نآ  تیالو  تمرح و  قح و  هک  نیا  طرشب 

138 ص . تارایزلا ، لماک  زا  لقن  هب  ص 236 ، ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم 

ادخ ترایز  نوچمه   - 29

: مالسلا هیلع  اضرلا  مامالا  لاق 
. هللا راز  نمک  ناک  تارفلا  طشب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا ربق  راز  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
كردتـسم تسا . هدرک  تراـیز  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـنک ، تراـیز  تارف  هنارک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  هک  یـسک 

لماک زا  لقن  هب  ص 250 ، ج 10 ، لئاسولا ،

اروشاع ترایز   - 30

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. ۀنجلا هل  تبجو  اروشاع  موی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  راز  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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. دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  سک  ره 
ص 568 لامعالا ، لابقا 

يدیپس ور  زا  رتالاب   - 31

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
. البرک ۀصرع  یف  هعم  لتق  امناک  همدب ، اخطلم  ۀمایقلا  موی  هللا  یقل  اروشاع  ۀلیل  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  دنع  تاب  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب هک  تفاتش  دهاوخ  ادخ  هاگشیپ  هب  یلاح  رد  تمایق  زور  دنک ، رحس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  رانک  رد  ار  اروشاع  بش  هک  یـسک 

. دشاب هدش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  رد  البرک و  نادیم  رد  هک  یسک  لثم  دشاب ، هتشغآ  شنوخ 
372 ص . ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو 

نامیا ياههناشن   - 32

: مالسلا هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  لاق 
: سمخ نمؤملا  تامالع 

. میحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  نیبجلا و  ریفعت  و  نیمیلا ، یف  متختلا ، و  نیعبرالا ، ةرایز  و  نیسمخلا ، ةالص 
: دومرف مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما 

: تسا زیچ  جنپ  نمؤم  ياههناشن 
ار میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  ندرک 5  هدجـس  كاخ  رب  ندرک 4  تسار  تسد  هب  رتـشگنا  نیعبرا 3  ترایز   2 ( 3  ) هناگ هاجنپ  ياـهزامن   1

نتفگ دنلب 
ص 52 ج 6 ، بیذهتلا ، زین  و  ص 373 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو 

رای رظنم  قاور   - 33

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هدلو  نم  مالسلا ) مهیلع   ) ۀمئألا و  هتبرت ، یف  ءافشلا  و  هتبق ، تحت  ۀباجالا  نا  الا و 

ج 10، لئاسولا ، كردتـسم  تسوا . نادـنزرف  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  و  وا ، تبرت  رد  ءافـش  وا و  مرح  دـبنگ  ریز  اعد ، تباجا  هک  دـینادب 
335 ص .

تیبرت تبرت و   - 34

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. ناما اهناف  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا ۀبرتب  مکدالوأ  اوکنح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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. دنک یم  همیب  ار  ناتنادنزرف  البرک ، كاخ  هک  ارچ  دیرادرب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح تبرت  اب  ار  ناتناکدوک  ماک 
410 ص . ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو 

وراد نیرتگرزب   - 35

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
. ربکالا ءاودلا  وه  و  ءاد ، لک  نم  ءافشلا  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا ربق  نیط  یف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
لئاسو ص 275 و  تاراـیزلا ، لـماک  تسوراد . نیرتـگرزب  هک  تسا  ناـمه  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  تبرت  رد  يدرد  ره  ياـفش 

410 ص . ج 10 ، هعیشلا ،

باجح تفه  تبرت و   - 36

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. عبسلا بجحلا  قرخی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ۀبرت  یلع  دوجسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنک یم  هراپ  ار  هناگتفه  ياهباجح  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هدجس 

135 ص . ج 98 ، راونالا ، راحب  و  ص 511 ، دجهتملا ، حابصم 

قشع تبرت  رب  هدجس   - 37

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مسر  هیلا . ۀناکتـسا  اللذت هللا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀبرت  یلع  الا  دجـسی  مالـسلا ال  هیلع  قداصلا  ناک 
: هک دوب  نینچ 

. درک یم  ادخ  يارب  عوضخ  عوشخ و  رس  زا  ار  راک  نیا  درک و  یمن  هدجس  يرگید  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  زج 
608 ص . ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو 

تبرت حیبست   - 38

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
احبسم بتک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نیط  نم  ۀحبس  هعم  ناک  نم  ۀعباسلا و  ضرالا  یلا  رونی  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط  یلع  دوجـسلا 

 … اهب حبسی  مل  نا  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دقرم  كاخ  زا  یحیبست  هک  یسک  دنک و  یم  ناراب  رون  ار  متفه  نیمز  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تبرت  رب  هدجس 
لئاسو ص 268 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  دیوگن . مه  حیبست  نآ  اب  هچ  رگا  دوش ، یم  بوسحم  قح  يوگ  حیبست  دـشاب ، هتـشاد  دوخ 

608 ص . ج 3 ، هعیشلا ،
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شخبافش تبرت   - 39

: لاق مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نع 
اهلعج لج  زع و  هللا  ناف  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  يدج  ۀبرت  الا  ۀـمرحم  انل  ۀـبرت  لک  ناف  هب  اوکربتل  ائیـش  یتبرت  نم  اوذـخأت  و ال 

. انئایلوأ انتعیشل و  ءافش 
: دومرف داد ، یم  يربخ  شیوخ  تلحر  زا  هک  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح 

مارح ام  رب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مدـج  تبرت  زج  یکاخ  ره  ندروخ  هک  ارچ  دـییوج  كربت  نآ  هب  اـت  دـیرادن  رب  نم  ربق  كاـخ  زا  يزیچ 
. تسا هداد  رارق  افش  ام  ناتسود  نایعیش و  يارب  ار ، البرک  تبرت  اهنت  لاعتم  يادخ  تسا ،

533 ص . ج 12 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج 

زاین راهچ  زا  یکی   40

: مالسلا هیلع  مظاکلا  یسوم  مامالا  لاق 
: عبرأ نع  انتعیش  ینغتست  ال 

نب یسوم  ماما  ترـضح  مالـسلا …  هیلع  هللا  دبع  یبأ  ربق  نیط  نم  ۀحبـس  و  هب ، كاتـسی  كاوس  و  هب ، متختی  متاخ  و  اهیلع ، یلـصی  ةرمخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  رفعج 

: دنتسین زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ناوریپ 
. دوش هدناوخ  زامن  نآ  يور  رب  هک  ياهداجس   1

. دشاب تشگنا  رد  هک  يرتشگنا   2
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ربـهر زا  يوریپ  يرگدادـیب ، ربارب  رد  یگداتـسیا  يدرمناوـج ، تعاجـش ، يراکادـف ، هتـسویپ ، هک  زیگنا  هرطاـخ  تسا  يا  هژاو  اروشاـع ) )
وا ثراو  هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  مدآ  يوـس  زا  هدـش  زاـغآ  تـکرح  رگناـشن  اروشاـع ) . ) دراد هارمه  هـب  ار  نـید  زا  تیاـمح  یمالـسا و 

هیلع نیـسح  ماما  ۀـلذلا ) انم  تاهیه   ) دایرف يامن  مامت  هنییآ  اروشاع ) . ) تسا هتخاـب  ناـج  نآ ، هار  رد  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  شیرادـمچرپ 
ناهنپ ناوت  زگره  متس ، رات  هریت و  ياهربا  هک  تسا  ینازورف  دیشروخ  اروشاع ) . ) درادن ار  نآ  نتسکش  ناوت  یگنس  چیه  هک  تسا  مالسلا 

: هکنیا رخآ  مالک  دنرادن . ار  نآ  نتخاس 
. دتسیا یمن  زاب  شورخ  شوج و  زا  زگره  دراد ، دوجو  ناهج  رد  هشیپ  متـس  متـس و  ات  هک  تسا  يولع  خرـس  بالقنا  روآ  مایپ  اروشاع ،) )

هتشر هب  نآ  مرتحم  فلؤم  طسوت  هک  تسا  اروشاع  ياه  مایپ  زا  مایپ  نیدنچ  نایب  تسا ، یمارگ  هدنناوخ  امـش  تسد  رد  نونکا  هک  یباتک 
. دریگ رارق  اهناسنا  هایس  ماش  نازورف  لعشم  هک  دیما  نادب  هدمآرد ، ریرحت 

يدونـشخ زج  دـهد و  یم  رارق  ناـیوج  قـح  راـیتخا  رد  هتـسارآ و  پاـچ  روـیز  هب  ار  نآ  حالـصا ، شیاریو و  یـسررب ، زا  سپ  رتـفد ، نیا 
: تسا يرورض  هتکن  دنچ  رکذت  همتاخ  رد  دریگ . یمن  یپ  ار  یفده  گرزب ، دنوادخ 

اب هدوبن و  ناسکی  اهنآ  همه  هک  تسادیپ  هتخاس و  دنتسم  ناوارف  عبانم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  باتک ، نیا  هک  اجنآ  زا   - 1
نیتسخن ار  نامه  هداد و  قیبطت  عبنم  کی  اب  ار  نتم  ياه  هبطخ  كرادم  هدومن  یعـس  یـسررب  قیقحت و  دحاو  اذل  دنراد  فالتخا  رگیدکی 

. دیامن رکذ  نآ  لابند  هب  ار  رگید  عبانم  دهد و  رارق  كردم 
. دشاب هتشاد  یناوخمه  نآ  اب  باتک  نتم  هک  دوش  باختنا  یعبنم  هدش  ششوک   - 2

: سردآ هب  دنراد ، يداهنشیپ  ای  داقتنا  هنوگره  میراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا   - 3
نیـسردم هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  دنراد . لاسرا  یـسراف ، شخب  یمالـسا -  تاراشتنا  رتفد  یتسپ 749 -  قودنـص  مق - 

. مق هیملع  هزوح 

فلؤم همدقم 

: هک تسا  نیا  دوجوم  تیفیک  اب  باتک  میظنت  هزیگنا 
هراـبرد يرامـش  یب  تاـفیلإت  اـهباتک و  درذـگ ، یم  نرق  هدراـهچ  هب  کـیدزن  هک  زورما  هب  اـت  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  تداهـش  زا 
يرامـش یب  اهینارنخـس  هتفای و  شراگن  دح ، یب  تالاقم  هدـیدرگ ، فیلإت  ترـضح ، نآ  تیمولظم  داعبا  مایق و  تمظع  نایب  تیـصخش و 

تـالاقم و تاـفیلإت و  همه  نیا  نادیهـش ، رـالاس  زج  سکچیه  هراـبرد  دراد و  همادا  رتـشیب ، يدـنور  اـب  عـضو ، نـیا  تـسا و  هدـش ، داریا 
. دوب دهاوخ  روجأم  باثم و  دوخ ، صالخا  دح  رد  هدنیوگ  هدنسیون و  ره  و  ( 1 ، ) درادن هقباس  ینارنخس 

ربمایپ دنزرف  رب  هک  یمتس  ملظ و  داعبا  اروشاع و  یخیرات  هبنج  ار  اهینارنخس  تافیلإت و  نیا  زا  یضعب  ياوتحم  هکنیا  تسا  رکذ  لباق  هچنآ 
رتمک یخیرات ، تکرح  نیا  فادها  اروشاع و  مایق  یلیلحت  ياه  هبنج  دهد و  یم  لیکـشت  هدـش  دراو  شنادـناخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هزیگنا ای  ددرگ و  یم  لیلحت  هیزجت و  يدودـحم  هیواز  زا  صاخ و  هبنج  زا  اهنت  میظع  هثداح  نیا  زین  یهاگ  و  دریگ . یم  رارق  هجوت  دروم 
. دوش یم  یفرعم  مایق  نیا  رد  یلصا  فادها  نیزگیاج  یعرف ، لئاسم  هتخیمآ و  مهرد  یلصا ، لماوع  اب  یعرف  ياه 

اههمان و دیـسر  رظن  هب  مالـسلاامهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  مایق  رد  یعرف  یلـصا و  ياه  هزیگنا  ظلخ  زا  يریگولج  ثحب و  نیا  لـیمکت  يارب 
کی رد  مزال ، تاحیـضوت  اب  ینامز و  بیترت  اب  ربتعم و  عبانم  زا  شتداهـش ، ماگنه  ات  هنیدم  زا  تکرح  ودب  زا  ار  ترـضح  نآ  ياه  هبطخ 

. دشاب ترضح  نآ  راتفگ  ساسا  رب  راوگرزب ، نآ  مایق  لیلحت  ریسفت و  يارب  یهار  ات  میدروآ  درگ  هعومجم 
تیـصخش نانچ  نآ  تسناد  دیاب  دریگ . یم  رارق  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  ابطخ ، زا  یمیظع  فیط  لابقتـسا  دروم  مادقا ، نیا  تسا  دـیما 

تقیقح قح و  ناعفادم  زا  کی  چیه  تسا ، حرطم  هعماج  نایم  رد  تیمولظم  يراکادف و  تعاجش ، ظاحل  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
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هیرگ یثارم ، راعـشا و  ندورـس  يراوگوس ، سلاـجم  يرادازع و  ياـهتءایه  لیکـشت  دنتـسین . حرطم  دـح  نیا  رد  تلیـضف ، هار  يادهـش  و 
نیا دریگ و  یم  ماجنا  ءادهشلادیس ، ترضح  تبیـصم  رد  هک  يدح  رد  فسإت  رثإت و  زاربا  هودنا و  نزح و  راهظا  ییارـس ، هحون  ندرک و 

نایاوشیپ ینامـسآ و  لاجر  زا  کی  چیه  هرابرد  تسا ، هدیدرگ  نیجع  مالـسا  خیرات  اب  ترـضح ، نآ  سدقم  ناتـسآ  هب  هک  تدارا  راهظا 
: دومرف ترضح  دوخ  هک  هنوگنامه  درادن ؛ هقباس  یبهذم 

(2 . ) دیرگ یم  هکنیا  رگم  دنک  یمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه  مکشا ، هتشک  نم  یکب ؛ الا  نمؤم  ینرکذی  ةربعلا  لیتق  انا 
هیلع نیسح  زیزع  مان  اب  مالسا  زا  هناگیب  دارفا  یتح  ناهج و  ناناملسم  همه  تسا و  خیرات  هدش  هتخانش  هرهچ  کی  مالسلا  هیلع  نیـسح  اذل 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسب  وا  هک  دنناد  یم  هکلب  دنسانش  یم  ار  وا  يابیز  مان  اهنت  هن  نارادازع و  همه  دنتـسه و  انـشآ  مالـسلا 
لاس يأروشاع  رد  دلوتم و  ترجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  رد  وا  هک  دنناد  یم  و  تسارهز . همطاف  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  دنزرف 

. دشاب یم  شنایعیش  هاگترایز  شهاگلتق ، رد  وا  رهطم  ربق  دیسر و  تداهش  هب  البرک  رد   61
رد وا  نارای  هرامـش  دـنناد  یم  دـنهاگآ - . وا  زادـگناج  تداهـش  هعقاو  زا  دـنناد و  یم  ار  وا  نادـنزرف  نارهاوخ و  ناردارب ، مان  ناگمه  - 

رگید بلاطم  بلاطم و  نیا  اب  ترضح  نآ  نارادازع  همه  يرآ ، تسا . هدوب  هچ  نانآ  تراسا  تداهـش و  يارجام  دندوب و  رفن  دنچ  البرک 
؟ دنناد یم  ار  شتداهش  مایق و  هفسلف  وا  نارادازع  همه  ایآ  یلو  دنناد . یم  ار  اهنآ  دنتسه و  انشآ  وا  تداهش  هرابرد 

کشا لیس  هک  یلاح  رد  يرادازع  مسارم  رد  یثارم و  راعشا و  رد  ای  دنتسه و  انـشآ  وا  مایپ  اب  دنزیر ، یم  کشا  وا  رب  هک  یناسک  همه  ایآ 
، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ) لوسر  دـنزرف   ) سدـقم ناتـسآ  هب  فطاوع  تدارا و  لیـس  تکرح  رگنایب  تسا و  يراج  اـهراسخر  رب 

يراج اهنابز  رب  تبیصم  رکذ  راعش و  رعش ، تروص  هب  هک  یتالمج  همه  و  تسا . رولبتم  یلجتم و  مه  ترـضح  نآ  سدقم  الاو و  فادها 
؟ دندیدرگ نآ  يادف  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  هک  دشاب  تقیقح  نآ  يایوگ  یعقاو و  لاح  نابز  دناوت  یم  تسا ،

هدیا و مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لاحنابز  ناونع  هب  هک  تسا  نانآ  هشیدنا  رکف و  رگنایب  ناگدنیوگ و  فطاوع  زا  هتـساخرب  اهنآ  رتشیب  ای 
؟ ددرگ یم  هئارا  وا  هشیدنا 

( دیزی  ) کی اهنت  هچ  رگ  ثداوح ، نایب  هصق و  دید  زا  خـیرات  هک  دنـشیدنا  یم  تیعقاو  نیا  هب  ام  ناگدـنیوگ  ابطخ و  نارادازع و  همه  ایآ 
هزور زا  یمایا  یموق و  کی  خیرات  زا  یتاظحل  هک  دراد 

رد لاعف  هدنز و  يرـصانع  خیرات ، تسرد  حیحـص و  هاگدید  زا  اما  تشذـگ ، تشاذـگ و  دـیرفآ و  یتایانج  درک و  لاغـشا  ار  یمدرم  يا 
هاگچیه رصانع ، نیا  دشاب و  نیرفآ  دیزی  ارمتـسم  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  خیرات  تاظحل  اهنآ و  رود  مامت  رد  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم 

. دوب لفاغ  يدیزی  نینچ  دوجو  زا  هکلب  تشادن ، ور  ام  هعماج  رگا  دنتسین و  میقع 
همه هک  درک  یم  یگدنز  یماظن  رد  هک  یلاح  رد  تشادن  یهاتوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  دوب ، لفاغ  مه  زور  نیـسح  تخانـش  زا 

. دوب نیسح  بتکم  دض  نیسح  دض  شاهمانرب 
تخانش رگا  درادرب و  نایم  زا  دراد ، مالسا  يوب  گنر و  هچ  ره  تشاد  میمصت  هک  دوب  قیمع  نانچ  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  نانمشد  طلست 

سدـق  ) ینیمخ ماما  رگا  و  دریگب . تروص  بالقنا  لاس 57 ، رد  هن  لبق و  اهتدم  زا  یتسیاب  تشاد ، دوجو  هنامز  دیزی  نیـسح و  زا  حـیحص 
، راعشا زا  یمهم  شخب  هک  دوب  اجنیا  رد  نخس  میدش . رود  عوضوم ، لصا  زا  نامز . دیزی  هن  دش و  یم  هتخانش  نامز  نیسح  هن  دوبن ، هرس )
ای تسا و  گنر  مک  اهنآ  رد  اروشاع  مایپ  درادن و  وا  مایق  مالـسلا و  هیلع  ماما  هشیدنا  رکف و  اب  لماک  یگنهامه  اههحون  اهراعـش و  یثارم ،

کی اریز  تسا ؛ مالـسلاامهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  مایق  اروشاع و  هعقاو  زا  حیحـص  كرد  مدـع  نآ ، للع  زا  یکی  و  تسین . دوهـشم  الـصا 
نایب زا  زجاع و  نآ  تیعقاو  میـسرت  زا  مه  زاب  دشاب ، کیدزن  دنک ، یم  فیـصوت  هچنآ  اب  وا  طابترا  ایوگ و  اناوت و  هچ  ره  هدنیوگ  رعاش و 

زا شیب  تشذگ  اب  نیـسحلا ، هللادبعابا  مایق  اروشاع و  هثداح  دننام  یخیرات  میظع  هثداح  کی  رد  مه  نآ  دوب ، دـهاوخ  ناوتان  نآ  تقیقح 
ریغ ای  لکشم و  يداع ، دارفا  يارب  نآ  حیحص  لیلحت  هیزجت و  اقح  هک  هدوب  مکاح  نآ  رب  هک  يددعتم  ياه  هبنج  داعبا و  اب  نرق و  هدراهچ 
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وا دوخ  مالک  زا  ار  تیعقاو  نیا  دشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  زا  مایپ  نیا  غالبا  فده و  نیا  میـسرت  هکنیا  رگم  تسا . نکمم 
رد تساروشاع ، هبنج  ياراد  هک  هاتوک  تارقف  اهزارف و  ترـضح ، نآ  ياـهراتفگ  نانخـس و  زا  میتفرگ  میمـصت  ساـسا ، نیا  رب  میباـیرد ،

، دنمـشزرا یلاـع و  میهاـفم  نیا  اجیردـت  اـت  دریگب  رارق  نارادازع  نایارـس و  هحوـن  ناحادـم ، ارعـش ، زا  ترـضح  نآ  نادـنمتدارا  راـیتخا 
سرد تداهـش و  قشع و  سرد  اپارـس  هک  اروشاع  نیـشنلد  مایپ  هدـیدرگ و  اوتحم  مک  راعـشا  یـضعب  يرارکت و  انایحا  بلاطم  نیزگیاـج 

رد هک  تسا  طبریذ  نیلوؤسم  رب  یمالسا ، ماظن  رد  هک  هنوگنامه  دبای ، شرتسگ  تسوا ، اب  هزرابم  رد  تماقتسا  تابث و  یـسانش و  نمـشد 
یمالک هچ  يرآ ، دـنریگب . هدـهع  رب  ار  يرتشیب  تیادـه  شالت و  اروشاع ، یعقاو  ماـیپ  شرتسگ  موهفم و  یب  تاـکرح  بلاـطم و  فذـح 

؟ مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  مالک  زا  رت  نیریش  رتالاب و 
!؟ وا راعش  زا  رت  هدنبوک  رتایوگ و  يراعش  هچ  و 

؟ وا مایپ  زا  رت  هدنزاس  رت و  هنادواج  یمایپ  هچ  و 
میدومن و لقن  يروآدرگ و  تاعوضوم ، بسانت  هب  ار  ترـضح  نآ  دوجوم  ياهمایپ  تشاد ، ناکما  هک  اـجنآ  اـت  روظنم ، نیا  نیمإـت  يارب 

نیا ياوتحم  فلتخم ، عوضوم  هس  تسیب و  رد  مایپ  اعومجم 163  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  ررکم  هدوب ، هبنج  ود  ياراد  هک  اهمایپ  زا  یضعب 
، دـناهتخیمآ رد  مناـج  قمع  هب  ار  تمـصع  نادـناخ  هب  تدارا  هک  مزیزع  رداـم  ردـپ و  حور  هب  ار  نآ  باوث  و  دـهد . یم  لیکـشت  ار  هوزج 

. مراد یم  میدقت 
. کمرک کنمب و  ۀلبقت  مهللا 

هام 1375. رذآ  یمجن  قداص  دمحم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایپ  رد  هیما  ینب  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  یفرعم 

ار هیما  ینب  نینچمه  شیوخ و  صخـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لـها  شنانخـس ، زا  ییاـهزارف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
یفرعم نیا  مهم  داعبا  راثآ و  زا  یکی  هک  تسا  هدومن  یفرعم  اصوصخ  ار  هیواعم ) نب  دیزی  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم   ) نانآ نایم  زا  امومع و 

گنج هزیگنا  هک  دنبایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  نابز  زا  ار  تقیقح  نیا  دنـشاب و  هتکن  نیا  هجوتم  نایناهج  هک  تسا  نیا 
ای يدام و  یـصخش و  لماع  هزیگنا و  کی  البرک  هثداـح  اروشاـع و  هعقاو  هدـنروآدیدپ  یلـصا  لـماع  نادـناخ و  ود  نیا  ناـیم  رد  عازن  و 
زا هک  تسا  هدوب  نادـناخ  ود  نیا  يداـقتعا  ینید و  رکفت  زرط  زا  هتـساخرب  قـیمع و  هشیر  ياراد  فـالتخا  نیا  هکلب  تسا  هدوـبن  یعطقم 

. دندوب هتفرگ  رارق  مه  لباقم  رد  داضتم  فده  ود  اب  فلاخم و  ههبج  ود  رد  مالسا  ربمایپ  تثعب  نارود 
هلیـسو هب  هعماج  تیاده  یتسرپ و  هناگی  دیحوت و  هب  توعد  توبن ، یحو و  نادـناخ ، نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  فلا - 

زین ناگناگیب  درب  تسد  زا  ناصقن و  ترایز و  زا  گرزب ، فدـه  نیا  يرادـهگن  تفای و  ققحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخش 
. دبای ققحت  وا  ترتع  هلیسو  هب  دیاب 

رد نیکرـشم ، لماک  سای  هکم و  حـتف  ات  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخـسرس  فلاخم  بیقر و  هشیمه  نادـناخ  نیا  هیما  ینب  ب - 
رد هکلب  تشاد ، رارق  هیواعم  نایفـسوبا و  شود  هب  رفک  مچرپ  اهنت  هن  بازحا ، دحا و  ردب ، گنج  رد  هدوب و  نآرق  مالـسا و  اب  گنج  لاح 

نادیم رد  نانآ  هارمه  هب  كرش ، نایهاپس  زا  يونعم  تیامح  یحور و  تیوقت  ناونع  هب  زین  نایفسوبا  رـسمه  دنه ) ، ) اهگنج نیا  زا  یـضعب 
. تفای یم  روضح  گنج 

لدـبم قافن  هب  رفک  نیا  تشادـن ، دوجو  ینلع  گنج  كرـش و  هب  رهاـظت  ناـنآ  يارب  هک  برعلا ) ةریزج   ) رد مالـسا  يزوریپ  زا  سپ  یلو 
هاگنآ دندومن و  بیقعت  ار  نآرق  مالسا و  اب  هتشذگ  هنیک  ینمشد و  نامه  لمع ، رد  رما و  نطاب  رد  اما  دنتفریذپ ، ار  مالسا  ارهاظ  دیدرگ و 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ناوریپ  هدیناسر و  یلعا  دح  هب  ار  یعقاو  ناناملسم  رب  متـس  ملظ و  قافن ، نیا  رانک  رد  دیـسر ، تردق  هب  هیواعم  هک 
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اـهمایپ و يـالبال  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  يرآ ، تـسا . هدیـسر  قساـف  دـیزی  وا  دـنزرف  هـب  تبوـن  کـنیا  دیــشک و  ریجنز  هـب  ار 
نینچمه مالـسا و  اب  نانآ  ینمـشد  هیما و  ینب  داسف  مه  تسا و  هدومن  یفرعم  ار  شدوخ  مه  هتفگ و  نخـس  تیب  لها  زا  مه  شیاهراتفگ ،

. تسا هتخاس  المرب  ار  دیزی  فارحنا  داسف و  هیواعم و  ملظ 
: میروآ یم  لقتسم  شخب  دنچ  تروص  هب  میدومن  هراشا  هک  یبیترت  هب  ار  ترضح  نآ  ياهمایپ  کنیا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یفرع   - 1

توبن و نادناخ  مییام  ریما )! ( )) 3 . ) متخ انب  هللا و  حتف  انب  ۀمحرلا  طبهم  ۀکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لها  انا   - 1/1
عورـش ام  نادـناخ  زا  ار  مالـسا )  ) دوخ نییآ  نید و  دـنوادخ ، یهلا . تمحر  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  ندـعم 

(. دومن دهاوخ  متخ  ام  نادناخ  اب  ار  نآ  و  هدرک ،
ار هیواعم  گرم  نایرج  وا  هک  هاگنآ  دومرف ، داریا  هنیدم  رادناتـسا  ۀبقع ) نب  دیلو   ) خساپ رد  ار  تالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

. دیامن تعیب  يو  اب  هیواعم ) نب  دیزی   ) روتسد قبط  ترضح  نآ  هک  دومن  داهنشیپ  هدرک و  حرطم 
ناودعلا روجلاب و  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  نیعدملا  ءالؤه  نم  رمءالا  اذه  ۀیالوب  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  نحن  و   - 2/1

(4)
دنتـسه و ماقم  نیا  یعدـم  قحان  هب  هک  هیما ) ینب   ) نانیا هن  میراوازـس  هتـسیاش و  هعماج ، يربهر  تموکح و  هب  دـمحم  نادـناخ  اـم  اـهنت  )

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  زا  یـشخب  تالمج  نیا  دـنا .) هتفرگ  شیپ  رد  ار  ادـخ ) نید  اب   ) ینمـشد هار  داسف و  ملظ و  هار  هشیمه 
. دومرف داریا  یحایر ) دیزی  نبرح   ) نایهاپس شیوخ و  باحصا  زا  نیرضاح  هب  رصع  زامن  زا  سپ  فارش )  ) لزنم رد  هک  تسا 

انلعجت مل  ةدـئفا و  اراصبآ و  اعامـسا و  انل  تلعج  نیدـلا و  یف  انتهقف  نآرقلا و  انتملع  ةوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدـمحا  ینا  مهللا   - 3/1
(. 5  ) نیکرشملا نم 

! ایادخ )
شوگ ام  رب  يدومن و  انـشآ  تنییآ  اب  ار  ام  یتخومآ و  ام  رب  ار  نآرق  يدیـشخب و  تمارک  ار  توبن  ام  نادناخ  رب  هک  متـسه  وت  رازگـساپس 

نیا يدادـن .) رارق  كرـشم  هورگ  زا  ار  اـم  هک  مشاـب  یم  وـت  رازگـساپس  و  يدوـمرف . اـطع  نشور  بلق  و  نیب ) قـح   ) مشچ و  ونـش ) قـح  )
. تسا هدومرف  داریا  شیافص  اب  نارای  افواب و  تیب  لها  يارب  اروشاع ) بش   ) رد هک  تسا  ترضح  نآ  هبطخ  زا  یشخب  مه  تالمج 

! ایادخ () 6 . ) بیرق عیمس  کنا  انقح  كانبصغ  انملظ و  نم  مصقاف  هتبارق  هتیرذ و  کیبن و  تیب  لها  انا  مهللا   - 4/1
هک وت  نک ، لیلذ  دندرک ، بصغ  ار  ام  قح  دندومن و  متـس  ام  رب  هک  ار  یناسک  میتسه ، وا  هریـشع  موق و  نادنزرف و  وت و  ربمایپ  نادـناخ  ام 

هاگنآ اروشاع  زور  رد  تسا ، نیرفن  اعد و  رب  لمتـشم  هک  ار  هلمج  نیا  ماما ، یتسه .) رتکیدزن  همه  زا  نانآ  رب  اونـش و  تناگدـنب  ياعد  رب 
: هک دومرف  داریا 

ياهلد رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  حـیاصن  ظـعاوم و  یلو  دومن ، هظعوم  تحیـصن و  ار  هفوک  مدرم  لـصفم ، ینارنخـس  یط  رد 
دنتـشاد و عانتما  ابءا و  دـیوگ  یم  نخـس  قح  هب  هک  یماما  مالک  ندینـش  زا  نانآ  اریز  دـیدرگن ؛ عقاو  رث  ؤم  مدرم  نآ  گنـس  زا  رت  تخس 

. دندوب هدرک  ایند  فراخز  هب  ندیسر  گنج و  هدامآ  ار  دوخ 
نمم انیلع  قحتـسملا  قحلا  کلذـب  قحا  انا  ملعن  نحن  سانلا … و  یف  هماقمب  سانلا  قحا  هتثرو و  هئایـصوا و  هءایلوا و  هلها و  اـنکو   - 5/1

ام میتسه … و  تما  نایم  رد  وا ، ماقم  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  هتـسیاش  قحب و  ناثراو  وا و  يایـصوا  ایلوا و  ربمایپ و  نادـناخ  ام  و  ( ) 7  ) هالوت
نیـسح همان  زا  ییاهزارف  هلمج  ود  نیا  دـنتفرگ .) تسد  هب  قحان  هب  ار  نآ  هک  یناسک  هن  میدوب  تموکح )  ) قح نیا  هتـسیاش  هک  میناد  یم 

هیلع یلع  نب  نیسح  نانخس   ) باتک رد  ار  همان  نیا  حورشم  نتم  ام  دناهتشاگن ، هرصب  مدرم  نارس  هب  هکم  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب 
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. میا هدومن  لقن  مالسلا )

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  یفرعم   - 2

ای وت  رب  مالس  ( ) 8  ) کتما یف  ینتقلخ  يذلا  کطبـس  کتخرف و  نبا  کخرف و  ۀـمطاف  نب  نیـسحلا  انا  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا   - 1/2
! هللا لوسر 

نیا يا .) هداد  رارق  دوخ  نیشناج  هعماج ، تیاده  يارب  هک  متـسه  ترتخد  شوغآ  وت و  شوغآ  هتفای  شرورپ  همطاف و  دنزرف  نیـسح ، نم 
، دنک تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  تفرگ  میمصت  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یترایز  نیلوا  ياهزارف  زا  هلمج 

ترـضح نآ  زا  تسا ، هدـیدرگ  هجوتم  وا  رب  دـیزی  اب  هزرابم  هفیظو  ناونع  هب  هک  یمهم  عوضوم  رد  تراـیز و  ار  ادـخ  لوسر  شدـج  ربق 
. دنک دادمتسا 

! ایادخ (. ) 9  ) تملع دق  ام  رمالا  نم  ینرضح  دق  کیبن و  تنب  نبا  انا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  کیبن  ربق  اذه  مهللا   - 2/2
نیا و  یهاگآ .) نآ  زا  تدوخ  هک  تسا  هداد  خر  يرما  نم  يارب  هکنیا  متـسه  وت  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم  تسا و  دـمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا 

. دشاب یم  هنیدم  زا  تکرح  هناتسآ  رد  ترضح ، نآ  مود  ترایز  زا  زارف 
ادخ ربمایپ  رتخد  همطاف ، دـنزرف  یلع و  دـنزرف  نیـسح  نم  مدرم )! ( )) 10 …  ) هللا لوـسر  تنب  ۀـمطاف  نبا  یلع و  نب  نیـسحلا  اـناف   - 3/2

نیسح نانخس   ) باتک رد  نآ  حورـشم  نتم  هک  تسا  ( 11 () هضیب  ) لزنم رد  ترضح  نآ  ینارنخس  زا  ییاهزارف  ءزج  یفرعم ، نیا  متـسه ).
. میا هدروآ  یلع ) نب 

! سانلا اهیا   - 4/2
نباو هیـصو  نباو  مکیبن  تنب  نبا  تسلا  یتمرح ، كاهتنا  یلتق و  لحی  لها  اورظناو  اـهوبتاع ، مکـسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  اـنا ، نم  ینوبـسنا 

؟ یبا مع  ءادهشلادیس  ةزمح  سیلوا  هبر ، دنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قدصملا  هللااب و  نینمؤملا  لوا  همع و 
: یخال یل و  هللا  لوسر  لوق  مکغلبی  ملوا  یمع ، رایطلا  رفعج  سیلوا 

(12 … ( ؟ ۀنجلا لها  بابش  دیس  ناذه 
! مدرم يا  )

تمرح نتسکش  مهرد  نم و  نتشک  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپ  متسه ، یسک  هچ  نم  هک  دییوگب  ارم  بسن 
؟ تسا زیاج  اور و  امش  يارب  نم  میرح 

؟ متسین امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  و 
؟ متسین دروآ ، نامیا  هک  یسک  نیلوا  دنزرف  امش و  ربمایپ  مع  رسپ  یصو و  دنزرف  نم  ایآ  و 

؟ متسین دومن ، قیدصت  ار  ربمایپ  تلاسر  هک  یسک  نیلوا  دنزرف  نم  ایآ  و 
؟ تسین نم  ردپ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  ایآ 

؟ تسین نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ 
: دومرف مردارب  نم و  هرابرد  هک  دیاهدینش  ار  ادخ  لوسر  راتفگ  ایآ 

الو مکیف  يریغ  یبن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  هللاوف  مکیبن ، تنب  نیا  ینا  نوکـشتفا   - 5/2 … دنتشهب .) ناناوج  رورـس  ود ، نیا 
(13  ) مکریغ یف 

! مدرم يا  )
؟ متسه امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  هک  دیراد  کش  تیعقاو  نیا  رد  ایآ 
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! دنگوس ادخ  هب 
نیلوا ياهزارف  هلمج  زا  زارف ، ود  نیا  درادـن .) دوجو  نم  زجب  يربمایپ  دـنزرف  امـش ، ریغ  امـش و  نایم  رد  هن  برغم و  قرـشم و  نایم  رد  هن 

. تسا هدومرف  داریا  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  حورشم  ینارنخس 
! دنگوس مناج  هب  ( ) 14  ) هللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  قحلاب  نیادلاو  طسقلاب  ذخآلا  باتکلاب و  لماعلا  الا  مامالا  ام  يرمعلف   - 6/2

شیوخ دوجو  هدوب و  قح  مزالم  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  لدع  هار  دنک و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یسک  نیتسار  ياوشیپ  قح و  هب  ماما 
ررکم ياهتساوخرد  اههمان  خساپ  رد  هک  يا  همان  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ار  هلمج  نیا  دنک .) ادخ  نامرف  يادف  فقو و  ار 
هدومن یفرعم  فاصوا  نیا  اب  ار  شدوخ  نمض ، رد  تسا و  هدومرف  موقرم  تشاد ، لاسرا  لیقع  نب  ملـسم  هلیـسو  هب  تشاگن و  هفوک  مدرم 

، ماما ( ) 15  ) رانلا یف  ءال  ؤه  ۀـنجلا و  یف  ءال  ؤه  اهیلا ، اوباجءاف  ۀلالـض  یلا  اـعد  ماـما  و  هیلا ، اوباـجءاف  يدـه  یلا  اـعد  ماـما   - 7/2 تسا .
يوریپ وا  زا  دنهد و  یم  تبثم  خساپ  ودب  یهورگ  دناوخ و  یم  یتخبشوخ  تداعس و  يوس  هب  تسرد و  هار  هب  ار  مدرم  هک  تسه  يربهر 

رد نانآ  دننک ، یم  يوریپ  يو  زا  مه  یهورگ  دـناوخ ، یم  یتخبدـب  تلالـض و  يوس  هب  هک  تسه  مه  يرگید  ربهر  اوشیپ و  دـننک و  یم 
(. خزود رد  نانیا  دنتشهب و 

: هک دومرف  یصخش  خساپ  رد  هیبلعث )  ) لزنم رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومن لاؤس  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت 

: حیضوت ( 16 … () مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  )
نآرق و ياهروتـسد  هب  ندرک  لمع  هک  یعقاو  ربهر  طیارـش  اـهنآ  رد  تسا و  یلک  ریخا ، زارف  ود  نیا  رد  خـساپ  هچرگ  تشاد  هجوت  دـیاب 

ياوـشیپ تیادـه و  ياوـشیپ  اوـشیپ ؛ عوـن  ود  زا  نینچمه  هدـیدرگ و  حرطم  ادـخ  هار  رد  ندـش  ادـف  هعماـج و  رد  تلادـع  طـسق و  يارجا 
، تلالض نایاوشیپ  هلباقم  رد  هک  یـسک  طیارـش و  نینچ  اب  ربهر  ماما و  نیا  قادصم  زور ، نآ  طیارـش  رد  یلو  تسا  هتفر  نخـس  تلالض ،
اب تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یفرعم  عقاو  رد  زارف ، ود  نیا  تسا و  هدوبن  ترضح  نآ  زجب  دریگب  هدهع  هب  ار  هعماج  حیحص  يربهر 

. یلک نایب 

هیما ینب  یفرعم   - 3

هیما ینب  یفرعم  - 

راد هشیر  قیمع و  ملس  هلآ و  هیلع و  لص  ربمایپ  نادناخ  اب  هیما ) ینب   ) ینمشد تلادع و  میدومن ، هراشا  هتشذگ  تاحفص  رد  هک  يروط  هب 
نیا دیسر ، تردق  هب  هیواعم  تفای و  تسد  تموکح  هب  هداوناخ  نیا  هک  هاگنآ  هکلب  دوبن ، مالسا  ردص  ربمایپ و  نارود  هب  رـصحنم  هدوب و 

هن تسا و  تایح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  لص  ادـخ  لوسر  هن  کنیا  اریز  دومن ؛ ارجا  رت  قیقد  هبـساحم  اب  رتدـیدش و  تروص  هب  ار  ینمـشد 
هجوتم و مالسا  یعقاو  نایماح  ربمایپ و  تیب  لها  هب  ار  توادع  نیا  دیاب  اذل  تسا و  حیحص  مالسا  رهاوظ  اب  هزرابم  گنج و  هتـشذگ  دننام 

رهاوظ هب  هعماج  هدوت  عالطا و  یب  رما ، تقیقح  زا  مدرم  رثکا  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  دنزاس و  زکرمتم  هللا  لوسر  قح  هب  نانیـشناج  رد 
رد نآ  رارکت  هیما و  ینب  ینمـشد  قمع  نایب  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تساجنیا  رد  دنلفاغ ، قیاقح  كرد  زا  دناهتـسب و  لد  رما ،
هک نید  رد  فیرحت  كان و  رطخ  دیاقع  دیلپ و  راکفا  زا  هدرپ  دنک و  زاربا  ار  تیعقاو  نیا  زا  يا  هشوگ  تسا  هتساوخ  فلتخم ، ياهتبسانم 

زجب یلماع  چیه  اب  نآ  هلعـش  هک  تیب  لها  هب  تبـسن  رد  نانآ  توادع  هنیک و  شتآ  دـنزب و  رانک  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  نایوما  هلیـسو  هب 
شنارای و مالسلا و  هیلع  نیسح  لتق  زا  رتمک  هب  تیب  لها  اب  دوخ  ینمـشد  يارجا  رد  تسـشن و  دهاوخن  ورف  ربمایپ ، نادنزرف  نوخ  نتخیر 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2554 

http://www.ghaemiyeh.com


، دراد يداقتعا  يرکف -  هشیر  توادع ، نیا  نوچ  مینادب  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دزاس . المرب  دیدرگ ، دهاوخن  یـضار  شنادنزرف  تراسا 
مالسا و اب  هک  دنراد  دوجو  ییاه  هیما  ینب  يرصع ، نامز و  ره  رد  هکلب  تسین  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  لص  ربمایپ  نارود  هب  رـصحنم  اذل 

تلذ ریجنز  هب  ار  نانآ  دننکن و  جراخ  هنحص  زا  ار  ناناملسم  ات  بوکرس و  ار  مالسا  ات  دوخ  هدیقع  هب  دنتسه و  زیتس  گنج و  رد  نیملسم 
. تفر دهاوخن  ناشمشچ  هب  تحار  باوخ  دنشکن ،

ناطیش ناوریپ  هیما  ینب 

مارح اولحا  یفلاب ء و  اورثاتـسا  و  دودحلا ، اولطع  و  داسفلا ، اورهظا  و  نامحرلا ، ۀعاط  اوکرت  و  ناطیـشلا ، ۀعاط  اومزل  دق  ءالوه  نا   - 3  / 1
جـیورت و ار  داسف  دـناهدومن . ضرف  دوخ  رب  ار  ناطیـش  تعاطا  كرت و  ار  ادـخ  تعاطا  هیما ) ینب   ) ناـنیا و  ( ) 17 …  ) هلـالح اومرح  هللا و 

نیا دنا .) هدرک  مارح  وا  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دناهداد . صاصتخا  دوخ  رب  ار  لاملا  تیب  دـناهدرک . لیطعت  ار  یهلا  نیناوق  دودـح و 
دوـخ و ناراـی  هب  باـطخ  هضیب ) لزنم   ) رد هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  زا  ییاـهزارف  هـیما  ینب  ضرعم  رد  تـالمج ،

. دومرف داریا  یحایر ) دیزی  نب  رح   ) نایهاپس

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناناملسم و  نانمشد  هیما  ینب 

مدرم  ) امش و  ( ) 18  ) مکئادـعال مهیلع  ادـی  و  مکئایلوا ، یلع  ابلا  متحبـصاف  انوع ، مکودـع و  اهانج  یتلا  نتفلا  ران  انیلع  متـششح  و   - 2/3
رب ناتنامشد  زا  تیامح  هب  دیتخاس و  رو  هلعش  ام  هیلع  رب  دوب ، هتخورفارب  ام  نمـشد  امـش و  نمـشد  هیما ) ینب   ) هک ار  يا  هنتف  شتآ  هفوک )

. تسا اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  نیمود  ياهزارف  زا  هلمج ، نیا  دیدومن .) اپ  رب  هنتف  ناتنایاوشیپ  هیلع 
! مره ابا  ای   - 3  / 3

اعطاق افیـس  الماش و  ـالذ  هللا  مهـسبلیف  ین  اوتقیل  هللا  میا  و  تبرهف ، یمد  اوبلط  و  تربصف ، یلاـم  اوذـخا  و  تربصف ، یـضرع  اومتـش  هیما  نا 
(19)

! مره ابا  يا  )
ییابیکـش زاب  دنتفرگ ، تسد  زا  ار  متورث  مدومن ، رایتخا  توکـس  ربص و  دنتـسکش ، مه  رد  ارم  مارتحا  ییوگازـسان ، یـشاحف و  اب  هیما  ینب 

! دنگوس ادخ  هب  و  مدومن . كرت  ار  شیوخ  راید  رهش و  دنزیرب ، ار  منوخ  دنتساوخ  نوچ  مدرک و 
مالـسلا هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا  دومن .) دهاوخ  التبم  نارب  يریـشمش  ریگارف و  یتلذ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  هیما  ینب  نامه 

! هللا لوسر  نبای  درک  لاؤس  هک  هاگنآ  دومرف ، مرهوبا )  ) مان هب  خساپ  رد  همیهر ) لزنم   ) رد
؟ دیوش جراخ  ناتدج  مرح  زا  هک  تشاداو  ار  امش  یلماع  هچ 

! معلا نبا  ای   - 3  / 4
(20  ) یفوج نم  ۀقلعلا  هذه  اوجرختسی  یتح  ینوعدی  هللا ال   …و 

! دنگوس ادخ  هب  مع ! رسپ  )
(. دنزیرب ارم  نوخ  هکنیا  رگم  دراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  هیما  ینب 

. دومرف داریا  دوب ، قارع  هب  ترضح  نآ  رفس  فلاخم  هک  سابع ) نب  هللادبع   ) هب خساپ  نمض  رد  ار  هلمج  نیا  ماما 
هک منیب  یم  ایوگ  ( ) 21  ) ابغـس هیرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نالمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  تاوفلا  نالـسع  اهعطقت  یلاـصواب  یناـک   - 5/3
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ار دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  هعطق و  هعطق  ارم  ندـب  ياضعا  البرک ، سیواون و  ناـیم  رد  ینیمزرـس  رد  هیما ) ینب  ناوریپ   ) اـهنابایب ناگدـنرد 
(. دننک یم  رپ  ار  دوخ  ياهنابنا  وریس 

يوس هب  زور  نامه  حبـص  دومرف و  داریا  هکم  رد  تصـش  لاس  هجحیذ  متـشه  بش  رد  يا  هبطخ  نمـض  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دومن تکرح  قارع 

! هللا میا  و   - 6/3
! دنگوس ادخ  هب  ( ) 22 …  ) مهتجاح یف  اوضقی  یتح  ینوج  رختس  ماوهلا ال  هذه  نم  ۀماه  رحج  بقث  یف  تنک  ول 

یلع نب  نیـسح  دندرگ .) لیان  دوخ  هتـساوخ  هب  نم  نتـشک  اب  ات  دیـشک  دنهاوخ  نوریب  ارم  هیما ) ینب  ، ) مشاب مه  يا  هدنرپ  هنایـشآ  رد  رگا 
: هک دومرف  هکم  رد  ریبز ) نب  هللادبع   ) خساپ رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع 

کمک و هدعو  یهاگ  هکم و  رد  تماقا  داهنشیپ  رما ، رهاظ  رد  یلو  دوب ، لاحشوخ  یضار و  هکم  زا  ترـضح  نآ  ندش  جراخ  هب  نطاب  وا 
!! داد یم  مه  تدعاسم 

فرط زا  دندومن و  فیوخت  دیدهت و  ارم  هیما ) ینب   ) نانیا یفرط  زا  ( ) 23  ) یلتاق مه  ۀفوکلا و  لها  بتک  هذه  ینوفاخا و  ءاوه  نا   - 3  / 7
(. دیناسر دنهاوخ  لتق  هب  ارم  هیما ) ینب  روتسد  هب   ) هک دنتسه  هفوک  مدرم  نیمه  دنداتـسرف و  نم  يارب  همانتوعد  همه  نیا  هفوک  لها  رگید ،

لاؤس هدرک و  تاقالم  ترضح  نآ  اب  قارع  ریسم  رد  هک  یصخش  لاؤس  هب  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  خساپ  زا  یـشخب  هلمج ، نیا 
! هللا لوسر  نبای  دومن 

! داب وت  يادف  ردام  ردپ و 
؟ تسا هدناشک  فلع  بآ و  یب  نابایب  نیا  هب  دوخ  راید  رهش و  زا  ار  امش  ياهزیگنا  هچ 

! هللادبع ای   - 8/3
(24 . ) یفوج نم  ۀقلعلا  هذه  اوجرختسی  یتح  ینوعدی  هللا ال   …و 

! ادخ هدنب  يا  )
رد البرک  یکیدزن  رد  هبقع ) نطب   ) لزنم رد  ترـضح  نآ  زین  ار  هلمج  نیا  دنزیرب .) ارم  نوخ  هکنیا  ات  دنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  هیما  ینب 
هللا لوسر  نبا  درک  لاؤس  دوب  هدش  قحلم  ترـضح  نآ  هلفاق  هب  لزنم  نیا  رد  هک  يو  اریز  دومرف ؛ ناذول ) نب  ورمع   ) مان هب  یـصخش  خساپ 

. دومرف داریا  ار  الاب  هلمج  يو  خساپ  رد  تساجک  امش  دصقم 
زا کی  ره  و  ( ) … 25 . ) يریغ بلط  نع  اولهذـل  ینوباصا  ول  و  یننوبلطی ، امنا  موقلا  ناـف  مکنئادـم ، مکداوس و  یف  اوقرقت  و   - … 3  / 9

(. دنرادن نارگید  اب  يراک  دنبای ، تسد  نم  رب  رگا  دنتسه و  نم  بیقعت  رد  اهنت  نانیا  اریز  دیوش ، قرفتم  شیوخ  راید  رهش و  هب  امش 
. دومرف داریا  شیوخ  نارای  هب  باطخ  دوخ ، ینارنخس  نمض  رد  اروشاع و  بش  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

هیواعم یفرعم   - 4

یتایانج زا  یمالسا ) ياهتیصخش  زا  نیرضاح  امش  . ) متدهش متملع و  متیار و  دق  ام  انتعیشب  انب و  لعف  دق  ۀعاطلا  اذه  ناف  دعب ، اما   - 4  / 1
: حیضوت دیتسه .) وا  ياهیرگمتس  دهاش  دیهاگآ و  هتشاد ، اور  ام  نایعیش  ام  هب  تبسن  هیغاط  رابج  نیا  هیواعم  هک 

یلامجا میسرت  وا و  هناملاظ  هنارباج و  تموکح  هیواعم و  یفرعم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تاشیامرف  زا  هدنیآ  زارف  هس  زارف و  نیا 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  زا  فلتخم  ياهـشخب  هیواـعم ، تموکح  نارود  رد  ناـنآ  تیموـلظم  تیب و  لـها  نایعیـش  عـضو  زا 

. تسا ینم  نیمزرس 
! ابجع ایف   - 4  / 2
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! اتفگش  ) میحر ریغ  مه  هب  نینموملا  یلع  لماع  مولظ و  قدصتم  موشغ و  شاغ  نم  ضرالا  بجا و  یلام ال  و 
یم متس  شیتایلام  نیرومام  هک  تسا  هیواعم ) نوچ   ) يراکمتس زابلغد و  درم  فرصت  رد  هعماج  هک  یلاح  رد  میشابن  هدز  تفگـش  ارچ  و 

(. دنتسه نشخ  محر و  یب  نانموم  رب  شنارادنامرف  نارادناتسا و  دنزرو و 
، مهئاوهاـب يزخلا  نورعـشتسی  و  مهئاراـب ، کـلملا  یف  نوبلقتی  بولغم ، هتـشیعم  یلع  فعـضتسم  نیب  روهقم و  دبعتـسم  نیب  نمف   - 4  / 3
هک یناگراچیب  رگید ، هورگ  هتفوکرس و  دنتسه  یناگدرب  دننام  وا ) تموکح  رد   ) نانموم زا  یهورگ   ) رابجلا یلع  ةازج  رارش و  الاب  ءادتقا 
اب دـنرو و  هطوغ  شیوخ  يرگ  هطلـس  تموکح و  داسف  بالجنم  رد  وا ، هدـناشن  تسد  نامکاح  هک  یلاح  رد  ناشنان  بآ و  نیمإتمرگرس 

(. دننک یم  یخاتسگ  ادخ  ربارب  رد  هدومن و  يوریپ  يرارشا  نانچ  زا  اریز  دنروآ ، یم  راب  هب  ییاوسر  شیوخ ، ياهیزابسوه 
یلع ةوطـس  يذ  دینع و  رابج  نیب  نمف  سمال ، دی  نوعفدـی  ال  لوخ ، مهل  سانلا  و  ۀـطوسبم ، اهیف  مهیدـیا  و  ةرعاش ، مهل  ضرالاف   - 4  / 4

دنتسه نانآ  هدرب  مدرم  تسا . زاب  یتیانج  ره  هب  ناشتسد  تسا و  ناشیاپ  ریز  رد  نیمز  ( ) 26  ) دیعملا ءادبملا  فرعی  عاطم ال  دیدش  ۀفعضلا 
تـسا یمکاح  هاوخ و  دوخ  زرو و  هنیک  روتاتکید و  تسا  یمکاح  یمالـسا ، روشک  زا  شخب  کی  رد  دـنرادن . ار  دوخ  زا  عافد  تردـق  و 

هن دسانـش و  یم  ار  ادخ  هن  هک  تسا  ییاورنامرف  رگید ، هطقن  رد  دنک و  یم  يریگ  تخـس  يردلق و  نانآ  رب  دبوک و  یم  ار  ناگراچیب  هک 
(. ار ازج  زور 

دیزی یفرعم   - 5

نیسحلا عجرتساف   - 5  / 1
: لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  تعمس  دقل  و  دیزی ، لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  اذا  مالسلا  مالسالا  یلع  لاق  و 

هللا مه  التباف  اورقبی  ملف  ربنملا  یلع  ۀنیدملا  لها  هآر  دـق  و  هنطب ، اورقباف  يربنم  یلع  ۀـیواعم  متیار  اذاف  نایفـس ، لآ  یلع  ۀـمرحم  ۀـفالخلا 
( ) 27 . ) قسافلا دیزیب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
التبم دیزی  دننام  دـساف  ییاورنامرف  کی  هب  تما  اریز  دـناوخ ؛ ار  مالـسا  هحتاف  دـیاب  کنیا  میدرگ ، یم  رب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادـخ  زا  ام 

: دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  يرآ ، دناهدش ،
ادخ لوسر  ربنم  هشرع  رد  ار  وا  مدرم  نوچ  دیشکب و  ار  وا  سپ  دیدید  نم  ربنم  رب  ار  هیواعم  يزور  رگا  تسا و  نایفس  یبا  لآ  رب  تفالخ 

تـسا مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ  هلمج ، نیا  دینادرگ .) التبم  قساف  دیزی  ینعی  يو ، زا  رتدب  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دندیناسرن ، شلتق  هب  دندید و 
یم ار  دـیزی  اب  تعیب  يوما و  تموکح  اب  شزاس  داهنـشیپ  هکم ، يوس  هب  ترـضح  نآ  تکرح  لـبق  هنیدـم و  رد  هک  مکح ) نب  ناورم   ) هب

. دومن
قساف تسا  یصخش  دیزی  و  ( ) 28 . ) هلثم عابی  یلثم ال  و  قسفلاب ، نلعم  ۀمرحملا ، سفنلا  لتاق  و  رمخلا ، براش  قساف  لجر  دیزی  و   - 5  / 2

نب دیلو   ) خساپ رد  ماما  مه ، ار  هلمج  نیا  درک .) دهاوخن  تعیب  یـسک  نینچ  اب  نم ، دـننام  يدرف  قسف و  هب  رهاظتم  شکمدآ ، راوخبارش و 
. دومن هئارا  ترضح  نآ  هب  ار  دیزی  اب  تعیب  داهنشیپ  هک  هاگنآ  دومرف  هنیدم  رادنامرف  هقیتع )

ع)  ) نیسح ماما  مایپ  رد  هفوک  مدرم  شهوکن   - 6

، یحور ناسون  لزلزت و  تلاح  هداد ، رارق  شهوکن  تمالم و  دروم  ار  هفوک  مدرم  شنانخس ، زا  زارف  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
ماکح عورشم  ریغ  يایاده  زا  هدافتسا  مارح و  زا  هیذغت  نآ ، مهم  لماوع  زا  یکی  هک  ار  نانآ  یتدیقع  يرکف -  تابث  مدع  ینکش و  نامیپ 
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تـسا هدرک  هراشا  نانآ  یتدیقع  ناماسبان  عضو  نیا  كان  رطخ  هجیتن  خلت و  هرمث  هب  هاگنآ  تسا ، هدومن  حرطم  دوب ، هیواعم  نارادنامرف  و 
دنزرف اـب  ناـشربهر و  ماـما و  اـب  ینمـشد  توادـع و  نآرق و  مالـسا و  تخـسرس  نانمـشد  هیما  ینب  زا  ناـنآ  ناـشغیرد  یب  تیاـمح  نآ  و 

یب تیرـشب  خـیرات  رد  هک  یتایانج  هدـش و  هدامآ  يو  اب  گنج  هب  دـنراد ، وا  زا  هک  یتخانـش  یهاگآ و  ملع و  اب  هک  دـشاب  یم  ناشربمایپ 
یلماوع للع و  نامه  هب  يدارفا  تسا  نکمم  هک  خیرات  لوط  رد  ناناملسم  همه  يارب  تسا  یسرد  نیا  دناهدینادرگ . بکترم  تسا ، هقباس 

مالـسا و نانمـشد  رایتخا  رد  المع  نآرق ، زا  يوریپ  مالـسا و  ياعدا  نیع  رد  دـندرگ و  فرحنم  دـیدرگ ، هفوک  مدرم  فارحنا  بجوم  هک 
تموکح تیبثت  دییات و  نمشد و  ههبج  تیوقت  بجوم  ناشتوکـس  یهاگ  یتح  دشاب و  نانآ  نامرآ  فادها و  ققحت  ریـسم  رد  ناشتکرح 

. ددرگ نارود  ياه  هیما  ینب  نالهاان و 
مکدشر اوبیـصت  مکتعیب  یلع  متممتا  ناف  ینولذخت ، ینوملـست و ال  مکنا ال  مکتعیبب ، مکلـسر  یلع  تمدق  مکتبتک و  ینتتا  دق  و   - 6  / 1

یمع نبا  یخا و  یباـب و  اـهومتلعف  دـقل  رکنب ، مکل  یه  اـم  يرمعلف  مکقاـنعا  نم  یتـعیب  متعلخ  مک و  دـهع  متـضقن  اوـلعفت و  مل  نا   …و 
 … هسفن یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نم  و  متعیض ، مکبیصن  و  متاطخا ، مکظحف  مکبرتغا ، نم  رورغملاف  ملسم ،

دیهاوخن اهنت  ارم  نمـشد ، لباقم  رد  هک  دـیتسب  ناـمیپ  دـیدومن و  تعیب  نم  اـب  دیداتـسرف ، نم  هب  هک  ییاـهکیپ  ماـیپ  اـههمان و  هلیـس  هب  (و 
تـسد دوخ  یناسنا  شزرا  تداعـس و  هب  دـیدوب ، یقاب  راداـفو و  ناـمیپ  نیا  رب  رگا  کـنیا  دیـشک ، دـیهاوخن  میراـی  زا  تسد  تشاذـگ و 

! دنگوس ادخ  هب  دینامن ، یقاب  دوخ  تعیب  رب  دینک و  ینکش  نامیپ  نم  اب  رگا  دیاهتفای … و 
هک تسا  هدروخ  لوگ  یسک  سپ  دیدومن ، راتفر  نینچ  نیا  مه  ملسم  میومع  رسپ  مردارب و  مردپ و  اب  هک  تسین  هقباس  یب  امـش  لمع  نیا 

ناگیار هب  ار  دوخ  مهس  هدومیپ و  اطخ  هار  دوخ ، یمالسا  بیصن  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  دیتسه  ینامدرم  امش  دنک  دامتعا  امـش  فرح  هب 
هیلع یلع  نب  نیسح  ینارنخس  زا  یشخب  تالمج ، نیا   … دیدرگ .) دهاوخ  ررضتم  دوخ  دنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره  دیاهداد و  تسد  زا 

. دومرف داریا  یحایر ) دیزی  نب  رح   ) نایهاپس هب  هضیب ) لزنم   ) رد هک  تسا  مالسلا 
(29 . ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اروصحم  اذاف  مهشئاعم ، ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا ، قعل  نیدلا  و  ایندلا ، دیبع  سانلا   - 6  / 2

هافر رد  ناشیگدـنز  هک  تساجنآ  ات  نید  زا  نانآ  ندومن  يوریپ  ناشنابز ، هقلقل  نید  دنتـسه و  اـیند  ریـسا  هدرب و  هفوک ) مدرم   ) مدرم نیا  )
یلع نب  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  رد  هلمج  نیرخآ  زارف ، نیا  دوب .) دنهاوخ  مک  نارادـنید ، دـنریگب ، رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  دـشاب و 

: هکنیا حیضوت  دومرف . داریا  شیوخ  نارای  تیب و  لها  نایم  رد  البرک  هب  دورو  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع 
دهع  ) يارب هکلب  سنج )  ) يارب هن  مال ) فلا و   ) دـشاب و یم  هفوک  مدرم  دوجوم ، طیارـش  هبطخ و  لیذ  ردـص و  هنیرق  اب  سانلا )  ) زا روظنم 

. تسا یجراخ )
و انبر ، برلا  معنف  هتمقن ، مکب  لحا  و  مکنع ، میرکلا  ههجوب  ضرعا  و  مکیلع ، هیف  هللا  متطخـسا  دق  رما  یلع  متعمتجا  دـق  مکارا  و   - 6  / 3
، مهلتق نودـیرت  هترتع  هتیرذ و  یلا  متفحز  مکنا  مث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دـمحم  لوسرلاب  متنما  ۀـعاطلاب و  متررقا  متنا ، دـیبعلا  سئب 

(30 …  ) نودیرت امل  مکل و  ابتف  میظعلا  هللا  رکذ  مکاسناف  ناطیشلا  مکیلع  ذوحتسا  دقل 
امـش زا  ادخ  ضارعا  بجوم  دیاهتخیگنا و  رب  دوخ  هیلع  رب  ار  ادخ  مشخ  هک  دیاهدرک  عامتجا  يرما  يارب  هفوک ) مدرم   ) امـش هک  منیب  یم  )

دیداهن و ندرگ  ادخ  نامرف  هب  هک  اهامش  دیتسه  یناگدنب  هچ  ام و  يادخ  تسوکین  هچ  تسا . هداتسرف  ورف  امش  رب  ار  شبـضغ  هدیدرگ و 
، زارف نیا  دیا .) هدرک  هدارا  هچنآ  رب  امش  رب  گنن  تسا ، هدرب  امـش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  هدیدرگ و  سپـس  دیدروآ و  نامیا  شربمایپ  هب 

. تسا هدومرف  داریا  دعس ، رمع  نایهاپس  هب  باطخ  هک  تساروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  نیلوا  زا  یشخب 
ریغ يرمال  صاع  مکلک  و  نیکلهملا ، نم  ناک  یناصع  نم  نیدـشرملا و  نم  ناک  ینعاطا  نمف  داشرلا ، لیبس  یلا  مکوعدا  امنا  و   - 6  / 4

!؟ نوتصنت الا  مکلی  و  مکبولق ، یلع  هللا  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلم  مارحلا و  نم  مکتایطع  تلزخنا  دق  یلوقل ، عمتسم 
(31 ( )!؟ نوعمست الا 
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تفلاخم سک  ره  تسا و  ناگتفای  دشر  زا  دنک ، يوریپ  نم  ار  سک  ره  مناوخ ، یم  ارف  تداعـس  دشر و  هب  ار  هفوک ) مدرم   ) امـش نم  )… 
يرآ دیونش ، یمن  ارم  راتفگ  هک  دینک  یم  تفلاخم  نم  روتسد  اب  نایصع و  یـشکرس و  امـش  همه  کنیا  تسا . ناگدش  كاله  زا  دزرو ،

رب نینچ  نیا  دنوادخ  هدـش ، هتـشابنا  اهنآ  زا  امـش  ياهمکـش  هک  مارح  ياهاذـغ  رثا  رد  هدیـسر و  امـش  تسد  هب  هک  مارح  يایادـه  رثا  رد 
! امش رب  ياو  تسا  هدز  رهم  امش  ياهلد 

!؟ دیوش یمن  تکاس  ارچ 
.)!؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  منانخس  هب  ارچ 

رکذ اب  ار  ینارنخس  ود  نیا  حورشم  ام  تساروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  نیمود  زا  هدنیآ ، زارف  ود  زارف و  نیا  و 
. میا هدومن  لقن  مالسلا ) هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس   ) رد عبانم ،

باتکلا و یفرحم  ماثالا و  ۀبـصع  ناطیـشلا و  ۀـثفن  باتکلا و  ةذـبن  بازحالا و  ذاذـش  ۀـمالا و  تیغاوط  نم  متنا  امناف  مکل  اـحبقف   - 6  / 5
نیذلا نیئزهتـسملا  ۀـمئا  خارـص  نینموملا و  يذوم  بسنلاب و  راهعلا  یقحلم  ءایـصوالا و  ةرتع  يریبم  ءایبنالا و  دالوا  هلتق  ننـسلا و  یئفطم 

(32 . ) نیضع نارقلا  اولعج 
! داب هایس  ناتیور  )

هورگ زا  امش  دیا . هداتفا  ناطیش  غامد  زا  دیاهتخادنا و  رود  هب  ار  نآرق  هک  دیتسه  كرشم  بازحا  ناگدنامزاب  زا  تما و  ناشکرـس  زا  امش 
یم نک  هشیر  ار  ایصوا  لسن  دیشک و  یم  ار  ربمایپ  نادنزرف  هک  دیتسه  ننـس  ناگدننک  شوماخ  باتک و  ناگدننک  فیرحت  ناراکتیانج و 

ازهتـسا نایاوشیپ  سر  دایرف  نانموم و  ناـگ  دـننک  تیذا  دـندرک و  قحلم  بسن  هب  ار  ناـگدازانز  هک  دـیتسه  یناـسک  ناوریپ  امـش  دـینک .
(. دننک یم  روصت  اوتحم  یب  موهفمان و  ییاهشخب  ار  نآرق  هک  دیشاب  یم  ناگدننک 

! هللا لجا و   - 6  / 6
ثبخا متنکف  مکرودص  هب  تیشغ  و  مکبولق ، هیلع  تتبن  و  مکعورف ، مکلوصا و  هتثاروت  و  مکقورع ، هیلع  تجـش  و  فورعم ، مکیف  لذخلا 

! دنگوس ادخ  هب  يرآ ، ( ) 33 …  ) بصاغلل ۀلکا  سانلل و  یجش  ةرمث 
نیا اب  ناـتیاهلد  هدرب و  ثرا  هب  ار  نآ  امـش  هخاـش  هنت و  راوتـسا و  نآ  رب  امـش  هشیر  گر و  هک  تسامـش  زراـب  تافـص  زا  بیرف ، رکم و 
هدید جنر  نابغاب  يولگ  رد  هک  دیتسه  هیبش  كرابمان  هویم  نآ  هب  تسا  دیدرگ ، ولمم  نآ  اب  ناتیاه  هنیـس  هدومن و  دشر  هدـیهوکن ، تداع 

(. دشاب اراوگ  نیریش و  رگمتس  قراس  ماک  رد  و  دنک ، ریگ  شا ،

تمواقم مایپ   - 7

لضفا ماما  و  تسا . یناسنا  یقالخا  لیاضف  هنسح و  فاصوا  همه  رد  ماما  يرترب  توبن -  دننامه  لصا  رد  هعیش -  يداقتعا  ینابم  زا  یکی 
رب دنراد  رارق  نییاپ  حطـس  رد  لیاضف  ظاحل  زا  هک  یناسک  و  لوضفم )  ) نتـشاد مدقم  اریز  دـشاب ؛ مدرم  داحآ  همه  زا  حـجرا  تما و  دارفا 
زا ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا  و  تسا . یهلا  عیرـشت  نوناق  شنیرفآ و  متا  ماظن  فالخ  رب  تسردان و  القع  قیال ، هتـسجرب و  دارفا  و  لـضاف ) )

: هک تفایرد  حوضو  هب  هفیرش  هیآ  نیا 
یم قح  يوس  هب  تیاده  هک  یـسک  ایآ  ( ) 34 . ) نومکحت فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدـهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا 

؟ دننک شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دنک 
وگلا و اوشیپ ، ربهر ،  ) يانعم هب  تسا ، هدش  هتفرگ  میرک  نآرق  زا  هک  ماما )  ) هژاو الـصا  دینک .)!؟ یم  يرواد  هنوگچ  دوش ، یم  هچ  ار  امش 

؟ هچ رد  قشمرس  وگلا و  تسا . قشمرس )
مرک و رد  تعاجـش ، تدابع و  رد  سفن ، تزع  تمارک و  رد  ینتورف ، عضاوت و  رد  شناد ، ملع و  رد  یقـالخا ، يونعم و  لـیاضف  همه  رد 
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تـسا نیا  نآرق و  مالـسا و  زا  عافد  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  رد  نمـشد و  اب  هلباقم  ماگنه  هب  ییابیکـش  ربص و  رد  هرخالاب  تواخس … و 
اب هزرابم  هنحـص  رد  نوچ  هک  تساهوگلا  نیا  زا  یکی  موصعم و  نایاوشیپ  ناـماما و  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـما .)  ) موهفم
وا يراکادـف  هب  مالـسا  هک  اجنآ  دـنک و  یم  داـجیا  كرحت  جوم و  اـهناسنا  همه  رد  وا  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ماـیپ  دریگ ، یم  رارق  نمـشد 

تاملک رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  مایپ  انعم و  نیا  ددرگ . یم  قشمرـس  وگلا و  نایناهج  همه  يارب  شییابیکـش  ربص و  راعـش  تسا ، دـنمزاین 
مظن و تروص  هب  هک  ترضح  نآ  راتفگ  رد  اهراعش  نیا  دادعت  هدیدرگ و  سکعنم  شرگید  ياهمایپ  زا  شیب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

: مینک یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  دروم  تسیب  اجنیا  رد  هک  دراد  یلجت  روهظ و  شیاهراعش  اهمایپ و  ریاس  زا  شیب  هدیسر ، ام  تسد  هب  رثن 
(35 . ) هلثم عیابی  یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  ۀمرحملا  سفنلا  لتاق  رمخلا  براش  قساف  لجر  دیزی  7 – و   / 1

تعیب وا  لثم  يدرف  اب  نم  دننام  یصخش  دوش و  یم  روجف  قسف و  بکترم  اراکشآ  شکمدآ و  راوخبارـش ، قساف ، تسا  یـصخش  دیزی  (و 
هنیدم رادنامرف  هبتع ) نب  دیلو   ) خساپ رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  میدومن ، هراشا  هتشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب  درک .) دهاوخن 

: هک دومرف  داریا 
، دـنک یم  ناـیب  ار  دـیزی  داـسف  هکنیا  نیع  رد  هلمج  نیا  دوـمن و  حرطم  ار  دـیزی  اـب  تعیب  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هـب  هیواـعم  گرم  زا  سپ 

: داد دهاوخ  همادا  هزرابم  هب  داسف ، لباقم  رد  هک  دناسر  یم  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تماقتسا  يرادیاپ و 
هلثم عابی  یلثم ال  و 

(. تفر مهاوخن  تلذ  راب  ریز  هاگ  چیه  نم  انامه   ) ادبا یسفن  نم  ۀیندلا  یطعا  ینا ال  7 – و   / 2
هثداح هنیدـم ، زا  تکرح  زا  لبق  وا  هک  هاـگنآ  دومن ، ناـیب  فرطا )  ) هب فورعم  رمع )  ) شردارب خـساپ  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 

نآ دنک ، شزاس  دیزی  اب  دوش و  فرصنم  رفس  نیا  زا  ماما  هک  دومن  تساوخ  رد  لقن و  نسح  ماما  نابز  زا  ار  ماما  تداهش  نایرج  البرک و 
هدـیناسر و يو  عالطا  هب  دوب ، ثداوح  نیا  نایرج  رد  فرطا ) رمع   ) هچنآ زا  شیب  ار  دوخ  یهاـگآ  هکنیا  نمـض  يو  خـساپ  رد  ترـضح 
ار هلمج  نیا  درک ، لقن  يو  يارب  دوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  زا  هک  يروط  هب  ار  یبتجم  ماما  دوخ و  تداهش  نایرج 

: هک دومن  هفاضا  مه 
! دنگوس ادخ  هب  )

(. تفر مهاوخن  تلذ  راب  ریز  هب  ادبا  اهراشف  همه  نیا  هب 
(36 . ) ۀیواعم نب  دیزی  تعیاب  امل  يوام  اجلم و ال  ایندلا  یف  نکی  مل  ول  یخا ، ای   – 7  / 3

هیواعم نب  دـیزی  هب  تعیب  تسد  نم  مه  زاب  دـشابن ، ياءاجلم  هاـگهانپ و  چـیه  تعـسو ) همه  نیا  اـب   ) اـیند ماـمت  رد  رگا  دـمحم )!  ) ردارب )
(. داد مهاوخن 

هب هک  دومن  داهنـشیپ  نینچ  نیا  ترـضح  نآ  هب  يو  هک  هاگنآ  دومرف ، هفینح ) دـمحم   ) شردارب خـساپ  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ار یناگدنیامن  اجنآ  زا  دیریگب و  رارق  تسد  رود  هقطنم  کی  رد  تنادنزرف  هارمه  هب  دینکن و  تماقا  نیعم  رهـش  کی  رد  امـش  نم  هدـیقع 
مه زاب  دندرک ، تعیب  نارگید  اب  رگا  دیروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  رکـش  دندومن ، تعیب  امـش  اب  مدرم  رگا  دـیراد ، لیـسگ  اهرهـش  يوس  هب 

. دیدرگ دهاوخن  دراو  امش  رب  يا  همطل 
تداعـس و زج  ار  گرم  راب ) تلذ  طـیحم  نینچ  رد   ) نم ( ) 37 . ) امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  و  ةداعـس ، ـالا  توملا  يرا  ـال  ینا  و   - 7  / 4
رد هک  تسا  ترضح  نآ  ینارنخس  ياهزارف  زا  هلمج  نیا  مناد .) یمن  تبکن  گنن و  زج  يزیچ  ار  نارگمتس  نیا  اب  یگدنز  یتخبـشوخ و 

. تسا هدومرف  داریا  البرک  هب  دورو  زا  سپ  مرحم ، مود  زور 
! دنگوس ادخ  هب  ( ) 38 . ) دیبعلا رارف  رفا  و ال  لیلذلا ، ءاطعا  يدی  مهیطعا  هللا ال  و   - 7  / 5

(. منک یم  رارف  ناشربارب  زا  گنج و  هنحص  زا  ناگدرب  دننام  هن  مراذگ و  یم  نانآ  تسد  رد  تلذ  تسد  هن 
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. دومرف داریا  اروشاع  زور  رد  دوخ  لوا  ینارنخس  نمض  رد  ار  هلمج  نیا  ماما 
و نونموملا ، هلوسرو و  کلذ  انل  هللا  یبای  ۀلذلا ، انم  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نا  الا و   - 7  / 6

(39 …  ) مارکلا عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رث  ؤن  نا  نم  ۀیبا ، سوفن  و  ۀیمح ، فونا  و  ترهط ، تباط و  روجح 
تسا و هداد  رارق  یگدنز )  ) تلذ و  تداهش )  ) ریـشمش یهار  ود  نیب و  رد  ارم  هیامورف ، دنزرف  و  دایز ) نبا   ) هیامورف نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  )

! تاهیه
ام و ناردام  كاپ  ياهنماد  درادـن و  ابا  میـشاب ، تلذ  ياریذـپ  ام  هکنیا  زا  ناـنموم  شلوسر و  ادـخ و  اریز  میورب ؛ تلذ  راـب  ریز  هب  اـم  هک 
(. میرادب مدقم  تلیضف ، اب  نادرم  هاگلتق  رب  ار  تسپ  میئل و  دارفا  تعاطا  هک  دراد  یمن  اور  ام  ناردپ  تفارش  اب  سوفن  تریغ و  اب  ياهزغم 

. تسا اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نیمود  ياهزارف  زا  تالمج  نیا 
! دیشاب هاگآ  ( ) 40 . ) یمدب بصخم  انا  هللا و  یقلا  یتح  نودیری  امم  یش ء  یلا  مهبیجا  هللا ال  اما و   - 7  / 7

! دنگوس ادخ  هب 
(. مدرگ لیان  ادخ  ياقلد  هب  و  هتـشگ ، باضخ  منوخ  هب  منـساحم  ات  داد  مهاوخن  تبثم  باوج  نانمـشد  ياه  هتـساوخ  زا  کی  چـیه  هب  نم 

هبولغم گنج  رکشل ، ود  نایم  رد  هکنآ  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  زا  ییاهزارف  زا  هلمج ، نیا 
. تسا هدومرف  داریا  شنارای ، هیقب  یلست  عیجشت و  يارب  دندیسر ، تداهش  هب  ترضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  دیدرگ و  عقاو  يا 

باسح هب  تسادخ ، نامرف  هب  هک  منارای  باحـصا و  ندش  هتـشک  مناج و  لذـب  ( ) 41 . ) یباحصا ةامح  یـسفن و  بستحا  هللا  دنع   – 7  / 8
(. میامن یم  شاداپ  رجا و  تساوخ  رد  وا  هاگشیپ  زا  تسوا و 

. دومرف داریا  شلاسنهک  زابرس  رهاظم ) نب  بیبح   ) هدش هعطق  هعطق -  رکیپ  رانک  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
هتـشک زین  نیرـضاح  امـش  همه  موش و  یم  هتـشک  ادرف  نم  ( ) 42 . ) ادـحاو مکنم  یقبی  ـال  یعم و  مکلک  نوـلتقت  لـتقا و  ادـغ  ینا   - 7  / 9

ماما موهملا ، سفن  لقن  قبط  دش . دنهاوخ  هتـشک  زین  راوخ  ریـش  هللادبع  مساق و  یتح  دنام … و  دهاوخن  هدنز  امـش  یـسک  دش و  دـیهاوخ 
هب هک  هاگنآ  داد  رکذت  دومرف ، داریا  دوخ  باحصا  تیب و  لها  هب  باطخ  هک  ینارنخـس  زا  سپ  اروشاع  بش  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع 

تیامح يرادیاپ و  تماقتـسا و  ینایب  اب  يوحن و  هب  نانآ  زا  کی  ره  یلو  دنیامن ، كرت  ار  البرک  هنحـص  دنوش و  صخرم  داد  هزاجا  نانآ 
. دندومن مالعا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دوخ 

لقن هب  انب  دـنیب .) یم  ار  وا  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ ناسآ  نم  رب  زین  تبیـصم  نیا  لمحت  ( ) 43 . ) هللا نیعب  هنا  یب  لزن  اـم  یلع  نوـه   – 7  / 10
: هک دومرف  داریا  یماگنه  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  سوواط ) نب  دیس  )

هرخالاب و  دیشاپ . نامسآ  يوس  هب  تفرگ و  ار  وا  يولگ  نوخ  ترضح  نآ  تفرگ و  رارق  ریت  فده  شتـسد  يور  رد  شراوخ  ریـش  لفط 
: هک تسا  هلمج  نیا  مه  یکی  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  رثن  تروص  هب  هک  ترضح  نآ  يرادیاپ  ياهراعش  تماقتسا و  ياهمایپ  زا 

رد یـسلجم  موحرم  ار  هلمج  نیا  تسا .) تلذ  گـنن و  اـب  یگدـنز  زا  رتهب  تزع  اـب  گرم   ) لذ یف  ةاـیح  نم  ریخ  زع  یف  توم   - 7  / 11
نآ يرادیاپ  تمواقم و  راعـش  مایپ و  کنیا  و  تسا . هدومن  لقن  بقانم  زا  ترـضح  نآ  تاشیامرف  زا  یـضعب  نمـض  رد  ( 44  ) راونالاراحب

: تسا هدیدرگ  لقن  رعش  تروص  هب  هک  ترضح 
املسم دهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یضماس و   - 7  / 12

(. دشاب مالسا  يارب  شداهج  قح و  شتین  هک  هاگنآ  تسین ، گنن  درمناوج  رب  گرم  هک  مور  یم  گرم  يوس  هب  نم  )
امرجم فلاخ  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لاجرلا  یساوو   – 7  / 13

(. دنیزگ يرود  ناراکتیانج  زا  و  ادخ ، اب  ینمشد  زا  دنک و  تیامح  کین  نادرم  زا  شناج  راثیا  اب  (و 
امرمرع جایهلا  یف  اسیمخ  یلقتل  اهءاقب  دیرا  یسفن ال  مدقا   - 7  / 14
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(. موش هجاوم  گرزب  سب  ینمشد  اب  تخس و  یگنج  رد  ات  میوش  یم  یگدنز  زا  تسد  منک و  یم  میدقت  ار  مناج  کنیا  نم  )
امغرت شیعت و  نا  الذ  کب  یفک  ملا  مل  تم  نا  مدنا و  مل  تشع  ناف   - 7  / 15

ار ینیگنن  راب و  تلذ  نینچ  هک  سب  نیمه  وت  يارب  یلو  متسین ، تمالم  دروم  مریمب  رگا  مرادن و  ینامیشپ  منامب ، هدنز  هدیقع  نیا  اب  رگا  )
(. ینک يرپس 

رد هک  هاـگنآ  دومن ، داریا  یحاـیر ) دـیزی  نبرح   ) هب باـطخ  فارـشا )  ) لزنم رد  ار  هناـگراهچ  تاـیبا  نیا  راعـش و  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
قبط دوب  هتفرگ  میمـصت  رح ، دهد و  همادا  هفوک  يوس  هب  دوخ  تکرح  هب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  دـش ، ینالوط  ثحب  ناشنایم 
رفس نیا  امش  رگا  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  اجنآ  ات  دیامن . يریگولج  ترضح  نآ  تکرح  زا  دوب ، هدش  لوحم  يو  هب  هک  یتیرومام 

: دومرف يو  خساپ  رد  ترضح  نآ  دش . دیهاوخ  هتشک  امتح  امش  دیایب ، شیپ  یگنج  رگا  دیدرگ و  دهاوخ  گنج  هب  رجنم  دیهد  همادا  ار 
.)؟ ینولتقت نا  بطخلا  مکب  ودعی  له  ینفوخت و  توملاابفا  )

)؟ تسا هتخاس  امش  زا  يراک  زین  نم  نتشک  زا  شیب  رگم  یناسرت ، یم  گرم  اب  ارم  ایآ  )
: دومرف هاگنآ 

رد ربمایپ  يرای  ترـصن و  يارب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  سوا  هلیبق  زا  ناملـسم  ردارب  نآ  هک  مناوخ  یم  ار  يراعـشا  ناـمه  نم  اـجنیا  رد 
(45 . ) دومرف داریا  ار  هدش  دای  راعشا  سپس  دناوخ ، دنک ، تکرش  گنج 

مدج مردپ و  هک   ) تسا یمیدق  راد و  هقباس  ام  يزوریپ  میدـش ، زوریپ  رگا  ام  . ) انیمزهم ریغف  مزهن  نا  امدـق و  نومازهف  مزهن  ناف   - 7  / 16
زا یکی  نیا  تسا .) رادیاپ  قح  میقح و  رادفرط  ام  اریز   ) میدروخن تسکش  ام  مه  زاب  میروخب ، تسکش  رگا  و  دنا .) هتشگ  زوریپ  رافک  رب 
هب دومرف ، داریا  هفوک  لها  يارب  اروشاع  زور  رد  هک  دوخ  حورشم  ینارنخس  نیمود  نمض  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرعش  تیب  راهچ 

(46 . ) دیدرگ لثمتم  اهنآ 
(47 . ) لضفا هللا  یف  فیسلاب  ءرما  لتقف  تاشنا  توملل  نادب  الا  نکت  نا  و   - 7  / 17

تیب راهچ  زا  یکی  مه  تیب  نیا  رتهب .)! هچ  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  درم  ندش  هتـشک  سپ  تسا ، هدش  هدیرفآ  گرم  يارب  اهندب  نیا  رگا  (و 
نیا هدـنیآ  عضو  زا  يو  اریز  دومرف ؛ داریا  دـمآ ، یم  هفوک  زا  هک  يرفاسم  خـساپ  رد  قوقـش ) لزنم   ) رد مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يرعش 

. دومن ینارگن  راهظا  دوش ، هجاوم  اهنآ  اب  تسا  نکمم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  يراوگان  ثداوح  زا  رفس و 
(48 . ) رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  توملا   - 7  / 18

(. دشاب یم  شتآ  لوبق  زا  رتهب  گنن  تسا و  گنن  نتفریذپ  زا  رتهب  گرم  )
. ینثنا نا ال  تیلا  یلع  نب  نیسحلا  انا   - 7  / 19

(. مرواین دورف  رس  نمشد ) لباقم  رد   ) هک ماهدرک  دای  دنگوس  متسه ، یلع  نب  نیسح  نم  )
(49 . ) یبنلا نید  یلع  یضما  یبا  تالایع  یمحا   - 7  / 20

رد اروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  راعـشا  نیا  موش .) یم  هتـشک  ربمایپ  نید  هار  رد  منک و  یم  عافد  مردـپ  لایع و  لـها و  زا  کـنیا  نم  )
. دیبلط یم  هزرابم  هدومن و  هلمح  نمشد  هب  هک  دناوخ  یلاح 

يرادیاپ ربص و  هب  توعد   - 8

(50 . ) نوزئافلا مه  مهنا  اوربص  امب  مویلا  مهتیزج  ینا 
یکی هک  دیدومرف  هظحالم  هتشذگ  لصف  رد  دنراگتسر .) زوریپ و  نانآ  مهد ، یم  شاداپ  ناشتماقتـسا  ربص و  رطاخ  هب  ار  نانآ  زورما  نم  )

هب ترـضح  نآ  ییانتعا  یب  رد  تیلووسم  شریذـپ  ماگنه  هب  تماما و  نارود  رد  هک  یلیاضف  نیرت  هتـسجرب  زا  یقالخا و  تایـصوصخ  زا 
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. دوب هیما  ینب  يرهاظ  تردق 
مواقم هیحور  نیا  ياراد  شدوخ  هکنیا  زا  هتشذگ  راوگرزب ، نآ  اریز  میوش ، یم  انشآ  تلیـضف  نیا  زا  يرگید  دعب  اب  لصف ، نیا  رد  کنیا 

رد نانآ  هکنیا  اب  و  دومن . یم  تیوقت  ار  يا  هیحور  نینچ  مه ، نانآ  رد  توعد و  مهم  لصا  نیا  رب  زین  ار  شنارای  نادناخ و  دوب ، راوتـسا  و 
طیارـش و تیـساسح  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ  مه  زاب  یلو  دـندوب ، رادروخرب  ییالاو  ییابیکـش  ربص و  زا  خـسار  داـقتعا  يوق و  ناـمیا  رثا 

هیصوت ییابیکش  ربص و  يرادیاپ و  تماقتـسا و  هب  ار  شنارای  باحـصا و  لاسدرخ و  نارتخد  ناوناب و  يدراوم  رد  هثداح  ندوب  ییانثتـسا 
يارب دیـشخب و  یم  شمارآ  ورین و  ناشیاهلد  رب  تیوقت و  ار  نانآ  يورخا  يونعم و  ياه  شاداپ  میـسرت  فلتخم و  تاـنایب  اـب  دومن و  یم 

نآ نانآ  رد  لکوت  دامتعا و  داجیا  یحور و  تیوقت  رد  تالمج  نیا  تخاـس و  یم  رتمرگلد  رت و  هداـمآ  تراـسا ، تداهـش و  زا  لابقتـسا 
ساسحا ناشرکیپ ، ندش  هعطق  هعطق -  زا  هن  دـنداد و  هار  همهاو  سرت و  دوخ  رد  ریـشمش ، هزین و  اب  ندـش  هجاوم  زا  هن  هک  دوب  رثؤم  نانچ 
تـسکش بجوم  ناوناب ، رد  شیازهتـسا  تتامـش و  دـنک و  بوعرم  ار  ناکدوک  تسناوتن  نمـشد  هناـیزات  یلیـس و  دـندومن ، جـنر  درد و 

: شخبمارآ ياهمایپ  نیا  زا  هرقف  هد  کنیا  و  دیدرگن . نانآ  یحور 
! مرهاوخ ( ) 51 . ) نوقبی ءامسلا ال  لها  نوتومی و  ضرالا  لها  نا  یملعا  و  هللا ، ءازعب  يزعت  هاتخا ، ای   - 8  / 1

قبط دنام .) یمن  یقاب  نامسآ  لها  زا  یسک  دنریم و  یم  ایند  مدرم  همه  هک  نادب  ریگب و  شیپ  رد  ییابیکش  ربص و  دنوادخ ، زا  دادمتسا  اب 
هب باطخ  اروشاع  بش  رد  ار  تالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ربتعم  عبانم  رد  هچنآ 

: دناوخ یم  ایند  ییافو  یب  رد  يراعشا  شاهمیخ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  هک  هاگنآ  دومرف ، مالسلا  هیلع  اربک  بنیز 
 … (. لیلخ نم  کل  فا  رهد  ای  )

: تفگ نینچ  دیدرگ و  وا  همیخ  دراو  هلجع  اب  شردارب ، زا  راعشا  نیا  ندینش  اب  دوب ، هتسشن  داجس  ماما  رتسب  رانک  رد  اربک  بنیز 
! مردارب )

هدـش داـی  تـالمج  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  و  درک ) هدـنز  ار  بیاـصم  همه  تبیـصم ، نیا  هک  مدـید  یمن  ار  يزور  نینچ  مدرم و  یم  شاـک 
. داد یلست  ار  شرهاوخ 

: دومرف نینچ  هاگنآ 
! هاتخا ای   - 8  / 2

! موثلکا ما  ای 
! ۀمطاف ای 
! بابر ای 

! موثلک ما  مرهاوخ  ( ) 52 . ) ارجه نلقت  و ال  اهجو ، نشمخت  و ال  ابیبج ، یلع  نققشت  الف  تلتق  اذا  نرظنا 
! همطاف مرتخد ) )
! بابر مرسمه ) )

(. دینارن نابز  رب  تسین  هتسیاش  امش  زا  هک  ینخس  دینزن و  تروص  هب  یلیس  دینکن ، كاچ  نابیرگ  نم  گرم  زا  سپ 
بذعی و  ریخ ، یلا  مکرما  ۀبقاع  لعجیو  ءادعالا ، رـش  نم  مکیجنیـسو  مکظفاح ، مکیماح و  یلاعت  هللا  نا  اوملعاو  ءالبلل ، اودعتـسا   - 8  / 3

(53 . ) مک ردق  نم  ضقنی  ام  مکتنـسلاب  اولوقت  اوکـشت و ال  الف  ۀمرکلا ، معنلا و  عاوناب  ۀیلبلا  هذه  نع  مکـضوعی  و  باذعلا ، عاوناب  مکودع 
دهاوخ تاجن  نانمـشد  تسد  زا  ار  امـش  کیدزن ، هدنیآ  رد  تسا و  امـش  ظفاح  نابیتشپ و  دنوادخ  دینادب  دیـشاب و  هدامآ  اهیتخـس  يارب  )

اهتمعن و يراتفرگ ، نیا  لباقم  رد  امـش  يارب  بذعم و  نوگانوگ  ياهباذع  هب  ار  نمـشد  و  دـهد . یم  رارق  وکین  ار  امـش  راک  ماجرف  داد و 
هیلع ماما  ار  تالمج  نیا  دیرواین .) نابز  رب  دنک ، یم  مک  ار  امش  شزرا  هچنآ  دینکن و  هوکش  سپ  تشاد ، دهاوخ  ینازرا  ناوارف  ياهتزع 
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. دومرف داریا  مرح  ناوناب  دوخ و  نارهاوخ  هب  باطخ  شعادو  نیرخآ  رد  مالسلا 
زور نیا  رد  امش  نم و  هک  هداد  هزاجا  دنوادخ  ( ) 54 . ) لاتقلا وربصلاب  مکیلعف  مویلا ، اذـه  یف  یلتق  مکلتق و  یف  نذا  یلاعت  هللا  نا   - 8  / 4

(. دیگنجب نمشد  اب  دینک و  ییابیکش  ربص و  هک  تسا  امش  رب  تسا ) هدیدرگ  ام  لاح  لماش  داهج ، مکح  ( ؛ میوش هتشک 
! مارکلا ینب  اربص   - 8  / 5

ام و  رصق ، یلا  نجس  نم  لقتنی  نا  هرکی  مکیاف  ۀمئادلا ، میعنلا  ۀعـساولا و  نانجلا  یلا  ءارـضلا  ؤبلا س و  نع  مکب  ربعت  ةرطنقالا  توملا  امف 
! ناگداز گرزب  يا  ( ) 55 . ) باذع نجس و  یلا  رصق  نم  لقتنی  نمک  الا  مکئادع  وه ال 

یم یگـشیمه  ياهتمعن  رواـنهپ و  تشهب  هب  هداد  روبع  اـهجنر  اهیتخـس و  زا  ار  امـش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم  هک  دـینک  ییابیکـش  ربص و 
ار نانآ  هک  تسا  نآ  دننام  امش  نانمشد  يارب  گرم  نیمه  دبای و  لاقتنا  رـصق  هب  نادنز  زا  دهاوخن  هک  تسا  امـش  زا  یـسک  هچ  دناسر و 

(. دننک لقتنم  هاگ ، هجنکش  نادنز و  هب  یخاک  زا 
مهتانج یلا  ءالوه  رسج  توملا  رفاکلا و  ۀنج  نموملا و  نجس  ایندلا  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  نع  ینثدح  یبا  نا   - 8  / 6

تسا و رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  هکنیا  دومن  لقن  ادخ  لوسر  زا  مردـپ  ( ) 56 . ) تبذک تبذک و ال  ام  میهمحج  یلا  ءالوه  رـسج  و 
یم غورد  نم  هن  دـناهتفگ و  غورد  نم  هب  هن  ناشخزود ، يارب  تسا  رفاک )  ) نانیا لپ  ناشتـشهب و  يارب  تسا  ناناملـسم )  ) نانآ لـپ  گرم 

داریا شنارای  هب  باطخ  حبـص ، زاـمن  هماـقا  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  زا  زارف  هس  نیا  میوگ .)
. دومن

گرم يوس  هب  دـیزیخرب  ناراوگرزب  يا  ( ) 57 ( ) مکیلا موقلا  لسر  ماهـسلا  هذه  ناف  هنم  دـبال  يذـلا  توملا  یلا  مارکلا  اهیا  اوموق   - ) 7/8
هیلع یلع  نب  نیـسح  دوـش .) یم  باـترپ  امـش  يوـس  هب  مدرم  نیا  زا  هک  تسا  گرم  ياـهکیپ  اـهریت  نیا  تـسین و  نآ  زا  يزیرگ  هار  هـک 

: هک دومرف  داریا  هاگنآ  اروشاع  زور  رد  ار  تالمج  نیا  مالسلا 
: تفگ هدرک و  اهر  ترضح  نآ  هاگ  همیخ  يوس  هب  يریت  شاهمیخ  هب  دعس ، رمع  عقوم ، نیا  رد  دومن و  تعجارم 

ندید اب  وا  نایرکـشل  مدومن . يزادناریت  نیـسح ، ياه  همیخ  يوس  هب  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  دـیهدب  تداهـش  دایز ) نبا   ) ریما دزن  امش 
رتمک اههمیخ  نایم  رد  یمومع ، يزادـناریت  نیا  رثا  رد  یلقن  هب  انب  هک  دـنتخیر  ورف  اـههمیخ  هب  ناراـب  تارطق  دـننام  ار  اـهریت  هنحـص ، نیا 

!…( مارکلا اهیا  : ) دومرف ساسح  عقوم  نیا  رد  ماما  دشاب ، هدرکن  تباصا  وا  ندب  رب  يریت  هک  دنام  یسک 
! مارک ای   - 8/8

نوعقوتی هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  ءادهشلا  مالسلا و  هیلع  هللا  لوسر  اذه  و  اهرامث ، تعنیا  اهراهنا و  تلـصتا  اهباوبا و  تحتف  دق  ۀنجلا  هذه 
يا نازیزع ! يا  ( ) 58 (. ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا و  لص   ) لوسرلا مرح  نع  اوبذ  هیبن و  نید  هللا و  نید  نع  اوماحف  مکب ، نورشابتی  مکمودق و 

! ناشنم گرزب 
هیلع و هللا  لص  ادخ  لوسر  کنیا  تسا و  مرخ  زبسرـس و  شناتخرد  يراج و  شیاهرهن  هک  هدش  زاب  امـش  يور  هب   ) تشهب ياهرد  کنیا 

شلوسر ادخ و  نید  زا  هک  تسامش  رب  سپ  دنهد ، یم  هدژم  رگیدمه  هب  ار  امش  دورو  دنتسه و  امش  رظتنم  ادخ  هار  نادیهش  ملس و  هلآ و 
(. دینک عافد  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  مرح  زا  تیامح و 

دوخ هنیس  راوگرزب  نآ  زا  عافد  رد  زامن ، ماگنه  هب  رفن  دنچ  هک  هاگنآ  رهظ ، زامن  هماقا  زا  سپ  ار  تالمج  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
. دومرف داریا  دندیطلغ ؛ نوخ  كاخ و  هب  هدومن و  رپس  ار 

! تشهب يوس  هب  شیپ  ورمع )! ( )) 59 (. ) ۀعاس نع  کب  نوقح  اناف ال  مدقت   - ) 8  / 9
(. میوش یم  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  زین ، ام 

: هک دومرف  يوادیص ) دلاخ  نب  ورمع   ) هب یماگنه  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
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! هللا لوسر  نبای  تشاد  هضرع  يو 
! تنابرق هب  مناج 

وت هک  منیبب  مشکب و  رانک  ار  مدوخ  هک  تسا  تخس  نم  يارب  اریز  موش ؛ قحلم  وت  دیهش  نارای  هب  رتدوز  مراد  هچ  ره  ماهتفرگ  میمصت  نم 
(. يوش یم  هتشک  نمشد  تسد  هب  يا و  هدنام  اهنت  تلایع  لها و  نایم  رد 

ایند و زا  رتهب  هک ) یتشهب   ) يوس هب  باتـشب  هلظنح )! ( )) 60 . ) یلبی کلم ال  یلا  و  اهیف ، ام  ایندـلا و  نم  کل  ریخ  وهاـم  یلا  حر   - 8  / 10
زیاج ار  تداهش  رد  ریخأت  هک  یمابش ) هلطنح  (. ) دوش یمن  هنهک  تسا و  یگشیمه  هک  یماقم  کلم و  يوس  هب  باتـشب  تسوا و  رد  هچنآ 

: درک ضرع  تسناد ، یمن 
؟ انناوخاب قحلن  انبر و  حورن  الفا 

؟ موشن قحال  دناهتشگ  لیان  تداهش  ضیف  هب  هک  نامنردارب  هب  مورن و  نامراگدرورپ  يوس  هب  ایآ   ؛
: دومرف خساپ  رد  ترضح  (. 

 … (. یلا حر  )
! یتمومع ینب  ای  اربص   - 8  / 11

! یتیب لها  ای  اربص 
! نم ناگدازومع  ( ) 61 . ) ادبا مویلا  اذه  دعب  اناوه  متیار  ال 

! نم تیب  لها 
هیلع یلع  نب  نیـسح  دید .) دیهاوخن  يراوخ  يور  تداهـش ، زا  دـعب  گنج و  نیا  زا  سپ  هک  دیـشاب  ابیکـش  روبـص و  گرم ،) لباقم  رد  )

: هک دومرف  یلاح  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا 
: دومرف دومن ، هدهاشم  ار  یعمج  ههتسد  هلمح  نیا  ماما  نوچ  دندرک و  هلمح  نمشد  يوس  هب  مشاه  ینب  ناناوج  زا  رفن  دنچ 

 … (. اربص )
! یخا نب  ای   - 8  / 12

رفعج و ةزمح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسرب  نیحلاصلا . نیرهاطلا  کـئاباب  کـقحلی  هللا  ناـف  کـب  لزن  اـم  یلع  ربصا 
! مردارب دنزرف  ( ) 62 . ) نسحلا

، هزمح یلع ، ادـخ ، لوسر  تحلاص  كاپ و  ناکاین  هب  ار  وت  دـنوادخ  اریز  دوش  یم  دراو  وت  رب  هک  يراشف  جـنر و  رب  شاب  ابیکـش  روبص و 
رارق نمشد  ترـصاحم  رد  كاخ و  يور  رد  هک  ینالوط  گرم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دومن .) دهاوخ  قحلم  نسح  رفعج و 
رارق وا  رانک  رد  همیخ  هب  ار  وا  يربک  بنیز  دـیناسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ناباتـش  ار  دوخ  ترـضح ، نآ  ناگداز  ردارب  زا  یکدوک  تفرگ 

ندیـسر عناـم  اـت  درب  شیپ  ار  دوخ  تسد  كدوـک  نآ  دوـمن ، هلمح  ماـما  يوـس  هب  بعک ) نب  رحب   ) ماـن هب  نمـشد  دارفا  زا  یکی  تفرگ ،
هب هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیدرگ ، نازیوآ  تسد  دومن و  عطق  ار  نآ  دمآ و  دورف  لفط  تسد  هب  ریـشمش  دوش ، شیومع  هب  ریـشمش 

: داد یلست  ار  وا  هلمج  نیمه  اب  تخادنا و  يو  ندرگ  هب  تسد  دیشک و  شوغآ  هب  ار  لفط  نآ  دوب ، هداتفا  كاخ  يور 
! یخا نب  ای  )

 … (. کب لزن  ام  یلع  ربصا 

ع)  ) یلع نب  نیسح  مایپ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   - 9

نیا نیناوق  ییارجا  لماع  یمالسا و  ماظن  يانبریز  تعیرـش و  ياه  همانرب  نیرتمهم  زا  یکی  ناونعب  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) هلاسم
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فیلکت یمتح و  هفیظو  کی  هئارا  تروص  هب  هلمج  زا  فلتخم  تاریبعت  نیواـنع و  اـب  دـیجم  نآرق  رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  سدـقم  نییآ 
: تسا هدمآ  دکوم 

نایب ناونع  هب  یهاـگ  و  ( 63 . ) نوحلفملا مه  کـئلوا  رکنملا و  نع  نوـهنی  فورعملاـب و  نورماـی  ریخلا و  یلا  نوعدـی  ۀـما  مکنم  نکتلو 
: دیامرف یم  هچنانچ  تسا  هدش  دای  نآ  زا  نیتسار  نانموم  ياه  هناشن  فاصوا و 

هلآ و هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  تاـملک  رد  و  ( 64 …  ) رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ضعب  ءایلوا  مهـضعب  تانموملا  نونموملا و  و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  ناوارف  تادیکات  دروم  نیا  رد  مه  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ملس و 

یم نما  اههار  ود ، نیا  هلیـسو  هب  دـنوش و  یم  اپرب  اهنآ  اب  تابجاو  هیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  هضیرف  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  )
دوش یم  هتفرگ  ماقتنا  اهنمشد  زا  دابآ و  اهنیمز  اهنآ  هیاس  رد  ددرگ و  یم  نیمإت  دارفا  قوقح  دوش ، یم  لالح  مدرم  راک  بسک و  ددرگ و 
مامت اب  ار  داهج  هعیش ، گرزب  ياهقف  زا  يا  هدع  هک  تسا  تیمها  نیا  هب  هجوت  اب  ( 65 (. ) ددرگ یم  هار  هبور  اهراک  همه  اهنآ ، وترپ  رد  و 

یم باسح  هب  یمالسا  هفیظو  نیا  زا  يا  هشوگ  دنناد و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یشخب  شماکحا ، داعبا و  مامت  اب  شتمظع و 
: هلمج دنروآ و 

هدـمآ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  رد  هک  رکنملا . نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةاکزلا و  تیتا  ةالـصلا و  تمقا  دـق  کنا  دهـشا 
ماـجنا هب  ار  فورعم  هب  رما  هفیظو  دوخ ، داـهج  ماـیق و  اـب  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  میهفت  ار  اـنعم  نیا  و  تسا . تقیقح  نیا  هاوگ  تسا ،

هس روحم و  هس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایپ  مالک و  رد  تساراد ، هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  لاح ، ره  هب  تسا . هدیناسر 
: تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  فلتخم ، شخب 

. یمالسا هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  فلا - 
. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ناگدننک  یتسس  شهوکن  ب - 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  رد  مهم  لماع  یلصا و  رصنع  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج - 

: لوا شخب  کنیا 

یمالسا هعماج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  فلا - 

! سانلا اهیا   - 9  / 1
: لاق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  نا 

لعفب و ال هیلع  ریغی  ملف  ناودعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هدهع  اثکان  هللا  مارحل  الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم 
! مدرم ( ) 66 . ) هلخدم هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق 

تنـس اب  هتـسکش ، مه  رد  ار  وا  نامیپ  هدومن و  لـالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  ییوگ  روز  رئاـج و  ناطلـس  سک  ره  دومرف  ادـخ  ربماـیپ 
لمع و اب  يدرف  نینچ  اب  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  یهلا  نوناق  اب  تفلاـخم  هاـنگ و  هار  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  دزرو ، یم  تفلاـخم  ربماـیپ ،

شخب زارف ، نیا  دنک .) لخاد  منهج ) شتآ   ) رگنایغط نامه  لحم  هب  ار  تکاس )  ) درف نینچ  هک  تسا  دنوادخ  رب  دنکن ، تفلاخم  شراتفگ 
. دومرف داریا  رح  نایهاپس  هب  باطخ  هضیب )  ) لزنم رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  زا  لوا 

: لوقی ذا  رابخالا  یلع  هنانث  ءوس  نم  ءایلوا  هب  هللا  ظعو  امب  سانلا  اهیا  اوربتعا   - 9  / 2
 … مثالا مهلوق  نع  رابخالا  نوینابرلا و  مهاهنی  ول ال 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2566 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاق و 
(67 . ) نولعفی اوناک  ام  سئبل  هلوق -  یلا  لیئارسا -  ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل 

! مدرم يا  )
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دیریگب ، تربع  هداد ، دوهی  ياملع  زا  شهوکن  تروص  هب  شناتسود  ایلوا و  هب  ادخ  هک  يدنپ  زا 

: دیامرف یم  زاب  و  دننک . یمن  یهن  مارح ، لام  ندروخ  زیمآ و  هانگ  نانخس  زا  ار  نانآ  دوهی ، ياملع  يراصن  نادنمشناد  ارچ 
، دنداد یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  ار  رگیدـمه  نانآ  اریز  دـنتفرگ ؛ رارق  نیرفن  نعل و  دروم  دـندش ، رفاک  هک  هدـع  نآ  لیئارـسا  ینب  زا 

نب نیـسح  یخیرات  لصفم و  هبطخ  ياهزارف  زا  هناـگ  هن  ياـهزارف  زارف و  نیا  دـندش .) یم  بکترم  هک  يراکدـب  هچ  دـندرک و  یمن  یهن 
. تسا هدومرف  داریا  ار  نآ  ینم  نیمزرس  رد  هیواعم ، گرم  زا  لبق  لاس  ود  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع 

امیف ۀبغر  کلذ  نع  مهنوهنی  الف  داسفلا  رکنملا و  مه  رهظا  نیب  نیذلا  ۀـملظلا  نم  نوری  اوناک  مهنال  مهیلع  کلذ  هللا  باع  امنا  و   - 9  / 3
: لوقی هللا  نورذحی و  امم  ۀبهر  مهنم و  نولانی  اوناک 

نوشخا سانلا و  اوشخت  الف 
: لاق و 

نیا زا  ار  نانآ  توکـس  ادخ  تقیقح  رد  ( ) 68 …  ) رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمای  ضعب  ءایلوا  مهـضعب  تاـنموملا  نونموملا و  و 
دندرک و یمن  ناشعنم  زاب  دـناهتخادرپ و  داسف  يراکتـشز و  هب  ناراکمتـس  هک  دـندید  یم  دوخ  مشچ  اب  نانآ  هک  درامـش  یم  بیع  تهج 

هار لد  هب  نانآ  بیقعت  رازآ و  زا  هک  دوب  یـسرت  رطاخ  هب  دـندرک و  یم  تفایرد  نآ  زا  هک  دوب  ییاهزیچ  هب  هقالع  رطاـخ  هب  توکـس  نیا 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنداد ، یم 

: دیامرف یم  و  دیسرتب . نم  زا  دیسرتن و  مدرم  زا 
(. دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  رگیدمه  دنرگیدکی ، روای ) رای و   ) یلو نموم ، نانز  نادرم و 

اهبعـصو و اهنیه  اهلک  ضئارفلا  تماقتـسا  تمیقا  تیدا و  اذا  اهناب  همعل  هنم  ۀضیرف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  هللا  ادبف   - 9  / 4
ذخا مئاـنغلا و  یفلا ء و  ۀمـسق  ملاـظلا و  ۀـفلاخم  ملاـظملا و  در  عـم  مالــسالا  یلا  ءاـعد  رکنملا  نـع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  کـلذ 

(69 . ) اهقح یف  اهعضو  اهعضاوم و  نم  تاقدصلا 
فورعم و هب  رما  زا  دنتـسه ، يراکمه  یتسود و  رهظم  هک  نانموم  تافـص  ندرمـش  رد  دـش ) هدروآ  یلبق  زارف  هک   ) هیآ نیا  رد  دـنوادخ  )
زا تابجاو  همه  دوش ، رارقرب  هعماج  رد  رما  ود  نیا  رگا  دناد  یم  اریز  درامـش ؛ یم  بجوم  ار  نآ  تسخن  دـنک و  یم  عورـش  رکنم  زا  یهن 

هتفرگ قحان  هب  قوقح  ندنادرگ  زاب  مالـسا ، هب  توعد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوچ  دش ؛ دـهاوخ  رارقرب  لکـشم ، ات  هتفرگ  ناسآ 
ياهتایلام تاکز و   ) تاقدص يروآ  عمج  ذخا  مالسا و  نیزاوم  رب  تسا  یگنج  میانغ  یمومع و  ياهتورث  میسقت  رگمتـس و  اب  زیتس  هدش ،

(. تسا نآ  ندیناسر  یعرش  حیحص و  فرصم  هب  نآ و  بجاو  حیحص و  دراوم  زا  یمازلا )

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دعب  نیرت  مهم 

فورعم و هب  رما  هدرتسگ  موهفم  عیـسو و  داعبا  نایب  تسا ، تیمها  زئاح  هجوت و  لباق  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  مایپ و  زا  زارف  نیا  رد  هچنآ 
نآرق زا  هیآ  ود  هب  دانتسا  اب  ترـضح  نآ  اریز  تسا ؛ یتایح  یـساسا و  هلاسم  نیا  رد  یلمع  هبنج  دعب و  نیرتمهم  هب  هراشا  رکنم و  زا  یهن 

: دیامرف یم  دیجم ،
لح یعامتجا ، تالکـشم  همه  یلمع و  گرزب ، کچوک و  زا  تاـبجاو  همه  دوش ، رارقرب  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  )
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(. دش دهاوخ 
. دنک یم  نایب  تروص  نیدب  ار  روما  نیا  زا  دروم  جنپ  لاثم ، هنومن و  ناونع  هب  هاگنآ 

(. تسا مالسا  هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . ) مالسالا یلا  ءاعد  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا  کلذ  و  کی - 
(. تسا هدش  هتفرگ  قحان  هب  قوقح  ندنادرگ  زاب  و  (. ) ملاظملا در  عم   - ) ود

(. تسا نارگمتس  اب  هزرابم  (. ) ملاظلا ۀفلاخم  و   - ) هس
یف اهعضو  اهعضاوم و  نم  تاقدصلا  ذخا  و   - ) جنپ تسا .) میانغ  یمومع و  ياهتورث  هنالداع  عیزوت  (. ) مئانغلا یفلا ء و  ۀمسق  و   - ) راهچ

(. تسا یعرش  دراوم  رد  اهنآ  ندرک  فرص  حیحص و  اجب و  یمازلا ) ياهتایلام  تاکز و   ) تاقدص يروآ  عمج  و  (. ) اهقح
هشیر ناگدیدمتس و  قوقح  نتفرگ  نارگمتس و  اب  هزرابم  عیسو  حطس  نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مایق  هک  تسا  حضاو  رپ  و 

لیکـشت نودـب  و  یلوق )  ) فورعم هب  رما  اب  اـی  و  يدرف )  ) تروص هب  دـناوت  یمن  هعماـج  رد  داد  لدـع و  هماـقا  داـسف و  روج و  ندومن  نک 
. دشاب ریذپ  ناکما  ییارجا ، يورین  داجیا  یمالسا و  تموکح 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ناگدننک  یتسس  شهوکن  ب - 

فورعم و هب  رما   ) گرزب هضیرف  لباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  هک  یناسک  شمایپ  زا  تمـسق  نیا  رد  هک  ترـضح  نآ  ماـیپ  مود  شخب  کـنیا 
نیا موش  راثآ  هاگنآ  هداد ، رارق  تمالم  شهوکن و  دروم  دـناهداد ، جرخ  هب  یتسـس  بجاو ، نیا  ماـجنا  رد  هتفرگ و  هدـیدان  رکنم ) زا  یهن 

دهد و یم  رکذت  تسا ، هدیدرگ  نانآ  دوخ  هجوتم  همه  زا  شیپ  هک  ار  تیلووسم  كرت  نیا  راوگان  تارمث  خلت و  بقاوع  يراگنا و  لهس 
: دیامرف یم 

مکباهی ۀـباهم ، سانلا  سفنا  یف  هللااب  و  ۀـفورعم ، ۀحیـصنلاب  و  ةروکذـم ، ربخلاب  و  ةروهـشم ، ملعلاب  ۀـباصع  ۀـباصعلا  اـهتیا  متنا  مث   - 9  / 5
، اـهبالط نم  تعنتما  اذا  جـئاوحلا  یف  نوعفـشت  هدـنع ، مکدـی  ـال  هیلع و  مکل  لـضف  ـال  نم  مکورث  ؤی  و  فیعـضلا ، مکمرکی  و  فیرـشلا ،

! رضاح هورگ  يا  امش  . ) رباکالا ۀمارک  كولملا و  ۀبیهب  قیرطلا  یف  نوشمتو 
! دیراد ترهش  شناد  ملع و  هب  هک  یهورگ  يا 

تباهم هوکـش و  مدرم  لد  رد  ادخ  رطاخ  هب  دـیاهدش و  فورعم  هعماج ، رد  ییامنهار  یهاوخ و  ریخ  هب  دوش و  یم  دای  یکین  هب  امـش  زا  و 
ینازرا امش  رب  غیرد و  دوخرب  ار  ادخ  ياهتمعن  دنرامـش و  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  امـش  دنراد ، میب  امـش  زا  ردتقم  دارفا  هک  يروط  هب  دیراد ،

مدق ناگرزب ، هوکش  ناهاشداپ و  تباهم  اب  نابایخ  هچوک و  رد  دنهد و  یم  رارق  هطساو  ار  امش  ناشیاهزاین ، جئاوح و  رد  مدرم  دنراد ، یم 
(. دنراد یم  رب 

، ۀمئالا قحب  متففتختـساف  نورـصقت ، هقح  رثکا  نع  متنک  نا  هللا و  قحب  مایقلا  نم  مکدـنع  یجری  امب  هومتلن  امنا  کلذ  لک  سیلا   - 9  / 6
یف اهومتیداع  ةریشع  و ال  اهقلخ ، يذلل  اهب  مترطاخ  اسفن  و ال  هومتلذی ، الام  الف  متبلطف ، مکمعزب  مکقح  اماو  متعیضف ، ءافعـضلا  قح  اماف 
ادـخ نوناق  يارجا  هب  ات  دور  یم  دـیما  امـش  زا  هک  دیاهتـشگن  لیان  تهج  نیا  زا  يونعم  ياهتردـق  تامارتحا و  نیا  همه  رب  ایآ  . ) هللا تاذ 
همئا قح  هتـشاذگ ، ورف  دیراد ، هدهع  هب  هک  ار  یهلا  قوقح  رتشیب  دیا ، هدرک  یهاتوک  ادخ ، نیناوق  زا  يدایز  دراوم  رد  هچرگ  دیدنبب  رمک 
یلوپ هن  دیا ، هتساخرب  دنرادنپ  یم  شیوخ  قح  هچنآ  لابند  هب  لاح  نامه  رد  اما  دیا ، هدرک  عیاض  ار  ناوتان  دارفا  قح  فیفخ و  راوخ و  ار 

(. دیا هداتفا  رد  ادخ  رطاخ  هب  یهورگ  هلیبق و  اب  هن  و  دیا . هتخادنا  رطخ  هب  هدیرفآ  ار  نآ  هک  یسک  هار  رد  ار  ناج  هن  دیاهدرک و  جرخ 
نم ۀمقن  مکب  لحت  نا  هللا  یلع  نونمتملا  اهیا  مکیلع  تیـشخ  دـقل  هباذـع ، نم  اناما  هلـسر و  ةرواجم  هتنج و  هللا  یلع  نونمتت  متنا   - 9  / 7

. نومرکت هدابع  یف  هللااب  متنا  نومرکت و  هللا ال  فرعی  نم  و  اهب ، متلضف  ۀلزنم  هللا  ۀمارک  نم  متغلب  مکنال  هنامقن ،
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يا دراد ، ینازرا  امـش  هب  ار  شباذع  زا  ینمیا  ار  شناربمایپ  ینیـشنمه  شتـشهب و  دـنوادخ  هک  دـیناد  یم  دوخ  قح  دـیراد و  وزرآ  امـش  )
! دیراد ادخ  زا  ییاهراظتنا  نینچ  هک  یناسک 

ادخ یلو  دیا ، هدیـسر  دنلب  یتلزنم  هب  ادخ  تمظع  تزع و  هیاس  رد  اریز  دیآ ؛ دورف  امـش  رب  شیاهباذـع  زا  یباذـع  هک  مکانمیب  نیا  زا  نم 
(. دیراد مارتحا  شناگدنب  نایم  رد  ادخ  رطاخ  هب  امش  هکنآ  لاح  دینک  یمن  مارتحا  دنتسه ، یسانشادخ  غلبم  هک  ار  ییاسانش 

یمعلا و ةروفحم و  ةروفخم  هللا  لوسر  ۀـمذ  و  نوعزفت ، مکئاـبآ  ممذ  ضعبل  متنا  و  نوعزفت ، ـالف  ۀـضوقنم  هللا  دوهع  نورت  دـق  و   - 9  / 8
، نونمإتدنع ۀـعناصملا  ناهدالاب و  نونیعت و  اهیف  لمع  نم  الو  نولمعت ، مکتلزنم  یف  نومحرن و ال  ال  ۀـلمهم ، نئادـملا  یف  ینمزلا  مکبلا و 

. نولفاغ متنا  یهانتلا و  یهنلا و  نم  هب  هللا  مکرما  امم  کلذ  لک 
رد دیوش  یمن  نارگن  اما  هتـسسگ ، دنوادخ  ربارب  رد  ياهنامیپ  تادهعت و  دینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  مکانمیب  امـش  رب  تهج  نآ  زا  زین  (و 

وا و زا  تعاطا  دهعت   ) هتفرگ ماجنا  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یتادهعت  کنیا  دـیوش و  یم  هتفـشآ  ناتناردـپ  تادـهعت  زا  يا  هراپ  يارب  هک  یلاح 
نانآ رب  دـناهدنام ، تسرپرـس  یب  اهرهـش  همه  رد  ناوتان  ریگنیمز و  لال و  رک و  صاخـشا  نایانیبان و  تسا ، ییانتعا  یب  دروم  شنیـشناج )

برچ و اـب  دـیناسر . یم  ددـم  دـنک ، لـمع  ناـس  نیدـب  هک  یـسک  هب  هن  دـینک و  یم  لـمع  ناـتتلزنم  ناـش و  قباـطم  هن  دوش و  یمن  محرت 
زا رگیدکی  نتشاد  زاب   ) یهانت ای  یهن  تروص  هب  تسادخ  ياهروتسد  اهنیا  مامت  دیزاس ، یم  نمیا  ناراکمتس  ربارب  رد  ار  دوخ  یسولپاچ ،

(. دیزرو یم  تلفغ  نآ  زا  امش  هک  رکنم ،
يدـیا یلع  ماکحالا  رومالا و  يراجم  ناب  کلذ  نورعـشت ، متنک  ول  ءاملعلا  لزانم  نم  هیلع  متبلغ  امل  ۀبیـصم  ساـنلا  مظعا  متنا  و   - 9  / 9
ۀنـسلا یلف  مکفالتخا  قحلا و  نع  مکقرفتب  الا  کلذ  متبلـس  ام  و  ۀلزنملا ، کلت  نوبولـسملا  متناف  همارح ، هلالح و  یلع  ءانمالا  هللااب ، ءاملعلا 

. ۀحضاولا ۀنیبلا  دعب 
نوچ دنا ؛ هتفرگ  زاب  امش  زا  دنشاب  هتشاد  املع  دیاب  هک  یماقم  تلزنم و  اریز  تسا ؛ رت  نیگمهس  مدرم  همه  بیاصم  زا  ار  امش  تبیـصم  (و 
لالح هب  یهلا و  قوقح  نیما  هک  یناحور  نادنمشناد  تسد  هب  ییارجا  ياه  همانرب  بیوصت  ییاضق و  ماکحا  رودص  روشک و  يرادا  روما 

زا هکنیا  زج  درادن  یتلع  چیه  یماقم ، نینچ  نداد  تسد  زا  دـناهدوبر و  امـش  تسد  زا  ار  ماقم  نیا  کنیا  اما  دوش ، ارجا  دـنهاگآ ، مارح  و 
فالتخا دراد ، دوجو  نآ  تقیقح  رب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ  تنـس  هراـبرد  دـیاهدنکارپ و  ادـخ ) مکح  مالـسا و  نوناـق   ) قح نوماریپ 

(. دیا هدرک 
مکنکل و  عجرت ، مکیلا  رودصت و  مکنع  درت و  مکیلع  هللا  روما  تناک  هللا  تاذ  یف  ۀـنو  ؤملا  متلمحت  ضرالا و  یلع  متربص  ول  و   - 9  / 10

نم مک  رارف  کلذ  یلع  مهطلس  تاوهشلا ، یف  نوریسیو  تاهبشلاب  نولمعی  مهیدیا ، یلف  هللا  روما  متملستسا  و  مکتلزنم ، نم  ۀملظلا  متنکم 
(70 …  ) مهیدیا یف  ءافعظلا  متملساف  مکتقرافم ، یه  یتلا  ةایحلاب  کباجعاو  توملا ،

هدروآ امش  شیپ  بیوصت ، يارب  تاررقم  دیدوب ، يراوگان  لمحتم  ادخ  هار  رد  دیدومن و  یم  ییابیکش  یتحاران  هجنکـش و  رب  رگا  امـش  )
دنناتسب امش  تسد  زا  ار  ماقم  نیا  ات  دیداد  لاجم  ناراکمتس  هب  اما  دیدوب ، اهراک  عجرم  امش  دیدرگ و  یم  رداص  امش  تسد  هب  دش و  یم 

توهش عانقا  یگماک و  دوخ  هار  دنزادرپ و  تموکح  هب  نامگ ، سدح و  تنـس  ساسا  رب  ات  دتفیب  نانآ  تسد  هب  تموکح  دیداد  هزاجا  و 
هیحور و نیا  اب  امـش  دوب ، ایند  هاتوک  یگدنز  هب  امـش  یگتـسبلد  ندش و  هتـشک  زا  ناترارف  تموکح ، رب  نانآ  طلـست  ببـس  دـنزاس ، هشیپ 

(. دیدرک راتفرگ  نارگمتس  نیا  لاگنچ  هب  ار  ناوتان  هدوت  هیور ،

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج - 

رما زا  شخب  ود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مایپ  لقن  زا  سپ  کنیا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  مایق  رد  مهم  لماع  یلصا و  رصنع 
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: میزادرپ یم  تسا ، هدیدرگ  لقن  مایپ  جنپ  نآ  رد  هک  عوضوم  نیا  موس  شخب  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 
، کنید نم  ملاعملا  يرنل  نکلو  ماطحلا  لوضف  نم  اسامتلا  ـال  و  ناطلـس ، یف  اـسفانت  اـنم  ناـک  اـم  نکی  مل  هنا  ملعت  کـنا  مهللا   - 9  / 11

(71 . ) کماکحا کننس و  کضئارفب ، لمعی  و  كدابع ، نم  نومولظملا  نمءای  و  كدالب ، یف  حالصالا  رهظنو 
ندروآ تسد  هب  رد  تباقر  هن  میا ) هدرک  عورـش  هیما  ینب  دـض  رب  هک  يا  هزرابم  و   ) هدز رـس  ام  زا  هچ  نآ  یناد  یم  وت  کـش  یب  ایادـخ ! )

دالب رد  میهد و  هئارا  ار  تنییآ  ناشخرد  ياهشزرا  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  رتشیب ، ياهتمعن  تورث و  يوجتسج  هن  تسا و  یسایس  تردق 
نیناوق و هب  هک  تسا  نیا  يارب  میزاس و  نمیا  رادروخرب و  ناـشقوقح  زا  ار  تا  هدیدمتـس  ناگدـنب  میروآ و  دـیدپ  تاحالـصا  اهرهـش  و 

(. دوش لمع  وت  ماکحا 
يرما نم  یل  ترتخا  الا  هیف  نم  ربقلا و  اذه  قحب  مارکالا  لالجلااذ و  ای  کلئسا  ینا  و  رکنملا ، رکنا  فورعملا و  بحا  ینا  مهللا   - 9  / 12

! شخب تمارک  گرزب و  يادخ  يا  مرازیب . رکنم  زا  فورعم و  رادتسود  نم  ایادخ  ( ) 72 . ) یضر کلوسرل  یضر و  کل  وه  ام 
يارب ار  یهار  مراد ، هک  يا  هدارا  میمـصت و  نیا  رد  هک  مهد  یم  تدـنگوس  تسا ، نآ  ناـیم  رد  هک  یـسک  قح  هب  ربق و  نیا  قح  هب  ار  وت 

(. دشاب تربمایپ  وت و  يدونشخ  اضر و  وم
�

هک  ییامنب  منم 
داریا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  رد  یخیرات  طیارـش  کی  رد  ساسح و  ههرب  کی  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  راب  نیرخآ  يارب  دـیوگ و  كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدـم  تفرگ  میمـصت  هک  هاگنآ  دومرف ،
. دومن عادو  شراوگرزب  دج  اب  تفاتش و 

رما نا  دیرا  مالـسلا ) هیلع   ) يدج ۀما  یف  حالطالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادـسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا  و   - 9  / 13
ینارذگشوخ يارب  ای  یهاوخ و  دوخ  يور  زا  هن  نم  و  ( ) 73 . ) بلاط یبا  نب  یلع  یباو  يدج  ةریسب  ریسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و 

نیا زا  ماهتـساوخ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رفــس ، نـیا  زا  řƠ فدـه هکلب  مدـش  جراخ  هنیدـم  زا  يرگمتـس ، داـسفا و  يارب  هن  و 
نبا یلع  مردپ  مسر  هار و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  نوناق  تنس و  ندرک  هدنز  ایحا و  تسا و  روما  دسافم  حالصا  تکرح ،

شردارب هب  باطخ  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  همانتیـصو  نتم  زا  یـشخب  اههلمج  نیا  تسا .) بلاطیبا 
. تسا هتشون  هفینح ) نب  دمحم  )

نم ( ) 74 . ) داشرلا لیبس  یلا  مکدها  یلوق  اوعمست  تییحا  دق  ۀعدبلا  تتیما و  دق  ۀنسلا  ناف  هیبن ، ۀنـس  باتک و  یلا  مکوعدا  انا  و   - 9  / 14
، دیونشب ارم  نخس  رگا  تسا ، هتفرگ  ار  نآ  ياج  تعدب ، هدش و  شومارف  تنـس  اریز  منک ، یم  توعد  شربمایپ  تنـس  باتک و  هب  ار  امش 
زا تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  مایق و  هزیگنا  رگنایب  هک  زین  هلمج  نیا  دوب .) مهاوخ  ناتنومنهر  یتخبشوخ  تداعـس و  هار  هب 

، ورمع نب  دوعـسم  يرکب ، عمـسم  نب  کلام   ) دـننام هرـصب  رهـش  نارـس  هب  هکم ، هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  يا  همان  ياهزارف 
. تسا هتشاگن   … دوراج و ) نب  رذنم 

اولحاو یفلاب ء ، اورثاتسا  و  دودحلا ، اولطع  و  داسفلا ، اورهظا  و  نامحرلا ، ۀعاط  اوکرت  و  ناطیـشلا ، ۀعاط  اومزل  دق  ءالوه  نا  الا و   - 9  / 15
! دیشاب هاگآ  مدرم  ( ) 75 . ) ریغ نمم  قحا  انا  و  هلالح ، اومرح  و  هللا ، مارح 

دناهدومن و لیطعت  ار  ادخ  دودح  جیورت و  ار  داسف  دـناهدومن ، كرت  ار  ادـخ  تعاطا  هداهن و  ندرگ  ناطیـش  زا  يوریپ  هب  هیما ) ینب   ) نانیا
تموکح رب  ماهتـسیاش  راوازـس و  نم  کنیا  دناهدرک و  میرحت  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  هداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  لاملا  تیب 

لزنم  ) رد هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  حورـشم  ینارنخـس  زا  یـشخب  هلمج  نیا  دنا .) هداد  رییغت  ار  مالـسا  هک  نانیا  هن  ناناملـسم 
. دومرف داریا  رح )  ) نایهاپس هب  باطخ  البرک  یکیدزن  رد  هضیب )

ماما مایپ  رد  زامن   - 10
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ناگدـنب نیرتهب  هک  نیقتم  فاصوا  رد  دـنوادخ  هچنانچ  تسا  هتفرگ  رارق  تادابع  لامعا و  همه  سار  رد  زاـمن )  ) مالـسا سدـقم  نید  رد 
: دیامرف یم  دنیوا 

نامیا تسا ) ناهنپ  هدیـشوپ و  سح  زا  هچنآ   ) بیغ هب  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکزیهرپ ) ( )) 76 . ) ةولـصلا نومیقی  بیغلاب و  نونموی  نیذلا 
هتشذگ نایدا  رد  هکلب  مالـسا  نید  رد  اهنت  هن  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  نآ  زا  تدابع  نیا  دنراد .) یم  اپ  رب  ار  زامن  دنروآ و  یمن 

دوخ و يارب  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  اذـل  تسا و  هدوب  تادابع  اههمانرب و  همه  سار  رد  زین  نیـشیپ  يایبنا  طیارـش  رد  و 
: دیوگ یم  دنک و  یم  تساوخرد  ار  زامن  هماقا  قیفوت  شاهیرذ 

(77 … (. ) یتیرذ نم  ةولصلا و  میقم  ینلعجا  بر  )
: دنک یم  هیصوت  شدنزرف  هب  زامن  نتشاد  اپ  هب  رد  نامقل  ترضح  و 

: دیوگ یم  درامش و  یم  شاهیلوا  فیاظو  زا  ار  نآ  یسیع  ترضح  و  ( 78 … (. ) ةولصلا مقا  ینب  ای  )
تیمها رد  هصالخ  تسا .) هدرک  هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ارم  ماهدـنز  هک  یناـمز  اـت  ( ) 79 ( ؛) ایح تمد  ام  ةاکزلا  ةولـصلاب و  یناـصوا  (و 

هیلع یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  ساسا  نیارب  ( 80 . ) تسا هدـش  یفرعم  رگید  تادابع  لامعا و  همه  در  لوبق و  راـیعم  هک  سب  نیمه  زاـمن ،
تیامح زامن  زا  طیارش  نیرتساسح  رد  هک  شباحصا  نارای و  زا  تسا و  هتخاس  هجوتم  زامن  تیمها  رب  شناوریپ  شراعش ، مایپ و  اب  مالسلا 

: تسا دروآ  لمع  هب  ریدقت  دناهدرک ، ادف  ار  ناشناج  زامن ، کی  اهنت  هماقا  يارب  یتح  هدرک و 
(81 . ) هرفغتسن هوعدن و  ۀلیللا و  انبرل  یلصن  انلعل  ۀیشعلا  انع  مهعفدت  ةودغ و  یلا  مهرخوت  نا  تعطتسا  ناف  مهیلا  عجرا   - 10  / 1

ام ات  تسا  دـیما  زادـنیب  ریخأت  هب  حبـص  ادرف  ات  ار  گنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  نیمه  یتسناوت  رگا  درگ و  رب  نانآ  يوس  هب  لـضفلاوبا ! )
(. میزادرپب نام  راگدرورپ  اب  رافغتسا  اعد و  زامن ، هب  بشما 

زاـمن و هب  نم  هک  دـناد  یم  وا  اریز  ( ) 82 . ) رافغتـسالا ءاعدـلا و  ةرثک  هباتک و  ةوالت  هل و  ةولـصلا  بحا  تنک  دـق  ینا  ملعی  وهف   - 10  / 2
(. مراد دیدش  هقالع  راگدورپ  تاجانم  رافغتسا و  نآرق و  تئارق 

يوس هب  نمشد  هک  یماگنه  اعوسات  رـصع  تسا ، زامن  تیمها  نایب  رد  لقتـسم  راعـش  مایپ و  ود  يواح  هک  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
نمشد يوس  هب  هک  داد  روتـسد  يو  هب  لوا  هلحرم  رد  اریز  دومرف ؛ داریا  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  شردارب  هب  باطخ  دومن ، تکرح  اههمیخ 

دیاب ای  هک  تسا  هدمآ  دایز  نبا  زا  دیکا  دیدج و  روتـسد  هک  دوب  نیا  نانآ  خـساپ  دـنک و  لاؤس  ار  نانآ  ماگنه  هب  ات  تکرح  تلع  دورب و 
نآ مود  هلحرم  رد  دومن ، غالبا  ماما  هب  ار  نمـشد  مایپ  نیا  لضفلاوبا  ترـضح  یتقو  دریگ . ماجنا  دـیزی  اب  تعیب  ای  دوش  گنج  نالا  نیمه 

زامن و رب  مامتها  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دوش ، عورش  گنج  اعوسات  رصع  دوب  رارق  يرآ  دومرف . رداص  ار  روتسد  نیا  اددجم  ترـضح 
. دومن تلهم  تساوخ  رد  شاهیامورف  نمشد  زا  نآرق  تئارق 

(83 . ) نیرکاذلا نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةالصلا  ترکذ   - 10  / 3
(. دهدب رارق  دنتسه ، ادخ  دای  هب  هک  ینارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادخ  يروآ ، دای  هب  ار  زامن  همامثوبا ! )

(84 . ) یلصن یتح  انع  اوفکی  نا  مهولس  اهتقو ، لوا  اذه  معن ،  - 10  / 4
(. میروآ ياج  هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب  گنج  زا  تسد  دیهاوخب  نمشد  زا  تسا ، زامن  تقو  لوا  کنیا  يرآ  )

شرادافو نارای  زا  یکی  يوادیـص ) همامثوبا   ) خـساپ رد  تسا ، راعـش  ود  زا  بکرم  لـبق ، هلمج  دـننام  هک  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومن ضرع  ترضح  نآ  هب  اذل  تسا ، رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  گنج  تدش  لاح  رد  ار  وا  هک  هاگنآ  دومرف ،

! دنگوس ادخ  هب  یلو  دنهد ، یم  همادا  دوخ  تالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تنابرق ،) هب  مناج  تنا ؛ یسفنب  )
تماما اب  مه  ار  رخآ  زامن  کی  نیا  هک  موش  لیان  میادخ  ياقل  هب  هاگنآ  مراد  تسود  نم  دنبای و  تسد  وت  رب  دنناوت  یمن  دناهتشکن  ارم  ات 

. مشاب هدروآ  ياج  هب  امش 
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(85 (. ) ۀنجلا یف  یماما  تنا  معن ،  - ) 10  / 5
! دیعس )

هیلع یلع  نب  نیـسح  يوـس  زا  سب  شتآ  داهنـشیپ  رهظ ، زاـمن  يادا  يارب  اروشاـع  زور  یتـسه .) نیرب )  ) تشهب رد  نـم  زا  شیپ  وـت  يرآ 
، هفوک لها  فوفص  لباقم  رد  اههمیخ و  نوریب  رد  نمشد  نارابریت  هب  هجوت  نودب  ترضح  نآ  تفرگن و  رارق  تقفاوم  دروم  المع  مالسلا 
دنداتسیا و ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  یبعک ) هظرق  نب  ورمع   ) و هللادبع ) نب  دیعس   ) هلمج زا  شیافو  اب  نارای  زا  نت  دنچ  داتسیا و  زامن  هب 

تداهـش هب  دـنداتفا و  كاـخ  يور  هب  زاـمن  زا  سپ  دومن ، تباـصا  ناـنآ  هنیـس  رـس و  هب  هک  ییاـهریت  رثا  رد  دـندرک و  رپـس  ار  دوخ  هنیس 
شرانک رد  ار  ماما  درک و  زاب  ار  شمشچ  دوب ، هداتفا  دولآ  نوخ  رکیپ  اب  دیدش و  فعض  اب  هک  ترضح  نآ  زامن  زا  سپ  دیعـس ، دندیـسر .

یمن اپ  زا  رـس  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تبحم  نیا  لباقم  رد  دننک ، یم  كاپ  يو  تروص  زا  نوخ  كاخ و  هتـسشن و  نیمز  يور  رد  هک  دید 
: درک ضرع  نینچ  تخانش ،

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  نبا  ای  تیفوا  )
)؟ مداد ماجنا  یکین  هب  ار  دوخ  هفیظو  نم  ایآ 

: دومرف يو  خساپ  رد  مه  مالسلا  هیلع  ماما 
. یتسه نیرب )  ) تشهب رد  نم  زا  شیپ  وت  يرآ 

! ورمع ( ) 86 . ) رثالا یف  ینا  هملعا  مالسلا و  ینم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  ءرقاف  ۀنجلا ، یف  یماما  تنا  معن ،  - 10  / 6
نم هک  نک  ضرع  ناشیا  هب  ناسرب و  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  هب  نم  زا  یتسه ، نیرب )  ) تشهب رد  نم  زا  شیپ  زین  وت 

هنوگچ هک  دینش  یم  ار  ماما  وا و  هملاکم  دوب و  هداتفا  دیعس ، رانک  رد  هک  هظرق  نبورمع  تفاتش .) مهاوخ  وا  يوس  هب  وت  رـس  تشپ  رد  زین 
؟ هللا لوسر  نبای  تیفوا   ) هک دومن  ار  لاؤس  نامه  ترضح  نآ  زا  زین  وا  دهد ، یم  تشهب  یمتح  هدعو  يو ، هب  ترضح  نآ 

)؟ مداد ماجنا  یکین  هب  ار  دوخ  هفیظو  مه  نم   ؛
: هک دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دوب و  هداد  دیعس  هب  هک  داد  ار  باوج  نامه  يو  خساپ  رد  مه  ماما 

(. متسه وت  رادید  مزاع  رگید  تاظحل  نیسح )  ) نم مدرک  ضرع  وا  هب  ناسرب و  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالس  )

زیمآ دیدهت  مایپ  هس   - 11

همئا رماوا  زا  تعاـطا  ( 87 . ) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  هفیرـش ؛ هیآ  هلمج  زا  ناوارف  لـیالد  قبط 
بجوم مارح و  نآ  اب  تفلاخم  بجاو و  ناناملـسم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ربماـیپ  رماوا  زا  تعاـطا  دـننامه  مالـسلا  هیلع  نیموصعم 

بجاو ناـنموم  رب  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  قلطم و  روط  هب  دـنوادخ  تعاـطا  دـننام  دروـم  ود  ره  رد  تعاـطا  اریز  تسا ؛ یهلا  باذـع 
نآ تمرح  هکلب  تسا ، مارح  اهنت  نآ  اب  تفلاخم  دنک ، ادیپ  دادمتسا  هثاغتـسا و  هبنج  ماما ، روتـسد  رما و  هک  اجنآ  رد  یلو  تسا . هدیدرگ 
یلک طخ  تیمولظم  زا  یکاح  ماما ، هثاغتـسا  دادمتـسا و  اریز  دـیدرگ ؛ دـهاوخ  رتدـیدش  نآ  رفیک  فعاضم و  مه  نآ  تازاجم  دـیدشت و 
مامت اب  دنبایرد و  ار  وا  تیمولظم  يادن  ناناملسم  دیاب  تسا و  عاضوا  طیارـش و  تیـساسح  رگنایب  تیامح و  هب  نآرق  دیدش  زاین  مالـسا و 

فیعـضت هک  هثاغتـسا  نیا  هب  تباجتـسا  مدع  مهم و  رما  نیا  رد  هحماسم  اذل  دنباتـشب و  نآ  زا  عافد  هب  ناج  لذـب  نوخ و  راثن  اب  یتح  ناوت 
هلـصاف و الثم  دیدرگ ؛ دهاوخ  يورخا  باذع  نیرت  تخـس  تازاجم و  نیرتدـیدش  بجوم  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  ار  لطاب  تیوقت  قح و 

: دومرف هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رما  هظعوم و  نیب  تسا  يدایز  قرف 
(88 …  ) رابحالا یلع  هئانث  ءوس  نم  ءایلوا  هب  هللا  ظعو  امب  سانلا  اهیا  اوربتعا 

نآ هثاغتـسا  اب  دیریگب .) تربع  تسا ، هداد  دنپ  ار  دوخ  يایلوا  نآ  هلیـسو  هب  هک  ار  دوهی  ياملع  دنوادخ  ندومن  دای  يدـب  هب  زا  مدرم  يا  )
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: دومرف اروشاع  زور  رد  هک  ترضح 
؟ ملسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له 

؟ انتثاغاب هللا  وجری  ثیغم  نم  له  … 
؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  ( ) 89…  )

مالسلا و هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایپ  عون  نیا  تیمها  همدقم ، نیا  اب  دسرب .) ام  دایرف  هب  يدنوادخ  شاداپ  دیما  هب  هک  تسه  یـسر  دایرف  ایآ 
: تالمج اب  دناهدادن ، تبثم  خساپ  ترضح  نآ  يادن  هب  هک  یناسک  ندومن  دیدهت  هزیگنا 

و: منهج ) ران  یف  هللا  هبکا  )
؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  رانلا ) یف  هیرخنم  لع  هبکی  )

تلذ و تدش  موهفم  هب  بکا )  ) هملک هک  ارچ  ددرگ  یم  نشور  دسرب .) ام  دایرف  هب  يدـنوادخ  شاداپ  دـیما  هب  هک  تسه  یـسر  دایرف  ایآ 
. دشاب یم  يراوخ 

رب مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  روضح  مدـع  تبیغ و  نامز  رد  تما  يربهر  تمواقم و  هک  میناد  یم  مزـال  ار  هتکن  نیا  رکذـت  اـجنیا  رد  و 
اعبط و  تسا . هدیدرگ  راذگاو  دنتسه  تما  يربهر  تیالو و  طیارش  ياراد  هک  ییاهقف  املع و  ینعی  نانآ  نانیشناج  هب  یعطق  لیالد  ساسا 

. دوب دهاوخ  نیموصعم  همئا  رماوا  دننام  تفلاخم ، رفیک  تعاطا و  بوجو  ظاحل  زا  زین  نانآ  رماوا 
! رحلا نبای   - 11  / 1

(90 . ) منهج ران  یف  هللا  هبکا  الا  ان  رصنی  دحا و ال  انتیعا  عمسی و  هللاوف ال  لعفاف ، انتعقو  دهشت  انخارص و ال  عمست  نا ال  تعطتسا  نا  … 
يونـشن و ار  ام  هثاغتـسا  يادص  ات  وش  رود  هقطنم  نیا  زا  یناوت  یم  رگا  يرذگب ، ناج  زا  ام  هار  رد  یتسین  رـضاح  هک  الاح  رح … ! رـسپ  )

! دنگوس ادخ  هب  اریز  ینیبن ؛ ار  ام  گنج 
نیا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دیشک .) دهاوخ  منهج  شتآ  هب  تلذ  اب  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، يرای  ام  رب  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  یـسک  رگا 

تـسویپ عوقو  هب  یتاقالم  ناشنایم  رد  هک  یماگنه  دومن ، داریا  یفعج ) رح  هللادـیبع   ) هب البرک  یکیدزن  رد  لتاقم ) ینب  لزنم   ) رد ار  هلمج 
ار دوخ  فورعم  بسا  تساوخ  دومن و  در  ربمایپ ، دنزرف  هب  ندومن  يرای  شاهتشذگ و  ياهاطخ  زا  ندومن  هبوت  رد  ار  ترضح  نآ  توعد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد  دهد ، رارق  ترضح  نآ  رایتخا  رد  ار  هقحلم )  ) مان
هارمگ دارفا  زا  نم  هک  اریز  وت ، بسا  هب  هن  میراد و  زاین  وت  هن  ام  . ) ادـضع نیلـضملا  ذـختم  تنک  ام  و  کیف ، کسرف و ال  یف  انل  ۀـجاح  ال 

(. مریگ یمن  ورین  دوخ  يارب 
: دومرف هظعوم  تحیصن و  ناونع  هب  سپ 

 … لعفاف انتعقو  دهشت  انخارص و ال  عمست  نا ال  تعطتسا  نا 
لجوزع هللا  یلع  اقح  ناک  انثغی  وا  انبجی  ملف  انداوس  يأر  وا  انتیعاو  عمس  نم  هناف  اداوس ، یلایرت  ۀعقاو و ال  یل  اعمـست  الف  اقلطنا   - 11  / 2

(91 . ) رانلا یف  هیرخنم  یلع  هبکی  نا 
ام یهایس  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  سک  ره  اریز  دینیبن ؛ نم  زا  يرثا  دیوشن و  ارم  هثاغتسا  يادص  ات  دیوش  رود  هقطنم  نیا  زا  رفن ) ود   ) امـش )

(. دنک دراو  خزود  هب  مامت  تلذ  اب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دسرن ، ام  دایرف  هب  دهدن و  ار  ام  خساپ  سپ  دنیبب  ار 
نیا هک  هاگنآ  دومرف  شیومع ، رسپ  و  یقرشم ) سیق  نب  ورمع   ) هب باطخ  لتاقم ) ینب  لزنم   ) رد زین  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

: هک دومرف  لاؤس  ناشیا  زا  ترضح  نآ  دندیسر ، ماما  روضح  هب  رفن  ود 
؟ دیا هدمآ  اجنیا  هب  دوخ  ماما  يرای  ترصن و  يارب  ایآ 

داشرا و هب  تـالمج  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  اـجنیا  دنتـسناد . روبجم  هفوک  هب  نتفر  يارب  رهاـظ  رد  ار  دوخ  هدروآ و  رذـع  ناـنآ 
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: هک دومرف  هتخادرپ و  نانآ  ییامنهار 
. دیوش جراخ  هقطنم  زا  و  دیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رتعیرس  هچ  ره  دیدرگرب ، هفوک  هب  تسانب  رگا 

(92 . ) رانلا لخد  الا  اننیعی  مث ال  دحا  انلتقم  مویلا  يری  هدیب ال  نیسح  سفن  يذلاوف  انلتقم  يرت  یتح ال  ابره  لوف   - 11  / 3
دنیبن و ار  ام  گنج  سک  ره  تسوا  تردـق  دـی  رد  ناج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  اریز  ینیبن  ار  ام  گنج  ات  نک  رارف  هقطنم  نیا  زا  همثره  )

نیفص گنج  رد  نم  هک  دنک  یم  لقن  همثره  زا  دانـسا ، اب  محازم  نب  رـصن  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دش .) دهاوخ  لخاد  شتآ  هب  دنکن  نامیرای 
ترـضح نآ  اب  هدومن و  فقوت  نیمزرـس  نامه  رد  دوب و  البرک  نیمزرـس  زا  ام  هار  هفوک  هب  تعجارم  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب 

یکاخ شوخ  هچ  تفگ  دـییوب و  ار  نآ  تشادرب و  ار  البرک  كاخ  زا  یتشم  زامن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  میدروآ  ياـجب  زاـمن 
: دیوگ یم  همثره  دندرگ . یم  تشهب  لخاد  باسح  نودب  هک  دنوش  یم  روشحم  وت  نورد  زا  یمدرم  اریز  البرک  كاخ  يا  وت  یتسه 

فیرعت ار  گنج  رفس  تارطاخ  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  صلاخ  نایعیش  زا  هک  ریمس  رتخد  ءادرج )  ) مرـسمه يارب  متـشگزاب  ماهناخ  هب  نوچ 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  هک  وت  ءادرج  يا  هک  مدومن  هفاضا  لقن و  وا  يارب  مدوب  هدینـش  هدـید و  ـالبرک  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  هک  ار  هچنآ  و 

: منیبب وگب  يراد  تسود  همه  نیا 
؟ دنک یم  فیصوت  ار  البرک  هنوگنیا  هک  تسا  هاگآ  بیغ  هب  وا  ایآ 

. ددرگ یمن  يراج  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  رب  قح  زج  هب  هک  نادب  نیقی  راذگب و  رانک  ار  اهفرح  نیا  رادرب و  مرـس  زا  تسد  تفگ  مرـسمه 
: دیوگ یم  همثره 

هک مدوب  یهاپس  رد  زین  نم  دومن و  مالعا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هیلع  رب  یمومع  جیسب  هللادیبع  هکنیا  ات  تشذگ  نایرج  نیا  زا  اهلاس 
میدوب نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  البق  هک  ار  یلحم  مدیسر ، شنارای  نیسح و  ماما  هب  نوچ  دوب ، هتشگ  لیسگ  ترـضح  نآ  هیلع  رب 

نبا رکشل  اب  مندمآ  زا  اذل  مداتفا ، مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  شیامرف  دای  هب  متخانش و  دوب ، هتـشادرب  شکاخ  زا  ترـضح  هک  یهاگیاج  و 
هدینش لزنم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  ار  هچنآ  متفرگ و  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  لباقم  رد  هدش  بسا  رب  راوس  هتشگ و  مدان  دایز 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مدومن ، راهظا  مدوب 
؟ ام نمشد  ای  یتسه  ام  یماح  الاح 

نآ رب  دایز  نبا  زا  ماهدرک و  اهر  هفوک  رد  ار  مدـنزرف  نز و  نم  اریز  امـش  نمـشد  هن  متـسه و  امـش  یماح  هن  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع 
: همثره يا  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  مکانمیب .

 …( انلتم يرت  یتح ال  ابره  لوف  )
نآ ندـش  هتـشک  گنج و  دـهاش  ات  مدـش  رود  اههمیخ  زا  مدرک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  تعرـس  هب  هلمج  نیا  ندینـش  اـب  دـیوگ  همثره 

. مشابن ترضح 

تعاجش مایپ   - 12

نآ نارای  تیب و  لها  تماقتسا  تماهش و  تعاجش ، رگنایب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  يددعتم  تالمج  اهزارف و 
تالمج و نیا  هملک ، کی  رد  تسا . تیالو  ماقم  نآرق و  مالـسا ، نییآ  هب  نانآ  يرادافو  هلحرم  نیرتالاب  تقادـص و  ياـیوگ  ترـضح و 
رد نانآ  يرادیاپ  تماقتـسا و  رگنایب  ترـضح و  نآ  نابز  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  دـنزرف  نارای  تعاجـش ) مایپ   ) اهزارف
رب زور ، نیـسپاو  ات  خـیرات  هحفـص  رد  هک  تسا  يراختفا  لادـم  تالمج ، نیا  زا  کی  ره  و  تسا . ءاسک ) باحـصا   ) زا درف  نیمجنپ  مالک 

: دیامرف یم  نامیا  لها  فیصوت  رد  دنوادخ  دیشخرد ، دهاوخ  ناشیامیس  رد  تمایق  زور  رد  نانآ و  هنیس 
وه کلذ  اهیف  نیدلاخ  راهنالااهتحت  نم  يرجت  تانج  مویلا  مکارشب  مهنامیاب  مهیدیا و  نیب  مهرون  یعـسی  تانموملا  نینموملا و  يرت  موی 
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(93 . ) میظعلا زوفلا 
تعرـس هب  ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناـشرون  هک  يرگن  یم  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هک  تسا  يزور  رد  گرزب ) شاداـپ  نیا  )

:( دنیوگ یم  اهنآ  هب  و   ) دنک یم  تکرح  تعرس  هب  ناشتسار  تمس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  يرگن  یم  و   ) دنک یم  تکرح 
! دنام دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  نآ  ناتخرد )  ) ریز اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  هب  زورما  امش  رب  داب  تراشب 

: میروایب اجنیا  رد  هدومن ، لقن  هنیمز  نیمه  رد  دیدحلا ) نبا   ) هک ار  یبلطم  تسا  بسانم  تسا .) گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  و 
هک امش  رب  ياو  دنتفگ  دوب ، هدرک  تکرش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج  رد  هک  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  رفن  کی  هب  دیوگ  یم  وا 

! دیتشک ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  ربمایپ  نادنزرف 
: داد خساپ  صخش  نآ 

مطحت ۀیراضلا ، دوس  الاک  اهفویـس  ضباقم  یف  اهیدیا  ۀباصع  انیلع  تراث  انلعف ، ام  تلعفل  اندهـش  ام  تدهـش  ول  کنا  لدنجلاب ، تضـضع 
یلع دورولا  نیب  اهنیب و  لئاح  لوحی  و ال  لاملا ، یف  بغرت  ـال  و  ناـمالا ، لـبقت  ـال  توملا ، یلع  اهـسفنا  یقلت  و  الامـش ، اـنیمی و  ناـسرفلا 

تناهد . ) کل ما  ال  نیلعاف ، انک  امف  اهریفاذحب ، رکـسعلا  سوفن  یلع  تتال  ادیور  اهنع  انففک  ولف  کلملا ، یلع  ءالیتسالا  وا  ۀـینملا  ضایح 
! دنکشب

تـسد هک  میدید  دوخ  لباقم  رد  ار  یهورگ  اریز  میداد ؛ ماجنا  ام  هک  يدرک  یم  ار  يراک  يدـید ، یم  زین  وت  رگا  میدـید  ام  هک  ار  هچنآ 
یم گرم  يوـس  هب  دنتـسکش  یم  مه  رد  تسار  پچ و  زا  ار  رکـشل  ناعاجـش  هک  یلاـح  رد  هدـنرغ  ناریـش  دـننام  ناشریـشمش  هضبق  رد 

: دوب نیا  نانآ  هتساوخ  نیرخآ  دندومن . یم  تبغر  لیم و  ایند  لام  هب  هن  دندرک و  یم  ماما  لوبق  یسک  زا  هن  دنتفاتش ،
، مینکب میتسناوت  یم  هچ  طیارـش  نیا  اـب  دنتـشاذگ ، یمن  هدـنز  رفن  کـی  اـم  رکـشل  زا  میداد  یم  تصرف  یمک  رگا  يزوریپ ، اـی  گرم  اـی 

: اهمایپ نیا  هکنیا  دنیشنب .)!؟ تیازع  هب  تردام 
(94 . ) هللا ءاش  نا  احبصم  لحار  انعم ، لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم   - 12  / 1

هک دشاب  ام  اب  تکرح  هدامآ  دنک ، ناج  راثن  تداهش )  ) ادخ ياقل  يارب  درذگ و  رد  دوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  تسا  رضاح  امش  زا  کی  ره  )
متـشه بش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  هلمج  نیرخآ  زارف  نیا  دوـمن .) مهاوـخ  تکرح  حبـص  ادرف  نـم  هللاءاـش  نا 

. دومن تکرح  قارع  يوس  هب  متشه  زور  داریا و  هکم  رد  تصش  لاس  هجحیذ 
اعیمج ینع  هللا  مکازجف  یتیب ، لها  نم  لصوا  ربا و ال  تیب  لها  و ال  یباحصا ، نم  اریخ  یلوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دعب ، اما   - 12  / 2

(95 . ) اریخ
رد امـش  همه  هب  دـنوادخ  متیب . لها  زا  رت  قیدـص  رتافواب و  یتیب  لها  هن  ماهدـیدن و  دوخ  ناراـی  زا  رتهب  یناراـی  باحـصا و  نم  دـعب ، اـما  )

لها هب  باطخ  هک  تسا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  ياهزارف  زا  هلمج  نیا  دهدب .) وکین  شاداپ  نم  زا  تیامح 
. دومرف داریا  شباحصا  تیب و 

(96 . ) هما بلاحم  یلا  لفطلا  سانیتسا  ینود  ۀینملاب  نوسنتاتسی  سعفالا ، سوشالا  الا  مهیف  تدجو  امف  مهتولب  دقل  هللا ! و   - 12  / 3
هب هک  راوهوک )  ) راوتـسا تبالـص و  اب  و  راوریـش )  ) هدنرغ روالد و  رگم  ار  نانآ  مدـیدن  مدومزآ و  زا  مباحـصا )  ) نانآ دـنگوس ! ادـخ  هب  )

(. شردام ناتسپ  هب  راوخ  ریش  لفط  قایتشا  دننام  دنتقاتشم  نانچ  نم  رانک  رد  ندش  هتشک 
! ردارب زا  درک  لاؤس  هک  هاگنآ  دومرف ، مالسلا  امهیلع  اربک  بنیز  خساپ  رد  اروشاع  بش  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

!؟ ياهدرب یپ  نانآ  تین  هب  يا و  هدومزآ  ار  دوخ  نارای  ایآ 
. دنراذگب اهنت  ار  وت  نمشد ، نایم  رد  دنرادرب و  وت  زا  تسد  یتخس ، عقوم  رد  ادابم 

(97 . ) نیقتملا ءازج  نسحا  اکسفناب  يایا  امکتاساوم  کلذ و  نم  امک  دجوب  یخا  ینبا  ای  هللا  امکازج   - 12  / 4
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ار نیقتم  شاداپ  نیرتهب  دیا ، هداد  ماجنا  نم  هب  تبسن  هک  يرای  ترصن و  هفیظو و  ساسحا  نیا  لباقم  رد  دنوادخ  نم ! ناردارب  دنزرف  يا  )
داریا دندوب ، ومع  رسپ  ود  هک  کلام )  ) و فیـس )  ) هب باطخ  ار  زیمآ  رکـشت  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دنک .) تیانع  امـش  رب 

: دنداد خساپ  دومرف ، لاؤس  ار  نانآ  هیرگ  تلع  نوچ  ترضح  نآ  دننک و  یم  هیرگ  دید  هک  هاگنآ  دومرف ،
! دنگوس ادخ  هب  )

هتـشک رابکی  زجب  و  میرادـن . رتشیب  ناج  کی  ام  مینیب  یم  هک  یلاح  رد  مینک  یم  هیرگ  امـش  ییاهنت  يارب  هکلب  ناـمدوخ  ناـج  سرت  زا  هن 
(. تسین هتخاس  ام  زا  يراک  ندش 

(98 . ) رصانلا نالذخ  ددعلا و  ۀلق  یلع  ةرسالا  هذهب  فحاز  ینا  الا   - 12  / 5
داهج يوس  هب  تفر ، یم  نانآ  زا  کمک  يرای و  راظتنا  هک  یناسک  نتـسشن  بقع  اب  منارای و  زا  مک  هورگ  نیمه  اب  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  )

(. تفر مهاوخ  ادخ  هار  رد 
نیمود رد  تسا ، تباـث  ناـمیا  ياراد  یلو  مک  دادـعت  اـب  هورگ  کـی  يرادـیاپ  تماقتـسا و  رب  لـیلد  هک  ار  هلمج  نـیا  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

. دومرف داریا  اروشاع  زور  رد  دوخ  ینارنخس 
(99 . ) ةرخالا ایندلا و  یف  رحلا  تنا  و  کما ، کتمس  امک  رحلا  تنا   - 12  / 6

(. ترخآ رد  ایند و  رد  يدرم  دازآ  وت  تسا و  هدیمان  رح )  ) ار وت  تردام  هک  هنوگنامه  یتسه  درم  دازآ  وت  )
لادم هک  ار -  هلمج  نیا  دومن ، یم  كاپ  وا  تروص  رـس و  زا  نوخ  تسـشن و  رح )  ) دولآ نوخ  رکیپ  رانک  رد  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دومرف داریا  وا -  هنیس  رد  تسا  يراختفا 

باختنا مایپ   - 13

ترثک نارای و  تلق  مغر  یلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  اروشاـع  ياـهمایپ  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیق  تایـصوصخ  زا  یکی 
رد قیوشت و  توعد و  شیرای  کمک و  يارب  ار  شیوخ  نارای  باحصا و  نکمم ، وحن  ره  هب  يرهاظ  تابـساحم  قبط  دیاب  هک  شنانمـشد 

یهاگ فلتخم ، دراوم  رد  ترـضح  نآ  شور ، نیا  فالخرب  یلو  دیامن ، مزلم  روبجم و  ار  نانآ  تماما ، تیالو و  هاگیاج  زا  زاین  تروص 
زین ار  شیوخ  تیب  لها  نیرتکیدزن  یتح  هداد و  ار  نآ  كرت  ای  رازراـک  باـختنا  هزاـجا  نآ  هب  صوصخ ، روط  هب  یهاـگ  مومع و  روط  هب 

يونعم و يرهاظ و  ياهمایق  نایم  رد  تسا  یـساسا  لـصا  نیا  تسا . هدومن  ریخم  ناـشرظن ، دروم  هاوخلد و  ریـسم  ندومن  باـختنا  نیا  رد 
تدـعاسم بلج و  يارب  ـالومعم  ناربـهر ، عون  نیا  نوچ  دزاـس ؛ یم  زیاـمتم  یعقاو  ریغ  ناربـهر  ناـیاوشیپ و  هک  تسا  يزراـب  قرف  کـی 

عانتما یناسنا ، ریغ  فالخ و  لمع  چـیه  هب  لسوت  زا  يزوریپ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  دـندرگ و  یم  کسمتم  ریوزت  هلیح و  ره  هب  نارگید ،
: اهمایپ نیا  نتم  کنیا  دنزرو . یمن 

(100 . ) مامذ انم  هیلع  سیل  فرصنیلف ، فارصنالا  مکنم  بحا  نمف   - 13  / 1
(. تسین شندرگ  رب  یتعیب  ام  فرط  زا  تسا و  دازآ  ددرگرب ، دهاوخب  نم ) نارای   ) امش زا  کی  ره 

ملـسم و  ) ندـش هتـشک  زا  هک  هاگنآ  دومرف ، شتیب  لها  باحـصا و  همه  هب  باـطخ  هلاـبز ) لزنم   ) رد ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
نانآ ییورود  هفوک و  مدرم  ییافو  یب  زا  تشاذـگ و  نایم  رد  شنارای  اب  ار  نانآ  تداهـش  دـیدرگ و  علطم  لزنم  نیا  رد  هفوک ، رد  یناه )

: دومرف سپس  تفگ ، نخس 
 … (. مکنم بحا  نمف  )

لجر لک  ذخءایلو  المج ، هودختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذهو  مامذ ، ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دق  ینا  و   - 13  / 2
(101 . ) مکنئادم مکداوس و  یف  اوقرفت  و  یتیب … ، لها  نم  لجر  دیب  مکنم 
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ارف بش  کـنیا  مرادـن ، امـش  ندرگ  رد  یتعیب  نم  دـیتسه و  دازآ  امـش  همه  دـیدرگرب ، دوخ  ياـهنطو  هب  مداد  هزاـجا  امـش  همه  هب  نم  (و 
دوخ راید  رهـش و  يوس  هب  دـیریگب و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کی  ره  دـیهد و  رارق  شیوخ  بکرم  ار  نآ  یکیراـت  هدیـسر ،

(. دیوش قرفتم 
، دومرف داریا  يا  هبطخ  دوخ ، باحصا  تیب و  لها  هب  باطخ  اروشاع ، بش  برغم  زامن  زا  سپ  ای  اعوسات  بورغ  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع هللا  لص  ادخ  لوسر  نابز  زا  دش ، دهاوخ  عقاو  البرک  رد  هک  ار  شیوخ  تداهش  ربخ  نانآ  همه  زا  يراذگـساپس  نمـض  هبطخ  نآ  رد 
شنارای تیب و  لها  مامت  هب  سپس  تسا ، هدیسر  ارف  تداهش  نیا  نامز  کنیا  هک  دومن  هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  دومرف و  لقن  ملـس  هلآ و  و 

: تسا هبطخ  نیمه  ياهزارف  زا  هدش  دای  هلمج  و  دیتسه . دازآ  نتشیوخ  ناج  تاجن  نتفر و  رد  امش  دومرف 
(102 . ) مکل تنذا  دق  اوبهذا  ملسمب ، لتقلا  نم  مکبسح   - 13  / 3

! لیقع نادنزرف 
. دیورب نوریب  هقطنم  نیا  زا  مدرک  صخرم  ار  امش  نم  تسا ، سب  امش  هداوناخ )  ) يارب لیقع  نب  ملسم  ندش  هتشک 

نارای خساپ  ندینـش  زا  سپ  یمومع و  یـصخرم  هزاجا  زا  سپ  دـیدرگ ) هراشا  لبق  زارف  رد   ) اروشاع بش  ینارنخـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: هک داد  رارق  باطخ  دروم  صوصخلاب  ار  نانآ  دیدرگ و  لیقع  نادنزرف  هجوتم  دوب ، نانآ  تباث  نامیا  يرادافو و  لیلد  هک  شیوخ 

(. مکل تنذا  دق  اوبهذا  ملسمب ، لتقلا  نم  مکبسح  )
؟ تشاد میهاوخ  یخساپ  هچ  دیتشادرب  دوخ  يالوم  اقآ و  زا  تسد  ارچ  دنسرپب  ام  زا  مینک و  كرت  ار  وت  ام  رگا  دنداد  باوج  زین  نانآ  و 

! دنگوس ادخ  هب  هن ،
. دوب میهاوخ  وت  رانک  رد  رخآ ، سفن  ات  درک و  میهاوخ  وت  يادف  ار  دوخ  لایع  دنزرف و  لام و  ناج و 

! نوج ای   - 13  / 4
(103 . ) انقیرطب لتبت  الف  ۀیفاعلل  ابلط  انتعبت  امناف  ینم ، نذا  یف  تنا 

! نوج
! نکم تبیصم  راتفرگ و  ام  هار  رد  ار  دوخ  يا ، هدمآ  ام  هارمه  هب  شیاسآ  تیفاع و  دیما  هب  وت  اریز  ؛ متشادرب وت  زا  ار  تعیب  نم 

ادـخ يارب  وا  هک  هاـگنآ  دومرف ، دوخ  مـالغ  نوـج ، هب  باـطخ  گـنج  ناـیرج  جوا  رد  اروشاـع و  زور  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دیدرگ بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  هب  گنج ، نادیم  هب  نتفر  يارب  نذا  یظفاح و 

(104 . ) كدلو كاکف  یف  لمعاف  یتعیب ، نم  لح  یف  تنا  هللا  کمحر   - 13  / 5
! ریشب نب  دمحم 

. ینک شالت  تدنزرف ، يدازآ  هرابرد  ات  متشادرب  وت  زا  ار  تعیب  نم  يدازآ و  نم  فرط  زا  وت  کنیا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ 
تدنزرف هک  دوب  هدیسر  ربخ  يو  هب  اهزور  نیمه  رد  اریز  دندومرف ؛ یمرـضح ) ریـشب  نب  دمحم   ) هب باطخ  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

زا وا  دنتـشاذگ ، نایم  رد  وا  اب  ریـشب  نب  دـمحم  ناتـسود  نایانـشآ و  ار  نایرج  نیا  نوچ  تسا و  هدـش  ینادـنز  راتفرگ و  ير ، فارطا  رد 
: دومرف دید ، هنوگ  نیا  ار  وا  ترضح  نآ  نوچ  و  دیزرو ؛ عانتما  ربمایپ  دنزرف  تقرافم 

: هک دوب  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  يو  خساپ   … هللا .) کمحر  )
(. موش ادج  امش  زا  رگا  دننک  هراپ  هراپ  هدنز  ارم  نابایب  ناگدنرد  (. ) کتقراف نا  ایح  عابسلا  ینتلکا  )

هدافتـسا شدنزرف ، ییاهر  يارب  اهنآ  ات  داد  رارق  يو  رایتخا  رد  دیدرگ ، یم  غلاب  رانید  رازه  هب  اهنآ  تمیق  هک  ییاهـسابل  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دنک
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تجح مامتا  مایپ   - 14

هراشا

کنیا میدش و  انـشآ  دوب ، هتـشاذگ  دازآ  نتفر  ای  ندـنام  رد  ار  دوخ  نارای  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياهمایپ  اب  هتـشذگ  شخب  رد 
. میهد یم  رارق  زیزع  هدنناوخ  رایتخا  رد  دشاب  یم  تجح ) مامتا  جاجتحا و   ) اهنآ رد  هک  ترضح  نآ  زا  يرگید  ياهمایپ 

ماع تروص  هب  دنتشاد ، ار  ترضح  نآ  اب  گنج  دصق  هک  هک  هیما  ینب  نایرکشل  مدرم و  هب  اروشاع  زور  رد  اهمایپ  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
يورخا تخـس  تازاـجم  يویند و  كاـنرطخ  بقاوع  هدومن و  تجح  ماـمتا  تحیـصن و  هظعوـم و  يدارفنا ، صاـخ و  روـط  هب  یهاـگ  و 

توـعد و دادمتـسا و  هثاغتـسا و  هلحرم  هب  یهاـگ  تجح  ماـمتا  نـیا  و  تـسا . هدوـمرف  يروآ  داـی  دزـشوگ و  ار  ناـنآ  كاـنلوه  تیاـنج 
رانک رد  يدادمتسا  نینچ  انایحا  تسا و  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  عافد  ترـضح و  نآ  زا  تیامح  تهج  تساوخرد ،

ياراد دنتـشادن و  هعزانم  گنج و  تموصخ و  دصق  ترـضح  نآ  اب  هک  يدارفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هانگ  زا  تشگزاب  هبوت و  تساوخرد 
نیا تسا  نکمم  اجنیا  رد  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  ـالبرک ، هب  ندیـسر  زا  شیپ  اروشاـع و  زا  لـبق  مه  نآ  دـندوب  تیاـنج  هقباـس  ترارش و 

؟ دنتسین ضقانتم  داضتم و  مه  اب  مایپ  عون  ود  نیا  ایا  هک  دوش  حرطم  لاؤس 
دادمتسا هثاغتسا و  نیا  افواب و  نارای  تیب و  لها  هتشذگ و  ناج  زا  دهعتم و  دارفا  زا  تداهش  نامیپ  تعیب و  نتشادرب  یصخرم و  هزاجا  نآ 

!! راوخنوخ يدارفا  نانمشد و  زا  يرای  هب  توعد  و 
ماجنا ینید  نایاوشیپ  هک  يا  هزرابم  مایق و  نایم  تسه  ینـشور  زراب و  قرف  میدومن ، هراشا  لـبق  شخب  رد  هک  هنوگناـمه  تسا  نیا  خـساپ 
دراوم نیمه  زا  یکی  لاؤس  دروم  عوضوم  دـنریگ و  یم  شیپ  رد  یبهذـم  ریغ  ناربهر  هک  يا  هزرابم  یبهذـم و  ریغ  ناربهر  اب  دـنهد ، یم 

. دومن یسررب  هیواز  نیا  زا  دیاب  ار  بلطم  تسا و  زایتما 
یبهذـم هضیرف  یهلا و  هفیظو  کی  ماجنا  رکف  رد  وا  هکلب  تسین ، يرهاظ  تسکـش  يزوریپ و  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يرآ ،
ترضح نآ  هب  تبسن  ناج  ياپ  ات  ار  دوخ  تماقتسا  هدیقع و  نامیا و  دناهتسب و  تداهـش  نامیپ  ترـضح  نآ  اب  هک  يدارفا  هب  اذل  تسا و 

لزلزت و نیرتکچوک  نمشد ، زا  سرت  رفـس و  جنر  دناهدومن ، تکرح  وا  هارمه  هب  هشیدنا  رکف و  نامه  اب  نابایب  نیا  ات  هدیناسر و  تابثا  هب 
هب هچرگ  دنیامن ، كرت  ار  گنج  هنحـص  ناشماما ، رما و  یلو  هزاجا  اب  طیارـش و  نیا  اب  نانآ  رگا  تسا ، هدرواین  دوجو  هب  نانآ  رد  یتسس 

، تسا هدمآ  رد  زاورپ  هب  نانآ  رـس  يالاب  رد  اهنت  هک  ار  تداعـس  يامه  نآ  دـیدرگ و  دـهاوخن  لیان  ادهـش  دـنمجرا  ماقم  شاداپ و  رجا و 
. تفرگ دهاوخن  رارق  هذخاؤم  لاؤس و  دروم  دـنوادخ  لدـع  هاگـشیپ  رد  لاح  ره  هب  یلو  داد ، دـنهاوخ  تسد  زا  ناگیار  هب  هشیمه و  يارب 

یهورگ ای  درف و  کی  تاجن  تبحص  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  يرگید  طیارش  دننک ، یم  دادمتسا  هثاغتسا و  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  یلو 
تـسا هدش  ممـصم  هک  تسا  یهورگ  هجوتم  تجح ، مامتا  دادمتـسا و  هثاغتـسا و  نیا  تسا . یمتح  باذـع  يدـبا و  تکاله  یتخبدـب  زا 

مالـسا و اب  هک  یناسک  یجراخ و  ریـسا  نوخ  هب  ار  شلایع  لها و  دنک و  هعطق  هعطق -  ار  شکاپ  رکیپ  دزیرب و  ار  شیوخ  نامز  ماما  نوخ 
هک یناسک  یتح  هکلب  هورگ ، نیا  دارفا  همه  اهنت  هن  دوش ، یلمع  هشیدنا  رکف و  نیا  رگا  هک  دنادرگب  رهـش  هب  رهـش  دنتـسه ، زیتس  رد  نآرق 

. دیدرگ دنهاوخ  راتفرگ  یمیاد  باذع  يدبا و  نارسخ  هب  دنتسه  یضار  نانآ  لمع  رب 
رد نانآ  زا  کی  چـیه  يارب  دـشخب و  تاجن  یمیاد  باذـع  زا  ار  نانآ  زا  رفن  کی  اهنت  ولو  تجح  مامتا  نیا  دراد  ناکما  هک  تساـجنیا  و 

: دیوگن دشاب و  هتشادن  دوجو  یهیجوت  هناهب و  تمایق  زور 
! اراگدرورپ ( 105 . ) يزخن لذن و  نا  لبق  نم  کتایآ  عبتنف  الوسر  انیلا  تلسرا  ول ال  انبر 

. میوش اوسر  راوخ و  هکنآ  زا  شیپ  مینک  يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  يداتسرفن  يربمایپ  ام  يوس  هب  ارچ 
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هاتوک ياه  هباطخ  اـی  اروشاـع و  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یلـصفم  هبطخ  ود  یط  رد  ناوت  یم  ار  اـهمایپ  نیا  لاـح ، ره  هب 
زاغآ اروشاع ، هبطخ  ود  نیمه  زا  مه  ام  و  دومن . هظحالم  تسا ، هدومرف  داریا  صاخ  روط  هب  ای  ماع و  تروص  هب  ترـضح  نآ  هک  يرگید 

. مینک یم  يوریپ  تسا ، ینالوط  حورشم و  لکش  هب  هن  هاتوک  تروص  هب  اهمایپ  لقن  هک  هوزج  نیا  شور  زا  و 

لوا هبطخ 

! سانلا اهیا   - 14  / 1
یلوق و متقدص  يرذع و  متلبق  ناف  مکیلع  یمدقم  نم  مکیلا  رذـتعا  یتح  یلع و  مکل  قح  وه  امب  مکظعا  یتح  اولجعت  یلوق و ال  اوعمـسا 

مکسفنا نم  فصنلا  اوطعت  مل  رذعلا و  ینم  اولبقت  مل  نا  لیبس و  یلع  مکل  نکی  مل  دعسا و  کلذب  متنک  مکـسفنا  نم  فصنلا  ینومتیطعا 
یلوـتی وـه  باـتکلا و  لزن  يذـلا  هللا  ییلو  نا  نورظنت  ـال  یلا و  اوـضقا  مث  ۀـمغ  مکیلع  مکرما  نکی  ـال  مث  مکئاکرـش  مکرما و  اوعمجاـف 

. نیحلاصلا
! مدرم يا  )

هزیگنا مهدب و  ماجنا  ار  تسا ، نم  هدهع  هب  امـش و  قح  هک  هظعوم  هفیظو  نما  ات  دینکن  باتـش  يزیرنوخ  گنج و  رد  دیونـشب و  ارم  هانگ 
هک لطاب  هشیدنا  ره  دیوش و  دـحتم  امـش  همه  دـیدومنن ، راتفر  هنافـصنم  نم  اب  دـیتفریذپ و  ارم  لیلد  رگا  منک ، نایب  ار  امـش  يوس  هب  رفس 
هک تسا  ییادـخ  نم  روای  رای و  تیاهن  رد  و  دـشابن ، هبتـشم  امـش  رب  رما  لاح ، ره  هب  یلو  دـیهدن ، متلهم  دـینک و  ارجا  دـیراد  نم  هرابرد 

(. ناحلاص روای  تسوا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق 
! هللا دابع   - 14  / 2

یضرا اضرلاب و  یلوا  ءاقبلاب و  قحا  ءایبنالا  تناکل  دحا  اهیلع  یقب  وا  دحا  یلع  تیقب  ول  ایندلا  ناف  رذح ، یلع  ایندلا  نم  اونوک  هللا و  اوقتا 
ریخ ناف  اودوزتف  ۀعلق  رادلا  و  ۀعلت ، لزنملا  و  رهفکم ، اهرورـس  و  لحمـضم ، اهنیعن  و  لاب ، اهدیدجف  ءانفلل ، ایندلا  قلخ  هللا  نا  ریغ  ءاضقلاب ،

. نوحلفت مکلعل  هللا  اوقتا  و  يوقتلا ، دازلا 
! ادخ ناگدنب  يا 

اقب يارب  ناربمایپ  دنامب ، ایند  رد  هشیمه  يارب  زین  وا  دشاب و  یـسک  نآ  زا  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذحرب  ایند  زا  دیـسرتب و  ادخ  زا 
! زگره یلو  دوب ، رتدنیاشوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  نانآ  يدونشخ  بلج  رتراوازس و 

يا هشوـت  دوـخ  ترخآ  يارب  سپ  يا ، هناـخ  تقوـم  تسا و  یلزنم  نود  دـیدرگ . دـهاوخ  لدـبم  هودـنا  مغ و  هـب  شیداـش  رورـس و  اریز 
. دیوش راگتسر  تسا  دیما  دنک  هشیپ  اوقت  و  تساوقت ، هشوت  نیرتهب  دیریگرب و 

! سانلا اهیا   - 14  / 3
هذـه مکنرغت  الف  هتنتف  نم  یقـشلا  و  هترغ ، نم  رورغملاف  لاح ، دـعب  الاح  اهلهاب  هفرـصتم  لاوز  ءانف و  راد  اهلعجف  ایندـلا  قلخ  یلاعت  هللا  نا 

. اهیف عمط  نم  عمط  بیخت  اهیلا و  نکر  نم  ءاجر  عطقت  اهناف  ایندلا ،
! مدرم يا  )

هدروخ لوگ  رورغم و  دزاـس ، یم  نوگرگد  ار  ناشعـضو  دـهد و  یم  رییغت  ار  شیوخ  لـها  هک  هداد  رارق  لاوز  اـنف و  لـحم  ار  اـیند  ادـخ 
دنک هیکت  ودب  هک  ره  هک  دنزن  لوگ  ار  امـش  ایند  سپ  ددرگ ، نآ  نوتفم  هک  تسا  یـسک  تخبدب  دروخب و  ار  ایند  بیرف  هک  تسا  یـسک 

(. دناشک شدیماان  سءای و  هب  دنک ، عمط  يو  رب  سک  ره  دزاس و  شدیماان 
و انبر ، برلا  معنف  هتمفن ، مکب  لحا  و  مکنع ، میرکلا  ههجوب  ضرعاو  مکیلع ، هیف  هللا  متطخـسا  دق  رما  یلع  متعمتجا  دق  مکارا  و   - 14  / 4
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، مهلتق نودیرت  هترتع  هتیرذ و  یلا  متفحز  مکنا  مث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دـمحم  لوسرلاب  متنمآ  ۀـعاطلاب و  متررقا  متنا ، دـیبعلا  سئب 
، مهنامیا دـعب  اورفک  موق  ءالوه  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  نودـیرت ، املو  کل  ابتف  میظعلا ، هللا  رکذ  مکاسناف  ناطیـشلا  مکیلع  ذوحتـسا  دـقل 

. نیملاظلا موقلل  ادعبف 
رب ار  شبضغ  هدرک و  ضارعا  امش  زا  ادخ  نآ  ببـس  هب  هتخیگنا و  رب  ار  ادخ  مشخ  هک  دیاهدش  نامیپ  مه  يرما  هب  امـش  منیب  یم  کنیا  و 

ترـضح شربمایپ  هب  دیداهن و  ندرگ  ادخ  نامرف  هب  هک  امـش  دیتسه  يدب  ناگدنب  هچ  ام و  يادخ  تسوکین  هچ  تسا ، هداتـسرف  ورف  امش 
هک هدش  طلـسم  امـش  رب  ناطیـش  دیدروآ ، موجه  شنادنزرف  تیب و  لها  نتـشک  يارب  سپـس  دیدروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

! ناتفده رب  امش و  رب  گنن  تسا ، هدرب  امش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ 
. دندییارگ رفک  هب  نامیا ، زا  سپ  هک  دنشاب  رود  ادخ  تمحر  زا  رگمتس  موق  نیا  میدرگ . یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام 

! سانلا اهیا   - 14  / 5
؟ یتمرح كاهتنا  یلتق و  مکل  لحی  له  اورظنا  و  اهوبتاعو ، مکسفنا  یلا  اوعجرا  مث  انا ، نم  ینوبسنا 

؟ هبر دنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قدصملا  هللااب و  نینموملا  لوا  همع و  نبا  ۀیصو و  نبا  مکیبن و  تنب  نبا  تسلا 
؟ یبا مع  ءادهشلا  دیس  ةزمح  سیلوا 

: یخال یل و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  لوق  مکغلبی  ملوا  یمع ، رایطلا  رفعج  سیلوا 
؟ ۀنجلا لها  بابش  ادیس  ناذه 

! مدرم
نتـسکش مهرد  نم و  نتـشک  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپـس  متـسه ، یـسک  هچ  نم  هک  دیـسانشب  ارم  بسن 

؟ تسا زیاج  امش  يارب  نم  تمرح  میرح 
؟ متسین امش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ 

؟ متسین امش  ربمایپ  مع  رسپ  یصو و  دنزرف  نم  ایآ 
؟ دومن قیدصت  ار  شربمایپ  تلاسر  دروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  يو  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  ایآ 

؟ تسین نم  ردپ  يومع  ءادهشلا  دیس  هزمح  ایآ 
؟ تسین نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ 

: دومرف هک  دیاهدینشن  مردارب  نم و  هرابرد  ار  ادخ  لوسر  نخس  ایآ 
؟ دنتشهب ناناوج  رورس  ود  نیا 

نا هفلتخا و  نم  هب  رـضی  هلها و  هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع  ذـنم  بذـکلا  تدـمعت  ام  هللا  قحلا و  وه  لوقا و  امب  ینومتقدـص  ناف   - 14  / 6
يدعاسلا دعس  نب  لهـس  يردخلا و  دیعـس  ابا  يراصنالا و  هللادبع  نبرباج  اولـس  مکربخا ، کلذ  نع  هومتلاس  نا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذک 

. یمد کفس  نع  مکل  زجاح  اذه  یف  اما  یخال ، هللا و  لوسر  نم  ۀلاقملا  هذه  اوعمس  مهنا  مکوربخی  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیزو 
وگغورد هب  دـنوادخ  هک  ماهتفاـیرد  نوچ  ما ، هتفگن  غورد  لوا  زور  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، قح  هک  دـینک  قیدـصت  راـتفگ  رد  ارم  رگا 

، ربمایپ هباحـص  زا  ناناملـسم  نایم  رد  کنیا  دینک ، یم  بیذکت  ارم  رگا  دنادرگ و  یم  رب  وگغورد  دوخ  هب  ار  غورد  ررـض  هدرک و  بضغ 
هاگآ نآ  زا  ار  امـش  دناهدینـش و  مردارب  نم و  هرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  ناـنآ  همه  هک  دـینک  لاؤس  ناـنآ  زا  دـیناوت  یم  هک  دنتـسه  یناـسک 

. ددرگ امش  يزیرنوخ  عنام  دناوت  یم  راتفگ  نیمه  دومن و  دنهاوخ 
دنهاوخ امـش  هب  نانآ  همه  هک  دیـسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعـس  نب  لهـس  يردخ و  دیعـسوبا  هللادبع و  نب  رباج  زا 

: دومرف هک  دناهدینش  مردارب  نم و  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  زا  ار  راتفگ  نیا  هک  تفگ 
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. ددرگ نم  نوخ  نتخیر  عنام  دناوت  یم  راتفگ  نیمه  و  دنتشهب ) ناناوج  رورس  اهنآ  )
مکیف و ال يریغ  یبن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  ام  هللاوف  مکیبن  تنب  نبا  ینا  نوکـشتفا  لوقلا  اذه  نم  کش  یف  متنک  ناف   - 14  / 7

. ۀحازج صاصقب  وا  هتکلهتسا  مکل  لام  وا  هتلتق  مکنم  لیتقب  ینوبلطتا  مکحی  و  مکریغ ،
! یْعبِر نب  ثَبَش  ای  … 

! رجبا نب  راجح  ای  و 
! ثعشالا نب  سیق  ای  و 
! ثراحلا نب  دیز  ای  و 

(106 ( ؟ ةدنجم کل  دنج  یلع  مدقت  امنا  و  تانجلا ، رضخا  رامثلا و  تعنیا  دق  نا  یلا  اوبتکت  ملا 
همه رد  متسه و  امش  ربمایپ  دنزرف  نم  هک  دینک  یم  کش  زین  تیعقاو  نیا  رد  ایآ  دیراد ، دیدرت  مردارب  نم و  هرابرد  ربمایپ  راتفگ  رد  رگا  )

! امش رب  ياو  درادن . دوجو  نم  زجب  يدنزرف  ربمایپ  يارب  رگید ، ياج  رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  ایند 
؟ دیشک یم  ارم  وا  صاصق  هب  هک  ماهتشک  امش  زا  ار  یسک  ایآ 

؟ ما هتخاس  هابت  ار  امش  زا  یسک  لام  ایآ 
!؟ دینادب متازاجم  قحتسم  ات  ماهدرک  دراو  یسک  رب  یتحارج  ایآ 

! یْعبِر نب  ثَبَش   …يا 
! رجبا نب  راجح  يا 

! ثعشا نب  سیق  يا 
! ثراح نب  دیزی  يا  و 

مینک یم  يرامش  هقیقد  وت  راظتنا  رد  تسا و  مرخ  زبس و  رس  ام  ناتخرد  هدیـسر و  ام  ياه  هویم  هک  دیتشون  همان  نم  يارب  دیدوبن  امـش  ایآ 
! دشاب یم  وت  رایتخا  رد  هدامآ  زهجم و  ینایرکشل  هفوک  رد  و 

، تسا هدومرف  داریا  اروشاع  زور  رد  هک  ار  ترضح  نآ  هبطخ  نیلوا  اعومجم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  تجح  مامتا  زا  هرقف  تفه  دوب  نیا 
نیدب هدش  لقن  عبانم  رد  هک  يروط  هب  هبطخ  نیا  داریا  تیفیک  ینارنخس و  کی  نمض  رد  تجح  مامتا  هرقف  تفه  يرآ  دهد  یم  لیکـشت 
تفرگ هلصاف  دوخ  ياه  همیخ  زا  دیدرگ و  بسا  رب  راوس  شیوخ ، رکشل  فوفـص  میظنت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدوب  تروص 

(107 . ) تخادرپ هبطخ  نیا  داریا  هب  اسر  دنلب و  يادص  اب  و 

مود هبطخ 

تسا زارف  تفه  ياراد  يراوگرزب ، نآ  تجح  مامتا  زا  تسا  يرگید  هعومجم  هک  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مود  ینارنخس  هبطخ و 
: دیوگ یم  یمزراوخ ) بیطخ   ) ینارنخس نیا  داریا  تیفیک  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  تجح  مامتا  فلتخم و  تانایب  لیالد و  رب  لمتشم  و 
رد نانآ  روپیش  لبط و  يادص  دش و  هتشارفا  رب  دعـس  رمع  رکـشل  ياهمچرپ  دیدرگ و  هدامآ  الماک  هاپـس  ود  ره  هکنآ  زا  سپ  اروشاع  زور 

نایم زا  یلع  نب  نیسح  دندومن ، هطاحا  ار  اههمیخ  هدرک و  تکرح  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  فرط  هب  دیدرگ ، نکفا  نینط  البرک  نابایب 
نانخس هب  دننک و  توکس  ات  تساوخ  نانآ  زا  تفرگ و  رارق  نمشد  رکشل  فوفص  ربارب  رد  دمآ و  نوریب  شیوخ  رکشل  لخاد  زا  همیخ و 

نیا اب  ترـضح  نآ  هک  دوب  دـنلب  ناشیداش  ههقهق و  يادـص  دـندرک و  یم  هلهله  ادـص و  رـس و  ناـنچمه  ناـنآ  یلو  دـنهد ، ارف  شوگ  وا 
: دومن توعد  ناشتوکس  شمارآ و  هب  تالمج ،
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نم نیدـشرملا و  نم  ناـک  یتعاـطا  نمف  داـشرلا ، لـیبس  یلا  مکوعدا  اـمنا  و  یلوق ، اوعمـستف  یلا  اوتـصنت  نا  مکیلع  اـم  مکلیو   - 14  / 8
، مارحلا نم  مکنوطب  تئلم  و  مارحلا ، نم  مکتایطع  تلزخنا  دـق  یلوقل ، عمتـسم  ریغ  يرمـال  صاـع  مکلک  و  نیکلهملا ، نم  ناـک  یناـصع 

؟ نوتصنت الا  مکلیو  مکبولق ، یلع  هللا  عبطف 
(108 ( .!؟ نوعمست الا 

! امش رب  ياو 
ره تخبشوخ و  دنک ، يوریپ  نم  زا  سک  ره  دیونشب ، مناوخ  یم  ارف  تداعس  دشر و  هب  ار  امش  هک  ار  راتفگ  ات  دیهدن  یمن  ارف  شوگ  ارچ 
هب هک  دینک  یم  تفلاخم  نم  روتسد  اب  و  دومن ، یشکرس  نایصع و  امـش  همه  تسا و  ناگدش  كاله  زا  دزرو ، تفلاخم  نایـصع و  سک 
هک لـالح  ریغ  ياـه  همقل  اهاذـغ و  رثا  رد  و  هدیـسر ، امـش  تـسد  هـب  هـک  یمارح  يایادـه  رثا  رد  يرآ ، دـیهد . یمن  ارف  شوـگ  مراـتفگ 

! امش رب  ياو  تسا . هدز  نینچ  نیا  امش  ياهلد  رب  ادخ  هدش ، هتشابنا  اهنآ  زا  امش  ياهمکش 
!؟ دیوش یمن  مارآ  ارچ 

!؟ دیهد یمن  ارف  شوگ  ارچ 
! احرت ۀعامجلا و  اهتیا  مک  ابت   - 14  / 9

اهانج یتلا  نتفلا  ران  انیلع  متـششحو  انباقر ، یف  افیـس  انیلع  متللـس  نیدعتـسم ، نیدوم  مکانخرـصاف  نیریحتم  نیهل  انومتخرـصتسا و  نیحفا 
نم مارحلا  الا  مهیف  مکل  حبـصا  لما  و ال  مکیف ، هوشفا  لدع  ریغب  مکئادع  مهیلع ال  ادـی  مکئایلوا و  یلع  ابلا  متحبـصاف  انودـع ، مکودـع و 

. انل لیفت  يأر  الو  انم  ناک  ثدح  ریغ  نم  هیف  متعمط  شیع  سیسخ  و  مکولانا ، ایندلا 
! مدرم يا  )

دایرف هب  نوچ  دـیدناوخ و  دوخ  يرای  هب  ار  ام  دـیدوب . نادرگرـس  هک  یلاح  رد  ناوارف  قایتشا  اب  هک  داب  امـش  رب  تلذ  نزح  راع و  گـنن و 
هک ار  يا  هنتف  شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  ام  هیلع  رب  دوب ، ام  دوخ  زا  هک  ییاهریشمش  میتفاتش ، امش  يوس  هب  تعرس  اب  هداد و  تبثم  خساپ  امش 
رد ام  هکنآ  یب  دـیتساخ  اپ  هب  ناتنایاوشیپ  هیلع  رب  ناتنانمـشد  زا  تیامح  هب  دـیتخاس ، رو  هلعـش  ام  هیلع  رب  دوب ، هتخورفارب  كرتشم  نمـشد 

یگدنز رصتخم  دناهدیناسر و  امش  هب  هک  یمارح  همعط  زج  هب  دیشاب  هتـشاد  نانآ  رد  يزیچ  دیما  ای  و  دنزاس . رارق  رب  ار  یتلادع  امـش  نایم 
هـشیدنا هدـیقع و  هن  هدزرـس و  ام  زا  ییاـطخ  هن  هک  دـیتخاس  اـپ  هب  اـم  هیلع  رب  هاـگنآ  امـش  دـیاهتخود و  نآ  هب  عمط  مشچ  هک  يراـب  تلذ 

(. دیا هدرک  هدهاشم  ام  زا  یتسردان 
! تالیولا مکل  الهف   - 4  / 10

و ءابدـلا ، ةریطک  انیلع  متعرـسا  نکلو  فصحتـسی ، ما  يارلا  نماط و  ساـجلا  رهـشی و  مل  فیـسلا  اـهومت و  زهجتف  اـنومتکرت  اـنومتهرکذا 
ماثالا و ۀبـصع  ناطیـشلا و  ۀثفنو  باتکلا  ةذبن  بازحالا و  ذاذش  ۀمالا و  تیغاوط  نم  متنا  امناف  مکل  احبقف  شارفلا ، یعادتک  اهیلا  متیعادت 

ۀمئا خارـص  نینموملا و  يذوم  بسنلاب و  راهعلا  یقحلم  ءایـصوالا و  ةرتع  يریبم  ءایبنالا و  دـالوا  ۀـلتق  ننـسلا و  یئفطم  باـتکلا و  یفرحم 
! ناه . ) نیضع نارقلا  اولعج  نیذلا  نیئزهتسملا 

فالغ رد  اهریشمش  هک  هاگنآ  دیدش ، ام  اب  گنج  هدامآ  دیدز و  زابرس  ام  يرای  زا  دیتفاترب و  ام  زا  يور  يدنیاشوخان  اب  هک  امـش  رب  ياو 
، دـنتخیر ورف  فرط  ره  زا  هناورپ  نوچ  دـیدروآ و  يور  يرای  ام  هب  وس  ره  زا  خـلم  دـننام  فصو  نیا  اـب  دوبن ، وکین  اـهیأر  مارآ و  اـهلد  و 
رد ناطیش  غامد  زا  هتخادنا و  رس  تشپ  ار  نآرق  هک  دیتسه  فرحنم  بازحا  ناگدنامزاب  زا  تما و  ناشکرـس  زا  امـش  هک  داب  هایـس  ناتیور 

. دیا هداتفا 
ایصوا لسن  دیـشک و  یم  ار  ربمایپ  نادنزرف  هک  دیـشاب  یم  اهتنـس  ناگدننک  شوماخ  باتک و  ناگدننک  فیرحت  راکتیانج و  هورگ  زا  امش 

ناگدننکازهتـسا نایاوشیپ  سر  دایرف  نانموم و  ناگدنهد  رازآ  بسن و  هب  ناگدازانز  ناگدـننک  قحلم  هورگ  زا  امـش  دـیرب . یم  نیب  زا  ار 
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دندرک هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک  نانامه  دیشاب ، یم 
(!(. دندومن اهر  دوب  ناشیاهسوه  فالخ  رب  ار  هچنآ  و  دنتفریذپ ، دوب  ناشدوس  هب  ار  هچنآ  )

هتثراوـت مکقورع و  هیلع  تجـشو  فورعم ، مکیف  لذـخلا  هللاو ، لـجا  نولذـخت ، اـنایا  نودـمتعت و  ۀعایـشا  برح و  نـبا  مـتنا  و   - 4  / 11
یلع هللا  ۀنعل  الا  بصاغلا ، ۀلکا  بصانلل و  اخنـس  یـش ء  ثبخا  متنکف  مکرودـص ، هب  تیـشغو  مکبولق ، هیلع  تتبن  و  مکعورف ، مکلوصا و 

شناوریپ برح و  دنزرف  هب  کنیا  امـش  و  . ) مه هللا  متناف و  الیفک  مکیلع  هللا  متلعج  دق  و  اهدـیکوت ، دـعب  نامیالا  نوضقنی  نیذـلا  نیثکانلا 
! دنگوس ادخ  هب  یلب  دیراد ، یم  رب  ام  يرای  زا  تسد  هدومن و  دامتعا  اکتا و 

تداع نیا  اب  ناتیاهلد  هدرب ، ثرا  هب  ار  نآ  امش  هخاش  هنت و  راوتسا ، نآ  رب  امـش  هشیر  گر و  هک  تسامـش  زراب  تافـص  زا  لذخ  ردغ و 
ریگ شاهدیجنر  نابغاب  يولگ  رد  هک  دینام  یم  یکرابمان  هویم  نآ  هب  امش  تسا . هدیدرگ  ولمم  نآ  اب  ناتیاه  هنیس  هدومن و  دشر  هدیهوکن 

. دشاب شخبتذل  شرگمتس ، قراس  ماک  رد  دنک و 
دوخ نامیپ  دهع و  رب  ار  ادخ  امش  هکنآ  لاح  دننکش و  یم  مهرد  نآ ، قیثوت  دیکأت و  زا  سپ  ار  ناشنامیپ  هک  نانکش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل 

! دنگوس ادخ  هب  دیدوب و  هداد  رارق  نماض 
(. دیتسه نانکش  نامیپ  نامه  امش  هک 

، نونموملا هلوسر و  کلذ و  انل  هللا  یبءای  ۀلذلا ، انم  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلسلا و  نیب  نیتنثا ، نینب  زکر  دق  یعدلا  نب  یعدلا  نآ  الا و   - 4  / 12
یلع ةرـسالا  هذهب  فخاز  یناو  الا  مارکلا ، عراصم  یلع  مائللا  ۀـعاط  رث  ؤن  نا  نم  ۀـیبا ، سوفن  و  ۀـیمح ، بوتا  و  ترهط ، تباط و  روجحو 

. رصانلا نالذخ  ددعلا و  ۀلق 
! دیشاب هاگآ 

ادـخ و هک  ارچ  اجک  تلذ  اجک و  اـم  تسا  هداد  رارق  تلذ  ریـشمش و  یهار  ود  نیب  رد  ارم  هیاـمورف  دـنزرف  و  داـیز ) نبا   ) هیاـمورف نیا  هک 
، دنراد یمن  اور  ناردپ ، تفارـش  اب  سوفن  تریغ و  اب  ياهزغم  ناردام و  كاپ  ياهنماد  دـنراد و  ابا  ام  يریذـپ  تلذ  زا  نانموم  شربمایپ و 

! دیشاب هاگآ  میرادب . مدقم  ناشنم  کین  مارک و  هاگلتق  رب  ار  تسپ  میئل و  دارفا  تعاطا  هک 
. ما هدامآ  داهج  يارب  ناگدننک ، ینیشن  بقع  نارای و  تلق  اب  مک و  هورگ  نیا  اب  نم  هک 

امدق نومازهف  مزهن  ناف   - 4  / 13
انیمزهم ریغف  مزهن  نا  و 

نکل نبج و  انبط  نا  ام  و 
انیرخآ ۀلود  انایانم و 

اوقیفا انب  نیتماشلل  لقف 
انیقل امک  نوتماشلا  یقلیس 
سانا نع  عفر  توملا  ام  اذا 

انیرخآب خانا  هلکلکب 
. تسین ام  نآ  زا  یعقاو  تسکش  مه  زاب  میروخب ، تسکش  رگا  میدوب و  زوریپ  مه  هتشذگ  رد  میوش ، زوریپ  ام  رگا 

. تسا هدیسر  نارگید  هب  يدوس  هداد و  خر  ام  هیلع  رب  رهاظ  هب  یثداوح  یلو  تسین ، ام  نوؤش  زا  سرت ،
تفرگ دنهاوخ  رارق  تتامش  دروم  ام  دننام  زین  نانآ  هک  دیشاب  شوه  هب  وگب  ار  ام  ناگدننک  تتامش 

. دیناباوخ دهاوخ  يرگید  هناخ  رانک  رد  درک ، دنلب  يرد  رانک  زا  ار  شرتش  تقو  ره  گرم  نیا  و 
يدج نع  یبا  یلا  هدـهع  دـهع  روحملا  قلقت  یحرلا و  رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  امیرک  الا  اهدـعب  نوثبلت  هللا ال  اما و   - 4  / 14
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هللا و یلع  تلکوت  ینا  نورظنت  یلا  اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مک  ءاکرـش  اوعمجاف و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر 
! دیشاب هاگآ  ( ) 109 . ) میقتسم طارص  یلع  یبر  نا  اهتیصانب ، ذخآ  وه  الا  ۀباد  نم  ام  مکبر ،

! دنگوس ادخ  هب 
هراوس صخش  هک  یهاتوک  تدم  هزادنا  هب  رگم  دیوش  راوس  شیوخ  دارم  بکرم  رب  هک  دوش  یمن  هداد  تلهم  امـش  هب  گنج  نیا  زا  سپ 

(. دوش هدایپ  دیاب  يدوز  هب  هک   ) تسا راوس  شیوخ  بسا  رب 
تسا ینامیپ  دهع و  نیا  دنادرگ و  ناتبرطضم  بایسآ ، گنس  رادم  روحم و  دننام  دناخرچب و  تعرـس  هب  ار  امـش  ثداوح  بابـسآ  هاگنآ 
نـشور امـش  رب  رما  هکنآ  زا  سپ  امـش  همه  کـنیا ، تسا و  هدومن  وگزاـب  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  زا  مردـپ  هک 

رب نم  يادـخ  تسوا و  تسد  رد  ياهدـبنج  ره  راـیتخا  تسامـش و  نم و  راـگدورپ  هک  منک  یم  لـکوت  تسد  هب  تـسد  تـسا ، هدـیدرگ 
. ترضح نآ  ياروشاع  هبطخ  نیمود  رد  ماما  تجح  مامتا  زا  زارف  تفه  دوب  نیا  و  تسا .) میقتسم  طارص 

! نایفس یبا  لآ  ۀعیش  ای  مکحی  و   - 14  / 15
انا نومعزت …  امک  ابرع  متنک  نا  مکباسحا  یلا  اوعجراو  هذـه  مکایند ، یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا 

(110 . ) ایح تمدام  یمرحل  ضرعتلا  نع  مکلاهج  مکتاغط و  مکتاتع و  اوعنماـف  حاـنج ، نهیلع  سیل  ءاـسنلاو  ینولتاـقت ، مکلتاـقا و  يذـلا 
! نایفس یبا  لآ  نایعیش  يا  امش  رب  ياو  )

ناکاین هب  دیرادنپ ، یم  برع  ار  دوخ  رگا  دیـشاب و  درم  رازآ  دوخ  یگدنز  رد  لقا ) ال   ) دیـساره یمن  ازج  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  امش 
هدـنز نم  ات  دـنرادن ، یهانگ  ینانز  نیا  نم و  اب  امـش  منک و  یم  گنج  امـش  اب  نم  دـینک  ظفح  ار  دوخ  یناـسنا  فرـش  دیـشیدنیب و  دوخ 

: دیوگ یم  یمزراوخ ) (. ) دینک يریگولج  نم  تیب  لها  میرح  هب  ناتنارگزواجت  نایغای و  ضرعت  زا  متسه 
هبرض ندرک  دراو  اب  تساوخ  نمشد  دیناسر  تکاله  هب  ار  نمشد  زا  يا  هدع  هلمح  ره  رد  دومن و  یتخس  گنج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ترضح نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  درک ، عورش  ار  اههمیخ  هب  هلمح  هاگلتق ، اههمیخ و  رد  ندش  لیاح  اب  دنک و  فیعضت  ار  ترضح  نآ  یحور 
: داد رارق  باطخ  دروم  تالمج  نیا  اب  ار  هفوک  نایرگشل 

 … (. نایفس یبا  لآ  ۀعیش  ای  )

یصوصخ تجح  مامتا   - 15

یصوصخ تجح  مامتا   - 15

همه ترـضح ، نآ  باـطخ  دروم  دوب  اـهزارف  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یموـمع  تجح  ماـمتا  جاـجتحا و  زا  زارف  دوـب  نیا 
، راوگرزب نآ  جاـجتحا  رد  یلو  دـندوب . هدـش  ـالبرک  رد  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اـب  گـنج  يارب  هک  تسا  يدارفا  همه  داـیز و  نبا  نایرکـشل 

هتـشاد یـصخش  يدرف و  ناونع  ترـضح  نآ  تجح  مامتا  هدوب و  یـصوصخم  دارفا  باـطخ ، فرط  اـهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يدراوم 
: میزادرپ یم  هدوب ، ام  سرتسد  رد  هک  تجح  مامتا  عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  تسا ،

یفعج رح  نب  هللا  دیبع  اب 

! رحلا نب  ای   - 15  / 1
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لهف ةریثک ، ابونذ  کیلع  نا  اومعز و  ام  لع  رمالا  سیل  مهیلع و  مودقلا  ینولاس  یترصن و  یلع  نوعمتجم  مهنا  یلا  اوبتک  مکرصم  لها  نا 
؟ کبونذ اهب  وحمت  ۀبوت  نم  کل 

(111 . ) هعم لتاقت  کیبن و  تنب  نبارصنت  … 
! رح رسپ  يا 

رد میایب . ناشرهـش  هب  دناهتـساوخ  نم  زا  دـیاهدومن و  داحتا  نم  يرای  ترـصن و  رب  هک  دناهتـشون  همان  نم  يارب  هفوک )  ) امـش نایرهـشمه 
هبوت ناهانگ  نآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  يا ، هدـش  بکترم  ار  يدایز  ناـهانگ  یفعج )! رح   ) يا وت  تسا و  نیا  زا  ریغ  رما  تقیقح  هک  یلاـح 

؟ ینک
(. یگنجب شنانمشد  اب  وا  هارمه  هب  هدرک و  يرای  ار  تربمایپ  رتخد  دنزرف  … 

نایم رد  هک  هگنآ  دومرف ، هللادـیبع )  ) هب دوب و  هدـشن  دراو  البرک  هب  زونه  و  لتاقم ) نب  رـصق   ) لزنم رد  ار  تـالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. داد تسد  زا  ار  هبوت  نیا  قیفوت  يدام ، يا  هناهب  هب  هللادیبع  یلو  داد ، خر  یتاقالم  نانآ 

تفر و هیواعم  دزن  وا ، ندش  هتشک  زا  سپ  دوب و  نامثع  ناراداوه  زا  سانشرس و  عاجـش و  دارفا  زا  رح ) نب  هللادیبع   ) هک تشاد  هجوت  دیاب 
رد هللادـیبع  ياهینزهار  اه و  يرگتراغ  زا  خـیرات  رد  دومن ، گنج  مالـسلا  هیلع  ناـنموم  ریما  اـب  وا  نایرکـشل  فص  رد  نیفـص  گـنج  رد 

. تسا هدیدرگ  لقن  ناوارف  بلاطم  نآ ، ریغ  هیواعم و  نارود 

دعس نب  رمع  اب 

! دعس نبا  ای   - 15  / 2
؟ ینلتاقتا

!؟ كداعم هیلا  يذلا  هللا  یقتت  اما 
! تملع دق  نم  نبا  اناف 

(112 ( ؟ یلاعت هللا  یلا  برقا  هناف  ءالوه  عدت  یعم و  نوکت  الا 
! دعس رسپ  يا  )

؟ ینک گنج  نم  اب  یهاوخ  یم  ایآ 
!؟ یسرت یمن  تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  ایآ  متسه و  یسک  هچ  دنزرف  نم  یناد  یم  یسانش و  یم  ارم  هک  یلاح  رد 

ياـضر هدـننک  بلج  و   ) رتـکیدزن دـنوادخ  هب  لـمع  نیا  هک  يرادرب  هیما ) ینب   ) اـهنیا زا  تسد  یـشاب و  نـم  هارمه  هـب  یهاوـخ  یمن  اـیآ 
(. تسوا

اب ترـضح  نآ  داهنـشیپ  قـبط  رکـشل و  ود  ناـیم  رد  هک  یتاـقالم  نمـض  رد  مرحم  مهن  متـشه و  بش  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
. دومرف داریا  ودب  باطخ  داد ، دعسرمع 

دعس رمع  اب  مهزاب 

! رمع يا   - 15  / 3
يدـعب حرفت  کناف ال  عناص ، تنا  ام  عنـصاف  دوهعم ، دـهع  کلذـب  انهتت  هللا  و  ناجرج ، يرلا و  دالب  یعدـلا  کیلوی  ینلتقت و  کنا  معزتا 
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(113 …  ) مهنیب اصرغ  هنوذختی  ۀفوکلاب و  نایبصلا  هامارتی  ۀبصق  یلع  کسارب  یناک  و  ةرخآ ، ایندب و ال 
! دعس رمع  يا  )

وت هب  ار  ناگرگ  ير و  تموکح  دایز ) نبا   ) هیامورف نیا  تفای و ) یهاوخ  تسد  یگرزب  هزیاـج  هب   ) نم نتـشک  اـب  ینک  یم  لاـیخ  وت  اـیآ 
! دنگوس ادخ  هب  دومن ، دهاوخ  راذگاو 

دیآ یم  رب  وت  تسد  زا  ام  هرابرد  هچنآ  کنیا  هدش ، ینیب  شیپ  مکحم و  تسا  ینامیپ  نیا  دیدرگ و  دـهاوخن  اراوگ  وت  رب  یتموکح  نینچ 
رد هک  يزور  تسین  رود  نادـنچ  دـید و  یهاوخن  یتحار  یـشوخ و  يور  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  نم  نتـشک )  ) زا سپ  هک  هدـب  ماـجنا 

(. دنهدب رارق  ناشناراب  گنس  هداد و  رارق  يزاب  بابسا  ار  نآ  ناکدوک  دننزب و  هزین  رب  ار  وت  هدیرب  رس  هفوک ، رهش  نیمه 
هب تشاد ، هارکا  تاقالم  نیا  زا  هکنیا  اـب  وا  تفرگ و  ار  دعـس  رمع  اروشاـع ، زور  رد  مود  ینارنخـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

ترـضح نآ  تفرگ ، رارق  مه  لباقم  يو  بسا  ندرگ  اب  ماما  بسا  ندرگ  هک  يروط  هب  دمآ  ولج  تفرگ و  هلـصاف  نمـشد  فص  زا  راچان 
زا وا  اـما  دومن ، میـسرت  ار  وا  کـیرات  هریت و  هدـنیآ  دوـمرف و  تجح  ماـمتا  يو  اـب  دـیدومرف ، هظحـالم  هک  یتـالمج  اـب  راـب  نیرخآ  يارب 

. دیدرگ راچد  ترخآ  ایند و  یتخبدب  تواقش و  هب  دومرف  ترضح  نآ  هک  هنوگنامه  تفرگن و  يا  هرهب  ماما  تجح  مامتا  تحیصن و 

جاجح نب  ورمع  اب 

! ورمع ای  کحیو   - 15  / 4
؟ سانلا ضرحت  یلعا 

؟ هیلع میقت  تنا  نیدلا و  نم  انقرم  نحنا 
(114 . ) رانلا یلصب  یلوا  نم  اداسجا  انحاورا  تقراف  اذا  نوملعتس 

! ورمع يا  وت  رب  ياو 
؟ یناروش یم  نم  هیلع  رب  میا  هدش  جراخ  نید  زا  ام  هک  هناهب  نیا  هب  ار  مدرم  ایآ 

!؟ یتسه اجرب  اپ  نآ  رد  وت  میا و  هدش  جراخ  نید  زا  ام  ایآ 
. دوب دهاوخ  شتآ  روازس  هتفر و  نوریب  نید  زا  یسک  هچ  هک  دید  دیهاوخ  دوش ، یم  ادج  ام  ندب  زا  حور ، هک  يدوز  هب  يرآ ،

دوخ یهدنامرف  تحت  دارفا  يو  دید  هک  هاگنآ  دومن  هفوک  رکـشل  ناهدنامرف  زا  یکی  جاجح ) نب  ورمع   ) هب ار  مامتا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنک یم  قیوشت  ترضح  نآ  اب  گنج  رب  تالمج  نیا  اب  دندوب  رفن  رازه  راهچ  هک  ار 

!!!. ۀعامجلا قراف  نیدلا و  نع  قرم  نم  اولتاق 
!!! تسا هدش  جراخ  ناناملسم  فص  زا  هتشگرب و  ادخ  نید  زا  هک  مالسلا ) هیلع  یلع  نب  نیسح   ) یسک اب  دیگنجب 

دادمتسا مایپ   - 16

اب تجح ، مامتا  مایپ  رب  هوالع  شخب  نیا  رد  میدومن ، هراشا  البق  هک  يروط  هب  مالـسلا . هیلع  یلع  نب  نیـسح  شخب  مامتا  ياهمایپ  دوب  نیا 
: کنیا دیدرگ و  میهاوخ  انشآ  مه  ترضح  نآ  هثاغتسا  دادمتسا و  ياهمایپ 

!؟ هللا هجول  انثیغی  بیغم  نم  اما   - 16  / 1
(115 . ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذی  باد  نم  اما 

!؟ دسرب ام  دایرف  هب  ادخ  ياضر  يارب  هک  تسین  یسر  دایرف  ایآ 
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!؟ دنک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  يا  هدننک  عافد  ایآ 
زا هک  هاگنآ  دومرف ، داریا  دش ، مامت  شیمومع  ینارنخس  هکنآ  زا  سپ  یتالمج  نمـض  رد  اروشاع ، زور  رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

دندیشک و نوخ  كاخ و  هب  ار  نانآ  زا  يدادعت  دندومن و  نارابریت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  نازادناریت ، هورگ  نمـشد ، فرط 
اههمیخ نایم  زا  هلان  هیرگ و  يادص  دیسر ، ترضح  نآ  تیب  لها  شوگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هثاغتسا  يادص  نوچ  مرقم ، موحرم  لقن  قبط 

. تساخرب
!؟ هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له   - 16  / 2

!؟ انیف هللا  فاخی  دحوم  نم  له 
!؟ انتثاغا یف  هللا  وجری  ثیغم  نم  له 

(116 ( .!؟ انتناعا یف  هللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له 
!؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  تسه  یعفادم  ایآ 

!؟ دسرتب ادخ  زا  دوش  یم  دراو  ام  رب  هک  یمتس  هرابرد  تسه  یتسرپ  اتکی  هدنب  ایآ 
!؟ دسرب ام  دایرف  هب  يدنوادخ  دیما  هب  هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ 

!؟ دزیخرب ام  يرای  هب  یهلا  باوث  دیما  هب  هک  تسه  يا  هدنهد  يرای  ایآ 
دومرف داریا  دعس  رمع  نایرکشل  هب  باطخ  تجح ، مامتا  ناونع  هب  دنلب و  يادص  اب  ار  تالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  یمزراوخ ، لقن  قبط 

. دندوب هدیسر  تداهش  هب  ترضح  نآ  نارای  همه  هک  یلاح  رد 
! مارک ای   - 16  / 3

! ۀنجلا هذه 
! نازیزع يا  ( 117 . ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  مرح  نع  اوبذ  هیبن و  نید  هللا و  نید  نع  اوماحف  … 

. دینک عافد  لوسر  مرح  زا  تیامح و  شربمایپ  نییآ  ادخ و  نید  زا  سپ ، تسا  هدش  زاب  امش  يور  هب  تشهب  ياهرد  کنیا 
هب هداتفا و  كاخ  يور  هب  شلباقم  رد  نارای  زا  يا  هدع  هک  یماگنه  اروشاع  زور  رهظ  زامن  هماقا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  تالمج  نیا 
نآ باحصا  نارای و  هجوتم  رهاظ  هب  دادمتسا  هثاغتسا و  باطخ ، نیا  هچرگ  دومرف ، داریا  دندیدرگ ، لیان  يدبا  تداعس  تداهـش و  هجرد 
هک دوب  يا  هفیظو  نایب  ریگارف و  يا  هثاغتسا  ماع  یتوعد  تقیقح  رد  اما  دندومن ، یم  يرامـش  هقیقد  تداهـش ، راظتنا  رد  هک  دوب  ترـضح 

. دندینش یم  ار  ترضح  نآ  يادص  هک  دش  یم  یناسک  یمامت  لماش 

ماقتنا مایپ   - 17

: دیامرف یم  دیجم  نآرق 
(118 . ) نیبذکملا ۀبقاع  ناک  فیک  رظناف  مهنم  انمقتناف 

هفیرـش هیآ  نیا  هچرگ  ناگدـننک .) بیذـکت  راک  تبقاع  تسا  هنوگچ  نیبب  سپ  میتفرگ ، ماـقتنا  اـیبنا ) ناگدـننک  بیذـکت   ) ناـنآ زا  اـم  )
یکی یلو  دناهدومن ، بیذکت  شیوخ  ناکاین  زا  تیعبت  هب  لطاب و  راکفا  ساسا  رب  ار  دوخ  ناربمایپ  هک  تسا  هتشذگ  نیشیپ  ياهتما  هرابرد 

ایند نیا  رد  ترخآ  زا  لبق  دناهتـساخرب و  هزرابم  هب  نانآ  اـب  هدومن و  بیذـکت  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  ناربهر و  هک  یناـسک  زراـب  قیداـصم  زا 
اـصوصخم نانآ  ناوریپ  هیما و  ینب  تسا ، هتفرگارف  ار  نانآ  تازاجم  نوناق  گرم ، زا  لبق  هدـمآ و  دورف  نانآ  رـس  رب  یهلا  ماـقتنا  ریـشمش 

ظفح ناگدـنیآ  يارب  نانآ  تشونرـس  زا  ار  يا  هدـنهد  ناکت  ساسح و  تاکن  تساـیوگ و  ینغ و  رظن  نیا  زا  خـیرات  دـندوب . هفوک  مدرم 
رد مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هنوگ  راعـش  هاتوک  ياهمایپ  عطاق و  حیرـص  ياهنیب  شیپ  تسا ، رظن  دروم  اجنیا  رد  هچنآ  یلو  تسا . هدرک 
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زا ار  نانآ  هار  نیا  زا  دـناوتب  هکلب  ات  هدومن  نایب  تحارـص  هب  فلتخم  عطاقم  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا ؛ يویند  اهتازاجم  اـهماقتنا و  دروم 
. دیامن يریگولج  ترخآ ، رد  كاندرد  یباذع  ایند و  رد  موش  یتشونرس  زورب  زا  هتشاد و  زاب  یکانلوه  تیانج  نینچ  هب  یباذع 

مارف نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  طلـس  کلذ  اولعف  اذاف  یفوج ، نم  ۀـقلعلا  هذـه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی  ال  هللا ! و   - 17  / 1
(119 . ) ةارملا

! دنگوس ادخ  هب 
ات دـنک  یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  یناسک  دـنوادخ  دـنوش  بکترم  ار  تیانج  نوچ  دـنزیرب و  ارم  نوخ  اـت  دراد  یمن  رب  تسد  نم  زا  هیما  ینب 

. نانز هراپ  هنهک  زا  رتدب  یتلذ  دناشکب  تلذ  هب  ار  ناشیا 
تماقا هکم  رهـش  رد  ات  دومن  تساوخرد  ترـضح  نآ  قارع  زا  هک  هاـگنآ  دومرف ، ساـبع ) نبا   ) خـساپ رد  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 

. دیامن تکرح  يوس  هب  ناشیاهرهش ، زا  هیما  ینب  نارادنامرف  ماکح و  ندنار  نوریب  قارع و  مدرم  مایق  زا  سپ  هدومن ،
مهیلا هللا  ثعب  هوکهتنا  ثعب  الا  امرحم  اوعدی هللا  مل  کلذ و  اولعف  اذاف  یلتاق ، مه  ۀفوکلا و  لها  بتک  هذـه  ینوفاخا و  ءالوه  نا   - 17  / 2

(120 . ) ۀمالا مارف  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلتقی  نم 
دوب و دـنهاوخ  ناشدوخ  مه  نم  لتاق  دـندرک و  توعد  نم  زا  اههمان  نیا  هلیـسو  هب  مه  هفوک  لـها  دـندومن ، دـیدهت  ارم  هیما ) ینب   ) ناـنیا

راتـشک هب  هک  دومن  دهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دنتـسکش ، مه  رد  ار  یهلا  مارتحا  هدـش و  بکترم  ار  گرزب  هانگ  نیا  نوچ 
(. دندرگ نازینک  هراپ  هنهک  زا  رت  لیلذ  هک  يروط  هب  دزادرپب  نانآ 

: هک دومرف  یصخش  خساپ  رد  تسا ، هتشذگ  هلمج  هباشم  هک  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
! ادخ لوسر  نبای  دومن  لاؤس  وا  اریز  دیدرگ ، هجاوم  ترضح  نآ  اب  هفوک  ریسم  رد 

!؟ دیدروآ يور  فلع  بآ و  یب و  نابایب  نیا  هب  هدش و  جراخ  دوخ  دج  مرح  هنیدم و  زا  امش  هک  دیدرگ  بجوم  يا  هزیگنا  هچ 
قرف لذا  اونوکی  یتح  مهلذـی  نم  مهیلع  هللا  طلـس  کلذ  اولعف  اذاف  یفوج ، نم  ۀـقلعلا  هذـه  اوجرختـسی  یتح  ینوعدـی  نل  مهنا   - 17  / 3

(121 . ) ممالا
هک دنادرگ  طلـسم  ناشیا  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دنوش ، بکترم  ار  تیانج  نیا  نوچ  دنزیرب و  ارم  نوخ  ات  دنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  نانآ 

. دزاس اهتلم  نیرتلیلذ  ار  نانآ 
هنیدم هب  هدش و  فرصنم  رفس  زا  مه  وا  هک  هاگنآ  دومرف  ناذول ) نبورمع   ) خساپ رد  و  هبقع ) نطب   ) لزنم رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا 

. دیامن تعجارم 
! هللا میاو   - 17  / 4

یف تمکحف  ةارما  مهتکلم  ذا  ءابـس ، موق  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذـی  نم  مهیلع  طلـسی  اعطاق و  افیـس  الماش و  ـالذ  هللا  مهـسبلیف  ینولتقیل 
! دنگوس ادخ  هب  ( 122 . ) مهئامد مهلاوما و 

نانآ هک  دومن  دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  یـسک  هتخاس و  ناشیالتبم  نارب  ریـشمش  ریگارف و  تلذ  هب  ادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  نانآ  املـسم 
. دنادرگ رت  لیلذ  دومن ، ینارمکح  ناشناج  لام و  رد  شیوخ  هاوخلد  هب  دش و  طلسم  ناشیا  رب  ینز  هک  ابس  موق  زا  هدیناشک  تلذ  هب  ار 

. دومرف داریا  مرهوبا )  ) خساپ رد  همیهر )  ) لزنم رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  هلمج  نیا 
(123 . ) دقوت رانرح  اوقالت  فوسف  متینج  دق  امب  متیزخا  متنعل و   - 17  / 5

دیهاوخ رد  ار  نازوس  یـشتآ  يدوز  هب  دـیتفرگ و  رارق  ادـخ  بضغ  تنعل و  دروم  دـیدش ، بکترم  هک  یتیانج  رثا  رد  هفوک ) مدرم   ) اـمش
هیثرم هبدـن و  ناونع  هب  لضفلاوبا  ترـضح  نیلاب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يرعـش  تیب  راهچ  زا  یکی  تیب ، نیا  تفاـی .)

. تسا هدومرف  داریا  نانآ  هب  باطخ  هفوک و  مدرم  تیانج  مادقا و  زا  شهوکن  شردارب و 
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تداهش مایپ   - 18

هراشا

دشاب و یم  زین  تداهـش  مایپ  نمـضتم  دیدومن ، هظحالم  هتـشذگ  لصف  رد  هک  داقتنا  مایپ  هژیوب  نیـشیپ  ياهمایپ  زا  يددـعتم  دراوم  هچرگ 
رد لام  ناج و  لذب  مالسا و  تفرشیپ  عناوم  ندرب  نیب  زا  دیحوت و  هملک  يالعا  هار  رد  يراکادف  يارب  ماما  یگدامآ  رگنایب  اهنآ  نومـضم 

هنومن کنیا  رتشیب  هجوت  بلج  راوگرزب و  نآ  تداهش  مایپ  تحارـص  عوضوم و  تیمها  تهج  هب  یلو  تسا ، شیوخ  نامرآ  هدیقع و  هار 
: میهد یم  رارق  زیزع  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  هناگادج  لقتسم و  یشخب  تروص  هب  ار  مایپ  راعش  نیا  زا  ییاه 

عرصم یل  ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  و  ةاتفلا ، دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ   - 1/18
طخ موی  نع  صیحم  ال  ابغـس ، ۀـبرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نالمیف  البرک  سیواونلا و  نیب  ةالفلا  نالـسع  اهعطقت  یلاصواب  یناک  هیقال ، اـنا 

هـسفن هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم  الا  نیرباصلا …  روجا  اـنفوی  هئـالب و  یلع  ربصن  تیبلا ، لـها  اـناضر  هللا  اـضر  ملقلاـب ،
(124  ) یلاعت هللا  ءاش  نا  احبصم  لحار  یناف  انعم ، لحریلف 

نانچ نآ  مناکاین  رادـید  هب  نم  تسا و  ناوج  نارتخد  ندرگ  همزال  هک  دـبندرگ  دـننامه  هدـیدرگ ، یمتح  مزال و  مدآ  نادـنزرف  رب  گرم 
ناگدـنرد هک  منیب  یم  ایوگ  دیـسر و  مهاوخ  اجنآ  هب  هک  هدـش  نیعم  هاگلتق  نم  يارب  فسوی و  رادـید  هب  بوقعی  قاـیتشا  دـننام  مقاتـشم 

اهنآ اب  ار  دوخ  هنسرگ  ياهمکـش  هدرک و  هعطق  هعطق -  ارم  ندب  ياضعا  البرک  و  ( 125  ) سیواون نایم  نیمزرس  رد  هفوک ) رکشل   ) اهنابایب
ام دنوادخ  يدونـشخ  تسین ، يزیرگ  تسا ، هدش  هتـشون  ردق  اضق و  ملق  اب  هک  يدمآ  شیپ  زا  دننک ، یم  رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابنا  ریس و 
رد ار  شنوخ  درذگب و  شناج  زا  ام  هار  رد  دهاوخ  یم  ییابیکش  ربص و  ادخ  ناحتما  ربارب  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

. یلاعت هللا  ءاش  نا  دومن . مهاوخ  تکرح  حبص  ادرف  نم  هک  دشاب  ام  اب  تکرح  هدامآ  دنک ، راثن  دنوادخ  ياقل  هار 
. تسا هدومن  داریا  ار  نآ  هکم  زا  تکرح  زا  لبق  زور  کی  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ینارنخس  زا  یشخب  تالمج ، نیا 

مشاه ینب  هب  يا  همان 

دهشتسا و یب  قحل  نم  ناف  دعب ، اما  مشاه . ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب  دمحم  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب   - 18  / 2
(126 . ) مالسلا و  حتفلا ، كردی  مل  یب  قحلی  مل  نم 

کیره دعب  اما  دنتسه . يو  دزن  رد  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  دارفا  یلع و  نب  دمحم  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم . هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  )
. تفای دهاوخن  تسد  يزوریپ  هب  دنکن ، یهارمه  ارم  امش  زا  سک  ره  دیسر و  دهاوخ  تداهش  هب  دوش ، قحلم  نم  هب  رفـس  نیا  رد  امـش  زا 

يارب تشاد  تماـقا  هکم  رد  هک  یماـیا  رد  ار  هماـن  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هیولوق ) نبا   ) گرزب ثدـحم  لـقن  هب  اـنب  مالـسلاو .)
دییات ار  هیولوق ) نبا   ) هیرظن مه  یبهذ ) رکاسع و  نبا   ) تشاگن و دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  مشاه  ینب  دارفا  ریاـس  و  هیفنح ) دـمحم   ) شردارب

یلع ینب  نیـسح  هیحان  زا  همان  نیا  هک  دنک  یم  لقن  هیلع ) هللا  ۀـمحر  ینیلک   ) زا ( 128 ( ) سوواط نب  دیـس   ) موحرم یلو  ( 127 . ) دناهدومن
. تسا هدش  رداص  هدومن ، تکرح  هکم  زا  هکنآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع 

هبقع نطب  رد 
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ینیب شیپ  چـیه  مدوخ  هرابرد  نم  ( ) 129 . ) عقبا بلک  یلع  اهدـشا  و  ینـشهنت ، ابالک  مانملا  یف  تیار  یناف  الوتقم ، الا  ینارا  اـم   - 18  / 3
دوب یگـس  اهنآ  نیرت  هدنرد  دندومن و  هلمح  نم  هب  يدنچ  ياهگـس  هک  مدید  ایور  ملاع  رد  اریز  دـش ؛ مهاوخ  هتـشک  هکنیا  زج  منک  یمن 

(. هایس دیفس و 
. دیناسر شیوخ  تیب  لها  نارای و  عالطا  هب  هبقع ) نطب   ) لزنم رد  ار  ربخ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

: لوقی وه  سراف و  یل  نعف  یسارب  تفخ  ینا   - 18  / 4
(130 . ) انیلا تیعن  اهسفنا  اهنا  تملعف  مهیلا ، يرست  ایانملا  نوریسی و  موقلا 

مـشوگ هب  یفتاه )  ) راوس بسا  يادص  عقوم  نیا  رد  دـش ، طلـسم  ممـشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هک  مدوب  هتـشاذگ  بسا  نیز  هب  ار  مرـس  نم  )
گرم ربـخ  نیا  هک  دـش  موـلعم  نم  يارب  دـنک و  یم  بیقعت  ار  ناـنآ  مه  گرم  دـنتکرح ، رد  بش  ماـگنه  هب  ناـنیا  تفگ  یم  هک  دیـسر 

(. تسام
يادـص دوـب ، تکرح  رد  هنابـش  هلفاـق  هک  هاـگنآ  دوـمرف ، ـالبرک  یکیدزن  رد  و  لـتاقم ) ینب  رـصق   ) زا تکرح  زا  سپ  ار  هلمج  نـیا  ماـما 

: دومرف يو  خساپ  رد  ماما  دومن ، لاؤس  ار  عاجرتسا  نیا  تلع  ربکا  یلع  ترضح  دش ، دنلب  ماما  عاجرتسا 
 … (. یسءارب تففخ  ینا  )

البرک هب  دورو  ماگنه 

هللا انهیه و  انئامد و  کفـس  هللا  انهیه و  انلاحر و  طـحم  هللا  اـنهیهف و  اولحرت  ـال  اوطح و  اوحربت و  ـال  اوفق و  ءـالب  برک و  ضرا   - 18  / 5
ملس و ال هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدج  یندع  اذهب و  انرشنم و  انرشحم و  هللا  انهیه و  انروبق و  لحم  هللا  انهیه و  انمیرح و  یبست 

(131 . ) هدع ول  فوخ 
دورف لحم  تساجنیا  دنگوس  ادـخ  هب  دـینک ، لزنم  دـییاشگب و  ار  اهراب  دـینکن ، تکرح  دـیتسیاب و  تسا  تبیـصم  نزح و  نیمزرـس  اجنیا 

یم ریـسا  ام  هداوناخ  هک  تساجنیا  دنگوس  ادخ  هب  و  ام ، ياهنوخ  ندـش  هتخیر  هاگیاج  تساج  نیمه  دـنگوس  ادـخ  هب  و  ام ، هلفاق  ندـمآ 
هداد هدعو  نم  هب  ادخ  لوسر  مدـج  هک  ام  رـشن  رـشح و  تساجنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  ام و  ياهربق  لحم  تساجنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دوش و 

. دومرف داریا  البرک  نیمزرس  هب  دورو  ماگنه  ار  تالمج  نیا  ماما ، تسین .) وا  هدعو  رد  یفالخ  تسا و 

اعوسات رصع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیار  ینا   - 18  / 6
: یل لاقف 

(132 . ) انیلا حورت  کنا 
: دومرف نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  کنیا  )

یفیفخ باوخ  هدومن و  هیکت  شریـشمش  هب  همیخ  رانک  رد  هک  هاگنآ  دومرف ، اعوسات  رـصع  رد  ار  هلمج  نیا  ماما ، دمآ .) یهاوخ  ام  دزن  هب 
هلهله مالسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  دومن و  تکرح  اههمیخ  يوس  هب  هفوک  رکـشل  تقو  نامه  دیدرگ و  بلاغ  ترـضح  نآ  نامـشچ  رب 
: دومرف ترضح  نآ  عقوم  نیا  رد  دومن ، علطم  ار  هک  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یعضو  زا  هدرک و  رادیب  ار  شردارب  هدزباتش  دینش ، ار  نمشد 

 … مانملا یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیار  ینا 
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اهیف و  البرک ، ارومع و  اهل  لاقی  اضرا  لزناف  قارعلا ، یلا  قاـساس  یناـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  ینربخا  دـق  و   - … 18  / 7
يزیچ نینچ  نم  هب  ادخ  لوسر  مدـج   …  ) ادـغ … ءادـعالا  ءالوه  نم  انموی  ءالوه  نم  انموی  نظا  ینا  الا و  دـعوملا ، برق  دـق  دهـشتسا و 

تداهـش هب  اجنامه  رد  هدمآ و  دورف  دنیوگ  یم  البرک  ارومع و  نآ  هب  هک  یلحم  رد  موش و  یم  هدناوخ  ارف  قارع  هب  نم  هک  دوب  هداد  ربخ 
(. دومن دهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  گنج  نمشد  ادرف  نم  نامگ  هب  تسا و  هدیسر  نآ  تقو  کنیا  مسر و  یم 

هللادبع مساق و  یتح  امش  همه  موش و  یم  هتشک  ادرف  نم  ( ) 133 . ) دحاو مکنم  یقبی  و ال  یعم ء ، مکلک  نولتقت  و  لتقا ، ادغ  ینا   - 18  / 8
اروشاع بش  ای  اروشاع  بش  ای  اعوسات  رصع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دنام .) دهاوخن  هدنز  امش  زا  یسک  دش و  دهاوخ  هتشک  راوخریش 
نالعا احیرـص  تسوا ، هارمه  هک  ار  سک  ره  دوخ و  تداهـش  دومن و  لقن  ادـخ  لوسر  زا  هک  یتالمج  اـب  ینارنخـس و  شناراـی  ناـیم  رد 

يارب هک  دوب  اجنیا  رد  دومن و  زاربا  ار  دوخ  يرادیاپ  تماقتسا و  ینایب  اب  نانآ  زا  کی  ره  داد و  یـصخرم  هزاجا  نانآ  همه  هب  هاگنآ  درک ،
:( دومرف نینچ  دومن و  میسرت  نانآ  يارب  ار  هدنیآ  رگید ، هلمج  کی  اب  راب  نیرخآ 

نیب نم  صربا  لجر  یلتق  یلوتی  يذلا  نا  نظا  یلع ، اهدشا  هتیار  عقبا  بلک  اهیف  و  ینشهنتل ، یلع  تدش  دق  ابالک  ناک  تیار   - … 9/18
: یل لوقی  وه  هباحصا و  نم  ۀعامج  هعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  کلذ  دعب  تیار  ینا  مث  موقلا ، ءالوه 

، رخ ؤت  لجع و ال  ۀلیللا ، يدنع  كراطفا  نکیلف  یلعالا ، حیفـصلا  لها  تاومـسلا و  لها  کب  رـشبتسا  دق  دـمحم و  لآ  دیهـش  تنا  ینب  ای 
کش ایندلا ال  هذه  نم  لیحرلا  برتقا  رمالا و  فنا  دق  تیار و  ام  اذهف  ءارـضخ ، ةروراق  یف  کمد  ذخءایل  ءامـسلا  نم  لزن  دق  کلم  اذهف 

(134 . ) کلذ یف 
نینچ شباحـصا  نارای و  هب  باطخ  دـیدرگ  رادـیب  نوچ  تفرگ و  ارف  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مشچ  یکبـس  باوخ  اروشاع  بش  ناهاگرحس 

: دومرف
نامگ نینچ  دیفـس و  هایـس و  گنر  هب  دوب  یگـس  اهنآ  نیرت  هدنرد  دننک و  یم  هلمح  نم  رب  گس  نیدنچ  هک  ایوگ  مدید  باوخ  رد  نم  )

. تسالتبم صرب  ضرم  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیا  نایم  زا  نم  لتاق  منک  یم 
اهنامسآ نانکاس  یتسه و  دمحم  لآ  دیهش  وت  مکرـسپ  دومرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  شنارای  زا  یهورگ  اب  ار  ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ 

و رادـم . اور  ریخأت  باتـشب و  دوب ، یهاوخ  نم  دزن  ار  راطفا  بشما  وت  دـنهد . یم  تراشب  هدژم و  رگیدـمه  هب  ار  وت  ندـمآ  نیرب ، شرع  و 
، مدید نم  هک  یباوخ  دوب  نیا  دنک  ظفح  يروآ و  عمج  یگنر  زبس  هشیش  رد  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  يا  هتـشرف  کنیا 

(. تسین نآ  رد  یکش  تسا و  هدش  کیدزن  ایند ، نیا  زا  ندرک  چوک  نامز  هدیسر و  ارف  نآ  تقو  کنیا 

يزوریپ مایپ   - 19

دنتـسه و نمـشد  تسکـش  دوخ و  يزوریپ  یپ  رد  دنریگ ، یم  رارق  نمـشد  ربارب  رد  هدش و  هزرابم  نادـیم  گنج و  هنحـص  دراو  هک  نانآ 
رب ترضح ، نآ  رظن  زا  يزوریپ  تسکش و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  تسین ، انثتسم  دوخ  نوناق  نیا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

، درادـن يدربراک  اهنت  هن  مدرم  رثکا  رظن  رد  انعم  نیا  هک  تسا  يرگید  دـعب  ياراد  تشاد و  صاخ  ياـنعم  موهفم و  مدرم ، هماـع  فـالخ 
تارظن یهاگ  نوگانوگ و  ياهتشادرب  تالیوات و  ترـضح  نآ  مایق  هرابرد  ور  نیا  زا  تسین و  نکمم  زین  نآ  روصت  كرد و  یهاگ  هکلب 
ندیناسر نایاپ  هب  یهلا و  هفیظو  کی  نداد  ماجنا  لوا  هلحرم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  يزوریپ  موهفم  يرآ ، تسا . هدش  زاربا  يداضتم 

. تسا یعرش  تیلووسم  کی 
تهج رد  ایصوا  ایبنا و  همه  يارب  هک  تسا  يریسم  رد  تکرح  یناسنا و  ياهـشزرا  هب  ندیـشخب  میکحت  ترـضح  نآ  هاگدید  زا  يزوریپ 

ای دشاب  هارمه  نمشد  تسکـش  وا و  يرهاظ  يزوریپ  اب  تکرح  نیا  هاوخ  تسا ؛ هدش  میـسرت  نانآ  يدبا  تداعـس  يوس  هب  هعماج  تیاده 
. دوش رجنم  يرهاظ  تسکش  هب  تکرح  نیا 
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اهنآ زا  هنومن  دـنچ  لقن  هب  نونکا  دـنک ، یم  تلالد  نآ  رب  حوضو  هب  ترـضح  نآ  ياهمایپ  زا  يددـعتم  ياهزارف  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و 
: میزادرپ یم 

احلاص لمع  لجوزع و  هللا  یلا  ءاعد  نم  هلوسر  هللا و  ققاشی  هناف  دعب ، اما   - 19  / 1
(135 . ) هللا نامالا  ریخف  ۀلصلا ، ربلا و  نامالا و  یلا  توعد  دق  و  نیملسملا ؛ نم  یننا  لاق  و 

شربمایپ دـنوادخ و  اب  کش  یب  دـنادب ، ناناملـسم  هرمز  رد  ار  دوخ  دـهد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـنک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  هک  یـسک  )
زارف نیا  تسادخ .) ناما  ناما ، نیرتهب  شاب  هاگآ  سپ  يدومن  توعد  شاداپ  هلص و  ناسحا ، ناما ، هب  هکنیا  اما  تسا و  هدیزرون  تفلاخم 

: هک دومرف  دیعس ) نب  ییحی  رفعج و  نب  هللادبع   ) خساپ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  یتالمج  زا  یشخب  مایپ ، و 
(136  ) دیعس نب  ورمع  زا  يا  همان  ناما  هئارا  نمض  دندیسر و  راوگرزب  نآ  هب  رهـش  نوریب  هکم ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  سپ  نانآ 

مدرم ینکـش  نامیپ  هدـنیآ و  تارطخ  دـیزرو و  یم  رارـصا  هراب  نیا  رد  هللادـبع  دـندومن و  هکم  هب  تعجارم  تساوخ  رد  ترـضح  نآ  زا 
. داد خساپ  هدش ، دای  تالمج  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دومن ، یم  میسرت  ار  قارع 

نم دهشتسا و  یب  قحل  ناف  دعب ، اما  مشاه . ینب  نم  هلبق  نم  یلع و  نب  دمحم  یلا  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب   - 19  / 2
(137 . ) مالسلاو حتفلا ، كردی  مل  یب  قحلی  مل 

، ماما نخس  نیا  نوچ  میدومن و  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  مایپ  نمـض  هن  دصکی و  هحفـص  رد  ار  نآ  همجرت  زارف و  نیا  ام 
. میدیزرو تردابم  نآ  لقن  هب  زین  شخب  نیا  رد  دشاب ، یم  يونعم  يزوریپ  موهفم  ياراد  تداهش ، مایپ  زا  هتشذگ 

دعبی ملف  ءاجرلا  نود  ءاضقلا  نآ  و  رکشلا ، ءادا  یلع  ناعتـسملا  وه  و  هئامعن ، یلع  هللا  دمحنف  یـصرن  بحن و  امب  ءاضقلا  لزن  نا   - 19  / 3
(138 . ) هتریرس يوقتلا  و  هتین ، قحلا  ناک  نم 

رد اـم  راکددـم  راـی و  تـسوا  اـهنت  دوـب و  میهاوـخ  دــنوادخ  ياـهتمعن  رازگرکــش  دــشاب ، اـم  هاوـخلد  دارم و  قـفو  رب  اهدــماشیپ  رگا  )
هک یـسک  مه  زاب  دورن ، شیپ  ام  دارم  قبط  اهراک  ددرگ و  عنام  ناـمیاه  هتـساوخ  اـم و  ناـیم  اهدـماشیپ  ثداوح و  رگا  و  شیرازگـساپس .

((. دینک یمن  مگ  ار  دوخ  هار  و   ) هدیدرگن رود  حیحص  ریسم  زا  تسا ، تشرس  هزیکاپ  قح و  شتین 
نیا رد  ترـضح  دومرف . وا  هب  هکم  رهـش  زا  جراخ  رد  دوب ، جح  مزاع  هک  فورعم  رعاش  قدزرف )  ) خـساپ رد  ار  زارف  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

: دوب نیا  قدزرف  خساپ  دیسرپ ، ار  قارع  مدرم  عضو  يو  زا  تاقالم 
(139 (. ) کیلع مهفایسا  کعم و  سانلا  بولق  )

. دشاب یم  نات  هیلع  رب  ناشیاهریشمش  اما  تسامش ، اب  مدرم  ياهلد  هچ  رگ 
: قوف هلمج  اب  ماما  هک  دوب  قارع  هب  رفس  زا  فارصنا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  شداهنشیپ  روآ و  سای  قدزرف  نحل 

. داد خساپ  وا  هب   … ءاضقلا ) لزن  نا  )
! هللا اما و   - 19  / 4

(140 . ) انرفظ ما  انلتق  انب ، هللا  دارا  ام  اریخ  وجرال  ینا 
! شاب هاگآ 

نیا میدرگ .) زوریپ  ای  میوش  هتـشک  هاوخ  تسا ، ریخ  ام  هرابرد  دـنوادخ  تساوخ  هدارا و  هکنیا  رب  مراد  یعطق  دـیما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
یتقو دومرف  داریا  شنارای  و  حامرط )  ) خـساپ رد  تسالبرک ، کیدزن  لزانم  زا  یکی  تاناجهلا ) بیذـع   ) لزنم رد  ماما  ار  موس  زارف  زارف و 

! هللا لوسر  نبای  دندرک  ضرع  شناتسود  دیسر ، ماما  روضح  هب  لزنم  نیا  رد  شناتسود  زا  نت  راهچ  هارمه  هب  وا 
زا یکاـح  لاـح ، نیع  رد  امـش و  تراـیز  ضیف  كرد  هب  دـیدش  تدارا  رفاو و  قوـش  رب  رعـشم  هـک  ار  يراعـشا  رفـس ، نـیا  رد  حاـمرط ) )

: دومرف نانآ  ینارگن  عفر  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دومن ، یم  رارکت  دناوخ و  یم  دایز  دوب ، امش  رفس  نیا  زا  وا  ینارگن  بارطضا و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2592 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ نینچ  حامرط  دوخ  هاگنآ  انب …  هللا  دارا  ام  اریخ  نوکی  نا  وجرال  ینا  … 
! هللا لوسر  نبای 

عامتجا امش  اب  هلباقم  يارب  يدایز  هورگ  رهش ، نیا  رانک  رد  مدید  هکنیا  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  نم  اریز  تسین ؛ تهج  یب  نم  ینارگن 
! دنگوس ادخ  هب  ار  امش  دناهدرک ،

. دزیخرب امش  يرای  هب  مه  هفوک  لها  زا  رفن  کی  یتح  مرادن  نانیمطا  نم  نوچ  دیدرگ ؛ رب  رفس  نیا  زا 
: دومرف نینچ  داهنشیپ  حامرط  داهنشیپ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. ۀـبقاع یف  رومالا  مه  هب  رومالا و  مه  هب  انب و  فرـصتت  یتح  فارـصنالا  یلع  ردـقن  انـسل  و  اقاثیم ، ادـهع و  موقلا  نیب  اـننیب و  نا   - 19  / 5
(141)

تسا هدش  هتسب  نامیپ  دهع و  هفوک  مدرم  ام و  نایم  رد 
ام و راک  تبقاع  مینیبب  ات  تسین  تشگزاب  ناکما  ام  يارب  نامیپ ، نیا  رثا  رد  و  تیاده ) يربهر و  هدـهعو  ام  زا  تیامح و  هدـع  نانآ و  زا  )

(. دماجنا یم  اجک  هب  نانآ 
(142 (. ) ینوئدبی یتح  لاتقلاب  مهادب  تنک ال  ام   - ) 19  / 6

بیذـع  ) هب رح  نایهاپـس  نآ ، تازاوم  هب  مالـسلا و  هیلع  ماما  هلفاق  نوچ  دـننک .) عورـش  نانآ  رگم  دوب  مهاوخن  گنج  هدـننک  عورـش  نم  )
تکرح زا  يریگولج  یلع و  نب  نیسح  هب  تبسن  يریگتخس  نآ  نومضم  هک  دیسر  رح  تسد  هب  دایز  نبا  زا  يا  همان  دندیسر ، تاناجهلا )

. دوب ترضح  نآ 
! هللا لوسر  نب  ای  هک  دومن  داهنشیپ  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  نیق ) نب  ریهز   ) اجنیا رد 

نینچ دورو  اب  دـشاب و  یم  نانآ  رـس  تشپ  رد  هک  یهوبنا  رکـشل  اب  ندومن  گنج  زا  تسا  رتناسآ  مک  هورگ  نیا  اب  ندرک  گنج  اـم  يارب 
. دنام دهاوخن  ام  يارب  تمواقم  بات  يرکشل ،

: دومرف ریهز )  ) خساپ رد  ماما 
. دوب مهاوخن  گنج  رگزاغآ  نم  دننکن ، گنج  هب  عورش  نانآ  ات 

ماما مایپ  رد  نیرفن  اعد و   - 20

. دشاب یم  نیرفن  هبنج  ای  اعد و  موهفم  ياراد  هک  دوش  یم  هظحالم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  مالک  رد  يدراوم 
تیصوصخ یگژیو و  ياراد  زین  نایب  هزیگنا  نامز و  طیارش  تهج  زا  تسا ، یگژیو  ياراد  موهفم ، ظاحل  زا  هک  هنوگنامه  اهمایپ  عون  نیا 
رادروخرب نآ  زا  ترـضح  نآ  نارای  همه  هک  تعاجـش  يرادافو و  رب  هوالع  نانآ  زا  هک  تسا  یناسک  هجوتم  ماما ، ياعد  مایپ  اریز  تسا ؛

اعد بلاق  رد  هک  رتشیب  نیسحت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  رظن  هک  هتـسویپ  عوقو  هب  راثیا  مدق و  تابث  تماهـش و  یعون  دندوب ،
توادع رب  هوالع  نانآ  زا  هک  تسا  هداد  رارق  نیرفن  دروم  ار  يدارفا  ترـضح  نآ  نینچمه  و  تسا . هدومن  بلج  تسا ، هتفریذـپ  قیقحت  و 

نآ ياهاعد  کـنیا  و  تسا . هدومرف  هدـهاشم  دـح ، زا  شیب  تموصخ  قیمع و  هنیک  تجاـجل و  داـنع و  تلاـح  یعون  یمومع ، ینمـشد  و 
: ترضح

(143 . ) کباوث روخذم  بئاغر  کتمحر و  نم  رقتسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  و  ۀنجلا ، مهل  انل و  لعجا  مهللا   - 20  / 1
! ایادخ

(. نادرگب لیان  تا ، هدش  هریخذ  ياهباوث  نیرتبوغرم  هب  تتمحر  هاگیاپ  رد  ار  نانآ  هدب و  رارق  نانآ  ام و  يارب  ار  تشهب 
نب سیق   ) تداهـش ربخ  نانآ  هک  هاگنآ  دومرف ، ار  اعد  نیا  البرک  یکیدزن  رد  شناهارمه ، و  يدـع ) نب  حامرط   ) اـب تاـقالم  ماـگنه  ماـما 
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: دومن تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  لوا  مالسلا  هیلع  ماما  دندیناسر ، ترضح  نآ  عالطا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  کیپ  يوادیص ،) رهسم 
(144 . ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف 

: درک اعد  نینچ  هاگنآ 
 … ۀنجلا مهل  انل و  لعجا  مهللا 

(145 . ) هدلاو 0 نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو  نم  هللا  كازج   - 20  / 2
. دیامرف اطع  وت  هب  دنک  یم  تفایرد  ردپ  يوس  زا  دنزرف  هک  ار  یشاداپ  نیرتهب  دنوادخ 

زا سپ  تکرح ، ماگنه  لـتاقم ) ینب  رـصق   ) رد هک  هاـگنآ  دومرف ، مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدـنزرف  هراـبرد  ار  اـعد  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرف کبس ، باوخ 

: دومرف خساپ  ماما  دومن ، لاؤس  شردپ  عاجرتسا  زا  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  نیملاعلا . بر  هللادمحلا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و 
: دیوگ یم  یفتاه  هک  مدید  باوخ 

: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تسا . نانآ  بیقعت  رد  زین  گرم  دنتکرح و  رد  هنابش  هورگ  نیا 
؟ قحلا یلع  انسلا  ءوسب ، هللا  كارا  ال 

؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ  دهدن  دب  ار  وت  ادخ 
: دومرف

؟ ارچ
: تشاد هضرع 

نیقحم تومن  نا  یلابن  اذاف ال 
میرادن یسرت  گرم  زا  میریمب  قح  هار  رد  رگا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد 
. هدلاو نع  ادلو  يزج  ام  ریخ  دلو  نم  هللا  كازج 

(146 (. ) نیرکاذلا نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةالصلا  ترکذ   ) 20  / 3
رگنایب تسا ، يدـئاص ) همامثوبا   ) هب باطخ  هک  اـعد  نیا  تشذـگ و  زیزع  هدـنناوخ  رظن  زا  زاـمن ، ماـیپ  شخب  رد  زارف  نیا  حیـضوت  نتم و 
تاماقم نیرتگرزب  لین  هب  ار  يو  ترضح  نآ  دیناسر و  مالسلا  هیلع  ماما  عالطا  هب  ار  رهظ  زامن  تقو  ندیـسر  ارف  وا  هک  تسا  زامن  تیمها 

. تسا هدومن  اعد  تسا  دنوادخ  نیرکاذ  نارازگزامن و  ماقم  هک  يونعم 
. اریخ ینع  هللا  مکازجف  یتیب ، لها  نم  لصوا  ربا و ال  تیب  لها  الو  یباحـصا ، نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دـعب ، اما   - 20  / 4

(147)
نمـض رد  هک  تساروشاـع  بش  ینارنخـس  ءزج  تسا ، ترـضح  نآ  تیب  لـها  ناراـی و  هب  باـطخ  هک  ماـما  ياـعد  راـتفگ و  زا  زارف  نیا 

. میدومن لقن  اددجم  راوگرزب ، نآ  ياعد  اجنیا  رد  دیدومرف و  هظحالم  تعاجش 
(148 . ) نیقتملا ءازج  نسحا  امکسفناب  يایا  امکتاساوم  کلذ و  نم  امکدجوب  یخا  ینبا  ای  هللا  امک  ازج   - 20  / 5

کلام و فیس و  درمناوج  ود  تعاجـش  مایپ  مه  هک  دیدرگ  لقن  نآ  عبانم  هب  هراشا  حیـضوت و  همجرت و  اب  تعاجـش ، مایپ  رد  زین  زارف  نیا 
هاگـشیپ زا  ار  نایقتم  شاداـپ  نیرتهب  ناـنآ  يارب  ترـضح  هک  ناـشتیلووسم  كرد  هفیظو و  ساـپ  هب  تسا  ناـنآ  هراـبرد  ماـما  ياـعدا  مه 

. تسا هدومن  تساوخرد  دنوادخ 
! ملسم ای  هللا  کمحر   - 20  / 6
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(149 . ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف 
! ملسم

، دنک تتمحر  ادخ 
: دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ترضح  سپس 

. دناهدادن ناشنامیپ  رد  یلیدبت  رییغت و  دناهتسشن و  راظتنا  هب  رگید  یضعب  دندومن و  افو  دوخ  نامیپ  هب  نانآ  زا  یضعب 
رد تایح  زا  یقمر  زونه  داتفا و  كاخ  يور  رب  دولآ  نت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریپ  هباحص  نآ  هجسوع ) نب  ملـسم   ) هک هاگنآ 

: تفگ نینچ  دمآ و  شنیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوب ، وا 
 … ملسم ای  هللا  کمحر 

: تفگ نینچ  مه  رهاظم ) نب  بیبح   ) و
! ملسم

. دش یهاوخ  تشهب  دراو  رگید  هظحل  دنچ  هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب  اما  تسا  تخس  نم  يارب  وت  ندش  هتشک  دنگوس  ادخ  هب 
: تفگ يو  خساپ  رد  دش  یم  هدینش  یتخس  هب  هک  یئادص  اب  ملسم 

نمض ملسم  دهد ، تریخ  دنوادخ  . ) هنود تومت  نا  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  یلا  اموا  و  هللا -  کمحر  اذهب  کیـصوا  ریخب …  هللا  كرـشب 
: تفگ درک ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هراشا  هکنیا 

؟ تسا ترضح  نیا  هرابرد  متیصو 
(. ینک يراکادف  يزابناج  دح  رس  ات  شیرایرد 

رمع نب  هللادبع  ( ) 150 . ) لاتق ءاسنلا  یلع  سیل  هناف  نهعم  یـسلجاف  ءاسنلا ، یلا  هللا  کـمحر  یعجرا  اریخ ، تیب  لـها  نم  متزج   - 20  / 7
عطق شیاـهاپ  زا  یکی  تسار و  تسد  داد و  جرخ  هب  تماقتـسا  نمـشد ، هلمح  عـفد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـفو  اـب  ناراـی  زا  یکی  یکم )

وا رس  دیسر و  تداهش  هب  ربص ) لتق   ) هب دیدرگ و  هعطق  هعطق -  شندب  نمـشد ، فوفـص  لباقم  رد  دمآرد و  نمـشد  تراسا  هب  دیدرگ و 
هک یلاح  رد  درک و  كاپ  ار  نآ  نوخ  كاخ و  تشادرب و  ار  شدنزرف  هدـیرب  رـس  هللادـبع  ردام  دـنتخادنا . اههمیخ  يوس  هب  دـندیرب و  ار 

. دومن هلمح  نمشد  يوس  هب  دوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  همیخ  دومع 
: دومرف يو  هب  باطخ  دندینادرگرب و  همیخ  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

درگرب همیخ  هب  دنک ، تتمحر  ادخ  دـیدرگ ، لیان  کین  شاداپ  هب  نم ،)  ) تیب لها  تیامح  هار  رد  امـش   … (. ) اریخ تیب  لها  نم  متیزج  )
(. تسا هدش  هتشادرب  نانز  امش  زا  داهج  هک 

(151 (. ) ۀنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددس  مهللا   - ) 20  / 8
نازادناریت و کت  زا  تسا ، دیزی )  ) شمان هک  ءاثعـشوبا ) (. ) هدـب رارق  تشهب  ار  شـشاداپ  ناسرب و  فدـه  هب  ار  ءاثعـشوبا )  ) وا ریت  ایادـخ !
هب هراوس  لوا  وا  تسویپ . ماما  نارای  هب  هدرک و  هبوت  رح ، زا  لبق  مالـسلا و  هیلع  ماما  ینارنخـس  زا  سپ  هک  تسا  هفوک  فورعم  نارادنامک 
هب ار  همه  تشاد  هک  ریت  هبوچ  دـصکی  دز و  نیمز  رب  وناز  اههمیخ  لباقم  رد  تشگزاب و  همیخ  هب  دـش ، یپ  شبـسا  نوچ  اـما  تفر  نادـیم 

. تخادنا هفوک  رکشل  يوس 
: دومرف دید ، ار  وا  تماهش  هبوت و  نوچ  ماما 

. ۀنجلا هباوث  لعجا  هتیمر و  ددس  مهللا 
(152 . ) ریزانخ ةدرق و  مهخسم  نیذلا  نعل  کلتاق  هللا  نعلو  ریهز ، ای  هللا  کندعبی  ال   - 20 / 9

! ریهز
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تروص هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیناـسنا  هک  یناـسک  دـننام  دـنک  تنعل  ار  وت  ناگدنـشک  دـنادرگن و  رود  شتمحر  زا  ار  وت  دـنوادخ 
دنا هدمآرد  كوخ  نومیم و 

ترـضح نآ  شود  يور  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  تشگرب  ماما  روضح  هب  دـیدش ، گنج  هلمح و  کی  زا  سپ  ماما  نارای  زا  نیق  نب  ریهز 
زا سپ  دورس ، یم  ماما  هلیسو  هب  شنتفای  تیاده  رد  مه  رعش  تیب  ود  هک  یلاح  رد  تفرگ  نذا  نادیم  هب  نتفر  يارب  اددجم  دوب ، هتـشاذگ 

. داد رارق  نعل  دروم  ار  شنانمشد  دومن و  اعد  ار  وا  یلبق  هلمج  اب  دیدرگ و  رضاح  شنیلاب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ ، رد  ياپ  زا  هکنآ 
(153 …  ) کیلع اودر  نیح  باذعلا  اوبجوتسا  دق  مهنا  هللا ، کمحر   - 20  / 10

! هلظنح
! دنک تتمحر  ادخ 

 … دندیدرگ باذع  راوازس  دندادن ، تبثم  خساپ  يدومن و  ناشتوعد  قح  يوس  هب  هک  هاگنآ  مدرم ، نیا 
: هک دومرف  یمابش ) هلظنح   ) قح رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  اعد  نیا 

: هک دومرف  یبلاطم  يو ، قیوشت  ریدقت و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تشگرب و  اههمیخ  يوس  هب  هفوک ، لها  تحیصن  هظعوم و  زا  سپ  يو 
. دومن شقح  رد  ار  قوف  ياعد  ترضح  نخس ، يادتبا  رد 

ور ار  نوج )  ) وا ایادخ  ( 154 . ) دمحم لآ  دـمحم و  نیب  هنیب و  فرع  و  راربالا ، عم  هرـشحا  و  هحیر ، بیطو  ههجو ، ضیب  مهللا   - 20  / 11
رد هک  يروط  هب  هدب .) رارق  ییانشآ  و  شتیب ، لها  دمحم و  وا و  نایم  رد  نادرگ و  شروشحم  ناکین  راربا و  اب  وبـشوخ و  ار  شندب  دیفس ،

دوب ترـضح  نآ  مالغ  نوج )  ) داد یـصوصخ  نذا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یناسک  هلمج  زا  میدروآ ، باختنا  مایپ  شخب 
: دومرف هک 

! نوج
ترـضح نآ  ياهمدق  يور  هب  ار  دوخ  دینـش ، ار  هلمج  نیا  نوچ  نوج ) . ) يا هدمآ  یتحار  دیما  هب  ام  هارمه  هب  نکن ، التبم  ام  هار  رد  دوخ 

: تشاد هضرع  تخادنا و 
! هللا لوسر  نب  ای  )

نم ندب  مرادرب ؛ امش  زا  تسد  اهدماشیپ ، یتحاران و  مایا  رد  منیشنب و  امش  هرفس  رس  رب  هافر  یتحار و  ماگنه  رد  نم  هک  تسا  راوازـس  ایآ 
هب نم  بسح  دیفـس و  مگنر  وبـشوخ و  مندب  ات  راذگب  تنم  نم  رب  نیرب ، تشهب  هب  منتفر  اب  تسا ، هایـس  مگنر  هتخانـشان و  منادناخ  وبدب ،

. داد وا  هب  ار  تداهش  ندنام و  هزاجا  دومرف ، هدهاشم  يو  زا  هک  ار  تیمیمص  افص و  نیا  ماما ، ددرگ .) لیان  تزع  فرش و 
؛ دومن اعد  ار  يو  تالمج  نیا  اب  تسـشن و  وا  راـنک  رد  ناـنمؤمریما  دـنزرف  تفرگ ، رارق  ـالبرک  مرگ  كاـخ  يور  رد  نوج )  ) هک یناـمز 

: دوب نوج )  ) دوخ تساوخرد  راتفگ و  روآ  دای  هک  ینانخس 
. راربالا عم  هرشحا  و  هحیر ، بیطو  ههجو ، ضیب  مهللا 

لح ام  يرت  یهلا  (، 155  ) نیملاظلا ءالوه  نم  انل  مقتنا  و  ریخ ، وه  امل  کلذ  لعجاف  ءامسلا  نم  رصنلا  انع  تسبح  کت  نا  بر   - 20  / 12
! اراگدرورپ ( 156 . ) لجالا یف  انل  ةریخذ  هلعجاف  لجاعلا  یف  انب 

نیا زا  ار  ام  ماقتنا  نادرگب و  ام  بیـصن  ار  نآ  زا  رتهب  يزوریپ  نیا  ضوع  رد  يدرکن ، لزان  ام  رب  ار  ینامـسآ  يزوریپ  رـصن و  ایند  رد  رگا 
! اراگدورپ ریگب  نارگمتس 

شلافطا زا  یکی  هک  یلاح  رد  ترضح  ار  هلمج  نیا  هدب .) رارق  نامترخآ  هریخذ  ار  نآ  سپ  دش  دراو  ام  رب  ایند  رد  هچنآ  يدهاش  دوخ  وت 
رپ وا  يولگ  نوخ  زا  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  نیسح  دیرد و  وا  يولگ  يریت ، نتخادنا  اب  يدسا ) لهاک  رـسپ  هلمرح   ) هتفرگ و شوغآ  رد  ار 

. دومرف داریا  دیشاپ ، نامسآ  فرط  هب  هدومن و 
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دـندوب و زیتس  گنج و  رد  راوگرزب  نآ  زا  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  هرقف و  هدزاود  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مایپ  ياـعد  دوب  نیا 
یم عورـش  ترـضح  نآ  یمومع  نیرفن  زا  کنیا  و  دندوب . یـصاخ  صاخـشا  وا  نیرفن  باطخ و  دروم  دراد و  یـصوصخ  هبنج  زین  یهاگ 

: مینک
(157 . ) قلاخلا طخسب  قولخملا  ةاضرم  اورتشا  موق  حلفا  ال   - 20  / 13

: دابم راگتسر 
دنراد یم  مدقم  قلاخ  مشخ  هب  ار  قلخ  يدونشخ  هک  یهورگ 

: تشون نینچ  ترضح  نآ  هب  يا  همان  یط  و  علطم ، دیزی و  نب  رح  هلیسو  هب  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو  زا  دایز  نبا 
زا مکش  مراذگن و  تحار  نیلاب  هب  رس  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  دیزی )  ) نانمؤمریما متفای و  یهاگآ  البرک  هب  امش  دورو  زا  نم  دعب ، اما 

مالسلا يریذپب و  ار  دیزی  تموکح  نم و  نامرف  ای  و  مناسرب ، لتق  هب  ار  وت  ای  هکنیا  ات  میامنن  ریس  اذغ 
: دومرف تخادنا و  نیمز  رب  ار  نآ  دیسر ، مالسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  همان  نیا  هک  یماگنه 

(. قلاخلا طخسب  قولخملا  ةاضرم  اورتشا  حلفا  (ال 
الف ةربصم ، اسءاک  مهیقسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلـس  و  فسوی ، ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  و  ءامـسلا ، رطق  مهنع  سبحا  مهللا   - 20  / 14

، انبر تنا  انولذخ و  انوبذک و  انورغ و  مهناف  مهنم ، یعایشا  یتیب و  لها  یئایلوال و  یل و  مقتنی  ۀبرضب ، ۀبرـض  ۀلتقب و  هلتق  ادحا ، مهیف  عدی 
(158 . ) ریصملا کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع 

! ایادخ
مالغ تسرفب و  نآ  رب  ار  فسوی  نارود  رد  رـصم ) لها  یگنـسرگ   ) ياهلاس دننام  تخـس )  ) ییاهلاس نک و  عطق  نانآ  زا  ار  ناراب  تارطق 

ناشلتق هب  لتق ، لباقم  رد  دزاسن ، اهر  تازاجم  نودـب  نانآ  زا  ار  یـسک  دـنک و  ناشباریـس  خـلت ، هساک  اب  ات  امرف  طلـسم  ناشیا  رب  ار  یفقث 
ار ام  هدرک و  رکم  نانآ  اریز  دناتـسب ؛ نانآ  زا  ار  مناوریپ  منادـناخ و  نم و  ماقتنا  دـنک ، تازاجم  حرج ، برـض و  اب  ار  نیبراـض  دـناسرب و 

(. تسوت يوس  هب  ام  تشگ  رب  میا و  هدرک  لکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  دندومن و  اهر  نمشد ، لباقم  رد  بیذکت و 
ار نانآ  هتـشذگ  دومرف و  تحیـصن  هظعوم و  ار  هفوک  لها  يا  هبطخ  یط  رد  راـب  نیمود  هکنآ  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد دـندومنن و  ییاـنتعا  ادـخ  لوسر  دـنزرف  تحیـصن  هظعوـم و  هب  ناـنآ  یلو  داد ، ربـخ  ناـنآ  یتخبدـب  خـلت و  هدـنیآ  زا  دوـمن و  میـسرت 
اب ار  نانآ  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندادن ، هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ترـضح ، نآ  نتـشک  رب  ناشمیمـصت 

: درک نیرفن  میدومن ، لقن  هک  یتالمج 
 … ءامسلا رطق  مهنع  سبحا  مهللا 

(159 . ) بیرق عیمس  کنا  انقح ، انبصغ  انملظ و  نم  مصقاف  هتبارق ، هتیرذ و  کیبن و  تیب  لها  انا  مهللا   - 20  / 15
: دومرف داریا  شنایرکشل  دعس و  رمع  هب  باطخ  اعوسات  رصع  رد  ار  نیرفن  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  یمزراوخ )  ) لقن ربانب 

. میتسه وا  هریشع  نادنزرف  وت و  ربمایپ  تیب  لها  ام  ایادخ !
کیدزن نانآ  هب  اونـش و  تناگدـنب  ياعد  رب  وت  هک  نک  ناشکاله  دـندرک ، بصغ  ار  ام  قح  دـندومن و  ملظ  اـم  هب  هک  ار  یناـسک  ایادـخ !

یتسه
نآ هب  دـمآ و  ولج  دینـش ، یم  ار  ماما  نیرفن  دوب و  نمـشد  نایهاپـس  مدـقم  فص  رد  هک  ثعـشا ) نب  دـمحم   ) دـنک یم  هفاـضا  یمزراوخ 

: تفگ نینچ  ترضح 
!!؟ دمحم نیب  کنیب و  ۀبارق  يا 

.)!!؟ تسه یشیوخ  موق و  هچ  دمحم  وت و  نایم  رد  )
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: درک شنیرفن  نینچ  نیا  دومن ، هدهاشم  وا  هار  رد  ار  تجاجل  حیرص و  راکنا  نیا  هک  مالسلا  هیلع  ماما 
(160 (. ) الجاع الذ  مویلا  اذه  هیف  ینراف  مهللا   - ) 20  / 16

! ایادخ )
فـص زا  تجاح  ياـضق  يارب  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  ثعـشا ) نب  دـمحم  (. ) نک راکـشآ  نم  رب  ار  وا  سر  دوز  لـجاع و  تلذ  زورما ، نیمه 

دوب هدش ، تساجن  هب  هدولآ  شسابل  هک  یلاح  رد  دز و  شین  ار  وا  یبرقع  ماگنه  نیا  رد  تسشن ، يا  هشوگ  رد  تفرگ و  هلصاف  نایرکـشل 
( دومن شیاهر 

تبسانم کی  هب  نیرفن  هس 

نایرکشل هب  باطخ  یمومع  نیرفن  ود  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شتداهش  عقوم  رد  گنج و  نادیم  هب  ربکا  یلع  ترـضح  مازعا  ماگنه 
ردـپ نیـسحلا ، نب  یلع  نتفر  نادـیم  ماـگنه  هک  حیـضوت  نیدـب  دـنا ؛ هدومن  داریا  دعـس  رمع  هب  باـطخ  یـصوصخ ، نیرفن  کـی  هفوک و 

: تفگ نینچ  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  كرابم  نساحم  دش ، یم  يراج  شنامشچ  زا  کشا  لیس  هک  یلاح  رد  شدنمجرا 
ۀی ؤر  یلا  انقـشا  اذا  انک  اقطنم و  اقلخ و  اقلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  کلوسرب  سانلا  هبـشا  مهیلا  زرب  دـقف  ءالوه  یلع  دهـشا  مهللا 

. هیلا انرظن  کیبن 
( داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد   ) تربمغیپ هب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ  تریس و  تروص و  رد  هک  یناوج  شاب ، هاوگ  مدرم  نیا  رب  اهلاراب  )

(. میدرک یم  هاگن  ناوج  نیا  هب  میدش  یم  قاتشم  تربمایپ  ندید  هب  هاگره  ام  اراگدورپ  تفر ؛ نانآ  گنج  هب  دوب ،
: دومن نیرفن  نینچ  هاگنآ 

انوعد مهناف  ادـبا ، مهنع  ةالولا  ضرت  و ال  اددـق ، مهلعجاو  اقیزمت ، مهقزم  و  اقیرفت ، مهقرف  و  ضرـالا ، تاـکرب  مهعنماـف  مهللا   - 20  / 17
! ایادخ انولتاقی …  انیلع  مث  انورصنیل 

ناشنایاورنامرف نانآ و  نایم  زا  شزاس  حلـص و  نادرگب . ـالتبم  یگدـنکارپ ، هقرفت و  هب  مورحم و  نیمز  تاـکرب  زا  ار  رگمتـس )  ) مدرم نیا 
 … دنتساخرب ام  اب  گنج  هب  سپس  دندومن ، توعد  ترصن ، يرای و  هدعو  اب  ار  ام  هک  رادرب 

: دومن نیرفن  نینچ  هدز و  گناب  دعس  رمع  رب  مالسلا  هیلع  ماما  دوش ، ادج  اههمیخ  زا  تساوخ  ربکا  یلع  ترضح  هک  هاگنآ  و 
؟ کلام  - 20  / 18

نم کـیلع  طلـس  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  یتـبارق  ظـفحت  مل  و  یمحر ، تعطق  اـمک  یمحر  تعطق  اـمک  کـمحر  هللا  عـطق 
؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  ( ) 161 . ) کشارف یلع  کحبذی 

عطق ارم  يدنواشیوخ  تبارق و  وت  هک  هنوگنامه  يدرگ ) دورطم  روفنم و  تشیوخ ، موق و  نایم  رد  و   ) دـنک عطق  ار  وت  تبارق  محر و  ادـخ 
تباوختخر نایم  رد  هک  دنادرگ  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  دنوادخ  يدرکن و  ظفح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ارم  تبارق  تمرح  هدومن و 

دنک ادج  تنت  زا  رس 
: تفگ نینچ  تسشن ، شزیزع  دنزرف  نیلاب  رد  نوچ 

! كولتق اموق  هللا  لتق   - 20  / 19
(162 . ) افعلا كدعب  ایندلا  یلع  هللا ، لوسر  ۀمرح  كاهتنا  یلع  هللا و  یلع  مهارجا  ام  ینب  ای 

! مدنزرف دنتشک ، ار  وت  هک  ار  يرگمتس  مدرم  دشکب  ادخ 
!. ایند رس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  دناهدش ، يرج  وا  لوسر  تمرح  کته  ادخ و  هب  ردقچ  اهنیا 

هب ار  وت  هک  یهورگ  ادـخ  تمحر  زا  داـب  رود  ( ) 163 . ) كوبا كدج و  کیف  ۀمایقلا  موی  مهمـصخ  نم  و  كولتق ، موقل  دـعب   - 20  / 20
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(، نسح نب  مساق   ) ترضح نیلاب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نیرفن  نیا  داب .) تردپ  تدج و  نانآ  نمـشد  زیخاتـسر  زور  رد  دندیناسر و  لتق 
رد دومن و  لمح  اههمیخ  يوس  هب  ار  شردارب  دـنزرف  رکیپ  تسا . هدومن  داریا  دوب ، هداتفا  كاخ  يور  هب  هعطق ، هعطق -  ندـب  اب  هک  هاـگنآ 

: دومن نیرفن  نینچ  نیا  سپس  هداد ، رارق  ربکا  یلع  شدنزرف  هزانج  رانک  رد  ادهش و  همیخ  نایم 
! ایادخ ( ) 164 . ) ادبا مهل  رفغت  و ال  ادحا ، مهنم  رداغت  و ال  اددع ، مهصحا  مهللا   - 20  / 21

(. هدم رارق  شیوخ  ترفغم  لومشم  هاگچیه  راذگن و  یقاب  نانآ  زا  ار  یسک  نادرگب و  شیوخ  باذع  الب و  راتفرگ  ار  نانآ  همه 

یصخش ياهنیرفن 

! کلام  - 20  / 22
(165 . ) اریسی الا  قارعلا  رب  نم  لکات  نا ال  وجرال  ینا  هللاوف  كرشن ، كرشح و  موی  کلرفغ  و ال  الجاع ، اعیرس  کشارف  یلع  هللا  کحبذ 

رمع ترضح ، نآ  تفریذپ و  ماجنا  یتافیرشت  اب  تاقالم  نیا  دومن و  دعسرمع )  ) اب تاقالم  داهنشیپ  اروشاع  بش  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما 
نب رمع  توکس  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  نایاپ  رد  میدومن و  هراشا  یصوصخ ، تجح  مامتا  شخب  رد  هک  دومن  تحیـصن  هظعوم و  ار  دعس 

: دومرف نینچ  دنادرگ و  يور  يو  زا  دومن  هدهاشم  ار  دعس 
 … کشارف یلع  هللا  کحبذ  کلام  )

! دعس دنزرف 
!؟ ینک یم  يراشفاپ  ناطیش  هار  رد  ردق  نیا  ارچ 

هزادنا هب  رگم  يروخن  قارع  مدنگ  زا  هک  مراودیما  دشخبن ، ار  وت  هانگ  تمایق  رد  دـشکب و  ار  وت  تباوختخر  نایم  رد  رتدوز  هچ  ره  ادـخ 
(. داب هاتوک  ترمع  ینعی   ) مک

(166 (. ) رانلا یلا  هزح  مهللا   - ) 20  / 23
! ایادخ

شکب شتآ  يوس  هب  ار  وا 
: تفگ دنلب  يادص  اب  دمآ و  ولج  هزوح ) نب  هللا  دبع   ) مان هب  مدرم  اه ، همیخ  هب  نایرکشل  زا  يا  هدع  ندش  کیدزن  ماگنه 

؟ نیسح مکیفءا 
؟ تسامش نایم  رد  نب  نیسح  ایآ 

: تفگ دومن ، یم  هراشا  ماما  هب  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  نارای  زا  یکی 
؟ یهاوخ یم  هچ  نیسح ، تسا  نیا 

: تفگ ماما  هب  وا 
!!. شتآ هدژم  داب  وت  رب  رانلااب ،!! رشبا 

؟ یتسیک وت  مور ، یم  عاطم  هدنشخب و  میرک و  يادخ  يوس  هب  نم  ییوگ ، یم  غورد  داد  خساپ  ماما 
: تفگ

. هزوح نبا 
: دومن نیرفن  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد 

(. رانلا یلا  هزح  مهللا  )
! ایادخ
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. شکب شتآ  يوس  هب  ار  وا 
نبا دومن و  تکرح  تعرـس  هب  بسا  دز ، هناـیزات  نآ  رب  دـیدرگ و  راوس  شیوخ  بسا  رب  هدـش و  كانمـشخ  ماـما  نیرفن  زا  هزوـح ) نبا  )

دـناشک و فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  وا  دومن و  مر  بسا  درک ، ریگ  باـکر ، رد  شیاـپ  یلو  داـتفا  نیمز  هب  بسا ، تعرـس  رثا  رد  هزوـح 
ناـیم رد  داـتفا و  لادوگ  هب  هزوح  نبا  ناـج  همین  حورجم و  ندـب  دـناشک و  دوب ، هدـش  نشور  شتآ  نآ  رد  هک  یقدـنخ  يوس  هب  هرخـالاب 

(167 . ) دروآ ياج  هب  رکش  هدجس  شنیرفن ، تباجتسا  يارب  داهن و  هدجس  هب  رس  نایرج ، نیا  ندید  اب  ماما  تخوس  شتآ 
(168 . ) ادبا هل  رفغت  و ال  اشطع ، هلتقا  مهللا   - 20  / 24

! ایادخ
نب نیـسح  هب  باطخ  دنلب  يادـص  اب  يدزا ) نیـصح  نب  هللادـبع   ) مان هب  رمع  نایرکـشل  زا  یکی  زرماین . هاگچیه  ناریمب و  یگنـشت  اب  ار  وا 

: تفگ نینچ  مالسلا  هیلع  یلع 
! نیسح ای 

زا ات  تیولگ  هب  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  تشاذگ  میهاوخن  ادخ  هب  یلو  تسا ، فافش  زبس و  نامـسآ  دننامه  هک  ینیب  یم  ار  تارف  بآ  نیا 
!! يریمب یگنشت 

: هک درک  نیرفن  ار  ماما  اجنیا  رد 
ادبا هل  رفغت  و ال  اشطع ، هلتقا  مهللا 

: هک دنک  یم  لقن  يرذالب 
هرابرد ماما  نیرفن  هنوگنیدب  دیسر و  تکاله  هب  ات  دش  یمن  باریس  دروخ ، یم  بآ  هچ  ره  دیدرگ و  التبم  شطع  ضرم  هب  نیصح ) نبا  )
نیرفن اعد و  مایپ  شخب  نتفای  نایاپ  اب  هتعیـش . هئایلوا و  نم  انلعج  و  هودع ، یلع  هیلو  ءاعد  باجتـسا  يذلا  دمحلا هللا  دیدرگ . باجتـسم  وا 

ياهمایپ زا  ییابیز  شخب  هک  ماما  تاجانم  هیعدا و  هلمج  زا  يدایز  بلاطم  یلو  دـسر ، یم  نایاپ  هب  زین  اروشاع ) ماـیپ  ، ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هش  15 هعمج ، بش  رد  هعومجم  نیا  ددرگ . یم  لوکوم  یگرزب  هعومجم  رگید و  لحم  هب  دهد ، یم  لیکشت  ار  ادخ  لوسر  دنزرف 

اهتشون یپ 

، تسا هدومن  یفرعم  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  هرابرد  باتک  ناونع   878 یـسانشباتک ، کی  رد  یبیبح ) یلق  فجن   ) ياقآ اریخا  - 1
هتشون لاثم ، باب  زا  تسا . هتفرگ  رارق  یمارگ  هدنسیون  نیا  سرتسد  رد  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  تافیلإت  زا  یشخب  طقف  نیوانع ، نیا  هک 

نوچ یلو  تسا  هدومن  یفرعم  ار  مالـسلا )) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسح  نانخـس   ) و ینم ) رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسح  هبطخ   ) ریقح
هدرواین هدیـسرن ، ناشتـسد  هب  هدـش ، پاچ  یئبمب ) رد  ودرا ) نابز   ) هب و  لوبناتـسا )  ) رد يرذآ ) ناـبز   ) هب هک  ار  ریخا  باـتک  ياـه  همجرت 

. تسا
.216 تارایزلا /  لماک  - 2

.10 فوهل /  یمزراوخ 1/184 و  لتقم  - 3
ریثا 3/280 نبا  لماک  - 4

225 دیفم /  داشرا 
یمزراوخ 1/232 لتقم 

بقانم 4/88. و 
231  / داشرا يربط 6/238 . - 5
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یمزراوخ 1/246. لتقم  و 
یمزراوخ 1/249. لتقم  - 6

يربط 6/200. - 7
ملاوع 17/177، لتقم  - 8

: تسا نینچ  روکذم  ترابع  یمزراوخ  لتقم  رد 
(. کتما یف  هتفلخ  يذلا  لقثلا  )

ملاوع 17/177. - 9
نیب رد  هفوک و  يوس  هب  هنیدـم  ریـسم  رد  هک  تسا  یلزانم  زا  یکی  ءاـب ، رـسک  هب  هضیب ) - ) یمزراوخ 1/18611 185 و   / مرقم لتقم  - 10

. تشاد رارق  همیهر ) فارش و   ) لزنم
.228  / مرقم لتقم  - 12
228 ، / مرقم لتقم  - 13
.253  / یمزراوخ لتقم 

يربط 6/198 - 14
ریثا 3/267 نبا  لماک 

یمزراوخ 1/195. لتقم  204 و   / داشرا
179 مرقم /  لتقم  - 15

سلجم 30/131 هللا ، همحر  قودص  یلاما 
یمزراوخ 221/1 لتقم 

.71  / ءارسا - 16
يربط 6/229 - 17

ریثا 3/280 نبا  لماک 
فارشالا 3/171. باسنا 

یمزراوخ 2/6 لتقم  - 18
.173 لوقعلا /  فحت 

6 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 19
.173 لوقعلا /  فحت 

168 مرقم /  لتقم  - 20
يربط 6/217

ریثا 3/276. نبا  لماک 
26 فوعل /  - 21

.41 نازحالا /  ریثم 
166 مرقم /  لتقم  - 22

فارشالا 3/164 باسنا 
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217 يربط 6 / 
.72 تارایزلا /  لماک 

175 مرقم /  لتقم  - 23
211 رکاسع /  نبا 

.169 ۀیاهنلا 8 /  ۀیادبلا و 
76 دیفم 2 /  داشرا  - 24

.211 رکاسع /  نبا 
213 مرقم /  لتقم  - 25
239 يربط 6 /  خیرات 

.285 ریثا 3 /  نبا  لماک 
76 و 77 ، 70 ، 55 ینم /  رد  ع )  ) یلع نب  نیسح  هبطخ  باتک  - 26

133 مرقم /  لتقم  - 27
184 یمزراوخ 1 /  لتقم 

20 فوهل / 
25 نازحالاریثم / 

175  / ملاوع 17 لتقم 
11 فوهل / 

.326 راونالاراحب 44 / 
10 فوهل /  - 28

131 لتقم / 
184 یمزراوخ 1 /  لتقم 

325 راونالاراحب 44 / 
.174 ملاوع 17 / 

193 مرقم /  لتقم  - 29
229 يربط 6 / 

174 لوقعلا /  فحت 
.237 یمزراوخ 1 / 

228  - 227 مرقم /  لتقم  - 30
.253 یمزراوخ 1 /  لتقم 

.6 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 31
.7 كردم 2 /  نامه  - 32
.241 لوقعلا /  فحت  - 33

.35 سنوی /  - 34
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10 فوهل /  - 35
325 راونالا 44 /  راحب 

.174 ملاوع 17 / 
178 ملاوع 17 /  لتقم  - 36

.188 یمزراوخ 1 / 
.192 راونالا 44 /  راحب  - 37

.253 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 38
234 مرقم /  لتقم  - 39

. تسا هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا   249 دیدحلا 3 /  یبا  نبا  ار  زارف  نیا   8  - 7 یمزراوخ 2 /  لتقم 
.240 مرقم /  لتقم  - 40
.244 مرقم /  لتقم  - 41

.230 مومهملا /  سفن  - 42

.349 مومهملا /  سفن  - 43
192 راونالاراحب 44 /  - 44

.68 بقانم 4 / 
184 مرقم /  لتقم  - 45

.233 یمزراوخ 1 /  لتقم 
235 مرقم /  لتقم  - 46
.7 یمزراوخ 2 /  لتقم 
180 مرقم /  لتقم  - 47

164 رکاسع /  نبا 
233 یمزراوخ 1 /  لتقم 

.95 بقانم 4 / 
274 مرقم /  لتقم  - 48

72 نازحالا /  ریثم 
.293 ملاوع 17 /  لتقم 

.292 ملاوع 17 /  لتقم  - 49
.111 نونموم /  - 50

217 مرقم /  لتقم  - 51
240 يربط 6 / 

286 ریثا 3 /  نبا  لماک 
.232 دیفم /  داشرا 

.218 مرقم /  لتقم  - 52
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276 مرقم /  لتقم  - 53
.355 مومهملا /  سفن 

225 مرقم /  لتقم  - 54
73 تارایزلا /  لماک 
.139 ۀیصولا /  تابثا 

289 رابخالا /  یناعم  - 55
37 تارایزلا /  لماک  و 

.193 ۀیصولا /  تابثا 
. نامه - 56

255 ملاوع 17 /  - 57
.246 مرقم /  لتقم  - 58

.24 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 59
25 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 60

يربط 6/254
ریثا 3/292 نبا  لماک 

.96 فوهل / 
.265 مرقم /  لتقم  - 61

.241  / داشرا 77و  رداص 4 /  راد  ریثا  نبا  لماک  - 62
104 نارمع /  لآ  - 63

(. دنناراگتسر نانآ  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یکین  هب  توعد  یعمج  نایم  زا  دیاب  )
71 هبوت /  - 64

(. دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنرگیدکی ، روای ) رای و   ) یلو نامیا ، اب  نانز  نادرم و  )
ملاظملا و درت  بساکملا و  لحت  بهاذـملا و  نمات  ضئارفلا و  ماقت  اهب  ۀـمیظع  ۀـضیرف  رکنملا …  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  - 65

رمالا میقتسی  ءادعالا و  نم  فصتنی  ضرالا و  رمعت 
(. 395 رکنم /  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  ج 11 ، لئاسو /  )

185 مرقم /  لتقم  - 66
229 يربط 6 / 

ریثا نبا  لماک 
.229 یمزراوخ 1 /  لتقم  و 

.79 63 و 78 -  هدئام /  - 67
.71 هبوت /  - 68

.68  - 64 ینم /  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  - 69

.70  - 69 ینم /  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  - 70

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2604 

http://www.ghaemiyeh.com


.71 ینم /  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  - 71
186 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 72

.177 ملاوع / 
.139 مرقم /  لتقم  - 73

142  - 141 مرقم /  لتقم  - 74
.200 يربط 6 / 

185 مرقم /  لتقم  - 75
229 يربط 6 / 

280 ریثا 3 /  نبا  لماک 
.234 یمزراوخ 1 / 

.3 هرقب /  - 76
.40 میهاربا /  - 77
.17 نامقل /  - 78
.31 میرم /  - 79

.25 راونالاراحب ج 83 /  اهاوس …  ام  تلبق  ناف  - 80
230 دیفم /  داشرا  - 81

238 يربط 6 / 
.285 ریثا 3 /  نبا  لماک 

نامه - 82
244 مرقم /  لتقم  - 83

251 يربط 6 / 
.291 ریثا 3 /  نبا  لماک 

نامه - 84
246 مرقم /  لتقم  - 85
8 8 ملاوع 17 /  لتقم 

نازحالا ریثم   95 فوهل / 
. هللادبع نب  دیعس  لاح  حرش  یناقمام  لاقملا  حیقنت 

248 مرقم /  لتقم  - 86
88 ملاوع 17 /  لتقم 

95 فوهل / 
. نازحالا ریثم 

.59 ءاسن /  - 87
.237 لوقعلا /  فحت  - 88
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.50 فوهل /  - 89
306 يربط 7 /  نتم  رد  رصتخم  فالتخا  اب   189 مرقم /  لتقم  - 90

282 ریثا 3 /  نبا  لماک 
سلجم 30. قودص ، یلاما 

190 مرقم /  لتقم  - 91
409 يرافغ /  ياقآ  یقرواپ  هب  قودص ، خیش  لامعالا ، باقع 

.74 یشک /  لاجر 
170 دیدحلا 3 /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 92

.140 نیفص /  هعقو 
.12 دیدح /  - 93

44 راونالاراحب 347 /  - 94
53 فوهل / 

.41 نازحالا /  ریثم 
238 يربط 6 /  - 95

285 ریثا 3 /  نبا  لماک 
.82 نییبلاطلا /  لتاقم 

.219 مرقم /  لتقم  - 96
29 راونالا 45 /  راحب  - 97

78 لاقملا 2 /  حیقنت 
253 يربط 6 / 

.292 ریثا 3 /  نبا 
. دوش هعجارم  میا ، هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  رد  ار  هبطخ  نیا  حورشم  نتم  ، 234 مرقم /  لتقم  - 98

258 ملاوع 17 /  لتقم  - 99
سلجم 30 هیلع ، هللا  ۀمحر  قودص  یلاما  ، 245 مرقم /  لتقم 

.11 یمزراوخ 2 / 
226 يربط 6 /  - 100

.231 دیفم /  داشرا 
213 مرقم /  لتقم  - 101

239  - 238 يربط 6 / 
278 و 285. لماک 3 / 

.213 مرقم /  لتقم  - 102
95 فوهل /  - 103
105 نیعلاراصبا / 
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.63 نازحالا /  ریثم 
.214 مرقم /  لتقم  - 104

.134 هط /  - 105
.228  - 227 مرقم /  لتقم  - 106

243  - 242 يربط 6 /  رد  یئزج  فالتخا  اب  ینارنخس  ود  نیا  - 107
234 دیفم /  داشرا  ، 288  - 287 ریثا 3 /  نبا  لماک 
. تسا هدمآ   8  - 6 253 و 2 /  یمزراوخ 1 /  لتقم 

.6 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 108
.235  - 234 مرقم /  لتقم  - 109

.33 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 110
189 مرقم /  لتقم  - 111

231 يربط 6 / 
.227  - 226 یمزراوخ 1 /  لتقم 

205 مرقم /  لتقم  - 112
.245 یمزراوخ 1 /  لتقم 
235 مرقم /  لتقم  - 113

8 یمزراوخ 2 /  لتقم 
.253 ملاوع 17 / 

240 مرقم /  لتقم  - 114
249 يربط 6 / 

290 ریثا 3 /  نبا  لماک 
. نتم رد  رصتخم  توافت  اب   15 یمزراوخ 2 /  لتقم 

240 مرقم /  لتقم  - 115
.90 فوهل / 

.32 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 116
.246 مرقم /  لتقم  - 117

.25 فرخز /  - 118
168 مرقم /  لتقم  - 119

217 يربط 6 / 
.276 ریثا 3 /  نبا  لماک 
168 مرقم /  لتقم  - 120

217 يربط 6 / 
.276 ریثا 3 /  نبا  لماک 
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181 مرقم /  لتقم  - 121
.223 دیفم /  داشرا 

185 مرقم /  لتقم  - 122
266 یمزراوخ 1 /  لتقم 

فوهل 62.
.108 بقانم 4 /  - 123

166  / مرقم لتقم  - 124
53 فوهل / 

41  / نازحالا ریثم 
یمزراوخ 2/5. لتقم 

: هک تسا  هدمآ  يوامس ) نیعلا  راصبا   ) رد - 125
هتشاد رارق  البرک  یکیدزن  رد  هتشذگ  رد  هک  تسا  يا  هیرق  اجنیا  رد  نا  زا  روظنم  تسا و  نایحیسم ) هربقم   ) يانعم هب  لصا  رد  سیواون ) )

: دیوگ یم  هحفص 8  لوا ، دلج  هباحصا ) نیسحلا و  مامالا   ) باتک رد  و 
دناهتشاد و تنوکـس  اجنآ  رد  اجنآ  رد  یحایر  دیزی  نبرح  هلیبق  حایر ) ونب   ) هک تسا  يا  هیرق  سیواون ) ، ) دوش یم  رهاظ  تاملک  زا  هچنآ 

. دراد رارق  اجنآ  رد  رح  ربق  نونکا  مه 
ح 20. باب 23 /  تارایزلا /  لماک  - 126
ح 20. باب 23 /  تارایزلا /  لماک  - 127

. یبهذ مالسالا  خیرات  رکاسع و  نبا  خیرات  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  همجرت  - 128
ح 19. باب 23 /  تارایزلا  لماک   181 مرقم /  لتقم  - 129

191 مرقم /  لتقم  - 130
185 فارشالا 3 /  باسنا 

213 يربط 6 / 
.282 ریثا 3 /  نبا  لماک 
191 مرقم /  لتقم  - 131

185 فارشالا 3 /  باسنا 
231 يربط 6 / 

.282 ریثا 3 /  نبا  لماک 
416 يربط 5 /  خیرات  - 132

20 دیفم /  داشرا 
.56 ریثا 4 /  نبا  لماک 

.230 مومهملا /  سفن  - 133
234 مومهملا /  سفن  - 134

.252 یمزراوخ 1 /  لتقم 
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229 يربط 6 /  خیرات  - 135
هیلع یلع  نب  نیـسح  دـناوتب  هکنیا  يارب  تشاد و  روضح  هکم  رد  دوـب و  جاـجحلا  ریما  دـیزی  فرط  زا  صاـع ) نب  دیعـس  نبورمع  - ) 136

هللا دبع  دیعس و  نب  ییحی   ) شردارب هلیسو  هب  ار  يا  همان  دهدب ، نانیمطا  هکم  رد  تماقا  رد  وا  رب  دزاس و  فرصنم  قارع  رفس  زا  ار  مالسلا 
. داتسرف ترضح  نآ  هب  رفعج ) نب 

ح 20. باب 23 /  تارایزلا ، لماک  - 137
218 دیفم /  داشرا  - 138

276 ریثا 3 /  نیا  لماک 
218 يربط 6 / 

.166 ۀیاهنلا 8 /  ۀیادبلا و 
.218 دیفم /  داشرا  - 139
187 مرقم /  لتقم  - 140

231  - 230 يربط 6 / 
.281 ریثا 3 /  نبا  لماک 
187 مرقم /  لتقم  - 141

231  - 230 يربط 6 / 
.281 ریثا 3 /  نبا  لماک  و 
234 یمزراوخ 1 /  - 142

232 يربط 6 / 
.282 لماک 3 /  و 

230 يربط 6 /  مرقم /  لتقم  - 143
.281 ریثا 3 /  نبا  لماک  و 

23 بازحا /  - 144
رییغت و زگره  و  دـنراظتنا ؛ رد  رگید  یـضعب  و  دندیـشون ،) تداهـش  تبرـش  وا  هار  رد  و   ) دـندرب رخآ  هب  ار  دوخ  نامیپ  نانموم )  ) یـضعب )

(. دندادن دوخ  نامیپ  دهع  رد  یلیدبت 
191 مرقم /  لتقم  - 145

232 يربط 6 / 
.282 ریثا 3 /  نبا  لماک 
244 مرقم /  لتقم  - 146

251 يربط 6 / 
.291 لماک 3 / 

231 دیفم /  داشرا  - 147
238 يربط 6 /  خیرات 

247 یمزراوخ 1 /  لتقم  و 
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.82 نییبلاطلا /  لتاقم 
29 راونالا 45 /  راحب  - 148

253 يربط 6 / 
.292 ریثا 3 /  نبا 

15 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 149
249 يربط 6 / 

46 فوهل / 
.290 ریثا 3 /  نبا 

246 يربط 6 /  - 150
.107 نیعلا /  راصبا 

.25 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 151
20 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 152

.99 نیعلا /  راصبا 
251 مرقم /  لتقم  - 153

254 يربط 6 / 
.292 لماک 3 / 

23 راونالا 45 /  راحب  - 154
.105 نیعلا /  راصبا 

.257 يربط 6 /  - 155
.203 ارهزلا /  ملظت  - 156

239 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 157
.383 راونالا 44 /  راحب 

8 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 158
43 فوهل / 

10 راونالاراحب 45 / 
.252 ملاوع 17 / 

.249 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 159

.249 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 160
258  - 257 مرقم /  لتقم  - 161

31  - 30 2  / یمزراوخ
داشرا 238
فوهل 238
99 فوهل / 
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.256 يربط 6 /  و 
.31 یمزراوخ 2 /  لتقم  - 162

.239 دیفم /  داشرا  - 163
.265 مرقم /  لتقم  - 164

.245 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 165
191 فارشالا 3 /  باسنا  - 166

431 یمزراوخ 1 /  لتقم 
.27 ریثا 4 /  نبا  لماک 

249 یمزراوخ 1 /  لتقم  - 167
191 فارشالا 3 /  باسنا 

27 لماک 4 / 
.256 رکاسع /  نبا  خیرات 

.181 فارشالا 3 /  باسنا  - 168

لتقم

لیقع نب  ملسم  تبیصم  لوا  بش  هضور 

. دوب مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  يومع  رسپ  مشاه و  ینب  ناگرزب  زا  بلاط » یبا  نب  لیقع   » دنزرف ملسم »  » بانج
هک همان  نیرخآ  دش . دایز  رایسب  ناشیا  زا  توعد  هفوک و  مدرم  ياه  همان  هک  دوب  هکم  رد  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

بلط لاعتم  دنوادخ  زا  درازگ و  زامن  تعکر  ود  ماقم  نکر و  نیب  ماما  دـش ، غلاب  تساوخرد  نارازه  هب  هک  اههمان  دادـعت  دیـسر و  ماما  هب 
. درک ریخ 

: دروآ نآ  رد  تشون و  ار  اههمان  خساپ  تساوخ و  ار  ملسم  سپس 
: هک تسا  نیا  امش  نخس  »

. دنک دحتم  تیاده و  ار  ام  وت  ببس  هب  ادخ  دیاش  ایب  ام  يوس  هب  میرادن ، یماما 
يأر هک  تشون  نم  يارب  رگا  سپ  مداتـسرف ، امـش  يوس  هب  تسا  نم  نانیمطا  دروم  هک  ار  دوخ  يومع  رـسپ  ردارب و  لیقع  نب  ملـسم  نم ،

 …« دمآ مهاوخ  امش  دزن  يدوزب  مدناوخ  ناتیاه  همان  رد  هک  تسا  نامه  امش  تروشم  لضف و  لها  نادنمدرخ و 
درک عادو  دوخ  هداوناخ  اب  دناوخ و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  دمآ . هنیدم  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  ناضمر  همین  رد  ملـسم 

زا امنهار  ود  دندرک و  مگ  ار  هار  ناهارمه  ملـسم و  دوب و  تخـس  رایـسب  رفـس  نیا  طیارـش  تفر . هفوک  يوس  هب  هارمه  امنهار و  دنچ  اب  و 
. دیسر هفوک  هب  لاوش  مجنپ  زور  رد  ماجنارس  ملسم  هکنیا  ات  دنتخاب . ناج  یگنشت 

. دنتسیرگ دناوخ  نانآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  همان  نوچ  دندش و  عمج  ملسم  دزن  هتسد  هتسد  هفوک  مدرم 
. دندرک تعیب  ملسم  اب  هفوک  لها  زا  رفن  سپس 18000 

. درک بیغرت  هفوک  يوس  هب  تکرح  هب  ار  ناشیا  داد و  ربخ  ار  دادعت  نیا  تعیب  تشون و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ياهمان  زین  وا  هجیتن  رد 
زین ار  هفوک  تموکح  ات  درک  رومأم  دوب  هرـصب  مکاح  هک  ار  دایز  نب  هللادـیبع  يو  دیـسر ، هیواعم  نب  دـیزی  هب  تعیب  نیا  ربخ  هک  یماـگنه 
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. درک دیدهت  ار  مدرم  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  دش و  دراو  رهش  هب  هلیح  اب  هللادیبع  ددرگ . رادهدهع 
. درک ینادنز  هجنکش و  ار  دوب  هتفرگ  هانپ  وا  لزنم  رد  لیقع  نب  ملسم  دوب و  هفوک  ناگرزب  زا  هک  ةورع » نب  یناه   » سپس

رازاب و دجسم و  دنتـسویپ و  وا  هب  مدرم  دنباتـشب . شیرای  هب  هک  تساوخ  نایفوک  زا  دینـش  ار  یناه  ندش  هجنکـش  ربخ  هک  یماگنه  ملـسم 
. دندوبن رفن  هاجنپ  زا  شیب  هللادیبع  نارای  هک  یلاح  رد  دش  تیعمج  زا  رپ  رصق  فارطا 

رومأم ار  دندوب  وا  رـصق  رد  هک  فارـشا  زا  ياهدع  دننک و  عیمطت  دیدهت و  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  هفوک  فلتخم  لیابق  نیب  ار  رفن  دنچ  هللادیبع 
. دنهد بیرف  ای  دناسرتب  دندوب  هدرک  هرصاحم  ار  رصق  هک  یمدرم  هرامالا  راد  ياهماب  زا  هک  دومن 

. دندش تسس  دندینش  ار  دوخ  فارشا  اسؤر و  نخس  هک  یماگنه  هفوک  لها 
: دنتفگ یم  يرگید  هب  کی  ره  هب  هک  دش  دایز  ناسانخ  ياوجن  مک  مک 

«!! دننک یم  تیافک  دنتسه و  نارگید  میدرگرب ، »
نامیپ نیا  اب  هک  ملسم  دندنام . یقاب  وا  يرای  يارب  دجسم  رد  رفن  یس  دودح  اهنت  دش و  هدنکارپ  ملـسم  نوماریپ  زا  تیعمج  كدنا  كدنا 

. درک تکرح  هدنک  باوبا  يوس  هب  رفن  یس  نآ  هارمه  هب  دش  وربور  ینکش 
. دوبن وا  هارمه  سکچیه  درک  روبع  هقطنم  نآ  زا  نوچ  دندوب و  هدنام  یقاب  يو  هارمه  رفن  هد  اهنت  دیسر  اجنآ  هب  هک  یماگنه 

ریفـس دـیامن . ناهنپ  ار  وا  شاهناخ  رد  ای  دـنک و  ییامنهار  ار  يو  هک  دوبن  یـسک  یتح  یلو  درک  هاگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هنابیرغ  ملـسم 
. دورب اجک  تسناد  یمن  تفر و  یم  هار  هفوک  کیرات  ياههچوک  رد  نادرگرس  نیسح 

. دوب هداتسیا  نآ  رد  رب  ینزریپ  هک  دیسر  ياهناخ  هب  هکنیا  ات 
. دوب هتفر  نوریب  هناخ  زا  مدرم  هارمه  هب  هک  دوب  شدنزرف  رظتنم  دوب و  هعوط »  » نز نیا  مان 

رد رب  هک  دید  ار  ملـسم  دمآ  نوریب  هک  هرابود  تفر . هناخ  لخاد  هب  داد و  بآ  وا  هب  هعوط  تساوخ . بآ  وا  زا  درک و  مالـس  نز  رب  ملـسم 
: تفگ تسا . هتسشن  لزنم 

. درک رارکت  ار  دوخ  نخس  هرابهس  هرابود و  نز ، دنام . شوماخ  ملسم  ور .» دوخ  هداوناخ  دزن  يدیشون  بآ  رگا  ادخ  هدنب  يا  »
: تفگ تساخرب و  ملسم 

نوریب دوخ  نمأم  زا  دـنداد و  بیرف  ارم  دـنتفگ و  غورد  نم  هب  موق  نیا  ملیقع . نب  ملـسم  نم  مرادـن . ياهداوناخ  هناخ و  رهـش  نیا  رد  نم  »
ایؤر ملاع  رد  دیباوخ و  دروخن و  ماش  ملسم  اما  دومن . مهارف  یماعط  درتسگ و  شیارب  یشرف  درب ؛ هناخ  لخاد  هب  ار  ملسم  نزریپ  دندروآ ».

: تفگ يو  هب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دوخ  يومع 
«. دوب یهاوخ  ام  دزن  ادرف  وت  هک  باتشب  »

ملـسم ندرک  ادیپ  يارب  دمآ و  دجـسم  هب  دش و  جراخ  رـصق  زا  درک  ادیپ  تأرج  دید  ار  مدرم  ندش  هدـنکارپ  هک  هللادـیبع  رگید ، يوس  زا 
. درک نییعت  هزیاج  رانید  رازه 

لکشتم یهورگ  هللادیبع  دناسر . نانمشد  هب  ار  ربخ  رجف  عولط  اب  دش و  ربخ  اب  لزنم  رد  ملـسم  دوجو  زا  تشگرب  هناخ  هب  هک  هعوط  دنزرف 
. داتسرف وا  يریگتسد  يارب  ار  یهاپس  اههد  زا 

باتش هب  ار  دوخ  ياعد  دینش  ار  نابـسا  ههیـش  يادص  يو  هک  یماگنه  دندیـسر . هعوط  لزنم  هب  نایرگـشل  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  ملـسم 
. دننازوسب ار  نزریپ  هناخ  هک  ادابم  تفاتش  رگشل  اب  هلباقم  هب  درک و  رکشت  هعوط  زا  دیشوپ و  هرز  درک و  مامت 

زین اهماب  زا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  یعمج  هتـسد  نانآ  هکنیا  اـت  تشک  ار  یفوک  نادرماـن  زا  رفن  زا 40  شیب  دوب  رواگنج  يدرم  هک  ملـسم 
. دش ریسا  داتفا و  نیمز  رب  دمآ  دورف  وا  رب  تشپ  زا  هک  ياهزین  یگنشت و  تاحارج و  تدش  رثا  رب  ماجنارس  ات  دندز  یم  وا  رب  گنس 

نیا زا  دنداد و  نیغورد  ناما  يو  هب  گنرین  اب  دننک  ریگتـسد  ار  بانج  نآ  دناوت  یمن  دـندید  یتقو  هک  دـناهدرک  لقن  زین  عبانم  زا  یخرب  )
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.( دندرب هموکحلاراد  هب  ار  ناشیا  قیرط 
: تفگ دش  دنبرد  هک  یماگنه  لیقع  نب  ملسم 

. درک هیرگ  هب  عورش  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  »
: تفگ ملسم  دیسرب . نآ  ببس  زا  درک و  بجعت  يرواگنج  همه  نآ  اب  ناشیا  نتسیرگ  زا  نایرگشل  زا  یکی 

نیسح يارب  دنیآ و  یم  اجنیا  هب  هک  ربمایپ  نادناخ  يارب  نم  منک  یمن  هیرگ  دوخ  يارب  مرادن و  كاب  ندش  هتـشک  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  »
«. منک یم  هیرگ  وا  لآ  و 

نم رارقیب  لد  رارق  تشوخ  مان 
نم رات  ياهبش  نشور  عمش  وت  يور 
مغ هناخ  هدرک  ملد  هب  یلو  ماهناخیب 
نم رای  راوید ، رد و  زج  هب  یسک  دوبن 

. درک یم  رافغتسا  تفگ و  یم  دنوادخ  حیبست  هک  یلاح  رد  دندرب ، هرامالاراد  رصق  ماب  رب  هللادیبع  روتسد  هب  ار  ملسم 
دشک یمن  اما  مشک  یم  راظتنا  نم 

نم راظتنا  یسک  راد ، بانط  زا  ریغ 
رمع باتفآ  مه  مماب و  يور  هب  دوخ  مه 

! نابغاب يا 
نم راهب  دش  نازخ  هک  ایب 

نامیپ راظنا  رد  ار  شکرابم  ندب  سپـس  دنیبب و  مدرم  ات  دندنکفا  ریز  هب  ماب  زا  ار  شندب  سپـس  شرـس و  ادتبا  دـندز و  ندرگ  ار  وا  سپس 
. دندرک نازیوآ  هفوک  نانکش 

وت راثن  ناج  منک  ماب  زارف  زا  نم 
نم راثن  دیامن  گنس  ماب ، یفوک ز 

ار دوخ  نارای  هک  یلاح  رد  دنتخیوآ  راد  هب  دنتشک و  شارخلد  یعضو  اب  دندرب و  هفوک  رازاب  هب  ار  دوب  هلاس  يدرم 89  ریپ  هک  زین  ار  یناه 
. تساخن رب  وا  يرای  هب  سکچیه  درک و  یم  ادص 

. داتسرف دیزی  دزن  ماش  هب  ار  ملسم  یناه و  كرابم  ياهرس  دایز  نبا  هاگنآ 
. دش هداتسرف  قشمد  هب  هک  دوب  یسأر  نیلوا  وا  سأر  تشگ و  هتخیوآ  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  ندب  نیلوا  لیقع  نب  ملسم  ندب 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.2
.1378 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش 

البرک هب  قشع  ناوراک  دورو  مود  بش  هضور 

جراخ همرکم  هکم  تمس  هب  هنیدم  زا  ناشیا  دنداد ، رارق  راشف  تحت  تعیب  نتفرگ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیما ، ینب  هکنآ  زا  سپ 
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. تسب زین  جح  مارحا  ۀجحلا ، وذ  ندمآ  اب  درک و  يرپس  هللا  تیب  راوج  رد  ار  هدقعلا  وذ  لاوش ، ناضمر ، ياه  هام  نابعش و  هام  هیقب  دش و 
زور رد  يو  دورب . هکم  هب  ترـضح  اب  گنج  ای  يریگتـسد  يارب  هک  دش  رومأم  دـیزی  يوس  زا  صاع » نب  دیعـس  نب  ورمع   » رگید يوس  زا 

. دیسر هکم  هب  ۀجحلاوذ )  8  ) هیورت
هب ار  نآ  تشاذگ و  مامت  همین  ار  شیوخ  عتمت  جح  دنتسین  لئاق  دنوادخ  مرح  يارب  یتمرح  نانمشد ، نیا  تسناد  یم  هک  مالسلا  هیلع  ماما 

. دوب هللا  تیب  میرح  ظفح  دومرف ، دوخ  هک  هنوگنامه  راک ، نیا  يارب  ماما  هزیگنا  دش . جراخ  هکم  زا  درک و  لیدبت  هدرفم  هرمع 
: دومرف درک  یم  بیغرت  رهش  نیا  رد  تماقا  هب  رذحرب و  هکم  كرت  زا  ار  وا  هک  هفینح » دمحم   » خساپ رد  ناشیا 

! ردارب يا  »
دننام يرگید  دارفا  خساپ  رد  ترضح  نینچمه  دوش .» هتسکش  هناخ  نیا  تمرح  نم  ببـس  هب  دشکب و  مرح  رد  ارم  ناهگان  دیزی  مسرتیم 

یم هگن  ار  هکم  تمرح  نمـشد ، هک  دنتـشادنپ  یم  دندرک و  یم  رارکت  ار  هتـساوخ  نیمه  هک  ریبز » نب  هللادـیبع   » و قدزرف » «، » سابع نبا  »
: دومرف یم  دراد 

«. تسا رتهب  ددرگن  لامیاپ  نم  رطاخ  هب  هکم  تمرح  موش و  هتشک  هبعک  هناخ  زا  رترود  بجو  کی  »
، دنتـشک مارحلادجـسم  رد  ار  هللادـبع  دـنداد و  رارق  هلمح  دروم  قینجنم  اب  ار  هبعک  هیما  ینب  ریبز ، نب  ادـبع …  ماـیق  ناـیرج  رد  هک  اهدـعب 
دید و یم  ماخ  تشخ  رد  ینـشور  هب  ار  هدنیآ  ماما  دـندرک و  یم  هابتـشا  یکریز  نآ  اب  ریبز  نبا  تناطف و  نآ  اب  سابع  نبا  هک  دـش  مولعم 

. تخانش یم  یبوخب  ار  مالسا  نانمشد 
ياج هب  هورم  افـص و  نیب  یعـس  درک ، فاوط  دـنتفر  یم  انم  يوس  هب  عتمت  جـح  کسانم  يادا  يارب  نایجاح  هک  یماـگنه  ماـما  لاـحرهب ،

. دراذگ هفوک  يوس  هب  ور  دمآ و  نوریب  هرمع  مارحا  زا  دیچ ، يوم  دروآ ،
اجک ره  میقشع ، هبعک  ناوراک  ام 
ام يوربور  دوب  هبعک  میروآ  ور 

افواب ِقاشع  ِلد  يهبعک  مییام 
ام يوجتسج  دنک  هبعک  میور  اج  ره 

: تفگ تفرگ و  ار  ماما  هقان  مامز  دناسر و  ناوراک  هب  ار  دوخ  دیسر  هیفنح  دمحم  هب  ربخ  نوچ 
! ردارب يا  »

»؟ يوش جراخ  باتش  نیا  اب  هک  دش  ثعاب  هچ 
: دومرف ترضح 

: تفگ دمآ و  مباوخ  هب  ادخ  لوسر  بشید  »
! نیسح يا 

: تفگ هفینح  نبا  دنیبب .» هتشک  ار  وت  تساوخ  ادخ  هک  ور  نوریب 
. نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »

»؟ يرب یم  دوخ  اب  ارچ  ار  ناکدوک  نانز و  نیا  سپ 
: داد خساپ  ماما 

«. دنیبب ریسا  ار  اهنآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  دومرف  مدج  »
قشع يانم  ردنا  دوش  نفک  ام  مارحا 

ام يوضو  اجنآ  دوش  ام  يولگ  نوخ 
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میور یم  میقشع ، تداهش  يهنشت  ام 
ام يوبس  ام ، لد  نوخ  دوش ز  رپ  ات 

لایع و لها و  هارمه  هب  ادخ ، رما  ندرک  هدنز  يارب  ادخ و  لوسر  روتـسد  هب  ادـخ ، میرح  ظفح  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هنوگنیا 
. درک تمیزع  قارع  يوس  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  نارای  یلاوم و  زا  يدادعت 

لقن هام  نیا  متفه  زور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  لـقن  هب  هیولوق » نبا   » و ۀـجحلاوذ ) متـشه   ) هیورت زور  ناـخروم  زا  یخرب  ار  جورخ  زور 
. دناهدرک

دوب البرک  فص  قشع ، يانم  ار  ام 
ام يولگ  نوخ  تارف ز  هدش  نیگنر 

رب نتسب  هار  رومأم  هک  شنایهاپس  و  یحایر » دیزی  نب  رح   » هلیسو هب  رهش  نیا  یکیدزن  رد  اما  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
(. دش دهاوخ  رکذ  ادرف  هضور  رد  نآ  رتلصفم  تیاکح  هک   ) دش فقوتم  دندوب  ماما  ناوراک 

يراد ابا  ندـمآ  هفوک  زا  هک  نونکا  تفگ  رح  هکنآ  زا  دـعب  تفرگ و  تروص  رح  مالـسلا و  هیلع  ماما  نیب  هک  ینـالوط  تارکاذـم  زا  سپ 
. دومرف باختنا  ار  هیسداق  هار  مالسلا  هیلع  ترضح  مسیون ، همان  ریما  هب  نم  ات  يدرگزاب  هنیدم  هب  هن  يور و  هفوک  هب  هن  هک  نیزگرب  یهار 

، اونین ياتـسور  یکیدزن  رد  مرحم  مود  زور  هکنیا  ات  دـندرک  یم  تکرح  رگیدـکی  هیاس  هب  هیاـس  زور  دـنچ  رون  ناوراـک  تملظ و  رکـشل 
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دیسر  رح  هب  هللادیبع  زا  ياهمان 

«. روآ دورف  بآیب  هانپیب و  ینابایب  رد  ار  وا  ریگب و  گنت  وا  رب  رادهاگن و  ار  نیسح  دیسر  وت  هب  نم  همان  هک  ماگنه  نامه  »
قارتا دوب  هدیـسر  شتـسد  هب  همان  هک  يدابآ  بآ و  یب  ناکم  نامه  رد  دـیامن  روبجم  ار  اهنآ  ات  تفرگ  تخـس  وا  باحـصا  ماما و  رب  رح 

. دننک
: دومرف وا  هب  ماما 

! وت رب  ياو  »
: تفگ رح  میئآ » دورف  ییاتسور  يدابآ و  رد  راذگب 

«. ینامب اجنیمه  رد  دیاب  دناهدرک و  سوساج  نم  رب  ار  ناسر  همان  نیا  مناوت . یمن  مسق  ادخ  هب  هن ، »
: تفگ دوب  ماما  نارای  زا  یکی  هک  ریهز » »

! ادخ لوسر  رسپ  يا  »
«. میگنجب اهنآ  اب  راذگب  دنوش . یم  قحلم  اهنآ  هب  ادعب  هک  تسا  یناسک  اب  دربن  زا  رتناسآ  تعامج  نیا  اب  گنج 

: دومرف ماما 
«. دوب مهاوخن  گنج  هدننک  زاغآ  نم  »

. دنیوگ یم  زین  اونین  اجنیا  هب  دنتفگ  درادن . يرگید  مان  ایآ  دیسرپ  هرابود  تسا . رقع »  » اجنیا مان  دنتفگ  دیـسرپ . ار  نیمزرـس  نآ  مان  هاگنآ 
. تسالبرک هک  دراد  مه  يرگید  مان 

: تفگ درک و  نتسیرگ  هب  عورش  ترضح  سپ 
: دومرف ار  نارای  هاگنآ  تسا ». هودنا  جنر و  ناکم  اجنیا  ءالبلا . برکلا و  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  »

«. دش میهاوخ  نفد  اجنیا  رد  دوش و  یم  هتخیر  نیمز  نیا  رب  ام  نوخ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  هک  دییآ  دورف  اجنیمه  »
. دندرک اپرب  فلع  بآ و  یب  نیمزرس  نامه  رد  ار  اههمیخ  هک  داد  روتسد  سپس 

هدیسر نامهم  وت  رب  البرک 
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هدیسر ناناج  لصو  يهدعو 
ار دوخ  شوغآ  نک  او  البرک 

اهاط لآ  ییاریذپ  رب 
تسیرگ و دییوب و  ار  اجنآ  كاخ  ترضح  تسالبرک  اجنیا  مان  دنتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد 

: تفگ
رد تفرگ و  ار  وت  ربماـیپ  يدرک . یم  هیرگ  وت  مدرب و  وا  دزن  ار  وت  نم  دوب و  ادـخ  لوـسر  دزن  لـیئربج  يزور  هک  داد  ربـخ  ارم  هملـس  ما  »

: تفگ لیئربج  دناشن . نماد 
؟ يراد تسود  ار  وا  ایآ 

: دومرف ربمایپ 
: درک ضرع  لیئربج  يرآ .

. داد ناشن  ربمایپ  هب  ار  البرک  كاخ  سپس  و  دنشک . یم  ار  وا  وت  تما 
«. تسا كاخ  نامه  نیا  هللاو 

؟ دنیوگ یم  هچ  ار  نیمزرس  نیا  دیسرپ  دیسر . اونین  یلاوح  هب  تفر  یم  نیفص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا  ثیدح  رد  نینچمه 
: دنتفگ

. دش كانمن  شکشا  زا  نیمز  هک  تسیرگ  ردقنآ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  البرک .
. دننایرگ شتبیصم  رد  نیمز  اهنامسآ و  هک  سک  نآ  يارب  مییرگب  یلع  دمحم و  هارمه  هب  زین  ام  ات  ایب  نونکا  و 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
ج 5. اتیب ؛ نادیوسراد ، توریب : كولملا ؛ ممالا و  خیرات  يربط ؛ ریرج  نب  دمحم  . 3

میمصت هبوت و  هسامح  رح ؛ تیاکح  موس  بش  هضور 

. تساروشاع عیاقو  نیرتزومآ  تربع  نیرتبیجع و  زا  یکی  رح »  » ناتساد
. دوب دنمورین  يرادرس  ناولهپ و  يدرمدار  يو 

ناونع هب  هک  دوب  یماـظن  يرهـش  هفوک  مینادـب  هک  دوش  یم  مولعم  هاـگنآ  بقل  نیا  تیمها  دنتـسناد . یم  هفوک  درم  نیرتریلد  ار  وا  یخرب 
یمان نارادرس  نایهاپـس و  ار  نآ  نانکاس  رتشیب  اذل  دوب ؛ هدش  انب  ناریا  يروتارپما  ینعی  نامز  نآ  لوا  تردق  ربا  ربارب  رد  مالـسا  ژد  نیلوا 

. دنداد یم  لیکشت  مجع  برع و 
ات داتسرف  زابرس  دودح 1000  هارمه  هب  ار  رح »  » يو تسا  هدیسر  قارع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنداد  ربخ  هللادیبع  هب  هک  یماگنه 

. دربب هرامالاراد  هب  ار  وا  ای  ددنبب و  ناشیا  رب  ار  هار 
: تفگ هک  دینش  شرس  تشپ  زا  ییادص  دش  جراخ  هللادیبع  رصق  زا  رح  هک  یماگنه 

: دیسرپ دوخ  زا  بجعت  اب  دیدن . ار  یسک  تشگرب و  ادص  يوس  هب  رح  يور .»! یم  ریخ  يوس  هب  هک  شاب  داش  ّرح ! »
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؟ دوب یتراشب  هچ  نیا  »
.»؟ مورب نیسح  گنج  هب  هک  تسا  يریخ  هچ  نیا  و 

. دیسر ماما  ناوراک  هب  رح  هاپس  زورمین ، يامرگ  رد 
: دومرف نارای  هب  دید  ار  نانآ  یگنشت  هک  یماگنه  ماما 

یم نوریب  کشم  زا  بآ  دروخب و  بآ  دـناوت  یمن  نازابرـس  زا  یکی  هک  درک  هدـهاشم  یتقو  و  دـیهد » بآ  ناشنابـسا  تعامج و  نیا  هب  »
. درک باریس  ار  يو  شکرابم  ناتسد  اب  تساخرب و  دوخ  دزیر 

باریس ار  نانآ  نابـسا  نیـسح  دینک . هسیاقم  دندرک  يو  اب  هفوک  نایهاپـس  نیمه  هچنآ  اب  دینیبب و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تفوطع  رهم و  نیا 
. دندرک غیرد  نیسح  نادنزرف  زا  ار  بآ  نانآ  اما  درک 

. دش زامن  تقو  دندیشون  بآ  نایرگشل  یمامت  ات 
: تفگ دناوخ و  هاتوک  ياهبطخ  دمآ  نوریب  همیخ  زا  ماما 

! مدرم يا  »
نامه رب  رگا  لاح  میرادن . یماما  ام  هک  ایب  ام  دزن  دنتفگ  دندمآ و  امش  ناگداتسرف  دیسر و  امش  ياههمان  هک  یتقو  ات  مدماین  امـش  دزن  نم 

« مدرگ یم  زاب  اجنیمه  زا  دیراد  شوخان  ارم  ندمآ  دیتسین و  ناتدهع  رب  رگا  دییوگب و  دیتسه  نامیپ  دهع و 
: دومرف رح  هب  سپس 

؟ يرازگ زامن  دوخ  باحصا  اب  یهاوخیم 
: تفگ

. میرازگ یم  زامن  وت  اب  همه  ام  هن ،
زامن دـمآ و  نوریب  ماما  هراـبود  رـصع ، زاـمن  ماـگنه  تشگرب . شیوخ  نایهاپـس  عمج  هب  زین  رح  تفر و  دوخ  همیخ  هب  زاـمن  زا  سپ  ماـما 

: دومرف درک و  نایفوک  هب  يور  سپس  دناوخ و 
! مدرم يا  »

يدصت هب  مالسلا  هیلع  دمحم  تیب  لها  ام  ددرگ . یم  یضار  امـش  زا  رتشیب  یلاعت  يادخ  دینادب  شلها  يارب  ار  قح  دیـسرتب و  ادخ  زا  رگا 
ام قح  دیدنسپ و  یمن  ار  ام  رگا  اما  میرتهتسیاش . دننک  یم  راتفر  متس  هب  امـش  اب  تسین و  اهنآ  نآ  زا  ماقم  نیا  هک  ینایعدم  زا  تفالخ  رما 
ّرح مدرگیم ». رب  امـش  دزن  زا  دـنتفگ ، امـش  ناگدـنیامن  دیداتـسرف و  اـههمان  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  امـش  يأر  دیـسانش و  یمن  ار 

: تفگ
ار ینیجروخ  ات  تفگ  ناـهارمه  زا  یکی  هب  ماـما  مناد ». یمن  يزیچ  ییوگ  یم  هک  ناگدـنیامن  اـههمان و  نیا  زا  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  »

. دوب نایفوک  ياههمان  زا  هتشابنا  هک  دروایب 
. داد ناشن  رح  هب  اههمان  ماما 

: تفگ رح 
هفوک هب  هللادـیبع  دزن  ات  موشن  ادـج  وت  زا  مدـید  ار  وت  یتقو  هک  دـناهداد  روتـسد  نم  هب  متـسین . دنتـشون  ار  اـههمان  نیا  هک  یناـسک  زا  نم  »

«. میورب
: دومرف دنوش و  راوس  هک  داد  روتسد  ناوراک  نانز  زین  نارای و  هب  ماما 

. دندرک دس  زین  ار  تشگرب  هار  رح  نایهاپس  اما  دیدرگ ». زاب  »
 … دش البرک  نیمزرس  رد  ندمآ  دورف  هب  روبجم  ماما  ناوراک  ماجنارس  دیسرن و  هجیتن  هب  هفوک  نایهاپس  ماما و  نایم  وگتفگ 
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: دومرف یم  هک  دینش  ار  ماما  دایرف  رح ، هک  یماگنه  اروشاع  زور  رد  اما 
؟ هللا هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما  »

؟ هللا لوسر  مرح  نع  ّبذی  ّباذ  نم  اما 
؟ دنک يرای  ار  ام  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ 

»؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ 
: تفگ تفر و  دعس  رمع  دزن 

»؟ یگنجب درم  نیا  اب  یهاوخ  یم  اعقاو  ایآ  »
: داد خساپ  رمع 

: دیسرپ رح  يرآ » »
»؟ يریذپ یمن  ددرگ  زاب  دهاوخ  یم  هک  ار  وا  داهنشیپ  ارچ  »

: تفگ رمع 
«. دوش یمن  یضار  رما  نیا  هب  هللادیبع  یلو  متفریذپ  یم  دوب  نم  تسد  هب  راک  رگا  »

، نادیم يوس  کی  رد  داتفا …  شمادنا  رب  هزرل  رکف  نیا  زا  دنتسه . ممصم  مالسلا  هیلع  ماما  نتشک  يارب  نایدیزی  دیمهف  رح  هک  دوب  اجنیا 
حلاص هدنب  نادیم  يوس  کی  رد  ار ؛ ادخ  لوسر  نانمـشد  رگید  يوس  رد  دید و  یم  ار  یحو  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف 

؛ درک یم  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  تامرحم  دیـشون و  یم  بارـش  انلع  هک  ار  یبصاغ  هفیلخ  رگید  يوس  رد  دـید و  یم  ار  دـنوادخ 
وـس رگید  رد  دید و  یم  تداعـس  وس  کی  رد  تنایخ ؛ يدیلپ و  نآ  يوس  رگید  رد  دـید و  یم  ار  تداهـش  قشع و  نادـیم  يوس  کی  رد 

 … تواقش
زا دوخ  بکرم  هب  نداد  بآ  هناـهب  هب  دز و  اـپ  تشپ  ایندـب  دوب  راوس  نارازه  هدـنامرف  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ار  دوخ  ییاـهن  میمـصت  رح 

. دش رتکیدزن  رتکیدزن و  قح  هاگهمیخ  هب  .و  رترود رترود و  دیزی  رگشل 
: دیسرپ يو  زا  دوب  رح  هارمه  هک  سوا » نب  رجاهم  »

؟ يراد رس  رد  يرکف  هچ  »
»؟ ینک هلمح  نیسح  هب  یهاوخ  یم  ایآ 

. دوب هتفرگ  ار  وا  مادنا  مامت  هزرل  دادن و  باوج  رح 
: تفرگ رجاهم 

رح متشذگ » یمن  وت  زا  دندیسرپ  یم  ار  هفوک  لها  نیرتریلد  مان  نم  زا  رگا  ماهدیدن . یتلاح  نینچ  رد  لاح  هب  ات  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  »
: داد خساپ 

«. منیزگ یمن  تشهب  رب  ار  يزیچ  دننازوسب  ای  دننک  هراپ  هراپ  ارم  رگا  و  منیب ، یم  ریخم  خزود  تشهب و  نایم  ار  دوخ  هللاو  »
. تفاتش مالسلا  هیلع  ماما  ناوراک  يوس  هب  دنازات و  ار  شیوخ  بسا  هاگنآ 

: تفگ تشاذگ و  رس  رب  تسد  تمادن  اب  دیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یتقو  رح ،
کیبن تنب  دالوأ  کئایلوا و  بولق  تبعرا  دقف  یلع  بتف  تبنأ  کیلا  مهللا  »

وت لوسر  رتـخد  نادـنزرف  وـت و  ناتـسود  لد  رد  ساره  لوـه و  هک  مدوـب  نم  اریز  ریذـپب  ارم  هبوـت  سپ  متـشگزاب  وـت  يوـس  هب  ادـنوادخ 
«. مدنکفا

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هنانیگمرش  سپس 
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! ادخ لوسر  رسپ  يا  موش  وت  يادف  »
دنریذپن و ار  وت  داهنـشیپ  مدرم  نیا  مدرک  یمن  رکف  زگره  هک  ارچ  مدرک  گنت  وت  رب  ار  هصرع  متـسب و  وت  رب  ار  تشگزاب  هار  هک  مدوب  نم 

هدرک زا  منامیـشپ و  کنیا  متفرگ . یمن  وت  رب  ار  هار  زگره  دوش  یم  نینچ  متـسناد  یم  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـنناشکب . اجنیا  هب  ار  راک 
. منک یم  هبوت  دنوادخ  دزن  شیوخ 

»؟ مراد هبوت  ناکما  نم  ایآ 
متسب هار  تیور  هب  نم  لوا  وت ، يدوب  نامهیم 

مریگب نامهم  رب  هار  دیابن  متسنادن  نوچ 
مزاس داش  ار  تبنیز  بلق  هک  نونکا  مدمآ 

مریگب نارفغ  طخ  رس  رشحم  هب  ارهز  زا  هک  ات 
مزاس شیوخ  هاوخرذع  ار  ترغصا  ات  مدمآ 

مریگب ناماد  رب  تسد  ار  تربکا  ات  مدمآ 
: دومرف ماما 

! دریذپب ار  وت  هبوت  دنوادخ  يرآ . »
: درک ضرع  رح  يآ ». دورف  بسا  زا 

باسح زور  رد  هک  دـیاش  موش ، هتـشک  وت  لباقم  رد  همه  زا  شیپ  مهاوخ  یم  مدـمآ  وت  ییوراـیور  هب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  نوچ  »
«. دریگ رارق  تدج  تسد  رد  متسد 

میاطخ زا  رذگب  راذگم و  ماهنیس  رب  در  تسد 
مریگب ناکیپ  ضرعم  رد  ار  هنیس  تهار  هب  ات 
. داد داهج  نذا  رح  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

: دز دایرف  هفوک  رگشل  هب  باطخ  داتسیا و  ترضح  لباقم  رد  رح 
! هفوک لها  يا  »

!؟ دیدرک اهر  ار  وا  دمآ  یتقو  دیدرک و  توعد  ار  ادخ  حلاص  هدنب  نیا 
؟ دور ییوس  هب  دنوادخ  روانهپ  نیمز  رد  دیراذگ  یمن  دیدیشک و  وا  رب  ریشمش  دمآ  یتقو  مینک و  یم  يزابناج  وت  هار  رد  ام  دیتفگ  وا  هب 

؟ دیاهدرک مورحم  نآ  زا  ار  وا  نادناخ  نارتخد و  نانز و  ار و  وا  امش  دنشون و  یم  تارف  بآ  زا  سوجم  يراصن و  دوهی و 
ار رح  نانخس  لمحت  بات و  هک  نمشد  هاپس  دیتشادن .» ار  دمحم  تمرح  ساپ  هک  ارچ  دنکن  باریس  ار  امش  گرزب ، یگنشت  زور  دنوادخ 

. دندرک نارابریت  ار  وا  . دنتشادن
ات تشک  ار  نانمشد  زا  يدایز  هدع  دیگنج و  یتخسب  دومن و  هلمح  نمشد  رگـشل  هب  ریهز »  » اب هارمه  درک و  زاغآ  ندناوخ  زجر  رح ، سپ 

. دندناسر تداهش  هب  ار  يو  دندرک و  هلمح  وا  رب  یعمج  هتسد  هکنیا 
: تفگ وا  هب  باطخ  دناسر و  رح  كاپ  رکیپ  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما 

! رح يا  »
«. یتسه رح  ترخآ  ایند و  رد  دناهداهن  ار  تمان  هک  هنوگنامه  یتسارب 

. تسب دوب  يراج  نوخ  نآ  زا  هک  ار  رح  رس  یلامتسد  اب  هاگنآ 
دیـشگ یم  شوغآ  رد  ار  ناشکاپ  رکیپ  دناسر و  یم  دندش  یم  دیهـش  هک  شنارای  زا  مادک  ره  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ ؛
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 … دوب هتسشن  شاهنیس  رب  نمشد  هداتفا و  هاگلتق  لادوگ  رد  سک  یب  اهنت و  هک  وا  يارب  دنیرگب  نامشچ  دنزوسب و  اهلد  اما 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 
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س)  ) بنیز ناردارب  نادنزرف و  تبیصم  مراهچ  بش  هضور 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  دنتسه  هدنز  ات  هک  دنتـشاذگن  باحـصا  دش ، لّجـسم  رازراک  ندوب  ریزگان  هک  یماگنه  اروشاع  زور 
تبون دندیـسر ، تداهـش  هب  دندرک و  یناشفناج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  یمامت  هک  یماگنه  اما  دنوش . هتـشک  دـنور و  نادـیم  هب  هلآ 

. دنیامن تقیقح  قح و  يادف  ار  دوخ  هک  دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 
، دـندمآ مهدرگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  لـیقع ، راـیط ، رفعج  ع ،)  ) یلع نادـنزرف  تخـس  تاـظحل  نیا  رد 

. دندرک عادو  مه  اب  دندیشک و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی 
. دنتشاد ینارون  ابیز و  ییاهتروص  هک  تسیرگن  شیرق  ناناوج  زا  نت  دنچ  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  یثیدح  رد 

: دندیسرپ دش . نیگهودنا  نانآ  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
! هللا لوسر  ای  »
»؟ دش هچ  ار  وت 

: دومرف
دنهاوخ منادنزرف  رس  رب  نم  تما  هک  ار  هچنآ  مدروآ  دای  هی  ار . ایند  هن  تسا  هدیزگرب  ام  يارب  ار  ترخآ  دنوادخ ، هک  میتسه  ینادناخ  ام  »

«. دنزاس یم  هراوآ  ای  دنشک  یم  ار  نانآ  دروآ و 
ترضح رسمه   ) رایط رفعج  نب  هللادبع  نادنزرف  رفن  هس  دندیسر  تداهش  هب  دیزی  رگـشل  تسد  هب  البرک  رد  هک  توبن  نادناخ  دارفا  نیب  زا 

. دندوب بنیز ) ترضح  ناردارب  ینعی   ) مالسلا هیلع  سابعلالضفلاوبا  ترضح  ینت  ناردارب  نانآ  زا  رگید  رفن  هس  و  بنیز )
س)  ) بنیز نادنزرف 

باکر رد  شیوخ  ردام  هارمه  هب  هک  دندوب  اهیلع ) هللا  مالس  بنیز  ترضح  رهوش   ) رفعج نب  هللادبع  رسپ  هس  هللادیبع »  » و دمحم » «، » نوع »
. دندوب هدمآ  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. دندرک مالسا  يادف  ار  دوخ  ناج  دنتفر و  نادیم  هب  کی  هب  کی  دندید  ار  شیوخ  ماما  ییاد و  ییاهنت  هک  یتقو  نانآ 
: دناوخ یم  هک  یلاح  رد  تخات  نادیم  يوس  هب  بنیز  شردام  نارگن  نامشچ  لباقم  رد  نوع » »

رفعج نبا  اناف  ینورکنت  نإ 
رهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش 

رضخا حانجب  اهیف  ریطی 
رشحملا یف  افرش  اذهب  یفک 

: ینعی
؛ دشخرد یم  نیرب  سودرف  رد  دیسر و  تداهش  هب  تقیقح  قح و  هار  رد  هک  نامه  مرایط ؛ رفعج  رسپ  نم  هک  دینادب  دیسانش  یمن  ارم  رگا 
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. تسا یفاک  رشحم  زور  يارب  فرش  بسن و  نیمه  و  دیآ ، یم  رد  زاورپ  هب  زبس  ییاهلاب  اب  تشهب  زارف  رب  هک  ومه  و 

. دیسر تداهش  هب  دیزی  رگشل  تسد  هب  ماجنا  رس  هکنیا  ات  تشک  ار  نمشد  نایرگشل  زا  هدایپ  هدجه  راوس و  هس  نوع 
. دندش دیهش  دندیگنج و  قح  هار  رد  زین  هللادیبع  دمحم و  شردارب  ود  يو ، زا  سپ 

س)  ) بنیز ناردارب 
. دندوب نینبلا » ما  همطاف   » زا س )  ) يربک بنیز  و  ع »  » نیسح ماما  ینتان  ردارب  راهچ  نامثع »  » و رفعج » «، » هللادبع «، » سابع »

: تفگ دوخ  يردام  ردارب  هس  اب  دناهدیسر  تداهش  هب  تیب  لها  زا  يرایسب  هک  درک  هدهاشم  سابعلا  لضفلاوبا  هک  یماگنه 
! مزیزع ناردارب  »

«. منیبب لوسر  ادخ و  هار  رد  ار  امش  صالخا  ات  دیور  نادیم  هب  نم  لباقم  رد  هک  مراد  تسود 
تداهـش هب  هناـمرهق  يرازراـک  زا  سپ  دـندرک و  یفرعم  یلع  دـنزرف  ار  دوخ  ناـشیاهزجر  رد  دـنتفر و  نادـیم  هب  کـی  هب  کـی  ردارب  هس 

. دندیسر
: دومرف نینموملاریما  هک  یلع  نب  نامثع 

. دوب هلاس  یناوج 21  مدیمان » نامثع  هللا ) لوسر  قیدص  یباحص   ) نوعظم نب  نامثع  مردارب  دای  هب  ار  وا  »
. دندش لسوتم  يزادنا  ریت  هب  وا  نتشک  يارب  دندید  ار  وا  هنامرهق  گنج  هک  یماگنه 

. داتفا ریز  هب  بسا  زا  نامثع  دز و  وا  يولهپ  هب  يریت  یلوخ » »
. دومن ادج  نت  زا  ار  شرس  دناسر و  تداهش  هب  ار  يو  تخات و  وا  رب  نانمشد  زا  یکی  سپس 

ناردارب نارسپ و  زورمین ، کی  رد  هک  ینز  ریـش  دید ؛ مشچ  هب  ار  نانآ  تداهـش  بنیز ، هک  دندوب  یناشیوخ  زا  رفن  دنچ  اهنت  ردارب ، نیا 6 
 … بنیز لد  زا  ناما  دید …  هزین  رب  ار  نانآ  رس  درک و  هدهاشم  نوخ  كاخ و  رب  ار  شیاهومع  رسپ  ناگداز و  ردارب  و 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
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.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2

مالسلا هیلع  نسح  نب  هللادبع  تبیصم  مجنپ  بش  هضور 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ینعی  تشهب ، لها  ناناوج  دیس  ود  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربکا  طبـس  نامهیم  ار  بشادرف  بشما و 
. دندیسر تداهش  هب  ومع  باکر  رد  البرک  رد  هللادبع  مساق و  شرسپ  ود  هک  میتسه 

شیومع دوخ و  هداوناخ  هارمه  هب  هک  دوب  یغلاـبان  ناـناوجون  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  کـچوک  دـنزرف  نسح  نب  هللادـبع 
. دوب هدمآ  هفوک  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح 

نادیم هب  یعمج  هتسد  ای  کی و  هب  کی  ترضح  نآ  تیب  لها  سپس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  ادتبا  اروشاع ، رـصع  ات  حبـص  زا 
دنام و یقاب  حلسم  نمشد  رازه  نارازه  نایم  رد  اهنت  هکی و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیـسر  ینامز  ماجنارـس  و  دندیـسر ؛ تداهـش  هب  دنتفر و 

: دروآ یم  رب  دایرف  هاگهگ 
.»؟ دنک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  ياهدننک  يرای  ایآ  »

ترضح نآ  رود  دندروآ ، موجه  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  رکـشل ، ماظن  هدایپ  هارمه  هب  دنک  مامت  ار  راک  هک  نآ  يارب  نشوجلا » يذ  نب  رمـش  »
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. دنداد یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ناشیا  شیپ  سپ و  زا  دنتفرگ و  ار 
زا ناهگان  درواین و  ار  شیوخ  ياهنت  يومع  تبرغ  ندـید  لمحت  بات و  تشاد  روضح  هاگ  همیخ  رد  نانز ، اـههچب و  نیب  رد  هک  هللادـبع 

يدیزی هنسرگ  ياهگرگ  همعط  ردارب  راگدای  دراذگن  دوش و  يو  نتفر  عنام  دناوتب  هک  دیاش  تفرگ  ار  وا  س )  ) بنیز دمآ . نوریب  اههمیخ 
: تفگ هللادبع  یلو  ددرگ ؛

«. مراذگ یمن  اهنت  ار  میومع  دنگوس  ادخ  هب  هن ، »
شفیرظ کچوک و  ندب  اب  ات  دناسر  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دیود و  نادیم  يوس  هب  تخاس ، اهر  همع  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  سپس 

. دنک عافد  وا  زا 
دورف ترـضح  نآ  هب  ندز  هبرـض  دصق  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دیزی  نایرکـشل  زا  یکی  دوب  هدش  داجیا  مالـسلا  هیلع  ماما  رود  هک  ییاغوغ  رد 

. دنکن تباصا  ماما  هب  ریشمش  ات  درک  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دروآ .
هتخیوآ یتسوپ  هب  طقف  هک  هنوگنآ  درک ؛ ادج  ندـب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هوابون  تسد  دوب و  نیگنـس  هبرـض ، نارب و  ریـشمش ،

: درک ادص  ار  شردپ  دروآرب و  يا  هلان  درد  تدش  زا  میتی  هللادبع  دش .
 …« هاتبا او  »

 … دید یم  هدش  رپرپ  زین  ار  هللادبع  مساق و  شدیهش  ردارب  تناما  ود  ره  هک  دینک  روصت  ار  ماما  لاح  کنیا ،
تخیر كاخ  رب  شاهدید  زا  نوخ  کشا و 

تخیر كابیب  كدوک  نآ  رب  کشا 
: درک همزمز  ششوگ  رد  دنابسچ و  دوخ  هب  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما 

! مردارب دنزرف  »
«. دنک قحلم  تحلاص  ناردپ  هب  ارت  وا  ات  ناوخب ؛ ار  گرزب  دنوادخ  شاب و  هتشاد  ربص 

دش زاب  بل  یلو  شمشچ ، دش  هتسب 
دش زاغآ  هش  ياوجن  نیرخآ 

تسا لصاح  تدارم  هچ  رگ  ادخ  ياک 
تسا لکشم  نامیتی  گرم  ندید 
تفر تسد  زا  مایتسه  وت  هر  رد 

تفر تسد  زا  مََهلادبع  دش ، فیح 
دناهدوب رکیپ  حور  نم ، رب  ود  نیا 

دناهدوب ردارب  ناراگدای 
: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس  مالسلا  هیلع  ماما 

! ادنوادخ »
دندرک و توعد  ار  ام  ار  نانآ  هک  زادنایب …  تخـس  يا  هقرفت  نانآ  نیب  رد  يرادهگن  هدنز  یتدـم  ات  ار  موق  نیا  هک  يا  هدرک  ردـقم  رگا 

«. دنتشک ار  ام  دندرک و  هلمح  ام  هب  اما  دنداد  يرای  هدعو 
دش كاچ  دص  ماهدازردارب  نآ 

دش كاخ  رب  ماهدازردارب  نیا 
تفر تسمرس  ماهدازردارب  نآ 
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تفر تسدیب  ماهدازردارب  نیا 
مايراک مخز  حورجم  دبا  ات 

مايرادتناما نیا  زا  نم  ياو 
 … درک حبذ  شیومع  ناماد  رد  ار  وا  تفرگ و  هناشن  ار  هللادبع  كزان  يولگ  لهاک » نبا  ۀلمرح   » نمشد هاپس  زادناریت  ماگنه  نیا  رد 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2

لسع زا  رتشوخ  يالب  س ؛)  ) مساق تبیصم  مشش  بش  هضور 

اهناسنا رایسب  هچ  و  تفرگ ؛ رارق  رش  ریخ و  یهار  ود  رس  رب  تیرشب ، هک  یبش  تسا . ناسنا  خیرات  ياهبش  نیرتتفگـش  زا  اروشاع ، بش 
. دنتسویپ تقیقح  قح و  هب  دندومن و  یط  هلاس  دص  هر  هبش  کی  یلو  دندوب  رفک  هاگودرا  رد  بش  نآ  ات  هک 

: دومرف دنوادخ  شیاتس  زا  سپ  دومن و  عمج  دوخ  دزن  ار  نارای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ، بش 
زیتس رـس  نم  اب  دنهاوخ و  یم  ار  نم  رکـشل ، نیا  مسانـش . یمن  رترادربنامرف  امـش  زا  ینادناخ  رتافواب و  امـش  زا  یباحـصا  نم  هک  یتسارب  »

. دیشک دهاوخ  رازراک  گنج و  هب  ادرف  نانآ  اب  نم  راک  دنراد و 
 …« دیورب دیریگ و  هرهب  بش  یکیرات  زا  دینک . كرت  ارم  هک  مهد  یم  هزاجا  امش  همه  هب  مرادیمرب و  امش  زا  ار  شیوخ  تعیب  سپ 

دندوشگ و نخس  هب  بل  ترضح  نارای  اهنآ ، زادعب  مشاه و  ینب  رگید  سپس  س ،)  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ادتبا  ماما ، نانخـس  زاسپ 
: دنتفگ

؟ ادخ لوسر  دنزرف  يا  میهاوخ  یم  هچ  يارب  ار  وت  زاسپ  ندنام  هدنز  »
«. تشادرب میهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد  مه  زاب  میدرگ ، هدنز  میوش و  هتشک  اهراب  اهراب و  رگا  هک  یتسارب 

لضف ریرس  مناسر  شرع  هب  را  نم  اهاش 
مَرَد نیا  جاتحم  مبانج و  نیا  كولمم 

رهم وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  منک  رب  رگ 
؟ مرب اجک  لد  نیا  منکفا ، هک  رب  رهم  نیا 

: دومرف دینش  اهنآ  زا  ار  تاملک  نیا  هک  ماما 
«. دش دیهاوخ  هتشک  نم  اب  همه  زین  امش  دش و  مهاوخ  هتشک  ادرف  نم  »

: دنتفگ شیوخ  یعطق  گرم  ربخ  هب  شنکاو  رد  نادناخ  باحصا و  دیدرگ و  راکشآ  یناسنا  تمارک  جوا  هک  دوب  اجنیا 
«. دومن یمارگ  وت  باکر  رد  تداهش  هب  تشاد و  ینازرا  ار  وت  ندرک  يرای  قیفوت  ام  هب  هک  ساپس  ار  يادخ  »

دومرف سپس  درک و  اعد  نانآ  قح  رد  دومن ، راکشآ  ار  نانآ  مکحتسم  تعیب  درک و  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  هکنآ  زاسپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
لزنم ياج و  تریـصب ، مشچ  اب  نارای  کیاکی  هک  دوب  هنوگنیا  و  دـینیبب » یهلا  ناوضر  هضور و  رد  ار  شیوخ  هاگیاج  دـینک و  دـنلب  رـس  »

. دندرک هدهاشم  ار  شیوخ  يورخا 
نیا تشاد و  روضح  عمج  نآ  رد  زین  دوب  هدـش  غلاب  هزاـت  یناوجون  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  گرزب  دـنزرف  نسحلا » نب  مساـق  »
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. درک یم  هدهاشم  ار  ییادیش  روش و  ياههنحص 
: دیسرپ ومع  زا  يو 

»؟ دش مهاوخ  هتشک  تنارای  هارمه  هب  مه  نم  ایآ  »
: دیسرپ تخوس و  ردارب  راگدای  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  لد 

! نم كرسپ  يا  »
»؟ تسا هنوگچ  وت  دزن  گرم ،

: داد خساپ  هناعاجش  مساق 
«. تسا رتنیریش  لسع  زا  ومع  يا  لسعلا  نم  یلحا  »

تسا ربهر  هب  رگ  ناج ، نداد 
تسا رتشوخ  ارم  بان  لسع  زا 

دَُوب تداهش  ماج  رگا  ماج 
دَُوب تدالو  زور  زا  هب  گرم ،

: دومرف تقفش  تقر و  اب  ماما 
! دوش وت  يادف  تیومع  »

دهاوخ هتـشک  مه  رغـصا  یلع  مکچوک  دنزرف  داد  همادا  هاگنآ  و  دیآ » دراو  وت  رب  میظع  ییالب  هکنآ  زاسپ  يوش  یم  هتـشک  زین  وت  يرآ ،
: دیسرپ دیشوج و  ناوج  هزات  مساق  یگنادرم  تریغ و  دش .

! ناج ومع  »
: داد خساپ  ماما  دنشک »!؟ یم  مه  ار  هراوخریش  رغصا  هک  دیسر  دهاوخ  مه  نانز  هاگهمیخ  هب  نانمشد  تسد  رگم 

! وت يادف  هب  ومع  »
دیرگ و یم  وا  هک  یلاح  رد  دناسر  دـهاوخ  تداهـش  هب  نم  شوغآ  رد  ار  وا  دز و  دـهاوخ  رغـصا  يولگ  هب  ریت  نانمـشد ، نایم  زا  یقـساف 

نادناخ نویش  گناب  دندرک و  هیرگ  نانآ  هیرگ  زا  نارای  باحصا و  رگید  دنتسیرگ و  ود  نآ  سپ   … تسا » ناور  نم  ناتـسد  رد  شنوخ 
. تساخرب نامسآ  هب  هاگهمیخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ دوب هچ  داد  مساق  هب  ار  نآ  هدعو  ماما  هک  میظع » يالب   » نآ اما 
 … دزاس راکشآ  ام  رب  ار  الب  نآ  زار  ترضح ، نآ  تداهش  هوحن  دیاش 

دصق هب  نسحلا  نب  مساق  دیـسر ، تداهـش  هب  تفر و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  هکنآ  زاسپ  دناهدرک  تیاور  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
. دش نوریب  هاگهمیخ  زا  گنج 

نآ دنتـسیرگ  رگیدـکی  اب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدـمآ ، نوریب  گنج  يارب  هک  دـید  ار  ردارب  راگدای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ 
. دنتفر لاح  زا  هیرگ  تدش  زا  هک  نانچ 

تسه دوب و  زا  لد  دندیرب  ود  ره 
تسد هرابکی  هب  دندوشگ  ود  ره 
مه شوه  رس  دندوبر ز  ود  ره 

مه شوغآ  رد  دنداتف  ود  ره 
ناششوه رس ، بات و ز  نت ، تفر ز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2624 

http://www.ghaemiyeh.com


ناششوماخ بل  زا  دوجو  تخوس 
. تساوخ داهج  نذا  ومع  زا  دش  مارآ  هکنآ  زا  سپ  مساق 

دَُوب گنت  نم  يهنیس  ومع  يا 
دَُوب گنس  رظتنم  ماهشیش 

؟ وک هزین 
دَرَد هنیس  نم  هک ز  ات 

؟ وک ریت 
دربب مجوا  هب  هک  ات 

؟ وک اهبسا 
دننک مرگ  ارم  هک 

؟ دننک مرن  ارم  ياهناوختسا 
. دادن نذا  ترضح  نآ 

. تفاتش گنج  نادیم  يوس  هب  تفرگ و  هزاجا  هرخالاب  ات  درک  یم  سامتلا  دیسوب و  یم  ار  يو  داتفا و  ماما  ياپ  تسد و  هب  مساق  سپ 
ابیز هام  هراپ  نوچ  شیور  هک  تخات  نوریب  ام  تمس  هب  اههمیخ  زا  يرسپ  هک  دناهدرک  لقن  نمشد  نایهاپس  زا  یکی  لوق  زا  یخیرات  دانسا 

. دوب
: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  دوب  ناور  شیاههنوگ  رب  کشا  هک  یلاح  رد  مساق 

نسحلا نبا  اناف  ینورکنت  نا 
نمتؤملا یفطصملا  یبنلا  طبس 

نهترملا ریسالاک  نیسح  اذه 
نزملا بوص  اوقُسال  سانا  نیب 

یعمج تسد  نایهاپس  دیشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  دیزی  رگشل  زا  يدادعت  درک و  تخس  یگنج  ندب ، یکچوک  نس و  یمک  دوجو  اب  سپ 
دیشک يرای  دایرف  داتفا و  نیمز  يور  هب  تروص  اب  مساق  دروآ . دراو  وا  رب  دیدش  یتبرض  تخات و  وا  رب  نانآ  زا  یکی  دنتفرگ و  ار  وا  رود 

: هک
هب تعرس  هب  نیگمشخ  يریش  نوچمه  هاگنآ  تسیرگن ، نادیم  هب  زیت  يراکش ، زاب  نوچ  تشادرب و  رس  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  هامع ،»! ای  »

نمـشد ناراوس  هک  دیـشک  ياهدبرع  درد  زا  يو  تخاس . ادج  قفرم  زا  ار  يو  تسد  دز و  ریـشمش  اب  ار  مساق  براض  درک و  هلمح  نادیم 
. دنناهرب مالسلا  هیلع  ماما  تسد  زا  ار  وا  ات  دنتخات  نادیم  يوس  هب  دندینش و 

نامه نیا ، دـیاش  دوب … و  هداتفا  نیمز  رب  مساق  هک  یلاح  رد  تفرگرد  ناـیفوک  مالـسلا و  هیلع  ماـما  نیب  یگنج  تخـس ، طیارـش  نیا  رد 
. دوب میظع  يالب 

رد دنادرگ  یم  زاب  اههمیخ  يوس  هب  ار  يو  هداهن و  مساق  هنیس  رب  هنیس  هک  دندید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تسـشن ، ورف  نادیم  رابغ  هک  هاگنآ 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  و  دش ؛ یم  هدیشک  نیمز  رب  اهیگتسکش  تدش  زا  دیاش  مساق  ياپ  ود  هک  یلاح 

« تمایق زور  رد  دشاب  نانآ  نمشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تدج  دنشاب و  رود  ادخ  تمحر  زا  موق  نیا  »
ترکیپ ومع  دید  یمن  شاک 

تردام رب  هیده  دربب  ات 
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نینچ نیاک  تنت  دید  یمن  شاک 
نیمز رب  ینز  ياپ  یهد و  ناج 

یتخادنا ومع  يور  هب  هدید 
یتخاب ناج  يدید و  وا  تروص 

: درک همزمز  سپس  و 
 … « …. دهد تاجن  ار  وت  دناوتن  یلو  یناوخب  ار  وا  وت  هک  تسا  تخس  تیومع  يارب  دنگوس  ادخ  هب  »

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
ج 5. اتیب ؛ نادیوسراد ، توریب : كولملا ؛ ممالا و  خیرات  يربط ؛ ریرج  نب  دمحم  . 3
.1370 یچباتک ، تاراشتنا  نارهت : ياهرمک ؛ هللاۀیآ  همجرت  یلامأ ؛ قودص ؛ خیش  . 4

.. 1413 ق دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  تاراشتنا  مق : دابعلا ؛ یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  دیفم ؛ خیش  . 5

تیب لها  لد  رب  یغاد  س ؛)  ) رغصایلع متفه  بش  هضور 

لفط نآ  هضور  دـنور و  یم  س )  ) رغـصا یلع  ترـضح  البرک » کچوک  جـئاوحلا  باـب   » هناـخ رد  هب  مرحم ، متفه  بش  هک  تسا  موسرم 
. تسا قشع  ریپ  عقاو  هب  یلو  تسا ؛ كدوک  رهاظ ، هب  هک  يدیهش  دنناوخ . یم  ار  دیهش 

تاهراپهم خر  وحم  نایروح 
تاهراوهگ کلم  لیخ  يهبهک 
نیرفآقشع وت  نامشچ  شدرگ 

نیتملا لبح  تاهقادنق  يهتشر 
بابر ناماد  شوغآ و  تنیز 

باتفآ تیور  نادرگ  هنیآ 
وت جاتحم  همه  مدآ  ملاع و 
وت جارعم  ردپ  شود  رس  رب 
تاجن وت  يوم  رات  ره  رب  هتسب 

تایح بآ  وت  ياهبل  يهنشت 
قشع ریپ  انعم  هب  اما  یکدوک ،

قشع ِریسفت  ردپ ، ناتسد  يور 
رد دـندوب . هدـش  هتـشک  هتفر و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نارای و  یمامت  دـش ؛ یم  کیدزن  خـیرات  تاـظحل  نیرتخـلت 

: دوب هدنام  یقاب  درم  ود  اهنت  قح  هاگودرا 
ماما زا  سپ  ار  تما  يربهر  دنامب و  هدنز  ات  دوب  رامیب  یهلا  هدارا  هب  زور  نآ  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا 
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. دریگب تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
: دروآرب گناب  درک و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  نیرخآ  دید  روای  یب  اهنت و  ار  نتشیوخ  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له  »
؟ انیف هللا  فاخی  دحوم  نم  له 

؟ انتثاغاب هللا  وجری  ثیغم  نم  له 
»؟ انتناعا یف  هللادنع  ام  وجری  نیعم  نم  له 

: ینعی
؟ دنک عافد  ادخ  لوسر  میرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ  »

؟ دهد يرای  ار  ام  دسرتب و  ادخ  زا  هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ 
؟ دناسر يرای  ار  ام  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ 

.»؟ دباتشب ام  ترصن  هب  یهلا  ناوضر  هضور و  رطاخ  هب  هک  تسه  یسک  ایآ 
دنلب هیرگ  نویـش و  هب  ناشیادص  درادن ، يروای  رگید  نیـسح  هک  دنتفایرد  ناوناب  دیـسر و  اههمیخ  هب  هک  ماما  یهاوخ  کمک  نیا  يادص 

. دش
« نیـسحلا نب  هللادبع   » شاههام شـش  دنزرف  يادص  هاگان  هک  دنریگ ؛ مارآ  یکدنا  وا  ندـید  اب  نانز  هک  دـیاش  درک ، اههمیخ  هب  يور  ماما 

. تسیرگ یم  یگنشت  تدش  زا  هک  دینش  ار  دوب  فورعم  رغصا  یلع  هب  هک 
هب هک  تشاد  هنیس  رد  يریـش  بابر »  » شردام هن  و  دننک ، باریـس  ار  يو  ات  دوب  اههمیخ  رد  یبآ  هن  هک  دوب ؛ هراوخریـش  یلفط  رغـصا  یلع 

. دهد يو 
: دومرف داتسیا و  دیزی  رکشل  لباقم  رد  تفر ؛ نمشد  يوس  هب  تفرگ و  تسد  رد  ار  رغصا  یلع  هقادنق  مالسلا  هیلع  ماما 

! مدرم يا  »
 … « … دییامن محرت  لفط  نیا  رب  دینک  یمن  محر  نم  هب  رگا 

ياج هب  اریز  دوب ؛ هدناود  هشیر  ناشدوجو  قامعا  رد  ایند  تلاذر  یمامت  دوب و  هدشن  هدیـشاپ  نانآ  گنـس  لد  رب  محر  رذـب  هک  ییوگ  اما 
نب ۀـلمرح   » تسا هدـش  هتفگ  هک   ) دـسا ینب  زا  يزادـناریت  دـننک ، نامهیم  بآ  یتشم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هکنآ 
رـس دـش …  نیگنر  نوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیـس  ناتـسد و  هاگان  تفرگ . هناـشن  ار  لـفط  يولگ  داـهن و  ناـمک  رد  يریت  دوب ) لـهاک »

 … دوب هدش  ادج  ندب  زا  ار  هراوخریش  لفط  فیرظ  ندرگ  کچوک و 
ردپ يا  دوب  روهلعش  نم  رد  وت  قشع  شتآ 

ردپ يا  دوب  رپس  مبلق  وت ، قشع  ریت  شیپ 
؟ ارچ یناد  یم  حبذ ، تتسد  يور  میولگ  دش 

ردپ يا  دوب  رپس  مبلق  وت ، قشع  ریت  شیپ 
: تفگ دیشاپ و  نامسآ  هب  درک و  رپ  رغصا  یلع  نوخ  زا  ار  دوخ  ناتسد  مالسلا  هیلع  ماما 

نب نیـصح  ، » لاح نیمه  رد  دنیب … » یم  ار  نآ  يادخ  هک  ارچ  تسا  ناسآ  نم  رب  تبیـصم  نیا  لمحت  هللا  نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  »
. دش يراج  ترضح  ناهد  زا  نوخ  تسشن و  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  نابل  رب  هک  دنکفا  يرگید  ریت  میمت »

: دومن شیاین  هنوگنیا  درک و  نامسآ  هب  يور  ماما 
! ایادخ »
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« … دننک یم  مناشیوخ  نادنزرف و  ناردارب و  نم و  اب  هچنآ  زا  منک  یم  تیاکش  وت  يوس 
تشادن گنر  شطع  هرهچ ز  هب  هک  رغصا 

تشادن گنتلد  نم  اب  نخس  يارای 
! بر ای 

نم يههام  شش  شاب ، هاوگ  وت 
تشادن گنج  یسک  اب  ملظ و  يهتشک  دش 

هزانج درازگ و  زامن  وا  رب  دومن ؛ هتـشغآ  وا  نوخ  هب  ار  رغـصا  یلع  ندب  دنک ؛ یکچوک  ربق  شریـشمش  اب  دش ؛ رود  نمـشد  هاپـس  زا  هاگنآ 
 … درک نفد  ار  کچوک 

ریشب نب  ۀبقع  . » تسا هدوب  همئا  دزن  رد  اهتبیصم  نیرتزادگناج  نیرتتخس و  زا  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  تداهـش  یخیرات ، عبانم  تیاور  هب 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ  یم  يدسا »

. دناوخ نم  رب  ار  رغصا  یلع  ندش  حبذ  ناتساد  سپس  و  میراد »! بلط  ینوخ  دسا  ینب  امش  زا  ام  »
مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  هب  ار  البرک  نالتاق  زا  ماقتنا  ربخ  هک  یماـگنه  یفقث » هدـیبع  یبا  نب  راـتخم   » ماـیق زا  سپ  هک  دـناهدروآ  نینچمه 

: درک لاوس  ترضح  نآ  دندناسر 
.»؟ دمآ هچ  هلمرح  رس  رب  »

 … تسا هدنام  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لد  رب  هنوگچ  غاد  نیا  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  اههنومن ، نیا 
 … دناتسب ناملاظ  زا  ماقتنا  دنک و  مایق  جع )  ) دمحملآ يدهم  هک  ینامز  ات  زین ؛ تیناسنا  لد  رب  و  تسه ؛ زین  ام  لد  رب  غاد  نیا  و 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1378 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 1

.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 2
ج 1. 1418 ق ؛. يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهشم : راحبلا ؛ ۀنیفس  یمق ؛ سابع  خیش  . 3

ربمایپ هیبش  مالسلا ؛ هیلع  ربکایلع  تبیصم  متشه  بش  هضور 

لها هک  دنتشاذگن  دندوب  هدنز  ات  هک  یناسک  دناهدیدن ؛ دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  رتافواب  یباحـصا  نامز ، نیمز و  هک  یتسارب 
هک دیـسر  نآ  نامز  دـیتلغ ، شیوخ  نوخ  رد  نانآ  نیرخآ  هکنآ  زا  دـعب  یتخل ، اـما  دـنراذگ …  نادـیم  هب  ياـپ  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  تیب 

. دنوش هناور  قشع  خلسم  هب  زین  مشاه  ینب  ناناوج 
هیلع ماما  نادـناخ  زا  رفن  نیلوا  ربکایلع ، هب  فورعم  دوعـسم » نب  هورع  نب  هرم  یبا  تنب  ـالیل   » زا ترـضح  نآ  دـنزرف  نیـسحلا ) نب  یلع  )

. دورب نادیم  هب  تفرگ  هزاجا  هک  دوب  مالسلا 
: دناسر یم  بسن  مدرم  نیرتفیرش  هب  يردام ، فرط  زا  هچ  يردپ و  فرطزا  هچ  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع 

هک دوب  یسک  یفقث » دوعسم  نب  هورع   » ینعی يو  يردام  گرزبردپ  ردام ، بناج  زا  اما  درادن . یفرعم  هب  زاین  هک  يو  يردپ  دادجا  ردپ و 
: دومرف شفصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر و  تداهش  هب  مالسا  نید  غیلبت  هار  رد 

. درمشرب برع  رتهم  راهچ  زا  یکی  ار  وا  زین  و  تسا ؛» رتهیبش  وا  هب  سک  همه  زا  دوعسم  نب  هورع  مدرک و  هدهاشم  ار  میرم  نب  یسیع  نم  »
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باحـصا هاگ  ره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناوارف  تهابـش  لیلد  هب  دوب و  تروص  شوخ  رایـسب  تریـس و  وکین  تیاـغ  هب  ربکا  یلع 
. دندرک یم  هاگن  يو  هب  دش  یم  گنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ناشلد 

: دنک یم  مولعم  ام  رب  ار  يو  هنوگ  ماما  تفرعم  ریز ، يارجام  نتسناد  اهنت 
هدرک قارتا  لزانم  زا  یکی  رد  رهظ  یکیدزن  هکیماگنه  دوب ، تکرح  رد  ـالبرک  يوس  هب  هکم  زا  قشع  ناوراـک  هک  ییاـهزور  زا  یکی  رد 

: دومرف دروآ و  رب  رس  یتخل  زا  سپ  تفر و  ورف  یکبس  باوخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب ،
: داد یم  ادن  هک  مدید  یفتاه  »

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  س )  ) ربکا یلع  تسا .» تکرح  رد  امش  لابند  هب  گرم  دیور و  یم  امش 
! ناج ردپ  »

»؟ میتسین قح  رب  ام  ایآ 
: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

: تفگ تداشر  اب  (س ) ربکا یلع  میقح .» رب  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  مرسپ ، ارچ  »
: دومرف تفرگ و  ارف  نیسحت  زا  یساسحا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  میرادن » یساره  گرم  زا  سپ  »

! مرسپ »
«. دیامن اطع  وت  هب  ار  دهدب  شدنزرف  هب  يردپ  زا  دناوت  یم  هک  ییازج  نیرتهب  ادخ 

 … اروشاع زور  اما 
. داد یمن  نذا  ادتبا  رد  دنتفرگ ، یم  نتفر  نادیم  نذا  هک  یناسک  هب  تقفش ، محر و  يور  زا  هک  دوب  هنوگنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  نیا  داد … و  نذا  يو  هب  ماما  تساوخ ، هزاجا  ربکا  یلع  هکنآ  ضحم  هب  تشاد . توافت  راب  نیا  اما 

. دوب
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  وا  هب  هک  سک  ره  تاوزغ  رد  دـنراد  یم  رود  هـکرعم  زا  ار  شیوـخ  ناـکیدزن  هـک  رگید  ناربـهر  فـالخ  رب  ناـشیا 

. داتسرف یم  گنج  هب  نارگید  زا  لبق  ار  دوب  رتکیدزن 
 … تسیرگ تخادنا و  ریز  هب  مشچ  هاگنآ  درک و  شدیشر  دنزرف  يالاب  دق و  رب  هنادیماان  یهاگن  سپس  مالسلا  هیلع  نیسح 

مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 
مدیود هدایپ  تهرمه  مدز  هدرمش  سفن 

تماق هب  هدید  تافق ، رد  ناج  وت ، شیپ  هب  ملد 
مدیشک هچ  نم  تسا  دهاش  لد  دناد و  يادخ 

تفرگ و تسد  هب  ار  كرابم  نساحم  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تشگنا  تخاـس ، نادـیم  هناور  ار  ربکایلع  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومن زاینو  زار  شیوخ  يادخ  اب  هنوگنیا 

! ادخ يا  »
هللا یلص  هللا  لوسر  هب  راتفگ ، يوخ و  تقلخ و  رد  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تفر  نانآ  يوس  هب  موق  نیا  اب  گنج  يارب  یناوج  هک  شاب  دهاش 

«. میدرک یم  هاگن  يو  تروص  هب  میدش  یم  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رادید  قاتشم  هاگره  هک  تسا  هلآ  هیلع و 
نساحم قالخ  قاشع ، هش 

نساحم وکین  نآ  تفرگب  فک  هب 
: تفگ هلان  هآ و  هب 
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نم رواد  يا 
نم ربکا  دش  نیک  نادیم  يوس 

رادرک راتفر و  نآ  يوخ  قلخ و  هب 
« راتخم هاش   » نوچمه هتسرون  نیا  ُدب 

: درک تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 
حون مدآ و  دنوادخ   » ینعی میلع » عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهـضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآو  میهاربا  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  »

زا یـضعب  تلیـضف ) اوقت و  یکاپ و  رظن  زا   ) هک دـندوب  ینامدود ) و   ) نادـنزرف اهنآ  داد ؛ يرترب  ناـیناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  و 
«. تسا اناد  اونش و  دنوادخ ، دندوب و  هدش  هتفرگ  رگید  ضعب 

. تخادنا كاخ  هب  ار  دیزی  نایهاپس  زا  يرایسب  درک و  تخس  یگنج  ناناوخ  زجر  تخات و  نمشد  هاپس  يوس  هب  ربکایلع 
دراو ترـضح  نآ  رـس  رب  ياهبرـض  نانمـشد  یکی  هک  دیابرب  ربکا  فک  زا  ناوت  بات و  هک  تفر  یم  ددعتم ، ياهمخز  یگنـشت و  مکمک 

رد بسا  دـتفین و  نیمز  رب  اـت  درک  هقلح  بسا  ندرگ  رود  تسد  ربـکا  یلع  دروآرد . ياـپ  زا  ار  وا  دـناشوپ و  ار  يو  تروص  نوخ  دروآ .
دنتفرگ و ار  بسا  رود  يدیزی  نامیخژد  درب . نمشد  بلق  هب  دنادرگ  زاب  هاگهمیخ  يوس  هب  ار  يو  هکنآ  ياج  هب  هنشد ، نمـشد و  ماحدزا 

. دیدرگ ًابرا ) ًابرا   ) زیر زیر  شندب  دناهتشون  هک  هنوگنآ  دندروآ  دراو  ریشمش  شرکیپ  رب  يوس  ره  زا 
: هک درک  ادص  ار  ردپ  ربکایلع ، هک  دوب  اجنیا 

 … هللا لوسر  يدج  اذه  مالسالا  ینم  کیلع  هاتبا  ای  »
« … دناشون یم  نم  هب  بآ  زا  رپ  یماج  هدمآ و  منیلاب  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  نیا  ظفاحادخ ، ناجردپ ،

: دومرف تشاذگ و  يو  تروص  هب  تروص  دناسر و  ربکا  رکیپ  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
« … داب ایند  نیا  رب  فا  مرسپ  يا  وت  زا  دعب  افعلا  كدعب  ایندلا  یلع  »

میوگب هک  نک  لاؤس  اشگب و  شیوخ  مشچ  ود 
مدیسر هنوگچ  نم  وت  شعن  ِرس  ات  همیخ  ز 

هب نآ  زا  يا  هرطق  هکنآ  تفگـش  درک و  باترپ  نامـسآ  هب  ار  يو  نوخ  زا  یتشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يورم  ترایز  قباطم  هاـگنآ 
 … تشگنرب نیمز 

: دز یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  اههمیخ  زا  ناباتش  دید  ار  هنحص  نیا  هک  س )  ) بنیز ترضح 
هایخا نبای  هایخا و  ای  »

« مردارب دنزرف  رب  ياو  يا  مکردارب و  ياو 
. دنکفا ربکا  یلع  رکیپ  رب  ار  دوخ  و 

: دومرف ناناوج  هب  دنادرگزاب و  اههمیخ  هب  تفرگ و  ار  يو  مالسلا  هیلع  ماما 
« … دیناسرب اههمیخ  هب  دیرادرب و  ار  شیوخ  ردارب  »

! يرآ
شرسپ دنتسکش ؛ ار  وا  رمک  ناشتداهش  اب  هک  هتشک  ود  نآ  زج  هب  دروآ ؛ یم  اههمیخ  هب  دوخ  ار  ناگتشک  ادهش و  یمامت  مالسلا  هیلع  ماما 

س… )  ) سابعلا لضفلاوبا  شردارب  و  س ؛)  ) ربکایلع
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
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: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.2
.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش 

ناگنشت بل  یقاس  تبیصم  مهن  بش  هضور 

تداشر تدـش  زا  دـنتفگ و  یم  نایمـشاه ) هام   ) مشاه ینب  رمق  وا  هب  ییابیز ، تدـش  زا  هک  دوب  دیـشر  ابیز و  یناوج  ساـبعلا ، لـضفلاوبا 
نیـسح ماما  رادملع  تشاد ، هک  اتمه  یب  يرواگنج  تعاجـش و  لیلد  هب  يو  دیـسر . یم  نیمز  هب  شیاپ  تسـشن  یم  بسا  رب  هک  یماگنه 
يروالد تعاجش و  درپس . وا  هب  ار  مچرپ  رک ، یم  گنج  هدامآ  ار  دوخ  دادعت  مک  رگشل  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  دوب و  مالـسلا  هیلع 

زا دناسر و  یم  بسن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا  هللا  دسا  هب  ردپ  زا  هک  تشاد ؛ وا  دادـجا  ءابآ و  رد  هشیر  مالـسلا  هیلع  سابع 
. دندوب برع  نیرت  عاجش  هک  بالک  ینب  هب  ردام  بناج 

ام تاجاح  هلبق  تمرح  يا 
ام تاجانم  حیبست و  وت  دای 

یملاع همه  ِنادیهش  ِجات 
یمشاه ینب  ِهام  یلع ، تسد 

؟ اجک هام 
؟ وت مارالد  يور 

؟ اجک ورس 
؟ وت يانعر  تماق 

هتخوس هدش ، بآ  هدش ، عمش 
هتخومآ بدا  ار  بدا  حور 

: هک دومرف  تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  شتداهش  زا  شیپ  یکدنا  س )  ) همطاف ترضح  هک  دناهدروآ  یخیرات  ربتعم  عبانم 
. دنک جاودزا  يو ، تلحر  زا  سپ  زور  دنچ 

شیوخ ردارب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشگ ، يرپس  نآ  زا  سپ  خلت  تاقافتا  دیسر و  تداهـش  هب  س )  ) ارهز ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
ینز تساوخ  تخانـش ، یم  یبوخب  ار  برع  خـیرات  رابخا و  زین  زاجح و  ياه  هداوناخ  تایـصوصخ  دوب و  سانـش  بسن  يدرم  هک  لـیقع 

. دروآ ایند  هب  يو  يارب  وجگنج  ریلد و  يدنزرف  دشاب و  هدش  دلوتم  عاجش  گرزب و  ینادناخ  رد  هک  دنک  باختنا  وا  يارب 
: تفگ درک و  باختنا  ترضح  نآ  يارب  ار  بالک  ینب  زا  دلاخ  نب  مازح  تنب  همطاف  زین  لیقع 

جاودزا وا  اب  يراگتساوخ و  شردپ  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  درادن .» دوجو  وا  ناردپ  زا  رترواگنج  رت و  عاجـش  برع ، نیب  رد  »
ما  » هب يور  نیا  زا  و  دروآ ؛ ایند  هب  ترـضح  نآ  يارب  نامثع »  » و رفعج » «، » هللادـبع «، » سابع  » ياهمان هب  روـالد  رـسپ  راـهچ  همطاـف  درک و 

. تشگ روهشم  نینبلا »
رای یب  مالسلا  هیلع  نیسح  البرک ، رد  هک  ماگنه  نآ  رد  یلو  تسناد  یمن  ار  ترضح  باختنا  میمـصت و  نیا  لیلد  یـسک  نامز ، نآ  دیاش 

يولع تمارک  دـندرک ، يزابناج  وا  هار  رد  کی  هب  کی  ع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  البرک  رادـملع  هژیوب  عاجـش و  ناردارب  نیا  دـش و  روای  و 
. دیدرگ راکشآ 
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دوـخ درک ، یچیپرـس  روتـسد  زا  دعـس » نبرمع   » رگا هک  دـش  روماـم  داـیز  نـب  هللادـیبع  يوـس  زا  شوـجلا » يذ  نبرمـش   » مرحم مـهن  زور 
. دنک هلمح  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دریگب و  هدهعرب  ار  یهدنامرف 

ات تفرگ  هللادیبع  زا  يا  همان  ناما  تشاد  شناردارب  مالسلا و  هیلع  سابع  ترضح  اب  يرود  تبـسن  دوب و  نینبلا » ماهمطاف   » هلیبق زا  هک  يو 
! دهد تاجن  ار  شناگتسب  ناج  مه  ددرگ و  مالسلا  هیلع  ماما  فعض  ثعاب  مه ، دنک و  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ار  نانآ  دوخ  لایخ  هب 

»؟ دنتسه اجک  نم  ناگدازرهاوخ   » دز دایرف  دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همیخ  یکیدزن  هب  مرحم  مهن  زور  تاعاس  نیسپاو  رد  رمش 
: دنتفگ دندمآ و  نوریب  نامثع  رفعج و  هللادبع ، سابع ،

»؟ یهاوخ یم  هچ  »
: تفگ رمش 

: دنداد خساپ  ناوج  راهچ  دیناما »! رد  امش  ما . هدروآ  همان  ناما  ناتیارب  »
. وت ناما  رب  وت و  رب  تنعل  »

!؟ دشابن ناما  رد  ربمغیپ  دنزرف  یهد و  یم  ناما  ار  ام  ایآ 
: دروآرب گناب  سابع  …و  « 

رد مینک و  اهر  ار  همطاف  رسپ  نیسح  دوخ  رورـس  ردارب و  ییوگ  یم  ایآ  ادخ ، نمـشد  يا  يا ،! هدروآ  یناما  دب  هچ  هک  داب  هدیرب  تتـسد  »
.»؟ مییآ رد  ناگداز  نیعل  نانیعل و  نامرف 

. تشگزاب نمشد  رگشل  هب  كانمشخ  رمش 
امهیلع  – سابع نیـسح و  طقف  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نادـناخ  باحـصا و  یماـمت  هک  دیـسر  یماـگنه  اروشاـع ، رـصع 

: تفگ دمآ و  ماما  دزن  دید ، ار  ردارب  ییاهنت  نوچ  سابع  دندوب . هدنام  یقاب  مالسلا -
! ردارب يا  »

»؟ مور داهج  هب  یهد  یم  تصخر  ایآ 
: تفگ تسیرگب و  تخس  ماما 

! مردارب »
: داد خساپ  سابع  دوش .» یم  هدنکارپ  ناوراک  يورب  رگا  ینم و  رادملع  وت 

ار نانآ  تفر و  نمـشد  رکـشل  يوس  زا  سابع  منک .» یهاوخنوخ  نیقفاـنم  نیا  زا  مهاوخ  یم  مرازیب و  یگدـنز  زا  هدـش و  گـنت  ماهنیـس  »
. تشاذگن يرثا  نانآ  گنس  لد  رد  یلو  درک  ریذحت  تحیصن و 

. داد ردارب  هب  ربخ  دمآ و  اههمیخ  يوس  هب  سپ 
: دندز یم  دایرف  یگنشت  زا  هک  دینش  ار  ناکدوک  شارخلد  يادص  نیح  نیمه  رد 

«. شطعلا شطعلا ، »
: دناوخ یم  هک  یلاح  رد  درک  تارف  گنهآ  ناناوخزجر  تشادرب و  کشم  هزین و  تسشن ، بسا  رب  سپس 

اقز توملا  اذا  توملا  بهرا  ال 
اقل تیلاصملا  یف  يراوا  یتح 

اقو رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفن 
اقسلاب ودغا  سابعلا  انا  ینا 
یقتلملا موی  رشلا  فاخا  الو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2632 

http://www.ghaemiyeh.com


: ینعی
دنز گناب  هک  یماگنه  مسرت  یمن  گرم  زا 

موش هدیشوپ  كاخ  هب  هداتفا و  هدومزآراک  نادرم  نایم  هک  یتقو  ات 
تسا یفطصم  كاپ  ناج  نادرگالب  نم ، ناج 

میآ یم  کشم  اب  متسه  سابع  نم 
مسرت یمن  رش  زا  دربن  زور  و 

. دنوش بآ  هب  يو  ندیسر  عنام  ات  دنتخادنا  یم  ریت  وا  يوس  هب  دنتفرگ و  ار  وا  رود  رفن  رازه  راهچ 
. دوب هتخادنا  گنچ  شدوجو  مامت  رب  شطع  گنج ، یگنشت و  اهتعاس  زا  سپ 

هب اما  دـماشایب ، ات  دومن  کیدزن  بل  هب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  اهتـشم  سابع  دـناوخ . یم  دوخ  هب  ار  سابع  دوب و  ناور  بسا  ياپ  ریز  زا  بآ 
هب ار  بکرم  تخادـنا و  تسار  شود  رب  درک ، رپ  ار  کشم  تخیرب ، فک  زا  بآ  داتفا . وا  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یگنـشت  داـی 

. دنازات اههمیخ  فرط 
. دندرک هلمح  وا  رب  فرط  ره  زا  دنتفرگ و  وا  رب  ار  هار  دسرن  هللا  لوسر  ناکدوک  ماک  هب  بآ  هعرج  دنچ  نیمه  هکنآ  يارب  نمشد  رگشل 

. درک عطق  ار  يو  تسار  تسد  ریشمش  اب  نایرگشل  زا  یکی  هکنیا  ات  درک  یم  راکیپ  اهنآ  اب  سابع 
: دروآرب دایرف  نامرهق  سابع 

ینیمی اومتعطق  نا  هللاو 
ینید نع  ادبا  یماحا  ینا 

نیقیلا قداص  ماما  نع  و 
نیمالا رهاطلا  یبنلا  لجن 

: ینعی
دینک عطق  ار  متسار  تسد  رگا  یتح  دنگوس  ادخ  هب 

درک مهاوخ  عافد  منییآ  زا  دبا  ات 
تسا نیقیلا  قداص  هک  یماما  زا  و 

نیما كاپ و  ربمایپ  دنزرف  نامه 
تسد رب  یغیت  ناهگان ، هک  داد  همادا  دوخ  هار  هب  نمشد  نیب  زا  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ریشمش  تخادنا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  هاگنآ 

. درک عطق  زین  ار  نآ  دش و  دراو  ترضح  پچ 
: هک درک  رپ  ار  نامسآ  ردیح  ریش  ویرغ  اما 

رافکلا نم  یَشخت  سفن ال  ای 
رابجلا ۀمحرب  يرشبا  و 
راتخملا دیسلا  یبنلا  عم 

يراسی مهیغبب  اوعطق  دق 
رانلا رح  بر  ای  مهلصاف 

: ینعی
! سفن يا 
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هدم هار  لد  هب  ساره  نارفاک  زا 
يدش ریگتسد  دنوادخ  تمحر  هتسیاش  هک  وت  رب  داب  هدژم  و 

رایتخا بحاص  گرزب  ربمایپ  هیاس  رد 
دندرک عطق  زین  ار  مپچ  تسد  تواقش  اب  نانمشد ، ادنوادخ ) )

نک راچد  تمشخ  شتآ  هب  ار  نانآ  ادخ ، يا  سپ 
. دناسر همیخ  هب  ات  تفرگ  نادند  هب  ار  کشم  دشن و  دیماان  سابع 

! کشم يا 
نک يرادافو  لقا  وت ال 

نک يرای  ارم  وت  مرادن ، تسد  نم 
مداد رغصا  هب  وت  ِبآ  يهدعو  نم 

نک يرادهگن  وا  يارب  هعرج  کی 
. دوش سویأم  رگید  مالسلا  هیلع  سابع  ات  تخیر  البرک  غاد  نیمز  رب  ار  اهبآ  دیرد و  مه  زا  ار  کشم  يدعب  ریت  اما 

! کشم يا 
مرَس يالاب  هب  وت  نک  هگن 

نک يرادوربآ  هتسشن ، تس  ارهز ) )
یب ناکنـشت  بل  دوش و  مامت  راک  ات  تخادنا ، ریز  هب  بسا  زا  ار  يو  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  كرابم  هنیـس  هب  يریت  دـعب ، یتخل 

. ددرگ رادملع  یب  مالسلا  هیلع  نیسح  یقاس و 
كرابم قرف  دننام  وا - رس  هک  دز  سابع  قرف  رب  نینهآ  دومع  اب  درک و  هلمح  ترضح  نینزان  رکیپ  هب  نمـشد  نایرگـشل  زا  یکی  ماجنارس 

: دز دایرف  داتفا و  نیمز  رب  تفاکش و  ع -)  ) یلع شردپ 
«. ظفاحادخ مردارب  مالسلا  ینم  کیلع  هللادبع  ابا  ای  »

: دومرف تسا ، هدیسر  تداهش  هب  هک  دید  ار  يو  نوچ  دناسر و  ردارب  تسد  یب  رکیپ  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  ماما 
« … دش هتسب  نم  رب  هراچ  هار  تسکش و  مرمک  نونکا  یتلیح  تلق  يرهظ و  رسک  نآ  نالا  »

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.. 1403 ق تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب : ۀعیشلا ؛ نایعا  نیما ؛ نسحم  دیس  . 1
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 2

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 3

ع)  ) نیسح ماما  بئاصم  رکذ  اروشاع  بش  هضور 

هب یکمک  يورین  رفن  نارازه  هارمه  هب  نشوجلا » يذ  نب  رمـش   » اعوسات زور  رـصع  رد  بات . بت و  رد  قح  هاـگ  همیخ  دوب و  اروشاـع  بش 
. داد رارق  راشف  تحت  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هلمح  يارب  ار  دعس » نب  رمع   » دیسر و البرک  يارحص 

. درک رداص  ار  هلمح  روتسد  دعس  رمع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2634 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگرزب زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  درک و  ادـص  ار  س )  ) سابع شردارب  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شوگ  هب  هک  رگـشل  همهمه  يادـص 
. دوش هاگآ  نانآ  دصق  زا  ات  داتسرف  نمشد  دزن  هب  دندوب  هدناسر  قح  ناوراک  هب  ار  دوخ  هک  هفوک 

: دهد ماجنا  ار  راک  ود  نیا  زا  یکی  ات  تسا  هدمآ  نمشد  هک  تشاد  هضرع  ردارب  هب  تشگزاب و  س )  ) لضفلاوبا ترضح 
. گنج زاغآ  ای  تعیب  ذخا  ای 

: دومرف ماما 
زامن و ات  نک ؛ لوکوم  ادرف  هب  ار  دربن  ریگب و  تلهم  نانآ  زا  ار  بشما  ورب و  یناوت  یم  رگا  گنج  هراـبرد  اـما  زگره ؛ هک  دـیزی  اـب  تعیب  »

«. مراد یم  تسود  رایسب  ار  ادخ  تدابع  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  میناوخب . نآرق 
: هک درک  تمالم  ار  نارگید  نانآ  زا  یکی  اما  دندرکن ؛ لوبق  ار  ترضح  داهنشیپ  ادتبا  يدیزی ، ناهدنامرف 

! امش رب  ياو  »
ار یبش  ربمغیپ  رـسپ  هب  هک  تسا  هنوگچ  مینک . یم  تباجا  ار  ناشتـساوخرد  دنهاوخب  تلهم  ام  زا  بش  کی  نانآ  رافک ، اب  گنج  رد  رگا 

»؟ دیهد یمن  تصخر 
…

 … دش زاغآ  لد  یب  ِناقشاع  بش  هک  دوب  هنوگنیا  و 
دیسر بش  تشذگ و  اعوسات  زور 
دیسر بل  رب  ناشناج  ناماک  هنشت 

دوب بات  یب  مرح  بآ و  دوب  هتسب 
دوب بآ  هار  هب  نالفط  يهدید 

بابک یبآ  یب  طرف  زا  اههنیس 
بآ بآ ، ناماک  هنشت  رکذ  دوب 
دوبک اهبل  یگنشت  زا  دوب  هچرگ 
دوبن يراک  شطع  اب  ار  ناردام 

اهدنزرف متام  رد  ناردام 
اهدنبلد مغ  رد  ناشیرپ  لد 
همطاف ياه  لیعامسا  رهب 

همزمز یب  مزمز و  یب  نارجاه ،
درد رپ ز  ِناردام  مشچ  دوب 

دربن يادرف  رهب  نازیر ، کشا 
بابر ِنوخ  رپ  ِمشچ  نایرگ ، دوب 

بآ ِبات  یب  يههام  شش  نآ  رهب 
دوش متام  ِهگ  ادرف ، رگا  ياو 

دوش مک  نازیزع  نیز  ییوم  ِرات 
ادج ددرگ  شرس  ربکا »  » رگا ياو 
ادخ ِنوخ  دوش  نوخ  رد  رگا  ياو 
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! هدیپس يا 
نکن بش  زا  دعب  هولج 

! کلف يا 
نکن بنیز »  » لد رب  نوخ 

 … دنداهن خلسم  هب  ياپ  کی  هب  کی  قشع ، ناراوس  دیمد … و  اروشاع  هدیپس  اما 
 … دسر ارف  خیرات  تاظحل  نیرت  خلت  هک  تفر  یم  هرخالاب  و 

! يرآ
گرگ رازه  نارازه  اما  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ  قح  کچوک  هاپـس  زا  هزانج . ریـشمش و  هزین و  رد  قرغ  البرک  نیمز  و  دش ؛ اروشاع  رـصع 

. دندوب همعط  رظتنم  ناطیش  رگشل  رد  نانچمه  هنسرگ 
. دوبن یقاب  ع )  ) نیسح يارب  یسک  رگید 

مشاه و ینب  ناناوج  هیقب  و  رفعج » «، » نوع «، » مساـق «، » ربکا . » دـندوب هدیـسر  تداهـش  هب  باحـصا  رگید  و  رح » «، » ریرب «، » ریهز «، » بیبح »
شیوخ يادخ  رادید  هب  اههمیخ  زا  رود  تسد ، رس و  یب  سابع ،»  » و دندوب ؛ هدرک  مالسا  يادف  ار  دوخ  ناج  زین  ههام » شش  رغـصا   » یتح

. دوب هتفر 
. دنکفا رظن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دنک عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میرح  وا و  زا  ات  دوبن  رفن  کی  یتح  روانهپ ، تشد  یمامت  رد 
. دنک عادو  تیب  لها  ناوناب  اب  ات  دمآ  هاگ  همیخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

. دوب زوسناج  شارخلد و  يا  هنحص 
دایرف مالـسلا  هیلع  ماما  رتخد  هنیکـس » . » دـنیوگب هنوگچ  ار  مالک  نیرخآ  دنتـسناد  یمن  دـندوب و  هتفرگ  ار  ماما  رود  ناکرتخد  ناکدوک و 

: دز
! ناج ردپ  »

»؟ يداهن لیحر  رب  لد  يداد و  گرم  هب  نت  ایآ 
: داد خساپ  ماما 

»؟ درادن يروای  رای و  هک  یسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  »
. دش دنلب  هیرگ  هب  يادص  سپ 

هک مالسلا  هیلع  داجسلا  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  ناربمایپ  ثیراوم  تماما و  عیادو  سپس  دومن و  تیـصو  اهنآ  هب  درک و  تکاس  ار  نانآ  ماما 
. دش راپسهر  نادیم  يوس  هب  درپس و  دوب  رامیب  تخس 

. درک هناروالد  یگنج  نمشد  یهاپس  رازه  نارازه  اب  یگنشت ، ییاهنت و  دوجو  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
: دناوخ یم  درک و  یم  هلمح  نمشد ) رگشل  تسار  تمس   ) رگشل هنمیم  هب  هاگ 

راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا 
رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  و 

: ینعی
تسا گنن  نتفریذپ  زا  رتهب  گرم 

. تسا منهج  شتآ  زا  رتراوازس  گنن  و 
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: دناوخیم درک و  یم  هلمح  رگشل ) پچ  حانج   ) رگشل هرسیم  هب  سپس 
یلع نب  نیسحلا  انا 

ینثنا نا ال  تیلآ 
یبا تالایع  یمحا 

یبنلا نید  یلع  یضما 
: ینعی

متسه یلع  رسپ  نیسح  نم 
درک مهاوخن  شزاس  هاگچیه  هک 

منکیم عافد  مردپ  میرح  زا 
. مراپس یم  هر  ربمایپ  تقیرط  رب  و 

: تسا هدرک  تیاور  هفوک  لها  زا  یکی 
. دشاب تأرج  رپ  عاجش و  هنوگنیا  اما  دشاب  هدش  هتشک  شنارای  نادنزرف و  دزاتب و  وا  رب  رایسب  نمشد  همهنیا  هک  ار  یسک  مدیدن  نم  »

هدنکارپ و دشاب  هداتفا  نآ  رد  هدنرد  يریش  هک  يزب  هلگ  دننام  ار  رکشل  درکیم و  هلمح  نانآ  رب  ریشمش  اب  وا  اما  دنتخاتیم  وا  رب  هاپس  نادرم 
: تفگ یم  تشگ و  یم  زاب  شیوخ  ياج  هب  سپس  تخاس ، یم  رام  رات و 

. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال 
: دیشک دایرف  شنایرکشل  رب  دعس  رمع  هکنیا  ات  تشک ، ار  دیزی  هاپس  زا  رفن  هب 2000  کیدزن  ترضح  نآ  هک  دناهدروآ  یخیرات  عبانم  رد 

! امش رب  ياو  »
؟ دینک یم  رازراک  یسک  هچ  اب  دینادیم  ایآ 

هاپـس زادنا  ریت  رازه  راهچ  هب  و  دینک » هلمح  وا  رب  تاهج  یمامت  زا  یعمج و  هتـسد  تسا . برع  نانامرهق  هدنـشک  رـسپ  یلع و  دـنزرف  نیا 
. دندروآ هلمح  ترضح  هب  گنس  اب  زین  يا  هدع  و  دنرابب ، ریت  مالسلا  هیلع  ماما  رب  يوس  ره  زا  هک  داد  روتسد 

زا شیب  تداهـش ، زا  سپ  و  دوب ، هدش  تشپراخ  ندب  دـننامه  مولظم ، ماما  ندـب  ریت ، تباصا  تدـش  زا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد 
. دوب ریت  مخز  زا  ریغ  نآ ، هبرض  هک 32  دندرمش  ماما  نت  رب  مخز   1000

زا یکی  هظحل  نیا  رد  دیاسایب . گنج  یگتسخ  زا  یمد  دنک و  هزات  یـسفن  ات  داتـسیا  یکدنا  هتـسخ ، حورجم و  هتـشک و  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دش يراج  يو  تروص  رب  نوخ  درک و  تباصا  ترضح  یناشیپ  هب  هک  دز  یگنس  نانمشد 

. تسشن ترضح  بلق  هنیس و  رب  دولآ  رهز  هخاش و  هس  يریت  هک  دنک  كاپ  ار  نوخ  نآ  تساوخ  ماما 
: تفگ ماما 

« هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  »
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  و 

«. تسین وا  زا  ریغ  يربمغیپ  رسپ  نیمز  يور  هک  دنشک  یم  ار  يدرم  موق  نیا  یناد  یم  وت  ایادخ  »
راربا ناطلس  دش  زاب  زکرم  هب 

راکیپ مزر و  زا  یمد  دیاسآ  هک 
نمشد تسد  زا  یگنس  کلف ،

نسحا ِهللا  هجو  یناشیپ  هب 
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دمرس ِقشع  يور  تشگ  نوگلگ  هک 
دمحم يور  دحا ، زور  رد  وچ 

هاش نآ  تساوخ  تمارک  ناماد  هب 
هاگانب دیادزب ، هرهچ  زا  نوخ  هک 
رگشل يریت ز  شو  ساملا  یکی 

رپ ات  ياج ، هش  لد  ردنا  تفرگ 
نامیا لها  هانپ  ِتشپ  زا  هک 

ناکیپ دولآ  رهز  دیدرگ  نایع 
يوس هب  درک و  رپ  نوخ  نآ  زا  ار  دوخ  تسد  ماـما  سپ  تسج ، نوریب  نادواـن  دـننام  نوخ  دیـشک  نوریب  تشپ  زا  تفرگ و  ار  ریت  هاـگنآ 

. دش خرس  البرک  نامسآ  هظحل ، نآ  زا  تشگنرب و  نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  دنیوگ  یم  نارضاح  دیشاپ . نامسآ 
: دومرف دومن و  هتشغآ  نآ  اب  ار  شیوخ  نساحم  تروص و  درک و  رپ  نوخ  نآ  زا  ار  دوخ  تسد  هرابود  سپس 

«. منک یم  تیاکش  وا  هب  نانیا  تسد  زا  منک و  یم  رادید  هدش  باضخ  نینچنیا  ار  هللا  لوسر  دوخ  دج  »
غیت دش و  هدیرد  ماما  هالک  نآ ، رثا  رب  هک  دز  ترضح  نآ  هب  ریـشمش  اب  نانآ  زا  یکی  دنتفرگ . ار  ماما  رود  نمـشد ، ماظن  هدایپ  زا  يا  هدع 

. تشگ ناور  نوخ  دیسر و  يو  كرابم  رس  هب 
. دندرک هلمح  هاگ  همیخ  يوس  هب  نمشد  نایهاپس  زا  يا  هدع  اب  رمش »  » سپس

ار شیوخ  یخیرات  هلمج  نآ  دروآرب و  گناب  دید  هنحـص  نیا  نوچ  تشادرب و  رـس  ع)  ) ماما دنز ، شتآ  ار  اههمیخ  نآ  هک  تساوخ  رمش 
: هک دروآ  نابز  رب 

! امشرب ياو  »
بیهن دیزی  رگـشل  ناهدنامرف  هب  باطخ  هاگنآ  دیـشاب » درمناوج  هدازآ و  ایند  رد  لقاال  دیـسرت ، یمن  زیخاتـسر  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا 

: دز
«. دینک ظفح  دوخ  نادرخ  یب  ناشکرس و  تسد  زا  ارم  لایع  لها و  »

مرح زا  هک  داد  روتسد  شنایهاپـس  هب  دیـشک و  تلاجخ  رمـش  تشاد . رذح  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  يدنت  اب  دناسر و  رمـش  هب  ار  دوخ  ثبـش » »
. تسا درمناوج  گرزب و  یفیرح  هک  دیورب  نیسح  دوخ  يوس  هب  دیوش و  رود 

؛ دنک عافد  شیوخ  يومع  زا  ات  دیود  نوریب  اههمیخ  زا  دوب  غلابان  یناوجون  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دـنزرف  هللادـبع » ، » نیح نیمه  رد 
(. تشذگ مجنپ  بش  هضور  رد  نآ  تبیصم  و   ) دیسر تداهش  هب  شارخلد  یعضو  اب  زین  يو  اما 

گنت تشادن  ناوت  بات و  یگنشت ، مره  اهمخز و  تدش  زا  هک  يو  رب  ار  هرـصاحم  هریاد  دش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نمـشد  هاپس 
. درک رت  گنت  رت و 

. دز ترضح  نآ  پچ  تسد  هب  يریشمش  دش و  کیدزن  ترضح  هب  کیرش ) نب  هعرز  )
. داتفا كاخ  رب  تروص  اب  تبرض ، نآ  تدش  زا  ترضح  هک  دروآ  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  هناش  رب  غیت  تشپ ، زا  رگید ، یصخش  سپس 

داتفا یم  نیمز  رب  هرابود  یلو  تساخ  یمرب  ياج  زا  تقـشم  هب  هاگ  دوب ؛ نازیخ  ناتفا و  ماـما  هک  یلاـح  رد  دنتـسشن ، بقع  نوعلم  ود  نیا 
…

. دمآ نوریب  ترضح  هنیس  زا  هزین  كون  هک  تخس  ردقنآ  دز ، ماما  تشپ  رب  شیوخ  هزین  اب  درک و  هلمح  ماما  رب  سنا » نب  نانس  »
. درک زاغآ  ار  شیوخ  يادخ  اب  دوخ  زاین  زار و  نیسپاو  داتفا و  هاگلتق  لادوگ  رد  ماما 
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: تسا هتشون  نایوار  زا  یکی  دش …  یم  رت  هتخورفارب  رتابیز و  تشذگ  یم  هچ  ره  و 
یلو میدوب  هتفر  يو  نتـشک  يارب  اـم  مدـیدن . نیـسح  زا  رت  يور  هدنـشخرد  رتوکین و  ار  يا  هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشک  چـیه  مسق ، ادـخ  هب  »

«. درب نم  دای  زا  ار  يو  لتق  هشیدنا  وا ، تئیه  ییابیز  راسخر و 
. دنیامن حبذ  هشیمه  يارب  ار  قح  مامت و  ار  راک  دوخ  لایخ  هب  ات  دندز  هقلح  ماما  رود  هنسرگ ، ناگرگ  نوچمه  نامیخژد ،

اههمیخ زا  سپ  تسا ؛ هتفر  قاحم  رد  همطاف  هام  هک  دـیمهف  دینـش  یمن  ار  ماما  يهوق  لوح و ال  ـال  ریبکت و  يادـص  رگید  هک  س )  ) بنیز
: دیشک یم  نویش  هک  یلاح  رد  دیود  نوریب 

! هاتیب لها  او  هادیس ، او  هاخا ، او  »
! داتفا یم  نیمز  رب  نامسآ  شاک  يا 

ار شارخلد  هنحـص  نآ  دناسر و  لادوگ  رب  فرـشم  يا ) هپت   ) یلت هب  ار  دوخ  … و  تخیر » یم  تشد  رب  هدنکارپ  درخ و  اههوک  شاک  يا 
. درک هدهاشم 

: دز بیهن  دعس » رمع   » هب دندوب  هدش  عمج  اجنآ  رد  ماما  لتق  يارب  هک  یناگرگ  ندید  اب  يو 
! رمع يا  وت  رب  ياو  »

»؟ ینک یم  هاگن  وت  دنشک و  یم  ار  هللادبع  ابا  ایآ 
: دز دایرف  س )  ) بنیز دنادرگرب . بنیز  زا  يور  دادن و  یخساپ  اما  دش  يراج  شاهنوگ  رب  دعس  رمع  کشا  تارطق 

! امش رب  ياو  »
»؟ تسین امش  نایم  یناملسم  ایآ 

. تفگن باوج  سکچیه 
: دیشک دایرف  شنارای  رس  رب  رمش 

. دنک مامت  ار  راک  نانآ  زا  یکی  هک  تساوخ  و  دیا »!؟ هتشاذگ  رظتنم  ار  درم  نیا  ارچ  »
دوخ رب  دش  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ات  اما  دنک ، ادـج  ار  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  ات  دـمآ  دورف  بسا  زا  باتـش  اب  دـیزی » نب  یلوخ  »

: تفگ رمش  تسناوتن . دیزرل و 
! داب ناوتان  وت  يوزاب  »

»؟ يزرل یم  ارچ 
 … دش راپسهر  مالسلا  هیلع  ماما  رهطم  سأر  ندیرب  يارب  نانس  هارمه  هب  تفرگ و  تسد  هب  غیت  دوخ  هاگنآ 

زاب هدید  اما  دوب ، رجنخ  ریز 
زامن مرگرس  هنوگ ، رب  وا  کشا 

ار هنوگ  ِنوخ  تسش  یم  وا  کشا 
ار هنودرگ  نیا  درک  یم  نیگمرش 

شا هداب  هدید ، کشا  دوب و  تسم 
شا هداجس  البرک  مرگ  كاخ 

دوجس سب  زا  درک  لادوگ  لد  رد 
دوبک شنامشچ  هدجس  طرف  دش ز 

شرب رد  هتسکش » ولهپ   » رفن کی 
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؟ شردام زا  ریغ  هب  نیا ، برای  تسیک 
تسا رطضم  نکیل  دمآ و  شردام 

تسا رجنخ  وا  يهنشت  يولگ  رب 
شرجنح رب  دز  هسوب  سب  زا  رجنخ 

شردام يادص  نودرگ  ات  تفر 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 

.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1
.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2

نینط ناونع  اب  یناوخهیثرم  بادآ  یـشزومآ  هوزج  زا  دـناهتفرگ  رب  و  . ) دـنرادن یعطق  تیدنـس  دنتـسه و  لاح  نابز  گنرزمرق ، راعـشا  . 3
(. 1380 قفش ، تاراشتنا  مق : یفاو ؛ یضترم  میظنت  هیهت و  قشع ؛

نابیرغ ماش  تبیصم  مهدزای  بش  هضور 

. دومن وگزاب  ار  بیرغ  نیمادک  تبیصم  و  دناوخ ؛ ياهضور  هچ  تفگ ؛ تبرغ  مادک  زا  دیاب  بشما  منادیمن 
؟ تسا هداتفا  هاگلتق  لادوگ  رد  نایرع  هک  مییوگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هراپ  هراپ  ندب  زا  ایآ 

؟ تسد هن  دراد و  ندب  رد  رس  هن  هک  رادملع  سابع  ندب  زا  ای 
؟ دنا هتشارفارب  هزین  رب  ار  شنوگربمایپ  تروص  هک  مییوگب  ربکا  یلع  زا  ایآ 

؟ هتفر يدبا  باوخ  هب  شیوخ  یکاخ  هراوهگ  رد  کنیا  هک  ههام  شش  رغصا  یلع  زا  ای 
؟ دنا هتخاب  ناج  نادیم  هشوگ  هشوگ  رد  هنابیرغ  هک  مییوگب  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  زا  ایآ 
؟ تسا هدش  دراو  نانآ  رب  اجکی  يریسا ، یمیتی و  مغ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ناکدوک  زا  ای 

؟ تیمولظم زا  ای  مییوگب  یبیرغ  زا 
؟ ینکشنامیپ زا  ای  مییوگب  افو  زا 

؟ شتآ زا  ای  مییوگب  شطع  زا 
؟ بنیز زا  ای  مییوگب  قشع  زا 

 … بنیز تشذگ .. ملق  رب  یمان  بوخ 
! يرآ

. بنیز نوهرم  البرک ، مایپ  تسا و  بنیز  ِنآ  زا  دعب ، هب  اجنیا  زا  البرک ، هک  مییوگب ؛ بنیز  زا  راذگب 
ياـههسامح زا  بنیز و  زا  بنیز . ياـههصق  زا  بنیز و  زا  بنیز . ياـههصغ  زا  بنیز و  زا  بنیز . ياهجـنر  زا  مییوگب و  بنیز  زا  راذـگب 

 … بنیز لد  زا  ناما  بنیز … و  لد  زا  بنیز و  زا  و  بنیز ؛
؟ مییوگب بنیز  مغ  نیمادک  زا  اما 

؟ داد تسد  زا  هک  یناردارب  زا 
؟ دنتشگن زاب  دنتفر و  نادیم  هب  کی  هب  کی  هک  شناگداز  ردارب  زا  ای 
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؟ دندش حبذ  شنایرگ  نامشچ  يولج  هک  شنارسپ  زا  ای 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شدج  تلحر  گرزب  غاد  ادتبا  هدـید  ناوارف  ياهغاد  یکدوک  زا  تسا و  بئاصملا » ما   » بنیز هچ  رگا 

ردارب هراپ  هراـپ  رگج  سپـس  تسا و  هدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هتفاکـش  قرف  یناوج  رد  ناوج و  رداـم  تداهـش  تبیـصم  سپس 
 … البرک دننام  یغاد  و  دوبن ، اروشاع  دننام  يزور  اما  ار …  یبتجم  نسح  شموصعم 

دینک شوگ  نم  یناماس  رس و  یب  يهصق 
دینک شوگ  نم  ییاهنت  يهصغ  ناتسود ،
ناوتن نتفگ  هب  هصغ  رپ  يهصق  نیا  هچ  رگ 

ناوتن نتفنش  هکلب  ناوتن ، نتفگ  هب  هن 
ممان بئاصم » ِما  ، » یبن تخد  رتخد 

مماج نودرگ  یقاس  مغ ، زیربل ز  هدرک 
نم ییابیکش  ربص و  زا  دش  بات  یب  ربص ،

نم ییاناوت  كرد و  زا  دَرِخ  دش  ناوتان 
مغاب تراغ  هدش  رس  کی  نم و  منابغاب 
مغاد يور  هب  غاد  سب  هتشاذگب  خرچ 

مداد ربمیپ  وچ  يزیزع  دج  نوچ  هک  هن 
مداد ردارب  دنزرف و  ردام و  ردپ و 

دندرزآ نم  ِردام  رد ، ِسپ  رد  نم ، ِشیپ 
دندرب ار  مردپ  دجسم ، هب  هتسب  نامسیر 

مدید یم  ار  هرظنم  نیا  هداتِسا و  مه  نم 
مدیزرل یم  مدید و  یم  هدز  تشحو  تام و 

ردام غاد  شتآ  زونه  هنیس  رد  دوب 
رگج تخوس  ارم  تخیر  رگد  رهز  کلف  هک 

شرس هتشگ  ات  ود  هک  ار  مرس  جات  نآ  مدید 
شرمق ِرود  هب  هلاه  وا  رس  ِنوخ  هتسب 

مراد ردارب  هک  شوخ  ملد  دوب  نآ  زا  دعب 
مراد ربونص  ورس  ود  يهیاس  مرس  هب 

هدش زاغآ  نم  ِدرد  مغ و  هکنآ  زا  لفاغ 
هدش زاب  مغ  هصغ و  ِرد  هزات  ملد  هب 

نیسح هب  شوخ  ملد  تشگ  نسح  تسد  زا  تفر 
نیع ود  رون  لد ، توق  ناور ، حور و  ارم  دش 

دمآ شیپ  الب  برک و  يهعقاو  نآ  زا  دعب 
دمآ شیپ  ادخ  هار  رد  يزابناج  هار 

تداهش درک و  هدهاشم  ار  شرسپ  هس  ومع و  رـسپ  راهچ  هدازردارب ، جنپ  ردارب ، جنپ  غاد  اروشاع ، رـصع  ات  حبـص  زا  س )  ) بنیز ترـضح 
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دـش زاغآ  بشما  زا  هزات  هک  يرد  هب  رد  يریـسا و  جـنر  ربارب  رد  همه  اهنیا  دـیاش  و  دـید ؛ ار  شردارب  نارای  ناگتـسب و  زا  رگید  نت  اههد 
 … دوب كدنا  رایسب 

دمآ ام  رب  هچ  هک  میوگن  تشگ و  یط  زور 
دمآ از  نحم  ازفا و  مغ  هاکناج و  بش 

بش نآ  مدیدب  هچ  میوگب  هک  وک  نامز  نآ 
بش نآ  مدیشک  ياپ  زا  هک  دوب  اهراخ 

مدروآ رحس  هب  ار  یبش  هچ  میوگب  هچ 
مداتسا ياپ  هب  هوک  نوچ  لد و  دش  مغ  هوک 

دندرکن محر  زین  ترضح  نآ  هراپ  هراپ  ياهسابل  هب  دندرک ؛ ادج  ندب  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رهطم  سأر  دیسر و  نایاپ  هب  گنج  نوچ 
اما ددزدب  ار  ترضح  رتشگنا  ات  دروآ  موجه  زین  لدحب »  » مان هب  یصخش  دندوبر . ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياهشفک  راولش و  نهاریپ ، همامع ، و 

ار رتشگنا  دـیرب و  ار  كرابم  تشگنا  دیـشک و  رجنخ  سپ  دروآ ، نوریب  ار  نآ  تسناوتن  ناتـشگنا ، هدـش  مروتم  تاحارج و  تدـش  رثا  رب 
 … دروآرد

، راوس یب  نینوخ و  بسا  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نارتخد  نانز و  تفر . اـههمیخ  يوس  هب  دولآ  نوخ  ییوم  رـس و  اـب  ماـما ، بسا 
. دندرک دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  دناهدش و  میتی  سکیب و  رگید  هک  دندیمهف 

: دیشک دایرف  مالسلا  هیلع  ماما  رهاوخ  موثلک » ما  »
! دمحم ای  »

! یلع ای 
! رفعج ای 
! نسح ای 

»…؟ دندرک هچ  نیسح  اب  دینیبب  هک  دییاجک 
. دندرک هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  يوس  هب  نمشد  رکشل  سپ 

. دندرک یم  تراغ  دندید  یم  هچنآ  ره  رگید  يوس  زا  دندز و  یم  شتآ  ار  اههمیخ  نیا  وس  کی  زا 
، ناکرتخد نانز و  دندرب . یم  دندیشک و  یم  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ناوناب  ياهسابل  دندرک و  یمن  محر  زین  نانز  باجح  هب  یتح  نانآ 

 … دیرد یم  ار  نانآ  هنهرب  ياپ  نابایب ، سخ  راخ و  هک  یلاح  رد  دندرک  یم  رارف  اههمیخ  زا  ناساره ، هنهربرس و 
. دندش وربور  مالسلا  هیلع  نیسح  رسیب  رکیپ  هاگلتق و  لادوگ  اب  هاگان  دندوب ، هدیود  نابایب  يوس  هب  اههمیخ  زا  هک  مرح ، ناوناب 

: دیوگ یم  يوار 
: تفگ یم  كانزوس  زاوآ  هب  درک و  یم  يراز  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  منک  یمن  شومارف  ادخ  هب 

! هادمحم ای  »
: ینعی  … یکتشملا » هللا  یلإ  و  اتابس ، کتانب  و  ءاضعالا ، عطقم  امدلاب  لمُرم  نیسح  اذه  ءامسلا ، کیلم  کیلع  یلص 

! دمحم ای  »
! دنتسرف دورد  وت  رب  نامسآ  ناگتشرف 

اهر اهنابایب  رد  هدش و  ریسا  دنتسه ، وت  نارتخد  نیا  هک  رگنب  هتـشگ . ادج  مه  زا  ییاضعا  اب  هتـشغآ ، نوخ  هب  تسوت ، نسح  نیا  هک  رگنب 
! دمحم ای  ءادهشلادیس . هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  هب  و  میرب ، تیاکش  ادخ  هب  هتشگ .
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. دنکارپ یم  وا  رکیپ  رب  رابغ  درگ و  ابص  داب  هدش و  هتشک  ناگدازانز  تسد  هب  هداتفا ، تشد  نیا  رد  هک  تسوت  نیسح  نیا 
! دمحم باحصا  يا 

ار نامیخژد  نانمشد و  هک  دوب  شارخلد  ردقنآ  بنیز  هیوم   … دناهدش » ریـسا  هنوگنیا  هک  دنیافطـصم  نادنزرف  اهنیا  هک  دینیبب  دیزیخرب و 
. درک نایرگ  زین 

رداچ بارعا  زا  یتعامج  هکنیا  ات  درک ؛ يراز  هب  عورش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  كرابم  رکیپ  هنیکـس »  » هاگنآ
. دندرک ادج  ردپ  ندب  زا  دندیشک و  ار  وا  دنتخیر  نیشن 

رامیب و نآ  رد  مالسلا  هیلع  داجسلا  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دندیـسر  ياهمیخ  هب  دندوب ، هدش  لوغـشم  اههمیخ  تراغ  هب  هک  دیزی  نایرکـشل 
. دوب هداتفا  دولآ  بت 

: دندز بیهن  وا  هب  شناهارمه  زا  ياهدع  اما  دشکب ، ار  وا  ات  دیشک  ریشمش  نشوجلا » يذ  نب  رمش  »
»؟ یشکب مه  ار  رامیب  ناوج  نیا  یهاوخ  یم  ینک و  یمن  مرش  ایآ  »

: تفگ رمش 
تشادرب … و راک  نیا  زا  تسد  ماجنارـس  ات  دـندش  يو  عنام  تدـش  اب  ناهارمه  مشکب .» ار  نیـسح  نادـنزرف  همه  هک  تسا  ریما  ناـمرف  »

. دومرف ظفح  ار  شیوخ  یلو  ناج  يرامیب ، زا  یهرز  رد  دنوادخ 
: دیشک دایرف  شنایرگشل  نیب  رد  دعس » رمع  « ؛ دناسر اهتنم  هب  شیوخ  یتسپ  تلاذر و  یند ، نمشد  سپس 

»؟ دنازاتب بسا  نیسح ، رکیپ  رب  هک  تسا  رضاح  یسک  هچ  »
. دنهد ماجنا  ار  گرزب  تحاقو  تیانج و  نیا  هک  دندش  رضاح  دندوب  هدازمارح  هد ، ره  دناهداد  تداهش  نایوار  هک  رفن  هد 

ماما هنیـس  ياهناوختـسا  هک  هنوگنآ  دـندنازات ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  هعطق  هعطق  رـسیب و  رکیپ  رب  ار  ناـنآ  دـندرک و  هداـمآ  ار  اـهبسا  سپ 
 … دش مرن  تسکش و 

! ملق يا  )
؟ يوش یمن  کشخ  تبیصم ، تدش  زا  يراگن و  یم  ار  تالمج  نیا  هنوگچ 

! تسد يا 
… )!؟ ینکش یمن  یسیون و  یم  هنوگچ 

دنزرف بقارم  دیاب  رگید  يوس  زا  تسا ؛ زوسناج  یپ و  رد  یپ  ياهتبیـصم  نیا  دهاش  وس ، کی  زا  دـینک …  روصت  ار  بنیز  لاح  کنیا ،
 … دروآ درگ  هتخوس  مین  ياههمیخ  ریز  دیامن و  عمج  اهنابایب  زا  ار  مرح  نانز  نارتخد و  دیاب  رگید  يوس  زا  و  دشاب ؛ ردارب  رامیب 

ات دندیود  یم  نالفط  ناکرتخد و  لابند  هب  نآ  ياج  ياج  رد  هنـسرگ ، ناگرگ  و  دوش ؛ رتکیرات  کیرات و  هک  تفر  یم  البرک  يارحص 
 … دنیابرب نانآ  ياپ  زا  یلاخلخ  ای  دنشکب  نانآ  شوگ  زا  ياهراوشوگ  دیاش 

! ابنیز
 … نابیرغ هایس  ماش  نآ  رد  بش ، نآ  يدیشک  هچ 

. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 
*****

: یلصا عبانم 
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 1

.1378 یبرقلايوذ ، تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 2
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: نارهت ياهرمک ؛ هللاۀیآ  همجرت  یلامأ ؛ قودص ؛ خیش  . 3
.1370 یچباتک ، تاراشتنا 

ع)  ) نیدباعلا نیز  ماما  تبیصم  مهدزاود  بش  هضور 

. تشاد نس  لاس  دودح 22  البرک  رد  نیدجاس ،» دیس   » و نیدباعلا ،» نیز  «، » داجس  » هب بقلم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما 
رد و  البرک ، هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  اب  هارمه  رفـس  رد  طقف  ترـضح ، نآ  هکنیا  تشاد  یناوارف  هجوت  نادب  دیاب  هچنآ 

. دوب رامیب  اروشاع  هب  یهتنم  ياهزور 
هب اروشاع  زور  رد  ههام  شـش  رغـصا  یلع  یتح  مالـسلا  هیلع  ماما  تیب  لها  نادـنزرف و  یمامت  هک  دـش  راکـشآ  نامز  نآ  مه  رما  نیا  زار 

نایرگـشل زا  یکی  هک  دـشکب  ار  ترـضح  نآ  تساوخ  یم  درک و  هلمح  اههمیخ  هب  شلذارا  اب  رمـش »  » ماـگنه نآ  رد  دندیـسر . تداـهش 
زا عنام  رایـسب ، شالت  اب  دش و  روآدای  رمـش  هب  ار  ترـضح  يرامیب  دعـس » نب  رمع   » دوخ دناهتفگ  زین  و  ملـسم » نب  دـیمح   » مان هب  نمـشد 

. دیدرگ ناشیا  تداهش 
ار نیا  هک  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هعیش  يارب  تسا  تشز  و  دوب ؛ زور  دنچ  نامه  هب  رصحنم  اهنت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  يرامیب  سپ 

! دنک دای  رامیب » نیدباعلا  نیز   » نوچمه یباقلا  اب  ترضح  نآ  زا  دنادن و 
 … دعب اما  و 

هیلع نیـسح  ماما  ندب  اما  دومن ؛ نفد  دناوخ و  زامن  نانآ  رب  درک و  عمج  ار  شیوخ  رکـشل  ياههزانج  دعـس » نب  رمع   » اروشاع زور  يادرف 
. تشاذگ یقاب  نابایب  رد  نانچمه  ار  وا  باحصا  مالسلا و 

دندرک و میسقت  دوخ  نیب  ار  ءادهـش  رهطم  ياهرـس  دننک ، زیزع  دایز » نبا   » دزن ار  دوخ  هکنآ  يارب  برع ، هفوک و  لیابق  زا  کی  ره  سپس 
. دندش تکرح  هدامآ  دندز و  هزین  رب  ار  اهنآ 

رافک يارـسا  نوچمه  دندناشن و  نیز  نودب  نایاپراچ  نارتش و  رب  بسانم  باجح  نودب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناکدوک  نانز و  هاگنآ 
. دندرب هفوک  يوس  هب 

فرشم ناریسا  رب  يدنلب  زا  هک  هفوک  لها  زا  ینز  دندوب . هدش  عمج  اشامت  يارب  رهش  مدرم  دیسر ، هفوک  کیدزن  ناریسا  اب  دعس  نبا  نوچ 
: دیسرپ دوب 

»؟ دیاهفیاط مادک  ناریسا  امش  »
: دنتفگ

. دنناشوپب ار  دوخ  تمصع  تیب  لها  نانز  ات  دروآ  ییاههماج  هعنقم و  رداچ ، دمآ و  دورف  نز  نآ  دمحم »! لآ  ناریسا  »
نآ رب  فعـض  بت و  تسا و  یلوتـسم  ترـضح  نآ  رب  يرامیب  وس  کـی  زا  دـینک ؛ روصت  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  لاـح  دوخ ، کـنیا 

رگید فرط  زا  دراشف ؛ یم  ار  شبلق  ناگدازومع  اهومع و  ناردارب و  ردـپ و  نداد  تسد  زا  ِمغ  رگید  يوس  زا  دروآ ؛ یم  راـشف  ترـضح 
نارهاوخ اههمع و  یهلا  تریغ  رهظم  نیا  ماـما  هکنیا  رتكاـندرد  رتتخـس و  همه  زا  و  دراد ؛ شنامـشچ  يولج  رد  ار  ءادهـش  هدـیرب  رس 

 … دنتسه نانمشد  نانئاخ و  دید  ضرعم  رد  عضو  نآ  اب  هک  دنیب  یم  ار  دوخ 
هب نارزیخ  بوچ  زا  ییاصع  يو  دنتشاذگ . دایز  نبا  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  سأر  هموکحلاراد ، هب  ارسا  دورو  زا  شیپ 

. دز یم  ماما  نادند  بل و  رب  نآ  اب  دوب و  هتفرگ  تسد 
ناراـی زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یباحـص  هک  مـقرا » نـب  دـیز  . » تـخیگنارب ار  نارـضاح  زا  يرایـسب  ضارتـعا  يو ، تراـسج  نـیا 

: دز بیهن  هللادیبع  هب  دوب  هدش  درمریپ  ماگنه  نآ  رد  دوب و  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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! رادرب ار  دوخ  بوچ  »
. درک نتسیرگ  هب  عورش  سپس  و  دیسوب » یم  ار  وت  بوچ  ياج  نیمه  هک  مدید  ار  ربمغیپ  دنگوس  ادخ  هب 

: تفگ دایز  نبا 
: تفگ تفر  یم  نوریب  هک  یلاح  رد  تساخرب و  دیز  مدز .» یم  ار  وت  ندرگ  ياهدش  هناوید  فرخ و  يدرمریپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  »

! برع يا  »
راک هب  ار  رارـشا  تشک و  دهاوخ  ار  امـش  ناکین  مسق  ادخ  هب  دیداد . تراما  ار  هناجرم  رـسپ  دیتشک و  ار  همطاف  رـسپ  دیدش . هدنب  زورما  زا 

«. تفرگ دهاوخ 
: تفگ تسیرگ و  هللادیبع  تراسج  مالسلا و  هیلع  ماما  رهطم  رس  ندید  اب  هک  دوب  کلام » نب  سنا   » تشاد روضح  هک  یناسک  زا  رگید 

«. ربمغیپ هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  »
. دندرک دراو  دایز  نبا  رب  ار  ارسا  سپس 

: دیسرپ دید  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  یماگنه  يو 
»؟ یتسیک »

: دومرف
: تفگ نوعلم  نآ  نیسحلا .» نب  یلع  »

»؟ تشکن ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  »
: دومرف ماما 

«. دنتشک ار  وا  مدرم  تشاد . مان  یلع  هک  متشاد  يردارب  »
: تفگ دایز  نبا 

: دومرف ماما  تشک » ادخ  »
: تفگ دش و  نیگمشخ  دایز  نبا  اهتوم .» نیح  سفنلا  یفوتی  هللا  »

؟ يراد تعاجش  زونه  ینک و  یم  يریلد  نم  خساپ  رد  »
«. دینزب ندرگ  دیربب و  ار  وا 
: تفگ بنیز  ترضح  سپ 

! دایز رسپ  يا  »
: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ماما  و  تسا » سب  یتخیر  ام  زا  نوخ  هچ  ره 

: تفگ تسیرگن و  ود  نآ  هب  یمک  دایز  نبا  شکب .» زین  ارم  یشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  موش . یمن  ادج  وا  زا  هللاو  »
! دوش هتشک  شاهدازردارب  اب  دراد  تسود  نز  نیا  هک  ابجع  »
« … درم دهاوخ  دراد  هک  يرامیب  نیا  اب  هک  دینک  اهر  ار  وا 

هراومه شفیرش ، رمع  نایاپ  ات  درک … و  لمحت  ار  دیزی  رابرد  رد  باذع  يریسا و  مغ  ماش و  هب  رفس  جنر  سپس  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
 … دوب البرک  تبیصم  هودنا  رد 

يزور يو  دـنادنخ . یم  ار  هنیدـم  مدرم  دوخ  حازم  لزه و  هب  هک  درک  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  کقلد  لاّطب و  يدرم  هک  دـناهدرک  تیاور 
: تفگ

«. منکفا هدنخ  هب  ار  يو  متسناوتن  چیه  مدرک  شالت  هچ  ره  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  زجاع  هدنامرد و  ارم  نیسحلا  نب  یلع  »
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« ناورم کلملادـبع   » نادـنزرف زا  یکی  رهز  اب  تشاد ، لاس  هک 57  یماـگنه  يرجه ، ای 95 )  ) لاس 94 مرحم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
. داتفا راضتحا  رتسب  رد  دش و  مومسم 

تبیـصم رد  زین  وا  هک  مالـسلا - » هیلع  یلع  نب  دـمحم  »Ș ј گرزب دـنزرف  درک و  عمج  ار  دوخ  نادـنزرف  یمامت  ماـیا ، نیا  رد  ترـضح 
هب ار  دوخ  نادنزرف  ریاس  رما  دـیمان و  رقاب »  » ار يو  داد و  رارق  دوخ  یـصو  ار  دوب –  هلاس  یکدوک 4  نامز  نآ  رد  تشاد و  روضح  ـالبرک 

. دومن تیصو  هظعوم و  نانآ  هب  درک و  راذگاو  بانج  نآ 
: دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  ار  رقاب  ماما  سپس 

تیصو نیا  هب  دوب  هدرک  تیصو  ار  وا  شردپ  هک  تفگ  دوخ و  تداهش  ماگنه  رد  مردپ  ارم  درک  تیصو  هچنآ  هب  منک  یم  تیصو  ار  وت  »
: هک دوخ  تافو  ماگنه  رد 

«. درادن دنوادخ  زا  ریغ  وت  رب  يروای  هک  یسک  رب  ینک  متس  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب 
ریبک ریغص و  دیفس و  هایس و  نز و  درم و  تشگ و  رادازع  شمتام  رد  هنیدم  یمامت  درک ، تافو  مالسلا  هیلع  ترـضح  نوچ  هک  دناهدروآ 

 … دوب نایامن  هودنا  راثآ  نامسآ  نیمز و  زا  دندش و  نالان  شتبیصم  رد 
. نوبلقنی بلقنم  يأ  اوملظ  نیذلا  ملعیس  نیملاظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

*****
: یلصا عبانم 

.1380 یفطصم ، رشن  رتفد  مق : يداتسا ؛ اضر  هللاۀیآ  صیخلت  ششوک و  اب  لامآلا ؛ یهتنم  یمق ؛ سابع  خیش  . 1
.1364 یضرلا ، تاروشنم  مق : فوفطلا ؛ یلتق  یف  فوهللا  سوواط ؛ نب  دیس  . 2

.1378 یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  مق : ینارعش ؛ نسحلاوبا  همالع  قیقحت  همجرت و  مومهملا ؛ سفن  یمق ؛ سابع  خیش  . 3

نیعبرا

تفرعم هللا  تیآ  همدقم 

نینسح ینیما  روپ  نیما  دمحم  البرک ) هب  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ  )
هتفرگ رارق  ناققحم  یسررب  قیقحت و  دروم  فلتخم  بناوج  زا  هک  تسا ، فط  يهعقاو  نیرتثحبرپ  زا  یکی  ینیـسح  نیعبرا  یلاعت  همـسب 

عماـج و رتهدـنزرا و  ياهـشهوژپ  ناـمز  تکرح  اـب  تسا و  هدـیدرگ  هئارا  هنیمز  نیا  رد  ییاـهبنارگ  ياـهدروآ  تسد  راـثآ و  نونکاـت  و 
لضاف و ققحم  هک  تسا  یقیقحت  هدـنزرا ، تاقیقحت  نیا  يهلمج  زا  ددرگ و  یم  شوکتخـس  نارگـشهوژپ  يهعماـج  يهرهب  يرتلـماک 

يدنمهرهب هدافتسا و  لباق  ادج  و  هداد ، ماجنا  مق  يهیملع  يهزوح  مان  هب  يالضف  زا  ینیماروپ  نیما  دمحم  ياقآ  ةزعألا  ةدمع  بانج  هوتسن 
. دشاب یم  هجوت  دروم  ناشیا  رگید  تاقیقحت  يهعیلط  رد  هتفرگ و  رارق  نایوج  تقیقح 
مرحم 1424 ه تفرعم 15  يداه  دمحم  مق -  نیمآ . هحورب ، هدیا  هتاضرمل و  هللا  هقفو 

راتفگشیپ

یفاکشوم زور و  نآ  یعامتجا  یسایس  طیارش  یسررب  تسا ، یـسررب  لباق  نوگانوگ  يایاوز  زا  ینیـسح  تضهن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
زا سپ  تیب  لها  شقن  نارای ، يرادافو  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رالاس  ریظنیب  ینیرفآ  شقن  مایق ، زاس  رتسب  تانایرج 

تکرح ياتسار  رد  نآ  نتشگ  وگلا  تضهن ، موادت  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  مالـسلاهیلع و  نیدباعلا  نیز  ماما  يراذگریثأت  تداهش ،
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روخارف هب  کی  ره  نونکات  زابرید  زا  هتخاس و  لوغشم  دوخ  هب  ار  نارگشهوژپ  يهشیدنا  نارگـشواک و  نهذ  رگید  عوضوم  اههد  خیرات و 
اههد نونکات ، لوا  نرق  زا  دناهتخادرپ . لئاسم  لیلحت  هب  یخرب  هدرک و  يروآدرگ  ار  یبلاطم  دوخ  تشادرب  كرد و  دادعتـسا و  تیفرظ و 

شومارف يهعجاف  دوخ ، یخیرات  ياهثحب  نمض  رد  ای  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مامالا  لتقم  باتک  شراگن  اب  ناخروم ، نادنمـشناد و  زا  نت 
لئاسم زا  یکی  هنیدم ، هب  اجنآ  زا  مالـسلامهیلع و  تیب  لها  تشگزاب  يهلئـسم  دـناهدمآرب . نآ  عیاقو  رکذ  هب  هدروآ و  ار  البرک  یندـشن 

دای هرطاخ و  دیدجت  رفص و  هام  يهماگنه  هب  لاس  ره  دراد ، هارمه  هب  یخیرات  تالکشم  یخرب  نوچ  تسا و  ینیـسح  تضهن  خیرات  مهم 
یم نآ  تاـبثا  یفن و  هب  یخرب  نآ و  یگنوـگچ  هب  ياهدـع  دـتفا و  یم  اـهنابز  رـس  رب  نـیعبرا ، زور  رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 

ناگرزب زا  ياهدـع  تسا و  تیمهارپ  رایـسب  دادـیور  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  دـنرذگ . یم  نآ  رانک  زا  رظن  یب  تکاـس و  ياهدـع  دـنزادرپ و 
تارظن هطقن  زا  هک  مراودیما  تشاداو ، مهم  نیا  نوماریپ  یبلاطم  شراگن  تارظن و  یـسررب  دـقن و  هب  ار  ام  اذـل  دـناهدز ، ملق  نآ  يهرابرد 

ینیما روپ  نیما  دمحم  موش . دنمهرهب  ناشیا  تاداقتنا  نارظنبحاص و 
هام 1381 تشهبیدرا  اب 12  ربارب  رفظملا 1423  رفص   / 29

اقل قوش 

رد تسا . رادروخرب  يدرف  هب  رصحنم  تایصوصخ  زا  عیفر و  رایسب  دنلب و  یهاگیاج  ياراد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  كاپ  دقرم  ترایز 
. تخادرپ میهاوخ  ثحب  نیا  نوگانوگ  يایاوز  هب  تایاور ، زا  يریگ  هرهب  اب  شخب  نیا 

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  نیتسخن 

روبع البرک  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  زور  هس  يودع ، يهتق  نب  نامیلـس  هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  نبا  زا  یلح ، امن  نبا 
: دورس ار  تایبا  نیا  دومن و  دوخ  یبرع  بسا  رب  هیکت  داتفا ، ناشیا  هاگلتق  ياج  رب  شهاگن  نوچ  درک و 

دمحم لآ  تایبأ  یلع  تررم 
تلح  موی  اهلاثمأ  اهرأ  ملف 

ۀضیرم تحضأ  سمشلا  نأ  رت  ملأ 
ترعشقا  دالبلا  نیسحلا و  دقفل 

ۀیزر اوحضأ  مث  اءاجر  اوناک  و 
تلج  ایازرلا و  کلت  تمظع  دقل 

اهرقف یطعنف  سیق  انلأست  و 
تلز  لعنلا  اذا  سیق  انلتقت  و 

انءامد نم  ةرطق  ینغ  دنع  و 
تلح  ثیح  اهب  موی  مهبلطنس 

اهلهأ رایدلا و  هللا  دعبی  الف 
تلخت  مغرب  مهنم  تحبصأ  نا  و 

مشاه لآ  نم  فطلا  لیتق  ناف 
تلذف  نیملسملا  باقر  لذأ 
هدقفل ءاسنلا  یکبت  تلوعأ  دق  و 
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[. 1  ] تلص هیلع و  تحان  انمجنأ  و 
، ریز بلاطم  هب  هجوت  اب  نخـس  نیا  یلو  تسناد ؛ ۀـتق  نب  نامیلـس  دـیاب  ار  رئاز  نیتسخن  تیاور ، نیا  رب  انب  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

: تسین شریذپ  لباق 
. تسا هدناسانشن  هتخانشن و  ناونع  نیا  هب  ار  وا  یسک  نونکات  . 1

هدنسب البرک  رد  وا  راعـشا  هیثرم و  رکذ  هب  ناسیون ، خیرات  یخرب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  لقن  امن  نبا  اهنت  ار  تیـصوصخ  نیا  اب  لقن  . 2
نآ نامز  ناکم و  هب  هک  نآ  نودـب  دـناهدرک ، لقن  ار  وا  تایبا  اهنت  ناـشیا  رتشیب  و  [ 2  ] دنزاس نیعم  ار  نآ  نامز  هک  نآ  نودب  دـناهدومن ،

[. 3 . ] دنیامن حیرصت 
: تسا نیا  هدروآ  امن  نبا  هک  یترابع  نوچ  دنک ؛ یم  قرف  ترایز  ناونع  اب  نیا  تسالبرک و  زا  نامیلس  روبع  هب  رظان  تیاور ، نیا  . 3

و ۀیبرع ، هل  سرف  یلع  أکتاف  مهعراصم ، یلا  رظنف  ثالثب ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتق  دعب  ءالبرکب  میمت  ینب  یلوم  يودعلا  ۀتق  نب  نامیلس  رم 
هاگن ناشتداهش  هاگیاج  هب  تشذگ و  البرک  زا  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  زور  هس  تشذگ  زا  سپ  يودع  يهتق  نب  نامیلـس   … أشنأ ؛

هب هک  تسا  نآ  زا  معا  سدـقم  ناـکم  نآ  زا  روـبع  و  [. 4 …  ] دورـس نینچ  دوب ، هدومن  هیکت  دوـخ  یبرع  بسا  هب  هک  یلاـح  رد  دـنکفا و 
دزاس و راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جـنر  ترـضح ، نآ  ربق  ترایز  دـصق  هب  هک  تسا  یـسک  لمع  زا  ریغ  نیا  دـشابن و  ای  دـشاب  ترایز  دـصق 

ماـما صخـش  توعد  هک  وا  دوش ، یم  نشور  زین  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  لاـح  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اـب  درخب . ناـج  هب  ار  راـک  نیا  بقاوع 
رد روضح  زا  هدومن و  ار  یفرطیب  تیاعر  دوب  هتـسناوت  یگنرز  اب  دوخ  نامگ  هب  دوب و  هتفریذپن  یناسر  يرای  يارب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
زا دیسرت و  دوخ  ناج  رب  دش ، تساوخزاب  دایز  نبا  يوس  زا  هک  یماگنه  البرک ، زادگناج  يهعقاو  زا  سپ  دنز ، زابرس  زین  دایز  نبا  رکـشل 

[5 . ] دورس ار  يراعـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هب  ندناسرن  يرای  زا  ینامیـشپ  تیاهن  اب  دمآ و  البرک  هب  درک و  رارف  هفوک 
ربق ترایز » . » میناد یمن  اقیقد  البرک  رد  ار  وا  روضح  نامز  نآ  رب  نوزفا  تخاس . قبطنم  وا  رب  ار  رئاز »  » فیرـش ناونع  ناوت  یمن  زاـب  یلو 

، دنتفای ار  رهطم  داسجا  نفد  قیفوت  هک  ار  دسأ  ینب  نایب ، نیا  اب  و  نآ . زا  شیپ  هن  تسا ، رهطم  دـسج  نفد  زا  سپ  اهنت  مالـسلاهیلع  نیـسح 
تفارـش هک  تسناد  یـسک  نیتسخن  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  دـیاب  بلاـطم ، نیا  هب  هجوت  اـب  تسناد . قوف  ناونع  رد  لـخاد  ناوت  یمن 

هجوت اب  مالسلاهیلع ، نیسحلا  هللادبعابأ  نادیهش ، رالاس  ربق  ترایز  دصق  هب  هک  تسا  یسک  وا  نوچ  تسا ؛ هدومن  ادیپ  ار  ناونع  نیا  بسک 
نیا هب  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  نانچ  دمآ ؛ البرک  هب  هنیدم  زا  زور ، یسایس  تخس  رایسب  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوخ و  ینـس  تلوهک  هب 

. دناهدومن حیرصت  بلطم 
: دیامرف یم  دیفم  خیش 

یضر هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بحاص  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  هیف  درو  يذلا  مویلا  وه  رفـص … -  هنم -  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 
يزور رفـص ، هام  متـسیب  سانلا ؛ نم  هراز  نم  لوأ  ناکف  مالـسلاهیلع ، هللادبع  یبأ  اندیـس  ربق  ةرایزل  ءالبرک ، یلا  ۀنیدملا  نم  هنع  یلاعت  هللا 

هب هنیدم  زا  مالـسلاهیلع ، هللادبعابأ  ترـضح  ربق  ترایز  دصق  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رای  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  هک  تسا 
[. 6 . ] تفاتش ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تفر و  البرک 

. دناهدرک لقن  نادنمشناد  ناملاع و  زا  يرایسب  ار  بلطم  نیا  و 
[11  ] یسلجم يهمالع  [، 10  ] یمعفک خیش  [، 9  ] یلح رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیـش  [، 8  ] یلح يهمالع  [، 7  ] یسوط خیش 

. دننادنمشناد نیا  يهلمج  زا  يرون  ثدحم 
*****

ص 110 نازحألا ، ریثم  [ 1]
ص 293. ج 45 ، راونألاراحب ،

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2648 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 272؛ صاوخلا ، ةرکذت  [ 2]
ص 233 فوهللا ،

ص 100. ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی 
ص 92 عوبطملا ،) ریغ  مسقلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ، ) يربکلا تاقبطلا  [ 3]

ص 420 ج 3 ، فارشألا ، باسنأ  ص 121 ، نییبلاطلا ، لتاقم 
ص 117 ج 4 ، بقانملا ،

ص 64 ج 3 ، بهذلا ، جورم 
ص 447 ج 6 ، لامکلا ، بیذهت 

ص 318 ج 3 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس 
ص 379 ج 1 ، باعیتسالا ،

ص 345 ج 4 ، رکاسع ، نبا  بیذهت 
ص 33. ج 2 ، نیدقعلا ، رهاوج  ص 213 ؛ ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و 

ص 110. نازحألا ، ریثم  [ 4]
: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ار  يو  راعشا  ص 270  صاوخلا ، ةرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  [ 5]

رداغ يأ  رداغ  ریمأ  لوقی 
ۀمطاف نب  دیهشلا  تلتاق  تنک  الأ 

هلازتعا هنالذخ و  یلع  یسفنو 
ۀمئال دهعلا  ثکانلا  اذه  ۀعیب  و 

هترصن نوکأ  الأ  یمدنایف 
ۀمئان ددست  سفن ال  لک  الأ 

هتامح نم  نکأ  مل  نأ  یلع  ینا  و 
ۀمزال قرافت  نا  ام  ةرسح  وذل 

اورزآت نیذلا  حاورأ  هللا  یقس 
ۀمئاد ثیغلا  نم  ایقس  هرصن  یلع 

مهلاحم مهلالطأ و  یلع  تفقو 
ۀمجاس نیعلا  ضفنی و  یشحلا  داکف 
یغولا یلا  اعارس  اوناک  دقل  يرمعل 

ۀمراضخ ةامح  اجیهلا  یف  تیلاصم 
ۀیقب سفن  لک  یف  اولتقی  ناف 

ۀمجاو کلذل  تحضأ  دق  ضرألا  یلع 
مهنم لضفأ  نؤارلا  يأر  نأ  ام  و 
ۀمقامق رهز  تاداس و  توملا  يدل 

اندادو اوجری  املظ و  مهلتقیأ 
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ۀمئالمب انل  تسیل  ۀطخ  عدف 
مهلتقب انومتمغرا  دقل  يرمعل 
ۀمقان مکیلع و  انم  مقان  مکف 

لفحجب ریسأ  نأ  ارارم  مهأ 
ۀملاظ قحلا  نع  تعاز  ۀئف  یلا 
بیاتک یف  مکترز  الا  اوفکف و 

. ۀملایدلا فوحز  نم  مکیلع  دشأ 
ص 46. ۀعیشلا ، راسم  [ 6]

ص 730. دجهتملا ، حابصم  [ 7]
ص 147. ناجرم ، ؤلؤل و  لقن  رب  انب  حالصلا ، جاهنم  [ 8]

ص 11 ص 219 ، ۀیوقلا ، ددعلا  [ 9]
ص 195. ج 98 ، راونألاراحب ،

ص 489. یمعفک ، حابصم  [ 10]
ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، [ 11]

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب 

یـسایس يرکف و  بوخ  رایـسب  ياـهیریگ  عـضوم  زا  هک  تسا  مالـسا  ياـیند  مرتـحم  هتـسجرب و  رایـسب  ياهتیـصخش  زا  هللادـبع ، نب  رباـج 
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  یشک ، تسا . هدوب  رادروخرب 

باحـصا زا  هدنام  یقاب  سک  نیرخآ  و  [ 2  ] رفن داـتفه  هورگ  ءزج  و  [ 1  ] مالـسلاهیلع نانمؤمریما  دوجو  فارطا  هدمآ  درگ  نازاتـشیپ  زا  وا 
. دوب مالسلامهیلع  تیب  لها  ناوریپ  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دز یم  ادص  تسشن و  یم  دجسم  رد  تشاد ، رس  رب  یهایس  يهمامع  هک  یلاح  رد  وا 
! ملعلا رقاب  يا 

: تفگ یم  تشگ و  یم  هنیدم  ياههچوک  رد  دوب ، هدز  شیاصع  رب  هیکت  هک  یلاح  رد  و  [ 3]
: دیوگ یم  يرون  ثدحم  [. 5 . ] تشادن وا  هب  يراک  جاجح  دوب ، هدش  درمریپ  نوچ  و  [ 4 . ] تسا رشب  نیرترب  یلع  رشبلا ؛ ریخ  یلع 

رقاـب ماـما  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـس  لـماح  مالــسلاهیلع و  یلع  ناـنمؤمریما  دوـجو  فارطا  يهدـمآ  درگ  نازاتــشیپ  زا  وا 
وا دوب و  ناماما ) تماما  رب  دنوادخ  صن  يهدنرادرب  رد   ) حول ربخ  رگتیاور  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبعابأ  ربق  رئاز  نیتسخن  مالسلاهیلع و 

. دوب هدید  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دزن  ار  حول  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  اهنت 
.« دوب رامشیب  یلیاضف  رگید و  یبقانم  ياراد  وا 

: دیوگ یم  یمق  ثدحم  [. 6]
. دوش رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  وا ، تلالج  مالسلامهیلع و  تیب  لها  هب  وا  یگتسویپ  دوب و  ربمایپ  ردقلا  لیلج  رای  یباحص و  وا 

رد ار  گنج  هدجه  وا  هک  تسا  لوقنم  ۀباغلا  دسأ  زا  تسا …  رایسب  دیامن ، وا  لضف  رب  تلالد  هک  یتایاور  تفر و  ایند  زا  لاس 78  هب  يو 
 …. دیدرگ روک  رمع  رخآ  رد  دش و  رضاح  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  باکر  رد  ار  نیفص  گنجو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر 

: دسیون یم  ییوخ  هللا  تیآ  [. 7]
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زا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  دـش و  رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ار  هوزغ  هدـجه  و  [ 8  ] ردـب گنج  وا 
. دوب سیمخلا  ۀطرش  هلمج  زا  نانمؤمریما و  نارای  نیرتهب 

رقاب ماما  زا  دوخ  حیحص  دنس  اب  ینیلک  دوب …  ردقلا  لیلج  مالسلامهیلع و  رقاب  ماما  داجس و  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نارای  زا  يو 
: تسا هدرک  تیاور  يو  يهرابرد  ار  نخس  نیا  مالسلاهیلع 

میرامـشیم رب  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  یگدـنز  ياهیگتـسجرب  لیاضف و  یخرب  اـج  نیا  رد  [. 9 . ] تسا هتفگن  غورد  رباج  هاـگ  چـیه 
[: 10]

گنج رد  نارـضاح  زا  و  هبقع ، مود  بش  نادهاش  زا  و  ناوضر ، تیب  لها  زا  يو  [ 11 . ] دندوب ادخ  لوسر  نارای  زا  ود  ره  شردـپ  وا و  - 
اجنآ رد  هک  دوب  ینت  داتفه  يهلمج  رد  ردـپ  هارمه  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  وا  هبقع ، ناـیرج  رد  [. 12 . ] تسا هدوب  هرجش  تعیب  قدنخ و 

نانمؤمریما و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  هک  تسا  یلاسنهک  وا  [. - 13 . ] دندومن تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب 
. تشاد لاس  دودـح 90  گرم  ماگنه  هب  و  [ 14  ] دوش یم  هدرمش  مالـسلامهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما 
زا و  [ 16  ] دناهدرمش تیاور  ات 1540  ار  يو  ثیداحا  یخرب  دناهدومن . ثیدح  لقن  يو  زا  يدایز  يهدـع  هک  تسا  ینایوار  زا  وا  [. - 15]

عطقنم ار  يو  هدقع  نبا  [. - 17 . ] تسا هدوب  ننس  ناظفاح  ثیدح و  رد  نیرثکم  هلمج  زا  هک  دننک  یم  دای  یسک  ناونع  هب  يو  زا  ور ، نیا 
وا یبهذ  هک  تسا  يدح  هب  يو  یملع  یگتـسجرب  [. - 19 . ] دناد یم  ایفصا  زا  ار  وا  یقرب  و  [ 18  ] هدومن یفرعم  مالسلامهیلع  تیب  لها  هب 

[. 21 . ] دناد یم  نارسفم  يالجا  زا  ار  يو  نیما ، دیس  موحرم  و  [ 20  ] هدومن یفرعم  دوخ  نامز  رد  هنیدم  یتفم  هیقف و  ار 
*****

ح 78. ص 38 ، ج 1 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  [ 1]
ح 87. ص 41 ، ج 1 ، نامه ، [ 2]
ح 88. ص 41 ، ج 1 ، نامه ، [ 3]
ح 93. ص 44 ، ج 1 ، نامه ، [ 4]

ح 195. ص 124 ، ج 2 ، نامه ، [ 5]
ص 141. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  رباج ؛ يهمجرت  ۀمتاخلا ،) نم  ۀسماخلا  ةدئافلا   ) ص 580 ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 6]

.140 ص 141 -  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 7]
بیذـهت ك : تسا ر . هدـیدرگ  رـضاح  ردـب  گـنج  زج  ار  دـهاشم  یماـمت  رباـج  هک  تسا  هدرک  تیاور  حدـق  نب  هراـمع  نب  هللادـبع  [ 8]

رضاح زین  ردب  رد  يو  هک  دنیوگ  یم  یخرب  هک  دنک  یم  حیرصت  ریثا  نبا  تسا ، فالتخا  دروم  هلئسم  نیا  یلو  ص 448 ،) ج 4 ، لامکلا ،
هب یسوط  خیـش  هلمج  زا  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  نیقیرف  ياهباتکرد  تایاور  یخرب  و  ص 257 ،) ج 1 ، ۀباغلا ، دسا  ك : تسا ر . هدوب 

: هک دنک  یم  لقن  رباج  هرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  لقن 
ك: ر . « ) تسا هدوب  يرجش …  يدحا ، يردب ، وا  »

تسا هدناسر  یم  بآ  باحصا  يارب  ردب  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  زین  يراخب  و  ص 534 ) ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس 
ح 2208 ص 207 ، ج 2 ، يراخبلا ، خیرات  ك : ر .

دراد ردب  گنج  رد  يو  روضح  هب  حیرصت  زین  یبلک  و 
ص 46. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ك : ر .

ش 2026 ص 330 ، ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 9]
ص 100. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا 
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. دییامرف هعلاطم  هدنراگن  رثا  مالسلاهیلع  نیسحلا  ةداهش  دعب  ام  باتک  رد  ار  نآ  لیصفت  [ 10]
ص 443. ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  [ 11]

ص 336. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 12]
ص 51 ج 3 ، تاقثلا ، باتک  [ 13]

ح 1730 و 1731 ص 180 ، ج 2 ، ریبکلا ، مجعملا 
ص 375. ج 5 ، قشمد ، خیرات  رصتخم 

ص 46. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  [ 14]
ص 337. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 15]
ص 339. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 16]

ص 257. ج 1 ، ۀباغلا ، دسا  [ 17]
ص 199. ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  [ 18]

ص 46. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  [ 19]
ص 336. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 20]

ص 336 ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  [ 21]

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  یسررب 

یهارمه قیفوت  هک  تسا  یتیصخش  میرک ، نآرق  نارسفم  زا  یمالـسا و  مان  هب  نادنمـشناد  زا  یفوع ، يهدانج  نب  دعـس  نب  ۀیطع  نسحوبا ،
یمق ثدحم  موحرم  تسناد . ترـضح  نآ  رئاز  نیمود  ار  وا  ناوت  یم  تسا و  هتفای  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعابأ  ربق  ترایز  رد  ار  رباج 

: دیامرف یم 
تلیـضف رد  يدایز  تایاور  وا  زا  دناهدومن و  لقن  تیاور  يو  زا  نارگید  شمعا و  هک  تسا  ثیدح  ملع و  نادرم  زا  یکی  یفوع  يهیطع  »

: زا تسا  ترابع  گرزب  تیصخش  نیا  لیاضف  زا  یخرب  [. 1 .« ] تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  نانمؤمریما 
: تفگ ترضح  نآ  هب  شردپ  تفای ، تدالو  يو  هک  یماگنه  مالسلاهیلع ؛ نانمؤمریما  طسوت  يو  مان  باختنا  -

: دومرف ترضح  نآ  راذگب . وا  رب  یمان  تسا ، هدمآ  ایند  هب  نم  زا  يرسپ 
نب رباج  هارمه  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ربق  ترایز  قیفوت  دنداهن - . مان  ۀیطع »  » ار وا  يور  نیا  زا  تسا . دنوادخ  يهداد  وا  هللا ؛ ۀیطع  اذـه 

وا رگا  ناوخارف . ار  هیطع  هک  تشون  یفقث  مساق  نب  دمحم  هب  جاجح  سراف ، هب  هیطع  رارف  ثعشا و  نبا  جورخ  زا  سپ  يراصنا - . هللادبع 
زا راضحا ، زا  سپ  هیطع  نزب . ار  وا  شیر  رس و  يوم  نزب و  قالش  هبرـض  دصراهچ  وا  هب  هنرگو  چیه ، هک  درک  نعل  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 
ءزج جنپ  رد  نآرق  ریسفت  ياراد  وا  دیرخ - . ناج  هب  دوخ  يالوم  يالو  رد  ار  تناها  لمحت  قالش و  تابرض  دز و  زاب  رـس  راک  نیا  ماجنا 

. دوب
: تسوا زا  نخس  نیا 

[. 2 .« ] متشاد هضرع  سابع  نبا  رب  یتئارق  هاگن  اب  راب  داتفه  يریسفت و  دید  اب  راب  هس  ار  نآرق  نم  »
*****

(. اطع يهدام   ) ص 205 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 1]
(. اطع يهدام  ، ) ص 205 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 2]
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ترایز نیتسخن 

: دنک یم  لقن  یفوع  يهیطع  زا  شدنس  هب  يربط  یلع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  نب  دمحم  رفعجوبا  خیش 
دراو البرک  هب  هک  یماگنه  میدمآ . نوریب  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  دـصق  هب  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هارمه 

. درک لسغ  دناسر و  تارف  رانک  هب  ار  دوخ  رباج  میدش ،
هک هاگنآ  ات  تفگ ، یم  ادخ  رکذ  تشادیمرب  هک  یماگ  ره  تخاس . وبـشوخ  ار  دوخ  تخادنا و  شود  رب  ار  هلوح  هتـسب و  رمک  هب  گنل 

: تفگ نم  هب  دیسر . ربق  کیدزن 
، دمآ شوه  هب  هک  یتقو  مدیشاپ . وا  رب  بآ  يردق  داتفا . شوهیب  تخادنا و  رهطم  ربق  رب  ار  دوخ  مدرک . نانچ  راذگب . وا  ربق  رب  ار  مناتسد 

: تفگ راب  هس 
: تفگ سپس  نیسح ،»! ای  »

؟ دهد یمن  ار  شتسود  خساپ  تسود  ایآ  هبیبح ؛ بیجی  بیبح ال 
: تفگ هاگنآ 

، نآ زا  سپ  و  تسا ، هداتفا  ییادـج  ترـس  ندـب و  نیب  هتخیوآ و  تاهناش  تشپ و  رب  تندرگ  ياهگر  هک  نآ  لاح  یهد و  خـساپ  هنوگچ 
: دنک یم  ترایز  هنوگ  نیا  دراد ، يو  نامیا  لامک  زا  ناشن  هک  یتاملک  اب  ار  ترضح  نآ 

، ءابقنلا دیس  نبا  و  ءاسکلا ، باحصأ  سماخ  و  يدهلا ، لیلس  و  يوقتلا ، فیلح  نبا  و  نینمؤملا ، دیس  نبا  و  نییبنلا ، متاخ  نبا  کنأ  دهشأف 
يدث نم  تعـضر  و  نیقتملا ، رجح  یف  تیبر  و  نیلـسرملا ، دیـس  فک  کتذغ  دق  و  اذکه ، نوکت  کل ال  ام  و  ءاسنلا ، ةدیـس  ۀمطاف  نبا  و 
مالس کیلعف  کل ، ةریخلا  یف  ۀکاش  و ال  کقارفل ، ۀبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  نأ  ریغ  اتیم ، تبط  و  ایح ، تبطف  مالسالاب ، تمطف  و  نامیالا ،

، هناوضر هللا و 
؛ ایرکز نب  ییحی  كوخأ  هیلع  یضم  ام  یلع  تیضم  کنأ  دهشأ  و 

باحـصا نیمجنپ  تیادـه و  يهجیتن  يراکزیهرپ و  نامیپ  مه  وت  و  یتسه . نانمؤم  دیـس  ناربمایپ و  متاخ  دـنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
داد تیاذغ  نالسرم  دیس  ناتسد  هک  نآ  لاح  یشابن و  نانچ  هنوگچ  و  یناوناب ، يهدیـس  همطاف  يهداز  نابیقن و  دیـس  دنزرف  وت  و  ییاسک .

. یتشگ ادج  نآ  زا  مالسا  اب  يدروخ و  ریش  نامیا  يهنیس  زا  یتفای و  شرورپ  ناراکزیهرپ  نماد  رد  و 
رد ار  يدیدرت  کش و  چیه  و  دریگ ، یمن  شمارآ  وت  قارف  زا  نانمؤم  ياهلد  هچ  رگ  يدیسر ، یهالا  ياقل  هب  بوخ  یتسیز و  بوخ  سپ 

. دهد یمن  هار  دوخ  هب  تسوت ، حالص  ریخ و  نآ  رد  هک  هچنآ  وت و  حیحص  باختنا 
مدق نآ  رب  ایرکز ، دـنزرف  ییحی ، تردارب  هک  یتفرگ  رارق  یهار  نامه  رب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  داب . ادـخ  ناوضر  مالـس و  وت  رب  سپ 

. داهن
: تفگ البرک  تشدلگ  نادیهش  هب  باطخ  تخود و  رهطم  ربق  فارطا  هب  ار  شهاگن  هاگنآ 

 …! دیدنکفا لحر  نیسح  فارطا  رد  هک  یحاورا  يا  امش  رب  مالس 
هب نارفاک  اب  دـیدرک و  رکنم  زا  یهن  دـیدومن و  فورعم  هب  رما  دـیتخادرپ و  ار  تاکز  دـیتشاد و  اپ  هب  ار  زاـمن  امـش  هک  مهد  یم  تداـهش 

! تخیگنارب يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  یسک  نآ  هب  مسق  دیدیسر . نیقی  دح  هب  هک  نآ  ات  دیدومن  یگدنب  ار  ادخ  دیتساخرب و  گنج 
: دیوگ یم  هیطع  میتسه . کیرش  دیداد  ماجنا  هک  هچنآ  رد  ام  هک 

وا هب 
: متفگ
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! رباج يا 
نیب نانیا  میدیگنج و  هن  میتفر و  الاب  یهوک  رب  هن  میدـمآ و  دورف  یتشد  رد  هن  میدرکن . يراک  هک  نآ  لاح  میکیرـش و  نانآ  اب  ام  هنوگچ 

؟! دندش تسرپرسیب  ناشنانز  میتی و  ناشنادنزرف  داتفا و  ییادج  ناشاهندب  اهرس و 
: تفگ رباج 

: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوخ  بیبح  زا  هیطع ، يا 
مسق ددرگ ». کیرش  ناشلمع  رد  درادب  تسود  ار  یموق  راک  هک  سک  ره  ددرگ و  روشحم  نانآ  اب  درادب ، تسود  ار  یموق  هک  سک  ره  »

تمـس هب  ارم  تسا . یکی  شناراـی  نیـسح و  دـصق  تین و  اـب  نم ، ناراـی  نم و  تین  هک  تخیگنارب  يربماـیپ  هـب  ار  دـمحم  هـک  یـسک  هـب 
ار يو  تفرعم  تخانش و  يافرژ  فرط  کی  زا  هک  ارچ  دزاس . یم  نشور  ار  رباج  تیعـضو  یبوخ  هب  ربخ  نیا  [. 1 …  ] ربب هفوک  ياههناخ 
ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نانمشد  رگید ، يوس  زا  و  هتخاس ، راکشآ  ار  وا  ترایز  بدا  نشور و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  تبـسن 

ترایز یگنوگچ  سوواط  نب  دیـس  تسا . هتخاس  راکـشآ  ار  يو  يربت  یلوت و  نازیم  یبوخ  هب  تسا و  هدومن  یفرعم  نانیدیب  نادحلم و 
: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  [ 2  ] اطع زا  لقن  هب  رگید  یلیصفت  اب  ار  رباج 

هک یکاپ  نهاریپ  درک و  لسغ  بآ  رهن  رد  میدیسر ، هیرضاغ  هب  هک  یماگنه  مدوب . هارمه  هللادبع  نب  رباج  اب  رفـص  هام  متـسیب  زور  رد  نم 
. درک نت  هب  تشاد  هارمه 

: تفگ نم  هب  سپ 
؟ يراد هارمه  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  يزیچ  ایآ 

: متفگ
داتسیا و مالسلاهیلع  نیسح  كرابم  رس  ربارب  رد  داتفا و  هار  هب  هنهرب  ياپ  اب  داد و  رارق  دوخ  نت  رس و  رب  ار  نآ  زا  يرادقم  مراد ، [ 3  ] دعس

: تفگ یم  نینچ  هک  مدینش  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  داتفا . ربق  يور  شوهیب  تفگ و  ریبکت  راب  هس 
هللا لآ  ای  مکیلع  مالسلا 

، هللا ةوفص  ای  مکیلع  مالسلا 
، هقلخ نم  هللا  ةریخ  ای  مکیلع  مالسلا 

، تاداسلاةداس ای  مکیلع  مالسلا 
، تاباغلا ثویل  ای  مکیلع  مالسلا 

، ةاجنلا ۀنیفس  ای  مکیلع  مالسلا 
، هتاکرب هللا و  ۀمحر  هللادبعابأ و  ای  کیلع  مالسلا 

، ءایبنألا ملع  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 
، هللا ةوفص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 

، هللا یبن  حون  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 
، هللا لیلخ  میهاربا  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 

، هللا حیبذ  لیعامسا  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 
، هللا میلک  یسوم  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 
، هللا حور  یسیع  ثراو  ای  کیلع  مالسلا 
، یفطصملا دمحم  نبا  ای  کیلع  مالسلا 
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، یضترملا یلع  نبا  ای  کیلع  مالسلا 
، ءارهزلا ۀمطاف  نبا  ای  کیلع  مالسلا 
، دیهشلا نب  دیهش  ای  کیلع  مالسلا 

، لیتقلا نب  لیتق  ای  کیلع  مالسلا 
، هیلو نبا  هللا و  یلو  ای  کیلع  مالسلا 

، هقلخ یلع  هتجح  نبا  هللا و  ۀجح  ای  کیلع  مالسلا 
دهـشأ كودع ، تدهاج  و  کیدلاو ، تررب  و  رکنملا ، نع  تیهن  و  فورعملاب ، ترمأ  و  ةاکزلا ، تیتآ  و  ةالـصلا ، تمقأ  دق  کنأ  دهـشأ 
، هللا یلا  اعیفش  یل  نکف  اقاتشم ، کترز  هیفص ، نبا  هیفص و  هبیجن و  هلیلخ و  هللا و  بیبح  کنأ  و  باوجلا ، درت  و  مالکلا ، عمست  کنأ 

کیملاظ و کیلتاق و  هللا  نعل  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیـس  کمأب  و  نییـصولا ، دیـس  کیبأب  و  نییبنلا ، دیـس  كدجب  هللا  یلا  عفـشتسأ  يدیـس ، ای 
؛ نیرخآلا نیلوألا و  نم  کیضغبم  کیئناش و 

. هللا لآ  يا  امش  رب  مالس 
. ادخ ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالس 

. دیزگرب دوخ  قلخ  نایم  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  يا  امش  رب  مالس 
. اهرورس نارورس  يا  امش  رب  مالس 

. اهلگنج ناریش  يا  امش  رب  مالس 
. تاجن یتشک  يا  امش  رب  مالس 

! داب وت  رب  يدنوادخ  تکرب  تمحر و  و  هللادبعابا . يا  وت  رب  مالس 
. ناربمایپ ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

. ادخ يهدیزگرب  مدآ ، ثراو  يا  وت  رب  مالس 
. ادخ ربمایپ  حون ، ثراو  يا  وت  رب  مالس 

. هللا لیلخ  میهاربا ، ثراو  يا  وت  رب  مالس 
. هللا حیبذ  لیعامسا  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

. هللا میلک  یسوم ، ثراو  يا  وت  رب  مالس 
. هللا حور  یسیع ، ثراو  يا  وت  رب  مالس 
. یفطصم دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

. یضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
. ارهز يهمطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

. دیهش دنزرف  دیهش  يا  وت  رب  مالس 
. هتشک دنزرف  يهتشک  يا  وت  رب  مالس 

. شقلخ رب  وا  تجح  دنزرف  ادخ و  یلو  يا  وت  رب  مالس 
اور یکین  تردام  ردـپ و  هب  يدومن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

. یتساخرب داهج  هب  تنمشد  اب  وت  یتشاد و 
دنزرف دنوادخ و  يهدیزگرب  بیجن و  تسود و  بیبح و  وت  یهد و  یم  ار  نم  خـساپ  يونـش و  یم  ار  نم  نخـس  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
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، متفاتش وت  ترایز  هب  قایتشا  تلاح  اب  یتسه . وا  يهدیزگرب 
. شاب نم  عیفش  دنوادخ  هاگرد  هب  سپ 

! نم ياقآ 
دنک تنعل  دنوادخ  مناهاوخ . ار  تعافـش  نایناهج ، نانز  رورـس  وت  ردام  نایـصو و  دیـس  وت  ردپ  ناربمایپ و  دیـس  وت  دج ، يهطـساو  هب  نم 

. ناشرخآ ات  ناشیا  لوا  زا  ار ، وت  نانمشد  نایوگدب و  ناراکمتس و  ناگدنشک و 
ربـکا یلع  ربـق  تمـس  هب  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپـس  داـهن و  نآ  رب  ار  دوخ  يهنوگ  ود  تخادـنا و  ربـق  يور  رب  ار  دوـخ  هاـگنآ 

: تفگ دمآ و  مالسلاهیلع 
رب مالـس  مکودـع ؛ نم  هللا  یلا  أربأ  و  مکتبحمب ، هللا  یلا  برقتأ  کملاظ ، هللا  نعل  کلتاق ، هللا  نعل  يالوم ، نبا  يالوم و  ای  کیلع  مالـسلا 

! میالوم دنزرف  الوم و  يا  وت 
! ار وت  يهدنشک  دنک  تنعل  ادخ 

! ار وت  هب  يهدننک  متس  دنک  تنعل  ادخ 
. میوج یم  يرازیب  دنوادخ  دزن  ناتنانمشد  زا  موش و  یم  کیدزن  دنوادخ  هب  امش  هب  یتسود  اب 

: تفگ دومن و  نادیهش  هب  ور  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دیسوب و  ار  ربق  سپس 
مالسلا نیسحلا ، نسحلا و  نینمؤملاریمأ و  ۀعیش  هلوسر و  ۀعیش  هللا و  ۀعیش  ای  مکیلع  مالسلا  هللادبع ، یبأ  ربقب  ۀخینملا  حاورألا  یلع  مالسلا 

هللا و ینعمج  مکروبقب ، نیفاحلا  هللا  ۀکئالم  یلع  مکیلع و  مالـسلا  راربأ ، ای  مکیلع  مالـسلا  نویدهم ، ای  مکیلع  مالـسلا  نورهاط ، ای  مکیلع 
. دناهدنکفا لحر  هللادبعابا  ربق  درگادرگ  هک  یحاورا  رب  مالس  هشرع ؛ تحت  هتمحر  رقتسم  یف  مکایا 

يا امش  رب  مالس  ناکاپ . يا  امـش  رب  مالـس  نیـسح . نسح و  نانمؤمریما و  ناعبات  وا و  يهداتـسرف  ناوریپ  ادخ و  نایعیـش  يا  امـش  رب  مالس 
ار امش  نم و  دنوادخ  دندرگ . یم  ناتیاهربق  درگ  رب  هک  يدنوادخ  ناگتشرف  رب  امـش و  رب  مالـس  ناکین . يا  امـش  رب  مالـس  نارگ . تیاده 

. دناسر مه  هب  دوخ  شرع  ریز  رد  تمحر و  هاگیاج  رد 
: تفگ هداتسیا  لاح  رد  دمآ و  مالسلاامهیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع  ربق  تمس  هب  نآ  زا  سپ 

، مساقلا ابأ  ای  کیلع  مالسلا 
، یلع نب  سابع  ای  کیلع  مالسلا 

، نینمؤملاریمأ نبا  ای  کیلع  مالسلا 
، ۀنامألا تیدأ  و  ۀحیصنلا ، یف  تغلاب  دقل  دهشأ 

، کیخأ ودع  كودع و  تدهاج  و 
، ۀبیطلا کحور  یلع  هللا  تاولصف 

؛ اریخ خأ  نم  هللا  كازج  و 
. مساقوبا يا  وت  رب  مالس 

. یلع نب  سابع  يا  وت  رب  مالس 
يدروآ و اج  هب  ار  تناما  قح  یتسب و  راک  هب  تحیصن  رد  ار  شـشوک  تیاهن  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  نانمؤمریما . دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

. یتساخرب داهج  هب  تردارب  دوخ و  نمشد  اب 
. دهد تریخ  شاداپ  يدومن ، تردارب  هب  هک  یتمدخ  ربارب  رد  دنوادخ  و  داب . وت  كاپ  حور  رب  يدنوادخ  دورد  سپ 

نـشور هچ  رگ  دمآ ؛ لیان  ترایز  فرـش  هب  هیطع  هارمه  رباج  تروص ، ره  رد  [. 4  ] تشگرب درک و  اعد  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  هاـگنآ 
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: دراد دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود  تسا و  هدیدرگ  رفس  مه  هتسویپ و  رباج  هب  هیطع  هنوگچ  هک  تسین 
. دشاب هدمآ  البرک  تمس  هب  زاجح  زا  رباج ، هارمه  دشاب و  هدش  فرشم  جح  هب  لاس  نآ  رد  هیطع  . 1

. دشاب هدش  فرشم  البرک  هب  يو  هارمه  اجنآ  زا  هدمآ و  هفوک  هب  دوخ  رباج  . 2
ار ناشناهارمه  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلا  نیز  ماما  اب  ناشیا  تاقالم  تسا . هدوب  رفـص  متـسیب  زور  سوواط ، نبا  تیاور  رب  زین  ترایز  نامز 

هدنیآ ياهثحب  رد  ار  هتکن  نیا  میبای و  یمن  سوواط  نبا  يربط و  تیاور  ود  زا  کی  چیه  رد 
. تشاد رظن  رد  دیاب 

*****
. دوش یم  هدید  ص 190  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  رد  توافت  یکدنا  اب  نومضم  نیمه  و  ص 74 ، یفطصملا ، ةراشب  [ 1]

ك: ر . تسا ، هداد  ار  لامتحا  نیا  زین  يرون  ثدحم  هک  يروط  نامه  تسا ، هیطع  نامه  اطع  زا  دوصقم  ارهاظ  [ 2]
ص 149. ناجرم ، ؤلؤل و 

: دسیون یم  روظنم  نبا  تسا . هدننک  وبشوخ  یهایگ  يهدام  دعس  [ 3]
: مضلاب دعسلا 

: يرهزألا لاق  هلثم …  يداعسلا  و  بیطلا ، نم 
: دعسلا

. بیط دوسأ  ضرألا  تحت  لصأ  هل  تبن 
(. ص 316 برعلا ج 3 ، ناسل  ك : (ر .

ص 329. ج 101 ، راونألاراحب ، ص 286 ؛ رئازلا ، حابصم  [ 4]

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  ایآ 

بتک زا  يرایـسب  رد  هعقاو  لصا  نآ ، ناـکما  رب  نوزفا  هک  ارچ  راـکنا . لـباق  ریغ  تسا  يرما  ـالبرک ، هب  تیب  لـها  ناریـسا  دورو  يهلئـسم 
: تسا هدروآ  م 645 )  ) امن نبا  تسا . هدمآ  یخیرات 

یف هترایزل  اومدق  مشاه  ینب  نم  ۀعامج  هیلع و  هللا  ۀمحر  يراصنألا ، هللادبع  نب  رباج  اودجو  ءالبرکب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لایع  رم  امل  و 
؛ بابحألا دابکأل  حرقملا  باصملا  اذه  یلع  حونلا  بائتکالا و  نزحلاب و  اوقالتف  دحاو ، تقو 

ترایز يارب  هک  دنتفای  ار  مشاه  ینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر ، البرک  هب  مالسلاهیلع  نیسح  تیب  لها  هک  یماگنه  و 
نیا رب  هلان  هودنا و  نزح و  اب  نانآ  دندوب . هدیسر  مه  هب  نامز  مه  هدمآ و  ترضح  نآ 

. دنتخادرپ يراوگوس  هب  دندمآ و  مه  درگ  زوسلد  تبیصم 
*****

: دیوگ یم  م 664 )  ) سوواط نبا  دیس  [. 1]
هیلع هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نم  الاجر  مشاه و  ینب  نم  ۀعامج  هللا و  ۀمحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرصملا ، عضوم  یلا  اولصوف 

؛ مطللا نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  و  دحاو ، تقو  یف  اوفاوف  مالسلاهیلع ، نیسحلا  ربق  ةرایزل  اودرو  دق  هلآ  و 
دندید ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر و  تداهش  هاگیاج  هب  سپ 

نیا زا  [. 2 . ] دندز یم  دوخ  يهنیس  هب  هداد و  رس  هودنا  هیرگ و  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  نامز  مه  مالسلاهیلع ، نیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک 
ماش رد  تیب  لها  ناریـسا  نایرج  يهرابرد  مالـسلااهیلع  یلع  تنب  يهمطاف  زا  دوخ ، دنـس  هب  قودص  خیـش  موحرم  هک  تسا  یتیاور  رتالاب 
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: دومرف هک  اجنآ  ات  دیامرف ، یم  لقن 
نیـسح نب  یلع  ترـضح  هک  هاگنآ  ات  ءالبرک ؛ یلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  در  ةوسنلاب و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  جرخ  نأ  یلا 

[. 3  ] دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  دش و  جراخ  ماش  زا  نانز  هارمه  مالسلاهیلع 
: دیامرف یم  بابرا )  ) یقارشا دمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  موحرم 

عونمم يراوگوس  هیرگ و  زا  دندرک و  چوک  البرک  زا  رارطضا  هارکا و  اب  هک  هتـسکش  لد  يهلفاق  نآ  هک  دیامن  یم  دیعب  تداع ، بسح  هب 
عوجر هنیدم  هب  لاح ، رب  عالطا  هسدـقم و  رباقم  لاح  رب  یهاگآ  نودـب  دـندید ، باتفآ  لباقم  ار  دوخ  يادهـش  يهفیرـش  داسجا  دـندش و 

[. 4  ] دندرگرب هدشن  زئاف  هسدقم  تبرت  نآ  ترایز  هب  دننک و 
؟ دناهدرکن حیرصت  هلئسم  نیا  هب  املع  زا  یخرب  ارچ  هک  دسر  یم  نهذ  هب  شسرپ  نیا  اجنیا  رد 

: مییوگ یم  خساپ  رد 
. درک میهاوخ  نایب  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  دناهدرک ، رکذ  ار  بلطم  نیا  نادنمشناد  زا  يرایسب  الوا ،

نیا رکذ ، مدـع  فرـص  هب  ناوت  یمن  و  تسین ، یخیرات  يهعقاو  نیا  لوصح  مدـع  يانعم  هب  ناگرزب  ناخروم و  زا  یخرب  رکذ  مدـع  ایناث ،
[. 5 . ] دومن راکنا  ار  هلئسم 

: زا دنترابع  دناهدرواین ، نایم  هب  البرک  زا  ینخس  دناهدومن و  هراشا  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  تیب  لها  تکرح  هب  اهنت  هک  یناگرزب 
: دسیون یم  ناشیا  دیفم ، خیش  - 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبأ  انالوم  اندیـس و  مرح  عوجر  ناک  رفـصلا )  ) هنم نیرـشعلا  یف  و 
[. 6  ] دوب هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ام  يالوم  دیس و  تیب  لها  تشگزاب  زور  رفص  هام  متسیب 

: تسا هتشاگن  نینچ  ناشیا  یسوط ؛ خیش 
ۀنیدـم یلا  ماـشلا  نم  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  اندیـس  مرح  عوجر  ناـک  رفـص )  ) هنم نیرـشعلا  مویلا  یف  و 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا 
هللا یلص  ربمایپ  يهنیدم  يوس  هب  ماش  زا  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  هللادبعابا  ام  دیس  تیب  لها  رفص  هامزا  متـسیب  زور  رد 

[. 7  ] دنتشگزاب هلآ  هیلع و 
: تسا هدروآ  نینچ  ناشیا  یلح ؛ رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش 

ناک مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  انالوم  لـتق  یف  هب  ۀـیاورلا  فـالتخا  یلع  نیتس  نینثا و  وأ  نیتس  يدـحا و  ۀنـس  رفـص  نم  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  انالوم  مرح  عوجر 

نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  ام  يالوم  تیب  لها  تشگزاـب  تیاور ، رد  فـالتخا  رب  اـنب  [، 8  ] اـی 62 لاس 61 و  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  رد 
: دسیون یم  حابصملا  باتک  رد  ناشیا  یمعفک ؛ خیش  [. - 9  ] تفرگ تروص  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع 

یلع نب  نیسح  تیب  لها  رفص  هام  زا  متـسیب  رد  ۀنیدملا ؛ یلا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفـصلا )  ) هنم نیرـشعلا  یف  و 
: تسا هدروآ  باتک  رگید  ياج  رد  و  [. 10  ] دنتشگزاب هنیدم  تمس  هب  مالسلاهیلع 

تیب لها  رفص ) متسیب   ) زور نیا  رد  و  ۀنیدملا ؛ یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفـص ) نم  نیرـشعلا   ) مویلا اذه  یف  و 
. دنتشگزاب هنیدم  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع  نیسح 

هب اجنیا  رد  دـناهدوب و  هنیدـم  دـصق  هب  ماش  زا  تیب  لها  جورخ  زور  نتخاس  صخـشم  ماـقم  رد  اـهنت  ناـگرزب  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  [. 11]
ار نآ  يهشیر  دـیاب  هچرگ  دـیدرگ . حرطم  ادـعب  ـالبرک  هـب  نـتفر  يهلئـسم  هـک  نآ  هـچ  دناهتـشادن ؛ رظن  ـالبرک  هـب  ناـنآ  نـتفر  يهلئـسم 

هجیتن هنوگنیا  ناوت  یم  هتفگ  شیپ  بلاطم  رب  انب  تفای . رهطم  رـس  ندنادرگزاب  يارب  دـیزی  زا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  تساوخرد 
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: تفرگ
هنیدم دصق  هب  ماش  زا  ناشیا  جورخ  نامز  رفـص ، متـسیب  نانآ ، لقن  قبط  رب  ود . درمـش ؛ هلئـسم  نافلاخم  زا  ناوت  یمن  ار  ناگرزب  نیا  کی .

عمج لباق  تسا ، ناشیا  یلـصا  نطو  هک  هنیدم  هب  نتفر  دـصق  اب  البرک  زا  رورم  نوچ  درادـن ؛ البرک  هب  نتفر  اب  یتافانم  دـصق ، نیا  تسا و 
هک تسا  نیا  ناشیا  دوصقم  هک  دناهدرک  تشادرب  نینچ  یسوط  خیش  ترابع  رهاظ  زا  سوواط ، نبا  دیـس  نوچ  یخرب ، هک  نیا  هس . تسا .
ماش زا  زور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ  تسا . لمجم  لقاال  ای  و  رهاـظ ، فـالخ  دناهدیـسر ؛ هنیدـم  هب  رفـص ، متـسیب  رد  تیب  لـها 

داعبتسا يارب  یلاجم  رگید  نایب ، نیا  اب  تسا و  لوصو »  » يهملک زا  ریغ  عوجر »  » يهملک نوچ  دندیسر ؛ هنیدم  هب  هک  نآ  هن  دندش ، جراخ 
. دنام یمن  یقاب  سوواط  نبا  دیس 

*****
ص 107. نازحألا ، ریثم  [ 1]

ص 458. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  ص 225 ؛ فوهللا ، [ 2]
ح 243 ص 232 ، یلامألا ، قودص ، خیش  [ 3]

ص 192 نیظعاولا ، ۀضور 
ص 140 ج 45 ، راونألاراحب ،

ص 440. ج 17 ، ملاوعلا ،
ص 207. ۀینیسحلا ، نیعبرألا  [ 4]

. تسا مدع  هب  حیرصت  زا  معا  حیرصت  مدع  رگید  یترابع  هب  و  [ 5]
ص 46. ۀعیشلا ، راسم  [ 6]

ص 730 دجهتملا ، حابصم  [ 7]
ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ،

يرجه کی  تصش و  لاس  رتاوتم  هکلب  روهشم و  لوق  رب  انب  مالسلاهیلع ، نیسح  هللادبعابا  ترضح  تداهش  لاس  درادن ، اج  دیدرت  نیا  [ 8]
. تسا هدوب  يرمق 

ص 219. ۀیوقلا ، ددعلا  [ 9]
ص 510. یمعفک ، حابصم  [ 10]

ص 489 نامه ، [ 11]

نیعبرا نیمادک 

تداهش زا  سپ  زور  لهچ 

زا هک  تسا ، ینیـسح  تضهن  رد  یخیرات  مهم  ثحابم  زا  دندش ، البرک  دراو  زور  نآ  رد  تیب  لها  ناریـسا  هک  یلاس  نیعبرا و  زور  نییعت 
یفن و هب  ار  ياهدـع  هدـیدرگ و  ینوگانوگ  تالامتحا  تایرظن و  حرط  بجوم  هتخاس و  لوغـشم  ار  نادنمـشناد  يهشیدـنا  نهذ و  زابرید 

. میدرگ هلئسم  لصا  دراو  هاگنآ  هتخاس و  حرطم  دمآرد  شیپ  ناونع  هب  ار  یبلاطم  زاغآ  رد  هک  دراد  اج  تسا . هدومن  راداو  نآ  تابثا 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  لاوقا 
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: دراد دوجو  رظن  هس  البرک ، هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  نامز  اب  يهطبار  رد 
لاس رفص  متـسیب  رد  ینعی  مود ، نیعبرا  رد  ناشیا  ود . دندمآ . البرک  هب  يرجه  لاس 61  رفص  متـسیب  رد  ینعی  لوا ، نیعبرا  رد  نانآ  کی .

. دندش فرشم  البرک  هب  خیرات ، ود  نیا  زا  ریغ  ینامز  رد  نانآ  هس . دندمآ . يرجه   62
یلو دناهدرک ، رکذ  ار  مود  لوق  [ 1  ] ناسیون خیرات  زا  یخرب  هچ  رگ  تسا . موس  لوا و  لوق  رادـم  رئاد  هلئـسم  هک  تسا  نیا  ثحب  رد  قح 

ار هلئسم  نیاربانب ، تسا . ینز  هنامگ  نظ و  ساسارب  اهنت  تسا و  یخیرات  دهاوش  لالدتسا و  زا  یلاخ  نوچ  دومن ، دامتعا  نآ  هب  ناوت  یمن 
. میزادرپ یم  نآ  دقن  هیرظن و  ود  ره  لیالد  رکذ  هب  و  میهد ، یم  رارق  نآ  ریغ  لوا و  نیعبرا  روحم  ود  رد 

*****
ص 285 نیـسحلا ، مامالا  لتقم  رد  یفجن  یـسبط  هللا  تیآ  موحرم  تسا و  هداد  خیراوتلا  خـسان  رد  رهپـس  موحرم  ار  نآ  لامتحا  ایوگ  [ 1]

. تسا هدومن  لقن  ار  نآ  طوطخم ) )

لوا نیعبرا  ناقفاوم 

نیا ناشیا  مالک  رهاظ  زا  مک  تسد  ای  و  دناهداد ، لوا  نیعبرا  رد  مالسلامهیلع  مالسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  هب  رظن  ناگرزب ، زا  ياهدع 
: دوش یم  هدافتسا  انعم 

: دسیون یم  ۀیقابلا  راثآلا  باتک  رد  ناشیا  م 440 ؛)  ) ینوریب ناحیروبا  کی .
: لوألا مویلا  یف  رفص ؛ رهش 

: لوقی وه  هدی و  یف  ناک  بیضقب  هایانث  رقن  و  هیدی ، نیب  هللا  هنعل  دیزی  هعضوف  قشمد ، ۀنیدم  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  لخدأ 
مقتنأ مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

لعف  ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 
اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 

لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج 
احرف اولهتسا  اولهأف و 

لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث 
مهخایشأ نم  مرقلا  انلتق  دق 

لدتعاف  ردبب  هانلدع  و 
؛] 2  ] ماشلا نم  مهفارصنا  دعب  همرح  مه  و  نیعبرألا ، ةرایز  هیفو  هتثج ، عم  نفد  یتح  [ 1  ] همثجم یلا  نیسحلا  سأر  در  نیرشعلا  یف  و 

 … داهن دوخ  لباقم  رد  ار  نآ  داب -  يو  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی -  و  دندومن ، قشمد  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  رفـص ، هام  لوا  زور  رد 
زور نیا  يهرابرد  نیعبرا  ترایز  دندومن و  نفد  اج  نامه  رد  دندرک و  قحلم  شندب  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  نآ ، متـسیب  زور  رد  و 

[. 3 !] دندرک ترایز  ار  شربق  ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیب  لها  زا  نت  لهچ  هک  دنیوگ  نیعبرا »  » ار ترایز  نیا  ببس  نیدب  و  تسا .
: دسیون یم  ةرکذت  رد  م 671 )  ) یبطرق ود .

ةرایز هیف  ةراـیزلا  نومـسی  مهدـنع  فورعم  موی  وه  و  لـتقلا ، نم  اـموی  نیعبرأ  دـعب  ءـالبرکب  ۀـثجلا  یلا  دـیعأ  سأرلا  نا  لوقت  ۀـیمامالا  و 
: دنیوگ یم  هیماما  نیعبرألا ؛

دای ترایز  هب  نآ  زا  تسا و  فورعم  نانآ  دزن  زور  نیا  دش و  قحلم  ندب  هب  هدـنادرگزاب و  البرک  هب  زور  لهچ  زا  سپ  ناشیا  سدـقم  رس 
[. 4  ] تسا نیعبرا »  » ترایز دوصقم  دننک و  یم 
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: دسیون یم  تادوجوملا  بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  باتک  رد  ناشیا  م 682 ؛)  ) ینیوزق دومحم  نب  دمحم  نب  ایرکز  هس .
: هنم لوألا  مویلا 

هیما ینب  دیع  رفص  هام  لوا  هتثج ؛ یلا  نیسحلا  سأر  تدر  هنم  نورـشعلا  و  قشمدب ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  سأر  هیف  تلخدأ  ۀیمأ ، ینب  دیع 
دش هدنادرگزاب  ندب  هب  ار  ناشیا  رس  هام ، نآ  متسیب  زور  رد  دنتخاس و  دراو  قشمد  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  زور  نآ  رد  نوچ  تسا ؛

[. 5]
: تسا هدروآ  نینچ  دصاقملا  حیضوت  باتک  رد  ناشیا  م 1030 ؛)  ) ییاهب خیش  . راهچ

مالسلاهیلع هتداهش  نم  نیعبرألا  موی  وه  مویلا و  اذه  یفو  مالسلاهیلع -  نیسحلا  هللادبع  یبأل  نیعبرألا  ةرایز  هیف  رفصلا ؛) نم   ) رشع عساتلا 
، ءالبرک یلا  ماشلا  نم  مالـسلاهیلع  همرح  دورو  مویلا  کـلذ  یف  قفتا  و  مالـسلاهیلع ، هتراـیزل  هنع  هللا  یـضر  يراـصنألا  رباـج  مودـق  ناـک 

؛ ۀیحتلا مالسلا و  هنکاس  یلع  ۀنیدملا  نیدصاق 
نب رباج  دورو  زور  تسا ، نیعبرا  زور  هک  زور  نیا  رد  تسا … و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیعبرا  ترایز  رفص ، هام  مهدزون  زور 

البرک هب  ماش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  دورو  زور  اب  زور  نآ  تفاتـش و  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا ، يراصنا  هللادبع 
[. 6 . ] دنتشاد ار  هنیدم  هب  تمیزع  دصق  ناشیا  هک  یلاح  رد  دیدرگ ؛ یکی 

: دیوگ یم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نفد  لحم  يهرابرد  نوگانوگ  لاوقا  رکذ  نمض  رد  م 1031 )  ) يوانم جنپ .
: دنیوگ یم  هیماما  لتقلا ؛ نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دیعأ  سأرلا  نولوقی  ۀیمامالا  و 

اب يهطبار  رد  م 1110 )  ) یسلجم يهمالع  شش . [. 7 . ] دیدرگ نفد  البرکرد  دش و  هدنادرگزاب  ندب  هب  رس  تداهـش ، زا  زور  لهچ  زا  سپ 
: دیامرف یم  نیعبرا  زور  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترایز  بابحتسا  تلع 

نم مهعوجر  دنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر  کلذ  یف  ۀـلعلا  نأ  باحـصألا  نیب  روهـشملا  و 
تیب لها  تشگزاب  نآ ، تلع  هک  تسا  نیا  باحـصا  نیب  روهـشم  داـسجألاب ؛ سؤرلا  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  قاـحلا  ماـشلا و 

هب ار  سدقم  ياهرس  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  و  دنتشگ . یم  زاب  ماش  زا  هک  یماگنه  تسا ، البرک  هب  يزور  نینچ  رد  مالسلاهیلع  نیسح 
[. 8 . ] تخاس قحلم  ناشیا  داسجا 

وگزاب نیعبرا  زور  رد  تیب  لها  تشگزاب  يهرابرد  ار  باحصا  نیب  ترهش  ناشیا  هک  دناهدرک  تشادرب  نینچ  ترابع  نیا  رهاظ  زا  یخرب 
هن تسا ، نیعبرا  زور  رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تراـیز  بابحتـسا  ترهـش ، قـلعتم  هک  دوـش  هـتفگ  تـسا  نـکمم  دـناهدومن .

! البرک هب  نیعبرا  زور  رد  تیب  لها  تشگزاب 
: دسیون یم  يواربش  تفه .

زا سپ  زور  لـهچ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  ندـب  هب  رـس  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هلتقم ؛ نم  اـموی  نیعبرأ  دـعب  ءـالبرکب  ۀـثجلا  یلا  دـیعأ  لـیق  و 
[. 9  ] دش هدنادرگزاب  ندب  هب  تداهش ،

: دیوگ یم  زین  [( 10  ] م 1322  ) یجنلبش تشه .
ندب هب  ترـضح  نآ  رـس  هک  تسا  نیا  هیماما  رظن  لتقملا ؛ نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دـیعأ  هنأ  یلا  ۀـیمامالا  تبهذ  و 

[. 11 . ] دش هدرپس  كاخ  هب  البرک  رد  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  زور  لهچ  و  دیدرگ ، قحلم  ناشیا 
: دسیون یم  رباج  ترایز  يهرابرد  یفطصملا  ةراشب  تیاور  رکذ  زا  سپ  م 1341 ق ) ( ) بابرا  ) یقارشا دمحم  ازریم  هللا  تیآ  هن .

لوا لاـس  رد  رباـج  تراـیز  هک  هدـشن  رکذ  زین  رگید و  زور  اـی  هدوب  نیعبرا  زور  رد  رباـج  تراـیز  هک  تسین  روکذـم  ربتعم ، ربـخ  نیا  رد 
نیعبرا زور  رد  البرک  هب  ار  تیب  لها  دورو  لاح  ره  رد  تسا . رما  ود  ره  ققحت  هعیـش ، بتک  ریاس  رد  روکذـم  نکیل  دـعب ؛ ای  دوب  تداهش 

قودص یلاما  ترابع  زا  و  نیعلارون ، باتک  بحاص  فنخموبا و  سوواط و  نبا  امن و  نبا  دننام  هصاخ ؛ هماع و  زا  دناهدرک ، رکذ  يرایـسب 
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: دیوگ هک  دوش  رهاظ  زین 
 … ءالبرک یلا  سأرلا  در  ةوسنلاب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  جرخ 

رظن يهصالخ  رکذ  زا  سپ  ناشیا  دـناهدومنن . قارع  هب  یترفاسم  تیب  لها  تداهـش ، لاس  زا  دـعب  هک  تسا . ظوفحم  خـیرات  هریـس و  رد  و 
: دیامرف یم  يرون  ثدحم 

وا دوخ  هک  نآ  اب  سوواط  نب  دیس  هچ  رگا  درک ، بیذکت  بارغتسا  هب  ناوتن  ار  هلوقنم  روما  تسین و  يزیچ  داعبتـسا  رب  هدایز  وا  لصاح  و 
عـضو رد  عبتت  لمأت و  یـسک  هاـگره  هدومن و  داعبتـسا  لاـبقا  باـتک  رد  هدرک ، رکذ  نیعبرا  رد  ار  [ 12  ] تیب لـها  دورو  فوهل  باـتک  رد 

ره اصوصخ  تسین ، تداع  فالخ  ناشیا  تفاسم  یط  هنوگ  نیا  هک  دناد  یم  دـشاب ، هدومن  هقباس  يهنمزا  رد  اصوصخ  بارعا و  ترفاسم 
دورو بیذکت  يارب  یهجو  لاح  ره  رد  تسا …  دوهعم  یسب  ترفاسم  رد )  ) ریـس تعرـس  لیبق  نیا  زا  دشاب و  هتـشاد  باتـش  ياهلفاق  هاگ 

[. 13 . ] تسین البرک  هب  تیب  لها 
، دومن يروآدرگ  هرابنیا  رد  گرزب  یباتک  دومن و  لمحت  هلئسم  نیا  تابثا  رد  یناوارف  جنر  ناشیا  ییابطابط ؛ یـضاق  دیهـش  هللا  تیآ  هد .

. دروآ میهاوخ  يرون  ثدحم  يهلدا  حرط  ماگنه  هب  ار  وا  يهلدا  يهصالخ  هک 
هدرک رکذ  ار  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  رهاط  ندـب  هب  سدـقم  رـس  ندـنادرگزاب  اـهنت  قوف ، ياـهلقن  زا  یخرب  هچ  رگ  هک  تسا  ینتفگ 

راک نیا  روهشم  لوق  رب  انب  و  تسین ، ادج  البرک  هب  تیب  لها  تشگزاب  يهلئـسم  زا  ندب ، هب  رـس  قاحلا  يهلئـسم  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ،
ار یجنلبـش  يواربش و  يواـنم ، ینیوزق ، نآ  زا  سپ  یبطرق و  نخـس  ور  نیا  زا  تفریذـپ ، تروص  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  طـسوت 

. میدروآ
*****

(. خ ل  ) هتثج [ 1]
ص 422. ۀیقابلا ، راثآلا  [ 2]

(. تشرس اناد  ربکا  يهمجرت   ) ص 528 لصف 20 ، ۀیقابلا ، راثآلا  [ 3]
ص 668. ج 2 ، ةرکذتلا ، [ 4]

ص 45. تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  [ 5]
زور يهبساحم  رب  ینبم  دناهتسناد ، نیعبرا  زور  ار  مهدزون  زور  هک  ناشیا  شیامرف  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  ص 6 . دصاقملا ، حیضوت  [ 6]
زور ناونع  هب  ار  زور  نیا  ناشیا  زج  سک  چیه  و  تسا ، دـعب  زور  زا  هبـساحم  هک  تسا  نآ  رهاظ  و  تسا ، نیعبرا  ددـع  نمـض  رد  اروشاع 

. تسا هدرکن  یفرعم  نیعبرا 
ص 205. ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  [ 7]

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، [ 8]
ص 70. فارشألا ، بحب  فاحتالا  [ 9]
ص 53. ج 13 ، نیفلؤملا ، مجعم  [ 10]

ص 121. راصبألا ، رون  [ 11]
. دناهتخاسن نیعم  ار  نامز  و  دناهدومن ، لقن  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  ار  تیب  لها  دورو  اهنت  فوهل  رد  دیس  موحرم  [ 12]

.205 ص 207 -  ۀینیسحلا ، نیعبرألا  [ 13]

لوا نیعبرا  نافلاخم 
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هک دناهتـسناد ، لاحم  ای  دـیعب و  ار  نآ  دـنریذپب و  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  دناهتـسناوتن  نادنمـشناد  زا  ياهدـع 
: میروآ یم  ار  ناشیا  زا  یخرب  نانخس 

خیش مالک  زا  دوخ  هک  یتشادرب  اب  و  دزاس ، یم  دراو  هشدخ  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ناشیا  ارهاظ  سوواط ؛ نب  دیـس  کی .
: دسیون یم  وا  تسا . هتسناد  دیعب  خیرات  نیا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  دراد ، یسوط 

: نأ حابصملا  یف  تدجو  و 
اولصو مهنأ  حابصملا  ریغ  یف  و  رفص ، نم  نیرشعلا  موی  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  عم  ۀنیدملا  اولـص  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مرح 

يرج ام  هفرعی  دیزی  یلا  بتک  هللا  هنعل  دایز  نب  هللادیبع  نأل  دعبتسم ، امهالک  و  رفص ، نم  نیرشعلا  موی  ماشلا  نم  مهدوع  یف  اضیأ  ءالبرک 
یلا مهلمح  امل  هنأل  و  اـهنم ، رثکأ  وأ  اـموی  نیرـشع  وحن  یلا  جاـتحی  اذـه  و  هیلا ، باوجلا  داـع  یتح  مهلمحی  مل  و  مهلمح ، یف  هنذأتـسی  و 

نم اموی  نیعبرأ  نم  رثکأ  اورخأت  مهنأ  یـضتقی  لاحلا  ةروص  و  درب ، رح و ال  نم  مهنکی  عضوم ال  یف  ارهـش  اـهیف  اوماـقأ  مهنأ  يور  ماـشلا 
مهلوصو نوکی  ام  هنکل  و  کلذ ، نکمیف  ءالبرک ، یلع  مهدوع  یف  مهزاوج  امأ  و  ۀنیدملا ، وأ  قارعلا  اولـصو  نأ  یلا  مالـسلاهیلع  لتق  موی 

جاتحیف زاجحلا  نم  ارئاز  لصو  رباج  ناک  ناـف  يراـصنألا ، هللادـبع  نب  رباـج  يور  اـم  یلع  اوعمتجا  مهنـأل  رفـص ، نم  نیرـشعلا  موی  اـهیلا 
؛ اهریغ وأ  ۀفوکلا  نم  زاجحلا  ریغ  نم  لصو  رباج  نوکی  نأ  یلع  و  اموی ، نیعبرأ  نم  رثکأ  هئیجم  هیلا و  ربخلا  لوصو 

: هک مدید  حابصم  رد 
هب نانآ  هک  متفای  حابصم  ریغ  رد  دندیسر و  هنیدم  هب  رفص ، متسیب  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  تیب  لها 

ياهمان هللا -  هنعل  دایز -  نب  هللادـیبع  هک  نآ  يارب  تسا ؛ دـیعب  نآ  يود  ره  دندیـسر و  البرک  هب  زور  نامه  رد  ماش ، زا  تشگزاب  ماـگنه 
تفایرد ار  خـساپ  هک  یماگنه  ات  وا  دومن و  هزاجا  بسک  ماش  هب  ناریـسا  نداتـسرف  يارب  هتـشون و  ار  ارجاـم  نآ  رد  هک  تشون  دـیزی  يارب 

. تسا دنمزاین  رتشیب  ای  زور  تسیب  هب  راک  نیا  دومنن و  ناشیا  لاسرا  هب  مادقا  درکن ،
: تسا هدش  تیاور  نینچمه 

نیا هیـضق  تروص  تشادیمن و  زاب  امرـس  امرگ و  زا  ار  ناشیا  هک  دندوب  ییاج  رد  هام  کی  نانآ  دـندرب ، ماش  هب  ار  تیب  لها  هک  یماگنه 
زور رد  یلو  تسا ، ریذـپ  ناکما  تشگزاب  ماگنه  البرک  زا  ناشیا  روبع  اـما  دندیـسر . هنیدـم  اـی  قارع و  هب  نیعبرا  زا  سپ  ناـنآ  هک  تسا 

زاجح زا  ترایز  ناونع  هب  رباج  رگا  دندرک و  تاقالم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  اب  تیاور -  قبط  اهنآ -  هک  ارچ  تسا ؛ هدوبن  رفـص  متـسیب 
[. 1 . ] تسا دنمزاین  زور  لهچ  زا  شیب  البرک ، هب  يو  ندمآ  وا و  هب  ربخ  ندیسر  دشاب ، هدمآ 

یمن میدروآ  باتک  نیا  زا  ام  هک  یترابع  اب  تسا ، هدرک  لقن  دـهتجملا  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  مـالک  زا  ناـشیا  هچنآ  هک  تسا  ینتفگ 
: تسا نیا  تسا  خیش  حابصم  رد  هچنآ  دزاس .

یلص لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللادبع  یبأ  اندیس  مرح  عوجر  ناک  هنم  نیرشعلا  مویلا  یف  و 
[. 2 [ ؛ هلآ هیلع و  هللا 

، درادـن دوجو  لوصو  يهملک  یـسوط  خیـش  مالک  رد  تسا . هنیدـم  هب  ندیـسر  و  لوصو »  » زا ریغ  هنیدـم  هب  ماـش  زا  تشگزاـب  و  عوجر » »
ناشیا هک  نیا  نایب ، نیا  اب  میتسین و  قفاوم  ناشیا  تشادرب  اب  ام  هک  تسناد ، خیش  مالک  زا  سوواط  نب  دیـس  تشادرب  دیاب  ار  نیا  نیاربانب ،

ره رد  یلو  تسا ؛ یفتنم  اعوضوم  لوا  رما  تسا ، هتـسناد  دیعب  ار  لاس 61  رفـص  متـسیب  خیرات  رد  البرک  هب  ای  هنیدم و  هب  تشگزاب  رما  ود 
نب رباج  ترایز  یتح  لوا و  نیعبرا  رد  ار  تیب  لـها  تشگزاـب  دـنک ، یم  رکذ  هک  یخیراـت  تادنتـسم  نیارق و  هب  هجوت  اـب  ناـشیا  لاـح ،

: دناد یم  دوخ  لوق  لیلد  ار  دهاوش  نیا  دریذپ و  یمن  خیرات  نیا  رد  ار  يراصنا  هللادبع 
مزال رتشیب  ای  زور و  تسیب  دودح  همان ، تشگرب  تفر و  درک ، فیلکت  بسک  داتـسرف و  دـیزی  يارب  همان  هفوک  زا  دایز ، نب  هللادـیبع  فلا .

. دراد

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2663 

http://www.ghaemiyeh.com


بـش يامرـس  زا  زور و  يامرگ  زا  ار  ناشیا  هک  یبسانمان  رایـسب  ياج  رد  ماش  رد  هاـم  کـی  دودـح  تیب  لـها  هک  تسا  هدـش  تیاور  ب .
هب ربخ  ندیـسر  نوچ  دـناسرب ، البرک  هب  ار  دوخ  رفـص  متـسیب  رد  دـناوت  یمن  زین  هللادـبع  نب  رباج  ج . دنتـشاد . تماقا  دومن  یمن  تظفاحم 

ار رباج  اب  تاقالم  البرک و  زا  روبع  ناکما  نایاپ ، رد  ناشیا  دراد . زاین  زور  لهچ  زا  شیب  هب  البرک  تمـس  هب  زاجح  زا  وا  تکرح  زاجح و 
: هکنیا رب  ینبم  ناشیا  ریخا  شیامرف  دریذپ - . یم  لوا  نیعبرا  ریغ  رد 

دهاوخ زاین  تقو  زور  لهچ  زا  شیب  هب  دشاب ، هدش  البرک  راپـسهر  هاگنآ  هدش و  هاگآ  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  زاجح  رد  رباج  هچنانچ  »
: داتفا هجض  هب  راب  هس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هنیدم  نوچ  تسین ؛ مامت  دوب ،»

نم هک  داد  ربخ  دیسرپ . ار  تلع  وا  زا  دید . دولآ  رابغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يو  دید . یبیجع  باوخ  هملـسما  اروشاع ، زور  رد  . 1
ره هک  دوب  هدومرف  دوب و  هداد  كاخ  زا  رپ  ياهشیش  هملس  ما  هب  ترـضح  نآ  نینچمه  [ 3 . ] مدید ار  نیسح  ندیسر  تداهش  هب  نونکا  مه 

تفر كاخ  نآ  غارس  باوخ ، نآ  زا  سپ  هملس  ما  تسا . هدیسر  تداهش  هب  منیـسح  هک  نادب  تفرگ ، دوخ  هب  نوخ  گنر  كاخ  نیا  هاگ 
. دوب هدومرف  ینیبشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تفای  نانچ  ار  نآ  و 

. دوب سابع  نبا  نانآ  يهلمج  زا  هک  تشاد ، یپ  رد  ار  هنیدم  لها  درم  نز و  موجه  هک  داد  رس  هلان  ناغف و  هجض و  نانچ  هاگنآ 
یتفرعم نآ  اب  هدوب و  هنیدم  رد  رباج  هک  درادن  يدعب  چیه  نیاربانب ، [ 5 [ ؛ تسا هدش  لقن  تنس  لها  هعیـش و  بتک  رد  هروراق  يارجام  [ 4]

. ددرگ راپسهر  وس  نادب  البرک ، يهعجاف  قمع  زا  نتفای  یهاگآ  سپ  دوب ، اراد  هک 
دوجو هب  هجوت  اب  ضرف ، نیا  رب  انب  دـش ، مالعا  مدرم  هنیدـم و  یلاو  هب  یمـسر  ربخ  تموکح ، نالماع  يوس  زا  البرک ، يهعجاف  زا  سپ  . 2

رد البرک  هب  وا  ندیـسر  هنیدم و  زا  رباج  تکرح  زاب  دشاب ، هدیـسر  هنیدم  هب  ربخ  نیا  رفـص  يادتبا  مرحم و  رخآ  یلاوح  ات  هچنانچ  کیپ ،
. دوب دهاوخ  ریذپ  هیجوت  رفص  متسیب 

[. 6  ] هنیدم هب  تیب  لها  ندیسر  ماگنه  هب  . 3
رب ینبم  رگید  لوق  لوا و  نیعبرا  رد  البرک  هب  تشگزاب  يهراـبرد  باحـصا  نیب  روهـشم  لوق  رکذ  زا  سپ  ناـشیا  یـسلجم ؛ يهمـالع  ود .

: دیوگ یم  دریذپ و  یمن  ار  ود  ره  هنیدم ، هب  خیرات  نیا  رد  ناشیا  تعجارم 
کلذ یف  ۀـلعلا  نأ  باحـصألا  نیب  روهـشملا  و  مویلا ، اذـه  یف  هیلع  هللا  تاولـص  هترایز  بابحتـسا  یف  ۀـلعلا  ام  راـبخألا  یف  سیل  هنأ  ملعا 

هللا تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  قاحلا  و  ماشلا ، نم  مهعوجر  دـنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لـثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر 
رهظی امک  کلذ  عسی  نامزلا ال  نأل  ادـج ، نادعبتـسم  امهالک  و  ۀـنیدملا ، یلا  اوعجر  مویلا  کلذ  لثم  یف  لیق  و  داـسجألاب ، سوؤرلا  هیلع 

؛ دعبتسم اضیأ  يرخألا  ۀنسلا  یف  کلذ  نوک  و  راثآلا ، رابخألا و  نم 
، نآ تلع  هک  تسا  نیا  باحـصا  نیب  روهـشم  تسین و  هتـسناد  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  ترایز  بابحتـسا  تلع  تایاور ، راـبخا و  زا 

نیسح نب  یلع  تسد  هب  اهندب  هب  اهرس  نتخاس  قحلم  البرک و  هب  ماش  زا  يزور  نینچ  لثم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  تشگزاب 
شیاجنگ نامز ، نوچ  تسا ؛ دیعب  نآ  يود  ره  دنتشگزاب و  هنیدم  هب  نانآ  يزور ، نینچ  لثم  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  تسا . مالسلاهیلع 

. دوش یم  هتسناد  تایاور  رابخا و  زا  هک  هنوگ  نامه  درادن ؛ ار  نآ 
[. 7 . ] تسا دیعب  مه  نآ  دنشاب ، هدیسر  البرک  هب  دعب  لاس  نیعبرا  رد  نانآ  هک  نآ  اما  و 

ار ياهدع  نهذ  هک  دراد . هجوت  لباق  ياهلدا  تسا و  هدش  رکنم  یلک  روط  هب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  هلئسم  ناشیا  يرون ؛ ثدحم  هس .
. دمآ دهاوخ  ناشیا  مالک  لیصفت  تسا و  هتشاد  لوغشم  دوخ  هب 

: دسیون یم  هتسناد و  دیعب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  زین  ناشیا  یمق ؛ ثدحم  راهچ .
: هک هدرک  تیاور  زین  سوواط  نب  یلع  لیلج  دیس  دوخ  هکلب  دنقفتم ، نیخروم  نیثدحم و  تاقث  هک  داب  فوشکم 

، نآ سپ  زا  درک و  هناور  نیعل  دایز  نبادزن  ار  ادهش  ياهرس  تسخن  نوعلم  دعس  رمع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب 
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سوبحم ار  ناـشیا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  اـب  تتامـش  تعانـش و  زا  دـعب  ثیبخ  داـیز  نبا  درب و  هفوک  بناـج  هب  ار  تیب  لـها  رگید  زور 
ناور ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  نیعل  دیزی  دیامن . لمع  هچ  اهرس  تیب و  لها  باب  رد  هک  داتـسرف  هیواعم  نب  دیزی  هب  همان  و  تشاد ،

. داتسرف ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفس  يهیهت  نوعلم  دایز  نبا  مرجال  تشاد . دیاب 
زا ار  ناشیا  ریـس  هک  دیامن  یم  نانچ  هدش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناج  هب  ناشیا  ریـس  يهقرفتم  تایاکح  هدـیدع و  يایاضق  زا  هچنآ  و 

. دوش یم  زور  تسیب  هب  بیرق  مه  نآ  هدوب ، تارف  یبرغ  هیرب و  يارق  یناطلس و  هار 
لابقا رد  دیـس  هک  نانچ  دناهدرک ، فقوت  هام  کی  هب  بیرق  مه  ماش  رد  و  هدش ، هتفگ  خسرف  میقتـسم 175  طخ  هب  ماش  هفوک و  نیب  ام  هچ 

هک رفص  متسیب  زور  دندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا  دعب  تیب  لها  هک  تسا  دعبتسم  یلیخ  بلاطم  نیا  يهظحالم  اب  سپ  هدومرف … 
هک نآ  هوـالع  هب  هدرمـش ، دعبتـسم  لاـبقا  رد  ار  بلطم  نیا  لـجأ  دیـس  دوخ  دـنوش و  دراو  هدوب  ـالبرک  هب  رباـج  دورو  زور  نیعبرا و  زور 
زا نآ  رکذ  رگید  هک  نآ  اب  دناهدرکن ، بلطم  نیا  هب  هراشا  هریغ  لتاقم و  رد  خیراوت  ریـس و  لها  نیدمتعم  ثیدح و  نف  يالجأ  زا  يدحا 
هب تیب  لها  تکرح  باب  رد  دیفم  خیـش  ترابع  زا  هک  نانچ  دوش ؛ یم  مولعم  نآ  راکنا  ناشیا  مالک  قایـس  زا  هکلب  هدوب ، هتـسیاش  یتاهج 

قارع رفـس  زا  يرکذ  مادکچیه ، رد  دـناهدرک و  رکذ  نارگید  ینامرق و  يربط و  ریثا و  نبا  ار  ترابع  نیا  بیرق  و  یتفایرد . هنیدـم  تمس 
: هک دناهتفگ  یمعفک  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش  هکلب  تسین ؛

تهج هب  هللادبع  نب  رباج  زور  نامه  رد  هنیدم و  هب  ماش  زا  دندرک  عوجر  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  مرح  رفص  متـسیب  زور  رد 
دناهداد لامتحا  یضعب  درک … و  ترایز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  یسک  لوا  دمآ و  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز 

هدش هداد  لامتحا  مه  تسا و  دـیعب  یتاهج  هب  لامتحا  نیا  دـناهدمآ و  البرک  هب  ماش  هب  هفوک  زا  نتفر  نیح  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هک 
ار ناشیا  دورو  دناهدرک  لقن  هک  امن  نبا  خیـش  دیـس و  هچ  هدوب ، نیعبرا  زور  ریغ  رد  نکیل  دناهدمآ ، البرک  هب  ماش  زا  تعجارم  زا  دـعب  هک 

دناهتخاسن و دیقم  نیعبرا  زور  هب  البرک ، هب 
هب دیقم  دناهدرک ، لقن  هک  هریغ  ریـسلا و  بیبح  ءادهـشلا و  ۀضور  بحاص  دـننام  نارگید  هک  نآ  ببـس  هب  تسا ، فیعـض  زین  لامتحا  نیا 

: هدومرف هک  نانچ  دندش ، دراو  تقو  کی  زور و  کی  رد  رباج  اب  هک  تسا  رهاظ  زین  دیس  ترابع  زا  و  دناهتخاس . نیعبرا  زور 
هب رباج  دورو  لیـصفت  دش  رکذ  هچنآ  يهوالع  هب  هدوب و  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباج  دورو  هک  تسا  ملـسم  و  دـحاو ،» تقو  یف  اوفاوف  »

دورو زا  يرکذ  ادبا  تسا و  دوجوم  تسا  هربتعم  بتک  زا  ود  ره  هک  یفطصملا  ةراشب  و  سوواط ، نب  دیـس  رئازلا  حابـصم  باتک  رد  البرک 
. دوش رکذ  دیاب  ماقم  بسح  هب  هک  نآ  اب  هدشن ، ماگنه  نآ  رد  تیب  لها 

موحرم جنپ . ددرگ . یم  مولعم  ناشیا  خساپ  دوش  یم  هداد  اجنآ  هک  یخساپ  اب  و  درادن ، يرون  ثدحم  نخـس  رب  هفاضا  یبلطم  ناشیا  [. 8]
! تسا هدرمش  یخیرات  ياههناسفا  ءزج  ار  نآ  تسا و  هدش  هیضق  رکنم  زین  ناشیا  یتیآ ؛ میهاربا  دمحم  خیش 

لقن ار  بلطم  نیا  هک  یـسک  اهنت  دـیامرف  یم  هدـش و  رکنم  ار  رباج  اب  تیب  لها  تاقالم  ربخ  ناـشیا  يرهطم ؛ دیهـش  هللا  تیآ  شـش . [. 9]
! تسا هدرکن  لقن  ناشیا  زا  ریغ  سک  چیه  و  تسا ، فوهل  رد  سوواط  نب  دیس  هدرک 

هک تسا  ینتفگ  [. - 10 . ] درادـن يراگزاس  نآ  اب  زین  یلقع  لیلد  تسا و  هدـیدرگن  نآ  ضرعتم  دوخ  ياهباتک  رگید  رد  دیـس  دوخ  یتح 
يهمیمـض اب  هژیو  هب  ناشیا ، ترابع  رهاظ  هک  تسا ، نیعبرا  زور  صوصخ  رد  نآ  لوصح  مدع  تاقالم ، ربخ  راکنا  زا  ناشیا  دوصقم  رگا 

دوصقم رگا  و  تسا . هتفگن  ار  يزیچ  نینچ  زین  فوهل ، باتک  رد  یتح  سوواط ، نب  دیـس  هک  تفگ  دـیاب  دـیامن ، یم  ار  نیا  یلقع ، لـیلد 
و [ 12  ] ییاهب خیش  وا  زا  سپ  و  [ 11  ] امن نبا  وا  زا  شیپ  تسین و  درفتم  دیـس  تسالبرک ، رد  رباج  اب  تیب  لها  تاقالم  لصا  راکنا  ناـشیا 

. دناهتفگ نارگید  و  [ 15  ] يزودنق [، 14  ] یسلجم همالع  [، 13  ] بلاط یبا  نب  دمحم  دیس 
*****

ص 589. لامعألا ، لابقا  [ 1]
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ص 730. دجهتملا ، حابصم  [ 2]
ك: ر . [ 3]

ص 657 ج 5 ، يذمرت ، ننس 
ح 882 ص 373 ، ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا 

ص 388 مالسلاهیلع ،) نیسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) قشمد خیرات 
ص 433 بلاطلا ، ۀیافک 

ص 22 ج 1 ، ۀباغلا ، دسا 
ص 126 ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا 

ص 202 ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و 
ص 316 ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 

ص 294 هقرحملا ، قعاوصلا 
ص 439 ج 2 ، لامکلا ، بیذهت 
ص 96 ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم 

ص 148 یبقعلا ، رئاخذ 
ص 217 نیطمسلا ، ررد  مظن 

ص 298 ج 2 ، بلاطملا ، رهاوج 
ص 202. قودص ، خیش  یلاما 

ح 640. سلجم 11 ، ص 315 ، یسوط ، خیش  یلاما  [ 4]
ح 2817 ص 114 ، ج 3 ، یناربط ،)  ) ریبکلا مجعملا  [ 5]

ص 426 بلاطلا ، ۀیافک 
ص 162 ج 1 ، یمزراوخلا ، لتقم 

ص 408 ج 6 ، لامکلا ، بیذهت 
ص 189 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم 

ص 292 ۀقرحملا ، قعاوصلا 
ص 346 ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت 

ص 146 یبقعلا ، رئاخذ 
ص 125 ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا 

ص 93 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا 
ص 130 ج 2 ، داشرالا ،
ص 180 ۀمامالا ، لئالد 
ص 217 يرولا ، مالعا 

ص 193 ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور 
ص 215. نیطمسلا ، ررد  مظن 
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ك: ر . [ 6]
ص 373. ةرونملا ، ۀنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا 

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، [ 7]
.524 ص 525 -  لامآلا ، یهتنم  [ 8]

ص 148. اروشاع ، یخیرات  یسررب  [ 9]
ص 30. ج 1 ، ینیسح ، يهسامح  [ 10]

ص 107. نازحألا ، ریثم  [ 11]
ص 6. دصاقملا ، حیضوت  [ 12]

ص 458. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  [ 13]
ص 450. نویعلا ، ءالج  [ 14]

ص 92. ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  [ 15]

نافقوتم

ار مود  ای  لوا  نیعبرا  رظن  ود  زا  کیچیه  هدومن و  فقوت  هلئـسم  رد  یفجن ، یـسبط  اضر  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  نوچ  یخرب  لـباقم ، رد  و 
: دیامرف یم  دنک و  رایتخا  هتسناوتن 

ماشلا ال یف  مهفقوت  نأ  خیراوتلا  ةدع  رهاظ  نأ  عم  یلوألا ، ۀنـسلا  یف  سانلا  ماوع  دنع  روهـشملا  نکل  و  کلذ ، یف  نیفقوتملا  نم  انأ  هیلعف 
؛ رهش نم  لقی 

نیا مدرم  ماوع  دزن  روهـشم  یلو  منک ) یمن  رایتخا  ار  لوق  ود  زا  کی  چیه  و   ) متـسه هلئـسم  رد  ناگدـننک  فقوت  يهرمز  زا  نم  نیاربانب ،
. دنتشگزاب البرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  نانآ  هک  تسا 

[. 1 . ] تسا هدوبن  هام  کی  زا  رتمک  ماش  رد  ناشیا  فقوت  هک  تسا  نیا  یخیرات  بتک  یضعب  رهاظ  هک  نآ  اب 
*****

(. یطخ يهخسن   ) ص 285 مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  لتقم  [ 1]

دقن يوزارت  رد  هاگدید  ود 

رد تیب  لـها  تشگزاـب  رکنم  یلک  روط  هب  يرون  ثدـحم  دـنراد . رارق  هلئـسم  تهج  ود  رد  ییاـبطابط ، یـضاق  يرون و  ثدـحم  موـحرم 
وا ریثأت  تحت  یمق  ثدحم  نوچ  ینارگید  هداد و  شرورپ  رگید  یشاوح  اب  ار  لامعألا  لابقا  رد  سوواط  نبا  يههبـش  تسا و  لوا  نیعبرا 

باوج ندنارورپ  اب  هدمآرب و  لوا  نیعبرا  رد  تیب  لها  تعجارم  تابثا  ماقم  رد  ییابطابط  یضاق  دیهش  لباقم ، فرط  رد  و  دناهتفرگ . رارق 
ام يور ، نیا  زا  تسا . هدیشک  رایـسب  تمحز  ناوارف و  جنر  قح  هب  هدمآ و  ناشیا  ییوگ  خساپ  هب  روطق  یباتک  شراگن  یقارـشا و  موحرم 

. مینیشن یم  یسررب  دقن و  هب  ار  فرط  ود  ره  يهلدا  هصالخ ، روط  هب 

رگید یهاگدید  ینخس و 

ار ناکما  ضرف  دیدرگ  رکذ  هک  يدهاوش  و  تسین ، زاسراک  هدـش  رکذ  تاروذـحم  هب  هجوت  اب  اعدا  دروم  ترهـش  هک  دـش  مولعم  نونکات 
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هب ناشیا  تشگزاب  اب  ار  تیب  لها  اب  يو  تاقالم  رباج و  ترایز  نیب  همزالم  اـما  و  تسین . یفاـک  عوقو  تاـبثا  يارب  یلو  دـنک ، یم  تباـث 
: تسناد یفتنم  ناوت  یم  هنوگنیا  لوا  نیعبرا  رد  البرک 

هدیرخ ناج  هب  ار  رفـس  جنر  هک  یهاگآ  فراع و  دنمـشناد  رادافو و  رای  نآ  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دسر  یم  رظن  هب  نیارق ، هب  هجوت  اب 
تسد دنکن و  هدنسب  ترایز  کی  هب  تسا ، هدش  راپسهر  البرک  تمس  هب  نس  تلوهک  یلاسگرزب و  رد  هدیسارهن و  دوخ  راک  بقاوع  زا  و 

: دشاب هتفاتش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  دوخ  بوبحم  الوم و  ربق  ترایز  هب  راب  ود  مک 
: لوا ترایز 

[3  ] مالسلاهیلع نیـسحلا  لتقم  رد  یمزراوخ  و  [ 2  ] رئازلا حابصم  رد  سوواط  نب  دیـس  و  [ 1  ] یفطـصملا ةراشب  رد  يربط  هک  تسا  یترایز 
: مود ترایز  دناهدروآ .

: تخادرپ میهاوخ  هاگدید  نیا  نییبت  هب  ریز  رد  تسا . مالسلامهیلع  تیب  لها  اب  تاقالم  هب  نورقم  هک  تسا  یترایز 
لوصح مدـع  رب  هنیرق  هکلب  تسا ؛ هدـشن  تاقالم  يهلئـسم  هب  ياهراـشا  هنوگچـیه  یمزراوخ ، سوواـط و  نب  دیـس  يربط و  تیاور  رد  . 1
تمـس هب  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  هیطع  زا  رباج  تراـیز ، ماـجنا  زا  سپ  هک  دـننک  یم  حیرـصت  یمزراوخ  يربط و  دراد . دوجو  زین  تاـقالم 

. دنک تیاده  هفوک  ياههناخ 
. دنکن لقن  ار  نآ  هیطع  ددرگ و  عقاو  تیمها  نیا  اب  ياهثداح  هک  تسا  دیعب  رایسب  [ 4 . ] دنتشادرب ماگ  ریسم  نیا  رد  ود  ره  هاگنآ 

هدوبن ناشیا  زا  ریغ  یـسک  رباج ، تراـیز  ماـگنه  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یمزراوخ  سوواـط و  نب  دیـس  يربط و  ربخ  زا  هچنآ  . 2
ترـضح نآ  ربق  ترایز  هب  زین  مشاه  ینب  زا  یهورگ  هک  تسا  هدوب  یتقو  تیب ، لـها  اـب  تاـقالم  هب  نورقم  تراـیز  هک  نآ  لاـح  تسا و 

[. 5 . ] دنتفای اجنآ  رد  مشاه  ینب  زا  ياهدع  اب  ار  رباج  دندیسر ، البرک  هب  هک  یماگنه  تیب  لها  دندوب و  هتفاتش 
. درادن دوجو  هیطع  زا  يرثا  مان و  چیه  مود  ترایز  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هتسجرب  هیطع  شقن  مان و  لوا ، ترایز  رد  . 3

هک تسا  بلطم  نیا  يهدننک  تابثا  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رئاز  نیتسخن  رباج  هک  نیا  رب  ینبم  نادنمـشناد  ناخروم و  حیرـصت  . 4
دیاب ار  هیطع  اب  رباج  ترایز  نایب ، نیا  اب  تسا و  مشاه  ینب  زا  یهورگ  ترایز  زا  شیپ  يو  ترایز 

. داد رارق  وا  ترایز  نیتسخن 
هنوگچـیه دراد و  دوـجو  هیطع  ماـن  نآ  رد  هک  دـناهدروآ ، یمزراوـخ  و  رئازلا ) حابـصم   ) رد سوواـط  نب  دیـس  يربـط و  هـچنآ  هصـالخ ،

نب دیـس  امن و  نبا  هک  هچنآ  اب  دوش ، یم  متخ  هفوک  تمـس  هب  ناشیراپـسهر  هب  ترایز ، ماجنارـس  درادـن و  مشاه  ینب  روضح  زا  ياهراشا 
نوچ یـصخش  هک  درادن  يدعب  هنوگ  چیه  دـنک و  یم  قرف  تسین ، هیطع  شقن  مان و  زا  يرثا  نآ  رد  هک  دـناهدروآ ، فوهل )  ) رد سوواط 

. دنکن هدنسب  ترایز  کی  هب  رباج 
و تسا ، مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش ، رالاس  تداهـش  زا  زور  لهچ  تشذـگ  زا  سپ  رباج  تراـیز  زور  نیعبرا  زور  نیارباـنب ،

مود نیعبرا  زا  شیپ  املـسم  یلو  میناد ، یمن  ار  نآ  زور  اـقیقد  هچرگ  تسا ؛ نیعبرا  زا  سپ  ناـشیا  اـب  رباـج  تاـقالم  تیب و  لـها  تراـیز 
نیا رد  مه  ار  تیب  لـها  دورو  هچناـنچ  [، 6  ] تسا هدرک  نییعت  رفـص  هاـم  لوا  رد  ماـش  هب  ار  رهطم  رـس  دورو  هک  یلقن  هب  هجوـت  اـب  تسا .

، ماش رد  ناشیا  تماقا  تدم  [، 8  ] تسا هدش  نییعت  رفـص  هام  متـسیب  ناشیا ، جورخ  نامز  هک  يربخ  هب  هیکت  اب  و  [ 7  ] مینادب ماش  هب  خیرات 
يهلـصاف البرک  هب  تیب  لها  ندیـسر  ناـمز  دـشاب ، هدوب  ماشلاۀـیداب  ربناـیم  هار  زا  ناـنآ  تشگزاـب  ریـسم  هک  نآ  رب  اـنب  هدوب و  زور  تسیب 

دنـشاب و هدیـسر  البرک  هب  لوالا  عیبر  لیاوا  رد  ای  رفـص و  نایاپ  دودح  رد  نانآ  هک  درک  نامگ  ناوت  یم  و  درادن . لوا  نیعبرا  اب  ینادـنچ 
نامز مینادب  یناطلـس  هار  زا  مه  ار  تشگزاب  ای  و  مینادـب ، [، 10  ] مین هام و  کی  اـی  و  [ 9  ] هام کی  دودـح  ار  ناشیا  تماقا  تدـم  هچنانچ 

. دشاب هدوب  لوالا  عیبر  هام  زا  ریغ  رد  هک  تسا  دیعب  دتفا و  یم  ریخأت  هب  يرادقم 
یـضاق موحرم  هچنآ  اما  دریذـپ . یم  نایاپ  اهـشکمشک  تاعزانم و  زا  يرایـسب  و  دوش ، یم  لح  هلئـسم  تالکـشم  زا  يرایـسب  نایب  نیا  اـب 
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يهمزالم توبث  زا  یـشان  ققحت ، ضرف  رد  ددرگ و  حرطم  لیلد  ناونع  هب  دناوت  یمن  تسا ، هدرک  دای  املع  مهف  ناونع  هب  نآ  زا  ییابطابط 
: تسا نیا  ثحب  يهجیتن  هتشذگ ، بلاطم  هب  هجوت  اب  تفرگن . رارق  شریذپ  دروم  هک  تسا ، تاقالم  لوصح  رباج و  ترایز  نیب 

رفص متـسیب  زین  ار  جورخ  نامز  و  دنـشاب ، هتـشگزاب  البرک  هب  ریـسم  نامه  زا  نانآ  هدرب و  ماش  هب  ماشلا  ۀیداب  قیرط  زا  ار  تیب  لها  هچنانچ 
نیا هک  نیما  دیس  و  دنک ، یمن  دییأت  ریـسم  نیا  زا  ار  تفر  ریـسم  ینیارق  یلو  دراد . دوجو  لوا  نیعبرا  رد  البرک  هب  ندیـسر  ناکما  مینادن ،

رد تسا و  هتخاس  حرطم  ار  نآ  دیاش  و  لعل »  » يهملک رکذ  اب  اهنت  دروآ و  یمن  ار  يدـهاش  لیلد و  هنوگ  چـیه  دـنک ، یم  رکذ  ار  لامتحا 
. دروخ یمن  مشچ  هب  ریسم  نیا  رد  تکرح  زا  يرثا  يربتعم ، ریغ  ربتعم و  باتک  چیه 

زا اهنآ  نداد  تکرح  نیاربانب ، دروآ ؛ تسد  هب  دوخ  نیگنن  تیانج  زا  ار  هرهب  تیاهن  تساوخ  یم  هیما  ینب  دـساف  تموکح  نآ ، رب  نوزفا 
تقو زور  تسیب  دودح  هب  ریسم  نیا  رد  تکرح  دزاس و  یم  هولج  یقطنم  تشاد ، دوخ  رد  ار  لزنم  لهچ  دوش  یم  هتفگ  هک  یناطلس ، هار 
هطقن دهـشم  لثم  دریگ ، رارق  دانتـسا  دروم  دناوت  یم  دییأت  ناونع  هب  ریـسم  نیا  رد  تیب  لها  نادیهـش و  زا  يراثآ  ندنام  یقاب  و  دراد . زاین 

زا یضعب  یخیرات ، هجوت  دروم  بتک  زا  یخرب  رد  کبلعب . ای  بلح  ياهرهش  لثم  ریسم ، رد  تیبلالآ  ناکدوک  زا  یخرب  نفدم  ای  و  [، 11]
[، 13  ] نیِرْسَِّنق رد  [ 12  ] بهار رید  يهیضق  لثم  تسا ؛ یناطلس  هار  هب  طوبرم  هک  دناهدرک  رکذ  ار  هار  تانایرج 

، دناهتفگ مین  هام و  کی  ات  کی  دودح  ات  هک  ماش  رد  تیب  لها  تماقا  تدـم  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، کبلعب . رد  تیب  لها  زا  یـضعب  نانخس 
تدم نآ  هچ  رگا  ، ) دناهدوب ینادنز  هفوک  رد  هک  یتدم  هب  تیانعاب  تسا و  هتفگ  نامعن  یضاق  وا  زا  شیپ  و  سوواط ، نب  دیس  هکنانچمه 

یمن یقطنم  لوا  نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  زاب  ربهمان ، رتوبک  یتح  ای  کیپ و  طسوت  دیزی  زا  فیلکت  بسک  يهلئـسم  و  دـشاب ) مک 
. میناد

یخیرات رظن  زا  هک  نامعن ، یضاق  دننامه  یخرب  لقن  اب  تسا  ضراعم  نارگید ، ییاهب و  خیـش  ینیوزق و  ینوریب و  لثم  یخرب  حیرـصت  اما 
لوصح رباج و  ترایز  نیب  يهمزـالم  زا  یـشان  دـناهداد  تبـسن  هیماـما  هب  هچنآ  و  تسا . هدوبن  نونفوذ  ناـنآ  لـثم  تسا و  مدـقم  اـهنآ  رب 

اما میتـسناد . نیعبرا  زا  سپ  رگید  یتراـیز  رد  ار  نآ  و  تفرگن ، رارق  شریذـپ  دروـم  هک  تسا  لوا  نیعبرا  رد  تـیب  لـها  اـب  يو  تاـقالم 
هک نانچمه  مینادب ؛ صاخ  یطیارـش  اب  و  هژیو ، يرما  ار  نآ  ای  و  مینادن ، نیعبرا  زور  رد  دیاب  ای  ار  رهاط  دسج  هب  رهطم  رـس  قاحلا  خـیرات 

[. 14 . ] تسا هدیسر  نآ  هب  سوواط  نب  دیس 
*****

ص 74. یفطصملا ، ةراشب  [ 1]
ص 286. رئازلا ، حابصم  [ 2]

ص 190. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  [ 3]
: دیوگ یم  هیطع  هب  رباج  هک  اجنآ  [ 4]

ك: ر . « ) قیرطلا یف  اراص  مث  نافوک ، تایبا  وحن  ینذخ  »
(. ص 75 یفطصملا ، ةراشب 

: دیوگ یم  ص 107  نازحألا ، ریثم  رد  امن  نبا  [ 5]
نیا بیرق  و  هترایزل » اومدق  مشاه  ینب  نم  ۀعامج  هیلع و  هللا  ۀمحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجو  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لایع  رم  امل  «و 

. تسا هدروآ  ص 225  فوهل ، رد  دیس  ار  نومضم 
ص 45. تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ص 422 ؛ ۀیقابلا ، راثآلا  [ 6]

. تسا نانچ  يوق  نامگ  هب  هک  [ 7]
ص 510 و 489. یمعفک ، حابصم  ص 219 ؛ ۀیوقلا ، ددعلا  ص 730 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 46 ؛ ۀعیشلا ، راسم  [ 8]
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ص 589. لامعألا ، لابقا  [ 9]
ص 269. ج 3 ، رابخألا ، حرش  [ 10]

ار یگنس  و  مدومن ، ادیپ  بلح  رهش  رد  ار  سدقم  ناکم  نیا  ترایز  قیفوت  متـشاد ، هیروس  روشک  هب  اریخا  بناج  نیا  هک  يرفـس  رد  [ 11]
رد ماقم  نآ  یلوتم  هللارـصن ، میهاربا  خیـش  ياقآ  باـنج  ار  مهم  ناـیرج  نیا  و  مدرک ، هدـهاشم  دوب  هتفرگ  نوخ  گـنر  نآ  زا  یتمـسق  هک 

: دومن وگزاب  میارب  ش  1381 ه -  / 12 اب 24 /  ربارب  ق ، مارحلا 1424 ه - مرحم  خیرات 11 
لوغـشم ماقم  نیا  راـنک  رد  یناتـسکاپ  نایعیـش  زا  ياهدـع  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  يرادازع  ماـیا  رد  شیپ  لاـس  تفه  دودـح  »

هب ربخ  هک  یتقو  دور ، یم  ورف  نآ  رد  جـیردت  هب  دـعب  و  دوش ، یم  رهاظ  گنـس  يور  رب  هزات  ینوخ  ناهگان  هک  دـندوب  هناصلاخ  يرادازع 
جیردت هب  مه  نآ  دعب  و  دوب ، هدـنام  یقاب  هک  دوب  هزات  نوخ  يهرطق  کی  مدـید  هچنآ  مدـناسر . رخآ  تاظحل  رد  ار  مدوخ  دـندناسر ، نم 

.«. تفر ورف 
ص 60 ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  [ 12]

ص 303 ج 45 ، راونألاراحب ،
ص 418 مالسلاهیلع ،) نیسحلا  مامالا  خیرات   ) ج 17 ملاوعلا ،

. صئاصخ رد  يزنطن  زا  لقن  هب  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  زا 
نیِرْسَِّنق  [ 13]

ك: … ر .  ) مصاوعلا برقب  صمح  ۀهج  نم  ۀلحرم  بلح  نیب  اهنیب و  ۀنیدم ، نیِرْسَِّنق  تناک  و  بلح ، اهنم  ماشلاب  ةروک  یه 
(. ص 404 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم 

ك: ر . [ 14]
ص 588. لامعالا ، لابقا 

يرادازع

یناوخ هیثرم  شور  يهرابرد  هتکن  تشه  تسیب و  دصکی و 

: باتک زا  هدافتسا  اب 
نوخ کشرس 

. مینک لکوت  ادخ »  » هب یناوخ  هیثرم  رد  - 1
 - مالسلامهیلع يدهم -  ترضح  نیسح و  ماما  ارهز و  يهمطاف  ترضح  هژیوب  نانآ  زا  کمک  ناموصعم و  هب  لسوت  یناوخ  هیثرم  رد  - 2

. مینکن شومارف  ار 
نز يارب  و  مالـسلاهیلع )  ) درم يارب  ـالثم  مینک ، داـی  مارتـحا  اـب  مالـسلامهیلع -  تراـهط -  تمـصع و  نادـناخ  زا  یناوـخ ، هـیثرم  رد  - 3

. میرب راک  هب  ار  مالسلااهیلع ) )
رد دننک و  تیانع  ام  یناوخ  هیثرم  تاسلج  هب  مالسلامهیلع -  يدهم -  ترضح  هژیوب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ات  میهاوخب  ادخ  زا  - 4

. دنیامرفب ینارون  شیوخ  يارآ  لد  لامج  هب  ار  ام  راکهنگ  نامشچ  دنروایب و  فیرشت  سلاجم  هنوگ  نیا 
 - ناـمز ماـما  نیـسح و  ماـما  ارهز و  يهمطاـف  ترـضح  هژیوـب  تراـهط  تمــصع و  نادـناخ  زا  مـیراد  هقـالع  یناوـخ  هـیثرم  هـب  رگا  - 5

. دنهد رارق  دوخ  یعقاو  ناناوخ  هیثرم  يهرمز  رد  ار  ام  ات  میهاوخب  مالسلامهیلع - 
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نآ سپ  دنک ، یم  اطع  دوخ  ناتـسود  هب  مالـسلامهیلع -  تراهط -  تمـصع و  نادناخ  دنوادخ و  هک  تسا  ییاهتمعن  زا  یناوخ  هیثرم  - 6
. مینکن شزرا  مک  میریگن و  مک  تسد  ار 

لیماف ردام و  ردپ و  ای  و  مهیلع -  هللا  ناوضر  دیلقت -  عجارم  ای  مالـسلامهیلع -  ناموصعم -  هب  ار  دوخ  یناوخ  هیثرم  باوث  میناوت  یم  - 7
. مینک هیده  نآ  دننام  و 

. مینادب یعرش  يهفیظو  تدابع و  ماجنا  ناونع  هب  ار  هیثرم  ندناوخ  - 8
. میشاب تفاظن  اب  تراهط و  اب  یناوخ  هیثرم  ماگنه  رد  - 9

. درادب قفوم  یناوخ  هیثرم  رد  ار  ام  ات  میهاوخب  ادخ  زا  میناوخب و  زامن  تعکر  ود  یناوخ  هیثرم  زا  شیپ  میناوت  یم  - 10
ۀمطاف ای   » يهلمج ای  و  انکردا » نامزلا  بحاص  اـی   » يهلمج اـی  اـنکردا » هللادـبعابا  اـی   » يهلمج هیثرم  ندـناوخ  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش  - 11

. مییامن يراج  نامنابز  رب  ای  مینارذگب و  دوخ  بلق  زا  ار  انیکردا » ءارهزلا 
ناـیاپ هب  ار  نآ  هنوگچ  میهد و  همادا  ار  نآ  هنوگچ  مینک ، زاـغآ  ار  نآ  هنوگچ  هک  مییاـمن  رکف  نآ  يهراـبرد  یناوـخ  هیثرم  زا  شیپ  - 12

. مییامن نایب  ار  نآ  هنوگچ  یلک  روطب  میرب و 
 - مالسلامهیلع نیموصعم -  يهمئا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  یمارگ  ربمایپ  رب  تاولص  دورد و  ادخ و  دمح  مان و  اب  ار  هیثرم  - 13

: مییوگب الثم  مینک . زاغآ  نانآ  نمشد  زا  يرازیب  و 
نیبیطلا هتیب  لها  یلع  دـمحم و  مساـقلا  یبا  اـنیبن  اندیـس و  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  مث  نملاـعلا ، بر  دـمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »

نیرهاطلا
«. نیدلا موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  و 

: مییوگب الثم  مینک . زاغآ  ادخ  تافص  دای  ادخ و  مان  اب  زین  ار  هیثرم  میناوت  یم  - 14
 … «. میحر ای  نامحر  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »

مینک رکذ  ار  یناتساد  هرطاخ و  ای  میناوخب و  رعـش  تیب  دنچ  میناوت  یم  ناموصعم  رب  دورد  ادخ و  دمح  تافـص و  مان و  رکذ  زا  سپ  - 15
. مییامن وگزاب  ار  هیثرم  لصا  سپس  و 

هک ددرگن  ینالوط  ردق  نآ  دوش  یعس  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هیثرم  لصا  ندناوخ  زا  شیپ  یناتـساد  ای  هرطاخ و  ای  رعـش  رگا  - 16
. دهد رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  نآ  ياوتحم  فده و  هیثرم و  لصا  دوش و  رتشیب  هیثرم  لصا  زا 

رظن زا  تسرد و  اوتحم  رظن  زا  دـیاب  دـنتفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  یناوخ  هیثرم  رد  نآ  ریاظن  ای  هرطاخ و  اـی  ناتـساد  اـی  رعـش  هچاـنچ  - 17
. دنشاب ربتعم  حیحص و  كردم 

. دهاوخ یم  يزاس  هنیمز  ای  هنیمز و  نافرع ، اریز  دوشن ، هدافتسا  اج  همه  رد  هیثرم  هب  طوبرم  ینافرع  راعشا  زا  تسا  هتسیاش  - 18
هابتـشا و راچد  هیثرم  ندناوخ  ماگنه  رد  ات  مینک ، ظفح  نیرمت و  نآ  دننام  ای  هناخ  رد  ار  نآ  هیثرم ، ندـناوخ  زا  شیپ  هار و  زاغآ  رد  - 19

. میوشن یشومارف  ای 
. دننیشنب رتعمج  تروص  هب  میهاوخب  نانآ  زا  ناکما  تروص  رد  دناهتسشن ، هدنکارپ  روطب  هیثرم  ندینش  يارب  ناگدنونش  رگا  - 20
. میورن هاگلتق » لادوگ   » هب يروف  فورعم ، لوق  هب  مییامنن . عورش  يزاس  هنیمز  ینیچ و  همدقم  نودب  ار  هیثرم  ات  مینک  یعس  - 21

اب دش  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  ای  و  رظن ، دروم  دیهـش  ای  موصعم  رب  مالـس  ضرع  اب  ار  هیثرم  ناوت  یم  يزاس  هنیمز  ینیچ و  همدقم  يارب  - 22
. مینک زاغآ  رظن  دروم  يهیثرم  هب  طوبرم  ياهرطاخ  ناتساد و  رکذ  رعش و  ندناوخ 

: میناوخب ار  اهمالس  نیا  میناوت  یم  نادیهش  رورس  يهیثرم  نایاپ  ای  زاغآ  يارب  یهاگ  - 23
رخا هللا  هلعج  راهنلا و ال  لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا  »
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[«. هتاکرب هللا و  ۀمحر  و   ] نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  مکترایزل  ینم  دهعلا 
تـسا موـصعم  نآ  هب  طوـبرم  هک  ار  لـسوت  ياـعد  زا  یتمـسق  میناوـت  یم  مالـسلاهیلع - یموـصعم -  ره  يهیثرم  ناـیاپ  اـی  زاـغآ  رد  - 24

: مینک ضرع  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  يهیثرم  يارب  الثم  میناوخب ،
انعفشتسا انهجوت و  انا  انیلوم  اندیس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  ۀجح  ای  هللا  لوسر  نبای  دیهشلا  اهیا  یلع  نب  نیسح  ای  هللادبعابا  ای  کیلع ] مالـسلا  »]

«. هللادنع انل  عفشا  هللا  دنع  اهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  و 
: تسا هلحرم  هس  ياراد  هیثرم  الومعم  - 25

، همدقم کی :
جوا ود :

. دورف هس : و 
یهاگ هک  مینک ، هاتوک  ار  هیثرم  دورف  يهلحرم  ینعی  میهدـن ، لوط  دایز  ار  نآ  دوخ ، كاـنزوس  جوا و  يهلحرم  هب  هیثرم  ندیـسر  زا  دـعب 

. دوش یم  هدناوخ  زین  دورف  نودب  یتح  هیثرم 
يهلحرم تهج  نیدـب  تسا . هیثرم  تمـسق  نیرت  كاـنزوس  دوـش و  یم  هدوـشگ  هیثرم  هرگ  هک  تسا  ياهلحرم  هیثرم ، جوا  يهلحرم  - 26

. مینک یمن  نایب  دوز  ار  هیثرم  جوا 
هب میروآ  دوجو  هب  اهنآ  رد  ینورد » یلوحت   » مینازیگنارب و ناگدنونش  رد  ار  يزادگ  زوس و  دیسر  دوخ  جوا  يهلحرم  هب  هیثرم  یتقو  - 27

. ددرگ هارمه  زادگ  زوس و  نآ  اب  ییاروشاع  دنلب  فراعم  هب  هجوت  تلاح  هک  ياهنوگ 
. مینک رتغاد  رتشیب و  ار  لسوت  ارهز » ای   » و نیسح » ای   » دننام یتاملک  اب  هیثرم  جوا  رد  - 28

مینکن و شومارف  ار  هیثرم  عوضوم  اب  ینارنخـس  عوضوم  طابترا  هک  تسا  هتـسیاش  میهد  یم  ماـجنا  ینارنخـس  اـب  هارمه  ار  هیثرم  رگا  - 29
. مینزب زیرگ »  » ناوخ هیثرم  نارونخس  حالطصا  هب  و  میشاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  ود  نآ  نیب  طابترا 

نایاپ هب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  يارب  مایق  تاولـص و  هحتاف و  اعد و  ندناوخ  اب  ار  هیثرم  تسا  هتـسیاش  - 30
. میرب

: نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و   » يهیآ ناوت  یم  هیثرم  نایاپ  زا  سپ  - 31
: نیملاظلا یلع  هللا  ۀنعل  الا   » يهیآ ای  و  دندرگ ». یم  زاب  یناکم  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  ناراکمتس  و 

. دناوخ ار  تسا ،» ناراکمتمس  رب  ادخ  نیرفن  دیشاب  هاگآ 
ار ءوسلا » فشکی  هاعد و  اذا  رطظملا  بیجی  نما   » يهیآ راب  جنپ  اعد  تباجتـسا  يارب  میناوت  یم  دش  هتفگ  هک  یتایآ  ندناوخ  زا  دـعب  - 32

. میناوخب
قحب مرکالا  لجالا  زعالا  مظعالا  میظعلا  کمـساب  كوعدن  کلئـسن و  انا  مهللا   » میناوخب ار  اعد  نیا  بیجی » نما   » زا سپ  میناوت  یم  - 33

ياهاعد هاگ  نآ  مییوگب و  هللا » ای   » راب هد  سپـس  و  نیـسحلا » ۀیرذ  نم  نیموصعملا  ۀعـستلا  نیـسحلا و  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دـمحم و 
. میناوخب ار  رگید 

رد میهد و  یم  حرـش  مینک و  یم  رارکت  ار  یلبق  رعـش  ای  بلطم  میدرک ، شومارف  ار  يدـعب  رعـش  ای  بلطم  یناوخ ، هیثرم  ماگنه  رگا  - 34
. میروآ دای  هب  ار  نآ  ات  میزادرپ  یم  يدعب  رعش  ای  بلطم  يوجتسج  هب  راک  نیا  نمض 

. میشاب ناگدنونش  رب  فرشم  هک  میریگ  رارق  ییاج  رد  میناوت  یم  رگا  یناوخ  هیثرم  يارب  - 35
دناوت یم  ناوخ  هیثرم  يوس  زا  يرکذت  اب  راک  نیا  یهاگ  مینک . فذـح  یناوخ  هیثرم  لحم  زا  ار  ساوح  زکرمت  عناوم  تسا  هتـسیاش  - 36

. دریگ ماجنا 
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لغب رد  مغ  يوناز  دـننک و  ـالبرک  يهناور  ار  اـهلد  دـنزادنیب ، ریز  هب  ار  اهرـس  اـت  میهاوخب  ناگدنونـش  زا  میناوت  یم  هیثرم  زاـغآ  رد  - 37
. دنریگب

عقومب مینک و  عورـش  عقومب  ار  هیثرم  ینعی  میهد ، ماجنا  دناهتـساوخ  ام  زا  هک  ینامز  تدم  رد  ار  هیثرم  رادـقم  تدـم و  میناوت  یم  ات  - 38
. میهد همتاخ 

. میشاب هتشاد  سفن  زین  هیثرم  يهمادا  يارب  ات  مینکن ، دنلب  میربن و  الاب  یلیخ  ار  دوخ  يادص  هیثرم  يادتبا  رد  - 39
نامز رورم  هب  هک  تسا  یعیبط  يرما  نیا  دـیآ ، یم  مک  نانآ  سفن  ای  دوش و  یم  کشخ  يدـتبم  ياهناوخ  هیثرم  ناهد  ولگ و  یهاگ  - 40

. دشن وربور  یلکشم  نینچ  اب  ات  درک ، تیاعر  دیاب  زین  ار  یلبق  يهتکن  دننام  یناوخ  هیثرم  تاکن  یلو  دور . یم  نیب  زا 
ندناوخ زا  شیپ  نامدوخ  ای  میـشوکب و  نآ  عفر  رد  میناوت  یم  هچنانچ  تسا ، فاصان  ای  هدروخ و  امرـس  ای  هتفرگ  امـش  يادـص  رگا  - 41

. مییوگب ار  نآ  ناگدنونش  هب  هیثرم 
. میشاب هتشاد  یباذج  اریگ و  بوخ ، عورش  هیثرم ، ندناوخ  يارب  مینک  یعس  - 42

: دناهتفگ هک  مینک  هیرگ  میزیرب و  کشا  میزوسب و  هیثرم  ندناوخ  هارمه  زین  نامدوخ  مینک  شالت  - 43
«. دنیشن لد  رب  مرج  ال  دیآرب ، لد  زا  هچنآ  »

(. یکابت  ) میریگب دوخ  هب  هیرگ  تلاح  مک  تسد  ءاکب ،)  ) مینک یمن  هیرگ  نامدوخ  هیثرم ، دناوخ  ماگنه  رگا  - 44
. مینک بلط  مالسلامهیلع -  ناموصعم -  ادخ و  دوخ  زا  ار  یناوخ  هیثرم  رد  هیرگ  لاح و  زوس و  - 45

: مییوگن الثم  میشاب . عضاوتم  مینادن و  رگید  ياهناوخ  هیثرم  زا  رترب  ار  دوخ  - 46
«. دروآ مک  ینالف  یلو  مدرک  یناوخ  هیثرم  تعاس  کی  نم  »

. مینک يرتشیب  هجوت  اهنآ  هب  سپ  تسا ؛ یناوخ  هیثرم  رد  رثوم  لماوع  زا  اوقت  صالخا و  قدص و  نیرمت و  هقالع و  - 47
: میئوگن الثم  دراذگن . ریثأت  یناوخ  هیثرم  يارب  ام  صالخا  رد  تیعمج  دایز  ای  مک  دادعت  - 48

«. دوبن نتخادنا  نزوس  ياج  دوب و  هلغلغ  هک  مدرک  یناوخ  هیثرم  یسلجم  رد  بشید  »
. میریذپب ار  نآ  میوشن و  تحاران  دندرک ، يدنمدوس  داقتنا  ام  یناوخ  هیثرم  زا  رگا  - 49

: میئوگن الثم  مینک ، يراددوخ  فلتخم  ياههنوگ  هب  رگید  ياهناوخ  هیثرم  ریقحت  زا  - 50
«. مدرک مک  ار  ینالف  يور  »

. تسا ادخ  دزن  راک  نیا  یقیقح  یلصا و  شاداپ  اریز  میوشن ، تحاران  دندادن  ياهیده  ام  هب  یناوخ  هیثرم  يارب  رگا  - 51
. میشاب لئاق  ياهژیو  مارتحا  اهناوخ  هیثرم  يارب  مالسلااهیلع -  نیسح -  ماما  ارهز و  يهمطاف  ترضح  رطاخ  هب  - 52

. میسوبب ار  نانآ  تسد  ای  میزیخرب و  دوخ  ياج  زا  ناشمارتحا  هب  میناوت  یم  لقادح  سپ 
زا ار  سلجم  لرتنک  دراوم ، یـضعب  رد  تسا  نکمم  اریز  میریگب ، هدـهع  هب  ار  سلجم  لرتنک  دوخ ، تیریدـم  اب  یناوخ  هیثرم  ماگنه  - 53

. دننزب مه  هب  ار  سلجم  مظن  دنهاوخب  نارگید  ای  میهدب و  تسد 
. تسادخ دزن  تکرب  ریخ و  هک  میشاب ، دنمتواخس  زین  دروم  نیا  رد  میهد و  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  یناوخ  هیثرم  تایبرجت  - 54

میناوخب و دیاب  ار  ییاهزیچ  هچ  هیثرم  يهمدقم  زاغآ و  رد  مینادب  الثم  میـشاب . هتـشاد  یفاک  طلـست  هیثرم  ياوتحم  عوضوم و  رب  امتح  - 55
. مییوگب دیاب  ار  ییاهزیچ  هچ  هیثرم  دورف  جوا و  رد 

. میوشن یهابتشا  بکترم  ات  مینک  رورم  هعلاطم و  ار  هیثرم  رگید  راب  کی  هیثرم ، ندناوخ  زا  شیپ  هار و  زاغآ  رد  - 56
: مییوگب نانآ  هب  الثم  مییوگب ، ناگدنونش  هب  ار  هیثرم  عوضوم  یناوخ  هیثرم  يادتبا  رد  میناوت  یم  - 57

«. مناوخب امش  يارب  ار  مالسلاهیلع -  - ربکا یلع  ترضح  يهضور  مهاوخ  یم  بشما  »
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هب يدراوم  رد  سپ  ددرگ ؛ مکاح  سلجم  نآ  رب  يرتشیب  هودـنا  نزح و  دـیاش  دـنوش ، شوماـخ  یناوخ  هیثرم  سلجم  ياـهغارچ  رگا  - 58
. میشاب هتشاد  هجوت  هتکن  نیا 

نیا مالسلااهیلع -  ارهز -  يهمطاف  ترضح  يهیثرم  رد  الثم  مییامن . زیهرپ  خساپ  نودب  تاهبش  تالاوئس و  حرط  زا  یناوخ  هیثرم  رد  - 59
نوریب نفک  زا  ار  دوخ  ياهتـسد  شگرم ، زا  دعب  مالـسلااهیلع -  ارهز -  يهمطاف  ترـضح  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  مینکن  حرطم  ار  لاوس 

. میهدن مه  ار  نآ  خساپ  دعب  دریگب و  شوغآ  رد  ار  مالسلااهیلع -  نیسح -  ماما  نسح و  ماما  دروآ و 
ینیقی یعطق و  تروص  هب  ار  البرک  رد  مالـسلااهیلع -  الیل -  ترـضح  روضح  دـننام  یناوخ  هیثرم  رد  كوکـشم  یلامتحا و  بلاطم  - 60

. مییامن يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  یتح  ای  مینکن و  رکذ 
. میزیهرپب یناوخ  هرابود  زا  مینکن و  رارکت  ار  هیثرم  ترورض ، نودب  - 61

ناملاع و نانخس  قیقد ، حیحص و  رابخا  رامآ و  لثملا ، برـض  هیبشت ، لاثم و  هرطاخ ، ناتـساد و  رعـش ، تایاور ، تایآ ، زا  میناوت  یم  - 62
عوضوم و اب  بسانتم  هک  ییابیز  یبدا و  ياههعطق  تالمج و  و  فیرشلا -  هرس  سدق  ینیمخ -  ماما  ترضح  ریظن  نادنمـشناد  ناگرزب و 

. مییامن هدافتسا  دنشاب  هیثرم  ياوتحم 
. میهدن تسد  زا  ار  کبس  نآ  ات  میشاب  هتشاد  تسرامم  نیرمت و  ردق  نآ  میتسه ، یصاخ  کبس  ياراد  هیثرم  ندناوخ  رد  رگا  - 63

ار نآ  ياـج  شمارآ  دورب و  نیب  زا  اـم  يهرهلد  سرت و  اـت  میـشکب ، قیمع  سفن  دـنچ  یناوخ  هیثرم  زا  شیپ  میناوت  یم  هار  زاـغآ  رد  - 64
. دریگب

. میزادنین تمحز  فلکت و  هب  ار  دوخ  مینک و  یناوخ  هیثرم  یعیبط  روطب  - 65
. مییامن زیهرپ  مالک  هیکت  نتشاد  زا  مینک و  يراددوخ  یناوخ  هیثرم  رد  یلحم  صاخ و  يهجهل  تاملک و  يریگراک  هب  زا  مومع  دزن  - 66

اهنآ نایاپ  زاغآ و  يهویـش  نایب و  تیفیک  یثارم و  باختنا  رد  نارگید  دوخ و  يهقیلـس  قوذ و  تیقالخ و  راکتبا و  زا  میناوت  یم  اـت  - 67
. مینک هدافتسا 

. مییامن حیحصت  ار  هابتشا  نآ  دعب ، يهسلج  رد  میتسناوتن  رگا  هسلج و  نامه  رد  میدرک ، یهابتشا  هیثرم  ندناوخ  رد  رگا  - 68
اریز مینک ، يزاس  هنیمز  ناگدنونـش  يارب  ار  بیاصم  لباقم  رد  ربص  تالکـشم و  ربارب  رد  لمحت  هیثرم ، ندـناوخ  ماـگنه  میناوت  یم  - 69

: تسا هدومرف  مالسلاهیلع -  موصعم - 
«. تسا نامیا  زا  یمین  ربص  »

. دراذگب یفطاع  يونعم و  ریثأت  زین  ناگدنونش  رد  داقتعا  نیا  ات  میشاب ، هتشاد  داقتعا  نامدوخ  میناوخ ، یم  هک  ياهیثرم  هب  - 70
. مینک يراددوخ  ییاههیرگ  نینچ  ماجنا  زا  تسا ، هدننز  اهندرک  هیرگ  یضعب  تیفیک  - 71

. میناوخن ار  اهنآ  ات  میشاب  عالطا  اب  تسا  هتفرگ  تروص  اههیثرم  رد  هک  یتافیرحت  اهغورد و  زا  - 72
. دنزادنا هیرگ  هب  ار  مدرم  دنوش و  كانزوس  الثم  ات  مینکن  فیرحت  دایز و  مک و  ار  اههیثرم  مدرم ، ندنایرگ  يارب  میشاب  بظاوم  - 73

. میراذگب مه  يور  ار  دوخ  نامشچ  یهاگ  میناوت  یم  دوش ، یم  ام  یناوخ  هیثرم  عنام  یصاخ  دارفا  ای  تیعمج  هاگن  رگا  - 74
. تسا ياهبتاکم  نابز  اب  یناوخ  هیثرم  زا  رتنیشنلد  ياهرواحم  نابز  اب  یناوخ  هیثرم  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  - 75

: تفگ یم  ياهبرجت  اب  ناوخ  هیثرم  - 76
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. مینک يراددوخ  دشابن  ناوخ  هیثرم  تیصخش  یناوخ و  هیثرم  اب  بسانتم  هک  یتکرح  ای  تلاح و  ره  زا  - 77
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يرتشیب کشا  دنیامن و  ساسحا  ار  يرتشیب  هودنا  مغ و  ات  مینک ، رارقرب  طابترا  ناگدنونش  تاساسحا  طیارش و  هیثرم و  ياوتحم  نیب  - 80
. دنزاس يراج  ار 

میناوت یم  رتشیب  ریثأت  هجوت و  بلج  يارب  زین  و  مییامن . بلج  ار  ناگمه  هجوت  ات  مینک  هاـگن  تیعمج  يهمه  هب  یناوخ  هیثرم  ماـگنه  - 81
. مینک هدافتسا  تسد  تروص و  رس و  تاکرح  زا  هیثرم  ياوتحم  اب  گنهامه  بسانتم و  ترورض و  دح  رد 

. میوشن ناساره  نانآ  تیصخش  ناگدنونش و  دایز  تیعمج  زا  و  میهدن ، هار  دوخ  هب  سرت  یناوخ  هیثرم  يارب  -82
هیثرم میهدـن و  هار  دوخ  هب  ار  سای  ور  نیا  زا  تسا ، یعیبط  يرما  بلق  دـیدش  نابرـض  هرهلد و  زرل و  سرت و  یناوخ  هیثرم  زاـغآ  رد  - 83

. دورب نیب  زا  ام  يهرهلد  سرت و  ات  مینک  لابند  نیرمت و  نوگانوگ » ياهتیعمج   » روضح رد  و  فلتخم » ياهاج   » رد ار  یناوخ 
تسا و گرزب  یتـمعن  هک  دوش  رتـشیب  ندـناوخ  هیثرم  هب  اـم  يهقـالع  اـت  میرواـیب ، رطاـخ  هب  ار  یناوـخ  هیثرم  يوـنعم  دـیاوف  راـثآ و  - 84

. دنلفاغ نآ  زا  یخرب  هنافساتم 
 - ضرف هب  انب  الثم -  سکعب ، دشابن و  نامینارنخس  ضقان  ام  يهیثرم  هک  میشاب  بظاوم  میناوخ  یم  ینارنخـس  اب  هارمه  ار  هیثرم  رگا  - 85

: مییوگ یم  ینارنخس  رد  رگا 
درک هبوت  شرمع  رخآ  رد  رح  ترضح  اریز  میناوخب ، ار  رح  ترضح  يهیثرم  دیابن  تروص  نیا  رد  دوش » یمن  هتفریذپ  رمع  رخآ  رد  هبوت  »

. تفریذپ ار  وا  يهبوت  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  و 
. تسرتهب هیرگ  اب  هارمه  يهیثرم  هچ  رگا  تسین ، ندنایرگ »  » یناوخ هیثرم  زا  ییاهن  فده  - 86

رد دنتفگ  يو  هب  هچنانچ  و  دناوتب ، دـنک  یناوخ  هیثرم  هقیقد  هس  رد  دـنتفگ  وا  هب  رگا  هک  دـشاب  هدـیزرو  نانچ  نآ  دـیاب  ناوخ  هیثرم  - 87
. دناوتب مه  زاب  دنک  یناوخ  هیثرم  هقیقد  یس 

. تسا ملعت  میلعت و  ياههار  زا  یکی  نیقلت  اریز  مییامن ، یناوخ  هیثرم  میناوت  یم  هک  مینک  نیقلت »  » دوخ هب  میتسه  هار  زاغآ  رد  رگا  - 88
هیثرم سپـس  دروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  طیارـش  ای  دـشاب و  دوجوم  یناوخ  هیثرم  طیارـش  ای  دـیاب  هکلب  دـناوخ ، هیثرم  دـیابن  اج  همه  رد  - 89

. دناوخ
يهیثرم ناناوجون  يارب  الثم  میناوخب . مینک و  باختنا  ناگدنونـش  یناکم  یناـمز و  ینـس ، يدرف ، تیعقوم  مهف و  قباـطم  ار  اـههیثرم  - 90

 - بـنیز ترـضح  يهـیثرم  ناوناـب  يارب  و  مالـسلااهیلع -  هـیقر -  ترــضح  يهـیثرم  ناـکدوک  يارب  و  مالــسلاهیلع - مساـق -  ترــضح 
. میناوخب ار  مالسلااهیلع - 

. مییامن وگزاب  ناگدنونش  يارب  ار  اهنآ  مینک و  هدافتـسا  ار  یماظن  یخیرات و  یـسایس ، یتیبرت ، یقالخا ، تاکن  اههیثرم  زا  میناوت  یم  - 91
: تفگ یم  یماظن  يهدنامرف  کی 

«. مینک یم  تشادرب  ار  یماظن  تاکن  شنانمشد ، اب  وا  راکیپ  و  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  یثارم  زا  عقاوم  یهاگ  »
ياج هب  رگنـس و  ای  رداـچ  يهملک  همیخ  ياـج  هب  ـالثم  مینک ، هدافتـسا  تسا  هدوب  اـهنامز  ناـمه  صوصخم  هک  يریباـعت  زا  ـالومعم  - 92

. میربن راک  هب  ار  زرگ  يهملک  دومع ،
. تسا یناوخ  هیثرم  عورش  يریگدای و  يارب  یبوخ  يهنیمز  نآ  دننام  متخ و  اعد ، سلاجم  - 93

. میناوخب هیثرم  زین  نامهداوناخ  ای  دوخ  يارب  ییاهنت  رد  تاقوا و  یضعب  رد  هکلب  میناوخن ، هیثرم  نارگید  يارب  طقف  - 94
هدافتـسا نآ  زا  مینک و  هجوـت  نآ  هب  دـشاب ، زین  ادـخ  يوـس  هب  تشگزاـب  هبوـت و  يهسلج  ناـبطاخم ، يارب  دـناوت  یم  هیثرم  يهسلج  - 95

. مییامن
. دنک هیکت  تسا  لوبق  لباق  ریغ  ای  حیحص  ریغ  غورد و  رظن  هب  هک  اههدینش )  ) یتاعومسم رب  دیابن  ناوخ  هیثرم  - 96

زا یکی  میوش . دـنمهرهب  زین  نانآ  یناوخ  هیثرم  تیفیک  شور و  زا  اـت  مییاـمن ، تکرـش  روهـشم  هربخ و  ياـهناوخ  هیثرم  سلاـجم  رد  - 97

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2675 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ یم  اهناوخ  هیثرم 
«. دنناوخ یم  هیثرم  هنوگچ  هک  دینیبب  دوخ  مشچ  اب  ات  دینک  تکرش  اهناوخ  هیثرم  تاسلج  رد  دیاب  یناوخ  هیثرم  يریگدای  يارب  »

هیثرم زا  دـنناوخ ، یم  ار  البرک  يادهـش  ای  عیاـقو  زا  یکی  يهیثرم  مرحم ، يههد  ياهبـش  اـی  اـهزور  زا  کـی  ره  رد  هک  تسا  موسرم  - 98
فلتخم ياهاج  رد  رما  نیا  هتبلا  دوش ؛ هدـناوخ  دـیاب  ياهیثرم  هچ  اروشاع  ای  اعوسات  بش  رد  الثم  هک  مینک  لاوس  ار  نیا  هبرجت  اب  ناـناوخ 

. تسا توافتم 
ار هیثرم  کـی  زا  فلتخم  تمـسق  ود  اـی  هناگادـج و  يهیثرم  مادـک  ره  يارب  تسا  رتهب  مینک  یم  یناوخ  هیثرم  اـج  ود  رد  ـالثم  رگا  - 99

. دنشاب یکی  اج  ود  ره  ناگدنونش  زا  یخرب  تسا  نکمم  دراوم  یضعب  رد  اریز  میناوخب ،
. دوش تشادرب  نآ  زا  مالسلامهیلع -  تراهط -  تمصع و  نادناخ  تلذ  يراوخ و  هک  مینکن  وگزاب  يروط  ار  اههیثرم  - 100

(، رایـسب یتیعمج   ) لیبق زا  یتاملک  هب  تسا ، راکنا  ای  دیدرت و  دروم  تحـص  رظن  زا  هک  يدادـعا  رامآ و  ياج  هب  ناوت  یم  هیثرم  رد  - 101
: مییوگب هکنیا  ياج  هب  الثم  دومن ، افتکا  ناوارف ) يدادعت  (، ) دایز ياهدع  )

: مییوگب تسا  رتهب  تشک ،» ار  نانمشد  زا  رفن  رازه  نیدنچ  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  »
«. تشک ار  نانمشد  زا  یناوارف  دادعت  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  »

رد هژیوب  مینک . يراددوخ  دوش  یم  ناگدنونـش  یفنم  لمعلا  سکع  اـی  راـکنا  بجوم  هک  يراـمآ  اـی  یثارم  رکذ  زا  تسا  هتـسیاش  - 102
: مییوگب هک  دشابن  مزال  دیاش  یسلاجم  نینچ  رد  الثم  دنتسه . رادروخرب  الاب  نامیا  خسار و  داقتعا  زا  رتمک  هک  یناگدنونش  لباقم 

«. تشک ار  نانمشد  زا  رفن  جنپ  یس و  مالسلاهیلع -  مساق -  ترضح  البرک  ناوجون  »
رد رگم  مینک ، همجرت  ار  اهنآ  سپس  میناوخب و  یبرع  نابز  نامه  اب  ار  نآ  ياهزجر  راعشا و  ای  هیثرم  ياهتمسق  زا  یخرب  میناوت  یم  - 103

. دشابن مزال  اهنآ  يهمجرت  هک  يدراوم 
هک یـسلاجم  رد  هژیوـب  مینک ، ظـفلت  حیحـص  روـطب  ار  اـهنآ  مینک  یم  هدافتـسا  یناوـخ  هیثرم  رد  یبرع  تـالمج  تاـملک و  زا  رگا  - 104

. دنراد روضح  بالط  املع و  دننام  یبرع  نابز  هب  نایانشآ 
نیسح ماما  یثارم  راونالا و  راحب  ( 43  ) دلج رد  مالسلااهیلع -  ارهز -  يهمطاف  ترـضح  یثارم  میراد ، ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  رگا  - 105

. دناهدش يروآدرگ  راونالا  راحب  ( 45  ) و ( 44  ) ياهدلج رد  مالسلامهیلع -  شباحصا --  و 
، مینکن یناوخ  هیثرم  نآ  دننام  یگدولآ و  باوخ  یتحاران ، تینابـصع ، یگتـسخ ، يرامیب ، تلاسک ، تلاح  اب  ای  اذغ و  زا  دـعب  رگا  - 106

. مییامنن شومارف  ار  یناوخ  هیثرم  زا  شیپ  یفاک  تحارتسا  تمالس و  شمارآ ، ور  نیا  زا  تسا . رترثوم  رتهب و 
هیثرم ماگنه  رد  ات  تشون ، رتفد  نآ  رد  ار  اهنآ  درک و  هیهت  ار  روسالک  دننام  يرتفد  ابیز  راعـشا  اههیثرم و  يریگدای  يارب  ناوت  یم  - 107

. دومن هدافتسا  نآ  راعشا  اههیثرم و  زا  عوضوم  بسانت  هب  یناوخ 
. تسا یناوخ  هیثرم  رما  رد  تیقفوم  زومر  زا  نارگید  دوخ و  زا  هبرجت  بسک  - 108

تسد هب  لوا  ار  بآ  کشم  مالسلاهیلع - سابع -  ترضح  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  الثم  مییوگن . هابتشا  ار  هیثرم  ياوتحم  مینک  تقد  - 109
؟ شپچ تسد  هب  ای  تفرگ و  شتسار 

؟ سکعب ای  تشاذگ و  مالسلاهیلع -  ربکا -  یلع  ترضح  ناهد  رد  ار  شنابز  مالسلاهیلع -  نیسح -  ماما  الثم  ای 
. مینک وگزاب  ناگدنونش  يارب  ار  هیثرم  ياوتحم  عوضوم و  نامه  هکلب  میرپن ، هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  یناوخ  هیثرم  رد  - 110

. مییامن مسجم »  » ناگدنونش يارب  ار  هیثرم  مینک  یعس  - 111
. مینکن هیحور  فیعضت  هیحور ، تیوقت  ياج  هب  میشاب  بظاوم  یناوخ  هیثرم  رد  - 112

. میشاب هتشاد  رظن  رد  زین  ار  نانآ  تقو  دنراد ، روضح  سلجم  رد  ندناوخ  يارب  يرگید  ياهناوخ  هیثرم  رگا  - 113
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رد هژیوب  دراذگن ؛ یفنم  رثا  نانآ  رب  دوشن و  ناگدنونش  یگتـسخ  لالم و  بجوم  ات  مینکن ، ینالوط  دح ، زا  شیب  ار  هیثرم  ندناوخ  - 114
. مییامن يراددوخ  هیثرم  ندرک  ینالوط  زا  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  هیثرم  هب  تبسن  يرتمک  يهنیمز  هقالع و  هک  یسلاجم 

نامه رد  ار  البرک  هب  مالسلاهیلع - نیسح -  ماما  دورو  هیثرم  الثم  میناوخب ، دوخ  نامز  اب  بسانتم  ار  هیثرم  يرورـض ، دراوم  ریغ  رد  - 115
. میناوخب نیعبرا  زور  رد  ار  البرک  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دورو  يهیثرم  مرحم و  لیاوا 

. میناوخب هیثرم  تداهش  تافو و  ردق و  ياهبش  هیمطاف و  مایا  رفـص و  مرحم و  ياههام  دنام  هژیو  صاخ و  مایا  رد  امتح  مینک  یعـس  - 116
. مینک زیهرپ  حازم  هدنخ و  زا  مایا  نیا  رد  تسا  هتسیاش  و 

هیثرم ره  زا  و  مینک ، هدافتـسا  دنتـسه  ربتعم  حیحـص و  ذـخأم  دنـس و  كردـم و  ياراد  هک  ییاههیثرم  و  لتاقم )  ) لتقم ياهباتک  زا  - 117
فوهل یمق ، ثدـحم  نازحالا  تیب  مومهملا و  سفن  لاـمالا ، یهتنم  ياـهباتک  میناوخن . نارگید  يارب  مییاـمنن و  لـقن  ار  اـههیثرم  یناوخ ،

. دنتسه يربتعم  دیفم و  بوخ ، ياهباتک  یناوخ  هیثرم  يهنیمز  رد  دیفم  خیش  داشرا  یسلجم و  نویعلا  ءالج  سوواط ، نب  دیس 
. دنراد روضح  ناگرزب  املع و  بالط ، هک  یسلاجم  رد  صوصخب  تسا ، رتهب  مییوگب  ناگدنونش  هب  ار  هیثرم  كردم  ذخأم و  رگا  - 119

. مینکن یناوخ  هیثرم  دح ، زا  شیب  تعرس  باتش و  اب  دایرف و  اب  میناوخب و  ار  هیثرم  هدرمش  هدرمش  مارآ و  - 120
توس وگدـنلب  دوش و  لقتنم  بوخ  ادـص  اـت  مینک ، تیاـعر  ار  نوفورکیم  اـب  دوخ  ناـهد  بساـنم  يهلـصاف  هیثرم  ندـناوخ  ماـگنه  - 121

. دشابن دایز  ای  مک  هزادنا ، زا  شیب  وگدنلب  يادص  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  و  دشکن .
توص نودب  یلومعم و  يداع و  تروص  هب  ار  هیثرم  میرادن ، ابیز  توص  رگا  و  تسا . رتنیشنلد  میناوخب  ابیز  توص  اب  ار  هیثرم  رگا  -122

. مینکن اهر  كرت و  ابیز  توص  نتشادن  رطاخ  هب  ار  یناوخ  هیثرم  یلو  میناوخب ،
ار نامهرهچ  نیزح و  كانزوس و  ار  نامیادـص  نآ ، اب  گـنهامه  تسا  رتهب  دـشاب ، یم  نیزح  كاـنزوس و  هیثرم ، هک  ییاـهاج  رد  - 123

. مییامن كانهودنا 
هک ياهنوگ  هب  هیثرم و  ياوتحم  بساـنت  هب  ار  دوخ  توص  هکلب  دـشابن ، تخاونکی  هیثرم  ندـناوخ  ماـگنه  اـم  توص  تسا  هتـسیاش  - 124

. مینک هتسهآ  دنلب و  میربب و  نییاپ  الاب و  دشابن  هدننز 
، میوش کبس  بحاص  نامدوخ  ات  مییامن  كرت  نامز  رورم  هب  ار  نآ  مینک  یم  دیلقت  یسک  زا  یناوخ  هیثرم  کبـس  هویـش و  رد  رگا  - 125

. درادن یلاکشا  رگید  ياهناوخ  هیثرم  زا  دیلقت  هار ، زاغآ  رد  دناهتفگ  هتبلا 
. مییامن فراعت  اهنآ  هب  مینک و  هزاجا  بسک  نانآ  زا  مارتحا ، يور  زا  دنراد  روضح  سلجم  رد  زین  يرگید  ياهناوخ  هیثرم  رگا  - 126

. میهد ارف  شوگ  یناوخ  هحون  هیثرم و  ياهراون  هب  و  مینک ، هعلاطم  ار  یناوخ  هحون  هیثرم و  راعشا  اهباتک و  - 127
دح و زا  جراخ  زیمآ و  هغلابم  تروص  هب  اما  مییامن ، ینادردق  رکشت و  یناوخ  هضور  سلجم  ناراکردنا  تسد  سسؤم و  یناب و  زا  - 128

. دشابن تیعقاو  زا  رتارف 

هضور سلجم  رد  روضح  يارب  هتکن  لهچ 

دنمشناد يدهم  خیش 
میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

هللا تاولص  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  تکرش  بادآ 
. درک تکرش  دیاب  صلاخ  كاپ و  تین  اب  . 1

. دشاب راک  رد  هارکا  رابجا و  ای  یسک و  اب  یتسیابردور  ای  سلجم و  لزنم و  بحاص  اب  ییانشآ  رطاخ  هب  ادابم 
. میوش جراخ  لزنم  زا  وضو  اب  . 2
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يداش رورـس و  نشج و  مایا  رگا  یکـشم و  سابل  اب  تسیرادازع  مایا  رگا   ) مینک تکرـش  سلجم  رد  اهـسابل  نیرت  بسانم  نیرتهب و  اـب  . 3
( رّطعم زیمت و  نشور و  ياهسابل  اب  تسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

. مینکن رطاخ  هدرزآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سلجم  رد  ار  نارگید  رطع  ندز  اب  . 4
. مینک کیرش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  رد  روضح  باوث  رد  ار  نامناگتشذگ  حاورا  . 5

نئمطم میراذـگ و  ياپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سلجم  شرف  يور  هب  شفک  اب  ادابم  دوخ . ياه  شفک  يارب  کیتسالپ  ای  هسیک  هیهت  . 6
. میا هدرک  تراسج  کئالم  لاب  رب  میشاب 

، مینک هیهت  ینیب  شزیربآ  يارب  رگید  یلامتسد  کشا و  لامتسد  Š الّسلا هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  رب  هیرگ  کشا و  ناوارف  شزرا  لیلد  هب  . 7
! دینک كاپ  لامتسد  نامه  اب  زین  ار  ناتیاهکشا  دینک  یم  زیمت  ار  ناتتروص  هک  یلامتسد  اب  ادابم  هک 

لوغشم دوخ  حیبست  اب  دیـشاب و  هتـشاد  هارمه  رهم  ترایز  هدجـس  يارب  دش  هدناوخ  اروشاع  ترایز  رگا  هک  حیبست  رهم و  کی  نتـشاد  . 8
. دیوش نتفگ  رکذ 

خیرات و رکذ  اب  هدرک و  تشادای  ار  دوش  یم  نایب  سلجم  رد  هک  یبلاطم  دینک  یعس  ملق  دیسررس و  کی  نتـشاد  ای  کچوک  رتفد  کی  . 9
. دیراذگب یقاب  دوخ  يارب  یبهذم  یگنهرف  هعومجم  کی  ینارنخس  ناکم  نارنخس و  مان 

. دینک قیوشت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  تکرش  يارب  زین  ار  نارگید  . 10
هب دنتسین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  تکرـش  هب  رداق  یسم دعب  لیلد  هب  هک  دیـسانش  یم  ار  يدارفا  دیراد و  يا  هلیـسو  رگا  . 11

. دیشاب کیرش  زین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  رد  نارگید  روضح  باوث  رد  ات  هتفر  نانآ  لابند 
. دینک داجیا  تمحازم  ربعم و  دس  مدرم  يارب  دوخ  هیلقن  هلیسو  ای  نیشام  ندرک  كراپ  رد  ادابم  . 12

نارگید ندرک  لطعم  اب  ادابم  هک  دینک  لمع  دوخ  هدعو  هب  هتشاذگ و  هدعو  تشگرب  نامز  يارب  دیتسه  ناتـسود  ای  هداوناخ و  اب  رگا  . 13
. دیربن نیب  زا  ار  ناتسلجم  باوث 

ماقم و اهدص  طبـض و  هنـسح  اهدص  وحم  هانگ  اهدـص  دـیراد  یمرب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  فرط  هب  هک  یمدـق  ره  دـینادب  . 14
. دش دهاوخ  هتشون  امش  يارب  هجرد 

رد ار  يونعم  یحور و  یگدامآ  لبق  تعاس  زا 24  لقادح  تسیاب  یم  نازیر  یکشا  رتهب و  یعوشخ  رتشیب و  روضح ي  نتـشاد  يارب  . 15
. دینک داجیا  دوخ 

. تسیمدآ حور  بلق و  هدننک  كاپ  لماع  نیرتهب  هضور  سلجم  رد  روضح  هک  مینک  شومارف  دیابن  . 16
. دشاب نارگید  ساوه  یگدروخ  مه  هب  ثعاب  ادابم  هک  دینک  شوماخ  ار  دوخ  هارمه  نفلت  هضور  سلجم  هب  دورو  ضحم  هب  . 17

ادابم هک  دـیهد  ناشن  ار  شیوخ  بدا  ندرکن  مالـس  اب  دوب  هماـنرب  يارجا  لوغـشم  حادـم  اـی  نارنخـس  سلجم  هب  دورو  ناـمز  رد  رگا  . 18
. دیروآ دوجو  هب  نهذ  رطاخ و  شیوشت  هدرک و  ترپ  ار  همه  ساوه 

. دیتساوخ هک  اج  ره  هن  دینیشنب  دوب  اج  هک  اجک  ره  . 19
ياج نیرت  کیدزن  رد  دیهاوخ  یم  هکنیا  لیلد  هب  دینزب  مه  هب  ار  سلجم  ای  دـینک و  تیذا  ار  نارگید  سلجم  هب  دورو  نامز  رد  ادابم  . 20

. دینیشنب هاگیاج 
. دینک بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  ندرک  ادص  رس و  اب  ادابم  . 21

هدوب يرگید  محازم  مه  دیاهدش و  مورحم  ضیف  زا  ناتدوخ  مه  هک  دـینک  تبحـص  دوخ  یتسد  رانک  اب  سلجم  همانرب  ماگنه  هب  ادابم  . 22
. دیوش تیصعم  هانگ و  بکترم  سلجم  هب  یهجوت  یب  لیلد  هب  و 

. دوش هتفرگ  یسک  زا  نزح  ءاکب و  تلاح  هک  دینک  هاگن  مدرم  هب  نارگید  هیرگ  لاح  رد  ادابم  . 23
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شیپ رد  تخـس  یتبوقع  هک  دـیوش  لوغـشم  یـسک  ندـنادنخ  ای  ندـیدنخ و  ای  حازم و  هب  هیثرم  ندـناوخ  نامز  رد  صوصخ  هب  ادابم  . 24
. تشاد دیهاوخ 

. دیوش ییاریذپ  ءافش  تین  اب  تقد و  مارتحا و  اب  هضور  سلجم  رد  ییاریذپ  ماگنه  هب  . 25
. دیوش گرزب  یهانگ  بکترم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  ندرک  فیثک  اب  ادابم  . 26

رد دینک و  تبحـص  دوخ  دنزرف  اب  وا  ندوب  تکاس  ندوب و  مارآ  يارب  سلجم  هب  دورو  زا  ًالبق  دـیراد  هارمه  هب  یلاسدرخ  دـنزرف  رگا  . 27
. دزیرب مه  هب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  مظن  دوخ  ياه  يزاب  تنطیش و  اب  ادابم  ات  هدرک  لرتنک  ار  دوخ  نادنزرف  هضور  سلجم 
نزح هودـنا و  هب  زین  ار  نارگید  امـش  هودـنا  نزح و  لاح  اب  نیقی  عطق و  روط  هب  هک  دیـشکن  تلاجخ  دوخ  راد  ادـص  هیرگ  نتـشاد  زا  . 28

. درک دیهاوخ  قیوشت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب 
( دینک مرگ  دوخ  نازوس  ياه  هلان  اب  ار  سلجم  )

وا روضح  اب  ات  دیهد  ياج  دوخ  رانک  زین  ار  يرگید  دشاب  لکشم  راچد  اج  دوبمک  هب  سلجم  رگا  هک  دینیـشنب  سلجم  رد  يا  هنوگ  هب  . 29
. دیشاب کیرش  وا  باوث  رد  زین  امش  هضور  سلجم  رد 

. دیئامرفن لیم  يزیچ  یناوخ  لتقم  هضور و  ماگنه  هب  . 30
کیرحت سلجم  كرت  هب  زین  ار  نارگید  دـینک و  كرت  ار  هسلج  سلجم  طـسو  دـیهاوخن  هک  دـینک  يزیر  هماـنرب  ناـنچ  دـینک  یعـس  . 31

. دیئامن
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مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  تاکرب  راثآ و 
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مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رب  هیرگ  يرادازع و  نوماریپ  ینخس 

ینارهت یلاجر  اضریلع  ادهشلا  دیس  تاکرب  راثآ و 
یتلاح هدـنهد  ناشن  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  دراد  یفلتخم  ياـههزیگنا  اـهتلع و  و  تسا ، ناـسنا  یـساسحا  تـالاح  نیرتدـیدش  رهظم  هیرگ » »

و تسا ، هدمآ  باسح  هب  دنوادخ  لدکاپ  ناگدـنب  هدیدنـسپ  تافـص  زا  هدـش و  نیـسحت  هیرگ  عاونا  زا  یـضعب  تایاور ، رد  تسا . صاخ 
. تسا هدش  هدرمش  مومذم  هیرگ  عاونا  زا  یضعب 

نکمم هاگ  و  دـسر ، یم  روهظ  هب  یعیبط  روط  هب  یناور  یتحاران  هودـنا و  زا  ياهمدـقم  اب  هک  تسا  یناسنا  تـالاعفنا  تـالاح و  زا  هیرگ ،
. دشاب یناور  دنت  تاناجیه  شاهزیگنا  تسا 

. دوش یم  یشان  ینالوط  ینامز  زا  سپ  بوبحم  رادید  زا  هک  یقوذ  قوش و  لثم 
ریغ اسب  يا  یعیبط و  یلمع  هیرگ  هک  ییاجنآ  زا  فیـصوت ، نیا  اب  تسا  ناسنا  یبهذـم  دـیاقع  زا  یکاح  ندرک  هیرگ  مه  یهاـگ  نینچمه 

ياههزیگنا تامدـقم و  تسا ، حـبق  نسح و  دروم  هک  هچنآ  هکلب  دریگ ، رارق  حـبق  نسح و  یهن و  رما و  دروم  دوش  یمن  اذـل  تسا ؛ يدارا 
. دشاب یم  هیرگ 

: دناهتفگ هکنانچ 
«. ینآ دنب  رد  هک  ینآ  وت  »

رتهب دشاب ، هتـشاد  دناوت  یم  یتاکرب  تاریثأت و  هچ  تسا و  ياهیرگ  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  هیرگ  مینادب  هکنیا  يارب  اجنیا  رد 
. ددرگ مولعم  نامیارب  ترضح  نآ  رب  هیرگ  عون  نآ ، زا  دعب  ات  مینک  هیرگ  عاونا  هب  ياهراشا  هک  تسا  نآ 

: تیلوفط هیرگ  - 1
نابز نامز ، نآ  رد  هیرگ  عقاو  رد  و  تسا ، دازون  یتسردـنت  تمالـس و  هناشن  هیرگ ، نامه  هک  دوش  یم  عورـش  هیرگ  اـب  ناـسنا  یناگدـنز 

. تسا لفط 
: قوش هیرگ  - 2

. دوش یم  هداد  رس  لاس  نیدنچ  زا  سپ  شیوخ  هدشمگ  دنزرف  ندید  زا  هک  يردام  هیرگ  دننام 
. دهد یم  تسد  ناسنا  هب  يداش  رورس و  تهج  ًانایحا  ناجیه و  يور  زا  هک  تسا  ياهیرگ  نیا  و 

: تبحم یفطاع و  هیرگ  - 3
هب برق  يارب  تسا و  نیرفآ  نسح  دـنوادخ  هب  یقیقح  تبحم  ًالثم  دراد . هنیرید  سنا  هیرگ  اب  هک  تسا  یناـسنا  لیـصا  فطاوع  زا  تبحم 

. تخیر تبحم  کشا  دیاب  وا 
منک  ریبدت  هچ  وت  قشع  مغ  اب  امنص 
منک  ریگبش  هلان  وت  مغ  رد  یک  هب  ات 

: تیشخ تفرعم و  هیرگ  - 4
یم ثعاب  یناسنا  ياهتیلوئـسم  فیلاکت و  تیمها  نینچمه  و  دـنوادخ ، ییایربک  شنیرفآ و  تمظع  رد  رکفت  هناـصلاخ و  تاداـبع  ماـجنا 

سفن بیذهت  دـنوادخ و  هب  تفرعم  يور  زا  هک  تسا  یفوخ  فوخ ، نیا  دوش و  داجیا  ناسنا  نورد  رد  فوخ ، زا  یـصاخ  عون  هک  ددرگ 
. دوش یم  هدیمان  تیشخ »  » هک دیآ  یم  تسد  هب 

: تمادن هیرگ  - 5
هک دوش  یم  ثعاب  یسرباسح  نیمه  و  تسا ، یـصخش  یـسرباسح  سفن و  هبـساحم  ددرگ ، یم  هیرگ  هب  رجنم  هک  ییادز  هودنا  لماوع  زا 
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، دیامن يراج  شنامشچ  زا  تمادن  ترسح و  کشا  دنکب و  ار  اهاطخ  یهاتوک و  ناربج  یسرباسح ، اب  دنک و  رکف  دوخ  هتـشذگ  هب  ناسنا 
. تسادخ هب  تشگزاب  هبوت و  هجیتن  هیرگ ، نیا 

یهایس  ور  مرج  هب  مناگژم  هب  دتلغیم  کشا 
مهایسور  دیپس  وم  ناهانپ ، یب  هانپ  يا 

مناشف  ینامیشپ  کشا  ناگدید  زا  بش  زور و 
مهانگ  ینامیشپ  کشا  زا  دیاش  میوشب  ات 

: فده اب  دنویپ  هیرگ  - 6
ناسنا رد  ار  هسامح  يوخ  دیهـش  رب  هیرگ  تسا . هیرگ  عون  نیا  زا  دیهـش  رب  هیرگ  تساهفدـه . روآ  مایپ  ناسنا ، کـشا  ياـههرطق  یهاـگ 

یم متس  هن  هک  تسا  نانچ  ینیسح  يوخ  و  دنک ، یم  ایحا  ناسنا  رد  ار  ینیسح  يوخ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رب  نتسیرگ  دنک و  یم  هدنز 
فده اب  دنویپ  نیا  هناقداص  دتسرف ، یم  نوریب  لد  نورد  زا  یکشا  هرطق  البرک  هثداح  ندینش  اب  هک  یـسک  نآ  دریذپ . یم  متـس  هن  دنک و 

. دنک یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يالاو 
: تسکش تلذ و  هیرگ  - 7

. دننیب یمن  دوخ  رد  تفرشیپ  يارب  یتماهش  حور و  دناهدنام و  دوخ  فادها  هب  ندیسر  زا  هک  یناوتان  فیعض و  دارفا  هیرگ 
دهاوخ یهجوت  كدـنا  اب  سک  ره  تسا . هیرگ  عون  هچ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  درک  یـسررب  دـیاب  لاـح  بلطم ، نیا  رکذ  اـب 

هیرگ وا ، رب  هیرگ  تسا . هدیسر  تبث  هب  شناقشاع  ياهلد  رد  هک  یتبحم  نآ  تسا ، تبحم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  تسناد 
نآ رطاخ  هب  قوش  کشا  بالیـس  نآ  لابند  هب  تسا و  زیگناروش  نیرفآ و  قوش  البرک ، ياـههسامح  زا  يداـیز  تمـسق  اریز  تسا ، قوش 

هیرگ زین  ددرگ و  یم  ریزارس  هدنونش  ناگدید  زا  ریسا ، رهاظ  هب  نانز  نادرم و  نیشتآ  ياهینارنخـس  تعاجـش و  يراکادف ، تداشر ، همه 
: دومرف هک  تسا  یسایس  هیرگ  هر )  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  و  تسا ؛ وا  زاس  ناسنا  یلاعتم و  فده  اب  دنویپ  تفرعم و 

تسا هداتسیا  مالسا  لباقم  رد  هک  ار  ییاهدس  میهد و  یم  نایرج  لیس  اهکشا  نیمه  اب  هک  میتسه  یتلم  ام  میتسه ، یـسایس  هیرگ  تلم  ام  »
«. مینک یم  درخ 

اروشاع هعقو  دش ز  نوزف  لاس  رازه 
تسا  روشاع  زور  زور ، ره  هیزعت  یلو ز 

هکلب تسین ، هیرگ …  تسا ، تزع  همـشچرس  اب  دنویپ  هیرگ  هکلب  دـشاب ، تسکـش  تلذ و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  تاهیه 
يدیماان سأی و  هیرگ  تسا ، ناعاجـش  هیرگ  هکلب  تسین ، نالدزب  هیرگ  تسا ، شخب  ترارح  هکلب  تسین ، هدننک  درـس  هیرگ  تسا ، ایوگ 

مایق رد  فیرحت  فارحنا و  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  تفرعم  هیرگ  تسا و  تفرعم  هیرگ  هرخالاب  و  تسا ، دـیما  هیرگ  هکلب  تسین 
دراو يددعتم  تایاور  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  هیرگ  تلیـضف  رد  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  دـنک و  یم  يریگولج  ترـضح  نآ 

هک تسا  یتیاور  هلمج ، نآ  زا  تسا . هدش 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

85 دراد .» زین  باوث  رجا و  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رب  هیرگ  رگم  تسا ، هورکم  هدنب  يارب  تبیصم  ره  رد  یبات  یب  هیرگ و  »
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یمهم  تاکرب  راثآ و  ياراد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يارب  يرادازع  هیرگ و 

ینیسح تضهن  زمر  ظفح  - 1

. تسا ینیسح  تضهن  زمر  ظفح  مالسلا  هیلع  نیسح  هللادبع  یبا  رب  هیرگ  يرادازع و  سلاجم  تاکرب  راثآ و  نیرتهدنزرا  زا 
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نادیهش رالاس  صوصخ  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  يازع  سلاجم  ییاپرب  زا  روج  ناهاشداپ  نیطالـس و  سوحنم  نارود  رد  ارچ  یتسار ؛ هب 
؟ دش یم  يریگولج 

ياهملظ زا  ار  مدرم  یبالقنا ، دـهعتم و  نادنمـشناد  نارونخـس و  هک  دوش  یم  ببـس  هعیـش ، ناـماما  ینیـسح و  يازع  هک  تسا  نیا  هن  اـیآ 
؟ دسرب مدرم  عالطا  هب  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ترضح  نآ  مایق  هزیگنا  دنهد و  یهاگآ  اهتموکح 

هدـناوخ و نید  يوس  هب  ار  مدرم  بولـسا  نیرتاـبیز  شور و  نیرتهب  هب  هک  تسا  ییاههاگـشناد  اههاگـشزومآ و  سلاـجم ، هنوگنیا  يرآ ،
، مدرم هک  تسا  سلاـجم  نیا  رد  زین  دزاـس و  یم  رادـیب  تلفغ  نیگنـس  باوخ  زا  ار  ناربـخیب  نـالهاج و  دـنک و  یم  هداـمآ  ار  فطاوع 

. دنزومآ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  بتکم  زا  تسایس ، اب  هارمه  ار  تناید 
نایعیش ددرگ  یم  ثعاب  هکلب  دنک ، یم  ظفح  ار  بتکم  ساسا  اهنت  هن  ینیسح  يازع  سلاجم  لیکشت  مالسلا و  هیلع  ادهشلا  دیـس  رب  هیرگ 

. دنبای شرورپ  دشر و  ندش  ینیسح  تهج  رد  هدش و  رادروخرب  یمالسا  تیبرت  نیرتالاو  زا  سلاجم  نیا  رد  روضح  اب 
؟ دشاب هداد  زورب  دوخ  زا  ار  يرثا  نینچ  ملاع  رد  هک  تسا  یعامتجا  مادک 

و هدراذگ ، تیرـشب  هعماج  رد  ار  دوخ  رثا  ناسنیدب  اهدعب  نونکات و  عوقو  هرود  زا  هک  البرک  زوسناج  هثداح  دـننام  تسا  ياهثداح  مادـک 
؟ ددرگ رتشیب  نآ  زا  تیعبت  يوریپ و  رتعیسو و  نآ  هنماد  زور  هب  زور 

هجیتن رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  سدـقم  تضهن  هدـنرادهگن  هدـنز  ظـفاح و  يرادازع  مسارم  تقیقح  رد  هک  تفگ  دـیاب  ور  نیا  زا 
. تسا نآ  ياقب  نماض  مالسا و  ظفاح 

روضح اب  نایعیش  هک  دیدرگ  نآ  ببـس  هوالع  هب  هکلب  دنک  یم  هدرک و  ظفح  ار  بتکم  ساسا  اهنت  هن  نیـسح ، يرادازع  سلاجم  لیکـشت 
. دنبای شرورپ  دشر و  ندش  ینیسح  تهج  رد  هدش و  رادروخرب  یمالسا  تیبرت  نیرتالاو  زا  سلاجم  نیا  رد 

: دسیون یم  يرب » كود  سیروم  »
یمن هناـنونجم  ار  يرادازع  نیا  تسا ، يزور  هچ  اروشاـع  هک  دـندرک  یم  كرد  دنتـسناد و  یم  ار  زور  نـیا  تـقیقح  اـم ، نیخروـم  رگا  »

ورشیپ راعش  اریز  دننک . لوبق  دیابن  ار  رامعتسا  یتسد و  ریز  یتسپ و  هک  دنناد  یم  نیسح  يرادازع  هطساو  هب  نیسح  ناوریپ  اریز  دنتشادنپ .
. تسا ندادن  متس  ملظ و  راب  ریز  هب  نت  نانآ  ياقآ  و 

سلاجم رد  دوش ، یم  حرطم  یـشخب  تایح  قیقد و  تاکن  هچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیـسح  يرادازع  سلاـجم  رد  یـسررب  قمعت و  يردـق 
لام و ناج و  زا  مالسا ، هبترم  ماقم و  یگرزب  مدرم و  سومان  فرش و  ظفح  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوش  یم  هتفگ  نیـسح  يرادازع 

رامعتـسا یتسد  ریز  زا  هداد  رارق  قشمرـس  ار  وا  هویـش  مه  ام  دـییایب ، سپ  تفرن ؛ دـیزی  ییوجارجام  رامعتـسا و  راب  ریز  تشذـگ و  دـنزرف 
.86 … میهد » حیجرت  تلذ  اب  یگدنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  میبای و  یصالخ  نایارگ 

ترضح نآ  نانمشد  زا  رفنت  و  ماما ، هب  تبحم  دایدزا  - 2

یم دراو  راسخر  هحفص  هب  اهنآ  مشچ  ود  يراجم  زا  هدرک و  تیارس  مشچ  هب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ناقـشاع  هتخوس  لد  زا  هک  يزوس 
تدوم و ياقبا  رد  صوصخم  يرثا  لـمع  نیا  دـناسر و  یم  ار  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  هب  یگتـسبلد  صـالخا و  هقـالع و  بتارم  دوش ،

. دراد تبحم  دایدزا 
ربارب رد  لمحت  يرابدرب و  تقاط  بالقنا ، يزوسلد و  طرف  زا  یناسنا  چیه  هک  تسا  يدراوم  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رب  هیرگ 

نانمـشد زا  يرازیب  رفنت و  ترثک  بجوم  تدوم ، رهم و  تبحم و  دایدزا  رب  هوالع  يرارقیب ، هیرگ و  نیا  و  درادن ، ار  وا  بئاصم  عامتـسا 
. ددرگ یم  ناشیا  نانمشد  زا  هداوناخ  نیا  نارادتسود  تئارب  بجوم  هدش و  ترضح  نآ  نالتاق  و 

رب هیرگ  هتسجرب  راثآ  زا  يربت  نیا  تسوا و  نالتاق  زا  راجزنا  مالعا  عقاو ، رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  رب  تفرعم  یهاگآ و  اب  هیرگ  يراب ،
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ناکما دح  رس  ات  ثداوح  ربارب  رد  ندرک  هیرگ  زا  دنتـسه  تیـصخش  ياراد  هک  يدارفا  هژیو  هب  مدرم  اریز  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نیا دنتـسین ، نارگید  مشچ  ربارب  رد  ًاصوصخم  ندرک  هیرگ  هب  رـضاح  دـسرن  راجفنا  هبترم  هب  نانآ  ینورد  هلعـش  اـت  و  دـنزرو ، یم  عاـنتما 

دنـسم رب  ندز  هیکت  قحان  هب  هعماـج و  قوقح  ندومن  لاـمیاپ  يرگمتـس و  زواـجت و  يدـعت و  ربارب  رد  رفنت  لاـمک  زاربا  يرادازع  هیرگ و 
. دشاب یم  نانآ  تموکح 

نآ رشن  نید و  تقیقح  اب  ییانشآ  - 3

مالـسا تقیقح  هب  يرادازع  مسارم  هیاس  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يرادازع  سلاجم  تاکرب  راـثآ و  زا  رگید  یکی 
اب ناشطابترا  هدـش و  رتشیب  مدرم  هدوت  یهاگآ  دریگ ، یم  ماجنا  مسارم  نیا  اب  هارمه  هک  ياهدرتسگ  عیـسو و  تاغیلبت  رثا  رب  هدـش و  انـشآ 

نیا دـنوش و  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  هک  دنتـسه  یـسیفن  هنزو  ود  ترتع  نآرق و  هکنیا  هچ  ددرگ . یم  رتیوق  رتمکحم و  فینح  نید 
مدرم داحآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترتع  يراوگوس  مسارم  متام و  هماقا  رد  یهاـگآ 

. دش دهاوخ  هداد 

ناهانگ شزرمآ  - 4

: هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  بیبش  نب  نایر 
: دومرف

کچوک و ناهانگ  دـنوادخ  دوش ، يراج  تتروص  رب  تمـشچ  کـشا  هکنآ  اـت  ینک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  رگا  بیبش ، رـسپ  يا  »
87 دزرمآ » یم  ار  وت  دایز  ای  مک  و  گرزب ،

: دومرف زین  و 
.89 دزیر » یم  ورف  ار  گرزب  ناهانگ  وا  يارب  نتسیرگ  اریز  دننک ، هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچمه  یسک  رب  دیاب  ناگدننک  هیرگ  »

تشهب رد  تنوکس  - 5

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رد لاس  نایلاس  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ ، يراج  شاهنوگ  رب  هک  يدـح  هب  دزیر ، هدـید  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گوس  رد  هک  ینمؤم  ره  »

90 دهد .» یم  نکسم  تشهب  ياههفرغ 
زین و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یم  هتشون  اهنآ  يود  ره  يارب  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  کی  دیامن و  هیرگ  دناوخب و  يرعش  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  سک  ره  »

هب زج  وا  يارب  تسادـخ و  دزن  وا  رجا  دـیآ ، کشا  یـسگم  لاب  رادـقم  هب  شمـشچ  زا  دوش و  رکذ  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک 
91 «. دش دهاوخن  یضار  تشهب 

: دومرف زین  و 
وا رب  تشهب  دروآرد ، ازع  هیرگ و  تلاح  هب  ار  دوخ  هکنآ  ای  دـنایرگب و  ار  يرگید  ای  دـیرگب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  هک  سک  ره  »

.92 دوش » یم  بجاو 
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نتفای افش  - 6

میاهدـید و اـهراب  هک  يروط  هب  تسا . نتفرگ  افـش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يرادازع  سلاـجم  تاـکرب  راـثآ و  زا  رگید  یکی 
. دناهتفرگ افش  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ناگدننک  هیرگ  نارادازع و  زا  یضعب  هک  میاهدینش 

کنیع نودب  هک  دـندوب  ملاس  ینامـشچ  ياراد  یگلاس  دون  نس  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  هعیـش  گرزب  عجرم  هک  تسا  لقن 
: دندومرف یم  دندناوخ و  یم  مه  ار  زیر  طوطخ 

: متسه مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  كرابم  دوجو  نوهرم  ار  تمعن  نیا 
: دندومرف یم  لقن  نینچ  ار  هیضق  و 

. دوب هتخاس  نارگن  ارم  رایسب  هک  مدش  التبم  یبیجع  درد  مشچ  هب  مدوب ، درجورب  رد  اهلاس  زا  یکی  رد 
ۀیآ مرحم  مایا  رد  دش . مرحم  مایا  هکنیاات  دیدرگ ، یم  رتنوزفا  نم  یتحاران  رتشیب و  زور  ره  مشچ  درد  درکن و  ياهدـیاف  ناکـشزپ  هجلاعم 

. دندرک یم  تکرش  يرادازع  نیا  رد  مه  فلتخم  ياههتسد  دنتشاد و  هضور  ار  لوا  ههد  دیقف ، هللا 
، دنتـسه نیمرتحم  ملع و  لها  تاداس و  ًاعون  هک  تسا  اهریگلِگ » تئیه  ، » دوب هدـش  دراو  اقآ  هناخ  هب  اروشاع  زور  هک  ییاههتـسد  زا  یکی 

لاح نیع  رد  جیهم و  راب و  تقر  رایسب  روطب  هدرک و  دولآ  لگ  ار  دوخ  هنیس  رس و  دناهتـسب ، رمک  هب  يدیفـس  هلوح  کی  ره  هک  یلاح  رد 
: دندومرف اقآ  دننک . یم  يرادازع  رهظ  ات  ار  زور  نآ  زوسناج  يرکذ  ناوارف و  زادگ  زوس و  اب 

ياهشوگ رد  مه  نم  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  یبیجع  ناـجیه  تئیه  نیا  دورو  اـب  سلجم  عضو  دـندمآ و  نم  هناـخ  هب  هتـسد  نیا  هک  یماـگنه  »
يور رب  هتـشادرب و  ریگلگ  دارفا  نیمه  زا  یکی  ياپ  يور  زا  لـگ  يرادـقم  مه  نیب  نیا  رد  متخیر و  یم  کـشا  هتـسهآ  هتـسهآ  هتـسشن و 

زا مدشن ، مشچ  درد  هب  التبم  هکنیا  رب  هوالع  زورما  دش و  بوخ  منامشچ  لسوت ، نیمه  تکرب  هب  و  مدیـشک ، متحاران  بهتلم و  ياهمـشچ 
«. مرادن مه  کنیع  هب  جایتحا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تکرب  هب  و  مرادروخرب ، لماک  ییانیب  تمعن 

. دندوب رادروخرب  لماک  ییانیب  زا  یناگدنز  تاعاس  نیرخآ  ات  دوجو  نیا  اب  دوب  هتفر  لیلحت  ناشیا  ینامسج  ياوق  همه  هکنیا  اب 

تسین نایرگ  تمایق  رد  نیسح ، رب  هدننک  هیرگ  - 7

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
تمایق رد  یـسک  نینچ  دـشاب ، هدرک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بئاصم  يارب  هک  یمـشچ  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمـشچ  ره  »

93 تسا .» یتشهب  ياهتمعن  هب  ناداش  نادنخ و 
لوه  دوش ز  نایرگ  همه  اههدید  زور  نآ 
وا يازع  گوس و  هب  هدرک  هیرگ  مشچ  زج 

خزود شتآ  توم و  تارکس  زا  ناما  - 8

: دیوگ عمسم 
ترضح

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ دندرک هچ  نیسح  اب  يوش  یم  رکذتم  ایآ 
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: مدرک ضرع 
: دومرف يرآ ،

؟ ینک یم  هیرگ  عزج و  ایآ 
: متفگ

: دومرف ترضح  دوش  یم  رهاظ  متروص  رد  هودنا  مغ و  راثآ  منک و  یم  هیرگ  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ،
. دنک تمحر  ار  تمشچ  کشا  ادخ  »

كانهودنا نوزحم و  ام  نزح  هب  داش و  ام  يداش  هب  دنوش ، یم  هدرمش  ام  يارب  عزج  لها  زا  هک  یتسه  یـصاخشا  نآ  زا  وت  هک  شاب  هاگآ 
توملا کلم  هدرک و  هجوت  وت  هب  هک  یلاح  رد  ینیب ، یم  رضاح  دوخ  نیلاب  رب  ار  مناردپ  گرم ، ماگنه  يدوزب  هک  شاب  هاگآ  دندرگ . یم 

سپـس تسا » رتنابرهم  شدـنزرف ، هب  نابرهم  ردام  ره  زا  ماگنه  نآ  رد  توملا  کلم  هک  دـید  یهاوخ  و  دـنهد ، یم  تراـشب  وت  هراـبرد  ار 
: دومرف

زا یکـشا  هکنیا  زا  لبق  دوش  یم  وا  لماش  ادـخ  تمحر  دـنک ، هیرگ  ام  رب  هدراو  بئاصم  تمحر و  رطاـخ  هب  تیب  لـها  اـم  رب  هک  یـسک  »
ار نآ  ترارح  دزیرب ، مـنهج  رد  نآ  زا  ياهرطق  رگا  دوـش  يراـج  تروـص  رب  شمـشچ  کـشا  هـک  یناـمز  سپ  ددرگ ؛ جراـخ  شمـشچ 

یم تقوشوخ  ناتـسود ، اب  ندـش  باریـس  رثوک و  هب  ندرک  رظن  اب  هکنآ  رگم  ام  رب  دـنک  هیرگ  هک  تسین  یمـشچ  چـیه  و  دـنک ، شوماخ 
94 ددرگ .»

: تفگ دیاب  فیرش  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب 
سپ ددرگ ، مالـس  درب و  شوماخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هلیـسو  هب  تسین و  ایند  شتآ  اب  هسیاقم  لباق  هک  منهج  شتآ  هک  ییاـج 

. تسین بجعت  ياج  دنازوسن  ار  ینیسح  رادازع  ایند  فیعض  شتآ  يدروم ، رد  رگا 
زا درک ، یم  لقن  دوب  هدرک  هدهاشم  هک  ناتـسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  یبیاجع  زاس ) نادناد   ) باجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج  دیس 

: تفگ یم  هلمج  نآ 
ترضح نآ  اب  ناشلام  تکرب  يارب  دندنم و  هقالع  دقتعم و  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هب  تسرپ ) تب   ) ودنه ناناگرزاب  زا  ياهدع 

هلیـسو هب  اروشاع  زور  اهنآ  زا  یـضعب  دـننک . یم  فرـص  ترـضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  دوس  زا  يرادـقم  لاس  رد  ینعی  دـننک ، یم  تکرش 
نآ هب  عجار  هک  یغلبم  نآ  یضعب  و  دنهد ، یم  نارادازع  هب  هداتسیا و  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  ینتسب  هدولاپ و  تبرـش و  نایعیش ،

. دنیامن فرص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهد  یم  نایعیش  هب  ار  تسا  ترضح 
هب انب  تفر ، ایند  زا  یتقو  دش . یم  لوغشم  ندز  هنیـس  هب  اهنآ  اب  درک و  یم  تکرح  اهنز  هنیـس  هارمه  هک  دوب  نینچ  تداع  ار  نانآ  زا  یکی 

، شتآ هک  شاهنیـس  زا  ياهعطق  تسار و  تسد  زج  دش  رتسکاخ  شندب  مامت  ات  دـندینازوس  شتآ  اب  ار  شندـب  ناشدوخ ، یبهذـم  موسرم 
. دوب هدینازوسن  ار  وضع  ود  نآ 

: دنتفگ نایعیش و  ناتسربق  دزن  دندروآ  ار  وضع  ود  نآ  ناگتسب 
.95 تسامش » نیسح  هب  عجار  وضع  ود  نیا  »

ینیسح يازع  رد  ندورس  رعش  ریثأت  - 9

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدرک و بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دـنایرگب  ای  دـنک  هیرگ  دیارـسب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  تسین  یـسک  »

96 «. دزرمآ یم  ار  شناهانگ 
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مالسلا هیلع  نیسح  اب  ینخس 
! نیسح »

، شود رب  قح  نینوخ  مچرپ  يا 
! نیسح

درم یبالقنا  يا 
! نیسح

، تسد رد  یگدازآ  تیار  يا 
نوگشتآ  زور  خرس و  يارحص  نآ  رد 

اما تسشن ، نوخ  رد  تتماق  مایق 
تساخرب  تتضهن  مایپ 

، اروشاع زور  رد  فط »  » نافوط نآ  زا 
داتفا اون »  » زا تقیقح  يان  اونین »  » تشد هب 

 … یلو
«. دتفا یمن  قح » قح ،  » هلان ياون  زا  تقیقح ، گنهابش  غرم 

! نیسح يا  وت ، رب  مالس 
ار برغم  نامسآ  یخرس  ماگنه ، بورغ  دشاپ و  یم  قفا  هرهچ  رب  هراومه  ادخ -  نوخ  يا  ار ، وت  نوخ  هک  البرک ، نوگقفش  طخ  رب  مالس 

شوگ دز و  ودب  نینوخ  هشیمه  هنحص  نیا  رب  ار  خیرات  مشچ  دنایامنب و  رتراکشآ  هچ  ره  ار  كانلوه  تیانج  نآ  ات  دریگ ، یم  تداهش  هب 
. دنک رپ  زاس ، نارود  ياروشاع  نآ  هنوگ  ردنت  اهدایرف  نآ  زا  ار  نامز 

! حّلسم فراع  يا  نیسح …  يا 
. دوب اهنیمز  اهنامز و  همه  رد  یگشیمه  روضح  وت ، تداهش  تخاس و  هدنز  ار  مالسا  وت  بالقنا  ود  رک  ینعم  ار  قشع  وت ، يالبرک 

! نامیا هرارش  يا  نیسح …  يا 
! بوشآ رهش  متس ، خرس  توکس  رد  يا  نیسح …  يا 

. یتخیوآ رد  هنادرم  راکهبت ، نادرمان  اب  یتخیر و  بش  موقلح  رد  ار  دایرف  هباخلت  سرت ، یشوماخ و  تهب  رد 
ار ملظ  تملظ  هپت »  » رد راتفرگ  ناهاوخ » یسوم   » درک و یلجت  اههشیدنا  روط »  » رب هک  دوب  قح  زا  یـشبات  رون و  زا  يراجفنا  وت ، ياروشاع 

. دیشخب تاجن  ینادرگرس  زا 
؟ میوگ یم  هچ 

ار خیرات  هظحل  هظحل  يدوشگ . تداهش  داهج و  راثیا و  يابیز  ياههسامح  ندورس  هب  ار  نامز  نابز  يدروآ و  تکرح  هب  ار  خیرات  وت  … 
 … البرک ار  اهنیمزرس  ياج  ياج  یتخاس و  اروشاع 

ار نامسأی  یگدرسفا  يدناشک و  شالت  هب  ار  ام  هتسخ  ماگ  تاجن » یتشک   » يا و  تیاده » حابـصم   » نیا وت ، اما  ربخ …  یب  میدوب و  هتفخ 
ماب ات  ار ، ام  هلبآ  رپ  هتفوک و  ياپ  يدناسر و  نامتعاجش  موجه و  دایرف و  هب  تشحو ، گنرد و  توکس و  زا  یتخاس و  لدبم  دیما  روش  هب 

97 يدرب . ارف  يرادیب  جرب  ات  یهاگآ و 
« … نیسح يا  »

. یخیرات هدرشف  سالک  وت 
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تسین  فاصم  وت ، يالبرک 
، تسا یتسه  گرزب  هموظنم 

. تسا فاوط 
نخس نایاپ 

تسا نم  نایاپ 
يرادن … 98 ياهتنا  وت 

مالسلاو

: اهتشون یپ 

هعیشلا لئاسو   85
یلماع ج 10 ص 393 86 رح  خیش 

یسلجم ج 44 ص 284 87 همالع  راونالاراحب 
هیولوق ص 165 88 نبا  تارایزلا  لماک  بختنم 
هیولوق ص 168 89 نبا  تارایزلا  لماک  بختنم 

یسلجم ص 462 90 ءهمالع  نویعلا  ءالج 
یسلجم ج 44 ص 293 91 همالع  راونالاراحب 

یلماع ج 10 ص 397 92 رح  خیش  هعیشلا  لئاسو 
بیغتسد ص 9 93 دیهش  هللا  تیآ  تفگش  ياهناتساد 

یسوط 89 خیش  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا 
. يدورامرگ يوسوم  نوخ >  طخ   >95 یثدحم . داوج  ءهتشون  اروشاع >  > هلاقم زا  يا  هصالخ   94

يراوگوس تیمها  ای  يرادازع  هفسلف 

همدقم

یمساق همیکح 
، دوخ نامز  رد  یناوارف  ياهریثأت  ببـس  هک  داتفا ، قاـفتا  زیگناروش  ياهساـمح  گرزب و  ياهثداـح  رـشب ، یناگدـنز  خـیرات  زا  یعطقم  رد 

. دیدرگ رضاح  رصع  ات  روط  نیمه 
نآ شنم  شور و  هار و  تشادرب  ماگ  یعامتجاو  یصخش  داعبا  مامت  رد  يزاسون  ینوگرگد و  حالصا ، فده  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

کی رولبت  البرک  گرزب  ۀـسامح  تسا ، خـیرات  لوط  رد  بان ، نید  يراگدـنام  يارب  ناشیا  شـالت  ماـمتها و  ةدـننک  ریـسفت  زین  ترـضح 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نییآ  موادت  ببـس  هک  یتکرح  دیرفآ ، میظع  ینوگرگد  کی  يارب  ار  نآ  ماما  هک  تسا  یحالـصا  تکرح 

تشگ  رشب  خیرات  لوط 
ناماما  همه  نآ ، عوقو  سپسو  مالسلا  هیلع  یلع  ماماو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نانآ  متاخ  هژیو  هب  ناربمایپ ، اروشاع ، ۀسامح  ققحت  زا  لبق  اما 

نیا نونکا  دندومن . اپرب  يراوگوس  ازع و  سلاجم  شدای  هب  هتسویپ  دندرک و  هیرگ  مامه  ماما  نآ  رب  اروشاع ، ۀثداح  ناگدنامزاب  یمامت  و 
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تسیچ  نتخیر  کشا  يرادازع و  هفسلف  هک  تسا  شسرپ  نیا  هب  خساپ  ددصرد  هلاقم 
؟ دنتسیرگیم شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  گوس  رد  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ارچ 

؟ دننک یم  اپرب  يرادازع  مسارم  لاس  مایا  رد  هکلب  رفص  مرحم و  ياههام  رد  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم ، ارچ  و 
دیحوت و يایحا  ببـس  رفـص  مرحم و  هنوگچ  هک  تسانیا  تفرگ  دـهاوخ  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  شهوژپ  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

؟ ددرگ یم  ادخ  نید 
هب یتفای  هر  یعرـش و  نیزاوم  هب  لمع  رد  نارادنید  ماکحتـسا  ببـس  ياهشیدنا  هچ  هیاس  رد  نادیهـش ، رالاس  يارب  يرادازع  مسارم  نیا  و 

؟ دوش یم  شنارای  همه  یلع و  نب  نیسح  ییاروشاع  مایق  فادها  تمکح و 
اروشاع ۀثداح  هک  هنوگ  نامه  هک  دیسر  میهاوخ  هتکن  نیا  هب  يرادازع  یعامتجا  تاریثأت  یسررب  ییاور و  یخیرات و  دهاوش  نایب  زا  سپ 

هک ددرگ  یم  بجوم  دیواج  ةرطاخ  نآ  يروآدای  تشادگرزب و  تسا ، هتـشاد  مدرم  تیادـه  هار  ندـش  نشور  رد  ياهدـننک  نییعت  شقن 
دنمهرهب نآ  یعامتجا  يدرف و  تارمث  تاکرب و  زا  هعماج  دنـشوکب و  رون  نایهار  نآ  زا  يریذـپ  وگلا  رد  یمالـسا  هژیو  هب  يرـشب  ۀـعماج 

. دندرگ

میرادب یمارگ  ار  اروشاع  هثداح  دیاب  ارچ 

مینک  اپرب  نآ  يارب  یمسارم  میرادهگن و  هدنز  ار  زیگنامغ  ۀسامح  نآ  دای  نرق ، هدراهچ  هب  کیدزن  تشذگ  زا  دعب  دیاب  ارچ 
. دشاب هتشاد  یمیظع  راثآ  نآ  هدنیآ  تشونرس و  رد  دناوت  یم  ینییآ  هعماج و  ره  ۀتشذگ  ثداوح  هک  دبای  یم  رد  یگداس  هب  یناسنا  ره 

فادها بتارم و  يزاسزاب  يرگنزاب و  اب  دنناوت  یم  دناهدوب ، راکنا  لباق  ریغ  یتاکرب  راثآ و  ياراد  دوخ  ياج  رد  هک  ثداوح  زا  يرایـسب 
. دنبایب هعماج  رد  هرابود  ار  نآ 

يارب ملاع  يالقع  هکلب  دـنراذگ ، یم  مارتحااـهنآ  هب  و  دـننک ؛ یم  داـی  دوخ  هتـشذگ  ثداوح  زا  هک  تسا  موسرم  يرـشب  عماوج  ۀـمه  رد 
یکی ساسا  رب  راـک  نیا  دـنیامن ، یم  روظنم  یتشادـگرزب  ياـهنییآ  دوخ  ینید  یلم و  ناـنامرهق  ناـعرتخم و  نادنمـشناد و  تشادـگرزب 

. دهد یم  خر  دوش ، یم  ریبعت  یسانشقح  سح  هب  نآ  زا  هک  يرطف  ياههتساوخ  نیرت  سدقمزا 
زا فدـه  نـیا  رب  اـنب  دوـش ، یم  نآ ، عوـقو  دـننامهيریثأت  ببـس  اـهنآ  یعقاو  دـیدجت  دـننامه  اـههرطاخ ، نآ  داـی  یهاـگ  نـیا ، رب  نوزفا 

هجیتن رد  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوخ  مایق  هب  ندیـشخب  رارمتـسا  اروشاع و  ۀفـسلف  يایحا  اروشاع ، ۀسامح  مسارم  اهيرادازع و 
هلمج  زا  تسا  هدوب  يدنمشزرا  دیفم و  ياهرثا  ياراد  خیرات  لوط  رد  يرادازع  اروشاع و  نتشاد  یمارگ 

تیبرت تساه و  توغاط  ربارب  رد  بالقنا  مایق و  بتکم  یمئاد  جیورت  نتشاد و  هگن  هدنز  بجوم  اروشاع  تضهن  نتشاد  هدنز  ایحا و   - 1
تسا  راثیا  هسامح و  حور  ةدنهد  شرورپ  هدننک و 

يرهطم  دیهش  داتسا  ریبعت  هب  تسرگمتس و  هب  ضارتعا  رگبالقنا و  مولظم  اب  یفطاع  مکحم  دنویپ  یعون  يرادازع   - 2
 « تسوا هسامح  رد  تکرش  دیهش  رب  هیرگ  »

یم ببس  و  دیامن ، داجیا  ییادج  بتکم ، هعماج و  یحور  دنویپ  نایم  دناوتن  نورق  تشذگ  دوش  یم  ببـس  اروشاع  نتـشاد  هگن  هدنز   - 3
تظفاحم اهتعدب  اهفرـصت و  زا  راگزور  مخ  چیپ و  رد  ار  بتکم  دنـشاب و  ناما  رد  نانمـشد  تافارحنا  تاریثأت و  زا  مالـسا  تما  دوش ،

مالسا ردص  راختفا  رپ  خیرات  اب  ار  نانآ  هطبار  ات  دنشوک  یم  یمالسا  ياهتلم  يدوبان  يارب  نارگرامعتـسا  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دیامن و 
. دنروآ مهارف  ار  دوخ  گنهرف  ياقلا  هنیمز  الخ ، داجیا  اب  ات  دنیامن  عطق 

ناماما  رب  يرادازع  یعامتجا  راثآ  زا  ياهشوگ  دمآ ، ملق  هب  نونکات  هچنآ 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يرایسب  یتیبرت  هدنزاس و  ياههفسلف  تسا ، ادهشلادیس  هژیو  هب 
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ییوج  تقیقح  راثیا و  یبلطتداهش ، یگدازآ ، بالقنا ، حور  ماهلا   - 1
نیتسار  ياهوگلا  تما و  نیب  یفطاع  قیمع  دنویپ   - 2

ینید  فراعم  اب  مدرم  ياههدوت  ییانشآ   - 3
سفن هیکزت  حور و  شیالاپ   - 4

ینیسح سلاجم  يرازگرب  ترورض 

هراشا

موصعم  ناماما  ینارون  نانخس  رد 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ، هدش  ینید  سلاجم ? لیکشت  يارب  يدایز  دیکأت 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  دینک و  تکرش  اهنآ  رد  دیهد و  لیکشت  ار  ینید  سلاجم  هک  تسا  مزال  امش  رب  رکذلا ». سلاجم  هب  مکیلع  »
: اولاق ۀنجلا  ضایر  اوعترا  »

لاق  ۀّنجلا  ضایر  ام  هّللا  لوسر  ای 
تسیچ  تشهب  ياهغاب  هک  دندرک  لاؤس  دیوش . رضاح  نآ  رد  دیدرک ، دروخرب  تشهب  ياهغاب  هب  هاگره  رکذلا ». سلاجم 

: دومرف
. دوش هدنز  نیسح  ماما  تیب و  لها  ادخ و  دای  اهنآ  رد  هک  یتاعامتجا  رکذ و  سلاجم 

: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
 « بولقلا تومی  موی  هبلق  تمی  مل  انرما  هیف  ییحی  اسلجم  سلج  نم  »

. دریم یمن  تسا ، هدرم  اهلد  هک  يزور  نآ  ردشلد  دوش ، یم  هدنز  نآ  رد  ام  رما  هک  دنک  تکرش  یسلجم  رد  هک  یسک  ره 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ینیمخ  ماما 

.« دناهدرک ظفح  ار  ام  اهینز  هنیس  نیا  اب  اهتبیصمنیا و  اب  اههضور و  نیا  اب  اهربنم ، نیا  هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و  نالا  »
سلاجم نیا  دـیاوف  دـش ، نایب  هچنآ  زا  رتزیمآ  تلـالد  تسا  نشور  يراوگوس  سلاـجم  يرازگرب  ترورـض  دـش ، ناـیب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 

: تسا

مدرم تیاده  فلا 

یم ماجنا  ملع  هب  لهج  زا  رون و  يوس  هب  تاملظ  زا  ناـسنا  نداد  تکرح  اـب  تیادـه  تسا  مدرم  تیادـه  یهلا  ناربماـیپ  یماـمت  تلاـسر 
. دشاب وا  رگتیاده  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  ناسنا  لقع  رگید  يوس  زا  دریذپ .

لقع فلاخم  هچ  رگا  ناهج  یقیقح  ینید و  لئاسم  زا  يرایـسب  شرگن و  يوس  تهج و  اما  دزاس ، يوق  ار  ناسنا  شرگن  دـناوت  یم  لـقع 
یهلا ناربماـیپ  طـسوت  یلقع  تاـکاردا  رب  دـیکأت  نینچمه  شرگن و  تهج  يوس و  نیا  تسین  زین  یلقع  كاردا  ةزوح  هطیح و  رد  تسین ،

. دریذپ یم  تروص 
یتاـغیلبت يوهاـیه  رد  مدرم  هک  درک  هدـهاشم  یتـقو  اریز  تفرگ ، تروص  مدرم  هب  نداد  تهج  روـظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق 
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یهارمگ تلالـض و  تریح  زا  مدرم  ات  دهدب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  دش  رـضاح  دناهدش ، ینادرگرـس  راچد  قساف  نامکاح  نانمـشد و 
. دنوش تیاده  رون  تقیقح  يوسهب 

گنهرف جیورت  اب  يراد ، هیامرس  ياهماظن  هک  یناهج  رد  هک  دنتسه  اراد  ار ، تلاسر  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  سلاجم 
ناسنا زورما  یگدـنز  رد  تیونعم  الخ  ببـس  و  تسا ، هتـسب  یناسفن  ياهاوه  توهـش و  ِریجنز  لغ و  اب  ار  اـهناسنا  ياـپ  تسد و  شیوخ 

تیونعم و زج  يزیچ  دهد ، یم  خر  سلاجم  نیا  رد  هچنآ  ددرگ . اهتوهـش  دیق  زا  ناسنا  ییاهر  يرادـیب و  ثعاب  ینیـسح  سلاجم  هدـش 
تسین هتسخ  ياهحور  هب  نداد  الج 

لماک ناسنا  ندناسانش  ب 

یم رد  سلاجم  نیا  بطاخم  ور  نیا  زا  تسا  ترضح  نآ  مایق  فادها  تافص و  فاصوا و  دوش  یم  دای  ینیـسح  سلاجم  رد  رتشیب  هچنآ 
تیناسنا تما و  حالـصا  يارب  هکلب  بعل ، وهل و  يور  زا  ای  سفن و  ياوه  ببـس  هب  هن  هک  تسا  ياهتـسراو  لماک و  ناسنا  نیـسح  هک  دبای 

هک دوش  یم  ییاهناسنا  يارب  يزاس  وگلا  ببـس  شنارای  ترـضح و  نآ  يروآدای  ناس  نیدـب  تشاذـگ  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناـج 
. دنونش یم  ار  وا  تشذگرس 

هب دوش و  هتخانـش  شزرایب  ياـهوگلا  زا  باـن  ياـهوگلا  هک  ددرگ  یم  ببـس  دوـش ، رازگرب  حیحـص  تروـص  هب  يرادازع  سلاـجم  رگا 
دوش و یم  رکذتم  ار  خیرات  رارکت  شیافواب  ناروای  ماما و  هرطاخ  نیا  رب  انب  ددرگ ، هعماج  رد  یهلا  ياهشزرا  ماکحتـسا  بجوم  ياهنوگ 

تسا سلاجم  نیا  دمایپ  لماک ، ناسنا  نداد  رارق  وگلا  تخانش و  يرادافو و 

هعماج رد  تیونعم  داجیا  ج 

تیونعم و زا  شیوخ  تالکـشم  یپ  رد  هک  یناسنا  هعماـج  هک  تسا  نیا  تسا ، بترتم  يرادازع  سلاـجم  يرازگرب  رب  هک  يرثا  نیرتمهم 
افـص تیونعم و  زا  يوج  رد  نامز  زا  یتدـم  رد  نایعیـش  دـبایب و  يرگید  ياوه  لاح و  یتدـم  يارب  لقاال  تسا ، هتـشگ  رود  نطاب  يافص 

حالصا و يوس  هب  هعماج  نآ  یپ  رد  ات  ددرگ  یم  یهلا  تمحر  هب  دیما  سرت و  تیوقت  لد و  يایحا  يزاس و  هدنز  ببس  دنریگیم و  رارق 
تشذگ و زا  سپ  دنزادرپ ، یم  يرادازع  هب  تین  صولخ  اب  یتسرد و  هب  هک  نانآ  نیا  رب  انب  دور . شیپ  هب  بان  يدام  يونعم و  یگدنزاس 

. درک دهاوخ  ادیپ  راکنا ، لباق  ریغ  يدشر  نانآ  تیونعم  شنیب و  دننک و  یم  ادیپ  ییادخ  یتیصخش  تایونعم ، نیا  رارکت 
هب ندیـسر  هجیتن  رد  يراوگوس و  مسارم  يرازگرب  لیلد  نانآ ، نتفایرد  و  مسارم ، نیا  يرازگرب  هرابرد  ناـناوجون  ناـناوج و  يواـکجنک 

تشاذگ  دهاوخ  لد  رد  قیمع  يریثأت  هدارا ، نودب  ترضح ، نآ  تیصخش  تخانش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  فادها 
: دنرثؤم ام  ۀناهاگآ  راتفر  رد  هدمع  لماع  ود  دید  میهاوخ  مینکفیب ، ناسنا  هب  یتخانش  ناور  رظن  رگا 

تفرعم  تخانش و  لماع   - 1
رب ینتبم  هک  دوب  دهاوخ  راگدنام  یلمع  تشاذگ و  دهاوخ  ییازسب  ریثأت  وا  راتفر  ردتخانش  ًاعطق  دریذپب ، دمهفب و  ار  یبلطم  ناسنا  یتقو 

. دشاب یقیقحتخانش 
تالیامت  تاساسحا و  لماع   - 2

اهلیم اهشیارگ و  تالیامت ، تاساسحا ، رگید  ریبعت  هب  هزیگنا و  لماع  دراد ، ریثأت  تخانـش  زا  رتشیب  ام  راتفر  رد  هک  يرگید  لماع  دیاش 
. دشاب
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هزیگنا و لماع  هک  تسا  هتشاد  یساسا  شقن  ناسنا  نتخیگنارب  رد  یلـصا  لماع  هک  میبای  یم  رد  مینک  یم  لیلحت  ار  اهناسنا  راتفر  هاگره 
هک میوش  یم  هجوتم  اهناسنا ، تداعس  رد  نآ  مهم  شقن  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  تکرح  تخانـش  زا  دعب  تسا  تاساسحا  لیامت و 

نانآ نداد  رارق  وگلا  نانآ و  هار  ندومیپ  هب  ارام  يراوگوس  مسارم  رد  هرطاخ  نآ  ندروآ  دای  هب  اما  تسین ، نیرفآ  تکرح  تخانـش ، اـهنت 
. دراد یم  او 

مینک  تقد  هتکن  نیا  هب  لمع  رد  مسجت  رثا  ندش  نشور  يارب 
: داد نامرف  یسومهب  دنوادخ  یتقو 

و  ) ۀلمج اب  هرابود  یلو  دنک  تاجانم  ادخ  اب  روط  هوک  رد  بشیـس  یـسوم  هک  دوب  نیا  ادخ  ةدعو  هدارا و  ۀلیل  نیثالث  یـسوم  اندـعاو  (و 
هلاسوگ نآ  درک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  يرماس  دنتـشادن و  ربخ  زور  هد  نیا  زا  مدرم  دش . هدوزفا  نآ  هب  رگید  زور  هد  رـشعب ،) اهانممتا 

: تفگ درک و  توعد  نآ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  تخاس و  ار 
هلاسوگ لباقم  رد  هدرکن و  شوگنوراه  ياهفرح  هب  لیئارسا  ینب  زا  يرایسب  تسا ، یسوم  امـش و  يادخ  نیا  یـسوم  هلا  مکهلا و  اذه  )

تشگرب و یسوم  زور  هد  تشذگ  زا  دعب  تسا  هداد  خر  ياهعقاو  نینچ  تموق  نایم  رد  هک  درک  یحو  یـسوم  هب  دنوادخ  دندومن . هدجس 
: درک باترپ  يرانک  هب  ار  حاولا  هک  ياهنوگ  هب  دش . ینابصع  دنتسرپ ، یم  هلاسوگ  مدرم  دید  ات 

يوس هب  تینابـصع  اب  تفرگ و  ار  نوراه -  شردارب -  رـس  تخادـنا و  يرانک  هب  ار  حاولا  هیلا  هرجی  هیخا  سأرب  ذـخا  حاولـالا و  یقلا  (و 
: درک تساوخزاب  ار  وا  دیشک و  دوخ 
»؟ دنوش هارمگ  مدرم  يداد  هزاجا  ارچ 

ینامز اما  دشن ، رهاظ  وا  رد  بصغ  راثآ  دـناهدش ، تسرپ  هلاسوگ  تموق  یـسوم  يا  هک  دـمآ  یحو  یتقو  تسا ، هتکن  نیا  هب  هجوت  روظنم 
. دیامن لمحت  تسناوتن  تفشآرب و  دنتسرپ ، یم  هلاسوگ  نانآ  هک  دید  تشگزاب و  هک 

نیا رب  انب  درادن . يرثا  نانچ  ندناوخ  نتـسناد و  هک  ياهنوگ  هب  دوش ، یم  تاساسحا  کیرحت  ثعاب  نتـسیرگ و  ببـس  يراوگوس  مسارم 
هک دیآ  دوجو  هب  ییاههنحـص  عامتجا  رد  دیاب  هکلب  دـنک ، افیا  ار  يرادازع  شقن  دـناوتیمناروشاع ، ۀـعقاو  ۀـناملاع  یـسررب  ثحب و  اهنت 

. دیامن کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا 

تدحو داجیا  د )

ماما ناوریپ  هک  دوش  یم  ببـس  يرادازع  مسارم  تساناهج ، فلتخم  للم  اههقرف و  زا  ناناملـسم  هدنروآدرگ  جح ، هوکـش  رپ  مسارم  رگا 
. دنوش لد  کی  دنتسه ، توافتم  ياهشنیب  اب  فلتخم و  ياهداژن  زا  هک 

يریگتربع ه )

فوطعم شیوخ  ۀـعماج  هب  ناگدنونـش  نهذ  دوشیم ، نییبت  راگزور  نآ  تارکنم  تافارحنا و  اهملظ ، ـالبرک ، ۀـعقاو  يروآداـی  رد  یتقو 
، دراد ینیـسح  یتموکح  رگا  هک  دیآیمرب  ددص  رد  راگزور  نآ  اب  دوخ  رـصع  ۀسیاقم  اب  و  دهدیم ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  ددرگ و  یم 

. دتسیاب نآ  ربارب  رد  هتسشن ، دنسَم  رب  ملاظ  یمکاح  رگا  دشوکب و  نآ  ظفح  رد 
دـمآ و دـهاوخ  ینید  ینابم  هعماج و  رـس  رب  هچ  دنـشابن ، تیـالو  رما  عباـت  شیوخ و  ياوشیپ  ِراـی  رگا  هک  دـنریگ  یم  تربع  رادازع  مدرم 
، دـنام یم  یقاب  هچنآ  دـننادب  دنـسارهن و  توغاط  اب  هزراـبم  زا  دنتـسیاب و  داـسف  لـطاب و  لـباقم  رد  هنوگچ  هک  نیا  رگید  ةدـنزومآ  سرد 
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تسا یهلا  گنر  وترپ  رد  ياهسامح 

نید ترطف و  رد  يرادازع  هاگیاج 

ترطف اب  یگنهامه   - 1

تبـسن هب  توافتم  ياهجرد  رد  یگدرـسفا  ندـشنیگمغ و  یعیبط ، روط  هب  اما  دـشابن ، نشور  ناسنا  رد  هیرگ  يداش و  ياههشیر  هچ  رگا 
هب يداش  زاربا  ای  هیرگ  ۀلیسو  هب  ّرثأت  زاربا  هک  تسا  نیا  دهد  یم  ناشن  هبرجت  هچنآ  نیا  رب  انب  دوش ، یم  کشا  ندش  ناور  ببـس  اهناسنا 

فیصوت لداعتم  ان  ار  وا  ناور  ناوت  یم  ددنخن ، دیرگن و  يدرف  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  ناسنا  یحور  لداعت  ياههناشن  زا  هدنخ ، ۀلیـسو 
. درک

كرحت طاشن و  زا  يرتشیب و  یحور  یمـسج و  تمالـس  زا  دنهد ، یم  زورب  ار  دوخ  اهيداش ي  اهمغ و  هدنخ ، هیرگ و  اب  هک  ییاهناسنا 
. دنرادروخرب یگدنز  هنحص  رد  يرتهب ،

: تسا هدش  هجوت  ناسنا  يرطف  ۀتکن  نیا  هب  ینید  عبانم  رد 
هیرگ لباقم  رد  تسايدنوادخ و  تمحر  ياههناشن  زا  اهبلق  سرت  اهمشچ و  ۀیرگ  یلاعت  هّللاۀـمحر  نم  بولقلا  ۀیـشخ  و  نویعلا ، ءاکب  »

تسا  هدش  یفرعم  ناسنا  یتخبدب  ۀناشن  نتشاد ، محریب  یبلق  ندرکن و 
: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: ءاقشلا تامالع  نم  »
 « تسا لد  تواسق  مشچ و  ِدومج  تواقش ، یتخبدب و  ياههناشن  زا  بلقلا  ةوسق  نیعلا  دومج 

هک ار  ییاهناسنا  فطاوع  اروشاع ، ۀـسامح  ةرطاخندروآ  دای  هب  هکلب  دنتـسه ، ناسنا  ۀـقالع  دروم  هک  یناسک  تیمولظم  مسجت  نیا  رب  اـنب 
لیکـشتهجیتن رد  تسا  يرطف  یلقع و  رما  تلادع  یبوخ  ملظ و  يدب  تفایرد  اریز  دـهد ، یم  رارقریثأت  تحت  دنـشاب ، هتـشاد  كاپ  یترطف 

. دراد ناسنا  ترطف  رد  هشیر  يرادازع  سلاجم 

يرادازع نید و   - 2

ناونع هب  ءادهشلادیس  يارب  يرادازع  هیرگ و  ثحبهب  ندیـسر  يارب  ام  هک  دنتـسه  ینوگانوگ  ياههمـشچرس  ياراد  اههیرگ  یلک  روط  هب 
میوشیمروآ دای  ار  يدنب  میسقت  نیا  همدقم 

هابتشا اطخ و  رب  هیرگ   - 1

ۀلحرم نیرتالاب  هب  اهنآ  شزرمآ  شـشخب و  يارب  دروآ ، یم  دای  هب  ار  شیوخ  تاهابتـشا  دریگ و  یم  رارق  دـنوادخ  لباقم  رد  ناسنا  یتقو 
. دزادرپ یم  هبانا  هیرگ و  ینعی  هبوت ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
.« دریگ یم  رارق  شزرمآ  لومشم  دنک ، هیرگ  هداد ، ماجنا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  سک  ره  هلرفغ  بنذ  نم  یکب  نم  »
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: دنیامرف یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  دوخ  ناردپ  زا  يدنس  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
.« دیامن هیرگ  هدش  بکترم  هک  یهانگ  يارب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  هتئیطخ  یلع  یکب  نمل …  یبوط  »

غورد ریوزت و  ۀیرگ   - 2

هک ردـپ  يوـس  دـنتخادنا ، هاـچ  هب  اروا  تداـسح  ببـس  هب  دـندرب و  ارحـص  هب  شدرگ  هناـهب  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  فـسوی  ناردارب  یتـقو 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دنتسیرگ . وا  لباقم  رد  هداد و  ناشن  ردپ  هب  ار  وا  نینوخ  نهاریپ  دنتشگرب ،

نوکبی  ًءاشع  مهابا  اوؤاج  (و 
.. دنوشن مهتم  ات  دوب  نیغورد  ياهیرگ  هکلب  دوبن ، هنازوسلد  یقیقح و  نانآ  هیرگ  اما  دنتخادرپ . هیرگ  هب  ردپ  دزن  تشگرب  رد  و 

قوش هیرگ   - 3

. دوش یم  رگهولج  کشا  بلاق  رد  هاگ  مسبت و  هدنخ و  بلاق  رد  هاگ  قوش  يداش و 
هب ار  شیوخ  دـنزرف  قارف ، اهلاس  زا  سپ  هک  يردام  تسا  ناـسنا  یحور  یگدادـلد  ساـسحا و  ییاـبیز  ياـههولج  زا  یکی  قوش  ۀـیرگ 
یم رهاظ  هیرگ  اب  هدارا  نودب  ار  شیوخ  قوش  يداش و  دـبای ، یم  تسد  قوشعم  لاصو  هب  قارف  زا  سپ  هک  یقـشاع  دـشک و  یم  شوغآ 

. دنزاس
قوش زا  هتیؤرب و  ًاحرف  یکب  و  ، » تفر وا  لابقتـسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشگرب ، هنیدـم  هب  هشبح   » زا بلاـط  یبا  نب  رفعج  یتقو 

 « تسیرگ شرادید 
: دیامرف یم  دنونش ، یم  ار  یحو  هک  یماگنه  نانمؤم  یحور  دروخرب  ةرابرد  نآرق 
؛  قحلانم اوفرع  امم  عمدلا  نم  ضیفت  مهنیعا  يرت  لوسرلا  یلا  لزنا  ام  اوعمس  اذاو  )

ریزارـس ناشیاهمشچ  زا  کشا  دناهتخانـش ، هک  یتقیقح  نآ  رثا  رب  ینیب  یم  دنونـشب ، هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هچنآ  نوچ 
. دوش یم 

: دیامرف یم  تشهب  هب  قوش  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
؛ ربکالا عزفلا  نم  اناما  هل  بتک  اهیف و  هّللا  هنکسا  ۀنجلا  یلا  ًاقوش  یکب  نم  »

تشحو و زا  وا  تینوصم  ناـما و  دنـس  دـهد و  یم  ناکـسا  اـج  نآ  رد  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  دـنک ، هیرگ  تشهب  قاـیتشا  يارب  هک  یـسک 
.« دنک یم  ردقم  تمایق ، گرزب  بارطضا 

. دیاتس یم  ار  نآ  دهد و  یم  هجوت  تساهدش ، لزان  هیآ  نانآ  تیناقح  اهنآ و  هرابرد  هک  ینانمؤم  قوش  کشا  هب  ماما  سپس 

هودنا مغ و  يزوسلد و  محر ، ۀیرگ   - 4

: دنتفگ ترضح  هب  تسیرگ  ص )  ) ربمایپ تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  ترجه ، متشه  لاس  رد 
؟ دینک یم  هیرگ  دوخ  دنزرف  يارب  مه  امش  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ای 

: دندومرف باوج  رد  ترضح 
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زین محر  دروم  دـنکن ، محر  سک  ره  تسا و  تمحر  هکلب  تسین  هیرگ  نیا  محری ، محری ال  نم ال  و  ۀـمحر ، اذـه  امنا  ءاـکب ، اذـه  سیل  »
.« دوش یمن  عقاو 

: دومرف وا  هب  باطخ  ترضح  دادیم ، ناج  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوغآ  رد  كدوک  نآ  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیمه  رد  زین  و 
برلا  طخسی  ام  لوتنالو  بلقلا ، عمدی  و  نیعلا ، یکبت  نونوزحمل ، کب  انا  »

مدنزرف 
 « میروآ یمن  نابز  هب  دوش  ادخ  یتیاضران  ببس  هکار  يزیچ  ام  یلو  دزیر ، یم  کشا  مشچ  دزوس و  یم  لد  میتسه ، نیگمغ  وت  يارب  ام 

. دوش یم  يراج  ناگدید  زا  کشا  دزوس و  یم  بلق  یعیبط  روط  هب  مغ ، ماگنه  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  مکحم  يدهاش  نانخس  نیا 
ار يدهاجم  نانمؤم  ناتساد  یتقو  نآرق  تساتوافتم  نآ  تاجرد  هک  تسا  يرطف  يرما  ناشیوخ  ای  ناتسود و  غارف  رد  نتخوس  نیا  رب  انب 

یم دوب ، هدرک  يراددوخ  گنج  ۀهبج  هب  نانآ  مازعا  زا  یلام  ییاناوت  مدعببـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  وگزاب 
: دیامرف

؛  نوقفنی ام  اودجی  الا  انزح  عمدلا  نم  ضیفت  مهنیعا  اولوت و  )
. دناهتفاین ادخ  هار  رد  قافنا  يارب  يزیچ  ارچ  هک  دوب  يراج  ناشنامشچ  زا  کشا  دنتشگیمرب ، هک  یلاح  رد  نانآ 

ناـشدوخ هاـگیاج  رد  هیرگ  هکنیا  رگم  دومن ، شنزرـسنآ  ببـس  هب  ار  یـسک  ناوت  یمن  هک  تسا  یعیبط  يرطف و  يرما  هیرگ  نیا  رب  اـنب 
. دشابن

. دراد هنیرید  ياهقباس  هیرگ  اریز  دیامن ، شنزرس  شیوخ  ناماما  رب  يراوگوس  لیلد  هب  ار  نایعیش  دناوت  یمن  یسک  اهنیا  رب  نوزفا 

هیرگ هقباس 

كرت تشهب و  زا  يرود  لـیلد  هب  دـش ، هدروآ  نیمز  هب  مدآ ، هک  یماـگنه  اریز  تسا  رـشب  دوجو  ۀـقباس  هب  هیرگ ، ۀنیـشیپ  تفگ  ناوتیم 
: دش هتفریذپ  شاهبوت  دنوادخ  ییامنهار  اب  هکنیاات  تسیرگ  لاس  نیدنچ  یلوا   ) نامرف

هبوت دـنوادخ  درک و  هبوت  دـنوادخ  يوس  زا  یتاملک  تفایرد  زا  سپ  مدآ  میحرلا »  باوتلا  وههنا  هیلع  باـتف  تاـملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  »
یب هکم  نوچ  ینیمزرس  رد  ار  لیعامسا  شدنزرف  رـسمه و  هک  یماگنه  میهاربا  ترـضح  تسا  هدنـشخب  ریذپهبوت و  وا  اریز  تفریذپ  اروا 

تسیرگ  رایسب  یظفاحادخ  تقو  تشاذگ ، اهنت  فلع  بآ و 
تشگ و انیبان  ات  تسیرگ  شفـسوی  دای  هب  ردقنآ  تشادـن ، مارآ  زور  بش و  شدـنزرف  قارف  رد  بوقعی  ترـضح  هک  دـیامرف  یم  نآرق  و 

: دش دیفس  شنامشچ 
؛  میظک وهف  نزحلا  نم  هانیع  تضیبا  فسوی و  یلع  یفسا  ای  لاق  مهنع و  یلوت  (و 

: تفگ دنادرگرب و  ور  اهنآ  زا  و 
.« درب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  اما  دش ، دیفس  هزادنا  زا  وا  نامشچ  فسوی و  رب  سوسفا  »

؛  نیکلاهلا نم  نوکت  وا  ًاضرح  نوکت  یتح  فسوی  رکذت  اؤَتْفَت  هّللات  اولاق  )
: دنتفگ

يوشیم  كاله  يریگ و  یم  رارق  گرم  هناتسآ  رد  ات  ینک  یم  دای  فسوی  زا  ردق  نآ  وت  مسق  ادخ  هب 
رد تفریذـپ ، ار  تراسا  نداتفا ، نادـنز  هب  ینماد و  هدولآ  یهار  ود  رـس  رب  رـصم  ِزیزع  ِرـسمه  هئطوت  اب  یتقو  زین  ربمایپ  فسوی  لـباقم  رد 

دنتساوخ وا  زا  دندش و  تحاران  ناینادنز  ریاس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  درک  هیرگ  يردق  هب  ردپ ، زا  يرود  ببـس  هب  نادنز 
هک تسا  هتکن  نیا  رگناشن  دهاوش  نیا  دـنزادرپب . تحارتسا  شیاسآ و  هب  نامز  ود  نیا  زا  یکی  رد  نانآ  ات  زور ، ای  دـنک  هیرگ  بش  ای  هک 
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ناربماـیپ هکلب  تسین ، شهوکن  یهن و  دروم  دراد و  نیرید  ياهقباـس  بوبحم ، يزیزع  نداد  تسد  زا  يرود و  لـیلد  هب  يرادازع  هیرگ و 
. دناهدرک زاربا  ار  نآ  ياهنوگ  هب  زین  یهلا 

يراوگوس هیرگ و  تقایل 

شزرا ناـنآ  يارب  اـهناسنا  تافـص  ساـسا  رب  ناـمدرم  تقیقح  رد  دـننک . یمن  هیرگ  یـسک  ره  يارب  مدرم  هک  تسا  نشور  بـلطم  نـیا 
. دنک یمن  دای  یکین  هب  نانآ  زا  دیرگ و  یمن  ناراکهابت  يارب  یسک  زورما  ور  نیا  زا  دنیامن . یم  يرازگ 

: دیوگیملیئارسا ینب  زا  یموق  هرابرد  دنک و  یم  نییبت  ینشور  هب  ار  هتکن  نیا  میرک  نآرق 
. دش هداد  تصرف  تلهم و  نانآ  هب  هن  نیمز و  هن  تسیرگ و  اهنآ  رب  نامسآ  هن  نیرظنم ؛  اوناک  ام  ضرالاو و  ءامسلا  مهیلع  تکب  امف  )

نیمز نامـسآ و  لـها  روظنم  ریـسافت ، ساـسا  رب  تسا  نکمم  و  دـندوب ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  یعاـمتجا  هاـگیاپ  شزرا و  تیعمج  نیا 
هدرک یگدـنز  یناسنا  ینابم  ۀـیاپ  رب  هتخاـس و  ار  شیوخ  هک  دـنزیر  یم  کـشا  یـسک  يارب  مدرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیآ  نیا  دنتـسه و 

. دنشاب
: دوش یم  تفای  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهتیصو  نانخس و  رد  درواتسد  نیا 

: دنیامرف یم  ترضح   … مکیلع » اوکب  متدقف  نا  مکیلا و  اونح  متبغ  نا  ةرشع  سانلا  اورشاع  ینب  ای  »
ناشنایم زا  رگا  دنـشاب و  امـش  تاقالم  قاتـشمو  ناهاوخ  دیدش ، بیاغ  نانآ  نایم  زا  رگا  هک  دینک  راتفر  ياهنوگ  هب  مدرم  اب  منادنزرف  يا  »

.« دننک هیرگ  امش  يارب  یتفر 
زا یعیبط  روط  هب  مدرم  هک  دـننک  یم  یگدـنز  يروط  یخرب  تسا ، هنوگ  ود  اـهناسنا  یگدـنز  هک  دـنک  یم  نشور  یبوخ  هب  نخـس  نیا 
هب يدای  مدرم  هک  دـنوش  یم  ببـس  یهابت  يرگ و  نایـصع  اب  یخرب  یلو  دنـشکیم . شود  هب  ار  ناـشتاقالم  ترـسح  دـنیوگ و  یم  ناـنآ 

. دنیامنن اهنآ  زا  یکین 
هب نامز  زا  یعطقم  رد  تسا ، یهلا  یناسنا و  تافص  نیرتتلیضف  اب  نیرتگرزب و  ياراد  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  یـسک  نونکا 

ظوفحم شیوخ و  تلاسر  ندناسر  يارب  هکلب  هدوبن ، نتشیوخ  يارب  زین  يراثن  ناج  نیا  دنسر و  یم  تداهـش  هب  درف  هب  رـصحنم  ياهنوگ 
تسا  هدوب  ادخ  نید  ندنام 

؟ دزاسن رهاظ  ار  شیوخ  ینورد  هتساوخ  نیا  دنیشنب و  تکاس  گرزب  هسامح  نیا  لباقم  رد  دناوت  یم  دراد ، كاپ  یترطف  هک  یسک  ایآ 

ناییاروشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ 

يدرف و تاریثأت  زا  رظن  فرص  اب  هک  تفای  میهاوخ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  يراوگوس  ریـس  رد  قیقحت  اب  هتـشذگ ، دراوم  رب  نوزفا 
هس رد  ار  ءادهشلا  دیس  رب  هیرگ  يراوگوس و  ور  نیا  زا  تسا  یهلا  تلاسر  تیونعمو و  ناسنا  تقلخ  رد  ار  نآ  هشیر  يرادازع ، یعامتجا 

مینک  یم  یسررب  هلحرم 
. دلوت زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  فلا 

مایق  زا  لبق  دلوت و  زا  دعب  ماما  رب  هیرگ  ب 
. اروشاع دادیور  زا  دعب  ماما  رب  هیرگ  ج 

دلوت زا  لبق  نیسح  ماما  رب  هیرگ 
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رب نانآ  تسا و  هدومن  یحو  مالـسلا  هیلع  ناربمایپ  زا  یخرب  هب  نآ  دادـیور  زا  لبق  تسا ، هداد  خر  ـالبرک  رد  هک  ار  هچنآ  لاـعتم  دـنوادخ 
. دناهدرک هیرگ  مالسلا  هیلع  مامه  ماما  نآ 

مدآ هیرگ 

ماـگنه رد  هک  درک  نیقلت  وا  هب  لـیئربج  دیدهتـشون ، ار  تلاـسر  نادـناخ  سدـقم  ماـن  شرمع ، قاـس  رب  مدآ  ترـضح  تسا  هدـش  تیاور 
: دیوگب تاجانم 

 « ناسحالا کنم  نیسحلا و  نسحلاقحب و  نسحم  ای  همطاف ، قحب  رطاف  ای  یلع ، قحب  یلاع  ای  دمحم ، قحب  دیمح  ای  »
: دیسرپ لیئربج  زا  تسکش  شلد  دینش ، ار  نیسح  مان  مالسلا  هیلع  مدآ  هک  یماگنه 

تسکش  ملد  نیسح  مان  رکذ  اب  ارچ 
تفگ  نیسح  ماما  تبیصم  زا  لیئربج 

. دندرک هیرگ  دشاب ، هدرم  شدنزرف  هک  يردام  دننام  هب  شنادنزرف  ءادهشلا و  دیس  بئاصم  يارب  ود  ره  سپس 
: تسا هدش  لقن  نینچ  ییاور  بتک  رد  هک  تسا  هدمآ  خیراوتلا  خسان  یخیرات  باتک  رد 

: درک ضرع  درک و  تاقالم  ار  یسوم  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  هار  نیب  رد  تفر ، یم  تاجانم  هب  نارمع  نب  یسوم  يزور 
ضرع دیدرگ ، تاجانم  لوغـشم  روط  هوک  رد  نوچ  تفریذـپ و  یـسوم  ماهدرک  رایـسب  هانگ  اریز  دـشخبب  ارم  هاوخب  ادـخ  زا  ادـخ  یبن  يا 

: درک
: دیسر باطخ  شخبب  ار  وا  نونکا  تفگ ، هچ  درم  نیا  هک  یناد  یم  وت  منکیم و  لاؤس  وت  زا  اراگدرورپ 

یسوم مالسلا . هیلع  یلع  نب  نیسح  ةدنشک  رگم  مریذپ  یم  ار  وا  دیامن ، ترفغم  بلط  ام  زا  سک  ره  متشذگ و  هدنب  نیا  هانگ  زا  یسوم  ای 
: درک ضرع 

نم  راگدرورپ 
تسیک  وا  لتاق  یلع و  نب  نیسح 

: دمآ باطخ 
یم نیمز  يور  نایرع  نفک و  یب  ار  نیـسح  دـسج  دنـشک و  یم  البرک  رد  ار  وا  ناـیتوغاط  ناـهارمگ و  زا  تسوا و  دـج  تما  زا  وا  لـتاق 

اههزین يور  ار  نانآ  ياهرـس  دننادرگ . یم  اهرهـش  رد  دننک و  یم  ریـسا  ار  شنادنزرف  نانز و  دـنرب و  یم  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دـنزادنا و 
رد ناشیا  ندب  تسوپ  ار  ناشناگرزب  دنک و  یم  كاله  یگنـشت  ار  ناشیا  ناکدوک  دـنهد . یم  فاوط  اهرازاب  رـس  رب  دـنیامن و  یم  بصن 

ترضح دینـش ، ار  نانخـس  نیا  نوچ  دهد . یمن  هانپ  ار  اهنآ  سک  چیه  دسرن و  ناشیا  داد  هب  یـسک  دیامنب  هثاغتـسا  رگا  دکـشخ . یم  مه 
تسیرگ  تدشهب  یسوم 

. دناهتسیرگ ترضح  نآ  يارب  زین  یهلا  ءایبنا  هتشاد و  دوجو  ملاع  يادتبا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  نیا  رب  انب 

تداهش زا  لبق  يراوگوس  هیرگ و 

وا و هب  ار  ماما  نآ  تداهش  ربخ  دش و  لزان  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  ماگنه  يرایـسب ، ياهتیاور  ساسا  رب 
. دنتسیرگ ءادهشلادیس  يارب  لوا  ياهزور  نامه  زا  نانآ  داد و  دازون  ِردام  ردپ و 

ربمایپ هیرگ 
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: دنک یم  تیاور  هشیاع 
. دوشن دراو  یسک  دندرک  شرافس  نم  هب  دشیم ، لزان  ناشیا  رب  یحو  هک  دوب  ياهناخ  رد  ادخ  لوسر  یتقو 

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  تفر  ترضح  دزن  دش و  دراو  دوب ، كدوک  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  لاح  نیمه  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنناسر . یم  لتق  هب  قارع  كاخ  زا  فط  نیمزرـس  رد  وت  تما  زا  يدارفا  ار  كدوک  نیا  هک  درذگ  یمن  ینامز 

: تفگ لیئربج  تسیرگ 
زا وت  تیبلا  لها  مئاق  هلیسوب  دنوادخ  هک  دیاپیمن  يرید  نکن ، هیرگ  مالسلا ؛ هیلع  تیبلا  لها  مکمئاقب  مهنم ، هّللا  مقتنی  فوسف  کبت ، «ال 

.« دریگ یم  ماقتنا  نانآ 
: دنیامرف یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

فویـسلا عضوم  لبقا  ینبای  لوقیف  یکبی …  هلبقیف و  هیلا …  هب  ذج  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لخد  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  »
. دوب هنوگنیا  هتسویپ  ربمایپ   … کنم ،

: دومرف یم  درک و  یم  هیرگ  دیسوب و  یم  تفرگ و  یم  لغب  رد  ار  وا  دمآ ، یم  وا  دزن  نیسح  هاگره 
مسوب یم  ار  اهریشمش  ياج  نم  مدنزرف  يا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هیرگ 

: دیوگ یم  سابع  نبا 
. دندرک يرایسب  هیرگ  ترضح  میدرک ، یم  روبع  اونین  زا  یتقو  مدوب  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیفص ، هب  نتفر  ماگنه 

میدرک  هیرگ  ماما  اب  ادصمه  مه  ام  دش . يراج  رهاظ و  ناشهرهچ  رب  ناشیا  ياهکشا  هک  ياهنوگ  هب 
: دومرف ترضح 

ماهدرک  هچ  نایفس  یبا  لآ  اب  نم  رگم  ياو  ياو ، »
.« دنور یم  كاخ  شوغآ  هب  دنسر و  یم  تداهش  هب   8 همطاف نم و  نادنزرفزا  رفن  هدفه  نیمزرس  نیا  رد 

تداهش زا  دعب  يراوگوس  هیرگ و 

يراوگوس نیلوا 

يراوگوس مسارم  نیلوا  تفگ  ناوت  یم  دـش . زاغآ  يرادازع  مسارم  تلاسر ، نادـناخ  نادـنزرف  نارای و  ترـضح و  نآ  تداهـش  زا  سپ 
. دندید ار  اباب  بحاص  نودب  بسا  دـندمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  ترـضح  نآ  بسا  يادـص  ندینـش  اب  نیـسح  ماما  تیب  لها  هک  دوب  ینامز 

تفرگ لکش  تداهش  زا  دعب  يراوگوس  مسارم  نیلوا  دندومن و  يراز  هیرگ و  هب  عورش  هتفرگ و  ار  بسا  فارطانانآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  هیرگ 

زا ار  زیگنامغ  گرزب و  هسامح  نآ  هرطاخ  هاگچیه  شیوخ ، رمع  هیقب  رد  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  تلاسر ، نادناخ  زا  هدـنامیقاب  نادـهاش 
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تسا  نیدباعلا  نیز  ترضح  دوب ، زوسناج  هعقاو  نآ  دهاش  هک  یناسک  زا  یکی  دندومن . یم  اپربهیرگ  ازع و  سلاجم  هتسویپ  دندربن و  دای 
: دسیون یم  بوشآ  رهش  نبا 

یخرب یتـقو  دـش و  یم  دوـلآ  کـشا  بآ  هک  درک  یم  هیرگ  ياهنوـگ  هب  دـشونب ، هک  تشاد  یم  رب  ار  بآ  فرظ  تقو  ره  ترـضح  نآ  »
: دومرف یم  دنداد ، یم  يرادلد  ار  ناشیا 

یکبا  فیک ال  «و 
شوحولا  عابسلل و  ًاقلطم  ناک  يذلا  ءاملا  نم  یبا  عنم  دق  و 

منکن  هیرگ  هنوگچو 
 « تشگ عونمم  مردپ  يارب  دوب ، دازآ  یشحو  تاناویح  ناگدنرد و  يارب  هک  یبآ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هیرگ 

: دنک یم  تیاور  یمرضح ، دمحم  نب  ۀمقلع 
هناخ نآ  رد  دننک . هیرگ  داد ، یم  روتسد  دوخۀناخ  لها  هب  هیقت  تیاعر  اب  درک و  یم  هلان  هیرگ و  ءادهشلادیس  يارب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  »

.« دنتفگ یم  تیلست  رگیدکی  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تبیصم  نانآ  دیدرگ و  یم  لیکشت  يراوگوس  ازع و  سلجم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هیرگ 

: دیوگ یم  رعاش  هرامع  یبا 
نم ءاکبلا  تعمـس  یتح  یکبی  هدشنا و  تلز  ام  هّللاو  لاق  یکبف  هتدشنا  لاق  یکبفهتدشناف  لاق  نیـسحلا  یف  یندـشنا  هرامع  ابا  ای  یل  لاق  »

: دندومرف نم  هب  قداص  ماما  رادلا ،
هک اج  نآ  ات  دندرک  یم  هیرگ  هتسویپ  تسیرگ و  هیثرم  ندینش  اب  ترضح  ناوخب  هیثرم  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  هرامع  ابا  يا 

: دندومرف ماما  سپس  دش ، دنلب  هیرگ  هب  مه  هدرپ  تشپ  نانز  يادص 
دیوگب و يرعش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  هک  یـسک  هنجلا …  هل  بتک  ارـشع  یکبا  یکبت و  ارعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یف  دشنا  نم  »

.« دوشیم بجاو  وا  رب  تشهب  دنایرگب ، ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ 
: دیوگ یم  نانس  نب  هّللادبع  و 

لاؤس نآ  تلع  زا  مدید  كانمغ  رایسب  نایرگ و  هدیرپ و  یگنر  اب  ار  ترضح  مدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  ییاروشاع  زور 
: دندومرف مدرک 

تسا هدش  دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ام  دج  يزور  نینچ  رد  یناد  یمن  رگم 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  هیرگ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
يرپس اروشاع  ههد  ات  دـیدنخ ، یمن  دوب و  كانهودـنا  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردـپ  دیـسر ، یم  ارف  مرحم  هام  هاگره 
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. دوش
: دومرف یم  درک و  یم  يراوگوس  هیرگ و  هشیمه  اروشاع  زور  رد 

تسا هدش  هتشک  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  يزور  زور ، نیا  مالسلا ؛ هیلع  نیسحلا  هیف  لتق  يذلا  مویلا  وه  »

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يرادازع 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
ار وا  ترخآ  ایند و  ياهتجاح  دنوادخ  دنک ، كرت  اروشاع  زور  رد  ار  يویند  ياههتساوخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  شالت  راک و  سک  ره 

یم رارق  وا  رورـسو  يداش  زور  ار  تمایق  زور  دـنوادخ  دـشاب ؛ وا  هیرگ  مغ و  تبیـصم و  زور  اروشاع ، زور  سک  رهو  دـنک ، یم  هدروآرب 
یتکرب چیه  دنک ، هریخذ  يزیچ  دنادب و  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  هک  نآ  ره  دوش و  یم  نشور  تشهب  رد  ام  رادید  هب  شمشچ  و  دهد .

. دبای یمن  تسا ، هدرک  هریخذ  هچ  نآ  رد 
: دیامرف یم  رگید  نایب  رد  و 

هام نآ  رد  نانمشد  اما  دنتشاد ، زیهرپ  يزیرنوخ  گنج و  زا  هام  نآ  رد  مدرمو  تشاد  مارتحا  تیلهاج  راگزور  رد  هک  تسا  یهام  مرحم 
دندرب تراغ  هب  ار  ام  لاوما  دندز ، ام  همیخ  هب  شتآ  دنتفرگ ، تراسا  هب  ار  ام  نازیزع  نانز و  دنتـسکش ، ار  ام  تمرح  دـنتخیر ، ار  ام  نوخ 

: دنتشادن ساپ  ام  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  و 
ماظعلا  بونذلا  طحی  هیلع  ءاکبلا  ناف  نوکابلاکبیلف ، نیسحلا  لثم  یلعف  انعومد …  لیساو  اننوفج  حرقا  مالسلا  هیلع  نیسحلاموی  نا  »

ارچ دننک . هیرگ  دیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـننامه  رب  هتخاس …  ناور  ار  ام  ياهکشا  حورجم و  ار  ام  ياهکلپ  ینیـسح  ياروشاع  زور 
.« درب یم  نیب  زا  ار  گرزب  ناهانگ  وا  رب  هیرگ  هک 

هادف انحاورا  نامز  ماما  ياههیرگ 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هب  باطخ  رد  ترضح  نآ  هادف  انحاورا  نامز  ماما  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 
ماش حبص و  ره  اما  میامنب ، گنج  وت  نانمشد  اب  مباتـشب و  وت  يرای  هب  متـسناوتن  تخادنا و  ریخأت  هب  ارم  ناراگزور  رگا  راوگرزب ، دج  يا 

 « منک یم  هیرگ  نوخ  کشا  ياج  هب  دوش ، کشخ  ممشچ  هیرگ  تدش  زا  رگا  منک و  یم  هیرگ  وت  يارب 
همه هکلب  دیشروخ ، ناگتشرف ، هک  تسا  هدش  دیکأت  هتکن  نیا  هب  یناوارف  ثیداحا  رد  هعیش  ناماما  ءایـصوا و  یهلا و  ءایبنا  هیرگ  رب  نوزفا 

. دننک یم  هدرک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  راوگرزب  ماما  نآ  رب  سنا  نج و  ملاع و  تارذ 
شـشخب دننامه  يرایـسب  باوث  اروشاع  نارادازع  يارب  لاعتم  دنوادخ  تشذگ ، زین  هدش  دای  ثیداحا  یخرب  رد  هک  هنوگ  نامه  نیا  رب  انب 

یهلا هاگرد  رد  شریذپ  ندرک و  هبوت  يارب  ترضح  نآ  نداد  رارق  هطساو  يرادازع و  ببس  دناوت  یم  دوخ  نیا  تسا و  هداد  رارق  ناهانگ 
. ددرگ

يریگهجیتن

اهنآ دای  هتشاذگ و  مارتحا  دوخ  ياههروطـسا  هب  هک  تساهناسنا  داهن  ترطف و  رد  يرادازع  تمکح  هفـسلف و  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
. دنراد یم  یمارگ  ار 
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ماما اریز  ددرگ ، مالسا  نید  یگشیمه  ندنام  هدنز  ببس  دشاب و  هتشاد  یناوارف  ياههرمث  دناوت  یم  ادهشلادیس  رب  يرادازع  نیا ، رب  نوزفا 
. دش ادخ  نید  موادت  ببس  خیرات  هشیمه  يارب  دومیپ  وا  هک  یهار  هکلب  درکن  هدنز  یصاخ  عطقم  رد  ار  نید  اهنت 

هیرگ ترضح  نآ  يارب  همه  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  هک  ياهنوگ  هب  دراد ؛ خیرات  رد  هشیر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  رگید  يوس  زا 
نانمشد خیرات  لوط  رد  ات  ددرگ  یم  نیسح  ماما  تیناقح  نایب  اروشاع و  مایق  یشخب  تیعورشم  ببـس  شاداپ ، رب  هوالع  نیا  هک  دناهدرک 

. دنناشوپن ار  مایق  نیا  تیناقح 
نآ رب  هلان  هیرگ و  يارب  دـناوت  یمن  ار  ناشیا  ناوریپ  یـسک  رگید  دـناهتخیر ، کشا  ماـمه  ماـما  نآ  رب  یهلا  ياـیلوا  همه  هک  ییاـجنآ  زا 

، خیرات ریوصت  رد  نازیزع  رب  هیرگ  زین  یهلا  تایآ  هک  ارچ  دنادب . كرـش  تعدـب و  ار  تیب  لهارب  يرادازع  ای  دـنک و  شنزرـس  ترـضح 
تسا هدومن  لقن 

يرادازع ماکحا 

يرادازع ماکحا 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
نیملـسم رد  تعاجـش  يراکادف و  راثیا و  یمالـسا و  تماهـش  نامیا و  حور  تیوقت  هیام  تابرق و  لضفا  زا  ءادهـشلادیس  يارب  يرادازع  »

(1 .« ) تسا
: لاؤس

؟ دشاب یم  زیاج  رهوش  نذا  نودب  نز ] طسوت   ] يرادازع مسارم  ندرک  اپ  رب  ایآ 
: ینادمه يرون  هللا  تیآ 

(2 . ) تسین زیاج  دشاب  رهوش  لاوما  زا  هک  یتروص  رد 
: لاؤس

افطل دوش ، یم  بوسحم  دجسم  هب  یمارتحا  یب  یعون  هک  دنوش ، یم  دراو  شفک  اب  دنوش ، یم  دجـسم  دراو  هک  اههتـسد  زا  یخرب  یهاگ 
؟ دراد یمکح  هچ  هلئسم  نیا  هک  دیئامرفب 

: ینادمه يرون  هللا  تیآ 
(3 . ) دراد لاکشا  دوش  کته  بجوم  رگا 

: لاؤس
رد رتـشیب  تسا و  زاـب  دارفا  نهاریپ  تشپ  اـبلاغ  نینچمه  دوش و  یم  ندـب  ندـش  حورجم  اـی  ندـش  هایـس  هب  رجنم  هک  ینز  ریجنز  دروم  رد 

؟ تسیچ امش  رظن  دنوش ، یم  رهاظ  یمومع  رباعم  نابایخ و 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما 

(4 . ) دوش ندب  رب  شحاف  ررض  بجوم  هکنیا  رگم  درادن ، یعنام 
: لاؤس

؟ ریخ ای  دراد  بیع  يرادازع  يارب  نانز  روضح  اب  نادرم  ندش  هنهرب  ایآ 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(5 . ) دننک رظن  یبنجا  درم  ندب  هب  دیابن  اهنز  درادن و  یعنام 
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: لاؤس
. دسر یم  رذگهر  نادرم  شوگ  هب  اهنآ  يادص  دننک و  یم  ینارنخس  یحادم و  نانز  هنانز ، سلاجم  رد 

؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(6 . ) تسین مارح  دشابن  ذاذتلا  هبیر و  ضرعم  رد  رگا  ناشیا  يادص  ندینش 
: لاؤس

دوش یم  نوخ  ندش  يراج  ندب و  ندش  یمخز  هب  رجنم  دشاب و  یم  غیت  ای  وقاچ و  ياراد  هک  يریجنز  اب  ندز  ریجنز  ای  غیت و  اب  ندز  هنیس 
؟ دراد یمکح  هچ 

: يزاریش يراکم  هللا  تیآ 
(7 . ) دوشن نآ  زا  هدافتسا  ءوس  بجوم  دهدن و  مالسا  نانمشد  تسد  هب  ياهناهب  هک  دشاب  نانچ  دیاب  يرادازع  تیفیک 

تمالع ماکحا 

: لاؤس
زین نآ  لمح  هدـش و  هدـیرخ  یفازگ  تمیق  هب  هک  دـننک  یم  یتامالع   » لمح هب  مادـقا  یبهذـم ، ياه  يرادازع  ماـیا  رد  اـیاکت  زا  يرایـسب 

؟ دنراد یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  لئاسو  نیا  تسا . لاکشا  بجوم 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما 

(8 . ) درادن لاکشا 
: لاؤس

دنتسه زین  ییاهراگن  شقن و  ياراد  یـضعب  دوش و  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  مسارم  رد  هک  ییاهملع  مکح 
؟ تسیچ

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
(9 . ) تسا زیاج  يرادازع  رد  اهنآ  زا  هدافتسا 

: لاؤس
هینیـسح ریمعت  يرادازع و  رد  دـنناسرب و  شورفب  دـندنب  یم  ملع  يور  رب  مرحم  ماـیا  رد  هک  ار  ییاـه  لامتـسد  هچراـپ و  تسا  زیاـج  اـیآ 

؟ دننک فرصم 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

اههینیسح تاجایتحا  يرادازع و  فراصم  هب  دنشورفب و  دنناوت  یم  دشاب ، فراعتم  رب  دیاز  دشابن و  تجاح  لحم  يرادازع  مسارم  رد  رگا 
(10 . ) دنناسرب

یناوخ هیبش  هیزعت و  ماکحا 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
هضور سلاجم  نآ ، ياج  هب  تسا  رتهب  یلو  درادن  لاکشا  دوشن ، بهذم  نهو  بجوم  دشابن و  مارح  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ  هیبش  هیزعت و 
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(11 . ) دننک اپرب  یناوخ 
: لاؤس

؟ تسا زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(12 . ) درادن یعنام  دوشن  بهذم  نهو  بجوم  دشابن و  مارح  رب  لمتشم  رگا 
: هللا همحر  یناگیاپلگ  هللا  تیآ 

. درادن لاکـشا  دشوپن ، نز  هب  صتخم  سابل  درم  دـنناوخن و  غورد  انغ و  دـشابن و  یقیـسوم  تالآ  لامعتـسا  رب  لمتـشم  یناوخ  هیزعت  رگا 
(13)

: لاؤس
؟ تسا زیاج  نآ  ریغ  هیزعت و  شیامن و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هبشت  ایآ 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(14 . ) تسا زیاج  نانآ  مارتحا  تاعارم  اب 

: یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  ینارکنل و  لضاف  هللا  تیآ 
(15 . ) درادن یعنام  دشابن  تناها  مزلتسم  هک  یتروص  رد 

: یناگرگ يولع  هللا  تیآ 
(16 . ) دوش بانتجا  دیاب  دوش ، نید  ناگرزب  سدقم  تحاس  هب  تمرح  کته  بجوم  یناوخ  هیبش  هیزعت و  رگا 

هایس سابل  زا  هدافتسا  ماکحا 

: لاؤس
؟ دراد ناحجر  ایآ  تسا و  زیاج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
ناحجر دجاو  تسا ، رئاعـش  میظعت  قیداصم  زا  نوچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يازع  رد  هایـس  سابل  ندیـشوپ 

(17 . ) دندرک یم  هدافتسا  هایس  يابق  زا  اروشاع  زور  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم  نوچ  یناگرزب  المع  دشاب و  یم  یعرش 
: ینادمه يرون  هللا  تیآ  یناگیاپلگ و  یفاص  هللا  تیآ 

(18 . ) دراد ناحجر  مالسلا  مهیلع  همئا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  هودنا  نزح و  نالعا  ناونع  هب  هایس  سابل  ندیشوپ 
: لاؤس

؟ تسا هورکم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارادازع  رب  هایس  سابل  اب  ندناوخ  زامن  ایآ 
: یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ 

هورکم زین  نآ  اب  ندناوخ  زامن  اذل  دراد ، ار  ناحجر  لامک  ترضح  نآ  يرادازع  تسا و  ءادهشلادیس  نارادازع  تمالع  هایـس  سابل  نوچ 
(19 . ) دشاب یمن 

یقیسوم ماکحا 
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یم دـیامن ، مهارف  ار  ندرک  هیرگ  هنیمز  دـناوت  یم  اـنغ  دـنیوگ  یم  هک  یناـسک  هب  خـساپ  رد  همرحم  بساـکم  رد  يراـصنا  خیـش  موـحرم 
: دیامرف

(28 . ) دومن کسمت  انغ  تمرح  هلدا  مومع  هب  دیاب  دریگ و  رارق  حابم  ای  بحتسم  همدقم  دناوت  یمن  ياهویش  نینچ 
: دیامرف یم  لامآلا  یهتنم  رد  هللا  همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم 

ابلاغ هک  انغ  لـیبق  زا  تاـمرحم  لامعتـسا  زا  دوشن و  زارد  بصاون  ناـبز  هک  دـننک  كولـس  یهجو  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارادازع 
(29 . ) دنهدن هار  گرزب  تدابع  نیا  رد  ار  ناطیش  دنیامن و  زارتحا  بذکلا  ۀنونظم  هفیعض  تایاکح  تسین و  نآ  زا  یلاخ  اههحون 

: لاؤس
. دنناوخ یم  بوخ  نحل  اب  زاس و  نزو و  اب  ار  البرک  هعقاو  اب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  حدم  ویدار  رد 

؟ ریخ ایتسا  زیاج  شعامتسا  ایآ 
: هللا همحر  ینیمخ  ماما 

(30 . ) درادن عنام  دشابن  یقیسوم  انغ و  رگا 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  یعرش  ظاحل  زا  دننز ، یم  ازع  کیزوم  ءادهش  هزانج  عییشت  مسارم  رد  هک  یناسک  هدنزاون و  ياه  تئیه 
؟ ریخ ای  تسا  مارح  مزاول  نآ  شورف  دیرخ و  ایآ  و 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(31 . ) درادن عنام  كوکشم  ياهادص  تسین و  زیاج  برطم  یقیسوم  تسا و  مارح  وهل  تالآ  شورف  دیرخ و 

: لاؤس
؟ هن ای  تسا  زیاج  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هیزعت  رد  روپیش  لبط و  ندز  ایآ 

: هللا همحر  ینیمخ  ماما 
(32 . ) درادن عنام  دوشن  مه  بهذم  رب  نهو  دشابن و  بعل  وهل و  تالآ  زا  رگا 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  لهد  لبط و  زا  هدافتسا  ءادهشلا  دیس  يرادازع  رد  ایآ 

: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 
(33 . ) تسین تالآ  نیا  ءزج  نآ  لاثما  لهد و  لبط و  یلو  تسا  مارح  بعل  وهل و  تالآ  زا  هدافتسا 

اروشاع ماکحا 

هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا . هورکم  نابرق  دیع  ای  تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  اروشاع و  زور  هزور  - 1
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هزور دنرامـشب و  كرابم  دنریگب و  نشج  ار  وا  تداهـش  زور  دنوش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هب  قفوم  رگا  هک  دندرک  رذـن  هیما  ینب 
اب یگنهامه  مدع  راکهبت و  هفیاط  نیا  اب  تفلاخم  تهج  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  اذل  تسا ، هیما  لآ  تنس  زور  نآ  رد  هزور  دنریگب و 

(34 . ) دندرک یهن  ار  اروشاع  هزور  نانآ ،
(35 . ) دنک يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هزور  دصق  نودب  رصع  ات  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  اروشاع  زور  رد  - 2

. ترورض دح  رد  رگم  دوش ، لیطعت  بسک  راک و  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  بسانم  رایسب  - 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
دوخ جئاوح  ندروآرب  يارب  شالت  راک و  هک  یسک  ( 36;  ) ِةَرِخالا َو  اینُدلا  َِجئاوَح  َُهل  ُهللا  یَـضَق  اروشاع  َموی  ِهِِجئاوَح  ِیف  یعَّسلا  َكََرت  نَم  »

.« دزاس یم  فرطرب  ار  وا  ترخآ  ایند و  ياهزاین  دنوادخ  دنک ، كرت  اروشاع  زور  رد  ار 
: لاؤس

؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراوگوس  مایا  رد 
: ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

(37 . ) دندرک هماقا  رهظ  زامن  رهظ  ماگنه  اروشاع  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  روطنامه  دنراد ، مدقم  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب 

اه یقرواپ 

ص 158. ج1 ، مراکم ، هللا  تیآ  دیدج  تائاتفتسا  ص 28 و  ج2 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  ( 1
ص 180. ج2 ، ینادمه ، يرون  هللا  تیآ  هلئسم ، کی  رازه و  ( 2

ص 40. ج2 ، یهقف ، هلئسم  کی  رازه و  ( 3
ص 580. ج3 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  ( 4

س 2162. ص 619 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 5
س 2183. ص 625 ، نامه ، ( 6

س 57. ص 158 ، ج1 ، دیدج ، تائاتفتسا  ( 7
س 72. ص 28 ، ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا  ( 8

س 2173. ص 623 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 9
س 2179. نامه ، ( 10

س44 و 40 و 47 و 33. س 71 و ج3 ، ص 28 ، ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا  ( 11
س 2165. ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 12

س 77. ص 559 ، ج1 ، لئاسملا ، عمجم  ( 13
ص 336. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ياوتف  قبط  یهگوم ، میحرلادبع  هداوناخ ، ماکحا  ( 14

ص 132. ج2 ، یفاص ، هللا  تیآ  ماکحالا ، عماج  س 2166 و  ج1 ، ینارکنل ، لضاف  هللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  ( 15
ص 365. لئاسملا ، ۀبوجا  ( 16

س 2170 ص 621 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 17
ص 39. یلحر ، همرحم ، بساکم  ( 28

. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  رخآ  ص 468 ، ج1 ، لامالا ، یهتنم  ( 29
س 36. ص 16 ، ج2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تائاتفتسا  ( 30

ص 18. نامه ، ( 31
س 45. ص 583 ، ج3 ، نامه ، ( 32

س 2174. ص 623 ، ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 33
ص 107. ج7 ، رهاوج ، ج1 ; هلیسولا ، ریرحت  ( 33
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ص 906. ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ( 35
ص 268. قودص ، خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  ( 36

ص 623. ج1 ، لئاسملا ، عماج  ( 37

یشوپ هایس 

س:
؟ تسا هورکم  مالسلا » مهیلع   » موصعم ناماما  يازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

. دوب دهاوخ  زین  باوث  رجا و  ياراد  دشاب  رئاعش  میظعت  يارب  رگا  هکلب  تسین ، تباث  نآ  تهارک  ج )
يربهر مظعم  ماقم  تیاس 

نانز یحادم  یناوخ و  هیثرم 

س:
رذگهر نادرم  شوگ  هب  وگدنلب  اب  نانآ  يادص  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناشدوخ ، سلجم  رد  نانز  یحادم  یناوخ و  هیثرم  دراوم  یخرب  رد 

؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ  دسر ؛ یم 
ج:

. تسین زیاج  دشاب ، توهش  جییهت  ذّذلت و  هبیر ، ضرعم  رد  نانآ  يادص  رگا 
: ماظع تایآ  دیلقت  راوگرزب  عجارم  رظن  اب  قباطم 

یناتسیس يزیربت ، دیحو ، يرون ، یفاص ، لضاف ، تجهب ، يا ، هنماخ  هر )  ) ماما
: هعلاطم يارب 

، يرون س 1145 ؛ تائاتفتــسإلا ، هبوـجا  يا ، هنماـخ  س1681 ؛ ج2 ، ماـکحألا ، عماـج  یفاـص ، س2182 ؛ ج1 ، لئاسملا ، عماـج  لـضاف ،
یناتسی تجهب و  دیحو ، س 1058 ؛ تائاتفتسا ، يزیربت ، 57 و 58 ؛ رظن ، ماکحا  ج3 ، تائاتفتسا ، هر ،)  ) ماما س 545 ؛ ج2 ، تائاتفتسا ،

مرحم هام  رد  یسورع  دقع و  مسارم 

س:
؟ دراد لاکشا  مرحم  هام  رد  یسورع  دقع و  مسارم  ایآ 

ج:
نآرد یلو  درادن ؛ لاکشا  دشابن ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تمرح  کته  ای  تیـصعم و  اب  مأوت  رگا  مسارم ، عون  نیا  يرازگرب 

دوخ اب  بسانتم  مایا  رگید و  ياه  هام  رد  ار  مسارم  هنوگ  نیا  دننک  یعـس  دنمتریغ  ناناملـسم  هک  تسا  راوازـس  تسین و  یتکرب  عون  چـیه 
. دننک رازگرب 

: راوگرزب عجارم  ياواتف  اب  قباطم 
ج13، ییوجـشناد ، ياـه  شـسرپ  ۀـعومجم  یفاـص . دـیحو و  يرون ، مراـکم ، لـضاف ، یناتـسیس ، يزیربت ، يا ، هنماـخ  تجهب ، هر ،) ) ماـما

ص336
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان 

س:
؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان  هب  یمارتحا  یب 

ج:
: تسا یّصاخ  ماکحا  مارتحا و  ياراد  دشاب ، یم  هللاراث  ادخ و  تجح  مانو  یتشهب  ياه  مان  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  مان 

. تسا مارح  نآ  هب  یمارتحا  یبو  مزال  مان  نیا  مارتحا  ظفح  - 1
: دننام تسا ، مارح  دوش ، بوسحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  مان  هب  یمارتحا  یب  یعون  هب  هک  یلمع  هنوگره  - 2

. تسا هدش  هتشون  نآرب  ناشیا  مان  هک  يا  هقرو  ندنازوس  أ 
. هبورکاخ هلابز و  لحم  لثم  دشاب ، نآ  هب  یمارتحا  یب  هک  ییاج  رد  نتخادنا  ب 

. دشاب یمارتحا  یب  هک  يزیچ  رب  يزیچ و  اب  نآ  نتشون  ت -
. دیآ باسح  هب  یمارتحا  یب  هک  نآرب  يزیچ  نتشاذگ  ث 

: هتکن
. دشاب هجوت  اب  دمع و  يور  زا  هک  تسا  مارح  یتروصرد  الاب  دراوم  هتبلا 

نیسح ماما  مانرب  نتـشاذگ  تسد  نیارب  انب  تسین ؛ زیاج  تراهط  نودب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  مان  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  - 4
، دشاب هتشاد  ندب  اب  سامت  هک  یتروص  رد  هدش  هتشون  نآرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  مان  هک  یـسابل  ندیـشوپ  ای  رویز  نتخیوآ  ای  مالـسلا  هیلع 

. تسا مارح 
: هتکن

. درادن ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  هب  طوبرم  ماکحا  صخش  نآ  مان  دننک ، يراذگ  مان  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هب  ار  یسک  رگا 
: زا هدافتسا  اب 

هداز حالف  نیسح  دمحم  ینیسح ، ماکحا 

مالسلا هیلع  ینیسح  تبرت  ندروخ 

س:
ماما فیرش  دقرم  زا  يا  هدودحم  هچ  تسا ، بحتسم  نتفرگ  افش  دصق  هب  هک  البرک ) سدقم  كاخ   ) مالـسلا هیلع  ینیـسح  تبرت  ندروخ 

؟ دوش یم  لماش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
؟ دراد ار  مکح  نامه  زین  البرک  ياهرهم  زا  يرادقم  ندروخ  ایآ 

ج:
يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

. دراد ار  مکح  نامه  دشاب ، هدش  هیهت  لحم  ود  نآ  زا  رگا  رهُمو  تسا  نآ  یفرع  تاقحلم  فیرش و  ربق  تبرت  نّقیتم ، ردق 
(. درک هدافتسا  افش  يارب  ناوت  یم  دنناد  یم  ربق  وزج  قحلم و  مدرم  فرع  هک  يا  هدودحم  زا  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  هب  )

تجهب هللا  تیآ  ترضح 
نآ رب  دئاز  رد  تسا و  رّهطم  ربق  رواجم  فارطا  ربق و  زا  هدش ) تشادرب  هتفرگ و   ) ذوخأم رب  ندومن ) افتکا   ) راصتقا بجاو ) طایتحا  ) طوحا
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. دوش کلهتسم  بآرد 
هدودـحم نیا  زا  جراخ  زا  تبرت  رگا  دوش و  افتکا  ربق  فارطا  یفرع  رادـقم  ربق و  ِكاخ  هب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  زین  ناـشیا  رظن  هب  )

(. ددرگ کلهتسم  بآرد  دوشن و  هدید  بآ  رد  كاخ  زا  يرثا  ًافرع  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، طولخم  بآ  اب  دیاب  دوب  هدش  هیهت 
: دینک هعجارم 

ص205 ج4 ، دیدج ، لئاسم 

مالسلا مهیلع  يده  ۀمئا  گوس  رد  هایس  سابل  ندیشوپ 

س:
؟ دراد یمکح  هچ  مرحم  هام  رد  ًاصوصخ  مالسلا ، مهیلع  يده  ۀمئا  گوس  رد  هایس  سابل  ندیشوپ 

؟ دراد تهارک  مایا  نیا  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 
ج:

وکین و  ] نسحتـسم متاـم ] هودـنا و   ] ّرثأـت راـهظا  ناونع  هب  رئاعـش و  میظعت  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يازع  رد  هایـس  ساـبل  ندیـش  وپ 
یعرـش تیبولطم  ناحجر و  دجاو  دیلقت  عجارمو  ناگرزب  زا  يرایـسب  ياوتف  هب  هکلب  درادـن ؛ مه  تهارک  ناونع  نیا  هب  تسا و  هدیدنـسپ ]

یم هدافتـسا  هایــس  ياـبق  زا  اروشاـع  زور  رد  هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تـیآ  موـحرم  نوـچ  یناـگرزب  ًـالمع  دراد و  زین  باوـث  هدوـب و 
. دناهدرک

: هعلاطم يارب 
ص19 ج 3 ، دیلقت ، عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم 

اروشاع زور  رد  رذن 

س:
؟ دهدب يرگید  یکاروخ  نآ  ياج  هب  دناوت  یم  ایآ  دهدب ، میلح  مدرم  هب  اروشاع ، زور  رد  هدرک  رذن  هک  یسک 

؟ دناسرب فرصم  هب  مرحم  هام  رگید  ياه  زور  رد  ار  میلح  ای 
ج:

. تسا وا  اب  رایتخا  هتشاد ، هغیص  رگا  دنک و  لمع  هدرک  رذن  هک  یتروص  نامه  هب  دیاب  هدوب ، یعرش  ربتعم  ۀغیص  قبط  رذن  رگا 
: راوگرزب عجارم  ياواتف  اب  قباطم 

. یفاص دیحو و  يرون ، مراکم ، لضاف ، یناتسیس ، يزیربت ، يا ، هنماخ  تجهب ، هر ،) ) ماما
ص335 ج13 ، ییوجشناد ، ياه  شسرپ  ۀعومجم 

غورد ياه  هضور 

س:
( يرادازع سلاجم  الـسلا م و  مهیلع  تیب  لها  هب  یمارتحا  یب   ) کته رخـسمت و  بجوم  ًاضعب  هک  ربتعم  ریغو  غورد  ياه  هضور  ندـناوخ 

؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ  یم 
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ج:
. تسا مارح  دشاب  بهذم  نهو  بجوم  هک  یلمع  ره  نینچمه  تسین . زیاج  دشاب  رخسمت  کته و  بجوم  رگا 

: ماظع تایآ  دیلقت  راوگرزب  عجارم  رظن  اب  قباطم 
یناتسیس يزیربت ، مراکم ، لضاف ، تجهب ، يا ، هنماخ 

: هعلاطم يارب 
ات 34 و.…  ص31  ج 3 ، دیلقت ، عجارم  ءاملع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

؟ دشاب یم  هچ  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يارب  ندز  هنیس  لیلد  لاؤس 
نآ فدـه  موادـت  رد  هکلب  تسین  هابتـشا  اـهنت  هن  تسا و  نارگمتـس  ملظ  زا  رفنت  زاربا  يرادازع و  مهم  رهاـظم  زا  یکی  ینز  هنیـس  باوـج 

. دراد یمهم  شقن  ناراوگرزب 
؟ تسا زیاج  دوش  یم  نوخ  ندش  يراج  یتح  دوبک و  هب  رجنم  هک  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ایآ  لاؤس 

. دشابن سفن  رب  رارضا  مهم و  ررض  بجوم  هکنآ  رب  طورشم  تسا  حجار  هکلب  زیاج  باوج 
؟ تسا هنوگچ  نانز  رظنم  رد  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  لاح  رد  نادرم  ندش  هنهرب  لاؤس 

تخل تسین  زیاج  دـننک  یم  هاـگن  اـهنآ  ندـب  هب  ناـنز  دـنناد  یم  هک  ینادرم  رب  هتبلا  دـننک . يراددوخ  رظن  زا  تسا  مزـال  ناـنز  رب  باوج 
. دنوش

؟ تسا زیاج  ییایر  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  ایآ  لاؤس 
. دننک يراددوخ  ایر  زا  هللاءاش  نا  باوج 

، دننک یم  یطارفا  ياه  ینزدوخ  هب  مادقا  مرحمان  دارفا  لباقم  رد  نایرع  همین  تروص  هب  يا  هدع  دوش  یم  هدـهاشم  اه  يرادازع  رد  لاؤس 
؟ تسا زیاج  لمع  نیا  ایآ 

دروم رد  یلو  تسین . نآ  اـب  تفلاـخم  هنوگ  چـیه  هتـسیاش  هتفرگ  یم  ماـجنا  لومعم  روط  هب  فراـعتم و  قبط  هک  ینز  هنیـس  تنـس  باوج 
. دننک يراددوخ  ندرک  رظن  زا  تسا  مزال  نانز  رب  روکذم 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  يرادازع  سلاجم  رد  ندیرپ ) نییاپ  الاب و   ) هلوره لاؤس 
رعـشم رد  فوقو  زا  دعب  رّـسحم  يداو  زا  رذـگ  ماگنه  نادرم و  يارب  هورم  افـص و  نیب  یعـس  زا  یتمـسق  رد  طقف  مالـسا  رد  هلوره  باوج 

. تسین عورشم  بحتسم  لمع  کی  ناونع  هب  دروم  ود  نیا  ریغ  رد  تسا و  هدش  دراو  بحتسم  لمع  کی  ناونع  هب  مارحلا 
؟ تسا زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ  لاؤس 

اپرب یناوخ  هضور  سلجم  نآ  ياـج  هب  تسا  رتـهب  یلو  درادـن . یعناـم  دوشن  بهذـم  نهو  بجوم  دـشابن و  مارح  رب  لمتـشم  رگا  باوج 
. تسا تابرق  لضفا  زا  راوگرزب  نآ  باحصا  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس هژیوب  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يارب  يرادازع  هکلب  دننک 

؟ تسا زیاج  نآ  ریغ  هیزعت و  شیامن و  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  هّبشت  ایآ  لاؤس 
. درادن یعنام  دشابن  دوشن  بوسحم  ناراوگرزب  نآ  هب  تناها  کته و  ًافرع  هک  یتروص  رد  باوج 

؟ دراد یعرش  ناحجر  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ریاس  نیسح و  ماما  يازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ  لاؤس 
ياـقآ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نوچ  یناـگرزب  ًـالمع  دـشاب و  یم  یعرـش  ناـحجر  دـجاو  تسا  رئاعـش  میظعت  قیداـصم  زا  نوچ  باوج 

. دندرک یم  هدافتسا  هایس  يابق  زا  اروشاع  زور  رد  هرس ) سدق   ) يدرجورب
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؟ تسا زیاج  ینز  همق  ایآ  لاؤس 
؟ تسیچ هفیظو  دشاب  هتشاد  دوجو  يرذن  دروم  نیا  رد  هچنانچ 

ناریا هدـش و  ادـیپ  ناهج  طاقن  رثکا  رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  عیـشت  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یـشیارگ  هب  هجوت  اب  باوج 
مزال تسا  حرطم  مالـسا  رگنایب  وگلا و  ناونع  هب  ناریا  تلم  راتفر  لامعا و  دوش و  یم  هتخانـش  مالـسا  ناهج  يارقلا  ّما  ناونع  هب  یمالـسا 

هک دوش  لمع  يا  هنوگ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رـالاس  يرادازع  يراوگوس و  لـئاسم  اـب  هطبار  رد  تسا 
یشقن نینچ  ندز  همق  طیارش  نیا  رد  تسادیپ  ددرگ . يو  سدقم  فده  ترـضح و  نآ  هب  رتدیدش  يدنم  هقالع  رتشیب و  شیارگ  بجوم 
نایعیش تسا  بسانم  اذل  دنرب . یم  راک  هب  بهذم  هیلع  ار  نآ  دنیامن و  یم  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  درادن و 

دجاو رذـن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرذـن  دروم  نیا  رد  هچنانچ  دـنیامن و  يراددوخ  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بتکم  هب  دـنم  هقالع 
. تسین داقعنا  تّحص و  طیارش 

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاوس  ادخ  مان  هب 

رکشت اب 
: باوج

دـصرتم يرابکتـسا  ياه  هناسر  اریز  دوش  باـنتجا  نآ  زا  تسا  رتهب  یلعف  طیارـش  رد  ماـع  ـآلم  رد  نکل  درادـن  لاکـشا  یناـهنپ  ندز  همق 
دنهد هولج  ْهَوَّشُم  ایند  رد  ار  هعیش  هرهچ  دننک و  ءوس  تاغیلبت  عیشت  هیلع  ات  دنا  تصرف 

زین ییاهراگن  شقن و  ياراد  یضعب  دوش و  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يرادازع  مسارم  رد  هک  ییاه  مَلَع  مکح  لاؤس 
؟ تسیچ دنتسه 

. تسا زیاج  يرادازع  رد  اهنآ  زا  هدافتسا  باوج 
؟ تسیچ شمکح  هدش  موسرم  يرادازع  ياه  تأیه  یخرب  رد  هک  تباقر  هویش  هب  یقیسوم  رازبا  زا  هدافتسا  لاؤس 

. دنک یمن  ضوع  ار  نآ  مکح  تباقر  دش و  نایب  لبق  لاؤس  رد  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  مکح  باوج 
. تسین زیاج  دوش ، نارگید  تیذا  بجوم  ای  دوش  تبرق  دصق  مدع  ایر و  ثعاب  تباقر  رگا  یلب 

؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  تقو  لوا  زامن  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم يراوگوس  رد  لاؤس 
. دندرک هماقا  رهظ  زامن  اروشاع  زور  رهظ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  هنوگنامه  دنرادب  مدقم  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب  باوج 

دعب ات  دراوم  زا  یضعب  رد  یتح  نآ  ریخأت  بش و  ياه  همین  ات  مالسلا ) مهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  سلاجم  ندش  ینالوط  لاؤس 
؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، اهنآ  حبص  زامن  ندش  اضق  ناناوج و  هژیوب  دارفا  ندنام  باوخ  بجوم  رگا  بش  همین  زا 

حبـص زامن  هضیرف  هک  دوش  يزیر  همانرب  يوحن  هب  دیاب  هکلب  دـنزادنین . ریخأت  هب  بش  زا  ماگنه  نآ  ات  ار  سلاجم  روبزم ، ضرف  رد  باوج 
. دوشن كرت  بحتسم  روما  هب  لاغتشا  رثا  رد 

دشاب تامرحم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  زاس  هنیمز  دیاب  سلاجم  هنوگ  نیا  اریز 
انغ اب  ای  دننک  یم  حرط  ار  دنسلا  فیعـض  ای  كردم  یب  بلاطم  زا  یـضعب  دوخ  راعـشا  يالبال  رد  هک  ینایارـس  هیثرم  زا  توعد  ایآ  لاؤس 

؟ تسا حیحص  دنناوخ  یم 
دنناوخ یم  انغ  هک  يدارفا  زا  توعد  دشاب و  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  يرادازع  ای  نآرق  ندناوخ  هارمه  دنچ  ره  تسا  مارح  انغ  باوج 

دنیامن یم  نایب  ار  یعقاو  حیحص و  بلاطم  هک  دوش  هدافتسا  ینایارس  هیثرم  زا  تسا  مزال  تسا و  مارح  اهنآ  سلاجم  رد  تکرش  و 
ایآ دسر ، یم  رذگهر  نادرم  شوگ  هب  وگدنلب  اب  ای  ًامیقتـسم  اهنآ  يادص  دـننک و  یم  ینارنخـس  یحادـم و  نانز  هنانز  سلاجم  رد  لاؤس 
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؟ تسا زیاج  لمع  نیا 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  تسین  مارح  دشابن  ذاذتلا  هبیر و  ضرعم  رد  رگا  ناشیا  يادص  ندینش  باوج 

« باجح ِءارَو  ْنِم  َّنُهولَئساف  »
. دوشب تفع  تاعارم  ًالماک  هک  دشاب  يروط  یبهذم  سلاجم  هژیوب  هنانز  سلاجم  هک  تسا  بوخ 

؟ دییامرف یم  هچ  دوش ، یم  هدناوخ  البرک  رد  مالسلا ) هیلع   ) مساق ترضح  جاودزا  اب  هطبار  رد  هک  ییاه  هضور  هیزعت و  دروم  رد  لاؤس 
. درادن دوجو  هربتعم  بتک  رد  هیضق  نیا  زا  يرثا  و  تسین . حیحص  دوش  یم  ای  هدش  حرطم  مساق  ترـضح  یـسورع  دروم  رد  هچنآ  باوج 

. دوب هدیسرن  جاودزا  ّنس  هب  مساق  ترضح  هکنیا  رب  ًافاضم 
ار تسردان  بلاطم  نیا  ًارهاظ  یلو  هدـش ، لقن  تسا  ترـضح  نآ  جاودزا  بسانم  هک  ییاهزیچ  یحیرط  موحرم  بختنم »  » باتک رد  یلب ،

یتبسانم هک  ار  بلاطم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  یحیرط  موحرم  و  دناهدرک . هفاضا  باتک  نآ  هب  نادان  ای  ضرغم  دارفا  موحرم ، نآ  زا  دعب 
يراد هیزعت  مسارم  رد  یضعب  هک  وحن  نیا  هب  هدمآ  یحیرط  باتک  رد  هچنآ  لاح  نیع  رد  دسیونب . دوخ  باتک  رد  درادن ، اروشاع  هعقاو  اب 

. دشاب یمن  دننک ، یم  هدایپ  یفارخ  تروص  هب  و 
؟ دراد یمکح  هچ  یبهذم  ياه  نشج  رد  ندز  فک  لاؤس 

ار نآ  هسدـقم  نکاما  اههینیـسح و  دـجاسم و  رد  تسا  مزـال  نینمؤم  رب  یلو  درادـن ، یلاکـشا  دوخ  يدوخ  هب  ندز  فک  دـنچ  ره  باوج 
بانتجا نآ  زا  تسا  مزال  دوش  بوسحم  ناراوگرزب  نآ  تمرح  کته  ًافرع  رگا  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم سلاجم  رد  زین  دننک و  كرت 

. دننک هدافتسا  تسا  تاولص  هک  ناناملسم  یگشیمه  راعشا  زا  نآ  ياج  هب  هک  تسا  نینمؤم  رب  دوش و 
؟ دییامرف موقرم  یبهذم  سلاجم  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هب  طوبرم  مسارم  يرازگرب  هوحن  رد  ار  دوخ  فیرش  رظن  لاؤس 

: دوش تاعارم  دیاب  لیذ  روما  یبهذم  سلاجم  و  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هب  طوبرم  مسارم  رد  یلک  روطب  باوج 
لاثما کیکر و  تارابع  ظافلا و  ندرب  راکب  ندز و  توس  ندز و  فک  لثم  دوش  یم  هدرمـش  تمرح  کـته  ًاـفرع  هک  یلمع  عون  ره  زا   1

. دوش بانتجا  دیاب  نآ 
. دوش بانتجا  دیاب  دوش  یم  بهذم  نهو  بجوم  ناضرغم و  هدافتسا  ءوس  دروم  درادن و  يریذپ  هیجوت  هبنج  هک  یلمع  عون  ره  زا   2

. دوش بانتجا  دیاب  دهد  یم  رفک  كرش و  يوب  هک  یتالمج  تارابع و  ندرب  راکب  زا   3
. دوش بانتجا  دیاب  دوش  یم  نآ  ندش  صقان  ای  ندب  هب  دیدش  ررض  بجوم  هک  يراک  عون  ره  زا   4

هاگرد لوبقم  هللاءاش  نا  ات  دوش  ماجنا  لومعم  یتنـس و  روطب  يویند  ضارغا  هنوگ  ره  ییامندوخ و  ایر و  زا  رودب  دیاب  مسارم  هنوگ  نیا   5
. دریگ رارق  یهلا 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  رتفد 

: لاوس
: تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  زا  یعرش  لاوس  کی  نم  امش  تامحز  زا  رکشت  اب  امش و  تمدخ  مالس  اب 

؟ هن ای  تسا  زیاج  تسا  مرحم  هام  رد  هک  ینز  همق  ایآ 
: باوج

تسا زیاج  دوشن  ررض  بجوم  رگا  ینز  همق 

تجهب هللا  تیآ  زا  تائاتفتسا 
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: ددرگ یم  لقن  تسا  هدش  رشتنم  لاس 1386  ناتسبات  رد  هک  ناشیا  تاءاتفتسا  باتک  مراهچ  دلج  زا  تارظن  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
لاوس 6386: هحفص 540 

هب مادقا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نادیهش  رورس  سلجم  اصوصخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  يرادازع  سلاجم  رد  نایعیـش  زا  یخرب 
؟ تسیچ نآ  یعرش  مکح  دوش -  یم  يزیرنوخ  ندش و  دوبک  ثعاب  هک  دنیامن -  یم  تروص  ندنک  ینز و  هنیس 

: باوج
. درادن لاکشا  دشابن  روآ  ضرم  دشاب و  يرادازع  بسانم  هک  یتروص  رد 

لاوس 6387: هحفص 540 
؟ تسا هنوگچ  يرادازع  رد  ندش  تخل 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش  خرس  ندب  ینز  هنیس  رثا  رب  رگا  و 
: باوج

. تسین زیاج  دشاب ، مرحمان  مارح  رظن  ضرعم  رد  هک  یندش  تخل  درادن و  یلاکشا 
لاوس 6389: هحفص 540 

؟ دراد یمکح  هچ  ینزریجنز 
: باوج

. درادن یلاکشا 
لاوس 6398: هحفص 542 

. دنراد روضح  زین  نانز  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  هنهرب  ار  ندب  زا  یشخب  دارفا  ینزریجنز ، ای  ینز  هنیس  رد  یهاگ 
؟ دراد لاکشا  ایآ 

: باوج
. درادن لاکشا  دنرادن  نارگید  زا  هبیر  ای  رظن  دمعت  هب  ملع  هک  یماگنه  ات 

لاوس 6404: هحفص 544 
؟ دراد لاکشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  يارب  تسا  سوواط و …  رتوبک ، دننام  یتاناویح  همسجم  ياراد  هک  مَلَع  ندیرخ  ایآ 

: باوج
. درادن لاکشا 

لاوس 6407: هحفص 544 
؟ تسا عورشم  دراد  نیسح  ماما  يازع  هب  صاصتخا  هک  ییاه  هچراپ  مَلَع و  حیرض ، هایس ، سابل  هب  نتشاذگ  مارتحا  ایآ 

: باوج
. هلب

لاوس 6408: هحفص 544 
؟ دراد یمکح  هچ  يرادازع  ياه  هتسد  رد  غارچ  لهچ  زا  هدافتسا 

: باوج
. درادن لاکشا 

لاوس 6380: هحفص 538 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2711 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد یمکح  هچ  مساق ) ترضح  جاودزا  لثم   ) درادن يربتعم  دنس  هک  خیرات  زا  ییاه  شخب  یناوخ  هیبش  هیزعت و 
: باوج

. درادن لاکشا  تساه  تیاور  خیراوت و  ضعب  زا  لقن  هک  دشاب  مولعم  رگا 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ 

: لاوس
. دراد یمکح  هچ  نیسح  ماما  يارب  ینز  همق  دنادیمن  زیاج  ار  غیت  اب  تروص  ندیشارت  هک  یمالسا  رد 

: باوج
رهظم مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هودـنا  نزح و  ماـقم  رد  هک  نینمؤـم  يارب  تسا  راوازـس  نکلو  درادـن  یعناـم  هـسفن  دـح  رد  ینز  هـمق 

. ملاعلا هللاو  اهرهش ، اهروشک و  فالتخا  هب  فلتخم  رهظم  نآ  دنک و  رایتخا  ار  يرتبسانم 
: لاوس

ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاؤس 
: باوج

رهظم مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هودـنا  نزح و  ماـقم  رد  هک  نینمؤـم  يارب  تسا  راوازـس  نکلو  درادـن  یعناـم  هـسفن  دـح  رد  ینز  هـمق 
 … ملاعلا هللاو  اهرهش ، اهروشک و  فالتخا  هب  فلتخم  رهظم  نآ  دنک و  رایتخا  ار  يرتبسانم 

یناحور قداص  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: لاؤس
؟ دراد تحص  نایرج  نیا  ایآ  مینک و  لقن  ار  البرک  هعقاو  رد  نسح  نب  مساق  ترضح  جاودزا  دقع و  ناتساد  تسا  زیاج  ایآ 

: باوج
مدیدن نآ  يارب  يربتعم  دنس  هدنب  تسا و  دیعب  رایسب  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ دراد تروص  هچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  يرادازع  رد  اصوصخم  روپیش  لبط و  لامعتسا 

: باوج
درادن یعنام  دشابن ؛ وهل  تالآ  زا  هک  هداس  لبط  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
فارـسا تسا و  زیاـج  ندز  شتآ  ندرک و  تسرد  هاـگ  همیخ  تروص  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  اـب  يدردـمه  راـهظا  يارب  اروشاـع  زور 

؟ دوش یمن  بوسحم 
: باوج

دشابن تلاسر  نادناخ  هب  تناها  بجوم  ات  دوش  تیاعر  هتبلا  تسا . نسحتسم  یلمع  هکلب  تسین ؛ فارسا  اهنت  هن  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ دیراد مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  يازع  رد  روپیش  جنس و  لبط و  زا  هدافتسا  زاوج  رب  تلالد  هک  یثیدح  ایآ 
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؟ دییامرفب ییامنهار 
: باوج

تایاور قالطا  ياضتقم  تسا و  هدـشن  یهن  روما  نیا  زا  تسا و  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  يرادازع  هرابرد  يدایز  تاـیاور  یلاـعت ؛ همـسب 
تسا اهنآ  زاوج 

: لاؤس
دروم نیا  ایآ  دننک  یم  حورجم  ار  ندب  دننز و  یم  دوخ  تروص  ورس  هب  یهاگ  يرادازع  روش  رثا  رد  مالسلا  هیلع  ینیـسح  ياه  تئیه  رد 

؟ هن ای  دراد  یلاکشا 
: باوج

تسا لاکشا  یب  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

باسح ربعم  دس  ایآ  دنوش  یم  روبع  هار  ندش  هتسب  ثعاب  دنرو و  یم  رازاب  نابایخ و  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  يرادازع  تاجتـسد  رد 
؟ دوش یم 

. دنیآ یم  يرادازع  ياشامت  يارب  ارثکا  دننک  یم  روبع  ریسم  نآ  زا  هک  یناسک  هتبلا 
: باوج

. تسا لاکشا  یب  زیاج و  ربعم  ّدس  هنوگنیا  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ دراد تروص  هچ  هنانز  سلجم  رد  ینز  هنیس  وگدنلب و  اب  اه  مناخ  ندناوخ  هیثرم 
؟ دراد لاکشا  پوس  تروص  هب  هدنک  تسوپ  وج  نتخپ 

: باوج
اه مناخ  ندناوخ  هتبلا  دـشاب  رود  هیعرـش  ریغ  روما  زا  رودـقملا  یتح  دـیاب  تسا و  تیمها  اب  رایـسب  تادابع  زا  یناوخ  هیثرم  یلاعت ؛ همـسب 

. درادن لاکشا  زین  وج  نتخپ  درادن  یلاکشا  چیه  اه  مناخ  سلجم  رد  زین  اهمناخ  ندز  هنیس  . درادن یلاکشا  چیه  بناجا  ندینش  نودب 
: لاؤس

تسیچ نآ  یعرش  هجو  دنناوخ  یم  نآ  هب  بیرق  ای  یقیسوم  ياه  گنهآ  اب  ار  اههضور  یضعب  هک  ناحادم  نارکاذ و 
: باوج

دشاب یناوخ  هضور  رد  ولو  تسا  مارح  اقلطم  یقیسوم  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  ینارنخس  تیبلها و  یحادم  تباب  نتفرگ  دزم 
: باوج

تسا زیاج  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

سدقم تحاس  هب  تناها  ظافلا  نیا  ایآ  دننک  یم  هدافتـسا  يرتلکـشوخ ) همه  زا  متـسم  نم   ) ياه ترابع  زا  تیب  لها  ناحادـم  زا  یـضعب 
؟ دوش یم  باسح  همئا 

: باوج
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مالـسلا هیلع  تیب  لها  ماقم  هب  تناها  اب  لمع  نیا  هک  تسا  فیح  درد و  لیزج  رجا  تسا و  یفیرـش  رایـسب  لغـش  یحادـم  یلاـعت ؛ همـسب 
دوش عرش  فالخ  هب  لدبم 

: لاؤس
زا هدافتـسا  دـنوش و  یم  كاله  انایحا  ندز  همق  ندرک و  حورجم  ار  دوخ  ندز و  همطل  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  رد 

؟ دراد تروص  هچ  لبط 
: باوج

دوش تکاله  بجوم  هک  يراک  رگم  تسا ؛ نسحتسم  زیاج و  دیاهدرک  رکذ  هچنآ  مامت  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

دجسم ای  هینیـسح و  ریمعت  يرادازع و  رد  دنناسرب و  شورفب  دندنب  یم  ملع  رـس  رب  مرحم  مایا  هک  ار  ییاهلامتـسد  هچراپ و  تسا  زیاج  ایآ 
؟ دنیامن فرصم 

: باوج
درادن یلاکشا  دشاب ؛ هدشن  صوصخ  هب  راک  نآ  فقو  هچنانچ  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  زامن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  يراوگوس  مایا  رد 

: باوج
تسا مدقم  زامن  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  ندز  همق  تروص  نیا  رد  ایآ  دوش  هعیش  بهذم  نهو  ثعاب  ندز  همق  رگا 

: باوج
تسا دوهشم  نآ  سکع  هکلب  دوش ؛ یمن  نهو  بجوم  الصا  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ دشاب یم  هچ  مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  ندز  هنیس  لیلد 

: باوج
یبهذم رئاعش  میظعت  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  دوش  یم  نوخ  ندش  يراج  یتح  يدوبک و  هب  رجنم  هک  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ایآ 

: باوج
تسا زیاج  یلب  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  ییایر  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  ایآ 

: باوج
تسا ییایر  زامن  دننامه  یلاعت ؛ همسب 

: لاؤس
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؟ دراد یمکح  هچ  جنس  لبط و  همق و  ندز  لیبق  زا  يرادازع  هنوگره  ءادهشلا  دیس  ترضح  يرادازع  رد 
: باوج

تسا زیاج  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ دشاب یمن  ربنم  يور  یناوخ  هیبش  هیزعت و  نامه  رگم  یناوخ  هضور  دننک ؛ اپ  رب  یناوخ  هضور  یناوخ  هیبش  ياج  هب  تسا  رتهب  ایآ 
: باوج

تسا بوخ  شمامت  یلاعت ؛ همسب 
: لاؤس

؟ تسا زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 
: باوج

تسا زیاج  یلب  یلاعت ؛ همسب 

یعناص یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

: لاوس
؟ دراد لاکشا  یعرش  ظاحل  زا   … … منیسح و ) هناوید  نم  منیسح  گس  نم   ) دننام ناحادم  طسوت  تاملک  زا  یضعب  نتفگ 

: باوج
زیهرپ دـیاب  دـشاب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا يالاو  ماقم  هب  نیهوت  يرادازع و  نهو و  بجوم  هک  یظافلا  ندرب  راـک  هب  لاـمعا و  ماـجنا  زا 

. دوش ماجنا  یناوخ  هضور  یتنس و  يرادازع  هویش  نامه  هب  تسا  رتهب  اه  يرادازع  دومن و 
: لاوس

؟ ریخ ای  دراد  لاکشا  یعرش  ظاحل  زا  يرادازع  مسارم  رد  نتفگ ) ار  نیموصعم  رکذ  ندیرپ و  نییاپ  الاب و   ) ندرک هلوره 
: باوج

زیهرپ دـیاب  دـشاب  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا يالاو  ماقم  هب  نیهوت  يرادازع و  نهو و  بجوم  هک  یظافلا  ندرب  راـک  هب  لاـمعا و  ماـجنا  زا 
دوش ماجنا  یناوخ  هضور  یتنس و  يرادازع  هویش  نامه  هب  تسا  رتهب  اه  يرادازع  دومن و 

: لاوس
عامتـسا حیحـص  ان  عیرـس و  ظفلت  تروص  هب  نیـسحلا  هللادبعابا  سدقم  مان  هک  يروط  هب  رارکت  تلاح  رد  وگدـنلب  يادـص  نداد  رارق  ایآ 

؟ تسا زیاج  دوش 
: باوج

دزن تماما  تداهش و  ماقم  کته  طارفا و  هک  يرادازع  وحن  ره  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ءادهـشلادیس  يرادازع  هب  عجار 
( هیلع هللا  مالـس   ) تما ماـما  هدومرف  بسح  تسا و  زیاـج  دـشاب  سدـقم  دوـجو  نآ  زا  يوریپ  هار  شیادـیپ  ریـسم  رد  دـشابن و  وا  رد  هعیش 

. دومن باختنا  تسا  ثیدح  فرح و  أشنم  هک  يدیدج  ياه  هار  دیابن  درادن و  یعنام  یتنس  يرادازع 
: لاوس

هدیـشارخ دـنلام و  یم  كاخ  هب  ار  دوخ  تروص  هنیـس و  دـنزادنا و  یم  كاخ  هب  همئا  سدـقم  رازم  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  ینرادازع  لمع 
؟ دراد تروص  هچ  دنوش  یم  دراو  مرح  لخاد  هب  لاح  نامه  اب  دوش و  یم  يراج  نوخ  دننک و  یم 
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: باوج
دزن تماما  تداهش و  ماقم  کته  طارفا و  هک  يرادازع  وحن  ره  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  ءادهـشلادیس  يرادازع  هب  عجار 

( هیلع هللا  مالـس   ) تما ماـما  هدومرف  بسح  تسا و  زیاـج  دـشاب  سدـقم  دوـجو  نآ  زا  يوریپ  هار  شیادـیپ  ریـسم  رد  دـشابن و  وا  رد  هعیش 
. دومن باختنا  تسا  ثیدح  فرح و  أشنم  هک  يدیدج  ياه  هار  دیابن  درادن و  یعنام  یتنس  يرادازع 

: لاوس
؟ تسا زیاج  راهطا  همئا  يرادازع  مسارم  رد  روپیش  لهد و  جنس و  زا  هدافتسا  ایآ 

: باوج
هب نداد  روش  ءاکب و  هلیـسو  ناونع  هب  اه  يرادازع  رد  هک  لامعا  هنوگ  نیا  تفگ  ناوت  یمن  دومن و  يریگولج  ییاه  تنـس  نینچ  زا  دیابن 

. تسا مارح  دوش  یم  هدافتسا  اه  يرادازع 
: لاوس

ماما يرادازع  يارب  دوش و  یم   … ندیشارخ و .. ندش و  مخز  هب  رجنم  هک  ندز  هنیس  ای  تروص و  هب  ندز  یلیس  تشپ ، هب  ندز  ریجنز  ایآ 
؟ تسا زیاج  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

: باوج
تیانج تسا  مارح  نآ  ریغ  يرادازع و  رد  هچ  نآ  دشاب و  یم  رئاعش  میظعت  ءاکب و  ءاکبا و  تامومع  تاقالطا و  لومشم  دشاب و  یم  زیاج 
هوالع هب  سفن  رب  تیانج  هب  دسر  هچ  هدشن  بوسحم  ررض  شلها  دزن  هکلب  تسین  مولعم  شندوب  رادررـض  هک  روما  لاثما  هن  تسا  ندب  رب 

دنشاب یم  روجأم  هتفرگ و  رادازع  دارفا  تسد  زا  رایتخا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  هب  قشع  هقالع و  بح و  ًارهاظ  هک 
: لاوس

؟ تسیچ یناوخ ) هیبش   ) هیزعت نوماریپ  یلاع  ترضح  رظن 
: باوج

دشابن وا  رد  تماما  تداهش و  ماقم  کته  طارفا و  هک  يرادازع  وحن  ره  مالسلا و  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  ءادهشلا  دیس  يرادازع  هب  عجار 
یعنام یتنس  љ زع هرـس » سدـق   » تّما ماما  هدومرف  بسح  تسا و  زیاج  دـشاب  سدـقم  دوجو  نآ  زا  يوریپ  هار  شیادـیپ  ریـسم  رد  و 

. درادن
: لاوس

لاکـشا ثعاب  اه  نآ  تیاضر  مدع  ایآ  دننک  یتیاضران  ینز  همق  دروم  رد  صخـش  نیدلاو  یلو  درادن  لاکـشا  ینز  ریجنز  ینز و  همق  رگ 
؟ دوش یم  يرادازع  نینچ  نتشاد 

؟ دنک یم  قدص  مه  دنک  یم  یگدنز  ردام  ردپ و  زا  ادج  لهأتم و  ناسنا ، هک  یعقوم  مکح  نیا  ایآ 
: باوج

تیاضر مدـع  هیلع ، ءانب  دوش  كرت  دـیاب  تسا  اه  نآ  رازآ  تیذا و  بجوم  هک  هچ  نآ  تسا و  یقالخا  رما  کی  ردام ، ردـپ و  زا  تعاطا 
هب اه  نآ  تیاضر  مدع  رگا  يرآ  ددرگ  نآ  تمرح  ببـس  دناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  يرادازع  هب  تبـسن  اه  نآ 

تسا مارح  شکرت  بجاو و  ناشتعاطا  تسا  ررض  رطخ و  لامتحا  رطاخ 
: لاوس

هچ رگا  دوش ، یم  نوخ  ندـش  يراج  ندـب و  ندـش  یمخز  هب  رجنم  تسا و  غیت  ياراد  هک  يریجنز  اـب  ندز  ریجنز  اـی  غیت و  اـب  ندز  هنیس 
؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، هتشادن  مه  یناج  رطخ 
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: باوج
لـضفا زا  یتّنـس  يرادازع  ینز و  هنیـس  ظعو و  یناوخ و  هضور  لیبق  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ابع لآ  سماخ  يرادازع  هماقا  سلاجم و  ییاـپرب 

نداد رارق  نراقم  اب  ًامیقتسم  ار  ام  لامعا  همه  نمشد ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  نکیل  تسا ، ناوارف  يورخا  دزم  رجا و  بجوم  تسا و  لامعا 
ار ام  یمالـسا ، یلمع  عضاوم  زا  ام  درگبقع  اب  تسا و  مالـسا  ای  بهذم  هب  هلمح  شـضرغ  دـهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  نارگید ، لامعا  اب 

هّوق لوح و  هب  دراد . زاب  نامتاغیلبت  ریاعـش و  ضیارف و  لامعا و  همه  زا  ار  ام  هکنآ  اـت  هدومن  رتداـیز  رتداـیز و  ار  هلمح  هکلب  هدرکن ، اـهر 
هفاضا نانآ  تسکش  رب  زور  ره  یمالـسا  تمظع  تّزع و  ظفح  ندادن و  نمـشد  تسد  هب  هناهب  ناناملـسم و  امـش  لاثما  يرادیب  اب  یهلا و 

: هک دیسر ، دهاوخن  ییاج  هب  اهنآ  تاغیلبت  دش و  دهاوخ 
«. ءیش هیلع  یلعی  ولعی و ال  مالسالا  »

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  ندز  همق  ایآ 

: باوج
ندش تیذا  بجوم  هکنآ  طرش  هب  هتبلا  دشاب  یم  رئاعش  میظعت  ءاکب و  ءاکبا و  تامومع  تاقالطا و  لومشم  تسا و  زیاج  بناجنیا  رظن  هب 

. تسا هدوبن  نینچ  ینز  همق  رد  ًالومعم  هک  دشابن  ندب  هب  تیانج  و 

يزاریش قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

لاؤس 1:
: مینک ضرف  ام  رگا   ) هک ناونع  نیا  تحت  دش  رازگرب  یناتساد  هقباسم  اههینیسح  زا  یکی  رد 

؟ تشاد یپ  رد  ناناملسم  يارب  یمیخو  بقاوع  هچ  تعیب  نیا  امش  رظنب  درک  یم  تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
)؟ تشاذگ یم  ام  زورما  یگدنز  رب  يرثا  هچ  و 

؟ تسین ماما  تمصع  هب  يّدعت  تسا و  زئاج  یتایضرف  نینچنیا  حرط  ایآ 
: باوج

. درادن یلاکشا  دوشن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يارب  تمرح  کته  ثعاب  رگا 
لاؤس 2:

زا هک  مینک  یم  زکرمتم  البرک  رد  یساسا  ياهتیصخش  يور  رب  ارنآ  میشکیم و  شیامن  هنحـص  هب  ار  البرک  هعقاو  هلاس  ره  یناوخ  هیبش  رد 
رگیزاب تسا  نکمم  یهاگ  دنتسه ، مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  سابع و  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  اهتیصخش  نیا  هلمج 

؟ تسا زئاج  راک  نیا  ایآ  دشاب  هتشاد  توافت  یلصا  تیصخش  تایصوصخ  اب  دشاب و  هاتوک  دق  ای  هزبس 
: باوج

نیسح ماما  ًاصوصخم  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  راثآ  رشن  يارب  عورشم  لئاسو  مامت  زا  هدافتـسا  ادخ ، هب  ندش  کیدزن  ياههار  نیرتهب  زا 
هب دـشاب  لاکـشا  نودـب  ظاحل  همه  زا  لماک و  شیامن  هک  دـیآ  لمعب  طایتحا  تقد و  تیاهن  دـیاب  راک  نیا  رد  اما  دـشابیم  مالـسلا ) هیلع  )

. دوشن مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  يارب  تمرح  کته  تناها و  مزلتسم  هک  يروط 
لاؤس 3:

ار دوخ  نوخ  ءاروشاع  زور  رد  ینز  همق  ياج  هب  ارچ  هک  تسا  نیا  شنومضم  هک  دننک  یم  حرطم  ار  ینانخس  ناشسلاجم  رد  دارفا  یضعب 
هدناسر ررـض  تسیز  طیحم  هب  ینز  همق  دشاب ، ینز  همق  زا  رت  يزورما  رتهب و  دناوتیم  نوخ  نداد  هیده  هک  ارچ  میهدن  هیده  نادنمزاین  هب 
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؟ تسیچ عوضوم  نیا  هرابرد  امش  يأر  دننک ، یفرعم  هدنام  بقع  راذگ و  تعدب  ار  ام  یمالسا  بهاذم  هیقب  ات  دوشیم  ثعاب  زین  و 
: باوج

دئاوف ياراد  رس  زا  نوخ  ندرک  جراخ  هکنیا  هفاضا  هب  درادن ، یتافانم  ینیـسح  رئاعـش  يرازگرب  اب  یلو  تسا  یبوخ  زیچ  نوخ  نداد  هیده 
بلطم نیا  رب  ینـس  هعیـش و  دندیمان و  یم  هذقنم  هثیغم و  ار  راک  نیا  ربمایپ  دشاب و  یم  یمارگ  ربمایپ  تنـس  زا  تسا و  يرایـسب  یتشادـهب 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دناهدرک و  تیاور  ارنآ  نایوار ، زا  يرگید  دادعت  يراخب و  دنراد و  قفاوت 
. درادن تسیز  طیحم  يارب  يررض  زین  و  تسا ) درد  نادند  مشچ و  یفیعض  یسیپ و  ماذج و  یگناوید و  زا  افش  رس  زا  نتفرگ  نوخ  )

اجب دـشاب  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دالیم  زور  هک  نابعـش  موس  لثم  يرگید  زور  رد  ار  نوخ  نداد  هیدـه  نینمؤم  هک  تساجب  سپ 
. دنروآ

لاؤس 4:
؟ تسا بجاو  ینز  همق  نیسح  ماما  يازع  رد  ایآ 

: باوج
. تسا نآ  بابحتسا  روهشم  رظن 

لاؤس 5:
رد ینیـسح  يازع  لـثم  گرزب  رئاعـش  زا  ضعب  نآ ، هجیتـن  رد  دوش و  قح  بهذـم  ههجو  ندـش  تشز  هب  رجنم  ینز  همق  لـثم  يزیچ  رگا 

؟ تسیچ شمکح  دوش  فیعض  مدرم  بولق 
: باوج

زا یخرب  هکلب  تسا ، عیـشت  ههجو  ندـش  تشز  ثعاب  ینز  همق  هک  هدـشن  تباث  یعطق  لـیلد  اـب  تسا و  بحتـسم  روهـشم  رب  اـنب  ینز  همق 
رانک يارب  لیبق ، نیا  زا  یلئالد  هکنیا  هفاضا  هب  تسا . بهذـم  يارب  جـیورت  غیلبت و  لـئاسو  نیرتمهم  زا  ینز  همق  هک  دـندقتعم  تایـصخش 

. دیـشک تسد  هزور  زامن و  جـح و  داهج و  رد  یهلا  ماکحا  یلیخ  زا  تسیاب  یم  الا  و  تسین . یفاک  هدـش  تباث  یعرـش  ماـکحا  نتـشاذگ 
: دیامرفیم دنوادخ 

( نوؤزهتسی هب  اوناک  ّالإ  لوسر  نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای  )
؟ تسا یفاک  قح  يوس  هب  توعد  زا  اهنآ  ینیشن  بقع  يارب  ناربمایپ  ندرک  هرخسم  ایآ 

لاؤس 6:
دوش یم  بوسحم  حابم  ررض  نیا  ایآ  يزیرنوخ  تدش  دننام  دوب  یهجوت  لباق  ررض  رگا  دیآ  یم  دوجو  هب  ندز  همق  هجیتن  رد  هک  يررض 

؟ مادک چیه  ای  بحتسم و  ای 
: باوج

: هب تسا  هدشن  رجنم  هک  یتقو  ات  ررض 
دزن رگا  تسا و  زئاج  نآ ) دـننام  یئانیب و  يورین  نداد  تسد  زا  لثم  یئورین  نداد  تسد  زا  ندب 3  ءاضعا  زا  يوضع  عطق  سفن 2  لتق   1)
ماما هب  تبسن  تبحم  راهظا  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  اب  يدردمه  تین  هب  ندز  همق  و  دوب ، دهاوخ  بحتسم  درک  ادیپ  تیبوبحم  عراش 

میدق و ياملع  هک  روطنامه  تسا  دکؤم  تابحتـسم  هلمج  زا  ینامیا ، حور  تیوقت  یئابیکـش و  راثیا و  يارب  سفن  تیبرت  قح و  زا  عافد  و 
هب سفن  تقشم  ادخ و  هار  رد  اهررض  لمحت  دنکیم  تلالد  هک  تسا  هدش  رکذ  يدایز  دراوم  نیموصعم  یگدنز  رد  دناهداد و  يوتف  لاح 

تدابع يارب  ناشیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ءارهز  ترـضح  دروم  رد  هک  هچنآ  نآ  هلمج  زا  و  دـشابیم ، بحتـسم  ياهراک  زا  يوقت  رطاـخ 
. درک مرو  ترضح  نآ  ياهاپ  ات  دنداتسیا  ناشیاهاپ  يور  رب  ردقنآ 
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. دندرکیم تکرح  اهنآ  لباقم  ناشیاهرتش  هک  یلاح  رد  دنتفریم  جح  هب  هدایپ  ياپ  اب  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هکنیا  و 
لاؤس 7:

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  يازع  رد  دنکیمن  بانتجا  تمهت  غورد و  زا  تسین و  مزتلم  هزور  زامن و  لثم  نید  تایرورض  هب  هک  یـسک  رگا 
؟ تسیچ فیلکت  درک  تکرش  ینز ) همق   ) لثم

: باوج
وا ندش  مزتلم  يارب  تسا  هتسیاش  دیدرک  رکذ  هک  هچنآ  تحـص  ضرف  اب  تسا و  بجاو  عرـش  رد  ررقم  طئارـش  لوصح  اب  فورعم  هب  رما 

. درک فورعم  هب  رما  تحیصن و  ار  وا  یعرش  ماکحا  مامت  هب 
ماجنا هک  ار  یماـکحا  ردـق  نآ  هک  میهاوخب  اـهنآ  زا  دـیابن  دـندرک  كرت  ار  هیقب  دـندومن و  ارجا  ار  ماـکحا  زا  ضعب  يدارفا  رگا  هک  ارچ 

. دنهد ماجنا  دناهدرک  كرت  هک  ار  یتابجاو  ات  میئامن  قیوشت  ار  اهنآ  دیاب  سکع  رب  هکلب  دننک  كرت  دنهدیم 
لاؤس 8:

رب ارتفا  غورد و  ربنم  يور  رب  نایرج  نیا  نتفگ  ایآ  دـش  تباث  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دـنزرف  مساق  ترـضح  جاودزا  تحـص  مدـع  رگا 
؟ دوشیمن بوسحم  مالسلا ) هیلع   ) موصعم

: باوج
باتک دننام  بتک  زا  یخرب  رد  اریز  دشاب  هتشاد  مه  تحص  هک  تسین  دیعب  یتح  هدشن ، تباث  نیقی  متح و  روطب  نایرج  نیا  تحـص  مدع 

. دشاب هتشادن  یلاکشا  نایرج  نیا  لقن  ًارهاظ  هدش و  رکذ  یحیرط ) بختنملا  )
لاؤس 9:

؟ تسا زئاج  اروشاع  زور  رد  ندرکراک  ایآ 
: باوج

. تسین یتکرب  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رب  هدراو  بئاصم  رطاخ  هب  تسا و  هورکم 
لاؤس 10:

؟ تسیچ ینز  هنیس  هرابرد  امش  يأر 
؟ تسا هدوب  مالسلا ) مهیلع   ) همئا نامز  رد  ایآ  و 

: باوج
. دنتشاد اپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  رضحم  رد  تایمطاف  ارنآ  و  تسا . بحتسم  هکلب  زئاج  همئا  بئاصم  يارب  ینز  هنیس 

لاؤس 11:
تناها ندش و  ریقحت  قاقحتسا  تسا و  راکهانگ  ایآ  دنک  كرت  ار  ندز  همق  دشاب و  لوغشم  اههنیسح  رد  تمدخ  يرادازع و  هب  هک  یسک 

؟ دراد ار  ندش 
: باوج

. دنک كرت  ار  بحتسم  لمع  دناوتیم  ناسنا  تسا و  یبحتسم  راک  ندز  همق 
مهتم ار  اهنآ  ای  دنک  تناها  ای  هرخسم  ار  نارگید  تسین  زئاج  دنزیمن  همق  هک  یـسک  رب  روطنیمه  درک و  تناها  ار  نمؤم  هک  تسین  زئاج  و 

. دنک
لاؤس 12:

تـسا هتـشذگ  اروشاع  زور  رد  شباحـصا  تیب و  لها  نیـسح و  ماما  هب  هک  هچنآ  رب  مایتحاران  زا  ریبعت  يارب  میاهکـشا  دیوگیم  یـصخش 
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؟ منک یمخز  ار  مندب  منزب و  همق  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  يدردمه  يارب  تسا  زئاج  ایآ  دنکیمن ، تیافک 
: باوج

زا ای  وضع  عطق  ای  سفن  لتق  هب  رجنم  هک  یماگنه  ات  نآ  و  تساـهنآ . زا  یکی  ینز  همق  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  ياـهراک  زا  ینیـسح  رئاـعش 
. تسا بحتسم  دوشن  نآ  دننام  یئانیب و  يورین  لثم  یئورین  نداد  تسد 

لاؤس 13:
؟ تسیچ اروشاع  زور  رد  ررض  اب  ررض و  نودب  رس  هب  ریشمش  ندز  دروم  رد  امش  رظن 

: باوج
. تسا بحتسم  دشابن  يدایز  ررض  نآ  رد  هک  یتقو  ات  تسنیا  ءاهقف  نیب  روهشم 

لاؤس 14:
دنتفرگ رارق  رخسمت  دروم  رئاعش  نیا  ناگدننک  اپ  رب  دش و  هتفرگ  هرخـسم  هب  يا  هدع  طسوت  ینیـسح  رئاعـش  ًاصوصخ  ینید و  رئاعـش  رگا 

؟ درک كرت  ار  اهنآ  دیاب  ایآ 
: باوج

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  اریز  ریخ ،
(: نؤزهتسی هب  اوناک  الإ  لوسر  نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای  )

. دنتفرگ رخسمت  هب  ار  وا  هکنآ  زج  دیآ  یمن  اهنآ  تیاده  يارب  یلوسر  چیه  هک  ناگدنب  نیا  لاح  رب  ياو 
. دومن هاگآ  ار  لفاغ  داشرا و  ار  لهاج  هک  تسا  مزال  سپ 

لاؤس 15:
تیـصخش دوب  مک  یعون  راچد  هدـش و  بوذ  اهنآ  گـنهرف  رد  دـننکیم  یگدـنز  هناـگیب  ياـهروشک  رد  هک  یناناملـسم  زا  یخرب  هزورما 

ای تسا  رتهب  اهروشک  نیا  رد  اههینیسح  دجاسم و  دننام  ینیسح  رئاعش  ینید و  رئاعـش  رـشن  يارب  یگنهرف  تاسـسؤم  نتخاس  ایآ  دناهدش ،
؟ یمالسا ياهروشک  رد 

: باوج
. دومن تردابم  لمع  نیا  هب  دیاب  تاناکما  قبط  یمالسا و  ریغ  هچ  یمالسا و  هچ  اهروشک  همه  رد 

لاؤس 16:
زا ایآ  دوش  نیملسم  رئاس  هداوناخ و  درف و  رد  مالسا  فعض  هب  رجنم  رگا  رئاعش  میظعت  رد  تکرش  ینیـسح و  سلاجم  روضح  رد  یهاتوک 

؟ دیآیم باسح  هب  ناهانگ 
: باوج

هلب
لاؤس 17:

؟ تسا بجاو  ءاروشاع  نتشاد  هگن  هدنز  ایآ 
: باوج

. تسا ینید  رئاعش  نیرتمهم  زا  هلب و 
لاؤس 18:

عناوم مامت  لیـس  نیا  هک  دزادـنایم  هارب  یلیـس  شیاهکـشا  اـب  هک  یتما  هیرگ ، رد  یـسایس  یتما  اـما  میتسه . هیرگ  تما  اـم  هک  دـنیوگ  یم 
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؟ تسیچ دروم  نیا  رد  امش  رظن  دنکیم ، دوبان  ار  مالسا  هار  رب  هداتسیا 
: باوج

يدایز دارفا  هک  تسین  یکـش  چـیه  تسا و  هدوب  ءایلوا  ءاـیبنا و  زا  یلیخ  تلاـح  نآ  و  تسا . تیمولظم  زا  ریبعت  يارب  يوق  یحالـس  هیرگ 
. دناهدش فّرشم  نید  نیا  هب  هدش و  انشآ  مالسا  اب  ینیسح  رئاعش  طسوت 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاوس  ادخ  مان  هب 

رکشت اب 
: باوج

بیـسآ ای  بهذم و  نهو  بجوم  هک  یلامعا  ماجنا  زا  دیاب  دوش  یم  بوسحم  تابرق  لضفا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يرادازع  رد 
. درک بانتجا  دوش  یم  ندب  هب 

: لاوس
؟ دراد یلاکشا  ینز  هنیس  سلاجم  رد  ندش  تخل 

: باوج
. دراد لاکشا  دنشابن  مه  نانز  رگا  تسا و  مارح  راک  نیا  دنشاب  هتشاد  روضح  نانز  هک  یتروص  رد 

: لاوس
؟ دراد یلاکشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  سلاجم  رد  مینیسح » گس  همه  ام   » نوچ یظافلا  ندرب 

: باوج
ًادـج تسین  تیبلا  لها  نارادازع  اب  بسانتم  هک  يراعـشا  نانخـس و  زا  دـیاب  یلو  تسا  ینید  رئاعـش  نیرتمهم  زا  ابع  لآ  سماـخ  يرادازع 

. تسا رازیب  روما  هنوگ  نیا  زا  ادهشلادیس  ترضح  اریز  دوش  يراددوخ 
: لاوس

نیا رد  امش  رظن  دنزادرپ . یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ینز  هنیس  هب  مالسلا ، هیلع  راهطا  همئا  دلوت  سلاجم  زا  دعب  اه  یضعب  نایاپ  رد 
؟ تسه یتسرد  راک  نیا  ایآ  تسیچ و  هراب 

: باوج
. دوش هتخادرپ  يداش  نشج و  هب  ناراوگرزب  نآ  دلوت  سلاجم  رد  يرادازع و  هب  ازع  سلاجم  رد  تسا  بوخ 

يربهر ماقم  تائاتفتسا  رتفد 

: لاوس
؟ ریخ ای  تسا  زیاج  راکشآ  افخ و  رد  ندز  همق  ایا  هک  تسا  نیا  ناشیا  زا  نم  لاوس  ادخ  مان  هب 

رکشت اب 
: باوج
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دیشاب دیوم  قفوم و  اقلطم -  تسین  زیاج  یلاعت -  همسب 
: لاؤس

؟ دشاب یم  زیاج  يرادازع  رد  تسا ، لوادتم  اهروشک  یخرب  رد  دنتسه و  غیت  ياراد  هک  ییاهریجنز  زا  هدافتسا  ایآ 
: باوج

. تسین زیاج  ددرگ ، یهجوت  لباق  یندب  ررض  ثعاب  ای  دوش و  مدرم  ربارب  رد  بهذم  نهو  بجوم  روبزم  ياهریجنز  زا  هدافتسا  رگا 
: لاؤس

؟ دراد یمکح  هچ  تسا . موسرم  اهاج  یلیخ  رد  رضاح  لاح  رد  هک  یناوخ  هیبش  مسارم 
: باوج

، درادن یلاکـشا  دوشن ، مه  بهذم  نهو  بجوم  دشاب و  هتـشادن  مه  ياهدسفم  دشابن ، لطاب  غورد و  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ  هیبش  هیزعت و 
. دوش اپرب  یناوخ  هیثرم  ینیسح و  بئاصم  رکذ  داشرا و  ظعو و  سلاجم  نآ  ياجب  تسا  رتهب  نکل 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  اروشاع  زور  رد  ینز  همق 

: باوج
درادن و هقباس  زین  نآ  زا  سپ  و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نامز  رد  دوش و  یمن  هدرمـش  هودـنا  نزح و  رهاظم  زا  ًافرع  هکنیا  رب  هوالع  ینز  همق 

نهو رـضاح  لاح  رد  تسا ، هدشن  صاخ -  لکـش  هب  هن  ماع و  لکـش  هب  هن  نآ -  دروم  رد  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  زا  يدییأت 
. تسین زیاج  دوش و  یم  هدرمش  بهذم 

: لاؤس
؟ تسا حیحص  ندیرپ ) نییاپ  الاب و   ) ینز هنیس  عقوم  رد  ندرک  هلوره  ایآ 

: باوج
نینمؤم تسا  رتهب  لاح  ره  رد  تسین و  زیاـج  دـشاب ، مالـسلا » مهیلع   » نیموصعم يرادازع  مسارم  اـی  نینمؤم  اـی  بهذـم  نهو  بجوم  رگا 

. دنیامنب ار  مالسلا » هیلع   » نیسحلا هللادبعابا  نادیهش  رالاس  دیس و  هژیوب  مالسلا » مهیلع   » نیموصعم يرادازع  نوؤش  تاعارم 
: لاؤس

یمکح هچ  مالـسلا » مهیلع   » نیموصعم همئا  يرادازع  مسارم  رد  جنـس  لبط و  زا  هدافتـسا  ای  و  گرا ) دـننام   ) یقیـسوم تـالآ  زا  هدافتـسا 
؟ دراد

: باوج
تروص نامه  هب  يرادازع  مسارم  تسا  هتـسیاش  تسین و  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  يرادازع  اـب  بساـنم  یقیـسوم ، تـالآ  زا  هدافتـسا 

. دوش رازگرب  هدوب  لوادتم  میدق  زا  هک  یفراعتم 
. درادن لاکشا  فراعتم  وحن  هب  جنس  لبط و  زا  هدافتسا  هتبلا 

: لاؤس
؟ تسا هورکم  مالسلا » مهیلع   » موصعم ناماما  يازع  رد  هایس  سابل  ندیشوپ  ایآ 

: باوج
. دوب دهاوخ  زین  باوث  رجا و  ياراد  دشاب  رئاعش  میظعت  يارب  رگا  هکلب  تسین ، تباث  نآ  تهارک 
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یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  مرحم  هام  مایا  رد  نیس  تفه  هرفس  ندرک  نهپ 

: باوج
. دوش كرت  دیاب  دوش  هدرمش  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بئاصم  هب  یتالابم  یب  اعون  هک  یئاهراک 

: لاؤس
. دیئامرف مالعا  ددرگ  یم  رازگرب  مالسلا  هیلع  تیبلها  دلوت  تبسانم  هب  هک  یبهذم  مسارم  رد  ندز  تسد  صوصخ  رد  ار  فیرش  رظن 

: باوج
. دریگن رارق  رکذ  تاولص و  ياج  هب  مالسلا  هیلع  همئا  سلاجم  رد  هک  تسا  بسانم  یلو  درادن  یعنام  ندز  فک 

: لاؤس
؟ دراد مکح  هچ  یعرش  رظن  زا  تسا  لومعم  ناتسکاپ  دنه و  رد  هک  ریجنز  اب  ینز  هنیس 

: باوج
. دننک يرادازع  فراعتم  لومعم و  وحن  هب  تسا  رتهب 

: لاؤس
يروط هب  دراد و  لاکشا  ایآ  دنروآ  یمرد  ار  دوخ  ياه  نهاریپ  دارفا  زا  یـضعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  سلاجم  زا  یـضعب  رد 

؟ درادن لاکشا  ندروآرد  نهاریپ  نیا  ایآ  دنتسه  تیذا  رد  قرع  يوب  زا  اهنآ  کیدزن  دارفا  هک 
: باوج

. درادن یعنام 
: لاؤس

 ? تسیچ ندش  نایرع  ندز و  هنیس  لعف  دروم  رد  اقآ  رظن 
: باوج

. درادن یعنام 
: لاؤس

تولخ و رد  هکنیا  دریگب  دریگب  شاهیرگ  يرادازع  ياـهراون  هلیـسو  هب  اـی  يرادازع و  مسارم  رد  طـقف  یناـسنا  رگا  هک  منادـب  متـساوخیم 
؟ تسا يو  صالخا  هجرد  ندوب  مک  هناشن  دنک  هیرگ  دناوتیمن  شدوخ  ییاهنت 

. دییامرفب حیضوت  ًافطل 
: باوج

. ددرگیم رتشیب  رثأت  بجوم  نیا  دنکیم و  میسرت  ار  نآ  رتهب  هعقاو  ندینش  میقتسم  زا  عمج و  رد  ناسنا  اسب  هچ  ریخ 
: لاؤس

دنراد یم  او  هیرگ  هب  ار  نینمؤم  تسانغ و  اب  مأوت  هک  ندرک  لامعتـسا  وهل  تالآ  ملع و  حاـنجلاوذ و  هیبش  ینز و  هنیـس  ینز و  ریجنز  اـیآ 
؟ تسیچ شمکح 

: باوج
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. تسین زئاج  طایتحا  رب  انب  دشاب  انغ  وحنب  رگا  یثارم  راعشا و  ندناوخ 
: لاؤس

؟ تسا زئاج  ایآ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ینز  هنیس  تاج  هتسد  رد  جنس  لبط و  زا  هدافتسا 
: باوج

. درادن یعنام 
: لاؤس

؟ درک دراو  تحارج  ندب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مسارم  رد  تسا  زئاج  ایآ 
: باوج

. درادن یعنام 
: لاؤس

؟ تسا هدش  هیصوت  سدقم  عرش  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يرادازع  مسارم  رد  نز  هنیس  ایآ 
؟ دسانشیم یبحتسم  رما  کی  ناونع  هب  ارنآ  و 

: باوج
. تسا بحتسم  مالسلا ، مهیلع  همئا  رب  هک  تسا  عزج  قیداصم  زا  ندز  هنیس 

: لاؤس
. دننز یم  هنیس  تخل  تروص  هب  هدروآ و  نوریب  ار  شیوخ  ياهسابل  مدرم  زا  یضعب  ینز  هنیس  سلاجم  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  هزورما 

؟ دشابیمن مالسلا  مهیلع  همئا  ناش  یفانم  یلمع  نینچ  ایآ 
؟ تسا زیاج  یلمع  نینچ  الصا  ایآ  و 

: باوج
. درادن لاکشا 

: لاؤس
؟ تسا هنوگچ  نیموصعم  ریغ  دارفا  تبیصم  رد  ندز  هنیس  مکح 

: باوج
. دننک ینز  هنیس  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  نارادازع  يارب  نارگید  تبیصم  رد  دنناوت  یم 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  ینز  هنیس  مسارم  رد  ندش  تخل 

: باوج
. درادن لاکشا 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ 

؟ تسیچ مرحم  هام  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ندومن  گنهامه  تهج  جنس  لبط و  هب  عجار  كرابم  رظن  لاؤس 
یم رازگرب  ازع  ياهتئیه  تکرح  ینارنخس و  هضور و  سلاجم  تروص  هب  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  يرادازع  مسارم  باوج 
دیاب تسا  یبهذم  تاساسحا  رولبت  ینید و  روعش  مئالع  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  راثآ  ءایحا  بجوم  بهذم و  گرزب  رئاعـش  زا  دوش 
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هوکـش دوش  رازگرب  رت  هیاریپ  یب  هداس و  دشاب و  رت  هزنم  تالآ  لئاسو و  نیا  لامعتـسا  شیالآ  زا  هچ  ره  هدوب و  ینامیا  رهاظم  نآ  رهاظم 
تسا عونمم  ًاعرش  هک  وهل  تالآ  زا  هدافتسا  ًاصوصخ  اه  شیالآ  اههیاریپ و  نیا  دوش  یم  رتشیب  نآ  هدنزومآ  ياه  هولج  رترب و  نآ  يونعم 

قفوم و ناگمه  رئاعـش  نیا  يرازگرب  رد  تسا  دیما  دوش  یم  عنام  مسارم  نیا  هدنزومآ  دنلب و  میهافم  هب  هجوت  يراوگوس و  ازع و  لاح  زا 
. دنشاب ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هّللا  ۀیقب  ترضح  هصاخ  تایانع  لومشم 

ندز و هنیس  زا  معا  یتنس  وحنب  يرادازع   7 نیسحلا هللادبع  ابا  ترضح  يرادازع  ناگ  هتفیـش  نیبحم و  زا  یعمج  شور  هکنیا  هب  رظن  لاؤس 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  یلاعترضح  رظن  دناهدرک  ههبش  ریجنز  ندز  رد  یضعب  ًاریخا  دشاب  یم  هدوب و  ندز  ریجنز 

ترضح نامولظم  دیـس  يازع  رد  ینز  ریجنز  ینز و  هنیـس  ًادبأ  دربت  نینمؤملا ال  بولق  یف  ۀنونکم  ةرارح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  نا  باوج 
نیرتهب ینعی  اروشاع  مسارم  نتشادهگن  هدنز  ّقح و  ءایحا  بجوم  تسا و  یبهذم  رئاعش  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  نیـسحلا  هللادبع  یبأ 

: شراوگرزب تیب  لها  نیسح و  ماما  ترضح  ًاصوصخم  ادخ  حلاص  ناگدنب  يزابناج  يراکادف و  هللا و  لیبس  یف  داهج  هولج  نیرتالاو  و 
یناوخ و هحون  تروص  هب  يرادازع  هچنانچ  دشاب  یم  تسا  روصت  ّدح  قوف  یهلا  مایق  نآ  داعبا  هک  يا  هنوگ  هب  لطاب  ربارب  رد  نانآ  مایق  و 

. تسا تیب  لها  همئا  دیکأت  دروم  رجا و  بجوم  بوغرم و  بولطم و  رایسب  ندنایرگ  ندرک و  هیرگ 
؟ دهدب هرافک  دیاب  ایآ  دوشب  زمرق  ای  دوبک  شندب  هک  دنزب  ریجنز  ای  هنیس  يروط  يدرف  رگا  لاؤس 

درادن یعنام  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  يازع  رد  دشاب  هتشادن  ندب  يارب  ِهب » دَتعُم   » ررض رگا  باوج 
هب مسارم  نیا  دوش و  یم  رازگرب  هیزعت  مسارم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تداهـش  تاـفو و  ماـیا  رفـص و  مرحم و  ماـیا  تبـسانم  هب  لاؤس 
رد دننک و  یم  ارجا  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  لثم  هتـسجرب  ییاهتیـصخش  شقن  ای  موصعم  ماما  شقن  دارفا  یـضعب  هک  تسا  يوحن 

همانرب بوخ  هکنیا  تهج  هب  طقف  دنتـسین  یناشخرد  هقباس  قالخا و  ياراد  دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  اهـشقن  نیا  هک  یناسک  اههیزعت  ضعب 
یم شیاـمن  هب  ار  موـصعم  ماـما  شقن  هکنیا  عوـضوم و  لـصا  هـب  تبـسن  ار  كراـبم  رظن  دـنریگ ، یم  هدـهعب  ار  شقن  نآ  دـننک  یم  ارجا 

؟ دیئامن نایب  دنراذگ 
یلو تسین  طرش  ناوخ  هیزعت  هقباس  ندوب  ناشخرد  و  درادن . لاکـشا  دشابن  تامرحم  رب  لمتـشم  هچنانچ  یناوخ  هیزعت  یلک  روطب  باوج 

يرادازع هک  تسا  نیا  بسانم  ًالوصا  دنـشاب و  يرجم  صاخـشا  نآ  دـیابن  دـشاب  نیهوت  ًاـفرع  یلعف  لاـح  ءوس  صوصخ  هقباـس  ءوس  رگا 
دهعتم ياهناوخ  هضور  ظاعو و  ملاع و  نانارنخس  ات  دوش  رازگرب  یناوخ  هضور  سلجم  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تارـضح 

عفد مالسا و  فراعم  غیلبت  ماکحا و  ثیداحا و  نایب  ناشیا و  یگدنز  خیرات  بقانم و  لئاضف و  رکذ  اب  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  رکذ  نمض 
. دنیامن داشرا  تیاده و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  هاگآ و  ار  مدرم  تاهبش ، عَِدب و 

اههناش ندـب و  ندز ، تسد  ماـگنه  رد  رگا  نینچمه  تسا و  زیاـج  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  يدولوم  سلاـجم  رد  ندز  تسد  اـیآ  لاؤس 
؟ دراد یمکح  هچ  دروخب ، ناکت  رعش  متیراب 

هلطاب قرف  ضعب  عامـس  صقر و  سلاـجم  هباـشم  تسا و  رتشیب  مّود  تروص  رد  شلاکـشا  ًاـصوصخم  دراد و  لاکـشا  تسا و  وهل  باوج 
هیوهل و روما  هب  یـضعب  هک  تسا  یـشیارگ  هچ  نیا  تسین  مولعم  تسین و  بسانم  زیزع  سلاـجم  نیا  تسادـق  مارتحا و  اـب  هوـالع  تسا و 

. تسا تاکرح  نیا  جیورت  تشپ  یناطیش  هچ  دناهدرک و  ادیپ  یهالم 
، دنریگ یم  شابداش  رورس و  تهج  یتمظع  اب  هوکش و  اب  سلاجم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دیلاوم  مایا  رد  هک  تسا  یحابـص  دنچ  لاؤس 

دنریگب ار  شیوخ  تجاح  هک  نیا  ات  دنـصقرب  دـنزیخرب و  هک  دـنک  یم  فلکم  هسلج  رد  رـضاح  نانز  هسلج  مناخ  هنانز ، سلاـجم  رد  اـّما 
. دیشاب كانمغ  ام  مغ  رد  داش و  ام  يداش  رد  دناهتفگ  ام  هب  همئا  دوخ  هک  تسا  نیا  ناشلالدتسا  اریز 

مهیلع هّللا  مالـس  راـهطا  همئا  يدونـشخ  و  دـشاب ، یم  مارح  دراوم  ریاـس  رد  تسا و  زیاـج  یئاـهنت  هب  رهوـش  يارب  طـقف  نز  صقر  باوـج 
لامعا دوش و  هتفرگ  تیـصعم  سلجم  هک  تسین  نیا  دوصقم  انحرفل  نوحرفی  دـناهدومرف  هچنآ  دریگ و  یمن  ماجنا  مارح  لمع  اـب  نیعمجا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2725 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگدـنیوگ و لاعتم  دـنوادخ  تسا  نینچ  سلاجم  رد  عرـشتم  ریغ  یلاباال و  دارفا  هریـس  هک  نآ  امک  دریگب  تروص  نآ  رد  عرـش  فـالخ 
مهارف ار  مدرم  لالـضا  تابجوم  تایاور  تایآ و  زا  طلغ  تشادرب  اب  اـت  دـیامرف  تیادـه  تساـهنآ  یعرـش  هفیظو  هچنآ  هب  ار  ناگدـنونش 

. دنیامنن
: نیموصعم همئا  تدالو  نشج  ناونعب  هک  یمسارم  رد  تکرش  لاؤس 

؟ دراد یمکح  هچ  دنوشیم  لوغشم  دیدش  ًاتبسن  ینز  تسد  ندز و  فک  هب  يداش  تهج 
تسین زیاج  مه  سلجم  نآ  رد  تکرـش  تسین و  زیاج  دوش  ماجنا  دراد  وهل  سلاجم  اب  بسانت  هک  یـصاخ  هوحن  اب  ندز  فک  رگا  باوج 

: همئا حیادم  رکذ  هب  تسا  بسانم  مسارم  هنوگنیا  رد  یلک  وحن  هب 
هجیتنلاب تیالو و  ّتبحم و  دـیدشت  بجوم  هک  ناراوگرزب  نآ  لئاضف  يروآداـی  زین  باوث و  مه  تسا و  رورـس  بجوم  مه  هک  دـیزادرپب 

هک مه  يرگید  روما  ًاجیردت  تسا  نکمم  هکنیا  رب  هوالع  تسا  سلاجم  هنوگنیا  نأش  فالخ  رب  ندز  تسد  دش و  دهاوخ  تفرعم  لیمکت 
. دوش دراو  سلاجم  نیا  رد  تسین  زیاج  ًاعطق 

؟ هن ای  دراد  لاکشا  ین  ندز  ایآ  راهطا  همئا  تلحر  ای  دلوت  مسارم  رد  لاؤس 
. تسا مارح  ًاقلطم  نآ  ریغ  هروکذم و  دراوم  رد  باوج 

هیلع نیـسح  ماما  روظنم  هب  نوچ  دـناوخب و  زامن  سابل  نیمه  اب  رگا  ایآ  هدیـشوپ  یکـشم  سابل  یـصخش  هک  رفـص  مرحم و  مایا  رد  لاؤس 
؟ دراد تهارک  زامن  يارب  مه  زاب  تسا  هدیشوپ  مالسلا 

. دوش عفترم  نآ  تهارک  لاؤس  دروم  رد  تسا  نکمم  تسا  ناحجر  ياراد  تهج  نیا  زا  هدیشوپ و  نزح  راهظا  ناونعب  نوچ  باوج 
: تیبلها حئادم  رد  نیرکاذ  زا  یخرب  لاؤس 

: تیبلها نأش  اب  دسر  یم  رظنب  هک  دنرب  یم  راکب  ار  یتاریبعت 
؟ دراد تروص  هچ  ظافلا  هنوگنیا  ندرب  راکب  ایآ  دراد ، تافانم 

، تسا ولغ  زا  رود  هنابیدا و  يرعـش  تاکن  ثیداحا و  تایآ و  زا  سابتقا  حیحـص و  نیماضم  رب  لمتـشم  هک  حیادم  نیرتهب  زا  دـیاب  باوج 
. دوش هدافتسا 

. دیئامرف نایب  یلاقن  دروم  رد  ار  عرش  رظن  لاؤس 
دیفم و هکلب  درادن  یلاکشا  دشاب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ماظع و  ءایبنا  هریس  قالخا و  یگدنز و  خیرات  حیحص  لقن  رگا  یلاّقن  باوج 

دیامن یم  میسرت  ناهذا  رد  ار  یعقاو  ریغ  ياه  تینهذ  نامه  دشاب  شقن  لیامش و  يور  زا  رگا  یلو  تسا  بحتسم 
. دوش یم  مارتحا  بدا و  فالخ  دراوم  یضعب  رد  و 

ملاعلا هللاو 

يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: لاؤس
ناسنا يارب  اهراک  نیا  ماـجنا  رگا  و  تسیچ ، اـه  لعـشم  تکرح  ندز و  هنیـس  ندز و  ریجنز  اروشاـع و  مسارم  هب  تبـسن  یلاعترـضح  رظن 

؟ تسا هنوگچ  تشاد  یندب  یناج و  ررض 
: باوج

مـسارم ماجنا  و  دشابن ، مارح  رد  عوقو  ای  یندب  مهم  ررـضای  سفن  فلت  هک  یئاج  ات  تسا  زیاج  لعـشم  تکرح  ندز و  هنیـسو  ندز  ریجنز 
تسا ینید  رئاعش  میظعت  نوچ  تسا  بحتسم  اروشاع 
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: لاؤس
؟ دراد لاکشا  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 

: باوج
درادن لاکشا  دشاب  تامرحم  زا  یلاخ  هچنانچ  یناخ  هیبش  هیزعت و 

ینادمه يرون  یمظعلا  هللا  تیآ 

؟ تسا زیاج  دنتسه  مه  تیبلها  حدم  رد  دنایقیسوم و  هارمه  هک  یئاهادص  نداد  شوگ  ایآ  لاؤس -
: باوج

. دراد لاکشا  دسرب  انغ  ّدح  هب  هک  یتروص  رد 
دنرب یم  راک  هب  متسرپ  ارهز  ای  متسرپ و  ردیح  دبا  ات  هک  مدروخ  مسق  دننام  یتالمج  ناشیاهرعش  رد  ناحادم  ءارعـش و  زا  یـضعب  لاؤس -

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  یتالمج  نینچ  ندرب  راکب  ایآ 
؟ تسیچ شحیضوت  تسا  زیاج  رگا  و 

: باوج
. دوش بانتجا  یتاملک  نینچ  ندرب  راک  هب  زا  دریگ  رارق  نافلاخم  هدافتسا  ءوس  دروم  هک  یتروص  رد 

دراد تروص  هچ  دوش  یم  یئاه  یگدولآ  ناهانگ و  زورب  بجوم  هک  يرادازع  ياهتئیه  لابند  رد  بسانمان  عضو  اب  ناـنز  ندـمآ  لاؤس - 
؟ دیئامرف یم  هیصوت  ار  یشور  هچ  ناوناب  يرادزع  يارب  و 

: باوج
دوخ فافع  باجح و  اه  يرادازع  رد  تکرش  نمـض  دننک  یعـس  دیاب  همرتحم  ناوناب  تسا . زیاج  دشابن  یمارح  اب  هارمه  هک  یتروص  رد 

. دنیامن تیاعر  ًالماک  ار 
؟ تسیچ ینز  هنیس  هفسلف  لاؤس -

؟ تسیچ شمکح  دیایب  نوخ  شاهنیس  زا  هکنیا  ات  دنزب  هنیس  دنیبن و  مرحمان  هک  يروط  هب  هتبلا  دروآ  یم  رد  ار  شسابل  هک  یسک 
: باوج

یناوخ و…  هضور  ینز و  هنیـس  قیرط  زا  هک  تسا  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  تبـسن  تدارا  راـهظا  يرادازع و  عون  کـی  ینز  هنیس 
هنیس و  دنام . یم  هدنز  اههرطاخ  رد  هشیمه  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  يزابناج  يراکادف و  هرطاخ 

. تسا هدیدنسپ  دنمشزرا و  یلمع  فراعتم  روطب  ندز 
؟ دشاب یم  هچ  مالسلا  مهیلع  همئا  يارب  ندز  هنیس  لیلد  لاؤس - 

: باوج
هّجوت دروم  خـیرات  لوط  رد  نانآ  تیمولظم  هرطاخ و  نتـشادهاگن  هدـنز  ینید و  رئاعـش  میظعت  ناونعب  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  ندز  هنیس 

. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  فراعم  رشن  قح و  ءایحا  تیوقت و  ببس  هدوب و  هعرشتم 
: فلا لاؤس - 

؟ دشاب یم  هنوگچ  نانز  رظنم  رد  ندز  ریجنز  ندز و  هنیس  لاح  رد  نادرم  ندش  هنهرب 
ب:

؟ دشاب یم  زیاج  يرادازع  مسارم  رد  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ایآ 
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ه:
درف کی  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  یفرعم  و  س )  ) بنیز ترضح  ندومن  کچوک  نز و  هب  درم  هّبشت  رب  لمتـشم  هک  یناوخ  هیزعت  ایآ 

؟ دشاب یم  زیاج  اهنآ  لاثما  زاس و  ندز  تابن و  لقن و  ندیشاپ  رامیب و 
؟ دراد یمکح  هچ  نآ  رد  تکرش  و 

ج:
؟ دشاب یم  زیاج  هریغ  هیزعت و  شیامن و  رد  مالسلاهیلع  تیب  لها  هب  هّبشت  ایآ 

د:
؟ دشاب یم  زیاج  روپیش  لهد و  زا  هدافتسا  یناوخ و  هیبش  رد  نادرم  طسوت  نانز  سابل  ندیشوپ  ایآ 

: باوج
نز درم و  عاـمتجا  زا  دـشوپن و  نز  ساـبل  درم  دوـش و  باـنتجا  اـنغ  زا  دـنناوخب و  حیحـص  ار  بلاـطم  هک  یتروـص  رد  یناوـخ  هـیزعت  رد 

لاکـشا مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  هّبـشت  درادن و  یعنام  فراعتم  روطب  زین  جنـس  لبط و  نتخاون  درادن و  یلاکـشا  دیاین  دوجو  هب  يدـسافم 
. دراد لاکشا  دشاب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ندرمش  کچوک  بجوم  یلمع  رگا  نینچمه  دراد و 

: لاؤس
؟ تسیچ هفیظو  دشاب  هتشاد  دوجو  يرذن  دروم  نیا  رد  هچنانچ  تسا  زیاج  ندز  همق  ایآ 

: باوج
دراد لاکشا 

: لاؤس
دنتـسه یئاـهراگن  شقن و  ياراد  یـضعب  دوـش و  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع  مسارم  رد  هک  یئاـهملع  مکح 

؟ تسیچ
: باوج

. درادن لاکشا  فراعتم  قبط 
؟ يرادازع ای  تسا  مدقم  تقو  لوا  زامن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مایا  رد  لاؤس - 

: باوج
مدـقم ار  تقو  لّوا  زامن  دنتـشاد -  مّدـقم  زیچ  همه  رب  ار  زامن  زامن ، تقو  رد  شنارای  باحـصا و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  روطنامه 

. تسا رتهب  دنراد 
؟ دشاب یم  زیاج  رهوش  نذا  نودب  ینامهیم ، ای  مالسلامهیلع و  همئا  نشج  ای  يرادازع  مسارم  ندرک  اپرب  ایآ  لاؤس - 

: باوج
تسین زئاج  دشاب  رهوش  لاوما  زا  هک  یتروص  رد 

یمکح هچ  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  تبیـصم  رد  دنک  یم  دراو  دوخب  ناسنا  ینز  ریجنز  ینز و  هنیـس  سلاجم  رد  هک  یندز  همطل  لاؤس - 
؟ دراد

: باوج
. درادن لاکشا  نایعیش  نیب  لومعم  فراعتم و  ّتنس  قبط  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع 

هچ مالسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسلامهیلعيده  همئا  نیموصعم و  يارب  يرادازع  ناونعب  هایـس  سابل  ندیـشوپ  لاؤس - 
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؟ دراد یمکح 
. دشوپب هایس  سابل  ار  رفص  مرحم و  هام  ود  ای  ناونع و  نیا  هب  لاس  لوط  رد  دهاوخب  یسک  رگا  ًاصوصخ 

: باوج
دراد مه  ناحجر  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تبیصم  رد  هودنا  نزح و  نالعا  ناونعب  هکلب  درادن  یعنام 

؟ ریخ ای  دوش  یم  دقعنم   … يرادازع ) يارب  هایس  سابل  ندیشوپ   ) دراوم نیا  رد  رذن  ایآ  لاؤس -
: باوج

. دوش یم  دقعنم  رذن  دشاب  هتشاد  ناحجر  هک  يدراوم  رد 
نیّزم هک  ییاه  تمالع  گنچ و  لهد و  لبط و  دننام  یلئاسو  زا  هدافتسا  یعرـش  لاکـشا  مدع  ای  لاکـشا و  دروم  رد  كرابم  رظن  لاؤس - 

؟ تسیچ دنهد  یم  تکرح  يرادازع  ياههتسد  شیپاشیپ  رد  دوش و  یم  اهتنیز  عاونا  هب 
: باوج

. درادن لاکشا  تسا  لومعم  هک  يّدح  رد  يرادازع  رد  قوف  رازبا  زا  هدافتسا 
تمرح کـته  بجوم  تسا و  هارمه  نیفعـضتسم  يراز  هیرگ و  اـب  ًاـعون  نزح و  بجوم  هک  دـجاسم  رد  هحون  اـب  هارمه  ندز  ین  لاؤـس -

؟ دراد یمکح  هچ  ددرگ  یمن  زین  دجسم 
: باوج

دشابن ندز  ین  هارمه  دجاسم ، رد  یناوخ  هحون  بجاو  طایتحا  هب 

يرهاظم هللا  تیآ  تائاتفتسا 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  يرادازع  مسارم  رد  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا 

: خساپ
. تسین زیاج  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا 

: لاؤس
؟ تسا زیاج  دنونش ، یم  ار  وا  يادص  مرحمان  نادرم  هک  نیا  هب  ملع  اب  يرادازع  سلجم  رد  نز  یگدنناوخ  ایآ 

: خساپ
. تسین زیاج 

: لاؤس
، دـنناوخ یم  ییانغ  تروص  هب  ای  دـنناوخ و  یم  هضور  ربتعم ، دنـس  نودـب  هک  یناحادـم  لـباقم  رد  ناگدـننک  تکرـش  ناـیناب و  يهفیظو 

؟ تسیچ
: خساپ

يرادازع سلاجم  رد  هک  یتارکنم  بلاغ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دننکن و  تکرـش  هسلج  نآ  رد  ای  دننک  رکنم  زا  یهن  دـیاب  دـنناوت  یم  رگا 
. دشاب یم  زین  نارادازع  هکلب  نایناب و  ریصقت  دوش ، یم  ادیپ 

: لاؤس
؟ دراد لاکشا  لامعا  نیا  ایآ  دسر ، یم  رذگهر  نادرم  شوگ  هب  وگدنلب  اب  نانآ  يادص  ناوناب ، يرادازع  سلاجم  رد  یهاگ 
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: خساپ
. دوش ماجنا  دیابن  دراد و  لاکشا  یلب ،

سلجم ّدح  زا  دیابن  مه  رگید  ياه  ناکم  لزانم و  رد  هچ  ایاکت و  دجاسم و  رد  هچ  يرادازع  سلاجم  ياهوگدنلب  يادـص  یلک  روط  هب  و 
. نارگید تحارتسا  تاقوا  رد  هژیو  هب  دور  رتارف 

: لاؤس
؟ دراد یمکح  هچ  توافتم  ياه  تروص  هب  دوخ  هب  ندز  همطل 

( دوش دوبک  ای  مخز  هک  یتروص  هب  ندز  هنیس  ندنک و  يور  )
: خساپ

. دوش كورتم  لماک  روط  هب  هبنت  رکذت و  اب  تسا  دیما  درادن و  يراگزاس  اه ، يرادازع  هزنت  اب  لامعا  هنوگ  نیا 
: لاؤس

؟ تسا حیحص  دزاس  یم  راخ  ناوتان و  يا  هرهچ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  زا  هک  ییاه  هضور  اه و  ناتساد  نتفگ  ایآ 
؟ تسا زیاج  هزادنا  هچ  ات  لاح  نابز  ناتساد و  نایب  یلک  روط  هب  و 

: خساپ
نهو يزومآدب و  هنوگ  چیه  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا رـضحم  هب  لسوت  ضرع  يرادازع و  تاسلج  رد  دـیاب  تسا و  مارح  روکذـم  ضرف  رد 

. دشابن تاسدقت ، نهو  ای  عیشت و 

ناتساد

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  زا  ییاهناتساد 

همدقم

: هدنسیون
هداز فلاخ  ریم  یلع 

امیـس نیموصعملا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  مساقلا  ابا  نیلـسرملا  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  و  نیملاعلا ، بر  هّللدـمحلا 
مالـسا ربمغیپ  رب  ناوارف  دورد  لازی و  تاذ ال  صوصخم  نارک  یب  ساپـس  دـمح و  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و   ) نسحلا نب  ۀـجح 

رد ار  نآ  زا  يا  هرطق  ام  هک  دراد  يدایز  ياهتلیـضف  اهباوث و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  شنیرهاـط ، تیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: هلمج نم  میرامش  یم  اجنیا 

. دنیامرف یم  تیانع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوز  هب  دنتسه  هکئالم  هک  ار  نیمرکم  تدابع   - 1
. دنتسه ءایبنا  هک  ار  نیفطصم  تدابع   - 2
. دنوش یم  نیشنمه  ءایصوا  ءایبنا و  اب   - 3

. دروخ یم  ماعط  اهنآ  اب  دنیشن و  یم  ءایصوا  ءایبنا و  هرفس  رس   - 4
وا اب  ناربمایپ   - 5

. دننک یم  هحفاصم 
. دوش یم  ناربمایپ  اب  تبحص  مه   - 6
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. دنک یم  تاهابم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوز  هب  دنوادخ   - 7
. دنک یم  تمحر  رظن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوز  هب  دنوادخ   - 8

. دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبحم  لیلد   - 9
. دنتسه همئا  ءایلوا و  ءایصوا و  ناربمایپ و  ياعد  دروم   - 10

. تسا اهنآ  رب  ناربمایپ  هکئالم و  ادخ و  مالس   - 11
. تسا نیفئاخ …  نیدهاز و  نیقتم و  نینمؤم و  نیصلخم و  نیحلاص و  دابع  بتارم  اب   - 12

 …. داهج جح و  هزور و  زامن و  زا  تسا  لوبقم  شتادابع  عیمج   - 13
. تسا لوبق  وا  هبحتسم  بادآ  هقدص و  فقو و  هطبارم و   - 14

. داد دنهاوخ  وا  هب  صلاخ  تین  تاجرد  ءالعا  باوث   - 15
. داد دنهاوخ  وا  هب  ار  رهد  مامت  هکلب  رمع  مامت  تادابع  باوث   - 16

. دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت   - 17
. دوش یم  هدیزرمآ  شناتسود  ردام و  ردپ و  ناهانگ  مامت   - 18

. تسا شرع  رد  ادخ  ثدحم   - 19
. دوش یم  روطسم  شمسا  نییلع  رد   - 20

. دریگ یم  رارق  راگدرورپ  يادن  باطخ و  دروم   - 21
. دنهد یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  تکرش  داهج و  باوث   - 22

. تسا البرک  يادهش  لامعا  رد  کیرش   - 23
. دنهد یم  وا  هب  ار  ادخ  هار  رد  ندیتلغ  نوخ  رد  باوث   - 24

. دوش یم  دیعس  دشاب  یقش  رگا   - 25
. دوش یم  هدرمش  نیبوّرک  زا   - 26

. دشاب یم  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  ناروای  زا   - 27
. تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد  لحم  بلق  مشچ و  تروص و  زا  وا  ياضعا   - 28

. تسا عفاش  تمایق  زور  رد   - 29
. دوش یم  دراو  نیسحلا  باب  زا   - 30

. دنناروخ یم  وا  هب  رثوک  بآ  زا   - 31
. دننک یم  هقردب  ار  وا  هکئالم   - 32

. دنیآ یم  وا  هزانج  عییشت  هب  هکئالم   - 33
. دنک یم  ارادم  وا  اب  لیئارزع   - 34

. دنناوخ یم  زامن  وا  هزانج  رب  هکئالم   - 35
. دوش یم  تشهب  دراو   - 36

. ددرگ یم  یهلا  تبحص  مه  برقم و   - 37
. دوش یم  نیعلاروح  لاصو  هب  زوف   - 38

. دیآ یم  وا  ترایز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ   - 39

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2731 

http://www.ghaemiyeh.com


هرطق اجنیا  رد  ام  و  ددرگیم . هللا ) تاولـص  مهیلع   ) ارهز ترـضح  اصوصخم  تیبلها  ربمغیپ و  مارکا  مارتحا و  تبحم و  اعد و  لـماش   - 40
ناوارف ياه  هدافتـسا  نآ  زا  مرتحم  ناگدـنناوخ  هّللا  ءاشنا  هک  میا  هدروآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  لئاضف  نارکیب  يایرد  زا  يا 

هتفرگ رارق  قح  هاگرد  لوبق  دروم  هعومجم  نیا  هّللا  ءاشنا  دـنیامرفن و  شومارف  ناشدوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  تعاضب  یب  ریقح  نیا  دـنیامن و 
ءادهش و و  هر )  ) لحار ماما  الـضف و  ءاملع و  نینمؤم و  هبیط  حاورا  راثن  شباوث  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  سدقم  تحاس  هب  تسیا  هیده  و 

. ددرگ هداز  فلخ  ریم  دمحا  خیشآ  مزیزع  ردارب 
 ** مالسلا هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  ناوخ  هضور  راوخ و  هزیر 

. هداز فلخ  ریم  یلع 

ترایز باوث 

: دیوگ یم  هیسمحا »، دیعس  ّما  »
. ما هدرک  هدامآ  تیارب  ار  بسا  هک  درک  راهظا  دمآ و  مزینک  مدش ، بای  فرش  مالسلا » هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح   » كرابم رضحم 

: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ يورب یهاوخ  یم  اجک  رگم  تسیچ ، يارب  بسا 

: مدرک ضرع 
. مور یم  ءادهش  روبق  ترایز  هب 

: دندومرف ترضح 
ءادهّـشلادیس یلو  دیور  یم  ءادهـش  روبق  ترایز  هب  هدرک و  یط  ار  يرود  هار  هک  مبّجعتم  قارع  لها  امـش  زا  زادـنایب ، ریخأت  هب  ار  زورما  »

: مدرک ضرع  دیور »!؟ یمن  شترایز  هب  هدرک و  كرت  ار  مالسلا  هیلع 
؟ تسیک ءادهّشلادیس » »

: دندومرف ترضح 
. دشاب یم  مالسلا » هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ءادهّشلادیس  »

: مدرک ضرع 
. متسه نز  نم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 
. دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  هتفر و  اجنآ  هب  درادن  یلاکشا  دشاب  امش  لثم  هک  یسک 

: مدرک ضرع 
»؟ تسه يرجا  باوث و  هچ  ام  ترایز  رد  »

: دندومرف ترضح 
یم دیعـس  ما  اذک ». اذک و  زا  رتهب  هدوب و  نآ  هزور  مارحلادجـسم و  رد  هام  ود  فاکتعا  هرمع و  کی  ّجـح و  کی  اب  لداعم  امـش  ترایز  »

: دیوگ
. دنتسب هدرک  زاب  ار  كرابم  ياه  تسد  هبترم  هس  ترضح 

نیسح نامولظم  هاش  يا  مالسلا 
نینَس ریت و  هتشک  يا  مالسلا 
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یفطصم مشچ  رون  يا  مالسلا 
ءاسنلا ریخ  هداز  يا  مالسلا 

نیک ریشمش  هتشک  يا  ردپ  يا 
نیدباعلا نیز  هب  رگنب  افو  زا 

بارخ ماش  زا  نم  میآ  ردپ  يا 
بآ رپ  مشچ  ترسح و  رپ  لد  اب 

دیسر نوچ  نم  رب  هک  یناد  ردپ  يا 
دیزی نایفسوب  روپ  يافج  زا 
هلحار ریز  هتسب  دش  نم  ياپ 

هلسلس ردنا  ياپ و  لغ  مندرگ 

نامسآ زا  یهورگ  ترایز 

: دندومرف هک  مدینش  مالسلا » هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح   » زا
اجنآ زا  تشهب و  ياـه  غاـب  زا  تسا  یغاـب  نآ  هدوـب و  عارذ  تسیب  رد  عارذ  تسیب  اـمهیلع  هـّللا  تاولـص  یلع  نـب  نیـسح  ربـق  تحاـسم  »

، دنک یم  ار  ترضح  نآ  ترایز  بلط  ادخ  زا  هکنآ  رگم  تسین ، یلسرم  یّبن  یبّرقم و  هتشرف  چیه  دننک و  یم  جورع  نامسآ  هب  ناگتشرف 
.« دنور یم  نامسآ  هب  نیمز  زا  ترایز  زا  سپ  یجوف  هدرک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  ات  هدمآ  نیمز  هب  نامسآ  زا  یجوف  اذل 

نیسح مدیهش  ردارب  يا  مالّسلا 
نیسح مدیما  لگ  هدش  رپرپ  وت  یب 

ماوت يور  هناورپ  هکنم 
ماوت يوک  رئاز 
نیسح ای  يدیس 

ءایبنا اههتشرف و  ترایز 

: تفگ لاّمج » ناوفص  »
: دندومرف نم  هب  دندروآ  فیرشت  هریح »  » هب مالسلا » هیلع  هّللادبعوبا  ترضح   » یتقو

؟ یتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  لیام  ایآ 
: مدرک ضرع 

؟ ینک یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ  موش  تیادف 
: دندومرف ترضح 

ار وا  هدرک و  طوبه  نیمز  هب  ءایـصوا  ءایبنا و  ناگتـشرف و  اب  هعمج  بش  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  منکن و  ترایز  ار  نآ  هنوگچ 
دوصقم یسلجم  موحرم  هدومرف  قبط  . ) میتسه ءایصوا  لضفا  ام  ءایبنا و  لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هّتبلا  دننک . یم  ترایز 

(. دشاب یم  بانج  نآ  راّوز  ترضح و  نآ  رب  شاهصاخ  ياه  تمحر  لازنا  یلاعت ، قح  ترایز  زا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2733 

http://www.ghaemiyeh.com


: درک ضرع  ناوفص  سپس 
؟ میشاب هدرک  زین  ار  راگدرورپ  ترایز  هلیسو  نیدب  ات  هدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  هعمج  بش  ره  سپ ، موش  تیادف 

: دندومرف ترضح 
هیلع نیسح  ربق  ترایز  ینعی   ) تسا یلیضفت  نیا  دنسیون و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  تیارب  شاب  نیا  مزالم  ناوفـص  يا  یلب ،

(. دشاب یم  زین  راگدرورپ  ترایز  نآ  رد  هک  دراد  ار  تلیضف  نیا  مالسلا 
نیسح ای  تیالبرک  رد  هر  درگ  زا  مدمآ 
نیسح ای  تیادف  اداب  ما  یتسه  مامت  يا 

منک او  لد  هدقع  ات  تتبرت  رب  مدمآ 
نیسح ای  تیاطع  فطل و  وت و  رب  لد  ماهتسب 

دوخ هاگرد  لئاس  يورب  ار  رد  نک  زاب 
نیسح ای  تیاپ  كاخ  مزامن  رهم  دوش  ات 
تسالبرک اجنیا  مرادیب  ای  منیب و  یم  باوخ 

نیسح ای  تیارس  نحص و  تمرح  اجک و  نم 
مدمآ تیوکب  ات  يداهن  تنم  مرس  رب 

نیسح ای  تیاطع  ناوخ  رب  وت  يدرک  متوعد 
ماهدروآ مالس  تنامالغ  لیخ  زا  وت  رب 

نیسح ای  تیاوه  رد  رپ  دنز  یم  لد  ناهج  کی 
باوج مهاوخ  یم  وت  زا  مالس و  ضرع  منک  یم 

نیسح ای  تیانث  دشاب  مبل  رب  يرمع  هک  ن 

هتشرف رازه  داتفه 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا » هیلع  هّللادبع  وبا   » ترضح زا 
حبـص عولط  ات  بش  لّوا  زا  هدش و  لزان  نامـسآ  زا  هتـشرف  رازه  داتفه  بش  ره  رد  هدیرفاین ، ناگتـشرف  زا  رتدایز  یقولخم  لاعتم  دـنوادخ 

هب دندیـسر  هک  اجنآ  هب  هتـشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ربق  فرط  هب  حبـص  عولط  زا  سپ  دننک و  یم  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب 
هیلع نیسح  ربق  دزن  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  مالـس  بانج  نآ  هب  هتفر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  دزن  هب  ًادعب  هدومن و  مالـس  شترـضح 
اهنآ هک  زور  ناگتشرف  ناشیا  زا  سپ  دننک و  یم  جورع  نامسآ  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  هداد و  مالس  كرابم  دوجو  نآ  رب  هدمآ و  مالـسلا 

باتفآ بورغ  زا  سپ  دنراد و  لاغتشا  نآ  هب  زور  لوط  هدرک و  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب  ءادتبا  هدمآ  نیمز  هب  دنتـسه  رفن  رازه  داتفه  زین 
رب دنیآ و  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ربق  دزن  نآ  زا  سپ  هداد و  مالس  بانج  نآ  رب  هتفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  فرط  هب 
هب باتفآ  بورغ  زا  شیپ  سپس  هداد و  مالس  ترضح  نآ  رب  هدش و  رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  دزن  هب  دعب  هدرک و  مالـس  ترـضح  نآ 

. دنور یم  نامسآ 
ناج نیسح  مرادید  قاتشم  ار  وت  يرمع 

ناج نیسح  مراخ  نوچ  وت  رازلگ  ياپ  رد 
یلاوملا یلوم  ای  وت  هاگردب  اهنت 
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ناج نیسح  مراد  يرکون  راختفا  نم 
مناج هب  وت  يالو  اب  ات  منک  ادوس 

ناج نیسح  مرادیرخ  ار  تیالب  درد و 
یئاشگ لکشم  رب  وت  زج  مدیدن  یتسد 

ناج نیسح  مراک  رد  هداتفا  هرگ  اج  ره 
نالان روجنر و  مرامیب و  رگا  ینیب 

ناج نیسح  مراتفرگ  وت  قشع  درد  رب 
هد افص  ار  لد  نک و  یفطل  نم  يالوم 

(1  ) هد افش  مه  دوخ  ياهداد  مقشع  درد  دوخ 

هتشرف رازه  هاجنپ  ترایز 

: دنک یم  لقن  راّمع » نب  قاحسا  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

بـش تّدم  لوط  هک  وب  شوخ  يور و  ابیز  مدید  یمدرم  زا  رفن  رازه  هاجنپ  بیرق  اجنآ  رد  مدناوخ و  یم  زامن  هدوب و  رئاح  رد  هفرع  بش 
. مدیدن ار  ناشیا  زا  يدحا  رس  نتشادرب  زا  سپ  متفر و  هدجس  هب  دومن  عولط  حبص  هک  یماگنه  دندناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  ار 

: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
دنوادخ دنتفر و  الاب  نامسآ  هب  سپ  دندوب  هدش  هتشک  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدرک و  روبع  مالسلا » هیلع  نیسح   » هب هتـشرف  رازه  هاجنپ 

: داتسرف یحو  ناشیا  هب  لاعتم 
؟ دیدرکن وا  يرای  کمک و  ارچ  سپ  دوب ، هدش  هتشک  وا  هک  یلاح  رد  دیدرک  رورم  مبیبح  رسپ  هب 

(2 .) دوش اپب  تمایق  ات  دینامب  یقاب  نیگمغ  یلاح  هدیلوژ و  یتئیه  اب  دیوش و  نکاس  شربق  دزن  دیور و  ورف  نیمز  هب  لاح 
ماوت يالب  برک و  رئاز  نیسح  ای 
ماوت ياطع  فطل و  هگرد  لئاس 

تسام تاجاح  هلبق  تمرح 
تسام تاجانم  وت  مان  رکذ 

نیسحای نیسحای  نیسحای ، نیسحای 
تبل زا  تارف  بآ  لجخ  دشاب  هک  يا 

تبنیز وت و  نابرق  هب  ملاع  ناج 
هدب متارب  طخ  مدمآ 

هدب متارف  بآ  ماهنشت 
نیسحای نیسحای  نیسحای ، نیسحای 

همه تاجنلا  ۀنیفس  یتسه  هک  يا 
همطاف تمرح  هب  ام  نادرگم ز  ور 

مدمآ تمرح  رانک  رد 
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مدمآ تمرک  دیما  هب 
نیسحای نیسحای  نیسحای ، نیسحای 

مالسلا هیلع  نیموصعم  ياعد 

: دندومرف نم  هب  مالسلا » هیلع  قداص  ماما  »
ار ترضح  نآ  ترایز  هک  یسک  اریز  نکم ، كرت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  تشحو  سرت و  تهج  هب  هیواعم »  » يا

ادخ هک  يراد  تسود  ایآ  ، » دورب شترایز  هب  دایز  دناوتب  دشاب و  وا  دزن  ترضح  نآ  ربق  دیامن  وزرآ  هک  دروخب  یترسح  نانچ  دنک  كرت 
ءاـعد ناـشقح  رد  مالـسلا  هیلع  همئا  همطاـف و  یلع و  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک  دـنیبب  یناـسک  هرمز  رد  ار  وـت 

(3 .« ) دناهدومرف
دهدیم وشتسش  ملد  حول  هیرگ 

دهدیم وربآ  ادخ  ار  ناقشاع 
متفرگ ناماس  رس و  تیوک  رد  هکنم 

متفرگ ناج  تهاگن  زا  مدوب  هدرم 
مراد وت  زا  مراد  هچره 

مراختفا دش  يرکون 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد 

: تفگ بهو » نب  ۀیواعم  »
هناخزامن رد  ار  بانج  نآ  هدـش  لخاد  سپ  وش ، لـخاد  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  موش ، لـخاد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  هک  متـساوخ  نذا 

: دندومرف یم  هدومن و  تاجانم  راگدورپ  اب  هک  مدینش  سپ  دندرک ، مامت  ار  ناشزامن  ترضح  ات  متسشن  متفای ، ناشلزنم 
: ینعی  ) يدومن تیصو  هب  صتخم  يداد و  تعافش  هدعو  هداد و  تمارک  هب  صاصتخا  ار  ام  هک  یسک  زا  ایادخ ، راب 

نم و يدومن ، ام  فرط  هب  لـیام  ار  مدرم  بولق  و  يدومرف ، ءاـطعا  اـم  هبار  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  ملع  و  يداد ) رارق  تربماـیپ  یـصو  ار  اـم 
هب هتخادنا  بعت  یتخس و  هب  ار  ناشیاهندب  هدرک و  قافنا  ار  ناشلاوما  هک  نانآ  زرمایب . ار  مالسلا » هیلع  نیـسح   » مردپ ربق  نیرئاز  ناردارب و 

تربمغیپ و رب  رورـس  لاخدا  روظنم  هب  ام و  هب  ناسحا  هلـص و  رطاخ  هب  تست  دزن  رد  هچنآ  دیما  هب  و  ام ، هب  ناسحا  رد  تبغر  لیم و  تهج 
، تسا وت  يدونشخ  اضر و  لیصحت  راثیا  نیا  زا  ناشتین  هدارا و  نانیا  ام . نانمشد  رب  ظیغ  ندومن  دراو  دصق  هب  ام و  نامرف  تباجا  تهج  هب 
ظـفاح و زور  بـش و  رد  و  شاـب ، وـگ  باوـج  ار  ناـشناسحا  ناوـضر  هطــساو  هـب  نـک و  ناربـج  ار  راـثیا  نـیا  اـم  فرط  زا  مـه  وـت  سپ 
رـش و و  شاب . ناشظفاح  بقارم و  هدـب و  رارق  اهنآ  نانیـشناج  نیرتهب  ار  دـناهدنام  یقاب  ناشیا  زا  هک  يدالوا  لـها و  هدوب و  ناشرادـهاگن 

یّنج یـسنا و  نیطایـش  رـش  زا  ار  ناشیا  امن و  تیافک  دوخ  يوق ، فیعـض و  قولخم  ره  زا  ناـشیا و  زا  یفرحنم  دونع و  رگمتـس  ره  يدـب 
. نک ءاطعا  دناهدرک  وزرآ  وت  زا  شیوخ  ياهنطو  زا  ناشندوب  رد  هک  ار  يزیچ  نیرترب  ناشیا  هب  امرف و  ظوفحم 

ایادـخ راـب  شخبب . دـناهدرک  راـیتخا  ناـشناکیدزن  لـها و  نادـنزرف و  رب  ار  اـم  شاهطـساو  هب  هک  ار  هچنآ  زا  رتـالاب  رترب و  ناـشیا  هب  زین  و 
زاب ام  هب  لیامت  زا  ار  ناشیا  ءادـعا  تکرح  نیا  یلو  دـناهداد  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  ار  نانآ  ناشیا  رب  جورخ  هطـساوب  اـم  نانمـشد 

ام ّتبحم  هاررد  ار  اهنآ  باتفآ  ترارح  هک  یئاه  تروص  نیا  وت  سپ  ام ، نیفلاخم  اب  تسا  ناشتفلاخم  باب  زا  نانآ  تاـبث  نیا  تشادـن و 
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. هدب رارق  تدوخ  مّحرت  دروم  هداد  رییغت 
هدب و رارق  تتمحر  فطل و  لومشم  دنراد ، یم  رب  دنراذگ و  یم  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا   » ربق يور  هک  ار  یئاه  تروص  زین  و 
ام رطاخ  هب  هدـمآ و  عزج  هب  ام  يارب  هک  یئاه  لد  امرف و  تیاـنع  رظن  دـناهتخیر ، کـشا  اـم  رب  محرت  باـب  زا  هک  یئاـه  مشچ  هب  نینچمه 

تناما وت  دزن  ار  حاورا  نیا  نادبا و  نیا  نم  ادـنوادخ  سرب ، هدـش  دـنلب  ام  رطاخ  هب  هک  یئاهدایرف  هب  ایادـخ  راب  امرف . محرت  ار  دـناهتخوس 
ءاعد نیا  هدجس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هتسویپ  و  یئامن . باریس  ار  اهنآ  دنوش  یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  هک  ربکا  شطع  زور  رد  ات  هداد  رارق 

: مدرک ضرع  دندش ، غراف  نآ  زا  هک  یماگنه  دندناوخ و  یم  ار 
منامگ دسانش ، یمن  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دوش  یـسک  لماش  رگا  مدینـش  امـش  زا  نم  هک  يا  هیعدا  نیماضم  تارقف و  نیا  موش  تیادف 

!!! دیاین قئاف  نآ  هب  زگره  خزود  هک  تسا  نیا 
. مورن جح  هب  یلو  هدرک  ترایز  ار  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  ترضح   ) ترضح نآ  مراد  وزرآ  دنگوس  ادخ  هب 

: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ دراد یم  زاب  شترایز  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  یتسه ، کیدزن  بانج  نآ  ربق  هب  وت  ردقچ 

: دندومرف سپس 
: مدرک ضرع  نکم . كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  هیواعم  يا 

. تسا رادقم  نیا  نآ  باوث  رجا و  هدوب و  نینچ  رما  هک  متسناد  یمن  موش  تیادف 
: دندومرف ترضح 

يارب نیمز  رد  هک  نانآ  زا  دنتسه  رتشیب  بتارم  هب  دننک  یم  ءاعد  نامسآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیرئاز  يارب  هک  یناسک  هیواعم  يا 
(4 . ) دنیامن یم  ءانث  ءاعد و  ناشیا 

نیسح تاجاح  هلبق  دوب  وت  ناتسآ 
نیسح تاجانم  حور  دوب  وت  قشع  روش 

ناهج دنوادخ  هکلب  یلع  هن  یبن و  هن 
نیسح تاهابم  رخف و  دنک  وت  دوجو  هب 

دش وت  دییات  هک ز  یتسه  هچ  وت  یتسه  هک  وت 
نیسح تاجاح  یضاق  وت  ههام  شش  لفط 

تفرگ وت  زا  ماود  هک  ضئارف  ماجنا  دعب 
(5  ) نیسح تاعاط  لضفا  دوب  وت  لضف  رکذ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هحفاصم 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  بهو  نب  ۀیواعم 
: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

دروخب یترسح  نانچ  دنک  كرت  ار  نآ  هک  یسک  اریز  نکم ، كرت  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  فوخ  سرت و  رطاخ  هب  ۀیواعم  يا 
هک دـنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  ادـخ  هک  يراد  تسود  ایآ  دورب  شترایز  هب  دایز  دـناوتب  دـشاب و  شدزن  ترـضح  نآ  ربق  دـنک  وزرآ  هک 

!؟ دنا هدومرف  ءاعد  ناشقح  رد  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا همطاف و  یلع و  تارضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
هدیزرمآ وت  زا  لاس  داتفه  ناهانگ  دبای و  رییغت  تلامعا  راموط  هتشذگ  ياهشزغل  شزرمآ  هطساو  هب  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 
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!؟ دوش
!؟ یشاب هتشاد  هذخاؤم  لباق  هانگ  هکنیا  نودب  هتفر  ایند  زا  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 

(6 ( !؟ دنیامرف یم  هحفاصم  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ 
نیسح ییادخ  قشع  وت  ياپارس  يا 

نیسح ییادف  وت  رب  نارواب  قح  ناج 
ییوت تداهش  زار  مرحم 
ییوت تداهش  زاجعا  ّرس 

مولظم نیسح  ای 
يربهر تیالو و  هولج  فرطکی 

يرگمتس ملظ و  هنتف و  فرطکی 
البرک هکرعم  فص  رد 

ادج قح  زا  هدش  لطاب  ّطخ 
مولظم نیسح  ای 

تسالبرک وا  هلبق  یگدازآ  لسن 
تسالو لها  زامن  نوخ  رُهم  رب  هدجس 

بیرغ قشع  بتکم  هتشک 
بیبح ریرب و  تسا و  ریهُز  نوچ 

مولظم نیسح  ای 
تربکا یلع  مساق و  سابع و  نوخ 
ترغصا یلع  هنشت  بل  موصعم  قلح 

دنک اضما  وت  قشع  دنس 
دنک انعم  وت  راثیا  ّرس 

(7  ) مولظم نیسح  ای 

رئاز زامن 

: درک لقن  مالسلا » هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح   » زا هسبنع ،» »
: دندومرف یم  هک  مالسلا » هیلع  قداص  ماما   » زا مدینش 

زامن کی  دننک ، تدابع  ربق  دزن  ار  وا  هک  هتخاس  لّکوم  مالسلا » هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح   » ربق رب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  لاعتم  دنوادخ 
رزو و و  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  راوز  يارب  ناشزامن  باوث  دـشاب و  یم  نایمدآ  زامن  رازه  اب  لداعم  اهنآ  رفن  کی  زا 

(8 . ) ددرگ یم  بوسحم  داب  وا  رب  نیعمجا  مدرم  هکئالم و  ادخ و  تنعل  هک  ترضح  نآ  لتاق  يارب  راوز  لابو 
نیسح ای  تناور  رب  مدامد  ام ، دورد  يا 

نیسح ای  تنابرهم  بلق  هب  ام ، مالس  يو 
یگدازآ ریاط  یتیگ ، ماب  زارف  يا 
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نیسح ای  تنایشآ  دشاب ، قاشع  هنیس 

لوسر ادخ و  قح 

: دندومرف بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا » هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح   » زا رفعج ، یبا  مالغ  ریثک » نب  نمحرلادبع  »
ادخ قوقح  زا  یّقح  ًاقّقحم  ًامتح  دورن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  یلو  هتفر ، ّجح  هب  ار  شرمع  رهد و  لوط  امـش  زا  یکی  رگا 

رب هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یفیلکت  هضیرف و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  اریز  هدرک ، كرت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قوقح  و 
(9 . ) دشاب یم  بجاو  یناملسم  ره 

ناج نیسح  مان  نابز  رب  ددرگ  وچ  يراج 
نامیا رون  زا  يوترپ  دباتب  لد  رب 

رفظ حتف و  تیآ  يا 
رگن دوخ  ناقشاع  رب 
ناج نیسح  مولظم 
ناج نیسح  مولظم 

رثوک ضوح 

: درک لقن  مالسلا » هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح   » زا يرصب ،» دّمحم  »
: دندومرف مالسلا » هیلع  قداص  ماما  »

: دندومرف دوب  هدرک  لاؤس  تسا ) مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  دوصقم   ) ترایز زا  هک  ناشناتسود  زا  یکی  هب  مدینش  مردپ  زا 
؟ یئامن یم  هدارا  ترایز  نیا  اب  ار  یسک  هچ  ینک و  یم  ترایز  ار  یسک  هچ 

: ینعی
؟ يراد ار  یسک  هچ  هب  بّرقت  دصق  ترایز  نیا  اب 

: درک ضرع 
. دشاب یم  ادخ  هب  بّرقت  مدصق  ینعی  تسا ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدوصقم  دارم و 

: دندومرف ترضح 
وا رب  دنک  یم  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  رد  دشاب ، هتـشاد  ار  ادخ  بّرقت  دصق  زامن  نیا  اب  دـناوخب و  زامن  کی  ترایز  لابندـب  هک  یـسک 

هیلع نیـسح  ماما  رّهطم  ربق  راّوز  لاعتم  دنوادخ  دنیامن و  یم  هدهاشم  رون  طقف  دننیب  یم  ار  وا  هک  یئایـشا  مامت  هک  دـنک  یم  هطاحا  يرون 
عفترم و رایسب  یماقم  رثوک  ضوح  دزن  رد  رئاز  و  دراد . یم  زاب  اهنآ  هب  ندیـسر  زا  ار  مّنهج  شتآ  دهد و  یم  رارق  مارکا  دروم  ار  مالـسلا 

یم باریـس  بآ  زا  ار  يو  هدرک و  هحفاصم  وا  اـب  دناهداتـسیا  ضوح  راـنک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دراد و  یهاـنتی  ـال  يا  هبترم 
هب نتـشگ  باریـس  زا  سپ  و  وا ، ندـش  باریــس  وا و  زا  سپ  رگم  دریگ  یمن  تقبــس  يو  رب  ضوـح  رب  ندـش  دراو  رد  يدـحا  دـیامرف و 

يارب دـنک  یم  رما  طارـص  هب  هک  هدوب  وا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بناج  زا  يا  هتـشرف  هک  یلاح  رد  هتـشگرب و  تشهب  رد  شهاگیاج 
يو ات  دناسرن  وا  هب  ار  ششزوس  ترارح و  هک  دهد  یم  نامرف  مّنهج  شتآ  هب  درذگب و  نآ  يور  زا  ات  هدرک  ارادم  وا  اب  دیایب و  نیئاپ  يو 

. دنک رذگ  نآ  زا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2739 

http://www.ghaemiyeh.com


(10 . ) دناهداتسرف ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يا  هداتسرف  وا  اب  زین  و 
ادخ هار  هتشک  نیسح  رب  ام  مالس 

اونین بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد 
شرغصا مه  ربکا و  مساق و  رب  ام  مالس 

شرورپ مغ  بنیز  رب  موثلک و  ما  هب 

ترایز ترسح 

دش فّرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یصخش  هک  هدرک  لقن  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترـضح  زا  ملاس » نب  ماشه  »
: درک ضرع  بانج  نآ  هب  و 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا 
؟ درک ترایز  ناوت  یم  ار  امش  ردپ  ایآ 

: دندومرف ترضح 
ضرع صخـش  نآ  نآ . ولج  مّدقم و  هن  دروآ  اجب  ربق  تشپ  دـیاب  ار  زامن  یهتنم  دـناوخ ، ناوت  یم  ربق  دزن  مه  زامن  ترایز  رب  هوالع  یلب ،

: درک
؟ دراد يرجا  باوث و  هچ  دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک 

: دندومرف ترضح 
. دنک تیعبت  وا  زا  هدرک و  ءادتقا  ترضح  نآ  هب  هکنیا  هب  طورشم  تسا  تشهب  وا  رجا 

: درک ضرع 
؟ دید دهاوخ  هچ  دنک  كرت  یلیم  یب  یتبغر و  یب  يور  زا  ار  ترضح  نآ  ترایز  یسک  رگا 

: دندومرف ترضح 
. دروخ دهاوخ  ترسح  تمایق ) زور   ) ترسح زور 

: درک ضرع 
؟ تسیچ شباوث  رجا و  دنک  تماقا  بانج  نآ  ربق  دزن  یسک 

: دندومرف ترضح 
. دشاب یم  هام  کی  لداعم  نآ  زور  کی  ره 

: درک ضرع 
؟ دراد يرجا  هچ  دنک  جرخ  لوپ  رّهطم  ربق  دزن  زین  هدش و  جرخ  هنیزه و  لمحتم  ترضح  نآ  ندومن  ترایز  نتفر و  يارب  هک  یسک 

: دندومرف ترضح 
: درک ضرع  دومن . دهاوخ  تفایرد  مهرد  رازه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد 

؟ تسیچ هدرک  توف  ترضح  نآ  فرط  هب  رفس  رد  هک  یسک  رجا 
: دندومرف ترضح 

وا رب  هـک  ینفک  يور  هدـناوخ و  زاـمن  وا  رب  دـش  نـفک  یتـقو  هدروآ و  تـشهب  زا  ساـبل  طوـنح و  وا  يارب  هدرک و  شتعیاـشم  ناگتـشرف 
زا هک  هدرب  ولج  هدنار و  نانچ  ار  نیمز  دـنیامن و  یم  شرف  ناحیر  زا  ار  وا  ریز  دـنهد و  یم  رارق  يرگید  نفک  زین  ناگتـشرف  دـناهدناشوپ .
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و ددرگ . یم  طقاس  مدهنم و  هلـصاف  تفاسم و  رادقم  نیا  نآ  دـننام  زین  اپ  فرط  رـس و  بناج  تشپ و  زا  هدـش و  یط  لیم  هس  هلـصاف  ولج 
لاونم نیدـب  تمایق  مایق  ات  هتـشگ و  لخاد  وا  ربق  هب  یتشهب  شوخ  يوب  میـسن و  هدـش و  هدوشگ  شربق  فرط  هب  تشهب  زا  یبرد  نآ  يارب 

. دوب دهاوخ 
: دیوگ یم  صخش  نآ 

: متشاد هضرع  شکرابم  رضحم 
؟ تسیچ شباوث  رجا و  دراذگب  زامن  ربق  دزن  هک  یسک 

: دندومرف ترضح 
وا هب  ار  نآ  یلع  ّلج و  قح  هکنآ  رگم  دـنک ، یمن  تساوخ  رد  ار  يزیچ  دـنوادخ  زا  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  شرّهطم  ربق  دزن  هک  یـسک 

: مدرک ضرع  دیامرف . یم  ءاطعا 
؟ تسیچ دور  بانج  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یسک  رجا 

: دندومرف ترضح 
وحم طقاس و  شناهانگ  اه و  شزغل  مامت  دشاب  هتـشاد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هدارا  هک  یلاح  رد  هدرک  لسغ  تارف  زا  صخـش  هک  ینامز 

: دیوگ یم  صخش  نآ  تسا . هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  دشاب  یم  يزور  نآ  ریظن  يو  هدش و 
: مدرک ضرع 

هب هدـمآ  شیپ  هک  یتّلع  هضراـع و  هطـساوب  شدوخ  یلو  دتـسرفب ، ترـضح  نآ  ربـق  تراـیز  هب  هدرک و  زّهجم  ار  يرگید  هک  یـسک  رجا 
؟ تسیچ دورن ، ترایز 

: دندومرف ترضح 
دراذگ و یم  یقاب  دیامرف و  یم  روظنم  وا  يارب  تانـسح  دـحا  هوک  دـننامه  یلاعت  قح  هدومن  قافنا  هدرک و  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  هب 

لام دیامن و  یم  عفد  وا  زا  ار  هدرک  تباصا  يو  هب  ات  هدش  لزان  عطق  روطب  هک  یئاه  يراتفرگ  الب و  هدـش و  لّمحتم  هچنآ  ربارب  دـنچ  وا  رب 
. دنک یم  يرادهگن  ظفح و  ار  وا  یئاراد  و 

: دیوگ یم  صخش  نآ 
: مدرک ضرع 

؟ تسیچ دوش  هتشک  ترضح  نآ  دزن  هک  یسک  باوث  رجا و 
؟ دشکب اجنآ  ار  وا  هدرک و  متس  يو  رب  یملاظ  ناطلس  الثم 

: دندومرف ترضح 
هداد لسغ  ناگتـشرف  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  ار  یتنیط  دزرمآ و  یم  ار  شناهانگ  مامت  لاعتم  دـنوادخ  دوش  هتخیر  هک  شنوخ  هرطق  نیلوا 
هچنآ بیترت  نیدب  دنـشاب و  یم  كاپ  صلاخ و  صلخم  ءایبنا  هک  يروط  نامه  هدش  صلاخ  كاپ و  اه  یگ  هریت  اه و  یگدولآ  مامت  زا  ات 
ولمم ارنآ  هدومن و  خارف  ار  شاهنیس  هداد و  وشتسش  ار  شبلق  زین  و  ددرگ . یم  هدودز  هدش  هتخیمآ  يو  تنیط  اب  رفک  لها  تنیط  سانجا  زا 

دشاب و یم  هزنم  كاپ و  دنتـسه  طولخم  نآ  اب  بولق  نادبا و  هچ  ره  زا  هک  یلاح  رد  هدرک  تاقالم  ار  ادخ  بیترت  نیدب  هدرک و  نامیا  زا 
. دنک تعافش  دناوتب  ار  دوخ  ینامیا  ناردارب  زا  نت  رازه  تیب و  لها  هک  دوش  یم  رّرقم  شیارب 

شربق رد  هدروآ و  تشهب  زا  ار  شطونح  نفک و  دندرگ و  یم  وا  رب  زامن  ندناوخ  یلوتم  توملا  کلم  لیئربج و  یهارمه  اب  ناگتـشرف  و 
زا عیدـب  یئاه  هفحت  هزات و  ءایـشا  شیارب  ناگتـشرف  دـننک و  یم  زاب  تشهب  نآ  زا  یبرد  دزورفا و  یم  نآ  رد  یئاـه  غارچ  هداد و  هعـسوت 

هخفن ات  دوب  دهاوخ  ادخ  ءایلوا  اب  اجنآ  رد  هتـسویپ  سپ  هدرب  تشهب ) « ) سدقلا هریطخ   » هب ار  وا  زور  هدـجیه  زا  سپ  دـنروآ و  یم  تشهب 
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. دوش هدیمد  دنام  یمن  یقاب  زیچ  چیه  شندش  هدیمد  اب  هک  يا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   » دـنک یم  هحفاـصم  وا  اـب  هک  یـسک  نیلّوا  دـمآ  نوریب  ربق  زا  يو  دـش و  هدـیمد  یمّود  هخفن  یتـقو  و 

: دنیوگ یم  هداد و  تراشب  يو  هب  هک  هدوب  مهیلع » هّللا  مالس  ءایصوا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 
دشاب هتشاد  تسود  دهاوخب و  وا  هک  یـسک  ره  هب  سپـس  دنناشون و  یم  وا  هب  نآ  زا  هدروآ و  رثوک  ضوح  رانک  ار  وا  سپـس  شاب و  ام  اب 

. دنناماشآ یم  زین 
: دیوگ یم  صخش  نآ 

: مدرک ضرع 
؟ تسیچ هدش  سبح  ترضح  نآ  ترایز  رطاخ  هب  هک  یسک  باوث  رجا و 

: دندومرف ترضح 
ار وا  سبح  زا  سپ  رگا  دراد و  همادا  تمایق  ات  هک  هدـش  روظنم  يداش  رورـس و  ددرگ  یم  نیگمغ  هدـش و  سبح  هک  يزور  ره  لباقم  رد 

یم دراو  شرکیپ  رب  هک  يدرد  ره  ءازا  هب  هدش و  هداد  وا  هب  يا  هیروح  کی  دنک  یم  تباصا  يو  هب  هک  يا  هبرـض  کی  ره  لابق  رد  دـندز 
زا دوش و  یم  هداد  ءاقترا  هجرد  رازه  رازه  هتشگ و  لئاز  وحم و  وا  زا  هانگ  شزغل و  رازه  رازه  هدیدرگ و  هظحالم  هنـسح  رازه  رازه  دوش 
وا اب  دنتـسه  شرع  هلَمَح  هک  یناگتـشرف  نآ  زا  سپ  ددرگ و  غراف  باسح  زا  ات  هدـش  بوسحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامیدـن 

: دنیوگ یم  وا  هب  هدرک و  هحفاصم 
ار شلاـمعا  زیچ  چـیه  اـب  هدرکن و  وا  زا  یلاوئـس  چـیه  سپ  دـننک  یم  رـضاح  باـسح  يارب  ار  يو  هدـننز  و  هاوـخب . يراد  تسود  هـچنآ 
« میمح  » زا يا  هعرج  وا  هب  هتـشرف  نآ  هداد و  لیوحت  يا  هتـشرف  هب  هدرب و  ار  وا  هتفرگ و  ار  شیوزاـب  ود  هکلب  هدرکن  هبـساحم  هدیجنـسن و 
ار وا  سپـس  دـناشچ و  یم  دـشاب ) یم  يراـج  ناـیخزود  تشوگ  تسوپ و  زا  هک  كرچ  بآ  « ) نیلـسغ  » زا يا  هعرج  و  منهج ) غاد  بآ  )

: دنیوگ یم  يو  هب  هداد و  رارق  شتآ  زا  خرس  يا  هکت  يور 
ادخ روآ  مایپ  کیپ و  يدز  هک  ار  یسک  دناهداتسرف ، شیپ  وت  يارب  يدز  ار  وا  هک  یصخش  ندز  هطساوب  تیاه  تسد  هک  ار  يزیچ  شچب 

: دنیوگ یم  وا  هب  هتشاد و  هاگن  مّنهج  برد  کیدزن  هدروآ و  ار  بورضم  ماگنه  نیا  رد  دوب و  ادخ  لوسر  و 
؟ دبای یم  ءافش  تا  هنیس  ایآ  امن  رظن  هدمآ  شرس  هب  هچنآ  هب  رگنب و  دوخ  هدننز  هب 
: دیوگ یم  سپ  دشاب ، یم  وت  يارب  صاصق  رطاخ  هب  دش  دراو  وا  هب  هک  یباذع  نیا 

(11 . ) دومرف يرای  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  نم و  هک  ار  ادخ  دمح 

اهاعد لومشم 

: دیوگ یم  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  ریکب » نب  هّللادبع  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح 

: هدومرف رایتخا  ار  هعقب  شش  نیمز  يور  نکاما  عاقب و  زا  لاعتم  دنوادخ  ریکب  نبا  يا 
. دوش یم  هدرب  اهنآ  رد  ادخ  مان  هک  يدجاسم  و  ءادهش ، رباقم  ءایصوا ، رباقم  ءایبنا ، رباقم  مَرَح ، مارحلا ، تیب 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  ربق  هک  یسک  رجا  یناد  یم  ایآ  ریکب ، نبا  يا 
: دنک یم  دایرف  ترضح  نآ  ربق  يالاب  ناگتشرف  زا  یفتاه  هکنآ  رگم  تسین  يدادماب  حبص و  چیه 

ناما رد  ترـسح  تمادن و  زا  بیترت  نیدب  یگرزب و  يدـنمجرا و  فرطب  دـینک  چوک  ادـخ و  هدـیزگرب  هب  دـینک  ور  ریخ  ناراتـساوخ  يا 
رد نابهگن  ظفاح و  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  چیه  نیمز  رد  سنا و  ّنج و  رگم  دنونش ، یم  ار  فتاه  نیا  ءادن  رغم ب  قرـشم و  لها  دیـشاب .
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قح سّدـقم  ناکم  نآ  رد  اـت  دـننک  یم  موجه  هدروآ و  يور  رّهطم  ربق  هب  هکنآ  رگم  دـنام ، یمن  یقاـب  دنتـسه  باوخ  ناگدـنب  هک  یتقو 
ار فتاه  ءادن  هک  دنام  یمن  یقاب  اوه  رد  يا  هتـشرف  چیه  و  ددرگ . یـضار  اهنآ  زا  ات  دنهاوخب  شلالج  هاگرد  زا  هدومن و  حیبست  ار  یلاعت 

لها سپ  هدش  يوق  دنلب و  ناگتـشرف  ياهادص  تاوصا و  بیترت  نیدب  دنک و  یم  سیدقت  ار  یلاعت  قح  نآ  باوج  رد  هکنآ  رگم  هدینش ،
نینط هک  يّدح  هب  هتفای  دیدشت  ایند  نامسآ  هنکس  ناگتـشرف و  ياهادص  تاوصا و  هجیتن  رد  هداد و  باوج  اهنآ  هب  ایند  نامـسآ  هنکـس  و 

ترضح رب  تاولص  تمحر و  سپ  هدرک  عامتسا  ار  ناشیا  ياهادص  ماظع  ءایبنا  بیترت  نیدب  هدیسر و  متفه  نامـسآ  هنکـس  لها و  هب  نآ 
(12 . ) دننک یم  ءاعد  ار  ترضح  نآ  نیرئاز  هداتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تسالبرک اجنیا  دیئاشگب  راب 
تسانشآ ناج  لد و  اب  شکاخ  بآ و 

البرک نیمزرس  يا  مالسلا 
ادخ رون  لزنم  يا  مالسلا 

ملظ زا  سرت 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا 
: متشاد هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم 

هب رهش  زا  اذل  تشاد  ار  ناتراوگرزب  ردپ  رّهطم  ربق  ترایز  يوزرآ  ملد  بلق و  یلو  مدش  لزان  اجنآ  رد  هدش و  دراو  ناجرا »  » رهـش هب  نم 
نامز ات  نانابزرم  يو و  ماّمع  نایعاس و  ناطلـس و  سرت  فوخ و  زا  دوب و  نازرل  ناسرت و  ملد  اّما  مدـش  جراـخ  باـنج  نآ  تراـیز  دـصق 

. مدوب تشهد  تشحو و  رد  تعجارم 
: دندومرف ترضح 

؟ دیامرف بوسحم  دنشاب  یم  فئاخ  ناسرت و  ام  هار  رد  هک  یناسک  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  ریکب  رسپ  يا 
نیـسح ماما  ترـضح  شتبحـص  مه  دهد و  ناکم  شرع  هیاس  رد  ار  وا  یلاعت  قح  دشاب  فئاخ  ام  فوخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  یناد  یم  ایآ 

عزف وا  یلو  هدمآ  عزج  عزف و  هب  مدرم  دراد ، یم  ناما  رد  تمایق  زور  ياه  عزف  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دـشاب و  یم  شرع  ریز  رد  مالـسلا  هیلع 
(13 . ) دنیامن یم  نکاس  تکاس و  ار  شبلق  نداد  تراشب  هطساوب  هدرک و  شمارآ  ناگتشرف  دنک  عزف  رگا  سپ  دنک ، یمن 

تسوا هدنز  ناهج  هک  منیسح  قشع  اب  هدنز 
تسوا هدنب  کلم  هک  میوا  هگرد  مداخ 

تسا یلع  نب  نیسح  قشع  هگیاپ  البرک 
تسوا هدنیاپ  تلود  زا  قح  نید  اپ  هب  هک 
دوجو نامیلس  تسا و  دوج  هقلح  متاخ 

تسوا هدنزارب  راثیا  هماج  نوگ  هلال 
رون هراپ  هم  همه  شمیرح  نازابقشع 

تسوا هدنبات  رتخا  نیهب  ساّبع  خر 
سوسفا تیالو  غاب  لگ  تخوس  شطع  ز 
تسوا هدنمرش  هک  تسا  تارف  رهن  دبا  ات 
دیردب نمشد  كوان  ار  شاهچنغ  رجنح 
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تسوا هدنخ  رکش  نوتفم  هلآ و  یملاع و 
نیسح هاگرد  رعاش  ناج  تسا ز  لیمک »  » نوچ

(14  ) تسوا هدنیازف  رهم  ناهج  ود  رد  شلماش 

تیبلها هب  ناسحا 

: هدرک لقن  مصا » نمحرلادبع  نب  هّللادبع  »
: تفگ هک  نابا ،»  » زا ذاعم ،»  » ام يارب  تفگ  ثیدح 

: تفگ یم  هک  مدینش  وا  زا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح 

شتبیغ هدومن و  ناسحا  تیب  لها  ام  هب  ادخ و  لوسر  هب  اققحم  دور  مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  ترـضح   » ربق ترایز  هب  هک  یـسک 
رازه هد  هنکـس  یلاها و  قافنا  لاعتم  دـنوادخ  هدرک  قافنا  هک  یمهرد  کی  ره  لـباقم  رد  تسا و  مارح  شتآ  رب  شتـشوگ  هدوبن و  زیاـج 

و دیامرف ، یم  اور  ار  شیاه  يدنمزاین  جئاوح و  نآ  لابندب  و  دیامرف ، یم  ءاطعا  وا  هب  ار  تسا  مولعم  طوبـضم و  شباتک  رد  هک  یئاهرهش 
یلاعت يراب  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  ادـخ  زا  يزیچ  لاؤس  تساوخ و  رد  تسا و  اـهنآ  ظـفاح  یلاـعت  قح  دراذـگ  یقاـب  دوخ  زا  هک  ار  هچنآ 

(15 . ) دیامن هدروآرب  ارنآ  تلهم  ریخأت و  اب  ای  هدرک  اور  ار  شتجاح  تلهم  نودب  عیرس و  هکنآ  زا  معا  دیامرف  یم  شتباجا 
ام لامآ  هبعک  يا  مالسلا 

ام لاح  قشع و  روش  افص و  يا 
لد لها  يالولا  راد  وت  كاخ 

لد لها  يافص  یعس و  هورم و 
یهد یم  ییادخ  يوب  البرک 

(16  ) یهد یم  ییانشآ  بان  رطع 

تیبلها قاع 

: تفگ يو  هدرک ، لقن  یلیوط  ثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  یبلح ،» »
: متشاد هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم 

؟ دنک یم  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  تردق  نتشاد  اب  هک  یسک  هرابرد  دیئامرف  یم  هچ  موش  تیادف 
: دنیامرف یم  ترضح 

: میوگ یم 
و تسا . هدرمـش  کبـس  ار  تسا  وا  عفن  هب  هک  يرما  دـشاب و  یم  تیب  لها  ام  قاع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قاـع  صخـش  نیا 

: دنک ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک 
بلج بجوم  ترـضح  نآ  ترایز  زین  و  دـیامرف . تیافک  ار  تسا  وا  دوصقم  ایند  زا  هچنآ  دـیامن و  هدروآرب  ار  شجئاوح  لاعتم  دـنوادخ 

. دشاب یم  رئاز  يارب  قزر 
: دوش یم  بجوم  ترضح  نآ  ترایز  نینچمه  دوب و  دهاوخ  شراگدای  نیشناج و  هدنام و  یقاب  وا  رب  هدرک  قافنا  هار  نیا  رد  هچنآ  و 
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زا هچنآ  یـشزغل و  هن  هدوب و  یلابو  رزو و  هن  شاهدـهع  رب  هک  یلاح  رد  ددرگزاب  شلها  هب  يو  هدـش و  هدـیزرمآ  وا  هلاس  هاـجنپ  ناـهانگ 
ار وا  هتشگ و  لزان  ناگتـشرف  دوش  توف  ترایز  رفـس  رد  رئاز  رگا  ددرگ . یم  كاپ  وحم و  یگلمج  هدش  تبث  شلامعا  هفیحـص  رد  هانگ 

رـشتنم هدنکارپ و  ربق  رد  هدیزو و  وا  رب  ربق  رد  نآ  شوخ  میـسن  دوش و  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  زا  یئاه  برد  زین  دنهد و  یم  لسغ 
زا يو  يزور  قزر و  هک  دوش  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  یبرد  دـنام  ناما  رد  گرم  دـنزگ  زا  ملاس و  ترایز  رفـس  رد  يو  رگا  و  ددرگ . یم 

یماگنه هدرک و  هریخذ  يو  يارب  ار  نآ  دوش و  یم  هداد  رارق  مهرد  رازه  هد  هدرک  قافنا  هک  یمهرد  ره  لباقم  رد  ددرگ و  یم  لزاـن  نآ 
: دوش یم  هتفگ  وا  هب  دمآ  نوریب  ربق  زا  دش و  روضحم  هک 

شدوخ دزن  ار  اهنآ  هدومن و  رظن  وت  هب  دـنوادخ  تسا و  وت  لاـم  مهرد  رازه  هد  يدرک  جرخ  تتراـیز  رفـس  رد  هک  یمهرد  ره  لـباقم  رد 
(17 . ) درک دهاوخ  هریخذ  وا  يارب 

باجتسم ياعد 

: دیوگ یم  نآ  نمض  رد  هدرک و  لقن  ار  ینالوط  یثیدح  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  لاّمج » ناوفص  »
: متشاد هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم 

؟ دناوخب زامن  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) ترضح نآ  رّهطم  ربق  دزن  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ 
: دندومرف ترضح 

. دـیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  هتـساوخن  ادـخ  زا  ار  يزیچ  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  باـنج  نآ  ربق  دزن  هک  یـسک 
: مدرک ضرع 

؟ دور ترضح  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ردام زا  هزات  هکنیا  لثم  ددرگ ، یم  كاپ  هدش و  هتخیر  شناهانگ  مامت  دـنک  یم  لسغ  تارف  زا  ترـضح  نآ  ترایز  هدارا  اب  هک  یماگنه 
: مدرک ضرع  هدیدرگ . دلوتم 

؟ دشاب یم  هچ  دتسرف  ترایز  هب  هتخاس و  زّهجم  ار  يرگید  یلو  دور  ترایز  هب  دناوت  یمن  یتهج  رطاخ  هب  شدوخ  هک  یسک  رجا  باوث و 
: دندومرف ترضح 

لمحتم هک  ار  يا  هنیزه  ربارب  دنچ  هداد و  يو  هب  تانـسح  زا  دُُحا  هوک  ردـق  هب  لاعتم  دـنوادخ  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد 
يرادهگن ظفح و  ار  يو  یئاراد  لام و  نینچمه  دنادرگ و  یم  رود  يو  زا  ار  هدش  لزان  هک  یئاهالب  زین  و  دراذگ ، یم  یقاب  شیارب  هدـش 

(18 . ) دیامرف یم 
مرادن یئوزرآ  البرک  زجب 

مرادن یئور  بارحم  هب  وا  یب  هک 
شکاپ كاخ  نم  بارحم  رهُم  دوب 

مرادن یئوربآ  وضو  رهب  ز 
مزاین يور  تسا  نیسح  يوس  هب 

مرادن یئوس  هب  تمحر  مشچ  رگد 

رئاز مزاول 
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: هک درک  لقن  ام  يارب  ملسم » نب  دّمحم  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

؟ میشاب میور  یم  جح  هب  هک  یتیفیک  تئیه و  نامهب  ایآ  میور  یم  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  ترضح   ) ناتراوگرزب ردپ  ترایز  هب  هاگره 
: دندومرف ترضح 
: مدرک ضرع  یلب .

؟ تسا مزال  زین  ام  رب  تسا  مزال  یجاح  رب  هچنآ  سپ 
: دندومرف ترضح 

؟ یتفگ ار  یئاهزیچ  هچ 
: مدرک ضرع 

. دشاب یم  مزال  یجاح  رب  هک  ار  یئایشا 
: دندومرف ترضح 

تـسا مزال  وت  رب  ریخ . هب  رگم  ینکن  مّلکت  ناکمالا  یتح  یئوگب و  كدـنا  نخـس  یـشاب ، راتفر  شوخ  تناهارمه  اب  هک  تسا  مزـال  وت  رب 
. یشاب ادخ  دایب  دایز 

. يراد هاگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  تیاه  سابل  هماج و  تسا  مزال  وت  رب  و 
. یئامن لسغ  یسرب  رئاح  هب  هکنیا  زا  شیپ  تسا  مزال  وت  رب  و 

لاـم تسین و  وت  زا  هچنآ  هب  یتسرفب و  تاولـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  رایـسب  هدـناوخ و  زاـمن  داـیز  هدوب و  عشاـخ  هک  وت  رب  تسا  مزـال 
. يرادن رب  هدراذگ و  مارتحا  تسا  يرگید 

هدـید و دـنمزاین  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  یتقو  تسا  مزال  يدـنبب . ورف  نآ  زا  ار  دوخ  مشچ  هدرکن و  هاگن  تسین  لـالح  هچنآ  هب  تسا  مزـال 
. یئامن راتفر  وا  اب  تاساوم  هب  هدرک و  کمک  ار  وا  هتفر  شندید  هب  تسا  زجاع  لمع  همادا  زا  هقفن  نتشادن  هطساوب  هک  يدرک  هظحالم 
دایز ینمـشد و  تموصخ و  زا  یتسه و  یهنم  هچنآ  زا  تسا  بجاو  ینک . تیاـعر  ار  تسا  مئاـق  نآ  هب  وت  نید  هک  هیقت  تسا  مزـال  وت  رب 
لمع اهروتسد  نیا  هب  یتقو  و  ینک . يرود  بانتجا و  يزرو  یم  تردابم  مسق  ندروخ  هب  نآ  ءانثا  رد  هک  ندرک  لادج  زا  ندروخ و  مسق 
لیام نآ  هب  هچنآ  زا  نتفات  يور  تلایع و  لها و  زا  ندش  رود  هقفن و  فرـص  هطـساو  هب  هدوب و  لماک  مامت و  وت  هرمع  ّجـح و  هّتبلا  يدرک 

ترفغم هک  یلاح  رد  هدرک  هعجارم  ترفس  زا  هک  ینک  یم  ادیپ  قاقحتسا  يدرک  بلط  ار  نآ  وت  هدوب و  شدزن  هچنآ  هک  یـسک  زا  یتسه 
(19 .) دشاب هدش  وت  لماش  شناوضر  تمحر و  و 

درون ارحص  یقشاع  مدید  شود 
درد ّطخ  شنیبج  شقن  زا  مدناوخ 
دوب دایرف  ناهج  کی  شتوکس  رد 

دوب دازآ  قراف و  قئالع  زا 
؟ تسیچ قشع  ادیش  نونجم  يا  متفگ 
؟ تسیچ قشع  ایآ  تسیچ  يزاب  كاپ 

تسا نتسر  دوخ  زا  تفگ  مباوج  رد 
تسا نتسسگب  ار  شیوخ  دوپ  رات و 

وا رهب  ناج  نداد  یگدنز  ینعی  قشع 
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اوقفنت یّتح  ّربلا  لانت  نل 
رای مزب  رد  وش  عمش  دیوگ  قشع 
راو هناورپ  نک  هشیپ  ار  نتخوس 
دربن رد  ندناشف  ناج  ینعی  قشع 
درم وچمه  ندرشف  اپ  ینعی  قشع 

ماین یب  ردیح  غیت  ینعی  قشع 
ماف خرس  راقفلاوذ  ینعی  قشع 

رئاز لاح 

: دندومرف مالسلا » هیلع  قداص  ماما  ترضح  »
هدیلوژ تحاران و  كان و  هودنا  نیگمغ و  یلاح  اب  ار  ترضح  نآ  سپ  يدومن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  ترایز  هدارا  هک  یماگنه 

هنشت هنسرگ و  هتفرگ و  هدیلوژ و  تحاران و  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  دندش  هتـشک  شترـضح  اریز  امن . ترایز  هنـشت  هنـسرگ و  هتفرگ و  و 
. هدـم رارق  دوخ  يارب  نطو  ار  فیرـش  ناکم  نآ  درگرب و  اجنآ  زا  سپـس  هاوخب و  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  جـئاوح و  بانج  نآ  زا  دـندوب و 

(20)
مادوب ترک  ون  یکدوک  زا  نم 

ماهدوب ترد  هایس  ور  گس 
عمج عمش  ایا  مقشع  غرم  نآ  نم 

ماهدوب ترتسکاخ  هناورپ  وچ 
گرزب يادخ  بیجی » نَّما   » هب

ماهدوب ترطضم  قشاع  نم  هک 
ترد زا  نارم  دب  رگا  بوخ  رگا 

ماهدوب ترکاذ  نیرتمک  نم  هک 

ناراگتسر

: دیوگ یم  هتخاف ،» یبا  نب  ریوث  نب  نیسح  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح 

! نیسح يا 
ره هب  ناّنم  دنوادخ  دور  هدایپ  رگا  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  شدـصق  دـیآ و  نوریب  شلزنم  زا  هک  یـسک 
نآ هب  ندیـسر  زا  سپ  دسرب و  رئاح  هب  هک  ینامز  ات  دیامرف . یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  هتـشون و  شیارب  هنـسح  کی  دراد  یم  رب  هک  یمدـق 
نیا رد  هک  دناسرب ، نایاپ  هب  ار  ترایز  لامعا  مسارم و  هک  یتقو  ات  دهد ، یم  رارق  ناراگتـسر  زا  ار  وا  یلاعت  كرابت و  قح  فیرـش  ناکم 

: دیوگ یم  هدمآ و  وا  دزن  يا  هتشرف  تقو  نیا  رد  دیامن ، تعجارم  هدارا  هک  ینامز  ات  دیامرف ، یم  بوسحم  نیزئاف  زا  ار  وا  ماگنه 
: دیامرف یم  وت  هب  هدناسر و  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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(21 . ) دش هدیزرمآ  تا  هتشذگ  ناهانگ  مامت  نک ، عورش  ار  لمع  ءادتبا  زا 

هیزنت سیدقت و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح 
دراد یم  رب  هک  یماگ  نیلوا  اب  دش  ادـج  شلها  زا  هک  ینامز  دور ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـصخش 

. دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت 
اب هدناوخ و  ار  وا  یلاعت  قح  دیسر ، اجنآ  هب  هک  یماگنه  دسرب و  ربق  هب  ات  هدش  هیزنت  سیدقت و  هتسویپ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  اب  سپس 

: دیامرف یم  هدومن و  تاجانم  وا 
! نم هدنب 

. مزاس اور  تیارب  ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدب ، وت  هب  نک  بلط  نم  زا  میامن ، تتباجا  ناوخب  ار  نم  منک ، تیانع  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ ، یم  يوار 

(22 . ) دیامرف ءاطعا  هدومن  لذب  هک  ار  هچنآ  تسا  تباث  قح و  لاعتم  دنوادخ  رب  و 

ادخ تسود 

: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح 
ترضح نآ  ترایز  دصق  صخش  هک  یماگنه  دنشاب ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتـشرف  لاعتم  دنوادخ 

ار شناهانگ  مامت  ناگتـشرف  تشادرب  مدق  يو  هک  ینامز  دـهد و  یم  رارق  ناگتـشرف  نیا  رایتخا  رد  ار  وا  ناهانگ  یلاعت  قح  دـیامن  یم  ار 
. دننک یم  وحم 

سپـس ددرگ ، یم  تباث  بجاو و  شیارب  تشهب  هک  دسر  یم  يّدح  هب  ات  ددرگ ، یم  فعاضم  شتانـسح  تشادرب  هک  ار  مّود  مدق  سپس 
: دنیوگ یم  هداد و  ءادن  نامسآ  ناگتشرف  دننک و  یم  شسیدقت  هتفرگ و  ار  شفارطا 

دروم ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  دندرک ، لسغ  راّوز  یتقو  و  دیئامن . سیدقت  ار  ادـخ  تسود  تسادـخ ، تسود  راّوز 
: دیامرف یم  هداد و  رارق  ءادن 

! ادخ نارفاسم  يا 
. دیتسه نم  اب  تشهب  رد  هک  امش  رب  داب  تراشب 

: دیامرف یم  هدومن و  ءادن  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سپـس  منک ، عفد  امـش  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ءـالب  هدومن و  هدروآرب  ار  امـش  جـئاوح  هک  منماـض  نم 

(23 . ) دندرگ زاب  دوخ  لها  هب  هرخ  الاب  ات  هدومرف  تاقالم  پچ  تسار و  فرط  زا  ناشیا 
ام لد  اب  ارت  قشع  ادخ  درک  انشآ 

ام لِگ  اب  ارت  رهم  نیجع  درک  لزا  زا 
نیسح میدرپسب  لد  تمغ  يایرد  هب  ام 

ام لحاس  تمغ  رحب  ادخ  نوخ  يا  هدش 
ادخ ریش  رسپ  يا  يده  حابصم  وت  يا 
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ام لکشم  همه  لح  دنک  وت  هاگن  کی 
ادخ تایآ  دهد  رس  ین  رس  رب  وت  رس 

ام لباقان  رس  نیا  وت  رس  يادفب 
تساون روش و  نایم  هب  دیآ  وت  مان  اجک  ره 

ام لصاح  دوبن  اجنآ  رد  کشا  زا  زجب 
يرذگ نک  ام  ِلد  غاب  هب  يوگ  ابص  هب 

ام لماش  دنک  فطل  زا  وت  شخبناج  رطع 
( شوماخ  ) تیور لگ  یب  دوب  هدید  رظنم 

(24) ام لفحم  دوش  وت  قشع  هولج  زا  نشور 

هنسح رازه 

: دیوگ یم  تماّصلا ،» یبءا  »
: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا 

تبث شیارب  هنسح  رازه  دراد ، یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دورب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  هدایپ  هک  یسک 
: دندومرف سپس  درب ، یم  الاب  ار  شاهبترم  هجرد  رازه  و  دیامرف ، یم  وحم  يو  زا  هانگ  رازه  و 

برد هب  یتقو  ورب و  هار  لیلذ  هدنب  دننام  ورب و  هار  هنهرب  ياپ  امن و  نازیوآ  ار  تیاه  شفک  نک و  لسغ  ءادتبا  يدـش  دراو  تارف  هب  یتقو 
رد ورب و  ترـضح  رـس  يالاب  فرط  هب  دـعب  هتفگ  ریبکت  راب  راهچ  زاب  نک  تکرح  یکدـنا  سپـس  وگب ، ریبکت  هبترم  راهچ  يدیـسر  رئاـح 

(25 . ) هاوخب ار  دوخ  تجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  ناوخب و  زامن  ربق  دزن  وگب و  ریبکت  هبترم  راهچ  سپس  تسیاب و  اجنآ 

وحم هانگ  رازه 

: هک درک  لقن  مالسلا ، هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  ناکسُم ،» نب  هّللادبع  »
: دندومرف ترضح  نآ 

دوش و یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  هکنآ  رگم  هتـشگنرب  ترایز  زا  دـنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدوب و  ام  نایعیـش  زا  هک  یـسک 
وحم هانگ  رازه  هدش و  تبث  هنـسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم  الاب  هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب 

(26 . ) دور یم  الاب  شاهبترم  هجرد  رازه  هتشگ و 
وت ياوه  مراد  رسب 
وت يالتبم  لد  هدش 
وت يانث  مراد  بلب 

وت يالبرک  دایب 
نیملاع هانپ 

نیسح مناج  نیسح 
وت یئاده  غاب  لگ 
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وت یئالبرک  دیهش 
وت یئاضر  قح  مکح  هب 

وت یئافقلاب  ًحیبذ 

قح تمارک 

: دندومرف یم  هک  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مدینش 
هچ ناشیا  اب  دنک  یم  هدـهاشم  اریز  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  زا  دـنک  یم  وزرآ  هکنآ  رگم  تمایق  زور  رد  هک  تسین  يدـحا 

: دندومرف ترضح  نآ  زین  و  دیامرف . یم  روظنم  اهنآ  هرابرد  یلاعت  كرابت و  قح  یتمارک  هچ  هدش و  يا  هلماعم 
(27 .) دشاب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  دنیشنب ، رون  ياه  هرفس  رب  تمایق  زور  رد  دراد  تسود  هک  یسک 

ادُخ هار  هتشک  نیسُح  رب  ام  مالس 
اونین بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد 
شرغصا مه  ربکا و  مساق و  رب  مالس 
شرورپ مغ  بنیز  رب  موثلک و  ما  هب 

راوز مزالم  اههتشرف 

: هک هدرک  لقن  رمع » نب  لّضفم  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح 

. دناهدرک ماحدزا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  رس  رب  نینمؤم  اب  ناگتشرف  هک  منیب  یم  ایوگ 
: دیوگ یم  يوار 

: متشاد هضرع 
؟ دننیب یم  ار  هتشرف  نینمؤم  ایآ 

: دندومرف ترضح 
. دنشک یم  حسم  اهنآ  ياه  تروص  هب  ناشیاه  تسد  اب  یّتح  دندوب ، نینمؤم  هارمه  مزالم و  مسق  ادخ  هب  اهنآ  زگره ، زگره ،

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
هدنب چیه  دنناگتشرف . ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبص و  ره  ناّنم  دنوادخ 

یم ءاطع  وا  هب  ادـخ  هکنآ  رگم  دـننک ، یمن  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  ترخآ  اـیند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـنوادخ  ناگدـنب  زا  يا 
. دیامرف

: دیوگ یم  يوار 
: مدرک ضرع 

. دشاب یم  تمارک  نیا  مسق  ادخ  هب 
: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

: لّضفم يا 
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؟ میوگب رتشیب  تیارب 
. نم رورس  یلب  مدرک ، هضرع 

: دندومرف ترضح 
دـناهدومن و تنیز  ار  نآ  تارهاوج  اب  هک  هدـش  هدز  خرـس  توقای  زا  يا  هّبق  نآ  يور  رب  دـناهدراذگ و  هک  ار  رون  زا  یتخت  منیب  یم  اـیوگ 
ار ترضح  نآ  نینمؤم  دناهدز و  زبس  هبق  رازه  دون  ترضح  نآ  فارطا  دناهتـسشن و  تخت  نآ  يور  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

. دنهد یم  مالس  بانج  نآ  رب  هدرک و  ترایز 
: دیامرف یم  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ 

تاجاح زا  یتجاح  هک  تسا  يزور  زورما  دیدیدرگ ، روهقم  راوخ و  دیدش و  تیذا  دایز  سپ  دیهاوخب ، دینک و  لاؤس  نم  زا  مناتسود  يا 
. میامن اور  ارنآ  رگم  هدرکن ، تساوخرد  نم  زا  ار  ناتترخآ  ایند و 

كرد ناوت  یمن  ار  نآ  ءاهتنا  هتـشادن و  لاوز  هک  یناسحا  تمارک و  مسق  ادخ  هب  سپ  دشاب ، یم  تشهب  رد  ناشندـیماشآ  ندروخ و  سپ 
(28 . ) تسا نیمه  درک 

دوشن باسح  رمع  ءزج 

دّمحم نبرفعج  هّللادبع  وبا  هک  دناهدرک  تیاکح  ناشراوگرزب  ردـپ  زا  بانج  نآ  هدومن و  لقن  مالـسلا » هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  ترـضح  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداصلا 

(29 . ) ددرگ یمن  بوسحم  ناشلجا  زا  هدشن و  هدرمش  رئاز  رمع  ءزج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مایا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نب نیـسح  ترایز  دشاب ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف یلع و  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یگیاسمه  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
(30 . ) دنکن كرت  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

ملد رب  تقشع  قرب  يا 
ملفحم عمش  وت  ِدای 
هّللاراث ای  تنَا  یبَاب 

هّللادبعابا ای  الوم  ای 

مولظم ترایز 

: دیوگ یم  ریصب »، یبا  »
: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  ای  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  زا 

. دنکن كرت  ار  ءالبرک )  ) مولظم ترایز  سپ  دشاب  تشهب  شلزنم  انکس و  لحم  دراد  تسود  هک  یسک 
: مدرک ضرع 

؟ تسیک مولظم 
: دندومرف ترضح 

ادخ لوسر  هب  ّتبحم  ترضح و  نآ  هب  قوش  رطاخ  هب  هک  یسک  دشاب ، یم  تسا  ءالبرک  بحاص  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مولظم 
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، دـنک تراـیز  ار  شترـضح  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نینمؤـملاریما  هب  ّبح  و  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
(31 . ) دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دشاب ، اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب  ياه  هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ 

تمایق باسح 

: دیوگ یم  هرارز »، نب  هّللادبع  »
: دندومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح  زا 

. دشاب یم  يرترب  تلیضف و  مدرم  ریاس  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد 
؟ تسیچ ناشتلیضف  مدرک ، ضرع 

: دندومرف ترضح 
(32 . ) دنشاب یم  فقوم  باسح و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  لخاد  تشهب  هب  اهنآ  زا  لبق  لاس  لهچ  نارگید و  زا  شیپ 

دهاوخ یم  البرک  رفس  مگنت  لد 
دهاوخ یم  ادهش  هاش  یسوب  ناتسآ 

تسا رامیب  نیسح  يرود  مغ  رد  بش  زور و 
(33) دهاوخ یماود  هک  دشاب  هچ  رامیب  مرج 

تخانش نافرع و 

: دیوگ یم  مالسلا » هیلع  حلاص  دبع   » ترضح
: مدرک ضرع  شرضحم  هدرک و  مالس  هدش و  لخاد  ترضح  نآ  رب 

: موش تیادف 
و ار ) تیالو  رما   ) دنراد تخانش  نافرع و  رما  نیا  هب  هک  یناسک  هچ  دننک ، یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  مدرم  زا  هورگ  همه 

یم عقاو  یلاح  رد  اه  ترایز  نیا  دـنور و  یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  هدـش و  بکارم  راوس  نانز  زین  دنـشاب و  یم  نآ  رکنم  هک  نانآ  هچ 
هدرک ّسح  جراخ  رد  ار  ترهش  نیا  نوچ  نم  دنتسه و  نادناخ  نیا  ناتسود  زا  هک  دناهدش  صخشم  روهشم و  ناگدننک  ترایز  هک  دوش 

؟ تسیچ اجنیا  رد  هفیظو  مدومن ، يراددوخ  ترایز  هب  نتفر  زا  مدومن  سمل  و 
: دیوگ یم  يوار 

: دندومرف هدومن و  نم  هب  كرابم  يور  سپس  دندادن  ار  نم  باوج  هدومن و  ینالوط  ثکم  مالسلا  هیلع  ماما 
نیسح ماما  ترـضح  ترایز  هب  یـسک  چیه  مسق  ادخ  هب  زاسن  روهـشم  ار  دوخ  وت  دندومن  روهـشم  راکـشآ و  ار  دوخ  اهنآ  رگا  یقارع  يا 

. دزرمآ یم  ار  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دـشاب ، بانج  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاـح  رد  دـیآ ، یمن  مالـسلا  هیلع 
: دندومرف هّللادبع  وبءا  ترضح  ( 34)

جح هس  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  نافرع و  ترضح  نآ  قح  هب  دورب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک 
(35 . ) دشاب هداد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب 

لد دراد  البرک  ياوه  تسا  يرمع 
لد دراد  اون  روش و  یسب  هدرپ  نیز 
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نیسح يوک  هر  رگم  دوش  زاب  ات 
(36  ) لد دراد  اعد  تسد  ادخ  هب  بش  ره 

اهرهن رانک 

: تفگ یّمق » ریرج  یبا  نب  دّمحم  »
: دندومرف یم  مردپ  هب  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاابا  ترضح  زا 

ياه تبحص  مه  زا  دشاب  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  یـسک 
: دندومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس  دشاب ، یم  شرع  يالاب  یلاعت  قح 

. ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  رهن ، تاّنج و  یف  نیقّتملا  ّنا 
یم مّعنتم  ینادواج  تنطلـس  تّزع و  دنوادخ  دزن  تقیقح  قدص و  هاگ  لزنم  رد  دننیزگ ، لزنم  اهرهن  رانک  اه و  غاب  رد  يوقت  لها  انامه  )

(37 (. ) دنشاب
مراد تیوک  رس  ياوه  تسا  يرمع 

مراد تیوس  هب  وزرآ  هلبق  لد 
همه دنباتب  يور  نم  هک ز  يزور 

(38  ) مراد تیور  هب  يا  هراظن  دیما 

تمحر بلط 

: دندومرف مالسلا ، هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح 
: دنک یم  ءادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه 

؟ دنتسه اجک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  راّوز 
یم هتفگ  ناشیا  هب  سپ  دناد ، یمن  يرگید  سک  لاعتم  دـنوادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددـع  هک  دوش  یم  هدیـشک  مدرم  زا  يدادـعت  ياه  ندرگ 

؟ دوب هچ  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  زا  امش  دصق  دوش 
: دنیوگ یم 

( مالسلااهیلع  ) همطاف یلع و  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  یتّبحم  تهج  هب  میدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  اراگدرورپ 
. دیدرگ رداص  ترضح  نآ  زا  هچنآ  ءازا  هب  ربق  بحاص  يارب  تمحر  بلط  روظنم  هب  هتشاد و 

: دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  سپ 
اهنآ هبترم  هجرد و  رد  ناشیا و  اب  امـش  دـیوش . قحلم  اهنآ  هب  دنتـسه ، مهیلع  هّللا  مالـس  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  ناـشیا 
رارق نآ  هیاس  رد  هدش و  راپـسهر  ترـضح  نآ  ءاول  فرطب  سپ  دیدرگ ، قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مچرپ  ءاول و  هب  دـیتسه ،

ولج ناشیا  دـنوش ، یم  دراو  تشهب  هب  بیترت  نیدـب  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسد  هب  ءاول  هک  یلاـح  رد  دـنریگ ، یم 
(39 . ) دناهتفرگ ار  ءاول  فرط  راهچ  هدوب و  نآ  تشپ  پچ و  بناج  تسار و  تمس  مچرپ و 

هن دیوجب  ادخ  زج  ار  وت  هک  ره  تخانش 
هن دیوپب  رگد  یهار  وت  هار  ریغب 
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تسا دنب  نیا  رد  شیدازآ  وت  قشع  ریسا 
هن دیوجب  ایموم  وت  مغ  زا  هتسکش 

دمدن رگا  ناتسوب  رد  وت  رهم  میسن 
هن دیورب  نیمز  زا  هایگ  هایگ و  زا  لگ 

دنریگرب تشهب  زا  ار  ترطع  هک  رگا 
هن دیوبب  نآ  زا  لگ  کی  وت  بحم  رگد 

يزیچ رگد  تمغ  کشا  شراب  ریغب 
هن دیوشب  ناوت  ار  ام  همان  هایس 

فطل یّلجت  نآ  هک  مشورس  داد  هدژم  هک 
(40  ) هن دیوگب  شرکون  رب  هک  لاحم  دوب 

قوش يور  زا 

: دندومرف ترضح  نآ  مالسلا ، هیلع  رفعج  یبا  ترضح 
یهت بلاق  قوذ  قوش و  زا  امتح  تسا  یباوث  لضف و  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  رد  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا 

. دش دهاوخ  عطق  هداتفا و  هرامش  هب  ناشیاه  سفن  اه  ترسح  رطاخ  هب  دندرک و  یم 
: دیوگ یم  يوار 

: مدرک ضرع 
. دشاب یم  یباوث  رجا و  هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد 

: دندومرف ترضح 
رجا و دسیون و  یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  لاعتم  دوادخ  دور  ترـضح  نآ  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 

ادخ هار  رد  هک  هدـنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوبق  هقدـص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  رجا  ردـب و  ءادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث 
دنوادخ هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ  دوش و  یم  روظنم  شیارب  دنـشاب  هدش  دازآ 

رد رگا  دـشاب و  شرادـهگن  مدـق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رـس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک  هدرک  لّکوم  وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاـعتم 
شزرمآ بلط  رافغتـسا و  شیارب  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هدش و  رـضاح  شیوس  هب  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاس  ءانثا 

رارق شناما  رد  ربق  راشف  زا  هدرک و  داجیا  شیاشگ  تعـسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط  رادـقم  هب  هدومن و  شتعیاشم  شربق  اـت  هدرک و 
تـسد هـب  ار  شباـتک  دـنیاشگ و  یم  تـشهب  هـب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب  ریکن  رکنم و  هتـشرف  ود  سرت  فوـخ و  زا  هداد و 

یم ءادن  يدانم  ددرگ و  یم  نشور  نآ  وترپ  زا  قرشم  برغم و  نیب  هک  دوش  یم  ءاطعا  يو  هب  يرون  تمایق  زور  رد  دنهد و  یم  شتـسار 
: دنک

یقاب تمایق  رد  يدـحا  ءادـن  نیا  زا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا 
(41 . ) دوب یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  راّوز  زا  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام  یمن 

منیسح يادگ  میادگ ، نم 
منیسح ياطع  قحتسم 

مزاس زوس و  هیام  وا  قشع 
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مزاین هاگ  هلبق  وا  يور 

مرکم ناگدنب 

: دیوگ یم  ملسم ،» نب  دّمحم  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  كرابم  رضحم 

؟ دنک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یسک  يارب  تسه  یباوث  رجا و  هچ 
: دندومرف ترضح 

رد دوش و  یم  بوسحم  ناّنم  دنوادخ  مّرکم  ناگدنب  زا  دور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک 
(42 . ) دنوش تشهب  لخاد  راوگرزب  ود  نیا  هک  یتقو  ات  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  مچرپ  ءاول و  ریز  تمایق  زور 

مگس ناتسآ  نیا  رد  رب  نیسح  ای  نم 
مگس ناوخب  اما  میناوخن  تا  هدنب  رگ 

یگس اجک  ره  دوب  تسا  یبحاص  ياراد 
مگس نانچمه  تنم  ینم و  بحاص  وت 

تبحم

: دیوگ یم  يو  یبراحم ،» حیرذ  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  كرابم  رضحم 

نیسح ماما  ترـضح  ربق  ترایز  رد  هک  یباوث  رجا و  هب  مداد  ربخ  اهنآ  هب  یتقو  رگم  مدرکن  تاقالم  ار  یـسک  منادنزرف  نادنواشیوخ و  زا 
: دنتفگ هدومن و  بیذکت  ار  نم  تسه ، مالسلا  هیلع 

! یئوگ یم  تدوخ  شیپ  زا  ار  ربخ  نیا  هتسب و  غورد  مالسلا ) هیلع  ) دّمحم نب  رفعج  ترضح  رب  وت 
: دندومرف ترضح 

هدرک و تاهابم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیرئاز  هب  یلاعت  قح  مسق  ادخ  هب  دـنورب ، دـنهاوخ  یم  هک  اجک  ره  نک  اهر  ار  مدرم  حـیرذ  يا 
: دیامرف یم  ناگتشرف  هب  یلاعت  قح  یتح  دننک  یم  يربهر  شرع  نیلماح  ادخ و  بّرقم  ناگتشرف  ار  رئاز  رفاسم و  دیامن و  یم  راختفا 

( مالسلااهیلع  ) همطاف ترضح  هب  هقالع  ترـضح و  نآ  هب  ّتبحم  قوش و  يور  زا  هک  دینیب  یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  راّوز  ایآ 
؟ دنا هدمآ  ترایز  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تخد 

يارب مناتـسود و  يارب  هک  یتشهب  هب  امتح  ار  ناشیا  ماهدرک و  بجاو  ناـشیا  رب  ار  شیوخ  تمارک  مسق  دوخ  تمظع  لـالج و  تّزع و  هب 
! نم ناگتشرف  يا  منک . یم  لخاد  ماهدرک  هدامآ  مناگداتسرف  لسر و  ءایبنا و 

دشاب هتشاد  تسود  ار  نم  هک  یسک  تسا و  نم  بیبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هدوب و  نم  لوسر  دّمحم  بیبح  نیسح  ربق  راّوز  ناشیا 
تبسن هک  یسک  دراد و  تسود  زین  ار  مبیبح  راد  تسود  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نم  بیبح  هک  یـسک  دراد و  یم  تسود  زین  ار  نم  بیبح 

شتآ هب  هدوـمن و  شباذـع  باذـع ، دـشا  هب  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دزرو و  یم  ضغب  نم  هب  هک  تسا  یـسک  دزرو ، ضغب  نم  بیبـح  هب 
باذـع روط  نآ  ار  ملاع  لـها  زا  يدـحا  هک  منک  یباذـع  ناـنچ  ار  يو  هداد و  رارق  شناـکم  نکـسم و  ار  منهج  منازوسب و  ار  وا  مخزود 

(43 . ) مشاب هدرکن 
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زاین زار و  اب  وت  يوک  رس  رب 
زان همه  يا  ما  هدمآ  زاین  هب 
زاب میوگ  یم  هتفگ و  اهراب 

ینکردا یلع  نبا  نیسح  ای 
تسا سب  وت  قشع  مغ  ناهج  ز 

تسا سفق  ناهج  ود  تیاضر  یب 
تسا سفن  ات  ارم  تسا  نایب  نیا 

ینکردا یلع  نبا  نیسحای 
منکچ مراز  لد  مغ  زا  دش  نوخ 

منکچ مراک  هب  هداتفا  هرگ 
منکچ مراین  يور  وت  يوس 

ینکردا یلع  نبا  نیسح  ای 

هرمع باوث 

ترضح
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شناهانگ هعمس  ءایر و  هن  توخن و  ّربکت و  يور  زا  هن  دورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  رجا  باوث و  دیما  هب  هک  یـسک 
هک یمدـق  رهب  دـنام و  یمن  یقاب  وا  رب  شزغل  یگدولآ و  چـیه  نیا  رب  انب  ددرگ ، یم  رهاط  كاپ و  بآ  اب  هماج  هک  روطناـمه  هدـش  كاـپ 

(44) دراد هرمع  کی  باوث  دنک  یم  دنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدق  ماگ و  هاگره  هداد و  وا  هب  جح  کی  باوث  هتشادرب 
دنیاشگب البرک  هر  هک  ایآ  دوش 

دنیاشگب الو  لها  خر  هب  تمحر  رد 
اه هفیاط  اه ، هلفاق  رگد  هک  ایآ  دوش 

دنیاشگب الب  برک و  هیداب  رد  راب 

ربکت نودب 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  حادق ،» نومیم  نب  هّللادبع  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رضحم 

ربکت و نودب  شترایز  هدوب و  بانج  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دورب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
؟ تسیچ شباوث  دشاب  توخن 

: دندومرف ترضح 
رد هتـسویپ  دنیامن و  یم  دادملق  دیعـس  ار  وا  دشاب  یقـش  صخـش  رگا  دنـسیون و  یم  شیارب  هدش  هتفریذـپ  هرمع  رازه  لوبقم و  جـح  رازه 

(45 . ) دروخ یم  هطوغ  ّلجوّزع  دنوادخ  تمحر 
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میراد وگتفگ  تقشع  زا  هک  ام 
مناج نیسح  يا  مناج -  نیسح  يا 

میراد وزرآ  ار  تیالبرک 
مناج نیسح  يا  مناج -  نیسح  يا 

شزرمآ بلط 

: دیوگ یم  ناکسم ،» نب  هّللادبع  »
هب عجار  نانآ  دـندوب ، فرـشم  شرـضحم  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  ابا  ترـضح  كراـبم  رـضحم 

؟ دندرک لاؤس  ترضح  زا  نآ  باوث  لضف و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ربق  ترایز 
: دومرف ترضح 

: هک دومرف  لقن  مّدج  زا  مردپ 
: دندومرف یم  راوگرزب  نآ 

نوریب بونذ  زا  ار  وا  هدومن و  وحم  ار  شناهانگ  یلاعت  قح  دـشاب  ادـخ  طقف  شتین  دـنک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یـسک 
: ینعی دننک ، یم  تعیاشم  شرفس  ریس و  رد  ار  وا  ناگتشرف  دشاب و  هدیئاز  ار  وا  شردام  هک  يدولوم  دننامه  هدروآ 

يو ات  هدومن  تعیاشم  ار  وا  تیفیک  نیمه  هب  دنهد و  تکرح  هکنیا  نودب  هدومن  نهپ  شرس  رب  ار  شیاهلاب  یهاگ  هدز و  لاب  شرس  يالاب 
هطاحا ار  وا  تمحر  نامـسآ  فانکا  فارطا و  زا  هدومن و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  لاعتم  راـگدرورپ  زا  ناگتـشرف  دـسرب . شلها  لزنم و  هب 

: دنیوگ یم  هداد و  ءادن  ار  وا  ناگتشرف  هدرک و 
: ای  ) يدومن شترایز  وت  هک  یسک  نآ  تسا  كاپ  یکاپ و 

(46 . ) دننک یم  يرادهگن  ظفح و  شلایع  لها و  نایم  رد  ار  وا  و  يا ) هدومن  شترایز  هک  یسک  رب  اشوخ  وت و  رب  اشوخ 
نیسح ماما  نیموس  يا  وت  هب  ام  مالس 

نیسح مالس  دنک  يدهم  وت  روضح  رد  هک 
کشخ بل  اب  غیت  ریز  رد  هک  وت  رب  مالس 

نیسح مایپ  يا  هداتسرف  هعیش  يارب 
ترس نوخ  ياه  هرطق  نآ  وت و  رب  مالس 

نیسح ماش  ریسم  رد  نیمز  يور  تخیر  هک 
وت لتاق  هک  يا  هظحل  نآ  وت و  رب  مالس 

نیسح ماک  هنشت  لعل  نآ  رب  غیت  داهن 
تفگ یم  تبنیز  هک  مد  نآ  وت و  رب  مالس 

نیسح مام  ياجب  مسوب  وت  يولگ  ایب 
افج ریت  هک  ترغصا  رب  وت و  رب  مالس 

نیسح ماکب  ار  تداهش  دهش  تخیرب 

ترخآ ایند و  تجاح 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح 
هدومن و دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنک ، ترایز  ادخ  يارب  هّللا و  یلا  ۀبرق  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  هک  یـسک 

ءاطعا يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ  رگم  هتـساوخن  دنوادخ  زا  ار  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  دهد و  یم  رارق  ناما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور 
(47 . ) دیامرف یم 

البرک ناتسب  هب  تفر  هکنآ  لد  مرخ 
البرک نادیهش  ربق  فاوط  رهب 

لاصو هر  رد  ادخ  ناقشاع  رهب  زا 
البرک نالوج  هصرع  تسا  یهگنالوج 

تسه هک  الب  ُبرک  نشلگ  تسینشلگ  شوخ 
البرک ناناوج  كاپ  نوخ  نیگنر و 
راذعلگ ناناوج  خرس  زبس و  طخ  زا 

البرک ناتسلگ  هتشگ  هاگ  هولج  شوخ 

لامعا نیرتبوبحم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح 
رورـس و لاخدا  یلع  ّلج و  وا  دزن  لاـمعا  نیرترب  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  تراـیز  یلاـعت  قح  دزن  لاـمعا  نیرت  بوبحم 

(48 . ) دشاب نایرگ  یهلا  هاگردب  دوجس  لاح  رد  هک  تسا  يا  هدنب  ادخ ، هب  هدنب  نیرت  کیدزن  تسا و  نمؤم  رب  يداش 
البرک يا  وت  رب  مالّسلا ، مالّسلا ،

ادخ نید  وت  زا  دش ، هدنیاپ  هک  يا 
ءادهّشلادیس ادج ، دش  هبعک  زا 

انم زا  دور  یم  قشع ، هاگنابرق  هب 
یفطصم زیزع  همطاف ، نیسح 

یبتجم ياتمه  یلع ، مشچ  رون 
البرک يا  وت  رب  مالّسلا ، مالّسلا ،

ادخ نید  وت  زا  دش  هدنیاپ  هک  يا 

رهطم ربق  ترایز 

: تفگ درک و  لقن  میارب  ناّهد  ریشب  زا  نانس » نب  دّمحم  »
هّللادبع یبا  ترـضح  رـضحم  هتفر و  جح  هب  هک  دعب  لاس  مدرک و  كرت  ارنآ  هدرک و  یلبنت  لاسکی  مدش ، یم  فّرـشم  ّجح  هب  لاس  ره  رد 

: دندومرف نم  هب  مدیسر  مالسلا  هیلع 
؟ هدرک لبنت  تسس و  جح  زا  هتشذگ  لاس  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ریشب  يا 

: مدرک ضرع 
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. دوش فلت  متشاد  فوخ  متساوخ و  یم  مدرم  زا  هک  متشاد  یلام  موش  تیادف 
: دندومرف نم  هب  ترضح  متفر . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هفرع  زور  ضوع  رد  یلو  هدماین  جح  هب  اذل 

هک یلاح  رد  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هک  یـسک  ریـشب  يا  دیدرگن ، توف  وت  زا  دش ، اه ) یجاح   ) فقوم لها  بیـصن  هچنآ 
: دننام دشاب ، هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح  هب 

(49 . ) هدومن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک 
نیسح يالبرک  قشاع  مقشاع 

نیسح ياونین  قشاع  مقشاع 
ناهن رد  نم  مراد  وزرآ  ادخ  يا 

نارورس نآ  ربق  منک  ناراب  هسوب 
رب مریگب ز  ار  شاهشوگ  شش  ربق 

رحس ات  ادخ  يا  منک  اهلد  درد 
ناوجون ربکا  رغصا و  زا  مسرپ 

ناوتان يا  هتشگ  دش  هچ  ربکا  غاد 
مالس ربمیپ  مشچ  رون  نیسح  يا 

مایپ نم  ماهدروآ  ناتسود  همه  زا 
رگید اهاش  وت  یهاوخن  راوز  هچ  زا 

رگج نوخ  میا  هتشگ  زیزع  تقارف  زا 
رظن وت  نیسح  ای  نک  هعمج  بش  کی 

رگن ار  ناتسود  نیا  نایرگ  مشچ 
رگد وش  امنهار  نیسح  ار  البرک 

رگد دوش  ناوراک  ریما  ار  ناتسود 
البرک ترسح  زا  دندرم  ناتسود 

البرک هر  نیا  نک  زاب  ادخ  يا 
(50  ) نیسحای نیسحای  نیسحای  نیسحای 

ادعس هرمز  رد  ینالوط و  رمع  قزر و 

: تفگ مالسلا ، هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  یمعثخ ،» کلملادبع  »
: دندومرف نم  هب  ترضح 

هب دـینک  رما  ار  ام  نایعیـش  و  امرف ، رما  نآ  هب  ار  تباحـصا  نارای و  نکم و  كرت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  کلملادـبع  يا 
رش يدب و  هک  يروما  دیامرف و  یم  عساو  ار  تقزر  يزور و  هدرک و  ینالوط  ار  وت  رمع  نآ  هطساوب  یلاعت  قح  اریز  ترـضح ، نآ  ترایز 

. دسیون یم  ءادعس  هرمز  رد  ار  وت  دیعس و  رگم  درم  یهاوخن  هدومن و  دنمتداعس  دیعـس و  تایح  لاح  رد  دیامن . یم  عفد  دنک  یم  بلج  ار 
. تسا بجاو  دراد  ادخ  فرط  زا  شترضح  تماما  هب  رارقا  هک  ینمؤم  ره  رب  ترضح  نآ  ترایز  و  ( 51)
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اور تجاح 

: دندومرف دور  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  هرابرد  ترضح  مالسلا ، هیلع  هّللادبع  یبا  زا  ناّهد ،» ریشب  »
سیدقت یمدق  ره  هب  هتـسویپ  سپـس  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  دوش  یم  ادج  شلها  زا  هک  یماگنه  يو 

: دیامرف یم  هدناوخ و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دسر  اجنآ  هب  یتقو  دسر  یم  رهطم  ربق  هب  ات  هدش  هیزنت  و 
ات هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدـب ، وت  هب  ات  امن  بلط  نم  زا  میامن ، تتباجا  ات  ناوخب  ار  نم  منک ، ءاطعا  وت  هب  ات  نک  لاؤس  نم  زا  نم  هدـنب 

. میامن هدروآرب 
: تفگ يوار 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 
(52 . ) دیامرف ءاطعا  ار  هدومن  لذب  هچنآ  هک  ادخ  رب  تسا  قح  و 

ادخ نیرفاسم 

: دندومرف ترضح  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح 
ترایز دصق  صخش  هک  یماگنه  دنشاب ، یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترـضح  رّهطم  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتـشرف  لاعتم  دنوادخ 
دراذـگ مدـق  يو  یتقو  دراذـگ  یم  اهنآ  راـیتخا  رد  هدومن و  ءاـطعا  ناگتـشرف  نیا  هب  ار  وا  ناـهانگ  ș دخ دـیامن  یم  ار  ترـضح  نآ 

ار وا  تانـسح  هتـسویپ  دـنیامن و  یم  فعاـضم  ار  وا  تانـسح  تشادرب  ار  يدـعب  مدـق  یتقو  سپـس  دـننک  یم  وحم  ار  ناـهانگ  ناگتـشرف 
سپـس دنیامن و  یم  شهیزنت  سیدقت و  هتفرگ و  ار  شفارطا  سپـس  دـننادرگ  یم  بجاو  يو  يارب  ار  تشهب  هک  یئاج  ات  هدرک  فعاضم 

ترـضح دندومن  ترایز  لسغ  راّوز  یتقو  دیئامن و  هیزنت  سیدقت و  ار  ادـخ  بیبح  بیبح  راّوز  هک  دـنهد  یم  ءادـن  ار  نامـسآ  ناگتـشرف 
: دیامرف یم  هداد و  ءادن  ار  ناشیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

. دوب دیهاوخ  هارمه  تشهب  رد  نم  اب  هک  ار  امش  داب  تراشب  ادخ  نیرفاسم  يا 
: دیامرف یم  هداد و  ءادن  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 

. میامن رود  امش  زا  ار  تنحم  ءالب و  ترخآ  ایند و  رد  هدروآرب و  ار  امش  جئاوح  هک  منماض  نم 
(53 . ) دندرگزاب دوخ  نادنواشیوخ  لها و  هب  ات  هتفرگ  رب  رد  ار  نانآ  پچ  تسار و  زا  هدز و  هقلح  ناشیا  رود  ناگتشرف  نآ  زا  سپ 

تسا رس  رد  وت  ياوه  تسارم  نتب  ناج  ات 
تسا رواد  فطل  زا  وت  ياوه  ارم  رس  رب 

تسوزرآ وت  ربق  ترایز  ارم  لد  رد 
تسا رتافص  اب  نیرب  دلُخ  ماوت ز  ربق 

وت كاپ  نوخ  ناهج ، قلخ  راختفا  يا 
تسا رجنخ  ریشمش و  هب  فاصم  رد  زوریپ 

اپب وت  نوگلگ  مچرپ  هشیمه  دشاب 
تسا ربکا  هّللا  رورپ  حور  گناب  ات 
ناغف رد  وت  نازخ  غاب  هب  یلبلب  ره 

تسا رپرپ  ياهلگ  سرون و  ياه  هچنغ  رب 
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دنوادخ تمارک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  یلهاکلا ،» ییحی  نب  هّللا  دبع  »
سپ ددرگ  شلماش  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولص  دّمحم  ترضح  تعافش  دشاب و  لاعتم  دنوادخ  تمارک  رد  تمایق  زور  دهاوخ  یم  هک  یـسک 

دوش و یم  هداد  وا  هب  کین  رجا  باوث و  هدیـسر و  يو  هب  یلاعت  قح  تمارک  نیرتالاب  هکنآ  هچ  دنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیاب 
ياه گیر  دادعت  هب  شناهانگ  هچ  رگا  دـنهد ، یمن  رارق  تساوخ  زاب  لاؤس و  دروم  ار  يو  هدـش  بکترم  ایند  یناگدـنز  رد  هک  یناهانگ 

: هک دش  هتشک  یلاح  رد  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح  دشاب ، اهایرد  يور  رادقم  هب  هماهت و  ياه  هروک  یگرزب  هب  نابایب و 
: ًالّوا

. دوب مولظم 
: ًایناث

. دوب هتفرگ  رارق  متس  دروم  روهقم و  شمسج  سفن و 
: ًاثلاث

(54 . ) دندوب هنشت  شباحصا  تیب و  لها  دوخ و 
ادخ هار  هتشک  نیسح  رب  ام  مالس 
البرک بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد 

شرغصا مه  ربکا و  مساق و  رب  ام  مالس 
شرورپ مغ  بنیز  رب  موثلک و  ما  هب 
شرکشل یقاس  ناکدوک و  یماح  هب 

ادج نت  زا  شتسد  ود  هدش  نید  هر  رد  هک 
شبنیز لد  زوس  عادو و  نیرخآ  هب 

شبرای همزمز  زامن و  نیرخآ  هب 
شبل درو  دوب  هک  یمالک  نیرخآ  هب 

اضر یهاوخ  هچنآ  رب  منم  بر  ای  تفگ  هک 
دادب ار  دوخ  یتسه  ادخ  هارب  هکنآ 

داهن دوخ  فکب  ناج  رشب  تاجن  رهب 
داهج مایق و  سرد  ناهج  قلخ  هب  داد 

اهب شنوخ  هب  داد  نیملسم  همه  رب 
نیسح يالب  برک  دوب  اهلد  هلبق 

نیسح يارس  نحص و  ناقشاع  هگ  هدعو 
نیسح يارب  طقف  ام  بلق  نیا  دپت  یم 

(55) البرک ام  بیصن  دوش  یک  ادخ  ادخ 

ریگب رس  زا  ار  تلمع 
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: دندومرف ترضح  نآ  هک  مالسلا ،» هیلع  میهاربا  یبا  ترضح   » زا دشار ،» نب  نسح  »
لاعتم دنوادخ  دشاب ، امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  رهّطم  ربق  ترایز  شدصق  هدش و  جراخ  شاهناخ  زا  هک  یسک 

یم دوش  جراخ  صخـش  نیا  ناـهد  زا  هچنآ  هتـسویپ  هداد و  رارق  وا  تشپ  رد  ار  شتـشگنا  هتـشرف  نآ  سپ  دراـمگ  یم  وا  رب  ار  يا  هتـشرف 
: دیوگ یم  وا  هب  سپس  هداهن  شتشپ  طسو  ار  شتسد  فک  دش  جراخ  رئاح  برد  زا  یتقو  ددرگ و  دراو  رئاح  هب  ات  دسیون 

(56 . ) زادرپب لمع  هب  ءادتبا  زا  کنیا  دش  عقاو  شزرمآ  نارفغ و  دروم  مامت  تشذگ  هچنآ 

هعساو تمحر 

: دیوگ یم  ناکسم ،» نب  هّللادبع  »
، دندوب هدش  فّرـشم  بانج  نآ  تمدـخ  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعابا  ترـضح  كرابم  روضح 

؟ دندومن لاؤس  تسا  نآ  رد  هک  یباوث  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  هب  عجار  بانج  نآ  زا  ناشیا 
: دندومرف ترضح 

: دندومرف یم  هک  دندرک  لقن  مّدج  زا  مردپ 
يدازون نوچمه  ار  وا  هدومن و  شیاهر  ناهانگ  زا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  تبرق  دصق  هب  ادخ و  يارب  ًافرص  ار  ترضح  نآ  هک  یسک 

ار وا  لاح  نیا  اب  هدوشگ و  ار  دوخ  ياه  لاب  شرـس  يالاب  هدرک و  شتعیاشم  ناگتـشرف  شرفـس  لوط  رد  دهد و  یم  رارق  هدیئاز  ردام  هک 
تمحر نامـسآ  فانکا  فارطا و  زا  دزرماـیب و  ار  وا  هک  دـنهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ناگتـشرف  زین  ددرگ و  زاـب  شلها  هب  اـت  هدرک  یهارمه 

: دنیوگ یم  يو  هب  هدرک و  ءادن  ناگتشرف  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یهلا  هعساو 
(57 . ) دنیامن یم  شظفح  شناشیوخ  لها و  نیب  ار  يو  هتسویپ  تسا و  رّهطم  كاپ و  زین  يدومن  شترایز  هک  سک  نآ  یتسه و  كاپ 

هدیچ ياهلگ  تبرت  فاوط  رهب 
هدید بآ  اب  منک  یم  ترایز  لسغ 

نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 
مناریو ماش  زا  هتشگ  رب  بنیز  نم 

منامهم هزات  نوخ  غاب  رب  نیعبرا  رد 
نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 

ارحص كاخ  نیا  زا  دیآ  ّتبحم  يوب 
ارهز ياهلگ  هدیپت  نوخ  كاخ و  هب  اجنیا 

نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 
اجنیا مدوب  دوخ  نداد  ناج  دهاش  نم 

اهنت هّکی و  غیت  ریز  منیسح  مدید 
نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 

میادخ نوخ  متام  ناوخ  هضور  نم 
میاه هلال  نیا  نتشگ  رپرپ  دهاش 

نم نیع  رون  نم  نیسح  وک 
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هرمع جح و  هد  باوث 

: تفگ هجراخ ،» نب  نوراه  »
: دیسرپ لئاس  مدوب ، رضاح  اجنآ  زین  نم  درک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترضح  زا  يدرم 

؟ دنک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ 
: دندومرف ترضح 

نآ يارب  تماـیق  زور  اـت  هدوب و  هدوـلآ  راـبغ  هدـیلوژ و  یگلمج  هک  هدرک  لّـکوم  ترـضح  نآ  هب  ار  هتـشرف  رازه  راـهچ  لاـعتم  دـنوادخ 
: مدرک ضرع  دننک . یم  هیرگ  ترضح 

: دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ردپ  زا  دنوش ، تیادف  مردام  ردپ و 
؟ تسا هرمع  جح و  لداعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث 

: دندومرف ترضح 
(58 . ) دیسر هرمع  ّجح و  هد  هب  ات  درمش  ار  هرمع  ّجح و  دادعت  دعب  هرمع  ّجح و  یلب ،

لوبقم جح  یس 

: دیوگ یم  یمرضح » مساق  نب  یسوم  »
لالجا لوزن  فجن  رد  هدش و  قارع  دراو  یقیناود ) روصنم  « ) یـسابع رفعج  وبا   » تموکح ءادـتبا  رد  مالـسلا » هیلع  هّللادـبع  وبا  ترـضح  »

: دندومرف نم  هب  دندومرف ،
يو هب  دش  وت  کیدزن  هاگ  ره  دمآ ، دهاوخ  هیسداق »  » فرط زا  يدرم  بیرقنع  هک  شاب  رظتنم  تسیاب و  گرزب  هداج  رانک  ورب  یسوم ، يا 

: وگب
: دیوگ یم  یسوم  دمآ . دهاوخ  وت  اب  يدوزب  وا  دناوخ ، یم  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  یکی 

هک يّدـحب  مدوب  هداتـسیا  اجنآ  رد  هتـسویپ  دوب ، مرگ  رایـسب  اوه  هداتـسیا و  نآ  رانک  مدیـسر و  اـجنآ  هب  هتفر و  روبزم  هداـج  فرط  هب  نم 
هیبش دـیآ و  یم  ولج  هب  هک  دروخ  يزیچ  هب  ممـشچ  ماگنه  نیا  رد  منک ، كرت  ار  وا  اب  تاقالم  هتـشگ و  رب  هدرک و  تفلاخم  دوب  کیدزن 

وا هب  دش ، نم  هب  کیدزن  ات  هتخود  نآ  هب  مشچ  سپ  هتسشن ، يرتش  يور  هک  تسا  يدرم 
: متفگ

تیارب مایپ  هدرک و  یفرعم  نم  هب  ار  امـش  ناشیا  دـناوخ  یم  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  زا  یکی  اجنیا  رد  درم  يا 
: تفگ درم  دناهداتسرف .

: دیوگ یم  یسوم  میورب . شتمدخ  هب  مه  اب 
وا همیخ  نورد  زا  ترضح  سپ  دوب ، لوخد  نذا  رظتنم  داتسیا  همیخ  برد  دناباوخ و  ار  شرتش  يو  میدیـسر ، همیخ  کیدزن  ات  مدرب  ار  وا 

. مدید یمن  ار  اهنآ  یلو  مدینـش  یم  ار  ناشیا  نخـس  هدیـسر و  همیخ  برد  ات  هدش  کیدزن  زین  نم  دش و  همیخ  لخاد  یبارعا  دندناوخ ، ار 
؟ يدمآ اجک  زا  دندومرف ، يو  هب  مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح 

: تفگ وا 
. نمی یحاون  نیرترود  زا 

: دندومرف ترضح 
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؟ یتسه ناکم  نالف  نالف و  زا  وت 
: درک ضرع  وا 

. مشاب یم  عضوم  نالف  زا  نم  یلب 
: دندومرف ترضح 

؟ يدمآ فرط  بوص و  نیا  هب  هچ  يارب 
: درک ضرع 

. مدمآ مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  ترایز  دصق  هب 
: دندومرف ترضح 

؟ یتشادن يرگید  تجاح  چیه  يا و  هدمآ  ترایز  يارب  اهنت 
: درک ضرع 

شترـضح زا  سپـس  هدرک و  ترایز  ار  شباـنج  هدـناوخ و  زاـمن  هتفر و  ترـضح  نآ  رّهطم  ربق  رـس  هب  هکنآ  رگم  متـشادن  یتجاـح  چـیه 
. مدرگرب مناشیوخ  لها و  هب  هدرک و  یظفاحادخ 

: دندومرف ترضح 
؟ دینیب یم  هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد 

: درک ضرع 
رب نامیراتفرگ  هدش و  هدروآ  رب  نامیاه  هتـساوخ  جـئاوح و  هدوب و  نامـشیاعم  لاوما و  دالوا و  لها و  دوخ و  رمع  رد  تکرب  شترایز  رد 

: دیوگ یم  یسوم  ددرگ . یم  فرط 
: دندومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ میوگن تیارب  نیا  زا  رتشیب  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  زا  ایآ  ینمی  ردارب  يا 
: درک ضرع  درم  نآ 

: دیئامرفب رتدایز  ادخ  لوسر  رسپ  زا 
: دندومرف ترضح 

. دوش ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  کی  لداعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز 
. درک بجعت  راتفگ  نیا  زا  درم  نآ 

: دندومرف ترضح 
. دوش ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  ود  لداعم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ،

: دندومرف رخآ  رد  هکنیا  ات  دندوزفا  یم  لوبقم  ياه  جح  دادعت  رب  مالسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیدب  سپ  دش  هدوزفا  شبجعت  رب  درم  نآ 
(59 . ) دریگ ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  یس  اب  لداعم  ترضح  نآ  ترایز 

دیهش بیرغ و 

: دیوگ یم  کلملادبع » نب  دیزی  »
نم هب  ترـضح  دنتـشذگ . ام  رب  دـندوب  راوس  اه  شوگزارد  رب  هک  یهورگ  سپ  مدوب  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

: دندومرف
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؟ دنراد ار  اجک  دصق  اهنیا 
: مدرک ضرع 

!!؟ تشاد زاب  دیهش  بیرغ  ترایز  زا  ار  ناشیا  زیچ  هچ  دندومرف ، دنور . یم  ءادهش  روبق  ترایز  هب 
: درک ضرع  شکرابم  رضحم  قارع  لها  زا  يدرم 

؟ تسا بجاو  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) ترضح نآ  ترایز  ایآ 
: دندومرف ترضح 

. تسا رتهب  ّجح  کی  هرمع و  کی  هرمع و  ّجح  کی  زا  بانج  نآ  ترایز 
: دندومرف دعب  دندرمش و  هرمع  تسیب  ّجح و  تسیب  ات  هدرک  دایز  ار  اههرمع  ّجح و  دادعت  ترضح  سپس 

. دنشاب روربم  لوبقم و  اهنآ  مامت  هّتبلا 
: دیوگ یم  يوار 

: درک ضرع  دیسر و  شروضح  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  هدشن  صّخرم  شرضحم  زا  دنگوس  ادخ  هب 
. ددرگ لماک  تسیب  ددع  ات  بیترت  نیدب  هدش و  مبیصن  رگید  ّجح  کی  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  ما ، هداد  ماجنا  ّجح  هدزون  نم 

: دندومرف ترضح 
؟ ياهدرک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ایآ 

: درک ضرع  درم  نآ 
. ریخ

: دندومرف ترضح 
(60 . ) دشاب یم  رتهب  ّجح  تسیب  زا  ترضح  نآ  ترایز 

ًانیسح رُزَف  َتاجِّنلا  َتئِش  اذِا 
ینیَع َریرَق  َهلالا  یَقَلت  یَِکل 
اًمسِج ُّسُمَت  َسَیل  َراّنلا  ّنِاَف 

نیَسُحلا ِراوُز  ُرابُغ  هیَلَع 
رهق شتآ  زا  یهر  یهاوخ  رگا 
ار البرک  بیرغ  نک  ترایز 

قوش زا  هکنآ  شتآ  هب  دزوسیمن 
(61) ار اونین  هاش  درک  ترایز 

جح هاجنپ 

: دیوگ یم  يو  هقدص ،» نب  ةدعسم  »
یباوث رجا و  هچ  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  هک  یـسک  يارب  مدرک ، ضرع  هّللادبع  یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم 

؟ تسا
: دندومرف ترضح 

. دشاب یم  دنروآ  اجب  ادخ  لوسر  اب  هک  یّجح  کی  باوث 
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: دیوگ یم  يوار 
: متشاد هضرع  شرضحم 

!!؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ّجح  کی  باوث  موش ، تیادف 
: دندومرف ترضح 

. ّجح ود  باوث  هکلب  یلب 
: دیوگ یم  يوار 

: مدرک ضرع 
؟ ّجح ود  باوث  موش ، تیادف 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 
: مدرک ضرع  دندیسر . ّجح  هد  هب  ات  دندرک  یم  هفاضا  ترضح  ار  اهّجح  دادعت  هتسویپ  ّجح و  هس  باوث  هکلب  یلب 

!!؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ّجح  هد  باوث  موش ، تیادف 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: مدرک ضرع  ّجح . تسیب  باوث  هکلب  یلب 
!؟ ّجح تسیب  باوث  موش ، تیادف 

(62 . ) دندومرف رایتخا  توکس  رگید  دیسر و  ات  هاجنپ  هب  ات  دندرب  یم  الاب  ار  اهّجح  ددع  هتسویپ  سپ 
میالبرک قشاع  ادخ  يا 

میاون رد  نیسح  قارف  زا 
تبیصم نیا  زا  مزوس  بش  زور و 

میارب نک  ياهراچ  مرک  زا 
میوزرآ یکدوک  زا  هدوب 
میوجتسج نیسح  يالبرک 
میوگتفگ وا  دای  یبش  ره 

میادف ناج  قح  هار  نیا  رد  نم 
منیسح ياه  همیخ  قشاع 

منیملاع رورس  رکاذ 
منیش روش و  دص  هب  شیازع  رد 

میاون ین  مزاع  ادخ  يا 
منیمغ لد  نیسح  رازم  زا 

منیب هب  ار  نآ  مراد  وزرآ 
منیشن شهاگلتق  رد  هتفر 

نادیهش نآ  متام  زا  ملان 
ناریسا هآ  زوس  زا  میرگ 

میادج رس  ربکا  رئاز 
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ار فجن  مدیدن  متشگ  ریپ 
ار فرش  نآ  هفوک و  دجسم 

ار فسا  نیا  مروخ  یم  بش  زور و 
میانث درو و  هتشگ  البرک 

متارف زا  یتبرش  هنشت 
متامم لاح  هب  هتسکش  لد 
متایح بآ  نک ز  یتمحر 

میآ رد  تنحم  راب  زا  هک  ات 
مرادن تقایل  برق و  هچرگ 

مراسگمغ نیسح  يازع  رد 
مراپس ناج  شهر  رد  میضار 

میادگ ریقف و  مزاس  هچ  نم 
ار البرک  ادخ  مبیصن  نک 
ار الب  ماش  جح و  هرمع و 

هرمع رازه  جح و  رازه 

: دیوگ یم  هّللادبع ، یبا  ترضح  زا  حاّدق ،» نومین  نب  هّللادبع  »
: مدرک ضرع  شرضحم 

یفاکنتسا رابکتسا و  چیه  هدوب و  هاگآ  فراع و  ترضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  هک  یـسک  يارب 
؟ دشاب یم  یباوث  رجا و  هچ  دشاب  هتشادن  شترایز  زا 

: دندومرف ترضح 
رو هطوغ  ادخ  تمحر  رد  هتسویپ  دننک و  یم  شبوسحم  دیعس  هدوب  یقش  رگا  دنسیون و  یم  لوبقم  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث  وا  يارب 

(63 . ) تسا
الب برک و  هش  رهم  شلد  هب  دراد  هکره 

تسدازآ رگید  هک  ترایز  هب  دباتشب 
اون هب  نازیزع  منیسح  يوک  مزاع 

(64  ) تسداشلد ازج  زور  نیسح  يوک  رئاز 

ندرک دازآ  هدنب 

: دیوگ یم  ینئادم ،» دیعس  وبا  »
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترضح  رضحم 

؟ مورب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ربق  ترایز  هب  ایآ  موش ، تیادف 
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: دندومرف ترضح 
تـسه ناراکوکین  نیرتراکوکین  ناگ و  هزیکاپ  نیرت  هزیکاپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  ربق  ترایز  دیعـس و  ابا  يا  یلب ،

(65 . ) دسیون یم  ار  هدنب  جنپ  تسیب و  ندرک  دازآ  باوث  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  يدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  یتقو  ورب و 
وت يوک  ياوه  رد  ملد  دش  نوخ  نیسح  ای 

وت يوس  هب  مدصاق  میوگ  نیسح  مدبمد 
ار ایند  يوزرآ  دراد  رس  هب  یسک  ره 

وت يوزرآ  ریغ  دشاب ، یمن  ملد  رد 

تمایق عفاش 

: تفگ يو  مالسلا ، هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  زا  راّمت ،» فیس  »
(66 . ) دنک یم  تعافش  ار  دندوب  نیفرسم  زا  ایند  رد  هدوب و  خزود  لها  یگمه  هک  رفن  دص  تمایق  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز 

: درک لقن  ءاّشو » »
: دندومرف هک  مالسلا » هیلع  اضر  ماما   » زا مدینش 

، دوش یم  بوسحم  هفیظو  ءادا  نسح  دهع و  هب  ءافو  قیداصم  زا  ناشروبق  ترایز  دراد و  يدهع  شنایعیش  ناتسود و  ندرگ  رد  یماما  ره 
(67 . ) دوب دنهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  ناشیا  دور  ناشترایز  هب  لیم  تبغر و  يور  زا  هک  یسک  اذل 

تعافش

: دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  هّللادبع  ابا  ترضح  زا  یمیت ،» بیعش  نب  هّللادبع  »
: دنک یم  ادن  يدانم  تمایق  زور 

!؟ دنتسه اجک  رد  دّمحم  لآ  نایعیش 
رد ناشیا  دـناد . یمن  رگید  سک  یلاعت  قح  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددـع  هک  دـنزیخ  یم  اپب  يدارفا  هدـش و  هدیـشک  یئاهندرگ  مدرم  نایم  زا  سپ 

: دنک یم  ادن  يدانم  سپس  دناهتساخ ، اپب  مدرم  زا  یتمسق 
!؟ دنتسه اجک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  راّوز 

. دنزیخ یم  اپ  هب  يرایسب  قلخ 
: دوش یم  هتفگ  ناشیا  هب  سپ 

دهاوخب هک  ار  یـسک  ره  تسا  نیرئاز  ءزج  هک  یـصخش  سپ  دـیربب ، تشهب  هب  ار  اـهنآ  دـیریگب و  دـیراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره  تسد 
: دنیوگ یم  رگید  یخرب  هب  مدرم  زا  یضعب  یتح  درب ، یم  تشهب  هب  هتفرگ و 

؟ یسانش یم  ار  نم  ینالف  يا 
هتفرگ و زین  ار  وا  رئاز  بایرد ، زین  ار  نم  سپ  مدومن  وا  زا  مارتحا  هداتسیا و  وت  يارب  سلجم  نالف  رد  زور و  نالف  رد  هک  متسه  یـسک  نم 

(68 . ) دشاب نیب  رد  یعنام  عفاد و  هکنیا  نودب  هدومن  لخاد  تشهب  هب 
دراد هدقع  مگنت  لد  نیا 

دراد البرک  لیم  ایئوگ 
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مناج نیسح  يا 
تبرغ رد  هدنام  روجهم  لد  يا 

دراد انشآ  ِرادید  لیم 
مناج نیسح  يا 

رطضُم قشاع  ناج  لبلب 
دراد اونین  رازلگ  لیم 

مناج نیسح  يا 
تسقاّشُع هاگنابرق  البرک 

دراد اههّصق  شکاخ  بجو  ره 
مناج نیسح  يا 

وا يازع  دش  اپ  رب  اجک  ره 
(69) دراد ازع  بحاص  يدهم  وچمه 

نایرگ هکئالم 

: دیوگ یم  ینانک ،» حابصلا  یبا  »
: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

هدرک فرط  رب  ار  شهودنا  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  رگم  دور ، یمن  نآ  ترایز  هب  ینیگهودنا  بورکم و  چیه  هک  تسا  يربق  امش  فرط  رد 
دنتسه هتفرگ  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتشرف  رازه  راهچ  دندش  دیهش  ترـضح  نآ  هک  يزور  زا  دزاس و  یم  اور  ار  شتجاح  و 

شتعیاشم شیاوأم  نطو و  ات  ناگتـشرف  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  دنیرگ و  یم  بانج  نآ  رب  تمایق  زور  ات  هدوب و  شرّهطم  ربق  فارطا 
(70 . ) دنیامن عییشت  ار  شاهزانج  دریمب  رگا  دننک و  شتدایع  دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و 

دنور یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  تمصع  هبیط  حاورا 

: دومرف لقن  دوب  صالخا  اب  نامیا  اب  دارفا و  زا  یکی  هک  هیلع  هّللا  ۀمحر  ینورزاک  یلع  الم  جاح  بانج 
. داد تسد  نم  هب  يدوخ  یب  یتسس و  تلاح  هاگان  رحس  ماگنه  هک  متشاد  ءایحا  اهنت  لزنم  يالاب  ناضمر  هام  بش 23 

هب رتحیـصف و  هک  یئادص  زا  تسا  یناوارف  يادـص  رـس و  تسا و  هلغلغ  تیعمج و  زا  ولمم  ءالعا  ملاع  مامت  هک  مدـش  هجوتم  لاح  نآ  رد 
؟ یتسیک وت  ادخ  هب  ار  وت  مدیسرپ  دوب ، رتکیدزن  نم 

: دومرف
، متسه لیئاربج  نم 

: متفگ
؟ بشما تسا  ربخ  هچ 

: دومرف
. دنور یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  ربق  ترایز  يارب  ّنه )  ) موثلک هجیدخ و  هیسآ و  میرم و  اب  ءارهز  همطاف  ملاع  یب  یب  ترضح 
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. دنتسه هکئالم  ناربمغیپ و  حاورا  تیعمج  نیا  و 
: متفگ

: دومرف دیربب ، مه  ارم  ادخ  يارب 
یجاح یتسار  هب  دومرف  بیغتـسد  دیهـش  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  ینیبب . ار  هرظنم  نیا  هک  یتشاد  یتداعـس  تسا و  لوبق  اج  نیمه  زا  وت  ترایز 

كرابم مسا  هک  هبترم  دنچ  یتعاس  ود  سلجم  نامه  رد  هک  دوب  هدش  شبیصن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هب  يدیدش  هقالع  روبزم 
: دومرف دیوگب و  نخس  تسناوت  یمن  هقیقد  دنچ  ات  دش و  یم  نالان  نایرگ و  رایتخا  یب  درب  یم  ار  ترضح 

(71 . ) مرادن ار  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ  تقاط  نم 

نامهم ینارصن 

: دنک یم  لقن  هیلع  هّللا  ناوضر  يرون  یسربط  یجاح 
تـشادن ار  وا  هیامرـس  شیاـجنگ  هرـصب  یتراـجت  تـالماعم  رظن  زا  هک  تـشاد  يداـیز  هیامرـس  هـک  دوـب  ینارـصن  رجاـت  کـی  هرـصب  رد 

اریز دینک  مهارف  دادغب  هب  ار  دوخ  تکرح  هلیسو  تسبوخ  دیشاب  هرصب  رد  امش  هیامرس  نیا  اب  تسین  راوازس  دنتـشون  دادغب  زا  شیاهکیرش 
. دومن تکرح  دادغب  فرط  هب  شاهیامرـس  هیلک  اب  هدرک و  دقن  ار  دوخ  تابلاطم  ینارـصن  درم  تسا . رتشیب  یلیخ  شتالماعم  هعـسوت  دادغب 

هانپ راچان  دوش  دادغب  دراو  عضو  نآ  اب  دیـشک  یم  تلاجخ  نوچ  دـنتفرگ  ار  شیدوجوم  مامت  دـندرک و  دروخ  رب  وا  هب  نادزد  هار  نیب  رد 
. دُرب رس  هب  دوب  نانامهم  صوصخم  همیخ  کی  يا  هلیبق  ره  رد  هک  بارعا  يارـس  نامهم  رد  ینامهم  ناونع  هب  دُرب و  نیـشن  هیداب  بارعا  هب 
رد مه  يدنچ  تفرگ  سنا  اهنآ  اب  مک  مک  یقالخا  بسانت  رثا  رب  دندوب  یناناوج  اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسر  بارعا  زا  هتـسد  کی  هب  هرخالاب 

؟ دندومن لاوئس  ار  شا  یگدرسفا  تلع  دندید  هدرسفا  ار  وا  هلیبق  ناناوج  زور  کی  دنام . هتسد  نآ  يارس  نامهم 
: تفگ

: دنتفگ نانیشن  هیداب  منیگمغ . تهج  نیا  زا  متسه  امش  رب  لیمحت  كاروخ  رد  نم  هک  تسا  یتدم 
یگـشیمه فرـصم  ءزج  رادقم  نیا  تنتفر  ضرف  رب  ددرگ و  یمن  مک  هفاضا و  وت  ندوبن  ندوب و  اب  هک  دراد  ینیعم  جراخم  ارـسنامهم  نیا 

تشگ و نامداش  تسین  يا  هداعلا  قوف  تافیرـشت  رتدایز و  جراخم  بجوم  اجنآ  رد  نآ  فقوت  دـیمهف  یتقو  رجات  تسام . هناخ  نانامهیم 
. دندش هلیبق  نیا  رب  دراو  هنهرب  ياپ  اب  البرک  ترایز  ناونع  هب  فارطا  لئابق  زا  يا  هدع  يزور  دوزفا  اجنآ  رد  دوخ  تماقا  رب 

اهنآ بابسا  ینابهگن  رجات  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  اهنآ  یهارمه  هب  مه  ینارصن  درم  هتسویپ و  ناشیا  هب  مامت  قوش  اب  زین  اهنآ  ياهناوج 
. دروخ یم  ناشکاروخ  زا  درک و  یم  ار 

هیثاثا بابـسا و  دندش  البرک  دراو  ءاروشاع  بش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  ترایز  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دندمآ  فجن  هب  ءادـتبا  اهنآ 
: دنتفگ ینارصن  هب  دنتشاذگ و  نحص  لخاد  ار  دوخ 

هدهاشم یبیجع  عضو  رجات  دنتفر . رهطم  مرح  فرط  هب  ترایز  يارب  میئآ و  یمن  رهظ  زا  دعب  ادرف  ات  ام  نیشنب ، ام  هیثاثا  بابـسا و  يور  وت 
هطـساوب ینارـصن  درم  تسا . گنهآ  مه  اهنآ  اـب  یئوگ  راوید  رد و  هک  دـندز  یم  هلاـن  ناـنچ  يراـج  ياهکـشا  اـب  شناـهارمه  دـید  درک 

دش جراخ  مرح  زا  يراوگرزب  لیلج و  رایسب  صخش  دید  باوخ  رد  تشذگ  بش  زا  یساپ  درب  شباوخ  هیثاثا  بابسا و  يور  هار  یگتسخ 
ره دـنک  یـسررب  ار  نحـص  یجراخ  فارطا  درک  رومأم  ار  یکی  هداد  يرتفد  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  هب  دناهداتـسیا  رفن  ود  وا  فرط  ود  رد 

. داد تیرومأم  نحص  لخاد  يارب  ار  يرگید  دیامن  تشاددای  هدش  دراو  بشما  نامهم  رئاز و  هچ 
: دومرف هدرک  هاگن  اقآ  دنتشاد  هضرع  ار  یماسا  تروص  هتشگ و  زاب  ینامز  رصتخم  زا  سپ  دنتفر  اهنآ 

بانج نآ  مه  زاب  دـندناسر  ضرع  هب  ار  یماسا  هتـشگرب  دـندش  وجتـسج  هب  مود  هبترم  يارب  دیاهتـشونن  ار  ناـشمان  امـش  هک  دنتـسه  زونه 
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: دومرف
. مراد رئاز  زونه  نم  اهنیا  زا  ریغ  دینک  صحفت  ًالماک 

هتفر و باوخ  هب  هیثاـثا  بابـسا و  يور  رب  هک  ینارـصن  درم  نیمه  رگم  میتفاـین  ار  یـسک  اـم  دـندرک  ضرع  موس  هبترم  رد  شدرگ  زا  سپ 
. میتشونن ار  وا  مسا  دوب  ینارصن  نوچ 

: دومرف ترضح 
هجوت هتفیـش  نانچ  باوخ  نیا  هدهاشم  زا  رجات  تسا  ام  رب  دراو  دشاب  ینارـصن  هدماین ؟ ام  هناخ  رد  هب  ایآ  انتحاسب ) لح  اما   ) دـیتشونن ارچ 

ار دوخ  يدام  هیامرس  دومن  رایتخا  مالـسا  تخیر و  شناگدید  زا  کشا  ندش  رادیب  زا  سپ  هک  دیدرگ  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  صوصخم 
(72 . ) دروآ تسدب  اهبنارگ  سب  يا  هیامرس  داد  تسد  زا  رگا 

تسا یسب  هدیروش  قشاع  ارت  هک  ناج  نیسح  يا 
تسا یسک  وت  قشع  هدادلد  هلاو و  دش  هک 

مورحم تیالب  برک و  زا  نکم  ار  ناقشاع 
تسا یسفن  یقاب  هدنام و  یمد  رمع  زا  هک  ات 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

: تفگ هک  دواد  نب  دمحم  زا  هدومن  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  سوواط  نب  دیس  موحرم 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  هام  ره  یناوج  مایا  زا  نم  تفگ  میارب  ناشیا  هک  دوب  دـمحم  نب  یلع  هب  فورعم  متـشاد  يا  هیاسمه 

دـصقب یتدم  زا  سپ  مدرک ، كرت  ار  ترایز  یتقو  دنچ  کی  دـش و  فیعـض  میمـسج  يورین  تفر و  الاب  نم  نس  هکنیا  ات  متفریم  مالـسلا 
اجب زامن  تعکر  ود  مدـش و  لئان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اقآ  ترایز  هب  مدیـسر و  البرکب  زور  دـنچ  زا  سپ  مدرک  تکرح  هدایپ  ترایز 
یبا مدوخ  ياقآ  تمدخ  مدش  فرـشم  مدید  باوخ  ملاع  رد  درب . مباوخ  مرح  رانک  هار  یگتـسخ  طرف  زا  زامن  ترایز و  زا  دـعب  مدروآ و 

: دومرف درک و  هدنب  هب  ار  ناشیور  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع 
؟ يدرک یم  یکین  یبوخ و  نمب  تبسن  هکنیا  اب  يدرک  افج  نم  هب  ارچ  یلع  يا 

: مدرک ضرع 
اب تسا و  مرمع  رخآ  ماهدیمهف  نوچ  مرادن و  ندمآ  ناوت  مداد و  تسدزا  ار  دوخ  ییاناوت  هدش و  فیعـض  مندـب  نم  ياقآ  يا  يدیـس  يا 
. مونشب امش  دوخ  زا  ار  نآ  متشاد  تسود  مدینش  امش  زا  یتیاور  مدمآ و  ترایز  هب  امش  قشع  هب  ار  هار  زور  دنچ  نیا  متشاد  هک  یلاح  نآ 

: وگب ار  تیاور  نآ  دومرف  ترضح 
لئان نم  ترایز  هب  دـنک و  ترایز  شتایح  لاـح  رد  ارم  هک  ره  هتاـفو ) دـعب  هترز  یتویح  یف  ینراز  نم  لاـق   ) هک هدـش  لـقن  نینچ  متفگ 

تراـیز  ) ار وا  رگا  یتـح  ما ، هتفگ  نم  هلب  دوـمرف  ترـضح  میآ  یم  وا  تراـیز  هب  منکیم و  تراـیز  ار  وا  شتاـفو  زا  دـعب  مـه  نـم  ددرگ 
(73 . ) داد مهاوخ  شتاجن  منیبب  شتآ  رد  ار ) ماهدننک 

تست يوک  هناختب  هبعک و  زا  ام  دوصقم 
تست يوس  هب  ام  لد  يور  میوراجر 

تسلد رد  وت  ياج  هک  تفگش  دوب  سب  نیا 
تست يوجتسج  بلط  رد  زونه  لد  نیو 

ارم نابز ، هب  نارگید  دنناوخ 
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لد نابزو و  ماک  ار  وت  رگ 
تست يوگتفگ  رد  همه 

ترس رب  ياپ  مهن  گرم  تقو  هب  یتفگ 
تست يوزرآ  رد  هدیسر و  بل  هب  مناج 

مالسلا هیلع  نیسح  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

ماش لها  زا  یناهنپ  مدومن و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  اقآ  ترایز  هدارا  ناورم  ینب  تنطلـس  رخاوا  رد  دومرف  یلامث  هزمح  یبا 
کیدزن هکنآ  ات  مدش  هناور  فیرـش  ربق  يوس  هب  سپ  تشذگ  همین  زا  بش  هکنیا  ات  مدـش  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  مدـناسر  البرک  هب  ار  دوخ 

ربق هب  اریز  درگرب  دـهد  شاداپ  رجا و  ارت  ادـخ  تفگ  دـیآ و  یم  نم  يوس  هب  هک  مدـید  ار  يدرم  ناهگان  مدیـسر . فیرـش  سدـقم و  ربق 
حبـص عولط  کیدزن  هکنآ  ات  مدرک  ناـهنپ  ار  دوخ  هراـبود  يا  هشوگ  رد  مدرک و  تعجارم  ناـسرت  هدز و  تشحو  نم  یـسر  یمن  فیرش 
. یسرب یناوت  یمن  ربق  نآ  هب  تفگ  درک و  تعنامم  دمآ و  درم  نامه  زاب  مدش  کیدزن  هرابود  نوچ  مدش و  هناور  ربق  بناج  هب  زاب  دش 

ربق نآ  نم و  نیب  اـیب  ماهدـمآ  ترـضح  نآ  تراـیز  دـصق  هب  هفوک  زا  هکنیا  لاـح  مسر و  یمن  ربق  نآ  هب  نم  ارچ  هّللا  كاـفاع  متفگ  وا  هب 
، دنناسرب لتق  هب  اجنیا  رد  ارم  دننیبب و  ارم  ماش  لها  دوش و  حبص  هک  مسرت  یم  نم  اریز  وشن ، لئاح 

هک هتفرگ  هزاجا  دوخ  يادخ  زا  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  ترضح  نوچ  نک  ربص  رادقم  کی  تفگ  دینـش  نم  زا  ار  فرح  نیا  یتقو 
هب ات  بش  لوا  زا  دناهدمآ و  اقآ  ترایز  هب  هکئالم  رازه  داتفه  اب  هداد و  هزاجا  وا  هب  ادخ  دیایب و  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  اقآ  ترایز  هب 
درم نآ  زا  دیوگ  یلامث  هزمحوبا  دننک . یم  جورع  نامسآ  هب  دعب  دنتسه و  ربق  رانک  حبص  عولط  ات  دنتـسه و  فیرـش  ربق  تمدخ  رد  لاح 

؟ یتسیک وت  هک  مدیسرپ 
بلط اقآ  راوز  يارب  متـسه و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  اـقآ  ربق  يرادـساپ  ینابـساپ و  رومأـم  هک  متـسه  هکئـالم  نآ  زا  یکی  نم  تفگ 

دوش عنام  هک  مدیدن  ار  یسک  رگید  مدمآ  ترضح  ربق  رـس  حبـص  عولط  ماگنه  مدش و  ناهنپ  متـشگرب  مدینـش  ار  نیا  ات  مینک  یم  ترفغم 
هفوک هب  عیرـس  ماش  مدرم  سرت  زا  مدرک و  هماقا  اجنآ  رد  ار  حبـص  زامن  مدومن و  نعل  ترـضح  نآ  ناگدنـشک  رب  مدرک و  ار  مترایز  سپ 

(74 . ) متشگرب
ارت يانث  مروآ  مظن  هب  نوچ 

ارت يادخ  منک  شیاتس  دوخ 
دشاب یندیرخ  تیالبرک 

ارت يالب  مرخ  یم  ناج  هب  نم 
مهدن هم  رهم و  کشر  تخر  يا 

ارت يالو  يا  هرذ  ناهج  هب 
لد رد  ای  يا و  هدید  رد  هک  ای 

ارت ياج  قلخ  دننادن  رگ 
منیب یمن  رگ  رمع  همه  رد 

ارت يابرلد  يور  رظن  کی 
تست تبحم  هناخ  ام  لد 
ارت ياوه  درورپ  ام  رس 
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مالسلا هیلع  نیسح  راوز  هب  نامز  ماما  مارتحا 

لقن دهـشم  گرزب  ءاملع  زا  یکی  يارب  دندوب  دهـشم  نکاس  هک  یتقو  نآ  رد  یناهفـصا  هناتـسلگ  یلع  دّمحم  ازریم  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم 
هب دوب  یصخش  ناهفصا  رد  درکیم ، لقن  دوب  راوگرزب  حلاص و  نادرم  هک  زا  یلع  دّمحم  دیس  ياقآ  موحرم  نم  يومع  هک ، دندوب  هدومرف 

دزیم و ماهدرک  ضرالا  یط  ماهدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  نم  هک  نآ  لیبق  زا  فراعتم ، ریغ  ياهفرح  وا  هک  دـنبلعن  رفعج  مان 
یم فرح  دندز ، هناسفا  هر  تقیقح  دندیدن  نوچ  هک  نآ  رطاخ  هب  وا  رـس  تشپ  مه  مدرم  یهاگ  تفرگیم و  سامت  رتمک  مه  مدرم  اب  اعبط 
متفر وا  کیدزن  نم  دور ، یم  فرط  نآ  هب  رفعج  اقآ  مدید ، هار  رد  متفریم ، روبق  لها  ترایز  يارب  ناهفـصا  دالوف  تخت  هب  يزور  دـندز .

؟ میورب هار  مه  اب  يراد  تسود  متفگ  وا  هب  و 
هیلع نامز  ماما  تمدخ  وت  هک  دنیوگ  یم  تسار  ایآ  دننز  یم  یئاهفرح  امش  هرابرد  مدرم  مدیسرپ  وا  زا  هار  نمض  رد  درادن ، یعنام  تفگ 

؟ ياهدیسر مالسلا 
مدرک و رارـصا  نم  مینک ، حرطم  ار  يرگید  لئاسم  مه  اب  میرذـگب و  اـهفرح  نیا  زا  اـقآ  تفگ  اذـل  دـهدب ، ارم  باوج  تساوخ  یمن  لوا 

: متفگ
: تفگ ملها . هّللا  ءاشنا  نم 

دنچ دش  قیفر  نم  اب  هار  رد  دوب  دزی  لها  هک  یصخش  مجنپ  تسیب و  رفـس  نیمه  رد  هکنآ  ات  مدوب  هدش  فرـشم  البرک  رفـس  جنپ  تسیب و 
نآ رد  زور  ود  هار  ندوب  نما  ان  رطاخ  هب  هلفاق  هک  یلزنم  هب  میدیـسر  ات  درک  تدش  شـضرم  مک  مک  دش و  ضیرم  میتفر ، مه  اب  هک  لزنم 
یم هلفاق  یتقو  دوب  هتـشاذگ  یتخـس  هب  ور  مه  ضیرم  لاح  دـندرک و  تکرح  دـندش و  عمج  مه  اب  دیـسر و  يرگید  هلفاـق  اـت  دـنام  لزنم 

ءاـعد وـت  يارب  مور و  یم  نم  متفگ  وا  هب  متفر و  وا  دزن  اذـل  داد  تکرح  اروا  ناوـت  یمن  هجو  چـیه  هب  مدـید  نم  دـنک  تـکرح  تساوـخ 
دوب و کیدزن  هفرع  زور  یفرط  زا  مدش  ریحتم  نم  دنک ، یم  هیرگ  مدید  منک ، یظفاح  ادـخ  وا  اب  متـساوخ  یتقو  يوش و  بوخ  هک  منکیم 

!؟ مورب مراذگب و  اهنت  لاح  نیا  رد  ار  قیفر  نیا  هنوگچ  یفرط  زا  ماهدوب و  البرک  رد  هفرع  زور  هلاس  همه  لاس  جنپ  تسیب و 
: تفگ نم  هب  تخیر  یم  کشا  هک  روطنیمه  وا  منک  هچ  متسناد  یمن  لاحره  هب 

ءایـشا ریاس  غالا و  نیجروخ و  زا  مراد  هچ  ره  مدُرم  نم  یتقو  نک ، ربص  مه  ار  تعاس  کی  نیا  مریم  یم  رگید  تعاس  کی  ات  نم  ینـالف 
. نک نفد  اجنآ  رد  ارم  ناسرب و  البرک  هب  ارم  هزانج  طقف  دشاب ، وت  لام 

شغالا هب  ار  وا  هزانج  نم  دومن . تکرح  درکن و  ربص  نم  يارب  مه  هلفاق  تفر  ایند  زا  وا  ات  مدنام ، وا  رانک  دوب  روط  ره  تخوس و  ملد  نم 
مه متفر ، هار  هک  خسرف  کی  دودح  مدیـسرن  اهنآ  هب  نم  دوبن و  يرابغ  درگ و  زج  يرثا  هلفاق  زا  مدرک ، تکرح  دـصقم  فرط  هب  متـسب و 
هجو چیه  هب  داتفا و  یم  زاب  تفر  یم  هار  رادقم  کی  هکنآ  زا  سپ  متـسب ، یم  غالا  هب  ار  هزانج  نآ  هک  روطره  مه  دوب و  هتفرگ  ارم  فوخ 
هیلع ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هب  مداتـسیا و  مدش  ناشیرپ  یلیخ  مربب  ار  وا  مناوت  یمن  مدید  هرخالاب  تفرگ . یمن  رارق  هزانج  نآ  غالا  يور 

: متفگ نایرگ  مشچ  اب  مدرک و  ضرع  یمالس  مالسلا 
؟ منک هچ  امش  رئاز  نیا  اب  نم  اقآ 

، مدـید ناهگان  ما . هدـش  هراچ  یب  ماهدـنامرد و  مناوت  یمن  هک  دـینیب  یم  مروایب  مهاوخب  رگا  ملوئـسم و  مراذـگب  ناـبایب  نیا  رد  ار  وا  رگا 
: تفگ نم  هب  راوگرزب  نآ  دندش و  ادیپ  تشاد  يرتشیب  تیصخش  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  راهچ 

؟ ینکیم هچ  ام  رئاز  اب  رفعج 
: مدرک ضرع 
؟ منک هچ  اقآ 
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؟ منکب هچ  مناد  یمن  ماهدش  هدنام  رد 
دنداد و لسغ  ار  تیم  نآ  دش  رهاظ  یبآ  همشچ  دز  هزین  نآ  اب  تشاد  تسد  رد  يا  هزین  اهنآ  زا  یکی  دندش ، هدایپ  رفن  هس  نآ  نیب  نیا  رد 
. دندش دیدپان  دنتسب و  غالا  هب  مکحم  دنتشادرب و  يرفن  هس  ار  وا  دعب  دندناوخ و  زامن  وا  رب  دنداتسیا و  وا  رانک  هیقب  و  داتسیا ، ولج  اقآ  نآ 

روبع اهنآ  زا  دـندوب ، هدرک  تکرح  ام  هلفاق  زا  لبق  اـهنآ  هک  مدیـسر  يا  هلفاـق  هب  مدـید  متفر  یم  هار  یلومعم  هکنآ  اـب  مدرک  تکرح  نم 
هظحل دنچ  زا  دعب  مدرک  روبع  مه  اهنآ  زا  دـندوب  هدرک  تکرح  هلفاق  نیا  زا  لبق  اهنآ  هک  مدـید ، ار  يا  هلفاق  زاب  هظحل  دـنچ  زا  سپ  مدرک 

ار وا  هرخالاب  مدرک . یم  بجعت  ریس  تعرس  نیا  زا  مدوخ  مدش و  البرک  دراو  سپس  مدیسر و  تسا  البرک  کیدزن  هک  دیفس  لپ  هب  رگید 
دندیـسر البرک  هب  دـندوب  هلفاق  رد  هک  یئاقفر  زور  تسیب  زا  سپ  مدوب ، البرک  رد  نم  مدرک ، نفد  ـالبرک ) ناتـسربق   ) نمیا يداو  رد  مدرب 

؟ يدمآ یک  وت  دندرکیم  لاوئس  نم  زا  اهنآ 
؟ يدمآ هنوگچ  و 

ءادهـشلادیس ترـضح  مرح  هب  یتـقو  دـش  هفرع  زور  هکنآ  اـت  دـندرک ، یم  بجعت  اـهنآ  متفگیم و  ار  یبلاـطم  لاـمجا  هـب  اـهنآ  يارب  نـم 
زاب متشگرب  هناخ  هب  تشحو  تدش  زا  منیب  یم  فلتخم  تاناویح  تروص  هب  ار  مدرم  زا  یضعب  مدید  متفر  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا 
رفـس نآ  زا  دعب  هک  دوب  نیا  رت  بیجع  مدـید . فلتخم  تاناویح  تروص  هب  ار  اهنآ  مه  زاب  مدـمآ ، نوریب  زور  نامه  رد  هناخ  زا  هبترم  ود 

نآ ریغ  رد  یلو  منیب  یم  تاناویح  تروص  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  هفرع  زور  اهنت  ماهدش و  فرـشم  البرک  هب  هفرع  مایا  مه  رگید  لاس  دـنچ 
. دوش یمن  ادیپ  میارب  تلاح  نآ  زور 

رب ار  بلاطم  نیا  یتقو  نم  موشن و  فرشم  البرک  هب  هفرع  زور  رگید  متفرگ  میمصت  اذل 
زا یـسک  اب  رگید  هک  متفرگ  میمـصت  هکنآ  ات  دندز . یم  فرح  نم  رـس  تشپ  ای  دندرک و  یمن  رواب  اهنآ  متفگ  یم  ناهفـصا  رد  مدرم  يا 

، دش دنلب  طایح  رد  يادص  میدروخ ، یم  اذغ  مرسمه  اب  بش  کی  هکنآ  ات  متفگن ، یـسک  يارب  يزیچ  مه  یتدم  منزن و  فرح  هلوقم  نیا 
: دیوگ یم  یصخش  مدید  مدرک  زاب  ار  رد  متفر 

نیمه رد  هعمج  دجـسم  هب  ارم  متفر  وا  تمدـخ  رد  مدیـشوپ و  ساـبل  نم  دـهاوخیم . ار  وـت  مالـسلا  هـیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  رفعج 
اب نم  دندوب  ناشتمدخ  مه  يدایز  تیعمج  دناهتسشن و  تسه  نآ  رد  يدنلب  رایسب  ربنم  هک  يا  هحفص  رد  ترضح  نآ  مدید  درب ، ناهفصا 

یم مدوخ 
: متفگ

؟ مسرب شتمدخ  هنوگچ  منک و  ترایز  ار  اقآ  هنوگچ  تیعمج  نیا  نایم  رد 
رب يا  هدید  البرک  هار  رد  هچنآ  ارچ  دندومرف  مدش  فّرـشم  ناشتمدخ  هب  نم  ایب ، رفعج  دندز  ادص  دـندومرف و  هّجوت  نم  هب  مدـید  ناهگان 

؟ ینک یمن  لقن  مدرم  يا 
ترـضح مدوـمن ، شکرت  دـندرک  یئوگدـب  مرـس  تشپ  مدرم  سب  زا  یلو  مدرک  یم  لـقن  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  نم  ياـقآ  يا  مدرک  ضرع 

نامّدج راّوز  هب  یفطل  رظن  هچ  ام  هک  دـننادب  مدرم  ات  نک  لقن  اهنآ  يارب  ار  هیـضق  نآ  وت  شاب  هتـشادن  مدرم  فرح  هب  يراک  وت  دـندومرف 
(75 . ) میراد مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح 
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البرک نیمز  زا  یئاه  ناتساد 

راتفگشیپ

: هدنسیون
رپ حور  هب  میدقت  البرک … و  مولظم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللاّدبع  یبا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  رورـس و  هاگـشیپ  هب  ءادها  یفـسوی  ر – 

مالـسالا و ۀّـجح  ترـضح  مرتحم  دـلاو  هر )  ) يدورتشه يوسوم  دومحم  دیـس  جاـح  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀّـجح  ترـضح  موحرم  حوتف 
ار يرفاو  تامحز  بناجنیا  رگید  راثآ  باتک و  نیا  پاچ  نیودت و  رد  اّقح  هک  هّللا ) هظفح   ) يدورتشه يوسوم  هط  دیـس  جاح  نیملـسملا 

باتک نیا  باوث  تسا  دیما  دناهدومرف ، نیزم  ابیز  يا  همّدقم  هب  ار  بناجنیا  ياهباتک  شیوخ  ياویـش  ّرثؤم و  ملق  اب  و  دناهدیدرگ ، لمحتم 
. دـسرب تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  قشاع  اتقیقح  هک  ناـشیا  مرتحم  دـلاو  یتوکلم  دـنلب و  حور  هب  مرتحم  ناگدـنناوخ  ياـعد  و 

تاراشتنا مرتحم  تیریدم  هّللا ) هظفح   ) ینیسح هّللادبع  دیس  نیملسملا  مالـسالا و  ۀّجح  ترـضح  باطتـسم  بانج  زا  هلیـسونیدب  نینچمه 
مراد تلئسم  ناّنم  دنوادخ  زا  و  ددرگ ، یم  یناد  ردق  رّکشت و  دناهدیشک ، ینایاش  تامحز  بناجنیا  بتک  رـشن  پاچ و  رد  هک  رای  يدهم 

. دناهدیناسر ماجنا  هب  ار  يا  هناّدجم  شالت  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ینغ  گنهرف  رـشن  رد  اّقح  هک  دیامرف ، تیانع  نوزفازور  قیفوت  ناشیا  هب 
رفظملا 1422 رفص  مق -  یفسوی  اروکشم ر –  مکیعس 

همدقم

نیرهاطلا نیبیطلا  هلآ  نیلسرملا و  ءایبنالا و  فرشا  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
یلص هّللا  لوسر  نبا  ای  کیلع  مالّسلا  مالـسلا -  هیلع  هّللادبعابا  ای  کیلع  مالّـسلا  نیملاعلا . ّبر  ای  نیمآ  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هّللا  ۀنعل  و 

يا وت  رب  مالس  اهیلع . هللا  مالـس  ارهّزلا  ۀمطاف  نبا  ای  کیلع  مالّـسلا  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا  ریما  نبا  ای  ای  کیلع  مالّـسلا  هلآ -  هیلع و  هللا 
رورس دیس و  دیهش و  دنزرف  دیهش ، يومع  دیهش ، ردارب  دیهش ، ردپ  هک  وت  رب  مالس  ناشطع ، يا  وت  رب  مالس  مولظم ، يا  وت  رب  مالس  دیهش ،

يایتوت وت  كاخ  ناج  نیسح  تسا ، زیزع  مالـسا  رگایحا  وت  تداهـش  مالـسا و  هیامرـس  وت  دوجو  ناج  نیـسح  يا  یتسه . مولظم  نادیهش 
زیچ همه  دوـخ  وـت  هکنآ  لاـح  تفگ  وـت  زا  ناوـت  یم  هچ  تسا . رـشب  يورُخا  يوـیند و  مـالآ  اـهدرد و  شخب  افـش  و  تسا ، ءاـیلؤا  مشچ 

!؟ یتسه
وت بئاصم  رب  دناهدرک و  ترایز  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ات  مالـسلا  هیلع  رـشبلاوبا  مدآ  زا  و  ینام ، یم  یقاب  دبا  ات  لزا  زا  و 
وت تمظعاب  هاگرد  هب  دش ، هدنار  دنوادخ  هاگرد  زا  هک  ره  و  تسا ، نایمدآ  ناگتشرف و  رگتاجن  وت  دوجیذ  دوجو  ناج ، نیسح  دنتسیرگ .

. دوش یم  لماش  تنیلتاق  رب  یّتح  وت  تفأر  تمحر و  و  یشاب . یم  ناهانپ  یب  هانپ  نانآ و  رگدازآ  وت  هک  دیدرگ ، دازآ  دش  هدنهانپ 
؟ تسیچ البرک  البرک -  اّما 
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نامه البرک  تسا ، تمایق  ناـمه  ـالبرک  تسا ، تشهب  ناـمه  ـالبرک  ـالب ، عفاد  مه  تسا  برک  عفار  مه  ـالب ، مه  تسا  برک  مه  ـالبرک 
!!! تسالبرک البرک  تسا ، نازیم  باسح و 

نانآ هک  ارچ  دشاب ، یم  تیالو  تماما و  مالسا و  نانمشد  يارب  البرک  ِبرک  باقع . باذع و  ینعی  الب  تّقشم و  و  يراتفرگ ، ینعی  برک 
دنتخورف نانآ  دراد . لابند  هب  ار  ترخآ  يالب  هک  دـندیرفآ  دوخ  يارب  يراتفرگ  برک و  نیمز ) يور  رد  تشهب  نیمز  هب   ) یئاـنتعا یب  اـب 

!؟ البرک رد  دندرک  هچ  دوخ . دساف  لطاب و  ياه  لایخ  هدعو و  يارب  البرک ، رد  ار  شیوخ  يایند  ترخآ و 
، دنتخاس الب  برک و  دوخ  يارب  دننکـش  یم  ار  قح  يامن  مامت  هنیآ  دـنراد و  یمرب  هار  رـس  زا  ار  نآرق  ادـخ و  هکنآ  لایخب  نادد  ناوید و 
ار قح  دنتساوخ  یم  تسا . قح  يادص  ادخ و  تسد  دناهدمآ  نآ  اب  ینمشد  هب  هک  هچنآ  دنرضاح و  البرک  رد  نایبوّرک  هک  دنتـسناد  یمن 

!! دندرک تسرد  البرک  دنشکب و 
! تشادن مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  یئالب  برک و  البرک ، هکنآ  لاح  دنتخاس  الب  برک و  دوخ  يارب  نانآ  يرآ 

مالسا و نیمز  نآ  تمرح  اب  نیمز ، نآ  كاخ  اب  نیمز ، نآ  مان  اب  دش . یم  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  نیسح  يالب  برک و  عفاد  عفار و  هکلب 
! تفای یم  تاجن  ناملسم  تّما 

: دیامرف یم  تسا ، هدش  دراو  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  هک  يا  هیعدا  راکذا و  نیرتبّرجم  رد 
: دوش یم  فرطرب  دشاب  هتشاد  ییالب  برک و  ره  دناوخب  تفرعم  داقتعا و  اب  هبترم  داتفه  ار  رکذ  نیا  سک  ره  هک 

. مالسلا هیلع  نیَسُحلا  َکیخَا  ِقَِحب  یبرَک  فِشِکا  نیَسُحلا ، ِهجَو  نَع  ِبرَکلا  َفِشاک  ای 
هیلع نیـسح  تردارب  ّقح  هب  ارم  لکـشم  برک و  نک  فرطرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يور  زا  تالکـشم  بورک و  هدـننک  فرطرب  يا  ینعی 

. مالسلا
هیلع نیـسح  رب  یبرک  البرک -  سپ  تسا ، هدروآ  یبرک  فشاک  دوخ  يالبرک  يارب  و  تساشگ ، لکـشم  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرآ 

زا برک  دراد ، یم  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  دوجو  زا  برک  مالسلا  هیلع  ساّبع  دراد ، نامرهق  رادملع  ساّبع  نوچ  درادن . ناینیسح  مالـسلا و 
باب مشاه  ینب  رمق  مالـسلا  هیلع  ساّبع  دراد . یم  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش  زا  برک  دراد ، یمرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـالوا  دوجو 
تّما عیفـش  تمایق  رد  مالـسلا  هیلع  ساّبع  عوطقم  ناتـسد  هکلب  البرک ، رد  اهنت  هن  دیاشگ ، یم  ار  نایبوّرک  برک  نوچ  دوش ، یم  جـئاوحلا 

. دوب دهاوخ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  هّمئالا  ّما  ناتسد  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح 
. درادن مالسلا  هیلع  نیسح  رب  یبرک  البرک  سپ 

البرک رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دشاب ، هداتفا  رود  هب  ایرد  زا  اهلاس  هک  یهام  دـننام  هب  دـیآ  یم  البرک  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
! دنتشکن

! دندوب هتشک  ماش )  ) رد ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
. درک هدنز  ار  مالسا  شیوخ  یگدنز  زا  دش و  هدنز  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرک ، بصغ  ار  تماما  تیالو و  هک  یئاجنآ 

هـس ات  دومنن ، تکرح  زاب  و  دندرک ، ضوع  ار  بکرم  دـنک ، یمن  تکرح  بکرم  رگید  هک  دـید  دـش و  البرک  كاخ  دراو  هک  ماگنه  نآ 
: دندومرف هاگنآ  و  دومنن . تکرح  بکرم  دندرک ، ضوع  ار  بکرم  هبترم 

نیا هک  دنزیر ، یم  ار  ام  نوخ  دننک و  یم  تراغ  ار  ام  ياه  همیخ  اجنیا  تسا و  نم  نادرم  نم و  نفدم  نم و  لتقم  اج  نیا  هک  دـییآ  دورف 
! ما هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  ار  ربخ 

ماهدروآ ناغمرا  نم  البرک  نیمز  يا 
ماهدروآ نابز  نیریش  رغصا  کچوک  ّرُد 

هیلع ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  زا  لبق  و  داد ، تلیـضف  هبعک  نیمز  رب  یّتح  ار  البرک  نیمز  ناحبـس  دنوادخ  و  دوب ، البرک  لّوا  زور  زا  البرک 
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اهدص اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نیـسح  زا  لبق  هک  دشاب  یم  تایاور  رد  و  دندوب ، هدـمآ  سّدـقم  نیمز  نآ  ترایز  هب  يرایـسب  ءایبنا  مالـسلا 
! تسالبرک البرک ، دناهدیدرگ . نوفدم  هدیسر و  تداهش  هب  اجنآ  رد  ربمغیپ  دنزرف  اهدص  ربمغیپ و 

؟ تسیک مالسلا  هیلع  نیسح  دراد ، مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ 
؟ درک هچ  البرک  رد  نیسح  رگم  دنکب ، دناوت  یمن  هدرکن و  سک  چیه  هک  درک  يراک  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح 

دوخ میمصت  و  دریگب . رارق  تیعقوم  نآ  رد  دناوتب  هک  یسک  ینعی  دیشک ، ریوصت  هب  ار  نامیا  درک ، انعم  لمع  رد  ار  زیچ  همه  البرک  رد  وا 
، ریقحت نیهوت و  همه  نآ  ادتبا  رد  دوش ، رتشیب  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ادخ و  هب  تبـسن  وا  هقالع  هب  هلحرم  هب  هلحرم  و  دـنکن ، ضوع  ار 
ردارب و ندـش  هتـشک  غاد  مدرم ، نیرت  یقـش  تسد  هب  ادـخ  ناـگ  هدـنب  نیرتـهب  ندـش  هتـشک  همه  زا  رت  تخـس  و  تراـسج ، مـلظ و  دـعب 

اور تیب  لها  رب  هک  یبئاصم  همه  زا  رتراوشد  و  دناهدمآ ، مالـسا  يرای  هب  هک  نابوخ  همه  و  راوخریـش ، دنزرف  دیـشر و  دـنزرف  هدازردارب ،
! تسناد یم  ار  همه  مالسلا  هیلع  نیسح  و  دش ، یم 

: دیوگب مه  زاب  الب  برک و  همه  نآ  اب  دشاب و  نیسح  دناوت  یم  یسک  ایآ 
! كاوِس َدُوبعَم  كریَغ و ال  َهلا  كِرمَِال ال  اَمیلسَت  ِکئاضِِرب و  اضِر 

. دوش یم  دنم  تداعس  راگتسر و  تفای  تسد  نادب  سک  ره  هک  تسا  تشهب  نامه  البرک  سپ 
ایادـخ تخودـنا . يا  هریخذ  ترخآ  يارب  درب و  یپ  یـسدق  نیمز  نیا  شزرا  هب  ناوت  یم  البرک  هب  طوبرم  تایاور  رد  رورم  هعلاـطم و  اـب 
دالوا ام و  نیدلاو  ام و  تهاگرد  نیبّرقم  نآ  تعافش  زا  و  نادرگب ، ام  بیصن  ایند  رد  ار  مالسلا  هیلع  دالوا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترایز 

، امرفم بیصن  یب  ار  ام 
. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ 

رّفظملا 1422 رفص  هسّدقملا . مق  هیملع -  هزوح 
يدورتشه يوسوم  هط  دیس 

البرک هیمست  هجو 

: دنا هتفگ  یضعب 
هب هیمدـق ) یف  ةوخر  يا   ) هلبرک هب  لاقی  تسا ، یمرن  توخر و  ینعم  هب  هلفنع ، نزو  رب  هدـحوم  ءاب  فاک و  حـتفب  هَلبرَک ، زا  قتـشم  ـالبرک 

اهضرا نال  کلذب  تیمسف  اهاّفنا  اذِا  ۀَطنِحلا  َلبرَک  لاقی  یکّزلا  صلاخلا   » ینعم هب  تسا  البرک  زا  ای  0 و  دوب مرن  البرک  كاخ  هکنآ  رطاخ 
نآ رد  فلع  نآ  زا  هک  اریز  دـشاب  یم  قاّرب  خرـس و  رایـسب  هک  تسا  یفلع  مان  لبرک  و  تسا . رفعج  نزو  رب  لبرک  زا  ای  و  ۀـبیط » ۀـصلاخ 

. دوب رایسب  نیمزرس 
دالوا نیرتهب  هک  دشاب  یم  تیاور  هک  اریز  تسا . هدش  البرک  لامعتسا  ترثک  رطاخ  هب  الب و  برک و  هملک  ود  زا  تسا  بکرم  البرک  هتبلا 

تداهش زا  لبق  لاس  رازه  اههکئالم  دندیرب و  هنشت  بل  اب  نیمز  نآ  رد  ار  ناشیا  رثکا  رونا  رس  دنـسر و  یم  تداهـش  هب  اجنآ  رد  ناربمغیپ 
. دندرک یم  ترایز  ار  فیرش  ناکم  نآ  ءانثلا -  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهشلادیس - 

سورعلا ّفزت  امک  اهیف  ام  عیمج  اهرجش و  اهنیطب و  ۀنجلا  یلا  ّفزت  اّهنا  طبس و  ۀئءام  یبن و  ۀئءام  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لبق  اهیف  لتق  دق  و 
: همجرت اهجاوزا  یلا 

رد هچنآ  تشهب و  يوس  هب  دنوریم  اهنآ  اجنآ و  رد  دندش ، هتـشک  ربمغیپ  دنزرف  رفن  دص  ربمغیپ و  دـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لبق  و 
ربمایپ دنزرف  تبیـصم  رّکذتم  دـندومن و  روبع  ناکم  نآ  هب  ناربمایپ  زا  یعمج  دوریم و  شجوز  يوس  هب  سورع  هکنآ  دـننام  تسا  تشهب 

(1 . ) تسا هدش  دراو  الب  برک و  یتمسق  رد  اهنآ  زا  یکی  ره  رب  هدش و  نامزلارخآ 
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البرک هب  هر )  ) ناملس رورم 

نئادـم مزاع  و  دـیدرگ ، رومأم  نیادـم  تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بناج  زا  هر )  ) ناملـس بانج  هک  یتقو  تسا ، هدـش  تیاور 
هار خسرف  کی  هک  دوب  بانج  نآ  نوناق  و  دنتفر . یم  لزنم  هب  دوب  هدش  راوس  یشوگزارد  هب  و  دش ، هارمه  یناوراک  اب  ماقم  یلاع  نآ  دش ،

لاوحا تاعارم  ِنوناق  هلفاق  لها  ناـیم  رد  و  دوشن ، تحاراـن  مه  ناویح  نآ  اـت  تفر  یم  هداـیپ  ار  هار  خـسرف  کـی  و  دـشیم ، غـالا  راوس  ار 
. دوب هدش  مولعم  فورعم و  بانج  نآ  بوکرم  ِناویح 

نآ دـندید ، هلفاق  لها  هاـگان  هک  دوب ، راوس  خـسرف  مین  ردـق  هب  هدـش و  راوس  باـنج  نآ  دوب ، غـالا  يراوس  تبون  هک  لزاـنم  زا  یلزنم  رد 
يراهب ربا  دننام  و  دیـشک ، شوغآ  هب  ار  نیمز  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  دوخ  رایتخا  یب  و  دـش ، هدایپ  دوخ  بوکرم  غالا  زا  رایتخا  یب  بانج 

. دندش هّجوتم  ناشیا  يوس  هب  دندش و  بجعتم  هلفاق  لها  تسیرگیم ، راز  راز 
هلان هیرگ و  يادص  دنکفا ، نیمز  هب  ار  دوخ  زاب  تفر ، هار  مدـق  دـنچ  تساخرب و  نالان  نایرگ و  نیمز  نآ  زا  ینامز  زا  دـعب  دـندید  هاگان 

نز دننام  هدز ، هّجـض  هحیـص و  مامت  تّدش  اب  دـنکفا ، نیمز  هب  ار  دوخ  زاب  هتفر  يردـق  نآ  زا  دـعب  تسیرگ ، تّدـش  اب  ینامز  درک ، دـنلب 
(2 . ) تسا البرک  نیمز  نیمز ، نآ  هک  دش  مولعم  هلفاق  لها  يارب  هک  نیا  ات  دیلان  یم  تسیرگ و  یم  یلکَث 

البرک نیمز 

بحاص یلع  دیـس  ازریم  موحرم  زا  هبیط  هملک  باتک  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  مالـسلاراد  رد  يرون  نیـسح  جاح  ناکم  ّتنج  موحرم 
: دیامرف یم  هک  ریبک  حرش 

ترایز هب  ماهتفر  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  تسا . هاگ  همیخ  فارطا  رد  هک  یئاهربق  ترایز  هب  متشاد  تبظاوم  هبنـشجنپ  ياهرـصع  نم 
: دیوگ یم  یسراف  نابز  هب  یفتاه  مدینش  ناهگان  اهربق ، نامه 

و دـنام ، یم  ملاس  تمایق  لوه  زا  دـشاب  هانگ  نارازه  اـب  هچ  رگا  دوش ، نوفدـم  ـالبرک )  ) سدـقم نیمز  نیا  رد  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
(3 . ) دوشن نفد  نیمز  نیا  رد  هک  یسک  دشاب ، تمالس  تمایق  لوه  زا  هک  تاهیه 

تشهب يوب  دهد  تکاخ  البرک 
تشهب يوک  نوچ  وت  یتسه  البرک 
دش هچ  زا  رّطعم  تکاخ  البرک 

دش هک  زا  تزایتما  اهلگ  نیب 
تساجک زا  ترطع  يوب  وگ  البرک 

تساجک زا  تربنع  يوب  ربنع و 
یهدیم یئادخ  يوب  البرک 

یهدیم یئادج  يوب  وا  یک ز 
وت يوب  يادف  مناج  البرک 

وت يوس  رب  مروآ  ور  دوش  یک 
نآ زا  دعب  یّلعم  یتشگ  البرک 

نآ زا  دعب  یئادخ  شرع  زا  رترب 
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ماوت يوب  زا  هدنز  نم  البرک 
ماوت يور  قشاع  نم  البرک 

دنک یم  تدای  هک  سک  ره  البرک 
دنکیم ترایز  ار  قح  ترئاز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  رد  نیسح  كاخ 

: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هملس  ما  هک  تسا  هدش  لقن  ادنتسم  هعیش  تنس و  لها  تیاور  رد 
هللا یلص  ربمایپ  هنیس  رب  و  دندش ، دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدید  هک  دندوب  تحارتسا  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دنتسشن ، هلآ  هیلع و 
! متفگ مدوخ  شیپ  دش ، ینالوط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  نتسشن  نوچ  ملد ، هویم  ابحرم  ما ، هدید  رون  ابحرم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترـضح  مراد . رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ات  متفر ، ولج  و  دنوش ، تحاران  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیاش  هک 
: دندومرف

دنک تیذا  ار  منیـسح  ییوم  رات  هزادناب  سک  ره  هک  نادب  و  دنیـشنب ، ماهنیـس  رب  راذگب  دـهاوخ  یم  شدوخ  منیـسح  هک  یتقو  ات  هملـس  ّما 
: دیوگ یم  هملس  ّما  تسا . هدرک  تیذا  ارم  هک  تسا  نآ  دننام 

، دـنک یم  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قاتا  هب  متـشگ  زاب  یتقو  و  مدـش ، جراخ  لزنم  زا  نم 
! مدرک بّجعت  یلیخ 

؟ دیتحاران ارچ  دنایرگن ، ار  وت  هاگچیه  دنوادخ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  و 
یتشم مدید  متفر و  رتولج  دیرگ . یم  درگنیم و  نادب  و  دراد ، تسد  رد  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  مدید  مدرک و  هظحالم 

. دنک یم  تحاران  همه  نیا  ار  وت  هک  تسا  یکاخ  هچ  نیا  هّللا  لوسر  ای  مدرک  لاؤس  دراد . تسد  رد  كاخ 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

مالـسلا هیلع  نیـسح  وت  دنزرف  كاخ  نیا  و  تسا . البرک  نیمز  زا  كاخ  نیا  هک  درک  ضرع  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  نالا  هملـس  ّما  يا 
. دوش یم  نوفدم  اجنآ  رد  هک  تسا 

نیـسح مدنزرف  هک  نادب  تقونآ  دیئارگ ، نوخ  هب  كاخ  گنر  يدید  هک  تقو  ره  يا ، هشیـش  رد  راذگب  ار و  كاخ  نیا  ریگب  هملـس  ّما  ای 
: دیوگ یم  هملس  ّما  تسا . هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع 

. دادیم یبیجع  رطع  يوب  هک  متفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  كاخ  نآ 
زور کی  ات  مدرک ، یم  رظن  كاخ  نآ  هب  زور  ره  مدوب و  نارگن  نم  دـندرک ، رفـس  البرک  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماـگنه 

هلان و هب  مدرک  عورش  اذل  دناهدیـسر . تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدیمهف  تسا و  هدش  نوخ  هب  لیدبت  كاخ  مامت  هک  مدید 
. درب مباوخ  هّصغ  یتحاران و  تّدش  زا  دیسر ، ارف  بش  ات  مدروخن  اذغ  چیه  زور  نآ  متسیرگ ، نیسح  يارب  بش  ات  زور  نآ  مدرک و  نویش 

! تسا دولآ  كاخ  ترضح  يور  رس و  یلو  دندروآ  فیرشت  هک  مدید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باوخ  ملاع  رد 
نیا امش ، يادفب  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  ترـضح و  نآ  يور  زا  رابغ  كاخ و  ندودز  هب  مدرک  عورـش  نم  و 

: دومرف تسا . هتسشن  امش  يور  رب  هک  تساجک  رابغ  درگ و 
(4 !، ) مدرک نفد  ار  منیسح  نالا  هملس  ّما 
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هدجس هرابرد  يا  هرظانم 

« رهزالا  » هاگـشناد نالیـصحتلا  غراف  زا  هک  نّنـست  لها  ياملع  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رهم و  رب  هدجـس  هرابرد  يا  هرظانم 
مان هب  یباتک  رد  و  دییارگ ، عیـشت  بهذـم  هب  راد  هنماد  تاقیقحت  رثا  رب  هیروس ، یلاها  زا  یکاطنا » یعرم  دـمحم  خیـش   » مان هب  تسا  رـصم 

اب وا  تارظاـنم  زا  یکی  هـب  اـجنیا  رد  تـسا ، هدوـمن  رکذ  نـقتم  كرادـم  رکذ  اـب  ار  دوـخ  شیارگ  لـلع  هعیّـشلا » بهذـم  ترتـخا  اذاـمل  »
: دینک هّجوت  تسا . ینیسح  تبرت  زا  هک  يرهم  رب  هدجس  نوماریپ  نّنست  لها  نادنمشناد 

هب دندوب ، رهزالا  هاگـشناد  رد  وا  قباس  ناتـسود  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  نّنـست  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  دنچ  دوب ، شاهناخ  رد  یعرم  دـمحم 
: داد خر  ریز  يوگتفگ  ثحب و  رادید ، نآ  رد  دندمآ و  وا  رادید 

: نادنمشناد
: یعرم دمحم  دنتسه . كرشم  دننک ، یم  هدجس  ینیسح  تبرت  رهم  رب  هک  ّتلع  نیمه  هب  اهنآ  دننک ، یم  هدجس  ینیسح  تبرت  رب  نایعیش 
هب امش  رادنپ  هب  رگا  دننک ، هدجس  تبرت  يارب  هکنیا  هن  دننک ، یم  هدجس  ادخ ، يارب  تبرت  رب  نایعیش  اریز  تسین ؛ كرش  تبرت ، رب  هدجس 

هتبلا دـنیامن ، هدجـس  نآ  رب  هکنیا  هن  دـننک ، هدجـس  ار  نآ  زیچ ، نآ  رطاخ  هب  نایعیـش  و  دراد ، دوجو  يزیچ  تبرت  نورد  رد  لاحم ، ضرف 
یناشیپ ادخ ، يارب  هدجس  ماگنه  هکنیا  تیاهن  دننک ، یم  هدجس  دشاب  ادخ  هک  دوخ  دوبعم  يارب  نایعیش  یلو  تسا ، كرش  یـضرف ، نینچ 

: رتنشور ترابع  هب  دنراذگ . یم  تبرت  رب  ار 
. تبرت رهم  ربارب  رد  هن  تسا ، ادخ  ربارب  رد  عوضخ  تیاهن  هدجس ، تقیقح 

(: دیمح مان  هب   ) نارضاح زا  یکی 
تبرت رب  هک  دیراد  رارـصا  نایعیـش ، امـش  ارچ  هک  دـنام  یم  یقاب  ام  يارب  لاؤس  نیا  یلو  يدومن ، ییابیز  لیلحت  هیزجت و  هک  وت  رب  نسحا 

؟ دییامن هدجس  ینیسح 
؟ دینک یمن  هدجس  اهزیچ  ریاس  رب  ارچ 

؟ دینک یم  هدجس  تبرت  رب  هک  هنوگ  نامه 
: یعرم دّمحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یمالـسا  ياه  هقرف  همه  قافتا  دروم  هک  تسا  یثیدح  ساسا  رب  مینک ، یم  هدجـس  كاخ  رب  ام  هکنیا 
: دومرف

«: ًاروُهَط َو  ًادِجْسَم  ُضرَالا  ِیل  ْتَلِعُج  »
«. تسا هدش  هداد  رارق  هزیکاپ  هاگ و  هدجس  نم  يارب  نیمز  »

. مینک یم  هدجس  كاخ  رب  ام  ور  نیا  زا  تسا ، زیاج  صلاخ ، كاخ  رب  هدجس  نیملسم ، همه  قاّفتا  هب  نیا  رب  انب 
: دیمح

؟ دنراد رظن  قاّفتا  رما  نیا  رب  ناناملسم  هنوگچ 
: یعرم دمحم 

، داد روتسد  دجسم  نتخاس  هب  زاغآ ، نامه  رد  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
؟ تشاد شرف  دجسم  نیا  ایآ 

: دیمح
. تشادن شرف  هن ،
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: یعرم دّمحم 
؟ دندرک یم  هدجس  يزیچ  هچ  رب  ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ 

: دیمح
؟ دندرک یم  هدجس  دوب ، هدش  شرف  كاخ ، زا  هک  ینیمز  رب 

: یعرم دّمحم 
؟ دندرک یم  هدجس  هچ  رب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  رصع  رد  ناناملسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب 

؟ تشاد شرف  دجسم  ایآ 
: دیمح

. دندومن یم  هدجس  دجسم  نیمز  كاخ  رب  زین  اهنآ  تشادن ، شرف  هن ،
: یعرم دّمحم 

وا رصع  رد  ناناملسم  نینچمه  تسا ، هدرک  هدجس  نیمز  رب  دوخ  ياهزامن  همه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  امـش ، فارتعا  هب  نیا  رب  انب 
. تسا حیحص  كاخ ، رب  هدجس  ًاعطق  ساسا ، نیا  يور  وا ، زا  دعب  رصع  رد  و 

: دیمح
ار نآ  هدروآ ، رد  رهم  تروص  هب  هتفرگ و  ینیمز  زا  هک  یکاخ  مه  نآ  دننک ، یم  هدجس  كاخ ، رب  اهنت  نایعیش ، هک  تسا  نیا  نم  لاکشا 

. دنیامن یم  هدجس  نآ  رب  دنهن و  یم  دوخ  بیج  رد 
: یعرم دمحم 

. تسا زیاج  دشاب ، یکاخ  نیمز  هاوخ  دشاب و  شرف  گنس  هاوخ  نیمز ، هنوگ  ره  رب  هدجس  هعیش ، هدیقع  هب  ًالّوا ؛
زا يا  هعطق  ور  نیا  زا  تسین ، زیاج  دولآ  كاخ  ای  سجن  نیمز  رب  هدجـس  سپ  دـشاب ، كاپ  هدجـس  لحم  تسا  طرـش  هکنیا  هب  رظن  اـیناث ؛

تـسا زیمت  كاپ و  ًانئمطم  هک  یکاخ  رب  زامن  رد  ات  دننک ، یم  لمح  دوخ  اب  هدـش ، هیهت  كاپ  كاخ  زا  هک  ار  رهم ) مان  هب   ) هدیکـشخ لِگ 
. دنناد یم  زیاج  دنناد ، یمن  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  ار  نیمز  كاخ  رب  هدجس  اهنآ  هکنیا  هب  ملع  اب  دننک ، هدجس 

: دیمح
؟ دننک یم  لمح  رهُم »  » هکلب دننک ، یمن  لمح  ار  كاخ  زا  يرادقم  ارچ  تسا  صلاخ  كاپ  كاخ  رب  هدجس  هعیش ، روظنم  رگا 

: یعرم دمحم 
كاخ سابل ، تسد و  ًاعبط  دـنراذگب  اج  ره  رد  ار  كاخ  ور  نیا  زا  دوش ، یم  ساـبل  یگدولآ  كاـخ  بجوم  كاـخ  لـمح  هکنیا  هب  رظن 

هب دوش و  یم  کشخ  ابیز ، بلاق  رد  لگ  ناـمه  سپـس  دـننک و  یم  لـگ  دـنزیمآ و  یم  بآ  اـب  ار  كاـخ  ناـمه  نایعیـش  دوش ، یم  دولآ 
: دیمح دش . دهاوخن  تسد  سابل و  یگدولآ  كاخ  بجوم  تسین و  تمحز  نآ ، لمح  رگید  هک  دیآ ، یم  رد  رهم  تروص 

ریصح دننام  كاخ ، ریغ  رب  امش  ارچ 
؟ دینک یمن  هدجس  ولیز و …  یلاق و  و 

: یعرم دمحم 
، مرن هاوخ  و  رهم )  ) هدیکـشخ هاوخ  كاـخ ، رب  هدجـس  مییوگ ، یم  کـنیا  تسا ، ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  تیاـهن  هدجـس ، زا  ضرغ  میتـفگ 
رب ار  یناشیپ ) ینعی   ) دوخ ندـب  وضع  نیرتالاب  اـم  و  تسا ، ایـشا  نیرتزیچاـن  كاـخ ، اریز  دراد ؛ ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  رب  يرتشیب  تلـالد 

هدجـس ياج  هک  تسا  بحتـسم  ور ، نیا  زا  مینک ، تدابع  ار  ادخ  رتشیب ، عوضخ  اب  ات  میهن ، یم  هدجـس  لاح  رد  كاخ )  ) زیچ نیرت  نییاپ 
ات دوش ، دولآ  كاخ  ینیب  رـس  هدجـس ، رد  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  ددرگ ، رتشیب  عوضخ  رگنایب  ات  دـشاب ، اهاپ  اهتـسد و  ياج  زا  رتنییاـپ 
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هک تسا  ییایشا  ریاس  رب  هدجس  زا  رتهب  رهم ،)  ) هدیکـشخ كاخ  زا  يا  هعطق  رب  هدجـس  نیاربانب ، دشاب ، هتـشاد  عوضخ  يارب  رتشیب  تلالد 
اهنآ و لاثما  هرقن و  الط و  هعطق  رب  ای  تمیق  نارگ  هداّجس  يور  رب  ار  دوخ  یناشیپ  هدجـس ، رد  ناسنا  رگا  هک  ارچ  تسا ، اور  نآ  رب  هدجس 

ادخ ربارب  رد  هدنب  یکچوک  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  اسب  هچ  و  دوش ، یم  هتـساک  شعوضخ ، عضاوت و  زا  دراذگب ، اهبنارگ  سابل  یلاق و  رب  ای 
. دشاب هتشادن 

: حیضوت نیا  اب 
دهاوخ رفاک  كرـشم و  دشاب ، رتاسر  ادخ ، هاگـشیپ  رد  شعوضخ  عضاوت و  ات  دـنک  یم  رهم )  ) هدیکـشخ كاخ  رب  هدجـس  هک  یـسک  ایآ 

؟ دوب
، دـنک رّوصت  نینچ  سک  ره  تسا ،!؟ ادـخ  هب  بّرقت  تسا ، عضاوت  فلاـخم  هک   … رمرم و ) گنـس  یلاـق و  دـننام   ) يزیچ رب  هدجـس  یلو 

: دیمح تسا . هدومن  یساسا  یب  لطاب و  رّوصت 
؟ تسا هدش  هتشون  دننک ، یم  هدجس  اهنآ  رب  هعیش  هک  ییاهرهم  يور  رب  هک  تسیچ  تاملک  نیا  سپ 

: یعرم دمحم 
. تسا هتشون  نودب  اهنآ  زا  يرایسب  هکلب  تسین ، هتشون  ياراد  اهتبرت  همه  ًالّوا ؛

: هک هدش  هتشون  اهنآ  زا  یضعب  رد  ًایناث ؛
، تسا هدجس  رکذ  هب  يا  هراشا  هک  ِهِدْمَِحب » َو  یلْعَالا  ِیبَر  َناْحبُس  »

؟ تسا كرش  بجوم  اه ، هتشون  نیا  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  هدش ، هتفرگ  البرک  نیمز  زا  تبرت  نیا  هک  هدش  هتشون  یضعب  رد  و 
؟ دنک یم  جراخ  دشاب ، یم  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  یکاخ  زا  ار  تبرت  اه ، هتشون  نیا  ایآ  و 

: دیمح
هچ ـالبرک ، نـیمز  تـبرت  رد  هـکنیا  نآ  مراد و  رگید  لاؤـس  کـی  یلو  تـسین ، نآ  رب  هدجـس  زاوـج  مدـع  كرــش و  بجوـم  زگره  هـن ،

؟ دننک هدجس  ینیسح ، تبرت  رب  ات  دنتسه  دیقم  نایعیش  زا  يرایسب  هک  دراد ، دوجو  یتیصوصخ 
: یعرم دمحم 

: هک هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  زا  ام  تایاور  رد  هک  تسا  نیا  شزار 
. تسا رتشیب  رگید  ياه  تبرت  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس  شزرا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
«: ِْعبَّسلا َبُجُْحلا  ُقِرْخی  ِنیَسُْحلا  َِۀبُْرت  یلَع  ُدوُجُّسلَا  »

(5 « ) دفاکش یم  ار  هناگتفه  ياهباجح  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هدجس  »
. ددرگ یم  نامسآ  يوس  هب  نآ  دوعص  و  زامن ، یلوبق  بجوم  ینعی 

: هک هدش  تیاور  زین 
تبرت نیاربانب ، ( 6 «. ) گرزب يادخ  يارب  رد  یکچوک  ّللذت و  رطاخ  هب  درک ، یم  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  طقف  ترـضح  نآ  »

. تسین يرترب  نآ  رگید ، ياهتبرت  رد  هک  تسا  يرترب  عون  کی  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح 
: دیمح

؟ دشاب لطاب  دنچ  ره  دوش ، یم  ادخ  هاگشیپ  رد  زامن  ندش  لوبق  بجوم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  زامن  ایآ 
: یعرم دمحم 

: دیوگ یم  هعیش  بهذم 
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، تسا تّحـص  طئارـش  همه  ياراد  هک  يزامن  یلو  دش ، دهاوخن  لوبق  تسا و  لطاب  دشاب ، زامن  تّحـص  طیارـش  زا  یکی  دـقاف  هک  يزامن 
. دش دهاوخ  رتشیب  باوث  شزرا و  بجوم  دوش و  یم  لوبق  ددرگ ، هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  شاهدجس  رد  رگا 

: دیمح
همه رب  زامن  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  رب  زامن  هک  دوش  هتفگ  ات  تسا ، رترب  هنیدم  هّکم و  نیمز  زا  یتح  اهنیمز ، همه  زا  البرک  نیمز  ایآ 

؟ دشاب یم  رترب  اه  تبرت 
: یعرم دّمحم 

. دشاب هداد  رارق  البرک  نیمز  تبرت  رد  دنوادخ  ار  یتیصوصخ  نینچ  هک  دراد  یعنام  هچ 
: دیمح

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رّهطم  دسج  هک  هنیدم  نیمز  و  تسا ، هبعک  هاگیاج  نونک ، ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  هراومه  هک  هّکم  نیمز 
؟ دنراد البرک  نیمز  ماقم  زا  رتمک  یماقم  ایآ  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار 

؟ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج  زا  رتهب  مالسلا  هیلع  نیسح  ایآ  تسا ، بیجع  نیا 
: یعرم دمحم 

زار یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفارـش  ماقم و  تمظع  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفارـش  تمظع و  هکلب  زگره ؛ هن ،
ماقم تسا ، هدیسر  تداهش  هب  شّدج  نید  هار  رد  نیمزرس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  نیا  هتفای  يرترب  البرک  كاخ  هک  نیا 

و مالسا ، يراد  اپرب  ادخ و  هار  رد  شنارای ، ناگتسب و  ترضح و  نآ  هکنیا  هب  رظن  یلو  تسا ، تلاسر  ماقم  زا  یئزج  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یگژیو هس  نآ ، رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  دناهدیسر ، تداهش  هب  هدرک و  يزابناج  نازابسوه ، هچیزاب  زا  نآ  ظفح  و  نید ، ناکرا  يراوتـسا 

: تسا هداد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 
. دسر یم  تباجتسا  هب  شفیرش  دقرم  هّبق  ریز  رد  اعد   - 1

. دنتسه وا  لسن  زا  ناماما ،  - 2
. تسه افش  وا ، تبرت  رد  و   - 3

؟ دراد یلاکشا  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  هب  یتیصوصخ  نینچ  ياطعا  ایآ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مییوگب  هک  تسا  نیا  دراد ، يرترب  هنیدم  نیمز  زا  البرک  نیمز  مییوگب  هکنیا  ینعم  ایآ  و 

!؟ دینک لاکشا  ام  هب  امش  ات  دراد ، يرترب  هلآ  و 
مارتحا وا ، هب  مارتحا  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  مارتحا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هب  مارتحا  نیاربانب ، تسا ، سکع  هب  بلطم  هکلب 

هک نارضاح  زا  یکی  دیسر ، اجنیا  هب  نخس  هک  یتقو  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدج  و  ادخ ، هب 
تساوخرد نم  زا  ار  هعیـش  ياهباتک  درک و  دیجمت  نم  زا  دوتـس و  ارم  نخـس  رایـسب  تساخرب و  دوب  نامداش  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  عناق 

: تفگ نم  هب  دومن و 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رترب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نایعیـش ، هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تسا ، هتـسیاش  اجب و  رایـسب  وت  راتفگ 

رب دوخ  هارمه  ار  البرک  تبرت  زا  يرهم  مدوخ  سپ  نیا  زا  مرازگساپس ، امـش  يایوگ  ابیز و  تانایب  زا  و  متفایرد ، ار  تقیقح  نونکا  دنناد ،
(7 . ) مناوخ یم  زامن  نآ  رب  مراد و  یم 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  رد  البرک  كاخ  زا  یتشم 

: دیوگ یم  ۀَمَثْرَه 
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زا یتشم  هاگ  نآ  دناوخ . زامن  نیمزرس  نآ  رد  و  دش . البرک  دراو  ترـضح  نآ  میتشگرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیفـص  گنج  زا  نوچ 
: دومرف سپس  دیئوب  ارنآ  تشادرب و  البرک  كاخ 

باَسِح ِریَِغب  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدی  ٌمْوَق  ِْکنِم  َّنَرَشْحَیل  َۀبْرُّت  ای  َِکل  ًاهاَو 
! كاخ يا  هآ 

. دندرگ تشهب  لخاد  باسح  نودب  هک  دنوش  هتخیگنارب  ینامدرم  وت  زا  هک  اّقح 
، درک لقن  يو  يارب  دوب  هدمآ  شیپ  البرک  رد  هک  ار  یئارجام  تشگزاب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  شرـسمه  دزن  هب  ۀَمَثْرَه  یتقو 

: دیسرپ بجعت  اب  و 
؟ دناد یم  هنوگچ  اجک و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ار  هیّضق  نیا 

: دیوگ یم  ۀَمَثْرَه 
یماگنه مدوب . رگشل  نآ  رد  مه  نم  داتسرف ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گنجب  رگشل  دایز  نب  هللادیبع  هک  زور  نآ  تشذگ . ارجام  زا  یتدم 

، مدید دییوب  تشادرب و  نآ  كاخ  زا  دناوخ و  زامن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یناکم  نامه  ناهگان  مدیـسر  البرک  نیمزرـس  هب  هک 
هیلع نیسح  ماما  رـضحم  هب  مدش و  راوس  ار  دوخ  بسا  هدش ، نامیـشپ  مندمآ  زا  اذل  داتفا . مدای  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  متخانـش و  و 

مدرک لقن  شیارب  مدوب ، هدینش  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  لحم  نآ  رد  هکار  هچنآ  مدرک و  مالس  ترضح  نآ  رب  و  مدیسر ، مالسلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ ام گنج  هب  ای  يا  هدمآ  ام  کمک  هب  ایآ 
: متفگ

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 
! امش گنج  هب  هن  ماهدمآ  امش  يرای  هب  نم 

. مکانمیب ناشیارب  دایز  نبا  بناج  زا  ماهدراذگ و  ار  ماهّچب  نز و  اّما 
: دومرف دینش  هک  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. يونشن ار  ام  يادص  ینیبن و  ار  ام  هاگلتق  هک  زیرگب  نیمزرس  نیا  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 
(8 . ) دش دهاوخ  مّنهج  شتآ  لخاد  دباتشن ، ام  يرای  هب  دونشب و  ار  ام  تیمولظم  يادص  زورما  سک  ره  دنگوس ! ادخ  هب 

درب یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سکچیه 

: دومرف هیلع ) هللا  ناوضر   ) یبیرجرازه مظاک  دّمحم  الم  دنوخآ 
: دومرف دناوخ  زامن  مولعلارحب  دیس  هزانج  رب  هک  دوب  يردقلا  لیلج  ملاع  هک  یناتسرهش  دّمحم  ازریم  اقآ  زا  مدینش 

نوتاخ لها  زا  دوب ، فرـشا  فجن  رواجم  یقتم ، حـلاص و  متـشاد  یقیفر  مدوب  هدرک  رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواجم  یناوج  لیاوا  رد  نم 
یم تواسق  البرک  رد  اریز  میئاـمن ، ترواـجم  اـجنآ  رد  مورب و  فجن  هب  درک  یم  فیلکت  ارم  ررکم  دوب  یلع  نسح  جاـح  شمـسا  داـبآ ،

نامه مشاـب و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  قاور  رد  مدـید  باوخ  یبش  اـت  تسا ، رتهب  بتارم  هب  فجن  رد  ترواـجم  دروآ و 
. درک یم  راکنا  زاب  ار  البرک  ترواجم  نم  رب  دوب و  اجنآ  مه  یلع  نسح  جاح  نامقیفر 

: درک ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  یلع  نسح  جاح  دنراد  فیرشت  قاور  رد  فیرشلا - ) هجرف  هّللا  لجع   - ) نامز ماما  اقآ  مدید  هاگان 
: دومرف دنیآ . یم  ارماس  هب  امش ، ترایز  هب  مدرم  دیراد و  فیرشت  اجنیا  امش  هّللا ، لوسر  نبای 

: دومرف حیرض و  يوس  هب  درک  هراشا  كرابم  تسدب  سپ  متسه ، مه  اجنآ 
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« مّنهج یلا  البرک  نما  دحا  نودّوقی  نینمؤملاریما ال  ّقحب  »
: ینعی

: دومرف سپس  دنرب  یمن  مّنهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سک  چیه  هک  مسق  نینموملاریما  هب 
. دشاب تدابع  لوغشم  ینعی  هتوتیب  زا  ترضح  دوصقم  مدرک ، نامگ  نم  دشاب  هدنام  اجنآ  رد  ار  یبش  هک  نیا  طرش  هب 

: مدرک ضرع  نم 
: دومرف باتفآ  عولط  ماگنه  ات  میباوخ  یم  ار  اهبش  ام 

(9 . ) مدرک رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواجم  مه  نم  تهج  نیا  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  ات  دشاب  هدیباوخ  هچ  رگا 

البرک رابغ  یصاع و  درم  توبات 

: دسیونیم دوخ  باتک  رد  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر  ) دمحم ناطلس  نسح  نیّدلا  جات  موحرم 
هب دزرمایب و  ارم  دنوادخ  دـیاش  دـینک  نفد  فرـشا  فجن  دـیربب  ارم  هک  دوب  هدرک  تیـصو  راضتحا  ماگنه  هک  دوب  یقـساف  درم  دادـغب  رد 

دندومن و نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  ۀیـصولا  بسح  وا  ناشیوخ  موق و  درک  تافو  نوچ  دـشخبب . مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  رطاخ 
. دندرک لمح  فجن  يوس  هب  دندراذگ و  یتوبات  رد 

: دندومرف و  دندمآ ، دوخ  مرح  ماّدخ  زا  یضعب  باوخ  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  بش 
! دیوش راک  نیا  عنام  دیورب و  دننک ، نفد  فجن  نیمز  رد  هک  دنروآ  یم  دادغب  زا  ار  قساف  کی  شعن  حبص  ادرف 

فجن هزاورد  نوریب  رد  دـنتفر و  دـندرک ، ربـخ  ار  رگیدـکی  رّهطم  مرح  ماّدـخ  دـش  هک  ادرف  دـننک . نـفد  نـم  راوـج  رد  ار  وا  دـیراذگن  و 
دندید باوخ  رد  زاب  دـعب  بش  دـندرواین . ار  یـسک  دندیـشک  راظتنا  ردـق  ره  دـننک ، دراو  ار  قساف  نآ  شعن  هک  دـنراذگن  هک  دنداتـسیا ،

: دومرف هک  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
دیروایب مامت  مارتحا  تّزع و  اب  ار  وا  و  وا ، لابقتـسا  هب  دیورب و  دنیآیم ، ادرف  دنوش  دراو  دیراذگن  متفگ  هتـشذگ  بش  هک  ار  قساف  درم  نآ 

: دنتفگ دینک . نفد  اهاج  نیرتهب  رد  و 
؟! دوش نفد  اج  نیرتهب  دیئامرفیم  الاح  دیراذگن و  دیدومرف  لبق  بش  اقآ 

: دومرف ترضح 
البرک نیمز  رابغ  كاخ و  دیزو  داب  داتفا ، البرک  نیمز  هب  ناشروبع  و  دـندرک ، مگ  ار  هار  هتـشذگ  بش  دـندروآ ، یم  ار  شعن  هک  ییاهنآ 

دیزرمآ ار  وا  تشذگ  وا  تاریصقت  عیمج  زا  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  مارتحا  البرک و  كاخ  تکرب  زا  هتخیر  وا  توبات  رد  ار 
(10 . ) تسا هدینادرگ  شلاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  و 

دراد رارسا  هنیجنگ  البرک  نیمزرس 
دراد رارحا  هنونکم  افشلا  راد  نآ  ردنا 

نارای باحصا و  وا  رود  نیسح و  دشاب  رمق  نآ 
دراد رارسا  هنادرد  یلع  دشاب  نیگن  نآ  و 

هط لآ  ناتسوب  راز و  هلال  دش  البرک 
دراد رازلگ  رب  هار  شنایعیش  مشچ  کشا 

دش نایعیش  يامنهر  تمایق  ات  شمسر  هار و 
دراد راخ  یب  هچنغ  ناریا  رد  شیاهالبرک 
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هّکم رب  البرک  تلیضف 

هّللا مرح  تلعج  قیمع و  ّجف  لک  نم  ساّنلا  ینیتای  يرهظ  یلع  هّللا  تیب  ینب  دق  یلثِم و  نَم  لاق  ۀبعکلا  ضرا  ّنا  مالـسلا  هیلع  قداّصلا  نع 
رحبلا أم  نم  تلمحف  رحبلا  یف  تمغ  ةّرب  ّالا  ۀلزنمب  ّالا  البرک  ضرا  تیطعا  اهیف  هب  تلّضف  ام  لضف  ام  يّرق  یّفک و  اهیلا  هّللا  یحواف  هنما ، و 
ینوک يّرقتسا و  يرقف و  هب  ترختفا  يّذلا  تقلخ  کتقلخ و ال  امل  البرک  ۀنّمـض  ام  الول  کتلّـضف و  ام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀبرت  الول  و 

: همجرت مّنهج . ران  یف  کب  تیوه  هدنخسم و  ّالاو  البرک  ضرال  ربکتسم  فکنتسم و ال  ریغ  انمیهم  الیلذ  اعضاوتم  ایند 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تفگ دومن و  رخافت  دنوادخ  ياه  تمارک  هب  تفگ  نخس  هکم 
، دش یحو  دومن  رخافت  هّکم  نوچ  دنیآ ، یم  نم  بناج  هب  فارطا  زا  مدرم  هدـش و  انب  نم  يور  ادـخ  هناخ  هکنآ  لاح  نم و  دـننام  تسیک 

ورف ایرد  رد  هک  ینزوس  دـننام  هب  رگم  البرک ، لضف  بنج  رد  تسا  وت  لضف  ببـس  هک  هناخ  لـضف  تسین  شاـب ، دوخ  ياـجب  هّکم  يا  هک 
هیلع نیـسح  ماما   ) صخـش نآ  رگا  و  مداد ، یمن  تلیـضف  ار  وت  دوبن  ـالبرک  كاـخ  رگا  و  درادـیمرب ، اـیرد  زا  بآ  هزادـنا  هچ  سپ  دـنرب ،
نکم ّربکت  و  امن ، عوشخ  عضاوت و  شاب و  دوخ  ياجب  سپ  مدرک  یم  قلخ  ار  هناخ  هن  ار و  وت  هن  دوبن  تسا  نوفدـم  اـجنآ  رد  هک  مالـسلا )

(11 . ) تخادنا مهاوخ  مّنهج  هب  ار  وت  ّالا  البرک و  رب 
ۀّنجلا لهال  رهزت  اّهنا  ماع و  فلا  نیرشع  ۀعبراب  امرح  ۀّکم  ذّختی  نا  لبق  امرح  البرک  ضرا  هّللا  ذّختا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  و 

(12 . ) يرّدلا بکوکلاک 
: دندومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

رب دشخردیم  نیمز  نآ  و  دهد ، رارق  مرح  ار  هّکم  هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  داد 24  رارق  مرح  ار  البرک  نیمز  دنوادخ 
ٍماع و فلا  نیرـشع  ۀعبراب  ۀبعکلا  قلخی  نا  لبق  البرک  هّللا  قلخ  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  و  ناشخرد . هراتـس  دننام  تشهب  مدرم  يا 

ماما و  ۀّنجلا . یف  ضرالا  لضفا  هّللا  اهلعج  کلذک و  لازت  ۀکرابم و ال  ۀسّدقم و  قلخلا  هّللا  قلخی  نا  لبق  تلاز  امف  اهیلع  كراب  اهـسّدق و 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب 

قلخ نآ  زا  لبق  داد و  تکرب  دومن و  سدـقم  ار  نیمز  نآ  دـیامن و  قلخ  ار  هبعک  هکنآ  زا  لبق  لاـس  رازه  درک 24  قلخ  ار  البرک  دنوادخ 
(13 . ) تسا هداد  رارق  اهنیمز  لضفا  تشهب  رد  ار  البرک  نیمز  دنوادخ  نیمز و  نآ  دننام  یکرابم  یسّدقم و  دوب  هدومنن 

دراد اون  روش و  رسب  دش  ّقح  فراع  سک  نآ  ره 
دراد البرک  ياوه  دش  نامیا  رپ ز  لد  نآ  ره 

ار انعم  لصا  يدیدن  اّما  البرک ، يدینش 
دراد اعّدم  نارازه  دص  ارنآ  دید  سک  نآ  ره 

هدنز دوش  اهناج  شهگرد  میمش  زا  نیب  ایب 
دراد ازف  ناج  میسن  ّتنج  زا  هب  یحبص  رهب 

رسکی نازخ  هتشگ  البرک  رد  یلع  ناتسلگ 
دراد اقل  قوش  همه  اهلد  شندید  رهب  هک 

نامولظم هاش  لالج  رگنب ، البرک  رد  ایب 
دراد ادخ  یّلجت  کش  یب  هگراب  نیا  نیبب 

ار لد  هدقع  نک  یهت  يراد ، وزرآ  رگ  اب 
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دراد افو  رهم و  ناس  هچ  شراّوز  هب  هش  نآ  رگن 
ارهز هداز  رازم  زا  نازیزع  يا  میئوگ  هچ 

دراد ءامس  ضرا و  هبعک و  رب  يرترب  شکاخ  هک 

شتآ عنام  البرک  رابغ 

: دنا هدومن  لقن  هیلع ) هّللا  ۀمحر   ) یناهفصا یماما  دومحم  دیس  موحرم  نیظعاولا  دیس  لماک  لضاف 
هار رـس  رب  ار  وا  دهدب ، وا  هب  يرـسپ  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  دوخ  دـساف  هدـیقع  ياضتقم  هب  دـش  یمن  راد  دالوا  ناورم  ینب  يافلخ  زا  یکی 

ات دیامن ، یم  ءاطع  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  یتّدم  زا  دعب  اقافتا  دناسرب . لتق  هب  ار  اهنآ  و  دتسرفب ، مالسلا  هیلع  أدهشلا  دیس  ترضح  ياهراّوز 
رد یبش  رسپ  یناسرب . لتق  هب  ار  اهنآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ياهراّوز  هار  رـس  يورب  دیاب  هک  دنک  یم  تیـصو  وا  هب  دوشیم و  گرزب  هکنیا 

، شتآ يوس  هب  دنـشکب  دندروآ  ار  صخـش  کی  ات  مّنهج ، يوس  هب  دنرب  یم  ار  یعمج  دادش  ظالغ و  هکئالم  تسا و  تمایق  دـید  باوخ 
: دومرف کئالم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نیمز نآ  زا  يرابغ  تشذگ  یم  البرک  نیمز  هب  يزور  اریز  دـیربب  مّنهج  هب  ار  وا  دـیناوت  یمن  امـش  نکیل  تسا  راک  هانگ  درم  نیا  هچ  رگا 
: دندرک ضرع  تسا . هتسشن  وا  ندب  رب 

: دومرف ترضح  میئوش ، یم  وا  زا  ار  رابغ 
. دیئوشب هک  دوش  یمن  هداتفا  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  هاگراب  هعقب و  هب  هک  وا  مشچ  اّما  دیئوشیم  ار  رابغ 

دوخ دساف  دصق  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  رسپ  نآ  دندرب . تشهب  هب  ار  وا  دندمآ و  تمحر  هکئالم  دندرک و  اهر  ار  وا  باذع  هکئالم  سپ 
(14 . ) درک یم  شزاون  تمرح و  ار  راوز  تفر و  ترضح  نآ  ترایز  هب  اروف  دومن و  هبوت  تشگ و  رب 

ناسارخ البرک و  راّوز  مالسلا و  هیلع  يرگسع  نسح  ماما 

: هک هدش  تیاور 
تالاوحا سپ  دندش  یم  دراو  اّرماس )  ) يار نمرـس  رهـش  هب  البرک  ترایز  زا  يرگید  ناسارخ و  ترایز  زا  یکی  نابّحم ، زا  رفن  ود  يزور 

ترضح نآ  تعجارم  تقو  رد  اّما  دندرک ، زاوشیپ  ار  ود  نآ  ترضح ، نآ  دنتشاد  ضورعم  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  ار 
: درک ضرع  باحصا  زا  یکی  دندروآ ، یم  فیرشت  هدایپ 

: دندومرف دیوش ، یمن  راوس  ارچ  تسا  دوجوم  يراوس  بسا  هّللا  لوسر  نبای 
فیرـشت ناشیا  هناخ  هب  رفن  ود  نآ  اب  لاح  نامه  اب  سپ  موش ، راوس  نم  دنـشاب و  هدایپ  اـم  ناـّبحم  ناتـسود و  هک  منیب  یمن  اراوگ  دوخ  هب 

: دندرک ضرع  هک  يّدح  هب  تسیرگ  یم  درک و  یم  كرابم  رظن  ناشیا  هب  ترضح  نآ  دندروآ .
؟ تسیچ امش  هیرگ  ببس  هّللا  لوسر  نبای 

: دندومرف
تیالو رد  هک  دـیآ  یم  مرطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مّدـج  منکیم  رظن  ناسارخ  رئاز  هب  یتقو  دنتـسه ، رئاز  رفن  ود  نیا  نم  هیرگ  ببس 

هب یتقو  و  دیامن . يرادـلد  يرای و  ار  وا  ات  دوبن  يدـحا  دـندومن و  هراپ  هراپ  ار  شکرابم  رگج  دـنداد و  رهز  وا  هب  اهنت  سک و  یب  بیرغ ،
اهنت سک و  یب  هتخوس و  رگج  هنشت و  بل  اب  اروشاع  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  مّدج  هک  دسریم  مرطاخ  هب  مرگن  یم  رئاز  نیا 
دنک شا  يرای  هک  دوبن  یـسک  ملظ  لها  نایم  رد  دوب و  هداتفا  البرک  ياهگیر  كاخ و  يور  رب  هراپ  هراپ  ندـب  اب  افج  ملظ و  لها  نایم  رد 
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(15 . ) تسا هدرک  يرای  تناعا و  ار  ام  ایوگ  دنک  ار  ام  راّوز  تناعا  يرای و  هک  سک  ره  سپ 

البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو 

دورو دروم  رد  خیراوت  ّحصا  یلو  تسا  فالتخا  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ءادهشلادیس  ترضح  دورو  دروم  رد 
نیمز نآ  هب  ترضح  هک  ینامز  حیحص  تیاور  قبط  دشاب  یم  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مود  زور  الب  رپ  نیمزرس  نیا  هب  ترضح  نآ 

؟ دراد مان  هچ  نیمزرس  نیا  دندیسرپ  هدیسر ،
! دندیسرپ هرابود  ترضح  هیسداق ، دنداد  باوج 

؟ دراد يرگید  مان  ایآ 
! اونین دندرک  ضرع 

! دندومرف زاب  ترضح 
؟ دراد يرگید  مان  ایآ 

! دندرک ضرع 
: دندیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  هراب  ود  دنیوگیم ، زین  ّفَط  نیمزرس  نیا  هب 

؟ دراد مان  هچ  رگید 
: دندرک ضرع 

! يرآ
: دندومرف دندینش ، ار  البرک  مان  ترضح  نوچ  دنیوگ . یم  زین  البرک  ار  نیمزرس  نیا 

الَبلا ِبرَکلا و  َنِم  َِکب  ذوعا  ّینا  ّمهللا 
: دندومرف زین  و  اهالب . تالکشم و  همه  زا  تدوخ  رب  مرب  یم  هانپ  ای  ادخ  ینعی 

 … اَِّنئامِد ُکَفسَم  َو  اِنلاجر  ُلَتقم  اِنلاحِر و  ُّطَحَم  اِنباکِر و  ُخانَم  انهه 
: دومرف نآ  زا  دعب 

نوخ نتخیر  ياج  نیمز  نیا  تسام و  ياه  همیخ  لحم  لزنم و  اج  نیا  هک  دـییآ  دورف  تسا ، انع  تنحم و  لحم  الب و  برک و  عضوم  نیا 
. دوشیم عقاو  ام  ياهربق  هک  تساج  نیا  رد  تسا و  ام 

: دندومرف و 
ناکم نامه  رد  زین  نمـشد  رکـشل  نامز  نامه  اّما  دندمآ . دورف  اج  نآ  رد  و  تسا . هداد  ربخ  اهنیا  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نیسحلا هّللادبع  ابا  ای  تتیمولظم  نابرق  ( 16 ، ) دندرک لزنم  الب  رپ  نیمز  نآ  رد  نمـشد  رگـشل  رازه  راهچ  دش  رگید  زور  نوچ  دز و  ودرا 
نیملاظلا موقلا  یلع  هّللا  ۀنعل  الا  مالسلا . هیلع 

البرک تبرت 

ار اهنآ  و  تخادنا . یم  رونت  هب  دیئاز  یم  عورشم  ان  قیرط  زا  يا  هچب  یتقو  ره  هک  دوب  يا  هیناز  نز  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامز  رد 
، دندرپس شکاخ  هب  دندناوخ و  شیارب  زامن  دندرک و  نفک  لسغ و  ار  نز  وا  ناشیوخ  ابرقا و  درم . دیسر و  شلجا  هک  نیا  ات  دنازوس ، یم 

دب نز  نیا  نفد  نایرج  رد  هک  هدع  نآ  تخادنا ، نوریب  هب  دنک و  یمن  لوبق  ار  هراک  دب  نز  نیا  هزانج  نیمز  دندش  هّجوتم  تقو  کی  یلو 
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لبق هنحـص  هرابود  دندرک ، نفد  يرگید  ياج  رد  ار  هزانج  دشاب  كاخ  نیمز و  زا  لاکـشا  دـیاش  دـندرک  ساسحا  دنتـشاد  تکرـش  هراک 
قداص ماما  اقآ  سّدقم  رـضحم  دمآ  دش  بجعتم  شردام  دش . رارکت  هبترم  هس  ات  لمع  نیا  تفریذـپن و  ار  دـسج  نیمز  ینعی  دـش ، رارکت 

: تفگ مالسلا و  هیلع 
اقآ سّدـقم  دوجو  دـیدرگ ، ترـضح  هب  یجتلم  کسمتم و  درک و  وگزاب  ترـضح  يارب  ار  نایرج  سرب … و  مدایرف  هب  ربمایپ  دـنزرف  يا 
: دومرف دوب ، هداز  مارح  ياه  هچب  ندنازوس  انز و  نز  نآ  راک  دش  هّجوتم  دینش  شردام  نابز  زا  ار  نایرج  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ضرع ماما  هب  هراک  دب  نز  نآ  ردام  تسا . قلاخ  تسد  هب  طقف  شتآ  هب  ندنازوس  و  دنازوسب ، ار  رگید  قولخم  درادـن  ّقح  یقولخم  چـیه 
: درک

. منک هچ  الاح 
: دومرف ترضح 

هیلع نیـسح  مّدج  تبرت  اریز  دیراذگب  ربق  رد  شاهزانج  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ءادهـشلادیس  مّدج  تبرت  زا  يرادـقم 
(17 . ) دشن رارکت  رگید  و  تشاذگ ، هزانج  هارمه  دومن و  هیهت  البرک  تبرت  يرادقم  هیناز  نز  ردام  تسا  روما  همه  ياشگ  لکشم  مالسلا 

البرک حون و  ترضح 

: هک هدرک  تیاور  هر )  ) يرتسبش خیش  دهاشملا  فیرش  باتک  رد 
مالسلا هیلع  حون  ترضح  دنام  رامـسم  جنپ  هکنیا  ات  دز  یتشک  هب  رامـسم  رازه  دص  دومن و  انب  ار  یتشک  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نوچ 

. تشادرب ار  رامسم  جنپ  نآ  زا  یکی 
. ءامَّسلا ُقُفا  یف  هیرُّدلا  َبِکاوَکلا  ئضی  امَک  َءاضَا  َو  ِهِدِیب  َقَرشَاف 

. دوش یم  هدنشخرد  نامسآ  قفا  رد  ناشخر  هراتس  هکنانچ  دش  نشور  حون  تسد  رد  رامسم  نآ  سپ 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هّللادّبع نب  دّمحم  ءایبنالا  ریخ  مساب  انا  لاقف  قلذ  قلط  ناسلب  رامسملا  هللا  قطناف  حون  ریحتف 

: درک ضرع  حیصف  هداشگ و  نابز  اب  دروآ  ملکت  قطن و  هب  ار  رامسم  ملاع  دنوادخ  دش و  ناریح  رامسم  یگدنشخرد  زا  حون  سپ 
. تسا راوگرزب  نآ  مسا  تکرب  زا  نم  یگدنشخرد  ماهدش و  رَّرقم  هللادبع  نب  دمَّحم  ءایبنا  متاخ  یمان  مسا  رب  نم  حون  ای  هک 

رد ار  وا  لثم  زگره  نم  هک  تسا  يرامـسم  هچ  نیا  لیئربج  ای  درک  لاؤس  لیئربج  زا  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دـش و  لزان  لیئربج  سپ 
: تفگ لیئربج  ما . هدیدن  یگدنشخرد 

زا رگید  رامسم  هس  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انییبن و  یلع   ) حون ترضح  سپ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  وسر ل  ترضح  مسا  رب  رامسم  نیا 
دیـسر مجنپ  رامـسم  تبون  نوچ  دـندوب ، قباـس  لـثم  یگدنـشخرد  رد  کـی  ره  و  دز ، یتشک  زا  یفرط  هب  ار  کـی  ره  تشادرب و  ار  اـهنآ 
یخرس تبوطر  و  شتسد ، رد  دیدرگ ، رّونم  ناشخرد و  سپ  ةواِدنلا  رَهظ  َا  َرانا و  رهَزَف و  دید  تشادرب و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  حون  ترضح 

! درک لاؤس  لیئربج  زا  دنام  بّجعتم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دش ، رهاظ  رامسم  نآ  زا 
: درک ضرع  لیئربج 

، نزب شردپ  رامسم  بناج  هب  ارنآ  تسوا ، مان  هب  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  رامسم  مجنپ  رامسم  نیا  هک 
؟ دوش یم  رهاظ  رامسم  نیا  زا  هک  تسا  تبوطر  هچ  نیا  هک  دیسرپ  حون  ترضح 

: درک ضرع  لیئربج 
نیلتاق رب  تسیرگ و  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  درک و  نایب  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  ار  البرک  عیاقو  تالاوحا و  تسا و  نوخ  نیا  هک 

(18 . ) دومن نعل  ترضح  نآ 
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البرک مدآ و  ترضح 

نایرج رد  دناهتـسیرگ . دوش  یمن  هدـید  و  هدـید ، مشچ  هب  هچنآ  فلتخم  تایاور  رب  انب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبیـصم  رد 
نیمز رب  هدـنار و  تشهب  زا  داد  ماـجنا  تشهب  رد  هـک  یلوا  كرت  زا  سپ  ترـضح  نآ  هـک  دـشاب  یم  مالـسلا  هـیلع  مدآ  ترـضح  طوـبه 

نآ رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  دشاب  یم  تایاور  رد  تسا و  هدوب  همّظعم  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  طوبه  لحم  دش ، هداتـسرف 
. درک هبوت  دوخ  هانگ  زا  تسیرگ و  رایسب  یلوا  كرت  ای  هانگ 

اهنابایب درک و  تکرح  نیمز  يور  رب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نیا  رب  انب  دوب ، هدوزفا  وا  هّصغ  هب  زین  اّوح  شرـسمه  زا  تقرافم  نینچمه  و 
ترضح ات  هک  ییالبرک  نآ  البرک  مادک  داتفا ، الب  رپ  يالبرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  راذگ  ات  تشاذگ  اپ  ریز  ار  اهتـشد  و 
تکرح بکرم  یلو  دـندرک  ضوع  بکرم  هس  تاـیاور  رب  اـنب  دوـمنن  تکرح  وا  بکرم  رگید  دـش و  دراو  نیمزرـس  نآ  هب  ءادهـشلادیس 

شدوجو رد  مغ  ّمهو و  یتحاراـن  راـبغ ، مغ و  درگ  هک  درک  هظحـالم  دیـسر ، نیمزرـس  نآ  هب  یتـقو  مدآ  ترـضح  هکنآ  هصـالخ  دومنن .
هاگلتق هب  ات  ینعی  دوب ، هتشگ  شوماخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نازورف  عمش  هک  ییاجنآ  هب  دیـسر  ات  دمآ ، گنت  هب  شبلق  دش و  رادیدپ 
ترضح رس  زا  نوخ  نیمز -  هب  شرس  تباصا  رثا  رب  و  داتفا -  درک و  دروخرب  یگنس  هب  شمدق  دیسر ، مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح 

ارم هک  ماهدش  بکترم  يا  هزات  هانگ  ایآ  اهلا  راب  هک ، تشادرب  نامـسآ  هب  رـس  دش و  تحاران  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دش ، يراج  مدآ 
؟ ینک یم  تازاجم  هنوگنیا 

! موش یم  تبوقع  نینچ  اجنیا  رد  هکنآ  لاح  دشن ، دراو  مرس  رب  یئالب  نینچ  متشگ و  ار  ملاع  مامت  نم  ایادخ 
: هک تسا  ییاجنامه  نیا  نکل  تسا  هدزن  رس  یهانگ  وت  بناج  زا  مدآ  يا  هک  دمآ  ادن  ملاع  راگدرورپ  بناج  زا 

دیهش ملظ  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدنزرف  هک  تسا  ییاج  نامه  نیا  ینعی  املظ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  كدلو  ضرالا  هذه  یف  لتقی 
نیسح تتیمولظم  نابرق  تسیرگ ، ترضح  نآ  بئاصم  رب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دناوخ و  ار  ءادهشلا  دیس  هضور  دنوادخ  و  دوش ، یم 

: ییامرف یم  تبیصم  همه  نآ  اب  وت  هکنآ  لاح  دنک ، یم  تیاکش  ادخ  هب  هنوگنآ  نتسکش  رس  کی  اب  مدآ  هک  ناج 
: درک ضرع  مدآ  ترضح  كاوس  دوبعم  كریغ و ال  هلا  كرمال ال  امیلست  کئاضقب و  اضر 

؟ ایبن نوکیا  دوش ، یم  دیهش  اج  نیا  رد  هک  نیسح  نآ  ایادخ 
؟ دشاب یم  ربمایپ 

یم ارهز  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  رتخد  دـنزرف  نامزلارخآ و  ربماـیپ  هون  نکل  تسین ، ربماـیپ  وا  مدآ  يا  هک  دـش  لزاـن  یحو 
. دشاب

(19 . ) دندومرف نعل  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  نیلتاق  رب  هبترم  راهچ  لیئربج  ییامنهر  اب  سپ 

البرک مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح 

ياه تبیـصم  راثآ  ارهاظ  دـندوب ، بسا  رب  راوس  ترـضح  نآ  داـتفا ، ـالبرک  نیمزرـس  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  روبع  ناـمز  کـی 
دروخ و نیمز  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نآ  رثا  رب  داتفا و  نیمز  هب  رس  اب  دیشک و  ياهحیص  و  دش ، راکـشآ  ناویح  نآ  رب  ءادهـشلادیس 

. تسکش شرس 
؟ موش یم  تازاجم  هنوگ  نیا  هک  هدز  رس  نم  زا  یئاطخ  اهلا  راب  تشاد ، هضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  هتساخرب و  هاگنآ 

: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  سپ 
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! تسا هدزن  رس  یهانگ  وت  زا  میهاربا  ای 
. همدل اقفاوم  کمد  لاسف  نییصَولا  مَتاخ  نییبَّنلا و  مَتاخ  طبِس  لتقی  انه  نکل 

، دسر یم  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییـصولا  متاخ  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامزلا  رخآ  ربمایپ  هون  اجنیا  رد  نوچ  ینعی 
. دوش مولظم  نآ  نوخ  اب  قفاوم  ات  تخیر  وت  نوخ  سپ 

(20 . ) تسیرگ شدنزرف  تیمولظم  رب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تفگ و  البرک  بئاصم  زا  لیئربج  هاگنآ  و 

تشهب رد  هناخازع  البرک و 

هناخ ازع  ناشخرد  دیشروخ  تحت  نامسآ و  نیا  ریز  رد  سپ  تسا  يرامشیب  هدننک  هیرگ  رایسب و  هناخ  ازع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب 
. تمایق زور  ات  دوشیم  یلاوم  نیّبحم و  نینمؤم و  ءایبنا و  همه  بولق  یئاریگ  برک و  ثعاب  هک  تسالبرک ، یلوا 

اب ناّـشلا  عیفر  ناـکم  نآ  رد  هکئـالم  همه  هک  تسا  یهلا  میظع  شرع  رد  هک  تسا ، خارّـصلا  تیب  راوگرزب  نآ  صوصخم  هناـخ  ازع  مّود 
. دنتسه لوغشم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  زیزع  نآ  يازع  هب  هّجض  هحون و 

نیا دننام  دننک و  یم  هحون  نامولظم  دیس  نآ  نویـش  هیرگ و  هب  اهنامـسآ  هکئالم  هک  تسا  مراهچ  نامـسآ  رد  هک  تسا  رومعلا  تیب  مّوس 
ات دوشیم  رهاظ  هلان  هیرگ و  يرادازع و  راثآ  هک  دسر  یم  یلفس  ملاع  ناّکـس  ینطاب  شوگب  یلعا  ءالم  نارادازع  هزاوآ  نطاب  ملاع  رد  هک 

. دنکیم یقرتم  يونعم  برق  تینارون و  بتارمب  دوخ  ّتبحم  صالخا و  ردق  هب  نارادازع  زا  سک  ره  تمایق و  زور 
مدآ و ترـضح  تقلخ  لوا  رد  هک  تسا  هناـخازع  سلجم  نآ  هب  هراـشا  هـکنآ  دـننام  تـسا و  تـشهب  رد  هـک  تـسا  رمرملا  تـیب  مراـهچ 

(21 . ) دندومن اپ  هب  هناخ  ازع  اّوح  ترضح 

دوریم تشهب  هب  البرک  نیمز 

ار الب  برک  یلاعت  ناحبس و  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  نیدجاّسلا  رخف  زا  ةرایزلا  لماک  باتک  رد 
ار نیمز  تمایق  يادتبا  رد  یلاعت  ّقح  نوچ  و  دـیامن ، قلخ  ار  هبعک  هک  نآ  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  هداد  رارق  تکرب  اب  نما و  مرح 

. دنرب الاب  فاص  ینارون و  شکاخ  اب  ار  البرک  نیمز  و  دروآ ، یم  رد  هلزلز  هب 
نابرقم و رگم  نآ  رد  دوش  یمن  نکاس  هک  تشهب  ياهنکـسم  زا  نکاسم  نیرتهب  دـنادرگ و  یم  تشهب  ياهغاب  زا  غاـب  نیرتهب  ار  نآ  سپ 

یئانشور نیمز  لها  يارب  اههراتس  نایم  رد  نشور  رایسب  ياه  هراتس  هکنانچ  تشهب  رد  دهد  یم  یئانشور  نیمز  نآ  نالوسر و  ناربمایپ و 
. دنکیم هریخ  ار  تشهب  لها  ياه  هدید  شرون  هک  دنهد  یم 

نادیهش نیرتهب  شعن  متشاد  رب  رد  متفرگ و  شوغآ  رد  هک  یکرابم  بیط و  نیمز  نآ  منم  تشهب  نایم  رد  دهدیم  ادن  سّدقم  نیمز  نآ  و 
(22 . ) ار مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تشهب  لها  ناناوج  دیس  و 

نیسح ای  تیالب  برک  وت و  نابرق  هب  ناج 
نیسحای تیاوه  دراد  ماهدیروش  رس  نیا 

رس هب  مارآ  تدقرم  يوزرآ  رد  بش  زور و 
نیسحای تیالبرک  رد  منک  يو  أم  دوش  یک 

کئالم هیده  البرک و  كاخ 
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ةاّجنلا ۀنیفـس  فیرـش  باتک  رد  هچنانچ  تسا ، هداد  رارق  نیعلاروح  هیدـه  هفحت و  ار  البرک  كاخ  ملاع  دـنوادخ  هک  دـشابیم  تایاور  رد 
: هک تسا  هدش  تیاور 

البرک و كاخ  ام  يارب  زا  هک  دـنیوگیم  ناشیا  هب  نیعلاروح  دـننک  یم  لوزن  نیمز  رب  دـنوادخ  هاگرد  برقم  یلعا و  الم  کئالم  هاـگ  ره 
(23 . ) دیروایب رّونم  ضرا  نآ  زا  یحیبست 

مالسا هّبق  البرک 

: دیامرف یم  یثیدح  رد  هک  دشابیم  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  تیاور 
. نافوطلا یف  حون  عم  اونمآ  يّذلا  نینمؤملا  هیف  هّللا  یجن  مالسالا  ۀّبق  تناک  یتلا  ۀعقبلا  یه  و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما 
هک یناسک  نآ  دـننام  ار  نینمؤم  نآ  هلیـسو  هب  دـهد  یم  تاجن  دـنوادخ  دـشابیم و  مالـسا  يارب  هّبق  هک  تسا  يا  هعقب  ـالبرک  نیمز  نآ  و 

(24 . ) نافوط رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  اب  دندروآ و  نامیا 
مهد یمن  ناکما  ملاع  هب  ار  وت  رهم 

مهد یمن  نازرا  نم  تساهب  رپ  جنگ  نی 
دنهد یمن  تیوک  ّتنج و  باختنا  رگ 

مهد یمن  ناوضر  تَّنج  هب  ار  وت  يوک 
نم زامن  رهم  وت  يالبرک  كاخ  يا 

مهد یمن  نامیلس  کلم  هب  ار  رهم  نآ 

البرک رد  حون  یتشک 

نیمزرـس هب  دیـسر  ات  تشگ  دوب ) هدـمآرد  ایرد  تروص  هب  هک   ) نیمز همه  رد  حون  یتشک  مالـسلا ، هیلع  حون  ترـضح  یناهج  نافوط  رد 
هب ار  نایرج  و  دیسرت ، یتشک  قرغ  نامگ  هب  حون  ترـضح  دشک ، یم  ار  نآ  نیمز  هدنامرد و  یتشک  درک ، ساسحا  حون  ترـضح  البرک ،

: تفگ دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  تشاد ، هضرع  ادخ 
متاخ یلع  ترضح  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناربمایپ  متاخ  دّمحم  ترضح  طبس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نیمزرـس  نیا  رد 

؟ تسیک وا  لتاق  درک ، ضرع  حون  ترضح  دنشک . یم  ار  مالسلا  هیلع  ءایصوا 
: تفگ لیئربج 

هیلع نیـسح  ماما  لتاق  رب  راب  راهچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دـننک ، یم  تنعل  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  تفه  لها  هک  تسا  یـسک  وا  لتاق 
(25 . ) دش رقتسم  ماش ) هیحان  رد   ) يدوج هوک  رد  ماجنارس  و  دمآ ، رد  تکرح  هب  یتشک  هاگنآ  تفگ ، تنعل  مالسلا 

البرک تاجرد 

. دراد هجرد  جنپ  البرک  نیمز 
: لّوا هجرد 

. دوشیم تعارز  دیوریم و  نآ  رد  هایگ  تخرد و  هک  یضارا  اه و  نیمز  یقاب  لثم  تسا  كاخ  بآ و  زا 
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: مّود هجرد 
هب انب  ینیوکت ، فیلکت  ملاع  رد  ار ، راسک  نآ  عوضخ و  نآ  ندومن  لوبق  هطـساوب  سّدـقم  كاـخ  نیا  زا  هک  تسا ، تمحر  ضیف و  ماـقم 

ملاوع همه  هک  دناهدومرف  رارق  كاپ  تبرت  نآ  رد  تمحر  تلیـضف و  نانچ  هک  عضاوتلا ) كرتل  بقوع  ّالا  إم  ضرا و ال  نم  و ال   ) ثیدـح
هیلع راهطا  هّمئا  همه  دقارم  تبرت  رب  دراد  يرترب  سّدقم  نیمز  نآ  بقانم  لئاضف و  هکلب  دـنربیم ، ضیف  هرهب و  سدـقا  تبرت  نآ  زا  ناکما 

رد هک  تسه  مالسلا  هیلع  أدهّشلا  دیس  ترضح  تبرت  رد  تلیضف  دنچ  هک  اریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  رونا  دقرم  هب  مالـسلا 
. تسین زین  مالسلا  هیلع  هّمئا  رئاس  ياه  تبرت  رد  تسین و  وا  یّصو  يربمغیپ و  چیه  تبرت 

: مّوس هجرد 
کیدزن ضیف  نیمز  نآ  هب  دورو  تقو  رد  ءایـصوا  ءایل و  ؤا  ءایبنا و  یهلا و  هاگرد  نیبّرقم  زا  کی  ره  تسا و  تنحم  هودـنا و  لحم  البرک 

: دیامرف یم  مولظم  نآ  نیرئاز  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هکنانچ  دنشاب  یم  نیگهودنا  مومهم و  دوش  یم 
. دشاب مومهم  نایرگ و  هدولآ و  كاخ  وم و  هدیلوژ  هنسرگ و  هنشت و  دیاب  رئاز  هک 

. نیمومهملا نیمولظملا  هتیب  لها  البرکب و  نیدهشتسملل  هل و  ایّس  أت 
: مراهچ هجرد 

قلخ مالـسلا  هیلع  ابع  لآ  سماخ  البرک ، نوفدـم  رّونم  سّدـقم و  رون  زا  لاعتم  دـنوادخ  ار  تشهب  همه  هک  اریز  تسا ، تاّنج  میعن  ـالبرک 
: تسا هدومرف  رورس  نآ  ترایز  ناگدننک  كرت  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  و  تسا ، هدومن 

: همجرت ۀّنجلا . لها  نافیض  وه  ۀّنجلا  لها  نم  ناک  نا  ۀعیشلا و  وه  سیلف  ۀعیش  معزی  وه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ةَرایز  َكََرت  نَم 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مه رگا  تسین و  ام  هعیـش  وا  هکلب  تسام ، نایعیـش  زا  دنک  لایخ  هک  یلاح  رد  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دـنک  كرت  سک  ره 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناخ .) بحاص  هن  ، ) دوب دهاوخ  تشهب  لها  نامهیم  دوش ، تشهب  دراو 

، مالسلا هیلع  نیسحلا  نِم  ۀَّنَجلا  ۀَِحئار  ُمِشَا  ّینِا 
. منک یم  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  انامه  ینعی ،

دوشب ازع  سلاجم  هماقا  ءاکب و  زا  ترابع  هک  نآ  هّصاخ  باب  زا  وا  دـنوش و  يرهاظ  يالبرک  لخاد  هک  تسا  مزال  تشهب  نیبلاـط  رب  سپ 
. دشاب میعّنلا  بانج  رد  راوگرزب  نآ  تبحاصم  برق و  ماقم  هب  روشّنلا  موی  رد  ات 

: مجنپ هجرد 
نیوکت ملاع  رد  هک  عوضخب  انب  كاپ  تبرت  هک  اریز  تساهـضیف  اـه و  تحار  اـهتمعن و  همه  قوف  هک  يدونـشخ  ناـکم  ینعی  هّللا  ناوضر 

ماقم ناکم و  هدومرف و  همه  یئانشور  ءایـض و  ثعاب  هک  ار  هرهاط  تبرت  نآ  ملاع  دنوادخ  هدش و  راونا  همه  راونالا  رون  ياراد  دومن  لوبق 
یم دایرف  تاهابم  رخف و  ماقم  رد  هک  تسا  البرک  كاخ  نیمه  و  دش ، دهاوخ  البرک  تبرت  رد  تشرـس  ربنع  تشهب  رد  مزعلاولوا  ناربمایپ 

: دیامن
ساره میب و  زا  كاخ  نآ  ناگ  هدش  نفد  كاپ  داقتعا  اب  متـسه . ادخ  كرابم  سّدقم و  نیمز  نامه  نم  ۀـکرابملا . ۀـسّدقملا  هّللا  ضراّانِا 

هیلع قداص  ترـضح  تیاور  رب  هکلب  دـنوشیم . بأملا  نسُح  نکاس  تشهب و  لخاد  باسح  نودـب  هدـش و  نئمطم  هدوسآ و  باسحلا  موی 
(26 . ) دور یم  تشهب  هب  دریمب  البرک  رد  هک  يرتشا  رخ و  ره  یتح  مالسلا 

البرک زا  هکئالم  ترایز 

هیلع ءادهّـشلادیس  ترـضح  نفد  عضوم  دننک  ترایز  هک  هکئالم  هب  دومرف ، رما  یلاعت  قح  هک  تسا  هدـش  تیاور  ةرایزلا  لماک  باتک  رد 
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و راوگرزب ، نآ  تداهش  زا  شیپ  لاس  رازه  ار  مالسلا 
زور ات  دنوشیم و  فّرشم  رورـس  نآ  ترایز  هب  کئالم  رازه  داتفه  هناگجنپ  ياهزامن  زا  زامن  ره  تقو  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچمه 

(27 . ) دوش یمن  رّسیم  ناشیا  هب  ترایز  تبون  تمایق 
دیدرگ وت  يادف  ینم  رد  یسک  لاح  هب  اشوخ 

دیدرگ وت  يانم  نکاس  دش  وت  یعاد  هک 
دمص درف  دبا ز  تایح  تساوخ  هک  نآ  ره 

دیدرگ وت  يالبرک  ناوضر  هصرع  میقم 

تسا تشهب  زا  يا  هراپ  البرک 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀّنجلا . نم  ۀعطق  البرک  ّناف  البرکب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  رُز  رباج  ای 

داد و رباج  هب  رمع  لوط  مه  ادخ  تسا . تشهب  زا  يا  هراپ  البرک  هنیآ  ره  سپ  البرک ، رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  نک  ترایز  رباج  يا 
. دیا هدینش  مالسلا  هیلع  نیسح  ار  نیعبرا  زور  رد  رباج  ترایز  روهشم  ثیدح  انیقی  دیامن . ترایز  ار  نیسح  ربق  دیدرگ  ّقفوم 

یم كّربتم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یکاخ  مینک . مشچ  يایتوت  ار  البرک  كاخ  تسا  راوازس  دشاب  یتریـصب  مشچ  رگا 
(28 . ) دندش

نیسحای تیالبرک  ياوه  رس  ردنا  مراد 
نیسح ای  تلاصو  ياّنمت  قرغ  هدش  لد 

تمغ نوماهب  ناریح  هلآ و  اهنت و  هن  نم 
نیسحای تیالتبم  ياراد  هتشگ  لد  یملاع 

يرتشم هام و  نیورپ  هرهز و  سمش و  رون 
نیسح ای  تلامج  دیشروخ  شیپ  هّرذ  وچمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ربق  رئاز  باوث 

عنام تساوخ  هشیاع  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب ، هشیاع  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور 
: دیامرف یم  رکذ  ار  شرئاز  وا و  تاماقم  مالسلا و  هیلع  نیسح  هیتآ  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوش ،

هداد وا  هب  نم  هرمع  کی  ّجح و  کی  باوث  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  ددرگ ، یم  نوفدم  هتشک و  البرک  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 
: تفگ درک و  بّجعت  هشیاع  دوش ، یم 

! امش هرمع  ّجح و  باوث 
: دومرف

! درک بّجعت  هشیاع  زاب  نم . هرمع  ود  ّجح و  ود  باوث  یلب 
ّجح دون  باوث  تسا  نینچ  تیاور  رد  هک  دومرف ، دایز  روطنیمه  نم . هرمع  هس  ّجح و  هس  باوث  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و 

لاح و راـبتعا  اـب  دون  اـت  هرمع  ّجـح و  نیا  زا  هتبلا  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رئاز  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هرمع  دون  و 
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ياهباوث نینچ  دندومرف  زین  و  تسا . هتفر  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هب  ور  يا  هقالع  هچ  اب  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رئاز  ّتبحم  تفرعم و 
(29 . ) دیدرگ نم  يداشلد  بجوم  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هدننک  ترایز  يارب  هک  یمیظع 

تشهب زا  رتهب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوج 

؟ ریخ ای  تسا  هدش  هتفریذپ  شاهبوت  ایا  هک  دناد  یمن  دسرت و  یم  ناهانگ  زا  یسک  رگا 
اهتملظ اهتشحو و  رد  دراذگن ، اهنت  ار  شنارادازع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ربق  راّوز  هک  تسا  هدومرف  هدعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ریز مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوج  رد  يا  هّدع  دشاب  یم  شدوخ  مرگ  رـس  سک  ره  هک  رـشحم  يارحـص  رد  دیامرفب . یـسر  دایرف  نانآ  زا 
ماغیپ ناشیارب  تشهب  زا  نایروح  یتقو  هک  دنربیم  تّذل  دنسون و  أم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تسلاجم  زا  يردق  هب  دنتمحر ، شرع  هیاس 

حیجرت امش  اب  تبحاصم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سلجم  تّذل  ام  دنهد  یم  خساپ  دیئآ  یمن  ارچ  میئامـش ، رظتنم  ام  هک  دنتـسرف  یم 
نیـسح ماما  دزن  رـشحم  لّوا  رد  هک  دشاب  هدیـسرن  يّدح  هب  ام  ماقم  رگا  يرتشوش  خیـش  لوق  هب  تسا  يراودیما  ياج  هک  یتسار  میهدیم .

. دهد تاجن  ام  ربمغیپ  میشابن  مه  مّنهج  هدکتملظ  هلاچ و  رد  هک  میراودیما  میشاب  شرع  هیاس  ریز  مالسلا  هیلع 

(30  ) شتآ زا  ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز 

یم لقن  تسا  دامتعا  دروم  مرتحم و  نیملـسم  همه  دزن  هعیـش و  ناگرزب  زا  هک  شمعا  نامیلـس  باـنج  زا  راـحب  رد  همحرلا  هیلع  یـسلجم 
: دیامن

مدومن رکذ  هعمج  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف  تبحـص  ءاـنثا  رد  دوب  نم  هناـخ  رد  ماهیاـسمه  یبش  هفوک  رد  هک 
. دوب رکنم  هیاسمه 

وا زا  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدمآ  نایرگ  اهنآ و  زا  رتدوز  هک  دندید  ار  هیاسمه  اّما  دنتفر ، البرک  هب  رگید  رفن  دـنچ  شمعا و  ادرف  تشذـگ ،
: دیوگ دنسرپ ، یم  ار  ّتلع 

اهیلع هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  ود  هردخم  نآ  رد  لزان و  نامـسآ  زا  شوپ  هایـس  یجدوه  هدش  اپ  رب  تمایق  مدید  مدیباوخ  هکنآ  زا  سپ 
رد مدید  مدرک  هاگن  دوش ، یم  صاخشا د تسد  هب  یئاه  هعقر  دنراد  تعافـش  ياضاقت  تسا و  زارد  جدوه  هب  ور  اهتـسد  همه  تسا ،

ماما ربق  ناگدـننک  ترایز  يارب  تسا  شتآ  زا  یتحار  ناما و  هعمجلا » هلیل  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  راّوزل  رانلا  نم  ناـما   » هتـش ون  نآ 
. هعمج بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

: متفگ
: دومرف مدنمزاین  نآ  هب  تخس  نم  هک  امرفب  فطل  مه  نم  هب  ملاع  یب  یب  يا 

(31 . ) يدوبن مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  ربق  ترایز  تلیضف  رکنم  وت  رگم 

البرک تبرت  زا  افشتسا  یگنوگچ 

: هک هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دانسا  هب  ةرایزلا  لماک  باتک  رد  هللا  همحر  دیفم  خیش  داتسا  هیولوق ، نبا  لجا ، خیش 
: تفگ

هلیـسو هب  دوب ، نآ  يالاب  لامتـسد  هک  یفرظ  رد  یندیماشآ  يرادقم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  مدـش . رامیب  متفر و  هنیدـم  هب 
: تفگ داتسرف و  میارب  دوخ  مالغ 
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تبرـش مدروخ  متفرگ و  نوچ  یماـشایب .» ار  وراد  نیا  اـت  مدرگن  رب  هک  تسا  هدوـمرف  رما  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  روـخب  ار  نیا  »
. دوب دنلب  نآ  زا  کشم  يوب  یمعط و  شوخ  تیاهن  رد  دوب  يدرس 

: تفگ مالغ  سپ 
«. يورب شتمدخ  هب  یماشایب  نوچ  دومرف  ترضح  »

. مدیبلط تصخر  هتفر ، ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  متساخرب  مدش . اهر  يدنب  زا  ایوگ  هک  مدرک  بجعت  نم 
: دومرف ترضح 

: لخداف مسجلا  ّحص  »
: دومرف مدیسوب . ار  شرس  تسد و  مدرک . مالس  مدش و  لخاد  نانک  هیرگ  وش .» لخاد  هدش  ملاس  تندب 

! دمحم يا  »
: مدرک ضرع  ? ینک » یم  هیرگ  ارچ 

«. مرگنب امش  هب  هتسویپ  هک  امـش  تمزالم  رد  ندنام  رد  ییاناوت  یمک  و  امـش ، تمدخ  زا  هار  يرود  تبرغ و  رب  میوگ  یم  مدرگ  تنابرق  »
: دومرف

ایند نیا  رد  نمؤم  سپ  وت ، تبرغ  اّما  دینادرگ ؛ ناشیا  يوس  هب  الب  هتخاس و  نینچ  ار  ام  ناتسود  نایعیش و  مامت  دنوادخ  تردق ، یمک  اما  »
هیلع نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح  هب  ناکم  دعب  رد  دورب و  دـنوادخ  تمحر  هب  انف  راد  نیا  زا  ات  تسا ، بیرغ  سوکنم  قلخ  نیا  نایم  رد 

وزرآ و نیا  رب  یتفگ و  اـم  رادـید  قوش  برق و  تبحم  زا  هچنآ  اـما  تسا و  تارف  راـنک  رد  اـم  زا  رود  ینیمز  رد  هک  نک  یّـس  أـت  مالـسلا 
: دومرف دعب  داد .» دهاوخ  شاداپ  تین  نیا  رب  ار  وت  تسا و  هاگآ  تلد  رب  دنوادخ  سپ  يرادن ، ییاناوت 

»؟ يور یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  »
: متفگ

: دومرف رایسب ». سرت  میب و  اب  یلب  »
زا شزرمآ  اـب  دـشاب و  نمیا  تماـیق  زور  سرت  زا  دـنیب  فوخ  رفـس  نیا  رد  سک  ره  تسا و  رتـگرزب  شباوـث  تسا  رتـشیب  سرت  ردـق  ره  »

: دومرف دعب  ددرگ .» رب  ترایز 
»؟ یتفای هنوگچ  ار  تبرش  نآ 

: متفگ
متسیاب و اپ  رب  هک  متشادن  ییاناوت  دروآ ، ار  تبرش  مالغ  هک  یماگنه  ییایصوا . یصو  وت  دیتمحر و  تیب  لها  امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  »

: تفگ مالغ  متفاین . رت  کنخ  رت و  هزم  شوخ  رتوب و  شوخ  نآ  زا  يزیچ  مدیشون  ار  تبرش  نآ  نوچ  مدوب و  دیماان  مدوخ  زا 
؛ ایب دومرف  میالوم 

: متفگ
. مدش اهر  يدنب  زا  ایوگ  مدش  هناور  نوچ  دورب و  مناج  دنچ  ره  مور  یم  لاح  نیا  اب 

: دومرف تسا .» هدینادرگ  تمحر  نایعیش  يارب  ار  امش  هک  ار  يادخ  ساپس  سپ 
! دمحم يا  »

اب ار  يزیچ  چیه  میامن و  یم  افشتسا  نآ  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  كاخ  زا  يدروخ  هک  ار  تبرـش  نآ 
: دومرف مینیب .» یم  رایسب  ریخ  نآ  زا  میناروخ و  یم  دوخ  نانز  لافطا و  هب  ام  هک  نکم  ربارب  نآ 

ییالب درد و  هک  يزیچ  يروناج و  نج و  چـیه  سپ  دـچیپ ، یمن  يزیچ  رد  ار  نآ  دور . یم  نوریب  رئاح  زا  دراد و  یم  رب  ار  نآ  یـصخش  »
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هب هک  تبرت  نآ  دنرب و  یم  نارگید  ار  شتکرب  دوش و  یم  فرطرب  شتکرب  دنک و  یم  مامشتسا  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ، دشاب  هتشاد  هک 
ناـمه رد  هتبلا  دروخب  نآ  زا  اـی  دـلامب  دوخ  هب  ار  نآ  هک  ره  دـشابن ، متفگ  هک  تلع  نیا  رگا  دـشاب و  نینچ  دـیابن  دـننک  یم  هجلاـعم  نآ 

دوخ یکاندرد  يرامیب و  ره  دوب و  يدیفس  تیاهن  رد  یتوقای  دننام  تسخن  هک  دوسالارجح  دننام  رگم  نآ  تسین  دبای و  یم  افـش  تعاس 
دش و هایـس  دندیلام  نآ  رب  ار  دوخ  تیلهاج  رفک و  لها  اهدرد و  نآ  بحاص  نوچ  تفای و  یم  افـش  تعاس  نامه  رد  دـیلام  یم  نآ  رب  ار 

: مدرک ضرع  دیدرگ .» مک  شرثا 
: دومرف مرادرب »؟ هنوگچ  نم  ار  كرابم  تبرت  نآ  موش  تیادف  »

یم شتکرب  سپ  ینکفا  یم  نیکرچ  ياـهاج  رد  نیجرخ  ناـیم  رد  هدوـشگ و  رهاـظ و  يراد ، یم  رب  ار  تبرت  نآ  نارگید  دـننام  مـه  وـت  »
«. دور

: متفگ
: دومرف يدومرف ». تسار  »

?« يرب یم  روطچ  مهد ، یم  وت  هب  نآ  زا  يردق  »
: مدرک ضرع 

: دومرف مراذگ .» یم  دوخ  سابل  نایم  رد  »
نآ دـنام .» یمن  ملاـس  وت  يارب  هک  ربم  هارمه  ماـشایب و  یهاوخ  یم  هک  ردـق  ره  نآ  زا  اـم  دزن  یتـشگرب . يدرک  یم  هک  يرارق  ناـمه  هب  »

(32 . ) دشن ضراع  نم  هب  درد  نآ  رگید  دیناشون و  نم  هب  نآ  زا  هبترم  ود  ترضح 

مالسلا هیلع  نیسح  رئاز 

: تفگ هک  راَّمع  نب  ۀیواعم  زا  تسا  هدومن  تیاور  موحرم  یسلجم  ریاّزلا ، ۀفحت  باتک  لیاسو و  هرایزلا و  لماک  باتک  رد 
مدینش دندش ، غراف  نوچ  تسا  زامن  لوغشم  رورـس  نآ  مدید  مدش ، فَّرـشم  مالـسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  دوخ  يالوم  تمدخ  هب  يزور 

: درک یم  ضرع  دوخ و  راگدرورپ  اب  درک  یم  تاجانم  هک 
ار ام  يا و  هداد  ام  هب  ار  تلاسر  مولع  و  تعافش ، هب  ار  ام  يا  هداد  هدعو  و  تمارک ، هب  ار  ام  هدنیآ  يا  هدرک  صوصخم  هک  يدنوادخ  يا 

تیـصو هب  صوصخم  ار  ام  يا و  هداد  اـم  هب  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع  ار و  هتـشذگ  ناـّتما  يا  هدرک  متخ  يا و  هدـینادرگ  ناربمغیپ  ثراو 
هلد يا و  هدینادرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

جرخ هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هَّللادـبع  یبا  ربـق  ناگدـننک  تراـیز  هب  ارم  ناردارب  ارم و  زرماـیب  يا ، هدـینادرگ  اـم  هب  لـیام  ار  مدرم  يا 
يارب و  ام ، هلـص  رد  وت  ياهباوث  دیما  ام و  یکین  رب  تبغر  يارب  ار ، دوخ  ياهندب  اهرهـش  زا  دـناهدروآ  نوریب  و  ار ، دوخ  ياهلام  دـناهدرک 

و دـناهدرک ، لخاد  ام  نانمـشد  رب  هک  یمـشخ  يارب  و  ار ، ام  رما  ناشیا  ندومن  تباـجا  و  وت ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندـینادرگ  داـش 
قیفر و  زور ، بش و  رد  ار  ناشیا  نک  ظفح  و  هدـب ، يدونـشخ  هب  اـم  بناـج  زا  ار  ناـشیا  ضوع  سپ  تسا ، وت  يدونـشخ  ناـشیا  دوصقم 

زا يوق  فیعـض و  ره  و  ار ، دـناعم  راّبج  ره  ّرـش  ناشیا  زا  نک  عفد  و  دناهتـشاذگ ، دوخ  نطو  رد  هک  ار  ناشیا  دالوا ، لـها و  رد  ار  ناـشیا 
بیع و نانمـشد  نوچ  ام  دنوادخ  يا  دنراد ، دـیما  وت  زا  هچنآ  زا  هدایز  ناشیا  هب  هدـب  و  ار ، سنا  ّنج و  نیطایـش  ّرـش  زا  دوخ و  تاقولخم 

سپ ام ، ترایز  هب  ندمآ  نوریب  ندرک و  مزع  زا  دشن  ناشیا  عنام  سپ  ام  ترایز  هب  ناشیا  ندمآ  نوریب  ببـس  هب  ناشیا  اب  دندرک  شنزرس 
مـشچ بآ  هیرگ و  هک  ناشیا  ياه  هدید  نآ  رب  نک  محر  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رب  دـنلام  یم  هک  ار  ناشیا  ياهیور  نآ  نک  محر 

نآ نک  محر  و  اـم ، تبیـصم  رد  دـناهدرک  عزج  هتخوـس و  هک  ار  ناـشیا  ياـهلد  نک  مـحر  و  اـم ، رب  مّـحرت  يارب  دـناهدرک  يراـج  ار  نآ 
رثوک و ضوح  زا  ینادرگ  باریـس  ات  مراپـس  یم  وت  هب  ار  اهندب  اههناخ و  نآ  ادنوادخ  ام ، تبیـصم  رد  دناهدرک  دنلب  هک  ناشیا  ياهادـص 
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: مدرک ضرع  تشاد و  رب  هدجس  زا  رس  هکنیا  ات  درک  رایسب  اعد  تاجانم و  تمسق  نیا  زا  و  ناشیا . یگنشت  زور 
دسانش یمن  ار  ادخ  هک  یسک  ّقح  رد  ار  نآ  لثم  هک  مدینش ، امش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناگدننک  هیرگ  راّوز و  ّقح  رد  هک  اعد  نآ 

هیلع نیـسح  ماما  ترایز  هب  مدوب و  هدرکن  ّجح  شاک  ایادخ  هک  مدرک  وزرآ  دسرن ، وا  رب  زگره  مّنهج  شتآ  هک  مراد  نامگ  دـیدرک ، یم 
: دندومرف ترضح  نآ  مدشیم ، فّرشم  مالسلا 

ترـضح نآ  ترایز  هک  متـسناد  یمن  موش  تیادف  مدرک  ضرع  نکن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  كرت  هیواعم . يا  ار  وت  تسا  عنام  هچ 
: دومرف دراد ، تلیضف  ردقنیا 

زا ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  نکن  كرت  دـننکیم  اعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـننک  ترایز  يارب  زا  نامـسآ  رد  هک  ییاهنآ  هیواعم  يا 
ربق دزن  رد  ردق  نآ  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  درب و  یم  ترـسح  ردـقنآ  ار  وا  ترایز  دـنک  كرت  سک  ره  اریز  یـسک ، فوخ  سرت و 

. مدش یم  نوف  دم  اجنآ  رد  هک  مدنام  یم  ترضح  نآ 
مالسلا و هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشیا  يارب  دنکیم  اعد  هک  یصاخشا  نآ  نایم  رد  ار  وت  ادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ 

؟ دنیبب مالسلا  هیلع  نیموصعم  هّمئا  یقاب  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف 
؟ دشاب یمن  ناشیا  يارب  هانگ  چیه  دنیآ و  یم  تمایق  رد  هک  یشاب  یناسک  زا  یهاوخ  یمن  ایآ 

(33 ( ؟ دنکیم هحفاصم  ناشیا  اب  تمایق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  یشاب  یناسک  زا  یهاوخ  یمن  ایآ 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ  )

ادخ لوسر  اب  هک  یـسک  تسا  مولعم  سپ  دسر  یمن  وا  رب  مّنهج  شتآ  دنک  سمل  ارم  ندب  سک  ره  ینعی  راّنلا . َّسمَت  َمل  يدلِج  َّسِم  نَم 
هّما و هیبا و  هّدج و  نیـسحلا و  ّقحب  نیـسحلا  ترایز  ینقزرا  ّمهّللا  دـید . دـهاوخن  هتبلا  ار  خزود  شتآ  دـنک  هحفاصم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. مالسلا هیلع  هینب  هتیّرذ و  هیخا و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شّدـج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ّقحب  ام  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  نک  يزور  ایادـخ 

. مالسلا هیلع  شدالوا  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  شردارب  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  شردام  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ 

البرک باوث 

ترایز صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  هک  یمهرد  ره  ضوع  رد  هک  هدش  دراو  تیاور  یضعب  رد  هک  هتشون  یناجنز  سّدقم 
باوث دنراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  و  دوش ، یم  ءاطع  ناشیا  هب  ملاع  دنوادخ  زا  تشهب  رد  رهش  رازه  هدزاود  دننک  فرـصم  ترـضح  نآ 

زا ار  وا  نفک  طونح و  دـننک و  یم  ناشیا  تعیاشم  تمحر  هکئالم  دـنریمب  رفـس  نآ  رد  هاگ  ره  و  دـشاب ، یم  هرمع  داـتفه  ّجـح و  داـتفه 
یم راک  مشچ  هک  يردـق  هب  فرط  ره  زا  دـننک و  یم  شرف  وا  ربق  رب  تشهب  نیحایر  زا  و  دـنراذگیم ، زاـمن  وا  يارب  و  دـنروآ ، یم  تشهب 

یلاوح هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  نوچ  دنیاشگ و  یم  وا  ربق  رب  تشهب  زا  يرد  تمایق  زور  ات  و  دننادرگ ، یم  عیـسو  ار  وا  ربق  دنک 
هللا مالس  همطاف  ترضح  دنیآ و  یم  ناشیا  زاوشیپ  هب  تشهب  نایروح  زا  یعمج  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  دنسر ، البرک 

: دیامرف یم  ناشیا  هب  و  دنکیم ، كاپ  ناشیا  يور  زا  ار  هار  رابغ  درگ و  دوخ  هعنقم  اب  اهیلع 
شمولظم رسپ  ترایز  رد  هرهاط  هقیّدص  سپ  ترخآ  ایند و  تاریخ  عیمج  هب  ار  امش  داب  هدژم  نم ، بیرغ  دنزرف  نارئاز  يا  دیدمآ  شوخ 

ادخ لوسر  هرمع  ّجـح و  دـننام  لوبقم  هرمع  رازه  لوبقم و  ّجـح  رازه  باوث  دـناسر و  یم  لزنم  هب  ار  ناشیا  دـنک و  یم  تقفاوم  ناشیا  اب 
ادـخ لوسر  دـیامن  تعجارم  دوخ  هناخ  هب  دـهاوخب  نوچ  و  دـیامرف ، ءاطع  ناشیا  هب  دنـسیون و  یم  شلاـمعا  هماـن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  شرافس  هداتسرف  وا  ربق  دزن  هب  یکلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دیزرمآ ار  وت  هتشذگ  ناهانگ  ملاع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ریگب  رس  زا  ار  تلمع  هک 
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ٌسمَش ُۀیَالِولا  َو  ُلیَّللا  اَُنبنَذ 
اهایِضب اهَوحَم  ُهّللا  َلَعَج 
ٍنیِسُِحل انِداذ  َو  نِم  ُةَّرَذ 

اهارَو َو  ُهاَرن  َلب  ِریسکِالا  ُهبِش 
ایاطَخ َبالِقنِا  یَجنَرن  ِِهب  َو 

ٍنیِسُِحل انِداذ  َو  نِم  ٌةَّرَذ 

البرک ترایز  كرات 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجراخ  نب  نوراه 
، ۀِّلم ِریَغ  نِم  نیسحلا 7  ةَرایز  َكََرت  نّمع  هتلئس  لاق 

: دیوگ یم  نوراه  راّنلا . لها  نِم  لجّرلا  اذه  لاقف 
: دومرف ترضح  ار ، مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  تسا  هدرک  كرت  هک  یسک  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدرک  لاؤس 

نَمیف لوُقَت  ام  هّللا  لوُسَر  نبای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  درک  ضرع  یـصخش  هک ، دـشابیم  يرگید  تیاور  رد  و  تسا . مّنهج  لها  زا  وا 
: لاق کلذ ، یلع  ُردقی  وه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ةرایز  َكََرت 

هَّنا ایند و  رما  هّمها  ام  یفک  هجئاوح و  ءارو  نم  هل  هّللا  ناک  هَراز  نَم  هلوه و  رماب  ّفَخَتسا  انّقع و  هّللا و  لوسر  ّقع  دَق  هَّنا  لوقَا  مالسلا  هیلع 
دق اـّلا و  هتئیطخ  ـال  ٌرزو و  هیلع  اـم  هلها و  یلا  عجری  ۀنـس و  نسیمخ  هبونذ  رفغی  قـفنا  اـم  هیلع  فـلخی  دـبعلا و  یلع  قّزّرلا  بلجیل  یلاـعت 
ّنا مهرد و  فالآ  ةرشع  کل  هل ، لیق  رشح  اذاف  کلذ  رّخذ  مهرد و  فالآ  رـشع  هقفنا  مهرد  لکب  هل  لعجی  هتفیحـص و  نم  هبونذ  تیحم 

: همجرت ( 34 . ) کل اهرّخذ  کل و  رظن  هّللا 
! یئوگ یم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نب  ای  درک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  زا  یسک 

ترضح نآ  فیرش  ربق  البرک و  ترایز  هب  دناوت  یم  هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  دنکیم  كرت  هک  یسک  دروم  رد 
؟ دورب

: دومرف ترضح 
مّدج ربق  دنک  ترایز  سک  ره  ار . ام  روتسد  هدرمش  کبس  تسا و  هدش  قاع  تیب  لها  ام  ادخ و  لوسر  هب  تبـسن  صخـش  نآ  میوگ  یم 

نوزفا ار  وا  يزور  و  ار ، شا  يویند  لئاسم  نیرتمهم  دنک  یم  تیافک  و  دزاس ، یم  هدروآرب  ار  شجئاوح  دنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
زا یهانگ  رزو و  چـیه  و  ددرگ ، یم  رب  وا  لها  شدوخ و  هب  شباوث  و  لاس ، هاجنپ  ار  شناهانگ  دزرمآ  یم  و  دـنک ، یم  قافنا  و  دـنک ، یم 

هدرک قافنا  البرک  هار  رد  هک  یمهرد  ره  يارب  دنوادخ  شلامعا و  همان  رد  ار  شناهانگ  دنوادخ  دنک  یم  هطاحا  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  وا 
هک دـشاب  یم  مهرد  رازه  هد  وت  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دوش  یم  روشحم  هک  یناـمز  سپ  دزاـس ، یم  هریخذ  وا  يارب  مهرد  رازه  هد 

. تسا هدینادرگ  هریخذ  وت  يارب  تسا و  هدومرف  ءاطع  وت  هب  دنوادخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مان  اب  يدزد 

: هدش لقن  یناهبهب  دمحا  دیس  موحرم  زا 
هک دوب  فورعم  تخورف . یم  تخاس و  یم  حـیبست  رهم و  هک  تشاد  یناکد  هیبنیز ، رازاب  رد  یمان  نسح  جاـح  ـالبرک  رد  مفقوت  ماـیا  رد 
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دز و يدزد  ار  يرئاز  بیبح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  يزور  دشورف . یم  یفرـشا  کی  یلاقثم  دراد و  یـصوصخم  تبرت  یجاح 
: تفگ یم  نانک  هیرگ  دینابسچ و  رهطم  حیرض  هب  ار  دوخ  رئاز  درب . ار  شیاهلوپ 

؟ مربب تیاکش  اجک  هب  دندرب . ار  میگدنز  هنیزه  امش  هانپ  رد  دندرب ، ار  ملوپ  امش  مرح  رد  هّللادبعابا  ای 
. درک یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  لد  رد  تفر و  هناخ  هب  رثأت  لاح  نیمه  اب  دش و  رثأتم  رضاح  روبزم  نسح  جاح 

: تفگ اقآ  هب  درب  یم  رس  هب  نادیهش  رالاس  روضح  رد  هک  دید  باوخ  رد  بش 
؟ يراد ربخ  هک  ترئاز  لاح  زا 

. دنادرگرب ار  لوپ  ات  نک  اوسر  ار  وا  دزد 
: دومرف نیسح  ماما 

؟ مریگ دزد  نم  رگم 
: تفگ یجاح  منک . یفرعم  ار  وت  لوا  دیاب  مهد  ناشن  ار  اهدزد  هک  دشاب  انب  رگا 

؟ مدرک يدزد  هچ  نم  رگم 
: دومرف ترضح 

رگا يریگ و  یم  لوپ  شربارب  رد  ارچ  تسا  نم  لام  رگا  يریگ . یم  لوپ  یشورف و  یم  تبرت  ناونع  هب  ارم  كاخ  هک  تسا  نیا  وت  يدزد 
؟ یهد یم  نم  مان  هب  ارچ  تسوت ، لام 

: درک ضرع 
! ناج اقآ 

. مزادرپ یم  ناربج  هب  مدرک و  هبوت  راک  نیا  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تیعضو نیا  اب  دنیشن و  یم  هناخاقس  کیدزن  دوش و  یم  هنهرب  هک  تسا  ییادگ  رئاز ، لوپ  دزد  مهد . یم  ناشن  وت  هب  ار  دزد  مه  نم  سپ 
هب هاگرحـس  دوش و  یم  رادیب  باوخ  زا  یجاح  هدناسرن . فرـصم  هب  مه  زونه  درک و  نفد  شیاپ  ریز  دیدزد و  ار  لوپ  دـنک ، یم  ییادـگ 

. دوب هتسشن  هک  تخانش  دوب  هداد  سردآ  اقآ  هک  یلحم  نامه  رد  ار  دزد  دوش ، یم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  نحص 
: دز دایرف  یجاح 

ار شفرح  یسک  دیوگ ، یم  غورد  درم  نیا  دینک ، اهر  ارم  دز  یم  دایرف  هچ  ره  دزد  يادگ  مهد . ناشن  امـش  هب  ار  لوپ  دزد  ات  دییایب  مدرم 
. دادن شوگ 

: تفگ مدرم  هب  دعب  دروآ . نوریب  ار  لوپ  هسیک  درک و  رفح  ار  ادگ  ياپ  ریز  درک و  فیرعت  ار  دوخ  باوخ  یجاح  دندش و  عمج  مدرم 
: تفگ دز و  الاب  ار  شیوخ  ناکد  برد  درب و  رازاب  هب  ار  نانآ  مهد ، امش  ناشن  ار  يرگید  دزد  دییایب 

(35 . ) درک یم  شاعم  رارما  یشورف  تسد  اب  درک و  كرت  ار  یشورف  تبرت  دعب  امش . لالح  تسین  نم  زا  اهلام  نیا 

البرک يادهش  هب  نتسیرگ  ضیف 

دومن راوگرزب  نآ  زا  تفایض  ياعدتسا  هتفر و  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  تمدخ  هب  یصخش  يزور 
دنزرف يارب  ندروآ  سورع  يداـماد و  ياـنب  هک  تشاد  ضورعم  دـناهدرک و  رکذ  يرهز  ار  صخـش  نآ  ماـن  یثارم  بتک  زا  یـضعب  رد  و 

دییامرف مَرِا  ناتسلگ  کشر  ارم  هناخ  هدروآ و  فیرشت  نم  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  هک  مراد  امـش  بانج  زا  اعدتـسا  مراد ، مدوخ 
: دومرف باوج  رد  رورس  نآ 
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ناشیا تبیصم  تنحم و  ملا و  نم  هدئام  مشچ و  کشا  تبرش  نم  برش  لکا و  یمشاه  ناناوج  دوخ و  راوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  دعب  هک 
: درک ضرع  صخش  نآ  تسا 

ردپ يرادازع  هک  ماهدومن  توعد  سلجم  هب  ار  ناوعا  زا  یعمج  ماهدرک و  هتسارآ  یسلجم  هک  تسنآ  ینامهیم  زا  نم  ضرغ  نم  ياقآ  يا 
يادهش هب  نتسیرگ  ضیف  زا  امش  نایعیـش  ات  تسا ، مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  هیثرم  نایب  تبیـصم و  رکذ  مروظنم  و  دنیامن ، ار  تمولظم 

رد درم  نآ  و  دندومرف ، لوبق  هداد و  هدعو  دندینش ، ار  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  يرادازع  مان  راوگرزب  نآ  نوچ  دنوش . دنم  هرهب  البرک 
و دینادرگ ، دقعنم  ناگ  هتخوس  رگج  نایعیـش و  زا  یـسلجم  و  دیدرگ ، دراو  دوخ  هناخ  هب  ات  دوب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تمدـخ 

: تفگ هک  دیناسر  اج  نیا  هب  مالک  ات  دیدرگ  البرک  دیهش  بئاصم  رکذ  لوغشم  ناوخ  هضور 
. البرک بیرغ 

راز تلاح  دوب و  هنشت  بل  هک  نامز  نآ  رد 
رابغ گنز  هتفرگ  لد  هنیآ  وچ  شخر 

يراک كوان  هک  سب  وا  نت  رب  هتسشن 
يراد رپ  گندخ  دش  وا  تماق  لاهن 

گنر نوگلگ  کشا  ریغ  شمک  بآ  دادن 
گندخ ریغب  شیئوج  لد  هب  تفرن  یسک 

دینشن وا  تشذگرس  یسک  غیت  ریغب 
دیسرن شطع  زجب  وا  لد  زوس  هب  یسک 

نانس ریغ  تشادن  رب  ار  وا  رس  یسک  كاخ  ز 
ناور هدید  ریغب  یسک  شنت  ظفح  درکن 

شغاد مهرم  كاخ  زجب  درکن  یسک 
دندش هاگلتق  رازلگ  دراو  ربا  وچ 

دیهش هاش  شعن  هدیدمغ  بنیز  دید  وچ 
دیشک هلان  زوس  هنیدم ز  هب  دومن  ور 

شوهیب هک  تسیرگ  نانچ  مالسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دیس  ترـضح  دیدرگ و  دنلب  سلجم  راّضح  زا  دایرف  هلان و  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  نوچ 
رد يرهز  هناخ  بحاص  دیدرگ ، غراف  هیثرم  زا  رکاذ  نوچ  تخادـنا و  توکلم  عماوص  هب  يا  هلغلغ  سلجم  لها  هیرگ  يادـص  و  دـیدرگ ،

دوخ ياج  رد  ترضح  نآ  دید  دیدرگ  سلجم  هّجوتم  سپس  دش ، لوغشم  سلجم  نانامهیم  ندیماشآ  ندروخ و  يراذگ و  تمدخ  ددص 
لوغـشم هدش و  سلجم  ناراکتمدخ  لخاد  ترـضح  نآ  دید  دـمآ ، رد  راوگرزب  نآ  يایوج  صّحفت و  هب  دـش و  لاحلا  برطـضم  دنتـسین 

(36 . ) درکیم تفج  ار  سلجم  لها  شفک  یّتح  دشابیم ، سلجم  لها  هب  يراذگتمدخ 

البرک رد  نایّنج 

هب دـناوتن  یـسک  ات  تسب ، دـش  یم  لصّتم  البرک  هب  هک  ییاههار  مامت  دایز  نبا  دـش  البرک  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  نآ  زا  سپ 
رد دندومن  یم  ناهنپ  ار  ناشدوخ  اهلادوگ  رد  اهزور  دندرکیم و  تکرح  اهبش  نایعیش  زا  رفن  جنپ  دیایب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  کمک 

دندرک مالـس  دـندش و  رهاظ  شوپ  دیفـس  ناوج  ریپ و  رفن  ود  ناهگان  هک  دـندوب  هدـش  ناـهنپ  یخوک  رد  ـالبرک  هفوک و  نیب  ءاّرق  زا  یکی 
: دنتفگ
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: تفگ اهنآ  زا  یکی  میراد ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  دصق  امش  لثم  میتسه و  ّنج  نینمؤم  زا  ام  دیسرتن 
، دادـن ناشن  ار  شدوخ  یلو  تشگرب ، هک  دیـشکن  یلوط  دـندوب  رظتنم  رتهب  هچ  متفگ ، مروایب ، ناتیارب  يربخ  مورب و  البرک  نم  تسا  رتهب 
. اهکاخ يور  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندب  مدید  رگم  مدماین  البرک  زا  دنگوس  ادخ  هب  دناسر  ار  شبلطم  يزادـگناج  راعـشا  اب  اهنت 

(37)
درک دیاب  وخ  قلخ و  نیسح  قشع  اب 

درک دیاب  وگتفگ  شیالب  برک  زا 
شهاگرد رد و  هب  نایرگ  هدید  اب 

درک دیاب  وربآ  بسک  هدرک و  ور 

نفک رد  البرک  تبرت 

: دومرف هیلع ، هّللا  ۀمحر  نمؤم  جاح  موحرم 
ار نآ  هدیـسر و  نمب  ـالبرک  یلـصا  تبرت  يدوخن  رادـقم  هک  داد  ربخ  نمب  درک ) یمن  كرت  ار  شاهعمج  زاـمن  هک   ) يا همرتـحم  هرّدـخم 

دعب دـنک و  یم  تیارـس  نفک  هب  اـهنوخ  تبوطر  هک  يروط  هب  دوش ، یم  ینوخ  اروشاـع  زور  لاـس  ره  و  ما ، هدراذـگ  دوـخ  نفک  فوـج 
. دوشیم کشخ  اجیردت 

. درک لوبق  منیبب  ار  نآ  مورب و  شلزنم  هب  ار  اروشاع  زور  هک  مدرک  شهاوخ  هرّدخم  نآ  زا 
. درک زاب  دروآ و  ار  شنفک  هچقب  هرّدخم  نآ  لزنم  هب  متفر  اروشاع  زور 

هوالع نینوخ و  رت و  دوب ، هتفگ  هرّدـخم  نآ  هک  يروط  نامه  مدـید  ار  كرابم  تبرت  مدومن و  هدـهاشم  نفک  رد  نوخ  هقلح  زا  يا  هقلح 
(38 . ) مدش دوخ  یب  دوخ  زا  نالان و  نایرگ و  تخس  ترضح  نآ  تبیصم  یگرزب  رّوصت  هرظنم و  نآ  ندید  زا  تسا . نازرل 

يا هدرک  ناناج  يوک  ات  رفس  مناج  نیسح  يا 
يا هدرک  ناراب  هسوب  ار  البرک  مرگ  كاخ 
بآ ياج  يدرک  شون  ار  يرتشگنا  متاخ 
يا هدرک  نآرق  رکذ  تیادج  نت  زا  رس  اب 

البرک تبرت  هب  یمارتحا  یب 

: دومن لقن  زیزعلادبع  نبا  یسوم 
ار وا  مدرم  تسا و  البرک  رد  هک  صخـش  نیا  هک  مهدیم  مسق  تربمغیپ  نید و  ّقح  هب  ار  وت  تفگ ، دید و  ارم  ینارـصن  ياّنحوی  دادغب  رد 

؟ تسیک دننک  یم  ترایز 
: متفگ

دیس ترضح  شمسا  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  نامزلا  رخآ  لوسر  هداز  رتخد  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسپ 
؟ ینکیم نم  زا  ار  لاوس  نیا  هک  دش  روطچ  تسا  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا 

! وگب متفگ  مراد ، یبیجع  هیضق  تفگ 
: تفگ
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هک تسا  هفیلخ  رما  تفگ  یمشاه  یسیع  نب  یـسوم  هناخ  هب  ات  درب ، هلجع  اب  ارم  هناخ و  برد  دمآ  دوب  یبش  فصن  دیـشّرلا  نوراه  مداخ 
هچ مدیسرپ  درادن ، يا  هدیاف  تسا و  دوخ  یب  مدید  مدرک ، هنیاعم  متسشن و  هک  یتقو  ینک ، جالع  تسا  نم  شیوخ  موق و  هک  ار  درم  نیا 

؟ دراد یضرم 
؟ دیدرگ روط  نیا  هک  دش  روطچ  و 

، هدیدرگ یلاخ  تشط  رد  دوب  شمکش  نورد  هچ  ره  دندرک و  هدامآ  یتشط  مدید 
: متفگ

: دنتفگ تسا ، هدش  عقاو  هچ 
! مدیسرپ ار  ببس  داتفا  لاح  نیا  هب  نالا  درک و  یم  تبحص  دوخ  هداوناخ  اب  دوب و  هتسشن  نیا  زا  شیپ  یتعاس 

: دنتفگ
. دمآ نایم  رد  البرک  وا و  ربق  كاخ  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  تبحص  دوب و  مشاه  ینب  زا  هک  دوب  سلجم  رد  نیا  زا  لبق  یـصخش 

: تفگ یسیع  نب  یسوم 
نآ دننک . یم  هدافتسا  اوادم  يارب  ار  ءادهّشلا  دیس  ربق  زا  البرک  كاخ  هک  دنراد  ّولغ  يّدح  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  باب  رد  نایعیش 
نآ هلیـسو  هب  ارم  یلاعت  قح  دـش و  لیاز  نم  زا  یّلکب  درد  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اـب  اـما  هدـش  عقاو  نم  رب  نیا  تفگ  صخش 

: تفگ یسیع  نب  یسوم  دیشخب . یّلک  عفن  تبرت 
؟ تسه يزیچ  وت  دزن  تبرت  نآ  زا 

! یلب تفگ 
ار نآ  مه  یـسوم  داد ، یـسیع  نب  یـسوم  هب  دروآ و  ار  تبرت  نآ  زا  یکدنا  دـمآ و  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  تفر و  صخـش  نآ  روایب ، تفگ 
رب شناغف  و  دایرف ، هک  دـماین  رب  يا  هظحل  تشاذـگ و  دوخ  ربد  ناـیم  رد  ار  تبرت  صخـش ، نآ  هب  رخـسمت  ءازهتـسا و  يور  زا  تشادرب و 

: تفگ نوراه  هداتسرف  دمآ . نوریب  ینیب  یم  هک  اهنیا  وا  نوردنا  زا  دندروآ  ار  تشط  ات  و  تشطلا ) تشطلا  راّنلا  راّنلا  ، ) دمآ
؟ ینیب یم  نآ  رد  یجالع  چیه 

و مداد ، ناشن  ار  وا  رگج  لد و  متشاد و  رب  ار  یبوچ  نم 
: متفگ

. دنک جالع  ار  ضرم  نیا  درک  یم  هدنز  ار  اههدرم  هک  ربمغیپ  ياسیع  رگم 
هناخ نآ  زا  يراز  نویـش و  هحون و  يادص  دیدرگ  رحـس  نوچ  مدراذگاو  لاح  نآ  رد  ار  تبقاع  دب  تخب  دـب  نآ  مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا 

مالـسلا هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  ررکم  و  درک ، لوبق  دوخ  رب  ار  مالـسا  و  دیدرگ . ناملـسم  ببـس  نیا  هب  اّنحوی  دیدرگ . دـنلب 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  هک  تسا  یـسک  يازـس  نیا  دوـمن . یم  فیرـش  هعقب  نآ  رد  ار  دوـخ  ناـهانگ  شزرمآ  بلط  و  تفریم ،

. دیامن هرخسم  ار  البرک  كاخ 

(39  ) مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  هیده  البرک  كاخ 

: هک هدش  تیاور  ربتعم  دنس  هب  نانجلا  حیتافم  باتک  رد 
: تفگ یصخش 

نآ زا  دوب ، یکاخ  نآ  نایم  رد  مدـید  مدرک  زاب  ار  هتـسب  نوچ  داتـسرف  یعاتم  هتـسب  ناسارخ  زا  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
؟ تسیچ كاخ  نیا  هک  مدیسرپ  دوب  هدروآ  ار  هتسب  هک  يدرم 
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: تفگ
کی اهسابل  هماج و  نآ  نایم  رد  دتسرفب و  یسک  يارب  يزیچ  ترضح  هک  هدشن  لاح  هب  ات  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاح  ربق  كاخ 

. لاعتم دنوادخ  تیـشم  نذا و  هب  اهالب  زا  تسا  ناما  البرک  تبرت  نیا  دیامرف  یم  دراذگن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاح  البرک  تبرت  رادـقم 
(40  ) مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  یلع  مالسلا 

وت يوزرآ  لد  هناخ  هب  دوب  ار  ام 
وت يوب  میئوت  البرک ي  كاخ  زا 
البرک هاش  يا  وت  يوک  كاخ  میئوب 

وت يوک  ناتسلگ  يا ز  همش  میریگ 
تسانشآ ترهم  اب  هک  تسا  یلد  رد  وت  ربق 

وت يوس  هب  شدیما  يور  تسه  هک  لد  نآ 
وربآ هچ  ار  سک  وت  يالو  رهوگ  یب 

وت يوربآ  ّرد  تسالو ، نزخم  زک 
تسب شقن  قافآ  هبیتک  رب  وت  مان 

وت يولگ  نوخ  لالج ز  هماخ  اب 

البرک كاخ  تکرب  هب  ندش  ناملسم 

یم هیبیغ  رابخا  رارـسا و  ریامـض و  زا  مه  یهاگ  هگ  تشاد و  مامت  یتراهم  موجن  هیـضایر و  مولع  رد  هک   ) يریفـس يوفـص  هاش  نامز  رد 
هرابرد یقیقحت  هک  ات  دش  ناهفصا  دراو  دوب  ناهفصا  ناریا  تختیاپ  نامز  نآ  رد  دمآ  ناریا  هب  گنرف  رگرامعتسا  تلود  فرط  زا  تفگ )

ار ناهفـصا  رهـش  ياملع  مامت  درک  ادیپ  یهاگآ  شتالایخ  زا  دید و  ار  وا  یتقو  ناطلـس  دیامن . ادیپ  نآ  يارب  یلیلد  دـنک و  مالـسا  تلم و 
یناـشاک ضیف  نسحمـالم  دـنوخآ  موحرم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دومن ، توـعد  یجراـخ  صخـش  نآ  ندرک  موـکحم  ندرک و  تکاـس  يارب 

. درک ادیپ  روضح  دوب  یشاک  ضیف  هب  فورعم  هک  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  )
: دومرف دومن و  یگنرف  ریفس  نآ  هب  ور  یشاک  دنوخآ  ترضح 

هک هدـش  روطچ  دـننک . یم  رایتخا  ار  داوس  اب  هدـیمهف و  اناد و  میکح و  گرزب و  نادرم  ترافـس  يارب  زا  هک  تسا  نآ  ناـهاشداپ  نوناـق 
!؟ هدرک باختنا  ار  وت  لثم  یمدآ  گنرف  هاشداپ 

: تفگ تفشآ و  رب  هدش و  تحاران  یلیخ  یگنرف  ریفس 
!؟ متسین اناد  میکح و  نم  ییوگ ، یم  نم  هب  وت  تقو  نآ  مشاب  یم  اه  ملع  مامت  دمآرس  مولع و  ياراد  مدوخ  نم 

: دومرف یشاک  ضیف  موحرم 
؟ تسیچ نم  تسد  رد  منیبب  وگب  یناد  یم  هدرک  لیصحت  هدیمهف و  اناد و  مدآ  ار  دوخ  رگا 

یـشاک موحرم  دـش . ادـیپ  شنیبج  رب  لاـعفنا  قرع  دـش و  درز  شتروص  گـنر  يا  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  تفر و  ورف  رکف  هب  یحیـسم  ریفس 
: دومرف دز و  يدنخبل 

؟ يدش زجاع  یئزج  رما  نیا  زا  هک  وت  تالامک  دوب  نیا 
؟ دش هچ  مهد  یم  ربخ  اهناسنا  رارسا  ناهن و  زا  یتفگ  یم  هک  وت 

: تفگ ریفس 
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تبرت هک  متریح  رد  نکیل  تسا ، تشهب  ياه  تبرت  زا  تبرت  نآ  تسیچ و  وت  تسد  رد  هک  ماهدش  هّجوتم  نم  هک  میرم  نب  حیسم  هب  مسق 
!؟ ياهدروآ تسد  هب  اجک  زا  ار  تشهب 

: دومرف یشاک  ضیف  دنوخآ  موحرم 
! يا هدرک  هابتشا  تتابساحم  رد  دیاش 

: تفگ یحیسم  ریفس  تسا ، هدوب  صقان  يا  هدرب  راک  هب  روما  نیا  تافاشکتسا  رد  هک  ار  يدعاوق  و 
؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  تشهب  تبرت  وگب  وت  نکل  تسین ، روط  نیا  ریخ 

: دندومرف ضیف  موحرم 
!؟ ینکیم مالسا  تیناّقح  هب  رارقا  می  وگب  رگا  ایآ 

. دشاب یم  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  اقآ  كاپ  تبرت  تسه  نم  تسد  رد  هچنآ 
: تفگ داد و  ناشن  ریفس  هب  دوب ، البرک  تبرت  زا  هک  ار  یحیبست  درک و  زاب  ار  دوخ  تسد  سپس 

! تسوت نخس  قیدصت  تسا . تشهب  زا  يا  هعطق  البرک  دندومرف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ 
قدـص رد  مه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدـح  دـنک و  یمن  ءاـطخ  نم  ثیدـح  نیا  مولع  دـعاوق و  یتـفگ ، يدرک و  رارقا  دوخ  وت 
تبرت تشهب و  رد  دوب  نیا  ریغ  رگا  تسا  نوفدـم  تسا ، تشهب  زا  يا  هعطق  هک  تبرت  نیا  رد  ام  ربمغیپ  رـسپ  و  يدرک ، فارتعا  شراتفگ 

(41 . ) دش ناملسم  درک  هدهاشم  ار  لیلد  ناهرب و  تیعطاق  نوچ  ریفس  دش ، یمن  نوفدم  نآ 

البرک تبرت  زا  حیبست  هناد  کی 

: هک هدومرف  لقن  هرس  هللا  سدق  یسوط  خیش 
: تفگ هک  دومن ، لقن  شردپ  زا  هّللادبع  دّمحم  نب  نیسح 

. دندرک یم  تبحص  مه  اب  هتسشن  فرط  کی  هب  هک  مدید  ار  یبیرغ  نادرم  مدناوخ  یم  زامن  هنیدم  عماج  دجسم  رد 
: تفگ یم  يرگید  هب  یکی 

: تفگ هدش ، عقاو  هچ  نم  رب  هک  یناد  یم  چیه 
! هن

: تفگ
هک هملـس  ماـن  هب  ینزریپ  يزور  مدـش . دـیما  اـن  رگید  اـت  دـهدب  صیخـشت  ار  ضرم  نآ  تسناوتن  يرتـکد  چـیه  هک  دوب  یلخاد  ضرم  ارم 

؟ ییوگ یم  هچ  منک  اوادم  ار  وت  نم  رگا  تفگ  دید  تحاران  برطضم و  ارم  دمآ  نم  هناخ  هب  دوب  ام  هیاسمه 
! متفگ

: تفگ دروآ و  هدرک و  رپ  بآ  زا  يا  هلایپ  هتفر و  دوخ  هناخ  هب  مرادن . ییوزرآ  نیا  زا  ریغ  هب 
دوجو نم  رد  ضرم  درد و  نآ  زا  و  متفای ، ملاس  حیحـص و  ار  دوخ  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  مدروخ  ار  بآ  نآ  نم  یباـی  افـش  اـت  روخب  ار  نیا 

. دوبن نم  رد  ضرم  نآ  زا  يرثا  اقلطم  تشذگ و  هیضق  نآ  زا  هام  دنچ  ات  تشادن 
! يدرک بوخ  ارم  يداد و  نم  هب  هک  دوب  هچ  تبرش  نآ  منیبب  وگب  هملس  يا  متفگ  وا  هب  دمآ ، نم  هناخ  هب  هزوجع  نامه  يزور 

: تفگ دیدرگ . فرطرب  ضرم  نآ  منک و  یمن  ساسحا  يدرد  لاح  هب  ات  زور  نآ  زا  و 
: تفگ دوب ، یحیبست  هچ  نیا  هک  مدیسرپ ، مراد  تسد  رد  هک  یحیبست  زا  هناد  کی 

مدرک و شاخرپ  وا  هب  نم  مداد . وت  هب  هدرک  بآ  رد  حیبست  نیا  زا  هناد  کی  هک  تسا  هدوب  البرک  تبرت  زا  حیبست 
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: متفگ
دوخ هناخ  هب  وا  زونه  تفر و  نوریب  هناخ  زا  دـش و  كانبـضغ  مدـید  يدوب ، هدرک  اوادـم  نیـسح  ربق  كاـخ  هب  ارم  هعیـش ) يا   ) هضفار يا 

نمیا دوخ  رب  نم  و  دنکب ، دناوت  یمن  جالع  ار  نآ  یبیبط  چیه  راتفرگ و  ضرم  نآ  هب  لاحلا  و  تشگرب ، نم  رب  ضرم  نآ  هک  دوب  هدیـسرن 
یمن نآ  زا  دعب  میدش و  لوغـشم  زامن  هب  ام  تفگ  ناذا  نّذؤم  هک  دندوب  نخـس  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  هچ  نم  لاح  هک  مناد  یمن  متـسین و 

(42 . ) تسا هدیسر  وا  لاح  هب  هچ  تساجک و  هب  درم  نآ  لاح  هک  مناد 
تهاگرد ناسک  یب  هانپ  دهم  يا 
تهاوخلد ّتبحم  ءافش  دهش  يا 

نیسح وت  يالبرک  كاپ  تبرت  يا 
تهاگنامرد ياود  ار  همه  درد 

البرک نادیهش 

زوف هب  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  ترـضح  مشچ  رون  باکر  رد  و  دندیـسر ، تداهـش  هب  البرک  رد  هک  دـندوب  یناسک  اهناسنا  نیرتهب 
مکاخ نامه  نم  هن  رگ  و  درک ، رثا  نم  رد  نیـشنمه  لامک  دیدرگ . ءایلؤا  نامـشچ  يایتوت  البرک  كاخ  تهج  نادب  و  دندمآ . لئان  میظع 

ار اروشاع  نیدهاش  دادعت  یـضعب  لاوقا  ّحـصا  یـسررب  رد  یلو  تسا  فالتخا  نادنمتداعـس  نآ  یماسا  دادـعت و  دروم  رد  اّما  متـسه . هک 
قبط اّما  دـناهتفگ  هدایپ  ود  داتـشه و  راوس و  رفن  ود  یـس و  یتیاور  رب  انب  دـنناد . یم  دیهـش  رفن  راـهچ  داتـشه و  یـضعب  رفن و  ود  داـتفه و 

: دندومرف هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور 
هب اروشاع  بش  رد  نمشد  رگشل  زا  زین  رفن  یس  رگید  یتیاور  هب  دندوب و  هدایپ  دص  راوس و  جنپ  لهچ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  رگـشل 

. دندش قحلم  البرک  مولظم  رگشل 
هب اجنیا  رد  دسر . یم  رظن  هب  رفن  تفه  داتشه و  البرک  ردقلا  میظع  يادعُس  ءادهش و  دادعت  ربتعم  ياهباتک  زا  قثاو  قیقحت  زا  سپ  هرخالاب 
روآ دای  ار  ناشیا  یماسا  ناراوگرزب ، نآ  هب  تبـسن  نیِد  ءادا  نینچمه  یهلا و  هاگرد  ناکاپ  نآ  حاورا  هب  کّـسمت  كربت و  نّمیت و  تهج 

هّللا ءاشنا  دننکب . يرای  هدرب و  یمان  ام  زا  زین  ناشیا  تمایق  هک  دیاش  میوش . یم 
یحایر دیزی  نب  ّرح  - 1

دیهش ّرح  ردارب  بعصم  - 2
ّرح دنمجرا  فلخ  یلع  - 3

ّرح دنم  تداعس  مالغ  هّرغ  - 4
رَمُع نب  هّللادبع  - 5

ینادمه ریضخ  نب  ریَرب  - 6
یبلک هّللادبع  نب  بهو  - 7

يدزَا دلاخ  نب  رمَع  - 8
رمع نب  دلاخ  - 9

یبلک هّللا  دبع  نب  دعس  - 10
هّللادبع نب  ریمُع  - 11

یّلجب لاله  نب  عفان  - 12
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هجسوع نب  ملسم  - 13
رهاظم نب  بیبح   - 14
ناسح نب  ریهظ   - 15
هّللادبع نب  دیعس   - 16
نیق نب  ریهُز   - 17

ینزی هّللادبع  نب  نمحّرلا  دبع   - 18
يراصنا هظ  رق  نب  ورمع   - 19

يرافغ رذابا  هدرک  دازآ  ناوج   - 20
يوادیص دلاخ  نب  ورمع   - 21

ياش يدعسا  نب  ۀلظنخ   - 22
عاطملا یبا  نب  دیوُس   - 23

ینزام نب  ییحی   - 24
يرافغ هرق  یبا  نب  ةّرق   - 25

سنا نب  کلام   - 26
یفعج عاطم  نب  ورمع   - 27

قورسم نب  جاّجح   - 28
تسا هجسوع  نب  ملسم  رسپ  دنیوگ  یم  یضعب  دندوب ، هدرک  دیهش  هکرعم  رد  ار  وا  ردپ  هک  یناوج   - 29

يراصنا ثراح  نب  دانج   - 30
هدانج نب  رمع   - 31

هورع نب  نمحّرلا  دبع   - 32
يرکاش بیبش  نب  سباع   - 33

سباع مالغ  بذوش   - 34
يرافغ هّللادبع   - 35

يرافغ نمحّرلا  دبع   - 36
نیدجاّسلا دیس  كرت  مالغ   - 37

دایز نب  دیز   - 38
یلشهت ورمع  وبا   - 39
رجاهم نب  دیزی   - 40

یمرضح رشب  نب  دمحم   - 41
دعس رمع  مع  رسپ  مشاه   - 42

جاّجح نب  لاله   - 43
يوادیص همامت  وبا  - 44

ینادمه نیصح  نب  دیزی   - 45
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مالغ  دعس   - 46
يراصنا ریثک  نب  ییحی   - 47

یّلعم نب  یّلعم   - 48
متاح نب  يدع  نب  حاّمرط   - 49

هلظنح نب  یّلعم   - 50
هورع نب  رباج   - 51

کلام  - 52
ثراح یبا  نب  فیس   - 53

عیرس هّللادبع  نب  کلام   - 54
: دشاب یم  ریز  حرش  هب  هدوب ، رفن  تشه  ناشدادعت  هک  بلاطیبا  نب  لیقع  دالوا  زا  ءادهش  یماسا   - 55

لیقع ملسم  نب  هّللادبع 
لیقع نب  یسوم 

لیقع نب  ملسم  نب  دّمحم 
لیقع نب  رفعج 

لیقع نب  هّللادبع 
لیقع دیعس  یبا  نب  دّمحم 

تسا هدوب  رفن  هس  ناشدادعت  هک  رایط  رفعج  دالوا  یمشاه  دّمحم  نب  دمحا  مان  هب  مشاه  لآ  زا  رفنکی  لیقع . نب  یلع 
رفعج نب  هّللادبع  نب  دّمحم 

رفعج نب  هّللادبع  نب  نوع 
رایط رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع 

. دندوب يربک  بنیز  البرک  نز  ریش  نادنزرف  یگمه  هک 
: دندوب ناوج  یگمه  تسا و  هدوب  رفن  شش  ناشدادعت  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف 

رکبوبا هدازهاش 
ربکا هّللادبع 

مالسلا هیلع  نسح  نب  دمحا 
نسح نب  مساقلا  وبا 

نسح نب  مساق 
غصا هّللادبع  و 

: دندوب رفن  هن  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  اب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف 
یلع نب  رکب  وبا 

یلع نب  رمع 
یلع نب  نامثع 
یلع نب  رفعج 
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یلع نب  هّللادبع 
یلع نب  دّمحم 
یلع نب  رغصا 
یلع نب  لضف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  ماشه  ینب  رمق  ساّبع  ترضح 
البرک ناشطع  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح 

: دندوب رفن  جنپ  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  نادنزرف 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  هبش  ربکا  یلع 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  رفعج 
مالسلا هیلع  نیسح  نب  دّمحم 

مالسلا هیلع  نیسح  نب  هّللادبع 
البرک مولظم  دیهش  نیرتکچوک  رغصا  یلع 

هک نز  کی  هدوب و  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  نارای  راصنا و  باحـصا و  رفن  جـنپ  هاجنپ و  دـش ، هدربمان  هک  ییادهـش  عومجم 
نآ رد  هک  دنشاب ، یم  ملاع  نامولظم  ناطلس  ناگ  هداز  ردارب  نادنزرف و  اهومع و  رسپ  ناردارب و  ناکیدزن و  رفن  ود  یـس و  بهو و  هجوز 
هللا یلـص  مالـسا  ربمغیپ  دنزرف  هار  رد  يزابرـس  هدراذگ و  ادخ  هار  رد  داهج  نادیم  هب  مدق  داقتعا  لماک  لماک و  داقتعا  اب  کی  ره  ارحص 

. دندومن هلآ  هیلع و 
. مُهَعَم انرُشحَا  ّمهّللا  داب . ورهر  رپ  ناشهار  داش و  ناشحور 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تبرت  هب  نامز  ماما  مارتحا 

رس تشپ  ار  دوخ  تکرب  اب  رمع  زا  لاس  دون  بیرق  نونکا  مه  هک  یلعسابع  دنزرف  نایروهظ  هجیدخ  مان  هب  راگزیهرپ  هنمؤم  ناوناب  زا  یکی 
زامن دـناشک  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  دوخ  اصع  کمک  اـب  هدـمآ و  رد  اـپ  زا  هتکـس  رثا  رب  تسا  لاـس  هد  کـیدزن  هکنآ  اـب  هتـشاذگ و 

: دنک یم  لقن  دوش ، یمن  كرت  شتعامج 
رهـش طسو  نابایخ  بآ   ) ناور بآ  رد  مدرب  ار  نآ  دوب ، هدـش  فیثک  مدوب  هدروآ  البرک  زا  دوخ  هک  ار  یتبرت  رهم  لبق  لاـس  یـس  دودـح 
تسا بوخ  متفگ  مدوخ  اب  مدیسر  هک  اه  یماما  هدزاود  دجسم  يوربور  متشگرب ، هتشاذگ  لطس  نایم  رد  مداد و  وشتسش  سدقم ) دهـشم 
نیریز فرط  ندوب  سیخ  رثا  رب  مدینادرگرب  هک  ار  رهم  دوش ، کشخ  زین  شرگید  فرط  مسر  یم  لزنم  هب  هک  یتقو  ات  منادرگ ، رب  ار  رهم 

يراوگرزب ياقآ  مدید  باوخ  رد  بش  متفر . هدیلام و  دجسم  يوربور  راوید  هب  ار  متـشگنا  هدیبسچ  مگرزب  تشگنا  هب  تبرت  يردق  رهم ،
هتشاذگ و هدش  رکذ  هک  راوید  ياج  نامه  هب  ار  ناشرس  دنتسه ، هادف -  انحاورا  نامز -  ماما  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  دیـسر  منهذ  هب  هک 

: دنیامرف یم  نم  هب 
!« يا هدیلام  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  تبرت  اجنیا  »

البرک ردق 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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هّللادـبع ابا  نوخ  هک  ییاج  ـالبرک ، تبرت  رد  ینعی   ) درب رـس  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  تمدـخ  رد  زور  کـی  سک  ره  هک 
(43 . ) دوش یم  هتشون  ردق  بش  رازه  ءایحا  باوث  وا  لامعا  همان  رد  دش ) هتخیر  املظ  شنادنزرف  نارای و  مالسلا و  هیلع  نیسحلا 

البرک راونا  هعیلط  زا  وچ  نارای 
البرک راّوز  هدید  هتشگ  رون  رپ 

دش هریت  ماش  مرظن  رد  طاشن  حبص 
البرک رات  بش  ماف  هریت  حبص  زا 

نیمز نآ  رد  سگرن  هک  شیوخ  مشچب  مدید 
البرک رامیب  هدید  وچ  یتسیرگب 

یمشاه ناناوج  ّطخ  رگ  تسا  خرس 
البرک راز  نمس  نحص  راز  هزبس  زا 

البرک نیمز  تیّصاخ  تشه 

: هلمج نآ  زا  دراد ، یناوارف  راثآ  ّقثوم  تایاور  ساسا  رب  ءادهّشلا  دیس  ترضح  تبرت 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا ، زامن  یلوبق  بجوم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  هدیـسر  تایاور  قبط   - 1

: دیامرف
. ۀعبَّسلا ُبجُحلا  ُقِرخی  مالسلا  هیلع  نیسُحلا  َۀبُرت  یلَع  ُدوُجُّسلا 

. دراد یم  رب  زامن  نآ ) یلوبق  عنم   ) زا ار  باجح  تفه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  ندرک  هدجس 
تـسد رد  ار  حـیبست  رکذ ، نودـب  یّتح  و  دنـسیون ، یم  لامعا  همان  رد  هنـسح  لهچ  رکذ  ره  يارب  ءادهّـشلادیس  تبرت  حـیبست  اـب  رکذ   - 2

. دراد هنسح  تسیب  کی  ره  ندناخرچ 
يدیلپ ره  زا  ار  دازون  دوجو  دزاسیم و  لدبم  الط  هب  ار  سم  هک  يریسکا  دننام  دننک  زاب  ءادهّـشلا  دیـس  تبرت  اب  ار  دازون  ماک  هاگ  ره   - 3

. دراک یم  وا  لد  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ّتبحم  هدومن و  رود 
. دوشیم هدیناهر  ربق  باذع  زا  دشاب  البرک  تبرت  هک  یتیم  ره  ربق  ینعی  دحل  رب   - 4

. تسا هدیدرگ  رکذ  فلتخم  بتک  رد  تسا و  هدش  هبرجت  رایسب  هکنیا  امک  دشاب  یم  شخب  افش  ینامرد  یب  درد  ره  رب  البرک  تبرت   - 5
لمح دوخ  اب  ار  نآ  سک  ره  و  يدـنزگ ، ره  تافآ و  ره  زا  دـشاب  یم  راصح  ینعی  نصح ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لتقم  كاخ   - 6

. دنام دهاوخ  ظوفحم  دیامن ،
نآ رب  البرک  تبرت  یمک  ددرگ و  عطق  اج  همه  زا  هراـچ  و  دـیآ ، مطـالت  هب  اـیرد  هاـگره  ینعی  تساـهایرد  جاّوم  مطـالت  شخب  مارآ   - 7

. دریگیم مارآ  ایرد  دنشاپب 
تاملظ دـنک و  یناشفا  رون  ات  تسین  يدیـشروخ  هام و  تماـیق  زور  رد  هک  هاـگ  نآ  تسا  تشهب  ناـیروح  هفحت  ـالبرک  مولظم  تبرت   - 8

يالاب رد  هدش و  هتشادرب  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  تبرت  هک  البرک  كاخ  دنوادخ  روتـسد  هب  دریگ ، یم  ارف  ار  اج  همه  رـشحم 
هکنیا امک  دزاس  یم  هریخ  ار  ناگدـید  همه  دـنک و  یم  نشور  ار  اج  همه  ترـضح  نآ  تبرت  زا  یمیظع  رون  دوش و  یم  هداد  رارق  تشهب 

(44 . ) دنک هاگن  نآ  هب  میقتسم  دناوت  یمن  یسک  دنز و  یم  ار  ناسنا  مشچ  دیشروخ 

نامیا البرک و  ترایز 
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: هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  یمرضخ  رفعج  وبا 
: لاق

اّبحم انل  ناک  نم  نمؤم و  وهف  لبق  ناف  هبلق  یلع  انّبح  نفرعیف  ۀّنجلا  لها  نم  ّهنا  ملعی  نَا  َدارا  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  لوقی  تعمس 
ۀّنجلا و لها  نم  ناک  تیب و  لها  انل  بجی  ام  اراّوز  اّبحم و  مالسلا  هیلع  نیسحلل  ناک  نمف  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  ةرایز  یف  بغریلف  سیلف 

(45 . ) نامی الا  صقان  ناک  ارّوز  نکی  مل  نم 
: دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یمرضخ  رفعج  وبا 

و تسا ، نمؤم  سپ  درک ، لوبق  وا  بلق  ار  ام  تبحم  رگا  دنک ، هعجارم  شبلق  هب  هن ، ای  تسا  تشهب  لها  زا  دنادب  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره 
لها وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  بحم و  سک  ره  و  دراد ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تراـیز  هب  تبغر  دوب  اـم  ّبحم  هک  یـسک 

. دشاب یم  نامیالا  صقان  وا  دشابن  ترضح  نآ  ربق  رئاز  یلو  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ام و  بحم  رگا  و  تسا ، تشهب 
وت نابرق  موش  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

وت ناج  يادف  ددرگ  یلباق  درادن  ناج 
وت يور  منیبب  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

وت يوک  رد  وت  يادف  متشگ  یم  شاک 
البرک منیبب  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

اونین يادف  اداب  نم  یتسه  همه  يا 
وت هار  میوپب  ات  ناج  نیسح  مراد  وزرآ 

وت هاوخ  لد  موش  میوج ، زور و 

البرک رئاز  رب  ادخ  تاهابم 

: تفگ هک  تسا  لوقنم  یبراحم  حیرذ  زا 
مینک یم  لقن  ناشیا  هب  هاگ  ره  نم  نادـنزرف  موق و  زا  دـسر  یم  نم  هب  هچنآ  مدرک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  هب 

: دنیوگ یم  دننک و  یم  نم  بیذکت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  باوث 
: دومرف ترضح  مالسلا  هیلع  رفعج  ماما  رب  يدنب  یم  غورد  وت 

! حیرذ يا 
اهنآ مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناریاز  هب  دنک  یم  تاهابم  یلاعت  قح  هک  هللاو ، دنورب . دنهاوخ  هک  اج  ره  هب  هک  ار  مدرم  راذگب 

: هک ناشیا  هب  دیامرف  یم  هکنآ  یّتح  دوخ  شرع  نالماح  نیبّرقم و  هکئالم  اب  دنور ، یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  رود  ياه  هار  زا  هک 
همطاف يوس  هب  ترـضح و  نآ  يوس  هب  قوش  تیاهن  اب  دناهدمآ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ناگدـننک  ترایز  دـینیب  یمن  ایآ 

: هک مروخ  یم  دنگوس  دوخ  تمظع  لالج و  تّزع و  هب  اهیلع . هللا  مالس  ارهز 
ناتسود يارب  ماهدرک  ایهم  هک  یتشهب  رد  ار  ناشیا  منادرگ  لخاد  مراد و  یمارگ  ار  ناشیا  هک  ار  دوخ  تمارک  ناشیا  يارب  منادرگ  بجاو 

! نم هکئالم  يا  دوخ . نالوسر  ناربمغیپ و  دوخ 
یم تسود  ارم  هک  ره  تسا و  نم  بیبح  ربمغیپ و  وا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  بوبحم  هک  دنا  نیـسح  ناگدننک  ترایز  اهنیا 

وا بوبحم  اـی  ارم  بیبح  هک  ره  و  دراد . یم  تسود  ار  وا  بوبحم  دراد  یم  تسود  ارم  بیبح  هک  ره  دراد و  یم  تسود  ارم  بیبـح  دراد 
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هاگیاج ار  مّنهج  و  منازوسب . ار  وا  دوخ  شتآ  هب  منک و  باذع  دوخ  ياه  باذع  نیرتدب  هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  نم  رب  دراد  یم  نمشد  ار 
(46 . ) مشاب هدرکن  باذع  ار  نایملاع  زا  کی  چیه  هک  منک  باذع  ار  وا  منادرگ و  وا 

ار البرک  رئاز  کئالم  تعیاشم 

: هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
دصتفه زا  ار  وا  دننک  تعیاشم  البرک  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  مزع  هب  دیآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  یـصخش  نوچ 

. دنناسرب شلها  هب  ار  وا  ات  وا  رس  تشپ  ور و  شیپ  پچ و  تسار و  بناج  زا  وا  ياپ  ریز  وا و  رس  يالاب  زا  کلم 
: هک يدانم  ار  وا  دنک  ادن  ار  ترضح  نآ  دنک  ترایز  نوچ  سپ 

(. ار لمع  ریگ  رس  زا  سپ  دش  هدیزرمآ  تناهانگ  )
. دوش دوخ  هناخ  لخاد  ات  هکئالم  نآ  دندرگ  یمرب  وا  اب  سپ 

: هک دنیوگ  یم  وا  هب  سپ 
(. میدرپس ادخ  هب  ار  وت  )

ار و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دننک  یم  ترایز  و  زور . ره  وا ، گرم  زا  دعب  وا و  ندرم  زور  ات  دنیآ  یم  وا  ترایز  هب  هتـسویپ  سپ 
(47 . ) تسا درم  نآ  زا  شباوث 

نیسح ياوأم 

نم ياوأم  دوب  اجنیا  البرک  نیمز  يا 
نم ياهمغ  نوزف  اجنیا  البرک  يا  دوش  یم 

اپ هداهنب  ادخ  شرع  وت  يور  رب  البرک 
نم ياپ  ریز  كاخ  ملاع  قلخ  دسوبب  ات 

دوب نازابناج  يداو  رگد  اجنیا  البرک 
نم ياندا  وا  ربکا  رفعج ، نوع و  نیسوق  باق 

دوب اجنیا  یفطصم  روط  يداو  البرک 
نم يامیس  مرهاوخ  دنیب  اجنیا  نوخ  قرغ 

دوش یم  ارهز  رازلگ  نیمزرس  نیا  البرک 
نم ياهلگ  دوش  رپرپ  رگیدکی  رانک  رد 

ایح یب  نود  رمش  نم  نتشک  يارب  زا 
نم يانیس  هنیس  رب  همکچ  اب  دنزیم 

دنک لزنم  ین  يالاب  ینارون  رس  نیا 
نم يان  زا  رگج  نوخ  ین  كون  زا  دکچ  یم 
زادگ ناج  ياه  همغن  اب  لد  مارآ  نوچ  هکره 

نم يانیم  زا  یم  دش  ون  رگا  شوهدم  دوش  یم 
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مالسلا هیلع  نیسح  ربق  ترایز  كرات 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  یصخش 
ترایز هب  رداق  هک  یلاح  رد  و  ار ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  دنک  كرت  هک  یـسک  ّقح  رد  دیئامرف  یم  هچ  موش ، وت  يادف 

؟ دشاب ترضح  نآ 
: دومرف

و تسا . عفان  وا  يارب  هک  ار  يرما  تسا  هدرمش  کبس  و  تسا ، هدش  ام  ّقاع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  ّقاع  وا  هک  میوگ  یم 
ترـضح نآ  ترایز  و  دیامن . یمار  وا  یئایند  تاّمهم  تیافک  و  ددرگ . یم  لفکتم  ار  وا  جئاوح  ادخ  دنک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  هک  ره 

رد دزرمآ ، یم  ار  وا  هلاس  هاجنپ  هانگ  و  دـهد ، یم  ضوع  وا  هب  ادـخ  دـیامن  جرخ  هار  نیا  رد  هچنآ  و  دـیامن ، یم  بلج  يزور  هدـنب  يراب 
. دوش وحم  وا  لمع  همان  زا  هکنآ  رگم  دشابن ، وا  رب  یئاطخ  هانگ و  چیه  هک  ددرگ  یم  زاب  شیوخ  لها  يوس  هب  یلاح 

رب دوش  لخاد  هک  تشهب  يوس  هب  يرد  وا  يارب  دوش  هداشگ  دنهد و  یم  لسغ  ار  وا  دـنوش و  یم  لزان  کئالم  دریمب  رفـس  نیا  رد  رگا  و 
وا هک  یمهرد  ره  ضوع  هب  یلاعت  قح  وا و  يزور  رد  نآ  زا  دوش  لزان  هک  يرد  وا  يارب  دوش  هداشگ  دنامب  ملاس  رگا  و  یتشهب . میـسن  وا 
وت يارب  ار  ضوـع  نیا  ادـخ  هک  دـنیوگ  وا  هب  دوـش  روـشحم  نوـچ  و  دـیامن ، هریخذ  وا  يارب  دـهدب و  وا  هب  مهرد  رازه  تسا  هدرک  جرخ 

(48 . ) دیناسر وت  هب  زورما  تسا و  هدرک  هریخذ 

البرک ترایز  تلیضف 

: دنک یم  لقن  دامح  نبا  هّللادبع 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 

وا رب  دیـسانشب و  ار  نآ  دـیاب  هک  نانچ  نآ  مرادـن  ناـمگ  و  تسا . هدـشن  هداد  يدـحا  هب  نآ  لـثم  هک  تسه  یتلیـضف  امـش  دزن  داـمح  يا 
! دیئامن تظفاحم 

و دـناهدرک ، ءاطع  قیفوت  ناشیا  هب  و  دـناهدرب ، مان  راک  نآ  يارب  ار  ناشیا  هک  تسه  یلها  تلیـضف  نآ  يارب  زا  و  دـینک . نآ  ّقح  هب  ماـیق  و 
: مدیسرپ تسا . هدیشخب  ناشیا  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  یتمحر  نیا 

؟ تسا مادک  دیدومن  فصو  دیدرب و  مان  هک  تلیضف  نآ 
: دومرف

وا ترایز  هب  هک  ره  تسا . هدش  نوفدم  بیرغ  نیمز  رد  تسا و  بیرغ  وا  هک  اریز  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مّدج  ترایز 
دای هب  ار  وا  هک  ره  دزوس . یم  شلد  دشاب و  یم  كانهودـنا  وا  تبیـصم  رب  دور ، یمن  وا  ترایز  هب  هک  ره  و  دـیرگ . یمرب  وا  رب  دور ، یم 

. دنک یم  مّحرت  دروآ  یم 
و دـندرک ، بصغ  ار  وا  قح  تسین و  وا  دزن  یتسود  یـشیوخ و  هک  یناـبایب  رد  وا ، ياـپ  نیئاـپ  رد  شرـسپ  ربق  يوس  هب  دـنک  رظن  هک  ره  و 

دندرک عنم  و  دنتخادنا ، هدرکن  نفد  ینابایب  رد  دنتشک ، ار  وا  ات  دندرک  رگیدکی  يروای  و  نید ، زا  ناّدترم  نارفاک و  زا  یعمج  دندش  عمج 
شتیب لها  وا و  ّقح  رد  هک  یتیـصو  و  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قح  دندرک  عیاض  و  دندروخ ، یم  ناگـس  هک  یتارف  بآ  وا  زا 

. دوب هدرک 
و وا ، یئاهنت  زا  دـبای  یم  تشحو  دور ، یم  وا  دزن  هک  ره  دوخ . نایعیـش  ناشیوخ و  ياهربق  ناـیم  رد  هتفاـی  اـفج  دـیدرگ ، نوفدـم  وا  سپ 

ّقح و  تسا ، هدرک  ناحتما  نامیا  هب  ار  شلد  ادخ  هک  یـسک  رگم  وا  دزن  دور  یمن  هک  تسا  هداتفا  یلزنم  رد  و  شراوگرزب . ّدج  زا  يرود 
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. دشاب هدناسانش  وا  هب  ار  ام 
: متفگ سپ 

هدش روهـشم  ناشیا  دزن  نم  وا و  لاوما  ظفح  هفیلخ و  تمدخ  هب  مدش  التبم  هکنآ  ات  ترـضح ، نآ  ترایز  هب  متفر  یم  نم  موش  وت  يادـف 
: هک دومرف  دراد . يرایسب  باوث  ترضح  نآ  ترایز  هک  مناد  یم  نم  ماهدرک و  كرت  هیقت  يارب  زا  الو  نیا  رد  اذهل  ما .

.)!؟ تسا اه  یکین  هچ  ام  دزن  ار  وا  دراد و  تلیضف  هچ  دوریم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  یسک  هک  یناد  یم  )
: متفگ

: هک دومرف  هن .
: وا هدننک  ترایز  تلیضف  اّما  )

هب و  ماش .) حبـص و  ره  وا  يارب  مینک  یم  مّحرت  سپ  تسه  وا  يارب  ام  دزن  هچنآ  اـّما  اـه و  نامـسآ  هکیـالم  وا  هب  دـننک  یم  تاـهابم  سپ 
: هک مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  قیقحت 

ای ناینج  ای  هکئـالم  زا  وا  رب  دتـسرف  تاولـص  هک  یـسک  زا  تسا  هدوبن  یلاـخزگره  تسا  هدـش  نوفدـم  هک  يزور  زا  ترـضح  نآ  هضور 
یم وا  رب  تکرب  يارب  زا  ار  دوخ  دنک و  یم  ترـضح  نآ  هدننک  ترایز  لاح  يوزرآ  رگم  تسین  زیچ  چیه  و  ارحـص . نایـشحو  ای  نایمدآ 
نآ زا  دـعب  ترـضح . نآ  ربـق  يوس  هب  ندرک  رظن  هب  تسا  هتفاـی  تکرب  هکنآ  يارب  دراد  یم  ربـخ  دـیما  وا  يوس  هب  ندرک  رظن  هب  دـلام و 

: هک دومرف 
هام همین  رد  دـننک  یم  هحون  هبدـن و  دـنور و  یم  نانز  ترـضح و  نآ  ربق  دزن  دـنور  یم  ناشیا  ریغ  هفوک و  یحاون  زا  یموق  هک  ماهدینـش  )

)؟ دنناوخ یم  هیثرم  یضعب  دننک و  یم  رکذ  ار  ترضح  نآ  زوسناج  ياه  هّصق  یضعب  دنناوخ و  یم  نآرق  یضعب  سپ  نابعش 
: متفگ

: هک دومرف  یئامرف . یم  هک  ییاهنیا  زا  یضعب  مدید  موش  وت  يادف  یلب 
زا هیثرم  دننک و  یم  حدم  ار  ام  ام و  يوس  هب  دنیآ  یم  هک  تسا  هدومرف  ررّقم  ار  یعمج  مدرم  نایم  رد  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  )

ناشیا و ریغ  ناشیوخ و  زا  اهنآ  رب  دـننک  نعط  هک  ار  یناـسک  تسا  هدـینادرگ  اـم  نمـشد  و  دـنناوخ . یم  دـنیوگ و  یم  اـم  تبیـصم  يارب 
(49 (. ) ار ناشیا  رادرک  دنرامش  حیبق  ناشیا و  رب  دننک  ءازهتسا 

البرک راد  هنیئآ 

تسا هراتس  تنیگن  قشع  نامسآ  يا 
تسا هراشا  کی  اب  وت  يارب  ندش  نابرق 

وت يارس  رد  دشکب  رس  هک  ناشکهک  ره 
تسا هراخ  گنس  یکی  وچ  وت  ياپ  شیپ  رد 

شرع قاس  هب  هتشونب  وت  يور  راونا 
تسا هراث  نبا  نیسح  نیسح و  تسا  هّللاراث 

لد هتسکش  يا  دوخ  بیان  هب  هگن  امنب 
تسا هراظن  ردنا  وت  يوس  ماب  يور  زا 

نیبب یلو  تهار  رس  رب  ماهداد  رس 
تسا هراوس  میودع  كاخ و  يور  هب  ممسج 
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اه هچوک  هب  مبیرغ  مسج  دیشک  هکسب 
تسا هرانق  رب  منت  هراپ  ره  هزیوآ 

ماهدینش وت  زا  نخس  نیا  بیغ  اما ز 
تسا هرامش  یب  تنت  مخز  هاگلتق  رد 

عادو مد  ردنا  تمدید  هب  لد  مشچ  اب 
تسا هراوخ  ریش  نیسح  وت  هنیس  يور  رب 

شورخ رپ  يایرد  وت  قشع  الو و  رهم و 
تسا هرانک  ردنا  يا  هرطق  وچ  لد  مارآ 

دبای یم  تاجن  دشاب  مه  شتآ  رد  رگا  نیسح  رئاز 

: تفگ یم  هک  تسا  هدرک  لقن  دوواد  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  همحّرلا  هیلع  سوواط  نب  دیس 
. متفر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  هبترم  کی  هام  ره  نم  هک  تفگ  دنتفگ . یم  دمحم  نب  یلع  ار  وا  هک  متشاد  يا  هیاسمه  نم 

البرک هب  زور  دنچ  تّدم  رد  و  مدـش ، هناور  هدایپ  یتّدـم  زا  دـعب  و  متفرن ، البرک  هب  یتّدـم  دـش  فیعـض  ممـسج  تفر و  الاب  مّنـس  نوچ  و 
یم نم  هب  هدمآ و  نوریب  ربق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  مدید  متفر  باوخ  هب  نوچ  مدناوخ و  زامن  مدرک و  ترایز  مدیـسر ،

: دیوگ
؟ يدرک افج  ارم  ارچ 

! يدوب راکوکین  نم  هب  نیا  زا  لبق  و 
ماهدمآ هار  زور  دنچ  دشاب  نم  رمع  رخآ  هک  مدیسرت  تقو  نیا  رد  تسا و  هدش  تّوق  یب  میاپ  تسا و  هدش  فیعض  ممسج  دیس  يا  متفگ 

: دومرف مونشب ، امش  زا  مهاوخ  یم  تسا  هدیسر  نم  هبامش  زا  یتیاور  ماهدیسر و  تترایز  هب  ات 
! وگب

: دیا هدومرف  امش  هک  دننک  یم  تیاور  هک  متفگ 
: دومرف منک . یم  ترایز  شتافو  زا  دعب  ار  وا  نم  دوخ  تایح  رد  دیآ  نم  ترایز  هب  هک  ره 
(50 . ) مروآ یم  نوریب  ار  وا  شتآ  زا  مبایب  مّنهج  شتآ  رد  ار  وا  رگا  ماهتفگ و  نم  یلب  هک 

اه تشون 

.351 بئاصملا : رحب  -1
.282 ج 1 : رونلا : لوکشک  -2

مالسلا راد  -3
.168 یسلجم : موحرم  رئاّزلا  ۀفحت  -4

.153 ج 85 : راونالا : راحب  -5
158 نامه : -6

.141 بولقلا : داشرا 
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.211 يدراهتشا : يدمحم  دمحم  مالسا ، گرزب  ياهتیصخش  زا  یتارظانم  -7
.255 راونالاراحب ج 44 : -8

83 ةویحلا : تارمث  -9
.104 ینامسآ : راونا  سلاجملا -  ۀفحت  -10

.327 هینیسحلا : صئاصخ  -11
رئاّزلا ۀفحت  راونالا ج 10 -  راحب  -12

-14 رونلا ج 1 : لوکشک  -13
.202 هینیسحلا ج 1 : تامارک  ةویحلا . تارمث  -14

. هّنجلا حاتفم  باتک  -15
.139 مالسلا ج 2 : هیلع  هتیب  لها  هّللا و  لوسر  ةریس   - 354 لامآلا : یهتنم  -16

18 رونلا ج 2 : لوکشک  -17
.64 رونلا ج 1 : لوکشک  -18

.132 رونلا ج 1 : لوکشک  -19

.136 رونلا ج 1 : لوکشک  -20
.349 بئاصملا : رحب  -21

.86 ةرایّزلا : لماک  -22
.56 ةاّجنلا : ۀنیفس  -23
.59 ةاّجنلا : ۀنیفس  -24

.243 راونالا ج 4 : راحب  -25
.63 ةاّجنلا : ۀنیفس  بئارغلا -  زنک  -26

.352 رونلا : لوکشک  ةرایزلا -  لماک  -27
.84 مالسلا : هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  -28

.227 ءادهشلا : دیس  -29
.245 ءادهشلادیس : -30

87 ج 10 :. راونالاراحب . -31
.69 ینیسح : اضرریم  نیسح ، ياهناتساد  . 346 ج 2 : هریبک ، ناهانگ  . 52 يزاوها : یفطصم  نیسح ، ماما  تامارک  -32

رئاّزلا ۀفحت  ةرایزلا -  لماک  -33
.253 ةرایّزلا : لماک  هعیّشلا -  لئاسو  -34

334 ج 3 : ثداوحلا : عیاقولا و  -35
.34 ینیسح : تایانع  زا  یتایاکح  و 

.432 یماطسب : لضاف  هینیسحلا ، ۀفحت  -36
يرتشوش خیش  سلاجم  باتک  -37

.112 تفگش : ياهناتساد  -38

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2818 

http://www.ghaemiyeh.com


.267 هینیسحلا ج 1 : امارک ت  سلاجملا -  ۀفحت  -39
. دش هتشاگن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  زور  رد  قوف  ناتساد  ؛88  تالسوت -40

خیش یلاما  مالسلا -  راد  -41
.258 یسوط : خیش  یلاما  -42
.86 راونالا ج 10 : راحب  -43

.186 رونلا ج 1 : لوکشک  -44
راونالا ج 10. راحب   - 72 ةاّجنلا : ۀنیفس  -45

76  - 75 راونالاراحب ج 101 :  143 ترایزلا : لماک  -46
،145 تارایزلا : لماک  -47

تیاور 59.  67 راونالاراحب ج 101 :
45 بیذهتلا ج 6 : -48

49 . 204 كردتسملا ج 2 :
73  - 74 راونالاراحب ج 101 :

203 كردتسملا ج 2 :
-10850 نیعلارون :

16 راونالاراحب ج 101 :
.324 كردتسملا ج 2 :

لوادلج مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد 

همدقم

: فیلات
دمحم مساـقلا  یبا  نیملاـعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملا  ءاـیبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاـعلا ، بر  دـمحلا هللا  هداز  فلخریم  یلع 

هل نیملاعلا  حاورا  یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  امیـس  اریهطت ، مهرهط  تیبلا و  لـها  سجرلا  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  نیموصعملا 
(1 « ) بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نم  و   » میظعلا هباتک  مکحم  یف  یلاعتو  كرابت  هللا  لاق  ءادفلا ،

یلدـکاپ و تـالامک  زا  هدوـب و  مارتـحا  میرکت و  هتـسیاش  درادـب  یمارگ  مرتـحم و  ار  ادـخ  نید  ياـهتمالع  اـههناشن و  رئاعـش و  سک  ره 
يرادازع و دـنک ، یم  مهارف  ار  یحور  يوـنعم و  دـشر  يوـقت و  ياـه  هنیمز  اـههناشن و  رئاعـش و  هک  یلاـمعا  زا  یکی  تسا . یـسانشادخ 

ماـما ترـضح  يارب  ندرک  هیرگ  عزف و  عزج و  نویـش و  یباـت و  یبو  يراز  هلاـن و  یناوخ و  هیثرم  ییارـس و  هحوـن  متاـم و  يراوـگوس و 
ناسنا هک  رتحضاو  نیا  زا  یتمالع  هچ  رتمهم  نیا  زا  يرکذ  هچ  رتهب  نیا  زا  يدای  هچ  رتالاب  نیا  زا  يراعـش  هچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نیسح دای  شاهمه  هللا  قلخ  ام  لوا  زا  ادخ  هک  رتمهم  مالسلا  هیلع  نیسح  رکذ  زا  يرکذ  هچ  دنک ، تسادخ  دای  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  دای 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرادازع  هیرگ و  رکذ و  دای و  شرافـس  هیـصوت و  ءایلوا  ءایـصوا و  ءایبنا و  نایـشرع و  همه  هب  هدوب و  مالـسلا  هیلع 
: درک باطخ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  ادخ  دوخ  هدرک ،

(2 . ) دوشیم مارح  منهج  شتآ  هب  شندب  دروآ  رد  ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ای  دنایرگب و  ای  دنک و  هیرگ  هک  یسک  یسوم  يا 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دوخ 
ياهتمعن هب  هدژم  نادنخ و  زور  نآ  رد  هک  دنک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  یمـشچ  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمـشچ  ره 

. دوش یم  هداد  وا  هب  تشهب 
: دومرف درک  رظن  نیسح  ماما  هب  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دوخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  دوخ  تخیر . کشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  مالـسلااهیلع ) ) ارهز ترـضح  دوخ  نمؤم . ره  هیرگ  يا 
: دومرف

. دوش یمن  نیسح  يا  وت  تبیصم  ياهزور  لثم  يزور  چیه 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ 

دنوادخ هکنیا  زج  دوش ، نایرگ  ای  دزیرب  شمـشچ  زا  کشا  هرطق  کی  ام  يارب  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  متـسه . امـش  ياهکـشا  هتـشک  نم 
هیلع نیـسح  ماما  شاباب  يارب  شاهمه  دـید  یم  بآ  ماعط و  یتقو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دوخ  دـهدرارق . تشهب  رد  هشیمه  ار  وا  ياـج 

. درک یم  هیرگ  مالسلا 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوخ 

ار وا  ادخ  دوشب  يراج  شتروص  رب  کشا  هک  يروط  هب  دوشب  نایرگ  شاهمشچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتـشک  يارب  هک  ینمؤم  ره 
لیماف هداوناخ و  دنک و  هیرگ  هبدـن و  هحون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  یـسک  رگا  دـهد . یم  اج  تشهب  ياه  هفرغ  رد  هشیمه  يارب 

رازه ود  جح و  رازه  ود  باوث  ادخ  هک  متـسه  نماض  نم  دنهدب ، یلـست  مه  هب  دعب  دـنک و  توعد  ازع  هماقا  يارب  ار  نایعیـش  ناتـسودو و 
دتفیب و شتیب  لها  نیـسح و  ام و  ياهتبیـصم  دایب  هک  سک  ره  دـسیونب . شلمع  همان  رد  ار  ادـخ )  ) شدوخ هار  رد  گنج  رازه  ود  هرمع و 

دوخ دنزرمآ . یم  ار  شناهانگ  مامت  هکئالم  دزوسب ، ام  يارب  شلد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رگا ار  وا  ناهانگ  مامت  ادخ  دزیرب  کشا  ام  يارب  یسگم  رپ  هزادنا  هب  میوش و  روآ  دای  وا  شیپ  ام  ای  دنک  دای  ار  ام  ياهتبیصم  هک  سک  ره 
ام يارب  دوش و  نایرگ  مومغم و  مومهم و  هدش ، ام  هب  هک  یملظ  ام و  یمولظم  يارب  سک  ره  دشخب . یم  دشاب  مه  ایرد  فک  هزادنا  هب  هچ 
هک ینوخ  يارب  دوش  نایرگ  شمـشچ  سک  ره  تسا …  تدابع  ام  يارب  شنزح  و  دهد . یم  وا  هب  حیبست  باوث  ناحبـس  يادخ  دشکب  هآ 

رارق تشهب  رد  ار  وا  ياج  هشیمه  دنوادخ  هدش ، هدرک  کته  ار  ام  تیـصخش  تمرح و  ای  هدش  هتفرگ  ام  زا  هک  یقح  ای  هدـش  هتخیر  ام  زا 
. دراد مه  باوث  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  رگم  تسا ، هورکم  هیرگ  عزج و  ره  دهد . یم 

. دنک یم  ترفغم  بلط  شناگدننک  هیرگ  راوز و  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دیوگب و رعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارـس  هحون  هیثرم و  رد  هک  یـسک  ره  دراد …  ادخ  شیپ  یماقم  هچ  دـنادب  هدـننک  هیرگ  ای  رئاز  رگا 
رد ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دنک و  هیرگ  ام  يارب  شدوخ  ای  رفن و  کی  ای و  هد  هب  دسریم  ات  تسوا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ 
ای  … دندرک . یم  ییارس  هیرگ  يرادازع و  شدج  يارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دوخ  ایو  تسا …  تشهب  رد  شیاج  دروآ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دوخ 
ياه تیبصم  دایب  سک  ره  تسه و  ام  ماقم  هجرد و  رد  تمایق  زور  دنک ، هیرگ  دناهدروآ  امرس  هب  هک  هچنآ  ام و  ياهتبیصم  دایب  سک  ره 

. دوش یمن  نایرگ  وا  مشچ  تسا  نایرگ  اهمشچ  مامت  هکیزور  رد  دنایرگب ، دیرگب و  ام 
رگا تسا . هدرم  اهبلق  همه  هک  يزور  رد  دـناریم  یمن  ار  وا  بلق  ادـخ  دنیـشنب ، دـننکیم ، هدـنز  ءایحا و  ار  اـم  رما  هک  یـسلجم  رد  سک  ره 
هاوخ دزرمآ  یم  ارت  ریغص  هریبک و  ناهانگ  همه  یلاعت  قح  دوشب  يراج  تتروص  يور  تکـشا  ینک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ 
هیلع نیـسح  ماما  رب  سپ  یـشاب ، هتـشادن  یهانگ  چـیه  یهاوخ  یم  ینک  تاقالم  ار  ادـخ  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  رگا  دایز ، ای  دـشاب  مک 
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ماما ناشدوخ  دـج  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  يرگـسع و  ماما  يداه و  ماـما  داوج و  ماـما  دوخ  نک . هیرگ  ناوخب و  تراـیز  مالـسلا 
. دندرک یم  هیرگ  نیسح 

: دندومرف نامز  ماما  دوخ  الصا 
رد هک  ار  ریرحت  هب  هتـشغآ  قاروا  نیا  دـمآ . دـهاوخ  شیاج  رد  هللااشنا  هک  منک . یم  هیرگ  نوخ  تیارب  دوش  مامت  ممـشچ  ياهکـشا  رگا 

يرادازع و هک  دنک  یم  نشور  ام  يارب  هک  تسا » مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هضور  هیرگ و  هچخیرات  هیرگ و  باوث   » دـیناوخ یم  لباقم 
: دنیوگ یم  رکف  جک  ياهمدآ  يرسکی  هک  اهیوفص  نامز  زا  هن  هدوب  مدآ  ترضح  نامز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  هضور و 

( مدآ  ) ترـضح نآ  نامز  زا  هدمآ  لمع  هب  هک  ییاه  یـسررب  قیقحت و  اب  دناهدرک . تسرد  اهنآ  هک  هدوب  اهیوفـص  نامز  زا  یناوخ  هضور 
وزج ار  ام  یگمه  ادـخ  هللاءاشنا  نالا . ات  هدوب  مدآ  ترـضح  نک  هیرگ  نیلوا  مالـسلا و  هیلع  لـیئربج  ترـضح  ناوخ  هضور  نیلوا  هدوب و 

نآ دشاب ، هتـشاد  یباوث  لوا ) دلج  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتـساد   ) وزج نیا  مه  رگا  دهد و  رارق  هللادبعابا  ترـضح  ناکدـننک  هیرگ 
مالـسلا میامن . یم  هیدـه  هداز  فلخ  ریم  دـمحا  خیـشآ  مدیهـش  ردارب  نینچمه  قوقحلاوذ ، ناگرزب  املع ، ادهـش ، لـحار ، ماـما  حور  هبار 

هداز فلخ  ریم  یلع  هلآ **  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نیسح  ناتسآ  ناوخ  هضور  رکون و  هللا ** . ۀمحر  مکیلع و 

مدآ ترضح  هیرگ 

يور هک  درک ، هیرگ  ردـقنآ  تشهب ، اوح و  قارف  زا  دوب و  هدرک  هک  يراـک  زا  دـش  نوریب  تشهب  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  یتقو 
نیا لاس  لهچ  ات  و  دـندیماشآیم . نآ  زا  اههدـنرپ  هک  دـش  یم  يراج  نآ  زا  شمـشچ  کشا  دـش و  تسرد  يوج  لثم  رایـش  ود  شتروص 

. دوب بئات  نامیشپ و  دوخ  هدرک  زا  و  تشاد ، همادا  هیرگ 
. درک هبوت  و 

نآ دزومایب و  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  یتاملک  هک  داتـسرف  ار  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  ترـضح  تفریذـپ و  ار  وا  هبوت  لاـعتم  دـنوادخ 
. دوب هدید  شرع  رد  البق  هک  دوب  نامه  تاملک 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 
: وگب

. ناسحالا کنم  نیـسحلا  قحب ) ناسحالاذ  ای   ) نسحلا و قحب  نسحم  ای  همطاف ، قحب  رطاف  اـی  یلع ، قحب  یلاـع  اـی  دـمحم ، قحب  دـیمح  اـی 
: دومرف دمآ . درد  هب  شبلق  دش و  يراج  شکشا  دیسر ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مسا  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  یتقو 

؟ دش يراج  مکشا  تسکش و  مبلق  تسا  نیسح  هک  مسا  نیمجنپ  رکذ  رد  ارچ  لیئربج  ردارب  يا 
: دومرف لیئربج  ترضح 

؟ تسا زیچان  نیا  شیپ  اهتبیصم  اهمغ و  اهدرد و  مامت  هک  دوش  یم  دراو  یتبصم  تدنزرف  نیا  هب  مدآ  يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

؟ تسیچ تبیصم  نآ  ردارب  يا 
: دیامرفیم و  دیوگ ، یم  وا  يارب  ار  البرک  هعقاو  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 

: دومرف یم  هک  یلاح  رد  ار  وا  رگا  مدآ ؛ يا  دننک ، یم  دیهش  روای  رای و  یب  اهنت و  سکیب و  بیرغ و  هنشت و  ار  وا 
یمن ار  وا  باوج  سکچیه   … دوب . هدش  لیاح  دود  لثم  نامسآ  وا و  نایم  یگنـشت  هک  يروط  هب  يدید …  یم  هارـصان  ۀلق  او  هاشطعاو ،

وا و رس  دنرب …  یم  تراغ  جارات و  هب  ار  شناوراک  لام و  دننک و  یم  حبذ  رس  تشپ  زا  دنفـسوگ  دننام  ار  وا  ریـشمش و …  اب  رگم  دهد .
 … دننادرگ یم  رهش  هب  رهش  ار  شنارای 
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(3 . ) درک هیرگ  دنلب  دنلب  هداد  تسد  زا  ار  شناوج  هک  يردام  لثم  دینش  ار  هعقاو  نیا  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
تسیرگ اوح  مدآ و  تیازع  رد  يا 

هتسیرگ الاب  ملاع  نانکاس  هک  ای 
، تانئاک تارذ  لسرم و  ناربمیپ 

هتسیرگ ایرث  هب  ات  ضرا  تفه  زا 
تاجن ثعاب  يا  تیبیرغ  يارب  سب  نیا 

هتسیرگ يراصن  موق  دوهی و  ربگ و 
رید نافقاو  مه  دبعم و  نانکاس  مه 

هتسیرگ اسیلک  ریپ  قیلثاج  مه 
البرک تشد  رد  وت  هب  دش  هک  اهملظ  نآز 

هتسیرگ ادعا  مه  درک و  هیرگ  تسود  مه 
دیهش يا  وت  نیرب  دلخ  غاب  ناروح 

هتسیرگ ایعل  هرهب  نانج  ردنا 
نفک لسغ و  یب  هش  يا  وت  هتشک  رب 

هتسیرگ الیل  بنیز و  راو  نونجم 
ناوتان داجس  دیس  رمع ، ماد  ام 

(4  ) هتسیرگ الاو  هش  يا  تازع  ردنا 

دیزی هب  مدآ  نیرفن 

ار نیمز  فارطا  تفر و  وا  لابند  هب  دش و  تحاران  دیدن ، ار  مالسلااهیلع ) ) اوح ترضح  دمآ ، نیمز  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  یتقو 
نیمز هب  تهج  یب  گنت و  شاهنیـس  داتفا و  بقع  دـش و  لاوحا  ضیرم  دیـسر ، البرک  نیمز  هب  هک  یتقو  داتفا ، البرکب  شرورم  هک  تشگ 

تحاران ترـضح  دـمآ . نوخ  مدآ  ترـضح  ياپ  زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هاگتق  دروخ  نیمز  هک  ییاجنآ  اقافتا  داـتفا ،
: درک ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  شرس 

نم هب  ییالب  روطنیا  متـشگ  ار  نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  مدـش ، راتفرگ  ءـالب  هب  روجنیا  هک  هدزرـس  نم  زا  یهاـنگ  هچ  رگم  نم  يادـخ  يا 
!؟ تسا ینیمز  هچ  نیمز  نیا  رگم  مدش  راتفرگ  اهالب  نیا  هب  متشاذگ ، نیمزرس  نیا  هب  ار  میاپ  ات  یلو  دیسرن 

: دیسر باطخ 
، دنشک یم  یهانگ  چیه  نودب  ار  نیسح  تدنزرف  هک  تسا  ینیمزرس  تسالبرک  نیمزرس  اجنیا  نکیل  هدزن ، رس  وت  زا  یهانگ  چیه  مدآ  يا 

هیلع مدآ  ترـضح  يدرگ . نامیپ  مه  وا  اب  دـنک و  تقفاوم  نیـسح  نوخ  اـب  هک  تسنیا  رطاـخ  هب  دـش  يراـج  وت  ياـپ  زا  هک  ینوخ  نیا  و 
: درک ضرع  مالسلا 

؟ تسا ربمغیپ  نیسح  ایآ 
: دیسر باطخ 

: درک ضرع  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  ربمغیپ  هون  نکیلو  ریخ ،
؟ تسیک وا  هدنشک  لتاق و 
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: دومرف
ادیپ ار  اوح  دیـسر و  تافرع  هوک  هب  تفر  هک  یمدق  دنچ  درک و  نعل  ار  وا  هبترم  راهچ  مدآ  ترـضح  نک . نعل  ار  وا  تسا و  دـیزی  شلتاق 

(5 . ) درک
منک یم  هلان  ناج  شزوس  مزوسیم و ز 

منک یم  هلان  نآ  زا  تسا  یشتآ  مبلق  رد 
يرپرپ ياهلگ  هدز  نازخ  متام  رد 

منک یم  هلان  ناج  هدرپ  یلبلب ز  نوچ 
يا هدیرب  يولگ  يانز  ربخ  مراد 

منک یم  هلان  ناغف  هآ و  هب  ین  وچ  ور  نیز 
يا هداس  رعش  دوبن  نم  عبط  راثآ 

(6  ) منک یم  هلان  ناسح  هدید  نوخ  کشا و  اب 

حون ترضح  نیرفن  هیرگ و 

البرک نیمزرـس  هب  هک  نیمه  دیـسر ، البرک  نیمزرـس  هب  ات  درک ، ریـس  ار  ایند  همه  دـش ، یتشک  راوس  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  یتقو 
و تشادرب ، شیاـین  اـعد و  هب  ار  اهتـسد  دوش ، قرغ  دیـسرت  مالـسلا  هیلع  حوـن  ترـضح  هک  يروـط  هب  تفرگ ، ار  وا  یتـشک  نیمز  دیـسر ،

: درک ضرع  دناوخ و  ار  شراگدرورپ 
و تشگ ، رهاظ  میارب  یبیجع  تشحو  سرت و  مدیـسر  نیمزرـس  نیا  هب  ات  یلو  دـشن ، ادـیپ  میارب  یلکـشم  متـشگ ، ار  ایند  همه  نم  ایادـخ ،

؟ تسیچ شتلع  ایادخ  مدوب ، هدشن  يروجنیا  لاحب  ات  هک  تفرگ ، ار  مدوجو  مامت  يدیدش  فوخ  دیزرل و  مندب 
: دومرف دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 

. دوش یم  هتشک  ءایصوا  متاخ  دنزرف  ناربمغیپ و  متاخ  طبس  نیمزرس  نیا  رد  حون  يا 
: دومرف دش و  ریزارس  شیاهکشا  هتشگ و  بلقنم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دناوخ . ار  البرک  هضور  و 

!؟ دناسریم تداهش  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هنادرم  ناوجان  روطنیا  هک  تسیک  وا  لتاق  لیئربج  يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 

نایرگ تحاران و  هک  یلاح  رد   ) مالسلا هیلع  حون  ترضح  دشک . یم  تسا  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  لها  هدش  نیرفن  هک  یـسک  ار  وا 
دیـسر و تسا ) مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  فیرـش  مرح   ) يدوج هوک  هب  ات  داتفا  هارب  یتشک  و  درک ، تنعل  ار  وا  نیلتاق  دوب )

(7 . ) داتسیا اجنآ  رد 
هدید ود  کشا  زا  میوُش  ارت  مخز 

هدیرب ياهگر  مریگب ز  هسوب 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

هتسخ لد  اب  ادخ  رب  مرب  هوکش 
هتسکش هزین  همه  نیا  ندب و  کی 

منیسح ياو  منیسح  ياو 
هنیک هر  زا  ودع  دز  ارم  هکسب 
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هنیکس بلق  ملد  لاح  هب  تخوس 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

ار ام  لمحم  درب  یم  وت  لتاق 
ار ام  لزنم  دهد  ناریو  هشوگ 

مینسح ياو  منیسح  ياو 
دشابن هدنخ  وت  ياهبل  هب  تساوخ 

دشابن هدنز  رگد  بنیز  وت  دعب 
منیسح ياو  منیسح  ياو 

هدیسر وت  ام و  يرود  مسوم 
هدیرب ياهگر  هب  وش  مرفسمه 

منیسح ياو  منیسح  ياو 
دوب ام  لد  غارچ  بشید  وت  غاد 

دوب ام  لزنم  هدز  شتآ  همیخ 
(8  ) منیسح ياو  منیسح  ياو 

مدآ ترضح  نزح 

مـشچ تقو  ره  و  تفرگ ، رارق  ماهبا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باـنج  رون  دومن ، قارـشا  وا  ناتـشگنا  رد  هرهاـط  هسمخ  راونا  هک  یتقو 
بلاغ وا  رب  هدـنخ  سک ، ره  هک  تسا  یقاب  لاح  ات  رثا  نیا  و  دـش . یم  نوزحم  مومهم و  داـتفا  یم  شماـهبا  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

(9 . ) دوش یم  بلاغ  وا  رب  نزح  دنک  هاگن  ماهبا  تشگنا  هب  هک  یتقو  دوش 
متسیرگ یم  نوخ  وت  يازع  رد  شاکیا 
متسیرگ یم  نونج  ياه  همخز  زاسمد 

نامسآ یلالز  هب  متشاد  هنیس  کی 
متسیرگ یم  نوزف  هریت  ياهربا  زا 
نیسح وت  نارای  یمامت  اب  هلانمه 

متسیرگ یم  نورق  مامت  رد  شاکیا 
دندش یم  کشخ  رگا  مکشا  ياه  همشچ  رس 

متسیرگ یم  نوخ  متسشن و  یم  هاگنآ 
تفرگ ارم  تسد  هک  دوبن  رگم  تقشع 

متسیرگ یم  نوگن  هداتف  اپ  یتقو ز 
قشع لیلد  تسا و  نم  يوربآ  هیرگ  نیا 

متسیرگ یم  نوچ  وت ، هاگن  یب  قشع  يا 
کشا لالز  رعش  منرت  رد  شاکیا 

(10  ) متسیرگ یم  نورب  هژاو  ياهزرم  زا 
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حون نزح 

خیم عضوم  زا  دیبوک . مالسلا  هیلع  حون  ترضح  یتشک  هب  یخیم  مالسلا » هیلع  نیـسح   » ترـضح نآ  مان  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ترـضح 
(11 . ) دیدرگ وا  هحون  مالسلا و  هیلع  ترضح  هودنا  نزح و  بجوم  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  نوخ  دننام  یتبوطر  دیشخرد و  يرون 

شطع ایرد  کی  وت  کشا  يا  هرطق 
شطع ارحص  کی  وت  ياهبل  مره 

دوش یم  سح  وت  مرگ  هاگن  رد 
شطع ایند  کی  راثیا ، ناهج  کی 

ماک هنشت  ار  ناقشاع  ینیبن  ات 
شطع اب  تریغ  يایرد  يدمآ 

دید وت  ياهبل  کشخ  ریوک  ات 
شطع اپ  ات  رس  دیشروخ  نوچ  تخوس 

تارف زا  ات  يدمآ  نوریب  هنشت 
شطع یتّح  مه  بآ  دراد  وت  یب 
تسکش یم  ّمُخ  هناخیم  رد  وت  یب 

شطع اّقس  مغ ، مزب  دش  همقلع 
هفطاع دنلب  حور  وت  دعب 

(12  ) شطع اب  دشیم  بآ  هرطق  هرطق 

البرکب میهاربا  ترضح  رذگ 

مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  تداهش  لحم  هب  ات  داتفا  البرک  نیمزرـس  هب  شرذگ  هک  دوب  بسا  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
تشگ و يراـج  شنوخ  تسکـش و  شرـس  داـتفا و  نیمزب  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دروـخ و  نیمزب  ترـضح  بسا  دیـسر ،

: دومرف درک و  رافغتسا  هب  عورش  لاح  نآ  رد  دیدرگ . نوزخم  دمآ و  شکشا 
؟ مدش الب  نیا  راچد  هک  هدزرس  نم  زا  يزیچ  رگم  ایادخ 

: دومرف دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 
ینوخ نیا  دوش و  یم  هتشک  ایصوا  متاخ  رسپ  هیلع و  یلـص  ءایبنا  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هون  اجنیا  رد  نکیل  دزن  رـس  وت  زا  یهانگ  میهاربا ؛ يا 

. درک تقفاوم  وا  نوخ  اب  دش  يراج  وت  زا  هک 
: دومرف هودنا  نزح و  تلاح  اب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

؟ دشک یم  ار  وا  یسک  هچ  لیئربج  يا 
: دومرف لیئربج 

: دومرف یحو  دنوادخ  و  هدش ، يراج  وا  نعل  هب  حول  رب  نذا  نودب  ملق  دناهدرک و  تنعل  ار  وا  نیمز  نامسآ و  لها  هک  یسک  نآ 
( نایرگ نوزحم و   ) مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  یتشون . ار  نعل  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  یتسه ، انث  حدـم و  شیاتـس و  قحتـسم  وت  هک  ملق  هب 
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: دومرف شبسا  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تفگ . نیمآ  حیصف  نابزاب  شبسا  درک و  نعل  دایز  ار  دیزی  درک و  دنلب  ار  شیاهتسد 
؟ یتفگ نیمآ  هک  يدش  هجوتم  ار  يزیچ  هچ  نم  نیرفن  زا 

: تفگ
تلاجخ یلیخ  يداتفا  نم  تشپ  زا  امـش  مدروخ و  نیمز  هب  هک  یتقو  يوش و  نم  رب  راوس  وت  هک  هک  تسنیا  نم  تاراختفا  زا  یکی  میهاربا 

(13 . ) هدوب یتنعل  دیزی  مه  شببسم  و  مدیشک ،
مراد هلال  غاب  وچ  نینوخ  یلد 

مراد هلاس  نیدنچ  مخز  هنیس  هب 
تیاونین دایب  لد  يان  هب 

مراد هلان  دنب  تفه  ياون 
دندیرفآ ار  اههلاژ  تکشا  ز 
دندیرفآ ار  اه  هلال  تغاد  ز 

دش اونین  ناتسین  ره  تدای  هب 
(14) دندیرفآ ار  اههلان  تگوس  هب 

میهاربا هیرگ 

. دنک حبذ  ار  دنفسوگ  نیا  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  ياجب  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  لاعتم  راگرورپ  هک  یتقو 
ردپ و تفأر  و  ریخ . ای  دنک  یم  حـبذ  ار  لیعامـسا  ترـضح  شدـنبلد  دـنزرف  شراگرورپ  روتـسد  ههب  ایآ  هک  دـنک  ناحتما  ار  وا  تساوخ 
مکحم و مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هن ). ای  دشاب  یم  شدنزرف  هب  تبـسن  يردـپ  ره  بلق  رد  هک  يزیچ  نآ  دریگ و  یم  ار  وا  يدـنزرف 

. دنک ادیپ  قاقحتسا  مه  وا  دنهد  یم  اههدید  تیبصم  هب  هک  یلاع  باوث  نآ  هب  ات  دومن  یگداتسیا  دنوادخ  روتسد  رب  راوتسا 
: دومرف داتسرف و  وا  يارب  يدنفسوگ  مه  دنوادخ  دیسر و  مه  باوث  نآ  هب  داد و  سپ  ناحتما  بوخ  مه  هللادمحلا  هک 

: دومرف یحو  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  هجرد  ءافترا  تهج  نک و  حبذ  لیعامسا  ياجب  ار  دنفسوگ  نیا 
؟ تسیک وت  دزن  قلخ  نیرت  بوبحم  میهاربا ؛ يا 

: درک ضرع 
. دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وت  بیبح  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ  هک  يدرفاین  یقلخ  اراگدرورپ  راب 

: دومرف ملاع  راگدرورپ 
؟ ار تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ 

: درک ضرع 
: دیسر باطخ  مراد . تسود  رتشیب  ار  وا 

؟ ار وا  دنزرف  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  تدنزرف  ایآ 
: درک ضرع 

: دیسر باطخ  تسا . رتوبحم  وا  دنزرف 
!؟ نم تعاطا  هب  تدوخ  تسد  هب  تدنزرف  حبذ  ای  تسا  رتروآ  درد  وت  شیپ  نانمشد  تسد  هب  متس  ملظ و  هب  وا  دنزرف  حبذ  ایآ 

: دومرف
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يارب لاعتم  دنوادخ  اجنیا  رد  تسا . رت  نوزحم  رتروآ و  درد  مبلق  يارب  نانمـشد  تسد  هب  وا  حـبذ  ندـش  هتـشک  تسا  مولعم  بخ  ایادـخ 
: دومرف درک و  یناوخ  هضور  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

وا زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  شدنزرف  دنرادنپ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مالـسا  ربمغیپ  تما  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  میهاربا  يا 
هلان بئاصم  نیا  ندینش  اب  میهاربا  ترضح  دندرگ …  یم  نم  بضغ  مشخ و  راوازـس  ناشراک  نیا  رطاخ  هب  دنـشک و  یم  متـس  ملظ و  هب 

: دیسر باطخ  دومن . دنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادص  دمآ و  درد  هب  شلد  دز و  يا 
نیسح و رب  ینک ، حبذ  هلان  یتحاران و  هب  تدوخ  تسد  اب  یتساوخ  یم  هک  لیعامسا  تدنزرف  يارب  هک  ار  تَّمَه  دایرف و  هلان و  میهاربا  يا 

بجاو تبیصم  رب  باوث  لها  تاجرد  نیرتالاب  يدرک ، نیـسح  يارب  هک  ییاه  هلان  هیرگ و  نیا  رطاخ  هب  مدرک و  ادف  نیـسح  ندش  هتـشک 
(15 . ) میظع حبذ  هب  هانیدف  مدرک و 

هتسیرگ ملاع  ود  هن  نیمه  تمغ  رد  يا 
هتسیرگ مدآ  ملاع و  رازه  نیدنچ 

ازع نیا  زک  دیرگن  وت  رب  هنوگچ  ملاع 
هتسیرگ ملاع  همه  رتهم  وت  دج 

رگ هحون  وت  رب  دوب  حون  حور  هن  اهنت 
هتسیرگ مه  اب  همه  ءایبنا  ناوراک 

طول دوه و  دواد و  عشوی و  ثیش و  سیردا و 
هتسیرگ مدآ  حلاص و  رضخ و  سایلا و 

لد هتسکش  نارمع  یسوم  دلخ  نحص  رد 
هتسیرگ میرم  یسیع  خرچ  ماب  رد 

نید رایرهش  يا  وت  لعل  دید  هنشت  ات 
(16  ) هتسیرگ مزمز  رعشم و  انم و  فیخ و 

لیعامسا ترضح  نیرفن 

زور دـنچ  هک  دروآ  ربخ  ترـضح  يارب  ناپوچ  هک  دـندیرچیم  تارف  بآ  رهن و  طش و  رانک  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  نادنفـسوگ 
!؟ دیسرپ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نآ  ببس  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  دنروخ . یمن  بآ  هعرشم  نیا  زا  نادنفسوگ  تسا 

: دومرف دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 
هب هک  درک  لاوئس  نادنفسوگ  زا  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  دنیوگیم . وت  هب  اهنآ  نک  لاوئس  نادنفسوگ  زا  ار  نآ  ببـس  لیعامـسا  يا 

؟ دیروخ یمن  بآ  تهج  هچ 
: دنتفگ حیصف  نابز  هب  نادنفسوگ 

. دوش یم  هتشک  هنشت  اجنیا  رد  تسا  هلآ  هیلع و  یلص  دمحم  ربمغیپ  يرتخد  هون  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  وت  دنزرف  هک  هدیسر  ربخ  امب 
ماما رب  هک  يا  هصغ  مغ و  هودـنا و  نآ  دایب  میروخ  یمن  بآ  هعیرـش  نیا  زا  میتسه و  مومهم  نوزحم و  تبیـصم  نیا  رطاخ  هب  مه  اـم  سپ 

: دومرف نایرگ  تحاران و  لیعامسا  ترضح  هدش . دراو  مالسلا  هیلع  نیسح 
: دنتفگ نادنفسوگ  دناسر . یم  لتقب  ار  وا  یسک  هچ 

: دومرف نایرگ  نالان و  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  تسا . قیالخ  همه  اه و  نیمز  اهنامسآ و  هدش  نیرفن  راوگرزب  نآ  نیلتاق 
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(17 . ) تسرف تنعل  شترضح  نیلتاق  رب  اهلاراب 
یتسیرگ رس  یب  نت  نآ  رب  کلف  زا  شاف 

یتسیرگ رشحم  نماد  هب  ات  زور  نآ  ز 
يدش یهت  نودرگ  يهدید  هراتس  کشا  ز 

یتسیرگ رگ  شنت  مخز  ردقب  يورب 
مشچ مامت  اضعا  يدب  کلف  نوچ  شاکیا 

یتسیرگ ربمیپ  مشچ  رون  رهب  ات 
غیرد يا  یناملسم  ناشن ز  زا  دنتشک و 

یتسیرگ رفاک  لد  شمغ  زا  هک  ارنآ 
عافد یپ  زا  كاچ  لد  اب  هک  یمد  زا  هآ 

(18  ) یتسیرگ ردارب  كاچ  شعن  هب  رهاوخ 

شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  رورم 

البرک نیمزرـس  هب  هک  دـندرکیم  ریـس  نیمز  فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  نون  نب  عـشوی  ترـضح  اـب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زور  کـی 
دش ینوخ  شیاپ  درک و  تباصا  شترضح  ياپ  هب  يراخ  دش و  ادج  نآ  فک  هراپ و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  شفک  اقافتا  دندیـسر ،

: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  فرطب  رس  نوزحم  تحاران و  دیشک ، درد  و 
: دومرف ار  البرک  هضور  و  یحو ، وا  هب  لاعتم  دنوادخ  مدش . هیلب  نیا  راچد  هک  دوب  هدزرس  نم  زا  يدب  هچ  ادخ 

وت نزح  نوخ و  متساوخ  یم  نم  دننک و  یم  نالان  نوزحم و  ار  نیسح  اجنیا  دنزیر ، یم  ار  شنوخ  اجنیا  دننک ، یم  دیهش  ار  منیسح  اجنیا 
. دشاب قفاوم  وا  اب 

: دومرف مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
!؟ تسیک نیسح  ایادخ 

: دیسر یحو 
: دومرف دش و  نایرگ  تحاران و  یسوم  تسا . مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ترضح  رسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  طبس  وا 

؟ تسیک وا  لتاق 
: دیسر باطخ 

تنعل و ار  دیزی  درب و  الاب  ار  اهتسد  نایرگ  نالان و  یسوم  ترـضح  تساوه . ناگدنرپ  نابایب و  ياه  یـشحو  ایرد و  یهام  هدش  نیرفن  وا 
(19 . ) دنتفر دعب  تفگ و  نیمآ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ياعد  هب  نایرگ  مه  مالسلا  هیلع  نون  نب  عشوی  ترضح  درک و  نیرفن 

نیسح يارجام  ز  دمآ ، رب  هنیس  ناغف ز 
نیسح يالبرک  هب  نیب ، نوخ  تمایق  ایب 
ار نادیهش  رگن  تداهش  ياونین  هب 

نیسح يار  رما و  هب  ناطلغ ، هدش  نوخ  كاخ و  هب 
اروشاع ثیدح  دسیون ، هنوگچ  ملق 

نیسح يارجام  حرش  زا  دوش  نوخ  هدید  هک 
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دبات یمن  هم  رهم و  ناهج  مان  هب  رگد 
نیسح يازع  رد  هتسشن  کی  کی  همه  ناگراتس 

تفرگ هزین  غیت و  ناراب  هثداح ، زور  هب 
نیسح ياپ  تسد و  هب  تشپ و  هنیس و  هب  یمه 

نینوخ رس  نآ  وچ  دمآ ، رب  هزین  ماب  هب 
نیسح يارب  دش  همیسآ  دزرس و  هب  قفش 

وت يرادن  ربخ  بنیز  هنیس  زوس  ز 
نیسح ياعد  دنک  هتسشن  همیخ  نورد 

غیت هزین و  ماب  هب  نآرق ، توالت  اشوخ 
نیسح يانز  يونشب  را  دوب  شوخ  هچ 

تسا يراج  نامز  گر  رد  ادخ  نوخ  هک  نونک 
نیسح ياول  مچرپ و  نوخ  هّلق  هب  نزب  ایب 
هتشک موش  نطو  يالب  برک و  هب  اشوخ 

نیسح يادف  منک  ار  دوخ  کچوک  ناج  هک 
چیه مهاوخن  قح  مقح ز  هگرد  ياضر 

نیسح يالو  لد  هب  ادخ و  ياضر  زجب 

تاجانم یسوم و 

: درک ضرع  دوخ  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
!؟ يداد تفارش  تلیضف و  اهتما  رئاس  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  تما  یتهج  هچ  هب  ایادخ 

: دومرف لاعتم  دنوادخ 
: درک ضرع  دنراد . هک  یبوخ  تفص  هد  هطساوب 

!؟ دنهد ماجنا  هک  منک  رما  نآ  هب  ار  لیئارسا  ینب  هک  دنمادک  یبوخ  تلصخ و  هد  نآ 
: دومرف لاعتم  راگدرورپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ءاروشاع . ملع و  نآرق و  تعامج و  هعمج و  داهج و  جح و  هزور و  ةوکز و  زامن و 
!؟ تسیچ رگید  اروشاع  ایادخ 

: دیسر باطخ 
نامز نآ  رد  هک  مناگدنب  زا  سک  ره  یسوم  يا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دنزرف  تبیـصم  رد  یناوخ  هیثرم  يرادازع و  هیرگ و 

يا هدنب  ره  مهد و  رارق  نادواج  وا  يارب  ار  تشهب  ددرگ ، مومغم  مومهم و  هلآ  هیلع و  یلـص  یفطـصم  دنزرف  رب  دـنک و  يرادازع  هیرگ و 
ربارب رد  مهد و  تکرب  وا  هب  نم   … ماعط و . زا  دشاب  هچ  ره  زا  دیامن  فرص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  تبحم  رد  ار  دوخ  لام  هک 

. دوش تشهب  دراو  ات  مزرمآ  یم  شناهانگ  زا  ار  وا  مهد و  تیفاع  ار  وا  و  منک . تیانع  وا  هب  ربارب  داتفه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  ره 
یم وا  يارب  ار  دیهـش  دص  باوث  دزیرب ، منیـسح  يارب  کشا  هرطق  کی  نآ  ریغ  رد  ای  اروشاع  زور  رد  هک  سک  ره  ملالج  تزع و  هب  مسق 

(21 . ) مسیون
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گشا ياهب  ناطلغ  رهوگ  نوزف ز  دشاب 
گشا يالبال  دوب  هتفهن  نیرب  دلخ 

ارت دنکشب  ناهج  گنس  شوکب  لد  يا 
گشا يامنهر  دوب  هتسکش  لد  يرآ 

رهگ اهبرپ  نیا  تمیق  هریخ  هب  نکشن 
گشا ياج  تسا  نیرب  شرع  قوف  هک  اریز 

دنک او  هتسب  رد  رازه  شاهرطق  کی 
گشا ياشگ  لگشم  هجنپ  وشم ز  لفاغ 

دربیمن یپ  وا  تمیق  هب  یسک  زگره 
گشا يادخ  زج  یسک  گشا  ردق  تخانشن 

ینک او  گشا  همزمز  هب  لد  شوگ  رگ 
گشا يان  قحلا ز  انا  ياون  یمه  دیآ 
الج دهد  لد  هنیآ  هب  رحس  گشا 

گشا ياهب  دنادب  هکنآ  تسا  لد  یفاص 
لد دربیم ز  هنگ  رابغ  رصب  گشا 

گشا يافص  اب  نمچ  لد  يارس  ددرگ 
غیرد يا  مینادن  گشا  ردق  وت  ام و 
گشا يارب  زا  اعد  لها  دنهدیم  ناج 

ناهج رد  هداد  رصب  گشاب  ادخ  قنور 
گشا يانب  هداهنب  رشبلاوبا  هچ  رگ 
یبلاط نیراد  تداعس  رگا  تباث » »

(22  ) گشا ياپب  تقفش  رس  زا  زیرب  نماد 

تاجانم رد  یسوم  ترضح 

دنوادـخ دومن . شزرمآ  تساوـخ  رد  لیئارـسا  ینب  زا  رفنکی  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  دوـخ  تاـجانم  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
: دومرف یلاعت  كرابت و 

نیـسح نیلتاق  رگم  مهدـیم ، رارق  دوخ  وفع  دروم  مشخب و  یم  ار  وا  نم  دـنک  شـشخب  شزرمآ و  تساوخ  رد  نم  زا  سک  ره  یـسوم  يا 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  مالسلا . هیلع 

!؟ تسیک نیسح  نیا  اراگدرورپ 
: دومرف لاعتم  دنوادخ 

: درک ضرع  يدینش . وا  زا  يرکذ  روط  هوک  رد  هک  تسا  یسک  نامه 
!؟ دنتسه یناسک  هچ  وا  نیلتاق 

: دومرف لاعتم  دنوادخ 
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ۀما نم  ۀمیلظلا  ۀمیلظلا  دنز  یم  دایرف  دنک و  یم  هلان  وا  بسا  دنشک و  یم  ار  وا  البرک  نیمز  رد  شدج  تما  ناملاظ  نایغاط و  زا  یهورگ 
اهیبن تنب  نبا  تلتق 

هب ار  وا  لاوما  دنراذگ و  یم  اهگیر  يوررب  نفک  لسغ و  نودب  وا  ندب  سپ  دنتـشک ). ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  زا  دایرف ، دایرف ، )
یم هزین  يور  رب  شناروای  رس  اب  ار  شسدقم  رـس  دنـشک و  یم  ار  شناروای  رای و  دنرب و  یم  يریـسا  هب  ار  وا  لایع  لها و  دنربیم و  تراغ 

هچ ره  دوش ، یم  عمج  یگ  هنـشت  زا  ناشناگرزب  ندب  تسوپ  دنریمیم و  یگنـشت  زا  شکچوک  لافطا  یـسوم ؛ يا  دننادرگ . یم  دنراذگ و 
يا درک ؛ ضرع  درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دهد . یمن  ناما  دنک و  یمن  يرای  ار  اهنآ  یـسک  دنهاوخ  یم  ناما  هثاغتـسا و 

: دومرف لاعتم  دنوادخ  تسه . وا  نیلتاق  يارب  یباذع  هچ  اراگدرورپ 
تمارک و يارب  رگا  دیـسر و  دهاوخن  اهنآب  شدج  تعافـش  نم و  تمحر  دـنربیم  هانپ  شتآب  باذـع  نآ  تدـش  زا  شتآ  لها  هک  یباذـع 
هک یناسک  اهنآ و  زا  اراگدرورپ  دومرف ؛ مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  مدرب . یم  ورف  نیمزب  ار  اهنآ  همه  نم  دوبن  ترـضح  نآ  يراوگرزب 

. مرازیب دنشاب  اهنآ  راک  هب  یضار 
: دومرف لاعتم  دنوادخ 

: نادب و  مداد . رارق  تمحر  ترضح  نآ  نیعبات  يارب  نم 
. منادرگیم مارح  شتآ  رب  ار  وا  ندـب  دروآ ، رد  ناگدـننک  هیرگ  دـننام  ار  دوخ  اـی  دـنایرگب  ار  يرگید  اـی  دـنک و  هیرگ  وا  رب  هک  سک  ره 

(23)

رضخ ترضح 

هیلع یسوم  ترضح  یـسرپ ، لاوحا  زا  دعب  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یبن  رـضح  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
لقن اهنآ  تائالتبا  بئاصم و  زا  دعب  دومرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  بقانم  لئاضف و  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  يارب  مالـسلا 

(24 . ) دش دنلب  هیرگ  هلان و  هب  اهنآ  يادص  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  هیضق  هب  ات  درک 
رتشوخ نارود  يداش  زا  تمتام  رد  هیرگ 
رتشوخ نایرگ  هدید  ناهج  شیع  زا  يرآ 

زونه تسام  لد  هب  نینوخ  هلال  يا  تمغ 
رتشوخ نامیلس  رهُم  زا  مغ  رهُم  نیا  لد  رب 

دوب شخبافش  درد  ره  هبوت  يوک  كاخ 
رتشوخ ناوضر  هضور  زا  وت  يوجلد  يوک 

تنوخ اب  نیجع  تشگ  نوچ  هیداو  نآ  كاخ 
رتشوخ نامعن  هلال  زا  هدمآ  بارت  نآ 

یتفگ نید  هعرزم  دوش  باداش  هک  ات 
رتشوخ نایرع  نت  اب  نوخ  می  ردنا  نتفخ 

قلخ رب  ناج  نیسح  وت  راعش  دوب  اج  همه 
رتشوخ نابیرگ  هب  رس  یگدنز  زا  ندرم 

رابکی نویش  هلان و  دوب  رابکی  گرم 
رتشوخ نایاپ  هصمخم  نیا  رب  دوز  مهدرگ 
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نامیپ یتسکشن  نت  سفق  یتسکشب 
رتشوخ نامیپ  رس  رب  دورب  ناج  زا  یتفگ 

ادخ يدیربن ز  ناناوج  يدیربب ز 
رتشوخ ناناوج  غاد  را  قح  فطل  ار  وت  هک 

مارخب یتفگ  يداد و  رسپ  هب  نادیم  نذا 
رتشوخ نامارخ  ورس  زا  تدق  يا  مرب  رد 

نینچ دوب  تنخس  روز و  عبات  يدشن 
رتشوخ نان  ود  تعیب  زا  نم  هب  دشاب  گرم 

يدورسب ار  وت  تخیر  نیبج  نوخ  خر  ات 
رتشوخ ناناج  رب  تلاجخ  ییور ز  خرس 
نآرق ندینش  وت  لعل  بل  زا  دوب  شوخ 

رتشوخ نآرق  ندناوخ  ین  هشرع  زا  کیل 
سب مراد و  ناهج  ود  زا  ار  وت  رهم  متباث 

(25  ) رتشوخ ناکما  تمعن  زا  دوب  معاتم  نیا 

مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح 

طاسب داب  درک ، یم  ریس  اوه  رد  دوب و  هتـسشن  نایرکـشل  اب  شطاسب  شرف و  يور  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نامیلـس  ترـضح  يزور 
. داد یم  تکرح  دصقم  يوس  هب  ار  ترضح  نآ 

شنایرکـشل ترـضح و  هک  يروط  هب  دیچیپ  شدوخ  رود  هبترم  هس  ترـضح  طاسب  هاگان  داتفا ، البرک  نیمزرـس  هب  شرذگ  هار  ریـسم  رد 
نامیلس ترـضح  دروآ . دورف  البرک  نیمزرـس  رد  ار  شرف  طاسب و  دش و  تکاس  تفرگ و  مارآ  داب  دعب  دننک . طوقـس  هک  دندیـسرت  همه 

: دومرف درک و  خیبوت  ار  داب  دش و  تحاران  مالسلا  هیلع 
!؟ يدمآ دورف  اجنیا  ارچ  يدش و  يروجنیا  ارچ 

: تفگ دومن و  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  یناوخ و  هضور  هب  عورش  لاعتم  راگدرورپ  رما  هب  داب 
رسپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راتخم  دمحم  مالسا  ربمغیپ  هون  هک  دوب  اجنیمه  دندیناسر . لتقب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اجنیمه  رد  نامیلـس  يا 

. دندرک دیهش  ار  رارک  یلع 
: دومرف دعب  درک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 

!؟ دنک یم  دیهش  ار  وا  یسک  هچ 
: تفگ

ار شعابتا  دیزی و  و  دندرب . الاب  ار  ناشتـسد  ود  ره  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  تسا . نیمز  نامـسآ و  مامت  هدش  نیرفن  هک  دیلپ  دـیزی 
. دنتفگ نیمآ  نج …  سنا و  زا  نایرکشل  مامت  دندرک و  نیرفن 

(26 . ) دروآ رد  تکرحب  ار  شرف  طاسب و  تفرگ و  ندیزو  داب  سپس 
تسا نوخ  رپ  الب  برک و  هعقاو  زا  ملد 

تسا نوحیج  نم  نماد  رصب  ربا  ملا ز  نیز 
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نیسح غاد  زا  مرب  ردنا  لد  غرم  دپت  یم 
تسا نوگلگ  دبا  هب  ات  رصب  گشا  زا  هدید 

سابع غاد  موثلک ز  تماق  نامک  دش 
تسا نوخ  رپ  لد  هعقاو  نیا  زا  راز  بنیز 

شمرح رد  نیک  شتآ  دندز  هک  مدنآ  زا  هآ 
تسا نوحیج  مرصب  زا  ناور  نوخ و  دشب  لد 

ناهجب دیامن  وچ  ربکا  دق  ورس  دای 
تسا نونجم  مغ  هدید ز  متس  يالیل  ما 

ردپ غاد  مغ  نیگمغ ز  هدش  هنیکس  مه 
تسا نوخلد  نآ  ملاو  جنر  مدمه  نیدباع 

بات یب  رغصا  یلع  گرم  مغ  زا  بابر  دش 
تسا نودرگ  ربز  ات  نیمز  وا ز  هلان 

نانک هیرگ  ردپ  گرم  مغ  هیقر ز  مه 
تسا نوماه  يوس  هب  رس  نانک  هیوم  شبنیز 

( يوضترم  ) ملا حرش  نیا  زا  دش  قشنم  هماخ 
(27  ) تسا نوزفا  شمغ  حرش  سب  داتفا ز  ملق 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح 

يریـش دندید ، داتفا . البرک  نیمزرـس  هب  ناشریـسم  هار  ءانثا  رد  دـندرک ، یم  تحایـس  نابایب  رد  نویراوح  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
: دومرف دمآ و  ریش  يولج  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هتفرگ . اهنآرب  ار  هار  هدرک و  نهپ  ار  دوخ  ياهتسد 

!؟ میورب هک  ینک  یمن  اهر  ار  ام  يا و  هتسشن  اجنیا  ارچ 
: تفگ حیصف  نابز  اب  ریش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  دینک . نعل  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  دیزی  هکنیا  ات  مهد ، یمن  هار  امش  هب  نم 
؟ تسیک نیسح 

: تفگ ریش 
هیلع یـسیع  ترـضح  تسا . مالـسلا  هیلع  یلو  یلع  ترـضح  رـسپ  یما و  یبن  هلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يرتخد  هون  وا 

: دومرف نایرگ  نالان و  مالسلا 
!؟ تسیک شلتاق 

: تفگ ریش 
ترـضح هک  دناوخ  ار  البرک  هضور  هصالخ  . ) اروشاع مایا  رد  اصوصخ  تسا ، ناگدـنرد  اهیـشحو و  همه  هدـش  نیرفن  هک  تسا  دـیزی  وا 

درک و نعل  ار  دـیزی  هیرگ  لاح  اب  درب و  الاب  ار  شیاهتـسد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـعب  دـندومن . يداـیز  هیرگ  نویراوح  یـسیع و 
. دنتفگ نیمآ  ترضح  ياعد  هب  مه  شنارای 

(28 . ) دش رود  اجنآ  زا  ریش  سپس 
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مزوس یم  وت  ياوه  رد  تسود  يا 
مزوس یم  وت  يارب  مزوس و  یم 
میرگ یم  وت  قارف  زا  ربا  نوچ 

مزوس یم  وت  ياوه  رد  عمش  نوچ 
تقشع ررش  زا  راو  هناورپ 

مزوس یم  وت  يادف  منک  ناج  ات 
دزوس یم  دش و  انشآ  وت  اب  لد 
مزوس یم  وت  يانشآ  مه ز  نم 

تنازیزع غاد  هنیس  هب  مراد 
مزوس یم  وت  يازع  رد  هلال  نوچ 

ملان یم  وت  قایتشا  درد  زا 
مزوس یم  وت  يالبرک  غاد  زا 

يدیشروخ وت  ریقح و  هّرذ  نم 
مزوس یم  وت  ياول  هیاس  رد 

الوم يا  بجع  نیا  تشهب و  ترهم 
مزوس یم  وت  يالو  اب  زورما  هک 

بش زور و  وت  میرح  ترسح  رد 
مزوس یم  وت  ياپب  مهن  رس  ات 

دننازوسن هک  دزس  ارم  ادرف 
(29  ) مزوس یم  وت  يارب  زا  زورما  هک 

نیسح درد  مغ 

دوصقم هکلب  دوبن ، مالسلاامهیلع  میهاربا  نب  لیعامـسا  الوسر ) ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  نم  رکذاو   ) هیآ ریـسفت  رد 
رـس و تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  شموق  هنافـساتم  دومرف ، ثوعبم  شموق  فرط  هب  ار  يو  یلاعت  قح  هک  هدوب  ماظع  ناربمایپ  زا  يربماـیپ  نآ  زا 

: تشاد هضرع  داتسرف و  شدزن  ار  يا  هتشرف  لاعتم  دنوادخ  دندنک . ار  شتروص 
. دوش تیانع  وت  هب  ات  هاوخب  وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  هک  منک  ضرع  وت  هب  هک  هدرک  رما  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ 

: دومرف هیرگ  لاح  اب  لیعامسا  ترضح 
. امرف تیانع  ار  هجوت  نآ  نم  هب  نک و  ترضح  نآ  وریپ  ارم  دسر  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تنحم  الب و  زا  هچنآ  هک  هاوخب  ادخ  زا 

ایرکز ترضح  ییارس  هحون 

رب لیئربج  دزومایب . وا  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ابع لآ  نت  جـنپ  هسمخ  ءامـسا  هک  تساوخ  لاعتم  راگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح 
. داد دای  وا  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) نت جنپ  مسا  دش و  لزان  ترضح  نآ 
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، دومرف یم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  و  مالسلااهیلع )  ) همطاف هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مسا  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترـضح  هک  یتقو 
وا ریگولگ  هیرگ  دومرف ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  مسا  هک  یتقو  یلو  تشگ ، یم  فرط  رب  شهودنا  دش و  یم  هتشادرب  وا  مغ  مه و 

: دومرف يزور  دز . یم  سفن  مه  رس  تشپ  دش و  یم 
کشا مرب  یم  ار  نیسح  مسا  ات  یلو  دوش  یم  فرط  رب  ماهصغ  مغ و  اهنآ  مان  اب  مرب  یم  ار  ترضح  راهچ  نآ  مسا  یتقو  نم  ارچ  ادنوادخ 

. دوش یم  ریزارس  منامشچ  زا 
!؟ دوش یم  یناجیه  عطقنم و  مسفن  و 

فیرعت ترـضح  نآ  يارب  ار  البرک  هضور  درک و  ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هصق  زا  ار  ایرکز  ترـضح  یلاعت ، كراـبت و  دـنوادخ 
. درک

: دومرف وا  هب  و 
. صعیهک

. تساالبرک مسا  فاک :
. هرهاط ترتع  كاله  ءاه :

. مالسلا هیلع  نیسح  رب  دننک  ملظ  لتاق  دیزی  ءای :
. مالسلا هیلع  نیسح  شطع  نیع :

. بئاصم رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ربص  داص :
دومن تعنامم  دجسم  هب  مدرم  دمآ  تفر و  زا  تسب و  ار  دجسم  برد  زور  هس  دینش ، ار  تاملک  نیا  مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح  هک  یتقو 

(30 . ) دش یناوخ  هیثرم  يرازو و  هیرگ  لوغشم  و 
دیرگ نوخ  تنحم  رد  ناهج  هک  ینیسح  يا 

دیرگ نوخ  تنطو  ربق و  وت و  رب  نامسآ 
اما تیالب  برک و  دوب  قشع  نشلگ 

دیرگ نوخ  تنمچ  نیا  لگ  هدنخ  ضوع 
اشطعاو همزمز  تنخس  رخآ  دوب 

دیرگ نوخ  تنخس  نآ  رب  هتخوس  ره  لد 
عادو ماگنه  بنیز و  ارت  دیشوپ  هماج 
دیرگ نوخ  تنهریپ  وت  رکیپ  رب  دید 

دنا هدز  تناج  هب  ریشمش  هزین و  اب  هکسب 
دیرگ نوخ  تنت  مخز  رب  وت  يوم  رس  ره 

تکاچ دص  نت  هب  يریصح  هنهک  نفک  دش 
دیرگ نوخ  تنفک  رب  تندب  ياهمخز 

نیسح زاب  یلو  دنیرگ  وت  غاد  زا  همه 
دیرگ نوخ  تنسح  میتی  هب  وت  هدید 

ارت دوب  ینمجنا  مهدزای  بش  رد 
دیرگ نوخ  تنمجنا  مغ  زا  ام  لد 
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يدومیپ رسب  وت  ار  الب  هار  زا  یمین 
دیرگ نوخ  تندب  زا  رود  رس  رب  یملاع 

تسا نوخ  دیؤم »  » ام و لد  هکسب  تمغ  ز 
(31  ) دیرگ نوخ  تنم  مشچ  نوچ  هتخوس  نآ  لد 

هیروح هیرگ 

: دومرف هلآ  هیلع و  یلص  دمحم  ءایبنا  متاخ  ترضح 
رد رون  زا  یتخرد  مدـید  سپـس  مدوب ، رورـسم  نم  دومن و  تشهب  لـخاد  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  ترـضح  جارعم  بش 

. دنلوغشم هّلح  رویز و  ندرک  تسرد  هب  تمایق  زور  ات  نآ  ریز  کلم  ود  هک  تساجنآ 
ناهگان متفاکـش . متفرگ و  ار  نآ  زا  هناد  کی  سپ  تساجنآ ، مدوب  هدیدن  نآ  یگرزب  هب  هک  یگرزب  بیـس  کی  مدـید  متفر ، ولج  سپس 

. دوب لاب  رس  فارطا  دننام  شناگژم  هک  دش  رهاظ  نآ  زا  ياهیروح 
: متفگ

؟ یتسیک لام  وت 
: تفگ درک و  يا  هیرگ  هیروح 

(32 . ) متسه مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  وت  مولظم  دنزرف  نآ  زا  نم 
تسیرگ راوید  رد و  تغاد  هکیا ز  نیسح ، يا 

تسیرگ رادیب  هدید  ره  هدنز و  لد  ره 
وت یمولظم  هب  تخوس  لد  همه  ار  ءایبنا 

تسیرگ راز  لد  هدید و ، یگمه  ار  ءایلوا 
درک نافوط  تیگنشت  مغ  حون  لد  رد 

تسیرگ رابنارگ  جوم  نوچ  دز و  نافوط  هب  هک 
لیربج ار  الب  برک و  هعقاو  نوچ  تفگ 

تسیرگ راتخم  دمحا  دز و ، هلان  همطاف 
نوخ هُّجل  لدب  نوچ  ارت  باوخ  رد  دید 

تسیرگ رارک  ردیح  نوخب  هقرغ  یلد  اب 
بآ تقلخ  زا  رتشیپ  تشطع  رکذ  دوب 
تسیرگ راسهک  رس  رب  وت  مغ  زا  ربا ، هکیا 

سابع تلاحب  درک  رظن  وچ  ایرد  شیپ 
تسیرگ رادملع  کشا ، ضوع  رد  لد  نوخ 

تشادن کشا  شطع  زوس  بت و  بات  زا  هچرگ 
تسیرگ رامیب  سگرن  تایسک  یب  مغ  زا 

ترس رایس  تباث و  تنت  دنام  نیمزرب 
تسیرگ رایس  تباث و  تنت  هب  مه  رس  هب  مه 
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تخوس یم  بنیز  لد  دیؤم »  » شیب همه  زا 
(33  ) تسیرگ رات  بش  هب  دیرگب  هک  یعمش  وچ  هک 

هیرگ سلجم 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیرگ  اب  طابترا  رد  هنیـسحلا  صئاصخ  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرتشوش  رفعج  خیـشآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دلوت  زا  لبق  هلآ  و 

و نیمز ، رطق  کلم  یهاگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یهاگ  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  لیئربج  یهاگ  ناوخ  هیثرم  اجنیا  رد  ربمغیپ و  دجـسم 
چیه هک  تسا  ربخ  رد  هکنانچ  هکئـالم  همه  یهاـگ  و  دـنتفگ ، ار  ترـضح  هیثرم  دـندمآ و  فلتخم  تروص  هب  هک  کـلم  هدزاود  یهاـگ 

طبـض و تحت  رد  سلاجم  نیا  و  تفگ . مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف  هب  ار  ترـضح  نآ  تیزعت  دـمآ و  هکنیا  رگم  دـنامن ، یقاب  یکلم 
نکمم منیب  یم  نآ ، ریغ  هنمزا و  هنکما و  لاوـحا ، تیثـیح  زا  ار  هیوـبن  سلاـجم  نیا  مرواـیب  رد  ددـع  هب  مهاوـخب  هچ  ره  و  هدـماین ، رـصح 

یلص ربمغیپ  سلاجم  مامت  شلمح  لّوا  زا  هکلب  مالسلا  هیلع  نیـسح  تدالو  لوا  زا  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  رابخا  عبتت  زا  هک  اریز  تسین ،
. دوب رورس  نآ  هیثرم  سلجم  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

يارب زا  دومرفیم  نایب  دوخ  یهاگ  يرادیب ، باوخ و  رد  رـضح ، رفـس و  و  رازاب ، هچوک و  نیتاسب و  و  هناخ ، دجـسم و  رد  زور ، بش و  رد 
. دومن یم  ار  وا  تالاح  روصت  یهاگ  دیشک ، یم  هآ  سپ  دروآ ، یم  رطاخ  هب  یهاگ  دومن ، یم  عامتسا  هکئالم  زا  یهاگ  و  باحصا ،

: دومرف یم  یهاگ  سپ 
: دومرف یم  یهاگ  و  دنک ، یمن  شیرای  یسک  دنک و  یم  هثاغتسا  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ 

: دومرف یم  یهاگ  و  دنراوس ، نارتش  رب  هک  ار  ناریسا  منیب  یم  ایوگ 
ادخ شبلق  نابز و  نایم  رد  دوش ، كانحرف  ورـس  نآ  هب  دـنک  رظن  سک  ره  سپ  دـنربیم ، دـیزی  يارب  زا  هیدـه  ار  وا  رـس  هک  منیب  یم  ایوگ 

: دومرف یم  یهاگ  دزادنا ، تفلاخم 
(34 . ) هللادبعابا يا  نکربص 

تسا نوخ  ام  لد  تسا و  کشا  همشچ  ام  مشچ 
تسا نوخ  اهلد  هرطاخ  نآ  زا  هک  یثیدح  ز 

الب برک و  هعقاو  زج  هب  دوب  ناوت  هچ 
تسا نوخ  الوم  هدنب و  ره  لد  شدایز  هک 

نیسح نینوخ  هنادرم و  تضهن  دبا  ات 
تسا نوخ  اب  ناهج  خیرات  هحفص  رب  تبث 

یلو زوسناج  مغ  نیا  زا  دوش  نوخ  یلد  ره 
تسا نوخ  ارهز  لد  اهلد  همه  زا  رتشیب 

تارف يایرد  لحاس  رد  هک  تساوخ  الب  هچ 
تسا نوخ  ایرد  لحاس  نارک  هب  ات  نارک  ز 

تساشطعاو همزمز  دونش ، یم  ات  شوگ 
تسا نوخ  ارحص  نماد  درگن  یم  ات  مشچ 

دور هدید  زا  لد  نوخ  شطع  ار ز  ناگ  هنشت 
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تسا نوخ  ادیپ  هک  هچنآ  دوب  بایان و  بآ 
یلو بآ  رب  هتفخ  نابل  هنشت  یقاس 

تسا نوخ  اقس  بل  رب  ناور  بآ  ضوع 
اما ربمیپ  هبش  خر  تسابیز  هچ  هو 

تسا نوخ  ابیز  تروص  نآ  هدرپ  ور  هچ  ز 
مقر زوسناج  همان  نیا  لد  نوخ  زا  مدز 

(35  ) تسا نوخ  یمظع  مغ  نیا  زا  ملد  دیوم »  » هک

دلوت ماگنه  هیرگ 

: دومرف مالسلاامهیلع  بلطملادبع  رتخد  هیفص  ترضح 
. دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هلباق  نم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دش ، دلوتم  ترضح  نآ  هک  یتقو 
. منیبب روایب  ار  مدنزرف  همع  يا 

: متفگ
. ما هدرکن  هزیکاپ  ار  نآ  زونه  هللا  لوسر  ای 

: دومرف ترضح 
!؟ ینک هزیکاپ  ار  نآ  وت 

نماد رد  ار  هقادنق  مدرب ، ترضح  نآ  تمدخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هقادنق  هک  یتقو  هدرک . قلخ  رهطم  هزیکاپ و  ار  نآ  ادخ 
زا لسع  ریش و  ایوگ  هک  دیکم  یم  نانچ  ترضح  نآ  داهن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  تشاذگ و 

يادص ماگنه  نیا  رد  داد ، نمب  ار  ترضح  هقادنق  هدیسوب و  ار  وا  هدید  ود  نایم  یناشیپ و  دعب  دیآیم . هدازاقآ  ناهد  هب  ترـضح  نآ  نابز 
: دومرف هبترم  هس  دش و  دنلب  ترضح  هیرگ 

. دننک یم  دیهش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ 
: متفگ

!؟ تشک دهاوخ  ار  وا  یسک  هچ  دنوش ، امش  يادف  مردام  ردپ و 
: دومرف

(36 . ) هیما ینب  نارگمتس  ناملاظ و  زا  یعمج  هدنام  یقاب 
تسیرگ وت  يارب  شرعلا  کلم  مشچ  هکیا 
تسیرگ وت  يازع  هب  میرم  یسیع  کلف  رد 
نایرگ تیارب  دوب  ادخ  مشچ  یلع  نوچ 
تسیرگ وت  يادخ  وت  يارب  تفگ  ناوتیم 

ارس هحون  دش  وت  رهب  زا  رشبلا  وب  مدآ 
تسیرگ وت  ياثر  لیربج  دینشب ز  هک  نوچ 
تالب برک و  هعقاو  دوب  زوسناج  هک  سب 
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تسیرگ وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ 
دندید دادعا  هزین  رسب  هب  ار  ترس  ات 

تسیرگ وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامسآ 
داّجس ماما  زور  نآ  رد  دید  رگم  هچ 

تسیرگ وت  يالب  برک و  زا  سپ  لاس  لهچ  هک 
ادخ نوخ  رسپ  يا  سک  همه  زا  رتشیب 

(37  ) تسیرگ وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترسپ 

کلم سرطف 

ربمغیپ رب  کلم  رازه  اب  ار  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  یتقو 
: هک دومرف  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دـش یم  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ترـضح  هک  يروطنیمه  دـیوگ . تینهت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب 
نآ رد  دوب و  هدزرـس  وا  زا  هک  یهابتـشا  رثا  رب  هک  دوب  یهلا  شرع  نـالماح  زا  هک  برقم  کـلم  زا  یکی  سرطف  هک  ياهریزج  هب  شرذـگ 

دوب راتفرگ  باذع  هب  دوب و  هتسکش  شلاب  دوب و  هدش  نادنز  هریزج 
هیلع لیئربج  هک  یتقو  سرطف  داـتفا . دـمآ  یم  ییوب  دـب  دود  وا  ریز  زا  دوب و  نازیوآ  قلعم و  شمـشچ  ياـه  هژم  هب  تاـیاور  یـضعب  رد  و 

: تفگ دید ، اههکئالم  اب  ار  مالسلا 
!؟ يور یم  اجک  کلم  همه  نیا  اب  لیئربج  يا 

؟ هدش يربخ  ایآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 

داـب كراـبم  وا  هب  شدوخ  بناـج  زا  هک  هداتـسرف  ارم  و  دومرف . تمارک  یتـمعن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
: تفگ سرطف  میوگب .

تاجن يراتفرگ  نیا  زا  نم  دنک و  اعد  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دیاش  دیربب  دوخ  اب  مه  ارم  دوش  یم  رگا  لیئربج  يا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  سدقم  رـضحم  هب  شدوخ  اب  ار  سرطف  تخوس و ) شلد  ام  لوق  هب   ) لیئربج ترـضح  منک . ادیپ 

راوگرزب نآ  تمدـخ  مه  ار  سرطف  لاح  شرافـس  نمـض  رد  تفگ  تینهت  یلاعت  قح  فرط  زا  دیـسر  ترـضح  تمدـخ  هک  یتقو  دروآ .
. درک

: دومرف ترضح 
. دوش یم  بوخ  تلاح  هللا  ءاشنا  هک  لامب  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  تدوخ  سرطف  يا 

ادخ دش و  بوخ  شاهتسکش  رپ  دش  هجوتم  ندیلام  ضحمب  دیلام ، مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  هقادنق  هب  ار  دوخ  تسیرگیم و  سرطف ،
. درک لوبق  ار  شاهبوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رطاخ  هب 

: دز یم  ادص  درک و  یم  هیرگ  دیسر  نامسآ  هب  نوچ  تفر و  الاب  هصالخ 
: تفگ و  تشگرب ، دعب  دشاب ، نیسح  هدرک  دازآ  هک  نم  لثم  یسک  تسیک  منیسح . هدش  دازآ  نم  اههکئالم  يا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  ار  ـالبرک  هضور  تشک و  دـنهاوخ  ار  دولوم  نیا  هک  دـیآ  یم  ياـه  یکیدزن  نیمه  هب  ادـخ  لوـسر  يا 
: تفگ دعب  دندرک و  هیرگ  اههکئالم  مامت  مه  ربمغیپ و  مه  شدوخ و  مه  درک ، فیرعت 
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ای دورب  بیرغ  دیهـش  نیا  تراـیز  هب  سک  ره  هک  موش  یم  نماـض  نم  دراد  نم  ندرگ  دولوم  نیا  هک  یقح  نیا  لـباقم  رد  هللا  لوـسر  اـی 
(38 …  ) منک غالبا  شترضح  هب  ار  هیرگ  مالس و  نآ  کیدزن  رود و  هار  زا  هچ  دزیرب  وا  يارب  یکشا 

نیسح دش  بانوخ  وت  يور  رجه  مکشا ز 
نیسح دش  باتهم  هتشر  هّصغ  ز  Š وم

وت غاد  متسشن ز  بآ  رانک  اج  ره 
نیسح دش  بآ  مرگج  متخوس  هکسب  زا 

دیدن یسک  رگید  وت  غاد  رتزوسناج ز 
نیسح دش  بات  رد  وت  غاد  مه ز  دیشروخ 

اهزور هب  مناج  سنوم  دوب  هک  تدای 
نیسح دش  بارحم  هشوگ  غارچ  اهبش 

تا هیقر  رانک  ماش  هب  مدمآ  زاب 
نیسح دش  باوخ  رد  وت  مشچ  رون  هک  یئاج 
ماک هنشت  يداتف و  كاخ  هب  نوخ  قرغ  وت 
(39  ) نیسح دش  بآ  زا  تبنیز  يانب  اما 

لیئربج ربخ 

: دومرف و  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  رب  ءادهشلادیس  ترضح  تدالو  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 
. درک دنهاوخ  دیهش  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  دهدیم  يرسپ  وت  هب  لاعتم  دنوادخ 

: دومرف دش و  دنلب  ناش  هیرگ  يادص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
ترضح هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دش . رارکت  هبترم  هس  ثحب  فرح و  نیا  میرادن . جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام  لیئربج  يا 

دومرف هدرک  يا  هیرگ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشاذگ . نایم  رد  شترضح  اب  ار  عوضوم  دیبلط و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دش . رارکت  هبترم  هس  ثحب  نیا  و  میرادن . جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام 

نیرخآ نیلوا و  مولع  نانزاخ  ناربمغیپ و  راثآ  ثراو  ماـما و  همه  هک  دـمآ  دـنهاوخ  ینادـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  ضوع  رد  یلع  اـی 
. دوب دنهاوخ 

ناشیا يارب  ار  نایرج  هدروآ و  فیرـشت  مالـسلااهیلع ) ) ارهز همطاف  ملاع  ود  یب  یب  ترـضح  تمدخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
: دندومرف دومن و  هیرگ  دش و  تحاران  یلیخ  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  دندرک ، فیرعت 

. میرادن يدنزرف  روجنیا  هب  یجایتحا  ام 
وا ماما  نادنزرف  هب  تراشب  ار  وا  ترضح  دش و  لدب  در و  ملاع  ود  یب  یب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  نیب  هبترم  هس  وگتفگ  ثحب و  نیا 

(40 …  ) دش یضار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ات  دنداد . توبن …  ملع  نانزاخ  ناثراو و  نایاوشیپ و  و 
ایرد ناگنشت  مشچ  کشا  زا  دش  همیخ 

اّقس رب  هراوهگ  زا  رغصا  ماغیپ  هداد 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

بشما بآ  طحق  زا  بآ  هتشگ  رغصا  مسج 
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بشما بابر  مشچ  زا  دزیر  تلجخ  کشا 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

دیآ ادن  نیا  هنیکس  کشخ  بل  زا 
دیآ ادج  یموصعم  لفط  ره  هلان 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
دیوگ نخس  هدیکشخ  کشم  هراشا  اب 

دیوگ نحم  جنر و  هلان و  اب  یکدوک 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

دیآ شوجب  اّقس  گر  رد  تریغ  نوخ 
دیآ شوگب  ار  وا  اههمیخ  مامت  زا 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 
ارهز نبلگ  زا  یکچوک  لاهن  ون 

ارحص رد  هنشت  بل  دهد  ناج  يراخ  ریز 
لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

ایرد لد  رد  شتآ  هدنکفا  یگنشت 
ایرد لد  رب  هنیکس  ریوصت  هدنام 

(41) لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هیرگ 

ار البرک  هیضق  دعب  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  تدالو  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح 
: دومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  درک  وگزاب  ار  ترضح  نآ  تداهش  دومن و  فیرعت 

« اهرک هتعضو  اهرک و  هما  هتلمح  انسح  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  «و 
وا هک  دراد  ریسفت  رد  درک …  لمح  عضو  تهارک  اب  ار  وا  ردام ، اریز  دنک ، یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  تیـصو  ناسنا  هب  ام  ینعی 
یم لمح  هکنیا  دیمهف  یتقو  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  دولوم  نآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دومن ، یم  لمح  تهارک  اب  ار 

(42 …  ) دندش نایرگ  مومغم و  مومهم و  تحاران و  یلیخ  مالسلا  هیلع  ملاع  ود  یب  یب  دسر . یم  تداهش  هب  دنک 
میرگب نامولظم  رالاس  مغ  رد  مراد  تسود 

میرگب ناشطع  بل  لعل  نآ  مزاس  ناراب  هسوب 
تداهش زا  دعب  دش  هک  یکاپ  نت  رب  مراد  تسود 

میرگب نابسا  مس  ریز  رد  درخ  شناوختسا 
ین رس  ردناک  يا  هدیکشخ  بل  رب  مراد  تسود 

میرگب نآرق  شوخ  ياوآ  اب  دناوخ  نمشد  شیپ 
تبیصم زور  نآ  رد  مدوب  البرک  مراد  تسود 

میرگب ناغفا  هلان و  اب  شتبرغ  يارب  ات 
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اج رهب  اپ  رب  منک  متام  همیخ  مراد  تسود 
میرگب ناج  زا  وا  نازوس  همیخ  دایب  ات 

مراذگ متام  مغ و  يوناز  هب  رس  مراد  تسود 
میرگب نارای  نانچ  مه  تیازع  رد  تمایق  ات 

مشاب وت  سنُا  لفحم  ناوخ  هحون  مراد  تسود 
(43  ) میرگب ناهنپ  تمتام  زا  زارف  نوچ  ناشیرپ  ای 

ربمغیپ هیرگ 

: دندومرف دندروآ و  فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دش ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دلوت  متفه  زور  نوچ 
يارب يدیفس  هایس و  دنفسوگ  ترـضح  دنداد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسد  هب  ار  ترـضح  هقادنق  روایب . مدزن  ار  مدنزرف 

قدصت هرقن  شترضح  يوم  نزو  هب  دیشارت و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  كرابم  رـس  داد و  هلباق  هب  ار  شنار  کی  درک و  هقیقع  ماما 
: دومرف دندرک و  يدایز  هیرگ  تشاذگ و  دوخ  نماد  رب  ار  وا  سپس  دیلام  شکرابم  رس  رب  قولخ  هدرک و 

. وت نتشک  تسنارگ  نم  رب  یلیخ  هللادبعابا  يا 
: دیوگ یم  ءامسا 

؟ دیئامرف یم  امش  هک  تسا  يربخ  هچ  نیا  دشاب  امش  يادف  مردام  ردپ و  متفگ 
!؟ دینک یم  هیرگ  يداش  ضوع  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
یمن اـهنآ  هب  ارم  تعافـش  ادـخ  تشُک و  دـنهاوخ  ار  وا  هیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاـک و  یهورگ  هک  تسا  مدـنبلد  دـنزرف  نیا  يارب  ماهـیرگ 

وت زا  شاهیرذ  نادنزرف و  قح  رد  میهاربا  ترضح  هک  ار  هچنآ  منکیم  تلئـسم  وت  زا  ادنوادخ  درک ، دنهاوخ  نید  رد  هنخر  اهنآ  و  دناسر ،
(44 …  ) دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  هک  یتنعل  ار  اهنآ  نانمشد  نک  تنعل  ار و  وا  ناتسود  رادب  تسود  ادنوادخ  درک ، تساوخ  رد 

تسادخ ضیف  همشچ  نایرگ  مشچ 
تسهانگ مرج و  زا  ینامیشپ  مه 

ادخ فوخ  زا  سرت و  زا  نک  هیرگ 
تساود نامرد  یب  درد  ره  رب  هیرگ 

دوب نایرگ  اهمشچ  تمایق  رد 
تسادخ فوخ  زا  نایرگ  هک  یمشچ  نامه  زج 

وا دشاب  ناداش  هک  یمشچ  نآ  رگید 
تسا یفطصم  نیسح  رادازع  نآ 

تسا مرخ  داش و  هک  یمشچ  نآ  رگید 
تساشوپ مارح  زا  هک  یمشچ  نآ 

دیهش هاش  نیسح  رهب  نک  هیرگ 
تساهدرد يافش  وت  مشچ  کشا 

تسا مرخ  دنیبب  رثوک  یسک  ره 
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(45  ) تسا یضترم  نیسح  رادازع  زا  داش  مه  رثوک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  کشا 

: تفگ ثراح  رتخد  لضفلا  ما 
. مدید يدب  باوخ  بشید  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  تمدخ 

: دومرف ترضح 
؟ يدید یباوخ  هچ 

. دوب یتخس  دب و  یلیخ  باوخ  متفگ ،
: دومرف ترضح 

؟ يدید هچ 
: مدرک ضرع 

. داتفا نم  شوغآ  رد  دش و  ادج  امش  ندب  زا  يا  هراپ  هک  مدید  باوخ  رد 
: دومرف ترضح 

. دشاب یم  وت  شوغآ  رد  هک  دوش  یم  دلوتم  يرسپ  همطاف  ترضح  زا  يدید ، یبوخ  باوخ 
. دوب نم  شوغآ  رد  دندوب ، هدومرف  ترضح  هک  روطنامه  دش و  دلوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دعب 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  شوغآ  رد  مدوب و  هتشادرب  دوخ  اب  مه  ار  ءادهشلادیس  ترضح  مدش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  زور  کی 
امش هک  هدش  هچ  هللا  لوسر  ای  ددرگ  تنابرق  مردام  ردپ و  مدرک ، ضرع  دزیر . یم  کشا  دراد  ترضح  مدید  تقو  کی  متـشاذگ ، هلآ  و 

!؟ منیب یم  هیرگ  لاح  رد  ار 
: مدرک ضرع  دنشک . یم  ار  مرسپ  نیا  مّتما  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دوب و  نم  شیپ  لیئربج  دومرف ، ترضح 

!؟ نیسح نیا 
: دومرف

(46 . ) دروآ میارب  دوب  خرس  تبرت  يرادقم  و  ار ، نیسح  نیمه  یلب ،
نودرگ دبنگ  يور  هتفرگب  ارچ  مغ  رابغ 

نوخ کشا و  بالیس  هدش  يراج  ناگدید  زا  ارچ 
متام زا  ینافوط  هتساخرب  فرط  ره  زا  ارچ 
نوگرگید هدیدرگ  ناهج  لاوحا  عاضوا و  ارچ 

کلف مراچ  رد  هتشگ  ناشیرپ  یسیع  ارچ  بشما 
نودرگ رب  دننایرگ  راز و  متام  هچ  زا  کیالم 

ییوگ ایربک  هاگراب  رد  ازع  اپرب  هدش 
نوریب نامسآ  هن  زا  دش  يرادازع  ياغوغ  هک 
مغ زک  یبن  رازلگ  ياهلگ  هدش  رپرپ  رگم 

(47  ) نوزفا رازه  زا  هلان  تسار  ناتسلگ  نارازه 
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البرک كاخ 

: دیوگ یم  هشیاع 
تفر الاب  ربمغیپ  تشپ  زا  و  دش . دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  دندوب  یحو  لاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح 

: دومرف لیئربج  دش . يزاب  لوغشم  تسشن و 
درک زارد  تسد  لیئربج  ترـضح  هاگنآ  دنناسر ، یم  لتق  هب  وت  زا  دعب  ار  تدنزرف  نیا  دننک و  یم  اپ  هب  هنتف  وت  زا  دعب  وت  تما  دّمحم  يا 

: دومرف دروآ و  دیفس  كاخ  يرادقم 
كاخ هک  یلاح  رد  ربمغیپ  تفر . مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  هک  یتقو  دعب  تسا ، فط  نآ  مسا  هک  دنشک  یم  ار  تدنزرف  نیمز  نیا  رد 

رد رذوبا  راّمع و  هفیذـح و  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  رمع و  رکبوبا و  هک   ) شباحـصا فرط  هب  هیرگ  تلاـح  اـب  دوب  ناـشکرابم  تسد  رد 
: دندرک ضرع  باحصا  دمآ . دوب ) اهنآ  نایم 

!؟ دینک یم  هیرگ  ارچ  هّللا  لوسرای 
: دومرف ترضح 

داد ربخ  دروآ و  نم  يارب  ار  تبرت  نیا  و  دش . دهاوخ  هتشک  فّط  نیمز  رد  نم  زا  دعب  نیسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  ترضح 
(48 . ) ددرگ یم  نفد  مه  اج  نامه  هک 

يراج هتشگ  نوخ  مرح  لها  هدید  زا 
يراوس تقو  نتفر و  نادیم  تقو  دش 

نانز ناشیرپ  وم  ناکدوک  فص  هتسب 
هللاراث ای  هللا  هللا 

تیوس هب  میآ  رت  هتسهآ  یمک  اتفگ 
تیولگ مسوب  مردام  تیصو  هدرک 

مبل رب  ناج  مغ  مبنیز ز  ار  وت  نم 
هللاراث ای  هللا  هللا 

دش نوگن  نامولظم  ناطلس  نیز  ردص  زا 
دش نوخ  قرغ  یهلا  شرع  هنیئآ 

اتبرغ او  گناب  اپب  دش  مرح  زا 
هللاراث ای  هللا  هللا 

رپرپ هدیدرگ  یفطصم  غاب  ياهلگ 
ربکا سابع و  نیمز  يور  نت  هراپ  دص 

ادج لطاب  قح ز  الب  تشد  هب  دش 
(49) هللاراث ای  هللا  هللا 

زوسناج هلان  يادص 

: دیامرف یم  هملس  ّما 
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: دومرف دوب  هتسشن  نم  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  يزور 
ربمغیپ زوس  رگج  هلان  يادص  ناهگان  دش ، لخاد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  مدوب  هتـسشن  رظتنم  نم  دیاین ، نم  دزن  سکچیه 

. درکیم هیرگ  هک  مدینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
هیلع نیسح  كرابم  رس  هب  تسد  ترضح  هتسشن و  ترضح  يولهپ  شوغآ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  دید  مدش ، ربخ  اب  نم  یتقو 

: مدرک ضرع  ولج و  متفر  دنک  یم  هیرگ  دشک و  یم  مالسلا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  مدشن . هجوتم  نم  دش  دراو  هک  یتقو  مسق  ادخ  هب  ناجاقآ 

: تفگ دوب و  هناخ  رد  ام  اب  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  نآلا 
؟ يراد تسود  ار  نیسح  ایآ 

: متفگ
: دومرف مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  ایند . یتسود  رطاخ  هب  هن  مراد  شتسود  هلب .

(50 . ) داد ناشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دروآ و  ار  نیمز  نآ  كاخ  زا  يرادقم  دعب  دنشک . یم  ار  وا  البرک  نیمزرس  رد  وت  تما 
هدید گشا  اب  دسا  ینب  هلیبق 

هدیپت نوخ  رد  يرکیپ  يوجتسج  رد 
ندب رب  ایروب  نفک  دیامن  ات 

هللاراث ای  هللا  هللا 
تسنوخ بارحم  الب  تشد  رساترس 
تسنوگهلال خرس و  ياهلگ  زا  هدیشوپ 
شروآ بآ  مسج  شرغصا  ربکا و 

(51  ) هللاراث ای  هللا  هللا 

از کشا  كاخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: مدرک ضرع  تسا ، نایرگ  ترضح  كرابم  نامشچ  مدید  مدش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترضح  تمدخ  زور  کی 

!؟ هدش هچ  ادخ  ربمغیپ  يا  امش  يادف  مردام  ردپ و 
!؟ هدرک تحاران  ار  امش  یسک  ایآ 

!؟ دینک یم  هیرگ  ارچ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

: دومرف نم  هب  دوب و  هدمآ  نم  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  لبق  هظحل  دنچ 
: دومرف دعب  دوش  یم  هتشک  تارف  طّش  رانک )  ) رد نیسح 

؟ ینک مماشتسا  شتبرت  زا  یهاوخ  یم  ایآ 
: متفگ

نآ مسا  دـش و  يراـج  مکـشا  راـیتخا  یب  مدـیئوب ، يرادـقم  داد  نم  هب  ار  نآ  تشادرب و  كاـخ  نآ  زا  یتشم  درک و  زارد  ار  شتـسد  هلب 
(52 . ) تسا البرک  نیمزرس 
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نیسح رادازع  صالخا  رس  زا  دش  هک  ره 
نیسح راموط  هب  دنیامن  تبث  وا  مان 

داهنب دوخ  مغ  هک  یتشرس  كاپ  نآ  شوخ  يا 
نیسح راوخمغ  لدناشیرپ و  رمع  نیا  رد  دش 

صولخ يور  زا  دش و  ینیسح  هک  سک  نآ  شوخ  يا 
نیسح راکفا  هشیدنا و  درک ز  يوریپ 

تساور دنشورف  رخف  نانج  نابوخ  هب  رگ 
نیسح رادافو  نارای  همه  رشحم  زور 

ریگم زاب  ام  هناهاش ز  بصنم  نیا  بر  ای 
نیسح رادازع  مینامب  هتسویپ  هک  ات 

راذگم ایادخ  راک  هنگ  میتسه  هچ  رگ 
(53  ) نیسح رادید  ترسح  ام  لد  تمایق  رد 

البرک دیهش 

يزور سپ  تفر ، يرفس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  تشذگ ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تدالو  زا  لاس  ود  نوچ 
. درک يدایز  هیرگ  و  میدرگ .» یم  زاب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  ام  ( » نوعجار هیلا  اناو  هللاانا   ) دومرف داتسیا و  هار  ءانثا  رد 

: دندرک لاوئس  ار  شببس  نوچ 
: دومرف

، دننک یم  دیهش  اجنآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  دنیوگیم ، البرک  ار  نآ  هک  داد  ربخ  تسا  تارف  طّش  دزن  هک  ینیمز  زا  ارم  لیئربج 
هیده هب  ار  نیسح  مدنزرف  رس  منیب و  یم  راوس  نارتش  زاهج  رب  راوس  ار  ناریـسا  ایوگ  و  ار ، شنفد  عضوم  شتداهـش و  لحم  منیب  یم  ایوگ 

(54 …  ) دنرب یم 
نیش روش و  اب  البرک  تشد  مرآ ز  دای  هک  نوچ 

نیسح رادملع  رهب  زا  هیرگ  میامن  یم 
البرک ناگنشت  بل  رظن  رد  درآ  سک  ره 

نیسح رای  یب  لافطا  رب  هاگآ  دوشیم 
تفرگ یکشم  بل  هنشت  هنیکس  اروشاع  زور 

نیسح رادافو  لضفلاابا  شیومع  دزن 
بل هنشت  ام  یشاب و  اّقس  وت  ناج  ومع  تفگ 

نیسح رادهپس  يا  ناج  ومع  نک  یبآ  رکف 
نخس نیا  يو  زا  دینشب  نوچ  سابع  ترضح 

نیسح رادملع  نآ  هنیکس  زا  تفرگب  کشم 
ناگنشت بل  یقاس  هعیرش  رد  دراو  تشگ 

نیسح رادافو  نآ  درک  رپ  بآ  زا  ار  کشم 
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تارف زا  دشون  تساوخ  درب و  بآ  ریزب  فک 
نیسح راز  رتخد  زا  نامزنآ  دروآ  دای 

نورب طش  زا  يدش  هدروخان  بآ  شود  رب  کشم 
نیسح راداد  یح  يا  تفگ  هاگنآ  راوس  دش 

لوسر لآ  همیخ  رد  ار  بآ  مناسر  نم 
(55  ) نیسح رای  یب  لافطا  ناگنشت  بل  نآ  رهب 

ادهشلادیس

هیلع نیـسح  نسح و  ترـضح  تفر  ربنم  يـالاب  هودـنا  نزح و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  يرفـس  زا  تعجارم  زا  سپ 
تـسد مالـسلا و  هیلع  نسح  رـس  رب  تسار  تسد  سپ  دومن ، هظعوم  دـناوخ و  يا  هبطخ  سپ  درب ، ربنم  يـالاب  شهارمه  هب  مه  ار  مالـسلا 

: دومرف تشاذگ و  نیسح  رس  رب  ار  پچ 
زا دعب  هک  یناسک  نم و  هیرذ  نیرتهب  و  نم ، هریـشع  رایخا  و  دـننم . ترتع  ناکین  زا  رفن  ود  نیا  و  تسا ، وت  ربمغیپ  هدـنب و  دـمحم  ایادـخ ،

ریـشمش هب  ار  يرگید  نیا  و  دنـشک ، یم  رهز  هب  ار  رـسپ  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لـیئربج  هک  یتسرد  هب  مراذـگ و  یم  تما  ناـیم  رد  دوخ 
كرد لفـسا  هب  ار  اهنآ  هدـم و  تکرب  وا  لتاق  هب  هد  رارق  ادهـشلا  دیـس  ار  وا  نادرگ و  كرابم  وا  رب  ار  تداهـش  ایادـخ  دـننک . یم  دـیهش 

: دیوگ يوار  ناسرب . میهج 
: دومرف ترضح  دش ، دنلب  دجسم  لها  زا  هیرگ  هلان و  يادص  سپس 

؟ دینک یمن  يرای  ار  وا  دینک و  یم  هیرگ  وا  رب  سانلا  اهیا 
، شاب وا  روای  وت  ایادخ 

نم داوف  هرمث  لد و  هویم  هک  ار  دوخ  ترتع  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  مراذگ ، یم  امـش  نایم  رد  نیگنـس  ای  سیفن  زیچ  ود  نم  مدرم  يا 
. دنوش دراو  نم  هب  ضوح  رب  ات  دنوشیمن ، ادج  مه  زا  ود  نآ  دنتسه و 

تّدوـم و امـش  زا  منک  یم  لاوئـس  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، هدرک  رما  ادـخ  ارم  هچنآ  رگم  مـنک ، یمن  لاوئـس  امـش  زا  هـک  دیـشاب  هاـگآ 
. اهنآ یتسود 

(56) دیشاب هدرک  يدعت  ملظ  ناشیا  هب  دیشاب و  هدرک  یتیذا  نم  ترتع  هب  هکنیا  لاح  دییآ و  نم  دزن  هب  هکنیا  زا  دیسرتب  سپ 
میرگیم نوخ  وت و  يوک  رس  زا  مور  یم 

میرگیم نورد  زوس  زا  هدز  مغ  لد  اب 
نم ندییرگ  هب  دننارگن  ایشا  همه 

میرگیم نوچ  هک  همع  نیب  هب  كاخ  زا  مه  وت 
زونه هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک 

میرگیم نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب 
یلو ماش  هدکمغ  نیا  رد  وت  اب  مدمآ 

میرگیم نورد  زوس  زا  وت و  یب  موریم 
ربص مدرک  یمغ  جنر و  رهب  هکنم  ناج  همع 

میرگیم نوکس  ربص و  یب  وت  رجه  زا  رگید 
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ملان یم  تمغ  غاد  زا  رحس  غرم  وچمه 
میرگیم نوگن  خرچ  متس  زا  ربا  وچمه 
متسویپ مه  هب  هدقع  مغ  هنیس  رد  هچنآ 

میرگیم نونک  تسد  رد  هدمآ  لاجم  نوچ 
معنم سک  دنکن  يراز  هیرگ و  زا  رگید 
میرگ یم  نود  نمشد  شنزرس  زا  غراف 

نیسح ماکان  رتخد  يا  مدوخ  تسدب  دوخ 
میرگ یم  نوزف  درد  نیزو  نفد  تمدرک 

مونش دیؤم )  ) هیقر ز گوس  نامز  ره 
(57  ) میرگ یم  نورب  هزادنا  ملان و ز  یم  تخس 

وبشوخ لگ 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  هک  یلاح  رد  دنتتـشاد ، فیرـشت  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  لزنم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
: دندومرف دعب  دنتفر و  هدجس  هب  دندرک و  يدایز  هیرگ  ترضح  دوب ، بانج  نآ  نماد  رد  مالسلا 

: دومرف نم  هب  لیئربج  طسوت  هب  العا  یلع  دنوادخ  ناکم  نیمه  رد  تعاس و  نیا  رد  رتخد  يا  همطاف ، يا 
؟ يراد تسود  ار  نیسح  ایآ  دمحم  يا 

: متفگ
: دومرف دوب  هتشاذگ  نیسح  رس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  لیئربج  تسا . نم  ناگدید  نیب  ام  هدرپ  لد و  هویم  وبشوخ و  لگ  هدید و  رون  یلب 

(58 …  ) دیهش البرک  نیمزرس  رد  ار  وا  دمحم  يا 
مراد رگج  ردنا  اههلان  نابیرغ  رهب  زا  نم 

مراد ررش  رپ  ياون  لد  زا  اسم  حبص و  رهب 
دشاب ناسکی  هب  يارب  نوخ  رپ  یسب  مراز  لد 

مراد رصب  زا  کشا  مادم  يراج  نامز  ره  نمادب 
نوزحم هلآ و  یجنک و  هب  ار  یبیرغ  رگ  منیب  هب 

مراد رگج  نوخ  نیسح  لفط  تبرغ  دایب 
نابوخ هشنهاش  سرون  لفط  هک  مد  نآ  ناغف ز 

مراد ردپ  رادید  قوش  نم  ناج  همع  اتفگب 
مراز لد  دش  نوخ  ناج  همع  مباب  يور  لصو  ز 

مراد رهُگ  رپ  مشچ  ود  شرجه  مغ  زا  زور  بش و 
لد ردنا  باب  لصو  ریغ  یئوزرآ  مرادن 

مراد ررش  رپ  نیعل  موق  نیا  زا  هوکش  یسب 
ناریو نیا  جنک  ردناک  هناخ  دشابن  ار  ام  رگم 

مراد رس  ریز  ردنا  رتسب  ياج  ماخ  تشخ  هک 
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رضاح شرب  رد  دش  ردپ  نوخ  رپ  سار  مدنآ  رد 
(59  ) مراد رت  هدید  تقارف  زا  اباب  ناج  اتفگب 

رتخد ردپ و  هیرگ 

رتخد لغب  زا  ار  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  دندوب ، هدرک  لغب  ار  ادهـشلادیس  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح 
: دندومرف دندرک و  هیرگ  دنتفرگ  ناشمارگ 

. دنک تنعل  ار  وت  نیلتاق  ادخ 
. دنک تنعل  دنروآ  رد  تنت  زا  ار  تیاهسابل  هک  ار  یناسک  ادخ 

. دننک یم  کمک  وت  هیلع  رب  ار  رگیدمه  هک  ار  یناسک  نآ  دشکب  ادخ 
: دندومرف دندش و  نایرگ  تحاران و  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح 

؟ دیئامرف یم  هچ  ردپ  يا 
یم شهجوتم  هک  یئاه  يدّعت  اهرکم و  اه و  ملظ  اهتیّذا و  دسر و  یم  وا  هب  وت  نم و  زا  دعب  هک  یئاه  تبیـصم  مرتخد  دندومرف . ترـضح 

گرم و فرط  هب  یگمه  هدوب و  دنناشخرد  ناگراتس  نوچمه  یگلمج  هک  نادرم  یعمج  نایم  رد  زور  نآ  رد  وا  مدروآ ، دای  هب  ار  ددرگ 
مالسلا هیلع  ارهز  ترضح  مرگن . یم  ناشیا  نفد  لحم  هاگیاج و  هب  منیب و  یم  الماک  ار  اهنآ  رکشل  نونکا  ایوگ  دننک ، یم  تکرح  نتشک 

: دندومرف نایرگ 
؟ تساجک دیئامرف  یم  هک  ار  یئاج  ردپ  يا 

: دومرف ترضح 
مامت رگا  دننک . یم  جورخ  اهنآ  رب  نم  تما  دارفا  نیرتدب  تسالب ، هودنا و  بجوم  تما  ام و  يارب  نیمز  نآ  و  دـنیوگ . یم  البرک  اجنآ  هب 
دیواج منهج  رد  اهنآ  مامت  عطق  روطب  دوشیمن و  هتفریذـپ  ناشتعافـش  دنـشاب ، رورـش  هورگ  نیا  زا  رفن  کـی  عیفـش  نیمز  اهنامـسآ و  لـها 

: دومرف مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  دنام . دنهاوخ 
!؟ دش دهاوخ  هتشک  لفط  نیا  ردپ 

: دومرف ترضح 
شیارب اههوک  ایرد  ياه  یهام  یـشحو و  تاناویح  ناگتـشرف و  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  هدـشن  هتـشک  روطنیا  یـسک  وا  زا  لبق  مرتخد ، هلب 

زا یهورگ  دـنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  یـشک  سفن  چـیه  لـفط  نیا  تداهـش  زا  سپ  دـندوب  نوذءاـم  تادوجوم  نیا  رگا  دـننک . هیرگ 
ارهز ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هدوبن و … و  ادخ  هب  ملعا  اهنآ  زا  یـسک  نیمز  يور  رد  هک  دمآ  دنهاوخ  ناتـسود 

(60 …  ) دندومن دنلب  هیرگ  هب  يادص  مالسلا  هیلع 
نیسح ای  تیادف  ارناج  منک  ات  مدوب  شاک 

نیسح ای  تیازع  رد  مزیر  کشا  مدوبن  نوچ 
منک يرای  ار  وت  مدوب  البرک  ردنا  شاک 

منک يراک  ادف  تهار  رد  کیبل و  تمیوگ 
منک يراج  دوخ  نوخ  تهایس  دبع  هر  رد 

منک يرادازع  اهاش  البرک  مدوبن  نوچ 
نیسح ای  تیالب  برک و  رئاز  مدوب  شاک 
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مدش یم  رغصا  نادرگالب  ات  مدوب  شاک 
مدشیم ربکا  يانعر  دق  نابرق  هب  ای 

مدشیم روالد  سابع  تسد  يادف  ای 
مدشیم رفعج  نوع و  مه  مساق و  راثن  ای 

نیسح ای  تیاه  هتشک  كاخب  قحلم  مدشیم 
ناجب ار  تقشع  ریت  مدیرخیم  مدوب  شاک 
نادواج تایح  رب  مدیشکیم  ناج  زا  تسد 

ناقشاع لیفط  رب  تیوکب  رس  مداهنیم 
ناتسآ نیا  هیاس  رد  مدشیم  یکاخ  تشم 

نیسح ای  تیاقل  زور  تّزع  دیما  رب 
تبکوم هایس و  نامالغ  زا  مدوب  شاک 

تبکرم مس  كاخ  ياس  ههبج  مدوب  شاک 
تبل رب  يدرس  بآ  مناسر  ات  مدوب  شاک 

تبت بات و  شتآ  مناهر  ات  مدوب  شاک 
(61  ) نیسح ای  تیانشآ  يانشآ  مدوب  شاک 

ربمایپ هناحیر 

: هک دناهدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلصفم  ثیدح 
: درک ضرع  دمآ و  همطاف  شردام  تمدخ  نانک  هیرگ  نیسح  يزور 

: دومرف مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  ما ، هتفر  شتمدخ  هب  هک  سب  زا  هدش  ریس  نم  زا  ربمایپ  مدج 
؟ هدش هچ  رگم  دوش  تیادف  تردام 

: درک ضرع 
درک ضارعا  نم  ناهد  زا  دیناشن و  پچ  يوناز  هب  ارم  دیـسوب و  ار  وا  ناهد  دـیناشن و  دوخ  تسار  يوناز  هب  ار  نسح  مردارب  حبـص  زورما 

( مالسلااهیلع  ) همطاف ترـضح  هدیـسوبن . ارم  ناهد  مدج  هک  دهد  یم  يدب  يوب  نیبب  نک  وب  ارم  ناهد  ایب  ردام  يا  دیـسوب ، ارم  يولگ  ریز 
: دومرف

: دومرف یم  تدج  هک  ماهدینش  رایسب  مسق  ادخ  هب  دنک  یمن  ادیپ  تلالم  وت  زا  تدج  مدنزرف  يا  هن 
: دومرف دش  هناخ  دراو  مردپ  يدرک  یم  هیرگ  هراوهگ  رد  وت  مشاب  یم  نیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح 

: دومرف یم  تدج  ررکم  دنک  یم  تیذا  ارم  وا  هیرگ  یناد  یمن  ایآ  نک  تکاس  ار  نیسح  همطاف ، يا 
ترـضح دراد . تسود  ار  نیـسح  هک  یـسک  مراد  یم  تسود  مراد و  یم  تسود  ار  نیـسح  نم  ایادخ  هبحی » نم  بحا  هّبحا و  ینا  مهللا  »

(: مالسلااهیلع  ) همطاف
: درک ضرع  دروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسد 

زا ار  تشهب  يوب  يدومرفن  ایآ  تسا ، نامـسآ  نیمز و  تنیز  نیـسح  يدومرفن  ایآ  تسا ، نم  هناحیر  نیـسح  يدومرف  یمن  امـش  اـیآ  اـباب 
: دومرف مونش . یم  نیسح 
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: درک ضرع  یلب .
یم هک  تسا  يّرس  بلطم  نیا  رد  دومرف  يا  هدیـسوب  ار  شردارب  ناهد  هکنآ  لثم  يا  هدیـسوبن  ار  وا  ناهد  ارچ  هک  هدیجنر  نیا  زا  نیـسح 

: دومرف امرفب . ار  شّرس  ادخ  قح  هب  ار  امش  درک  ضرع  يرواین ، تقاط  دنکشب و  تلد  مسرت 
یم رحن  افج  غیت  اب  ار  نیسح 7  مدیـسوب و  ار  وا  ندروخ  رهز  لحم  نم  دنناروخ و  یم  رهز  نسح 7  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  کـنیا 
دوخ تروص  هب  درک و  هیرگ  دنلب  دنلب  دینـش  ار  هیـضق  نیا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  هک  نیمه  مدـیئوب . ار  وا  رحن  ياج  سپ  دـننک ،

: دومرف همطاف 3  درک ، رس  هب  كاخ  دز و  همطل 
؟ دنشک یم  اجک  ار  نیسح 

: دومرف
: درک ضرع  دنیوگ ، یم  البرک  ار  اجنآ  هک  ینیمز  رد 

؟ دننک یم  دیهش  ار  وا  ببس  هچ  هب 
: دومرف

بل اب  ار  وا  دور  یم  هک  نیمه  ایب ، ام  يوس  هب  یـشاب  یم  هفیلخ  ربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  وت  هک  دنـسیون  یم  وا  يارب  ییاه  هماـن  هفوک  لـها 
یم حبذ  دنفسوگ  لثم  ار  وا  تبقاع  دهد  یمن  شباوج  یسک  دنک  يرای  ار  ام  تسه  یسک  ایآ  دنز  یم  ادص  هچ  ره  دننک . یم  دیهش  هنشت 
هیرگ هب  مدرم  مامت  سپ  دروآرب  دایرف  همطاـف  دـننک ، یم  هزین  يـالاب  ار  اـهنآ  ياهرـس  دـننک ، یم  دیهـش  ار  وا  نادـنزرف  ناردارب و  دـننک ،
هیرگ هب  ار  اهنامـسآ  هکئالم  هک  نک  تکاس  ار  همطاف  دـیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادـخ  دـمحم  ای  دـش  لزان  لیئربج  دـندمآرد 

وا ترایز  ازع و  هار  رد  ار  دوخ  ياـهناج  اـهلام و  هک  منک  یم  قلخ  وا  يارب  ینایعیـش  هک  مسق  ملـالج  تزع و  هب  دـیامرف و  یم  دروآرد و 
هتشون شیارب  لوبقم  جح  کی  باوث  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  هب  دنک  ترایز  شتداهـش  زا  دعب  ار  وا  سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دننک ، قافنا 

شتآ دوش و  یم  هک  تمایق  زور  دـننک و  یم  طبـض  رولب  ياـه  هشیـش  رد  ار  وا  ياهکـشا  هکئـالم  دـنک  هیرگ  شیارب  سک  ره  دوش و  یم 
: دنیوگ یم  وا  هب  دشک  یم  هلعش  منهج 

ار اهکشا  نآ  زا  هرطق  کی  سپ  يدش ، دازآ  شتآ  زا  يا و  هتخیر  نیسح  تیالوم  تبیصم  رد  هک  تسا  یکـشا  نیا  ریگب  ادخ  تسود  يا 
. دوش یم  رود  هدنب  نآ  زا  هار  لاس  دصناپ  منهج  شتآ  دننز  یم  منهج  شتآ  هب 

درک ضرع  نیسح  دروآ  ياج  هب  رکش  هدجس  همطاف  داد  ار  اهتراشب  نیا  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
؟ تسیچ امش  دزن  رد  اهنآ  يازج  هادج  ای 

: دومرف
: دومرف درک و  شراوگرزب  ردپ  هب  ور  منک  یم  تعافش  ادخ  دزن  رد  ار  اهنآ  نم 

؟ ینک یم  هچ  امش 
: دومرف

؟ ینک یم  هچ  امش  دیسرپ  نسح  ماما  شردارب  زا  منک ، یم  باریس  رثوک  بآ  زا  ار  اهنآ  مه  نم 
: دومرف

: دومرف مه  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  موش . لخاد  اهنآ  اب  رگم  موش  یمن  تشهب  لخاد  نم 
. دنک اهنآ  عیفش  ارم  دنوادخ  ات  متسیا  یم  نایرگ  مشچ  اب  تشهب  رد  يولج  نم  مرهوش  ردپ و  قح  هب  مسق و  مراگدرورپ  تزع  هب 

: دومرف مه  ءادهشلادیس  ترضح 
(62 . ) دشاب مدوخ  رصق  لباقم  تشهب  رد  اهنآ  ياهرصق  هک  منک  یم  لاؤس  ادخ  زا  مه  نم  مسق  مردپ  دج و  قح  هب 
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نیسح يادف  ار  همه 

: دیوگ یم  سابع  نبا 
هدیناشن دوخ  تسار  يوناز  يور  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح ، نآ  مدوب و  فرـشم  ادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  زور  کی 

نآ رب  یحو  راـثآ  هاـگان  دیـسوب ، یم  ار  میهاربا  یهاـگ  ار و  نیـسح  یهاـگ  دوب ، هدـناشن  پچ  يوـناز  يور  ار  دوـخ  رـسپ  میهاربا  دوـب و 
: دومرف نآ  زا  دعب  دش  رهاظ  ترضح 

: دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ادخ  هک  دش  لزان  نم  رب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج 
مالـسلا هیلع  نیـسح  تروص  هب  یهاگن  ترـضح  نادرگ . يرگید  يادف  ار  اهنآ  زا  یکی  میراذگ  یمن  مه  اب  وت  يارب  ار  دـنزرف  ود  نیا  ام 

: دومرف سپ  درک ، هیرگ  میهاربا و  تروص  هب  یهاگن  درک و  هیرگ  درک و 
هک تسا  یلع  شردـپ  همطاف و  شردام  نیـسح  اما  دوش ، یمن  نوزحم  وا  يارب  نم  زا  ریغ  یـسک  دریمب  هاگره  تسا  زینک  شردام  میهاربا 

، دوش یم  نوزحم  مه  یلع  ممع  رسپ  دوش  یم  راد  هصغ  نوزحم و  همطاف  مرتخد  دریمب  نیسح  هاگره  دنتسه  نم  نوخ  تشوگ و  هلزنم  هب 
. منک یم  باختنا  اهنآ  نزح  رب  ار  دوخ  نزح  نم  موش و  یم  نوزحم  زین  نم 

: دومرف ترضح 
: مدرک ضرع  لیئربج  هب  نم 

ار نیسح  ربمایپ  هاگره  میهاربا  ندرم  زا  دعب  تفر . ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  میهاربا  مدرک ، نیسح  يادف  ار  وا  نم  دریمب  میهاربا  لیئربج  يا 
: دومرف یم  دیسوب و  یم  دینابسچ و  یم  دوخ  هنیس  هب  ار  وا  دید  یم 

دنوادـخ دـش  راد  هصغ  نوزحم و  میهاربا  توف  رد  ربماـیپ  هک  سب  زا  مدـینادرگ . وا  يادـف  ار  میهاربا  مرـسپ  هک  موش  یـسک  يادـف  هب  نم 
(63 . ) درک لزان  ترضح  نآ  بلق  یلست  رد  ار  رثوک  هروس 

ریشمش ياج 

دندنابسچ و یم  دوخ  هب  ار  وا  ترضح  دندش  یم  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تقو  ره 
: دندومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  هب  سپس 

. دندرک یم  هیرگ  دندیسوب و  یم  ار  وا  دعب  ریگب و  ار  وا 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ردپ  يا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

ترضح تفرگ . ماهیرگ  مدیسوب و  ار  ریشمش  ياهاج  مدنزرف 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دش مهاوخ  هتشک  نم  ردپ  يا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
. دش دیهاوخ  هتشک  یگمه  تردارب  تردپ و  وت و  مسق  ادخ  هب  یلب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
؟ دشاب یم  هدنکارپ  قرفتم و  مه  زا  ام  روبق  ردپ ،
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
ترضح مرسپ . یلب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ دنیآیم ام  ترایز  هب  یناسک  هچ  امش  تما  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
(64 . ) نم تما  نایوگ  تسار  رگم  دومن  دهاوخن  ترایز  ار  وت  تردارب و  تردپ و  نم و 

منک اپ  هب  ازع  اباب  هگلتق  هب  ماهدمآ 
منک ایقشا  روج  وت ز  يارب  زا  لد  درد 

ماهنیکس ترتخد  نم  ماهنیزح  رگن  اباب 
منک ارچ  رفس  وت  یب  ماهنیدم  زا  يدروآ 

نابز نیریش  رغصا  نوچ  ماهدرک  مگ  یلگ  اباب 
منک ادیپ  ملگ  دیاش  ناگتشک  ردنا  مدرگیم 

نانچ وت  رب  منک  هیرگ  نانس  رمش و  مرفس  مه 
منک اون  هلان و  هچ  نانمشد  مروخ ز  یلیس 

بارخ هفوک  مزاع  مدش  نم  هک  نیب  هب  زیخ و 
منک اضر  ملد  وت  یب  رفس  نیا  رد  ناسچ  وگب 

ناشن تنماد  هب  ارم  اهش ! نوخ  كاخ و  زیخ و ز 
منک يوأم  هک  نماد  ردپ  دسر  بش  هک  رگا 

نانمشد ياهمخز  دوب ز  ارت  یتقاط  هن 
منک اود  مراذگ و  دوب  ارم  یمهرم  هن 

نزح بابسا 

. دوب ربمغیپ  هیرگ  نزح و  تابسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تالاح  عیمج 
سپ  … اههزین . يور  رب  ار  وا  رس  دروآ  یم  دای  هب  درک  یم  هیکت  وا  شود  رب  شرس  تشادیم و  رب  كرابم  شود  هب  ار  وا  تقو  ره  هکنانچ 

: دومرف یم  باحصا  هب  و  تسیرگ . یم 
. دنرب یم  دیزی  يارب  هیده  تروص  هب  ار  منادنزرف  رس  نارتش و  رب  ار  ناریسا  منیب  یم  ایوگ 

: دومرف یم  و  تسیرگ ، یم  دومن و  یم  وا  تروص  هب  رظن  دناشن  یم  ناماد  هب  نوچ 
دـنک و یمن  شیرای  یـسک  دـنک  یم  يرای  بلط  دـنچ  ره  دـناهدومن و  باضخ  شنوخ  هب  ار  شـشیر  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ  سابع  نبای 

، دنزادنا یم  كاخ  رب  هنهرب  ار  وا  هک  دروآ  یم  دای  هب  ایوگ  تسیرگیم ، دیشوپ  یم  دیدج  سابل )  ) هماج دیع  زور  نوچ 
هب دعب  دش ، یم  لاحـشوخ  لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دروخیم ، ماعط  ردارب ، ردام و  ردپ و  دج و  اب  تسـشن  یم  هرفـسرس  رب  نوچ  و 

همه و  دوش ، یم  هایـس  شطع  تدـش  زا  ناشمـشچ  ولج  ایند  هک  ار  شلافطا  دوخ و  یگنـشت  دروآ  یم  دای  هب  اـیوگ  و  دـمآ ، یم  رد  هیرگ 
. دنیامن یم  ریسا  ار  یضعب  و  دنشک ، یم  ار  یضعب  و  دنوش ، یم  قرفتم 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  یهاگ  و  تسیرگ ، یم  دیسوب  یم  ار  شیولگ  نوچ  و 
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: درک ضرع  تسیرگ ، یم  دیسوب و  یم  ار  شندب  مامت  هاگنآ  راد ، هاگن  ار  وا 
؟ دینک یم  هیرگ  ارچ 

: دومرفیم
دایز نبا  دـیزی و  سلجم  رد  نارزیخ  بوچ  دروآ  یم  دای  اـیوگ  دیـسوب ، یم  ار  شنادـند  بل و  یهاـگ  و  مسوب ، یم  ار  اهریـشمش  عضوم 
نیا زا  ار  تبوچ  هک  دروآرب  دایرف  دید ، ار  عینش  تکرح  نیا  نوچ  دوب ، رضاح  دایز  نبا  دزن  رد  مقرا  نب  دیز  هکنانچ  ار ، امهیلع ) هللا  ۀنعل  )

اهنادند نیا  رب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياهنادـند  مدـید  تسین  یئادـخ  وا  ریغ  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  هک  رادرب  كرابم  ياهبل 
(65 . ) دیسوب یم  ار  نآ  دوب و  هدش  هتشاذگ 

نیسح ای  دیواج  هدنز و  تسه  وت  مان 
نیسح ای  دیما  هیام  تسه  وت  قشع 

مردام ریش  ارم  داد  وچ  وت  رهم  اب 
نیسح ای  دیدرگ  وت  قشع  ریسا  مناج 

دیما لگ  دیورب  هک  وزرآ  غاب  رد 
نیسح ای  دیّما  تیاغ  تسه  وت  لصو 

دوش یم  تسمرس  وت  يازفناج  رطع  زا 
نیسح ای  دیچ  لگ  وت  قشع  غاب  سک ز  ره 

اونین زوسناج  هصق  دینش  سک  ره 
نیسح ای  دیراب  هژم  زا  کشا  بالیس 

تشاد هچ  نآ  ره  ایند  هب  هک  نآ  يادف  مناج 
نیسح ای  دیشخب  وت  یتسود  هار  رد 

تساج هب  وت  مان  زک  وت  مان  يادف  ناج  يا 
نیسح ای  دیحوت  بتکم  دنلب  مان 

تفگ دیون »  » تدای هب  رابکشا  مشچ  اب 
(66  ) نیسح ای  دیواج  هدنز  تسه  وت  مان 

هزین يور  رس 

. دوب مه  نوعلم  دعس  نبا  اهنآ  اب  دندش و  دراو  شیرق  زا  یعمج  هک  دندوب ، هتسشن  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
: دندرک ضرع  باحصا  دیدرگ ، نوگرگد  شلاح  دش و  ریغتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  گنر 

!؟ دوش یم  هچ  ار  وت  هللا  لوسرای 
: دومرف ترضح 

یم هزین  رس  رب  هک  يرس  لّوا  يردب و  رد  ناشیرپ و  متـش و  بّس و  ندز و  نتـشک و  زا  دوش  یم  دراو  نم  تیب  لها  رب  هچنآ  مدروآ  دای  هب 
(67 . ) دوب دهاوخ  نیسح  مدنزرف  رس  دوش 

نیسح ای  ياوآ  دهد  یم  کشا  هب  يروش 
نیسحای زاورپ  بش  اعد  بش  بشما 
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دنک یم  رونم  لگ  نامهیم  هک  بشما 
نیسح ار  دیشروخ  همیخ  ناگنشت  بل 

اه کشا  بوشآ  رد  تسا  بنیز  ياوجن 
نیسح ای  راد  بت  نت  نآ  ياه  هراپ  اب 

: تفگ یم 
دنا هدرب  دای  زا  رگم  اههزین 

نیسح ادخ  نوخ  وت  دوجو  رد  تس  يراج 
اه هنوگ  درد  زا  دوش  یم  دوبک  وس  نیا 

نیسح اه  بسا  مس  ریز  تشد  يوس  نآ 
ریسا هنشت و  مرح  نارتوبک  وس  کی 

نیسح اب  رای  یب  بنیز  عادو  وس  کی 
اه هفوک  ریدقت  هبطخ  بارخ  ادرف 

نیسح اهدایرف  يراج  هوکش  ادرف 
دنهد یم  زاورپ  هب  هزات  حور  هک  ادرف 

(68  ) نیسح البرک  رد  هتخوس  ياه  هناورپ 

راضتحا لاح 

هیلع نیسح  ماما  راضتحا  لاح  رد  یتح  دوب ، نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لاح  رـضح ، رفـس و  رد  زور  بش و  رد  یناگدنز  مایا  مامت 
: دومرفیم دوب و  يراج  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ترضح  نآ  قرع  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالسلا 

. دهدن تکرب  وا  هب  دنک و  تنعل  ار  دیزی  ادخ  تسا ، راک  هچ  دیزی  اب  ارم 
: دومرف یم  تخیریم و  کشا  دیسوب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دعب  دمآ ، لاحب  زاب  درک ، شغ  سپ 

(69 . ) دوب دهاوخ  یفقوم  ادخ  دزن  وت  نیلتاق  اب  ارم 
تسیرگ وت  يارب  شرعلا  کلم  مشچ  هک  يا 

تسیرگ وت  يازع  هب  میرم  یسیع  کلف  رد 
ارس هحون  دش  وت  رهب  زا  رشبلاوب  مدآ 

تسیرگ وت  ياثر  لیربج  دینشب ز  هک  نوچ 
نایرگ تیارب  دوب  ادخ  مشچ  یلع  نوچ 

تسیرگ وت  يادخ  وت  رهب  هک  تفگ  ناوت  یم 
الب برک و  هعقاو  دوب  زوسناج  هک  سب 

تسیرگ وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ 
دندید ءادعا  هزین  رس  هب  ار  ترس  ات 

تسیرگ وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامسآ 
داّجس ماما  زور  نآ  رد  دید  رگم  هچ 
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تسیرگ وت  يالب  برک و  زا  سپ  لاس  لهچ  هک 
ادخ نوخ  رسپ  يا  سک  همه  زا  رتشیب 

تسیرگ وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترسپ 
ارهز ای  الب  تشد  نآ  رد  وت  يدوبن  رگ 

تسیرگ وت  ياج  هب  هدیدمغ  بنیز  ترتخد 
تشهب هب  نادنخ  مرّخ و  ازج  زور  دور  یم 
تسیرگ وت  ياول  ریز  رد  وریپ و  دش  هک  ره 

تسا نایرگ  تمغ  ز  ورسخ »  » هدید نیمه  هن 
(70  ) تسیرگ وت  يالو  رهم و  لد  هب  تشاد  یسک  ره 

مالسلا هیلع  یلع  کشا 

: دیوگ یم  سابع  نبا 
طش کیدزن  میدیسر ، اونین  هب  هک  یتقو  دندرب ، یم  فیرـشت  نیفـص  هب  هک  ینامز  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  باکر  رد 

: دومرف دنلب  يادص  اب  دوب ، تارف 
؟ یسانش یم  ار  ناکم  نیا  ایآ  سابع  نبای 

: مدرک ضرع 
! مسانش یمن  ریخ 

: دومرف
. يدرک یم  هیرگ  نم  لثم  رگم  یتشذگ  یمن  نآ  زا  نم ، لثم  یتخانش  یم  رگا 

؟ دومن يدیدش  هیرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ 
. میدرک هیرگ  ترضح  نآ  عبت  هب  مه  ام  دیدرگ . يراج  شاهنیس  رب  اهکشا  دش و  رت  شفیریش  نساحم  هکنیا  ات 

: دومرف ترضح  سپس 
ترس هب  هک  یئالب  ره  اریز  نک  ربص  هللادبعابا  يا  دنناطیش ، نایهاپس  دونج  زا  اهنآ  مینک  گنج  هک  تسا  راکچ  نایفـس  لآ  اب  ارم  ّهُوا ، ّهُوا 

، دز ار  اهفرح  نآ  زاب  دناوخ ، زامن  دنچ  تخاس و  ییوضو  تفرگ و  وضو  تهج  یبآ  ترـضح  سپـس  دندروآ ، نم  رـس  دنروآ ، یم  اهنیا 
: دومرف سپس  دش ، رادیب  دعب  هتفر و  باوخ  رادقم  کی  دعب 

؟ منک ربخ  اب  ار  وت  ماهدید  هک  یباوخ  زا  ایآ  سابع  نبای 
: مدرک ضرع 

! تسا ریخ  هک  هللاءاشنا 
: دومرف ترضح  دییامرفب ،

نیمز نیا  درگ  سپس  دنتشاد ، رمک  رب  هدنـشخرد  دیفـس و  ياهریـشمش  دندمآ ، نیمز  هب  نامـسآ  زا  دیفـس  ياهملع  اب  ینادرم  ایوگ  مدید 
: دندومرف دندیشک ، یطخ 

، مرصب رون  و  ملد ، هویم  مالسلا و  هیلع  نیسح  مدنزرف  ایوگ  و  دش ، روانش  نوخ  نایم  رد  هدیسر و  نیمزب  اهلخن  نیا  ياه  هخاش  ایوگ  مدید 
. دنکیم هثاغتسا  هچ  ره  هدش و  قرغ  نآ  رد 
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: دنتفگ یم  دندرک و  یم  ادن  دندوب . هدمآ  نامسآ  زا  هک  ار  ینادرم  نآ  ایوگ  و  دسر ، یمن  شدایرف  هب  یسک 
امش قاتشم  تشهب  کنیا  و  دش . دیهاوخ  هتشک  رش  مدرم  تشم  کی  تسدب  امش  و  تشک . دنهاوخ  ار  امـش  هک  دینک . ربص  لوسر  لآ  يا 

. هللادبعابا يا  تسا .
: دندومرف دنداد و  تیزعت  ارم  دندرک و  نم  يوس  هب  ور  سپس 

. دنک نشور  ار  تمشچ  تمایق  زور  ادخ  داب و  تراشب  وت  هب  نیسحلا  ابا  ای 
لها يوس  هب  نم  هک  دنداد . ربخ  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مساقلاوبا  قداص  لوسر  ترـضح  البق  هک  مسق  ادخ  هب  مدـش . رادـیب  باوخ  زا 

. دنوش یم  نفد  مالسلا  هیلع  همطاف  دالوا  زا  نم و  دالوا  زا  رفن  هدفه  اب  نیسح  مدنزرف  اجنیا  رد  هآ  مسریم …  نیمز  نیا  هب  و  مور . یم  یغب 
. تسا فورعم  سدقملا  تیب  هعقب  نیمرح و  نیمز  رد  هکنانچ  تسا ، البرک  هب  فورعم  نامسآ  رد  نیمز  نیا  و 

: دومرف سپس 
؟ ینیب یم  ار  ناوهآ  تالوضف  یحاون  نیا  رد  نیبب  سابع  نبای 

: تفگ سابع  نبا  نارفعز ، گنر  هب  دناهدش  درز  اهنآ  و  دناهتفگن ، غورد  نم  هب  مسق  ادخ  هب 
: مدز دایرف  مدرک و  ادیپ  مدرک و  یسررب 

. دیدومرف هک  مدرک  ادیپ  ار  نیا  نینمؤملاریما  ای 
: دومرف ترضح 

: دومرف هدیئوب و  ار  اهنآ  و  دیود . اهنآ  تمس  هب  ناشک  هلو  ره  هلوسر . هللا و  قدص 
. تسا نامه  نیا 

؟ تسیچ اهنیا  هیضق  ینادیم  ایآ 
: مدرک ضرع 

. مناد یمن  اقآ  ریخ 
: دومرف ترضح 

مه رود  وهآ  ات  دنچ  اجنیا  رد  دید  دیسر ، نیمز  نیا  هب  نییراوح  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  یتقو  هک  تسا  ینیمز  نیمزرـس ، نیا 
. دندش هیرگ  لوغشم  دنتسشن و  مه  نییراوح  تسشن و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  سپس  دننکیم ، هیرگ  دناهدش و  عمج 

: دنتفگ نییراوح 
؟ تسیچ امش  هیرگ  ببس  هللا  حور  ای 

: دومرف
ترـضح مردام  هیبش  مالـسلااهیلع )  ) ارذع لوتب  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  ادخ  ربمغیپ  دـنزرف  نآ  رد  هک  تسا  البرک  نیمز  نیا 

نآ تبرت  هک  اریز  تسا ، رترطّعم  کـشم  زا  هک  تسا  یتـبرت  ددرگیم . نوفدـم  اـجنیا  رد  دـش و  دـهاوخ  هتـشک  تسا  مالـسلااهیلع )  ) میرم
: دنتفگ نخس  نم  اب  ناوهآ  نیا  تسا و  بانج 

هتشادرب و ار  تالوضف  زا  يرادقم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میتسه . ناما  رد  میا و  هدنام  بانج  نآ  هب  قوش  رطاخ  هب  اجنیا  رد  ام  هک 
: دومرف دیئوب و 

. دوش وا  تیزعت  دیوبب و  شردپ  هکنیا  ات  راذگب  یقاب  ار  اهنیا  ایادخ  تسا . ارحص  نیا  ياهفلع  رطاخ  هب  نآ  ییوبشوخ 
: دومرف دنلب  يادص  اب  سپ  تسا ، الب  برک و  نیمز  نیا  و  هدش ، درز  تدم  لوط  زا  شگنر  تسا و  هدنام  لاح  ات  هک  تسا  نیا  و 

. دننک یم  يرای  ار  اهنآ  هک  یناسک  شناگدنشک و  رب  نکم  كرابم  میرم ، نب  یسیع  يادخ  يا 
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رد تشادرب و  هرََعب  دنچ  دمآ  لاح  هب  نوچ  میدرک . هیرگ  مه  ام  درک ، شغ  داتفا و  ور  هب  هکنیا  ات  تسیرگ  يدیدم  تدم  ترـضح  سپس 
: دومرف نم  هب  و  دیچیپ ، ادر  هشوگ 

: دیوگ یم  سابع  نبا  هدش . دیهش  منیسح  هک  نادب  دوش ، یم  يراج  دشوج و  یم  هزات  نوخ  نآ  زا  هک  يدید  رگا  راد  هگن  رادرب و  مه  وت 
يا هزات  نوخ  نآ  زا  مدـید  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  مدوب ، باوخ  زور  کـی  هکنیا  اـت  مدرک  يراد  هگن  نآ  زا  متـشادرب و  مه  نم 

: متفگ مدوخ  اب  مدرک و  هیرگ  متسشن و  سپ  تسا  نوخ  زا  ولمم  منیتسآ  و  دیدرگ . يراج 
. دشاب هدشن  عقاو  هک  دوب  هدادن  نم  هب  يربخ  لاحب  ات  مالسلا  هیلع  یلع  هتبلا  دنتشک . ار  نیسح  انیقی 

رهـش راوید  رد و  زا  ایوگ  هتفرگ ، فوسک  ایوگ  هدش  رهاظ  باتفآ  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یکزان  ربا  ایوگ  هنیدم  رهـش  مدـید  مدـمآ ، نوریب  سپ 
هک دینک  ربص  ربمغیپ  لآ  يا  هک  تسا  نیا  شنومـضم  دـناوخ و  یم  هیثرم  یـصخش  هک  مدینـش  ییادـص  هناخ  هیواز  زا  دزیریم . هزات  نوخ 

. درک یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دش و  لزان  ناغفا  هیرگ و  اب  نیمالا  حور  و  دنتشک . ار  لوتب  يارهز  دنزرف 
ار هیـضق  نیا  دـندوب  مهارمه  هک  یناسک  دارفا و  زا  یـضعب  دـعب  مدرک و  طبـض  دوب  اروشاـع  زور  هک  ار  زور  نآ  تفرگ و  ماهیرگ  مه  نم 

. دندرک قیدصت  ارم  فرح  مه  اهنآ  متفگ 
(71 . ) هدوب رضخ  ترضح  دیاش  میدیدن  ار  شاهدنیوگ  یلو  میدینش . ار  ادص  نیا  مه  ام  دنتفگ  و 

نیسح تسین  وت  مغ  زج  اقب  بآ  تایح 
نیسح تسیز  وت  مغ  اب  شلد  هک  نآ  دریمن 
وت مغ  رد  هک  ره  تفای  دبا  رمع  يافص 

نیسح تسیرگ  ندز  مه  رب  هژم  کی  ردق  هب 
وت تعافش  دنک  رشحم  هک  رشح  زور  هب 

نیسح تسیک  تسین  وت  نیشن  هیاس  هک  یسک 
دوب وت  زا  یلاخ  هک  یتشهب  تسا  منهج 

نیسح تسین  تشهب  تیور  لگ  یب  تشهب 
تسادیپ تخُر  زا  تیّرُح  تیآ  هک  ییوت 

نیسح تسیرگنب  وت  رب  رّح  وچ  هک  یسک  اشوخ 
دش اقآ  تشگ  هک  سک  ره  وت  هار  يادگ 

نیسح تسیرورس  جات  تهر  كاخ  درگ  هک 
مادم راگتسر »  » وت هار  رس  رب  هتسشن 

(72  ) نیسح تسیاب  يا  هظحل  وا  يریگتسد  هب 

لیئربج هیرگ 

دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  ناشدج  هرجح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دیع  زور  کی 
: دندومرف دندش و 

ون سابل  ام  دناهدیـشوپ و  ون  ياهـسابل  دناهتـسارآ و  ار  دوخ  گنراگنر  ياهـسابل  اب  همه  برع  نادـنزرف  تسا و  دـیع  زور  زورما  ّهادـج  ای 
ات دومن …  يا  هیرگ  درک و  یسررب  ار  اهنآ  لاح  ترضح  دینک . ام  لاحب  يرکف  هک  میا  هدمآ  امـش  تمدخ  مه  راک  نیمه  يارب  میرادن و 

ماـما يارب  يرگید  زبس و  ساـبل  نسح  ماـما  يارب  یکی  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  ترـضح  کـمک  هب  هک  تشهب  زا  ساـبل  هعطق  ود  هک  اـجنآ 
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هیرگ دومن ، هدـهاشم  ار  تالاح  نیا  یتقو  لیئربج  ترـضح  دـندش  لاحـشوخ  دندیـشوپ و  اهنآ  دروآ و  خرـس  سابل  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دومن .

نوزحم مومغم و  مومهم و  ینک و  یم  هیرگ  ارچ  وت  دنتـسه ، دنـسرخ  داش و  نم  نادنزرف  هک  يزورما  لثم  کی  رد  لیئربج  يا  مردارب  يا 
!؟ یتسه

: دومرف لیئربج  ترضح  ناهرب . یتحاران  نیا  زا  ارم  وگب و  نم  هب  تسه  يربخ  رگا  هک  مهد  یم  تمسق  ادخ  هب  ارت 
رهز تدش  زا  دشونب و  رهز  تسا  راچان  نسح  ترـضح  یکی  دیدرگ . رایتخا  فلتخم  گنر  تدنزرف  ود  يارب  هکنیا  نادب  ادخ  لوسر  يا 

. دوش یم  زبس  شگنر 
(73 .) درک هیرگ  یلیخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اجنیا  رد  دننک . یم  باضخ  شنوخ  اب  ار  شندب  دننک و  یم  حبذ  ار  نیسح  ترضح  و 

نیسح ای  وت  يادف  هب  نایناهج  ناج 
نیسح ای  وت  يازع  هب  نوخ  تسیرگ  دیاب 
زوس هنیس  رایسب  وت  قشع  ثیدح  دشاب 

نیسح ای  وت  يارب  دنمتام  هب  ایند 
اج هب  یتساخ  اپ  هب  هشیپ  ملظ  دّض  رب 
نیسح ای  وت  يار  تّمه و  هب  نیرفآ  دص 

دش تسار  وچ  تشحو  هب  ملظ  وید  داتفا 
نیسح ای  وت  ياسر  دّق  ملظ  دّض  رب 

غیت تربکا ز  یلع  قرف  هچرگ  تفاکشب 
(74  ) نیسح ای  وت  يادص  هوکش  هب  سک  دینشن 

تسنادن قیفوت 

سپ میدیسر  البرک  نیمز  رس  میدرک ، یم  تعجارم  نیفـص  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اب  هک  هدرک  لقن  ملـسم  یبا  نبا  همثره 
: دومرف درک و  هیرگ  تشادرب و  اجنآ  كاخ  زا  يردق  و  دش ، غارف  حبص  زامن  زا  ترضح 

: دیوگ یم  همثره  دنوش . یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  دش  دنهاوخ  روشحم  یعمج  وت  زا  هک  یتسه ، یکاخ  بجع 
: تفگ مرسمه  مدرک ، وگزاب  ماهعیش  رسمه  يارب  ار  ارجام  نیا  میتشگرب و  ام 

دندش البرک  نیمزرس  دراو  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  اهدعب  تشذگ و  زور  نآ  هکنیا  ات  تسا ، قح  دیوگب ؛ نینمؤملاریما  هچ  ره 
هیلع نیسح  ماما  شدقم  رـضحم  هدش و  رتش  راوس  دعب  دروآ  دای  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  فرح  دوب و  دعـس  رمع  رکـشل  ءزج  همثره 

. درک لقن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ثیدح  دش و  فرشم  مالسلا 
: دندومرف ترضح 

؟ تسیچ وت  لایخ  الاح 
: تفگ ام . رب  ای  یتسه  ام  اب 

: دومرف ترضح  دنک  تیذا  ار  اهنآ  دایز  نیا  هک  مسرت  یم  اهنآ  يارب  ماهتشاذگ و  هفوک  رد  ار  یکچوک  دالوا  اهنآ . اب  هن  امش و  اب  هن 
ام هثاغتـسا  يادص  زورما  یـسک  رگا  مسق  ادخ  هب  اریز  يونـشن  ار  ام  يادص  ینکن و  هدهاشم  ار  ام  لتقم  هک  ورب  ياج  هب  ورب و  نوریب  سپ 

(75 . ) داتفا دهاوخ  منهج  شتآ  رد  ور  هب  امتح  دنکن  يرای  ار  ام  دونشب ، ار 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2859 

http://www.ghaemiyeh.com


دیرگ یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه 
دیرگ یم  هنامز  نایبرغ  ماش  دای  هب 

جح یمامت  يا  وت  مامت  همین  جح  ز 
دیرگ یم  هناخ  تسا و  نیمغ  هورم  افص و 

خرس لگ  وت  هایس  فلز  رس  زا  هدیمد 
دیرگ یم  هناش  وسیگ و  وت  فلز  دای  هب 
درک تمایق  شتماق  دق  هب  هک  یتماق  هب 

دیرگ یم  هناهب  یب  الب  ریت  ریفص 
یلد هتسکش  نآ  زا  لمحم  هبوچ  هتسکش 

دیرگ یم  هناحتاف  دشک و  مغ  راب  هک 
اهنت متخوس  وت  قارف  نم ز  هن  نیمه 
دیرگ یم  هنادواج  تمغ  اونین ز  هک 

دوبک ياه  سای  دنام و  تمرح  یتفر و  وت 
دیرگ یم  هنایزات  مرح  لها  لاح  هب 

رثا تشاذگ  نانچ  ملاع  هب  وت  تبیصم 
دیرگ یم  هنامز  مشچ  وت  يازع  رد  هک 

دش نوگلگ  وچ  تا  ههام  شش  نیلگ  يولگ 
دیرگ یم  هناوج  دش  مخ  هفطاع  لاهن 

تسا نرق  هدراچ  هک  میوگب  هچ  نم  نیسح 
(76) دیرگ یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه 

اه تشون  یپ 

.32 جح : - 1
.28 نیسحلا : تفرعم  -2

.245 ، 44 راون : الاراحب  -3
هلآ 23. هیلع و  هللا  یلص  قشع : ياه  هلال  -4

80 هداهشلا : رارسا  -5
.270 خسان 1 /  48 یحیرط : بختنم 

.181 قشع : ياه  هلال  -6
بختنم 48.  271 خسان 1 ، . 234 راحب 44 ، -7

.86 همغن : لگ  نیچلگ  -8
94 هینیسح : صئاصخ  همجرت  -9

150 و151. / 11 راونالاراحب : زا  لقن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2860 

http://www.ghaemiyeh.com


.13 همغن : لگ  نیچلگ  -10
.230 ، 44 راونالاراحب : لقن  نامه 95  -11

.24 همغن : لگ  نیچلگ  -12
.49 یحیرط : بختم  -13

.41 همغن : لگ  نیچلگ  -14

.44/225 راونالا : راحب  -15
.126 تیالو : میمش  -16

،223 ، 44 راونالا : راحب  -17
273 خسان :

.49 یحیرط : بختنم 
.42 ینز : ریجنز  ینز و  هنیس  هحون  -18

244 ، 44 راونالا : راحب  -19
خسان 1/284.

.478 : 4 هژاولگ : -20
. رشع تغل  نیرحبلا  عمجم  -21

.17 تباث : رازلگ  -22
.308 ج 44 : راونالا : راحب  -23

ج 73/301. راحب : -24
.94 تباث : رازلگ  -25

244 ، 44 راحب : -26
50 بختنم :

خسان 1/274.
.213 همئالا : بئاصم  -27

یحیرط 50 بختنم  -28
275 ، 1 خسان :

.44/244 راحب :
.28 کشا : ياهلگ  -29

.44/223 راونالا : راحب  -30
.111 کشا : ياهلگ  -31

241 ، 44 راونالا : راحب  -32
.216 صئاصخ :

.101 کشا : ياهلگ  -33
.224 هنیسحلا : صئاصخ  همجرت  -34
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.105 کشا : ياهلگ  -35
.433 ، 2 نویعلاءالج : -36

.65 قشع : هلال  -37
.204 تارایزلا : لماک  همجرت   433 ، 2 نویعلا : ءالج  -38

.37 ازع : هنیآ  -39
.434 ، 2 نویعلا : ءالج  -40

.108 ازع : هنیآ  -41
.435 ءالج 2 ، -42

.92 : 2 البرک : همغن  -43
.436 نویعلاءالج : -44

.165 ج 2 : يدمحم : غاب  ياهلگ  -45
.479 ج 2 ، نویعلاالج : -46

.95 تیبلها : -47
تاملا 30. ۀماقا  یلع  مئاللا  عانقا  دش  لقن   20 يرادازع : هچخیرات  -48

.164 تیبلها : -49
نامه 31. نامه 25 ، -50

.165 تیبلها : -51
هنیسحلا 226. صئاصخ  همجرت   85 لبنح 1 ، نب  دمحا  دنسم  نامه 26  -52

.64 بئاصملا : بختنم  -53
.226 هنیسحلا : صئاصخ  همجرت  -54

.84 ج 3 : بئاصملا : بختم  -55
. نامه -56

.136 ج 3 : بئاصملا : بختنم  -57
.206 تایزلا : لماک  همجرت  -58

.138 ج 3 : بئاصملا : بختنم  -59
.212 تارایزلا : لماک  -60

.181 ج 3 : بئاصملا : بختنم  -61
.98 ج 1 : ةویحلا : تارمث  -62

.102 ج 1 : ةویحلا : تارمث  -63
.215 تارایزلا : لماک  همجرت  -64

.228 هینیسح : صئاصخ  -65
.32 اه : هلال  زیخاتسر  -66

نامه 229. -67
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.33 اه : هلال  زیخاتسر  -68
. نامه -69

.57 اه : هلال  زیخاتسر  -70
252 ، 44 راونالاراحب : -71

.48 4 78 سلجم 87 ، قودص  یلاما 
.74 اه : هلال  زیخاتسر  -72

.245 ، 44 راونالا : راحب  -73
.88 اه : هلال  زیخاتسر  -74
44/255 راونالا : راحب  -75

.117 : 28 سلجم : قودص  یلاما 
.137 اه : هلال  زیخاتسر  -76

رعش

کشا هیرگ 

راتفگشیپ

: يروآ درگ 
رورس هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
روثنم موظنم و  نوـتم  نوـنک  اـت  هکنآ  اـب  و  تسا ، يرـشب  ندـمت  گـنهرف و  يهتخانـشان  ینغ و  رایـسب  ياـه  هنیجنگ  زا  یمالـسا  فراـعم 
زوـنه یلو  تـسا ، هـتفرگ  رارق  بـتکم  نـیا  ناگتفیـش  سرتـسد  رد  ماـن  هـب  نارونخـس  نارگـشهوژپ و  طـسوت  هـنیمز  نـیا  رد  یگنـسنارگ 

. تسا هدنام  یقاب  هتخانشان  هک  دراد  دوجو  يرایسب  ياههرتسگ 
هدرپ یمالسا - لیصا  بان و  ياههشیدنا  یفرعم  تخانش و  ریسم  رد  زابرید - زا  یمالسا  گرزب  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  شالت  اب  دنچ  ره 

هک تسا  یفصنم  رگشهوژپ  مادک  یلو  تسا ، هدمآرد  ریخست  هب  يرایسب  ياهورملق  هدش و  هتـشادرب  اههتخانـشان  نیا  زا  يرایـسب  يور  زا 
!؟ دشابن ریخست  نیرفآ  روش  يهظحل  راظتنا  رد  و  هدرکن ، هبرجت  ار  ياهشیدنا  ياپ  ياج  هک  دراد  دوجو  یعفترم  رایسب  للق  زونه  دنادن 

نیا هک  تسا  هتشاد  فورصم  يدنمـشزرا  راثآ  رـشن  پاچ و  هب  ار  دوخ  مه  راک  زاغآ  زا  رورـس  تاراشتنا  هک  تسا  هاگدید  نیا  ساسا  رب 
. دزاس باریس  یمالسا  فراعم  يراج  لالز  زا  ار  تفرعم  يداو  ناگنشت  دهد و  رارق  یمالسا  فراعم  ناگتفیش  دید  يهیواز  رد  ار  قافآ 

فراعم ال رـشن  اهتیعقاو و  نیا  زا  ياهشوگ  ندنایامن  رد  ار  موب  زرم و  نیا  دهعتم  مان و  هب  نارونخـس  موظنم  راثآ  ناوت  یمن  اتـسار ، نیا  رد 
. تفرگ هدیدان  دراد ، مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  نآرق و  رد  هشیر  هک  یلازی 

یملق راثآ  زا  هدافتسا  اب  یخیرات و  ینیع و  تیعقاو  نیا  هب  تیانع  اب  رورس  تاراشتنا 
يهعماج یلعف  زاـین  يوگخـساپ  هک  تسا  هدروآ  مهارف  ار  یموظنم  ياـههعومجم  نیودـت  تاـبجوم  بدا ، رعـش و  دـیتاسا  نارظنبحاـص و 

. دشاب ام  یبالقنا 
، تسا ییاروشاع  راعشا  نیرتروش  رپ  نیرت و  هزات  يواح  هک  تسا  يرعش  ياههعومجم  تسد  نیا  زا  کشا » يهیرگ  »
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يدـیدرت و  تسا ، هتفای  نیودـت  هناورپ )  ) يدـهاجم یلع  دـمحم  ياقآ  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  ماـن  هب  رعاـش  تمه  هب  هعومجم  نیا 
. تفرگ دهاوخ  رارق  ینیسح  بتکم  ناگتفیش  لابقا  دروم  دراد ، هک  ییالاو  ياوتحم  اب  هک  تسین 

اه یتیب  ود 

ینامحر قداص 

! دز یم  هنیس  ملاع 

دز یم  هنیس  منمن  عمش ، هاگن 
دز یم  هنیس  ملاع  هک  دناد ، ادخ 

درک یم  هیرگ  بش ، نآ  كاخ  اهنت  هن 
درک یم  هیرگ  مه ، نامسآ  تیارب 

! دز یم  هنیس  من  من 

دز یم  هنیرید  تبرغ  زا  فرح  وچ 
! دز یم  هنیئآ  رد  هلعش  مهاگن ،

دناوخ یم  هحون  نم  لد  هنابیرغ ،
! دز یم  هنیس  من  من  کشا ، هتسد  ود 

! یمخز يولگ 

نم اب  ساملا ، هیرگ و  هراتس 
نم اب  سای ، مخز  يوب  تسبش و ،

زاب ناوخب  ار  بنیز  نزح  مامت 
! نم اب  ساسحا  یمخز  يولگ 

سیورپ دمص 

! باتهم رد  وضو 

درک یم  باریس  ار  دیشروخ  شطع ،
درک یم  بات  یب  ار  ههام  شش  لگ 
بآ زا  رپ  یکشم  اب  تسد ، یب  ینت 

! درک یم  باتهم  يهمشچ  رد  وضو 
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قشع خلسم 

تسشوپ زبس  نامیا  خرس ، گرم  ز 
تسشورخ رد  تمایق  ات  تماما 

: ناقشاع اب  وگب 
قشع خلسم  رد 

! تسشون شون ، نینط  ناج  شوگ  هب 

قشع زامن 

دوب اپ  هب  ارحص  رد  قشع ، زامن 
دوب ادخ  نوخ  ناقشاع ، ماما 

دناوخ یم  هیآ  ین  رس  رب  هک  يرس 
! دوب انشآ  تلم  ود  داتفه و  هب 

يرجنس دومحم 

!؟ شیاهتسد وک 

شیان هب  دشاب  شطعلا  ياون 
شیارب درآ  بآ  هک  هتفر  ومع 

: كانشطع لفط  نیا  هب  دیوگ  سک  هچ 
!؟ شیاهتسد وک  یلو  دمآ ، ومع 

! هزین دیشروخ 

يرادن رس  رد  یقشاع  روش  وت 
يرادن ربلد  مغ  زا  ریغ  لد ، هب 

! الد
دندرک هزین  رب  ار  دیشروخ 

!؟ يرادن رواب  ار  قشع  حبص  وت 

يزردوگ هللادی 

! هدیرب ياهگر 

! اله

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2865 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیپس نتم  زا  رتنشور 
هدیدن سک  ار  نینچ  نیا  يروبص 

شرع ندیزرل  يهظحل  نآ  درک  هچ 
!؟ هدیرب ياهگر  يور  تنابل 

! اهریت يا  الا 

! اهریت يا  الا 
دیریگب رس  زا 

دیریگب رپ  منادناخ  يوس  هب 
تساپرب قشع  نم ، نتشک  اب  رگا 

! اهریشمش ارم 
دیریگب رب  رد 

! بنیز دوب  اهنت  هچ 

بنیز دوب ، ادرف  شیدنا  لآم 
بنیز دوب  اهنت  هچ  ارحص ، نآ  رد 
زور نآ  گنت  بورغ  ماگنه  هب 

! بنیز دوب  ام  تبرغ  مامت 

یناسف بئاص  اضریلع 

! وگتفگ تعکر  ود 

مراد قشع  اب  وه  ياه و  رپ  یلد 
مراد قشع  اب  وضو ، رد  يروضح 

! نک تولخ  هصغ  يا  ورب 
بشما هک 

! مراد قشع  اب  وگتفگ  تعکر  ود 

داژن یبارهس  اضر  دمحم 

 …! مریمب

دش مرح  ياوآ  هلان ، شورخ و 
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دش مغ  قرغ  نانابرهم ، هاگن 
كانشطع هام  يا  تخرس  گرم  ز 

! دش مخ  دیشروخ  تماق  مریمب ،

ینیسح يدهم  دیس 

! شطع

درب یم  باوخ  رغصا ، مشچ  زا  شطع 
درب یم  باتهم  خر  زا  گنر  شمغ ،

درب یم  بآ  رسارس  ار ، نابایب 
! درب یم  بات  زا  یگنشت  ار  یلع 

! مشچ ریت و 

ممشچ هب  اج  نمشد  ریت  هتفرگ 
ممشچ بآ  ياج  تسیراج  نوخ  و 

تنابل دای  اب  دور  رانک 
ممشچ هب  ایرد  دش  کشا  همشچ  ود 

! یقاس تخوسیم 

دز یم  جوم  شیاهمشچ  رد  شطع 
دز یم  جوم  شیارب  ایرد  لد 

یقاس تخوس  یم  یگنشت  زوس  ز 
دز یم  جوم  شیاپ  هب  یئایرد  و 

! بآ دش ، باریس 

بآ دش ، بآ  شهام  يور  مرش  ز 
بآ دش ، بات  یب  شندید  قوش  ز 

دیناسر یبآ  دوخ  ياهبل  رب  هن 
بآ دش  باریس  وا  ياهبل  زا  هن 

! بیصن

دوب شطع  اپ  ات  رس  دوب ، يریوک 
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دوب شطع  ارحص ، نیا  فرح  مامت 
ناشورخ ایرد  نوچ  تشاد  یتارف 

دوب شطع  ایرد ، نیا  زا  ام  بیصن 

يرجشم دمحا 

افش

تسنیسح كاخ  لد ، لها  فاطم 
: شرع رد  کلم 

تسنیسح كانمغ 
: تفگ ناج  شوگ  رد  یفتاه  مدینش 

تسنیسح كاپ  تبرت  رد  افش 

یعابر

یعراز اضر  دمحا 

! اپ يادص 

مونش یم  اپ  يادص  لد ، يهچوک  رد 
مونش یم  انشآ ، راگن  زاوآ 

دناوخ یم  ارم  هک  یئادص  هفرط  نیا 
مونش یم  البرک  دیهش  يان  زا 

یلضفا ریم  یلع  دیس 

بآ حور 

میدش رون  رد  قرغ  هدیپس ، ماگنه 
میدش روش  رپ  ياه  هنارت  گنهآ 

ییاروشاع باتفآ  يهیاس  رد 
میدش روشحم  بآ ، لالز  حور  اب 

یلضفا ریم  یلع  دیس 
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نوخ قطنم 

گنت لد  نیا  دش  بآ  قشع ، شتآ  زا 
گنت لد  نیا  دش  بارخ  یم ، ششوج  رد 

نونج بات  بت و  رد  هنهرب ، غیت  نوچ 
! گنت لد  نیا  دش  باجم  نوخ  قطنم  اب 

یمشاه هیضار  هدیس 

تداهش غاب 

دوب او  اهلگ  يور  تشهب ، شوغآ 
دوب ایرد  البرک  نیمز  کشا ، زا 

دش او  تداهش  غاب  رد  هک  یتقو 
! دوب اوعد  اههلال  نایم  راگنا 

هیسابع دمحم 

! نیسح اب 

دوب یماندب  هچ  رگا  رمش ، یمرشیب 
دوب یماخ  زا  ندوب ، دیزی  مانمه 
دندیمان یم  نیسح » اب   » هک شاک  يا 

! دوب یماطسب ) دیزیاب   ) هک درم  نآ 

! زامن

درکن كرت  ار  زاس  زوس و  هک  تسیعمش ،
درکن كرت  ار  زاجح  رطخ ، هار  رد 

نیسح گنج ، رد  هک  تسیقشع  هچ  قشع  نیا 
!؟ درکن كرت  ار  زامن  یلو  داد ، رس 

! نوخ يهراوف 

درک شبات  یب  بآ ، يوب  هک  لفط  نآ 
! درک شباریس  مرگ ، نوخ  يهراوف 
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تساخرب يریت  هفوک  تمس  هاگان ز 
! درک شباوخ  رد  دناوخ و ، مرگ  یئالال 

یتاره ناملس 

! زبس درو 

دناوخ تراز  وک  هرجنح ، نآ  زا  مرازیب 
دناوخ تراوخ  يدوب و ، زیزع  هلال  نوچ 

تسنارادیب زبس  درو  وت ، ماغیپ 
! دناوخ ترامیب  هکنآ  دوبن ، رادیب 

! تیامح

داتفا بات  یب  هدنرپ  نوچ  هک  تسد ، ناز 
داتفا بات  اهبآ ، تخرک  حطس  رب 

دش يراج  دبا  ات  دور  وچ  وت ، تسد 
! داتفا بآ  تیامح  رد  هک  يور  ناز 

ریوصت

داتفا دازآ  ورس ، لثم  وت  يالاب 
داتفا دای  رد  هسامح ، نآ  زا  يریوصت 

بیرغ حبص  يهتفرگ  يهرجنح  رد 
! داتفا دایرف  رازه  يداتفا ، ات 

یناشاک قفشم 

امن قح  يهنییآ 

نیسح يامیس  هتفکش  ادخ ، نوخ  رد 
نیسح ياپارس  امنقح ، يهنیئآ 

نورق راصعا و  يهدرپارس  ونشب ز 
نیسح ياوآ  دعر ، ناسب  هدنفوت 

! بر ای 
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نیسح نوخ  رد  هتسشن  خرب  بر  ای 
نیسح نوزفا  هراتس  زا  نت  مخز  رب 

ریگب تسد  یتعاط  هب  قح ، يههبج  رد 
نیسح نوگلگ  كاخ  هب  ناسرب  ار  ام 

! دمآ دایرفب 

دمآ دایرف  هب  مغ  دید ، وت  درد  نوچ 
دمآ دایرف  هب  ملا  وت ، متام  زو 

تسیرگ راز  نانچ  وت  عادو  هب  ارهز 
! دمآ دایرف  هب  مرح  وا ، تلاح  زک 

يدهاجم یلع  دمحم 

! موصعم تبرغ 

تفر یم  نوریب  وچ  مرح  زا  مرح  حور 
تفر یم  نودرگ  هب  نایکاخ  لد  زا  هآ ،

دناد یم  ادخ  موصعم ، تبرغ  نآ 
!؟ تفر یم  نوچ  مرح  زا  دوب و ، هدمآ  نوچ 

عادو

نیسح دوب و ، نیرخآ  عادو  هبعک  اب 
نیسح دوب و  نیمغ  هبعک  مرح ، لها  نوچ 

دش یم  یعادت  هظحل ، نیرت  هوکشب 
! نیسح دوب و ، نیسپاو  زامن  ریبکت 

! تونق

تسیراج شتوکس  رد  شورخ ، هلجد  دص 
تسیراج شتوکلم  رد  يهمغن ال ، لگ 

تس هزاوآ  دنلب  وزا  شطع  هک  يدرم 
!( تسیراج شتونق  رد  تانق  هتشر  دص  )

! نویش
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ارهز ترضح  رذن 
سرپم هک  يرابکشا  مشچ  ود  دوب و ، وا 
سرپم هک  يرات ، ماش  توکس  تهب  رد 

وا ردام  نویش  يادص  تفریم و ،
! سرپم هک  يرازم  زا  دنلب ، تشگیم 

! گرزب حور  يا 

دندید تماقتسا  حور  وت ، ربص  رد 
دندید تمارک ، یگرزب و  راثآ 

! گرزب حور  يا  یتساخ  اپ  هب  هک  مد  نآ 
! دندید تمایق  تاهبطخ ، تماق  رد 

اروشاع خرس  دایرف 

دوب اغوغ  رپ  وت  زا  رهش ، هک  زور  نآ 
دوب ادیپ  یلع  تبیه  وت ، مشخ  رد 

ماش هفوک و  رد  وت  روشرپ  يهبطخ  نآ 
! دوب اروشاع  خرس  دنلب و  دایرف 

! ینافوط يهبطخ 

درک ناوتن  ناهن  وت ، ردق  یئالاو 
درک ناهنپ  ناوت  یمن  ارت ، دیشروخ 

وت ینافوط  يهبطخ  یگدنفوت 
! درک ناریو  ار ، دیزی  متس  خاک 

! نم اب  وت  يهمه 

نم اب  وت  يهمزمز  دوب ، هارمه 
! نم اب  وت  يهمه  نم ، يهمه  وت  اب 
نک یضار  ار  هیقر - دوخ - رتخد  وت 

! نم اب  وت ، يهمطاف  ندش  یهار 

! بت يهلعش 

تسود يا  يدرونهر  هچ  ره  ربهر  وت ،
تسود يا  يدرم  هچ  ره  قشع  يهبعک  وت ،
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بت يهلعش  زا  یتخورفا  رب  عمش ، نوچ 
! تسود يا  يدرد ، هچ  ره  بیبط  هکنآ  اب 

! بت مره 

! شتآ داتفا  بت  مره  زا  شاهمیخ ، رد 
! شتآ داتفا  بش  ناماد  هب  هلعش ، نیز 

وا يراتسرپ  هب  شتآ  وچ  تسشنب 
! شتآ داتفا ، بنیز  ربص  نمرخ  رد 

 …! شتآ دش  مرگرس 

وا يرامیب  تلاح  زا  دش ، وچ  هگآ 
وا يرای  یپ  تسب ، رمک  هب  نماد 

تسین شنیلاب  رس  رب  یسک  دید ، نوچ 
! وا يراتسرپ  هب  شتآ ، دش  مرگرس 

باتفآ يهجنپ 

دیمد كالفا  رب  هم  غورف  هک  بش ، نآ 
دیمد كانمغ ، هتفشآ و  یتلاح  اب 

بش لد  نآ  رد  هام ، صرق  ود  داتفه و 
! دیمد كاخ  زا  باتفآ ، يهجنپ  نوچ 

! دیشروخ ود  داتفه و 

هام بش ، نآ  هاگلتق  هب  رظن  درک  نوچ 
هام بش  نآ  هآ ، لد  زا  دیشک  حبص  ات 

ار ناطلغ  نوخ  هب  دیشروخ  ود  داتفه و 
! هام بش  نآ  هاگن  درک  یم  هدز  تریح 

! وت يهدنمرش 

وت يهدنمرش  ریز و ، هب  رس  دمآیم و ،
! وت يهدنخرکش  تخیمآ  شاهیرگ ، اب 

! درک یم  يریما  ات  ریسا ، دوب  رح 
! وت يهدنب  دش  هک  دش ، ریما  هظحل  نآ 
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! يزارفارس بابسا 

تسود يا  دش ، رپ  وت  زا  دش  یهت  شیوخ ، زا 
تسود يا  دش  رد  شیب و ، دوبن  هرطق  کی 
ریز هب  دنکفا  یگدنمرش  هک ز  رس  نآ 

! تسود يا  دش ، رح  يزارفارس  بابسا 

! دنخبل

ندز دنویپ  قشع ، هب  دوخ  لد  دیاب 
ندز دنوادخ ! نوخ  يا  وت  زا  وت ، زا  مد 

تخومآ دیاب  قشع  مسر  هر و  وت ، زا 
! ندز دنخبل  گرم  هب  وت ، رغصا  زو 

! رثوک لالز 

دندید ردیح  توطس  وت ، تبیه  رد 
دندید رذآ  باهتلا  وت ، مشخ  رد 

يدناوخ ردارب  ار  نیسح  هک  مد  نآ 
! دندید رثوک  لالز  وت ، يراج  رد 

! دزیخرب رگا 

دزیر رپ  ردق  نیهاش  وت ، رهق  زا 
دزیرگب اضق  ریش  وت ، تبیه  زو 

! دیآ راتفر  هب  رگا  هوک ، وت  هب  دنام 
! دزیخرب رگا  دنام ، یم  وت  هب  ایرد 

!؟ یلدریش وک 

دنز ریش  اب  هجنپ  هک  یلدریش  وک 
دنز ریجخن  رازه  هر  هلمح ، یب 

! دشورخب رگا  دیشروخ ، وت  هب  دنام 
! دنز ریشمش  هک  رگا  ریش ، وت  هب  دنام 

شودب کشم 

دوب هدمآ  بات  بت و  رد  طش  هک  زور  نآ 
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دوب هدمآ  باهتلا ، رد  شطع  زوس  زو 
شود هب  کشم  مرک ، رحب  نآ  هک  دندید 
! دوب هدمآ  بآ ، دناسر  طش  بل  رب  ات 

 …! هک مدینشن  ایرد 

شوپ یلین  تمتام  غاد  هب  هبعک  يا 
شورخ شوج و  رد  تارف  تیگنشت ، زو 
تست می  زا  ياهحشر  تارف  هک  وت  زج 

! شود هب  کشم  دشک  هک  مدینشن  ایرد 

! رون ریرح 

دیشروخ ار ، شرس  ین  كون  هب  دید  نوچ 
دیشروخ ار  شرهطم  نت  كاخ ، رب 
درتسگ ار  دوخ  رون  ریرح  مارآ ،

! دیشروخ ار ، شرکیپ  هنهرب  دناشوپ 

! توالت

؟ درک یم  تیاکح  غاد  زا  نخس  مره 
!؟ درک یم  تیاور  بآ ، شطع  زا  ای 

قشع يهروس  زا  هزین  شرع  هب  هک  یئوگ 
! درک یم  توالت  ار  هیآ  ود  داتفه و 

! نم اب  وت  يهلصاف 

: نم اب  وت  يهلدکی  لد  تفگیم 
! نم اب  وت  يهلسلس  دش  هلفاق  مه 

! نم دیشروخ 
ور هچ  تمایق ز  تسین  را 

!؟ نم اب  وت  يهلصاف  دوب  هزین  کی 

! ین شرع 

تس هداتفا  كاغم  هریت  نیا  رب  دیشروخ ،
!؟ تس هداتفا  كاپ  رس  نآ  ین ، رس  رب  ای 

تسادیپ وا  توالت  زا  ین ، شرع  رب 
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! تس هداتفا  كاخ  ور  هروس  ود  داتفه و 

! ینایرع

وا یناریح  مغ  رهاط )  ) هب وچ  متفگ 
وا یناشیرپ  هیام  نآ  سباع و ، زا 

دسرن زگره  هک  وا ، شورخ  تساخرب 
وا ینایرع  درگ  هب  نم ، ینایرع 

!؟ نیزا رتنایرع 

! سابع دش  ناکم  نوک و  رپ ، وت  روش  زا 
! سابع دش  ناهج  لد  نوخ ، وت  گوس  رد 

شیوخ نت  زا  رت  هنهرب  وت  وت و ، زا  نت 
! سابع دش  ناوت  یمن  نیزا  رتنایرع 

یتارب سابع 

! غاد

تساپرب اما  هدیمخ ، شدق  دنچ  ره 
تساپرب اما  هدیرپ ، وا  خر  زا  گنر 

دینیب یم  دوخ  نایم  رد  هک  ورس  نیا 
! تساپرب اما  هدید  غاد ، ود  داتفه و 

! وت میدقت 

درک وت  میدقت  ناهج و ، زا  لد  دنکرب 
درک وت  میدقت  ناگدید و ، تخیر ز  نوخ 

تسد زا  بآ  تفر  دروخ و ، گشم  هب  ریت  نوچ 
! درک وت  میدقت  ناج و ، داهن  تسد  رب 

! دندروآ بآ 

دندروآ باسح ، یب  هوکش  هب  ار  وا 
دندروآ باضخ ، نوخ  هب  رس  ات  اپ  زا 

دنیوش ار ، وا  ینارون  يهرهچ  ات 
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! دندروآ بآ  باتفآ ، يهمشچ  زا 

! دناوخ یم  نآرق 

دناوخ یم  نآرق  هتسر ، مسج  ناج ز  نآ 
دناوخ یم  نآرق  هتسسگ ، مه  يان ز  اب 

ناشیدنا بش  مزب  هب  الط ، تشت  رد 
! دناوخ یم  نآرق  هتسشن ، نوخ  هب  دیشروخ 

! هدز نافوط  یتشک 

دوب هدش  مغ  يهجنپ  ریسا  هام ، ات 
دوب هدش  متام  شوپهایس  دیشروخ ،

تما تاجن  یتشک  هدز ، نافوط 
! دوب هدش  مقلع  رهن  رانک  هتسکشب 

! طش رانک 

دز مد  اراکشآ  تبرغ  هک ز  مد  نآ 
دز مه  رب  نود ، نارگمتس  راموط 

تارف جاوم  طش  رانک  هنشت ، بل 
دز ملاع  یناگدنز  رس  رب  اپ 

! تشاذگب رجنخ 

تشاذگب رجنخ  وت ، رجنح  هب  هک  نمشد 
تشادنپ یم  وت  يان  نینط  شوماخ ،

! لفاغ
ترس دوب  ناور  اجک  ره  هب  هک 

تشادنپ یم  رب  ناهج  ياپ  زا  متس  دنب 

یلیفارسا نیسح 

نافرع طش 

دندوب نافرع  طش  نارگراثیا 
دندوب نابهگن  ناقشاع ، يهمیخ  رب 
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دندوب ناشطع  بیکشیب و  هک  دنچ  ره 
دندوب ناشوج  همشچ ، رازه  دننام 

! شوواچ

! ملسم يدرد ، نوخ و  راطق  شوواچ 
! ملسم يدرس ، هایس و  بش  دیشروخ 

تسین تعیب  تریغ و  روضح  هفوک  رد 
! ملسم يدرک ، دهع  هب  افو  وت  اهنت 

! خلسم رد 

دندرک يزابقشع  شیوخ ، خلسم  رد 
دندرک يزاس  هسامح  ولگ ، نوخ  اب 

زور نآ  كانشطع ، يهمیخ  ود  داتفه و 
! دندرک يزارفرس  هدیرب ، قلح  اب 

! راسمرش

زونه تسرابکشا  هدید  هعجاف ، ناز 
زونه تسراوگوس  هفوک ، يهزاورد 

اروشاع يهنشت  نابل  زوس  زا 
! زونه تسراسمرش  تارف ، يایرد 

! هنهرب ياپ  اب 

دوب هدمآ  راب  هب  هک  نینوخ  يهنتف  نآز 
دوب هدمآ  راد  رس  رب  الو ، دیشروخ 

بنیز ار  اهتشد  هنهرب ، ياپ  اب 
! دوب هدمآ  راو  هیاس  نیسح ، لابند 

! نیرتدازآ

دوب نادیم  رد  مالغ ، نیرتدازآ 
دوب نارای ، نیرتاسراپ  يهرمز  زا 

اروشاع لطاب  قح و  يهنحص  رد 
دوب نامیا  رب  هتشگزاب  هک  دوب  رح 
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یگرزب هد  دحا 

دیشروخ ریفس 

ییوت دیما  ریما  لد ، روشک  رد 
ییوت دیحوت ، ریش  شیج  شک  لغشم 

قلف غاب  رد  خرس  لیهس  دننام 
ییوت دیشروخ  ریفس  ناگدزبش ، رب 

! رو هلعش 

سابع تشگ  رو  هلعش  رهم ، وچ  هرابکی 
سابع تشگ  ررش ، مشخ  زا  رت  هدنزوس 
قشع يهشوگ  رگج  کشخ  بل  دای  اب 

سابع تشگرب  هنشت  تارف ، طش  زا 

يرادیب رعش 

ار يرای  قریب  رهم ، تشارفا ز 
ار يرادنید  قیرط  رس ، هب  درب  شوخ 

ار تملظ  يهدرپ  دیرد  رح و ، دش 
ار يرادیب  رعش  دورس  تسم و ، دش 

! تسیرگ

تسیرگ بات  یب  يهلجد  نابل ، هنشت  رب 
تسیرگ بآ  رپ  کشم  تارف ، مشچ  نوچ 

شطع تشد  یناشکهک  نماد  رد 
! تسیرگ باتهم  شعن  رانک  دیشروخ ،

! تسدیب

تشذگ دیشون و  هداب  هام ، رغاس  زا 
تشذگ دیشوپ و ، هراتس  زا  هرز  نت ، رب 

تارف نینوخ  طش  رانک  تسد ، یب 
تشذگ دیشورخ و ، بش  هب  تفص  دیشروخ 

! رادبرس لگ 
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دوب هدش  اهنت  راوسکت ، لد  ایرد 
دوب هدش  اهنت  راد ، ریگ و  يهصرعرد 

رینم رهم  نوچ  هفوک ، هایس  مابرب 
دوب هدش  اهنت  رادبرس - لگ  ملسم -

! یلع دیدنخ 

یلع دیچیپ ، شیوخ  هب  لگ ، يهچنغ  نوچ 
یلع دیچرب  كاخ ، يارس  نماد ز 

دز یم  رس  شرجنح  قفش ز  هک  هگنآ 
! یلع دیدنخ ، گرم  هب  تفص  دیشروخ 

! دیدنخ اما 

دیدنخ اما  تسسگ ، شگر  هچنغ  لگ 
دیدنخ اما  تسکش ، تفص  هنییآ 
رغصا تیالو ، ناطلس  يهناش  رب 

! دیدنخ اما  تسشن ، ولگ  هب  شریت 

! هسوبلگ

دز یم  رس  لد  هدید ، خرس  قرشم  زا 
دز یم  رجنخ  قرب  قرب  هب  هدنخ  نوخ ،

غیت هک  هاگنآ  رطعم ، اضف  دیدرگ 
! دز یم  ربکا  یناشیپ  هب  هسوبلگ 

هنیدم مدرم  هب  ریشب  ماغیپ  افو ،! طحق  رد 

درب ار ، ارحص  لد  هایس  گنر  نوخ ،
درب ار  ایرد  يوربآ  شطع ، جوم 

: تفگ ریشب و ، هرعن  دز 
افو طحق  رد 

! درب ار  ارهز  ياه  هلال  دمآ و ، قشع 

! قشع رتخد 

دیسوب یم  رحس  غرم  نمچ ، هب  ار  لگ 
دیسوب یم  رمق  ناشخر  خر  بکوک ،
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قشع رتخد  دش ، قشع  هار  ینابرق 
! دیسوب یم  ردپ  لعل  بل  هک  یتقو 

نآرق راهب 

درک لگ  نامیا  باهش  بش ، تملظ  رد 
درک لگ  نامیا ، باتفآ  رس  ین ، رب 

دننکن مگ  ار  قیرط  نارفسمه ، ات 
درک لگ  نآرق ، راهب  شبل  لعل  رب 

داجس ترضح  يارب  لد ،! يهمیخ  رد 

تخوس یم  شکرس ، يهلعش  رد  هک  عمش  نوچ 
تخوس یم  شوشم  لد ، هتسخ  يهناورپ 
کشا يهلال  نوچ  قشع ، نیشن  هداجس 

! تخوس یم  شتآ  نایم  لد  يهمیخ  رد 

! هتسسگ نآرق 

! ینام یم  ار ، هتسکشلد  يهنییآ 
! ینام یم  ار ، هتسسگ  مه  نآرق ز 

! ادخ نوخ  يا 
نم يهدید  قفا  رد 

! ینام یم  ار  هتسشن  نوخ  هب  دیشروخ 

تسوپهایس نوج  بانج  يارب  يدرک ،! مدیپس  ور 

يدرک مدیما  تسم  شوخ  هچ  قشع ! يا 
! يدرک مدیهش  بل  ریز  يهدنخ  اب 
نم مدوب  ورهایس  بش ، وچ  هکنآ  اب 

! يدرک مدیپس  ور  شیوخ ، يهسوب  زا 

نینوخ يهقادنق 

دیسوب ار  رحس  يهچنغ  دمآ و  ریت 
دیسوب ار  رمق  صرق  نوخ ، يهرایس 

بنیز مشچ  شیپ  نیسح  همیخ ، رد 
! دیسوب ار ، رسپ  نینوخ  يهقادنق 
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سابع بانج  يارب  نوخ ،! رد  خرچ 

دز یم  نوگلگ  يهداب  نوخ ، يهلجح  رد 
دز یم  نونجم  لقع  هب  نونج ، دنخبل 

شلد يالیل  قشع و  ياضر  رهب  زا 
! دز یم  نوخ  رد  خرچ  دوب و ، هدش  نایرع 

ریضخ نبا  ریرب  بانج  يارب  دربن ، درم 

! دربن درم  يا 
ییوت درف ، رهوج 

ییوت درم  نت ، هب  نت  گنج  يهصرع  رد 
ار بش  زامن  لاس  لهچ  هک  سک  نآ 

! ییوت درک ، مدحبص  زامن  دنویپ 

ياهنوت یبتجم 

مغ ترضح 

تسا هتخود  نت  هب  مخز ، زا  ینهاریپ 
تسا هتخومآ  مغ ، ترضح  مسر ز  نیا 

! سابع نامیا ، یئاشامت  ورس  يا 
تسا هتخوس  تمغ  رد  هلعش  هب  هلعش  لد ،

! باتفآ رضحم  رد 

يداد یم  ناج  باتفآ ، رضحم  رد 
يداد یم  ناج  باهتلا ، شتآ  رد 

! سابع يا  البرک  تسد  هب  زور  نآ 
! يداد یم  ناج  بآ  رانک  هنشت ، بل 

يدمحم لالج 

نیسح يوک 

نیسح يوک  هر  نادیهش  هب  بر  ای 
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نیسح يور  يهولج  ناگتخوس  رب 
شیپ رد  نابایب  رات و ، بش  رود و  هر ،

نیسح يوبلگ  كاخ  هب  ناسرب  ار  ام 

! مدقشیپ

متسد دش ، مدقشیپ  رفس ، ماگنه 
متسد دش ، ملع  تماق  ینابرق 

مراگنب نوخ  هب  ار  قشع  يهمان  ات 
! متسد دش  ملق  وا ، لصو  رضحم  رد 

دنورادهب ربکا 

! خرس ياههبطخ 

بش يهدرپارس  زا  هراتس ، دننام 
بل رب  شخرس ، ياههبطخ  دمآیم و ،
درد رس  زا  حانجلاوذ ، باکر  هب  شیاپ 

بنیز اب  نوخ  قشع و  مایپ  تفگیم 

يدیحو يداه 

! دیراب نوخ 

دیراب نوخ  البرک  تشد  ز  زور ، نآ 
دیراب نوخ  اونین ، هایس  ربا  زا 

لوسر دنزرف  دیهش ، دش  هک  هظحل  نآ 
! دیراب نوخ  اههراتس ، لد  مخز  زا 

ینباکنت ینموم  نسح  دمحم 

! شطع هنیس  کی 

داد یم  نالوج  قشع ، تشد  يهنهپ  رد 
داد یم  نامیا  يادن  شطع ، هنیس  کی 

مدید یم  ناگدزبش ، يهلهلهرد 
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! داد یم  ناج  اهکاخ ، يور  هب  دیشروخ 

هدیپس هار  رد 

دندرک ینامسآ  هاگن  گرم ، رب 
دندرک ینابرهم  قشع ، هب  هک  ینعی 

بیرغ هچ  یکاخ  ناگتشرف  زور ، نآ 
! دندرک ینافشناج  هدیپس ، هار  رد 

بورغ تهب  رد 

تفر یم  ادرف  تمس  بورغ ، تهب  رد 
تفر یم  ایرد  هب  ور  لالز  دور  نآ 

دوب ور  رد  ور  گنس  راصح  هکنآ  اب 
! تفر یم  اشامت  ات  روبص  هنیئآ ،

! داد ناج  ایرد  رانک 

داد ناج  اهنت ، هنابیرغ و  زور ، نآ 
داد ناج  ارحص  هب  نامسآ ، يهدرورپ 

دش یم  انعم  قشع ، تفگش  رارسا 
! داد ناج  ایرد ، رانک  شطع  هک  یتقو 

یکوزاپ مانهب 

! ترسح کشرس 

دیراب یم  ررش  بش ، هایس  کلپ  زا 
دیراب یم  رش  روش و  تشد ، نماد  رب 

من من  ترسح  کشرس  هم ، يهمشچ  زا 
! دیراب یم  رحس  ات  تارف ، تشد  رب 

ینیسح نسح 

! دروخ یم  ناوارف 

دروخ یم  ناتسین  کشخ  نآ  رب  هک  ین ، نآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2884 

http://www.ghaemiyeh.com


دروخ یم  نادند ، بل و  يوج  بل  زا  بآ 
دروخ یم  نآرق  رابیوج  ز  هنشت ، بل 

! دروخ یم  ناوارف  و  ناوارف ، دروخیم 

! نازوس شسرپ 

دیهدب مبآ  هدیپس  زا  ماهنشت ، بل 
دیهدب مباتفآ ، لالز  یماج ز 

! نارای منیسح ، نازوس  شسرپ  نم 
دیهدب مباوج  قشع ، يهرجنح  اب 

! اباب باوج  رد 

دیشوج الوم  نابز  رب  وچ  هلمج  نآ 
! دیشوج يهرعن ال  هنامز ، يان  زا 

ههام شش  رغصا  يولگ  اهنت ز 
! دیشوج اباب ، باوج  رد  هک  دوب  نوخ 

! نآرق ریسفت 

درک یم  نامیا  حرش  هک  يرس  دیروش 
درک یم  ناونع  خرس ، لصف  ود  داتفه و 

ین ربنم  رب  زین ، هدیرب  يان  اب 
! درک یم  نآرق  ياهتسجخ ز  ریسفت 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج 

! داد ناج  شرانک  رد 

! داتفا تسکش و  يدمحا ، يهنیئآ 
داهن غاد  نامسآ ، هلال  نماد  رب 

وا يهرهچ  رب  هرهچ  داهن  هک  مد  نآ 
: دنتفگ

! داد ناج  شرانک ، رد  نیسح 

! تشاد رواب 
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تشاد رواب  ار  باتفآ  دمآیم و 
تشاد رواب  ار ، بآ  روضح  موهفم 

دوب شناج  رد  قشع ، هوکش  هب  نامیا 
! تشاد رواب  ار ، باجتسم  شهاوخ  نآ 

هدیپس دننام 

دنداتفا كانبات  دندش و ، هنیئآ 
دنداتفا كاچ  هنیس  هدیپس ، دننام 

دیشروخ نابرهم  هاگن  شیپ  رد 
! دنداتفا كاخ  هب  نامسآ ، ود  داتفه و 

! زوس شطع  طش 

تفر یم  رد  شبل ، يایرد  هک ز  يزور 
تفر یم  رپ  شطع  زا  شتاملک ، رهن 

لالز زوس  شطع  طش  نآ  زا  يوج  کی 
تفر یم  رح  يرایبآ  هب  هتسهآ 

هفرط نامیا 

! یبور رابغ 

میئآ یم  تیبوخ ، باوج  میئام و 
میئآ یم  تیبونج ، يهدکمغ  ات 

! شطع نامیا و  باهتلا  نفدم  يا 
میئآ یم  تیبور ، رابغ  هب  يزور 

! ضغب هلفاق  کی 

دیهر دناوخ ، ار  هدیصق  نیرت  همغن  نوخ 
دیهر دنار ، مغ  کشا و  ضغب و  هلفاق ، کی 

قشع یمخز  رتوبک  نیا  بجعلل ، ای 
! دیهر دنام ، سفق  نیرد  شنت  هکنیا  اب 

( زیئاپ م -  ) داژن یبارهس  اضر  دمحم 
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! هشوگ شش  ربق 

میئوب یم  وت  خرس  هار  هک  تسیرمع 
میئور یم  وت ، ياههسامح  نوخ  اب 

وت يهشوگ  شش  ربق  هتفرگ  هک  يدرگ 
میئوش یم  ناگدید ، بالگ  هب  ادرف 

! هقادنق

دندرزآ نایشرع  مامت  زور ، نآ 
دندرمژپ ارت  يهچنغ  هک  موق ، نآز 

كاخ رب  يداهن  ات  لفط  يهقادنق 
! دندرب شناگتشرف  ادخ ، شیپ  ات 

! بآ دش ، بآ 

بآ دش  بات  یب  هک  ات  تسیرگ  رایسب 
بآ دش  بانوخ  ناگدید و ، تخیر ز  نوخ 

! اقس يا  تیماک  هنشت  تدش  زا 
! بآ دش  بآ  وت ، يور  مرش  زور ز  نآ 

! همقلع

دیسوب یم  ار ، هدیپط  نوخ  هب  لخن  نآ 
دیسوب یم  ار ، هدیرد  مه  کشم ز  نآ 
دوب هدش  مخ  همقلع  رانک  دیشروخ ،

! دیسوب یم  ار ، هدیرب  نت  ناتسد ز 

! هایسور يراج  يا 

تخوس یم  تیاه  ياهز  بت ، شتآ  رد 
تخوس یم  تیاپ  هب  هرجنح ، ود  داتفه و 

! هایس ور  يراج  يا 
! تارف طش  يا 

! تخوس یم  تیارب  زا  نیسح  ياهبل 

! هبارخ جنک  رد 
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دوب هدمآ  هآ  کشا و  هب  نیزح  يارهز 
دوب هدمآ  هاگن ، هب  ناشیرپ  لیربج 

یقبط نایم  رد  هبارخ ، جنک  رد 
! دوب هدمآ  هام  ینامهم  هب  دیشروخ 

! لالز نوخ 

تسام يهشیپ  ناملاظ ، هیلع  راکیپ 
تسام يهشیدنا  نداد ، تسود  هر  رد  ناج 

! زگره تلذ ، هب  نت  میهدن  زگره 
تسام يهشیر  البرک  لالز  نوخ  رد 

يرقاب دعاس 

! يددم بر  ای 

! يددم بر  ای 
مراذگب اپ  مرگ ، هک 

مراذگب اج  تسین ، دربن  هچنآ  ره 
يزاس مبیصن  دوخ  لصو  هک  هاگنآ 

مراذگب البرک  كاخ  هب  هراسخر 

! هآ لوسر 

دوب ربمغیپ  هاگن  نارگن ، وسنآ 
دوب ربمغیپ  هآ  لوسر  دیشروخ ،

! دیلپ غیت  يا 
شاک يا  یتسکشیم 

! دوب ربمغیپ  هاگ  هسوب  هرجنح ، نآ 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  سابع 

هقراب

نیسح ناتسبش  رد  تسیاهقراب  هم ،
نیسح ناهنپ  درد  ياهثداح ز  بش ،
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دولآ نوخ  قفا ، نماد  ز  حبص ، ره 
نیسح نابیرگ  زا  دیآرب  دیشروخ 

ینامحر قداص 

! لد يهبعک  يا 

! لد يهبعک  يا 
تسکش وت  میلس  بلق 

! تسکش وت ، میرک  تسد  وت ، یناشیپ 
دوب نایرگ  ازع  يهناشن  هب  مزمز ،

تسکش وت ، میرح  تمرح  هک  زور  نآ 

( رصیق  ) روپ يوفص  نسح 

! نوگ هلال  تشد 

تسنام یم  نوگژاو  تشط  هب  دیشروخ ،
تسنام یم  نوخ  گنر  هب  قفش ، ناماد 

يدید یم  ار  هاگلتق  تحاس  رگ 
! هللاو

! تسنام یم  نوگ  هلال  تشد  هب 

بورغ گنت  رد 

تخیر یم  نوخ  قفش  زا  بورغ ، گنت  رد 
تخیر یم  نوخ  قح ، غرم  يولگ  مخز  زا 
! قرو داب ، رد  قشع  باتک  دروخیم 

تخیر یم  نوخ  قرو ، ره  يور  هب  هدید  زا 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دمحم 

! رگدایرف

دیآ یم  نوخ  ماج  مشچ ، هب  هلالآ 
دیآ یم  نوخ  مان  شوگ ، هب  غاب  و ز 
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بنیز نوچ  ار ، رهش  دینک  شوپلگ 
دیآ یم  نوخ ، مایق و  رگدایرف 

! توکس تهب  رد 

! بنیز یقشع  ياون  نوخ ، رجنح  رب 
! بنیز یقشع  يادفناج  هدادلد و ،

ماش تملظ  رد  هفوک ، توکس  تهب  رد 
! بنیز یقشع ، يادخ  ربماغیپ 

! البرک مچرپ  يا 

! بنیز تشود ، هب  البرک  مچرپ  يا 
! بنیز تشورخ ، مشخ و  وت و ، نابرق 

تسود مغ  زا  دش  دیپس  ترس ، يوم  ات 
! بنیز تشوپهایس  لد ، يهبعک  دش 

بالقنا يهژاولگ 

! بنیز
یئاوآ قح ، رجنح  رد  هک  وت 
یئارهز يهنیآ  یلع ، سیدنت 

قشع رتفد  رد  نافراع و ، بتکم  رد 
یئاروشاع بالقنا  يهژاولگ 

اهلد بیبط 

وت یئام ، رطاخ  زیزع  هکنآ  يا 
وت یئاحیسم ، میقشع و ، يهتسخ  ام 

! داجس يا  نافراع ، غارچ  مشچ و  يا 
وت یئاهلد  بیبط  یین ، رامیب 

! دایرف نیرتاسر 

تسدادبتسا گرم و  توکس  هک ، اجنآ 
تسدایرف نیرتاسر  ادهش ، نوخ 

یهللاراث مایق  رد  همه ، نیا  اب 
! تسداجس يهبطخ  نیسح ، دایرف 
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! نم يههام  شش 

تشادن گنر  شطع ، زا  رهچ  هب  هک  رغصا ،
تشادن گنتلد  نم  اب  نخس ، يارای 

! شاب هاوگ  وت  برای 
نم يههام  شش 

! تشادن گنج  یسک  اب  ملظ و ، يهتشک  دش 

! تسین یقاس 

تسین یقاس  یسک  نم  ریغ  مقاتشم و ،
تسین یقاتشم ، همهنیا  یلد  چیه  رد 

تسه یئاقس ، يوزرآ  ماهنیس  رد 
! تسین یقاب  منت ، رد  تسد  هک  سوسفا 

هناتسآ نسح  روپ  یلع 

!؟ ینم ردارب  وت  ایآ 

: دیسرپ هاگلتق و ، رانک  هب  دمآ 
!؟ دیشروخ يا  ینم  ردارب  وت  ایآ 

بنیز یلاح  هچ  هب  مرکف ، هب  هظحل  ره 
!؟ دیسوب یم  ارت  يهدیرب  ياهگر 

! نیسح لابند  هب 

تشد هب  تخیر  ناقشاع  نوخ  هک  زور ، نآ 
تشگ یم  نوخ  رد  هقرغ  تارف ، يایرد 

بنیز شنیسح ، لابند  هب  هک  مدید 
! تشگ یم  ار ، البرک  تشد  رساترس 

لدمحر اضرمالغ 

! بش تکاس  رد 

دهاوخ یم  رپ  لاب و  هراتس ، سونقق 
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دهاوخ یم  رحس ، يراحص  فطل  لگ ،
دیرپ باوخ  زا  هیقر  بش ، تکاس  رد 

! دهاوخ یم  ردپ  رگج ، نوخ  بنیز  زا 

! ياو يا 

! ياو يا  دش  مد  هدیپس  نوخ ، هب  هتشغآ 
! ياو يا  دش  مک  قشع ، غاب  هلال ز  کی 
: تشون خیرات  لوسر  نوخ ، فحصم  رب 

! ياو يا  دش  ملق  ملقلاو ، يهروطسا 

روکف دمحم 

! نم همه  وا ،

مدش تسم  وا ، خر  رب  مدز  هسوب  کی 
مدش تسد  زا  متشگ و ، شخر  بوذجم 

! نم همه  وا  مدوب و ، هتشگ  همه  وا  نم ،
مدش تشه  متشگ و ، تسین  همه  وا ، رد 

( نادنخ  ) یناوریش هللارکش 

قشع يهروطسا 

نیسح ریشمش ، نوخ و  مایق  زور  رد 
نیسح ریش ، زا  رتهدنشورخ  نارغ و 

قشع يهروطسا  ود  داتفه و  شیوپ  رد 
! نیسح ریبکت ، تمرح  نوخ ، هب  تشونب 

رفدار اضرلادبع 

! نوخ رذب 

نیسح تشاک  نوخ  رذب  هک  الب ، تشد  رد 
نیسح تشاذگب ، ياج  هسامح  یمسر ز 

رازگرکش یبل  اب  جورع ، ماگنه 
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! نیسح تشاد ، شدوخ  اب  هیده  ود  داتفه و 

! نوخ كاخ  لمخم  رب 

همه دنداتف  نوخ ، كاخ و  لمخم  رب 
همه دنداهن  راثیا ، رس  رب  ناج 

نیسح هارمه  راختفا  ود  داتفه و 
همه دنداز  هرابود  فرش  زور  رد 

روپ نیما  رصیق 

! شطع جوا  رد 

دندیمان یم  رون  لسن  وچ ز  ار  دوخ 
دندیمارآ تسود  يوک  هب  دنتفر و ،

شطع جوا  رد  هکناز  دندش ، باریس 
! دندیماشآ قوش ، هب  ار  هثداح  نآ 

! راوس یب  بسا 

تسنیگنر ناقشاع  نوخ  هب  كاخ ، نیا 
تسنیا نیئآ ، هلیبق  نیرد  تسنیا 
ددرگیمرب راوسیب  هک  تسور  نیز 

! تسنینوخ وا  لای  نیز و  هک  وت ، بسا 

نایرز میحر 

! اضق رادرس 

دوب هدمآ  بدا - ریم  اضق - رادرس 
دوب هدمآ  بل  هنشت  قشع ، يهصرع  رد 
! تسکشب ار  متس  غیت  ولگ ، نوخ  اب 

دوب هدمآ  بش  گنج  هب  ادخ  دیشروخ 

يرای نیسح 
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هسوب

هسوب دز  ادخ  تسد  نآ ، رب  هک  یتسد 
هسوب دز  افج  ریشمش  هک  فیح  دص 

نیمز يور  زا  نیسح  الب ، برک و  رد 
! هسوب دز  ات  ود  دق  اب  تشادرب و ،

! تخیر یم  رتخا 

تخیر یم  رذآ  هنیس  هب  شطع  زور ، نآ 
تخیر یم  رپرپ ، هلال  تشد ، نماد  رب 

دندید یم  همه  هملقع ، لحاس  رد 
! تخیر یم  رتخا  هام ، يور  هب  دیشروخ 

يریما دیحو 

بآ ياکنخ 

درک یم  سح  ار ، باتفآ  تبرغ  وا 
درک یم  سح  ار  باهتلا  هثداح ، رد 
دز یم  شتآ  شناکدوک  یبات  یب 

! درک یم  سح  ار  بآ  ياکنخ  یتقو 

( رادساپ م -  ) یقتم روپ  یقت 

اقس

تسشنن ارادم  درگ  وا ، نماد  رب 
تسشنن او  دوخ  راک  یسفن ز  اقس ،

وا يوزاب  ملع  دش  ملق  دنچ  ره 
! تسشنن اپ  زا  زاب  هدیرب  تسد  اب 

! لادوگ

دیشون شنوخ  دوب ، هنشت  هک  لادوگ 
دیشوج شنوخ  زاب  گنس ، گر  گر  زا 

دورن ناماهدای  شاهرطاخ ز  ات 
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دیشوپ نوخ  زا  یسابل  قفش  درد  زا 

يدیزی باهش 

! تعافش بابسا 

! سابع
دوب وت  تسب  ياپ  هک  یلد 

دوب وت  تسرپ  قح  ياقل  قاتشم 
ارهز ادرف  هک  ياهدرک  هچ  زورما 

!؟ دوب تسد  ود  شتعافش  بابسا 

يزاریش نیما 

! باتفآ ریوصت 

تس هداتفا  بات  چیپ و  هنامز ، دور  رد 
تس هداتفا  بارطضا  فوخ و  هب  دیشروخ ،

تارف نامشچ  يهنیئآ  رد  تسرهظ و ،
! تس هداتفا  باتفآ  دنلب  ریوصت 

یمادخ هللازیزع 

! روآ بآ  تسد  ود 

! ادخ نوخ  يا 
وت روای  دوب  ادخ 

وت رواب  رد  هتسشن  شوخ  هچ  دیحوت ،
نک رغصا  یماک  هنشت  يهراچ  دوخ ،

! وت روآ  بآ  تسد  ود  اپ ، هداتفاک ز 

! خرس يهعطق 

نیسح تشاد  رفس  گنهآ  هک  زور  نآ 
نیسح تشاد  ربخ  شتداهش ، زار  زا 
خرس يهعطق  یکی  ندورس  رهب  زا 
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! نیسح تشاد  رظن  رد  هژاو  ود  داتفه و 

ینادمه ققحم  داوج 

! هلال ود  داتفه و 

نیسح تشادرب ، هچ  رهز  ادخ  ریغ  لد ،
نیسح تشارفا  مچرپ  قشع ، يهلق  رب 

درادرب دوخ  بالقنا  لصاح  ات 
نیسح تشاک  نیمز  رد  هلال  ود  داتفه و 

یفاک اضرمالغ 

! ياو يا 

تسد رد  دراد  هدیپس  بش ، يهداز  نآ 
!؟ تسد رد  دراد ، هدیدبآ  رجنخ  ای 

دمآ نوریب  هاگلتق ، يدوگ  زا 
! ياو يا 

! تسد رد  دراد  هدیرب  رس 

يرجنس دومحم 

! غیت يا 

تس هدز  هسوب  رحس  وا  رب  شخر ، تسرهم 
تس هدز  هسوب  رطخ  دص  ود  شمدق ، ره  رب 

! غیت يا 
! وش نوریب  دب  لایخ  نیزا 

تس هدز  هسوب  ربمایپ  شاهرجنح ، رب 

وکین يدمحم  اضر  دمحم 

! دورس نایاپ 
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تسناد یم  ار  شیوخ  دوهش  زور  وا ،
تسناد یم  ار ، شیوخ  دورف  لادوگ 

نخس زاغآ  زا  ياهریچ ، رعاش  نوچ 
! تسناد یم  ار  شیوخ  دورس  نایاپ 

اهلزغ

یماشتحا ورسخ 

قشع رهظ 

بآ تماق ، وت  دق  ترایز  رب  هتسب  يا 
بآ تمایق ، ات  وت  تبحم  يهدنمرش 

تارف رد  دیزغل  وت  سکع  قشع ، رهظ  رد 
بآ تماهش ، شوج  هسامح ز  يهمشچ  دش 

تشاذگ بلط  بابح  غاد  جوم ، هب  تتسد 
بآ تمارک ، لامک  دید و ، تشذگ  جوا 

دیشک طخ ال  طش ، یلالز  رتفد  رب 
بآ تماما ، ماج  دوب ز  هدروخ  هک  یلعل 

! یگنشت حور  يا  بدا ، زا  يدرکن  رت  بل 
بآ تماقتسا ، یقشاع و  سرد  تخومآ 
تشاد وت  زا  هک  يزیرگ  ز  ار - درد  عیجرت 
بآ تمادن ، گنس  هب  زونه  دنز  یم  رس 

دور هرطق ، هرطق  دکچ  هرخص  ارت ز  گوس 
بآ تمارغ ، کشا  هب  تسازس  رتشیب  نیز 

دیشچ ملق  تلضف ، تیاقس  رغاس  زا 
بآ تماعز  لزغت ، میرح  ات  درتسگ 

تخانش نوخ  خرس  لگ  هب  ار  نیسح  بنیز ،
! بآ تمالع ، ناشن و  دوب  وت  تبرت  رب 

تسین دیعب  تغیت  تعافش  رهوج  زا 
! بآ تمالس  خزود ، شتآ  درذگب ز  رگ 

هاوخ رذع  نایرگ و  وت  ناتسآ  هب  دمآ 
بآ تماقا ، دصق  یسوب و ، ياپ  مزع  اب 

ار قوش  لضفلاوبا و ، مان  هب  تمناوخیم 
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! بآ تماق ، هتسب  مرظتنم  ناگدید  رد 

( لدیب  ) كاکش ریم  یلع  فسوی 

دمآ ناقشاع  رود 

دش متام  راگزور  نک ، یلین  هماج  زیخ و 
دش مرحم  تبون  دمآ ، ناقشاع  رود 
تسدیشروخ نوخ  يوب  زا ، رادیب  هداج  ضبن 
دش ملسم  ایئوگ  ملسم ، نتفر  هفوک 

دمآ هآ  کشا و  شوج  دمآ ، هاوگ  نوخ  هام 
دش مسجم  البرک  دمآ ، هایس  تیار 

نک ادیپ  جوم  تسد  نکاو ، لد  نوخ  ياپ 
دش مهارف  یلحاس  نک ، ایرد  يوس  هب  ور 

دتفا یم  كاخ  هب  لگ  ناشفا ، بالگ  نک ، هیرگ 
دش مخ  یلع  تماق  دمآ ، ناگرهم  داب 

اهندیمد هلال و  اهندیپت ، مساق و 
! دش مرخ  هرابود  لگ  اهندیچ ، یبتجم و 
سابع دوش  یم  بآ  دروآ ، بارطضا  هنشت ،

! وش ربیخ  تارف ، وگ 
دش ممصم  یضترم 

يراتسرپ هر  زا  دوب ، ردارب  مداخ 
دش مدقم  افو  زا  دوب ، رخوم  مدق  رد 

ور نادیم  هب  دروآک  دمآ ، نیسح  تبون 
دش ملاع  ود  بلقنم  دمآ ، شوج  هب  کلف  هن 

دمآ شوپ  هلعش  كاخ  دمآ ، شورخ  رد  خرچ 
دش مظعا  مسا  هتشک  دمآ ، شوج  هب  نامسآ 

میرم دنک  یم  كاخ  ارهز ، مغ  زا  رس  رب 
دش مدآ  غاد  هزات  متاخ ، تبیصم  اب 

ار فسوی  هاچ ، هب  را  دنکفا  نیسح  نمشد 
دش مزمز  بآ  هیرگ  رثوک ، يهمشچ  هاچ ،
دوب لدیب )  ) يوربآ دوب ، لد  يهدقع  هچرگ 
دش مهارف  ناغف  نیا  اهتصرف ، موجه  زک 
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ینیسح يدهم 

هنیئآ يهلعش 

؟ درب ایرد  مشچ  زا  باوخ  هک  نافوط ، نیا  جوم ، نیا  دوب  هک 
؟ درب ادرف ، جوا  ات  نوکس  بیشارس  زا  ار  بش  و 

دمآ دورف  دوخ  ناشکهک  زا  باتفآ  نیمادک 
؟ درب اهنامسآ  قیمع  ات  ار  نیمز  هنوگنیا  هک 

دیچیپ نامز  رعق  رد  دوب و ، يدور  ياپ  يادص 
درب ام  لد  كانشطع  زا  ار  یگنشت  تهب  و 

ار مهوت  زورید  هک  ناسنآ  یسک  دمآ ، یسک 
درب ابیز  يادرف  نیرت  یبا  قرشم  تمس  هب 

دیئور یم  هنیئآ  يهلعش  شهاگن  رد  هک  یسک 
درب ار  ام  قشع ، ات  ادخ ، ات  تریح ، يوسنآ  ات  و 

! يرآ وا  دوب  قح  دوخ 
دمآ نیقی  زرم  زا  هک 

درب اشاح  هب  ات  ار  نآ  دنکآ ، کش  ار ز  اهنامگ 
تشادرب نیمز  زا  ار  فرش  ار ، تلذ  دنکفا  اخ  هب 

! درب الاب  هزین ، هوکش  يادنلب  ات  ار  وا  و 
شنیریش هودنا  اب  تفشآ  میداش  هرابود 

درب ایؤر ، زرم  ات  وزرآ ، نارکیب  ات  ارم 
! نم اب  وگب 

! قشع يا  وگب 
مناد یم  بوخ  هچ  رگا 

!؟ درب ایرد  مشچ  زا  باوخ  هک  نافوط ، نیا  جوم ، نیا  دوب  هک 

بآ بارس 

بآ بآ ، گناب  مرح  ياضف  رد  هدیچیپ 
بآ بارتوب ، مرح  رب  مصخ  وچ  هتسب 

تشاد شورخ  ایرد  هدزشطع ، يداو  رد 
بآ بارس ، دش  نابل  هنشت  مشچ  هب  اما 

دوب هدیسر  ایرث  هب  شطعلا  ياوآ 
بآ باتو ، چیپ  رد  هدمآ  هصق  زوس  زا 

دوب دنلب  نالفط  يهثاغتسا  دایرف 
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! بآ بآ ، دش  تلاجخ  ناگنشت ز  يور  زا 
شومخ دنک  ار  شطع  رارش  نیا  سابع ،
بآ باتش ، اب  رگا  دناسر  اههمیخ  رد 
ياپ داهن  ایرد  هب  وچ  یمشاه  هام  نآ 

بآ باتهام ، نآ  زا  تفس  رون  ساملا 
تارف بل  رب  شطع  غاد  باهتلا  رد 

: بآ باطخ ، نیا  دینش  هدرسف  يرجنح  زا 
! هایسور يا 

نیسح يهدیکشخ  رجنح 
! بآ بابک  دش  وت و ، يارب  زا  دزوسیم 

یگنشت ینیسح ز  نالگون  هدرمژپ 
! بآ باتم ، خر  مرح  ناگنشت  يور  زا 

دنرثوک لآ  زا  همه  ناگنشت  لیخ  نیا 
!؟ بآ باوج ، ارهز  هب  وت  یهد  یم  هچ  ادرف 

باتش اب  لضفلاوبا  تارف ، زا  دش  نوریب 
بآ باکر ، مه  وا  رب  تساههمیخ ، يوس  ور 

دیرد ار  کشم  نت  مصخ ، ریت  هک  اجنآ 
بآ بارطضا ، تفرگ  تشگ و  هدرسف  یقاس 

دش دیماان  رگد  دیما ، همه  نآ  اب 
بآ بآ ، کشم  نآ  زا  تخیر  دید  وچ  یقاس 

مرح رد  نالفط  يهنشت  ماک  دای  اب 
بآ بانج ، نآ  دروخن  ناج و  داد  هنشت  بل 

مه زونه  نک ، يرذگ  البرک  تشد  رد 
بآ بآ ، گناب  مرح  ياضف  رد  هدیچیپ 

یقاس تبرغ 

ارحص دولآهم  توکس  رد  تس ، هدنام  توهبم  تام و  نامسآ ،
ایرد دیدرت  راوید  ياپ  يراج ، هتشگ  شطع  نابایب  کی 

نافوط لسن  زا  يدرم  رکیپ  تشد ، تریح  رد  هدنام  روهطوغ 
اهینشور يهریت  زا  يدرم  شتآ ، نوخ و  يهدود  زا  يدرم 

تس هنامز  غولب  ضبن  هک  وا  تسوا ، مغ  رد  رو  هطوغ  البرک 
اج ره  تسیراج  تشد  رد  هچنآ  تسناگنشت ، یقاس  تبرغ 

تخیرورف ار  اهربا  نامسآ  دیزرل ، تخس  شطع  تشپ  تفه 
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اقس خلت  يهیرگ  قه  قه  داد ، ناکت  ار  نیمز  ياههناش 
! تباجایب شهاوخ  يا  هآ  تیاهنیب ! تبرغ  يا  هآ 

ارحص هب  ارحص  تشد ، رد  تشد  تس ، هتفکش  نابایب  ياهمخز 
شتآ هداتفا  بآ  لد  رب  تستارف ، تنابل  راسمرش 

انمت مرگ  شوغآ  زاب  تهاگن ، يور  هب  ایرد  هدرک 
دنتفگ دنیوگب ، دیاب  هچنآ  دنتفکش ، هرابود  میاهمخز 
افوکش هشیمه  ییاهمخز  میاهرعش  نیا  نم ، ياهمخز 

! هودنا هودنا ، هودنا ، لد : رد 
! هوبنا هوبنا ، هوبنا ، درد :

! هوکشب هوکشب ، هوکشب ، قشع :
ار ام  دای ، زا  تس  هدربن  هک 

! شتآ زا  یغاب 

اههزین يور  دیشروخ  نوچ  درک  لگ  ات  قشع ،
اههزین يور  دیزرل ، نامسآ  ياههناش 

نامسآ ياههچوک  سپ  رد  دیچیپ  نوخ  يوب 
اههزین يور  دیراب ، ات  هصغ  ياهربا 

نوخ بوشآ  رد  دوب و ، مهارف  شتآ  زا  یغاب 
اههزین يور  دیصقر ، یم  غاد  ياه  هلعش 

نوخ يالوش  رد  هتسخ  هراتس ، جوف  فرط  کی 
اههزین يور  دیشروخ ، زا  یهوبنا  فرط  کی 

نینچ نیاک  ایآ  دوب  نیچلگ  تسد  نیمادک  نیا 
!؟ اههزین يور  دیچ  کیاکی  ار  اهلگ  هتسد 
شطع تهب  رد  دید  یم  برطضم  ییاهمشچ 

اههزین يور  دیشوج ، ادخ  نوخ  يهمشچ 
توکس مجح  رد  نوخ و ، ياههدرپ  نایم  رد 

اههزین يور  دیچیپ ، اونین  خرس  گناب 
بورغ هدرپ  رد  هدرپ  توکس و ، رد  همخز  همخز 

اههزین يور  دیشروخ ، نامسآ  رد  نامسآ 
نامز توهبم  مشچ  بنیز ، غاد  عولط  رد 

اههزین يور  دید ، رپرپ  ياهلگ  زا  یغاب 
مشخ نافوط  رد  هنتف ، ياهداب  موجه  رد 
! اههزین يور  دیئور ، البرک  خرس  غاب 
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( هنیئآ  ) ینایصع یضترم 

 …! دنکن ادج  ادخ 

ارت يالو  ملد ، زا  دنکن ، ادج  ادخ 
ارت ياونین  روش  دربن  ماهنیس  ز 

دزیر یم  هک  موش ، یمشچ  مدرم  يادف 
ارت يازع  ناشفشتآ ، وچ  کشا  باذم 

تسین نامرد  دیما  نم  لد  ياهدرد  هب 
ارت يافش  تبرت  دنک  تبیصن  ادخ 

؟ دراد لد  هب  اجک  تمایق  زور  ساره 
ارت ياول  یسک  ره  دشک  شیوخ  شود  هب 

داتفا سفن  زا  یمولظم  هک  راید  ره  هب 
ارت يانشآ  گناب  ملد  شوگ  دینش 

! نیسح نیسح ، ای  رکذ  نم  بل  رب  تسشن 
ارت ياوه  رگد  رس  زا  منک  نورب  اجک 
تهر ریسم  رد  میدناشن  هک  اههلال  هچ 
ارت ياپ  كاخ  میسوبب  هک  دشن  یلو 

! نیسح تست  رازم  اهلد  يهناخ  هچ  رگا 
! یتمارک

ارت يالبرک  مینیبب  هک 
ارم نابز  يهدقع  ینک  زاب  وت  رگم 
ارت ياثر  مغ  میارسب ز  مه  زاب  هک 

تسین تریح  نابز  زج  ار  هنیآ )  ) هنرگو
ارت يارجام  حرش  دهد  هژاو  هژاو  هک 

وکین يدمحم  اضر  دمحم 

تداهش ریشمش و 

تیادص هچوک  نیا  لد  رد  یبش  دیچیپ  هک  يا 
تیاهر گناب  زا  دش  رادیب  هرجنپ  ناهج  کی 
تساپ رب  وت  ياربک  رشحم  اج  همه  تمایق  ات 

تیازع نابیرغ  ماش  مدع ، رات  بش  يا 
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تداهش ریشمش و  یئاهنت و  شتآ و  شطع 
! تیالب برک و  يهثداح  زا  رصتخم  يربخ 

زور نآ  شوخ  دندوب و ، هنیآ  زا  یفص  تناهرمه 
تیاه هنیآ  يهمه  رد  ادخ  دیشخرد  هک 

لضفلابا وچ  یتسد  هدید و  رس و  میدوب و  شاک 
تیارب بآ ، یفک  رتکبس ز  میدناشفیم 

! هدیرب قلح  يا  دبا ، ات  لزا  يوسارف  زا 
تیادص كاوژپ  هریاد  رد  هریاد  دوریم 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 

افص لها  يهلبق 

درکن افو  تبحم  يور  دوخ ز  دهع  رب 
درکن الب ، ریت  يهناشن  ار  هنیس  ات 

دزن ناگناگیب  يهنیس  هب  در  تسد  ات 
درکن انشآ ، نآ  هگرد  میقم  ار  دوخ 

دادن فک  قح ز  هر  هب  تسد ر  ود  ره  ات 
درکن اپ  هب  تلود  يهمیخ  قشع ، يوک  رد 

بآ يافص  زا  تشذگن  لد ، يافص  زا  ات 
درکن افص ، لها  يهلبق  مادم ، ار  دوخ 

اونین هب  ار  وا  تداهش  مغ  حرش 
درکن اون  نوزحم  ین  نوچ  هک  سک ، دینشن 

رادمان سابع  وچ  قشع ، رازراک  رد 
درکن البرک  هش  يادف  یسک  ار  ناج 

خر تفاتن  دصقم  تناج  ز  ناج ، تشاد  ات 
درکن اهر  تمه  نماد  تشاد ، تسد  ات 

تشذگ ناکم  نوک و  رس  زا  تسود  هار  رد 
درکن ابا  هر ، نیرد  شیوخ  ناج  لذب  زو 

رفک لیخ  الا ز  روشک  تشگن  یلاخ 
درکن ریشمش ال  هب  تسود  مصخ  عفد  ات 

داتفوین ات  نیمز  يور  هب  نیز  تشپ  زا 
! درکن ادص  ار  دوخ  ردارب  مغ ، يور  زا 

کیل تسب ، تسد  یب  نت  اب  مصخ ، هب  ار  هر 
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درکناو سوسفا ، هلان و  هآ و  هب  ار  بل 
رازراک نادیم  هب  هک  ملا ، نیز  تخوس  لد 

! درکن اطخ  دز ، وا  هب  ریت  هچنآ  ره  نمشد 

قشع گوس  رد 

تساوخ یم  باریس  ار  همیه  لها  هک  يدرم 
تساوخ یم  بات  یب  یگنشت ، بات  ار ز  دوخ 

تشگرب هنشت  نکیلو  طش ، غارس  دمآ 
تساوخ یم  باریس  ار  مصخ  یتح  هک  يدرم 

درک یم  هلجد  ناحتما  یلاخ ، کشم  اب 
! تساوخ یم  بآ  طش  زا  هک  نک  اشامت  ایرد 

ددرگ میلست  ات  تساوخ  یم  وزا  نمشد 
! تساوخ یم  بادرم  فرش ، يایرد  تعیب ز 

ندوب شافخ  تمدخ  رد  وا  وچ  يرمع 
! تساوخ یم  باتملاع  دیشروخ  زا  بش  ار ، نیا 

تسش یم  تسد  مه  دوخ  تسد  زا  بآ ، طحق  رد 
تساوخ یم  باداش  ار  قشع  غاب  هک  يدرم 

دندوب هدنکفا  ملد  رد  يروش  هک  بشید 
تساوخ یم  بان  يرعش  قشع ، گوس  هب  معبط 

خرس تعجر 

! اههزین يور  راب ، نیا  دورس  یم  ار  البرک 
! اههزین يور  رادینعم ، ماهیا  دص  ود  اب 

ین ود  داتفه و  يان  زا  وا ، رعش  یئاونین 
! اههزین يور  رارکت ، دش  عیجرت ،)  ) کی لثم 

ینشور عولط و  تسجورع و  جوا و  يهنحص 
! نک ریس 

! اههزین يور  راز ، یلجت  ریس 
؟ ین رب  دندنب  یم  هنییآ  نایگنز 

ادخ ای 
!؟ اههزین يور  راسخر ، زا  درادیمرب  هدرپ 

تس هدش  نیذآ  لگ ، ود  داتفه و  هب  ین  کشخ  بوچ 
! اههزین يور  رامشب ، رس  هب  رس  ار  اههلال 
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! میسن يا  رپرپ ، ياهلگ  نیا  دنغاد  یمخز 
! اههزین يور  راذگب  رتمارآ  دوخ  ماگ 

! باتهام يا  باتم  بشما  نوخ  رازین  نیا  رب  ای 
! اههزین يور  رادرب ، رتهتسهآ  مدق  ای 

شوج هنتف  هداج  تسخرس و ، تعجر  رد  هلفاق ،
! اههزین يور  رادیب ، ناوراک  ریم  مشچ 
تسوگتفگ رد  ادخ  اب  ای  نیا ، تسنآرق  توص 

! اههزین يور  راظنا ، رد  هدرپیب ، وربور ،
! نامسآ يراد  دای 

: تفگ دیشروخ  نارتخا ، اب 
! اههزین يور  راب ، نیا  نامرادید  يهدعو 
دش راومه  نید  هار  بنیز  تفگ  رادرب  اب 

! اههزین يور  راومهان ، تست  هار  هچ  رگ 
! هآ هک  ار ، دوخ  رس  دز  لمحم  بوچ  رب  شرهاوخ 

! اههزین يور  رات ، ماش  اداب ز  رت  هریت 
دید وچ  دش ، تریح  قرغ  اسآ  هنیئآ  ام  مشچ 

! اههزین يور  رابرتخا  دیشروخ  همه  نآ 

! نم بحاص  یب  بسا  يا 

! درگرب نم  بحاصیب  بسا  يا 
مرادن يراک 

مراپس یم  ناج  هک  یتقو  یشابن ، اجنیا  مهاوخیم 
نم زا  یهاوخ  یمن  اما  ینیر ، یمخز  هکنآ  اب 

مراذگ مهرم  هکنآ  ای  یمایتلا ، ارت  مشخب 
! یمخز بسا  يا  ینادیم 

تس هدیسر  نتفر  ماگنه 
مرادن یلاجم  رگید  تست ، نم و  عادو  هاگ 

منامب شرانک  رد  ات  تصخر  داد  یم  شاک  يا 
مراسمرش وا  يور  زا  یبیصنیب ، نیزا  مغاد 

نک ربخ  ار  اههمیخ  ور  نم ! تبرغ  يههیش  يا 
مراذگ یم  رس  تشپ  رد  ار  نوخ  لادوگ  هک  نونکا 

دنیشن یم  نم  مشچ  رد  شتآ  دود و  زا  يریوصت 
!؟ مرارش اپارس  نم  ای  تس  هداتف  شتآ  همیخ  رد 
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تشد نیرد  مه  زا  هدیشاپ  راگنا ، یسمش  يهموظنم 
! مرادم زا  نورب  نم  ای  تس  هتسکش  نودرگ  قاط  ای 

اهیسکیب همهنیا  رب  اهیسپاو ، لد  مره  زا 
؟ مرابب دیابن  ایآ  مزوسب ؟ دیابن  ایآ 

وت بناج  زا  هک  متفر  وت ، ظفاح  ادخ  بنیز !
مراکب ار  يا  هلالآ  وا ، یمخز  يهنیس  رب 

دراد هک  یسای  رطع  زا  مسانش ، یم  ار  هتشک  نآ 
مراوس رانک  اجنآ  مریمب ، اجنآ  مهاوخیم 

هراتس زا  نوزف  شمخز  تسرامش ، زا  نورب  شغاد 
! مرامش یم  ار  داتفه  مراد  تسراک و  زاغآ 

! درگرب تفگ : یم  هک  یتقو  مدرپس  تبرغ  هب  ار  وا 
مراپس یم  وا  هب  ار  دوخ  ترسح  تشد  نیرد  مهنم 

! تساهنت ياهنت  هک  یبسا 

تساهنت ياهنت  هک  یبسا  تبرغ ، تمس  زا  دیآیم 
تسادیوه شیاهمشچ  رد  تس - هتفر  هک  يدرم - يریوصت 

يدورف زارف و  دراد  تسجوم  دازمه  هک  شلای ،
تسابیز هک  يدورف  اما  هوکشب ، هک  يزارف  اما 

درادن نایاپ  هک  یمشخ  تس ، هتفهن  شدای  قمع  رد 
تسافوکش شتآ  ياهلگ  وا ، رتسکاخ  ریز  رد 

تسنیرت یمخز  هک  یقشع  تس ، هدرک  هشیر  وا  ناج  رد 
تسایرد يافرژ  هب  اما  لادوگ ، سنج  زا  هک  یمخز 

شیاسر رعش  هک  يدرم  دیارس  یم  وا ، مشچ  رد 
تسادنلب جوا  رد  اما  تسفرژ ، هاتوک و  کنآ  اب 

تس هتفکش  شکشا  مشچ  رد  تس ، هلال  سنج  زا  هک  یغاد 
!؟ تسادیپ هنییآ  بآ و  رد  شتآ  ياهیشکرس  ای 
تس نوخ  قرغ  وا  لای  مه  تسنوگژاو ، وا  نیز  مه 

تساج نیمه  بنیز ، ياپ  زا  دتفیب  دیاب  هک  ییاج 
یمایپ مالس و  دوخ  اب  شهاگن ، نابز  دراد 

: تسایند هب  شمایپ  اما  بنیز ، هب  شمالس  ییوگ 
دزاتب يدرم  هکنآ  ات  داتفا ، نم  راوس  اپ  زا 

تسادرف هک  ییاههصرع  رد  زورما ، هک  ییاههنحص  رد 
تسیراوس راظتنا  رد  راگنا ، بحاصیب  بسا  نیا 
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تسادیپ هک  يدادتما  رد  دنارب ، ار  ناوراک  ات 

( نامژپ  ) ینارمع لیلخ 

! باتفآ شوایس 

باتفآ شودمه  هثداح  راید  رد  يا 
! باتفآ شوغآ  رد  هتفکش  يهچنغ  لگ 

كاچ قلح  كانشطع و  هعیرش ، لحاس  رب 
! باتفآ شوپ  نفک  هلعش ، نوخ و  سنج  زا 

دبا ات  رون ، اب  وت  كاپ  مان  تسیراج 
باتفآ شوواچ  بل  رب  هدیپس  ره  رد 

دربن يهظحل  رد  وت ، خرس  یگدامآ 
باتفآ شوج  بش ، یهایس  لد  رد  دز 
ادخ ات  هظحل  ناز  وت ، كانبات  کیبل 

باتفآ شوگ  رد  هفطاع  نینط  دراد 
اههظحل دیشروخ  وت  جورع  يهظحل  دش 

! باتفآ شود  رب  وت  يافو  مچرپ  يا 
! راوخریش لفط  يا  دوش  یمد  نکم ، رواب 

باتفآ شومارف  گرزب ، يهظحل  نآ 

یناهارف کلامملا  بیدا 

! مرس نیکسم ،

تسین هناشن  تبحم  افو و  زا  هفوک  رد 
تسین هنایم  رد  ینخس  یتشآ  رهم و  زو 

! ین قافن ، زج  لمع  فالخ و  زج  رادرک ،
! تسین هناسف ، زج  نخس  غورد و  زج  راتفگ ،

ناشن افو  زا  دناهتفاین  نایفوک  ای 
! تسین هنامز  رد  يرثا  افو  زا  هکنآ  ای 

كاله يهطرو  نیا  هک  هفوک  هب  ایم  هش ! يا 
تسین هنارک  شچیه  هک  تس  یلیاح  بادرگ 

ار يور  ود  تشز  قفانم  مدرم  نیا 
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! تسین هناگی  درف  دحاو  يادخ  زا  فوخ 
کیل هداهن ، رب  نامک  هب  اهریت  دنراد 

! تسین هناشن  ار  ناشکوان  وت ، رکیپ  زج 
! تسه هنیک  ریت  وت ، رغصا  يولگ  رهب 

! تسین هنایزات  زج  وت ، ناکدوک  رهب  زو 
! مرح ماب  رتوبک  يا  رادشه 

سب هک 
تسین هناد  بآ و  رثا ز  قیرط و  رد  تسماد 

کیل دنتسارآ ، تنتشک  هب  اهرذع  سب 
تسین هناهب  ناشیا  لد  رد  وت ، يهنیک  زج 
یلو دش ، وت  مودق  كاخ  يادف  مناج 

! مرس نیکسم ،
تسین هناتسآ  نآ  رد  رب  هک 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دمحم 

مالس نیرخآ 

تسنم مالس  نیرخآ  نیا  مغیت و ، ریز  هب 
تسنم ماما  وا  هک  ینیسح  هب  نم  مالس 

؟ تاجن یتشک  ار  همه  يا  یئاجک 
تسنم مارح  یگدنز  نیا  وت  روضحیب  هک  ایب !

تست اب  ملد  دوب ، ایوگ  وت  رکذ  هب  مبل 
تسنم ماودلایلع  راک  وت  ریخ  رکذ  هک 

منم وت  یئادف  نیتسخن  قشع ، يوک  هب 
تسنم ماع  يالص  نیو  ماوت ، صاخ  ریفس 

داهج تسا و  هدیقع  نم  یگدنز  هک  اله !
تسنم مارم  هدیا و  نیا  نم و ، مینیسح 

ینیب دتفوا ، وت  راذگ  هفوک  هب  رگا 
تسنم مایق  دهاش  نآ  يوراب  جرب و  هک 

! دوبن اجب  یکی  قفانم  هورگ  زا آ 
! تسنم ماد  و  [ 1  ] دنبرهش نونک  هفوک  راصح 

دنب هب  دناهدیشک  تبحم  مرج  هب  ارم 
! تسنم ماهتا  وت ، قشع  وت و  زا  تیامح 
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؟ كاب هچ  ملظ ، تسد  هک  رگ  مدشک  نوخ  كاخ و  هب 
تسنم ماگ  راوتسا ، نید  تیامح  رد  هک 

[. 2  ] شوپب هدید  تسین ، ریخ  وا  رد  هک  رفس  نیزا 
تسنم مایپ  نیرخآ  نیا  سفن ، نیرخآ  رد 

لیقع نب  ملسم  هک  مدورس  هماکچ  نیا  نم 
: دیوگب رشح  زور  هب 

تسنم مالغ  قفش ،) )

لمحم باتفآ 

دوبن نیبج  رب  تمغ  غاد  ریغ  هک  ار  ام 
دوبن نیمغ  ام  لد  هک  ياهظحل  تشذگن 
دیدن ام  وچ  يروبص  هب  نامسآ  دنچ  ره 

دوبن نیمک ، ردنا  هک  دوبن  یمغ  ار  ام 
دیما يدازآ و  هب  تشادن  رگا  یهار 

دوبن نیرفآ  روش  همه  نیا  تراسا ، جنر و 
! بنیز لمحم  باتفآ  يا 

نم وچ  یسک 
دوبن نیچ  هشوخ  وت  ترایز  نمرخ  زا 

دومن رفسمه  ارم  وت  رس  اب  ریدقت ،
دوبن نیزا  ریغ  نم  ردقم  رفس  نیا  رد 
تفرگ یمن  شتآ  وت  مرگ  هاگن  زا  رگ 

دوبن نیشتآ  نم  يهبطخ  هفوک ، ماش و  رد 
!؟ ماهدنام هدنز  ارچ  وتیب  هک  متریح  رد 

! دوبن نینچ  لوا ، زا  متسب  وت  اب  هک  يدهع 
تشذگ ام  هب  يرمع  وت ، قارف  يهزور  هد 

! دوبن نیعبرا  کی  وت ، رجه  دوب  رمع  کی 

! مدروآ نهاریپ 

! هنیدم
مدروآ نویش  اب  وت  يوس  یناوراک 

مدروآ نماد  نماد  هک  یکشا ، دوب  مدروآهر 
متام ناهج  کی  نوچ  نکم ! او  میور  هب  رد  هنیدم !

! مدروآ نم  اهنت  یسک ، دوخ  اب  ناغمرا  درواین 
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مدرب البرک  رد  رگا  لگ  ناتسلگ  کی  هنیدم !
مدروآ نشلگ  نآ  زا  ترسح  بالگ  نونکا  یلو 

مداش یلو  مغ ، زا  دیپس  دش  مهایس  يوم  رگا 
! مدروآ نشور  یهاوگ  ار  دوخ  تیمولظم  هک 

مدنسرخ تسود ، ناجب  نمشد ، رگا  درک  مریسا 
مدروآ نسحا  هجو  هب  ار  دوخ  تمدخ  نایاپ  هب 

نونکا مدرب و ، ار  یلع  لآ  فسوی  هنیدم !
! مدروآ نهاریپ  وزا  مدرواین ، ار  وا  رگا 

نت کی  ربخ  اب  ددرگن  مشاه  ینب  زا  هنیدم !
! مدروآ نت  زا  رود  رس  ماغیپ  هفوک  زا  نم  هک 
معنم نکم  متشگرب ، هدنز  تیوس  هب  رگ  هنیدم !

! مدروآ ندنک  ناج  دص  هب  مه  ار  ناج  همین  نیا  نم  هک 
رگنب مهر ، دس  دشن  اهيریسا  نیا  هنیدم !

؟ مدروآ نمشد  زور  هب  دوخ  ياههبطخ  اب  اهچ 

ماش يهبارخ 

تشادن هنایشآ  دوب و  یلبلب 
تشادن هنال  التبم و ، سفق  هب 
نیسح قشع  ماد  هب  هداتفوا 

تشادن هناد  بآ و  هب  یجایتحا 
ارهز زج  میتی ، رد  دوب 

تشادن هناگی  رهوگ  نیا  قدص ،
ماش يهبارخ  يهشوگ  رد  هتفخ 

تشادن هناخ  يوس  هب  هتفر  لیم 
درک یم  ردپ  رس  اب  لد  درد 

تشادن هناور  هژم  زا  لد  نوخ 
ارم تخوس  هچ  رگا  اباب ! تفگ :
! تشادن هنابز  نم  قشع  شتآ 

نیگمغ يهتسکشلد  نم  اب 
!؟ تشادن هنامز  ارچ  شزاس  رس 

مدوب لد  هتسکش  میتی و  نم 
تشادن هنایزات  بات  نم  نت 

نیسح رانک  دهد  ناج  ات  تساوخ 
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تشادن هناهب  رگد  نیا  زا  رتهب 
(! قفش  ) دش شوماخ  عمش ،

شادن هنابش  تلهم  نیزا  شیب  اریز 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج 

ملسم ترضح  رذن  دیرایب ، غیت  بانط و 

تسنابرق دیع  دیرایب ! غیت  بانط و 
تسناناج يور  رادید  یئاوه  ملد ،

تهگن یئانشور  زا  معمج و ، نایم 
تسناغارچ نم  نامشچ  تولخ  ياضف 

قشع یلاوح  ات  زاورپ  یلاب و ، هتسکش 
! تسناسآ هچ  نت  گنت  سفق  زا  ندیرب 

مربخیب وت  زک  تسنیا  متبرغ  مامت 
تسناراب دای  هب  ممشچ  يربا  ياوه 

تسود يهدرپسرس  اجنیا و ، منمشد  ریسا 
تسناتسلگ ارم  شتآ  مقشع و ، لیلخ 

زورما منمشد  گنچ  رد  وت ، قشع  مرج  هب 
تسنامیلس متاخ  نانمرها ، تسد  هب 

مونش یم  تسدرود  زا  مماب و ، زارف 
! تسنابایب رد  هک  ار  تاهلفاق  يارد 

رهاظم نب  بیبح  یسامح  دورس 

تسور شیپ  تواقش  ملاع  کی  دیزارفارب ! دق 
تسور شیپ  تریح ، هنیئآ  دص  دیرادرب ! هدرپ 

یگدازآ دبعم  رد  نابرشم ! ینیسح  يا 
تسور شیپ  تدابع  بارحم  دیرآ ، زامن  ات 
دناهتسش نوخ  رد  غیت  نافیرح  دلان : یم  لقع 

تسور شیپ  تداهش  هاگرظن  درغ : یم  قشع 
تسین زاورپ  ار ، هتسخ  لاب  هک : دیوگ  یم  لقع 
تسور شیپ  تیاهنیب  یجوا  هک : دلاب  یم  قشع 

شطع مره  رد  هک  مراد ، یم  ساپ  ار  یتسود 
تسور شیپ  تبحم ، هاگرذگ  رد  يراس  هیاس 
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منتسر ياوه  لاح و  رد  هک  منام ، یم  زبس 
تسور شیپ  تاوارط ، ناراب  هک  میور  یم  هنشت 

! نیسح ای  تهاگن ، رد  ینابرهم  مامت  يا 
تسور شیپ  تبرغ  هک  ندوب ، انشآ  دیاب  وت  اب 

! زبس ناج 

نیق نب  ریهز  ياوه  لاح و  رد 
درک زاغآ  ینشور  اب  دش ، دیشروخ  ناوتیم 
درک زاورپ  نارکیب  ات  نوخ ، لاب  اب  ناوتیم 
دوش یم  دراد ، هلان  ناتسین  دص  نم  يهنیس 

درک زاوآ  نایئاروشاع  يان  اب  ار  قشع 
تسیتصرف نتفکش ، لصف  نیرت  یئاشامت  نیا 

درک زاب  یمشچ  تسود ، يور  هب  اجنیا  ناوتیم 
دش زبس  مناج  دیئور و ، یگدنز  تهاگن  زا 

درک زاجعا  حیسم ! يا  تنابرهم  ياهمشچ 
دشک یم  رپ  یگدازآ  تعسو  ات  نم ، لثم 

درک زاب  دوخ  زا  هک  ره  ار  یسپاولد  يهتشر 
! نیسح ای  یئانشآ ، باتفآ  غورف  يا 

درک زاسمد  تمغ  اب  ار  دوخ  هک  یتخب  انشور 

نیسح ماما  يهنادزان  عادو  رد  اشامت ، مهس 

!؟ دسر یم  تنماد  هب  رگم  تسد 
!؟ دسر یم  تنمرخ  هب  اجک  هشوخ ،

نم ياپ  ماهدش ، تهار  رابغ 
؟ دسر یم  تنسوت  درگ  هب  رگم 

منز یم  سفن  سفن  ماهدیود ،
!؟ دسر یم  تندید  قوش  هب  یسک 
! تسین هک  مبیصن  وت  لصو  تلود 

!؟ دسر یم  تنم  هب  اشامت  مهس 
يوش یم  نوخ  يدیشروخ  يهمشچ 

! دسر یم  تنت  رب  مخز  هک  سب  ز 
تسارت تداهش  رطع  زا  ینماد 

دسر یم  تنَرَق  زا  سیوا  يوب 
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دور یم  میسپاولد  يهیرگ 
دسر یم  تنشور  هاگن  هب  ات 

روضح جارعم 

اههزین يور  راسخر ، همه  نآ  غورف و  کی 
! اههزین يور  راگنا  ادخ  یئاشامت  دش 

نامدرمان يهدرم  هاگن  شیپ  دپطیم 
اههزین يور  رارکت - رد  هنیئآ  دص  قشع -

ار هتفخ  نوخ  رد  دیشروخ  همه  نآ  نم  نامسآ ،!
! اههزین يور  رابرتخا ، مشچ  اب  متفای 

روضح جارعم  دوب  لتقم  كاخ  رب  نیزا  شیپ 
! اههزین يور  راب  نیا  دناهدرک  یلجت  شوخ 

ماهدرک رهوگ  کشا  فالک  ار ، منیتسآ 
! اههزین يور  رازاب ، یمرگ  دنفسوی و 
دوب هداتفا  ادج  تبرغ  لزنم  ار ، ناوراک 

! اههزین يور  رادید ، دش  هزات  ار  ناهرمه 
! قفش يا  رشحم ، حبص  ات  ور  خرس  ینامب  ات 

اههزین يور  رادرب  ناشیاهبل  زا  هسوب 
! نامسآ

ياهدرک مگ  ار  شیوخ  نارتخا  رگا 
! اههزین يور  رامشب  ار  قشع  هحرش ، هحرش 
یلع لآ  زا  دوب و ، رجنخ  ساد و  هفوک  هفوک 

اههزین يور  رادبت ، دش  هلال  ناتسلگ  دص 

هراتس نامسآ  کی 

دنبایفرش ناگتسیاش  وت ، ناتسآ  هب 
دنبآ تفاطل  رون و ، تقادص  همه ،

تست متاخ  نیگن  تداهش  هک  يا  ! نیسح
دنباحصا هدیزگرب  نیا  وت ، نابحاصم 

نانیا یباتفآ و ، يهلفاق  ریما 
دنباتهم وچمه  وت  ياوه  هب  لد  هدرپس 

دندیشون هداب  هچ  تهاگن  ماج  رگم ز 
؟ دنبان یم  زا  تسمرس  وت  مشچ  شیپ  هک 
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دندناوخ نینچ  لزا  زا  فرش  نوخ و  حول  هب 
دنباتشب تسود  لصو  ات  وت ، ياپ  هب  اپ  هک 

ار تیالبرک  هک  مزان ، وت  خرس  هوکش 
دنباجعا مشچ  هب  ملاع  همه  رگ  هراظن 

مرک لها  هک  ما ، ( هتفشآ  ) وت دنمهانپ 
دنبایرد فطل  هب  ار  نحم  ناگتسکش 

! درد هحرش  هحرش 
وت مخز  ياونین  دراد  قع  دنب  تفه 

! وت مخز  ياه  ياه  میاههیرگ ، مامت  يا 
تس هدش  مگ  میاد  كاوژپ  کشا ، توکس  رد 

وت مخز  يارب  مناوخ  یم  درد  هحرش  هحرش 
تساهدرک لگ  نوخ  هراپ  دص  ملد  رد  تعادو  زا 
وت مخز  ياوه  لاح و  رد  هزات  دش  نم  غاد 
؟ منک تیاشامت  دبای  یم  هدید  نیمادک  اب 

! وت مخز  يامنور  دش  یم  شاک  يا  میتسه 
درک هدنز  مناج  وت  نینوخ  ياهگر  رب  هسوب 
وت مخز  ياج  ياج  رد  متفای  ار  دوخ  رمع 
دوس هچ  اما  یهد ، یم  مبلق  هب  یئابیکش  وت 

!؟ وت مخز  يازع  رد  مناوت  یک  يروبص  نم 
! یکشاک

تشاد هناخ  نم  لد  دابآ  تبرغ  رد 
! وت مخز  يانشآ  دش  یم  هک  رجنخ ، نآ  غاد 

تسود يوس  هب 

ادج ندب  زا  دش  حور  یهت ، دش  رون  رهم ز 
ادخ يهناخ  بحاص  رس ، تشپ  هداهن  هناخ 
ردق تمکح  يهشقن  دوب ، وا  تسدب  هکنآ 
! اضق دب  زا  دوش  یم  نورب ، ادخ  مرح  زا 

؟ شرس رد  تساجک  روش 
؟ دنک یم  باتش  هچ  زا 

؟ ارد دنزیم  هلفاق  شلزنم  مادک  يوس 
مرح تزع  ظفاح  ناوراک :؟ ریما  تسیک 

اعد تدابع و  حور  جح ، موص و  زامن و  ناج 
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ناشنایم رد  هتسب و  اههقان  هب  اههواجک 
ایبنالا متخ  تمصع  قح ، لآ  نایگدرب 

! نارب هقان  ناوخب ، يدح  نابراس ! تفر  هلفاق 
افق رد  تسود  يهناخ  ور ، شیپ  قشع  لزنم 

؟ لزا يهشیب  ربژه  لجا  زا  دزیرگ  اجک 
اضق منک  ادا  جح  للخ ، نید  هب  دسرن  ات 

دسر ملا  دسر ، جنر  دسر ، مک  شیب و  هچنآ ز 
اجتلا تسادخ  هب  نوچ  دسر ، مغ  هچ  ارم  ناج 

متیاده يهلالس  مدمحا ، رابت  نم ز 
!؟ اور دوب  اجک  ارم  متس ، تعیب  لوبق 

فرش يدرم و  یپ  رد  فک ، هب  ناج  میاهداهن 
ام يور  هب  دشک  غیت  فص  هب  فص  مصخ ، مه  رگ 

! یقشاع غارچ  مشچ و  یقشاع ! غاب  لگ  يا 
؟ ادج دوش  یمن  وت  زک  ياهدرک  هچ  ام  لد  اب 

لد يوربآ  وت  رهم  لد ، يوک  وت  مرح  يا 
امش تبحم  هب  یم  لد ، يوبس  زا  منزیم 

تمتام راثن  يهیرگ  تمغ ، يهچارس  يهنیس 
البرک دای  هب  هیوم  دنک  هتفشآ )  ) لد نیو 

هوزق اضریلع 

فیح اما 

دوب مدآ  تفگ ، يرعش  وت  حدم  رد  هک  سک  نیتسخن 
دوب مد  نامه  دیاش  لزع  زاغآ  قشع و  عورش 

خیرات رد  خلت  زا  رتخلت  قافتا  نیتسخن 
دوب مرحم  رهظ  کی  درک ، مخ  ار  شرع  تشپ  هک 

تسین ینما  ياج  رگید  هکم  یتح  هک  هن ، هنیدم 
دوب مجلم  نبا  قرغ  هفوک  البرک و  مامت 

دولآ درد  رهظ  نآ  رد  دور ، رانک  اپ  زا  داتف 
دوب مزمز  بآ  يوربآ  شمان  رطع  هک  یسک 

! فیح اما  مرش ، زا  دش  بآ  دش  یم  تساوخ  یم  شلد 
! دوب مک  مهزاب  اما  تشاد ، ناج  دص  تساوخ  یم  شلد 

دیمهف یمن  سک  دش ، یمن  نافوط  البرک  رد  رگا 
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!؟ دوب مخ  یضترم  راقفلاوذ  تشپ  رمع  کی  ارچ 

مه رفاک  تخوس ، ناملسم 

مه رزآ  دناشفا ، نوخ  هدید  زا  لیلخ  متام ، نیرد 
مه رفاک  تخوس ، ناملسم  هللاحیبذ ، نیا  غاد  هب 

یتیگ نماد  نوخ  رد  وچ  ینیب  تدیان ، یتفگش 
مه رتخا  هدید ، زا  نوخ  دناشفا  نامسآ  كوس ، نیزک 

متاخ شطع  زا  ات  نید  لم  رادجات  نآ  دیکم 
مه رسفا  داتفا و  يرتشگنا  مسج  قرف  تسد و  ز 

يرانلگ راتسد  نوگ  لعل  دش  ابق  ات  شنوخ  هب 
مه رجعم  درک ، یلین  هماج  ارهز  دلخ ، غاب  هب 

شباریس لعل  نوگ  هبش  دش  ات  یگنشت  بات  ز 
مه ربمیپ  یتوقای ، کشا  رد  ار  هماج  دز  یلع 

دش رکیپ  ود  نیک  زا  دسا  جرب  بکوک  قرف  وچ 
مه رکیپ  ود  غیت  بحاص  قرف  تفاکشب  رس  ز 
!؟ هناریو هب  دبیز  اجک  اج  ار  یلع  لآ  کلف 

! مه رگید  ياج  يدوب  هناریو  نیا  ریغ  رخآ  هن 
یناشنن زاب  را  هآ  قرب  امغی !)  ) هدید ربا  ز 

! مه رتفد  تخوس ، دهاوخ  هماخ  مهرب ، مشچ  ات  ین  ز 

( دجاو  ) یلیخد ربکا 

هبعک میرح  ساپ 

ار هبعک  شوپ ، هیس  درک  هک  یمتام  ناز 
ار هبعک  شوج ، رپ  يهدید  نوخ ز  تسیراج 

يرگنب هک  نک  رظن  هبعک  هب  لد  مشچ  اب 
ار هبعک  شوغآمه  گرزب ، یمتام  اب 

البرک هب  شدیشک  هبعک  میرح  ساپ 
ار هبعک  شوغآ ، تنیز  دوب  هک  سک  نآ 

وربآ رایعم  هب  هک  البرک  كاخ  يا 
: ار هبعک  شودارف ، ساپ  تسارت  اهنت 

نیسح تضهن  يدشن  روراب  وت  رد  رگ 
ار هبعک  شومارف ، دننک  ات  تفریم 
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تسرب رد  هتفخ  ارت  حیبذ  ود  داتفه و 
ار هبعک  شوغآ ، رد  حیبذ  کی  دوب  رگ 

دومن لزا  لامج  وت  رد  هک  ياهولج  ناز 
ار هبعک  شوهدم  هدهاشم ، یکی  زا  درک 

تستضهن كاپ  نآ  تمرح  ساپ  هب  دحاو ) )
ار هبعک  شوپ  هیس  مادم  رگا  ینیب 

( زارف  ) یشیرق یقت 

نیسح دوب و  البرک 

نیسح دوب و  البرک  نیمز  اروشاع ، رهظ 
نیسح دوب و  ادخ  اهنت  نانمشد ، لیخ  شیپ 
دوب هداتفا  يهخاش  زا  یلگ  رپرپ  فرط  ره 

نیسح دوب و  اههلال  نازخ  نشلگ  نآ  ردنا  و 
ار زابرس  نیرخآ  شمرگ ، شوغآ  رد  تشاد 

! نیسح دوب و  اجب  رغصا  یلع  نارای ، همه  نآز 
ولگ نوخ  رد  دیتلغ  مه  زابرس  نیرخآ 

نیسح دوب و  ارسمتام  اههمیخ  لگ ، نآ  زا  دعب 
البرک دیشر  رادملع  مسج  فرط  کی 

! نیسح دوب و  ادج  رکیپ  زا  شتسد  نوخ ، رد  هقرغ 
باضخ دوخ  نوخ  هب  رغصا  ربکا و  رفعج ، نوع و 

نیسح دوب و  افص  اب  نارازهلال  نوچ  البرک 
(! زارف  ) نامولظم رالاس  نت  دش  نارابریت 

نیسح دوب و  الب  تهج  شش  زا  فرط  ره 

( ریوک  ) يدمحم اضرمالغ 

تلجخ منبش 

دوب يراج  بآ  هلالآ  خر  زا  هک  یبش 
دوب يراج  باتهام  لگ ، ضراع  هام  ز 

درک یم  لگ  باهتلا ، رطخ  جوم  جوم  ز 
دوب يراج  باذم ، برس  هعجاف ، بلق  هب 
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! دیهش ناقشاع  ریم  يا  وت  ياونین  ز 
دوب يراج  بارتوب ، مد  خرس  ياون 

تخیر یم  لگ  خاش  تلجخ ز  منبش  هک  سب  ز 
دوب يراج  بالگ  نادیهش ، رازهلال  ز 

دروخ یم  مه  هب  مغ ، خیرات  يهریت  دنور 
دوب يراج  باتفآ  نابل ، هنشت  ماک  هب 

( داوف  ) ینامرک داوف  هللا  حتف 

! تساخرب تمایق 

تسارآ تداهش  رهب  اضق  وچ  ار  تتماق 
: هک تیشم  تفگ  اضق  اب 

! تساخرب تمایق 
تست بناج  ملد  يور  مرگن ، یم  فرط  ره 

تسامن هلبق  ملد  هک  ار ، ادخ  تیب  مفراع 
دشن شوماخ  وت  رون  یلو  تشک ، تنمشد 

تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  رون ، نآ  يرآ 
نایک ز  ار ، نایک  داتفا  تنطلس  قدیب 

تساول هدنیاپ  هک  تبت  تنطلس  تنطلس ،
متس دنام  اجب  هن  رگمتس ، درک  اقب  هن 

تساجب مولظم  يهناخ  دش و ، تسد  زا  ملاظ 
تسوا یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار ، هدنز 
تسافق شتایح ز  هک  يدیهش  تس  هدنز  هکلب 

یلو داد  رس  وت  ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلود 
تساپ رسیب و  ره  تماق  رب  هن  تسار  ابق ، نیا 

ادخ شرع  يا  ترس  ات  ین  يهشرع  رب  تفر 
تساپ هب  وت  يازع  رهب  ملق  حول و  یسرک و 

هولج یلع 

نوخ لصف 

ناراهب رد  دیرگ  هدولآ  نوخب  ربا 
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ناراب خرس  حور  تسیراج ، نوخ  طش  رد 
اهلگ ياپ  رب  البرک  غاب  هچوک  رد 

نارانچ زبس  يهجنپ  زا  دکچ  یم  نوخ 
دوب ورد  رد  ون  هم  ساد  نوخ ، لصف  رد 

ناراوگوس نامسآ  رد  نارتخا ، زا 
هراتس رپ  دش  یم  كاخ ، طیسب  غاب و 

ناراشبآ نوخ  زاوآ  شزیر  زا 
هلال دوب و  هشفنب  يوب  هگلتق ، رد 

نارای غاد  لگ ، يهراسخر  رب  همیخ  رد 
لگ كزان  گرب  گرب  يورب  ناراب 

نارادغاد ناتساد  دسیون ، نوخ  اب 
تسنوخ قرغ  ارحص ، هب  ارحص  نمچ ، عطن 

ناراز هلال  كاندرد  ماع  لتق  زا 

روپ نیما  رصیق 

دریگ یم  ملد 

دریگ یم  ملد  تستقو  دنچ 
دریگ یم  مرح ، قوش  زا  ملد 

تسکیرات بش  نرق  کی  لثم 
دریگ یم  ملد  هک  يزور  هس  ود 
مک مک  دراد  هک  تسنیا  لثم 

دریگ یم  مدع  گنر  میتسه 
نم لد  رد  ینز  هنیس  يهتسد 

دریگ یم  مد  دناوخ و  یم  هحون 
: ینعی ماهیرگ ،

راهب ناراب 
! دریگ یم  مه  دریگ و  یمن  مه 

تسرایسب نم  یگنتلد  هکسب 
دریگ یم  مک  تعسو  زا  ملد 

ادخب ار  مرح  قشع ، رکشل 
دریگ یم  مسق ، قشع  دوخب 
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( يروبص  ) یناسارخ يروبص  ءارعشلا  کلم 

! دراد ياهزادنا  متس  ملظ و 

نک ارادم  یتخل  یلع  لآ  ترتع  اب  کلف !
نک ارهز  يور  زا  مرش  هللا و ، لآ  هب  نک  ارادم 

یپ ردنا  تنحم  نارازه  شیپ و ، رد  تسماش  هر 
نک ارحص  هوک و  رد  کلف  يا  یمحر  تیب  لها  هب 

یمارآ هب  نایرع ، يهقان  بکرم  کیرات و  بش 
! نک ایهم  ناشنیرز  دهم  میوگن  رتشا ، نارب 
دتفا نیمز  يور  رب  هقان  تشپ  یلفط ز  را  بش 

نک اپ  زا  شراخ  نوریب  تسد و ، شریگب  یمارآ  هب 
! کلف

شتآ يدز  ار  تیالو  هاگرخ  هک  بش  نآ 
! نک ادیپ  خرچ  يا  درگب  دش ، مگ  نایم  ناز  كدوک  ود 

برغم قرشم و  زا  کلف ! يا  مگ  تَهَم  رهم و  دوش 
نک الست  بنیز  لد  نایورهام و ، نیا  يوجب 

شدرگ رد  ود  ره  بنیز ، تسموثلک و  ما  ارحص  هب 
نک اراخ  راخ و  رد  وجتسج  وناب  ود  نیا  اب  مه  وت 

بشما ردپ  یب  لفط  ود  نیا  دنتشگن  ادیپ  رگا 
نک ادرف  رهب  زا  ار  شیوخ  تبوقع  يایهم 

يراوخ اب  دنداد  ناج  ود  ره  يراخ  ریز  منامگ 
نک اشامت  ار  توبن  ياهلگ  راخ ، ریز  هب 

دراد ياهزات  ملظ  وت  رود  سفن ، ره  هچ  رگا 
! نامسآ يا  تس  سب 

! دراد ياهزادنا  متس  ملظ و 

ینارهت یتشد 

نیشن هبارخ 

ناشناوراک ناور  ماش  هب  دش  هک  يزور 
ناشناج نابیرگ  دوب  كاچ  حبص ، نوچ 

باهتلا دیشروخ ز  يهمشچ  تشگ  بآ  یب 
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ناشنامالا دش  وچ  خرچ  هب  یگنتشت  زا 
نیشتآ هآ  اب  همه  نینزان  نالفط 

! ناشناور اجنآ  زا  کشا  وچمه  دندرک 
هآ کشا و  ز  نادیهش ، عادو  مسوم  رد 

ناشناغف ترسح  يولگ ز  رد  دیچیپ 
ملا تنحم و  مغ و  رازه  اب  دنتفر 
ناشناتساد دص  ز  هتفرن ، رس  هصق  کی 

دندش نیشن  هبارخ  باجح ، بجاحیب و 
ناشنابساپ کلم  لیخ  دوب  هک  یعمج 

ناکم دوب ال  ناشتعفر  اج ز  هک  نانآ 
! ناشناکم تنحم  يهبارخ  رد  دنداد 

يدهم یلعسابع 

بآ يرارق  یب 

بآ راسمرش  دوب  وت  بل  زا  رشح  ات 
بآ رارقیب ، وت ، قشاع  وچمه  تسور  نیز 

ربا تسیرگ  اهنت  هن  وت  یماک  هنشت  رب 
بآ راسهوک ، لد  دومن  ارجام  نیا 

دش هتسب  بآ  رب  وت  رازم  یهگ  نیک ، زا 
بآ رازراک ، رد  وت  يورب  دش  هتسب  هگ 

دیهش دش  هنشت  بل  وت  يافو  اب  ياقس 
بآ راوگوس ، دوب  هشیمه  ات  هصغ  نیز 

ياهرطق وت  کشخ  بل  رب  هاگلتق  رد 
بآ رابغ ، ياج  هب  تسشن  یم  شاک  يا 

یتدم تشگ  ادج  وت  زا  هکنآ  ناربج 
بآ راو ، هیاس  نونک  تست  مان  هارمه 

تسا هتفر  وت  رب  طش  بل  رب  هک  اهملظ  نآ 
بآ رامش ، زور  هب  هرامش  دنک  کی  کی 

دنک یم  وت  کشخ  بل  زا  دای  وچ  يدهم ) )
بآ راهب ، ربا  وچ  هدید  ود  زا  درابیم 

يرمشاک هوکشم 
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گشم تفرگ  نادند  هب 

تسد راثن ، ناج  نآ  نت  زا  هک  ات  داتفا 
تسد راسی ، نیمی و  وا ز  مصخ  دوشگب 

داد گرم  هب  نت  لجا ، راچد  دش  راچان ،
؟ تسد رازه  اب  دننک  لادج  نوچ  تسد  یب 

گشم تفرگ  نادند  هب  رادمان ، ریم  نآ 
تسد راک  دتفیب ز  وچ  ددم ، دهد  نادند 
دش هزین  ریت و  فده  وا  فیرش  مشچ 

تسد راز ، هلال  نآ  رب  تفای  مومس  داب 
نوخ هقرغ  تشگ  شخر  دومع ، تبرض  زا 

تسد رابغ ، فوسخ  تفای  هام  رهچ  رب 
! اخا ای  هک  دز  ادن  كاخ و  يور  داتفا 

! تسد رآرب  يرای  هب  افو و ، زا  بایرد 
تمدقم راثیا  منک  ناج  هک  ایب ! اناج 

تسد راثن ، مدومن  وت  هر  رد  هک  ناس  نآ 

( رصیق  ) روپ يوفص  نیسح 

بایان رهوگ 

دید بابحا  عمجم  نوچ  ناگنشت  بل  یقاس 
دید بات  یب  شطع  زوس  زا  هلمج  ار  کی  هب  یکی 

دیشر لضفلاوبا  مشاه ، ینب  نابات  هام 
دید باتهم  نوچ  گنر  هدیرپ  ار  بنیز  يور 

بابر زیوآ  ندرگ  مغ ، زا  رغصا  تسد  دوب 
دید بان  رد  رپ ز  ترسح  کشا  زا  شنماد 

دوب هتسب  شیور  هب  نمشد  ار  هلجد  هار  هک  نوچ 
دید باب  حتف  هب  مزلم  مرجال  ار  نتشیوخ 
داهن اپ  ناشورخ  يایرد  هب  ناشطع  یبل  ای 

دید باخرچ  شدرگ  رد  ار  بآ  جوم  جوم 
درب بآ  نورد  ندیشون  رهب  زا  نوچ  تسد 

دید بآ  نورد  رغصا  خر  يابیز  شقن 
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بآ رب  شمشچ  زا  دیتلغ  ورف  یکشا  يهرطق 
دید بایان  رهوگ  نآ  ات  هدنمرش  دش  بآ 

نورب ایرد  زا  تشگ  تفرگرب و  یبآ  کشم 
دید باریس  یگنشت  ياهتنم  رد  ار  شیوخ 

تفاکش ار  رکشل  بلق  رباربان ، يزیتس  رد 
دید باجعا  نیا  سابع  زا  وچ  ناریح  دش  مصخ 

نینهآ يدومع  ار ، شناوت  لصاحیب  درک 
! دید باوخ  رد  رگم  ار  يدارم  ان  نیا  غیرد  يا 

یمشاه هام  دوشگب  دوخ  مشچ  مد  نیسپاو 
دید باتملاع  رهم  نآ  نیسح  ناماد  هب  رس 

( يدور  ) رهم نیورپ  نیسح 

! تخوس یم  اقس 

تخوس یم  ارهز  يهداز  رگج  ات  شطع  زا 
تخوس یم  ارحص  هب  هنشت  تفص  هلال  شمرح 

الب تشد  نآ  رد  ارهز و  يهیرهم  بآ ،
!؟ تخوس یم  ایرد  بل  رب  وا  نشلگ  ور  هچ  زا 

قشع مغ  رد  دوبن  ابیکش  هک  نونجم  وچمه 
تخوس یم  الیل  لد  ربکا ، خر  قارف  رد 

بابر رازلگ  يهتفکشن  يهچنغ  نآ  رغصا 
تخوس یم  اباب  رگشزاون  تسد  رس  رب 

نیک شتآ  نانچ ز  تخوس  یلع  لآ  مرح 
تخوس یم  ارضخ  دبنگ  نآ  يهلعش  ره  هک ز 

بابک ياهرگج  زوس  یگنشت و  مغ  زا 
تخوس یم  اقس  يهنیس  نوچ  همقلع  يهنیس 
بآ بل  رب  شطع  رثوک ز  یقاس  يهداز 
تخوس یم  اهنت  هکی و  نت ، ود  داتفه و  دعب 

قشع يهناورپ  رسیب  ندب  رانک  رد 
تخوس یم  اپارس  عمش ، نوچ  هدزمغ  بنیز 
روط يداو  نانچ  دوب و ، الب  تشد  البرک 
تخوس یم  انیس  يهنیس  رجش  نوچ  اههمیخ 

: تفگ یم  يدور )  ) لد زا  ملق  رابنوخ  مشچ 
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تخوس یم  ایند  هعقاو ، نیا  شتآ  زا  شاک 

ینامحر قداص 

لضفلاوبا ترضح  رذن  خرس ، ياهلگ  نمچ  کی 

وت تسد  يادف  متشگ  یم  شاک 
وت تسد  يازع  مدید  یمن  ات 
زونه اروشاع ، رهظ  ياههمیخ 

وت تسد  ياصع  رب  دراد  هیکت 
یفطصم غاب  زبس  تخرد  زا 

: وت تسد  ياههخاش  هداتف  ات 
لد لها  مشچ  ز  دزیر ، یم  کشا 

وت تسد  يازف  مغ  يازع  رد 
اونین خرس  ياهلگ  نمچ  کی 

وت تسد  ياپ  هب  ددرگ  یم  زبس 
دش مخز  ياههلال  زا  ینشلگ 

دش تسد  ياهتنا  ات  ادتبا 
ادخ تسد  يا  وت  زا  متفگش  رد 

!؟ وت تسد  ياهبنوخ  ایآ  تسیچ 

داژن ییابطابط  يدهم 

تبرغ ریوک 

! تیاهنیب دنلب و  لصف  يا 
! تریغ هوک  رورغ و  نافوط 

هتسشن نوخ  كاخ و  هب  يایرد 
تبرغ ریوک  يهرتسگ  رد 

قشع تیاکح  نیرت  هناسفا 
تقادص یمیمص  شوغآ 

كاخ ینامسآ  يهروطسا 
تماقتسا هوکش و  سیدنت 

تسیراج بورغ ، يهرطاخ  رد 
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ترجه عولط  رد  وت  زاورپ 
تسیخلت ياههظحل  روآدای 
تباجایب خرس  شهاوخ  يا 

دش یم  کشخ  تارف ، تشاد  اج 
تلاجخ زا  وت  بل  دای  اب 

يدابآ ماج  یضترم 

دنویپ

؟ تسدنویپ هچ  وت  ياهبل  رجنح و  نایم 
! تسدنخبل ود ، نیا  رب  ناور و  کشا  کی ، نآ  زک 

یقاس يا  تتسم  مشچ  يهرطاخ  گنس  ز 
تسدننام هتسکش  ماج  ود  هب  نم  ممشچ  ود 
سمشلاو يهروس  لیللو و  يهروس  هب  مسق 

تسدنگوس نیرتابیز  وت  يور  يوم و  هک 
شیارهز تسد  هناش  يدز  هک  یئوسیگ  هب 

تسدنب رد  هنوگچ  لد  يهلفاق  هک  نیبب 
دزات ین  يور  هب  ناباتش  هک  نینچ  ترس 

؟ تسدنموزرآ ماش ، رد  هک  لصو  هب  وگب 
مدنب رد  هشیمه  تدوجو  دنب  دنب  هب 

تسدنب زا  دنب  هچ  رگ  تنت  هب  مه  ادج ز 
دنیوگ انث  تحدم و  ارت  هک  یعمجم  هب 

تسدنوادخ وت  حادم  هک  هدنب ، ياج  هچ 

يدزی يوسوم  باهش 

ملع گشم و  تسد و 

تسیهت بآ  زا  نم  کشم  رپ و ، کشا  زا  ممشچ 
تسیهت بات  زا  منت  نوخب و  هقرغ  مرگج 

شوماخ ار  لد  شتآ  منک  کشا  زا  متفگ 
! تسیهت بآ ، زا  نم  مشچ  دوب ، بانوخ  رپ ز 

دوجس كاخ ، يور  هب  ممایق  بسا ، يور  هب 
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! تسیهت بادآ  ز  تسقشع ، هر  زامن  نیا 
دکچ گشم  نیزا  هک  یبآ  درب ، یم  نم  ناج 

تسیهت بادرگ ، هک ز  یبآ  رد  قرغ  میتشک 
! نیسح تسباوخ  هب  هتشگرس  نم  تخب  هچ  ره 

تسیهت باوخ ، زا  تاهنشت  بل  رغصا  يهدید 
تساقس ره  يهمزال  مملع ، کشم و  تسد و 

! تسیهت بابسا  همهنیا  زا  وت  سابع  تسد 
دزیر یم  نم  یتسدیب  هب  کشا  مه  گشم 

! تسیهت بآ ، زا  نم  گشم  رگا  تسین  ببسیب 

یناهج روپ  لیعامسا 

راثیا ناهج  کی 

شطع ایرد  کی  وت ، کشا  يهرطق 
شطع ارحص  کی  وت ، ياهبل  مره 
دوش یم  سح  وت  مرگ  هاگن  رد 
شطع ایند  کی  راثیا ، ناهج  کی 

ماک هنشت  ار  ناقشاع  ینیبن  ات 
شطع اب  تریغ ! يایرد  يدمآ 

دید وت  ياهبل  کشخ  ریوک  ات 
! شطع اپ  ات  رس  دیشروخ ، نوچ  تخوس 

تارف زا  ات  يدمآ  نوریب  هنشت 
! شطع یتح  مه  بآ  دراد  وت  یب 

تسکش یم  مخ  هناخیم ، رد  وت  یب 
شطع اقس : مغ ، مزب  دش : همقلع 

هفطاع دنلب  حور  وت ، دعب 
شطع اب  دش  یم  بآ  هرطق  هرطق 

ینادمه ققحم  داوج 

! دناوخ نآرق  هناقشاع 

ار رس  دوخ ، يادخ  هارب  داد  هچ  رگا 
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ار رگمتس  رجنخ  نوخ ، هب  تسکش  یلو 
دناوخ نآرق  هناقشاع  ین  رس  رب  وچ  شرس 

ار رونخس  ره  رازاب  قنور  تسکش 
: دناهتشون

دوب نامهم  رونت ، رد  شرس 
ار رواب  تخس ، تسنارگ  فرح  هچ  رگا 

كاخ رب  دنگفا  هک  دشابن ، تفگش  یلو 
ار رطعم  لگ  درادن  هماش  هک  یسک 

نمشد وا  ردق  تسنادن  هکنآ  غیرد 
؟ ار رهوگ  ياهب  دناد  هچ  شورف ، فزخ 

دوبن دوب و  رادوریگ  رد  هثداح ، زور  هب 
ار رپرپ  ياههلال  شنت  دومن  لجخ 
تخانشن یسک  شرهاوخ  زجب  هکنآ  غیرد 
ار رکیپ  هتفرگ  نوخ  نآ  تماق  دنلب 

كاخ رس  رب  شود ، هب  تلاسر  راب  تسشن 
ار رتسگ  هیاس  لخن  مغ  هیرگ ، دومن 

: دورس
تسگنت لد  طیسب  هچ  رگا  وت  یب 

ار رگنس  مینک  یلاخ  هک  دابم  یلو 
شیوخ یمخز  يولگ  اب  ارت  نوخ  مایپ 
ار ردنت  ربا ، هک  مناوخب  دنلب  نانچ 

( دیرف  ) یبسامهط رداق 

دایرف يهمشچ 

دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  اونین  رد  ین  رس 
دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  البرک  رد  البرک 

گنر نافوط  نآ  زا  دعب  تقیقح  خرس  يهرهچ 
دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  ایر ، زا  يربا  تشپ 

ناگنشت بل  تیمولظم  دایرف  يهمشچ 
دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  اج  هتفت  ریوک  رد 
توکس گنچ  رد  دایرف  نیرتیمخز  يهمخز 

دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  او  همغن  زارط  زا 
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ماگلیب راوسیب و  یهاوخداد ، حانجلاوذ 
دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  اهر  اهنابایب  رد 

بالقنا لیس  خیرات ، رتسب  زا  روبع  رد 
دوبن بنیز  رگا  دنام ، یم  اههنتف  هوک  تشپ 

( هتسراو  ) یناشاک يهتسراو  دمحم 

نیسح يالبرک 

نیسح ياونین  دنموزرآ 
نیسح ياون  ین ، وچمه  دنک  رس 

ناهج ناقشاع  همشچ  يهمرس 
نیسح ياپ  كاخ  ریغ  دوبن 

جاتحم وا  شیپ  جات ، بحاص 
نیسح يادگ  دوب  رگناوت ، ره 

بلطم وا  ریغ  ز  دوخ ، بلطم 
نیسح يادخ  تتجاح  دهد  ات 
تسوا تداهش  زا  مالسا  هدنز ،
نیسح يادف  ناهج ، ناج  داب 

نید نمشد  ناج  هب  دتفا  هزرل 
نیسح ياول  رب  داب  دزو  ات 

نماد رب  تفرگ  وناز  هوک ،
نیسح يازع  زا  دش  یلین  خرچ ،

عمش نوچمه  هدید  دزیر ز  کشا 
نیسح يارجام  هک  ره  دونشب 

تسین اهلد  شوگ  هب  یتوص  چیه 
نیسح يازفناج  مان  زا  رتشوخ 

تشهب غاب  دزو ز  یمیسن  رگ 
نیسح يالبرک  يوب  دهدیم 

روصق روح و  شرف و  شرع و  تنج و 
نیسح ياهبنوخ  دح  رد  تسین 
ناهج هب  ماهدنز  هک  ات  مشکن 
نیسح يالو  نماد  زا  تسد ،

رتایوگ داب  هتسراو )  ) عبط
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نیسح يانث  تحدم و  دنک  ات 

یلیفارسا نیسح 

باتفآ دورف 

رگم باقن  ایح  زا  دشک  هرهچ  هب  کلف 
؟ رگم باذع  همهنیا  ناوت  دید  هنرگو ،

نیمز نامسآ و  دزیر  یم  هعجاف  ماک  هب 
؟ رگم بارخ  يهناخ  نیا  رب  دغج  هتسشن 

تسدایرف هب  نالد  ایرد  يهنشت  نابل 
؟ رگم بارس  اههچایرد  هدش  ار ، يادخ 

ةالص
زاورپ ینک  یم  شرع  رد  وت  رهظ و ،

؟ رگم باکر  ارت  کیالم  دناهتفرگ 
؟ تسارچ هزین  بوچ  هب  رس  ار  هلفاق  ریما 

؟ رگم باوج  نداد  زا  دش  لال  هنامز 
دیزرل ناوراک  تفگ ، ناذا  هزین  هب  ترس 

؟ رگم باطخ  نیرد  نافوط  تبیه  هتسشن 
تسنالفط كانمیب  ین  رس  زا  تهاگن 

؟ رگم بارطضا  زاب  هر ، هب  لاب  هداشگ 
ياپ هلبآ  ناکدوک  ردپ ، يوس  هب  ناود 
؟ رگم بآ  غارس  اجنآ  زا  دناهتفرگ 

! تسیزورفا ملاع  ياغوغ  هچ  هزین  زارف 
!؟ رگم باتفآ  هزین ، ات  هدمآ  دورف 

( بئات  ) یناشاک ناوخا  نیسح 

مرح نارتوبک 

مدرک یم  هراشا  نوچ  تنت  ياهمخز  هب 
مدرک یم  هراتس  يراج  هژم ، زا  نماد  هب 

دیدرت متشاد  هفوک ، ات  نتفر  يارب 
! مدرک یم  هراختسا  تندب  فحصم  هب 
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هفوک رد  شیوخ  نازرل  يهیرگ  لیس  ز 
مدرک یم  هرامالاراد  يهیاپ  بارخ ،

لزنم ره  هب  ارت  میرح  نارتوبک 
مدرک یم  هرامش  رگید ، لزنم  دصق  هب 

دش مگ  هر  نایم  نانآ  زا  نت  کی  هک  یبش 
مدرک یم  هراپ  ربص  نهریپ  هنیس ، هب 

دز یم  نارزیخ  بوچ  تبل  هب  رز ، تشط  هب 
مدرک یم  هراظن  ریحت  هب  نم  دیزی و ،

بابر هب  مدش  یم  هریخ  نانز  گنچ  هنیس  هب 
مدرک یم  هراوخریش  یگنشت  دای  وچ 

(! بئات  ) رفس نیزا  مکشا  يهرطق  هرطق  هب 
مدرک یم  هراخ  گنس  لد  بآ  هرامه 

روپ یتارب  سابع 

دیهش رح  يارب  يراگدای ،

يراسمرش هوک  مدنام و ، نم 
يرارقیب تشد  مدنام و ، نم 

درد زا  يرابهلوک  مدنام و ، نم 
يراز هآ و  کشا و  مدنام و  نم 

مرح هک  مهن  تمدق  رد  رس 
يراذگ مدق  نم  رس  رب  ات 

مناوتان راز و  هدنمرش و 
!؟ يرادن ربخ  ملد  ایآ ز 

مرش زا  محور  لاهن  هدیکشخ 
يرایبآ نک  شترفغم  زا 

دتفا لوبق  نم  يهبوت  رگ 
يراسمرش موش ز  هدوسآ 

میوشب دوخ  نوخ  یخرس  اب 
يراکهانگ زا  دوخ  راسخر 

داد شتصخر  ماما و  دیشخب 
يراپس ناج  مزر و  مزاع  دش 
تفرگب قشع و  هار  هب  داد  ناج 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2930 

http://www.ghaemiyeh.com


يراب برق  توکلم  رد  اج 
رس زا  شدوخ  هداتف  دید  نوچ 
يراج تسوا  يور  رس و  زا  نوخ 

شقرف هب  تمحرم  هر  زا  تسب 
! يراگدای مسر  هب  راتسد ،

ءادهشلادیس يهنادزان  بئاصم  رد  راظتنا ، لگ 

دوب هدمآ  راو  هناورپ  هک  قشع  دیهش 
دوب هدمآ  راسگمغ ، نآ  يراسگمغ  هب 
تسکشب بش  تشپ  هک  یلجت  حبص  روضح 

دوب هدمآ  راگفلد  نآ  يزاونلد ، هب 
دیشروخ لگ  زا  رتافوکش  هزین  يور  هب 

دوب هدمآ  راصح  زا  نورب  هریت ، ماش  هب 
تشاد مغ  زا  رپ  ياهرهچ  ناخر ، هلال  غاد  ز 

دوب هدمآ  رادغاد  رگا  رادم  بجع 
ناگدز نازخ  يهتفشآ  متام و  مزب  هب 

دوب هدمآ  راهب  لصف  هناشن ز  یلگ ،
نامورحم گوس  كانشطع  ياوزنا  رد 

دوب هدمآ  راوگوس ، يهفطاع  میسن 
فطل منرت  اب  رهم ، يهلفاق  ریما 

دوب هدمآ  راظتنا  لگ  يوجتسج  هب 

( دادح  ) یناشاک دادح  سابع 

هراتس لگ 

نیسح يور  لاخ  تسقشع ، يهراتس  لگ 
نیسح يوخ  قلخ و  تسقلخ ، قلاخ و  يافص 

تسادیپ شرمحا  گنر  زا  يدمحم  لگ 
نیسح يوبس  زا  بآ ، شبل  لعل  هدروخ  هک 

وا يهنیس  غاد  تسغاب ، يهلال  ناشن 
نیسح يوبکشم  لاخ  لد ، شتآ  دنپس 

تسنیریش ثیدح  نیاک  ونشب ، وگب ، ایب ،
نیسح يوگتفگ  تسدنق  وت ، ام و  ماک  هب 
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تسوا تعلط  راد  هنییآ  نم ، مشچ  هشیمه 
نیسح يوزرآ  رد  دیآ ، نم  کشا  هشیمه 

! درک هقیاضم  مه  دولآ  لگ  بآ  ز  تارف ،
نیسح يولگ  رد  تستارف ، اههیالگ ز 

تسکش داتف و ، ملد  يدرخ  لوا  تسرد ،
! نیسح يوم  رات  هب  ار  دوخ  يهشیش  تسب  هک 
ةَولص تقو  هک  وضو ، نک  لد  يهمشچ  نوخ  هب 

نیسح يوک  كاخ  تسزامن  رهم  رهم ، ز 
(! دادح ، ) هنگ زا  كاپ  يوش  هک  دنک  ادخ 

نیسح يوربآ  هب  دمحم ، يوربآ  هب 

( انس  ) ییامه نیدلالالج 

خرس يهلال 

شنبل ياج  هک  لفط ، نآ  مغ  رد  مروخ  نوخ 
! شنهد رد  نوخ  هلمرح  متس  تسد  تخیر 

دروخ یم  تدحو  يهمشچرس  بآک ز  یکدوک ،
شندب رد  ناور  بآ ، شطع  زوس  زا  تشگ 

خرس يهلال  دوبن  الیل  لگون  نت  رگ 
؟ شنهریپ نینچ  تشگ  نوخ  هب  هتشغآ  هچ  زا 

تفکشب ارهز  يهداز  نمچ  زا  ياهچنغ 
شنت گرب ، دص  لگ  نوچ  نانس ، مخز  زا  دش  هک 

دوب هک  تشگ ، الب  تشد  رد  هتخاس  ینشلگ 
شنمس ربکا ، مساق و  لگ ، رغصا و  شاهچنغ 

ریت رجنخ و  اب  هک  هاش ، نآ  دش  هتشک  بل  هنشت 
شنفک نت ، رب  هتخود  دش  هدیربب و  تشگ 

(! انس  ) درد ره  يوراد  شرظن  دشاب  هکنآ 
شنم هب  یمشچ  يهشوگ  دتف  هک  مراد  مشچ 

مرحم لاله 

نورب دش  وچ  مرحم  لاله  نامسآ ، زا 
نوکس تقاط و  نامز ، نیمز و  لد  زا  تفر 

راکشآ خرس ، قفش  زا  دمآ  ون  هام 
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نوخ تشط  دتفا ز  هک  هنهرب  رجنخ  نوچ 
رهپس رد  تشگ  نایع  هدیمخ  رکیپ  اب 

نون اح و  فرح  مقر  نوچ  لاله ، لکش 
فرح ود  نیا  رون ، ملق  اب  خرچ  حول  رب 

نومنهر تسنیسح  كاپ  مان  هب  ار  ام 
تفر هک  ارجام  نآ  زا  تمایق  ات  هک  ینعی 

نوگلین خرچ  نیا  رب  هتشون  دوب  يزمر 
دنلب نید  هاش  ملع  دش  وچ  البرک  رد 

نوگنرس رفک ، متس و  تیار  دیدرگ 
دیسر ابع  لآ  هب  هک  متس  نآ  زا  دایرف 
نود نایفوک  زا  سکان و  نایماش  زا 

يزیربت رایرهش  نیسح  دمحم 

! رغصا باوخب 

! رغصا باوخ  هب  یتفر  نم و ، مشچ  رد  مشچ  يدوشگ 
! ظفاحادخ
! ظفاحادخ

! رغصا باوخب 
! رغصا باوخب 

اما لجخ  متسه  تمداد ، لتاق  هب  دوخ  تسدب 
! رغصا باهتلا ، زا  يدوسآ و  یگنشت  بات  ز 

تیلاخ يهقادنق  ربب  دیریگ  تردام  ات  بش  هب 
! رغصا بابر ، يالال  هب  بش  نارتخا  دنیرگب 
کیرات نم  هب  ایند  نوخ ، قرغ  هدیرپ  گنر  اب  وت 

!؟ رغصا باتهام ، اب  قفش  دزیمآ  بش  يدید  اجک 
رثوک یقاس  تدج  ماج  زا  وش  باریس  ورب 

رغصا بارس ، زج  يدیدن  شبآ  رس  ایند و  هک 
ارهز اب  يامنب  هتفاکشب  يهنشت  يولگ 

! بآ دنداد  ام  هب  اهناکیپ  رهز  زک  وگب 
؟ وک تراهب  هدرمژپ ، يهتفکشن  يهچنغ  يا  الا  رغصا !

رغصا باتش ، يدرک  نازخ  جارات  هب  نتفر  رد  هک 
ناناملسم نید  يهناخ  دش  ام  لتق  زا  بارخ 
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! بارخ اداب  ناهج  مه ، نید  يهناخ  زا  دعب  هک 
تست راگدای  ترسح  کشا  تنایعیش  مشچ  هب  رغصا 

رغصا بالگ  لگ ، زا  راگدای  دنام  هشیش  رد  یلب 
؟ يراد نیشتآ  یغاد  هچ  نینوخ ! يهلال  يا  الا 
! رغصا بابک ، رشحم  نماد  ات  ینک  یم  اهرگج 

قطان يدش  ار  نآرق  هک  یتسمیظع  حبذ  نآ  وت 
! رغصا باتک ، تایآ  لیوأت  تعلط  يا  الا 

رشحم رد  لآ  لوسر و  قح  زا  دسرپ  نوچ  ادخ 
!؟ رغصا باوج ، تما  نیا  داد  دهاوخ  هچ  منادیمن 

ینارآ يرکشت  باهش 

خرس يهچنغ 

تشوگ رد  ریت  فرح  ردپ ! ناج  دوب  هچ 
تشوماخ درک  هیرگ  عزج و  زا  دوز  هک 

تراز ردام  تسهار  هب  مشچ  همیخ  هب 
تشون يهچنغ  دنخبل  ندید  يارب 

یئاسآ ردام  شوغآ  رد  هکنآ  ياجب 
! تشوغآ رد  ناهگان  لجا  کیپ  تفرگ 

تسین شزاون  تقاط  ارت  زبس  لاهن 
!؟ تشوگانب رب  هسوب  دنز  ریت  هنوگچ 

دراد یم  هجنر  هسوب  ارت ، فیطل  نت 
!؟ تشود رب و  مه  هب  دراشف  كاخ  هنوگچ 

تسنالان باهش ،)  ) عبط یطوط  هشیمه 
تشوپلگ يور  شوماخ و ، يهچنغ  دای  هب 

یتاجن يهناورپ 

! ییالال

اههراتس هاگن  هتفر  باوخ  هب  بشما 
اههراوهاگ شپط  سفن ، زا  هداتفا 

دوش یم  ریوصت  همقلع  رانک  ادرف 
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اههراگن نوخ  يهثداح  تفگش  حرط 
زیخ هلال  تشد  نیرد  بیرغ  ياهلان  بش 

اههراوگنس نیا  یگنس  باوخ  هتفشآ ،
! باوخب ماهنشت ، بل  كدوک  يال  يالال 
! اههرارش تشد  يهتفکش  لگ  هچنغ ! يا 

تکزان دای  زا  دور  ات  باوخب ! ردام 
اههراپ هراپ  ولگ  زادگناج  ياوآ 
ماهتفخن ینیبن  هک  ات  باوخب ! ردام 
اههرانم ضغب  نتسکش  تریح  رد 

! باوخب ياهظحل  مه  وت  هتفر ، باوخ  هب  ایند 
اههراتس هاگن  هتفر  باوخ  هب  رگنب 

يدبع نیسح 

هراتس ود  داتفه و 

! حانجلاوذ تسادیپ ، وت  لای  يور  هک  ینوخ 
! حانجلاوذ تسالوم ، يراج  هشیمه  نوخ 

تسشن تنت  يور  هب  باتفآ  هرطق  کی 
! حانجلاوذ تساخرب ، وت  لای  ادخ ز  يوب 

دش دیهش  نادیم  يهنایم  رد  دیشروخ 
! حانجلاوذ تساغوغ ، وهایه و  رد  شافخ 

! نامب ورف  چیپم و  مشخ ، دابدرگ  نوچ 
! حانجلاوذ تساهنت ، هک  تست  راوس  اجنیا 

خرس باتفآ  کی  هراتس و  ود  داتفه و 
! حانجلاوذ تسادرف ، یسامح  يهموظنم 

( دیما  ) یمق نایدحوم  دمحم 

! داعیم نیرت  ییاشامت 

اههزین يور  داد  رس  البرک  ار ، البرک 
! اونین

اههزین يور  داتفا  اون  ین ، رد 
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نایئاروشاع مولظم  يهتفخ  نوخ  رد  مشخ 
! اههزین يور  دایرف  دش  هلان ، يادصیب 

دید هک  اجنآ  نیمز ، سوباپ  هب  دش  مخ  نامسآ ،
اههزین يور  داجیا ، يهموظنم  ار  خرچ 

جورع جوا  ار  تسود  طوقس و ، قمع  ار ، مصخ 
اههزین يور  داعبا ، همه  اب  دش  رگهولج 

هاگن اب  اهلد ، دروخ  یم  هرگ  تیمیمص ، زا 
اههزین يور  داعیم  نیرتیئاشامت  رد 
قانتخا غیت  ریز  زا  خرس  دایرف  رجنح 

! اههزین يور  داد  تداهش  ار  قح  ات  تفر ،
: شطع نامهم  ود  داتفه و  تشاد  فراعتیب 

! اههزین يور  دالج  ندرک  ینابزیم 
هرجنحیب يهنشت  يولگ  زا  نآرق ، توص 
اههزین يور  داد  رس  ار ، مالسا  تبرغ 

قشع يادیپان  يوسنآ  زا  یمولظم ، يهولج 
! اههزین يور  دادیم ، تهج  ار  يرادیاپ 

ینباکنت ینمؤم  نسح  دمحم 

! اههزین يور 

اههزین يور  رابغ  قشع ، نیبج  رب  تسشن 
! رابب مغ ، نامسآ  رابب 

اههزین يور 
نازخ زا  رپرپ  دندش  قشع ، ياهسای  هچ  رگا 

اههزین يور  راهب ، دوش ، یم  زبس  هک  نیبب 
كانفوخ ياهداب  ز  دزو ، یم  هنشد  ویرغ 
اههزین يور  رآرب ، ياهمغن  هنایم  نیرد 
نارتوبک تبرغ  ز  ملد ، تماق  تسکش 

اههزین يور  راهب  وربور ، تسا  هدنام  هک 
زاب تسا  هدنام  هک  رگد  شطع ، تشحو و  توکس و 

اههزین يور  راکب  راهب ، نماد  یلگ ز 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  یلع 
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هراشا

هسامح نیرتاویش 
دیپط دوخ  نوخ  رد  وچ  هک  ار ، نیسح  مزان 

دیرفآ خیرات ، يهسامح  نیرتاویش 
رتقیقد يرکف  دیاب و ، قیقد  يدید 

دیهش ورسخ  نآ  تضهن  هب  درب  یپ  ات 
درکن مخ  روز  رز و  راب  ریز  وچ  تماق 

دیمخ نامسآ  يو  تمه  مزع و  شیپ  رد 
البرک نینوخ  رتفد  دوب ز  یگرب 

دیمد نمچ  فرط  هب  هک  یلگ  هلال و  ره 
تسش دودز و  تعیرش  دیپس  نماد  زا 

دیزی يراکهیس  شیوخ ، خرس  نوخ  اب 
: تفگ داد و  هسوب  رسپ  مالغ و  خر  ناسکی 

دیپس اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد 
رشب يدازآ  تلادع و  يهنشت  دب 

دینش یم  زوسرپ  لد  زا  هک  شطعلا  نآ 
: ار دوخ  رهاوخ  تفگ  هکنانوچ 

! شاب ریسا 
دیلپ ره  دیق  زا  دوش  ناهج  ات  دازآ 

راگزور هکنآ  ناهج ، ناوناب  يوناب 
دیدن يو  وچ  یئارس  هباطخ  یلع ، زا  دعب 

تخاس هک  نیب ، لدعلا  نما  زا  شمالک  فطل 
دیرد متس  لها  يهدرپ  دیزی و ، اوسر 

گرزب تضهن  نیزا  هک  یتلم  تخبشوخ 
دیفتسم و  لقع ، تفرعم و  يور  ددرگ ز 

(! لدشوخ )
میرب مک  هرهب  ام  هک  درد ، غیرد و 

دیفم بتکم  نیز  سدقم و  تضهن  نیز 

ینیسح تضهن  يهفسلف 

تسنیا نیسح  تضهن  يهفسلف  گرزب 
تسنیگنن یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  هک 
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تسیدازآ یگدازآ و  رهظم  نیسح ،
تسنیئآ مارم و  شنینچ  هک  یسک  اشوخ 

ورب ملظ  زیرب  ین  یسک ، هب  نک  ملظ  هن 
تسنید قطنم  تسنیسح و  مارم  نیا  هک 

تسیفاک بل  هنشت  هاش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمه 
تسنیکست بلق ، مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا 

تسیچ وا  تضهن  یلاع  دصقم  هک  نیبب 
تسنیکمت هاج و  زع و  ببس  نآ  كرد  هک 
كاب دشابن  دور  رگ  يو  رس  ین  زارف 

تسنیسای لآ  اهاط و  يزارفرس  هک 
تفگ شدرک ، ماکخلت  ناوج  غاد  هچ  رگا 

تسنیریش هچ  فرش  ظفح  هر  رد  رم  هک 
دیآ نوخ  يوب  هدازآ  مدرم  كاخ  ز 

تسنیا يوریپ  راثآ  هعیش و  ناشن 
(! لدشوخ ، ) البرک نادیهش  خرس  كاخ  ز 

تسنیگنر هلال ، ناماد  هچنغ و  ناهد 

يزیربت رین 

 …. هورگ يا  تفگ 

: تفگ
! هورگ يا 

ام ياوه  درادن  هک  ره 
ام يالبرک  زا  دور  نورب  دریگ و  رس 

رس كرت  هدرکان  يراوخ و  هب  نت  هدادان 
ام يارستولخ  هب  ياپ  داهن  ناوتن 

سک تفاین  یم  نوخ ، هب  تسُشن  ور  تسد و  ات 
ام يایربک  مرح  رب  فاوط  هار 

زارگ هبور و  هگهولج  تسین  هصرع  نیا 
ام يالتبا  يهیداب  تسنگفاریش 

هدمآ روشک  سوه  اب  هکنآ  ددرگرب 
ام يادگ  یهاش ، رسفا  هب  دروان  رس 

تسرگید کلم  تنطلس  ياوه  ار  ام 
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ام يامه  رف  روخ  رد  تسین  هصرع  نیاک 
سدق يارستولخ  هب  لالجلاوذ  نادزی 
ام يارب  تفایض  مزب  تس  هتسارآ 

رون يهیآ 

روح يهدید  زا  لد  نوخ  ناور  وت  غاد  يا ز 
روص يهخفن  ات  هدکمتام  همه  ملاع  وت  یب 

تانب وت  شعن  رس  ردنا  رس  هب  نازیب  كاخ 
روبع يارعش  وت  كوس  زا  ربب  نازیرکشا 

میلک شوهدم ، وت  يالجت  ياشامت  ز 
روط يهلخن  نانس  هللاانا و ، رس  ترس  يا 

نوخ همه  ایرد  وش و ، ایرد  همه  وگ  اههدید 
رورس نیئآ  دش  خوسنم  وت  لتق  زا  سپ  هک 

زیرب شاب و  ازع  کشا  وگ  همه  مجنا  عمش 
رون هچ  تاملظ و  هچ  هناشاک  هدزمتام ، رهب 

دیزی جات ، رسب  داجس و  هلسلس  رد  ياپ 
روصق میهید و  رسفا و  رس  هب  ملاع  كاخ 
!؟ یندم لوسر  طبس  رس  اسرت و  رید 

روبز لیجنا و  دنز  نآرق  هب  هنعط  رگا  هآ 
ناشن تس  هداد  هک  تس ، هدوب  دشاب و  ناهج  ات 

!؟ رونت هب  نامهم  ردنا و ، خاک  هب  هتفخ  نابزیم 
!؟ فهک يهیآ  بل  هب  تسهدینش  هک  نت  یب  رس 

!؟ رون يهیآ  رونت  ةوکشم  هب  تسهدید  هک  ای 
وت يزابناج  تلاح  زا  هک  وت ، يادف  ناج 

روشن روش  دشب  دای  زا  هیرام  فط  رد 
توکلم باجح  هب  نابیرگ  هب  رس  نایسدق 

روصق ناشیرپ ز  يوسیگ  هب  تسد  نایروح 
حون وت ، کشخ  بل  ریحت ز  يایرد  قرغ 

روبص بویا  وت  ربص  زا  لد ، هب  ترسح  تسد 
نانک لوح  ال  هتخورفا ، لد  اب  یضترم 

روصح ناریح و  هتخوس  رگج  اب  یفطصم 
زارد هدرک  مرح  جارات  هب  تسد  نایفوک 
روش نویش و  رد  همهاو  زا  مرح  ناوهآ 
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توهبم کئالم ، اشامت و  وحم  ایبنا 
روضح مرگرس  وت  انمت و  راشرس  رمش ،

یمق تردق 

ءادهشلادیس راوز 

؟ قلخ ياج  هچ 
ءادهشلادیس راداد  هک 

! ءادهشلادیس راک  زا  دوخ  تستریح  هب 
رصب لحک  هتشرف  دیوج ، كربت  کلف 

ءادهشلادیس راوز  مدقم  كاخ  ز 
هللا حور  حیسم  نوچمه  دیوج  هک  دزس 

! ءادهشلادیس رامیب  درد ز  يافش 
دنکن رت  ماک  هک  توتف ، نیبب و  مرک 
! ءادهشلادیس رادملع  رحب ، نایم 

( قفشم  ) یناشاک شنم  یک  سابع 

نتخاس روش 

دیاب نتخات  يزاین  یب  تشد  هاگنالوج  هب 
دیاب نتخاب  ناج  لد ، لامالام  تسینابایب 
یئوپهر هب  ناناج  لزنم  ات  یمد ، لفاغ  وشم 

دیاب نتخات  نازیخ  ناتفا و  رس  هب  اسآمیسن 
دشاب نتخوس  لاب  زوسملاع  قرب  نیز  ترگ 

دیاب نتخاس  روش  ریگتقاط ، ِزاورپ  نیرد 
ار ام  رطاخ  دراد  هدرزآ  ینم  ام و  تب 

دیاب نتخآ  غیت  رگ  هنتف  فیرح  نیا  يور  هب 
یهاوخ نتخورفا  اونین  دیهش  نوچمه  رگا 

دیاب نتخارفا  ین  يالاب  يرورس  رد  يرس 
يزای لد  تسد  یناوت  شناماد  هب  يزور  رگم 

دیاب نتخادرپ  انشآ  رب  نتشیوخ ، زا  بیرغ 
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( یسدق  ) یسدق اضرمالغ 

فلاخم زاس 

تخاون ودع  فلاخم  زاس  قارع ، رد  نوچ 
تخاس تخوس ، زاس  نیا  زا  هچ  رگ  زاجح  هاش 

مایق دوخ  درک  یمن  نیسح  رگا  زور  نآ 
تخانش یمن  ار  ادخ  رهد  هب  سک  زورما 

دانع هر  زک  ینمرها  هدیرب  شتسد 
تخآ قشع ، نامیلس  يور  هب  متس  غیت 

شهگرخ هب  ات  نالدهریت  دندز  شتآ 
تخادگ ناگدازآ  لد  نمجنا ، عمش  نوچ 

قشع رامق  رد  دوش  قشع  زابکاپان 
تخاب تشاد  هچ  ره  ناج  لد و  زا  تسود  هار  رد 

كاخ يور  درک  ناکم  نوچ  ناکمال  ناطلس 
تخات هراب  مصخ ، شندب  رب  هک  رس ، هب  مکاخ 

يدرونجب فراع 

ینیسح روش 

دوب هناقشاع  ناج  ندناشف  وا  دوصقم 
دوب هناهب  ندرک  هبراحم  نانمشد  اب 

بارتوب دنزرف  نتفگ  ثیغم  نم  له 
دوب هنامز  لها  شیامزآ  هک  هللااب 

قلخ يور  هب  دیاشگ  ضیف  باب  تساوخ  قح 
دوب هناهب  ینیسح  روش  ياون  يان و 

تاجن لحاس  الب ، برک و  تشد  دیدرگ 
دوب هنارک  یب  یمی  قشع ، رحب  دنچ  ره 

ردق ولع  زک  یهش  مزر ، زات  هکی  دش 
دوب هناگی  ناکما  يهصرع  هب  تفص  بجاو 

راگزور هب  ینیسح ، ياونین  يان  زج 
دوب هناسف  مدینش  هک  رگد  يهمغن  ره 
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یلج بارتوبا 

تبحم تافرع 

دنک افو  قشع و  يهبعک  هب  ور  وچ  قشاع 
دنک اضر  ربص و  توسک  دوخ ز  مارحا 

راوبیرغ دریگ  هیداب  هار  شیپ ، رد 
دنک ابرقا  دلب و  هریشع و  كرت 
ترفاسم جنر  تمحز و  هب  انتعایب 

دنک افج  راخ  لمحت  مدق  ره  رد 
تستبحم تافرع  فقوم  هک  اجنآ 

دنک ادف  ناج  رس و  تسود  هاگشیپ  رد 
قشع يانم  رد  مدق  داهن  نوچ  قدص  زا 
دنک اهر  فک  زا  دوخ  تایح  يهنیدقن 

راب دوشگ  نوچ  افو  مارحلارعشم  رد 
دنک اپب  نازوس  لعشم  شیوخ ، هآ  زا 

عادو یپ  ددرگب  هاگهمیخ  درگ  رب 
دنک ءاسنلا  فاوط  رابکشا  مشچ  ای 

هاگلتق هب  ناباتش  مایِخ ، يهورم  زا 
دنک افص  دصق  هلوره  هب  درآ و  ور 

بل هنشت  صالخا ، مزمز  رانک  رد  سپ 
دنک ادخ  دای  همزمز  هب  دنیشنب و 

شیوخ نوخ  هب  دیوشب  يور  تسد و  هاگنآ 
دنک اپب  تداهش  زامن  دزیخرب و 

شتبیصم ثیدح  هک  یقشاع  نابرق 
دنک ارسمتام  هنیآره  ار  مایا 

( یلج  ) يهدید زا  دکچ  نوخ  رایتخایب 
دنک البرک  يهعقاو  دای  هک  هگره 

يزیربت دباع  دمحم 

تبحم يهتشک 

: زاجح هاش  تفگ  قوش  رس  هگلتق ز  هب 
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( زاب مدرک  تسود  رادید  هب  هدید  هک  منم  )
وت تبحم  يهتشک  مدش  هک  فرش  نیدب 

( زاون هدنب  زاسراک  يا  تمیوگ  رکش  هچ  )
تسود يا  يرذگب  وچ  تداهش  هارهاش  ز 

( زان همشرک و  ینک  تلود  خر  رب  هک  اسب  )
افو هار  لیتق  رگ  دنکن  وضو  نوخ ، هب 

( زامن تسین  تسرد  شقشع  یتفم  لوق  هب  )
مهن زجع  هب  نیبج  تلالج  ناتسآ  هب 

( زاین يوک  كاخ  تسد  ارم  يایمیک  هک  )
بارت شرف  هب  منت  هب ، نانس  شرع  هب  مرس 

( زارف بیشن و  زا  دشیدنین  هار  درم  هک  )
: تفگ ناشورف  یم  ریپ  ملد  شوگ  هب  لزا 
!( زابم قشع ، ریغ  هچیزاب  يهچارس  نیرد  )

؟ میوگ ارک  لد  رارسا  وت  لایخ  زجب 
( زار مرحم  تسین  غاب  نیا  رد  تسار  ورس  وچ  )

مرس هب  دور  الب  ره  مسق ، تسود  قشعب 
( زاب میآ  يزابقشع  نیا  زا  هک  مین  نآ  نم  )

؟) دباع  ) یئوت نوچ  روجان  يهتفگ  ياج  هچ 
[. 1 ( ] زاوآ دروآرب  ظفاح  هک  ماقم  نآ  رد  )

يدزی یضایر  یلع  دمحم 

شطع ماغیپ 

شیوخ رواد  رب  هک  يدیهش  هدنز  نآ  مزان 
شیوخ رس  رب  دهن  جات و ، ولگ  نوخ  زا  دزاس 

دبا ناطلس  هب  هیده  لزا  حبص  دهد  ات 
شیوخ ربکا  یلع  شعن  درب  تسد  رس  رب 

توکلم ردنا  کلم  زامن  رهم  دوش  ات 
شیوخ رغصا  یلع  نوخ  کلف  ماب  ات  تخیر 
! ین رس  رب  دوخ  رس  اب  ادخ  هار  دوریم 

شیوخ رکیپ  درگن  نابسا  مس  ریز  هب  نوچ 
تسود تمرح  مرح  میرح  ظفح  یپ  زا 
شیوخ رتخد  درب  رازاب  رس  تراسا ، هب 
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نیسح نوخ  زا  دش  خرس  قفش ، نوگلگ  يور 
شیوخ رواد  رب  هب  نوخ  نیا  دهاش  دوش  ات 

اطع درک  رز  يهردب  رگا  هک  یمیرک  نآ 
شیوخ رونا  خر  هام  ادگ ، مرش  زا  دشوپ 

وید دهاوخ  وزا  متاخ  رگا  هک  نامیلس  نآ 
! شیوخ رتشگنا  هرمه  دهد  تشگنا  دنب 
داد دهاوخ  ادخ  هب  یباوج  هچ  متفگش  رد 

!؟ شیوخ رشحم  فص  هب  دیآرد  وچ  وا  لتاق 
زامن تقو ، درب و ، ربمیپ  مان  ناذا ، رد 

! شیوخ ربمغیپ  يهدازآ  يهداز  دشکیم 
وا يهشوگ  رگج  ارهز و ، يهیرهم  بآ ،

! شیوخ رجنح  زا  دهد  یم  شطع  ماغیپ  زاب 
رگج نوخ  زا  رهگ  یضایر ،)  ) مشچ يهمشچ 
شیوخ رهوگ  دنک  هاش  نآ  يهیده  ات  تخاس ،

یناسارخ هدنراگن  یلعلادبع 

یما تنا و  یباب 

یما تنا و  یباب  ناج ، یئوت  میمسج و  همه 
یما تنا و  یباب  نامرد ، وت  میدرد و  همه 

قح اب  وت  نامیپ  هک ز  یما  تنا و  یباب 
یما تنا و  یباب  نادنخ ، وت  نایرگ و  همه 

یناجیه روش و  هدمآ  دوجو  هب  تدوجو  ز 
یما تنا و  یباب  ناکما ، ملاع  همه  رد 

تدالو نیتسخن  زور  زا  دش  هک  تیادف  ناج 
یما تنا و  یباب  نایامن ، وت  يالبرک 

ینسح همه  اپارس  وت  ینیسح ، وت  ینیسح ، وت 
یما تنا و  یباب  ناسحا ، يدوج و  ندعم 

دراذگب نابایب  هب  رس  وت ، يهناوید  هکنآ 
یما تنا و  یباب  ناماس ، رس و  زا  درذگب 

ناسنا صخاش  دوب  هک  نابوخ  ورسخ  يا  درخ 
یما تنا و  یباب  ناریح ، وت  راک  رد  هدنام 

دنیبب گرم  مد  هک  مزانب  هتشک  نآ  رس 
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یما تنا و  یباب  نامادب ، شیتفرگ  وت 
تیاول لظ  رد  هدش  وک  نآ  هب  هدنراگن )  ) نوچ

یما تنا و  یباب  ناسآ ، دوب  ناج  نداد 

نارهم دمحا 

قح هاگهولج 

تست رس  تقیقح  قح و  هگهولج  دبا  ات 
تست ربکایلع  ضیوفت ، بتکم  ینعم 

يادخ تایآ  رهظم  یئوت  هک  ینیسح  يا 
تست رهوج  رد  وت  دج  ردپ و  زا  تفص  نیا 

تخومآ ملاع  هب  سابع  یگدازآ  سرد 
تست رغاس  رد  هک  هداب  نآ  زا  تسم  دش  هکناز 

!؟ دنک هچ  سپ  دنکن ، مسبت  ههام  شش  لفط 
تست رغصا  یلع  هدنخ  دنز  گرم  رب  هکنآ 

یتشگ روای  سکیب و  الب  برک و  رد  هک  يا 
تست روای  ناهج  قلخ  نیبب  اشگب و  مشچ 

: تفگ ین و  رب  ترس  دید  تاهدزمغ  رهاوخ 
تست رهاوخ  دورب  يریسا  هب  دیاب  هکنآ 

تساپ هب  وت  يازع  يوک  ره  هب  هک  ینیسح  يا 
تست رورپ  ناج  مد  رد  يرظن  ار  ناقشاع 

ارت ياپارس  هسوب  دنزب  نارهم )  ) تساوخ
تست رس  ات  اپ  ریت ز  رثا  اج  ره  دید 

( بنذم  ) یلامج لیلخ  دمحم 

توعد

دیئایب تسشوج ، همزمز  نوخ ، لد  رد  نوخ 
دیئایب تسشوین ، هلان  لد  همه  زا  شوگ 

ینیسح گنهآ  هب  قاشع  لد  زاس 
دیئایب تسشورخ ، شوج و  مب  ریز و  رد 

شوج دنز  راثیا  رثوک  الو  مخ  رد 
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دیئایب تسشورف ، هداب  یلع  دنزرف 
تلاسر غاب  لگ  غاد  سفن  جوم 

دیئایب تسشوگ ، يهلال  ره  هب  هدیچیپ 
هنیس هب  تسارامش  هک  یقشع  شتآیب 

دیئایب تسشومخ ، هلال  ام  لفحم  رد 
نتفر نتفر و  ادخ  قشع  رس  لابند 

دیئایب تسشوه ، تیاغ  ندش  هناوید 
دیراذگب یلامج )  ) مشچ رس  هب  یئاپ 

دیئایب تسشوپ ، هنیآ  ام ، يهناخلگ 

( اسراپ  ) یناکرسیوت ياسراپ 

یلوخ رونت 

رون خرچ ، ات  دور  یم  بشما  یلوخ  رونت  زا 
رونت نیا  رب  درب  یم  ترسح  خرچ ، باتفآ 

تسرشحم زور  هنرو  تمایق ، دش  رهاظ  هن  رگ ،
!؟ روهظ برغم ، بناج  زا  باتفآ  درک  ور  هچ  زا 

ياهظحل رد  ياهعمل  يو  زک  تسرون  نامه  نیا 
روط هوک  رد  یبش  هللا  میلک  ياسوم  يد 

شومخ ددرگان  هک  دشاب  ادخ  رون  نامه  نیا 
روتف دبایان  هک  دشاب  قح  ةوکشم  نامه  نیا 
تسا هتشگ  یلجت  ناتسقرشم  بشما ، خبطم 

روش رپ ز  دشاب  كالفا  وزک  نت ، یب  رس  نیز 
: تدیوگ نینوخ  موقلح  زا  کشخ و  نابل  زا 

روبز لیجنا و  زمر  میقر و  فهک و  هصق 

( لامک  ) یناسارخ روپلامک  دمحا 

!؟ يدوب هک  نامهم 

! نازورف عمش  يا 
؟ يدوب هک  ناتسبش  هب 

؟ يدوب هک  نامهم  یتفر و  اجک  هب  بشید 
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مرادن مارآ  نم  وت ، يور  يرود  زا 
! نم ناج  يا 

؟ يدوب هک  ناج  لد و  مارآ 
مدوب هتخود  هر  هب  بوقعی  وچ  هدید  نم ،

! هتشگمگ فسوی  يا 
؟ يدوب هک  نادنز  هب 

شود ارت ، ناماس  رس و  امغی  هب  دندرب 
؟ يدوب هک  ناماس  رس و  بیز  رویز و  دوخ 

! ردارب وت  زا  دعب 
راخ زا  رتراوخ  ماهدش 

! راخیب لگ  يا  وت 
؟ يدوب هک  ناتسب  هب 

مدناشفب نماد  هب  کشا  رحس  هب  ات  بش 
! هنادکی رهوگ  يا 

؟ يدوب هک  ناماد  هب 

هزیوه الوم  ماظن 

وزرآ

متسیرگ یم  نوخ  وت  يازع  رد  شاک  يا 
متسیرگ یم  نونج ، ياههمخز  زاسمد 

نامسآ يالال  هب ز  متشاد  هنیس  کی 
متسیرگ یم  نوزف  هریت ، ياهربا  زا 

! نیسح وت ، نارای  یمامت  اب  هلانمه 
متسیرگ یم  نورق  مامت  رد  شاک  يا 

دندش یم  کشخ  رگا  مکشا  ياههمشچرس 
متسیرگ یم  نوخ  متسشن و ، یم  هاگنآ 

تفرگ ارم  تسد  هک  دوبن  رگم  تقشع 
؟ متسیرگ یم  نوگن  هداتف ، اپ  یتقو ز 

قشع لیلد  تسنم و  يوربآ  هیرگ ، نیا 
؟ متسیرگ یم  نوچ  وت  هاگنیب  قشع ! يا 

کشا لالز  رعش  منرت  رد  شاک  يا 
متسیرگ یم  نورب ، هژاو  ياهزرم  زا 
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هدوشخب هللا  بیبح 

هللادبعابا رذن 

مدش یم  رتوبک  يزور  رگا  تناویا  ریز 
! مدش یم  رپرپ  هک  نوخ ، رد  مدز  یم  رپ  ردقنآ 

اههناورپ اب  تخوس  ملاب  درک و ، لگ  مشتآ 
مدش یم  روانش  شتآ  رد  هناورپ  نوچ  شاک 

اههزین هایس  نافوط  ماگنه  رد  شاک 
مدش یم  رجنخ  دولآ  ضغب  مرش  زا  رتخرس 

اونین كاچ  كاچ  ياههناش  رب  یمچرپ 
مدش یم  ردارب  نینوخ  مخز  رب  یمهرم 

ناقشاع صقر  لصف  رد  نونج  تشگنارس  يا 
: مدش یم  رتروهلعش  ات  يدز  یم  رگ  ياهمخز 

مدز یم  رپ  وت  يوب  اب  مدز ، یم  رپ  وت  يوس 
مدش یم  رطعم  تزیگنا  حور  میمش  زا 

: بنیز تفگ  ردارب  اب 
ناهج رد  وتیب  شاک 

مدش یم  رس  یب  لخن  رب ، یب  غاب  رپ ، یب  غرم 
دنسر یم  ناراب  هب  اهرتوبک  وت ، میرح  رد 

! مدش یم  رتوبک  مدرب ، یم  هار  تیوک  هب  رگ 

دنراد نیسح 

نیسح ماما  يههام  شش  كدوک  يارب  اروشاع ، رهم 

دش يرانا  لگ ، يان  شطعلا  ياوه 
! دش يراک  مخز  بآ ، دش و  کشخ  هنارت ،

خرس مسبت  نآ  رد  شدنلب ، مخز  حیرض 
دش يرانق  نامسآ  رازه  لاب  ياوه 

درمژپ نانچ  شاهچنغ  نوچ  بل  یگنشت  ز 
دش يراج  مرش  بآ  تارف  هاگن  زا  هک 

تشاد شتآ  ياههخاش  شیگنشت  هک  یلگ 
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! دش يرایبآ  هرابکی  هلمرح  تسد  هب 
تساروشاع رهم  هک  شیولگ ، دانتسا  هب 

دش يراگدای  طخ  شبل ، خرس  فورح 
داد یم  ناج  هراتس  کی  ردپ ، تسد  يور  هب 

دش يراک  هلال  هقادنق ، تعسو  مامت 

رهاظم نب  بیبح  قشع ، نادیم  ریپ  هب 

تساهارحص هب  ور  اما  شمشچ  تس ، هداتفا  بحاص  یب  ملع  کی 
: تفگ

تسابیز وا  شود  رب  ملع  نیاک  يدرم ، دسر  یم  کنیا 
دیچیپ ملع  رد  ار  دوخ  کشا  دیزرل ، شتریح  ياههناش 

: دوخ اب  تفگ 
؟ تسام اب  ام  لثم  اما  تسین ، اجنیاک  وا  تسیک 

داد یم  ناشن  ار  يزیچ  هام  داد ، یم  ناکت  یتسد  نامسآ 
: دایرف ناهگان 

: دز
! قشع يا 

تسادیپ نارک  زا  يدرم  درگ 
: تفگ

! رس یب  یلو  دیآیم 
رکیپ نینهآ  هتسشن ، رب 

: تفگ
! تساجنیا رتشیپ  زا  شرس  وا  نیا ، تسقشع  راک  يرآ 

: تفگ
تس هدرک  لگ  راگنا  نامسآ  تسدرم ، کی  هن  ممشچ  رد 

تسامیپ نامسآ  دیشروخ  لثم  تسجوم ، ناشکهک  رد  ناشکهک 
تشاد مدرم  مخز  هفوک  هفوک  تشاد ، مدنگ  رطع  دمآ  یتقو 
تسام بیبح  وا  يرآ  يرآ ، تفگ : یخرس  هب  بل  ریز  قشع 

دش مگ  ناهگان  يرابغ  رد  دش ، منرت  یبسا  يههیش 
« تسادرف يهنییآ  وا  درگ  : » تفگ یم  رس  تشپ  زا  ادص  کی 

دقتعم اضر 
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! کچوک زابرس 

ار نفک  ینعی  هقادنق ، کچوک ، زابرس  دیشوپ 
ار ندش  قیاقش  هار  يدیپس ، سای  دومیپ 

! تسیبیصن تناوراک  رد  مه  ارم  ینعی : دیلان ،
ار نت  ناج و  ماهدروآ  تهاگشبیپ  رد  هک : ینعی 

میرگب ار  شطع  يردق  تتسد ، يور  ات  راذگب 
ار نهریپ  مرکیپ ، رب  درابب  نوخ  ات  راذگب 
شیوخ يهنابیرغ  کشا  زا  ارم  ناشونب  يردق 

! ار ندز  رپرپ  هنشت  بل  تهاگن  رد  منک  سح  ات 
تبرغ رهظ  نیرد  یتقو  منامب  اجنیا  دنچ  ات 

!؟ ار نزریشمش  نارای  كاخ ، رب  هداتفا  ینیبیم 
شاک يا  دراذگب  وت  تسد  غاد ، زا  رپ  يراد  هنیس  کی 

ار نکش  تماق  غاد  نیا  نم ، کچوک  يهناش  رب 
نوخ زا  دیشوج  همشچ  کی  الوم  تسد  رد  هاگان 

ار نرتسن  يهخاش  نآ  يولگ  يریت  دیسوب 
! ایادخ یلاخ  هراوهگ 

یغاد دنام و  یلد  اهنت 
ار نتخوس  لد  ياورپ  تس ، هتفرگ  نم  زا  هک  یغاد 

لضفلاوبا ترضح  رذن  قلطم ، یتشد  لیلج 

نادیم يوربآ 

؟ تسنافوط وا  يهضبق  رد  هک  تسیک  ناوج  نیا 
تسناریح وا  بکرم  مس  ریز  نامسآ 

دربن هاگ  دنگف  شتآ  يهجنپ  رد  هجنپ 
تسنادرگرس هکرعم ، نیا  تبیه  زا  تشد 

تشم رد  ار  لدو  تس ، هتفرگ  شود  رب  کشم 
تسنادیم يوربآ  همه  هک  يدرمهوک 

زورما نابیرغ  دننامن  هنشتبل  هک  ات 
تسنامیپ رس  هب  شتآ ، لد  رد  دوریم 

فرش راثیا ، يدرمناوج ، هوک  فرط : نیا 
! تسناتسگنس هشیپافج و  موق  وربور :
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شیک بش  هاپس  تشپ  دنکش  یم  فص  هب  فص 
تسناریش زا  رتهدنرغ  هک  تسیشخرذآ 

درگن یم  هدش و  بنیز  يهمیخ  رب  هریخ 
تسنایرگ شطع و ، یمامت  هک  ار  یکدوک 

شطع تمس  رد  شتآ و ، رد  همقلع  نوخ  تمس 
تسناشفا کشا  هیداب  و  روهلعش ، اههمیخ 

تسا هدش  کح  وا  یناشیپ  يهحفص  رب  هک  نیا 
تسا نمحرلا )  ) يهروس رد  هک  تسا  ییاههیآ 

ینیسح نسح 

البرک زاس  خیرات 

! ردام موریم 
مدناوخ یم  البرک  کنیا  هک 

مدناوخ یم  انشآ  رای  تسود ، راید  زا 
عادولا ردام ! تسین  یئارچ  نوچ و  تلهم 

مدناوخ یم  ارچ  نوچ و  یب  هناناج ، نآ  هکناز 
منک یهاتوک  قشع  قیرط  رد  رگ  نم  ياو 

مدناوخ یم  اسر  گناب  اب  رای  یتقو  هصاخ 
نوخ موقلح  اب  هناقاتشم  هک  اجنآ  موریم 

مدناوخ یم  البرک  زاس  خیرات  نادواج 
منک یم  نیز  رحس  هاگ  ار  مزر  حانجلاوذ 

مدناوخ یم  اونین  يان  هک  اجنآ  موریم 

یناغفا يدیعس  فیرش  دمحم 

داب رد  نادیم 

داب رد  ناشیرپ  لای  اب  یبسا ، دودیم 
داب رد  نافوت  دراد ، رگد  مشخ  نیز  تشپ 

ددرگیمرب هکرعم  رگج  زا  دوریم … 
داب رد  نارکیب  هتخوس  نآ  اما ، راوسیب 

دیشروخ نوچ  شاهتخوس ، سفن  رارش  زا 
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داب رد  نابایب  يوسیگ  دریگ  یم  هلعش 
تسشطع یمامت  هک  یلفط  دزوس و ، یم  همیخ 

داب رد  ناماد ، هتخورفارب  خلت و  دودیم 
بنیز کنیا  هکرعم ، شطع  دنیشن  ات 

داب رد  ناراب  دراب  یم  هک  تسا  يربا  هوک 
یگنتلد زا  دنناوخ  یم  هیثرم  اهدور 

داب رد  نابیرگ  تس  هدیرد  زین  نامسآ 
اداب نازورف  ياهلگ  قرشم  شدقرم 

داب رد  نازورف ، سوناف  وچ  داد  ناج  هک  نآ 

يزردوگ هللادی 

وت يولگ  فاصم  رد 

تخوس رسارس  نیشتآ و ، يوگ  نوچ  دمآ  نورب  هنهرب  رس  دیشروخ ،
تخوس ردیح  يهراپ  رازه  بلق  تشادرب ، كرت  شرع  ياههنییآ 

داتفا دوبن  دوب و  هچ  ره  هب  شتآ  داینبون ، يهقرف  ياههنتف  زا 
! تخوس رتوبک  ياهلاب  هن  اهنت  درم ، قیاقش  كاپ  حور  هن  اهنت 

! دوب هنوگچ  تلاح 
يدید یم  هکرعم  نایم  یتقو  منادیمن ،

تخوس روانت  دنلبرس  ورس  نآ  دولآنوخ ، يهعیرش  لحاس  رب 
دش مخ  وت  تماق  قارف  نیا  زا  دش ، مک  مرح  لها  يرواگنج ز 

! يرآ
تخوس ردارب  نینزان  دنزرف  نادرمان ، شتآ  نایم 

هاگنابرق هب  شیوخ  تسد  هب  يدرب  ار ، ناشطع  كدوک  رهظ ، ماگنه 
تخوس رغصا  كزان  قلح  هک  یتقو  ار  نابیرگ  درک  هراپ  لیربج 
يدوب شطع  قرغ  غاد و  ردقنآ  كانشتآ ، يهتفت  ریوک  نآ  رد 

تخوس رجنخ  يهنشت  يولگ  یتح  وت ، يولگ  فاصم  رد  هکنآ  ات 
دندوب تندمآ  راظتنا  مشچ  زور ، نآ  یبهتلم  خرس و  نامشچ 

تخوس رخآ  رظتنم  ياهمشچ  نآ  هودنا ، نیزا  يدماین و  اما 
مسیونب هیثرم  گنر  هب  يرعش  الوم ! يا  وت  يارب  متساوخیم 
تخوس رتفد  يهدوشگان  قاروا  دیکشخ ، هر  لوا  رد  ملق  اما 

اهیونثم
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يرایتخب ردان 

رونت رد  دیشروخ 

تس هدش  رو  هلعش  مشطعلا  رگید ، رابکی 
تس هدش  رت  هودنا ، شوارت  زا  منامشچ 

! هتفخ نوخ  فت  رد  راقفلاوذ  يا 
! هتفشآرب هرابود  ردیح  يا  نیسح ! يا 

شیوخ هب  مدناوخ  یم  وت  نورد  زا  یمولظم  نیسح ! يا 
شیوخ هب  مدناوخ  یم  وت ، نوخ  نیعم  نم  له 

وت يوس  هب  رفاسم  هشیمه  نم  نیا  نم ،
وت يوزرآ  وا ، لد  رب  هدنام  هکنآ  نم ،

متشادن بش  ناس  هنیآ  ریحت ، لال 
متشادن بکرم  مزاتب و ، متساوخیم 

موش انشآ  نوخ  يهسلخ  هب  متساوخ  یم 
موش ادج ، نت  زا  رس  نیموس  داتفه و 

نوخ داعم  يوس  هب  هنشت  تخات ، هک  یتقو 
نوخ دابدرگ  وا ، تباهم  زا  تساخرب 
دش دنپس  وا  سفن  رب  هصرع  هاگنآ ،
دش دنلب  ینیذخ ! فویس  ایف  گناب 

دز هسوجم  سوجم و  هب  نت  رفک ، مالسا 
دز هسوب  دیشروخ  گر  رب  غیت : هک  مدید 
درک جورخ  کئالم ، وچمه  دنلب ، یحور 

درک جورع  دصق  دز و  رپ  لاب و  هک  یحور 
دش ماما  درگ  هب  فاوط  رد  حور  نآ 
دش مامت  ناسنیدب  مامتان  جح  نآ  و 

گرم دیرب ، ار  وا  كرابم  رس  یتقو 
گرم دیهراو  دش و ، هدنز  دُرم و  راب  دص 

مدمآ هناخ  نآ  خبطم  هب  نم  دوب و  بش 
مدمآ هناخناهن  زار  يوس  هن ، خبطم 

نورب ياهمخد  زا  دنز  یم  رون  هک ، مدید 
نوخ در  لابند  هب  دناشک  ماهتسخ  لد ،

! یلع ای  درک ؟ یم  هچ  رون  نایم  رد  نوخ 
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! یلع ای  درک ؟ یم  هچ  رونت  رد  دیشروخ ،
تیرای دندرکن  هک  ناسک  نانچ  رب  فا 
تیراک مخز  زا  ربخ  ناشدوب  هک  نانآ 

گندخ زا  هدیساره  ياهریصب  نبا 
گنج راعش  تسایس - نآ  یْعبِر ، نبا  نآ  و 

وت ماقتنا  دیشک  هچ  رگا  مه  راتخم 
وت ماین  رد  دشن  غیت  گرم ، رهظ  رد 

! نیسح يا  هتفخ ، نوخ  فت  رد  راقفلاوذ  يا 
! نیسح يا  هتفشآرب ، هرابود  ردیح  يا 

ناهج رد  هدیچیپ  وت ، نوگ  هرارش  گناب 
ناهج رد  هدیچیپ  وت  نوخ  يوب  رشح ، ات 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 

! نیرفآ رشحم 

دیرفآ تماق  دق و  نآ  ادخ ، نوچ 
دیرفآ تمایق ، زور  يهخسن 

نیرفآ رشحم  شالاب ، دق و  دش 
: رشحم تفگ  ار  شتماق 

! نیرفآ
باقن رد  ناهنپ  درک  یم  دوخ  يور 

! باتفآ ددرگن  وا  زا  لجخ  ات 
تارف يوس  ناور  دش  نوچ  قح ، ریش 

! تاهما او  ار : ءابآ  تفگ  خرچ 
تخیرگ ششیپ  زا  دوب ، هبور  هچ  ره 

تخیسگ مه  زا  نانمشد  دوپ  رات و 
دنک یم  يرارقیب  سب  طش  دید 

دنک یم  يراپسناج  يوزرآ 
: مادم دیوگ  یم  لاح  نابز  اب 

! ماک هنشت  ار  ام  دنسپم  نیزا  شیب 
داهن اپ  تمحر  طش ز  نورد  سپ 

داهن ایرد  نآ  هرطق ، زور  هب  اپ 
درک بآ  رپ  نیقی  بآز  ار ، کشم 
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! درک باریس  دوخ  بآ  زا  ار ، بآ 
: باطخ بکرم  اب  درک  تقفش  سپ ز 

! بآ يایرد  نیزا  نک  رت  دوخ  ماک 
دیود لحاس  بناج  زا  بکرم 

دیشکرب لد  يهدرپ  زا  ياههیش 
نم تشپ  زارفرب  اج  ارت  ياک 

!؟ نم تشم  یهاوخ  هچ  او  نمشد  شیپ 
تسین تسس  مماگ  تسکشخ ، رگا  ماک 
!؟ تسیچ بآ  مراد ، شود  رب  ارت  ات 

ملد ایرد  یلو  مبآ ، يهنشت 
ملحاس زا  ناوخم  ایرد  بناج 

نم سونایقا  رحب و  طش و  وت  يا 
! نم سوماق  رد  تسین  یفرح  وت  زج 

دورف دمآ  ریت  هک  سب  زا  شنت  رب 
! دوجس رد  وا  نت  دمآ  عوکر  یب 

نیمز رب  تماق  ورس  نآ  داتف  نوچ 
نیمز رد  تمایق  روش  اپ  هب  دش 

دش تسمرس  الب ، ماج  زا  هکسب 
! دش تسد  زا  مه  داتفا و ، اپ  مه ز 

دوب رارسا  يهدرپ  رد  وا ، رمع 
دوب رایعم  کی  هب  لد  اب  ددع  رد 

دنار تسود  يوس  هب  وک  مد  نآ  ینعی 
! دنامزاب ندیپت  زا  ملاع  بلق 

! تسشوخ ینایرع 

دید هماگنه  یمرگ  سابع ، هک  نوچ 
دیود شناج  گر  رد  تریغ  نوخ 

: دوخ اب  تفگ 
! درم دوب ، دیاب  درم  اب 

درد لابقتسا  درم ، زا  دوب  شوخ 
تفات قشع  باتفآ  شناج ، هب  نوچ 

تفای راب  ناراوخ ، هداب  میرح  رد 
تفرگ یقاس  نماد  شقوش ، تسد 
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تفرگ یقابلا ، وه  ماج  شفک  زو 
ندش نابرق  تهر  رد  مهاوخ  تفگ :

! ندش نایرع  نتفگ و ، یتسه  كرت 
درک هدنخ  تیانع ، يور  زا  یقاس 

! درک هدنز  ون  زا  ار و ، سباع  تشک 
زابکاپ لاح  هتفشآ  ياک  تفگ :

! زاین يور  ام ، هب  يدروآ  دوز 
تسندرک یتسم  مسر  هار و  هچ  نیا 

؟ تسندرک یتسه  كرت  نامز  یک 
وت ناج  يادف  مناج  يا  تفگ :

؟ وت ناماد  زا  مرادرب  یک  تسد 
تسین قشع  نیمزرس  زج  البرک 

! تسین قشع  نید  ریغ  نم : بهذم 
ندش شتآ  لد  رد  کنیا  مهاوخ 

ندش شغ  زا  كاپ  بان ، يالط  نوچ 
تس هدش  نوزفا  شیتسم  یقاس  دید 

تس هدش  نونجم  ادخ  قشع  زا  كاپ 
تسا هدامآ  ناج  يزابناج ز  رهب 

! تسا هداتفا  تسم  هداب ، هدروخن  دوخ 
درد هب  دیاب  نی  زا  شیب  وا  لد  ات 
درک رهم  تداهش  نامرف  تفر و 

بیکشیب نادیم  يوس  نایرع  تفر 
بیبشوب نب  سباع  نم : منم  نیاک 

نوزف دح  زا  نوخ  تخیر  تشک و  هکسب 
نوخ بادرگ  رد  دید  دوخ  یتشک 

درک بابحا  بناج  ور  مرجال 
درک باتیب  شاهتفگ ، زا  ار  هلمج 
تسرپ یم  ناشکيدرُد  يا  تفگ :
تسه هچ  ره  قرف  هب  دز  دیاب  ياپ 
بیرق سب  لزنم  تسهاتوک و  هار 

بیبح يوک  ات  تس  هدنام  مدق  کی 
متشارفا لد  قوش  زا  ملع  وچ 

! متشادرب رتدوز  ار ، مدق  نیا 
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دوبر نم  نانع  فک  زا  وا  قوش 
! دوبن نم  زا  نتخادنا ، هرز  نآ  و 
تسشوخ یناشفا ، شیوخ  زا  رگا  تسد 

! تسشوخ ینایرع  هک  نک ، نوریب  هماج 

رهاظم نب  بیبح  رذن  بیبح ،! ای 

دید هدیچ  یلجت  ناوخ  وا  هک  نوچ 
دید هدیچرب  ار ، رمع  طاسب  دوخ 

دوجو کلم  یلاو  نآ  اب  تفگ 
: دوهش بیغ و  ملاع  نارمکح 

مبرشم ینیسح  نم  ینیسح ، وت 
مبتکم نیا  رد  تس  هدرورپ  قشع 

وت ریپ  مالغ  نم  يریما ، وت 
وت ریگنماد  رازلگ و ، نیا  راخ 

ماهدید رهاظم  وت  رد  ادخ  زا 
ماهدید رهاظ  وت ، رد  ار  ادخ  نم 

!؟ متسیک نم  وگب  وت ، یبیبح  رگ 
! متسین نم  یقلطم ، بیبح  وت 

یئوت تسبیبح و  کی  ار ، ناقشاع 
یئود نیا  رخآ  رادرب  نایم  زا 

منک ور  نادیم  هب  ات  هد  متصخر 
منک وا  ياقل  نادیم  هب  ور 

نیملاع بیبح  نآ  داد  شتصخر 
نیسح نامولظم ، لیخرس  رورس و 

نیقی لها  يهقلح  رس  نآ  درک 
نیتسآ زا  نورب  ار  تریغ  تسد 

نوخ يالاب  رد  وچ  ار  رشحم  دید 
نوخ يایرد  رد  دنار  نوخ  قروز 

دوب هدرک  لگ  نوخ ، مخزلگ  شنت  رد 
دوب هدرک  لگ  نونج  وا ، راهب  رد 

درک تسود  يادف  دوخ  ناج  تفر و 
درک تسوکین  ار  هچنآ  درموکن ، نآ 

داتف اپ  زا  البرک ، ریپ  لخن 
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داد دای  يزارفرس  ار ، اهورس 
: بیبح اب  مد  نآ  تفگ  یم  بل  ریز 

! بیبح ای  یبیبح ! ای  یبیبح ! ای 
نم رمع  باتفآ  بورغ  رد 

! نم رمع  باتک  نوخ  لصف  تفای 
تفای هزاریش  وت  قشع  زا  باتک  نیا 

تفای هزادنا  زا  شیب  يرابتعا 
درک تسار  ار  متماق  تقشع ، راب 

! درک تساوخ  یم  ار  هچنآ  نم ، قح  رد 
داد دایرف  تصخر  ار ، ماهلان 

! داد دای  ندید  هدرپیب  ار ، هدید 
! تسین تسه و  مدید  تفر و ، الاب  هدرپ 

! تسیندید اهیندیدان  یتسار ،

! ربکا هللا 

دوب قشع  زور  هک  اروشاع ، زور 
دوب قشع  زوس  رپ ز  نارای  ناج 

الب مزب  یقاس  دز  یم  گناب 
المرب اراکشآ و  ار ، ناقشاع 

! تَسلَا ناراوخهداب  هورگ  ياک 
تسم دیدرگ ، الب  ماج  زا  دیاب 

الب دراب  یم  راوید  رد و  زا 
! التبم ار ، امش  لیخ  دنک  ات 

! ناراوخهداب
دیوش یقاس  مدمه 

دیوش یقابلاوه  ماج  زا  شوخرس 
! یتمه

تسندرک یتسم  ماگنه 
تسندروآ الب  يوس  ور  تقو 

اور ناتسمرس ، يرایشه ز  تسین 
! ادب دیآ ، ادب  نادزی  زا  مسرت 

عمج دنتشگ  وا  درگ  ناراوخهداب 
عمش درگرب  دش  هناورپ  ناشناج 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2958 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تخیر  یم  دوخ  دح  رد  ارک  ره 
یط هناتسم  ار ، هار  نیا  دنک  ات 

دوش نوزفا  شیتسم  ادابم  ات 
دوش نوگرگید  هداب ، زا  شتلاح 

دوب شیب  نارای ، ربکا ز  یتسم 
! دوبر یم  یقاس  تسد  زا  ار ، ماج 

وا تخیر ، یم  شرغاس  رد  یم  هچ  ره 
؟ وک هداب  یقاس ! هک : وا  زا  دینشیم 

بارش زا  مدامد  نک  رپ  مرغاس 
باتفآ ار  ماهرذ  ره  دنک  ات 

!؟ ماج ود  کی  نیز  دش  تسمرس  ناوت  یک 
مادم اما  دوب ، شوخ  یشونهداب 

نتخیمآ مادم  یم ، اب  دوب  شوخ 
نتخیر رغاس  هب  مئاد  ار  هداب 

تسرتشوخ دشاب ، هزادنایب  هک  یم 
! تسربکا یلع  نادیم ، نیا  درم 

ریمض یفاص  لد  اناد  یقاس 
! ریگ هداب  یهاوخ  هچ  ره  وا : اب  تفگ 

دیشک ره ، يوبس  زا  یم  ردقنآ 
! دیشک وه  تفرگ و ، وا  گنر  هک  ات 

دومن ناراوخیم  عمج  رب  سپس  ور 
دوشگ رب  دوخ ، لد  زار  زا  هدرپ 
عادولا ناراوخهداب ! هورگ  ياک 

! عادص درآ  ارم  یتسم ، نیا  مسرت 
دنک يرامیب  گنهآ  متحص ،

دنک يرایشوه  يوس  ور  میتسم ،
تسرتشوخ یتسم  هب  نتفگ ، ناج  كرت 

تسرتشوخ یتسه  ز  ندرم ، وا  رهب 
داهن ور  نادیم  يوس  تفگب و ، نیا 

داهن وا ، ياقل  نادیم  هب  اپ 
درک مودعم  ار ، موهوم  یتسه 
درک مویق  ینابرق  ار ، شیوخ 

دویق زا  تاهج و  زا  نوریب  تفر 
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! دوهش مشچ  رد  تشگ  قح  تعلط 
درک هراظن  ار  هولج  نیا  نیسح  نوچ 

درک هراپ  ریحت ، زا  نت  رب  هماج 
!؟ تسادخ اب  يزابقشع  مسر  هچ  نیاک 
!؟ تسادخ ای  یلجت ، رد  نیا  تسربکا 

نورد زا  هللا  انا  ینا  دینش  نوچ 
نورب اپ  زا  ار ، نیلعن  دوخ  درک 

دیود نارای  بناج  هنهربرس 
دیود ناراوخیم  يوس  هنهرباپ 

تسوا هاگیلجت  رد  ربکا  کنیاک 
تسوه هکلب  اجنآ ، تسین  ربکا  رگید 

تسیو تایآ  دینیب ، یم  هچ  ره 
تسیو تاروهظ  ناکما ، ملاع 
روضح دراد  اقب  ام ، يانف  رد 

روهظ رد  درآرد  الا  ام ، يال 
راکشآ ناراوخهداب  يا  دیرگنب 

رای راسخر  مربکا ، لامج  رد 
تسادخ ياشامت  لیم  ارک  ره 

! تسایربک روط  هک  اجنآ ، دنک  ور 
دندش یهاگآ  ماج  زا  تسم  هلمج 

! دندش یهللا  ربکا  ناراوخ ، هداب 
دیشک یم  رغاس  هداب ، نآ  زا  هک  ره 

! دیشک یم  ربکاهللا  يهرعن 
دوهش بیغ و  يهصرع  رد  سپس  ناز 

! دوب ریبکت  کلم ، حیبست  رکذ 

! شاب هاوخ  رطاخ 

دونغ مخ  ياپ  هب  اروشاع  زور 
دوب هک  یئامیپ  هداب  فیرح  ره 

تسم نابوک و  اپ  ناشفا و  نیتسآ 
تسه هچ  ره  ناناج ، ریغ  زا  تسد  هتسش 

هدز ابهص  الب ، ماج  زا  هلمج 
! هدز الاب  ار ، بیغ  ياههدرپ 
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دوبن يرایشه  چیه  یقاس ، ریغ 
دوبن يراوخ  یم  لامالام و  ماج ،

تشادن یقاس  الب ، مزب  وا  ریغ 
تشادن یقابلا  وه  ماج  روخ  رد 

رتزیربل دش  زیربل ، مخ  نآ 
رتزیت یئادخ ، قشع  شتآ 

الب بان  يهداب  مخ ، نآ  ردناو 
الص دز  یم  اوس  ام  رب  نانچمه 
دوبن یقاس  زجب  شروظنم  کیل 

دوبن یقاب  وا ، ریغ  نافیرح  زک 
الب يابهص  روظنم  نآ  یقاس ،

! الب يایرد  هب  ار  دوخ  لد  دز 
دش شونابهص  هراوخیم ، نآ  مخ  زا 

! دش شونایرد  سونایقا ، گشر 
یهت یقاس  یم  ار ز  مخ  نآ  درک 

یهت یقاب ، یم  نآ  یقاب ، هجو 
دوبن یتسم  روخ  رد  یم ، مُخ  نآک 

! دوبن یتسه  يهراوخیم  روخ  رد 
دش روط  کشر  رون ، زا  هاگلتق 

! دش رون  ياههیآ  شرف ، فحصم 
هاگلتق یئایربک ، میرح  دش 

! هآ هآ ! یئادخ ، رف  نیزا  هآ 
تسود یماغیپ ز  دروآ  لیئربج 

تسوا قاتشم  قح  هک  دیوگ  ودب  ات 
! تسایربک میرح  نیاک  دوخ  اب  تفگ 

!؟ تساجک میوج ، یم  هک  ار  ینیسح  سپ 
!؟ تسیچ یناجنارگ ز  نیاک  دمآ  خساپ 

تسیک تسود  ینیبب  ات  نکاو ! هدید 
وا ام و  نیب  قرف  اجنیا ، تسین 
! وگب ام  اب  ام ، ماغیپ  ایب  کن 

دش مرش  رد  نخس  نیا  زا  لیئربج 
دش مرزآ ، زا  هلعش  رس  ات  ياپ 

دوشگ ار  دوخ  رپهش  دزوسن ، ات 
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! دودو بر  ياک  تفگ  یم  نانز  رپ 
میهاگآ یم  زا  تسم  ياهدرک 

میهللاراث قارشا  زا  نشور 
! عمش دزاس ز  یم  هناورپ  تاهولج ،
! عمج عمش  اجنیا ، هناورپ  دوشیم 

یهرمگ زا  ارم  يدیناهراو 
!؟ یهللاراث توسک  یهللا و ،

نخس دیوگ  طمن  نیا  زا  لیئربج 
! نم ياو  دنام ! هچ  رگید  نم  رهب 

نیسح زج  یقاس ، تسین  ار  قح  مزب 
نیسح زج  یقاب ، هجو  يرآ  تسین 

! شاب هاوخرطاخ  شاب ، یهاوخ  هچ  ره 
شاب هللاراث  هاگرد  يهدنب 

هماندیپس زورهب 

اونین

مینافوط لد  نیا  لد ، نیا  زاب ،
میناماس رس و  یب  ات  دربیم 

نم مشچ  دراد  هزات  يراظتنا 
نم مشخ  ياههشوخ  دفوکشیم 

متخوس منبش ، لآ  يازع  رد 
! متخوس مهبم ، هودنا  يا  هآ !

نم ياو  متفرگ ، شتآ  متخوس ،
نم يان  زا  البرک  دوارتیم 

! ماهتشگمگ نم  يا  نم ! يا  هآ 
ماهتشگ یئالبرک  بشما  زاب 

تسا هداتفا  بیرغ  سب  اجنیا ، بنیز 
تسا هداتفا  بیصنیب  شیاههبطخ ،

نیشتآ ضارتعا  ینعی : هبطخ 
نیدباعلانیز درد  ینعی : هبطخ 

راوتسا بنیز ، وچمه  ینعی : هبطخ 
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راد ياپ  نداتسیا  مسبت  اب 
نتخومآ یگنشت  ینعی : هبطخ 
نتخود ار  بل  بآ ، رانک  رد 

تسیکاپ میرح  نز  ینعی : هبطخ 
تسیکاب یب  زا  بجح و  زا  ياهولج 
تسبش خلت  يهداب  زا  تسم  هکنآ 

؟ تسا بنیز  يادص  اب  یک  انشآ 

( ینآاق  ) يزاریش ینآاق  میکح 

درد لها 

تسرد دناد  هدرپ  نیا  زار  یسک 
تسرد دناشفرب  ناج  هدرپیب  هک 

يادخ رس  هگآ ز  ددرگ  ینت 
يادف دیامن  رس  لد  ناج و  زا  هک 

شیپ هب  دنیب  هتشک  رگا  ار  رسپ 
شیوخ ناج  زا  دراد  ناهن  لد  مغ 

غیت هب  ردارب  دنیب  هتسخ  رگو 
غیرد سوسف و  زا  نابز  ددنب 

تسین درم  ره  دروخ  رد  درد  نینچ 
تسین درد  نیا  لها  نیسح  زج  یسک 

البرک يهصرع  رد  هک  يدیدن 
!؟ الب نیدنچ  هب  رباص  دوب  ناسچ 

تارف دزن  داد  ناج  هنشت  بل 
تایح بآ  قوش  زا  ردنکسا  وچ 
ریت جامآ  هتشگ  شنت  وسکی  ز 
ریسا شنارهاوخ  هدش  وسکی  ز 

هاگهمیخ زا  شوپهیس  نانز 
هآ دود  زا  قافآ  هدرک  هیس 

دنب هب  بنیز  ریجنز و  هب  هنیکس 
دنمک رد  نیدباع  لغ ، هب  هیقر 

يور هدیشارخ  مغ ، زا  لگ  گرب  وچ 
يوم هدیشیرپ  لبنس ، قاروا  وچ 
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تسین رجایب  رج ، همهنیا ز  یلو 
تسین رجز  دنز ، ناناج  هک  یمخز  هک 

يدزی یضایر  یلع  دمحم 

ینیسح روش 

هراشا

ار البرک  نیمز  نک  وب  ورب 
ار ادخ  يوب  يونشب  اجنآ  زک 

یتشهب كاخ  البرک  يا  رگم 
یتشرس ربنع  وبکشم ، یماخ  هک 

یئایمیک زجعم ، هب  یکاخ ، رگا 
یئادخ ضرع  ياهبعک ، یتشهب ،

تسین البرک  نوچ  مه ، هبعک  نیمز 
تسین ادخ  نوخ  اب  هتشغآ  وا  هک 

دزیبب یتسد  ارت  كاخ  رگا 
دزیرب نوخ  کشا و  كاخ ، ياج  هب 

بآ مرح  لها  رب  دنتسب  رگا 
! باریس درک  نامیتی  کشا  ارت 

وت من  نیا  تستارف  بآ  زا  هن 
وت متام  نیز  نامسآ  دیرگ  هک 

تستارف رب  تجاح  هچ  رگید  ارت 
تستام هلجد  دص  ام  کشا  شیپ  هک 
تست يهنیس  بیز  هک  اهرویز  هچ 

تست يهجینگ  رد  هک  اهرهوگ  هچ 
رغصا قلح  نوخ  توقای  یکی 

ربکا يوم  نیکشم  هفان ز  یکی 
راسنوگن يزبس  قدیب  رانک 

رادملع سابع  تسد  هداتف 
بش لد  رد  ایرث  نوچ  دشخرد 

بنیز کشا  ناطلغ ، دیراورم  وچ 
هراوشوگ يراد  هنیجنگ  رد  وت 
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هراپ هراپ  ياهشوگ  دای  هب 
یئالبرک دش  وا  هک  يزور  نآ  زا 

یئادخ فاصوا  وت  رد  دش  ناهن 
درآرب را  دیشروخ  هام و  دص  کلف 

درادن یسمش  يهموظنم  وت  وچ 
نودرگ دیشروخ  اب  كاخ  يا  وگب 

نوریب قرش  هاگهلجح  زا  ایم 
دیشخرد دهاوخ  ین  يور  اجنیا  هک 

دیشروخ هام و  دص  زا  رتنشور  يرس 
رشحم زور  باتفآ  ین  کی  هک 

! ربکا هللا  نیمز ، زا  تسدنلب 
رون يهلق  باتفآ و  رانک 

رون دهد  مشاه  ینب  هام  رس 
هراپهام نیا  يهزین  درگ  هب 

هراتس اههد  رس  شدرگ  دنک 
تسد هدز  وا  فلز  هب  الیل  رگم 

؟ تسفوسخ رد  ربکا  يور  هام  هک 
تمحر راونا  نیا  هب  ادنوادخ !

تماهش نادیم  ناریش  نیا  هب 
هراتس هام و  نیا  دیشروخ و  نیا  هب 

هراپ هراپ  كاپ  ياهنت  نیا  هب 
شزوس مین  ياههمیخ  دودب 

شزورفملاع يههبج  نوخ  هب 
داب نادواج  ینیسح  روش  نیا  هک :
داب ناما  رد  شنوخ  نمی  زا  ناهج 

قشع بتکم 

ام تاجاح  يهلبق  تمرح  يا 
ام تاجانم  حیبست و  وت ، دای 

یملاع همه  نادیهش  جات 
یمشاه ینب  هام  یلع ، تسد 

!؟ وت يارالد  يور  اجک ، هام 
!؟ وت يانعر  تماق  اجک ، ورس 
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باتفآ زا  رتهدنشخرد  هام 
بارتوب نت  ناج و  وت ، علطم 
قشع رالاس  هلفاق  مدقمه 

قشع رادملع  قاشع و ، یقاس 
نیسح هاپس  رالاس  رورس و 

نیسح هار  هب  تسد  رس و  هداد 
ماما نبا  خا و  ماما و  مع 

مالسلا هیلع  سابع ، ترضح 
! هتخاس نوگن  رفک  ملع  يا 

! هتخارفارب مالسا ، مچرپ 
تسافو قشع و  بتکم  وت ، بتکم 

تسافص قدص و  وت ، يابفلا  سرد 
تسیزابرس يزابناج و  بتکم 

تسیزارفارس هاگنآ  يرس ، یب 
هتخوس هدش ، بآ  هدش ، عمش 

هتخومآ بدا  ار ، بدا  حور 
تام تست ، بدا  زا  تارف  بآ 
تارف مشچ  هب  کشا  دنز  جوم 
وا ناشطع  بل  نیسح و  دای 

وا نالفط  يهدیکشخ  بل  نآو 
بآ جوم  زا  يدمآ  نورب  هنشت 
! بابک تیارب  بآ  رگج  يا 

تسیضترم تردپ  رثوک ، یقاس 
تسالب برک و  یئاقس  وت ، راک 

شود هب  تتایح  بآ  زا  رپ  کشم 
شونبآ تفک  تقیقح ز  لفط 

نیتأشن رد  وت ، يالاو  هگرد 
نیسح باب  تمحر و  رد  تسه 

راچد دش  یمغ  هب  يدرد ، هب  هک  ره 
راب هس  یس و  دصکی و  رگا  دیوگ 

نیملاع رد  هتخارفا  ملع  يا 
نیسحلا برک  فشاک  ای  فشکا 

یهد شباوج  فطل ، مرک و  زا 
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یهد شبآ  هدمآ ، رگا  هنشت 
دیسر مرحم  هام  مهن  نوچ 

! دیشک دیابن ، هک  اجنادب  راک 
ناهج ردص  يهمیخ  بقع  زا 

نابساپ کلم  هاج  کلف  هاش 
ادص دز  ارت  زاوآ  هب  رمش ،

: تفگ
!؟ انتخا ونب  دیئاجک 

تاهماگنه دنناهرب ز  ات 
تاهمان ناما  طخ  ناشن ، داد 

وت يابیز  خر  زا  دیرپ  گنر 
وت ياضعا  رب  داتفیب  هزرل 

ناهج ناج  مشاب و ، ناما  هب  نم 
!؟ نامایب نانس ، ریشمش و  مد  زا 

ار همانناما  تفرگن  وت  تسد 
ادج تکاپ  رکیپ  زا  دش  هک  ات 

نتخاس نتخوس و  نیز  وت ، دزم 
: نتخاب رس  ندرک و  رپس  تسد 

یتف هش ال  تسد  دش ، وت  تسد 
ادخ ناما  طخ  دش ، وت  طخ 

دناهدید ارت  هک  یماما  جنپ 
دناهدیسوب وت ، ریگملع  تسد 

دید وت  تسد  وچ  دنوادخ  مشچ 
دیکچ شمشچ  کشا ز  دز و ، هسوب 

افج رهز  هب  هتشغآ  بل  اب 
یبتجم دزب  وت  تسد  هب  هسوب 

نید هاش  الب  برک و  رد  وچ  دید 
نیمز يور  هب  هداتفا  وت  تسد 
شاهدید رس  تشاذگب  دش و  مخ 

شاهدیکشخ بل  اب  دزب  هسوب 
كاپ تسد  نآ  مه ، داجس  ترضح 

كاخ ریز  ناهن  درک  دز و ، هسوب 
البرک فص  هب  رقاب ، ترضح 
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اهراب دزب  وت  تسد  هب  هسوب 
رثا نویامه  نابعش  علطم 
رگد یلیلد  تست  بدا  رب 

دیما رون  وچ  هام ، نیا  موس 
دیمد ینیسح  حبص  يهعشعش 

تسوب رطع و  زا  رپ  هک  هَم  نیا  مراچ 
تسوا رادملع  دالیم  تبون 

نیقرشم زا  هتخیمآ  مه  هب  دش 
نیسح عاعش  لضفلاوبا و ، رون 

رس تشپ  یمدق  تدالو ، تقو 
رتشیپ یمدق  تداهش ، تقو 

تنت ناج و  رس و  يادف  هب  يا 
تنتفر ندمآ و  بدا  نیو 

ناج کلم  هش  هک  سب  نیا  وت  حدم 
نامز ماما  نادیهش و ، هاش 

: داژنالاو رهوگ  وت  هب  تفگ 
! داب وت  يادف  هب  ردارب  ناج 

دور ردارب  نابرق  هب  وچ  هش 
دوش تیادف  هک  یضایر )  ) تسیک

( بنذم  ) یلامج یلیلخ  دمحم 

زور يارب  یبش 

تسب هزات  يدهع  قشع  اب  اونین 
تسب هزاریش  ار  قاشع  رتفد 

دز دنویپ  مه  هب  ار  اهلد  قشع ،
دز دنبرد ، اپ  لقع  رب  در  تسد 

دنتسارآ یلفحم  بش  ناقشاع ،
دنتساوخ ار  ادخ  اهنت  ادخ ، زا 

رویغ قشع  ادخ ، قشع  تریغ 
رون ناک  نامیا ، قرش  باتفآ 

غیلب غاد و  ياهبطخ  نینوخ  دناوخ 
غیت هب  دوخ  نابز  زا  یبآ  داد 
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شیوخ راک  ثیدح  نارای  اب  تفگ 
شیوخ راکیپ  يهشقن  نشور  درک 
تسنتفخ نوخ  رد  زور  ادرف  تفگ :

تسنتیب رس ، رسیب و  اجنیا ، نت  ره 
دنلد نیدیب و  رادغ و  نانمشد :
دنلفاغ قح  زا  شوهیب و  لهاج و 

دنب دیقیب و  امش  زا  کنیا  مهاوخ 
دنزگیب نابایب ، نیا  زا  دیرذگب 

تسنمشد دارم  اهنت  نم ، لتق 
تسنم نوخ  يهنشت  نود  نمشد 

شیوخ دنبرد  لد  ياپ  دراد  هک  ره 
شیوخ دنزرف  نز و  دزن  دور  شوخ 

تفکش مشاه  ینب  هام  يهرهچ 
: تفگ دیشوج و  تریغ و  زا  دش  خرس 

! دابم یتسه  ناهج  رد  ار  ام  وت  یب 
! دابم یتسپ  یئالاب و  همهنیا 

تست نوخ  منوخ ، يوخمه و  ارت  نم 
تست نونجم  هناوید و  نم  لقع 

منز نمشد  فص  رب  ات  هد  نذا 
منز ندرگ  رب  غیت  ار  نارفاک 
كاله غیت  مشکرب  یهایس  رد 

كاخ يور  مزاس  كاپ  ناثیبخ  نیز 
روضح مزب  نآ  رد  نارای  زا  کی  ره 

روش قوش و  اب  نخس  نومضم  نیزا  تفگ 
تفکش لگ  نوچ  ادخ  نوخ  بحاص 

تفنش نوچ  ار  دوخ  باحصا  تبحص 
تشونرس يور  دز ز  الاب  هدرب 

تشهب غاب  ناشن  کی  ره  رب  داد 
دوب شوج  ارجامرپ و  یبش  بش ،

دوب شوه  تداهش ، ماج  زا  تسم 
زور وچمه  بش ، يهمیخ  زا  رود  دوب 

زوسرفک ِنایدیشروخ  يهمیخ 
دنب دنب  هتسب  همیخ  تشپ  همیخ 
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دنلب یئاوآ  همیخ  ره  زا  دوب 
نیبنیز دابعلا و  نیز  يهمیخ 

نیسح زبس  يهمیخ  تفج  دوب 
دیشک یم  نوخ  يهشقن  لد  رد  قشع 

دیپط یم  نوخ  رد  هنیس  نورد  رد  لد 
دوب شوگ  رس  ات  ياپ  اجنآ  بنیز 
دوب شوهدم  يهدیشوپ  رس  شوه 

دیشکرب یهآ  هنیس  زا  ناهگان 
دینش اروشاع  يادرف  يهصق 

تشاد هک  يربص  زا  دمآ  رود  رس ، هب  دز 
تشاذگ نوریب  اپ  همیخ  راصح  زا 

شورخ دز  ایرد  وچ  تفگ و  اخا  او 
شوج رپ ز  لد ، هبانوخ و  رپ  هدید ،

داد بات  ردارب  ناماد  تفر و 
داد بات  یب  لد  لاوحا  حرش 

غاد تسد  زا  دروخ  كاچ  تقاط  بیج 
غامد یب  دش  لد  شوه و  زا  تفر  شوه 

نیسح نیبادخ  مشچ  رد  کشا 
نیسح نیریش  مرش  زا  تفهن  خر 
دز بآ  بنیز  رهچ  رب  نامسآ 
دز باتهم  يهنوگ  رب  یمنبش 

شوه هب  دمآ  زاب  هتفر  دوخ  زا  شوه 
شومخ دش  اما  هلان ، روش  تشاد 

نیسح رهاوخ ، یبات  یب  نوچ  دید 
نیسح رگید  یلد  لد ، ار  وا  داد 

دنک یم  يزابقشع  سک  ره  تفگ 
دنک یم  يزاس  هراچ  ار  وا  قشع ،

روبص یشاب  الب  رد  مهاوخ  وت  زا 
روز ملظ و  لیس  شیپ  یشاب  هوک 

تسندوسآ الب  زا  نتشگ  هتشک 
تسندوب ماظن  رد  یئالب  ره 

نکم نمشد  رب  کچوک  ار  شیوخ 
نکم نویش  نزم ، تروص  رب  همطل 
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رتراومه وت  هار  زا  ام ، هار 
رتراوشد ام  راک  زا  وت ، راک 

نک هراچ  لمحت  اب  ار  اهغاد 
نک هراچیب  شور ، نیز  ار  نانمشد 
تست تشود  رب  ام  دعب  نوخ ، مچرپ 

تست شوغآ  ناکدوک  نما  ياج 
تفای هزات  یناج  مسج و  مد  نآ  بنیز 

تفای هزات  یناوت  دوب و ، ناوتان 
زورفیتیگ دوش  ادرف  ات  تفر 

زور شیپ  رد  دنک  اوسر  ار  ماش 

ینارآ يوسوم  باهش 

دوب هک  ادیش  قشاع  نیا 

ماهداتفا تسم  تسم  بشما  زاب 
ماهداتفا تسه  هچ  ره  زا  ربخیب 

درک شیوخ  زا  ملفاغ  ناناج ، دای 
درک شیدنارود  لقع  زا  مغراف ،

دش هناناج  اب  وچ  مناج  انشآ ،
دش هناگیب  وا ، ریغ  اب  ناهج  رد 

نکم یتسم  زا  معنم  ارایشوه !
نکم یتسه  تبحص  ناتسم ، شیپ 

؟ تسین هداس  یتسم  قشع و  یناد  چیه 
؟ تسین هداب  رکس  قشاع ز  یتسم 

دوب يرادیب  هشیپ ، قشاع  باوخ 
دوب يرایشوه  نیع  وا ، یتسم 

؟ درذگب ناماس  قشاع ز  زج  تسیک 
؟ درذگب ناج ، زا  هناناج  هر  رد 

تسود يار  شیپ  هب  درآ  دورف  رس 
تسود ياپ  رد  دنگفا  رس ، رسفا و 

ار شیوخ  يانف  دهاوخ  مدبمد 
ار شیوخ  ياقب  دیوج ، انف  رد 

؟ دوب هک  ادیش  قشاع  نیا  نیسح ، زج 
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؟ دوب هک  ادوس ، رس و  نیا  رب  وا ، ریغ 
كاچ كاچ  مسج  نینوخ و  رس  اب 
كاخ هب  ادیش ، قشاع  نآ  داهن  رس 

مرس نیا  اناج ! تفگ : مسبت  اب 
مرکیپ هراپ  هراپ  نیا  رس و ، نیا 

مرغصا نیا  ربکا و ، یلع  نیا 
مرکشل نیا  هاپس ، رادملع  نیا 

همهاو یب  تهر  رد  مدوب  هچ  ره 
همه زا  ایادخ ! مدیشوپ  هدید 

دننک یم  ادوس  هنوگنیا  ناقشاع ،
دننک یم  ادیپ  هار  ناناج ، هب  ات 

یمظاک مظاک  دمحم 

! غیت ود  داتفه و 

تسا هدمآ  غیرد  هاگ  نارفس ! خزود  يا 
تسا هدمآ  غیت  ود  داتفه و  هک  دیدزدب ، رس 

! هدش ریگولگ  دیمیحج ، خلت  يهمعط 
! هدش ریزارس  تس - هفوک  هک  دیمخز - كرچ 

!؟ دیلیباق يهلفاق  ای  دینوعرف ؟ جوف 
!؟ دیلیا نیمادک  منادن ز  دیضحم ، گنن 

! موق يا  میراوس  هنهک  ام  هک  دیدنبم ! هر 
! موق يا  میرادن  میرادن ، تشگرب  رس 
تسین یکاب  دش ، هتخود  رگا  هزین  رب  قلح 

تسا هدولآ  بالگ  تسین ، یمغ  تسهنشت ، همیخ 
! رامیب هن  تس ، هنشت  همیخ 

! تسا هدولآ  بارش 
! رامیب هن  رامیب ، هدجس 

! تس هدولآ  بارش 
سک دشوناو  هک  تسنوخ  هیداب ، نیا  بآ 

سک دشون  امش  تسد  زک  بآ  نآ  داب  رهز 
تفگش تسین  دورب  رس  رگا  تستخس  هار ،

تفگش تسین  دورب  ربهر  رس  اب  ناوراک 
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هزین رب  رس  هتخوس ، شطع  يارحص  هب  نت 
! هزین رب  رگم  تشد ، نیز  میدرگ  یمن  رب 

تشد نینوخ  نیرد  کشم  اب  میزوس  یم  هنشت 
تشد نیز  دیورب  درم  ات  میراک  یم  تسد 

تسا هدمآ  رفس  هاگ  نارفس ! خزود  يآ 
تسا هدمآ  رس  ود  داتفه و  هک  دیدزدب  رس 

یگیب زیورپ 

ییاهر ناماگشیپ 

نوخ کشا و  اب  ياهمان  مسیونیم 
نورق نارادغاد  نابز  زا 

هآ ياهلمحم  کشا و  ناوراک 
هار تسج  یم  اههلال  نایم  رد 
كاچ كاچ  ياههنیس  زا  اههلال 

كاخ نوگلگ  يهنیس  زا  دیمدیم 
دوب زاورپ  رد  گوس  ياهلاب 

دوب زاوآ  رد  هآ  ياههدرپ 
تسین هار  نیا  تقاط  ار  ناوراک 
تسین هاگآ  یسک  بنیز  لد  زا 

دنرکیپ يوزرآ  رد  اهتسد 
دنرپ لابیب و  قشع ، ناکغرم 

بورغ شوغآ  رد  دیرگ  یم  تشد 
بورغ شوهدم  يامیس  زا  ياو 

! هآ تس  هداد  لگ  هزین ، ياههقاس 
! هآ تس ، هداتفا  يوس  ره  اهتسد ،

نیسح نوخ  اههلال  رد  دودیم 
نیسح نوگلگ  راسخر  زا  ياو 
كاخ نانامهم  دوردب  بنیز و 

كاچ كاچ  ياهمخزلگ  بنیز و 
ناشمادنا رب  مخز  ياههماج 
ناشمان یئاهر ، ناماگشیپ 

تسا هداتفا  كاخ  هب  يورس  فرط  ره 
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تسا هدازآ  ره  خرس  عولط  نیو 
دناهتشگ یناوغرا  ناماگشیپ ،
دناهتشگ ینادواج  نایورهلال ،

يدورامرگ يوسوم  یلع 

! شهاگن رد  تسیلع  نامشچ 

! بش يهدرپ  كاپ  يهروتسم 
! بنیز تانئاک ، يهدرپ  يا 

هنانز يدرم  رهوج  يا 
هناوتشپ تفای  وت  يدرم ز 

كالول وت  تفع  رداچ  يا 
! كاچ رگج ، ار  مرش  وت  مرش  زا 

یتشهب قیاقش  تشد  کی 
یتشک درد ، غاد و  هنیس ز  رب 

درد يهفوکش  مغ و ، رذب  يا 
! درز لگ  نوخ ، قیقع  تشد  رب 

! مغ تماق  داب  هتشارفا 
مچرپ تسبنیز  تماق  ات 

؟ رگید نیسح  یلع ، تشپ  زا 
!؟ رجعم ریز  تسیلع  هکنآ  ای 

شهاگن رد  تسیلع  نامشچ 
شهآ ربا  تسادخ ، نافوت 

يدرونمغ خرس ، يهشیب  رد 
يدرمریش لامک ، قشمرس 

شزورف رپ  غاد  يهظحل  نآ 
شزوس قشع و  درد و  يهظحل  نآ 

ردارب نتفر  يهظحل  نآ 
ربکا شرع  دیپط  هک  مد  نآ 

نتفر نیسپاو  يهظحل  نآ 
نتفخ هتفت ، تشد  يهنیس  رد 

یئادج يرود و  يهظحل  نآ 
یئادخ يهدارا  نآ  نآ 
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رجعم تشپ  یلع ز  نامشچ 
! ردیح ناگدید  هب  هداتفا 

باتیب دوب  هداتس  دیشروخ 
بآ يهقرغ  هام ، يهدید  نآ  و 

هدام ریش  هاگن  هشیب  کی 
هدارا تماق  هب  هداتفا 

الاو داتسیا  مغ  يوس ، نیا 
الابدنلب فرش  يوس ، نآ 

جومیب داتسیا ، مغ  يایرد 
جوا تعفر و  غیتس  شیپ  رد 
يراسگمغ بیکش و  تشد  نیا ،

يراوتسا جوا  يهلق  نآ ،
هداتس یلع  رد  همطاف  نیا ،

هداژن یمطاف  ردیح  ناو ،
هنامز ار  قارف  ریشمش 

! هنایم دلسگب  هک  دنکفا ،
دنام اجب  قفش  دش و ، دیشروخ 

دناوخرب رجه  دورس  هودنا ،
دزاسب نامغ  اب  هک  دنام ، نیا 

دزاب قشع  درن  هک  تفر ، ناو 

! دش مک  هزین  ود  وا  تماق  زا 

! دنبلد يور  قشع  يهنشت  يا 
دنویپب ناقشاع  هب  زیخرب و 

نک وشتسش  رهم ، يراج  رد 
نک وضو  دوخ  نوخ  هاگناو ز 

یئآرد رفس  نیرد  هک  اپ  ناز 
یئآ رتکبس  یهد  تسد  رگ 

نک افو  يهلبق  بناج  ور 
نک البرک  هب  يرفس  لد  اب 

كاپ يهدید  هاگن  هب  رگنب 
كاخ يهدیپت  نوخ  هب  دیشروخ 

لئاضفلاوبا یلع ، سابع 
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لزنم هدرک  قشع  يهناخ  رد 
! نامیا غاب  دنلب  ورس  يا 

ناسحا راسخاش  يرمق  يو 
يداهن او  شیوخ  هک ز  یتسد 

! يداد تسود  هار  هب  هک  یناج 
تسیئافو اب  تخرد  خاش  نآ ،

تسیئایربک غاب  يهویم  نیو ،
بآ یهد  ناگنشت  هب  هک  یتفر 
باریس قشع ، بآ  زا  یتشگ  دوخ 

دروآ بل  ات  تارف  یبآ ز 
دروآرب نیشتآ  لد  زا  هآ 

تخیر ورف  نیمغ  فک : بآ ز  نآ 
تخیمآ يو  اب  هدید  ود  بآ  نآو 

هدیمخ مغ  راب  تساخرب ز 
هدیسر شطع  زا  شبل  رب  ناج 

بات یب  دوب  تسشن و ، بسا  رب 
بآ ندناسر  ورگ  رد  لد 
درخ هبور  ود  یکی  هاگان 

درب یم  بآ  ریش  هک  دندید 
بآ رب  دیمخ  قح  شتآ  نآ 
بات یب  شالت ، هغدغد و  زو 
دش ادج  نت  ادخ ز  ناتسد 

دش ات  ود  يردیح  تماق  نآ  و 
ناج نوچ  ریزگان ، هب  تفرگب 

نادند هب  دوخ  شود  کشم ز  نآ 
دش مخ  کشم ، يور  هب  هاگنآ  و 

! دش مک  هزین  ود  وا  تماق  زو 
تخات یم  دوبن و  شندب  رد  ناج 

تخاس یم  هزین  رازه  مخز  اب 
هتسشن لگ  هب  وا  نت  نوخ ، زا 
هتسب ریت ، نآ ز  رب  راخ  دص 

تسد دش  تسد  رگ ز  هک  داشلد ،
تسه ناکدوک  يارب  شیبآ 
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هاتوک طاشن ، نیا  لگ ، رمع  نوچ 
! هآ دیردرب ، کشم  دمآ و  ریت 
درک اهچ  وا  میوگ  هچ  هظحل  نیا 

! درک اههمیخ  هب  یهگن  اهنت ،
ریگ رب  هب  ارم  نونک  گرم ! يا 

ریگ رس  ز  نونک ، مدش  تسد  زا 
شهاگن نوخ ، بآ و  رب  تفگیم و 

شهآ بل  رب  هتفت  يهنیس  زو 
تخیمآیم رب  بآ  هبانوخ و 

تخیر یم  كاخ  هب  ندب  گشم و  زو 
هام نآ  دیمخ  نیمز  يوس  نوچ 

هارمه دوب  توکلم  شرع و 
لئاضفوب داتفن  اهنت 

لیام تانئاک ، يهفک  دش 
دناوخارف ار  شیوخ  یقاس  قح ،
دنام یگنشت  هنامز  ماک  رب 

تشادرب هک  یفک  نآ  ترسح  رد 
تشاذگب دنکف و ، ورف  بآ و ، زا 

گنچ فک و  نآ  دای  هب  جوم  ره 
گنس ره  هب  ار  شیوخ  رس  دبوک 

تسوپاکت رد  دور و ، بل  رب  فک 
تسوا یپ  رد  هدنور  بآ  ره 
دیآرب هدراچ  بش  هم ، نوچ 
دیآ رتارف  نامگ ، هب  ایرد 

لطاب لایخ  لهب  رحب ! يا 
؟ لئاضفوب اجک و  هام  نیا 
یئآ رترب  ماگ ، هس  ود  مریگ 
؟ یئایربک میرح  دح  وک 

یگیب بیبح 

دوب نیگنس  غاد ،

تشاد نوگلگ  ياهفرح  قفا  و  دوب ، بورغ 
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تشاد نوخ  زا  رپ  یلد  بنیز  هعجاف ، ریت  ز 
تخوس یم  اههمیخ  هنابیرغ  دوب و  بورغ 

تخود یم  نارکیب  نزح  نادب  مشچ  هنارک ،
داد یم  ناکت  یمد  ار  نوخ  يوسیگ  میسن ،

داد یم  ناشن  ار  مخز  لگ  هناهب ، نیا  هب 
تشگ یم  رتهتسکش  بنیز ، يهتسکش  لد 

تشگ یم  رت  بآ ، يادوس  هب  لفط  مشچ  وچ 
قشع يهراتس  کلف ، جوا  دوب ز  هداتف 

قشع يهراوهاگ  هشوگ ، کی  هب  دوب  هتسکش 
تشاد مک  ار  راوس  هوکش  بسا و ، هداتس 

تشاد متام  سابل  قیاقش  گوس  هب  قفا 
ریسفت دش  قشع  تایا  هک  بورغ  نآ  رد 

: ریبعت دش  کشا  يایؤر  هک  راید  نآ  رد 
تسر یم  نوخ  كاخ و  نطب  زا  هک  دوب  هسامح 

تسش یم  ار  هراتس  مخز  هک  دوب  کشرس 
دندنار یم  هراب  ياپ ، رس و  تسد و  يور  هب 

دندنار یم  هراتس  شعن  هب  هراب  رازه 
شوغآ رد  هراتس  دریگ  هک  تسد ، دوبن 

شوغآ رد  هراپ  هراپ  نت  ریت ، نایم 
ریت درآ  مخز  نوریب ز  هک  تسد  دوبن 

! ریت دراذگ  رگا  دناسر ، بآ  همیخ  هب 
درک مسجت  ار  زاورپ  وچ  بآ  راوس 

درک مسبت  اهمخز  نادب  هناقداص  هچ 
دوب نیگنر  هنارک  مامت  هلال  نوخ  ز 

دوب نیگنس  غاد ، هکسب  قفا  دوب  هدیمخ 
تس هدناماو  مشچ ، وچ  تربع  هب  مخز  رازه 

تس هدنام  اهر  نفک  تسد و  رسیب و  قشع ، هک 
دوب هدمآ  دورف  تماق ، همه  اب  زارف 

دوب هدمآ  دوجس  رد  نانک  دمح  مایق ،
تفر یم  نامسآ  هب  لمحم  گوس ز  يادص 

! تفر یم  ناوراک ، دوب و  ناوخهیثرم  يارد ،

( رصیق  ) روپ يوفص  نیسح 
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رخآ زامن 

تسادیپ نامز  يهنیس  شپط  زا  هک  اله 
تساروشاع رهظ  ماگنه  هعجاف ، ضبن  هک 

دوب رجنخ  فرح  فرح ، الب  برک و  تشد  هب 
دوب رپرپ  ياه  هلال  زا  رپ  تشد  مامت 

دنار یم  نوخ  تشد  هب  رواکت  قشع ، راوس 
دناوخ یم  نیز  تشپ  هب  ار  دوخ  رخآ  زامن 
تخود یم  اههمیخ  خیم  لگ  هب  هک  ات  هاگن 
تخوس یم  شاهنیس  مخز  لگ  درد ، بات  ز 

دوب يراوگوس  تیاکح ز  همیخ  نورد 
دوب يراج  هراوهاگ  يوس  هدید  کشرس 
داد یم  ناشن  شطع  زوس  هدنشک ز  بت 

داد یم  ناج  هراوهاگ ، نآ  رد  هنشت  تشاد  هک 
« دوب مغ  يهلاه  دیشروخ ، يهرهچ  درگ  هب  »

دوب متام  غاد و  درد و  زا  رپ  خرچ  لاضف 
دندرک یم  باتش  نتفر  هب  همیخ  نانز ز 

دندرک یم  بآ  ياضاقت  راوس  نآ  زا 
رظنم نیا  يازع  رد  نوخ  هب  هتسشن  نیمز 

رگاشامت ار  هنحص  نیا  هداتس و  نامز 
داهن باکر  رد  هنشت  بل  یقاس  ياپ  هک 

داهن بآ  ریسم  رد  ار  هثداح  دنور 
دوب شهار  درگ  هب  نیگمغ  بنیز  هاگن 
دوب یهاگن  رد  هک  یقرب  يهلعش  دیما ،

دیما يهفوکش  لگ  نآ  همقلع  رانک 
دید رت  يهدید  ود  اب  ار  همطاف  يادص 

درک رس  وا  نورد  زا  شطع  بآ ، روضح 
درک رتسگ  هنیس  يایرد  هب  فرژ  هاگن 

تشاذگ هنارکیب  يایرد  رس  رب  ياپ  وچ 
تشادرب شطع  یغاد  شبل  کشخ  لاله 

دید رغصا  يور  دنکفا  رظن  نوچ  بآ  هب 
دیدرگ هیس  ناهج  شمشچ  رظنم  شیپ  هب 

رغصا یلع  يهنشت  بل  دهع و  يافو 
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رظنم یمشاه  هام  نآ  شدمآ  دایب 
بآ رب  وا  مشچ  شکشا ز  يهرطق  دیکچ 

بآ تلجخ  دش ز  هرطق  نآ  رب  رد  بآ  هک 
ششود رب  بآ  کشم  نورب ، هعیرش  زا  دش 

ششوگ رد  هدنام  لافطا  يهجض  ياون 
دنتسب وا  بانج  رب  وس  همه  زا  هار  هک 
دنتسخ وا  ناج  نانس و  ریت و  غیت و  هب 

دیتلغ نوخ  هب  رس  تسد و  یب  وچ  قشع  راوس 
دیما يهتشر  هرابکی  هب  تسسگ  مه  ز 

دش رتسگ  هیاس  قافآ  يهنهپ  هب  بش  وچ 
دش رپرپ  راظتنا  لگ  هدید ، غاب  هب 

دنتسج یم  هار  هنابیرغ  هک  ناورهر  هب 
دنتسج یم  هام  ار ز  دوخ  يهتشک  ناشن 

دندرک یم  هراشا  تشگنا  رس  هب  اههراتس 
! دندرک یم  هراپ  هراپ  یندب  رب  هراظن 

مینک ياو  ياو  گوس ، نیزا  رصیق )  ) تیاور
مینک ياه  ياه  هیرگ ، نابل  هنشت  غاد  ز 

هداز دیرف  نیسح 

! داد تسد 

تسا هدیکشخ  رگد  ممشچ  يهمشچ 
!؟ تسا هدید  ردناک  تسباطحق  هچ  نیا 

دنک یم  یبیکشان  لد  نیا  هچ  ره 
دنک یم  یبیرغ  نم  اب  مه  کشا 

دنشک یم  مناج  هب  نخان  اههیوم 
دنشک یم  مناوختسا  ردنا  شتآ 

تسنم شوغآ  رد  ترسح  لغب  کی 
تسنم شود  رب  درد  رابهلوک 

نیا تسازفا ، ناج  ناج  نآ  ترسح 
نیا تسامیس ، ادخ  نآ  قشع  درد 
تس هتخورفا  وا  رهچ  زا  رهم  هکنآ 

تس هتخورفا  وا  رهم  زا  اههرهچ 
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تشادن یئاتمه  چیه  تواخس ، رد 
تشادن یئانمت  يرادافو ، زج 

داد تسد  شتسد ، دوب  یلاخ  هک  نوچ 
داد تسم  ناقشاع  رب  ياهعرج 

یئاکاک رابجلادبع 

؟ نیا تسیک  مان  جوم 

؟ نیا تسیک  ماگ  كاوژپ  مه  زاب 
؟ نیا تسیک  مان  جوم  اهملع  رب 

؟ دنتسیک نونج  تسم  اهلقع ،
؟ دنتسیک نوخ  نایرگ  اهقشع 

؟ تسارچ لد  ياههراپ  اهملع  رب 
؟ تسارچ لضافابا  ای  مان  جوم 

دش تسدکی  اههتسد  زا  اههچوک 
دش تسم  اهملع  يوب  زا  داب 

( دنسر یم  ناتسم  يوب  كدنا  كدنا  )
( دنسر یم  ناتسرپتب  كدنا  كدنا  )

دینکاو ناتاه  هنیس  زا  ياهچوک 
( دنسر یم  ناتسدبآ  اب  ناتب  کن  )
! نانک الیواو  ناصقر و  نانزفد ،

! نانک او  وسیگ  دنب  کمرن ، مرن 
اهدنویپ اهدنب ، زا  ربخیب 

! اهدنبوسیگ دنزادنا ، ورد 
یگناخ ياهلقع  زا  ربخیب 

یگناوید اب  دنزرو  یم  قشع 
نوخ يوب  تداهش ، يوب  رد  هیکت 

! نونج جوم  گر ، جوم  وسیگ ، جوم 
دزو یم  اهملع  يوب  فرط ، کی 

دزو یم  اهمغ  نافوط  فرط ، کی 
؟ نیا تسیک  ماگ  كاوژپ  مه  زاب 

؟ نیا تسیک  مان  جوم  اهملع  رب 
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( مثیم  ) راگزاس اضرمالغ 

! بیبح ای 

تساهروط ار  ملد  يانیس  زاب 
تساهروش مدوجو  يان  رد  زاب 

؟ تسنم اب  ملکت  رد  بشماک  تسیک 
؟ تسنم ای  نیریش ، رای  نیا  تسنم  اب 

؟ دهد یم  ملاح  روش و  بشماک  تسیک 
دهد یم  ملاصو  حبص  يهدعو 

؟ بیبط يا  اوادم  رب  یشوک  دنچ 
بیبح يور  مغ  دشاب  نم  درد 

بیبح اب  مرکذ  درو و  بش  ره  هدوب 
! یبیبح ای  )
! یبیبح ای 
!( بیبح ای 

تسالب ناکیپ  قاتشم  ماهنیس ،
تسالبرک بیبح  نم ، قشع  ریپ 

قشع ریپ  دمآ  هک  يدرمناوج  نآ 
قشع ریشمش  قشاع  اما  قشاع ،

رتباریس همه  زا  اما  هنشت ،
رت باداش  همه  زا  اما  ریپ ،

تسود يور  وحم  هدیدرگ  نانچ  نآ 
تسوپ هب  دجنگ  یمن  وا  قوش  هک ز 

گرب زاس و  نوخ ، شتآ و  زا  هتخاس 
گرم رهب  هناهب ، هدرک  ار  گنج 

هدز نت  دیق  هتسش ، ناج  زا  تسد 
هدز نمشد  فص  رب  هتشگ ، تسود 

گنس ریشمش و  هزین و  ریت و  شیپ 
: گنج لاح  رد  زجر  گناب  شبل  رب 

بیصنیب تبحم  زا  هورگ  ياک 
بیبح نم  مبیبح ، نم  مبیبح ، نم 

دیرگنب رهاظ ، دیدرگ  قح  مشخ 
دیرگنب رهاظم  دنزرف  گنج 
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درمریپ رازن و  مدیناوخم  ناه 
! درم ریش  مدرمریش ، مدرمریش ،

نتساوخ ناناج  فصو  رد  ام  طرش 
نتساریپ نوخ  هب  خر  لوا ، دوب ز 

؟ دنک نوخ  نم  رغاس  رد  ات  تسیک 
؟ دنک نوگلگ  مرس  نوخ  زا  هرهچ 

؟ تساجک لصاح ، ارم  دنازوس  هکنآ 
؟ تساجک لتاق  مشک ، لتاق  تنم 

بیرغ اهنت و  مولظم و  هنشت و 
بیبح هار  يهتشک  یبیبح ، دش 

دودو قالخ  قلخ و  زا  دبا  ات 
! دورد وا  بیبح  رب  نیسح و  رب 

( انس  ) ییامه نیدلالالج 

! قرو رد  قرو 

! باتفآ لد  هدنزورف  يا  الا 
باتب رتکبس  نادیهش  مسج  هب 

نیتسار هگ  نابرق  نادیهش 
نیتسآ نوک  ود  رب  قح  هب  هدناشف 

همه ربمیپ  ناگشوگ  رگج 
همه رهطا ، يارهز  غاب  لگ 

ادخ لوسر  ياههشوگ  رگج 
اپ تسد و  نوخ ، جوم  رد  هنشت  هدز 

شوپخرس نیمز  نادیهش ، نوخ  ز 
شورخ رد  کلف  نامیتی ، هآ  ز 

رامش زور  هب  ات  نیمزرس  نیزا 
رادغاد يهلال  رگم  دیورن ،
هتخورفا هنیک ، زا  تسیرونت 

هتخوس نآ  رد  ناکاپ  تسد  رس و 
زوس هناخ  شتآ  روهلعش  نیرب 

! زورفیتیگ رهم  يا  نماد  نزم 
هاگمرگ نیا  بات  نکم  نوزفا  وت 
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! هاکب یمرگ  ز  ازفیب ، یمرن  هب 
تسازس ینابرهم  تمحر و  وت  ز 

!؟ تساجک ترهم  دنناوخ ، رهم  ارت 
كاچ كاچ  نالگون ، نت  ینیبن 

!؟ كاخ نوخ و  رد  تس  هداتف  هنهرب 
قح يامرف  راک  فحصم  مود 

! قرو رد  قرو  وس ، ره  هب  ناشیرپ 
رادبآ رجنخ  زا  هتفر  ملق 

! راوخریش رب  هچ  نادرمریش ، رب  هچ 
ناشرامیت ساپ  رگا  يرادن 

! ناشرازآ رازاب  مرگ ، نکم 
تسیفطصم يهداز  هدم ! شدنزگ 

تسادخ رب  متس  ربمیپ ، رب  متس 
یلگ بآ و  مزب  نکنشور  وت 

یلدنشور یناور و ، هدودز 
یگریخ هن  زاب  نارس  هریخ  هب 

یگریت نالدنشور ، دبیزن ز 
نکم ینارگرس  ناگداتفا ، رب 

نکم یناجهریت  یلدنشور ، وت 
تسادخ ناقشاع  هگیلجت 

تسالبرک يهصرع  نک ، تسس  مدق 
هدش رس  یب  مسج  نتیب و  رس 

هدش روانش  رد ، نوخ  يایرد  هب 
نیگمهس يهجل  نیا  نافوط  ز 

! نیشتآ یتشک  يا  رذگب  کبس 
دنمدرد لد  هآ  هک  یسرتن 

!؟ دنپس شتآ ، رب  نوچ  ارت  دزوسب 
هتخوس لد  هآ  نافوط  ز 

! هتخورفا عمش  يا  نمیا  وشم 
هاگتسد نیزا  یناشن  دنامن 

هام دیشروخ و  هن  دنامب ، نودرگ  هن 
(! انس )

بل دنب  ورف  تبیصم  نیز 
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بدا طرش  رادهگن ، رد  نیرب 

دنمهرف ربخم 

تسلا مزب 

هاگمزب نیا  هک  هم ! يا  بشما  باتم 
هام هب  یجایتحا  رگد  درادن 

كانبات ياهراپهم  يوس  رهز 
كاخ يور  رب  دیشروخ  وچ  دشخرد 

هتخورفارب یعمش  هشوگ ، ره  هب 
هتخوس اههناورپ  هلعش ، ره  ز 
تسلا مزب  ناشون  هعرج  همه 

تسم هداتفا  هنامیپ ، هدرک  یهت 
شیوخ نامیپ  هدیناسر  نایاپ  هب 

شیوخ ناج  زا  هدیشوپ  مشچ  همه 
تسه هچ  ره  زا  هکلب  ناج ، اهنت ز  هن 

تسد دنتسش  هرابکی  تسود ، زجب 
نینچ یمزب  تسناهج  ات  رگد 
نیمز نامسآ و  دوخ  هب  دنیبن 

! هام رون  يا  هنوگنیا  بشما  باتم 
هاش نایرع  حورجم و  مسج  نیارب 

نک شوماخ  وت  ار  دوخ  عمش  کلف !
نک شوپهیس  مغ  نیا  رد  ار  ناهج 

ار هام  خر  بشما  وت  ناشوپب 
! ار هار  دنک  مگ  نابراس  رگم 

يرتشگنا رهب  زا  هک  ادابم 
! يرگید مغ  دیازف  اهمغ  هب 

رورسم نیسح 

نوخ جوم 

هام يور  يا  بشما  باتب  رتوکن 
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هاگمزب نیا  يور  ینک  نشور  هک 
كانبات يهدنشخر  عمش  اسب 

كاپ هدرم  ورف  ثداوح  داب  ز 
هتخیمآ رگیدکی  هب  نافیرح 

هتخیر حدق  هتسکش ، یحارص 
تسد هتفرب ز  یقاس  يوس ، کی  هب 

تسم هداتفا  برطم  رگد  يوس  ز 
نایکالفا هک  هم ! يا  بشما  باتب 

نایکاخ يزابناج  دننیبب 
نوخ جوم  نیزک  دنیب  حون  رگم 

!؟ نورب دیاب  دروآ  یتشک  ناسچ 
راگدنوادخ لیلخ  دنیبب 

! راسمرش دوش  دوخ  ینابرق  ز 
كاچ كاچ  نت ، هب  یسوم  هماج  دنک 

كاخ بآ و  رس  رب  دنکشب  اصع 
ریختسر نیا  رگ  دنیبب  احیسم 

زیر زیر  دنک  ار  بلس  بیلص و 
نورب درآ  هفرغ  زا  رس  دمحم 

نوخ قرغ  شاهشوگرگج  دنیبب 

ملعم یلع 

دیشروخ درک  لگ 

دیشروخ درک  لم  قفش ، ماج  رد  هک  يزور 
دیشروخ درک  لگ  اههزین ، بوچکشخ  رب 

مدید بآ  رد  فدص  نوچ  ار  قفش  دیش و 
! مدید باوخ  یئوگ  هزین ، رب  ار  دیشروخ 

تسنینچ نیا  يرآ  هزین ، رب  ار  دیشروخ 
تسنیگمهس ندید  هزین  رب  ار  دیشروخ 

مدرک رید  مدرک ، ربص  مدروخ ، مخز  نم 
مدرک ریگبش  البرک  زا  نیسح  اب  نم 

دیشروخ درک  لم  قفش ، ماج  رد  زور  نآ 
دیشروخ درک  لگ  اههزین  بوچکشخ  رب 
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دزیم جوا  رب  رس  هتسخ  ياهدایرف 
دزیم جوم  ناکاپ  نوخ  يداو  هب  يداو 

مدرم دردیب  ادخ ! ام ، مدرم  درد  یب 
مدرم درمان  ادخ ! ام ، مدرم  درمان 

! میدوب ياپ  رب  ام  داتفا و ، نیسح  اپ  زا 
! میدوب ياج  رب  ام  تفر و ، يریسا  بنیز 

دندرک عطن  ارحص  گیر  رب  ام  تسد  زا 
دندرک عطق  ار  ادخ  رادملع  تسد 

! دندیرب رس  ار  یفطصم  ناگوابون 
! دندیرب رپ  ار  ادخ  ناتسب  ناغرم 

! میدرک گرب  ارهز ، غاب  زیرگرب  رد 
! میدرک گرم  ربص  میدیئاخ و  ریجنز 
ام رب  دنام  تمالس  گنن  ناگویب ، نوچ 

! ام رب  دنام  تمایق  ات  نوخ  نیا  ناوات 
دیشروخ درک  لم  قفش  ماج  رد  هک  يزور 
دیشروخ درک  لگ  اههزین  بوچ  کشخ  رب 

( ریفص  ) ریفص یلع  دمحم 

؟ مرح دنوادخ  وک 
قشع هاشنهاش  بسا  شورخ  زا 

قشع هاگرخ  رد  داتفا  هلزلز 
دنتخیر نوریب  همیخ  زا  ناوناب 

دنتخیگنا روشن  روش  نامز ، رد 
باتفآ يور  هب  رتخا  دنتخیر 

بالگ اهلگ ، رب  دندناشفا  هک  ای 
همه رپ  نینوخ ، کشا  زا  اههدید 
همه رد ، لعل و  ربپ ز  نماد  جنگ 

رپزیت هآ  ریت  کشا و ، لیس 
رمک زا  کی  نآ  خرچ و ، زا  تشذگ  نیا 

دندز منبش  لگ ، گرب  رب  ناخرلگ 
دندز متام  يهقلح  شبسا  درگ 

نانز وس ، رگید  يوس و  کی  نارتخد 
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نانزهسوب شرکیپ ، رب  ورس  رب 
مگ تشگ  هسوب  ریز  رد  شرکیپ 

مد هب  ات  رس  زا  هسوب ، لامیاپ 
باطخ شدرک  نایم  ناز  ردیح  تخد 

!؟ باتفآ دش  اجک  وگ  انامسآک !
!؟ مرح دنوادخ  وک  وگرب ، تسار 

!؟ مرتحم ماما  نآ  دش  اجک  وگ 
هتخورفا یشتآ  هش  متام 

هتخوس هم ، نمرخ  شغورف  زک 

يزرو نسحلاوبا 

يدمرس رمع 

! نیسح يا 
ناگدازآ رورس  يا 

ناگداتفا يهلمج  هانپ  يا 
همه نازابناج  قشمرس  هدش  يا 

همه نازارفارس  رخف  يهیام 
دوبن ناسآ  نتشادرب  ناج  لد ز 

دوبن نادیم  نیا  درم  وت  زجب  سک 
دش دادیب  زا  هتفشآ  ناهج ، وچ 

دش دایرف  ناگدرزآ ، يهلان 
تفر داب  رب  یگدازآ  نمرخ 

تفر دای  زا  یمدرم  ار  نامدرم 
دش هریت  ناتسرپقح  راگزور 

دش هریچ  یتسرپقح  رب  یشکقح 
یتشاد تداهش  روش  رس  هب  نوچ 

یتشاگنا دبا  رمع  ار  گرم 
تسیدب اب  یکین  راکیپ  وت ، گنج 

تسیدمرس رمع  گنج ، نیا  رد  گرم 
دنک يزابناج  هصرع  نیا  رد  هک  ره 

دنک يزارفارس  دتفا ، اپ  رگ ز 
تسیگدنب طرش  هب  رگ  ندنام  هدنز 
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تسیگدنز نادرمدازآ ، ندرم 
تست تسه  زا  یتسین  ار ، یگدرب 

تست تسد  رد  یگدازآ  مچرپ 
دناهداد تتسکش  رهاظ  رد  هچرگ 

دناهداد تتسد  هب  يزوریپ  ماج 
تسملاظ ماک  هب  يدنچ  ناهج  رگ 

تسمکاح نامیا ، تسموکحم و  رفک ،
وت ناج  ياههراپ  تمشچ ، شیپ 

وت نامرف  اب  دندرک  ادف  ناج 
تفرگ یشیب  نوچ  گرم  قایتشا 
تفرگ یشیپ  يرگید  رب  یکی  ره 
ار شون  نیا  رتدوز  دشونب  ات 

ار شوغآ  گرم  رهب  زا  دوشگیم 
دننک یم  يزات  هکی  سب  زا  يدید 

دننک یم  يزاب  گرم ، اب  ایئوگ 
دنتساوخ یم  نادواج  تایح  نوچ 

دنتساوخ یم  ناج  هب  ار  نینوخ  گرم 
دوبن متام  زا  وت  رد  یمیب  هچرگ 
دوبن مک  ردارب ، دنزرف و  گرم 

وت تشپ  دش  یمن  مخ  تردق  هب  نوچ 
وت تشم  دش  رت  هدنبوک  مرجال 
دوبن یناهنپ  قشع  کی  وت ، قشع 

دوبن ینادزی  رهم  ناشخرد  زج 
یتخوس اسآهلعش  ار  نتشیوخ 

یتخورفا ار  قشع  غارچ  ات 
تس هتخوس  وت  متام  رد  یلد  ات 
تس هتخورفا  يدزیا ، غارچ  نیا 

یلیفارسا نیسح 

اههمیخ رادرس 

دنناوخ همه  ممشاه  ینب  هام  هچ  رگا 
دنناد یم  هلیبق  ار  نیا  مربکا ، مالغ 
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نم ممالغ  ارت  مهاپس ، ریما  رگا 
نم مماما  نآ  يادیش  مرما و ، عیطم 
مزادنا رس  ات  رفک  نیزا  مهاوخ ، هزاجا 

مزادنا ردیح  ریبکت  هکرعم ، نایم 
مدنب رطخ  نیا  راکیپ  هب  هراب  باکر 

مدنب ردپ ، يهویش  نانچ  غیت ، هرابود 
مین باکر ، يزابناج  قیال  هچ  رگا 

مین باتفآ  شودمه  وت ، هاگهولج  هب 
درک تمامت  تبحص  رفس ، هاگ  هب  ردپ 
درک تمالغ  نیرتمک  ارم  درپس و ، ارت 

تسارچ نوچ و  ياج  هن  نیا ، تسردپ  شرافس 
تساهنت اههمیخ ، رادرس  هنشت و  مایخ ،

تسیزارفارس تصرف  یلب ، تقو  هدیسر 
تسیزابناج ياهتنم  مردپ ، تیصو 

ارم رادجوم ، رحب  نیرد  هنشت  هاوخم 
ارم رانک  اهبآ ، نیا  لد  زا  یهام  وچ 

امش يارجام  قوش  رطخ ، هب  ماهدیشک 
امش ياپ  هب  اپ  هنشت  ارم  قشع ، هدناود 
! تاجن یتشک  يا  یبهذم ، حون  وت 

مالسا تفارش  دنامب  هک  ات  وت ، نامب  ماما !

بلط عقاو  لیلج 

! تریغ من  کی 

! تسین غاب  اجنیا ، تسناراب  غاد 
تسین غاد  یب  ام ، لصف  رد  سک  چیه 

شوپخرس نوخ ، لمخم  زا  اهگیر 
شورخ رد  نالاب  لاب  ناخرس ، هنیس 
دیرب رس  ار  ام  دیشروخ  رفن  کی 
دیرب رس  ار  ادخ  نوخ  بلهنشت ،

تفرگ یم  رگ  تمغ  زا  ایرد  شاک 
تفرگ یم  رح  زا  تریغ  من  کی  ربا ،

دندش یم  نوخ  اهسونایقا  شاک 
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دندش یم  نوگلگ  وت  نوچمه  اهبآ ،
دوب هلان  ناتسین  کی  ناراب  شاک 

دوب هلال  مخز  زادرپتیزعت 
دیپط یم  نوخ  رد  شاک  يا  باتفآ 

دیکچ یم  نوخ  لگ  زبس  هاگن  زا 
تفرگ یم  شتآ  بآ ، نهذ  شاک 
تفرگ یم  شتآ  باتهم ، يهکرب 

میاوت مخز  يهتفشآ  زونه  ام 
میاوت مخز  يهتفخ  نوخ  رد  مشخ 
ام میبات  بت و  هلعش ، رد  هلعش 

ام میبآ  نتخوس  رد  نتخوس 
تساههلال مخز  شود  رب  تقریب 
تساههلال مخز  شوغآ  وت  مخز 

تیناشیپ رب  مخز  نآ  تسشتآ 
تیناشطع همه  نآ  تسبآ  کشر 

دکچ یم  نوخ  اههنیس  زا  مه ، زاب 
دکچ یم  نوخ  اههنیئآ  لد  زا 

اه هدیصق 

يدیزی یضایر  یلع  دمحم 

گرزب حور 

لیئاربج مالس  نانم ، دزیا  مالس 
لیقع نب  ملسم  هب  نادیهش  هاش  مالس 

ادهشلادیس يامظع  تباین  نآ  هب 
لیمج لامج  نآ  هب  یئادخ ، لالج  نآ  هب 
داهن تسود  يانم  رد  رس  هک  قشع  دیهش 

لیعامسا وچ  ادخ  لیلخ  ياپ  شیپ  هب 
نیشنهیاس باتفآ ، شرد  ناتسآ  رب 

لیدنق نامسآ ، هام  وا  يهعقب  ماب  هب 
وا تمرح  میرح  شرف  هک  ماقم  یهز 

لیئاکیم لاب  تسروح و  هرط  جنکش 
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تمرح ترایز  دراد  هک  وت ! رب  مالس 
لیلهت ندناوخ  حیبست و  نتفگ  باوث 

تشهب كاپ  میسن  ترهم ، نشلگ  ياوه 
لیجس يهراجح  ترهق ، شتآ  رارش 

قح وت  ماما  قح ، وت  مارم  یقح و  رب  وت 
لیجنا فحصم و  نآرق و  يهیآ  [ 1  ] هیآ هب 

تساوخ تعیب  وت  زا  هک  ایند ، تئاند  نیبب 
! لیلذ تسیاهدنب  وت  لالج  شیپ  هک  یسک 

گرزب حور ، تسکچوک و  ارت  هفوک ، طیحم 
! لیلخ لیلس  يا  هتشک  يدش  ماب  هب  نآ  زا 

داد يداد و ، ماما  مالس  ماب ، زارف 
لیتق هاش  باوج ، نوخ  زا  ياهجل  نایم 

ماب يدنلب  زا  رس  يدنکف  تسود  ياپ  هب 
لیلق عاتم  دوب  ناناج  رب  ناج  دقن  هک 

دش وت  البرک ز  نینوخ ، � عورش 
لیمکت دش  ماش ، هب  يربک  بنیز  قطن  هب 

( دیما  ) نایدحوم دمحم 

قشع نامیپ 

ممرحم مایق  رادهیالط  ملسم ،
ممرکم لوسر  طبس  بانم  بیان 

نیسح ناگدازآ ، ربهر  ریفس  اهنت 
ممرحم خرس  تضهن  راذگناینب 

دیهش نیلوا  الب ، برک و  ناوراک  رد 
ممتاخ ردقنارگ  لوسر  يهدود  زا 

مایق يزیریپ  یپ  زا  هفوک  هب  متفر 
ممدقم مرحم ز  روش  تساخ  هک  اجنآ 

نادواج هدنام  اج  هب  هفوک  ياج  ياج  رد 
ممتام حرش  زا  هرطاخ  رازه  غاد 

غیرد يا  مارکا ، تیامح و  همه  نآ  اب 
! ممغ دروخ  تقیقح  هب  ات  دوبن  نت  کی 

تسکش نکش ، نامیپ  یفوک  رازه  نیدنچ 
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ممدمه قدص ، زا  دشن  سکچیه  نامیپ و ،
نیسح مغ  اما  فرط ، کی  هب  همه  اهمغ 

مملاع ياهمغ  دمآرس  نامز  نآ  دوب 
تفر دایز  مشیوخ  تبرغ  قارف و  غاد و 

مملسم دش  شندمآ  هفوک  يوس  ات 
وا يوس  ماغیپ  ندرب  رهب  سوسفا !
ممرحم رای و  دمتعم و  دنامن  نت  کی 
راختفا مراد  يو و ، هار  هب  متخاب  ناج 

ممدآ رخف  ادخ ، نوخ  دیهش  لوا 
: تفگ دیما ) ، ) ربهر يرای  مصخ و  گنج  رد 

ممکحم تخس  دوخ  تردق  هب  ادخ  دراد 

( هبذج  ) یخرهاش دومحم 

ییوکین يهچابید 

ییابیز يهنیئآ  توزرفا ، لد  يور  يا 
ییادیش يهیامرس  تزوس ، ناهج  قشع  يو 

ییوکین يهچابید  وت ، عیدب  راسخر 
ییابیز يهعومجم  وت ، فیرش  قالخا 

يزیوالد هب  تفلز  ناقاتشم ، لد  ماد 
ییارالد هب  تدق  یتیگ ، نمچ  ورس 

مدرگ لجخ  هتفگ  نیز  میوگ ، ارت  ورس  رگ 
!؟ ییانعر همهنیا  اب  تس  هدید  یسک  ورس  یک 

منام ورف  زجع  زا  مناوخ ، ارت  هام  رگ 
ییاشخر هولج و  نیا  هام ، درادن  هک  اریز 

! مشاه ینب  هام  يا  نسح ، رهپس  رهم  يا 
؟ ییاتمه وت  يور  اب  زگره  دنک  هام  یک 

ملان یم  وت  درد  زو  میرگ ، یم  وت  گوس  رد 
ییارحص يهلال  نوچ  مراد  لدب  وت ، غاد 

ملاع رد  هک  هتکن  نیا  دجنگ  یمن  لقع  رد 
! ییاقس بصنم  اب  دنام  یسک  هنشت  بل 

يدرم ادخ ، رهب  زک  دیآ  یمن  مهو  رد 
! ییاناوت نیع  رد  نیک  دیوجن  مصخ  زا 
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تسود ياضر  هار  رد  تتسد ، ادج  تشگ  ات 
ییالاب ییالاو و  تفای  یئادخ  تسد  نوچ 

ناریح کلم  لقع  دش  هریخ ، کلف  مشچ  دش 
! ییابیکش ربص و  نآ  دمآ ، دیدپ  وت  رد  ات 

کشخ ناهد  ماک و  اب  ایرد ، زا  يدش  نوریب 
ییایرد لد  نآ  زا  تسایرد  لد  هب  شتآ 

تیوجلد تماق  نآ  درد ، زا  ات  ود  تشگ  ات 
ییاتکی ملاع  رد  دیدرگ ، ملع  وت  مان 

هدنب نیمک  وچ  يدوب  دوخ ، ماما  شیپ  رد 
! ییالوم تکوش  اب  یناطلس ، تمشح  اب 
بش ره  دوخ  نماد  رد  وت ، غاد  ترسح  زا 

ییانیم دبنگ  نیا  مجنا  کشرس ، وچ  دزیر 
تسد يریگن  رشح  رد  ار ، نیکسم  يهبذج )  ) رگ

ییاوسر تیاغ  زا  اجنآ ، دنکن  رب  رس 

یناهفصا شورس 

بنیز يهیده 

نینزان دنزرف  ود  تسد  تفرگ  بنیز 
نید ماما  ياپ  هب  شیوخ  يور  دوسیم 

نآ وچ  دص  ناج  وت ، ربکا  يادف  يا  تفگ :
نیا وچ  دص  ناج  وت ، رغصا  راثن  يا  تفگ :

وت نوع  رهب  زا  هدمآ  دمحم  نوع و 
نیک لها  نادیم  هب  دنور  ات  يامرف 

ار برح  دنرادن  دنکدوک و  دومرف :
! نینچ يرکشل  اب  هک  صوصخلا  یلع  تقاط ،

هاش هارب  ندرپسن  ناج  میب  نالفط ز 
! نیمز رب  مشچ  یهگ  نامسآ و ، رب  رس  هگ 

لوبق تبقاع  ناشردام  سامتلا  تشگ 
نیز هب  ناشدیناشن  حالس و  ناشدیشوپ 

راسی زا  دیناود  لاتق  یپ  کی ، نیا 
نیمی زا  تخیگنارب  لادج  یپ  کی ، نآ  و 

! ابحرم رارک ، ردیح  ز  یکی ، نیا  رب 
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! نیرفآ رایط ، رفعج  رگد ز  نآ  رب 
غیت ریز  هب  ردارب  ود  ره  هتشک  دنتشگ 
نیعم یسک  ربکایلع ، زج  دنامن  ار  هش 

( لیهس  ) يدومحم تباث  نیسح 

! داب نیرفآ 

! مشچ رب  نیرفآ 
مشچ ربارب ، دوب  ات  فدص  اب 

مشچ رهوگ  وت ، متام  زا  دزیر 
نامز مخز  مشچ  داب ز  روک 

مشچ ره  وت ، گوس  هب  دیرگن  رگ 
لد نوخ ، مددرگ  وت  ياثر  رد 

مشچ رت ، مددرگ  وت  يازع  رد 
يور ردکم ، تمغ  زا  ممد  ره 
مشچ رمحا ، وت  مغ  زا  ممد  ره 

دیشروخ وت  گوس  هب  دیرگب  نوخ 
مشچ رواخ ، ماب  دیاشگ ز  ات 

لاله وچمه  قشع  دیشروخ  تشگ 
مشچ رب ، ناهج  زا  تسب  هم  هک  ات 

مزر زا  ات  ماما : اتفگ  وت  اب 
مشچ روالد ! يا  کنیا  شوپب  هک 

شوگ اپارس  کلف  ار  تبدا 
! مشچ ردارب : اب  وت  یتفگ  وچ  دش ،

تارف يوس  هب  يدش  نامارخ  ات 
مشچ رس ، زا  دنتخاس  اهلخن 

شوگ رب  نانچ  نآ  تغیت  شرع 
: مشچ رب  نآ  غورف  تفرگ و  اج 

شومخ ود  ره  دندش  تلاجخ  زک 
مشچ ردنت ، قرب و  دندوشگ  ات 

متسد رد  تسین  تسد  را  یتفگ :
مشچ ردنا  مشچ ، هب  ار  ام  تسه 

دوب یتفرگ و  ناهد  رب  ار  بآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2995 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ ردنا  تقایتشا  شتآ 
يدرمناوجان کشم ، رب  هک  ات 

مشچ رکشل ، لیخ  مدنآ ز  تخود 
میوربآ یتفگ : تخیر ، ات  بآ 

: مشچ رگید  رادم  بر  ای  تخیر ،
نالفط رب  مرش  دیاشگ ز  هک :

مشچ رطضم  دیماان  نیا  رگید 
هز ردنا  تشاذگ  رگید  ریت 

مشچ رفاک ، مصخ  مشچ  رب  تخود 
درک او  ار  شیوخ  شوغآ  هگان 
! مشچ رب ، رد  تفرگرب  ار  ریت 

درک نوچ  دش ، هناور  تیور  هب  نوخ 
مشچ رتسب  شیوخ ، نوخ  يهمشچ 

یشاب نیگمرش  تشاذگن  مشچ 
! مشچ رب  نیرفآ  داب ! نیرفآ 

( ارآ ناهج   ) یئارآ ناهج  داوج 

! بآ ردارب ،

بآ ردام ، رهم  دوب  ار  هکنآ 
بآ رب  بلهنشت ، تخود  یم  هدید 

شطع مره  گنج و  دوب و  البرک 
! بآ رهوگ ، ياهب  اجنآ  تشاد 

: شیر لد  رب  بابر  دز  یم  گنچ 
!؟ بآ رغصا ، هب  دسر  یک  ادخ ! هک 

؟ دنکچ نایم  نی  رد  ناریح  هدنام 
!؟ بآ رسیم ، دوش  یم  اجک  زا 

مزر يهصرع  هب  ردپ  ار  وا  درب 
بآ ردام ، ریش  ياج  دهد  ات 

ریت يهعرج  دش ز  باریس  هک  هو !
! بآ رگ  شبل  رب  هآ ! دیسرن 

نیسح هنشت ، ناکدوک  ات  دید 
بآ ردارب ! ناج : زوس  زا  تفگ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 2996 

http://www.ghaemiyeh.com


! قشع نشلگ  رایبآ  نیهب  يا 
بآ روایب  اههچنغ  نیا  رهب 

تارف يوس  قشع  ریم  نآ  تفر 
بآ رب  ناج ، ياپ  داهنب  هک  ات 

تفگش تفرگرب و ، بآ  زا  یفک 
! بآ رد  ناکدوک  ریوصت  دید 
دزن بآ  رب  بل  دوب و ، بل  هنشت 

بآ رثوک ، ضوح  دشونب ز  ات 
اما تارف ، زا  دشون  ات  تساوخ 

! بآ رذآ ، وچ  ررش  دز  شلد  رب 
تفاتش درک و  بآ  رپ ز  ار  کشم 

بآ رسارس ، ار  غاب  دهد  ات 
دندش هناور  وا  يوس  اهریت 

! بآ رد  هگ ، تفر و  مشچ  رد  هاگ 
سوسفا بآ ، زا  دش  کشم  یهت  ات 

! بآ ردیح ، روپ  مرش  زا  تشگ 

( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دمحم 

ترتع رطع 

دیآرد رد  زا  مغ  کیپ  نوچ  رحس 
دیآرب لد  زا  هآ  هنیس ، زا  رارش 

کشا ناوراک  کی  ناگدید  زا  ارم 
دیآ ربهر  سوب  ياپ  قوش  هب 

ترسح کشا و  ناوراک  نیز  ادج 
دیآ رگید  یناوراک  يارد 

تسا تیب  لها  ناوراک  منامگ 
دیآ رس  اب  لد  يهبعک  يوس  هک 

رباج وچمه  ناشفا  هدید  زا  بالگ 
دیآ ربمغیپ  ترتع  رطع  هک 
نازیزع اب  یسوب  هدید  مسر  هب 

دیآ ردام  هنیدم  زا  ترسح  هب 
يرود نارجه و  نیعبرا  کی  زا  سپ 
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دیآ رهاوخ  ردارب ، رادید  هب 
ار وا  دسانشن  سک  هک  رهاوخ ، نامه 

دیآ رپرپ  ياههلال  غاب  هب 
شنایب رحس  اب  هک  رهاوخ ، نامه 
دیآ رشحم ، هدیرفآ  اج  ره  هب 

ماش رد  هدرک  اغوغ  هک  رهاوخ ، نامه 
دیآ ربمغیپ  يهنیئآ  نامه 
ریوزت ناینب  رگناریو  نامه 

دیآ رزو  روز  رگاوسر  نامه 
ناشیرپ وسیگ  یلو  رهاوخ ، نامه 

دیآ رکیپ  هشفنب  هماج ، هیس 
ارهز بلق  زا  ياو  ياو  ياون 
دیآ ردیح  ياهياه  يادص 

ار ام  زوستقاط ، رادید  نیزا 
دیآ رت  مشچ  زا  لد  نوخ  همه 

نادیهش دای  اب  ههبج  نایم 
دیآ رگنسمه  کی  شوخ ز  یئاون 

رتوبک نآ  لاح  بسح  شدورس ،
دیآ رپ  هتسکشب  لاب و  نینوخ  هک 

میناوخب مه  اب  ایب  ار  شدورس 
: دیآرس مغ  ماش  هک  يدیما  هب 

( مباب يوک  يازفناج  میمش  )
[. 1 (] دیآرب ناج  ماشم  ردنا  ارم  )

( کیدزن همع ! دش  البرک  منامگ  )
( دیآ ربنع  بان و  کشم  يوب  هک  )

( روگ يهراوهگ  زا  همع ! مشوگ  هب  )
( دیآ رغصا  يادص  ارحص ، نیرد  )

!( رادهگن مد  کی  ار  هقان  راهم  )
!( دیآ ربکا  الیل ، لابقتسا  هب  )

ماهدمآ هدیرفآ ، راختفا 

ماهدمآ هدیدغاد  رفس ، زا 
ماهدمآ هدیرب ، یتسه  لد ز 
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قارع راید  زا  هک  نم ، مبنیز 
ماهدمآ هدیشک ، ترسح  جنر و 

هایس سابل  اب  ماش  زا  کنیا 
ماهدمآ هدیپسیب  بش  نوچ 

هداد فک  ار ز  رهد  يداش 
ماهدمآ هدیرخ ، ملاع  مغ 

متفر اسر ، یتماق  اب  هچ  رگ 
ماهدمآ هدیمخ  يدق  هب  کن 
ار نادقورس  كاپ  رکیپ 
ماهدمآ هدید  كاخ  يور  هب 
ار منینزان  ياهلگ  هتسد 

ماهدمآ هدیچ ، دادیب  تسد 
رپرپ لگ  نمچ  کی  ماهدید 

ماهدمآ هدیلخ ، لد  رد  راخ 
نم يهدید  بالگ  لگ ، ره  ياپ 

ماهدمآ هدیکچ ، رثأت  اب 
شیوخ تراسا  اب  هک  مدنلب  رس 

ماهدمآ هدیرفآ ، راختفا 
نخس غیت  هب  متس  دوپ  رات و 

ماهدمآ هدیرد  تماهش  اب 
متفر رگا  متس ، وحم  یپ 

ماهدمآ هدیا  مزع و  نامه  اب 
دیهش نادهاجم  رانک  زا 

ماهدمآ هدیقع  داهج  زو 
زیزع نیسح  رس  زا  اهراب 

ماهدمآ هدینش ، نآرق  توص 
بجع هن  ماهدید ، نوخ ز  دور  رگ 

ماهدمآ هدید  رونیب  هک  نم 
دوب نآرق  يالتعا  مفده 

ماهدمآ هدیسر ، مدارم  هب 
تس ( قفش  ) نم ماش  حبص و  دهاش 

ماهدمآ هدیدغاد  رفس ، زک 
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( اسر  ) اسر مساق 

ملاح هدیروش  یکدوک 

میالبرک هاش  ماکان  رتخد  هیقر  نم ،
میابع لآ  نشلگ  نابز  نیریش  لبلب 

ملوتب بلق  يهراپ  ملوسر ، غاب  يهویم 
میافطصم مشچ  رون  منیسح ، درورپ  تسد 
مزاین لها  يهلبق  منالدبحاص ، يهبعک 

میاود ار  نادنمدرد  مهانپ ، ار  نادنمتسم 
ملاح هدیروش  یکدوک  مریسا ، نم  ممیتی ، نم 

میاپ هدرزآ  يورهر  ملاب ، هتسکشب  يریاط 
تمحر ناتسب  يهویم  تمصع ، ناویا  يهرهز 

میادخ رون  علطم  تیانع ، ضیف و  عبنم 
تلیضف يوقت و  سدق و  راسخاش  زا  ینبلگ 
میایح مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک 

منیشتآ هآ  هدنکفا ، كاخ  ناماد  رب  هلعش 
میاون روش و  زا  هداتفا  شرع  ناکرا  رب  هزرل 

ناهنپ جنگ ، نوچ  ماهتشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ 
میاونیب اپهداتفا و  مدرم  ریگتسد 

دیآ هکناز  نم ، زا  دیئوج  لگ  يوب  مبالگ ، نم 
میافص اب  كاپ  كاخ  زا  نیسح  يوجلد  يوب 

نک وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر !)  ) يا
میاسران عبط  هدنام  لگ ، نیا  فاصوا  زا  زجاع 

ضیف رصان 

ترایز

تست تبحم  زا  هدنکآ  ملد 
تست تلود  نمی  مراد ز  هچ  ره 

دجنگ یمن  ماهنیس  رد  هنیک 
تست تبحم  زا  هدنکآ  ملد 

! نیسح يا 
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! قشع دهاش  هرامه  يا 
تست تداهش  زا  هدنیاپ  قشع ،

قلف تست ، خرس  نیئآ  حول 
تست تحارج  يهنیئآ  قفش ،

دیپس هتشگ  وت  مغ  زا  حبص  يوم 
تست تبیصم  زا  شوپ  هیس  بش ،

زادگ زوس و  هب  یلو  نوخلد  هلال ،
تست تبرغ  غاد  زادرپهحون 
میرک ربا  تسد  درمربا ! يا 

تست تواخس  رتفد  زا  یگرب 
قشع يهیاس  هب  نیقی  لها  لد 

تست تیاده  وترپ  زا  نشور 
دیشروخ دمدیم  هک  هگرحس  ره 
تست تیانع  يهیاس  رد  همه 

قشع تریغ و  لخن  تسزبس  وت  زا 
تست تمه  خرس  رعش  البرک ،

حیسم تسمراچ  خرچ  رد  هچرگ 
تست ترضح  نامداخ  زا  یکی 

نینوخ تمایق  نیا  البرک ،
تست تماق  ثیدح  زا  ياهژاو 

یتسب نوخ  يانم  رد  یتماق 
تست تمایق  نآ  زا  تمایق  هک 

؟ شوماخ دوش  اجک  نآرق  يان 
تست توالت  ربنم  ین ، جوا 

تسا هدز  نازخ  لگ  یتسه  وتیب ،
تست توارط  وت و  زا  راهب  هک 

دراد ناما  مخزود  زا  هکنیا 
تست تنج  گشر  يور  ندید 

تس هتسب  البرک  هار  منک ؟ هچ 
تست ترایز  ملد  يوزرآ 

!؟ قلخ لد  اب  هدرک  هچ  تکاپ  رهم 
تست تبحص  میور  یم  اجک  ره 

دراد اونین  گنهآ  مرعش ،
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تست تدالو  اهزور ، نیا  هچرگ 
روش يداش و  زور  تسدیع و  زور 

تست تداهش  مغ  رد  نم  رعش 
! نیسح قشع ، ضیف )  ) هب رشحم  زور 

تست تعافش  وت و  رب  نم  مشچ 

اه هعطق 

( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  ضیف  رصان 

! یلع نابز 

! بنیز
قشع یسامح  يهبطخ  يا 

! یلع نابز  یلع ، ماک  هب  يا 
دشک هنابز  تاهبطخ  زک  شاب 

یلع نایب  رد  هتفخ  شتآ 

ماع تمحر 

البرک نادیهش  رامش  رد  هک  یمان 
تسا هیقر  مان  هدمآ ، نیسح  زا  دعب 
البرک هب  ینیسح  خرس  مایق  زا  دعب 

تسا هیقر  مایق  مایق ، نیرتقحرب 
زوسملظ زوسناور و ، زوسرفک و ، زوسناج و ،

تسا هیقر  مالک  هبارخ ، يهشوگ  رد 
درکن افو  تبحم  دهع  هب  یسک  وا  وچ 

تسا هیقر  مان  هب  رشحم  هب  ات  هکس  نیا 
دنک ملظ  خیب  دوخ ، کچوک  ياهتسد  اب 

تسا هیقر  مارم  مارم ، نیرتیلاع 
داد داب  هب  ار  متس  خاک  تفگ و ، هلمج  کی 

تسا هیقر  مایپ  مایپ ، نیرتنینوخ 
تسالبرک زیگناهرطاخ  هک  ياهصق  نآ 

تسا هیقر  ماش  يهبارخ  يهناسفا 
[. 1 ( ] قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره  )
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تسا هیقر  ماود  زمر  نیسح ، قشع 
غیردیب دنوادخ ، قلخ  هب  دسر  شضیف 
تسا هیقر  ماع  تمحر  نیهر  ملاع ،

*****
. تسا يزاریش  ظفاح  بیغلا  ناسل  زا  [ 1]

( بوبحم  ) یناشاک يرجشم  دمحا 

! تبرغ

قشع رپرپ  ياههلال  مغ  رد 
تخیر رتفد  هب  ملا  کشا  ملق ،

نید نشلگ  هب  نازخ  مومس  زا 
تخیر رپ  لگ  دیشک و ، ناغفا  لبلب 

رابنوخ يهدید  ز  متام ، کشا 
تخیر ردارب  شش  غاد  زا  بنیز 

شنارای نیسح و  كاپ  نوخ 
تخیر رجنخ  غیت و  ریت و  مد  زا 

دش رپرپ  هچنغ ، وچمه  شرغصا 
تخیر ردام  مشچ ، ترسح ز  کشا 

دیشاپ نامسآ  يوس  نید ، هاش 
تخیر رغصا  يولگ  زا  نوخ  هچنآ 

الیل دوخ ، ناوجون  مغ  زا 
تخیر رس  رب  كاخ  نالان و  تشگ 

ار ربکا  قرف  وچ  قشنم  دید 
! تخیر رتخا  هام ، يور  رب  رهم 

سابع تبرغ  دید  نوچ  کشم 
! تخیر روالد  نآ  رهب  زا  کشا 

يدهشم مرزآ  م -

سابع يهدرپارس 

تارف هک  مدیهش  هنشت  نآ  یخرب  دبا  ات 
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تسوا يهنشت  بل  باریس و  تمه  دهاش 
تشذگب ایرد  هنشت ز  بل  هک  درمناوج  نآ 
تسوج زا  مک  وا  تمه  رب  هب  ایرد  هکناز 

مرح هب  دناسر  بآ  رگم  هک  شتآ  قرغ 
تسوپ هب  هزیوآ  يوزاب  زا  رس و  زا  ناشفنوخ 

میب رد  وا  زجر  نیا  زا  هدش  نمشد ، لد 
تسومع گناب  زا  دنسرخ  نالفط  شوگ 

مشکن مماما  ناماد  تسد ز  ادخ ، هب 
تسوپ مدنرآرب  دنُّرِبِب و  تسد  ماهچرگ 
اما ردارب ، هب ز  دوب  تسود  لثم ، هب 

تسود دشاب  نینچ  هک  ردارب  نابرق  هب  ناج 
تارف جاوما  زا  دیآ  شوگ  هب  هک  یشورخ  ره 

تسولگ هب  یئوگ  شسابع  متام  يهدقع 
نزب هسوب  نم  بناج  زا  رحس  ره  ابص ! يا 

تسوبهیلاغ ادهش  نوخ  هک ز  ینیمز  رب 
خرس يدید  ياهتشارفا  مچرپ  اجک  ره 

تسومه سابع ، يهدرپارس  هک  ناد  نیقی  هب 

ازریم جریا 

ربکا یلع  ترضح  گوس  رد 

ناتسود دید ، ناوج  غاد  هک  ره  تسا  مسر 
ار هدیدغاد  نآ  تلاح  دنرب  تفأر 

افو زا  دریگ  وا  يوزاب  ریز  تسود ، کی 
ار هدید  کشا  دنک  كاپ  هرهچ  ز  کی ، نآ  و 

رهم يور  یقیرط ز  هب  یسک  ره  هصقلا 
ار هدیسر  يو  رب  تبیصم  دهد  نیکست 

؟ نیسح رطاخ  تیلست  داد  هک  ایآ 
ار هدیپط  نوخ  رد  ربکا  شعن  دید  نوچ 

دومن يرب  هدنا  يراسگمغ و  هک  ایآ 
؟ ار هدیشک  تنحم  هدیدغاد و  يالیل 

دش ریت  جامآ  ردپ  لد  رسپ ، دعب 
ار هدیرپ  غرم  يهنال  دندز  شتآ 
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مایخ شتآ 

مایخ شتآ  طسو  ناوناب  هتشگرس 
اههراتس شوقن  بآ ، نایم  رد  نوچ 
اههمیخ فارطا  ز  لاسدرخ ، لافطا 

اههرارش شتآ ، لد  زا  وچ  ناود  وس  ره 
دوب ایقشا  سرتسد  هک  رگج  زا  ریغ 

! اههراپ ناشیا ز  رب  رد  دنامن  يزیچ 
داب هب  يرتشگنا  رس  رد  تفر  تشگنا 
! اههراوشوگ یپ  هدیرد  اهشوگ  دش 

دنرب وا  نویامه  مان  هک  یهش  طبس 
: اههرانم زارف  ماش ، رهظ و  حبص و  ره 
شنت رب  دنزات  هداتف و ، نوخ  كاخ و  رد 

! اههراخ درآرب ز  هلان  هک  اهلعن ، اب 

( هدنراگن  ) هدنراگن یلعلادبع 

!؟ ياهدروآ رس 

اسراپ نز  نآ  تفگب  یلوخ  هب 
!؟ ياهدروآ رد  اپ  زا  زاب  ارک 
نارگتراغ وچ  بش  لد  نیا  رد  هک :

!؟ ياهدروآ رویز  رز و  میارب 
! تسیشوخ يوب  هچ  بشما  تهارمه  هب 

!؟ ياهدروآ رت  کشم  راب  رگم 
متشادنپ هک  رد ، یتفوک  نانچ 

!! ياهدروآ رس  یگنج ، نادیم  ز 
: تفگ رس ، هدروآ  تسناد  وچ 

ياهدروآ رکیپیب  نامهم  هک  هآ !
بجع يا  تفگب  ار  رس  تخانشب  وچ 

ياهدروآ رف  هوکشاب و  يرس 
اجک زا  بش  همین  نیرد  مریمب !
!؟ ياهدروآ ربمغیپ  طبس  رس 

لامیاپ نایم  رد  هدش  یقح  هچ 
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!؟ ياهدروآ رواد  ياهتفر  وت  هک 
روط هوک  زا  هک  نیا ، تسشتآ  لگ 

ياهدروآ رتسکاخ  كاخ و  اب  وت 
اثر نیا  نتفگ  اب  هدنراگن !) )

ياهدروآرب کیالم  زا  شورخ 

یفقث اضر 

! درب یم  رس  اییوگ 

فوخم ینابایب  رد  يراوس  کت 
درب یم  رصرص  داب  نوچ  ار  بسا 

رگم شوخ ، يوب  قرغ  ارحص  هتشگ 
؟ درب یم  ربنع  کشم و  دوع و  راب 

دمد یم  شبسا  نیجروخ  زا  يرون 
! درب یم  رونا ، دیشروخ  ایئوگ 

بسا يولهپ  رب  زیمهم  دنزیم 
! درب یم  رس  ایئوگ  دباتشیم ،

شینامهم رب  تسیلوخ ، وا  يرآ ،
! درب یم  رکیپ  هراوآ ز  سأر 

ار میهاربا  هک  يدورمن ، وچمه 
! درب یم  رذآ ، رد  دنازوسب  ات 
یلب رتدب ، مه  دورمن  زا  هر  دص 

! درب یم  رتهب ، میهاربا  نوچ ز 
رگم ناج ، شوگ  هب  دیآ  يهلان 
!؟ درب یم  ردام  دنزرف ، هرمه 

( لدشوخ  ) ینارهت لدشوخ  ربکا  یلع 

تداهش رس 

ناتسرپادخ همه  ياهلد 
تسنیسح تبحم  نوناک 

دریمن نید  لدع و  هک  هتشک ، دش 
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تسنیسح تداهش  رس  نیا 
دنزرف وچ  ار  مالغ  دیسوب 

تسنیسح تورم  دح  نیا 

ایوگ یلع  دمحم 

دوب هدنام  درم  کی 

نیمز نیشتآ ، یبت  بیهل  رد  تخوسیم 
نامز نیون ، يرورغ  ياههیاپ  تخاسیم 

ياهتفرگ شتآ  یتشک  وچمه  دیشروخ 
نامسآ يایرد  لد  رد  دوب  هراوآ 

ياهسامح تماهش ، غیت و  نوخ و  تخاسیم 
ناماوت راثیا ، تقیقح و  اب  قشع و  اب 

متس اپ  دتفا ز  هک  تساخ ، ياپب  يدرم 
ناهج اجب  دنام  هک  تفر ، تسد  یناج ز 

فک هب  ناج  دنچ  ینت  دربن ، يهصرع  رد 
نارکیب يایرد  ربارب  رد  هوک ، نوچ 

راختفا نامیا و  تیار و  جوا  يوس ، کی 
ناتس ناج  راوخنوخ و  رکشل  جوم  يوس ، کی 

تخادگ یم  هظحل  ره  هک  مرگ ، زورمین  رد 
ناج مسج و  هدنزادگ ، باتفآ  ریز  رد 

! ودع نارک  ات  نارک  دوب و ، هدنام  درم  کی 
! ناشن ناهج  ات  ناهج  دوب و ، هدنام  ریت  کی 

هاپس رسپ ، ردارب ، رای و  هداد  تسد  زا 
نالک اب  درخ  ناوج ، ریپ و  هداتف ، اپ  زا 

وا ياههمیخ  يوس  هب  یمد ، نینچ  نیا  رد 
: ناما ناگوابون ، هب  دوب  هداد  هک  اجنآ 

! یتمینغ دبای  هک  تخات  شیپ  هب  نمشد 
نارگ رکشل  نآ  دصقم  دوبن  نیا  زج 

نوخ رپ ز  يایرد  لد  زا  تساخ ، ياپ  رب 
نایع يدش  تمایق  هک  یتماق  تشارفا 

ارت نید  تسین  رگا  شوهب ! دز : دایرف 
! نارب یگدازآ  نسوت  شاب و  هدازآ 
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دوب قشع  دنوادخ  مایپ  نیرخآ  نیا 
نادکاخ هریت  نیزا  تشذگ  یم  هک  مد  نآ 

هقرفتم راعشا 

زیخ بش  سابع 

! جنپ ره 

نودرگ هب  همیخ  نورد  هآ  هدز  دنچ  ره 
نوخ زا  رپ  هتشگ  تلد  ماج  شطع  زوس  زو 

نوهرم وت  هب  ناکما  ملاع  همه  بآ  کیل 
نوراک هلجد و  سرا و  تارف و  نوحیج و 

! جنپ ره  وت  يوج  بل  كانشطع  دنتسه 
جاتحم وت  فطل  مرک و  رب  ناکم  نوک و  يا 
جات تتمرکم ، زا  رس  هب  هداهن  هک  ار  نآ 

جامآ متس ، ریت  هب  تشگ  ودع  روج  زا 
جارات هب  هدید ، لد و  ناج و  ملع و  کشم و 

! جنپ ره  وت ، يوکین  خر  قوش  رس  زا  تفر 

يدمحا يدهم 

! البرک رذن 

منک البرک  رذن  تساجک ، ماهتسکش  لد 
؟ منک اههزین  ریسا  ار ، هنشت  يولگ  نیاو 

ار هتسخ  يولگ  نیا  درس  ضغب  هک  مدش  نآ  رب 
منک انشآ  يادص  نآ  فقو  هرابود  یبش 

مرزآ تمعن 

! تفگش يهنحص 

قفا لحاس  یلو  تسا  هتفر  دیشروخ 
زونه شیخیرات  يهرارش  زا  دزوسیم 
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دربن کی  شقن  قفش ، خرس  ياههلعش  زو 
زونه نامسآ  يهنیآ  يور  هدیبات 

مزر تشدنهپ  رد  هتخیر  بورغ  درگ 
رازراک شبنج  هتفرگ  نایاپ 

دوب هلمح  دایرف  هزین و ، قرب  هک  اجنآ 
راوسیب نابسا  يههیش  گناب  هدیچیپ 

رانک هشوگ و  ره  هب  مزر و  هتفرگ  نایاپ 
دیهش رکیپ  نوخ ، رتسب  يور  دیتلغ 

ناگتشک یئوگ ز  هنحص و ، هدنام  شوماخ 
دیما يزوریپ و  يهمغن  زونه  دزیخ 

راوگوس هتسشنب  هک  هتفرگمغ  تشد  نیا 
مزر هنادواج  نآ  يهنهپ  هدوب  زورما 

تسیندید هماگنه ، ود  هنحص ، يوس  ود  کنیا 
! مزب ویرغ  وس  کی  شتآ و ، بیهل  وس  کی 

تسا هتفخ  مارآ  هک  هتفرگ  نوخ  تشد  نیا 
ناروالد مزر  دهاش  هدوب  زورما 

تفگش يهنحص  یکی  تسا  هدید  تشد ، نیا 
نامایب مزر  یکی  تسا  هدید  تشد ، نیا 

قح هار  نادرم  هک  تسا  هدید  تشد ، نیا 
دناهداتس نمشد  ربارب  رد  هوک ، نوچ 

نید ناگدرورپ  هک  تسا  هدید  تشد ، نیا 
دناهداهن يدرم  تفارش و  رس  رب  ناج 

رویغ نت  داتفه  هک  تسا  هدید  تشد ، نیا 
یگدنز ناماس  رس و  زا  دناهتشذگب 

دنلسگب هک  ناماس ، رس و  زا  دناهتشذگب 
یگدنب ریجنز  يهتشر  قلخ ، ياپ  زا 

زورمین دیشروخ  يهلعش  ریز  زورما ،
بالقنا هوکشب  تیار  تس  هدش  اپرب 

قشع یگدازآ و  تماق  تسا  هدیلاب 
باتفآ نیرز  دبعم  زارف  رب  ات 

زیت ياهریشمش  يهدنهج  وترپ  زا 
رازراک ماگنه  هبایمد  اهدیشروخ 

قح هار  ناریلد  ياههسامح  گناب 
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راگزور قافآ  يهنارک  ات  تس  هتفر 
مزر هدیسر ، نایاپ  هب  تسا و  هتفر  دیشروخ 

مامتان هدنام  قح  لطاب و  دربن  اما 
نایناهج شوگ  هب  تفگش  يهنحص  نیو 

! مایق دهد : یم  الص  ریختسر ، زور  ات 

ینادرم هللارصن 

رادملع

تشذگ كاپ  زا  رتکاپ  يا  وت  گوس  رد  هچنآ 
تشذگ كانمغ ، هچ  هظحل  ره  هک  تفگ  ناوتن 
تفگ یم  نینوخ  يهزین  نآ  رب  دیشروخ  رس 
تشذگ كاچ ، دص  رکیپ  نآ  رس  رب  اهچ  هک 

دش وت  رادملع  راثیا  يهدنمرش  بآ ،
!؟ تشذگ كاب ، یب  همه  نیا  وزا  هنشت  ارچ  هک 

شخرذآ ود  داتفه و 

نازورف بکوک  ود  داتفه و 
مالسا نامسآ  رد  هدنبات 
دنشون قشع  لالز  دنتفر 

ماهلا كانبات  يهمشچ  زا 
نازوس شخرذآ  ود  داتفه و 

دنتسر كاخ  ربا  نماد  زا 
رون يهمشچ  يوس  هب  دنتفر 

دنتسه تسه ، هنامز  رود  ات 
نابات باتفآ  ود  داتفه و 
دندیشک رس  هدیپس  ماب  رب 

شتآ نایم  تفص  سونقق 
دندیشک رپ  هلعش  نشلگ  رد 

قشاع ناینیسح  گوس  رد 
دز مدع  يداو  هب  همیخ  لگ 

یتسه نارکیب  مراط  رب 
دز مغ  شفرد  ام  يهموظنم 
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یئانشور دنلب  ماب  رب 
دمآرب رس  هنهرب  دیشروخ ،
دیشورخ بش  نایرکشل  رب 

دمآرب رحس  سفن  زا  نوخ 
بش يهریت  تشد  هب  دنتفر و 

دنتشک باتفآ  لگ  مخت 
ار نتسیز  هنوگچ  يانعم 

دنتشون دوخ  نوخ  یخرس  اب 

يزیربت رین 

! زیخ ياج  ز 

كاخ يورب  هش  نآ  رکیپ  دید  وچ  بنیز 
كانزوس هآ  دص  هب  هلان  دیشک  لد  زا 

! نوخ رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياک 
نک زاب  هدید 

نک زان  باوخ  سپس  نیبب و  ام  لاوحا 
! تماما ریرس  ثراو  زا 

زیخ ياج  ز 
نک زامن  دوخ  نفکیب  ناگتشک  رب 
رگن الب  رحب  يهطرو  هب  دوخ  نالفط 

نک زارد  ناشیا ، يریگتسد  هب  یتسد 
ارم یکی  ایند ، یناگدنز  مریس ز 

نک زاینیب  ناج  ناسر و ز  ولگ  رب  بل 
ناوراک ریم  يا  دش  ماش  حبص ، زیخرب !

نک زاهج  یب  رتش  رب  راوس  ار  ام 
ساره رپ  تشد  نیزا  ریگب و  ام  تسد  ای 

نک زاجح  يوس  هب  هناور  رگد  راب 

یهار

هلیبق يهلبق 
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کشا يهلیبق  رد  قاشع  تولخ  هب  ایب 
! کشا يهلیح  هب  ینک ، رسیم  لاصو  رگم 

قشع تماق  دنبب  تدارا ، يادتقا  هب 
کشا يهلیبق  يهلبق  الب ، برک و  يوس  هب 

یناجزارب هدیرف 

! البرک ات  هبعک  زا 

مزیرگ یم  اجک  ات  اجک  زا  نیبب 
! مزیرگ یم  البرک ، ات  هبعک  زا  نم 

! بنیز قشع ، يهوسا  يا  وت  ياپ  هب 
مزیرگ یم  الب  ات  ماهتفگ ، یلب 

تقیقح يوس  هب  تواقش ، قمع  ز 
مزیرگ یم  اهر - دوخ  زا  درم  رح - وچ 

يرسایک يدیعس  يداه 

؟ یمهف ادا  وک 

! البرک ناتسآ  تریح  ياهناتسبش  يا 
!؟ البرک نابز  دناد  یم  هک  یمهف  ادا  وک 

ام مشچ  اشامت ، مشچ  ناشکهک  رد  ناشکهک 
البرک نامسآ  ریز  هدرتسگ  نیمز  نوچ 

؟ عشعشم تاذ  نیا  تسیک 
تفگش حرش  نیا  تسیچ 

! البرک نارزیخ  رب  یفطصم  غارچلچ 

یلیفارسا نیسح 

! بآ يا 

! ریت يا 
زیرم الب  ناسنیا  نم ، گشم  يوس 

! زیرم ار  بآ  ادخ  رهب  رابب ، نم  رب 
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تسا هدیرد  ار  ملد  کشم و  دنچ  ره 
! زیرم اههمیخ ، ات  نک و ، یتمه  بآ ! يا 

! کشم يا 

زیرم ویگ  رد  ارم  ياههدقع  ! کشا يا 
زیرم ورف  نیا ، تسنم  مشچ  بآ  ریت ! يا 

شطع زا  دنباذع  هب  ناکدوک  همیخ ، رد 
! زیرم وربآ  ارم  رادمخز ! کشم  يا 

( هتفشآ  ) هداز لوسر  رفعج 

رونت نامهم 

تسیلاح هتسخ  بات  چیپ و  رد  ملد  یتقو 
تسیلایخ كزان  مدمه  میاههشیدنا 

تسیلالز کشا  رتسب  ممشچ ، يایرد 
تسیلاله میاهوزرآ ، دنلب  دق 

مکاپ دیشروخ  يهدادلد  ماهنیئآ ،
! مکاخ هک  نم  مباتفآ  لامج  وحم 

نم يهناخ  رد  يدمآ  رس  اب  هک  بش  نآ 
نم يهنامیپ  تمغ  يابهص  دش ز  رپ 

نم يهناناج  يا  دوب  تریسا  مناج 
نم يهناخلگ  رد  تخیر  یم  لگ  راگنا 

یناگدنز رد  نامگ  مدرب  یمن  دوخرب 
ینامهیم میارس  رد  یئآ  هدناوخان 

تشاد يرگید  يافص  نم ، يارس  بش  نآ 
تشاد يرگید  ياوه  لاح و  ملد  غرم 

تشاد يرگید  يالج  مکشا  يهنیئآ 
تشاد يرگید  ياون  میانمت ، يان 
دوب ادخ  غاب  ماهناخ  رونت  جنک 

دوب اون  روش و  اب  هلان  مه  لد  هنیس ، رد 
هدیدن وا  نوچ  ناهج  رد  سک  يرس  مدید 

هدیمد رتسکاخ  باتهم ، زا  هام  نوچ 
هدیرب رس  نمچ  ورس  متس  تسد 
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هدیشک نوخ  كاخ و  هب  لگ  نوچ  رکیپ  نآ 
مدید گنس  ناشن  رهم  تیناشیپ 

مدید گنتلد  تمغ  زا  ار  ناهج  ناج 
بش نآ  دوب  ارهز  دوب و  مغ  يدوب و  وت 

بل رب  تشاد  انیسح  او  رکذ  هیرگ ، رد 
بلطم تفگ  یم  وت  نینوخ  رس  اب  هگ 
بنیز دوب و  ناریسا  دای  شلد  رد  هک 

وت مغ  زا  ار  یملاع  مدید  هتفشآ 
وت متام  رد  دز  هیوم  یتسه  راگنا 

یعیفش لیلخ 

! دش دوب ، هتفگ  ادخ  هچنآ 

باتفآ يالاب  ز  غاد ، دیکچ  یم  نوخ 
باتفآ ياشامت  مرگ  تام  هنیئآ ،

غیت لصف  هب  نتفکش  خرس  ثیدح  ونشب 
باتفآ يانمت  قشع ، زبس  ریسفت 

تسین بیلص  حیسم و  نوخ  نخس ز  اجنیا 
باتفآ يان  نوخ ، يهروس  دناوخ  هزین  رب 

تفکش دمآ و  نورب  قشع  راسهوک  زا 
باتفآ يالوش  هب  هراتس  کی  داتفه و 

! زونه ات  درک  رفس  قوش ، رابهلوک  اب 
باتفآ يادنلب  مخز ، ناشکهک  رد 

انف یسوباپ  هب  بارس ، زا  باریس 
باتفآ ياپ  ات  هرپبش  لیخ  دنتفر 
ملزغت ياوه  بآ و  تسینافوط 

ملمحت هایس  ربا  دکچ ز  یم  نوخ 
قشع دیهش  ماما  درک  باتش  کنآ 

قشع دیهش  اما  درک  باکر  رد  اب 
درم هاگن  غیت و  یقالت  يهطقن  رد 

درک روهظ  ردیح  تریغ  حانجلاوذ ، رب 
تفرگ ار  دایرف  يهرازه  ادخ  نوخ 

تفرگ ار  داد  نورق ، ياهوید  گنچ  زا 
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درک مایق  قحلا  انا  هاگ  هدجس  یتقو ز 
درک ماین  زا  یلع  غیت  چوک ، گنهآ 

تشاد بیجع  يروش  هرجنح ، راز  هروش  رد 
تشاد بیجنان  يهلمرح  مخز ، هس  نیک 

دوب نیسح  تسم  يهدید  شورخ  ربکا ،
! دوب نیسح  تسد  هب  شوپزبس  سابع 

نیسح منک  یم  افص  شیوخ ، يادخ  اب  نم 
نیسح منک  یم  اهر  هتسخ ، تسد  ود  زا  لد 

نارکنم نامشچ  ربارب  رد  زورما 
نیسح منک  یم  اپب  قشع  روش  رشحم ز 

ار شیک  شیورد  لد  نوخ ، هاقناخ  ات 
نیسح منک  یم  اهر  فرگش ، ياهسلخ  رد 
! زوس هناهب  کنیا ، ماهداهن  یهر  رد  اپ 
! نیسح منک  یم  اپ ، مدقم  يادف  ار  رس 

بل کشم و  تاعانص  تسد و ، تیبهاش  اب 
! نیسح منک  یم  افو  بان  رعش  زاغآ 

قشع مرج  هب  ممشچ  هب  ریت  تسشن  یتقو 
! نیسح منک  یم  ادص  هآ ، لثم  مارآ 

وا مشچ  ود  زا  قح  تریغ  دیمد  کنآ 
وا مشخ  قرب  کلف  غیتس  رب  همیخ  دز 

داد دیلپ  كات  هب  بآ  غیت ، يوج  زا 
! داد دیزی  هاپس  ياه  هنتف  شاداپ 

درک هناور  نادیلپ  نوخ  نفع ز  يدور 
درک هنایشآ  ناشرطاخ ، ماب  هب  سکرک 

دش رای  هدرپیب  هک  هدژم ، دیسر  هگنآو 
دش راد  داعیم  هک  دناوخ  هزین  هب  نآرق 

: غاد دیکچ  یم  نوخ 
باتفآ يالاب  ز 

باتفآ ياشامت  مرگ  تام  هنیئآ ،
قشع دیهش  ماما  درک  باتش  کنیا 
قشع دیهش  ماما  درک  باکر  رد  اپ 

دش دوپ  رون ، رد  يرات و  دیق  تسسگب 
دش دوب ، هتفگ  ادخ  هچنآ  نیسح  يرآ 
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( قفش  ) هداز روفغ  داوج  دمحم 

داجس ترضح  لاح  نابز  هنیدم ، هب  تشگزاب  ماگنه  هب 

تستام قشع  لقع و  هک  اجنیا  ! ریشب
تستابث ربص و  يداو  هنیدم ،

تداهش رهش  نوخ ، رهش  هنیدم ،
تستاجن قشع و  لحاس  هنیدم ،

یئالبرک نم  ماهدید  هنیدم !
تستارف طش  دبا  ات  ممشچ  هک 

ترسح هودنا و  رازه  اب  هنیدم !
تستارطاخ جنر و  هنیس  کی  ارم 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

منیشنمه مغ  اب  هک  نم  هنیدم !
منیشتآ هآ  دزوس ز  ناهج 

میاه اط و  ناتسوب  میمش 
منیس ای و  راز  هلال  هوکش 

مهاگن رد  ینیسح  روش  نیبب 
منیبج زا  تداهش  قوش  ناوخب 

مولظم يارهز  يهدید  غورف 
منیدباعلا نیز  قلخ ، هانپ 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

متسکش تب  تمه  هب  اسآلیلخ 
متسه هکم  انم و  دنزرف  هک 

! موق نیا  دندروآ  هچ  نم  زور  هب 
متسرپاتکی نم  هکنیا  مرج  هب 

دوب متس  ربا  زا  هدیشوپ  اضف 
متسشن نایرع  يهقان  يور  هک 

دندرک هیرگ  نم  اب  هک  یئاهبش  هچ 
متسد اپ و  ياهریجنز  لغ و 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
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! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
مغارس مغ ، زا  ریغ  تفرگن  یسک 

مغاد هب  ارحص  يهلال  هتسشن 
دشاب هک  مگنهابش  غرم  نآ  نم 

مغارچبش بنیز  کشا  رولب 
دیچ ار  هچنغ  نیچلگ  هک  يزور  نآ  زا 

مغاب ياهلگ  مغ  شوپ  هیس 
نم مدهاش  نم ، ماهدنز  دیهش 
مغاد درد و  نم ، يهمانتداهش 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

درک مغ  فقو  ار  دوخ  هلال ، هچ  رگا 
؟ درک ملع  دق  يروبص  رد  یک  نم  وچ 

بوقعی دنزرف ، کی  رجه  زا  رگا 
درک مک  هیرگ ، ار  شاهدید  غورف 

زوسرگج غاد  ود  داتفه و  ارم 
درک مخ  تشپ  راگزور و  ناشیرپ 

دوب لگ  هچ  ره  تیالو  رازلگ  هب 
درک ملق  نیچلگ  متس ، ریشمش  هب 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

دیسوبن رت  مشچ  هب  ار  لگ  یسک 
دیسوبن رتهب  نم  ار ز  لگ  یسک 

نوخ رد  تفکشن  شلگ  نم  نوچ  یسک 
دیسوبن رپرپ  لگ  نم  نوچ  یسک 

تشد نآ  رد  بنیز  نم و  زا  ریغ  یسک 
دیسوبن رس  یب  نت  یئاهنت  هب 

مداهن بل  لعل  هسوب ، مزع  هب 
دیسوبن ربمغیپ  هک  یئاجنآ  هب 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

ار وا  مدید  نوخ  رتسب  رد  لگ  وچ 
ار وا  مدیسوب  نمسای  گرب  وچ 
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دماین ناسآ  تسد ، هب  ترسح  لگ 
ار وا  مدیچ  مغ  يهخاش  زا  رحس 

مدناشن لد  زبس  ناتسورس  هب 
ار وا  مدیما  نبلگ  رانک 

دوب نفک  یب  ارهز  گرب  دص  لگ 
ار وا  مدیچیپ  ایروب  رد  مدوخ 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

دز نیرخآ  عادو  سوک  کلف ،
دز نیرفآ  بنیز  ربص  رب  کلم 

دمآ هک  بحاصیب  بسا  نادیم ، ز 
دز نیقی  گنر  نامگ ، ریوصت  هب 
يزمر هچ  ششوگ  رد  تفگ  هنیکس 

؟ دز نیرق  یب  نآ  لد  رد  شتآ  هک 
رادافو بسا  نآ  هک  مراد  ربخ 

دز نیمز  رب  رس  اههمیخ  رانک 
؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 

! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
مدرک هیرگ  را  مادم  معنم ، نکم 
مدرک هیرگ  رد  ناهن  ار  دوخ  مغ 

دوب رگا  نوگلگ  نم  کشا  بالگ 
مدرک هیرگ  رپرپ  ياهلگ  نآ  هب 

نایارسمه اب  البرک  غاب  هب 
مدرک هیرگ  ردارب  شش  غاد  هب 
شیوخ تولخ  رد  میئاهنت  بش 

مدرک هیرگ  رسیب  ياهنت  نآ  رب 
؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 

! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
دوب ام  هار  ياهتنم  تداعس ،

دوب ام  هاوخلد  يهصق  تداهش ،
دش ربز  ریز و  متس  خاک  رگا 

دوب ام  هآ  رد  هلان و  رد  رثا 
ماش ات  هفوک  زا  يرگنشور  یپ 
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دوب ام  هام  ارهز ، دنزرف  رس 
! سنا سلجم  يراصن ، رید  یهگ 

! دوب ام  هاگتولخ  هناریو ، یهگ 
؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 

! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
دوب مروابمغ  لد  نینوخ ، رگا 

دوب مروای  بنیز  ياهتبحم 
هتفرگ شتآ  يهمیخ  نایم 

دوب مرس  رب  وا  يهیاس  تفأر ، هب 
نم متخوس  بت  زا  عمش  نوچ  رگا 

دوب مرتسب  رود  هناورپ ، نیمه 
بنیز خیرات ، يهدنز  دیهش 

دوب مرگنسمه  رفسمه ، اهنت  هن 
؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 

! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
دوب وربور  تبیصم  دص  اب  رگا 

دوب وا  هدیدمغ ، نم  راتسرپ 
دیما غاب  وا ، نشور  هاگن 

دوب وزرآ  تشهب  وا  روضح 
اما دندرک ، نازخ  ار  شراهب 
دوب وب  گنر و  ریسا  يرادنپم 

منبش قرغ  هیرگ  ز  لگ ، نوچ  یهگ 
دوب ولگ  رد  هدقع  هچنغ ، نوچ  یهگ 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

درک يروای  نید  زا  بنیز  اهنت  هن 
درک يربهر  ار  ناوراک  تمه  هب 

نامیتی اب  تراسا ، نارود  هب 
درک يردام  رهم  هب  اهشزاون 
ماغیپ غالبا  رد  دیشوک  نانچ 

درک يروآ  ماغیپ  هار ، ره  رد  هک 
دیاب هک  ار ، لمحم  درک  ناشفالگ 
! درک يروآون  ون ، هام  يور  هب 
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؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
دوب نمچ  هن  اج و  هب  ناتسورس  هن 

دوب نز  جوم  شمشچ  شیپ  تبیصم 
ماش ات  هفوک  راید  زا  هچ  رگا 

دوب نحم  جنر و  مدز  رس  اجره  هب 
! ماش زا  ماش ، زا  مرطاخ  ناشیرپ 

دوب نم  مشچ  زا  ناور  نوخ  اجنآ  هک 
مدید تاعاس ، يهزاورد  مد 

! دوب ندز  فک  مدرم  راک  يداش  هب 
؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 

! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
تستخس بوبحم ، مغ  ار  نابحم 

تستخس بوخ ، نابرهم  قارف 
لکشم تسین  ندیرب ، لد  یتسه  ز 

تستخس بوبحم ، زا  ندنک  لد  یلو 
يدینش نارود  یتخس  رد  رگا 
تستخس بویا  ندرک  يروبص 

بنیز مشچ  شیپ  هک  دناد  ادخ 
تستخس بوچ ، نیسح و  لعل  بل 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

دیرایب ار  اهنابراس  ارحص ، ز 
دیرایب ار  اهناوراک  يارد 

مدرکن شهاوخ  نارگامغی  زا  نم 
دیرایب ار  اهناوج  لاخلخ  هک 

دیدرب دیدرب ، ار  هچنآ  جارات  هب 
دیرایب ار  اهناج  هتسخ  دیما 

یئاههماج ام  زا  هتفر  تراغ  هب 
دیرایب ار  اهنآ  هتشر ، ارهز  هک 

؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 
! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 
میتفر میدوس و  نیبج  مغ ، كاخ  هب 
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میتفر میدومیپ و  قشع  قیرط 
لگ يهیاس  رد  اهراخ  غیت  ز 

میتفر میدوساین و  اسآمیسن ،
تمایق ات  یتسه ، زبس  غاب  هب 

میتفر میدوزفا و  هلال  غاد  هب 
: میتفگ میدیدنخ و  گرم  يورب 

میتفر میدوب و  نارگ  راب  رگا 
؟ شاهمغ رجه و  ثیدح  زا  میوگ  هچ 

! شاک لزا  زا  داز  یمن  ردام  ارم 

ترایز

همدقم

ترایز قیرط  رد  دیامن  ار  اهنآ  تاعارم  دیاب  بانج  نآ  رئاز  هک  یبادآ  هیلع و  هللا  تاولص  نیسحلا  هّللادبعوبا  ترضح  ترایز  تلیضف  رد 
: تسا دصقم  هس  نآ  رد  ترضح و  نآ  ترایز  تیفیک  رّهطم و  مرح  نآ  رد  و 

ترایز تلیضف 

دراو رایسب  رابخا  رد  تسا و  نوریب  نایب  هطیح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  هک  نادب  تسا  ترضح  نآ  ترایز  تلیـضف  رد 
تباجا تاجرد و  عفر  باسح و  تّفخ  ترفغم و  ثعاب  تاجرد و  هب  تسا  لـضفا  رتـالاب و  هکلب  داـهج  هرمع و  ّجـح و  لداـعم  هک  هدـش 

ببـس نآ  كرت  تسا و  تابرک  مومه و  عفر  تاـجاح و  ندـمآرب  يزور و  یتداـیز  لاـم و  ندـب و  ظـفح  رمع و  لوط  بجوم  تاوعد و 
نآ دـسر  فیرـش  ربق  نآ  رئاز  هب  هک  یباوث  رتمک  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  قوقح  زا  یگرزب  ّقح  كرت  نامیا و  نید و  ناصقن 
دوش تمایق  زور  نوچ  دنادرگرب و  دوخ  لها  هب  ار  وا  ات  دنک  ظفح  ار  شلام  ناج و  یلاعت  قح  هکنآ  دوش و  هدـیزرمآ  شناهانگ  هک  تسا 

ندنک و ناج  تّدش  دنک و  یم  لیاز  ار  مغ  ترضح  نآ  ترایز  هک  تسا  رایسب  تایاور  رد  ایند و  زا  دوب  دهاوخ  رتظفاح  ار  وا  یلاعت  قح 
رازه هب  یمهرد  ره  وا  يارب  دوش  یم  باسح  دوش  جرخ  ترـضح  نآ  تراـیز  هار  رد  هک  یلاـم  ره  هکنآ  دـنک و  یم  فرطرب  ار  ربق  لوه 

وا تعیاشم  ددرگیمرب  نوچ  دننک و  یم  وا  لابقتـسا  کلم  رازه  راهچ  دورب  ترـضح  نآ  ربق  هب  ور  نوچ  مهرد و  رازه  هد  هب  هکلب  مهرد 
اعد دنیآ و  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  نیعمجَا  ْمِهیَلَع  هَّللا  ُمالَس  هکئالم  نیموصعم و  هّمئا  ناشیا و  ءایـصوا  ناربمغیپ و  هکنآ  دنیامن و  یم 
هیلع نیـسح  ماما  نیرئاز  يوس  هب  دـیامرف  یم  تمحر  رظن  یلاعت  قح  دـنهد و  یم  اهتراشب  ار  ناـشیا  دـننک و  یم  ترـضح  نآ  راّوز  يارب 
دنک یم  هدهاشم  هک  سب  زا  دوب  ترضح  نآ  راّوز  شاک  هک  دنک  یم  وزرآ  تمایق  زور  رد  یسک  ره  هکنآ  تافرع و  لها  زا  شیب  مالسلا 

زا ياهراپ  هب  هراشا  هصوصخم  تارایز  نمـض  رد  اـم  تسا و  ّدـحیب  باـب  نیا  رد  تاـیاور  زور و  نآ  رد  ناـشیا  يراوگرزب  تمارک و  زا 
سوواـط و نب  دیـس  ینیلک و  هیولوق و  نبا  تیاور  کـی  رکذ  هب  مینک  یم  اـفتکا  اـجنیا  رد  دومن و  میهاوخ  ترـضح  نآ  تراـیز  تلیـضف 

ترـضح تمدخ  هب  یتقو  کی  تفگ  هک  یفوک  یلجب  بهو  نب  ۀـیواعم  ردـقلالیلج  هقث  زا  هربتعم  ياهدنـس  هب  دـناهدرک  تیاور  نارگید 
سپ دـش  مامت  شزامن  ات  متـسشن  تسا  زامن  لوغـشم  شیوخ  ياّلَـصُم  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  مدـید  متفر  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

ام ياهداد  هدعو  تمارک و  هب  ار  ام  ياهدینادرگ  صوصخم  هک  يدنوادخ  يا  تفگ  یم  دوخ و  راگدرورپ  اب  درک  یم  تاجانم  هک  مدینش 
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ار اـم  ار و  هتـشذگ  ياـهتّما  اـم  هـب  ياهدرک  مـتخ  ياهدـینادرگ و  ناربـمغیپ  ثراو  ار  اـم  ياهداد و  اـم  هـب  ار  تلاـسر  موـلع  تعافـش و  ار 
ياهدینادرگ لیام  ام  يوس  هب  ار  مدرم  ياهلد  ياهدرک و  اطع  ام  هب  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  ياهدینادرگ و  ربمغیپ  تیصو  هب  صوصخم 

« امِهیَلَع ِهَّللا  ُتاوَلَص  ِّیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ِیبَا  ِْربَق  ِراَّوُز  َو  یناوْخِِأل  َو  یل  ْرِفِْغا  »
نوریب ار و  دوخ  ياهلام  دـناهدرک  جرخ  هک  نانآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  ربق  ناگدـننک  تراـیز  ارم و  ناردارب  ارم و  زرماـیب 
تباجا وت و  ربمغیپ  ندینادرگ  داش  يارب  ام و  هلـص  رد  وت  ياهباوث  دـیما  ام و  یکین  رد  تبغر  يارب  ار  دوخ  ياهندـب  اهرهـش  زا  دـناهدروآ 

زا ار  ناشیا  هد  تافاکم  سپ  تسا  وت  يدونـشخ  ناـشیا  دارم  دـناهدرک و  لـخاد  نانمـشد  رب  هک  یمـشخ  يارب  ار و  اـم  رما  ناـشیا  ندومن 
هب دناهتـشاذگ  دوخ  نطو  رد  هک  ناشیا  دالوا  لها و  رد  شاب  ناشیا  هفیلخ  زور و  بش و  رد  ار  ناشیا  نک  ظفح  يدونـشخ و  هب  ام  بناـج 

ّنج و نیطایـش  ّرـش  ار و  تقلخ  زا  دیدش  فیعـض و  ره  ار و  يدـناعم  راّبج  ره  ّرـش  ناشیا  زا  نک  عفد  شاب و  ناشیا  قیفر  وکین و  تفالخ 
یلاها نادنزرف و  رب  ار  ام  ناشیا  ندرک  رایتخا  رد  دوخ و  ياهنطو  زا  ندش  رود  رد  وت  زا  دنراد  دیما  هچنآ  زا  هدایز  ناشیا  هب  هدب  ار و  سنا 

. دوخ ناشیوخ  و 
ندمآ نوریب  ندرک و  مزع  زا  ار  ناشیا  دشن  عنام  نیا  سپ  ام  ترایز  هب  ار  ناشیا  ندمآ  نوریب  ناشیا  رب  دندرک  بیع  ام  نانمـشد  ادنوادخ 

ناشیا تفلاخم  يور  زا  ام  يوس  هب 
اه يور  نآ  نک  محر  سپ  مالسلا » هیلع  ِهَّللاِْدبَع  یبَا  ِْربَق  یلَع  ُبَّلَُقت  یتَّلا  َدوُدُْخلا  َْکِلت  ْمَحْراَو  ُسْمَّشلا  اَْهتَریَغ  یتَّلا  َهوُجُْولا  َْکِلت  ْمَحْراَف  »

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رب  دـنلام  یم  دـننادرگ و  یم  هک  ار  ناشیا  يور  ياههنوگ  نک  محر  تسا و  هدـینادرگ  ریغتم  باتفآ  هک  ار 
تبیـصم يارب  زا  دناهتخوس  دناهدرک و  عزج  هک  ار  اهلد  نآ  نک  محر  ام و  رب  محّرت  زا  دش  يراج  ناشهیرگ  هک  ار  اههدـید  نآ  نک  محر 

دناهدرک دنلب  ام  تبیصم  رد  هک  ار  اهناغف  نآ  نک  محر  ام و 
هب ترضح  نآ  هتسویپ  یگنشت و  زور  رد  رثوک  ضوح  زا  ار  ناشیا  ینادرگ  باریـس  ات  مراپـس  یم  وت  هب  ار  اْهنََدب  نآ  اهناج و  نآ  ادنوادخ 

یمن ار  ادخ  هک  دیدرک  یم  یسک  ّقح  رد  رگا  مدینش  امش  زا  نم  هک  اعد  نآ  متفگ  دش  غراف  نوچ  سپ  هدجـس  رد  درک  یم  اعد  وحن  نیا 
مدوب هدرکن  ّجـح  مدوب و  هدرک  ترـضح  نآ  ترایز  هک  مدرک  وزرآ  هک  هّللاو  زگره  دـسرن  وا  هب  منهج  شتآ  هک  متـشاد  نامگ  تخاـنش 

: هک دومرف  ترضح 
هک متسناد  یمن  موش  وت  يادف  متفگ  نکم  ترایز  كرت  هیواعم  يا  ترایز  زا  ار  وت  تسا  عنام  هچ  ترـضح  نآ  هب  وت  یکیدزن  رایـسب  هچ 

: هک دومرف  دراد  تلیضف  ردق  نیا 
نیمز رد  ناشیا  يارب  دننک  یم  اعد  هک  دنیاهنآ  زا  هدایز  نامسآ  رد  دننک  یم  اعد  ترضح  نآ  ناگدننک  ترایز  يارب  هک  اهنآ  هیواعم  يا 
وزرآ هک  درب  ترـسح  ردقنآ  دـنک  ترایز  كرت  فوخ  يارب  زا  هک  ره  هک  يدـحا  زا  فوخ  يارب  زا  ار  ترـضح  نآ  ترایز  نکم  كرت 
نایم رد  ار  وت  دنیبب  ادخ  هک  يراد  یمن  تسود  ایآ  مدش  یم  نوفدـم  اجنآ  رد  هک  ترـضح  نآ  ربق  دزن  مدـنام  یم  ردـقنآ  شاک  هک  دـنک 

هکئالم هک  یـشاب  اهنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  همطاف و  یلع و  ادخ و  لوسر  ناشیا  يارب  دننک  یم  اعد  هک  اهنآ 
زا یهاوخ  یمن  ایآ  دشابن  ناشیارب  هانگ  چیه  دنیایب و  تمایق  رد  هک  یـشاب  اهنآ  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  دـننک  یم  هحفاصم  ناشیا  اب  تمایق  رد 

. دنک یم  هحفاصم  ناشیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمایق  رد  هک  یشاب  اهنآ 

رئاز بادآ 

بادآ

زیچ دـنچ  نآ  رهطم و  مرح  نآ  رد  ترایز و  قیرط  رد  دـیامن  ار  اهنآ  تاعارم  دـیاب  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  ترـضح  رئاز  هک  یبادآ  رد 
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تسا

لّوا

ناوفـص هـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  هکناـنچ  دـنک  لـسغ  میــس  زور  رد  دور و  نوریب  هناـخ  زا  هـکنآ  زا  شیپ  دراد  هزور  زور  هـس 
هدارا نوچ  هک  هدومرف  رکذ  نیدیع  ترایز  تامّدقم  رد  يدهـشملا  نب  دمحم  خیـش  متفه و  ترایز  رکذ  رد  دـیایب  دـنداد و  لمعلاروتـسد 

: وگب نک و  عمج  دوخ  يوس  هب  ار  دوخ  لایع  لها و  نک و  لسغ  میس  زور  رادب و  هزور  زور  هس  سپ  ار  ترضح  نآ  ترایز  ینک 
َکِظْفِِحب  ] انْظَفْحا َمُهّللَا  َِبئآْغلاَو ، ْمُْهنِم  َدِـهاَّشلا  ٍلیبَِسب ، یّنِم  َناک  ْنَم  َّلُک  َو  يدـَْلَُو ، َو  یلام  یلْهَا و  َو  یـسْفَن  َمْوْیلا  َکُعِدْوَتْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

، انیَلَع ْظَفْحا  َو  ِنامیْألا  ِْظفِِحب 
. َنُوبِغار َکَیِلا  اَّنِا  َِکلْضَف  ْنِم  انْدِز  َو  ٍۀِیفاع ، َو  ٍۀَمِْعن  ْنِم  اِنب  ام  ْریَُغت  َو ال  َکَتَمِْعن ، اْنُبلْسَت  َو ال  َكِزْرِح ، یف  اْنلَعْجا  َّمُهّللَا 

ربمغیپ و رب  تاولـص  دنوادخ و  يانث  و  ِِهَّلل . ُدْـمَْحلاَو  ُرَبْکَا ، ُهَّللاَو  ُهَّللا ، اَِّلا  َهِلا  وگب ال  رایـسب  عوشخ و  لاح  اب  ورب  نوریب  دوخ  لزنم  زا  هاگنآ 
: هک هدش  تیاور  راقو و  یمارآ و  هب  تفیب  هار  تسرفب و  مهیلع  هّللا  ُتاولص  وا  لآ 

ار و یلاعت  يادخ  دننک  یم  حیبست  هک  کلم  رازه  داتفه  یقرع  ره  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  راّوز  قرع  زا  دـنک  یم  قلخ  یلاعت  قح 
دوش اپرب  تمایق  زور  هکنآ  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راّوز  يارب  وا و  يارب  دننک  یم  رافغتسا 

مّود

نوزحم و ار  ترـضح  نآ  نک  ترایز  يوَِرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  هب  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
درگرب امن و  بلط  ار  دوخ  تاجاح  تسا و  هدش  دیهش  لاوحا  نیا  اب  ترضح  نآ  هک  هنشت  هنسرگ و  هدولآ و  رابغ  وم و  هدیلوژ  كانمغ و 

هدم رارق  دوخ  نطو  ار  نآ  و 

موس

ای ریش  ینعی  نبل  اب  نان  ار  دوخ  كاروخ  دهدن و  رارق  اهاولح  ینایرب و  دننام  ذیذل  ياهزیچ  زا  ار  هشوت  ترضح  نآ  ترایز  رفس  رد  هکنآ 
: دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دهد  رارق  تسام 

اهاولح نایرب و  ياههلاغزب  اهنآ  رد  هک  دنرادیم  رب  اههرفُـس  دوخ  اب  دنور و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  یتعامج  هک  ماهدینش 
دنرادیمن رب  دوخ  اب  ار  اهنیا  دنورب  دوخ  ناتسود  ای  ناردپ  ربق  ترایز  هب  رگا  تسه و 

: هک دومرف  رمع  نب  ّلضفم  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
لّـضفم دینک  ترایز  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دینکن  ترایز  دـینکن و  ترایز  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک  ترایز 

: هک دومرف  یتسکش  ارم  تُشپ  تفگ 
رب دوخ  اب  اههرفـس  دـیور  یم  هک  ترـضح  نآ  ترایز  هب  دـیور و  یم  كانمغ  نیگهودـنا و  دـیورب  دوخ  ناردـپ  ربق  ترایز  هب  رگا  هّللاو 

دیورب دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  دیاب  یم  هکلب  دیرادیم 
: دیوگ فلؤم 

ناشیا هار  نیب  رد  هک  يدالب  رد  هاگره  دـنیامنب و  رفـس  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  هظحـالم  هک  راّـجت  اـینغا و  يارب  تسا  هتـسیاش  ردـقچ  سپ 
ار اهنآ  ياهیروخراهان  هرفس و  ناشلزنم  زا  تکرح  نامز  رد  دننک و  یم  ینامهیم  توعد و  ار  ناشیا  هک  ناشناتـسود  ضعب  البرک  ات  تسا 
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يارب تسین  هتـسیاش  میتسه و  البرک  رفاسم  ام  هک  دنیوگب  دننکن و  لوبق  دـننک  یم  ّولمم  اهینایرب  ریاس  نایرب و  غرم  هذـیذل و  تاخوبطم  زا 
. اهاذغ وحن  نیا  هب  يّذغت  ام 

: هک هدرک  تیاور  هللا  همحر  ینیلک  خیش 
اهنز و ریاس  دنتسیرگ  تسیرگ و  ترضح و  نآ  يارب  دومن  متام  هماقا  ترضح  نآ  هیبلک  هجوز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب 

ینوج دنداتـسرف  هیده  هرّدخم  نآ  يارب  یئاج  کی  زا  سپ  دماین  ناشکـشا  رگید  دش و  کشخ  اهنآ  ياهکـشا  هک  يّدح  ات  ناراکتمدـخ 
نآ همرتحم  نآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  رد  دنریگب  یتّوق  نآ  ندروخ  زا  هکنآ  يارب  دناهتفگ  اطَق  غرم  ار  نآ  ینعم  هک 

مالـسلا هیلع  نیـسح  متام  رد  نآ  هب  دیئوجب  تناعتـسا  هک  امـش  يارب  هداتـسرف  ینالف  هک  تسا  ياهیده  دنتفگ  تسیچ  نیا  دیـسرپ  دید  ار 
: دومرف

« اِهب ُعَنْصَن  امَف  ٍسْرُع  یف  انَْسل  »
! كاروخ نیا  هب  هچ  ار  ام  میتسین  یسورع  رد  هک  ام 

دندرب نوریب  هناخ  زا  ار  نآ  دومرف  رما  سپ 

مراهچ

سپ لـیلذ  هدـنب  دـننام  نتفر  هار  عوشخ و  ینتورف و  عضاوت و  تسا  بودـنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  رفـس  رد  هک  ییاـهزیچ  زا 
لاثما دیامن و  یم  تکرح  تعرـس  هب  راخب  هّوق  هب  هک  هدـیدج  بکارم  نیا  رب  دـنوش  یم  راوس  ترـضح  نآ  ترایز  قیرط  رد  هک  یناسک 

دنور یم  البرک  هب  تّقـشم  یتخـس و  هب  هک  ادخ  ناگدـنب  نیرئاز و  ریاس  رب  دـننکن و  رُّبَکَت  رُّبََجت و  هک  دنـشاب  دوخ  تفتلم  یلیخ  دـیاب  نآ 
سونایقد و نیـصوصخم  زا  اهنآ  هک  دناهدرک  لقن  فهک  باحـصا  لاوحا  رد  ءاملع  دننکن  رظن  تراقح  مشچ  هب  ار  اهنآ  دنیامنن و  یگرزب 

دندمآرب دوخ  راک  حالـصا  یتسرپادخ و  رکف  هب  دومرف و  اهنآ  لاح  لماش  ار  دوخ  تمحر  یلاعت  قح  هک  یتقو  دـندوب  وا  يارزو  هلزنم  هب 
هدش و اهبسا  رب  راوس  سپ  دنوش  لوغشم  ادخ  تدابع  هب  هتفرگ  يوام  يراغ  رد  دنریگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  دندید  نیا  رد  ار  دوخ  حالص 

: تفگ دوب  اهنآ  زا  یکی  هک  اخیلمت  دنتفر  هار  لیم  هس  هک  نیمه  دندمآ  نوریب  رهش  زا 
« ْمُِکلُجْرَا یلَع  اوُْشما  َو  ْمُِکلویُخ  ْنَع  اُولِْزنِا  اْینُّدلا  ُْکُلم  َبَهَذ  َو  ِةَرِخْألا  ُۀَنَکْسَم  ْتَءاج  ُهاتَوِْخا  ای  »

اهبسا زا  نونکا  تشاذگ  رانک  دیاب  ار  ایند  تسایر  کلم و  تفر و  تنکسم  يریقف و  وحن  هب  دیاب  تسا و  ترخآ  هار  هار ، نیا  ناردارب  يا 
بیـصن امـش  رما  رد  یـشیاشگ  دیامن و  محر  امـش  رب  امـش  راگدرورپ  دیاش  ات  دیورب  یلاعت  قح  هاگرد  هب  هدایپ  ياپ  اب  دیوش و  هدایپ  دـیاب 

هکنآ ات  دنتفر  هار  خسرف  تفه  هدایپ  ياپ  اب  نیمّظعم  نیمرتحم  نآ  زور  نآ  رد  دندش و  هدایپ  شیوخ  ياهبـسا  زا  یگمه  سپ  دـیامرف  امش 
ره هک  دننادب  مه  دنشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  بلطم  نیا  رّهطم  ربق  نیا  نیرئاز  سپ  دیدرگ  رطاقتم  اهنآ  زا  نوخ  دش و  حورجم  ناشیا  ياهاپ 

رفعج ماما  ترضح  زا  بانج  نآ  ترایز  بادآ  رد  اذهل  دش و  دهاوخ  وا  ماقم  تعفر  ثعاب  دنک  عضاوت  ادخ  يارب  صخش  هار  نیا  رد  هچ 
ره ددـع  هب  وا  يارب  زا  دـسیونب  یلاعت  قح  هدایپ  دورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص 
نک لسغ  یسرب  تارف  ّطش  هب  نوچ  سپ  هجرد  رازه  تشهب  رد  وا  يارب  زا  دنک  دنلب  هانگ و  رازه  وا  زا  دنک  یم  وحم  هنسح و  رازه  یماگ 

لیلذ هدنب  نتفر  هار  دننام  ور  هار  ریگب و  دوخ  تسد  رد  ار  دوخ  ياهلعن  نک و  هنهرب  ار  دوخ  ياهاپ  و 

مجنپ

ار وا  هدومن و  مامتها  وا  راک  رد  دوش  نکمم  ات  تساوخ  یتناعتـسا  وا  زا  هدش و  هتـسخ  هدناماو و  هک  دید  هدایپ  راّوز  هار  نیب  رد  رگا  هکنآ 
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: هک هدرک  تیاور  نوراه  وبا  زا  ربتعم  دنس  هب  ینیلک  خیش  دیامن  یئانتعا  یب  فافختسا و  وا  هب  ادابم  دناسرب و  لزنم  هب 
فافختسا هک  امـش  يارب  زا  هدش  هچ  دندوب  وا  دزن  رد  هک  یمدرم  هب  دومرف  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  مدوب  رـضاح  نم 

هب ای  امـش  هب  مینک  فافختـسا  ام  هکنآ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ  ناسارخ و  لها  زا  يدرم  اهنآ  نیب  زا  تساخرب  سپ  ام  هب  دـیئامن  یم 
مرب یم  هانپ  تفگ  درم  نآ  ارم  يدومن  راوخ  يدرمش و  کبس  هک  یتسه  صاخـشا  نآ  زا  یکی  تدوخ  وت  يرآ  دومرف  امـش  رما  زا  يزیچ 
تفگ وت  اب  میدوب  هفحج  هب  کیدزن  هک  یتقو  رد  ار  سک  نالف  يدینـشن  ایآ  وت  رب  ياو  دومرف  ار  امـش  مشاـب  هدومن  راوخ  نم  هک  ادـخ  هب 

وا هب  فافختـسا  يدرکن و  دنلب  وا  يوس  هب  رـس  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  مدش  هتـسخ  نم  دنگوس  ادـخ  هب  هک  نک  راوس  لیم  کی  ردـقب  ارم 
هدرک عیاض  ار  ادخ  تمرح  هدومن و  راوخ  ار  ام  دیامن  راوخ  ار  ینمؤم  هک  یسک  ره  يدومن و 

اجنآ هب  میدرک  رکذ  ماقم  نیا  اب  تسا  بسانم  هک  نیطقی  نب  یلع  زا  یتیاور  اب  یمالک  مهن  بدا  رد  ترایز  بادآ  رد  ام  هک  دیوگ  فلؤم 
نکل درادـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  هب  صاـصتخا  دـش  رکذ  اـجنیا  رد  هک  بدا  نیا  تسا و  یئوکین  هظعوم  نآ  رد  هک  نک  عوجر 

میدومن رکذ  اجنیا  رد  ام  اذهل  دتفا  یم  قافتا  یلیخ  ترضح  نآ  ترایز  هار  رد  بلطم  نیا  نوچ 

مشش

تردـپ ترایز  هب  ام  نوچ  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  هب  هک  تسا  يورم  ملـسم  نب  دّـمحم  ردـقلالیلج  هقث  زا 
دومرف تسمزال  نایجاح  رب  هچنآ  تسا  مزال  ام  رب  سپ  تفگ  یلب  دومرف  میّجح  رد  هک  تسنانچ  ایآ  میور  یم  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح 

: هک
تسمزال ریخ و  نخـس  رگم  یئوگب  نخـس  مک  هک  تسا  مزال  وت  رب  تسا و  وت  قیفر  هک  ره  اب  یئامنب  تبحاصم  وکین  هک  تسا  مزال  وت  رب 

يوش و ریاح  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  ینک  لسغ  هک  تسمزـال  دـشاب و  هزیکاـپ  تیاـههماج  هک  تسمزـال  ینکب و  رایـسب  ادـخ  داـی  هک  وت  رب 
زا يراد  هاگن  ار  دوخ  هک  دیاب  یتسرفب و  رایسب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  ینکب و  رایسب  زامن  یشاب و  ّتقر  عوشخ و  اب  هک  تسمزال 

رگا ینکب و  دوخ  ناشیرپ  نمؤم  ناردارب  هب  ناسحا  یناشوپب و  ههبش  مارح و  زا  ار  دوخ  هدید  هک  دیاب  ار و  وت  تسین  راوازـس  هک  یئاهزیچ 
وت رب  تسمزال  ینک و  تمـسق  ربارب  ناشیا  دوخ و  ناـیم  ار  دوخ  یجرخ  ینک و  يریگتـسد  ار  وا  هدـش  ماـمت  شیجرخ  هک  ینیبب  ار  یـسک 

مـسق رایـسب  تموـصخ و  ینک  كرت  تسا و  هدرک  یهن  اـهنآ  زا  ادـخ  هک  یئاـهزیچ  زا  يراـکزیهرپ  تسا و  نآ  هب  وـت  نید  ماوـق  هک  هیقت 
یم بجوتـسم  وت و  يارب  زا  هرمع  ّجـح و  باوث  دوش  یم  مامت  ینک  نینچ  نوچ  سپ  دـشاب  مسق  نآ  رد  هک  هعزاـنم  هلداـجم و  ندروخ و 

ناهانگ و شزرمآ  هب  يدرگرب  هکنیا  نداتفا  رود  دوخ  لها  زا  ندرک و  جرخ  لام  هب  ياهدرک  وا  باوث  بلط  هک  یسک  نآ  بناج  زا  يوش 
ادخ يدونشخ  تمحر و 

متفه

يدیسر اونین  هب  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا  تیاور  رد 
یشاب یم  میقم  اجنآ  رد  هک  یمادام  روخم  تشوگ  شکم و  همرس  لامم و  دوخ  رب  نغور  راذگب و  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهراب 

متشه

لسغ هک  ره  هک  تسلوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یثیدح  رد  تسا  رایـسب  نآ  تلیـضف  رد  تایاور  هک  تسا  تارف  بآ  هب  لسغ 
هچرگا دشاب و  هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  دوش  یلاخ  ناهانگ  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دنک  ترایز  تارف و  بآ  هب  دنک 
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: هک هدش  تیاور  دشاب و  هدوب  هریبک  ناهانگ 
هب ترایز  لسغ  ام  رب  دـشاب  راوشد  میورب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ام  هک  دوش  اسب  هک  دـش  ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ 

: هک دومرف  نآ  ریغ  ای  امرس  ببس 
ریشب زا  دیاین و  رد  هرامش  هب  هک  ردقنآ  تلیضف  زا  وا  يارب  دوش  هتـشون  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنک  ترایز  تارف و  رد  دنک  لسغ  هک  ره 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تستیاور  ناّهد 
هکنآ رگم  یمدق  دراذگن  یمدق و  درادنرب  تارف ، رد  دنک  لسغ  دریگب و  وضو  سپ  دورب  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  ره 

هرمع هّجح و  وا  يارب  یلاعت  قح  دسیونب 
تاـیاور یـضعب  زا  هکناـنچ  تسبوخ  دوش و  عقاو  ترـضح  نآ  ربق  ربارب  هک  یعـضوم  زا  تارف  زا  نک  لـسغ  هک  تستاـیاور  یـضعب  رد  و 
ترـضح نآ  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  هبترم  دص  ُهَّللا و  َِّالا  َهِلا  هبترم ال  دَص  ُرَبْکَا و  هّللَا  هبترم  دـص  دـسرب  تارف  هب  نوچ  دوش  یم  هدافتـسا 

دتسرفب

مهن

هب مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هکناـنچ  وش  لـخاد  تسا  عقاو  قرـشم  بناـج  رد  هک  يرد  زا  يوش  سدـقم  ریاـح  لـخاد  یتساوخ  نوچ 
دندومرف یّسانک  فسوی 

مهد

: هک دومرف  رمع  نب  لّضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هیولوق  نبا  تیاور  رد 
زا یبیـصن  هملک  ره  هب  ار  وت  هک  ناوخب  ار  تاـملک  نیا  تسیاـب و  هضور  رد  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  هب  یـسرب  نوچ  لّـضفم  يا 

: دوب دهاوخ  یهلا  تمحر 
، ِهَّللا ِةَْوفَِص  َمَدآ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلوُسَر  یِصَو  ِیلَع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یِضَّرلا ِنَسَْحلا  َثِراَو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُقیّدِّصلا ُدیهَّشلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، یِقَّْتلا ُّرآْبلا  یِصَْولا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َِکلْحَِرب ْتَخانَاَو  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  ُمالَّسلَا 
َِکب َنیقِدْحُمْلا  ِهَّللا  ِۀَِکئالَم  یلَع  ُمالَّسلَا 
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، ُنیقْیلا َکیتَا  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَع  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَا  َو  َةاکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

هدز اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  هک  يراد ، یـسک  باوث  لثم  يراذگ  یم  ای  يرادیمرب  هک  یمدق  ره  هب  يوش و  یم  هناور  ربق  يوس  هب  سپ 
: وگب لامب و  ربق  رب  تسد  یسرب  ربق  کیدزن  هب  نوچ  سپ  ادخ  هار  رد  دشاب 

ِِهئامَس  َو  ِهِضْرَا  یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
هبترم رازه  هرمع  جح و  هک  يراد  یـسک  باوث  لثم  ترـضح  نآدزن  ینک  یم  هک  تعکر  ره  هب  يوش و  یم  زامن  هجوتم  يور و  یم  سپ 

ربخلا لسرم  ربمغیپ  اب  دشاب  هداتسیا  داهج  هب  ادخ  يارب  زا  هبترم  رازه  دشاب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دشاب و  هدرک 

مهدزای

مالسلا هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  مورب  هک  مدیسرپ  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  متفر  تفگ  هک  تسلوقنم  ینئادم  دیعسوبا  زا 
ناـگزیکاپ و نیرتهزیکاـپ  ناـکین و  نیرتکین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  تراـیز  هب  ورب  یلب  دومرف 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  ترضح  حیبست  هبترم  رازه  ترـضح  نآ  رـس  دزن  ینک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  نوچ  ناراکوکین و  نیرتراکوکین 
نکب و زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  دزن  سپ  ناوخب  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  حیبست  هبترم  رازه  ترضح  نآ  ياهاپ  دزن  ناوخب و  ار 

حیبـست موش  وت  يادـف  متفگ  دوب  دـهاوخ  وت  يارب  زا  میظع  باوث  ینک  نینچ  نوـچ  سپ  ناوـخب  نمحّرلا  سی و  هروـس  تعکر  ود  نآ  رد 
: تسا نیا  مالسلا  هیلعیلع  حیبست  دیعسوبا  يا  یلب  دومرف  زومایب  نم  هب  ار  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و 

، ِهِمْکُح یف  ًادَحَا  ُكِرْـشی  يذَّلا ال  َناْحبُـس  ُهَدـْنِع ، ام  ینْفی  يذَّلا ال  َناْحبُـس  ُهُِملاعَم ، ُدـیبَت  يذَّلا ال  َناْحبُـس  ُُهِنئآزَخ ، ُدَْـفنَت  يذَّلا ال  َناْحبُس 
، ُهُریَغ َهِلا  يذَّلا ال  َناْحبُس  ِِهتَّدُِمل ، َعاطِْقنا  يذَّلا َال  َناْحبُس  ِهِرْخَِفل ، َلالْحِمْضا  يذَّلا َال  َناْحبُس 

: تسا نیا  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  حیبست  و 
، ِمیظَْعلا ِخِذاْبلا  ِلالَْجلايِذ  َناْحبُس 

، ِفینُْملا ِخِماَّشلا  ِّزِْعلايِذ  َناْحبُس 
، ِمیدَْقلا ِرِخاْفلا  ِْکلُْملايِذ  َناْحبُس 

، ِلامَْجلا َو  ِۀَجْهَْبلايِذ  َناْحبُس 
، ِراقَْولا َو  ِروُّنلِاب  يّدََرت  ْنَم  َناْحبُس 

. ِءآوَْهلا ِیف  ِریَّطلا  َْعقَو  َو  افَّصلا ، ِیف  ِلْمَّنلا  ََرثَا  يری  ْنَم  َناْحبُس 

مهدزاود

هک هتفگ  سوواط  نب  دیس  تسلوبقم  ترضح  نآ  دزن  زامن  هک  اریز  دروآ  اجب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  ار  هلفان  هضیرف و  زامن  هکنآ 
: هک هدش  تیاور  انامه  فیرش  ریاح  رد  هلفان  هضیرف و  دوشن  توف  وت  زا  هک  نک  دهج  ّدج و 

هرمع اب  هلفان  زامن  ّجح و  اب  تسا  ربارب  ترضح  نآ  دزن  یبجاو  زامن 
هیلع قداص  ترـضح  زا  يربتعم  تیاور  رد  فیرـش و  ریاـح  رد  زاـمن  يارب  يرایـسب  باوث  تشذـگ  لّـضفم  تیاور  رد  هک  دـیوگ  فلؤم 
هرمع ّجـح و  باوث  دـنکب  ترـضح  نآ  دزن  تعکر  راهچ  ای  زامن  تعکر  ود  ار و  ترـضح  نآ  دـنک  ترایز  هک  ره  هک  تسلوقنم  مالـسلا 
ندرک رس  الاب  رد  ترضح و  نآ  ربق  بقع  رد  ار  نآ  ریغ  ترایز و  زامن  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاظ  رابخا  زا  هچنآ  دوش و  هتشون  وا  يارب 
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ترـضح زا  تسا  یلامث  هزمحوبا  تیاور  رد  دشابن و  سّدـقم  ربق  لصا  يذاحم  هک  دتـسیاب  رتبقع  دـنک  رـس  الاب  رد  رگا  تسبوخ و  ود  ره 
تعکر رد  ناوخب و  سی  هروس  دـمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  دراذـگب  زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  رـس  دزن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص 

نک زامن  يوش  غراف  نوچ  تسا و  رتهب  رس  يالاب  رد  نکب و  ار  زامن  ربق  تشپ  رد  یهاوخ  رگا  ناوخب و  نمحّرلا  هروس  دمح و  هروس  مّود 
مالـسلا هیلعرقاـب  ترـضح  زا  هیولوق  نبا  دـننک و  تراـیز  هک  يربق  ره  دزن  تسا  راـچان  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  نیا  اـّما  یهاوخ و  هچنآ 

: هک هدرک  تیاور 
راهچ هیلع و  هّللا  تاولـص  نیـسح  ربق  دزن  يورب  دـهد  يُور  وت  يارب  یتجاـح  هاـگره  هک  ار  وت  تسعناـم  هچ  نـالف  يا  دومرف  یـصخش  هب 
هلفاـن زاـمن  ّجـح و  اـب  تسلداـعم  ترـضح  نآ  دزن  هضیرف  زاـمن  هک  یتسرد  هب  یبـلطب  ار  دوخ  تجاـح  سپ  وا  دزن  يراذـگ  زاـمن  تعکر 

هرمع اب  تسلداعم 

مهدزیس

یئاهزیچ زا  یکی  هیماس  هّبق  نآ  تحت  رد  اعد  تباجا  هک  اریز  تسا  ءاعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرّهطم  هضور  رد  لامعا  هدمع  هک  نادب 
ضرع هبوت و  هبانا و  عّرضت و  رد  هتسناد  تمینغ  ار  نآ  دیاب  رئاز  هدومرف و  فطل  ترضح  نآ  هب  یلاعت  ّقح  تداهـش ، ضوع  رد  هک  تسا 

دنچ نم  دوبن  راصتخا  يانب  رگا  هدـش و  دراو  هیلاع  نیماـضم  اـب  يرایـسب  هیعدا  ترـضح  نآ  تاراـیز  یط  رد  دـنکن و  یهاـتوک  تاـجاح 
رخاوا رد  ام  تسا و  اهاعد  نیرتهب  هک  دناوخب  دـناوت  هچنآ  هلماک  هفیحـص  ياهاعد  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  مدرک و  یم  رکذ  اجنیا  رد  یئاعد 
یئاعد باتک  نیا  تاقحلم  رد  هک  نادـب  و   ] دوش هدـناوخ  هفیرـش  ياهمرح  همه  رد  هک  مینک  لقن  یئاعد  هعماج  تارایز  زا  دـعب  باـب  نیا 

تهج هب  و  هنم ]» . » ینکن تلفغ  نآ  زا  دوش ، یم  هدـناوخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـضور  رد  هک  تسا  اـهاعد  نیرتعماـج  هک  دوش  یم  رکذ 
هک تسا  نیا  اعد  نآ  مینک و  یم  رکذ  هدش  لقن  تارایز  زا  یکی  نمـض  رد  هک  ار  رـصتخم  ياعد  نیا  میراذـگن  یلاخ  ار  ّلحم  نیا  هکنآ 

: یشاب هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  هک  یلاح  رد  فیرش  مرح  نآ  رد  یئوگ  یم 
َو یِجئاوَح ، يدیَس  ای  َتِْملَع  ْدَق  َو  َکِیبَن ، ِْنباَو  َِکتَّجُح  ِْربَِقب  يذالَم  َو  یعُّرَـضَت  َو  یماقَم ، يَرت  َو  یمالَک  ُعَمْـسَت  َو  یناکَم ، يَرت  ْدَق  َّمُهّللَا 
ِِهب یْنلَعْجاَف  َِکلوُسَر ، یِلا  َو  َکَیِلا  ِِهب  ًابِّرَقَتُم  َُکتیَتَا  ْدَق  َو  َِکنیمَا ، َو  َِکتَّجُح  َو  َِکلوُسَر  ِْنبِاب  َکَیِلا  ُتْهَّجََوت  ْدَق  َو  یلاح ، َکیَلَع  یفْخی  ال 
یل ِْضقا  َو  یتَبْغَر ، َو  یتَوْهَِـشب  یَلَع  ْلَّضَفَت  َو  يانُم ، یل  ْبَه  َو  یلَمَا ، یتَرایِِزب  ینِطْعَا  َو  َنیبَّرَقُْملا ، نم  ِةَرِخْألا و  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیجَو  َكَْدنِع 

َو اْینُّدـلا  َو  ِنیّدـلا  ِْرمَا  ْنِم  َُکتْوَعَد ، ام  ِعیمَج  یف  َۀـَباجِْألا  ِیْنفِّرَع  َو  یئآعُد ، ْبیَُخت  َو ال  یئآـجَر ، ْعَطْقَت  ـال  َو  ًاـِبئآخ  ینَّدَُرت  ـال  َو  یِجئآوَح ،
یف ْمُُهتیُمت  َو  ٍۀـِیفاع ، یف  ْمِهییُْحت  َنیذَّلا  َنِم  َضارْعَْألا ، َو  َنَتِْفلا  َو  َضاْرمَأـْلا ، َو  اـیالَْبلا  ُمُْهنَع  َْتفَرَـص  َنیذَّلا  َكِداـبِع  ْنِم  یْنلَعْجا  َو  ِةَرِخأـْلا ،

َو يدلَُو  َو  یلْهَا  َو  یـسْفَن ، یف  ُلِّمَُؤا  اـم  َحالَـص  َکـْنِم  ٍّنَِمب  یل  ْقِّفَو  َو  ٍۀـِیفاع ، یف  ِراَّنلا  َنِم  ْمُهُریُجت  َو  ٍۀـِیفاع ، یف  َۀَّنَْجلا  ُمُُهلِخْدـُت  َو  ٍۀـِیفاع ،
. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  یَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَا  ام  ِعیمَج  َو  یلام ، یناوِْخا و 

مهدراهچ

: هک هدش  تیاور  تسا و  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  لامعا  هلمج  زا 
هیلع هّللا  تاولص  نیسح  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  یتسرف  یم  تاولص  ترضح و  نآ  فیرش  فتک  دزن  رس  تشپ  یتسیا  یم

: هدرک لقن  تارایز  زا  یکی  نمض  رد  ترضح  نآ  يارب  ار  تاولص  نیرئاّزلا  حابصم  رد  سوواط  نب  دیس  و 
، ًۀَکَرابُم ًۀیِکاز  ًۀـیِمان  ًةولَـص  ِتابُرُْکلا ، ِریـسَا  َو  ِتارَبَْعلا ، ِلیتَق  ِدـیهَّشلا ، ِمُولْظَْملا  ِنیَـسُْحلا  یلَع  ِّلَص  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

، َنیِملاْعلا َّبَر  ای  َنیلَسْرُْملا ، َو  ِءآِیْبنَْألا  ِدالْوَا  ْنِم ] ٍدَحَا   ] یلع َتیَّلَص  ام  َلَْضفَا  اهُرِخآ ، ُدَْفنی  َو ال  اُهلَّوَا  ُدَعْصی 
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ِرْهُّطلا ِقیّدِّصلا ، ِمامِْإلا  ِۀَـفیلَْخلا ، یِـصَْولا  َو  ِدِـهاَّزلا ، ِدـِباْعلا  َو  ِدـِئآْقلا ، ِدـیَّسلا  َو  ِلوُذْـخَْملا  ِمُولْظَْملا  ِلُوتْقَْملا  ِدـیهَّشلا  ِمامِْألا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
ِةَُّرق َو  ِلوُسَّرلا ، ِْطبِس  يدُْهلا ، ِماِما  ِِملاْعلا  ِدِهاجُْملا  ِِدئاَّذلا ، ِدِهاَّزلا  يِدْهَْملا ، يِداْهلا  یِقَّتلا  َو  یِـضْرَْملا ، یِـضَّرلا  َو] ، ] ِكَرابُْملا ِبیَّطلا  ِرِهاَّطلا 

، َمَّلَس َو  هلآ  ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ِلُوتَْبلا ، ِنیَع 
َکیف ٍِلباق  َریَغ  َِکنامیا ، یلَع  َلَْبقَا  َو  َِکناوْضِر ، یف  ََغلاب  َو  َِکتیِـصْعَم ، ْنَع  یهَن  َو  َِکتَعاِطب  َلِمَع  امَک  يالْوَم ، َو  يدیَـس  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 

یف َشاعَف  ِباتِْکلِاب ، َۀَّنُّسلا  ییْحی  َو  ِباوَّصلِاب ، َرْوَْجلا  ُمِدْهی  َکیَدی  َنَیب  َماق  َو  َکیَلَع ، ْمُهُّلُدـی  َو  َکَیِلا ، َدابِْعلا  وُعْدـی  ًۀـِینالَع ، َو  ًاّرِـس  ًارْذُـع ،
َدَهاج َْلب  ٍراهَن ، َو ال  ٍلَیل  یف  َکِصْعی  َْمل  ًادوُقْفَم ، َکَیِلا  یـضَق  َو  ًاحوُدْـکَم ، َکـِئآِیلْوَا  یف  َو  َکـِتَعاط  یلَع  یـضَم  َو  ًادوُدْـکَم ، َکـِناوْضِر 

، َراَّفُْکلا َو  َنیِقفانُْملا  َکیف 
، ًاموُحْرَم یـضَم  َو  ًامُولْظَم ، َِلُتق  َو  ًامیرَک ، َلَتاق  ْدَقَف  َباقِْعلا ، ِهیِلتاِقل  َو  َباذَْـعلا ، ُمِهیَلَع  ْفِعاض  َو  ِراْربألا ، َنیقِداَّصلا  ِءآزَج  َریَخ  ِهِزْجَاَف  َّمُهّللَا 

َْمل َو  َناـطیَّشلا ، ِِهْلتَق  یف  اوُعاـطَا  َو  ِناـمیْألا ، یَلَع  ُهُولَتَق  ِدَـمَتْعُْملا ، ِدْـمَْعلِاب  ُهُولَتَقَف  َدَـبَع ، َو  یّکَز  ْنَم  ُْنبا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنبا  اـَن  َا  ُلوـُقی 
َنمْحَّرلا ِهیف  اُوِبقاری 

َمْوی ِِلئآضَْفلا  ِمَِسق  ِلَْضفَِاب  ُهْصُـصْخا  َو  ُهَرْـصَن ، اـِهب  ُلِّجَُعت  َو  ُهَْرمَا ، اـِهب  ُرِهُْظت  َو  ُهَرْکِذ ، اـِهب  ُعَفَْرت  ًةولَـص  يـالْوَم ، َو  يدیَـس  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا 
َو یلْعألا ، ِعیفَّرلا  یف  َنیبَّرَقُْملا  ِفَرَش  یف  َِکتَمْحَر  ِفَرَش  ْنِم  ُهْعَفْرا  َو  َنیمَّرَکُْملا ، ِفَرَـش  یلْعَا  ُهْغَِّلب  َو  ِلِع ، َنییّ یلْعَا  یف  ًافَرَـش  ُْهدِز  َو  ِۀَمیِْقلا ،

َۀَلیزَْجلا َۀَمارَْکلا  َو  َۀَلیضَْفلا ، َو  َلْضَْفلا  َو  َۀَلیلَْجلا ، ََۀلِْزنَْملا  َو  َۀَلیسَْولا  ُهْغَِّلب 
یْنلِخْدَا يالْوَم ، يدیَس و  ای  ْرَکْذی ، َْمل  امَّلُک  َو  َرِکُذ  امَّلُک  يالْوَم ، يدیَـس و  یلَع  ِّلَص  َو  ِِهتیِعَر ، ْنَع  ًاماِما  َتیَزاج  ام  َلَْضفَا  اَّنَع  ِهِزْجاَف  َّمُهّللَا 

َْتعَفَـش نآ  و  َتیطُْعا ، َْتلَئَـس  ْنِا  ًۀَـعیفَر ، ًۀـَلِْزنَم  َو  ًارْدَـق  َو  ًاهاج  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنِاَف  ّیبَر ، َو  َکِّبَر  ْنِم  یْنبِهْوَتْـسا  َو  َِکتَْرمُز ، َو  َِکبْزِح  یف 
َو یلَمَا  َکَّنِاَـف  یمْرُج ، ِمیظَع  َو  یْلِعف ، ِحـیبَق  َو  یلَمَع ، ِءوُِسل  ِلاوْهـألا  َو  ِدـِئآدَّشلا  َدـْنِع  ینِّلَُخت  ـال  َكـالْوَم ، َو  َكِدـْبَع  یف  َهَّللا  َهَّللَا  َْتعِّفُش ،
َو ًۀَمْرُح ، ُبَجْوَا  َو ال  ًاّقَح ، ُمَظْعَا  یِه  ٍۀَلیـسَِوب  ِهَّللا  َیِلا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِلَّسَوَتی  َْمل  َکِّبَر ، َو  ّیبَر  ِهَّللا  یِلا  یتَلیـسَو  َو  يدَـمَتْعُم ، َو  یتَِقث  َو  یئآجَر 

ُریَخ ُهَّنِا  ْمُِکئآِیلْوَِأل ، َو  ْمَُکل  اهَّدَعَا  یتَّلا  ٍنْدَع  ِۀَّنَج  یف  ْمُکاِیا  َو  ینَعَمَج  َو  یبُونُِذب ، ْمُْکنَع  ُهَّللا  ِینَفَّلَخ  ال  ِتیَْبلا ، َلْهَا  ْمُْکنِم  ُهَْدنِع  ًارْدَق  ُّلَجَا  ال 
، َنیمِحاَّرلا ُمَحْرَا  َو  َنیِرفاْغلا ،

َْمل امَّلُک  َو  ُمالَّسلا ، َرِکُذ  امَّلُک  ِهیَلَع  ِّلَص  َو  ٌمیرَک ، ٌداوَج  َکَّنِا  َمـالَّسلا ، ُْهنِم  اـنیَلَع  ْدُدْرا  َو  ًامالـس ، ًةَریثَک و  ًۀـیَِحت  يـالْوَم  َو  يدیَـس  ِْغْلبَا  َّمُهّللَا 
. * َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ْرَکْذی ،

لقن مالـسلا  مهیلع  هرهاط  جـجح  رب  یتاولـص  باب  رخاوا  رد  میدرک و  لـقن  اروشاـع  زور  لاـمعا  رد  ار  تراـیز  نآ  اـم  هک  دـیوگ  فلؤم 
نکم كرت  زین  ار  نآ  ندناوخ  دوب و  دهاوخ  جردنم  نآ  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  يرصتخم  تاولص  هک  درک  میهاوخ 

مهدزناپ

نیا دـشاب  هدـش  رّطـضم  یملاظ  ملظ  زا  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  راوازـس  ینعی  ملاظ  رب  تسمولظم  ياعد  هرّونم  هضور  نیا  لامعا  هلمج  زا 
هدومرف هدومن  رکذ  هعمج  لامعا  رد  دّـجهتم  حابـصم  رد  هللا  همحر  هفئاّطلا  خیـش  هک  تسا  نانچ  اـعد  دـناوخب و  رّونم  مرح  نآ  رد  ار  اـعد 

: تسا نیا  اعد  نآ  دنناوخب و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ربق  دزن  ار  مولظم  ياعد  تسا  بحتسم 
ُْتئِج ْدَق  َو  ُهاوْعَِدب ، یُنتَْهبی  َو  َِکئآِیلْوَا ، ِءآلَِِوب  یُنبیعی  َو  ِِهتیِذَِاب ، یُننیهی  َو  ِهِّرَِـشب ، ینُّلِذـی  ٌنالُف  َو  َِکتیادِِـهب ، ُمُرْکَا  َو  َِکنیدـِب  ُّزَتْعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

، ََۀباجِْألا َِکنآمَض  َو  ِءآعُّدلا ، ِعِضْوَم  یِلا 
. َۀَعاَّسلا َۀَعاَّسلا  ِهیَلَع  ینِدْعَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

: دیوگب دزادنیب و  ربق  رب  ار  دوخ  سپ 
دوش عطقنم  سفن  ات  ار  َرْصَّنلا  دنک  رّرکم  ردقنآ  َرْصَّنلا  َرْصَّنلا  ِهِِملاظ  یلَع  يدْعَتْسا  ٌمُولْظَم ، یماِما  يالْوَم 
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مهدزناش

: هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یعاّدلا  ةَّدُع  رد  هللا  همحر  دهف  نبا  هک  تسا  یئاعد  مرح  نآ  رد  لامعا  هلمج  زا 
: دیوگب مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رس  دزن  رد  دتسیاب  سپ  لجوّزع  دنوادخ  يوس  هب  دشاب  یتجاح  وا  يارب  زا  هک  ره  دندومرف 

ِهَّللا ِْدبَع  ابَا  ای 
یِجئآوَح  ِءآضَق  یف  ّیبَر  َو  َکَّبَر  ْلَئْساَف  ُقَزُْرت ، َکِّبَر  َْدنِع  یَح  َکَّنَا  َو  یمالَک ، ُعَمْسَت  َو  یماقَم  ُدَهْشَت  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

یلاعت هّللا  ءاشنا  دوش  یم  هدروآرب  وا  تجاح  هک  یتسرد  هب 

ّمهدفه

هدرک تیاور  سوواط  نب  دیـس  كرابت  هروس  نمحّرلا و  هروس  اب  سّدقم  رـس  دزن  رّهطم  مرح  نآ  رد  تسا  زامن  تعکر  ود  لامعا  هلمج  زا 
: هک

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  هروربم  هلوبقم  هّجح  جنپ  تسیب و  وا  يارب  دسیون  یم  نانم  دـنوادخ  دـناوخب  ار  زامن  نیا  هک  ره 
دشاب هدروآ  لمع 

مهدجیه

باتک زا  تیاور  لصا  هدومن و  لقن  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  تسنانچ  نآ  تیفیک  تسا و  هراختـسا  هیماس  هّبق  نآ  رد  لامعا  هلمج  زا 
دص روما  زا  يرما  رد  هک  ياهدنب  ره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  هدومرف  تسا  يریمح  دانـسألا  برق 

« ِهَّللا َناْحبُس  َو  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  َو ال  هّلل  ُدمحلا  َو   » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رَس  دزن  دتسیاب  هک  دنکب  نایملاع  دنوادخ  زا  ریخ  بلط  هبترم 
قح هتبلا  دنکب  ادخ  زا  ریخ  بلط  هبترم  دص  تسا و  وا  راوازـس  هچنانچ  دیوگب  ادخ  يانث  دمح و  دنک و  دای  يراوگرزب  هب  ار  ادخو  دیوگب 
دـص هک  دـنک  یم  وحن  نیا  هب  ریخ  بلط  رگید  تایاور  قفاوم  دروآ و  یم  وا  شیپ  دـیامن و  یم  وا  هب  رما  نآ  رد  تسا  وا  ریخ  هچنآ  یلاعت 

دیوگ یم  هبترم 
ٍۀِیفاع یف  ًةَریِخ  ِِهتَمْحَِرب  َهَّللا  ُریخَتْسَا 

مهدزون

دیدرک ترایز  هاگره  دومرف  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  هللا  همحر  یمق  هیولوق  نبرفعج  مساقلاوبا  لماک  لجا  خیش 
دنوش یم  رضاح  هظفح  زا  زور  بش و  هکئالم  هک  یتسرد  هب  ریخ و  زا  رگم  ار  توکس  دینک  تمزالم  ار  مالسلا  هیلع  هّللادبع  وبا  ترـضح 

هتـسویپ نتـسیرگ و  تّدش  زا  ار  ناشیا  دنهد  یمن  باوج  دنرئاح  رد  هک  هکئالم  ناشیا  اب  دننک  یم  هحفاصم  دـنرئاح و  رد  هک  هکئالم  دزن 
هظفح هکئالم  سپ  دـنوش  یم  تکاـس  تقو  ود  نیا  رد  هک  رجف  عولط  تقو  سمـش و  لاوز  تقو  رد  رگم  دنتـسه  يراز  هیرگ و  لوغـشم 

زا یئاهزیچ  زا  دنیامن  یم  لاؤس  ناشیا  دـنیامن و  یم  مّلکت  ناشیا  اب  تقو  ود  نیا  رد  هک  دوش  رهاظ  رجف  اتو  دوش  رهظ  ات  دـنوش  یم  رظتنم 
تیاور ترـضح  نآ  زا  زین  دـنریگ و  یمن  مارآ  نتـسیرگ  اعد و  زا  دـننک و  یمن  قطن  رئاح  هکئالم  تقو  ود  نیا  نیباـم  اـّما  نامـسآ و  رما 

: هک هدرک 
یم تبیـصم  باحـصا  تأیه  هب  دولآدرگ  وم و  هدیلوژ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هب  تسا  هدرک  لکوم  ار  کلم  رازه  راهچ  یلاعت  قح 
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دنور یم  الاب  کلم  رازه  راهچ  نآ  دنیآ و  یم  دورف  کلم  رازه  راهچ  دوش  یم  رهظ  نوچ  رهظ و  ات  حبص  عولط  زا  ترضح  نآ  رب  دنیرگ 
نآ رب  نتـسیرگ  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  نیا  زا  تسا و  رایـسب  نومـضم  نیا  هب  ثیداحا  حبـص و  عولط  ات  دـننک  یم  هیرگ  هتـسویپ  سپ 

تـسا نایعیـش  نازحـالا  تیب  هک  هکراـبم  هعقب  نآ  لاـمعا  زا  دوـش  هدرمـش  هک  تسا  هتـسیاش  هـکلب  بوـبحم  رّهطم  مرح  نآ  رد  ترـضح 
هک دوش  یم  دافتسم  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ناوفص  زا  يورم  هک  یثیدح  زا  ترـضح و  نآ  يارب  ندناوخ  هیثرم  نتـسیرگ و 
رب ناینِج  ندرک  هحون  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  رب  نینمؤملاریما و  نـالتاق  رب  ندرک  تنعل  رد  ادـخ  هاـگرد  رد  هکئـالم  عّرـضت 

ار اهنآ  یسک  رگا  هک  تسا  يوحن  هب  ناشیا  هودنا  يرایسب  دنامالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  حیرـض  رود  رد  هک  هکئالم  ندرک  هیرگ  ناشیا و 
دوب دهاوخن  اراوگ  وا  رب  ندرک  باوخ  ندیماشآ و  ندروخ و  دونشب 

ربق دزن  دنیآ  یم  یهورگ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دومرف  وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  يرـصب  داّمح  نب  هّللادبع  ثیدح  رد  و 
نابعش هام  همینرد  نیا  دننک و  یم  يرگهحون  ترضح  نآ  يارب  هک  ینانز  ناشیا و  ریغ  زا  ینامدرم  هفوک و  فارطا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح 

ياهراـپ دـنیامن و  یم  رکذ  ار  بئاـصم  رئاـس  تداهـش و  تـیفیک  ینعی  دـنناوخ  یم  هّـصق  یـضعب  دـننک و  یم  تـئارق  یــضعب  سپ  تـسا 
سپ يدومرف  ناـیب  هچنآ  زا  ياهراـپ  ماهدرک  هدـهاشم  نم  موش  تیادـف  يرآ  متفگ  سپ  دـنناوخ  یم  هیثرم  یخرب  دـننک و  یم  يرگهحون 

: دومرف
رارق ام و  يارب  دنناوخ  یم  هیثرم  دننک و  یم  حدم  ار  ام  دنیآ و  یم  ام  دزن  هب  هک  ار  یناسک  مدرم  نایم  رد  دادرارق  هک  ار  يدنوادخ  دـمَح 

دنرامـش یم  تشز  ار و  ناشیا  دـنیامن  یم  دـیدهت  ناشیا و  ریغ  زا  ای  ام  ناشیوخ  زا  ناشیا  رب  دـننز  یم  هنعط  هک  یناسک  ار  ام  نمـشد  داد 
رب دور  یمن  وا  ترایز  هب  هک  ره  دـیرگ و  یم  وا  رب  دور  یم  وا  ترایز  هب  هک  ره  هک  تسا  ثیدـح  نیمه  ردـص  رد  ار و  ناـشیا  ياـهراک 

ربـق يوـس  هب  دـنک  یم  رظن  هک  ره  دـنک  یم  مّحرت  دروآ و  یم  داـی  هب  ار  وا  هک  ره  دزوـس  یم  شلد  دـشاب و  یم  كانهودـنا  وا  تبیـصم 
نارفاک زا  یعمج  دندش  عمج  دندرک و  بصغ  ار  وا  ّقح  تسین و  وا  دزن  یتسود  یـشیوخ و  هک  ینابایب  رد  هداتفا  وا  ياپ  نییاپ  رد  شرـسپ 
ناگـس هک  ار  یتارف  بآ  وا  زا  دندرک  عنم  دنتخادنا و  هدرکن  نفد  نابایب  رد  دنتـشک و  ار  وا  ات  دندرک  رگیدکی  يروای  نید و  زا  ناّدترم  و 
هیولوق نبا  زین  دوب و  هدرک  شتیبلها  وا و  ّقح  رد  هک  ار  یتیـصو  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّقح  دـندرک  عیاض  دـندروخ و  یم 

یم ایوگ  مسق  ادخ  هب  هفوک  تشپ  رد  دیهش  نیـسح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  رَوْعَا  ثراح  زا  هدرک  تیاور 
ْمُکایِاَف َِکلذَک  َناک  اذِاَف   » حابص ات  ار  بش  دننک  یم  هیرگ  وا  رب  وا و  ربق  رب  دناهدیـشک  ار  اهندرگ  هک  یعون  ره  زا  ار  یتشد  ناروناج  منیب 

تسا رایسب  باب  نیارد  رابخا  و  َءافَْجلاَو »

متسیب

هـضور زا  هک  دـهاوخ  دوش و  غراـف  ترـضح  نآ  تراـیز  زا  تقو  ره  هک  ار  یمدآ  تسا  بحتـسم  هک  هدومرف  هللا  همحر  سواـط  نب  دـیس 
: دیوگب دسوبب و  دنابسچب و  حیرض  هب  ار  دوخ  دور  نوریب  هسدقم 

، يالْوَم ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا َةَْوفَص  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا َۀَِصلاخ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِءآمَّظلا َلیتَق  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءآبَرُْغلا َبیرَغ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ُهَّللا ُهَلَعَج  ال  َنیِرباَّصلا ، ُهَّللا  َدَـع  َو  اِمب  ٍنَظ  ِءوُس  ْنَع  الَف  ِْمُقا  نآ  و  ٍۀـَلالَم ، ْنَع  الَف  ِْضمَا  ْنِاَف  ٍلاق ، َو ال  ٍْمئَـس  ٍعِّدَُوم ال  َمالَـس  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا 
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َو ْمُِکب ، ینَدِعْـسی  ْنَا  ُلَئْـسَا  ُهاِیا  َو  َکِمَرَح ، یف  َمایِْقلا  َو  َِکئآنِِفب ، َماقَْملا  َو  َكِدَهْـشَم ، یِلا  َدْوَْعلا  ُهَّللا  ِینَقَزَر  َو  َِکتَرایِِزل ، یّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ 
. ِةَرِخْألاَو اْینُّدلا  یف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجی 

ترایز تیفیک 

تیفیک

يارب هلوقنم  تارایز  هک  نادـب  تسا  هحور  هَّللا  َسَّدَـق  سابع  ترـضح  ترایز  مالـسلا و  هیلعءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تراـیز  تیفیک  رد 
رکذ دیایب  تسنآ و  سْکَع  هک  هصوصْخَم  يرگید  تسین و  یتقو  هب  ْدیَقُم  هک  هقلطم  یکی  تسا  مسق  ود  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج 

بلطم هس  نمض  رد  تارایز  نیا 

هقَلْطُم تارایز 

افتکا اهنآ  زا  ترایز  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  رایسب  اهنآ  تسا و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هقَلْطُم  تارایز  رد  لوا  دصقم 
. مینک یم 

لّوا ترایز 

جاّرـس هملـسوبا  ورمع  نب  لّضفم  ناْیبَظ و  نب  سنوی  نم و  تفگ  هک  ریَُوث  نب  نیـسح  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  ینیلک  خیش 
دوب رتگرزب  ام  همه  زا  شّنس  هک  دوب  سنوی  ام  نایم  رد  وگنخس  مالسلا و  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هّللادبع  یبا  ترـضح  دزن  میدوب  هتـسشن 

رضاح هاگره  دومرف  میوگب  هچ  سپ  ساّبع  دالوا  ینعی  موق  نیا  سلجم  رد  موش  یم  رضاح  نم  موش  تیادف  درک  ضرع  ترـضح  هب  سپ 
تفایرد یهاوخ  تعجر  رد  عوجر  ای  باوث  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  هک  َروُرُّسلا » َو  َءاخَّرلا  اَنِرَا  َّمُهّللَا   » وگب سپ  يدروآ  دای  هب  ار  اـم  يدـش و 

: هک دومرف  میوگب  هچ  تقو  نآ  رد  سپ  منک  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوش  رایسب  نم  موش  تیادف  متفگ  تفگ 
هک ینامز  دومرف  ترـضح  سپ  رود  کیدزن و  زا  ترـضح  نآ  هب  دـسر  یم  مالـس  هک  ِهَّللا  ِدـْبَع  ابَا  اـی ]  ] َکـیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  وگب  هبترم  هس 

هچنآ اهنآ و  رد  هچنآ  نیمز و  تفه  هناگتفه و  ياهنامسآ  ترضح  نآ  رب  درک  هیرگ  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعوبا  ترـضح 
همه دوش  یمن  هدـید  هچنآ  دوش و  یم  هدـید  هچنآ  ام و  راگدرورپ  قولخم  زا  تسا  شتآ  رد  تشهب و  رد  هک  ره  تسا و  اـهنآ  نیباـم  رد 

، تسمادـک زیچ  هس  نآ  موش  تیادـف  متفگ  ترـضح  نآ  رب  درکن  هیرگ  هک  زیچ  هس  رگم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  رب  دنتـسیرگ 
: دومرف

میوگب هچ  سپ  مورب  ترضح  نآ  ترایز  هب  مهاوخ  یم  موش  وت  يادف  متفگ  نامثع  لآ  هن  قشمد و  هن  هرـصب و  ترـضح  نآ  رب  تسیرگن 
: دومرف منکب  هچ  و 

هب سپ  وش  هناور  هنهرب  ياپ  اب  سپ  ار  دوخ  كاپ  ياههماج  شوپب  سپ  تارف  رانک  رد  نک  لسغ  سپ  يور  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  نوچ 
و ِهَّللاَناْحبُس » َو  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  الَو  ُرَبْکَا  ُهَّللَا   » نتفر تقو  رد  وگب  رایـسب  ادخ و  لوسر  مرح  ادخ و  ياهمرح  زا  یتسه  یمرح  رد  وت  هک  یتسرد 

: وگب سپ  رئاح  رد  هب  یسرب  هکنآ  ات  وا  تیبلها  دّمحم و  رب  تسرفب  تاولص  دشاب و  یلاعت  قح  میظعت  دیجمت و  نّمضتم  هک  يرکذ  ره 
. ِهَّللا ِیبَن  ِْنبا  ِْربَق  َراَّوُز  َو  ِهَّللا  َۀَِکئالَم  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَّجُح ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

نآ يور  اـب  ار  دوخ  يور  نک  لـباقم  ور و  شیپ  زا  ربـق  بناـج  هب  ورب  سپ  ُرَبْـکَا  ُهَّللَا  وـگب  هبترم  یـس  تسیاـب و  سپ  رادرب  ماـگ  هد  سپ 
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: وگب سپ  شاب  هلبق  هب  تشپ  ینعی  دوخ  فتک  ود  نیب  ام  ار  هلبق  هد  رارق  ترضح و 
، ِِهتَّجُح َْنباَو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِِهلیتَق َْنباَو  ِهَّللا  َلیتَق  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهِراث َْنباَو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ِضْرَْألاَو ِتاومَّسلا  ِیف  َرُوتْوَْملا  ِهَّللا  َْرتِو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ام ُْعبَّسلا و  َنوُضَرَْألاَو  ُْعبَّسلا  ُتاومَّسلا  َُهل  ْتََکبَو  ِقیالَْخلا ، ُعیمَج  َُهل  یَکبَو  ِشْرَْعلا ، ُۀَّلِظَا  َُهل  ْتَّرَعَْـشقاَو  ِدـْلُْخلا ، ِیف  َنَکَـس  َکَـمَد  َّنَا  ُدَهْـشَا 

، يری ام ال  يری و  ام  و  انِّبَر ، ِْقلَخ  ْنِم  ِراَّنلاَو  ِۀَّنَْجلا  یف  ُبَّلَقَتی  نم  و  َّنُهَنَیب ، ام  َّنِهیف و 
، ِِهتَّجُح ُْنباَو  ِهَّللاُۀَّجُح  َکَّن  َا  ُدَهْشَا 
، ِِهلیتَق ُْنباو  ِهَّللا  ُلیتَق  َکَّن  َا  ُدَهْشَا  َو 
، ِهِراث ُْنبا  َو  ِهَّللا  ُراث  َکَّن  َا  ُدَهْشَا  َو 

، ِضْرَْألا َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ُرُوتْوَْملا  ِهَّللا  ُْرتِو  َکَّن  َا  ُدَهْشَا  َو 
َو ًادِهاش  َو  ًادِهْشَتْسُم ، َو  ًادیهَش  ِهیَلَع  َْتنُک  يذَِّلل  َتیَضَم  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َتْدَهاج  َو  َتیَفْوَا ، َو  َتیَفَو  َو  َتْحَصَن  َو  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّن  َا  ُدَهْـشَا  َو 

َلیبَّسلا َو  َکَیِلا ، ِةَرْجِْهلا  ِیف  ِمَدَْقلا  َتابَث  َو  ِهَّللا ، َْدنِع  َِۀلِْزنَْملا  َلامَک  ُسِمَْتلَا  َکَیِلا ، ُِدفاْولا  َو  َِکتَعاط ، یف  َو  َكالْوَم  َو  ِهَّللاُدـْبَع  اَنَا  ًادوُهْـشَم ،
، َبِذَْکلا ُهَّللا  ُنیَبی  ْمُِکب  ْمُِکب ، َءََدب  َهَّللا  َدارَا  ْنَم  اِهب ، َتِْرُما  یتَّلا  َِکَتلافِک  یف  ِلوُخُّدلا  َنِم  َکَنُود  ُِجلَتْخی  يذَّلا ال 

، َِبلَْکلا َنامَّزلا  ُهَّللا  ُدِعابی  ْمُِکب  َو 
، ُهَّللا َحَتَف  ْمُِکب  َو 

، ُهَّللا ُِمتْخی  ْمُِکب  َو 
، ُِتْبثی َو  ُءآشی  ام  وُحْمی  ْمُِکب  َو 
، اِنباقِر ْنِم  َّلُّذلا  ُّکُفی  ْمُِکب  َو 

، اِهب ُبَلْطی  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  َةَِرت  ُهَّللا  ُكِرْدی  ْمُِکب  َو 
، اهَراجْشَا ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  ْمُِکب  َو 
، اهَراِمث ُضْرَْألا  ُجِرُْخت  ْمُِکب  َو 

، اهَقْزِر َو  اهَرْطَق  ُءآمَّسلا  ُلِْزُنت  ْمُِکب  َو 
، َبْرَْکلا ُهَّللا  ُفِشْکی  ْمُِکب  َو 

، َثیَْغلا ُهَّللا  ُلِّزَنی  ْمُِکب  َو 
، اهیسارَم ْنَع  اُهلابِج  ُّرِقَتْسَت  َو  ْمُکَناْدبَا ، ُلِمَْحت  یتَّلا  ُضْرَْألا  ُحِّبَُست  ْمُِکب  َو 

ْمُْکتََفلاخ ٌۀَُّما  َو  ْمُْکتَلَتَق ، ٌۀَُّما  ْتَنُِعل  ِدابِْعلا ، ِماکْحَا  ْنِم  َلُِّصف  اَّمَع  ُرِداَّصلا  َو  ْمُِکتوُیب ، ْنِم  ُرُدْـصَت  َو  ْمُکَیِلا ، ُِطبْهَت  ِهِرُوُما  ِریداقَم  یف  ِّبَّرلا  َُةدارِا 
َو َنیدِراْولا ، ُدْرِو  َْسِئب  َو  ْمُهیْواَم ، َراَّنلا  َلَعَج  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  ْدَهْشَتُْست ، َْمل  َو  ْتَدِهَش  ٌۀَُّما  َو  ْمُکیَلَع ، ْتَرَهاظ  ٌۀَُّما  َو  ْمُکَتیالَو ، ْتَدَحَج  ٌۀَُّما  َو 

َنیَملاْعلا ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُدوُرْوَْملا ، ُدْرِْولا  َْسِئب 
: هبترم هس  وگب  سپ 

: وگب هبترم  هس  سپ  ِهَّللا  ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو 
. ٌءيَرب َکََفلاخ  ْنَّمِم  ِهَّللا  َیِلا  اَنَا 

تسا نوفدم  شردپ  ياپ  دزن  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نآ  دنزرف  ربق  دزن  يور  یم  يزیخیم  رب  سپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3033 

http://www.ghaemiyeh.com


: یئوگ یم  سپ 
َۀَجیدَـخ َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنیَـسُْحلا ، َو  ِنَسَْحلا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ِهَّللا َیِلا  اَّنِا  هبترم  هس  هبترم و  هس  ار  نیا  یئوگ  یم  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَـص  َکـیَلَع ، ُهَّللا  یّلَـص  َکـیَلَع  ُهَّللا ، یَّلَـص  َۀَـمِطاف  َو 
: یئوگ یم  ْمُْهنَع و  ُهَّللا  یِضَر  ءادهش  يوس  هب  دوخ  تسد  هب  ینک  یم  هراشا  يزیخیم و  رب  سپ  ٌءيَرب ، ْمُْهنِم 

. ًامیظَع ًازْوَف  َزُوفَاَف  ْمُکَعَم  ّینَا  َتیَلَف  ِهَّللاَو ، ُْمتُْزف  ِهَّللا ، َو  ُْمتُْزف  ِهَّللاَو ، ُْمتُْزف  ْمُکیَلَع ، ُمالَّسلَا  ْمُکیَلَع ، ُمالَّسلَا  ْمُکیَلَع ، ُمالَّسلَا 
یم زاـمن  تعکر  شـش  یتـسیا و  یم  رّهطم  ربـق  تشپ  ینعی  دوـخ  لـباقم  ار  مالـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا  ربـق  ینادرگ  یم  يدرگیمرب و  سپ 

قودص بیذهت و  رد  یـسوط  خیـش  هک  دیوگ  ّفلؤم  درگرب  يدرگرب  یتساوخ  رگا  سپ  دش  مامت  تترایز  يدرک  نینچ  نوچ  يراذـگ و 
تارایز زا  یعاونا  لتقم  رازم و  باتک  رد  نم  هک  هدومرف  قودص  خیش  دناهدومرف و  لقن  ار  ترایز  نیا  زین  هیقفلا  ُهُرُضْحی  ْنَم ال  باتک  رد 

ام فیرش  ترایز  نیمه  نم و  دزن  تسترایز  ّحصا  تیاور  رابتعا  هب  نآ  هک  اریز  مدرک  رایتخا  ار  ترایز  نیا  باتک  نیا  يارب  مدرک و  لقن 
. یهتنا تسیفاو  یفاک و  ار 

میود ترایز 

: مالسلا هیلع  نیسح  دزن  یئوگ  یم  دومرف  هک  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  زا  هدرک  تیاور  ینیلک  خیش 
، ِهَّللاِْدبَع ابَاای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهِْقلَخ یلَع  ُهَدِهاش  َو  ِهِضْرَا ، یف  ِهَّللاَۀَّجُحای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یضَتْرُْملا یلَع  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُنیقْیلا َكاـتَا  یّتَح  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  َتْدَـهاج  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َتْرَمَا  َو  َةاـکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 
. ًاتیَم َو  ًایَح  َکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَصَف 

: وگب راذگب و  ربق  رب  ار  ُور  تسار  هنوگ  سپ 
. ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکِّبَر  َْدنِع  یل  َعَفْشَِتل  ِبُونُّذلِاب ، ًاّرِقُم  ُْتئِج  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَنَیب  یلَع  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

کی و کی  ناشیا  ياهمان  هب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  نک  دای  سپ 
: وگب سپ  * ِهَّللا ُجَجُح  ْمُکَّنَا  ُدَهْشَا  وگب 

. ُدِهاَّشلا َْتنَا  َکَّنِا  َکِّبَر  َْدنِع  یل  ْدَهْشاَف  َقاثیْملا ، ًادِّدَُجم  َُکتیَتَا  ّینِا  ًادْهَع ، َو  ًاقاثیم  َكَْدنِع  یل  ُْبتُْکا 

میس ترایز 

زا یفعج  رباج  زا  دانـسا  فذـح  هب  هدومرف  تسا  رایـسب  لضف  نآ  رد  هدرک و  لقن  رازم  رد  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  يرـصتخم  تراـیز 
متفگ تفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  نیب  امـش و  نیب  تسا  تفاسم  رادقم  هچ  رباج  هب  دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
باوث هب  ار  وت  مهدن  تراشب  ایآ  ار  وت  منکن  دونـشخ  ایآ  دومرف  یلب  متفگ  ار  ترـضح  نآ  ینک  یم  ترایز  دومرف  زور  ضعب  زور و  کی 

ار رگیدکی  اهنامـسآ  لها  دنهد  هدژم  وا  ترایز  يارب  دوش  یم  ایهم  هک  امـش  زا  يدرم  هک  یتسرد  هب  دومرف  موش  تیادف  یلب  متفگ  ناشیا 
هب دسرب  ات  وا  رب  دنتـسرفب  تاولـص  هک  هکئالم  زا  کلم  رازه  وا  هب  یلاعت  قح  دنادرگ  لّکوم  هدایپ  ای  هراوس  شلزنم  زا  دور  نوریب  نوچ  و 
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هضور و رد  رب  تسیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  يوس  هب  يدمآ  نوچ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 
تیادف تاملک  نآ  تسمادک  متفگ  تفگ  یهلا  تمحر  زا  ياهرهب  نآ  زا  هملک  ره  لباقم  دوب  دـهاوخ  وت  يارب  زا  هک  ار  تاملک  نیا  وگب 

: یئوگ یم  دومرف  موش 
ِهَّللا ِةَْوفَِص ، َمَدآ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللاِمیلَک یسُوم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِلُسُر  ِدیَس  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنییِصَْولا ِریَخ  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  یلَع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یِضْرَْملا یِضاَّرلا  ِرِهاَّطلا  یِضَّرلا ، ِنَسَْحلا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ُرَبْکَْألا ُقیّدِّصلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یِقَّتلا ُّرَْبلا  یِصَْولا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َِکلْحَِرب ْتَخانَا  َو  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یلَع  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َِکب َنیّفاْحلا  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َکیتَا یّتَح  َهَّللا  َتْدَبَع  َو  َنیدِْحلُْملا ، َتْدَهاج  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَا  َو  َةاکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 

، ُنیقْیلا
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

هدش و هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  باوث  يراذگب  يرادرب و  هک  یمدق  ره  هب  دوب  دهاوخ  وت  يارب  زا  رّهطم و  ربق  يوس  هب  يور  یم  سپ 
« ِهِضْرَا یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   » وگب لامب و  ربق  رب  ار  دوخ  تسد  يداتـسیا  ربق و  دزن  يدیـسر  نوچ  سپ  دـطلغ  یم  دوخ  نوخ  رد 
هب هرمع  رازه  ّجـح و  رازه  هک  یـسک  باوث  لثم  ترـضح  نآ  دزن  يروآ  اجب  هک  یتعکر  ره  هب  تسا  وت  يارب  زا  زامن و  يوس  هب  ورب  سپ 
هب تیاور  نیا  تشذگ  ربخلا و  دشاب  هداتسیا  یلسرم  ربمغیپ  اب  فقوم  رازه  هک  یسک  لثم  دشاب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دشاب و  هدروآ  اج 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  بادآ  رد  یمک  فالتخا 
. ْرَمُع ِْنب  ْلَّضَفُم  تیاور  هب 

مراهچ ترایز 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  نوچ  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  تسا  لوقنم  راّمع  نب  ۀـیواعم  زا 
: هک دومرف  میوگب  زیچ  هچ  مورب  مالسلا 

: وگب
، َکَلَتَق ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  ُهَّللا  َکَمِحَر  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َکِمَد یف  َكِرَش  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو 
ٌءيَرب َِکلذ  ْنَم  ِهَّللا  َیِلا  اَن  َا  ِِهب ، یِضَرَف  َِکلذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو 
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مجنپ ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  نوچ  هک  دالبلا  یبا  نب  میهاربا  هب  دومرف  مالسلا  هیلعیسوم  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنس  هب 
: میوگ یم  تفگ  یئوگ  یم  هچ  يور  یم 

ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا  ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِۀَظِعْوَْملا َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  َتْوَعَد  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَا  َو  َةاکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 

، ِۀَنَسَْحلا
اُوناک َو  اْوَصَع  اِمب  َکـِلذ  َمیْرَم ، ِْنب  یَـسیع  َو  َدُواد  ِناـِسل  یلَع  َنُوبَّذَـعُم  َنُونوُْعلَم  َکَـتَمْرُح  اوُّلَحَتْـسا  َو  َکَـمَد ، اوُکَفَـس  َنیذَّلا  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو 

َنوُدَتْعی

مشش ترایز 

: هک دومرف  یطاباس  راّمع  هب  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
: وگب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  یسرب  نوچ 

، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللاِْدبَع ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش  َدیَس  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِنمْحَّرلا ِطَخَس  ْنِم  ُهُطَخَس  َو  ِنمْحَّرلا ، یَضِر  ْنِم  ُهاضِر  ْنَمای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ]
، ِهَّللا َیِلا  یِعاَّدلا  َو  ِهَّللا ، یَلَع  َلیلَّدلا  َو  ِهَّللا ، َباب  َو  ِهَّللا ، َۀَّجُح  َو  ِهَّللا ، َنیمَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َو ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفُوْرعَْملاـِب ، َتْرَمَا  َو  َةاـکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةوـلَّصلا ، َتْـمَقَا  َو  ِهَّللا ، َمارَح  َتـْمَّرَح  َو  ِهَّللا ، َلـالَح  َتـْلَّلَح  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 
، ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  َتْوَعَد 

، َنُوقَزُْرت ْمُکِّبَر  َْدنِع  ٌءآیْحَا  ٌءآدَهُش ، َکَعَم  َِلُتق  نم  َکَّنَا و  ُدَهْشَا  َو 
َو َکَتْوَص  َعِمَـس  ْنَّمِم  َو  َکیَلَع ، َعَمَج  ْنَّمِم  َو  َکیَلَع ، َعیاش  َو  َکََلتاق  ْنَّمِم  َو  َکَلَتَق ، ْنَّمِم  ِۀَئآرَْبلِاب  َهَّللا  ُنیدَا  ِراَّنلا ، ِیف  َکَِلتاق  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو 

، َْکنِعی َْمل 
. ًامیظَع ًازْوَف  َزُوفَاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَتَیل  ای 

. تسلوقنم هیولوق  نبا  رازم  زا  ترایز  هس  نیا  هک  دیوگ  فلؤم 

متفه ترایز 

نیسح نامیالوم  ترایز  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مدیبلط  تصخر  تفگ  هک  لاّمج  ناوفص  زا  هدرک  تیاور  حابـصم  رد  خیش 
ناوفص يا  دومرف  منکب  راتفر  وحن  نآ  هب  هک  ترضح  نآ  ترایز  رد  یلمعلاروتـسد  نم  يارب  دنک  رکذ  هک  مدرک  اعدتـسا  مالـسلا و  هیلع 

وگب دوخ و  دزن  هب  ار  دوخ  لایع  لها و  نک  عمج  سپ  میس  زور  رد  نک  لسغ  دوخ و  تکرح  زا  شیپ  زور  هس  رادب  هزور 
« َءاعُّدلا َکُعِدْوَتْسا  ّینِا  َّمُهّللَا  »

داد ربخ  مردـپ  هک  یتسرد  هب  تارف  زا  نک  لسغ  سپ  هدومرف  هاگنآ  دـسرب  تارف  هب  هک  یتقو  رد  دـیوگب  هک  هدومرف  وا  میلعت  یئاعد  سپ 
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رانک رد  نم  زا  دعب  دش  دهاوخ  هتشک  نیسح  نم  رسپ  نیا  انامه  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  ارم 
هاگره سپ  هدرک  دـّلوتم  ار  وا  ردام  هک  يزور  دـننام  وا  ناـهانگ  وا  زا  دزیرب  تارف  زا  دـنک  لـسغ  ار و  وا  دـنک  تراـیز  هک  ره  سپ  تارف 

: وگب لسغ  ءانثا  رد  ینک  لسغ 
، ِهَّللِاب َو  ِهَّللا  ِمِْسب 

، ٍۀَهاع َو  ٍۀَفآ  َو  ٍمْقُس  َو  ٍءآد  ِّلُک  ْنِم  ًءآفِش  َو  ًازْرِح ، َو  ًاروُهَط  َو  ًارُون  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا 
يرما  ِهب  یل  ْلِّهَس  َو  يرْدَص ، ِِهب  ْحَرْشا  َو  یْبلَق  ِِهب  ْرِّهَط  َّمُهّللَا 

رد یلاعت  قح  هک  تسا  یناکم  نامه  نآ  هک  هعرـشم  نوریب  رد  نک  زامن  تعکر  ود  رهاط و  هماج  ود  شوپب  يوش  غراـف  لـسغ  زا  نوچ  و 
زا ات  ود  تسا  اهناتـسامرخ  تسا و  رازتشک  اهروگنا و  زا  تسا  اهناتـسوب  رگیدکی و  هب  کیدزن  تسا  اههعطق  نیمز  رد  هدومرف و  وا  نأش 
رد یـضعب  رب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  میهد  یم  یتدایز  بآ و  کی  هب  دـنوش  یم  هدروخ  بآ  هتـسر  خـیب  کی  زا  ات  ود  ریغ  هتـسر و  خـیب  کی 

، هویم
دنوادـخ هک  یتسرد  هب  سپ  ار  دوخ  ياهماگ  رادرب  هاتوک  راقو و  یمارآ و  لاح  هب  رئاح  بناج  هب  وش  هناور  يوش  غراف  زامن  زا  نوچ  سپ 

ُرَبْکَا و ُهَّللَا  رکذ  نک  رایـسب  نایرگ و  هدید  عشاخ و  لد  اب  ورب  هار  هرمع و  ّجح و  يرادیمرب  هک  یماگ  ره  هب  وت  يارب  زا  دسیون  یم  یلاعت 
نک رایسب  صوصخلاب و  هیلع  هّللا  تاولص  نیـسح  رب  تاولـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  ادخ و  رب  انث  ُهَّللا و  َِّالا  َهِلا  ال 

هاگره سپ  دنتـشاذگ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  رب  ار  روج  ملظ و  هیاـپ  لّوا  رد  هک  یناـسک  زا  نتـسج  يرازیب  ترـضح و  نآ  نـالتاق  رب  نعل 
: وگب تسیاب و  رئاح  رد  هب  يدیسر 

ْدََقل ُهَّللا ، اَنادَه  ْنَا  َْول ال  يِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  و  اذـِهل ، انادَـه  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا  ًالیـصَاَو ، ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  ًاریثَک ، ِِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ًاریبَک ، ُرَبْکَا  ُهَّللَا 
: وگب سپ  ِقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  َْتئاج 

، ِهَّللا َلوُسَر  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِیبَن  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیِیبَّنلا ِتاخ  َمَ ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیلَسْرُْملا َدیَس  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا َبیبَح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْؤُْملا َریمَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنییِصَْولا َدیَس  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیلَّجَحُْملا ِّرُْغلا  َِدئآق  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  َۀَمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َكِْدلُو ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَعَو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  یِصَو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُدیهَّشلا ُقیدِّصلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِفیرَّشلا ِماقَْملا  اَذه  یف  َنیمیقُْملا  ِهَّللا  َۀَِکئالَم  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُمالَّسلاِهیَلَع ِنیَسُْحلا  ِْربَِقب  َنیقِدْحُْملا  ّیبَر  َۀَِکئآلَم  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
. ُراهَّنلا َو  ُلیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب  ام  ًاَدبَا  یّنِم  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

یئوگ یم  سپ 
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، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َو ْمُکِیلَِول ، یلاوُْملا  َو  ْمُکیَلَع ، ِفالِْخِلل  ُكِراَّتلا  َو  ِّقِّرلِاب ، ُّرِقُْملا  َِکتَمَا ، ُْنبا  َو  َكِدـْبَع  ُْنبا  َو  َكُدـْبَع  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنب  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا 

، َكِدْصَِقب َکَیِلا  َبَّرَقَت  َو  َكِدَهْشَِمب ، َراجَتْسا  َو  َکَمَرَح ، َدَصَق  ْمُکِّوُدَِعل  يداعُْملا 
، ِهَّللا َلوُسَر  ای  ُلُخْدَاَء 

، ِهَّللا ِیبَن  ای  ُلُخْدَاَء 
، َنینِمْؤُْملا َریمَا  ای  ُلُخْدَاَء 
، َنییِصَْولا َدیَس  ای  ُلُخْدَاَء 

، َنیَملاْعلا ِءآِسن  َةَدیَس  ُۀَمِطاف  ای  ُلُخْدَاَء 
، ِهَّللاِْدبَع ابَا  ای  يالْوَم  ای  ُلُخْدَاَء 

. ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  يالْوَم  ای  ُلُخْدَاَء 
: وگب وش و  لخاد  سپ  تسا  تصخُر  تمالع  نآ  دش  نایرگ  تاهدید  عشاخ و  تلد  رگا  سپ 

، َكَدْصَق یل  َلَّهَس  َو  َِکتَرایِِزب ، ینَّصَخ  َو  َِکتیالِِول ، ینادَه  يذَّلا  ِدَمَّصلا ، ِدْرَْفلا  ِدَحَْألا ، ِدِحاْولا  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا 
: وگب رس و  يالاب  يذاحم  تسیاب  هرّهطم و  هّبق  ِرَد  ات  يور  یم  سپ 

، ِهَّللا ِةَْوفَِص  َمَدآ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ُمالَّسلا ِهیَلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یفَطْصُْملا ٍدَّمَُحم  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، یضَتْرُْملا ِیلَع  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َْنبای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، يْربُْکلا َۀَجیدَخ  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُرُوتْوَْملا َْرتِْولا  َو  ِهِراث ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُنیقْیلا َکیتَا  یّتَح  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َْتعَطَا  َو  ِرَْکنُْملا ، ْنَع  َتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَا  َو  َةوکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا 
َْکتَلَتَق ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف 

، َْکتَمَلَظ ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 
، ِِهب ْتیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

، ِهَّللا ِْدبَع  ابَا  ای  يالْوَم  ای 
، اِهباِیث ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِساْجنَِاب ، ُۀِیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألا  َو  ِۀَِخماَّشلا ، ِبالْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

، َنینِمْؤُْملا ِناکْرَا  َو  ِنیّدلا ، ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
، يِدْهَْملا يِداْهلا  یِکَّزلا ، یِضَّرلا  یِقَّتلا ، ُّرَْبلا  ُمامِْألا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
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، اْینُّدلا ِلْهَا  یلَع  ُۀَّجُْحلا  َو  یْقثُْولا ، ُةَورُْعلا  َو  يدُْهلا ، ُمالْعَا  َو  يْوقَّتلا ، ُۀَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَمِّئَْألا  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 
يْرمَا َو  ٌْملِـس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَق  َو  یلَمَع ، ِمیتاوَخ  َو  ینید ، ِعیارَِـشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِِاب  َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ّینَا  ُهَلُـسُر ، َو  ُهَئآِیْبنَا  َو  ُهَتَِکئـالَم  َو  َهَّللا  ُدِهُْـشا  َو 

یلَع َو  ْمُِکِبئاـغ ، یلَع  َو  ْمُکِدِـهاش ، یلَع  َو  ْمُکِماـسْجَا ، یلَع  َو  ْمُکِداـسْجَا  یلَع  َو  ْمُـکِحاوْرَا ، یلَع  َو  ْمُـکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ٌعـِبَّتُم ، ْمُکِْرمَأـِل 
ْمُِکنِطاب یلَع  َو  ْمُکِرِهاظ ،

: وگب ارنآ و  سوبب  ربق و  رب  ار  دوخ  زادنایب  سپ 
ِلْهَا ِعیمَج  یلَع  َو  انیَلَع ، َِکب  ُۀَبیـصُْملا  ِتَّلَج  َو  ُۀـیِزَّرلا ، ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهَّللاِدـْبَع ، ابَا  اـی  یُّما  َو  َْتنَا  یبَاـِب  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اـی  یُّما  َو  َْتنَا  یبَاـِب 

، َكِدَهْشَم یِلا  ُتیَتَا  َو  َکَمَرَح ، ُتْدَصَق  ِهَّللاِْدبَع ، ابَا  ای  يالْوَم  ای  َِکلاتِِقل ، ْتَأیَهَت  َو  ْتَمَْجلَا  َو  ْتَجَرْـسَا  ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف  ِضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا 
َو اْینُّدـلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجی  نا  و  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِیلَـصی  ْنَا  ِهیَدـَل ، َکـَل  يذَّلا  ِلَـحَْملِاب  َو  ُهَدـْنِع ، َکـَل  يذَّلا  ِنْاَّشلاـِب  َهَّللا  ُلَئْـسَا 

. ِةَرِخْالا
: وگب يدش  غراف  زامن  زا  نوچ  سپ  یهاوخ  هک  ياهروس  ره  تعکر  ود  نآ  رد  ناوخب  راذگب  رس  يالاب  رد  زامن  تعکر  ود  زیخرب و  سپ 
ُهَّللا َْتنَا  َکَّنَِأل  ََکل ، َِّالا  ُنوُکی  َدوُجُّسلا ال  َو  َعوُکُّرلا  َو  َةولَّصلا  َّنَِأل  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ، ُتْدَجَـس  َو  ُْتعَکَر  َو  ُتیَّلَـص  ّینِا  َّمُهّللَا 

، َْتنَا َّالا  َهِلا  ال 
، َمالَّسلا ُمُْهنِم  یَلَع  ْدُدْرا  َو  ِۀیِحَّتلا ، َو  ِمالَّسلا  َلَْضفَا  یّنَع  ْمُهِْغْلبَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

، ُمالَّسلا اَمِهیَلَع  ِیلَع  نب  ِنیَسُْحلا  يالْوَم  یِلا  یّنِم  ə̠ ِدَه ِناتَعْکَّرلا  ِناتاه  َو  َّمُهّللَا 
. َنینِمْؤُْملا ِیلَو  ای  َکِیلَو  یف  َو  َکیف ، یئآجَر  َو  یلَمَا  ِلَْضفَِاب  َِکلذ  یلَع  ینْرُْجا  َو  یّنِم ، ْلَّبَقَت  َو  ِهیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

: وگب مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  رس  دزن  تسیاب  ترضح و  نآ  ربق  ياپ  نییاپ  ورب  زیخرب و  سپ 
، ِهَّللا ِیبَن  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِدیهَّشلا ِنیَسُْحلا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

«[، هنم  » ِدیهَّشلا ُْنبا  َو   ] ُدیهَّشلا اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َْکتَلَتَق ًۀما  هَّللاَنََعل  ِمُولْظَْملا ، ُْنبا  َو ]  ] ُمُولْظَْملا اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َْکتَمَلَظ ًۀما  هَّللاَنََعل  َو 
. ِِهب ْتیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀما  هَّللاَنََعل  َو 

: وگب ارنآ و  سوبب  شربق و  رب  اردوخ  نکفیب  سپ 
ُءَْربَاَو َْکتَلَتَق ، ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف  َنیِملْـسُْملا ، ِعیمَج  یلَعَو  انیَلَع ، َِکب  ُۀیِزَّرلا  ِتَّلَجَو  ُۀَبیـصُْملاِتَمُظَع ، ْدََـقل  ِهِیلَو ، َْنباَو  ِهَّللا  ِیلَو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

. ْمُْهنِم َکَیِلاَو  ِهَّللا  َیِلا 
: وگب ءادهش و  يوس  هب  وش  هّجوتم  تسا و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ياپ  نییاپ  هک  يرد  زا  ایب  نوریب  سپ 

، ُهَئاَّبِحَاَو ِهَّللا  َءآِیلْوَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ُهَئآَّدِوَاَو ِهَّللا  َءآیِفْصَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِنید  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلوُسَر  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  َۀَمِطاف  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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، ِحِصاَّنلا ِیلَْولا  ِیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَحُمیبَا  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللاِْدبَع یبَا  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

یّم  ُ اَو ُْمْتنَا  یبَِاب 
، ًامیظَع ًازْوَف  ُْمتُْزف  َو  ُْمْتِنفُد ، اهیف  یتَّلا  ُمْتنَا  ُضْرَْألا  َِتباط  َو  ُْمْتبِط ،

، * ْمُکَعَم َزُوفَاَف  ْمُکَعَم ، ُْتنُک  ینَتَیل  ایَف 

رس الاب  ياعد 

ناردارب ردام و  ردپ و  دالوا و  لها و  يارب  زا  دوخ و  يارب  زا  نک  رایـسب  اعد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ِرَـس  الاب  هب  درگرب  سپ 
هدننک لاؤس  لاؤس  هن  هدننکاعد و  ءاعد  دوش  یمن  ّدر  هرّهطم  هضور  نآ  رد  هک  اریز  دوخ 

هربتعم رایسب  بتک  زا  هک  تسا  یسوط  خیش  دّجهتملا  حابـصم  باتک  شذخأم  تسا و  ثراو  ترایز  هب  فورعم  ترایز  نیا  دیوگ  فلؤم 
دش رکذ  هک  دوب  نیمه  ءادهش  ترایز  رخآ  مدرک  لقن  فیرش  باتک  نامه  زا  هطساو  الب  ار  ترایز  نیا  نم  تسا و  ءاملع  دزن  هفورعم 

ْمُکَعَم َزُوفَاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَتَیل  ایَف 
دناهدرک رکذ  نیا  زا  دعب  یضعب  هک  اه  یتدایز  نیا  سپ 

َْمل ْنَم  یلَع  َو  ْمُْکنِم  ِِرئآْحلا  ِیف  َناک  ْنَم  یلَع  ُمالّـسلَا  ًاـقیفَر  َکـِئلُوا  َنُسَح  َو  َنیِحلاَّصلا  َو  ِءآدَـهُّشلا  َو  َنیقیّدِّصلا  َو  َنیِیبَّنلا  َعَم  ِناـنِْجلا  ِیف  »
« خلا ْمُکَعَم  ِِرئآْحلا  ِیف  ْنُکی 

رب هوالع  تسا  حـضاو  غورد  دـنچ  نّمـضتم  هک  تاملک  نیا  هدومرف  ناجرم  ؤلؤل  باتک  رد  ام  خیـش  تسا  یلوضف  يدایز و  اـهنیا  یماـمت 
بـش رد  هبترم  رازه  دنچ  هّتبلا  هک  هدش  فراعتم  عیاش و  نانچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  رب  ندوزفا  تراسج  تعدب و  رب  باکترا  تراسج 
زاوآ هب  مالـسلا  مهیلع  نیلـسرم  ءایبنا و  فاطم  نیبّرقم و  هکئالم  رـضحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  رّونم  دقرم  روضح  رد  زور  و 
نیا مکمک  دـنیامن و  یمن  یهن  تیـصعم  نیا  باکترا  غورد و  نیا  نتفگ  زا  دـنک و  یمن  داریا  ناشیا  رب  يدـحا  دوش و  یم  هدـناوخ  دـنلب 

هدـش و عمج  دـنراذگ  یم  نآ  يارب  یمـسا  یهاگ  دـننک و  یم  عمج  ماوع  زا  ناقمحا  هیعدا  تارایز و  رد  هک  ییاـههعومجم  رد  تاـملک 
هدیدرگ لقن  قمحا  نآ  هعومجم  هب  قمحا  نیا  هعومجم  زا  هتشگ و  رشتنم  هدیسر و  پاچ 

رب تسد  دناوخ  یم  ادهـش  يارب  ار  هحیبق  ياهغورد  نآ  هک  مدید  ار  ياهبلط  يزور  هدش  هبتـشم  هبلط  یـضعب  رب  هک  هدیـسر  ییاجب  راک  و 
يرضحم نینچ  رد  بیذاکا  نینچ  تسین  حیبق  ملع  لها  زا  متفگ  دش  نم  تفتلم  متشاذگ  شفتک 

؟ تسین يورم  رگم  تفگ :
! هن متفگ : مدرک  بّجعت 
. مدید یباتک  رد  تفگ :
؟ باتک مادک  رد  متفگ :

. نانجلا حاتفم  تفگ :
لباق دـهد  رارق  دنتـسم  درمـش و  باتک  ار  ماوع  یـضعب  هدرک  عمج  هک  دـسر  اجنیا  هب  شراک  یعالّطایب  رد  هک  یـسک  هچ  مدـش  تکاس 

. تسین نتفگ  نخس 
ياهتعدـب هیئزج و  روما  نیا  لاـثما  رد  ماوع  نتـشاذگ  دوـخ  لاـح  هب  هک  هدوـمرف  هداد و  لوـط  ماـقم  نیا  رد  ار  مـالک  موـحرم  خیـش  سپ 

نآ ریغ  دنیوگن و  نخس  زور  رد  هک  تمـص  هزور  و  هیواعم -  یقیقح  صلخم  عبات و  ءادرّدلاوبا -  ِشآ  نرَق و  سیَُوا  لسغ  لثم  هرـصتخم 
نوریب ادخ  نید  زا  هتسد  هتسد  دوش و  یم  ادیپ  هزات  ماما  ربمغیپ و  لاس  هام و  ره  رد  هک  هدش  يّرجت  ببس  هدماینرب  یهن  ماقم  رب  يدحا  هک 
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دنور یم 
ُهُماقم َِعفُر  همالک  یهتنا 

هدقع میظع و  یّمه  بلطم  نیا  هنوگچ  سدقم  عرش  قاذم  رب  تسا  علطم  هک  لیلج  ملاع  نیا  شیامرف  رد  نک  لمأت  بوخ  دیوگ  ریقف  نیا 
دندنام هرهبیب  مورحم و  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  مولع  زا  هک  نانآ  فالخ  رب  ار  راک  نیا  دسافم  دناد  یم  نوچ  هدـیدرگ  وا  لد  رد  گرزب 

رب لمع  هدومن و  بیوصت  حیحصت و  هکلب  دننادن  يزیچ  ار  بلاطم  نیا  لاثما  هک  دندرک  افتکا  ظافلا  تاحالطصا و  زا  یثْغِض  نتسناد  هب  و 
رئازلا و حابـصم  عوبـسألا و  لامج  تاوعّدـلاجهم و  لابقا و  دـجهتملا و  حابـصم  باـتک  هک  دـسر  یئاـج  هب  راـک  مرجـال  دـنیامن  نآ  قفو 

نیا دوش و  روجهم  كورتم و  بتک  نیا  لاثما  داـعملاداز و  هفحت و  عیباـسألاعیبر و  ساـبقم و  حـالفلا و  حاـتفم  ۀـیقاولاۀّنج و  نیمألادـلب و 
دننک دایز  َكِْوفَِعب »  » هملک نآ  عضوم  داتـشه  رد  تسا  هیورم  هربتعم  ياهاعد  زا  هک  ریجم  ياعد  رد  هک  دوش  عیاش  هناقمحا  ياـههعومجم 

دنکن راکنا  یسک  و 
ترایز هروثأم  تارایز  همه  نیا  ندوب  اب  دننک و  عضو  یتیصاخ  کی  یلـصف  ره  يارب  تسا  لصف  دص  رب  لمتـشم  هک  نشوج  ياعد  رد  و 
تدورب لامک  رد  طبریب  یئاعد  هغیلب  هحیـصف  تاملک  هیلاع و  نیماضم  اب  هیورم  هربتعم  ياهاعد  همه  نیا  ندوب  اـب  دـننک و  لـعج  هعجفم 

ار ناسنا  هک  دـنیامن  عضو  وا  يارب  تلیـضف  نادـنچ  دـنیامن و  لزان  ار  نآ  شرع  هرگنک  زا  دـنراذگ و  یّبُح  ءاعد  ار  وا  مان  دـنیامن و  لعج 
دیامن همیسارس  ریحتم و 

نیا هک  ياهدنب  ره  هک  دشاب  هتفگ  یلاعت  هناحبس و  قح  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  لیئربج  هّللاب  ذایعلا  هکنآ  هلمج  زا 
هدجس تقوچیه  رد  ارم  دشاب و  هدنارذگ  تیصعم  هب  ار  دوخ  رمع  دشاب و  مّنهج  بجوتـسم  هچرگا  منکن  باذع  ار  وا  دراد  دوخ  اب  ار  اعد 

رازه داتفه  باوث  مهدب و  دیهش  رازه  داتفه  باوث  دهاز و  رازه  داتفه  باوث  مهدب و  ربمغیپ  رازه  داتفه  باوث  ار  هدنب  نآ  نم  دشاب  هدرکن 
هب باوث  مهدب و  دشاب  هدرک  ریـس  هک  هنـسرگ  رازه  داتفه  باوث  مهدب و  دشاب  هدـیناشوپ  هک  هنهرب  رازه  داتفه  باوث  مهدـب و  راذـگ  زامن 

میهاربا هّللا و  حور  یسیع  باوث  مهدب و  هانپ  تلاسر  تّوبن  رهم  باوث  مهدب و  نیمز  هعقب  رازه  داتفه  باوث  مهدب و  اهنابایب  ياهگیر  ددع 
لیفارـسا و لیئاکیم و  لیئربج و  هّللا و  یفـص  مدآ  هّللا و  یبن  بوقعی  هّللا و  میلک  یـسوم  هّللا و  حـیبذ  لیعامـسا  باوث  مهدـب و  هّللا  لـیلخ 

مهدب ناگتشرف  لیئارزع و 
خلا منک …  باذع  هک  مراد  مرش  ار و  وا  مزرمایب  دراد  دوخ  اب  ای  دناوخب  ار  یّبُح  راوگرزب  ياعد  نیا  هک  ره  دّمحم  ای 

هک اهنآ  بلاغ  هک  هدوب  مکحم  نقتم و  ياهبترم  هب  هک  هعیش  هیعدا  بتک  دنک  هیرگ  هدنخ  ضوع  اهنیا  ندینش  زا  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  و 
یم حیحصت  هلباقم و  هدوب  ءاملع  هدش  حیحصت  ملع و  لها  ّطخ  هب  هک  یخسن  يور  زا  دندوب و  ملع  لها  زا  ناشدوخ  دندومن  یم  خاسنتسا 
یم هراشا  شاهیـشاح  رد  ینامیِاب  غَّلب  قالخألا و  مراکم  ياعد  رد  ًالثم  دندرک  یم  هراشا  نآ  هب  شاهیـشاح  رد  دوب  یفالتخا  رگا  دندومن و 

تسا ینامیاب  ُْغلبا  سانشا و  نبا  هخسن  رد  دننک 
شراک اذـکه  نینچ و  دیهـش  ّطخ  هب  تسا و  نینچ  نوکـس  نبا  ّطخ  هب  هملک  نالف  ًالثم  ای  تسا  ینامیا  ِْغْلبَا  َّمُهّللا  ناذاش  نبا  تیاور  رد  و 

مجع برع و  ّصاوخ و  ماوع و  عجرم  باتک  نیا  يدینش و  ار  شفـصو  هلمجلا  یف  هک  هدش  حاتفم  باتک  هب  رـصحنم  هک  هدیـسر  یئاج  هب 
ندومنن یهن  راهطا و  تیبلها  ءاهقف  ءاملع و  بتک  هب  ندرکن  عوجر  رابخا و  ثیدح و  هب  ملع  لها  یئانتعایب  زا  زج  تسین  نیا  هدـیدرگ و 

یئاج هب  راک  ات  نادرخیب  تافرـصت  زا  نـالها و  اـن  زا  نتفرگن  ولج  نیلهاـج و  فیرحت  نیعاّـضَو و  ِّسَد  تاـفاضا و  عدـب و  نیا  لاـثما  زا 
هدش َّسد  ياهاعد  زا  رایـسب  ياههعومجم  هدش و  عارتخا  اهتاولـص  اههعجفم و  اهترایز و  هدـش و  قیفلت  اههقیلـس  قفاوم  اهاعد  هک  هدیـسر 

هتشگ جاور  عیاش و  هدیسر و  بتک  ریاس  هب  هدرک  تیارس  مک  مک  هتشگ و  ّدلوتم  اهحاتفم  هّچب  هدش و  پاچ 
لاوحا رد  هلمج  زا  هدومن  یتافرـصت  نآ  رد  دوخ  هقیلـس  هب  نآ  باـّتُک  زا  ضعب  دـندرک  عبط  هزاـت  ار  رقحا  نیا  لاـمآلا  یهتنم  باـتک  ًـالثم 

بوچ ود  دننام  ناتـسبات  رد  هّلل  ُدمحلا  دوب  هداتفا  راک  زا  وا  تسد  ود  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  زا  هتـشون  نوعلم  رـسی  نب  کلام 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3041 

http://www.ghaemiyeh.com


رطس ود  نیا  رد  هّلل  ُدمحلا  دوب  لأم  نارسُخ  لاح  نیا  رب  هّلل و  ُدمحلا  دیکچ  یم  اهنآ  زا  نوخ  ناتسمز  رد  هّلل و  ُدمحلا  دیدرگ  یم  کشخ 
هدرک ءزج  دوخ  هقیلس  قفاوم  بتاک  هّلل  ُدمحلا  ظفل  راهچ  ترابع 

هتفگ مناخ  موثلک  ّما  مناخ و  بنیز  هک  هدرک  دایز  مناخ  ظفل  دوخ  هقیلـس  هب  موثلک  ّما  ای  بنیز  بانج  مسا  زا  دـعب  اـهاج  یـضعب  رد  زین  و 
طایتحا نکل  هتشون و  هبحق  نب  دیمح  وا  يدب  هطـساو  هب  هتـشاد  نمـشد  نوچ  ار  هبطحق  نب  دیمح  دوش و  تارّدخم  نآ  زا  لیلجت  هک  دوش 

اجک ره  رد  تسا  هلَمْهُم  ءاحب  هک  سیق  نب  رحز  دوش و  هتـشون  هّللادبع  هدید  حالـص  ار  هَّبر  َدـْبَع  هتـشون و  وا  لدـب  هخـسن  ار  هبطحق  هدرک 
کلذ ریغ  یلا  هدرک  همَلَّسلا  ماهدوب  شنکمم  ات  هتسناد  طلغ  ار  همَلَس  ّما  هتشون و  میج  هب  هدوب 

هتسناد و لامک  ار  نیا  دوخ  هقیلس  هب  هدرک  صخش  نیا  هک  ار  یتافّرـصت  نیا  هکنآ  یکی  دوب  زیچ  ود  اجنیارد  بلطم  نیا  رکذ  زا  مضرغ  و 
یئاهزیچ هک  مینک  سایق  اجنیا  زا  سپ  هدـش  ناصقن  ثعاب  هتـسناد  لامک  وا  هک  يزیچ  نیمه  هکنآ  لاح  هدرک و  ضرف  صقان  ار  شفـالخ 

لامک ار  نآ  میئامن و  یم  تافّرـصت  ضعب  دوخ  صقان  هقیلـس  هب  ای  مینک  یم  لخاد  تاراـیز  اـهاعد و  رد  یناداـن  لـهج و  يور  زا  اـم  هک 
دوب دهاوخ  ترایز  ای  اعد  نآ  يرابتعایب  ناصقن و  ببس  شلها  شیپ  اهزیچ  نامه  هک  مینادب  میئامن  یم  ضرف 

یّطخت نآ  زا  هدومن و  راتفر  ناـمه  هب  دـنداد  لمعلاروتـسد  هچ  ره  مینکن و  هلخادـم  باـب  نیا  رد  هجو  چـیه  هب  اـم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ 
اب رگید  وا  اب  دننک  روطنیا  دشاب  وا  نابهگن  رـضاح و  هدـنز و  شّفلوم  هک  ياهخـسن  هاگره  دوش  مولعم  هک  دوب  نآ  مضرغ  رگید  میئامنن و 
هب دشاب و  نیفورعم  ءاملع  هروهـشم  تافَّنَـصُم  زا  هک  یباتک  رگم  تسا  دامتعا  هچ  رگید  یپاچ  ياهباتک  هب  درک و  دـنهاوخ  هچ  خـسن  ریاس 

دشاب هدومرف  ءاضما  هدیسر و  نف  نآ  ءاملع  زا  هقث  رظن 
هتشون زور  هنابـش  لامعا  رد  یباتک  هک  نمحّرلادبع  نب  سنوی  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  رد  مّدقم  هیقف  لیلج  هقث  لاح  رد  هدش  تیاور 
حّفـصت هعلاطم و  ار  نآ  مامت  ترـضح  دـیناسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  كرابم  رظن  هب  ار  باتک  نآ  يرفعج  مشاهوبا  بانج  دوب 

: دومرف نآ  زا  سپ  دومرف 
« ُهُّلُک ُّقَحلا  َوُه  َو  ُهّلک  یئابآ  ُنید  ینید و  اذه  »

تهاـقف و ملع و  ترثـک  رب  هکنآ  اـب  يرفعج  مشاـهوبا  هک  نک  هظحـالم  تسا  قـح  شماـمت  تسا و  نم  ناردـپ  نید  نم و  نید  نیا  همه 
كرابم رظن  هب  ار  نآ  هکنآ  ات  وا  باتک  يور  زا  ندرک  لـمع  رد  هدرکن  اـفتکا  نیمه  هب  تسا  هدوب  عّلطم  سنوی  باـنج  تناـید  تلـالج و 

هدیناسر دوخ  ماما 
نـسح ماـما  تمدـخ  هّرماـس  رد  هـک  هدوـب  عرو  حالـص و  قدـص و  هـب  فورعم  يدرم  هـک  یتاره  یناجنـش  قروـب  زا  هدـش  تـیاور  زین  و 

موش تیادف  تفگ  داد و  ترـضح  نآ  هب  ار  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  ردقلالیلج  خیـش  هلیل  موی و  باتک  دیـسر و  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
دومرف ترضح  یئامن  هظحالم  ار  نآ  قرو  قرو  یئامرف و  رظن  باتک  نیا  رد  مهاوخ  یم 

« ِِهب َلَمْعَت  ْنَا  یغَْبنی  ٌحیحَص  اذه  »
یئامن لمع  نآ  هب  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  حیحص  باتک  نیا 

کلذ ریغ  یلا 
شـشوک یعـس و  تّجح  مامتا  يارب  روما  نیا  لاثما  رد  ار  ناشیا  مامتها  مدـع  ناـمز و  نیا  مدرم  قاذـم  متـسناد  یم  هکنیا  اـب  رقحا  نیا  و 

هب دوش و  هضرع  هدّدـعتم  خـسن  رب  دوش و  لقن  لصا  ياههخـسن  زا  ناکمألا  یتح  باتک  نیا  رد  هلوقنم  تاراـیز  اـهاعد و  هک  مدرک  رایـسب 
نیخـسان نیبتاک و  هکنآ  طرـش  هب  هّللا  ءاشنا  دـیامن  لمع  نانیمطا  يور  زا  نآ  هب  لماع  ات  میاـمن  نآ  حیحـصت  میآرب  هدـهع  زا  هک  يردـق 

دنراذگ رانک  ار  دوخ  ياههقیلس  عارتخا و  اههدنناوخ  دنیامنن و  نآ  رد  فّرصت 
: درک ضرع  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هک  هدرک  لقن  ریصق  میحرلادبع  زا  هنع  هّللا  یضر  ینیلک  خیش 

لقن نم  يارب  راذگ و  رانک  ار  نآ  ینعی  دوخ  عارتخا  زا  ارم  راذـگب  دومرف  ترـضح  ماهدرک  عارتخا  یئاعد  دوخ  شیپ  زا  نم  موش  تیادـف 
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نکم
ُهّللا َرَّطَع  قودـص –  خیـش  دومرف و  فطل  یلمعلاروتـسد  وا  يارب  ترـضح  دوخ  دـنک  لقن  ار  دوخ  هدرک  عمج  ءاـعد  نآ  هک  تشاذـگن  و 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تفگ  هک  نانس  نب  هّللادبع  زا  هدرک  تیاور  ُهَدَقْرَم 
رگم ههبـش  نآ  رد  دبای  یمن  تاجن  هدننک و  تیاده  ياوشیپ  امنهار و  هناشن و  نودب  دینام  یم  سپ  ياههبـش  امـش  هب  دـسر  یم  تسا  دوز 

یئوگ یم  دومرف  قیرغ  ياعد  تسا  هنوگچ  متفگ  ار  قیرغ  ياعد  دناوخب  هک  یسک 
« َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهَّللا  ای  »

متفگ سپ 
« َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَْألا  َو  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  »

میوگ یم  نم  هکنانچ  وگب  نکل  ار  راصبا  بولق و  تسا  بِّلَقُم  َّلجو  َّزَع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف  ترضح 
« َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  »

تافّرصت ياهراپ  دننک و  یم  دایز  تاملک  یضعب  دوخ  هقیلس  هب  اهاعد  رد  هک  یناسک  هّبنت  يارب  فیرـش  ثیدح  ود  نیا  رد  لمأت  تسیفاک 
دنیامن یم 

. ُمِصاعلا هّللاو 

ساّبع ترضح  ترایز 

میود  بلطم 
تیاور یلامث  هزمحوبا  زا  ربتعم  دنس  هب  یمق  هیولوق  نب  رفعج  لجا  خیش  تسا  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نب  ساّبع  ترـضح  ترایز  رد 

: هک هدرک 
: هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

یم هضور و  رد  رب  یتسیایم  تسا  ریاح  يذاحم  تارف  رانک  رب  نآ  ار و  مالـسلا  هیلعیلع  نب  ساّبع  ربق  ینک  ترایز  هک  یئامن  هدارا  نوچ 
: یئوگ

امیف ُتابیَّطلا ، ُتایِکاَّزلا  َو  َنیقیّدِّصلا ، َو  ِءآدَـهُّشلا  ِعیمَج  َو  َنیِحلاَّصلا ، ِهِدابِع  َو  َنیلَـسْرُْملا ، ِِهئآِیْبنَا  َو  َنیبَّرَقُْملا ، ِِهتَِکئالَم  مالـس  ِهَّللا و  ُمـالَس 
َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُحوَُرت ، َو  يدَتْغَت 

َو ِِملاْعلا ، ِلیلَّدلا  َو  ِبَجَْتنُْملا ، ِْطبِّسلا  َو  ِلَسْرُْملا ، هلآ  ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  ِیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِۀَحیـصَّنلا ، َو  ِءآفَْولا  َو  ِقیدْصَّتلا ، َو  ِمیلْـسَّتلِاب  ََکل  ُدَهْـشَا 
َلَْـضفَا ْمِهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  ْنَع  َو  ِِهلوُسَر ، ْنَع  ُهَّللا  َكازَجَف  ِمَضَتْهُْملا ، ِموـُلْظَْملا  َو  ِغِّلَبُْملا  یِّصَوـْلا 

، َکَلَتَق ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِراَّدلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعَا ، َو  َْتبَسَتْحا  َو  َتْرَبَص  اِمب  ِءآزَْجلا 
، َِکتَمْرُِحب َّفَخَتْسا  َو  َکَّقَح  َلِهَج  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو 

ِتارُْفلا ِءآم  َنَیب  َو  َکَنَیب  َلاح  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو 
اَنَا َو  ٌِعباـت ، َو  ْمَُکل  ٌمِّلَـسُم  یْبلَق  َو  ْمُکَیِلا ، ًادـِفاَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  َْنب  اـی  َکـُْتئِج  ْمُکَدَـعَو ، اـم  ْمَُکل  ٌزِْجنُم  َهَّللا  نآ  و  ًاـمُولْظَم ، َْتِلُتق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 

َو َنینِمْؤُْملا ، َنِم  ْمُِکبایِِإب  َو  ْمُِکب  ّینِا  ْمُکِّوُدَع ، َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف  َنیمِکاْحلا ، ُریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحی  یّتَح  ٌةَّدَعُم ، ْمَُکل  یتَرُْـصن  َو  ٌِعباتْمَُکل ،
. ِنُْسلَْألا َو  يدیَْألِاب  ْمُْکتَلَتَق  ًۀما  هَّللا  َلَتَق  َنیِرفاْکلا ، َنِم  ْمُکَلَتَق  َو  ْمُکََفلاخ  ْنَِمب 

: وگب نابسچب و  حیرض  هب  ار  دوخ  وش و  هضور  لخاد  سپ 
، َمَّلَس َو  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِنیَسُْحلاو ، ِنَسَْحلا  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَِأل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِِهَّلل  ُعیطُْملا  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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َِکنََدب َو  َکِحوُر  یلَع  َو  ُُهناوْضِر ، َو  ُُهتَرِفْغَم  َو  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
یف َنوُِغلابُْملا  ِِهئآدْعَا ، ِداهِج  یف  َُهل  َنوُحِصانُْملا  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َنوُدِهاجُْملا  َو  َنویِرْدَْبلا  ِِهب  یضَم  ام  یلَع  َتیَـضَم  َکَّنَا  َهَّللا  ُدِهُْـشا  ُدَهْـشَا و 

َو ِِهتَعیَِبب ، یف  َو  ْنَّمِم  ٍدَـحَا  ِءآزَج  یفْوَا  َو  ِءآزَْجلا ، َرَفْوَا  َو  ِءآزَْجلا ، َرَثْـکَا  َو  ِءآزَْجلا  َلَْـضفَا  ُهَّللا  َكازَجَف  ِِهئآَّبِحَا ، ْنَع  َنوُّبآّذـلا  ِِهئآـِیلْوَا ، ِةَرُْـصن 
ِهِْرمَا َةالُو  َعاطَا  َو  ُهَتَوْعَد ، َُهل  َباجَتْسا 

َكاطْعَا َو  ِءآدَعُّسلا ، ِحاوْرَا  َعَم  َکَحوُر  َلَعَج  َو  ِءآدَهُّشلا ، ِیف  ُهَّللا  َکَثَعَبَف  ِدوُهْجَْملا ، َۀیاغ  َتیَطْعَا  َو  ِۀَحیـصَّنلا ، ِیف  َْتَغلاب  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 
َنُـسَح َو  َنیِحلاَّصلا ، َو  ِءآدَهُّشلا  َو  َنیقیّدِّصلا  َو  َنیِیبَّنلا  َعَم  َكَرَـشَح  َو  َنییِّلِع ، یف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو  ًافَرُغ ، اهَلَْـضفَا  َو  ًالِْزنَم ، اهَحَْـسفَا  ِِهنانِج  ْنِم 

ًاقیفَر َِکئلُوا 
َنَیب َو  َکَنَیب  َو  انَنَیب  ُهَّللا  َعَمَجَف  َنیِیبَّنِلل ، ًاِعبَّتُم  َو  َنیِحلاَّصلِاب ، ًایِدَتْقُم  َكِْرمَا ، ْنِم  ٍةَریَصب  یلَع  َتیَضَم  َکَّنَا  َو  ْلُْکنَت  َْمل  َو  ْنِهَت  َْمل  َکَّن  َا  ُدَهْـشَا 

. َنیمِحاَّرلا ُمَحْرَا  ُهَّنِاَف  َنیِتبْخُْملا ، ِلِزانَم  یف  ِِهئآِیلْوَا  َو  ِِهلوُسَر 
هدومرف بیذهت  رد  خیش  هکنانچ  یناوخب  هلبق  هب  ور  ربق  رس  تشپ  ار  ترایز  نیا  تسا  بوخ  هک  دیوگ  فلؤم 

ِۀَْلبِْقلا لبْقَتْسُم  َْتنَا  َو  ُْلق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  َّبَکناف   » لخدا ّمث 
« ُِحلاَّصلا ُْدبَْعلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

رگید ترایز 

زا دعب  نارگید  دیفم و  خیـش  سوواط و  نب  دیـس  نکل  دش  رکذ  هک  دوب  نیمه  روکذم  تیاور  قفاوم  ساّبع  بانج  ترایز  هک  نادـب  زین  و 
رد وگب  رایسب و  ار  ادخ  ناوخب  نک و  زامن  یهاوخ  هچنآ  نآ  زا  دعب  نک و  زامن  تعکر  ود  رس و  الاب  تمس  هب  ورب  سپ  هک  دناهدومرف  نیا 

: زامن بقع 
َو ال ُهَتْجَّرَف ، َِّالا  ًاّمَه  َو ال  ُهَتْرَفَغ ، َِّالا  ًاـْبنَذ  ِمَّظَعُْملا  ِدَهْـشَْملا  َو  ِمَّرَکُْملا  ِناـکَْملا  اَذـه  یف  یل  ْعَدـَت  ـال  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
َو ال ُهَتیَنْدَا ، َو  ُهَتْظِفَح  َِّالا  ًاِبئآغ  َو ال  ُهَتْعَمَج ، َِّالا  ًالْمَـش  َو ال  ُهَْتنَمآ ، َّالا  ًافْوَخ  َو ال  ُهَتْطََـسب ، َِّالا  ًاقْزِر  َو ال  ُهَتْرَتَس  َِّالا  ًابیَع  ـال  َو  ُهَتیَفَـش ، ـَِّالا  ًاـضَرَم 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  اهَتیَضَق ، َِّالا  ٌحالَص  اهیف  ِیل  َو  یِضِر  اهیف  ََکل  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِِجئآوَح  ْنِم  ًۀَجاح 
: وگب تسیاهب و  اهاپ  دزن  حیرض و  يوس  هب  درگرب  سپ 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنبا  َساَّبَْعلا  ِلْضَْفلا  َابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنییِصَْولا ِدیَس  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِمالْسِْألا یَلَع  ْمِهِطَوْحَا  َو  ِهَّللا ، ِنیِدب  ْمِهِمَْوقَا  َو  ًانامیا ، ْمِهِمَْدقَا  َو  ًامالِْسا ، ِمْوَْقلا  ِلَّوَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َْکتَلَتَق ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف  یساوُْملا ، ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیخَِأل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِِهَّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشَا 
، َْکتَمَلَظ ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

، ِهیخَا ْنَع  ُِعفاَّدـلا  ُخَأـْلا  َو  ُرِـصاَّنلا ، یِماـحُْملا  ُدِـهاجُْملا  ُِرباَّصلا  َمِْعنَف  ِمالْـسِْألا ، َۀَـمْرُح  ْتَکَهَْتنا  َو  َمِراـحَْملا ، َکـْنِم  ْتَّلَحَتْـسا  ًۀـما  هَّللا  َنََعل  َو 
، ِمیعَّنلا ِتاَّنَج  یف  َِکئآبآ  ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحلَا  َو  ِلیمَْجلا ، ِءآنَّثلا  َو  ِلیزَْجلا ، ِباوَّثلا  َنِم  ُهُریَغ ، ِهیف  َدِهَز  امیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر ، ِۀَعاط  یِلا  ُبیجُْملا 

هلآ ٍدَّمَُحم و  یلَع  یِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَاَف  َِکناسِْحا ، ِلـیزَج  َو  َکـِتَرِفْغَِمل  ًءآـجَر  َو  َکـِباَوث ، یف  ًۀَـبْغَر  َکـِئآِیلْوَا ، ِةَراـیِِزل  ُتْضَّرَعَت  ّینِا  َّمُهّللَا 
َجارِْدا ینْجِرْدَا  َو  ًۀَـبیَط ، مه  هب  یتوـیَح  َو  ًۀـَلُوبْقَم ، مه  هب  یتَراـیِز  َو  ًاّرآـق ، مـه  هـب  یـشیَع  َو  ًاّرآد ، مـه  هـب  یقْزِر  َلَـعَْجت  نآ  و  َنـیرِهاَّطلا ،
َفْـشَک َو  ِبویُْعلا ، َْرتَس  َو  ِبُونُّذـلا ، َناْرفُغ  َبَجْوَتْـسا  ِدَـق  ًاـحِْجنُم ، ًاـِحْلفُم  َکـِئآَّبِحَا  ِدِـهاشَم  ِةَراـیِز  ْنِم  ُِبلَْقنی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  َنیمَرْکُْملا ،

. * ِةَرِفْغَْملا ُلْهَا  َو  يْوقَّتلا  ُلْهَا  َکَّنِا  ِبوُرُْکلا ،
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عادو

رکذ زین  ءاملع  تسا و  یلامث  هزمح  ُوبَا  تیاور  رد  هک  ار  نیا  وگب  فیرش و  ربق  دزن  هب  ورب  سپ  ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یهاوخ  نوچ  و 
: دناهدرک

، َنیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َمُهّللَا  ِهَّللا ، ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمب  َو  ِِهباتِِکب  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  َمالَّسلَا ، َکیَلَع  ُءَْرقَا  َو  َکیعْرَتْسَا  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسَا 
َعَم َو  ُهَعَم  ینْرُشْحا  َو  ینَتیَْقبَا ، ام  ًاَدبَا  ُهَتَرایِز  یْنقُزْرا  َو  هلآ ، ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلوُسَر ، یخَا  ِْنبا  َْربَق  یتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهّللَا ال 

، َِکئآِیلْوَا َو  َِکلوُسَر  َنَیب   َ ُهَنَیب و َو  ینَیب  ْفِّرَع  َو  ِنانِجلا ، ِیف  ِِهئآبآ 
ِهِدـْلُو ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ٍِبلاطیبَا ، ِْنب  یلَِعل  ِۀـیالِْولا  َو  َِکلوُسَِرب ، ِقیدْـصَّتلا  َو  َکـِب ، ِناـمیْألا  یَلَع  ینَّفََوت  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 

. ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َِکلِذب ، ّیبَر  ای  ُتیضَر  ْدَق  ّینِاَف  ْمِهِّوُدَع ، ْنِم  ِۀَئآرَْبلا  َو  ُمالَّسلا ، ُمِهیَلَع 
یهاوخ یم  هک  یئاعد  ره  اهاعد  زا  نک  رایتخا  نیملسم و  نینمؤم و  ردام و  ردپ و  يارب  زا  دوخ و  يارب  زا  نک  اعد  سپ 

دنک تمحر  ادخ  دـندومرف  هک  تسا  نآ  شلـصاح  هچنآ  مالـسلا  هیلعداّجـس  دیـس  ترـضح  زا  يربخ  رد  هدـش  تیاور  هک  دـیوگ  فلؤم 
دـندرک و عطق  ار  شتـسد  ود  وا  يرای  رد  هکنآ  ات  دومن  ترـضح  نآ  يادـف  ار  دوخ  ناج  ار و  دوخ  ردارب  دوخ  رب  درک  راثیا  هک  ار  ساّبع 

: هک دومرف  تیانع  وا  هب  لاب  ود  وا  تسد  ود  ضوع  رد  یلاعت  ّقح 
تسا یتلزنم  دنوادخ  دزن  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  يارب  زا  دنک و  یم  زاورپ  بلاط  یبا  نب  رفعج  دننام  تشهب  رد  ناگتـشرف  اب  لاب  ود  نآ  اب 

تقو رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هک  هدش  لقن  تسا و  وا  ماقم  يوزرآ  ار  ادهش  عیمج  تسا و  ءادهش  عیمج  طُوبْغَم  هک  تمایق  زور  رد 
دـش و یم  عیقب  رد  هنیدـم  نوریب  وا  ینایعا  ناردارب  وا و  متام  رد  مالـسلا  هیلعسابع  ردام  نینبلا  ما  هکنآ  دوب و  هلاس  راهچ  یـس و  تداهش 

نب ناورم  تسین  یبجع  ناتـسود  نتـسیرگ  تشگ  یم  نایرگ  تشذگ  یم  اجنآ  زا  هک  ره  هک  درک  یم  هیرگ  هبدن و  نانچ  ناشیا  متام  رد 
نینبلا ّما  زا  راعـشا  نیا  درک و  یم  هیرگ  وا  هیرگ  رثا  زا  درک  یم  روبع  نینبلا  ّما  رب  نوچ  ار  توبن  نادـناخ  دوب  ینمـشد  رتگرزب  هک  مکحلا 

: هدش لقن  شنارسپ  رگید  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هیثرم  رد 
ِدَقَّنلا ِریهامَج  یلَع  َّرَک  َساَّبَْعلا  َياَر  ْنَم  ای 
ٍدََبل يذ  ٍثَیل  ُّلُک  َرَدیَح  ِءآْنبَا  ْنِم  ُهارََوو 
ٍدی َعوُطْقَم  ِهِْساَِرب  َبیُصا  یْنبا  َّنَا  ُْتِئْبنُا 

ِدَمَْعلاُبْرَض ِهِْساَِرب  َلامَا  یْلبِش  یلَع  یلیَو 
ٌدَحَا ُْهنِم  ینَد  اَمل  َکیَدی  یف  َکُفیَس  َناک  َْول 

ًاضیَا اَهلَو 
َنینَْبلا َُّما  ِکیَو  ّینِوُعْدَت  ال 

ِنیرَْعلا  ِثوُیِلب  ینیرِّکَُذت 
ْمِِهب یعُْدا  ِیل  َنُوَنب  َْتناک 

َنیَنب  ْنِم  َو ال  ُتْحَبْصَا  َمْوْیلاَو 
یبُّرلا ِروُُسن  ُْلثِم  ٌۀََعبْرَا 

ِنیتَْولا  ِعْطَِقب  َتْوَْملا  اُولَصاو  ْدَق 
ْمُهَئالْشَا ُناصْرِْخلا  َعَزانَت 

ِنیعَط  ًاعیرَص  یْسمَا  ْمُهُّلُکَف 
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اوُرَبْخَا امَکَا  يْرعِش  َتَیل  ای 
ِنیمْیلا ُعیطَق  ًاساَّبَع  َّنَِاب 

هصوصخم تارایز 

میس بلطم 
تسترایز دنچ  نآ  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترضح  هصوصخم  تارایز  رد 

نابعش همین  نآ و  همین  بجر و  لّوا  ترایز  لّوا 

هیلع نیـسح  ماما  دنک  ترایز  هک  ره  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  نابعـش  همین  نآ و  همین  بجر و  لّوا  ترایز 
لاؤس مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  هک  تسلوقنم  رـصن  یبا  نبا  زا  ار و  وا  دزرمایب  یلاعت  قح  هتبلا  بجر  هاـم  لّوا  زور  رد  ار  مالـسلا 

: هک دومرف  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مینک  ترایز  هک  تسا  رتهب  تقو  مادک  رد  هک  درک 
بجر و لّوا  زور  يارب  دوش  یم  رکذ  هک  ترایز  نیا  هک  دناهدرک  رکذ  سوواط  نب  دیـس  دیفم و  خیـش  نابعـش  فصن  بجر و  فصن  رد 

هدومرف بسح  هب  سپ  ار  نابعش  همین  زور  بجر و  همین  زور  بش و  بجر و  لّوا  بش  نآ  رب  هدرک  هوالع  دیهش  نکل  تسا و  نابعش  همین 
ار مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ینک  ترایز  یتساوخ  هاگره  تسا  نیا  ترایز  نآ  تیفیک  تسا و  تقو  شـش  يارب  ترایز  نیا  ناشیا 

بانج رب  نک  مالـس  هلبق و  هب  ور  ترـضح  نآ  هرّهطم  هّبق  رد  رب  تسیاب  شوپب و  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  نک و  لسغ  تاقوا  نیا  رد 
مهیلع هّللا  ُتاولص  ناماما  یقاب  رب  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  رب  همطاف و  ترضح  رب  نینمؤملاریما و  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
حیرـض دزن  تسیاـب  وش و  لـخاد  سپ  ناراوگرزب  نیا  رب  ندرک  مالـس  تیفیک  هفرع  تراـیز  لوـخد  نذا  رد  دـیایب  نیا  زا  دـعب  نیعمجا و 

: وگب سپ  ُرَبْکَا  ُهَّللَا  وگب  هبترم  دص  سّدقم و 
، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیِیبَّنلا ِمَتاخ  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیلَسْرُْملا ِدیَس  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنییِصَْولا ِدیَس  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِیلَع َْنب  َنیَسُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  َۀَمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهِیلَو َْنبا  َو  ِهَّللا  ِیلَو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهیِفَص َْنبا  َو  ِهَّللا  یِفَص  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِِهتَّجُح َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِِهبیبَح َْنباو  ِهَّللا  َبیبَح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهِریفَس َْنبا  َو  ِهَّللا  َریفَس  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِروُطْسَْملا ِباتِْکلا  َنِزاخ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِرُوبَّزلا َو  ِلیْجنِْإلا  َو  ِۀیرْوَّتلا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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، ِنمْحَّرلا َنیمَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِنیِّدلا َدوُمَع  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآْرُْقلا ، َکیرَش  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِۀَمْکِح  َباب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْألا َنِم  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  يذَّلا  ٍۀَّطِح  َباب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِْملِع  َۀَبیَع  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِّرِس  َعِضْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َرُوتْوَْملا َْرتِْولا  َو  ِهِراث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َو ُۀَبیـصُْملا  ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ابَا  ای  یـسْفَن  َو  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  َِکلْحَِرب ، ْتَخانَا  َو  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یّتلا  ِحاوْرَْألا  یلَع  َو  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا 

، ِتیَْبلا َلْهَا  ْمُکیَلَع  ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساسَا  ْتَسَّسَا  ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف  ِمالْسِْألا ، ِلْهَا  ِعیمَج  یلَع  َو  انیَلَع  َِکب  ُۀیِزَّرلا  ِتَّلَج 
ِهَّللاِْدبَع ابَا  ای  یسْفَن  َو  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  اهیف ، ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  یتَّلا  ْمُِکِبتارَم  ْنَع  ْمُْکَتلازَا  َو  ْمُکِماقَم ، ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

َکیَلَع ُهَّللایَّلَص  ِرْحَْبلا ، َو  ِّرَْبلا  َو  ِنانِْجلا  ُناَّکُس  َو  ُضْرَْألا ، َو  ُءآمَّسلا  ُمُْکتََکب  َو  ِِقئآلَْخلا ، ِۀَّلِظَا  َعَم  ِشْرَْعلا  ُۀَّلِظَا  ْمُِکئآمِِدل  ْتَّرَعَْـشقا  ِدََقل  ُدَهْـشَا 
َو یعْمَس  َو  یْبلَق  ََکباجَا  ْدَقَف  َكِراْصِنتْسا ، َْدنِع  یناِسل  َو  َِکتَثاِغتْسا ، َْدنِع  ینََدب  َْکبِجی  َْمل  َناک  ْنِا  ِهَّللا ، یِعاد  َکیََّبل  ِهَّللا ، ِْملِع  یف  ام  َدَدَع 

ًالوُعْفََمل انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِا  انِّبَر  َناْحبُس  يرََصب ،
َکُمَرَح َرُهَط  َو  اِهب ، َْتنَا  ٌضْرَا  ْتَرُهَط  َو  ُدالِْبلا ، َِکب  ْتَرُهَط  َو  َتْرُهَط  ٍرَّهَطُم ، ٍرِهاط  ٍرْهُط  ْنِم  ٌرَّهَطُم ، ٌرِهاط  ٌرْهُط  َکَّن  َا  ُدَهْشَا 

، ِضْرَْألا ِیف  ِهَّللا  ُراث  َکَّنَا  َو  ِهَیِلا ، َتْوَعَد  امیف  َْتقَدَص  ٌقیّدِص ، ٌقِداص  َکَّنَا  َو  امِهَیِلا ، َتْوَعَد  َو  ِلْدَْعلا  َو  ِطْسِْقلِاب  َتْرَمَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا 
یف َتْدَهاج  َو  َتْحَـصَن  َو  ِنَسَْحلا ، َکیخَا  ْنَع  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َکیبَا  ْنَع  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َكِّدَـج  ْنَع  َو  ِهَّللا ، ِنَع  َْتغََّلب  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  َو 

، ًامیلْسَت ملس  َکیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیِقباَّسلا ، ِءآزَج  َریَخ  ُهَّللا  َكازَجَف  ُنیقْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ًاِصلُْخم  ُهَتْدَبَع  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس 
ًۀیِکاز ًۀـیِمان  ًةولَـص  ِتابُرُْکلا  ِریـسَا  َو  ِتارَبَْعلا  ِلیتَق  ِدیـشَّرلا ، ِدـیهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ِنیَـسُْحلا ، یَلَع  ِّلَـص  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 

. َنیَملاْعلا َهِلا  ای  َنیلَسْرُْملا ، َِکئآِیْبنَا  ِدالْوَا  ْنِم  ٍدَحَا  یلَع  َتیَّلَص  ام  َلَْضفَا  اهُرِخآ ، ُدَْفنی  َو ال  اُهلَّوَا  ُدَعْصی  ًۀَکَرابُم ،
بناج راهچ  نک و  فاوط  درگب و  ربق  رود  هاگنآ  ار  پچ  يور  نآ  زا  دعب  راذگ و  ربق  رب  ار  دوخ  تسار  يور  سوبب و  ار  رهطم  ربق  هاگنآ 

: وگب بانج و  نآ  ربق  دزن  تسیاب  مالسلا و  هیلع  نیسُحلا  نب  یلع  ربق  يوس  هب  ورب  هاگنآ  هدومرف  هللا  همحر  دیفم  خیش  سوبب  ار  ربق 
، ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَناحیَر  ُْنبا  َو  ُبَّرَقُْملا ، ُبیبَْحلا  یِکَّزلا  ُبیَّطلا ، ُقیّدِّصلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َکَبَلَْقنُم َفَرْشَا  َو  َکَماقَم ، َمَرْکَا  ام  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ٍبِسَتُْحم ، ٍدیهَش  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َّنَم امَک  ِۀـیِماَّسلا ]  ] ِفَرُْغلا ِیف  َو  ِفرَّشلا ، ُّلُک  ُفَرَّشلا  ُثیَح  ِۀـِیلاْعلا ، ِةَوْرِّذـلِاب  َکَقَْحلَا  َو  َکـَباَوث ، َلَزْجَا  َو  َکیْعَـس  ُهَّللا  َرَکَـش  ْدََـقل  ُدَهْـشَا 
َو ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ًاریهْطَت ، ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَا  َنیذَّلا  ِتیَْبلا  ِلْهَا  ْنِم  َکَلَعَج  َو  ُْلبَق ، ْنِم  َکیَلَع 
، َکیبَا ِدیَّسِلل  َو  ََکل ، یعوُضُخ  َو  ّیلُذ  ْمَحْرا  َو  یّنَع ، اهِفیفَْخت  َو  يرْهَظ ، ْنَع  ِلاْقثَْألا  ِّطَح  یف  َکِّبَر ، یِلا  ُرِهاَّطلا  ُدیَّسلا  اَهیَا  ْعَفْشاَف  ُُهناوْضِر ،

: وگب ربق و  رب  ار  دوخ  نابسچب  سپ  امُکیَلَع ، ُهَّللا  یَّلَص 
، ْمُِکب َدَعْسَا  امَک  ْمُکَدَعْسَا  َو  اْینُّدلاِیف ، ْمُکَفَّرَش  امَک  ِةَرِخْألا ، ِیف  ْمُِکفَرَش  یف  ُهَّللا  َداز 

، َنیَملاْعلا ُموُُجن  َو  ِنیّدلا ، ُمالْعَا  ْمُکَّن  َا  ُدَهْشَا  َو 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  و 

: وگب ادهش و  يوس  هب  نک  ور  سپ 
ِمالْسِْألا َراْصنَا  َو  ِنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َراْصنَا  َو  َۀَمِطاف ، َراْصنَا  َو  ٍِبلاطیبَا  ِْنب  ِّیلَع  َراْصنَا  َو  ِِهلوُسَر ، َراْصنَا  َو  ِهَّللا  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ُْتنُک ینَتَیل  ای  ًامیظَع ، ًازْوَف  ِهَّللا  َو  ُْمتُْزف  ِءآزَْجلا ، َلَْضفَا  ِِهلْهَا  َو  ِمالْـسِْألا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  ِِهلیبَس ، یف  ُْمتْدَهاج  َو  ِِهَّلل  ُْمتْحَـصَن  ْدََقل  ْمُکَّنَا  ُدَهْـشَا 
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ًامیظَع ًازْوَف  َزُوفَاَف  ْمُکَعَم 
َنُوقَزُْرت ْمُکِّبَر  َْدنِع  ٌءآیْحَا  ْمُکَّنَا  ُدَهْشَا 

، یلُْعلا ِتاجَرَد  یف  َنُوِزئآْفلا  ُمُکَّنَا  َو  ُءآدَعُّسلا ، َو  ُءآدَهُّشلا  ُمُکَّنَا  ُدَهْشَا 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  و 

ناردارب يارب  دوخ و  ردام  ردپ و  دوخ و  يارب  نک  اعد  نکب و  ترایز  زامن  ترـضح و  نآ  كرابم  رـس  کیدزن  ایب  درگزاب و  نآ  زا  دـعب 
هب ام  هدرک  لقن  اهنآ  یماسا  رب  لمتشم  یترایز  ْمُهَحاوْرَا  ُهّللا  سَّدق  ءادهش  ربکا و  یلع  ترـضح  يارب  سوواط  نب  دیـس  هک  نادب  نمؤم و 

میدومنن رکذ  ارنآ  نآ  راهتشا  عویش و  راصتخا و  هظحالم 

بجر همین  ترایز  میود 

هـصوصخم تارایز  زا  هک  هدرک  لقن  رازم  رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  هک  تسیترایز  نآ  تشذـگ و  هک  یترایز  زا  ریغ  بجر  همین  تراـیز 
نآ تلیضف  زا  مدرم  هّماع  تلفغ  ببس  هب  ار  ترایز  هن  دنیوگ  یم  هلیفغ  ار  بجر  همین  ینعی  دنیوگ  یم  هلیفغ  ارنآ  هک  تسا  بجر  فصن 

هبترم هس  رّهطم و  مرح  رد  ینعی  وش  لخاد  سپ  فیرـش  نحـص  رد  يدمآ  تقو و  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  يدرک  دصق  نوچ  سپ 
: وگب رّونم و  ربق  دزن  رد  تسیاب  ُرَبْکَا و  ُهَّللَا  وگب 

، ِهَّللا َلآ  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا َةَْوفَِص  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهِْقلَخ ْنِم  ِهَّللا  َةَریِخ  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِتاداَّسلا َةَداس  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِتاباْغلا َثوُیل  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِةاجَّنلا َنُفُس  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیَسُْحلا ِهَّللا  ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِءاِیْبنَْألا  ِْملِع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِةَْوفَِص  َمَدآ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِحیبَذ  َلیعامِْسا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِحُور  یسیع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، یفَطْصُْملا ٍدَّمَُحم  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یضَتْرُْملا ِیلَع  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، يْربُْکلا َۀَجیدَخ  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِدیهَّشلا َْنب  ُدیهَش  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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، ِلیتَْقلا َْنب  ُلیتَق  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهِیلَو َْنبا  َو  ِهَّللا  ِیلَو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهِْقلَخ یلَع  ِِهتَّجُح  َْنبا  َو  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َو َكَّوُدَع  َتْدَهاج  َو  َکیَِدلاِوب ، َْتئِزُر  َو  ِرَْکنُْملا ، ْنَع  َتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَا  َو  َةوکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

َُکتْرُز يالْوَم ، َْنبا  َو  يـالْوَم  اـی  ِهیِفَـص ، ُْنبا  َو  ُهیِفَـص  َو  ُُهبیَجن ، َو  ُُهلیلَخ  َو  ِهَّللا  ُبیبَح  َکَّنَا  َو  َباوَْجلا ، ُّدَُرت  َو  َمـالَْکلا ، ُعَمْـسَت  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 
ِءآِسن ِةَدیَس  َۀَمِطاف  َکِّمُِاب  َو  َنییِصَْولا ، ِدیَس  َکیبِاب  َو  َنیِیبَّنلا ، ِدیَـس  َكِّدَِجب  ِهَّللا  َیِلا  ُعِفْـشَتْسَا  َو  يدیَـس ، ای  ِهَّللا ، یِلا  ًاعیفَـش  یل  ْنُکَف  ًاقاتْـشُم 

، َکیِلتاق ُهَّللا  َنََعل  الَا  َنیَملاْعلا ،
، َکیِملاظ ُهَّللا  َنََعل  َو 

. َنیرِهاَّطلا َنیبیَّطلا  هلآ  ٍدِّمَُحم و  انِدیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیرِخْألا ، َو  َنیلَّوَْألا  َنِم  َکیضِْغبُم ، َو  َکیِبلاس  ُهَّللا  َنََعل  َو 
: وگب نک و  ترایز  ار  بانج  نآ  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  يوس  هب  وش  هجوتم  سوبب و  ار  رّهطم  ربق  هاگنآ 

، َکیِلتاق ُهَّللا  َنََعل  يالْوَم ، َْنبا  َو  يالْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َو ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  يالْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ْمُِکئآدـْعَا ، ْنِم  ِهَّللا  َیِلا  ُءََربَا  َو  ْمُِکتَّبَحَِمب ، َو  ْمُِکتَرایِِزب  ِهَّللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  َکـیِملاظ ، ُهَّللا  َنََعل  َو 

. ُُهتاکََرب
: وگب تسیاب و  سپ  مهیلع  هَّللا  ناوضر  ءادهش  روبق  هب  یسرب  ات  ورب  سپ 

، َنویِدـْهَم ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِسَنَّدـلا ، َنِم  َنیرِهاط  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُمالَّسلا ، ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  یبَا  ِْربَِقب  ِۀَـخینُْملا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  ُمـالَّسلَا 
ِتَْحت َو  ِِهتَمْحَر  ِّرَقَتْـسُم  یف  ْمُکاِیا  َو  ُهَّللا  اَـنَعَمَج  َنیعَمْجَا ، ْمُکِرُوبُِقب  َنیّفآـْحلا  ِۀَِـکئالَْملا  یَلَع  َو  ْمُکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، َراْربَا  اـی  ْمُکیَلَع  ُمـالَّسلَا 

. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  َو  َنیمِحاَّرلا ، ُمَحْرَا  ُهَّنِا  ِهِشْرَع ،
ُمالَـس َو  هّللا  ُمالَـس  وگب  بانج و  نآ  هّبق  رد  رب  تسیاب  اجنآ  هب  یـسرب  نوچ  مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  مرح  هب  ورب  نآ  زا  دعب 

. تشذگ نیا  زا  شیپ  هک  ترضح  نآ  ترایز  رخآ  ات  َنیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئالَم 

نابعش همین  ترایز  میس 

نیا رد  تسا  سب  تسا و  هدش  دراو  نابعش  همین  رد  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  رد  رایـسب  ثیداحا  هک  نادب  تسا  نابعـش  همین  ترایز 
هحفاصُم دهاوخ  هکره  هک  هدش  دراو  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  نیدباعلانیز و  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  نیدـنچ  هب  هکنآ  باب 

یتسرد هب  نابعـش  همین  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ربق  دنک  ترایز  هک  دیاب  سپ  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  وا  اب  دنک 
ناشیا و اب  دنک  هحفاصم  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  دنیآ  یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  دـنبلط و  یم  تصخر  ناربمغیپ  حاورا  هکئالم و ]  ] هک

مهیلع هلآ و  هیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مزعلاولوا  ربمغیپ  جـنپ  دـنناشیا  اب  وا و  اب  دـننک  هحفاصم  ناـشیا 
نیعمجا

ّنج برغم و  قرشم و  هب  دناهدش  ثوعبم  ناشیا  هکنآ  تهج  هب  دومرف  دنمان  یم  مزعلاولوا  ار  ناشیا  ببس  هچ  هب  هک  مدیـسرپ  تفگ  يوار 
خیـش هک  تسا  یترایز  رگید  دـش  لقن  بجر  لّوا  يارب  هک  تستراـیز  ناـمه  یکی  هدـش  لـقن  وحن  ود  سپ  تراـیز  ظاـفلا  اـّما  سنا و  و 

یم ترـضح و  نآ  ربق  دزن  یتسیا  یم  تسا  نینچ  ترایز  نآ  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیمألا  دـلب  باتک  رد  یمعفک 
: یئوگ

، َِکتَعافَش ِمْوی  یف  َکَیِلا  یُنبِّرَُقت  ََکل  یّنِم  ًةَداهَش  َکُعِدُوا  یکَّزلا ، ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِمیظَْعلا ، ِیلَْعلا  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا 
، َکَیِلا َنُوِبلاَّطلا  يَدَتْها  َكِرُون  ِءآیِِضب  َو  َِکتَعیش ، ُبُوُلق  ْتییَح  َِکتویَح  ِءآجَِرب  َْلب  ْتُمَت ، َْمل  َو  َْتِلُتق  َکَّنَا  ُدَهْشَا 
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، ًاَدبَا ُکَلْهی  َو ال  ِْکلْهی  َْمل  يذَّلا  ِهَّللا  ُهْجَو  َکَّنَا  َو  ًاَدبَا ، ُأَفْطی  َو ال  ْأَفْطی  َْمل  يذَّلا  ِهَّللا  ُرُون  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
، َكُرِصان ِهَّللا  َو  َبُوْلغَم  َو ال  َكُّزَعُم ، ِهَّللا  َو  َلیلَذ  ال  َِکنََدب ، ُعَرْصَم  َعَرْـصَْملا  اَذه  َو  َکُمَرَح ، َمَرَْحلا  اَذه  َو  َُکَتبُْرت ، ََۀبْرُّتلا  ِهِذه  َنَا  ُدَهْـشَا  َو 

. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  َِکتَرْضَِحب ، یحُور  ِْضبَق  ِمْوی  یِلا  َكَْدنِع  یل  ٌةَداهَش  ِهِذه 
شتاکرب ادخ و  تمحر  وت و  رب  مالس  وت و  روضح  رد  مناج  نتفرگ  زور  ات 

ردق ياهبش  ترایز  مراهچ 

همین لّوا و  بش  صوصخ  ناضمر  كرابم  هام  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  رد  ثیداحا  هک  نادب  تسا  ردق  ياهبش  ترایز 
ماما دـنک  ترایز  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  تسا و  رایـسب  ردـق  بش  صوصخ  رد  نآ و  رخآ  و 

یمکحم رما  ره  بش  نآ  رد  دشاب و  ردق  بش  تسه  دیما  هک  تسا  یبش  نآ  ناضمر و  هام  میس  تسیب و  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نآ ترایز  رد  ادخ  زا  دنبلط  یم  تصخر  همه  هک  ربمغیپ  کلم و ]  ] رازه راهچ  تسیب و  حور  وا  اب  دننک  هحفاصم  دوش  یم  رّدـقم  ادـج و 

بش نیا  رد  ترضح 
شرع نانطب  زا  متفه  نامسآ  زا  يدانم  دوش  یم  ردق  بش  نوچ  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 

ربق دزن  ردق  بش  هک  ره  هک  تسا  تیاور  رد  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  هک  ره  دیزرمآ  یلاعت  قح  هک  دنک  یم  ادن 
زا درب  هانپ  ار و  تشهب  دنک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  دوش و  رّـسیم  هک  هچنآ  ای  ترـضح  نآ  دزن  دراذگ  زامن  تعکر  ود  دـشاب و  ترـضح  نآ 

شتآ زا  ار  وا  دهد  هانپ  ار و  وا  لاؤس  دیامرف  اطع  وا  هب  یلاعت  قح  شتآ 
: هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هیولوق  نبا  و 

وا هب  دوب و  دهاوخن  یباسح  ضرع و  وا  يارب  زا  ترایز  هار  رد  دریمب  ناضمر و  هام  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دنک  ترایز  هکره 
هلیل رد  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دوش  یم  هدرک  ترایز  هک  یظافلا  اّما  میب و  فوخ و  نودب  وش  تشهب  لخاد  هک  دنیوگب 

نآ دـناهدومن و  رکذ  رازم  بتک  رد  مالـسلا  مهیلع  دیهـش  سوواط و  نبا  يدهـشملا و  نب  دّـمحم  دـیفم و  خیـش  هک  تسا  نانچ  سپ  ردـق 
دناهداد رارق  نابرق  رطف و  دیع  زور  ینعی  نیَدیع  بش و  نیا  هب  ّصتخم  ار  ترایز 

دندومرف ترـضح  نآ  هک  هتفگ  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ارنآ  دوخ  ربتعم  دانـسا  هب  يدهـشملا  نب  دّمحم  خیـش  و 
یشاب و هدرک  لسُغ  هکنآ  زا  دعب  ترضح  نآ  دهـشم  هب  ورب  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ینک  ترایز  يدرک  هدارا  هک  یتقو 

هلبق نک و  ترضح  نآ  بناج  هب  ار  دوخ  يور  سپ  ترضح  نآ  ربق  دزن  يداتسیا  نوچ  سپ  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  یشاب  هدیـشوپ 
: وگب ِهد و  رارق  دوخ  فتک  ود  نایم  ار 

، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  َۀَمِطاف  ِةَرِهاَّطلا ، ِۀَقیدِّصلا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  يالْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ِهَّللا ِیف  َتْدَهاج  َو  ِِهتَوِالت ، َّقَح  َباتِْکلا  َتْوََلت  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفُوْرعَْملِاب  َتْرَمَا  َو  َة ، وکَّزلا  َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 
ُنیقْیلا َکیتَا  یّتَح  ًابِسَتُْحم  ِِهْبنَج  یف  يذَْألا  یَلَع  َتْرَبَص  َو  ِهِداهِج ، َّقَح 

َنََعل يرَْتفا ، ِنَم  َباخ  ْدَـق  َو  یِّمُْألا ، ِیبَّنلا  ِناِسل  یلَع  َنُونوُْعلَم  َكُولَتَق  َنیذَّلا  َو  َكُولَذَـخ ، َنیذَّلا  َو  َكُوبَراح ، َو  َكوَُفلاخ  َنیذَّلا  َنَا  ُدَهْـشَا 
ًاِیلاُوم َکِّقَِحب ، ًافِراع  ًاِرئاز  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنب  ای  يالْوَم  ای  َُکتیَتَا  َمیلَْألا ، َباذَْـعلا  ُمِهیَلَع  َفَعاـض  َو  َنیرِخأـْلا ، َو  َنیلَّوَأـْلا  َنِم  ْمَُکل  َنیِملاَّظلا  ُهَّللا 

. َکِّبَر َْدنِع  یل  ْعَفْشاَف  َکََفلاخ ، ْنَم  َِۀلالَِضب  ًافِراع  ِهیَلَع ، َْتنَا  يذَّلا  يَدُْهلِاب  ًارِْصبَتْسُم  َِکئآدْعَِأل ، ًایِداعُم  َِکئآِیلْوَِأل ،
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: یئوگ یم  سّدقم و  ِرَس  بناج  هب  يور  یم  سپ  راذگ  نآ  رب  ار  دوخ  يور  ربق و  رب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 
ُۀَمْحَر َو  يالْوَم ، ای  ُمالَّسلا  َکیَلَع  َو  ِرِهاَّطلا ، َكِدَـسَج  َو  ِبیَّطلا ، َکِحُور  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِهئآمَـس  َو  ِهِضْرَا  یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  ای  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا 

. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا 
زامن راذگ و  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپ  رس  بناج  هب  درگب  نآ و  رب  ار  دوخ  تروص  راذگب  ارنآ و  سوبب  ربق و  هب  ار  دوخ  نابـسچب  سپ 

: وگب ار و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نک  ترایز  اپ و  تمسب  ورب  نآ  زا  سپ  ار  وت  دوش  رّسیم  هچنآ  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  نک 
َکَمَلَظ ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  يالْوَم ، َْنبا  َو  يالْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

. َمیلَْألا َباذَْعلا  ُمِهیَلَع  َفَعاض  َو  َکَلَتَق ، ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو 
: وگب سپ  هلبق  فرط  هب  اپ  تمس  زا  ینک  لیم  هک  یلاح  رد  ار  ادهش  نک  ترایز  سپ  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  نک  اعد  و 

َنوُِرباَّصلا ُءآدَهُّشلا  اَهیَا  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنوُقیّدِّصلا ، اَهیَا  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُنیقْیلا ُمُکیتَا  یّتَح  ِِهلوُسَِرل ، َو  ِِهَّلل  ُْمتْحَصَن  َو  ِهَّللا ، ِْبنَج  یف  يذَْألا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  ُْمتْدَهاج  ْمُکَّنَا  ُدَهْشَا 

. ِمیعَّنلا ِّلَحَم  یف  ْمُکَنَیب  َو  انَنَیب  َعَمَج  َو  َنینِسْحُْملا ، ِءآزَج  َلَْضفَا  ِِهلْهَا  َو  ِمالْسِْإلاِنَعُهَّللا  ُمُکازَجَف  َنُوقَزُْرت ، ْمُکِّبَر  َْدنِع  ٌءآیْحَا  ْمُکَّنَا  ُدَهْشَا 
: وگب بانج  نآ  دزن  يداتسیا  اجنآ و  يدیسر  هک  نیمه  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  نب  ساّبع  ترایز  هب  يور  یم  سپ 

ِِهلوُسَِرل َو  ِِهَّلل  ُعیطُْملا  ُِحلاَّصلا ، ُْدبَْعلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  َْنبای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
. ِمیحَْجلا ِكْرَِدب  ْمُهَقَْحلَا  َو  َنیرِخْألا ، َو  َنیلَّوَْألا  َنِم  ْمَُکل  َنیِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل  ُنیقْیلاَکیتَا ، یّتَح  َتْرَبَص  َو  َتْحَصَن  َو  َتْدَهاج  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

. دور نوریب  دهاوخ و  هچره  بانج  نآ  دجسم  رد  دنک  عّوطت  زامن  سپ 

نابرق رطف و  دیع  رد  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  مجنپ 

هک ره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنس  هب  نابرق  رطف و  دیع  رد  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ترایز 
بـش ای  رطف  دیع  بش  دوش  هدیزرمآ  شاهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  بش  هس  زا  بش  کی  رد 

نابعش همین  بش  ای  یحْضَا  دیع 
ماما ترضح  دنک  ترایز  هک  ره  هک  تسا  بش  هس  دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  هب  و 
بش ناضمر و  هام  میس  تسیب و  بش  نابعش و  فصن  بش  دوش  هدیزرمآ  شاهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  اهبش  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
همین بش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنک  ترایز  هک  یسک  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رطف و  دیع  بش  ینعی  دیع 

وا يارب  زا  دروآرب  هلوبقم و  هرمع  رازه  روربم و  ّجـح  رازه  وا  يارب  یلاعت  قح  دـسیونب  لاس  کی  رد  هفرع  بش  رطف و  دـیع  بش  نابعش و 
ترخآ ایند و  تجاح  رازه 

دنک و دیع  زور  ترایز  ات  اجنآ  دنامب  دشاب و  البرک  نیمز  رد  هفرع  بش  هک  ره  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  و 
ترایز یکی  دـناهدرک  لقن  ترایز  ود  فیرـش  دـیع  ود  نیا  يارب  زا  ءاملع  هک  نادـب  لاس  نآ  ّرـش  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دراد  هاـگن  ددرگرب 

ياهزور لام  هقباس  ترایز  هک  دوش  یم  رهاـظ  ناـشیا  تاـملک  زا  تسا و  تراـیز  نیا  رگید  دـش و  رکذ  ردـق  یلاـیل  تهج  هب  هک  هقباـس 
هّبق ِرَد  رب  تسیاب  سپ  بش  ود  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  ینک  هدارا  نوچ  دناهدومرف  نیدیع  ياهبـش  لام  ترایز  نیا  تسا و  نیَدیع 

: ناذیتِسا تهج  هب  وگب  ربق و  بناج  هب  نکفیب  رظن  هرّهطم و 
َكَءآج َکِّقَِحب ، ُفِرَتْعُْملا  َو  َكِرْدَق ، ُِّولُع  یف  ُرَّغَصُْملا  َو  َکیَدی ، َنَیب  ُلیلَّذلا  َِکتَمَا  ُْنبا  َو  َكُْدبَع  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  ِهَّللاِْدبَعابَا  ای  يالْوَم  ای 

ای ُلُخْدَاَء  ِهَّللا ، ِیلَو  ای  ُلُخْدَاَء  يالْوَم ، ای  ُلُخْدَاَء  َِکب ، یلاعَت  ِهَّللا  َیِلا  ًالِّسَوَتُم  َکِماقَم ، یِلا  ًاهِّجَوَتُم  َکـِمَرَح ، یِلا  ًادِـصاق  َکـِب ، ًاریجَتْـسُم 
. ِدَهْشَْملا اذه  یف  َنیمیقُْملا  ِمَرَْحلا ، اَذِهب  َنیقِدْحُْملا  ِهَّللا  َۀَِکئالَم 
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: وگبو پچ  ياپرب  ار  تسار  ياپ  رادمّدقم  وش و  لخاد  دشنایرگتمشچو  دش  عشاختلد  رگاسپ 
، ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یف  َو  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِِهَّلل ُدْـمَْحلا  َو  ًالیـصَا ، َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  ًاریثَک ، ِِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ًاریبَک ، ُرَبْکَا  ُهَّللَا  وگبسپ  َنیلِْزنُْملا . ُریَخ  َْتنَا  َو  ًاکَرابُم ، ًـالَْزنُم  یْنلِْزنَا  َّمُهّللَا 
ْنَع یْنلَعْجی  َْمل  َو  ِِهناـسْحِِاب ، يـالْوَم  َةَراـیِز  یل  َلَّهَـس  ِِهلُّوَـطَت  ْنِم  يذَّلا  ِناَّنَحلا ، ِلِّوَـطَتُْملا  ِناَّنَْملا ، ِلِّضَفَتُْملا  ِدَـحَْألا ، ِدِـجاْملا  ِدَـمَّصلا ، ِدْرَْفلا 

. َحَنَم َو  َلَّوَطَت  َْلب  ًاعُوفْدَم ، ِِهتَّمِذ  ْنَع  َو ال  ًاعُونْمَم ، ِِهتَرایِز 
: وگب عّرضت و  هیرگ و  عوضخ و  لاح  اب  رّهطم  ربق  يذاحم  تسیاب  يدیسر  هضور  نایم  هب  نوچ  وش و  لخاد  سپ 

َکیَلَع ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِنیمَا  ٍحُون  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِةَْوفَـص  َمَدآ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
، ِهَّللا ِبیبَح  هلآ  ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، ِحُور  یـسیع  َثِراو  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یـسُوم  َثِراو  اـی 

َرُوتْوَْملا َْرتِْولا  َو  ِهِراث ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  یِقَّْتلا ، ُّرَْبلا  یِصَْولا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِۀَّجُح  ِیلَع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َحیُبتْـسا یَّتَـح  ِهِداـهِج  َقَح  ِهَّللا  یف  َتْدَـهاج  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َتْرَمَا  َو  َةاـکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 

. ًامُولْظَم َْتِلُتق  َو  َکُمَرَح ،
: وگب نایرگ و  مشچو  عشاخ  لد  اب  سّدقم  ِرَس  دزن  رد  تسیاب  سپ 

، ِءآرْهَّزلا َۀَـمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنییِـصَْولا ، ِدیَـس  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
َْمل ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألا  َو  ِۀَِـخماَّشلا ، ِبالْـصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  يالْوَم  ای  َنیِملْـسُْملا ، َلََطب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدـیَس 

، اِهباِیث ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِساْجنَِاب ، ُۀِیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت 
، َنینِمْؤُْملا ِلِقْعَم  َو  َنیِملْسُْملا ، ِناکْرَا  َو  ِنیّدلا ، ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 

، يِدْهَْملا يِداْهلا  یِکَّزلا  یِضَّرلا  یِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُمامِْإلا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
. اْینُّدلا ِلْهَا  یلَع  ُۀَّجُْحلا  َو  یْقثُْولا ، ُةَورُْعلا  َو  يدُْهلا ، ُمالْعَا  َو  يْوقَّتلا ، ُۀَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 

: وگب ربق و  هب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 
َو یلَمَع ، ِمیتاوَخ  َو  ینید  ِعیارَِـشب  ٌِنقُوم  ْمُِکبایِِاب ، َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  اَنَا  َو  ْمُکِّوُدَِـعل ، ٍداعُم  َو  ْمُکِیلَِول ، ٍلاُوم  اَنَا  يالْوَم  ای  َنوُعِجار ، ِهَیِلا  اَّنِا  َو  ِِهَّلل  اَّنِا 
َو يدیَـس  یِننْغَاَف ، ًاریقَف  َُکتیَتَا  َو  ینْرِجَاَف ، ًاریجَتْـسُم  َُکتیَتَا  َو  یّنِمآَف ، ًاـِفئاخ  َکـُتیَتَا  يـالْوَم  اـی  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَأـِل  يْرمَا  َو  ٌْملِـس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَق 

، ْمُکِرِخآ َو  ْمُِکلَّوَا  َو  ْمُِکنِطاب ، َو  ْمُکِرِهاِظب  َو  ْمُِکتِینالَع ، َو  ْمُکِّرِِسب  ُْتنَمآ  َنیعَمْجَا ، ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  يالْوَم  َْتنَا  يالْوَم ،
، َْکتَلَتَق ًۀَُّما  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀما  هَّللا  َنََعل  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهَّللا  َیِلا  یعاَّدلا  ِهَّللا  ُنیمَا  َو  ِهَّللا ، ِباتِِکل  یلاَّتلا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 

. ِِهب ْتیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 
: وگب یتفگ  مالس  نوچ  نکب و  ترضح  نآ  رس  دزن  زامن  تعکر  ود  سپ 

، ََکل َِّالا  ُدوُجُّسلا  َو  ُعوُکُّرلا  َو  ُةولَّصلا  ُزوَُجت  ُهَّنِاَف ال  ََکل ، َکیرَـش  ـال  َكَدْـحَو  ُتْدَجَـس ، َکـَل  َو  ُْتعَکَر ، َکـَل  َو  ُتیَّلَـص  َکـَل  ّینِا  َمُهّللَا 
، َْتنَا َّالا  َهِلا  يذَّلا ال  ُهَّللاَْتنَا  َکَّنَِأل 

، َمالَّسلا ُمُْهنِم  یَلَع  ْدُدْرا  َو  ِۀیِحَّتلا ، َو  ِمالَّسلا  َلَْضفَا  یّنَع  ْمُهِْغْلبَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
، َمالَّسلا اَمِهیَلَع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  يِدیَس  یِلا  یّنِم  ٌۀیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاه  َو  َّمُهّللَا 

َنینِمْؤُْملا ِیلَو  ای  َکِیلَو  یف  َو  َکیف  یئآجَر  َو  یلَمَا  َلَْضفَا  امِهیلَع  ینِزْجا  َو  یّنِم ، امُْهلَّبَقَت  َو  ِهیَلَع ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
: وگب ارنآ و  سوبب  ربق و  رب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 

، ِتابُرُْکلا ِریسَا  َو  ِتارَبَْعلا ، ِلیتَق  ِدیهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ِیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 
َو ِةَداَّسلا ، َنِم  ًادیَـس  ُهَْتلَعَج  َو  ِةَداهَّشلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  َو  َِکتَمارَِکب ، ُهَْتمَرْکَا  َکِّقَِحب  ُِرئآَّثلا  َکیِفَـص  َو  َکِیلَو  ُْنبا  َو  َکِیلَو ، ُهَّنَا  ُدَهْـشَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
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َحَنَم َو  ِءآعُّدلا ، ِیف  َرَذْعَاَف  ِءآیِـصْوَْألا ، َنِم  َکِْقلَخ  یلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  ِءآِیْبنَْألا ، َثیراوَم  ُهَتیَطْعَا  َو  ِةَدالَِْولا ، ِبیِطب  ُهَْتمَرْکَا  َو  ِةَداْقلا ، َنِم  ًادـِئآق 
ِةَرِخْألا َنِم  ُهَّظَح  َعاب  َو  اْینُّدلا ، ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِهیَلَع  َرَزاَوت  ْدَق  َو  َِۀلالَّضلا ، ِةَریَح  َو  َِۀلاهَْجلا ، َنِم  َكَدابِع  َذَْقنَتْسا  یَّتَح  َکیف ، ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  َۀَحیصَّنلا ،

، َراَّنلا َنیبِجْوَتْـسُْملا  ِرازْوَْألا  َۀَـلَمَح  َو  ِقافِّنلا ، َو  ِقاقِّشلا  یلُْوا  َكِدابِع  ْنِم  َعاطَا  َو  َکِیبَن ، َطَخْـسَا  َو  َکَطَخْـسَا  َو  ُهاوَه ، یف  يّدََرت  َو  ینْدَأـْلِاب ،
، ُهُمیرَح َحیُبتْسا  َو  ُهُمَد ، َِکتَعاط  یف  َکِفُس  یّتَح  ٍِمئآل ، ُۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُْخاَت  ال  ٍِربْدُم ، َریَغ  ًالِبْقُم  ًابِسَتُْحم  ًاِرباص  َکیف  ْمُهَدَهاجَف 

. ًامیلَا ًاباذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  ًالیبَو ، ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللَا 
: وگب سپ  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  كرابم  ياپ  فرط  رد  بانج  نآ  مالسلا و  امهیلع  نیَسُحلا  نب  یلع  بناج  هب  درگب  سپ 

ِءآِسن ِةَدیَـس  َۀَـمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِیبَّنلا ، ِمَتاخ  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهَّللا ، ِیلَو  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا 
. ًادیهَش ًامُولْظَم  َْتِلُتق  َو  ًادیعَس ، َتْشِع  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  ُدیهَّشلا ، ُمُولْظَْملا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاْعلا ،
َمِْعنَف ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِدـیحَْوت  ْنَع  َنوُّبآَّذـلا  اَهیَا  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا  وگب  ْمِهیَلَع و  ِهَّللا  ُناوْضِر  ءادهـش  روبق  يوس  هب  نک  ور  سپ 

. ًامیظَع ًازْوَف  ُْمتُْزف  یُّما  َو  ُْمْتنَا  یبَِاب  ِراَّدلا ، یَبْقُع 
: وگب بانج و  نآ  فیرش  حیرض  دزن  تسیاب  مالسلا و  امهیلعیلع  نب  سابع  دهشم  هب  ورب  سپ 

یساوُْملا ُقیّدِّصلا  َو  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
. ِمالَّسلا َو  ِۀیِحَّتلا  ُلَْضفَا  ِهَّللا  َنِم  َکیَلَعَف  َکِسْفَِنب ، َتیَساو  َو  ِهَّللا ، ِلیبَس  یِلا  َتْوَعَد  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنبا  َتْرَصَن  َو  ِهَّللِاب ، َْتنَمآ  َکَّنَا  ُدَهْشَا 

: وگب ربق و  هب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 
ام ُمالَّسلا  یّنِم  َکیَلَع  ِدیهَّشلا ، ِنیَسُْحلا  َرِصان  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِقیّدِّصلا ، ِنیَسُْحلا  َرِصان  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِنید  َرِصان  ای  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب 

. ُراهَّنلا َو  ُلیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب 
ینعی مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  رس  دزن  رد  یتفگ  یم  هک  ار  هچنآ  نآ  زا  دعب  وگب  تعکر و  ود  ترـضح  نآ  ِرَـس  دزن  رد  نک  زامن  سپ 

خلا ُتیَّلَص …  ّینِا  َّمُهلَّلَا  ءاعد  ناوخب 
هتوتیب ناکم  ار  اجنآ  تسا  ّبحتسم  هکنآ  رگم  یهاوخ  هچنآ  ترضح  نآ  دزن  رد  نامب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  دهـشم  يوس  هب  درگرب  سپ 

یهدن رارق  هاگباوخ  ینعی 

عادو ترایز 

: وگب نک و  هیرگ  رس و  دزن  رد  تسیاب  ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یهاوخ  نوچ  و 
ای َنیِرباَّصلا ، ُهَّللا  َدَعَو  اِمب  ٍّنَظ  ِءوُس  ْنَعالَف  ِْمُقا  نآ  و  ٍۀـَلالَم ، ْنَع  الَف  ْفِرَْـصنَا  ْنِاَف  ٍِمئَـس ، الَو  ٍلاق  ٍعِّدَُوم ال  َمالَـس  يالْوَم ، ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
. َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  َكِدَهْشَم ، یف  َنْوَْکلا  َو  َکِمَرَح ، یف  َماقَُْملا  َو  َکَیِلا ، َدْوَْعلا  ِینَقَزَر  َو  َِکتَرایِِزل ، یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  يالْوَم ال 
هب ترـضح  نآ  دزن  زا  ورب  نوریب  تسا و  وت  زرح  ناما و  ثعاب  نآ  هک  یتسرد  هب  لامب  نآ  رب  ار  دوخ  ندب  عیمج  ار و  حیرـض  سوبب  سپ 

: وگب نکم و  وا  رب  تشپ  دشاب و  ربق  بناج  هب  تیور  هک  يروط 
، ِماقَْملا َباب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِنآْرُْقلا َکیرَش  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِماصِْخلا َۀَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِةاجَّنلا َۀَنیفَس  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِمَرَْحلا اَذه  یف  َنیمیقُْملا  یِّبَر  َۀَِکئالَم  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
. ِمیظَْعلا ِیلَْعلاِهَّللِاب  َِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  َنوُعِجار ، ِهَیِلا  اَّنِا  َو  ِِهَّلل  اَّنِا  وگب  ُراهَّنلا و  َو  ُلیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب  ام  ًاَدبَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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ادخ هدرک  ترایز  هک  ینام  یسک  لثم  يدرک  نینچ  هک  یتقو  رد  سپ  دناهتفگ  يدهشملا  نب  دّمحم  سوواط و  نب  دیس  نوریب و  ورب  سپ 
. شرع رد  ار 

هفرع زور  رد  نیسح  ماما  ترایز  مشش 

هفرع ترایز  باب  رد  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  هچنآ  هک  نادـب  تسا  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز 
افتکا ثیدح  دنچ  رکذ  هب  نیرئاز  قیوشت  تهج  هب  ام  دوش و  اصحا  هک  تسنآ  زا  هدایز  باوث  تلیضف و  يرایسب  رابخا و  ترثک  زا  هدیسر 

زا ّجح  تسه  هاگ  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  تسا  لوقنم  ناّهَد  ریشب  زا  ربتعم  دنـس  هب  مییامن  یم 
: هک دومرف  منارذگ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  ار  هفرع  زور  دوش و  یم  توف  نم 

هتشون دیع  زور  ریغ  رد  ترضح  نآ  قح  ییاسانـش  اب  دورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  ینمؤم  ره  ریـشب  يا  ینک  یم  کین 
نآ دـنک  تراـیز  هک  ره  لداـع و  ماـما  اـی  لـسرم  ربمغیپ  اـب  داـهج  تسیب  هلوبقم و  هروربم  هرمع  تسیب  ّجـح و  تسیب  باوث  وا  يارب  دوش 
هک ره  لداع و  ماما  ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  دـص  هرمع و  دـص  ّجـح و  دـص  باوث  وا  يارب  یلاـعت  قح  دـسیونب  دـیع  زور  رد  ار  ترـضح 

هلوبقم هدیدنسپ  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  هتشون  ترـضح  نآ  ّقح  تفرعم  اب  هفرع  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز 
هب درک  رظن  ترـضح  نآ  سپ  تافرع  فقوم  باوث  نم  يارب  دوش  یم  لصاح  اجک  متفگ  لداـع  ماـما  اـی  لـسرم  ربمغیپ  اـب  داـهج  رازه  و 

: هک دومرف  دشاب و  كانمشخ  هک  یسک  دننام  نم  يوس 
ربق يوس  هب  دوش  هّجوتم  سپ  تارف  رهن  رد  دنک  لسغ  هفرع و  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  دورب  ینمؤم  هاگره  ریـشب  يا 
مراد نامگ  نینچ  دـشاب و  هدروآ  لمع  هب  کسانم  همه  اب  هک  یّجح  درادیمرب  هک  یماگ  رهب  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دـسیونب  ترـضح  نآ 

ربق نارئاز  يوس  هب  تمحر  رظن  لّوا  هفرع  زور  رد  یلاـعت  قح  هک  هدـش  دراو  هربتعم  رایـسب  هریثک  ثیداـحا  رد  هوزغ و   ] هرمع دومرف و  هک 
قداص ترضح  هک  تسا  لوقنم  هعافر  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دنک و  تافرع  فقوم  لها  هب  رظن  هکنآ  زا  شیپ  دنکفا  یم  مالسلا  هیلع  نیسح 

: هک دومرف  نم  هب  مالسلا  هیلع 
: هک دومرف  مدینارذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  ار  هفرع  نکلو  مور  جح  هب  هک  متشادن  يرز  موش  تیادف  متفگ  يدرک  ّجح  لاسما 

هنیآره دـننک  ّجـح  كرت  مدرم  هک  مراد  تهارک  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  دـندوب  نآ  رد  ینم  لـها  هچنآ  زا  يدرکن  یهاـتوک  چـیه  هعاـفر  يا 
: هک دومرف  نآ  زا  دعب  دش و  تکاس  یتعاس  سپ  ینکن  ترضح  نآ  ربق  ترایز  كرت  زگره  هک  متفگ  یم  وت  يارب  یثیدح 

وا هارمه  دورن  ّربکت  اب  دشاب و  ترضح  نآ  ّقح  هب  فراع  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  يوس  هب  دور  نوریب  هک  ره  هک  مردپ  ارم  داد  ربخ 
ای ربمغیپ  اب  هک  هرمع  رازه  ّجـح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  پچ و  بناج  زا  کلم  رازه  تسار و  بناج  زا  کـلم  رازه  دـنوش  یم 

نوچ دـناهدومرف  ّتلم  بهذـم و  ءاسؤر  هّلجَا و  ءاملع  هک  تسا  نانچ  سپ  ترـضح  نآ  تراـیز  تیفیک  اـما  دـشاب و  هدرک  ربمغیپ  یـصو 
هک یبآ  ره  زا  هن  رگا  نک و  نانچ  ینک  لسغ  تارف  زا  هک  ار  وت  دـش  نکمم  رگا  سپ  ینک  تراـیز  زور  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  یتساوخ 

یـشاب ّینَاَت  راقو و  یمارآ و  هب  هک  یتلاح  رد  نک  ترـضح  نآ  ترایز  دصق  شوپب و  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  دـشاب و  نکمم  ار  وت 
: وگب یسرب  ریاح  ِرَد  هب  نوچ  سپ 

ْنَا الَْول  يِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  اذِهل و  انادَـه  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ًالیـصَا ، َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  ًاریثَک  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَا  َو  ًاریبَک ، ُرَبْکَا  ُهَّللَا  وگب  ُرَبْکَا و  ُهَّللَا 
، ِّقَْحلِاب انِّبَر  ُلُسُر  َْتئآج  ْدََقل  ُهَّللا ، اَنادَه 

، هلآ ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  یلَع  ُمالَّسلَا 

، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  ِءآرْهَّزلا ، َۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا 
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، ِنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِنیَسُْحلا ِْنب  ِیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا 

، یلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا 
، ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ُمالَّسلَا 
، ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  یلَع  ُمالَّسلَا 
، یسُوم ِْنب  ِیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا 
، ِیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا 
، ٍدَّمَُحم ِْنب  ِیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا 

، ِیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِرَظَْتنُْملا ِِحلاَّصلا  ِفَلَْخلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َیِلا َبَّرَقَت  َو  َكِدَهْشَِمب ، َراجَتْـسا  َكِّوُدَِعل ، يداعُْملا  َکِیلَِول ، یلاوُْملا  َِکتَمَا  ُْنبا  َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

. َكَدْصَق یل  َلَّهَس  َو  َِکتَرایِِزب ، ینَّصَخ  َو  َِکتیالِِول ، ینادَه  يذَّلا  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  َكِدْصَِقب ، ِهَّللا 
: وگب رس و  يذاحم  تسیاب  وش و  هضور  لخاد  سپ 

، ِهَّللا ِةَْوفَِص  َمَدآ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِیبَن  ٍحُون  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِلیلَخ  َمیهاْربِا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ِمیلَک  یسُوم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِهَّللا ُِحور  یسیع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، یفَطْصُْملا ٍدَّمَُحم  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، یضَتْرُْملا ِّیلَع  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِءآرْهَّزلا َۀَمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َرُوتْوَْملا َْرتِْولا  َو  ِهِراث ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلاَا  يْربُْکلا ، َۀَجیدَخ  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ًۀما هَّللا  َنَعَلَف  ُنیقْیلا ، َکـیتَا  یّتَح  َهَّللا  َْتعَطَا  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َتیَهَن  َو  ِفُوْرعَْملاـِب ، َتْرَمَا  َو  َةاـکَّزلا ، َتیَتآ  َو  َةولَّصلا ، َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا 

، َْکتَلَتَق
، َْکتَمَلَظ ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

ْمُِکبایِِاب َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ّین  َا  ُهَلُـسُر ، َو  ُهَئآِیْبنَا  َو  ُهَتَِکئآلَم  َو  َهَّللا  ُدِهُْـشا  ِهَّللاِدـْبَع ، ابَا  ای  يـالْوَم  اـی  ِِهب ، ْتیِـضَرَف  َِکلذـِب  ْتَعِمَـس  ًۀـما  هَّللا  َنََعل  َو 
َو ْمُکِدِـهاش  یلَع  َو  ْمُکِداـسْجَا  یلَع  َو  ْمُکِحاوْرَا  یلَع  َو  ْمُکیَلَع  َهَّللا  ُتاوَلَـصَف  ّیبَر ، یِلا  یبَـلَْقنُم  َو  یلَمَع ، ِمیتاوَخ  َو  ینید ، ِعیارَِـشب  ٌِنقوـُم ،

، ْمُِکنِطاب َو  ْمُکِرِهاظ  َو  ْمُِکِبئآغ ، یلَع 
ُنوُکَت َفیَک ال  َو  ِمیعَّنلا ، ِتاَّنَج  یِلا  َنیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئآق  َْنبا  َو  َنیقَّتُْملا ، ِماِما  َْنبا  َو  َنییِصَْولا ، ِدیَس  َْنبا  َو  َنیِیبَّنلا  ِمَتاخ  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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َو ِۀَمْحَّرلا ، ُدی  َْکتَذَغ  ِءآسِْکلا ، ِباحْـصَا  ُسِماخ  َو  اْینُّدلا  ِلْهَا  یلَع  ُۀَّجُْحلا  َو  یْقثُْولا ، ُةَوْرُْعلا  َو  یقُّتلا  ُماِما  َو  يدُْـهلا ، ُباب  َْتنَا  َو  َِکلذَـک ،
یلَع َو  ِکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َِکتویَح ، یف  ٍۀَّکآش  َو ال  َِکقارِِفب ، ٍۀیِـضار  ُریَغ  ُسْفَّنلاَف  ِمالْـسِْألا ، ِرْجِح  یف  َتّیبُر  َو  ِنامیْألا ، يْدَث  ْنِم  َْتعَِـضَُر 

، َِکئآْنبَا َو  َِکئابآ 
ِمالْـسِْإلا َۀَمْرُح  َکیف  ْتَکَهَْتناَو  ، ] َمِراحَْملا َْکنِم  ْتَّلَحَتْـسا  ًۀـما  هَّللا  َنََعل  ِۀَِـبتاَّرلا ، ِۀَبیـصُْملا  َنیرَق  َو  ِۀَـبِکاَّسلا ، ِةَْربَْعلا  َعیرَـص  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ًاروُجْهَم َكِدْقَِفب  ِهَّللا  ُباتِک  َحَبْصَا  َو  ًارُوتْوَم ، َِکب  هلآ  ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َحَبْصَا  َو  ًاروُهْقَم ، َکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َْتِلتُقَف 
َنیّفآْحلا ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  َو  َکَعَم ، َنیدَهْـشَتْسُْملا  یَلَع  َو  َکیَنب ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  َکیخَا ، َو  َکُِّما  َو  َکیبَا ، َو  َكِّدَج  یلَع  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َْنب ای  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  َو  َِکتَعیـش ، ِءآـعُد  یلَع  ِلُوبَْقلاـِب  َنینِّمَؤُْملا  َكِراَّوُِزل ، َنیدِـهاَّشلا  َو  َكِْربَِقب ،
َنَعَلَف ِضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  ِلْهَا  ِعیمَج  یلَع  َو  انیَلَع ، َِکب  ُۀَبیـصُْملا  ِتَّلَج  َو  ُۀیِزِّرلا ، ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ابَا  ای  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ََکل يذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َهَّللا  ُلَئْـسَا  َكَدَهْـشَم ، ُتیَتَا  َو  َکَمَرَح ، ُتْدَصَق  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  يالْوَم  ای  َِکلاتِِقل ، ْتَایَهَت  َو  ْتَمَْجلَا  َو  ْتَجَرْـسَا  ًۀما  هَّللا 

ِهِمَرَک َو  ِهِدوُج  َو  ِهِّنَِمب  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجی  نآ  و  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  یِّلَصی  ْنَا  ِهیََدل ، ََکل  يذَّلا  ِّلَحَْملِاب  َو  ُهَْدنِع 

ترایز زامن 

يدـش غراف  نوچ  ناوخب و  یهاوخ  یم  هک  هروس  ره  تعکر  ود  نیا  رد  رـس و  يـالاب  رد  نک  زاـمن  تعکر  ود  سپ  ار  حیرـض  سوبب  سپ 
: وگب

ُهَّللا َْتنَا  َکَّنَِأل  ََکل ، َِّالا  ُنوُکَت  َدوُجُّسلا ال  َو  َعوُکُّرلا  َو  َةولَّصلا  َّنَِأل  ََکل ، َکیرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ، ُتْدَجَـس  َو  ُْتعَکَر  َو  ُتیَّلَـص  ّینِا  َّمُهّللَا 
، َْتنَا َِّالا  َهِلا  ال 

، َمالَّسلا َو  َۀیِحَّتلا  ُمُْهنِم  یَلَع  ْدُدْرا  َو  ِمالَّسلا ، َو  ِۀیِحَّتلا  َلَْضفَا  یّنَع  ْمُهِْغْلبَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِلَص  َّمُهّللَا 
َو ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َمُهّللَا  ُمالَّسلا ، اَمِهیَلَع  ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  یماِما  َو  يدیَـس  َو  يالْوَم  یِلا  یّنِم  ٌۀـیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاه  َو  َّمُهّللَا 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  َکِیلَو ، یف  َو  َکیف  یئآجَر  َو  یلَمَا  َلَْضفَا  َِکلذ  یلَع  ینِزْجاَو  یّنِم ، َِکلذ  ْلَّبَقَت 
رد بانج  نآ  ِرَس  ار و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نک  ترایز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  ياپ  يوس  هب  ورب  زیخرب و  سپ 

: وگب سپ  تسا  مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  ياپ  دزن 
، ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِهَّللا ِیبَن  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِدیهَّشلا ِنیَسُْحلا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، ِدیهَّشلا ُْنب  ُدیهَّشلا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َْکتَلَتَق ًۀما  هَّللا  َنََعل  ِمُولْظَْملا ، ُْنبا  ُمُولْظَْملا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َْکتَمَلَظ ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

، ِِهب ْتیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 
، يالْوَم ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ماهَّللا َنَعَلَف  َنینِمْؤُْملا ، ِعیمَج  یلَع  َو  انیَلَع  َِکب  ُۀیِزَّرلا  ِتَّلَج  َو  ُۀَبیصُْملا  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهِیلَو ، َْنبا  َو  ِهَّللا  ِیلَو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
. ِةَرِخْألا َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم  َکَیِلا  َو  ِهَّللا  َیِلا  ُءَْربَا  َو  َْکتَلَتَق ، ًة 
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ءادهش ترایز 

: وگب ار و  ناشیا  نک  ترایز  ءادهش و  بناج  هب  نک  هجوت  سپ 
، ُهَئآَّبِحَا َو  ِهَّللا  َءآِیلْوَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ُهَئآَّدِوَا َو  ِهَّللا  َءآیِفْصَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  َۀَمِطاف  َراْصنَا  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  َراْصنَا  َو  ِهِیبَن ، َراْصنَا  َو  ِهَّللا  ِنید  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، ِحِصاَّنلا ِیلَْولا  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَحُمیبَا  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 
اهیف یتَّلا  ُضْرَْألا  َِتباط  َو  ُْمْتبِط  یُّما  َو  ُْمْتنَا  یبَِاب  َنیعَمْجَا ، ْمِهیَلَع  ِهَّللاُتاوَلَـص  ِمُولْظَْملا ، ِدیهَّشلا  ِنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَعیبَا  َراْصنَا  ای  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ُمالَّسلا َو  ًاقیفَر ، َِکئلُوا  َنُسَح  َو  َنیِحلاَّصلا ، َو  ِءآدَـهُّشلا  َعَم  ِنانِْجلا  ِیف  ْمُکَعَم  َزُوفَاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَتَیل  اـی  ًاـمیظَع ، ًازْوَف  ِهَّللاَو  ُْمتُْزف  َو  ُْمْتِنفُد 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع 

دوخ نمؤم  ناردارب  لایع و  لها و  يارب  زا  دوخ و  يارب  زا  نک  اعد  رایسب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ِرَس  بناج  هب  درگرب  سپ 
بانج نآ  ربق  دزن  تسیاب  اجنآ  هب  يدیسر  هک  نیمه  هنع  هللا  یضر  ساّبع  بانج  دهشم  هب  ورب  سپ  دناهدومرف  دیهشو  سوواط  نب  دیـس  و 

: وگب و 
، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  َساَّبِْعلا  ِلْضَْفلا  َابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َنییِصَْولاِدیَس َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِمالْسِْألا یَلَعْمِهِطَوْحَا  َو  ِهَّللا ، ِنیِدب  ْمِهِمَْوقَا  َو  ًانامیا ، ْمِهِمَْدقَا  َو  ًامالِْسا ، ِمْوَْقلا  ِلَّوَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

، َْکتَلَتَق ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف  یساوُْملاُخَْألا ، َمِْعنَف  َکیخَِأل ، َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِِهَّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشَا 
، ْکتَمَلَظ ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

ُِعفاَّدلا ُخَْألا  َو  ُرِـصاَّنلا ، یِماحُْملا  ُدِهاجُْملا  ُِرباَّصلا  ُخَْألا  َمِْعنَف  ِمالْـسِْألا ، َۀَمْرُح  َِکْلتَق  یف  ْتَکَهَْتنا  َو  َمِراحَْملا ، َْکنِم  ْتَّلَحَتْـسا  ًۀـما  هَّللا  َنََعل  َو 
ِراد یف  َِکئآبا  ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحلَا  َو  ِلیمَْجلا ، ِءآنَّثلا  َو  ِلیزَْجلا ، ِباوَّثلا  َنِم  ُهُریَغ  ِهیف  َدِـهَز  امیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر ، ِۀَـعاط  یِلا  ُبیجُْملا  ِهیخَا ، ْنَع 

: وگب ربق و  رب  ار  دوخ  نکفیب  سپ  ٌدیجَم  ٌدیمَح  ُهَّنِا  ِمیعَّنلا ،
ٍدَّمَُحم یلَع  یِّلَُصت  ْنَا  َُکلَئْسَاَف  َِکناسِْحا  ِلیزَج  َو  َِکتَرِفْغَِمل ، ًءآجَر  َو  َِکباَوث ، یف  ًۀَبْغَر  ُتْدَصَق ، َِکئآِیلْوَا  ِةَرایِِزل  َو  ُتْضَّرَعَت ، ََکل  َّمُهّللَا 
ًاِحْلفُم مه  هب  یْنِبْلقا  َو  ًاروُفْغَم ، مه  هب  یْبنَذ  َو  ًۀـَلُوبْقَم  مه  هب  یتَرایِز  َو  ًاّرآق ، مه  هب  یـشیَع  َو  ًاّرآد ، مه  هب  یقْزِر  َلَـعَْجت  نآ  و  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  ِهَیِلا ، َنیدِصاْقلا  َو  ِهِراَّوُز  ْنِم  ٌدَحَا  ِِهب  ُِبلَْقنی  ام  ِلَْضفَِاب  یئآعُد  ًاباجَتْسُم  ًاحِْجنُم 
وگب ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  یشاب و  هتساوخ  هچنآ  ترایز و  زامن  ترـضح  نآ  دزن  راذگ  زامن  ار و  حیرـض  سوبب  سپ 

. ترضح نآ  عادو  رد  میدرک  رکذ  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ 

ءاروشاع ترایز  متفه 

ترایز ود  رکذ  هب  راصتخا  هظحالم  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  ترایز  دنچ  ءاروشاع  زور  رد  هلوقنم  تارایز  هک  نادـب  تسا  ءاروشاع  ترایز 
ود نآ  اّما  ماقم و  نیا  اب  تسا  بساـنم  هک  یبلاـطم  اـب  میدرک  لـقن  یتراـیز  زین  ءاروشاـع  زور  لاـمعا  رد  مّود  باـب  رد  مینک و  یم  اـفتکا 

حابصم رد  یـسوط  رفعجوبا  خیـش  هکنانچ  نآ  حرـش  رود و  کیدزن و  زا  دوش  یم  هدناوخ  هک  تسا  هفورعم  ءاروشاع  ترایز  لّوا  ترایز 
هک مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  شردپ  زا  هبقع  نب  حلاص  زا  عیزب  نب  لیعمسا  نب  دّمحم  هدرک  تیاور  تسا  نینچ  هدومرف  رکذ 

: دومرف
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رد ار  ادخ  دنک  تاقالم  دوش  نایرگ  ترضح  نآ  ربق  دزن  هکنآ  ات  مّرحم  مهد  زور  رد  ار  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  دنک  ترایز  هک  ره 
دنک داهج  هرمع و  ّجح و  هک  دـشاب  یـسک  باوث  لثم  اهنآ  باوث  هک  داهج  رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  ّجـح و  رازه  ود  باوث  اب  تمایق  زور 

مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد 
: تفگ يوار 

نآ ربق  يوس  هب  نتفر  ار  وا  دشابن  نکمم  البرک و  زا  رود  ياهرهـش  رد  دـشاب  هدوب  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  باوث  هچ  موش  تیادـف  متفگ 
هب دـنک  هراشا  دوخ و  هناخ  رد  يدـنلب  ماب  رب  دور  الاب  ای  ارحـص  يوس  هب  دور  نوریب  دـشاب  نینچ  هاگره  دومرف  زور  نیا  لـثم  رد  ترـضح 
رد ار  راک  نیا  دنکب  دنک و  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  ترضح و  نآ  نیلتاق  رب  ندرک  نیرفن  رد  دنک  دهج  مالس و  هب  ترـضح  نآ  يوس 

هاگره دنتسه  شاهناخ  رد  هک  ار  یناسک  دنک  رما  وا و  رب  دیرگب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رب  دنک  هبدن  سپ  باتفآ  لاوز  زا  شیپ  زور  لیاوا 
تیزعت ترـضح و  نآ  رب  عزج  ندرک  راهظا  هب  یتبیـصم  دوخ  هناخ  رد  دراد  اپرب  ترـضح و  نآ  رب  نتـسیرگ  هب  دـنک  یمن  هیقت  ناـشیا  زا 

اهباوث نآ  عیمج  ار  لمع  نیا  دنروایب  هاگره  ادخ  رب  ناشیا  يارب  منماض  نم  مالسلا و  هیلع  نیسح  هب  ناشیا  تبیصم  هب  ار  رگیدکی  دنیوگب 
: هک دومرف  ار  اهباوث  نیا  يوش  یم  لیفک  ناشیا و  يارب  ار  اهباوث  نیا  يوش  یم  نماض  موش  وت  يادف  متفگ  ار 

: هک دومرف  دنیوگب  تیزعت  ار  رگیدکی  هنوگچ  هک  متفگ  دروآ  اجب  ار  لمع  نیا  هک  یسک  يارب  زا  ملیفک  منماض و  نم  یلب 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ْنِم  يِدـْهَْملا  ِمامِْألا  ِهِیلَو  َعَم  ِهِراِثب  نییبلاطلا  َنِم  ْمُکاِیا  َو  اـنَلَعَج  َو  مـالَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلِاب  اـِنباصُِمب  اـنَروُُجا  ُهَّللا  َمَظْعَا   » دـنیوگیم

« ُمالَّسلا ُمِهیَلَع 
یلو اب  وا  نوخ  ناگدنهاوخ  زا  ار  امش  ام و  دهد  رارق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  ام  تبیـصم  هب  ار  ام  ياهرجا  دنوادخ  دیامرف  گرزب  ینعی 

یـسحن زور  نآ  هک  اریز  نک  نانچ  یتجاح  یپ  رد  ار  زور  نآ  يورن  نوریب  هک  یناوتب  رگا  مالـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  زا  يدـهم  ماـما  وا 
يریخ و نآ  رد  دـید  دـهاوخن  وا و  يارب  زا  دوب  دـهاوخن  كرابم  دوش  هدروآرب  رگا  نمؤم و  تجاح  نآ  رد  دوش  یمن  هدروآرب  هک  تسا 

تکرب ار  يزیچ  زور  نآ  رد  دـنک  هریخذ  هـک  ره  سپ  ار  يزیچ  زور  نآ  رد  شلزنم  يارب  امـش  زا  کـیچیه  هـّتبلا  دـنکن  هریخذ  يدـشر و 
اجب هاـگره  سپ  هداـهن  اـهنآ  يارب  هریخذ  هک  شلها  رد  وا  يارب  زا  دوب  دـهاوخن  كراـبم  هدومن و  هریخذ  هک  يزیچ  نآ  رد  دـید  دـهاوخن 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  همه  هک  داهج  رازه  هرمع و  رازه  ّجح و  رازه  باوث  ناشیا  يارب  یلاعت  قح  دسیونب  ار  لمع  نیا  دـنروآ 
هدش هتشک  ای  دشاب  هدرم  هک  يدیهـش  قیّدص و  یـصو و  یلوسر و  يربمغیپ و  ره  تبیـصم  باوث  دزم و  تسوا  يارب  زا  دشاب و  هدرک  هلآ 

تمایق دوش  ياپ  هب  هک  ینامز  ات  ار  ایند  یلاعت  قح  هدومرف  قلخ  هک  ینامز  زا  دشاب 
: هک دناهتفگ  هریمع  نب  فیس  هَبْقُع و  نب  حلاص 

هاگره زور  نیا  رد  ارنآ  مناوخب  هک  ییاعد  ارم  امرفب  میلعت  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  متفگ  هک  یمرـضح  دّمحم  نب  همقلع  تفگ 
هب مالـس  هب  منک  هراشا  مهاوخب  کیدزن و  زا  ار  وا  منکن  ترایز  هاـگره  ارنآ  مناوخب  هک  ییاـعد  کـیدزن و  زا  ار  باـنج  نآ  منک  تراـیز 
هب ینک  هراشا  هکنآ  زا  دـعب  ار  زامن  تعکر  ود  نآ  يدروآ  اجب  وت  هاـگره  همقلع  يا  نم  هب  دومرف  ماهناـخ  زا  رود و  ياهرهـش  زا  وا  يوس 
هب سپ  ار ) هیتآ  تراـیز  ینعی   ) ار لوق  نیا  ریبـکت  نتفگ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هب  هراـشا  تقو  رد  وـگب  سپ  مالـس  هب  ترـضح  نآ  يوـس 

هکئالم و زا  ترـضح  نآ  نارئاز  نآ  هب  دنک  یم  اعد  هک  يزیچ  نآ  هب  ياهدرک  اعد  هک  قیقحت  هب  ار  لوق  نیا  یتفگ  هاگره  وت  هک  یتسرد 
تکراشم ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دشاب  هدش  دیهـش  هک  یـسک  لثم  یـشاب  هدوب  هجرد و  رازه  رازهدص  وت  يارب  زا  دنوادخ  دسیونب 

باوث وت  يارب  دوش  هتشون  ترضح و  نآ  اب  دناهدش  دیهش  هک  ینادیهش  هلمج  رد  رگم  يوشن  هتخانـش  ناشیا و  تاجرد  رد  ار  ناشیا  ینک 
نآ رب  ادـخ  مالـس  تسا  هدـش  دیهـش  هک  يزور  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدرک  تراـیز  هک  ره  باوث  یلوـسر و  يربـمغیپ و  ره  تراـیز 

: ییوگ یم  شتیب  لها  رب  ترضح و 
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ترایز نتم 

، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَریِخ ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َةَریِخ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُمالَّسلَا َرُوتْوَْملا ، َْرتِْولا  َو  ِهِراث ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاـْعلا ، ِءآـِسن  ِةَدیَـس  َۀَـمِطاف  َْنب  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنییِـصَْولا ، ِدیَـس  َْنبا  َو 
ِتَمُظَع ْدََـقل  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ابَا  ای  ُراهَّنلا ، َو  ُلیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب  ام  ًادـَبَا  ِهَّللا  ُمالَـس  ًاعیمَج  یّنِم  ْمُکیَلَع  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  َو  َکیَلَع 

ِلْهَا ِعـیمَج  یلَع  ِتاوـمَّسلا ، ِیف  َُکتَبیـصُم  ْتَمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ِمالْـسِْإلاِلْهَا  ِعـیمَج  یلَع  َو  اـنیَلَع ، َکـِب  ُۀَبیـصُْملا  ِتَـمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ُۀـیِزَّرلا 
، ِتیَْبلا َلْهَا  ْمُکیَلَع  ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساسَا  ْتَسَّسَا  ًۀما  هَّللا  َنَعَلَف  ِتاومَّسلا ،

، اهیف ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  یتَّلا  ُمُِکِبتارَم  ْنَع  ْمُْکَتلازَا  َو  ْمُکِماقَم ، ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 
، ْمُْکتَلَتَق ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 

، مِِهئآِیلْوَا َو  ْمِهِعاْبتَا  َو  ْمِهِعایْشَا  نم  ْمُْهنِم و  ْمُکَیِلا  َو  ِهَّللا  َیِلا  ُْتئَِرب  ْمُِکلاِتق ، ْنِم  ِنیکْمَّتلِاب  ْمَُهل  َنیدِّهَمُْملا  ُهَّللا  َنََعل  َو 
، ِۀَمایِْقلا ِمْوی  یِلا  ْمَُکبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل  ٌْملِس  ّینِا  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای 

، َناوْرَم َلآ  َو  ٍدایِز  َلآ  ُهَّللا  َنََعل  َو 
، ًۀَبِطاق َۀیَُما  یَنب  ُهَّللا  َنََعل  َو 

، َۀَناجْرَم َْنبا  ُهَّللا  َنََعل  َو 
، ٍدْعَس َْنب  َرَمُع  ُهَّللا  َنََعل  َو 

، ًارْمِش ُهَّللا  َنََعل  َو 
ینَمَرْکَا َو  َکَماقَم  َمَرْکَا  يذَّلا  َهَّللا  ُلَئْـسَاَف  َِکب ، یباصُم  َمُظَع  ْدََـقل  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  َِکلاتِِقل ، ْتَبَّقَنَت  َو  ْتَمَْجلَا  َو  ْتَجَرْـسَا  ًۀـما  هَّللا  َنََعل  َو 

، هلآ ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم ، ِتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماِما  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزْری  ْنَا  َِکب 
، ِةَرِخْألا َو  اْینُّدلا  ِیف  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَسُْحلِاب  ًاهیجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا 

ْنَّمِم  ] ِۀـَئآرَْبلِاب َو  َِکتالاوُِمب ، َکـَیِلا  َو  ِنَسَْحلا ، َیِلا  َو  َۀَـمِطاف  یِلا  َو  َنینِمْؤُْملاِریما ، یِلا  َو  ِِهلوُسَر ، یِلا  َو  ِهَّللا  یِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  ِهَّللاِدـْبَع  اـبَا  اـی 
َو َِکلذ ، َساسَا  َّسَسَا  ْنَّمِم  ِِهلوُسَر  یِلا  َو  ِهَّللا  َیِلا  ُءَْربَا  َو  ْمُکیَلَع ، ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساسَا  َسَّسَا  ْنَّمِم  ِۀَئارَْبلِاب  َو  َبْرَْحلا ، ََکل  َبَصَن  َو  َکََلتاق 

ْمُِکتالاوُِمب ْمُکَیِلا  َُّمث  ِهَّللا ، َیِلا  ُبَّرَقَتَا  َو  ْمُْهنِم ، ْمُکَیِلا  َو  ِهَّللا  َیِلا  ُْتئَِرب  ْمُکِعایْـشَا ، یلع  َو  ْمُکیَلَع  ِهِرْوَج  َو  ِهِْملُظ ، یف  يرَج  َو  ُهَناْیُنب ، ِهیَلَع  یَنب 
ٌبْرَح َو  ْمُکََملاس ، ْنَِمل  ٌْملِـس  ّینِا  ْمِهِعاْبتَا ، َو  ْمِهِعایْـشَا  ْنِم  ِۀَئآ  رَْبلِاب  َو  َبْرَْحلا ، ُمَُکل  َنیبِصاَّنلا  َو  ْمُِکئآدْعَا  ْنِم  ِۀـَئآ  رَْبلِاب  َو  ْمُکِیلَو ، ِةالاُوم  َو 

، ْمُکاداع ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ْمُکالاو ، ْنَِمل  ِیلَو  َو  ْمَُکبَراح ، ْنَِمل 
َتِّبَثی نآ  و  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجی  ْنَا  ْمُِکئآدْعَا ، ْنِم  َۀَئآرَْبلا  ِینَقَزَر  َو  ْمُِکئآِیلْوَا ، ِۀَفِْرعَم  َو  ْمُِکتَفِْرعَِمب ، ینَمَرْکَا  يذَّلا  َهَّللا  ُلَئْـسَاَف 

ٍرِهاظ يدُه  ٍماِماَعَم  يراث ، َبَلَط  ینَقُزْری  ْنَا  َو  ِهَّللا ، َْدنِع  ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ِینَغِّلَبی  ْنَا  ُُهلَئْسَا  َو  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمُکَْدنِع  یل 
ام ًۀَبیـصُم  ِِهتَبیـصُِمب  ًاباصُم  یطْعی  ام  َلَْضفَا  ْمُِکب  یباصُِمب  ینیِطْعی  ْنَا  ُهَدـْنِع  ْمَُکل  يذَّلا  ِنْاَّشلِاب  َو  ْمُکِّقَِحب  َهَّللا  ُلَئْـسَا  َو  ْمُْکنِم ، ِقَْحلاـِب   ] ٍقِطاـن

، ِضْرَْألا َو  ِتاومَّسلا  ِعیمَج  یف  َو  ِمالْسِْإلا ، ِیف  اهَتیِزَر  َمَظْعَا  َو  اهَمَظْعَا 
، ٌةَرِفْغَم َو  ٌۀَمْحَر  َو  ٌتاوَلَص  َْکنِم  ُُهلانَت  ْنَّمِم  اذه ، یماقَم  یف  یْنلَعْجا  َمُهّللَا 

، ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َتامَم  یتامَم  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ایْحَم  يایْحَم  ْلَعْجا  َّمُهّللَا 
ِّلُک یف  هلآ ، ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِیبَن ، ِناِسل  َو  َِکناِسل  یلَع  ِنیعَّللا  ُْنبا  ُنیعَّللا  ِدابکَْألا ، ِۀَـلِکآ  ُْنبا  َو  َۀـیَُما ، ُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌمْوی  اذـه  َّنِا  َّمُهّللَا 

ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکِیبَن ، ِهیف  َفَقَو  ٍِفقْوَم  َو  ٍنِطْوَم 
ُمِِهْلتَِقب َناوْرَم  ُلآ  َو  ٍدایِز  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوی  اذـه  َو  َنیدـِبْألا ، َدـَبَا  ُۀَـنْعَّللا  َکـْنِم  ْمِهیَلَع  َۀـیِواعُم ، َْنب  َدـیزی  َو  َۀـیِوعُم  َو  َنایْفُـس  اـبَا  ْنَْعلا  َّمُهّللَا 
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، ِهیَلَع ِهَّللاُتاوَلَص  َنیَسُْحلا ،
 ، َمیلَْألا  ] َباذَْعلا َو  َْکنِم  َنْعَّللا  ُمِهیَلَع  ْفِعاضَف  َّمُهّللَا 

َکِیبَن ِلآ  َو  َکِیبَِنل  ِتالاوُْملِاب  َو  ْمِهیَلَع ، ِۀَـنْعَّللا  َو  ْمُْهنِم ، ِهَئآرَْبلِاب  یتویَح  ِماـیَا  َو  اذـه ، یِفقْوَم  یف  َو  ِمْوْیلااَذـه ، یف  َکـَیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
. ُمالَّسلَا ُمِهیَلَع  َو  ِهیَلَع 

: هبترم دص  یئوگ  یم  سپ 
َو ْتَعیاش  َو  َنیَـسُْحلا ، ِتَدَـهاج  یتَّلا  َۀـَباصِْعلا  ِنَْعلا  َمُهّللَا  َِکلذ ، یلَع  َُهل  ٍِعباـت  َرِخآ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاـظ  َلَّوَا  ْنَْعلا  َّمُهّللَا 

، ِِهْلتَق یلَع  ْتََعبات  َو  ْتَعیاب 
. ًاعیمَج ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللَا 

: هبترم دص  یئوگ  یم  سپ 
ُهَلَعَج َو ال  ُراهَّنلا ، َو  ُلیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب  ام  ًادـَبَا ]  ] ِهَّللا ُمالَـس  یّنِم  َکیَلَع  َِکئآنِِفب ، ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَْألا  یَلَع  َو  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا 

. ِنیَسُْحلا ِباحْصَا  یلَع  َو  ِنیَسُْحلا ، ِدالْوَا  یلَع  َو  ِنیَسُْحلا ، ِْنب  ِیلَع  یلَع  َو  ِنیَسُْحلا ، یَلَع  ُمالَّسلَا  ْمُِکتَرایِِزل ، یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا 
: یئوگ یم  سپ 

، َِعباَّرلا َو  َِثلاَّثلا  َو  ِیناَّثلا  َُّمث  ًالَّوَا ، ِِهب  ْأَْدبا  َو  یّنِم ، ِنْعَّللِاب  ٍِملاظ  َلَّوَا  َْتنَا  َصُخ  َّمُهّللَا 
یِلا َناوْرَم ، َلآ  َو  ٍدایِز  َلآ  َو  َنایْفُـس  یبَا  َلآ  َو  ًارْمِـش ، َو  ٍدْعَـس  َْنب  َرَمُع  َو  َۀَناجْرَم ، َْنبا  َو  ٍدایِز  َْنب  ِهَّللا  َدیَبُع  ْنَْعلا  َو  ًاسِماخ ، َدیزی  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا 

. ِۀَمیِْقلا ِمْوی 
: یئوگیم يور و  یم  هدجس  هب  سپ 

یل ْتِّبَث  َو  ِدوُرُْولا ، َمْوی  ِنیَسُْحلا  َۀَعافَـش  یْنقُزْرا  َمُهّللَا  یتیِزَر ، ِمیظَع  یلَع  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  ْمِِهباصُم ، یلَع  ََکل  َنیرِکاَّشلا  َدْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا 
. ُمالَّسلا ِهیَلَع  ِنیَسُْحلا  َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیذَّلا  ِنیَسُْحلا ، ِباحْصَا  َو  ِنیَسُْحلا ، َعَم  َكَْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق 

همقلع ياعد 

دوخ هناخ  رد  ترایز  نیا  هب  زور  ره  رد  ار  ترضح  نآ  ینک  ترایز  هک  یناوتب  رگا  هک  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  دومرف  هک  تفگ  همقلع 
اب متفر  نوریب  تفگ  هک  هریمع  نب  فیـس  زا  یـسلایط  دـلاخ  نب  دّـمحم  هدرک  تیاور  اـهباوث و  نیا  عـیمج  وـت  يارب  دوـب  دـهاوخ  هک  نکب 

هنیدم بناج  هب  هریح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  جورخ  زا  دعب  فجن  يوس  هب  نامدوخ  باحصا  زا  رگید  یعمج  نارهم و  نب  ناوفص 
وبا دهـشم  بناج  هب  ار  دوخ  تروص  ناوفـص  دـینادرگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  ینعی  ترایز  زا  میدـش  غراف  ام  هک  یناـمز  سپ 
هیلع نینمؤملاریما  سّدـقم  رـس  دزن  زا  ناکم  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـینک  تراـیز  هک  اـم  يارب  زا  تفگ  سپ  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 
سپ تفگ  فیـس  مدوب  شتمدـخ  رد  نم  مالـسلا و  هیلع  قداص  بانج  ترـضح  نآ  رب  مالـس  هب  درک  هراشا  ءاـمیا و  اـجنیا  زا  هک  مالـسلا 

ود هاگنآ  ءاروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یمرضح  دّمحم  نبا  ۀمقلع  دوب  هدرک  تیاور  هک  ار  یترایز  نامه  ناوفـص  دناوخ 
ربق بناج  هب  درک  هراشا  ار و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زامن  نآ  زا  دعب  تفگ  عادو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رـس  دزن  درک  زامن  تعکر 
دعب هک  ییاهاعد  زا  ار و  وا  ترایز  زا  دعب  درک  عادو  وا و  بناج  هب  ار  دوخ  يور  دوب  هدینادرگ  هک  یتلاح  رد  مالس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

: دوب نیا  دناوخ  زامن  زا 

همقلع ياعد  نتم 
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َوُه ْنَم  ای  َو  َنیخِرْصَتْسُْملا ، َخیرَـص  ای  َنیثیغَتْـسُْملا ، َثایِغ  ای  َنیبوُرْکَْملا ، ِبَرُک  َفِشاک  ای  َنیِّرَطْـضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُجم  ای  ُهَّللَاای ، ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای 
یَلَع ُمیحَّرلا  ُنمْحَّرلا  َوُه  ْنَم  ای  َو  ِنیبُْملا ، ُِقفُْألِاب  َو  یلْعَْألا  ِرَْظنَْملِاب  َوُه  ْنَم  ای  َو  ِِهْبلَق ، َو  ِءْرَْملا  َنَیب  ُلوُحی  ْنَم  ای  َو  ِدیرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم  َیِلا  ُبَْرقَا 

ْنَم ال ای  َو  ُتاوْصَْألا ، ِهیَلَع  ُِهبَتْـشَت  ْنَم ال  ای  ٌهِیفاخ ، ِهیَلَع  یفْخی  ْنَم ال  ای  َو  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  ام  ِنیْعَْألا و  َۀَِـنئآخ  ُمَْلعی  ْنَم  ای  َو  يوَتْـسا ، ِشْرَْعلا 
َوُه ْنَم  ای  ِتْوَْملا ، َدَْعب  ِسوُفُّنلا  َئِراب  ای  َو  ٍلْمَـش ، ِّلُک  َعِماج  ای  َو  ٍتْوَف ، ِلُک  َكِرْدـُم  ای  َنیِّحلُْملا ، ُحاْحِلا  ُهُمِْربی  ْنَم ال  ای  َو  ُتاجاْحلا ، ُهُطِّلَُغت 
ِّلُک ْنِم  یفْکی  ْنَم  ای  ِتاَّمِهُْملا ، ِیفاک  ای  ِتابَغَّرلا ، ِیلَو  ای  ِتالُؤُّسلا ، یِطْعُم  ای  ِتابُرُْکلا ، َسِّفَنُم  ای  ِتاجاْحلا ، یِـضاق  ای  ٍنْاَش ، یف  ٍمْوی  َّلُک 

َو َکِیبَن ، ِْتِنب  َۀَمِطاف  ِّقَِحب  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ِیلَع  َو  َنیِیبَّنلا ، ِتاخ  ِمَ ٍدَّمَُحم  ِقَِحب  َُکلَئْسَا  ضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ٌءیَش ، ُْهنِم  یفْکی  َو ال  ٍءیَش ،
ُمِزْعَا َو  ُمِْسُقا  َو  َُکلَئْـسَا  ْمِهِّقَِحب  َو  َکَیِلا ، ُعَّفَـشَتَا  ْمِِهب  َو  ُلَّسََوتَا  ْمِِهب  َو  اذـه ، یماقَم  یف  َکـَیِلا  ُهَّجََوتَا  مه  هب  ّینِاَـف  ِنیَـسُْحلا ، َو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحب 

هب و  ْمُهَْدنِع ، ُهَْتلَعَج  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َو  َنیَملاْعلا ، یَلَع  ْمُهَْتلَّضَف  يذَّلِاب  َو  َكَْدنِع ، ْمَُهل  يذَّلا  ِرْدَْـقلِاب  َو  َكَدـْنِع ، ْمَُهل  يذَّلا  ِنْاَّشلِاب  َو  َکیَلَع ،
یلَع یِّلَُصت  ْنَا  َُکلَئْسَا  ًاعیمَج ، َنیَملاْعلا  َلْضَف  ْمُُهلْضَف  َقاف  یّتَح  َنیَملاْعلا ، ِلْضَف  ْنِم  ْمُهَلْضَف  َْتَنبَا  َو  ْمُهَْتَنبَا  هب  و  َنیَملاْعلا ، َنُود  ْمُهَتْـصَصَخ 

َو ِْرقَْفلا  َنِم  ینَریُجت  َو  ینیَد ، یّنَع  یِـضْقَت  َو  يرُوُما ، ْنِم  َّمِهُْملا  ِینیِفْکَت  َو  یبْرَک ، َو  یّمَه  َو  یّمَغ  یّنَع  َفِـشْکَت  نآ  و  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
ُفاخَا ْنَم  َۀَنوُزُح  َو  ُهَرْـسُع ، ُفاخَا  ْنَم  َرْـسُع  َو  ُهَّمَه ، ُفاخَا  ْنَم  َّمَه  ینیِفْکَت  َو  َنیقُولْخَْملا ، َیِلا  ِۀَلَئْـسَْملا  ِنَع  ینِینُْغت  َو  ِۀَـقاْفلا ، َنِم  ینَریُجت ،

َو ُهَناْطلُس ، ُفاخَا  ْنَم  َناْطلُس  َو  ُهَرْوَج ، ُفاخَا  ْنَم  َرْوَج  َو  ُهیَْغب ، ُفاخَا  ْنَم  یَْغب  َو  ُهَرْکَم ، ُفاخَا  ْنَم  َرْکَم  َو  ُهَّرَـش ، ُفاخَا  ْنَم  َّرَـش  َو  ُهَتَنوُزُح ،
، ِةَرَکَْملا َرْکَم  َو  ِةَدیَْکلا ، َدیَک  یّنَع  َّدَُرت  َو  یَلَع ، ُهَتَرُدْقَم  ُفاخَا  ْنَم  َةَرُدْقَم  َو  ُهَدیَک ، ُفاخَا  ْنَم  َدیَک 

، َْتئِش ّینَا  َو  َْتئِش  َفیَک  یّنَع  ُهْعَْنما  َو  ُهِینامَا ، َو  ُهَسَْاب  َو  ُهَرْکَم  َو  ُهَدیَک  یّنَع  ْفِرْصا  َو  ُهْدِکَف ، ینَداک  نم  و  ُهْدِرَاَف ، ینَدارَا  ْنَم  َّمُهّللَا 
، اهُُربَْجت ٍۀَنَکْسَِمب ال  َو  ُهُّزُِعت ، ٍّلُذ ال  َو  ِهیفاُعت ، ٍمْقُِسب ال  َو  اهَّدُسَت ، ٍۀَقاِفب ال  َو  ُهُُرتْسَت ، ٍءالَِبب ال  َو  ُهُُربَْجت ، ٍْرقَِفب ال  یّنَع  ُْهلَغْشا  َّمُهّللَا 

ِهِْسنَا َو  َُهل ، َغارَف  ٍلِغاش ال  ٍلْغُِشب  یّنَع  ُهَلَغْشَت  یّتَح  ِِهنََدب ، یف  َمْقُّسلا  َو  َۀَّلِْعلا  َو  ِِهلِْزنَم ، یف  َْرقَْفلا  ِهیَلَع  ْلِخْدَا  َو  ِهیَنیَع ، َبْصَن  ِّلُّذلِاب  ْبِرْضا  َّمُهّللَا 
َِکلذ ِعیمَج  یف  ِهیَلَع  ْلِخْدَا  َو  ِهِحِراوَج ، ِعیمَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِِهلْجِر  َو  ِهِدـی ، َو  ِِهناِسل  َو  ِهِرََـصب ، َو  ِهِعْمَِـسب  یّنَعْذُـخ  َو  َكَرْکِذ ، ُهَتیَْـسنَا  امَک  يرْکِذ 
ِیفاک یفاْکلا ال  َکَّنِاَف  َكاوِس  یفْکی  الام  ِیفاک  ای  ینِفْکا  َو  يرْکِذ ، ْنَع  َو  یّنَع  ِِهب  ًالِغاش  ًالْغُـش  َُهل  َِکلذ  َلَـعَْجت  یّتَح  ِهِفْـشَت  ـال  َو  َمْقُّْسلا ،

َو َكاوِس ، ُُهثیغُم  َو  َكاوِس ، ُهُراج  َناـک  ْنَم  َباـخ  َكاوِس ، َراـج  ـال  ٌراـج  َو  َكاوِس ، َثیغُم  ـال  ٌثیغُم  َو  َكاوِس  َجِّرَفُم  ـال  ٌجِّرَفُم  َو  َكاوِس ،
َو یبَرْهَم ، َو  یعَْزفَم  َو  یئآجَر ، َو  یتَِقث  َْتنَاَف  َكِریَغ ، ٍقُولْخَم  ْنِم  ُهاْجنَم  َو  َكِریَغ ، یِلا  ُهُأَْـجلَم  َو  َكاوِس ، یِلا  ُُهبَرْهَم  َو  َكاوِس ، یِلا  ُهُعَْزفَم 
، ُهَّللَا ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای  َُکلَئْـسَاَف  ُعَّفَـشَتَا ، َو  ُلَّسََوتَا  َو  َکَیِلا ، ُهَّجََوتَا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َو  ُحِْجنَتْـسَا  َِکب  َو  ُِحتْفَتْـسَا ، َِکبَف  ياْجنَم ، َو  يأَْجلَم 

یلَع یِّلَُصت  ْنَا  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُهَّللَا ، ای  ُهَّللَا  ای  ُهَّللَا  ای  َُکلَئْسَاَف  ُناعَتْـسُْملا ، َْتنَا  َو  یکَتْـشُْملا ، َکَیِلا  َو  ُرْکُّشلا ، ََکل  َو  ُدْمَْحلا  َکَلَف 
َلْوَه ُهَتیَفَک  َو  َُهبْرَک ، َو  ُهَّمَغ  َو  ُهَّمَه  َکِیبَن  ْنَع  َْتفَشَک  امَک  اذه ، یماقَم  یف  یبْرَک  َو  یّمَه  َو  یّمَغ  یّنَع  َفِشْکَت  نآ  و  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

ام َۀَنُؤَم  َو  َُهلْوَه  ُفاخَا  ام  َلْوَه  یّنَع  ْفِرْـصا  َو  ُهَتیَفَک ، امَک  ینِفْکا  َو  ُْهنَع ، َتْجَّرَف  امَک  یّنَع  ْجِّرَف  َو  ُْهنَع ، َْتفَـشَک  امَک  یّنَع  ْفِشْکاَف  ِهِّوُدَع ،
َو یتَرِخآ  ِْرمَا  ْنِم  ُهُّمَه ، ینَّمَهَا  ام  ِۀیافِک  َو  یِجئاوَح ، ِءآضَِقب  یْنفِرْصا  َو  َِکلذ ، ْنِم  یـسْفَن  یلَع  ٍۀَنُؤَم  ِالب  ُهَّمَه  ُفاخَا  ام  َّمَه  َو  ُهَتَنُؤَم ، ُفاخَا 

ْنِم ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  َو ال  ُراهَّنلا ، َو  ُلـیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب  اـم  ًادـَبَا  ِهَّللا  ُمالَـس  یّنِم  اـمُکیَلَع  ِهَّللا ،  ِدـْبَع  اـبَا  اـیَو   ] َنینِمْؤُْملا َریمَا  اـی  ياـْینُد ،
، امُکَنَیب َو  ینَیب  ُهَّللا  َقَّرَف  َو ال  امُِکتَرایِز ،

َۀَفْرَط ْمُهَنَیب  َو  ینَیب  ْقِّرَُفت  ـال  َو  ْمِِهتَْرمُز ، یف  ینْرُـشْحا  َو  ْمِِهتَِّلم ، یلَع  ینَّفَوـَت  َو  ْمُهَتاـمَم ، یْنتِمَا  َو  ِِهتیِّرُذ ، َو  љΘ�͠ مَُحم َةویَح  ینیْحَا  َّمُهّللَا 
َو امُِکب ، ِهَیِلا  ًاهِّجَوَتُم  َو  امُکِّبَر ، َو  ّیبَر  ِهَّللا  َیِلا  ًالِّسَوَتُم  َو  ًاِرئآز  امُُکتیَتَا  ِهَّللا ، ِدـْبَع  اـبَا  اـی  َو  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  اـی  ِةَرِخأـْلا ، َو  اْینُّدـلا  ِیف  ًادـَبَا  ٍنیَع 

َۀَلیسَْولا َو  َعیفَّرلا  َلِْزنَْملا  َو  َهیجَْولا ، َهاْجلا  َو  َدوُمْحَْملا ، َماقَْملا  ِهَّللاَْدنِع  امَُکل  َّنِاَف  یل ، اعَفْشاَف  ِهِذه ، یتَجاح  یف  یلاعَت  ِهَّللا  َیِلا  امُِکب  ًاعِفْـشَتْسُم 
یبَلَْقنُم ُنوُکی  ـال  َو  ُبیخَا  ـالَف  َکـِلذ ، یف  ِهَّللا  َیِلا  یل  امُِکتَعافَِـشب  ِهَّللا  َنِم  اـهِحاَجن  َو  اـِهئآضَق  َو  ِۀَـجاْحلا  ِزُّجَنَِتل  ًارِظَْتنُم ، اـمُْکنَع  ُِبلَْقنَا  ّینِا 
ُْتبَلَْقنا ِهَّللا ، َیِلا  یل  اعَّفَـشَت  َو  یِجئاوَح ، ِعیمَج  ِءآضَِقب  ًاباجَتْـسُم  ًاحِْجنُم ، ًاِحْلفُم  ًایجار ]  ] ًاحِجار ًابَلَْقنُم  یبَلَْقنُم  ُنوُکی  َْلب  ًارِـساخ ، ًاِبئآخ  ًابَلَْقنُم 

، یفَک َو  ُهَّللا  ِیبْسَح  ُلُوقَا  َو  ِهَّللا ، یَلَع  ًالِّکَوَتُم  ِهَّللا ، َیِلا  يرْهَظ  ًأِْجُلم  ِهَّللا ، َیِلا  يْرمَا  ًاضِّوَفُم  ِهَّللِاب ، َِّالا  َةَُّوق  ـال  َو  َلْوَح  ـال  َو  ُهَّللا  َءآـش  اـم  یلَع 
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، ِهَّللِاب َِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ْنُکی ، َْمل  ْأَشی  َْملام  و  َناک ، ّیبَر  َءآش  ام  یهَْتنُم ، یتَداس  اـی  ْمُکَئآرَو  َو  ِهَّللا  َءآرَو  یل  َسَیل  یعَد ، ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس 
و يدیَـس ، ای  ِهَّللاِْدبَع  ابَا  ای  َْتنَا  َو  يالْوَم ، َو  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  يدیَـس  ای  ُْتفَرَْـصنِا  امُکَیِلا ، یّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  َو ال  َهَّللا ، اَمُکُعِدْوَتْـسَا 

َءآشی ْنَا  امُکِّقَِحب  ُُهلَئْـسَا  َو  ُهَّللا ، َءآش  ْنِا  یمالَـس  امُْکنَع  ٍبوُجْحَم  ُریَغ  امُکَیِلا ، َِکلذ  ٌلِصاو  ُراهَّنلا ، َو  ُلیَّللا  َلَصَّتا  اَم  ٌلِصَّتُم  امُکیَلَع  یمالس 
یِلا ًاعِجار  ًاِدئآع  ًاِبئا  ٍِطناق ، َو ال  ٍسیآ  َریَغ  َِۀباجِْإِلل ، ًایِجار  ًارِکاش  ِهَّلل ، ًادِماح  ًاِبئآت  امُْکنَع  يَدیَس  ای  ُْتبَلَْقنِا  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  ُهَّنِاَف  َلَعْفی ، َو  َِکلذ 
یِلا َو  امُکَیِلا  ُْتبِغَر  یتَداس  ای  ِهَّللِاب ، َِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ُهَّللا ، َءآش  ْنِا  ٌدـِئآع  ٌعِجار  َْلب  امُِکتَرایِز ، ْنِم  َو ال  اـمُْکنَع  ٍبِغار  َریَغ  اـمُِکتَرایِز ،

. ٌبیُجم ٌبیرَق  ُهَّنِا  امُِکتَرایِز ، یف  ُْتلَّمَا  ام  ُتْوَجَر و  ام  ُهَّللا  ِینَبیَخ  الَف  اْینُّدلا ، ُلْهَا  امُِکتَرایِز  یف  َو  امُکیف  َدِهَز  ْنَا  َدَْعب  امُِکتَرایِز ،

تیاور

تیاور مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  ام  يارب  ار  اعد  نیا  دمحم  نب  ۀمقلع  هک  متفگ  ناوفـص و  زا  مدرک  لاؤس  هک  دـیوگ  هریَمُع  نب  فیس 
اج هب  سپ  ناکم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدوخ  دیس  اب  مدش  دراو  هک  تفگ  ناوفـص  درک  ثیدح  ار  ترایز  نامه  هکلب  درکن 
ام هچنانچ  تشاذـگ  زامن  تعکر  ود  هکنیا  زا  دـعب  عادو  ماگنه  اعد  نیا  هب  درک  اعد  ترایز و  رد  میدروآ  اجب  اـم  هک  ار  هچنآ  لـثم  دروآ 

: هک دومرف  نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تفگ  ناوفص  سپ  میدرک  عادو  ام  هچنانچ  درک  عادو  میتشاذگ و  زامن 
هب دـنک  ترایز  هک  ره  يارب  ادـخ  رب  منماض  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  نآ  هب  نک  ترایز  ار و  اعد  نیا  ناوخب  ار و  ترایز  نیا  شاب  بظاوم 

دسرب و ترـضح  نآ  هب  شمالـس  روکـشم و  شیعـس  دوش و  لوبقم  شترایز  هکنیا  رود  ای  کیدزن  زا  اعد  نیا  هب  دـنک  اعد  ترایز و  نیا 
نیا متفای  ناوفـص  يا  دنادرگن  رب  دیمون  ار  وا  دسرب و  دهاوخ  هک  هبترم  رهب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دوش  اضق  وا  تجاح  دنامن و  بوجحم 

نیمه هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  وا  نامـض و  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مردپ  مردپ و  زا  نامـض  نیا  هب  ار  ترایز 
نامض و نیمه  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  زا  نسح  نامض و  نیمه  هب  مالسلا  هیلعنسح  شردارب  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  نامض و 

نامض نیمه  اب  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامض و  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دنک ترایز  هک  ره  هک  دوخ  سدـقم  تاذ  هب  هدروخ  مسق  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  نامـض و  نیمه  اب  یلاـعت  يادـخ  زا  لـیئربج  و 

وا زا  مریذـپ  یم  ار و  وا  تراـیز  وا  زا  منک  یم  لوـبق  اـعد  نیا  هب  دـنک  اـعد  رود و  اـی  کـیدزن  زا  تراـیز  نیا  هب  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
مـشچ اب  منادرگ  شزاب  راسَخ و  يدـیماان و  اب  نم  ترـضح  زا  ددرگن  زاـب  سپ  ار  شتلئـسم  مهد  یم  دـشاب و  هک  ردـق  رهب  ار  وا  شهاوخ 

دنک تعافش  هک  سک  ره  ّقح  رد  ار  وا  تعافش  منک  لوبق  خزود و  زا  يدازآ  ّتنج و  هب  زوف  تجاح و  ندروآرب  هب  نشور 
رب ار  ام  هتفرگ  هاوگ  شـسدقا و  تاذ  رب  نیا  هب  یلاعت  ّقح  هدروخ  مسق  دوشن  لوبق  وا  ّقح  رد  هک  تیبلها  اـم  نمـشد  زج  دـیامرف  ترـضح 

وا توکلم  هکئالم  نآ  هب  دنداد  یهاوگ  هک  هچنآ 
: تفگ لیئربج  سپ 

زا ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  تراشب  يداش و  وت و  تراـشب  رورـس و  تهج  هب  وت  يوس  هب  ارم  هداتـسرف  ادـخ  هللا  لوسر  اـی 
مالسلا مهیلع  ناماما  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  تّرسم  وت و  تّرسم  داب  هدنیاپ  ّرمتسم و  سپ  تمایق  زور  ات  مالـسلا  مهیلع  وت  دالوا 

هب وت  يارب  زا  داد  يور  هاگره  ناوفص  يا  دومرف  نم  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تفگ  ناوفص  سپ  زیختـسر  زور  ات  امـش  هعیـش  و 
راگدرورپ زا  هاوخب  ار و  اعد  نیا  ناوخب  یـشاب و  هدوب  هک  یناکم  ره  زا  تراـیز  نیا  هب  نک  تراـیز  سپ  یتجاـح  ّلـجوّزع  يادـخ  يوس 

ِهَِّلل ُدْمَحلا  َو  شیوخ  نانتما  دوجب و  دوخ  لوسر  رب  ار  دوخ  هدعو  دومرف  دهاوخن  فالخ  ادخ  ادخ و  زا  دوش  هدروآرب  هک  ار  تتجاح  دوخ 
: دیوگ فلؤم 

نآ شیامرف  ّجح و  رفس  رد  هادف  انحاورا  رصع  ماما  تاقالم  هب  یتشر  دمحا  دیـس  ّجاح  بانج  فّرـشت  تیاکح  لیذ  رد  بقاث  مجن  رد  هک 
هریبک هعماج  ترایز  زا  دـعب  هّللا  ءاشنا  ام  ار  تیاکح  نآ  ءاروشاع و  ءاروشاع  ءاروشاع  دـیناوخ  یمن  اروشاع  امـش  ارچ  هک  وا  هب  ترـضح 
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. درک میهاوخ  لقن 
هب هک  تسین  تارایز  ریاس  خنـس  زا  هک  سب  نآ  ماقم  لضف و  رد  سپ  ءاروشاع  ترایز  اما  هدومرف  هللا  همحر  يرون  مالـسألا  ۀـقث  اـم  خـیش 

هکلب دیاین  نوریب  دـسر  اجنآ  هب  الاب  ملاع  زا  هچنآ  زج  يزیچ  ناشیا  هرّهطم  بولق  زا  هک  دـنچ  ره  دـشاب  یموصعم  يالما  ياشنا و  زا  رهاظ 
زا نیما و  لیئربج  هب  ُهتَمَظَع  ْتَّلَج  تیدحا  ترضح  زا  اعد  مالس و  نعل و  ترایز و  زا  بیترت  نیمه  هب  هک  تسا  هیـسدق  ثیداحا  خنـس  زا 

دصاقم لین  تاجاح و  ياضق  رد  رتمک  ای  زور  لهچ  رد  نآ  هب  تموادم  هبرجت  بسح  هب  هدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  هب  وا 
مدرک و رکذ  مالّـسلاراد  باـتک  رد  هک  تسا  ياهدـیاف  هدـمآ  تسدـب  نآ  تبظاوم  زا  هک  نآ  دـیاوف  نسحا  نکل  ریظنیب و  يداـعا  عـفد  و 

ترایز تدابع و  لوغـشم  هتـسویپ  تسا و  فرـشا  فجن  نیرواجم  ناکین  زا  هک  يدزی  نسحالم  ّجاح  یقّتم  حـلاص  هقث  هکنآ  نآ  لاـمجا 
اهبـش دوب و  دوخ  ترخآ  رما  حالـصا  لوغـشم  ًامئاد  هک  دزی  رد  دوب  یحلاص  لضاف  درم  هک  يدزی  یلع  دمحم  ّجاح  نیما  هقث  زا  درک  لقن 

اب یکدوک  رد  هک  دوب  ياهیاسمه  ار  وا  درب و  یم  رسب  رازم  هب  تسا  فورعم  دننوفدم و  احلص  زا  یتعامج  نآ  رد  هک  دزی  جراخ  هربقم  رد 
کیدزن هربقم  نامه  رد  درم و  هکنآ  ات  تفرگ  شیپ  يراّشع  لغـش  دش و  گرزب  هکنآ  ات  دنتفر  یم  مّلعم  کی  دزن  رد  هدـش و  گرزب  مه 
یئوکین تئیه  رد  هک  یهاـم  زا  رتـمک  نتـشذگ  زا  سپ  دـید  باوخ  رد  ار  وا  سپ  دـندرک  نفد  درک  یم  هتوـتیب  حـلاص  درم  نآ  هک  یّلحم 

رد یکین  دور  لامتحا  هک  اهنآ  زا  يدوبن  ار و  وت  نطاب  رهاـظ و  وت و  راـک  ياـهتنم  أدـبم و  مناد  یم  نم  تفگ  تفر و  وا  دزن  هب  سپ  تسا 
ّدـشا رد  نم  یتفگ و  هک  تسا  نانچ  تفگ  يدیـسر  ماقم  نیا  هب  لمع  مادـک  هب  سپ  ار  باذـع  زج  دوبن  یـضتقم  وت  لغـش  ناشیا و  نطاب 

یعـضوم هب  درک  هراشا  دندرک و  نفد  ار  وا  ناکم  نیا  رد  دش و  توف  داّدح  فرـشا  داتـسا  هجوز  هک  زورید  ات  تافو  زور  زا  مدوب  باذـع 
هبترم رد  درک و  ترایز  ار  وا  هبترم  هس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح  وا  تافو  بش  رد  دوب و  رود  وا  زا  عرذ  دص  بیرق  هک 
داّدح دش و  رادیب  هناریحتم  باوخ  زا  سپ  میداتفا  تمعن  هعـس و  رد  دش و  وکین  ام  تلاح  سپ  هربقم  نیا  زا  باذـع  عفر  هب  دومرف  رما  میس 

دوب ياهجوز  وت  يارب  دیـسرپ  وا  زا  دومن  ادیپ  ار  وا  درک و  صحفت  وا  زا  ناداّدح  رازاب  رد  سپ  تسناد  یمن  ار  وا  هّلحم  تخانـش و  یمن  ار 
مالـسلا هیلعهّللادـبع  یبا  ترایز  هب  وا  تفگ  مدرک  نفد  درب  مسا  ار  عضوم  نامه  ناکم و  نالف  رد  ار  وا  درک و  تاـفو  زورید  يرآ  تفگ 

یئوـج یم  هچ  دیـسرپ  هاـگنآ  هن  تفگ  تشاد  يراد  هیزعت  سلجم  تفگ  هن  تفگ  درک  یم  وا  بئاـصم  رکذ  تفگ  هـن  تـفگ  دوـب  هـتفر 
. ءاروشاع ترایز  هب  تشاد  تبظاوم  نز  نآ  تفگ  درک  لقن  ار  باوخ 

هفورعم ریغ  ءاروشاع  ترایز  مود 

نانآ يارب  نیا  مالـس و  هبترم  دص  نعل و  هبترم  دص  نتفگ  تّقـشم  یب  تسا  کیرـش  باوث  رجا و  رد  هلوادتم  هفورعم  ترایز  اب  هک  تسا 
سک ره  هک  تسا  نینچ  نآ  حرـش  نودب  هدـش  لقن  میدـق  رازم  رد  هک  يوحن  هب  نآ  تیفیک  میظع و  تسا  يزوف  دـنراد  یّمهم  لغـش  هک 

تعکر ود  هاگنآ  دوخ  هناخ  ماب  رد  ای  ارحـص  هب  دورب  دنک و  لسغ  سپ  کیدزن  ای  رود  دالب  زا  ار  ترـضح  نآ  دـنک  ترایز  دراد  تسود 
مالس نیا  هب  دوش  هّجوتم  مالس و  هب  ترضح  نآ  يوس  هب  دنک  هراشا  تفگ  مالـس  نوچ  دَحَا  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  نآ  رد  دناوخب  دنک و  زامن 

تناکتِسا عوشخ و  اب  هاگنآ  یّلعم  يالبرک  هب  دنک  ور  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  وبا  تسنآ  رد  هک  یتهج  نآ  هب  تین  هراشا و  و 
: دیوگب

ترایز نتم 

، َنیَملاْعلا ِءآِسن  ِةَدیَس  َۀَمِطاف  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنییِصَْولا ، ِدیَس  َْنبا  َو  ِریذَّنلا ، ِریـشَْبلا  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُمامِْألا اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرُوتْوَْملا ، ُْرتِْولا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِراث ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَریِخ ، َْنبا  َو  ِهَّللا  َةَریِخ  ای  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا 
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َو ُلیَّللا  یَِقب  َو  ُتیَقب  ام  یّنِم  َکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َكِراَّوُز ، َعَم  ْتَدَـفَو  َو  َكِراوِج ، یف  ْتَماـقَا  َو  َکـِئآنِِفب ، ْتَّلَح  ٍحاوْرَا  یلَع  َو  یکَّزلا ، يِداـْهلا 
ِِهَّلل اَّنِاَف  َنیعَمْجَا ، َنیضَرَْألا  ِلْهَا  َو  ِتاومَّسلا  ِلْهَا  یف  َو  َنیِملْسُْملا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِیف  ْتَّلَج  َو  ُۀیِزَّرلا ، َِکب  ْتَمُظَع  ْدَقَلَف  ُراهَّنلا ،

ِةادُْهلا ُمُِکتایِّرُذ  یلَع  َو  َنیبَجَْتنُْملا ، َنیبیَّطلا  َِکئابآ  یلَع  َو  َنیَسُْحلا ، ِهَّللا  ِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُُهتایَِحت  َو  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتاوَلَص  َنوُعِجار ، ِهَیِلا  اَّنِاَو 
، َکَتَنوُعَم َو  َکَتَرُْصن  ْتَکََرت  َو  َْکَتلَذَخ ، ًۀما  هَّللا  َنََعل  َنییِدْهَْملا ،

َو ْمُکِراـیِد  یف  َکـِلذ  ْتَراـج  َو  ْمُکِفیََحت ، َو  ْمُِکتیِذَا  یِلا  ْتَقَّرَط  َو  ْمُـکیَلَع ، َرْوَْـجلا  ِتَدَّهَم  َو  ْمَُـکل ، ِمـْلُّظلا  َساـسَا  ْتَـسَّسَا  ًۀـما  هَّللا  َنََـعل  َو 
ِیلاوَم ای  َمَرْکَا  يذَّلا  َهَّللا  ُلَئْـسَا  َو  ْمِهِعاْبتَا  َو  ْمِهِعایْـشَا  نم  ْمُْهنِم و  یتَِّمئَا ، َو  ِیلاوَم  َو  یتاداس  ای  ْمُکَیِلا ، َو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیِلا  ُْتئَِرب  ْمُکِعایْـشَا ،

، َمیحَّرلا َّرَْبلا  َهَّللا  ُلَئْسَا  َو  ْمُِکئآدْعَا ، ْنِم  ِۀَئآرَْبلِاب  َو  ْمُِکب  ِماِمتیْألا  َو  ْمُِکتَّبَحَم ، َو  ْمُِکتیالِِوب  ینَمِرْکی  ْنَا  ْمُکَنْاَش ، َو  ْمُکََتلِْزنَم  َفَّرَـش  َو  ْمُکَماقَم ،
نآ و  ِةَرِخْألا ، َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجی  نآ  و  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ْنِم  يداْهلا  ِرَظَْتنُْملا  ِمامِْألا  َعَم  ْمُکِراِثب  ِبَلَّطِلل  ینَقِّفَوی  نآ  و  ْمُکَتَّدَوَم ، ینَقُزْری  ْنَا 

ام َلَْضفَا  ْمُِکب  یباصُِمب  ینیِطْعی  ْنَا  ْمَُکل ، ُهَّللا  َلَعَج  يذَّلا  ِنْأَّشلاـِب  َو  ْمُکِّقَِحب ، َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  ُلَئْـسَا  َو  ِهَّللا ، َدـْنِع  ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماـقَْملا  ِینَغِّلَبی 
ِهَیِلا اَّنِا  َو  ِِهَّلل  اَّنِاَـف  َنیِملْـسُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  ِبُولُِقل  اـهاْکنَا  َو  اـهَعَْجفَا  اـم  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  اـَهل  اـی  َنوـُعِجار ، ِهَیِلا  اَّنِا  َو  ِِهَّلل  اَّنِا  ٍۀَبیـصُِمب  ًاـباصُم  یطْعَا 

، َنوُعِجار
اْینُّدلا ِیف  ًاهیج  َو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  َو  ٌةَرِفْغَم ، َو  ٌۀَمْحَر  َو  ٌتاوَلَـص  َْکنِم  ُُهلانَت  ْنَّمِم  یماقَم  یف  یْنلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

، َنیعَمْجَا ْمِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَص  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َکَیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِاَف  َنیبَّرَقُْملا ، نم  ِةَرِخْألا و  َو 
، امِِهتیّرُذ ْنِم  َنیبیَّطلا   َ ِیلَع َو  ٍدَّمَُحم  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَریِخ  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَْوفَِصب  ُهَّجََوتَا  َو  ُلَّسََوتَا  ّینِا  َو  َّمُهّللَا 

ُعیمَـس َکَّنِا  ِةَرِخْألا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُهَنَیب  َو  ینَیب  ْقِّرَُفت  َو ال  ْمُهَتامَم ، یتامَم  َو  ْمُهایْحَم  يایْحَم  ْلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا 
، ِءآعُّدلا

، ِرْمِّشلا َو  ٍدْعَس  َْنب  َرَمُع  َو  ٍدایِز  ِلآ  یلَع  َو  َدیزی ، ِلآ  یلَع  َو  َدیزی  ِنیعَّللا  یَلَع  ُۀَنْعَّللا  ِهیف  ُلَّزَُنت  َو  ُۀَمْقِّنلا ، ِهیف  ُدَّدَُجت  ٌمْوی  اذه  َو  َّمُهّللَا 
َو ًاریـصَم ، َْتئآـس  َو  َمَّنَهَج  ْمُْهنِکْـسَا  َو  َكِراـن ، َّرَح  ْمِِهلْـصَا  َو  ًاریثَک ، ًاـنَْعل  ٍرِخآ  َو  ٍلَّوَا  ْنِم  ْمِِهْلِعف ، َو  ْمِِهلْوَِقب  یِـضَر  ْنَم  ْنَْعلا  َو  ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللَا 

َِکلِذب یِضَر  ْنَم  ِلُک  یلَع  َو  ْمِهیَلَع ، َو  ْمَُهل  ْحَْتفا  َو  ْمِِهْلعِِفب ، یِـضَر  َو  ْمُهَدَعاس  َو  ْمُهََعبات  َو  ْمُهَعیاب  َو  ْمُهَعیاش  ْنَم  ِّلُک  یلَع  َو  ْمِهیَلَع  ْبِجْوَا 
، ٍدینَع ٍراَّبَج  َّلُک  َو  ٍمیجَر ، ٍناطیَش  َّلُک  َو  ٍكِرْشُم  َّلُک  َو  ٍِرفاک ، َّلُک  َو  ٍدِحاج  َلُک  َو  ٍبِصاغ ، َّلُک  َو  ٍِملاظ  َّلُک  اِهب  َْتنََعل  یتَّلا  َِکتانََعل 

، ًاعیمَج َناوْرَم  یَنب  َو  َدیزی  َلآ  َو  َدیزی  ْنَْعلا  َّمُهّللَا 
، َکِیبَن ِتَیب  َلْهَا  َمَلَظ  ٍِملاظ  ِلَّوَا  یلَع  َکَتَمِقَن ، َو  ََکباذَع  َو  َکَطَخَس  َو  َکَبَضَغ  ْفِّعَض  َو  َّمُهّللَا 

، َنیمِرْجُْملا َنِم  ٍۀَمِْقن  ُوذ  َکَّنِا  ْمُْهنِم  ْمِقَْتنا  َو  ْمَُهل ، َنیِملاَّظلا  َعیمَج  ْنَْعلا  َو  َّمُهّللَا 
ِْتِنب َْنب  َنیَـسُْحلا  َِتلَزاـن  یتَّلا  َۀـَباصِْعلا  َّمُهَّللا  ِنَْعلا  َو  ْمُهَروـُُبق  َو  ْمُهَراـیِد  َو  ْمُهَحاوْرَا  ْنَْعلا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِتَیب  َلآ  َمَلَظ  ٍِملاـظ  َلَّوَا  ْنَْعلا  َو  َّمُـهّللَا 
اُوبَلَس َو  َُهلام  اُوبَهَن  َنیذَّلا  َّمُهّللا  ِنَْعلا  َو  ُهَتیِّرُذ ، َو  ِِهتَیب  َلْهَا  َو  ِهیّبُِحم  َو  ُهَتَعیش  َو  ُهَئآِیلْوَا  َو  ُهَناوْعَا  َو  ُهَراْصنَا ، َو  َُهباحْصَا  ْتَلَتَق  َو  ُْهَتبَراح  َو  َکِیبَن ،

ِمْوی یِلا  َنیعَمْجَا  ِِقئالَْخلا  َو  َنیرِخْألا ، َو  َنیلَّوَْألا  َنِم  ِِهب  یِـضَرَف  َِکلذ  ُهَغََلب  ْنَم  َّلُک  ْنَْعلا  َو  َمُهَّللا  َُهلاـقَم ، ـال  َو  ُهَمـالَک  اوُعَمْـسی  َْمل  َو  ُهَمیرَح ،
ُمالَّسلَا َْکنَع ، ِّبَّذلا  ِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  ِهِسْفَِنب ، َكاساو  َو  َکَنَواع ، َو  َكَدَـعاس  ْنَم  یلَع  َو  َنیَـسُْحلا ، ِهَّللاِدـْبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنیّدـلا ،

، ْمِِهَتبُْرت یلَع  َو  َِکَتبُْرت  یلَع  َو  ْمِهِحاوْرَا ، یلَع  َو  َکِحُور  یلَع  َو  ْمِهیَلَع ، َو  يالْوَم  ای  َکیَلَع 
َْنب ای  َو  َنییِـصَْولا ، ِدیَـس  َْنب  ای  َو  َنیِیبَّنلا ، ِتاخ  ِمَ َْنب  ای  ِهَّللا ، ِْدبَع  ابَا  ای  يالْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ًاناحیَر ، َو  ًاحوَر  َو  ًاناوْضِر  َو  ًۀَمْحَر  ْمِهَِّقل  َّمُهّللَا 

، ِدیهَّشلا َْنب  ای  ُدیهَش  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدیَس 
یَلَع َو  َنیَملاْعلا ، ِدیَـس  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ًامالـس ، ًۀیَِحت و  ٍْتق  َو  ِّلُک  َو  ِْتقَْولا  اَذه  یف  َو  ِمْوْیلا ، اَذه  یف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  یف  یّنَع  ُهْغَِّلب  َّمُهّللَا 

، ِدیهَّشلا ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا  ِدیهَّشلا ، ِیلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ُراهَّنلا ، َو  ُلیَّللا  َلَصَّتا  اَم  ًالِـصَّتُم  ًامالَـس  َکَعَم  َنیدَهْـشَتْسُْملا 
، ٍلیقَع َو  ٍرَفْعَج  ِْدلُو  ْنِم  ِءآدَهُّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریمَا  ِْدلُو  ْنِم  ِءآدَهُّشلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیهَّشلا ، َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ِْنب  ِساَّبَْعلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 
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َو ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ًامالـس ، ًۀیَِحت و  یّنَع  ْمُهْغَِّلب  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َمُهّللَا  َنینِمْؤُْملا ، َنِم  ٍدَهْـشَتْسُم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلا 
َریمَا ای  ِنَسَْحلا  اـَبَا  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  ُمـالَّسلا ، ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  َكِدـَلَو  یف  َءآزَْعلا  َکـَل  ُهَّللا  َنَسْحَا  ُُهتاـکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُمـالَّسلا  َکـیَلَع 
ِّبَر ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ُۀَمِطاف  ای  ِکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیَسُْحلا ، َكَِدلَو  یف  َءآزَْعلا  ََکل  ُهَّللا  َنَسْحَا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ُمالَّسلا  َکیَلَع  َو  َنینِمْؤُْملا ،

َو َنَسَْحلا ، ٍدَّمَُحم  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنیَـسُْحلا ، ِكِدـَلَو  یف  َءآزَْعلا  ِکـَل  ُهَّللا  َنَسْحَا  ُُهتاـکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُمـالَّسلا  ِکـیَلَع  َو  َنیَملاـْعلا ،
ْمُْهنِم ِءآیْحَْألا  ِتانِمْؤُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  ِحاوْرَا  یلَع  ُمالَّسلا  ِنیَـسُْحلا ، َکیخَا  یف  َءآزَْعلا  ََکل  ُهَّللا  َنَسْحَا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ُمالَّسلا  َکیَلَع 
ٍماِما َعَم  ِهِراِثب  نییبلاطلا  َنِم  اْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِنیَـسُْحلا ، ُمُهـالْوَم  یف  َءآزَْعلا  ُمَُهل  ُهَّللا  َنَسْحَا  ُُهتاـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُمـالَّسلا  ُمِهیَلَع  َو  ِتاْومَأـْلا ، َو 

. َنیَملاْعلا َّبَر  ای  ُهَلْهَا  َو  َمالْسِْألا  ِِهب  ُّزُِعت  ٍلْدَع ،
وگب ورب و  هدجس  هب  سپ 

َو َکـِتَریِِخب  ِتاَّمِهُْملا  ِمیظَع  یف  یکَتْـشُْملا  َکـَیِلا  َو  ٍْرمَا ، ِّلُـک  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکـَل  َو  ٍبْـطَخ ، ْنـِم  َباـنام  ِعـیمَج   ] یلَع ُدْـمَْحلا  َکـَل  َّمُـهّللَا 
، ِریثَْکلا ِلْضَْفلا  َو  ِۀَمارَْکلا  َنِم  ْمَُهل  َْتبَجْوَا  اِمل  َِکلذ  َو  َِکئآِیلْوَا ،

ْلَعْجا َو  ِدوُرْوَْملا ، ِضْوَْحلا  َو  ِدوُهْشَْملا ، ِماقَْملا  َو  ِدُورُْولا  َمْوی  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  َۀَعافَـش  یْنقُزْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهّللَا 
ُهَعَم اُودَـهاج  َو  ْمُهَجَهُم ، ُهَنُود  اُولَذـَب  َو  ْمِهِـسُْفنَِاب ، ُهْوَـساو  َنیذَّلا  ُمـالَّسلا ، ِهیَلَع  ِنیَـسُْحلا  ِباحْـصَا  َو  ِنیَـسُْحلا  َعَـم  َكَدـْنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق  یل 

. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  ُءآشَت  اِمل  ٌفیَطل  َکَّنِا  َكِدیعَو  ْنِم  ًافْوَخ  َو  َكِدْعَِوب ، ًاقیدْصَت  َو  َکَئآجَر ، َو  َِکتاضْرَم  َءآِغْتبا  َکَئآدْعَا 

تسا نیعبرا  ترایز  متشه 

جنپ نمؤم  تامالع  هدومرف  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  حابـصم  بیذهت و  رد  خیـش  رفـص  متـسیب  ینعی 
: تسا زیچ 

نیعبرا ترایز  زور و  بش و  ره  رد  تسا  هلفان  تعکر  راهچ  یـس و  هضیرف و  تعکر  هدـفه  دارم  هک  نتـشاذگ  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و 
ندرک

ندرک تسار  تسد  رد  رتشگنا  و 
نتشاذگ كاخ  رب  هدجس  رد  ار  نیبج  و 

نتفگ دنلب  ار  ِمیحَّرلا  نمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  و 
تیاور حابصم  بیذهت و  رد  خیش  هک  تسیترایز  یکی  هدیسر  وحن  ود  هب  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  تیفیک  و 
یماگنه رد  ینک  یم  ترایز  هک  نیعبرا  ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  میالوم  نم  هب  دومرف  تفگ  هک  لاّمج  ناوفـص  زا  هدرک 

: یئوگ یم  دشاب و  هدش  دنلب  زور  هک 

ترایز نتم 

، ِدیهَّشلا ِمُولْظَْملا  ِنیَسُْحلا  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهیِفَـص ، ِْنبا  َو  ِهَّللا  یِفَـص  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیَجن ، َو  ِهَّللا  ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیبَح ، َو  ِهَّللا  ِیلَو  یلَع  ُمالَّسلَا 
، ِتارَبَْعلا ِلیتَق  َو  ِتابُرُْکلا ، ِریسَا  یلع  ُمالَّسلَا 

ِبیِطب ُهَتیَبَتْجَا  َو  ِةَداعَّسلِاب ، ُهَتْوَبَح  َو  ِةَداهَّشلِاب ، ُهَْتمَرْکَا  َِکتَمارَِکب ، ُِزئآْفلا  َکیِفَص ، ُْنبا  َو  َکیِفَص  َو  َکِیلَو ، ُْنبا  َو  َکِیلَو  ُهَّنَا  ُدَهْشَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
َنِم َکـِْقلَخ  یلَع  ًۀَّجُح  ُهَْتلَعَج  َو  ِءآـِیْبنَْألا ، َثیراوَـم  ُهَتیَطْعَا  َو  ِةَداذـْلا ، ْنِم  ًادـِئآذ  َو  ِةَداـْقلا ، َنِم  ًادـِئآق  َو  ِةَداَّسلا  َنِم  ًادیَـس  ُهَْتلَعَج  َو  ِةَدـالِْولا ،

ُْهتَّرَغْنَم ِهیَلَع  َرَزاَوت  ْدَق  َو  َِۀلالَّضلا ، ِةَریَح  َو  َِۀلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسِیل  َکیف ، ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  َحْصُّنلا ، َحَنَم  َو  ِءآعُّدلا ، یف  َرَذْعَاَف  ِءآیِـصْوألا ،
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ْنِم َعاطَا  َو  َکِیبَن ، َطَخْسَا  َو  َکَطَخْسَا  َو  ُهاوَه ، یف  يّدََرت  َو  َسَرْطَغَت  َو  ِسَکْوَْألا ، ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يرَش  َو  ینْدألا ، ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعاب  َو  اْینُّدلا ،
َحیُبتْسا َو  ُهُمَد ، َِکتَعاط  یف  َکِفُس  یّتَح  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص  َکیف  ْمُهَدَهاجَف  َراَّنلا ، َنیبِجْوَتْسُْملا  ِرازْوَْألا  َۀَلَمَح  َو  ِقافِّنلا ، َو  ِقاقِّشلا  َلْهَا  َكِدابِع 

، ُهُمیرَح
َو ِهَّللا  ُنیمَا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  ِءآیِصْوَْألا  ِدیَس  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ًامیلَا ، ًاباذَع  ْمُْهبِّذَع  َو  ًالیب ، َو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُهّللَا 

، ًادیهَش ًامُولْظَم  ًادیقَف  َُّتم  َو  ًادیمَح  َتیَضَم  َو  ًادیعَس ، َتْشِع  ِِهنیمَا ، ُْنبا 
، َکَلَتَق ْنَم  ٌبِّذَعُم  َو  ََکلَذَخ  ْنَم  ٌِکلْهُم  َو  َكَدَعَو ، ام  ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 

، َکَلَتَق ْنَم  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیقْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ِِهلیبَس  یف  َتْدَهاج  َو  ِهَّللا ، ِدْهَِعب  َتیَفَو  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
، َکَمَلَظ ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو 

، ِِهب ْتیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀما  هَّللا  َنََعل  َو 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  ای  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  ُهاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ُهالاو ، ْنَِمل  ِیلَو  ّینَا  َكُدِهُْشا  ّینِا  َّمُهّللَا 

، اِهباِیث ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِساْجنَِاب ، ُۀِیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألا  َو  ِۀَِخماَّشلا  ِبالْصَْألایف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا  ُدَهْشَا 
، َنینِمْؤُْملا ِلِقْعَم  َو  َنیِملْسُْملا ، ِناکْرَا  َو  ِنیّدلا  ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 

، يِدْهَْملا يِداْهلا  یِکَّزلا  یِضَّرلا  یِقَّتلا ، ُّرَْبلا  ُمامِْألا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  َو 
، اْینُّدلا ِلْهَا  یلع  ُۀَّجُْحلا  َو  یْقثُْولا ، ُةَوْرُْعلا  َو  يدُْهلا ، ُمالْعَا  َو  يْوقَّتلا ، ُۀَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 

، ٌةَّدَعُم ْمَُکل  یتَرُْصن  َو  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِأل  يْرمَا  َو  ٌْملِس ، ْمُِکْبلَِقل  یْبلَق  َو  یلَمَع ، ِمیتاوَخ  َو  ینید  ِعیارَِشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکبایِِاب  َو  ٌنِمُْؤم ، ْمُِکب  ّینَا  ُدَهْشَا  َو 
ْمُکِرِهاظ َو  ْمُِکِبئآغ ، َو  ْمُکِدِهاش  َو  ْمُکِداسْجَا ، َو  ْمُکِحاوْرَا  یلع  َو  ْمُکیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَص  ْمُکِّوُدَع ، َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل ، ُهَّللا  َنَذْای  یّتَح 

َنیَملاْعلا  ََبر  َنیمآ  ْمُِکنِطاب ، َو 
تسا و لوـقنم  رباـج  زا  هک  تسا  یتراـیز  رگید  يدرگیمرب و  یهاوـخ و  یم  هـچنآ  هـب  ینک  یم  اـعد  ینک و  یم  زاـمن  تـعکر  ود  سپ 

: هک هدش  تیاور  اطع  زا  هک  تسا  نانچ  نآ  تیفیک 
هک يرهاط  نهاریپ  درک و  لسغ  تارف  بآ  رد  میدیسر  هیرضاغ  هب  نوچ  رفص  هام  متـسیب  زور  رد  مدوب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب  تفگ 
رب تفرگ و  نآ  زا  يردق  سپ  تسه  دعُس  نم  اب  متفگ  اطع  يا  شوخ  يوب  زا  تسه  يزیچ  وت  اب  ایا  هک  تفگ  سپ  دیـشوپ  تشاد  دوخ  اب 

شوهیب داتفا و  سپ  تفگ  ُرَبْکَا  ُهَّللَا  هبترم  هس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دزن  داتـسیا  ات  دش  هناور  هنهرباپ  دیـشاپ و  ندب  رس و 
رکذ اـم  هک  تسا  بجر  همین  تراـیز  ناـمه  هنیع  هب  هک  خـلا  هَّللا  َلآ  اـی  ْمُکیَلَع  ُمـالَّسلَا  تفگ  یم  هک  مدینـش  دـمآ  شوه  هب  نوچ  دـش و 

تـساوخ یـسک  رگا  سپ  هداد  لامتحا  موحرم  خیـش  هچنانچ  دشاب  خسن  فالتخا  زا  دیاش  هک  هملک  دنچ  زج  درادن  یقرف  نآ  اب  میدومن و 
دناوخب ار  نامه  بجر و  همین  ترایز  هب  دنک  عوجر  دناوخب  زین  ار  نآ  هک 

لـضفا زین  دـش  رکذ  هک  تاقوا  نیا  زا  ریغ  هب  هکّربتم  مایا  یلایل و  هفیرـش و  تاقوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  هک  دـیوگ  فلؤم 
ترضح و نآ  فیرش  تدالو  زور  یتَا و  ْلَه  لوزن  زور  هلهابم و  زور  دننام  دشاب  هتشاد  یتبسن  ترـضح  نآ  هب  هک  یتاقوا  ًاصوصخ  تسا 
ناربغمیپ و عیمج  دـیامرف و  ترـضح  نآ  رب  یتمرکم  رظن  هعمج  بش  ره  رد  یلاـعت  قح  هک  دوش  یم  دافتـسم  یتـیاور  زا  هعمج و  ياـهبش 

: هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هیولوق  نبا  دتسرفب و  وا  ترایز  هب  ار  ناشیا  يایصوا 
اـیند و زا  ترـسح  لاـح  اـب  دورن  نوریب  اـیند  زا  هتبلا و  دوش  هدـیزرمآ  هعمج  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  دـنک  تراـیز  هک  ره 
زا اههعقر  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ  وا  يارب  وا  هیاسمه  هک  تسا  شمعا  ربخ  رد  دشاب و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تشهب  رد  ْشَنَکْـسَم 

لامعا رد  نیا  زا  دعب  هعمج و  بش  رد  دنک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  ره  يارب  دناهتشون  ناما  اهنآ  رد  هک  دزیر  یم  ورف  نامـسآ 
ترـضح زا  هدش  تیاور  رگید و  هفیرـش  تاقوا  زا  نیا  ریغ  دش و  دـهاوخ  بلطم  نیا  هب  هراشا  يدادـغب  یلع  یجاح  تیاکح  رد  نیمظاک 
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: هک دومرف  دشاب  رگید  تقو  زا  رتهب  هک  تسه  یتقو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ایا  هک  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص 
دروآ لمع  هب  رتشیب  ار  نآ  هک  ره  تسا  يرَّرَقُم  ریخ  ترـضح  نآ  ترایز  هک  اریز  نامز  ره  تقو و  ره  رد  ار  ترـضح  نآ  دـینک  تراـیز 

لامعا هک  هفیرش  تاقوا  رد  ترضح  نآ  ندرک  ترایز  رد  دینک  یعـس  تفای و  دهاوخ  رتمک  دنک  رتمک  هک  ره  تفای و  دهاوخ  رتشیب  ریخ 
زا خلا و  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  زا  دـنوش  یم  لزان  نامـسآ  زا  هکئالم  هفیرـش  تاقوا  نآ  رد  تسا و  فعاضم  شباوث  اهنآ  رد  هحلاص 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  دـّلوت  زور  هک  نابعـش  هام  میـس  زور  رد  یلب  هدـشن  تفای  یلوقنم  ترایز  هروکذـم  تاـقوا  نیا  صوصخ  يارب 
هک زین  نادب  میدرک و  رکذ  نابعـش  هام  لامعا  رد  ار  نآ  ام  دـناوخ و  ار  نآ  تسیاب  هک  هدـمآ  نوریب  هفیرـش  هیحان  زا  یئاعد  تسا  مالـسلا 

هیقف بیذهت و  یفاک و  رد  هک  تیاور  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  دراد و  يدایز  تلیضف  رود  ياهرهـش  زا  البرک  ریغ  رد  ترـضح  نآ  ترایز 
: هک هدرک  تیاور  ماشه  زا  ریمع  یبا  نبا  لّوا  تیاور  مینک  یم  تعانق  تسا 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
دنک زامن  تعکر  ود  دوخ و  لزنم  رتدنلب  ماب  تشپ  هب  دور  الاب  دشاب  رایسب  تفاسم  ام  روبق  هب  ات  شاهناخ  زا  رود و  امش  زا  یکی  هار  هاگره 

شردـپ زا  ریَدُـس  نب  ناـّنح  زا  میود  تیاور  دـسر  یم  اـم  هب  نآ  هک  یتـسرد  هب  سپ  اـم  ياـهربق  يوـس  هب  ندرک  مالـس  هب  دـنک  هراـشا  و 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسلوقنم 

! ریدس يا 
! هن مدرگ  وت  يادف  هک  مدرک  ضرع  زور  ره  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ینک  یم  ترایز 

؟ ار وا  دینک  یم  ترایز  هعمج  ره  رد  دیراکافج  هچ  امش  دومرف :
هن متفگ :

؟ دینک یم  ترایز  یهام  ره  رد  دومرف :
هن متفگ :

؟ دینک یم  ترایز  ار  وا  یلاس  ره  رد  دومرف :
ماهدرک ترایز  هک  هدش  اهلاس  زا  یهاگ  متفگ :

بیذهت رد  و   ) تسا هتشرف  رازه  رازه  ود  ار  یلاعت  قح  هک  دیتسنادن  ایآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  امـش  دیراک  افج  هچ  ریدُس  يا  دومرف :
یم هچ  دنوش و  یمن  تسـس  دننک و  یم  ترایز  ترـضح و  نآ  رب  دـنیرگ  یم  هک  هدولآدرگ  وم  هدـیلوژ  تسا ) هتـشرف  رازه  رازه  هیقف  و 
موش تیادف  متفگ  هبترم  کی  يزور  ره  رد  هبترم و  جنپ  هعمج  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ینک  ترایز  هک  ریدس  يا  وت  يارب  دوش 

: هک نم  هب  دومرف  تسا  رایسب  ياهخسرف  وا  نیب  ام و  نیب 
نآ ربق  بناج  نک  دـصق  سپ  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  نک  دـنلب  سپ  پچ  تسار و  بناج  هب  نک  رظن  سپ  تاهناـخ  ماـب  هب  ور  ـالاب 

: وگب ار و  ترضح 
« ُُهتاکََرب َو  ِهَّللاُۀَمْحَر  َو  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللاِْدبَع  ابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

. تسا هرمع  هّجح و  ترایز  نآ  یترایز و  وت  يارب  دوش  یم  هتشون 
هک يزیچ  تشذـگ  هقلطم  تارایز  زا  لّوا  ترایز  ردـص  رد  هبترم و  تسیب  زا  رتشیب  هام  رد  ار  نیا  مدروآ  اـجب  هک  دـش  اـسب  تفگ  ریدُـس 

. دوب ماقم  نیا  بسانم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هسدقم  تبرت  بادآ  تلیضف و  رد  لییذت 

ثعاب اهالب و  زا  تسا  ناـما  گرم و  رگم  تسا  ضرم  درد و  ره  يافـش  ترـضح  نآ  تبرت  رد  هک  هدـش  دراو  رایـسب  تاـیاور  هک  نادـب 
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زا هدایز  تسا  هدیدرگ  رهاظ  هسّدقم  تبرت  نیا  ببـس  هب  هک  یتازجعم  تسا و  رتاوتم  باب  نیا  رد  رابخا  تسا و  میب  فوخ و  ره  زا  ینمیا 
هّللا ۀـمعن  دیـس  اقآ  رّحبتم  ثّدـحم  دیـس  لاوحا  رد  تسا  هیماما  ءاملع  مجارت  رد  هک  هیوضرلا  دـئاوف  باتک  رد  نم  دوش و  رکذ  هک  تسنآ 
نوچ لیصحت  لیاوا  رد  هدرب و  رایسب  جنر  یتخس و  هدیشک و  رایسب  تمحز  ملع  لیصحت  رد  لیلج  دیس  نآ  هک  متـشون  هللا  همحر  يرئازج 

شنامشچ ندرک  هعلاطم  نتشون و  زیچ  رایـسب  باتهام و  رد  هعلاطم  ترثک  زا  مرجال  هدومن  یم  هعلاطم  هام  ینـشور  هب  غارچ  رب  هدوبن  رداق 
هّمئا هفیرـش  دقارم  بارت  مالـسلا و  هیلعءادهـشلادیس  ترـضح  هسّدـقم  تبرت  هب  دوخ  مشچ  ینـشور  تهج  هب  سپ  دوب  هدرک  ادـیپ  فعض 

هطساو هب  ام  رصع  یلاها  ادابم  هک  متشاگن  زین  تشگ و  یم  نشور  شمشچ  اهتبرت  نآ  تکرب  هب  درک و  یم  لاحتکا  مالسلا  مهیلع  قارع 
. دنیامن باجعتسا  ار  بلطم  نیا  هدحالم  راّفک و  اب  ترشاعم 

: هک هدرک  لقن  ناویحلا  ةویح  رد  يریمد  نیّدلالامک  انامه 
هب ار  دوخ  مشچ  دوخ  يروک  عفر  يارب  هک  هدوـمرف  مهلم  ار  وا  یلاـعت  قـح  دوـش  یم  روـک  شنامـشچ  درک  رمع  لاـس  رازه  هاـگره  یعفا 

لیوط یتفاسم  هچ  رگا  دشاب و  اجنآ  رد  جنایزار  هک  ار  یئاهاج  نیتاسب و  دـنک  یم  دـصق  نابایب  زا  روک  مشچ  اب  مرجال  دـلامب  رت  جـنایزار 
يرشخمز ار  بلطم  نیا  ددرگیم و  رب  وا  مشچ  ینـشور  دلام  یم  نآ  رب  ار  دوخ  مشچ  هایگ و  نآ  هب  دناسر  یم  ار  دوخ  سپ  دشاب  نیب  رد 

دناهدرک لقن  زین  هریغ  و 
هچ دریگب  نآ  زا  ار  دوخ  هرهب  دربـب و  نآ  هب  یپ  روک  راـم  هک  دـشاب  هداد  رارق  تیـصاخ  نیا  يرت  هاـیگ  کـی  رد  یلاـعت  قح  هاـگره  سپ 

عیمج زا  ءافـش  هدـش  هتـشک  شترتـع  شدوخ و  وا  هار  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولـص  ربـمغیپ  رـسپ  تبرت  رد  هک  دراد  يداعبتـسا  بجع و 
مینک یم  تعانق  ربخ  دنچ  رکذ  هب  ماقم  نیا  رد  ام  دنرب و  اههرهب  نآ  زا  وا  ناّبحم  نایعیـش و  هک  دشاب  هداد  رارق  یتاکرب  دـئاوف و  ضارما و 

: هک هدش  تیاور  لّوا 
تبرت حیبست و  ام  يارب  هک  دننک  یم  سامتلا  وا  زا  دیآ  یم  نیمز  رب  يراک  يارب  زا  هک  دـننیب  یم  ار  هکئالم  زا  یکی  نوچ  تشهب  نایروح 

زا نم  يارب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترضح  تفگ  یـصخش  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  دنـس  هب  مّود  روایب  هیده  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق 
كاخ تفگ  تسیچ  كاخ  نیا  هک  مدیسرپ  دوب  هدروآ  هک  درم  نآ  زا  دوب  یکاخ  نآ  نایم  رد  مدوشگ  نوچ  داتسرف  یعاتم  هتسب  ناسارخ 

رد ار  كاخ  نیا  هکنآ  رگم  دتـسرف  یمن  ییاـج  هب  يزیچ  هماـج  ریغ  هماـج و  زا  ترـضح  نآ  زگره  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق 
تمدخ هب  روفعی  یبا  نب  هّللادـبع  هک  تسا  تیاور  میـس  ادـخ  تیـشم  نذا و  هب  اهالب  زا  تسا  ناما  نیا  دـیامرف  یم  دراذـگ و  یم  شنایم 
يرگید دوش و  یم  عفتنم  درادیمرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  زا  صخـش  کی  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

: هک دومرف  دوش  یمن  عفتنم  درادیمرب و 
ضرع هک  تستیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  مراهچ  دوش  یم  عفتنم  هتبلا  دـشخب  یم  عفن  وا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  درادرب و  هک  ره  هّللاو  هن 

یم نآ  زا  افـش  بلط  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  دنریگ  یم  ام  باحـصا  منیب  یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  مدرک 
: هک دومرف  تسه  نآ  رد  افش  ایآ  دننک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  ربق  كاخ  تسا  نینچمه  لیم و  راهچ  ات  ربق  نایم  زا  دنرادرب  هک  یکاخ  زا  درک  ناوت  یم  افـش  بلط 
تـسا يرپس  تسا و  درد  ره  يافـش  نآ  هک  كاخ  نآ  زا  ریگب  سپ  مالـسلا  مهیلعرقاب  دّمحم  ماما  نیدباعلانیز و  ماما  نسح و  ماما  ربق  و 

هک يزیچ  اعد و  زا  ریغ  هب  دننک  یم  بلط  افـش  نآ  زا  هک  یئاهزیچ  زا  دنک  یمن  يربارب  نآ  هب  زیچ  چیه  یـسرت و  نآ  زا  هچ  ره  عفد  يارب 
هک ره  ناشیا  نیقی  تسا  مک  دننک  یم  نآ  هب  هجلاعم  هک  اهنآ  دـنراذگ و  یم  دـب  ياهاج  اهفرظ و  رد  هک  تسا  نآ  دـنک  یم  دـساف  ار  نآ 

دش و دهاوخن  رگید  ياود  هب  جاتحم  دوب و  دهاوخ  یفاک  ار  وا  دنک  نآ  هب  هجلاعم  هاگره  تسا  افـش  وا  يارب  زا  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی 
یم وب  ار  نآ  تبرت  نآ  درذگ  یم  هک  زیچ  رهب  دنلام و  یم  نآ  رب  ار  دوخ  هک  ناینج  زا  نارفاک  نیطایـش و  ار  تبرت  نآ  دننادرگ  یم  دساف 

شـشوخ يوب  یکین و  رثکا  هک  دنلام  یم  نآ  رب  ار  دوخ  نآ و  رب  ار  مدآ  نادنزرف  دنرب  یم  دسح  سپ  ّنج  نارفاک  نیطایـش و  اما  دـننک و 
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ددع هک  ردق  نآ  تبرت  نآ  يارب  زا  ّنج  نارفاک  نیطایش و  زا  دنوش  یم  ایهم  رگم  دیآ  یمن  نوریب  ریاح  زا  تبرت  چیه  دوش و  یم  فرطرب 
هکئالم دـنلام و  یم  نآ  رب  ار  دوخ  ناشیا  تسا و  شبحاص  تسد  رد  تبرت  نآ  درک و  دـناوت  یمن  اصحا  ادـخ  زا  ریغ  هب  یـسک  ار  ناـشیا 

تعاس نآ  رد  هتّبلا  دـنیامن  هجلاعم  نآ  هب  هک  ار  رامیب  ره  دـنامب  اهنیا  زا  ملاس  تبرت  رگا  دـنوش و  ریاح  لخاد  هک  ار  ناـشیا  دـنراذگ  یمن 
دنرادیمرب ار  تبرت  هک  اهنآ  زا  یضعب  هک  ماهدینـش  ناوخب و  رایـسب  نآ  رب  ادخ  مان  نک و  ناهنپ  يرادرب  ار  تبرت  نوچ  سپ  دبای  یم  افش 

نآ رب  تسد  هک  یئاهزیچ  ای  ماعط  فرظ  رد  ای  دـنزادنا  یم  نایاپراهچ  هربوت  رد  ار  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  یّتح  دنرامـش  یم  کبـس  ار  نآ 
نآ رد  هک  یلد  نکلو  دراد  تمرح  ار  نآ  عون  نیا  هب  هک  یـسک  نآ  زا  دـبای  افـش  هنوگچ  سپ  اهلاوج  اهنیجروخ و  زا  دوش  هدـیلام  رایـسب 

دنک یم  دساف  ار  دوخ  لمع  تسا  نآ  رد  شحالص  هک  ار  يزیچ  درامش  یم  کبس  تسین و  نیقی 
: هک هدش  تیاور  مجنپ 

هدید ود  ره  رب  ار و  نآ  دسوب  هب  تسا  دوخن  لثم  نآ  ردق  درادرب و  ناتـشگنا  فارطا  هب  ار  تبرت  درادرب  هک  دـهاوخ  امـش  زا  یکی  هاگره 
: دیوگب دلامب و  ندبریاس  رب  دراذگ و 

، ِِهب َنیّفآْحلا  ِۀَِکئالَْملا  ِقَِحب  َو  ِهِدـْلُو ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِهیخَا ، َو  ِهُِّما  َو  ِهیبَا  َو  ِهِّدَـج  ِّقِِحب  َو  اهیف ، يَوثَو  اِهب  َّلَح  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِۀـَبْرُّتلا ، ِهِذـه  ِّقَِحب  َّمُهّللَا 
. ُرَذْحَا َو  ُفاخَا  اَّمِم  ًازْرِح  َو  ٍۀَفآ ، ِّلُک  ْنِم  ًةاَجن  َو  ٍضَرَم ، ِلُک  ْنِم  ًاءُْرب  َو  ٍءآد ، ِّلُک  ْنِم  ًءآفِش  اهَْتلَعَج  َِّالا 

: هک هدش  تیاور  دیامن و  لامعتسا  ار  نآ  سپ 
: هک هدش  تیاور  زین  یناوخب و  ِرْدَْقلا  ِۀَلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  اَّنِا  هروس  نآ  رب  هک  تسنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  ندرک  رهم 

، ِهَّللِاب َو  ِهَّللا  ِمِْسب  وگب  یناروخب  یسک  هب  ای  يروخب  ار  تبرت  هاگره 
. ٌریدَق ٍءیَشِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ٍءآد ، ِلُک  ْنِم  ًءآفِش  َو  ًاِعفان ، ًاْملِع  َو  ًاعِساو ، ًاقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا 

نآ هب  ار  نفک  نتـشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب  تسا  ّبحتـسم  هکنآ  هلمج  زا  تسا  رایـسب  ترـضح  نآ  هفیرـش  تبرت  دـئاوف  هک  دـیوگ  فلؤم 
: هک هدش  تیاور  هک  تسنآ  رب  ندرک  هدجس  رگید  نتشون و 

ترضح نآ  تبُرت  زا  حیبست  رگید  دور و  یم  الاب  اهنامسآ  هب  هک  دوش  یم  زامن  یلوبق  ثعاب  ینعی  درد  یم  ار  باجح  تفه  نآ  رب  هدجس 
حیبست یمدآ  تسد  رد  هک  تسنآ  شتیـصاخ  زا  دراد و  میظع  تلیـضف  هک  تسا  نتـشاد  تسد  رد  ندرک و  رکذ  حـیبست  نآ  هب  نتخاس و 

هّللا لاق  امک  تسا  ءایـشا  همه  رد  هک  تسا  یحیبست  نآ  زا  ریغ  حیبست  نیا  هک  تسا  مولعم  دیوگب و  حـیبست  شبحاص  هکنآیب  دـیوگ  یم 
: یلاعت

ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکلَو ال  ِهِدْمَِحب  ُحِّبَسی  َِّالا  ٍءیَش  ْنِم  ْنِا  َو 
هتفگ  نآ  ینعم  رد  یمور  فراع  و 

دش زاب  یمشچ  بیغ  زا  ار  وت  رگ 
دش زارمه  ناهج  تاّرذ  وت  اب 

لِگ قطن  بآ و  قطن  كاخ و  قطن 
لد  لها  ّساوح  سوسحم  تسه 

ناهن ملاع  رد  تاّرذ  هلمج 
نابش  نازور و  دنیوگیم  وت  اب 

میشُهاب ریصب و  میعیمَس و  ام 
میشماخ  ام  نامرحمان  امش  اب 
دیوش ناج  ناج  يوس  يدامج  زا 
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دیونشب ملاع  يازجا  لغلغ 
تدیآ تادامج  حیبست  شاف 

تدیادزب  اهیلوأت  هسوسو 
تـسا ءادـِْفلا  َُهل  انُحاوْرَا  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  تایـصوصخ  زا  هک  تسا  یحیبست  تسا  تیاور  نیا  رد  هک  یحیبست  نیا  هلمُجلاـب 

: دیوگب ار و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  حیبست  دنادرگب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  مشش 
« ُرَبْکَا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  َو ال  هّلل  ُدمحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  »

هجرد و رازه  شـش  وا  يارب  زا  دنک  دنلب  هانگ و  رازه  شـش  وا  زا  دنک  وحم  هنـسح و  رازه  شـش  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دـسیونب  هناد  ره  اب 
تعافش رازه  شش  وا  يارب  زا  دسیونب 

: هک تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
زا رافغتسا  داتفه  دنک  رافغتسا  رابکی  سپ  هتخپ  حیبست  ینعی  دنزاس  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  هک  ار  یئاهگنـس  دنادرگب  هک  ره 

دوش یم  هتـشون  وا  يارب  زا  هبترم  تفه  هّبح  ره  ددـع  هب  دـیوگن  حـیبست  دراد و  هاگن  تسد  رد  ار  یحیبست  رگا  دوش و  یم  هتـشون  وا  يارب 
دندمآ و ترضح  نآ  دزن  یهورگ  دندروآ  فیرـشت  قارع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  ثیدح  رد  متفه 

یلب دومرف  تسه  فوخ  ره  زا  ینمیا  ثعاب  ایآ  تسا  درد  ره  يافش  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  میاهتـسناد  هک  دندرک  ضرع 
هبترم هس  دریگب و  تسد  رد  دنشاب  هتخاس  ترـضح  نآ  تبرت  زا  هک  یحیبست  دیاب  دشخب  ناما  یمیب  ره  زا  ار  وا  هک  دهاوخ  یـسک  هاگره 

: دناوخب ار  اعد  نیا 
ُتْحَبْصَا

ْنِم َْتقَلَخ  ام  َْتقَلَخ و  ْنَم  ِِرئآس  ْنِم  ٍقِراط ، َو  ٍمِشاغ  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُلَواحی ، َو ال  ُلَواطی  يذَّلا ال  ِعینَْملا ، َكِراوِج  َو  َکِمامِِذب  ًامِـصَتْعُم  َّمُهّللَا 
، هلآ ِهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  َکِیبَن  ِتَیب  ِلْهَا  ُءـالِو  یِه  َو  ٍۀَنیـصَح ، ٍۀَِـغباس  ٍساـِبِلب  ٍفوُخَم ، ِلُـک  ْنِم  ٍۀَّنُج  یف  ِقِطاَّنلا ، َو  ِِتماَّصلا  َکـِْقلَخ ،

ْمُهَعَم َو  ْمَُهل  َّقَْحلا  َّنَا  ًاِنقُوم  ًاعیمَج ، ْمِِهْلبَِحب  ِکُّسَمَّتلا  َو  ْمِهِّقَِحب ، ِفاِرتْعِْألا  ِیف  ِصالْخِْألا  ٍنیصَح  ٍرادِِجب  ٍۀیِذَا  یِلا  یل  ٍدِصاق  ِّلُک  ْنِم  ًازِجَتُْحم 
ِّرَـش ْنِم  مه  هب  َّمُهّللا  ِینْذِـعَا  َو  هلآ ، ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِّلَصَف  اُوبَناج ، ْنَم  ُِبناُجا  َو  اْوَداع ، ْنَم  يداـُعا  َو  اَْولاو ، ْنَم  یلاُوا  ْمِِهب ، َو  ْمِهیف  َو  ْمُْهنِم  َو 

ْمُهَف ال ْمُهانیَشْغَاَف  ًاّدَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ًاّدَس  ْمِهیدیَا  ِنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  اَّنِا  ِضْرَْألا ، َو  ِتاومَّسلا  ِعیدَِبب  یّنَع  يِداعَْألا  ُتْزَجَح  ُمیظَع  ای  ِهیقَّتَا ، ام  ِّلُک 
. َنوُرِْصبی

: دیوگب دلامب و  مشچ  ود  ره  رب  دسوبب و  ار  حیبست  سپ 
، َنیرِهاَّطلا ِهِْدلُو  ِّقَِحب  َو  ِهیخَا ، ِّقَِحب  َو  ِهُِّما  ِّقَِحب  َو  ِهیبَا ، ِّقَِحب  َو  ِهِّدَـج  ِّقَِحب  َو  اِهبِحاص  ِقَِحب  َو  ِۀَـکَرابُْملا ، ِۀـَبْرُّتلا  ِهِذـه  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

. ٍءوُس ِّلُک  ْنِم  ًاظْفِح  َو  ٍفْوَخ ، ِّلُک  ْنِم  ًانامَا  َو  ٍءآد ، ِّلُک  ْنِم  ًءآفِش  اْهلَعْجا 
ادخ ناما  رد  دـنک  نینچ  ماش  رد  رگا  ماش و  ات  دـشاب  ادـخ  ناما  رد  دـنک  نینچ  حبـص  رد  رگا  سپ  دراذـگب  دوخ  نیبج  رب  ار  حـیبست  سپ 

حبص ات  دشاب 
ّرـش زا  ار  وا  دشاب  يزرح  ات  دـنک  نینچ  دـیآ  نوریب  هناخ  زا  نوچ  دـسرت  وا  ریغ  ای  یهاشداپ  زا  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  رگید  تیاور  رد  و 

ناشیا
: هک دیوگ  فلؤم 

افـش دـصق  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هسدـقم  تبرت  رگم  تسین  زیاج  ًاـقلطم  كاـخ  لـگ و  ندروخ  هک  تسا  نآ  ءاـملع  ناـیم  روهـشم 
نآ زا  دـعب  دراذـگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  هک  تسبوخ  دـشاب و  یـسدع  ردـق  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  يدوخن  ردـق  هب  تّذـل  دـصقیب 

دیوگب دروخب و  بآ  زا  ياهعرج 
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« ٍمْقُس َو  ٍءآد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِش  َو  ًاِعفان  ًاْملِع  َو  ًاعِساو  ًاقْزِر  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  »
شـشخب هیده و  هب  هکلب  دنـشورفن  دنرخن و  ار  ترـضح  نآ  تبرت  حیبست و  رهم و  هک  تسا  نآ  طوحا  هدومرف  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 

هیلع قداص  ترضح  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هچنانچ  دشابن  دب  دیاش  دنشاب  هدرک  طرش  لّوا  هکنآیب  دننک  یضارت  رگا  اهنآ  ربارب  رد  دنهدب و 
هدیرخ هتخورف و  ار  ترـضح  نآ  تشوگ  هک  تسا  نانچ  دـشورفب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 

دشاب
: هک هدومرف  لقن  مالسلاراد  رد  هللا  همحر  يرون  مالسالاۀقث  رّحبتم  ثّدحم  ام  خیش  هک  دیوگ  فلؤم 

دوخ يابق  نییاپ  بیج  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  هک  دید  مردام  دیـسر  ماهدلاو  هموحرم  تمدخ  هب  نم  ناردارب  زا  یکی  يزور 
مردارب ددرگ  هتـسکش  دوش و  عقاو  نار  ریز  رد  دوش  اسب  هکنآ  هچ  هسدقم  تبرت  هب  تسا  یبدا  یب  نیا  هک  درک  رجز  ار  وا  مردام  هتـشاذگ 

دراذگن نییاپ  بیج  رد  دعب  نم  هک  درک  دهع  نکلو  ماهتسکش  رهم  ود  لاح  هب  ات  يدومرف و  هک  تسا  نینچ  تفگ 
ترـضح ام  يالوم  هک  دشاب  هتـشاد  عالطا  بلطم  نیا  زا  هکنیا  نودب  دید  باوخ  رد  مدلاو  همالع  تشذگ  هیـضق  نیا  زا  يزور  دنچ  سپ 

ناوخب دومرف  درک و  رایسب  ینابرهم  تفطالم و  تسشن و  هناخباتک  قاطا  رد  دروآ و  فیرشت  وا  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعوبا 
ترضح نآ  لباقم  رد  دزن  رد  دنداتسیا  سپ  دندوب  رفن  جنپ  نم  اب  دیبلط و  ار  اهرـسپ  دلاو  سپ  منک  مارکا  ار  اهنآ  ات  دنیایب  ار  دوخ  نارـسپ 

داد یم  وا  هب  اهنآ  زا  يزیچ  دناوخ و  یم  ار  کی  کی  سپ  دوب  رگید  ياهزیچ  هماج و  زا  ترضح  نآ  دزن  رد  و 
دلاو يوس  هب  دومرف  تافتلا  دشاب و  بضغ  رد  هک  یـسک  دـننام  دـنکفا  وا  رب  يرظن  ترـضح  دیـسر  هّللا  هملـس  روبزم  ردارب  هب  تبون  سپ 

دنکفا هکلب  دناوخن  ار  وا  رگید  ناردارب  لثم  سپ  تسا  هتسکش  دوخ  نار  ریز  رد  نم  ربق  ياهتبرت  زا  تبرت  ود  وت  رسپ  نیا  دومرف  موحرم و 
هموحرم يارب  ار  دوخ  باوخ  دـش و  رادـیب  دـلاو  همالع  سپ  داد  وا  هب  همرت  هناش  باق  اـیوگ  هک  تسا  منهذ  رد  نـالا  يزیچ و  وا  يوس  هب 

باوخ نیا  قدص  زا  درک  بّجعت  دلاو  درک  نایب  ناشیا  يارب  ار  تیاکح  هدلاو  درک و  لقن  هدلاو 
.« یهتنا »

ۀسدقملا ۀیحانلا  ةرایز 

ترایز نتم 

هسدقم هیحان  ترایز  هب  فورعم  ( جع  ) نامز ماما  سدقم  هیحان  زا  هرداص  (ع ) نیسح ماما  ترایز 
، ِِهتَقیلَخ ْنِم  ِهللا  ِةَْوفِص  َمَدا  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَریِخ َو  ِهللا  ِیلَو  ثیَش  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَّجُِحب ِِمئآْقلا ِِهللا  َسیرْدِإ  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَوْعَد یف  ِباجُْملا  حُون  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَنوُعَِمب ِهللا  َنِم  ِدوُدْمَْملا  دوُه  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَمارَِکب ُهللا  ُهَجََّوت  يذَّلا  ِحلاص  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَّلُِخب ُهللا  ُهابَح  يذَّلا  َمیهاْربِإ  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَّنَج ْنِم  میظَع  ْحبِِذب  ُهللا  ُهادَف  يذَّلا  َلیعمْسِإ  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتیِّرُذ یف  َةَُّوبُّنلا  ُهللا  َلَعَج  يذَّلا  َقحْسِإ  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَمْحَِرب ُهَرََصب  ِهیَلَع  ُهللا  َّدَر  يذَّلا  َبوُقْعی  یلَع  ُمالَّسلَأ 
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، ِِهتَمَظَِعب ِّبُْجلا  َنِم  ُهللا  ُهاَّجن  يذَّلا  َفُسوی  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَرْدُِقب َُهل  َرْحَْبلا  ُهللا  َقَلَف  يذَّلا  یَسُوم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَُّوُبِنب ُهللا  ُهَّصَخ  يذَّلا  َنوُراه  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَُّما یلَع  ُهللا  ُهَرَصَن  يذَّلا  بیَعُش  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَئیطَخ ْنِم  ِهیَلَع  ُهللا  َبات  يذَّلا  َدُواد  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَّزِِعب ُّنِْجلا  َُهل  ْتَّلَذ  يذَّلا  َنامیَلُس  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَّلِع ْنِم  ُهللا  ُهافَش  يذَّلا  َبویَأ  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَدِع َنوُمْضَم  َُهل  ُهللا  َزَْجنَأ  يذَّلا  َُسنوی  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَتیم َدَْعب  ُهللا  ُهایْحَأ  يذَّلا  ریَزُع  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَنِْحم یف  ِِرباّصلا  ایِرَکَز  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَداهَِشب ُهللا  ُهََفلْزَأ  يذَّلا  ییْحی  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَِملَک َو  ِهللا  ِحُور  یسیع  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَْوفِص َو  ِهللا  ِبیبَح  دَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَّوُخُِاب ِصوُصْخَْملا  ِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِیلَع  َنینِمْؤُْملاِریمَأ  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَْنبا ِءآرْهَّزلا  َِۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَفیلَخ َو  ِهیبَأ  یِصَو  ِنَسَْحلا  دَّمَُحم  یبَأ  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتَجْهُِمب ُهُسْفَن  ْتَحَمَس  يذَّلا  ِنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتِینالَع َو  ِهِّرِس  یف  َهللا  َعاطَأ  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهَتبُْرت یف  َءآفِّشلا  ُهللا  َلَعَج  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِهتَُّبق َتَْحت  َُۀباج  ِْالا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِِهتیِّرُذ ْنِم  ُۀَِّمئ  الا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِءآِیْبن الا  ِِمَتاخ  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِءآیِصْوالا ِدیَس  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِءآرْهَّزلا َِۀَمِطاف  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، يْربُْکلا َۀَجیدَخ  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، یهَْتنُْملا ِةَرْدِس  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، يوْأَْملا ِۀَّنَج  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، افَّصلا َو  َمَْزمَز  ِْنبا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِءآمِّدلِاب ِلَّمَرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِءآبِْخلا ِكُوتْهَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِءآْسِْکلا ِباحْصَأ  ِسِماخ  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِءآبَرُْغلا ِبیرَغ  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِءآدَهُّشلا ِدیهَش  یلَع  ُمالَّسلَأ 
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، ِءآیِعْدالا ِلیتَق  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، َءآلَبْرَک ِنِکاس  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِءآمَّسلا ُۀَِکئالَم  ُْهتََکب  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ُءآیِکْزالا ُُهتیِّرُذ  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِنیّدلا ِبوُسْعی  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِنیهارَْبلا ِلِزانَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتاداّسلا ِۀَِّمئالا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِتاجَّرَضُْملا ِبویُْجلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتِالباّذلا ِهافِّشلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِتامَلَطْصُْملا ِسوُفُّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتاسَلَتْخُْملا ِحاوْرالا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِتایِراْعلا ِداسْجالا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتابِحاّشلا ِموُسُْجلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِتِالئآّسلا ِءآمِّدلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتاعَّطَقُْملا ِءآضْعالا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتالاشُْملا ِسوُؤُّرلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِتازِراْبلا ِةَوْسِّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، َنیَملاْعلا ِّبَر  ِۀَّجُح  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، َنیرِهاّطلا ِکئآبا َ  یلَع  َو  کیَلَع َ  ُمالَّسلَأ 
، َنیدَهْشَتْسُْملا َِکئآْنبَأ  یلَع  َو  کیَلَع َ  ُمالَّسلَأ 

، َنیرِصاّنلا ِکتیِّرُذ َ  یلَع  َو  کیَلَع َ  ُمالَّسلَأ 
، َنیعِجاضُْملا ِۀَِکئآلَْملا  یَلَع  َو  کیَلَع َ  ُمالَّسلَأ 

، ِمُولْظَْملا ِلیتَْقلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِموُمْسَْملا ِهیخَأ  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِریبَْکلا ِیلَع  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِریغَّصلا ِعیضَّرلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِۀَبیلَّسلا ِناْدبالا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِۀَبیرَْقلا ِةَْرتِْعلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِتاوَلَْفلا ِیف  َنیلَّدَجُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِناطْوالا ِنَع  َنیحِزاّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، نافْکَأ ِالب  َنینُوفْدَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِناْدبالا ِنَع  ِۀَقَّرَفُْملا  ِسوُؤُّرلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِِرباّصلا ِبِسَتْحُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3073 

http://www.ghaemiyeh.com


، رِصان ِالب  ِمُولْظَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِۀیِکاّزلا َِۀبْرُّتلا  ِنِکاس  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِۀیِماّسلا ِۀَّبُْقلا  ِبِحاص  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ُلیلَْجلا ُهَرَّهَط  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ُلیئَْربَج ِِهب  َرَخَْتفا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ُلیئآکیم ِدْهَْملا  ِیف  ُهاغان  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ُُهتَّمِذ ْتَثُِکن  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ُُهتَمْرُح ْتَِکتُه  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ُهُمَد ِْملُّظلِاب  َقیُرا  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِحارِْجلا ِمَِدب  ِلَّسَغُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

ِحامِّرلا ِتاسْأَِکب  ِعَّرَجُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِحابَتْسُْملا ِماضُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، يرَْولا ِیف  ِروُْحنَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، يرُْقلا ُلْهَأ  ُهَنَفَد  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِنیتَْولا ِعوُطْقَْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، نیعُم ِالب  یماحُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِبیضَْخلا ِبیَّشلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِبیرَّتلا ِّدَْخلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِبیلَّسلا ِنَدَْبلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ِبیضَْقلِاب ِعوُْرقَْملا  ِْرغَّثلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

، ِعُوفْرَْملا ِْسأَّرلا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 
، ُتایِراّضلا ُعابِّسلا  اَهَیلِإ  ُِفلَتَْخت  َو  ُتایِداْعلا ، ُبائِّذلا  اَهُشَِْهنَت  ِتاوَلَْفلا ، ِیف  ِۀیِراْعلا  ِماسْجالا  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

 َ، ِکتَرایِِزل َنیدِراْولا  ِکتَصْرَِعب ،َ  َنیِفئآّطلا  ِکَتبُْرِتب ،َ  َنیّفاْحلا  ِکتَُّبق ،َ  َلْوَح  َنیفِْرفَرُْملا  ِۀَِکئ  آلَْملا  یَلَع  َو  يالْوَم  ای  کیَلَع َ  ُمالَّسلَأ 
 َ، کیََدل َزْوَْفلا  ُتْوَجَر  َو  کَیلِإ ،َ  ُتْدَصَق  ّینِإَف  کیَلَع َ  ُمالَّسلَأ 

ُُهْبلَق ْنَم  َمالَـس  ِکئآدـْعَأ ،َ  ْنِم  ِءيرَْبلا  ِکتَّبَحَِمب ،َ  ِهللا  َیلِإ  ِبِّرَقَتُْملا  ِکتیالَِو ،َ  یف  ِِصلْخُْملا  ِکتَمْرُِحب ،َ  ِفِراـْعلا  َمالَـس  کـیَلَع َ  ُمـالَّسلَأ 
 َ كاقََول ِفوُفُّطلِاب ، َکَعَم  َناک  َْول  ْنَم  َمالَس  ِنیکَتْسُْملا ، ِِهلاْولا  ِنیزَْحلا ، ِعوُْجفَْملا  َمالَس  ٌحوُفْسَم ، كِرْکِذ َ  َْدنِع  ُهُْعمَد  َو  ٌحوُْرقَم ، ِکباصُِمب َ 

ِهِدَسَج َو  ِهِحوُِرب  كادَف َ  َو  کیَلَع ،َ  یَغب  ْنَم  یلَع  كَرَصَن َ  َو  کیَدی ،َ  َنَیب  َدَهاج  َو  ِفُوتُْحِلل ، َکَنوُد  ُهَتَشاشُح  َلََذب  َو  ِفویُّسلا ، َّدَح  ِهِسْفَِنب 
ْنَِمل ْنُکَأ  َْمل  َو  ُروُدـْقَْملا ، كِرْـصَن َ  ْنَع  ینَقاع  َو  ُروُهُّدـلا ، ِیْنتَرَّخَأ  ِْنئَلَف  ٌءآقِو ، ِکلْهَِال َ  ُُهلْهَأ  َو  ٌءآدـِف ، کِحوُِرل َ  ُهُحوُر  َو  ِهِدـَلَو ، َو  ِِهلام  َو 

َو کیَلَع ،َ  ًةَرْـسَح  ًامَد ، ِعُومُّدلا  َلََدب  َکل َ  َّنیِْکبََال  َو  ًءآسَم ، َو  ًاحابَـص  کََّنبُدـْن َ  ََالَف  ًابِـصانُم ، َةَوادَْـعلا  َکل َ  َبَصَن  ْنَِمل  َو  ًابِراُحم ، َکبَراح َ 
ِباِیتْکِالا ِۀَّصُغ  َو  ِباصُْملا ، ِۀَعْوَِلب  َتُومَأ  یّتَح  ًافُّهََلت ، َو  كاهَد َ  ام  یلَع  ًافُّسََأت 

َو ُهَتیَـصَع ، اـم  َو  َهللا  َْتعَطَأ  َو  ِناوْدـُْعلا ، َو  ِرَْکنُْملا  ِنَـع  َتـیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َتْرَمَأ  َو  َةوـکَّزلا ، َتـیَتا  َو  َةوـلَّصلا ، َتْـمَقَأ  ْدَـق  کَّن َ  َأ  ُدَهْـشَا 
َُلبُـس َتْحَـضْوَأ  َو  ِداشَّرلا ، َیلِإ  َتْوَعَد  َو  َنَتِْفلا ، َتْأَـفْطَأ  َو  َنَنُّسلا ، َْتنَنَـس  َو  ُهَْتبَجَتْـسا ، َو  ُهَْتبَقار  َو  ُهَتیـشَخ  َو  ُهَتیَـضْرَأَف ، ِِهْلبَِحب  َو  ِِهب  َتْکَّسَمَت 
ِۀیِصَو یلِإ  َو  ًاعِماس ، کیبَأ َ  ِلْوَِقل  َو  ًاِعبات ، ِِهلا  َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم  كِّدَِجل َ  َو  ًاِعئآط ، َْتنُک ِِهللا  َو  ِداهِْجلا ، َّقَح  ِهللا  ِیف  َتْدَهاج  َو  ِدادَّسلا ،
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ِقاّسُْفِلل َو  ًاِحباس ، ِتْوَْملا  ِتارَمَغ  یف  َو  ًاحِـصان ، ِۀَّم  ُْـِالل  َو  ًاـعِراقُم ، ِةاـغُّطِلل  َو  ًاـعِماق ، ِناـیْغُّطِلل  َو  ًاـِعفار ، ِنیّدـلا  ِداـمِِعل  َو  ًاـعِراسُم ، کـیخَأ َ 
، ًایِماُرم ِِهتَزْوَح  ْنَع  َو  ًاِئلاک ، ِنیّدـِلل  َو  ًاِرباص ، ِءآلَْبلا  َدـْنِع  َو  ًارِـصان ، ِّقَْحِلل  َو  ًامِحار ، َنیِملْـسُْملا  َو  ِمالْـسِِْالل  َو  ًاـِمئآق ، ِهللا  ِجَـجُِحب  َو  ًاـِحفاکُم ،
َو ِفیرَّشلا ، َنِم  ِینَّدـِلل  ُذُـخَْأت  َو  ُهُرُجَْزت ، َو  َِثباْعلا  ُّفُکَت  َو  ُهُرِهُْظت ، َو  َنیّدـلا  ُرُْـصنَت  َو  ُهُرُْـشنَت ، َو  َلْدَْـعلا  ُطُْـسبَت  َو  ُهُرُْـصنَت ، َو  يدُْـهلا  ُطوَُحت 

ًاِکلاس ِماْعنِْالا ، َفیلَح  َو  ِماکْحالا ، َنِدْعَم  َو  ِمالْـسِْالا ، َّزِع  َو  ِمان ، الا  َۀَمْـصِع  َو  ِماتیالا ، َعیبَر  َْتنُک  ِفیعَّضلا ، َو  يِوَْقلا  َنَیب  ِمْکُْحلا  ِیف  يواُست 
َمیرَک ِِقئآرَّطلا ، َمیوَق  ِمَلُّظلا ، ِیف  ًادِّجَهَتُم  ِمَرَْکلا ، َرِهاظ  ِمیِّشلا ، یِـضَر  ِمَمِّذلا ، ِیفَو  کیخَِال ،َ  ِۀیِـصَْولا  ِیف  ًاِهبْـشُم  کیبَأ ،َ  َو  كِّدَج َ  َِقئآرَط 
ٌدیـشَر ٌمیلَح  ِبِهاوَْملا ، َلـیزَج  ِِبئآرَّضلا ، َدوُمْحَم  ِِبقاـنَْملا ، َریثَک  َِبتُّرلا ، َعیفَر  ِبَسَْحلا ، َفینُم  ِبَسَّنلا ، َفیرَـش  ِِقباوَّسلا ، َمیظَع  ِِقئـالَْخلا ،

: ًاذِْقنُم ًادَنَس  ِناءْرُْقِلل  َو  ًاَدلَو ، ِِهلا  َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِلوُسَّرِلل  َْتنُک  ٌبیهَم ، ٌبیبَح  ٌبینُم ، ٌهاَّوأ  ٌدیهَش ، ٌمامِإ  ٌدیدَش ، ٌمیلَع  ٌداوَج  ٌبینُم ،
َو: ِقاّسُْفلا  ُِلبُس  ْنَع  ًابِکان  ِقاثیْملا ، َو  ِدْهَْعِلل  ًاِظفاح  ًادِهَتُْجم ، ِۀَعاّطلا  ِیف  َو  ًادُضَع ، ِۀَّم  ُِْالل  َو  لخ 

اْهنَع ُکلاما َ  اْهنِم ، َنیـشِحْوَتْسُْملا  ِنیَِعب  اهَیلِإ  ًارِظان  اـْهنَع ، ِلِـحاّرلا  َدـْهُز  اْینُّدـلا  ِیف  ًادِـهاز  ِدوُجُّسلا ، َو  ِعوُکُّرلا  َلـیوَط  ِدوُهْجَْمِلل ، ًـالِذاب  لـخ 
َو ُهَعاب ، َّدَـم  ُرْوَْجلا  اَذِإ  یّتَح  ٌۀَـفوُْرعَم ، ِةَرِخْالا  ِیف  ُکتَبْغَر َ  َو  ٌۀَـفوُرْطَم ، اِهتَجَْهب  ْنَع  کُظاْحلَأ َ  َو  ٌۀَفوُرْـصَم ، اِهتَنیز  ْنَع  ُکتَّمِه َ  َو  ٌۀَـفوُفْکَم ،
َو ِتاّذَّللا  ِنَع  ٌلِزَتْعُم  ِبارْحِْملا ، َو  ِتیَْبلا  ُسیلَج  ٌنیابُم ، َنیِملاّظِلل  َو  ٌنِطاق ، كِّدَـج َ  ِمَرَح  یف  َْتنَأ  َو  ُهَعاْبتَأ ، یَْغلا  اَعَد  َو  ُهَعاِنق ، ُْملُّظلا  َرَفْـسَأ 

 َ: کَمَْزلَأ کَمَِزل َ  َو  ِراْکنِِْالل ، ُْملِْعلا  كاضَْتقا َ  َُّمث  ِکناْکمِإ ،َ  َو  ِکتَقاط َ  ِبَسَح  یلَع  ِکناِسل ،َ  َو  ِکْبلَِقب َ  َرَْکنُْملا  ُرِْکُنت  ِتاوَهَّشلا ،
َو ِۀَمْکِْحلِاب  ِهللا  َیلِإ  َتْوَعَد  َو  ِۀَنیَْبلا ، َو  ِّقَْحلِاب  َتْعَدَـص  َو  کیلاوَم َ  َو  ِکتَعیـش َ  َو  کیلاهَأ ،َ  َو  َكِدالْوَأ  یف  َتْرِـسَف  َراّجُْفلا ، َدِـهاُجت  ْنَأ  ظ 

ْمُهَتْدَهاجَف ِناوْدُْعلا ، َو  ِْملُّظلِاب  كوُهَجاو َ  َو  ِنایْغُّطلا ، َو  ِِثئآبَْخلا  ِنَع  َتیَهَن  َو  ِدُوبْعَْمِلل ، ِۀَعاّطلا  َو  ِدوُدُْحلا ، ِۀَماقِِإب  َتْرَمَأ  َو  ِۀَنَسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملا 
: ْمِهَیلِإ ِداعیْالا  ْمَُهل  ِزاعیْالا  َدَْعب 

َو ِبْرَّضلا ، َو  ِنْعَّطِلل  َّتَبَثَف  ِبْرَْحلِاب ، كوُؤََدب َ  َو  َّدَـج ك ،َ  َو  کَّبَر َ  اوُطَخْـسَأ  َو  کَتَعَیب ،َ  َو  کَمامِذ َ  اُوثَکَنَف  ْمِهیَلَع ، ِۀَّجُْحلا  دـیکأت  َو  لخ ،
َو ال ِفئآخ  َریَغ  ِشاْجلا ، َِتباث  ْكَوأَر َ  اّمَلَف  ُراتْخُْملا ، ِیلَع  کَّنَأَک َ  ِراقَْفلا ، يِذـِب  ًادـِلاُجم  ِرابُْغلا ، َلَطْـسَق  َتْمَحَْتقا  َو  ِراّـجُْفلا ، َدُونُج  َْتنَحَط 
َو َلاتِْقلا ، كوُزَجان َ  َو  َُهدُورُو ، َو  َءآْملا  كوُعَنَمَف َ  ُهَدُونُج ، ُنیعَّللا  َرَمَأ  َو  ْمِهِّرَـش ، َو  ْمِهِدیَِکب  َكُوَلتاق  َو  ْمِهِرْکَم ، َِلئآوَغ  َکل َ  اُوبَـصَن  شاخ ،

یف ًاماثَأ ، کیف َ  اُوبَقار  َو ال  ًامامِذ ، َکل َ  اْوَعْری  َْمل  َو  ِمالِطْـصِالا ، َّفُکَأ  کَیلِإ َ  اوُطََـسب  َو  ِلابِّنلا ، َو  ِماهِّسلِاب  كوُقَـشَر َ  َو  َلازِّنلا ، كُولَجاـع َ 
اُوقَدْحَأَف ِتاوامَّسلا ، ُۀَِکئآلَم  كِْربَص َ  ْنِم  ْتَبِجَع  ْدَق  ِتایِذِالل ، ٌلِمَتُْحم  َو  ِتاوَبَْهلا ، ِیف  ٌمَّدَـقُم  َْتنَأ  َو  َکلاحِر ،َ  ْمِِهبْهَن  َو  كَءآِیلْوَأ ،َ  ْمِِهْلتَق 

ْنَع ُّبُذـَت  ٌِرباص ، ٌبِسَتُْحم  َْتنَأ  َو  ٌرِـصان ، َکل َ  َْقبی  َْمل  َو  ِحاوَّرلا ، َنَیب  َو  کَـنَیب َ  اُولاـح  َو  ِحارِْجلاـِب ، كُونَْخثَأ َ  َو  ِتاـهِْجلا ،  ِ ّلُـک ْنِم  کـِب َ 
، اهِِرتاوَِبب ُةاغُّطلا  َكُوْلعَت  َو  اهِِرفاوَِحب ، ُلویُْخلا  كُؤَطَت َ  ًاحیرَج ، ِضْرالا  َیلِإ  َتیَوَهَف  كِداوَج ،َ  ْنَع  َكوُسَکَن  یّتَح  كِدالْوَأ ،َ  َو  کـِتَوِْسن َ 

َْتلِغُـش ْدَق  َو  ِکتَیب ،َ  َو  ِکلْحَر َ  یلِإ  ًایِفَخ  ًافْرَط  ُریُدت  ُکنیمی ،َ  َو  ُکلامِـش َ  ِطاِسْبنِالا  َو  ِضابِْقنِالِاب  ْتَفَلَتْخا  َو  ُکنیبَج ،َ  ِتْوَْمِلل  َحَـشَر  ْدَـق 
َو ًایِزْخَم ، كَداوَج َ  ُءآسِّنلا  َنیَأَر  اّمَلَف  ًایِکاب ، ًامِحْمَُحم  ًادِـصاق ، کِمایِخ َ  یلِإ  ًادِراش ، کُسَرَف َ  َعَرْـسَأ  َو  کیلاهَأ ،َ  َو  كِدـْلُو َ  ْنَع  کِسْفَِنب َ 

ِّزِْعلاَدـَْعب َو  تایِعاد ، ِلیوَْعلِاب  َو  تاِرفاس ، ِهوُجُْولا  ِتامِطال  ِدوُدُْـخلا ، یَلَع  ِروُعُّشلا  ِتارِـشان  ِروُدُْـخلا ، َنِم  َنْزََرب  ًایِْولَم ، ِهیَلَع  کَجْرَـس َ  َنْرَظَن 
 َ َکل ٌِحباذ  ِهِدِیب ، ِکتَبیَش َ  یلَع  ٌِضباق  كِرَْحن ،َ  یلَع  ُهَفیَـس  ٌِغلُوم  َو  َكِرْدَص ، یلَع  ٌِسلاج  ُرْمِّشلا  َو  تارِدابُم ، کِعَرْـصَم َ  یلِإ  َو  تالَّلَذُم ،

َقْوَف ِدـیدَْحلا ، ِیف  اوُدِّفُـص  َو  ِدـیبَْعلاَک ، ُکلْهَأ َ  ِیبُس  َو  کُسْأَر ،َ  ِةانَْقلا  یَلَع  َِعفُر  َو  کُـساْفنَأ ،َ  ْتیِفَخ  َو  کُّسآوَح ،َ  ْتَنَکَـس  ْدَـق  ِهِدَّنَهُِمب ،
، ِقاوْسالا ِیف  مه  هب  ُفاطی  ِقانْعالا ، َیلِإ  ٌَۀلُولغَم  ْمِهیدـیَأ  ِتاوَلَْفلا ، َو  يرارَْبلا  ِیف  َنُوقاسی  ِتارِجاْهلا ، ُّرَح  ْمُهَهوُجُو  ُحَْـفَلت  ِتایِطَْملا ، ِباْتقَأ 
َو ِنامیْالا ، َدِـعاوَق  اُومَدَـه  َو  َماکْحالا ، َو  َنَنُّسلا  اوُضَقَن  َو  َمایِّصلا ، َو  َةولَّصلا  اُولَّطَع  َو  َمالْـسِْالا ، ِکْلتَِقب َ  اُولَتَق  ْدََـقل  ِقاّـسُْفلا ، ِةاـصُْعِلل  ُلـیَْولاَف 
، ًاروُجْهَم َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ُباتِک  َداع  َو  ًارُوتْوَم ، ِِهلا  َوِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ُلوُسَر  َحَبْـصَأ  ْدََقل  ِناوْدُْعلا ، َو  یْغَْبلا  ِیف  اوُجَلْمَه  َو  ِناءْرُْقلا ، ِتایا  اُوفَّرَح 
َو ُرییْغَّتلا  َكَدـَْعب  َرَهَظ  َو  ُلـیوْأَّتلا ، َو  ُلـیْزنَّتلا  َو  ُلـیلْحَّتلا ، َو  ُمیرْحَّتلا  َو  ُلـیلْهَّتلا ، َو  ُریبْکَّتلا  َكِدـْقَِفب  َدـُِقف  َو  ًاروُهْقَم ، َتْرُِهق  ْذِإ  ُّقَْحلا  َرِدوُغ  َو 
، ِِهلا َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِلوُسَّرلا  كِّدَـج َ  ِْربَق  َدـْنِع  کیعان َ  َماقَف  ُلیطابالا ، َو  ُنَتِْفلا  َو  ُلیلاضالا ، َو  ُءآوْهالا  َو  ُلـیطْعَّتلا ، َو  ُداـْحلِْالا  َو  ُلیدـْبَّتلا ،

َعَقَو َو  کیرارَذ ،َ  كَدَْعب َ  ْتِیبُس  َو  كامِح ،َ  َو  ُکلْهَأ َ  َحیُبتْسا  َو  كاتَف ،َ  َو  کُْطبِـس َ  َِلُتق  ِهللا  َلوُسَر  ای  ِالئآق  ِلوُطَْهلا ، ِْعمَّدلِاب  ِهَیلِإ  كاعَنَف َ 
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َو ُءآرْهَّزلا ، کُُّما َ  ِکب َ  ْتَعُِجف  َو  ُءآِیْبنالا ، َو  ُۀَِکئآلَْملا  ِکب َ  ُهاّزَع  َو  ُلوُهَْملا ، ُُهْبلَق  یَکب  َو  ُلوُسَّرلا ، َجَـعَْزناَف  کیوَذ ،َ  َو  ِکتَْرتِِعب َ  ُروُذْـحَْملا 
َو ُنیْعلا ، ُروُْحلا  کیَلَع َ  ْتَمََطل  َو  َنییِّلِع ، ـالْعَأ  یف  ُِمتاَْـملا  کـَل َ  ْتَمیُقا  َو  َنینِمْؤُْملاَریمَأ ، كاـبَأ َ  يّزَُعت  َنیبَّرَقُْملا ، ِۀَِـکئآلَْملا  ُدُونُج  ْتَفَلَتْخا 

،: اُهناْیُنب َو  ُۀَّکَم  َو  اُهناتیح ، َو  ُراِحْبلا  َو  اهُراْطقَأ ، َو  ُباضِْهلا  َو  اُهناّزُخ ، َو  ُنانِْجلا  َو  اُهناّکُس ، َو  ُءآمَّسلا  ِتََکب 
، ُمارْحِْالا َو  ُّلِْحلا  َو  ُمارَْحلا ، ُرَعْشَْملا  َو  ُماقَْملا ، َو  ُتیَْبلا  َو  اُهناْدلِو ، َو  ُنانِْجلا  َو  لخ 

، ْمِِهتَعافَِشب َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َو  ْمِِهتَْرمُز ، یف  ینْرُشْحا  َو  دَّمَُحم ، ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِفینُْملا ، ِناکَْملا  اَذه  ِۀَمْرُِحبَف  َّمُهّللَأ 
َنیَملاْعلا َیلِإ  ِکلوُسَر َ  َنیِیبَّنلا ، ِِمَتاخدَّمَحُِمب  َنیمِکاْحلا ، َمَکْحَأای  َو  َنیمَرْکـالا ، َمَرْکَأاـی  َو  َنیبِساـْحلا ، َعَرْـسَأ  اـی  کـَیلِإ َ  ُلَّسََوتَأ  ّینِإ  َّمُهّللَأ 

ِۀَمْـصِع یِکَّزلا  ِنَسَْحلِاب  َو  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدیَـس  َۀَـمِطاِفب  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ ، ِیلَع  ِنیکَْملا ، ِِملاْعلا  ِنیطَْبلا ، ِعَْزنالا  ِهِّمَع  ِْنبا  َو  ِهیخَِأب  َو  َنیعَمْجَأ ،
َو َنیدـِباْعلا ، ِنیَز  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَِعب  َو  َنیمُولْظَْملا ، ِِهتَْرتـِِعب  َو  َنیلُوتْقَْملا ، ِهِدـالْوَِأب  َو  َنیدَهْـشَتْسُْملا ، ِمَرْکَأ  ِنیَـسُْحلا  ِهللاِدـْبَع  یبَأـِب  َو  َنیقَّتُْملا ،
َو ِنیّدلاِرِـصان ، یـسُوم  ِْنب  ِیلَع  َو  ِنیهارَْبلا ، ِرِهْظُم  رَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َو  َنیقِداّصلا ، ِقَدْصَأ  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َو  َنیباّوالا ، ِۀَْلِبق  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَحُِمب 
، َنیعَمْجَأ ِْقلَْخلا  یَلَع  ِۀَّجُْحلا  َو  َنیفَلْخَتْـسُْملا ، ِثِراو  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َو  َنیدِهاّزلا ، ِدَهْزَأ  دَّمَُحم  ِْنب  ِیلَع  َو  َنیدَتْهُْملا ، ِةَوُْدق  ِیلَع  نب  دّـمحم 

َنیحِرَْفلا َنیِزئآـْفلا  َنیِّنئَمْطُْملا ، َنینِمْـالا  َنِم  ِۀَـمایِْقلا  ِیف  ینَلَعَْجت  ْنَأ  َو  سی ، َو  هـط  ِلا  َنیَّربـالا ، َنیقِداّـصلادَّمَُحم  ِلاَودَّمَُحم  یلَع  یِّلَُـصت  ْنَأ 
، َنیرِْشبَتْسُْملا

َدیَک ینِفْکا  َو  َنیغاـْبلا ، یَلَع  ینْرـُْـصنا  َو  َنیرِخْـالا ، ِیف  قْدـِـص  َناـِسل  یل  ْلَـعْجا  َو  َنیِحلاّـصلِاب ، ینْقِْحلَأ  َو  َنیِملـْـسُْملا ، ِیف  یْنُبتْکا  َّمُـهّللَأ 
َنیذَّلا َعَم  َنییِّلِع ، الْعَأ  یف  ِنیمایَْملا  ِةَداّسلا  َنَیب  َو  ینَیب  ْعَمْجا  َو  َنیِملاّظلا ، يِدـیَأ  یّنَع  ِْضْبقا  َو  َنیرِکاْملا ، َرْکَم  یّنَع  ْفِرْـصا  َو  َنیدِـساْحلا ،

، َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِکتَمْحَِرب َ  َنیِحلاّصلا ، َو  ِءآدَهُّشلا  َو  َنیقیّدِّصلا  َو  َنیِیبَّنلا  َنِم  ْمِهیَلَع  َتْمَْعنَأ 
ُماـمِْالا ِهِفَنَک  یف  ِدَّسَوُْملا  ِموُْملَْملا ، ِْربَْـقلا  اَذـِهب  َو  ِمُوتْکَْملا ، کـیْهَن َ  َو  ِمُوتْحَْملا ، کِـمْکُِحب َ  َو  ِموُصْعَْملا ، کـِیبَِنب َ  کـیَلَع َ  ُمِْسُقا  ّینِإ  َّمُهّللَأ 

، ِموُمَّسلا ِتاذ  ِراّنلا  َنِم  ینَریُجت  َو  ِمُوتْحَْملا ، ِرَدَْقلا  َّرَش  یّنَع  َفِرْصَت  َو  ِموُمُْغلا ، َنِم  یب  ام  َفِشْکَت  ْنَأ  ُمُولْظَْملا ، ُلُوتْقَْملا  ُموُصْعَْملا ،
 َ، ِکتَمِْقن َو  كِرْکَم َ  ْنِم  ینْدِعاب  َو  کِمَرَک ،َ  َو  كِدوُِجب َ  ینْدَّمَغَت  َو  کِمْسَِقب ،َ  ینِّضَر  َو  ِکتَمِْعِنب ،َ  یْنلِّلَج  َّمُهّللَأ 

َو ِیلاوَِمب  ینْغَِّلب  َو  ِلَلِْعلا ، َو  ِعاجْوالا  َنِم  ینِفْعَأ  َو  ِلَجالا ، ِةَّدـُم  یف  یل  ْحَْـسفا  َو  ِلَمَْعلا ، َو  ِلْوَْقلا  ِیف  ینْدِّدـس  َو  ِلـَلَّزلا ، َنِم  ینْمِـصْعا  َّمُهّللَأ 
، ِلَمالا َلَْضفَأ  ِکلْضَِفب َ 

یف یل  ِْحلْـصَأ  َو  یتَئیطَخ ، یلْرِفْغا  َو  یَتبْرُک ، ْسِّفَن  َو  یتَْرثَع ، یْنِلقَأ  َو  یتَْربَع ، ْمَحْرا  َو  یَتبَْوت ، ْلَْـبقا  َو  دَّمَُحم  ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَأ 
، یتیِّرُذ

، ُهَتْرَفَغ ّالِإ  ًاْبنَذ  ِمَّرَکُْملا  ِّلَحَْملا  َو  ِمَّظَعُْملا ، ِدَهْشَْملااَذه  یف  یل  ْعَدَت  َّمُهّللَأ ال 
، ُهَتْرَتَس ّالِإ  ًابیَع  َو ال 

، ُهَتْفَشَک ّالِإ  ًاّمَغ  َو ال 
، ُهَتْطََسب ّالِإ  ًاقْزِر  َو ال 

، ُهَتْرَمَع ّالإ  ًاهاج  َو ال 
، ُهَتْحَلْصَأ ّالِإ  ًاداسَف  َو ال 

، ُهَتْغََّلب ّالِإ  الَمَأ  َو ال 
، ُهَْتبَجَأ ّالِإ  ًءآعُد  َو ال 

، ُهَتْجَّرَف ّالِإ  ًاقیضَم  َو ال 
، ُهَتْعَمَج ّالِإ  الْمَش  َو ال 
، ُهَتْمَْمتَأ ّالِإ  ًاْرمَأ  َو ال 
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، ُهَتْرَّثَک ّالِإ  الام  َو ال 
، ُهَْتنَّسَح ّالِإ  ًاْقلُخ  َو ال 

، ُهَتْفَلْخَأ ّالِإ  ًاقاْفنِإ  َو ال 
، ُهَتْرَمَع ّالِإ  الاح  َو ال 

، ُهَتْعَمَق ّالِإ  ًادوُسَح  َو ال 
، ُهَتیَدْرَأ ّالِإ  ًاّوُدَع  َو ال 

، ُهَتیَفَک ّالِإ  ًاّرَش  َو ال 
، ُهَتیَفَش ّالِإ  ًاضَرَم  َو ال 
، ُهَتیَنْدَأ ّالِإ  ًادیَعب  َو ال 
، ُهَتْمََمل ّالِإ  ًاثَعَش  َو ال 

، ُهَتیَطْعَأ ّالِإ  الْؤُس  الاؤُس  َو ال 
، ِۀَلِجْالا َباَوث  َو  ِۀَلِجاْعلا ، َریَخ  ُکلَئْسَأ َ  ّینِإ  َّمُهّللَأ 

، ِمانالا ِعیمَج  ْنَع  ِکلْضَِفب َ  َو  ِمارَْحلا ، ِنَع  ِکلالَِحب َ  یِننْغَأ  َّمُهّللَأ 
، الیزَج ًارْجَأ  َو  الیمَج ، ًاْربَص  َو  ًایِکاز ، الَمَع  َو  ًاِیفاش ، ًانیقی  َو  ًاعِشاخ ، ًاْبلَق  َو  ًاِعفان ، ًاْملِع  ُکلَئْسَأ َ  ّینِإ  َّمُهّللَأ 

َو ًاعُوفْرَم ، كَدـْنِع َ  یلَمَع  َو  ًاعوُمْـسَم ، ِساّنلا  ِیف  یلْوَق  ْلَعْجا  َو  َیلِإ ، کِمَرَک َ  َو  ِکناسْحِإ َ  یف  ْدِز  َو  یَلَع ، کـِتَمِْعن َ  َرْکُـش  یْنقُزْرا  َّمُهّللَأ 
، ًاعوُمْقَم يّوُدَع  َو  ًاعُوْبتَم ، ِتاریَْخلا  ِیف  يَرثَأ 

َو ِرازْوالا ، َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ینْرِّهَط  َو  ِرارْـشالا ، َّرَـش  ینِفْکا  َو  ِراـهَّنلا ، ِفارْطَأ  َو  ِلـیَّللا  ِءاـنا  یف  ِراـیْخالادَّمَُحم ، ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَأ 
. َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِکتَمْحَِرب َ  ِتانِمْؤُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  ِیتاوَخَأ  َو  کیف َ  یناوْخِإ  ِعیمَِجل  َو  یلْرِفْغا  َو  ِرارَْقلاَراد ، ینَّلِحَأ  َو  ِراّنلا ، َنِم  ینْرِجَأ 
رد و  ءایبنا ، هروس  دمح  زا  دعب  لوا  تعکر  رد  هک  بیترت  نیا  هب  روآ  ياجب  زامن  تعکر  ود  نک و  هلبق  هب  ور  ترایز ، ندـش  مامت  زا  سپ 

: وگب زامن  تونق  رد  هاگنآ  ناوخب و  ار  رشح  هروس  دمح  زا  دعب  مود  تعکر 
ًافالِخ َّنُهَنَیب ، ام  َو  َّنِهیف  ام  َو  ِْعبَّسلا ، َنیـضَرالا  َو  ِْعبَّسلا  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ُهللاَّالِإ  َهلِإ  ال  ُمیظَْعلا ، ِیلَْعلا  ُهللاَّالِإ  َهلِإ  ال  ُمیرَْکلا ، ُمیلَْحلا  ُهللا  َّالِإ  َهلِإـال 
ءیَـش ِّلُـک  یلَع  ُرِهاّـظلا  رِخا ، ِریَغ  یلِإ  ُرِخْـالا  َو  لَّوَأ ، ِریَِغب  ُلَّوـالا  ِِهتَّزِِعل ، ًاـعوُضُخ  َو  ِِهتِیبوـُبُِرل ، ًاراْرقِإ  َو  ِِهب ، َلَدَـع  ْنَِمل  ًابیذْـکَت  َو  ِِهئآدـْعَِال ،

ُسُْفنالا ُرَّوَصَتَت  َو ال  ِِهتیِهام ، َۀَقیقَح  ُماهْوالا  ُكِرُْدت  َو ال  ِِهتَمَظَع ، ِْهنُک  یلَع  ُلوُقُْعلا  ُفِقَت  ال  ِهِفُْطل ، َو  ِهِْملِِعب  ءیَـش  ِّلُک  َنُود  ُنِطاْبلا  ِِهتَرْدـُِقب ،
، ُروُدُّصلا یِفُْخت  ام  َو  ِنیْعالا  َۀَِنئآخ  ُمَْلعی  ِِرئآرَّسلِاب ، ًافِراع  ِِرئآمَّضلا ، یَلَع  ًاِعلَّطُم  ِِهتیِفیَک ، ِیناعَم 

ِتَقَطَن يذَّلا  ِیبَّنلا  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ّینِإ  َو  ِِهَتلِْزنَِمب ، یْملِع  َو  ِِهب ، یناـمیإ  َو  ِِهلا  َو  ِهـیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  کـَلوُسَر َ  یقیدْـصَت  یلَع  كُدِهُْـشا َ  ّینِإ  َّمُـهّللَأ 
: یلاعَت ِِهلْوَِقب  ِهِقیدْصَت ، یلَع  ْتَّثَح  َو  ِِهب ، َءآج  اِمب  ِراْرقِْالا  َیلِإ  ْتَعَد  َو  ِِهب ، ُءآِیْبن  الا  ِتَرََّشب  َو  ِِهلْضَِفب ، ُۀَمْکِْحلا 

َِثئابَْخلا ُمِهیَلَع  ُمِّرَحی  َو  ِتابیَّطلا  ُمَُهل  ُّلِحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهیْهنی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأی  ِلیْجنِْالا  َو  ِۀیرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجی  يذَّلَا  »
َو ِهیخَأ  یلَع  َو  َنیَفَطْصُْملا ، ِءآِیْبنالا  ِدیَـس  َو  ِنیَلَقَّثلا ، َیلِإ  ِکلوُسَر َ  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ْمِهیَلَع ،» َْتناک  یتَّلا  َلالْغالا  َو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضی  َو 
َو ِنَسَْحلا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِبابَش  يَدیَـس  یلَع  َو  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةدیَـس  ِءآرْهَّزلا  َِۀَمِطاف  یلَع  َو  ًاَدبَأ ، نیَع  َۀَفْرَط  ِکب َ  اکِرْـشی  َْمل  ِنیَذَّللا  ِهِّمَع ، ِْنبا 
، َنیرِهاّطلا ِِهلا  یلَع  َو  ُمالَّظلا ، َو  ُءآیِّضلا  َفَلَتْخا  َو  ُمالَّسلا ، َقَرَْوأ  ام  ِماکْالا ، َو  ِلابِْجلا  َۀَنِز  َو  ِماهِّرلا ، ِرْطَق  َدَدَع  ِماوَّدلا ، َةَِدلاخ  ًةالَص  ِنیَسُْحلا ،
َو ِطْـسِْقلِاب ، ِماّوَْـقلا  ِۀَّجُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  ِیلَع  َو  دَّمَُحم  َو  ِیلَع  َو  یـسُوم  َو  رَفْعَج  َو  دَّمَُحم  َو  ِیلَع  ِنیّدـلا ، ِنَـع  َنیدـِئآّذلا  َنیدَـتْهُْملا ، ِۀَِّمئـالا 

، ِْطبِّسلا َِۀلالُس 
َو ُّبُِحت  اِمل  َقیفْوَّتلا  َو  يدُْهلا ، ِیف  ًاتابَث  َو  ِْقلَْخلا ، ِنَع  ینِغ  َو  ًازیزَع ، ًارْصَن  َو  الیمَج ، ًاْربَص  َو  ًابیرَق ، ًاجَرَف  ِمامِْالا  اَذه  ِّقَِحب  ُکلَئْسَأ َ  ّینِإ  َّمُهّللَأ 
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ِّلُک ْنِم  ًۀِیفاع  َو  دَحَأ ، ْنِم  ۀَّنِم  َو ال  دَکَن ، َو ال  ّدَک  ِریَغ  ْنِم  ًاّبَـص ، ًاّبَـص  الَِّضَفُم  الِـضاف  ًاِغئآس ، ًاّراد  ًائیرَم  ًابیَط ، الالَح  ًاعِـساو  ًاقْزِر  َو  یـضَْرت ،
انَتْرَمَأ اـم  یلَع  ًۀَـعاط ، کـَل َ  ُنوُـکی  اـم  ِنَسْحَأ  یلَع  انِْـضْبقاَف  ُتْوَْـملا  َءآـج  اذِإ  َو  ِءآـمْعَّنلا ، َو  ِۀـِیفاْعلا  یَلَع  َرْکُّشلا  َو  ضَرَم ، َو  مْقُـس  َو  ءـآلَب 

، َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِکتَمْحَِرب َ  ِمیعَّنلا ، ِتاّنَج  یلِإ  انیِّدَُؤت  یّتَح  َنیِظفاُحم 
ّالِإ ِةَرِخْالِاب  ُِسنْؤی  َو ال  ُکفْوَخ ،َ  ّالِإ  اْینُّدلا  َنِم  ُشِحوی  ُهَّنِإَف ال  ِةَرِخْالِاب ، ینِْسنا  َو  اْینُّدلا  َنِم  ینْشِحْوَأ  َو  دَّمَُحم ، ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَأ 

 َ، ُكؤ آجَر 
ِیتَوْهَـش َو  ِۀیِـصاْعلا ، ِۀَِـملاّظلا  یِـسْفَن  یلَع  یّنِعَأ  َو  ِِهلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ْکنِم ،َ  یکَتْـشُْملا ال  کَیلِإ َ  َو  کـیَلَع ،َ  ـال  ُۀَّجُْحلا  کـَل َ  َّمُهّللَأ 

، ِۀِیفاْعلِاب یل  ِْمتْخا  َو  ِۀَِبلاْغلا ،
، ِءآجَّرلا ِّقَِحل  ٌعییْضَت   َ کِْملِح ِۀَعَِِسب  یْملِع  َعَم  َرافِْغتْسِالا  یِکَْرت  َو  ءآیَح ، ُۀَِّلق  َتیَهَنام  یلَع  ٌّرِصُم  اَنَأ  َو  كایِإ َ  يرافِْغتْسا  َّنِإ  َّمُهّللَأ 

ْقِّدَـص َو  دَّمَُحم ، ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  كاـشْخَأ ،َ  ْنَأ  ینُعَنْمی  کـِتَمْحَر َ  ِۀَعَِِـسب  یْملِع  َّنِإ  َو  كَوُـجْرَأ ،َ  ْنَأ  ینُـسیُْؤت  یبوـُنُذ  َّنِإ  َّمُـهّللَأ 
، َنیمَرْکالا َمَرْکَأ  ای  ِکب َ  یّنَظ  ِنَسْحَأ  َْدنِع  یل  ْنُک  َو  ْکنِم ،َ  یفْوَخ  ْبِّذَک  َو  َکل ،َ  یئآجَر 

ُنَبْغی َو ال  ِهِْسمَأ ، یف  ُهَعیَـض  ام  یلَع  ُمَْدنی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب ، یناِسل  ْقِْطنَأ  َو  ِۀَمْـصِْعلِاب ، ینْدـیَأ  َو  دَّمَُحم  ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَأ 
، ِهِدَغ ِقْزِِرل  ُّمُهی  َو ال  ِهِمْوی ، یف  ُهَّظَح 

ْنَع یِننْغَأ  َو  دَّمَُحم ، ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  کـْنَع ،َ  کـِْقلَِخب َ  ینْغَتْـسا  ِنَم  َریقَْفلا  َو  کـَیلِإ ،َ  َرَقَْتفا  َو  کـِب َ  ینْغَتْـسا  ِنَم  ِینَْغلا  َّنِإ  َّمُـهّللَأ 
 َ، کَیلِإ ّالِإ  ًاّفَک  ُطُْسبی  ْنَّمِم ال  یْنلَعْجا  َو  ِکب ،َ  کِْقلَخ َ 

َفْعَـض یل  ْبَهَف  ِلَمالا ، يِوَق  ِکتَمْحَر َ  یف  ّین  ِإَف  ِلَمَْعلا  َفیعَـض  ُْتنُک  ْنِإ  َو  ُۀَـمْحَّرلا ، ُهَءآرَو  َو  ُۀـَبْوَّتلا  ُهَماـمَأ  َو  َطَـنَق  ْنَم  یِقَّشلا  َّنِإ  َّمُهّللَأ 
، یلَمَأ ِةَّوُِقل  یلَمَع 

ُعَـسْوَأ َو  الْوَط ، ْکنِم َ  ُمَظْعَأ  یلْوَم  ُهَّنَأ ال  ُمَلْعَأ  ّین  ِإَف  ًاـْبنَذ ، یّنِم  ُمَظْعَأ  َو  یّنِم  ًاـْبلَق  یـْسقَأ  َوُه  ْنَم  كِداـبِع َ  یف  اـم  ْنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإ  َّمُهّللَأ 
، ِِهتَئیطَخ یف  َدَحْوَِأب  َسَیل  ْنَِمل  ْرِفْغِإ  ِِهتَمْحَر ، یف  ُدَحْوَأ  َوُه  ْنَمایَف  ًاْوفَع ، َو  ًۀَمْحَر 

ِکناسْحِإ َءآزَج  ِکلذ َ  َناک  ام  َو  انیَّدَعَتَف ، َتْرَّذَح  َو  انیَماعَتَف ، َتْرََّصب  َو  انیَسانَتَف ، َتْرَّکَذ  َو  انیَهَْتنا ، اَمَف  َتیَهَن  َو  انیَصَعَف ، انَتْرَمَأ  کَّنِإ َ  َّمُهّللَأ 
ْبَه َو  انیـسَن ، َو  انْأَطْخَأ  اِمب  انْذِـخاُؤت  َو ال  دَّمَُحم  ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  انیَتَأ ، ام  َو  یتَْأن  اِمب  ُرَبْخَأ  َو  انیَفْخَأ ، َو  اّنَلْعَأ  اِمب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  َو  اـنَیلِإ ، َ 

، انیَلَع کَتَمْحَر َ  ِْلبْسَأ  َو  انَیلِإ ، کَناسْحِإ َ  َِّمتَأ  َو  انیََدل ، کَقوُقُح َ  اَنل 
، ِۀَمْحَّرلا ِتَیب  ِلْهَأ  َۀَمِطاف ، َو  ِیلَع  ِهیََوبَِال  َو  ِکلوُسَر َ  ِهِّدَِجل  َو  َُهل  ُۀَْتلَعَج  يذَّلا  ِّقَْحلِاب  َُکلَئْسَن  َو  ِمامِْالا ، ِقیّدِّصلا  اَذِهب  َکَیلِإ  ُلَّسَوَتَن  ّانِإ  َّمُهّللَأ 

َنِم ُکلَئْـسَن َ  ُنَْحن  َو  ةَرْدـُق ، ْنِم  ُعَنْمَت  َو  ۀَعَِـس ، ْنِم  یطُْعت  يذَّلا  ُمیرَْکلا  َْتنَأَـف  اـِنلایِع ، ِلاوْحَأ  ُحالَـص  َو  اـِنتایَح ، ُماوـِق  ِِهب  يذَّلا  ِقْزِّرلا  َرارْدِإ 
، ِةَرِخِْالل ًاغالَب  َو  اْینُّدِلل ، ًاحالَص  ُنوُکیام  ِقْزِّرلا 

َو ْمُْهنِم  ِءاـیْحالا  ِتاِملْـسُْملا ، َو  َنیِملْـسُْملا  َو  ِتاـنِمْؤُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  ِعـیمَِجل  َو  انیَدـِلاِول ، َو  اـَنلْرِفْغا  َو  دَّمَُحم ، ِلا  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَأ 
. ِراّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْالا  ِیف  َو  ًۀَنَسَحاْینُّدلا  ِیف  اِنتا  َو  ِتاْومالا ،

، يدناوخ ار  (س ) ءارهز همطاف  ترـضح  حیبست  نوچ  سپ  هد ، ماجنا  ار  زامن  مالـس  دّهـشت و  دوجـس و  عوکر و  تونق ، ندش  مامت  زا  سپ 
: وگب ار  تاحیبست  نیا  هبترم  لهچ  راذگب و  كاخ  رب  ار  تروص  فرط  ود 

. ُرَبْکَأ ُهللا  َو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  َو ال  ُدْمَْحلا ِِهللا  َو  ِهللا  َناْحبُس 
قیفوت دـشخبب و  دـهد و  تاجن  دوخ  باذـع  زا  درادـهگن و  ناهانگ  زا  ار  وت  هک  هاوخب  ادـخ  زا  نک و  اعد  تاحیبست ، ندـش  ماـمت  زا  سپ 

. دیامن لوبق  ار  وت  لامعا  دیامرف و  تمارک  کین  لمع 
: وگب سوبب و  نابسچب و  حیرض  هب  ار  دوخ  سپس 

. ُُهتاکََرب َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ْمُِکفَرَش ، یف  ُهللا  َداز 
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. نک اعد  یهاوخ  هک  سک  ره  دوخ و  نیدلاو  دوخ و  يارب  سپس 

ترایز همجرت 

، شناگدیرفآ ِنیب  زا  ادخ  صلخم  ِرای  مدآ  رب  مالس 
، تشاد اپب  ار  وا  ِتّجح  ادخ  يارب  هک  سیردا  رب  مالس  شناگدنب ، ِنیرتهب  ادخ و  یلو  ثیش  رب  دورد 

، دوب وا  ِدَدَم  ادخ  يرای  کمک و  هک  دوه  رب  مالس  دوب ، تباجا  ِنیرق  شیاعد  هک  حون  رب  دورد 
، دومن اطع  وا  هبار  تقافر  ّتلُخ و  ِماقم  ادخ  هک  میهاربا  رب  مالس  داهن ، شرس  رب  تمارک  جات  دنوادخ  هک  حلاص  رب  دورد 

، داد رارق  وا  لسن  رد  ار  يربمایپ  دنوادخ  هک  قاحسا  رب  مالس  دومن ، وا  يادف  ار  تشهب  زا  میظع  یحبذ  دنوادخ  هک  لیعامسا  رب  دورد 
زا ار  وا  دوخ  ِتمظع  هب  دنوادخ  هک  فسوی  رب  مالـس  دـنادرگزاب ، وا  هب  ار  شمـشچ  یئانیب  دوخ  تمحر  هب  دـنوادخ  هک  بوقعی  رب  دورد 

، دیشخب یئاهر  هاچ  رعق 
، داد صاصتخا  يو  هب  ار  دوخ  يربمایپ  دنوادخ  هک  نوراه  رب  مالس  تفاکش ، شیارب  ار  ایرد  دوخ  ِتردق  هب  دنوادخ  هک  یسوم  رب  دورد 

، تشذگرد وا  شزغل  زا  دنوادخ  هک  دوواد  رب  مالس  دومن ، زوریپ  شتُّما  رب  ار  وا  ادخ  هک  بیعش  رب  دورد 
، دیشخب افش  شیرامیب  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  بویا  رب  مالس  دمآرد ، وا  نامرف  هب  ّنج  شتکوش  رطاخ  هب  هک  نامیلس  رب  دورد 

، دینادرگزاب تایح  هب  شگرم  زا  سپ  ار  وا  دنوادخ  هک  ریَزُع  رب  مالس  دومن ، افو  شیارب  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  هک  سنوی  رب  دورد 
، درب الاب  ار  وا  ِتلزنم  ماقم و  تداهش  ببس  هب  دنوادخ  هک  ییحی  رب  مالس  دوب ، ابیکش  الَب  جنر و  رد  هک  ایرکز  رب  دورد 

، وا هملک  ادخ و  حور  یسیع  رب  دورد 
، وا صلخم  رای  ادخ و  ِبوبحم  دّمحم  رب  مالس 

، تفای صاصتخا  يو  هب  ادخ  لوسر  يردارب  هک  بلاطیبا ، نب  یلع  نانمؤم  ياورنامرف  رب  دورد 
، هللا لوسر  رتخد  ءارهز  همطاف  رب  مالس 

، شردپ نیشناج  یصو و  یلع  نب  نسح  رب  دورد 
، دومن میدقت  ار  شناج  هک  نیسح  رب  مالس 

، دومن تعاطا  ار  ادخ  راکشآ  ناهن و  رد  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، داد رارق  وا  ِربق  ِكاخ  رد  ار  افش  دنوادخ  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، تسوا هاگراب  ِریز  رد  اعد  ِتباجا  ِّلحم )  ) هک یسک  نآ  رب  مالس 

، دنیوا لسن  زا  ناماما  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، ناربمایپ متاخ  ِدنزرف  رب  مالس 

، نانیشناج رورس  دنزرف  رب  مالس 
، ءارهز همطاف  دنزرف  رب  مالس 

، يربک هجیدخ  دنزرف  رب  مالس 
، یهتنملا ةردس  دنزرف  رب  مالس 

، يوأملا ۀّنج  دنزرف  رب  مالس 
، افص مزمز و  دنزرف  رب  مالس 
، نوخ هب  هتشغآ  نآ  رب  مالس 
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، دش هدیرد  شهاگهمیخ  ِتَمرُح )  ) هکنآ رب  مالس 
، ءاسک ِباحصا  ِنیمجنپ  رب  مالس 

، نابیرغ ِبیرغ  رب  مالس 
، نادیهش ِدیهش  رب  مالس 

، نانمشد ِلوتقم  رب  مالس 
، ءالبرک ِنکاس  رب  مالس 

، دنتسیرگ وا  رب  نامسآ  ِناگتشرف  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، دنرّهطم كاپ و  شنادناخ  هک  یسک  نآ  رب  مالس 

، نید ياوشیپ  رب  مالس 
، یهلا ِجَجُح  نیهارب و  ياههاگیاج  نآ  رب  مالس 

، رَورَس ِنایاوشیپ  نآ  رب  دورد 
، هدش كاچ  ياه  نابیرگ  نآ  رب  مالس 

، هدیکشخ ياه  بل  نآ  رب  مالس 
، راچان لصأتسُم و  ياه  ناج  نآ  رب  مالس 

، هدش جراخ  دبلاک ) زا   ) ِحاورا نآ  رب  مالس 
، هنهرب نایرع و  ياهدسج  نآ  رب  مالس 
، فیحن رغال و  ياه  ندب  نآ  رب  مالس 

، يراج ياه  نوخ  نآ  رب  مالس 
، هدش هعطق  هعطق  ياضعا  نآ  رب  مالس 

(، اه هزین  رب   ) هتفر الاب  ياهرس  نآ  رب  مالس 
(، اه همیخ  زا   ) هدمآ نوریب  ِناوناب  نآرب  مالس 

، نایناهج ِراگدرورپ  ِتّجح  رب  مالس 
، تَرِهاط كاپ و  ِناردپ  رب  و  یلع ) نب  نیسح  يا   ) وت رب  مالس 

، تدیهش ِنادنزرف  رب  وت و  رب  مالس 
(، یهلا نید  هب   ) تا هدنهد  يرای  ِنادناخ  رب  وت و  رب  مالس 

، تهاگمارآ ِمزالُم  ِناگتشرف  رب  وت و  رب  مالس 
، مولظم هتشک  نآ  رب  مالس 
، شمومسم ِردارب  رب  مالس 

، ربکا یلع  رب  مالس 
، کچوک ِراوخ  ریش  نآ  رب  مالس 

، هدش هنهرب  ياه  ندب  نآ  رب  مالس 
، دندوب ناشرَورَس ) هارمه  و   ) کیدزن هک  يا  هداوناخ  نآ  رب  مالس 

، اه نابایب  رد  ناگداتفا  كاخ  هب  نآ  رب  مالس 
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، اه نطو  زا  ناگداتفا  رود  نآ  رب  مالس 
، نفک نودب  ِناگدش  نفد  نآ  رب  مالس 
، ندب زا  هدش  ادج  ياهرس  نآ  رب  مالس 

، ابیکش و  ادخ ) يارب  شیوخ  ِلامعا   ) رگباسح نآ  رب  مالس 
، روای یب  ِمولظم  نآ  رب  مالس 

، كاپ ِكاخ  رد  هتفرگ  ياج  نآ  رب  مالس 
، هبتر یلاع  ِهاگراب  نآ  ِبحاص  رب  مالس 

، دینادرگ رّهطم  كاپ و  ار  وا  لیلج  ّبر  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، دومن یم  تاهابم  وا  هب  لیئربج  هک  یسک  نآ  رب  مالس 

، دومن یم  مّلکت  وا  اب  هراوهگ  رد  لیئاکیم  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، دش هتسکش  شنامیپ  دهع و  هک  یسک  نآ  رب  مالس 

، دش هدیرد  شتَمرُح  هدرپ  هک  یسک  نآ  رب  مالس 
، دش هتخیر  ملظ  هب  شنوخ  هک  یسک  نآرب  مالس 

، دش هداد  وش  تسش و  شیاه  مخز  ِنوخ  اب  هکنآرب  مالس 
، دیشون هعرج  اههزین  ياه  ماج  زا  هکنآ  رب  مالس 
، دیدرگ حابم  شنوخ  هک  یمولظم  نآ  رب  مالس 

، دش هدیرب  شرس  ماع  ألم  رد  هکنآ  رب  مالس 
، دندومن شنفد  اههیرق  لها  هکنآ  رب  مالس 

، دش هدیرب  شگَرهاش  هکنآ  رب  مالس 
، روای یب  ِعفادم  نآ  رب  مالس 

، هدش باضخ  نوخب  ِنساحَم  نآ  رب  مالس 
، هدولآ كاخ  هنوگ  نآ  رب  مالس 

، هنهرب ِندب  نآ  رب  مالس 
، هدروخ بوچ  ِنادند  نآ  رب  مالس 

، هتفر هزین  يالاب  ِرس  نآرب  مالس 
ناگدـنرد و  دـندولآ ، یم  نادـند  نآ  هب  رگزواـجت  ياـه  گرُگ  ءـالبرک ) (ي  اـه ناـبایب  رد  هک  یناـیرع  هنهرب و  ياـه  ندـب  نآ  رب  مـالس 

، دنتشگ یم  نآ  ِدرِگ  رب  راوخنوخ 
فاوط وت  ِناتسآ  رد  و  دناهدرک ، عامتجا  تتبُرت  ِفارطا  و  دنـشِک ، یم  َرپ  وت  هاگراب  ِدرِگ  رب  هک  یناگتـشرف  رب  نم و  يالوم  يا  وت  رب  مالس 

، دنوش یم  دراو  وت  ترایز  يارب  و  دننک ، یم 
، ما هتسب  دیما  وت  هاگشیپرد  يراگتسر  هب  و  ما ، هدروآ  ور  وت  يوس  هب  نم  وت  رب  مالس 

وت رب  مالس 
ادـخ هب  وت  يـالو  ّتبحم و  ِببـس  هب  و  تسا ، اـیر  یب  صلُخم و  وت  یتسود  تیـالو و  رد  و  تسانـشآ ، وت  ِتمرُح  هب  هک  یـسک  نآ  ِمـالس 

، تسرازیب تنانمشد  زا  و  هتسج ، بّرقت 
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، تسا يراج  وت  دای  ماگنه  هب  شکشا  و  راد ، هحیرج  وت  تبیصم  زا  شبلق  هک  یسک  مالس 
، تسا نتورف  هتفیش و  نیگمغ و  كاندرد و  هک  یسک  مالس 

وت رطاخ  هبار  شناج  همین  و  دومن ، یم  تظفاحم  وت  زا  اهریشمش  يزیت  ِربارب ) رد   ) شناج اب  دوب ، یم  ءالبرک  رد  وت  اب  رگا  هک  یـسک  مالس 
وت يادف  ار  شدـنزرف  لام و  نت و  ناج و  هداد ، يرای  ناراکمتـس  هیلع  رب  ار  وت  و  درکیم ، داهج  وت  باکر  رد  و  درپس ، یم  گرم  تسد  هب 

، دوب یم  وت  تیب  لها  يالب  رپس  شاهداوناخ  و  وت ، ناج  يادف  شناج  و  دومن ، یم 
یناسک اب  و  مگنجب ، دندیگنج  وتاب  هک  نانآ  اب  ات  مدوبن  و  تشادزاب ، وت  يرای  زا  ارم  یهلا  تارَّدقُم  و  تخادـنا ، ریخأت  هب  ارم  هنامز  هچرگا 

، منکیم هیرگ  نوخ  وت  يارب  کشا  ياج  هب  و  منکیم ، هیوم  وت  رب  ماش  حبص و  ضوعرد ) ، ) میامن تموصخ  دندرک  ینمشد  راهظا  وت  اب  هک 
نزح ِتّدش  هّصغ  مغ و  و  تبیـصم ، ِهودنا  طرف  زا  هک  یئاج  ات  دشدراو ، وت  رب  هک  یئاه  تبیـصم  رب  سوسفا  فّسأت و  ترـسح و  يور  زا 

، مراپس ناج 
ادـخ ِتعاطا  و  يدومن ، یهَن  توادـع  رکنم و  زا  و  يدرک ، فورعم  هبرما  و  يداد ، تاکز  و  یتشاد ، اپ  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهدـیم  یهاوگ 

هراظن هدوب  تیـشخ  فوخ و  رد  يو  زا  و  يدومن ، یـضار  ار  يو  ات  يدز  گنچ  وا  نامـسیر  ادـخ و  هبو  يدومنن ، يو  یناـمرفان  يدرک و 
تیادـه و هب  توعد  و  يدومن ، شوماـخ  ار  هنتف  ياـه  شتآ  و  يدروآ ، دوجو  هب  وکین  ياهتّنـس  و  يدومن ، تباـجا  ار  وا  و  يدوـب ، وا  رگ 

وریپ و  دنوادخ ، ِرادربنامرف  و  يدومن ، داهج  ّقحب  ادخ  هاررد  و  يدنادرگ ، حـضاو  نشور و  ار  ّقح  باوص و  ياههار  و  يدرک ، تماقتـسا 
و يدوب ، نسح  ماما  تردارب  شرافـس  ِماجنا ) ) هب هدـنریگ  یـشیپ  و  يدوب ، یلع  تردـپ  مالک  ياونـش  و  يدوب ، هللادـبع  نب  دّـمحم  تّدـج 

، يدوب تُّما  ِرگ  تحیصن  هاوخ و  ریخ  و  ناشکرس ، هدنبوک  و  نایغط ، هدننک  بوکرس  راوخ و  و  نید ، ِتفارش  هیاپ  هدنهد  تعفر 
مُّحرت و  یهلا ، نیهارب  جَـجُح و  اب  هدـننک  مایق  و  يدوب ، ناقـساف  اب  هدـننک  هزرابم  و  يدزیم ، اپ  تسد و  گرم  ِدـئادش  رد  هک  یماـگنه  رد 

، يدوب نیئآ  میرح  عفادم  و  نید ، بقارم  ظفاح و  رباص ، ابیکش و  ءالب  ماگنه  رد  يدوب ، قح  ِرگ  يرای  يدوب ، نیملـسم  مالـسا و  رب  هدننک 
هدومن يرای  ار  یهلا  ِنیئآ  نید و  يدیشخب ، یم  تعسو  هداد و  شرتسگ  ار  داد  لدع و  يدومن ، یم  يرای  هدومن  ظفح  ار  تیاده  ِقیرط ) )

، يدرکیم يریگولج  هتشادزاب  هار ) همادا  زا   ) ار نایوگ  هوای  يدومن ، یم  راکشآ 
، يدوب نامیتی  زبس  رس  راهب  وت  يدومن ، یم  مکُح  ربارب  يوق  فیعض و  نیب  يرواد  تواضق و  رد  يدناتس ، یم  زاب  يوق  زا  ار  فیعـض  ّقح 
ّدج و هقیرط  هدنیوپ  يدوب ، ناسحا  یکین و  نامیپ  مه  یهلا ، ماکحا  ِندعم  مالـسا ، يزارفارـس  تّزع و  هیام  يدوب ، مدرم  ظفاح  نابهاگن و 
، يدوب راکـشآ  ِمَرَک  دوج و  اب  و  هدیدنـسپ ، يایاجـس  ياراد  اهنامیپ ، هب  رادافو  يدوب ، تردارب  ِناسمه  اـیاصو  تاشرافـس و  رد  تردـپ و 
تمظع و اب  ِقباوس  ياراد  هنامیرک ، ِقالخا  ایاجـس و  اب  اهـشور ، رد  ورهنایم  لدتعم و  کیرات ، ياهبـش  ِلد  رد  تدابع ) هب   ) راد هدنز  بش 

دروم ياه  تعیبط  اهتشِرِس و  رایسب ، ِلئاضف  بقانم و  یلاع ، عیفر و  ياه  هبتر  تاجرد و  اب  الاو ، ِبَسَح  و  فیرش ، ِبَسَن  ياراد  دنمـشزرا ،
اناوت و اناد  تواخـس  دوج و  اب  ادخ ، يوس  هب  هدننک  تشگزاب  هدش ، تیاده  روبـص ، میلح و  يدوب ، گرزب  ِبهاوم  ایاطع و  اب  و  شیاتس ،

هک ربمایپ  يارب  وت  يدوب ، تبیه  اب  بوبحم و  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  نایرگ  نالان و  رایسب  دیهش ، ياوشیپ  عطاق ،
، يدوب اشوک  ّقح  ِتعاط  رد  و  اناوت ، يوزاب  مالـسا  ِتّما  يارب  و  هدنهد ، تاجن  هناوتـشپ  نآرق  يارب  و  دنزرف ، داب  وا  لآ  وا و  رب  ادخ  دورد 

، يدومن لذب  ّقح ) هملک  ِءالِعا  يارب   ) یتشاد ناوت  رد  هچنآ  وت  و  يدوب ، ناقساف  ِقُرُط  زا  هدننک  يرود  یهلا ، ِنامیپ  دهع و  ِظفاح  وت 
ایند زا  هک  یناسک  دننام  و  يدوب ، نادرگور  نآ  زا  تسب  دهاوخرب  تخر  ایند  زا  هک  یسک  دننام  وت  يدوب ، ینالوط  دوجس  عوکر و  ياراد 

ور ایند  رویز  زا  تششوک  تّمه و  و  هدش ، هتـشادزاب  ایند  هب ) ّقلعت   ) زا تیاهوزرآ  يدرکیم ، هاگن  نآ  هب  دنربیم  رـسب  ساره  تشحو و  رد 
يّدعت ِتسد  متس  روج و  هکنآ  ات  تسا ، قافآ  هرهش  ترخآ  هب  تَلیِم  قایتشا و  و  هتسبرب ، ایند  رورس  تجهب و  زا  تناگدید  دوب ، هدنادرگ 
تّدـج ِمَرَح  رد  وت  هکنآ  اب  دـناوخ ، ارف  ار  شیوخ  ناوریپ  یهارمگ  تلالـض و  و  دیـشکرب ، هرهچ  زا  باقن  یـشکرس  ملظ و  و  دومن ، زارد 

، يدوب ریگ  هرانک  يویند  تاوهش  اهتّذل و  زا  و  هدوب ، تدابع  ِبارحم  لزنم و  ِمزالُم  و  يدوب ، هتفرگ  هلصاف  ناراکمتس  زا  و  يدوب ، نّطوتم 
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وت رب  و  دومن ، راکـشآ  ِراکنا  ياضتقا  تشناد  ملع و  نآ  زا  سپ  يدومن ، یم  راـکنا  تناـبز  بلق و  اـب  ار  رَکنُم  َتناَوت  تقاـط و  بسحرب  و 
و يدش ، هناور  تناتسود  ناوریپ و  و  تا ، هداوناخ  نادنزرف و  نایم  رد  نیا  رب  انب  ینک ، داهج  يورایور  ناراکدب  اب  دومن  مزال  تشگ  مزال 
و یهلا ، ِدودح  يراد  اپ  رب  هب  و  يدناوخ ، ارف  ادخ  يوس  هب  ار ) مدرم   ) وکین ِزردـنا  دـنپ و  تمکح و  اب  و  يدومن ، راکـشآ  ار  ناهرب  ّقح و 
اب زین  وت  سپ  دنتفرگ ، رارق  وت  يورایور  ینمـشد  متـس و  هب  اهنآ  یلو  يدومرف ، یهن  یـشکرس  اه و  يدیلپ  زا  و  يدومن ، رما  دوبعم  ِتعاط 

دّکؤم اهنآ  رب  ار  تّجح  و  يدومن ، دـیدهت  یهلا  ِباذـع  هبار  اهنآ  يدومن  دزـشوگ  نانآ  هب  ( ار ّقح  ) هکنآ زا  سپ  یتساخرب  داهج  هب  ناـنآ 
تهج هبوت  سپ  دندیزاغآ ، زیتس  وت  اب  دـندروآ و  مشخب  ار  تّدـج  وت  راگدرورپ  و  دنتـسکش ، ار  وت  تعیب  نامیپ و  دـهع و  یلو  يدومرف ،

راـقفلاوذ اـب  ناـنچ  و  یتفر ، ورف  دربن   ِ راـبُغ درَگ و  رد  و  يدومن ، ایـسآ  دروخ و  ار  رجاـف  نایرکـشل  و  يدـش ، راوتـسا  راـکیپ  دروخودز و 
رب وت  رب  ار  ناش  هلیح  رکم و  ِرورش  دنتفای ، ساره  سرت و  نودب  نئمطم ، یبلق  اب  ار  وت  نوچ  سپ  یتسه ، یضترم  یلع  ایوگ  هک  يدیگنج ،

و دندومن ، عنم  نآ  هدافتسا  بآ و  زا  ار  وت  ات  داد ، نامرف  ار  شنایرکـشل  نوعلم  نآ  و  دندومن ، لاتق  وت  اب  داسف  گنرین و  ِرد  زا  دنتـشارفا و 
وت ندومن  راچان  لاصیتسا و  يارب  و  دندومن ، باترپ  وت  يوسب  اهگندـخ  اهریت و  و  دنتفاتـش ، وت  اب  هزرابم  گنج و  هب  و  دـندومن ، لاتق  وت  اب 

تناتسود اهنآ  نتـشک  رد  هچ  دندومنن ، يراددوخ  وت  دروم  رد  یهانگ  چیه  زا  و  دندرکن ، تاعارم  وت  يارب  یتمرُح  و  دندرک ، زارد  تسد 
، تیاه همیخ  هیثاثا  تراغ  رد  هچ  و  ار ،

ربص و زا  اهنامسآ  ِناگتشرف  هکنانچ  نآ  يدومن ، لّمحت  یناوارف  ياه  تیذا  رازآ و  و  یتخات ، شیپ  گنج  ياهرابُغ  درَگ و  رد  وت  يراب ) )
و دندومن ، ناوتان  اهتحارج  اه و  مخز  ببـس  هب  ار  وت  و  دندروآ ، موجه  وت  هب  فرط  همه  زا  نانمـشد  سپ  دندمآ ، تفگـش  هبوت  یئابیکش 
نانز و زا  يدوب ، روبـص  )و  ادخ يارب  شیوخ  لمع  ) رگباسح وت  یلو  دنامن ، تیارب  يروای  چـیه  هکنآ  ات  دنتـسب ، وت  رب  نتفر  صالخ و  هار 
، يدرک طوقـس  نیمزرب  حورجم  ندباب  سپ  دندومن ، نوگنرـس  تا  يراوس  ِبسا  زا  ار  وت  هکنآ  ات  يدومن ، یم  تیامح  عافد و  تنادنزرف 

گرم ِقرع  هب  وت  یناشیپ  دـندش ، تزارف  رب  ناشِزیت  ياهریـشمش  اب  ناشکرـس  و  دـندیبوک ، شیوخ  ياه  مُس  اب  ار  وت  اهبـسا  هک  یلاـح  رد 
رد يدـنادرگ ، تَمَرَح  مایِخ و  بناج  هب  يرظن  هشوگ  سپ  دوب ، تکرح  رد  ندـش  هتـسب  زاب و  هب  تتـسار  پچ و  ِناتـسد  و  دـش ، بوطرم 
هب نایرگ ، ناشک و  ههیش  تفاتش ، ترفن  لاح  اب  تا  يراوس  ِبسا  يدوب ، لوغـشم  شیوخ  هب  ( هدنادرگ ور  ) تنادنزرف نانز و  زا  هک  یلاح 

ِسپ زا  دـنتفای ، هنوگژاو  وا  رب  ار  وت  ِنیز  و  دـندیدب ، نوبز  راوخ و  ار  وت  ياـپ  زیت  ِبسا  مَرَح  ِناوناـب  نوچ  سپ  دومن ، ور  اـههمیخ  بناـج 
اه هرهچ  زا  باقن  دندز و  یم  هچناپط  اه  تروص  رب  دندومن ، هدـنکارپ  اه  هنوگرب  ناوسیگ  هک  یلاح  رد  دـندش ، جراخ  همیخ ) (ي  اه هدرپ 

، دنتفاتش یم  وت  هاگلتق  يوس  هبو  دندوب ، هداتفارد  ّتلذ  ضیضح  هب  تّزع  ِجوا  زاو  دندزیم ، نویش  دنلب  يادص  هب  و  دندوب ، هدنکفا 
رد ار  تفیرـش  ِنساحَم  یتسد  اب  دومنیم ، باریـس  تیولگ  رب  ار  شیوخ  ریـشمش  و  هتـسشن ، تکرابم  هنیـس  رب  نوعلم  رمِـش  لاح  ناـمه  رد 

تکرابم ياهسَفَن  داتسیا ، تکرح  زا  تّساوح  اضعا و  ِمامت  درک ، یم  ادج  تندب  زا  رس  شاهتخآ  ِغیت  اب  ( رگید تسد  ابو  ، ) درِشف یم  تشُم 
ِزاهج زارف  رب  نینهآ  ریجنز  لُغ و  رد  و  دنتفر ، يریسا  هب  ناگِدرب  نوچ  تلایع  لها و  تفر ، الاب  هزین  رب  تسّدقم  ِرس  و  دش ، ناهنپ  هنیس  رد 

اهنَدرَگ هب  ناشناتـسد  دندشیم ، هدیـشک  اهنابایب  اهارحـص و  رد  دنازوس ، یم  ناشاه  هرهچ  زورمین  ِباتفآ )  ) يامرگ دـندش ، دـنب  رد  نارتش 
زامن و و  دنتـشُک ، ار  مالـسا  وت  ِنتـشُک  اب  هکنیا  هچ  راکهانگ ،! ناشکرـس  نیارب  ياو  يا  دندشیم ، هدـنادرگ  اهرازاب  نایم  رد  هدـش ، ریجنز 

ِتایآ و  دـندومن ، مدـهنم  ار  نامیا  ياه  هیاپ  و  دنتـسکش ، هدرب  نیب  زا  ار  نید ) ) ماکحا اهتّنُـس و  و  دـندومن ، اهرروای  نودـب  ار  ( ادـخ ) هزور
، دنتخات شیپ  توادع  تیانج و  ( يداو  ) رد هدرک ، فیرحت  ار  نآرق 

هک  » ادخ لوسر  یتسار  هب 
وت هک  هاگنآ  و  دیدرگ ، كورتَم  ّلجوّزع  ِدنوادخ  باتک  و  دش ،) عقاو  مولظم  ای  !) دـنام اهنت  وت ) ِتداهـش  اب  « ) داب وا  لآ  وا و  رب  ادـخ  دورد 

لیزنت و و  نید ، ِلالح  مارح و  دیحوت ، هملک  ادخ و  ِریبکت  وت  ِنادقف  هب  و  دش ، عقاو  تنایخ  ِدروم  تقیقح  ّقح و  یتشگ ، بولغم  روهقم و 
یهارمگ اه و  سوه  يوه و  نید ، یتسرپرـس  یب  داحِلا و  ورفک  ماکحا ،)  ) ِلیدـبت رییغت و  وت  زا  سپ  و  تفر ، نیب  زا  یگلمج  نآرق  ِلیوأت 
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ِناـیاپ یب  ِتمحر  هک   » ادـخ لوـسر  تّدـج  ربـق  ِدزن  گرم  ِکـیپ  سپ  دـش ، رهاـظ  راـگزور ) هحفـص  رب   ) یگلمج اـهلطاب  اـه و  هـنتف  اـه ،
: هک تفگ  هنوگنیا  و  داد ، يو  هب  ار  وت  ِگرم  ِربخ  نازیر  ِکشا  اب  و  داتسیا ، داب » وا  ِلآ  وا و  رب  يدنوادخ 

! ادخ لوسر  يا 
ترتع و هب  يراوگان  عیاقو  و  دنتفر ، يریـسا  هب  تنادنزرف  وت  زا  سپ  دیدرگ ، حابُم  تَمیرَح  نادناخ و  دـش ، دیهـش  تدرمناوج  هدازرتخد 
ناگتـشرف و و  تسیرگب ، شَکانـساره  ِبلق  و  دیدرگ ، ناشیرپ  برطـضم و  ادـخ  لوسر  ربخ ) نیا  ِندینـش  زا  ) سپ دـش ، دراو  تا  هداوناخ 

هکئالم ياه  هتـسد  و  دش ، كاندرد  وت ) ِتبیـصم  ِهودنا  زا   ) ءارهز تردام  و  دـنتفگ ، تیزعت  تیلـست و  ار  وا  وت ) ِتبیـصم  رطاخ  هب   ) ءایبنا
و دـش ، اپرب  نییلع  العا  رد  وت  يارب  يراوگوس  متاـم و  ِسلاـجم  دـنتفگیم ، تیزعت  ار  ناـنمؤمریما  تردـپ  دـندوب ، دـش  دـمآ و  رد  نیبّرقم 

ایرد اه ، هیاپهوک  اههوک و  شنانابهگن ، اه و  تشهب  شنانکاس ، نامـسآ و  وت ) يازع  رد  ، ) دـندز تروص  رـس و  هب  وت  تهج  هب  نیعلاروح 
یگلمج مَرَح  ّلح و  و  مارحلارعـشم ، و  میهاربا ، ماقم  هبعک و  هناـخ  شناـناوج ، اـه و  سودرف  شیاـه ، هیاـپ  هّکم و  رهـش  شناـیهام ، اـه و 

! ایادخ راب  دنتسیرگ ،
ِلخاد ارم  اهنآ  ِتطاسو  تعافـش و  هب  و  امرف ، روشحم  نانآ  هرمز  رد  ارم  و  تسرف ، تمحر  وا  ِلآ  دّـمحم و  رب  عیفر ، ِناکم  نیا  ِتمرُح  هب 

! ایادخ راب  نادرگ ، تشهب 
ِنیرخآ دّـمحم  ِّقح )  ) هب نامکاح ، ياورنامرف  ِيا  و  نامیرَک ، ِنیرت  هدنـشخب  ِيا  و  نارگباـسح ، ِنیرتعیرـس  يا  میوج  یم  لّـسوت  وت  هب  نم 

، هبترم یلاع  ِدنمـشناد  نآ  ُرپ ، نایم  یناشیپ  دـنلب  نآ  شیومعرـسپ  شردارب و  ِّقح )  ) هب و  اه ، ناهج  ِمامت  يوس  هب  وت  هداتـسرف  و  ناربماـیپ ،
، تسا نیقّتُم  هاگهانپ  اّربم و  كاپ و  هک  یبتجم  ِنسح  ِّقح )  ) هب و  نایناهج ، ِناوناب  ِرَورـس  همطاف  ِّقح )  ) هب و  نانمؤم ، ياورناـمرف  یلع  ینعی 

ِرویز نیسحلا  نب  یلع  ّقح )  ) هب و  شمولظم ، هداوناخ  و  شلوتقم ، ِنادنزرف  ِّقح )  ) هب و  ءادهش ، ِنیرتیمارگ  نیسحلا  هللادبع  یبأ  ِّقح )  ) هب و 
لئالد و هدننک  راکـشآ  رفعج  نب  یـسوم  و  ناقداص ، ِنیرتوگتـسار  دّمحم  نب  رفعج  و  ناگدـننک ، هبوت  هلبق  یلع  نب  دّـمحم  هب  و  نادـباع ،

نسح و  نایاسراپ ، ِنیرتدهاز  دّمحم  نب  یلع  و  ناگدنوش ، تیاده  يوگلا  هوُسا و  یلع  نب  دّمحم  و  نید ، ِروای  یـسوم  نب  یلع  و  نیهارب ،
ِلآ نامه  راکوکین ، ِنایوگتـسار  نآ  وا ، ِلآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هکنیا  ناگدیرفآ ، ِمامت  رب  ادخ  ِتّجُح  و  نانیـشناج ، ِثراو  یلع  نب 

تراـشب رورـسم و  راگتـسر و  رطاـخ و  ِشمارآ  اـب  نمیا و  وـت ) ِباذـع  زا   ) هک یهد  رارق  یناـسک  زا  تماـیق  رد  ارم  هـکنیا  و  سی ، هـط و 
! ایادخراب دناهتفای ،

يرای نیملاظ  هیلع  رب  ارم  و  هد ، رارق  وکین  هیتآ  ياهتُّما  نابز  رب  ارم  ِمان  و  امرف ، قحلم  نیحلاص  هب  ارم  و  هتشاگن ، نیملسم  هرمُز  رد  ارم  ِمان ) )
نم و ِنیب  و  رادهگن ، رود )  ) نم زا  ار  ناراکمتـس  تسد  و  نادرگرب ، نم  زا  ار  نارگ  هلیح  هلیح  زین )  ) و امرف ، ظفح  نادوسح  ِرکم  زا  و  هد ،
لمع و رد  ِنایوگتـسار  و  ناربمایپ ، ینعی  يدومرف  ماعنِا  اـهنآرب  هک  یناـسک  اـب  هارمه  اـمرفب ، عمج  نییلع  ـالعا  رد  تنمیم  اـب  ِنارورـس  نآ 

! ایادخراب نانابرهم ، ِنیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  نایوکین ، ءادهش و  راتفگ و 
هک یهاگمارآ  نیا  ّقحب  و  تا ، یناهنپ  یهن  ّقح  هب  و  تا ، یعطق  یمتح و  ِمکُح  ّقح  هب  و  تموصعم ، ِربمایپ  ّقح  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت 

اههّصغ مغ و  هکنیا  هدز ، هیکت  نآ  ِبناج  رد  مولظم  ِلوتقم  ِموصعم  ِماما  نیا  و  دـنیآ ، یم  درِگ  وا  رب  ترایز ) تهج  هب  فرط  ره  زا  مدرم  )
هانپ تسا  نازوس  ياهداب  ياراد  هک  تباذـع ) ) شتآ زا  ارم  و  ینادرگرب ، نم  زا  ار  یمتح  ِرَدَـق  اضق و  ِرورُـش  و  یئاـمرف ، فرطرب  نم  زا  ار 

! ایادخراب يرادهاگن ،) و   ) یهد
رکم و زا  و  ناشوپب ، ارم  تَمَرَک  دوج و  هب  و  امرف ، لاحـشوخ  یـضار و  دوخ  يایاطع  هب  و  نادرگ ،) گرزب  ای   ) ناشوپب دوخ  تمعن  اـب  ارم 
ما یگدنز  تّدم  رد  و  امرف ، متیاده  حیحـص  هار  هب  رادرک  راتفگ و  رد  و  امرف ، ظفح  اطخ  شزغل و  زا  ارم  ایادخراب  زاس ، مَرود  دوخ  ماقتنا 

ِنیرتـالاب هب  ارم  شیوـخ  ِمَرَک ) (و  لـضف هب  ناـسرب و  منارورـس  یلاوـم و  هب  ارم  و  شخب ، تیفاـع  اـهیرامیب  اـهدرد و  زا  ارم  و  هد ، تعـسو 
مـشچ ارم  شزغل  و  امن ، مّحرت  ممـشچ  ِکشا  رب  و  امرف ، لوبق  ارم  هبوت  تسرف و  تمحر  وا  ِلآ  دّـمحمرب و  ایادـخراب  اـمرف ، لـئان  اـهوزرآ 
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ِدهشم نیا  رد  ایادخراب  امرف ، حالـصا  میارب  ارم  ِلسن  نادناخ و  و  ياشخبب ، نم  رب  ار  مهانگ  و  نک ، لئاز  ارم  هودنا  نزُح و  و  امرف ، یـشوپ 
هّـصغ مغ و  هن  و  یئامن ، روتـسم  هکنآ  رگم  ار  یبیع  هن  و  یـشخبب ، هکنآ  رگم  ار  یهانگ  راذُگَم  او  میارب  یمارگ ، ّلحم  نیا  رد  ماقمالاو و 

حالـصا رگم  ار  يداسف  هن  و  يرادـب ، یقاـب  رگم  ار  یتلزنم  ردـق و  هن  و  یهد ، ј تـسگ رگم  ار  یقزر  هـن  و  یئاـمرف ، فرط  رب  رگم  ار  يا 
رگم ار  یتّتـشتُم  روما  هن  و  یئاشگب ، رگم  ار  یئانگنت  هن  و  یئامرف ، تباـجا  رگم  ار  یئاـعد  هن  و  ینک ، لـئان  رگم  ار  یئوزرآ  هن  و  یئاـمرف ،

هن و  ینادرگ ، وکین  رگم  ار  یتفـص  قلُخ و  هن  و  یـشخب ، یناوارف  رگم  ار  یلام  هن  و  یئامرف ، مامت  رگم  ار  يرما  هن  و  یئاـمن ، رارقرب  عمج و 
كـاله رگم  ار  ینمـشد  هن  و  یئاـمن ، لـیلذ  رگم  ار  يدوـسح  هن  و  یئاـمرف ، داـبآ  رگم  ار  یلاـح  هن  و  یئاـمرف ، نیزگیاـج  رگم  ار  یقاـفنا 

مـسرتسد رد  (و  یئاـمرف کـیدزن  رگم  ار  يرود  ( ِرما ) هن و  یـشخب ، افـش  رگم  ار  ییراـمیب  هن  و  یئاـمرف ، عـنم  رگم  ار  يّرـش  هـن  و  ینادرگ ،
! ایادخراب یئامرف ، اطع  رگم  ار  يا  هتساوخ  یشهاوخ  هن  و  یئامن ، ( حالصا و   ) عمج رگم  ار  یلالتخا  قّرفت و  هن  و  یهدرارق ،)

! ایادخراب ار ، ترخآ  ِباوث  ایند و  ِریخ  منکیم  تساوخرد  وت  زا  نم 
! ایادخراب امرف ، زاین  یب  قلخ  عیمج  زا  تناسحا  لضف و  هب  و  نک ، ینغتسم  مارح  زا  تلالح  ببس  هب  ارم 

! اهلاراب ار ، میظع  يرجا  و  ابیز ، يربص  كاپ ، حلاص و  یلمع  شخب ، تمالس  ینیقی  عشاخ ، یبلق  دیفم ، یشناد  منک  یم  تساوخرد  وت  زا 
شیوخ دزن  هب  ارم  لمع  و  امن ، هدونـش  مدرم  نایم  رد  ارم  هتفگ  و  امرف ، دایز  نم  رب  تَمَرَک  ناـسحا و  و  نک ، میزور  ار  نم  رب  تتمعن  رکش 

! ایادخراب نادرگ ، لیلذ  راوخ و  ار  منمشد  و  هد ، رارق  يوریپ  دروم  ریخ  ِروما  رد  ارم  هدنامیقاب  ّتنس  و  َرب ، الاب 
ناهانگ و ِتافاثک )  ) زا و  رادب ، ظوفحم  ناَدب  ّرـش  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  زور  هنابـش  تاظحل  یمامت  رد  دنناکین ، هک  وا  ِلآ  دّـمحم و  رب 

یماـمت ارم و  ِناـهانگ )  ) و اـمرف ، دراو  دـیواج  يارــس  رد  و  هد ، مهاـنپ  تباذـع )  ) شتآ زا  و  نادرگ ، اّربـم  كاـپ و  لاـبَو  رزِو و  ینیگنس 
. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  ياشخبب ، ارم  ِنمؤم  ناردارب  نارهاوخ و 

: دوش یم  هدناوخ  زامن  تونق  رد  هک  یئاعد  همجرت 
يدنوادخ زج  تسین  يدوبعم  چیه  تسین ، میظع  راوگرزب و  ِدنوادخ  زج  یئادخ  چیه  تسین ، میرک  ابیکـش و  ِدـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه 
فالخرب مدـقتعم ) دـیحوت  نیا  هب  ، ) دـشاب یم  تساهنآ  ناـیم  اـهنآ و  رد  هک  یتادوجوم  هناـگتفه و  ياـهنیمز  اهنامـسآ و  ِراـگدرورپ  هک 

تیبوبر هب  ندومن  فارتعا  رطاخ  هب  مدقتعم ) دیحوت  نیا  هب  و( دندیزرو ، كرش  دنوادخ  هب  هک  یناسک  بیذکت  تهج  هب  و  ّقح ، ِنانمـشد 
شتردق هب  تیاهن ، یب  ات  تسا  رخآ  و  لّوا ، نودب  تسا  لّوا  هک ) یئادـخ  تسوا  ، ) يو تفارـش  تّزع و  لباقم  رد  عوشخ  عوضخ و  و  وا ،

، دشدهاوخن علّطم  وا  یگرزب  ِتقیقح  رب  يرـشب  لوقع  هدرک ، ذوفن  زیچره  رد  شتمحرم  فطل و  شناد و  هب  و  هدومن ، هبلغ  ءایـشا  مامت  رب 
رب هاگآ  علّطم و  تسوا ) ، ) درک دـناوت  یمن  رّوصت  ینهذ  چـیه  اروا  ِتیفیک  یناعم  و  دـنک ، یمن  كرد  اروا  تاذ  ِهنک  تـالایخ  ماـهوا و  و 

! ایادخراب دراد ، ربخ  ار  اهلد  یناهنپ  اهمشچ و  تنایخ  ناهنپ ، ِروما  مامت  هب  انشآ  و  صاخشا ، ِنطاب 
یتسار هب  و  میوا ، ِتلزنم  ردق و  هب  هاگآ  و  مراد ، نامیا  وا  هب  منک و  یم  قیدصت  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یَّلـص   » تلوسر هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت 

اروا ِندـمآ ) ) ِتراشب هتـشذگ ) ) ناربمایپ یمامت  و  دـنار ، نخـس  وا  يرترب  تلیـضف و  هب  تمکح  هک  يربماـیپ  تسوا  هک  مهدـیم  تداـهش 
: یئامرف یم  نآرق  رد  تدوخ  هچنانچ  دنتخیگنارب ، وا  ِقیدصت  رب  و  دندومن ، توعد  وا  نید  هب  ِندیورگ  هب  ار ) مدرم   ) و دنداد ،

یم یهن  یتشز  زا  دنک و  یم  رما  یئوکین  هب  ار  اهنآ  وا  دنبای ، یم  هتـشاگن  ناشدوخ  ِلیجنا  تاروت و  رد  ار  يو  مان  هک  تسا ) يربمایپ  وا  »)
هک یئاه  تّقـشم  ینیگنـس و  و  دنادرگیم ، عونمم  مارح و  اهنآ  رب  ار  اهیدیلپ  ثئابخ و  لالح و  ناشیارب  ار  بیط  كاپ و  ياهتمعن  دـیامرف ،

ِرَورَـس و  سنا ، ّنج و  يوس  هب  تا  هداتـسرف  دّمحم  رب  تسرف  دورد  سپ  درادیمرب ،» ار  همه  دوب  اهنآ  ندرگرب  ریجنز  نوچ  قباس  نایدا  رد 
ءارهز همطاف  رب  و  دندیزرون ، كرـش  وت  هب  یندز  مهرب  مشچ  ِردق  هب  هاگچیه  هک  ینانآ  شیومعرـسپ ، شردارب و  رب  و  هدـیزگرب ، ِناربمایپ 

، اهناراب تارطق  ددعب  یگشیمه ، نادیواج و  يدورد  نیسح ، نسح و  ینعی  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  رب  و  نایناهج ، نانز  یمامت  ِرَورَس 
رب و  دـندمآ ، تفر و  رد  زور  هنابـش  یکیراـت  ینـشور و  و  دـهدیم ، گرب  مالـس »  » تخرد هک  ناـمز  نآ  اـت  اـه ، هپت  اـههوک و  ِنوگمه  و 
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یـسوم و رفعج و  دمحم و  یلع و  ینعی  دـندومن ، عافد  نیئآ  نید و  میرح  زا  هک  اهنآ  هتفای ، تیادـه  نایاوشیپ  نآ  نیـسح ، ِرهاط  ِنادـناخ 
! ایادخراب تسا ، ربمایپ  هدازرتخد  ِدنزرف  درادیم و  اپرب  ار  داد  لدع و  هکنآ  تّجح ، ترضح  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و 

زا يزاین  یب  و  ار ، تّزع  اب  مأوت  يا  يزوریپ  و  ار ، وکین  يربص  و  ار ، کیدزن  یشیاشگ  راوگرزب ، ِماما  نیا  ِّقح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا 
هک ار  يا  يزور  و  تسنآ ، رد  وت  تیاـضر  يراد و  تسود  وـت  هچنآ  رب  ار  قـیفوت  و  ار ، تیادـه  ِقـیرط  رد  رارمتـسا  ماود و  و  ار ، قیـالخ 

هنوگره زا  یلاخ  و  یتّقشم ، تمحز و  چیه  نودب  دشاب ، یپرد  یپ  رترب و  ناوارف و  راوگشوخ ، نازیر و  اراوگ و  و  كاپ ، لالح و  عیسو و 
و ار ، یتمعن  تیفاـع و  ره  رب  يرازگرکـش  و  ار ، يراـمیب  یـشوخان و  ءـالب و  ره  زا  یتسردـنت  منکیم ) تساوخرد  زین   ) و يدَـحَا ، زا  یتّنم 

هکنآ ات  میشاب ، وت  تاروتسد  ِنابهاگن  هک  یتلاح  رد  و  یئامرف ، حور  ضبق  ار  ام  تعاط  ِلاح  نیرتوکین  رب  دیسر  ارف  ام  گرم  هک  یماگنه 
! ایادخراب نانابرهم ، ِنیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  یناسرب ، تمعن  ُرپ  ياه  تشهب  هب  ار  ام 

، امرف سینا  ترخآ  هب  هد و  رارق  ساره  تشحو و  رد  ایند  زا  ارم  و  تسرف ، تمحر  وا  لآ  دّمحم و  رب 
! اهلاراب تسا ، شخب  سنا  ترخآ  هب  وت  هب  يدنبلد  دیما و  طقف  و  تسا ، از  تشحو  ایند  زا  وت  فوخ  طقف  هکارچ 

رب ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  سپ  وت ، زا  هن  دـشاب  وت  يوس  هب  دـیاب  هیالگ  تیاکـش و  و  وت ، هیلع  رب  هن  تسوت  اب  لیلد  تّجح و 
! ایادخراب هد ، رارق  تیفاع  اب  ار  مراک  نایاپ  و  امرف ، يرای  مدوخ  ِبلاغ  توهش  رب  و  شیوخ ، شکرس  راکمتس و  سفن  هیلع 

رگا هچناـنچ  مزرو ، یم  يراـشفاپ  وت  یهاـنم  رب  رگید ) فرط  زا   ) منکیم و رافغتـسا  وـت  هناـخ  ِرد  یفرط ) زا   ) هک تسا  نم  یئاـیح  مک  نیا 
! اهلاراب تسا ، يراودیما  ِّقح  ِندومن  هابت  نیا  مهاگآ ، ار  وت  ِملح  تعسو  هکنیا  اب  منکن  رافغتسا 

رب سپ  درادـیمزاب ، وت  زا  ِساره  سرت و  زا  ارم  وت  ِتمحر  ِتعـسو  هب  میهاگآ  و  دـنکیم ، سویأم  وت  هب  يراودـیما  زا  ارم  مناهانگ  ترثک ) )
نآ نم  يارب  و  امرف ، بیذکت  تدوخ  زا  ارم  ِتشحو  سرت و  و  امن ، اجرباپ  تدوخ  هب  ارم  يدـنبلد  دـیما و  و  امرف ، تمحر  شلآ  دّـمحم و 

! ایادخراب نامیرک ، ِنیرت  هدنشخب  يا  مراد ، ّنظ  ِنسُح  وت  هب  هک  شاب  نانچ 
رب هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  اـمرف ، اـیوگ  تمکح  هب  ار  مناـبز  و  اـمرف ، دـیؤم  هاـنگ ) زا   ) ظـفح هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دّـمحمرب و 

، دـنیامنن دوخ  يادرف  يزور  رب  مامتها  و  دـننکن ، عیاض  صقان و  نونکا  ار  شیوخ  هرهب  و  دننامیـشپ ، مِدان و  شیوخ  هتـشذگ  ياـه  یهاـبت 
! اهلاراب

نادرگور  ) وت زا  هک  تسا  یـسک  هدـنامرد  ریقف و  و  دـشاب ، جاتحم  وت  يوس  هب  دـیوج و  يزاـین  یب  وت  ببـس  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  ینغ 
ارم و  امرف ، زاین  یب  تدوخ  ببـس  هب  تدوخ  ِقلَخ  زا  ارم  و  وا ، لآ  دّمحم و  رب  امن  تمحر  سپ  دبلط ، يزاین  یب  تقولخم  بناج  هب  هدـش )

! اهلاراب منکن ، زارد  وت  يوس  هب  زج  یتسد  هاگچیه  هک  هد  رارق  نانچ 
تـسُس فیعـض و  نم  ِلمع  هچرگا  دوش ، دیماان  تسوا  ِنابیتشپ  وت  تمحر  وا و  ِهار  ارف  تشگزاب  هبوت و  هکنیا  اب  هک  تسا  یـسک  تخبدب 

! ایادخراب ياشخبب ، نم  رب  مدیما ، تّوق  لابق  رد  ارم  ِلمع  فعض  سپ  تسا ، يوق  نم  رد  وت  ِتمحر  ِدیما  نکل  تسا 
ـالوم و چـیه  هک  منادـیم  نیقی  هب  مه  نم  ضوعرد ) ، ) تسین رت  هاـنگ  رپ  رت و  لدگنـس  نم  زا  تناگدـنب  ناـیم  رد  هک  یناد  ناـنچ  وت  رگا 

هناگی ینابرهم  تمحر و  رد  هک  یسک  يا  سپ  تسین ، رت  عیـسو  وت  زا  شوفع  تمحر و  و  تسین ، رتشیب  وت  زا  شیاطع  لضف و  یتسرپرس 
! ایادخراب تسین ، هناگی  اهنت و  شهانگ  مرُج و  رد  هک  ار  یسک  ياشخبب  يا ،

هب ار  دوخ  ام  یلو  يدومرف  يروآدای  ار  اـم  میتشادـن ، رب  تسد  اـم  یلو  یتشاد  زاـب  ار  اـم  و  میدومن ، یچیپرـس  اـم  يدومرف و  رما  ار  اـم  وت 
لباقم رد  نیا  يرآ )! ، ) میدنارذگ ّدح  زا  ام  یلو  يدومن  دیدهت  ار  ام  وت  میدز ، يروک  هب  اردوخ  ام  يدومرف و  انیب  ار  ام  میدز ، یـشومارف 
میروآ یم  هدروآ و  اجب  هک  یلامعا  هب  و  يرتاناد ، میدومن  ناهنپ  راکـشآ و  اـم  هچنآ  هب  وت  کـیل  دوبن ، یئوکین  شاداـپ  اـم  رب  وت  ناـسحا 

رب میدومن ) عیاض  هک   ) ار وت  قوقح  و  امرفن ، هذخاؤم  ناماه  یـشومارف  اهاطخ و  رب  ار  ام  شلآ و  دّمحم و  رب  امرف  تمحر  سپ  يرت ، هاگآ 
! ایادخراب نکفا ، ام  رب  تتمحر  هدرپ  و  امرف ، مامت  ام  رب  شیوخ  مَرَک  ناسحا و  و  اشخبب ، ام 
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تدوخ لوسر  وا  ِّدج  وا و  يارب  هک  یتَمرُح  ّقح و  نآ  هب  مینکیم  تساوخرد  وت  زا  و  وگتسار ، ماما  نیا  ببس  هب  میئوج  یم  لّسوت  وت  هب  ام 
و تسا ، هتـسباو  نآ  هب  ام  یگدنز  ماوق  هک  ار  تدوخ  يزور  هکنیا  يدادرارق ، دنتمحر  ِتیب  لها  هک  همطاف  یلع و  وا  ردام  ردـپ و  يارب  و 
تردـق و اب  و  ینکیم ، اطع  تعیـسو  هنازخ  زا  هک  یمیرک  نآ  یئوت  هک  ارچ  يزیر ، ورف  یپایپ  ام  رب  تسنآ ، ورگ  رد  ام  لاـیع  لاوحا  ماـظن 

اسر ام  ترخآ  يارب  و  حالـص ، بجوم  ام  يایند  يارب  هک  میناهاوخ  ار  یقزر  وت  زا  ام  و  ینکیم ، مورحم  یهاوخب ) ار  هکنآ   ) شیوخ ِناوت 
! ایادخراب دشاب ، فافک  هیام  و 

نانآ هچ  ار ، تاملـسم  نیملـسم و  مامت  و  ار ، تانمؤم  نینمؤم و  عیمج  و  ار ، ام  نیدـلاو  ام و  ياشخبب  و  تسرف ، تمحر  شلآ  دّـمحمرب و 
. امرف ظفح  خزود )  ) شتآ باذع  زا  ار  ام  امرف و  اطع  هنـسح  ام  هب  ترخآ  ایند و  رد  و  دناهتـشذگرد ، هک  اهنآ  هچ  دنا و  تایح  دیق  رد  هک 

: تاحیبست همجرت 
تادوجوم همه  زا  دنوادخو  تسین ، هللازج  يدوبعم  چـیه  و  تسا ، ادـخ  يارب  اهـشیاتس  یمامت  و  میامن ، یم  دـیجمت  حـیبست و  ار  دـنوادخ 

: دوش یم  هتفگ  زامن  زا  دعب  هک  ياهلمج  همجرت  دوش .) فیصوت  هکنآ  زا   ) تسارت گرزب 
. داب امش  رب  دنوادخ  ِتاکرب  تمحر و  دورد و  و  دیازفیب ، تیب ) لها   ) امش ِفرش  تّزع و  رد  دنوادخ 
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. مالسلا هیلع  نیسحلا  ثوعبم   4

. مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ةدایقب  ۀفوکلا  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  ةروث  لحارم  لوال  ۀلیلحت  ۀسارد 
. نیدباع یلع  دمحمل 

. مس ۀیملعلا 1366ش 1987 256ص 24 هزوحلا  یف  نیسردملا  ۀعامج  مق :
. ةروثلا نع  نوفلختملا   5

. یفصالا يدهم  دمحم  خیشلل 
(. ۀیسرافلاب (. ) همان راتخم   ) راتخم مایق  یخیرات  یبدأ  نهک  نتم  نیسحلا س 1 ع 2 6  ۀلاسر 

490ص. ءاجر 1368ش 25 + یگنهرف  رشن  زکرم  نارهط : يزیگنچ . دمحم  دادعا :
یلحلا امن  نبا  هللا  ۀبه  ءاقبلا  یبأ  نب  رفعج  نب  دمحم  نیدلا  بیجن  نب  رفعج  نیدلا  مجن  خیـشلا  یلحلا . امن  نبال  لتقم .) . ) نازحءالا ریثم   7
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ت 645ه.
ۀیرجح 93ص  1318ه 335 + نارهط : یف : عبط 

ۀیرجح 1326ه 7987ص 56ص 21م  یبمب : نیسحلا .) راث  ذخال  نیعلا  ةرق  عم : )
(. یحیرطلا یلوملادبع  خیشلا  میدقت :  ) مس ۀیراجتلا 1369ه 134ص 21 بتکلا  راد  فرـشالا : فجنلا  فوهللا .) فنخم و  یبأ  لتقم  عم : )

: قیقحت  ) يدهملا مامالا  ۀسردم  مق :
(. يدهملا مامالا  ۀسردم 

. راونالا راحب  نم  رشاعلا  دلجملل  امضنم  ناریا  یف  باتکلا  عبط  امک 
: رظنا

ۀیفجنلا 299 300 تاعوبطملا  مجعم  یبرعلا 784  راشم  سرهف  ۀعیرذلا 34919 2222  نونکملا 4282  حاضیا 
. ۀنیسحلا سلاجملا   8

. ۀینغم داوج  دمحم  خیشلل 
. دیدجلا رایتلا  راد  توریب :

. ۀیوبنلا ةرتعلا  بئاصم  بقانم و  یف  ۀینسلا  سلاجملا   9
یلماعلا ت 1371ه. ینیسحلا  نیمالا  نسحم  دیسلل 

1963م. توریب :
. مس نامعنلا ط 3 24 راد  فرشالا : فجنلا 

ۀیردیحلا 1385ه. ۀبتکملا  فرشالا : فجنلا 
. مس 21 فراعتلا ط 5 1394ه 764ص 14 * راد  توریب :

. یضرلا ۀبتکم  مق :
. یناهفصالا يوسوملا  مساقلا  وبأ  ۀیسرافلا  یلا  همجرت  دق  و 

يرغلا 2607 ءارعش  لاجرلا 1862  فراعم  ۀعیرذلا 36119  رظنأ :
. مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسحلل  بطخلا : ۀعومجم   10

. ربش داوج  دیسلا  میدقت :
ۀثیدحلا 1384ه 32ص. يرغلا  ۀعبطم  فرشالا : فجنلا 

. ۀینیسحلا ةروثلا  یف  تارضاحم   11
. یمشاهلا دومحم  دیسلل 

مالسالا 2. يده  نم  ۀلسلس   ) مس یمشاهلا 1983 110ص 21 دومحم  دیسلا  بتکم  ۀسدقملا : مق 
. ۀینیسحلا سلاجملا  یف  تارضاحم   12

. یشاکلا باهولا  دبعل 
. مس ءارهزلا ط 1 1975م 164ص 24 راد  توریب :

یضرلا 1405ه 164ص 24م. تاروشنم  مق :
(. یسراف . ) يوما رصع  ءهنیآ  یفقث  راتخم   13

. یلطوب رخلا  نسح  یلع  روتکدلل 
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. یئابطابط یقن  یلع  دیس  ریم  نب  لضفلاوبا  ۀمجرت :

. مس هدیدپ 1345ش 303ص 17 تاراشتنا  نارهط :
راشم 4634 سرهف  رظنأ :

. یفقثلا راتخملا   14
. يومالا رصعلا  ةآرم 

. یلطوب رخلا  نیسح  یلع  روتکدلل 
(. برعلا مالعأ   ) رصم 1976م ۀبتکم  ةرهاقلا :

. راونالاراحب لتقم  نم  راتخملا   15
. مالسلا هیلع  نیسحلا  ةروث  ثادحال  زجوم  یقئاثو  ضرع 

. یمالسالا رکفلا  عمجم  دادعا :
1990م 174ص. یمالسالا 1369ش =  باتکلاراد  مق :

(. ۀیسرافلاب  ) مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ناسنا  قوف  نامدرم   16
. یشیرق ربکا  یلعل 

یمالسالا 1358ش 304ص. غیلبتلا  راد  مق :
(. یسراف . ) هفوک ینافوط  تختیاپ  رارسا  لیقع و  نب  ملسم   17

. يا هرمکسلا  يرمیصلا  بلاط  یبا  نب  لیلخ  ازریمل 
. مس 712ص 21 1328ش 54 + نارهط :

ۀیمالسا 1352ش. نارهط :
1367ش 712. نارهط :

راشم 4751 سرهف  ۀعیرذلا 2421  رظنأ 
. ءالبرک تاتویب  نیسحلا و  دهشم   18

(. 1910م  ) رهلا دیجمل 
1962م 1964م 4ج. ءالبرک :

 <. یسراف  > مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  جح و  رارسا  رد  نیمرحلا  حابصم   19
. یئوکسا هداز  زامنشیپ  نیدباعلا  نیز  نب  رابجلادبع  دنوخالل 

1323ه 459ص. سیلفت :
1322ه 478. سیلفت :

. ۀیرجح 459ص  زیربت :
. ۀیرجح 1329ه  زیربت :

. ءالبرک ۀلطب  عم   20
. ۀینغم داوج  دمحم  خیشلل 

داوجلا ط 4 1984م. راد  توریب :
. هتضهن یف  نیسحلا  عم   21
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. ردیح دسأ  خیشلل 
تاعوبطملل ط 3 1399ه 336ص. فراعتلا  راد  توریب :

. خیرات هزجعم   22
(. ۀیسرافلاب مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  ةداهش  لوح  )

. يا هرمکلا  لیلخل 
. مس ج 5 400ص 24 ناریا :

ۀیمالسا 1354ش 1976م ج 6 480ص. نارهط :
. مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  نع  بتک  ام  مجعم   23

(. تیبلا لهأ  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم  نم  سماخلا  مسقلا  وه  (و 
. یناطحقلا یعافرلا  لابجلا  دبعل 

(. باتکلا اذه  وه  (و 
(. یسراف  ) مالسلا هیلع  نیسحلا  تفرعم   24

. يدورهاش یلالج  نیسحل 
. مس 1366ش 1987م 328ص 21 دهشم :

(. یسراف  ) مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  مجنپ : موصعم   25
. لضاف داوجل 

. مس یملع 1337ش 421ص 21 ربکا  یلع  نارهط :
راشم 4825 سرهف  رظنأ :

. ءاکبلا حاتفم   26
(. فنخم یبا  لتقم  ۀمجرت  یسراف  )

. یلوفزدلا يوسوملا  رقاب  دمحم  نب  رهاط  دمحمل 
. ۀیرجح 1322ه 240ص  ناریا : یف : عبط 

يوزنمل 4548 یسراف  یطخ  ۀعیرذلا 32121  رظنأ :
(. یسراف  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ءهرابرد  یتالاقم   27

قفش 1357ش 180ص. تاراشتنا  مق :
. فنخم یبال  ( ۀیسرافلاب .) مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم   28

. يراصنأ قداص  دمحم  رقاب و  دمحم  ۀمجرت 
. مس باتکلا 1364ش 320ص 24 راد  مق :

. نیسحلا لتقم   29
. ءاطغلا فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیشلل 

(. ءاطغلا فشاک  لآ  فیرش  دمحم  میدقت :  ) ۀیردیحلا ط 1 1384ه 128ص ۀعبطملا  فرشالا : فجنلا 
. نیسحلا لتقم   30

مزراوخ ت 1370ه. بطخا  یمزراوخلا و  بیطخلاب  فورعملا  یمزراوخلا  یکملا  یفنحلا  دمحأ  نب  قفوملا  دیؤملا  یبا  نیدلا  ءایضل 
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. ءالبرک ثیدح  وأ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم   31
. مرقملا يوسوملا  قازرلادبع  دیسلل 

. مس ۀیردیحلا 1367ه 268ص 21 ۀعبطملا  فرشالا : فجنلا 
ط 2 1376 ط 3 1383ه 488ص. فرشالا : فجنلا 

یمالسالا ط 5 1399ه 1979م 408ص. باتکلا  راد  توریب :
. مس ۀثعبلا 13661987م 412 24 ۀسسؤم  نارهط :

. ءاروشاع موی  نیسحلا  ۀعقو  ناونعب : هرکذ  یف ج 25ص 135 ۀعیرذلا 2522 31 و  رظنأ :
. فطلا ۀعقاو  وأ  نیسحلا  لتقم   32

(. 1318 1393ه  ) مولعلا رحب  یقت  دمحم  دیسلل 
. مولعلا رحب  یقت  دمحم  نب  نیسح  دیسلا  قیلعت : میدقت و 

نیملعلا 1398ه. ۀبتکم  فشءالا : فجنلا 
. فراعتلاراد توریب : ءارهزلا 1985م 1986  راد  توریب :

. سابعلا لضفلا  یبا  لاوحا  یف  ساسالا  نیکم   33
(. رمحأ تیربک  فلؤملا : باتک  نم  ثلاثلا  ءزجلا  یه  ۀلاسرلا  هذه  سابعلا و  لضفلا  یبأ  ةایح  یف  یسراف  )

ینئاقلا ت 1352ه. يدنجریبلا  نسح  دمحم  نب  رقاب  دمحم  خیشلل 
نم 1پ 11پ. ۀعومجم 3417 مقب  یشعرملا  یف : ۀخسن 

. ناریا یف  عبط 
ۀعیرذلا 18222 یشعرملا 2029  تسرهف  رظنا :

. نیسحلا ةروث  نم  حمالم   34
. نیدلا سمش  يدهم  دمحم  خیشلل 

ص 39 42 س 1 ع 2(13801ه ) فرشالا ) فجنلا   ) ءاوضالا
. یلماعلا ینیمالا  نسحم  دیسلل  مالسلا  هیلع  دیهشلا  نیسحلا  یثارم  یف  دیضنلا  ردلا  قحلم   35

(. فلؤملل دیضنلا  ردلا  عم :  ) مس 1346ه 76ص 21 ادیص :
ۀعیرذلا 19822 رظنأ :
. ۀینیسحلا ۀمحلملا   36

. يرهطملا یضترم  خیشلا  دیهشلل 
ۀیمالسالا 1410ه 1990م 3ج. رادلا  توریب :

. مس 382ص 24 + 265 1990م 3ج 281 + ۀیمالسالا 1411ه =  تاساردلل  یملاعلا  زکرملا  مق :
. ۀیمالسا ءاروشاع  لجأ  نم   37
. هللا لضف  نیسح  دمحم  دیسلل 

کل 4. انرتخا   ) ءارهازلا ط 1 1400ه 1980م راد  توریب : يرخا 155 167  عیضاوم  ۀیمالسا و  قافآ  یف :
. ۀینیسحلا ةروثلا  یحو  نم   38

. ینسحلا فورعم  مشاهل 
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. مس ملقلا 200ص 24 راد  توریب :
. عومدلا جاهنم   39

. یناگیاپلگ ینرق  یلعل 
رکفلاراد ط 3 1369ش 472. مق :

. مالسالا یف  مسارملا  مساوملا و   40
. یلماعلا یضترم  رفعج  دیسلل 

. یمالسالا مالعالا  ۀمظنم  نارهط :
. ۀینیسحلا بکاوملا   41

. یناقماملا هللادبع  خیشلل 
. ۀیرجح ۀیوضترملا 1345ه 17ص  ۀعبطم  فرشالا : فجنلا 

. ۀینیسحلا بکاوملا   42
. ءاطغلا فشاک  نیسح  دمحم  خیشلل 

(. ۀعومجم عم   ) 1335 ه فرشالا : فجنلا 
. مس 1345ه 28ص 21 فرشالا : فجنلا 

ۀعیرذلا 23223 رظنأ :
(. یسراف . ) درک مایق  هب  راداو  ار  نیسح  ماما  هک  یتابجوم   43

. يرهطم یضترم  یتیآ و  میهاربا  دمحمل 
1977م 176ص. نارهط :

(. ۀیسرافلاب  ) ءالبرک مایق  زا  ثحب  عبانم  تاعوضوم و   44
. یثدحم داوجل 

1990م 48ص. رشنلا 1369ش =  بطلا و  زکرم  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  نارهط :
. خیراوتلا خسان   45

(. یسراف مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  لاوحا  رد  بهذملا  زارط  )
: یف عبط  یناثلا  رهپس  یقت  دمحم  نب  یلق  سابعل 

و 1347ش 474ص  ریبـکریما 157 + ت  ۀـیرجح و د . و 323ص  ۀـیرجح و 1323ه  ۀـیرجح و 1319ه 398ص  1315ه 408ص  نارهط :
. ۀیرجح یبمب 1322ه 660ص  يدوبهبلا ) رقاب  دمحم  حیحصت :  ) ۀیمالسا ط 6 680ص و 1364ش 682ص

. خیراوتلا خسان   46
(. مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیسب  صاخلا  سداسلا  دلجملا  یسراف  )

. رهپس یقت  دمحم  کلملا  ناسلل 
: یف عبط 

ۀیرجح و 1377ه ۀیرجح و 1337ه 520ص و 1348ه 547  ۀـیرجح و 1324ه 550  ۀـیرجح و 1312ه 550ص  1307ه 550ص  نارهط :
(. يدوبهبلا رقاب  دمحم  حیحصت :  ) ۀیمالسا .ت  دو 400ص  + 398

. ۀیرجح 1318ه 550ص  زیربت :
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805ص. 1377ه 398 + مق :
. ۀیرجح 1309ه 550ص  یبمب :

جم 6 398ص. نم  ۀیمالسا ط 3 1368ش ج 4 نارهط :
ۀیمالسا ط 3 1368ش ج 6 398ص. نارهط :

جم 6 400ص. نم  ۀیمالسا ط 3 1368ش ج 2 نارهط :
. ۀینیسحلا ۀسایسلا  نم  ةذبن   47

(. 1294 1373ه  ) ءاطغلا فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیشلل 
. مس ۀیولعلا 1349ه 43ص 21 ۀعبطملا  فرشالا : فجنلا 

. مس باتکلاراد 109ص 17 ۀسسؤم  مق :
هیلع نیـسحلا  هللادبع  ابا  یناگدنز  بختنم  بئاصملا  ۀـبخن  ۀـیفجنلا 358 48  تاعوبطملا  مجعم  ۀعیرذلا 3724  يرغلا 1218  ءارعـش  رظنأ :

(. یسراف  ) مالسلا
. یفحص دمحم  دیسلل 

(. یفحص دومحم  مامتهاب :  ) 1347ش 335ص مق :
. مولظملا نیسحلا  هللادبع  یبا  لتقم  یف  مومهملا  سفن   49

. یمقلا سابع  خیشلل 
. ۀیرجح 1355ه 336ص  نارهط :
ۀیمالسا 1368ه 394ص. نارهط :

. ۀیرجح مس  1350ه 337ص 21 نارهط :
(. يداتسا اضر  خیشلا  قیقحت :  ) مس یتریصب 1405ه 718ص 24 ۀبتکم  مق :

. اروشاع خیرات  رد  نانز  شقن   50
(. ۀیسرافلاب مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  ةروث  یف  ةأرملا  رود  )

. یمئاق یلعل 
قفش 1360ش 111. مق :

. ةداهشلا جهن   51
(. مالسلا هیلع  نیسحلا  ةروث  لوح  )

. ینسحلا یضترمل 
. مس ءافولا 1404ه 1984م 260ص 24 ۀسسؤم  توریب :

. نیسحلا ۀضهن   52
للحی دیدج  یعامتجا  زرطب  رداصملا و  قثوأ  نم  ةذوخأم  مالسلا  امهیلع  یلع  نبا  نیسحلا  اندیس  ۀعجاف  لوح  ۀیخیرات  ثداوح  ۀلـسلس  وأ 

. هباب یف  دیرف  یفسلف  بولسا  یلع  عیاقولا  للعی  و 
. یناتسرهشلا ینیسحلا  نیدلا  ۀبه  فیلأت :

مالسلا ط 1 1345ه 1926. راد  ۀعبطم  دادغب :
. مس ج ص 24 + 134 حیقنت 1355ه 1937م ح +  تافاضاب و  ةریزجلا ط 2 ۀعبطم  دادغب :
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. مس ۀیردیحلا ط 3 1946م 125ص 24 ۀعبطملا  فرشالا : فجنلا 
ط 5 1969م. دادغب :

. مس یضرلا ط 2 1363ش 185ص 24 فیرشلا  تاروشنم  مق :
(. ۀیزیلگنالا ۀیسرافلل و  مجرت  )

. ۀینیسحلا ۀضهنلا  يرغلا 7610 53  ءارعش  ۀعیرذلا 43024  رظنأ :
. بیغتسد نیسحلادبع  دیسلا  دیهشلل 

. ۀیمالسالا رادلا  توریب :
(. ۀیسرافلاب . ) شیادخ اب  تافرع  نابایب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شیاین   54

(. 1302ه  ) يزیربت يرفعج  یقت  دمحمل 
1361ش 139ص. جع )  ) رصع یلو  نارهط :

. ردیح دسأ  خیشلل  نیسحلا . ةرجه   55
. ءایبنالا ثراو  ص 1008 1009 56  س 2 ع 35 39(13672ه 194712م ) فرشالا ) فجنلا   ) نایبلا

. یفصالا يدهم  دمحم  خیشلل 
. عبطلا تحت 

. مق یف  ۀینیسحلا  تاساردلا  زکرم  نع : ردصیس 
. مالسلا هیلع  نیسحلا  مامالا  ةروثل  ۀیمسرلا  قئاثولا   57

. ینیوزقلا نیسحلا  میرکلادبع  دیسلل 
. مس ردصلا 1363ش 1984م 264ص 21 دیهشلا  ۀبتکم  مق :

(. ۀیسرافلاب  ) نیسحلا صئاصخ  همجرت  یف  نیبجتنملا  لئاسو   58
. يزیربت رادمتعیرش  ربکا  یلع  نب  نیسح  ازریم  ۀمجرت  يرتشوش  نیسح  نبرفعج  خیشلل 

. مس ۀیرجح 24 1308ه  نارهط :
. یلحر ۀیرجح 243ص  1320ه  نارهط :

. مارحلا مرحم  ثداوحلا : عیاقولا و   59
. یبوبلم رقاب  دمحمل 

1990م ج 2 419ص ج 3 387ص. ملعلاراد ط 4 1369ش =  مق :
. مالسلا هیلع  نیسح  يافو  اب  نارای   60

(. ۀیسرافلاب مالسلا  هیلع  نیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ۀمجرت  )
. يوامس يرهاط  دمحم  خیشلل 
. یناورسخ اضر  یلع  ۀمجرت :
. مس 196ص 21 ج +  نارهط :

راشم 5578 سرهف  رظنأ :
(. یسراف . ) مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  دیواج  دیهش  سدقم  مایق  نوماریپ  رصتخم  یسررب  کی   61

. هط لآ  نسح  یمیرک و  نیسح  يرعشا و  نیسح  دمحمل 
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. مس ط 2 1350ش 123ص 21 نارهط :
(. یئابطابطلا ۀمالعلا  میدقت  )

(. یسراف . ) اروشاع زور  بش و  کی   62
. يا هرمک  لیلخ 

ریبک 1362ش 226ص. ریما  نارهط  عبط 
متشه دلج  یعافر  رابجلا  دبع  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم 

( نینسح هرابرد  ) یبرع یپاچ  ياهباتک 

نیسحلا نسحلا و  ناماما : . 1
یعقر 143ص. پاچ 1393ق  یسّردم  يداه  دیس 

نسحلا یلع و  نامامالا : . 2
ءارهزلا 1412ق. راد  توریب  یلیسع  دیعس 

نیسحلا نسحلا و  . 3
(. مالسالا 10 لاطبا  صصق  يرس  زا   ) یبلح 1955م 64ص یباب  یفطصم  هناخپاچ  هرهاق 

ادعق وا  اماق  نا  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  . 4
ءارهزلا 1412ق. راد  توریب  مولعلا  رحب  دمحم  دیس 

ادعق وا  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  . 5
مق يزاریش  ینیسح  دمحم  دیس 

یعقر 40ص. ءادهشلا  دیس  تئیه 
 ْ هّللا لوسر  اطبس  نیسحلا  نسحلا و  . 6

(. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  باتک  نیا   ) یعقر 168ص هیملعلا 1395ق  بتکلا  راد  توریب  يرصم  اضردمحم 
امهیفقوم یف  ناطبسلا  . 7

یعقر 150ص. یضترملاراد 1406ق  توریب  يرصان  رقاب  دمحم  همدقم : م1408ق )  ) يونهکل يوقن  یقنیلع  دیس 
نیسحلا نسحلا و  لوسرلا : اطبس  . 8

یعقر 208ص. رشنلاو  ۀعابطلا  ةراجتلل و  داحتالا  ۀکرش  هرهاق  دوعسموبا  ظیفحلادبع 
نینسحلا یلع و  ةداهش  یف  نیلقثلا  متام  . 9

. دنه دابآ  ردیح  م ح 1328ق )  ) يدابآ ردیح  ینامکرت  یلع  مساق  نب  دمحم  نامزلا  نسح 
(. هیبرعلا ص445 هبتکملا  یف  تیبلا  لها   ) انثارت ش19 ص114 هلجم 

نیسحلا نسحلا و  نیمامالا  لاوحا  یف  نیطبسلا  یلاعم  . 10
198ص.  » يریزو 2ج 282 یشرق 1356ق  یشورف  باتک  زیربت  یناردنزام  يریاح  يدهم  دمحم  خیش 

ج11)  ) قحلا قاقحا  تاقحلم  . 11
ینیسح نیدلا  باهش  دیس  هّللا  تیآ 

يریزو 648ص. یفجن 1403ق  هّللا  تیآ  هناخباتک  مق  1315 1411ق )  ) یفجن یشعرم 
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ع)  ) نیسحلا نسحلا و  هیدلو  نینمؤملاریما و  بقانم  . 12
رصم 1280ق.

انثارت ش25 ص85. هلجم 
(ع) نینسحلا بلاطیبا و  نب  یلع  بقانم  . 13

(. تسا هدیسر  پاچ  هب   ) یقشمد یلکرز  یفطصم 
(. هیبرعلا ص617 ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها   ) انثارت ش26 ص106 هلجم 

نینسحلا ةداهش  یبنلا و  دلوم  یف  نیعلارون  . 14
. دنه يوما  يریبز  یلع  ردنلق 

هیبرعلا ص656. ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها 

ع)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هراب  رد  یسراف  یپاچ  ياهباتک 

 { نیسح ماما  نسح و  ماما  . 1
داشرا گنهرف و  ترازو  نارهت  مجنپ  پاـچ  یمالـسا  داـشرا  ترازو  همجرت  1284 1371ق )  ) یلماع نیما  نسحم  دیـس  همـالع  هّللا  تیآ 

يریزو 312ص. یمالسا 1366 
 { نیسح ماما  نسح و  ماما  . 2

یعقر 206ص. مالسا 1343  رشنلا  راد  مق  1345 1417ق )  ) ینالیگ فصاو  دمحم  همجرت  يرصم  اضردمحم 
 { نیسح ماما  نسح و  ماما  . 3

یعقر 40ص. نوتسلهچ 1352  دجسم  هناخباتک  نارهت  13371416ق )  ) دیعس نسح 
؟ تشذگ هچ  نیسح }  ماما  نسح و  ماما  رب  . 4

يریزو 240ص. يدهاز 1372ش 1414/ق  تاراشتنا  مق  یناشاک  يوسوم  نسح  دمحم  دیس 
 {( نینسح تداهش  یناگدنز و  حرش   ) نیتداهشلا ریرحت  . 5

م1281ق)  ) يروپناک یـسنویادب  هّللا  ۀکرب  خیـش  نب  یفـشک  هّللا  ۀمالـس  دمحم  همجرت  1159 1239ق )  ) يوـلهد هّللا  یلو  نب  زیزعلادـبع 
ونهکل 1882م. موس  پاچ 

هدوب و ودرا  نابز  هب  هک  تسا  نیتداهشلا  ّرس  حرش  همجرت و  باتک  نیا   ) يروتسا ج2 ص965و966 فیلأت  يانبم  رب  یسراف  تایبدا  كر :
(. تسا هدیسر  پاچ  هب  لاس 1296ق  هب  روپنرهس  رد 

ءادهشلادیس مایق  یبتجم و  ماما  حلص  ای  نیطبسلا  ۀسایس  . 6
يریزو 400ص. مق 1369  یناغفا  یسرو  لضاف 

 { نیسح ماما  مایق  نسح و  ماما  حلص  . 7
یعقر 37ص. قح 1356  هار  رد  هسسؤم  مق  ناگدنسیون  هورگ 

نیطبسلا بئاصم  . 8
107ص.  » زیربت 2ج 171 پاچ  يدرجورب  رین  ربکا  یلع  نب  رغصا  یلعالم 

ع)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هرابرد  یبرع  یطخ  ياه  باتک 
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 { نیسحلا نسحلا و  رابخا  . 1
(. م315ق  ) یفسن ینیثرو  دبعم  نب  هیودمح  نب  دسا  ثراحوبا 

نیفلؤملا ج2 ص240. مجعم 
 { نیسحلا نسحلا و  نیدیهشلا  رابخا  . 2

سنوت هنوتیزلا )  ) هاگـشناد هیدـمحا  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخـسن  ( ) م974ق  ) یلع نب  دـمحم  نب  دـمحا  یکم  یعفاـش  یمتیه  رجح  نـبا 
(. تسا دوجوم  هعومجم ش5031  نمض 

انثارت ش1 ص17. هلجم 
مهنع هّللا  یضر  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  رابخا  . 3

نب دمحم  رکبوبا  يدادغب  جلثلا  یبا  نبا 
(. م ح325ق  ) دمحم نب  دمحا 

یشاجن ج2 ص299. لاجر 
نینسحلا لئاضف  یف  نیرینلا  قارشا  . 4

(. تسا دوجوم  خیرات ) مق   ) هب ش1414 رصم  بتکلا  راد  رد  نآ  یطخ  هخسن  ( ]؟[
انثارت ش2 ص42. هلجم 

 { نیسحلا نسحلا و  یلا  بسن  نم  رکذب  نیعلا  رارقا  . 5
(. 1145 1205ق  ) يرصم یفنح  يدیبز  ینیسح  یضترم  دمحم  دیس 

مالعالا ج7 ص70.
نآرقلا یف  نینسحلا  ۀماما  . 6

. ملعم نسحم 
مسوملا ش9 10 ص428. هلجم 
هقیدصلا امهّما  یلع  نینسحلا  لیضفت  . 7

(. م1216ق  ) یناهبهب دیحو  نب  یلعدمحم  اقآ 
هعیرذلا ج4 ص359.

نیطبسلا ینب  ةرخافم  نع  نیسحلا }  نسحلا و  هیزنتب  نیعلا  نسر  هیبنت  . 8
(. 1071 1139ق  ) یلماع يوسوم  ردیح  دمحم  دیس 

هعیرذلا ج4 ص449.
نیسحلا نسحلا و  رکذ  . 9

(. م332ق  ) يرصب يدزا  يدولج  یسیع  نب  دمحا  نب  ییحی  نب  زیزعلادبع  دمحاوبا 
یشاجن ج2 ص56. لاجر 

 { نیسحلا نسحلا و  نیدیهشلا  نیطبسلل  ام  رکذ  . 10
(. دراد دوجو  مجارت )  ) هب ش34 مارحلا  هّللا  تیب  فیرش  مرح  هناخباتک  رد  نآ  زا  يا  هخسن  ( ]؟[

انثارت ش4 ص101. هلجم 
هنجلا لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  هلوق ْ  ینعم  یف  ۀلاسر  . 11
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. ینارحب روفصع  لآ  نسحم  خیش 
نینسحلا ۀلاسر  . 12

(. م1105ق  ) يرصم یطالب  يزاین  یلع  نب  دمحم 
نیفراعلا ج2 ص305. ۀیده 

نیسحلا نسحلا و  یف  ۀلاسرلا  . 13
(. 182 262ق  ) يدادغب یسودس  روفصع  نب  تلصلا  نب  هبیش  نب  بوقعی  فسویوبا 

یشاجن ج2 ص429. لاجر 
نیسحلا نسحلا و  نیناحیرلا  . 14

(. م ح360ق  ) يزمرهمار دالخ  نب  نمحرلادبع  نب  نسح  دمحموبا 
میدن ص255. تسرهف  همجرت 

نیسحلا نسحلا و  مجارت  یف  نینیعلا  ةّرق  . 15
رد نآ  مـلیف  ورکیم  لـصوم و  ياـه  هناـخباتک  زا  یکی  رد  هـقرو  رد 89  نآ  یطخ  هخــسن  ( ) 1232ق دعب م   ) یلـصوم يرمع  نیـسای  خیش 

(. تسا دوجوم  یقارع  یملع  عمجم  دادغب و  هاگشناد  هناخباتک 
انثارت ش18 ص65. هلجم 

نیطبسلا لئاضف  یف  نیرحبلا  عمجم  . 16
981ق. شراگن : خیرات  م1031ق ) ( ) ییاهب خیش  رصاعم   ) يریاح يوضر  ینیسح  هّللا  ۀمعن  نب  یلو  دیس 

 { نیسحلا نسحلا و  دالوا  یف  رجشم  . 17
(. 1145 1205ق ( ) سورعلا جات  بحاص   ) یفنح يدیبز  ینیسح  یضترم  دمحم  دیس 

مالعالا ج7 ص70.
نسحلا نع  يور  نم  باتک  . 18

 { نیسحلا و 
(. 249 333ق  ) دیعس نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  يدوراج  يدیز  هدقع  نبا 

یشاجن ج1 ص240 لاجر 
نینسحلا ةداهش  یف  نینیعلا  ةراظن  . 19

. يدابآ ضیف  يدنه  یلع  ردیح  خیش 
ۀیبرعلا ص644. ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها 

یمق يراصنا  نیدلا  رصان  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  همانباتک 

هقباسم

هقباسم

يدـهلا حابـصم  مان  هب  يا  هقباسم  ینیـسح ، تضهن  مالـسا و  هیلع  نیـسح  ماما  فراـعم  اـب  نادـنمقالع  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  ياتـسار  رد 
لاس ره  هک  یشک  هعرق  رد  دشاب ) یم  ناترایتخا  رد  رازفا  مرن  رد  هک  ینوتم  زا  هدافتسا  اب   ) تالاوس هب  ییوگخـساپ  اب  ات  ددرگ  یم  رازگرب 
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هللادبع ابا  ترضح  يرادازع  مایا   ) مارحلا مرحم  لوا  و  مالسلا ) هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  تدالو  زور  لاس   ) نابعـش رد 3  تبون  ود 
. دیدرگ دنم  هرهب  دشاب  یم  زکرم  نیا  تالوصحم  رگید  زا  هک  نآ  سیفن  زیاوج  زاو  هدرک  تکرش  ددرگ  یم  رازگرب  مالسلا ) هیلع  نیسح 

هرامش هب  ام  يارب  ای 2 د  1 ب  دننام : لاثم  روط  هب  ار  تالاوس  باوج  تالاوس ، هعلاطم  زا  سپ  نازیزع  امش  تالاوس : هب  ییوگخساپ  هوحن 
دییامن لاسرا  کمایپ 30009900000110 

http: یتنرتنیا تیاس  هب  لاس  ره  مرحم  لوا  ههد  نابعش و  زا 3 دعب  هتفه  کی  دیناوت  یم  نازیزع  امش  هقباسم : یشک  هعرق  زا  عالطا  هوحن 
. دیوش علطم  دنا  هدش  هدنرب  هقباسم  یشک  هعرق  رد  هک  یناسک  مان  زا  دییامن و  هعجارم   //ghaemiyeh.com

هقباسم تالاوس 

؟ دوب هچ  مالسا  يارب  يونعم  يالب  نیرتگرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  (1
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرب  دای  زا  فیرحت د ) مدرم ج ) ینید  یب  ملاظ ب ) مکاح  فلا :

؟ دوب هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  زا  فده  (2
ندرک رانک  رب  مدرم د ) يارب  ماکحا  يدروآدای  حیحص ج ) طخ  هب  یمالسا  هعماج ي  ندنادرگزاب  یمالـسا ب ) تموکح  لیکـشت  فلا )

تفالخ زا  دیزی 
مالـسا دیایب و  اک  رـس  رب  دیزی  لثم  یمکاح  هک  یتقو  نآ  تفگ ! دوردب  درک و  یظفاحادخ  مالـسا  زا  دیاب  رگید  تسیک ؟ زا  مالک  نیا  ( 3

! دوش التبم  دیزی ، لثم  یمکاح  هب 
هیفنح نب  دمحم  ریبز د ) نب  هللا  دبع  مالسلا ج ) هیلع  نسح  ماما  مالسلا ب ) هیلع  نیسح  ماما  ( فلا

؟ دننک یم  نایب  يزیچ  هچ  انیع  ار  دوخ  مایق  زا  فده  دوخ  همان  تیصو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ءاقل مایق  زا  فده  ج ) تسا . حالـصا  يارب  مه  ام  مایق  نیا  مینک و  مایق  میهاوخ  یم  ب ) میـسرب . تموکح  هب  دـیاب  امتح  مایق  نیا  زا  فلا )

دراوم همه  تسا د ) هللا 
. دوب راوتسا  ینامیا  ذفان و  یتریصب  ياراد  سابع ، ام  يومع  ؟ تسا هدومرف  سابع  ترضح  فیصوت  رد  ار  هلمج  نیا  موصعم  ماما  مادک  (4

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مالسلا د) هیلع  قداص  ماما  مالسلا ج) هیلع  رقاب  ماما  مالسلا ب) هیلع  داجس  ماما  ( فلا
؟ تسیک فیلات  لامآلا  یهتنم  باتک  (5

نیدلا فرش  نیسحلادبع  دیس  همالع  یمق د) سابع  خیش  جاح  ینارعش ج) همالع  سوواط ب) نب  دیس  ( فلا
؟ دوب یخیرات  مایق  مادک  هیبش  داد و  ُخر  ماما  مادک  نامز  رد  خَف »  » مایق

هیلع قداص  ماما  نامز  رد  نیباوت ج) مایق  مالـسلا –  هیلع  مظاک  ماما  نامز  رد  ـالبرک ب ) ماـیق  مالـسلا –  هیلع  مظاـک  ماـما  ناـمز  رد  ( فلا
راتخم مایق  مالسلا –  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  نیباوت د) مایق  مالسلا – 

. دش دنهاوخن  راگتسر  دنرخب ، قلاخ  بضغ  ياهب  هب  ار  قولخم  تیاضر  هک  یناسک  تسا : راوگرزب  مادک  زا  فیرش  مالک  نیا  ( 6
مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلا د ) هیلع  نسح  ماما  مالسلا ج ) هیلع  یلع  ماما  مالسلا ب ) هیلع  نیسح  ماما  فلا )

؟ دندومن تکرح  البرک  فرط  هب  اجک  زا  يزور و  هچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 7
هنیدم هفرع -  هکم د ) هجحلا –  يذ  لوا  هنیدم ج ) مرحم –  لوا  هکم ب ) هفرع -  فلا )

دندش البرک  دراو  يزور  هچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 8
لاس مرحم  مود  هبنش  زور  لاس 61 د ) مرحم  مود  هعمج  زور  لاس 61 ج ) مرحم  موس  هعمج  زور  61 ب ) لاس مرحم  لوا  هبنش  زور  فلا )

61
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؟ تسا هدوب  یسمش  هام  مادک  اب  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 61  اروشاع  هعقاو  ( 9
هامرهم هام د ) رویرهش  هام ج ) دادرم  هام ب ) ریت  فلا )

؟ دندیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نادنزرف  زا  نت  دنچ  ( 10
رفن 9 رفن د )  8 رفن ج )  7 رفن ب ) 6 فلا )

؟ دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  زا  البرک  يادهش  زا  نت  دنچ  ( 11
رفن 6 رفن د )  5 رفن ج ) 4 رفن ب )  3 فلا )

؟ دنتفر البرک  يادهش  زا  نت  دنچ  نیلاب  رب  هدایپ  ياپ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 12
رفن 8 رفن د )  7 رفن ج )  6 رفن ب ) 5 فلا )

؟ تشاد مان  هچ  دمآ  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  صخش  نیلوا  ( 13
نوج بانج  رهاظم د ) نب  بیبح  بانج  ریمع ج ) نب  هللادبع  بانج  رح ب ) بانج  فلا )

. دوب یسک  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگ  هحون  نیلوا  ( 14
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسلا د ) اهیلع  بنیز  ترضح  لاعتم ج ) دنوادخ  نیما ب ) لیئربج  فلا )

ع)  ) نیسح ماما  ماقم  هب  یهاگن  - 18

رشان نخس 

رد وا  يدنلبرـس  يزارفرـس و  تداعـس و  بجوم  درادیم و  ظوفحم  اهیناماسبان  زا  یناگدـنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هچنآ 
 . دشابیم ینابر  دنلب  تاروتسد  هب  لمع  ۀماج  ندناشوپ  یمالسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوشیم ،  یهلا  تاناحتما 
ساسحا يرورـض  یناسنا ،  تایح  رد  اهنآ  ةژیو  ساسح و  ةاگیاج  اب  ییانـشآ  یهلا و  فراعم  تقیقح  هب  یباـیتسد  صوصخ ،  نیا  رد 

 . دوشیم
قّقحم دنمـشناد  ۀناملاع  رابرپ و  بلاطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راب  نیا  دوخ ،  یهلا  فادها  ياتـسار  رد  نافرعلاراد ،  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

زین داتسا  ياهینارنخس  باذج  ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياهینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتـسا  ترـضح 
يرگید باب  نآ ،  يراتفگ  بلاق  زا  ینارنخس  نتم  نتخاس  جراخ  نودب  هتشاذگن و  بیصنیب  ار  راهطا :  همئا  رون  رسارس  فراعم  ِناگنشت 

 . تسا هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللالآ :  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار 
 . میدرگ باریس  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیبلها  صاخ  تایانع  اب  هک  دیما 

یعیشلا نافرعلاراد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  مساقلایبا  انسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  د  ــ یـس یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
نیرهاطلا نیبیطلا  هتیب  لها  یلع 

نیمرکملا نیموصعملا 

ام يالوم  هب  ع )  ) نیسح ماما  زا  جع )  ) رصع ماما  ریبعت 

رد ع )  ) يرگـسع ماما  كرابم  دوجو  ِلیکو  دوب و  نمی  لها  هک  ینادـمه  ءالع  نب  مساق  هب  ياهمان  رد  جـع ، )  ) نامز ماـما  كراـبم  دوجو 
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ع)  ) یلع نب  نیسح  ترـضح  ام ،  يالوم  تدالو  زور ،  نابعـش  موس  زور  هبنـشجنپ  ءالع !  نب  مساق  دسیونیم :  مدرم ،  يایند  نید و  روما 
(1  . ) تسا

ع)  ) داجـس ماما  زا  تیبلها :  ۀمه  ام ، » يالوم   » زا روظنم  ایآ  نم ، » يالوم   : » دیامرفیمن و  ام » يالوم   : » دیامرفیم جع  نامز  ماما  هک  نیا 
هب ام » يالوم   : » ترابع تسا ،  هتشاد  رظن  رد  همان  نیا  رد  ار  عمج  ع )  ) ماما نوچ  تسا ؛  قیقحت  لباق  نیا  دنتـسه ؟  نایعیـش  ۀمه  دعب و  هب 

كرابم دوجو  هک  تفر  یعمج  نیا  ناونع  غارـس  دیاب  تقو  نآ  دنروآ .  باسح  هب  عمج  وزج  همان  نیا  رد  مه  ار  ناشدوخ  ات  دنربیم  راک 
ياعد رد  تسا .  هدمآ  دبع »  » ۀـملک هقف ،  تایاور و  نآرق ،  رد  الوم »  » ۀـملک ربارب  رد  تساهنآ .  يالوم  ع )  ) نیـسح هللادـبعابا  ترـضح 

 . دشابیم دبع  تسا ،  الوم  ربارب  رد  هک  یسک  نآ  يالوم . »  » و يدیس » « ، » یهلا  ، » دراد راگدرورپ  هب  باطخ  نانمؤمریما  راب  دنچ  لیمک ، 
ایند و تسا .  دبع  ّبر  و  دبع ،  قزار  دبع ،  قلاخ  الوم ، »  ، » اجنآ رد  تسا .  ياهژیو  ۀـلأسم  قح ،  تیولوم  ربارب  رد  تیدوبع  ماقم  هتبلا ، 

يدارفا هدمآ و  يرادهیامرـس  هک  تسا  نیا  شیانعم  ادخ ،  ریغ  رد  دبع  الوم و  ۀلأسم  یلو  تسا ،  دبع  نآ  يالوم  رایتخا  رد  دبع ،  ترخآ 
الوم و  دنـشکیم ،  تمحز  هدرک و  راک  وا  يارب  اهنآ  دنتـسه ؛  وا  تمدخ  رد  اهنآ  تسا و  هدـیرخ  نداد ،  هیامرـس  ندرک و  هنیزه  اب  ار 

 : دیوگیم هدرک و  شدـبع  هب  ور  ادـخ  يارب  الوم  هک  دـسریم  مه  ینامز  دراد و  فطل  هّجوت و  رظن ،  نانآ  هب  ناشتامحز ،  لباقم  رد  مه 
مدرک و دازآ  یـشکیم ،  نم  يارب  هک  یترارم  نآ  زا  جـنر ،  نآ  زا  تمحز ،  نآ  زا  ار  وـت  ادـخ ،  رطاـخ  هب  نـم  ِهللا : » .  ِِهْجَوـِل  ٌرُح  َتـنأ  »

 ! شاب تحار  سپ  يدازآ ،  وت  نونکا 
ۀمه هدرک ،  هک  ياهنیزه  نآ  اب  هدمآ ،  ایند  هب  هک  نیا  زا  دعب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دیوگب :  دهاوخیم  جع ) ) رـصع ماما  كرابم  دوجو  ایآ 
لوبق دروم  ام  تامدخ  ات  مینامب  رظتنم  دیاب  و  میدش ،  وا  ِدـبع  ام  تسا و  هدـیرخ  یکیرات  یگریت و  یتخبدـب ،  ملظ ،  رفک ،  تسد  زا  ار  ام 

 ، هتفرگ رارق  نم  تیولوم  ِندوب  دـبع  رادـم  رد  هک  ار  سک  ره  مهاوخیم  نم  دـیوگب  راگدرورپ  هب  ناشیا  تمایق  زور  رد  دریگب و  رارق  وا 
هللادـبعابا ۀتـساوخ  دراد  انب  مه  ملاع  راگدرورپ  نوچ  دوشن ؛  وا  هّجوتم  تمایق ،  خزود  تمایق ،  تالکـشم  تمایق ،  بئاـصم  اـت  منک  دازآ 

 . دنکن در  ًاقلطم  ار  (ع )

قلطم تروص  هب  ع )  ) نیسح ماما  ياعد  ندشن  دودرم 

 ، نآرق نتم  رد  تسا .  هدرکن  تنامض  یماما  ربمغیپ و  چیه  يارب  بقلطم  تروص  هب  ار  اعد  ندشن  دودرم  ةدعو  نیا  لاعتم  دنوادخ  هتبلا ، 
 ، دناهتشون ینس  هعیش و  هک  روطنیا  مه  شناتساد  دش .  لزان  هفیرش  ۀیآ  نیا  هک  داتفا  قافتا  یناتـساد  هتبلا ،  تسا .  هبوت  ۀکرابم  ةروس  رد 

تداهـش و  دش ،  دیهـش  دحا  گنج  رد  هک  دوب  نیدتم  نمؤم و  كاپ ،  یناوج  تسا ،  هیآ  نیا  لوزن  نأش  ناونع  هب  هک  یناوج  هک  دوب  نیا 
هک ص )  ) مالسا نأشلامیظع  ربمغیپ  هب  و  دمآ ،  ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  شتداهـش  زا  شیپ  وا  دوب .  شایـسورع  حبـص  هب  طوبرم  مه  وا 

امـش هک  مناد  یم  مه  نم  هتفر و  اـیند  زا  مردـپ  درک :  ضرع  تشاد ،  هقـالع  ناوج  نیا  هب  یلیخ  شـشزرا ،  ناوج و  نیا  ناـمیا  رطاـخ  هب 
 ، دیناوخن زامن  دیوشن و  رـضاح  وا  ةزانج  رب  رگا  امـش  تشاد .  یتشز  هدولآ و  ثیبخ ،  نطاب  مردپ  نوچ  دیتشادن ؛  نم  ردـپ  نیا  هب  يرظن 

 . تسا تخس  نیگنس و  نم  يارب  مه  هلأسم  نیا  و  دنوش ،  امنتشگنا  ام  ةداوناخ  مسرتیم  نم 
ادخ لوسر  دنروآ .  دجسم  رانک  هب  دندرک و  عییـشت  ار  هزانج  نآ  مناوخب .  زامن  وا  رب  نم  ات  دیروایب  ار  شاهزانج  دیورب  دومرف :  ترـضح 

ص)  ) ادخ لوسر  اب  ام  زامن  ّتیمک  میرادن ؟  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زامن  زا  رتالاب  يزامن  ام  رگید  دناوخ .  زامن  نآ  رب  دمآ و  نوریب  (ص )
حبص ص )  ) ادخ لوسر  هک  روطنامه  تفگیم ؛  ریبکت  جنپ  مه  ص )  ) ادخ لوسر  و  مییوگیم ،  ریبکت  جنپ  ّتیم  زامن  رد  ام  تسا .  یکی 
حبـص زامن  تعکر  ود  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يزیچ  ره  میناوخیم و  تعکر  ود  ار  زاـمن  نیا  مه  اـم  دـناوخیم ،  زاـمن  تعکر  ود 
لوسر زامن  زا  رتالاب  يزامن  ام  رگید  تسا .  يواسم  ص )  ) ادـخ لوسر  ياهزامن  اب  اـم  ياـهزامن  ّتیمک  میناوخیم ؛  مه  اـم  دـناوخیم ، 

ار وا  حبـص  زامن  تعکر  ود  ینعی  تسا ؛  تیفیک  رد  ص ، )  ) مالـسا نأشلامیظع  ربمغیپ  ام و  ياـهزامن  نیب  قرف  میرادـن ؟  هک  ص )  ) ادـخ
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دهاوخرتنیگنـس ناشیا  زامن  ۀـفک  دراذـگب ،  رگید  ۀـفک  کی  رد  ار  سنا  نج و  ياهزامن  ّلک  و  دراذـگب ،  هفک  کی  رد  ملاع  راگدرورپ 
 . تسین نشور  مه  ام  يارب  هک  شزامن  نطاب  رطاخ  هب  دوب ، 

هک یلاـحرد  اـعد  نیا  ِتِّیَْملا » .  اَذَِـهِل  ْرِفْغا  ّمُهّللا   : » دـیوگب دـیاب  ّتیم  رازگزاـمن  بجاو ،  تروص  هب  ًاترورـض و  مراـهچ ،  ریبکت  زا  دـعب 
تفگ و ار  مجنپ  ریبکت  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  ضحم  هب  دشابیم ،  ریظنیب  مه  اعد  تیفیک  هجیتن ،  رد  تسا و  ص )  ) ربمغیپ مه  ةدـننکاعد 

ْمُهَّنَِأب َِکلذ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  نَلَف  ًةَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  نِإ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَتَال  َْوأ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسا   : » دش لزان  هیآ  نیا  اب  ع )  ) لیئربج دش ،  مامت  زامن 
نیا یهاوخب  نم  زا  يرادرب و  اـعد  هب  تسد  نم  بناـج  هب  وت  هچ  نم !  بیبـح  ( : 2 « ) َنیِقِـساَْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَیَال  ُهَّللا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک 
نینچ دـبا  هب  ات  نم  تسا ،  يواسم  نم  يارب  تنتـساوخن  ای  تنتـساوخ  ینکن ،  نم  زا  ار  یتساوخرد  نینچ  هچ  و  مزرمایب ،  ار  اههدرم  لـیبق 

قح ةدارا  ع ، )  ) ءادهشلادیس ترضح  هب  تبـسن  اّما  ( . 3  ) تسا دودرم  يدارفا  نینچ  دروم  رد  وت  ياـعد  نیا  ینعی  مزرمآیمن ؛  ار  يدارفا 
ءادهشلادیس ترضح  هتبلا ،  تسا .  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  یگژیو  کی  زایتما و  کی  نیا  دنکن .  در  ار  وا  ياعد  زگره  هک  تسا  نیا 

یعطق تباجا  دـنوشب ،  اعد  دراو  ناشیا  تسین و  تباـجا  لـباق  دـیآیم  رظن  هب  هک  يدروم  رد  ًاـقافتا  رگا  اـما  دـنادیم ،  ار  اـعد  دروم  (ع )
عجارم زا  هک  هر )  ) يدـنبرد ياقآ  ـالم  موحرم  هک  تسا  ییاـج  اـت  ناـشتمارک  یمرن و  قشع ،  تبحم ،  یحور ،  ماـقم  تقو  نآ  دوشیم . 

 ، دربیم رس  هب  البرک  رد  هک  ینامز  رد  البرک ،  رد  مه  هام  شش  دربیم و  رس  هب  نارهت  رد  هام  شش  یلاس  شتایح ،  نامز  رد  دوب و  هعیش 
زا دـعب  دُربیمن .  شدوخ  اب  مه  ار  ییاعد  باتک  چـیه  هک  یلاح  رد  درکیم  هیرگ  طقف  هدـمآ و  مرح  هب  رهظ  ناذا  اـت  حبـص  زاـمن  زا  دـعب 

درکیم هیرگ  برغم  ناذا  ات  تفریم و  حیرض  رانک  مرح  هب  هرابود  دعب  و  تحارتسا ،  یمک  دروخیم و  راهان  رـصع  رهظ و  زامن  ندناوخ 
هیرگ شتباـجا  يارب  هاـم  شـش  تشاد و  ع )  ) هللادـبعابا زا  تساوـخرد  کـی  طـقف  مه  هاـم  شـش  نیا  رد  دـمآیمن .  مه  دـنب  هیرگ  نیا  و 
رمـش زا  تماـیق  رد  مهاوخیم  وـت  زا  ارهز ،  ترداـم  ّقـح  هب  اـم ،  یـشوخلد  يارب  ناـج !  نیـسح  دوـب :  نیا  مه  شتـساوخرد  درکیم و 

هک نیمه  هک  تسا  نیا  مسرت  یتسه ؟  یـسک  هچ  ندومن ،  وفع  رد  وت  هک  تسا  نیا  منادیم  وت  ةرابرد  نم  هک  يزیچ  نآ  نوچ  يرذگن ؛ 
 . رذگب نم  لتاق  زا  ایادخ !  ییوگب ،  يوشب ،  دراو  تمایق  رد 

و یچ ؟  ینعی  الوم  هک  مینکیم  ثحب  الوم  هملک  يانعم  ةرابرد  تسا  ع )  ) نیـسح هللادبعابا  ام  يالوم  تدالو  زور  هک  نابعـش  موس  زورما 
نم داوس  دیسرپ .  صّصختم  یلیخ  ناصّصختم  زا  دیاب  ار  نیا  هچ ؟  ینعی  الوم  ةراشا  اب  دبع  يدازآ  زور  هک  نیا  و  هچ ؟  ینعی  دبع  هک  نیا 

 . ممهفیمن ًالصا  منادیمن و  ار  نآ  زا  رتشیب  تسا و  یلومعم  یگبلط  ّدح  رد 

تسین ع )  ) نیسح نوخ  زا  رترب  یبَّکرُم  ملق و  چیه 

 ، دوجو ملاع  مامت  رد  یکین  راک  چیه  دیامرفیم ،  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  میوگب ،  دـیاب  هدـنخرف  زور  نیا  رد  هک  يرگید  بلطم 
(4  . ) یکین راک  چیه  تسین ،  ادخ  هار  رد  تداهش  زا  رتالاب 

ناملاع هک  یبَّکُرم  دومرف :  نینچ  ترـضح  دـناهدرک ،  لقن  ص )  ) ادـخلوسر زا  ار  نآ  هعیـش  مه  تنـسلها و  مه  هک  يرگید  تیاور  رد 
(5  ) تسا رتشیب  ادهش  نوخ  زا  شتمیق  دنسیونیم ،  یهقف  يریـسفت ،  یباتک ،  نآ  اب  دنریگیم و  راک  هب  مدرم  هب  نید  ندناسر  يارب  نید 
دـشابیم و هژیو  نوـخ  هک  تسا  ینوـخ  ملاـع  رد  نوـچ  تسا ؟  ادهـش  مادـک  نوـخ  زا  رتشیب  بَّکُرم ،  نیا  تمیق  دـید  دـیاب  ـالاح  اـما  . 

 . دننک رارقرب  تبسن  هژیو  نوخ  نیا  اب  دنناوتیمن  بَّکرَم ،  اهایرد  ملق و  اهدرایلیم 

هدنز نوخ  ناونع  هب  ع ، )  ) نیسح نوخ  رب  رصع  ماما  مالس 

 ، هدنز نوخ  نیا  هب  نم  دـنیامرفیم :  هدرک و  هدـنز • نوخ  هب  ریبعت  نوخ  نیا  زاجع   نامز ماما  تسا .  هژیو  ینوخ  ع ، )  ) نیـسح ماما  نوخ 
(6  . ) منکیم مالس 
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دوشیم و سجن  دمآ ،  رد  یناهنپ  زا  هک  نیا  ضحم  هب  تسا .  ناهنپ  هک  یتقو  ات  تسا  كاپ  ینوخ  هدنز  نوخ  میدوب .  هدینـشن  الاح  ات  ام 
دیفـس زمرق و  ياهلوبلگ  ياراد  ناهنپ ،  رد  نوخ  هک  دـشاب  نیا  نآ  تمکح  دـیاش  تسا ؛  لطاب  نآ  اـب  فاوط  تسا ؛  لـطاب  نآ  اـب  زاـمن 
سجن نوخ  نآ  هدـمآ و  شیپ  بورکیم  روهظ  ۀـنیمز  ًاروف  دـنتفایم و  تکرح  زا  اـهلوبلگ  دـیآیم ،  نوریب  نوخ  یتـقو  تسا .  كّرحتم 

 . دوشیم
مالـس هدنز .  نوخ  دیوگیم ،  ار  نوخ  دوخ  هدنز .  ياهمدآ  ياهنوخ  هن  هدنز ،  ياهنوخ  نیا  رب  مالـس  دیوگیم :  جع )   )  نامز ماما  اّما 

 . دوب نیرخآ  نیلوا و  ياملع  ملعا  شبحاص  هدش و  هتخیر  البرک  رد  هک  ینوخ  نیا  هدنز ؛  ياهنوخ  نیا  رب 
لهج ع ، )  ) هللادـبع ابا  ملع  رانک  رد  لک  ملع  دیـشک .  نایم  هب  ار  یهلا  يامکح  نیرـسفم و  اهقف ،  ملق  بَّکُرم و  ياـپ  دـیابن  اـج  نیا  ینعی 

هب ات  قیاقح  ۀـمه  نتـشون  يارب  دـش  یبَّکُرم  نوخ ،  نیا  دوخ  تسین .  حرط  لـباق  ناـشتاود  بکرم و  ناـملاع و  ملع  ثحب  اـج  نیا  تسا . 
 . شنیرفآ يانهپ  هب  تسا  یباتک  نوخ ،  نیا  دوخ  تمایق . 

هب هک  يدنزرف  نیا  دیامرفیم :  ادخ  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  دش و  لزان  ع )  ) لیئربج دمآ ،  ایند  هب  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هک  زورما 
و دنک ،  باختنا  ار  يداتـسا  ات  دوریم  هزوح  هب  ناسنا  تقو  کی  ناگدنیآ .  ناگتـشذگ و  ملع  ۀنازخ  هن  تسا ،  نم  ملع  ۀـنازخ  مداد ،  وت 

نیا دیوگیم ،  راگدرورپ  اج  نیا  دیامنیم .  لقتنم  شدوخ  هب  ار  اهنآ  ملع  هنوگ  نیا  دنیـشنیم و  داتـسا  نآ  سرد  ياپ  لاس  یـس  سپس 
 . تسا نم  ملع  ۀنازخ  هدنیآ ،  رد  هن  هدمآ ،  ایند  هب  هک  نالا  نیمه  دولوم 

زا شتریصب ،  يریبخ و  وا و  ییاناد  ملع و  و  تسا ،  ریصب  دیهش  تسا ؛  تفرعم  اب  دیهش  تسا ؛  ملاع  دیهـش  ع ، )  ) ترـضح نآ  نیاربانب ، 
 . يرشب ناملعم  زا  هن  تسا ،  هللا 

 ، تسا لـضفا  ادهـش  نوخ  زا  اـملع  بَّکُرم  دـیوگیم ،  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  دـش  مولعم  دـش و  هتـسب  مه  تیاور  نیا  ةدـنورپ  اـج  نیا  رد 
 . تسا دیهش  مادک  نوخ  روظنم 

وا زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  ع : )  ) نیسح مامازا  ص )  ) ربمایپ هژیو  لیلجت 

يارب شمهف  نآ و  ةدنورپ  ندناوخ  هک  تسا  یبلطم  میوگب ،  هدنخرف  زور  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  هک  يرگید  بلطم  منارهاوخ !  ناردارب و 
ثحب نیا  دـشاب .  هدرک  مضه  ار  لوقعم  لقع و  لقاع ،  داحتا  ثحب  لباق  یملع و  رایـسب  رایـسب  ةدـعاق  ناسنا  هک  دراد  نیا  هب  زاـین  اـمش ، 

رد اهناسنا  دوجو  هک :  تسا  نینچ  ثحب  نیا  ۀجیتن  دشابیم .  یهلا  يامکح  هّجوت  دروم  هک  تسا  لاس  رازه  هس  زا  شیب  هک  تسا  یثحب 
دحتم هتفرگ ،  ار  نآ  لقع  هک  تامولعم  تفرعم و  زا  هچنآ  ینعی  لوقعم ؛  اب  لقع و  اـب  لـقاع ،  اـب  دـنراد ،  ادـخ  يارب  هک  یلقع  تاـکرح 

 . دوشیم
دیآیمن رب  نم  تسد  زا  هدعاق ،  نیا  حیـضوت  هتبلا ،  هک  تسا  لح  لباق  هدعاق  نیا  اب  هدـنورپ و  نیا  اب  مناوخب ،  مهاوخیم  هک  یتیاور  نیا 

 . منکیم هتسخ  طقف  ار  امش  مدوخ و  اهنت  منک ،  نایب  مهاوخب  رگا  ماهدناوخ ،  متسه و  دلب  هک  مه  ار  يرادقم  نآ  هکلب  ، 
نینچ مه  يدحا  ةرابرد  تسا .  هدرک  لقن  ار  نآ  مه  هعیش  ماهدید و  ینـس  بتک  رد  هدش ،  لقن  ص )  ) یمارگ لوسر  زا  هک  ار  تیاور  نیا 

 ، ِیبْرَح َُکبْرَح  یِمَد ،  َکُمَد  یِمَْحل ،  َکُمَْحل   : » تفگ ع )  ) نانمؤمریما هب  ص )  ) ترـضح نآ  هک  نیا  زج  تسا ،  هدـماین  ناـشیا  زا  ینتم 
 . ٍْنیَسُح ْنِم  اَنَا  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح   : » دندومرف ع )  ) هللادبعابا ةرابرد  ع )  ) یمارگ لوسر  هک  تسا  ینخس  رتروآتفگش  اّما  ( . 7 «) یِْملِس َکُْملِس 

 : دنک ناسآ  ار  تیاور  نیا  مهف  دیاش  ات  مناوخیم  یعابر  کی  تسا .  ینیگنس  یلیخ  ثحب  ياراد  یِّنِم » » نیا ( 8 « )
تسا ینشور  لد  وا  هک  یلقع  نآ  دناد 

تسین قرف  نم  یلیل و  نایم  رد 
نم تسیک  یلیل  یلیل و  میک  نم 
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(9  ) ندب ود  ردنا  می  ـ حور یک  ام یـ
و ص )  ) ربمایپ غارس  تفر  دیاب  الاح  ( 10  . «) ٍْنیَـسُح ْنِم  اَنَا  َو  یِّنِم  ٌْنیَـسُح   : » میوگیم ص )  ) ربمایپ زا  لقن  هب  نم  ار  یعابر  نیا  طخ  کی 

نیا رد  ص )  ) ادـخ لوسر  كرابم  دوجو  هک  دـندرک  تباث  زردـنا ،  دـنپ و  اب  هن  ناهرب ،  اب  لیلد و  اب  نید  ناـگرزب  تسیک ؟  ربمغیپ  مینیبب 
رگا ینعی  تسا ؛  هدرک  هصالخ  وا  رد  ار  همه  دراد ،  ملاع  نطاب  رد  ملاع و  نوریب  رد  ادـخ  هچنآ  ینعی  تسا ؛  یعمجلاعمج  ماـقم  ملاـع ، 
تسا نینچ  تفگ ،  مهاوخ  تساهناسنا ،  ۀمه  ربمغیپ  مییوگب  رگا  تسا .  نینچ  وا  تفگ ،  مهاوخ  تسا ،  ناگتـشرف  ۀمه  ربمغیپ  مییوگب 
مهاوخ تساهشزرا ،  ۀـمه  ربمغیپ  مییوگب  رگا  تسا ؛  نینچ  تفگ ،  مهاوخ  تسا ،  ملاع  شزرا  اـب  ناگدـنز  ۀـمه  ربمغیپ  مییوگب  رگا   ؛
ۀلاـبند هیآ  نیا  ( . 11 « ) َنیَِملاَْـعِلل ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاَْنلَـسْرَأ  اَـم  َو   : » دوشب لزاـن  هیآ  نیا  دوـب  لاـحم  دوـبن ،  نینچ  رگا  و  تسا ،  نینچ  تفگ ، 
نایناهج يارب  تمحر  ربمغیپ ،  دیوگیم :  ادخ  نیمه  متـسه ،  نایناهج  ّبر  نم  دیوگیم :  ادـخ  تسا .  (، 12 « ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  »

تقو نآ  دوشیمن .  مه  مک  وا  زا  دنکیم و  ناشریس  دنروخب ،  شاهرفس  زا  تادوجوم  ّلک  رگا  هک  ماهدیشخب  وا  هب  ردق  نیا  ینعی  تسا ؛ 
 . تسه هنوگ  نیا  زین  ع )  ) نیسح دیوگیم ،  ربمغیپ  ، 

ایند رد  ع )  ) نیسح تداهش  ياهضوع 

 ، دهدب ادخ  يارب  ار  شناج  دیایب  هک  نیا  و  یناسنا ،  نینچ  تداهـش  هک  تسا  نیا  میوگب ،  زور  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  هک  يرگید  بلطم 
ع)  ) نیـسح هک  ینامز  ع )  ) نانمؤمریما يارب  یتح  تسا ،  هدـماین  شیپ  ییارجاـم  نینچ  یماـما  ربمغیپ و  چـیه  يارب  هک  یناـمز  رد  مه  نآ 

يارب اهشزرا  غارچ  دیحوت و  غارچ  ءایبنا ،  ۀمه  توبن  غارچ  درکیمن ،  هنیزه  ار  شناج  وا  رگا  هک  دوب  ینامز  داد ،  ادـخ  يارب  ار  شناج 
ار تداهـش  نیا  تمیق  منادیمن  تساهناسنا .  اهشزرا و  توبن ،  دیحوت ،  نیب  لاصتا  ۀقلح  تداهـش ،  قیرط  زا  وا  دشیم .  شوماخ  دـبا 

هدش هتفگ  شاهرابرد  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  یِّنِم ، » ٌْنیَـسُح   » ترابع تسا و  هللاملع  ۀـنارخ  وا  تسا ،  هژیو  دیهـش  نیا  تداهـش  دـیاهتفرگ . 
 . دشیم شوماخ  دبا  يارب  اهشزرا ،  توبن و  غارچ  دوبن ،  شتداهش  رگا  هک  هدش  دیهش  ینامز  رد  وا  تسا .  هدنز  نوخ  نوخ ،  تسا . 

 . تسین هشقانم  لثم  رد  دنیوگیم  دـنهدب .  دـیاب  هچ  دـینکیم  رکف  دـنهدب ،  وا  هب  ار  تداهـش  نیا  ضوع  دـنهاوخب  ایند  نیا  رد  رگا  الاح 
يرادرهش تسا .  رتشیب  رهش  ياهنیمز  ۀمه  زا  شتمیق  هک  تسا  يرتم  رازه  ینیمز  رهش ،  یلصا  ناکم  َرب  ندز .  لثم  زج  تسین  ياهراچ 

الاح میربب ،  نیب  زا  ار  یقح  میهاوخیمن  و  مینک ،  ملظ  میهاوخیمن  دنگوس ،  تاسّدقم  هب  دیوگیم ،  دنکیم و  توعد  ار  نیمز  بحاص 
نیمز نیا  شزرا  ربارب  ًاـعقاو  اـم  تسا ،  ناـموت  نویلیم  ود  يرتـم  مه  نآ  تمیق  مینادیم  میراد .  مزـال  رهـش  مدرم  عـفن  هب  ار  نیمز  نیا  اـم 
رازه جنپ  هن ،  ای  میهدب  لوپ  ار  ضّوعُم  نیا  الاح  دقن .  تروص  هب  میهدیم و  ار  شلوپ  مه  نآلا  میراذگیمن .  مه  مک  میهدیم و  ضّوعم 

 . تسا امش  اب  باختنا  دنکب ؟  ار  رتم  رازه  نیا  ناربج  هک  میهدب  رهش  ۀطقن  نیرتهب  رد  ار  نیمز  رتم 
هک تسا  ع )  ) نیـسح هللادبعابا  ةرابرد  طقف  مدیدن .  ياهژیو  ۀـلأسم  نینچ  رد  ار  ضوع  ضّوعُم و  ۀـملک  تایآ ،  تایاور و  رد  الاح  ات  نم 

شیاـهزامن و هب  تبـسن  هـن  ضّوـعُم  ع ، )  ) هللادـبعابا دوـخ  هـب  تبـسن  هـن  ضّوـعُم  ( 15 «) ِْلتَق ِهّ ْنِم  ُضَّوَـعُْملَا   : » دـیامرفیم جـع  ناـمز  ماـما 
طقف ضّوعُم ،  نیا  تسین .  نینچ  هن  تسا ،  هدرک  تیبرت  ار  ع )  ) ربکایلع نیدباعلانیز و  لثم  يدـنزرف  هک  نیا  هب  تبـسن  هن  شیاههزور ، 

« ُهَعَم ُزْوَْفلا  َو  ِِِهَتبُْرت  ِیف  ُءاَفَّشلا  َو  ِِهلْـسَن  ْنِم  َۀَِمئَألا  َّنَا  ِِهْلتَق  ْنِم  ُضَّوَعُْملَا   : » دنرادن يراک  نآ  ترخآ  تمیق  هب  تسا و  ایند  رد  شنوخ  تمیق 
( . 16)

شنوخ ع ، )  ) نیـسح ماما  ترـضح  البرک  رد  دیامرفیم  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  بیجع  درک ،  هنیزه  ار  شنوخ  ع )  ) هللادبعابا هک  یتقو 
 : دـیوگیم نوخ  نیا  ةرابرد  ناشیا  هکلب  درک ؛  هلماعم  نآ  اب  هن  درک و  اـطع  ار  نآ  هن  درک ؛  قاـفنا  ار  نآ  هن  داد ؛  هقدـص  ادـخ  هب  هن  ار ، 

 . مرادن وت  تیاضر  زج  يرظن  چیه  نوخ ،  نیا  لباقم  رد  نم  تفگ  داد و  وت  هب  ناگیار  هب  ار  نوخ  نیا  َکِیف : » ُهَتَجَهُم  َلََذب  »
نیمه يارب  متفرگ ؛  (ع) یلع نب  نیـسح  زا  ار  ءیـش  نیرتیتمیق  نم  تفگ :  تفرگ ،  ار  نوخ  نیا  ادـخ  یتقو  دـیوگ ،  یم  جـع  نامز  ماما 
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نیدباعلانیز ماما  زا  ع ، )  ) نیـسح زا  دعب  ماما  ُهن  ام  زا  کی  ره  دیوگیم ،  جعنامز  ماما  مهدب .  وا  هب  ار  شـضّوعم  دنکیم ،  اضتقا  متلادع 
داوج ترضح  ع ، )  ) اضر ترـضح  ع ، )  ) رفعج نب  یـسوم  ع ، )  ) قداص ماما  دراد ،  هک  ینزو  اب  ع ، )  ) رقاب ماما  دراد ،  هک  ینزو  اب  (ع ، )
تقاط نیمز  اهنامسآ و  منکیمن  رکف  نم  میتسه .  شنوخ  ضّوعُم  متفه  تسیب و  کی  نم ،  و  ع )  ) يرکـسع ماما  ع ، )  ) يداه ماما  (ع ، )
اَْنلَزنَأ َْول   : » تسه یلاعت  قح  نخـس  نیا  لیبق  زا  هلأسم  نیا  تسا ،  لکـشم  یلیخ  ام  يارب  نآ  لح  دنـشاب .  هتـشاد   ً الـصا ار  هلأسم  نیا  ّلح 
ضوع موس  کی  اهنت  عومجم ،  رد  میراد ،  هک  یماقم  ره  اب  نت  ُهن  ام  ( . 17 « ) ِهَّللا ِۀَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاَخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یَلَع  َنآْرُْقلا  اَذه 

 . مینوخ نآ 
هب ایادخ !  سپ  مینادیمن .  ًاعقاو  تسیک ؟  ع )  ) نیـسح ماما  مینادیمن  تسا .  هتفرگ  رارق  راشف  رد  مبلق  ًاعقاو  لیاسم ،  نیا  ینیگنـس  زا  نم 

 . تسیک وا  مینادیمن  میلهاج و  ناشیا  هب  تبسن  ام  ناسانشب ؛  ام  هب  ار  وا  نک و  تبحم  ام 
زا ار  یکاخ  ره  ندروخ  راگدرورپ  صخش  هک  تسا  نیا  دشابیم ،  ع )  ) نیـسح ماما  نوخ  ضّوعُم  رگید  موس  کی  هک  مود  ضّوعُم  اّما  و 
ربق دیایب و  شیپ  هلزلز  هدرکان ،  يادخ  رگا  هچ  نانچ  تسا ؛  هدرک  مارح  ار  اهكاخ  ۀـمه  ندروخ  یلک ،  روط  هب  و  تمایق ،  ات  مدآ  نامز 
ریز كاخ  ای  ار  ناشیا  تروص  ریز  كاـخ  يرادـقم  دـنیوگب :  رگا  دـننیچب ،  ار  ناـشیا  دََـحل  دـنهاوخب  هراـبود  دوشب و  بارخ  ع )  ) ربمغیپ

ملاـع نیا  ياـهوراد  زا  یکی  هک  تفرگ  ّقلعت  نیا  هب  ادـخ  ةدارا  اـّما  تسا ،  مارح  میهدـب ،  نامـضیرم  هب  میرادرب و  ار  س )  ) ارهز تروص 
دهد رارق  ار  شربق  كاخ  هکلب  ار ،  وا  ةدیرب  يولگ  ریز  كاخ  هن  و  تسین ،  اجنآ  شتروص  نوچ  ار ،  شتروص  ریز  كاخ  هن  ار ،  یتسه 
لالح منیـسح ،  كاخ  تفگ ،  تشادرب و  تسد  شمارح  تمرح  زا  ادـخ  هک  ضوع  موس  کی  مه  نیا  دـیوگیم ،  جـع )  ) نامز ماما  . • 

 ، دنکیم لح  ار  لح  لباق  ریغ  لکـشم  هک  ار  يدیلک  نآ  دنک .  لح  ار  لکـشم  تسناوتن  يدیلک  چـیه  هک  ییاج  نآ  يارب  مه  نآ  تسا ، 
 . تسا نم  نیسح  كاخ 

قش ــ هاگرذ ع ــ ـل بـه گ فا ـۀ غـ لفاق
قشع ها  یم شـ ـد هـ یسر ــ د و پ ــ مآ

نیمزرس نیا  رب  تسا  مان  هچ  تفگ 
نیگهودنا لد  تساج  نیا  رد  هچ  زا 

ف ــ ضرا ط دو  ـــ مان ب یکی  تفگ 
فر زا شـ ـن  یر ــ شر ب هگ عـ ـ فو طـ
او ـــ نین دو  ــ ما ب ـــ ـی ن کی ـت  فگ

او ــ رد ن ی  ــ وچ ن قاش  ــ لد ع ناز 
نا ـ غف دز  الب  بر و  یکی کـ تفگ 

ناقشاع هلفا  يا قـ ه کـه قـف  ـــ ش
ـد یسر لز  ـد کـه مـنـ ییاش ــ را گ بـ
دی ـ سر لحا  ــ قاش بـه س ــ یت ع ــ شک
ق ــ شع ناد  ــ یهش دی  ــ یاش ــ را گ ــ ب

قشع نامیا  رد  تساج  نیمه  هب  ـ عک
ت ــ سال ـ بر زا کـ مرا  غا  ــ ةول ب ــ ج

تسالبرک زا  مرح ،  ر و  ــ ید ق  ــ نور
ال ــ ما ب ــ ۀ ج ــ ما هدز جـ ر کـه  ــ ه
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البرک ه صـّف  ــ د ب ــ یاش ــ را گ ــــ ب
دهدیم افو  سرد  الب  برک و 

دهدیم افش  تسا و  قش  ـت عـ بر ــ ت
شلمع شرهاظ و  شنطاب ،  ترخآو ،  ایند  رد  سک  ره  دـیوگیم ،  جـعنامز  ماما  ُهَعَم » .  ُزْوَْفلا  َو   : » تسا نیا  ضوع  رگید  موس  کی  اـّما 

هب يرگید  نخس  هاگن و  ادخ  ُهَعَم » .  ُزْوَْفلا  َو   : » درادن دوجو  نآ  رد  یکش  تسا و  تاجن  لها  نیقی ،  روط  هب  دهدب ،  ار  ع )  ) نیـسح يوب 
 . دراد ع )  ) هللادبعابا

تسا شخبتاجن  ع ، )  ) نیسح رئاز  رابغ 

رادهچب هک  دندرکیم  یگدنز  نیرحب  رد  تیبلها ، :  نمشد  یبصان ،  يردام  ردپ و  دنکیم  لقن  ریدغلا  مشـش  دلج  رد  هر )  ) ینیما ۀمالع 
لاعتم دنوادخ  رگا  هک  دندرک  رذن  ادخ  يارب  رهوش  نز و  نآ  بش  کی  دندوب .  هدرک  جاودزا  هک  دوب  لاس  هد  ای  جـنپ  اهنآ  دـندشیمن . 

نیـسح و راّوز  لاوما  تراغ  هب  دورب و  البرک  هار  رد  ات  دننک  هحلـسا  قرغ  ار  وا  دش ،  هک  شلاس  هدزون  هدجه و  دهدب ،  اهنآ  هب  يدنزرف 
شردام ردپ و  دش ،  هک  شلاس  هدزون  هدجه و  رسپ ،  نآ  دندش .  رادهچب  اهنآ  درک .  لوبق  ار  رذن  نیا  مه  ادخ  دزادرپب .  شنارئاز  نتشک 

یناشن دندرک و  حلـسم  ار  وا  درک .  لوبق  دوب ،  هدش  یبصان  شدوخ  هک  مه  وا  میدرک .  يرذن  نینچ  ام  دنتفگ ،  وا  هب  دندرک و  ادص  ار  وا 
ات دیـشکیم  رـس  لادوگ  نآ  زا  یهاگ  دـش .  ناهنپ  یلادوگرد  شدوصقم  ماجنا  يارب  تفر و  البرک  هار  هب  وا  دـنداد .  وا  هب  ار  ـالبرک  هار 
 ، دوب لوا  زور  نوچ  دربب .  ار  ناشلاوما  ناشنتـشک ،  زا  سپ  دـهجب و  نوریب  لادوگ  نآ  زا  وا  ات  دـنوریم  البرک  هب  يراّوز  عمج  اـیآ  دـنیبب 

دندمآ و يدارفا  تسه و  تمایق  هک  دـید  باوخ  رد  تفر .  ینیگنـس  باوخ  هب  لادوگ  نامه  نورد  دـش و  هتـسخ  دـنام ،  رظتنم  هک  یمک 
نآ لخاد  ار  وا  یتقو  تسین .  یـسک  يارب  مه  يرارف  هار  تمایق  رد  يدزد .  مه  یلتاق و  مه  ایب ،  هاگداد  هب  دـنتفگ ،  دـنتفرگ و  ار  وا  چـم 

 ، تسا هتشکن  ار  یـسک  زونه  وا  دیهدن .  تلاجخ  ار  وا  دینکن و  زاب  ار  شاهدنورپ  درادن ؛  همکاحم  درف  نیا  دنیوگیم ،  دننکیم ،  هاگداد 
نیسح نارئاز  زا  ياهدع  نوچ  تسا ؛  تاجن  لها  وا  تسا .  هتـشاد  ار  نآ  تین  دنچ  ره  هدربن ،  مه  ار  یلام  و  هتـشاد ،  ار  نآ  تین  دنچ  ره 

ع)  ) نیـسح يوب  نونکا  وا  هتخیر و  درف  نیا  ياهسابل  يور  رب  ناشرابغ ،  درگ و  دـندش و  در  دـندمآ و  دوب ،  باوخ  وا  هک  یماگنه  (ع )
اب دنکیم و  ترپ  ار  شرجنخ  ریـشمش و  دزادنایم و  رود  ار  شاهحلـسا  دوشیم و  رادیب  ناهگان  هک  دورب .  منهج  هب  دیابن  وا  دهدیم .  ار 

 . • دوریم ع )  ) نیسح ماما  مرح  ترایز  هب  دودیم و  البرک  فرط  هب  هدایپ  ياپ 
هچ مدآ  اب  تدوخ  اـب  ندوب  رگید  دـهدب ،  تاـجن  منهج  زا  ار  مدآ  هک  ترئاز  راـبغ  درگ و  ناـج ،  نیـسح  دـیوگیم :  هر )  ) ینیما ۀـمالع 

؟  دنکیم
 . تسا ع )  ) نیسح هللادبعابا  هب  ادخ  هاگن  هاگن ،  نیا 

میهاوخ تمایق  رد  ایآ  میمهفب ،  ار  تیعقوم  نیا  میتسناوتن  ایند  رد  یتقو  میمهفب ؟  ار  تمایق  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تیعقوم  اـم  هنوگچ  اـّما  و 
 . مینادیمن رشحم  تمایق و  رد  ار  وا  هب  هاگن  ار و  وا  دورو  ام  یتسار ،  هب  میمهفب ؟  ار  نآ  تسناوت 

دیرگیم ع )  ) نیسح رب  هک  يرئاز  نیلوا  ص ، )  ) ربمایپ

ع)  ) نیـسح یتقو  دندش  لّسوتم  وا  هب  اهيراتفرگ  رد  ءایبنا  ۀمه  هک  يدولوم  دندوب ؛  وا  رظتنم  ءایبنا  ۀـمه  هک  تسا  يدولوم  تدالو  زورما 
تنب ۀیفـص  دزن  هب  تدالو  زاغآ  نامه  رد  رابکی  دنک .  ترایز  ار  هدیـسرون  هک  تفر  س )  ) همطاف ۀناخ  هب  راب  ود  ص )  ) ربمایپ دش ،  ّدلوتم 

هنوگچ داب !  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  هیفص  روایب .  ار  مدنزرف  همع !  يا  تفگ :  تفر و  ع ، )  ) نیـسح ۀلباق  شاهمع و  بلطملادبع ، 
دنوادخ ار  وا  تسوا ،  تسد  رد  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  تفگ :  ترـضح  ماهدرکن .  هزیکاپ  زیمت و  ار  وا  زونه  نم  و  مهدب ،  وت  هب  ار  وا 
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دروآ و ریز  هب  ار  دازون  رس  سپ  تفرگ ،  نم  زا  ار  وا  شناتـسد  فک  اب  دوشگ و  ار  شیاهتسد  دعب  تسا ،  هدومن  هزیکاپ  شرع  يالاب  زا 
ص)  ) ترـضح سپـس  دـیکمیم .  ریـش  لسع و  تشاد  هکنیا  لثم  شنابز ؛  ندـیکم  شیاههنوگ و  اـهگرهاش و  ندیـسوب  هب  درک  عورش 
هچ ص ! )  ) دمحم مبیبح  تفگ :  هیفص  دشکیم .  ار  وت  هک  ار  یموق  دشکب  دنوادخ  تفگ :  دش ،  رایشه  هک  دعب  دومن .  ینالوط  ياهیرگ 

نوچ ص )  ) ربمایپ رتدعب ،  یمک  ( . 18) هیماینب زا  يرگمتس  هورگ  همع !  يا  تفگ :  ترضح  دشکیم ؟  ار  ص )  ) هللالوسر ترتع  یـسک 
راکتمدـخ ءامـسا ،  هب  تفاتـش .  ع )  ) نیـسح رادـید  هب  زاـب  تسا ،  دوخ  قوشعم  اـب  هراـبود  يرادـید  رظتنم  هناربصیب  هک  یقاتـشم  قشاـع 

سپس دروآ .  ص )  ) ربمایپ دزن  هب  تشاذگ و  يدیفس  ۀچراپ  هکت  رد  ار  هدیـسرون  ءامـسا  روایب .  ار  مرـسپ  تفگ :  س ، )  ) همطاف ترـضح 
ءامـسا تسیرگ .  تشاذگ و  شنماد  رد  ار  وا  دعب  دناوخ و  هماقا  مه  شپچ  شوگ  رد  تفگ و  ناذا  دازون  نیا  تسار  شوگ  رد  ترـضح 

هب هزات  نونکا  هک  وا  تفگ :  ءامـسا  منایرگ .  مرـسپ  رب  تفگ :  ص )  ) ربمایپ ییرگیم ؟  زیچ  هچ  زا  داب ،  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : 
نانآ هب  ار  متعافش  دنوادخ  تشک .  دنهاوخ  ار  وا  يراکمتس  هورگ  تفگ :  دوب ،  هدرک  ربخاب  ار  وا  ع )  ) لیئربج هک  ترـضح  هدمآ ؟  ایند 

(19  .) تسه دهعلابیرق  وا  ّدلوت  هب  وا  نوچ  نکن ؛  هاگآ  ربخ  نیا  زا  ار  س )  ) همطاف ءامسا !  يا  دومرف :  سپس  دناسرن . 
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مجنپ موصعم  تاصّخشم 

مالسلا  هیلع  نیسح  مان :
ءادهشلادیس فورعم : بقل 
هَّللادبعابا  هینک :

مالسلا هیلعیلع  ماما  ردپ : مان 
مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ردام : مان 
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لاس  57 رمع : تّدم 

قارع روشک  رد  عقاو  البرک  فیرش : دقرم 
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كرابم يدولوم  يدوز  هب  لاعتم  دـنوادخ  دنتـسنادیم  هک  شتیبلها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . هدیـسر  ارف  نابعـش  موس  هاـگرحس 
هنیدم ياههچوک  رد  نذؤم  يادص  ندیچیپ  اب  دندوب . هتخادرپ  لاعتم  دنوادخ  اب  زاین  زار و  هب  شدلوت  راظتنا  رد  درک  دـهاوخ  اهنآ  بیـصن 

. دننیشنب وگ  تفگ و  هب  دوخ  يادخ  اب  رگید  راب  ات  دیچیپ  اههناخ  همه  رد  زامن  رطع 
دوجو هب  ادخ  بوخ  ناگدنب  لد  رد  يرورس  يداش و  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هناخ  دنزرف  نیمود  تدالو  ربخ  هک  دوب  هتشذگن  يدایز  تّدم 

. دروآ
. دـنروایب شدزن  هب  ار  وا  ات  دومرف  تفگ و  کیربت  ار  دازون  نیا  تدالو  دـمآ و  شرتخد  هناخ  هب  یلاحـشوخ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يامیس  زا  يداش  هک  یلاح  رد  دندروآ . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هدیچیپ و  دیفـس  ياهچراپ  رد  ار  كدوک 
مان دنوادخ  دومرف : دیـسوب و  ار  وا  سپـس  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  دزیم  جوم 

. دنتشاذگ نیسح  ار  شمان  بیترت  نیدب  تسا و  هدومن  باختنا  لفط  نیا  يارب  ار  نیسح 

کلم سرطُف   - 2

هب دنوادخ  دوب و  هتفرگ  رارق  دـنوادخ  بضغ  دروم  یهلا  رماوا  ماجنا  رد  یهاتوک  رطاخ  هب  هک  دوب  یهلا  شرع  ناگتـشرف  هلمج  زا  سرُطف 
. دنک باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  تمایق  باذع  ییایند و  باذع  نیبام  هک  دوب  هداد  ار  هزاجا  نیا  وا 
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. داتفا هداتفا  رود  ياهریزج  رد  تسکش و  شرپ  لاب و  بیترت ، نیدب  دومن و  باختنا  ارذگ ، دوب و  یتقوم  هک  ار  ییایند  باذع  سرُطف 
ربمایپ هب  راگدرورپ  کیربت  مایپ  ندناسر  تهج  هتشرف ، رازه  کی  هارمه  هب  لیئربج  دمآ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نامز  نآ  رد 

. دندمآیم نیمز  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هک تسا  هدش  هچ  دیـسرپ : وا  زا  دز و  ادص  ار  لیئربج  هدمآ ، شیپ  یمهم  ربخ  دوب  هدـیمهف  هتـشرف  همه  نآ  اب  لیئربج  لوزن  زا  هک  سرُطف 

؟ دیوریم ناباتش  نینچ 
. میوریم يو  دزن  هب  یهلا  کیربت  مایپ  ندناسر  تهج  ام  هداد و  يدنزرف  شربمایپ  هب  دنوادخ  تفگ : لیئربج 

دزن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیاش ، دـنربب  دوخ  اب  زین  ار  وا  ات  تساوخ  لیئربج  زا  دوب  هدـش  هتـسخ  هریزج  نآ  رد  ییاـهنت  زا  هک  سرُطف 
. دریگ رارق  راگدرورپ  ششخب  دروم  دیامن و  ار  شتعافش  دنوادخ 

. تفگ ار  سرطف  تساوخرد  دنوادخ ، مایپ  ندناسر  زا  دعب  سرطف  درب . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  دوخ  اب  ار  وا  درک و  لوبق  لیئربج 
وفع دروم  هَّللاءاش  نا  ات  نزب  مالسلا  هیلع  نیسح  هقادنق  هب  ار  تدوخ  دومرف : وا  هب  دینش  ار  سرُطف  هتساوخ  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
رارق راـگدرورپ  شـشخب  دروم  كراـبم ، دولوم  نآ  تعافـش  تکرب  هب  درک و  نینچ  سرُطف  یباـی . افـش  يریگ و  رارق  دـنوادخ  تمحر  و 

وا هب  ار  شمالـس  دتـسرفب ، مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تمایق  زور  ات  سکره  هک  درک  دای  مسق  تعافـش ، نیا  هنارکـش  هب  سپ  تفرگ .
. دناسرب
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یگلاس ات 6  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  میقتـسم  رظن  تحت  دـلوت ، يادـتبا  نامه  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تیبرت 
. تشاد همادا  راک  نیا  دندوب  ایند  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز  ات  ینعی 

ادیپ تقو  هک  ینامزره  تشادن و  ار  نانآ  یتحاران  تقاط  هک  دوب  يّدح  هب  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ربمایپ  هقالع  تّدش 
. دومنیم داش  ار  اهنآ  درکیم و  يزاب  اهنآ  اب  درکیم 

يزاب لاـح  رد  اـههچب  رگید  اـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رتفرط  نآ  یمک  هک  درکیم  روبع  یهار  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يزور 
هیلع نیـسح  ماما  دریگب . شوغآ  رد  ار  وا  ات  تفر  وا  يوس  هب  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب . ندرک 

وا اب  هلیـسو  نیا  هب  هتفر و  وا  لابند  ربمایپ  ات  تفر  رگید  يوس  هب  دـیآیم  وا  فرط  هب  هک  دـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هجوتم  ات  مالـسلا 
زا نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  دومرف : سپـس  دیـسوب ، تفرگ و  ار  وا  هکنیا  ات  دیودیم  شلابند  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنک . يزاب 

تسا و هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  دـشاب ، هتـشاد  تسود  ارم  سکره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ، تـسود  ار  نیـسح  سکره  نیـسح ،
. تسوا يارب  تشهب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ادخ  سکره 
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شیپ هک  یتـصرف  ره  رد  دـننکیم ؛ ملظ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  وا  زا  دـعب  شتّما  تسنادیم ، هک  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هجوتم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هقالع  ّتبحم و  راهظا  زا  زین  مدرم  دومنیم و  مدرم  هب  ار  شـشرافس  دمآیم 

اهنآ تشادیم و  تسود  رایسب  زین  ار  شناتسود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هوالع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دندشیم . وا  ماقم  هاگیاج و 
. مراد تسود  ار  وا  زین  نم  درادب  تسود  ار  نیسح  سک  ره  دومرفیم : درکیم و  مه  يزاب  اهنآ  اب  یّتح  دادیم و  رارق  ّتبحم  دروم  ار 

شناراـی فرط  هب  دوب و  هدـناشن  دوخ  ياـههناش  رب  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نسح  ماـما  نیـسح و  ماـما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
: دومرف دیسر  اهنآ  هب  یتقو  تفریم .
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.« تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  دنک ، ینمشد  نانآ  اب  سکره ، هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  مدنزرف  ود  نیا  سکره  »
دیسوبیم و هداهن و  شیوخ  يوناز  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  مدید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دیوگیم : یـسراف  ناملس 

: دومرفیم
ردـپ ادـخ و  تّجح  رـسپ  ادـخ و  تّجح  وت  یتسه . ناماما  ردـپ  ماـما و  رـسپ  ماـما و  وت  یناراوگرزب ، ردـپ  راوگرزب و  رـسپ  راوگرزب و  وت 

. دشابیم مالسلا ) هیلع  يدهم   ) ناشیا مئاق  اهنآ ، نیرخآ  دنرفن و  ُهن  اهنآ  هک  یتسه  ادخ  ياهتّجح 
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کیدزن زا  ار  ملظ  اب  هزرابم  دوب و  هدومن  يرپس  هلآو  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  اب  ار  شکرابم  رمع  زا  لاس  شش  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
یگدنز مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دوخ ، ردپ  رانک  رد  لاس  تدم 30  هب  زین  ناشیا  تلحر  زا  دـعب  دوب . هتخومآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن 

تلحر زا  دعب  هک  مالسلا  هیلعیلع  ماما  تشاد . تکرش  لاّعف  تروص  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مهم  ثداوح  رد  درک و 
مالـسلا امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نوچ  يرادربنامرف  روای و  تشاذگیم ، رـس  تشپ  ار  یتخـس  راگزور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیکرشم نیملاظ و  اب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  رانک  رد  راکادف  زابرـس  کی  دننام  یمالـسا ، فادها  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشاد .

. تشاد هناعاجش  لاّعف و  يروضح  ناورهن »  » و نیفص » «، » لمج  » ياهگنج رد  دیگنجیم و 
كدـنا نارای  اب  اروشاع  زور  رد  هک  ییاج  ات  تشاد  همادا  شنوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تعاجـش  يزیتس و  ملظ  نیا 

دوخ دندیسر و  تداهش  هب  شناکیدزن  نازیزع و  نیرتهب  هار  نیا  رد  درک و  یگداتسیا  كرش  ملظ و  هاپـس  ربارب  رد  مامت  تعاجـش  اب  دوخ 
. تفر تداهش  لابقتسا  هب  زین 
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ماما تیصو  نینمؤملا و  ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هتفگ  هب  دیسر ، تداهـش  هب  هیواعم  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوچ 
نیملـسم هعماج  يربهر  رومأم  ادـخ  فرط  زا  دـش و  لـقتنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  نایعیـش  يربهر  تماـما و  مالـسلا  اـمهیلع  نسح 

رایسب يدرم  هک  هیواعم  ربارب  رد  مالسا  ظفح  رطاخ  هب  راچان و  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  دننامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدرگ .
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  اـب  شرارق  فـالخرب  هیواـعم  یتقو  اذـل  درکن ، ماـیق  دوب  هدز  هیکت  تموکح  رب  قحاـن  هب  دوب و  كریز  راـکبیرف و 

دوب نشور  همه  يارب  هک  دیزی  داسف  هیلع  تسنادن و  زیاج  ار  توکس  رگید  مالـسلا  هیلعماما  درم ، دومن و  دوخ  نیـشناج  ار  دیزی  شدنزرف 
ار وا  اب  تعیب  تخاشن و  تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  ماما  دریگب  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  تساوخ  دیزی  یتقو  نیاربانب  تساخرب ؛ 

. درکن لوبق 
هّکم يوس  هب  دنوادخ  رما  هب  تسنادن و  زیاج  ار  هنیدم  رد  ندنام  رگید  دوب  داسف  ملظ و  اب  هزرابم  نامه  هک  شفدـه  هب  ندیـسر  يارب  ماما 

. دومن تکرح 
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. دیـسر مه  هفوک  اـت  ربخ  نیا  دـش و  شخپ  هنیدـم  هّکم و  مدرم  نیب  رد  تعرـس  هب  دـیزی ، اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ندرکن  تعیب  ربخ 
نانآ يوس  هب  ات  دندومن  توعد  دوب  هّکم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  زا  همان  هلیـسو  هب  دندوب ، هدمآ  گنت  هب  ناملاظ  تموکح  زا  هک  نایفوک 

، مالـسلا هیلع  لیقع  نب  ملـسم  تسنادیم ، دوخ  فیلکت  ار  نایفوک  تساوخرد  هب  باوج  هک  ماما  دریگب . هدـهع  هب  ار  اـهنآ  يربهر  دورب و 
بیان ناونع  هب  ملسُم  دنک . رادربخ  ار  يو  نانآ  توعد  یتسرد  زا  دنک و  تبحص  نایفوک  اب  کیدزن  زا  ات  داتسرف  هفوک  هب  ار  شیومع  رسپ 
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ماما هب  زین  ملسُم  دندرک و  تعیب  ماما  بیان  ناونع  هب  وا  اب  رفن  نارازه  دش . ور  هب  ور  مدرم  هقباسیب  مرگ و  لابقتسا  اب  تفر و  هفوک  هب  ماما 
. دنتسه ناشیا  دورو  رظتنم  نایفوک  هک  تشون  همان 

يارب نکیلو  دوب  هدید  دوخ  ردارب  ردپ و  هب  تبـسن  ار  اهنآ  ییافو  یب  تخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  نایفوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنچره 
. دنک تکرح  هفوک  يوس  هب  شنارای  هچب و  نز و  اب  تفرگ  میمصت  راگدرورپ ، تاروتسد  يارجا  تّجح و  مامتا 

هفوک تمس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح   - 8

دنام هّکم  رد  دندشیم ، عمج  هّکم  رد  ینم   » نیمزرس هب  نتفر  يارب  نایجاح ) ) مدرم همه  هک  هجح  يذ  هام  متـشه  زور  ات  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار دیزی  ادخ ، ربمغیپ  دنزرف  هک  دنامهف  همه  هب  راک  نیا  اب  دش و  جراخ  هفوک  تمـس  هب  هّکم  زا  دوخ  نارای  تیب و  لها  اب  متـشه  زور  رد  و 

. دوب هداد  تبثم  باوج  مه  هفوک  مدرم  توعد  هب  یفرط  زا  تسا و  هدرک  مایق  وا  هیلع  هکلب  هدرکن ، تعیب  وا  اب  هتخاشن و  تیمسر  هب 
ملسُم ات  داتـسرف  هفوک  هب  دوب  دیلپ  نیدیب و  يدرم  هک  ار  دایزنبا  دوب ، هدش  هاگآ  وا  اب  نایفوک  تعیب  هفوک و  رد  ملـسُم  دوجو  زا  هک  دیزی 

. دنک هدنکارپ  هدناسرت و  دناهدش  عمج  وا  رود  هک  ار  یمدرم  هدرک و  ریگتسد  ار 
هن اّما  دوب ؛ نارگن  ملسُم  دنام . اهنت  ملسُم  درک و  هدنکارپ  ملـسُم  رود  زا  ار  هفوک  نامیا  تسـس  مدرم  دیدهت ، اب  تفر و  هفوک  هب  زین  دایزنبا 

هفوک تمـس  هب  هّچبو  نز  اب  هفوک  مدرم  تباب  زا  وا  تبثم  باوج  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارگن  هکلب  دوخ  ندـنام  اـهنت  نارگن 
. دندمآیم

هب هناعاجش  هناروالد و  ياهزرابم  زا  سپ  داتسیا و  دایزنبا  نازابرـس  لباقم  رد  ییاهنت  هب  دشن و  میلـست  یلو  دوب  هدنام  اهنت  دنچ  ره  ملـسُم 
. دیسر تداهش 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرصاحم   - 9

هب اهراب  دیسر  دهاوخ  تداهش  هب  درادن و  دوجو  یتشگرب  هار  نیا  رد  تسنادیم  هنیدم  زا  تکرح  يادتبا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نتـشاد اپ  رب  دیزی و  یمالـسا  دـض  تموکح  نتخاس  اوسر  تکرح ، نیا  زا  نم  دوصقم  : » دومرفیم درک و  يروآدای  ار  هلأسم  نیا  شنارای 

مرادـن و یفدـه  مالـسا  نـید  نآرق و  نتـشاد  هـگن  هدـنز  زج  تـسا و  متـس  مـلظ و  ربارب  رد  یگداتــسیا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما 
. درکن روبجم  هار  نیا  رد  ار  یسک  هلیسو  نیدب  و  تسین » هار  نیا  رد  یتشگزاب 

ماما مشکب . ار  وت  ای  ینک  تعیب  دیزی  اب  يوش و  میلست  ای  ات  هتساوخ  نم  زا  دیزی  هک  تشون  ياهمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دایزنبا 
یباوج نم  دزن  رد  همان  نیا  تشون : همان  باوج  رد  تسنادیم  گننار  ّتلذ  اب  یگدنز  تداعس و  ار  ادخ  هار  رد  تداهـش  هک  مالـسلا  هیلع 

. درادن
رد ار  شنارای  نیـسح و  ماما  ات  داد  روتـسد  دوب  هدـش  ینابـصع  تخـس  شدـیدهت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییاـنتعایب  زا  هک  داـیزنبا 
رب تشذـگیم  هک  زور  ره  دـندرک و  هرـصاحم  ار  اهنآ  میظع  یهاپـس  مرحم  مّود  رد  هک  دیـشکن  یلوط  دـننک و  هرـصاحم  البرک  نیمزرس 

نز و ناراـی و  يور  رب  ار  بآ  مّرحم  متفه  رد  هک  ییاـج  اـت  دـندرکیم  رتگـنت  ار  هرـصاحم  هـقلح  دـشیم و  هدوزفا  ناـشیاهورین  دادـعت 
. دنتسب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياههّچب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما   - 10

نمـشد رکـشل  هب  ور  اذل  دشکیمن  تسد  اهناسنا  تیاده  زا  هاگچیه  تسا ، ناشدوخ  يارب  دارفا  دوخ  زا  رتنابرهم  لاح  همه  رد  هک  ماما 
. میایب امش  يوس  هب  ات  دیدرک  رارصا  دیتشون و  همان  نم  هب  امش  هکلب  ماهدماین ، امش  يوس  هب  توعد  نودب  نم  مدرم ! يا  دومرف : درک و 
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. دندرک توکس  تلاجخ  زا  دنتشادن ، یباوج  هک  نمشد  رکشل 
. میدرگربیمرب دیاهدش ، نامیشپ  امش  رگا  لاح  تفگ : اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

هکلب دـیدرگرب  امـش  هک  مراذـگب  مناوتیمن  نم  تفگ : ماما  باوج  رد  تشاد  هدـهع  هب  ار  نمـشد  ياهرکـشل  زا  یکی  یهدـنامرف  هک  ّرح 
. دییایب دایزنبا  دزن  هفوک ، هب  ام  اب  تسیابیم 

ره رگا  تفگ : باوج  رد  ّرح  یهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  دزیرب ، کشا  تیازع  رد  تردام  تفگ : دش و  تحاران  ّرح  راتفگ  زا  مالـسلا  هیلعماما 
. تسا هَّللامالس »  » همطاف وت  ردام  هک  منک  هچ  یلو  مدادیم  ار  شباوج  دوب  يرگید  سک 

نوریب دنلبرس  نایرج  نیا  رد  دومن و  هبوت  هرخالاب  دوب  هتفایرد  ار  اهنآ  تیناقح  تشاد و  لد  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  هک  ّرح 
. تسویپ ماما  هب  هنابش  دمآ و 

. تسب شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  بآ  دایز  نبا  روتـسد  هب  دیـسر و  البرک  هب  رفن  رازه  راهچ  اـب  دعـس  رمُع  مرحم  متفه  زور 
درکن و رثا  وا  رد  شنانخس  یلو  دنک  هظعوم  ار  وا  ات  تفر  دعسرمُع  دزن  هب  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یکی 
دـیاهدروخ و هک  یمارح  ياـههمقل  هک  منک  هچ  : » دوـمرف رخآ  رد  سپ  دیـشخبن  يرثا  اـّما  درک  تحیـصن  ار  ناـنآ  هراـبود  ماـما  تـشگرب .

همقل هک  دنامهف  همه  هب  نخس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دینک .» كرد  ار  ّقح  فرح  امـش  ات  دراذگیمن  هدییور  نآ  زا  ناتتـسوپ  تشوگ و 
. دنک كرد  ار  ادخ  هدنب  نیرتهب  فرح  یّتح  دراذگیمن  هک  دراد  رثا  ناسنا  رب  ّدح  هچ  ات  مارح 

شنارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش   - 11

يادخ اب  ات  دنهد  تصرف  نانآ  هب  بش  کی  ات  تساوخ  تلهم  نانآ  زا  درکن  يرثا  نانآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  هکنآ  زا  دعب 
. دندوب هیرگ  زامن و  لاح  رد  حبص  ات  دنتخادرپ و  زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  هناقشاع  شنارای  ماما و  بش  نآ  . دنزادرپب زاین  زار و  هب  دوخ 

نانآ يور  رب  ار  بآ  نمـشد  هک  دوب  زور  هس  دندشیم . هدامآ  داهج  يارب  مالـسلا  مهیلع  شنارای  نیـسح و  ماما  دیـسر و  ارف  اروشاع  زور 
. ار ناکدوک  صوصخ  هب  درکیم  تیذا  تخس  ار  همه  یگنشت  دوب و  هتسب 

زا دنک و  هزرابم  نمـشد  اب  ییوس  زا  دـنک و  تظفاحم  اههمیخ  زا  تسیابیم  ییوس  زا  ماما  دندیـسریم . تداهـش  هب  تبون  هب  تبون  نارای 
یگنـشت زا  هک  شاههام  شـش  لفط  رغـصا ، یلع  دمآ  مرح  تمـس  هب  ماما  هک  دوب  اجنیا  دـنک . راک  هچ  هچب  نز و  یگنـشت  اب  رگید  ییوس 

! مدرم يا  تفگ : تفرگ و  تسد  يور  رب  ار  شاههامشـش  دـنزرف  ماما  تشگرب . گنج  نادـیم  هب  تفرگ و  لغب  رد  ار  دوب  هدـش  لاـحیب 
تداهش هب  ار  وا  دز و  رغـصایلع  يولگ  هب  ریت  اب  نانمـشد  زا  یکی  هلمرح »  » هک دیهدب  وا  هب  یبآ  دینک و  محر  لفط  نیا  یگنـشت  هب  لقاال 

تفر و نمشد  اب  هزرابم  هب  اهنت  هکی و  دوب  هداد  ادخ  هار  رد  مه  ار  شزابرس  نیرخآ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زین  دعب  یتاظحل  دناسر .
. دیسر تداهش  هب  هناروالد  يدربن  زا  سپ 

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياههتشون  اههتفگ و   ) همارکلا جهن  - 20

باتک تاصخشم 

يربکا اضردمحم  فلؤم : 

 « هعلاطم ياعد  » 

َمَحْرَا ای  َِکتَمْحَِرب  َکِمُولُع  َِنئازَخ  اْنیَلَع  ْرُْـشناَو  َِکتَمْحَر  َباْوبَا  اْنیَلَع  ْحَْـتفا  َّمُهَّللَا  ِمْهَْفلا . ِرُوِنب  یْنمِرْکَاَو  ِمْهَْولا  ِتاـُملُظ  ْنِم  ینْجِرْخَا  َّمُهَّللَا 
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نانجلا  حیتافم  َنیمِحاَّرلا 
ياههنیجنگ و  اشگب ، ام  رب  ار  تتمحر  ياهرد  ادـنوادخ  راد ، یمارگ  مهف  ینـشور  هب  روآرد و  لایخ  مهو و  ياهیکیرات  زا  ارم  ادـنوادخ 

. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  نادرگزاب ، ام  رب  ار  تمولع 

فلؤم همدقم 

تیاده تفرعم و  ناگنشت  اراوگ  ناور و  یبآ  نوچ  ات  دنتسه  ام  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  سیفن  راگدای  ود  ترتع  نآرق و 
ورگ رد  یقیقح  يرادنید  دنوشیمن و  ادج  رگید  کی  زا  هک  دنتسه  ياهدنزورف  ياهغارچ  ردقنارگ ، راگدای  ود  نیا  دنزاس . باریـس  ار 
هدـش هدرپس  اهنآ  هب  ملاع  بورغ  ات  ناسنا  تیادـه  هک  دنتـسه  وا  ناگدـیزگرب  ترتع ، ادـخ و  باتک  نآرق  تساهنآ . يود  ره  هب  کسمت 

. تسا
مه ادخ  نید  تخانش  یلک  روطهب  و  تسا ، ترتع  ریسفت  ورگ  رد  نآ  مهف  دنتسه و  نآ  ریسفت  مهف و  دنمزاین  مدرم ، هک  تسا  یباتک  نآرق 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادناخ  نانخـس  هب  هعجارم  ترورـض  هک  تساج  نیا  زا  دوب . دـهاوخن  رـسیم  اهنآ  ینامـسآ  مولع  هریـس و  اب  زج 
متکّـسمت نا  ام  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ینا  : ) دومرف دـناوخارف و  دوخ  ترتع  يوس  هب  ار  ام  ترـضح  نآ  هک  هنوگ  ناـمه  ددرگیم  راکـشآ 

(1 .() ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهناف  یتیبلها ، يرتع  هّللا و  باتک  يدعب  اّولضت  نل  امهب 
، زیچ ود  نیا  دـش . دـیهاوخن  هارمگ  دـییوج  کسمت  اهنآ  هب  هک  یماگنه  اـت  نم  زا  دـعب  مراذـگیم و  امـش  ناـیم  رد  ار  سیفن  زیچ  ود  نم 

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگید  کی  زا  اهنآ  دنتسه . نم  نادناخ  ادخ و  باتک 
، تشهبلها ناناوج  رورـس  ءادهـشلادیس و  موس  ماما  ردـقنارگ  ياههمان  اـههبطخ و  نانخـس ، هدـنرادرب  رد  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباـتک 

تسا هعیش  بهذم  مالسا و  نید  عونتم  فراعم  هدنرادرب  رد  ییاور و  یباتک  ۀمارکلاجهن » . » تسا مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح 
فرع و اب  بساـنتم  اـیوگ و  حیرـص و  رـصتخم ، نیواـنع  زا  و  ددرگیم ، هئارا  یـسراف  ياویـش  ناور و  همجرت  یعوضوم و  تروص  هب  هک 
زا یمک  ءزج  هک  یبلاطم  ای  هدوب و  يداع  هملاکم  ای  هتشاد و  فرـص  یخیرات  هبنج  هچنآ  لقن  زا  نیاربانب  تسا . رادروخرب  رـصاعم  تایبدا 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ثیداحا  مزال و  ریغ  فیعـض و  تایاور  زا  هک  هنوگناـمه  میدرک ، زیهرپ  دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  طوبرم  نآ 
. ددرگن میجح  ترورض  نودب  هدشن و  جراخ  دوخ  عضو  زا  باتک  ات  میدیزگ  يرود  دوب  هدرک  لقن  ار  اهنآ  ترضح  نآ  هک  هلآو 
هعومجم نیا  رد  اهنت  هک  یتایاور  هب  یبایتسد  تایاور و  عبانم  دانسا و  قیقد  هدرتسگ و  یـسررب  همجرت و  رد  تقد  قیقد ، يراذگ  بارعا 

. تسا باتک  رگید  ياهیگژیو  زا  تسا  هدش  هئارا 
میاهدرک و لـقن  میتفاـی  تسد  نآ  هب  ینـس  هعیـش و  یخیراـت  ییاور و  عباـنم  رد  دوخ  هدرتسگ  تاـقیقحت  رد  هک  ار  هچنآ  همه  اـم  هچ  رگا 

هباشت ای  موس و  ماما  هینک  كارتشا  رطاخ  هب  هک  تایاور  زا  يدادعت  لقن  زا  لاح  نیع  رد  تسا  هدمآ  مهارف  یلماک  عماج و  ًاتبـسن  هعومجم 
ار اهنآ  هعومجم  قیقحت  لها  ناگدنناوخ و  یهاگآ  يارب  میدرک و  زیهرپ  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  نیموصعم  ریاس  اب  وا  مان 
نآ لقن  مدع  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  هب  اهنآ  باستنا  تلع  ات  میدومن  نایب  زین  ار  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  هدرک و  لقن  باتک  رخآ  لصف  رد 

. ددرگ مولعم  ترضح  نآ  نانخس  ناونع  هب  تایاور 
ياهناتسوب هب  نامیا  لها  و  دهد ، رارق  مالـسا  فراعم  رـشن  تهج  رد  ار  ییاور  هعومجم  نیا  هک  میراد  تلئـسم  لاعتم  يادخ  زا  نایاپ  رد 

كاپ ملق  نابز و  زا  هک  نآ  دـنلب  حـیاصن  فراعم و  هب  ار  دوخ  ناج  و  دـنبای ، یلاـعت  نآ  ياـهتمکح  هب  هتـشگ و  ناـمداش  نآ  شخبحرف 
. دننادرگ باریس  تسا  هدنام  راگدای  هب  دمحملآ  قیاقش 

يربکا اضردمحم 
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ِهَّللا ُۀَفِرْعَم  ّلوا : لصف 

ادخ حیبست 

ُْحیبْسَّتلَأ 
ُُهلَّوَأ ْنَم  َناْحبُـس  ُهَتَرُْدق . ٌدَحَا  ُرِّدَُقی  َو ال  ُهُْریَغ ، اذَکه  ُنوُکَی  الَو  اذَـکه  َوُه  ْنَم  َناْحبُـس  ِمَظْعَْألا . ِمیظَْعلا  َناْحبُـس  یلْعَْألا  ِعیفَّرلا  َناْحبُـس   - 1

 - َو ال 1 ُهُرِّوَُصی ، َمْهَو  َو ال  ُُهلِّثَُمی ، َلْقَع  َو ال  ُهُکِرُْدت ، َْنیَع  الَف  ِۀَّیِهلِْإلِاب ، ِتاَّیِرَْبلا  َقْوَف  الَع  ْنَم  َناْحبُس  ُدیبَی . ٌْملِع ال  ُهُرِخآ  َو  ُفَصُوی ، ٌْملِع ال 
رترب و  ) هنوگ نیا  هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  رتگرزب . گرزب و  يادـخ  تسا  هّزنم  كاپ و  هبترم . دـنلب  رترب و  يادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و 

یـشناد شزاغآ  هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  درادن . ار  وا  تردـق  كرد  ناوت  یـسک  تسین و  هنوگ  نیا  وا  زا  ریغ  یـسک  تسا و  رتگرزب )
همه رب  شیدـنوادخ  اب  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاـپ و  درادـن . ییاـهتنا  ءاـنف و  هک  تسا  یملع  شناـیاپ  دـجنگیمن و  فصو  رد  هک  تسا 

ام ِۀَیاِغب  ُهُفِصَی  َناِسل  ریوصت  هب  ار  وا  ینهذ  هن  دهدیم و  لکش  ار  وا  یلقع  هن  دنیبیم و  ار  وا  یمـشچ  هن  ور  نیا  زا  تسا و  رترب  تادوجوم 
َناْحبُـس ِسوُّدُْقلا . ِِکلَْملا  َناْحبُـس  ِرِداْقلا . ِِکلَْملا  َناْحبُـس  ِدابِْعلا . یَلَع  َتْوَْملا  یَـضَق  ْنَم  َناْحبُـس  ِءاوَْهلا . ِیف  الَع  ْنَم  َناْحبُـس  ُفْصَْولا . َُهل 

(2 .) ِِمئاّدلا ِیقاْبلا 

نایناهج راگدرورپ  تافص 

َنیَملاْعلا  ِّبَر  ُتافِص 
ِِهْلثِمَک َْسَیل  ُهَّللا  َوُه  َْلب  ِباتِْکلا ، ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلْوَق  َنوُؤِهاُضی  ْمِهِـسُْفنَِأب ، َهَّللا  َنوُهِّبَُـشی  َنیذَّلا  ِۀَقِراْملا  ِءالُؤه  اوُقَّتِإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ   - 2

. ُریبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  ال  ُریصَْبلا . ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش 
كاپ و تسا . هتسج  يرترب  نامسآ  رد  هک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  دنکیم . فیصوت  ار  وا  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ینابز  هن  دشکیم و 

كاپ بیع . نودب  ياورنامرف  تسا  هزنم  كاپ و  دنمتردق . هاشداپ  تسا  هزنم  كاپ و  درک . ردقم  شناگدنب  رب  ار  گرم  هک  نآ  تسا  هزنم 
. تسا نادواج  هدنیاپ و  هک  نآ  تسا  هزنم  و 

لها رافک  نخـس  اب  ار  دوخ  هک  نانآ  دیزیهرپب ، دـننکیم  هیبشت  دوخ  هب  ار  ادـخ  هتفر و  نوریب  نید  زا  هک  یناهارمگ  نیا  زا  مدرم ! يا   - 2
دنیبیم ار  اهمشچ  وا  اّما  دننیبیمن  ار  وا  اهمشچ  تسانیب ، اونـش و  درادن و  يدننامه  هک  تسا  ییادخ  وا  هکلب  دنزاسیم . گنهامه  باتک 

. تسا هاگآ  قیقد و  و 
. ٌِنئاک َوُه  اِمب  َْملِْعلا  َو  َةَرْدُْقلا  َو  َةَدارِْإلا  َو  َۀَئیشَْملا  یَْضمَأ  َو  َتوُرَبَْجلا ، َو  َۀیِّنادْحَْولا  َصَلْخَتْسِإ 

. ُُهلِکاُشی َُهل  َْلثِم  َو ال  ُهُِهباُشی  َُهل  َّیِمَس  الَو  ُهُعِزاُنی  َُهل  َّدِض  الَو  ُُهلِداُعی ، َُهل  َْوفُک  َو ال  ِهِْرمَأ ، ْنِم  ٍءْیَش  یف  َُهل  َعِزانُم  ال 
ُغَْلبَم ِبُولُْقلا  یَلَع  ُرُطْخَی  َو ال  ِِهتَمَظَع  َْهنُک  َنوُفِـصاْولا  ُرِدـْقَی  َو ال  ُثادْـحَْألا ، ِْهیَلَع  ُلِْزنَت  َو ال  ُلاوْحَأـْلا ، ِْهیَلَع  يرْجت  ـال  َو  ُرُومُأـْلا ، ُُهلَوادَـتَت  ـال 

ُهَّنَِأل ِْبیَْغلِاب ، ًاناقیِإ  ِقیقْحَّتلِاب  َّالِإ  ْمِهِریکْفَِتب  ِریکْفَّتلا  ُلْهَأ  َو ال  اِهباْبلَِأب ، ُءامَلُْعلا  ُهُکِرُْدت  َو ال  ٌلیدَع . ِءایْشَْألا  ِیف  َُهل  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ِِهتوُرَبَج ،
. تسا هدرب  راک  هب  یتسه  رسارس  رد  ار  شیوخ  ملع  تردق و  هدارا و  تساوخ و  هدرک و  دوخ  صاخ  ار  ییاناوت  یگناگی و 

ات درادن  یمان  مه  دنک و  عازن  وا  اب  هک  درادن  يدض  دیامن ، يربارب  وا  اب  ات  درادن  ییاتمه  دنک و  ییوجهزیتس  وا  روما  رد  هک  تسین  یـسک 
. درادن دوجو  وا  يارب  يریظن  دشاب و  وا  دننام 

فـصو ناوت  ناگدننک  فیـصوت  دهدن و  خر  وا  تاذ  رد  ياهزات  روما  درادـن ، نایرج  وا  دوجو  رد  لوحت  دوشیمن و  ثداوح  شوختـسد 
. درادن ءایشا  نایم  رد  يدننامه  اریز  دجنگیمن ، اهلد  رد  شاییاناوت  هزادنا  دنرادن و  ار  وا  تمظع 

هب نیقی  هیاپ  رب  هک  یشهوژپ  اب  رگم  دنسریم ، وا  هب  دوخ  هشیدنا  اب  هشیدنا  لها  هن  دننکیم و  كرد  ار  وا  دوخ  ياهلقع  اب  نادنمـشناد  هن 
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. ُدَمَّصلا ُدِحاْولا  َوُه  َو  َنیقُولْخَْملا  ِتافِص  ْنِم  ٍءْیَِشب  ُفَصُوی  ال  دشاب ، بیغ 
ٌِنئاـک ال ِءایْـشَْألا  ِیف  َوُه  ٍءاوَه ، ِْریَغ  َْوا  ٍءاوَه  یف  َدِـجُو  ْنَم  ٍدُوبْعَم  َو  ِغـالَْبلا ، َتَْحت  َحِرُط  ْنَم  ٍّبَِرب  َْسَیل  ُُهفـالِخ ، َوُـهَف  ِماـهْوَْألا  ِیف  َرِّوُُـصت  اـم 

. اْهنَع ٍِبئاغ  َۀَنُوْنَیب  ٌِنئاب ال  ِءایْشَْألا  َنِم  َو  ِْهیَلَع ، اِهب  ٍروُظْحَم  َۀَنُوْنیَک 
. ٌِّدن ُهاواس  َْوأ  ٌّدِض  ُهَنَراق  ْنَم  ٍرِداِقب  َْسَیل 

. ِضْرَْألا ِیف  ْنَمَک  ُُهباِجتِْحا  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَّمَع  َو  ِراْصبَْألا ، ِنَع  َبَجَتْحا  اَمَک  ِلوُقُْعلا  ِنَع  َبَجَتْحِإ  ُهُمَمُأ . ِۀَیِحاَّنلِاب  َو ال  ُهُمَِدق ، ِرْهَّدلا  ِنَع  َْسَیل 
. تسا زاینیب  هناگی و  دوشیمن و  فصو  تاقولخم  تافص  زا  يزیچهب  وا  هک  ارچ 

دریگیم رارق  اضف  ریغ  اضف و  رد  هک  نآ  دشابیمن و  راگدرورپ  دـجنگیم  هشیدـنا  رد  هک  یـسک  اریز  دـیآ ، مهو  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
اهنآ زا  هک  هنوگ  نآ  هن  اـّما  درادـن  رارق  يزیچ  رد  و  دـننک ، هطاـحا  ار  وا  هک  ياهنوگ  هب  هن  اـما  تسا  زیچ  همه  رد  وا  دوب . دـهاوخن  دوـبعم 

. دشاب ناهنپ 
. دنکیم يربارب  وا  اب  ییاتمه  ای  دراد و  يدض  هک  یسک  تسین  قلطم  ياناوت 

. دوشیمن رصحنم  یصاخ  تهج  هب  وا  دصق  تسین و  ینامز  یگشیمه  عون  زا  وا  تاذ  یگشیمه 
. تسا هدیشوپ  نیمز  لها  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدیشوپ  نامسآ  لها  زا  تسا ، ناهن  اهمشچ  زا  هک  هنوگنامه  تسا  ناهنپ  اهلقع  زا 

. ُُهتَناهِإ ُهُدُْعب  َو  ُُهتَمارَک  ُُهبُْرق 
. ٍلُّقَنَت ِْریَغ  ْنِم  ُُهئیجَم  َو  ٍلُّقََوت  ِْریَغ  ْنِم  ُهُُّولُع  ْنِإ ،»  » ُهُِرماُؤت الَو  ْذِإ »  » ُُهتِّقَُوت َو ال  یف »  » ُهُّلِحَیال

. ٍْتقَو یف  ِناتَفِّصلا  ِهِْریَِغل  ُعِمَتَْجت  الَو  َدوُجْوَْملا  ُدِقُْفی  َو  َدوُقْفَْملا  ُدِجُوی 
. ٍۀَفِص َدوُجُو  ِنامیِْإلا ال  ُدوُجُو  َو  ًادوجْوَم  ِِهب  َنامیِْإلا  ُْهنِم  ُرْکِْفلا  ُبیُصی 

. ُفَصُوی اِهب  ال  ُتافِّصلا ، ُفَصُوت  ِِهب 
. دشابیم وا  يوس  زا  ندرمش  راوخ  وا  زا  يرود  و  تسوا ، يراوگرزب  فطل و  زا  وا  هب  یکیدزن 

زا شندـمآ  تسین و  ندوب  هلق  زارف  رب  وا  يدـنلب  تسوا . راک  رد  رگا »  » هن دـنکیم و  هطاحا  ار  وا  ینامز  هن  دریگیم و  ياج  یناـکم  رد  هن 
. دشابیمن رگید  ياج  هب  ییاج 

ریغ یسک  دوجو  رد  داضتم  تفص  ود  نامز  کی  رد  و  دتسرفیم ، یتسین  راید  هب  تسه  هک  ار  يزیچ  دنکیم و  داجیا  تسین  هک  ار  يزیچ 
. دوشیمن تفای  وا  زا 

. یفصو دوجو  کی  هن  یعقاو  دوجو  کی  هب  نامیا  ددرگیم ، یهتنم  شدوجو  هب  ِنامیا  هب  وا  هرابرد  هشیدنا 
. دوش فیصوت  تافص  اب  وا  تاذ  هک  نآ  هن  دوشیم ، نایب  تافص  وا  دوجو  هب 

. ُفَْرُعی اِهب  ال  ُفِراعَْملا ، ُفَْرُعت  ِِهبَو 
(3 .) ُریصَْبلا ُعیمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ُهَناْحبُس ، َُهل  َّیِمَس  ُهَّللا ال  َِکلذَف 

لاعتم يادخ  تافص  تخانش 

یلاعَت  ِِهتافِص  ُۀَفِْرعَم 
: ِِهباوَج یف  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاقَو  یلاعَت  ِهَّللا  ِتافِص  ْنَع  ٍقَرْزَأ  ُْنب  ُِعفان  َلَئَس   - 3

ِلیبَّسلا ِنَع  ًّالاض  ِجاجِوْعِْإلا ، ِیف  ًانِعاظ  ِجاْهنِْملا ، ِنَع  ًِالئام  ِساِمتْرِْإلا ، ِیف  ُرْهَّدلا  ِلَزَی  َْمل  ِسایِْقلا  یَلَع  ُهَنید  َعَضَو  ْنَم  َّنِإ  ُِعفان ! ای 
. دشاب وا  تخانش  هلیسو  اهشناد  هک  نآ  هن  دوشیم ، هتخانش  اهشناد  مولع و  وا  دوجو  نمی  هب 

. تسانیب اونش و  دشابیمن و  وا  ریظن  يزیچ  و  تسا ، هّزنم  كاپ و  درادن ، یمانمه  هک  ییادخ  تسا  نیا 
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: دومرف وا  باوج  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  درک و  لاؤس  دنوادخ  تافص  زا  قرزا  نب  عفان   - 3
هدش دراو  اهیجک  رد  دوشیم و  رود  میقتسم  هار  زا  دوریم ، ورف  اطخ  رد  هراومه  دهد  رارق  سایق  هیاپ  رب  ار  دوخ  نید  هک  یسک  عفان ! يا 

. ِلیمَْجلا َْریَغ  هار  زا  و 
! ِقَرْزَْألا َْنباَی 

: ُهَسْفَن ِِهب  َفَّرَع  اِمب  ُُهفِّرَعُأَو  ُهَسْفَن  ِِهب  َفَصَو  اِمب  یهلِإ  ُفِصَأ 
. ِساَّنلِاب ُساُقی  الَو  ِّساوَْحلِاب  ُكَرُْدی  ال 

. ٍّصَقَتُم َْریَغ  ٌدیَعب  َو  ٍقِصَْتُلم ، َْریَغ  ٌبیرَق  َوُهَف 
(4 .) ُلاعَتُْملا ُریبَْکلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِتامالَْعلِاب ، ٌفوُصْوَم  ِتایْآلِاب ، ٌفوُْرعَم  ُضَّعَُبی ، َو ال  ُدَّحَُوی 

. دیوگیم دنسپان  نانخس  ددرگیم و  هارمگ  تسار 
! قرزا رسپ  يا 

: میامنیم یفرعم  تسا  هدرک  یفرعم  دوخ  هک  نانچ  نآ  منکیم و  فصو  تسا  هدرک  فیصوت  دوخ  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  نم 
. ددرگیمن هسیاقم  مدرم  اب  دوشیمن و  كرد  ساوح  اب 

. دشاب هتشاد  ياهلصاف  هک  نآ  نودب  تسا  رود  نانآ  زا  و  دشاب ، هتسویپ  اهنآ  هب  هک  نآ  نودب  تسا  کیدزن  تادوجوم  هب 
وا زج  ییادـخ  ددرگیم . فصو  تقلخ  مئالع  اب  دوشیم و  هتخانـش  شنیرفآ  ياههناشن  اـب  دریذـپیمن ، بیکرت  تسا و  دـننامیب  اـتکی و 

. تسا هبترم  دنلب  گرزب و  تسین و 

تسادخ صاخ  یگرزب 

ِهَِّلل  ُءایِْربِْکلَأ 
: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاقَف  ًاْربِک . َکیف  َّنِإ  ُمالَّسلاِْهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  ٌلُجَر  َلاق   - 4

5)و(6) «) َنینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل   » یلاعَت ُهَّللا  َلاق  ِهِْریَغ . یف  ُنوُکَی  الَو  ُهَدْحَو  ِهَِّلل  ِْربِْکلا  ُّلُک 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلعماما  دراد . دوجو  یگرزب  وت  رد  درک : ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  يدرم   - 4

ادخ نآ  زا  تّزع  : » دومرف لاعتم  يادخ  تسا ) تزع  تسا  نینمؤم  رد  هچنآ  . ) دـشابیمن وا  ریغ  يارب  تسادـخ و  صاخ  یگرزب  هنوگ  ره 
«. تسا نینمؤم  شلوسر و  و 

« دمص  » ریسفت

« ِدَمَّصلا  » ُریسْفَت
. ُبَرْشَی َو ال  ُلُکْأَیال  يذَّلا  ُدَمَّصلاَو : ُهُدَدْؤُس ، یهَْتنا  ِدَق  يذَّلا  ُدَمَّصلاَو : َُهل ، َفْوَج  يذَّلَأ ال  ُدَمَّصلَأ :  - 5

هک تسا  یـسک  دمـص  تسا ، هدیـسر  يرترب  لامک و  تیاـهن  هب  هک  تسا  یـسک  دمـص  درادـن ، یهت  ینورد  هک  تسا  یـسک  دمـص   - 5
. دماشآیمن دروخیمن و 

(7 .) ُلازَی الَو  ْلَزَی  َْمل  يذَّلا  ُِمئاّدلا  ُدَمَّصلاَو : ُمانَیال ، يذَّلا  ُدَمَّصلاَو :

دیحوت هروس  ریسفت 

ِدیحْوَّتلا ِةَروُس  ُریسْفَت 
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: ْمِْهَیلِإ َبَتَکَف  ِدَمَّصلا  ِنَع  ُهَنُول  َأْسَی  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  اُوبَتَک  ِةَرْصَْبلا  َلْهَأ  َّنِإ   - 6
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

: ُلوُقَی ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَس  ْدَقَف  ٍْملِع . ِْریَِغب  ِهیف  اوُمَّلَکَتَت  الَو  ِهیف ، اُولِداُجت  َو ال  ِنآرُْقلا ، ِیف  اوُضوَُخت  ΙĘ ُدَْعب ف اَّمأ 
« ِراَّنلا َنِم  ُهُدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِنآرُْقلا  ِیف  َلاق  ْنَم  »

. دوب دهاوخ  هدوب و  هراومه  هک  تسا  یسک  دمص  دباوخیمن ، هک  تسا  یسک  دمص 
: تشون اهنآ  باوج  رد  مالسلا  هیلعماما  دندرک . لاؤس  دمص »  » ریسفت زا  دنتشون و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ياهمان  هرصب  لها   - 6

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
یلـصادخ لوسر  مدج  زا  نم  هک  دییوگن ، نخـس  نآرق  هرابرد  ملع  نودب  دینکن و  لادج  نآ  رد  دـیوشن و  روهطوغ  نآرق  ( تاهباشتم  ) رد

.« دیآ دورف  منهج  شتآ  رد  دهد  رظن  نآرق  هرابرد  ملع  نودب  هک  یسک  : » دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا 
. ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ََدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  َلاقَف : ُهَرَّسَف  َُّمث  ُدَمَّصلا ، ُهَّللَأ  ٌدَحَأ ، ُهَّللا  َلاقَف : َدَمَّصلا  َرَّسَف  ْدَق  ُهَناْحبُس  ُهَّنَأَو 

ُْهنِم ُبَّعَشَتَی  الَو  ِسْفَّنلاَک . ٌفیَطل  ٌءْیَـشال  َو  َنیقُولْخَْملا  َنِم  ُجُرَْخت  یتَّلا  ِۀَْفیثَْکلا  ِءایْـشَْألا  ِِرئاس  َو  َِدلَْولاَک  ٌفیثَک  ٌءْیَـش  ُْهنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ِْدلَی » َْمل  »
ِعوُْـجلاَو ِۀَـمْأَّسلاَو  ِۀَـبْغَّرلاَو  ِءاـجَّرلا ، َو  ِفْوَْـخلا  َو  ِءاـُکْبلاَو ، ِکْـحِّضلا  َو  ِۀَـجْهَْبلا ، َو  ِنْزُْحلا  َو  ِّمَْهلا ، َو  ِةَرْطَْخلا  َو  ِمْوَّنلاَو ، ِۀَـنِّسلاک  ُتاوادَْـبلا ،

. ٌفیَطل َْوا  ٌفیثَک  ٌءْیَش  ُْهنِم  َدَّلَوَتَی  ْنَأ  َو  ٌءْیَش ، ُْهنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  یلاعَت  ِعَبِّشلاَو .
ُجُرَْخت امَک  ٍءْیَش  ْنِم  ْجُرْخَی  َْملَو  ٍءْیَش ، ْنِم  دَّلَوَُتی  َْمل  َْدلُوی » َْملَو  »

ریسفت ار  دمـص  هاگ  نآ  تسا . دمـص »  » ادخ تسا ، هناگی  دنوادخ  دومرف : درک و  ریـسفت  دیحوت ) هروس  رد   ) ار دمـص  هّزنم  كاپ و  يادخ 
. تسین ییاتمه  وا  يارب  دشن و  هدییاز  دییازن و  دومرف : درک و 

دننام یفیطل  زیچ  دشن و  جراخ  وا  زا  دیآیم  نوریب  تاقولخم  زا  هک  يدام  وراد  مرج  ءایـشا  ریاس  دنزرف و  دـننامه  یمـسج  ینعی  دـییازن » »
سرت و هیرگ ، هدـنخ و  يداش ، مغ و  ینارگن ، روطخ و  نیگنـس ، کبـس و  باوخ  دـننام  یفلتخم  تـالاح  و  دـماین . نوریب  وا  زا  مه  سْفن 
ای مسج  دیآ و  نوریب  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  زا  رتهبترم  دنلب  دنوادخ  دوشیمن . ضراع  وا  رب  يریـس  یگنـسرگ و  تلالم ، لیم و  دـیما ،

. دوش دلوتم  وا  زا  یفیطل  ینامسجریغ  زیچ 
َنِم ِۀَّباَّدلا  َو  ِءْیَّشلا ، َنِم  ِءْیَّشلاَک  اهِرِـصانَع  ْنِم  ُۀَفیثَْکلا  ُءایْـشَْألا  دماین  نوریب  يزیچ  زا  دماین و  دوجوب  يزیچ  زا  ینعی  تسا » هدـشن  دـلوتم  »

. ِراجْشَْألا َنِمِرامِّثلا  َو  ِعیبانَْیلا ، َنِم  ِءاْملا  َو  ِضْرَْألا ، َنِم  ِتابَّنلا  َو  ِۀَّباَّدلا ،
َنِم ِمالَْکلاَو  ِمَْفلا ، َنِم  ِقوَّذـلاَو  ِْفنَْألا ، َنِم  ِّمَّشلاَو  ِنُذُأـْلا ، َنِم  ِعْمَّسلاَو  ِْنیَْعلا ، َنِم  ِرَـصَْبلاَک  اـهِزِکارَم ، ْنِم  ُۀَـفیطَّللا  ُءایْـشَْألا  ُجُرَْخت  اـمَک  ـالَو 

. ِرَجَْحلا َنِم  ِراَّنلاَک  َو  ِْبلَْقلا ، َنِم  ِزییْمَّتلا  َو  ِۀَفِْرعَْملاَو  ِناسِّللا ،
. ِِهتَرْدُِقب ِءایْشَْألا  ُئِْشنُم  َو  اهُِقلاخ ، َو  ِءایْشَْألا  ُعِْدبُم  ٍءْیَش . یلَع  الَو  ٍءْیَش  یف  الَو  ٍءْیَش  ْنِمال  يذَّلا  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  َوُه  َْلبال 

. ِهِْملِِعب ِءاقَْبِلل  َقَلَخ  ام  یِْقُبی  َو  ِِهتَئیشَِمب  ِءانَْفِلل  َقَلَخ  ام  یشالَتَی 
نیمز و زا  هایگ  هدنبنج و  زا  هدنبنج  دیآیم و  نوریب  رگید  زیچ  زا  يزیچ  هک  نیا  دـننام  دـنیآیم  نوریب  دوخ  لصا  زا  ماسجا  هک  هنوگ  نآ 

. دنیآیم نوریب  ناتخرد  زا  هویم  همشچ و  زا  بآ 
ینیب و زا  ندییوب  شوگ و  زا  ندینش  مشچ و  زا  ندید  هک  نآ  ریظن  دنوشیم  جراخ  دوخ  زکارم  زا  فیطل  ءایشا  هک  تسین  مه  هنوگ  نآ  و 
هن هک  تسا  يزاینیب  يادخ  وا  هکلب  دوشیم . جراخ  گنس  زا  شتآ  بلق و  زا  صیخشت  تخانش و  و  نابز ، زا  نخـس  ناهد و  زا  ندیـشچ 

. تسا شیوخ  تردق  هب  اهنآ  هدنروآ  دوجو  هب  هدننیرفآ و  ءایشا و  شخب  یتسه  تسا . يزیچ  رب  هن  يزیچ و  رد  هن  يزیچ و  زا 
یقاـب تسا  هدـیرفآ  ءاـقب  يارب  دوـخ  ملع  رد  ار  هچنآ  دـنکیم و  یـشالتم  دوـخ  تساوـخ  هب  تـسا  هدـیرفآ  نـتفر  نـیب  زا  يارب  ار  هـچنآ 

. دراذگیم
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(8 .) ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ُلاعَتُْملا ، ُریبَْکلا  ِةَداهَّشلاَو ، ِْبیَْغلا  ُِملاع  َْدلُوی ، َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  يذَّلا  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ُمُِکلذَف 

یسانشادخ ترورض 

ِهَّللا  ِۀَفِْرعَم  ُموُُزل 
: َلاقَف ِِهباحْصَأ  یلَع  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َجَرَخ   - 7

. ُهاوِسام ِةَدابِع  ْنَع  ِِهتَدابِِعب  اُونْغَتْسِإ  ُهوُدَبَع  اذِإَف  ُهوُدَبَع ، ُهُوفَرَع  اذِإَف  ُهُوفِْرعَِیل ، َّالِإ  َدابِْعلا  َقَلَخ  ام  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاق  ِهَّللا ؟ ُۀَفِْرعَم  امَف  یّمُأ  َو  َْتنَأ  یبَِأب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  ٌلُجَر : َُهل  َلاقَف 

. درادن ییاتمه  دشابیم و  رترب  گرزب و  تسا ، راکشآ  ناهنپ و  هب  ملاع  هدشن ، هدییاز  هدییازن و  هک  يدمص  يادخ  تسا  نیا 
: دومرف دش و  رضاح  دوخ  نارای  عمج  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 7

زا وا  تدابع  اب  دندیتسرپ  یتقو  و  دنتسرپیم ، دنتخانش  ار  وا  یتقو  دنـسانشب ، ار  وا  هک  نآ  يارب  رگم  دیرفاین  ار  ناگدنب  دنوادخ  مدرم ! يا 
. دش دنهاوخ  زاینیب  وا  ریغ  شتسرپ 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ ادخ  تخانش  داب  تیادف  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  يدرم 
(9 .) ُُهتَعاط ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  يذَّلا  ُمُهَمامِإ  ٍنامَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ُۀَفِْرعَم 

ردق اضق و 

ُرَدَْقلاَو ُءاضَْقلَأ 
: ِهَیلِإ ُمالَّسلاِْهیَلَع  َبَتَک  َو  ِرَدَْقلا  ِنَع  ُُهل  َأْسَی  ُمالَّسلاِْهیَلَع ، ِْنیَسُْحلا  یلِإ  ِّيرْصَْبلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ُنسَْحلا  َبَتَک   - 8

ِهَّللا یَلَع  یصاعَْملا  َلَمَح  ْنَمَو  َرَفَک ، ْدَقَف  ِهِّرَش  َو  ِهِْریَخ  ِرَدَْقلِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِْتیَْبلاِلْهَأ  اْنَیلِإ  یـْضفَأ  اَّمِم  ِرَدَْقلا  ِیف  ََکل  ُتْحَرَـش  ام  ِْعبَّتاَف 
. ًامیظَع ًءاِرْتفا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِدَقَف  َّلَجَوَّزَع 

مه ار  ادخ  دسانشن  ار  ادخ  تجح  هک  یسک  اریز   ) دنسانشب تسا  بجاو  اهنآ  رب  وا  تعاطا  هک  ار  دوخ  ماما  ینامز  ره  مدرم  هک  تسا  نیا 
.( تسا هتخانشن 

: تشون وا  باوج  رد  مالسلا  هیلعماما  درک . لاؤس  وا  زا  ردق »  » هرابرد تشون و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ياهمان  يرصب  نسح   - 8
 - دشاب هدرواین  نامیا  یهلا  ردق »  » هب هک  یسک  ره  نک . يوریپ  مهدیم  حرش  وت  يارب  تسا و  هدیسر  تیبلها  ام  هب  رَدَق »  » هرابرد هچنآ  زا 

. تسا هتسب  وا  هب  گرزب  ییارتفا  دهد  تبسن  ادخ  هب  ار  ناهانگ  سک  ره  و  تسا . هدش  رفاک  دب -  ای  دشاب  بوخ  رَدَق »  » نآ هچ 
ِْهیَلَع اِمل  ُرِداْقلا  َو  ْمُهَکَّلَم ، اِمل  ُِکلاْملا  ُهَّنِکل  ِۀَـکَلَْهلا . ِیف  َدابِْعلا  ُلِمُْهی  ـال  َو  ٍۀَـبَلَِغب ، یـصُْعی  ـالَو  ٍهارْکِإـِب ، ُعاـُطی  ـال  یلاـعَت  َو  َكَراـبَت  َهَّللا  َّنِإ 

. ْمُهَرَْدقَأ
ْنِإ َو  َلَعَف ، ِِهب  اوُرَمَتْأ  اَم  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  ُلوُحَیَف  ْمِْهیَلَع  َّنُمَی  ْنَأ  َءاشَف  ِۀَیِـصْعَْملِاب  اوُرَمَتْأ  ِنِإ  َو  ًائِْطبُم ، اْهنَع  ًاّداص  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  ِۀَـعاَّطلِاب  اوُرَمَتْأ  ِنِإَف 

. ًاْربَج ْمُهَفَّلَک  َو ال  ًارْسَق ، اْهیَلَع  ْمُهَلَمَح  َوُه  َْسیَلَف  ْلَعْفَی  َْمل 
ام ِكَْرت  َو  ْمُهاعَد ، ِْهَیلِإ  ام  ِذْخَأ  یلِإ  َلیبَّسلا  ُمَُهل  َلَعَج  َو  ْمُهَنَّکَم  َو  ْمُهَقَّوَط  ْمِْهیَلَع  ِهِجاجتِْحا  َو  ْمَُهل  ِهِراْذنِإ  َو  ِهِراذـْعِإ  َدـَْعب  ْمُهاَّیِإ  ِِهنیکْمَِتب  َْلب 

َْریَغ ٍءْیَش  ْنِم  ِِهب  ْمُهَرَمَأ  ام  ِذْخَِأل  َنیعیطَتْسُم  ْمُهَلَعَج  ْمُهاهَن ، ُْهنَع 
اهر رطخ  ماگنه  رد  مه  ار  ناگدـنب  یفرط  زا  و  دریگیمن ، رارق  تیـصعم  دروم  روز  اـب  دوشیمن و  تعاـطا  هارکا  ربج و  اـب  لاـعتم  يادـخ 
اهنآ هب  هک  تسا  یتردـق  رب  اـناوت  هداد و  شناگدـنب  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  یقیقح  بحاـص  وا  هکلب  دازآ ). هن  دـنروبجم و  هن  . ) دـنکیمن

. تسا هدیشخب 
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دهن و تنم  نانآ  رب  دهاوخب  ادخ  هچنانچ  دنیامن  تیصعم  دصق  رگا  و  دوبدهاوخن ، اهنآ  تدابع  عنام  دنوادخ  دننک  تعاطا  دصق  اهنآ  رگا 
روز هب  درکدهاوخن و  مه  هانگ  ماجنا  رب  رابجا  تشادن  زاب  هانگ  زا  ار  اهنآ  رگا  و  درک ، دـهاوخ  نینچ  دروآ  دوجوب  یعنام  هانگ  اهنآ و  نیب 

. تشاد دهاوخناو  يراک  رب 
اناوت نآ  ماجنا  رب  داد و  فیلکت  نانآ  هب  دومرف  اطع  اهنآ  هب  هک  ییاناوت  اب  ناشیا ، ربتجح  مامتا  ناگدنب و  ندیناسرت  داشرا و  زا  دعب  هکلب 

َْریَغ ٍءْیَـش  ْنِم  ُْهنَع  ْمُه  اهَنام  َكْرَِتلَو  ِهیذِـخآ ، هچنآ  زا  دـنهد و  ماـجنا  ار  وا  ياهروتـسد  دـنناوتب  اـت  داد  رارق  یهار  اـهنآ  يارب  دـینادرگ و 
. ِهیکِرات

ًادْـمَح َلیبَّسلا  َُهل  ُلَعْجَی  ْنَِمل  َرْذـُْعلا  َلَـعَج  َو  ُْهنَع ، ْمُهاـهَن  اـم  َو  ِةَّوُْقلا  َکـِْلِتب  َنُولاـنَی  ِِهب ، ْمُهَرَمَأ  اـِمل  َءاـیِْوقَأ  ُهَداـبِع  َلَـعَج  يذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلاَو 
(10 .) ًالَّبَقَتُم

. دنزیهرپب تسا  هدرک  یهن 
یناسک دننکیم و  لمع  وا  ياهروتـسد  هب  ناوت  نیا  اب  و  دینادرگ ، اناوت  دومرف  یهن  رما و  اهنآ  هب  هچنآ  رب  ار  شناگدنب  هک  ساپـس  ار  ادخ 

. تشاد روذعم  دادن  اهنآ  هب  ییاناوت  هک  ار 

ِیِبنلا ُۀَمیس  مود : لصف 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  قالخا 

هلآو  هیلع  هللا  یلصِِیبَّنلا  ُْقلُخ 
(11 .) ًاْقلُخ ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ُنَسْحَأ  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک   - 1

يانعم میناوخب  ءاخ  حتف  هب  ار  ًاقلخ »  » رگا . ) دیرفآ ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  یقولخم  نیرتقالخا  شوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 1
.( دیرفآ ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  یقولخم  نیرتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دوب : دهاوخ  هنوگ  نیا  ثیدح 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ندرک  اعد  بادآ 

هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاعُد  ُبادآ 
َو َلَهَْتبا ، اذِإ  ِْهیَدَی  ُعَفْرَی  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک   - 2

(12 .) ُنیکْسِْملا ُمِعْطَتْسَی  امَک  اعَد  الاب  ار  دوخ  ياهتسد  درکیم ، عرضت  اعد و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتقو   - 2

ندیشون ندروخ و  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد 

ِبْرُّشلا  َو  ِلْکَْألا  َدَْعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصِیبَّنلا  ُءاعُد 
ْكِراب َّمُهَّللَأ  ُلوُقَی : ًَۀبْرَشْوأ  ًانََبل  َلَکَأ  اذِإ  َو  ُْهنِم . ًاْریَخ  اْنقُزْرا  َو  ِهیف  اَنل  ْكِراب  َّمُهَّللَأ  : » ُلوُقَی ًاماعَط  َلَکَأ  اذِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلصُیبِّنلا  َناک   - 3

(13 .) ُْهنِم اْنقُزْرا  َو  ِهیف  اَنل 
و امرف ،» اـم  يزور  ار  نآ  زا  رتهب  نادرگ و  كراـبم  اـم  يارب  ار  نآ  ایادـخ  : » تفگیم دروخیم  اذـغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتقو   - 3

.« هد رارق  ام  يزور  ار  نآ  نادرگ و  كرابم  ام  يارب  ار  نآ  ایادخ  : » تفگیم دیشونیم  يرگید  یندیشون  ای  ریش  هاگره 

مالسلا امهیلعیلع  ربمایپ و  زا  تعاطا 
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مالسلا  امهیلعٍیلَع  َو  ِّیبَّنلا  ُۀَعاطِإ 
َّقَح امُهَعاطَأ  َو  ٍّیلَع ، َو  ٍدَّمَُحم  ِْنیَلَْضفَْألا : ِْهیََوبَأ  َّقَح  َفَرَع  ْنَم   - 4

. درکیم اعد  دنکیم  اذغ  تساوخرد  هک  ینیکسم  دننام  دروآیم و 
(14 .) َْتئِش ِنانِْجلا  ِّيَأ  یف  ْجَبْجَبَت  َُهل  َلیق  ِِهتَعاطِإ ، هب  دسانشب و  ار  یلع  دمحم و  دوخ  رترب  ردپ  ود  قح  سک  ره   - 4

نآرق رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ِنآرُْقلا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلصُیبِّنلَأ 
(15 «) ٍدوُهْشَم َو  ٍدِهاشَو   » یلاعَت ِِهلْوَق  یف  مالسلا  هیلعُْنیَسُْحلا  َلاق   - 5

الَت َو  ( 16 «) ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ   » َۀَیْآلا ِهِذهالَت  َُّمث  ِۀَمایِْقلا . ُمْوَی  ُدوُهْـشَْملاَو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  ُدِـهاَّشلَأ 
(17 «) ٌدوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  َو  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ  »

. وش نکاس  یهاوخیم  هک  تشهب  ياهغاب  زا  کی  ره  رد  دوشیم : هتفگ  وا  هب  تمایق  زور  دنک ، تعاطا  نانآ  زا  یگتسیاش 
: دومرف تداهش » دروم  دهاش و  هب  مسق   » دنوادخ نخس  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 5

توالت ار  هیآ  نیا  دوخ  مـالک  دـییأت  رد  هاـگنآ  تسا . تماـیق  زور  یهاوگ ، دروم  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مّدـج  دـهاش ،
: درک

دنوشیم عمج  نآ  رد  همه  هک  تسا  يزور  نیا  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  و  میداتسرف » هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  دهاش و  ار  وت  ام  »
.« تسا دوهشم  زور  نیا  و 

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رب  ادخ » تمعن   » ریسفت

هلآو  هیلع  هللا  یلصٍدَّمَُحم  یلَع  ِهَّللا  ِۀَمِْعن  ُریسْفَت 
(18 «) ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأَو   » ِۀَیْآلا ِهِذه  یف  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 6

(19 .) ِِهنید ْنِم  ِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اِمب  َثِّدَُحی  ْنَأ  ُهَرَمَأ 
: دومرف وگب » نخس  تراگدرورپ  تمعن  زا   » هیآ نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 6

. دیوگب نخس  دومرف  اطع  وا  هب  هک  شنید  ِتمعن  زا  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  دنوادخ 

نارق رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ِنآرُْقلا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلصُیبَّنلَأ 
َو ِسْمَّشلاَو   » ِنیبُْـملا ِِهباـتِک  یف  ِهَّللا  ِلْوَـق  ْنَع  ینِْربْـخَأ  َكادـِف ! ُتـْلِعُج  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َْنباَـی  ُمـالَّسلاِْهیَلَع : ِْنیَـسُْحِلل  ُرَوْعَأـْلا  ُثِراـْحلا  َلاـق   - 7

: َلاق ( 20 «) اهیحُض
. هلآو هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َِکلذ  ُثِراح ! ای  َکَْحیَو 

شباتک رد  هک  ادـخ  نخـس  نیا  زا  ارم  موش ! تیادـف  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  دـیوگ : روعا  ثراح   - 7
: دومرف مالسلا  هیلعماما  نادرگ . هاگآ  شایگدنبات » دیشروخ و  هب  دنگوس  : » دومرف

. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دمحم  شایگدنبات » دیشروخ و   » زا روظنم  وت  رب  ياو  ثراح ! يا 
 : مالسلا هیلعَلاق  ( 21 «) اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  : » ُْتُلق
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 : مالسلا هیلعَلاق  ( 22 «) اهّالَج اذِإ  ِراهَّنلاَو  : » ُْتُلق ِِهلآ . َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ُوْلتَی  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  َكاذ 
(23 .) ًاطِْسق َو  ًالْدَع  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُِمئاْقلا  َِکلذ 

: دومرف تسیچ ؟ دیآرد » نآ  سپ ِ  زا  هک  یماگنه  هام  هب  دنگوس   » زا دارم  مدرک  ضرع 
. دیآیم هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دارم 

: دومرف دشابیم ؟ هچ  دنادرگیم » نشور  ار  نیمز  هک  یماگنه  زور  هب  دنگوس   » زا روظنم  مدرک : ضرع 
. دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نادناخ  زا  مالسلا  هیلعمئاق  نشور  زور 

مالسلا هیلعِتْیَبْلاِلْهَأ  ُۀَمیس  موس : لصف 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تیبلها 

؟ ِْتیَْبلا ُلْهَأ  ْنَم 
، اْهنِم اُولَکَأَف  ُمالَّسلا  ُمِهیَلَع  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاف  َو  ًاِّیلَع  اعَدَف  ٍةَریرَِحب  َِیتُأَف  ِۀَمَلَسِمُأ ، ِْتَیب  یف  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک   - 1

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  : » َلاق َُّمث  ًاّیِرَْبیَخ  ًءاسِک  ْمِْهیَلَع  َلَّلَج  َُّمث 
مهیلعنیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  مه  وا  دـندروآ . ( 24) هریرح وا  يارب  هک  دوب  هملـسما  لزنم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر   - 1

هدارا دنوادخ  انامه  : » دومرف تخادنا و  اهنآ  يور  رب  ار  يربیخ  يابع  هاگنآ  دـندروخ  هریرح  نآ  زا  اهنآ  همه  دـناوخارف و  ار  ( 25) مالسلا
ای ْمُهَعَم  اَنَأَو  ِۀَمَلَسُمُأ : َْتلاقَف  ( 26 «) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  ار  امـش  دربب و  تیبلها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هک  تسا  هدرک 

(27 .) ٍْریَخ یلِإ  َْتنَأ  َلاق  ِهَّللا ؟ َلوُسَر 

نآرق رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ناشیوخ 

ِنآرُْقلا  ِیف  هلآو  هیلع  هللا  یلصِیبَّنلا  ُءابِْرقَا 
(28  ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأال  ُْلق   » یلاعَت ِِهلْوَق  یف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َلاق   - 2

(29 .) ٍِملْسُم ِّلُک  یلَع  اَنَّقَح  َبَجْوَأ  َنیذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  اُنَتبارَق  اهیف ، َْریَْخلا  َلَعَج  َو  اهَّقَح  َمَّظَع  َو  امِِهتَلِِصب  ُهَّللا  َرَمَأ  یتَّلا  ََۀبارَْقلا  َّنِإ 
یکین ریخ و  يوس  هب  وت  دومرف : باوج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ادخ ؟ لوسر  يا  متسه  اهنآ  اب  مه  نم  تفگ : هملسما  دنادرگ ». كاپ 

. یتسه
هتشاد تسود  ار  ناشیوخ  هک  نیا  رگم  مهاوخیمن  امش  زا  یشاداپ  دوخ  تلاسر  يارب   » ادخ نخس  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 2

: دومرف دیشاب »
تیبلها ام  يدنواشیوخ  داد ، رارق  نآ  رد  ار  یکین  ریخ و  درمش و  گرزب  ار  نآ  قح  دوش و  تیاعر  داد  روتسد  ادخ  هک  يدنواشیوخ  نآ 

. درک بجاو  یناملسم  ره  رب  ار  ام  قح  يادا  دنوادخ  هک  تسا 

ناماما تخانش 

مالسلا  مهیلعِهَِّمئَْألا  ُۀَفِْرعَم 
. ِۀَِّمئَْألا ِنَع  ٌلُجَر  ُمالَّسلاِهیَلَع  َْنیَسُْحلا  َلَئَس   - 3

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف 
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(30 .) ُِمئاْقلا ُمُهُرِخآ  يْدلُو ، ْنِم  ٌۀَعِْست  ِلیئارْسِإ ، یَنب  ِءابَُقن  ُدَدَع 
؟ دنرفن دنچ  ناماما  دیسرپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا  يدرم   - 3

: دومرف ترضح 
. دشابیم مئاق  اهنآ  نیرخآ  دنتسه و  نم  نادنزرف  زا  اهنآ  رفن  هن  لیئارساینب ، ناگدیزگرب  ددع  هب 

ترتع دنلب  ماقم 

ْمِِهَتلِْزنَم  ُُّولُع 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ْمَُکل ؟ ُهَّللا  َلَعَج  يذَّلا  ُمُِکلْضَِفب  یْنثِّدَح  َلاقَف : ُمالَّسلااَمِهیَلَع  ٍّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  ٌلُجَر  یتَأ   - 4

. ُهَلْمَح َقیُطت  َْنل  َکَّنِإ 
هاـگآ تسا  هداد  رارق  تیبلـها  امـش  يارب  دـنوادخ  هـک  ییرترب  هـب  ارم  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هـیلعیلع  نـب  نیـسح  دزن  يدرم   - 4

: دومرف مالسلا  هیلعماما  نادرگ .
. يرادن ار  نآ  ندینش  ناوت  وت 

ُُهتَیِْحل َو  ِلُجَّرلا  ُْسأَر  َّضَْیبِإ  یَّتَح  ِِهثیِدَح  ْنِم  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َغَرَف  امَف  ٍثیِدَِحب ، ُهَثَّدَحَف  ُُهلِمَتْحَأ . ّینِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  یْنثِّدَـح  یَلب  َلاق :
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  َْثیدَْحلا ، یَْسنَأ  َو 

(31 .) َثیدَْحلا یَْسنَأ  ُْثیَح  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  ُْهتَکَرْدَأ 
مهیلعتیبلها لیاضف  هرابرد  ینخـس  مالـسلا  هیلعماـما  منکیم . لـمحت  مه  نم  دـییوگب  امـش  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : باوج  رد  وا 

دش و دیفس  شتروص  رس و  ياهوم  دوب ) هدینش  هک  یفراعم  ینیگنس  زا   ) هک دوب  هدیـسرن  دوخ  نخـس  رخآ  هب  زونه  دومرف و  وا  هب  مالـسلا 
: دومرف مالسلا  هیلعماما  درک . شومارف  ار  ثیدح 

هبطخ  ) مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  نانخـس  ندینـش  زا  هک  ماّـمه  دـننام  هنرگو   ) درک شوـمارف  ار  ثیدـح  هک  تفرگ  ارف  ار  وا  یهلا  تمحر 
.( دادیم تسد  زا  ار  دوخ  ناج  درپس ، ناج  مامه )

اههتشرف هب  مالسلا  مهیلعتیبلها  شزومآ 

ِۀَِکئالْمِلل مالسلا  مهیلعْمُهُمیْلعَت 
مالسلا امهیلعبلاطیبا  نبیلع  نب  نیسح  زا  رهاظم  نب  بیبح   - 5

: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاق  ُمالَّسلاِهیَلَع ؟ َمدآ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ُْمْتنُک  ٍءْیَش  ُّيَأ  ُمالَّسلااَمِْهیَلَع :
(32 .) َدیمْحَّتلا َو  َلیلْهَّتلا  َو  َحیبْسَّتلَأ  َۀَِکئالَْملا : ُمِّلَُعنَف  ِنمْحَّرلا ، ِشْرَع  َلْوَح  ُروُدَن  ٍرُون  َحابْشَأ  اَّنُک 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  دیدوب ؟ هچ  امش  دنیرفایب  ار  مدآ  دنوادخ  هک  نآ  زا  لبق  درک  لاؤس 
. میتخومآیم ار  ادخ  دمح  لیلهت و  حیبست و  اههتشرف  هب  میدزیم و  رود  ادخ  شرع  درگ  رب  هک  میدوب  ینارون  یتادوجوم  ام 

ٍِبلاط یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحِلل  ِّيدَسَْألا  ِرِهاظَم  ُْنب  ُْبیبَح  َلَئَس   - 5

تسام دزن  ادخ  باتک  هب  ملع 

ِباتِْکلا  ُْملِع  انَْدنِع 
(33 .) ِِهلوُسَر ُۀَثَرَو  َو  ِهَّللا  ُلآ  ُنَْحن  ِهَّللا ، ِّرِس  ُلْهَأ  اَّنَِأل  انَْدنِع ، ام  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَأ  َْدنِع  َْسَیل  َو  ِهیف ، ام  ُناَیب  َو  ِباتِْکلا  ُْملِع  انَْدنِع  َنیذَّلا  ُنَْحن   - 6
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ّرس هتسیاش  ام  اریز  دشابیمن ، ادخ  قلخ  زا  یسک  دزن  تسام  شیپ  هچنآ  تسام و  دزن  نآ  ریسفت  نآرق و  هب  ملع  هک  میتسه  یناسک  ام   - 6
. میشابیم وا  ناثراو  ربمایپ و  نادناخ  ام  میتسه و  ادخ 

ام ياهشناد  تیهام 

انِمُولُع ُۀَیِه  ام 
: ُمالَّسلاِْهیَلَع ِْنیَسُْحِلل  ُْتُلق  ُّینِادْمَْهلا : ُْدیَعُج  َلاق   - 7

: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاق  َنوُمُکَْحت ؟ ٍءْیَش  ِّيَِأب  َكاِدف  ُْتلِعُج 
(34 .) ِسُدُْقلا ُحُور  ِِهب  اناَّقََلت  ٍءْیَش  ْنَع  انیِّیُع  اذِإَف  َدُواد ، ِلآ  ِمْکُِحب  ُمُکَْحن  ُْدیَعُج  ای 

: دومرف دینکیم ؟ تواضق  یمکح  هچ  اب  امش  موش ، تیادف  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  هب  دیوگ : ینادمه  دیعُج   - 7
هب ار  نآ  ملع  مالسلا ) هیلعلیئربج   ) سدقلا حور  میوش  هدنام  رد  يدروم  رد  هاگره  و  مینکیم ، مکح  دواد  نادناخ  مکح  هب  ام  دیعج ! يا 

. دنکیم اقلا  ام 

میتمحر هناخ  ام 

ِۀَمْحَّرلا ُْتَیب  ُنَْحن 
(35 .) ِْملِْعلا ُنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا ، ُةَرَجَش  َو  ِۀَمْحَّرلا ، ُْتیََبل  اَّنِإ  اَّنِم ، ُساَّنلا  ُمِقَْتنَت  ام  يرْدَن  ام   - 8

. میتسه ملع  ندعم  توبن و  تخرد  تمحر و  هناخ  ام  دنشکیم ، ماقتنا  ام  زا  مدرم  ارچ  مینادیمن   - 8

ام زا  ءایشا  تعاطا 

اَّنَع ِءایْشَْألا  ُۀَعاطِإ 
(36 .) اَنل ِۀَعاَّطلِاب  ُهَرَمَأ  ْدَقَو  َّالِإ  ًاْئیَش  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ِهَّللاَو   - 9

. دنک تعاطا  ام  زا  درک  رما  نآ  هب  هک  نیا  رگم  دیرفاین  ار  يزیچ  دنوادخ  مسق  ادخ  هب   - 9

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  لئاضف 

هلآو  هیلع  هللا  یلصَِیبَّنلا  ِةَْرتِع  ُِلئاضَف 
: ْمَُهل َلاق  ِهَّللا  ِْلیبَس  یف  ُهَعَم  اُوِلُتق  ْنَِأب  ُُهب  احْصَأ  َو  ُمالَّسلاِهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  ُءابِْرقَأ  َقَفاو  اذِإ   - 10

. ِهِراکَْملا ِلاِمتْحِاب  ِهِدابِِعل  َۀَفیرَّشلا  َلِزانَْملا  ُبهَی  امَّنِإ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ِهیَلَع ، یسْفَن  ُْتنَّطَو  ام  یلَع  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمْتنَّطَو  ْدَق  ُْمْتنُک  ْنِإَف 
اَنَأ َنیذَّلا  ِیلْهَأ  ْنِم  یضَم  ْنَم  َعَم  ینَّصَخ  َناک  ْنِإ  َو  َهَّللا  َّنَأ  َو 

: دومرف اهنآ  هب  دنوش  هتشک  ادخ  هار  رد  وا  اب  هک  دندرک  یگدامآ  مالعا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نارای  ماوقا و  یتقو   - 10
اطع شناگدنب  هب  اهیتخس  لمحت  اب  ار  دنلب  ياهماقم  دنوادخ  هک  دینادب  دیاهدرک ، هدامآ  ماهدش  نآ  يایهم  نم  هچنآ  رب  ار  دوخ  امش  رگا 

. دیامرفیم
اهَعَم َّیَلَع  ُلَهْـسَی  اِمب  ِتامارَْکلا  َنِم  اْینُّدـلا  ِیف  ًءاـَقب  ْمُهُرِخآ  اـهنآ  نیرخآ  نم  دـنتفر و  هک  ماهداوناـخ  زا  یناـسک  اـب  ارم  دـنوادخ  هچ  رگا 

یلاعَت  ِهَّللا  ِتامارَک  ْنِم  َِکلذ  ُرْطَش  ْمَُکل  َّنِإَف  ِتاهوُرْکَْملا ، ُلاِمتْحِإ 
. اهیف َیِقَش  ْنَم  ُّیِقَّشلا  َو  اهیف ، َزاف  ْنَم  ُزئاْفلاَو  ِةَرِخْآلا ، ِیف  ُهاِبْتنِْإلاَو  ٌُملُح ، اهُُّرمَو  اهُْولُح  اْینُّدلا  َّنَأ  اوُمَلْعاَو 
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؟ َنوُّرِقُم َُهل  ُْمْتنَأ  ام  ُلاِمتْحا  ُمُْکیَلَع  َلَهْسَِیل  اَنل  َنیبِّصَعَتُْملا  َو  اْنیِّبُِحم  َو  اِنئاِیلْوَأ  َرِشاعَم  ْمُکِْرمَأ  َو  انِْرمَأ  ِلَّوَِأب  ْمُُکثِّدَُحا  الَوَأ 
: ُمالَّسلا ِهیَلَع  َلاق  ِهَّللا . ِلوُسَر  َْنباَی  یَلب  اُولاق :

َو ٍءْیَش  ِّلُک  َءامْسَأ  ُهَمَّلَع  َو  ُهاّوَس  َو  َمَدآ  َقَلَخ  اََّمل  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ 
زا یـشخب  مه  امـش  يارب  اّما  ددرگیم ، ناسآ  اهيراوگان  اهیتخـس و  لمحت  اهنآ  دوجو  اب  هک  داد  صاصتخا  یتامارک  هب  متـسه  اـیند  رد 

. دراد دوجو  لاعتم  يادخ  تامارک  نیا 
راگتسر ترخآ  رد  هک  تسا  یسک  راگتـسر  و  تسا ، ترخآ  ملاع  رد  یهاگآ  يرادیب و  و  تسایؤر ، دننام  ایند  نیریـش  خلت و  هک  دینادب 

. ددرگ تخبدب  ملاع  نآ  رد  هک  تسا  یسک  تخبدب  دوش و 
هچنآ لمحت  ات  مزاس  هاگآ  دیتسه  ام  نارادفرط  نارادتسود و  ناتسود و  زا  هک  امش ، نامدوخ و  شنیرفآ  يادتبا  هب  ار  امش  دیهاوخیم  ایآ 

؟ ددرگ ناسآ  ناتیارب  دیوش ) هتشک  ام  اب  هک   ) دیراد رارقا  نآ  رب 
: دومرف مالسلا  هیلعماما  ادخ . لوسر  رسپ  يا  يرآ  دنتفگ :

ار ءایشا  همه  مان  دیناسر و  لامک  هب  ار  وا  دیرفآ و  ار  مدآ  دنوادخ  یتقو 
ِقافْآلا ِیف  ُءیُضت  ْمُهُراْونَأ  َْتناک  َو  َمَدآ ، ِرْهَظ  یف  ًۀَسْمَخ  ًاحابْشَأ  َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلاَو  َۀَمِطاف  َو  ًاِّیلَع  َو  ًادَّمَُحم  َلَعَج  ِۀَِکئالَْملا ، یَلَع  ْمُهَـضَرَع 

. ِشْرَْعلا َو  ِّیِسْرُْکلا  َو  ِنانِْجلاَو  ِبُجُْحلاَو  ِتاوامَّسلا  َنِم 
، َسیْلبِإ َّالِإ  اوُدَجَسَف  ِقافْآلا . ِیف  اهُراونَأ  َّمَعْدَق  یتَّلا  ِحابْشَْألا  َْکِلِتل  ًءاعِو  ُهَلَعَج  ْنَِأب  ُهَلَّضَف  ْدَق  ُهَّنِإ  َُهل  ًامیظْعَت  َمَدِآل  ِةَدْجَّسلِاب  َۀَِکئالَْملا  ُهَّللا  َرَمَأَف 

َِکلذ ِِهئابِِإب  َناکَو  َعَّفََرت  َو  َرَبْکَتْـساَف  اهُّلُک ، ُۀَِکئالَْملا  اََهل  ْتَعَـضاَوت  ْدَقَو  ِْتیَْبلاِلْهَأ ، انِراْونَِأل  َعَضاوَتَی  ْنَأ  َو  ِهَّللا  ِۀَمَظَع  ِلالَِجل  َعَضاوَتَی  ْنَأ  یبَأ 
(37 .) َنیِرفاْکلا َنِم 

هک یلاح  رد  داد  رارق  مدآ  تشپ  رد  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  درک ، نایب  اههتـشرف  يارب  ار  اـهنآ  مدآ  تخومآ و  وا  هب 
. دیشخردیم شرع  یسرک و  تشهب ، اهباجح ، اهنامسآ ، قفا  رد  اهنآ  رون 

دوب هداد  وا  هب  ار  تلیضف  نیا  دنوادخ  اریز  دننک  هدجس  وا ) يوس  هب   ) وا يارب  مدآ  تشادگرزب  يارب  درک  رما  اههتشرف  هب  دنوادخ  هاگنآ 
لالج و ربارب  رد  عضاوت  زا  هک  سیلبا  رگم  دـندرک  هدجـس  همه  سپ  دوب . هتفرگ  ار  قافآ  همه  ناشرون  هک  دـشاب  اـهنآ  يدوجو  فرظ  هک 
یشکرس و نیا  اب  درمش و  رترب  ار  دوخ  درک و  ربکت  سیلبا  دندرک و  عضاوت  اههتـشرف  همه  دز . زاب  رـس  تیبلها  ام  رون  دنوادخ و  تمظع 

. دیدرگ نارفاک  هرمز  زا  درک  هک  يربکت 

هیواعم دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  لئاضف  نایب 

ِۀَیِواعُْملا َْدنِع  ِْتیَْبلاِلْهَأ  ِِلئاضَف  ُرْکِذ 
ْمَلَف ٌَۀلالَک . ِِهناِسل  یف  َو  ًارْـصَح  ِهیف  َّنِإَف  ُبُطْخَیَف  َرَْبنِْملا  ُدَعْـصَی  ُهَتْرَمَأ  ْدَقْوَلَف  ِْنیَـسُْحلا ، َیلِإ  ْمُهَراْصبَأ  اوَمَر  ْدَـق  َساَّنلا  َّنِإ  َۀَـی  ِواعُِمل  َلیق   - 11

. َْتبَطَخَف َرَْبنِْملا  َتْدَعَص  َْول  ِهَّللا  ِْدبَعابَأ  ای  ُمالَّسلاِْهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  َلاق  یَّتَح  ِِهب  اُولازَی 
يذَّلا اَذه  ْنَم  ُلوُقَی : ًالُجَر  َعِمَسَف  ِِهلآَو -  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِّینَّنلا -  یَلَع  یّلَـص  َُّمث  ِهیَلَع  یْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  َرَْبنِْملا ، ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َدَعَـصَف 

؟ ُبُطْخَی
: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َلاقَف 

ِِهْتَیب ُلْهَأ  َو  َنُوبَْرقَْألا ، ِهَّللا  ِلوُسَر  ُةَْرتِع  َو  َنُوِبلاْغلا ، ِهَّللا  ُبْزِح  ُنَْحن 
دنک ینارنخس  دور و  ربنم  هب  یهد  روتسد  وا  هب  میراد  انمت  دنراد  هجوت  وا  هب  دناهتخود و  نیـسح  هب  مشچ  مدرم  دش  هتفگ  هیواعم  هب   - 11

رب مراد  انمت  هللادـبعابا  يا  تفگ : وا  هب  هیواعم  هک  نیا  ات  دـندوب  دوخ  رظن  رب  هراومه  اـهنآ  دراد . دوجو  شمرن  یگتـسب و  شناـبز  رد  اریز 
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. ینک ینارنخس  هتفر و  ربنم 
هک دینـش  ماگنه  نیا  رد  داتـسرف . دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  تفگ و  ادخ  دـمح  سپـس  تفر و  ربنم  يالاب  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح 

؟ دنکیم ینارنخس  هک  تسیک  وا  دیوگیم : يدرم 
: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

ِهَّللا ِباتِک  َِیناث  ِهَّللا  ُلوُسَر  انَلَعَج  ِْنیَذَّلا  ِْنیَْلقِّثلا  ُدَـحَأ  َو  َنُوبِّیَّطلا  تیبلها  ادـخ و  لوسر  کیدزن  نادـناخ  ام  میتسه ، ادـخ  زوریپ  بزح  اـم 
ُِعبَّتَن َْلب  ُُهلیِوَْأت  اُنئِْطُبی  الَو  ِهِریسْفَت  یف  انیَلَع  ُلَّوَعُْملا  َو  ِهِْفلَخ ، ْنِمالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْأَیال  ٍءْیَش ، ِّلُک  ُلیـصْفَت  ِهیف  يذَّلا  یلاعَتَو  َكَرابَت 

. ُهَِقئاقَح
: َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاق  ٌۀَنوُْرقَم . ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِۀَعاِطب  َْتناک  ْذِإ  ٌۀَضوُْرفَم ، انَتَعاَط  َّنِإَف  انوُعیطَأ 

َو ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَرَْولَو   » َلاقَو ( 38 «) ِلوُسَّرلاَو ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم ، ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  »
نایب نآ  رد  زیچ  همه  هک  یباتک  دادرارق ، لاعتم  يادـخ  باتک  زا  دـعب  ار  ام  ادـخ  لوسر  هک  میتسه  اـهب  نارگ  زیچ  ود  زا  یکی  وا و  كاـپ 

تسین و رود  ام  سرتسد  زا  نآ  لیوأت  دوشیم و  دامتعا  ام  هب  نآ  ریسفت  رد  هک  یباتک  درادن . هار  نآ  رد  یفرط  چیه  زا  لطاب  تسا و  هدش 
. مینکیم يوریپ  نآ  قیاقح  زا 

: دومرف دنوادخ  تسا . کیدزن  شلوسر  ادخ و  زا  تعاطا  هب  اریز  تسا ، بجاو  ام  زا  تعاطا  هک  دینک  تعاطا  ار  ام 
نینچمه و  دـیهد » عاـجرا  لوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد  عازن  يزیچ  رد  هاـگره  دـینک و  يوریپ  دوخ  رما  ّیلو  وا و  هداتـسرف  ادـخ و  زا  »

هک یناسک  دنهد ، عاجرا  دوخ  یلو  لوسر و  هب  دسریم  اهنآ  هب  هک  ار  يرما  رگا   » دومرف
(39 «) ًالیلَقَّالِإ َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  الَْول  َو  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ 

ّینِإ َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  ال   » ْمَُهل َلاق  َنیذَّلا  ِِهئاِیلْوَأَک  اُونوُکَتَف  ٌنیبُم  ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإَف  ْمُِکب ، ِناْطیَّشلا  ِفُوتُه  یلِإ  َءاغْصِْإلا  ُمُکُرِّذَحُأ  َو 
ِماهِّسِللَو ًامْطَح ، ِدْمَْعِللَو  ًادْرِو ، ِحامِّرِللَو  ًابْرَض ، ِفُویُّسِلل  َنْوَْقُلتَف  ( 40 «) ْمُْکنِم ٌءيَرب  ّینِإ  َلاقَو  ِْهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  ِتَءاَرت  اَّمَلَف  ْمَُکلٌراج 

. ًاْریَخ اِهنامیِإ  یف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ٍسْفَن  ْنِم  ُلَبُْقی  َُّمث ال  ًاضَرَغ ،
يوریپ ناطیـش  زا  امـش ، زا  یمک  هّدع  زج  هب  دوبن  امـش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  دـنتفرگیم و  ارف  ار  نآ  دنتـسه  نآ  ندـیمهف  لابند  هب 

.« دیدرکیم
گنج رد   ) هک دیوشیم  وا  ناتـسود  دننامه  تسامـش و  راکـشآ  نمـشد  وا  هک  مرادیم  رذح  رب  ناطیـش  يادـن  هب  نداد  شوگ  زا  ار  امش 
ربارب رد  نانمؤم ) راّفک و   ) هورگ ود  هک  یماگنه  متسه . امش  هانپ  نم  دوشیمن و  زوریپ  امش  رب  مدرم  زا  یـسک  زورما  : » تفگ اهنآ  هب  ردب )
رارق اـهریت  اـههزین و  اهریـشمش و  تابرـض  دروـم  ار  دوـخ  سپ  مرازیب ، امـش  زا  نم  تفگ : تشگرب و  بـقع  هـب  دـنتفرگ ، رارق  رگیدـکی 

. تسین هتفریذپ  تسا  هدرواین  تسد  هب  يریخ  نامیا  لاح  رد  ای  دشاب  هدرواین  نامیا  لبق  زا  هک  یسک  نامیا  هاگنآ  دیهدیم 
(41 .) َْتغَْلبَأ ْدَقَف  ِهَّللاِْدبَع  ابَأ  ای  َُکبْسَح  ُۀَیِواعُم : َلاق 

تسا هدش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا 

ُۀَیْآلا ِهِذه  َْتلََزنانیف 
(42 «) َةالَّصلا اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ   » یلاعَت ِِهلْوَق  یف  َلاق   - 12

(43 .) ِْتیَْبلاِلْهَأ انیف  ِهِذه 
: دومرف دننکیم » اپ  رب  ار  زامن  میهد  ییاناوت  اهنآ  هب  نیمز  رد  رگا  هک  یناسک   » لاعتم يادخ  نخس  نیا  هرابرد   - 12

. تسا تیبلها  ام  هرابرد  هیآ  نیا 
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ام اب  ینیشنمه  تاکرب 

اِنتَبْحُص ُتاکََرب 
: ٍَعبْرَأ ْنِم  ًۀَلْصَخ  ْمَدْعَی  َْمل  اناتَأ  ْنَم   - 13

. يدرک نایب  ار  دوخ  نانخس  هللادبعابا ، يا  تسا  یفاک  تفگ : هیواعم  ماگنه  نیا  رد 
َۀََـسلاُجم َو  ًادافَتْـسُم ، ًاخَأ  َو  ًَۀلِداع ، ًۀَّیـضَق  َو  ًۀَـمَکُْحم ، ًۀَـیآ  دروآیم : تسد  هب  ار  تلـصخ  راهچ  نیا  زا  یکی  دـیآ  ام  دزن  هک  یـسک   - 13

(44 .) ِءامَلُْعلا
. ءاملع اب  ینیشنمه  دنمدوس 4 -  ردارب  هنالداع 3 -  تواضق  راوتسا 2 -  ياهناشن  لیلد و   - 1

دوب ام  قح  تموکح 

اَنل ُْرمَْألا  َناک 
یف ُساَّنلا  ُُبلْطَی  َمْوَی  امَهُسُْفنَأ  امِِهب  ُّمُهََیل  ِهَّللا  َو  اَّمَأ  ِةَّدَْجلا . ِمْهَسَک  ًامْهَـس  ِهیف  اَنل  الَعَجَف  ُهُّلُک ، اَنلَوُه  َو  ِْرمَْألا  َیلِإ  ادِمَع  َرَمُع  َو  ٍرَْکبابَأ  َّنِإ   - 14

(45 .) اِنتَعافَش
، دنداد رارق  هّدج  ثرا  مهس  هزادنا  هب  یمهس  ام  يارب  دوب و  ام  قح  نآ  همه  هک  یلاح  رد  دنتخادنا  تسد  تموکح  رب  رمع  رکبابا و   - 14

. تخادنا دنهاوخ  یتخس  جنر و  رد  ار  دوخ  ود  نآ  دنتسه  ام  تعافش  راتساوخ  مدرم  هک  يزور  مسق  ادخ  هب  اما 

ام هرابرد  مدرم  یهاتوک 

انیف ِساَّنلا  ُریصْقَت 
ْنِم ٍقْدِِصب  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َهَّللا  اُوَعَد  اُوناکَْول  ْمُهَّنِإ  امأ   - 15

ُهوُِدناُعیال یَّتَح  ْمُهَمِصْعَی  ْنَأ  ْمِِهبُوُلق  ْنِم  ْمِهِداِقتْعا  ِۀَّحِـص  َو  ْمِِهتاَِّین  دمحم و  هب  حیحـص  داقتعا  كاپ و  ياهتین  اب  ار  ادخ  مدرم ، رگا   - 15
ِبَلَط یف  يوَْـهلا  َعَـم  اوَـضَم  َو  اـْنیَوُْهلا  اوَُرثآَـف  اوُرَّصَق  ْمُـهَّنِکل  َو  ِهـِمَرَک  َو  ِهِدوُِـجب  َکـِلذ  َلَـعََفل  ِتارِهاـْبلا  ِتازِْجعُْملا  َکـِْلت  ِةَدِـهاشُم  َدــَْعب 

(46 .) ْمِِهتاََّذل
شیراوگرزب فطل و  اب  دنوادخ  دننکن ، ینمشد  وا  اب  راکـشآ  تازجعم  نیا  ندید  اب  ات  دنک  ظفح  ار  اهنآ  هک  دندناوخیم  شکاپ  نادناخ 

. درکیم نینچ 
. دندرک تکرح  دوخ  ياهتذل  لابند  هب  نآ  اب  دندیزگرب و  ار  دوخ  سفن  شزرایب  ریقح و  ياوه  دندرک و  یهاتوک  مدرم  اما 

دیربن الاب  دوخ  قح  زا  شیب  ار  ام 

انِّقَح َقْوَف  انوُعَفَْرتال 
ْنَأ َْلبَق  ًادـْبَع  ینَذَـخَّتِإ  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإَـف  یّقَح ، َقْوَف  ینوُعَفَْرت  ـال  : » َلاـق ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَـف  ِمالْـسِْإلا ، ِّبُِحب  اـنوُّبِحَأ   - 16

(47 «) ًالوُسَر ینَذِخَّتَی 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  انامه  دیرادب . تسود  دیراد  مالسا  هب  هک  یتبحم  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  ام   - 16

. دنیزگرب يربمایپ  هب  هک  نآ  زا  لبق  دیزگرب  یگدنب  هب  ارم  دنوادخ  هنیآ  ره  دیربن . الاب  مراوازس  هچنآ  زا  شیب  ارم  »

میوشیم وربور  یهلا  ياضق  اب  هنوگنیا 
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ِهَّللا  َءاضَق  ُهِجاُون  کلذَک 
ِساَّنلا ُبُوُلق  َْتلَأَس . ُریبَْخلا  ُْتلَقَف : َکَْفلَخ ؟ ِساَّنلا  ِنَع  ینِْربْخَأ  یل : َلاق  َۀَّکَم  ْنِم  ًاجِراخ  ُمالَّسلاِهیَلَع  َْنیَـسُْحلا  ُتیَِقل  اذِإ  ُقَدْزَرَْفلا  لاق   - 17

: مالسلا هیلعَلاق  ُءاشَیام . ُلَعْفَی  ُهَّللا  َو  ِءامَّسلا ، َنِم  ُلِْزنَی  ُءاضَْقلا  َو  َْکیَلَع  ْمُُهفایْسَأ  َو  َکَعَم 
ِءادَأ یلَع  ُناعَتْـسُْملا  َوُه  َو  ِِهئامْعَن  یلَع  َهَّللا  ُدَمْحَنَف  ُّبُِحن  اِمب  ُءاضَْقلا  َلََزن  ْنِإ  ٍنْأَش . یف  َوُه  ٍمْوَی  ُّلُک  َو  ُدـَْعب ، ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْتقَدَـص ،

ُّقَْحلا َناک  ْنَم  ْدُْعبَی  ْمَلَف  ِءاجَّرلا ، َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  ْنِإ  َو  ِرْکُّشلا ،
هفوک مدرم  زا  دومرف : نم  هب  تفریم ) ـالبرک  هب  هک   ) مدرک تاـقالم  هکم  زا  نوریب  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  یتـقو  دـیوگ : قدزرف   - 17

زا یهلا  ياضق  دشابیم و  وت  هیلع  رب  اهنآ  ياهریشمش  تسوت و  اب  مدرم  ياهبلق  يدرک . لاؤس  یهاگآ  رایـسب  درف  زا  مدرک : ضرع  وگب .
: دومرف ترضح  دهدیم . ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  دیآیم و  دورف  نامسآ 

تـسود ام  هک  هنوگ  نآ  یهلا  ياـضق  رگا  تسا . يراـک  رد  زور  ره  وا  تسادـخ و  تسد  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  تاردـقم  یتفگ ، تسرد 
فالخ رب  یهلا  ياضق  رگا  و  دهدیم . يرای  شیاهتمعن  رکش  رب  هک  تسوا  مییوگیم و  ساپس  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  دوش  لزان  میراد 

(48 .) ُهَتَریس يْوقَّتلا  َو  ُهَتَِّین ، قح  شتین  هک  یسک  دیسر  ام  تساوخ 

ام اب  ینمشد  یتسود و  همشچرس 

انیف ِةَوادَْعلاَو  ِۀَیالِْولا  ُأَْشنَم 
(49  ) يداع يّدَِجلَف  اناداع  ْنَمَو  یلاو  يّدَِجلَف  انالاو  ْنَم   - 18

هدـیزرو ینمـشد  مّدـج  رطاخ  هب  دزرو  ینمـشد  ام  اب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  یتسود  مدـج  رطاخ  هب  دـنک  یتسود  ام  اب  هک  یـسک   - 18
. تسا

ام هب  هناقداص  یتسود  راثآ 

انیف ِۀَقِداَّصلا  ِۀَّبَحَْملا  ُراثآ 
َْنَیب َنَرَق  َو   ] ِْنیَتاهَک ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  انَعَم  َءاج  ِِهلوُسَر ، َو  ِهَِّلل  انَّبَحَأ  امَّنِإ  ِْهَیلِإ ، ُهاْنیَدْـسَأ  ٍفوُْرعَِمل  َو ال  ُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍۀـَبارَِقل  انُّبُِحی  َْمل  اـنَّبَحَأ  ْنَم   - 19

([ 50) ِْهیََتباَّبَس
. دوب دهاوخن  رود  قح  زا  تساوقت  هیاپ  رب  وا  شور  و 

هب ار  ام  دـشابن ، میاهداد  ماجنا  وا  يارب  هک  یبوخ  راک  يدـنواشیوخ و  رطاـخ  هب  وا  یتسود  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  اـم  هک  یـسک   - 19
شاهبابس تشگنا  ود  و   ) دش دهاوخ  تمایق  دراو  ام  اب  تشگنا  ود  نیا  دننامه  تمایق  زور  رد  تسا و  هتشاد  تسود  شلوسر  ادخ و  رطاخ 

.( داد رارق  مه  رانک  ار 

مالسلا مهیلعتیبلها  رب  هیرگ  شاداپ 

ْمِْهیَلَع  ِءاُکْبلا  ُرْجَأ 
(51 .) ًابُقُح ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَأََّوب  َّالِإ  ًۀَْعمَد  انیف  ُهاْنیَع  ْتَعَمَد  َْوأ  ًةَرْطَق  انیف  ُهاْنیَع  ْتَرَطَق  ٍْدبَع  ْنِم  ام   - 20

تـشهب نکاـس  يراـگزور  ار  وا  کـشا ، نآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دزیرب  یکـشا  اـم  يارب  شنامـشچ  هک  تـسین  ياهدـنب   - 20
. دنادرگیم
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مالسلا هیلعنینمؤملاریما  يامیس  مراهچ : لصف 

نانمؤمریما هب  مالسلا  هیلعیلع  يراذگمان 

َنینِمْؤُْملا  ِةَْرمِِإب  ٍِّیلَع  ُۀَیِمْسَت 
یف ِۀَـیالِْولِاب  ُمالَّسلاِهیَلَع  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  َدِهُْـشی  ْنَأ  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  یلِإ  ُمالَّسلاِْهیَلَع  َلـیئَْربِج  َثََعب  ُُهلـالَج  َّلَـج  َهَّللا  َّنِإ   - 1

: هلآو هیلع  هللا  یلصَلاقَف  ٍطْهَر  َۀَعِْست  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُِّیبَن  اعَدَف  ِِهتافَو . َْلبَق  َنینِمْؤُْملا  ِةَْرمِِإب  ُهَیِّمَُسی  َو  ِِهتایَح 
. ُْمتْمَتَک ْمَأ  ُْمتْمَقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ْمُُکتْوَعَد  امَّنِإ 

تموکح تیالو و  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ات  داتسرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلعلیئربج  گرزب  يادخ   - 1
درک و توعد  ار  رفن  ُهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنک . يراذگ  مان  نانمؤمریما  هب  شتافو  زا  لبق  ار  وا  دهد و  تداهـش  بلاطیبا  نب  یلع 

. دینک نامتک  ای  دیهد  یهاوگ  هچ  دیشاب  نیمز  رد  ادخ  يارب  ینادهاش  ات  مدرک  توعد  ار  امش  دومرف :
: هلآو هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 

. َنینِمْؤُْملا ِةَْرمِِإب  ٍِّیلَع  یلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  ٍرَْکبابَأ ! ای 
؟ ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنَعَأ  َلاقَف :

. َنینِمْؤُْملا ِةَْرمِِإب  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  َماقَف  ْمَعَن : هلآو : هیلع  هللا  یلصَلاق 
. َنینِمْؤُْملا ِةَْرمِِإب  ٍِّیلَع  یلَع  ْمِّلَسَف  ُرَمُع  ای  ُْمق  هلآو : هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 

؟ َنینِمْؤُْملاَریمَأ ِهیِّمَُست  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنَعَأ  َلاقَف :
. ِهیَلَع َمَّلَسَف  َماقَف  ْمَعَن . هلآو : هیلع  هللا  یلصَلاق 

ْنِم ِنالُجَّرلا  َلاق  ام  َْلثِم  ْلُقَی  َْملَو  َمَّلَسَف  َماقَف  َنینِمْؤُْملا . ِةَْرمِِإب  ٍِّیلَع  یلَع  ْمِّلَـسَف  ُْمق  ِّيْدنِْکلا : ِدَوْسَْألا  ِْنب  ِدادْقِْمِلل  هلآو : هیلع  هللا  یلـصَلاق  َُّمث 
. ِِهْلبَق

: دومرف هاگ  نآ 
. نک مالس  یلع  رب  نانمؤمریما  ناونع  هب  زیخرب و  رکبابا ! يا 

؟ تسوا هداتسرف  ادخ و  روتسد  نیا  ایآ  تفگ : رکبوبا 
. درک مالس  وا  رب  نانمؤمریما  ناونعاب  تساخرب و  رکبوبا  سپ  هلب . دومرف :
. نک مالس  یلع  رب  نانمؤمریما  ناونع  اب  زیخرب و  رمع  يا  دومرف : هاگنآ 

؟ تسوا هداتسرف  ادخ و  روتسد  نیا  ایآ  دیسرپ  رمع 
. درک مالس  وا  رب  تساخرب و  مه  رمع  هلب . دومرف :

درک و مالس  تساخرب و  دادقم  نک  مالـس  یلع  رب  نانمؤمریما  ناونع  اب  زیخرب و  دومرف : دوسا  نبدادقم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپس 
. درکن نایب  ار  دوخ  زا  لبق  ِرفن  ود  نآ  نخس 

. َنینِمْوُْملاِریمَأ یلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  ِّيِراَّفَْغلا : ٍّرَذ  یبَِأل  هلآو  هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 
. ِهیَلَع َمَّلَسَف  َماقَف 

. َنینِمْؤُْملاِریمَأ یلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  ِّینامَْیلا : ِۀَْفیَذُِحل  هلآو  هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 
. ِهیَلَع مَّلَسَف  َماقَف 

. َنینِمْؤُْملاِریمَأ یلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  ٍرِسای : ِْنبِراَّمَِعل  هلآو  هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 
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. ِهیَلَع َمَّلَسَف  َماقَف 
. َنینِمْؤُْملاِةَْرمِِإب ٍِّیلَعیلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  ٍدوُعْسَمِْنب : ِهَّللا  ِْدبَِعل  هلآو  هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 

. ِهیَلَع َمَّلَسَف  َماقَف 
 - ًاّنِس ِمْوَْقلا  َرَغْصَأ  ُةَْدیَُرب  َناک  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ - . یلَع  ْمِّلَسَف  ُْمق  ِةَْدیَُرِبل : هلآو  هیلع  هللا  یلصَلاق  َُّمث 

. درک مالس  وا  رب  تساخرب و  مه  رذوبا  نک . مالس  یلع  رب  نانمؤمریما  ناونع  اب  زیخرب و  دومرف : يرافغ  رذوبا  هب  هاگنآ 
. نک مالس  نانمؤمریما  رب  زیخرب و  دومرف : هفیذح  هب  سپس 

. درک مالس  وا  رب  تساخرب و  زین  هفیذح 
. نک مالس  نانمؤمریما  رب  زیخرب و  دومرف : رسای  نبرامع  هب  وا  زا  سپ 

. درک مالس  وا  رب  تساخرب و  مه  رامع 
. درک مالس  تساخرب و  مه  وا  نک . مالس  یلع  رب  نانمؤمریما  ناونع  اب  زیخرب و  دومرف : دوعسم  نب  هللادبع  هب  وا  زا  سپ 

مالـس تساخرب و  مه  وا  سپ  دوب -  اهنآ  نیرتنس  مک  هدـیرب  ماگنه  نآ  رد  نک -  مالـس  نانمؤمریما  رب  زیخرب و  دومرف : هدـیرب  هب  هاگنآ 
. درک

. ِهیَلَع َمَّلَسَف  َماقَف 
(52 .) ُْمتْکََرت ْمَأ  ُْمتْمَقَأ  ِهَّللا ، َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ِْرمَْألا  اَذِهل  ْمُُکتْوَعَد  امَّنِإ  ِِهلآَو : ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاقَف 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  لئاضف 

مالسلا  هیلعَنینِمْؤُْملاِریمَأ  ُِلئاضَف 
َو ِراْصنَْألا  َو  ٍمِشاه  یَنب  ْنِم  ٌریثَک  ٌعْمَج  ینِِمب  ِْهَیلِإ  َعَمَتْجاَو  ِهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َّجَـح  ٍۀَنِِـسب  ِۀَـیِواعُم  ِتْوَم  َْلبَق  َناک  اَّمَّلَف   - 2

: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث  ِْهیَلَع  یْنثَأ  َو  ُهَّللا  َدِمَحَف  ًابیطَخ  ْمِهیف  َماق  َنیِعباَّتلا . َو  َِۀباحَّصلا 
. دینک كرت  ای  دیهد  یهاوگ  هچ  دیشاب . یهلا  ناهاوگ  ات  مدرک  توعد  رما  نیا  هب  ار  امش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپس 

باحـصا راصنا و  هورگ  مشاه و  ینب  زا  يدایز  عمج  تفر و  جـح  هب  هیلع  هللاتاولـص  نیـسح  ماما  هیواعم  گرم  زا  شیپ  لاـس  کـی   - 2
. درک ینارنخس  داتسیا و  اهنآ  عمج  رد  مالسلا  هیلعماما  دندش . عمج  وا  رود  هب  ینم »  » رد ( 53) نیعبات زا  ياهّدع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

: دومرف سپس  تفگ و  ادخ  دمح  زاغآ  رد 
ینُوقِّدَصَف ُْتقَدَص  ْنِإَف  ٍءْیَـش ، ْنَع  ْمَُکلَأْسأ  ْنَأ  ُدیُِرا  ّینِإ  َو  ُْمتْدِهَـش ، َو  ُْمتِْملَع  َو  ُْمْتیَأَر  ْدَق  ام  اِنتَعیـِشب  َو  اِنب  َلَعَف  ْدَق  َۀَیِغاَّطلا  اَذه  َّنِإَف  ُدَْعب  امَأ 

. ینُوبِّذَکَف ُْتبِذَک  ْنِإَو 
، انِّقَح ْنِم  َنوُمَْلعَت  ام  یلِإ  ْمُهوُعْداَـف  ِِهب  ُْمتْقَثَو  َو  ِساَّنلا  َنِم  ُْمْتنِمَأ  ْنَمَف  ْمُِکِلئاـبَق  َو  ْمُکِراـْصمَأ  یلِإ  وُعِجْرا  َُّمث  یلْوَق  اُوُبتْکا  َو  یَتلاـقَم  اوُعَمْـسِإ 

(54 «) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو   » َبَْلُغی َو  ُّقَْحلا  َبَهْذَی  َو  ُْرمَْألا  اَذه  َسُرْدَی  ْنَأ  ُفَّوََختَأ  ّینِإَف 
َْنَیب َو  ُهَْنَیب  اخآَف  ِِهباحْـصَأ  َْنَیب  اخآ  َنیح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  اخَا  َناک  ُمالَّسلاِهیَلَع  ٍبلاط  یبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا ! ُمُکُدِْـشنُأ 

َو ِهِسْفَن 
نم نونکا  دیهاوگ . نآ  رب  دیدیمهف و  دیدید و  داد  ماجنا  نامنایعیش  ام و  هب  تبـسن  شکرـس  درم  نیا  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  ساپـس  زا  دعب 

. دینک مبیذکت  متفگ  غورد  رگا  دیریذپب و  متفگ  تسار  رگا  مسرپب ، امش  زا  ار  يزیچ  مهاوخیم 
دینادیم ام  قح  رد  هچنآ  هب  ار  دوخ  دامتعا  نانیمطا و  دروم  مدرم  دیورب و  دوخ  لئابق  اهرهش و  هب  هاگنآ  دیـسیونب ، دیونـشب و  ار  منانخس 

نارفاک دنچ  ره  دنکیم  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ   » اما ددرگ . بولغم  دورب و  نایم  زا  قح  دوش و  هنهک  رما  نیا  مسرتیم  اریز  دیناوخارف ،
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يردارب دقع  شباحـصا  زا  رفن  ود  ره  نایم  ربمایپ  یتقو  دـینادیم  ایآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف ): هاگ  نآ  « ) دنـشاب هتـشادن  تسود 
. ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  َكوُخَأ  اَنَأ  َو  یخَأ  َْتنَأ  هلآو : هیلع  هللا  یلصَلاق  نب  یلع  دوخ و  نایم  تسب ،

ْمَعَن  َّمُهَّللَا  اُولاق :
َو َُهل  ٌۀَعِْست  َلِزانَم ، َةَرْشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَم  َو  ِهِدِجْسَم  َعِضْوَم  يرَتْشِإ  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسُر  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ 
َو ْمَُکباْوبَأ  ُتْدَدَس  اَنَأ  ام  : » َلاقَف َمَّلَکَت ، ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ِِهباب ، َْریَغ  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ٍعِراش  ِباب  َّلُک  َّدَس  َُّمث  یبَِأل . اهِطَسَو  ِیف  اه  َرِشاع  َلَعَج 

« ِِهباب ِْحتَف  َو  ْمُِکباْوبَأ  ِّدَِسب  ینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِکلَو  َُهباب  ُتْحَتَف 
ِیف ُُبنْجَی  َناک  ُهَْریَغ ، ِدِجْسَْملا  ِیف  اُومانَی  ْنَأ  َساَّنلا  یَهَن  َُّمث 

؟» میردارب رگیدکی  اب  ترخآ  ایند و  رد  ام  : » دومرف وا  هب  تسب و  يردارب  دقع  بلاطیبا 
. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 

ار دجـسم  دـیرخ و  دوخ  ياههناخ  دجـسم و  يارب  ار  ینیمز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  - 
هب سپـس  داد  رارق  مردـپ  يارب  تشاد  رارق  طسو  رد  هک  ار  اهنآ  نیمهد  دوخ و  يارب  ار  نآ  يات  هن  هک  درک  اـنب  لزنم  هد  هاـگنآ  تخاـس ،

برد نم  . » داد باوج  دندرک ، ضارتعا  یـضعب  نوچ  درک و  دودـسم  ار  دـشیم  زاب  دجـسم  فرط  هب  هک  ییاهرد  مامت  وا  هناخ  برد  زج 
ار وا  لزنم  برد  مدنبب و  ار  امش  لزانم  برد  داد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  هکلب  مدراذگ  زاب  ار  یلع  هناخ  برد  متـسبن و  ار  امـش  ياههناخ 

« مراذگ زاب 
لزنم و  دومرف ، یهن  دجسم  رد  ندیباوخ  زا  ار  مدرم  مردپ  زج  هب  هاگنآ 

؟ ٌدالْوَا ِهیف  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َِدلُوَف  ِِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِْزنَم  یف  ُُهلِْزنَم  َو  ِدِجْسَْملا ،
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

ْنَأ ینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِإ  : » َلاـقَف َبَطَخ  َُّمث  ِهیَلَع  یبَأَـف  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِِهلِْزنَم  ْنِم  اهُعَدَـی  ِِهْنیَع  ِرْدَـق  ٍةَّوُک  یلَع  َصَرَح  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَأ  َنوُـمَْلعَتَفَأ 
؟» ِهیَنب َو  یخَأ  ُْریَغ  َو  يْریَغ  ُُهنُکْسَی  ًارِهاَط ال  ًادِجْسَم  َِیْنبَأ 

. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :
؟» َِبئاْغلا ُدِهاَّشلا  َغِّلَُبِیل  : » َلاق َو  ِۀَیالِْولِاب  َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهَبَصَن  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ 

اهیلعهمطاـف نادـنزرف   ) هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  يارب  ینادـنزرف  دوـب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هناـخ  دجـسم و  راـنک  رد  وا 
؟ دندش دلوتم  نآ  رد  مالسلا )

. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
وا زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنک و  زاـب  دجـسم  فرط  هب  ار  شاهناـخ  زا  ياهنزور  اـت  دـیزرو  صرح  باـطخ  نـبرمع  دـینادیم  اـیآ  - 

امهیلعنیسح نسح و   ) شنارسپ مردارب و  نم و  زا  ریغ  یسک  هک  منک  انب  یکاپ  دجسم  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  : » دومرف تفریذپن و 
؟» دنوشن نکاس  نآ  رد  مالسلا )

. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
هب ار  مدرم  درک و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ریدغ  زور  رد  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  مسق ! ادخ  هب  ار  امـش  - 

؟» دنهد ربخ  بیاغ  دارفا  هب  نارضاح  : » دومرف دناوخارف و  وا  تیالو 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق 

ِّلُک ُِّیلَو  َْتنَأَو  یـسُوم  ْنِم  َنوُراه  ِۀـَلِْزنَِمب  ّینِم  َْتنَأ  : » ٍكُوبَت ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا ! ُمُکُدِْـشنُأ 
؟  يدَْعب ٍنِمُْؤم 
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. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :
َو ِِهتَبِحاِصب  َو  ِِهب  ّالِإ  ِتْأَی  َْمل  ِۀَـلِهابُْملا  َیلِإ  َنارَْجن  ِلْهَأ  ْنِم  يراصَّنلا  اَـعَد  َنیح  ِِهلآ  َو  ِِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا ! ُمُکُدِْـشنُأ 

؟ ِْهیَْنبا
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

: َلاق َُّمث  ٍرَْبیَخ  َمْوَی  َءاوِّللا  ِْهَیلِإ  َعَفَد  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 

هلزنم هب  نم  هب  تبـسن  وت  : » دومرف وا  هراـبرد  كوبت  گـنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـینادیم  اـیآ  مسق ! ادـخ  هب  ار  امـش  - 
؟» یشابیم نینمؤم  همه  تسرپرس  یلو و  نم  زا  دعب  وت  یتسه و  یسوم  يارب  نوراه 

. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
دناوخ ارف  هلهابم  يارب  ار  نارجن  لها  یحیـسم  ياملع  یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  امـش  - 

؟ درواین ار  شرسپ  ود  رسمه و  یلع و  زج  یسک 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :

َهَّللا ُّبُِحی  َو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یلِإ  اهُعَفْدََأل   » هب ار  مچرپ  ربیخ  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  مسق ! ادخ  هب  ار  امش 
»؟ ِْهیَدَی یلَع  ُهَّللا  اَهُحَتْفَی  ٍراّرَف  ُْریَغ  ٌراَّرَک  َُهلوُسَر ، َو 

. ْمَعَن َّمُّهَّللَأ  اُولاق :
.« یّنِم ٌلُجَر  َْوا  اَنَأ  َّالِإ  یّنَع  ُغِّلَُبیال  : » َلاقَو ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 

. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :
َو یخَأ  ای  ُلوُقَی  َّالِإ  ُّطَق  ِهِمْسِِاب  ُهُعْدَی  َْمل  ُهَّنِإ  َو  ِِهب  ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  َّالِإ  ُّطَق  ٌةَدیدَش  ِِهب  ْلَْزُنت  َْمل  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 

ادـخ و مه  وا  دـنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  هک  درپـس  مهاوـخ  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  : » دوـمرف داد و  مالـسلا  هیلعیلع  تسد 
؟ درک دهاوخ  حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  هعلق  دنوادخ  دنکیمن و  رارف  نمشد  زا  هک  تسا  ياهدننک  هلمح  دراد ، تسود  ار  شلوسر 

. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
نم زا  هک  يدرم  نم و  زج  : » دومرف دناوخب و  راّفک  يارب  ار  تئارب  هروس  ات  دـیزگرب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  - 

؟» دناسر دهاوخن  راّفک  هب  ار  نآ  يرگید  سک  تسا 
. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 

داتسرف و شیپ  دوب  دامتعا  دروم  هک  ار  وا  هک  نیا  رگم  دماین  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  یتخـس  راک  زگره  دینادیم  ایآ  - 
دزن ادص  مان  اب  ار  وا  زگره 

؟» یخَأ یل  اوُعْدا 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

ٍنِمُْؤم ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأ  َو  َْکنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  َْتنَأ  ُّیلَع ! اـی  : » َلاـقَف ٍدـْیَز  َو  ٍرَفْعَج  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  یـضَق  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَفَأ 
»؟ يدَْعب

. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :
؟ ُهَأَدَْتبِإ َتَکَس  اذِإ  َو  ُهاطْعَأ  َُهلَأَس  اذِإ  ٌۀَلْخَد ، ٍۀَْلَیل  َّلُکَو  ٌةَْولَخ  ٍمْوَی  َّلُک  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 

. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :
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؟» دینز ادص  نم  دزن  ار  مردارب   » ای و  نم » ردارب  : » تفگ هک  نیا  زج 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 

یتسه نم  زا  وت  یلع  يا  : » دومرف درک و  تواضق  هثراح  نب  دیزو  لیقع  نبرفعج  وا و  نایم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهللالوسر  هک  دـینادیم  ایآ 
؟» یشابیم ینمؤم  ره  تسرپرس  نم  زا  دعب  وت  مشابیم و  وت  زا  نم  و 

. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
تـساوخرد وا  زا  هاـگره  دـشیم و  دراو  وا  رب  بش  ره  درکیم و  تولخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  اـب  زور  ره  وا  هک  دـینادیم  اـیآ 

؟ تفگیم نخس  وا  اب  درکیم  توکس  تقو  ره  دیشخبیم و  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  درکیم 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 

َو ًاْملِـس  ْمُهُمَدـْقَأ  یتـَْیب  ِلـْهَأ  َْریَخ  َکـُتْجَّوَز  : » َۀَـمِطاِفل َلاـق  َنیح  َةَزْمَح  َو  ٍرَفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  ِِهلآَو  ِهـیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُـسَر  َّنَأ  َنوُـمَْلعَتَأ 
؟» ًاْملِع ْمُهُرَبْکَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهُمَظْعَأ 

. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :
َو ُنَسَْحلاَو  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِءاِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاف  َو  ِبَرَْعلا ، ُدِّیَس  ٌِیلَع  یخَأ  َو  َمَدآ ، ِْدلُو  ُدِّیَس  اَنَأ  : » َلاق ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 

؟» ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  َياْنبِإ  ُْنیَسُْحلا 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

ُهَرَبْخَأ َو  ِِهلْسُِغب  ُهَرَمَأ  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 
نیرتهب يرسمه  هب  ار  وت  : » دومرف همطاف  هب  هک  یتقو  دیـشخب  يرترب  هزمح  رفعج و  رب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دینادیم  ایآ  - 

؟» تسا رتدایز  همه  زا  وا  ملع  رتشیب و  همه  زا  وا  ملح  رتماگ و  شیپ  همه  زا  مالسا  شریذپ  رد  هک  مدروآرد  دوخ  تیبلها 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 

لها نانز  رورـس  همطاف  برع و  رورـس  یلع  مردارب  مدآ و  نادنزرف  رورـس  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  - 
؟». دنتسه تشهب  لها  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  منادنزرف  تشهب و 

. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
هک داد  ربخ  وا  هب  دـهد و  لسغ  ار  وا  ندـب  گرم ، زا  سپ  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  - 

؟ ُُهنیُعی ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َلیئَْربِج  َّنَأ  کمک  راک  نیا  رد  ار  وا  لیئربج 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

امِِهب اوُکّسَمَتَف  یْتَیبَلْهَأَو  ِهَّللا  َباتِک  ِْنیَْلقِّثلا : ُمُکیف  ُتْکََرت  ْدَق  ّینِإ  : » اهَبَطَخ ٍۀَبْطُخ  ِرِخآ  یف  َلاق  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 
؟» اوُّلُِضت َْنل 

(55 .) ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

مالسلا هیلعنانمؤمریما  قح  تابثا 

مالسلا  هیلعَنینِمْؤُْملاِریمَأ  ِّقَح  ُتاْبثِإ 
ِلوُسَر ِرَْبنِم  یلَع  َساَّنلا  ُبُطْخَی  َناک  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنِإ   - 3

؟» درک دهاوخ 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
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: مدراذـگ امـش  ناـیم  رد  ار  اـهبنارگ  زیچ  ود  نم  : » دومرف دوخ  ینارنخـس  نیرخآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـینادیم  اـیآ  - 
؟» دیوشن هارمگ  ات  دینز  گنچ  اههزیوآ  نیا  هب  سپ  متیبلها . ادخ و  باتک 

. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ : - 
یلْوَأ ُهَّنِإ  ِِهتَبْطُخ  یف  َرَکَذَـف  ِهـِلآَو . ِهـیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  يارب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ربـنم  يور  رب  باـطخلا  نـبرمع  يزور   - 3

َُهل َلاقَف  َْکیبَأ . َرَْبنِمال  ِهَّللا  ِلوُسَر  یبَأ  ِرَْبنِم  ْنَع  ُباّذَْکلا  اَهُّیَأ  ْلِْزنِإ  ِدِجْـسَْملا : ِۀَـیِحان  ْنِم  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َلاقَف  ْمِهِـسُْفنَأ . ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب 
: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َُهل  َلاقَف  ٍبلاط ؟ یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َكُوبَأ  اذه ؟ َکَمَّلَع  ْنَم  یبَأ ، َرَْبنِم  ُْنیَسُح ال  ای  يرْمَُعل  َْکیبَأ  ُرَْبنِمَف  ُرَمُع :

ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  ُلیئَْربِج  اِهب  َلََزن  ِهَّللا . ِلوُسَر  ِدـْهَع  یلَع  ُۀَْـعیَْبلا  ِساَّنلا  ِباقِر  یف  َُهلَو  ِِهب . ٍدَـتْهُم  اـَنَأَو  ٍداـَهل  ُهَّنِإ  يرمُعَلَف  ینَرَمَأ  اـمیف  یبَأ  ْعِطَأ  ْنِإ 
. ِباتِْکلِاب ٌدِحاج  ّالِإ  اهُرِْکُنی  یلاعَت ال 

وا هب  دجسم  هشوگ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  تسا . رتراوازـس  اهنآ  هب  نینمؤم  همه  زا  تفگ  دوخ  نانخـس  نایم  رد  درکیم و  ینارنخـس  مدرم 
نیا مسق  مدوخ  ناج  هب  نیـسح ! يا  تفگ : رمع  تسین . وت  ردـپ  ربنم  نیا  ایب ! نییاپ  ادـخ  لوسر  مردـپ  ربنم  زا  وگغورد ! رایـسب  يا  تفگ :

: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  بلاطیبا ؟ نب  یلع  تردپ  داد ، دای  وت  هب  ار  نخس  نیا  یسک  هچ  نم . ردپ  هن  تسا  وت  ردپ  ربنم 
تعیب متسه . وا  هدش  تیاده  نم  هدننک و  تیاده  وا  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  منک  تعاطا  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  مردپ  هچنآ  رد  رگا 

دنکیمن راکنا  ار  تعیب  نآ  یـسک  درک و  لزان  ار  نآ  هبترم  دـنلب  يادـخ  يوس  زا  لیئربج  تسا . مدرم  ندرگ  رد  ادـخ  لوسر  نامز  زا  وا 
. تسادخ باتک  رکنم  هک  نآ  رگم 

نِم ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِِهب  ْمُهاْقلَی  اذام  ِْتیَْبلاَلْهَأ . انَّقَح  َنیرِْکنُْمِلل  ٌْلیَو  َو  ْمِِهتَنِْسلَِأب ، اهوُرَْکنَأ  َو  ْمِِهبُولُِقب  ُساَّنلا  اَهَفَرَع  ْدَق 
. ِباذَْعلا ِةَّدِش  َو  ِبَضَْغلا  ِۀَمادِإ 

: ُمالَّسلاِْهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َُهل  َلاقَف  انْعَطََأل . َكابَأ  اوُرَّمَأ  َْولَو  انْرَّمَأَتَف  ُساَّنلا  اَنَرَّمَأ  ِهَّللا . ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف  َْکیبَأ  َّقَح  َرَْکنَأ  ْنَم  ُْنیَسُحای ! ُرَمُع : َلاقَف 
ِلآ ْنِم  ًاضِر  ـالَو  ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَّجُحـِالب  ِساَّنلا  یَلَع  َكَرِّمَُؤِیل  َکِـسْفَن  یلَع  ٍرَْکباـبَأ  َرِّمَُؤت  ْنَأ  َلـْبَق  ِهِسْفَن  یلَع  َكَرَّمَأ  ِساَّنلا  ُّيَأَـف  ِباّـطَْخلا  َْنباَـی 

؟ ٍدَّمَُحم
یلـصادخ لوسر  هنوگچ  تیبلها . ام  قح  ناگدننک  راکنا  رب  ياو  دندرک و  راکنا  ناشیاهنابز  اب  دنتخانـش و  دوخ  ياهلد  اب  ار  نآ  مدرم 

. دنکیم تاقالم  دیدش  باذع  بضغ و  همادا  رد  راکنا و  نیا  اب  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا 
وت ردپ  رگا  میتفریذپ . مه  ام  دنداد  رارق  دوخ  مکاح  ار  ام  مدرم  درک . راکنا  ار  تردپ  قح  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  نیسح ! يا  تفگ : رمع 

: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  میدرکیم . تعاطا  ام  دندناسریم  تموکح  هب  مه  ار 
لآ زا  یتیاضر  ای  ربمایپ و  يوس  زا  یلیلد  چـیه  نودـب  ار  وت  وا  ات  يدـنادرگ  دوخ  رب  مکاح  ار  رکباـبا  وت  هک  نآ  زا  شیپ  باّـطخ  رـسپ  يا 

؟ دنداد رارق  دوخ  مکاح  ار  وت  مدرم  مادک  دهد  تموکح  مدرم  رب  دمحم 
؟ ًاطَخَس َُهل  َناک  ِِهلْهَأ  اضِر  َْوا  ًاضِر ؟ ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  َناک  ْمُکاضِرَف 

ْمِْهیَلَع َمِکاْحلا  َتْرِـص  َو  ْمُهَرَْبتِم  یقَْرت  ٍدَّمَُحم . ِلآ  َباقِر  َتْأَّطََخت  اَمل  َنُونِمْؤُْملا ، ُُهنیُعی  ًالِْعف  َو  ُهُقیدْـصَت  ُلوُطَی  ًالاقَم  ٍناـِسِلل  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَو  اـمَأ 
. ِناذْآلا َعامَس  َّالِإ  ُهَلیوَْأت ، يرْدَت  الَو  ُهَمَْجعُم  ُفِْرعَت  ال  ْمِهیف ، َلََزن  ٍباتِکب 

(56 .) ًاّیِفَح ًالاؤُس  َْتثَدْحَأ  اَّمَع  ََکلَأَسَو  َكازج ، َهَّللا  َكازَجَف  ٌءاوَس ، َكَْدنِع  ُبیصُْملا  َو  ُئِطْخُْملا 
؟ تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  طخس  وا  نادناخ  تیاضر  ربمایپ و  تیاضر  امش  تیاضر  ایآ 

اهنآ ربنم  رب  يدرکیمن ، تموکح  دمحم  لآ  رب  هنابـصاغ  وت  دندرکیم ، کمک  نینمؤم  دـنتفگیم و  تسار  اهنابز  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
زج یهاگآ  نآ  لیوأت  هب  هن  ینادیم و  ار  نآ  يانعم  هن  هک  یباتک  ینک . مکح  نانآ  رب  تسا  هدـش  لزان  اهنآ  رب  هک  یباـتک  اـب  يور و  ـالاب 

. يونشیم ار  نآ  يادص  اهنت  هک  نآ 
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یپ رد  یپ  يدراذگ  هک  ییاهتعدب  زا  دهد و  رفیک  ار  وت  يرفیک  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  دنوادخ  دنناسکی . وت  دزن  راک  تسرد  راکاطخ و 
. دنک لاؤس 

نآرق رد  مالسلا  هیلعیلع 

ِنآرُْقلا  ِیف  مالسلا  هیلعٌِیلَع 
(57 «) ًادَّجُس ًاعَّکُر  ْمُهاَرت   » یلاعَت ِِهلْوَق  یف  ُمالَّسلاِْهیَلَع  َلاق   - 4

(58 .) مالسلا هیلعٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یف  َْتلََزن 
: دومرف ینیب » يدوجس  عوکر و  رد  هراومه  ار  اهنآ   » ادخ نخس  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 4

. دش لزان  بلاطیبا  نب  یلع  هراب  رد  هیآ  نیا 

مالسلا هیلعیلع  يرترب  راکنا 

مالسلا  هیلعٍِیلَع  ِلْضَف  ُراْکنِإ 
، ٍفِصاع ٍمْوَی  یف  ٍران  ِۀَْلعُـشَک  ُریـصََیل  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِّیبَّنلا  َدـَْعب  ْمِهِّلُک  ِْقلَْخلا  یَلَع  ُمالَّسلاِهیَلَع  ٍِّیلَع  ِلْضَِفل  ِدـِباْعلا  ِدِـهاّزلا  َْعفَد  َّنِإ   - 5

َْکِلت اهاشَْخت  َو  ُراَّنلا  َْکِلت  اهیف  ْتَلَعَتْشاَو  يراحَّصلا ، ُْهنِم  ْتَأَلَْتما  ِنِإَو  ِءاْفلَْحلاَک  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِلْضَِفل  ِِعفاّدلا  ِلامْعَْألا  ُِرئاس  ُریصَتَو 
هلعش دننامه  وا  راکنا  دنک ، راکنا  قلخ  همه  رب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  سپ  ار -  مالـسلا  هیلعیلع  يرترب  يدباع  دهاز  هک  نیا   - 5
َِیتَْأت یَّتَح  ُحیّرلا  هلعش  نیا  دننک و  رپ  ار  اهتشد  دنچ  ره  دنتسه  یکـشخ  ياهفلع  دننام  وا  لامعا  ریاس  تسا و  ینافوط  زور  رد  یـشتآ 

(59 .) ٌۀَِیقاب اَهل  یْقبَت  الَف  اهُّلُک  اْهیَلَع 

مالسلا هیلعبلاطیبا  نبیلع  یتسود 

مالسلا  هیلعٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َّبُح 
ٍّرَذوـُبَأَو ٍِبلاـط  یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ْمُهَّبِحَأَـف : ًۀـَثالَث ، َِکباحْـصَأ  ْنِم  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم ! اـی  َلاـقَف : ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َّیبُّنلا  ُلـیئَْربِج  یتَأ   - 6

(60 .) ِدَوْسَْألا ُْنب  ُدادْقِْملاَو 
ار اـهنآ  مه  وت  دراد  تسود  ار  وت  باحـصا  زا  رفن  هس  دـنوادخ  دـمحم ! يا  تفگ : دـش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  لـیئربج   - 6

. دادقم رذوبا و  بلاطیبا ، نب  یلع  رادب : تسود 

تخانش مچرپ 

ِۀَفِْرعَْملا ُمَلَع 
(61 .) ُمالَّسلامْهیَلَع ُهَْدلُو  َو  ًاِّیلَع  ْمِهِضُْغِبب  ّالِإ  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  َنیِقفانُْملا  ُفِْرعَن  اَّنُک  ام   - 7

. دراذگیمن یقاب  يزیچ  دنازوسیم و  ار  اهفلع  همه  هک  نیا  ات  دشکیم  هنابز  اهتشد  نیا  رد 
. میتخانشیمن مالسلا  مهیلعشنادنزرف  مالسلا و  هیلعیلع  اب  ینمشد  اب  زج  ار  نیقفانم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رصع  رد  ام   - 7

مالسلا هیلعنیسح  ماما  يامیس  مجنپ : لصف 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ناشخرد  بَسن 
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ُینَّسلا  ُُهبَسَن 
ِۀَیِواعُم ِسِلْجَم  یف  ًامْوَی  ُمالَّسلاِْهیَلَع  َلاق   - 1

اَـضِر ُهاضِر  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِِقباَّسلا . ِمیدَْـقلا  َو  ِِقئاْفلا  ِفَرَّشلا  َو  ِِبقاَّنلا  ِبَسَْحلِاب  اْینُّدـلا  َلْهَأ  َداس  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  يرَّثلا  ِقوُرُعَو  ِءاـمَّسلا  ِءاـم  ُْنبا  اـَنَأ 
. ِنامْحَّرلا ُطَخَس  ُهُطَخَس  َو  ِنامحَّرلا 

: َلاقَف ِمْصَْخِلل  ُهَهْجَو  َّدَر  َُّمث 
: دومرف هیواعم  سلجم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يزور   - 1

هقباس هدیزگرب و  دنلب و  فرش  زیمآراختفا و  بسح  رطاخ  هب  هک  مشابیم  یسک  دنزرف  نم  ماییاناوت . ياههشیر  ینامسآ و  درم  دنزرف  نم 
نابرهم يادخ  مشخ  وا  مشخ  هدنـشخب و  يادخ  يدونـشخ  وا  يدونـشخ  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  دـیدرگ . ایند  لها  رورـس  ناشخرد ،

. تسا
: تفگ درک و  هیواعم )  ) نمشد هب  ور  هاگنآ 

. ْبِذْکَت ْمَعَن  َْتُلق  ْنِا  َو  ْبَْلُغت  َْتُلق ال ، ْنِإَف  یْمیدَقَک ؟ ٌْمیدَق  َْوأ  یبَأَک  ٌَبأ  ََکل  ْلَه 
ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  َِکلْوَِقل . ًاقیدْصَت  ال  ُمْصَْخلا : َلاقَف 

(62) ِباْبلَْألا اُوَوذ  ُُهفِْرعَی  ُّقَْحلاَو  ُُهْلیبَس ، ُْغیزَی  ٌجَْلبَأ ال  ُّقْحلَأ 

مالسلا امهیلعیلع  نب  نیسح  تماما 

مالسلا  هیلعُُهتَمامِإ 
، ِنَْمیَْألا ِهِذْخَف  یلَع  َنَسَْحلا  یِخَأ  َسَلْجَأَو  ِرَْسیَْألا  ِهِذْخَف  یلَع  ینَـسَلْجَأَف  ِِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يّدَج  یلَع  یخَأ  َو  اَنأ  ُْتلَخَد   - 2

: هلآو هیلع  هللا  یلصَلاقَو  انَلَّبَق  َُّمث 
غورد يرآ  ییوگب  رگا  ياهدروخ و  تسکـش  هن  ییوگب  رگا  يرادروخرب ؟ نم  هقباس  دـننام  ياهقباس  نم و  ردـپ  دـننام  يردـپ  زا  وت  اـیآ 

. ياهتفگ
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  و   ، تسین هتفریذپ  وت  نخس  تفگ : نمشد 

: دومرف وا  باوج  رد 
. دنسانشیم ار  نآ  نادنمدرخ  دیارگیمن و  فارحنا  هب  شهار  تسا و  راکشآ  قح 

يوـناز رب  ار  نسح  مردارب  دوـخ و  پچ  يوـناز  رب  ارم  هاـگ  نآ  میدـش . دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مدـج  رب  مردارب  نـم و   - 2
: دومرف دیسوب و  ار  ام  سپس  دناشن و  شتسار 

َو ْمُهُِمئاق  ْمُهُعِسات  ٍۀَِّمئَأ  ُۀَعِْست  ُْنیَسُح  ای  َِکْبلُص  ْنِم  َراتْخا  َو  امُکِّمُأ ، ْنِم  َو  امُکیبَأ  ْنِم  َو  یّنِم  ُهَّللا  اَمُکَراتْخِإ  ِْنیَْطبِـس ، ِْنیَمامِإ  ْنِم  اُمْتنَأ  یبَِأب  »
(63 .) ِهَّللاَْدنِع ٌءاوَس  َِۀلِْزنَْملا  َو  ِلْضَْفلا  ِیف  ْمُهُّلُک 

مربمایپ نانیشناج  نیشناج  نم 

ِءایصْوَْألا ُّیِصَو  اَنَأ 
؟ َْتنَأ ْنَم  ُمالَّسلاِهیَلَع  ِْنیَسُْحِلل  ٍمیلَسُُما  َْتلاق   - 3

ُمالَّسلاِهیَلَع  َلاقَف 
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يِّدَج  ُّیِصَو  ٌِّیلَعَو  ٍِّیلَع ، یبَأ  ُّیِصَو  یخَأ  َو  ِنَسَْحلا ، یِخَأ  ُّیِصَو  اَنأ  َو  ِۀَیِداْهلا  ِۀَِّمئَْألا  ِۀَعْسِّتلا  ُوبَأ  اَنَأ  َو  ِءایِصْوَْألا ، ُّیِصَو  اَنَأ  ٍمیلَسَُما ! ای 
ماما هن  وت  لسن  زا  ادخ  نیـسح ! يا  دیزگرب . ناتردام  ردپ و  نم و  لسن  زا  ار  امـش  دنوادخ  دی ، راکوکین  ماما  ود  هک  داب  امـش  يادف  مردپ 

. دنربارب دنوادخ  دزن  هبتر  يرترب و  رد  اهنآ  همه  دشابیم و  ناشمئاق  اهنآ  نیمهن  هک  درک  باختنا 
؟ دیتسه یسک  هچ  امش  درک  ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  میلسما   - 3

: دومرف ترضح 
یلع یلع و  مردپ  نیشناج  وا  نسح و  مردارب  نیـشناج  نم  ماهدننک ، تیاده  ماما  هن  ردپ  نم  مربمایپ ، نانیـشناج  نیـشناج  نم  میلـسما ! يا 

(64 .) ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  مدج  نیشناج 

مدناوخارف دنلب  تلزنم  هب  ار  ملاع  مدرم 

یلاعَْملا  َیلِإ  َنیَملاْعلا  ُْتقُس 
یلاعَْملا  َیلِإ  َنیَملاعلا  ُْتقُس   - 4

ٍۀَّمِه ُِّولُع  َو  ٍۀَقیلَخ  ِنْسُِحب 
یف  يدُْهلا  ُرُون  یتَمْکِِحب  َحال  َو 

ٍۀَّمَِهلْدُم َِۀلالَّضلا  ِیف  ٍلاَیل 
ُهُؤِفُْطِیل  َنوُدِحاْجلا  ُدیُری 

(65) ُهَِّمُتی ْنَأ  َّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَیَو 
یتاملظ کیرات و  ياهبش  رد  تیاده  رون  نم  تمکح  اب  و  مدناوخ . ارف  دـنلب  تلزنم  هب  دـنلب  یتمه  وکین و  یقالخا  اب  ار  ملاع  مدرم   - 4

. تساوخ دهاوخن  دنک  لماک  ار  نآ  هک  نیا  زج  دنوادخ  اما  دننک  شوماخ  ار  نآ  دنهاوخیم  قح  نارکنم  دیشخرد .

مالسلا هیلعنیسح  ماما  یکریز 

مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ُۀَساِرف 
ِیف ُمالَّسلاِهیَلَع  ِْنیَسُْحِلل  ِباَّطَْخلا  ِْنب  ُرَمُع  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َلاق   - 5

. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
: تفگ مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  نیفص  گنج  ههبج  رد  باطخلا  نبرمع  دنزرف  هللادبع  يزور   - 5

یَّتَح ِهیَلَع  َِفلاُخت  َو  ُهَُعلَْخت  ْنَأ  ََکل  ْلَـهَف  َناـْمثُع ، َلَـتَق  يذَّلا  َوُه  ُهَّنَأ  اوُرَکَذ  َو  ُساَّنلا  ُهَضَْغبَأ  ْدَـق  َو  ًاـْشیَُرق  ََرتَو  ْدَـق  َكاـبَأ  َّنِإ  ْمَلْعِإ ! َنیّفِص :
: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  َْرمَْألا .؟ اَذه  َکَیِّلَُون 

َکَعَدَـخَف َِکلَمَع  َءوُس  ُناْطیَّشلا  ََکل  َنَّیَز  ْدَـقَلَف  ٍدِرام ، ٍناْطیَـش  ْنِم  َکَْلیَو  ْأَسْخِإ ، ِهَّللا . ِلوُسَر  ِّیِـصَِوب  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  ُرُفْکَأ  ـال  ِهَّللاَو  اـّلَک 
َو ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  ِْنیَّوُدَـع  َو  ِْنیَّیبْرَح  ُهُوبَأ  َو  َوُه  ْلَزَی  َْمل  ِنیدـّلا . َنِم  ِقِراـْملا  اَذـه  ِةَرُْـصن  َو  َنیطِـساْقلا  َکِـعابِّتِِإب  َکـِنید  ْنِم  َکَـجَرْخَأ  یَّتَح 

. ًاعَمَط َو  ًافْوَخ  امَلْسَتْسِإ  امُهَّنِکل  َو  امَلْسَأ  ام  ِهَّللاَوَف  َنینِمْؤُْمِلل ،
. دناسر لتق  هب  ار  نامثع  هک  دوب  وا  دنیوگیم  دنراد و  هنیک  وا  زا  مدرم  درک و  يدب  شیرق  هب  تردپ  هک  شاب  هاگآ 

: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  میناسر ؟ تموکح  هب  ار  وت  ات  يزیخرب  تفلاخم  هب  وا  اب  ینک و  رانک  رب  ار  وا  یلیام 
ناطیـش انامه  شکرـس ، ناطیـش  زا  وت  رب  ياو  وش ! مگ  مزرویمن . رفک  ادخ  لوسر  نیـشناج  شلوسر و  ادخ و  هب  نم  مسق  ادخ  هب  زگره !

زا نید ، زا  هدـش  جراخ  هیواعم  نیا  هب  نداد  يراـی  نارگمتـس و  زا  يوریپ  اـب  هک  نآ  اـت  تفیرف  ار  وت  داد و  تنیز  تیارب  ار  وت  دـب  لاـمعا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3136 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک نوریب  یتشاد  هک  ینید 
سرت و يور  زا  هکلب  دندشن  ناملسم  اهنآ  مسق  ادخ  هب  دندوب . ینمـشد  گنج و  رد  نینمؤم  شلوسر و  ادخ و  اب  هراومه  شردپ  هیواعم و 

. دندش میلست  عمط 
. ِماَّشلا ِلْهَأ  َءاِسن  َِکلِذب  يءارَِتل  ًافِّلَخَتُم  ِبْرَْحلا  َیلِإ  ُجُرَْخت  َُّمث  ٍمِّمَذَتُم ، ِْریَغ  ْنَع  ُِلتاُقت  َموَْیلا  َْتنَأَف 

. ًاعیرَس َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َکَُلتْقَی  ْنَأ  وُجْرَأ  ّینِإَف  ًالیلَق  ْعَتْرِإ 
َلاقَف یتَعیدَخ . یف  َعَمْطَأ  ْمَلَف  اذَک ، َو  اذَـک  َُهل  ُْتُلق  َو  ِْنیَـسُْحلا  َۀَـعیدَخ  ُْتدَرَا  ّینِإ  َلاقَف : َۀَـیِواعُم  یلِإ  َعَجَر  َُّمث  َرَمُع ، ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َکَحَـضَف 

(66 .) ِهیبَأ ُْنبِإ  َوُه  َو  ُعَدُْخی  ٍِّیلَع ال  َْنب  َْنیَسُْحلا  َّنِإ  ُۀَیِواعُْملا :
. یبایتسد ماش  نانز  هب  ات  ییآیم  گنج  نادیم  هب  یگنجیم و  ياهدننک  شهوکن  چیه  نودب  وت  زورما 

. دشکب يدوز  هب  ار  وت  مراد  دیما  گرزب  زیزع و  يادخ  زا  نم  هک  شاب  تمعن  زان و  رد  ینامز  كدنا 
مهد بیرف  ار  نیسح  متساوخ  تفگ : تشگزاب و  هیواعم  يوس  هب  دیدنخ و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  ندینش  زا  سپ  رمع  نب  هللادبع 

وا دروخیمن  بیرف  یلع  نب  نیـسح  تفگ : هیواـعم  درکن . عمط  مداد  وا  هب  هک  ياهناراـکبیرف  هدـعو  رد  اـما  متفگ ، ناـنچ  نینچ و  وا  هب  و 
( دراد ار  ردپ  یکریز   ) دشابیم شردپ  دنزرف 

مسرب تداهش  هب  راب  رازه  داتفه  مراد  تسود 

ٍةَّرَم َْفلَأ  َنیْعبَس  َلَْتُقا  ْنَأ  ُْتدَدَو 
ُءایْحِإ َو  َِکنید  ُةرُْـصن  یْلتَق  یف  َناـک  اذِإ  امَّیِـس  َکـِتَّبَحَم ، َو  َکـِتَعاط  ِیف  ٍةَّرَم  َْفلَأ  َنیْعبَـس  ییْح  ُأ  َو  َلَْـتقُأ  ْنَأ  ُْتدَدَو  يدِّیَـس  َو  یِهلِإ   - 6
(67 .) ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِۀَْیتِْفلا  ِءالُؤه  ِْلتَق  َو  ِۀَّبِحَْألا  ِْلتَق  َدَْعب  َةایَْحلا  ُتِْمئَس  ْدَق  ّینِإ  َُّمث  َکِعْرَش ، ِسُومان  ُْظفِح  َو  َكِْرمَأ 

ندش هتشک  رد  هک  نآ  هژیو  هب  موش  هتشک  وت  تبحم  تعاطا و  هار  رد  راب  رازه  داتفه  هک  مراد  تسود  نم ! رورـس  يا  نم ! يادخ  يا   - 6
یگدنز زا  دمحم  لآ  ناناوج  ناتـسود و  لتق  زا  سپ  مه  دـعب  دـشاب . هتفهن  وت  عرـش  زا  تنایـص  وت و  رما  ندـش  هدـنز  وت و  نید  يرای  نم 

. مدش هتسخ 

ادخ زا  سرت 

ِهَّللا  ُۀَیْشَخ 
! َکِّبَر ْنِم  َکَفْوَخ  َمَظْعَأ  ام  َُهل  َلیق   - 7

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق 
: دومرف باوج  رد  يراددوخ ! راگدرورپ  زا  یگرزب  سرت  هچ  دش : ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب   - 7

(68 .) اْینُّدلا ِیف  َهَّللا  َفاخ  ْنَم  َّالِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُنَمْأَیال 

تدابع رد  مالسلا  هیلعماما  گنر  رییغت 

ِةَدابِْعلا ِیف  ِِهنَْول  ُرُّیَغَت 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  َِکلذ . یف  َُهل . َلیقَف  ُُهلِصافَم . َدَعَتْرا  َو  ُُهنَْول  َرَّیَغَت  َأَّضََوت  اذِإ  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َناک   - 8

(69 .) ُُهلِصافَم َدِعَتَْرت  َو  ُُهنَْول  َّرَفْصَی  ْنَأ  ِراَّبَْجلا ، ِِکلَْملا  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  َفَقَو  ْنَِمل  ٌّقَح 
ضراع امش  رب  تالاح  نیا  ارچ  دش  هتفگ  دیزرلیم . شلصافم  درکیم و  رییغت  شگنر  تفرگیم  وضو  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو   - 8
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: دومرف مالسلا  هیلعماما  دوشیم ؟
. دزرلب شیاهلصفم  درز و  شاهرهچ  گنر  دتسیایم  تسا  ریذپانتسکش  هاشداپ  هک  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یسک  رب  تسا  قح 

فاوط زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياعد 

ِفاوَّطلا  ِةولَص  َدَْعب  ُُهئاعُد 
یّلَصَف  ِماقَْملا  َیلِإ  َراص  َُّمث  ِْتیَْبلِاب  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َفاط   - 9

. دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هک  نآ  رگم  دشابیمن  ناما  رد  تمایق  زور  رد  یسک 
: ُلوُقَی َو  یْکبَی  َلَعَجَف  ِماقَْملا  یَلَع  ْهَّدَخ  َعَضَو  َُّمث  ماقم  هب  هاگنآ  درک و  فاوط  ار  ادخ  هناخ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 9

(70 .) َِکباِبب َُکنیکْسِم  ِکباِبب ، َُکِلئاس  َِکباِبب ، َکُمِْدیَوُخ  َِکباِبب ، َكُْدیَبُع 

مکشا هتشک  نم 

ِةَْربَْعلا ُلیتَق  اَنَأ 
(71  ) یَکب ّالِإ  ٌنِمُْؤم  ینُرُکْذَی  ِةَْربَْعلا ال  ُلیتَق  اَنَأ   - 10

. دیرگیم هک  نیا  رگم  دنکیمن  دای  ارم  ینمؤم  مکشا ، هتشک  نم   - 10
(72 .) َرَبْعَتْسا اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ینُرُکْذَی  ِةَْربَْعلا ال  ُلیتَق  اَنَأ   - 11

: تفگیم درکیم و  هیرگ  دراذگ و  ماقم  گنس  يور  رب  ار  دوخ  راسخر  سپس  درازگ ، زامن  تعکر  ود  تفر و  میهاربا 
نیکـسم تسوت ، هناخ  ِرد  رب  تاهدـننک  تساوخرد  تسوت ، هناخ  ِرد  رب  وت  کچوک  مداخ  تسوت ، هناخ  رد  رب  وت  کچوک  هدـنب  ایادـخ ) )

. تسوت هناخ  ِرد  ربوت 
. دوشیم يراج  شکشا  هک  نیا  رگم  دنکیمن  دای  ارم  ینمؤم  مکشا ، هتشک  نم   - 11

(73 .) ًاروُرْسَم ِِهلْهَأ  یلِإ  ُهَبَْلقأ  َْوأ  ُهَّللا  ُهَّدَر  ّالِإ  ُّطَق  ٌبوُرْکَم  ینیتْأَی  ْنَأ ال  ِهَّللا  یَلَع  ٌقیقَح  َو  ًابوُرْکَم ، ُْتِلُتق  ِةَْربَْعلا ، ُلیتَق  اَنَأ   - 12
زاب هودنا  لاح  زا  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوشن  دراو  نم  رب  ینیگهودنا  هک  تسا  دـنوادخ  رب  مدـش و  هتـشک  هودـنا  اب  مکـشا ، هتـشک  نم   - 12

. دناسر شلها  هب  ینامداش  اب  ای  دنادرگ 

منکیم تعجر  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم 

ُعِجْرَی  ْنَم  ُلَّوَا  اَنَأ 
: َلَتُْقی ْنَأ  َْلبَق  ِِهباحْصَِأل  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 13

یل  لاق  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِا 
َو اِهب  ُدَهْـشَتُْست  َکَّنِإ  َو  ًاروُمُع ، یعُْدت  ٌضْرَأ  َیِهَو  َنیِّیبَّنلا ، ُءایِـصْوَأ  َو  َنَّویبَّنلا  اَِهب  یقَْتلا  ِدَـق  ٌضْرَأ  َیِهَو  ِقارِْعلا ، َیلِإ  ُقاُستَـس  َکَّنِإ  َّیَُنب  ای  »

ََملَأ َنوُدِجَیال  َِکباحْصَأ  ْنِم  ٌۀَعامَج  َکَعَم  ُدَهْشَتْسَی 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : دوخ  باحصا  هب  دسرب  تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  نآ  زا  شیپ   - 13

هدـیمان رومع »  » دـناهداهن و ماگ  نآ  رب  اهنآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  هک  تسا  ینیمزرـس  نآ  تفر و  یهاوخ  قارع  يوس  هب  وت  مدـنزرف  يا  »
یلَع ًامالَسَو  ًادَْرب  ینوُکُران  ایاْنُلق  : » الَتَو ِدیدَْحلا  ِّسَم  هب  اجنآ  رد  دننکیمن  ساسحا  ار  اهریـشمش  درد  هک  تنارای  زا  ياهدع  وت و  دوشیم .

.« ْمِْهیَلَعَو َْکیَلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ُبْرَْحلا  ُنوُکَی  ( 74 «) َمیهاْربِإ

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  www.SoftGozar.Comهحفص 3138 

http://www.ghaemiyeh.com


َۀَجْرَخ َِکلذ  ُِقفاُوی  ًۀَـجْرَخ  ُجُرْخَأَف  ُْهنَع ، ُضْرَْألا  ُّقَْشنَی  ْنَم  َلَّوَا  ُنوُکَأَف  ُهَّللا . َءاشام  ُثُْکمَأ  َُّمث  انِِّیبَن ، یلَع  ُدَِرن  اَّنِإَـف  اـنُولَتَق  ِْنَئل  ِهَّللاَوَف  اوُرِْـشبَأَف ،
. انِِمئاق َمایقَو  َنینِمْؤُْملاِریمَأ 

. ِۀَِکئالَْملا َنِم  ٌدُونُج  ُلیفارسِإ و  َو  ُلِیئاکیمَو  ُلیئَْربِج  ََّیلِإ  ََّنلِْزنََیلَو  ُّطَق ، ِضْرَْألا  َیلِإ  اُولِْزنَی  َْمل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ٌْدفَو  َّیَلَع  ََّنلِْزنََیل  َُّمث 
: درک توالت  ار  هیآ  نیا  دیسر و  دیهاوخ  تداهش 

. دوب دهاوخ  دنزگ  نودب  درس و  تنارای  وت و  يارب  گنج  و  شاب ،» بیسآیب  درس و  میهاربا  رب  شتآ ! يا  میتفگ  »
نم هاگنآ  مینامیم . دهاوخب  ادخ  هک  ینامز  ات  میوشیم و  دراو  ناربمایپ  رب  دنـشکب  ار  ام  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  امـش ، رب  داب  تراشب  سپ 

دهاوخ نامزمه  مئاق  مایق  نینمؤملاریما و  تشگزاب  اب  نم  تعجر  منکیم . تعجر  دوشیم و  هتفاکش  وا  يارب  نیمز  هک  متسه  یسک  نیلوا 
. دوب

لیئربج و  دناهدماین . دورف  نیمز  رب  نامز  نآ  ات  زگره  هک  ییاهورین  دمآ ، دنهاوخ  دورف  نم  رب  نامسآ  زا  یهلا  ياهورین  زا  یهورگ  سپس 
. دش دنهاوخ  لزان  نم  رب  اههتشرف  زا  يرکشل  لیفارسا و  لیئاکیم و  و 

. ٌقُولْخَم اْهبَکْرَی  َْمل  ٍرُون  ْنِم  ٌلامِج  ِّبَّرلا : ِتالوُمَح  ْنِم  ٍتالوُمَح  یف  ِهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْنَم  ُعیمَج  َو  یخَأ  َو  اَنَا  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَُحم  ََّنلِْزنََیلَو 
. ُهَّللا َءاشام  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُثُکْمَن  اَّنِإ  َُّمث  ِهِْفیَس . َعَم  انِِمئاق  یلِإ  ُهُعَفْدََیل  َو  ُهَءاِول  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َّنَّزِهََیل  َُّمث 

. ٍنََبل ْنِم  ًاْنیَع  َو  ٍءام  ْنِم  ًاْنیَع  َو  ٍنْهُد  ْنِم  ًاْنیَع  ِۀَفوُْکلا  ِدِجْسَم  ْنِم  ُجِرُْخی  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث 
ُْتقَرْهَأ َّالِإ  ِهَِّلل  ٍّوُدَع  یلَع  یتآ  الَف  ِبِْرغَْملاَو . ِقِرْشَْملا  َیلِإ  یُنثَعبَی  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْفیَـس  ََّیلِإ  ُعَفْدَی  َنینِمْؤُْملاَریمَأ  َّنِإ  َُّمث 

. اهُحَْتفَأَف ِْدنِْهلا  َیلِإ  َعَقَأ  یَّتَح  ُُهْتقَرْحَأ  ّالِإ  ًامَنَص  الَو  ُهَمَد ،
، دـمآ دـنهاوخ  دورف  راگدرورپ  يوس  زا  ییاـهبکرم  رب  دراذـگ  تنم  وا  رب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  ره  مردارب و  نم و  یلع و  دـمحم و  و 

. تسا هدشن  اهنآ  راوس  یقولخم  ماگنه  نآ  هب  دنرون و  زا  هک  ییاهرتش 
ام دهاوخب  ادخهک  ینامز  ات  سپـس  . داد دهاوخ  ام  مئاق  هب  شریـشمش  هارمه  هب  ار  نآ  دروآیمرد و  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  دمحم  هاگنآ 

. مینامیم
. دنکیم راکشآ  هفوک  دجسم  زا  ریش  بآ و  نغور و  زا  ییاههمشچ  دنوادخ  نآ  زا  سپ 

مه نم  داتسرف . دهاوخ  برغم  قرشم و  هب  ارم  داد و  دهاوخ  نم  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ریـشمش  نینمؤملاریما  نآ  لابند  هب  و 
هب ات  منزیم  شتآ  ار  نآ  هک  نیا  زج  مسریمن  یتب  هب  مزیریم و  ار  وا  نوخ  هک  نیا  رگم  منکیمن  دروخ  رب  ادـخ  نانمـشد  زا  ینمـشد  هب 

. منکیم حتف  ار  نآ  مسریم و  دنه  نیمزرس 
َنُوُلتْقَیَف ًالُجَر  َنیْعبَس  ِةَرْـصَْبلا  َیلِإ  امُهَعَم  ُثَْعبَی  َو  ُُهلوُسَر ، َو  ُهَّللا  َقَدَص  ِنالوُقَی  ُمالَّسلاِهیَلَع  َنینِمْؤُْملاِریمَأ  یلِإ  ِناجُرْخَی  َعَشُوی  َو  َلاْیناد  َّنِإ  َو 

. َبِّیَّطلا َّالِإ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یلَع  َنوُکَیال  یَّتَح  اهَمَْحل ، ُهَّللا  َمَّرَح  ٍۀَّباد  َّلُک  َّنَُلْتقََأل  َُّمث  ْمَُهل . ُهَّللا  ُحَتْفَیَف  ِموُّرلا  َیلِإ  ًاثَْعب  ُثَْعبَی  َو  ْمِْهیِلتاقُم 
ُهَّللا َقَرْهَأ  َمالْـسِْإلا  َهِرَک  ْنَم  َو  ِهیَلَع ، ُْتنَنَم  َمَلْـسَأ  ْنَمَف  ِْفیَّسلا ، َو  ِمالْـسِْإلا  َْنَیب  ْمُهَّنَرِّیَخَُأل  َو  ِلَلِْملا ، ِِرئاس  َو  يراصَّنلا  َو  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ُضِرْعَأ  َو 

. ُهَمَد
ِهِهْجَو ْنَع  ُحَسْمَی  ًاکَلَم  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ّالِإ  اِنتَعیش  ْنِم  ٌلُجَر  یْقبَیالَو 

اهنآ هارمه  هب  یگنج  درم  داتفه  مه  وا  و  دنتفگ » تسار  شربمایپ  ادخ و  : » دـنیوگیم دـنیآیم و  نینمؤملاریما  يوس  هب  زین  عشوی  لایناد و 
نآ دـنوادخ  دتـسرفیم و  مور  هب  ار  يرکـشل  دـناسریم و  لـتق  هب  دـنزیخیمرب  تفلاـخم  هب  هک  ار  نآ  نارواـگنج  دتـسرفیم و  هرـصب  هب 

. دنکیم حتف  اهنآ  يارب  ار  نیمزرس 
. دنامن یقاب  نیمز  يور  رب  تشوگ  لالح  تاناویح  زج  ات  مروآیمرد  اپ  زا  ار  یتشوگ  مارح  هدنبنج  ره  هاگنآ 

مالـسا سک  ره  سپ  مراذـگیم ، دازآ  ریـشمش  مالـسا و  باختنا  نایم  ار  اهنآ  موشیم و  وربور  رگید  ياهنییآ  نایحیـسم و  دوهی و  اـب  و 
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نایعیش زا  يدرم  ماگنه  نآ  رد  تخیر . دهاوخ  ار  وا  نوخ  دنوادخ  دشابن  دونشخ  مالـسا  زا  سک  ره  منکیم و  راتفر  یکین  هب  وا  اب  دروآ 
ِیف ُهََتلِْزنَم  َو  ُهَجاوْزَأ  ُُهفِّرَُعی  َو  َبارُّتلا ، وا  هرهچ  زا  ار  تبرغ ) هودـنا و   ) راـبغ اـت  دتـسرفیم  وا  رب  ياهتـشرف  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  اـم 

. ِۀَّنَْجلا
. ِْتیَْبلاِلْهَأ اِنب  ُهَءالَب  ُْهنَع  ُهَّللا  َفَشَک  َّالِإ  ًیلَْتبُم  الَو  ٌدَعْقُم  الَو  یمْعَأ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یلَع  یْقبَی  الَو 

َةَرَمَث َو  ِْفیَّصلا  ِیف  ِءاتِّشلا  َةرَمَث  َّنَلُکْأََتل  َو  ِةَرَمَّثلا  َنِم  اهیف  ُهَّللا  ُدـیُری  اِمب  ُفِصْقََتل  َةَرَجَّشلا  َّنَأ  یَّتَح  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ِءاـمَّسلا  َنِم  َۀَـکَرَْبلا  ََّنلِْزنََیل  َو 
اُوبَّذَـک ْنِکلَو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْولَو  : » َّلَـجَوَّزَع ُُهلْوَق  َکـِلذَو  ِءاـتِّشلا ، ِیف  ِْفیَّصلا 

(75 «) َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف 
. دناسانشب اهنآ  هب  ار  دنراد  نآ  رد  هک  یهاگیاج  هبترم و  یتشهب و  نارسمه  دیادزب و 

. درک دهاوخ  رود  وا  زا  ار  الب  تیبلها  ام  دوجو  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دوب  دهاوخن  ییالتبم  ریگ و  نیمز  روک و  رصع  نآ  رد 
نآ هب  ادـخ  هک  ییاـههویم  یناوارف  زا  تخرد  ياـههخاش  هک  ياهنوـگ  هب  دـنکیم  لزاـن  نـیمز  رب  نامـسآ  زا  ار  دوـخ  تـکرب  دـنوادخ  و 

نخس ققحت  نیا  دیروخیم و  ناتسبات  لصف  رد  ار  یناتسمز  ياههویم  ناتسمز و  لصف  رد  ار  یناتسبات  ياههویم  امش  دنکـشیم و  دهدیم 
اما میدوشگیم ، اهنآ  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  یتاکرب  هنیآ  ره  دندییارگیم  اوقت  هب  هدروآ و  نامیا  اهرهـش  مدرم  رگا   » هک تسا  دنوادخ 

«. میدرک راتفرگ  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ  مه  ام  دندرک و  بیذکت 
ْمُهُِربُْخیَف ِِهْتَیبِلْهَأ  َْملِع  َمَْلعَی  ْنَأ  ُدیُری  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنَأ  یَّتَح  اهیف  َناک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ْمِْهیَلَع  یفْخَیال  ًۀَمارَک  اِنتَْعیـِشل  ُبَهََیل  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث 

(76 .) َنوُمَْلعَی ام  ِْملِِعب 
اهنآ رب  نآ  نورد  نیمز و  يور  رب  يزیچ  رگید  هک  درک  دهاوخ  یتمارک  دناهدوب ) هعیـش  روهظ  زا  لبق  هک   ) ام نایعیـش  هب  دـنوادخ  هاگنآ 

اب داد  دنهاوخ  ماجنا  هچنآ  هب  ار  نانآ  سپ  دیامن  مالعا  اهنآ  هب  ار  شاهداوناخ  عضو  دهاوخیم  نانآ  زا  يدرم  یتح  دـنام . دـهاوخن  یفخم 
. دنکیم ربخ 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  يامیس  مشش : لصف 

مالسلا هیلعمئاق  تبیغ 

مالسلا  هیلعِِمئاْقلا  ُۀَْبیَغ 
(77 .) ٌّیَح َوُه  َو  ُُهثاریم  ُمَسُْقی  يذَّلا  َوُه  َو  ِۀَْبیَْغلا  ُبِحاص  َوُه  َو  يْدلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  َوُه  ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ُِمئاق   - 1

. دوشیم میسقت  شثاریم  دشابیم  هدنز  هک  یلاح  رد  تسا و  تبیغ  ياراد  هک  تسوا  تسا ، نم  مهن  دنزرف  تما  نیا  مئاق   - 1

تبیغ رصع  رد  ناگدننک  ربص  ماقم 

ِۀبَیَْغلا ِنَمَز  یف  َنیِرباَّصلا  َُۀلِْزنَم 
، ٍِبلاط یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  ْمُُهلَّوَأ  ًاّیدْهَم ، َرَشَع  اْنثِإ  اَّنِم   - 2

. ِّقَْحلِاب ُِمئاْقلا  ُمامِْإلا  َوُه  َو  يْدلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  ْمُهُرِخآَو  نب  یلع  نینمؤملاریما  اهنآ  نیلوا  هک  دشابیم  ام  زا  هدننک  تیاده  هدزاود   - 2
. َنوُکِرْشُْملا َهِرَکَْول  َو  ِهِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ِّقَْحلا  َنید  ِِهب  ُرِهُْظی  َو  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ُهَّللا  ِییُْحی 

. َنوُرَخآ اهیف  ِنیّدلا  یَلَع  ُُتْبثَی  َو  ٌماْوقَأ  اهیف  ُّدَتْرَی  ٌۀَْبیَغ  َُهل 
(78 «) َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  : » ْمَُهل ُلاُقیَو  َنوَذُْؤیَف 
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(79 .) ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ِْفیَّسلِاب  ِدِهاجُْملا  َِۀلِْزنَِمب  ِْبیذْکَّتلا  َو  يذَْألا  یَلَع  ِِهتَْبیَغ  یف  َِرباَّصلا  َّنِإ  اّمَأ 
. دنکیم مایق  قح  يارب  هک  تسا  یماما  وا  تسا و  نم  دنزرف  نیمهن  اهنآ  نیرخآ  بلاطیبا و 

دنچ ره  دنادرگیم ، زوریپ  نایدا  همه  رب  وا  هلیـسو  هب  ار  قح  نید  دشاب و  هدرم  هک  نآ  زا  سپ  دنکیم  هدنز  ار  نیمز  وا  دوجو  هب  دنوادخ 
. دنشابن دونشخ  نیکرشم 

. دننامیم مدق  تباث  ادخ  نید  رب  رگید  ياهّدع  دنتفایم و  دیدرت  هب  نآ  رد  ياهّدع  هک  تسا  یتبیغ  ياراد  وا 
»؟ دیتسه نایوگ  تسار  زا  امش  رگا  دباییم  ققحت  ینامز  هچ  هدعو  نیا   » دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  دنریگیم و  رارق  رازآ  دروم  اهنیا 

هیلع هللا  یلصادخلوسر  يورشیپ  رد  ریشمش  اب  هک  دنتسه  ینادهاجم  هلزنم  هب  تبیغ  نامز  رد  اهنآ  بیذکت  رازآ و  رب  ناگدننک  ربص  اما 
. دننکیم داهج  هلآو 

روهظ ندوب  یعطق 

ِروُهُّظلا ُۀَّیِْمتَح 
َو ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسق  َو  ًالْدَع  اهُأَلْمَی  يْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یَّتَح  َمْوَْیلا  َِکلذ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوَی  ّالِإ  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْمل  َْول   - 3

(80 .) ُلوُقَی ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َِکلذَک  ًاْملُظ .
لدع زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  مایق  منادنزرف  زا  يدرم  ات  دنکیم  ینالوط  ار  زور  کی  نیا  دنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا   - 3

. دومرف نینچ  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دشاب . هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دیامن ، داد  و 

روهظ یشخب  ناماس  نامز 

ِروُهُّظلا ِحالْصِإ  ُنَمَز 
ٍۀَْلَیل یف  ُهَْرمَأ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّللا  ُِحلُْصی  ِْتیَْبلا . ِلْهَأ  انُِمئاق  َوُه  َو  َنارْمِع ، ِْنب  یَـسُوم  ْنِم  ٌۀَّنُـس  َو  َفُسُوی  ْنِم  ٌۀَّنُـس  يْدلُو  ْنِم  ِعِساَّتلا  ِیف   - 4

(81 .) ٍةَدِحاو
ار وا  روهظ  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  دشابیم  تیبلها  ام  مئاق  وا  تسا  نارمع  نبیسوم  زا  یتنـس  فسوی و  زا  یتنـس  نم  مهن  دنزرف  رد   - 4

. دهدیم ناماس  بش  کی  رد 

نانمشد زا  مالسلا  هیلعمئاق  ماقتنا 

ِءادْعَْألا َنِم  ِِمئاْقلا  ُماِقْتنِإ 
. َنیِملاَّظلا َنِم  ُمِقَْتنَیَف  انَِمئاق  ُهَّللا  ُرِهُْظی   - 5

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ْمُکُِمئاق ؟ ْنَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َُهل : َلیقَف 
َو یْنبِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُۀَّجُْحلا  َوُه  َو  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یْنبا  ِدـْلُو  ْنِم  ُعـِباَّسلَأ 

(82 .) ًاْملُظ َو  ًارْوَج  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  َو  ًاطِْسق  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  َو  ُرَهْظَی  َُّمث  ًۀَلیوَط ، ًةَّدُم  ُبیغَی  يذَّلا  َوُه 
. دریگیم ماقتنا  نارگمتس  زا  دنکیم و  راکشآ  ار  ام  مئاق  دنوادخ   - 5

: دومرف ترضح  تسا ؟ یسک  هچ  امش  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : هتفگ 
دنزرف دمحم ، دنزرف  یلع ، دنزرف  نسح ، دنزرف  ادخ ، تجح  وا  تسا . مالسلا ) هیلعرقاب  ماما   ) یلع نبدّمحم  مرـسپ  نادنزرف  زا  رفن  نیمتفه 

. تسا نم  رسپ  یلع ، دنزرف  دمحم ، دنزرف  رفعج ، دنزرف  یسوم ، دنزرف  یلع ،
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رپ هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک و  روهظ  هاگنآ  دوشیم ، بیاغ  اهمشچ  زا  ینالوط  یتّدم  هک  تسا  یـسک  وا 
. تسا هدش  ملظ  متس و  زا 

نانمشد رب  مالسلا  هیلعمئاق  يریگتخس 

ِءادْعَْألا یَلَع  ِِمئاْقلا  ُةَّدِش 
: ُمالَّسلااَمِْهیَلَع ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َیل  َلاق  ِّيدَسَْألا : ِِبلاغ  ُْنب  ُرُْشب  َلاق   - 6

َُّمث ًاْربَص  ْمُهَقانْعَأ  َبَرَضَف  ٍةَِأم  َسْمَخ  َمَّدَق  َُّمث  ًاْربَص ، ْمُهَقانْعَأ  َبَرَـضَف  ٍلُجَر  ِةَِأم  َسْمَخ  ْمُْهنِم  ُّيِدْهَْملا  ُِمئاْقلا  َمَّدَق  اذِإ  ٍْشیَُرق  ُءاَقب  ام  ُرُْـشب ! ای 
؟ ًاْربَص ْمُهَقانْعَأ  َبَرَضَف  ٍةَِأم  َسْمَخ  َمَّدَق 

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  َِکلذ ؟ َنوُُغْلبَیَأ  ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  َُهل : ُْتُلق 
(83 .) ْمُْهنِم ِمْوَْقلا  َیلْوَم  َّنِا 

: دومرف نم  هب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  دیوگ : يدسا  بلاغ  نبرشب   - 6
رفن دـصناپ  هاگنآ  دـنزب . ار  اهنآ  ندرگ  رجز  اب  دروآ و  شیپ  ار  اهنآ  رفن  دـصناپ  مئاق  یتقو  دـنام  دـنهاوخ  یقاـب  شیرق  هنوگچ  رـشب ! يا 

یتخـس رجز و  اب  دروآ و  شیپ  ار  اهنآ  زا  رگید  رفن  دـصناپ  سپـس  دـنزب . ار  اهنآ  ندرگ  یتخـس  رجز و  اب  دروآ و  شیپ  ار  ناـنآ  زا  رگید 
؟ دنزب ار  اهنآ  ندرگ 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  دنسریم ؟ روهظ  رصع  هب  اهنآ  ایآ  دهد  رارق  وکین  ار  امش  لاح  دنوادخ  مدرک : ضرع 
. تساهنآ دوخ  زا  مه  اهنآ  رادتسود 

هیماینب رب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يریگتخس 

َۀَّیَمُأ یَنب  یلَع  مالسلا  هیلعُُهتَّدِش 
َلاقَف ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِلوُسَّرلاِدِجْـسَم  یف  ٌسُولُج  ْمُه  َو  َۀَّیَمُأ  یَنب  ْنِم  ٍۀَْقلَح  یلَع  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َّرَم  ٍکیرَـش : ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َلاق   - 7

: ُمالَّسلاِهیَلَع
. ًاْفلَأ ِْفلَْألا  َعَم  َو  ًاْفلَأ  ِْفلَْألا  َعَم  َو  ًاْفلَأ  ْمُْکنِم  ُُلتْقَی  ًالُجَر  یّنِم  ُهَّللا  َثَْعبَی  یَّتَح  اْینُّدلا  ُبَهْذَی  ِهَّللاَو ال  امَا 

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  اذه . َنوُُغْلبَی  اذَکَواذَک ال  ُدالْوَا  ِءالُؤه  َّنِا  َكاِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُُقف :
اذَک اذَک و  ِِهْبلُص  ْنِم  ِلُجَّرِلل  ُنوُکَی  ِنامَّزلا  َِکلذ  یف  َّنِإ  َکَْحیَو 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  هریاد  تروص  هب  هک  هیماینب  زا  یعمج  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  دیوگ : کیرـش  نب  هللادـبع   - 7
: دومرف اهنآ  هب  درک و  رذگ  دندوب  هتسشن 

لتق هب  ار  امـش  زا  رفن  رازه  هک  دزیگنایمرب  نم  لسن  زا  ار  يدرم  دنوادخ  هک  نآ  ات  دیـسر  دهاوخن  نایاپ  هب  ایند  مسق  ادخ  هب  دیـشاب  هاگآ 
. دیازفایم اهنآ  رب  ار  رگید  رفن  رازه  دناسریم و  لتق  هب  زین  ار  رگید  رفن  رازه  دناسریم و 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  دنسریمن . روهظ  رصع  هب  دنتسه و  نالف  نالف و  نادنزرف  اهنیا  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
دوجو هب  درم  هزادنا  نآ  هزادنا و  نآ  يدرم  ره  تشپ  زا  نامز  نآ  رد 

(84 .) ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  ِمْوَْقلا  َیلْوَم  َّنِإ  َو  ًالُجَر 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  گنج  تدم 
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مالسلا  هیلعِهِداهِج  ُةَّدُم 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ِْرمَْألا ؟ اَذه  ُبِحاص  َْتنَأ  ُمالَّسلاِهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  ِباَّشَْخلا  یَسیع  َلاق   - 8

(85 .) ٍرُهْشَأ َۀیَنامَث  ِهِِقتاع  یلَع  ُهَْفیَس  ُعَضَی  ، ِهِّمَِعب یَّنَکُْملَأ  ِهیبَِأب ، رُُوتْوَْملا  ُدیرَّشلا  ُدیرَّطلا  ِْرمَْألا ، اَذه  ُبِحاص  ْنِکلَو  ال 
. دوب دهاوخ  اهنآ  زا  یموق  ره  رادتسود  دمآ و  دهاوخ 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  یتسه ؟ رمالا  بحاص  وت  دیسرپ : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا  باشخ  یسیع   - 8
هب و  دوشیم ، هدناوخ  شیومع  بقل  اب  و  دزیخیمرب ، شردپ  یهاوخ  نوخ  هب  هک  تسا  یشود  هب  هناخ  هدش  رود  نآ  رما ، نیا  بحاص  هن ،

. دراد شود  رب  ریشمش  هام  تشه  تّدم 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  تموکح  تدم 

مالسلا  هیلعِِهتَموُکُح  ُةَّدُم 
(86 .) ًارُهْشَأَو ًۀَنَس  َرَشَع  َۀَعِْست  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُّيِدْهَْملا  ُِکلْمَی   - 9

. دنکیم تموکح  هام  دنچ  لاس و  هدزون  مالسلا  هیلعيدهم   - 9

هعیش هاگیاج  متفه : لصف 

هعیش ترطف 

ِۀَعیِّشلا ُةَرِْطف 
(87 .) ٌءاَرب اْهنِم  ِساَّنلا  ُِرئاس  َو  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  اهیَلَع  ُهَّللا  َثََعب  یتَّلا  ِةَرْطِْفلا  یَلَع  اُنتَعیِش  َو  ُنَْحن   - 1

تسا میهاربا  نییآ  رب  هعیش 

مالسلا  هیلعَمیهاربِإ  ِۀَِّلم  یلَع  ُۀَعیِّشلا 
اهنِم ِساَّنلاُِرئاسَو  اُنتَعیِش ، َو  ُنَْحن  ّالِإ  َمیهاربِإ  ِۀَِّلم  یلَع  ٌدَحَأ  ام   - 2

تعیبط نآ  زا  مدرم  ریاس  دیرفآ و  نآ  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دنوادخ  هک  میتسه  یتعیبط  تشرـس و  نامه  رب  نامنایعیـش  ام و   - 1
. دنتسه رود  هب 

(88 .) ٌءاَرب نییآ  نیا  زا  مدرم  ریاس  تسین و  میهاربا  نییآ  رب  ام  نایعیش  ام و  زج  یسک   - 2

تسا دیهش  هعیش 

ٌدیهَش ُۀَعیِّشلا 
: ُمالَّسلااَمِهیَلَع ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاق  ٍمَقْرَأ : ُْنب  ُْدیَز  َلاق   - 3

. ٌدیهَش ٌقیِّدِص  َّالِإ  اِنتَْعیِش  ْنِم  ام 
: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاقَف  ْمِهِشُُرف ؟ یلَع  َنُوتوُمَی  ْمُهَو  َِکلذ  ُنوُکَی  ّینَأ  ُْتُلق :

ِنُکَت َْملَْول  ُمالَّسلاِهیَلَع : َلاق  َُّمث  ( 89 (؟» ْمِهِّبَر َْدنِع  ُءادَهُّشلا  َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیذَّلاَو   » ِهَّللا َباتِک  ُوْلتَت  امَأ 
. دنتسه رود 
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: دومرف مالسلا  هیلعیلع  نب  نیسح  دیوگ : مقرا  نبدیز   - 3
. تسا دیهش  راکوکین و  هک  نآ  رگم  تسین  ام  نایعیش  زا  یسک 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  دنریمیم ؟ دوخ  باوختخر  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دندیهش  اهنآ  همه  هنوگچ  مدرک : ضرع 
دزن رد  نادیهـش  ناکین و  زا  اهنآ  دـندروآ  ناـمیا  وا  ناگداتـسرف  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  : » دـیامرفیم هک  ياهدـناوخن  ار  ادـخ  باـتک  اـیآ 
ُهَّللا َّلَـقََأل  ِْفیَّسلاـِب ، َلـُِتق  ْنَِمل  ـَّالِإ  ُةَداُـهَّشلا  دوـبیمن  دوـشیم  هتـشک  ریـشمش  اـب  هـک  یـسک  يارب  زج  تداهـش  رگا  دنـشیوخ » راـگدرورپ 

(90 .) َءادَهُّشلا
. َرَخآ ٍلْقَن  یف  مالسلاْهیَلَع  َلاق  َو 

(91 .) ًْالیلَق ُءادَهُّشلا  َناَکل  ُلوُقَت  امَک  َّالِإ  َْسَیل  ُءادَهُّشلا  َناکَْول 

ناهارمگ تسد  زا  هعیش  تاجن 

َنّیلاَّضلا  ِدَی  ْنِم  ِۀَعیِّشلا  ُذاْقنِإ 
: ٍلُجَِرل امِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 4

ام ِهیَلَع  ُحَتْفَت  اِنتَْعیش  ِءافَعُض  ْنِم  ٍنیکْسِم  َلالْضِإ  ُدیُری  ٍبِصانْوَأ  ِهِدَی ، ْنِم  ُهُذِْقنَت  َفُعَض ، ْدَق  ٍنیکْسِم  َْلتَق  ُموُرَی  ٌلُجَر  َْکَیلِإ ؟ ُّبَحَأ  امُهُّیَأ 
. دوب هدناسر  كدنا  هب  ار  ادهش  دادعت  دنوادخ 

: دومرف يرگید  لقن  رد  و 
. دوب مک  رایسب  اهنآ  دادعت  دوش ) هتشک  ریشمش  اب  هک  دشاب  یسک  اهنت  دیهش  هک   ) دندوبن ییوگیم  وت  هک  هنوگ  نآ  زج  ادهش  رگا 

: دومرف يدرم  هب  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نب  نیسح   - 4
تسد زا  وت  دناسرب و  لتق  هب  ار  وا  دهاوخیم  يدرم  هک  یفیعـض  نیکـسم  نآ  تاجن  تسا ؟ رتبوبحم  وت  يارب  راک  ود  نیا  زا  کی  مادک 

وا رب  ار  سب هار  وت  دزاس و  هارمگ  ار  وا  دـهاوخیم  نامنانمـشد  زا  یکی  هک  ام  فیعـض  نایعیـش  زا  یکی  تاجن  ای  یهدیم  شتاـجن  وا 
یلاعَت  ِهَّللا  ِجَجُِحب  ُهُرِسْکَیَو  ُهُمِْحُفی  َو  ِِهب  ُعَنَتُْمی  هب  ار  یلیالد  ییاشگیم و 

(92 «) ًاعیمَج َساَّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  : » ُلوُقَی یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  ِبِصاَّنلا . اَذه  ِدَی  ْنِم  ِنِمْؤُْملا  ِنیکْسِْملا  اَذه  ُذاْقنِإ  َْلب 
(93 .) ِدیدَْحلا ِفُویُِسب  ْمُهَُلتْقَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ًاعیمَج  َساَّنلا  اَیْحَأ  امَّن  َأَکَف  ٍناْمیِإ  یلِإ  ٍْرفُک  ْنِم  اهَدَشْرَأ  َو  اهایْحَأ  ْنَم  َو  َْيأ 

نایعیش زا  یملع  يریگتسد 

ِۀَعیِّشِلل ٌۀَّیِْملِع  ٌةاساُوم 
انِمُولُع ْنِم  ُهاساوَف  انُراِتتْسا  َو  اُنتَْبیَغ  اَّنَع  ُْهتَعَطَق  ًامِیتَی  اَنل  َلَّفَک  ْنَم   - 5

؟ دنکش مهرد  یهلا  ياهتجح  اب  هدرک و  هدنامرد  ار  هدننک  هارمگ  درم  نآ  ات  يزومآیم  وا 
دنک هدنز  ار  یسفن  هک  یسک  : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  تسا . رتهب  تیبلها ) نمشد   ) یبصان نآ  تسد  زا  فیعض  نمؤم  نیا  تاجن  يرآ 

.« تسا هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ایوگ 
هدنز دنوش  هتـشک  ریـشمش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  مدرم  همه  ایوگ  دـیامن  تیادـه  نامیا  هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  يدرف  هک  یـسک  ینعی 

. تسا هدرک 
وا هب  ام  زا  هک  یمولع  اب  دـنک و  يرکف  يریگتـسد  تسا  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام  یناهنپ  تبیغ و  هک  ار  ياهعیـش )  ) یمیتی هک  یـسک   - 5

: َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاق  ُهادَهَو  ُهَدَشْرَأ  یَّتَح  ِْهَیلِإ  ْتَطَقَس  یتَّلا  ار  يو  تسا  هدیسر 
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اوُْفیضَأ َو  ٍرْصَق ، َْفلَأ  َْفلَأ  ُهَمَّلَع  ٍفْرَح  ِّلُک  ِدَدَِعب  ِنانَْجلا  ِیف  یتَِکئالَم  ای  َُهل  اُولَعْجِإ  ِمَرَْکلا ، اَذِهب  یلْوَأ  ّینِإ  یساوُْملا ! ُمیرَْکلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  ای  »
(94 .) ِمَعِّنلا ِِرئاس  ْنِم  اِهب  ُقیلَی  ام  اْهَیلِإ 

؟ تسیک هعیش 

؟ ُۀَعیِّشلا ِنَم 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ْمُِکتَعیش . ْنِم  اَنَأ  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  ُمالَّسلاِهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  ٌلُجَر  َلاق   - 6

، َكاوْعَد یف  َتْرَجَف  َو  َْتبِذَک  ََکل  ُهَّللا  ُلوُقَی  ًاْئیَش  َّنَیِعَّدَت  َو ال  َهَّللا  ِقَّتِإ 
: دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک  تیاده  ار  وا  ات  دهد  يرای 

رازهرازه تخومآ  وا  هب  هک  یفرح  ره  يارب  نم ! ياههتشرف  يا  ناه  مرتراوازـس ، يراوگرزب  نیا  هب  نم  هدنهد ! يرای  راوگرزب و  هدنب  يا  »
. دییازفیب نآ  رب  تسا  نآ  قیال  هک  اهتمعن  ریاس  زا  دیهد و  رارق  تشهب  رد  وا  يارب  رصق 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  متسه . امش  نایعیش  زا  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  يدرم   - 6
ُْلق ْنِکل  َو  ٍلَغَد ، َو  ٍّلِغ  َو  ٍّشَغ  ِّلُک  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ْتَِملَس  ْنَم  انَتَْعیـش  َّنِإ  رد  یتفگ و  غورد  دیوگب  دنوادخ  هک  نکن  ییاعدا  سرتب و  ادخ  زا 

(95 .) ْمُْکیِّبُِحم َو  ْمُکیلاُوم  ْنِم  اَنَأ 

هعیش شاداپ 

ِۀَْعیِّشلا ُرْجَأ 
ِْریَِغب َۀَّنَْجلا  ِلُخْدُأ  َُهل : ُلاُقیَف  ِۀَّنَْجلا ، ِباب  یلِإ  ًاقْوَس  ُقاْسنَی  ًاکَلَم  َنیْعبَـس  ُهُماّدـُق  ٍةَُّوُبن ، ُجات  ِهیَلَع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  یتْأََـیل  اِنتَعیـش  ْنِم  َلُـجَّرلا  َّنِإ   - 7

(96 .) ٍباسِح
تـشهب برد  ات  مه  لابند  هب  هتـشرف  داتفه  وا  يور  شیپ  رد  تسوا و  رـس  رب  تونب  جات  هک  دـیآیم  ام  نایعیـش  زا  يدرم  تماـیق  زور   - 7

. وش تشهب  دراو  تمایق  زور  بسح  نودب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  هاگنآ  دننکیم ، تکرح 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  یتسود  شقن 

ِةَْرتِْعلا ِّبُحُرْوَد 
ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  انِِّیبَن  یلَع  َوُه  َو  ُنَْحن  انْدَرَو  ِهَِّلل  انَّبَحَأ  ْنَم   - 8

وگب وت  اما  دـشاب . كاپ  تنایخ  یکاپان و  بیرف و  ره  زا  نانآ  ياهبلق  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  انامه  يداتفا . هاـنگ  هب  دوخ  ياـعدا 
. متسه امش  نارادتسود  ناتسود و  زا  نم 

ُعَـسَت اْینُّدلا  َّنِإَف  اْینُّدِلل  انَّبَحَأ  ْنَم  َو  ِْهیَعَبْـصِإ ) َّمَضَو   ) اذَکه نامربمایپ  رب  هنوگ  نیا  وا  ام و  درادب  تسود  ادـخ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  یـسک   - 8
(97 .) َرِجاْفلا َو  َّرَْبلا 

َو ِۀـَباَّبَّسلِاب  َراـشَأ  َو   ) ِْنیَتاـهَک ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  َوُـه  َو  ُنَْحن  اَّنُک  ِهَِّلل  اـنَّبَحَأ  ْنَم  َو  ُرِجاـْفلا ، َوُّرَبـْلا  ُهُّبُِحی  اْینُّدـلا  َبِحاـص  َّنِإَـف  اْینُّدـِلل  اـنَّبَحَأ  ْنَم   - 9
(98 () یطْسُْولا

ادخ رطاخ  هب  هک  یسک  دنراد و  تسود  ار  ایند  هدنراد  دب ، بوخ و  ياهناسنا  هتبلا  دشاب  هتشاد  تسود  ایند  رطاخ  هب  ار  ام  هک  یـسک   - 9
.( درک هراشا  دوخ  هنایم  هناشن و  تشگنا  ود  هب  و   ) دوب میهاوخ  مه  رانک  تشگنا  ود  نیا  لثم  تمایق  زور  رد  وا  ام و  درادب ، تسود  ار  ام 

ِنَع ُِطقاُسی  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَّبُح  َّنِإ  ُءاشَی . اَم  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإَف  َِکلذ  ِْریَِغل  انَّبَحَأ  ْنَم  َو  ِمَْلیِّدلا ، ِلَبَج  یف  َناک  َْولَو  انُّبُح ، ُهَعَفَن  ِهَِّلل  انَّبَحَأ  ْنَم   - 10
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شرتسگ دـب  بوخ و  رب  اـیند  درادـب ، تسود  اـیند  رطاـخ  هب  ار  اـم  هک  یـسک  و  داد ) رارق  مه  راـنک  ار  دوخ  تشگنا  ود  و   ) میوشیم دراو 
. دباییم

ریغ رطاخ  هب  هک  یسک  و  دشاب . ملید  هوک  رد  هچ  رگا  دناسریم  دوس  وا  هب  ام  یتسود  دشاب  هتشاد  تسود  ادخ  يارب  ار  ام  هک  یسک   - 10
دزیریم ورف  ناگدـنب  زا  ار  ناهانگ  تیبلها  ام  یتسود  هک  یتسار  هب  دـهدیم . ماـجنا  وا  اـب  دـهاوخب  هچنآ  ادـخ  دزرو  تبحم  اـم  هب  ادـخ 

(99 .) ِرَجَّشلا َنِم  َقَرَْولا  ُْحیِّرلا  ُِطقاُست  امَک  َبُونَّذلا  ِدابِْعلا  زا  ار  اهگرب  داب  هک  هنوگ  نامه 
ُحیِّرلا ُِطقاُست  امَک  َبُونُّذـلا  ِدـْبَْعلا  ِنَع  ُِطقاُست  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اـنَّبُح  َّنِإ  اـَنل . َهَّللا  َّنِإَـف  ِهَّللا  ِْریَِغل  اـنَّبَحَأ  ْنَم  َو  اـنِّبُِحب ، ُهَّللا  ُهَعَفَن  ِهَِّلل  اـنَّبَحَأ  ْنَم   - 11

(100 .) ِرَجَّشلا َنِم  َقَرَْولا 
تـسود ایند )  ) ادخ ریغ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  یـسک  دـناسر و  دوس  وا  هب  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ادـخ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  یـسک   - 11

ورف ناتخرد  زا  ار  اهگرب  داب  هک  هنوگ  نامه  دزیریم  ورف  ناگدنب  زا  ار  ناهانگ  نادـناخ  ام  یتسود  تسام . يارب  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد 
. دزیریم

َوُهَف ِهِدَِیب  الَو  ِِهناِسِلب  انْرُْصنَی  َْمل  َو  ِِهْبلَِقب  انَّبَحَأ  ْنَمَو  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  یلْعَْألا  ِقیفَّرلا  ِیف  انَعَم  َوُهَف  ِهِدَِیب  انَرَـصَنَو  ِِهناِسِلب  انَناعَأ  َو  ِِهْبلَِقب  انَّبَحَأ  ْنَم   - 12
انَضَْغبَأ ْنَم  َو  ِراَّنلا ، َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َوُهَف  ِهِدَیَو  ِِهناِسِلب  اْنیَلَع  َناعَأ  َو  ِِهْبلَِقب  انَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ٍَۀلِْزنَِمب ، َِکلذ  َنُود  ِۀَّنَْجلا  ِیف  انَعَم 

. دزیریم ورف  ناتخرد 
اب ءایلوا ) ایبنا و  لحم   ) یلعا قیفر  رد  تمایق  زور  دـناسر  يرای  شتـسد  نابز و  اب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  اـم  شبلق  اـب  هک  یـسک   - 12
ام اب  یلعا  قیفر  ماقم  زا  رتنییاپ  ياهجرد  اب  تشهب  رد  دهدن ، يرای  شتـسد  نابز و  اب  اما  درادب  تسود  شبلق  اب  ار  ام  هک  یـسک  تسام و 

َو ِِهناِسِلب  اْنیَلَع  َناعَأ  َو  ِِهْبلَِقب  زا  هقبط  نیرتنییاپ  رد  دنک  ینمشد  شنابز  تسد و  اب  دزرو و  هنیک  ام  هب  دوخ  بلق  اب  هک  یسک  و  دوب . دهاوخ 
(101 .) ٍۀَجَرَِدب َِکلذ  َقْوَف  ِراَّنلا  ِیف  َوُهَف  ِهِدَِیب  اْنیَلَع  ْنُِعی  َْمل 

(102 .) ِهِرْمَص یلِإ  ِْلیِّسلا  َنِم  َو  َنیزارَْبلا  ِضْکَر  ْنِم  انَّبَحَأ  ْنَم  یلِإ  ُعَرْسَأ  ُْلتَْقلا  َو  ُْرقَْفلا  َو  ُءالَْبلا  ِهَّللا ! َو   - 13
يوس هب  لیس  تکرح  یتاقباسم و  ياهبسا  ندیود  زا  رتهدنباتش  ام  نارادتسود  يوس  هب  ندش  هتـشک  رقف و  اهالب و  دنگوس  ادخهب   - 13

. تسا نآ  ینایاپ  لحم 
ْنِم ٍۀَعامَج  یف  ٍّیْعبِر  ُْنب  ُةَدابِع  َو  ٍةَوْرُع ، ُْنب  ُّیناهَو  ٍْشیَج  ُْنبِرُز  َو  ٍِبلاغ  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  یخَأَو  اَنَأ  ُتْجَرَخ  ِّيدَسَْألا : ِِبلاغ  ُْنب  ُْسیَق  َلاق   - 14

: َلاقَف ِهیَلَع  اْنلَخَد  َو  ُمالَّسلاِهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َلِْزنَم  اْنیَتَأَف  ِۀَْنیدَْملا ، َیلِإ  اْنیَهَْتنِإ  یَّتَح  انِمْوَق 
زا رتالاب  ياهجرد  رد  دنکن  تفلاخم  دوخ  لمع  تسد و  اب  اما  دنک  ینمشد  شنابز  اب  دزرو و  هنیک  ام  اب  شبلق  اب  هک  یـسک  و  تسا . شتآ 

. دوب دهاوخ  نآ 
موق زا  یهورگ  اب  یعبر  نب  ةدابع  ةورع و  نب  یناه  شیج و  نبرز  بلاغ و  نب  هللادبع  مردارب و  نم و  دـیوگ : يدـسا  بلاغ  نب  سیق   - 14

ترضح میدش . دراو  وا  رب  میدمآ و  مالسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  هناخ  هب  هاگنآ  میدیـسر . هنیدم  هب  ات  میدش  جراخ  شیوخ  لحم  زا  دوخ 
: دومرف

؟ ٍةَرْمُع الَو  ٍّجَح  ِْریَغ  یف  ِدَلَْبلا  اَذه  ْمُکُمَْدقَأ  ام 
: مالسلا هیلعَلاق  ِهَّللاَو . اْنُلق : ِهَّللاَو ؟ مالسلا : هیلعَلاق  َکیَلَع . انَتَدافِو  َّنَأ  اْنبَبْحَأَف  َۀَیِواعُم  َْنب  َْدیزَی  یلَع  ُساَّنلا  َدَفَو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنباَی  اْنُلق :

؟ َمُوقَأ ْنَأ  یل  ینُونِذَْأتَأ  َلاق : َُّمث  ًاثالَث -  اُهلوُقَی  اوُرِْشبَأ - 
ْلَهَف اِهب . َنُوفَْرُعی  ٌتامالَع  ْمَُهل  َْتناک  َْنیِّیِراوَْحلا  َّنِإ  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  یْعبِر : ُْنبا  َلاقَف  اْنَیلِإ . َداعَو  ِْنیَتَعْکَر  یّلَـص  َُّمث  َأَّضَوَتَف  َماـقَف  ْمَعَن . اـْنُلق :

: َُهل مالسلا  هیلعَلاقَف  اِهب ؟ َنُوفَْرُعت  ٌتامالَع  ْمَُکل 
، ُُهلَمَع ُْهنِم  ُلَبُْقی  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهنامیِإ  ُهَعَفَن  َو  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  انَّبَحَأ  ْنَم  ِنامیِْإلا ، ِْتَیب  یف  ِنامیِْإلا  ُتامالَع  ُنَْحن  ُةَدابِع ! ای 
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؟ دیهد ماجنا  ياهرمع  جح و  دیهاوخب  هک  نآ  نودب  دناشک  رهش  نیا  هب  ار  امش  زیچ  هچ 
: دومرف مالسلا  هیلعماما  میوش . دراو  امش  ربهک  میتشاد  تسود  ام  دندش و  دراو  هیواعم  نیدیزی  رب  مدرم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  میتفگ :

: دومرف هبترم  هس  مسق . ادخ  هب  میتفگ  ادخ ! هب  ار  امش 
؟ مزیخرب دیهدیم  هزاجا  دومرف ): هاگ  نآ  و   ) ار امش  داب  تراشب 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  ةدابع  تشگزاب . ام  يوسهب  درازگ و  زامنتعکر  ود  تفرگوضو و  تساخربسپ ، يرآ . میداد : خساپ 
: دومرف دیوش ؟ هتخانش  هک  دیراد  ییاههناشن  امش  ایآ  دندشیم . هتخانش  نآ  هب  هک  دنتشاد  ییاههناشن  ناربمایپ  نادناخ 

زور رد  شنامیا  درادیم و  تسود  ار  وا  دـنوادخ  درادـب ، تسود  ار  ام  یـسک  ره  میتسه . نامیا  هناخ  رد  نامیا  ياـههناشن  اـم  هداـبع ! يا 
. دوشیم هتفریذپ  وا  زا  شلمع  دوب و  دهاوخ  دنمدوس  وا  يارب  تمایق 

. ُُهلَمَع ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  ُُهناْمیِإ  ُهْعَْفنَی  َْمل  َو  ُهَّللا  ُهَضَْغبَأ  انَضَْغبَأ  ْنَم  َو 
: مالسلا هیلعَلاق  َبَصَن ؟ َو  ََبأَد  ْنِإ  َو  ُْتلُقَف : َلاق :

یّلَصَو  َماصَو  ْمَعَن !
: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث 

(103 .) انِْریَِغب ُمَتُْخی ال  اِنب  َو  ُحَتُْفی  اِنب  َو  ُةَُّوبُّنلا  ِتَرَج  اِنب  َو  ِۀَمْکِْحلا  ُعیبانَی  ُنَْحن  ُةَدابِع ! ای 
. تسین هتفریذپ  شلمع  درادن و  يدوس  وا  يارب  شنامیا  دنکیم و  ینمشد  وا  اب  دنوادخ  دنک  ینمشد  ام  اب  هک  یسک  و 

: دومرف دتفا ؟ تمحز  جنر و  رد  هچ  رگا  مدرک  ضرع 
هلیسو هب  درک و  ادیپ  نایرج  توبن  ام  هلیسو  هب  متیمکح ، ياههمـشچ  ام  هدابع ! يا  دومرف : هاگ  نآ  درازگزامن . دریگ و  هزور  هچرگا  هلب و 

. ام زا  ریغ  هب  هن  دباییم  همتاخ  ام  هب  دوشیم و  زاغآ  ام 

تمایق گرم و  متشه : لصف 

ربق فیصوت 

ِْربَْقلا ُفْصَو 
: َلاقو ِرُوبُْقلا  َیلِإ  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  رَظَن   - 1

. اِهنوُُطب یف  یهاوَّدلا  امَّنِإ  َو  اهَرِهاوَظ  َنَسْحَأ  ام 
: - َدَْشنَأ َو  اُولُفْغَت - . َو ال  اُولَمْعاَف  ِلَمَْعلا ، ُْتَیب  َْربَْقلا  َّنِإَف  اْینُّدلِاب . اُولِغَتْشَت  ال  ِهَّللا ! َدابِع  ُهَّللا ! ُهَّللاَف !

َلَغَتْشا  ُهاْینُِدب  ْنَم  ای 
ِلَمَْألا  ُلوُط  ُهَّرَغَو 

: دومرف درک و  هاگن  اهربق  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 1
. تساهنآ نورد  يراوشد  یتخس و  هک  یلاح  رد  دنراد  ییابیز  رهاظ  هچ 

دینک و لمع  سپ  تسا ، لمع  هناخ  ربق  هک  یتسار  هب  دیوشن ، لوغـشم  ایند  هب  ادخ ! ناگدنب  يا  دیـشاب . هتـشاد  دای  هب  ار  ادخ  ار ، ادخ  سپ 
: دورس ار  راعشا  نیا  هاگنآ  دیزرون -  تلفغ 

. تسا هتفیرف  ار  وا  زارد  ياهوزرآ  تسا و  هدش  لوغشم  دوخ  يایند  هب  هک  یسک  يا 
ًۀَتَْغب یتْأَی  ُتْوَْملَأ 
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(104) ِلَمَْعلا ُقوُْدنُص  ُْربَْقلاَو 

گرم دای 

ِتْوَْملا  ُرْکِذ 
: ُْلق َو  ْرَّکَفَت  َمَدآ ! َْنباَی   - 2

َو َنوُهِراک ، ْمُه  َو  اهُوقَراف  اهَِنئادَـم . اُونَّدَـم  َو  اهَراجْـشَأ ، اوُسَرَغ  َو  اهَراْهنَأ ، اوُرَفَتْحا  َو  اـَهبارَخ ، اوُرَّمَع  َنیذَّلَأ  اـُهبابْرَأ ، َو  اْینُّدـلا  ُكُوُلم  َْنیَأ 
؟ َنوُقِحال ٍلیلَق  اَّمَع  ْمِِهب  ُنَْحن  َو  َنوُرَخآ ، ٌمْوَق  اهَثَرَو 

. ُماْدقَْألا ِهیف  ُّلَِزت  َمْوَی  َْکیَلَع  َکُحِراوَج  ُدَهْشَی  یلاعَت  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  َکَِفقْوَمَو  َکَعَجْضَم ، َكِْربَق  یف  َو  َکَعَرْصَم ، ْرُکْذُأ  َمَدآ ! َْنباَی 
. تسا لمع  قودنص  ربق  دیآیم و  یناهگان  روط  هب  گرم 

! وگب نک و  هشیدنا  مدآ ! دنزرف  يا   - 2
دنتـشاک و ار  نآ  ناتخرد  دـندرک ، رفح  ار  نآ  ياهرهن  داـبآ و  ار  نآ  ياـههناریو  هک  یناـسک  اـیند ؟ ناـبحاص  ناـهاشداپ و  دنتـسه  اـجک 
هب يدوز  هب  مه  ام  دندرب و  ثرا  هب  ار  نآ  رگید  یهورگ  دندوب و  تحاران  هک  یلاح  رد  دندش  ادج  نآ  زا  دندراذگ و  انب  ار  نآ  ياهرهش 

. تسویپ میهاوخ  اهنآ 
يزور شاب . هتـشاد  دای  هب  ار  تمایق  زور  رد  ادخ  ربارب  رد  نداتـسیا  ربق و  رد  ندیباوخ  ولهپ  رب  روآدای و  هب  ار  دوخ  گرم  مدآ ! دـنزرف  يا 

. دنهدیم یهاوگ  وت  هیلع  رب  تندب  ياضعا  دزرلیم و  نآ  رد  اهمدق  هک 
َْفیَک َِکئابآ  َعِراصَم  ْرُکْذُأ  َمَدآ ! َْنبای  ِطْـسِْقِلل . ُنازیْملا  ُعَضُوی  َو  ُِرئارَّسلا  يَدـُْبت  َو  ٌهوُجُو ، ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َو  َرِجاـنَْحلا ، ُبُولُْقلا  ُُغْلبَت  َو 

: َدَْشنَأَو ْمُهَّلَحَم -  َْتلَلَح  ْدَق  ٍلیلَق  ْنَع  َکَّنأَک  َو  اوُّلَح ، ُْثیَح  َو  اُوناک 
ْتَلَفَغ  اهّظَح  ْنَع  یتَّلا  ُكُولُْملا  َْنیَأ 

اهیقاس ِتْوَْملا  ِسْأَِکب  اهاقَس  یَّتَح 
ٌۀَِیلاخ ِقافْآلا  ِیف  ُِنئادَْملا  َْکِلت 

اهیناب َتْوَْملا  َقاذ  َو  ًابارَخ  ْتَداع 
اهُعَمَْجن ِثِراْولا  يِوَِذل  اُنلاْومَأ 

(105 .) اْهیْنبَن ِرْهَّدلا  ِبارَِخل  انُروُدَو 
ددرگیم و راکـشآ  اهناسنا  نورد  دوشیم و  هایـس  یـضعب  ياههرهچ  دیفـس و  یـضعب  ياههرهچ  زور  نآ  رد  دسریم . ولگ  هب  اهناج  و 

. دوشیم بصن  تلادع  يارجا  يارب  یهلا  نازیم 
. دـش یهاوخ  دراو  اهنآ  هاگیاج  هب  يدوز  هب  وت  ایوگ  دـنتفر و  اجک  هب  دـندوب و  هنوگچ  هک  روآداـی  هب  ار  تناردـپ  گرم  مدآ ! دـنزرف  يا 

: دورس ار  راعشا  نیا  هاگنآ 
. دناشون اهنآ  هب  ار  گرم  ماج  گرم  یقاس  هک  نیا  ات  دنتفر  ورف  تلفغ  رد  ایند  ياهتذل  زا  هک  ناهاشداپ  دنتسه  اجک 

. دندیشچ گرم  ماج  اهنآ  ناگدنزاس  دندش و  بارخ  دیدرگ  انب  هتشذگ  ناراگزور  رد  هک  ییاهرهش  نیا 
. میهنیم انب  راگزور  تسد  هب  اهنآ  ندرک  بارخ  يارب  ار  شیوخ  ياههناخ  مینکیم و  عمج  نامناثراو  يارب  ار  دوخ  لاوما  ام 

گرم روصت 

ِتْوَْملا  ُرُّوَصَت 
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(106 .) اْینُّدلا َِتبِرََخل  ِِهتَروُِصب  َتْوَْملا  اوُرَّوَصَت  َو  ُساَّنلا  َلَقَع  َْول   - 3
. دشیم ناریو  نآ ) هب  مدرم  یتبغریب  طرف  زا   ) ایند دندروآیم  رظن  رد  نآ  یقیقح  تروص  هب  ار  گرم  دندیشیدنایم و  مدرم  رگا   - 3

ناهج تادوجوم  گرم 

َِملاْعلا  ِءایْشَأ  ُتْوَم 
. َبَْنیَز ِِهتْخُِأل  ِءاروُشاع  ِۀَْلَیل  یف  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 4

ُثَْعبَی َو  ِِهتَرْدـُِقب  َْقلَْخلا  َقَلَخ  يذَّلا  یلاعَت  ِهَّللا  َهْجَو  ّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  َّلُک  َّنَأ  َو  َنوُْقبَی ، ِءامَّسلا ال  َلـْهَأ  َو  َنُوتوُمَی ، ِضْرَأـْلا  َلـْهَأ  َّنَأ  یمَلْعِإ 
َو ، یّنِم ٌْریَخ  یّمُأ  َو  یّنِم ، ٌْریَخ  یبَأ  َو  ُهَدْحَو ، ٌدْرَف  َوُه  َو  َنوُدوُعَی  َو  َْقلَْخلا 

: دومرف مالسلا  اهیلعبنیز  شرهاوخ  هب  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 4
هب ار  قلخ  هک  ییادخ  دوریم ، نیب  زا  دنوادخ  زج  يزیچ  ره  دنام و  دنهاوخن  یقاب  مه  نامـسآ  لها  دنریمیم و  نیمز  لها  همه  هک  نادـب 

و  ) دندوب رتهب  نم  زا  مردارب  ردام و  ردپ و  تساتکی . اهنت و  هک  یلاح  رد  دنوشیم  دراو  وا  رب  دزیگنایمرب و  ار  اهنآ  و  دیرفآ . دوخ  تردق 
(107 .) ٌةَوْسُأ ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ٍِملْسُم  ِّلُِکل  َو  َِیلَو  یّنِم ، ٌْریَخ  یخَأ  رگید  ملاع  هب  اهنآ  همه 

گرم ریسفت 

ِتْوَْملا  ُریسْفَت 
: الَبْرَِکب ِِهباحْصَِأل  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 5

ْنِم َلِقَْتنَی  ْنَأ  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَأَف  ِۀَِـمئاّدلا . ِمیعَّنلاَو  ِۀَعِـساْولا  ِنانَْجلا  َیلِإ  ِءاَّرَّضلا  َو  ِسُْؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌةَرَْطنَق  َّالِإ  ُتْوَْملا  اَـمَف  ِمارِْکلا ! ِیَنب  اـی  ًاْربَص 
. ٍباذَع َو  ٍنْجِس  یلِإ  ٍرْصَق  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ْنَمَک  ّالِإ  ْمُِکئادْعَِأل  َوُه  ام  َو  ٍرْصَق ؟ یلِإ  ٍنْجِس 

: ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ینَثَّدَح  یبَأ  َّنِإ 
. دنک يوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دیاب  رگید  ناملسم  ره  نم و  و  دنتفر )

: دومرف البرک  رد  دوخ  باحصا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 5
ياهتمعن گرزب و  ياهغاب  هب  یتخـس  جـنر و  زا  ار  امـش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم  هک  دیـشاب  ابیکـش  يراوگرزب ! فرـش و  نادـنزرف  يا 

تسا یسک  دننام  دریمیم  هک  امش  نمشد  اما  ددرگ ؟ لقتنم  يرصق  هب  ینادنز  زا  درادن  تسود  امش  زا  کی  مادک  دهدیم . روبع  نادواج 
. دوش لقتنم  هاگ  هجنکش  نادنز و  هب  يرصق  زا  هک 

: دومرف هک  درک  تیاور  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مردپ 
(108 .) ُْتبِذَک َو ال  ُْتبِّذُک  ام  ْمِهیحَج . یلِإ  ِءالُؤه  ُرْسِجَو  ْمِِهنانَج  یلِإ  ِءالُؤه  ُرْسِج  ُتْوَْملا  َو  ِِرفاْکلا ، ُۀَّنَجَو  ِنِمْؤُْملا  ُنْجِس  اْینُّدلا  َّنِإ  »

نآ راثآ  گرم و  فیصوت 

ُهُرُاثآَو  ِتْوَْملا  ُفْصَو 
، ِِهقاذَـم ِعَِشب  َو  ِِهلُولُح ، ِریکَن  َو  ِِهدُورُو ، ِلوُهَِمب  َدـِفَأ  ْدَـق  َفوُخَْملا  َّنَأَـکَف  ُهَمـالْعَأ . ْمَُکل  ُعَفْرَأ  َو  ُهَماَّیَأ  ْمُکُرِّذَُـحا  َو  ِهَّللا  يَوـْقَِتب  ْمُْکیـصوُأ   - 6

. ِرامْعَْألا ِةَّدُم  یف  ِماسْجَْألا  ِۀَّحِِصب  اوُرِدابَف  ْمُکَْنَیب ، َو  ِلَمَْعلا  َْنَیب  َلاح  َو  ْمُکَجَهُم  َقَلَتْعاَف 
هتفگ نم  هب  غورد  هن  دـشابیم . ناشمنهج  هب  نارفاک  لپ  ناشتـشهب و  هب  نامیا  لها  لـپ  گرم  تسا و  رفاـک  تشهب  نمؤم و  نادـنز  اـیند  »

. میوگیم غورد  هن  هدش و 
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هچنآ ایوگ  منکیم . ناـیب  امـش  يارب  ار  شیاـههناشن  مرادیم و  رذـح  رب  باـسح  زور  زا  منکیم و  شرافـس  يراـکزیهرپ  هب  ار  امـش   - 6
امش و نایم  هتخادنا و  تسد  امش  ياهناج  هب  تسا و  هدش  کیدزن  راوگان  ياهزم  انشآان و  یمدقم  كانلوه و  يدورو  اب  تسا  كانـسرت 

. دیشوکب لمع  ماجنا  رد  دیراد  دوخ  رمع  تدم  رد  هک  ینامسج  یتمالس  اب  سپ  تسا . هدیدرگ  لئاح  ناتلامعا 
یلِإ اِهئْوَضَو  اهِحْوَر  ْنِم  َو  اِهتَـشْحَو  یلِإ  اهِْـسنُأ  ْنِم  َو  اِهْلفَـس  یلِإ  اهِْولِع  ْنِم  َو  اِهنَْطب ، یلِإ  ِضْرَْألا  ِرْهَظ  ْنِم  ْمُُکلُْقنَتَف  ِِهقِراوَط  ِتاتَغَِبب  ْمُکَّنَأَک 

. ٌخیِرَص ُباُجی  َو ال  ٌمیقَس ، ُداُعی  الَو  ٌمیمَح ، ُراُزیال  ُْثیَح  اهِْقیَض ، َیلِإ  اِهتَعَس  ْنِم  َو  اِهتَْملُظ 
. ِِهباَوث ْنِم  َلیزَْجلا  ُمَُکل  َو  اَنل  َبَجْوَأ  َو  ِِهباقِع ، ْنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  اناََّجن  َو  ِمْوَْیلا ، َِکلذ  ِلاوْهَأ  یلَع  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَناعَأ 

ُهَبَـصَن ُُرثْکَی  َو  ُهاینُد  ْنَع  ُُهلِهُْذی  َو  ُهَنازْحَأ ، ِْهیَلَع  ُغِْرفَتْـسَی  ًالْغُـش  ِلِماْعلا  ُبْسَح  َناک  ْمُِکنَعْظَم  يدَـم  َو  ْمُکامْرَم  َرْـصَق  َِکلذ  َناکْوَلَف  ِهَّللا ! َدابِع 
. ُْهنِم ِصالَْخلا  ِبَلَِطل 

زا و  دنکیم ، لقتنم  نآ  يدوگ  هب  شیدنلب  زا  نآ و  نورد  هب  نیمز  تشپ  زا  دریگیم و  دوخ  ماک  رد  ار  امش  یناهگان  روط  هب  گرم  ایوگ 
يدنواشیوخ هن  هک  اجنآ  دهدیم . لاقتنا  شیانگنت  هب  شتعـسو  زا  یکیرات و  هب  شاینـشور  شیاسآ و  زا  دراد و  هک  یتشحو  هب  نآ  سنا 

. دوش هداد  باوج  یسک  دایرف  هب  هن  ددرگ و  تدایع  يرامیب  هن  دوش و  تاقالم 
. دهد رارق  امش  ام و  يارب  یگرزب  رجا  دشخب و  تاجن  نآ  باذع  زا  دهد و  يرای  زور  نیا  ياهساره  رب  ار  امش  ام و  دنوادخ 

مغ و هک  ددرگ  لوغـشم  يراک  هب  نآ  رد  ناسنا  تسا  راوازـس  دـشاب  امـش  چوک  ياهتنم  یگدـنز و  نایاپ  ایند  نیا  رگا  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
. دنک دایز  ار  دوخ  تمحز  نآ  زا  صالخ  يارب  دشک و  يرانک  هب  ایند  زا  ار  وا  دربب و  ار  شهودنا 

َْمل اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ٍِذئَمْوَی ال   » َو ُهُعَفْدَی ، ُْهنَع  َریهَظ  َو ال  ُهُعَنْمَی ، َُهل  َریزَوال  ِِهباسِح ، یلَع  ٌِفقْوَتْـسُم  ِِهباِستْکِاب ، ٌنِهَتُْرم  َِکلذ  َدـَْعب  َوُهَو  َْفیَکَف 
(109 «) َنوُرِظَْتنَم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  ُِلق  ًاْریَخ ، اِهناْمیِإ  یف  ْتَبَسَکْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 

. ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهقُزْرَی  َو  ُّبُِحی ، ام  یلِإ  ُهَرْکَی  اَّمَع  َُهلِّوَُحی  ْنَأ  ُهاقَّتا  ِنَِمل  َنِمَض  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا ! يَْوقَِتب  ْمُْکیصُوا 
َو ال ِِهتَّنَج  ْنَع  ُعَدْخَی  یلاعَت ال  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإَف  ِِهْبنَذ ، ْنِم  ََۀبوُقُْعلا  ُنَمْأَی  َو  ْمِِهبُونُذ ، ْنِم  ِدابِْعلا  یَلَع  ُفاخَی  ْنَّمِم  َنوُکَت  ْنَأ  َكاَّیِإَف 

يروای هن  دـنربیم و  باسح  ياپ  هب  ار  وا  تسا و  شیوخ  لامعا  ورگ  رد  ناهج  نیا  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دـنکن  لـمع  نینچ  هنوگچ  سپ 
هدشن و نمؤم  ایند  رد  لبق  زا  هک  یسک  نامیا  زور  نیا  رد  . » دنک عافد  وا  زا  هک  دراد  ینابیتشپ  هن  درادب و  رود  اهیتخـس  زا  ار  وا  هک  دراد 

.« میرظتنم مه  ام  دیشاب  راظتنا  رد  امش  وگب  درادن . يدوس  تسا  هدرکن  بسک  دوخ  نامیا  رد  يریخ  ای 
هب درادن  شوخ  هک  یعـضو  زا  ار  وا  دنک  هشیپ  اوقت  سک  ره  هک  تسا  هدرک  تنامـض  دـنوادخ  اریز  منک  شرافـس  يراکزیهرپ  هب  ار  امش 

. دناسر يزور  وا  هب  دربیمن  ار  نآ  نامگ  هک  ییاج  زا  دناسرب و  دراد  تسود  هک  یعضو 
يادـخ هک  یتسار  هب  دـشابیم . رطاخ  هدوسآ  دوخ  هانگ  باذـع  زا  تسا و  ناسرت  ناگدـنب  هانگ  رب  هک  یـشاب  یناـسک  هرمز  زا  اداـبم  سپ 
(110 .) ُهَّللاَءاش ْنِإ  ِِهتَعاِطب  ّالِإ  ُهَْدنِع  ام  ُلاُنی  دزن  یتشهب  ياهتمعن  زا  هچنآ  دروخیمن و  بیرف  شتشهب  هب  مدرم  ندرک  دراو  رد  لاعتم 

. دیآیمن تسد  هب  تعاط  اب  زج  تسوا 

تدابع مهن : لصف 

یگدنب ماسقا 

ِةَدابِْعلا ُماُْسقَأ 
ُةَدابِع َْکِلتَف  ًارْکُـش  َهَّللا  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِإَو  ِْدیبَْعلا ، ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًۀَبْهَر  َهَّللا  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِإ  َو  ِراَّجُّتلا ، ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًۀَبْغَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ   - 1

(111 .) ِةَدابِْعلا ُلَْضفَأ  َیِه  َو  ِرارْحَْألا ،
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هک دنتـسرپیم  منهج  سرت  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا و  نارجات  تدابع  نیا  هک  دنتـسرپیم  تشهب  هب  هقالع  رطاخ  هب  ار  ادـخ  یهورگ   - 1
یگدـنب عون  نیرتهب  تسا و  ناگدازآ  تدابع  نیا  هک  دنتـسرپیم  ساپـس  رکـش و  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  تسا و  ناگدرب  شتـسرپ  نیا 

. تسا

نآرق ندناوخ  شاداپ 

ِنآرُْقلا  ِۀَئارَق  ُرْجَأ 
: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َلاق  ِّيِدَسَْألا : ِِبلاغ  ُْنبُرُْشب  َلاق   - 2
: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دیوگ : بلاغ  نبرشب   - 2

. ًارْشَع ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍةالَص  ِْریَغ  یف  اهَأَرَق  ْنِإَف  ٍۀَنَسَح ، ُةَِأم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  ُبَتُْکی  ًاِمئاق  ِِهتالَص  یف  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم  ًۀَیآ  َأَرَق  ْنَم 
ِهیَلَع ْتَّلَـص  ًاراهَن  ُهَمَتَخ  ْنِإ  َو  َِحبُْـصی ، یَّتَح  ُۀَِـکئالَْملا  ِهیَلَع  ْتَّلَـص  ًْالَیل  َنآرُْقلا  َمَتَخ  ْنِإ  َو  ًۀَنَـسَح ، ٍفْرَح  ِّلُِکب  َُهل  َناـک  َنآرُْقلا  َعَمَتْـسا  نِإَـف 

. ِضْرَْألاَو ِءامَّسلا  َْنَیب  اَّمِم  َُهل  ًاْریَخ  َناک  َو  ٌَۀباجَتْسُم  ٌةَوْعَد  َُهل  َْتناکَو  َیِسُْمی  یَّتح  ُۀَظَفَْحلا 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  َْهأَْرقَی ؟ َْمل  ْنَمَف  َنآْرُْقلا ، َءَرَق  ْنَِمل  اذه  ُْتُلق :
ُهاطْعَأ ُهَعَم  ام  َأَرَق  اذِإ  ٌمیرَک ، ٌدِجام  ٌداوَج  َهَّللا  َّنِإ  ٍدَسَأ ! یَنب  اخَأ  ای 

دوشیم و هتشون  وا  يارب  وکین  شاداپ  دص  نآ  زا  یفرح  ره  يارب  دناوخب  هداتسیا  لاح  رد  دوخ  زامن  رد  ار  ادخ  باتک  زا  ياهیآ  هک  یسک 
. دسیونیم وا  يارب  شاداپ  هد  نآ  زا  یفرح  ره  يارب  دنوادخ  دناوخب  زامن  ریغ  رد  رگا 

دورد وا  رب  حبص  ات  اههتشرف  دنک  متخ  ار  نآرق  بش  رد  رگا  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  وکین  شاداپ  کی  یفرح  ره  يارب  دونـشب  ار  نآرق  رگا 
دهاوخ مه  باجتـسم  ياعد  کی  دنتـسرفیم و  دورد  وا  رب  بش  ات  لاـمعا  ظـفاح  ياههتـشرف  دـنک  متخ  ار  نآ  زور  رد  رگا  دنتـسرفیم و 

. تسا رتهب  دراد  دوجو  نامسآ  نیمز و  نایم  هچنآ  زا  وا  يارب  نیا  تشاد و 
؟ دراد یشاداپ  هچ  دناوخن  ار  نآ  همه  هک  یسک  اما  دناوخب  ار  نآرق  همه  هک  تسا  یسک  يارب  باوث  نیا  مدرک  ضرع 

: دومرف مالسلا  هیلعماما 
(112 .) َِکلذ ُهَّللا  نآرق  یسک  رگا  تسا  یخس  راوگرزب و  هدنشخب ، ادخ  يدسا ! ِردارب  يا 

نینمؤم ياعد  هب  ییوگ  نیمآ 

َنینِمْؤُْملا  ِءاعُِدل  ُنیمْأَّتلَأ 
ُنِّمَُؤی ٌریجِه  یعُْدی  ٌکَلَم  ِِّینامَْیلاَو -  ِدَوْسَْألَأ  ِْنیَنْکُّرلا -  ِْنیَذه  َْنَیب  ام  َّنِإ  َو  ُهَحَتَف . ُذـْنُم  ُهْعَنْمَی  َْمل  ِۀَّنَْجلا ، ِباْوبَأ  ْنِم  ٌباب  ُِّینامَْیلا  ُنْکُّرلَأ   - 3

(113 .) َنینِمْؤُْملا ِءاعُد  یلَع 
دوسالارجح و نایم  تسا . هتـسبن  شناگدنب  يور  رب  هدوشگ ، ار  نآ  دنوادخ  هک  يزور  زا  تسا . تشهب  ياهرد  زا  يرد  ینامی  نکر   - 3

. دیوگیم نیمآ  نینمؤم  ياعد  هب  دنیوگ و  ریجه  نآ  هب  هک  تسا  ياهتشرف  ینامی  نکر 

شاهداوناخ زامن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیمها 

ِِهتَْرتِع  ِةالَِصب  ِّیبَّنلا  ُماِمتْهِإ 
ُهَّللا ُدیُری  امَّنِإ  « » ِةَُّوبُّنلا ِْتَیبَلْهَأ  ای  ُةالَّصلا  : » ُلوُقَیَف ِرْجَْفلا  ِةالَص  َْدنِع  َۀَمِطاف  َباب  ٍمْوَی  َّلُک  یتْأَی  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُّیبَّنلا  َناک   - 4

. دهدیم شاداپ  وا  هب  هزادنا  نیمه  هب  دنوادخ  دناوخب  دراد  ناکما  رد  هک  ياهزادنا  هب  ار 
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دهاوخیم ادخ  توبن » هداوناخ  يا  زامن  : » دومرفیم دمآیم و  همطاف  لزنم  هب  حبـص  زامن  ماگنه  هب  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 4
ِْربَطْصا َو  ِةولَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو   » َْتلََزن ام  َدَْعب  ٍرُهْشَأ  َۀَعِْـست  ( 114 «) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلاَلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  امـش  زا  ار  یگدولآ 

115)و(116) «) اْهیَلَع

یگدنب راثآ 

ِةَدابِْعلا ُراثآ 
(117 .) ِِهتَیافِک َو  ِهِِّینامَأ  َقْوَف  ُهَّللا  ُهاتآ  ِِهتَدابِع  َّقَح  َهَّللاَدَبَع  ْنَم   - 5

. داد دهاوخ  وا  هب  شزاین  دیما و  زا  شیب  دنوادخ  دتسرپب  یگتسیاش  هب  ار  ادخ  هک  یسک   - 5

تاناویح يادص  يانعم 

ِتاناْویَْحلا  ِتْوَص  ینْعَم 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  ِتاناْویَْحلا . ِتاوْصَأ  ْنَع  ِهِرَغِص  ِلاح  یف  ُمالَّسلاِهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  َِلئُس   - 6

. ُلوُقَی ُهَّنِإَف  ُرْسَّنلا  َحاص  اذِإ 
نآ ربدوـخ  نک و  رما  زاـمنهب  ار  تاهداوناـخ   » هیآلوزن زا  سپ  هاـمهن  تدـم  هب  ار  زاـمنِمالعا  نیا  « دـنادرگكاپ ار  امـش  دـیادزبهداوناخ و 

. داد همادا  « شابابیکش
: دومرف ترضح  دراد ؟ ییانعم  هچ  تاناویح  يادص  دش ، لاؤس  دربیم  رس  هب  یلاسدرخ  لاح  رد  هک  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا   - 6

: دیوگیم دناوخیم  سکرک  یتقو 
. ُتْوَْملا ُهُرِخآَف  َْتئِش  ام  ْشِع  َمَدآ ! َْنباَی 

: ُلوُقَی يزاْبلا  َحاص  اذِا  َو 
! ِتاَِّیلَْبلا َفِشاک  ای  َو  ِتاَّیفَْخلا  َِملاع  ای 

: ُلوُقَی ُسوُواَّطلا  َحاص  اذِا  َو 
. یلْرِفْغاَف یتَنیِزب  ُتْرَرَتْغا  َو  یسْفَن  ُتْمَلَظ  َيالْوَم 

: ُلوُقَی ُجاّرَّدلا  َحاص  اذِإ  َو 
يوَتْسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلَأ 

: ُلوُقَی ُکیّدلا  َحاص  اذِإَو 
. ُهَرْکِذ َْسنَی  َْمل  َهَّللا  َفَرَع  ْنَم 
: ُلوُقَت ُۀَجاجُّدلا  ِتَرَقْرَق  اذِإ  َو 

. تسا گرم  نآ  نایاپ  هک  نک  یگدنز  یهاوخیم  هچ  ره  مدآ ! دنزرف  يا 
: دیوگیم دناوخیم  زاب  یتقو 

! اهیتخس هدننک  فرط  رب  يا  یناهنپ و  روما  هب  هاگآ  يا 
: دیوگیم دناوخیم  سوواط  یتقو 

. شخبب ارم  مدش ، هتفیرف  دوخ  ییابیز  هب  مدرک و  متس  دوخ  سفنهب  نم ! يالوم 
: دیوگیم دناوخیم  کبک ) هیبش  ياهدنرپ   ) جاّرد یتقو 
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. تسا طلسم  شرع  رب  نابرهم  يادخ 
: دیوگیم دناوخیم  سورخ  یتقو 

. دنکیمن شومارف  ار  وا  رکذ  دسانشب  ار  ادخ  هک  یسک 
: دیوگیم دنکیم  ُْدقُْدق  غرم  یتقو 

. ُّقَح ای  ُهَّللَأ  ای  ُّقَْحلا  َُکلْوَق  َو  ُّقَْحلا  َْتنَأ  ِّقَْحلا ! َهلِإ  ای 
: ُلوُقَی ُقِشابلا  َحاص  اذِإ  َو 

ِرِخآلا ِمْوَْیلاو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ 
: ُلوُقَت ُءادِحلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 

. ْقَزُْرت ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت 
: ُلوُقَی ُباقُْعلا  َحاص  اذِإ  َو 

. َقْشَی َْمل  َهَّللا  َعاطَأ  ْنَم 
: ُلوُقَی ُنیهاَّشلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ًاّقَحًاّقَح ِهَّللا  َناْحبُس 
: ُلوُقَت ُۀَمُوْبلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 

. قح يا  ادخ و  يا  تما  قح  تاهتفگ  یقح و  وت  قح ! رب  يادخ  يا 
. دیوگیم دناوخیم  یقرق  یتقو 

. مدروآ نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب 
: دیوگیم دناوخیم  هدنرپ ) یعون   ) نَغَز یتقو 

. يوشیم هداد  يزور  نک  لکوت  ادخ  هب 
: دیوگیم دناوخیم  باقع  یتقو 

. دوشیمن تخبدب  دنک  تعاطا  ادخ  زا  هک  یسک 
: دیوگیم دناوخیم  نیهاش  یتقو 

. دنوادخ تسا  هزنم  یتسرد  هب  یتسرد ، هب 
: دیوگیم دناوخیم  دغج  یتقو 

. ٌْسنُأ ِساَّنلا  َنِم  ُدُْعْبلَأ 
: ُلوُقَی ُبارُْغلا  َحاص  اذِإَو 

. َلالَْحلا َقْزِّرلا  ِثَْعبا  ُقِزار  ای 
: ُلوُقَی ُّیِکْرُْکلا  َحاص  اذِإ  َو 
. يِّوُدَع ْنِم  ینْظَفْحا  َّمُهَّللَأ 

: ُلوُقَی ُقَْلقَّْللا  َحاص  اذِإ  َو 
. ْمُهاذَأ ْنِم  یَجن  ِساُّنلا  ِنَع  یّلََخت  ْنَم 

: ُلوُقَی ُۀَّطَْبلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ُهَّللَأ ای  َکَناْرفَغ 
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: ُلوُقَی ُدُهْدُْهلا  َحاص  اذِإ  َو 
. تسادخ اب  سنا  مدرم  زا  يرود 
: دیوگیم دناوخیم  غالک  یتقو 

. تسرفب لالح  يزور  هدنهد ! يزور  يا 
: دیوگیم دناوخیم  کلکل ) هیبش  تشوگ  لالح  ياهدنرپ   ) انْرُد یتقو 

. نک ظفح  منمشد  رش  زا  ارم  ایادخ 
: دیوگیم دناوخیم  کلکل  یتقو 

. دبای تاجن  اهنآ  رازآ  زا  دزیرگب  مدرم  زا  هک  یسک 
: دیوگیم دناوخیم  یباغرم  یتقو 

. ادخ يا  متسه  وت  ششخب  راتساوخ 
: دیوگیم دناوخیم  دهده  یتقو 

. َهَّللا یَصَع  ْنَم  یقْشَأ  ام 
: ُلوُقَی ُّيِرْمُْقلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ُهَّللَأ ای  يوْجَّنلا  َو  ِرِّسلا  َِملاع  ای 
: ُلوُقَی ُّیِْسبُّدلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ُهَّللَأ ای  َكاوِس  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأ 
: ُلوُقَی ُقَعْقَْعلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ٌۀَِیفاخ ِهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  َناْحبُس 
. ُلوُقَی ُءاْغبَْبلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ُهَْبنَذ َرَفَغ  ُهَّبَر  َرَکَذ  ْنَم 
: ُلوُقَی ُروُفْصُْعلا  َحاص  اذِإ  َو 

. دنکیم ادخ  تیصعم  هک  یسک  تسا  تخبدب  هزادنا  هچ 
: دیوگیم دناوخیم  يرمق  یتقو 
! ادخ يا  زار ! ّرس و  هب  هاگآ  يا 

: دیوگیم دناوخیم  یهایس ) هب  لیام  یغرم   ) یْسبُد یتقو 
! ادخ يا  دشابیمن  وت  زج  ییادخ  ییادخ و  وت 

: دیوگیم دناوخیم  غالک ) هیبش  ياهدنرپ   ) هژالک یتقو 
. تسین ناهنپ  وا  رب  ياهدیشوپ  رما  چیه  هک  ییادخ  تسا  هزنم 

: دیوگیم دناوخیم  یطوط  یتقو 
. دیاشخبیم ار  وا  هانگ  دنک  دای  ار  شراگدرورپ  هک  یسک 

. دیوگیم دناوخیم  کشجنگ  یتقو 
. ُهَّللا ُطَخْسَی  اَّمِم  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ 

: ُلوُقَی ُُلْبُلْبلا  َحاص  اذِإ  َو 
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. ًاّقَح ًاّقَح  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ال 
: ُلوُقَی ُۀَْجبَْقلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ْبِّرَق َّقَْحلا  ِبِّرَق 
: ُلوُقَت ُتانامَّسلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 

؟ ِتْوَْملا ِنَع  َکَلَفْغَأ  ام  َمَدآ  َْنباَی 
: ُلوُقَی ُقین  َذوُّسلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ِهَّللا ُةَرَیِخ  ُُهلآ  َو  ٌدَّمَحَم  ُهَّللا ، َّالِإ  َهلِإ  ال 
: ُلوُقَت ُۀَتْخاْفلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 

. دروآیم مشخ  هب  ار  ادخ  هچنآ  زا  منکیم  ترفغم  بلط 
. دیوگیم دناوخیم  لبلب  یتقو 

. تسین هناگی  يادخ  زج  ییادخ  یتسرد  هب  یتسرد ، هب 
: دیوگیم دناوخیم  کبک  یتقو 
. وش کیدزن  وش ، کیدزن  قح  هب 

: دیوگیم دناوخیم  نیچردلب  یتقو 
؟ تسا هدرک  لفاغ  گرم  زا  ار  وت  زیچ  هچ  مدآ ! دنزرف  يا 

: دیوگیم دناوخیم  يراکش ) یغرم   ) ْغْرَچ یتقو 
. دنتسه ادخ  ناگدیزگرب  وا  لآ  دمحم و  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ 

: دیوگیم دناوخیم  يرمق )  ) هتخاف یتقو 
. ُدَمُص ای  دْرَف  ای  ُدَحَأ  ای  ُدِحاو  ای 

: ُلوُقَی ُقاْرقَّشلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ِراَّنلا َنِم  ینِْقتْعَأ  َيالْوَم 

: ُلوُقَت ُةَرَْبنَْقلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 
. َنینِمْؤُْملا َنِم  ٍِبنْذُم  ِّلُک  یلَع  ُْبت  َيالْوَم 

: ُلوُقَی ُناشْرَْولا  َحاص  اذِإ  َو 
. ُتیقَش یْبنَذ  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ 

: ُلوُقَی ُنینْفِّشلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ  َةَُّوق  ال 
: ُلوُقَت ُۀَماعُّنلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 

! زاینیب اتمهیب و  يا  اتکی ! يا  هناگی ! يا 
: دیوگیم دناوخیم  بوکراد  یتقو 

! نادرگ دازآ  شتآ  زا  ارم  نم ! يالوم  يا 
: دیوگیم دناوخیم  یطوط ) هیبش  ياهدنرپ   ) كواکچ یتقو 

. نک تیانع  هبوت  قیفوت  ناراکنهگ  زا  يراکنهگ  ره  هب  نم ! يالوم 
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: دیوگیم دناوخیم  ییارحص ) يرتوبک   ) ناشرو یتقو 
. موشیم تخبدب  یشخبن  ار  مهانگ  رگا 

: دیوگیم دناوخیم  ییارحص ) يرتوبک   ) مامی یتقو 
. گرزب هبترم و  دنلب  يادخ  يارب  رگم  تسین  یتردق 

: دیوگیم دناوخیم  غرمرتش  یتقو 
. ِهَّللا يَوِس  َدُوبْعَم  ال 

: ُلوُقَت َو  ِدْمَْحلا  َةَرَوُس  ُأَْرقَت  اهَّنِإَف  ُۀَفاَّطَخلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 
. ُدْمَْحلا ََکل  ُهَّللَأ  ای  َنیباّوَّتلا  َِۀبَْوت  َِلباق  ای 

: ُلوُقَت ُۀَفاّرَّزلا  ِتَحاص  اذِإ  َو 
. ُهَدْحَو ُهَّللا  ّالِإ  َهلِإ  ال 

: ُلوُقَی ُلَمَْحلا  َحاَص  اذِإ  َو 
. ًاظِعاو ِتْوَْملِاب  یفَک 

: ُلوُقَی ُيْدَْجلا  َحاص  اذِإَو 
. َدادْزاَو یْبنَذ  َلُقَث  ُتْوَْملا ، ِینَلَجاع 

: ُلوُقَی ُدَسَْألا  َحاص  اذِإ  َو 
. تسین ادخ  زج  يدوبعم 

: دیوگیم دناوخیم و  ار  دمح  هروس  دناوخیم  وتسرپ  یتقو 
. تسوت يارب  شیاتس  ادخ ! يا  ناگدننک ! هبوت  هبوت  هدننک  لوبق  يا 

: دیوگیم دنکیم  ادص  هفارز  یتقو 
. تسا هناگی  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ 

: دیوگیم دروآیمرب  کناب  هّرب  یتقو 
. تسا یفاک  زردنا  يارب  گرم 

: دیوگیم دنکیم  ادص  هلاغزب  یتقو 
. دش دایز  نیگنس و  مهانگ  تفرگ ، باتش  نم  يوس  هب  گرم 

: دیوگیم دنکیم  دایرف  ریش  یتقو 
. ٌّمِهُم ٌّمِهُم  ِهَّللا  ُْرمَأ 

: ُلوُقَی ُروَّثلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ُهَّللا َوُه  َو  يُری  الَو  يرَی  ْنَم  ْيَدَی  َْنَیب  َْتنَأ  َمَدآ ! َْنباَی  ًالْهَم  ًالْهَم 

: ُلوُقَی ُلیْفلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ٌۀَلیح َو ال  ٌةَُّوق  ِتْوَْملا  ِنَع  ینُْغی  ال 

: ُلوُقَی ُدْهَْفلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ُهَّللَأ ای  ُرِّبَکَتُم  ای  ُراَّبَجای  ُْزیزَع  ای 

: ُلوُقَی ُلَمَْجلا  َحاص  اذِإ  َو 
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. ُهَناْحبُس َنیراَّبَْجلا  ِّلِذُم  َناْحبُس 
. مهم تسا ، مهم  ادخ  رما 

: دیوگیم دنکیم  دایرف  رن  واگ  یتقو 
. تسا دنوادخ  نآ  دوشیمن و  هدید  دنیبیم و  هک  يراد  رارق  یسک  شیپ  رد  وت  مدآ ، دنزرف  يا  هتسهآ ، هتسهآ ،

: دیوگیم دنکیم  ادص  لیف  یتقو 
. دریگب ار  گرم  يولج  دناوتیمن  ياهلیح  ییاناوت و  چیه 

: دیوگیم دروآیم  رب  کناب  گنلپزوی  یتقو 
! ادخ يا  یگرزب ، هتسیاش  يا  هدننک ! حالصا  ریذپانتسکش و  يا 

: دیوگیم دهدیم  ادص  رتش  یتقو 
. تسا هزنم  ناشکرس ، هدننک  راوخ  تسا  هزنم 

: ُلوُقَی ُسَرَْفلا  َلَهَص  اذِإ  َو 
. ُهَناْحبُس انِّبَر  َناْحبُس 

: ُلوُقَی ُْبئِّذلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ًاَدبَأ َعیُضی  َْنل  ُهَّللا  َظَفَح  ام 
: ُلوُقَی ٍِيوآ  ُْنبا  َحاص  اذِإ  َو 

. ِّرِصُْملا ِِبنْذُْمِلل  ُْلیَْولَأ  ُْلیَْولَا ،
: ُلوُقَی ُْبلَْکلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ًّالُذ یصاعَْملِاب  یفَک 
: ُلوُقَی َُبنْرِْإلا  َحاص  اذِإ  َو 

. ُدْمَْحلا ََکل  ُهَّللَأ  ای  ینِْکلُْهت  ال 
: دیوگیم دشکیم  ههیش  بسا  یتقو 
. تسا هزنم  ام ، راگدرورپ  تسا  هزنم 

: دیوگیم دشکیم  هزوز  گرگ  یتقو 
. دوشیمن عیاض  زگره  دنک  ظفح  ادخ  ار  هچنآ 

: دیوگیم دنکیم  دایرف  لاغش  یتقو 
. دزرویم رارصا  هانگ  رب  هک  يراکهنگ  رب  ياو 

: دیوگیم دنکیم  ادص  گس  یتقو 
. تسا یفاک  تلذ  يارب  ناهانگ 

: دیوگیم دنکیم  ادص  شوگرخ  یتقو 
. تسوت يارب  شیاتس  ادخ ! يا  نکن  مکاله 

: ُلوُقَی ُبَْلعَّثلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ٍروُرُغ راد  اْینُّدلا 

: ُلوُقَی ُلازَْغلا  َحاص  اذِإ  َو 
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يذَْألا  َنِم  ینَِّجن 
: ُلوُقَی ُنَّدَکْرَْکلا  َحاص  اذإ  َو 
. َيالْوَم ای  ُتْکَلَهَّالِإَو  یْنثِغَأ 

: ُلوُقَی ُِلبِْإلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ُهَّللا َیبْسَح  ُلیکَْولا ، َمِْعنَو  ُهَّللا  َیبْسَح 

: ُلوُقَی ُرِمَّنلا  َحاص  اذِإ  َو 
. ُهَناْحبُس ِةَرْدُْقلِاب  َزَّزَعَت  ْنَم  َناْحبُس 

: دیوگیم دنکیم  دایرف  هابور  یتقو 
. تسا بیرف  هناخ  ایند 

: دیوگیم دهدیم  ادص  وهآ  یتقو 
. هد تاجن  ندش  رازآ  زا  ارم 

: دیوگیم دروآیمرب  کناب  ندگرک  یتقو 
. نم يالوم  يا  موشیم  كاله  هنرگو  سرب  مدایرف  هب 

: دیوگیم دنکیم  دایرف  رتش  یتقو 
. تسا یفاک  ارم  دنوادخ  تسا ، لیکو  نیرتهب  تسا و  یفاک  ارم  دنوادخ 

: دیوگیم دنکیم  دایرف  گنلپ  یتقو 
. تسا هزنم  كاپ و  تسا  ریذپانتسکش  دوخ  تردق  هبهک  ییادخ  تسا  هزنموكاپ 

. ُلوُقَت ُۀَّیَْحلا  ِتَحَبَس  اذِإ  َو 
نمْحَرای  َكاصَع  ْنَم  یقْشَأ  ام 

: ُلوُقَت ُبَْرقَْعلا  ِتَحَبَس  اذِإ  َو 
. ٌشْحَو ٌءْیَش  ُّرَّشلَأ 

ْنِکل ال َو  ِهِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسی  َّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو   » َۀَـیْآلا ِهِذـه  الَت  َُّمث  ُهَّبَر  ِِهب  ُدَـمْحَی  ٌحـیبْسَت  َُهلَو  ّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ُمـالَّسلاِهیَلَع : َلاـق  َُّمث 
118)و(119) «.) ْمُهَْحیبْسَت َنوُهَقْفَت 
. دیوگیم دیآ  نخس  هب  رام  یتقو 

. نابرهم يا  دنکیم  تیصعم  ار  وت  هک  یسک  تسا  تخبدب  هزادنا  هچ 
: دیوگیم دیآ  نخس  هب  برقع  یتقو 

. تسا يزیگنا  تشحو  زیچ  يدب 
. دنکیم شیاتس  ار  شراگدرورپ  نآ  اب  هک  دراد  یحیبست  هکنیا  رگم  هدرکن  قلخ  يزیچ  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلعماما  هاگ  نآ 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
« دیمهفیمن ار  اهنآ  حیبست  امش  اما  دیوگیم  حیبست  ار  وا  دنوادخ  شیاتس  اب  هک  نیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه  »

یقالخا ياهیبوخ  مهد : لصف 

اهیتخس رب  ربص 
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ِهِراکَْملا  یَلَع  ُْربَّصلَأ 
(120  ) يوَْهلا ِْهَیلِإ  َكوُعْدَی  امیف  ُّبُِحت  اَّمَع  ِْربْصا  َو  َّقَْحلا ، َکُمِْزُلی  امیف  ُهَرْکَت  ام  یلَع  ِْربْصِإ   - 1

ابیکـش دـناشکیم  نآ  يوس  هب  ار  وت  سفن  ياوه  يراد و  تسود  هچنآ  رب  و  نک ، ربـص  دـناسریم  قـح  هب  ار  وـت  هک  ییاهیتخـس  رب   - 1
. شاب

تاجن دیلک 

ِةاجَّنلا حاتْفِم 
(121 .) ُهَحاتْفِم ُْقفِّرلا  َناک  ُلَیِْحلا  ِِهب  ْتَِییَع  َو  ِْيأَّرلا  ِنَع  َمَجْحَأ  ْنَم   - 2

. تسوا شیاشگ )  ) دیلک ارادم  درادن ، ياهراچ  هار  دنامزاب و  ریبدت  زا  هک  یسک   - 2

دشر ياهدیلک 

ِدْشُّرلا ُِحتافَم 
ْنَم َو  َكاهَن ، َکَّبَحَأ  ْنَمَو  ِنادـْبَْألا ، ُۀَـحار  ُعُونُْقلا  َو  يْوقَّتلا  ُفَرَّشلا  َو  ِلْقَْعلا ، ِیف  ٌةَدایِز  ِبِراجَّتلا  ُلوُط  َو  ِۀَـفِْرعَْملا ، ُحاِقل  ِْملِْعلا  ُۀَـسارِد   - 3

(122 .) َكارْغَأ َکَضَْغبَأ 
. ددرگیم لقع  يدایز  ببس  اههبرجت  رارمتسا  تسا و  تخانش  هیام  ملع  نتخومآ   - 3

وت اب  هک  یـسک  و  درادیم . زاب  یتشز  زا  ار  وت  دشاب  هتـشاد  تتـسود  هک  یـسک  دـشابیم ، مسج  یتحار  هیام  تعانق  تساوقت و  هب  یگرزب 
. دنادرگیم ترورغم  تسا  نمشد 

يراوگرزب هناشن 

ِدْجَْملا ُۀَمالَع 
(123 .) ِلْعِْفلِاب ُهَقِّدَُصی  ْنَأ  یغَْبنَی  ٍمالَِکب  َمَّلَکَت  اذِإ  َمیرَْکلا  َّنِإ   - 4

. دنک قیدصت  لمع  اب  ار  دوخ  نخس  تسا  راوازس  دیوگیم  نخس  یتقو  راوگرزب  ناسنا   - 4

ندرک مالس  شاداپ 

ِمالَّسلا  ُرْجَأ 
(124 .) ِّداّرِلل ٌةَدِحاو  َو  يدَْتبُْمِلل  َنوُّتِس  َو  ٌعِْست  ٌۀَنَسَح ، َنوُْعبَس  ِمالَّسِلل   - 5

. تسا هدنهد  خساپ  يارب  شاداپ  کی  هدننک و  مالس  يارب  نآ  يات  هن  تصش و  دراد ، شاداپ  داتفه  ندرک  مالس   - 5

هیرگ سرت و 

ُءاُکْبلاَو ُفْوَْخلَأ 
(125 .) ِهَّللا َنِم  ٌۀَمْحَر  ِبُولُْقلا  ُۀَیْشَخ  َو  ِنُویُْعلا  ُءاُکب   - 6
. تسا یهلا  تمحر  اهبلق ، سرت  اهمشچ و  هیرگ   - 6
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ادخ زا  سرت  رثا 

ِفْوَْخلا  َُرثَأ 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  َکِّبَر ؟ ْنِم  َکَفْوَخ  َمَظْعَأ  ام  َُهل  َلیق   - 7

(126 .) اْینُّدلا ِیف  َهَّللا  َفاخ  ْنَم  ّالِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُنَمْأی  ال 
: دومرف ترضح  يراد ! دوخ  راگدرورپ  زا  یگرزب  سرت  هچ  دش  ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب   - 7

. دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هک  یسک  رگم  درادن  تینما  تمایق  زور 

هیرگ رثا 

ِءاُکْبلا َُرثَأ 
(127 .) ِراَّنلا َنِم  ٌةاَجن  ِهَّللا  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُءاُکْبلا   - 8

. تسا شتآ  زا  تاجن  ببس  ادخ ، سرت  زا  هیرگ   - 8

نمؤم توعد  شریذپ 

ِنِمْؤُْملا  ةَوْعَد  َُۀباجِإ 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  ینِفْعَأ . ُهاعَد : يذَِّلل  َلاقَف  ٍماعَط  یلِإ  َیِعُد  ًالُجَر  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َياَر   - 9

(128 .) ْكِرابَف ًاِمئاص  َْتنُک  ْنِإ  َو  ْلُکَف ، ًارِطْفُم  َْتنُک  ْنِإ  َو  ٌْوفَع ، ِةَوْعَّدلا  ِیف  َْسیَلَف  ُْمق !
رد نم  توعد  زا  دـیوگیم : هدـننک  توعد  باوج  رد  دوشیم و  اذـغ  ندروخ  هب  توعد  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما   - 9

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلعماما  رذگ .
هب یتـسه  رادهزور  رگا  و  روخب ، اذـغ  ورب و  يرادـن  هزور  رگا  دوب ، دـهاوخن  یتشذـگ  اذـغ  هب  توعد  رد  هک  ریذـپب  ار  وا  توعد  زیخرب و 

. وج كربت  اذغ  زا  يرادقم 

مدرم هب  یکین 

ِساَّنلا  َیلِإ  ُناسْحِْإلَأ 
َو ًادْـمَح  ٌبَسْکَم  َفوُْرعَْملا  َّنَأ  اوُـمَلْعا  َو  ْمُکِْریَغ ، یلِإ  َلَّوَـحَتَف  َمَعِّنلا  اوُّلُمَت  ـالَف  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُْـکَیلِإ  ِساَّنلا  َجـِئاوَح  َّنَأ  ًاوُـمَلْعِإ   - 10

. ًارْجَأ ٌبِّقَعُم 
ُْهنِمَرَّفَنَت ًاهَّوَشُم  ًاْحیبَق  ًاجِمَـس  ُهوُُمْتیَأَر  َمْؤُّللا  ُُمْتیَأَر  َْولَو  َنیَملاـْعلا ، ُقوُفَی  َو  َنیرِظاَّنلا  ُّرُـسَت  ًـالیمَج  ًانَـسَح  ُهوُُمْتیَأََرل  ًـالُجَر  َفوُْرعَْملا  ُُمْتیَأَر  ْوَلَف 

. ُراْصبَْألا ُهَنوُد  ُّضِغَت  َو  ُبُولُْقلا 
، ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  َبَرُک  ُْهنَع  یلاعَت  ُهَّللا  َجَّرَف  ٍنِمُْؤم  ََۀبْرُک  َسَّفَن  ْنَم  َو 

ناور نارگید  يوس  هب  هک  دـینکن  در  ار  اهتمعن  سپ  تسامـش  رب  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  امـش  هب  مدرم  ياهيدـنمزاین  هک  دـینادب   - 10
. دراد لابند  هب  ار  ترخآ  شاداپ  زیگنارب و  شیاتس  ریخ  راک  هک  دینادب  و  دش . دنهاوخ 

نامداش ار  ناگدننیب  وا  يابیز  يامیـس  هک  هنوگ  نآ  دیدیدیم ، ابیز  وکین و  ار  وا  دـیدرکیم  هدـهاشم  يدرم  تروص  هب  ار  کین  راک  رگا 
راجنهان هفایقدـب و  تشز ، یتروص  هب  ار  نآ  دـیدرکیم  هدـهاشم  ار  یتسپ  لـخب و  رگا  و  دوب . دـهاوخ  ملاـع  قلخ  همه  زا  رترب  دـنکیم و 
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. دوشیم هتسب  نآ  زا  اهمشچ  تسا و  رفنتم  نآ  زا  اهلد  هک  دیدیدیم 
. دزاسیم فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  مغ  یلاعت  يادخ  دنک  فرط  رب  ار  ینمؤم  مغ  هک  یسک 

(129 .) َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِْهَیلِإ ، ُهَّللا  َنَسْحَأ  َنَسْحَأ ، ْنَم  َو 

ترخآ ایند و  ریخ 

ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ُْریَخ 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َبَتَکَف  ِةَرِخْآلاَو . اْینُّدلا  ِریَِخب  ینِْربْخَأ  يدِّیَس  ای  ُمالَّسلااَمِْهیَلَع : ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  َبَتَک  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًالُجَر  َّنِإ   - 11

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َرُومُأ ُهَّللا  ُهافَک  ِساَّنلا  ِطَخَِسب  ِهَّللا  اَضِر  َبَلَط  ْنَم  َّنِإَف  ُدَْعب  اّمَأ 

. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  درک و  دهاوخ  یکین  وا  هب  دنوادخ  دنک  یکین  هک  یسک  و 
هیلعماما نادرگ . هاـگآ  ترخآ  اـیند و  ریخ  هب  ارم  نم ! رورـس  يا  دیـسرپ : تشون و  یلع  نب  نیـسح  هب  ياهماـن  هفوک  لـها  زا  يدرم   - 11

: تشون وا  باوج  رد  مالسلا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

زا ار  وا  دنوادخ  دنـشاب ،) یـضاران  نآ  زا  مدرم  هچ  رگا  دشاب  ادخ  تیاضر  لابند  هب   ) دنک بلط  مدرم  مشخ  اب  ار  ادخ  تیاضر  هک  یـسک 
زاینیب مدرم 

(130 .) ُمالَّسلاَو ِساَّنلا . َیلِإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ِهَّللا  ِطَخَِسب  ِساَّنلا  یَضِر  َبَلَط  ْنَم  َو  ِساَّنلا ،

تزع اب  گرم 

ٍّزِع یف  ٌتْوَم 
(131 .) ٍّلُذ یف  ٍةایَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم   - 12

. تسا تلّذ  اب  یگدنز  زا  رتهب  تزع  اب  گرم   - 12

يریذپ رذع 

ِراِذتْعِْإلا ُلُوبَق 
(132 .) ُْهنِم َِکلذ  ُْتِلبََقل  يرْخُْألا  ِیف  یل  رَذَتْعاَو  ینُْمْیلا -  َیلِإ  یمْوَأ  َو  ِنُذُْألا -  ِهِذه  یف  ٌلُجَر  ینَمَتَش  َْول   - 13

فالخ اهنآ  هتـساوخ  هچ  رگا  دـشاب  مدرم  تیاضر  لابند  هب   ) دـیامن بلط  دـنوادخ  مشخ  اب  ار  مدرم  تیاـضر  هک  یـسک  و  درک ، دـهاوخ 
. مالسلاو دراذگاو . مدرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ) ادخ  ياضر 

وا رذع  دنک  یهاوخرذع  مرگید  شوگ  رد  و  درک -  دوخ  تسار  شوگ  هب  هراشا  و  دیوگ -  ازـسان  نم  هب  شوگ  نیا  رد  يدرم  رگا   - 13
. مریذپیم ار 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  ياهشسرپ  هب  خساپ 

مالسلا هیلعَنینِمْؤُْملاِریمَأ  ِۀَِلئْسَأ  ُباوَج 
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. اهيدب لمحت  نادنواشیوخ و  هب  ناسحا 

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ُدَدْؤُّسا ؟ اَم  َّیَُنب ! ای  ُمالَّسلا : ِهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  ِِهْنبِِإل  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  َلاق   - 14
. ِةَریرَْجلا ُلاِمتْحا  َو  ِةَریشَْعلا  ُعانِطْصِإ 

. َکیفْکَی اِمب  اضِّرلا  َو  َکینامَأ  ُۀَِّلق  َلاق : ینِْغلا ؟ اَمَف  َلاق :
. ِطُونُْقلا ُةَّدِش  َو  ُعَمَّطلا  َلاق : ُْرقَْفلا ؟ اَمَف  َلاق :

. ُهَسْرِع ُهُمالْسِإ  َو  َهَسْفَن  ِءْرَْملا  ُزارحِإ  َلاق : مْؤُّللا ؟ اَمَف  َلاق :
(133 .) َکِعْفَن َو  َكّرَض  یلَع  ُرِدْقَی  ْنَم  َو  َكَریمَأ  َُکتاداعُم  َلاق : ُقْرَْخلا ؟ اَمَف  َلاق :

: داد خساپ  مالسلا  هیلعنیسح  تسیچ ؟ یگرزب  مدنزرف ! يا  دومرف : مالسلا  هیلعنیسح  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلعنانمؤمریما   - 14
. تسا یفاک  وت  يارب  هچنآ  هب  تیاضر  اهوزرآ و  ندرک  مک  داد : باوج  تسیچ ؟ يزاینیب  دومرف :

. دیدش يدیماان  عمط و  تفگ : باوج  رد  تسیچ ؟ رقف  دومرف : - 
. دراذگاو ار  شرسمه  دسرب و  دوخ  هب  درم  هک  نیا  داد : باوج  تسیچ ؟ یتسپ  دومرف : - 

. دراد ییاناوت  وت  نایز  دوس و  رب  هک  یسک  ره  دوخ و  ریما  اب  ینمشد  داد : خساپ  تسیچ ؟ تقامح  دومرف : - 

دینک تباقر  يدرمناوج  بسک  رد 

ِمِراکَْملا  ِیف  اوُِسفان 
اُوبِـسَتْکَتال َو  ِحْـجُّنلِاب  َدْـمَْحلا  اُوبِـسْکاَو  اُولَْجعَت . َْمل  ٍفوُْرعَِمب  اُوبِـسَتَْحتَال  َو  ِِمناغَْملا ، ِیف  اوُعِراـس  َو  ِمِراـکَْملا ، ِیف  اوُِسفاـن  ُساَّنلا ! اَـهُّیَأ   - 15

. ًارْجَأ ُمَظْعَأَو  ًءاطَع  ُلَزْجَأ  ُهَّنِإَف  ِِهتَأَفاکُِمب ، َُهل  ُهَّللاَف  اهِرْکُِشب  ُموُقَیال  ُهَّنَأ  يأَر  َُهل  ٌۀَعینَص  ٍدَحَأ  َْدنِع  ٍدَحَِأل  ْنُکَی  امْهَمَف  ًاّمَذ . ِّلَطُْملِاب 
. ًامَِقن رُوُحَتَف  َمَعِّنلا  اوُّلُمَت  الَف  ْمُکیَلَع ، ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  ِساَّنلا  َِجئاوَح  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. ًارْجَأ ٌبِّقَعُم  َو  ًادْمَح  ٌبَسْکَم  َفوُْرعَْملا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
رد هک  ار  یکین  راک  دیزرو و  باتـش  تداعـس  ياههیامرـس  هب  ندیـسر  يارب  دـینک و  تباقر  يدرمناوج  مرک و  بسک  رد  مدرم  يا   - 15

رارق تمذم  دروم  ار  دوخ  يراگنالهـس  اب  دیروآ و  تسد  هب  يزوریپ  اب  ار  شیاتـس  دـیرواین . دوخ  باسح  هب  دـیاهدرکن  باتـش  نآ  ماجنا 
. دیهدن

رتشیب ادخ  ياطع  هتبلا  داد و  دهاوخ  شاداپ  وا  هب  ادخ  دنک  يرازگساپس  دناوتیمن  وا  هک  داد  ماجنا  يرگید  يارب  یکین  راک  یسک  هاگره 
. تسا رتگرزب  وا  شاداپ  و 

. دش دنهاوخ  لیدبت  تبوقع  هب  هک  دینکن  در  ار  اهتمعن  سپ  تسامشرب ، دنوادخ  ياهتمعن  زا  امش  هب  مدرم  ياهدنمزاین  هک  دینادب 
. دنراد هارمه  هب  ار  ترخآ  شاداپ  زیگنارب و  شیاتس  اهیکین  هک  دینادب  و 

ُهنَوُد ُّضِغَت  َو  ُبُولُْقلا  ُْهنِم  َرَّفَنَت  ًاـهَّوَشُم  ًاجِمَـس  ُهوُُمْتیَأَر  َمْؤُّللا  ُُمْتیَأَر  ْوـَل  َو  َنیرِظاَّنلا  ُّرُـسَت  ًـالیمج  ًانَـسَح  ُهوُُـمْتیَأَر  ًـالُجَر  َفوُْرعَْملا  ُُمْتیَأَرْوَـلَف 
. ُراْصبَْألا

. ُهوُجْرَیال ْنَم  یطْعَأ  ْنَم  ِساَّنلا  َدَوْجَأ  َّنِإ  َو  َلِذَر ، َلَِخب  ْنَمَو  َداس ، َداج  ْنَم  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
. اوُمْسَت اهِعوُرُِفب  اهِسِراغَم  یلَع  ُلوُصُْألا  َو  ُهَعَطَق . ْنَم  َلَصَو  ْنَم  ِساَّنلا  َلَصْوَأ  َّنِإ  َو  ٍةَرُْدق ، ْنَع  یفَع  ْنَم  ِساَّنلا  یَفْعَأ  َّنِإ  َو 

لخب رگا  و  دنکیم . نامداش  ار  ناگدننیب  هک  ياهنوگ  هب  دیدیدیم  ابیز  وکین و  ار  وا  دـیدرکیم  هدـهاشم  يدرم  تروص  هب  ار  یکین  رگا 
هتـسب نآ  زا  اـهمشچ  رفنتم و  نآ  زا  اـهلد  هک  دـیدرکیم  هدـهاشم  راـجنهان  هفاـیق و  دـب  تشز و  یتروص  هب  ار  وا  دـیدیدیم ، ار  یتسپ  و 
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. دوشیم
هک تسا  نآ  اهناسنا  نیرتهدنشخب  انامه  ددرگیم . تسپ  دزرو  لخب  هک  یسک  دسریم و  یگرزب  دجم و  هب  دشخبب  هک  یسک  مدرم ! يا 

. درادن ششخب  دیما  وا  زا  هک  دشخبب  یسک  هب 
وا زا  هک  يدرف  اب  هک  تسا  یـسک  نینمؤم  اب  مدرم  نیرتطابترا  اب  دـنک و  وفع  ییاناوت  نتـشاد  اـب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتتشذـگ  اـب  و 

هیاپ رب  مدرم  تقیقح   ) دـننکیم دـشر  اههخاش  اب  دـننآرب و  اههشیر  هک  دوب  دـنهاوخ  هنوگ  نآ  ناتخرد  و  دـنک . ادـیپ  طابترا  تسا  هدـیرب 
.( دننکیم دشر  اهنآ  ساسارب  تسا و  ياهشیر  ياهشزرا  اههداوناخ و 

َفَرَـصَو ِِهتَجاح  ِْتقَو  یف  اِهب  ُهَأَفاک  ِهیخَأ  یلِإ  ِۀَـعینَّصلِاب  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َدارَأ  ْنَم  َو  ًادَـغ ، ِهیَلَع  َمِدَـق  اذِإ  ُهَدَـجَو  ًاْریَخ  ِهیخَِأل  َلَّجَعَت  ْنَمَف 
. ُْهنِم ُرَثْکَأ  َوُه  ام  اْینُّدلا  ِءالَب  ْنِم  ُْهنَع 

(134 .) َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِْهَیلِإ ، ُهَّللا  َنَسْحَأ  َنَسْحَأ ، ْنَمَو  ِةَرِخْآلاَو . اْینُّدلا  َبَرُک  ُْهنَع  ُهَّللا  َجَّرَف  ٍنِمُْؤم  ََۀبْرُک  َسَّفَن  ْنَمَو 

یقالخا عونتم  تافص  تخانش 

یَّتَش  ٍلاصِخ  ُۀَفِْرعَم 
َرابِْکتْسِْإلا َو  ٌۀَمِْعن ، َۀَلِّصلا  َو  ٌةَّوُُرم ، َءافَْولا  َو  ٌۀَنیز ، َْملِْحلا  َّنِإ   - 16

دنک کـمک  دوـخ  ینید  ردارب  هب  ادـخ  يارب  هک  یـسک  دیـسر و  دـهاوخ  نآ  هجیتـن  هب  ادرف  دباتـشب  شردارب  هب  یکین  رد  هـک  یـسک  سپ 
. دنادرگیم رود  وا  زا  ار  اهالب  تسا  هدرک  کمک  هچنآ  زا  شیب  دهدیم و  شاداپ  وا  هب  يدنمزاین  تقو  هب  دنوادخ 

اب هک  یـسک  و  دزاسیم . فرط  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  یتخـس  هودنا و  دنوادخ  دیامن  فرط  رب  ار  ینمؤم  تقـشم  هودنا و  هک  یـسک  و 
. دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  درک و  دهاوخ  یکین  وا  هب  دنوادخ  دنک  یکین  مدرم 

. تسا يدنسپدوخ  ربکت  تمعن و  ناکیدزن  اب  دنویپ  يدرمناوج و  يرادافو  تنیز و  يراد  نتشیوخ  انامه   - 16
(135 .) ٌۀَْبیَر ِقْسِْفلا  ِلْهَأ  َۀََسلاُجم  َو  ٌّرَش ، ِةَءانِّدلا  ِلْهَا  َۀََسلاُجم  َو  ٌۀَطْرَو ، َُّولُْغلا  َو  ٌفْعَض ، َهَفَّسلاَو  ٌهَفَس ، َۀَلَجَْعلا  َو  ٌفَلَص ،

رذوبا هب  رطاخ  یّلست 

ٍّرَذ یبَِأل  ُۀَِیلْسَّتلَأ 
ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق  ِةََذبَّرلا  َیلِإ  ٍّرَذُوبَأ  َجِرْخُأ  اََّمل   - 17

. ٍنْأَش یف  ٍمْوَی  َّلُک  ُهَّللا  َو  يَرت  ْدَق  ام  َرِّیَُغی  ْنَأ  ٌرِداق  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُهاَّمَع ! ای 
. ْمُهَتْعَنَم ام  یلِإ  ْمُهَجَوْحَأ  َو  َكوُعَنَم  امَّع  َكانْغَأ  امَف  َکَنید ، ْمُهَتْعَنَم  َو  ْمُهاْینُد ، ُمْوَْقلا  َکَعَنَم  ْدَق  َو 

اب تساـخرب  تسـشن و  تـسا و  يدـب  تـسپ  دارفا  اـب  ینیــشنمه  تکـاله و  یبلطهداـیز  فعــض و  يدرخیب  يدرخیب و  یگدزباتــش  و 
. ددرگیم مدرم )  ) دیدرت ببس  ناراکنهگ 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دش  دیعبت  هذبر  هب  رذوبا  یتقو   - 17
. تسا يراک  رد  زور  ره  دنوادخ  دهد و  رییغت  تسا  هدمآ  شیپ  وت  يارب  ار  هچنآ  تسا  رداق  گرزب  يادخ  ومع ! يا 

ار وت  هچنآ  زا  هزادنا  هچ  یتشاد . غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  مه  وت  دـندرک و  غیرد  وت  زا  دنتـشاد  دوخ  تسد  رد  هک  ار  ییایند  هورگ ، نیا 
. دندنمزاین یتشاد  غیرد  نانآ  زا  هچنآ  هب  اهنآ  ردقچ  و  يزاینیب ، دندرک  عنم 

ُرِّخَُؤی َعَزَْجلا ال  َو  ًاـقْزِر  ُمِّدَُـقی  ـال  َعَشَْجلا  َّنِإ  َو  ِمَرَْکلاَو ، ِنیّدـلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَـف  ِعَزَْجلا ، َو  ِعَشَْجلا  َنِم  ِِهب  ْذِعَتْـساَو  َرْـصَّنلاَو ، َْربَّصلا  َهَّللا  ِلَئْـساَف 
(136 .) ًالَجَأ
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و تسا ، يدرمناوج  يرادنید و  هجیتن  ربص  هک  رب ، هاـنپ  ادـخ  هب  ییابیکـشان  صرح و  زا  نک و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  يزوریپ  ربص و 
. درک دهاوخن  رود  ار  گرم  ییابیکشان  دزادنایمن و  شیپ  ار  يزور  صرح 

یقالخا ياهيدب  مهدزای : لصف 

سفن ياوه  زا  زیهرپ 

يوَْهلا  ُءاقِّتِإ 
(137 .) ُراَّنلا اَهُداعیم  َو  َُۀلالَّضلا  اَهُعامِج  یتَّلا  َءاوْهَْألا  ِهِذه  اوُقَّتِإ   - 1

. دیزیهرپب تسا  شتآ  نآ  نایاپ  یهارمگ و  نآ  لصاح  هک  یناسفن  ياهاوه  نیا  زا   - 1

ایند هب  یگتفیرف 

اْینُّدلاب ُراِرتْغِْإلَأ 
اَهل َءاَقب  اْینُد ال  ِةََّذل  َلْهَأ  ای   - 2

(138 .) ٌقْمُح ٍِلئاز  ٍّلِِظب  ًاراِرتْغا  َّنِإ 
. تسا تقامح  دوریم  نایم  زا  هک  ياهیاس  هب  ندش  هتفیرف  درادن . یماود  تذل  نیا  ایند ! تذل  لها  يا   - 2

اهيدب زا  زیهرپ 

ِتائِّیَّسلا  ُباِنتْجِإ 
(139 .) ُرِذَتْعَی َو  ُءیُسی  ٍمْوَی  َّلُک  ُِقفانُْملاَو  ُرِذَتْعَی ، َو ال  ُءیُسی  َنِمْؤُْملا ال  َّنِإَف  ُْهنِم ، ُرِذَتْعَت  امَو  َكاَّیِإ   - 3

زور ره  قفانم  اما  دـهاوخیمن ، مه  شزوپ  هجیتن ) رد   ) دـنکیمن و يدـب  نمؤم  هک  زیهرپب ، نک  یهاوخرذـع  یهاوخب  هچنآ  ماـجنا  زا   - 3
. دهاوخیم شزوپ  دنکیم و  يدب 

؟ تسیک لیخب 

؟ ُلیخَْبلا ِنَم 
(140 .) ِمالَّسلِاب َلَِخب  ْنَم  ُلیخَْبلَأ   - 4

. دزرو لخب  ندرک  مالس  رد  هک  تسا  یسک  لیخب   - 4

نارگید اب  نخس  دیلک 

ِمالَْکلا  ُحاتْفِم 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  ُهَّللا ؟ َكافاع  َْتنَأ  َْفیَک  ًءاِدْتبِإ : ٌلُجَر  َُهل  َلاق   - 5

مالـسلا هیلعماما  دهد . یتمالـس  دنوادخ  تسا ، روطچ  امـش  لاح  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ندرک  مالـس  نودـب  يدرم   - 5
: دومرف

(141 .) َمِّلَُسی یَّتَح  ٍدَح  َِأل  اُونَذَْأت  ال  ُهَّللا ، َكافاع  ِمالَْکلا ، َْلبَق  ُمالَّسلا 
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متس كرت 

ِْملُّظلا  ُكَْرت 
: ُمالَّسلاامِهیَلَع ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهْنبِِإل  َلاق   - 6

(142 .) َّزَع َو  َّلَج  َهَّللا  اَّلِإ  ًارِصان  َکیَلَع  ُدِجَیال  ْنَم  َْملُظ  َو  َكاَّیِإ  َّیَُنب ! َْيأ 
: دومرف مالسلا  هیلعنیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلعنیسح  اما   - 6

. زیهرپب درادن  وت  ربارب  رد  گرزب  يادخ  زج  يروای  هک  یسک  هب  ملظ  زا  مدنزرف ! يا 

هانگ راثآ 

ِْبنَّذلا  ُراثآ 
اِمل َعَرْسَأ  َو  وُجْرَی  اِمل  َتَْوفَأ  َناک  ِهَّللا  ِۀَیِصْعَِمب  ًاْرمَأ  َلَواح  ْنَم   - 7

. دنک مالس  ات  دیهدن  نتفگ  نخس  هزاجا  یسک  هب  دهد . یتمالس  وت  هب  دنوادخ  تسا ، مدقم  نتفگ  نخس  رب  ندرک  مالس 
نماد رتدوز  دسرتیم  هچنآ  زا  دوریم و  شتـسد  زا  رتدوز  دراد ، دـیما  هچنآ  هب  دزرو  تردابم  يراک  هب  ادـخ  تیـصعم  اب  هک  یـسک   - 7

(143 .) ُرَذْحَی دهاوخ  نآ  ریگ 

ناهاشداپ تافص  نیرتدب 

ِكُولُْملا  ِلاصِخ  ُّرَش 
(144 .) ِءاطْعِْإلا َْدنِع  ُلُْخْبلاَو  ِءافَعُّضلا ، یَلَع  ُةَوْسَْقلاَو  ِءادْعَْألا ، َنِم  ُْنبُْجلَأ  ِكُولُْملا : ِلاصِخ  ُّرَش   - 8

. تسا ششخب  ماگنه  هب  يرظن  گنت  لخب و  و  نافیعض ، رب  یلد  تخس  و  نانمشد ، زا  سرت  نارادمامز ،)  ) ناهاشداپ تافص  نیرتدب   - 8

یقالخا ياهدیابن 

ِۀَّیِْقلُْخلا یِهاوَّنلا 
. ُكِرُْدتال اِمل  ْضَّرَعَتَت  الَو  ُقیُطت  الام  ْفَّلَکَتَتال   - 9

. ُدیفَتْسَت ام  ِرْدَِقب  ّالِإ  ْقِْفُنت  َو ال  َهیَلَع  ُرِدْقَت  اِمب ال  ْدِعَت  الَو 
. دش

. شابن یسریمن  نآ  هب  هچنآ  یپ  رد  ریذپن و  يرادن  ار  نآ  ناوت  هک  يراک   - 9
. نکن جرخ  يوشیم  دنمهرهب  هک  ياهزادنا  هب  زج  هدن و  هدعو  يرادن  ییاناوت  هچنآ  ماجنا  رب  و 

. َْتعَنَص ام  ِرْدَِقب  ّالإ  ِءازَْجلا  َنِم  ُْبلْطَت  الَو 
. ِهَّللا ِۀَعاط  ْنِم  َْتِلن  اِمب  ّالِإ  ْحَْرفَت  الَو 

(145 .) ًالْهَأ َُهل  َکَسْفَن  َْتیَأَر  ام  ّالِإ  ْلَوانَتَت  َو ال 

ردپ زا  مارح  تعاطا 

ِبَْألا  ِنَع  ُۀَمَّرَحُْملا  ُۀَعاَّطلَأ 
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: ِصاْعلا ِْنبوِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 10
؟ یّنِم ٌْریََخل  یبَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  ِنیّفِص  َمْوَی  یبَأ  َو  یُنِلتاُقت  َو  ِءامَّسلا  ِلْهَأ  یلِإ  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُّبَحَأ  ّینَأ  ُمَْلعَتَأ 

ْعِطَأ یل : َلاق  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َّیبَّنلا  َّنِإ  َلاق : َو  َرَذْعَتْساَف 
، هاوخن شاداپ  ياهدرک  لمع  هک  ياهزادنا  هب  زج  و 

، درگن نامداش  ياهدیسر  ادخ  تعاطا  زا  هچنآ  هب  زج  و 
. نکن تفایرد  یتسه  نآ  هتسیاش  هک  ياهزادنا  هب  زج  و 

: دومرف صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 10
نم زا  مردپ  مسق  ادخ  هب  یگنجیم و  نیفـص  رد  مردپ  نم و  اب  وت  متـسه و  نامـسآ  لها  دزن  نیمز  لها  نیرتبوبحم  نم  هک  ینادیم  ایآ 

؟ تسا رترب 
: ُمالَّسلا ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  َكابَأ : تردپ  زا  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفگ : دروآ و  رذع  هللادبع 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلْوَق  َو  ( 146 «) امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیلام  یب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ  َو   » یلاعَت ِهّللا  َلْوَق  َْتعِمَـس  امَأ 
(147 «) ِِقلاْخلا ِۀَیصْعَم  یف  ٍقُولْخَِمل  َۀَعاط  ال   » َُهلْوَق َو  ِفوُْرعَْملا » ِیف  ُۀَعاَّطلَأ  ُۀَعاَّطلا ، اَمَّنِإ   » ِِهلآَو

تبیغ زا  زیهرپ 

ِۀَبیْغلا ُءاقِّتِإ 
: ًالُجَر َباتْغا  ٍلُجَِرل  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 11

: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نک . تعاطا 
اهنآ زا  يزروكرش  نم  هب  يرادن  یهاگآ  نآ  زا  هک  يزیچ  هرابرد  ات  دنراداو  ار  وت  رگا  : » دومرف هک  يدینـشن  ار  یلاعت  يادخ  نخـس  ایآ 

و تساهیبوخ » رد  تعاطا  اهنت  رداـم  ردـپ و  زا  تعاـطا  : » دومرف هک  يدینـشن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  و  نکن » تعاـطا 
»؟ دوش تعاطا  ادخ  اب  تفلاخم  اب  یقولخم  هک  تسین  اور  : » دومرف هک  وا  رگید  نخس 

: دومرف درکیم  تبیغ  يرگید  درم  زا  هک  يدرم  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 11
(148 .) ِراَّنلا ِبالِک  ُمادِإ  اهَّنِإَف  ِۀَبیْغلا ، ِنَع  َّفُک  اذه  ای 

. تسا منهج  ياهگس  شروخ  تبیغ  هک  نکن  تبیغ  درم  يا 

يداصتقا قالخا  : مهدزاود لصف 

يدنمزآ ششخب و 

ُلُْخْبلا  َو  ُدوُْجلَأ 
(149 .) ًادَغ ِهِّبَر  یلِإ  َمِدَق  اذِإ  ُهَدَجَو  ًاْریَخ  ِهیخَِأل  َلَّجَعَت  ْنَمَو  َلِذَر ، َلَِخب  ْنَم  َو  َداس ، َداج  ْنَم   - 1

رب هک  تمایق  يادرف  دزرو  یکین  شردارب  يارب  هک  یسک  دوش و  راوخ  دزرو  لخب  هک  یسک  ددرگ و  گرزب  دنک  ششخب  هک  یـسک   - 1
. دباییم ار  نآ  دوشیم  دراو  شراگدرورپ 

ششخب نامز 
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ِدوُْجلا ُنَمَز 
اِهب ْدُجَف  اْینُّدلا  ِتَداج  اذِإ   - 2

ْتَّلَفَتَت  ْنَأ  َْلبَق  ًاّرَط  ِساَّنلا  یَلَع 
. دورب تسد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  شخبب  مدرم  رب  یکین  هب  ار  نآ  دروآ  يور  وت  رب  ایند  یتقو   - 2

ْتَلَْبقَأ  َیِه  اذِإ  اهینُْفی  ُدوُْجلا  اَلَف 
(150) ْتَّلََوت ام  اذِإ  اهیْقُبی  ُلُْخْبلا  َالَو 

ریگهرهب دوخ  لام  زا 

َِکلام  ْنِم  ْدِفَتْسِإ 
. ِِهباسِِحب ُذوُخْأَْملَأ  ِِهب ، ََبلاطُْملا  َْتنَأ  َنوُکَت  َو  َكِْریَِغل  ًةَْریخَذ  َنوُکَیَف  َكَدَْعب  ُهْقِْفُنت  الَف  ًاقِْفنُم  َُهل  َْتنُک  ََکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َُکلام   - 3

(151 .) َکَلُکْأَی ْنَأ  َْلبَق  ُْهلُکَف  َْکیَلَع ، یْقبَیال  َو  َُهل  یْقبَتال  َکَّنَأ  ْمَلْعِإ 
. درادیم هگن  ار  نآ  لخب  دنکیم  تشپ  یتقو  هن  دربیم و  نیب  زا  ار  نآ  ششخب  دروآیم  ور  ایند  یتقو  هن 

دش و دهاوخ  يرگید  هیامرـس  هک  راذگن  دوخ  زا  دعب  يارب  ار  نآ  سپ  ياهدرک ، دوبان  ار  نآ  دوشن  فرـص  تدوخ  يارب  وت  لام  رگا   - 3
. یشاب نآ  باسح  يوگ  خساپ  دیاب  هدوب و  نآ  هبساحم  راتفرگ  ترخآ  رد  وت 

رد ار  لام  . ) دروخب ار  وت  هک  نآ  زا  لبق  روخب  ار  نآ  سپ  دنام . دـهاوخ  رادـیاپ  وت  يارب  لام  هن  ینامیم و  یقاب  لام  يارب  وت  هن  هک  نادـب 
.( دروآرد دوخ  تمدخ  رد  ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نک  فرص  دوخ  ترخآ  ایند و  حلاصم  هار 

(152 .) َکَلُکْأَی ْنَأ  َْلبَق  ُْهلُک  َو  َکیَلَع  یْقبَیال  ُهَّنِإَف  ِهیَلَع  َْقبَت  الَف  َُهل ؛ َْتنُک  ََکل ، ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َُکلام   - 4
و دنام ، دهاوخن  یقاب  وت  يارب  هک  نامن  یقاب  نآ  تمدـخ  رد  سپ  دوب ، یهاوخ  نآ  تمدـخ  رد  وت  دـشابن  وت  تمدـخ  رد  وت  لام  رگا   - 4

. دروخب ار  وت  هک  نآ  زا  شیپ  روخب  ار  نآ 

؟ تسا مادک  لام  نیرتهب 

؟ ِلاْملا ُْریَخ  ام 
. ٌرِهَْتنُم ٌرِعاش  ُهَّنَأ  َُهل : َلیقَف  ٍرانید . ِۀـَئاِمََعبْرَأ  ُمـالَّسلاِهیَلَع  ُهاـطْعَأَف  ِۀَْـنیدَْملا  َنِم  ُناوْرَم  ُهَجَرْخَأ  اََّمل  ُمـالَّسلا  ِهیَلَع  َْنیَـسُْحلا  یَتَأ  َقَدْزَرَْفلا  َّنِإ   - 5

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف 
یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َباثَأ  ْدَقَو  َکَضْرِع ، ِِهب  َْتیَقَو  ام  َِکلام  َْریَخ  َّنِإ 

مالسلا هیلعماما  هب  داد . وا  هب  رانید  دصراهچ  ترضح  دمآ و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دزن  درک  نوریب  هنیدم  زا  ار  قدزرف   ، ناورم یتقو   - 5
: دومرف باوج  رد  ترضح  دیدرک . کمک  وا  هب  امش  تسا و  یکاته  رعاش  قدزرف  دش  ضرع 

راعـشا زا  ات   ) داد شاداپ  ریهز  نب  بعک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ینک . ظفح  نآ  اب  ار  دوخ  يوربآ  هک  تسا  نآ  وت  لاـم  نیرتهب 
( دنامب ناما  رد  وا  نهوم 

(153 «) یّنَع ُهَناِسل  اوُعَْطقِإ   » ٍسادْرَم ِْنب  ِساَّبَع  یف  َلاقَو  ٍْریَهُز ، َْنب  َْبعَک  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا 

يزور شیازفا 

ِقْزِّرلا  ُدایِدْزِإ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3167 

http://www.ghaemiyeh.com


(154 .) ُهَمِحَر ْلِصَْیلَف  ِِهقْزِر  یف  َداُزی  َو  ِِهلَجَأ  یف  َأَْسُنی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم   - 6
. دنک محر  هلص  ددرگ  دایز  شايزور  ینالوط و  شرمع  دراد  تسود  هک  یسک   - 6

يزور بسک  بادآ 

ِقْزِّرلا  ِبَلَط  ُبادآ 
: ٍلُجَِرل ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 7

ِرَدَْقلا یَلَع  ْلِکَّتَت  الَو  ِِبلاْغلا ، َداهِج  ِقْزِّرلا  ِیف  ْدِهاُجت  اذه ال  ای 
. دینک هاتوک  نم  زا  ار  شنابز  وا ) هب  لام  نداد  اب  : ) دومرف سادرم  نب  سابع  هرابرد  و 

: دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 7
رب مه  هزادنانآ  و  یهلا ) ریدقتهن  تسوت و  شالت  ورگ  رد  وتقزر  هزادنا  ایوگ  هک   ) نکن شالت  هزادـنا  زا  شیب  يزور  بسک  رد  درم ! يا 

. ٍِملْسَتْسُم َلاکِّتِإ  دامتعا  رَدق 
َو ٌموُسْقَم ، َقْزِّرلا  َّنِإ  َو  ًالْـضَف ، ٍِبلاِجب  َصْرِْحلا  َال  َو  ًاقْزِر ، ٍۀَِـعناِمب  ُۀَّفِْعلا  َْسَیل  َو  ِۀَّفِْعلا ، َنِم  ِبَلَّطلا  ِیف  َلامْجِْإلا  ُو  ِۀَّنُّسلا ، َنِم  ِقْزِّرلا  َعابِّتا  َّنِإَف 

(155 .) ِمَثْأَْملا ُبَلَط  ِصْرِْحلا  ُلامِْعتْسا  َو  ٌمُوتْحَم ، َلَجَْألا 

یلام تساوخ  رد  طیارش 

َِۀلَأْسَْملا ُِطئارَش 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  َُهلَأَسَف ، ٌلُجَر  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َءاج   - 8

.( دیسر دهاوخ  مه  شالت  نودب  تسا  رّدقم  هچ  ره  يرب  نامگ  و   ) یشاب هتشادن  یشالت  هک  نکن 
يدـنمزآ تسین و  يزور  ندیـسر  عنام  ییاسراپ  تسا . ییاسراپ  ندوب  نآ  یپ  رد  راصتخا  هب  تسا و  تنـس  زا  نتفر  يزور  لابند  هب  انامه 

 . تسا هانگ  بلط  يدنمزآ  تسا و  یمتح  گرم  نامز  تسا و  هدش  میسقت  صاخ ) هزادنا  هب   ) يزور انامه  دنکیمن . دایز  يزور  بلج 
: دومرف ترضح  درک . یلام  تساوخ  رد  وا  زا  دمآ و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دزن  يدرم   - 8

. ٍۀَعِطْقُم ٍَۀلامَحْوَأ  ٍِعقْدُم ، ٍْرقَف  َْوأ  ٍح ، ِداف  ٍمْرُغ  یف  ّالِإ  ُحَلْصَت  ََۀلَأْسَْملا ال  َّنِإ 
(156 .) ٍرانید ِۀَئاِِمب  َُهل  مالسلا  هیلعَرَمَأَف  َّنُهیادحِإ . یف  َّالِإ  ُْتئِجام  ُلُجَّرلا : َلاقَف 

؟ مینک تساوخ  رد  یسک  هچ  زا 

؟ ُلَئْسَن ْنَم 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  ًۀَجاح . َُهلَأْسَی  ْنَأ  ُدیُری  ِراْصنَْألا  َنِم  ٌلُجَر  ُمالَّسلاِهیَلَع  َْنیَسُْحلا  َءاج   - 9

. ُهَّللا َءاش  ْنِإ  َكَّراس  ام  اهیف  ٍتآ  ّینِإَف  ٍۀَْعقُر ، یف  َکَتَجاح  ْعَفْرا  َو  َِۀلَأْسَْملا ، َِۀلِْذب  ْنَع  َکَهْجَو  ْنُص  ِراْصنَْألا ! اَخَأ  ای 
. دشاب ناوت  زا  جراخ  هک  یلام  دهعت  يادا  ای  دیدش  یتسدگنت  ای  نیگنس  یتمارغ  تخادرپ  رد  رگم  تسین  حالص  نارگید  زا  تساوخ  رد 
. دنداد وا  هب  رانید  دص  داد  روتسد  ترضح  هاگ  نآ  مدماین . دروم  هس  نیا  زا  یکی  يارب  زج  مه  نم  درک : ضرع  هدننک  تساوخ  رد  درم 

: دومرف ترضح  دریگب . کمک  وا  زا  تساوخیم  دمآ و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دزن  راصنا  هورگ  زا  يدرم   - 9
لمع نآ  هب  هللاءاـشنا  مه  نم  سیونب ، ياهماـن  رد  ار  دوـخ  تجاـح  رادـهگن و  يروـضح  تساوـخ  رد  زا  ار  تیوربآ  يراـصنا ! ردارب  يا 

. يدرگ داش  هک  ياهنوگ  هب  درک  مهاوخ 
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، َۀَْـعقُّرلا ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َأَرَق  اَّمَلَف  ٍةَرَْـسیَم  یلِإ  ینُرُْظنَی  ُهْمِّلَکَف  یب ، َّحـَلَأ  ْدَـق  َو  ٍرانید  ِۀـَئاِم  َسْمَخ  َّیَلَع  ٍنالُِفل  َّنِإ  ِهَّللا ! ِدـْبَع  ابَأ  ای  َبَتَکَف 
: َُهل ُمالَّسلاِهیَلَع  َلاقَو  ٍرانید  َْفلَأ  اهیف  ًةَّرُص  َجَرْخَأَف  ِِهلِْزنَم  یلِإ  َلَخَد 

: ٍۀَثالَث ِدَحَأ  یلِإ  ّالِإ  َکَتَجاح  ْعَفَْرت  َو ال  َكِرْهَد ، یلَع  اِهب  ْنِعَتْساَف  ٍۀَئاِم  َسْمَخ  اَّمَأ  َو  َکَْنیَد ، اِهب  ِْضقاَف  ٍۀَئاِم  َسْمَخ  اَّمَأ 
. ٍبَسَح َْوأ  ٍةَّوُُرم  َْوأ  ٍنید  يذ  یلِإ 

َُهل َُهلُْذبَت  ْنَأ  َکَهْجَو  ْمِرُْکت  َْمل  َکَّنَأ  ُمَْلعَیَف  ِبَسَْحلا  ُوذ  اَّمَأ  َو  ِِهتَّوُرُِمل ، ییْحَتْسَی  ُهَّنِإَف  ِةَّوُرُْملا  ُوذ  اَّمَأ  َو  ُهَنید ، ُنوُصَیَف  ِنیّدلا  ُوذ  اَّمَأَف 
ات وگب  وا  هب  دراد  رارـصا  نآ  نتفرگرب  تسا و  راکبلط  نم  زا  رانید  دصناپ  ینالف  هللادبعابا ! يا  تشون : ياهمان  رد  هدننک  تساوخ  رد  درم 

رازه هک  دروآ  ياهسیک  تفر و  لزنم  هب  دناوخ  ار  همان  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو  دهد . تلهم  نم  هب  منک  ادیپ  یلام  ییاناوت  هک  ینامز 
: دومرف وا  هب  داد و  دنمزاین  درم  هب  ار  همه  دوب . نآ  رد  رانید 

: نکن تساوخ  رد  سک  هس  نیا  زا  یکی  زا  زج  نک و  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  رگید  رانید  دصناپ  اب  زادرپب و  ار  دوخ  ماو  نآ  رانید  دصناپ  اب 
. رادهداوناخ لیصا و  ای  تّورم و  بحاص  ای  رادنید  درم 

زا دراد  هک  یتّورم  رطاخ  هب  تّورم  اب  ناسنا  دـنکیم و  ظفح  ار  شنید  اهنآ  هب  کمک  اـب  نارگید ، تساوخرد  ماـگنه  هب  رادنید  درف  اـما 
َكَّدُرَی ْنَأ  َکَهْجَو  ُنوُصَی  َوُهَف  َِکتَجاح ، یف  يوربآ  زا  يدرک  هک  یتساوخرد  اب  وت  هک  دنادیم  لیصا  ناسنا  دراد و  مرش  ندرکن  کمک 

(157 .) َِکتَجاح ِءاضَق  ِْریَِغب 

دنمزاین هب  تبثم  خساپ 

ِۀَجاْحلا ِبِحاص  َُۀباجِإ 
(158 .) ِهِّدَر ْنَع  َکَهْجَو  ْمِرْکَأَف  َِکلاؤُس ، ْنَع  ُهَهْجَو  ْمِرُْکی  َْمل  ِۀَجاْحلا  ُبِحاص   - 10

. رادهاگن وا  ندرکن  در  اب  ار  دوخ  يوربآ  وت  سپ  تشادن ، هاگن  وت  زا  تساوخرد  اب  ار  دوخ  يوربآ  دنمزاین ،  - 10

كاپ ششخب 

ُۀَبِّیَّطلا ُۀَّیِطَْعلَأ 
: ُمالُّسلاِهیَلَع َلاق  اذَک . َو  اذَک  َقَتْعَأ  َو  اذَک  َو  اذَِکب  َمْوَْیلا  َقَّدَصَت  ٍِرماع  َْنب  ِهَّللاَْدبَع  َّنِإ  ُمالَّسلاِهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  َلیق   - 11

. دنکیم ظفح  ار  وت  يوربآ  يراد ، هک  يزاین  ندروآرب  اب  يدراذگهیام و  دوخ 
: دومرف ترضح  درک . دازآ  هدنب  هزادنا  هچ  داد و  هقدص  هزادنا  هچ  رماع  نب  هللادبع  زورما  دش : هتفگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب   - 11

اهیف َّرَبْغا  َو  ُُهنیبَج  اهیف  َقِرَع  ْنَم  ُۀَقَدَص  ُۀَبِّیِّطلا  ُۀَـقَدَّصلا  اَمَّنِإ  َقَرَـس ، اِمب  ُقَّدَـصَتَی  َُّمث  َّجاْحلا  ُقِرْـسَی  يذَّلا  ِلَثَمَک  ٍِرماع ، ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُلَثَم  امَّنِإ 
(159 .) ُهُهْجَو

ینید ناردارب  هب  نداد  اذغ  شزرا 

ِناوْخِْإلا  ِماعْطِإ  ُباوَص 
. ِساَّنلا َنِم  ًاُقفُأ  َِقتْعُأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًاِملْسُم  ًاخَأ  َمِعُْطا  ِْنَئل   - 12

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ُُقفُْألا ؟ ِمَکَو  َلیق 
(160 .) ٍفالآ َةَرَشَع 

شـشخب هک  یلاح  رد  دـهدیم ، هقدـص  تسا  هدـیدزد  هچنآ  زا  ددزدیم و  ادـخ  هناخ  رئاز  زا  هک  تسا  یـسک  لَثَم  رماع  نب  هللادـبع  لَـثَم 
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نآ شالت  یعس و  اب  لالح و  هار  زا  . ) دوش دولآدرگ  وا  هرهچ  دنک و  قرع  شایناشیپ  نآ  لیصحت  هار  رد  هک  تسا  یسک  شـشخب  كاپ ،
.( دشخبب دروآ و  تسد  هب  ار 

. منک دازآ  ار  هدرب  زا  قفا  کی  هک  تسا  نیا  زا  رتینتشاد  تسود  نم  دزن  مهد  اذغ  مناملسم  ردارب  کی  هب  رگا   - 12
: دومرف ترضح  تسا ؟ رفن  دنچ  هدرب  زا  قفا  کی  دش  هتفگ 

. رفن رازه  هد 

ششخب شریذپ  رثا 

ِءاطَْعلا ِلُوبَق  َُرثَأ 
(161 .) ِمَرَْکلا یَلَع  َکَناعَأ  ْدَقَف  َكَءاطَع  َِلبَق  ْنَم   - 13

. تسا هدرک  يرای  دوخ  هب  ندیشخب  رب  ار  وت  دریذپب ، ار  وت  ششخب  هک  یسک   - 13

یلام هظعوم  کی 

ٌۀَِّیلام ٌۀَظِعْوَم 
ًۀَْسیفَن ُّدَُعت  اْینُّدلا  ِنُکَت  ْنِإَف   - 14

ُلَْبنَأ  َو  یلْعَأ  ِهَّللا  ِباَوث  ُرادَف 
ْتَأِْشنُأ  ِتوَْمِلل  ُناْدبَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
ُلَْضفَأ  ِهَّللا  ِیف  ِْفیَّسلِاب  ٍءِْرما  ُْلتَقَف 

ًارَّدَقُم ًامَسَق  ُقازْرَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
ُلَمْجَأ  ِقْزِّرلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَف 

اهُعْمَج ِكْرَّتِلل  ُلاْومَْألا  ِنُکَت  ْنِإ  َو 
(162) ُلَْخبَی ُءْرَْملا  ِِهب  ٍكوُْرتَم  ُلاب  امَف 

سپ دناهدش ، هدـیرفآ  گرم  يارب  اهندـب  رگا  تسا و  رتدنمـشزرا  رترب و  دـنوادخ  تشهب  اما  دوشیم ، هدرمـش  دنمـشزرا  ایند  رگا   - 14
رتابیزيزور بسک  رد  درم  ندـیزرون  صرح  سپ  دـنراد ، ینیعم  هزادـنا  اهيزور  رگا  و  تسا . رتهب  ادـخ  هار  رد  ریـشمش  اب  ندـش  هتـشک 

. دزرو لخب  نآ  هب  دنکیم  كرت  درم  ار  هچنآ  ارچ  سپ  تساهنآ ، كرت  يارب  لاوما  يروآعمج  رگا  و  تسا .

اههظعوم اهتمکح و  مهدزیس : لصف 

يزاینیب تزع و 

ینِْغلا  َو  ُّزِْعلَأ 
(163 .) انَطْوَتْساَف َلُّکَوَّتلا  اَیِقَلَف  ِنالوُجَی ، اجَرَخ  ینِْغلا  َو  َّزِْعلا  َّنِإ   - 1

؟ تسیک ملاع 

؟ ُِملاْعلا ِنَم 
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(164 .) ُُهباوَص ُُرثْکَی  ْنَم  ُِملاْعلا  امَّنِإ  َو  ِبْجُْعلا  َنِم  َّنَُجی  ْنَأ  َکَشْوََأل  َباصَأ  َو  َنَسْحَأ  َلاق  ام  ُّلُک  َِملاْعلا  َّنَأ  َْول   - 2
. دنداد رارق  دوخ  نطو  ار  اجنآ  دندیسر ، لکوت  هب  یتقو  دنتشگیم ، دندرک و  تکرح  يزاین  یب  تزع و   - 1

تسرد ياههتفگ  هک  تسا  یـسک  ملاع  هکلب  دریگ ، ارف  ار  وا  بجع  هک  تسا  کیدزن  دشاب ، تسرد  وکین و  دیوگب  هچ  ره  ملاع  رگا   - 2
دشاب دایز  وا 

يراد نتشیوخ  تردق و 

ُۀَظیفَْحلا َو  ُةَرْدُْقلَأ 
(165 .) ِِهنْأَِشب ُمَلْعَأ  ُءْرَْملَأ  َۀَظیفَْحلا ، ُبِهُْذت  ُةَرْدُْقلَأ   - 3

. تسا نارگید  زا  رتهاگآ  دوخ  لاوحا  هب  درم  دربیم و  نیب  زا  ار  يراد  نتشیوخ  تردق ،  - 3

یهاوخرذع زا  يزاینیب 

ِراِذتْعِْإلا َنِم  ُۀَْینُْغلَأ 
(166 .) ًارِذاع ٍِبئاع  ِّلُک  َعَم  ْمَدْعَی  َْمل  ًاِبئاع  ٍدَحَِأل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم   - 4

. دنک یهاوخرذع  يریگبیع  ره  اب  درادن  يزاین  دشابن  يرگید  يوج  بیع  هک  یسک   - 4

يرابجا ینتورف 

ٌيِْربَج  ٌعوُضُخ 
(167 .) ُتْوَْملا َو  ُضَرَْملاَو  ُْرقَْفلَا  ٍءْیَِشل : ُهَسْأَر  َمَدآ  ُْنبا  َعَضَو  ام  ٌۀَثالَث  الَْول   - 5

. گرم يرامیب و  رقف و  دروآیمن : نییاپ  يزیچ  يارب  ار  دوخ  رس  مدآ  دنزرف  دوبن  زیچ  هس  نیا  رگا   - 5

مدرم نیرتراوگرزب 

ِساَّنلا  ُفَرْشَأ 
؟ ِساَّنلا ُفَرْشَأ  ْنَم  ُمالَّسلاِهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  ٌلُجَر  َلاق   - 6

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف 
(168 .) َظَقُوی ْنَأ  َْلبَق  َظَْقیَتْسا  َو  َظَعُوی ، ْنَأ  َْلبَق  َظَعَّتِإ  ْنَم 

: دومرف ترضح  تسیک ؟ مدرم  نیرتراوگرزب  درک : ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  يدرم   - 6
. دوش رادیب  دننک  شرادیب  هک  نآ  زا  شیپ  دریگ و  دنپ  دوش  هظعوم  هک  نآ  زا  شیپ  هک  یسک 

اهبنارگ دنپ 

ٌۀَمِّیَق ٌۀَظِعْوَم 
ُتْمَّصلا َو  ٌةَدابِع ، ُنَسَْحلا  ُْقلُْخلا  َو  ٌۀـَبِرَْجت ، ُلَـمَْعلا  َو  ٌۀَـقادَص ، ُۀـَنوُعَْملا  َو  ٌۀـَبارَق ، ُراوِْجلا  َو  ٌۀـَنامَأ ، ُّرِّسلا  َو  ٌزْجَع ، ُبْذِْـکلا  َو  ٌّزِع ، ُقْدِّصلَأ   - 7

(169 .) ٌُّبل ُْقفِّرلا  َو  ًینِغ ، ُءاخَّسلا  َو  ٌْرقَف ، ُّحَّشلاَو  ٌْنیَز ،
هبرجت و لـمع  تیمیمـص و  نداد  يراـی  يدـنواشیوخ و  یگیاـسمه  تناـما و  زار  تسا و  یناوتاـن  ییوـگغورد  تّزع و  ییوگتـسار   - 7
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. تسا يدنمدرخ  ارادم  يزاین و  یب  ششخب  رقف و  عمط  تنیز و  توکس  تدابع و  بوخ  قالخا 

قح شریذپ  ياههناشن 

ِقَْحلا  ِلُوبَق  ُِمئالَع 
ِِملاْعلا ِِلئالَد  ْنِم  َو  ِرْکِْفلا ، ِلْهَأ  ِْریَِغل  ُةارامُْملَأ  ِلْهَْجلا  ِبابْـسَأ  ِتاـمالَع  َنِم  َو  ِلوُقُْعلا ، ِلـْهَأ  یلِإ  ُسُولُْجلَأ  ِلُوبَْقلا  ِتاـمالَع  ِلـِئالَد  ْنِم   - 8

(170 .) ِرَظَّنلا ِنُونَف  ِِقئاقَِحب  ُهُْملِع  َو  ِِهْثیدَِحل  ُهُداِقْتنِإ 
رکف و لها  هک  تسا  یناسک  اب  عازن  لادج و  ینادان  ياههناشن  زا  تسا و  هشیدنا  لقع و  نابحاص  اب  نتسشن  قح  شریذپ  ياههناشن  زا   - 8

. دشاب هاگآ  رظن  هشیدنا و  ياهشور  هب  دنک و  دقن  ار  دوخ  نخس  هک  تسا  نیا  یسک  ندوب  ملاع  ياههناشن  زا  دنتسین و  هشیدنا 

هدنب يریگلفاغ 

ِْدبَْعلا ُجارِْدتْسِإ 
(171 .) َرْکُّشلا ُهَُبلْسَی  َو  َمَعِّنلا  ِهیَلَع  َُغبْسَی  ْنَأ  ِهِْدبَِعل  ُهَناْحبُس  ِهَّللا  َنِم  ُجارِْدتْسِْإلَأ   - 9

. دریگب وا  زا  ار  يرازگ  رکش  قیفوت  دهد و  ناوارف  تمعن  وا  هب  هک  تسا  نیا  شاهدنب  هب  تبسن  هزنم  يادخ  يریگلفاغ   - 9

تمعن رکش 

ِۀَمْعِّنلا ُرْکُش 
(172 .) ًۀَِفنآ ًۀَمِْعن  یضَتْقَی  ٍۀَِفلاس  ٍۀَمِْعِنل  َكُرْکُش   - 10

. ددرگیم هدنیآ  تمعن  ببس  هتشذگ  تمعن  يارب  وت  يرازگرکش   - 10

لقع لامک  لماوع 

ِلْقَْعلا  ِلامَک  ُبابْسَأ 
(173 .) ِّقَْحلا ِعابِّتِاب  َّالِإ  ُلْقَْعلا  ُلُمْکَیال   - 11

. قح زا  يوریپ  هب  رگم  دوشیمن  لماک  لقع   - 11

ایند یتسپ 

اْینُّدلا ُناوَه 
(174 .) َلِیئارْسِإ یَنب  ایاَغب  ْنِم  ٍّیَِغب  یلِإ  َيِدْهُأ  اَّیِرَکَذ  َْنب  یَیْحَی  َْسأَر  َّنَأ  ِهَّللا  یَلَع  اْینُّدلا  ِناوَه  ْنِم  َو   - 12

. دش هیده  لیئارساینب  راکانز  نانز  زا  ینز  هب  ایرکز  دنزرف  ییحی  هدیرب  رس  هک  سب  نیمه  دنوادخ  دزن  ایند  یتسپ  زا   - 12

هانگ زا  رتدب  رذع 

ِْبنَّذلا  َنِم  ُءَوْسَأ  ٌراِذتْعِإ 
(175 .) ُْهنِم ِراِذتْعِْإلا  َنِم  ُنَسْحَأ  ٍْبنَذ  َّبُر   - 13

. دشاب رتهب  یهاوخ  رذع  زا  هک  یهانگ  اسب  هچ   - 13
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ناگدنب يزور 

ِدابِْعلا ُقازْرَأ 
(176 .) ٍرَدَِقب اهُطُْسبَی  َو  ٍرَدَِقب  ُهَّللا  اُهلِّزَُنی  ِۀَِعباّرلا ، ِءامّسلا  ِیف  ِدابِْعلا  ُقازْرَأ   - 14

. دنادرگیم هدرتسگ  لزان و  دوخ  ریدقت  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا و  مراهچ  نامسآ  رد  ناگدنب  يزور   - 14

نآرق نطاب  رهاظ و 

ُُهنِطاب  َو  ِنآرُْقلا  ُرِهاظ 
(177 .) ٌقیمَع ُُهنِطاب  َو  ٌْقینَأ  ُهُرِهاظ  ُنآرُْقلَأ   - 15

. دراد قیمع  ینطاب  هتسارآ و  يرهاظ  نآرق   - 15

نآرق تاجرد 

ِنآرُْقلا  ُِبتارَم 
: َءایْشَأ ِۀََعبْرَأ  یلَع  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُباتِک   - 16

ِِقئاقَْحلا  َو  ِِفئاطَّللا ، َو  ِةَراشِْإلا ، َو  ِةَرابِْعلا ، یَلَع 
(178 .) ِءایْبنَْأِلل ُِقئاقَْحلاَو  ِءاِیلْوَْأِلل  ُِفئاطَّللا  َو  ِصاوَْخِلل ، ُةَراشِْإلا  َو  ِماوَْعِلل ، ُةَرابِْعلاَف 

. تسا راوتسا  زیچ  راهچ  رب  لجوزع  يادخ  باتک   - 16
. قیاقح زغن و  تاکن  هراشا ، زمر و  ظافلا ، بیکرت 

ءایبنا يارب  نآ  قیاقح  و  ءایلوا ، يارب  فیطل  زغن و  تاکن  و  دـشابیم ، صاـخ  ناگدـنب  يارب  هراـشا  زمر و  و  مدرم ، هدوت  يارب  تراـبع  اـما 
. تسا

هزور ندش  بجاو  تلع 

ِموَّصلا  ِبوُجُو  ُۀَّلِع 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  َمْوَّصلا ؟ ِهِْدبَع  یلَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َضَرَْتفِإ  َِمل  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َِلئُس   - 17

: دومرف ترضح  درک ؟ بجاو  شاهدنب  رب  ار  هزور  دنوادخ  ارچ  دش  لاؤس  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا   - 17
(179 .) َنیکاسَْملا یَلَع  ِلْضَْفلِاب  ُدوُعَیَف  ِعوُْجلا  َّسَم  ُِّینَْغلا  َدِجَِیل 

نمؤم تافص 

ِنِمْؤُْملا  ُلاصِخ 
، ٍِفئاَطل یف  ُْهنِم  َوُهَف  َنیرِّبَجَتُْملا ، ِفْصَو  یف  ُرُْظنَی  ًةَرات  َو  َنینِمْؤُْملا ، ِْتعَن  یف  ُرُْظنَی  ًةَّرَمَف  ُهَتآِْرم . َُهلْوَق  َو  ُهَتَمْـصِع  َهَّللا  َذَـخَّتِإ  َنِمْؤُْملا  َّنِإ   - 18

(180 .) ٍنیکْمَت یلَع  ِهِسُْدق  ْنِم  َو  ٍنیقَی ، یف  ِِهتَنِْطف  ْنِمَو  ٍفُراعَت ، یف  ِهِسْفَن  ْنِم  َو 
کی و  دریگیم ) سرد  و   ) دشیدنایم نینمؤم  تفـص  رد  راب  کی  دنادیم ، شیوخ  هنیآ  ار  شراتفگ  دوخ و  رادهگن  ار  ادـخ  نمؤم   - 18

هب دوخ  شوه  زا  تسا . شیوخ  سانـشردق  دراد و  اههتکن  دوخ  نورد  زا  وا  دریگیم ) تربع  و   ) دـنکیم رظن  ناـیوگروز  تفـص  رد  راـب 
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. تسا دنمناوت  لد  یکاپ  زا  هدیسر و  نیقی  ماقم 

نادب نابوخ و  هب  یکین 

ِراَّجُْفلا َو  ِراْربَْألا  َیلِإ  ُۀَعینَّصلَأ 
. َعاض ِِهلْهَأ  ِْریَغ  یلِإ  َيِدْسُأ  اذِإ  َفوُْرعَْملا  َّنِإ  ٌلُجَر : ُهَْدنِع  َلاق   - 19

. دنک ششخب  نایاونیب  رب  ات  دشچب  ار  یگنسرگ  معط  رگناوت  هک  نآ  يارب 
: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  هک  یسک  هب  یتقو  تفگ : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رضحم  رد  يدرم   - 19

(181 .) َرِجاْفلاَو َِّرْبلا  ُبیُصت  ِرَطَْملا  ِِلباو  َْلثِم  ُۀَعینَّصلا  ُنوُکَت  ْنِکل  َو  َِکلذَک ، َْسَیل 

مدرک حبص  هنوگ  نیا 

ُتْحَبْصَأ  َِکلِذَک 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ِهَّللا ؟ ِلوُسَر  َْنباَی  َتْحَبْصَأ  َْفیَک  ُمالَّسلااَمِهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحِلل  ِْلیق   - 20

. یلَمَِعب ٌنِهَتُْرم  اَنَأ  َو  یب ، ٌقْدُِحم  ُباسِْحلاَو  یُنُبلْطَی ، ُتْوَْملا  َو  یمامَأ ، ُراَّنلاَو  یقْوَف ، ٌّبَر  َِیل  َو  ُتْحَبْصَأ 
: دومرف ترضح  تسا . هدش  عیاض  کین  راک  نآ  دوش  یکین  تسین  یکین  لها 

. دریگیم ارف  ار  دب  بوخ و  هک  تسا  يدیدش  ناراب  دننامه  کین  راک  هکلب  تسین  نینچ  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلعماما  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  يدناسر  حبص  هب  ار  بش  هنوگچ  دش  ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب   - 20

لامعا ورگ  رد  هتفرگرب و  رد  ارم  باسح  دوب ، ملابند  هب  گرم  متشاد . شیپ  رد  یشتآ  رس و  يالاب  يراگدرورپ  هک  یلاح  رد  مدرک  حبص 
. مدوب دوخ 

(182 .) یّنِم ُرَْقفَأ  ٍریقَف  ُّيَأَف  یّنَع ، یفَع  َءاش  ْنِإ  َو  یَنبَّذَع  َءاش  ْنِإَف  يْریَغ ، ِدَِیب  ُرُومُْألا  َو  ُهَرْکَأ ، ام  ُعَفْدَأ  الَو  ُّبِحُأ ، ام  ُدِجَأ  ال 

مدرم ياهیتفگش 

ِساَّنلا  ُِبئاجَع 
، ُحَْرفَی َْفیَک  ِتْوَْملِاب  َنَْقیَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  یِّیبَن ، ٌدَّمَُحمَو  اَنَأ ، َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِهیف : ٌبُوتْکَم  ِِنئادَْملا ، َنِم  ٍۀَنیدَم  ِِطئاح  َتَْحت  ٌحَْول  َدِجُو   - 21

َْفیَک ِباـسِْحلِاب  َنَْـقیَأ  ْنَِـمل  ُتـْبِجَع  َو  اـْهَیلِإ ، ُّنـِئَمِطَی  َفـْیَک  اینُّدـلا  َرَبَـتْخِإ  ْنَِـمل  ُتـْبِجَع  َو  ُنُزْحَی ، َفـْیَک  ِرَدـَْـقلِاب  َنَْـقیَأ  ْنَِـمل  ُتـْبِجَع  َو 
(183 .) ُِبنُْذی

سپ تسا ، نم  زا  ریغ  یـسک  تسد  هب  روما  مامز  منک و  رود  دوخ  زا  مناوتیمن  مرادـن  تسود  ار  هچنآ  مباـییمن و  مراد  تسود  ار  هچنآ 
؟ تسا نم  زا  رتریقف  یسک  هچ  سپ  دشخبیم . دهاوخب  رگا  دنکیم و  مباذع  دهاوخب  رگا 

ربمایپ دمحم  تسین و  نم  زج  ییادخ  متسه و  ادخ  نم  دوب  هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دش  ادیپ  اهرهش  زا  يرهـش  راوید  ریز  رد  ياهتخت   - 21
دراد رَدَـق  اـضق و  هب  نیقی  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دـنکیم ، یناـمداش  هنوـگچ  دراد  نیقی  گرم  هب  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  تسا . نم 

. دنکیم هانگ  هنوگچ  دراد  نیقی  تمایق  زور  باسح  هب  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و  تسا ، نیگهودنا  هنوگچ 

ةرظانم عاونا 

ِةَرَظانُْملا ُماْسقَأ 
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: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  ِْنیِّدلا . ِیف  َرَظانَتَن  یَّتَح  ْسِلْجِإ  ُمالَّسلاِهیَلَع : ِْنیَسُْحِلل  َلاق  ًالُجَر  َّنِإ   - 22
ُسِوْسَُوَیل َناْطیَّشلا  َّنِإ  َو  ِةارامُْمِلل ؟ َو  َِیل  ام  ُْهُبلْطا . َو  ْبَهْذاَف  َِکنیدـِب  ًالهاج  َْتنُک  ْنِإَـف  َيادُـه ، َّیلَع  ٌفوُشْکَم  ینیدـِب ، ٌریـَصب  اـَنَأ  اذـه ! اـی 

: ٍهُجْوَأ ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ُولْخَیال  ُءارِْملا  َُّمث  َلْهَْجلا . َو  َزْجَْعلا  َِکب  اوُّنُظَی  ْالیَک  ِنیِّدلا  ِیف  َساَّنلا  ِرِظان  ُلوُقَیَو : ِهیجاُنی  َو  ِلُجَّرِلل 
. َْملِْعلا ِکلذ  اُمتْعَضَأ  َو  َۀَحیضَْفلا  اَُمْتبَلَط  َو  َۀَحیصَّنلا  َِکلِذب  اُمتْکََرت  ْدَقَف  ِنامَْلعَت ، امیف  َُکبِحاص  َو  َْتنَأ  يرامَتَت  ْنَأ  اَّمِإ   - 1

: دومرف ترضح  مینک . هرظانم  رگیدکی  اب  نید  هراب  رد  ات  نیشنب  درک : ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  يدرم   - 22
اب ارم  نک ، یهاـگآ  بسک  ورب  يرادـن  یهاـگآ  دوخ  نید  هب  وت  رگا  تسا ، راکـشآ  نم  دزن  تیادـه  مهاـگآ و  دوخ  نید  هب  نم  درم ! يا 

مدرم اـب  نید  هراـبرد  دـیوگیم : دـنکیم و  همزمز  وا  شوگ  رد  هدرک و  هسوسو  ار  ناـسنا  ناطیـش  راـک ؟ هچ  یملع  ییاـمندوخ  لادـج و 
. تسین نوریب  تروص  راهچ  زا  یملع  ییامندوخ  هک  نادب  هاگنآ  دنرادنپن . لهاج  فیعض و  ار  وت  ات  نک  هرظانم 

هب دیاهدرک و  كرت  ار  یهاوخریخ  تروص  نیا  رد  دیهاگآ ، نآ  هب  هک  تسا  يروما  رد  ینکیم  هرظانم  وا  اب  هک  یسک  وت و  لادج  ای   - 1
. دیاهتخاس عیاض  ار  دوخ  ملع  هتفر و  ییاوسر  لابند 
. ًالْهَج اُمتْمَصاخ  َو  ًالْهَج  اُمتْرَهْظَأَف  ُهَنالَهَْجتْوَأ   - 2

. ُهَتَْرثَع َِکبَلَِطب  َکَبِحاص  َتْمَلَظَف  َْتنَأ  ُهُمَْلعَت  َْوأ   - 3
. ٌلاُحم ُهُّلُک  اذه  َو  ُهََتلِْزنَم  ُْهلِْزنَت  َْملَو  ُهَتَمْرُح  َتْکَرَتَف  َُکبِحاص  ُهُمَْلعَی  َْوأ   - 4

(184 .) ُهَْلقَع َناصَو  ِِهنید  َۀَبْحُص  َنَسْحَأ  َو  ُهَناْمیِإ  ََقثْوَأ  ْدَقَف  َةارامُْملا  َكََرت  َو  َّقَْحلا  َِلبَق  َو  َفَْصنَأ  ْنَمَف 
. دینکیم عازن  هنالهاج  دیاهدرک و  راکشآ  ار  دوخ  ینادان  سپ  دیرادن  نید  هب  یهاگآ  ای   - 2

ملظ وا  هب  شیاـهاطخ  يریگیپ  رطاـخ  هب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  لـهاج  ینکیم  هرظاـنم  وا  اـب  هک  یـسک  يراد و  یهاـگآ  وـت  اـی   - 3
. ياهدرک

تـسا هتـسیاش  هک  یهاگیاج  رد  ار  وا  ياهدرکن و  تاعارم  ار  وا  تمرح  تروص  نیا  رد  هک  یلهاـج  وت  دراد و  یهاـگآ  وت  فرط  اـی   - 4
. تساوران مسق  راهچ  نیا  مامت  ياهدادن و  رارق 

هب دوخ  نید  اب  هدرک و  مکحم  ار  دوخ  نامیا  دـیوگ  كرت  ار  یملع  ییامن  دوخ  دریذـپب و  ار  قح  دـشاب و  هتـشاد  فاصنا  هک  یـسک  سپ 
. تسا هتشاد  هاگن  شزغل  زا  ار  دوخ  لقع  هدومن و  راتفر  یکین 

یمالسا تما  يراتفرگ 

ِۀَّیِمالْسِْإلا ِۀَّمُْألا  ُءالَب 
(185 .) انِْریَِغب اوُدَتْهَی  ْمُهانْکََرت ال  اذِإَو  انُوبیجَی  َْمل  ْمُهانْوَعَد  اذِإ  اَّنِإ  ِۀَّمُْألا ، ِهِذه  یلَع  ِءالَْبلا  َنِم  َو   - 23

اهنآ یتقو  دننکیمن و  تباجا  میناوخیم  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیبلها  ام  یتقو  هک  تسا  نآ  تما  نیا  ياهيراتفرگ  زا   - 23
. دنوشیمن تیاده  ام  ریغ  هلیسو  هب  میراذگیم  او  دوخ  لاح  هب  ار 

اهيراتفرگ ربارب  رد  لقاع  عضوم 

ِءالِْتبِْإلا َهاِجت  ِِلقاْعلا  ُعِضْوم 
. ٌشِحْوَتْسُم ُءیسُْملا  َو  ٌِفئاخ ، ُِنئاْخلاَو  ٌءيرَج ، ُءيرَْبلا  َو  ٌنِمآ ، ُنیمَْألَأ   - 24
(186 .) ِلاِیتْحِْإِلل ُلْقَْعلا  َغَرَف  َو  ِمْزَْحلِاب ، َنْزُْحلا  َعَمَق  ٌۀَُّمل  ِِلقاْعلا  یَلَع  َْتدَرَو  اذِإ 

. دراد رارق  تشحو  رد  راکهنگ  دشابیم و  كانساره  نئاخ  ریلد و  هانگیب  تسا و  تینما  رد  نیما  ناسنا   - 24
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. ددرگیم لحهار  هدامآ  وا  لقع  ددرگیم و  هریچ  هودنا  رب  یشیدنارود  اب  دوشیم  دراو  لقاع  رب  ییالب  یتقو 

ناهاشداپ قالخا 

ِكُولُْملا  ُقالْخَأ 
(187 .) َکَمَهَّتِإ ُهَّرَض  ْنِإَو  َكْدِمْحَی ، َْمل  ُهَعَفَن  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ًءاَود ، ٍِکلَِمل  َّنَفِصَت  ال   - 25

ِۀَیِواعُْملا ُتافِص 
وت دناسر  نایز  وا  هب  رگا  دنکیمن و  رکشت  وت  زا  دشخب  دوس  وا  هب  رگا  اریز  نکن ، فیـصوت  يرادمامز )  ) یهاشداپ يارب  ار  ییوراد   - 25

. دزاسیم مهتم  ار 

هیواعم ياهیگژیو 

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  ُْملِْعلا ،» ُهُقِْطنَی  َو  ُْملِْحلا  ُُهتُکْسَی  َناک  َهَّنِإ   » ِِهلْوَق َو  َۀَیِواعُم  یف  ٍْریَبُج  ِْنب  ِِعفان  ُمالَک  ُمالَّسلاِهیَلَع  َْنیَسُْحلا  َغََلب  اذِإ   - 26
(188 .) ُرَصَْحلا ُُهتُکْسَی  َو  ُرَطَْبلا  ُهُقِْطنَی  َناک  َْلب 

وا ملع  تشادیم و  او  توکس  هب  ار  هیواعم  ییابیکش  : » دوب هتفگ  هک  دیسر   7 نیسح ماما  هب  هیواعم  هرابرد  ریبج  نب  عفان  نخس  یتقو   - 26
: دومرف دروآیم » نخس  هب  ار 

. دیناشکیم توکس  هب  ار  وا  یلدگنت  دروآیم و  نخس  هب  ار  وا  یشک  ندرگ  هکلب 

دناهتسد راهچ  رب  ناردارب 

ٌۀََعبْرَأ ُناوْخِْإلَأ 
. َُهل الَو  ََکل  ٌَخأ ال  َو  َکیَلَع ، ٌَخأ  َو  ََکل ، ٌَخأَو  َُهل ، َو  ََکل  ٌخَأَف  ٌۀََعبْرَأ : ُناوْخِْإلَأ   - 27

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف  َِکلذ : ینْعَم  ْنَع  َِلئُسَف 
َْتباط ُءاخِْإلا  َّمَت  اذِإ  ُهَّنَِأل  َُهل ، َو  ََکل  اذهَف  ِءاخِْإلا . َتْوَم  ِِهئاخِِإب  ُُبلْطَی  الَو  ِءاخِْإلا  َءاَقب  ِِهئاخِِإب  ُُبلْطَی  يذَّلا  ُخَْألا  َوُهَف  َُهل ، َو  ََکل  َوُه  يذَّلا  ُخَْألَأ 

. ًاعیمَج َلََطب  ُِضقانَّتلا  ِلاح  یف  ُءاخِْإلا  َلَخَد  اذِإَو  ًاعیمَج . امُُهتایَح 
ِلاح ْنَع  ِهِسْفَِنب  َجَرَخ  ْدَق  يذَّلا  ُخَْألا  َوُهَف  ََکل  َوُه  يذَّلا  ُخَْألا  َو 

: دناهتسد راهچ  رب  ناملسم )  ) ناردارب  - 27
. تسا دنمدوس  شدوخ  وت و  يارب  هک  يردارب   - 1

. تسوت دوس  هب  اهنت  هک  يردارب   - 2
. دشابیم وت  ررض  هب  هک  يردارب   - 3

. شدوخ يارب  هن  تسا و  دنمدوس  وت  يارب  هن  هک  يردارب   - 4
: دومرف وا  دهد و  حیضوت  هراب  نیا  رد  دش  لاؤس  مالسلا  هیلعماما  زا 

زا طابترا  نیا  دهاوخیمن  تسا و  یتسود  هطبار  رارمتسا  يردارب  زا  شدارم  هک  تسا  یسک  تسا  دنمدوس  شدوخ  وت و  يارب  هک  يردارب 
يردارب رگا  اما  درذـگیم ، شوخ  ود  ره  رب  یگدـنز  دـشاب  هفرط  ود  لماک و  يردارب  یتقو  اریز  تسا  دـیفم  وا  وت و  يارب  نیا  دورب . نایم 

. دوریم نیب  زا  دشاب  هفرط  کی 
. ِءاخِْإلا ِیف  َبِغَر  اذِإ  اینُّدلا  ِیف  ْعَمْطَی  ْمَلَف  ِۀَـبْغَّرلا ، ِلاح  یلِإ  ِعَمَّطلا ، زا  ار  عمط  هک  تسا  يردارب  نآ  دـشابیم  وت  يارب  اهنت  هک  يردارب  اما 
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. ِِهتَّیِّلُِکب َْکیَلَع  ٌرَّفَُوم  اذهَف 
َرَظَن َکِهْجَو  یف  ُرُْظنَی  َو  َِرئاشَْعلا ، َْنَیب  َکـْیَلَع  ُبِذْـکَی  َو  َِرئارَّسلا ، یَـشْغَی  َو  َِرئاوَّدـلا  َکـِب  ُصَّبَرَتَی  يذَّلا  ُخَأـْلا  َوُهَف  َکـیَلَع ، َوُه  يذَّلا  ُخَأـْلاَو 

. ِدِحاْولا ُۀَنَْعل  ِهیَلَعَف  ِدِساْحلا ،
(189 .) َْکیََدل ام  ًاّحُش  ُُبلْطَیَو  َْکیَلَع  ُهَسْفَن  ُِرثُْؤی  ُهارَتَف  ًاقْحُس ، ُهَدَْعبَأَف  ًاقْمُح  ُهَّللا  ُهَأَلَم  ْدَق  يذَّلا  َوُهَف  َُهل ، َو ال  ََکل  يذَّلا ال  ُخَْألاَو 
. تسوت دوس  هب  وا  يردارب  مامت  هجیتن  رد  تسین و  ایند  رد  عمط  يردارب  نینچ  فده  دشابیم . وت  هتفیش  هتخاس و  رود  دوخ 

رب ماوقا  ناردارب و  نایم  رد  تسوا و  رهاظ  فالخ  شنورد  تسوت و  يراتفرگ  رظتنم  هک  تسا  يردارب  دشابیم  وت  نایز  هب  هک  يردارب  اما 
. داب وا  رب  ادخ  تنعل  درگنیم . وت  هرهچ  هب  تداسح  اب  ددنبیم و  غورد  وت 

هتخاس رود  ًـالماک  دوخ  تمحر  زا  هدـیرفآ و  قمحا  رایـسب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  درادـن  دوخ  وت و  يارب  يدوس  هک  يردارب  اـما 
. دنکیم تساوخرد  يراد  هچنآ  زا  يدنمزآ  اب  دنکیم و  مدقم  وت  رب  ار  دوخ  هک  ینیبیم  ور  نیا  زا  تسا 

اهلد يرادیب 

ِبُولُْقلا  ُۀَظْقَی 
؛ ٍرَذَح یلَع  اْینُّدلا  َنِم  اُولوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتِإ  ِهَّللا ! َدابِع   - 28

اْینُّدـلا َقَلَخ  یلاعَت  َهَّللا  َّنَأ  َْریَغ  ِءاضَْقلِاب . یـضْرَأ  َو  اضرِّلِاب  یلْوَأ  َو  ِءاقَْبلِاب  َّقَحَأ  ُءاِیْبنَْألا  َِتناک  ٌدَـحَأ ، اهیَلَع  َیَِقب  َو  ٍدَـحَِأل  ْتَیُِقب  َْول  اـْیندُّلا  َّنِإَـف 
. ِءانَْفِلل اهَلْهَأَقَلَخ  َو  ِءالَبْلِلل 

. ٌۀَْعُلق ُراّدلا  َو  ٌۀَْغُلب ، ُلِْزنَْملا  َو  ٌّرِهَفْکُم ، اهُروُرُس  َو  ٌّلِحَمْضُم ، اهُمعَن  َو  ٍلاب ، اهُدیِدَجَف 
(190 .) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَتَف 

ایند رد  هراومه  یسک  ای  دنامب و  یقاب  یسک  يارب  ایند  هک  دوب  انب  رگا  دیزیهرپب . ایند  زا  دیشاب و  هتشاد  اورپ  ادخ  زا  ادخ ! ناگدنب  يا   - 28
ار ایند  لاعتم  يادخ  اما  دوب . رتقفاوم  یهلا  ياضق  اب  رتهب و  اهنآ  يارب  يدونشخ  بسک  رتراوازـس و  نآ  رد  ءاقب  يارب  ناربمایپ  دنامب ، یقاب 

. درک قلخ  ندش  یناف  يارب  مه  ار  ایند  لها  دیرفآ و  شیامزآ  يارب 
. تسا ندرک  چوک  فافک و  هناخ  ایند  تسا . یخلت  یگتفرگ و  نآ  ینامداش  ینتفر و  نیب  زا  شیاهتمعن  یندش و  هنهک  شیاههزات  سپ 

. دیوش راگتسر  دیاش  دیشاب  هتشاد  اورپ  ادخ  زا  تسا و  يراکزیهرپ  هشوت  نیرتهب  انامه  هک  دیریگرب  هشوت  دوخ  ترخآ  يارب  سپ 

ناناملسم ربهر  تافص 

َنیِملْسُْملا  ِمامِإ  ُلاصِخ 
(191 .) ِهَّللا ِتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلاَو  ِّقَْحلِاب ، ُِنئاَّدلاَو  ِطْسِقلِاب ، ُذِخْآلا  َو  ِباتِْکلِاب ، ُلِماْعلا  اَّلِإ  ُمامِْإلا  اَم   - 29

. دشاب ادخ  هار  رب  رادیاپ  قح و  وریپ  تلادع ، يرجم  ادخ ، باتک  هب  هدننک  لمع  هک  تسا  یسک  ناناملسم  ياوشیپ   - 29

زیمآتمکح هظعوم 

ٌۀَّیِمْکِح ٌۀَظِعْوَم 
! ٍۀَظِعْوَِمب ینْظِعَف  ِۀَیصْعَْملا  ِنَع  ُِربْصَأ  الَو  ٍصاع  ٌلُجَر  اَنَأ  َلاقَو : ٌلُجَر  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  َْنیَسُْحلا  َءاج   - 30

: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاقَف 
. َْتئِش ام  ِْبنْذا  َو  ٍءایْشَأ  َۀَسْمَخ  ْلَْعفِإ 
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. نک هظعوم  ارم  مرادن  ار  تیصعم  زا  يراد  دوخ  ناوت  مراک و  هنگ  يدرم  نم  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دزن  يدرم   - 30
: دومرف مالسلا  هیلعماما 

. نک هانگ  یهاوخیم  هچ  ره  هد و  ماجنا  ار  راک  جنپ 
. َْتئِشام ِْبنْذا  َو  ِهّللا  َقْزِر  ْلُکَْأت  ال  َِکلذ : ُلَّوَأَف 
. َْتئِشام ِْبنْذا  َو  ِهَّللا  ِۀَیالِو  ْنِم  ْجُرُْخا  ُّیناَّثلا : َو 

. َْتئِشام ِْبنْذا  َو  ُهَّللا  َكارَی  ًاعِضْرَم ال  ُْبلْطُأ  ُِثلاَّثلا : َو 
. َْتئِش ام  ِْبنْذا  َو  َکِسْفَن  ْنَع  ُهْعَفْداَف  َکَحوُر  َِضبْقَِیل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  َءاجاذِإ  ُِعباَّرلا : َو 
(192 .) َْتئِش ام  ِْبنْذا  َو  ِراَّنلا  ِیف  ْلُخْدَت  الَف  ِراَّنلا  ِیف  ٌِکلام  َکَلَخْدَأ  اذِإ  ُسِماْخلاَو :

رگید زیچ  راهچ  رد  زیچ  راهچ  یناهنپ 

ِۀََعبْرَْألا ِیف  ِۀََعبْرَْألا  ُءافِخ 
یف  ُهاضِر  یفْخَأ  ٍۀََعبْرَأ : یف  ًۀََعبْرَأ  یفْخَأ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َّنِإ   - 31

. نک هانگ  یهاوخیم  هچنآ  روخن و  ار  ادخ  يزور  لوا :
. نک هانگ  یهاوخیم  هچنآ  ور و  نوریب  ادخ  تیمکاح  زا  مود :

. نک هانگ  یهاوخیم  هچنآ  دنیبن و  ادخ  هک  نک  باختنا  ار  ییاج  موس :
. نک هانگ  یهاوخیم  هچنآ  نادرگ و  رود  دوخ  زا  ار  وا  دریگب ، ار  وت  ناج  ات  دمآ  گرم  هتشرف  یتقو  مراهچ :

. نک هانگ  یهاوخیم  هچنآ  وشن و  لخاد  دنکیم  منهج  دراو  ار  وت  هتشرف )  ) کلام یتقو  مجنپ :
َمیف يِرْدَی  ُهَّنَِأل ال  ًۀَنَسَح ، ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َّنَرِغْصَتْسَی  الَف  ِتانَسَْحلا ، رد  ار  دوخ  يدونشخ  درک : ناهنپ  زیچ  راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  دنوادخ   - 31

یلاعَت  ِهَّللا  یَضِر 
. ِهَّللا ُطَخَس  َمیف  يرْدَیال  ُهَّنِإَف  ًۀئِّیَس ، ْمُکُدَحَأ  َّنَرِغْصَتْسَی  الَف  ِتائِّیَّسلا  ِیف  ُهَطَخَس  یفْخَأ  َو 

. ِهَِّلل ًاِّیلَو  َنوُکَی  ْنَأ  ُکِشُوی  ُهَّنِإَف  ًادَحَأ ، ْمُکُدَحَأ  َّنَرِغْصَتْسَی  الَف  ِساَّنلا  ِیف  ُهَءاِیلْوَأ  یفْخَأ  َو 
(193 .) ٌباجَتْسُم ٌءاعُد  ُهَّلََعل  يرْدَیال  ُهَّنِإَف  ًةَوْعَد ، ْمُکُدَحَأ  َّنَرِغْصَتْسَی  الَف  ِءاعُّدلا  ِیف  ُهََتباجإ  یفْخَأَو 

. تسا يراک  هچ  رد  ادخ  تیاضر  دنادیمن  اریز  درامشن  کچوک  ار  يریخ  راک  امش  زا  یسک  سپ  درک . ناهنپ  ریخ  ياهراک 
زا کی  مادک  رد  ادخ  بضغ  هک  دـنادیمن  اریز  درامـشن  کچوک . ار  یهانگ  امـش  زا  یـسک  سپ  درک ، یفخم  ناهانگ  رد  ار  شبـضغ  و 

. تساهنآ
. دشاب ادخ  ناتسود  زا  وا  تسا  کیدزن  هک  درامشن  کچوک  ار  يدرف  امش  زا  یسک  سپ  درک ، یفخم  مدرم  رد  ار  شناتسود  و 

ادخ تباجا  دروم  اعد  نامه  دیاش  دنادیمن ، هک  وا  اریز  درامـشن  کچوک  ار  ییاعد  امـش  زا  یـسک  سپ  درک  ناهنپ  اعد  رد  ار  شتباجا  و 
. دشاب

یکشزپ هظعوم  کی 

ٌۀَِّیبِط ٌۀَظِعْوَم 
(194 .) ًَۀلاوِح َناک  ًاَدلَو  َقِزُر  َُّمث  َِکلذ  َلَعَف  ْنَم  َّنِإَف  َرَفَّسلا ، اَهیف  َنوُدیُرت  یتَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِیف  َنایْشِْغلا  اُوِبنَتْجِإ   - 32

. دوب دهاوخ  مشچ  پچ  دوش  يدنزرف  ياراد  دنک و  نینچ  هک  یسک  دیزیهرپب . دیراد  ترفاسم  دصق  هک  یبش  رد  شزیمآ  زا   - 32
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ایند ياههدنب 

اْینُّدلا ُدِیبَع 
(195 .) َنُوناَّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِإَف  ْمُهُِشیاعَم ، ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَأ ، یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدیبَع  ُساَّنلَأ   - 33

شیامزآ الب  هب  یتقو  اما  دننکیم ، يراد  نید  تسا  نیمأت  نانآ  یگدنز  ات  تساهنآ . نابز  راعـش  نید  دنتـسه و  ایند  ياههدـنب  مدرم   - 33
. دندرگیم مک  ناراد  نید  دنوشیم 

گنج رد  يزوریپ  لماوع 

ِبْرَْحلا  ِیف  ِرْصَّنلا  ُلِماوَع 
: َنیّفِص ِبْرَح  یف  ِءادْعَْألا  ِداهِِجب  ِساَّنلا  ِْضیرَْحت  یف  َلاقَف  ُُهلْهَأ  َوُه  اِمب  ِهیَلَع  یْنثَأَو  َهَّللا  َدَمِحَف  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َماق   - 34

. ْمُْکیَلَع َرَّعََوت  ام  ِلیِهْسَت  َو  ْمُکَْنَیب  ََرثَد  ام  ِءایْحِإ  یف  اوُّدِجَف  ِراثِّدلا  َنُود  ُراعِّشلا  َو  ِءامَرُْکلا  ُۀَّبِحَْألا  ُُمْتنَأ  ِۀَفوُْکلا  َلْهَأ  ای 
اِهلُولُح َْدنِع  اهَمُولُک  َْملْأَی  َْمل  َو  اهَتَّدُع  اَهل  َّدَعَتْسا  َو  اُهتَبَهُأ  اَهل  َذَخَأ  ْنَمَف  ٌةاسْحَتْـسُم ، ٌعَرُج  َیِه  َو  ٌْعیظَف ، اهُمْعَط  َو  ٌعیرَذ ، اهُّرَـش  َبْرَْحلا  َّنِإ  الَأ 

ِِهیْعَس ِراْصِبتْسا  َو  اِهتَصُْرف  ِناَوأ  َْلبَق  اهَلَجاع  ْنَم  َو  اُهبِحاص . َكاذَف 
رد هاـگ  نآ  تفگ و  وا  ياـنث  دـمح و  تسا  دـنوادخ  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  داتـسیا و  هفوک  مدرم  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما   - 34

: دومرف نیفص  گنج  رد  نانمشد  اب  داهج  هب  مدرم  بیغرت 
نایم رد  هچنآ  ندرک  هدنز  رد  سپ  دیکیدزن . تیبلها  ام  هب  ندب ، هب  نیریز  سابل  دننام  دیتسه و  ام  یمارگ  ناتـسود  امـش  هفوک ! مدرم  يا 

. دیشوکب تسا  هدش  راوشد  امش  رب  هچنآ  ندومن  ناسآ  هدیدرگ و  هنهک  امش 
نآ يارب  هک  یـسک  سپ  دیـشون . مکمک  دـیاب  هک  تسا  ییاههعرج  تسا و  راوگان  رایـسب  نآ  معط  دایز و  گنج  يدـب  هک  دیـشاب  هاـگآ 
ارف زا  لـبق  هک  یـسک  تسا و  نآ  هدـنرب  دـنکن  درد  ساـسحا  نآ  ياـهتحارج  زا  دزاـس و  مهارف  ار  نآ  گرب  زاـس و  هتـشاد و  یگداـمآ 

َعَْفنَی ْنَأ ال  ٌنَمَق  َكاذَـف  اهیف  دوخ  مدرمهب  هک  تسا  نآ  راوازـس  دوش  گنج  دراو  هنالوجع  مزال ، ِتخانـش  بسانم و  ياهتصرف  ندیـسر 
(196 .) ِۀَئِْفلِاب ْمُکَمِعُْدی  ْنَأ  ِِهتَّوُِقب  َهَّللا  ُلَأْسَن  ُهَسْفَن . َِکلُْهی  ْنَأ  َو  ُهَمْوَق 

فیلکت ییاناوت و  تبسن 

ِفیلْکَّتلا  َو  ِةَرْدُْقلا  ُۀَبِْسن 
(197 .) ُهَتَْفلُک ُْهنَع  َعَضَو  ّالِإ  ُهَتَرُْدق  َذَخَأ  َو ال  ُهَتَعاط ، ُْهنَع  َعَضَو  ّالِإ  ٍدَحَأ  َۀَقاط  ُهَّللا  َذَخَأ  ام   - 35

فیلکت هک  نیا  رگم  دریگیمن  ار  وا  تردق  و  دنکیم ، فرطرب  وا  زا  ار  دوخ  تعاطا  هک  نیا  رگم  دریگیمن  ار  یسک  ناوت  دنوادخ   - 35
. درادیمرب وا  هدهع  زا  ار  دوخ 

اهخساپ اهشسرپ و 

ٌَۀبِوْجَأَو ٌۀَِلئْسَأ 
ُمالَّسلاِهیَلَع ِنیْسُْحلا  َْدنِع  ُْتنُک  َلاق : ِنامُْعن  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع   - 36

. دنادرگ مواقم  مکحم و  ار  امش  تیعمج  دوخ  تردق  هب  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا  دزادنا . تکاله  هب  ار  دوخ  دناسرن و  يدوس 
َّدَرَف َمَّلَـسَف ، ِةَرْمَّسلا ، ُْدیدَش  ٌرَمْـسَا  ِبَرَْعلا  َنِم  ٌلْجَر  ِهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  یبرع  درم  هک  مدوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  دزن  دیوگ : نامعننب  ییحی   - 36
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: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ِْنیقَْیلاَو ؟ ِناْمیِْإلا  َْنَیب  ْمَک  َلاق : ِتاه . مالسلا : هیلعَلاقَف  ٌَۀلَأْسَم ، ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َلاقَف : ُمالَّسلاِهیَلَع ، ُْنیَسُْحلا  ِهیَلَع 
ٍِعباصَأ  َُعبْرَأ 

: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاق  َْفیَک ؟ َلاق :
. ٍِعباصَأ َُعبْرَأ  ِرَصَْبلاَو  ِعْمَّسلا  َْنَیبَو  ُهاْنیَأَر ، ام  ُنیقَْیلاَو  ُهانْعِمَس ، ام  ُنامیِْإلَأ 

: ُمالَّسلاِْهیَلَع َلاق  ِضرَْألاَو ؟ ِءامَّسلا  َْنَیب  ْمَکَف  َلاق :
. ٌَۀباجَتْسُم ٌةوْعَد 

. مراد یلاؤس  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  هاگ  نآ  داد . ار  وا  مالس  باوج  مالسلا  هیلعنیـسح  درک و  مالـس  دش و  دراو  وا  رب  ورهزبس 
: دومرف مالسلا  هیلعماما  تسا ؟ هزادنا  هچ  نیقی  نامیا و  نیب  هلصاف  درک : ضرع  سرپب . ار  دوخ  لاؤس  دومرف : ترضح 

. تسا تشگنا  راهچ  هزادنا  هب 
: دومرف تسا ؟ تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  هنوگچ  دیسرپ :

. تسا هلصاف  تشگنا  راهچ  ندید  ندینش و  نایم  میاهدید و  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نیقی  میاهدینش و  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامیا 
: دومرف مالسلا  هیلعماما  تسا ؟ هزادنا  هچ  نیمز  نامسآ و  هلصاف  درک : ضرع 

. هدش تباجا  ياعد  کی  هزادنا  هب 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ِبِْرغَْملاَو ؟ ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ْمَکَف  َلاق :

. ِسْمَّشِلل ٍمْوَی  ُةَریِسَم 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ِءْرَْملا ؟ ُّزِع  امَف  َلاق :

. ِساَّنلا ِنَع  ُهُؤانِْغتْسإ 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  ٍءْیَش ؟ ُحَْبقَأ  امَف  َلاق :

. ِِملاْعلا ِیف  ُصْرِْحلا  َو  ِءانِْغلا ، ِيذ  یف  ُلُْخْبلاَو  ٌحیبَق ، ِبَسَْحلا  ِيذ  ِیف  ُبْذِْکلا  َو  ٌۀَحیبَق ، ِناْطلُّسلا  ِیف  ُةَّدِْحلاَو  ٌحیبَق ، ِْخیَّشلا  ِیف  ُقْسِْفلَأ 
: ُمالَّسلاِهیَلَع َلاق  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ِۀِّمئَْألا  ِدَدَع  ْنَع  ینِْربْخَأَف  ِهَّللا . ِلوُسَر  َْنباَی  َْتقَدَص  َلاق :

: دومرف ترضح  تسا ؟ هزادنا  هچ  برغم  قرشم و  نیب  هلصاف  درک : ضرع 
. دیشروخ تکرح  زور  کی  هزادنا  هب 

: دومرف تسیچ ؟ هب  درم  تزع  درک : ضرع 
. مدرم زا  وا  يزاینیب  هب 

: دومرف تسا ؟ مادک  زیچ  نیرتتشز  درک : ضرع 
. ملاع صرح  دنمتورث و  لخب  لیصا ، ناسنا  غورد  ناطلس ، يدنت  درمریپ ، هانگ 

: دومرف نادرگ . هاگآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  ناماما  دادعت  زا  ارم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  یتفگ  تسرد  درک : ضرع 
. َلِیئارْسِإیَنب ِءابَُقن  َدَدَع  َرَشَع ، اْنثِإ 

: َلاقَف ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َقَرْطَأَف  یل ، ْمِهِّمَسَف  َلاق :
، ُمالَّسلاِهیَلَع ٍِبلاـط  یبَأ  ُْنب  ُّیلَع  َنینِمْؤُْملاُریمَأ  یبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  َۀَْـفیلَْخلا  َو  َماـمِْإلا  َّنِإ  ِبَرَْعلا ، اَـخَأ  اـی  َكُِربْخأ  ْمَعَن 

ُهُدَْعب َو  ُُهْنبِإ ، ٌِّیلَع  ُهُدَْعب  َو  ُُهْنبِإ ، یـسُوم  ُهُدَْعب  َو  ُُهْنبِإ ، ٌرَفْعَج  ُهُدَْعب  َو  ُُهْنبِإ ، ٌدَّمَُحم  ُهُدـَْعب  َو  یْنبِإ ، ٌِّیلَع  ْمُْهنِم  يدـْلُو ، ْنِم  ٌۀَعِْـستَو  اَنَأَو ، ُنَسَْحلاَو ،
. ِنامَّزلاِرِخآ یف  ِنیِّدلِاب  ُموُقَی  يْدلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  َوُه  ُّيدْهَْملا ، ُفَلَْخلا  ُهُدَْعب  َو  ُُهْنبِإ ، ُنَسَْحلا  ُهُدَْعب  َو  ُُهْنبِإ ، ٌِّیلَع  ُهُدَْعبَو  ُُهْنبِإ ، ٌدَّمَُحم 

. دنالیئارساینب ناگدیزگرب  ددع  هب  رفن  هدزاود 
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: دومرف دروآ و  الاب  ار  دوخ  رس  هاگنآ  تخادنا و  ریز  هب  رس  یتدم  مالسلا  هیلعنیسح  ربب . مان  نم  يارب  ار  اهنآ  درک : ضرع 
یلع نینمؤملاریما  مردپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  نیـشناج  ماما و  هنیآ  ره  برع . ردارب  يا  تفگ  مهاوخ  وت  هب  ار  اهنآ  مان  هلب 
سپ دمحم و  شرسپ  وا  زا  سپ  یلع و  مرـسپ  اهنآ  زا  یکی  دنـشابیم . نم  نادنزرف  زا  رفن  هن  مدوخ و  نسح و  مالـسلا و  هیلعبلاطیبا  نب 

وا زا  سپ  یلع و  شرسپ  وا  زا  سپ  دمحم و  شرسپ  وا  زا  سپ  یلع و  شرسپ  وا  زا  سپ  یسوم و  شرـسپ  وا  زا  سپ  رفعج و  شرـسپ  وا  زا 
. دنکیم مایق  نید  ییاپرب  يارب  نامز  رخآ  رد  هک  تسا  نم  دنزرف  نیمهن  وا  تسا . يدهم  شدنزرف  وا  زا  سپ  نسح و  شرسپ 

: ُلوُقَی َوُه  َو  ُّیبارْعَْألا  َماقَف  َلاق :
ُهَنیبَج  ُّیبَّنلا  َحَسَم 

ِدوُدُْخلا ِیف  ٌقیَرب  ُهَلَف 
ٍْشیَُرق  الْعَأ  ْنِم  ُهاَوبَأ 

(198 .) ِدوُدُْجلا ُْریَخ  ُهُّدَج  َو 

یکشزپ هیصوت  کی 

ٌۀَّیبِط ٌۀَّیِصَْوت 
ًاعَجَو ُدِجَأ  ّینِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاقَف : مالسلا  امهیلعٍِیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللاِْدبَع  یبَأ  یلِإ  یکَتْشِإ  ًالُجَر  َّنَأ  مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِّیلَع  ْنَع 

: مالسلا هیلعَلاق  ِةالَّصلا . َیلِإ  ِضوهُّنلا  َنِم  ینَعَنَم  ْدَق  ْیبیقارَع  یف 
؟ ِةَذْوَْعلا َنِم  َکُعَنْمَی  امَف 

: دورسیم ار  راعشا  نیا  هک  یلاح  رد  تساخرب  برع  درم 
. دراد هرهچ  رد  یششخرد  سپ  دیشک ، وا  یناشیپ  رب  تسد  ربمایپ 

. تساهدج نیرتهب  هلآو ) هیلع  هللا  یلصدمحم   ) شدج دناشیرق و  هفیاط  نیرتهب  زا  شردام  ردپ و 
مراد دوخ  ياپ  ياهبصع  رد  ار  يدرد  نم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : درک و  تیاکش  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هللادبعابا  هب  يدرم 

: دومرف مالسلا  هیلعماما  درادیم . زاب  زامن  يارب  ندش  دنلب  زا  ارم  هک 
؟ درادیم زاب  ذیوعت  زا  هدافتسا  زا  ار  وت  زیچ  هچ 

: مالسلا هیلعَلاق  اهُمَلْعَأ ، ُتَْسل  َلاق :
ُضْرَْألاَو ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  امَو  : » ِْهیَلَع ْأَْرقا  َُّمث  ِهَّللا ،» ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلاَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » ُْلقُو اـْهیَلَع  َكَدَـی  ْعَضَف  اـِهب  َتْسَـسْحَأ  اذِإَـف 

(200  ) یلاعَت ُهَّللا  ُهافَشَف  َِکلذ  ُلُجَّرلا  َلَعَفَف  ( 199 «.) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  ِِهْنیمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاومَّسلاَو  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ُُهتَْضبَق  ًاْعیمَج 
: دومرف ترضح  منادیمن . ار  نآ  ذیوعت  درک : ضرع 

یلصهللا لوسر  یلع  مالـسلا  هللااب و  هللامسب و  : » وگب دراذگب و  نآ  رب  ار  دوخ  تسد  يدرک  ساسحا  دوخ  ياپ  ياهبصع  رد  ار  درد  یتقو 
هناحبـس و هنیمیب  تایوطم  تاومـسلاو  ۀمایقلا ، موی  هتـضبق  اعیمج  ضرالا  هردق و  قح  هللا  ردـق  ام  و  : » ناوخب نآ  رب  هاگ  نآ  هلآو . هیلع  هللا 

. داد افش  ار  وا  لاعتم  يادخ  درک و  لمع  ذیوعت  نیا  هب  درم  نآ  ( 201 «.) نوکرشی اّمع  یلاعت 

البرک بالقنا  مهدراهچ : لصف 

هیماینب مشاهینب و  ینمشد 
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َۀَّیَمُأ یَنبَو  ٍمِشاهیَنب  ُۀَموُصُخ 
یلاعَت  ِِهلْوَق  یف  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلاق   - 1
(202 «) ْمِهِّبَر یف  اوُمَصَتْخِإ  ِنامْصَخ  ِناذه  »

(203 .) ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِنامْصَْخلا  ْمُهاَّیِإ  َو  ُنْحَنَف  ُهَّللا . َبِذَک  اُولاق : َو  ُهَّللا ، َقَدَص  اْنُلق : َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِیف  انْمَصَتْخِإ  َۀَّیَمُأُوَنب  َو  ُنَْحن 
ینمشد مه  اب  ناشراگدرورپ  هرابرد  هک  دنرگیدکی  نانمشد  هورگ ، ود  نیا  : » لاعتم يادخ  نخس  نیا  هراب  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 1

: دومرف دننکیم ،»
زور رد  اهنآ  ام و  دیوگیم . غورد  ادخ  دنتفگ  اهنآ  دیوگیم و  تسار  ادخ  میتفگ  ام  میتخادرپ . ینمـشد  هب  دـنوادخ  هرابرد  هیماینب  ام و 

. میرگیدکی نمشد  مه  تمایق 
َءاج َو  انِرُهْظَأ  َْنَیب  اهَزَکَرَف  ِّقَْحلا  ِۀَـیاِرب  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُلیئِْربِج  َءاجَف  ِۀَـمایِْقلا . ِمْوَی  یلِإ  َِکلذَـک  ْمُه  َو  ُنْحَنَف  ِهَّللا ، ِیف  اْنیَداَعَت  َۀَّیَمُأ  یَنب  َو  اَّنِإ   - 2

(204 .) ْمِهِرُهْظَأ َْنَیب  اهَزَکَرَف  ِلِطاْبلا  ِۀَیاِرب  ُسیْلبِإ 
قح مچرپ  مالـسلا  هیلعلیئربج  تشاد . دهاوخ  همادا  تمایق  زور  ات  ینمـشد  نیا  میدرک و  ینمـشد  رگیدکی  اب  ادخ  يارب  هیماینب  ام و   - 2

. تشارفارب اهنآ  تشپ  رد  دروآ و  ار  لطاب  مچرپ  مه  سیلبا  تشارفارب و  ام  تشپ  رد  دروآ و  ار 

هیواعم هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  خساپ 

َۀَیِواعُمل ُمالَّسلاِهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  ُباوَج 
ٍرْجُِحب انْعَنَص  ام  َکَغََلب  ْلَه  ِهَّللاِْدبَع  ابَأ  ای  َلاقَف : ُمالَّسلاِهیَلَع ، َْنیَـسُْحلا  َیِقَلَف  َماْعلا  َِکلذ  َّجَح  َُهباحْـصَأَو ، ٍّيدَع  َْنب  َرْجُح  ُۀَیِواعُم  َلَتَق  اََّمل   - 3

؟ ْمِِهب َْتعَنَص  ام  َو  مالسلا : هیلعَلاَقَف  َکیبَأ ؟ ِۀَعیش  َو  ِهِعایْشَأ  َو  ِِهباحْصَأ  َو 
: تفگ درک و  تاقالم  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تفر و  جح  رفـس  هب  لاس  نامه  رد  تشک  ار  شنارای  يدع و  نبرجح  هیواعم  یتقو   - 3
هچ اهنآ  اب  دومرف : مالسلا  هیلعماما  میدرک ؟ هچ  تردپ  نایعیش  شناوریپ و  نارای و  رجح و  اب  ام  هک  دیـسر  وت  هب  ربخ  نیا  ایآ  هللادبعابا  يا 

؟ يدرک
: َلاق َُّمث  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َکِحَضَف  ْمِْهیَلَع . اْنیَّلَص  َو  ْمُهاَّنَّفَک  َو  ْمُهاْنلَتَق  َلاق 

. ْمُه انْرَْبقَأ  َو ال  ْمِْهیَلَع  اْنیَّلَص  َو ال  ْمُه  اَّنَّفَک  ام  َکَتَعیِش  اْنلَتَق  َْول  انَّنِکل  ُۀَیواعُم ، ای  ُمْوَْقلا  َکُمْصَخ 
َُّمث َکِسْفَن ، یف  ْعِجْراَف  َِکلذ  َْتلَعَف  اذِإَف  ِبُویُْعلِاب . ٍمِشاه  یَنب  َکُضاِرتْعِإ  َو  انِـصْقَِنب ، َکُماِیق  َو  ُمالَّسلاِهیَلَع  ٍِّیلَع  یف  َکـُتَعِیقَو  ینَغََلب  ْدََـقل  َو 

. َکیف َُکْبیَع  َرَغْصَأ  امَف  ًاْبیَع  َمَظْعَأ  اهْدَِجت  َْمل  ْنِإَف  اَهلَو ، اْهیَلَع  َّقَْحلا ، اَْهلَس 
َْریَغ َّنَیِمَْرت  َو ال  َکِسْوَق . َْریَغ  َّنَِرتُوت  الَو  ُۀَیِواعُم ، ای  َكانْمَلَظ  ْدَقَف 

: دومرف درک و  یخلت  هدنخ  مالسلا  هیلعماما  میدرازگ . زامن  اهنآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک و  ار  اهنآ  تفگ : هیواعم 
نانآ رب  مینکیمن و  نفک  ار  اهنآ  میـشکب  ار  وت  ناوریپ  ام  رگا  اما  دوب . دـنهاوخ  نمـشد  وت  اب  تماـیق  رد  یتشک  هک  ار  یناـسک  هیواـعم  يا 

. مینکیمن ناشنفد  میرازگیمن و  زامن 
هب يدرک  نینچ  هک  لاح  مدـش . هاگآ  یتشاد  مشاـهینب  اـم  رب  هک  يریگبیع  زا  دیـسر و  نم  هب  مالـسلا  هیلعیلع  هب  وت  ییوگ  ازـسان  ربخ 
وت بیع  یباـین  نآ  رد  یگرزب  ياـهبیع  رگا  سپ  نآ . دوس  هب  اـی  دـشاب و  نآ  ررـض  رب  هچ  هاوخب  نآ  زا  ار  قح  نک و  عوجر  دوـخ  سفن 

. دوب دهاوخن  مه  کچوک 
ریت تسین  وت  فده  هچنآ  هب  نکن و  يزادناریت  يرگید  نامک  زا  يدوبن ) تموکح  هتـسیاش   ) میدـناشن دوخ  لحم  ریغ  رد  ار  وت  مدرم )  ) ام

. ٍبیرَق ٍناکَم  ْنِم  ِةَوادَْعلِاب  انِمَْرتال  َو  َکِضَرَغ ، زا  زادنین و 
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(205 .) َْعد َْوأ  َکِسْفَِنل  ْرُْظناَف  ََکل ، رَظَن  الَو  ُُهقاِفن ، َثَدَح  الَو  ُهُمالْسِإ ، َمِدَق  ام  ًالُجَر  انیف  َْتعَطَأ  ْدَق  ِهَّللاَو  َکَّنِإَف 

ینِم رد  یسامح  ینارنخس 

ینِِمب  ٌۀَّیسامِح  ٌۀَبْطُخ 
ُمِِهلْوَـق ْنَع  ُراـبْحَْألا  َو  َنوُّیناـّبَّرلا  ُمُه  اـْهنَی  ـالَْول   » ُلوـُقَی ْذِإ  ِراـبْحَْألا  یَلَع  ِهئاـنَث  ِءوُـس  ْنِم  ُهَءاـِیلْوَأ  ِِهب  ُهَّللا  َظَـعَو  اـِمب  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اوُِربَـتْعِإ   - 4

(207 «) َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل   » ِِهلْوَق یلِإ  َْلِیئارْسِإیَنب » ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنُِعل   » َلاق َو  ( 206 «) َْمثِْإلا
. نکن باترپ  ام  يوس  هب  ینمشد  ریت  کیدزن ، هاگیاپ 

تسین و يدیدج  زیچ  شقافن  درادن و  مالـسا  رد  ياهقباس  صاع ) نبورمع   ) وا هک  ینکیم  يوریپ  یـسک  زا  ام  هرابرد  وت  دنگوس  ادخ  هب 
. نک اهر  ار  صاع  نبورمع  ای  شیدنیب  دوخ  هب  دشابیمن . وت  دوس  هب  وا  رظن 

ارچ : » دیامرفیم هک  هاگنآ  دیریگ ، تربع  تسا  هداد  دنپ  دوهی  ياملع  شنزرـس  اب  ار  دوخ  ناتـسود  دنوادخ  هچنآ  زا  مدرم ! يا  ناه   - 4
رفاک هک  لیئارساینب  زا  ياهدع  : » دومرف نینچمه  دنرادیمن »؟ زاب  تسا  هانگ  هک  ینانخس  زا  ار  نانآ  دوهی  ياملع  تیحیسم و  نادنمـشناد 

«. دندرکیم لمع  هچنآ  دوب  دب  هچ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  دنتفرگ ، رارق  تنعل  دروم  دندش 
اُوناک امیف  ًۀَـبْغَر  َِکلذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَی  الَف  َداسَْفلا ، َو  َرَْکنُْملا  ُمِهِرُهْظَأ  َْنَیب  َنیذَّلا  ِۀَـمَلَّظلا  َنِم  َنْوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأل  ْمِْهیَلَع ، َِکلذ  ُهَّللا  َباع  امَّنِإ  َو 
ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُْملاو  َنُونِمْؤُْملَأ  : » َلاق َو  ( 208 «) ِنْوَشْخا َو  َساَّنلا  اُوَشَْخت  الَف  : » ُلوُقَی ُهَّللا  َو  َنوُرَذْـحَی ، اَّمِم  ًۀَـبْهَر  َو  ْمُْهنِم  َنُولانَی 

(209 «) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی 
َِکلذَو اُهبْعَصَو ، اُهنِّیَه  اهُّلُک  ُِضئارَْفلا  ِتَماقَتْسِإ  ْتَمیقُأ  َو  ْتَیِّدُأ  اذِإ  اهَّنَِأب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم ، ًۀَضیرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألِاب  ُهَّللا  َءَدَبَف 

ِتاقَدَّصلا ِذْخَأَو  ِِمئانَْغلاَو  ِءْیَْفلا  ِۀَمِْسق  َو  ِِملاَّظلا  ِۀََفلاُخم  َو  ِِملاظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْسِْإلا ، َیلِإ  ٌءاعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َّنَأ 
یهن نیا  دندرکیمن و  یهن  دوخ  راک  زا  ار  اهنآ  اما  دننکیم  داسف  ملظ و  نارگمتـس  هک  دـندیدیم  اریز  درک  شهوکن  ار  اهنآ  دـنوادخ  و 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننام  ناما  رد  نانآ  ینمـشد  زا  دنوش و  دـنمهرهب  نانآ  زا  دنتـساوخیم  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهنآ  ندرکن 
. دننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنرگیدکی و  ناتسود  رای و  نمؤم  نانز  نادرم و  »

دوـش رازگرب  ارجا و  هضیرف  نیا  رگا  هک  تسنادیم  اریز  داد  رارق  بجاو  نیلوا  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هـب  رما   » هـیآ نـیا  رد  دـنوادخ 
هتفر تسد  زا  متس  هب  هچنآ  هداعا  مالسا ، هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ارچ  ددرگیم  اپ  رب  تخس  ناسآ و  زا  تابجاو  همه 

. اهِّقَح یف  اهِعْضَو  َو  اهِعِضاوَم  ْنِم  نیعم  هک  يدراوم  رد  تاکز  نتفرگ  اهتمینغ و  لاملاتیب و  میسقت  رگمتس ، اب  تفلاخم  و 
َو ُفیرَّشلا ، ُمُُکباهَی  ٌَۀباهَم . ِساَّنلا  ِسُْفنَأ  یف  ِهَّللِاب  َو  ٌۀَفوُْرعَم ، ِۀَحیـصَّنلِاب  َو  ٌةَروُکْذَم ، ِْریَْخلِابَو  ٌةَروُهْـشَم ، ِْملِْعلِاب  ٌَۀباصِع  ُۀـَباصِْعلا ! اَهُّیَأ  ُْمْتنَأ  َُّمث 

ِقیرَّطلا ِیف  َنوُشْمَتَو  اِهبَّالُط ، ْنِم  ْتَِعُنْتما  اَذِإ  ِِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَفْـشَت  ُهَْدنِع . ْمَُکل  َدَیال  َو  ِهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَفال  ْنَم  ْمُکُِرثُْؤی  َو  ُفیعَّضلا ، ُمُکُمِرُْکی 
؟ َنورُصْقَت ِهّقَح  ِرَثْکَأ  ْنَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  ِهَّللا ، ِّقَِحب  ِمایِْقلا  َنِم  ْمُکَْدنِع  یجُْری  اِمب  ُهوُُمْتِلن  امَّنِإ  َِکلذ  ُّلُک  َْسَیلَأ  ِِرباکْألا ، ِۀَمارَک  َو  ِكُولُْملا  ِۀَْبیِِهب 

ْمُکُّقَح اَّمَأ  َو  ُْمتْعَّیَضَف ، ِءافَعُّضلا  ُّقَح  اَّمَأَف  ِۀَِّمئَْألا ، ِّقَِحب  ُْمتْفَخَتْساَف 
. تسا دوخ  ياج  رد  نآ  فرص  هدیدرگ و 

زا دـنوادخ  فطل  هب  دیاهتـشگ و  فورعم  یهاوخریخ  رد  دـیوشیم و  داـی  یکین  ریخ و  هب  دـیراد و  ترهـش  ملع  هب  هک  یهورگ  يا  اـمش 
ياهناسنا  دنربیم و  باسح  امش  زا  دنمورین  دارفا  دیرادروخرب و  مدرم  لد  رد  ذفان  یتیعقوم 

ندروآ رب  رد  دـنرادیم ، مدـقم  دوـخ  رب  ار  امــش  دـیرادن  يدـنمناوت  يرترب و  اـهنآ  رب  هـک  یناـسک  دـننکیم و  مارتـحا  ار  امــش  فـیعض 
هار مدرم  ناـیم  رد  ناـگرزب  يراوگرزب  ناـهاشداپ و  هوکـش  اـب  دـینکیم و  تعافـش  دـناهدنام  مورحم  نآ  زا  هک  نادـنمزاین  ياههتـساوخ 

ادـخ قوقح  رتشیب  يادا  زا  هچ  رگا  دـینک  مایق  یهلا  قوقح  هب  دوریم  دـیما  امـش  هب  هک  تسین  نآ  يارب  اـهزایتما  نیا  همه  اـیآ  دـیوریم ،
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؟ دیدرک یهاتوک 
. ُْمْتبَلَطَف ْمُکِمْعَِزب  هب  دیدومن و  لامیاپ  ار  نافیعض  قح  دیدرمش و  کبس  ار  نایاوشیپ  قح 

. ِهَّللا ِتاذ  یف  اهوُُمْتیَداع  ًةَریشَع  َو ال  اهَقَلَخ ، يذَِّلل  اِهب  ُْمتْرَطاخ  ًاسْفَن  َو ال  ُهوُُمْتلََذب ، ًالام  الَف 
؟ ِِهباذَع ْنِم  ًانامَأَو  ِِهلُسُر  َةَرَواُجم  َو  ُهَتَّنَج  ِهَّللا  یَلَع  َنْوَّنَمَتَت  ُْمْتنَأ 

ِهَّللِاب ُفَْرُعی  ْنَم  َو  اِهب ، ُْمْتلَّضَف  ًَۀلِْزنَم  ِهَّللا  ِۀَمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِأل  ِِهتامِقَن ، ْنِم  ٌۀَمِْقن  ْمُِکب  َّلَُحت  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  َنْوَّنَمَتُْملا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُْتیَـشَخ  ْدََقل 
. َنُومَرُْکت ِهِدابِع  یف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَأ  َو  َنُومِرُْکتَال 

ِمَمِذ ِضْعَِبل  ُْمْتنَأ  َو  َنوُعَْزفَت ، الَف  ٌۀَضوُْقنَم  ِهَّللا  َدوُهُع  َنْوََرت  ْدَق  َو 
. دیتفرگ ار  شیوخ  قح  دوخ  لایخ 

ادخ يارب  ياهلیبق  اب  هن  دـیتخادنا و  رطخ  هب  تسا  هدـیرفآ  ار  نآ  هک  یـسک  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  هن  دیدیـشخب و  ادـخ  هار  رد  ار  یلام  هن 
. دیدیزرو ینمشد 

ناما رد  شباذع  زا  دیهاوخیم  وا  زا  دیراد و  ار  شناگداتـسرف  يراوج  مه  تشهب و  يوزرآ  دـنوادخ  زا  دـیراد  هک  ییاهراتفر  نیا  اب  ایآ 
؟ دیشاب

فطل وترپ  رد  امـش  اریز  دیآ  دورف  امـش  رب  یهلا  ياهباذـع  زا  یباذـع  هک  مسرتیم  دـیراد ، ادـخ  زا  ار  ییاهوزرآ  نینچ  هک  یناسک  يا 
یمارگ مدرم  نایم  رد  ادخ  فطل  هب  هک  یلاح  رد  دیرادیمن  یمارگ  ار  یهلا  ياههرهچ  دیتفای . يرترب  نآ  هب  هک  دیدیسر  یتیعقوم  هب  یهلا 

. دیتسه
زا یخرب  ندـش  هتـسکش  يارب  هک  یلاـح  رد  دـیهدیمن  هار  دوـخ  هب  یـسرت  اـما  تسا  هدـش  هتـسکش  یهلا  ياـهنامیپ  هـک  دـینیبیم  اـمش 
یف ـالَو  َنوُمَحُْرتـال ، ٌۀَـلَمْهُم  ِِنیادَْـملا  ِیف  ُنِمَّزلا  َو  ُمُْکْبلاَو  ُیْمُْعلا  َو  ٌةَروُقْحَم ، ِهَّللا  ِلوُـسَر  ُۀَّمِذ  َو  َنوُـعَْزفَت . ْمُِکئاـبأ  هب  ناتناردـپ  ياـهنامیپ 

. َنُونَمَْأت ِۀَمَلَّظلا  َْدنِع  ِۀَعَناصُْملا  َو  ِناهِّدِْإلِاب  َو  َنُونْعَت ، اهیف  َلِمَع  ْنَم  َو ال  َنُولَمْعَت ، ْمُِکَتلِْزنَم 
. َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتنَأ  َو  یهانَّتلاَو  ِیْهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهَّللا  ُمُکَرَمَأ  اَّمِم  َِکلذ  ُّلُک 

. َنوُعْسَت ُْمْتنُک  َْول  ِءامَلُْعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیصُم  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ُْمْتنَأ  َو 
. ِهِمارَح َو  ِِهلالَح  یلَع  ِءانَمُْألَأ  ِهَّللِاب ، ِءامَلُْعلا  يِْدیَأ  یلَع  ِماکْحَْألا  َو  ِرُومُْألا  يِراجَم  َّنَِأب  َِکلذ 

لامها و دروم  اهرهش  رد  اهریگ  نیمز  اهلال و  اهروک و  هدش ، راوخ  کبـس و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ياهنامیپ  دیتفایم . ساره 
نیا ماجنا  هب  هک  مه  یسک  هب  دیهدیمن و  ماجنا  يراک  شیوخ  تلزنم  روخ  رد  امش  دوشیمن و  محر  نانآ  رب  دناهتفرگ و  رارق  یهجوتیب 

. دیهدیم رارق  شمارآ  تینما و  رد  ار  دوخ  ناملاظ ، اب  يراکشزاس  لهاست و  اب  دینکیمن و  تیانع  دزادرپیم  روما 
. دیلفاغ نآ  زا  امش  دینک و  يریگولج  یهن و  اهنآ  زا  تسا  هداد  روتسد  امش  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  يروما  دش  نایب  هک  ییاهيدب  همه 

نیا مهف  هب  هک   ) دـیدرکیم شالت  شاک  يا  دـینک ، ظفح  ار  اـملع  تلزنم  نأـش و  دـیتسناوتن  اریز  تسا  رتشیب  مدرم  همه  زا  امـش  تبیـصم 
لالح و رب  هک  دشاب  یهلا  ياملع  تسد  هب  ماکحا  يارجا  روما و  مامز  دیاب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  امش  تسکـش  نیا  دیبای ) تسد  تقیقح 

. دنتسه نیما  وا  مارح 
. ِۀَحِضاْولا ِۀَنِّیَْبلا  َدَْعب  ِۀَّنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخا  َو  ِّقَْحلاِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  َّالِإ  َِکلذ  ُْمْتبَلَس  ام  َو  ََۀلِْزنَْملا ، َْکِلت  َنُوبُولْسَْملا  ُُمْتنَأَف 

. ُعِجَْرت ْمُْکَیلِإ  َو  ُرُدْصَت  ْمُْکنَع  َو  ُدَِرت  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُرُومُأ  َْتناک  ِهَّللا ، ِتاذ  یف  َۀَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحت  َو  يذَْألا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولَو 
َِکلذ یلَع  ْمُهَطَّلَـس  ِتاوَهَّشلا . ِیف  َنوُریـسَی  َو  ِتاـهَبُّشلِاب  َنُولَمْعَی  ْمِهیدـْیَأ . یف  ِهَّللا  َروـُمُأ  ُْمتْمَلْـسَأ  َو  ْمُِکَتلِْزنَم  ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  ْمُکَّنِکل  َو 

. ْمُُکتَقَرافُم یتَّلا  ِةایَْحلِاب  ْمُُکباجْعِإ  َو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکُراِرف 
. ٍبُوْلغَم ِِهتَشیعَم  یلَع  ٍفَعْضَتْسُم  َْنَیبَو  ٍروُهْقَم  ٍدَبْعَتْسُم  ِْنَیب  ْنِمَف  ْمِهیْدیَأ ، یف  َءافَعُّضلا  ُُمتْمَلْسَأَف 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تنـس  رد  نشور  لـیلد  دوجو  اـب  دـیدش و  هدـنکارپ  قح  تیروحم  زا  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  امـش  زا  تلزنم  نیا 
. دیدرک فالتخا 

تفرگیم و رارق  امـش  تسد  رد  ادخ  ماکحا  يارجا  دیدومنیم ، لمحت  ادـخ  هار  رد  ار  اهیتخـس  دـیدرکیم و  ربص  اهرازآ  ربارب  رد  رگا 
، دیداد نانآ  تسد  هب  ار  ادـخ  ماکحا  يارجا  دـیدناشن و  دوخ  ياج  رد  ار  ناراکمتـس  امـش  اما  دـشیم . رداص  امـش  يوس  زا  یهلا  ماکحا 
گرم و زا  امـش  رارف  درک  طلـسم  ماقم  نیا  رب  ار  اهنآ  هچنآ  دنرادیمرب . ماگ  دوخ  تاوهـش  رد  هدرک و  لمع  كانههبـش  روما  هب  مه  اهنآ 

. دش دهاوخ  ادج  امش  زا  هک  دوب  ایند  یگدنز  زا  ناتندمآ  شوخ 
ناوتاـن یگدـنز  هرادا  رد  ار  یهورگ  هتخاـس و  دوخ  روهقم  هدَرب و  ار  یخرب  اـت  دـیداد  رارق  اـهنآ  ياـهتسد  رد  ار  هعماـج  فیعـض  دارفا 

. دندرک
ٌبیطَخ ِهِرَْبنِم  یلَع  ْمُْهنِم  ٍدََـلب  ِّلُک  یف  ِراَّبَْجلا ، یَلَع  ًةَأْرُج  َو  ِرارْـشَْألِاب ، ًءادـِْتقِإ  ْمِِهئاوْهَأـِب ، َيْزِْخلا  َنوُرَعْـشَتْسَیَو  ْمِِهئارآـِب  ِکـْلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی 

. ُعَقْصَی
. ٍسِمال َدَی  َنوُعَفْدَی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلا  َو  ٌۀَطوُْسبَم ، اهیف  ْمِهیِْدیَأ  َو  ٌةَرِغاش ، ْمَُهل  ُضْرَْألاَف 

ٍموُشَغ ٍّشاغ  ْنِم  ُضْرَْألاَو  ُبَجْعَأ  یلام ال  َو  ابَجَع  ایَف  َدیعُْملا . َءِْدبُْملا  ُفِْرعَی  ٍعاطُم ال  ٌدیدَش ، ِۀَفَعَّضلا  یَلَع  ٍةَوْطَـس  يذَو  ٍدـینَع  ٍراَّبَج  ِْنَیب  ْنِمَف 
. ٍمیحَر َْریَغ  ْمِِهب  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍلِماعَو  ٍمُولَظ  ٍقِّدَصَتُم  َو 

دوخ رب  ار  ینارـسوه  ییاوسر و  رداق ، يادـخ  رب  تراـسج  رارـشا و  زا  يوریپ  اـب  دـننادرگیم و  دوخ  ياههتـساوخ  ءارآ و  هب  ار  تموکح 
. دنکیم ینارنخس  دنلب  يادص  اب  هک  دنراد  ربنم  يالاب  رب  ار  ياهدنیوگ  يرهش  ره  رد  دنزاسیم . راومه 

. دنزاس رود  دوخ  زا  ار  ملظ  تسد  دنناوتیمن  دننانآ و  ياههدرب  مدرم  تسا . زاب  اج  همه  رد  نانآ  تسد  تساهنآ و  هرطیس  رد  نیمز 
. درادن تخانش  داعم  ادخ و  هب  هک  تسا  ییاورنامرف  دروآیم و  راشف  نافیعـض  رب  هک  تسا  رـس  دوخ  وگروز و  يدرم  تسد  رد  تموکح 
تساراکمتـس و ياهدـنریگ  تاـکز  رگهلیح و  يدرم  فرـصت  رد  نیمز  هک  یلاـح  رد  مشاـبن  تفگـش  رد  ارچ  تسا و  زیگناتفگـش  هـچ 

. دنکیمن محر  نینمؤم  هب  هک  تسا  یمکاح 
. انَْنَیب َرَجَش  امیف  ِهِمْکُِحب  یضاْقلا  َو  انْعَزانَت  ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهَّللاَف 

ُرِهُْظن َو  َکـِنید  ْنِم  َِملاـعَْملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماـطُْحلا  ِلوُُـضف  ْنِم  ًاـساِمْتلا  اـَلَو  ٍناْطلُـس ، یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْـلعَت  َکَّنِإ  َّمُـهَّللَأ 
. َکِماکْحَأَو َِکنَنُس  َو  َکِِضئارَِفب  َلَمُْعی  َو  َكِدابِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَی  َو  َكِدِالب ، یف  َحالْصِْإلا 

ِْهَیلِإ َو  اـْنبَنَأ  ِْهَیلِإَو  اـْنلَّکََوت ، ِهیَلَع  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  َو  ْمُکِّیبـَن ، ِروـُن  ِءاـفْطِإ  یف  اوـُلِمَعَو  ْمُْکیَلَع ، ُۀَـمَلَّظلا  َيِوَـق  انوُفِْـصنَت  َو  انوُرُْـصنَت  ْمـَل  ْنِإ  ْمُکَّنِإَـف 
(210 .) ُریصَْملا

. دنکیم تواضق  تسا  هتفرگ  رد  ام  نایم  هک  ياهرجاشم  رد  درک و  دهاوخ  مکح  میراد  وا  اب  ام  هک  یعازن  رد  دنوادخ 
ياههناشن میهاوخیم  هکلب  تسین  ایند  كدـنا  لام  هب  ندیـسر  تنطلـس و  هب  یبایتسد  رد  تباقر  يارب  اـم  هزراـبم  هک  ینادیم  وت  ایادـخ 

ماکحا اهتنس و  تابجاو و  دنسرب و  تینما  هب  تاهدید  متس  ياههدنب  مینک و  نایع  وت  ياهرهش  رد  ار  حالصا  میزاس و  راکشآ  ار  وت  نید 
. ددرگ ارجا  وت 

رون ندرک  شوماخ  رد  دندرگیم و  بلاغ  امش  رب  نارگمتس  دینکن  راتفر  ام  اب  فاصنا  هب  دیهدن و  يرای  ار  ام  تما  ناگرزب  امش  رگا  سپ 
يوس هب  روما  نایاپ  میدرگیم و  زاب  وا  يوس  هب  مینکیم و  لکوت  وا  رب  دـنکیم ، تیافک  ار  اـم  دـنوادخ  درک . دـنهاوخ  شـالت  ناـتربمایپ 

. تسوا

هیواعم ياهییاراد  هرداصم 
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ِۀَیِواعُملا ِلاْومَأ  ُةَرِداصُم 
َو ِْهِیلاوَم  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یف  ُهَمَّسَق  َو  ُهَذَخَأَف  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِهیَلَع  ََبث  َو  ِۀَنیدَْملِاب  َّرَم  اَّمَلَف  َۀَیِواعُم  یلِإ  ِنَمَْیلا  َنِم  َلِمُح  ٌلام  َناک   - 5

. َۀَیِواعُم یلِإ  َبَتَک 
، َنایْفُس یبَأ  ِْنب  َۀَیِواعُم  یلِإ  ٍّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم 

َْکیبَأ ینَِبب  ِلَهَّنلا  َدـَْعب  اِهب  َّلُعَت  َو  َقْشِمَد ، َِنئازَخ  اهَعِدُوِتل  َْکَیلِإ ، ًابیط  َو  ًارَْبنَع  َو  ًالَلُح  َو  ًالام  ُلِـمَْحت  ِنَمَْیلا  َنِم  اـِنب  ْتَّرَم  ًاریع  َّنِإَـف  ُدـَْعب : اَّمَأ 
(211 .) ُمالَّسلاَو اُهتْذَخَأَف  اْهَیلِإ  ُتْجَتْحِإ  ّینِإَو 

درب و هلمح  نآ  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  درکیم  روبع  هنیدم  زا  لاوما  ِناوراک  یتقو  دشیم ، لمح  هیواعم  يوس  هب  نمی  زا  یلاوما   - 5
: تشون هیواعم  هب  درک و  میسقت  دوخ  ناتسود  نادناخ و  نایم  رد  درک و  فرصت  ار  لاوما 

؛ نایفس یبا  نب  ۀیواعم  هب  یلع  نب  نیسح  زا 
ياهرابنا رد  ات  درکیم  لمح  وت  يارب  رطع  ربنع و  اهرویز ، لاوما ، هک  تشذـگیم  اـم  رب  نمی  زا  اـهرتش  زا  یناوراـک  ادـخ ، دـمح  زا  سپ 

. مالسلاو متفرگ . ار  همه  متشاد و  زاین  اهنآ  هب  نم  اما  يزاس . باریس  اهنآ  زا  ار  تردپ  هنشت  نادنزرف  ینک و  يرادهگن  قشمد 

هیواعم شنزرس 

ِۀَیِواعُْملا ُۀَمالَم 
، اهْعَدَف ًۀَبْغَر  اهَتْکََرت  َکُّنُظَأ  ْدَقَف  ًاّقَح  َْتناک  ْنِإ  َْکنَعٌرُومُأ  ََّیلِإ  ْتَهَْتنا  ِدَقَف  ُدَْعب : اَّمَأ  ُمالَّسلا  اَمِهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ُۀَیِواعُم  َبَتَک   - 6
، َکَسْفَن ْظِعَو  َِکلذـِل . ِساَّنلا  ُلَزْعَأ  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ًالِطاب  ینَغََلب  يذَّلا  َناک  ْنِإَف  ِءاـفَْولِاب ، ٌریدََـجل  ُهَقاـثیم  َهَدـْهَع و  َهَّللا  یَطْعَأ  ْنَم  َّنِإ  ِهَّللا  ُرْمََعلَو 

. ِفَْوأ ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو  ْرُکْذاَف ،
. َكْدِکَأ ینْدِکَت  ام  یتَم  َو  َكْرِْکنُأ ، ینْرِْکُنت  ام  یتَم  َکَّنِإَف 

دنـشاب هتـشاد  تحـص  رابخا  نیا  رگا  تسا . هدیـسر  نم  هب  وت  هرابرد  ییاهربخ  تشون : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ياهمان  رد  هیواعم   - 6
یـسک مسق  مدوخ  ناج  هب  نک . اهر  ار  اهنآ  سپ  ینک  كرت  ار  اهنآ  يراد  یهلا  باوث  هب  هک  یلیم  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  نامگ 

همه زا  شیب  وت  دشاب  غورد  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  زا  هچنآ  رگا  دشاب و  رادافو  نآ  رب  هک  تسا  هتـسیاش  ددنبیم  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  هک 
. نامب رادافو  ادخ  اب  نامیپ  رب  شاب و  هجوتم  نک و  تحیصن  ار  دوخ  یتسه . رود  هب  روما  نیا  زا  مدرم 

. منکیم ینمشد  وت  اب  يراد  ینمشد  نم  اب  هک  یماگنه  ات  درک و  مهاوخ  راکنا  ار  وت  ینکیم  راکنا  ارم  هک  ینامز  ات 
َو ال ٍدَّمَُحم ، ِۀَّمُِأل  َو  َِکنیِدل  َو  َکِسْفَِنل  ْرُْظناَف  ْمُُهتْوََلب . َو  َساَّنلا  ُْتفَرَع  ْدَقَف  ٍۀَْنِتف . یف  َْکیَدَـی  یلَع  ُهَّللا  ُمُهَّدُرَی  ْنَأ  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذـه  اصَع  َّقَش  ِقَّتاَف 

. َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َو  ُءاهَفُّسلا  َکَّنَّفِخَتْسَی 
: ِْهَیلِإ مالسلا  هیلعَبَتَک  ِهیَلَع ، ِهَّللا  ُتاولَص  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ُباتِْکلا  َلَصَو  اَّمَلَف 

َو اَهل ، يدْهَی  ِتانَسَْحلا ال  َّنِإَف  ٌْریدَج . َكَْدنِع  اهِْریَِغب  اَنَأ  َو  ٌبِغار ، اْهنَع  یل  َْتنَأ  ٌرُومُأ  یّنَع  َکَغََلب  ْدَق  ُهَّنَأ  ُرُکْذَت  َُکباتِک ، ینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
ًابْرَح ََکل  ُدیِرُأ  ام  َو  ِمیمَّنلِاب ، َنُؤاَّشَْملا  َنُوقاّلَْملا  َْکَیلِإ  ُهاقَر  امَّنِإ  ُهَّنِإَف  یّنَع ، َْکَیلِإ  یهَْتنِإ  ُهَّنِإ  َتْرَکَذ  ام  اَّمَأ  ُهَّللا . اَّلِإ  اْهَیلِإ  ُدِّدَُسی  ال 

شیامزآ ییاسانش و  ار  مدرم  نم  شابرذح . رب  دزادنا  هنتف  رد  وت  تسد  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  نیا  زا  زیهرپب و  تما  نیا  رد  یشکرس  داجیا  زا 
. دنناشک يراوخ  هب  ار  وت  دنهاگآان  درخیب و  هک  یناسک  ادابم  شاب و  دمحم  تما  دوخ و  نید  دوخ ، بقارم  مدرک .

: تشون وا  هب  دیسر  هیلع  هللا  تاوص  نیسح  ماما  هب  هیواعم  همان  یتقو 
مدرکیم نینچ  يدوبن  لیام  هک  تسا  هدیسر  وت  هب  نم  زا  يروما  يدوب  هدرک  يروآدای  دیسر . متـسد  هب  وت  همان  دنوادخ ، شیاتـس  زا  دعب 

. دنکیمن تیاده  اهنآ  ماجنا  اهیکین و  يوس  هب  ادخ  زج  یسک  انامه  مدرکیم . لمع  رگید  ياهنوگ  هب  دوب  هتسیاش  و 
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. دناهدروآ وت  يارب  نیچ  نخـس  سولپاچ و  دارفا  ار  نانخـس  نیا  تسا ، هدیـسر  وت  هب  نم  زا  يرابخا  هک  يدوب  هدرک  يروآدای  ار  هچنآ  اما 
ِراذعِْإلا ِنوُِدب  ًارِذاعالَو  َِکلذ ، ِكْرَِتب  ًایضار  َهَّللا  ُّنُظَأ  ام  َو  (، 212) َِکلذ ِكَْرت  یف  ِهَِّلل  ٌِفئاَخل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیَأ  َو  ًافالِخ ، َْکیَلَع  الَو  دصق  نم 

. َنیطایَّشلا ِءاِیلْوَأ  َو  ِۀَمَلَّظلا  ِبْزِح  َنیدِْحلُْملا  َنیطِساْقلا  َِکئلوُأ  یف  َو  َْکَیلِإ ، ِهیف 
َُّمث ٍِمئال . َۀَمَْول  ِهَّللا  ِیف  َنُوفاخَی  َو ال  َعَِدْبلا  َنوُمِظْعَتْـسَی  َو  َْملُّظلا  َنوُرِْکُنی  اُوناک  َنیذَّلا  َنیدـِباْعلا ، َنیّلَـصُْملا  َو  ٍةَدـْنَک  اخَأ  ًارْجُح  َِلتاْقلا  َتَْسلَأ 

َو ال ْمُهَْنَیب ، َو  َکَْنَیب  َناک  ٍثَدَِـحب  ْمُهُذُـخْأت  َو ال  َةَدَّکَؤُْملا ، َقیثاوَْملا  َو  َۀَـظَّلَغُْملا ، َناْمیَْألا  ُمُهَْتیَطْعَأ  َْتنُک  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ًاناوْدُـع  َو  ًاـْملُظ  ْمُهَْتلَتَق 
. َکِسْفَن یف  اهُدَِجت  ٍۀَّنِحَِأب 

یضار نآ  كرت  هب  دنوادخ  هک  منکیمن  نامگ  مکانمیب و  نامیپ ) ( ) 213) نآ كرت  رد  هک  مسق  ادخ  هب  مرادن . ار  وت  اب  تفلاخم  گنج و 
. درک مهاوخن  یهاوخرذع  امش  زا  اهناطیش  ناتسود  رگمتس و  بزح  نیدیب و  ناهارمگ  نیا  وت و  دزن  هناهب  دوبن  اب  و  دشاب .

هانگ ار  نید  رد  تعدب  دندوب و  فلاخم  ملظ  اب  هک  یناتـسرپادخ  نارازگزامن و  و  هدنک -  هفیاط  زا  ام  ردارب  يدع -  نب  رجُح  لتاق  وت  ایآ 
دیدش و ياهدنگوس  هب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  دعب  وت  یتسین ؟ دنتـشادن  یـساره  نارگ  تمالم  شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  دنتـسنادیم و  یگرزب 
یشاب و هتـشاد  تسد  رد  اهنآ  دوخ و  نایم  رد  یلکـشم  هناهب و  هک  نآ  نودب  يدناسر  لتق  هب  هناملاظ  يدرک ، نئمطم  یمکحم  ياهنامیپ 

. یشاب هدید  دوخ  هب  تبسن  اهنآ  زا  ار  ياهنیک  ینمشد و 
، ُُهنَْول ْتَرِفُـص  َو  ُهُمْـسِج ، َلَحَنَف  ُةَدابِْعلا ، ُْهتَْلبَأ  يذَّلا  ِِحلاّصلا  ِدـْبَْعلَا  ِِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِبِحاص  ِقَمِْحلا ، ِْنبوِرْمَع  َِلتاق  َتَْسلَوَأ 

ًافافِْختْـسا َو  َکِّبَر  یلَع  ًةَأْرُج  ُهَْتلَتَق  َُّمث  ِلَـبَْجلا ، ِْسأَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلَزََنل  ًاِرئاـط  ُهَْتیَطْعَأ  َْول  اـم  ِهِقیثاوَم  َو  ِهَّللا  ِدوُـهُع  ْنِم  ُهَْتیَطْعَأ  َو  ُهَْتنَّمَأ  اـم  َدـَْعب 
. ِدْهَْعلا َِکلِذب 

َُدلَْولَأ : » ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَق  َو  َکیبَأ ، ُْنبِإ  ُهَّنَأ  َتْمَعَزَف  ٍفیقَث ، ِْدیَبُع  ِشاِرف  یلَع  ِدُولْوَْملَأ  َۀَّیَمُس  َْنب  َدایِز  یعَّدُْملا  َتَْسلَوَأ 
. ِهَّللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  َكاوَه  َْتعَبَت  َو  ًادُّمَعَت  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَّنُس  َتْکَرَتَف  ُرَجَْحلا ،» ِرِهاْعِلل  َو  ِشارِْفِلل 

شمـسج دوسرف و  ار  وا  ندب  تدابع ، هک  یحلاص  هدـنب  نآ  یتسین ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یباحـص  قَمِح  نب  ورمع  لتاق  وت  ایآ 
نیا ار  ياهدنرپ  رگا  هک  یتسب ، اهنامیپ  اهدهع و  يداد و  ناما  وا  هب  هک  نآ  زا  سپ  وت  دـییارگ . يدرز  هب  شاهرهچ  گنر  دـیدرگ و  رغال 

. يدرمشیم زیچان  ار  دوخ  نامیپ  یتشکیم و  ار  وا  تراگدرورپ  رب  تأرج  اب  دمآیم ، وت  دزن  هوک  رس  زا  يدادیم  ناما  هنوگ 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نیا  اب  يدناوخن ؟ نایفسوبا  تردپ  دنزرف  دش  دلوتم  فیقث  رتسب  رب  هک  ار  هّیمس  رسپ  دایز  وت  ایآ 

لوـسر تنـس  سپ  تسا » نارابگنـس  راـکانز  يازج  دراد و  قـلعت  تسا  هدـمآ  دوـجو  هب  نآ  رد  هک  دوـخ  رتـسب  بحاـص  هب  يدـنزرف  ره  »
. يدرک يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  یهلا  تیاده  هب  هجوت  نودب  يدرک و  كرت  دمع  يور  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

َو ِۀّمُْألا  ِهِذه  ْنِم  َتَْسل  َکَّنأَک  ِلْخَّنلا . ِعوُزُج  یلَع  ْمُُهبِّلَُصی  َو  ْمُهَُنیْعَأ  ُلُمْـسَی  َو  ْمُهَلُجْرَأ ، َو  َنیِملْـسُْملا  يِْدیَأ  ُعَطْقَی  ِْنیَقارِْعلا ، یَلَع  ُهَتْطَّلَـس  َُّمث 
. َْکنِم اوُْسَیل 

َناک ْنَم  َّلُک  ُْلْتقا  ِنَأ : ِْهَیلِإ  َْتبَتَکَف  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ٍِّیلَع  ِنید  یلَع  اُوناک  ْمُهَّنِإ  َۀَّیَمُـس  ُْنبِإ  ْمِهیف  َبَتَک  َنیذَّلا  َنیِّیمَرْـضَْحلا  َبِحاص  َتَْسلَوَأ 
. َكِْرمَِأب ْمِِهب  َلَّثَم  َو  ْمُهَْتلَتَقَف ، ٍِّیلَع ، ِْنید  یلَع 

َُکفَرَش َناَکل  َِکلذ  الَْول  َو  َتْسَلَج ، يذَّلا  َکَِسلْجَم  َتْسَلَج  ِِهب  َو  َُکبِرْضَیَو ، َكابَأ  ِهیَلَع  ُبِرْـضَی  َناک  يذَّلا  ِهَّللاَو  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ٍِّیلَع  ُنید  َو 
. ِْنیَتَلْحِّرلا َْکیبَأ  ُفَرَش  َو 

زا روک و  ار  اهنآ  ياهمشچ  عطق و  ار  ناناملـسم  ياپ  تسد و  ات  يداد  وا  هب  ار  هرـصب  هفوک و  تیمکاح  يدـناوخ و  دوخ  ردارب  ار  داـیز  و 
. دنشابیمن وت  زا  مه  اهنآ  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  ایوگ  دزیوآ . راد  هب  امرخ  ناتخرد  ياههخاش  رب  ار  نانآ  دروآ و  رد  هقدح 

وا هبوت  دنتسه و  هیلع  هللا  تاولص  یلع  نید  رب  هک  تشون  وت  يارب  اهنآ  هرابرد  هّیمس  رـسپ  دایز  هک  يدوبن  تومرـضح  مدرم  مکاح  وت  ایآ 
. درک هلثم  وت  روتسد  هب  تشک و  ار  اهنآ  مه  دایز  ناسرب ، لتق  هب  ار  وا  تسا  یلع  نید  رب  هک  یسک  ره  یتشون 
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دنسم رب  نید  نامه  مان  هب  وت  نونکا  تخاس و  بورـضم  نآ  ساسارب  ار  تردپ  وت و  هک  تسا  نامه  مالـسلا  هیلعیلع  نید  مسق  ادخ  هب  و 
هب اهرتش  لابند  هب  دمآ  رد  بسک  يارب  ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  هک  دوب  نامه  تردپ  وت و  فرـش  دوبن  نید  نیا  رگا  و  يدز ، هیکت  تفالخ 

. دیدرکیم چوک  فارطا 
یلَع ُمَظْعَأ  ًۀَنَِتف  ُمَلْعَأ  ّینِإ ال  َو  ٍۀَْنِتف » یلِإ  ْمُهَّدَُرت  ْنَأ  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذـه  اصَع  َّقَش  ِقَّتا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِۀَّمُِأل  َو  َِکنیدـِلَو  َکِسْفَِنل  ْرُْظنُأ  : » َْتُلق امیف  َْتُلق  َو 

ُْتلَعَف ْنِإَف  َكَدِهاجُأ ، ْنَأ  ْنِم  َلَْضفَأ  اْنیَلَع  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُِألَو  ینیِدلَو  یـسْفَِنل  ًارَظَن  ُمَلْعَأ  َو ال  اهیَلَع ، َِکتَیالِو  ْنِم  ِۀَّمُْألا  ِهِذـه 
. يْرمَأ ِداشْرِِإل  ُهَقیفوت  ُُهلَأْسَأ  َو  یْبنَِذل  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  ّینِإَف  ُهَقیفَْوت  ْنِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ٌَۀبُْرق  ُهَّنِإَف 

ْنَأ ال َو  َِّیف ، َكُْدیَک  ینُّرُضَی  ْنَأ ال  وُجْرَأ  ّینِإَف  ََکل ، اَدب  ام  ینْدِکَف  ینْدِکَت » َكْدِکَأ  ْنِإ  َو  ینْرِْکُنت ، َُکتْرَْکنَأ  ْنِإ  ّینِإ  : » َْتُلق امیف  َْتُلق  َو 
هک نیا  زا  زیهرپب و  تما  نیا  رد  یـشکرس  شروش و  داجیا  زا  شاب و  دّـمحم  تما  دوخ و  نید  دوخ و  بظاوم  . » يدوب هتـشون  تاهماـن  رد 

منادیمن و نآ  رب  وت  تموکح  زا  رتگرزب  تما ، نیا  رب  ار  ياهنتف  چیه  نم  هک  یلاح  رد  شاب » رذح  رب  يزادنا  فالتخا  هنتف و  رد  ار  اهنآ 
کیدزن هزرابم  نیا  منک  هزرابم  وت  اب  رگا  منادیمن . وت  اب  داهج  زا  رتهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تما  منید و  دوخ و  يارب  ار  يرظن  چیه 

تـساوخرد وا  زا  مراک  رد  تیاده  يارب  مهاوخیم و  شزرمآ  دنوادخ  زا  مهانگ  نیا  يارب  میامن  كرت  ار  نآ  رگا  تسادـخ و  هب  هدـننک 
. مراد قیفوت 

رد هچنآ   » درک یهاوخ  ینمشد  نم  اب  منک  ینمشد  وت  اب  رگا  درک و  یهاوخ  یساپسان  ارم  منک  یـساپسان  ار  وت  رگا   » يدوب هتفگ  هک  نیا  و 
اریز تشاد  دهاوخ  ررض  تدوخ  يارب  یسک  ره  زا  شیب  دشاب و  هتشادن  نم  يارب  يررـض  وت  ینمـشد  مراودیما  نک ، ینمـشد  يراد  ناوت 

َو َكِدـْهَع ، ِضْقَن  یلَع  َتْصَّرََحت  َو  َکَلْهَج ، َْتبِکَر  ْدَـق  َکَّنَِأل  َکِـسْفَن ، یلَع  ُهْنم  َّرَـضَأ  ٍدَـحَأ  یلَع  َنوُکَی  ياهدـش  راوس  دوخ  لـهج  رب  وت 
. ٍطْرَِشب َْتیَفَو  ام  يرْمَُعل 

َو اُوَلتاق  اُونوُکَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمُهَْتلَتَقَف  ِْقیثاوَْملاَو . ِدوُهُْعلا  َو  ِناْمیَْألا  َو  ِحـْلُّصلا  َدـَْعب  ْمُهَْتلَتَق  َنیذَّلا  ِرَفَّنلا  ِءـالُؤه  َکـِْلتَِقب  َكَدـْهَع  َتْضَقَن  ْدََـقل  َو 
َْلبَق اُوتام  َْوأ  اُولَعْفَی  ْنَأ  َْلبَق  َِّتم  ْمُْهُلتْقَت  َْملَْول  َکَّلََعل  ٍْرمأ  َۀَـفاخَم  ْمُهَْتلَتَقَف  انَّقَح . ْمِهِمیظْعَت  َو  انَلْـضَف ، ْمِهِرْکِذـِل  ّالِإ  ْمِِهب  َِکلذ  ْلَعْفَت  َْمل  َو  اُولَتَق 

. اوُکِرُْدی ْنَأ 
ٍساِنب ُهَّللا  َْسَیلَو  اهاصْحَأ . ّالِإ  ًةَریبَک  الَو  ًةَریغَص  ُرِداُغی  ًاباتِک ال  یلاعَت  ِهَِّلل  َّنَأ  ْمَلْعاَو  ِباسِْحلِاب . ْنِْقیَتْسا  َو  ِصاصِْقلِاب ، ُۀَیِواعُم  ای  ْرِْشبَأَف 

. يدرکن افو  یطرش  چیه  هب  وت  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  يزرویم و  صرح  دوخ  دهع  نتسکش  رب  و 
ار دوخ  نامیپ  يدـناسر ، لتق  هب  ار  اهنآ  اهدـهع  اـهنامیپ و  نتـسب  اهدـنگوس و  ماـجنا  حلـص و  دادرارق  زا  دـعب  هک  یناـسک  نتـشک  اـب  وت 

رطاخ هب  رگم  يدرکن  ار  راک  نیا  وت  یتشک و  ار  اهنآ  دنشاب  هدناسر  لتق  هب  ار  یسک  ای  هتـشاد و  گنج  رـس  وت  اب  هک  نآ  نودب  یتسکش و 
ندـش هتـشک  زا  لبق  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  یتشک  ار  اهنآ  وت  دندرمـشیم و  گرزب  ار  ام  قح  دـندرکیم و  نایب  ار  ام  لیاضف  اـهنآ  هک  نآ 

. دنریمب دنوش  هتشک  وت  غیت  هب  هک  نآ  زا  لبق  ای  يریمب  اهنآ 
ورف ار  یگرزب  کچوک و  راک  چـیه  هک  دراد  یباتک  لاعتم  يادـخ  هک  نادـب  نک و  رواب  ار  تمایق  زور  شاب و  صاصق  هدامآ  هیواـعم ! يا 
ٍمالُغ َِکْنبِإ  ِۀَْعیَِبب  َساَّنلا  َكِذْخَأ  َو  َِۀبْرُْغلا ، ِراد  یلِإ  ْمِهِروُد  ْنِم  ُهَءاِیلْوَأ  َِکیْفَن  َو  ِمَهُّتلا ، یَلَع  ُهَءاِیلْوَأ  َِکْلتَق  َو  ِۀَّنِّظلِاب  َكِذْخَِأل  هدرکن  راذـگ 

َو َکَتَنامَأ  َْتیَزْخَأ  َو  َکَتَّیِعَر  َتْشَـشَغ  َو  َکَنید  َتْرََتب  َو  َکَسْفَن  َتْرِـسَخ  ْدَـق  َو  َّالِإ  َکُمَلْعَأ  ـال  ِبـالِْکلِاب . ُبَْعلَی  َو  َرْمَْخلا  ُبَرْـشَی  ٍثَدَـح 
(214 .) ُمالَّسلاَو ْمِِهلْجَِأل . َّیِقَّتلا  َعِرَْولا  َْتفَخَأ  َو  ِلِهاْجلا  ِهیفَّسلا  ََۀلاقَم  َْتعِمَس 

هیواعم رب  تجح  مامتا 

ِۀَیِواعُْملا یَلَع  ِۀَّجُْحلا  ُماْمتِإ 
ُْنیَسُْحلا َماقَف  َدَیزَی ، ِِهْنبِِإل  َۀَْعیَْبلا  َذُخْأَی  ْنَأ  ُۀَیِواعُْملا  َدارَأ  اذِإ   - 7
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يدـش و بکترم  اوراـن  ياـهماهتا  اـب  هک  ییاـهلتق  اـهتمهت و  رطاـخ  هب  ار  وت  هک  دـنکیمن  شومارف  دـنوادخ  و  دروآیم . باـسح  هب  و 
بارـش هک  یناوج  دنک . هذخاؤم  يدرک  رابجا  تناوج  دـنزرف  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  دـیعبت و  تبرغ  راید  هب  دوخ  ياههناخ  زا  ار  وا  ناتـسود 

. دنکیم يزاب  گس  دروخیم و 
شیوخ تناما  يدرک و  تنایخ  مدرم  هب  يدرب ، نایم  زا  ار  دوخ  نید  يدـناسر و  نایز  دوخ  هب  هک  نیا  رگم  منادیمن  يزیچ  وت  هرابرد  نم 

. يدناسرت ار  اوقت  اب  هتسراو و  مدرم  يدادارف و  شوگ  صاع ) نب  ورمع   ) نادان خاتسگ  نآ  نانخس  هب  يدنادرگ و  عیاض  ار 
هلآو هیلع  هللا  یلصِلوُسَّرلا  یَلَع  یَّلص  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  ِهِِسلْجَم ، یف  ُمالَّسلاِهیَلَع  ماما  دریگب  تعیب  دیزی  شرسپ  يارب  تساوخ  هیواعم  یتقو   - 7

: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث 
َفَلَْخلا ِِهب  َتِْسَبل  اَم  ُتْمِهَف  ْدَقَو  ًاءْزُج . ٍعیمَج  ْنِم  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِلوُسَّرلا  ِۀَفِـص  یف  َبَنْطَأ  ْنِإَو  ُِلئاْقلا  يِّدَُؤی  ْنَلَف  ُۀَیِواعُم ! ای  ُدـَْعب : اَّمَأ 

. ِْتعَّنلا ِغْالِبتْسِإ  ْنَع  ِبُّکَنَّتلا  َو  ِۀَفِّصلا  ِزاْحیِإ  ْنِم  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب 
. ِجُرُّسلا َراونَأ  ُسْمَّشلا  ِتَرََهب  َو  یجُّدلا ، َۀَمْحَف  ُْحبُّصلا  َحَضَف  ُۀَیِواعُم ! ای  َتاْهیَه  َتاْهیَهَو ،

ِهِّقَح ِمْسِإ  ْنِم  ٍّقَح  يذـِل  َْتلَذـَب  ام  َتْزَواج . یَّتَح  َتْزَج  َو  َْتلَحَم ، یَّتَح  َْتعَنَمَو  َْتفَحْجَأ ، یَّتَح  َتَْرثْأَتْـسا  َو  َتْطَْرفَأ ، یَّتَح  َْتلَّضَف  ْدََـقل  َو 
. َلَمْکَْألا ُهَبیصَن  َو  َرَفْوَْألا  ُهَّظَح  ُناْطیَّشلا  َذَخَأ  یَّتَح  ٍبیصَِنب 

: دومرف هاگنآ  داتسرف و  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  درک و  شیاتس  ار  ادخ  تساخرب و  وا  روضح  رد  مالسلا  هیلعنیسح 
. دنک نایب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافـص  زا  ياهشوگ  دناوتیمن  دشک  ازارد  هب  وا  نخـس  دنچ  ره  ياهدنیوگ  چـیه  هیواعم ! يا 

رود هچ  يدـیزگ و  يرود  اهنآ  لماک  ياهیگژیو  نایب  زا  یتفگ و  نخـس  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  يافلخ  هرابرد  هاـتوک  هچ  هک  مدـیمهف  نم 
دیشروخ غورف  تسا و  هتشگ  نایامن  بش  یکیرات  رب  حبص  ینـشور  هیواعم ! يا  ییوگب . نخـس  اهتیعقاو  زا  وت  هک  تسا  رود  هچ  تسا و 

. تسا هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  اهغارچ  رون 
يرود قح  ناـیب  زا  يدومن و  متـس  يدـیزگرب و  دوخ  نانخـس  رد  ار  یخرب  اـهنت  يدرک و  يور  هداـیز  هک  يداد  يرترب  ار  اـفلخ  ردـق  نآ 

َو ِِهلاِمتْکِإ  ْنِم  َدیزَی  ْنَع  ُهَتْرَکَذ  ام  ُتْمِهَف  َو  تلادع  قح و  هداج  زا  هک  یتفگ  نخس  راصتخا  هب  نانچ  يدرک و  تیاعـس  هک  نیا  ات  يدیزگ 
َو ٍّصاخ ، ٍْملِِعب  ُهَْتیَوَتْحا  اَّمِم  َناک  اَّمَع  ُِربَْخت  َْوأ  ًاِبئاغ  ُتِْعنَت  َْوأ  ًابوُجْحَم ، ُفِصَت  َکَّنَأَک  َْدیزَی . یف  َساَّنلا  َمِّهَُوت  ْنَأ  ُدـْیُرت  ٍدَّمَُحم ، ِۀَّمُِأل  ِِهتَـسایِس 
َو َّنِِهباْرتِِإل  َْقبَّسلا  َمامَْحلا  َو  ِشُراحَّتلا  َْدنِع  َۀَشِراهُْملا  َبالِْکلا  ِِهئاْرِقتْـسِإ  ْنِم  ِِهب  َذَخَأ  امیف  َدیزَِیل  ْذُخَف  ِِهیْأَر . ِِعقْوَم  یلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ُدیزَی  َّلَد  ْدَـق 

. ُلِواُحت ام  َْکنَع  َْعد  َو  ًارِصاب ، ُهُدَِجت  یهالَْملا  ِبْرَض  َو  ِفِزاعَْملا ، ِتاَوذ  ِنایِْقلا 
، ِهِیقال َْتنَأ  اَّمِم  َرَثْکَِأب  ِْقلَْخلا  اذه  ِرْزِو  ْنِم  َهَّللا  یَْقَلت  ْنَأ  َكانْغَأ  امَف 

. تفای تسد  دوخ  لماک  مهس  هب  تفرگ و  ار  دوخ  ناوارف  هرهب  ناطیش  ات  یتخادرپن  ار  یقح  بحاص  چیه  مهس  یتفر . نوریب 
هابتـشا هب  دـیزی  هراـبرد  ار  مدرم  یهاوخیم  وـت  متـسناد . يدرک  ناـیب  دّـمحم  تما  رب  تموـکح  يارب  دـیزی  تسایـس  لاـمک و  زا  ار  هچنآ 

وا زا  وت  اهنت  ایوگ  هک  ییوگیم  نخـس  یـسک  زا  ای  ییامنیم  یفرعم  ار  یبئاغ  درفای  ینکیم  فیـصوت  ار  ياهتخانـشان  درف  ایوگ  يزادنا .
ماگنه نآ  رد  وگب  دیزی  ياهيزاب  گس  زا  تسا . هداد  ناشن  ار  دوخ  یقالخا  يرکف و  تیعقوم  دـیزی  هک  یلاح  رد  يراد  ياهژیو  یهاگآ 

زا درادیم . او  رگیدــکی  اـب  هقباـسم  هـب  ار  نارتوـبک  هـک  وـگب  شیزاـب  رتوـبک  زا  دزیگنایمرب ، رگیدــکی  اـب  هزراــبم  هـب  ار  اــهگس  هـک 
تیمکاح يارب  هک  ار  ییاهشالت  ینک و  هدهاشم  حوضو  هب  ار  وا  ات  دوشیم  مرگرـس  هدنزاون  هدـنناوخ و  نانز  هب  هک  وگب  شاینارسوه 

. يزاس اهر  يراد  وا 
یَّتَح ٍْملُظ  یف  ًاقَنَح  َو  ٍرْوَج ، یف  ًالِطاب  ُحَدـْقَت  َتْحَِرب  ام  ِهَّللا  َو  تموکح  زا  لاح  هب  ات  هک  یناـهانگ  دـنوادخ  اـب  تاـقالم  گرم و  يارب  اـیآ 

. َۀَیِقْسَْألا َتْأَلَم 
. ٍصانَم َنیح  َتال  َو  ٍدوُهْشَم ، ٍمْوَی  یف  ٍظوُفْحَم  ٍلَمَع  یلَع  ْمَّدَقَتَف  ٌۀَضْمَغ ، َّالِإ  ِتْوَْملا  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  ام  َو 
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ام اِهب  اَنل  َْتئِج  َو  ًةَدالِو ، ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُلوُسَّرلا  اَنَثَرْوَأ  ِهَّللا  ُرْمََعل  ْدََقل  َو  ًاثاُرت ، اِنئابآ  ْنَع  انَتْعَنَم  َو  ِْرمَْألا ، اَذه  َدَْعب  اِنب  َتْضَّرَع  َُکْتیَأَر  َو 
. ِفْصَّنلا َیلِإ  ُناْمیَْألا  ُهَّدَر  َو  َِکلِذب  ِۀَّجُْحِلل  َنِعْذُأَف  ِلوُسَّرلا  ِتْوَم  َْدنِع  َِمئاْقلا  ِِهب  ُْمتْجَجَح 

َكاتَأ یَّتَح  ُنوُکَیَو  َناک  ُْمْتُلق : َو  َلیعافَْألا ، ُُمْتلَعَفَو  َلیلاعَْألا ، ُُمْتبِکَرَف 
دوخ هنازوتهنیک  لطاب و  ياهشور  هب  ردـق  نآ  مسق  ادـخ  هب  یتسه ؟ يرگید  ناـهانگ  لاـبند  هب  تسین و  یفاـک  ياهدـش  بکترم  مدرم  رب 

. دمآ بل  هب  اهناج  هک  يداد  همادا 
يزیرگ هک  يزور  دشاب ، تمایق  زور  هریخذ  هک  باتشب  یلمع  رب  سپ  تسا ، هدنامن  هلصاف  یندز  مه  هب  مشچ  کی  گرم  وت و  نیب  نونکا 

مـسق ادـخ  هب  ینکیم . عنم  دوخ  ناردـپ  ثاریم  زا  ار  ام  ياهدـش و  ام  تیمکاـح  ضرعتم  دوخ  تموکح  زا  سپ  هک  منیبیم  تسین . نآ  زا 
لوسر گرم  ماگنه  هب  هک  يدروآ  ور  یهاو  لیالد  نامه  هب  نآ  ظفح  يارب  وت  دراذگ و  ثرا  هب  ام  يارب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

. دنادرگزاب قح  بحاص  هب  دوخ و  هاگیاج  رد  ار  نآ  اناوت  ياهتسد  هک  نآ  ات  دش  هتفریذپ  دیدروآ و  ور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ای اوُِربَتْعاَف  َكانُهَف  َكِْریَِغل ، اهُدْصَق  َناک  ٍقیرَط  ْنِم  ُۀَیِواعُم  ای  ُْرمَْألا  هنوگ  نیا  دوب و  هنوگ  نیا  دیتفگ : دیدرک و  اهراک  دیدیـشارت و  اهرذع 

ٍِذئَمْوَی ِصاْعلا  ِْنب  وِرْمَِعل  َو  َِکلذ . َناک  ْدَق  َو  َُهل ، ِهِریمَْأت  َو  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَِعب  َمْوَْقلا  ِلُجَّرلا  َةَداِیق  َتْرَکَذَو  ِراْصبَْألا . ِیلوُأ 
. َُهلاْعفَأ ِْهیَلَع  اوُّدَعَو  ُهَمیدْقَت ، اوُهِرَک  َو  ُهَتَْرمِإ  ُمْوَْقلا  َِفنَأ  یَّتَح  ْمُُهثَْعبَم  ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا -  ُرْمََعل  َراص -  امَو  َُهل ، ِِهتَْعَیبَو  ِلوُسَّرلا ، ِۀَبْحُِصب  ٌۀَلیضَف 

يْریَغ  ِمْوَْیلا  َدَْعب  ْمُْکیَلَع  ُلَمْعَی  َنیرِجاهُْملا ال  َرَشْعَم  َمَرَجال  : » ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لاقَف 
ًاِعبات ٍبِحاِصب  َْتبَحاص  َْفیَک  ْمَأ  ِباوَّصلا ؟ َنِم  ِْهیَلَع  ِعَمْجُْملَاب  اهالْوَأ  َو  ِماکْحَْألا  ِدَکْوَأ  یف  ِلوُسَّرلا  ِلِْعف  ْنِم  ِخوُْسنَْملِاب  ُّجَتَْحت  َْفیَکَف 

تربـع یهاـگآ  مهف و  ناـبحاص  يا  اـج  نیا  سپ  داـتفا ! وت  تسد  هب  دـشیمن  طوبرم  وت  هب  هک  یهار  زا  تموکح  هک  نیا  اـت  دوب  دـهاوخ 
. دیریگب

تسا و هدوب  نینچ  هدیسر و  تراما  هب  وا  يوس  زا  هدرک و  يربهر  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دهع  رد  صاع  نبورمع  یتفگ 
وا يریما  مدرم  هک  نیا  رگم  دشن  اهنآ  ربهر  مسق  ادخ  هب  یلو  تسا . هتفریم  رامش  هب  وا  يارب  یتلیـضف  ربمایپ  اب  شتعیب  وا و  ندوب  یباحص 

هورگ يا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نآ  زا  سپ  دندرمش و  رب  ار  وا  تشز  لامعا  دنتفریذپن و  يراد  ولج  هب  ار  وا  دنتسناد و  گنن  ار 
« دوب دهاوخن  امش  ياهراک  لوئسم  نم  زا  ریغ  یسک  دعب  هب  زورما  زا  نیرجاهم !

هک تراما ) يربهر و   ) ماکحا نیرتمهمو  نیرتراوتـسا  زا  یکی  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدش  خـسن  لمع  کی  هب  هنوگچ  سپ 
َو ال ِِهتَبْحُـص ، یف  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  َُکلْوَحَو  یهارمه و  هب  ار  صاـع  نبورمع  هنوگچ  اـی  ینکیم ؟ لالدتـسا  دـنراد  قاـفتا  نآ  رب  اـهلقع  همه 

. ِِهَتبارَقَو ِِهنید  یف  ُدِمَتْعَی 
ُنارْـسُْخلاَوَُهل اذـه  َّنِإ  َِکتَرِخآ . یف  اِهب  یقْـشَت  َو  ُهاْینُد  یف  یقاْبلا  اَِهب  ُدَعْـسَی  ًۀَْهبُـش  َساَّنلا  َسِْبَلت  ْنَأ  ُدـیُرت  ٍنُوتْفَم . ٍفِرْـسُم  یلِإ  ْمُهاَّطَخَتَت  َو 

(215 .) ْمَُکلَو یل  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأَو  ُنیبُْملا 

دیزی ياشفا  هیواعم و  شنزرس 

َدیزَی ُءاْشفِإ  َو  َۀَیِواعُم  ُّمَذ 
ُُهتِّکَُبی َو  ِهیف  ُهُعِّرَُقی  ًاباتِک  َۀَیِواعُم  یلِإ  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َبَتَک   - 8

دنکیمن قیدصت  ار  شایهارمه  تیحالـص  هک  دراد  دوجو  یـسک  وت  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  ياهتفریذپ  تموکح  رما  رد  دوخ  تمزالم 
. درادن دامتعا  وت  اب  شایکیدزن  وا و  نید  هب  و 

یناشوپب مدرم  لد  نهذ و  رب  ار  دیدرت  ههبش و  سابل  یهاوخیم  وت  يزادنا . اطخ  هب  هارمگ  يرگفارـسا  هب  تبـسن  ار  مدرم  یهاوخیم  وت 
دوخ و يارب  نم  تسا و  راکـشآ  یتراسخ  نیا  يدرگ . تخبدـب  ترخآ  رد  دوخ  راک  نیا  اـب  وت  دـسرب و  دوخ  ياـیند  هب  يرگید  سک  اـت 
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. مهاوخیم شزرمآ  دنوادخ  زا  امش 
ٍرُومُِأب درک . تمالم  دوب  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رب  داد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  وا  تشون و  هیواعم  هب  ياهمان  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما   - 8

. اهَعَنَص
: ِهیف َناک 

. َکِّبر َۀَحیِصَن  ِّدَُؤت  َْمل  َو  َکَتَّیعِر ، َْتیَزْخَأ  َو  َکَتَنامَأ ، َْتنُخَف  ِبالِْکلِاب  وُْهلَی  َو  َبارَّشلا  ُبَرْشَی  ٌمالُغ  َوُهَو  َکَْنبِإ  َْتیَّلَو  َُّمث 
، ِرارْشَْألا َنِم  ِرِکْـسُْملا  ُبِراش  ُو  َنیقِـساْفلا ، َنِم  ِرِکْـسَْملا  ُبِراش  َو  َرِکْـسُْملا ، ُبَرْـشَی  ْنَم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّمُأ  یلَع  ّیلَُوت  َْفیَکَف 

؟ ِۀَّمُْألا یَلَع  َْفیَکَف  ٍمَهْرِد ، یلَع  ٍنیمَِأب  ِرِکْسُْملا  ُبِراش  َْسَیلَو 
216)و(217) .) ِرافِْغتْسِْإلا ُِفئاحَص  يوُْطت  َنیِح  َِکلَمَع  یلَع  ُدَِرت  ٍلیلَق  ْنَعَف 

: تسا هدمآ  همان  نآ  رد 
هب وت  دـنکیم . يزاب  گس  دروخیم و  بارـش  هک  تسا  یناوج  وا  هک  یلاـح  رد  يدادرارق  ناناملـسم  مکاـح  ار  دـیزی  تدـنزرف  هاـگ  نآ 

. يدرکن لمع  تراگدرورپ  ياهدنپ  هب  يدومن و  راوخ  ار  مدرم  يدرک و  تنایخ  دوخ  تناما 
. تسا رارـشا  زا  نوریب و  تسار  هار  زا  راوخ  بارـش  هک  یلاح  رد  دروخیم ؟ بارـش  هک  ینکیم  مکاح  دّـمحم  تما  رب  ار  یـسک  هنوگچ 

؟ ددرگ یمالسا  تما  ربهر  هنوگچ  سپ  تسین  دامتعا  دروم  مهرد  کی  رب  راوخ  بارش 
. دش دهاوخ  هتسب  شزرمآ  بلط  ياهرتفد  هک  یتقو  دیسر  یهاوخ  دوخ  لامعا  هب  يدوز  هب  وت 

دیزی اب  تعیب  زا  يرود 

َدیزَی ِۀَْعَیب  ْنَع  ُعاِنْتمِْإلَأ 
: ِدیلَْوِلل َلاق  مالسلا  هیلعُهَّنِکلَو  مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  یَلَع  ًۀَّصاخ  َو  ِۀَْنیدَْملا  ِلْهَأ  یلَع  ِۀَْعیَْبلا  ِذْخَِأب  ُهُُرمْأَی  ِدیلَْولا  َیلِإ  ُدیزَی  َبَتَک   - 9

ُِلتاق ِرْمَْخلا ، ُبِراش  ٌقِساف  ٌلُجَر  ُدیزَی  َو  ُهَّللا ، َمَتَخ  اِنب  َو  ُهَّللا ، َحَتَف  اِنب  َو  ِۀَِکئالَْملا ، ُفَلَتُْخم  َو  َِۀلاسِّرلا ، ُنِدْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیبُلْهَأ  اَّنِإ  ُریمَْألا ! اهُّیَأ 
. ُهَْلثِم ُِعیاُبیال  ِیْلثِمَو  ِقْسِْفلِاب ، ٌِنْلعُم  ِۀَمَّرَحُْملا ، ِسْفَّنلا 

(218 .) ِۀَْعیَْبلاَو ِۀَفالِْخلِاب  ُّقَحَأ  انُّیَأ  َنوُرِظَْتنَت  َو  ُرِظَْتنَن  َو  َنوُِحبُْصت  َو  ُِحبُْصنْنِکلَو 
تعیب وا  يارب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هژیو  هب  هنیدم  مدرم  زا  ات  داد  روتسد  وا  هب  تشون و  هنیدم  رادنامرف  هبتع  نبدیلو  هب  ياهمان  دیزی   - 9

: دومرف دیلو  هب  ترضح  نآ  اما  دریگب ،
درک زاغآ  ام  اب  ار  تقلخ  دنوادخ  میتسه و  ادخ  تمحر  لوزن  اههتـشرف و  دمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  ندعم  توبن و  نادناخ  ام  ریما ! يا 

. داد نایاپ  ام  هب  ار  توبن  و 
تعیب وا  دـننام  يدرف  اـب  نم  لـثم  یـسک  دـنکیم و  هانگاراکـشآ  هک  تـسا  هاـنگیب  دارفا  لـتاق  راوخبارـش و  رادرک ، تـشز  يدرم  دـیزی 

. دنکیمن
. میرتراوازس وا  اب  مدرم  تعیب  تفالخ و  هب  ام  زا  کی  مادک  ددرگ  مولعم  ات  درک  میهاوخ  گنرد  ود  ره  مینارذگیم و  ار  ینامز  امش  ام و 

مکح نب  ناورم  اب  ینخس 

ٍمَکَح  ِْنب  َناوْرَِمل  ٌمالَک 
: مالسلا هیلعُْنیَسُْحلا  َلاقَف  ُدِشُْرت . ینْعِطَأَف  ٌحِصان ، ََکل  ّینِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  ابَأ  ای  ُمالَّسلا : ِهیَلَع  ِْنیَسُْحِلل  ٍمَکَح  ُْنب  ُناوْرَم  َلاق   - 10

. َعَمْسَأ یَّتَح  ُْلق  َكاذ ؟ امَو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3191 

http://www.ghaemiyeh.com


: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َلاقَف  َكاْینُد . َو  َِکْنید  یف  ََکل  ٌْریَخ  ُهَّنِإَف  َنینِمْؤُملاِریمَأ ، َدیزَی  ِۀَْعیَِبب  َكُُرمآ  ّینِإ  ُناوْرَم : َلاقَف 
ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يّدَـج  ُْتعِمَـس  ْدََـقل  َو  َدـیزَی . َْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْألا  ِتَِیُلب  ْدَـق  ْذِإ  ٌمالَـس  ِمالْـسِْإلا  یَلَعَو  َنوُعِجار . ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 

(219 .«) َنایْفُس یبَأ  ِلآ  یلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَفالِْخلَأ  : » ُلوُقَی
رارق یتـسرد  هار  رد  نک  تعاـطا  نم  زا  متـسه ، وت  هاوـخریخ  نم  ! هللادـبعابا يا  تفگ : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  مکح  نب  ناورم   - 10

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلعماما  يریگیم .
. مونشب ات  وگب  تسیچ ؟ وت  نخس 

: دومرف ترضح  تسا . تعیبنیا  رد  وت  يایند  نید و  حالص  وریخ  اریز  ینک ، تعیب  دیزی  اب  هک  منکیم  رما  وت  هب  نم  تفگ : ناورم 
هدـش دـیزی  لثم  یمکاح  راتفرگ  مالـسا  تما  اریز  دوریم  ام  نایم  زا  هک  مالـسا  رب  مالـس  میدرگیم . زاب  وا  يوس  هب  میئادـخ و  زا  ام  همه 

. تسا مارح  نایفسوبا  نادنزرف  رب  تفالخ  دومرف : هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مّدج  زا  نم  تسا .

هیفنح دمحم  هب  ياهمان 

ِۀَّیفَنَح ِْنب  ِدَّمَُحم  یلِإ  ٌباتِک 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   - 11

. ِۀَّیفَنَْحلا ِْنبِِإب  ِفوُْرعَْملا  ٍدَّمَُحم  ِهیخَأ  یلِإ  ٍِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِِهب  یصْوَأ  ام  اذه 
َو ٌّقَح ، َراَّنلاَو  َۀَّنَْجلا  َّنَأ  َو  ِّقَْحلا ، ِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل ، َکیرَشال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَی  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ 

. ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهیف ، َْبیَر  ٌۀَیتآ ال  َۀَعاَّسلا  َّنَأ 
. ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  يّدَج  ِۀَّمُأ  یف  ِحالْصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِإ  َو  ًاِملاظ ، َو ال  ًادِسْفُم  َو ال  ًارَِطب  َو ال  ًارِشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّینِإ  َو 

نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب   - 11
. تسا هیفنح  دمحم  شردارب  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  تیصو  نیا 

يوس زا  ار  قح  نید  تسوا و  هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  درادـن و  یکیرـش  تسین و  اـتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  دـهدیم  یهاوگ  نیـسح 
دـشابیمن و نآ  رد  یکـش  دـمآ و  دـهاوخ  تماـیق  زور  تسا و  قـح  منهج  تشهب و  هک  دـهدیم  تداهـش  و  دروآ . مدرم  يارب  دـنوادخ 

. دزیگنایم رب  اهربق  زا  ار  اهناسنا  همه  دنوادخ 
جورخ نیا  زا  نم  فده  هکلب  مدشن  جراخ  هنیدم  زا  يرگمتس  يزیگناهدسفم و  ای  قح و  ربارب  رد  یچیپرـس  ای  یهاوخدوخ و  يور  زا  نم 

. دشابیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمّدج  تما  حالصا 
ُهَّللاَف ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ینَِلبَق  ْنَمَف  ُمالَّسلا ، ِهیَلَع  ٍِبلاـط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یبَأ  َو  يّدَـج  ِةَریـِسب  َریـسَأ  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  یْهنَأ  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرمآ  ْنَأ  ُدـیِرُأ 

. َنیمِکاْحلا ِْریَخ  َوُه  َو  ِّقَْحلِاب  ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  یْنَیب  ُهَّللا  َیِضْقَی  یَّتَح  ُِربْصَأ  اذه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَمَو  ٍّقَْحلِاب ، یلْوَأ 
(220 .) ُبینُا ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  ّالِإ  یْقیفَْوت  ام  َو  َْکَیلِإ  یخَأ  ای  یتَّیصَو  ِهِذهَو 

مشاهینب هب  ياهمان 

ٍمِشاه  یَنب  یلِإ  ٌباتِک 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   - 12

؛ ٍمِشاهیَنب یلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َنِم 
. میامن لمع  مالسلا  امهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مدج و  هریس  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  مهاوخیم 
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نایم دنوادخ  ات  منکیم  ربص  دریذپن  ارم  هار  دنک و  در  سک  ره  تسوا و  اب  دنوادخ  دـنک  یهارمه  نم  اب  هدرک و  قح  لوبق  سک  ره  سپ 
. تسا ناگدننک  تواضق  ِنیرتهب  وا  دیامن و  مکح  اهنآ  نم و 

. مدرگیم زاب  وا  يوس  هب  منکیم و  لکوت  وا  رب  مرادن  ادخ  يوس  زا  زج  یقیفوت  نم  ردارب و  يا  تسوت  هب  نم  تیصو  نیا 
نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب   - 12

؛ مشاه ینب  هب  یلع  نب  نیسح  زا 
(221 .) َمالَّسلاَو َْحتَْفلا . ُِغْلبَی  َْمل  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یعَم ، َدِهُْشتُْسا  ْمُْکنِم  یب  َقَِحل  ْنَم  ُهَّنِإف  ُدَْعب  اَّمَأ 

هرصب ناگرزب  هب  ياهمان 

ِةَرْصَْبلا ِلْهَأ  ِهوُجُو  یلِإ  ٌباتِک 
َحَـصَن ْدَق  َو  ِْهَیلِإ ، ُهَّللا  َضَبَق  َُّمث  ِِهَتلاسِِرل . ُهَراتْخاَو  ِِهتَُّوُبِنب  ُهَمَرْکَأ  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإَف  ُدـَْعب : اَّمَا   - 13

. ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهب  َلِسْرُأ  ام  َغََّلب  َو  ِهِدابِِعل 
. َِکلِذب انُمْوَق  اْنیَلَع  ََرثْأَتْساَف  ِساَّنلا . ِیف  ِهِماقَِمب  ِساَّنلا  َّقَحَأ  َو  ُهَتَثَرَو  َو  ُهَئایِصْوَأ  َو  ُهَئاِیلْوَأ  َو  ُهَلْهَأ  اَّنُکُو 

. مالسلاو دیسر . دهاوخن  يزوریپ  هب  دشابن  نم  اب  سک  ره  دش و  دهاوخ  هتشک  ادخ  هار  رد  دوش  قحلم  نم  هب  امش  زا  سک  ره 
یمارگ دوخ  يربمایپ  هب  ار  وا  دیزگرب و  مدرم  تیاده  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دنوادخ ، انامه  راگدرورپ ، شیاتس  زا  سپ   - 13

مدرم یهاوخریخ  تحیـصن و  رد  ار  شاهفیظو  هک  یلاح  رد  درب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هاگ  نآ  درک . باختنا  شیوخ  تلاـسر  يارب  تشاد و 
. داد ماجنا  اهنآ  هب  یحو  ندناسر  و 

ماقم نیا  ام  نامز  نادرم  اما  میدوب . مدرم  يربهر  وا و  ماقم  هب  مدرم  نیرتراوازـس  وا و  ناثراو  وا ، نانیـشناج  وا ، ناتـسود  وا ، نادناخ  زا  ام 
َو اوُحَلْـصَأَو  اُونَـسْحَأ  ْدَق  َو  ُهَّالََوت ، ْنَّمِم  اْنیَلَع  ِّقَحَتْـسُْملا  ِّقَْحلا  َِکلِذب  ُّقَحَأ  اَّنَأ  ُمَْلعَن  ُنَْحن  َو  َۀَِیفاْعلا . اَْنبَبْحَأ  َو  َۀَقْرُْفلا  اَنْهِرَک  َو  انیـضَرَف  يارب  ار 

. ْمَُهل َو  اَنل  َرَفَغ  َو  ُهَّللا  ُمُهَمِحَرَف  َّقَْحلا ، اوُّرََحت 
َۀَعِْدْبلا َّنِإ  َو  ْتَتیمُأ ، ْدَق  َۀَّنُّسلا  َّنِإَف  ِِهلآ . َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهِِّیبَن  ِۀَّنُـسَو  ِهَّللا  ِباتِک  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ِباتِْکلا ، اذَِهب  ْمُْکَیلِإ  یلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَق  َو 

(222 .) ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِداشَّرلا . ِلیبَس  یلِإ  ْمُکِدْهَأ  يْرمَأ  اوُعیُطت  َو  یلْوَق  اوُعَمْسَت  ْنِإ  َو  ْتَِییْحُأ . ْدَق 
هک مینادیم  ام  دشاب . رارقرب  شمارآ  تینما و  میتشاد  تسود  میدوب و  رازیب  هقرفت  زا  اریز  میدش  یـضار  نآ  هب  مه  ام  دـندیزگرب و  دوخ 

امهیلعنسح ماما  نینمؤملاریما و   ) ربمایپ يایصوا  و  میرتراوازس . مدرم  رب  تموکح  يربهر و  هب  تسا  هدیـسر  تموکح  هب  هک  سک  ره  زا 
دهد رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک . بلط  ار  قح  دنتشاد و  هنایوج  تحلصم  وکین و  يراتفر  اهنآ  لمع  ربارب  رد  مالسلا )

. دزرمایب ار  اهنآ  ام و  و 
یلصربمایپ تنس  منکیم . توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّتنس  نآرق و  هب  ار  امش  مداتسرف و  امـش  يوس  هب  همان  نیا  اب  ار  دوخ  کیپ  نم 

تیاده يراگتسر  هار  هب  ار  امش  دینک  تعاطا  ارم  نامرف  دیونشب و  ارم  نخـس  رگا  تسا . هدش  هدنز  اهتعدب  هتفر و  نایم  زا  هلآو  هیلع  هللا 
. داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  منکیم .

هفوک لها  هب  ياهمان 

ِۀَفوُْکلا ِلْهَأ  یلِإ  ٌباتِک 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   - 14

؛ َنیملْسُْملاَو َنینِمْؤُْملا  َنِم  َأَلَْملا  َیلِإ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُح  ْنِم 
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َُۀلاقَم َو  ُْمتْرَکَذ  َو  ُْمتْـصَصَْتقا  يِذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَق  َو  ْمُِکلُـسُر ، ْنِم  َّیَلَع  َمِدَق  ْنَم  ُرِخآ  اناک  َو  ْمُِکُبتُِکب  َّیَلَع  امِدَق  ًادیعَـسَو  ًاِیناه  َّنِإَف  ُدـَْعب : اَّمَأ 
یْتَیبِلْهَأ ْنِم  یتَِقث  َو  یّمَع  َْنبا  َو  یخَأ  ْمُْکَیلِإ  ٌثِعاب  انَأ  َو  يدُْـهلاَو .  ِّقَْحلا  یَلَع  َِکبانَعَمْجَی  ْنَأ  َهَّللا  َّلََعل  ِْلْبقَأَف  ٌمامِإ ، اْنیَلَع  َْسَیل  : » ُهَّنِإ ْمُکِّلُج 

یف ُْتأَرَق  َو  ْمُُکلُـسُر ، ِِهب  ْتَمَّدَـق  ام  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  ِلْضَْفلا  َو  یجِْحلا  ِيَوذ  َو  ْمُِکئَلَم  ُْيأَر  َعَمَتْجا  ِدَـق  ُهَّنَِأب  ََّیلِإ  َبَتَک  ْنِإَـف  ٍلـیقَع . ِْنب  ِِملْـسُم 
. ُهَّللا َءاش  ْنِإ  ًاْکیشَو  ْمُْکَیلِإ  ُمِْدقَأ  ّینِإَف  ْمُِکُبتُک ،

. ناناملسم نانمؤم و  زا  یعمج  هب  یلع  نب  نیسح  زا   - 14
نایب ار  هچنآ  نم  دـندوب . امـش  ياههداتـسرف  نیرخآ  اهنآ  دـندش و  دراو  نم  رب  امـش  ياههمان  اب  دیعـس  یناه و  دـنوادخ ، شیاتـس  زا  سپ 

قح رب  وت  هلیسو  هب  ار  ام  دنوادخ  دیاش  ایب  ام  يوس  هب  میرادن  ربهر  ام  هک  تسا  نیا  امش  همه  نخـس  مدیمهف ، دیدومن  يروآدای  دیدرک و 
. دروآدرگ تیاده  و 

هک دنک  شرازگ  نم  هب  ياهمان  رد  رگا  سپ  مداتسرف ، امـش  يوس  هب  ار  لیقعنب  ملـسم  منادناخ  دامتعا  دروم  درف  ومع و  رـسپ  ردارب و  نم 
يدوز هب  هللاءاشنا  مدـناوخ  ناتیاههمان  رد  دـنتفگ و  ناتناگداتـسرف  هک  تسا  هنوگ  ناـمه  ناـتناگرزب  نادـنمدرخ و  مدرم و  امـش  رثکا  رظن 

. درک مهاوخ  تکرح  امش  يوسهب 
(223 .) ُمالَّسلاَو ِهَِّلل ، َِکلذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلَأ  ِّقَْحلا ، ِنیِدب  ُِنئاّدلا  ِطْسِْقلِاب ، ُِمئاْقلَأ  ِباتِْکلِاب ، ُمِکاْحلا  اَّلِإ  ُمامِْإلا  اَم  يرْمَعَلَف 

منکیم تکرح  حبص  ادرف 

ًاِحبْصُم ٌلِحار  ّینِإ 
: َلاقَف ًابیطَخ  َماق  ِقارِْعلا  َیلِإ  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َمَزَع  اََّمل   - 15

. َمَّلَس َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهَّللِاب  َّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ُهَّللا ، َءاشامَو  ِهَِّلل ، ُدْمَْحلَأ 
. ِةاتَْفلا ِدیج  یلَع  ِةَدالَْقلا  َّطَحَم  َمَدآ  ِْدلُو  یَلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ 

دنبیاپ قح  نید  هب  دیامن ، تلادـع  يارجا  دـنک ، مکح  نآرق  ساسارب  هک  نآ  رگم  تسین  یـسک  مدرم  ياوشیپ  ماما و  مسق ! مدوخ  ناج  هب 
مالسلاو  دیامن . نآ  يارجا  ِفقو  ادخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  دشاب و 

: دومرف دوخ  ینارنخس  رد  تساخرب و  دیدرگ  قارع  مزاع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یتقو   - 15
هداتسرف رب  ادخ  مالس  دورد و  دشابیمن و  دنوادخ  هلیـسو  هب  زج  ییورین  ناوت و  ودوشیم  نامهدهاوخ  ادخ  هچنآ  تسادخ ، ياربشیاتس 

. داب وا 
نارتخد ندرگ  رب  دنبندرگ  هک  هنوگ  نآ  دش  هتشون  مدآ  دنزرف  رب  گرم  ملق 

ِسیواوَّنلا َْنَیب  ِتاوَلَْفلا ، ُنالْسُع  اهُعَّطَقَتَی  یلاصْوَِأب  ّینَأَک  ِهیقال . اَنَأ  ٌعَرْصَم  یل  َرِّیُخَو  َفُسُوی . یلِإ  َبوُقْعَی  َقاِیتْشِإ  یفالْـسَأ  یلِإ  ینََهلْوَأ  ام  َو 
. ًابْغُس ًَۀبِرْجَأ  َو  ًافْوَج  ًاشارْکَأ  یّنِم  َّنَأَلْمَیَف  الَبْرَکَو ،

، ُُهتَمَْحل ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  َّذُـشَت  َْنل  َنیِرباَّصلا . َروُجُأ  انیّفَُوی  َو  ِِهئالَب  یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، ِلْهَأ  اـناضِر  ِهَّللا  اَـضِر  ِمَلَْقلاـِب . َّطُـخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَم  ـال 
. ُهُدْع َو  ْمَُهل  ُزَْجُنت  َو  ُُهْنیَع ، ْمِِهبُّرَقَت  ِسْدُْقلا  ِةَریظَح  یف  َُهل  ٌۀَعوُمْجَم  َیِهَو 

، انَعَم ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم ، ًالِذاب  انیف  َناک  ْنَم 
تـسا هدش  نیعم  یهاگلتق  نم  يارب  دوب . فسوی  رادید  قاتـشم  بوقعی  هک  مراد  قایتشا  مناکاین  رادید  هب  ياهزادنا  هب  نم  دراذـگیم . اج 

هعطق ار  میاهناوختسا  البرک  سیواون و  نایم  ینیمزرـس  رد  دیزی ) نایرکـشل   ) اهنابایب ناگرگ  هک  منیبیم  ایوگ  مریگیم . رارق  نآ  رد  هک 
. دننکیم رپ  ار  دوخ  هنسرگ  یلاخ و  ياهمکش  هدرک و  هعطق 

یتخـس و ربارب  رد  تسا  تیبلـها  اـم  تیاـضر  دـنوادخ ، تیاـضر  تسین . ياهراـچ  تسا  هدـش  هتـشون  ریدـقت  ملق  هب  هک  يزور  ققحت  زا 
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رد اهنآ  دـتفایمن و  ییادـج  وا  نت  هراپ  ادـخ و  لوسر  نایم  داد . دـهاوخ  اـم  هب  ار  نارباـص  شاداـپ  دـنوادخ  مینکیم و  ربص  وا  شیاـمزآ 
. ددرگیم ققحم  اهنآ  هلیسو  هب  وا  هدعو  دوب و  دهاوخ  نشور  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مشچ  دنشابیم و  رگیدکی  اب  نیرب  تشهب 

حبص ادرف  نم  دنک ، چوک  ام  اب  دزاس ، ایهم  دنوادخ  تاقالم  يارب  ار  دوخ  حور  دهدب و  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا  رضاح  سک  ره  سپ 
(224 .) ُهَّللا َءاْشنِإ  ًاِحبْصُم  ٌلِحار  ّینِإَف  تکرح 

رفعج نب  هللادبع  هب  ياهمان 

ٍرَفْعَج ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  یلِإ  ٌباتِک 
َو َدـیزَی  ْنِم  َنامَْألا  ََکل  ٌذِـخآَو  َْکیَلَع ، ٌِفئاخ  ّینِإ  َۀَّکَم ، ْنَع  ْجُرَْخت  ـال  ْنَأ  ُمـالَّسلا : ِهیَلَع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َبَتَک  اذِإ   - 16

: ِْهَیلِإ ُمالَّسلاِْهیَلَع  َبَتَک  َۀَّیَمُأ ، ِیَنب  ِعیمَج 
ینَرَّبَخَف یمانَم  یف  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  يّدَج  ُْتیَأَر  ّینِإ  َکُِملْعُأَو  َتْرَکَذ ، ام  ُتْمِهَف  َو  ُُهتْأَرَقَف  َّیَلَع  َدَرَو  ََکباتِک  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

. َّیَلَعْوَأ َناک  یل  َُهل ، ٍضام  اَنَأ  َو  ٍْرمَِأب 
. هللا ءاشنا  منکیم 

زا مساره و  رد  هفوک  هب  وت  رفـس  نیا  زا  نم  هک  وشن  جراخ  هکم  زا  تشون  هماـن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  رفعج  نب  هللادـبع  یتقو   - 16
: تشون وا  هب  ياهمان  رد  مالسلا  هیلعماما  مریگیم ، ناما  وت  يارب  هیماینب  همه  دیزی و 

لوسر مّدج  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  مدـش . هاگآ  يدوب  هتـشون  هچنآ  زا  مدـناوخ و  ار  نآ  دیـسر ، نم  هب  وت  همان  دـنوادخ ، شیاتـس  زا  دـعب 
( رهاظ هب   ) ای دـشاب و  نم  دوس  هب  هچ  متکرح . رد  نآ  يوس  هب  نم  داد و  ربخ  يرما  هب  ارم  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

. نم ررضرب 
یَلَع ُدوُهَْیلا  ِتَدَتْعا  اَمَک  َّیَلَع  َّنَدَتْعََیل  یّمَع  َْنب  اَی  ِهَّللاَو  ینَنُوُلتْقَی . َو  ینوُجَرْخَتْسَال  ِضْرَْألا  ِّماوَه  ْنِم  ٍۀَّماه  ِرْجُح  یف  ُْتنُکَْول  یّمَع  َْنباَی  ِهَّللا  َو 

(225 .) ُمالَّسلاَو ِْتبَّسلا .

دیعس نب  ورمع  هب  ياهمان 

ٍدیعَس ِْنبوِرْمَع  یلِإ  ٌباتِک 
. ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  ِْهَیلِإ  َبَتَک  َو  َِّرْبلا . َو  َۀَلِّصلا  َو  َنامَْألا  ُهَدَعَو  َو  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  َۀَّکَم  یلَع  َْدیزَی  ُلِماع  ٍدیعَس  ُْنبوُرْمَع  َبَتَک   - 17

. َنیِملْسُْملا َنِم  ینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَم  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِِققاُشی  َْمل  ُهَّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 
هب ومع ! رسپ  يا  دنشکیم . دنروآیم و  نوریب  نآ  زا  ارم  مشاب  نیمز  ناگدنبنج  زا  ياهدنبنج  هنال  ردنم  رگا  دنگوس  ادخهب  ومع ! رسپ  يا 

مالسلاو  دندرک . يدعت  هبنش  زور  رب  دوهی  هک  هنوگ  نامه  دننکیم  يدعت  نم  رب  دنگوس  ادخ 
یکین ناسحا و  ناما و  هدعو  وا  هب  تشون و  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ياهمان  دوب  هکم  رادنامرف  دیزی  يوس  زا  هک  دیعـس  نب  ورمع   - 17

: تشون وا  باوج  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  داد و 
زا نم  دـیوگب  هدرک و  توعد  شلوسر  لجوّزع و  يادـخ  يوس  هب  هک  یـسک  تسا  هدرکن  تفلاخم  ادـخ  اب  راـگدرورپ ، شیاتـس  زا  دـعب 

. مناناملسم
ِیف ًۀَـفاخَم  َهَّللا  ُلَأْسَنَف  اْینُّدـلا . ِیف  ُهْفَخَی  َْمل  ْنَم  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  َنِّمَُؤی  َْنل  َو  ِهَّللا ، ُنامَأ  ِناـمَْألا  ُْریَخَف  ِۀَـلِّصلا ، َو  ِِّرْبلاَو  ِناـمَْألا  َیلإ  َتْوَعَد  ْدَـقَو 

(226 .) ُمالَّسلاَو ِةَرِخْآلا . َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاْریَخ  َْتیزُجَف  يِّرب  َو  یتَلِص  ِباتِْکلِاب  َْتیََون  َْتنُک  ْنِإَف  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ُهَنامَأ  اَنل  ُبِجُوت  اْینُّدلا 
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البرک هار  رد  ياهبطخ 

َءالَبْرَک ِریسَم  یف  ٌۀَبْطُخ 
. ِلیبَْولا یَعْرَْملاَک  ٍْشیَع  ُسیسَخ  َو  ِءانِْإلا ، َِۀبابُصَک  ٌَۀبابُص  ّالِإ  اْهنِم  ِْقبَی  ْمَلَف  اُهفوُْرعَم ، ََربْدَأَو  ْتَرَّکَنَت ، َو  ْتَرَّیَغَت  ْدَق  اینُّدلا  ِهِذه  َّنِإ   - 18

وا هب  تمایق  زور  رد  دـسرتن  ادـخ  زا  ایند  رد  هک  یـسک  تسا و  یهلا  ناما  ناما ، نیرتهب  اما  ياهدرک  توعد  ناـسحا  یکین و  ناـما و  هب  وت 
یتشون هک  ياهمان  زا  وت  تین  رگا  ددرگ . تمایق  زور  ناما  ببـس  اـت  مینکیم  تساوخرد  ار  ادـخ  زا  سرت  اـیند  رد  اـم  داد . دـهاوخن  ناـما 

. مالسلاو یباییم  تسد  ترخآ  ایند و  رد  یبوخ  شاداپ  هب  دشاب  نم  هب  یکین  ناسحا و 
:( دومرف داریا  ار  ینارنخس  نیا  دیسر  مسح  يذ  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یتقو   - ) 18

هایگ نوچ  یتسپ  یگدنز  هساک و  هدنام  هت  دننام  ياهدنام  هت  زج  هدرک و  تشپ  نآ  یبوخ  هتشگ و  دنـسپان  نوگرگد و  ایند  نیا  یتسار  هب 
اَّلِإ َتْوَْملا  َيرَأ  ّینِإَف ال  ًاّقُِحم ، ِهَّللا  ِءاـِقل  یف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُْهنَع ، یهَْتُنی  ـال  َلِـطاْبلا  َّنَأ  َو  ِِهب ، ُلَـمُْعی  ـال  َّقَْحلا  َّنَأ  َنْوََرت  ـالَأ  هدـنامن  راوگاـن 

. ًامََرب َّالِإ  َنیِملاَّظلا  َعَم  َةایَْحلاَالَو  َةایَْحلا ،
(227 .) َنُوناَّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِإَف  ْمُهُِشئاعَم ، ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلَأ  یلَع  ٌْقَعل  ُْنیّدلا  َو  اْینُّدلا  ُدیبَع  َساَّنلا  َّنِإ 

شرکشل ّرح و  يارب  لوا  ینارنخس 

ِهِرَکْسَعَوِّرُْحِلل  یلوُْألا  ُۀَبْطُْخلَأ 
: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث  ِهیَلَع  یْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَح  َو  َماق  َءالَبْرَِکب ، ِهِریسَم  یف  ِْنیَرَکْسَْعلِاب  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  یَّلَص  اذِإ   - 19

. دشاب گرم  ناهاوخ  تیعضو  نیا  رد  نمؤم  هک  تسا  قح  سپ  ددرگیمن ؟ یهن  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  ایآ  تسا .
ناـبز رـس  رب  نید  دنتـسه و  اـیند  هدـنب  مدرم  اـنامه  منیبیمن ، تلذ  زج  ار  ناراکمتـس  اـب  یگدـنز  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  یتـسار  هـب 

. دنوشیم مک  ناراد  نید  دنوش  شیامزآ  الب  هب  نوچ  دنناخرچیم و  ار  نآ  تسا  نیمأت  اهنآ  یگدنز  یتقو  ات  تساهنآ ،
هماقا شرکشل  رح و  دوخ و  نارای  اب  فارش »  » هاگلزنم رد  ار  رهظ  زامن  البرک ، يوس  هب  دوخ  ریسم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو   - 19

: دومرف هاگ  نآ  تفگ و  ادخ  يانث  دمح و  تساخرب و  درک 
یَلَع ْمُکاَّیِإ  َو  انَعَمْجَی  ْنَأ  َهَّللا  َّلََعل  ٌماـمِإ ، اـَنل  َْسیَلَف  اـْنیَلَع  ْمِدـْقَأ   » ْنَأ ْمُُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَـقَو  ْمُُکُبتُک ، یْنتَتَأ  یَّتَح  ْمُِکتآ  َْمل  ّینِإ  ُساَّنلا ! اـهُّیَأ 

«. ِّقَْحلاَو يدُْهلا 
ُْتفَرَْـصنِإ َنیهِراک ، یمَدْقَِمل  ُْمْتنُک  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  ْمُکِقیثاوَم  َو  ْمُکِدوُهُع  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُِّنئَمْطَأ  ام  ینوُطْعَأَف  ْمُُکْتئِج ، ْدَـقَف  َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإَف 

(228 .) ْمُْکَیلِإ ُْهنِم  ُْتئِج  يَّذلا  ِناکَْملا  َیلِإ  ْمُْکنَع 

شنارای ّرح و  يارب  مّود  ینارنخس 

ِهِراْصنَأ  َو  ِّرُْحِلل  ُۀَیناَّثلا  ُهَبْطُْخلَأ 
ِْنیَرَکْسَْعلِاب ِرْصَْعلا  َةالَص  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  یَّلَص  اذِإ   - 20

هب : » دـنتفگ دـندمآ و  نم  دزن  ناتناگداتـسرف  دیـسر و  نم  تسد  هب  امـش  ياـههمان  هک  نیا  اـت  مدرکن  تکرح  امـش  يوس  هب  نم  مدرم ! يا 
. دروآ درگ  قح  هار  تیاده و  رب  ار  ام  دنوادخ  دیاش  میرادن و  ییاوشیپ  ام  هک  ایب  هفوک  هب  ام  يوس 

دهع رب  رگا  دینک و  رادروخرب  دوخ  ياهنامیپ  هب  لمع  رد  يرتشیب  نانیمطا  زا  ارم  مه  امش  مدمآ و  نم  دیتسه  یقاب  دوخ  دهع  رب  امش  رگا 
. مدرگیم زاب  مدوب  هک  ییاج  هب  دیدونشخان  نم  ندمآ  زا  دیتسین و  یقاب  دوخ 
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: مالسلا هیلعَلاقَو  ِهیَلَع  یْنثَأَو  َهَّللا  َدَمَحَف  ِهِهْجَِوب  ْمِْهَیلِإ  َفَرَْصنِإ  اب  فارش » » هاگلزنم ردار  رصع  زامن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یتقو   - 20
ِْرمَأـْلا اَذـه  ِۀَـیالِِوب  یلْوَأ  ٍدَّمَُحم  ِْتَیبُلـْهَأ  ُنَْحن  َو  ْمُْکنَع ، ِهَِّلل  یـضْرَأ  ْنُکَی  ِِهلْهَأـِل ، َّقَْحلا  اُوفِْرعَتَو  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  ْمُکَّنِإَـف  ُساَّنلا ! اَـهُّیَأ  ُدـَْعب ، اَّمَأ 

. ِناودُْعلا َوِرْوَْجلِاب  ْمُکیف  َنیِرئاَّسلا  َو  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َنیعَّدُْملا  ِءالُؤه  ْنِم  ْمُْکیَلَع 
(229 .) ْمُْکنَع ُْتفَرَْصنِإ  ْمُُکلُسُر  ِِهب  َّیَلَع  ْتَمِدَق  َو  ْمُُکُبتُک  ِِهب  یْنتَتَأ  ام  َْریَغ  َنْآلا  ُمُُکیْأَر  َناکَو  انِّقَِحب ، َلْهَْجلا  َو  اَنل ، َۀَهارَْکلا  اَّلِإ  ُْمْتَیبَأ  ْنِإَف 

: دومرف تفگ و  ادخ  شیاتس  دمح و  هاگ  نآ  درک و  اهنآ  هب  ور  درک ، هماقا  رح  رکشل  دوخ و  رکشل 
زا هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تیب  لها  ام  تسا . رتدونـشخ  امـش  زا  دنوادخ  دینادب  قح  لها  يارب  ار  قح  دیـشاب و  راکزیهرپ  رگا  ! مدرم يا 
رب تموکح  تیالو و  هب  دـننکیم  راتفر  امـش  نایم  رد  ینمـشد  ملظ و  هب  تسین و  اهنآ  قح  تفـالخ  هک  هّیماینب )  ) تموکح نایعّدـم  نیا 

. میرتراوازس امش 
ناتناگداتـسرف دـیتشون و  دوخ  ياههمان  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  امـش  یلعف  رظن  دیـسانشیمن و  ار  ام  قح  دـیهاوخیمن و  ار  اـم  رگا 

. مدرگیم زاب  امش  دزن  زا  دناهدرک  مالعا 

شهاپس ّرح و  يارب  مّوس  ینارنخس 

ِهِْشیَج  ِو  ِّرُْحِلل  ُۀَِثلاَّثلا  ُۀَبْطُْخلَأ 
: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث  ِهیَلَع  یْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  ِۀَْضیَْبلِاب ، ِّرُْحلا  َباحْصَأ  َو  َُهباحْصَأ  َبَطَخ  ُمالَّسلاِهیَلَع  َْنیَسُْحلا  َّنِا   - 21

، ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَّنُِـسل  ًاِفلاُخم  ِهَّللا ، ِدْهَِعل  ًاثِکان  ِهَّللا ، ِمُرُِحل  ًاّلِحَتْـسُم  ًاِرئاج  ًاناْطلُـس  يأَر  ْنَم  : » َلاق ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
« ُهَلَخْدُم ُهَلِخُْدی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ٍلْوَق ، الَو  ٍلْعِِفب  ِهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدُْعلا ، َو  ِْمثِْإلِاب  ِهَّللا  ِدابِع  یف  ُلَمْعَی 

َمارَح اوُّلَحَأ  َو  ِءیْفلِاب ، اوَُرثْأَتْساَو  َدودُْحلا ، اُولَّطَع  َو  َداسَْفلا  اوُرَهْظَأ  َو  ِنمْحَّرلا ، َۀَعاط  اوُکََرت  َو  ِناْطیَّشلا ، َۀَعاط  اُومَِزل  ْدَق  ِءالُؤه  َّنِإ  َو  الَأ 
سپس تفگ و  ادخ  يانث  دمح و  زاغآ  رد  درک . ینارنخـس  رح  رکـشل  دوخ و  نارای  يارب  هضیب  هاگلزنم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما   - 21

: دومرف
ادخ نامیپو  دهع  هدرک ، لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يراکمتـس  رادمامز  هک  یـسک  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدرم ! يا 

اب یلو  دنکیم ، راتفر  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  ینمشد  هانگ و  اب  دزرویم و  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنس  اب  و  دنکشیم ، ار 
.« دربیم ار  ملاظ  رادمامز  نآ  هک  درب  ییاج  نامه  هب  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دنکن  تفلاخم  وا  اب  راتفگ  لمع و 

دندرک و لیطعت  ار  یهلا  دودح  راکـشآ و  ار  داسف  كرت ، ار  ادخ  تعاطا  دـندمآرد و  ناطیـش  تعاطا  هب  هیماینب )  ) اهنیا هک  دیـشاب  هاگآ 
. ٍْریَغ ْنِم  ُّقَحَأ  اَنَأ  َو  َُهلالَح ، اُومَّرَح  َو  ِهَّللا ، ار  یمومع  لاوما 

. ْمُکَدْشُر اُوْبیُصت  ْمُِکتَْعَیب  یلَع  ُْمتْمَمَت  ْنِإَف  ینُولُذَْخت . َو ال  ینوُمِّلَُست  ْمُکَّنِإ ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُُکلُسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَق  َو  ْمُُکُبتُک  یْنتَتَأ  ْدَق 
. ٌةَوْسُأ َِّیف  ْمُکیلْهَأ  َعَم  یلْهَأَو  ْمُکِسُْفنَأ ، َعَم  یسْفَن  ِِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُْنبا  َو  ٍِّیلَع ، ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأَف 

. ٍِملْسُم یّمَع  ِْنبا  َو  یخَأ  َو  یبَِأب  اهوُُمْتلَعَف  ْدََقل  ٍرُْکِنب ، ْمَُکل  َیِه  ام  يرْمُعَلَف  ْمُِکقانْعَأ ، ْنِم  یتَْعَیب  ُْمتْعَلَخ  َو  ْمُکَدْهَع ، ُْمتْضَقَن  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو 
. ْمُِکبَّرَتْغا ِنَم  ُروُْرغَْملا  َو 

. منارگید زا  رتراوازس  اهنآ  هیلع  مایق  ای  تموکح  هب  نم  دندرک و  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دنداد . صاصتخا  دوخ  هب 
نم هب  دـیراذگیمن  اهنت  راوخ و  هدرکن و  نمـشد  میلـست  ارم  زگره  هک  نیا  ار و  امـش  تعیب  ربخ  ناـتیاهکیپ  دیـسر و  نم  هب  ناـتیاههمان 

. دیسر دیهاوخ  دوخ  لامک  دشر و  هب  دیتسه  یقاب  دوخ  نامیپ  رب  رگا  سپ  دندناسر .
رارق امـش  هداوناخ  رانک  رد  ماهداوناخ  امـش و  رانک  رد  مدوخ  متـسه . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  یلع و  رـسپ  نیـسح  نم 

. متسه امش  يراتفر  يوگلا  نم  دنراد .
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یگزات امـش  راک  نیا  هک  مسق  مدوخ  ناج  هب  دیرادرب ، دوخ  ندرگ  زا  ارم  تعیب  دینکـشب و  ار  نآ  هدرکن و  لمع  دیتسب  هک  ینامیپ  هب  رگا 
. دیدرک نینچ  ملسم  میومع  رسپ  ردارب و  ردپ و  اب  مه  نیا  زا  شیپ  درادن ،

. ددرگ امش  هتفیرف  هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف 
َو ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ْمُـکیَلَع  ُمـالَّسلاَو  ْمُْـکنَع . ُهَّللا  ِینُْغیَـس  َو  ِهِـسْفَن ، یلَع  ُثُْـکنَی  اـمَّنِإَف  َثَـکَن  ْنَـم  َو  ُْمتْعَّیـَـض . ْمُکَبیــصَن  َو  ُْمتْأَـطْخَأ ، ْمُـکَّظَحَف 

(230 .) ُُهتاکََرب

ّرح اب  یسامح  ینخس 

ِّرُْحِلل ٌّیِسامِح  ٌمالَک 
: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  َُهل  َلاقَف  َُّنلَتُْقَتل . َْتَلتاق  ِْنَئل  ُدَهْشَأ  ّینِإَف  َکِسْفَن  یف  َهَّللا  َكُرُکْذَأ  ّینِإ  ُْنیَسُح  ای  ُّرُْحلا : َلاق  اذِإ   - 22

یف َّیَلَع  َتْوَْملا  َنَوْهَأ  ام  َتْوَْملا . ُفاخَی  ْنَم  ُنْأَش  ینْأَش  َْسَیل 
تسا و هدرک  لمع  دوخ  ناـیز  هب  دنکـش  ناـمیپ  هک  یـسک  دـیدرب . ناـیم  زا  ار  شیوخ  مهـس  دـیتفر و  اـطخ  هب  دوخ  هرهب  بسک  رد  اـمش 

. داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  درک . دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ارم  دنوادخ 
یگنجب رگا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  منکیم و  هیصوت  تناج  ظفح  هب  ار  وت  نیسح  يا  تفگ : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ّرح  یتقو   - 22

љřȘ وا ف هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دش ، یهاوخ  هتشک 
رد گرم  هزادنا  هچ  دراد . ساره  گرم  زا  هک  تسین  یسک  نأش  نم  نأش 

ًةایَح ّالِإ  ِّزِْعلا  ِلْیبَس  یف  ُتْوَْملا  َْسَیل  ِّقَْحلا . ِءایْحِإ  َو  ِّزِْعلا  ِْلیَن  ِلیبَس 
. ُهَعَم َةایَح  يذَّلا ال  ُتْوَْملا  اَّلِإ  ِّلُّذلا  َعَم  ُةایَْحلا  ِتَْسَیل  َو  ًةَِدلاخ ،

َلِمْحَأ ْنَأ  ْنِم  یلْعََأل  یتَّمِه  َو  َِکلذ ، ْنِم  ُرَبْکََأل  یسْفَن  َّنِإ  َتْوَْملا ، ُفاخَأ  ُتَْسل  َکُّنَظ ، َباخَو  َکُمْهَس  َشاط  َتاْهیَه ، یُنفِّوَُخت ؟ ِتْوَْملِابَفَأ 
. ِتْوَْملا َنِم  ًافْوَخ  َْمیَّضلا 

ًاذِإَف ال یفَرَـش ، َو  يّزِع  ِوْحَم  َو  يدْـجَم  ِمْدَـه  یلَع  َنوُرِدـْقَت  ْمُکَّنِکل ال  َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ِْلتَْقلِاب  ًاـبَحْرَم  یْلتَق ؟ ْنِم  َرَثْکَأ  یلَع  َنوُرِدـْقَت  ْلَـه  َو 
(231 .) ِْلتَْقلِاب یلابُأ 

تلذ و اب  هارمه  یگدنز  تسین و  يرگید  زیچ  نادواج  تایح  زج  تزع  هار  رد  گرم  تسا . ناسآ  نم  يارب  قح  ندرک  هدنز  تزع و  هار 
. دشابیمن يرگید  زیچ  گرم  زج  يراوخ 

زا نم  دییارگ . ههاریب  هب  وت  نامگ  تفر و  اطخ  هب  وت  ریت  مشاب . هتـشاد  یـساره  گرم  زا  نم  هک  تسا  رود  یناسرتیم ؟ ارم  گرم  هب  ایآ 
مورب ملظ  راب  ریز  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  نم  تمه  مشاب و  هتـشاد  یـساره  گرم  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  نم  حور  مسرتیمن ، گرم 

. مشاب هتشاد  یسرت  گرم  زا  هک  نآ  رطاخ  هب 
ارم فرـش  تّزع و  يراوگرزب و  دـیناوتیمن  هک  دـینادب  امـش  یلو  ادـخ . هار  رد  گرم  هب  ابحرم  دیـشکیم ؟ ارم  هک  تسا  نیا  زا  شیب  ایآ 

. مرادن ندش  هتشک  زا  یکاب  تروص  نیا  رد  دینک ، دوبان 

شباحصا زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  شیاتس 

ِِهباحْصَأ  ْنِم  مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ُحْدَم 
. ِءاَّرَّضلا َو  ِءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَمْحَأَو  ِءانَّثلا  َنَسْحَأ  ِهَّللا  یَلَع  یْنثُأ   - 23

َنِم اْنلَعْجاَف  ًةَدـِْئفَأ ، َو  ًاراـْصبَأ  َو  ًاعامْـسَأ  اـَنل  َْتلَعَجَو  ِنیدـّلا  ِیف  اـنَتْهَّقَف  َو  َنآرُْقلا  اَـنَتْمَّلَع  َو  ِةَُّوبُّنلاـِب ، اـنَْتمَرْکَأ  ْنَأ  یلَع  َكُدَـمْحَأ  ّینِإ  َّمُهَّللَأ 
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. َنیرِکاَّشلا
. ًاْریَخ یّنَع  ُهَّللا  ُمُکازَجَف  یْتَیبِلْهَأ . ْنِم  َلَصْوَأ  َو  ََّربَأ  ٍْتَیبَلْهَأ  َو ال  یباحْصَأ ، ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یفْوَأ  ًاباحْصَأ  ْمَلْعَأ  ّینِإَف ال  ُدَْعب  اَّمَأ 

. ِّلِح یف  ًاعیمَج  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل ، ُْتنِذَأ  ْدَق  ّینِإ  َوالَأ  ِءالُؤه ، ْنِم  اََنل  ًامْوَی  ُّنُظَأ  ّینِإ ال  َو  الَأ 
. میوگیم ساپس  یتخس  یتحار و  رد  ار  وا  میاتسیم و  ار  ادخ  شیاتس ، نیرتهب  اب   - 23

رادیب لد  مشچ و  شوگ و  يدنادرگ و  هاگآ  نید  رد  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام  هک  میاتـسیم  ار  وت  ایادخ 
. هد رارق  نارازگرکش  زا  ار  ام  ایادخ  يدومرف . اطع 

رتدنبیاپ يدنواشیوخ  دنویپ  رد  رتوکین و  یتیبلها  مرادن و  غارس  دوخ  باحـصا  زا  رتهب  رترادافو و  یباحـصا  نم  دنوادخ  يانث  زا  سپ  اما 
. دهد ریخ  يازج  امش  هب  نم  بناج  زا  دنوادخ  مسانشیمن . متیبلها  زا 

. دیدرگزاب یگمه  هک  مداد  هزاجا  امش  هب  نم  دینادب  دشاب ، ام  يارب  اهنیا  يوس  زا  يزور  رگید  هک  مرادن  نامگ  نم  هک  دینادب 
(232 .) ًالَمَج ُهوُذِخَّتاَف  ُْلیَّللا  اَذه  مامِذ . الَو  یّنِم  ٌجَرَح  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نارای  شاداپ 

مالسلا  هیلعِْنیَسُْحلا  ِراْصنَأ  ُرْجَأ 
. اهُروُحَو اُهناْدلِو  ْتَفَّلََأت  َو  اهُروُُصق ، ْتَنِّیُز  َو  اهُراِمث ، ْتَِعْنیُأ  َو  اهُراْهنَأ ، ْتَلِصُّتا  َو  اُهباْوبَأ ، ْتَِحُتف  ْدَق  َۀَّنَْجلا  ِهِذه  َّنِإ  یباحْصَأ ! ای   - 24

َنُوقاتْـشُم ْمُهَو  ْمُِکب ، َنوُرَـشابَتَی  َو  ْمُکَموُدـُق ، َنوـُعَّقَوَتَی  یّمُأ  َو  یبَأ  َو  ُهَعَم  اوـُِلُتق  َنیذَّلا  ُءادَـهُّشلا  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  اذـه  َو 
(233 .) ِهَّللا ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  اوُّبُذ  َو  ِهَّللا  ِنید  ْنَع  اُوماحَف  ْمُْکَیلِإ .

. دیهد رارق  دوخ  نتفر  يارب  رتش  نوچ  ار  بش  نیا  تسین . امش  رب  یقح  یتخس و  نم  يوس  زا 
: دومرف البرک  رد  دوخ  باحصا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 24

تنیز نآ  ياهرـصق  هدیـسر ، نآ  ياههویم  تسا ، هتـسویپ  مه  هب  نآ  ياهرهن  هدـش و  زاب  نآ  ياـهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  نم ! ناراـی  يا 
. دناهدمآ درگ  مه  اب  نآ  ياهروح  یتشهب و  يابیز  نارسپ  هدش و 

ناتمودق هدوب و  امش  دورو  رظتنم  هک  دنتسه  مردام  ردپ و  دندیسر و  تداهش  هب  وا  اب  هک  ییادهش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیا  و 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مرح  زا  دییامن و  تیامح  ادخ  نید  زا  سپ ، دنتـسه . امـش  رادید  قاتـشم  دنهدیم و  تراشب  رگیدکی  هب  ار 

. دینک عافد 

هفوک مدرم  رب  تجح  مامتا 

َنیّیفوُْکلا  یَلَع  ِۀَّجُْحلا  ُماْمتِإ 
: الَبْرَِکب ِِهتْوَص  الْعَِأب  يدانَو  اهَبِکَرَف  ِِهتَلِحاِرب  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  اَعَد   - 25

ُْمْتنُک َفْصَّنلا  ینوُُمْتیَطْعَأ  ْنِإَف  ْمُْکیَلَع ؛ َرِذْعَأ  یَّتَحَو  َّیَلَع  ْمَُکل  ُّقِحَی  اِمب  ْمُکَظِعَأ  یَّتَح  اُولِّجَُعت  الَو  یلْوَق  اوُعَمْسِإ  ُساَّنلا ! اهُّیَأ  ِقارِْعلا ! َلْهَأ  ای 
َو ال ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَیـال  َُّمث  ْمُِکئاکَرُـشَو ، ْمُکَیْأَر  اوُعَمْجاَـف   » ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  َفْـصَّنلا  ِینوُـطُْعت  َْمل  ْنِإ  َو  َدَعْـسَأ  َِکلذـِب 

« َنیِحلاَّصلا ّیلَوَتَی  َوُه  َو  َباتِْکلا  َلََّزن  يذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ  « » ِنوُرُْظنَت
یّلَصَو  ُُهلْهَأ  َوُه  اِمب  َهَّللا  َرَکَذ  َو  ِهیَلَع  یْنثَأَو  َهَّللا  َدِمَح  َُّمث 

: دومرف البرک  رد  دنلب  توص  اب  دش و  نآ  رب  راوس  درک و  بلط  ار  دوخ  بسا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما   - 25
لیالد منک و  تحیصن  منادیم  دوخ  هفیظو  هچنآ  هب  ار  امش  ات  دینکن  باتش  نم  اب  گنج  رد  دیونشب و  ارم  نخس  مدرم ! يا  قارع ! لها  يا 
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تبسن ياهنافصنم  رظن  رگا  و  دیاهدیسر . تداعـس  هب  دیدرک  راتفر  فاصنا  هب  نم  اب  رگا  سپ  میامن . نایب  امـش  يوس  هب  تکرح  زا  ار  دوخ 
روای « » دیهدن متلهم  دینک و  لمع  دوخ  رظن  هب  هاگ  نآ  دشابن  هدیشوپ  امش  رب  راک  ات  دینک  یکی  ار  ناتیاکرـش  دوخ و  رظن  . » دیتشادن نم  هب 

.« تسا ناراکوکین  روای  وا  درک و  لزان  ار  نآرق  هک  تسا  یسک  نم 
ُهَْلبَق ُّطَق  ٌمِّلَکَتُم  ْعَمْـسَی  ْمَلَف  ِِهئاِیْبنَأ ، یلَعَو  ِِهتَِکئالَم  یلَع  َو  ِّیبَّنلا  یَلَع  وا  تسا  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  تفگ و  دـنوادخ  يانث  دـمح و  هاـگنآ 

: َلاق َُّمث  ٍقِْطنَم . یف  ُْهنِم  ُغَْلبَأ  ُهَدَْعب  الَو 
؟ یتَمْرُح ُكاهْتنِا  َو  یْلتَق  ْمَُکل  ُحَلْصَی  ْلَه  اوُرُْظناَف  اهُوِبتاعَو ، ْمُکَسُْفنَأ  اوُعِجار  َُّمث  اَنَأ ؟ ْنَم  ینوُرُْظناَف  ینُوبِْسناَف  ُدَْعب ، اَّمَأ 

ُةَزْمَح َْسَیلَوَأ  ِهِّبَر ؟ ِْدنِع  ْنِم  ِِهب  َءاج  اِمب  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ٍقِّدَـصُم  ٍنِمُْؤم  َلَّوَأ  َو  ِهِّمَع  َْنبا  َو  ِهِّیِـصَو  َْنبا  َو  ْمُکِّیبَن ، َْنبِإ  ُتَْسلَأ 
: یخَِأل َو  یل  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـق  اـم  ْمُکُْغْلبَی  َْملَوَأ  یّمَع ؟ ِْنیَح  اـنِِجب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِراَّیَطلا  ُرَفْعَج  َْسَیلَوَأ  یّمَع ؟ ِءادَهُـشلا  ُدِّیَس 

.« ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  ِناذه  »
هدینش ییاسر  نیا  هب  ياهدنیوگ  زا  زگره  وا  زا  دعب  لبق و  هک  يروط  هب  داتسرف  دورد  وا  ناربمایپ  اههتشرف و  ربمایپ و  رب  درک و  شیاتـس  ار 

: دومرف سپس  دوب . هدشن 
دینیبب دینک و  شنزرس  ار  ناتدوخ  دییآ و  دوخ  هب  هاگنآ  متـسه  یـسک  هچ  نم  دینیبب  دیروآ و  دای  هب  ارم  بسن  دنوادخ ، شیاتـس  زا  سپ 

؟ تسامش حالص  هب  نم  تمرح  کته  نتشک و  ایآ 
رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  ینمؤم  نیلوا  وا و  يومع  رسپ  امش و  ربمایپ  ّیـصو  رـسپ  نم  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  رـسپ  نم  ایآ 

تشهب رد  هک  رایط  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  ءادهـشلادیس  هزمح  ایآ  مشابیمن ؟ درک  قیدصت  دوب  هدروآ  شراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ 
دیـسرن امـش  هب  دومرف  مردارب  نم و  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  ایآ  دشابیمن ؟ نم  يومع  دنکیم  زاورپ  لاب  ود  اب 

؟ دنتشهب لها  ناناوج  رورس  رفن  ود  نیا  هک 
ْنِإ ْنَم  ْمُکیف  َّنِإَـف  ینوُُمْتبَّذَـک  ْنِإ  َو  ُهَلْهَأ . ِهیَلَع  ُتُقْمَی  َهَّللا  َّنَأ  ُتِْملَعْذـُم  ًابْذِـک  ُتْدَّمَعَت  اـم  ِهَّللا  َو  ُّقَْحلا ، َوُهَو  ُلُوقَأ  اـِمب  ینوُُـمْتق  َّدَـص  ْنِإَـف 
َْنب َسَنَأ  َو  َمَقْرَأ  َْنبَْدیَز  َو  ِّيدِعاَّسلا  ِدْعَس  َْنب  َلْهَـس  َو  ِّيرْدُْخلا  ِدیعَـس  ابَأ  َو  ِّيِراْصنَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنبَِرباج  اُولَأْسِإ  ْمُکَرَبْخَأ . َِکلذ  ْنَع  ُهوُُمْتلَأَس 

؟ یمَد ِکْفَس  ْنَع  ْمَُکل  ٌزِجاح  اذه  یف  امَأ  یخَِأل . َو  یل  ِِهلآَو  ِهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ََۀلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَس  ْمُهَّنَأ  ْمُکوُِربُْخی  ٍِکلام ،
. ْمُکِْریَغ یف  َو ال  ْمُْکیف ، يْریَغ  ٍِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبِإ  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ام  ِهَّللا  َوَف  ْمُکِّیبَن ؟ ِْتِنب  ُْنبِإ  ّینَأ  َنوُّکُشَتَفَأ  اذه  ْنِم  ٍّکَش  یف  ُْمْتنُک  ْنِإَف 

غورد نمـشد  دنوادخ  ماهتـسناد  هک  ینامز  زا  دنگوس  ادـخ  هب  اریز  دـینکیم  قیدـصت  میوگیم  مه  قح  هب  میوگیم و  ار  هچنآ  رگا  سپ 
هک دنتسه  یناسک  امش  نایم  رد  دینادیم  غورد  ار  میاههتفگ  رگا  دیرادرب و  تسد  نم  نوخ  نتخیر  زا  سپ ، ماهتفگن ، غورد  تسا  نایوگ 

کلام نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعس  نب  لهس  يردُخ و  دیعسوبا  هللادبع و  نبرباج  زا  دنهدیم . ربخ  امش  هب  دیسرپب  اهنآ  زا  رگا 
عنام نخس  نیا  ایآ  دناهدینش . مردارب  نم و  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ار  نخس  نیا  اهنآ  هک  دنهدیم  ربخ  امـش  هب  دیـسرپب ،

؟ دوشیمن امش  تسد  هب  نم  نوخ  نتخیر  زا 
امش ربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  دیراد  کش  مه  نیا  رد  ایآ  دیراد  دیدرت  مردارب  نم و  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هتفگ  نیا  رد  امـش  رگا 
. دشابیمن امش  ریغ  امش و  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  يرسپ  نم  زا  ریغ  نیمز  قرشم  برغم و  نایم  رد  مسق  ادخ  هب  متسه ؟

؟ ٍۀَحارَج ْنِم  ٍصاصِِقب  َْوأ  ُُهتْکَلْهَتْسِإ ؟ ْمَُکل  ٍلامْوَأ  ُُهْتلَتَق ؟ ْمُْکنِم  ٍلیتَِقب  ینُوُبلْطَتَأ  ْمُکَْحیَو 
يدانَف  ُهَنوُمِّلَُکی  اوُذَخَأَف ال 

ِو ُبانَْجلا ، َّرَـضْخا  َو  ُرامِّثلا ، ِتَعَْنیَأ  ْدَق  ْنَأ  ََّیلِإ  اُوُبتْکَت  َْملَأ  ِثِراْحلا ! َْنبَدـْیزَی  ای  ِثَعْـشَْألا ، َْنب  َْسیَق  ای  ٍرَْجبَأ ، َْنبَراَّجَح  ای  یْعبِر ، َْنب  َْثبَـش  ای 
؟ ٌدَّنَُجم ََکلٍْدنُج  یلَع  ُمِدْقَت  امَّنِإ 

. ُّبُِحت ام  َّالِإ  َكُورَی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  َکِّمَع ، یَنب  ِمْکُح  یلَع  ْلِْزنِإ  ْنِکل  َو  ُلوُقَتام  يرْدَن  ام  ِثَعْشَْألا : ُْنب  ُْسیَق  َُهل  َلاقَف 
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تـساوخرد ار  نآ  هک  ماهدرک  فلت  امـش  زا  ار  یلام  ای  دـینکیم ، بلط  نم  زا  ار  وا  نوخ  هک  ماهتـشک  ار  امـش  زا  یـسک  اـیآ  امـش  رب  ياو 
؟ دیراد ار  نآ  یفالت  دصق  هک  ماهدرک  دراو  امش  رب  یتحارج  ای  دینکیم و 

: دومرف اهنآ  هب  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  دنتفگن ، يزیچ  مالسلا  هیلعماما  ياهشسرپ  ربارب  رد  نایفوک 
اههویم هک  دیتشونن  نم  يارب  دوخ  ياههمان  رد  امش  ایآ  ثراح ! نبدیزی  يا  ثعـشا ، نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راّجح  يا  یعبر ، نب  ثبـش  يا 

؟ تسا هدش  هدامآ  تیارب  هک  ییآیم  يرکشل  يوس  هب  وت  تسا و  هدیدرگ  زبسرس  هفوک  هیحان  ياهغاب  هدیسر و 
نارس  ) تیاهومع رسپ  مکح  وت  میرادن و  دای  هب  ییوگیم  هک  ار  ییاههمان  نینچ  ام  داد : خساپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ثعـشا  نب  سیق 

: ُمالَّسلاِهیَلَع ُْنیَسُْحلا  ُمَُهل  َلاقَف  وت  اب  يراد  تسود  وت  هک  ياهنوگ  هب  زج  اهنآ  هک  ریذپب  ار  هیماینب )
. ِدیبَْعلا َراْرقِإ  ْمَُکل  ُِّرقَأ  َو ال  ِلیلَّذلا ، َءاطْعِإ  يدَِیب  ْمُکیطْعُأ  ال  ِهَّللا ، َو  ال 

يدان  َُّمث 
235)و(236) «.) ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤیال  ٍرِّبَکَتُم  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُذوُعَأ   » َو ( 234 «) ِنوُمُجَْرت ْنَأ  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُتْذُع  ّینِإ  ! » ِهَّللا َدابِع  ای 

نانمشد هرصاحم  رد  ینارنخس 

ِءادْعَْألا ِۀَْقلَح  یف  ُۀَبْطُْخلَأ 
ٍِبناج ِّلُک  ْنِم  ُمالَّسلاِهیَلَع  ِْنیَسُْحلِاب  ُءادْعَْألا  َطاحَأ  اذِإ   - 26

: دومرف وا  باوج  رد  مالسلا  هیلعماما  دننکیمن . راتفر 
. منکیمن رارقا  امش  يارب  ناگدرب  نوچ  مهدیمن و  امش  هب  تلذ  تسد  زگره  نم  مسق ، ادخ  هب  هن 

: دومرف دنلب  يادص  اب  هاگنآ 
نامیا تمایق  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا   » و دـینک » راسگنـس  ارم  هک  نیا  زا  مربیم  هاـنپ  امـش  دوخ و  راـگدرورپ  هب  نم  ! » ادـخ ناگدـنب  يا 

.« مربیم هانپ  دوخ  راگدرورپ  هب  درادن 
َساَّنلا اَتَأ  یَّتَح  ُمالَّسلاِهیَلَع  َجَرَخ  ِۀَْـقلَْحلا ، ِْلثِم  یف  ُهُولَعَج  یَّتَح  دـندرک  هطاحا  وس  ره  زا  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نانمـشد ، یتقو   - 26

: ْمَُهل مالسلا  هیلعَلاق  یَّتَح  اُوتِْصنَی  ْنَأ  اَوبَأَف  ْمُهَتَْصنَتْساَف 
َناک یناَصَع  ْنَم  َو  َنیدَشْرُْملا ، َنِم  َناک  ینَعاطَأ  ْنَمَف  ِداشَّرلا ، ِلیبَس  یلِإ  ْمُکوُعْدَأ  امَّنِإ  َو  یلْوَق ، اوُعَمْسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْـصنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُکَْلی  َو 

الَأ َنُوتِْـصنَّت ؛ ـالَأ  ْمُکَْلیَو  ْمُِکبُوُلق ، یلَع  َِعبُط  َو  ِمارَْحلا ، َنِم  ْمُُکنوُُـطب  ْتَِئُلم  ْدَـقَف  یلْوَـق  ٍعِمَتْـسُم  ُْریَغ  يْرمَأـِل ، ٍصاـع  ْمُکُّلُک  َو  َْنیکَلْهُْملا ، َنِم 
؟ َنوُعَمْسَت

َماقَف َُهل . اُوتِْصنَأ  اُولاق  َو  ْمُهَْنَیب  ٍدْعَس  ِْنبَرَمُع  ُباحْصَأ  َمَوالَتَف 
توکس تساوخ  نانآ  زا  هاگنآ  دیـسر ، اهنآ  هب  ات  دمآ  نوریب  دوخ  نارای  نایم  زا  مالـسلا  هیلعماما  دنداد ، رارق  دوخ  هرـصاحم  هقلح  رد  و 

: دومرف اهنآ  هب  مالسلا  هیلعماما  هک  نیا  ات  دندرکیم  همهمه  دنتفریذپن و  اما  دننک 
زا دنک  تعاطا  نم  زا  سکره  سپ  منکیم . توعد  يراگتسر  هار  هب  ار  امش  نم  دیونشب . ارم  نخس  ات  دینکیمن  توکس  ارچ  امش  رب  ياو 

شوـگ نم  نخـس  هـب  دـینکیمن و  يوریپ  نـم  زا  امـش  دوـب . دـهاوخ  ناگدـش  كـاله  زا  دـنک  یچیپرـس  سک  ره  تـسا و  نادـنمتداعس 
منانخـس هب  ارچ  دینکیمن ، توکـس  ارچ  امـش  رب  ياو  تسا . هدروخ  رهم  امـش  ياهلد  رب  هدـش و  رپ  مارح  زا  امـش  ياهمکـش  دـیهدیمن .

؟ دیهدیمن ارف  شوگ 
. دننک توکس  ات  دنتساوخ  مه  زا  دندرک و  تمالم  ار  رگیدکی  دعس  رمع  نایرکشل  ماگنه  نیا  رد 

: َلاق َُّمث  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا 
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ُْمتْشَشَح َو  اِنباقِر  یف  ًاْفیَس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَس  َنیّدِعَتْسُم ، َنیّدَُؤم  ْمُُکتْخَرْصَأَف  َنیرَّیَحَتُم  َنیِهلَو  انوُُمتْخَرْـصَتْسا  َنیحَفَأ  ًاحََرت ، َو  ُۀَعامَْجلا  اَُهتَّیَأ  ْمَُکل  ًاّبَت 
ْمَُکل َحَبْـصَأ  ٍلَمَأ  الَو  ْمُْکیف ، هُوَْشفَأ  ٍلْدَع  ِْریَِغب  ْمُِکئادْعَِأل  ْمِْهیَلَع  ًادَی  َو  ْمُِکئاِیلْوَأ  یلَع  ًاْبلِإ  ُْمتْحَبْـصَأَف  انُّوُدَـع  َو  ْمُکُّوُدَـع  اهابَخ  ِنَتِْفلا  َران  اْنیَلَع 

. اَنل َلَّیَفَت  ٍْيأَر  الَو  اَّنِم  َناک  ٍثَدَح  ِْریَغ  ْنِم  ِهیف ، ُْمتْعَمَط  ٍْشیَع  َسیسیَخ  َو  ْمُکُولانَأ  اْینُّدلا  َنِم  َمارَْحلا  اَّلِإ  ْمِهیف 
؟ انوُُمتْکََرت َو  انوُُمتْهِرَک  ْذِإ  ُتْالیَْولا  ْمَُکل  َّالَهَف 

: دومرف تساخرب و  مالسلا  هیلعماما  هاگنآ 
میداد خساپ  امـش  هنابلط  يرای  يادن  هب  هک  هاگنآ  دـیتساوخ و  کمک  ام  قایتشا  تریح و  اب  هک  ناتهارمه  هودـنا  مغ و  داب و  ناـتگرم 
ناهنپ امش  ام و  كرتشم  نمشد  هک  ار  ياهنتف  شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  ام  هیلع  دوب  ام  عفن  هب  هک  ار  ییاهریـشمش  میتفاتـش  امـش  کمک  هب  و 

امـش نایم  رد  ار  یتلادع  اهنآ  هک  نآ  نودب  دیتشگ  دوخ  ناتـسود  هیلع  ناتنانمـشد  راک  کمک  نابیتشپ و  دـیتخورفارب و  ام  هیلع  دوب  هدرک 
رذگدوز تسپ و  یگدنز  هب  هک  یعمط  دنداد و  امش  هب  هک  ایند  زا  یمارح  لام  زج  دیشاب  هتشاد  اهنآ  هب  يریخ  دیما  ای  دنشاب و  هدرک  جیار 

. دیشاب هدرک  هدهاشم  ام  زا  یباوصان  رظن  ای  هدز و  رس  ام  زا  ییاطخ  هک  نآ  نودب  دیدوب ، هدرک 
؟ دیدرک اهر  ار  ام  دیدش و  دونشخان  ام  زا  هک  دیتسین  اهالب  راوازس  امش  ایآ 

یِعادَـتَک ُْمْتیَعادـَت  َو  ِبابُّذـلا ، ِةَرَیْطَمَک  اـْنیَلَع  ُْمتْعَرْـسَأ  ْنِکلَو  ْفَصْحَتُْـسی  َْمل  ُْيأَّرلاَو  ٌنِماـط ، ُشْأَْـجلا  َو  ْرَهُْـشی ، َْمل  ُْفیَّسلا  َو  اـهوُُمت  ْزَّهََجت 
. ِشارَْفلا

ِءیِفْطُم َو  ِباتِْکلا ، ِیفِّرَُحم  َو  ِماثْآلا  ِۀَبْـصُع  َو  ِناْطیَّشلا ، ِۀَثْفَن  َو  ِباتِْکلا ، ِةَذـْبَنَو  ِبازْحَْألا ، ِذادِـش  َو  ِۀَّمُْألا  ِتیغاوَط  ْنِم  ُْمْتنَأ  امَّنِإَف  ْمَُکل ، ًاْحبُقَف 
اُولَعَج َنیذَّلَأ  َنیئِزْهَتْسُْملا ، ِۀَِّمئَأ  ِخارُص  َو  َنینِمْؤُْملا ، يِذُْؤم  َو  ِبَسَّنلِاب ، ِراهِْعلا  یِقِْحُلم  َو  ِءایِـصْوَْألا  ِةِْرتِع  يریبُمو  ِءایْبنَْألا ، ِدالْوَأ  ِۀَلَتَق  َو  ِنَنُّسلا ،

. َنیضِع َنآرُْقلا 
. َنُولِذاُخت اناَّیِإ  َو  َنوُدِمَتْعَت ، ُهُعایْشَأ  َو  ٍبْرَح  ُْنبِإ  ُْمْتنَأ  َو 

نوچ دیدروآ و  ور  ام  رب  لسع  ياهروبنز  دننام  اما  دوب  راوتسا  اهرظن  مارآ و  اهلد  ماین و  رد  اهریـشمش  هک  دیدش  گنج  يایهم  یلاح  رد 
. دیدمآرد تکرح  هب  وس  ره  زا  اههناورپ 

ناراکهنگ و هورگ  ناطیـش و  ینیب  طالخا  زا  امـش  دینآرق . ناگدننک  كرت  بازحا و  ناگیامورف  تما و  ناشکرـس  زا  هک  داب  ناتگرم  سپ 
ِنادـناخ ناگدـننک  دوباـن  ناربماـیپ و  نادـنزرف  ناگدنـشک  امـش  دـیتسه ، یهلا  ياهتنـس  ناگدـننک  لاـمیاپ  نآرق و  ناگدـننک  فیرحت 

ار نآرق  هک  دیناگدننک  ازهتسا  نایاوشیپ  دایرف  نامیا و  لها  ناگدنهد  رازآ  بسن و  هب  اههدازانز  ناگدننک  قحلم  امش  دیربمایپ ، نانیشناج 
. دندرک هراپ  هراپ 

. دیدیشک تسد  ام  يرای  زا  دیدرک و  ینابیتشپ  ار  شناوریپ  دیزی و  امش 
. ْمُکُروُدُص ْتَیِشَغ  َو  ْمُُکبُوُلق  ِهیَلَع  ْتَتَبَث  َو  ْمُکُعوُُرف ، َو  ْمُُکلوُُصا  ُْهتَثَراَوت  َو  ْمُُکقوُرُع ، ِهیَلَع  ْتَّجَش  َو  ٌفوُْرعَم ، ْمُکیف  ُلْذَْخلا  ِهَّللا  َو  ْلَجَأ 

َهَّللا ُُمْتلَعَج  ْدَـقَو  اهِدـیَکَْوت ، َدـَْعب  َناْمیَْألا  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َنیثِکاَّنلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  الَأ  ِبِصاْغِلل ، ًۀَـلْکُأ  َو  ِبِصانَِّلل ، ًاْخنِـس  ِءْیَـش  ُثَبْخَأ  ُْمْتنُکَف 
. ْمُه ِهَّللا  َو  ُْمْتنَأَف  ًالیفَک ، ْمُْکیَلَع 

ٌدوُدُـج َو  ُُهلوُسَر ، َو  َکـِلذ  ُهَّللا  َیبَأ  (، 237) َۀَِّینَّدلا ُذُـخآ  ام  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذـلاَو ، ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا ، َْنَیب  ِینَزَکَر  ْدَـق  ِّیِعَّدـلا  َْنبا  َّیِعَّدـلا  َّنِإ  الَأ 
َو َْتباط ،

هب ار  نآ  امش  دوجو  ِتخرد  ياههخاش  هنت و  هدییور و  نآ  زا  امش  ياههشیر  گر و  تسا و  روهـشم  امـش  نایم  رد  ییافویب  مسق  ادخ  هب 
. تسا هتشگ  زیربل  نآ  زا  ناتیاههنیس  هدیدرگ و  راوتسا  نآ  رب  امش  ياهلد  تسا و  هدرب  ثرا 

ياهدنگوس هک  ینانکـش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  دیـشابیم . نابـصاغ  يارب  ذیذل  ياهمقل  دوخ و  تسرپرـس  يارب  ریگولگ  هویم  نیرتدـب  امش 
. دینانکش نامیپ  نامه  دیدوب و  هدرک  دوخ  ياهنامیپ  نماض  ار  ادخ  امش  دندرک و  ضقن  اهنآ  ندرک  مکحم  زا  سپ  ار  دوخ 
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يراوخ یتسپ و  نم  هک  تسا  رود  هچ  اما  تلذ . ریشمش و  ندیشک  تسا . هداد  رارق  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازانز  دنزرف  هدازانز  هک  دیشاب  هاگآ 
ُِرثُْؤت ٌۀَِّیبَأ ال  ٌسوُُفن  َو  ٌۀَّیِمَح  ٌفُونُأ  َو  ْتَرُهَط  ٌروُجُح  اب  دـنمتریغ و  نادـناخ  كاـپ و  ياـهنماد  ناردـپ و  شلوسر و  دـنوادخ و  مریذـپب . ار 

. ِمارِْکلا ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َۀَعاط 
. ِباحْصَْألا َِۀلْذَخ  َو  ِداتَْعلا  ِۀَِّلق  یلَع  ِةَرْسُْألا  ِهِذِهب  ٌفِحاز  ّینِإ  الَأ  ُتْرَْذنَأ ، َو  ُتْرَذْعَأ  ْدَق  الَأ 

: مالسلا هیلعلوُقَی  َأَْشنَأ  َُّمث 
ًامِْدق َنُوماَّزهَف  ْمَزْهَن  ْنِإَف 

انیمَّزَهُم ُْریَغَف  ْمَزُْهن  ْنِإ  َو 
ْنِکل  َو  ٌْنبُج  انُّبِط  ْنِإ  ام  َو 

انیرِخآ َُۀلْوَد  َو  انایانَم 
یحَّرلا  ُمُِکب  ُروُدَت  یَّتَح  ُسَرَْفلا ، ُبَکُْری  ام  ِْثیَرَک  َّالِإ  اهَدَْعب  َنُوثَْبَلت  َُّمث ال  الَأ !

. منیزگرب راوگرزب  ياهناسنا  ندش  هتشک  رب  ار  تسپ  ياهناسنا  تعاط  هک  دنرادیمن  اور  تفارش 
مک و ناشیوخ  نیمه  اب  نم  هک  دینادب  مدناسرت . دیراد  راظتنا  رد  هک  يدـب  هدـنیآ  زا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  تجح  نم  هک  دیـشاب  هاگآ 

. مروآیم شروی  امش  رب  اهنت  نارای 
: دناوخ يدارم  کیسم  نب  ةورف  زا  ار  راعشا  نیا  هاگ  نآ 

. میتسین هدروخ  تسکش  تقیقح  رد  میروخب  تسکش  رگا  میاهدوب و  هدنهد  تسکش  میدق  ناراگزور  زا  میهدب  تسکش  رگا 
. دراد همادا  ام  گرم  اب  نارگید  تموکح  اما  تسین  ندیسرت  رب  ام  تداع  يوخ و 

. دناخرچب ار  امش  يایسآ  ات  تفای  دیهاوخن  تلهم  بسا  ندش  راوس  کی  هزادنا  هب  زج  ام  ندش  هتشک  زا  سپ  هک  دینادب 
ْنِم ام  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّینِإ  ، » ِنوُرِظَْتنَتالَف ًاعیمَج  ینوُدیک  َُّمث  ْمُک  َءاکَرُش  َو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف  يّدَج ، ْنَع  یبَأ  ََّیلِإ  ُهَدِهَع  ٌدْهَع 

(238 «) ٍمیقَتَسُم ٍطارِص  یَلَع  ّیبَر  َّنِإ  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  ّالِإ  ٍۀَّباد 
ْمِهیف ُعَدَـی  َو ال  ًةَرَّبَصُم ، ًاسْأَک  ْمِهیقُْـسی  ٍفیقَث  َمالُغ  ْمِْهیَلَع  ْطِّلَـس  َو  َفُسُوی ، ِِّینِـسَک  َنینِـس  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو  ِءاـمَّسلا ، َرْطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحَأ  َّمُهَّللَأ 

. انُولَذَخ َو  انُوبَّذَک  َو  انوُّرَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهنِم ، یعایْشَأ  َو  یْتَیبِلْهَأ  َو  یئاِیلْوَِأل  َو  یل  ُمِقَْتنَی  ٍَۀبْرَِضب ، ًَۀبْرَض  َو  ٍۀَْلتَِقب ، ًۀَْلتَق  ُهَلَتَق  ّالِإ  ًادحَأ 
دیوش تسدمه  دوخ  نارکف  مه  اب  سپ  تسا  هدیناسر  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدج  زا  مردپ  هک  تسا  ياهمانرب  دهع و  نیا 

تـسین ياهدنبنج  . » ماهدرک لکوت  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  دنوادخ  رب  نم  دیهدن . تلهم  نم  هب  دیوش و  گنج  دراو  یگمه  هاگنآ 
« تسا میقتسم  هار  رب  نم  راگدرورپ  تسا و  دنوادخ  تسد  هب  وا  ناج  هک  نیا  رگم 

اهنآ رب  ار  فیقث  هفیاط  زا  يدرم  هد و  رارق  اهنآ  رب  ار  فسوی  نامز  یطحق  ياهلاس  نوچ  ییاـهلاس  راد و  غیرد  اـهنآ  زا  ار  ناراـب  ایادـخ 
هب ار  اهنآ  زا  یکی  ام  زا  ياهتـشک  ره  ربارب  رد  هک  نیا  رگم  دنکن  اهر  ار  نانآ  دـنک و  ناشباریـس  یخلت  زا  زیربل  یماج  زا  ات  نادرگ  طلـسم 

هعدخ ام  هب  اهنآ  دریگب . ار  منایعیـش  نادناخ و  ناتـسود و  نم و  ماقتنا  دنک و  دراو  نانآ  رب  ياهبرـض  ياهبرـض ، ره  ربارب  رد  دـناسر و  لتق 
. دندراذگ اهنت  دندرک و  بیذکت  ار  ام  دندز و 

. ُریصَْملا َْکَیلِإ  َو  اْنبَنَأ  َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  اَُّنبَر  َْتنَأ  َو 
: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث 

! َرَمُع یل  اوُعْدُأ  ٍدْعَس ؟ ُْنب  ُرَمُع  َْنیَأ 
: مالسلا هیلعَلاقَف  ُهَِیتْأَی  ْنَأ  ُّبُِحی  ًاهِراک ال  َناک  َو  َُهل ، َیِعُدَف 

. ًاَدبَأ َِکلِذب  ُأَّنَهَتَت  ِهَّللا ال  َو  َناجْرُج ؟ َو  ِّيِّرلا  َدِالب  ِّیِعَّدلا  ُْنب  ُّیِعَّدلا  َکَیِّلَُوی  ْنَأ  ُمَعَْزت  یُنُلتْقَت ؟ َْتنَأ  ُرَمُع ! ای 
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ُهامارَتَی ِۀَفوُْکلِاب  َبُِصن  ْدَق  ٍۀَبَصَق  یلَع  َکِسْأَِرب  ّینَأََکل  َو  ٍةَرِخآ . َو ال  اْینُِدب  يدَْعب  ُحَْرفَت  َکَّنِإَف ال  ٌِعناص ، َْتنَأ  ام  ْعَنْصاَف  ًادوُهْعَم ، ًادْهَع 
. تسوت يوس  هب  همه  تشگزاب  میدرگیم و  زاب  وت  يوس  هب  و  مینکیم . لکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت 

: دومرف هاگنآ 
. دیناوخ ارف  نم  دزن  ار  وا  تساجک ؟ دعس  نبرمع 

: دومرف وا  هب  ترضح  دمآ  یتقو  دوش . رضاح  مالسلا  هیلعماما  دزن  تشادن  تسود  اما  دندز  ادص  ار  وا 
نیا مسق  ادـخ  هب  دـنکیم ؟ ناگرگ  ير و  ياهرهـش  یلاو  ار  وت  دـیزی )  ) هدازانز رـسپ  هدازانز  ياهدرک  ناـمگ  یـشکیم ؟ ارم  وت  رمع ! يا 

. دوب دهاوخن  اراوگ  وت  يارب  زگره  تموکح 
یهاوـخن ترخآ  اـیند و  رد  یناـمداش  چـیه  نم  زا  سپ  هک  هد  ماـجنا  یهاوـخیم  هچ  ره  تسا . هدـش  هتـسب  شیپ  زا  هک  تسا  يدـهع  نیا 

(239 .) ْمُهَْنَیب ًاضَرَغ  ُهَنوُذِخَّتَی  َو  ُناْیبِّصلا  بصن  ییاجرب  هفوک  رد  ار  نآ  هدش و  هدراذگ  یبوچ  رب  هک  منیبیم  ار  وت  رس  ایوگ  تشاد .

هفوک مدرم  رب  تجح  مامتا 

ِیفوُْکلا  َنیّ یَلَع  ِۀَّجُْحلا  ُماْمتِإ 
: ِهِْفیَس یلَع  ًایِّکَوَتُم  الَب  ْرَِکب  ِِهئادْعَِأل  ِِهتْوَص  یلْعَِأب  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  يَدان   - 27

؟ ینُوفِْرعَت ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ  - 
. ُهُْطبِس َو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُْنبِإ  َْتنَأ  ْمَعَن  اُولاق :

؟ هلآو هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

. دناهتخاس دوخ  فده  ار  نآ  دننزیم و  ریت  نآ  هب  اههچب  دناهدرک و 
: دومرف البرک  رد  دوخ  نانمشد  هب  دنلب  يادص  اب  دوب  درک  هیکت  شریشمش  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  یلاح  رد   - 27

؟ دیسانشیم ارم  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  - 
. یتسه هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  وت  يرآ ، دنتفگ :

؟ تسادخ لوسر  نم  ّدج  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 
. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :

؟ ٍدَّمَُحم ُتنب  ُۀَمِطاف  یّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ ُمالَّسلا ِْهیَلَع  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  یبَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ ًامالْسِإ ِۀَّمُْألا  ِهِذه  ِءاِسن  ُلَّوَأ  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَْجیدَخ  یتَّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ یبَأ ُّمَع  َةَزْمَح  ِءادهُّشلا  َدِّیَس  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأ  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ تسا دّمحم  رتخد  همطاف  نم  ردام  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 
. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :
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؟ تسا بلاطیبا  نب  یلع  نم  ردپ  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 
. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :

؟ دروآ مالسا  هک  تسا  تما  نیا  نز  نیلوا  هجیدخ  نم  هدج  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 
. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ  دنتفگ :

؟ تسا نم  ردپ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 
. تسا نینچ  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :

؟ یّمَع ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِراَّیَّطلا  َرَفْعَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأَف  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ ُهُدِّلَقَتُم اَنَأ  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللاِلوُسَر  ُْفیَس  اذه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأَف  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ اهُِسبال اَنَأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللاِلوُسَر  ُۀَمامِع  ِهِذه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأَف  - 
. ْمَعَن َّمُهَّللَأ  اُولاق :

؟ ٍۀَنِمُْؤم َو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  ُهَّنَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَمَلْعَأ  َو  ًامالْسِإ  ْمَُهلَّوَأ  َناک  مالسلا  هیلعًاِّیلَع  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا ! ُمُکُدِْشنُأَف  - 
؟ تسا نم  يومع  تسا  تشهب  رد  هک  راّیطرفعج  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 

. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :
؟ ماهدش زّهجم  نآ  هب  نم  تسا و  ادخ  لوسر  ریشمش  ماهداد -  هیکت  نآ  رب  هک  ریشمش -  نیا  دینادیم  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  - 

. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :
؟ ماهدراذگ رس  رب  نم  هک  تسادخ  لوسر  همامع  نیا  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امش  - 

. تسا نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :
وا دوب و  اهنآ  نیرترابدرب  نیرتهاگآ و  دروآ و  مالـسا  مدرم  نایم  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  یلع  هک  دینادیم  ایآ  دنگوس ! ادخ  هب  ار  امـش  - 

؟ دوب ینامیا  اب  نز  درم و  ره  تسرپرس  یلو و 
: مالسلا هیلعَلاق  ْمَعَن . َّمُهَّللَأ  اُولاق :

َمْوَی يّدَج  ِدَی  یف  ِدْمَْحلا  ُءاِول  َو  ِءاْملا ، ِنَعُرِداَّصلا  ُریعَْبلا  ُداذـُی  امَک  ًالاجِر  ُْهنَع  ُدوُذَـی  ًادَـغ  ِضْوَْحلا  ِنَع  ُدـِئاَّذلا  یبَأ  َو  یمَد ؟ َنوُّلِحَتْـسَت  َِمبَف 
؟ ِۀَمایِْقلا

. ًاشَطَع َتْوَْملا  َقوُذَت  یَّتَح  َکیکِرات  ُْریَغ  ُنَْحن  َو  ُهَّلُک  َِکلذ  انِْملَع  ْدَق  اُولاق :
: مالسلا هیلعَلاق  َُّمث  ًۀَنَس  َنیسْمَخ  َو  َْعبَس  ُْنبِإ  ٍِذئَمْوَی  مالسلا  هیلعَوُه  َو  ِِهتَیِْحل  ِفَرَِطب  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َذَخَأَف 

. ِهَّللا ُْنبا  ُحیْسَْملا  اُولاق : َنیح  يراصَّنلا  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  َو  ِهَّللا ؛ ُْنبِإ  ُْریَزُع  اُولاق : َنیح  ِدوُهَْیلا  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشِإ 
: دومرف تسا . نینچ  نیا  ایادخ  يرآ ، دنتفگ :

نآ دزاسیم  رود  نآ  زا  ار  ياهدـع  رثوک  ضوح  رـس  رب  تمایق  يادرف  رد  مردـپ  هک  یلاـح  رد  دـینادیم  زیاـج  ارم  نوخ  نتخیر  ارچ  سپ 
؟ دشابیم مّدج  تسد  هب  زور  نآ  رد  دمح  مچرپ  دوشیم و  هتشاد  زاب  بآ  زا  رتش  هک  هنوگ 

لاس تفهوهاجنپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  ماگنه  نیا  رد  يریمب . یگنـشت  زا  ات  درک  میهاوخن  اهر  ار  وت  اـّما  مینادیم  ار  اـهنیا  همه  دـنتفگ :
: دومرف تفرگ و  ار  دوخ  نساحم  تشاد 

تفرگ تدش  نایحیـسم  رب  ادخ  بضغ  ماگنه  نآ  رد  تسادخ و  دنزرف  زیزع  دنتفگ  هک  تفرگ  تّدش  دوهی  رب  ادـخ  مشخ  ماگنه  نآ  رد 
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. تسادخ دنزرف  حیسم  دنتفگ  هک 
ِهِذـه یلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا  َو  ْمُهَّیبَن ، اُولَتَق  ٍمْوَق  یلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا  َو  ِهَّللا ، ِنُود  ْنِم  َراَّنلا  اوُدَـبَع  َنیح  ِسوُجَْملا  یَلَع  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْـشا  َو 

(240 .) ْمِهِِّیبَن ِْنبِإ  یْلتَق  َنوُدیُری  َنیذَّلا  َِۀباصِْعلا 

شنارای دعس و  نبرمع  عمج  رد  ینارنخس 

ِهِراْصنَأَو  ٍدْعَس  ِْنبَرَمُِعل  ُۀَبْطُْخلَأ 
ِدیدانَص یف  ًاِفقاو  ٍدْعَـس  ِْنبِإ  یلِإ  َرَظَن  َو  ُْلیَّسلا ، ُمُهَّنَأَک  ْمِِهفوُفُـص  یلِإ  ُرُْظنَی  َلَعَجَف  ِمْوَْقلا ، ِءازِِإب  َفَقَو  یَّتَح  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َمَّدَقَت   - 28

: مالسلا هیلعَلاقَف  ِۀَفوُْکلا 
ناشربمایپ هک  تفرگ  تّدش  یموق  رب  ادخ  مشخ  دندیتسرپ و  ار  شتآ  ادخ  ياج  هب  هک  تفای  تّدـش  سوجم  رب  ادـخ  بضغ  ماگنه  نآ  و 

. دنناسر لتق  هب  متسه  ناشربمایپ  دنزرف  هک  ارم  دنهاوخیم  هک  تفای  تّدش  هورگ  نیا  رب  ادخ  مشخ  و  دنتشک . ار 
درک و هدهاشم  ار  اهنآ  ياسآلیـس  ياهفص  هاگنآ  داتـسیا . اهنآ  ربارب  رد  ات  دمآ  شیپ  نانمـشد  يوس  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما   - 28

: دومرف تخادنا و  دوب  هداتسیا  هفوک  ناناولهپ  نایم  رد  هک  دعس  نبرمع  هب  يرظن 
ْمُکَّنَّرُغَت الَف  ُْهتَِنتَف ، ْنَم  ُّیِقَّشلاَو  ُْهتَّرَغ ، ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  ٍلاح . َدـَْعب  ًالاح  اِهلْهَِأب  ًۀَفِّرَـصَتُم  ٍلاَوز ، َو  ٍءانَف  َراد  اـهَلَعجَف  اْینُّدـلا  َقَلَخ  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلَأ 

. اهیف َعِمَط  ْنَم  َعَمَط  ُبِّیَُخی  َو  اْهَیلِإ ، َنَکَر  ْنَم  َءاجَر  ُعَطْقَت  اهَّنِإَف  اْینُّدلا ، ِهِذه 
. ُهَتَمْحَر ْمُکَبَّنَج  َو  ُهَتَمِْقن ، ْمُِکب  َّلَحَأ  َو  ْمُْکنَع ، ِمیرَْکلا  ِهِهْجَِوب  َضَرْعَأ  َو  ْمُْکیَلَع ، ِهیف  َهَّللا  ُُمتْطَخْسَأ  ْدَق  ٍْرمَأ  یلَع  ُْمتْعَمَتْجا  ِدَق  ْمُکارَأ  َو 
َو ِِهتَّیِّرُذ  یلِإ  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ِِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلوُسَّرلِاب  ُْمْتنَمآ  َو  ِۀَعاَّطلِاب ، ُْمتْرَْرقَأ  ُْمْتنَأ ، ُدیبَْعلا  َْسِئب  َو  انُّبَر ، ُّبَّرلا  َمِْعنَف 
ینوگرگد لاح  رد  هراومه  شلها  يارب  هک  ییایند  داد ، رارق  يدوبان  اـنف و  هناـخ  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  اـیند  هک  تسا  ییادـخ  يارب  شیاـتس 

. تسا
دبیرفن ار  امـش  ایند  نیا  سپ  دروآ . تفگـش  هب  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دروخب و  ار  اـیند  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف 

. دزاس شدیماان  ددنب  عمط  نآ  هب  سک  ره  دنکیم و  عطق  ار  شدیما  دنک  هیکت  نآ  هب  سک  ره  اریز 
ورف امـش  رب  ار  شبـضغ  هدنادرگرب و  امـش  زا  ار  شتمحر  هاگن  دیاهدروآ ، مشخ  هب  دوخ  زا  ار  ادخ  هک  دیاهدرک  عامتجا  يراک  رب  منیبیم 

. تسا هتشاد  رود  امش  زا  ار  شتمحر  هداتسرف و 
هیلع هللا  یلـصدمحم  شربمایپ  هب  دیدرک و  رارقا  ادخ  زا  تعاطا  هب  دیتسه . امـش  ناگدنب ، نیرتدـب  تسام و  راگدرورپ  راگدرورپ ، نیرتهب 

َذَوْحَتْـسا ِدََقل  ْمُهَْلتَق . َنوُْدیُرت  ِِهتَْرتِع  دیراد . ار  اهنآ  نتـشک  دصق  دیدروآ و  شروی  وا  نادـناخ  نادـنزرف و  رب  هاگنآ  دـیدروآ ، نامیا  هلآو 
ِمْوَْقِلل ًادـُْعبَف  ْمِِهناْمیِإ  َدـَْعب  اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار . هیلا  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  َنوُدـیُرت . اِمل  َو  ْمَُکل  ًاّبَتَف  ِمیظَْعلا . ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُکاْسنَأَف  ُناـْطیَّشلا  ُمُْکیَلَع 

. َنیِملاَّظلا
ُهَّللا ُهَنََعل  ٌرْمِـش  َمَّدَـقَتَف  ُهوُمِّلَکَف . َرَـضَح . اَمل  َو  َعَطَْقنا  اََمل  ًادـیدَج  ًامْوَی  اذَـکه  ْمُْکیف  َفَقَو  َْول  ِهَّللا  َو  ِهیبَأ . ُْنبِإ  ُهَّنِإَـف  ُهوُمِّلَک  ْمُکَْلی  َو  ُرَمُع : َلاـقَف 

: َلاقَف َمَهْفَن . یَّتَح  انْمِْهفَأ  ُلوُقَت ؟ يذَّلا  اَذه  ام  ُْنیَسُح ! ای  َلاقَف :
َال َو  یْلتَق ، ْمَُکل  ُّلِحَی  ُهَّنِإَف ال  ینُوُلتْقَت ، َو ال  ْمُکَّبَر  َهَّللا  اوُقَّتِإ  ُلُوقَأ :

همه داب . امش  ياههتساوخ  امش و  رب  گرم  تسا » هدرب  امش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  رکذ  هدیدرگ و  طلسم  امـش  رب  ناطیـش  هک  یتسار  هب  »
. دنشاب رود  ادخ  تمحر  زا  نارگمتس  سپ  دندش ، رفاک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  دنتسه  یمدرم  اهنیا  میدرگیم . زاب  وا  هب  میئادخ و  زا  ام 
رد تروص  نیا  هب  مه  زور  کی  رگا  مسق  ادخ  هب  دشابیم . شعاجش  ردپ  دنزرف  وا  هک  دیهدب  ار  وا  باوج  امـش  رب  ياو  تفگ : دعـسرمع 

دمآ و ولج  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  رمـش  دـیهدب . ار  وا  باوج  سپ  دـسریمن . نایاپ  هب  دـش و  دـهاوخن  عطق  وا  نخـس  دتـسیاب  امـش  ربارب 
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: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ییوگیم . هچ  مینادب  ات  نک  میهفت  ام  هب  ار  دوخ  نانخس  ییوگیم ؟ هچ  نیسح  يا  تفگ :
. تسین اور  امش  رب  نم  تمرح  کته  نتشک و  اریز  دیشکن ، ارم  دیشاب و  هتشاد  اورپ  تسامش  راگدرورپ  هک  ادخ  زا  میوگیم :

ِلْهَأ ِبابَـش  ادِّیَـس  ُْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا   » ْمُکِِّیبَن ُلْوَق  ْمُکَغََلب  ْدَق  ُهَّلََعل  َو  ْمُکِِّیبَن  ُۀَـجْوَز  ُۀَـجیدَخ  یتَّدَـج  َو  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبِإ  ّینِإَف  یتَمْرُح . ُكاِهْتنا 
(241 .) لصفلا اذه  ثیدح 25  یف  هانلقن  ام  رخآ  یلا  ِۀَّنَْجلا - .»

اهریت شراب  ماگنه  هب  ینارنخس 

ِماهَّسلا  ِراْطمِإ  َنیح  ُۀَبْطُْخلَأ 
: مالسلا هیلعَلاق  ٍِبناج  ِّلُک  ْنِم  ُماهَّسلا  ُهُذُخَْأت  ُمالَّسلاِْهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َناک  اذِإ   - 29

. ْمُِکْلتَق َْدنِع  ْمُْکیَلَع  ُنِّوَُهی  َْلب  ُهَْلتَق ، اُوباهَتَف  ِهَّللا  ِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  اُوُلتْقَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  امَأ  ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْسِئب  ِءوُّسلا  َۀَّمُأ  ای 
هک دشاب  هدیـسر  امـش  هب  ناتربمایپ  نخـس  نیا  دیاش  و  تسامـش . ربمایپ  رـسمه  هجیدـخ  مگرزب  ردام  متـسه و  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم 

. میدرک لقن  ار  نآ  هک  لصف  نیمه  ثیدح 25  رخآ  ات  دنتسه .» تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  نسح و  : » دومرف
: دومرف دیرابیم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  اهریت  وس  ره  زا  یتقو   - 29

ادخ ناگدنب  زا  ياهدنب  نتـشک  زا  نم  لتق  زا  دعب  دیتشاد ، وا  نادناخ  اب  يدب  راتفر  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  زا  سپ  راکدـب ! تما  يا 
. دنکیم ناسآ  امش  رب  ار  نانآ  لتق  نم  نتشک  اریز  تشاد  دیهاوخن  یساره 

(242 .) َنوُرُعْشَت ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ، ِةَداهَّشلِاب  ّیبَر  ینَمِرُْکی  ْنَأ  وُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیَأ  َو 

تسا گنن  شریذپ  زا  رتهب  گرم 

ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَأ  ُتْوَْملَأ 
: َأَْشنَأ ِءادعَْألا  َنِم  ًاریثَک  ًاعْمَج  ُمالَّسلاِهیَلَع  ُْنیَسُْحلا  َلَتَق  اذِإ   - 30

ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَأ  ُتْوَْملَأ 
ِراَّنلا ِلوُخُد  ْنِم  یلْوَأ  ُراْعلا  َو 

ٍِیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ 
ینَْثنَأ  ْنَأ ال  ُْتَیلآ 

یبَأ  ِتالایِع  یمْحَأ 
(243 .) ِِّیبَّنلا ِْنید  یلَع  یْضمَأ 

دیربیمن نامگ  هک  یهار  زا  هاگنآ  دـنک ، میاطع  ار  تداهـش  تمعن  امـش  يراوخ  ربارب  ردهک  مراودـیما  مراـگدرورپ  هب  نم  مسق  ادـخهب 
. دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا 

. دورس ار  راعشا  نیا  تشک  ار  نانمشد  زا  يدایز  هدع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یتقو   - 30
. تسا منهج  شتآ  رد  دورو  زا  رتهب  تراسا ) گنج و  زا  یشان   ) ِگنن شریذپ  تسا و  گنن  شریذپ  زا  رتهب  گرم 

. مرواین دورف  رس  هک  ماهدروخ  مسق  متسه ، یلع  نب  نیسح  نم 
. موشیم هتشک  ربمایپ  نید  هار  رد  منکیم و  تیامح  مردپ  لایع  لها و  زا 

یگدازآ
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ُۀَّیِّرُْحلَأ
: َلاق ِهِمایخَو  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َْنَیب  ُّوُدَْعلا  َلاح  اذِإ   - 31

ْنِإ ْمُِکباسْحَأ  یلِإ  اوُعِجْراَو  ْمُکاْینُد ، یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا ، َنُوفاَختال  ُْمْتنُک  َو  ٌْنید  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َنایْفُـس ! یبَأ  ِلآ  َۀَعیْـش  ای  ْمُکَْحی  َو 
. ًابارْعَأ ُْمْتنُک 

: مالسلا هیلعَلاق  َۀَمِطاف ؟ َْنباَی  ُلوُقَت  ام  َلاقَف : ٌرْمِش  ُهادانَف 
(244 .) ًاّیَح ُْتمُدام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتاتُع  اوُعَْنماَف  ٌحانُج ، َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسِّنلا  َو  ینُوِلتاُقت ، َو  ْمُُکِلتاقُأ  يذَّلا  اَنَأ  ُلُوقَأ :

: دومرف تفرگ  رارق  شیاههمیخ  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  نایم  نمشد  یتقو   - 31
دوخ بسن  یگنادرم و  هب  دیشاب و  هدازآ  دوخ  يایند  رد  دیـسرتیمن ، تمایق  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا ! لآ  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو 

. دیتسه برع  موق  زا  رگا  دیدرگ  زاب 
؟ همطاف رسپ  يا  ییوگیم  هچ  تفگ : دنلب  يادص  اب  رمش 

: دومرف مالسلا  هیلعماما 
ماهدـنز نم  هک  ینامز  اـت  سپ  دـنرادن ، یهاـنگ  هک  ناـنز  دـیگنجیم ، نم  اـب  مه  امـش  مگنجیم و  امـش  اـب  هک  متـسه  نم  نیا  میوگیم :

. دیراد زاب  نم  ياههمیخ  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  رکشل  نازواجتم  ناربکتم و 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  بوسنم  ثیداحا  مهدزناپ : لصف 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هب  بوسنم  تایاور 

مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا ِمامِْإلا  َیلِإ  َُۀبوُْسنَْملا  ُرابْخَْألَأ 
ماما هب  اهنآ  تبسن  هک  تسا  هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  موس  تسد  هژیو  هب  مود و  تسد  عبانم  ییاور و  ياه  باتک رد  یهجوت  لباق  تایاور 

رد هک  میتفاـی  تسد  ترـضح  نآ  ثیداـحا  زا  يداـیز  عـمج  هب  دوـخ  تاـقیقحت  رد  اـم  هچ  رگا  دـشاب ؛ یمن حیحـص  مالـسلا  هـیلع  نیـسح
هب اه  هعومجم نآ  رد  هک  مه  یتایاور  زا  يدادعت  لقن  زا  اما  دوش ، یمن هدید  دشاب  یم مامه  ماما  نآ  هب  طوبرم  هک  يدوجوم  ياه  هعومجم
ره نوماریپ  ار  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  هدروآ و  درگ  لصف  نیا  رد  ار  اهنآ  همه  عوضوم ، ندش  نشور  يارب  میدرک و  زیهرپ  دروخ  یم مشچ 

. مینک یم نایب  اهنآ  زا  کی 
باستنا رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ۀمارکلا ) جهن  ) دوجوم هعومجم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح ماما  يوس  زا  تایاور  نیا  لقن  مدع  کش  نودب 

هب مالسلا  مهیلع  قداص ماما  داجس و  ماما  نسح ، ماما  ادخ ، لوسر  زا  ینانخـس  هجیتن  رد  هتفرگ و  تروص  یتاهابتـشا  ترـضح  نآ  هب  اهنآ 
. درک میهاوخ  هراشا  اه  تبسن نیا  أشنم  هب  هک  هدش  هداد  تبسن  وا 

اهنآ مان  یظفل  هباشت  دوش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح ماـما  هب  مالـسلا  هیلع  نسح ماـما  نانخـس  تسا  هدـش  ببـس  هچنآ  یلک  روط  هب 
هیلع قداص ماما  نانخـس  نداد  تبـسن  أشنم  هچنآ  و  دوش . یم رکذ  اهنآ  كرابم  مان  زا  سپ  ناشراوگرزب  ردـپ  مان  هک  نآ  هژیو  هب  دـشاب  یم

. تسا هللادبع » ابا   » ینعی اهنآ  كرتشم  هینک  تسا  هدش  ترضح  نآ  هب  مالسلا 
ماما هک  تهج  نآ  زا  اما  درادـن  دوجو  اهنآ  هنیک  مان و  رد  یهباشت  هجو  مالـسلا  مهیلعداجـس  ماـما  ربماـیپ و  نیـسح و  ماـما  ناـیم  هچ  رگا 
ینعی نآ  هدننک  لقن  هب  ترضح  نآ  نانخس  زا  یخرب  تسا ، هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  ینانخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح

نیسحلا نب  یلع  ای  نیسحلا  نب  یلع مان  اب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  تایاور  هک  نآ  رطاخ  هب  هدش و  هداد  تبسن  مالسلا  امهیلع  یلع نب  نیسح 
لبق وا  مان  هک  شراوگرزب  ردپ  هب  ار  وا  ثیدح  مراهچ ، ماما  كرابم  مان  هب  هجوت  نودب  تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  بلاط یبا نب  یلع نب 
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. تسا هدش  هداد  تبسن  هدش  رکذ  تایاور  عورش  زا 
دوجو مه  يرگید  دراوم  لماوع و  دوب و  مالسلا  هیلع  نیـسح ماما  هب  ثیداحا  یخرب  نداد  تبـسن  رد  ياطخ  هدمع  للع  دیدرگ  نایب  هچنآ 

. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  هک  دراد 
یلوا یلـصا و  عبانم  اه و  باتک رد  مالـسلا  امهیلع  یلع نب  نیـسح هب  تایاور  یخرب  ِتبـسن  رد  ياطخ  نیا  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  هتبلا 
مدـع زا  یـشان  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  موس  مود و  تسد  عبانم  رد  هدـمع  روط  هب  دـشاب و  یم مک  رایـسب  نآ  دـصرد  ای  درادـن و  دوجو 

: مینک یم حرطم  ار  اهنآ  کیکفت ، هب  اجنیا  رد  ام  تساهنآ و  لقن  نوماریپ  مزال  قیقحت 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تایاور   - 1

اهنآ هب  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ِتاـیاور  زا  یخرب  دـش  ناـیب  هـک  هنوـگ  ناـمه 
: میزادرپیم

. ۀمایقلا موی  هنع  هللا  ضرعا  بایثلا  نم  اروهشم  سبل  نم   - 1
ص ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  زا : دنترابع  اهنآ  تسا و  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لوق  زا  هدـمآ  هک  یعبانم  مامت  رد  تیاور  نیا 

 . ح 41202 ص 317 ، ج 15 ، لامعلازنک ، ح 302906 -  ص 134 ، ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا   - 135
ماـمالا تاـملک   » باـتک رد  اـما  دـناهدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  لوـق  زا  دـناهدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هـک  یناـسک  هـمه 

رد هک  تسا  نیا  مه  هابتشا  أشنم  تسین و  حیحص  تبـسن  نیا  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلعنیـسحلا 
رد هک  نانچ  دـناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لوق  زا  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  ار  ثیدـح  نیا  روکذـم  عباـنم 

نسحلا و تعمس  لاق  یمیتلا  دیعس  یبا  نع  تسا : هدمآ  تسا  هدوب  مالسلا » هیلعنیسحلا  مامالا  تاملک   » هدافتسا دروم  عبنم  هک  لامعلازنک 
لقن ار  نآ  دنـس  نیمه  اب  زین  دـئاوزلا  عمجم  و  ًاروهـشم ... سبل  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاق  نالوقی  اـمهنع  هّللا  یـضر  نیـسحلا 
هدرک لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  ثیدح  هک  یسک  هژیو  هب  رخآ و  يو  ار  هس  ود  یکی  هک  تسا  نیا  لامعلازنک  هویش  تسا . هدرک 

. تسا هدرک  لمع  هویش  نیا  هب  مه  روکذم  تیاور  لقن  زا  سپ  دربیم و  مان  تیاور  زا  يرایسب  رکذ  زا  دعب  تسا 
ماـمالا تاـملک  زا  لـقن  هب  ار  ثیدـح  نـیا  زین  ص 207  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماـما  نانخــس  گـنهرف  ریظن  ییاور  ياـههعومجم  زا  یخرب 

. دناهداد تبسن  ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلعنیسحلا 
. هیلع رکنت  الف  هللا  یصعی  نم  يرت  ۀنمؤم  سفنل  یغبنیال   - 2

ار نآ  مه  رگید  ياهباتک  تسا و  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ح 5614  لامعلا ج 3 ص 85 ، زنک  باتک  رد  اهنت  ثیدـح  نیا 
. دشابیم ص 1941  ج 3 ، ۀمکحلا ، نازیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لوق  زا  عبنم و  نیمه  زا  لقن  هب 

نیا مه  نآ  تلع  تسا و  هدش  هداد  تبسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ًاهابتـشا  مالـسلا ص 712  هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  باتک  رد  اما 
هک دـیدرگ  نایب  نیا  زا  شیپ  و  یلع .) نب  نیـسح  نع  میکحلا  : ) تسا هدـمآ  نآ  نایوار  زا  یخرب  مان  نایب  رد  ثیدـح  ناـیاپ  رد  هک  تسا 

. دنکیم نایب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یهتنم  نایوار  مان  هک  تسا  لامعلازنک  فلؤم  هویش  نیا 
. هتباصا موی  هل  ناک  ام  لثم  اهرجا  نم  هل  هللا  دّدج  نوعجار » هیلا  انا  هّلل و  انا   » اهرکذ اذا  لاقف  ۀبیصم  هتباصا  نم   - 3

اهباتک نیا  تسا . هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـناهدرک  لـقن  اـهنآ  زا  هک  یمود  تسد  یلـصا و  عباـنم  همه  رد  ثیدـح  نیا 
لئاسولا ج 2، كردتـسم  ص 141 -  ج 82 ، راونالاراحب ، ص 300 -  ج 3 ، لاـمعلا ، زنک  ص 131 -  ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  زا : دـنترابع 

 . ص 407
ترضح نآ  هب  هک  تسا  هدیدرگ  ببـس  رما  نیمه  هدرک و  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ار  تیاور  نیا 
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. دوش هداد  تبسن 
زا یشخب  تسا و  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  اهابتـشا  تیاور  نیا  ص 770  مالسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  باتک  رد 

ثیدح تاور  هلسلس  لصا  تسا . هدش  لقن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  لوق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نخـس  هدیدرگ و  فذح  تیاور  دنس 
: تسا هنوگ  نیا  تسا  هدروآ  ار  نآ  ریبکلا  مجعم  هک 

ماـشه انثّدـح  یحمجلا ، مالـس  نب  نمحرلادـبع  انثّدـح  ـالاق : يوغبلا  مشاـه  نب  میهاربا  یمجحلا و  باـبحلا  نب  لـضفلا  هفیلخوـبا  انثدـح 
باتک رد  اـما  ۀبیـصم ... هتباـصا  نم  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـصیّبنلا  ّنا  هنع ، هللا  یـضر  اـهیبا  نع  نیـسحلا  تنب  همطاـف  هما  نع  مادـقملاوبا 
انثدـح الاق : يوغبلا  مشاه  نب  میهاربا  یمجحلا و  بابحلا  نب  لـضفلا  ۀـفیلخوبا  انثدـح  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  ماـمالا  تاـملک 
هتباصا نم  لاق : هنا  مالسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  نع  نیـسحلا  تنب  ۀمطاف  هما  نع  مادقملاوبا  ماشه  انثدح  یحمجلا ، مالـس  نب  نمحرلادبع 

...« ۀبیصم
. مالسلاب لخب  نم  سانلا  لخبا  ءاعدلا و  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا   - 4

خیش یلاما  زا : دنترابع  عبانم  نآ  زا  یخرب  دناهدرک و  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  عبانم 
 - ص 371 ج 5 ، طسوالا ، مجعملا  ص 31 -  ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 34 ، یعادلاةدع ، ص 89 -  یسوط ، خیش  یلاما  ص 317 -  دیفم ،
 - ص 268 قـالخالا ، مراــکم  ص 350 -  راونـالا ، ةاکــشم  ح 39 -  ص 302  و  ص 291  و  ح 23  ص 294 ، ج 93 ، راونـالاراحب ،

ص 440 و ج 4 ص 1086. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 11 -  ص 4 ، ج 73 ، راونالاراحب ،
هتبلا تسا و  ص 294  ج 93 ، راونالاراحب ، تسا  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  دنس  هلسلس  نودب  تیاور  نیا  هک  يدروم  اهنت 
ياج هب  هدش و  لقن  ثیدح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  یتیاور  نایب  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مه  هابتشا  أشنم  تسین و  حیحص  تبسن  نیا 
رکذ عبنم  هب  دانتسا  اب  ار  نآ  قیقحت  نودب  مه  ياهدعو  دنتشون  مالـسلا  هیلع  ، دنـسیونب هلآو  هیلع  هللا  یلـصنارادرب  هخـسن  ای  فلؤم  هک  نآ 

. دنداد تبسن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  هدش 
. هریغت یتح  فرطتف  یصعی ، هللا  يرت  ۀنمؤم  نیعل  لحیال   - 5

هلمج زا  هک  دـناهدرک  لـقن  عبنم  نیا  زا  طـقف  مه  نارگید  تسا و  هدروآ  دوخ ص 55  یلاما  باتک  رد  یـسوط  خیـش  اهنت  ار  ثیدـح  نیا 
. دنشابیم هعیشلا  لئاسو  ص 399  رد ج 1 ، دانسا  رد  توافت  یمک  اب  یلماعرح  خیش  ص 77 و  راونالاراحب ، رد ج 100  یسلجم  همالع 

هیلعنیـسح ماـما  هب  ار  نآ  ص 648  مالـسلا ، هیلعنیـسحلامامالا  تاملک  ص 693 و  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  گنهرف  باتک  رد 
مان رکذ  نودـب  مه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تسا و  هدـشن  هراشا  نآ  هدـنیوگ  هب  یعبنم  چـیه  رد  هک  یتروص  رد  دـناهداد  تبـسن  مالـسلا 

ص ۀـمهملا ج 2 ، لوصفلا  باتک  رد  یلماعرح  خیـش  ور  نیمه  زا  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  نیعل »... لحیال  لاـقی  ناـک   » هلمج اـب  هدـنیوگ 
. دنکیم نایب  ار  نآ  تسا ) هدش  تیاور   ) َيُور هملک  اب   226

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  تیاور   - 2

. رمتلاب امئاص  ناک  اذا  هماعط  ئدتبی  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلصهللا  لوسر  نا 
همالع تسا و  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  لوق  زا  ار  نآ  هک  دشابیم  ص 169  لصف 9 ، قالخالا ، مراکم  باتک  تیاور ، نیا  عبنم 

لئاسولا كردتسم  باتک  رد  اما  تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  لوق  زا  ص 141  رد ج 66 ، ار  نآ  قالخالا  مراکم  زا  هدافتسا  اب  مه  یـسلجم 
مامالا تاملک  ریظن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  طوبرم  ياـههعومجم  هدـش و  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  ص 380  ج 16 ،
تبـسن ترـضح  نآ  هب  ار  نآ  لئاسولا  كردتـسم  هب  دانتـسا  اـب  مالـسلا ص 394  هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  گنهرف  ص 693 و  نیـسحلا ،

لقن ار  نآ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هک  تسا  قالخالا  مراکم  تیاور  نیا  یلـصا  عبنم  اهنت  اریز  تسین  حیحـص  تبـسن  نیا  هک  دناهداد 
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. تسا هدرک 
هدمآ تیاور  دنس  رد  هک  نانچ  تسا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  شراوگرزب  دنزرف  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تیاور  نیا  هدننک  لقن 

نیا دـناهتخادنا و  ملق  زا  ار  هیبا » نع   » هملک كردتـسم  فلؤم  ای  نارادرب  هخـسن  اما  مالـسلا . اـمهیلعهیبا  نع  یلع ، نب  نیـسحلا  نع  تسا :
. دوش بوسنم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ثیدح  هک  تسا  هدش  ببس 

باتک رد  تسین و  حیحص  سردآ  نیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  ص 111  ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  زا  يرگید  سردآ  كردتسم  یقرواپ  رد  هتبلا 
. تسا هدشن  لقن  یثیدح  نینچ  مالسالا  مئاعد 

مالسلا هیلعنسح  ماما  تایاور   - 3

رارق یـسررب  لقن و  دروم  ار  اهنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هب  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  زا  یتاـیاور 
: میهدیم

، هیلع هبتـشا  ام  هل  حضوی  هلهج و  نم  هجرخی  لهجلا ، ۀبتر  یف  بشانلا  هیلاوم ، نع  عطقنملا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  میتی  لفاک  لضف   - 1
. اهسلا یلع  سمشلا  لضفک  هیقسی ، همعطی و  میتی  لفاک  لضف  یلع 

هیلعیبـتجم نسح  ماـما  لوق  زا  ار  نآ  هک  تسا  مالسلا ص 341  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  تیاور  نیا  یلـصا  عبنم  اهنت 
ص 601، ج 1 ، ۀـمهملا ، لوـصفلا  ص 3 -  ج 2 ، راونـالاراحب ، ریظن  ییاور  ياـهباتک  هـمه  نآ  زا  سپ  و  تـسا . هدرک  لــقن  مالــسلا 
یـسربط ج 1، جاجتحا  باتک  رد  اهنت  دناهدرک و  لقن  عبنم  نیمه  زا  ار  نآ  ص 116  دیرملا ، ۀینم  ص 318 و  ج 17 ، لیاسولا ، كردتسم 

تسا هدرک  لقن  نآ  زا  مه  جاجتحا  هک  یلصا  عبنم  ندوب  مولعم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ص 16 
باتک فلؤم  ای  نارادرب و  هخسن  يوس  زا  هک  دشابیم  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  یظفل  هباشت  مه  هابتشا  أشنم  تسا و  هابتشا  تبسن  نیا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  گنهرف  مالسلا ص 674 و  هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  ریظن  اهباتک  زا  یخرب  رد  تسا و  هتفرگ  تروص 
. تسا هدش  رارکت  هابتشا  نیا  ص 554 

برـض ام  نیرغاص و  اوبلقنا  اهباحـصا و  بلغ  یلاعت و  كرابت و  هللا  اهـسکن  ّالا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اهتحت  لتوق  ۀـیار  تمدـق  ام   - 2
نیب توملا  کلم  هراسی و  نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئاربج  لتاق  لتاق ، اذا  ناک  اجنف و  ًادـحا  راقفلا  يذ  هفیـسب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

. هیدی
نـسح ماما  زا  هرامـش 838  تحت  هـک  دـشابیم  ِسلجم 77  زا  ح 9  ص 603 ، قودـص ، خیـش  یلاـما  باـتک  رد  اـهنت  تیاور  نیا  لـصا 

زا ار  نآ  زین  اهباتک  ریاس  تسا و  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  لوق  زا  زین  ص 76  ج 41 ، راونالاراحب ، رد  هدیدرگ و  لقن  مالـسلا  هیلعیبتجم 
گنهرف ص 593 و  مالـسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  ریظن  بتک  یخرب  اما  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  لوق  زا  عبنم و  نامه 

أشنم تسا و  هابتشا  تبسن  نیا  هک  دناهداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعیلع  نب  نیـسح  هب  ار  نآ  ح 52  ص 118 ، مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  نانخس 
. دشابیم مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  یظفل  هباشت  نآ 

: نادمه نب  دیعجل  مالسلا  هیلعنسحلا  لاق   - 3
! نادمه نب  دیعج  ای 

رـشا كاذف  قالخال  قلخ و  هل  سیل  نم  مهنم  قالخ و  هل  سیل  قلخ و  هل  نم  مهنم  قلخ و  هل  سیل  قالخ و  هل  نم  مهنمف  ۀـعبرا : سانلا  نا 
. سانلا لضفا  كاذف  قالخ  قلخ و  هل  نم  مهنم  سانلا و 

 - ص 236 قودص ، لاصخ  عبانم  نیا  هلمج  زا  تسا و  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  تنـسلها  هعیـش و  عبانم  مامت  رد  تیاور  نیا 
ص ج 6 ، لامکلا ، بیذهت  ص 253 -  ج 13 ، قشمد ، هنیدم  خـیرات  ص 129 -  ج 2 ، قئاقدلازنک ، ریسفت  ص 357 -  ج 1 ، نیلقثلا ، رون 
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رد ایندـلا  یبا  نبا  اهنت  دـناهدرک  لقن  ار  نآ  هک  ییاـهباتک  همه  ناـیم  زا  دـشابیم . ص 159  مالـسلا ، هیلعنسحلا  مامالا  ۀـمجرت  235 و 
هخسن ای  ایندلا و  یبا  نبا  نآ  عبانم  ندوب  مولعم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هداد  تبسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ار  نآ  هلـضف » لقعلا و   » باتک

. تسا مالسلا  امهیلعمامه  ماما  ود  نآ  مان  یظفل  هباشت  نامه  مه  اطخ  أشنم  دناهدرک و  اطخ  دوخ  تبسن  رد  وا  باتک  زا  نارادرب 
، ۀحصلا نم  ّیلا  ّبحا  مقسلاو  ینغلا ، نم  ّیلا  ّبحأ  رقفلا  لوقی : رذابا  ّنا  مالسلا : هیلعهل  لیق  ّهنأ  مالسلا  هیلعیلع  نب  نسحلا  نع   - 4

ّدح اذـه  هل و  هللا  راتخا  یتلا  ۀـلاحلاریغ  نم  ّهنا  نمتی  مل  هل  هللا  رایتخا  نسح  یلع  لکتا  نم  لوقاف : انا  اما  رذابا ، هللا  محر  مالـسلا : هیلعلاقف 
. ءاضقلا هب  فرصت  امب  اضرلا  یلع  فوقولا 

. دـناهدرک نایب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  ار  نآ  اهنآ  همه  تسا و  تنـسلها  عبانم  رد  دـیدرگ  لـقن  هک  هنوگ  ناـمه  هب  تیاور  نیا  لـماک 
ج قشمد ، ۀنیدم  خیرات  ح 8538 -  ص 712 ، ج 3 ، لامعلا ، زنک  زا : دنترابع  دـناهدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  هک  ییاهباتک  یماسا 

لبس ص 158 و  مالـسلا ، هیلعنسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 43 -  ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ص 262 -  ج 3 ، ءالبنلا ، مالعاریس  ص 253 . ، 13
 . ص 69 ج 11 ، داشرلا ، يدهلا و 

هیلعنسح ماـما  لوق  زا  زین  ص 106  راونـالاراحب ج 78 ، ص 234 و  لوقعلا ، فحت  باـتک  رد  يرتدودـحم  تروـص  هب  تیاور  نیا  هتبلا 
دنس رکذ  نودب  رصتخم و  تروص  هب  ص 94  رظانلا ، ۀهزن  ص 161 و  ج 78 ، راونالاراحب ، باتک  رد  مه  دروم  ود  رد  هدش و  لقن  مالـسلا 

هیلعنیـسح ماما  هب  دنـس  رکذ  نودب  ار  نآ  ص 591  ج 11 ، قحلا ، قاقحا  باتک  اما  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  هب 
هیلعنیسح ماما  نانخـس  گنهرف  ص 747 و  مالـسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  ریظن  رگید  ياـهباتک  زا  یخرب  هداد و  تبـسن  مالـسلا 

تبسن هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  لوق  زا  قحلا و  قاقحا  زا  ار  نآ  رگید ، ناوارف  عبانم  هب  هعجارم  نودب  زین  ص 257  مالسلا ،
. تسا باوصان  ترضح  نآ  هب  ثیدح  نیا 

دهشی یتح  وا  ضعب  هجو  یف  مکضعب  لفتی  و  اضعب . مکـضعب  نعلی  ضعب و  نم  مکـضعب  أربی  یتح  نورظتنت  يذلا  رمالا  اذه  نوکیال   - 5
. ضعب یلع  رفکلاب  مکضعب 

؟ ریخ کلذ  یف  ام  تلق :
. هلک کلذ  عفریف  انمئاق ، موقی  کلذ  دنع  کلذ ، یف  هلک  ریخلا  مالسلا : هیلعلاق 

، میدق عبط  ینامعن  تبیغ  ح 59 -  باب 20 ، ص 1153 ، ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 438 -  یسوط ، خیش  تبیغ  باتک  رد  تیاور  نیا 
ص دیدج ، عبط  ینامعن  تبیغ  رد  اما  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعنسح  ماما  زا  ص 115 و 211  ج 52 ، راونالاراحب ، باب 12 -  ص 109 ،

عبط هک  ارچ  تسا  هتفرگ  تروص  يوهس  دیدج  عبط  رد  دوشیم  مولعم  هک  هدیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  ح 9  باب 12 ، ، 205
ماما لوق  زا  نآ  زا  لـقن  هب  ص 115  رد ج 52 ، مه  راونالاراحب  تسا و  هدروآ  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  لوق  زا  ار  نآ  باـتک  نیمه  میدـق 

اب تبسن  نیا  هک  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ار  نآ  عبنم ، دنـس و  رکذ  نودب  زین  رردلا  دقع  تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنسح 
تسا و هتفرگ  همشچرس  مالسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  یظفل  هباشت  زا  ًالامتحا  تسا و  هابتـشا  دنـس  رکذ  مدع  عبنم و  ندوب  مولعم  هب  هجوت 

رردلا دقع  هب  دانتسا  اب  هک  ح 74  ص 146 ، مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ص 663 و  نیسحلا ، مامالا  تاملک  ریظن  ییاهباتک 
هدننک لقن  زا  هک  ارچ  دناهدرک  رارکت  ار  هابتشا  تبسن  نیا  زین  دناهدرک  لقن  ار  نآ  دش  هراشا  نآ  هابتـشا  هب  هک  دیدج  عبط  ینامعن  تبیغ  و 

. تسا هدوبن  تیاور  کی  زا  شیب  ددرگیم  مولعم  اهباتک  مامت  رد  لیفن ) تنب  هریمع   ) ثیدح نیا 
ماما رتخد  هب  ثیدـح  هجیتن ، رد  تسا و  هدـش  هفاـضا  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  ماـن  زا  شیپ  تنب »  » هملک ص 211  ج 52 ، راونـالاراحب ، رد 
هتفرگ تروص  راونالاراحب  زا  نارادرب  هخـسن  يوس  زا  هک  تسا  هدوب  يوهـس  نیا  دـسریم  رظن  هب  هک  دوشیم  بوسنم  مالـسلا  هیلعنسح 

. درادن دوجو  تنب  هملک  نآ  رد  هک  تسا  یسوط  خیش  تبیغ  راونالاراحب ، عبنم  هک  ارچ  تسا 
لقان هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  تسین  یکـش  اما  دوشیم  هدید  دـناهدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  یفلتخم  ياهباتک  رد  یمک  ِتوافت  هچرگا 
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هدوبن رتشیب  ثیدـح  کی  دوشیم  ثیدـح  نایاپ  هب  طوبرم  دراد  دوجو  هک  یمک  توافت  تسا و  لیفن ) تنب  ةریمع   ) اهنت ثیدـح  میقتـسم 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  مود  تسد  عبانم  رد  توافت  نیا  درادن و  دوجو  یتوافت  یلصا  عبانم  رد  هک  نیا  نمض  تسا 

. دادعالا ۀنهادم  ۀصغلل و  عرجتلا  لاقف : لقعلا ، نع  مالسلا  امهیلعبلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  لئس   - 6
و ص 186  ج 18 ، دـیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  ص 380 ، راـبخالا ، یناــعم  ص 770 -  قودـص ، یلاـما  باـتک  رد  تیاور  نـیا 

مالسلا هیلعنیـسح  ماما  هب  ص 195  ج 1 ، نساحم ، باتک  رد  اما  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  زا  ص 195  ج 1 ، راونالاراحب ،
تروص هب  نساحم  باتک  زا  يرگید  هخسن  اسب  هچ  هتفرگ و  تروص  نارادرب  هخسن  زا  هک  هدوب  ییاطخ  تبسن  نیا  تسا  هدش  هداد  تبسن 

ص رد ج 1 ، راونالاراحب ، رد  نساحم  زا  لـقن  هب  ار  ثیدـح  نیا  هک  یـسلجم  همـالع  هک  نیا  هچ  تسا  هدوب  نارگید  راـیتخا  رد  یحیحص 
مالسلا امهیلعنیسح  نسح و  مان  یظفل  هباشت  زا  تبسن ، رد  هابتشا  نیا  ًارهاظ  هدرک و  لقن  مالسلا  هیلعنسح  ماما  لوق  زا  تسا  هدروآ   130

. تسا هتفرگ  تروص  ثیداحا  ناگدنسیون  هلیسو  هب  و 
ناضمر رهش  لعج  لجوزع  هللا  نا  مهیلا : تفتلا  هباحصال و  لاقف  نوکحـضی . نوبعلی و  ٍرطف  موی  یف  سان  یلا  مالـسلا  هیلعنسحلا  رظن   - 7

. اوباخف نورخآ  فلخت  اوزافف و  موق  هیف  قبسف  هناوضر ، یلا  هتعاطب  هیف  نوقبتسی  هقلخل ، ار  امضم 
ءاطغلا فشک  ول  هللا  میا  و  نورـصقملا . هیف  بیخی  نونـسحملا و  هیف  باـثی  يذـلا  مویلا  یف  بعـاللا  کـحاضلا  نم  بجعلا  لـک  بجعلاـف 

. هتءاس اب  ٌءیسُم  هناسحاب و  ٌنسحم  لغشل 
ص 110 و ج 91 ، راونالاراحب ، ص 110 -  لوقعلا ، فحت  ص 174 -  ص 511 و ج 2 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  رد  تیاور  نیا 

هیلعاضر ماما  زا  ص 181  ج 4 ، یفاک ، باتک  رد  هدـش و  لقن  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  ص 467  ج 1 ، سوواط ، نبدیـس  لامعالا  لابقا 
مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  هب  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » باتک زا  لقن  هب  ص 140  ج 5 ، هعیـشلا ، لئاسو  باتک  رد  اما  تسا  هدـش  نایب  مالـسلا 

نسح و یظفل  هباـشت  زا  هابتـشا  ِتبـسن  نیا  دوـشیم  موـلعم  هعیـشلا  لـیاسو  عـبنم  ندوـب  موـلعم  هب  هجوـت  اـب  هـک  تـسا  هدـش  هداد  تبـسن 
ص 695 و مالسلا ، هیلعنیسحلا  مامالا  تاملک  ریظن  ییاهباتک  و  تسا . هتفرگ  تروص  نتشون  ای  ندناوخ  ماگنه  هب  مالسلا  امهیلعنیسح 

. دناهدرک رارکت  ار  هابتشا  نیا  دناهداد  تبسن  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  هب  ار  نآ  هک  زین  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  گنهرف 

مالسلا هیلعداجس  ماما  تایاور   - 4

هک تسا  هدش  هداد  تبسن  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  شراوگرزب  ردپ  هب  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  تایاور  زا  يدادعت 
. مینکیم نایب  اهنآ  نوماریپ  ار  دوخ  ياهیسررب  هجیتن  مادک  ره  لقن  نمض 

ۀفرعملا لها  هللا و  ءایلوا  نم  یلو  دنع  اهلبج  اهلهس و  اهرب و  اهرحب و  اهبراغم ، ضرالا و  قراشم  یف  سمـشلا  هیلع  تعلط  ام  عیمج  نا   - 1
یضر نم  ّهناف  اهریغب ، اهوعیبت  الف  ۀّنجلا  ّالا  نمث  مکـسفنال  سیلف  ایندلا -  ینعی  اهلهال -  ۀظاّمّللا  هذه  عدی  ٌّرح  الوا  لالظلا  ئیفک  هللا  قحب 

. سیسخلاب یضر  دقف  ایندلاب  هللا  نم 
زا ماشه  هب  باطخ  دوخ  روهـشم  دنلب و  تیاور  نیب  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  تسا  ص 391  لوقعلا ، فحت  ثیدح  نیا  یلـصا  عبنم 

لقن لوقعلا  فـحت  زا  ار  نآ  ص 306  ج 78 ، راونالاراحب ، باتک  رد  یـسلجم  همالع  دـنکیم و  نایب  ار  نآ  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  لوق 
باتک رد  اما  دناهدرک  نایب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  لوق  زا  راونالاراحب  زا  ار  نآ  ص 919  همکحلا ج 2 ، نازیم  ریظن  ییاـهباتک  هدرک و 

زا لقن  هب  یمق ص 101  سابع  خیـش  هیهبلا  راونا  ص 366 و  ج 3 ، راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ص 163 و  مالسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  ةایح 
یتیاور نینچ  هک  تیاور  نیا  مود  لوا و  تسد  عبانم  ندوب  مولعم  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدش  هداد  تبسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  راحب 

. دشابیمن حیحص  ترضح  نآ  هب  ثیدح  دانتسا  تسا  هدشن  لقن  اهنآ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا 
! یّنب يا  مالـسلا : هیلعلاـق  مث  هردـص ، یلا  ینمـض  ةاـفولا  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  یبا  ترـضح  اّـمل  مالـسلا : هیلعرقاـبلا  لاـق   - 2
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؛ هب هاصوا  مالسلا  هیلعهابا  نا  رکذ  امب  ةافولا و  هترضح  نیح  یبا  هب  یناصوا  امب  کیصوا 
. ًاّرم ناک  نا  قحلا و  یلع  ربصا  ینب ! يا 

، هیقفلا هرضحیال  نم  باتک  رد  تسا و  هدش  نایب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  لوق  زا  ح 13  ص 91 ، یفاک ج 2 ، باتک  رد  ثیدـح  نیا  لصا 
ص 187 و ج 11 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 76 -  ج 7 ، راونالاراحب ، رد  هدـش و  نایب  ترـضح  نآ  لوق  زا  میقتـسم  تروص  هب  ص 41  ج 4 ،

. تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  لوق  زا  زین  ص 58  راونالا ، ةاکشم 
هیلعداجس ماما  شدنزرف  هب  ترـضح  نآ  هیـصوت  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هیـصوت  تیاور  نیا  دافم  هچ  رگا 

ماما يوس  زا  هدـش ، نایب  ییاور  عبانم  رد  هک  ياهنوگ  هب  ثیدـح  تاملک  اما  تسا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  شدـنزرف  هب  وا  هیـصوت  مالـسلا و 
ص 41 ج 14 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  باتک  رد  هک  نیا  هچ  دیآیم  رامش  هب  ترضح  نآ  ثیداحا  زا  تسا و  هدش  رداص  مالسلا  هیلعداجس 

هیلعیبا ترضح  اّمل  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  یل  لاق  لاق : یلامثلا  ةزمحوبا  يور  تسا : هدمآ  تحارـص  اب  ص 188  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  و 
. كرجا کیلا  فوی  اّرم  ناک  نا  قحلا و  یلع  ربصا  یُّنب  ای  لاق : مث  هردص  یلا  ینمض  ةافولا  مالسلا 

. دناهداد تبسن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ار  نآ  ًاهابتشا  ص 488  مالسلا ، هیلعنیسحلا  مامالا  تاملک  ریظن  ییاهباتک  لاح  نیع  رد 
. ۀعیب هقنع  یف  دحال  سیل  جرخی و  نیح  جرخیل  دعب  دلوی  مل  اولوقی  یتح  هتدالو ، سانلا  نع  یفخت  اّنم  مئاقلا   - 3

هیلعداجس ماما  لوق  زا  ار  نآ  هک  دشابیم  ریبج  نب  دیعـس  نآ  يوار  تسا و  ص 323  قودص ، خیش  نیدلا  لامک  ثیدح  نیا  یلـصا  عبنم 
لامک زا  ص 135  ج 51 ، راونالاراحب ، ص 23 و  ج 1 ، هرارز ، لآ  خیرات  ص 231 و  ج 2 ، يرولا ، مالعا  باتک  رد  هدرک و  لقن  مالـسلا 

اب تسا و  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  دنـس  رکذ  نودب  ص 329  ج 3 ، همغلا ، فشک  باتک  رد  اما  تسا  هدش  لقن  نیدـلا 
هدرک لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  لوق  زا  ار  تیاور  هدوب و  قودص  خیـش  نیدـلا  لامک  هک  تیاور  نیا  یلـصا  عبنم  اهنت  هک  نیا  هب  هجوت 
هراشا نآ  هب  لصف  نیمه  لوا  رد  هک  دـشاب  هنوگ  نامه  نآ  هابتـشا  أـشنم  دـیاش  تسا و  حیحـصان  همغلا  فشک  دنـس  نودـب  تبـسن  تسا ،

. دیدرگ
: ءایبنالا نم  ننس  اّنم  مئاقلا  یف   - 4

هیلعبویا نم  ۀنس  و  مالسلا ، هیلعیسیع  نم  ۀنس  و  مالسلا ، هیلعیسوم  نم  ۀنس  و  مالسلا ، هیلعمیهاربا  نم  ۀنس  و  مالـسلا ، هیلعحون  نم  ۀنس 
. هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  نم  ۀنس  مالسلا و 

فالتخاف مالسلا  هیلعیـسیع  نم  اما  و  سانلا ، لازتعا  ةدالولا و  ءافخف  مالـسلا  هیلعمیهاربا  نم  اما  و  رمعلا ، لوطف  مالـسلا  هیلعحون  نم  اّماف 
. فیسلاب جورخلاف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نم  اما  و  يولبلادعب ، جرفلاف  مالسلا  هیلعبویا  نم  اما  و  هیف ، سانلا 

ماـما باحـصا  زا  ریبـج  نب  دیعـس  مـه  نآ  يوار  تـسا و  و 577  ص 322  قودـص ، خیـش  نیدـلا  لامک  باتک  ثیدـح  نیا  یلـصا  عبنم 
زا رگید  ییاور  ياـهباتک  ص 231 و  ج 2 ، يرولا ، مـالعا  ص 217 و  ج 51 ، راونالاراحب ، رد  ثیدح  نیا  دـشابیم . مالـسلا  هیلعداجس 

ص 329 ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  باتک  رد  اما  دناهدرک . لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  لوق  زا  ار  نآ  اهنآ  یگمه  هک  هدـش  لقن  نیدـلا  لامک 
ییاهباتک  هدش و  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  دنس  نودب 

همغلا فشک  هب  دانتـسا  اب  ح 81  ص 153 ، مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  گنهرف  مالسلا ص 668 و  هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  ریظن 
تبسن نیا  ۀمغلا  فشک  رد  تیاور  دنس  نادقف  یلصا و  عبنم  ندوب  مولعم  هب  هجوت  اب  هک  دناهداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ار  نآ 

. دشاب همغلا  فشک  زا  نارادرب  هخسن  ملق  زا  یلع »  » هملک فذح  هابتشا ، أشنم  دیاش  دشابیمن و  حیحص 

مالسلا هیلعقداص  ماما  تایاور   - 5

ددرگیم و طوبرم  ررّدلا  دقع  باتک  هب  اهنآ  رثکا  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتایاور 
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. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  همه  ثحب  نیا  رد  ام 
. قلخلا نسح  ءایحلا و  بدالا و  نیدلا و  لقعلا و  عتمتسم : ریثک  هیف  نکی  مل  هیف  نکی  مل  نم  سمخ   - 1

لقن مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ص 185  دیدحلا ج 18 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  باتک  رد  يدـنب  هلمج  تاملک و  نیمه  اب  تیاور  نیا 
 - ص 367 قودـص ، خیـش  یلاما  ص 298 -  قودـص ، خیـش  لاصخ  ص 191 -  نساحم ج 1 ، باتک  رد  تواـفت  یمک  اـب  تسا و  هدـش 

ص 369 و ص 387 و ج 75، ص 83 و ج 69 ، ج 1 ، راونالاراحب ، ص 435 و  یسربط ، راونالا  ةاکشم  ص 163 -  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 
یخرب اما  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ار  نآ  زین  يرگید  ییاور  ياههعومجم  تسا و  هدیدرگ  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  ص 67 

ماما هب  ًاهابتـشا  ار  نآ  ص 206  مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  گنهرف  ص 743 و  مالـسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  ریظن  اهباتک 
ج 78، راونالاراحب ، ص 245 و  لوقعلا ، فحت  بیترت ، هب  اهنآ  عبنم  اریز  تسا  باوصان  تبسن  نیا  هک  دناهداد  تبسن  مالـسلا  هیلعنیـسح 

. دشن هدهاشم  زین  عبنم  ود  نیا  رد  ثیدح  هک  دشابیم  ص 128 
. ٌۀنس ٌداهج  و  ٍضرف ، عم  الا  ماقیال  ٌۀنس  ٌداهج  و  ٌضرف ، ناداهجف  هجوا : ۀعبرا  یلع  داهجلا   - 2

. ضرف رافکلا  نم  مکنوُلی  نیذلا  ةدهاجم  داهجلا و  مظعا  نم  وه  و  هللا ، یصاعم  نع  هسفن  لجرلا  داهجف  نیضرفلا  دحا  اماف 
نم وه  اذه  باذعلا و  مهاتأل  داهجلا  اوکرتول  ۀمالا  عیمج  یلع  ضرف  ودعلا  ةدـهاجم  ّناف  ضرف  عم  الا  ماقیال  ۀنـس  وه  يذـلا  داهجلا  اما  و 

. مهدهاجیف ۀمالا  عم  ّودعلا  یتأی  نا  هّدحو  مامالا ، یلع  ۀنس  وه  ۀمالا و  باذع 
اهنال لامعالا  لضفا  نم  اهیف  یعـسلاو  لمعلاف  اهئایحا . اهغولب و  اهتماقا و  یف  دهاج  لجرلا و  اهماقا  ۀنـس  لکف  ۀنـس  وه  يذـلا  داهجلا  اما  و 

صقنی نا  ریغ  نم  ۀمایقلا  موی  یلا  اهب  لمع  نم  رجا  اهرجا و  هلف  ۀنـسح  ۀّنـس  ّنس  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاق  دق  ۀنـس و  ءایحا 
. ائیش مهروجا  نم 

ص تایاغلا ، باتک  ص 124 و  ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 240 -  لاصخ ، ص 9 -  ج 5 ، یفاک ، ریظن  لوا  تسد  عباـنم  رد  تیاور  نیا 
ریسفت ص 431 ، یسربط ، راونالا  ةاکـشم  ص 16 -  ج 11 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ص 23 -  ج 100 ، راونـالاراحب ، ریظن  مود  تسد  عباـنم  74 و 

هیلعقداص ماما  زا  دنس  دنچ  اب  رگید  بتک  یخرب  ص 231 و  ص 26 و ج 12 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 523 -  ج 3 ، نیلقثلارون ،
هدش هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  دنس ، رکذ  نودب  مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  نانخس  شخب  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  اما  هدش  لقن  مالـسلا 
لاؤس ود  باوج  رد  ثیدح  ود  هک  نیا  لامتحا  هتبلا  دشاب . هتفرگ  همـشچرس  ماما  ود  نآ  هینک  ندوب  یکی  زا  تبـسن  نیا  ًالامتحا  هک  تسا 

ینالوط هب  هجوت  اب  لامتحا  نیا  یلو  دراد  دوجو  دـشاب  هدـش  رداص  موصعم  ود  زا  دـحاو  تاملک  يدـنبهلمج و  تایبدا و  کـی  اـب  هدـننک 
فحت فلؤم  يوس  زا  ثیدـح  نیا  تبـسن  رد  ياطخ  لامتحا  اما  تسا  فیعـض  دـش  ناـیب  هک  یعباـنم  بلاـطم و  هژیو  هب  ثیدـح و  ندوب 

. دشابیم شودخم  زین  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  هب  طوبرم  ياههعومجم  رد  تیاور  نیا  تبسن  ور  نیا  زا  تسا و  يوق  رایسب  لوقعلا 
: هیلع هللا  یلص  دیهشلا  مامالا  لاق  بلغت : نب  نابا  لاق   - 3

. تیبلالها اّنم  ناک  انّبحا  نم 
نمف  » حـلاصلا دـبعلا  لوق  تعمـس  اما  مالـسلا : هیلعلاق  مث  ًاثالث ، اهلاق -  یتح  تیبلالها ؛ اـّنم  مالـسلا : هیلعلاـقف  تیبلالـها ؟ مکنم  تلقف :

؟» یّنم ّهناف  ینعبت 
يوار و رکذ  نودـب  یناشاک  ضیف  فیلأت  ص 62  ج 1 ، یفـصا ، ریـسفت  رد  اهنت  درادن و  دوجو  یلـصا  عبانم  زا  کی  چیه  رد  تیاور  نیا 

هدـمآ نآ  زا  لقن  هب  ص 582  مالسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  تاملک  ح 19 و  ص 85 ، رظانلا ، ۀـهزن  باتک  رد  تسا و  هدـمآ  ماما  ماـن  یتح 
: تسا

. تیبلالها انم  ناک  انبحا  نم  هیلع : هللا  یلص  دیهشلا  مامالا  لاق  بلغت : نب  نابا  لاق 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا  بلغت  نب  نابا   - 1 دراد : دوجو  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ثیدح  نیا  تبـسن  رب  يدج  لاکـشا  دنچ 
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و درادن . دوجو  یثیدح  نینچ  تایاور  یلـصا  عبانم  زا  کی  چیه  رد  تسا 2 -  هدرکن  لقن  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  یثیدح  چیه  تسا و 
. تسا شودخم  ترضح  نآ  هب  ثیدح  نیا  تبسن  نیاربانب 

. هئاجرب قثویال  نم  وجریال  هرذع و  فاخی  نمب  قثیال  هعنم و  فاخی  نم  لأسیالو  هبیذکت  فاخی  نم  ثدحیال  لقاعلا   - 4
ص ج 1 ، راونالاراحب ، ص 213 و  ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 390 و  لوقعلا ، فحت  ص 20 و  ج 1 ، یفاک ، باتک  رد  ثیدـح  نیا 
ج دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجهن  حرـش  رد  هدـش و  لقن  ماشه  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  توافت  یمک  اب  ص 304  141 و ج 78 ،

مالسلا هیلعنیـسح  ماما  هب  ص 181  مالـسلا ج 1 ، هیلعنیـسحلا  ةایح  باتک  رد  اما  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  قداص  ماـما  هب  ص 187  ، 18
مه مالسلا ص 206  هیلعنیسح  ماما  نانخس  گنهرف  رد  درادن و  ییانبم  لصا و  نیرتمک  تسا و  تسردان  تبسن  نیا  هک  هدش  هداد  تبسن 

. تسا هدش  رارکت  هابتشا  نیا  مالسلا  هیلعنیسحلا  ةایح  زا  لقن  هب 

ررّدلا دقع  تایاور 

ام ور  نیا  زا  دشابیم  رردلا  دـقع  باتک  رد  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  هک  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تایاور  رثکا 
. مینکیم نایب  لقتسم  تروص  هب  ار  اهنآ 

لوسر زا  نآ  تایاور  رثکا  تسا و  تنـس  لها  مود  تسد  عبانم  زا  ررّدـلا  دـقع  باتک  هک  تسا  مزال  تاکن  نیا  رکذ  تایاور  نایب  زا  لـبق 
مادک چیه  قیقد  عبنم  هک  هدـیدرگ  لقن  نآ  رد  مالـسلا  امهیلعرقاب  ماما  نینمؤملاریما و  زا  مه  یتایاور  دـشابیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
یلوا یلـصا و  عبانم  هب  هعجارم  زج  یهار  دـشاب  هدـمآ  شیپ  نآ  تایاور  نداد  تبـسن  رد  ییاطخ  رگا  ور  نیا  زا  تسا  هدـماین  یقرواـپ  رد 

دقع رد  هدش  رکذ  تبـسن  رب  دـشاب  هدـش  لقن  يرگید  لوق  زا  یلـصا  عبانم  رد  هک  نآ  ثیداحا  زا  کی  ره  تروص  نآ  رد  دوب و  دـهاوخن 
. تسا مدقم  ررّدلا 

مه نآ  هک  هاتوک  ثیدح  کی  زج  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  ررّدلا  دقع  باتک  رد  رهاظ  هب  هک  یهجوت  لباق  تایاور  مغریلع 
هاگن رد  هابتشا  نیا  أشنم  تسا . مالسلا  هیلعقداص  ماما  تایاور  هدش  هداد  تبسن  وا  هب  هچنآ  هدشن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  تسا  لمأت  لحم 
رتارف هدرتسگ  ياهتبـسن  نیا  هک  میباییم  لمأت  یمک  اب  اما  دشاب  مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  نیـسح و  ماما  هینک  ندوب  یکی  دناوتیم  لوا 

ترـضح نآ  هینک  زا  دعب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تایاور  مامت  رد  اریز  دوش  نایب  یهیجوت  نینچ  نآ  يارب  هک  تسا  يداع  هابتـشا  کی  زا 
مود و تسد  عبانم  زا  رردـلا  دـقع  فلؤم  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  هتبلا  تسا . هدـش  هفاضا  یلع  نب  نیـسح  مسا  هللادـبع ، یبا  ینعی 
هک تسوا  باتک  میتسه  وربور  نآ  اب  اـم  هک  هچنآ  اـما  دنـشاب  هدرک  هفاـضا  ار  یلع  نب  نیـسح  مسا  اـهنآ  هک  دـشاب  هدرک  هدافتـسا  یموس 

دراوم مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  گـنهرف  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  تاـملک  ریظن  ییاـهباتک  تسا و  هابتـشا  ياهتبـسن  نیا  ياراد 
: زا دنترابع  میهدیم  رارق  یسررب  دروم  رردلا  دقع  رد  اهنآ  نایب  بیترت  تیاعر  اب  ام  هک  تایاور  نآ  اما  دناهدرک . لقن  نآ  زا  يددعتم 
اخیـش هنوبـسحی  مه  اباش و  مهبحاص  مهیلا  جرخی  نا  ۀّیلبلا  مظعا  نم  نا  و  اقفوم ، ّاباش  مهیلا  عجری  ّهنال  سانلا ، هرکنال  يدـهملا  ماق  ول   - 1

(245 .) ًاریبک
هیلعقداص ماما  زا  ص 287  ج 52 ، راونالاراحب ، ص 189 و 188 و  ینامعن ، تبیغ  ص 259 -  یسوط ، خیش  تبیغ  باتک  رد  تیاور  نیا 

. تسا هدش  لقن  مالسلا 
؟ يدهملا مامالا  فرعی  ءیش  ياب  مالسلا : هیلعیلع  نب  نیسحلا  هللادبع  یبال  تلق  لاق : ّيرصنلا  ةریغملا  نب  ثراحلا  نع   - 2

(246 .) دحا یلا  جاتحیال  و  هیلا ، سانلا  ۀجاحب  مارحلا و  لالحلا و  ۀفرعمب  لاق  ءیش ؟ يأب  و  تلق : راقولا . ۀنیکسلاب و  لاق :
باتک رد  هک  نیا  هچ  دنکیم  لقن  ترـضح  نآ  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا  يرـصن  هریغم  نب  ثراح 
حیحـص نتم  درادن . دوجو  یلـصا  عبنم  رد  مه  يدهم  هملک  تسا و  هدـش  دراو  ص 156  ج 25 ، راونـالاراحب ، ص 242 و  یناـمعن ، تبیغ 
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: تسا هنوگ  نیا  هب  تیاور 
...؟ مامالا فرُعی  ءیش  ّيأب  مالسلا : هیلعهللادبع  یبال  تلق  لاق : ةریغملا  نب  ثراحلا  نع 

: تسا هدمآ  رردلا  دقع  باتک  رد  و 
روـهظ ینعی  رمـالا ؟ اذـه  يَدـی  نیب  ۀـمالع  نم  اـما  مالـسلا : اـمهیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادـبع  یبـال  تـلق  لاـق : تماـصلا ، نبدـمحم  نـع 

؟ مالسلا هیلعيدهملا 
. ءادیبلاب فسخلا  ینایفسلا و  جورخ  و  سابعلا ، ینب  كاله  لاق : یهام ؟ تلق و  یلب . لاقف :

؟ رمالا اذه  لوطی  نا  فاخا  كادف : تلعج  تلق :
(247 .) اضعب هضعب  عبتی  زَرَخلا  ماظنک  وه  اّمنا  لاق :

تبیغ باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدرک  لـقن  وا  زا  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  باحـصا  زا  تماـصلا  نبدـمحم 
: دوشیم زاغآ  هنوگ  نیا  تیاور  و  تسا . هدمآ  ص 235  ج 52 ، راونالاراحب ، ص 262 و  ینامعن ،

... یلب لاقف : رمالا ؟ اذه  يدی  نیب  ۀمالع  نم  ام  هل : تلق  لاق : مالسلا : هیلعهللادبع  یبا  نع  تماصلا  نبدمحم  نع 
(248 .) يدهملا جورخ  هلاوز  دنع  و  موقلا ، کلم  لاوز  کلذ  دنعف  دوعسم ، نب  هللادبع  َراد  یلیاّمم  ۀفوکلا  دجسم  طئاح  مدُه  اذا   - 3

ص یسوط ، خیـش  تبیغ  ص 277 -  ینامعن ، تبیغ  ياهباتک  نتم و  نیمه  اـب  ص 375  ج 2 ، دـیفم ، خیـش  داشرا  باتک  رد  تیاور  نیا 
لقن مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  توافت  یمک  اب  یهاگ  نتم و  نیمه  اـب  ص 249  میقتسملا ، طارص  ص 1163 و  حیارج ، جـئارخ و   - 446

. تسا هدش 
یلا اوّمله  ضرالا ! عابـس  ای  و  ءامـسلاریط ، ای  يدانیف : ءامـسلا ، نم  علطم  علطی  ءایـسیقرقب  ۀبدأم -  ۀیاورلا  هذه  ریغ  یف  و  ةدئام -  نا هللا   - 4

(249 .) نیرابجلا موحل  نم  عبشلا 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ص 246  ج 52 ، راونالاراحب ، ص 278 و  ینامعن ، تبیغ  باتک  رد  تیاور  نیا 

(250 .) مالسلا هیلعّيدهملا  مادق  یه  و  سانلا ، جرف  اهدنعف  َیلایل ، ُعلطت  قرشملا ، لبق  نم  ۀمیظع  ران  ءامسلا  یف  ۀمالع  متیأر  اذا   - 5
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ص 240  ج 52 ، راونالاراحب ، ص 267 و  ینامعن ، تبیغ  باتک  رد  تیاور  نیا  لصا 

(251 .) ۀیکزلا سفنلا  لتق  و   ، ءادیبلاب فسخلا  و   ، ءامسلا نم  ۀحیصلا  و  ینامیلا ، و  ینایفسلا ، تامالع : سمخ  يدهملل   - 6
ص ج 52 ، راونالاراحب ، تسا و  هدـش  نایب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  لوق  زا  هک  دـشابیم  ص 252  ینامعن ، تبیغ  تیاور  نیا  یلـصا  عبنم 

. تسا مدقم  ءادیبل » اب  فسخلا   » رب ۀیکزلا » سفنلا  لتق   » یلصا عبنم  رد  هتبلا  تسا . هدرک  لقن  نآ  زا  مه   304
باب 4، ص 111 ، رردلادقع ، تسا : هدمآ  ثیدح  نیا  دنس  نایب  رد  ص 299  ج 5 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  باتک  رد 
. مالسلا هیلعقداصلا  هللادبع  یبا  نع  يور  امیف  هتداع  یلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  یلا  ًاهابتشا  هَبَسن  ریسی و  توافتب  ینامعنلا  یف  امک  لصف 3 

. بَهذ مهُضعب : ِلُتق و  مهضعب : تام و  مهـضعب : لوقی  یتح  لوطت  امهدحا  ناتبیغ ، مالـسلا -  هیلعيدهملا  ینعی  رمالا -  اذه  بحاصل   - 7
(252 .) هَرمأ یلی  يذلا  یلوملا  الا  هریغالو  ّیلو  نم  دحا  هعضوم  یلع  علطی  الو 

یقرواپ ص ص 153 و ج 53 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ص 172 و  ینامعن ، تبیغ  ص 162 و  یسوط ، خیش  تبیغ  باتک  رد  اهنت  تیاور  نیا 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تواضق  یمک  اب   320

هیلعلاق رمالا ؟ اذه  بحاص  تنا  هل : تلقف  مالـسلا ، امهیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  یلع  تلخد  لاق : هزمح ، یبا  نب  بیعـش  نع   - 8
ال. مالسلا :

ال. مالسلا : هیلعلاق  كُدلوف ؟ تلقف :
ال مالسلا : هیلعلاق  كدلو ؟ َدلوف  تلقف :
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؟ وه نمف  تلقف :
نم ةرتف  یلع  ثُعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصهللا  لوسر  ّنا  امک  یتأت ، ۀمئالا  نم  ةرتف  یلع  اروج ، تئُلم  امک  الدع ، اهألمی  يذلا  مالـسلا : هیلعلاق 

(253 .) لسرلا
باتک رد  هک  نانچ  تسا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  مه  ار  ثیدح  نیا  هک  هدوب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا  هزمح  یبا  نب  بیعش 

. تسا هدمآ  ص 39  ج 1 ، راونالاراحب ، ص 186 و  ینامعن ، تبیغ  ص 341 و  ج 1 ، یفاک ،
؟ مالسلا هیلعيدهملا  دلو  له  لئس  ّهنا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسحلا  هللادبع  یبا  نع   - 9

(254 .) یتایح مایا  هتمدخل  هتکردا  ولو  ال  مالسلا : هیلعلاق 
نآ هدننک  لقن  تسا و  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ص 148  ج 51 ، راونالاراحب ، ص 245 و  ینامعن ، تبیغ  باتک  رد  تیاور  نیا 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  باحصا  زا  راصق  نب  ءالخ 
باب 7 ص 160  رردلادقع ، تسا : هدـمآ  تیاور  نیا  دنـس  نایب  رد  ص 385  مالـسلا ج 3 ، هیلعيدـهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  باتک  رد 

. رئاظن هل  انرشا و  امک  هابتشا  وه  مالسلا و  امهیلعیلع  نب  نیسحلا  هللادبع  یبا  نع  السرم  ادج ، ریسی  توافتب  ینامعنلا  یف  امک 
(255 .) ًاعضوم همهردل  هرانیدل و ال  مکدحا  دجیال  تقو  مکیلع  ّنیتأیل  ۀمسنلا  أرب  ۀّبحلا و  قلف  يذلا  وف  اوّرابت ، اولصاوت و   - 10

باتک رد  ثیدح  نیا  تسا و  هدوب  مالـسلا  امهیلعمظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  زا  یلهاک  ییحی  نب  هللادـبع  تیاور  نیا  هدـننک  لقن 
. تسا هدمآ  ص 533  ةادهلا ج 3 ، ةابثا  ص 147 و  ج 51 ، راونالاراحب ، ص 150 -  ینامعن ، تبیغ 

: سینخ نب  یّلعملا  هلأسف  ًاسلاج ، مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسحلا  هللادـبع  یبا  دـنع  تنک  لاق : طامنالا ، عاّیب  نوراـه  نب  نسحلا  نع   - 11
؟ مالسلا هیلعیلع  ةریس  فالخب  جرخ  اذا  مالسلا  هیلعيدهملا  ریسیأ 

جرخ اذا  يدهملا  نا  و  هدعب ، نم  مهیلع  رهظیس  هتعیش  ّنا  ملع  ّهنال  ّفکلا ، نیّللاب و  راس  مالسلا  هیلعًاّیلع  نا  کلذ  و  معن ، مالـسلا : هیلعلاق 
(256 .) ًادبا هدعب  نم  مهیلع  رهظی  نل  هتعیش  نا  ملعی  ّهنأ  کلذ  و  یبَّسلا ، طسبلاب و  مهیف  راس 

ص ج 6 ، بیذـهت ، باتک  رد  تیاور  نیا  دـندوب و  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  باحـصا  زا  ود  ره  سینخ  نب  یلعم  عاـّیب و  نوراـه  نب  نسح 
هدش لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ص 57  ج 11 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ص 353 و  ج 52 ، راونـالاراحب ، ص 232 -  یناـمعن ، تبیغ   - 154

. تسا
ّالا هسابل  ام  هللا  و  يدـهملا ! جورخب  نولجعتـسی  ام  و  فیـسلا ، ّـالا  شیرق  برعلا و  نیب  هنیب و  نکی  مل  مالـسلا  هیلعيدـهملا  جرخ  اذا   - 12

(257 .) فیسلا ّلظ  تحت  ُتوملا  ُفیسلا و  ّالا  وه  ام  و  ریعشلا ، ّالا  هماعط  ظیلغلا و ال 
هیلعقداص ماما  زا  ص 275  ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 355 و  ج 52 ، راونالاراحب ، ص 234 -  ینامعن ، تبیغ  باتک  رد  ثیدـح  نیا 

. تسا مالسلا  هیلعقداص  ماما  باحصا  زا  ریصبوبا  نآ  يوار  تسا و  هدش  لقن  مالسلا 
نیملاعلا بر  هللادمحلاو 

اه تشون  یپ 

ص 399 ج 47 ، راونالاراحب ، ( 1
 . ص 92 تاوعدلا ، ح 3 ؛  ص 206 ، ج 94 ، راونالاراحب ، ( 2

ص 44. لوقعلا ، فحت  ص 301 ؛ ج 4 ، راونالاراحب ، ( 3
 . ص 217 ج 1 ، نیهاربلارون ، ص 225 ؛  رکاسع ، نبال  مالسلاهیلع  نیسحلا  ۀمجرت  ص 80 ؛  دیحوتلا ، ص 297 ؛  ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4

 . ۀیآلا 8 نیقفانملا ، ةروس  ( 5
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 . ص 65 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 198 ؛  ج 44 ،  راونالاراحب ، ( 6
 . ص 487 ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ص 90 ؛  دیحوتلا ، ص 7 ؛  رابخالا ، یناعم  ص 223 ؛  ج 3 ، راونالاراحب ، ( 7

 . ص 712 ج 5 ،  نیلقثلارون ، ص 487 ؛  ج 10 ، نایبلاعمجم ، ص 91 ؛  دیحوتلا ، ص 223 ؛  ج 4 ، راونالاراحب ، ( 8
ص 132. ج 5 ، نیلقثلارون ، ص 80 ؛ رطاوخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 9 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 312 ؛ ج 5 ، راونالاراحب ، ( 9

باب 118. ص 408 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  هقف  ص 123 و 124 ؛ ج 5 ، راونالاراحب ، ( 10
 . ص 217 ج 7 ، لامعلازنک ، ( 11

 . ص 62 ج 8 ، دادغب ، خیرات  ص 268 ؛ قالخالا ، مراکم  ص 110 ؛ ج 4 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 287 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ، ( 12
 . ص 42 ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ح 11 ؛ ص 99 ، ج 66 ، راونالاراحب ، ( 13

 . ص 330 مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 9 ؛ و ج 36 ، ص 260 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 14
 . ۀیآلا 3 جوربلا ، ةروس  ( 15
 . ۀیآلا 8 حتفلا ، ةروس  ( 16

حتف ص 182 ؛ ج 9 ، طـسوالا ، مجعملا  ص 131 ؛ ج 2 ، ریغـصلا ، مجعملا  ص 135 ؛ ج 7 ، دـئاوزلا ، عمجم  ۀـیآلا 103 ؛ دوه ، ةروس  ( 17
 . ص 415 ج 5 ، ریدقلا ،

 . ۀیآلا 11 یحضلا ، ةروس  ( 18
ص 602. ج 5 ، نیلقثلارون ، ص 218 ؛ ج 1 ، نساحملا ، ص 53 ؛ ج 24 ، راونالاراحب ، ( 19

 . ۀیآلا 1 سمشلا ، ةروس  ( 20
 . ۀیآلا 2 سمشلاةروس ، ( 21

 . ۀیآلا 3 سمشلا ، ةروس  ( 22
 . ص 398 ج 5 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح 721 ؛ ص 563 ، یفوکلا ، تارف  ریسفت  ص 79 ؛ ج 24 ، راونالاراحب ، ( 23

. ینرف یعون  ( 24
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دندوب  مالـسلا  مهیلعتیبلها  زا  قادصم  راهچ  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ( 25
اهنآ موصعم  دـنزرف  هدزای  مالـسلا و  امهیلعهمطاف  یلع و  تایاور  ربانب  ترـضح  نآ  تیبلها  همه  اـما  دـندوب  رـضاح  مدرم  ناـیم  رد  هلآو 

. دنشابیم
 . ۀیآلا 33 بازحالا ، ةروس  ( 26

ص 458. ج 2 ، تایآلا ، لیوأت  ص 312 ؛ ج 3 ، ناهربلا ، ریسفت  ص 213 ؛ ج 25 ، راونالاراحب ، ( 27
 . ۀیآلا 23 يروشلا ، ةروس  ( 28

ص 545. ج 2 ، تایآلا ، لیوأت  ص 208 ؛ ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 124 ؛ ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت  ص 251 ؛ ج 23 ، راونالاراحب ، ( 29
ص 231. رثالا ، ۀیافک  ص 384 ؛ ج 36 ، راونالاراحب ، ( 30

 . 95 ج 5 ، ةادهلا ، تابثا  ص 379 ؛ ج 25 ، راونالاراحب ، ص 108 ، تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  ص 795 ؛ ج 2 ، حیارجلا ، جیارخلا و  ( 31
 . ص 23 ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 311 ؛ ج 60 ، راونالاراحب ، ( 32

ص ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص 502 ؛ ج 3 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 211 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  ص 184 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 33
 . 319

 . ص 76 زجاعملا ، عیبانی  ص 57 ؛ ج 25 ، راونالاراحب ، ص 472 ؛ تاجردلا ، رئاصب  ( 34
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 . ح 21 ص 85 ، رطاوخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 35
ص 48. ج 17 ، ملاوعلا ، ص 299 ؛ ج 1 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ص 237 ؛ ج 20 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 183 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 36

 . ص 347 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 150 ؛ ج 11 ، راونالاراحب ، ص 218 ؛  مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالا  ریسفت  ( 37
 . ۀیآلا 59 ءاسنلا ، ةروس  ( 38
 . ۀیآلا 59 ءاسنلا ، ةروس  ( 39

 . ۀیآلا 48 لافنالا ، ةروس  ( 40
ج 18، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 205 و 206 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 121 ؛ یسوطلا ، خیـشلل  یلامآلا ، ص 349 ؛ دیفملا ، خیـشلل  یلامآلا  ( 41

 . ص 144
 . ۀیآلا 41 جحلا ، ةروس  ( 42

ص 506. ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ص 166 ؛ ج 24 ، راونالاراحب ، ص 528 ؛ ج 6 ، قئاقدلازنک ، ص 207 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 43
ص 61. ج 17 ، ملاوعلا ، ص 195 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 242 ؛ ج 2 ،  ۀمغلا ، فشک  ( 44

ص 380. ج 30 ، راونالاراحب ، ( 45
ص 290. ج 26 ، راونالاراحب ، ص 267 ؛ يرکسعلا ، مامالا  ریسفت  ( 46

 . ص 21 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 47
ص 290. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 365 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 215 ؛  ج 17 ، ملاوعلا ، ص 87 ؛  رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 48

 . ص 592 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ج 2 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 49
ص 61. ج 1 ، نساحملا ، ص 127 ؛ ج 27 ، راونالاراحب ، ( 50

 . ص 341 دیفملا ، خیشلل  یلامالا  ص 396 ؛ ج 10 ، ۀعیشلا ، لیاسو  ص 108 ؛ یفطصملا ، ةراشب  ص 279 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 51
میلـست رکذ  ثیدحلا  نم  طقـسدق  مالعالا : ضعب  لاق  و 19 ؛ ص 18  دیفملا ، خیـشلل  یلامالا  و 336 ؛ ص 335  ج 37 ، راونـالاراحب ، ( 52

. تایاورلا ضعب  یف  روکذم  وه  یسرافلا و  ناملسوه  مهعسات و 
. دناهدید ار  وا  باحصا  اما  دناهدیدن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنتسه  یناسک  نیعبات  ( 53

 . ۀیآلا 8 فصلا ، ةروس  ( 54
 . ص 291 ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  یلا ؛  ص 223  سیق ، نب  میلس  باتک  یلا 184 ؛ ص 182  ج 33 ، راونالاراحب ، ( 55

ح 47 ص 89 ، مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالاریسفت  ( 56
ۀیآلا 29. حتفلا ، ةروس  ( 57

ص 203. ج 38 ، راونالاراحب ، ص 298 ؛ ج 1 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 58

ص 203. ج 38 ، راونالاراحب ، ص 298 ؛ ج 1 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 59
ص ج 21 ، قشمدلا ، ۀنیدم  خیرات  ص 143 ؛ ج 12 ، یلعی ، یبا  دنسم  ص 754 ؛ ج 11 ، لامعلازنک ، ص 330 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 60

 . 412
ح 305. ص 69 ، ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  ( 61

 . ص 595 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 62
 . ص 191 ج 2 ، يرولا ، مالعا  ریسی ؛ توافتب  ص 269  نیدلالامک ، ص 316 ؛ ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  ص 255 ؛ ج 36 ، راونالاراحب ، ( 63

 . ص 20 رثالا ، بضتقم  ص 187 ؛ ج 25 ، راونالاراحب ، ( 64
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 . ص 69 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 194 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 227 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 65
 . ص 35 ج 3 ، حوتفلا ، ( 66

ص 402. ةداهشلا ، رارسا  ص 18 ؛ ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 67
ص 104. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 68 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 224 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 192 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 68

ص 62. ج 17 ، ملاوعلا ، ص 76 ؛ رابخالا ، عماج  ( 69
 . ص 423 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 70

ص 311. ج 10 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 279 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 536 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 214 ؛ تارایزلا ، لماک  ( 71
 . ص 284 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 215 ؛ تارایزلا ، لماک  ص 20 ؛ قودصلا ، یلامالا  ص 239 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ( 72

 . ص 329 ج 10 ، ۀعیشلا ، لیاسو  ص 279 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 98 ؛ لامعالا ، باوث  ص 216 ؛ تارایزلا ، لماک  ( 73
هیآ 69. ءایبنالا ، ةروس  ( 74

 . ۀیآلا 96 فارعالا ، ةروس  ( 75
ص 37؛ تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  ات 82 ؛ ص 80  ج 45 ، راونالاراحب ، ص 438 ؛ ج 3 ، نیلقثلارون ، ص 848 ؛ حیارجلا ، جـیارخلا و  ( 76

 . ص 14 ج 5 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم 
ص 133. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 465 ؛ ج 3 ، ةادهلا ، ةابثا  ص 2 ؛ ةرصبتلا ، ۀمامالا و  ص 317 ؛ نیدلالامک ، ( 77

 . ۀیالآ 27 لمنلا ، ةروس  ( 78
 . ص 317 نیدلا ، لامک  ص 69 ؛ ج 2 ، اضرلارابخا ، نویع  ص 232 ؛ رثالا ، ۀیانک  ص 133 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ( 79

ج مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 133 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ص 231 ؛ ج 2 ، يرولا ، مالعا  ص 318 ؛ نیدلالامک ، ( 80
ص 157. ، 1

 . ص 133 ج 51 ، راونالاراحب ، ص 230 ؛ ج 2 ، يرولا ، مالعا  ص 317 ؛ نیدلالامک ، ص 329 ؛ ج 3 ، ۀمغلا ، فشک  ( 81
ص 181. ج 3 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 138 ؛ ج 7 ، ةادهلا ، ةابثا  ( 82

ص 183؛ ج 3 ، مالـسلا ، هیلعيدـهملا  ماـمالا  ثیداـحا  مجعم  ص 540 ؛ ج 3 ، ةادـهلا ، ةاـبثا  ص 235 ؛ یناـمعنلل ، ۀـبیغلا ، باـتک  ( 83
 . ص 349 ج 52 ، راونالاراحب ،

هیلعيدـهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 505 ؛ ج 3 ، ةادـهلا ، ةابثا  ص 191 ؛ یسوطلا ، خیـشلل  ۀبیغلا ، ص 134 ؛ ج 51 ، راونـالاراحب ، ( 84
ص 183. ج 3 ، مالسلا ،

 . ص 138 ج 7 ، ةادهلا ، ةابثا  ص 134 ؛ ج 51 ، راونالاراحب ، ص 115 ؛ ةرصبتلا ، ۀمامالا و  ص 318 ؛ نیدلا ، لامک  ( 85
 . ص 239 رردلادقع ، ( 86

ص ج 20 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ص 331 و 332 ؛ ج 1 ، یـشکلا ، لاجر  ص 66 ؛ نیدلا ، بطقلل  تاوعدـلا ، ص 147 ؛ ج 1 ، نساـحملا ، ( 87
 . 160

 . ص 147 ج 1 ، نساحملا ، ح 15 ؛ ص 88 ، ج 68 ، راونالاراحب ، ص 449 ؛ ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 388 ؛ ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  ( 88
ۀیآلا 19. دیدحلا ، ةروس  ( 89

 . ص 168 راونالا ، ةاکشم  ص 173 ؛ ج 82 ، راونالاراحب ، ص 242 ؛ تاوعدلا ، ص 163 ؛ ج 1 ، نساحملا ، ( 90
 . ص 440 ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 164 ؛ ج 1 ، نساحملا ، ص 53 ؛ ج 67 ، راونالاراحب ، ( 91

ۀیآلا 33. ةدئاملا ، ةروس  ( 92
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ص 348. مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 9 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، ( 93
ص 341؛ مالسلا ، هیلعيرکـسعلا  مامالا  ریـسفت  ریـسی ؛ توافتب  ص 319  ج 17 ، لئاسولا ، كردتـسم  ص 180 ؛ ج 8 ، راونـالاراحب ، ( 94

. ریسی توافتب  ص 8  ج 1 ، جاجتحالا ،
ص 309. مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 156 ؛ ج 68 ، راونالاراحب ، ( 95

 . ص 80 رشع ، ۀتسلا  لوصالا  ( 96
ص 159. خیشلا ، نبِإل  یلامالا  ص 253 ؛ یسوطلا ، خیشلل  یلامالا  ص 84 و 85 ؛ ج 27 ، راونالاراحب ، ( 97

ص مالسلا ، هیلعنیسحلا  ۀمجرت  ص 126 ؛ ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 281 ؛ ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 444 ؛ ج 1 ، رابخالا ، حرـش  ( 98
.227

 . ص 163 ج 1 ، رابخالا ، حرش  ص 19 ؛ یفطصملا ، ةراشب  ص 116 ؛ ج 65 ، راونالاراحب ، ( 99
. ریسی توافتب  ص 375  ج 2 ، ةّدوملا ، عیبانی  ص 417 ؛ ج 9 ، قحلا ، قاقحا  ص 472 ؛ نیعبرالا ، باتک  ( 100

ص 448. ج 3 ، رابخالا ، حرش  ( 101
 . ص 506 راونالا ، ةاکشم  ص 431 ؛ ج 2 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 16 ؛ نمؤملا ، باتک  ح 85 ؛ ص 246 ، ج 67 ، راونالاراحب ، ( 102

 . ص 457 ج 3 ، رابخالا ، حرش  ( 103
 . ص 628 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 104

ص 74. ج 1 ، بولقلا ، داشرا  ( 105
 . ص 592 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 106

ص 192. ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 319 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 2 و 3 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 94 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 107
 . ص 351 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 52 ؛ تاداقتعالا ، ص 297 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 289 ؛ رابخالا ، یناعم  ( 108

 . ۀیالا 158 ماعنالا ، ةروس  ( 109
 . ص 101 ۀیهبلا ، راونالا  ص 24 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 120 و 121 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ( 110

 . ص 620 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 246 ؛ لوقعلا ، فحت  ح 5 ؛ ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 111
 . ص 841 ج 4 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 201 ؛ ج 92 ، راونالاراحب ، ص 611 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، ( 112

 . ص 391 ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 11 ؛ ص 354 ، ج 99 ، راونالاراحب ، ( 113
 . ۀیآلا 33 بازحالا ، ةروس  ( 114

ۀیآلا 132. هط ، ةروس  ( 115
 . ص 59 ج 2 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 116

 . ح 44 ص 184 ، ج 71 ، راونالاراحب ، ص 327 ؛ مالسلا ، هیلعيرکسعلا  مامالا  ریسفت  ( 117
 . ۀیآلا 44 ءارسالا ، ةروس  ( 118

یلا 252. ص 248  ج 11 ، جئارجلا ، جئارخلا و  ح 8 ؛ یلا 29 ، ص 27  ج 64 ، راونالاراحب ، ( 119
 . ص 137 بغارلا ، دصقم  ص 85 ؛ رطاوخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 120

ص 298. نیدلا ، مالعا  ح 11 ؛ ص 128 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 121
ص 115. رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 128 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ص 298 ؛ نیدلا ، مالعا  ( 122

ص 193. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 123
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ص 120. ج 78 ، راونالاراحب ، ص 248 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 124
ص 245. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 113 ؛ رابخالا ، عماج  ( 125

 . ص 104 ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 192 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 68 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 224 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 126
 . ص 245 ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 127

یلا َبسُین  مالسالا و  مئاعد  نع  ص 235  ج 16 ، لئاسولا ، كردتسملا  یف  ۀیاورلا  هذه  لُقن  ص 107 و 108 . ج 6 ، مالسالا ، مئاعد  ( 128
. ًافیحصت نوکی  حیحص و  ریغ  وه  مالسلاهیلع و  نسحلا  مامالا 

ج 12، لئاسولا ، كردتسم  ح 11 ؛ ص 127 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 112 ، ج 8 ، لامکلا ، بیذهت  ص 239 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ( 129
 . ص 369

ص 209. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 8 ؛ ص 126 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 167 ؛ قودصلل ، یلامالا  ص 224 ؛ صاصتخالا ، ( 130
 . ص 67 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 192 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 171 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 224 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 131

 . ص 177 ج 11 ، فنصملا ، ص 208 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 431 ؛ ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 132
 . ص 102 ج 78 ، راونالاراحب ، ص 401 ؛ رابخالا ، یناعم  ( 133

 . ص 81 رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 121 و 122 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ص 24 ، ةرهابلا ، ةردلا  ص 239 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ( 134
 . ح 5 ص 122 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 81 ؛ رطاخلا ، هبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 240 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ( 135

ج ریدغلا ، ص 603 ؛ نیعبرالا ، باتک  ص 254 ؛ ج 8 ، دیدحلایبا ، نبال  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 412 و 413 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، ( 136
 . ص 358 ، 8

 . ص 55 ج 8 ، برعلا ، ناسل  ص 285 ؛ ج 1 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  ۀیاهنلا  ص 591 ؛ ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 137
 . ص 69 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 181 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 193 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 138
ص 620. ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 248 ؛ لوقعلا ، فحت  ح 16 ؛ ص 120 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 139
ص 621. ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ح 18 ؛ ص 120 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 248 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 140
 . ص 358 ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 117 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ص 246 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 141

 . ص 339 ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ح 10 ؛ ص 118 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 331 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، ص 16 ؛ لاصخلا : ( 142
ص ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ریسی ؛ توافتب  ص 373  ج 2 ، یفاکلا ، ح 19 ؛ ص 120 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 248 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 143

. ریسی توافتب   421
62؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 189 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 221 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 144

 . ص 621 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 145
 . ۀیآلا 14 نامقل ، ةروس  ( 146

لآ بقانم  ریسی ؛ توافتب  ص 146  ج 1 ، رابخالا ، حرش  ریسی ؛ توافتب  ص 53  ج 4 ، زجاعملا ، ۀنیدم  ص 297 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ( 147
 . ص 228 ج 3 ، بلاطیبا ،

 . ص 620 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ح 2 ؛ ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 245 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 148
ص 130 قالخالا ، مراکم  ص 62 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 221 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  ص 189 و 190 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 149

 . ریسی توافتب 
 . ص 579 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 64 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 191 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 222 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ( 150
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 . ص 298 نیدلا ، مالعا  ص 128 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ( 151
 . ص 84 رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 29 ؛ ةرهابلا ، ةردلا  ص 127 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ( 152

 . ص 222 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 62 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 189 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 153
 . ص 107 ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  ص 48 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ح 15 ؛ ص 91 ، ج 74 ، راونالاراحب ، ( 154

 . ص 35 ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 428 ؛ نیدلا ، مالعا  ح 41 ؛ ص 27 ، ج 103 ، راونالاراحب ، ( 155
ص 199. مالسلا ، هیلعنیسحلا  ۀمجرت  ح 9 ؛ ص 118 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 246 ، لوقعلا ، فحت  ( 156

ص 580. ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ح 12 ؛ ص 118 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 247 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 157
 . ص 64 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 242 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 196 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 158

 . ص 244 ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 329 ؛ ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  ( 159
 . ص 628 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 160

 . ص 127 ج 78 ، راونالاراحب ، ص 29 ؛ ةرهابلاةردلا ، ( 161
 . ص 224 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 374 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 32 ؛ فوهللا ، ص 246 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 162

 . ص 218 ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 11 ؛ ص 128 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 163
 . ص 590 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 164
 . ص 590 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 165

 . ص 80 رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 166
 . ص 80 رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 167

 . ص 590 ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 168
 . ص 246 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ( 169

 . ص 620 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 247 ؛ لوقعلا ، فحت  ح 14 ؛ ص 119 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 170
 . ح 7 ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 171

 . ص 134 بغارلا ، دصقم  ص 80 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 172
 . ص 127 ج 78 ، راونالاراحب ، ص 83 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 298 ؛ نیدلا ، مالعا  ( 173

 . ص 81 ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  ص 237 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 132 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 90 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 174
 . ص 218 ج 11 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 128 ؛ نیدلا ، مالعا  ص 128 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ص 84 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 175

 . ص 138 ج 10 ، راونالاراحب ، ص 242 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 176
ص 20. ج 92 ، راونالاراحب ، ص 48 ؛ رابخالا ، عماج  ( 177
ص 20. ح 92 ، راونالاراحب ، ص 48 ؛ رابخالا ، عماج  ( 178

 . ح 62 ص 375 ، ج 96 ، راونالاراحب ، ص 223 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 179
 . ح 15 ص 119 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 48 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 180

ص 620 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 348 ؛ ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 246 ؛ لوقعلا ، فحت  ح 3 ؛ ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 181
.

ح 1 ص 116 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ص 489 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 404 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص 707 ؛ قودصلل ، یلامالا  ( 182

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3224 

http://www.ghaemiyeh.com


.
هیلعاضرلا دنسم  ص 447 ؛ یلع ، نبدیز  دنسم  ص 48 ؛ ج 1 ، مالسلا ، هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ح 13 ؛ ص 450 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 183

 . ص 173 مالسلا ،
 . ص 74 ج 9 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 135 ؛ ج 7 ، راونالاراحب ، ( 184

 . ح 20 ص 85 ، رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 185
ص 84. رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ( 186

 . ص 84 رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 298 ؛ نیدلا ، مالعا  ص 127 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ( 187
 . ص 195 دئاوفلا ، زنک  ص 127 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ( 188

 . ص 153 ج 9 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 247 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 119 ؛ ج 78 ، راونالاراحب ، ( 189
 . ص 218 ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ( 190

 . ص 8 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 16 ؛ نازحالاریثم ، ص 22 ؛ ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 262 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 191
 . ح 7 ص 126 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 192

 . ص 42 و 43 رهاوجلا ، ندعم  ( 193
 . ص 293 ج 103 ، راونالاراحب ، ص 189 ؛ ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 133 ؛ ۀمئالا ، ّبط  ( 194

ج 78، راونالاراحب ، ص 234 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 234 ؛ ج 1 ، یمزراوخلل ، مالسلا  هیلعنیـسحلا  لتقم  ص 245 ؛ لوقعلا ، فـحت  ( 195
 . ص 117

 . ص 114 نیفص ، ۀعقو  ص 186 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبال  هغالبلاجهن  حرش  ص 405 و 406 ؛ Șج 32 ، ј̠ نالاراحب ( 196
 . ص 246 لوقعلا ، فحت  ح 4 ؛ ص 117 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ( 197

 . ص 599 ج 1 ، ةادهلا ، ةابثا  ص 233 ؛ رثالاۀیافک ، ص 256 ؛ ج 15 ، ملاوعلا ، ص 384 ؛ ج 36 ، راونالاراحب ، ( 198
ۀیآلا 67. رمزلا ، ةروس  ( 199

ص 501. ج 4 ، نیلقثلا ، رونریسفت  ص 34 ؛ ۀمئالا ، بط  ص 85 ؛ ج 95 ، راونالاراحب ، ( 200
هدیچیپ اهنامسآ  تسوا و  تردق  هضبق  رد  تمایق  زور  رد  نیمز  همه  هک  یلاح  رد  دنتخانـشن  تسوا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  ( 201

. دنهدیم رارق  وا  يارب  هک  ییاهکیرش  زا  تسا  رترب  هّزنم و  دنوادخ  دشابیم . وا  تسد  رد 
 . ۀیآلا 19 جحلا ، ةروس  ( 202

 . ص 476 ج 3 ، نیلقثلارون ، ص 517 ؛ ج 31 ، راونالاراحب ، ص 43 ؛ لاصخلا ، ( 203
 . ص 308 ج 31 ، راونالاراحب ، ( 204

 . ص 240 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 19 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، ص 82 ؛ رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀهزن  ص 129 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 205
 . ۀیآلا 63 ةدئاملا ، ةروس  ( 206

 . 78 ۀیآلا ، هدئاملا ، ةروس  ( 207
 . ۀیآلا 44 ةدئاملا ، ةروس  ( 208

 . ۀیآلا 71 ۀبوتلا ، ةروس  ( 209
ج 11، ۀعیشلا ، لیاسو  ص 315 ؛ ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 79 ؛ ج 100 ، راونالاراحب ، یلا 239 ؛ ص 237 ، لوقعلا ، فـحت  ( 210

 . ص 402
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 . ص 47 ج 4 ، هیلاجرفلا ، دئاوفلا  ص 53 ؛ فارشالا ، باسنا  ص 409 ؛ ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  ( 211
. ۀیواعملا عم  مالسلا  هیلعنسحلا  مامالا  دهع  كرت  ارهاظ  داری  ( 212

. دشاب هیواعم  اب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  حلص  نامیپ  كرت  ًارهاظ  ( 213
 . یلا 436 ص 434  ۀعیفرلا ، تاجردلا  یلا 93 ؛ ص 90  ج 17 ، ملاوعلا ، یلا 214 ؛ ص 212  ج 44 ، راونالاراحب ، ( 214

ص 583 ج 1 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 248 ؛ ج 10 ، ریدغلا ، ص 228 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 208 و 209 ؛ ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 215
.

 . ص 495 ج 66 ، راونالاراحب ، ص 44 ؛ ج 17 ، لیاسولا ، كردتسم  ص 133 ؛ ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  ( 216
. فیحصت ۀبسنلا  هذه  ّنأب  دهشی  هاوتحم  مالسلا و  هیلعنسحلا  مامالا  یلا  بتکلا  ضعب  یف  مالکلا  اذه  بُسن  ( 217

 . ص 174 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 324 و 325 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ نازحالاریثم ، ص 17 ؛ فوهللا ، ( 218
ص 175. ج 17 ، ملاوعلا ، ص 25 ؛ نازحالاریثم ، ص 326 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 219

 . ص 179 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 329 و 330 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 220
 . ص 29 راضنلا ، بوذ  ص 85 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 6 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  ص 230 ؛ ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 221

ج ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 189 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 17 ؛ نازحالاریثم ، ص 25 و 26 ؛ يدزالا ، فنخم  یبال  مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  ( 222
ص 170. ، 8

 . ص 335 ج 44 ، راونالاراحب ، ص 8 ؛ ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 262 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 39 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 223
 . ص 216 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 366 و 367 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 146 ؛ ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 239 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ( 224

 . ص 74 ج 5 ، یفوکلا ، مثعا  نبا  حرش  ص 218 ؛ ج 1 ، یمزراوحنلل ، نیسحلا  لتقم  ( 225
 . ص 70 يدزالا ، فنخم  یبال  مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  60 ؛ ۀنس -  ثداوح  ص 292 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 226

ص 116. ج 78 ، راونالاراحب ، ( 227
 . ص 227 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 79 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 376 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 303 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 228
 . ص 227 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 377 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 448 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 79 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 229

دافم ءاج  ص 304 . ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 382 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 85 ؛ يدزالا ، فنخم  یبال  مالسلا  هیلعنیـسحلا  لتقم  ( 230
 . ص 381 و 382 ج 44 ، راونالاراحب ، رارکتلا . نع  ازرحت  هرکذن  مل  ۀفوکلا و  فارشال  مالسلاهیلعهباتک  یف  ۀبطخلا  هذه 

 . ص 581 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 601 ؛ ج 11 ، قحلا ، قاقحا  ( 231
 . ص 243 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 392 و 393 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 317 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 91 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 232

. ریسی توافتب  ص 72  ج 3 ، ةّدوملا ، عیبانی  ص 287 ؛ ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  ص 361 ؛ ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 233
 . ۀیآلا 20 ناخدلا ، ةروس  ( 234

ۀیآلا 27. رفاغلا ، ةروس  ( 235
 . ص 6 و 7 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 250 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 458 ؛ ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 97 ؛ داشرالا ، ( 236

. ّۀلّذلا اّنم  تاهیه  خسفلا : ضعب  یف  و  ( 237
 . ۀیآلا 56 دوه ، ةروس  ( 238

ص ج 17 ، ملاوعلا ، ص 240 ؛ لوقعلا ، فحت  یلا 10 ؛ ص 8  ج 45 ، راونالاراحب ، ص 602 ؛ یمزراوخلا ، مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  ( 239
 . 252
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 . ص 167 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 319 و 318 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ص 222 ؛ قودصلا ، خیشلل  یلامالا  ( 240
 . ص 249 و 250 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 6 و 5 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 252 ؛ ج 1 ، یمزراوخلل ، مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  ( 241

 . ص 295 ج 17 ، ملاوعلا ، ص 52 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 242
ج ملاوعلا ، ص 49 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 197 ؛ يدزالا ، فنخم  یبا  نیـسحلا و  لـتقم  ص 258 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ( 243

 . ص 292 ، 17
 . ص 51 ج 45 ، راونالاراحب ، ص 7 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 262 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 71 ؛ فوهللا ، ( 244

 . ص 42 و 41 رردلادقع ، ( 245
 . ص 41 رردلا ، دقع  ( 246
 . ص 49 رردلادقع ، ( 247
 . ص 51 رردلادقع ، ( 248

 . ص 87 رردلا ، دقع  ( 249
 . ص 106 رردلادقع ، ( 250
 . ص 111 رردلادقع ، ( 251
 . ص 134 رردلادقع ، ( 252

 . ص 159 و 158 رردلادقع ، ( 253
 . ص 160 رردلادقع ، ( 254
 . ص 171 رردلادقع ، ( 255

 . ص 227 و 226 رردلادقع ، ( 256
 . ص 228 رردلادقع ، ( 257

( یمزراوخ لتقم  یقیقحت  همجرت   ) مالسلا هیلعنیسح  مغ  حرش  - 21

باتک تاصخشم 

یفطصم 1348 یقداص  هسانشرس : 
حرش  مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  يدادرارق :  ناونع 

 . یقداص یفطصم  م 568 ق / ).  ) یمزراوخ لتقم  یلصا  شخب  یقیقحت  همجرت  مالسلا /  هیلعنیسح  مغ  حرش  روآدیدپ  مان  ناونع و 
 . 1388 نارکمج ،  سّدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

252 ص  يرهاظ :  تاصخشم 
978  - 964  - 973  - 238  - 1  : کباش

اپیف یسیونتسرهف :  تیعضو 
61 ق   - 4 موس ، ماما  مالسلا ، هیلعیلع  نب  نیسح  عوضوم : 

ریسفت دقن و  مالسلا - -  هیلع  نیسحلا  لتقم  568 ق .  - 484 دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، عوضوم : 
 . 61 ق البرک ، هعقاو  عوضوم : 
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مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  568 ق .   - 484 دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، هدوزفا :  هسانش 
( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP 5/41/1388 704226 م 88 خ هرگنک :  يدنبهدر 
9534/297 ییوید :  يدنبهدر 

1854562 یّلم :  یسانشباتک  هرامش 
مالسلا  هیلعنیسح  مغ  حرش 

یقداص  یفطصم  همجرت : قیقحت و 
يدیعس دیعسریما  ارآهحفص :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :
ناتسمز 1388 لّوا /  رشن : خیرات  تبون و 

دلج  2000 هوسا /  ناگرامش : پاچ و 
ناموت  2500 تمیق :

978  - 964  - 973  - 238  - 1 کباش :
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

نارکمج سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 
0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق - 
« تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح  »

رشان همدقم 

فصنم و یلو  بهذم  ینـس  یملاع  نآ  فلؤم  هک  تسا  یمزراوخ  لتقم  زا  یـشخب  یقیقحت  همجرت  مالـسلا  هیلعنیـسح  مغ  حرـش  باتک 
. دومن تافو  يرمق  لاس 568  رد  دلوتم و  يرمق  لاس 484  رد  تسا و  مالسلا  مهیلعتیب  لها  بحم 

رارق مرتحم  بالط  ناهوژپشناد و  هّجوت  دروم  تسا  دـیما  هدـیدرگ و  همجرت  قیقحت و  یقداص  یفطـصم  رگـشهوژپ  ردارب  طسوت  رثا  نیا 
. دنیامرف دنمهرهب  ار  ام  دوخ  ياهییامنهار  زا  دریگ و 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

یتیعقوم زا  صخـش  نآ  رگا  لاح  دزاس . کـیدزن  ناـنآ  هب  ار  دوخ  ياهناـهب  ره  هب  سک  ره  دوشیم  ببـس  گرزب  ياهتیـصخش  تمظع 
روشناد و زا  ناگمه  ياهلد  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  نوچمه  رگا  دشاب و  هتـشاد  تمـصع  یهلا و  ماقم  رگا  دشاب ، رادروخرب  يونعم 
وا هب  یهلا  گنر  صالخا و  نیمه  هک  دـنک  بسک  ار  یهلا  برق  وا ، هب  ندـش  کـیدزن  اـب  دـهاوخن  هک  تسیک  دـشاب ، وا  هتفیـش  شنادیب 

. تسا هدیشخب  یگنادواج 
: تسا مغ  نزح و  نیرق  هراومه  مان  نیا  تشذگ . نآ  رانک  زا  یناسآ  هب  ناوتب  هک  تسین  یمان  مالسلا  هیلعنیسح  مان 

دنتشرسب اّوح  مدآ و  لِگ  هک  يزور 
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دنتشون هیرگ  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  مان  رب 
نسُح يایرد  دوش و  نایب  ناسنا  يارب  وا  يدوجو  تیصخش  تمظع و  زا  يردق  رگا  هژیو  هب  مالـسلا . هیلعنیـسح  تسا : یمان  شوخ  هچ  و 

. دیآ راکشآ  شلیاضف  دوج و  و 
نآ تیانع  هک  نآ  دیما  هب  دـیآ و  باسح  هب  ياهرذ  هک  هرطق ، زا  رتمک  ینیـسح ، مطالت  رپ  سونایقا  رد  هک  نآ  فدـه  اب  مه  هدـنراگن  نیا 

، تسا هدش  يراج  تنـس  لها  ناخّروم  ناثدحم و  زا  یکی  هماخ  رب  هک  ار  البرک  روشرپ  هسامح  زا  ياهشوگ  درک  شالت  دبایرد  ار  گرزب 
هاگیاج یمزراوخ و  لتقم  تیمها  . 1 تشاگن : نینچ  ناوتیم  ار  همجرت  نیا  يدعب  ياههزیگنا  فادـها و  هتبلا  دـنک . هضرع  رگید  یملق  اب 

نیا اـب  هک  روهـشم  نهک و  خروم  مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  ناوارف  ساـبتقا  . 2 نونک ، ات  نآ  زا  ياهمجرت  ِدوبن  یخیراـت و  بتک  ناـیم  رد  نآ 
هعقاو زا  یتاکن  ناـیب  . 3 دوشیم ، ناـیب  نآ  هراـبرد  یتاـکن  نادرگرب و  یـسراف  هب  زین  مثعانبا  لـتقم  زا  یلـصا  شخب  تقیقح  رد  همجرت ،

. هعقاو زا  یشرازگ  نمض  رد  یسررب  دقن و  البرک و 

مالسلا هیلعنیسحلا  لتقم  یمزراوخ و 

هراشا

ریغ هدنـسیون ، هک  نیا  اب  تسا . یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دـیؤملاوبا  هتـشون  یمزراوخ  لتقم  هب  روهـشم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  لتقم  باتک 
هتبلا دـناهدروآ . دوخ  بتک  رد  ار  وا  تایاور  میدـق  زا  بهذـم  یماـما  ناـفلؤم  هتفاـی و  یهاـگیاج  نایعیـش  ناـیم  رد  وا  باـتک  تسا  هعیش 
ینعی شخب ، نامه  طـقف  هدـش  همجرت  اـجنیا  رد  هچنآ  دـهدیم و  لیکـشت  ار  باـتک  نیا  زا  یـشخب  اـهنت  لـتقم ، هک  داد  میهاوخ  حیـضوت 

. تسالبرک هعقاو  قارع و  هب  ماما  تکرح  شرازگ 
هب ياهراشا  زین  نآ  زا  سپ  مینکیم . نایب  ار  وا  باتک  ياهیگژیو  سپس  هتفگ و  نخـس  لتقم  نیا  فلؤم  یمزراوخ  زا  لامجا  هب  اجنیا  رد 

. تشاد میهاوخ  تسا -  هتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  بلاطم  زا  يرایسب  یمزراوخ  هک  مثعا -  نبا  باتک 

یمزراوخ فلا )

مه ینامز  دوب و  رفـس  رد  ثیدح  يریگدای  يارب  یتدم  وا  ( 1 .) تسا هتفر  ایند  زا  لاس 568 ق  رد  هدش و  دـلوتم  لاس 484 ق  دودح  يو 
هظعوم هبطخ و  داریا  هب  ( 2) مزراوخ گرزب  دجسم  رد  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  یمزراوخ » بیطخ   » هب شترهش  اما  تشاد . تنوکس  هکم  رد 

. دوب تَمِس  نیا  رهش و  نیا  رد  رمع  نایاپ  ات  تخادرپیم و 
زین رعاش  بیدا و  هیقف ، شاهباطخ ؛ یثیدح و  یخیرات ، ترهش  رب  هوالع  تسا ، تنـس  لها  روهـشم  ملاع  يرـشخمز  درگاش  هک  یمزراوخ 

ناشیا هرابرد  هک  يراثآ  مالسلا و  مهیلعتیب  لها  هب  يو  هقالع  لیلد  هب  هعیش  ناملاع  دراد . مالسلا  مهیلعتیب  لها  هرابرد  يراعـشا  دوب و 
. دناهدرک دای  یکین  هب  وا  زا  دراد ،

هک دراد  هفینحیبا » مامالا  بقانم   » مان اب  يرگید  رثا  نینچمه  تسا . سرتسد  رد  هدـش و  رـشتنم  اهراب  بقانم »  » و لتقم »  » وا روهـشم  رثا  ود 
هلآو و هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادـناخ  هب  يو  تدارا  یبوخ  هب  یلو  تسین  دوـجوم  هک  دراد  يرگید  راـثآ  يو  تسا . هدـش  رـشتنم  دـنه  رد 

سمـشلا ّدر  نینموملاریما ، هیـصو  نیمالا و  یبنلا  بقانم  یف  نیعبرالا  باتک  دننام  دـهدیم . ناشن  ار  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤم  ریما  صخش 
. نینمؤملا ریما  ایاضق  نینموملا ، ریمال 

رد ار  وا  یخرب  دراد . هفینح  وبا  بقاـنم  رد  یباـتک  دـش  هتفگ  هکناـنچ  تسا و  یفنح  بهذـم  ياراد  عورف  رد  وا  تسین . هعیـش  یمزراوـخ 
لقع رب  ياهناـشن  وا  راـثآ  رد  هک  نآ  نمـض  تسین . راـگزاس  يو  یثیدـح  شیارگ  اـب  بلطم  نـیا  نـکیل  ( 3) دـننادیم هلزتعم  وریپ  لوصا 
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مه ار  افلخ  هب  هدیقع  اما  تسین  دیدرت  ياج  وا  ماع  عیشت  یترابع  هب  ربمایپ و  تیبلها  هب  وا  شیارگ  تروص  ره  رد  دوشیمن . هدید  ییارگ 
. تسا هدرک  لمع  هنوگنیا  تایاور  باختنا  رد  هکنانچ  دنک . ظفح  مه  رانک  رد  ار  شیارگ  ود  نیا  تسا  هتـساوخ  هتـسویپ  هدرکن و  ناهنپ 

نآ زا  سپ  اـهناسنا  نیرتـهب  رمع  سپـس  رکبوبا و  هک  دـنکیم  لـقن  ربماـیپ  زا  هشیاـع  زا  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  بقاـنم  لـیذ  ًـالثم 
ربمایپ ناج  یلع  اریز  تفگ : هشیاع  دربن ؟ مان  ار  یلع  ربمایپ  ارچ  دیسرپ  هشیاع  زا  مالسلا  اهیلعهمطاف  دسیونیم : هاگ  نآ  دنتـسه . ترـضح 

رد تفگ  هک  دنکیم  لقن  زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  رگید  ياج  رد  ( 4 .) دیوگب نخس  شناج )  ) شدوخ زا  هک  ياهدید  ار  یـسک  هچ  تسا و 
ناربماـیپ و اـب  وا  تفگ  تساـجک ؟ یلع  سپ  مدیـسرپ  ادـخ  زا  دـندش  تشهب  دراو  باـسح  نودـب  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  مدـید  باوـخ 
هک دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  راـبخا  هنوگنیا  ( 5 .) تسا هدـید  منهج  شتآ  رد  ار  دـیزی  دـیوگیم  سپـس  تسا . نییلع  یلعا  رد  نیقیدـص 

ثیداحا زا  هتفرگرب  مه  نآ  هک  دـنادیم  صاخ  یهاگیاج  ياراد  ار  ربمایپ  نادـناخ  مالـسلا و  هیلعیلع  افلخ ، هب  داقتعا  نیع  رد  یمزراوخ 
هک یلتقم  لاح  نیا  اب  دهدیم . لکـش  ار  دوخ  ياهرواب  یلعج ، رابخا  رب  ییاههدوزفا  لقن  ای  نتخیمآ  اب  ور  نیا  زا  تسادخ . لوسر  ناوارف 

رتکیدزن طارفا  هب  یمزراوخ  لتقم  هکلب  کیدزن  رایسب  دنکیم ، میظنت  سوواط  نبا  دیس  دننامه  هعیـش  زا  یملاع  هک  یلتقم  اب  دسیونیم  وا 
! تسا

مالسلا هیلعنیسحلا  لتقم  ب )

لها بقانم  هرابرد  باتک  لوا  ثلث  دزادرپیم : رگید  ثحاـبم  هب  نآ  موس  ود  دودـح  نکیل  دراد ، لـتقم  ناونع  دـنچ  ره  یمزراوخ  باـتک 
دلج ود  لصف و  هدزناپ  رد  یمزراوخ » لتقم  . » تسا راتخم  مایق  هرابرد  موس  ثلث  البرک و  يارجام  حرـش  رد  مود  ثلث  مالـسلا ، مهیلعتیب 

: تسا نینچ  باتک  ياهلصف  ناونع  تسا . هدش  رشتنم  يوامس  موحرم  حیحصت  اب  دلجم  کی  رد  هدش و  میظنت 
اهیلعارهز ترضح  لئاضف  . 5 مالسلا ، هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  . 4 دسا ، تنب  همطاف  لئاضف  . 3 هجیدخ ، لئاضف  . 2 ربمایپ ، لئاضف  . 1

هیلع هللا  یلـصربمایپ  نابز  زا  ماما  تداهـش  رابخا  . 8 مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  صاخ  لئاضف  . 7 مالسلا ، امهیلعنینـسح  لئاضف  . 6 مالسلا ،
تبوقع . 12 وا ، تداهش  ات  هکم  زا  ماما  جورخ  هکم 11 . رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  . 10 ماما ، يوس  زا  تعیب  ّدر  هیواعم و  گرم  . 9 هلآو ،

. راتخم مایق  . 15 البرک ، ترایز  . 14 یثارم ، راعشا و  . 13 نالتاق ،
یلـصا شخب  ینعی  یمزراوخ  باتک  مهدزای  لصف  همجرت  طقف  تسا  هدـنناوخ  يور  شیپ  مالـسلا » هیلعنیـسح  مغ  حرـش   » ناونع اب  هچنآ 

و هحفص 358 )  ) تسخن دلج  نایاپ  ات  هحفص 315  زا  يوامس ) حیحصت   ) جیار پاچ  رد  تساهلصف و  رگید  زا  رتینالوط  هک  تسا  لتقم 
دودح یمزراوخ  باتک  عومجم  هک  یلاح  رد  دسریمن ، هحفص  هب 150  لصف  نیا  عومجم  دراد . رب  رد  ار  هحفص 91  ات  ادتبا  زا  مود  دلج 

. میاهتخادرپن نآ  همجرت  هب  ور  نیا  زا  درادن و  صاصتخا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  لتقم  هب  باتک  سپ 34  تسا . هحفص   600
رایـسب یخرب  هاتوک و  وا  تایاور  یخرب  دنکیم . نایب  ار  تیاور  ره  دانـسا  هلـسلس  هتفرگ و  یپ  ار  یثیدح  هویـش  دوخ  باتک  رد  یمزراوخ 

. تسا لّصفم  البرک  هعقاو  هراب  رد  مثعا  نبا  زا  وا  شرازگ  هکنانچ  تسا  ینالوط  لصفم و 
فنخم و وبا  زا  لقن  هب  ار  اروشاع  زور  ثداوح  یلو  هدش  لقن  مثعا  نبا  زا  البرک  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تکرح  شرازگ  هدمع  شخب 

. تسا هدروآ  رگید  ناخّروم  نایوار و  سپس 
نیا هتبلا  تسا . هداد  رییغت  ار  وا  تاملک  زا  يرایـسب  هکلب  هدرواـین ، ار  وا  تاراـبع  نیع  ینعی  تسین ؛ قیقد  مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  ياـهلقن 
مثعا نبا  درک : هجوـت  ریز  تراـبع  ود  هسیاـقم  هب  ناوـتیم  هنوـمن  يارب  دـنک . ضوـع  ار  موـهفم  اـنعم و  هک  تـسین  ياهنوـگ  هـب  تارییغت ،
هدروآ ریز  ترابع  اب  ار  بلطم  نیمه  یمزراوخ  البرک .» لزن  یتح  كاذ  هعـضوم  نم  لحر  هتریـشع و  یف  نیـسحلا  حاـص  مث  : » دـسیونیم

یمزراوخ ياهلقن  رد  اهتوافت  هنوگنیا  البرکب .» لزن  یتح  کلذ  هعضوم  نم  لحر  لیحّرلا و  هباحـصأ  یف  هتوص  یلعأب  يدان  مث  : » تسا
. تسا ناوارف  لومعم و  مثعا ، نبا  زا 
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ریغ عضوم  نینچمه  حوتفلا و  باـتک  نوچ  نهک  یعبنم  زا  نآ  لـقن  فوهل و  رب  نرق ) کـی  دودـح   ) نآ مدـقت  یمزراوخ و  لـتقم  تیمها 
قیقحت هب  هک  یماـگنه  همجرت ، ماـمتا  زا  سپ  اـما  دـنک . همجرت  ار  لـتقم  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هدـنراگن  هک  دوب  یتازاـیتما  يو ، یعیش 

هک متفای  تسد  تقیقح  نیا  هب  متخادرپ ، يربط  خیرات  رد  فنخموبا  تیاور  دننام  عبانم  رگید  اب  اهنآ  قیبطت  هسیاقم و  نآ و  ياهشرازگ 
. تشاد دهاوخن  ینایاپ  رکذت ، حیضوت و  ایوگ  هک  تسا  ياهزادنا  هب  رثا  نیا  یگتفشآ 

نآ قیقحت  حیضوت و  هک  دناهدش  بکترم  يّدج  راکشآ و  Ș تشا دنراد ، هک  یتمدق  مغر  هب  یمزراوخ  وا  وریپ  مثعانبا و  هنافسأتم 
دیدج یبلاق  رد  هدش و  قیقحت  یمزراوخ ، ای  حوتفلا  باتک  لتقم  شخب  نامز ، نیا  فرص  ياج  هب  تسا  بوخ  دبلطیم و  بسانم  یتصرف 

ددعتم و عبانم  اب  نینچمه  ددرگ . بترم  مه  رـس  تشپ  هدش و  یـسررب  عوقو  ظاحل  زا  اهشرازگ  یگتـسویپ  هک  لکـش  نیدب  دوش . هضرع 
. دوش يزاسزاب  عماج  یلتقم  قیبطت و  رگید  لتاقم 

یمزراوخ باتک  أشنم  مثعا  نبا  ج )

شباـتک يو و  هراـبرد  یلاـمجا  یحرـش  هب  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  لـقن  مثعا  نبا  زا  ار  دوخ  بلاـطم  یلـصا  شخب  یمزراوـخ 
. میزادرپب حوتفلا 

مالسا ردص  ياهیشکرکشل  تاحوتف و  حرـش  هب  وا  حوتفلا  لصفم  باتک  هک  تسا  مالـسا  خیرات  نهک  ناخّروم  زا  یفوک  مثعا  نبا  دمحا 
البرک و هعقاو  زا  دوخ ، بلاطم  همادا  رد  يو  دراد . رب  رد  ار  یمومع  خیرات  هب  طوبرم  ياهشرازگ  زا  ياهعومجم  لاح  نیع  رد  هتخادرپ و 

رـصاعم هتفر و  ایند  زا  لاس 314 ق  هب  مثعا  نبا  هک  اجنآ  زا  تسا . هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  مه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  نایرج 
هب مه  ییوس  زا  تسا . رادروخرب  يرتشیب  رابتعا  زا  رخأتم  عبانم  هب  تبسن  وا  ياهشرازگ  تسا ، یبوقعی  يربط و  نوچ  يروهـشم  ناخّروم 
رد تسا . هتفرگ  دوخ  هب  یناتـساد  گنر  هاگ  هک  صوصخب  دراد  دوجو  يّدـج  لمأت  اهنآ  هرابرد  وا ، رابخا  یخرب  ندوب  يراصحنا  لـیلد 

هدرک هراشا  دوخ  فده  هب  ماما  نآ  رد  هدماین و  رگید  عبانم  رد  هک  هیفنح  دمحم  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  همان  دننام  یتایاور  تروص  ره 
. دوب دهاوخ  منتغم  حوتفلا  باتک  رد  نآ  دوجو  هک  تسا  یمهم  ياهشرازگ  زا  ًارطب )... ًارشا و ال  جرخا  مل  )

لها هب  یـشیارگ  شندوب  یفوـک  هب  هجوـت  اـب  تسین و  ریثـک  نبا  يربـط و  دعـس و  نبا  دـننامه  وا  ندوـب  ینـس  اـما  تسین ، هعیـش  مثعا  نبا 
. تسا هتشاد  دوجو  وا  رد  ماع  عیشت  یعون  هتشاد و  مالسلا  مهیلعتیب 

یقیقحت همجرت 

، دروخیم مشچ  هب  لتقم  نیا  رد  صوصخب  هک  یتالاکشا  یـسررب  یفرط  زا  دنک و  هدنـسب  اهنت  همجرت  هب  دوبن  لیام  هدنراگن  هک  اجنآ  زا 
هعجارم رگید  لتاقم  عبانم و  هب  همجرت ، زا  سپ  اـت  دـش  ببـس  تشاد ، دوجو  هدـنراگن  نهذ  رد  ـالبرک  هعقاو  هراـبرد  هک  یتاـکن  نینچمه 

صوصخب عبانم  رگید  زا  هدافتـسا  اب  همجرت  نیا  قیقحت  رد  نیا  ربانب  منک . ناـیب  ار  ياهسیاـقم  اـی  یحیـضوت  یبلاـطم  یقرواـپ ، رد  هدومن و 
: تسا هدش  هجوت  ریز  دراوم  هب  فنخم  وبا  ياهشرازگ 

. تسا هدـش  تایاور  رد  یتاـضقانت  بجوم  هاـگ  هدرکن و  تیاـعر  ار  ثداوح  یخیراـت  لسلـست  مثعا  نبا  عبت  هب  یمزراوخ  هک  يدراوم  . 1
زا معا  دوشیمن  تفای  رگید  عبانم  رد  هک  لتقم  نیا  زا  ییاهشرازگ  رکذـت  . 2 ناخّروم ، رگید  اب  ود  نآ  تایاور  فالتخا  دراوم  نینچمه 

هدنراگن هدیـسریم و  رظن  هب  یگتخاس  هک  ییاهشرازگ  ًالامتحا  اههدوزفا و  اهفیرحت ، . 3 دشاب ، هتشادن  ای  هتشاد  یخیرات  رابتعا  هک  نآ 
نتم مالعَا  یلامجا  یفرعم  . 5 تسا ، هدوبن  ریذپناکما  نتم  رد  هک  همجرت  لیمکت  ای  اههژاو  حیضوت  . 4 تسا ، هتشاد  یتالمأت  اهنآ  هرابرد 

. نانآ هقباس  رکذت  و  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  نانمشد  ای  نارای  )
رتشیپ هک  تسا  نامه  تلع ، تسا . هدرکن  یسررب  ار  اهنآ  مقـس  تحـص و  هدرکن و  لیلحت  ار  اهـشرازگ  کی  کی  هدنراگن  همه  نیا  اب 
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نینچمه رگید و  عبانم  اب  لتقم  نیا  قیبطت  هسیاقم و  قیقحت ، یـسررب ، هب  دـشاب  انب  رگا  تسین و  نیا  زا  شیب  باتک  نیا  تیفرظ  دـش : هتفگ 
دیدج یلتقم  نیودت  اسب  هچ  هک  دش  دهاوخ  یلقتـسم  باتک  دوخ ، دوش  هتخادرپ  حوتفلا  باتک  هب  تبـسن  نآ  ياههدوزفا  اهیتساک و  نایب 

. دشاب رتهداس  يراک  اهنیا ، زا  هدافتسا  اب 
هدوـبن و لـفاغ  یقیقحت  یملع و  هبنج  زا  دـنک ، تیاـعر  دوـخ  ماـع  ناـبطاخم  يارب  ار  یـسیونهداس  هدرک  یعـس  هک  نآ  نیع  رد  هدـنراگن 

. دوش عقاو  ناققحم  هجوت  دروم  رثا  نیا  تسا  راودیما 
: تسا رکذ  هب  مزال  هجوت و  لباق  یتاکن  همجرت  نیا  هرابرد 

هدش جارختسا  باتک ، ثحابم  ياوتحم  زا  ینیوانع  تاعوضوم ، هب  هدنناوخ  یبایتسد  نینچمه  بلاطم ، یگتسویپ  مدع  عونت و  روظنم  هب  . 1
، نیوانع نیا  هتبلا  تسا . مجرتم  یباختنا  تسرهف  عقاو  رد  زین  باتک  بلاطم  تسرهف  سپ  دوشیم . هدوزفا  مجرتم  يوس  زا  رتیت  ناونع  هب  و 

. تسین بلاطم  همه  هدنریگربرد 
هب داقتعا  زا  یـشان  تامارتحا  هدرک و  ریبعت  هینک  ای  مان  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  تنـس ، لها  ناخّروم  رگید  فلؤم و  هک  اجنآ  زا  . 2

هشیلک ترضح و  نآ  مان  يادتبا  رد  ماما ، نوچ  یتاملک  دنک ، هدنسب  نیا  هب  هتسناوتن  مجرتم  یفرط  زا  دناهدرواین و  ار  ترـضح  نآ  تماما 
. تسا هدش  همجرت  دومرف »  » هنامرتحم هژاو  هب  ترضح ، نآ  صوصخ  رد  لاق »  » هملک نینچمه  تسا . هدوزفا  نآ  ياهتنا  رد  مالسلا  هیلع 

هک دوریم  رامش  هب  مالک  هیکت  هاگ  هدش و  رارکت  دارفا  نانخس  رد  هتسویپ  ادخ  هب  دنگوس  نتم ، نیا  رد  صوصخب  یبرع و  تارابع  رد  . 3
همجرت یناور  يارب  یلو  تسین  نآ  یـسراف  لداعم  هک  هدـش  نآ  نیزگیاج  زگره »  » دـننام یتاملک  هاـگ  تسا و  هدـشن  همجرت  اـهنآ  همه 

. میاهدرک نینچ 
ای تداهـش »  » ریبعت دنچ  ره  تسا ، هدـش  همجرت  تداهـش »  » هب هفوک  ای  البرک  يارحـص  رد  ترـضح  نآ  نارای  ماما و  هرابرد  لتق »  » هژاو . 4

. تسین لومعم  مدقتم ، عبانم  رد  ندش » دیهش  »
هاگ یتارابع  دوخ  مالک  ندرک  نوزوم  رطاخ  هب  هدـمآ و  گنفج  هب  رعاش  هاگ  نآ  ندوب  یـسامح  لیلد  هب  هک  اـهزجر  راعـشا و  همجرت  . 5

يرفاو یعـس  دنچ  ره  درذگب . تاملک  یخرب  قیقد  همجرت  زا  هدـش  راچان  يدراوم  رد  مجرتم  هدوب و  لکـشم  يردـق  تسا ، هتفگ  انعم  یب 
لتقم ياهزجر  راعشا و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مه  هتکن  نیا  هب  دشاب . کیدزن  نآ  یبرع  لصا  هب  اهزجر  نیا  يانعم  ناکما  دح  رد  هک  هدش 

. تسا هدوب  رتتخس  نآ  ندرک  انعم  هک  هتفر  راک  هب  ياهملک  اجنیا  رد  یهاگ  تسین و  قباطم  عبانم  رگید  اب  يدراوم  رد  یمزراوخ 
هتبلا هک   ) دراوم یخرب  رد  هک  تسا  یعیبط  نکیل  دریذـپ ، تروص  ًاقیقد  یـسراف  هب  نادرگرب  ات  هدوب  نآ  رب  مجرتم  شـالت  یلک  روط  هب  . 6

هب اههمجرت  رگید  اب  هسیاـقم  رد  هدـنناوخ  رگا  اـما  تسا . هدـش  همجرت  دازآ  اـی  اـجباج  یتاـملک  نتم ، ییاـبیز  یناور و  رطاـخب  تسا ) مک 
. دوش نوگرگد  زین  همجرت  هدش  ببس  هک  تسا  نارگید  اب  یمزراوخ  لقن  فالتخا  نآ  لیلد  تفای ، تسد  راکشآ  یتوافت 

. تسا هدش  کیکفت  نتم  زا  بالق  تمالع  اب  هتشاد ، نتم  رد  یحیضوت  هب  زاین  ترابع  کی  همجرت  هک  يدراوم  رد  . 7

یبرع نتم 

رد زین  نآ  یلـصا  تمـسق  نتم  دوب  هتـسیاش  تالاکـشا ، یخرب  رکذـت  نینچمه  یمزراوخ و  نیـسحلا  لتقم  یبسن  تیمها  مدـقت و  لیلد  هب 
لتقم هخـسن  ییوس  زا  دـش . دـهاوخ  موهفم  رتـهب  یبرع ، نتم  هب  هدـنناوخ  هعجارم  اـب  يدراوـم  رد  همجرت ، هک  صوـصخب  دـشاب . سرتـسد 

هکنانچ هتبلا  تسین . دوجوم  هخـسن  نآ  زج  نونکا  هدـش و  رـشتنم  اـهراب  هتفاـی و  ار  نآ  يوامـس  موحرم  هچنآ  هب  تسا  رـصحنم  یمزراوخ 
موحرم دوخ  ار  موس  هخسن  هک  هتشاد  هخـسن  هس  لتقم  نیا  تسا ، هدش  روآدای  هیبرعلا » ۀبتکملا  یف  تیبلالها   » باتک رد  ییابطابط  موحرم 

نیا هخسن  اهنت  تقیقح  رد  هدش و  هتشون  تسا  درف  هب  رصحنم  یلصا و  هخسن  هک  يدیمع  هخسن  يور  زا  مود  هخسن  تسا . هتـشون  يوامس 
ياهخـسن نیا ، ربانب  تسا . هدـید  ار  ود  ره  يوامـس  موحرم  هتـشاد و  دوجو  زیربت  رد  لاس 986  رد  هک  تسا  يدـیمع  هخـسن  نامه  لتقم ،
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، اجنیا یبرع  نتم  ور  نیا  زا  میرادن . هدش ، پاچ  ناریا  فجن و  رد  هدرب و  هرهب  هدید و  يوامس  موحرم  هچنآ  زج  یمزراوخ  لتقم  زا  یطخ 
(6 .) تسا دوجوم  هدش  رشتنم  هخسن  قباطم 

یعطق نآ  ندوب  هابتشا  هک  يدراوم  اّما  تسا . یپاچ  یعطق و  تاهابتشا  حالصا  تسا ، هداد  ماجنا  یبرع  نتم  رد  روطـس  نیا  هدنراگن  هچنآ 
بلاطم ات  هدوب  نآ  رب  هدـنراگن  تسا . هدـش  يروآدای  یقرواـپ  رد  تساـهرظن ، فـالتخا  ببـس  هب  خـسن  نیا  رد  نآ  تواـفت  هکلب  تسین ،

(7 .) دنک هسیاقم  مثعا  نبا  حوتف  اب  جیار ) پاچ  هحفص 358   ) تسخن دلج  رخآ  ات  ار  یمزراوخ 
نیا هاگ  يدـنب ، هحفـص  ياهتیودـحم  لـیلد  هب  نکیل  دـشاب ، قباـطم  هحفـص  ره  رد  یبرع  نتم  اـب  همجرت  هک  میاهدرک  شـالت  هک  نآ  اـب 

. تسا هدش  وربور  لکشم  اب  عوضوم 

تیب لها  نارکاذ  اب 

فیاظو تیلوئـسم و  دـنراد ، ییالاب  تلزنم  ماقم و  هک  هنوگنامه  ینیـسح  نارکاذ  صوصخب  ربمایپ و  تیب  لـها  ناحادـم  نایارـس و  هیثرم 
تیعقوم بجوم  هفیظو  نیمه  تسین و  دنمهرهب  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  یتیانع  هدـش  نانآ  بیـصن  هک  یقیفوت  دـنراد . هدـهع  رب  ینیگنس 

هعلاـطم و هلمج  زا  هک  دراذـگیم  ناـنآ  شود  رب  ار  یفیاـظو  ًاـعبط  تیعقوم  تیلؤسم و  نیا  اـما  دوشیم . زین  ناـنآ  تیبوبحم  یعاـمتجا و 
عبانم يدادـعت  زا  مک  تسد  تسا  يرورـض  ناشیا ، راک  ياـضتقا  هب  هجوت  اـب  تسا . ادهـشلادیس  صوصخب  نیموصعم و  یگدـنز  یـسررب 

. دـنهد رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  نآ  هعلاطم  اهنآ ، نیرتهب  شنیزگ  اب  هتـشاد و  یهاگآ  اهنآ  نیرتربتعم  تیب و  لها  هریـس  یخیراـت و 
مایا صوصخب  لاس و  لوط  رد  هک  نایارـسهیثرم  بلاغ  دروخیم و  مشچ  هب  نازیزع  نیا  نایم  رد  تردن  هب  هنافـسأتم  هک  تسا  یبلطم  نیا 

. دنرادروخرب یمک  تاعالطا  زا  تسا  زاین  نانآ  هب  تیب  لها  يازع 
لباق رثا  نیدنچ  دنک  مزلم  ار  دوخ  دیاب  مک  تسد  تسین ، علطم  هریس  خیرات و  ياهیـسررب  تاقیقحت و  نیرتدیدج  زا  رگا  تیب  لها  رکاذ 

ای يرایـسب  هک  تسین  نارگید  ياههدینـش  تاروهـشم و  زج  دوشیم  لـقن  هچنآ  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  یلو  دـناوخب  ار  هراـب  نیا  رد  هجوـت 
باتک نآ  زا  هک  دننکیم  راهظا  دنهدیم و  عاجرا  ییاهباتک  هب  ناشیا  هاگ  هتبلا  تسا . تسردان  هاگ  لمأت و  لباق  اههدینش  نیا  زا  یشخب 

. تسا ربتعم  ریغ  ربتعم و  زییمت  ییاسانش و  مدع  اهباتک و  زا  ناشیعالطا  یب  هدنهد  ناشن  نانآ  عاجرا  نکیل  دننکیم  لقن 
همشچرس غارـس  دیاب  هشیمه  نوچ  تساهنآ  نیرت  یمیدق  اهباتک ، نیرتهب  تیب  لها  هریـس  خیرات و  یناسنا و  مولع  رد  هک  تسا  هتـسناد 

هتـشون ینیـسح ، لـتقم  نیرتیمیدـق  نیرتـهب و  ًـالثم  تسین . تسرد  ًاـمازلا  دراد  دوـجو  اـهباتک  نیرتیمیدـق  رد  هـچنآ  دـنچ  ره  تـفر .
مرـضاح نم  دومرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هک  هدـمآ  نینچ  رثا  نیمه  رد  اـما  تسا  هدـمآ  يربـط  خـیرات  باـتک  رد  هک  تسا  فنخموبا 

زا یهاگآ  ربتعم ، یمیدق و  عبانم  هعلاطم  رانک  رد  نیا  ربانب  تسین . هدیشوپ  سک  چیه  رب  ربخ  نیا  یتسردان  منک و  تعیب  دیزی  اب  مدرگرب و 
هجوتم دنـشاب  هتـشاد  ناـموصعم  تسرد  همانیگدـنز  رب  يرورم  طـقف  نازیزع  نیا  رگا  تسا . مزـال  هزوح  نیا  ياـهشهوژپ  تاـقیقحت و 

. تسا تسردان  هزادنا  هچ  حیحص و  دننکیم  لقن  هک  ییاهلتقم  دنیوگیم و  هک  ینانخس  زا  هزادنا  هچ  هک  دش  دنهاوخ 
ییاههرود رد  تایاور  نیا  هتـشاد و  دوجو  البرک  هعقاو  هراب  رد  یناتـساد  حیحـص و  ریغ  بلاطم  میدق  زا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 

. تسا هدیسر  دوخ  جوا  هب  راجاق  هیوفص و  نوچ 
بتک رد  ای  هدینـش  هچ  ره  هک  تسین  يولهپ  راجاق و  رـصع  دـننام  زورما  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  تیب  لـها  نارکاذ  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 

ناعمتسم بلاغ  زورما  دندوب  یملع  نییاپ  حطس  رد  ًابلاغ  زور  نآ  نابطاخم  رگا  دنریگب . کشا  ناعمتـسم  زا  دننک و  لقن  دناهدید ، فیعض 
مومع هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـنراد . روضح  رظن  بحاص  یتح  عالطا و  اب  ياهدـع  سلاـجم ، بلاـغ  رد  دـناهیلاع و  تالیـصحت  زا  رادروخرب 

اما حیحـص  رگا  دریگ و  رارق  دـقن  هتوب  رد  بلاطم  نیا  دـنراد  راظتنا  دـنریذپیمن و  ار  لوقعم  ریغ  هنوگ و  هناسفا  بلاـطم  هزورما  زین  مدرم 
. دوش هداد  حیضوت  تسا  بیجع  هداعلا و  قراخ 
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رد نارظن  بحاص  لضف و  لها  دراد  دیما  دهدیم و  رارق  ور  شیپ  ار  ییاهلح  هار  اهداهنـشیپ و  هدنراگن  تالکـشم ، نیا  دوجو  اب  نونکا 
ندناوخ ِنهک  تنس  دنروآ و  يور  یناوخلتقم  هب  ادتبا  هیثرم  رکذ و  لها  هک  تسا  نآ  داهنـشیپ  دنهد . رارق  هجوت  دروم  هدرک و  لمأت  نآ 

ناـیب تاـیاور و  لـقن  زا  شیب  راعـشا ، ندـناوخ  هب  هک  تسا  نآ  رگید  داهنـشیپ  ددرگ . دنـسپ  هماـع  جـیار و  رگید  راـب  نتم  يور  زا  لـتقم 
، دـَناوخن یخیرات  ياهتیعقاو  اب  رگا  یتح  نآ ، رد  يدایز  مک و  تسا و  هارمه  يزادرپلایخ  اـب  رعـش  هک  نیا  هچ  دـننک ؛ ماـمتها  بئاـصم 

لاکشا اب  ًابلاغ  هک  يدیلقت  بلاطم  لقن  ياجب  درادن  لتاقم  زا  یفاک  عالطا  یملع و  ناوت  هک  یسک  تسا  هتسیاش  دنکیمن . داجیا  یلکشم 
رعـش دناهدورـس . ییاوتحمرپ  بوخ و  راعـشا  اتـسار  نیا  رد  هاگآ  نارعاش  هک  هَّللادـمحب  دـنک و  هدنـسب  راعـشا  هب  اـهنت  تسوربور ، يدـج 

نآ زا  ار  يرگریوصت  لیثمت و  لاح و  نابز  ناوتیم  تسین و  قباطم  یجراخ  قیاقح  تایعقاو و  اـب  ًاـمازلا  تسا  نآ  ياـضتقا  هک  روطناـمه 
، رکاذ هدنیوگ و  هک  انعم  نیدب  تساهنآ . ندوب  یخیرات  هب  ناعذا  نودب  البرک  ثداوح  هنادنمرنه  نایب  رگید ، هار  درک . هدافتسا  تفرگ و 

لتقم تیاور  خـیرات و  لقن  هن  تسوا  نایب  اهنیا  هک  دـنامهفب  هدنونـش  هب  لاح  نیع  رد  دـنک و  نایب  لاح  نابز  هیبش  ياهنوگ  هب  ار  بئاـصم 
. ناسیون

نیا زا  دـنناوتب  دنتـسین  انـشآ  یبرع  ناـبز  اـب  هک  ینایارـس  هیثرم  نارکاذ و  هک  هدوـب  نیا  لـتقم ، نیا  هـمجرت  رد  هدـنراگن  فادـها  زا  یکی 
داهنـشیپ نیا  هب  لمع  يارب  يزاغآ  دـناوتیم  نکیل  تسین ، یفاک  روظنم  نیا  يارب  یمزراوخ  لتقم  دـنچ  ره  دـنربب ؛ يرتشیب  هرهب  اهباتک 

. دشاب

ادهشلادیس لئاضف  رب  يرورم 

اجنآ زا  و  دوش . نایب  هدیسر ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  لیاضف  نایب  رد  هک  تیاور  دنچ  راصتخا ، هب  كربت ، باب  زا  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
تسخن دلج   ) لتقم تاحفص  هرامـش  مینک . لقن  وا  زا  ار  تایاور  نیا  تسا  رتهب  هدروآ  ار  تایاور  نیا  لتقم ، باتک  رد  مه  یمزراوخ  هک 

. تسا هدمآ  ربخ  ره  ربارب  يوامس ،) پاچ  زا 
لها بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  : » هک تسادخ  لوسر  نخـس  نیا  دناهدرک ، لقن  ناخّروم  ناثدحم و  همه  هک  يرتاوتم  ثیداحا  زا  . 1

نآ دومرف : هکنانچ  نانآ ؛ دبسرس  لگ  نایتشهب و  هدیزگرب  یتشهب و  ياهناسنا  نیرتهب  ینعی  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  ص 142 ) «، ) هنجلا
ص 140) . ) دنتسه نم  ییایند  ياههناحیر  ود ،

نآ نابز  زا  ار  نآ  اهراب  زین  یمزراوخ  هدـش و  رداـص  ادـخ  لوسر  ناـبز  زا  ررکم  فلتخم و  نیماـضم  هب  هک  يرگید  روهـشم  ثیداـحا  زا 
: تساهنآ یتسود  هب  نامرف  مالسلا و  امهیلعنینسح  نتشاد  تسود  هدرک ، لقن  ترضح 

یهاگ نیا و  یهاگ  دوب و  شرگید  شود  رب  نیسح  ششود و  کی  يور  نسح  هک  یلاح  رد  دمآ  هباحـص  شیپ  ربمایپ  دیوگ  هریرهوبا  . 2
هک ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تـسود  ار  اـهنآ  هـک  ره  دوـمرف  يراد ؟ تـسود  ار  اـهنآ  ربماـیپ  يا  تـفگ  يدرم  دیـسوبیم . ار  نآ 

(141 ص 140 -  . ) تسا نم  نمشد  دشاب  ناشنمشد 
. دنریگب ار  اهنآ  ولج  دنتساوخ  یخرب  دندشیم  راوس  وا  تشپ  رب  مالسلا  امهیلعنینسح  تفریم  هدجس  ربمایپ  یتقو  دیوگ  دوعـسم  نبا  . 3

ص 141) . ) درادب تسود  مه  ار  اهنیا  دیاب  دراد  تسود  ارم  هک  ره  دومرف  دینابسچ و  دوخ  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  زامن ، زا  دعب 
تشاذگیم شاهنیس  يور  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دنتشاذگیم و  ربمایپ  ياهاپ  يور  ار  ناشیاپ  مالسلا  امهیلعنینسح  دیوگیم  هریره  وبا  . 4
ص 153) (. ) مراد تسود  ار  وا  نم  ایادخ   ) ُهبُّحا ّینِا  َمهّللا  دومرفیم  دیسوبیم و  ار  اهنآ  سپس  نک  زاب  ار  تناهد  دومرفیم  و 

يوس ود  رد  دنتـسه ، رـس  تنیز  هک  ياهراوشوگ  ود  دـننامه  تمایق  زور  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  هک  هدـش  تیاور  ربماـیپ  زا  . 5
ص 161) . ) دنراد رارق  شرع 

ص . ) دنکیم مارح  وا  رب  ار  تشهب  يوب  ادخ  دـنک  ینمـشد  وا  اب  هک  ره  تسا  تشهب  ياهرد  زا  يرد  مالـسلا  هیلعنیـسح  دومرف  ربمایپ  . 6
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(212
نآ فرط و  نیا  مالـسلا  هیلعنیـسح  اما  دریگب  ار  وا  تساوخ  دید ، ندرک  يزاب  لاح  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  هچوک  رد  ادـخ  لوسر  . 7
هب ناهد  تشاذـگ و  شاهناچ  ریز  ار  شرگید  تسد  ندرگ و  تشپ  ار  شتـسد  کی  هاـگ  نآ  تفرگ . ار  وا  ربماـیپ  هرخـالاب  دـیود ، فرط 

ار مالسلا  هیلعنیسح  هک  ره  درادب  تسود  ادخ  منیسح ، زا  نم  تسا و  نم  زا  مالسلا  هیلعنیسح  دومرف : دیسوب و  ار  وا  داد و  رارق  وا  ناهد 
ص 213) . ) دراد تسود 

هیلعنیـسحلا لتقم  زا  يدایز  مجح  یمزراوخ  هک  اجنآ  زا  و  دش . لقن  كربت  ناونع  هب  هک  تسا  ربخ  اههد  زا  ياهنومن  ثیدح ، دـنچ  نیا 
رصتخم نیا  رد  هک  تسین  ياهزادنا  هب  نادیهش  دیس  بقانم  هنرگو  میدروآ  باتک  نآ  زا  تسا ، هداد  صاصتخا  ثیداحا  نیا  هب  ار  مالـسلا 

. دناهتخادرپ بقانم  نیا  هب  ناوارف  دوخ ، راثآ  رد  ینس  هعیش و  ناخّروم  ناثدحم و  دجنگب و 
مالـسالا و ۀجح  بانج  ردـقنارگ  داتـسا  زا  صوصخب  منکیم . رکـشت  دـندرک ، يرای  ار  هدـنب  رثا ، نیا  راشتنا  رد  هک  ینازیزع  زا  نایاپ  رد 
رد دراد و  هطاـحا  یـسراف  یبرع و  ناـبز  رب  هک  وا  مدرک و  هئارا  ناـشیا  هـب  ماـجنا ، زا  سپ  ار  هـمجرت  نـیا  هـک  يورغ  یفـسوی  نیملـسملا 

نینچمه دندومن . دزـشوگ  ار  يدراوم  هدرک ، هعلاطم  ار  اهیقرواپ  همجرت و  تقد ، اب  تسا ، رظن  بحاص  اروشاع  مالـسا و  خـیرات  عوضوم 
هک رگزرب  قداص  ياقآ  بانج  مایمارگ  تسود  يدمحا و  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج  نارکمج  سدقم  دجـسم  تاراشتنا  ریدم  زا 

. میامنیم يرازگساپس  دندرک ، مهارف  ار  رثا  نیا  راشتنا  تابجوم 
مان هک  دـشاب  ياهشوت  زیچان  شـالت  نیا  مراد  دـیما  هتـساوخ و  شزوپ  شزغل  اـطخ و  هنوگ  ره  تهج  هب  ققحم ، ناگدـنناوخ  زا  شیپاـشیپ 

. دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  وا  تعافش  دنک و  تبث  نادیهش ، دیس  هب  نادنمتدارا  فیدر  رد  ار  هدنراگن 
نمهب 1387 نیعبرا 1330  مق ، یقداص  یفطصم 

رشع يداحلا  لصفلا 

هراشا

هلتقم  ءالبرک و  نم  فطلاب  هلوزن  هقیرط و  یف  هیلع  يرج  ام  قارعلا و  یلا  ۀکم  نم  هجورخ  یف 
یلإ هعم  جورخلا  یلع  اومزع  نیذلا  هباحصأ  نیسحلا  عمج  ّمث  هخیرات : یف  یفوکلا  مثعأ  نب  دمحأ  لجبملا  خیـشلا  لجألا و  مامإلا  لاق  - 1
أیهت ةورملا و  افـصلاب و  فاـط  تیبلاـب و  فاـط  هنإ  ّمث  هداز  هلحر و  هیلع  لـمحی  ًـالمج  ریناـند و  ةرـشع  مـهنم  دـحاو  لـک  یطعأـف  قارعلا 

. جورخلل
v v v v

رد ندمآ  دورف  داتفا و  قافتا  هار  رد  هک  ییاهدادـیور  قارع و  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نتفر  نوریب  حرـش  مهدزای : لصف 
. ترضح نآ  تداهش  البرک و 

قارع تمس  هب  تکرح 

هب درک و  عمج  دنتـشاد ، قارع  تمـس  هب  وا  اب  جورخ  دـصق  هک  ار  شناراـی  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  دـیوگیم : دوخ  خـیرات  رد  مثعا  نبا 
فاوط ار  هورم  افـص و  ادـخ و  هناخ  سپـس  داد . دـنک ، لمح  نآ  رب  ار  شلیاسو  دوش و  راوس  نآ  رب  هک  يرتش  رانید و  هد  نانآ  زا  کیره 

(8 .) دش هکم  زا  نتفر  نوریب  هدامآ  درک و 
نم ًالجر  نونامث  نانثا و  هعم  ۀّجحلا و  يذ  نم  نیضم  نامثل  ۀیورتلا  موی  ءاثالثلا  موی  ۀکم  نم  لصف  لمحملا و  یلع  هتاوخأ  هتانب و  لمحف 
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. هتیب لهأ  هیلاوم و  هتعیش و 
قتت الأ  هرثأ : یلع  اوحاص  هوکرتف و  کلذ  یلع  دزی  مل  طایسلاب و  مهدلاجف  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  ریمألا  باحـصأ  هضرتعا  جرخ  اّملف 

. مکلمع مکل  یلمع و  یل  نیسحلا : لاقف  ۀّمالا ؟ هذه  نیب  قرفت  ۀعامجلا و  نم  جرخت  هَّللا 
نوریب هکم  زا  تسا ، ( 9) هیورت زور  نامه  هک  هجحیذ  متشه  هبنشهس  زور  رد  درک و  راوس  لمحم  رب  ار  شنارهاوخ  نارتخد و  روظنم  نیدب 

. دندوب هارمه  شنادناخ  و  ( 10) یلاوم ناوریپ و  زا  درم  وا 82  اب  دمآ .
ار نانآ  هنایزات  اب  ماما  دندرک . تعنامم  شنتفر  زا  هدمآ  ترضح  نآ  هار  رس  ( 11) دیعس نب  ورمع  ياهورین  دمآ ، نوریب  هکم  زا  ماما  یتقو 

داجیا هقرفت  تما ، نایم  رد  هدـش و  جراخ  تعامج  زا  هک  یـسرتیمن  ادـخ  زا  دـندزیم : دایرف  دـنتفر و  هدرک  شیاهر  مه  اـهنآ  درک . در 
. ناتدوخ راتفر  يوگ  خساپ  امش  متسه و  دوخ  راک  لوؤسم  نم  داد : خساپ  ماما  ( 12 (؟! ینکیم

ذخأف يریمحلا  ناسیر  نب  ریحب  نمیلاب  هلماع  نم  ۀـیواعم  نب  دـیزی  یلإ  للحلا  سرولا و  لمحت  ًاریع  كانه  یقلف  میعنتلاـب  ّرم  یّتح  راـس  و 
نأ ّبحأ  نم  هتبحـص و  انـسحأ  هارک و  هانیفوأ  قارعلل  انعم  یـضمی  نأ  ّبحأ  نم  مکهرکأ  ال  لبإلا : باحـصأل  لاق  هّلک و  کـلذ  نیـسحلا 

هارک و هاطعأ  هعم  یـضم  نم  هّقح و  هاـفوأ  بسوح و  مهنم  هقراـف  نمف  ضرـألا . نم  عطق  اـم  يرکلا  نم  هاـنیطعأ  اذـه  اـنناکم  نم  اـنقرافی 
(13 .) هاسک

: لاق دسأ  ینب  نم  لاق : لجرلا ؟ نّمم  نیـسحلا : هل  لاقف  بلاغ  نب  رـشب  هل  لاقی  دـسأ  ینب  نم  لجر  هیقل  قرع  تاذـب  راص  اذإ  یتح  راس  ّمث 
. ۀیما ینب  عم  فویسلا  کعم و  بولقلا  تفلخ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف : قارعلا ؟ لهأ  تفلخ  فیکف  لاق : قارعلا  نم  لاق : تلبقأ ؟ نیأ  نمف 
نب دـیزی  يارب  نمی  یلاو  يریمح ، ناـسیر  نب  ریحب  فرط  زا  هک  دـید  یناوراـک  اـجنآ  رد  دیـسر . میعنت  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ماـما 

رابجا ار  امش  دومرف : نانابرتش  هب  و  ( 14) درک هرداصم  ار  اهنآ  ماما  دـندربیم . هایگ -  هناد  تابوبح و  یعون  كرپسا -  هچراپ و  هیواـعم ،
مه هکره  مینکیم . يراـتفر  شوـخ  وا  اـب  میهدیم و  لـماک )  ) ار شاهیارک  دـیایب ، قارع  هب  اـم  هارمه  هک  دراد  تسود  سک  ره  منکیمن .

هبـساحم و ار  شاهیارک  دش ، ادـج  ماما  زا  هکره  هاگ  نآ  میزادرپیم . تسا ، هدـمآ  هک  اجنیا  ات  ار  شاهیارک  دوش ، ادـج  ام  زا  دراد  تسود 
. دیشخب نانآ  هب  ییاهسابل  داد و  ار  شاهیارک  دش ، شهارمه  هکره  درک و  تخادرپ 

. دیـسرپ شاهلیبق  زا  ماما  بلاغ . نب  رـشب  مان  هب  دید  ار  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  اجنآ  رد  دیـسر . قرع  تاذ  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ماما 
! ربمایپ دنزرف  يا  تفگ : دندوب ؟ یعـضو  هچ  رد  قارع  مدرم  دومرف : قارع . زا  تفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  دومرف : متـسه . دـسا  ینب  زا  تفگ :

. تسا هیما  ینب  اب  اهریشمش  وت و  اب  نانآ  ياهلد 
! هَّللا لوسر  نب  ای  يدـسألا : هل  لاقف  دـیری . ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنإ  دـسأ ! ینب  اخأ  ای  تقدـص  نیـسحلا : هل  لاقف 

يده یلإ  اعد  يده  مامإ  نامامإ : امه  دسأ ! ینب  اخأ  ای  معن  نیـسحلا : هل  لاقف  ْمِهِمامِِإب . ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوی  یلاعت : هَّللا  لوق  نع  ینربخأ 
ربخلا لصتا  و  لاق : رانلا . یف  ۀلالـضلا  یلإ  هباجأ  نم  اذـه و  ۀـّنجلا و  یف  يدـهلا  یلإ  هباجأ  نم  اذـهف و  ۀلالـض ، یلإ  اـعد  ۀلالـض  ماـمإ  و 
هجوت دق  یلع  نب  نیـسحلا  نإف  دعب ؛ اما  دایز : نب  هَّللادیبع  یلإ  بتکف  قارعلا  یلإ  هجوت  یلع  نب  نیـسحلا  ّنأب  ۀنیدملا  ریمأ  ۀبتع  نب  دیلولاب 

! هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  لوتبلا و  ۀمطاف  نبا  وه  قارعلا و  یلإ 
ءیش هّدسی  ام ال  ایندلا  هذه  یف  کسفن  یلع  جیهتف  ءوسب  هیلإ  یتأت  نأ  دایز ! نبای  رذحاف 

يا تفگ : يدـسا  درم  دـنکیم . مکح  دـهاوخب  هچره  دـهدیم و  ماجنا  دـهاوخب  هچره  یلاعت  كرابت و  يادـخ  يدـسا ! يا  دومرف : ماـما 
دنرگتیاده و یخرب  دنعون : ود  نایاوشیپ  دومرف : هدب . حیضوت  میارب  ( 15 «) مِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوی   » هیآ هرابرد  ادخ ! لوسر  دنزرف 
رد دـنک ، تباـجا  ار  وا  هـکره  اـب  هدـننک  هارمگ  ياوـشیپ  دـنایتشهب و  دورب  شلاـبند  هـکره  رگتیادـه و  ياوـشیپ  هدـننک . هارمگ  یخرب 
هب یلع  نب  نیـسح  تشون : دایز  نب  هَّللادـیبع  هب  دیـسر ، هنیدـم  مکاح  هبتع  نب  دـیلو  هب  قارع  يوسهب  ماما  تکرح  ربخ  نوچ  ( 16 .) دنشتآ

. تسادخ لوسر  رتخد  لوتب ، همطاف  دنزرف  وا  تسا . هداتفا  هار  قارع  تمس 
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: لاق ایندلا . تماد  ام  ًادبأ  ۀماعلا  ۀصاخلا و  هاسنت  دشاب و ال  ریذـپانناربج  ایند  نیا  رد  هک  ینکن  يراک  یناسرن و  یبیـسآ  وا  هب  شاب  بقارم 
. ۀبتع نب  دیلولا  باتک  یلإ  هَّللاودع  تفتلی  ملف 

انربخأ یقهیبلا  دـمحأ  نب  لیعامـسإ  ةاضقلا  خیـش  انربخأ  یمـصاعلا  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  ظفاحلا  دـهازلا  ماـمإلا  خیـشلا  اـنربخأ  - 2
انثدح راوس  نب  ۀبابـش  انثدح  بلاط  یبأ  نب  ییحی  انثدح  بوقعی  نب  دمحم  انثدح  ظفاحلا  هَّللادـبع  وبأ  انربخأ  نیـسحلا  نب  دـمحأ  يدـلاو 
هقحلف قارعلا  یلإ  هجوت  یلع  نب  نیسحلا  نأ  هغلبف  هل  ءامب  ناک  هنأ  رمع  نبا  نع  ثدحی  یبعشلا  تعمس  لاق : يدسألا  لیعامـسإ  نب  ییحی 

: لاقف یبأف . مهتأت ، ال  لاقف : مهتعیب . مهبتک و  هذه  لاقف : بتک . ریماوط و  هعم  اذإ  قارعلا و  لاق : دیرت ؟ نیأ  هل : لاقف  لایل  ثالث  هریسم  یلع 
نم ۀعـضب  متنأ  ایندلا و  دری  مل  ةرخآلا و  راتخاف  ةرخآلا  ایندلا و  نیب  هریخف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یتأ  لیئربج  ّنأ  اثیدح : کثّدحم  ینإ 

: لاـق یکب و  رمع و  نبا  هقنتعاـف  عـجری  نأ  یبأـف  لاـق : مکل  ریخ  وـه  يذـلل  اـّلإ  مکنع  هَّللا  اهفرـص  اـم  مکنم و  دـحأ  اـهیلی  ـال  هَّللا  لوـسر 
. لیتق نم  هَّللا  کعدوتسأ 

. درکن یهجوت  هبتع  نب  دیلو  همان  هب  ادخ  ِنمشد  اما  ( 17 «.) دننکن شومارف  ار  نآ  ماع  صاخ و  تسا  یقاب  ایند  ات  و 
هار بش  هس  تسا . هداتفا  هار  قارع  تمس  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دینـش  هک  دوب  شاهعرزم  رانک  رد  رمع  نب  هَّللادبع  یبعـش ، تیاور  هب 

يوس تفگ : رمع  نبا  تسا . نآ  لها  ياهتعیب  اههمان و  مه  اهنیا  قارع ، دومرف : ماما  يراد ؟ اجک  دصق  دیـسرپ : دیـسر و  ماما  هب  ات  دومیپ 
ریخم ترخآ  ایند و  نیب  ار  وا  دـمآ و  ربمایپ  دزن  لـییربج  میوگیم : تیارب  ار  یثیدـح  نم  تفگ : رمع  نبا  درکن . یهجوت  ماـما  ورم . ناـنآ 

تموکح یلوتم  امـش  زا  یـسک  دـیتسه و  ادـخ  لوسر  نت  هراـپ  مه  امـش  دـیزگرب . ار  ترخآ  تساوـخن و  ار  اـیند  ترـضح  نآ  اـّما  درک ،
سپ درک . تعنامم  تشگزاب  زا  ماما  نکیل  تسا ! هداد  رارق  دنیامش  زا  رتهب  هک  یناسک  يارب  هتـشادرب و  امـش  زا  ار  نآ  ادخ  دش و  دهاوخن 

(18 .) میوگیم عادو  دوشیم ، هتشک  هک  یسک  ناونع  هب  امش  اب  تفگ : تسیرگ و  تخادنا و  ترضح  نآ  ندرگ  هب  تسد  رمع  نبا 
وبأ انثدح  نایفس  نب  بوقعی  انربخأ  رفعج  نب  هَّللادبع  انربخأ  لضفلا  نب  نیسحلا  وبأ  انربخأ  اذه  نیسحلا  نب  دمحأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 3
نب روصنم  نب  دمحأ  انثدح  دمحم  نب  لیعامسإ  انثدح  ییحی  نب  هَّللادبع  انربخأ  نیسحلا : نب  دمحأ  لاق  ح )  ) نایفـس انثدح  يدیمحلا  رکب 

نحن اذإ  حافـصلاب  انک  اّملف  اجاجح  انجرخ  لاق : بلاغ  نب  قدزرفلا  هیبأ  نع  قدزرفلا  نب  ۀطبل  انثدح  ۀـنییع  نب  نایفـس  انربخأ  قازرلا  دـبع 
. هیلع تملس  و  هَّللا ! دبع  وبأ  تلقف : یلع  نب  نیسحلاب  انأ  اذإ  مهنم  توند  اّملف  قردلا  مهعم  قمالیلا و  مهیلع  بکرب 

هانقراف و مث  ۀیما . ینب  عم  فویـسلا  ءامـسلا و  یف  ءاضقلا  سانلا و  یلإ  سانلا  ّبحأ  تنأ  ریخ ؛ تلقف : كارو ؟ ام  قدزرف ! ای  کحیو  لاقف :
دوس هل  ۀـیبصب  نحن  اذإف  هلزنم  انیتأف  هجرخم  نع  نیـسحلا و  نع  هانلأسف  ورمع  نب  هَّللادـبع  انیتأ  ول  انلق : ینمب  انک  انجح و  انیـضق  املف  انرس 

؟ مکوبأ نیأ  انلقف : نیدلوم 

ماما اب  قدزرف  رادید 

هب حافـص  نیمزرـس  رد  هک  میدوب  جـح  رفـس  رد  تفگ : هک  درک  لقن  بلاـغ  نب  قدزرف  شردـپ  زا  قدزرف  دـنزرف  هُّطب  زا  هنییُع  نب  ناـیفس 
( بجعت اب  . ) تسا یلع  نب  نیـسح  مدـید  مدـش  کیدزن  اهنآ  هب  دنتـشاد . دوخ  اب  یمرچ  ياهرپس  نت و  رب  ابق  ناـنآ  میدروخرب . یناوراـک 

اضق یتسه . مدرم  دزن  صخش  نیرتینتشاد  تسود  وت  . تسا ریخ  متفگ : ربخ ؟ هچ  ( 19 :) دومرف ماما  مدرک . مالس  وا  رب  و  هَّللادبعوبا ! متفگ :
انم رد  هدرک و  مامت  ار  جح  نوچ  میداد . همادا  دوخ  هار  هب  میدش و  ادج  وا  زا  هاگ  نآ  تسا . هیما  ینب  اب  اهریـشمش  نامـسآ و  رد  ردق ) (و 
هب سپ  میدیـسرپیم . وا  زا  شتکرح  مالـسلا و  هیلعنیــسح  هراـبرد  میتـفریم و  ( 21 () 20) ورمع نب  هَّللادـبع  شیپ  شاـک  میتـفگ : میدوب ،

؟ تساجک ناتردپ  میدیسرپ : ( 22) دندوب اجنآ  هک  ییاههچب  زا  میدمآ و  وا  هاگلزنم 
لوقتأ هل : تلقف  حالـسلا  هیف  کیحی  ّهنإ ال  امأ  لاقف : هجرخم  نیـسحلا و  نع  هانلأسف  انیلإ  جرخ  نأ  ثبلی  ملف  أـضوتی  طاطـسفلا  یف  اولاـقف :

نع هانلأس  ّالإ  دـحأ  انب  رمی  لعجف ال  راشعت  هل  لاقی  انل  ءام  انیتأف  هدـنع  نم  انجرخ  هتببـسف و  ینبـسف  هابأ ؟ هلتاقت و  سمألاب  تنأ  هیف و  اذـه 
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. لعف ورمع و  نب  هَّللادبعب  هَّللا  لعف  تلقف : لتق  اولاق : نیسحلا ؟ لعف  ام  مهانلأسف : بکر  انب  ّرم  یّتح  نیسحلا 
. یب رخس  دق  ناک  نإ  ورمع  نب  هَّللادبعب  لعفا  مهّللا ! تلق : يدی و  تعفرف  لاق : قازرلا  دبع  ۀیاور  یف  و 

دق ام  عم  حالسلا  هرضی  هنأ ال  حالسلا » هیف  کیحی  ال   » هلوقب ورمع  نب  هَّللادبع  دارأ  امنإ  لیوأتلا  قدزرفلا  أطخأ  نایفـس : لاق  يدیمحلا : لاق 
. هیف لیق  ام  نالف  یف  كاح  کلوقک : لتقی  هنأ ال  سیل  هل . قبس 

نئمطم تفگ : میدیسرپ . وا  زا  شجورخ  مالسلا و  هیلعنیسح  هرابرد  ام  دمآ و  نوریب  هک  دیـشکن  یلوط  دریگیم . وضو  همیخ  رد  دنتفگ :
تفگ ازسان  نم  هب  هَّللادبع  ینزیم ؟ یفرح  نینچ  الاح  يدیگنجیم و  شردپ  وا و  اب  زورید  وت  متفگ : دنکیمن . رثا  وا  رد  حالـس  هک  شاب 

تـشذگیم اجنآ  زا  هکره  زا  میدـمآ و  تشاد  ماـن  راـشعت »  » هک دوخ  هعرزم  هب  میدـش . نوریب  وا  شیپ  زا  متفگ و  ازـسان  وا  هب  مه  نم  و 
: متفگ دش . هتشک  دنتفگ : درک ؟ هچ  مالسلا  هیلعنیسح  میدیسرپ  یناوراک  زا  هک  نیا  ات  میدرکیم . وج  سرپ و  مالسلا  هیلعنیـسح  هرابرد 

. دنک نانچ  نینچ و  ار  ورمع  نب  هَّللادبع  ادخ 
هتفرگ هرخُس  هب  ارم  ورمع  نب  هَّللادبع  رگا  ایادخ ! متفگ : مدرب و  الاب  ار  مناتـسد  تفگ : قدزرف  هک  هدمآ  نینچ  ( 23) قازرلادبع تیاور  رد 

. نک شنانچ  نینچ و  تسا ،
رثا مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رد  حالـس  تفگ : هک  ورمع -  نـب  هَّللادـبع  نخـس  ریـسفت  رد  قدزرف  ( 25 () 24 ،) هنییع نب  نایفـس  رظن  هب  اـّما 
نیا هن  دربب  نیب  زا  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تیعقوم  هقباس و  دناوتیمن  حالـس  هک  تسا  هدوب  نیا  يو  دوصقم  هتفر و  اطخ  هب  دنکیمن - 

. درک رثا  وا  رد  دنتفگیم ، ینالف  يارب  هک  ییاهفرح  ییوگیم : هک  نآ  لثم  دشُکیمن . ار  وا  حالس  هک 
وبأ انربخأ  ام  یلع  نب  نیـسحلا  یف  ورمع  نب  هَّللادـبع  داقتعا  نم  نایفـس  لوق  دـکؤی  يذـلا  و  نیـسحلا : نب  دـمحأ  لاق  دانـسإلا  اذـهب  و  - 4
نب مشاه  نب  یلع  ینثدـح  ورمع  نب  دواد  ینثدـح  ینارحلا  بیعـش  وبأ  ینثدـح  ۀـکمب  یمدآلا  لضفلا  نب  ملـسم  ینربخأ  ظفاحلا  هَّللادـبع 

يردخلا و دیعس  وبأ  اهیف : ۀقلح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دجـسم  یف  تنک  لاق : هیبأ  نع  ءاجر  نب  لیعامـسإ  نع  هیبأ  نع  دیربلا 
ورمع نب  هَّللادبع  عفر  اوغرف  اذإ  یتح  ورمع  نب  هَّللادبع  تکسف  موقلا  هیلع  ّدرف  مّلسف  یلع  نب  نیـسحلا  انب  ّرمف  صاعلا  نب  ورمع  نب  هَّللادبع 

لهأ  ّبحأب  مکربخا  الأ  لاقف : موقلا  یلع  لبقأ  ّمث  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  مالّسلا و  کیلع  و  لاقف : هتوص 
نأ نم  یلإ  ّبحأ  ینع  یـضر  نأل  نیفـص و  یلایل  نم  ۀملکب  ینملک  ام  هَّللاو  یفتقملا . وه  اذـه  لاق : یلب  اولاق : ءامـسلا ؟ لهأ  یلإ  ضرألا 

. معنلا رمح  یل  نوکت 
: نیسحلا هل  لاقف  هدی  لّبقف  هنم  اند  ّمث  قدزرفلا  هیلع  مّلسف  ( 26) قوقشلاب هیقل  امنإ  قدزرفلا  ّنأ  یفوکلا : مثعأ  نب  دمحأ  مامإلا  رکذ  و   - 5

؟ سارف ابأ  ای  تلبقأ  نیأ  نم 
دجـسم رد  دـیوگیم : هدرک ، لقن  یفوک  هعیبر  نب  ءاجر  هک  تسا  يربخ  هَّللادـبع -  مـالک  زا  هنییع  نب  نایفـس  ریـسفت  بلطم -  نیا  دـیؤم 

تشذگ و ام  شیپ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دندوب . ام  اب  مه  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللادبع  يردُخ و  دیعسوبا  میدوب . هتسشن  مه  رود  ربمایپ 
مالـسلا و کیلع  و  تفگ : هاگ  نآ  دـندش ، غراف  مالـس  باوج  زا  همه  ات  درک  ربص  ورمع  نب  هَّللادـبع  اما  میداد ؛ ار  شباوج  درک و  مـالس 
؟ منک یفرعم  امـش  هب  ار  ناینامـسآ  دزن  نیمز  يور  ناـسنا  نیرتبوبحم  دـیهاوخیم  تفگ : رـضاح  عمج  هب  سپـس  هتاـکرب . هَّللا و  ۀـمحر 

نم زا  رگا  تسا و  هدرکن  تبحص  نم  اب  نیفص  نایرج  زا  تقو  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دش . در  هک  تسا  درم  نیمه  تفگ : تسیک ؟ دنتفگ :
(27 .) مشاب هتشاد  یتفگنه  تورث  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش  یضار 

وا هب  ماما  دیسوب . ار  شتسد  دش و  کیدزن  هاگ  نآ  درک . مالس  وا  هب  دید و  قوقش  رد  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  قدزرف ، دیوگ : مثعا  نبا 
؟ سارفوبا يا  ییآیم  اجک  زا  دومرف :

ءاضقلا ۀـیما و  ینب  عم  مهفویـس  کعم و  ساّنلا  بولق  تفلخ  لاق : ۀـفوکلا ؟ لهأ  تفلخ  فیکف  لاق : هَّللا ! لوسر  نب  اـی  ۀـفوکلا  نم  لاـقف :
نإف نأش  یف  وه  موی  ّلک  یلاعت  كرابت و  هَّلل  رمألا  نإ  تررب  تقدـص و  نیـسحلا : هل  لاقف  ءاشی  ام  هقلخ  یف  لـعفی  هَّللاو  ءامـسلا  نم  لزنی 
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. هتیغب ّقحلا  نَم  دعبی  نلف  ءاجرلا  نود  ءاضقلا  لاح  نإ  و  رکشلا . ءادأ  یلع  ناعتسملا  وه  هئامعن و  یلع  هَّللا  دمحنف  ّبحن  امب  ءاضقلا  لزن 
؟ هتعیـش لیقع و  نب  ملـسم  کّمع  نبا  اولتقنیذـلا  مه  ۀـفوکلا و  لـهأ  یلإ  نکرت  فیک  هَّللا ؟ لوسر  نباـی  كادـف  تلعج  قدزرفلا : لاـقف 

یقب هیلع و  ام  یضق  هنإ  امأ  هناوضر  هنارفغ و  هتیحت و  هناحیر و  هَّللا و  حور  یلإ  راص  دقلف  ًاملسم  هَّللا  محر  لاق : مث  ًایکاب  نیسحلا  ربعتـساف 
: لوقی کلذ  یف  أشنأ  مث  انیلع . ام 

تسا هیما  ینب  اب  ناشیاهریشمش  امش و  اب  مدرم  ياهلد  تفگ : دندوب ؟ یعـضو  هچ  رد  هفوک  لها  دومرف : هَّللالوسر ! نبای  هفوک ، زا  تفگ :
تسد هب  راک  يدرک ؛ یکین  یتفگ و  تسار  دومرف : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دنکیم . دهاوخب  هچره  ادخ  دوشیم و  لزان  نامسآ  زا  اضق  و 

مینکیم رکـش  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  دش  لزان  میراد  تسود  هچنآ  رب  اضق  رگا  دراد . ینأش  يزور  ره  وا  تسا و  یلاعت  كرابت و  يادخ 
نآ و  میاهداد ) ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ، ) دوب ام  تساوخ  زا  ریغ  يزیچ  یهلا  ياضق  رگا  تسا و  يرازگ  رکـش  يارب  هدـنهد  يراـی  دوخ  وا  و 

. تسا هتفرن  يرود  هار  دشاب ، قح  شفده  هک 
لیقع و نب  ملـسم  تیومع  رـسپ  هکیلاح  رد  ینکیم  هیکت  داـمتعا و  هفوک  لـها  هب  روط  هچ  هَّللالوسر ! نباـی  موش  تیادـف  تفگ : قدزرف 

یهلا ناحیر  حور و  يوس  هب  وا  دنک . تمحر  ار  ملسم  دنوادخ  دومرف  سپس  تسیرگ و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ( 28 (؟ دنتشک ار  شناوریپ 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  ماما  هاگ  نآ  تسا . هدنام  ام  هفیظو  داد و  ماجنا  ار  شتیلوؤسم  وا  تفر . وا  ناوضر  شزرمآ و  تمالس و  و 

ۀسیفن ّدعت  اینّدلا  نکت  نإف  [ 1]
لبنأ  یلعأ و  هَّللا  باوث  ّنإف 

تئشنأ  توملل  نادبألا  نکت  نإ  و  [ 2]
لضفأ  فیسلاب  هَّللا  یف  ئرما  لتقف 

ًاردقم ًامسق  قازرألا  نکت  نإ  و  [ 3]
لمجأ  قزرلا  یف  ءرملا  صرح  ۀلقف 

اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نإ  و  [ 4]
؟ لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف 

. ۀکم دیری  یضم  هباحصأ و  نم  رفن  یف  قدزرفلا  هعدو  مث 
تنب ءارهزلا  ۀمطاف  نب  نیـسحلا  اذه  قدزرفلا : هل  لاقف  یلع ؟ نب  نیـسحلا  اذهأ  سارف  ابأ  ای  هل : لاقف  عشاجم  ینب  نم  هل  مع  نبا  هیلع  لبقأف 

لبق ًاتایبأ  هیف  تلق  تنک  دق  هَّللا و  قلخ  نم  ضرألا  هجو  یلع  یشم  نم  لضفأ  هَّللا و  ةریخ  هَّللاو  اذه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصملا  دّمحم 
: هدشنأف سارف ! ابأ  ای  اهیندشنأ  هّمع : نبا  هل  لاقف  اهعمست  نأ  کیلع  الف  مویلا 

اب ناسنا  ندش  هتشک  هدش ، هدیرفآ  گرم  يارب  اهندب  رگا  - 2 تسا . رتهنادنمتفارش  رتالاو و  یهلا  باوث  رجا و  دراد ، یشزرا  ایند  رگا  - 1
رارق رگا  - 4 تسا . رتابیز  يزور  رد  ناسنا  ندوب  صرح  مک  تسا ، هدش  ردـقم  تمـسق و  يزور  رگا  - 3 تسا . رتهب  ادخ  هار  رد  ریـشمش 

؟ دزروب لخب  ناسنا  ارچ  دوش ، عمج  ندرک  اهر  يارب  لاوما  تسا 
. دندش راپسهر  هکم  يوس  هب  هدرک  یظفاحادخ  ماما  زا  شناهارمه  قدزرف و 

نیا تفگ : قدزرف  دوب ؟ مالـسلا  امهیلعیلع  دنزرف  نیـسح ، نیا  ایآ  سارفوبا ! يا  تفگ : ( 29) دوب عشاجم  ینب  هلیبق  زا  هک  وا  يومع  رـسپ 
نم تسا . نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  ادخ و  هدیزگرب  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . مالسلا  مهیلعیفطـصم  دمحم  رتخد  همطاف  دنزرف  نیـسح 

نینچ وا  دناوخب و  ار  شراعشا  تساوخ  وا  زا  قدزرف  يومعرسپ  اما  مناوخیمن ؛ وت  يارب  نونکا  هک  ماهتفگ  يراعشا  وا  هرابرد  نیا  زا  شیپ 
: تفگ

هتأطو  ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذه  [ 1]
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مرحلا  ّلحلا و  هفرعی و  تیبلا  و 
مهّلک  هَّللا  دابع  ریخ  نبا  اذه  [ 2]

ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه 
هلهاج  تنک  نإ  ۀمطاف  نبا  اذه  [ 3]

اومتخ دق  هَّللا  ءایبنأ  هّدجب 
هتعبن  هَّللا  لوسر  نم  ۀقتشم  [ 4]
میشلا  میخلا و  هرصانع و  تباط 

اهلئاق لاق  شیرق  هتأر  اذإ  [ 5]
مرکلا  یهتنی  اذه  مراکم  یلإ 

ترصق  یتلا  ّزعلا  ةورذ  یلا  یمنی  [ 6]
مجعلا  مالسإلا و  برع  اهلین  نع 

هتحار  نافرع  هکسمی  داکی  [ 7]
ملتسی  اج  ام  اذإ  میطحلا  نکر 

هتباهم  نم  یضغی  ءایح و  یضغی  [ 8]
مستبی  نیح  الإ  مّلکی  الف 

هترغ  رون  نع  یجدلا  بوث  قشنی  [ 9]
ملظلا  اهقارشإ  نع  باجنی  سمشلاک 

. دنسانشیم ار  وا  مرح ، جراخ  لخاد و  ادخ و  هناخ  دسانشیم . ار  شیاهمدق  احطب ، هک  تسا  یسک  نیا  - 1
. تسا رادمان  نمادکاپ و  راکزیهرپ ، تسادخ ، ناگدنب  نیرتهب  دنزرف  نیا  - 2

. تسا هدش  مامت  وا  ّدج  هب  يربمایپ  تسا و  همطاف  دنزرف  نیا  شایسانشیمن ، رگا  - 3
. تسا هزیکاپ  وا  يوخ  قلخ و  اضعا و  تسادخ و  لوسر  وا  أشنم  همشچرس و  - 4

. دوشیم مامت  تمارک  صخش ، نیا  ياهتمارک  هب  هک  دیوگیم  شیوگنخس  دنیبیم ، ار  وا  شیرق  هک  یماگنه  - 5
. دنتسه رصاق  نآ  هب  ندیسر  زا  مجع  برع و  هک  تسا  بوسنم  فرش  هلق  هب  وا  - 6

ار تسد  دهاوخیم  وا ، تسد  فک  نتخانـش  لیلد  هب  رجح  دـیآیم ، دوسالا  رجح  هب  ندـیلام  تسد  يارب  میطح  نکر  يوس  هک  یتقو  - 7
. دنکن اهر  درادهگن و 

. دنکیم مسبت  یتقو  رگم  درادن  نتفگ  نخس  تأرج  یسک  دتفایم و  ورف  اهمشچ  وا  تبیه  زا  دزادنایم . ورف  ار  شنامشچ  ایح  طرف  زا  - 8
. دنزیم سپ  ار  اهیکیرات  وا ، ششخرد  زا  هک  دیشروخ  دننامه  دوشیم ، هتفاکش  وا  نیبج  رون  زا  تملظ  یکیرات و  - 9

همّظع  ًامدق و  هفّرش  هَّللا  [ 10]
ملقلا  هحول  یف  هل  كاذب  يرج 

هرئاضب  اذه » نم   » کلوق سیلف  [ 11]
مجعلا  ترکنأ و  نم  فرعت  برعلا 

امهعفن ّمع  ثایغ  هیدی  اتلک  [ 12]
مدعلا  امهورعی  نافکوتست و ال 
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هل  ءایبنألا  لضف  ناد  هّدج  نم  [ 13]
ممالا  هل  تناد  هتما  لضف  و 

هرداوب  یشخت  ۀقیلخلا ال  لهس  [ 14]
میشلا  قلخلا و  نسح  نانثا  هنیزی 

اوحدف اذإ  ماوقأ  لاقثأ  لامح  [ 15]
معن  هدنع  ولحت  لئامشلا  ولح 

هتبیقن  نومیم  دعولا  فلخی  ال  [ 16]
مزتعی  نیح  بیرأ  ءانفلا  بحر 

تعشقناف  ناسحإلاب  ۀیربلا  ّمع  [ 17]
مدعلا  قالمإلا و  ۀبایغلا و  اهنع 

. تسا هدیسر  تبث  هب  ظوفحم  حول  رد  یگرزب  فرش و  نیا  تسا و  هدیشخب  تمظع  تفارش و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يرید  - 10
. دنسانشیم مجع  برع و  یسانشیمن  وت  هک  ار  نآ  نوچ  درادن ؛ وا  لاح  هب  يررض  تسیک »؟ نیا   » هک وت  هتفگ  - 11

. دوشیمن ضراع  نآ  رب  یتسین  دنکیم و  شوارت  اهنآ  زا  ششخب  تسا و  مومع  هب  هدنهد  دوس  ناراب ، دننام  وا  تسد  ود  ره  - 12
. تسا رتمک  مالسا )  ) وا تما  شیپ  رد  اهتما  رگید  تلیضف  هک  هنوگ  نامه  دیآیم ، نییاپ  وا  ّدج  شیپ  رد  ناربمایپ  تمظع  - 13

. تسا هدرک  ابیز  ار  وا  بوخ ، تشرس  یقلخ و  شوخ  یگژیو  ود  دسرتیمن . وا  زا  یسک  تسا و  مرن  وا  قالخا  - 14
. نیریش شیارب  نتفگ  هلب  تسا و  قالخا  شوخ  دشکیم . شود  هب  ار  ناشراب  هدمآ  ناشیرای  هب  وا  دیآ  شیپ  مدرم  يارب  یلکشم  رگا  - 15

. تسا دنمدرخ  يریگمیمصت ، ماگنه  زاب و  هناخ  ِرد  دراد . بوخ  یتشرس  دنکیمن و  یلوق  دب  - 16
. تسا هدرک  رود  يرادن ، رقف و  یتخبدب و  زا  ار  اهنآ  هدیسر و  مدرم  همه  هب  شایکین  - 17

مهضغب  نید و  مهبح  رشعم  نم  [ 18]
مصتعم  یجنم و  مهبرق  رفک و 

مهبحب  يولبلا  ءوسلا و  عفدتسی  [ 19]
معنلا  ناسحإلا و  هب  دازتسی  و 

مهتمئأ  اوناک  یقتلا  لهأ  ّدع  نإ  [ 20]
مه  لیق  ضرألا  لهأ  ریخ  نم  لیق  وأ 

مهتیاغ  دعب  داوج  عیطتسی  ال  [ 21]
اومرک نإ  موق و  مهینادی  و ال 

تمزأ  ۀمزأ  ام  اذإ  ثویغلا  مه  [ 22]
مدتحم  سأبلا  يرشلا و  دسا  دسالا  و 
مهتحاس  ّمّذلا  لحی  نأ  هل  یبأی  [ 23]

مضه  يدنلاب  دیأ  میرک و  میخ 
مهفکأ  نم  ًاطسب  رسعلا  ضبقی  ال  [ 24]

اومدع نإ  اورثأ و  نإ  کلذ  نایس 
مهرکذ  هَّللا  رکذ  دعب  مّدقم  [ 25]
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ملکلا  هب  موتخم  ءدب و  ّلک  یف 
مهباقر  یف  تسیل  قئالخلا  يأ  [ 26]

؟ معن هل  وأ  اذه  ۀیلوأل 
. تسا مکحم  ياهریگتسد  تاجن و  هیام  نانآ  هب  یکیدزن  رفک و  ناشینمشد  تسا و  نید  وزج  نانآ  یتسود  هک  تسا  ياهداوناخ  زا  - 18

. دوشیم ناوارف  اهتمعن ، اهیبوخ و  عفر و  الب ، يدب و  نانآ  تبحم  اب  - 19
دنهاوخ دوش ، شـسرپ  نیمز  يور  ياهناسنا  نیرتهب  زا  رگا  دنتـسه و  ناشنایاوشیپ  ناـنیا  دـیآ ، ناـیم  هب  نخـس  ناراـکزیهرپ  زا  رگا  - 20

. دنتسه نانآ  تفگ 
. دسریمن اهنآ  ماقم  هب  يراوگرزب  هورگ  چیه  دسریمن و  نانآ  ششخب  تمظع  هب  ياهدنشخب  چیه  - 21

. دناهشیب ناریش  دریگرد ، گنج  رگا  دنتسه و  ناراب  شزیر  دننامه  دوش ، یطحق  رگا  - 22
. تسا هدنهد  اهنآ  ششخب  تسد  تمارک و  نانآ  يوخ  درادن . هار  نانآ  تحاس  هب  تمذم  - 23

. تسا یکی  اهنآ  يارب  يرادن  ییاراد و  دوشیمن . نانآ  تواخس  تسد  ندش  هتسب  ببس  یتسد  گنت  - 24
. دوشیم زاغآ  ناشیا  مان  هب  ادخ  مان  زا  دعب  نخس ، ره  ماجنا  زاغآ و  - 25

؟ دشاب هتشادن  شندرگ  رب  شناینیشیپ  ای  وا  زا  یتمعن  تنم و  هک  تسیک  - 26
اذ ۀیلوأ  فرعی  هَّللا  فرعی  نم  [ 27]

ممالا  هلان  اذه  تیب  نم  نیّدلاف 
زوفلا ةرخآلا و  رادلا  یلاعت و  كرابت و  هَّللا  تدرأ  نکل  هفورعمل و  ضرعتم  ریغ  تایبألا  هذه  هیف  تلق  دق  همع : نبال  قدزرفلا  لاق  مث  لاق :

. میعنلا و 
نیسحلا لیقف : اذه ؟ نم  قدزرفلا : لاقف  هتیشم  یف  رطخی  وه  ۀکمب و  ناک  ام  تقو  مارحلا  دجسملا  لخد  یلع  نب  نیسحلا  ّنإ  هریغ : رکذ  و 

. تایبألا هدشنأف  هیلع  فقو  ّمث  هل . ّقح  لاقف : یلع . نب 
(30 .) تسا هتفای  شرتسگ  اهتما  هب  هداوناخ  نیا  زا  نید  دسانشیم و  مه  ار  وا  ناکاین  دسانشیم ، ار  ادخ  هک  ره  - 27

هبترم دنلب  يادخ  متین  مدوب و  هدورس  مالسلا  هیلعنیسح  يارب  یتشاد  مشچ  هنوگ  چیه  نودب  ار  راعشا  نیا  تفگ : شیومع  رسپ  هب  قدزرف 
. تسا هدوب  نآ  یشوخ  تداعس و  ترخآ و  ناهج  و 

قدزرف تشادیمرب . مدق  راقو  اب  دش و  دراو  مارحلادجـسم  هب  دوب ، هکم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  ینامز  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور 
نیا داتسیا و  شربارب  هاگ  نآ  تسوا . راوازس  نتفر  هار  نیا  تفگ : قدزرف  تسا . مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  دنتفگ  تسیک ؟ نیا  تفگ :

(31 .) دورس ار  راعشا 
هطاطـسف و هیلإ  لمح  کلذل و  هباجأف  هترـصن  یلإ  نیـسحلا  هاعدف  نیقلا  نب  ریهز  هیقلف  نیـسحلا  یـضم  ّمث  مثعأ : نب  دمحأ  مامإلا  لاق  - 6

انل لاقف  حتفلاب  انرورس  ّدتشا  انیلع  حتف  املف  یسرافلا  ناملـس  عم  رجنلب  توزغ  تنک  ینإ  هباحـصأل : لاق  اهلهأ و  یلإ  اهفرـص  هتأرما و  ّقلط 
هعم مکلاتقب  ًاحرف  ّدـشأ  اونوکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  بابـش  متکردأ  اذإف  لاق : معن . انلق : مکیلع  هَّللا  ءافأ  امب  متحرف  دـقل  ناملس :

(32 .) لتق یّتح  نیسحلا  عم  لاز  ام  ّمث  یلاعت  هَّللا  مکعدوتسأ  انأف  مویلا ، متبصأ  امب  مکنم 
كربخا الأ  یخأ ! ای  هل : تلاقف  یلع  تنب  بنیز  هتخا  هیلإ  تءاج  حبـصأ  املف  ۀـلیل  ًاموی و  اهب  ماـق  ۀـیمیزخلاب  نیـسحلا  لزن  اـمل  و  لاـق : - 7

: لوقی ًافتاه  تعمسف  ۀجاح  ءاضقل  لیّللا  ضعب  یف  ۀحرابلا  تجرخ  ینإ  تلاقف : هاتخا ؟ ای  كاذ  ام  و  اهل : لاقف  ۀحرابلا ؟ هتعمس  ءیشب 

نیَق نب  ریهُز  نتسویپ 
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هب ار  وا  ماما  درک . تاـقالم  ار  وا  نیَق  نب  ریهُز  هک  نآ  اـت  داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نیا  زا  سپ  دـیوگ : مثعا  نبا 
. داتـسرف شاهداوناخ  دزن  داد و  قالط  ار  شرـسمه  درک و  لقتنم  ماما  ناوراـک  هب  ار  شاهمیخ  دومن . تباـجا  وا  درک و  توعد  دوخ  يراـی 

ناملس میدوب . لاحشوخ  رایسب  دش ، نامبیـصن  يزوریپ  نوچ  مدوب  هارمه  ( 33) یسراف ناملـس  اب  رجنلب  حتف  رد  نم  تفگ : شنارای  هب  ریهز 
ندیگنج زا  دـیدرک ، كرد  ار  ربمایپ  نادـناخ  ناناوج  هک  ینامز  تفگ : يرآ . میتفگ : دیلاحـشوخ ؟ هدرک  ناتبیـصن  ادـخ  هچنآ  هب  تفگ :

ماما اب  هتـسویپ  درک و  یظفاحادـخ  شنارای  اـب  ریهز  هاـگ  نآ  دوب . دـیهاوخ  دـیتفای ، تسد  نآ  هب  زورما  هچنآ  زا  رتلاحـشوخ  ناـنآ  هارمه 
. دش هتشک  ات  دوب  مالسلا  هیلعنیسح 

هک یبلطم  ایآ  مردارب ! تفگ : هدمآ  وا  دزن  بنیز  شرهاوخ  حبـص  ماگنه  دـیزگ . لزنم  اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دیـسر  هیمیزخ  هب  نوچ 
یفتاه مدینـش  هک  متفر  نوریب  تجاـح  ياـضق  يارب  بشید  تفگ : مالـسلا  اـهیلعبنیز  تسیچ ؟ دومرف  میوگزاـب ؟ تیارب  مدینـش  بشید 

: دیوگیم
دهجب یلفتحاف  نیع  ای  الأ 

يدعب  ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف 
ایانملا مهقوست  موق  یلع 

دعو زاجنا  یلإ  رادقمب 
هسأر عضوف  هباحصأ  لزن  ةریهظلا و  تقو  یف  کلذ  ۀیبلعثلا و  لزن  یتح  نیسحلا  راس  نئاک و  وهف  یضق  ام  ّلک  هاتخا ! ای  نیسحلا : اهل  لاقف 

بذکت ۀعاس ال  هذه  ینب ! ای  هل : لاقف  کینیع  هَّللا  یکبأ  ال  ۀبأ ؟ ای  کیکبی  ام  نیـسحلا : نب  یلع  هنبا  هل  لاقف  همون  نم  ًایکاب  هبتنا  ّمث  یفغأف 
مکب عرـست  ایانملا  نوعرـست و  مکنإ  نیـسح ! ای  لاق : یلع و  فقو  سرف  یلع  ًاسراف  تیأرف  ۀقفخ  یـسأرب  تقفخ  ینأ  کملعاف  ایؤرلا ، هیف 

هنبا لاقف  دابعلا  عجرم  هیلإ  يذـلا  و  ینب ! ای  یلب  لاق : قحلا ؟ یلع  انـسلفأ  ۀـبأ ! ای  یلع : هنبا  هل  لاـقفانیلإ  تیعن  انـسفنأ  ّنأ  تملعف  ۀـّنجلا  یلإ 
. هدلاو نع  ًادلو  هب  يزج  ام  ریخ  ینب ! ای  هَّللا  كازج  نیسحلا : هل  لاقف  توملاب  یلابن  نذإ ال  یلع :

يردق اضق و )  ) هب تساهنآ  لابند  هب  گرم  هک  یهورگ  رب  دیرگیم ؟ ادهـش  رب  یـسک  هچ  نم  زا  دـعب  ینک ، هیرگ  نک  یعـس  مشچ ! يا  »
«. تسا یمتح  نآ  هدعو  هک 

نیا درک و  لزنم  هیبلعث  هب  ات  داد  همادا  تکرح  هب  ماما  دمآ . دهاوخ  شیپ  دشاب ، اضق  هچ  ره  مرهاوخ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
شدنزرف دش . رادیب  باوخ  زا  هیرگ  اب  هاگ  نآ  تفرگ ؛ ار  وا  ترچ  تشاذگ و  نیمز  رب  رـس  ماما  دـندمآ و  نییاپ  شنارای  دوب . رهظ  ماگنه 

: دومرف ماـما  دـنکن . ناـیرگ  ار  تنامـشچ  ادـخ  تسا ؟ هتخادـنا  هیرگ  هب  ار  وـت  زیچ  هچ  ردـپ  تفگ : وا  هب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع 
مربارب هک  مدید  بسا  رب  ار  يراوس  مدز ، یترچ  متشاذگ و  نیمز  رب  ار  مرـس  دیآیمن . رد  غورد  نآ  رد  ایؤر  هک  تسا  یتعاس  نیا  مدنزرف 

هک مدیمهف  دربیم ». تشهب  يوس  تعرـس  هب  ار  امـش  ناتیاهگرم  دـیوریم و  تعرـس  هب  امـش  مالـسلا  هیلعنیـسح  يا  : » تفگ داتـسیا و 
وا يوـسهب  ناگدـنب  هک  ییادـخب  مرـسپ  يا  ارچ  دوـمرف  میتـسین ؟ قـحرب  اـم  اـیآ  ردـپ ! يا  تفگ : یلع  شدـنزرف  تسا . هدیـسر  اـم  گرم 
ریخ شاداپ  ار  وت  ادخ  مدنزرف  دومرف : ماما  داد . میهاوخن  یتیمها  گرم  هب  تسا  نینچ  رگا  تفگ : یلع  شدنزرف  تسا . نینچ  دندرگیمرب 

. دهدیم شردپ  زا  يدنزرف  هب  هک  ار  یشاداپ  نیرتهب  دهد ،
مرح نع  کجرخأ  يذلا  ام  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لاق  ّمث  هیلع  مّلـسف  هاتأ  دق  يدزألا  ةره  ابأ  ینکی  ۀفوکلا  لهأ  نم  لجرب  اذإ  حبـصأ  امل  و 

تربصف یضرع  اومتش  تربصف و  یلام  اوذخأ  دق  ۀیما  ینب  ّنإ  ةّره ! ابأ  ای  نیسحلا : هل  لاقف  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصدّمحم  كّدج  مرح  هَّللا و 
مّهلذـی نم  مهیلع  هَّللا  نطلـسیل  ًاعطاق و  ًافیـس  ًالماش و  ًالذ  یلاعت  هَّللا  ( 34) مهـسبلیل ۀیغابلا و  ۀـئفلا  ینلتقتل  ةره ! ابأ  ای  تبرهف  یمد  اوبلط  و 

. مهئامد مهلاومأ و  یف  تمکحف  مهنم  ةأرما  مهتکلم  ذإ  أبس  موق  نم  لذأ  اونوکی  یّتح 
لاقف دوذـم  یلع  فقاو  سرف  ّقلعم و  فیـس  زوکرم و  حـمر  بورـضم و  طاطـسفب  وه  اذإـف  لـتاقم  ینب  رـصق  لزن  یتح  نیـسحلا  راـس  ّمث 
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یفعجلا  رحلا  نب  هَّللا  دیبع  هل  لاقی  لجرل  لیقف : طاطسفلا ؟ اذه  نمل  نیسحلا :
نباـی تفگ : سپـس  درک ، مالـس  دـمآ و  ماـما  شیپ  دوب . يدزا  هّرهوـبا  وا  هینک  هک  دـش  راکـشآ  هفوـک  فرط  زا  يدرم  دـش  حبـص  نوـچ 

ار ملاوما  هیما  ینب  هّرهوبا ! يا  دومرف : ماما  ییایب ؟ نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تّدـج  مرح  یهلا و  مرح  زا  دـش  ثعاـب  هچ  هَّللالوسر 
تشک و دنهاوخ  ارم  رگمتـس  هورگ  هّرهوبا ! يا  متخیرگ . دنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخ  مدرک ، ربص  ( 35) دنداد ممانشد  مدرک ، ربص  دنتفرگ 

دهاوخ طلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  داد و  دهاوخ  رارق  اهنآ  نایم  رد  هدنرب  ریـشمش  دناشوپ و  دهاوخ  اهنآ  رب  ار  لماک  تلذ  سابل  دنوادخ 
، درکیم داد  مکح و  ناـشیاهناج  لاوما و  هراـبرد  درکیم و  یهاـشداپ  اـهنآ  رب  ینز  هک  أبـس  موق  زا  يروـط  هب  دـنک  ناـشلیلذ  هک  درک 

. دش دنهاوخ  رتراوخ 

رح نب  هَّللادیبع  یتقایلیب 

رب یبسا  هتخیوآ و  يریـشمش  نیمز و  رد  ياهزین  اپ و  رب  ياهمیخ  اجنآ  رد  درک . لزنم  لتاقم  ینب  رـصق  رد  اـت  درک  ریـس  ماـما  نآ ، زا  سپ 
. تسا یفعج  رح  نب  هَّللادیبع  مان  هب  يدرم  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  دومرف : دوب . هداتسیا  روخآ 

هیلع ّدرف  هیلع  مّلـسف  هطاطـسفیف  هیلع  لخد  یتح  لبقأف  یفعجلا  قورـسم  نب  جاـجحلا  هل  لاـقی  هباحـصأ  نم  لـجرب  نیـسحلا  هیلإ  لـسرأف 
لاقف اهتلبق  نإ  ۀمیظع  ۀـمارک  کیلإ  يدـهأ  دـق  یلاعت  هَّللا  ّنإ  ریخلا  رحلا ! نبای  هَّللاو  یئارو  لاق : كءارو ؟ ام  هل : لاق  ّمث  مالـسلا  هَّللادـیبع 
لاقف تدهـشتسا  تلتق  نإ  ترجا و  هیدـی  نیب  تلتاق  نإف  هترـصن  یلإ  كوعدـی  یلع  نب  نیـسحلا  اذـه  جاجحلا : لاـق  كاذاـم ؟ هَّللادـیبع :

ّالإ راصنأ  ۀعیـش و ال  اهیف  هل  سیل  هنإف  هرـصنأ  اهیف ال  انأ  نیـسحلا و  اهلخدی  نأ  ۀفاخم  ّالإ  ۀفوکلا  نم  تجرخ  ام  جاجح ! ای  هَّللاو  هَّللادـیبع :
نیـسحلا ماقف  هربخأ  نیـسحلا و  یلا  جاجحلا  ءاجف  لاق : کلذـب . هربخأ  هیلإ و  عجراف  مهنم ، هَّللا  مصع  نم  اـّلإ  اـهفرخز  ایندـلا و  یلإ  اولاـم 

هیف نیـسحلا  سلجأ  سلجملا و  ردـص  نع  رحلا  نب  هَّللادـیبع  بثو  هیلع  لخد  املف  هناوخإ  هتیب و  لهأ  نم  ۀـعامج  یف  هیلإ  راص  ّمث  لـعتناف 
نأ یلع  نوعمتجم  مهنأ  ینوربـخأ  یلإ و  اوـبتک  اذـه  مکرـصم  لـهأ  نإـف  رحلا ! نباـی  دـعب  اـمأ  لاـق : ّمث  هیلع  ینثأ  نیـسحلا و  هَّللا  دـمحف 

ینود نم  اوموقی  نأ  ینورصنی و 
داد و باوج  هَّللادـیبع  درک . مالـس  تفر و  هَّللادـیبع  همیخ  هب  وا  داتـسرف . وا  دزن  یفعج  قورـسم  نب  جاجح  مان  هب  ار  شنارای  زا  یکی  ماما 
؟ ار زیچ  هچ  تفگ : هَّللادیبع  تسا . هدرک  هیده  وت  هب  یگرزب  تمارک  دنوادخ  يریذـپب  رگا  یبوخ ، ریخ و  تفگ : جاجح  ربخ ؟ هچ  تفگ :
. یتسه دیهـش  يوش  هتـشک  رگا  يربیم و  شاداپ  یگنجب  وا  ربارب  رد  رگا  دـبلطیم . يرای  هب  ار  وت  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نیـسح  تفگ :

مناوتن مشاب و  اجنآ  نم  دیایب و  نیـسح  مدیـسرتیم  هک  نیا  يارب  طقف  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  دنگوس  ادـخ  هب  جاجح ! يا  تفگ : هَّللادـیبع 
هدرک ناشظفح  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  دناهدرک  شوخ  لد  نآ  قرب  قرز و  ایند و  هب  همه  درادن . يروای  وریپ و  هفوک  رد  منک . شايرای 

دیشوپ ار  شیاهشفک  تساخرب و  ماما  تفگزاب . ار  ربخ  هدمآ ، مالـسلا  هیلعماما  دزن  جاجح  هدب . ربخ  وا  هب  ار  بلطم  نیا  درگرب و  تسا .
رد ماما  تساـخرب و  سلجم  يـالاب  زا  هَّللادـیبع  دـش ، وا  همیخ  دراو  نوچ  تفر . هَّللادـیبع  يوس  شناردارب  هداوناـخ و  زا  یهورگ  هارمه  و 

قافتا مايرای  رب  دنتفگ  دنتشون و  همان  نم  هب  امش  رهش  مدرم  ّرح ! دنزرف  يا  دومرف : تفگ و  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و  سپ  تسـشن ؛ اجنآ 
دق مهنأل  اومعز  ام  یلع  رمألا  يرأ  تسل  تمدقف و  مهیلع  مودقلا  ینولأس  يودـع و  اولتاقی  نأ  دـننک و  عافد  نم  زا  دنرـضاح  دـناهدرک و 
ّنإ رحلا ! نبای  ۀیواعم . نب  دیزیل  نیعیابم  دایز  نب  هَّللادـیبع  ۀـناجرم  نبا  یلع  اوعمجأ  هتعیـش و  لیقع و  نب  ملـسم  یمع  نبا  لتق  یلع  اوناعأ 

كوعدأ بونذلا  نم  کیلع  ام  لسغت  ۀبوت  یلإ  كوعدأ  ینإ  ۀیلاخلا و  مایألا  یف  بونذلا  نم  تفلـسأ  تبـسک و  امب  كذخاؤم  یلاعت  هَّللا 
یناوعأ نم  تنک  ملظلاب  انبکر  انقح و  انعنم  نإ  هانلبق و  کلذ و  یلع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  اندـمح  انقح  انیطعا  نإف  تیبلا  لهأ  انترـصن  یلإ 

. ّقحلا بلط  یلع 
نبای نکل  كّودـع و  یلع  مهّدـشأ  نم  انأ  تنکل  کعم  نولتاقی  راصنأ  ۀعیـش و  کل  ۀـفوکلاب  ناک  ول  هَّللا ! لوسر  نبای  هَّللادـیبع : هل  لاقف 
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هذه ریغ  ینم  بلطت  نأ  هَّللا ! لوسر  نبای  هَّللا  كدشنأف  ۀـیما  ینب  فویـس  نم  ًافوخ  مهلزانم  اومزل  دـق  ۀـفوکلاب  کتعیـش  تیأر  هَّللا ! لوسر 
انأ طق و  تبلط  هتقحل و ال  دق  ّالإ و  طق  ائیش  اهیلع  تبلط  ام  ینإ  هَّللاوف  ۀقحلملا  هذه  یسرف  کیلإ  ذخ  هیلع  ردقأ  امب  کیساوا  انأ  ۀلزنملا و 

. توملا ضایح  هتقذأ  ّالإ  ائیش  هب  تبرض  ام  هَّللاوف  اذه  یفیس  ذخ  تکرداف و  اهیلع 
رد نانآ  نوچ  منیبیمن . دنتفگیم  هک  نانچ  نآ  ار  عاضوا  یلو  مدـمآ ؛ مه  نم  مورب ، اهنآ  شیپ  دنتـساوخ  نم  زا  دنـشکب . ار  منانمـشد  و 

عمج وا  رود  هدرک ، قافتا  دایز  نب  هَّللادیبع  هناجرم ، رسپ  يرادفرط  هب  دندرک و  تکرـش  شناوریپ  لیقع و  نب  ملـسم  میومع  رـسپ  نتـشک 
نم درک . دهاوخ  هذخاؤم  تاهتـشذگ  لامعا  ناهانگ و  هب  ار  وت  یلاعت  يادخ  رح ! دنزرف  يا  دناهدرک . تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  دـناهدش و 

یلاعت كرابت و  يادـخ  دـنداد  ار  ام  قح  رگا  منکیم . توعد  تیب  لها  يرای  هب  ار  وت  دـیوشب . ار  تناهانگ  هک  مناوخیم  ياهبوت  هب  ار  وت 
، قح بلط  رب  هک  دوب  یهاوخ  یناسک  زا  وت  دندرک  متـس  ام  هب  میدـش و  عونمم  نامقح  زا  رگا  میریذـپیم و  ار  نآ  مییوگیم و  ساپـس  ار 

. ياهدرک مکمک 
تنمـشد ربارب  رد  اهنآ  نیرتتخـسرس  نم  دنگنجب ، وت  هارمه  هک  یتشاد  ینارای  ناوریپ و  هفوک  رد  رگا  هَّللالوسر ! نبای  تفگ : هَّللادـیبع 

هک مهدیم  دنگوس  ار  وت  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دناهدش  اههناخ  مزالم  نایوما  ریـشمش  سرت  زا  هک  مدید  هفوک  رد  ار  تناوریپ  نکیل  مدوب ؛
نآ رب  تقو  ره  مسق  ادخ  هب  هک  ریگب  نم  زا  ار  هقحلم »  » مبسا درک . مهاوخ  یهارمه  وت  اب  مناوت  ّدح  رد  نم  یهاوخب و  نم  زا  يرگید  زیچ 

. مدرک شدوبان  مدز  نآ  اب  ار  هچره  هک  ریگب  مه  ار  مریشمش  متفای . تسد  نآ  هب  متفر  يزیچ  لابند  متسشن و 
انل ۀجاح  الف  کسفن  یف  انیلع  تلخب  تنک  نإف  ةرصنلا  کلأسن  كانیتأ  امنإ  کفیس  کسرفل و  کتأن  مل  انإ  رحلا ! نب  ای  نیسحلا : هل  لاقف 

ۀیعاوب عمس  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  يدج  تعمس  دق  ینأل  ًادضع  نیّلضملا  ذختأ  يذلاب  نکأ  مل  کلام و  نم  ءیـش  یف 
. هلحر یلإ  راص  هدنع و  نم  نیسحلا  ماق  مث  منهج . ران  یف  ههجو  یلع  هَّللا  هّبک  مهقح  یلع  مهرصنی  مل  مث  یتیب  لهأ 

: لوقی أشنأف  هترصن  نیسحلا و  ۀبحص  نم  هتاف  ام  یلع  رحلا  نب  هَّللادیبع  مدن  و 
ایح تمد  ام  ةرسح  کل  ایأ 

یقارتلا  يردص و  نیب  ددرت 
ًالوق رصقلاب  یل  لوقی  ةادغ 
قارفلاب  مزعت  انکرتتأ و 

يرصن  لذب  بلطی  نیح  نیسح 
قاقشلا  ةوادعلا و  لهأ  یلع 

یح  بلق  فهلتلا  قلف  ولف 
قالفناب  ینم  بلقلا  ّمهل 
یسفنب  ًاموی  هتیسآ  ول  و 
قالتلا  موی  ۀمارک  تلنل 

ناج هب  تبسن  رگا  میهاوخب . يرای  وت  زا  میاهدمآ  ام  میاهدماین . وت  ریشمش  بسا و  يارب  ام  رُح ! دنزرف  يا  دومرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
هک مدینـش  هَّللالوسر  مدـج  زا  نوچ  مریگب ؛ يرای  هب  ار  ناهارمگ  هک  متـسین  یـسک  نم  میرادـن و  تلاوما  هب  يزاین  يزرویم ، لخب  دوخ 

سپس دزادنایم . منهج  شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  ادخ  دنکن ، يرای  ار  نانآ  دونشب و  ارم  تیب  لها  یهاوخ  کمک  يادن  هک  یسک  دومرف :
. تفر شاهمیخ  هب  تساخرب و  وا  شیپ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

متسه هدنز  یتقو  ات  : » دورس نینچ  دش و  نامیشپ  داد ، تسد  زا  ار  ترـضح  نآ  يرای  یهارمه و  تصرف  هک  نیا  رطاخ  هب  رح  نب  هَّللادیبع 
ییادج دـصق  ینکیم و  كرت  ار  ام  تفگ : لتاقم  ینب  رـصق  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  زور  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  ماهنیـس  بلق و  رد  ترـسح 
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یپ رد  نم  بلق  دـشاب ، هتفاکـش  ار  یـسک  بلق  ترـسح ، سوـسفا و  رگا  تشاد . قاقـش  ینمـشد و  لـها  رب  يراـی  بلط  نـم  زا  وا  يراد ؟
یسفن  هیدفت  دمحم  نبا  عم  مدرکیم . تاساوم  یهارمه و  وا  اب  زور  نآ  رگا  تسا . نتفاکش 

قالطناب  عرسأ  مث  عدوف 
ًانیسح اورصن  یلوألا  زاف  دقل 

قافنلا  ووذ  نورخآلا  باخ  و 
ریمن نب  نیـصحلل  دایز  نبا  ذفنأ  روغثلا  حـلاسملا و  دـصارملاب و  نیـسحلا  یلع  ذـخأی  نأ  دایز  نبا  یلإ  دـیزی  باتک  لصو  امل  و  ( 36 :) لاق

مدقتی نأ  یحایرلا  دیزی  نب  رحلا  یلإ  مدقت  نافح و  یلإ  ۀیناطقطقلا  نیب  ام  حلاسملا  مظنی  ۀیسداقلا و  لزنی  نأ  هتطرش  یلع  ناک  یمیمتلا و 
نیسحلا ناک  سراف و  فلأ  یف  نیصحلا  يدی  نیب 

هیلعنیسح هک  نانآ  دش ، ادج  تعرس  هب  درک و  عادو  وا  مدیسریم . گرزب  یماقم  هب  داب ، شیادف  مناج  هک  ربمایپ  دنزرف  هارمه  تمایق  رد 
(37 «.) دندش تخبدب  دندیزرو ، قافن  دندرکن و  يرای  هک  نارگید  دندش و  راگتسر  دندرک ، يرای  ار  مالسلا 

هفوک هب  مود  هداتسرف  مازعا 

نب نیصح  دایز ، نبا  دریگب ، ار  مالسلا  هیلعنیسح  هار  رس  اهزرم  اههاگساپ و  نانابهدید و  هلیـسو  هب  هک  دیـسر  دایز  نبا  هب  دیزی  همان  نوچ 
ار یحایر  دیزی  نب  ّرح  دریگب . رظن  ریز  ار  ناّفَخ  ات  هیناطقُطق  نایم  ياههار  ات  درک  مازعا  هیسداق  هب  ار  دوخ  سیلپ  هدنامرف  ( 38) یمیمت ریمن 

لهأ یلإ  رطقی  نب  هَّللادبع  ۀعاضرلا  نم  هیخأب  ثعب  دق  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نامز ، نیمه  رد  داتـسرف . نیـصح  لوارق  شیپ  ناونع  هب  مه 
. هابأ نیسحلا و  نعلاف  ربنملا  دعصا  دایز : نبا  هل  لاقف  دایز ، نبا  یلا  هذفنأ  نیصحلا و  هذخأف  ۀفوکلا .

ماقف قمر  هب  برطضی و  لعجف  رصقلا  قوف  نم  هب  یمرف  امهیوبأ  دایز و  نب  هَّللادیبع  ۀیواعم و  نب  دیزی  نعل  نیـسحلل و  اعد  ربنملا و  دعـصف 
. باذعلا نم  هیف  امم  هحیری  نأ  دارأ  هنأ  رذتعاف  کلملا  دبع  میل  هحبذف و  یمخللا  ریمع  نب  کلملا  دبع  هیلإ 

دایز نبا  داتسرف . دایز  نبا  يارب  درک و  ریگتسد  ار  وا  نیـصح  درک . مازعا  هفوک  مدرم  يوس  هب  ار  ( 39) رطُقب نب  هَّللادبع  شایعاضر  ردارب 
. دنک نعل  ار  شردپ  مالسلا و  هیلعنیسح  دور و  ربنم  يالاب  هک  تفگ  وا  هب 

يالاب زا  ار  وا  داد  روتسد  دایز  نبا  دومن . نعل  ار  ناشردپ  هَّللادیبع و  دیزی و  درک و  اعد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تفر و  ربنم  هب  رطقب  نبا 
. دیرب ار  شرـس  تفر و  وا  فرط  هب  یمَخل  ریمُع  نب  کلملادبع  هک  تشاد  یقمر  زونه  دوب و  نداد  ناج  لاح  رد  وا  دـندرک . باترپ  رـصق 

(40 .) دیشکیم باذع  نوچ  منک  شتحار  متساوخیم  تفگ : دندرک ، شنزرس  ار  وا  یتقو 
قیرطلا نع  لدـع  کلذ  لجرلا  يأر  املف  هرظتنی  فقو  نیـسحلا  ناـک  هل و  ۀـلحار  یلع  ًـالجر  یقلف  دورز  غلب  یتح  نیـسحلا  راـس  و  لاـق :

. یضم نیسحلا و  هکرتف 
هقیرط نع  لدع  لجرلا  لجرلل و  فقو  نیـسحلا  انیأر  املف  نیـسحلا  رئاسن  انک  نایدسألا : لعمـشملا  نب  رذنملا  نامیلـس و  نب  هَّللادـبع  لاق 
لیقع نب  ملسم  نأ  ربخلا  لاق : ربخلا ؟ امف  نایدسأ  نحن  و  انلق : يدسأ  لاق : لجرلا ؟ نّمم  انلقف : مالسلا  انیلع  درف  هیلع  انمّلـسف  لجرلاب  انقحل 

انیلع ّدرف  هیلع  انملسف  هانئجف  ًایسمم  ۀیبلعثلا  لزن  یتح  نیسحلا  رئاسن  انلبقأف  امهلجرأب  قوسلا  یف  نارجی  امهتیأر  التق و  دق  ةورع  نبا  یناه  و 
! ّرس ءالؤه  نودام  لاق : هباحصأ و  یلإ  انیلإ و  رظنف  ًارـس  تئـش  نإ  ۀینالع و  كانثدح  تئـش  نإ  ًاربخل  اندنع  ّنإ  هَّللا  کمحر  انلقف : مالـسلا 

هتلأسم تدرأ  معن و  لاق : کنع  لدع  سمأ و  هتلبقتسا  يذلا  بکارلا  تیأرأ  هل  انلقف 

یناه ملسم و  تداهش  ربخ 

. دنک تاقالم  وا  اب  ات  داتسیا  دید و  ار  راوسرتش  يدرم  اجنآ  رد  دیسر . دُورَز  هب  ات  داد  همادا  شهار  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  تفگ ): يوار  )
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. داد همادا  شهار  هب  دش و  فرصنم  وا  زا  مه  ماما  دنادرگ . ار  دوخ  هار  دش ، ماما  راظتنا  هجوتم  هک  درم  نآ  اّما 
: دنتفگ يدسا  لعمَشُم  نب  رذنم  يدسا و  نامیلس  نب  هَّللادبع 

مالس و میتفر و  شغارس  دادن . خساپ  ار  ماما  راظتنا  دنادرگ و  ار  دوخ  هار  درم  نآ  میدید  میدرکیم ، یهارمه  ار  مالسلا  هیلعنیسح  هک  ام 
نب یناه  لیقع و  نب  ملـسم  : » تفگ ربخ ؟ هچ  میتسه . يدـسا  مه  اـم  میتفگ : مايدـسا . تفگ : ياهلیبق ؟ مادـک  زا  میتفگ : میدرک و  لاوحا 
یط ار  هار  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  ام  دنیوگ : يدـسا  درم  ود  دـندناشکیم .» رازاب  رد  هتفرگ  ار  نانآ  ياپ  هک  میدـید  دـندش و  هتـشک  هورع 

هک میراد  يربخ  ام  میتفگ  میدرک و  لاوحا  مالـس و  میتفر  ترـضح  نآ  غارـس  درک . قارتا  اجنآ  رد  ار  بش  دیـسر و  هیبلعَث  هب  اـت  میدرک 
میتفگ تسین . يّرـس  ناشیا  نایم  رد  دومرف  درک و  شنارای  ام و  هب  یهاـگن  ماـما  مینک . ناـیب  اـفخ  رد  اـی  میئوگب و  اراکـشآ  دـیهاوخب  رگا 

هَّللاو دـقف  اـنلق : مریگب . وا  زا  يراـبخا  متـساوخیم  يرآ ، دومرف : دـیدید ؟ دـنادرگ  ار  دوخ  هار  دوب و  امـش  یکیدزن  رد  زورید  هک  يراوس 
نب ملـسم  لتق  یّتح  ۀـفوکلا  نم  جرخی  مل  ّهنأ  انثدـح  دـق  لقع و  قدـص و  يأر و  وذ  اّنم  ؤرما  وه  هتلأسم و  كانیفک  هربخ و  کل  انأربتـسا 

: انلقف ارارم . کلذ  ددری  امهیلع . هَّللا  ۀـمحر  نوعجار ، هیلإ  ّانإ  هَّلل و  انإ  لاقف : امهلجرأب . قوسلا  یف  نارجی  امهآر  ةورع و  نب  یناه  لیقع و 
فوختن لب  ۀعیش  رصان و ال  ۀفوکلاب  کل  سیل  ّهنإف  اذه . کناکم  نم  تفرـصنا  ّالإ  ۀیبصلا  ءالؤه  کتیب و  لهأ  کسفن و  یف  هَّللا  كدشنن 

لتقیأ عجرن ، هَّللاو ال  اولاق : لیقع و  ونب  ردابف  ملـسم ؟ لتق  دـقف  نورت  ام  مهل : لاقف  لـیقع  ینب  یلإ  نیـسحلا  رظنف  کـیلع . اونوکی  نأ  مهنم 
انملعف ءالؤه . دعب  شیعلا  یف  ریخ  ال  لاق : انیلع و  لبقأف  انبحاص . قاذ  ام  قوذـن  وأ  انرأث  بیـصن  یتح  عجرن  هَّللاو ال  ال  فرـصنن ؟ انبحاص و 

ول ملـسم و  لثمب  تنأ  ام  هَّللاو  ّکنإ  هباحـصأ : هل  لاقف  یلاعت  هَّللا  امکمحر  لاـقف : کـل  هَّللا  راـخ  هل : اـنلقف  ریـسملا . یلع  هیأر  مزع  دـق  ّهنأ 
. تکسف ًادحأ  کب  اولدع  کنع و ال  اولدع  ام  عرسأ و  کیلإ  اوناکل  کیلإ  ساّنلا  رظن  ۀفوکلا و  تمدق 

هفوک زا  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ  وا  دوب . میهف  وگتسار و  رظن ، بحاص  يدرف  ام و  هلیبق  زا  وا  میدیـسرپ . وا  زا  میدرک و  ار  راک  نیا  ام  میتفگ 
رب ادخ  تمحر  نوعجار ،» هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  : » دومرف ماما  دناهدناشک . رازاب  رد  ار  ناشندب  هتشک و  ار  یناه  ملسم و  تسا  هدید  دیایب ، نوریب 
زا دـیهد و  تاجن  ار  نارتخد  نیا  هداوناخ و  دوخ و  هک  میهدیم  مسق  ار  امـش  میتفگ : ام  درک . رارکت  راب  دـنچ  ار  تالمج  نیا  داـب . ناـنآ 

نانآ هب  تسیرگن و  لیقع  نادنزرف  هب  ماما  دننک . مادقا  امش  هیلع  میسرتیم  هکلب  دنتسین  امش  هعیـش  روای و  هفوک ، مدرم  نوچ  دیورب . اجنیا 
ام دوش و  هتـشک  ام  لیماف  ایآ  میدرگیمنرب . مسق  ادخ  هب  دنتفگ : هلـصافالب  لیقع  نادناخ  دینکیم ؟ هچ  تسا ، هدـش  هتـشک  ملـسم  دومرف :

اهنیا زا  سپ  دومرف : درک و  ور  يدـسا -  درم  ود  ام -  هب  ماما  میریمب . وا  دـننامه  ای  میریگب  ار  وا  ماقتنا  ات  میدرگیمنرب  زگره  میدرگرب ؟
دنادرگ و ررقم  ریخ  تیارب  ادخ  میتفگ : تسا . هار  همادا  هب  ممصم  ترـضح ، نآ  هک  میتسناد  ام  درادن . يریخ  یگدنز  یناه -  ملـسم و  - 

وت هب  تعرـسهب  دـننیبب  ار  وـت  مدرم  يورب و  هفوـک  هب  رگا  یتـسین و  ملـسم  لـثم  وـت  دـنتفگیم : وا  هـب  شناراـی  درک . اـعد  اـم  يارب  مـه  وا 
. دزن یفرح  ماما  دنوریمن . ترانک  زا  دننکیمن و  نیزگیاج  یسک  اب  ار  وت  دندنویپیم و 

ریثک قلخ  نیـسحلا  عبت  دق  ناک  رطقی و  نب  هَّللادبع  ۀعاضرلا  نم  هیخأ  لتقم  كانه  هیلع  دروف  ۀـلابز  یلإ  یهتنا  یتح  نیـسحلا  راس  ّمث  لاق :
نب ملسم  یلع  اوبثو  ۀفوکلا  لهأ  ّنإ  الأ  لاقف : ًابیطخ  مهیف  ماق  ۀلابزب  راص  املف  هل  رومألا  ۀماقتسا  نونظی  اوناک  مهنأل  اهب  ّرمی  یتلا  هایملا  نم 
مامذ اّنم  هیلع  سیل  جرح و  ریغ  نم  فرـصنیلف  فرـصنی  نأ  مکنم  ّبحأ  نمف  ۀـعاضرلا  نم  یخأ  اولتق  امهولتقف و  ةورع  نب  یناه  لـیقع و 
. ةریصب یلع  ّالإ  ناسنإ  هبحصی  نأ ال  دارأ  امنإ  ۀکم و  نم  هعم  اوءاج  نیذلا  هباحصأ  یف  یقب  یّتح  الامش  انیمی و  اوذخأ  سانلا و  قّرفتف 
ناکم اذه  ّنإ  نایدـسألا : لاقف  ۀـفوکلا  لیخن  تیأر  لاق : تربک ؟ ّمم  نیـسحلا : لاقف  ربکأ  هَّللا  هعم  ناک  نمم  لجر  لاقف  اهنم  راس  مث  لاق :

. کلذ يرأ  هَّللاو  انأ  و  لاقف : لیخلا  ناذآ  حامرلا و  ۀّنسأ  يرن  هَّللاو  الاق : هنایرت ؟ امف  نیسحلا : لاق  ۀفوکلا . لخن  هیف  يری  ام 
نیا دیسر . وا  هب  رطُقب  نب  هَّللادبع  شايریش  ردارب  ندش  هتشک  ربخ  اجنآ  رد  دیـسر . هلابز  هب  ات  دومیپیم  هار  نانچمه  مالـسلا  هیلعنیـسح 
عفن هب  عاضوا  دـندرکیم  روصت  نوچ  دـندوب ؛ هتـسویپ  وا  هب  درکیم  روبع  اجنآ  زا  ماما  هک  ییاهيدابآ  زا  يدایز  مدرم  هک  دوب  یلاح  رد 

لیقع و نب  ملسم  رب  هفوک  لها  هک  دینادب  دومرف : دناوخ و  هبطخ  نانآ  يارب  ماما  دندیـسر ، هلابز  هب  هک  یماگنه  دوب . دهاوخ  ترـضح  نآ 
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یلکـشم چـیهیب  ددرگرب ، هک  دراد  تـسود  سکره  دناهتـشک . مـه  ار  مایعاـضر  ردارب  دناهتـشک . ار  اـهنآ  هدـیروش و  هورع  نـب  یناـه 
دندنام وا  اب  یهورگ  طقف  هک  نیا  ات  دندش  هدنکارپ  تسار  پچ و  هب  مدرم  ماگنه ، نیا  رد  تسین . وا  هدـهع  رب  يزیچ  ددرگرب و  دـناوتیم 

. دشابن شهارمه  تخانش  تریصب و  نودب  یسک  تساوخیم  ماما  دندوب . هدمآ  شهارمه  هکم  زا  هک 

ّرح رکشل 

: درک ضرع  یتـفگ ؟ ریبـکت  هچ  يارب  دوـمرف : ماـما  دادرـس . ربـکا  هَّللا  يادـن  شناراـی  زا  یکی  هک  نیا  اـت  داد  همادا  دوـخ  هار  هـب  هاـگ  نآ 
سپ دومرف : ماـما  دـید . ناوتیمن  ار  هفوـک  ياـهلخن  اـجنیا  زا  دـنتفگ : ناوراـک  هارمه  يدـسا  درم  ود  نآ  مدـید . ار  هفوـک  ياهناتـسلخن 

. منیبیم نینچ  مه  نم  دومرف : ماما  مینیبیم . ار  نابسا  شوگ  اههزین و  ناکیپ  هک  ادخ  هب  دنتفگ : تسیچ ؟
نع هیلإ  لیمت  کبنج  یلإ  مسح  وذ  اذـه  یلب  الاقف : دـحاو ؟ هجوب  موقلا  لبقتـسن  اـنروهظ و  یف  هلعجنف  هیلإ  أـجلن  أـجلم  اـنل  لـهف  لاـق : مث 

. هعم انأ  راسیلا و  تاذ  هیلإ  ذخأف  دیرت  امک  وهف  هیلإ  موقلا  تقبس  نإف  كراسی 
ّنأک بیـساعیلا و  مهتنـسأ  ّنأک  انیلإ  اولدع  قیرطلا  نع  انلدع  انوأر  املف  انلدع  اهانیبتف و  لیخلا  يداوه  انیلع  تعلط  نأ  نم  عرـسأب  ناک  امف 
رحلا عم  سراف  فلأ  ءاهز  موقلا  ءاج  اهیف و  لزنف  تبرضف  ۀینبأب  نیسحلا  رمأ  و  هیلإ . مهانقبسف  مسح  يذ  یلإ  انقبتساف  ریطلا  ۀحنجأ  مهتایار 
لاقف مهفایسأ  ودلقتم  نومتعم  هباحصأ  نیسحلا و  ةریهظلا و  ّرح  یف  نیـسحلا  لباقم  هلیخ  وه و  فقو  یتح  یتأف  یمیمتلا  یحایرلا  دیزی  نب 
مهنم يری  حالسلا ال  یف  نیکاش  اوناک  اووترا و  یتح  مهوقسف  ًافیشرت . لیخلا  وفشر  ءاملا و  نم  مهوورأ  موقلا و  اوقسا  هباحصأل : نیـسحلا 
یقـس هنع و  تلزع  ًاسمخ  وأ  ًاعبرأ  وأ  ًاثالث  اهیف  ّبع  اذإف  سرفلا  نم  اهنوندـی  مث  ءاملا  نم  ساسطلا  عاصقلا و  نوؤلمی  اولبقأ  قدـحلا و  ّالإ 

. اهرخآ نع  اهوقس  یتح  رخآ 
ود نآ  میـشاب ؟ هجاوم  هورگ  نیا  اب  وربور  زا  دـشاب و  ظوفحم  نامرـس  تشپ  ات  میرب  هانپ  نآ  هب  هک  تسه  یهاگهانپ  ایآ  دیـسرپ : هاـگ  نآ 
هب ماما  یباییم . تسد  تدوصقم  هب  یـسرب ، هفوک ) رکـشل   ) ناـنآ زا  رتدوز  رگا  تساـم . تسار  فرط  هک  تسه  مُسُح » وذ  ، » هلب دـنتفگ :

. میدوب وا  اب  ام  دش و  فرحنم  تسار  بناج 
دیزی نب  رح  اب  راوس  رازه  دودـح  اب  مه  هورگ  نآ  میدرک . لزنم  دـندز و  ار  اـههمیخ  داد  روتـسد  ماـما  میتفر و  مسح  وذ  هب  رتدوز  اـم  سپ 

. دـندوب تسدهب  ریـشمش  رـس و  رب  هماـمع  شناراـی  ماـما و  دـندز . ودرا  زور  مـین  ياـمرگ  رد  ماـما  ربارب  رد  دـندمآ و  ( 41) یمیمت یحایر 
ات دـنداد  بآ  ار  ّرح  رکـشل  ماما ، ناهارمه  سپ  دـینک . باریـس  مه  ار  نابـسا  دـیهد و  بآ  ار  نانآ  دومرف : شنارای  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح 

کیدزن هدرک و  رپ  بآ  زا  ار  اهتشت  یبوچ و  ياهفرظ  دشیم ، هدید  ناشنامشچ  طقف  دندوب و  حّلسم  اپ  ات  رـس  هک  نانآ  دندش . باریس 
همه ات  دندادیم  رگید  بسا  هب  دنتفرگیم و  رب  نآ  زا  دندرکیم ، بآ  فرظ  رد  رس  راب  جنپ  ای  راهچ  هس ، نابسا  یتقو  دندروآیم . نابـسا 

. دندش باریس 
: یل لاق  شطعلا  نم  یـسرفب  یب و  ام  نیـسحلا  يأر  املف  هباحـصأ  نم  ءاج  نم  رخآ  یف  تئجف  ذـئموی  رحلا  عم  تنکف  ناعط : نب  یلع  لاـق 

لاقف ءاقـسلا  نم  ءاملا  لاس  تبرـش  املک  تلعجف  برـشا  لاقف : هتخنأف  لمجلا  خنأ  لاقف : ءاقـسلا  يدنع  ۀیوارلا  ّنأل  مهفأ  ملف  ۀـیوارلا  خـنأ 
دیزی نب  رحلا  ءیجم  ناک  و  یسرف . تیقس  تبرشف و  هفطعف  ماقف  لعفأ ؟ فیک  ردأ  مل  هفطعأ و  دارأ  هنأ  مهفأ  ملف  ءاقسلا  ثنخأ  نیـسحلا :

مهب لبقتسی  سراف  فلأ  یف  هیدی  نیب  ّرحلا  مدقی  ۀیسداقلا و  لزنی  نأ  هرمأ  ریمن و  نب  نیصحلا  ثعب  دایز  نب  هَّللادیبع  ناک  ۀیـسداقلا و  نم 
. نیسحلا

دیزینب ّرحلا  اولاق : مکدئاق ؟ نم  و  نیـسحلا : لاقف  دایز  نب  هَّللادـیبع  ریمألا  باحـصأ  نحن  اولاق : متنأ ؟ نم  موقلا ! اهیأ  نیـسحلا : لاقف  لاق :
! هَّللادبعابأای کیلع  لب  رحلا : لاق  انیلع ؟ مأ  انلأ  رح ! ای  : نیسحلا هادانف  یمیمتلا  یحایرلا 

، دید ار  مبسا  نم و  یگنشت  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  میدیـسر . هک  مدوب  وا  دارفا  نیرخآ  وزج  رح و  رکـشل  رد  نم  دیوگ : ناعط  نب  یلع 
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ار رتـش  دوـمرف : هراـبود  تسا . کـشَم »  » ياـنعم هب  هیوار  اـم  ناـبز  رد  نوـچ  مدـیمهفن  ار  نآ  ياـنعم  نم  یلو  ناـباوخب . ار  هیوار » : » تفگ
جک ار  کشم  تفگ : مالسلا  هیلعنیسح  تخیریم . کشم  زا  بآ  مدیـشونیم  بآ  یتقو  شونب ، دومرف  ( 42 .) مدرک نینچ  نم  ناباوخب و 

(43 .) مدرک باریس  ار  مبسا  مدیشون و  بآ  نم  تفرگ و  جک  ار  نآ  دش و  دنلب  شدوخ  ماما  منک . هچ  متسنادیمن  مدیمهفن و  نم  نک ،
شیپ راوس  رازه  اب  ار  ّرح  مه  نیـصح  داتـسرف و  اـجنآ  هب  ار  ریمن  نب  نیـصح  داـیز ، نبا  نوچ  دوب  هدـمآ  هیـسداق  تمـس  زا  دـیزی  نب  رح 

. دش وربور  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اب  هک  داتسرف 
هدنامرف دومرف : میتسه . دایز  نب  هَّللادیبع  ریما  ياهورین  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  دیـسرپ  رح  باحـصا  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  دیوگ : يوار 

يا وـت  هیلع  تفگ : اـم »؟ هیلع  اـی  یتـسه  اـم  فرط  ّرح ! يا  : » درک ادـص  ار  وا  ماـما  یمیمت . یحاـیر  دـیزی  نـب  رح  دـنتفگ : تـسیک ؟ اـمش 
نیـسحلا لاقف  رهظلا  ةالـص  تند  یتح  نیـسحلل  ًاقفاوم  رحلا  لزی  ملف  میظعلا . یلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةوق  ـال  لوح و  ـال  نیـسحلا : لاـقف  هَّللادـبعابا !

. یلصن یّتح  ةالصلا  مقأ  هَّللا و  کمحری  نّذأ  قورسم : نب  جاجحلل 
تنأ لب  ال ، ّرحلا : لاقف  یباحصأب ؟ یلصا  انأ  کباحصأب و  یّلصت  نأ  دیرتأ  دیزی ! نبای  رحلاب : نیسحلا  حاص  غرف  اّملف  رهظلل  جاجحلا  نّذأف 
بثو غرف  املف  ًاعیمج  نیرکسعلاب  یّلصف  ةالّصلل  نیسحلا  مّدقت  ماقأف و  مقأ  جاجحلل : لاقف  هَّللادبع ! ابأ  ای  کتالـصب  یلـصن  نحن  یلـصت و 

هَّللا و یلإ  اهمدـقا  مکیلإ  ةرذـعم  سانلا ! اهیأ  لاق : مث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  نیلعن  ءادر و  رازإ و  یف : ناک  هفیـس و  مئاق  یلع  ًائکتم  ًاـمئاق 
هنإف انیلإ  مدقأ  نأ  مکلسر  یلع  تمدق  مکبتک و  ینتتأ  یّتح  مکدلب  یلإ  مدقأ  مل  ۀیاور : یف  مکتآ و  مل  ینإ  نیملـسملا  نم  رـضح  نم  یلا 

ینوطعت نإف  مکتئج  دقف  کلذ  یلع  متنک  نإف  قحلا  يدهلا و  یلع  کب  انعمجی  نأ  هَّللا  لعلف  مامإ  انیلع  سیل 
: دومرف قورـسم  نب  جاّجَح  هب  ماما  دش . کیدزن  رهظ  زامن  ماگنه  ات  دوب  ماما  هارمه  ّرح  میظعلا . یلعلا  هَّللاب  ّالا  ةوق  لوح و ال  ال  تفگ : ماما 

. میناوخب زامن  ات  وگب  هماقا  ناذا و  دنک  تتمحر  ادخ 
ّرح منارای ؟ اب  نم  یناوخیم و  زامن  تباحـصا  اب  ایآ  دـیزی ! نبا  يا  هک  درک  ادـن  ار  ّرح  ماما ، دـش  مامت  نوچ  تفگ و  ار  رهظ  ناذا  جاّجح 
نآ اب  رکـشل  ود  داتـسیا و  شیپ  ماما  تفگ و  هماقا  وا  وگب . هماقا  دومرف : جاجح  هب  ماما  مینکیم . ادـتقا  وت  هب  اـم  هَّللادـبعابا ! يا  هن ، تفگ :

سپ دوب . هدیـشوپ  نیلعن  ابع و  نهاریپ و  هک  یلاحرد  درک  هیکت  شریـشمش  هتـسد  رب  دیـسر ، نایاپ  هب  زامن  نوچ  دـندناوخ . زامن  ترـضح 
امش ياههمان  هک  یتقو  رگم  مدماین  امش  فرط  هب  نم  ( 44 .) مهد حیضوت  ار  یبلاطم  تسا  مزال  مدرم ! يا  دومرف : درک و  ادخ  يانث  دمح و 

نومنهر تیاده  یتسرد و  رب  وت  هلیسو  هب  ار  ام  دنوادخ  تسا  دیما  میرادن . ییاوشیپ  نوچ  ایب  ام  يوس  هب   » هک دندمآ  ناتیاهکیپ  دیسر و 
نإ مکرـصم و  یلإ  مکعم  لخدأ  مکقیثاوم  مکدوهع و  نم  هب  قثأ  هیلإ و  نئمطأ  ام  ماهدـمآ ، دـیتسه  یقاب  فرح  نیا  رب  رگا  نونکا  دوش .»

(45 .) مکیلإ تئج  هنم  يذلا  ناکملا  یلإ  مکنع  تفرصنا  نیضغاب  مکیلع  یمودقل  نیهراک و  یمدقمل  متنک  اولعفت و  مل 
امهب یتأ  امهجرخأف و  نیجرخلا  یلإ  جرخا  ناعمـس ! نب  ۀـبقع  ای  نیـسحلا : لاقف  لوقت ؟ یتلا  بتکلا  هذـهب  يردـن  ام  اـنإ  هَّللاو  ّرحلا : لاـقف 

ۀفوکلا نم  درو  باتک  اذإ  لاحلا و  کلت  یلع  مهانیبف  ءالؤه  نم  انـسل  انإ  رحلا : لاقف  هیدی  نیب  بتکلا  رثنف  ۀفوکلا  لهأ  بتک  نم  نیءولمم 
ینیتأت یتح  هقرافت  یلع و ال  نب  نیـسحلاب  عجعجف  اذه  یباتک  كاتأ  اذإف  ّرح ! ای  دعب  امأ  یحایرلا : دیزی  نب  رحلا  یلإ  دایز  نب  هَّللادیبع  نم 

. مالسلاو کیلإ  يرمأ  ذافناب  یتأت  یتح  کقرافی  کمزلی و ال  نأ  یلوسر : ترمأ  دق  ینإف  هب 
باتک یلع  درو  دق  هنإ  مکحی  و  لاق : ّمث  مهاعدف  هباحصأ  تاقث  یلإ  ثعب  باتکلا  ّرحلا  أرق  املف 

زا دینکیمن و  نینچ  رگا  میآیم و  امش  رهش  هب  ناتهارمه  منک ، هیکت  نآ  رب  مشاب و  هتشاد  نانیمطا  هک  دیدنبیم  نم  اب  ینامیپ  دهع و  رگا 
. مدرگیم زاب  ماهدوب  هک  ییاج  هب  مدرگیمرب و  اجنیا  زا  دیوشیم ، تحاران  هکلب  دیراد  هارکا  مندمآ 

اههمان هاگ  نآ  روایب . ار  نیجرخ  ناعمـس ! نب  ۀبقع  يا  دومرف : ماما  میرادن . ربخ  ییوگیم  هک  ییاههمان  زا  ام  دنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : ّرح 
ّرح هب  داـیز  نبا  نآ  رد  هک  دیـسر  هفوک  زا  ياهماـن  لاـح  نیمه  رد  میتسین . اـهنیا  وزج  اـم  تفگ : ّرح  تخیر . شیوربور  دروآ و  نوریب  ار 

ار ماهداتـسرف  نم  يروایب . نم  شیپ  ار  وا  ات  وشن  ادـج  وا  زا  ریگب و  گنت  یلع  نب  نیـسح  هب  دیـسر  ماهمان  هک  یماگنه  : » دوب هتـشون  نینچ 
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(46 «.) مالسلاو ینک ، ارجا  ار  مروتسد  ات  دوشن  ادج  وت  زا  دشاب و  وت  هارمه  ات  ماهداد  نامرف 
مدقأ نأ  ینرمأی  دایز  نب  هَّللادیبع  زا  ياهمان  امش ! رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  تساوخ و  ار  دوخ  نانیمطا  دروم  نارای  دناوخ ، ار  همان  ّرح  نوچ 

ًادبأ کلذ  یلإ  ینبیجت  یسفن و ال  ینعواطت  ام  هَّللاو  هءوسی و ال  امب  نیسحلا  یلع 
: لوسرلا هل  لاقف  کما ؟ کتلکث  تئج  میف  هل : لاق  داـیز و  نبا  لوسر  یلإ  يدـنکلا  ءاثعـشلا  اـبأ  ینکی : رحلا  باحـصأ  نم  لـجر  تفتلاـف 
کـسفن و تکلهأ  کـمامإ و  کـّبر و  تیـصع  دـقل  يرمعل  ءاثعـشلا : وبأ  هل  لاـقف  يریمأ  ۀـلاسرب  تئج  یتـعیبب و  تیفو  یماـمإ و  تعطأ 

. َنوُرَْصنی ِۀَمایِْقلا ال  َمْوی  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  هَّللا : هیف  لاق  يذلا  کمامإ  مامإلا  سئبف  ًاران ، ًاراع و  هَّللاو  تبستکا 
ًامئاق بثو  هتالص  نم  فرصنا  املف  نیرکسعلاب  یّلصف  نیسحلا  مّدقت  ماقأ و  نّذأف و  ناذألاب  ًاضیأ  هنذؤم  نیسحلا  رمأف  رصعلا  ةالـص  تند  و 

مکنع هَّللا  ءاضر  نکی  هلهأل  قحلا  اوفرعت  یلاعت و  هَّللا  اوقتت  نإ  مکنإف  سانلا ! اهیأ  دعب  امأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمحف  هیمدق  یلع 
لیام هاگ  چیه  دریذپیمن و  ار  يراک  نینچ  ملد  زگره  درادن . شوخ  هک  منک  يدروخرب  مالسلا  هیلعنیـسح  اب  هک  هدیـسر  نم  هب  هَّللادیبع 

. منک نینچ  متسین 
هک تسا  يروتسد  هچ  نیا  دنیشن ، تیازع  هب  تردام  تفگ : درک و  ور  دایز  نبا  هداتـسرف  هب  ( 47) يدنک ءاثعشلاوبا  مان  هب  شنارای  زا  یکی 
هک مـسق  مناـج  هـب  تـفگ : ءاثعــشلاوبا  ماهدروآ . ار  مریما  هماـن  ماهدرک و  اـفو  ار  مـتعیب  تعاـطا و  ار  میاوـشیپ  تـفگ : کــیپ  ياهدروآ !؟

دوخ يارب  ار  منهج -  شتآ  راـن -  راـع و  مسق  ادـخ  هب  یتخادـنا و  تکـاله  هب  ار  شیوـخ  يدرک و  نایـصع  ار  دوـخ  ماـما  راـگدرورپ و 
ناـنآ اـی  مـیداد -  رارق  یناـیاوشیپ  ار  ناـنآ  دـیامرفیم : شاهراـبرد  دـنوادخ  هـک  هنوـگ  ناـمه  تـسا ، یماـما  دـب  وـت  ياوـشیپ  ياهـتفرگ .

(48 (.) دنوشیمن يرای   ) دوریمن نانآ  يرای  هب  یسک  تمایق ، زور  رد  دنناوخیم و  شتآ  تمس  هب  هک  دناینایاوشیپ - 
زا سپ  دندناوخ . زامن  ترـضح ، نآ  تماما  هب  رکـشل  ود  دـیوگ و  هماقا  ناذا و  هک  تفگ  ار  دوخ  نذؤم  ماما ، دیـسر و  رـصع  زامن  ماگنه 

ار ادخ  ياضر  دیسانشب ، شلها  يارب  ار  قح  دیشاب و  هتشاد  اوقت  رگا  مدرم ! يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  داتـسیا و  رگید  راب  زامن 
مهل و سیل  ام  نیعّدملا  ءالؤه  نم  مکیلع  رومالا  هذـه  ۀـیالوب  یلوأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مکیبن  تیب  لهأ  انإ  و  دـیاهدروآ . تسد  هب 
. مکنع تفرصنا  مکبتک  هب  تءاج  ام  فالخ  یلع  مکیأر  ناک  انقح و  متلهج  انومتهرک و  نإ  ناودعلا و  روجلا و  ملظلاب و  مکیف  نیرئاسلا 

مّـسبتف هَّللادـیبع  ریمألا  یلع  کب  مدـقن  یّتح  کقرافن  نأ ال  كانیقل  نإ  انرمأ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاق : مث  الّوأ  هب  باجأ  ام  لثمب  ّرحلا  هباجأف 
نأ ردـقی  يذـلا  ام  رظنن  یّتح  نبکریل  ءاسنلا  اولمحا  لاقف : هباحـصأ  یلإ  تفتلا  ّمث  کـلذ . نم  یندأ  توملا  دـیزی ! نب  اـی  لاـق : نیـسحلا و 

ۀفوکلا لهأ  لیخ  تمدـقتف  مهیدـیأ . نیب  ءاسنلا  اوقاس  اوفرـصنیل و  نیـسحلا  باحـصأ  بکر  ءاسنلا و  نبکرف  لاق : هباحـصأ . اذـه و  عنـصی 
: رحلا لاقف  عنصت ؟ نأ  دیرت  يذلا  ام  دیزی ! نبای  کّما  کتلکث  ّرحلاب : حاص  هفیس و  یلإ  هدیب  نیسحلا  برـضف  ریـسملا  نیب  مهنیب و  تلاحف 

ّدب ّهنأ ال  ریغ  لیبس  نم  کّما  رکذ  یلإ  یل  ام  هَّللاو  نکل  ناک و  نم  انئاک  هیلع  اهتددرل  برعلا  نم  كریغ  اهلاق  ول  هَّللادـبع ! ابأ  ای  هَّللاو  اـمأ 
. ریمألا یلإ  کب  قلطنأ  نأ  نم  یل 

يزیچ ياعدا  دنرادن -  ار  یقح  نینچ  هک  نایعدم  نیا  زا  مییامش  رب  تیالو  هب  رتراوازـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ناتربمایپ  تیب  لها  ام 
دیـسانشیمن و ار  ام  قح  دـیآیمن و  ناتـشوخ  ام  زا  رگا  دـننکیم . راتفر  امـش  اـب  روج  ملظ و  هب  هک  ناـنآ  و  تسین -  ناـشقح  هک  دـنراد 

. مدرگیم زاب  امش  دزن  زا  تسا ، ناتیاههمان  فالخرب  ناترظن 
امش ات  میوشن  ادج  وت  زا  میدرک  دروخرب  وت  اب  رگا  میراد  روتسد  ام  هَّللالوسر ! نبای  تفگ : هاگ  نآ  داد ؛ ماما  هب  ار  یلبق  خساپ  دننامه  ّرح 
رگا ینعی  تسا -  رتتحار  راک  نیا  زا  ندرم  دیزی ! دـنزرف  يا  دومرف : درک و  یمـسبت  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  میربب . هَّللادـیبع  ریما  دزن  ار 

تسیچ ریدقت  مینیبب  ات  دینک  راوس  اهبکرم  رب  ار  نانز  دومرف : درک و  شنارای  هب  ور  ماما  سپس  میوشیمن -  دایز  نبا  میلست  میوش  هتـشک 
رتشیپ ار  اـهنز  بکرم  دـندرگرب و  اـت  دـندش  راوـس  مه  ماـما  ناراـی  دـندش و  راوـس  اـهبکرم  رب  ناـنز  درک . دـنهاوخ  هچ  هورگ  نیا  و 

! ّرح يا  دز : داـیرف  درب و  ریـشمش  هب  تسد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ماـگنه ، نیا  رد  درک . عنم  ناـنآ  نتفر  زا  هفوک  رکـشل  یلو  دنداتـسرف 
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لثم تفگیم  رگید  یـسک  ار  نخـس  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هَّللادـبعابا ! يا  تفگ : ّرح  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام 
. مربب ریما  دزن  ار  وت  هک  مرادن  مه  ياهراچ  یلو  مربب ، مان  ار  وت  ردام  مناوتیمن  نکیل  مدادیم ، باوج  ار  نآ 

لاقف یباحـصأ  سفنأ  یـسفن و  بهذت  وأ  کقرافا  ال  ( 49) هَّللاو نذا  رحلا : هل  لاقف  یـسفن  بهذـت  وأ  کعبتأ  هَّللاو ال  نذا  نیـسحلا : لاقف 
: رحلا لاقف  کنم  قلخلا  تحرأ  کتلتق  نإ  دایز و  نبا  یلإ  یسأر  تلمح  ینتلتق  نإف  یلإ  زربا  یباحصأ و  کباحصأ و  نذإ  رذف  نیـسحلا :

ینأ ریغ  كرمأ  نم  ءیـشب  هَّللا  ینیلتبی  نأ  هراک  هَّللاو  انأ  ریمـألا و  یلع  کـب  مدـقأ  وأ  کـقرافا  ـال  نأ  ترما  اـمنإ  کـلاتقب و  رمؤا  مل  ینإ 
فئاخل هَّللاو  ینإ  كّدج و  ۀعافـش  وجری  وه  ّالإ و  ۀّمالا  هذه  نم  دحأ  ۀمایقلا  یفاوی  ام  ّهنأ  ملعأ  انأ  کیلإ و  تجرخ  موقلا و  ۀعیب  تذـخأ 

ریغ ذخ  نکل  اذه و  یتقو  یف  ۀـفوکلا  یلإ  عوجرلا  یلع  ردـقأ  تسلف  هَّللادـبع ! ابأ  ای  انأ  نکل  و  ةرخآلا . اینّدـلا و  رـسخأ  نأ  کتلتاق  انأ  نإ 
لاـقف کـسفن  یف  هَّللا  كدـشنا  اـنأ  هیلع و  ردـقأ  ملف  قـیرطلا  ینفلاـخ  نیـسحلا  ّنأ  ریمـألا : یلإ  بتکأ  یّتـح  تئـش  ثیح  ضما  وقـیرطلا 

!؟ لوتقم ینأب  ینربخت  ّکنأک  نیسحلا :
يردأ ال  نیسحلا : لاقف  تئج . ثیح  نم  عجرت  نأ  ّالإ  کلذ  یف  کشأ  ال  هَّللادبع ! ابأ  ای  معن  هل  لاقف 

. دش مهاوخن  ادج  وت  زا  منارای  دوخ و  ندش  هتشک  تمیق  هب  مه  نم  تفگ : ّرح  دمآ . مهاوخن  وت  لابند  موش ، هتـشک  رگا  یتح  دومرف : ماما 
ار وت  نم  رگا  ربب و  دایز  نبا  يارب  ار  مرـس  یتشک  ارم  رگا  میگنجب . مینک و  اـهر  ار  رگیدـکی  ناراـی  تسا  روط  نیا  هک  لاـح  دومرف : ماـما 
مربب و ریما  دزن  ار  وت  ای  مشاب  تهارمه  مرومأم  طقف  مرادـن . گـنج  روتـسد  نم  تفگ : ّرح  دـش . دـنهاوخ  هدوسآ  تتـسد  زا  مدرم  متـشک 
رد ناملسم  تما  همه  هک  منادیم  ماهدمآ و  وت  يوس  هب  و  ( 50) هدش مزلم  متعیب  مکح  هب  نم  دنک . التبم  وت  راک  هب  ارم  ادخ  مرادن  تسود 

مدرگرب هفوک  هب  مناوـتیمن  نم  ( 51 .) مشاب هرخآلا  اینّدلا و  رـسخ  مگنجب  وت  اب  رگا  مسرتیم  دنراد . وت  ّدج  تعافـش  هب  دـیما  تمایق ، زور 
تفر يرگید  هار  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  هک  مسیونب  هَّللادیبع  هب  ات  يورب  یهاوخیم  اج  ره  يریگ و  شیپ  رد  يرگید  هار  یناوتیم  وت  یلو 
ندش هتـشک  ربخ  دومرف : ماما  يزادناین . رطخ  هب  ار  تناج  هک  مهدیم  مسق  ار  وت  نم  تفگ : ماما  هب  هاگ  نآ  مرادن . یـسرتسد  نآ  هب  نم  و 

؟ یهدیم ارم 
سوألا وخأ  لاق  امک  کل  لوقأ  ینکل  کل و  لوقأ  ام  منادیمن  دومرف : ماـما  يدرگرب . هک  نیا  رگم  دوشیم ، نینچ  منئمطم  هلب  تفگ : ّرح 

: هل لاقف  لوتقم  کنإف  بهذت ؟ نیأ  لاق : هیقل و  نیح  هّمع  نبا  هفّوخف  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ةرصن  دیری  وه  و 
یتفلا  یلع  راع  توملاب  امف  یضمأس  [ 1]

ًاملسم دهاج  ًاقح و  يون  ام  اذإ 
هسفنب  نیحلاصلا  لاجرلا  یساو  و  [ 2]

ًامرجم فلاخ  ًامومذم و  قراف  و 
اهءاقب دیرا  یسفن ال  مّدقا  [ 3]

امرمرع لازنلا  یف  ًاسیمخ  یقلتل 
ملا  مل  ّتم  نإ  ممذا و  مل  تشع  نإف  [ 4]

امغرت شیعت و  نأ  ًالذ  کب  یفک 
لوسر نبای  انأ  یئاطلا : يدع  نب  حامرطلا  لاقف  ةداجلا ؟ ریغ  یلع  قیرطلا  ربخی  دـحأ  مکیف  له  لاقف : هباحـصأ  یلع  نیـسحلا  لبقأ  مث  لاق :

: لوقی زجتری و  حامرطلا  لعج  هباحصأ و  نیسحلا و  هعبتا  حامرطلا و  راسف  انیدیأ  نیب  نذإ  رسف  نیسحلا : لاقف  قیرطلا  ربخأ  هَّللا !
گرم زا  ار  وا  شیومع  رـسپ  هک  هاـگ  نآ  ادـخ و  لوسر  يراـی  ماـگنه  یـسوا  درم  هک  میوگیم  ار  ینخـس  یلو  مهد ، وت  هب  یخـساپ  هچ 

: تفگ دناسرتیم ،
يراکادف اب  ار  حلاص  نامدرم  - 2 دنک . داهج  یناملسم  لاح  اب  دشاب و  قح  وا  دصق  یتقو  تسین ، گنن  درمناوج  يارب  گرم  موریم و  - 1
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زور رد  ات  مهاوخیمن  ار  شیاقب  منکیم و  اهر  ار  مناـج  - 3 دـنک . تفلاخم  ناراک  هانگ  اب  هدرک  كرت  ار  تسپ  دارفا  دـهد و  يرای  دوخ 
نآ تلذ  نوچ  دوب ؛ دهاوخن  یشنزرس  مدش  هتـشک  رگا  دش و  مهاوخن  یتمذم  مدنام  هدنز  رگا  - 4 دنک . تاقالم  ار  نیگنس  يرکشل  دربن ،

. دشاب كاخ  رب  تاینیب  یلو  ینک  یگدنز  هک  تسا 
ماما مدلب . نم  تفگ : یئاط  يدع  نب  حاّمِرِط  تسه ؟ دلب  ار  یفارحنا )  ) یلصا ریغ  هار  امـش  زا  یـسک  ایآ  دومرف : درک و  ور  شنارای  هب  ماما 

(52 :) دناوخیم مه  ار  زجر  نیا  درک و  نینچ  حاّمرط  ورب . ولج  سپ  دومرف :
يرجز  نم  يرعذت  ال  یتقان ! ای  [ 1]

رجفلا عولط  لبق  انب  ضما  و 
رفس ریخ  نایتف و  ریخب  [ 2]

رخفلا لهأ  هَّللا  لوسر  لآ 
ّرغلا هوجولا  ضیبلا  ةداّسلا  [ 3]

رمسلا حامرلاب  نینعاطلا 
رتبلا حافصلاب  نیبراضلا  و  [ 4]

رجنلا میرکب  یلحت  یتح 
ردصلا بیحرلا  ّرحلا  دجاملا  [ 5]

رمأ ریخل  هَّللا  هب  یتأ 
رهّدلا ءاقب  هَّللا  هرمع  [ 6]
رکذلا تابیط  نم  هداز  و 

ّرضلا ًاعم و  عفنلا  کلام  ای  [ 7]
رصنلاب يدیس  ًانیسح  دیأ 

رفکلا ایاقب  نم  ةاغطلا  یلع  [ 8]
رخص لیلس  نینیعللا  ینعأ 

رهعلا نبا  رهاعلا  دایز  نبا  و  [ 9]
ربلا وذ  هب  ّبر  ای  تنأف 

. ناسرب باتفآ  زا  شیپ  ار  ام  سرتن و  مناریم  ار  وت  هک  نیا  زا  نم ! رتش  يا  - 1
. دنتسه رخف  تمظع و  لها  ربمایپ و  نادناخ  هک  نارفسمه  نیرتهب  نادرمناوج و  نیرتهب  هارمه  - 2

. دنگنجیم هدنوشاهر )  ) زیت ياههزین  اب  هک  رظنم  شوخ  يور  دیفس  ناگرزب  - 3
. يوش هتسارآ  فیرش ، یبسن  بسح و  هب  ات ) نک  نینچ  . ) دننزیم هبرض  هدنّرب ، ياهریمشمش  اب  و  - 4

. تسا هدروآ  راک  نیرتهب  يارب  ار  وا  ادخ  هک  هنیس  هداشگ  هدازآ  راوگرزب  - 5
. دیازفیب شایمان  شوخ  رب  درادب و  هدنز  ار  وا  ادخ  تسه  راگزور  ات  - 6

. امن يرای  يزوریپ  اب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  نم  ياقآ  ررض ! عفن و  بحاص  يادخ  يا  - 7
. نایفسوبا لسن  زا  ناگدش  تنعل  ینعی  دنتسه  رفک  يایاقب  زا  هک  ینایغاط  رب  - 8

(53 .) ياهدننک ناسحا  مالسلا  هیلعنیسح  رب  وت  ادخ ! يا  هدازانز . راک  دب  دایز  نبا  و  - 9
نیـسحلا و رمأ  یف  همولی  رحلا  یلإ  دایز  نب  هَّللادـیبع  نم  باتک  دروف  تاناجهلا . بیذـع  یلإ  لـصو  یتح  نیـسحلا  رـسایتف  مثعأ : نبا  لاـق 
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: نیسحلا هل  لاقف  ریسملا . نم  هعنم  هشیج و  یف  ًاضیأ  هضراع  دق  ّرحلا  اذإ  تاناجهلا و  بیذع  ءارو  نم  نیسحلا  حبصأف  هیلع  قییضتلاب  هرمأی 
اذه نکل  و  هَّللا ! لوسر  نب  ای  تقدص  ّرحلا : لاقف  کتروشم ؟ انلبق  انذخأف و  قیرطلا  ریغ  یلع  ذخأن  نأ  انترمأ  دق  تسلأ  كاهد ؟ ام  کلیو 
. ۀیرضاغلا وأ  يونین  ۀیرقب  لزنن  نذإ  انرذف  نیسحلا : لاق  کیلع . قییضتلاب  ینرمأی  كرمأ و  یف  ینفعضی  ینبنؤی و  یلع  درو  ریمألا  باتک 

ال رحلا : لاق  ۀیاور : یف  و  کلذب . ینذخاؤی  ینبلاطی و  ًانیع  یلع  دایز  نبا  لعج  دـقف  کلذ  عیطتـسأ  هَّللادـبع ال  ابأ  ای  هَّللاو  ال  رحلا : هل  لاقف 
: یلجبلا نیقلا  نب  ریهز  هل  لاقی  هباحصأ  نم  لجر  نیسحلل  لاقف  یلع . ًانیع  هثعب  امنإ  یعم و  دایز  نبا  لوسر  اذه  کلذ و  عیطتسأ  ام  هَّللاو 

ماما ندرک  فقوتم  روتسد 

رد ار  وا  هک  دیـسر  ّرح  هب  دایز  نبا  زا  ياهمان  ماـگنه  نیا  رد  دیـسر . تاـناجِه  بیذُـع  هب  اـت  دـنار  پچ  تمـس  هب  ماـما  مثعا ، نبا  هتفگ  هب 
اب ّرح  دیسر و  تاناجه  بیذع  تشپ  زا  ماما  دادیم . روتسد  يریگ  تخس  هب  ار  وا  هدرک و  شنزرس  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  اب  شدروخرب 

هتفگن ایآ  هدمآ ؟ شیپ  هچ  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  ماما  تشادزاب . یعرف  هار  رب  نتفر  زا  ار  وا  دش و  رهاظ  ترـضح  نآ  ربارب  رد  شرکـشل 
هدـمآ ریما  زا  ياهمان  اما  هَّللالوسر ؛ نبای  ییوگیم  تسرد  تفگ  ّرح  میتسب ؟ راک  هب  ار  وت  نخـس  مه  اـم  میورب و  ار  یلـصا  ریغ  هار  يدوب 
. میورب هیرضاغ  ای  اونین  ياتسور  هب  راذگب  سپ  دومرف : ماما  تسا . هداد  ار  وت  هب  تبسن  يریگ  تخس  روتسد  هدرک و  شنزرس  ارم  هک 

دـنک و شرازگ  ارم  راک  هک  هدرامگ  سوساج  نم  يارب  دایز  نبا  نوچ  مهدـب ، ياهزاجا  نینچ  مناوتیمن  نم  هَّللادـبعابا ! يا  هن  تفگ : ّرح 
ًانمـض تسا و  نم  هارمه  داـیز  نبا  هداتـسرف  نوچ  مناوتیمن  تفگ : ّرح  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دـیامن . ماهذـخاؤم  فلخت  تروـص  رد 

: تفگ وا  هب  یلجب  نیق  نب  ریهُز  ماما ، نارای  زا  یکی  تسه . مه  سوساج 
ای تقدص  نیـسحلا : هل  لاقف  اذه  دعب  مهعم  انیتأی  نم  لاتق  نم  انیلع  نوهأ  ۀعاسلا  مهایإ  انلاتق  ّنإف  موقلا  ءالؤه  لتاقن  انرذ  هَّللا ! لوسر  نبای 

. ینوأدبی یتح  لاتقلاب  مهأدبأل  تنک  ام  نکل  و  ریهز !
انیع تعمدف  مهیلع . هَّللاب  انعتـسا  مهانلتاق و  انولتاق  نإف  کلانه  نوکنف  تارفلا  ئطاش  یلع  اهنإف  ءالبرکب  لزنن  یتح  انب  رـسف  ریهز : هل  لاقف 

. ءالبلا برکلا و  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهّللا ! لاق : ءالبرک و  رکذ  نیح  نیسحلا 
. سراف فلأ  مه  نیذلا  هدنج  یف  هءاذح  ّرحلا  لزن  کلذ و  هعضوم  یف  نیسحلا  لزن  و 

: هیأر ě̠� هنأ نظی  نّمم  ۀفوکلا  فارشأ  یلإ  بتک  ضایب و  ةاودب و  نیسحلا  اعد  و 
ۀعامج لاو و  نب  هَّللادبع  داّدش و  نبا  ۀعافر  ۀـبجن و  نب  بیـسملا  درـص و  نب  نامیلـس  یلإ  یلع  نب  نیـسحلا  نم  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 

: هتایح یف  لاق  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ّنأ  متملع  دقف  دعب  امأ  نینمؤملا 
! ریهز دومرف : ماما  دـش . دـنهاوخ  دایز  ًادـعب  یلو  تسا ، رتتحار  نآلا  اهنآ  اب  دربن  نوچ  میگنجب  هورگ  نیا  اب  هدـب  هزاجا  هَّللالوسر ! نبای 

. دننک زاغآ  اهنآ  هک  نآ  رگم  منک  عورش  ار  گنج  مهاوخیمن  نم  اما  ییوگیم  تسرد 
. میهاوخیم کمک  دـنوادخ  زا  میگنجیم و  دـندیگنج  ام  اب  رگا  تسا و  تارف  رانک  رب  هک  مینک  قارتا  البرک  رد  میورب  سپ  تفگ : ریهز 

نامه رد  ترـضح  نآ  مربیم . هانپ  وت  هب  الب  و  هودـنا )  ) برک زا  نم  ایادـخ ! دومرف : دـش و  يراج  ماما  کشا  دـش ، هدرب  البرک  ماـن  یتقو 
(54 .) دمآ دورف  يرفن  رازه  يرکشل  اب  شربارب  رد  مه  ّرح  دمآ و  دورف  لحم 

: تشون نینچ  دنتسه  وا  اب  درکیم  رکف  هک  هفوک  لها  فارشا  زا  هتسد  نآ  يارب  تساوخ و  یتاود  ذغاک و  ماما 
. نانمؤم هورگ  لاو و  نب  هَّللادـبع  داّدَـش ، نب  ۀـعافِر  هبََجن ، نب  بیـسم  درـص ، نب  نامیلـس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحّرلا . نمحّرلا  هَّللا  مسب  »

: دومرف ادخ  لوسر  هک  دینادیم 
لوقب و ال ریغی  مل  ّمث  ناودعلا  مثإلاب و  هَّللا  دابع  یف  لمعی  هَّللا  لوسر  ۀنسل  ًافلاخم  هَّللا  دهعل  ًاثکان  هَّللا  مرحل  ًالحتسم  ًارئاج  اناطلس  يأر  نم 

یف اورهظأ  نمحرلا و  ۀعاط  نع  اولوت  ناطیـشلا و  ۀعاط  اومزل  دق  موقلا  ءالؤه  ّنأ  متملع  دق  هلخدـم و  هلخدـی  نأ  هَّللا  یلع  ًاقیقح  ناک  لعف 
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لوسر نم  یتبارقل  رمألا  اذهب  ّقحأ  ینإ  هلالح و  اومّرح  هَّللا و  مارح  اّولحأ  ءیفلاب و  اورثأتسا  ماکحألا و  دودحلا و  اولطع  داسفلا و  ضرألا 
دقف مکتعیبب  یل  متیفو  نإف  ینولذـخت  ینوملـست و ال  مکنأ ال  مکتعیبب  مکلـسر  یلع  تمدـق  مکبتک و  ینتتأ  دـق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

مکدوهع متضقن  اولعفت و  مل  نإ  ةوسا و  یب  مکلف  مکدالوأ  مکیلهأ و  عم  يدلو  یلهأ و  مکسفنأ و  عم  یسفن  مکدشر و  مکّظح و  متبـصأ 
مکبیـصن متأطخأ و  مکّظحف  مکب  ّرتغا  نم  رورغملا  یمع و  نبا  یخأ و  یبأب و  اهومتلعف  دـقل  رکنب  مکنم  یه  اـم  يرمعلف  مکتعیب  متثکن  و 

. مالّسلا مکنع و  هَّللا  ینغیس  ِهِسْفَن و  یلَع  ُثُْکنی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  متعیض 
هب ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دنک ، تفلاخم  ربمایپ  تنس  اب  دنکشب ، ار  یهلا  دهع  دنک و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  يرئاج  ناطلـس  سک  ره 
نآ هاگیاج  هب  مه  ار  صخـش  نیا  هک  دـنادیم  دوخ  قح  دـنوادخ  درادـن ، زاب  ار  وا  رادرک ، راـتفگ و  هب  یـسک  دـنک و  مکح  يدـب  ملظ و 

يور رب  دننادرگيور . نامحر  يادخ  تعاط  زا  دنربیم و  نامرف  ناطیـش  زا  هیما ) ینب   ) هورگ نیا  هک  دـینادیم  و  دـنک . دراو  رئاج  ناطلس 
ار ادـخ  مارح  دـنهدیم . صاصتخا  دوخ  هب  ار  ءیف )  ) یمومع لاوما  دـننکیم و  لیطعت  ار  یهلا  ماـکحا  دودـح و  دـننکیم و  داـسف  نیمز 
دیـسر و امـش  ياـههمان  مرتقـحم . راوازـس و  تفـالخ  هب  ادـخ  لوـسر  اـب  مایکیدزن  لـیلد  هب  نـم  دـننکیم و  مارح  ار  شلـالح  لـالح و 

دوخ دشر  هرهب و  هک  دیرادافو  دوخ  تعیب  هب  رگا  دندمآ . دینکیمن » راوخ  میلست و  ارم   » هک نومضم  نیا  رب  تعیب  يارب  امـش  ناگداتـسرف 
هدرک و ضقن  ار  دوخ  دـهع  رگا  اما  ماهوسا . ناتیارب  دوخ  ناتنادـنزرف و  هداوناخ و  اب  منادـنزرف  هداوناـخ و  میامـش و  اـب  نم  دیاهدیـسر ، ار 
، دنک دامتعا  امش  هب  هک  نآ  دیدرک . نینچ  مه  میومع  رسپ  ردارب و  ردپ و  اب  نوچ  تسین  دیعب  امـش  زا  دنگوس  مناج  هب  دیاهتـسکش ، تعیب 

«. تسا هدروخ  بیرف 
و ۀـفوکلا . دـیری  رهـسم  نب  سیق  یـضمف  ۀـفوکلا  یلإ  ریـسی  نأ  هرمأ  يوادیـصلا و  رهـسم  نب  سیق  یلإ  هعفد  همتخ و  باـتکلا و  يوط  ّمث 

نیـصحلا هیقل  ۀفوکلا  سیق  براق  املف  زوجی  نأ  ردقی  دحأ  سیلف  عراوشلا  قرطلا و  یلع  حلاسملا  دصارملا و  عضو  دـق  دایز  نبا  هَّللادـیبع 
اوذخأ ًاسیق و  اوذخأف  هباحصأ  نیصحلا  رمأ  هقزم و  ًاعیرس و  باتکلا  جرخأف  هضبقی  ّهنأب  ّسحأ  هنأک  سیق  هیلإ  رظن  املف  ینوکـسلا  ریمن  نب 

بلاط یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ۀعیش  نم  لجر  لاق : تنأ ؟ نم  دایز : نبا  هل  لاقف  هتصقب  ربخا  دایز و  نبا  یلا  هب  یتا  یتح  ًاقّزمم  باتکلا 
یلإ نیـسحلا  نم  لاق : ناک ؟ نم  یلإ  باتکلا و  اذـه  ناک  نّمم  لاقف : هیف . ام  ملعت  نأ  ًافوخ  لاق : کـعم ؟ يذـلا  باـتکلا  تقّرخ  مل  لاـقف :

وأ مهیلإ  بوتکملا  موقلا  ءالؤه  یلع  ینلدـت  یتح  ینقرافت  هَّللاو ال  لاق : دایز و  نبا  بضغف  مهءامـسأ  فرعأ  ۀـفوکلا ال  لـهأ  نم  ۀـعامج 
. ًابرإ ًابرإ  کّنعطقأل  وأ  يدی  نم  وجنتف  هاخأ  هابأ و  ًانیسح و  نعلتف  ربنملا  دعصت 

یفرط زا  تفرگ . شیپ  ار  هفوک  هار  سیق  ( 55 .) دورب هفوک  هب  دومرف  داد و  يوادیص  رهسم  نب  سیق  هب  درک و  رهم  دیچیپ و  ار  همان  هاگ  نآ 
نب نیصح  دش ، هفوک  کیدزن  سیق  نوچ  دنک . روبع  تسناوتیمن  یسک  دوب و  هداد  رارق  اههداج  اههار و  رد  هاگساپ  نابهدید و  دایز ، نبا 

هب نیـصح  درک . هراپ  دروآ و  نوریب  ار  ماـما  هماـن  ًاروف  اذـل  درک  دـهاوخ  ریگتـسد  ار  وا  هک  درک  ساـسحا  سیق  دـید ، ار  وا  ینوکـس  ریمن 
؟ یتسیک تفگ : دایز  نبا  دنتفگ . ار  وا  نایرج  دندرب و  هَّللادـیبع  شیپ  ار  وا  دـنتفای . هراپ  ار  همان  دـنتفرگ و  ار  سیق  داد  روتـسد  شیاهورین 
؟ ینک ادـیپ  عالطا  همان  رب  هک  نآ  سرت  زا  تفگ : يدرک ؟ هراپ  ار  همان  ارچ  تفگ : مالـسلا . هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  يدرم  تفگ :

دایز نبا  منادیمن . ار  اهنآ  مان  هک  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  هب  مالسلا  هیلعنیسح  زا  تفگ : دوب ؟ یسک  هچ  يوس  هب  یـسک و  هچ  زا  تفگ :
رب دـیاب  يوش  اهر  نم  گنچ  زا  یهاوخیم  رگا  هک  نآ  ای  ینک  شاف  ار  اهنآ  مان  ات  ینامیم  اـجنیا  هک  دـنگوس  تفگ : دـش و  نیگمـشخ 

. منکیم تاهعطق  هعطق  هنرگ  ینک و  نعل  ار  شردارب  ردپ و  مالسلا و  هیلعنیسح  يور و  ربنم 
ربنملا و دعـصی  مظعألا و  دجـسملا  لخدی  نأ  هَّللادیبع  رمأف  لعفأ . یناف  نعللا  امأ  مهفرعأ و  ینإف ال  مهیلإ  بوتکملا  ءالؤه  امأ  سیق : لاقف 
هیلع و ینثأ  هَّللا و  دـمحف  هیلع  ًامئاق  بثو  ربنملا و  دعـصاف  عامتـسالل  ساّنلا  عمج  دجـسملا و  لخداف  ساـّنلا  عمـست  نعلیل و  ساـنلا  عمجت 

نب دیزی  نعل  و  مالسلا ) ةالصلا و  مهیلع   ) نیسحلا نسحلا و  هیدلو  بلاط و  یبأ  نب  یلع  یلع  محرتلا  رثکأ  هتیب و  لهأ  دّمحم و  یلع  یّلص 
دایز نبا  ربخاف  اهیلع  سانلا  ّثح  نیـسحلا و  ةرـصن  یلإ  اـعد  ّمث  داـیز  نب  هَّللادـیبع  یلع  نعللا  رثکأ  مهتاـغط و  ۀـیما و  ینب  ةاـتع  ۀـیواعم و 
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. هینذا نم  هغامد  جرخ  هقنع و  تقدناف  هسأر ، ما  یلع  هب  یمر  رـصقلا و  یلعأ  دعـصاف  هالعأ  نم  یمری  رـصقلا و  هب  دعـصی  نأ  رمأف  کلذب 
ّکنإ کتمحر  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  ًامیرک و  ًالزنم  كدـنع  انتعیـشل  انل و  لعجا  مهّللا  لاق : ًایکاب و  ربعتـساف  نیـسحلا  کـلذ  غلبف 

. ریدق ءیش  ّلک  یلع 
دور و مظعا  دجسم  هب  داد  روتسد  هَّللادیبع  مهدیم . ماجنا  ار  نعل  یلو  مسانـشیمن ، هدش  هتـشون  ناشیارب  همان  هک  یناسک  اما  تفگ : سیق 

ربنم رب  ار  سیق  دندش . عمج  ندینش  يارب  مدرم  دندرک و  دجسم  دراو  ار  سیق  دنونشب . همه  ات  دنک  نعل  مدرم  عمج  رد  دیآ و  ربنم  زارف  رب 
رایسب مالسلا  مهیلعنینسح  یلع و  يارب  داتـسرف و  دورد  وا  تیب  لها  ربمایپ و  رب  تفگ و  ار  ادخ  يانث  دمح و  داتـسیا ، ربنم  رب  وا  دندرک و 

ماـما يراـی  هب  هاـگ  نآ  داتـسرف . ناوارف  نعل  داـیز  نب  هَّللادـیبع  رب  درک و  نعل  ار  هیما  ینب  ناـملاظ  هیواـعم و  نب  دـیزی  درک . تمحر  بلط 
زا دنربب و  رصق  يالاب  رب  ار  سیق  داد  روتسد  دیسر ، ربخ  دایز  نبا  هب  نوچ  درک . قیوشت  نآ  هب  ار  مدرم  درک و  توعد  مالـسلا  هیلعنیـسح 

ماما هب  ربخ  دمآ . نوریب  ششوگ  ود  زا  شزغم  تسکـش و  شندرگ  داتفا و  نیمز  رب  رـس  زا  ًاقافتا  دندرک و  نینچ  دنزادنیب . نییاپ  هب  اجنآ 
رد ناـنآ  اـم و  نیب  هد و  رارق  یمارگ  یهاـگیاج  دوخ  دزن  رد  ار  نامنایعیـش  اـم و  ایادـخ ! دوـمرف : تسیرگ و  دیـسر و  مالـسلا  هیلعنیـسح 

. ییاناوت راک  ره  رب  وت  هک  نک  عمج  تتمحر  هاگیاج 
هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  كّدج  نأ  ملعت  تنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  یلمجلا : عفان  نب  لاله  هل  لاقی  هتعیـش  نم  لجر  نیـسحلل  لاق  و  لاق :

یلحأب هنوقلی  ردغلا  هل  نورمضی  رصنلاب و  هنودعی  نوقفانم  مهنم  ناکف  ّبحأ  ناک  ام  یلا  اوعجری  نأ  هتّبحم و ال  ساّنلا  برشی  نأ  ردقی  مل 
، کلذ لثم  یف  ناک  دـق  هیلع ) هَّللا  تاولـص   ) ًایلع كابأ  ّنأ  هیلإ و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  هضبق  یّتح  لظنحلا  نم  ّرمأب  هنوفلخی  لـسعلا و  نم 
هَّللا و ۀـمحر  یلإ  یـضم  یتح  هولذـخ  هنع و  اودـعق  موق  نیقراـملا و  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  هعم  اولتاـق  هترـصن و  یلع  اوعمجأ  دـق  موقف 

هسفن ّالإ  رضی  نلف  هتعیب  علخ  هدهع و  ثکن  نمف  ۀلاحلا  کلت  لثم  یلع  هَّللا  لوسر  نبای  مویلا  تنأ  هناحیر و  هحور و  هناوضر و 

نارای يرادافو 

ادخ لوسر  تّدـج  هک  ینادیم  دوخ  وت  هَّللالوسر ! نبای  تفگ : ( 56) یلمج عفان  نب  لاله  مان  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نایعیـش  زا  یکی 
يراـی هدـعو  وا  هب  هک  دـندوب  قفاـنم  ياهدـع  دـنادرگب . تساوخیم  هچنآ  هب  ار  اـهنآ  دـنک و  بارـِشا  مدرم  لد  رد  ار  شتبحم  تسناوـتن 

هک نآ  ات  راوگان ، خـلت و  ینانخـس  رـس ، تشپ  دـنتفگیم و  لـسع  نوچ  ینانخـس  شربارب  دنتـشاد . ناـهنپ  ار  هنیک  تناـیخ و  دـندادیم و 
نیثکان و اب  شراـنک  رد  دـندرک و  قاـفتا  شايراـی  رب  یهورگ  دوب . روط  نیمه  مالـسلا  هیلعیلع  تردـپ  درک . حور  ضبق  ار  وا  دـنوادخ 

تمحر هاگیاج  تشهب و  ناوضر و  هب  هک  نآ  ات  دندرک  راوخ  ار  وا  هدرک و  یهاتوک  شايرای  زا  یهورگ  دـندیگنج و  نیقرام  نیطـساق و 
، دوخ هب  زج  دنکـشب  ار  دوخ  تعیب  دنک و  ضقن  ار  شدهع  سکره  يراد . ار  عضو  نیمه  ربمایپ ) دـنزرف  يا   ) وت مه  زورما  تسویپ . یهلا 

دناسریمن ررض 
نم انقفـشأ  ام  وه  ّالإ  هلإ  يذلا ال  هَّللاوف  ابّرغم  وأ  تئـش  نإ  ًاقّرـشم  یفاعم ، ًادـشار  هَّللا ! لوسر  نبای  انب  رـسف  هنع  نغم  یلاعت  كرابت و  هَّللاو 

. كاداع نم  يداعن  كالاو و  نم  یلاون  انرئاصب ، انتاین و  یلع  انإ  انبر و  ءاقل  انهرک  هَّللا و ال  ردق 
نیب لتاقن  نأ  کب  انیلع  یلاعت  هَّللا  ّنم  دقل  هَّللا ! لوسر  نبای  ینادمهلا : ریضخ  نب  ریرب  هل  لاقی  هباحصأ  نم  رخآ  نیـسحلل  لاق  و  ( 57 :) لاق

ام ًادغ  مهل  ٍفا  مهیبن ، تنب  نبا  اوعیـض  موق  حلفأ  الف  انل ؛ ۀـمایقلا  موی  ًاعیفـش  هَّللا  لوسر  كّدـج  نوکی  ّمث  انؤاضعأ  کیف  عطقت  کیدـی و 
. ًاریخ نیسحلا  مهازجف  نودلخم  مهیف  مه  منهج و  ران  یف  روبثلا  لیولاب و  نودانیس  نوقالی 

دمحم کیبن  ةرتع  انإ  مهّللا  لاق : ّمث  یکب  هدنع و  مهعمج  مهیلإ و  رظنف  مالکلا  اوعمس  نیح  هتیب  لهأ  هتوخإ و  نیسحلا و  دلو  جرخ  و  لاق :
اندج مرح  نع  اندرط  انجعزا و  انجرخا و  دق  هلآ  هیلع و  کتاولص 

يدوبعم هک  ییادخ  هب  دنگوس  برغ . قرـش و  هب  ربب ، یهاوخیم  وس  ره  هب  ار  ام  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  نونکا  درادن . يزاین  وا  هب  ادـخ  و 
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وت تسود  اب  هک  میتسه  یقاب  دوخ ، تریـصب  تین و  رب  میرادن و  یتهارک  گرم  زا  میرادـن و  یهلا  ردـق  اضق و  زا  یـسرت  ام  تسین ، وا  زج 
. میشاب تنمشد  ِنمشد  تسود و 

رد هک  داهن  تنم  ام  رب  دنوادخ  هَّللالوسر ! نبای  تفگ : ( 58) ینادْمَه ریَضُخ  نب  ریَُرب  مان  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  باحصا  زا  رگید  یکی 
یهورگ دابم  راگتـسر  دشاب . تمایق  زور  رد  ام  عیفـش  ادخ  لوسر  تدج  سپـس  دوش . عطق  نامندب  ياضعا  وت ، هار  رد  میگنجب و  وت  رانک 

رد يدوبان )  ) یتخبدب ترـسح و  اب  ار  اهنآ  دیـشک . دـنهاوخ  هچ  ادرف  هک  اهنآ  رب  فُا  دـندرک . عیاض  ار  ناشربمایپ  رتخد  دـنزرف  قح  هک 
. دوب دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دناوخ و  دنهاوخ  منهج  شتآ 

نوریب دندینـشیم ، ار  نانخـس  نیا  هک  وا  هداوناـخ  ناردارب و  نادـنزرف و  درک و  رکـشت  شناراـی  نانخـس  نیا  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 
. میتسه داب ، شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  دمحم  وت  ربمایپ  ترتع  ام  ایادخ ! تشاد : هضرع  سپـس  تسیرگ  درک و  عمج  ار  نانآ  ماما  دـندمآ .

هتوص یلعأب  يدان  مث  . نیملاظلا موقلایلع  انرصنا  انقحب و  انل  ذخف  مهّللا  انیلع  ۀیما  ونب  تّدعت  میدش و  هراوآ  هدنار و  نوریب  نامّدج  مرح  زا 
. لیحّرلا : هباحصأ یف 

. نیتس يدحإ و  ۀنس  نم  مرحم  نم  یناثلا  مویلا  کلذ  سیمخلا و  موی  یف  وأ  ءاعبرألا  موی  یف  ءالبرکب  لزن  یتح  کلذ  هعضوم  نم  لحر  و 
ءالبلاب اوصّحم  اذإف  مهشئاعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنسلأ  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  ساّنلا  نإف  دعب ، امأ  لاق : كانه و  هباحـصأ  بطخف 

کفـسم انلاحر و  طحم  انباکر و  خانم  انه  اه  ءالب ، برک و  عضوم  هذه  لاقف : معن  هل : اولاق  ءالبرک ؟ هذهأ  مهل : لاق  مث  ( 59 .) نونایدلا ّلق 
. انئامد

هلهأل نیسحلا  ۀمیخ  تبرض  تارفلا و  نم  ۀیحان  لاقثألا  اوطح  موقلا و  لزنف  لاق :
يادـن شباحـصا  ناـیم  رد  دـنلب  ياوآ  هب  نآ  زا  سپ  هد . ناـميرای  نارگمتـس ، رب  ناتـسب و  ار  اـم  قح  ایادـخ ! درک . ملظ  اـم  رب  هیما  ینب  و 

. دیسر البرک  هب  لاس 61  مرحم  مود  هبنشجنپ ، ای  هبنشراهچ  زور  رد  ات  ( 60) دیچوک اجنآ  زا  داد و  رس  لیحرلا 
هک اجنآ  ات  تسا . ناشنابز  هقلقل  نید  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم ، دومرف : نینچ  شباحـصا  هب  دـناوخ و  هبطخ  ـالبرک  هب  دورو  ماـگنه  ماـما 

اجنیا ایآ  دومرف : سپـس  دش . دنهاوخ  مک  ناراد  نید  دـنوش ، راچد  یتخـس  هب  هک  هاگ  نآ  یلو  دـندرگیم  نید  رود  دـخرچب  ناشیگدـنز 
نوخ نتخیر  لحم  ام و  هاگلزنم  نارتش و  هاگباوخ  اجنیا  تسا . یتخس ) هودنا و   ) الب برک و  لحم ، نیا  دومرف : يرآ . دنتفگ : تسالبرک ؟

. تسام

البرک هب  لوزن 

ینب هتوخإ و  میخ  تبرض  هتانب و  هینب و  هداوناخ و  ماما و  همیخ  ( 61 .) دنداد رارق  تارف  رانک  رد  ار  دوخ  ثاثا  هدمآ و  دورف  ماما  ناهارمه 
: لوقی هحلصی و  لعجف  يرافغلا  رذ  یبأ  یلوم  نوج  هعم  هفیس و  حلصی  هتمیخ  یف  نیسحلا  سلج  هتمیخ و  لوح  هّمع 

لیلخ  نم  کل  ٍفا  رهد  ای 
لیصألا  قارشالاب و  کل  مک 

لیتق  بلاط  بحاص و  نم 
لیدبلاب  عنقی  رهدلا ال  و 

یلیبس  کلاس  یح  لک  و 
لیحّرلا  نم  دعولا  برقأ  ام 

لیلجلا  یلا  رمألا  امنإ  و 
لیثملا  نع  ّلج  هناحبس 
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امأف یتقاط  بسح  توکـسلا  تمزل  ةربعلا و  ینتقنخ  هنم و  اهتظفحف  تایبألا  هذـه  ددری  یبأ  لعج  و  مالّـسلا : امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاـق 
نیسحلا و یلإ  اهلایذأ  رجت  تلبقأف  عزجلا  نزحلا و  اهیلع  نابف  بلقلا  ۀفیعـض  تناک  تکب و  تربعتـسا و  کلذب  تعمـس  اّملف  بنیز  یتمع 

هاتخا لاق : نیسحلا و  اهیلإ  رظنف  نیقابلا ! لامث  و  نیضاملا ! ۀفیلخ  ای  ةایحلا  ینمدعأ  توملا  تیل  ینیع  ةّرق  ای  و  یخأ ! ای  تلاق :
حالصا ار  دوخ  ریـشمش  هتـسشن و  همیخ  رد  ماما  دش . هدز  وا  رداچ  رود  شیاهومعرـسپ  ناردارب و  همیخ  دش و  هدز  شنارـسپ  نارتخد و  و 

: دناوخیم ار  راعشا  نیا  ماگنه  نیا  رد  دوب . ترضح  نآ  اب  يرافغ  رذوبا  هدرب  نوج »  » درکیم و
عناق راگزور  اما  دـنوشیم ؛ هتـشک  تناـبلاط  ناراـی و  زا  ردـق  هچ  ماـش  حبـص و  ره  رد  یتسه ! یتسود  دـب  هچ  هک  راـگزور  يا  وت  رب  فُا  »

تـسد هب  تشونرـس  تسا . کیدزن  هچ  گرم  هدعو  اما  دوریم  یهار  هب  ياهدـنز  ناسنا  ره  دریذـپب . يرگید  ياج  هب  ار  یـسک  دوشیمن 
(62 «.) درادن دننامه  هک  تسا  یهّزنم  گرزب و  يادخ 

ضغب مدرک و  ظفح  ار  راعـشا  نآ  نم  هک  يروط  هب  درک  رارکت  ار  راعـشا  نیا  راب  دنچ  مردـپ  دـیوگیم : مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع 
رب هودنا  نزح و  دوب . كزان  لد  نوچ  تسیرگ  دینش ، ار  راعـشا  یتقو  بنیز  ماهمع  اّما  مدرک ، توکـس  متقاط  بسح  هب  تفرگ . ار  میولگ 
يا مدوب  هدرم  شاک  ممشچ ! رون  ردارب و  تفگ : دیود و  مالسلا  هیلعنیسح  يوس  هب  دشیم  هدیـشک  شـسابل  هک  یلاح  رد  دش و  هریچ  وا 
لهأ نإف  ناطیشلا  کملحب  ّنبهذی  ال  مرهاوخ ! تفگ : دنکفا و  رظن  وا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناگدنامزاب . هانپ  يا  ناگتـشذگ و  نیـشناج 

؟ ینم ریخ  امه  ناذـللا  يدـج  یبأ و  نیأف  نوعجرت  هیلإ  مکحلا و  هل  ههجو  ّالإ  کلاه  ءیـش  ّلک  نوقبی  ضرألا ال  لـهأ  نوتومی و  ءامـسلا 
اهجو یلع  یشمخت  ًابیج و ال  یلع  یّقـشت  الف  تلتق  انأ  اذإ  هاتخا ! ای  کیلع  یقحب  اهل : لاق  مث  اهاّزع  ۀنـسح و  ةوسا  نمؤم  ّلکل  امهب و  یلف 

(63 .) اهردخ یلإ  اهدر  ّمث 
ای معن  لاق : توملاب  نقیأ  نم  مالک  اذـه  یخأ ! ای  تلاـق : نیـسحلا و  یلإ  تءاـج  موثلک  ما  وأ  بنیز  هتخا  کـلذ  تعمـس  اـمل  ّهنأ  يور : و 

! هالکثاو تلاقف : مانل . اطقلا  كرت  ول  هاتخا ! ای  لاقف : انّدج  مرح  یلإ  اندرف  نذإ  تلاق : هاتخا 
مکح مکح ، تسا . یناف  یهلا ، تاذ  زج  زیچ  همه  دننامیمن . هدنز  مه  نیمز  لها  دنریمیم و  نامسآ  لها  دیابرن . ار  تاییابیکـش  ناطیش 

. دنیوکین ییوگلا  نانمؤم ، همه  نم و  يارب  اهنآ  دندش ؟ هچ  دندوب  رتهب  نم  زا  هک  مدـج  ردـپ و  دـندرگیم . رب  وا  يوس  هب  همه  تسوا و 
نابیرگ نم  گوس  رد  مدش  هتـشک  یتقو  مهدیم  تدنگوس  مراد ، وت  رب  هک  یقح  هب  ناج ! رهاوخ  دومرف : سپـس  داد و  تیلـست  ار  وا  ماما 

. داتسرف شرداچ  هب  ار  وا  هاگ  نآ  شارخن . ار  دوخ  هرهچ  نزم و  كاچ 

مالسلا اهیلعبنیز  یباتیب 

یـسک نخـس  نیا  ردارب ! يا  تفگ : دمآ و  ردارب  يوس  هب  ( 64) موثلک ما  اـی  بنیز  راعـشا ، نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
ار اطق  غرم  رگا  دومرف : نادرگرب . نامدج  مرح  هب  ار  ام  سپ  تفگ : رهاوخ . يا  يرآ ، دومرف : دراد . نیقی  دوخ  گرم  ندیـسر  هب  هک  تسا 

! تبیصم نیا  رب  ياو  تفگ : رهاوخ  ( 65 .) دیباوخیم دنتشاذگیم ، دوخ  لاح  هب  شاهنایشآ  رد  هنابش 
تیبلا و لهأ  لامث  یقب  نسحلا و  یخأ  تام  ۀـمطاف و  یما  تتام  یلع و  یبأ  تام  هَّللا و  لوسر  يدـج  تام  ةاـیحلا  ینمدـعأ  توملا  تیل 

مویلا هامـساقلا ! ابأ  او  هادـمحم ! او  يداـنت : هتخا  تلعج  بویجلا و  نققـش  دودـخلا و  نمطل  ةوسنلا و  تکبف  تکب  هسفن و  یلإ  یعنی  مویلا 
یخأ تام  مویلا  هانـسح ! او  هاخأ ! او  ۀـمطاف  یما  تتام  مویلا  هامطاف  او  هاما ! او  یلع  یبأ  تام  مویلا  هایلع ! او  هاتبأ ! او  دّـمحم  يدـج  تاـم 

هَّللا ءاضقب  یضرا  هَّللا و  ءازعب  يزعت  هاتخا ! ای  لاق : اهربص و  نیسحلا و  اهازعف  هَّللادبع ! ابأ  ای  كدعب  انتعیـض  او  هانیـسح ! او  هاخأ  او  نسحلا 
قلخلا عیمج  هیلإ  يذلا  هَّللا  كرابتف  ههجو  ّالإ  کلاه  ءیـش  ّلک  نوقبی  ۀیربلا ال  عیمج  نوتومی و  ضرألا  لهأ  نوتوفی و  ءامـسلا  لهأ  نإف 

لضفأ و ینم و  ًاریخ  یخأ  یما و  یبأ و  يدج و  ناک  هاتخا ! ای  هتدارإب  مهثعبی  هتئیـشمب و  مهینفی  هتردقب و  قلخلا  قلخ  يذلا  وهف  نوعجری 
ای و  ۀمطاف ! ای  و  موثلک ! ما  ای  و  بنیز ! ای  لاق : ّمث  ۀنسح . ةوسا  هَّللا  لوسرب  نمؤم  ّلکل  کل و  یل و  ّنإ  بارتلا و  مهمـض  توملا و  اوقاذ  دق 
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. ًارجه یف  نلقت  ًاهجو و ال  یلع  نشمخت  ًابیج و ال  یلع  نققشت  الف  تلتق  انأ  اذإ  نرظنا  بابر !
هانپ دنتفر و  ایند  زا  مالسلا  مهیلعنسح  مردارب  همطاف و  مردام  یلع و  مردپ  ادخ و  لوسر  مدج  مدوبن . هدنز  دوب و  هدیسر  نم  گرم  شاک 

. دندیرد نابیرگ  دندز و  تروص  هب  یلیـس  دنتـسیرگ و  وا  اب  نانز  تسیرگ و  وا  دـهدیم . ار  شگرم  ربخ  نونکا  دوب و  یقاب  ناگدـنامزاب 
تسد زا  ار  مالسلا  مهیلعنسح  مردارب  همطاف و  مردام  یلع ، مردپ  دمحم ، مدج  زورما  ییوگ  تفگ : درک و  دای  ار  دوخ  ناینیـشیپ  هاگ  نآ 

هد تیلست  یهلا  يالست  هب  ار  دوخ  دومرف : دومن و  ربص  هب  هیصوت  داد و  الست  ار  وا  مالسلا  هیلعنیـسح  وت ! زا  سپ  ییاهنت  رب  ياو  مهدیم .
هب تاقولخم  همه  ددرگیم . كاله  یهلا ، تاذ  زج  زیچ  همه  دـنریمیم و  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  یتسار  هب  شاب . یـضار  وا  ياضق  هب  و 
يا دـنکیم . ثوعبم  دوخ ، هدارا  هب  دربیم و  ناـیم  زا  ار  اـهنآ  دوـخ ، تساوـخ  هب  هدـیرفآ و  ار  همه  هک  تسوا  دـندرگیمرب و  وا  يوـس 

ره نم و  تفرگرب و  رد  ار  نانآ  كاخ ، دندیشچ و  ار  گرم  معط  یگمه  دندوب و  نم  زا  رتهب  مردارب  مردام و  مردپ ، مگرزبردپ ، رهاوخ !
میارب مدـش  هتـشک  نم  نوچ  بابر ! يا  همطاف و  يا  موثلک ، ما  يا  بنیز ، يا  دومرف : هاـگ  نآ  مینک . یـسأت  ادـخ  لوسر  هب  دـیاب  یناملـسم 

. دییوگن دنیاشوخان  ینخس  دیشارخن و  ار  دوخ  هرهچ  دیردن و  نابیرگ 
: هتعیش نم  ناک  یئاطلا و  يدع  نب  حامرطلا  هل  لاقف  هباحصأ  یلإ  جرخ  ّمث 

لتاقم فالآ  ۀسمخ  کیدـی  نیب  میقأ  كروما و  کل  يوسا  یط و  ءایحأ  حابـصلا  لبق  ۀـلیللا  کب  غلبأ  ینأف  ةزامج  یعم  بکرت  نأ  يأرلا 
موقلا ءالؤه  ّنإ  هباحصأ : هل  لاقف  هباحصأ ؟ هتوخإ و  هلهأ و  کلهی  هسفن و  یجنی  نأ  ناسنإلا  ةءورم  نمأ  نیسحلا : هل  لاقف  کنع . نولتاقی 

(66 .) ًاریخ حامرطلا  يزج  مهلوق و  یلإ  تفتلی  ملف  ائیش  اولعفی  مل  كودجی  مل  اذإ 
داـیز نبا  بتکف  ءـالبرکب . نیـسحلا  لوزنب  هربـخی  داـیز  نبا  یلإ  بتک  نیـسحلا و  ءاذـح  هباحـصأ  یف  لزنف  دـیزی  نب  رحلا  لـبقأ  ّمـث  لاـق :

ریمخلا نم  عبـشأ  ریثولا و ال  دسوتأ  نأ ال  دیزی : نینمؤملا  ریمأ  یلإ  بتک  دـق  ءالبرک و  کلوزن  ینغلب : دـقف  نیـسح ! ای  دـعب  امأ  نیـسحلل :
. دیزی مکح  یمکح و  یلإ  عجرت  وأ  ریبخلا  فیطللاب  کقحلأ  یتح 

: تفگ ترضح  نآ  هب  دوب  شنایعیش  زا  هک  یئاط  يدع  نب  حامرط  تفر . دوخ  نارای  نایم  هب  ماما  نآ ، زا  سپ 
امش عفن  هب  ار  عاضوا  مربب و  یط  هلیبق  نایم  هب  ار  امش  دسرب  حبص  هک  نآ  زا  شیپ  ات  يوش  راوس  وردنت  یبسا  نم ، هارمه  منکیم  داهنـشیپ 

هداوناخ و دـهد و  تاجن  ار  دوخ  ناسنا ، هک  تسا  يدرمناوج  ایآ  دومرف : ماما  دـنگنجب . تربارب  رد  نز  ریـشمش  رازه  جـنپ  اـت  منک  هاربور 
درکن یهجوت  نانآ  فرح  هب  ماما  اما  دنرادن ؛ راک  یسک  هب  هورگ  نیا  دیشابن  امش  رگا  دنتفگ : باحصا  دنورب ؟ نیب  زا  شنارای  نارهاوخ و 

(67 .) درک رکشت  حاّمرِط  داهنشیپ  زا  و 
ياهمان هَّللادیبُع  سپ  تسا . هدمآ  دورف  البرک  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  تشون  دایز  نبا  هب  دز و  همیخ  ماما  ربارب  دیزی  نب  ّرح  نآ  زا  سپ 
مباوخن شوخ  هک  تسا  هتشون  نم  هب  دیزی  نینمؤملاریما  دیسر . نم  هب  البرک  رد  تندمآ  دورف  ربخ  مالسلا ! هیلعنیسح  يا  : » تشون ماما  هب 

.« یهن ندرگ  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  ای  منک  قحلم  ریبخ  فیطل و  يادخ  هب  ار  وت  هک  نیا  ات  مروخن  ریس  و 
باتکلا باوج  لوسرلا : هل  لاقف  قلاخلا  طخسب  قولخملا  ةاضرم  اورتشا  موق  حلفأ  ال  لاق : هدی و  نم  هب  یمر  نیسحلا  هأرق  هباتک و  درو  املف 

عمج ّمث  بضغلا  دشأ  بضغف  کلذب  هربخأ  دایز و  نبا  یلإ  لوسرلا  عجرف  باذعلا  ۀملک  هیلع  تقح  دـق  هنأل  يدـنع  هل  باوج  ال  هل : لاقف 
صاّقو و یبأ  نب  دعـس  نب  رمع  یلإ  تفتلاف  دحأ . هبجی  ملف  ءاش ؟ دلب  يأ  ۀیالوب  نیـسحلا  لاتق  یلوتی  مکنم  نم  سانلا  اهیأ  لاقف : هباحـصأ 

. نیسحلا رمأب  هلغش  لجأ  نم  هرّخأ  هدهع و  هاطعأ  ملیّدلا و  برحب  هرمأ  رتست و  يرلا و  هالو  هل و  دقع  دق  مایأب  کلذ  لبق  دایز  نبا  ناک 
قولخم يدونشخ  هک  یهورگ  دابم  راگتسر  : » دومرف دنکفا و  نیمز  رب  دناوخ ، ار  نآ  دیسر و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تسد  هب  همان  نوچ 

يو نوچ  تسین ، یباوج  نم  دزن  ار  وا  همان  دومرف : ترـضح  نآ  اّما  تساوخ ، ار  همان  باوج  ماما ، زا  کیپ  دناهدیزگرب ». قلاخ  مشخ  رب  ار 
عمج ار  شنایفارطا  دش و  ینابـصع  تدش  هب  هَّللادیبع  درک . شرازگ  ار  نایرج  تشگزاب و  دایز  نبا  دزن  هداتـسرف ، تسا . باذـع  قحتـسم 

يو هب  دهاوخب  هک  ار  ياهقطنم  ره  تیالو  ات  دریگ  هدهع  رب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : هدرک 
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هدرک و بوصنم  ( 68) رتشوش ير و  ییاورنامرف  هب  ار  وا  شیپ ، زور  دنچ  هک  دش  دعـس  نب  رمع  هجوتم  دشن ، مدق  شیپ  یـسک  نوچ  مهد !
ار وا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نایرج  هب  شندش  لوغـشم  لیلد  هب  اما  دوب ، هدش  رداص  مه  وا  مکح  دگنجب . ( 69) ناملید اب  دوب  هداد  روتسد 

. دوب هداتسرفن  شتیرومأم  لحم  هب 
لاتق نع  ینیفعت  نأ  ریمألا ! اهیأ  تیأر  نإ  رمع : لاقف  هَّللا  ءاش  نإ  کلمع  یلإ  ترـس  تغرف  اذإف  رمألا ، اذـهل  تنأ  دعـس ! نب  اـی  هل : لاـق  و 
لاقف كریغ  ثعبن  یتح  کلزنم  یف  سلجا  کل و  هانبتک  يذلا  اندـهع  انیلإ  ددراف  كانیفعأ  دـق  انإف  هَّللادـیبع : لاقف  ًامعنم  تلعف  نیـسحلا 

. کتلهمأ دقف  لاق : يرمأ  یف  رظنأ  یتح  مویلا  ریمألا  اهیأ  ینلهماف  دعس : نب  رمع 
هیلإ لبقأ  لعفت و  هَّللا و ال  ّقتا  هل : لوقی  هنأ  ریغ  کلذب  دـحأ  هیلع  ریـشی  الف  هب  قثی  نم  هناوخإ و  ریـشتسی  لعج  دعـس و  نب  رمع  فرـصناف 

. کمحر عطقت  کلذب و  مثأت  کنإف  نیسحلا  لاتق  یلإ  ریست  نأ  لاخ ! ای  هَّللا  كدشنا  لاقف : هتخا  نبا  وه  ۀبعش و  نب  ةریغملا  نب  ةزمح 

(70) دعس نب  رمع  تیرومأم 

راپـسهر دوخ  تیرومأم  يارب  یتشگ ، غراف  يو  راک  زا  هاگره  نک و  تکرح  مالـسلا  هیلعنیـسح  يوس  هب  تفگ : دعـس  رـسپ  هب  هَّللا  دیبُع 
وت منکیم ، فاعم  ار  وت  داد : باوج  هَّللادیبع  تسا . هتـشاذگ  تنم  نم  رب  درادب  فاعم  راک  نیا  زا  ارم  ریما  رگا  تفگ : دعـس  نب  رمع  وش .

تلهم نم  هب  ار  زورما  سپ  تفگ : رمع  مینک . رومأم  ار  يرگید  صخـش  ات  نیـشنب  تاهناخ  رد  نادرگزاب و  ام  هب  ار  ير  تیالو  نامرف  مه 
. مشیدنایب ات  هدب 

وا درک  تروشم  سک  ره  اب  یلو  تخادرپ ، شیوخ  ناهاوخکین  ناردارب و  اب  تروشم  هب  دـمآ و  نوریب  رمع  داد و  تصرف  ار  وا  دایز  نبا 
هب ار  وت ! ناـج  ییاد  تفگ : دـمآ و  يو  دزن  هبعـش ، نب  ةریغم  نب  ةزمح  شاهداز  رهاوخ  سرتب . ادـخ  زا  تفگ : دومن و  عنم  لـمع  نیا  زا  ار 

. تسا ( 71) مِحَر عطق  ادخ و  ینامرفان  نآ ، رد  هک  ورم  مالسلا  هیلعنیسح  اب  هلباقم  هب  مسق  ادخ 
هبلق یف  رمع و  تکسف  ۀمطاف . نبا  نیسحلا  مدب  هَّللا  یقلت  نأ  نم  کل  ریخ  اهلک  ضرألا  ناطلس  كایند و  کلام و  نم  تجرخ  نأل  هَّللاوف 

. هیف ام  يرلا  نم 
دق دهعلا و  تبتک  لمعلا و  اذـه  ینتیلو  دـق  ّکنإ  ریمألا  اهیأ  لاقف : رمع ؟ ای  كدـنع  ام  هل : لاقف  دایز  نب  هَّللادـیبع  یلإ  بهذ  حبـصأ  امل  و 
نب ریثک  ۀجراخ و  نب  ءامسأ  لثم  اهب  نإف  ۀفوکلا  لهأ  فارشأ  نم  يریغ  نیسحلا  لاتق  یلإ  ثعبت  یل و  هذفنت  نأ  تیأر  نإف  هب  ساّنلا  عمس 
لهأ فارشأب  ینملعت  ال  رمع ! ای  هل : لاقف  ( 72 .) رجبأ نب  راجح  یعبر و  نب  ثبش  سیق و  نبا  نمحرلا  دبع  ثعـشألا و  نب  دّمحم  باهش و 
انیلإ ددراف  ّالإ  بیرقلا و  بیبحلا  تنأف  ۀمغلا  هذـه  اّنع  تجرف  نیـسحلا و  یلإ  ترـس  نإف  ثعبأ  نأ  دـیرا  نمیف  كرمأتـسأ  ینإف ال  ۀـفوکلا 

نیسحلا و یلإ  رست  مل  نئل  دعس  نبای  هَّللاو  لاقف : دایز  نب  هَّللادیبع  بضغ  دعـس و  نب  رمع  تکـسف  کهرکن . انإف ال  کلزنم  مزلا  اندهع و 
کلام ّنبهنأل  كراد و  ّنمدهأل  کقنع و  ّنبرضأل  هءوسی  امب  هیلع  مدقت  هبرح و  لوتت 

رد ار  يادخ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  يورب ، ایند  زا  يراذگاو و  ار  اهنآ  یـشاب و  هتـشاد  ار  ایند  مامت  یهاشداپ  تنطلـس و  لام و  رگا  ادخ  هب 
تیالو ورگ  رد  لد  درک و  توکس  وا  باوج  رد  رمع  دشاب . وت  ندرگرب  مالـسلا  امهیلعهمطاف  دنزرف  نیـسح  نوخ  هک  ینک  تاقالم  یلاح 

. تشاد ير 
هماج ار  نآ  دناهدش ، هاگآ  نآ  زا  مدرم  ياهتشون و  نم  يارب  ار  ير  تیالو  هک  نونکا  تفگ : تفر و  دایز  نبا  دزن  دعب  زور  دعـس  نب  رمع 
دننام دـنرتقیال . نم  زا  هک  دنتـسه  هفوک  زا  یناگرزب  مه  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج  يارب  تسرفب . متیرومأم  يارب  ارم  ناـشوپب و  لـمع 
تسین مزال  تفگ : دایز  نبا  رجبا . نب  راجح  یعبر و  نب  ثَبَش  سیق ، نب  نمحّرلادبع  ثعشا ، نب  دمحم  باهش ، نب  ریثک  هجراخ ، نب  امسا 
لکشم نیا  يوریم و  مالسلا  هیلعنیسح  گنج  هب  رگا  متـساوخن . رظن  وت  زا  هاپـس ، هدنامرف  هرابرد  ینک و  یفرعم  نم  هب  ار  هفوک  ناگرزب 
توکـس رمع  مینکیمن . رابجا  ار  وت  ام  نیـشنب ، تاهناخ  رد  نادرگرب و  ار  ام  مکح  هنرگو  یتسه  ناـبرقم  ناتـسود و  زا  ینکیم ، لـح  ار 
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ار تندرگ  ینکن ، مهارف  ار  وا  یتحاراـن  تاـبجوم  يورن و  مالـسلا  هیلعنیـسح  اـب  گـنج  هب  رگا  تفگ : دـش و  ینابـصع  داـیز  نبا  درک و 
هازجف هَّللا  ءاش  نإ  ًادغ  هیلإ  رئاس  ینإف  رمع : لاقف  ناک  ام  انئاک  کیلع  یقبا  منکیم و ال  هرداصم  ار  تلاوما  بارخ و  ار  تاهناخ  منزیم و 

. تارفلا نیب  هنیب و  لح  نیسحلا و  مظکب  ذخ  هل : لاق  سراف و  فالآ  ۀعبرأ  هیلإ  ّمض  هاطعأ و  هلصو و  هبضغ و  هنع  يرس  ًاریخ و  هَّللادیبع 
ًالجر اعد  ءالبرک  رمع  ءاج  امل  فالآ و  ۀسمخ  لماکتف  فلا  هدنع  رحلا  ناک  ءالبرک و  یلإ  فالآ  ۀعبرأ  یف  هدـغ  نم  دعـس  نب  رمع  راسف 

هجرخأ يذلا  ام  و  عضوملا ؟ اذه  یلإ  هب  ءاج  يذـلا  ام  هلـس : نیـسحلا و  یلإ  ضما  هل : لاقف  سمحألا  سیق  نب  ةورع  هل  لاقی  هباحـصأ  نم 
؟ اهب انطوتسم  ناک  ام  دعب  ۀکم  نم 

ایاطع درک و  ینادردق  وا  زا  تشادرب و  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  دایز  نبا  ( 73 .) موشیم راپسهر  ادرف  تفگ : دعس  نبا  مراذگیمن . یقاب  ار  وت  و 
تارف وا و  نایم  ریگب و  تخـس  مالـسلا  هیلعنیـسح  رب  تفگ : تشاذـگ و  وا  رایتخا  رد  هراوس  رازه  راـهچ  هاـگ  نآ  داد . وا  هب  ییایادـه  و 

. وش لیاح 
. دش لیمکت  رفن  رازه  جنپ  دندوب ، رح  هارمه  هک  يرفن  رازه  اب  دمآ و  البرک  هب  يرفن  رازه  راهچ  يرکشل  اب  دعب  زور  دعس  نب  رمع 

هرکاذم نیتسخن 

ورب و مالسلا  هیلعنیسح  دزن  تفگ : تساوخ و  ار  ( 74) سمحا سیق  نب  ةورع  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  البرک ، هب  دورو  زا  سپ  دعس  نبا 
!؟ تسا هدنار  نوریب  هکم  زا  ار  وا  زیچ  هچ  هدمآ و  اجنیا  هب  هچ  يارب  سرپب 

ثعبف يریغ  ثعبت  نأ  تیأر  نإف  هیلإ  ریـصأ  نأ  یحتـسأل  ینإ  ینبتاکی و  نیـسحلا و  بتاکا  مویلا  لبق  تنک  ینإ  ریمألا ! اـهیأ  ةورع : لاـقف 
ۀمامث وبأ  هآر  املف  تیبلا  لهأل  ةوادعلا  دیدش  ناک  ءیش و  ههجو  دری  اعاجش ال  الطب  ًاسراف  ناک  یبعـشلا و  هَّللادبع  نب  ریثک  هل  لاقی  ًالجر 

هیلإ ماق  ّمث  لجرب  مهکتفأ  مد و  یلع  مهأرجأ  ضرألا و  لهأ  نم  سانلا  ّرش  كءاج  دق  هَّللادبع  ابأ  ای  كادف  تلعج  نیسحلل : لاق  يدئاصلا 
تفرصنا یبأ  نإ  هتملک و  ینم  عمـس  نإف  لوسر  انأ  امنإ  ۀمارک  ال و ال  لاقف : هملکت  هَّللادبع و  یبأ  یلع  لخدت  یتح  کفیـس  عض  هل : لاقف 

عجر یبعـشلا و  بضغف  قساف . لجر  کنإف  اذه  نودب  نیـسحلا  نم  ندت  دیرت و ال  امب  مّلکتو  کفیـس  مئاقب  ذخآ  ینإف  ۀمامثوبأ : هل  لاقف 
سیق نب  ةّرق  هل  لاـقی  ًـالجر  ثعبف  يریغ . هیلإ  ثعباـف  کـتلاسر  غلبأـف  نیـسحلا  نم  وندأ  نأ  ینوکرتـی  مل  مهنإ  لاـق : هربـخأ و  رمع و  یلإ 

وا ماهتشون و  همان  مالسلا  هیلعنیسح  هب  نیا  زا  شیپ  نم  ریما ! يا  تفگ : هورع  اذه ؟ نوفرعت  له  لاق : نیسحلا  هآر  فرشأ و  املف  یلظنحلا 
هَّللادـبع نب  ریثک  دعـس ، نبا  یتسرفب . ار  يرگید  صخـش  ینادـب  حالـص  رگا  مور . يو  دزن  مراد  مرـش  نونکا  تسا . هتـشاد  هبتاکم  نم  اـب 

نوچ داتسرف . تشاد -  يدیدش  ینمـشد  تیب  لها  اب  دوبن و  نادرگيور  يراک  چیه  زا  دوب و  ریلد  راکراوس و  يدرم  هک  ار -  ( 75) یبعش
رد اـهنآ  نیرتروسج  نیمز و  يور  مدرم  نیرتدـب  کـنیا  هَّللادـبعابا ! يا  موش  تیادـف  درک : ضرع  ماـما  هب  دـید  ار  وا  يدـئاص  هماـُمثوبا 
وا اب  يورب و  ماما  دزن  ات  راذـگب  نیمز  ار  تریـشمش  تفگ : تفر و  وا  فرط  هب  همامثوبا  سپ  دـیآیم . وت  يوس  هب  يرگهلیح  يزیرنوخ و 

نخـس وا  اب  درک ، شوگ  ار  مایپ  رگا  متـسه ، هداتـسرف  کی  نم  تسین . راگزاس  نم  تفارـش  اب  راـک  نیا  زگره ! تفگ : ریثک  ینک . وگتفگ 
نیا زج  وگب ، نخـس  وا  اـب  وت  مرادیم و  هگن  ار  وـت  ریـشمش  هضبق  نم  سپ  تفگ : هماـمثوبا  مدرگیم . زاـب  دـهاوخیمن ، رگا  میوـگیم و 

: تفگ تشگزاب و  دعس  نب  رمع  يوس  هب  دش و  نیگمشخ  یبعش  یتسه ! یقـساف  درم  وت  اریز  يوش ؛ کیدزن  بانج  نآ  هب  وت  مراذگیمن 
سیق نب  ةَُّرق  دعـس ، نبا  سپ  تسرفب . ار  يرگید  صخـش  منک . غالبا  ار  تماـیپ  موش و  کـیدزن  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  دنتـشاذگن  اـهنآ 

رهاـظم نب  بیبـح  لاـقف  دیـسانشیم ؟ ار  وا  اـیآ  دیـسرپ : شناراـی  زا  ترـضح  نآ  هک  دـمآیم  ماـما  يوس  هب  هُّرق  داتـسرف . ار  ( 76) یلَْظنَح
. دهـشملا اذه  دهـشی  نأ  تننظ  ام  يأرلا و  نسح  هفرعأ  تنک  ۀلظنح و  ینب  نم  ّمث  میمت  ینب  نم  لجر  اذه  هَّللا ! لوسر  نبای  معن  يدـسألا :

مل ینع  کبحاص  غلبأ  اذه  ای  نیـسحلا : هل  لاقف  دعـس  نب  رمع  ۀلاسر  هغلبأ  هیلع و  ملـسف  نیـسحلا  يدی  نیب  فقو  یتح  یلظنحلا  مّدـقت  ّمث 
تفرـصنا ینوهرک  نإف  ینولذـخی  ینورـصنی و ال  ینوعنمی و  ینوعیابیف و  مهیتآ  نأ  اذـه  مکرـصم  لهأ  یلإ  بتک  نکل  دـلبلا و  اذـه  درأ 
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. تئج ثیح  نم  مهنع 
ۀلاسرلا هذهب  تئج  یتح  كریغ  يذلا  امف  تیبلا  اذـه  لهأ  یف  يأرلا  نسح  تنأ  کب و  يدـهع  ةرق ! ای  کحیو  رهاظم : نب  بیبح  هل  لاقف 

. هب هَّللا  اناتأ  دق  يذلا  لجرلا  اذه  رصنا  اندنع و  مقأف 
باوجب هربخأف  فرـصنا  ّمث  کـلذ  یف  رظنأ  ۀـلاسرلاب و  یبحاـص  یلإ  عجرأ  نکل  هریغ و  ةرـصن  نم  ّقحأ  هترـصنل  يرمعل  یلظنحلا : لاـقف 

ریمألا یلإ  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  داـیز : نبا  یلإ  بتک  ّمث  هبرح . نم  هَّللا  ینیفاـعی  نأ  وجرـأل  ینإ  هَّللاو  هَّلل  دـمحلا  رمع : لاـقف  نیـسحلا 
نیسحلاب تلزن  ینإف  دعب  امأ  دعس : نب  رمع  نم  دایز  نبا  هَّللادیبع 

رد متـشادن  ناـمگ  متخانـشیم و  تدـیقع  نسح  هب  ار  وا  نم  تسا . هلظنح  هریت  زا  میمت ، ینب  هلیبـق  زا  وا  يرآ ، تفگ : رهاـظُم  نب  بیبـح 
يوس زا  دومرف : مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دناسر . ار  رمع  مایپ  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  دمآ و  ماما  شیپ  هّرق  دوش . رـضاح  ییاج  نینچ 
عافد نم  زا  دـننک و  تعیب  نم  اب  ات  میایب  نانآ  شیپ  هک  دنتـشون  همان  نم  يارب  نآ  مدرم  متـشادن . ار  رهـش  نیا  دـصق  نم  هک  وگب  وا  هب  نم 

. مدرگیمرب ماهدمآ ، هک  ییاج  زا  دنرادن  شوخ  ار  مندمآ  رگا  لاح  دنیامن . مايرای  دننک و 
لوحتم ار  وت  هچ  یتشاد . یبوخ  هدیقع  ربمایپ  نادناخ  هرابرد  متخانشیم  ار  وت  نم  هک  اجنآ  ات  وت ! رب  ياو  تفگ : هرق  هب  رهاظم  نب  بیبح 

. نک يرای  تسا  هدروآ  ام  يارب  دنوادخ  هک  ار  درم  نیا  نامب و  ام  دزن  ياهدش ؟ یمایپ  نینچ  لماح  هک  هدرک 
هب ار  شماغیپ  خساپ  ات  مدرگیم  زاب  شیوخ  ریما  دزن  هب  کنیا  تسا . نارگید  يرای  زا  رتراوازـس  وا  يرای  هک  مسق  مناج  هب  داد : خساپ  هّرق 
نم هَّللدـمحلا ! تفگ : رمع  دـناسر . دعـس  نب  رمع  هب  ار  ماـما  باوج  تشگزاـب و  وا  درک . مهاوـخ  رکف  هراـب  نیا  رد  هاـگ  نآ  مناـسرب ، وا 
نب هَّللادیبع  ریما  هب  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  تشون : دایز  نبا  هب  هاگ  نآ  درادب . مفاعم  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج  زا  دنوادخ  مراودـیما 
ّنأ رکذف : دلبلا  اذه  یلإ  همدقأ  امع  هلأسأ  ًالوسر  هیلإ  تثعب  ّمث  مدمآ . دورف  مالسلا  هیلعنیسح  کیدزن  نم  دعب ، اما  دعـس . نب  رمع  زا  دایز 
وأ ۀکمب  نوکیف  ءاج  ثیح  نم  فرـصنی  هنإف  هترـصن  یف  مهل  ادب  نإف  هورـصنی  هوعیابیل و  مهیلع  مودـقلا  هنولأسی  هیلإ  اولـسرأ  ۀـفوکلا  لها 

. مالسلا هیأر و  يریل  کلذب  ریمألا  ملعأ  نأ  تببحأف  نیملسملا  نم  دحاوک  نوکیف  هترمأ  دلب  يأب  نوکی 
: دشنأ ّمث  ۀعاس  هسفن  یف  رکف  هباتک  هَّللادیبع  أرق  اّملف 

هب  انبلاخم  تقلع  ذإ  نآلا 
صانم  نیح  تال  ةاجنلا و  وجری 

. ینم نیسحلا  اجن  نإ  هباذع  نم  هَّللا  یناجنأ  تاهیه ال  تاهیه ، ةاجنلا ؟ بارت  یبأ  نبا  وجریأ  لاق : ّمث 
نینمؤملا ریمأل  ۀـعیبلا  هیلع  ضرعأف  یباتک  كاتأ  اذإف  نیـسحلا  رمأ  نم  هیف  ترکذ  ام  کـباتک و  ینغلب  دـقف  دـعب ، اـمأ  رمع : یلإ  بتک  ّمث 

(77 .) مالّسلا هب و  ینتأف  ّالإ  عیاب و  لعف و  نإف  دیزی 
ات دیایب  نانآ  يوس  هب  دناهتساوخ  وا  زا  هفوک  ِمدرم  تفگ : تسا ؟ هدمآ  راید  نیا  هب  هچ  يارب  مدیسرپ  مداتـسرف و  وا  دزن  ار  یـسک  هاگ  نآ 

رهـش ره  ای  هکم  رد  ددرگیم و  زاب  هدـمآ  هک  ییاج  زا  دـناهدش ، فرـصنم  شتیامح  زا  رگا  لاـح  دـنیامن . شايراـی  دـننک و  تعیب  وا  اـب 
ات مناسرب  ریما  عالطا  هب  ار  وا  نخس  متشاد  تسود  نم  دوب . دهاوخ  ناناملسم  رگید  دننامه  دوشیم و  نکاس  یهد  روتـسد  وت  هک  يرگید 

. مالسلاو دریگب  میمصت  نآ  هرابرد 
ایآ تسین . يرارف  هار  رگید  اما  دراد ؛ ییاهر  دیما  تسا ، هدـش  دـنب  وا  هب  ام  ياههجنپ  هک  نونکا  تفگ : دـناوخ ، ار  وا  همان  هَّللادـیبُع  نوچ 

. دبای تاجن  نم  تسد  زا  مالسلا  هیلعنیسح  رگا  دنک  باذع  ارم  ادخ  تاهیه ! دراد ؟ تاجن  دیما  بارت  وبا  دنزرف 
ماهمان نوچ  مدش . علطم  يدوب ، هتفگ  مالسلا  هیلعنیسح  هرابرد  هچنآ  زا  دیسر و  متسد  هب  وت  همان  تشون : نینچ  دعس  نب  رمع  يارب  سپس 

، رواـیب نم  شیپ  ار  وا  هن ، رگا  چـیه ، هک  درک  نینچ  تفریذـپ و  رگا  نک . هضرع  وا  رب  ار  دـیزی  نینمؤـملاریما  اـب  تعیب  دیـسر ، تتـسد  هـب 
. مالّسلاو

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3261 

http://www.ghaemiyeh.com


دعـس نبا  ضرعی  مل  و  لاق : ناعتـسملا . هَّللاو  ۀـیفاعلا  لبقی  هَّللادـیبع ال  ّنإ  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإ  لاق : هأرق  رمع و  یلع  باتکلا  درو  اّملف 
. ًادبأ کلذ  یلإ  هبیجی  نیسحلا ال  نأ  ملع  هنأل  دیزی  ۀعیب  نیسحلا  یلع 

متولب دق  مکنإ  سانلا ! اهیأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمح  ربنملا و  دعصف  جرخ  ۀفوکلا و  دجسم  یف  سانلا  دایز  نب  هَّللادیبع  عمج  ّمث  لاق :
ًانـسحم ۀبیقنلا  نومیم  ۀقیرطلا ، دومحم  ةریـسلا  نسح  هومتفرع : دق  دیزی  نینمؤملا  ریمأ  اذه  نوبحت و  ام  یلع  مهومتدجوف  نایفـس  یبأ  لآ 
هرـصع یف  ۀیواعم  ناک  امک  هدهجب و  نتفلا  تئفطا  هدهع و  یلع  لبـسلا  تنمأ  دق  یتح  هقح  یف  ءاطعلا  یطعی  روغثلل  ًادـهاعتم  ۀـیعرلا  یلإ 

مکیلع و رفوا  نأ  ینرمأ  ۀئام و  ۀئام  مکقازرأ  یف  داز  دق  ۀمارکلاب و  مهدـیزی  لاومألاب و  مهینغی  ودابعلا  مرکی  هرثأ : یف  دـیزی  هنبا  کلذـک 
. اوعیطأ هل و  اوعمساف  یلع  نب  نیسحلا  هودع  برح  یلإ  اوجرخت  نأ  مکرمآ 

دعـس نبا  دـنک . کمک  ادـخ  دریذـپیمن و  ار  تیفاع  هَّللادـیبع  نوعجار ، هیلا  انا  هَّلل و  انا  تفگ : دیـسر ، دعـس  نب  رمع  تسد  هب  همان  یتقو 
. تفریذپ دهاوخن  ار  نآ  ماما  هاگ  چیه  تسنادیم  اریز  درکن ، داهنشیپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ار  دیزی  اب  تعیب 

البرک هب  نایفوک  لیسگ 

ار نایفس  وبا  نادناخ  امش  مدرم ! يا  تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  تفر و  ربنم  هب  درک و  عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  دایز  نبا  نآ  زا  سپ 
، دراد هدیدنـسپ  یـشور  دیـسانشیم . ار  وا  هک  تسا  دـیزی  نینمؤملاریما  نیا  دـیتفای . دـیراد ، تسود  هک  روط  ناـمه  ار  ناـنآ  دـیدومزآ و 
هک یـسک  هب  ار  ایاطع  تسا ، راد  هدهع  ار  تاّدـح  رـس  تینما  دـنکیم و  یکین  دوخ  نادنورهـش  هب  تسا ، قالخا  شوخ  رادرک و  تسرد 

دوخ نامز  رد  هیواعم  هک  هنوگ  نآ  تسا . هدش  شوماخ  وا  تمه  هب  اههنتف  هدش و  نما  وا  دـهع  رد  اههار  هک  نآ  ات  دـهدیم ؛ تسوا ، قح 
. دشخبیم هدایز  نانآ  هب  تمارک  اب  دنکیم و  زاینیب  نداد  لوپ  اب  دزاونیم و  ار  ادخ  ناگدنب  تسوا . ورهر  دـیزی  شرـسپ  درکیم ، نینچ 

گنج هب  تسا  هداد  روتـسد  منک و  ناوارف  شـشخب  امـش  هب  هک  هداد  نامرف  نم  هب  هدرک و  ربارب  دـص  ار  امـش  زا  کی  ره  ياطع  وا  نونکا 
. دیشاب ریذپ  نامرف  دیهد و  ارف  شوگ  دیورب . یلع  نب  نیسح  شنمشد 

لتق یف  هل  انوع  اونوکیل  دعـس  نب  رمع  یلإ  جورخلل  اوأـیهتی  نأ  مهیف  يداـن  مهاـطعأ و  ءاـطعلا و  ۀـسائرلا  لـهأل  عضو  ربنملا و  نم  لزن  مث 
نب دیزی  هعبتا  مث  فالآ  ۀعست  یف  رمع  راصف  فالآ  ۀعبرأ  یف  یبابـضلا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دعـس  نب  رمع  یلإ  جرخ  نم  لّوأف  نیـسحلا 

. نیفلأ یف  نالف  نب  رصن  فالآ و  ۀثالث  یف  ینزاملا  ًانالف  فالآ و  ۀعبرأ  یف  ینوکسلا  ریمن  نب  نیصحلا  نیفلأ و  یف  یبلکلا  باکر 
کضرامتب ینربخأ  یلوسر  ّنإ  هیلإ : لسرأف  ینیفعت  نأ  تیأر  نإف  لیلع  انأ  ریمألا ! اهیأ  هیلإ : لسرأ  ضرامتف و  یعبر  نب  ثبش  یلإ  ثعب  و 

، اَّنَمآ اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو  نیذلا : نم  نوکت  نأ  فاخأ  هیلع و 
تهج دعس ، نب  رمع  هب  نتـسویپ  يارب  تکرح  هدامآ  داد  روتـسد  دومن و  شـشخب  لذب و  ناگرزب ، اسؤر و  هب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگ  نآ 
راهچ اب  ( 78) یبابُض نشوجلا  يذ  نب  رِمَش  دش ، قحلم  دعـس  نب  رمع  هب  هک  یـسک  نیلوا  دنوش . مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج  رد  وا  يرای 
ریمن نب  نیـصح  رازه ، ود  اـب  یبـلک  باـکر  نب  دـیزی  وا ، زا  سپ  دیـسر . رفن  رازه  ُهن  هب  دعـس  رمع  رکـشل  نآ ، اـب  هک  ( 79) دوب ورین  رازه 

(80 .) دنتفر البرک  هب  رفن  رازه  ود  اب  نالف  نب  رصن  رازه و  هس  اب  ینزام  نالف  رازه ، راهچ  اب  ینوکس 
دایز نبا  رادب . فاعم  ارم  مرامیب ، نم  هک  داتـسرف  ماغیپ  دز و  يرامیب  هب  ار  دوخ  وا  اما  داتـسرف ، مه  ( 81) یْعبِر نب  ثَبَش  لابند  هب  دایز  نبا 
ییور ود  هک  یـشاب  یناـسک  زا  مسرتیم  ياهدز ، يراـمیب  هب  ار  دوـخ  وا  روـضح  رد  وـت  هک  هداد  ربـخ  نم  هـب  ماهداتـسرف  داد : خـساپ  مـه 
ۀلعلا رثأ  يری  ههجو و ال  یف  رظنی  الئل  ةرخآلا  ءاشعلا  دعب  یعبر  نب  ثبش  هیلإ  لبقأف  ًاعرسم . انیلإ  لبقأف  انتعاط  یف  تنک  نإ  رظناف  دننکیم .
لعفأ لاقف : کباحـصأ  نم  سراف  فلأ  یف  دعـس  نب  رمع  یلا  ًادغ  صخـشت  نأ  بحا  هل : لاق  ّمث  هسلجم . بّرق  هب و  بحر  هیلع  لخد  املف 

. افلأ نیرشع  نینثا و  یف  دعس  نب  رمع  راصف  سراف  فلأ  یف  رجبأ  نب  راجحب  هعبتا  سراف و  فلأ  یف  جرخف  ریمألا ! اهیأ 
ام ربخ  ّالإ و  یـسما  حبـصا و ال  رظناف ال  لاجرلا  لیخلا و  ةرثک  یف  ۀّلع  کل  لعجأ  مل  ینإف  دـعب  امأ  دعـس : نب  رمع  یلإ  هَّللادـیبع  بتک  ّمث 
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نأ هرکی  دعس  نبا  نیسحلا و  لتق  یف  هلجعتسی  دعـس و  نب  رمع  ثحتـسی  هَّللادیبع  ناک  و  حئار . داغ و  لک  عم  ۀیـشع  ةودغ و  يدنع  کلبق 
. هدی یلع  نیسحلا  لتق  نوکی 

نبای هل : لاقف  نیـسحلا  یلإ  ءاج  يدسألا  رهاظم  نب  بیبح  کلذ  يأر  املف  مرحم . نم  نیـضم  مایأ  ۀتـسل  رمع  دـنع  رکاسعلا  تمأتلا  و  لاق :
ۀلیللا مهیلإ  ریصملاب  یل  نذأتفأ  انم  ابیرق  دسأنم  ایح  انهاه  ّنإ  هَّللا ! لوسر 

مولعم وا  رد  يرامیب  راثآ  ات  دـمآ  هَّللادـیبع  شیپ  هاگنابـش  یعبر  نب  ثبـش  ایب . اـم  يوس  تعرـس  هب  یتسه  اـم  تعاـطا  رد  رگا  نک ، هجوت 
نینچ مه  وا  يدـنویپب . دعـس  رمع  هب  ورین  رازه  اب  ادرف  مراد  تسود  تفگ : دـناشن و  دوخ  کیدزن  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دایز  نبا  دـشابن .

. دیسر رفن  رازه  هب 22  دعس  نب  رمع  رکشل  عومجم  تفر و  وا  لابند  هب  رگید  يورین  رازه  اب  مه  رجبا  نب  راجح  درک .
بـش حبـص و  رابخا  درادـن . دوجو  هناهب  يارب  یهار  هداـیپ ، هراوس و  يورین  ترثک  اـب  تشون : دعـس  نبا  هب  داـیز  نب  هَّللادـیبع  نآ  زا  سپ 
لیام مه  دعس  نبا  درکیم و  کیرحت  مالسلا  هیلعنیسح  نتـشک  هب  ار  دعـس  نب  رمع  هَّللادیبع ، نک . شرازگ  نم  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح 

. دشاب وا  تسد  هب  مالسلا  هیلعنیسح  لتق  دوبن 

یکمک يورین  رهاظُم و  نب  بیبح 

يا درک : ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دزن  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  دش ، لیمکت  مرحم  مشـش  زور  رد  دعـس  نب  رمع  رکـشل  نوچ 
یلإ مهوـعدأ  مورب  ناـنآ  دزن  بشما  دـییامرفیم  هزاـجا  دـننکیم . یگدـنز  دـسا  ینب  هلیبـق  زا  یهورگ  اـهیکیدزن  نیا  رد  ربماـیپ ! دـنزرف 
یف نیـسحلا  رکـسعم  نم  بیبح  مهیلا  جرخف  کل  تنذأ  دـق  نیـسحلا : هل  لاقف  هرکت ؟ ام  ضعب  کنع  مهب  عفدـی  نأ  هَّللا  یـسعف  کترـصن 

ام ریخب  مکتیتأ  دق  ینإ  مکیلإ  یتجاح  لاق : مع ؟ نبای  کتجاح  ام  هل : اولاقف  هوفرع  هویح و  مهایحف و  مهیلإ  راص  یتح  ارکنتم  لیللا  فوج 
نل لجر  فلأ  نم  ریخ  مهنم  لجرلا  نینمؤملا ، نم  ۀـباصع  یف  هنإف  مکیبن  تنب  نبا  ةرـصن  یلإ  مکوعدأ  مکتیتأ  طق . موق  یلإ  دـفاو  هب  یتأ 

مکتیتأ دق  یتریشع و  یموق و  متنأ  ًافلأ و  نیرشع  نینثا و  یف  هب  طاحأ  دق  دعـس  نب  رمع  اذه  فرطت و  نیع  مهیف  هومّلـسی و  نل  هولذخی و 
ارباص هَّللا  لوسر  تنب  نبا  عم  لجر  مکنم  لتقی  هَّللاب ال  مسقا  ینإف  ةرخآلا  باوث  نسح  ایندلا و  فرش  اولانت  مویلا  ینوعیطأف  ۀحیـصنلا  هذهب 

. نییلع یلعأ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  قیفر  ناک  ّالإ  ابستحم 
: لوقی زجتری و  لعج  مث  ةوعّدلا  هذه  یلإ  بیجی  نم  لّوأ  انأ  لاقف : رشب  نب  هَّللادبع  هل  لاقی  دسأ  ینب  نم  لجر  ماقف 

داد و تصخر  ماما  دزاس . فرطرب  امش  زا  ار  اهیتخس  زا  یخرب  نانآ ، هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا  دیما  مناوخ ؟ ارف  امـش  يرای  هب  ار  ناشیا  و 
: دندیسرپ بیبح  نتخانش  زا  سپ  نانآ  دیـسر . نانآ  دزن  هب  تفر و  نوریب  ماما  هاگ  رکـشل  زا  سانـشان  تروص  هب  بش  ياههمین  رد  بیبح 

دنزرف يرای  هب  ار  امـش  ماهدمآ  تسا . هدرواین  ماهدروآ  ناتیارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  يدراو  چیه  تفگ : بیبح  ومع ؟ رـسپ  يا  یهاوخیم  هچ 
ات دـننکیمن و  راوـخ  ار  وا  زگره  تسا . رتـهب  درم  رازه  زا  ناـنآ  زا  کـی  ره  دنتـسه . وا  هارمه  نینمؤـم  زا  یهورگ  هک  مناوـخب  ناـتربمایپ 
نت رازه  ود  تسیب و  هب  نانآ  رامش  هک  رکشل  زا  یهوبنا  اب  دعـس  نب  رمع  داد . دنهاوخن  نمـشد  لیوحت  ار  يو  دنزیم ، کلپ  ناشیاهمشچ 

زا ات  دینک  يوریپ  نم  زا  زورما  سپ  ماهدروآ . ار  ناغمرا  نیا  امش  يارب  نم  دیتسه و  نم  هریشع  موق و  امـش  دناهتفرگ . ار  وا  درگ  دسریم ،
نیرتالاب رد  هک  نیا  زج  دوشیمن  دیهش  وا  باکر  رد  سک  چیه  ادخ ! هب  دنگوس  دیوش . دنمهرهب  ترخآ  ياهیکین  نیرتهب  ایند و  تفارش 

(82 .) دوب دهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هارمه  تشهب  تاجرد 
: دناوخ ار  زجر  نیا  منکیم و  تباجا  ار  توعد  نیا  هک  مرفن  نیلوا  نم  تفگ : ( 83) رشب نب  هَّللادبع  مان  هب  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم 

اولکانت اذإ  موقلا  ملع  دق 
اولضانت ذإ  ناسرفلا  مجحأ  و 

لتاقملا  لطبلا  عاجشلا  ینإ 
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لساب  نیرع  ثیل  یننأک 
. نیسحلا نودیری  بیبح  عم  اوءاج  ًالجر و  نوعست  مهنم  مأتلاف  هوباجأ  بیبح و  یلإ  یحلا  لاجر  رداب  ّمث 

هباحـصأ نم  لجرب  رمع  اعدـف  کلذـب  هربخأف  لیللا  فوج  یف  دعـس  نب  رمع  یلإ  راص  یتح  ورمع  نب  نالف  لاقی : یحلا  نم  لـجر  جرخف 
موقلا کئلوا  انیبف  ربخلاب  ءاج  يذلا  کلذ  عم  دسا  ینب  یح  یلإ  هب  هجو  سراف و  ۀئامعبرأ  هیلإ  ّمضف  یئادـصلا  ثرحلا  نب  قرزألا  هل  لاقی 

مهنیب و ناک  تارفلا و  ئطاش  یلع  دعس  نبا  لیخ  مهتلبقتسا  ذإ  نیسحلا  رکـسع  نودیری  بیبح  عم  لیللا  فوج  یف  اولبقأ  دق  دسأ  ینب  نم 
! کلیو ای  انع  فرصنا  انل  کلام و  ثرحلا : نبا  قرزألاب  بیبح  حاصف  اولتتقا  ناقیرفلا و  شوانتف  ریسیلا  نیسحلا  رکسعم  نیب 

وجگنج و لی و  يروالد  نم  دننکیم ، راذـگاو  رگیدـکی  هب  ار  راک  هک  زیرگ  گنج و  لحارم  نیرتتخـس  رد  دـننادیم ، نم  هلیبق  موق و  »
يارب يو  هارمه  هتفرگ و  ار  وا  درگ  نت ، دون  هک  نادـنچ  دنتـسویپ ، بیبـح  هب  زین  هلیبـق  نآ  نادرم  رگید  ماهشیب .» ریـش  دـننامه  يروشحلس 

. دنداتفا هار  مالسلا  هیلعنیسح  يرای 
هب دعـس  نبا  تخاس . هاگآ  نایرج  نیا  زا  ار  وا  دـناسر و  دعـس  نبا  هب  ار  دوخ  باتـش  اـب  ( 84) ورمع نب  نـالف  ماـن  هب  هلیبق  نیمه  زا  يدرم 

بـش لد  رد  شنارای  بیبح و  دـندنبب . نانآ  رب  ار  هار  دورب و  درم  نآ  هارمه  ( 85 ،) راوس دص  راهچ  اب  داد  روتـسد  ییادص  ثرح  نب  قرزا 
هورگ ود  نایم  دندیسر و  نانآ  هب  تارف  طش  رانک  رد  دعس  نبا  ناراوس  هک  دندوب  تکرح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هاگرکـشل  يوس  هب 
یبأف اـنریغب  قشا  اـنعد و  راـک ؟ هچ  اـم  اـب  ار  وت  وت ! رب  ياو  قرزا  يا  دروآرب : داـیرف  بیبح  دـمآ ، دـیدپ  يدـیدش  دروخ  دز و  يریگرد و 

نأ دعـس  نبا  نم  ًافوخ  لیللا  فوج  یف  اولمحت  مث  مهیح  یلإ  نیعجار  اومزهناف  دعـس  نبا  لیخب  مهل  ۀقاط  ّنأ ال  دـسأ  ونب  تملع  قرزألا و 
. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةوق  لوح و ال  ال  لاقف : هربخأف ، نیسحلا  یلإ  بیبح  عجر  و  مهسبکی .

ذخأف هعم ، نمب  نیـسحلاب و  شطعلا  رـضأف  ءاملا  نیب  هباحـصأ و  نیـسحلا و  نیب  اولاـح  تارفلا و  یلع  تلزن  یتح  لـیخلا  کـلت  تعجر  و 
نم نیع  كانه  هل  تعبنف  کلانه  رفتحا  ّمث  ۀـلبقلا  وحن  ةوطخ  ةرـشع  عست  ضرألا  یلع  اطخف  ءاسنلا  ۀـمیخ  ءارو  یلا  ءاج  ًاـسأف و  نیـسحلا 

هَّللادـیبع یلإ  کلذ  غلب  و  ( 86 .) رثأ اهل  ری  ملف  نیعلا  تراغ  مث  مهتیقـسأ  اوألم  مهعمجأب و  سانلا  برـش  نیـسحلا و  برـشف  بذـعلا  ءاملا 
مهعنماف اذه  یباتک  کیلع  درو  اذإ  رظناف  هباحصأ  وه و  برشیف  ءاملا  بیـصی  رابآلا و  رفحی  نیـسحلا  نأ  ینغلب  دعـس : نب  رمع  یلإ  بتکف 

ةرطق ءاملا  نم  اوقوذی  نأ  مهعدت  مهیلع و ال  قیض  تعطتسا و  ام  رابآلا  رفح  نم 
نانآ اب  هلباقم  يارای  دوخ  رد  هک  دسا  ینب  درک و  یگداتسیا  قرزا  ربب . راک  هب  ام  زا  ریغ  يرگید  دارفا  رب  ار  دوخ  تواقـش  نک و  اهر  ار  ام 
ماما دزن  بیبح  دندرک . چوک  يرگید  ياج  هب  هنابش  دعـس ، نبا  هلمح  سرت  زا  دنتـشگزاب و  دوخ  هلیبق  هب  هتـشاذگ ، تمیزه  هب  ور  دندیدن 

«. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالا  ةوقال  َو  لْوَح  ال  : » تفگ ماما  تخاس . هاگآ  هیضق  زا  ار  ناشیا  دمآ و  مالسلا  هیلعنیسح 
. دش لیاح  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  باحـصا  بآ و  نایم  دمآ و  دورف  تارف  رانک  تشگزاب ، ماگنه  دوب  هتفر  دسا  ینب  هلباقم  هب  هک  یهاپس 

اراوگ بآ  زا  ياهمـشچ  دوـمن . رفح  ار  اـجنآ  تشادرب و  هلبق  تمـس  هب  ماـگ  هدزوـن  دـمآ . ناـنز  همیخ  تشپ  هب  تشادرب و  یگنلک  ماـما 
زا یـسک  تشگ و  دیدپان  همـشچ  نآ  سپـس  دندرک . رپ  ار  دوخ  ياهکشم  دندیـشون و  نآ  زا  شناهارمه  همه  ماما و  هک  تشگ  رادیدپ 

. دیدن يرثا  نآ 
. تسا هتفای  تسد  بآ  هب  هدرک و  رفح  هاچ  مالسلا  هیلعنیسح  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  تشون : دعـس  نبا  هب  وا  دیـسر و  دایز  نبا  هب  ربخ  نیا 

بآ زا  هرطق  کی  یتح  راذـگن  ریگب . گنت  نانآ  رب  ار  راک  نک و  عنم  هاچ  رفح  زا  ار  نانآ  یناوتیم  ات  دیـسر  تتـسد  هب  هماـن  نیا  هاـگره 
جاجحلا نبا  ورمع  هل  لاقی  لجرب  اعد  قییضتلا و  ۀیاغ  دعس  نبا  مهیلع  قیضف  مالسلا . نامثع و  یکزلاب  اولعف  امک  مهب  لعفا  دنشونب و  تارف 

. ءاملا ۀعیرش  یلع  لیخلا  تلزنف  نیسحلا  رکسعم  ءاذح  یه  یتلا  ۀعیرشلا  یلع  لزنی  نأ  هرمأ  ةریثک و  الیخ  هیلإ  ّمضف  يدیبزلا 
فوج یف  ۀبرق  نیرشع  مهعم  ثعب  ًالجار و  نیرـشع  ًاسراف و  نیثالث  هیلإ  مض  سابعلا و  هاخأ  اعد  هباحـصأ  نیـسحلاب و  شطعلا  دتـشا  اّملف 

؟ اذه نم  جاجحلا : نب  ورمع  لاقف  تارفلا  نم  اوند  یتح  لیللا 
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راـشف و دعــس ، نـبا  سپ  نآ  زا  ( 87 .) مالـسلاو نک . راتفر  نانآ  اـب  دـندرک  راـتفر  ناـمثع  راـکزیهرپ ، كاـپ و  صخـش  اـب  هک  هنوگ  نآ  و 
هاـگهمیخ ربارب  هک  ياهعیرـش  رب  اـت  داتـسرف  يداـیز  ناراوـس  اـب  ار  يدـَیبُز  جاّـجح  نـب  ورمع  درک و  رتـشیب  بآ  هراـبرد  ار  يریگتـخس 

(88 .) درک نینچ  وا  دیآ و  دورف  تشاد ، رارق  مالسلا  هیلعنیسح 

سابع ییاقس 

يارب کشم  تسیب  اب  هارمه  هدایپ ، تسیب  راوس و  یس  اب  ار  مالسلا  هیلعسابع  شردارب  ( 89 ،) تفرگ تّدش  شنارای  مامارب و  یگنشت  نوچ 
ادص هعیرـش -  رومأم  يدیبز -  جاجح  نب  ورمع  دـنتفر . شیپ  تارف  یکیدزن  ات  هنابـش  نانآ  درک . هناور  ( 90) هعیرش يوس  هب  بآ  ندروآ 
هنع انومتعنم  يذـلا  ءاملا  اذـه  نم  برـشأ  یتح  تئج  نیـسحلا  باحـصأ  نم  کل  مع  نبا  انأ  یلمجلا : عفان  نب  لاله  هل  لاقف  یتسیک ؟ دز 

: لاقف ًاشطع ؟ نوتومی  هعم  نم  نیـسحلا و  ءاملا و  نم  برـشأ  نأ  ینرمأـت  فیک  کـحی  و  عفاـن : لاـقف  اـئیرم  اـئینه  برـشا  ورمع : هل  لاـقف 
ورمع حاص  تارفلا و  اولخدـف  هباحـصأب  لاله  حاصف  هب . انرما  اـم  یلإ  یهتنن  نأ  اـنل  ّدـب  ـال  رمأـب و  اـنرما  نکل  اذـه و  تفرع  دـق  تقدـص 

نب ورمع  باحـصأ  نم  لتق  اهوألم و  یتح  برقلا  نوألمی  موق  نولتاقی و  موق  ناکف  ًادیدش  ًالاتق  ءاملا  یلع  موقلا  لتتقاف  اوعنمیل  هباحـصأب 
سابعلا بقل  هعم و  ناک  نم  نیسحلا و  برشف  ءاملاب  مهرکسع  یلإ  موقلا  عجر  ّمث  دحأ  نیسحلا  باحـصأ  نم  لتقی  مل  ۀعامج و  جاجحلا 

. ءاقسلا ذئموی 
عنم نآ  زا  ار  اـم  هک  یبآ  نیا  زا  اـت  میاهدـمآ  متـسه . مالـسلا  هیلعنیـسح  باحـصا  زا  هک  تیوـمع  رـسپ  مـنم  تـفگ : ( 91) عفان نب  لـاله 

مالـسلا و هیلعنیـسح  هک  یلاـح  رد  مشونب  بآ  ییوـگیم  هنوـگچ  وـت ! رب  ياو  تفگ : داـب . تیاراوـگ  شوـنب  تفگ : میـشونب . دـیاهدرک 
داد و ادـن  ار  نارای  لاله ، منک . ارجا  ار  روتـسد  مراچان  مرومأم و  نم  یلو  تسا  تسرد  تفگ  جاّجح  دـنریمیم . یگنـشت  زا  شناـهارمه 

ياهدـع داد . خر  هورگ  ود  نایم  یتخـس  گـنج  دـنوش . ناـنآ  عناـم  داد  روتـسد  شدارفا  هب  جاّـجح  نب  ورمع  دـندش . دراو  تارف  هب  ناـنآ 
نارای دشن . هتشک  یـسک  ماما  نارای  زا  یلو  ( 92) دندش هتـشک  رفن  دنچ  ورمع  هورگ  زا  دندرکیم . رپ  ار  اهکشم  ياهدع  دـندیگنجیم و 

. دنداد بقل  اّقس »  » ار مالسلا  هیلعسابع  زور  نآ  رد  دندیشون . بآ  شناهارمه  ماما و  دنتشگزاب و  دوخ  هاگرارق  هب  ُرپ  ياهکشم  اب  ماما 
نیرشع یف  دعس  نب  رمع  هیلإ  جرخف  كرکـسع  يرکـسع و  نیب  ۀلیللا  ینقلأف  کملکا  نأ  دیرا  ینإ  دعـس : نبا  یلإ  نیـسحلا  لسرأ  و  لاق :

دعـس نبا  رمأ  ربکألا و  یلع  هنبا  ساّبعلا و  هوخأ  هعم  یقب  هنع و  اوحنتف  هباحـصأ  نیـسحلا  رمأ  ایقتلا  امل  کلد و  لثم  یف  نیـسحلا  ًاـسراف و 
؟ كداعم هیلإ  يذلا  هَّللا  یقتت  امأ  کحی  و  دعس : نبال  نیـسحلا  لاقف  قح  هل ال  لاقی  هل  مالغ  صفح و  هنبا  هعم  یقب  هنع و  اوحنتف  هباحـصأ 

لاقف يراد . مدـهت  نأ  فاخأ  رمع : هل  لاقف  هَّللا  نم  کل  برقأ  ّهنإـف  یعم  نک  موقلا و  ءـالؤه  رذ  اذـه  اـی  تملع ؟ نم  نبا  اـنأ  ینلتاـقتأ و 
فاخأ لایع  یل  لاقف : زاجحلاب  یلام  نم  اهنم  ًاریخ  کیلع  فلخأ  انأ  لاقف : یتعیـض  ذـخؤت  نأ  فاخأ  رمع : لاقف  کل  اهینبأ  اـنأ  نیـسحلا :

. مهتمالس نمضأ  انأ  لاقف : مهیلع 

(93) مود هرکاذم 

(94 .) نک تاقالم  ارم  رکشل  ود  نیب  بشما  منک ، وگتفگ  وت  اب  مهاوخیم  نم  هک  داتسرف  ماغیپ  دعس  نب  رمع  يارب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 
دنور و يرانک  هب  هک  دومرف  ار  شباحـصا  ماما  دندیـسر  مه  هب  یتقو  دـنداتفا . هار  دادـعت  نیمه  اب  زین  ماما  راوس و  تسیب  هارمه  دعـس  رمع 
. دـندنام وا  اب  قحال  شمالغ  صفح و  شرـسپ  طقف  داد و  روتـسد  نینچ  زین  رمع  دـندنام . وا  اب  ربکا  یلع  شدـنزرف  سابع و  شردارب  طقف 

ینادیم هک  یلاح  رد  یگنجیم  نم  اب  ایآ  یسرتیمن ؟ تسوا  يوس  هب  وت  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : دعس  نبا  هب  ماما 
هیهت ياهناـخ  تیارب  نم  دوـمرف : دـننک . بارخ  ار  ماهناـخ  مسرتیم  تفگ : رمع  وـش . هارمه  نم  اـب  نک و  اـهر  ار  هورگ  نیا  متـسیک ؟ نـم 

نز و هراـبرد  تفگ : منکیم . هیهت  تیارب  ار  نآ  زا  رتـهب  مراد  زاـجح  رد  هک  یلاوـما  اـب  نم  دوـمرف  دـنریگیم . ار  ملاوـما  تفگ : منکیم .
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. منکیم نیمضت  ار  ناشتمالس  نم  دومرف : مراد . ساره  اه  نآ  زا  مدنزرف 
موی کل  رفغ  ًالجاع و ال  ًاعیرس  کشارف  یلع  هَّللا  کحبذ  کلام  لوقی : وه  نیسحلا و  هنع  فرـصناف  کلذ  نع  هبجی  ملف  تکـس  ّمث  لاق :
عجر ّمث  ربلا . نع  ضوع  ریعشلا  یف  هَّللادبع ! ابأ  ای  رمع : هل  لاقف  ًاریسی . ّالإ  قارعلا  ّرب  نم  لکأت  نأ ال  وجرأل  ینإ  هَّللاوف  كرـشن  كرـشح و 

. هرکسعم یلإ  رمع 
تمایق زور  رد  دشکب و  ترتسب  رب  يدوز  هب  ار  وت  ادخ  دومرف : درکیم ، كرت  ار  اجنآ  هک  یلاح  رد  ماما  دادن . یباوج  دش و  تکاس  رمع 

! دوب دهاوخ  وج  دشابن ، مدـنگ  رگا  تفگ : دعـس  رمع  ( 95 .) دروخ یهاوخ  قارع  مدـنگ  زا  مک  یلیخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دازرماین ؛ ار  وت 
(98 () 97 () 96 .) تشگزاب شرکشل  يوس  سپس 

یمکح دـنع  اولزن  هباحـصأ و  نیـسحلا و  عیاب  نإ  رظنا  ۀـلواطملا ؟ هذـه  ام  لوقی : هفعـضی و  هّبنؤی و  داـیز  نبا  نم  باـتک  هیلع  درو  هنإ  ّمث 
لیخلا ئطوأف  نیـسحلا  تلتق  اذإف  نوقحتـسم  کلذل  مهنإف  مهب  لثمت  مهلتقت و  یتح  مهیلإ  فحزاف  کلذ  اوبأ  نإ  ًاملـس و  یلإ  مهب  ثعباف 

مّلـس اندـنج و  انلیخ و  لزتعاف  کلذ  تیبأ  نإ  عیطملا و  عماسلا  ءازج  كانیزج  کلذ  تلعف  اذإف  مولظ  عطاق  قاـش  قاـع  هنإـف  هنطب  هرهظ و 
. مالسلاو ًامزع ، کنم  یضمأ  امزح و  کنم  دشأ  ّهنإف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  یلإ  رکسعلا  دنجلا و 

ۀبراحمل هتعاس  نم  ماق  نإف  دعـس  نب  رمع  یلا  یباتکب  تلـصو  اذإ  لاق : یمیمتلا و  دـیزی  نب  ةزیوح  اعد  دایز  نب  هَّللادـیبع  نإ  هریغ : لاـق  و 
ساّنلا یلع  اریمأ  نوکیل  بشوح  نب  رهش  بدنا  هدیق و  هذخف و  مقی  مل  نإ  كاذف و  نیسحلا 

دایزنبا ددجم  همان 

هیلعنیـسح رگا  نیبـب  ینکیم ؟ ادرف  زورما و  ارچ  دوـب : هدـمآ  نآ  رد  هک  دیـسر  رمع  يارب  داـیز  نـبا  زا  زیمآ  خـیبوت  ياهماـن  نآ ، زا  سپ 
نانآ رب  دنتفریذپن  رگا  تسرفب و  نم  يوس  هب  تملاسم  اب  ار  نانآ  دنداهن ، ندرگ  نم  مکح  ربارب  رد  دـندرک و  تعیب  شناهارمه  مالـسلا و 

هنیس و رب  بسا  یتشک ، ار  مالسلا  هیلعنیسح  نوچ  دنتسه و  نآ  راوازس  نوچ  نک ، هلثم  ار  ناشیاضعا  روآ و  لتق  هب  ار  ناشیا  نک و  هلمح 
اونش هک  یسک  شاداپ  يدرک ، لمع  روتسد  نیا  هب  وت  رگا  سپ  ( 99 !) دشابیم رگمتس  نکفاهقرفت و  ساپـسان ، وا  هک  اریز  نازاتب ؛ وا  تشپ 
رمـش هب  ار  رکـشل  یهدـنامرف  ور و  رانک  اـم  رکـشل  یهدـنامرف  اـم و  يرازگراـک  زا  يریذـپیمن ، ار  نآ  رگا  تسوت و  يارب  تسا  عیطم  و 

(100 .) مالّسلاو تسا ، رتمصصم  رتراوتسا و  وت  زا  وا  هک  راذگاو ،
دعـسنبا هب  ارم  هماـن  یتـقو  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  ار  یمیمت  دـیزی  نب  ةزیوـح  داـیز ، نب  هَّللادـیبع  هک  تسا  هدـمآ  مثعانبا  ریغ  تیاور  رد 

ریما ار  بشوح  نب  رهش  نک و  دنب  رد  ریگب و  ار  وا  هنرگو  چیه  هک  درک  مادقا  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج  يارب  هلـصافالب  رگا  يدناسر ،
نأ نیب  نیـسحلا  ریخف  یباتک  كاتأ  اذإف  نیـسحلا  ۀـمدانمل  دعـس  نبای  کثعبأ  مل  ینإ  باتکلا : یف  ناک  باتکلا و  لصوف  ( 101 .) هدب رارق 

ثیدحلا اذه  یتأیس  دغ و  یلإ  ینرّخأ  نیـسحلا : هل  لاقف  کلذب  نیـسحلا  ربخأ  هتعاس و  نم  دعـس  نب  رمع  ماقف  هلتاقت  نأ  نیب  یلإ و  یتأی 
. هرمأ تلثتما  ینأ  ریمألا  دنع  یل  دهشا  لوسرلل : دعس  نب  رمع  لاق  ّمث  هَّللا  ءاش  نإ  دعب  امیف 

هَّللا حلـصأ  هل : لاقف  يرماعلا  مازح  نب  لحملا  نب  هَّللادبع  هل  لاقی  ( 102) لجر بثو  همتخ  باتکلا و  يوط  املف  لوألا : ثیدحلا  یلا  اندـع 
هَّللادبع و هل : تدلوف  مازح  تنب  نینبلا  ما  اهل  لاقی  انل  مع  تنب  هانجوزف  انیلإ  بطخف  ۀفوکلاب  اندـنع  ناک  دـق  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإ  ریمألا !

انتخا ونب  مهف  سابعلا  ًارفعج و  نامثع و 
ریخم ار  مالسلا  هیلعنیسح  دیسر  هک  ماهمان  ماهداتسرفن . مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  ینیـشنمه  يارب  ار  وت  نم  دعـس ! نب  رمع  يا  : » دوب نیا  همان 

«. دگنجب ای  دیآ  نم  شیپ  هک  نک 
نیا هک  هدـب -  تصرف  نم  هب  ادرف  اـت  دومرف  ماـما  داد و  ربخ  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  ار  ناـیرج  هلـصافالب  دعـس  نب  رمع  دیـسر ، هماـن  نوچ 

تیاور هب  نونکا  . ) مداد ماجنا  ار  وا  روتـسد  هک  هد  یهاوگ  دایز  نبا  دزن  تفگ : هداتـسرف  هب  دعـس  نبا  سپـس  دمآ .-  دهاوخ  ًادعب  تیاور 
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(. میدرگیم زاب  مثعا  نبا 

همان ناما 

: تفگ تساخرب و  ( 103) يرماع مازح  نب  لْحَم  نب  هَّللادبع  دربب -  البرک  هب  رمش  ات  تشون -  ار  دعـس  نب  رمع  همان  دایز ، نبا  هک  یماگنه 
، هَّللادـبع شیارب  هک  میدروآ  رد  شجاودزا  هب  ار  نینبلا  ما  ناـمیومع  رتخد  درک و  يراگتـساوخ  اـم  زا  دوب  هفوک  رد  هک  بلاـطیبا  نب  یلع 

مهیلإ بتکن  نأ  انل  تنذأ  نإف  یلع  نب  نیسحلا  مهیخأ  عم  مه  دنتـسه و  ام  رهاوخ  نادنزرف  اهنآ  نیاربانب  دروآ . ار  سابع  رفعج و  نامثع ،
. ًالضفتم تلعف  کنم  نامأب  اباتک 

. نافرع لاقی  هل  مالغ  یلإ  باتکلا  عفد  لحملا و  نب  هَّللادبع  بتکف  کلذ  یلإ  دایز  نب  هَّللادیبع  هباجأف 
انل ریخ  هَّللا  نامأ  نإف  کنامأ  یف  انل  ۀجاح  ال  هل : لق  مالسلا و  انلاخ  یلع  أرقا  مالغلل : اولاق  هیف  اورظن  نیسحلا و  ةوخإ  یلإ  باتکلا  درو  املف 

نـشوجلا يذ  نب  رمـش  لبقأ  و  نولوتقم . موقلا  ّنأ  لحملا  نب  هَّللادبع  ملعف  کلذـب  هربخأف  ۀـفوکلا  یلإ  مالغلا  عجرف  ۀـناجرم  نبا  نامأ  نم 
: نیسحلا لاقف  اوتکـسف  بلاط ؟ یبأ  نب  یلع  ونب  رفعج  نامثع و  هَّللادبع و  نیأ  یتخا ؟ ونب  نیأ  هتوص : یلعأب  يدان  نیـسحلا و  رکـسع  یلع 

مکیخأ عم  مکسفنأ  اولتقت  الف  نونمآ  متنأ  یتخا ! ینب  ای  لاقف : دیرت ؟ ام  و  کنأش ؟ ام  هودانف : مکلاوخأ  ضعب  هنإف  اقـساف  ناک  ول  هوبیجأ و 
ۀیواعم نب  دیزی  نینمؤملا  ریمأ  ۀعاط  اومزلأ  نیسحلا و 

. ياهدرک لضفت  میسیونب ، ناشیارب  ياهمانناما  یهد  هزاجا  رگا  دنهارمه . مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  ناشردارب  اب  هک 
. داد ( 104 «) نافرع  » شمالغ هب  تشون و  ياهمان  لحم ، نب  هَّللادبع  داد و  هزاجا  هَّللادیبع 

يزاین امش  ناما  هب  ار  ام  وگب  ناسرب و  مالس  ار  ام  ییاد  دنتفگ : مالغ  هب  دندناوخ  ار  نآ  دیسر و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناردارب  هب  همان  نوچ 
دنهاوخ هتـشک  اهنآ  هک  تسناد  مه  وا  داد ، ربخ  شیالوم  هب  تشگزاب و  هفوک  هب  مالغ  تسا . رتهب  هیمـس  رـسپ  ناما  زا  ادـخ  ناما  تسین .
بلاطیبا نب  یلع  نادـنزرف  رفعج ، ناـمثع و  هَّللادـبع و  دـنیاجک ؟ نم  ياـههدازرهاوخ  دز : داـیرف  درک و  ماـما  رکـشل  هب  ور  زین  رمـش  دـش .

قـساف دنچ  ره  دیهدب  ار  شباوج  دومرف : نانآ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دـندنام . تکاس  نانچمه  هدادـن و  ار  وا  خـساپ  نانآ  دـنیاجک !؟
ناگدازرهاوخ تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  ياهدمآ و  راک  هچ  هب  دـنتفگ : رمـش  هب  نانآ  ( 105 .) تسامـش ياهییاد  زا  یکی  لاح  ره  هب  تسا ؛

: یلع نب  سابعلا  هادانف  دیشاب . رادربنامرف  دیزی  نینمؤملاریما  زا  دیهدن و  نتشک  هب  مالسلا  هیلعنیسح  رطاخ  هب  ار  دوخ  دیناما ، رد  امـش  نم !
یف لخدن  ۀمطاف و  نب  نیـسحلا  اناخأ  كرتن  نأ  انرمأتأ  هَّللاودع ! ای  اذـه و  کنامأ  نم  هب  تئج  ام  نعل  هَّللا و  کنعل  رمـش ! ای  كادـی  ّتبت 

. اظیغم هرکسع  یلإ  رمش  عجرف  ءانعللا ؟ دالوأ  ءانعللا و  ۀعاط 
نیّدلا و یف  انتهّقف  نآرقلا و  نم  انتمّلع  ام  یلع  دمحلا  کل  مهّللا  لاق : هیلع و  ینثأ  هَّللا و  دمح  ّمث  هیدی  نیب  هباحصأ  نیـسحلا  عمج  و  لاق :

. نیرکاشلا نم  انلعجاف  ةدئفأ  اراصبأ و  اعامسأ و  انل  تلعج  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  کلوسر  ۀبارق  نم  هب  انتمرکأ 
. ًاریخ ینع  ًاعیمج  هَّللا  مکازجف  یتیب  لهأ  نم  لضفأ  لصوأ و ال  ربأ و ال  تیب  لهأ  ملعأ  مکنم و ال  حلـصأ  اباحـصأ  ملعأ  ینإف ال  دـعب ، امأ 

هوذختا اوموقف و  مکیـشغ  دق  لیللا  اذه  ًادـبأ و  مکوبلط  امل  یلتق  یلع  اوردـق  ینوباصأ و  دـق  ول  يریغ و  ادـحأ  نوبلطی  ام  موقلا  ءالؤه  ّنإ 
ًالمج

هب ادخ ! نمشد  يا  ياهدروآ . ام  يارب  هک  یناما  نآ  وت و  رب  تنعل  داب ! هدیرب  تناتسد  رمـش ! يا  دروآرب : دایرف  مالـسلا  هیلعیلع  نب  سابع 
نادـنزرف ناگدـشتنعل و  ناـمرف  هب  میرادرب و  تسد  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  دـنزرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  دوـخ  ردارب  زا  ینکیم  داهنـشیپ  اـم 

. تشگزاب شیوخ  رکشل  يوس  هب  كانمشخ  دینش ، نانآ  زا  ار  خساپ  نیا  رمش  یتقو  مییآ !؟ رد  نانوعلم 

البرک نارادافو 
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ار ام  هکنیا  رب  میوگیم  ساپس  ار  وت  ایادخ ! تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  عمج  دوخ  دزن  ار  شباحصا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. یتشاد یمارگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  يدـنواشیوخ  اب  يدرک و  هاگآ  نید  هب  ار  ام  یتخومآ . ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب 

. هد رارق  ناگدننکرکش  زا  ار  ام  سپ  یتشاد ، ینازرا  بلق  شوگ و  مشچ و  ام  هب 
بناج زا  ناتیادخ  ماهدیدن . دوخ  نادناخ  زا  رتنابرهم  رتوکین و  ینادناخ  مرادـن و  غارـس  دوخ  نارای  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  نم  دـعب ، اما 

امـش زا  کی  چیه  اب  دنـشاب ، هتـشاد  ار  منتـشک  ناوت  دـنبای و  تسد  نم  هب  رگا  دـنرادن و  راک  نم  اب  زج  مدرم  نیا  دـهدب . وکین  شاداپ  نم 
دیب مکنم  لجر  ّلک  ذخأیل  دینک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  تسا . هدرک  نهپ  ار  دوخ  کیرات  هیاس  بش ، نونکا  تشاد . دـنهاوخن  يراک 

. موقلا ءالؤه  ینورذ و  لیللا و  اذه  داوس  یف  اوقرفت  یتوخإ و  نم  لجر 
انیبن تنب  نبا  اندیـس و  انخیـش و  انکرت  انإ  مهل ؟ لوقن  اذام  و  سانلا ؟ لوقت  اذامف  هَّللا ! لوسر  نبای  اولاـق : هتیب و  لـهأ  عیمج  هتوخإ و  ملکتف 

کیدفن انکل  ًادبأ و  کقرافن  هَّللا ال  لوسر  نبای  هَّللاو  فیسب ال  برضن  مل  حمرب و  نعطن  مل  مهسب و  هعم  مرن  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 
. كدعب نم  شیعلا  هَّللا  حّبقف  كدروم  درن  کیدی و  نیب  لتقن  انسفنأب و 

ال ءادعألا ؟ ءالؤه  کب  طاحأ  دـق  کنع و  فرـصنن  اذـکه و  کیلخن  نحنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف  يدـسألا  ۀجـسوع  نب  ملـسم  ملکت  مث 
یل نکی  مل  ول  يدـیب و  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهیف  برـضأ  یحمر و  مهرودـص  یف  رـسکأ  یتح  ًادـبأ  کلذ  لعفأ  انأ  هَّللا و  یناری  هَّللاو ال 

. کیدی نیب  تومأ  یّتح  کقرافا  مل  ةراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا  حالس 
(106 .) دیرازگاو هورگ  نیا  اب  ارم  دیورب و  دیهاوخیم  هک  وس  ره  هب  دریگب و  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  تسد  امش  زا  مادک  ره  و 

؟ میهد ناشباوج  هچ  ام  تفگ و  دنهاوخ  هچ  مدرم  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دنتفگ : هدـمآ ، نخـس  هب  ترـضح  نآ  تیب  لها  رگید  ناردارب و 
هزین و کی  میتخادـناین و  مه  ریت  کی  وا  يرای  رد  میدرک و  اهر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رتخد  رـسپ  دوخ و  ياـقآ  گرزب و  مییوگب 
رس رب  هچ  ره  میگنجیم و  تربارب  مینکیم و  تیادف  ار  دوخ  ناج  مینکیمن . اهر  ار  وت  هاگ  چیه  ادخ  هب  هن ، میدزن ؟ ریشمش  تبرـض  کی 

. دنادرگ تشز  ار  وت  زا  سپ  یگدنز  ادخ  میتسه . ترانک  رد  دیآ  وت 
هب نمـشد  هک  یلاح  رد  میورب  وت  دزن  زا  مینک و  اهر  ار  وت  ام  هَّللا ! لوسر  نبای  تفگ : تساـخرب و  ( 107) يدسا هجسوع  نب  ملسم  هاگنآ 

مریشمش هضبق  ات  دنکشب و  ناشیاههنیس  رد  ماهزین  هک  مگنجیم  نانچ  نانآ  اب  دنیبن . نم  زا  يزور  نینچ  ادخ  زگره  تسا ؟ هدرک  هطاحا  وت 
ات منکیمن  اهر  ار  وت  زگره  یلو  منزیم ؛ ناشگنس  وت  زا  عافد  هب  مشاب ، هتشادن  ندیگنج  يارب  حالس  رگا  منزیم و  ار  نانآ  دشاب ، متسدب 

. مریمب وت  اب 
ۀبیغ کیف  انظفح  انأ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ملعی  یتح  ًادـبأ  کیلخن  ال  هَّللا ! لوسر  نب  ای  هَّللاو  ـال  لاـقف : یفنحلا  هَّللادـبع  نب  دعـس  مّلکت  مث 

کنود و نم  یمامح  یقلأ  یتح  ًادـبأ  کتقراف  امل  ةّرم  نیعبـس  کلذ  یب  لعفی  اـیح  قرحا  ّمث  اـیحا  مث  لـتقا  ینأ  تملع  ول  هَّللاو  هلوسر و 
. ًادبأ اهل  ءاضقنا  یتلا ال  ۀمارکلا  لانأ  مث  ةدحاو  ۀلتق  یه  امنإ  کلذ و  لعفأ  فیک ال 

عفد دق  هَّللا  نأ  ةّرم و  فلأ  کیف  لتقا  یتح  ترشن  ّمث  کیف  تلتق  ینأ  تددول  هَّللا  لوسر  نبای  هَّللاو  لاقف : یلجبلا  نیقلا  نب  ریهز  ملکت  مث 
(108 .) کتیب لهأ  كدلو و  کتوخإ و  نم  ۀیتفلا  ءالؤه  نع  کنع و  لتقلا 

نوکن کیدی  نیب  انلتق  نحن  اذإف  انرودص  انهوجو و  انیدیأب و  کیقن  ءادفلا و  کل  انـسفنأ  اولاق : مالکلا و  اذـه  وحنب  ۀـعامج  ملکت  و  لاق :
. انیلع ام  انیضق  انیفو و  دق 

دنوادـخ ات  مینکیمن  اهر  ار  وت  زگره  ام  ربمغیپ ! رـسپ  يا  ادـخ  هب  هن ، درک : ضرع  تساـخرب و  ( 109) یفنح هَّللا  دبع  نب  دعـس  وا  زا  سپ 
هدنز سپـس  موشیم و  هتـشک  وت  هار  رد  هک  منادب  رگا  میدرک و  تظفاحم  یتسه -  شدنزرف  هک  وت -  زا  شربمایپ  بایغ  رد  ام  هک  دـنادب 
نینچ ارچ  موش . هتشک  تتیامح  رد  هکنآ  ات  موشیمن  ادج  وت  زا  دوشیم ، نینچ  نم  اب  راب  داتفه  دننازوسیم و  ارم  هدنز  هاگ  نآ  موشیم ،

. دیسر مهاوخ  هنادواج  یتّزع  هب  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  ندش  هتشک  کی  هکنیا  اب  منکن 
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هتشک تهار  هب  هبترم  رازه  هک  نآ  ات  موش  هدنز  سپس  موش ، هتـشک  وت  هار  رد  متـشاد  تسود  مسق ! ادخ  هب  تفگ : نینچ  مه  نیق  نب  ریهز 
. دنک فرطرب  وت  تیب  لها  نادنزرف و  ناردارب و  ناناوج و  وت و  زا  ار  ندش  هتشک  هلیسو  نیا  هب  ادخ  موش و 

رارق وت  يـالب  رپـس  ار  دوخ  ندرگ  تروص و  تسد و  داـب و  وـت  يادـف  ناـمیاهناج  هک  دـنتفگ  نخـس  نیماـضم  نیا  هب  مه  رگید  ياهدـع 
(110 .) میاهداد ماجنا  میراد ، هدهع  هب  هک  ياهفیظو  میاهدرک و  افو  دوخ  دهع  هب  میوش ، هتشک  وت  باکر  رد  رگا  هک  میهدیم 

اذه یتآ  نأ  یل  نذئا  هَّللا ! لوسر  نبای  لاقف : لیللا  نوموقی  راهنلا و  نوموصی  نیذلا  داهزلا  نم  ناک  ینادـمهلا و  ریـضخ  نب  ریرب  مّلکت  مث 
هتمیخ یلع  لخد  یتح  هیلإ  بهذـف  ریرب . ای  کیلإ  كاذ  نیـسحلا : لاقف  هیلع  وه  اـمع  عدـتری  ظـعتی و  هّلعل  هظعأـف  دعـس  نب  رمع  قساـفلا 

؟ ّقحلا ةداهشب  دهشأ  هلوسر و  هَّللا و  فرعأ  ًاملسم  تسلأ  یلع ؟ مالسلا  نم  عنم  ام  نادمه  اخأ  ای  لاق : رمع و  بضغف  ملسی  مل  سلجف و 
هئافـصب و حولی  تارفلا  اذهف  دـعب  و  مهلتق ؟ دـیرت  هَّللا  لوسر  ةرتع  یلإ  تجرخ  امل  لوقت ، امک  هلوسر  هَّللا و  تفرع  تنک  ول  ریرب : هل  لاقف 

دق ًاشطع و  نوتومی  هتیب  لهأ  هؤاسن و  هتوخإ و  یلع و  نب  نیـسحلا  اذـه  اهریزانخ و  داوسلا و  بالک  هنم  برـشت  تایحلا  نوطب  هنأک  جـلی 
: لاق هسأر و  عفر  ّمث  ضرألا  یلإ  ۀعاس  دعس  نب  رمع  قرطأف  هلوسر ؟ هَّللا و  فرعت  کنأ  معزت  هوبرشی و  نأ  تارفلا  ءام  نیب  مهنیب و  تلح 

مهّقح مهبصغ  مهلتاق و  نم  ّلک  ّنأ  انیقی  ملعأل  ینإ  ریرب  ای  هَّللاو 

ریرب هرکاذم 

دعـس نبا  دزن  هدب  هزاجا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : ماما  هب  دوب -  رادهزور  رادهدنز و  بش  ِنایاسراپ  زا  هک  ینادْـمَه -  ریـضخ  نب  ریُرب 
اب رایتخا  دومرف : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دوش . فرـصنم  دهد  ماجنا  دهاوخیم  هک  يراک  زا  دریذپ و  دنپ  دیاش  مهد  دنپ  ار  وا  مور و  قساف 

درم تفگ : دـش و  ینابـصع  رمع  تسـشن . دـنک ، مالـس  هکنآ  نودـب  دـش و  وا  همیخ  لـخاد  تفر و  دعـس  نب  رمع  دزن  ریرب  سپ  تسوت .
؟ میوگیمن نیتداهش  متسین و  شربمایپ  ادخ و  هب  فراع  ناملسم و  نم  ایآ  يدرکن ؟ مالس  ارچ  ینادْمَه !

رب هوالع  يداتفایمن ؛ هار  ربمایپ  ترتع  نتـشک  يارب  هاگ  چـیه  یتخانـشیم ، ییوگیم  هک  ناـنچ  نآ  ار  ربماـیپ  ادـخ و  وت  رگا  تفگ : ریرب 
نیـسح رب  دنماشآیم ، نآ  زا  ناکوخ  ناگـس و  دـنزیم و  جوم  اهرام  مکـش  دـننامه  تسا و  راکـشآ  شاییاراوگ  هک  ار  تارف  بآ  نیا ،

ادخ و وت  ینکیم  نامگ  لاح  نیا  اب  یتسب ، دنتسه  گرم  لاح  رد  یگنشت  تّدش  زا  هک  شنادناخ  ناردارب و  مالـسلا و  امهیلعیلع  دنزرف 
ره هک  مراد  نیقی  ریرب ! يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : درک و  دنلب  رس  هاگ  نآ  تخادنا ، ریز  هب  رس  یتخل  دعس  نب  رمع  یـسانشیم !؟ ار  ربمایپ 

؟ يریغل نوکتف  يرلا  ۀـیالو  كرتأ  نأ  یلع  ریـشتفأ  ریرب ! ای  نکل  ۀـلاحم و  رانلا ال  یف  وه  دـنک ، بصغ  ار  ناشّقح  دـگنجب و  نانیا  اب  سک 
: لاق مث  کلذل . ینبیجت  یسفن  دجأ  ام  هَّللاوف 

هموق  نود  نم  هَّللادیبع  یناعد 
ینیحل  تجرخ  اهیف  هطخ  یلإ 

رئاحل ینإ  يردأ و  ام  هَّللاوف 
نیرطخ  یلع  يرمأ  یف  رکفا 

یتینم  يرلا  يرلا و  کلم  كرتأ  أ 
؟ نیسح لتقب  اموثأم  عجرأ  مأ 

اهنود سیل  یتلا  رانلا  هلتق  یف  و 
ینیع  ةّرق  يرلا  کلم  باجح و 

. يرلا ۀیالوب  کلتقل  یضر  دق  دعس  نب  رمع  ّنإ  هَّللا ! لوسر  نبای  لاق : نیسحلا و  یلإ  ریرب  عجرف 
: هباحصأل لاق  هولتاقم  مهنأ  ملع  موقلا و  نم  نیسحلا  سیأ  اّملف  لاق :
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! دنگوس ادخ  هب  دوشب ؟ يرگید  بیـصن  ات  منک  كرت  ار  ير  ینارمکح  نم  هک  ینادیم  حالـص  وت  ریرب ! يا  اما  تسا ؛ منهج  رد  کش  یب 
: دومن همزمز  ار  يراعشا  سپس  دوشیمن  یضار  رما  نیا  هب  ملد 

منادیمن و مسق  ادـخ  هب  ماهدـش . جراـخ  نآ  ماـجنا  يارب  نونکا  مه  هک  درک  توعد  نم  زا  ياهشقن  يارب  دارفا  یماـمت  ناـیم  زا  هَّللادـیبع  »
یلاح رد  منک  اهر  ار  ير  تموکح  ایآ  ماهدنام . ددرم  مهم ، رما  ود  زا  یکی  باختنا  رد  هدـمآ  شیپ  نم  يارب  هک  يراک  نیا  رد  مریحتم و 

نآ عنام  زیچ  چـیه  هک  تسا  یـشتآ  وا  نتـشک  رد  منادیم  مشک و  شود  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  اب  گنج  هانگ  ای  تسا  نم  يوزرآ  هک 
(111 «.) تسا نم  مشچ  رون  ير ، ینارمکح  اّما  دوشیمن ؛

ضوع رد  ات  دشکب  ار  وت  هک  هدـش  رـضاح  دعـس  نب  رمع  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  تشگزاب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يوس  هب  ریرب 
. دنهدب وا  هب  ار  ير  تموکح 

اروشاع هناتسآ  رد 
قدنخلا هبـش  ةریفح  انل  اورفحاف  اوموق  دومرف : شباحـصا  هب  دیگنج ، دنهاوخ  وا  اب  هک  تفای  نانیمطا  دـش و  دـیمون  هورگ  نآ  زا  ماما  نوچ 

نم اوماقف  مرحلا  تعاضل  مهبرحب  انلغش  انولتاق و  ول  مهنإف  دحاو  هجو  نم  موقلا  ءالؤه  لاتق  نوکی  یتح  ًاران  اهیف  اوجّجأ  انرکـسعم و  لوح 
. راّنلا اهیف  اوجّجأ  ةریفحلا و  یف  هوقلأف  بطحلا  كوشلا و  اوعمج  ّمث  ةریفحلا  اورفتحا  اونواعتف و  ۀیحان  لک 

رشبأ هتوص : یلعأب  يدانی  لعج  ةریفحلا و  یلع  فقو  یتح  هل  سرف  یلع  ةریرج  نب  کلام  هل  لاقی  دعـس  نب  رمع  رکـسع  نم  لجر  لبقأ  و 
يّدج كاذ  عاطم  عیفش  میحر و  ّبر  یلع  مداق  انأ  هَّللاودع ! ای  تبذک  نیسحلا : هل  لاقف  ةرخآلا  لبق  اینّدلا  یف  رانلا  تلجعت  دقف  نیـسح ! ای 
هقذأ رانلا و  یلإ  هرج  مهّللا  نیـسحلا : لاقف  ةریرج  نب  کلام  اذه  هل : لیقف  اذه ؟ نم  هباحـصأل : نیـسحلا  لاق  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

سرفلا هب  ضکرف  باکرلا  یف  هلجر  تقّلعتف  هرهظ  یلع  هاقلأف  سرفلا  هب  ّبش  نأ  نم  عرـسأب  نکی  ملف  ةرخآلا  ران  یلإ  هریـصم  لـبق  اـهّرح 
. قرتحاف رانلا  یف  هاقلأ  یتح 

نوچ میـشاب ؛ ریگرد  نمـشد  اب  وس  کی  زا  اهنت  هک  دیزورفیب  شتآ  نآ  رد  دینکب و  هاگودرا  فارطا  رد  قدنخ ، هیبش  یلادوگ  دیزیخرب و 
، هتخیر مزیه  نآ  رد  دندنک و  یلادوگ  دندرک و  کمک  ماما  نارای  دید . دهاوخ  بیسآ  مرح  میدش ، دربن  لوغـشم  تفرگرد و  گنج  رگا 

. دندز شتآ 
زا شیپ  ایند  شتآ  هب  نیـسح ! يا  دز : دایرف  دـمآ و  قدـنخ  نآ  هبل  رب  هریرج  نب  کلام  ماـن  هب  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  یکی  لاـح  نیا  رد 

ياهدـننک تعافـش  موشیم و  دراو  نابرهم  يراـگدرورپ  رب  نم  هکلب  تسین ؛ نینچ  ادـخ ! نمـشد  يا  دومرف : ماـما  ياهدرک . باتـش  منهج 
ار وا  سپ  ( 112 .) هریرج نب  کـلام  دـنتفگ : دیـسرپ . ناراـی  زا  ار  يو  ماـن  ماـما  نآ  زا  سپ  مراد . هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مدـج  نوـچ 

بـسا ماگنه  نیا  رد  ناشچب ». وا  هب  ار  نآ  یمرگ  ترخآ ، شتآ  هب  شنتفر  زا  شیپ  ناشکب و  شتآ  هب  ار  وا  ایادخ  : » درک نیرفن  هنوگنیا 
. تخوس تخادنا و  شتآ  لخاد  هب  ات  دناشک  ار  وا  بسا  درک و  ریگ  باکر  هب  شیاپ  یلو  تخادنا  ار  وا  دش و  دنلب  شیاهاپ  رب  وا 

کیبن و تیب  لهأ  انإ  مهّللا  لاق : هتوص و  نیسحلا  عفر  ّمث  اهتباجإ  عرسأ  ناک  ام  ةوعد ! نم  اهل  ای  لاق : هسأر و  عفر  ّمث  ًادجاس  نیسحلا  ّرخف 
نیب کنیب و  ۀبارق  يأ  نیـسح و  ای  لاقف : ثعـشألا  نب  دـمحم  اهعمـسف  بیرق . عیمـس  ّکنإ  انقح  انبـصغ  انملظ و  نم  مصقاف  هتبارق  هتیرذ و 
امف ًالجاع  ًالذ  مویلا  اذه  هیف  ینرأف  مهّللا ! ۀبارق  کلوسر  نیب  ینیب و  سیل  ّهنإ  لوقی : ثعـشألا  نب  دمحم  نإ  ّمهللا  نیـسحلا : لاقف  دـمحم ؟

هتبرضف ةرحجلا  ضعب  نم  تجرخ  ءادوس  برقعب  اذإ  هسرف و  نع  لزنف  رکسعلا  نم  جرخ  ثعـشألا و  نب  دمحم  یحنت  نأ  نم  عرـسأب  ناک 
. هب اّمم  هبایث  یف  ًاثولتم  هتکرت  ۀبرض 

تیبلها ام  ادنوادخ ! تفگ : دنلب  يادص  اب  هاگ  نآ  دش ! تباجا  تعرس  هب  هک  ینیرفن  هچ  دومرف : تشادرب  رس  نوچ  داتفا و  هدجس  هب  ماما 
کیدزن ناسنا  هب  اونـش و  وت  هک  امرف  دوبان  دـنکیم  بصغ  ار  ام  قح  دـنکیم و  متـس  ام  رب  هک  ار  نآ  مییوا ؛ ناکیدزن  هیرذ و  وت و  ربماـیپ 

هیلعنیسح ماما  تسه ؟ ربمایپ  وت و  نیب  يدنواشیوخ  هچ  نیسح ! يا  تفگ : دینـش و  ار  ماما  نخـس  ( 114) ثعشا نب  دمحم  ( 113 .) یتسه

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3270 

http://www.ghaemiyeh.com


نامه نایامنب . ام  هب  ار  وا  تلذ  زورما  نیمه  ایادخ ! تسین . یتبارق  وت  ربمایپ  نم و  نیب  دیوگیم  ثعـشا  نب  دـمحم  ایادـخ ! دومرف : مالـسلا 
سابل هک  يروط  هب  دز  ار  وا  دمآ و  نوریب  خاروس  زا  هایس  یمدژک  دمآ و  دورف  شبسا  زا  تفر و  نوریب  رکـشل  زا  ثعـشا  نب  دمحم  عقوم ،

. تخاس هدولآ  ار  دوخ 
(115 .) هتیب یف  هب  اّمم  یقب  هّنکل  هلتقف و  راتخملا  مایأ  یلإ  یقب  هنإف  حیحص  ریغ  کلذ  نکل  همویل و  تام  هنأ  یمشجلا : مکاحلا  رکذ  و 
هـسأرب قفخف  ًاسلاج  ناک  هتقو  یف  نیـسحلا  رکـسع  وحن  اوفحز  ساّنلا و  بکرف  یبکرا  هَّللا  لیخ  ای  دعـس : نب  رمع  نم  دانم  يدان  ّمث  لاـق :

؟ انم تبرتقا  دق  تاوصألا  عمـست  الأ  یخأ ! ای  تلاق : هتکرحف و  اهیخأ  نم  تندف  ۀجـضلا  ۀحیـصلا و  یلع  تنب  بنیز  تعمـسف  هیتبکر  یلع 
مهیلع هَّللا  تاولـص  نسحلا  یخأ  ۀمطاف و  یما  ًایلع و  یبأ  هَّللا و  لوسر  يدج  یمانم  یف  ۀعاسلا  تیأر  هاتخا  ای  لاق : هسأر و  نیـسحلا  عفرف 

، ًالهم ًالهم  نیـسحلا : اهل  لاقف  تحاص  اههجو و  بنیز  تمطلف  هیف . ّکش  رمألا ال  اند  هَّللاو  دق  بیرق و  نع  انیلإ  حئار  ّکنإ  نولوقی : مه  و 
انب موقلا  تمشیف  یحیصت  یتکسا و ال 

نامه تهج  هب  یلو  دوب  هدنز  راتخم  نامز  ات  ثعشا  نب  دمحم  نوچ  تسین ، تسرد  نیا  یلو  درم  زور  نامه  وا  تسا  هتفگ  یمَشُج  مَکَح 
(116 .) دوب نیشن  هناخ  هثداح ،

دندش و راوس  اهبسا  رب  نانآ  داب . هدژم  تشهب  هب  ار  امش  هک  دیوش  راوس  ادخ ! نایرکشل  يا  دروآرب : دایرف  دعس  رمع  يدانم  نآ ، زا  سپ 
مالسلا اهیلعبنیز  ترـضح  دوب . هتفر  باوخ  هب  وناز  هب  رـس  هتـسشن و  ماما  ماگنه  نیا  رد  دندرب . شروی  مالـسلا  هیلعنیـسح  رکـشل  يوس 

هدش کیدزن  هک  يونشیمن  ار  ادص  رس و  ایآ  ناج ! ردارب  درک : ضرع  داد و  یناکت  ار  وا  هتفاتـش  ردارب  دزن  دینـش ، ار  اهادص  رـس و  نوچ 
مردارب ارهز و  مرداـم  یلع و  مردـپ  ادـخ و  لوـسر  مدـج  باوـخ ، رد  نوـنکا  مـه  دوـمرف : تـشادرب و  رـس  مالــسلا  هیلعنیــسح  تـسا !؟
ترـضح تسین . نآ  رد  یکـش  هدـش و  کـیدزن  هعقاو  دـمآ ، یهاوـخ  اـم  دزن  يدوز  هب  دـنتفگ : نم  هب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  مـهیلعنسح 

ار ام  نمشد ، هک  شاب  شوماخ  مارآ و  نک و  ربص  مرهاوخ  دومرف : ماما  دادرس . دایرفو  هلانو  دز  دوخ  تروص  رب  همطل  مالـسلا  اهیلعبنیز 
. دنکن تتامش 

سابعلا بکرف  ربخلاب  یلإ  عجرا  مهلاح و  نع  مهلـس  موقلا و  ءالؤه  یلإ  مّدقت  بکرا و  یخأ  ای  لاقف : سابعلا  هیخأ  یلع  نیـسحلا  لبقأ  ّمث 
نأ دایز  نب  هَّللادیبع  نم  رمألا  انءاج  اولاقف : نودیرت ؟ ام  و  مکنأش ؟ ام  ءالؤه  ای  لاق : مث  موقلا  نم  اند  یتح  سراوف  ةرـشع  هعم  هتوخإ و  یف 
یف موقلا  فقوف  کلذب . هربخأف  نیسحلا  یلإ  عجرأ  یتح  اولجعت  الف  سابعلا : لاق  مکانزجان  الإ  مکحلا و  یلع  اولزنت  نأ  امإ  مکیلع  ضرعن 
نب بیبح  مهل  لوقیف  دعـس  نب  رمع  باحـصأ  نوبطاخی  هباحـصأ  ۀعاس و  نیـسحلا  قرطأف  هربخأف  نیـسحلا  یلإ  سابعلا  عجر  مهعـضاوم و 

نیرکاذلا راحـسألاب  نیدجهتملا  هتیب  لهأ  هتیرذ و  اولتق  دـق  هلوسر و  هَّللا و  یلع  ًادـغ  نومدـقی  موق  موقلا  سئبل  هَّللاو  امأ  يدـسألا : رهاظم 
تعطتسا ام  کسفن  یکزتل  ّکنإ  سیق : نب  ةورع  هل  لاقی  دعس  نبا  باحصأ  نم  لجر  هل  لاقف  راربألا . ءایقتألا  هتعیـش  راهنلا و  لیللاب و  هَّللا 

ءایبنألا و ریخ  ةرتع  ةرهاطلا و  ۀیکزلا  سوفنلا  لتق  لالـضلا و  یلع  نونیعی  نیذـلا  نم  نکت  و ال  سیق ! نبای  هَّللا  ّقتا  نیقلا : نب  ریهز  هل  لاقف 
. ءاسکلا باحصأ  ۀیرذ 

ماما یهاوخ  تلهم 

. هد ربخ  نم  هب  هدـمآ و  شیپ  هچ  سرپـب  ناـشیا  زا  ورب و  هورگ  نیا  شیپ  وش و  راوس  ردارب ! دومرف : درک و  ور  ساـبع  شردارب  هب  هاـگ  نآ 
: دنتفگ دیهاوخیم ؟ هچ  هدمآ و  شیپ  هچ  تفگ : نانآ  هب  دش و  کیدزن  دعس  نبا  رکشل  هب  راوس  تسیب  شناردارب و  اب  مالـسلا  هیلعسابع 
: دومرف مالـسلا  هیلعسابع  ترـضح  مینک . گنج  امـش  اب  ّالا  دیهد و  نت  وا  مکح  هب  مینک  داهنـشیپ  امـش  هب  هک  هدیـسر  روتـسد  هَّللادیبع  زا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  دزن  مالسلا  هیلعسابع  دنداتسیا و  نانآ  مرادب . هضرع  ناشیا  هب  ار  امش  نخس  مور و  هَّللادبع  ابا  دزن  ات  دینکم  باتش 
. تفر ورف  رکف  هب  یتدم  ماما  دناسر . وا  عالطا  هب  ار  نایرج  تشگرب و 
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نینچ نانآ  هب  رهاظم  نب  بیبح  دـنتخادرپ . نانآ  اب  وگتفگ  هب  هداتـسیا و  هفوک  رکـشل  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعسابع  ناهارمه  تصرف  نیا  رد 
وا و رکّذلا  میاد  زیخ و  رحس  نادناخ  هیرذ و  هک  نانآ  دوب  دنهاوخ  ینامدرم  دب  شلوسر  ادخ و  دزن  تمایق  يادرف  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :
زا سیق ! نبا  يا  تفگ : نیق  نب  ریهز  ینکیم . فیرعت  دوخ  زا  داـیز  وت  داد : خـساپ  سیق  نب  ةورع  دنـشاب . هتـشک  ار  شنماد  كاـپ  ناوریپ 

. دننکیم کمک  ابع  لآ  هیرذ  ناربمایپ و  نیرتهب  نادناخ  كاپ و  ياهناسنا  نتشک  هب  ناهارمگ و  هب  هک  شابم  یناسک  زا  سرتب و  ادخ 
تنک ینإ  ریهز : هل  لاقف  ًایبارت  ترـص  فیکف  کفرعن  ًاینامثع  تنک  اّمنإ  تیبلا و  لهأ  ۀعیـش  نم  اندـنع  نکت  مل  کـّنإ  سیق : نبا  هل  لاـقف 

لعجأ هبزح و  نم  نوکأ  هرـصنأ و  نأ  یـسفنل  تیأرف  هنم  هناکم  هّدـج و  ترکذ  هقح  یلع  ًاـبوصغم  نیـسحلا  تیأر  اـمل  ینأ  ریغ  کلذـک 
. هلوسر ّقح  هَّللا و  ّقح  نم  متعیض  امل  ًاظفح  هسفن  نود  نم  یسفن 

یلإ یخأ  ای  عجرا  سابعلل : لاقف  هیدی  نیب  فقاو  سابعلا  هوخأ  ۀبراحملا و  رمأ  یف  رکفم  سلاج  نیسحلا  ۀبطاخملا و  هذه  یف  ءالؤه  ناکف 
یلع هرـصنتسن  هیفعتـسن و  هَّللاوعدن و  هذه و  انتلیل  انبرل  یّلـصن  انّلعل  لعفاف  مویلا  اذه  یقاب  انع  مهعفدـت  مهفرـصت و  نأ  تعطتـسا  نإف  موقلا 
رظنی یتح  اذه  مکموی  یقاب  هنع  فارصنالا  مکلأسی  هَّللادبع  ابأ  ّنإ  ءالؤه ! ای  مهل : لاقف  فوقو  مه  موقلا و  یلإ  سابعلا  لبقأف  موقلا . ءالؤه 

. هَّللا ءاش  نإ  ًادغ  هب  مکاقلن  ّمث  رمألا  اذه  یف 
؟ يدش بارتوبا  نارادفرط  زا  هنوگچ  (، 117) يدوب ینامثع  هکلب  یتفریمن ، رامش  هب  نادناخ  نیا  نایعیش  زا  وت  ریهز ! يا  تفگ : هورع 

وا دزن  مالسلا  هیلعنیسح  تیعقوم  ربمایپ و  دای  هب  هدش و  بصغ  مالسلا  هیلعنیـسح  قح  مدید  نوچ  یلو  مدوب ؛ هنوگ  نیا  نم  تفگ : ریهز 
ظفح دیدرک ، عیاض  امش  هک  ار  ربمایپ  ادخ و  قح  ات  منک  شیادف  ار  مناج  مشاب و  وا  بزح  وزج  منک و  يرای  ار  وا  متفرگ  میمـصت  مداتفا ،

. منک
اهنآ یناوتب  رگا  درگرب و  نانآ  شیپ  دومرف : ماما  دوب . هداتسیا  شربارب  مه  سابع  درکیم . رکف  دربن  هرابرد  ماما  دندوب و  وگتفگ  رد  نانیا 

وا زا  مینک و  اعد  میرازگ و  زاـمن  دوخ  راـگدرورپ  يارب  بشما  میهاوخیم  نک . نینچ  ینک ، ناـشرود  اـم  زا  ار  زورما  هیقب  ینادرگرب و  ار 
هداتسیا نانچمه  هک  نانآ  هب  تشگزاب و  هفوک  رکـشل  شیپ  سابع  میهاوخب . کمک  هورگ ، نیا  رب  هبلغ  يارب  وا  زا  مییامن و  شزرمآ  بلط 
دشیدنیب هلأسم  نیا  دروم  رد  ات  دیدرگ  زاب  ار  زورما  هدنام  یقاب  هک  دهاوخیم  امـش  زا  هَّللادبع  ابا  مدرم ! يا  : » تفگ نینچ  دندوب ، رظتنم  و 

ام ینإ  لاقف : رمـش ؟ ای  يرت  اذام  رمـشلل : لاقف  دعـس  نب  رمع  مهریمأ  موقلا  ربخأف  درک .» میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدـمه  هراـب  نیا  رد  ادرف  و 
اولاق نورت ؟ ام  هباحصأل : لاق  مث  تهرکا  كرتأ و  ملف  اریمأ  نوکأ  نأ ال  تببحأ  ینإ  لاقف : ءاشت  ام  لعفاف  انیلع  ریمألا  تنأ  کیأر  ّالإ  يرأ 
دقل ۀلیللا  هذه  مکولأس  مث  ملیّدلا  كرتلانم و  ءالؤه  ناک  ول  هَّللاو  میظعلا  هَّللا  ناحبـس  يدـیبزلا : جاجحلا  نب  ورمع  هل  لاقف  ریمألا  تنأ  هل :

. هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لوسرلا  لآ  مه  فیکف و  کلذ  یلإ  مهوبیجت  نأ  یغبنی  ناک 
اوبأ نإ  هَّللادیبع و  ریمألا  یلإ  مهب  انهج  مکحلا و  یلع  اولزن  اوملـستسا و  نإف  دغ  یلإ  اذـه  انموی  یقاب  مهانلجأ  انإ  مهربخا  دعـس : نبا  لاقف 
تاب ًاعّرضتم و  ًارفغتسم  ًایکاب  ًادجاس  ًاعکار  ۀلیللا  کلت  نیـسحلا  تابف  لیللا  ءاج  هرکـسعم و  یلإ  ّلک  داع  ناقیرفلا و  فرـصناف  مهانزجان 

رکسعم براق  یتح  هباحصأ  نم  ۀعامج  هعم  سسجتی و  لیللا  فصن  یف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  ءاج  لحنلا و  يودک  يود  مهل  هباحـصأ و 
ًاْمثِإ اوُدادْزِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحی  َو ال  یلاعت : هلوق  ولتی  هعمسف  نیسحلا 

یتسه و ام  هدنامرف  وت  تسوت . رظن  نامه  نم  رظن  تفگ : تسیچ ؟ وت  رظن  تفگ : رمـش  هب  وا  دـنداد . ربخ  دعـس  نب  رمع  دوخ  ریما  هب  نانآ 
رظن تفگ : درک و  دوخ  رکـشل  هب  ور  سپـس  مدـش . راک  نیا  هب  روبجم  مدرکن و  اهر  ار  نآ  مدوبیمن ، ریما  شاک  تفگ : تسوت . اب  راـیتخا 

یتـساوخرد نینچ  دـندوب و  ملید  كرت و  زا  ناـنآ  رگا  یتـح  مسق  ادـخ  هب  هَّللا ! ناحبـس  تفگ : يدـیبُز  جاـجح  نب  ورمع  تـسیچ ؟ اـمش 
(. دنربمایپ نادناخ  زا  هک  دسر  هچ   ) دینک تباجا  ار  نانآ  دوب  راوازس  دنتشاد ،

ناشیا دندمآ ، رد  ام  مکح  هب  دندش و  میلـست  رگا  میهدیم ؛ تلهم  نانآ  هب  ادرف  ات  ار  زورما  یقاب  هک  دیهد  ربخ  اهنآ  هب  تفگ : دعـس  نبا 
. دنتشگرب دوخ  لحم  هب  رکشل  ود  هاگ  نآ  میگنجیم . اهنآ  اب  هن  رگا  میتسرفیم و  دایز  نبا  دزن  ار 
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اروشاع بش 
ییاههلان اههمزمز و  بش ، نیا  رد  شنارای  دـنارذگ و  یهلا  هاگرد  هب  عرـضت  رافغتـسا و  هیرگ و  زامن و  هب  ار  بش  ماما ، دیـسر و  ارف  بش 

دینش دش و  کیدزن  ماما  همیخ  هب  یسوساج  يارب  بش  همین  ياهدع  هارمه  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دنتـشاد . لسع  روبنز  لاب  ياوآ  نوچمه 
نآ زا  اهنت  تسا ؛ ناشدوس  هب  میهدیم  نانآ  هب  هک  یتلهم  دنرادنپن  زگره  دندش ، رفاک  هک  یناسک  : » دناوخیم ار  هیآ  نیا  ترضح  نآ  هک 

َثِیبَْخلا َزیِمی  یَّتَح  ِهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذِیل  هَّللا  َناک  ام  ٌنیِهُم . ٌباذَع  ْمَُهل  َو  دنیازفیب . ناشناهانگ  رب  ات  میهدیم  تلهم  اهنآ  هب  ور 
ینادمهلا ریضخ  نب  ریرب  عطقف  مکنم . انزیم  دق  نوثیبخلا و  متنأ  نوبیطلا و  ۀبعکلا  بر  نحن و  رمش : باحـصأ  نم  لجر  حاصف  ِبیَّطلا . َنِم 

نیثیبخلا نم  هَّللا  لوسر  نبا  نیـسحلا  نیبیطلا و  نم  نوکی  کلثمأ  هیبقع  یلع  لاّوبلا  نبای  هَّللاودـع ! ای  رجاف ! ای  قساف ! ای  يداـن : ّمث  هتـالص 
کلتاق و هَّللا  ّنإ  رمـش : حاصف  میلألا . باذعلا  ۀمایقلا و  موی  يزخلاب  هَّللاودع ! ای  رـشباف  رذت  ام  یتأت و  ام  لقعت  ۀـمیهب و ال  ّالإ  تنأ  ام  هَّللاو 

تلان هَّللاو ال  مکعم  ةاـیحلا  نم  یلإ  ّبحأ  هَّللا  لوسر  نبا  عم  توملا  ّنإ  هَّللاو  ینفوخت ؟ توملاـب  أ  ریرب : لاـقف  بیرق  نع  کـبحاص  لـتاق 
. هتیب لهأ  هتیرذ و  ءامد  اوقارأ  اموق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ۀعافش 

موقلا بطاخت  کعضوم و ال  یلإ  عجرا  کل : لوقی  هَّللادبع  ابأ  نإ  ریرب  ای  لاق : هباحصأ و  نم  لجر  هیلإ  ءاجف 
ادـج دـیلپ  زا  ار  كاپ  هک  نیا  اـت  دـنکیمن  اـهر  دـیراد ، امـش  هک  یلاـح  هب  ار  ناـنمؤم  ادـخ  تشاد . دـنهاوخ  يراـب  تفخ  باذـع  اـهنآ 
امـش زا  هنوگ  نیا  ناثیبخ و  زا  امـش  میتسه و  ناکاپ  زا  ام  هک  هبعک  راـگدرورپ  هب  دـنگوس  دز : ادـص  رمـش  ناـهارمه  زا  یکی  ( 118 «) دنک

. میوشیم زاتمم 
تسا و ناکاپ  زا  وت  دـننام  اـیآ  ( 119 !) یلابُاال درم  رـسپ  يا  ادـخ ! نمـشد  يا  و  رجاف ! قساـف  يا  دز : ادـص  درک و  عطق  ار  دوخ  زاـمن  ریُرب 
. تسا ربخ  هچ  ینادیمن  يرادن و  لقع  هک  یتسین  شیب  یناویح  وت  دنگوس . ادخ  هب  تسا !؟ نادیلپ  زا  هَّللا  لوسر  دنزرف  مالسلا  هیلعنیسح 
: تفگ ریرب  دناسریم . لتق  هب  اهيدوز  نیمه  هب  ار  تماما  وت و  دنوادخ ، تفگ : رمـش  تسوت . قح  كاندرد  باذع  تمایق و  رد  ییاوسر 
! مسق ادخ  هب  تسا . رتبوبحم  امـش  اب  یگدـنز  زا  ربمایپ  دـنزرف  رانک  رد  گرم  نم  يارب  دـنگوس ! ادـخ  هب  یناسرتیم !؟ گرم  زا  ارم  ایآ 
زا یکی  ماگنه  نیا  رد  دش . دهاوخن  دنزیریم ، ار  شتیب  لها  نادـنزرف و  نوخ  هک  یناسک  لاح  لماش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تعافش 

نوعرف لآ  نمؤم  ناک  نئل  يرمعلف  وگم . نخس  نانیا  اب  درگزاب و  دوخ  ياج  هب  دیامرفیم : هَّللادبعابا  تفگ : دمآ و  وا  شیپ  ریرب  ناتـسود 
. ءاعدلا حصنلا و  یف  تغلبأ  تحصن و  دقلف  ءاعدلا  یف  غلبأ  هموقل و  حصن 

لوسر نبای  تیأر  امف  اولاق : ۀعاسلا ؟ یمانم  یف  تیأر  ام  نوملعتأ  لاقف : ظقیتسا  ّمث  ۀقفخ  هسأرب  نیسحلا  قفخ  رحسلا  تقو  ناک  املف  لاق :
ءالؤه نیب  نم  صربأ  ًالجر  یلتق  یلوتی  يذلا  ّنظأ  یلع و  اهّدشأک  هتیأر  عقبأ  بلک  اهیف  ینشهنتل و  یلع  تّدش  دق  ابالک  تیأر  لاق : هَّللا ؟

لآ دیهـش  تنأ  ینب ! ای  یل : لوقی  وه  هباحـصأ و  نم  ۀـعامج  هعم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  يدـج  کلذ  دـعب  تیأر  ینإ  ّمث  موقلا 
نم لزن  کلم  اذهف  رخأت  و ال  ینب ! ای  لجع  ۀلیللا  يدنع  كراطفإ  نکیلف  یلعألا  حیفصلا  لهأ  تاوامسلا و  لهأ  کب  رـشبتسا  دق  دمحم و 

. اینّدلا هذه  نم  لیحّرلا  برتقا  رمألا و  فزأ  دق  تیأر و  ام  اذهف  ءارضخ  ةروراق  یف  کمد  ذخأیل  ءامسلا 
دنپ زین  وت  درب ، راک  هب  نانآ  توعد  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  درک و  تحیصن  ار  شموق  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  هنوگنامه  دنگوس  مناج  هب 

(120 .) يدربراک هب  اهنآ  توعد  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  يدروآ و  ياج  هب  تحیصن  و 
؟ مدید یباوخ  هچ  دینادیم  ایآ  دومرف : دش ، رادیب  یتقو  درک . هبلغ  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هدید  رب  باوخ  دش ، رحـس  ماگنه  نوچ 

نانآ نایم  رد  دندرک و  هلمح  نم  هب  ندیرد  دصق  هب  هک  مدید  ییاهگس  دومرف : يدید ؟ یباوخ  هچ  ادخ ! لوسر  رتخد  دنزرف  يا  دـنتفگ :
نآ زا  دعب  دشاب . سیپ  دشکب ، ارم  هورگ  نیا  نایم  زا  هک  یسک  منکیم  نامگ  درکیم . هلمح  نم  هب  رتشیب  هک  دوب  یسیپ  ياههکل  اب  یگس 

اهنامسآ و لها  یتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  دیهش  وت  مرـسپ ! دومرف : نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا  یهورگ  هارمه  ار  ربمایپ  مّدج 
دورف نامسآ  زا  هتـشرف  نیا  هک  نکم  ریخأت  نک و  باتـش  ( 121 ،) یـشاب نم  دزن  دیاب  ار  راطفا  بشما  دـنهدیم . تراشب  وت  هب  الاب  ِنامـسآ 
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مهاوخ چوک  ناهج  نیا  زا  يدوز  هب  هدش و  کیدزن  دـنوادخ  رما  کنیا  دومرف : هاگ  نآ  درادـهگن . زبس  ياهشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  هدـمآ 
. درک

ریـضخ نب  ریرب  هیدی  نیب  هباحـصأ و  نم  رفن  یف  موقلا  وحن  مدـقت  هیلع و  يوتـساف  هسرف  هیلإ  برق  ّمث  هباحـصأب  یلـصف  نیـسحلا  حبـصأ  و 
مهیبأ ةرکب  نع  هیلإ  اوفحز  دق  موقلا  موقلا و  نم  ابیرق  فقو  یتح  ریرب  مدـقتف  مهحـصنا . ریرب و  ای  موقلا  مّلک  نیـسحلا : هل  لاقف  ینادـمهلا 

ام مکدـنع و  ام  اوتاهف  همرح  هتانب و  هترتع و  هتیرذ و  ءالؤه  مکرهظأ  نیب  حبـصأ  دـق  دـمحم  لقث  نإف  هَّللا  اوّقتا  ءالؤه ! اـی  ریرب : مهل  لاـقف 
نأ مهنم  نوضرت  الفأ  ریرب : لاقف  مهیف  هیأر  يریف  دایز  نب  هَّللادـیبع  ریمـألا  مهنم  نّکمن  نأ  دـیرن  اولاـقف : مهب ؟ اوعنـصت  نأ  نودـیرت  يذـلا 
هَّللا متدهـشأ  مکـسفنا و  نم  اهومتیطعأ  یتلا  مکدوهع  هیلإ و  مکبتک  متیـسنأ  ۀفوکلا  لهأ  ای  مکلیو  هنم ؟ اولبقأ  يذـلا  ناکملا  یلإ  اوعجری 

مهومتملـسأ مکوتأ  اذإ  یتـح  مهنود  نم  مکـسفنأ  نولتقت  مکنأ  متمعز  مکیبـن و  تیب  لـهأ  متوعد  مکلیو  ًادیهـش  هَّللاـب  یفک  وـق  اـهیلع ؟
سوجملا يراصنلا و  دوهیلا و  هنم  برشی  لوذبم  وه  يراجلا و  تارفلا  ءام  نع  مهومتألح  هَّللادیبعل و 

اروشاع حبص  ياهینارنخس 
يوس شباحـصا  زا  یعمج  هارمه  هب  دـش و  راوس  شبـسا  رب  سپـس  دـناوخ ؛ شنارای  اب  ار  زامن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  دـعب ، زور  حـبص 
شیپ ریرب  نک ! ناشتحیـصن  وگب و  نخـس  نانآ  اب  دومرف : دوب ، ترـضح  نآ  شیپاـشیپ  هک  ریـضخ  نب  ریرب  هب  ترـضح  نآ  تفر . ناـیفوک 

نوـنکا هک  دیـشاب  هتـشاد  یهلا  ياوـقت  مدرم ! يا  تفگ : نـینچ  وا  و  ( 122) دنداتـسیا ریرب  لباقم  نانآ  همه  داتـسیا . نانآ  کـیدزن  تفر و 
دـیدنب و راک  هب  ار  دوخ  شالت  لاح  دـنیوا . مرح  نارتخد و  ترتع و  هیرذ و  ناـنیا  دنیامـش . ربارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ناگدـنامزاب 

؟ دینک هچ  دیهاوخیم  دینیبب 
اهنآ هب  ایآ  تفگ : ریرب  دهد . ماجنا  نانآ  هرابرد  دنادیم  حالـص  هچنآ  ات  مینک  دایز  نب  هَّللادیبع  ریما  میلـست  ار  نانآ  میهاوخیم  دـنتفگ :

شومارف ار  ناتیاهاضما  تادهعت و  اههمان و  ایآ  هفوک ! مدرم  يا  امـش  رب  ياو  دندرگزاب !؟ دناهدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دـیهدیمن  تصخر 
ناشیا يادف  ار  ناتناج  دیدرک  روصت  دیدرک و  توعد  ار  ناتربمایپ  تیب  لها  امـش ! رب  ياو  تسا . یفاک  ندوب  هاوگ  يارب  ادـخ  دـیاهدرک ؟

هک یتروص  رد  دیاهدش  عنام  تارف  بآ  زا  ار  نانآ  دـینک . هَّللادـیبع  میلـست  ار  نانآ  دـیهاوخیم  دـناهدمآ  امـش  شیپ  هک  نونکا  دـینکیم ،
هتیرذ یف  ًادـمحم  متفلخ  امـسئب  ریزاـنخلا  بـالکلا و  هدرت  دنـشونیم و  نآ  زا  یتـشترز  یحیـسم و  يدوهی و  تسا و  دازآ  ناـگمه  يارب 

(123 .) متنأ موقلا  سئبف  ۀمایقلا  موی  هَّللا  مکاقسال  مکلام 
موقلا ءالؤه  لاعف  نم  کیلإ  أربأ  ینإ  مهّللا  ةریـصب  مکیف  ینداز  يذلا  هَّلل  دمحلا  ریرب : لاقف  لوقت ؟ ام  يردـن  ام  اذـه  ای  مهنم : رفن  هل  لاقف 
فقو یتح  نیسحلا  مدقتف  هئارو . یلإ  ریرب  عجرف  ماهسلاب  هنومری  موقلا  لعجف  نابـضغ . مهیلع  تنأ  كوقلی و  یتح  مهنیب  مهـسأب  قلا  مهّللا 

: لاقف ۀفوکلا ، دیدانص  یف  ًافقاو  دعس  نبا  یلإ  رظن  لیسلا و  اهنأک  مهفوفص  یلإ  رظنی  لعج  موقلا و  ۀلابق 
هذه مکنرغت  الف  هتنتف  نم  یقشلا  هترغ و  نم  رورغملاف  لاح  دعب  ًالاح  اهلهأب  ۀفرـصتم  لاوز ، ءانف و  راد  اهلعجف  ایندلا  قلخ  يذلا  هَّلل  دمحلا 

ضرعأف مکیلع  هیف  هَّللا  متطخـسأ  دـق  رمأ  یلع  متعمتجا  دـق  مکارأ  اهیف و  عمط  نم  عمط  بیخت  اهیلإ و  نکر  نم  ءاـجر  عطقت  اـهنإف  ایندـلا 
هتمحر مکبنج  هتمقن و  مکب  ّلحأ  مکنع و  میرکلا  ههجوب 

باریـس تمایق  رد  ار  امـش  ادخ  ارچ ؟ دیدرک ، راتفر  دب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نادناخ  اب  دـنوشیم . دراو  نآ  رب  اهكوخ  اهگس و  و 
. دیتسه یمدرم  دب  هک  دنکن 

! ایادخ راب  دیتسه . يدارفا  هچ  امش  دنامهف  نم  هب  هک  ادخ  رکش  تفگ : ریرب  ییوگیم . هچ  مینادیمن  ام  درم ! يا  دنتفگ : نایفوک  زا  یخرب 
. ریگ مشخ  اهنآ  رب  دنوشیم  دراو  وت  رب  هک  يزور  رد  ریگ و  تخس  اهنآ  رب  ایادخ ! میوجیم . تئارب  وت  هب  موق  نیا  رادرک  زا  نم 

هک تسیرگن  ناشفوفـص  هب  داتـسیا . نانآ  ربارب  دمآ و  شیپ  ماما  هاگ  نآ  تشگرب . شهاگیاج  هب  وا  داد و  رارق  ریت  فده  ار  ریرب  نمـشد ،
: دومرف سپ  دوب . هداتسیا  هفوک  ناگرزب  نایم  رد  هک  تسیرگن  دعس  نبا  هب  دوب . بالیس  دننامه 
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هک تسا  نآ  هدروخ  بیرف  دنرییغت . لاح  رد  هتسویپ  نآ  لها  هک  داد  رارق  لاوز  يدوبان و  هناخ  ار  نآ  دیرفآ و  ار  ایند  هک  ار  يادخ  ساپس 
عطق ار  دوخ  هب  راودـیما  ره  دـیما  هک  دـنکن  هرغ  ار  امـش  ایند  نیاربانب  دـنک . شاهتفیـش  ایند  هک  تسا  نآ  تخبدـب  دـهد و  بیرف  ار  وا  ایند 
ادـخ یتیاضران  مشخ و  هک  دـیاهدرک  عامتجا  هتفرگ و  میمـصت  يراک  رب  منیبیم  دـنکیم . شیاونیب  دـنک ، عمط  وا  رد  هک  ره  دـنکیم و 
هدرک رود  امـش  زا  ار  دوخ  تمحر  هتـشاد و  اور  امـش  رب  ار  دوخ  باذـع  هدـنادرگ و  امـش  زا  ار  دوخ  هنامیرک  يور  اذـل  تسا ؛ نآ  هارمه 

ذوحتـسا دقل  مهلتق  نودیرت  هتیرذ  یلإ  متفحز  مکنإ  مث  دمحم  لوسرلاب  متنمآ  ۀعاطلاب و  متررقأ  متنأ  دـیبعلا  سئب  اّنبر و  برلا  معنف  تسا .
موقلل ًادـعبف  مهنامیإ  دـعب  اورفک  موق  ءالؤه  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإ  نودـیرت ؟ ام  مکل و  ًاـّبتف  میظعلا  هَّللا  رکذ  مکاـسنأف  ناطیـشلا  مکیلع 

. نیملاظلا
نب رمـش  هیلإ  مدقتف  هومّلکف  رـصح  امل  عطق و  امل  ًادیدج  ًاموی  اذـکه  مکیف  فقو  ول  هَّللاو  هیبأ  نبا  هنإف  هومّلک  مکلیو  دعـس : نب  رمع  لاقف 

. مهفن یتح  انمهفأ  لوقت ؟ يذلا  اذه  ام  نیسح ! ای  لاقف : نشوجلا  يذ 
ۀجوز ۀـجیدخ  یتدـجو  مکیبن  تنب  نبا  ینإف  یتمرح  كاهتنا  یلتق و ال  مکل  ّلحی  ّهنإـف ال  نولتقت  ـال  مکبر و  هَّللا  اوقتا  مکل : لوقأ  لاـقف :

نإف نیلسرملا  نییبنلا و  الخ  ام  ۀنجلا  لهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  هلآو : هیلع  هللا  یلـصدّمحم  مکیبن  لوق  مکغلب  دق  هلعل  مکیبن و 
: لثم ۀباحصلا  نم  مکیف  ّنإف  ینومتبذک  نإ  هلهأ و  هیلع  تقمی  هَّللا  ّنأ  تملع  ذنم  ًابذک  تدمعت  ام  هَّللاوف  ّقحلا  وه  لوقأ و  امب  ینومتقدص 

یلصهَّللا لوسر  نم  هوعمس  مهنأ  مکنوربخی  مهنإف  اذه  نع  مهولأساف  کلام ، نب  سنأ  مقرأ و  نب  دیز  دعس و  نب  لهس  هَّللادبع و  نب  رباج 
. هلآو هیلع  هللا 

هیرذ هب  اما  دیاهدروآ  نامیا  شربمایپ  هب  دیراد و  رارقا  شتعاطا  هب  هک  امش  دیتسه  یناگدنب  دب  هچ  ام و  يادخ  تسا  یبوخ  راگدرورپ  هچ 
رد هچنآ  امش و  رب  گرم  تسا . هدرب  امـش  زا  ار  گرزب  يادخ  دای  هدش و  طلـسم  امـش  رب  ناطیـش  دیـشکب . ار  نانآ  ات  دیاهدش  روهلمح  وا 

. دنشاب رود  یهلا  تمحر  زا  ناملاظ  دناهدش و  رفاک  ندروآ ، نامیا  زا  سپ  هک  دنایهورگ  نانیا  نوعجار . هیلا  انا  هَّلل و  انا  دیراد . رظن 
. دوشیمن مامت  دیوگب  نخس  هچ  ره  تسا و  ردپ  نآ  دنزرف  وا  هک  دیهدب  ار  وا  باوج  امش ! رب  ياو  تفگ : دوخ  نایرکشل  هب  دعس  نب  رمع 

ارم دـینک و  هشیپ  اوقت  میوگیم  دومرف : میمهفب . ات  ناـمهفب  اـم  هب  ییوگیم ؟ هچ  مالـسلا ! هیلعنیـسح  يا  تفگ : دـمآ و  شیپ  رمـش  سپ 
رـسمه هجیدـخ  مگرزب  ردام  متـسه و  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  تسا . مارح  ناتیارب  نم ، تمرح  نتـشاذگ  اـپ  ریز  نتـشک و  نوچ  دیـشکن 

رگم دنتشهب ، ناناوج  دیس  ود  مالسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  هک  دیاهدینـش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ناتربمایپ  هتفگ  نیا  دیاش  تسوا .
ار وگغورد  ادخ  ماهتـسناد  هک  ینامز  زا  نوچ  چیه ، هک  دینکیم  قیدصت  ارم  ِّقح  ِنخـس  رگا  دنرادن  يرترب  اهنآ  رب  هک  ناربمایپ -  ایبنا و 

سنا مقرا و  نب  دیز  دعس و  نب  لهس  هَّللادبع و  نب  رباج  دننام  ياهباحـص  دیرادن  لوبق  ار  منخـس  مه  رگا  ماهتفگن . غورد  دنکیم ، باذع 
. دناهدینش ادخ  لوسر  زا  ار  نخس  نیا  هک  دنیوگیم  امش  هب  دیسرپب  نانآ  زا  دنیامش ، نایم  رد  کلام  نب 

ینوبلطتأ مکلی  يریغ و  یبن  تنب  نبا  نیبرغملا  نیقرـشملا و  نیب  اـم  هَّللاوف  مکیبن ؟ تنب  نبا  ینأ  نوکـشتفأ  يرمأ  نم  ّکـش  یف  متنک  نإـف 
. هنوبیجی هنع ال  اوتکسف  هتکلهتسا ؟ تاحارج  نم  صاصقب  وأ  هتکلمتسا  لامب  وأ  هتلتق  مکنم  دحأ  مدب 

نم مکبر  یبرب و  ذوعأ  نومجرت و  نأ  مکبر  یبرب و  تذع  ینإ  هَّللا ! دابع  دیبعلا . رارف  ّرفأ  لیلذلا و ال  ءاطعإ  يدی  مهیطعا  هَّللاو ال  لاق : ّمث 
. باسحلا مویب  نمؤی  ربکتم ال  ّلک 

. نیسحلا تکسف  لوقت  ام  يردأ  تنک  نإ  فرح  یلع  هَّللادبعأ  انأ  یلع ! نب  نیسح  ای  نشوجلا : يذ  نب  رمش  هل  لاقف 
رتخد دـنزرف  برغم ، قرـشم و  نیب  متـسه و  ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم  هک  دـیرادن  کـش  نیا  رد  دـیراد ، دـیدرت  نم  راـک  هراـبرد  رگا  و 
ماهدز يررض  یـسک  هب  ای  ماهتـشادرب  ار  یـسک  لاوما  ای  دیریگب  ماقتنا  دیهاوخیم  هک  ماهتخیر  ار  یـسک  نوخ  ایآ  تسین . نم  زج  يربمایپ 

لیلذ ياهناسنا  دننامه  ار  متسد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : سپ  دندادن . یخساپ  دندش و  تکاس  نایفوک  دینک ؟ مصاصق  دیهاوخیم  هک 
مربیم هانپ  امش  راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  نم  ادخ ! ناگدنب  ( 124 .) درک مهاوخن  رارقا  ناگدنب  نوچمه  داهن و  مهاوخن  نانیا  تسد  رد 
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(127 .) دشاب هتشادن  نامیا  یسرباسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مربیم  هانپ  وا  هب  و  ( 126 () 125) دیربب دب  نامگ  ماهرابرد  هک  نیا  زا 
. درک توکس  ماما  ییوگیم ، هچ  وت  هک  ممهفب  رگا  ( 128) درک مهاوخ  کش  مایناملسم  رد  نم  تفگ : نشوجلا  يذ  نب  رمش 

لوقی ام  يردت  کنأ ال  دهـشأ  انأ  ًافرح و  نیعبـس  یلع  هَّللادبعت  کنظأل  ینإ  هَّللا  لوسر  ّودع  و  هَّللاودع ! ای  رمـشلل : رهاظم  نب  بیبح  لاقف 
. کبلق یلع  عبط  دق  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نإف 

یما و یبأ و  يدج و  یلإ  قوش  ینإ ال  هَّللاو  هرمأ  غلاب  هَّللاو  ملقلا  ّفج  ءاضقلا و  یـضق  دقف  دـسأ ! ینب  اخأ  ای  کبـسح  نیـسحلا : هل  لاقف 
. هیقال انأ  عرصم  یل  هیخأ و  فسوی و  یلإ  بوقعی  نم  یفالسأ  یخأ و 

نم تسا و  هارمه  دـیدرت  کش و  اب  راب  داتفه  وت  ناـمیا  منئمطم  ربمغیپ ! نمـشد  يا  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ : رمـش  هب  رهاـظُم  نب  بیبح 
. تسا هداهن  رهم  وت  بلق  رب  لاعتم  يادخ  نوچ  دیوگیم  هچ  مالسلا  هیلعنیسح  ینادیمن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

هب ار  شاهتـساوخ  دـنوادخ  هدز و  رهم  اـضق  نیا  رب  ملق  هدـش و  ققحم  یهلا  ياـضق  يدـسا ! ردارب  يا  تسا  یفاـک  دومرف : بیبـح  هب  ماـما 
رادـید هب  بوقعی  قایتشا  زا  شیب  مناکاین  ردارب و  ردام و  ردـپ و  ّدـج و  رادـید  هب  نم  قایتشا  هک  مسق  ادـخ  هب  ( 129 .) دناسریم ماجنارس 

. درک مهاوخ  كرد  ار  نآ  هک  مراد  یگرم  نم  تسا و  شناردارب  فسوی و 
.[ دیآیم یپ  رد  تسا ، باتک  مهدزای  لصف  همادا  هک  نآ  مود  دلج  همجرت  تفای و  نایاپ  یمزراوخ  لتقم  تسخن  دلج  اجنیا  ات  ]

یناثلا ءزجلا 

یناثلا ءزجلا 

ءاملا و نیب  مدآ  ایبن و  ناک  يذـلا  دّـمحم  نیقولخملا  فرـشأ  یلع  مالّـسلا  ةالّـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دـمحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
. نیعمجأ هتیرذ  هترتع و  یلع  نیطلا و 

نم نیتس  يدحإ و  ۀنـسل  مّرحم  نم  رـشاعلا  ءاروشاع  موی  ناک  نیـسحلا  لتقم  ّنأ  یلع  خیراوتلا  دـیناسملا و  یف  ةاورلا  تقّفتا  دـقف  دـعب : و 
. هفرش مویلا و  اذه  لضف  یلإ  رشنلف  تبسلا ؟ موی  مأ  ۀعمجلا  موی  ناکأ  اوفلتخا : نإ  ةرجهلا و 

هَّللا اهداعأ  ۀیزاجحلا  ةرفسلا  نم  یعوجر  تقو  اهب  یناتـسرهشلا  حون  نب  روصنم  مساقلا  وبأ  ۀنـسلا  رـصان  ظفاحلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 1
انربخأ یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامسإ  یلع  وبأ  ةاضقلا  خیـش  انربخأ  ۀیرجه  ۀئامـسمخ  نیعبرأ و  عبرأ و  ۀنـس  ةرخآلا  يدامج  رهـش  ةّرغ  یلاعت 

رکب وبأ  هیلع و  ةءارق  يولعلا  دواد  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نیسحلا  وبأ  دیسلا  انربخأ  یقهیبلا  نیسحلا  نب  دمحأ  رکب  وبأ  ۀنـسلا  خیـش  يدلاو 
دمحم نب  بیبح  انثدح  بینم  نب  نمحّرلا  دبع  انثدح  یـسوطلا  دمحأ  نب  بجاح  دمحم  وبأ  انربخأ  الاق : ءالمإ  یـضاقلا  نسحلا  نب  دمحأ 

: لاق ساّبع  نبا  نع  نارهم  نب  نومیم  نع  عناصلا  نب  میهاربإ  نع  یبأ  ینثدح  يزورملا 

اروشاع زور  هرابرد 

ترجه لاس 61  مرحم  مهد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ندش  هتـشک  هک  دـنراد  رظن  قافتا  خـیرات  دنـسم و  بتک  رد  نایوار 
: مینکیم هراشا  اروشاع  زور  تلیضف  هب  نونکا  هبنش ؟ ای  هدوب  هعمج  نآ  زور  هک  دنراد  فالتخا  دنچ  ره  تسا ، هدش  عقاو 

تاوامس و عبس  رجأ  هل  بتک  ءاروشاع  موی  ماص  نم  اهمایق و  اهمایـصب و  ۀنـس  نیتس  ةدابع  هل  تبتک  ءاروشاع  موی  ماص  نم  هَّللا : لوسر  لاق 
هل تعفر  ءاروشاع  موی  یف  اعئاج  عبشأ  نم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  ۀمأ  عیمج  هدنع  رطفأ  امنأکف  ءاروشاع  موی  یف  انمؤم  هدنع  رطفأ  نم 

تاوامسلا هَّللا  قلخ  معن  لاقف : ءاروشاع . موی  یف  لج  زع و  هَّللا  انلضف  دقل  هَّللا ! لوسر  ای  رمع : لاقف  ۀنجلا . یف  ۀجرد  هسأر  یف  ةرعـش  لکب 
ءاروشاـع و موی  یف  ملقلا  قلخ  هلثمک و  موجنلا  ءاروشاـع و  موی  یف  لاـبجلا  قلخ  ءاروشاـع و  موی  یف  یـسرکلا  قـلخ  ءاروشاـع و  موـی  یف 
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موی ۀـنجلا  قلخ  هلثمک و  ءاوح  ءاروشاـع و  موی  یف  مدآ  قلخ  هلثمک و  ۀـکئالملا  قـلخ  ءاروشاـع و  موـی  یف  لـیئربج  قـلخ  هلثمک و  حوـللا 
ءاروشاع و موی  یف  رانلا  نم  هَّللا  هاجن  ءاروشاع و  موی  یف  نمحرلا  لـیلخ  میهاربإ  دـلو  ءاروشاـع و  موی  یف  ۀـّنجلا  مدآ  نکـسأ  ءاروشاـع و 

ءاروشاع موی  یف  بویأ  نع  برکلا  هَّللا  فشک  ءاروشاع و  موی  یف  سیردإ  عفر  ءاروشاع و  موی  یف  نوعرف  قرغأ  ءاروشاع و  موی  یف  هادف 
ءاروشاع موی  یف  دواد  بنذ  رفغ  ءاروشاع و  موی  یف  مدآ  یلع  هَّللا  بات  ءاروشاع و  موی  یف  دلو  ءاروشاع و  موی  یف  میرم  نب  یـسیع  عفر  و 

ءاروشاع موی  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  دلو  ءاروشاع و  موی  یف  هکلم  نامیلس  یطعأ  و 
بـش هزور و  اب  هارمه  تدابع  لاس  تصـش  هزادـنا  هب  دریگب ، هزور  اروشاـع  زور  هک  ره  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 

اروشاع رد  رگا  دنـسیونیم . باوث  شیارب  نامـسآ  تفه  هزادنا  هب  دریگب ، هزور  اروشاع  زور  هک  ره  دنـسیونیم . باوث  شیارب  يرادهدنز 
دیامن ریس  زور  نیا  رد  ار  ياهنسرگ  هک  یسک  دنـشاب . هدرک  راطفا  وا  دزن  ناناملـسم  همه  ایوگ  دهدب ، ار  يرادهزور  نمؤم  يراطفا  یـسک 

تلیـضف رایـسب  اروشاع  زور  رد  ار  ام  ادـخ  سپ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : رمع  تفر . دـهاوخ  الاب  ياهجرد  تشهب  رد  شیوم  ره  هزادـنا  هب 
اوح و مدآ و  ار ، هکیالم  لـییربج و  ار ، ملق  حول و  ار ، ناگراتـس  ار ، اـههوک  ار ، یـسرک  ار ، اهنامـسآ  ادـخ  هلب ، دومرف : ربماـیپ  دـهدیم .
وا اروشاع  زور  رد  ادخ  دـش و  دـلوتم  اروشاع  رد  لیلخ  میهاربا  درب . تشهب  هب  اروشاع  زور  رد  ار  مدآ  دـیرفآ و  اروشاع  زور  رد  ار  تشهب 
رد ار  بویا  یتحاران  درب ، الاب  اروشاع  رد  ار  سیردا  درک ، قرغ  اروشاع  رد  ار  نوعرف  داد . هیدف  وا  هب  اروشاع  رد  داد و  تاجن  شتآ  زا  ار 

اروشاـع رد  ار  دوواد  هاـنگ  تفریذـپ ، اروشاـع  رد  ار  مدآ  هبوت  درک . دـلوتم  درب و  ـالاب  اروشاـع  رد  ار  یـسیع  درک ، فرطرب  اروشاـع  زور 
موقت ءاروشاع و  موی  یف  شرعلا  یلع  برلا  يوتـسا  دـش و  دـلوتم  اروشاع  رد  مالـسا  ربمایپ  داد . یهاشداپ  اروشاع  رد  ار  نامیلـس  دیـشخب ،

. هتاذب قیلی  امک  ۀکرح  ۀسامم و ال  ریغ  نم  يوتسا  رکب : وبأ  یضاقلا  خیشلا  لاق  ءاروشاع . موی  یف  ۀمایقلا 
نیضرألا و تاوامسلا و  قلخ  نم  هیف  يور  ام  وه  میقتسی و  ام ال  هنتم  یف  فیعض و  هدانسإ  رکنم و  ثیدح  اذه  رکب : وبأ  ۀّنسلا  خیـش  لاق  و 

نأ لاحملا  نم  ِشْرَْعلا و  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماـیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  هَّللا  لوقی : هَّللاو  ءاروشاـع  موی  یف  اـهّلک  لاـبجلا 
. ملعأ هَّللاو  ربخلا  اذه  فعض  یلع  کلذ  ّلدف  ءاروشاع  موی  اهّلک  ۀّتسلا  هذه  نوکت 

رافـصلا دمحم  نب  لیعامـسإ  ینربخأ  دادغبب  يرکـسلا  ییحی  نبا  هَّللادبع  دمحموبأ  انربخأ  اذـه  نیـسحلانب  دـمحأنع  دانـسإلا  اذـهبو  - 2
لوسر تیأر  اـم  لوقی : ساـبع  نبا  عمـس  ّهنأ  دـیزی  نب  هَّللادـبع  نع  جـیرج  نبا  ینربـخأ  قازرلا  دـبع  ینثدـح  روصنم  نب  دـمحأ  ینثدـح 

. ناضمر رهش  ءاروشاع و  موی  مویلا : اذه  ّالإ  هریغ  یلع  هلضف  سمتلی  موی  مایص  يرحتی  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا 
رارق زا  دوصقم  هک  هداد  حیـضوت  یـضاق  رکبوبا  دش . دـهاوخ  اپ  هب  اروشاع  زور  رد  تمایق  تفرگ و  رارق  شرع  رب  اروشاع  زور  رد  ادـخ  و 

. تسین وا  تاذ  بسانم  نیا  هک  نیا  هچ  تسین  تکرح  سامت و  قیرط  زا  شرع  رب  ادخ  نتفرگ 
تـسردان بلاطم  شنتم  رد  تسا و  فیعـض  شدنـس  تسین . لوبق  لـباق  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  هوبنلا ) لـئالد  فلؤم   ) یقهیب رکبوبا 

نآرق رد  دـنوادخ  نخـس  اب  نیا  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  اروشاع  زور  رد  همه  اههوک  اـهنیمز و  واهنامـسآ  هتفگ  هک  نیا  لـثم  دراد  دوجو 
نیا همه  هک  تسا  لاحم  و  ( 130 «) دش رقتسم  شرع  رب  هاگ  نآ  دیرفآ و  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  : » دیامرفیم هک  دراد  تافانم 

. دنادیم رتهب  ادخ  تسا و  تیاور  یتسردان  لیلد  بلطم  نیا  دشاب . هدوب  اروشاع  زور  شش 
اروشاع زور  رگم  دهد  حیجرت  يرگید  زور  رب  دشاب  هتشاد  تلیـضف  هک  ار  يزور  هزور  ربمایپ  مدیدن  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  نینچمه 

. دادیم حیجرت  مایا  رگید  رب  هک  ار  ناضمر  هام  و 
. ۀنس ةراّفک  ءاروشاع  موی  مایص  هلآو : هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : ةداتق  یبأ  نع  ریهاشملا  یف  و  لاق : - 3

دادغبب هَّللادبع  نب  دمحم  رکب  وبأ  انربخأ  ینارعـشألا  دمحم  نبا  یلع  نیـسحلا  وبأ  انربخأ  اذه  نیـسحلا  نب  دـمحأ  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 4
نع ۀمقلع  نع  میهاربإ  نع  شمعألا  ینثدح  قارولا  خادشلا  نب  مصیهلا  ینثدح  يرـصبلا  رجاهم  نب  یلع  ینثدح  دمحم  نب  رفعج  انثدـح 
نع دانـسإلا  اذـهب  و  هتنـس . رئاس  یف  هیلع  هَّللا  عسو  ءاروشاع  موی  یف  هلایع  یلع  عسو  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : هَّللادـبع 
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. هلثم يردخلا  دیعس  یبأ 
خیـشلا انربخأ  يرلا  ۀـنیدمب  دابآ  رـصن  ۀـلحمب  یناویدـلاب  فورعملا  يرقملا  یلع  نب  روصنم  نب  دـمحم  نیدـلا  دـیدس  مامإلا  انربخأ  و  - 5

ینافالهلا دمحم  نب  کلملا  دبع  نامعنلا  وبأ  مامإلا  یضاقلا  ینربخأ  يربطلا  يدالخلاب  فورعملا  نیسحلا  نب  دمحأ  نب  نیسحلا  وبأ  مامإلا 
نب دمحم  ینثدح  یعماجلا  نسحلا  نب  یلع  نیـسحلا  وبأ  ینثدح  سنوی  نب  دمحأ  ینربخأ  یقطانلا  دمحم  نبا  دـمحأ  سابعلا  وبأ  ینربخأ 
ّنأ قیدـصلا  رکب  یبأ  تنب  ءامـسأ  نع  هیبأ  نع  ةورع  نب  ماشه  نع  رهـسم  نب  یلع  ینربخأ  ثرحلا  نب  باجنم  ینثدـح  ینارـصقلا  درکون 
هَّللا ّدر  ءاروشاـع و  موی  يدوجلا  یلع  حون  ۀنیفـس  توتـسا  مدآ و  یلع  هَّللا  باـت  موـی  ءاروشاـع  موـی  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر 

هرصب بوقعی  یلع  هَّللا  ّدر  ءاروشاع و  موی  هعم  نم  نوعرف و  قرغ  ءاروشاع و  موی  یسومل  رحبلا  قلف  ءاروشاع و  موی  نامیلـس  یلع  کلملا 
ءاروشاع و موی  توحلا  نطب  نم  سنوی  جرخأ  ءاروشاع و  موی  سنوی  یلع  هَّللا  باـت  ءاروشاـع و  موی  ًـالوسر  اـیرکز  ثعب  ءاروشاـع و  موی 

ءاروشاع موی  ًایلع  ًاناکم  سیردإ  هَّللا  عفر 
. تسا لاس  کی  ناهانگ  هرافک  اروشاع ، هزور  هک  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  هداتقوبا 

، لاس مامت  رد  ار  وا  ادـخ  دـنک ) داش   ) دـهد تعـسو  ار  شاهداوناخ  اروشاع  زور  رد  سک  ره  هک  هدرک  لقن  ربماـیپ  زا  دوعـسم  نب  هَّللادـبع 
. تسا هدرک  لقن  ار  ربخ  نیا  مه  يردخ  دیعس  وبا  داد . دهاوخ  تعسو 

یکـشخ رب  حون  یتشک  تفریذـپ  ار  مدآ  ترـضح  هبوت  ادـخ  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  ربماـیپ  زا  رکبوبا  رتـخد  امـسا 
وا هب  ار  بوقعی  مشچ  درک ، قرغ  ار  شناهارمه  نوعرف و  دوشگ ، یسوم  يارب  ار  ایرد  داد ، نامیلـس  هب  ار  یهاشداپ  ادخ  تسـشن ، يدوج 

و درب ، الاب  نامـسآ  هب  ار  سیردا  داد ، تاجن  یهام  مکـش  زا  ار  وا  تفریذـپ و  ار  سنوی  هبوت  دـیزگرب ، يربماـیپ  هب  ار  اـیرکز  دـنادرگزاب ،
ۀمکحلا ییحی  مهلأ  ءاروشاع و  موی  ءایحلا  صیمق  نوراه  اسک  ءاروشاع و  موی  بجلا  نم  فسوی  جرخا  ءاروشاع و  موی  بویأ  ّرض  فشک 

. ۀنسلا یف  اهلثم  یلا  هیلع  هَّللا  عسو  هیف  هلایع  یلع  عسو  نمف  ادیع  نوعبس  ءاروشاع  موی  نإ  ءاروشاع  موی 
. ءاروشاع موی  ًادلو  کلذک  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  نأ  ءاروشاع و  موی  تدلو  مالّسلا  اهیلع  ۀمطاف  نأ  مکاحلا : رکذ  و  - 6

رثکأ و مهباوث  نوکیل  مهداهجل  ۀلیـضف  مهل و  ۀـمارک  لوسرلا  لآ  ۀبیـصم  هیف  تناک  مایألا ، نم  هریغ  یلع  ۀلیـضف  مویلا  اذـهل  تناـک  اـمل  و 
. لوطأ دشأ و  ۀمایقلا  موی  مهعابتأ  یلع  مهیلع و  هَّللا  نئاعل  مظعأ و  مهئادعأ  باقع  نوکیل  لبنأ و  یلعأ و  مهتاجرد 

اروشاع زور  رد  داد . ییحی  هب  ار  تمکح  دناشوپ و  تفع  سابل  ار  نوراه  دروآ ، نوریب  هاچ  زا  ار  فسوی  درک ، فرطرب  ار  بویا  یتحاران 
. تشاد دهاوخ  تعسو  رد  ار  وا  لاس  لوط  رد  ادخ  دنک ، جرخ  بوخ  شاهداوناخ  يارب  هک  ره  دراد و  دوجو  دیع  داتفه 

دلوتم اروشاع  رد  مه  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  دمآ و  ایند  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  هدرک  تیاور  يروباشین  مکاح 
(131 .) دندش

تلیـضف نانآ و  تمظع  ثعاب  زور  نیا  رد  ربمایپ  نادناخ  تبیـصم  ندش  عقاو  دراد ، يرترب  تلیـضف و  رگید  مایا  رب  زور  نیا  هک  اجنآ  زا 
رتنیگنس ناشنانمشد  باذع  دش ، دهاوخ  رتهنادنمتفارش  رتیلاع و  ناشتاجرد  رتشیب و  نانآ  باوث  هلیـسو  نیدب  دوب . دهاوخ  ناشیا  هزرابم 

(132 .) دوب دهاوخ  رتزارد  رتدیدش و  تمایق  رد  ناشنارادفرط  نانآ و  رب  ادخ  تنعل  و 
ًاسراف و نوثالث  نانثإ و  هعم  ناک  هباحـصأ و  أبع  تبـسلا  موی  ۀیاور : یف  مّرحم و  رـشاع  ۀـعمجلا  موی  نیـسحلا  حبـصأ  مل و  انثیدحل : اندـع 

یلإ ءاوللا  عفد  رهاظم و  نب  بیبح  هترـسیم  یلع  نیقلا و  نب  ریهز  هتنمیم  یلع  لعجف  ًـالجار  نوناـمث  ناـنثإ و  ۀـیاور : یف  јو  ̙Ę نوعبرأ 
. بلقلا یف  هتیب  لهأ  عم  تبث  یلع و  نب  سابعلا  هیخأ 

هدنج ناک  بلقلا و  یف  وه  تبث  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  هترسیم  یلع  جاجحلا و  نب  ورمع  هتنمیم  یلع  لعجف  هباحصأ  دعـس  نب  رمع  أبع  و 
. صقنی وأ  دیزی  ًافلأ  نیرشع  نینثإ و 

نب ناملـس  انثدح  ظفاحلا  میعن  وبأ  انثدح  دادـحلا  یلع  وبأ  انربخأ  ةزاجإ  ینادـمهلا  دـمحأ  نب  نسحلا  ءالعلا  وبأ  ظفاحلا  مامإلا  انربخأ  - 7
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یف ماق  مهولتاق  مهنأ  نقیأ  نیسحلاب و  موقلا  لزن  امل  لاق : نسحلا  نب  دمحم  انثدح  راکب  نب  ریبزلا  انثدح  زیزعلا  دبع  نب  یلع  انثدح  دمحأ 
: لاق ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دمحف  ًابیطخ  هباحصا 

. میدرگیم زاب  دوخ  نخس  هب 

اهینارنخس همادا  یماظن و  شیارآ 

وا اب  داد . یماظن  شیارآ  ار  شنارای  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دیسر ، دوب ، مرحم  مهد  هبنـش  یتیاور  هب  هعمج و  هک  اروشاع  زور  حبـص  نوچ 
رارق ار  رهاظم  نب  بیبح  پچ ، بناج  رب  نیق و  نب  ریهز  رکـشل ، تسار  بناج  رب  دندوب . هارمه  هدایپ  یتیاور 82  هب  هدایپ و  راوس و 40   32

. تفای رارقتسا  رکشل  بلق  رد  هداوناخ  اب  شدوخ  داد و  رارق  مالسلا  امهیلعیلع  نب  سابع  شردارب  هب  ار  مچرپ  داد و 
مه دوخ  داد . رارق  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  پچ  فرط  رب  جاجح و  نب  ورمع  تسار  حانج  رب  درک ، شیارآ  ار  شرکشل  زین  دعـس  نب  رمع 

(133 .) تفای رارق  دندوب ، رفن  رازه  دودح 22  هک  شهاپس  بلق  رد  زین 
زا سپ  دناوخ و  هبطخ  شباحصا  يارب  دیگنج ، دنهاوخ  وا  اب  هک  درک  نیقی  دنداتسیا و  مالسلا  هیلعنیسح  ربارب  نامدرم  نآ  هک  هاگ  نآ  ... 

: دومرف یهلا  يانث  دمح و 
نم ءانإلا  ۀبابـصک  ّالإ  اهیف  قبی  مل  ترمـشنا و  اهفورعم و  ربدأ  ترکنت و  تریغت و  دـق  اینّدـلا  نإ  الأ و  نورت  ام  رمألا  نم  لزن  ّهنإف  دـعب  اـمأ 
ّالإ توملا  يرأ  ینإ ال  هبر و  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ؟ یهانتی  لطابلا ال  هب و  لمعی  ّقحلا ال  نورت  الأ  لیبولا  یعرملاک  شیع  سیـسخ 

. ًامرب ّالإ  نیملاظلا  عم  شیعلا  ةداعس و 
نسحلا نب  دیز  نیسحلا  وبأ  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  ۀباتک  یحمجلا  رمع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  نیدلا  فیـس  دهازلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  و  - 8
مالسإلا نیز  ءابقنلا  بیقن  مامإلا  دیـسلا  انثّدح  يدابرتسألا  ینـسحلا  رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  بیقنلا  مامإلا  دیـسلا  انربخأ  یقهیبلا  یلع  نب 

نب دـمحم  نب  نیـسحلا  نب  نوراه  نبا  نیـسحلا  نب  ییحی  بلاـط  وبأ  ماـمإلا  دیـسلا  انثدـح  ینیـسحلا  یلع  نب  رفعج  نبا  دـمحم  رفعج  وبأ 
نب دمحأ  سابعلا  وبأ  انربخأ  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نبا  نیـسحلا  نب  مساقلا  نب  دّمحم  نب  نوراه 
نع ییحی  نب  دمحم  نب  نسحلا  انثدح  يربکعلا  زیزعلا  دبع  نب  یلع  انثدح  یلجبلا  بویأ  نب  هَّللادبع  نب  دـمحم  انثدـح  ینیـسحلا  میهاربإ 
ّطخ سانلا  اهیأ  لاق : ّمث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  هباحـصأ  بطخ  نیـسحلا  ّنأ  هیبأ : نع  یلع  نب  دـیز  نع  یحایرلا  ۀـعیبر  نب  میمت  نع  هیبأ 

انأ ًاعرـصم  یل  ّنإ  فسوی و  یلإ  بوقعی  قایتشا  یفالـسأ  یلإ  قوشلاب  ینعل  وأ  ام  ةاتفلا و  دیج  یلع  ةدالقلا  ّطخمک  مدآ  ینب  یلع  توملا 
ًارفع ًاربغ و  تاولفلا  شوحو  اهعطقت  یلاصوأ  یلا  رظنأ  ینأک  هیقال 

اهشزرا زا  تسا . هتفر  نایم  زا  هدرک و  تشپ  شیاهیبوخ  تسا . هداد  هفایق  رییغت  هدـش و  ضوع  اـیند  تسا . هدـمآ  شیپ  هچ  هک  دـینیبیم 
لطاب زا  دوشیمن و  لـمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن  تسا . هدـش  هدز  تفآ  هاـگارچ  دـننام  تسپ و  یگدـنز  تسین . یقاـب  یفرظ  هدـنام  هت  زج 

اب یگدنز  منادیمن و  یتخبـشوخ  تداعـس و  زج  ار  گرم  نم  دوشیم و  قاتـشم  شراگدرورپ  رادید  هب  نمؤم  سپ  تسین ؟ ینادرگيور 
. منیبیمن یگدرزآ  تلالم و  زج  ار  ناراکمتس 

یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  ینارنخس  شباحصا  يارب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  درک  لقن  شردپ  زا  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  دیز  ... 
: دومرف

، متـسه مناگتـشذگ  رادید  قاتـشم  ردق  هچ  نم  تسا . نارتخد  ندرگ  رب  دنب  ندرگ  ییابیز  نوچمه  نایمدآ  يارب  گرم  ییابیز  مدرم ! يا 
هراپ ار  مندب  ياضعا  نابایب ، شحو  منیبیم  ایوگ  دیسر . مهاوخ  نآ  هب  هک  مراد  یهاگلتق  نم  دوب . فسوی  ندید  قاتشم  بوقعی  هک  نانچ 

هللا یلـصهَّللا  لوسر  نع  ذشت  نل  نیرباصلا  روجا  انیفویل  هئالب  یلع  ربصن  تیبلا  لهأ  اناضر  هَّللا  یـضر  اهـشارکأ  ینم  تألم  دق  هدرک  هراپ 
. هتّدع مهیف  هل  زجنت  هنیع و  اهب  رقت  سدقلا  ةریظح  یف  هل  ۀعومجم  یه  هؤاضعأ و  هقرافت  نل  هترتع و  هتمحل و  هلآو  هیلع 
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ینثدـحبیبح نب  هَّللادـبع  نب  رکب  ینثدـح  يولعلا  مساقلا  نب  ةزمح  ینربخأ  یبأ  ینربخأ  اذـه  بلاط  یبأ  دیـسلا  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 9
نب نمحرلا  دبع  نب  دـمحم  ینثدـح  ایرکز  نب  دـمحم  ینثدـح  میمت  نب  نیـسحلا  نب  هَّللادـبع  ینربخأ  دـمحم  وبأ  یبضلا  لولهب  نبا  میمت 
امل لاق : نسحلا  نب  هَّللادبع  نع  هّدج  نع  هیبأ  نع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هَّللادبع  نب  نامیلـس  نب  دمحم  نب  هَّللادبع  ینثّدـح  یمیتلا  مساقلا 

ةرسیملا ۀنمیملا و  یف  هباحصأ  نیسحلا  أبع  اهعضاوم و  یف  تایارلا  ماقأ  مهبتارم و  یف  مهبتر  نیسحلا و  ۀبراحمل  هباحصأ  دعس  نب  رمع  أبع 
اوتـصنی نأ  اوبأف  مهتـصنتساف  ساّنلا  یتأ  یتح  هباحـصأ  نم  نیـسحلا  جرخ  ۀـقلحلا  لثم  یف  هولعج  یتح  بناج  ّلک  نم  نیـسحلاب  اوطاحأف 

نم نیدـشرملا و  نم  ناک  ینعاـطأ  نمف  داـشرلا  لـیبس  یلإ  مکوعدأ  اـمنإ  یلوق و  اوعمـستف  یلإ  اوتـصنت  نأ  مکیلع  اـم  مکلیو  مهل : لاـقف 
یلوقل عمتسم  ریغ  يرمأل  صاع  مکلک  نیکلهملا و  نم  ناک  یناصع 

شاداپ ات  مینکیم  ربص  وا  يالب  ناحتما و  رب  تسا . ربمایپ  نادناخ  ام  يدونشخ  رد  ادخ  يدونشخ  دناهدرک . رپ  ار  دوخ  ياهمکـش  نآ  اب  و 
نانآ هب  وا  مشچ  دنعمج . راگدرورپ  كاپ  رـضحم  رد  نانآ  تسین و  یندش  ادج  وا  زا  هَّللا  لوسر  ترتع  اضعا و  دنک . اطع  ام  هب  ار  نارباص 

. دنکیم افو  شربمایپ ، نادناخ  هرابرد  دوخ  ياههدعو  هب  تسا و  نشور 
رد درک و  هداـمآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  اـب  گـنج  يارب  ار  شرگـشل  دعـس ، نب  رمع  نوـچ  هـک  هدـش  لـقن  نـسحلا  نـب  هَّللادـبع  زا  ... 

ار ترـضح  نآ  تسارآ ، تسار  پچ و  حانج  رد  ار  شباحـصا  مه  ماما  تشارفا و  دوخ  لحم  رد  ار  اهمچرپ  داد و  رارق  دوخ  ياههاگیاج 
شنخس تفگ  مدرم  هب  دمآ و  نوریب  شنارای  نایم  زا  ماما  ماگنه ، نیا  رد  تفرگ . رارق  ياهقلح  نایم  رد  ییوگ  دندرک  هرصاحم  وس  ره  زا 

هب ار  امش  هک  یلاح  رد  دیهدیمن  شوگ  منخس  هب  هک  هدش  هچ  امـش ! رب  ياو  دومرف : سپ  دندز . زاب  رـس  ندینـش ، زا  نانآ  دننک . شوگ  ار 
. دیباتیمنرب ار  منخس  دیرگ و  نایصع  امش  ددرگ . دوبان  دنک  یهجوتیب  هک  نآ  دبای و  هار  دنک  متعاطا  هک  ره  منکیم . توعد  تسار  هار 

؟ نوعمست الأ  نوتصنت ؟ الأ  مکلیو  مکبولق  یلع  هَّللا  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلم  مارحلا و  نم  مکتایطع  تلزخنا  دق 
نیریحتم نیهل  انومتخرـصتسا و  نیحفأ  احرت  ۀـعامجلا و  اهتیأ  مکل  ابت  نیـسحلا : لاقف  هل . اوتـصنا  اولاق : دعـس و  نب  رمع  باحـصأ  موـالتف 

یلع ًابلإ  متحبـصأف  انودـع  مکودـع و  اهانج  یتلا  نتفلا  ران  انیلع  متـششح  اـنباقر و  یف  ًافیـس  اـنیلع  متللـس  نیدعتـسم  نیدؤم  مکانخرـصأف 
متعمط شیع  سیـسخ  مکولانأ و  ایندلا  نم  مارحلا  ّالإ  مهیف  مکل  حبـصأ  لمأ  مکیف و ال  هوشفأ  لدع  ریغب  مکئادعأل  مهیلع  ًادی  مکئایلوأ و 

نماط و شأجلا  رهشی و  مل  فیسلا  اهومتزهجتف و  انومتکرت  انومتهرک  ذإ  تالیولا  مکل  اّلهف  انل  لیفت  يأر  انم و ال  ناک  ثدح  ریغ  نم  هیف 
شارفلا یعادتک  اهیلإ  متیعادت  ابدلا و  ةریطک  انیلع  متعرسأ  نکل  فصحتسی و  مل  يأرلا 

شوـگ دیونـشیمن و  ارچ  امـش ! رب  ياو  تـسا . هدروـخ  رهم  ناـتیاهلد  اذـل  هدـش ، رپ  مارح  زا  ناتیاهمکــش  تـسا و  مارح  زا  ناـتیاهلوپ 
؟ دینکیمن

: دومرف ماما  سپ  دیهد . ارف  شوگ  وا  هب  دنتفگ  هدرک و  شنزرس  ار  رگیدکی  دعس  رمع  باحصا  اج  نیا  رد 
مالعا میدرک و  تباجا  ار  امـش  هک  الاح  دیهاوخیم و  يرای  ام  زا  دـیناوخیم و  ارف  قایتشا  روش و  اب  ار  ام  دیـشاب . نیگهودـنا  تخب و  دـب 

ار دوخ  ناتسود  دینکیم ؟ روهلعش  هدرک ، نشور  ام  كرتشم  نمشد  هک  ار  ياهنتف  شتآ  دیشکیم !؟ ریشمش  نامیور  هب  میدومن ، یگدامآ 
اهنآ زا  يریخ  دیما  هن  دـناهدرک و  رارقرب  امـش  نیب  یتلادـع  هن  اهنآ  دـیوشیم !؟ ناتنانمـشد  راک  کمک  دـینکیم و  هرـصاحم  وس  ره  زا 
نخـس يأر و  ای  هدرک  یهانگ  ام  هک  نآیب  دـیاهدرک ، عمط  نآ  هب  هک  يزیچان  یگدـنز  دـناهدناسر و  امـش  هب  ار  اـیند  مارح  طـقف  دـیراد .
ریشمش ام  هک  نیا  اب  دینکیمن و  اهر  ار  ام  ارچ  دیآیمن ؛ ناتشوخ  ام  زا  دیهاوخیمن و  ار  ام  هک  الاح  امـش ، رب  ياو  میـشاب . هتفگ  یتسردان 

اهنآ داب  هک  زیر -  خلم  دننام  تعرس  هب  دیاهدیشک ؟ رکشل  هتفرن ، نیب  زا  ییاهن  یـشیدنا  هراچ  هار  تسا و  مارآ  نامیاهلد  میاهدیـشکن و 
ۀـمالا و تیغاوط  نم  متنأ  امنإف  مکل  احبقف  دـیاهدناوخ . ام  يوس  هب  سگم  دـننام  ار  رگیدـمه  دـیاهتفرگ و  ار  ام  رود  دـنکیم -  اجباج  ار 

ةرتع يریبم  ءایبنألا و  دالوأ  ۀـلتق  ننـسلا و  یئفطم  باتکلا و  یفّرحم  ماـثآلا و  ۀبـصع  ناطیـشلا و  ۀـثفن  باـتکلا و  ةذـبن  بازحـألا و  ذاذـش 
هعایشأ برح و  نبا  متنأ  نیـضع و  نآرقلا  اولعج  نیذلا  نیئزهتـسملا  ۀمئأ  خارـص  نینمؤملا و  يذؤم  بسنلاب و  راهعلا  یقحلم  ءایـصوألا و 
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. نولذخت انایإ  نودمتعت و 
متنکف مکرودص  هب  تیشغ  مکبولق و  هیلع  تتبن  مکعورف و  مکلوصا و  هتثراوت  مکقورع و  هیلع  تجش  فورعم و  مکیف  لذخلا  هَّللاو  لجأ 
مکیلع هَّللا  متلعج  دق  اهدـیکوت و  دـعب  نامیألا  نوضقنی  نیذـلا  نیثکانلا  یلع  هَّللا  ۀـنعل  الأ  بصاغلل ، ًۀـلکأ  بصانلل و  ًاخنـس  ءیـش  ثبخأ 

. مه هَّللاو  متنأف  ًالیفک 
، راـکهانگ عاـمتجا  ناطیــش ، هدـیمد  هداـهن ، رــس  تـشپ  ار  نآرق  هدـنکارپ . بازحا  زا  دـیتما و  نـیا  ناـیتوغاط  زا  هـک  داـب  تـشز  ناـتیور 
(134 ،) بسن هب  هدازاـنز  هدـننک  قحلم  ایـصوا ، نادـناخ  هدـننک  دوباـن  اـیبنا ، نادـنزرف  لـتاق  اهتنـس ، هدـننکلیطعت  نآرق ، هدـننکفیرحت 

نادــناخ رب  ( 135 .) دیــشابیم دــندرک ، ءزج  ءزج  ار  نآرق  هــک  ناــنآ  گرزب ، ناگدــننک  هرخــسم  يوگدــنلب  ناــنمؤم و  هدــنهدرازآ 
. دینکیمن يرای  هدرک و  اهر  ار  ام  یلو  دینکیم  دامتعا  هیکت و  ( 136) نایفسوبا

زا ار  نآ  ناـتکچوک  گرزب و  هدـش و  نیجع  ییاـفو  یب  اـب  ناـتنوخ  گر و  دـینکیم و  راوـخ  ار  دارفا  هشیمه  امـش  مـسق  ادـخ  هـب  يرآ ،
يارب یبوخ  ياههمقل  ام و  نانمـشد  يارب  هلیـسو  نیرتدـب  امـش  تسا . هدرک  تداع  نآ  رب  ناتیاههنیـس  اـهلد و  دـیاهدرب و  ثرا  رگیدـکی 
نماض نآ  رب  ار  ادخ  هک  نآ  اب  دننکشیم  نآ  ندرک  مکحم  زا  دعب  ار  دوخ  مسق  دهع و  هک  ینانکش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  دیتسه . نابـصاغ 

(. دیتسه هیآ  نیا  قادصم   ) دیروطنیا امش  ( 137 (؛ دناهتفرگ
روجح تباط و  دودج  هلوسر و  کلذ و  هَّللا  یبأ  ۀینّدلا  ذخأ  انم  تاهیه  ۀلذلا و  ۀلتقلا و  نیب  نیتنثا : نیب  زکر  دق  یعدلا  نب  یعدـلا  نإ  الأ 

ةرـسالا هذهب  فحاز  ینإ  الأ  ترذنأ  ترذعأ و  دـق  ینإ  الأ  مارکلا  عراصم  یلع  مائللا  ۀـعاط  رثوت  ۀـیبأ ال  سوفن  ۀـیمح و  فونا  ترهط و 
: دشنأ مث  باحصألا  ۀلذخ  داتعلا و  ۀّلق  یلع 

ًامدق نوماّزهف  مزهن  نإف 
انیمّزهم ریغف  مزهن  نإ  و 

نکل  نبج و  انّبط  نأ  ام  و 
انیرخآ ۀلود  انایانم و 

َو ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف  يدـج  نع  یبأ  یلإ  هدـهع  دـهع  یحرلا  رود  مکب  رودـت  یتـح  سرفلا  بکری  اـم  ثیرک  اـّلإ  اهدـعب  نوثبلت  ـال  هنإ  اـمأ 
ٍطارِـص یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُه  ّالِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر * َو  یِّبَر  هَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ِنوُرِْظُنت * َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدـیِکَف  ْمُکَءاـکَرُش 

. ٍمیِقَتْسُم
ام زا  تلذ  یتسپ و  هار  باختنا  تلذ . نتفریذپ  ای  ندش  هتـشک  تسا : هداد  رارق  یهار  ود  نیب  ارم  هدازانز ، دنزرف  هدازانز  هک  دـینادب  نونکا 
هب رـضاح  دـنمتّزع ، ياهناسنا  رویغ و  ناگدازآ  نمادـکاپ و  نارداـم  كاـپ و  ناردـپ  دندنـسپیمن . ار  نآ  شلوسر  ادـخ و  تسا و  دـیعب 

نیا اب  مداد و  رادشه  مدرک و  نایب  ار  دوخ  رذع  نم  دنهدیمن . حیجرت  تمارک  اب  ندش  هتشک  رب  ار  نآ  دنتـسین و  تسپ  ياهناسنا  تعاطا 
(138 .) درک مهاوخ  یگداتسیا  دنتشاذگ ، میاهنت  هدرک و  ییافویب  هدننک  توعد  نایفوک   - منارای هک  نیا  اب  مک و  هداوناخ 

و دراد -  هقباس  ام  هداوناخ  نایم  رد  میاهدرک -  ار  راک  نیا  مه  نیا  زا  شیپ  میهد ، تسکش  ار  نمشد  رگا  : » دناوخ ار  رعش  نیا  ماما  سپس 
«. تسا نارگید  تبون  هدیسر و  ارف  نامگرم  هکلب  تسین  سرت  ام  يوخ  اریز  میاهدروخن ، تسکش  تقیقح  رد  میروخب  تسکش  رگا 

هب مدج  لوق  زا  مردپ  ار  تقیقح )  ) نیا دیخرچ . دهاوخ  يرگید  روط  بایـسآ  دوب و  دیهاوخن  شوخ  يدایز  تدم  نیا ، زا  سپ  هک  دینادب 
تلهم ارم  دیدنب و  راک  هب  ار  ناتیاههشقن  مامت  و  دینک -  یکی  ار  ناتیاسؤر  دوخ و  فرح  دیریگب -  ار  دوخ  میمـصت  لاح  تسا . هتفگ  نم 

میقتــسم هار  رب  وا  تـسوا و  تـسد  هـب  ياهدـنبنج  ره  تشونرــس  مراد . لـکوت  تسامــش  نـم و  راـگدرورپ  هـک  ییادـخ  رب  نـم  دـیهدن .
(139 .) تسا

ادحأ مهیف  عدی  الف  ةربصم  اسأک  مهیقسی  فیقث  مالغ  مهیلع  ّطلس  فسوی و  ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  ءامـسلا و  رطق  مهنع  سبحا  مهّللا !
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انلکوت و کیلع  اّنبر  تنأ  انولذخ و  انوبذک و  انورغ و  مهنإف  مهنم  یعایـشأ  یتیب و  لهأ  یئایلوأل و  یل و  مقتنی  ۀبرـضب  ۀبرـض  ۀلتقب و  ۀـلتق 
. ریصملا کیلإ  انبنأ و  کیلإ 

یعدلا کیلوی  نأ  معزت  ینلتقت و  تنأ  رمع ! ای  لاقف : هیتأی  نأ  بحی  اهراک ال  ناک  هل و  یعدف  رمع  یل  اوعدا  دعـس ؟ نب  رمع  نیأ  لاق : مث 
ةرخآ و ایندـب و ال  يدـعب  حرفت  ّکنإف ال  عناص  تنأ  ام  عنـصاف  دوهعم  دـهع  ًادـبأ  کلذـب  أنهتت  هَّللاو ال  ناجرج ؟ يرلا و  دالب  یعدـلا  نب 

ههجو فرـص  ّمث  همالک  نم  دعـس  نب  رمع  بضغف  مهنیب . ًاضرغ  هنوذختی  نایبصلا و  هامارتی  ۀفوکلاب  بصن  دـق  ۀبـصق  یلع  کسأرب  ینأک 
. ةدحاو ۀلکأ  یه  امنإ  مکعمجأب  اولمحا  هب ؟ نورظنت  ام  هباحصأب : يدان  هنع و 

یخلت ات  نک  طلسم  نانآ  رب  ار  فیقث  مالغ  تسرفب و  ناشیارب  فسوی  نارود  یطحق  نوچ  يایطحق  راد و  زاب  نانیا  زا  ار  ناراب  ایادخراب !
منارای تیب و  لها  نم و  ماقتنا  یتبرض . هب  ار  تبرض  ره  دهد و  خساپ  لتق  هب  ار  یلتق  ره  دراذگناو . ار  يدَحَا  دناشچب و  اهنآ  هب  ار  گرم 
تیوس هب  تسوت . رب  ام  لُّکَوت  ییام و  راگدرورپ  وت  دـنتفگ . غورد  ام  هب  دـندرک و  راوخ  هداد و  بیرف  ار  ام  هک  نیا  هچ  دریگب  اهنآ  زا  ار 

. تشگ میهاوخ  زاب  وت  دزن  مینکیم و  هبانا 
اب دوبن  لیام  هک  یلاح  رد  دمآ  ماما  دزن  ات  دنتفگ  وا  هب  دیایب . دییوگب  وا  هب  دومرف : تفرگ و  ار  دعس  رمع  غارس  ماما  ینارنخـس ، نیا  زا  دعب 

، هدازانز دنزرف  هدازانز  ینکیم  نامگ  یشکب و  ارم  یهاوخیم  وت  رمع ! يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دوش . وربور  ترضح  نآ 
هچ ره  لاح  تسا ، هدش  ررقم  نینچ  دیـسر . یهاوخن  وزرآ  نیا  هب  زگره  دـنگوس ! ادـخ  هب  داد ؟ دـهاوخ  وت  هب  ار  ناگرگ  ير و  تموکح 

هفوـک رد  ین  زا  یبوـچ  يور  هـک  مـنیبیم  ار  ترـس  اـیوگ  دـید . یهاوـخن  یـشوخ  ترخآ  اـیند و  رد  نـم  زا  سپ  هـک  نـکب  یهاوـخیم 
شنایفارطا هب  دنادرگ و  ترضح  نآ  زا  ار  شیور  سپ  دش ، نیگمشخ  نانخس  نیا  زا  دعس  رمع  دننکیم . يزاب  نآ  اب  اههچب  دناهتخیوآ و 

. تسین شیب  ياهمعط  هک  دینک  یعمج  هتسد  هلمح  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  تفگ :
مدق ادیرد : همالغ  يدانف  دعـس  نب  رمع  فحز  هباحـصأ و  أبع  هبکرف و  زجترملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  سرفب  اعد  نیـسحلا  نإ  مث 

مهعمجأب مهّلک  هباحصأ  یمرف  یمر  نم  لوأ  ینأ  ریمألا  دنع  یل  اودهشا  لاق : هب و  یمر  ّمث  هسوق  دبک  یف  همهس  عضو  ّمث  دیرد ! ای  کتیار 
. مهس مهتیمر  نم  هباصأ  ّالإ  دحأ  نیسحلا  باحصأ  نم  یقب  امف  ةدحاو  ۀقشر  هرثأ  یف 

لاقفرهاظم نب  بیبح  ریـضخ و  نب  ریرب  امهیلإ  جرخف  انزرابی ؟ نم  الاقف : دایز  نب  هَّللادـیبع  یلوم  ملاس  هیبأ و  نب  دایز  یلوم  راـسی  جرخ  و 
نیب ام  دیعب  نیدعاسلا  دیدش  ًالیوط  مدآ  ًالجر  هآرف  جرخأ ! یل  نذـئا  نیـسحلل : لاقف  یبلکلا  ریمع  نب  هَّللادـبع  ماقف  اسلجا . نیـسحلا : امهل 
انیلإ جرخیل  کفرعن  ال  هل : الاقف  امهل  بستناـف  تنأ ؟ نم  هل : ـالاقف  اـمهیلإ  جرخف  تئـش  نإ  جرخأ  ـالتاق  نارقـألل  هارأ  ینإ  لاـقف : نیبکنملا 

ملاس مامأ  راسی  رهاظم و  نب  بیبح  وأ  نیقلا  نبا  ریهز 

هلمح زاغآ 

دعـس رمع  درک . گنج  هدامآ  ار  شنارای  تسـشن و  نآ  رب  تساوخ و  تشاد  مان  زجترم  هک  ار  ادـخ  لوسر  بسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
دیهد یهاوگ  ریما  دزن  تفگ : هدرک  اهر  تشاذگ و  نامک  هلچ  رد  يریت  هاگ  نآ  ربب . ولج  ار  مچرپ  تفگ : دـیرُد  شمالغ  هب  درک و  هلمح 

هیلعنیـسح نارای  زا  کی  ره  نآ ، رثا  رد  دندرک و  يزادناریت  یعمج  هتـسد  شباحـصا  وا  لابند  هب  ( 140 .) متخادـنا ار  ریت  نیتسخن  نم  هک 
. دنتشادرب یتحارج  مالسلا 

نوریب نانآ  يوس  رهاظم  نب  بیبح  ریـضخ و  نب  ریرب  دـندیبلط . زرابم  دایز  نب  هَّللادـیبع  هتـسباو  ملاس ، هیبا و  نب  دایز  هتـسباو  راسی ، سپس 
ور خرـس  الاب و  دنلب  يدرم  وا  تساوخ . هزاجا  ماما  زا  دـش و  دـنلب  یبلک  ریمع  نب  هَّللادـبع  سپ  دینیـشنب . دومرف  اهنآ  هب  ماما  یلو  دـندمآ 

. يآ دربن  هب  یهاوخیم  رگا  تسا ، نادروامه  لتاق  وا  دومرف : ماـما  دوب -  هناـش  راـچ  تشاد -  هلـصاف  اـب  ییاـههناش  يوق و  یناوزاـب  دوب .
، راسی دـنیایب . رهاظم  نب  بیبح  ای  نیق  نب  ریهز  تمیـسانشیمن ، دـنتفگ : درک . نایب  دندیـسرپ ، شبـسن  زا  تفر . ود  نآ  گـنج  هب  هَّللادـبع 
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هیلع لمح  مث  کنم ؟ ریخ  وه  ّالإ و  سانلا  نم  دحأ  سیل  ودـحأ  ةزرابم  نع  ۀـبغر  کل  وأ  ۀـینازلا ! نبای  هل : لاقف  دوب . هداتـسیا  ملاس  يولج 
ملاس و ءاج  یتح  هیلإ  تفتلی  ملف  كاهد  دق  دبعلا  هباحصأ : هب  حاصف  ملاس  هیلع  ّدش  ذإ  هفیسب  هبرضی  هب  لغتشمل  ّهنأ  تکس و  یتح  هبرضف 

. کلذ دعب  لتق  ّمث  هلتقف  یبلکلا  هیلع  لام  مث  هّفک  عباصأ  راطأف  هدیب  یبلکلا  اهاقتاف  ۀبرضب  هردب 
فینی ام  مهنم  لتق  دق  ةزرابملا و  یف  نورکذی  نیذلا  موقلا  ءالؤه  یف  یقبف  نیسحلا  باحـصأ  ّلق  ۀیمرلا  هذه  مهومر  املف  فنخم : وبأ  لاق 

دوهیلا و یلع  هَّللا  بضغ  ّدتـشا  لاق : ّمث  ماهـسلا  ینعی  موقلا  لسر  هذه  لاقف : هتیحل  یلإ  هدیب  نیـسحلا  برـض  اهدـنعف  ًالجر  نیـسمخ  یلع 
موق یلع  هَّللا  بضغ  ّدتـشا  هنود و  نم  راـّنلا  رمقلا و  سمـشلا و  تدـبع  ذإ  سوجملا  یلع  هَّللا  بضغ  ّدتـشا  ًادـلو و  هل  اولعج  ذإ  يراـصنلا 

. مهیبن تنب  نبا  لتق  یلع  مهؤارآ  تقّفتا 
. دش تکاس  ات  دز  ار  وا  دش و  روهلمح  وا  هب  هاگ  نآ  دـنرترب . وت  زا  همه  ینک ؟ هزرابم  یهاوخیمن  هیناز ! دـنزرف  يا  تفگ : وا  هب  ریمع  نبا 
وا رب  یتبرـض  ملاس  دشن و  هجوتم  وا  یلو  شاب  بقارم  هک  دندز  دایرف  شنارای  درک . هلمح  یبلک  رب  ملاس  هک  دندوب  هزرابم  لوغـشم  ود  نآ 

. دش هتشک  ماجنارس  تخات و  وا  رب  یبلک  رگید  راب  دیرپ . شناتشگنا  دروآ و  ولج  ار  شتسد  یبلک  دز .
رد ناشمان  هک  دـندنام  یهورگ  طـقف  دـنتفای و  شهاـک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناراـی  یعمج ، هلمح  زا  سپ  هک  تسا  هتفگ  ( 141) فنخموبا

: دومرف تفرگ و  نساحم  رب  تسد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماگنه ، نیا  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  رفن  هاجنپ  زا  شیب  نانآ  زا  دـیآیم . تازرابم 
هب هک  درک  بضغ  سوجم  رب  دنداد . رارق  يدنزرف  وا  يارب  هک  درک  بضغ  اراصن  دوهی و  رب  ادخ  دومرف : دنمدرم و  نیا  هداتـسرف  اهریت  نیا 

. دندرک قافتا  شربمایپ  دنزرف  نتشک  رب  هک  دنکیم  بضغ  یهورگ  رب  دندیتسرپ و  ار  شتآ  هام و  دیشروخ و  وا  ياج 
نم امأ  یلاعت ؟ هَّللا  هجول  انثیغی  ثیغم  نم  امأ  حاص : مث  یمدـب  بضخم  انأ  هَّللا و  یقلأ  یتح  ًادـبأ  هنودـیری  امم  ءیـش  یلإ  مهبیجأ  هَّللاو ال 

؟ هَّللا لوسر  مرح  نع  ّبذی  باذ 
نیسحلا یلا  هلاقتنإ  ۀیفیک  ناک  یکرت و  هل  مالغ  عم  ًاعرضتم  ًایکاب  جرخف  هانیع  تعمد  هبلق و  برطضا  مالکلا  اذه  دیزی  نب  رحلا  عمس  اّملف 

نأ هرـسیأ  ًادـیدش  ًالاتق  هَّللاو ! يإ  لاق : لجرلا ؟ اذـه  تنأ  لتاقمأ  هل : لاقف  دعـس  نب  رمع  یلإ  یتأ  نیـسحلا  نم  مالکلا  اذـه  عمـس  اـمل  ّهنأ 
تلعفل و یلإ  رمألا  ناک  ول  هَّللاو  لاقف : یضر ؟ مکیلع  ضرع  یتلا  لاصخلا  نم  ةدحاو  یف  مکل  امأ  لاقف : يدیألا  حیطت  سوؤرلا و  طقـست 

. کلذ یبأ  دق  كریمأ  نکل 
ال. لاق : ءام ؟ مویلا  کسرف  تیقـس  له  ةرق ! ای  هل  لاقف  سیق  نب  ةّرق  هل  لاقی  هموق  نم  لجر  هعم  ابناج و  ساـّنلا  نع  فقو  یتح  رحلا  لـبقأف 

تننظف ةّرق : لاق  هیقست ؟ نأ  دیرت  امأ  لاق :
. منک تاقالم  ار  مراگدرورپ  دولآ ، نوخ  تروص  اب  اـت  داد  مهاوخن  تبثم  خـساپ  تعیب ) يارب   ) اـهنآ تساوخ  هب  زگره  دـنگوس ! ادـخ  هب 

عافد ادـخ  لوسر  مرح  زا  ات  تسین  يرگتیامح  ایآ  دـنک !؟ کمک  ار  ام  ادـخ  يارب  هک  تسین  ياهدـننک  يرای  ایآ  دز : داـیرف  نآ  زا  سپ 
!؟ دنک

ّرُح هبوت 

. تفر ماما  يوس  شایکرت  مالغ  هارمه  يراز  هیرگ و  لاح  رد  دش . ناور  شکشا  ناشیرپ و  شلد  دینش ، ار  نخـس  نیا  دیزی  نب  ّرح  نوچ 
اهرـس و نداـتفا  شنیرتمک  هک  تخـس  یگنج  هلب ، تفگ : رمع  یگنجیم ؟ درم  نیا  اـب  ًاـعقاو  اـیآ  دیـسرپ : دـمآ و  دعـس  رمع  دزن  ادـتبا  وا 

وت ِریما  یلو  متفریذپیم ، دوب  نم  تسد  رگا  ادخ  هب  تفگ : رمع  تسین ؟ امش  شریذپ  دروم  وا  ياهداهنـشیپ  ایآ  تفگ : ّرح  دشاب . اهتسد 
(142 .) دوشیمن یضار 

. هن تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  تبـسا  تفگ  هرق  هب  تفر . يراـنک  هب  دـش و  رود  تیعمج  زا  سیق  نـب  هرق  ماـن  هـب  دوـخ  ماوـقا  زا  یکی  اـب  ّرح 
کلذ عنـصی  هارأ  نأ  هرکی  لاتقلا و  دهـشی  الف  یحنتی  نأ  دیری  ّهنأ  هَّللاو  مدـش  نئمطم  دـیوگیم : هرق  ینک ؟ شباریـس  یهاوخیمن  تفگ :
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دیری يذلا  یلع  ینعلطأ  ول  هَّللاو  هیف  ناک  يذلا  ناکملا  کلذ  تلزتعاف  لاق : هیقـسأف . قلطنم  انأ  هیقـسأ و  مل  هل : تلقف  هیلع  عفرأ  نأ  ۀفاخم 
ینإ هَّللاو  لاق : دیرت ؟ يذـلا  امف  بیرمل  كرمأ  ّنإ  دـیزی ! ابأ  ای  هموق : نم  لجر  هل  لاقف  ًالیلق  ًالیلق  وندـی  ذـخأف  نیـسحلا  یلإ  هعم  تجرخل 

یکرتلا همالغ  عم  نیـسحلاب  قحل  هسرف و  برـض  مث  تقرح . تعطق و  ول  ائیـش و  ۀّنجلا  یلع  راتخأ  هَّللاو ال  رانلا و  ۀّنجلا و  نیب  یـسفن  ریخا 
اذـه یف  کب  تعجعج  قیرطلا و  یف  کتریاس  عوجرلا و  نع  کتـسبح  يذـلا  کبحاص  ینإ  كادـف  هَّللا  ینلعج  هَّللا ! لوسر  نباـی  لاـقف :

یـسفن یل  تلّوس  ول  ینإ  ۀلزنملا و  هذه  کب  نوغلبی  مهیلع و ال  تضرع  ام  کیلع  نودری  موقلا  تننظ  ام  وه  ّالإ  هلإ  يذلا ال  هَّللاو  ناکملا 
يرتفأ کیدـی  نیب  تومأ  یتح  یـسفنب  کیـساوم  ینم و  ناک  امم  یبر  یلإ  ًابئات  کتئج  دـق  ینإ  کنم و  اذـه  تبکر  اـم  کـنولتقی  مهنأ 

ایندلا و یف  ّرحلا  تنأ  کما  کتمس  امک  رحلا  تنأ  لاق : ّرحلا  انأ  لاق : کمسا ؟ ام  کل  رفغی  کیلع و  هَّللا  بوتی  معن  لاق : ۀبوت ؟ یل  کلذ 
. لزنإ ةرخآلا ،

اب میآیم . وت  اب  ماهدادن و  بآ  ار  مبـسا  متفگ : مهد . ول  ار  وا  منیبب و  نم  دـهاوخیمن  لاح  نیع  رد  دریگ ، هرانک  گنج  زا  دـهاوخیم  هک 
یصخش هک  درک  نتفر  هب  عورش  ّرح  متفریم . مالـسلا  هیلعنیـسح  يوس  هب  وا  هارمه  ، دراد يدصق  هچ  هک  دوب  هتفگ  رگا  متفر و  يرانک  وا 
تـشهب رب  ار  يزیچ  منیبیم و  خزود  تشهب و  نیب  ار  مدوخ  تفگ : يراد ؟ يدصق  هچ  یـسریم ، رظن  هب  كوکـشم  دـیزیابا ! تفگ : وا  هب 

. مزوسب ای  موش  هعطق  هعطق  رگا  یتح  مهدیمن  حیجرت 
امش تشگرب  زا  هک  منامه  نم  مدرگ ، تیادف  هَّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : تسویپ و  ماما  هب  شایکرت  مالغ  اب  درک و  یِه  ار  شبـسا  هاگ  نآ 
رگا دـننک و  در  ار  وـت  ياهداهنــشیپ  مدرکیمن  ناـمگ  دـنگوس ! ادـخ  هـب  ییآ . دورف  لـحم  نـیا  رد  مدرک  تروـبجم  مدرک و  يریگوـلج 

هتـشک مگنجب و  تربارب  رد  ات  ماهدـمآ  راکهبوت  نونکا  مدرکیمن . وت  اب  يدروخرب  نینچ  زگره  دنـشکب  ار  وت  دـنهاوخیم  هک  متـسنادیم 
(. دازآ  ) ّرُح تفگ : تسچ ؟ تمـسا  دشخبیم . ار  وت  دریذپیم و  ار  تتـشگزاب  ادـخ  يرآ  دومرف : ماما  دوشیم ؟ هتفریذـپ  ماهبوت  ایآ  موش .

. يآ دورف  ترخآ ، ایند و  رد  دازآ  تسا ، هداهن  مان  تردام  هک  هنوگ  نامه  ياهدازآ  وت  دومرف :
. يرمأ ریصی  ام  لوزنلا  یلإ  ۀعاس و  یسرف  یلع  مهلتاقا  ًالجار  کل  ینم  ریخ  ًاسراف  کل  انأ  لاقف :

ًادمحم كّدج  حـفاصی  نمم  نوکأ  نأ  یلعلف  کیدـی  نیب  لیتق  لّوأ  نوکأ  نأ  یل  نذأف  کیلع  جراخ  لّوأ  تنک  هَّللا ! لوسر  نبای  لاق : مث 
نب ّرحلا  موقلا  زارب  یلإ  مّدـقت  نم  لوأ  ناکف  میحرلا  باوتلا  وه  هیلع و  هَّللا  بات  نمم  تنأف  تئـش  نإ  نیـسحلا : هل  لاـقف  ۀـمایقلا . یف  ًادـغ 

: هزارب یف  دشنأف  یحایرلا  دیزی 
فیضلا  يوأم  ّرحلا و  انأ  ینإ 
فیسلاب  مکقانعأ  یف  برضأ 

فیخلا  يداوب  ّلح  نم  ریخ  نع 
فیح  نم  يرأ  مکبرضأ و ال 

انیبف نانسلا  هتعبتأل  جرخ  نیح  رحلا  تیقل  ول  هَّللاو  امأ  نایفس : نب  دیزی  هل  لاقی  میمت  ینب  نم  لجر  لاق  نیسحلاب  قحل  امل  رحلا  ّنأ  يور : و 
لهف هانمتت  تنک  يذلا  ّرحلا  اذه  دیزی ! ای  ریمن : نب  نیصحلا  لاق  ذإ  لیستل  ءامدلا  نإ  هبجاح و  هینذا و  یلع  بورضمل  هسرف  ّنإ  لتاقی و  وه 

لعجف ًالجار  یقب  هسرف و  بقرع  یتح  لتاقی  لزی  مل  ًالجار و  ًاسراف و  نیعبرأ  لتق  هلتق و  نأ  ّرحلا  ثبل  امف  هیلإ  جرخ  معن و  لاق : هب ؟ کـل 
: لوقی وه  لتاقی و 

لوسر رسپ  يا  دماجنایم . اجک  هب  مراک  منیبب  ات  منکیم  دربن  هراوس  يردق  موش . هدایپ  ات  تسا  رتهب  امش  يارب  مشاب  هراوس  نم  تفگ : ّرُح 
. منک رادید  تّدج  اب  تمایق  يادرف  دیاش  مشاب . تربارب  رد  هتشک  نیلوا  هدب  هزاجا  مداتسیا ، امـش  ربارب  رد  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  ادخ !

. تسا هدنشخب  ریذپهبوت و  ادخ  یناراک و  هبوت  زا  وت  یلیام ، روط  ره  دومرف : ماما 
اهناسنا نیرتهب  زا  منزیم و  ریـشمش  اب  ار  ناتندرگ  مناـنامهیم . هدـنهد  هاـنپ  مّرح و  نم  : » دـناوخ زجر  نینچ  دوب و  رگهزراـبم  نیتسخن  ّرُح 
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«. مرادن یکاب  امش  ندز  زا  منکیم . عافد 
وا رب  ياهزین  منیبـب  ار  ّرُح  رگا  تفگ : نایفـس  نب  دـیزی  ماـن  هب  میمت  ینب  زا  يدرم  تسویپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هب  ّرُح  نوـچ  دـناهتفگ 

: تفگ دیزی  هب  ریمن  نب  نیـصح  دوب ، ریزارـس  نوخ  نآ  زا  هدش و  یمخز  شبـسا  تروص  رـس و  دیگنجیم و  ّرُح  هک  یماگنه  دز . مهاوخ 
. دش هتـشک  ّرُح  تسد  هب  هک  دیـشکن  یلوط  تفر و  وا  يوس  سپ  يرآ . تفگ : یگنجیم ؟ وا  اب  یتفرگیم . ار  شغارـس  هک  تسا  ّرُح  نیا 

: دناوخیم درک و  گنج  هب  عورش  هدایپ  دش و  یپ  شبسا  هک  نآ  ات  تشک  ار  هراوس  هدایپ و  لهچ  نینچمه  وا 
ّرحلا نبا  انأف  یب  اورقعت  نإ 
ربزه ةدبل  يذ  نم  عجشأ 
ّرکلا دنع  راوخلاب  تسل  و 

ّرفلا دنع  تباثلا  ینّنکل 
ههجو و نع  بارتلا  حسمی  نیسحلا  لعجف  قمر  هب  نیسحلا و  يدی  نیب  هوعضو  یتح  نیسحلا  باحصأ  هلمتحاف  لتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  ّمث 

. نیسحلا باحصأ  ضعب  هاثر  ّمث  ةرخآلا . یف  ّرحلا  تنأ  اینّدلا و  یف  ّرحلا  تنأ  کما  هب  کتّمس  امک  ّرحلا  تنأ  هل : لوقی  وه 

ریرُب تداهش 

یکاب منزیم و  ار  امـش  مریـضخ . درمناوج  دـنزرف  ریرب و  نم  دـناوخ : زجر  نینچ  دـمآ و  هزراـبم  هب  ینادـمه  ریـضخ  نب  ریرب  نآ ، زا  سپ 
(. منزب ار  امش  هک   ) تسا نیمه  هب  نم  بوخ  راک  دنسانشیم و  یبوخ  ریخ و  هب  ارم  ناراکوکین ، مرادن .

ناگدنـشک يا  دییآ  شیپ  نانمؤم ! ناگدنـشک  يا  دییآ  شیپ  درکیم : دایرف  وا  درک . یتخـس  گنج  دوب  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  زا  هک  ریرب 
وا ریرب -  یناهارمگ . زا  وت  تفگ : وا  هب  دمآ و  هزرابم  هب  لقعم  نب  دیزی  نیلـسرملاریخ ! لسن  ناگدنـشک  يا  دییآ  شیپ  نویردب ! نادنزرف 

ار لـطاب  فرط  تسا ، قـح  رب  هک  نآ  مینک  اـعد  دـنک و  تنعل  ار  وـگغورد  دـنوادخ  مینک  اـعد  اـیب  تفگ : درک و -  توـعد  هلهاـبم  هب  ار 
دوخالک هک  دز  یتبرـض  ریرب  یلو  دوبن  يراک  هک  دز  ياهبرـض  ریرب  هب  دیزی  دندرک . زاغآ  ار  هزرابم  سپـس  دـندرک و  اعد  ود  نآ  دـشکب .

ار وا  دش و  روهلمح  وا  رب  یّبض  سوا  نب  ریجب  دوب ، دیزی  هجوتم  ریرب  هک  ماگنه  نیا  رد  تشک . ار  وا  دیسر و  زغم  هب  تسکـش و  ار  شبیقر 
: دناوخ زجر  داد و  ینالوج  نادیم  رد  هاگ  نآ  دناسر . تداهش  هب 

ۀمیمذ تنأ  یّنع و  يربخت  یلس 
عراوش  حامرلا  نیسح و  ةادغ 

لحی  مل  تهرک و  ام  یصقأ  تآ  ملأ 
عناص  انأ  ام  عورلا  یغولا و  ةادغ 

هبوعک  هنخت  مل  ینزی  یعم 
عطاق  نیرارغلا  ذوحشم  ضیبأ  و 
مهنید  سیل  ۀبصع  یف  هتدّرجف 
عناقل  كاذ  دعب  ینإ  ینیدک و 

ًارسح برضلا  نعطلل و  اوربص  دق  و 
عفان  کلذ  ّنأ  ول  اودلاج  دق  و 

هتیقل  امإ  هَّللادیبع  غلبأف 
عماس  ۀفیلخلل  عیطم  ینأب 
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ۀمعن تللج  مث  ًاریرب  تلتق 
عراقی  نم  اعد  امل  یغولا  ةادغ 

! ریجب ای  کلی  و  هل : لاقف  رباج  نب  هَّللادـیبع  هل  لاقی  هل  مع  نبا  هءاج  مث  نیحلاـصلا  هَّللا  داـبع  نم  ناـک  ًاریرب  نأ  کـلذ  دـعب  هل  رکذ  هنإ  مث 
: لاق مدنف و  ًادغ ؟ کبر  یقلت  هجو  يأب  ریضخ ؟ نب  ریرب  تلتقأ 

مهلاتق  تدهش  ام  ّیبر  ءاش  ولف 
رباج نبا  دنع  ءامعنلا  لعج  و ال 

ۀّبس ًاراع و  مویلا  كاذ  ناک  دقل 
رشاعملا دنع  ءانبألا  هب  ریعت 

متسبن راک  هب  ار  دوخ  تمه  مامت  ایآ  تشاد ، نایرج  اههزین  هک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ِزور  نآ  رد  ریگب . ربخ  نم  زا  هدیهوکن ! مد  هدیپس  يا  »
هک یناّرب  ناشخرد و  ریـشمش  دنرادافو و  نم  هب  شیاههرگ  هک  تسا  ياهزین  نم  اب  مدرکن ؟ رازگورف  يزیچ  سرت ، گنج و  ماگنه  رگم  و 

نعط ربارب  رد  نانآ  مایـضار . رادـقم  نیا  هب  نم  دوبن و  نم  نید  دـننام  ناشنید  هک  مدرک  هنهرب  یهورگ  ناـیم  رد  ار  نآ  دـنزیت . شاهبل  ود 
نم هک  وگب  وا  هب  يدـید  ار  دایز  نبا  رگا  دروخب ! ناشدردـب  رگا  دـندرک  دروخ  دز و  يرادـیاپ و  هنهرب  ياهرـس  اـب  ریـشمش  هبرـض  هزین و 

«(. متفر وا  گنج  هب  و   ) متشاذگ تنم  وا  رب  تساوخ  دروامه  هک  دربن  هماگنه  رد  متشک و  ار  ریرب  ماهفیلخ . ياونش  رادرب و  نامرف 
هچ اب  هک  درک  ضارتعا  وا  هب  مه  رباـج  نب  هَّللادـیبع  شیومع  رـسپ  دوب . دـنوادخ  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  ریرب  هک  دـنتفگ  ریجب  هب  نیا  زا  دـعب 

: تفگ ار  راعشا  نیا  دش و  نامیشپ  ریجب  یتشک !؟ ار  ریرب  هک  ینک  تاقالم  ار  ادخ  یهاوخیم  ییور 
گنن و ببـس  زور ، نیا  دادیمن . میومع  رـسپ  هب  ار  اهیبوخ  همه  تساوخیم  رگا  مدیگنجیمن و  هورگ  نیا  اب  نم  تساوخیم  ادخ  رگا  »

ۀضیح محّرلا  یف  تنک  ینأ  تیلایف  درک . دنهاوخ  شنزرس  تاعامتجا  رد  ار  ام  ِنادنزرف  دش و  راع 
رباق سمر  یف  تنک  نیسح  موی  و 

؟ یقلاخل لوقأ  اذام  یتأوس  ای  و 
؟ رطامقلا باسحلا  موی  یتّجح  ام  و 

و هاما ! ای  لعفأ  لاقف : هَّللا  لوسر  تنب  نبا  رـصناف  ینب ! ای  مق  هل : تلاقف  هما  هعم  تناک  یبلکلا و  بانج  نب  هَّللادـبع  نب  بهو  جرخ  ّمث  لاق :
: لوقی وه  زرب و  مث  هَّللا  ءاش  نإ  رصقا  ال 

یبلکلا  نبا  انأف  ینورکنت  نإ 
یبرض  نورت  ینورت و  فوس 

برحلا  یف  یتلوص  یتلمح و  و 
یبحص  رأث  دعب  يراث  كردأ 

برکلا  مویب  برکلا  عفدأ  و 
بعلل  یغولا  یف  يدالج  امف 

؟ ینع تیضرأ  هاما ! ای  لاقف : امهیلع  فقوف  هتأرما  هما و  یلإ  عجرف  ۀعامج  لتق  یتح  لتاقی  لزی  ملف  لمح  مث 
تمایق رد  میوگب و  هچ  میادخ  هب  نم ! رب  ياو  مدیدیمن . ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  زور  مدوب و  ربق  رد  هدرم و )  ) ای مدوب و  هدشن  دلوتم  شاک 

(143 (»!؟ تشاد مهاوخ  یخساپ  هچ 

نارای تازرابم 
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. نک يرای  ار  ربمایپ  رتخد  رـسپ  زیخرب و  مدنزرف  تفگ : دوب  وا  اب  هک  شردام  دمآ . نادیم  هب  یبلک  بانج  نب  هَّللادبع  نب  بهو  نیا  زا  سپ 
انـشآ ماهزرابم  نم و  اب  نونکا  هک  متـسه  یبلک  نبا  دیـسانشیمن  ارم  رگا  : » تفگیم دمآ و  دربن  هب  وا  ردام ! يا  درک  مهاوخ  نینچ  تفگ :
هدـش هارمه  هودـنا  مغ و  اـب  هک  زورما  زا  ار  هودـنا  تفرگ و  مهاوخ  ار  مناتـسود  دوخ و  ماـقتنا  دـید . دـیهاوخ  ار  ماهلمح  دـش و  دـیهاوخ 

«. تسین رادرب  یخوش  دربن ، رد  نم  تابرض  منکیم . فرطرب 
؟ يدش دونشخ  نم  زا  تفگ : ردام  هب  تشگرب و  شرسمه  ردام و  دزن  هاگ  نآ  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  یهورگ  درک و  هلمح  بهو 

عمـست ال  هّما : هل  تلاقف  کسفنب  ینعجفت  نأ ال  هَّللاب  کلأسأ  هتأرما : هل  تلاقف  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  يدـی  نیب  لتقت  وأ  تیـضر  اـم  تلاـقف :
: لوقی وه  مّدقتف و  ّکبر . دنع  کعیفش  ًادغ  نوکیل  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  يدی  نیب  لتاقف  عجرا  اهلوق و 

بهو  ما  کل  میعز  ینإ 
برضلا  ةرات و  مهیف  نعطلاب 

برلاب  نمؤم  مالغ  لعف 
برحلا  ّرم  موقلا  قیذی  یتح 

بصع  ةّرم و  وذ  ؤرما  ینإ 
بکنلا  دنع  راوخلاب  تسل  و 

یبسح  میلع  نم  یسفنب  یبسح 
برعلا  مارک  یف  تیمتنا  اذإ 

اهرـصبأف ههجو  نع  مّدـلا  حـسمت  هما  هیلإ  تءاجف  لتق  ّمث  هلامـش  تعطق  یتح  لتاقی  لعج  لاـبی و  ملف  هنیمی  تعطق  یتح  لـتاقی  لزی  مل  و 
. نیسحلا برح  یف  تلتق  ةأرما  لّوأ  یهف  اهلتق  اهخدش و  یتح  دومعلاب  اهبرضف  هل  امالغ  رمأف  نشوجلا  يذ  نب  رمش 

ّهنأ نیـسحلا و  دی  یلع  هما  وه و  ملـسأف  ًاینارـصن  ناک  اذه  هَّللادبع  نب  بهو  نأ  داّدحلا : هَّللادبع  یبأ  نع  یکـسخرسلا  ۀمئألا  دـجم  رکذ  و 
ًاسراف رشع  ینثا  ًالجر و  نیرشع  ۀعبرأ و  ةزرابملا  یف  لتق 

تدوخ تبیـصم  هودنا و  هب  ارم  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : شرـسمه  يوش ! هتـشک  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  ربارب  رد  ات  موشیمن  یـضار  تفگ : ردام 
نادـیم هب  بهو  دـشاب . وت  عیفـش  تمایق  يادرف  ات  نک  دربن  هَّللا  لوسر  هون  روضح  رد  هدـن و  شوگ  شنخـس  هب  تفگ : ردام  نکن . راتفرگ 

نم دنشچب . ار  گنج  خلت  معط  ات  منزب  نانیا  رب  هزین  ریـشمش و  اب  هک  منکیم  تنامـض  ینمؤم  هدنب  نوچ  نم  ردام ! يا  : » دناوخیم تفر و 
«. مربیم بسن  برع  ناگرزب  هب  هک  نیا  هچ  تسا  یفاک  ارم  اناد  يادخ  متسین . تسس  الب ، یتخس و  عقوم  رد  مراوتسا و  يوق و  يدرم 

زا نوخ  دـمآ و  شغارـس  هب  ردام  دـش . عطق  مه  شپچ  تسد  ات  دـیگنج  درکن و  یهجوت  یلو  دـش  هدـیرب  شتـسد  اـت  دـیگنج  هتـسویپ  وا 
رجنم هک  تسکش  ار  شرس  تفوک و  وا  رـس  رب  يدومع  اب  ات  داتـسرف و  ار  شمالغ  دش و  نز  نیا  هجوتم  رمـش  هک  درکیم  كاپ  شتروص 

. دوب ینیسح  دربن  رد  دیهش  نز  نیتسخن  وا  دش . شلتق  هب 
رد وا  دندروآ . مالـسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تسد  هب  شردام  دوخ و  هک  دوب  یحیـسم  هَّللادبع ، نب  بهو  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

یمر هقنع و  برضف  رمأ  مث  کتلوص ! ّدشأ  ام  هل : لاقف  دعس  نب  رمع  هب  یتا  ًاریـسأ و  ذخاف  تشک . ار  هراوس  هدایپ و 12  رفن  شاهزرابم 24 
ّنإف بهو ! ما  یعجرا  نیسحلا : اهل  لاقف  نیلجر  هب  تلتقف  طاطسفلا  دومعب  تّدش  مث  هتلبقف  سأرلا  هما  تذخأف  نیسحلا  رکـسع  یلإ  هسأرب 

كدـلو تنأ و  بهو ! ما  ای  كاجر  هَّللا  عطقی  ال  نیـسحلا : اهل  لاقف  یئاجر  عطقت  یهلإ ال  لوقت : یه  تعجرف و  ءاسنلا . نع  عوفرم  داهجلا 
. ۀّنجلا یف  هتیرذ  هَّللا و  لوسر  عم 

: لوقی وه  يدزألا و  دلاخ  نب  ورمع  هدعب  نم  زرب  مث  لاق :
نمحرلا  یلإ  سفن  ای  مویلا 
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ناحیرلاب  حورلاب و  نیضمت 
ناسحإلا  یلع  نیزجت  مویلا 
نامزلا  رباغ  کنم  ناک  دق 

نایدلا  يدل  حوللاب  طخ  ام 
نارفغلاب  كاذ  لاز  مویلاف 
ناف  یح  ّلکف  یعزجت  ال 

نامألاب  کل  یظحأ  ربصلا  و 
ینیـسح هاپـس  فرط  هـب  ار  شرـس  دـندز و  ار  شندرگ  داد  روتـسد  دعـس  نـبا  دـندرب . دعـس  رمع  شیپ  ار  وا  دـمآرد و  تراـسا  هـب  سپس 

هک درگرب  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تشک . ار  رفن  ود  هتشادرب  ار  ياهمیخ  دومع  دیسوب و  تشادرب و  ار  رـس  شردام  دنتخادنا .
لوسر اب  ترسپ  وت و  دنکیمن ، عطق  ار  تدیما  ادخ  دومرف : ماما  نکن . عطق  ار  مدیما  ایادخ  تفگیم : تشگرب و  نز  تسین . نانز  رب  داهج 

(144 .) دیتسه تشهب  رد  شاهیرذ  ادخ و 
ناـمحر يادـخ  يوـس  هب  یباداـش  يداـش و  اـب  زورما  سفن ! يا  : » دـناوخ زجر  نینچ  دـمآ و  نادـیم  هب  يدزا  دـلاخ  نب  ورمع  نآ  زا  سپ 

، تسا هدـش  تبث  وت  زا  دـنوادخ  دزن  لاـمعا  باـتک  رد  اـهاطخ ) زا   ) هچنآ دـنهدیم و  شاداـپ  ار  تاهتـشذگ  ياـهیبوخ  زورما  يوریم .
«. تسا نمشد  ناما  زا  شیب  ربص  تذل  دوشیم و  یناف  ياهدنز  ره  هک  شابم  تحاران  دوشیم . هدیشخب 

: لوقی وه  يدزألا و  دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ  هنبإ  مدقت  ّمث  لتق  یتح  لتاقف 
ناطحق  ینب  توملا  یلع  ًاربص 
نمحّرلا  یضر  یف  نوکن  امیک 

ناهربلا  ةّزعلا و  دجملا و  يذ 
نانجلا  یف  ترص  دق  اتبأ  ای 

: لوقی وه  یمیمتلا و  ۀلظنح  نب  دعس  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یّتح  لتاقف  لمح  مث 
هّنسألا  فایسألا و  یلع  ًاربص 

هّنجلا  لوخدل  اهیلع  ًاربص 
هّنه  تامعان  نیع  روح  و 
هّنظلاب  زوفلا ال  دیری  نمل 
هّنح  رطاف  ۀحارلل  سفن  ای 

هّنبغراف  ریخلا  بالط  یف  و 
: لوقی وه  یجحذملا و  هَّللادبع  نب  ریمع  هدعب  نم  جرخ  مث  لتقف  ًادیدش  ًالاتق  لتاق  لمح و  مث 

جحذم  یح  دعس و  تملع  دق 
جهجها  مل  باغلا  ثیل  ینأ 
جّجدملا  ۀماه  یفیسب  ولعأ 

جرعتلا  يدل  نرقلا  كرتأ  و 
جرعألا  لزألا  عبضلا  ۀسیرف 

یجهنمب  ًافقاو  هارت  نمف 
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گرم رب  ناطحق ! ینب  يا  : » تفگیم دمآ و  شیپ  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ  شدـنزرف  نآ  زا  سپ  دیـسر . تداهـش  هب  ات  درک  دربن  وا 
«. یتسه تشهب  رد  وت  ردپ ! يا  دیرآ . تسد  هب  تمظع  تزع و  دجم و  اب  ار  یهلا  تیاضر  ات  دینک  ربص 

هب ات  دینک  ربص  اههزین  اهریشمش و  رب  : » دناوخ زجر  نینچ  دمآ و  نادیم  هب  یمیمت  هلظنح  نب  دعـس  دیـسر و  تداهـش  هب  ات  درک  دربن  مه  وا 
( ترخآ  ) یتحار يارب  سفن ! يا  دسرب . یعطق  تداعـس  هب  دـهاوخیم  هک  تسا  یـسک  يارب  اهنیا  دیـسرب . هرورپ  زان  ياههیروح  تشهب و 

«. نک تبغر  یبوخ  هب  ندیسر  يارب  نکفیب و  یتخس ) هب   ) ار دوخ 
: دناوخ زجر  دش و  نوریب  یجحذم  هَّللادبع  نب  ریمع  وا  زا  سپ  دیسر . تداهش  هب  درک و  یتخس  گنج  درک و  هلمح  وا 

ار رـس  مروآیم و  دورف  تسا  حالـس  اپ  اترـس  هک  یـسک  رـس  رب  ار  ریـشمش  میادصیب . هشیب  ریـش  نم  هک  دـننادیم  جَـحذِم  دعـس و  هلیبق  »
.»؟ دتسیاب نم  هار  رس  دناوتیم  هک  دشکب . ناگنل  ار  شدوخ  هک  يراتفک  راکش  دننامه  مهنیماو ، هتسکش 

: لوقی وه  يدسألا و  ۀجسوع  نب  ملسم  جرخ  مث  هلتق  یف  اکرتشا  یلجبلا  هَّللادبع  یبابضلا و  ملسم  هلتق  یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقی  لزی  مل  و 
دبل وذ  ینإف  ینع  اولأست  نإ 

دسأ ینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم 
دشرلا نع  دئاح  یناغب  نمف 
دمص راّبج  نیدب  رفاک  و 

: لوقی وه  یلمجلا و  لاله  نب  عفان  هعبات  ّمث 
یلمجلا  لاله  نبإ  یلع ، نید  یلع  انأ 

لطسقلا  جاجع  تحت  یلصنمب ، مکبرضأ 
. هلتقف هیلع  لمح  ناطیشلا و  نید  یلع  تنأ  نذإ  عفان : لاقف  نامثع  نید  یلع  انأ  عفانل : لاقف  ۀعیطق  ینب  نم  لجر  عفانل  جرخف 

؟ نولتاقت نم  نوردتأ  الهم ! ءاقمح  ای  مکلیو  ۀنمیملا : یلع  ناک  جاجحلا و  نب  ورمع  لاقف  دعس  نبا  ۀنمیم  یف  نالوجی  ملـسم  عفان و  ذخأف 
نیتیمتسم اموق  رئاصبلا و  لهأ  رصملا و  ناسرف  نولتاقت  امنإ 

نینچ دمآ و  نادیم  هب  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  سپس  دندناسر . تداهش  هب  ار  وا  یلجب  هَّللادبع  یبابض و  ملسم  ات  درک  یتخـس  دربن  مه  وا 
رانکرب و تیاده  هار  زا  دنک  ینمشد  نم  اب  هک  ره  متـسه . دسا  ینب  هلیبق  يرارذ  زا  يریـش  نم  دیـسانشب  ارم  دیهاوخیم  رگا  : » دناوخ زجر 

«. تسا رفاک  زاینیب و  رداق ، يادخ  نید  هب 
نادیم رابغ  ریز  رد  متسه . مالـسلا  هیلعیلع  نید  رب  هک  مایلمج  لاله  دنزرف  نم  : » دناوخ دمآ و  نوریب  وا  رـس  تشپ  یلمج  لاله  نب  عفان 

«. منزیم ار  امش  مریشمش  اب  گنج 
وا رب  هاـگ  نآ  یتـسه . ناطیـش  نید  رب  سپ  تفگ : عفاـن  ( 145 .) متـسه ناـمثع  نید  رب  نم  تفگ : دـمآ و  عفاـن  ربارب  هـعیطق  ینب  زا  يدرم 

. تشک ار  وا  دش و  روهلمح 
! نانادان يا  تفگ : دوب  تسار  حانج  هدنامرف  هک  جاجح  نب  ورمع  دنتخادرپ . نالوج  هب  دعس  نب  رمع  رکشل  تسار  حانج  رد  ملـسم  عفان و 

دحأ مکنم  نزربی  ال  دنگرم . هدامآ  تریـصب و  لها  رهـش و  نیا  ناراوس  کت  اهنیا  دیگنجیم ؟ یناسک  هچ  اب  دینادیم  دینک . لمأت  يردـق 
مزعی رکـسعلا  یف  لسرأف  تیأر  ام  يأرلا  تقدـص ! هل : دعـس  نبا  لاـقف  مهومتلتقل . ةراـجحلاب  اـّلإ  مهومرت  مل  ول  هَّللاو  مهتّلق  یلع  هولتق  اـّلإ 

. ةزرابم مکیلع  اوتأل  انادحو  متجرخ  ولف  مکنم  لجر  زرابی  نأ ال  مهیلع :
قرم نم  لتق  یف  اوباترت  مکتعامج و ال  مکتعاط و  اومزلأ  ۀفوکلا ! لهأ  ای  هموقب : حاص  مث  نیسحلا  باحـصأ  نم  جاجحلا  نب  ورمع  اند  ّمث 

. نیملسملا مامإ  فلاخ  نیدلا و  نم 
نم نیدلا و  نع  قراملا  انیأ  ّنملعتل  هَّللاو  هیلع ؟ متبث  متنأ  نیدـلا و  نع  انقرم  نحنأ  سانلا ؟ ضّرحت  یلعأ  جاجحلا ! نبای  نیـسحلا : هل  لاقف 
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. راّنلا یلصب  یلوأ  وه 
ملسم اذإفةربغلا  تعفترا  جاجحلا و  نب  ورمع  فرصنا  ۀجسوع و  نب  ملسم  عرصف  ۀعاس  اوبرطضاف  تارفلا  وحن  نم  هتنمیمب  ورمع  لمح  مث 

قمر هب  اذإف  نیسحلا  هیلإ  یشمف  عیرص 
رمع تشک . دنهاوخ  ار  امـش  دینکن  نارابگنـس  ار  نانآ  رگا  دوشیم . هتـشک  دور  نانآ  گنج  هب  هک  ره  تسا ، كدنا  ناشدادعت  هک  نیا  اب 
دربن نانآ  اب  یسک  دهد  ادن  رکشل  نایم  رد  ات  داتـسرف  ار  یـصخش  تهج  نیا  هب  تسا . تسرد  ترظن  ییوگیم و  تسار  تفگ : دعـس  نب 

. دنوشیم زوریپ  امش  رب  دیور  نانآ  دربن  هب  اهنت  رگا  دنکن . نت  هب  نت 
رب هفوک ! لها  يا  دز : دایرف  دوخ -  نارای  کیرحت  يارب  دش و -  کیدزن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  باحـصا  هب  جاجح  نب  ورمع  نآ  زا  سپ 

، دنکیم تفلاخم  دیزی )!  ) نیملسم ياوشیپ  اب  هتشگرب و  نید  زا  هک  یسک  نتـشک  رد  دینکن . كرت  ار  تعامج  دیـشاب و  یقاب  دوخ  تعاط 
. دینکن دیدرت 

مدـق تباث  امـش  میاهتفر و  نوریب  نید  زا  ام  ایآ  ینکیم ؟ کیرحت  نم  دـض  ار  مدرم  جاـجح ! دـنزرف  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح 
؟ میرتراوازس شتآ  هب  مادک  میاهتفر و  نوریب  نید  زا  کی  مادک  دیمهف  یهاوخ  هدنیآ  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دیتسه ؟

داتفا و نیمز  رب  هجـسوع  نب  ملـسم  ییوراـیور ، نیا  رد  تخادرپ . دربن  هب  یتدـم  تفر و  تارف  يوس  هب  رکـشل  تسار  حاـنج  هارمه  ورمع 
. تشاد یقمر  زونه  دمآ ، وا  نیلاب  هب  ماما  یتقو  تسا . هدـش  هتـشک  ملـسم  دـندید  تشگرب ، جاجح  نب  ورمع  نوچ  تساخ . اوه  هب  يرابغ 
ّزع هل : لاقف  رهاظم  نب  بیبح  هنم  اند  و  ًالیِْدبَت . اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ملسم ! ای  هَّللا  کمحر  نیـسحلا : هل  لاقف 

كرثأ یف  کب  ّقح  ینأ ال  ملعأ  ینأ  ول ال  بیبح : هل  لاقف  ریخب  هَّللا  كرشب  ًافیعض : الوق  لاقف  ۀنجلاب . رشبأ  ملسم ! ای  کعرـصم  یلع  هَّللاو 
یلب هل : لاقف  نیدـلا  ۀـبارقلا و  یف  هلهأ  تنأ  اـمل  کـلذ  یف  کـظفحأ  یتح  کّـمهأ  اـم  لـکب  یلإ  یـصوت  نأ  تببحـأل  هذـه  یتعاـس  نم 

. هنود تومت  نأ  نیسحلا  یلإ  أموأ  هَّللا و  کمحر  اذهب  کیصوا 
دعـس نب  رمع  باحـصأ  يدانف  هاتجـسوع ! نب  ای  هادیـس ! اـی  هل : ۀـیراج  تحاـصف  تاـم . نأ  نم  عرـسأ  اـمف  ۀـبعکلا  ّبر  لـعفأ و  هل : لاـقف 

نولذت مکیدیأب و  مکسفنأ  نولتقت  مکنأ  امأ  مکتاهما ! مکتلکث  هلوح : نم  ضعبل  یعبر  نب  ثبش  لاقف  ۀجسوع  نب  ملـسم  انلتق  نیرـشبتسم :
موـی هتیأر  دـقل  هَّللاو  میرک  نیملـسملا  یف  هل  فـقوم  ّبرل  هل  تملـسأ  يذـلا  اـمأ و  ۀجـسوع ؟ نب  ملـسم  لـثم  لـتقی  نأ  نوـحرفتأ  مـکّزع 

. نیملسملا لویخ  مئتلت  نأ  لبق  نیکرشملا  نم  ۀّتس  لتق  ناجیبرذآ 
رهاظُم نب  بیبح  دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : درک و  توالت  ار  ( 146 «) ًالیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » هیآ

هب ار  وت  ادخ  تفگ : فیعض  يادص  اب  ملـسم  داب . تراشب  وت  رب  تشهب  تسا . راوشد  رایـسب  نم  يارب  وت  ندش  هتـشک  تفگ : ملـسم  هب  مه 
نآ هب  مونـشب و  ار  تیاهتیـصو  متـشاد  تسود  مدنویپیم ، وت  هب  رگید  یتعاس  ات  منادیم  هک  دوبن  رگا  تفگ : بیبح  دـهد . تراشب  ریخ 
 - مالسلا هیلعنیسح  ماما  درم -  نیا  هار  رد  هک  منکیم  تیصو  ار  وت  تفگ : ملسم  یتسه . تناید  یتسود و  لها  وت  هک  نیا  هچ  منک  لمع 

. يوش هتشک 
رس هاتجسوع » نب  ای  هادیس و  ای   » ِدایرف شزینک  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ملـسم ، درک . مهاوخ  نینچ  هبعک  يادخ  هب  تفگ : بیبح 

شنایفارطا هب  یعبر  نب  ثبـش  میتشک . ار  هجـسوع  نب  ملـسم  ام  هک  دـندز  دایرف  یلاحـشوخ  اب  دعـس  نب  رمع  باحـصا  ماگنه  نیا  رد  داد .
یـصخش ندش  هتـشک  هب  ایآ  دینکیم . لیدـبت  تلذ  هب  ار  دوخ  تزع  دـینکیم و  كاله  دوخ  تسد  هب  ار  ناتدوخ  امـش ، رب  گرم  تفگ :

رکشل ندیسر  زا  شیپ  ناجیابرذآ  گنج  رد  دناهتفای و  تمظع  وا  هطـساو  هب  ناناملـسم  هک  ییاهاج  هچ  دینکیم ؟ یلاحـشوخ  ملـسم  لثم 
. تشک ار  ناکرشم  زا  رفن  شش  نیملسم ،

یلع نولمحی  الف  ًاسراف  نوثالث  نانثإ و  مه  امنإ  ًادـیدش و  ًالاتق  نیـسحلا  باحـصأ  لتاق  هل و  اوتبثف  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  لـمح  ّمث  لاـق :
هباحصأ نیسحلا و  نم  اوند  یتح  اولبقأف  ةامرلا  نم  ۀئامسمخ  یف  ریمن  نب  نیصحلاب  دعـس  نب  رمع  اعدف  هوفـشک  ّالإ  ۀفوکلا  لهأ  نم  بناج 
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ّالإ مهوتأی  نأ  دعـس  نبا  باحـصأ  ردقی  مل  لاتقلا و  دتـشا  راهنلا و  فصتنا  یتح  مهولتاق  مهلویخ و  اورقع  نأ  اوثبلی  ملف  لبنلاب  مهوقـشرف 
. ضعب نم  اهضعب  براقت  مهتینبأ و  عامتجال  دحاو  بناج  نم 

نیـسحلا باحـصأ  نم  ۀـعبرألا  ۀـثالثلا و  ذـخأ  اهب و  اوطیحیل  مهنامیأ  مهلئامـش و  نع  نم  ۀـینبألا  اوضّوقیل  لاجرلا  دعـس  نب  رمع  لـسرأف 
. راّنلاب اهوقرحی  نأ  دعـس  نب  رمع  رمأف  هنولتقی  هنوعرـصیف و  بیرق  نم  هنومریف  بهتنی  ضّوقی و  وه  لجرلا و  یلع  نودـشیف  اـهنیب  نوللختی 

نب ثبش  هل  لاق  لیق : و  کلذک . کلذ  ناک  اهوقرحأف و  اهنم . مکیلإ  اوزوجی  مل  اولعف  ول  مهنإف  اهوقرحیلف  مهوعد  هباحصأل : نیسحلا  لاقف 
دحاو هجو  نم  ّالإ  مهنولتاقی  اولعج ال  هنع و  فرصنا  كاذ و  نم  ییحتساف  کّما ! کتلکث  ءاسنلا  تعزفأ  یعبر :

هب دندوب و  راوس  نانآ 32  دندیگنج . یتخس  هب  ماما  نارای  دندرک و  تمواقم  شربارب  یلو  دش  روهلمح  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نآ  زا  سپ 
رکشل هب  ات  داتسرف  زادناریت  اب 500  ار  ریمن  نب  نیصح  دعس ، رمع  دندادیم . تسکـش  ار  نانآ  دندربیم ، شروی  هک  نایفوک  زا  تمـسق  ره 

تفای و همادا  زور  همین  ات  گنج  دش . یپ  نانآ  ياهبسا  هک  يروط  هب  دندرک  نارابریت  ار  نانآ  دندش و  کیدزن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
. دوب هتسویپ  مه  هب  اههمیخ  اریز  دنک ؛ هلمح  تسناوتیم  وس  کی  زا  طقف  دعس  رمع  رکشل  اما  تفرگ  تدش 

راهچ هس  ماما ، نارای  دنشاب . هتشاد  هطاحا  نانآ  رب  ات  دننزب  مه  رب  ماما  نارای  تسار  پچ و  زا  ار  اههمیخ  هک  داتـسرف  ار  ياهدع  دعـس  رمع 
هدرک ریگلفاغ  ار  اهنآ  دـندربیم و  هلمح  اهنآ  رب  دـمآیم ، ندرک  بارخ  تراغ و  يارب  نمـشد  یتقو  دـندوب و  اـهرداچ  ناـیم  رد  يرفن 
رگید تروص  نیا  رد  نوـچ  دـننز  شتآ  دـیراذگب  دوـمرف : شناراـی  هب  ماـما  و  دـننزب . شتآ  ار  اـهنآ  داد  روتـسد  دعـس  رمع  دنتـشکیم .

نب تبش  یلقن  هب  انب  دش . دوب ، هتفگ  ماما  هک  روط  نامه  دز و  شتآ  ار  اهنآ  هفوک  رکـشل  دنـسرب . امـش  هب  دنرذگب و  اهنآ  زا  دنناوتیمن 
زا سپ  نآ  زا  تفر و  اجنآ  زا  دیـشک و  تلاجخ  سپ  . یتخادنا عزف  عزج و  هب  ار  نانز  دوش ! ترادازع  تردام  تفگ : دعـس  رمع  هب  یعبر 

. رمش باحصأ  نم  یبابضلا  ةرذع  ابأ  اولتقف  نیقلا  نب  ریهز  باحصأ  ّدش  و  ( 147 .) دندرکیم هلمح  وس  کی 
الف نورـشعلا  ةرـشعلا و  رمع  باحـصأ  نم  لتقی  مهتّلقل و  مهیف  کلذ  نیبتیف  نانثإلا  دـحاولا و  نیـسحلا  باحـصأ  نم  لتقی  لازی  و ال  لاق :

. مهترثکل مهیف  کلذ  نیبتی 
یتح لتقتهَّللاو  اوبرتقا و ال  دق  ءالؤه  يرأ  ءادفلا  کل  یسفن  هَّللادبع ! ابأ  ای  نیسحلل : لاقف  سمشلا  لاوز  يوادیصلا  ۀمامث  وبأ  يأر  و  لاق :

. اهتقو اند  یتلا  ةالصلا  هذه  تیّلص  دق  یبر و  یقلأ  نأ  ّبحا  کنود و  لتقا 
یتح انع  اوفکی  نأ  مهولس  لاق : مث  اهتقو  لوأ  اذه  معن  نیّلصملا  نم  هَّللا  کلعج  ةالصلا  ترکذ  هل : لاق  ءامسلا و  یلإ  هسأر  نیـسحلا  عفرف 

. یّلصن
. دنتشک ، دوب رمش  ناهارمه  زا  هک  ار  یبابض  هرذعوباو  دندرک  ياهلمح  نیق  نب  ریهز  ناتسود  اجنیارد 

زا نکیل  دوب ؛ صخـشم  ناشدادـعت  یمک  لـیلد  هب  هک  دـندشیم  هتـشک  رفن  ود  رفن و  کـی  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  باحـصا  زا  هتـسویپ 
. دشیمن مولعم  دندوب ، دایز  نوچ  یلو  دشیم  هتشک  رفن  تسیب  رفن و  هد  دعس ، رمع  باحصا 

تازابم همادا  رهظ و  زامن 

لوا تمسق 

یلو دش ، مهاوخ  هتـشک  نم  وت  زا  شیپ  هدش و  کیدزن  نمـشد  تیادـف ! مناج  تفگ : ماما  هب  دـش و  رهظ  هجوتم  ( 148) يوادیص همامثوبا 
ار زامن  دومرف : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  مالـسلا  هیلعنیـسح  مشاب . هدناوخ  ار  زامن  نیا  مراگدرورپ  تاقالم  زا  شیپ  مراد  تسود 

دنراد هگن  تسد  دیهاوخب  اهنیا  زا  دومرف : سپـس  تسا . تقو  لوا  نآلا  ییوگیم  تسرد  دهد . رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدرک  دای 
. میناوخب زامن  ات 
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! راتخ ای  کنم  لبقت  هَّللا و  لوسر  لآ  نم  تمعز  ةالـصلا  لبقت  ال  رهاظم : نب  بیبح  هل  لاقف  کنم  لبقت  اهنإ ال  ریمن : نب  نیـصحلا  هل  لاقف 
. هوذقنتساف هباحصأ  هشوتحاف  نیصحلا  هنع  عقوو  سرفلا  ّبشف  سرفلاهجو  بیبح  برضف  بیبح  هیلع  لمح  نیصحلا و  هیلع  لمحف 

. فوخلا ةالص  مهب  یّلص  یّتح  هباحـصأ  فصن  نم  وحن  یف  همامأ  امدقتف  یمامأ  امّدقت  هَّللادبع : نب  دیعـس  نیقلا و  نب  ریهزل  نیـسحلا  لاقف 
لاز امف  هیدی  نیب  ماق  ّالإ  الامش  انیمی و  نیسحلا  ذخأ  امف  لبنلاب  هنومری  هل  فدهتساف  نیسحلا  مامأ  مّدقت  یفنحلا  هَّللادبع  نب  دیعس  ّنأ  يور 

حارجلا ملأ  نم  تیقل  ام  هغلبأ  مالـسلا و  ینع  کیبن  غلبأ  مهّللا ! دومث  داع و  نعل  مهنعلا  مهّللا ! لوقی : وه  ضرـألا و  یلإ  طقـس  یتح  یمری 
. حامرلا نعط  فویسلا و  برض  نم  هب  ام  يوس  امهس  رشع  ۀثالث  هب  دجوف  تام  مث  کیبن  ۀیرذ  ةرصن  کلذب  تدرأ  ینإف 

: لوقی وه  ینزیلا و  هَّللادبع  نب  نمحرلا  دبع  جرخ  ّمث  لاق :
ربمایپ نادـناخ  زا  زامن  ینکیم  نامگ  راکبیرف ! يا  تفگ : وا  هب  رهاـظم  نب  بیبح  دوشیمن . لوبق  وت  زا  زاـمن  نیا  تفگ : ریمن  نب  نیـصح 
نیصح درک و  دنلب  ار  شناتـسد  بسا  دز . ار  شبـسا  تروص  بیبح  درک و  هلمح  وا  هب  نیـصح  دوشیم !؟ هتفریذپ  وت  زا  دوشیمن و  لوبق 

. دنداد شتاجن  هدش ، عمج  وا  رود  شنارای  داتفا .
فوخ زاـمن  شناراـی  زا  یمین  هارمه  ماـما  دـندرک و  نینچ  اـهنآ  دـیتسیاب و  نم  يولج  دومرف : هَّللادـبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هب  ماـما 

پچ و تمـس  هب  یتکرح  ماما  هاگره  دـندزیم . ریت  اب  ار  وا  داتـسیا ، ماما  يولج  یفنح  هَّللادـبع  نب  دیعـس  نوچ  هک  هدـش  تیاور  دـناوخ .
: تفگیم ار  هلمج  نیا  داتفا و  نیمز  رب  اهریت  رثا  رب  هک  نآ  ات  دـشیم  اجباج  وا  لثم  داتـسیایم و  ماما  يوربور  مه  دیعـس  درکیم ، تسار 
هچ تحارج  درد و  زا  نم  هک  وگب  وا  هب  ناـسرب و  مالـس  تربماـیپ  هب  نم  فرط  زا  نک و  تنعل  دومث ، داـع و  موـق  دـننام  ار  ناـنیا  ایادـخ !

. دنتفای وا  ندب  رب  ریت   13 اههزین ، اهریشمش و  تبرض  زا  ریغ  تفر و  ایند  زا  سپس  تسا . ربمایپ  هیرذ  يرای  مفده  یلو  مدیشک 
: دناوخ زجر  نینچ  تفر و  نادیم  هب  ینزی  هَّللادبع  نب  نمحّرلادبع  وا  زا  سپ 

نزی  لآ  نم  هَّللادبع  نبا  انأ 
نسح  نیسح و  نید  یلع  ینید 
نمیلا  نم  یتف  برض  مکبرضأ 

نمتؤملا  دنع  زوفلا  كاذب  وجرأ 
: لوقی وه  ینزاملا و  میلس  نب  ییحی  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

ًالصیف ًابرض  مویلا  ّنبرضال 
الصأتسم يدعلا  یف  یفحلط  ًابرض 

اللهم مهنع و ال  ازجاع  ال 
البشألا یمحی  ثیللا  ّالإ  انأ  ام 

: لوقی وه  يرافغلا و  ةّرق  یبأ  نب  ةّرق  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف  لمح  ّمث 
راّفغ ونب  ًاقح  تملع  دق 
رازن ینب  دعب  فدنخ  و 

يراضلا  ربزهلا  ثیللا  یننأب 
راّجفلا رشعم  ّنبرضأل 

راّتب رکذ  بضع  دحب 
رابغلا ۀملظ  یف  یل  عشی 

راربألا ةداسلا  ةادهلا  نود 
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راتخملا دمحأ  یبنلا  طهر 
هک ییادخ  زا  منزیم و  ار  امـش  نمی  لها  زا  یناوج  دننامه  متـسه . مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  نید  رب  نزی و  نادناخ  زا  هَّللادـبع  نم  »

«. مراد تداعس  دیما  تسا ، نم  هاگ  هیکت 
: تفگ تفر و  نادیم  هب  ینزام  میلس  نب  ییحی  وا  زا  سپ 

. منکیم رارف  هن  مناوتان و  نانآ  اب  ییورایور  زا  هن  دنک . دوبان  ار  نمـشد  هک  مکحم  یتبرـض  دز . مهاوخ  هدنّرب  ياهبرـض  هب  ار  امـش  زورما  »
«. منکیم عافد  اهریش  هچب  زا  هک  متسه  يریش  نانوچ 

: دناوخ نینچ  دمآ و  نوریب  يرافغ  هّرقیبا  نب  ةّرق  وا  زا  سپ  دیسر . تداهش  هب  ات  دیگنج  درک و  هلمح  سپس 
زیت و ریشمش  اب  ار  ناراکدب  عمج  مايراکش و  هشیب  ریـش  نم  هک  دننادیم  تقیقح  هب  ( 149) دنتسه رازن  هخاش  هک  رـضم  هلیبق  رافغ و  ینب  »

«. منکیم عافد  هدیزگرب ، ِربمایپ  نادناخ  ناگرزب  كاپ و  نارگتیاده  زا  منزیم و  دراد ، عاعش  دولآرابغ ، یکیرات  رد  هک  ياهدنّرب 
: لوقی وه  یلهاکلا و  سنأ  نب  کلام  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

نادود  مث  لهاک  تملع  دق 
نالیع  سیق  نویفدنخلا و  و 

نارقألل  ۀفآ  یموق  ّنأب 
ناسرفلا  کلت  دیس  یننا  و 

: لوقی وه  یفعجلا و  عاطم  نب  رمع  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یّتح  لتاقف  لمح  مث 
عاطم  یبأ  فعج و  نبا  انأ 
عاّطق  فهرم  ینیمی  یف  و 

عامل  هنانس  رمسأ  و 
عاعش  هئوض  نم  هل  يری 

عارقلا  یموی  یف  یل  باط  دق 
عافدلا  هل  نیسح و  نود 

: لوقی وه  يدسألا و  رهاظم  نب  بیبح  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاقف  لمح  ّمث 
رهظم یبأ  بیبح و  انأ 

رعست برح  ءاجیه و  سراف 
رثکأ دیدعلا  دنع  متنأف 

رهظأ ۀّجح و  یلعأ  نحن  و 
ردغ جایهلا  دنع  متنأ  و 

ربصأ مکنم و  یفوأ  نحن  و 
: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  یلهاک  سنا  نب  کلام  وا  زا  سپ  دش . هتشک  ات  درک  هلمح  سپس 

نیا سییر  نـم  دنتـسه و  ناعاجــش  تـفآ  لـهاکینب )  ) اـم هلیبـق  هـک  دـننادیم  نـالیع  سیق  رــضم و  نادود و  لـهاک و  لـیابق  ناـمدرم  »
. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  درب و  هلمح  وا  منارواگنج .»

يریشمش متسد  رد  دراد . مان  عاطم  مردپ  متـسه و  یفعج  هلیبق  زا  نم  ( » 150 :) تفگ نینچ  دمآ و  نادـیم  هب  یفعج  عاطم  نب  رمع  هاگ  نآ 
هک تسا  یتقو  شوخ  هیام  نم  يارب  تسا . عطاس  عاعش  نآ ، رون  زا  هک  يروط  هب  دنزیم  قرب  نیکمن  گنر  هب  شناکیپ  تسا . هدنّرب  زیت و 
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. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  درک و  هلمح  مه  وا  منک .» عافد  وا  زا  منزب و  ریشمش  مالسلا  هیلعنیسح  ربارب  رد 
شتآ ندش  روهلعـش  ماگنه  هک  رّهظم  مردـپ  بیبح و  منم  : » دـناوخیم روط  نیا  دـش و  نوریب  نادـیم  هب  يدـسا  رهاظم  نب  بیبح  هاگ  نآ 

ام یلو  دینکیم  هلیح  ندیگنج  رد  امش  میرتراکشآ . رتالاب و  تیناقح ، رد  ام  یلو  تسا  دایز  ناتدادعت  امش  مرواگنج . راوس  کت  گنج ،
«. میرباص رادافو و 

: لوقی لمحی و  لعج  لتاق و  ّمث 
ًادادعأ انل  متنک  ول  مسقا 
ًاداتکألا متیلو  مکرطش  وأ 

ًادآ ًابسح و  موق  ّرش  ای 
ًادانع رشعم  ّدشأ  ای  و 

ّدهف هسأر  ّزتحاف  یمیمتلا  لزن  عقوف و  فیـسلاب  هسأر  یلع  ریمن  نبا  نیـصحلا  هبرـضف  موقیل  بهذـف  هنعطف  میمت  ینب  نم  لجر  هیلع  لـمحف 
قنع یف  هقّلعف  هسأر  ذخأ  میرص و  نب  لیدب  هل  لاقی  لجر  هلتق  لب  لیق : یباحـصأ و  ةامح  یـسفن و  بستحأ  هَّللا  دنع  لاقف : نیـسحلا  هلتقم 
نوج هدـعب  نم  جرخ  ّمث  لاق : هسأر . ذـخأ  هلتق و  هیلع و  بثوف  قهارم  ریغ  مالغ  وه  رهاظم و  نب  بیبح  نبا  هآر  ۀـفوکلا  لـخد  اـملف  هسرف 

: مهیلع لمحی  وه  لوقی و  لعجف  دوسأ  ادبع  ناک  يرافغلا و  رذ  یبأ  یلوم 
دوسألا برض  راجفلا  يری  فیک 

دّنهملا عطاقلا  یفرشملاب 
دمحم ینب  نم  رایخلا  یمحأ 
دیلا ناسللاب و  مهنع  ّبذأ 

دروملا دنع  زوفلا  كاذب  وجرأ 
دّحوملا دحاولا  هلإلا  نم 

، میتشاد ار  امـش  تیعمج  زا  یـشخب  ای  دوب  يواسم  امـش  اب  اـم  دادـعت  رگا  هک  مروخیم  مسق  : » تفگیم هلمح  ماـگنه  دـیگنج و  هاـگ  نآ 
روهلمح وا  رب  میمت  ینب  زا  يدرم  نانمـشد .» نیرتزوتهنیک  يا  تردق و  هداوناخ و  ثیح  زا  هورگ  نیرتدب  يا  دیدرکیم . رارف  هورگ  هورگ 

لتق درک . ادـج  ار  شرـس  یمیمت  درم  داتفا و  دز و  وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  ریمن  نب  نیـصح  دزیخرب  تساوخ  نوچ  دز . ياهبرـض  وا  هب  دـش و 
. مراذگیم دنوادخ  باسح  هب  ار  مراد  اوه  نارای  دوخ و  گرم ) : ) دومرف دوب و  هدنهد  ناکت  ماما  يارب  بیبح 

هک بیبح  دنزرف  دش  دراو  هفوک  هب  نوچ  تخیوآ . شبـسا  ندرگ  هب  دیرب و  ار  شرـس  تشک و  میرُـص  نب  لیُدب  ار  بیبح  دناهتفگ  یخرب 
. تفرگ ار  ردپ  رس  تشک و  ار  وا  هدرک  هلمح  وا  هب  دید و  ار  وا  دوب ، غلاب  ریغ  یناوجون 

ناسنا ياههبرـض  ناراکدب ، : » تفگیم درک و  هلمح  وا  تفر . نادـیم  هب  دوب  یهایـس  مالغ  هک  يرافغ  رذوبا  هتـسباو  نوج  بیبح ، زا  سپ 
هب منکیم . عافد  نانآ  زا  نابز  تسد و  اب  منکیم و  تیامح  دمحم  لآ  ناگتسیاش  زا  نم  دننیبیم ؟ هنوگچ  ار  يدنه  هدنرب  ریشمش  اب  هایس 

«. دنک مراگتسر  تمایق  زور  رد  هناگی  يادخ  هک  نآ  دیما 
: لوقی لعجف  یحبصألا  لقعم  نب  سینأ  هدعب  نم  جرخ  ّمث  لتق . یتح  لتاق  و 

لقعم  نبا  انأ  سینأ و  انأ 
لصیف  فیس  لصن  ینیمی  یف  و 

لطسقلا  نیب  تاماهلا  هب  ولعأ 
یلجنیف  هبطخ  لیزأ  یّتح 
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لضفملا  لضافلا  نیسحلا  نع 
لسرم  ریخ  هَّللا  لوسر  نبا 

: لوقی وه  یفعجلا و  رصاهم  نب  دیزی  هدعب  نم  جرخ  ّمث  لتق . یّتح  لتاقی  لزی  مل  لمح و  مث 
رصاهم یبأ  دیزی و  انأ 

رداخ نیرعلا  یف  نیرع  ثیل 
رصان نیسحلل  ینإ  ّبر  ای 

رجاه كرات و  دعس  نبال  و 
: لوقی لعجف  نیسحلا  نذؤم  وه  قورسم و  نب  جاجحلا  هدعب  نم  جرخ  ّمث  لتق . یتح  لتاق  لمح و  مث 

ًایدهم ًایداه  نیسح  مدقأ 
ایبنلا كّدج  یقلن  مویلا 
ًایلع العلا  اذ  كابأ  مث 

ایلولا اضرلا  ریخلا  نسحلا  و 
ایمکلا یتفلا  نیحانجلا  اذ  و 

ایحلا دیهشلا  هَّللا  دسأ  و 
هدنرب ریشمش  هک  متسه  لقعم  نب  سینا  نم  : » دناوخ زجر  دمآ و  نوریب  یحبصم  لقعم  نب  سینا  وا  زا  سپ  دش . هتـشک  ات  درک  دربن  مه  وا 

«. میادزب رابغ  ادخ  لوسر  دنزرف  مالسلا  هیلعنیسح  هرهچ  زا  ات  منارپیم  نآ  اب  ار  اهرس  رابغ ، درگ و  نایم  رد  مراد . تسد  رد 
: دناوخیم تفر و  نادیم  هب  یفعج  رصاهم  نب  دیزی  سپس  دیسر . تداهش  هب  ات  دیگنج  هتسویپ  درک و  هلمح  مه  وا 

دربن مه  وا  منادرگ .» يور  دعـس  نبا  زا  منکیم و  يرای  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  نم  ایادخ ! ماهشیب . ریـش  نوچمه  رـصاهم  دنزرف  دـیزی  نم  »
. دش هتشک  ات  درک 

مود تمسق 

: دناوخ زجر  نینچ  دمآ و  نادیم  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نذؤم  قورسم  نب  جاجح  سپس 
هیلعیلع تردپ  نینچمه  درک . میهاوخ  تاقالم  ار  وت  ّدج  زورما  ام  هک  ور  شیپ  هب  هدننک ! تیاده  هدش و  تیاده  مالسلا  هیلعنیـسح  يا  »

«. درک میهاوخ  تاقالم  ار  هزمح )  ) هدنز دیهش  هَّللادسا ، و  رفعج )  ) نیحانجلاوذ دونشخ و  راکوکین و  مالسلا  هیلعنسح  ماقمالاو و  مالسلا 
: لوقی وه  یلجبلا و  نیقلا  نب  ریهز  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاقف  لمح  ّمث 

نیقلا  نبا  انأ  ریهز و  انأ 
نیسح  نع  فیسلاب  مکدوذأ 

نیطبسلا  دحأ  ًانیسح  ّنإ 
نیزلا  یقتلا  ّربلا  ةرتع  نم 

نیملا  ریغ  هَّللا  لوسر  كاذ 
نیش  نم  يرأ  مکبرضأ و ال 

جاجحلل تمّدقت  یتلا  تایبالا  ایدهم » ًایداه  نیسح  مدقأ  : » لاق هفتک و  یلع  برض  نیسحلا و  یلع  فقو  ۀلمحلا  دارأ  امل  اریهز  ّنأ  يور  و 
سوأ نب  رجاهم  یبعـشلا و  هَّللادـبع  نب  ریثک  هیلع  ّدـشف  ًادـیدش . ًالاتق  لتاق  ّمث  قورـسم  نب  جاجحلا  مأ  اهؤشنم  وهأ  يردأ  الف  قورـسم  نب 
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. ریزانخ ةدرق و  مهخسم  نیّذلا  نعل  کلتاق  هَّللا  نعل  و  ریهز ! ای  هَّللا  ّکندعبی  ال  ریهز : عرص  نیح  نیسحلا  لاقف  هالتقف  یمیمتلا 
: لوقی وه  یفنحلا و  هَّللادبع  نب  دیعس  هدعب  نم  جرخ  مث 

ًادمحأ یقلن  مویلا  نیسح  مدقأ 
يدنلا  اذ  ًایلع  ریخلا  کخیش  و 

ادعسألا یفاو  ردبلاک  ًانسح  و 
ادیصألا ناجهلا  مرقلا  کمع  و 

ادسألا هلإلا  ثیل  ةزمح  و 
ادعص ولعن  سودرفلا  ۀّنج  یف 

: تفگ نینچ  دش و  نوریب  دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نذؤم  هک  یلجب  نیق  نب  ریهز  وا  زا  سپ  دش . هتـشک  ات  دیگنج  درک و  هلمح  مه  وا 
زا هک  تسا  نیطبـس  زا  یکی  مالـسلا  هیلعنیـسح  منکیم . عافد  امـش  ربارب  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا  ریـشمش  اب  هک  منیق  دـنزرف  ریهز  نم  »
راک نیا  رد  یتشز  گنن و  منزیم و  ار  امـش  نم  دـیوگیمن . غورد  هک  تسادـخ  لوسر  وا  دـنبوخ . راـکزیهرپ و  كاـپ و  يدرم  نادـناخ 

«. منیبیمن
: دناوخ دش ، لقن  قورـسم  نب  جاجح  زا  هک  يراعـشا  دز و  ترـضح  نآ  هناش  رب  دمآ و  ماما  دزن  درک  هلمح  دصق  ریهز  نوچ  هک  دـناهتفگ 

؟ ریهز ای  هدوب  جاجح  راعشا ، نیا  هدنیارس  مینادیمن  نیاربانب  ور ».. شیپ  يدهم ! يداه و  مالسلا  هیلعنیسح  يا 
نیمز رب  وا  یتقو  دنتـشک . ار  وا  دندرب و  هلمح  وا  رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  یبعـش و  هَّللادبع  نب  ریثک  هک  نآ  ات  درک  یتخـس  گنج  ریهز ،

. دومرف تنعل  ار  ناگدش  خسم  هک  هنوگ  نآ  دنک  تنعل  ار  تلتاق  و  ریهز ! يا  دنکن ، رود  شتمحر  زا  ار  وت  ادخ  دز : دایرف  ماما  داتفا 
رفعج و نـسح و  یلع و  ربماـیپ و  زورما  هـک  مالـسلا  هیلعنیـسح  يا  ور  شیپ  : » تـفگ دـش و  جراـخ  یفنح  هَّللادـبع  نـب  دیعــس  هاـگ  نآ 

(151 «.) تفر میهاوخ  الاب  ار  تشهب  تاجرد  دید و  میهاوخ  ار  مالسلا  مهیلعهزمح 
. لتق یّتح  لتاق  لمحف و 

. ملعأ هَّللاو  عاطملا  یبأ  نب  ورمع  نب  دیوسل  تایبألا  هذه  ّنأ  يُور  و 
یمری و ناک  هدی و  ابضاخ  ناک  ئطخی و  الف  ماهـسلاب  مهیمری  لعج  عفان و  نب  لاله  لیق : یلمجلا و  لاله  نب  عفان  هدعب  نم  جرخ  ّمث  لاق :

: لوقی
اهقاوفأ ۀملعم  اهب  یمرأ 

اهقافشإ اهعفنی  سفنلا ال  و 
اهقافخأ اهب  يرجی  ۀمومسم 

اهقاشر اهضرأ  نألمتل 
: لوقی وه  لمح و  هّلتساف و  هفیس  مئاق  یلإ  برض  ّمث  هماهس  تینف  یتح  مهیمری  لزی  ملف 

یلمجلا  ینمیلا  مالغلا  انأ 
یلع  نیسح و  نید  یلع  ینید 

یلمأ  اذهف  مویلا  لتقا  نإ 
یلمع  یقالأ  ییأر و  كاذ  و 

نب ةدانج  هدعب  نم  جرخ  ّمث  هقنع . برـضف  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ماقف  ًاریـسأ  هوذخأ  هیدضع و  موقلا  رـسک  یتح  ًالجر  رـشع  ۀـثالث  لتقف 
: لوقی وه  يراصنألا و  ثرحلا 
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(152 .) دش هتشک  ات  دیگنج  درب و  هلمح  سپ 
. دنادیم رتهب  ادخ  تسا و  عاطم  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  زا  تایبا  نیا  هک  هدش  تیاور 

ار شتـسد  هک  وا  تفریمن . اطخ  شیاهریت  درک و  يزادناریت  هب  عورـش  دـش و  نوریب  عفان  نب  لاله  یلقن  هب  یلمج و  لاله  نب  عفان  سپس 
مه ناج  زا  سرت  منکیم و  رپ  اهنآ  زا  ار  نیمز  باترپ و  ار  مومسم  رادناشن  ياهریت  نیا  : » تفگیم يزادناریت  ماگنه  دوب  هدرک  باضخ 
منم : » تفگ دش و  روهلمح  دیشک و  نوریب  هتفرگ  ار  ریـشمش  هتـسد  سپ  دش . مامت  شیاهریت  ات  درک  يزادناریت  هتـسویپ  وا  درادن .» يدوس 

تسا و نیا  مداقتعا  ماهدیسر . میوزرآ  هب  موش  هتشک  زورما  رگا  متسه . مالـسلا  امهیلعنیـسح  یلع و  نید  رب  هک  لمج  هلیبق  زا  ینمی  مالغ 
«. دید مهاوخ  ار  دوخ  لمع 

ثراح نب  ةداـنج  وا  زا  سپ  دز . ار  وا  ندرگ  تساـخرب و  رمـش  دـندرک . شریـسا  دنتـسکش و  ار  شناوزاـب  هک  نآ  اـت  تشک  ار  رفن  وا 13 
: دناوخ زجر  نینچ  دش و  نوریب  يراصنا 

ثراحلا  نبا  انأ  ةدانج  انأ 
ثکانب  راوخب و ال  تسل 

یثراو  موقی  یتح  یتعیب  نع 
ثکام  دیعصلا  یف  ولش  قوف  نم 

: لوقی دشنی و  وه  ةدانج و  نب  ورمع  هدعب  نم  جرخ  ّمث  لتق . یتح  لتاقی  لزی  مل  لمحف و 
همرأ  دنه و  نبا  نم  قانخلا  قضأ 

راصنألا سراوفب  هرقع  یف 
مهحامر  نیبضخم  نیرجاهم  و 

راّفکلا مد  نم  ۀجاجعلا  تحت 
دمحم یبنلا  دهع  یلع  تبضخ 

راّجفلا مد  نم  بضخت  مویلاف 
رشاعم ءامد  نم  بضخت  مویلا  و 

رارشألا ةرصنل  نآرقلا  اوضفر 
اونثنا ردبب و  مهراثب  اوبلط 
راّطخلا انقلاب  تافهرملاب و 
ًابراضم لازأ  یبر ال  هَّللاو 
راّتب فهرمب  نیقسافلل 

بجاو  ّقح  مویلا  یلع  اذه 
راوح قناعت و  موی  ّلک  یف 

نبا يدـی  نیب  لتاقف  جرخا  ینب ! ای  تلاقف : هدـنع  هّما  تناک  ۀـکرعملا و  یف  هوبأ  لتق  ٌباش  هدـعب  نم  جرخ  ّمث  لتق . یتح  لـتاقف  لـمح  ّمث 
! لعفأ لاقف : لتقت . یتح  هَّللا  لوسر 

ار مهار  دیآ و  مدسج  رس  رب  مثراو  ات  مگنجیم  مایقاب و  دوخ  تعیب  رب  هکلب  متسین ، نکش  نامیپ  فیعض و  هک  ثراح  دنزرف  هدانج  منم  »
«. دهد همادا 

. دش هتشک  ات  دیگنج  هتسویپ  درک و  هلمح  وا 
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نارجاهم راصنا و  ناراوس  نایم  رد  ار  وا  نک و  گنت  دیزی )  ) دـنه رـسپ  رب  ار  هصرع  : » دـمآ نادـیم  هب  راعـشا  نیا  اب  هدانج  نب  ورمع  سپس 
هک یهورگ  نوخ  زا  اههزین  زورما  ناقـساف . نوخ  زا  زورما  دوب و  نیگنر  رافک  نوخ  هب  ناشیاههزین  ربماـیپ ، ناـمز  ياـهدربن  رد  هک  زادـنیب 
زیت ياههزین  اهریـشمش و  اب  دنریگب و  ار  ردب  ماقتنا  دـنهاوخیم  نانیا  دوشیم . نیگنر  دنتـشاذگ ، رانک  ار  نآرق  ناراکدـب ، دـماشوخ  يارب 

وا تسا .» بجاو  نم  رب  ندـش -  زیوالگ  زور  و  گنج -  ره  رد  زورما و  راک ، نیا  منزیم و  هدـنّرب  ریـشمش  اـب  ار  ناقـساف  هتـسویپ  دـننزب .
دوب رـضاح  هنحـص  رد  هک  شردام  دوب . هدش  هتـشک  هکرعم  نآ  رد  شردپ  هک  دمآ  یناوج  وا  زا  سپ  دش . هتـشک  ات  دـیگنج  درک و  هلمح 

. درک مهاوخ  نینچ  تفگ  يوش . هتشک  ات  نک  دربن  ربمایپ  رسپ  شیپاشیپ  ور و  نادیم  هب  تفگ :
: لوقی وه  جرخف و  هَّللا ! لوسر  نبای  ینترمأ  یما  باشلا : لاقف  هجورخ . هرکت  همأ  لعل  هوبأ و  لتق  باش  اذه  نیسحلا : لاقف  جرخف .

ریمألا معن  نیسح و  يریمأ 
ریذنلا ریشبلا  داؤف  رورس 

هادلاو  ۀمطاف  یلع و 
ریظن نم  هل  نوملعت  لهف 

ّمث یبلق ! رورـس  ینیع و  ةرق  ای  ینب ! ای  تنـسحأ  هل : تلاق  هسأر و  هما  تذـخأف  نیـسحلا  رکـسع  یلإ  هب  یمر  هسأر و  ّزح  لـتقف و  لـتاق  ّمث 
: لوقت یه  موقلا و  یلع  تلمح  ۀمیخ و  دومع  تذخأ  هتلتقف و  ًالجر  اهنبا  سأرب  تمر 

ۀفیعض اسنلا  یف  زوجع  انأ 
ۀفیحن ۀیواخ  ۀیلاب 

ۀفینع ۀبرضب  مکبرضأ 
ۀفیرشلا ۀمطاف  ینب  نود 

. اهل اعد  اهفرصب و  نیسحلا  رمأف  امهتلتقف  نیلجر  تبرضف 
هکلب تفگ : وا  دشابن . گنج  رد  وا  تکرـش  هب  لیام  شردام  دیاش  هدش و  هتـشک  شردپ  ناوج ، نیا  دومرف : ماما  دش ، دربن  راپـسهر  نوچ 
بوخ هچ  تسا و  مالسلا  هیلعنیـسح  ماهدنامرف  : » دوب نینچ  دناوخیم  وا  هک  يزجر  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تسا  هداد  روتـسد  نینچ  مردام 

تافـص و نینچ  دوجو  اب  ایآ  دـنیوا . نیدـلاو  مالـسلا  اـمهیلعهمطاف  یلع و  تسا . ریذـن  ریـشب و  ربماـیپ  لد  یناـمداش  وا  تسا . یهدـنامرف 
؟» دیراد غارس  شیارب  يریظن  ینیدلاو - 

رون يا  مرسپ ، يا  تنسحا  تفگ : تشادرب و  ار  رـس  شردام  دنتخادنا . ماما  رکـشل  يوس  هب  دندیرب و  ار  شرـس  دش و  هتـشک  ات  دیگنج  وا 
ار ياهمیخ  دومع  هاگ  نآ  تشک . ار  يدرم  نآ  اب  درک و  باترپ  نمـشد  يوس  هب  ار  شدـنزرف  رـس  سپـس  مبلق ! هدـننک  داش  يا  ماهدـید و 

منزیم تخس  یتبرض  اب  ار  امش  یلو  مفیحن . هدوسرف و  هداتفا و  راک  زا  فیعض و  ینزریپ  نم  تفگیم : درب و  هلمح  نمشد  هب  تشادرب و 
(153 .) درک اعد  شیارب  ددرگرب و  دومرف  ماما  تشک . دز و  ار  درم  ود  وا  منکیم . عافد  مالسلا  اهیلعهمطاف  راوگرزب  نادنزرف  زا  و 

: لوقی وه  يراصنألا و  ۀظرق  نب  ورمع  جرخ  ّمث 
راصنألا ۀبیتک  تملع  دق 

رامذلا ةزوح  یمحأ  ینأ 
راش سکن  ریغ  مالغ  برض 

يراد  یتجهم و  نیسح  نود 
: لوقی لعج  ةورع و  نب  نمحّرلا  دبع  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف  لمح  ّمث 

رافغ ونب  ًاقح  تملع  دق 
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رازن ینب  دعب  فدنخ  و 
رارشألا رشعم  نبرضأل 

راتبلا مراصلا  یفرشملاب 
ام و  لاق : عنـصت ؟ نأ  کسفن  یف  ام  بذوش ! ای  لاقف : رکاش  یلوم  بذوش  هعم  يرکاشلا و  بیبش  نب  سباع  ءاج  و  لاق : لتق . یتح  لتاق  ّمث 

مویلا اذه  نإف  كریغ  بستحا  امک  کبستحی  کبـستحأ و  هَّللادبع  یبأ  يدی  نیب  مّدقتف  کب  ّنظلا  کلذ  هل : لاقف  لتقا  یتح  لتاقا  عنـصأ !
. باسحلا وه  امنإ  مویلا و  دعب  لمع  هناف ال  هیلع  انردق  ام  لکب  رجألا  هیف  بلطن  نأ  انل  یغبنی 

: تفگ دش و  نوریب  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  سپس 
ملام ناج و  دنلب ، رس  یمالغ  دننام  هب  منکیم و  عافد  تسا -  مزال  ناشتظافح  هک  ینادناخ   ) مرح لها  زا  نم  هک  دنادیم  راصنا  ناهورگ  »

. دش هتشک  ات  دیگنج  مه  وا  درک .» مهاوخ  ادف  مالسلا  هیلعنیسح  هار  رد  ار 
: تفگ دمآ و  نادیم  هب  هورع  نب  نمحّرلادبع  هاگ  نآ 

. دش هتشک  ات  دیگنج  مه  وا  منزیم .» هدنّرب  زیت و  یفرشم  ریشمش  اب  ار  رارشا  هورگ  نم  هک  دننادیم  قح  هب  شیرق  رافغ و  هلیبق  »

موس تمسق 

هچ يراد  دـصق  تفگ : هدـمآ  بذوش  شیپ  سباع  دـندوب . رـضاح  هنحـص  رد  رکاش  هلیبق  هتـسباو  بذوش  هارمه  يرکاش  بیبش  نب  سباع 
یبا دزن  هب  سپ  دوریمن . راظتنا  نیا  زج  وت  زا  تفگ : بذوش  موش . هتـشک  اـت  مگنجیم  نم  تفگ : سباـع  ینکیم ؟ هچ  وت  تفگ : ینک ؟

. تسا هدرک  لمحت  ادخ  ياضر  يارب  ار  نارگید  گرم  وا  هک  نانچ  مینک  لمحت  ادخ  يارب  ار  تگرم  وا  نم و  ات  ورب  مالـسلا  هیلعهَّللادـبع 
دهاوخ باسح  زور  اـهنت  تسین و  لـمع  يارب  یهار  نیا ، زا  دـعب  نوچ  مینک  بلط  ار  یهلا  شاداـپ  میناوتیم  هک  ياهزادـنا  هب  دـیاب  زورما 

. دوب
کنم یلإ  ّبحأ  یلع و ال  ّزعأ  دیعب  بیرق و ال  ضرألا  رهظ  یلع  یسمأ  ام  هَّللاو  امأ  هَّللادبع ! ابأ  ای  هل : لاق  نیـسحلا و  یلع  ملـسف  مدقت  ّمث 

یلع ینأ  دهـشأ  هَّللادبع ! ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  تلعفل  یمد  یـسفن و  نم  یلع  ّزعأ  ءیـشب  لتقلا  میـضلا و  کنع  عفدأ  نأ  یلع  تردق  ول  و 
عجشأ ناکف  يزاغملا  یف  هتدهاش  تنک  دق  هتفرع و  البقم  هتیأر  املف  میمت : نب  عیبر  لاق  مهوحن . فیسلاب  یـشم  ّمث  کیبأ  يده  كاده و 

رمع لاقف  لجر ؟ الأ  لجر ؟ الأ  يدانی : ذخأف  مکنم . دحأ  هیلإ  ّنجرخی  بیبش ال  نبا  اذه  دوسالا  دسأ  اذـه  سانلا ! اهیأ  موقلل : تلقف  سانلا 
دقل هَّللاوف  سانلا  یلع  ّدـش  ّمث  هرفغم  هعرد و  یقلأ  کـلذ  يأر  ( 154) املف بناج . ّلک  نم  ةراجحلاب  یمرف  ةراجحلاب  هوخـضرأ  دعـس : نب 

و هتلتق ! انأ  لوقی : اذه  ةّدع  يوذ  لاجر  يدیأ  یف  هسأر  تیأرف  لتقف  بناج  ّلک  نم  هیلع  اوفطعت  مث  سانلا  نم  نیتئام  نم  رثکأ  درطی  هتیأر 
. لوقلا اذهب  مهنیب  قرفف  دحاو  ناسنإ  هلتقیمل  هَّللاو  اذه  اومصتختال  دعسنب : رمع  لاقف  هتلتق ! انأ  لوقی : اذه 

! هَّللادبع ابأ  ای  کیلع  مالسلا  الاقف : نایرافغلا  نمحرلا  دبع  هَّللادبع و  ءاج  ّمث 
رتزیزع و یـسک  نم  يارب  کیدزن ، رود و  زا  نیمز  يور  رب  مسق  ادـخ  هب  هَّللادـبع ! وبا  يا  تفگ : درک و  مالـس  دـمآ و  ماـما  شیپ  سباـع 

يا وـت  رب  دورد  درک . مهاوـخ  نـینچ  مـنک ، رود  امـش  زا  ار  متــس  منوـخ ، ناـج و  زا  رتزیزع  اـب  مناوـتب  رگا  تـسین و  امــش  زا  رتبوـبحم 
هب ور  وا  مدید  یتقو  دیوگ : میمت  نب  عیبر  تفر . نمشد  يوس  ریشمش ، اب  نآ  زا  سپ  سباع  متـسه . تردپ  هار  وت و  هار  رب  نم  هَّللادبعیبا !

، ناریش ریش  نیا  متفگ : هفوک  رکـشل  هب  مدوب -  هدید  نیملـسم  ياهگنج  رد  ار  وا  تسا و  راگزور  ناریلد  زا  متـسنادیم  و  دروآ -  نادیم 
. دندرک نینچ  دننک و  نارابگنس  ار  وا  داد  روتسد  دعس  نب  رمع  یلو  دیبلطیم  دروامه  سباع  دورن . وا  گنج  هب  یسک  تسا . بیبش  دنزرف 

وس ره  زا  ماجنارـس  یلو  درک  هدنکارپ  ار  رفن  تسیود  زا  شیب  وا  هک  مسق  ادخ  هب  درک . هلمح  دروآ و  نوریب  ار  شدوخهالک  رپس و  سباع 
دعـس نب  رمع  دناهتـشک . ار  سباع  دندرکیم  اعدا  مادک  ره  هک  مدید  حلـسم  ینادرم  تسد  رد  ار  شرـس  دنتـشک . ار  وا  هدرک  هلمح  وا  هب 
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. درک قرفتم  رگیدمه  زا  ار  نانآ  فرح  نیا  اب  تشکن و  رفن  کی  ار  وا  دینکن ، اوعد  تفگ :
ًابحرم لاقف : کنع  عفدن  کیدی و  نیب  لتقن  نأ  انببحأ  دنتفگ : دندرک و  مالس  هدمآ و  ماما  دزن  رافغ ، هلیبق  زا  نمحّرلادبع  هَّللادبع و  سپس 

: الاقف نیعلا ؟ يریرق  ۀـعاس  نع  انوکت  نأ  وجرأل  ینإ  هَّللاوف  امکیکبی  ام  یخأ ! ینبا  ای  امهل : لاقف  نایکبی  امه  هنم و  اوندـف  ینم  اوندأ  اـمکب 
ای هَّللا  امکازج  لاقف : کنع  عنمن  نأ  ردقن  کب و ال  طیحأ  دـق  كارن  کیلع  یکبن  نکل  انـسفنأ و  یلع  یکبن  ام  هَّللاو  كادـف ال  هَّللا  انلعج 

! هَّللا لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  الاق : امدقتـسا و  ّمث  نیقتملا  ءازج  نسحأ  امکـسفنأب  يایإ  اـمکتاساوم  کـلذ و  نم  امکدـجوب  یخأ ! ینبا 
. التق یتح  ًادیدش  ًالاتق  التاق  اجرخف و  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  مالسلا و  امکیلع  و  لاقف :

ّمث نیسحلا  مامأ  امدقتف  رباج  ونب  مهل : لاقی  نادمه  نم  نطب  نایرباجلا  عیرـس  نب  هَّللادبع  نب  کلام  عیرـس و  نب  ثرحلا  نب  فیـس  ءاج  ّمث 
ّمث التق . یتح  ًادیدش  ًالاتق  التاقف  اجرخ  ّمث  هتاکرب . هَّللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  امکیلع  و  لاقف : هَّللادـبع ! ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  الاق : هیلإ و  اتفتلا 

: لوقی لتاقی و  لعجف  نیسحلا  یلاوم  نم  وه  ۀیبرعلاب و  فراع  نآرقلل  ئراق  زرابم  یکرت  مالغ  جرخ 
دیـسرپ و ار  ناشهیرگ  ببـس  دنتـسیرگیم  نوچ  درک و  لابقتـسا  نانآ  زا  ماما  میوش . هتـشک  تربارب  رد  مینک و  عاـفد  وت  زا  میراد  تسود 
. مییرگیم وت  رب  مییرگیمن  نامدوخ  يارب  ام  میوش ، تیادف  دـنتفگ : دوش . نشور  ناتنامـشچ  يدوز  هب  مراودـیما  ردارب ! نادـنزرف  دومرف :

ناتيدردـمه یتحاران و  نیا  يارب  ار  امـش  ادـخ  مناگداز ! ردارب  دومرف : میراد . زاب  وت  زا  ار  نانآ  میناوتیمن  هدرک و  هطاـحا  وت  هب  نمـشد 
. دندیسر تداهش  هب  ات  دندیگنج  دندرک و  یظفاحادخ  ماما  اب  نانآ  دهد . ریخ  يازج 

وا هب  دنداتـسیا و  ماما  ولج  دندمآ و  شیپ  نادْمه  رباجونب  هفیاط  زا  عیرـس  نب  هَّللادـبع  نب  کلام  عیرُـس و  نب  ثراح  نب  فیـس  وا  زا  سپ 
. دندش هتشک  ات  دندرک  یتخس  دربن  سپس  داد و  خساپ  ماما  دندرک . مالس 

هیلعنیـسح ماـما  یلاوم )  ) ناگتـسباو زا  وا  دوب . طلـسم  یبرع  ناـبز  هب  دوب و  ( 155) نآرق يراـق  هک  دـمآ  يزراـبم  كرت  مـالغ  وا  زا  سپ 
: دناوخ زجر  نینچ  دوب و  مالسلا 

یلطصی  یبرض  ینعط و  نم  رحبلا 
یلتمی  یلبن  یمهس و  نم  وجلا  و 

یلجنی  ینیمی  یف  یماسح  اذإ 
لجبملا  دساحلا  بلق  ّقشنی 

. هبر یلإ  راص  ّمث  مّسبتف  هآر  هینیع و  حتفف  هدخ  یلع  هّدخ  عضو  یکب و  نیسحلا و  هءاجف  هوعرصف  هوشواحتف  ۀعامج  لتقف 
كارأف فّلختأ  نأ  تهرک  یباحـصأب و  قحلأ  نأ  تممه  دـق  هَّللادـبع ! ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف : يوادیـصلا  دـلاخ  نب  رمع  هیلإ  ءاج  مث 

. لتق یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاق  مدقتف و  ۀعاس  نع  کب  نوقحال  انإف  مّدقت  نیسحلا : هل  لاقف  الیتق  کلهأ  نم  ادیحو 
ای يدانی : ذخأ  هرحن و  ههجوب و  فویسلا  حامرلا و  ماهسلا و  هیقی  نیسحلا  يدی  نیب  فقوف  یمابـشلا  یلجعلا  دعـسأ  نب  ۀلظنح  هیلإ  ءاج  مث 

. ِدابِْعِلل ًاْملُظ  ُدیِری  هَّللا  اَم  َو  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا . ِمْوی  َْلثِم  ْمُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  موق !
دوسح لد  دوش ، راکشآ  متسد  رد  مریشمش  یتقو  دوشیم . رپ  مریت  هزین و  زا  نامسآ  دوشیم و  مرگ  مریشمش  برض  هزین و  هبرض  زا  ایرد  »
تروص دمآ و  هیرگ  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دندروآرد . اپ  زا  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  شرود  ات  تشک  ار  یهورگ  وا  دوشیم . هراپ  عاجش ،

. داد ناناج  هب  ناج  درک و  مسبت  دید ، ار  ماما  نوچ  دوشگ و  ار  شمشچ  مالغ  داهن . وا  تروص  رب 
دوش و رید  مرادن  تسود  موش و  قحلم  مناتسود  هب  مهاوخیم  تفگ : هداد  مالس  ماما  هب  دش و  نوریب  يوادیص  دلاخ  نب  ورمع  وا ، ِسپ  زا 
. دش هتشک  ات  درک  یتخس  دربن  تفر و  گنج  هب  وا  میدنویپیم . وت  هب  يدوز  هب  مه  ام  هک  ور  شیپ  هب  دومرف : ماما  منیبب . هتشک  اهنت و  ار  وت 

يارب وا  دش . اهریـشمش  اههزین و  اهریت و  رپس  دوخ  يولگ  تروص و  اب  داتـسیا و  ماما  ربارب  رد  ( 156) یمابش یلجع  دعسا  نب  ۀلظنح  سپس 
دـش نیـشیپ  ماوقا  ریگنماد  هک  یباذع  زا  نم  مدرم ! يا  تفگ - : ناینوعرف  هب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  دناوخیم - : ار  نآرق  تایآ  نیا  مدرم 
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هب ملظ  دصق  ادخ  اریز  دندوب ؛ رـصقم  دوخ  هتبلا  دمآ و -  ناشيدـعب  ماوقا  دومثو و  داع  حون و  موق  رـس  رب  هچنآ  دـننام  مسرتیم . امـش  رب 
ْمُکَتِحْسیَف ًانیسح  اولتقت  موق ال  ای  ٍمِصاع  ْنِم  هَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوی  ِدانَّتلا . َمْوی  ْمُکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ایَو  درادن . ار  شناگدنب 

. يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  ٍباذَِعب 
کیلإ اوضهن  قحلا و  نم  هیلإ  مهتوـعد  اـم  کـیلع  اودر  نیح  باذـعلا  اوبجوتـسا  دـق  مهنإ  هَّللا  کـمحر  دعـسأ ! نب  اـی  نیـسحلا : هل  لاـقف 
قحلنف اـنبر  یلإ  حورن  ـالفأ  كادـف  تلعج  تقدـص  لاـقف : نیحلاـصلا ؟ کـناوخإ  اولتق  دـق  نـآلا و  مهب  فیکف  کباحـصأ  کنومتـشی و 

یلع و  هَّللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  لاقف : یلبی  کلم ال  یلإ  اهیف و  ام  اینّدلا و  نم  کل  ریخ  وه  ام  یلإ  حر  نیـسحلا : هل  لاقف  انناوخإب ؟
. هولتقف هیلع  اولمحف  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف  مدقتسا  ّمث  نیمآ ! نیمآ ! نیسحلا : لاقف  ۀّنجلا . یف  کنیب  اننیب و  هَّللا  عمج  کتیب و  لهأ 

! مدرم يا  ( 157 .) تشاد دهاوخن  دوجو  ناتیارب  یهانپ  نکیل  دـیزیرگیم  هک  يزور  مراد . ساره  امـش  رب  تمایق  باذـع  زا  نم  هورگ ! يا 
(158 .) تسا هدرک  نایز  ددنبب ، غورد  هک  نآ  دنکیم و  كاله  باذع ، هب  ار  امش  ادخ  هک  دیشکن  ار  مالسلا  هیلعنیسح 

ياج هب  دندش و  باذع  بجوتـسم  دندرک ، در  ار  قح  يوس  هب  وت  توعد  نانخـس و  نوچ  نانآ  دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : وا  هب  ماما 
تیادـف تسا . نینچ  تفگ : هلظنح  هدـیاف ؟ هچ  رگید  دنتـشک  ار  وت  ِحـلاص  ناردارب  هک  نونکا  دنداتـسیا . تنارای  وت و  لباقم  نآ ، شریذـپ 

اـیند و زا  رتـهب  هچنآ  يوـس  هب  ورب  دوـمرف : ماـما  میوـش ؟ قـحلم  نامناتـسود  هب  مـیور و  ناـمراگدرورپ  يوـس  هـب  یهدیمن  هزاـجا  موـش ،
، تشهب رد  ادخ  وت . نادناخ  وت و  رب  مالـس  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : درک و  یظفاحادخ  هلظنح  يدبا . یگدـنز  يوس  هب  تساهیفام و 
ار وا  هدش  روهلمح  وا  رب  ات  درک  تخـس  یگنج  تفر و  شیپ  هلظنح  تفگ . نیمآ  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـهد . رارق  مه  اب  ار  وت  ام و  هاگیاج 

. دنتشک
لعجا هتیمر و  ّددس  مهّللا ! نیـسحلا : لاق  یمر  املک  ناک  مهـسأ و  ۀسمخب  اهنم  أطخأ  ام  مهـس  ۀـئامب  ءاثعـشلا  وبأ  دایز  نب  دـیزی  مهامر  ّمث 

. هولتقف هیلع  اولمحف  ۀّنجلا  هباوث 
: أرقی کفلخ و  نحن  مالسلا و  کیلع  و  نیـسحلا : هبیجیف  هَّللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  لوقیف : لجّرلا  دعب  لجرلا  نیـسحلا  یتأی  ناک  و 

. هتیب لهأ  ّالإ  نیسحلا  عم  قبی  مل  و  مهیلع ) هَّللا  ناوضر   ) مهرخآ نع  اولتق  یتح  لتقیف  لمحی  ّمث  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
َّنَبَـسَْحت َو ال  یلاعت : هَّللا  لاق  لتق  نإ  ّقحلا و  رـصنی  هَّللا  لـیبس  یف  هتاـیح  یلع  هتوم  هاـیند و  یلع  هنید  رثؤی  نمؤملا ، نوکی  اذـکه  و  لوقأ :

. َنُوقَزْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  هَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا 
اعد ار  وا  هتـسویپ  ماما  و  ( 159) دروخ فده  هب  ریت ، جنپ  زج  اهنآ  همه  هک  تفرگ  هناشن  ریت ، دـص  اب  ار  نمـشد  دایز ، نب  دـیزی  ءاثعـشوبا 

ار وا  دـندرک و  هلمح  مه  وا  هب  هد . رارق  تشهب  ار  شـشاداپ  و  نز ) فدـه  هب   ) نادرگ راوتـسا  ار  شايزادـناریت  اـهلاراب ! دوـمرفیم : هدرک 
. دنتشک

یپ رد  ام  ظفاحادخ ! دادیم : خساپ  ترـضح  نآ  دـندرکیم و  یظفاحادـخ  هدـمآ  ماما  دزن  يرگید  زا  سپ  یکی  ماما  نارای  بیترت  نیدـب 
دـندناسر و ماجنا  هب  ار  هفیظو )  ) دـهع نیا  یهورگ  دـندنام ) رادافو  دوخ  دـهع  رب  نانمؤم  : ») درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  مییاـمش .

تداهـش هب  همه  دـندشیم . هتـشک  ات  دنتـشکیم  دـندرکیم و  هلمح  نمـشد  هب  نانآ  ( 161 () 160 «.) دنتـسه نآ  ماجنا  راـظتنا  رد  یهورگ 
. دنامن وا  اب  یسک  ماما ، هداوناخ  زج  و  داب ! نانآ  رب  ادخ  ناوضر  دندیسر 

هچ رگا  دنکیم  يرای  ار  قح  دشورفیم و  ادخ  هار  رد  گرم  هب  ار  شایگدنز  ترخآ و  هب  ار  شیایند  تسا و  نینچنیا  نمؤم  میوگیم :
يزور وا  دزن  رد  دـنناگدنز و  هـکلب  دـناهدرم  دـناهدش  هتــشک  ادـخ  هار  رد  هـک  ناـنآ  دـیربن  ناـمگ  : » دـیامرفیم دــنوادخ  دوـش . هتــشک 

(162 «.) دنراد
: لاق بلطملا  دبع  نب  ةزمح  مهیف  دحا و  ءادهش  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  فقو  امل  دیهش و  هَّللا  بنج  یف  لیتق  ّلک  یبنلا : لاق  و 

حیرلا مدلا و  نول  نوللاف  ًامد  بخشت  مهجادوأ  ءاور و  مهمولک  ۀمایقلا و  موی  نورشحی  مهنإف  مهئامدب  مهولمز  موقلا  ءالؤه  یلع  دیهـش  انأ 
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: لیق امک  مهف  کسملا  حیر 
مد  نم  ۀلح  انقلا  هتَسَک 

ناوجرأ  نم  هیئارل  تحضأف 
نیعرادلا  ۀقناعم  هتزج 

ناسحلا  تارصاقلا  ۀقناعم 
بونذب اوتأ  ول  ۀمایقلا و  موی  عیفش  مهل  انأ  ۀعبرأ  لاق : هنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  نع  مهیلع ) هَّللا  ناوضر   ) هئابآ نع  قحلل  رصاّنلا  يور  و 

. هناسل هبلقب و  مهل  ّبحملا  مهجئاوح و  یف  مهل  یعاسلا  مهجئاوح و  مهل  یضاقلا  یتیرذ و  مامأ  هفیسب  براضلا  ضرألا : لهأ 
. هتمحر ۀعس  هنمب و  مهدج  ۀعافش  انقزر  مهیبحم و  نم  هَّللا  انلعج 

رب نم  دومرف : داتسیا ، هزمح  هلمج  زا  دحا  يادهش  ربارب  یتقو  ترضح  نآ  تسا . دیهش  ادخ ، هار  رد  ياهتـشک  ره  تسا : هدومرف  مه  ربمایپ 
. دنکیم ناروف  نوخ  ناشیاهگر  تسا و  يراج  ناشیاهمخز  تمایق  زور  نوچ  دیهدن ) ناشلسغ   ) دینک ناشنفد  ناشنوخ  اب  مهاوگ ، نانیا 
هب دناهدناشوپ  نوخ  زا  یـسابل  ار  وا  اههزین   » هک دنرعاش  نیا  هتفگ  قادـصم  نادیهـش ، سپ  کشُم . يوب  وب ، یلو  تسا  نوخ  گنر  گنر ،

«. تسامیس شوخ  نیعلاروح  اب  ندش  زیوالگ  ناشوپ -  هرز  اب  شندش  زیوالگ  وا  دربن  شاداپ  تسا . ناوغرا  هدننیب ، مشچ  رد  هک  يروط 
رفن راهچ  تمایق ، رد  نم   » هک تسا  هدرک  لقن  ربماـیپ  زا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  شناردـپ  زا  يولع -  نسح  نب  یلع  نب  نسح  قحلل -  رـصانلا 

هک یـسک  مود  ماهیرذ  زا  تیامح  رد  هدـننز  ریـشمش  یکی  دنـشاب : هدـش  بکترم  ار  مدرم  همه  ناـهانگ  هچ  رگا  درک  مهاوخ  تعافـش  ار 
«. درادب تسود  نابز  بلق و  هب  ار  ناشیا  هک  نآ  مراهچ  دنک ، شالت  ناشزاین  عفر  هار  رد  هک  یسک  موس  دنک ، فرطرب  ار  نانآ  ياهزاین 

(163 .) دنادرگ نامبیصن  ار  ناشّدج  تعافش  شاهدرتسگ ، تمارک  ّنم و  هب  دهد و  رارق  نانآ  نارادتسود  زا  ار  ام  ادخ 
ّعدو اوعمتجاهدلو و  نسحلا و  دلو  لیقع و  دـلو  رفعج و  دـلو  یلع و  دـلو  مه : هتیب و  لهأ  ّالإ  قبی  مل  نیـسحلا و  باحـصأ  لتق  امل  و  لاق :

: لوقی وه  جرخف و  لیقع  نب  ملسم  نبا  هَّللادبع  هتیب  لهأ  نم  جرخ  نم  لّوأف  برحلا  یلع  اومزع  اضعب و  مهضعب 
یبأ  وه  ًاملسم و  یقلأ  مویلا 
یبنلا  نید  یلع  اوداب  ۀیتف  و 
بذکلاب  اوفرع  موقک  اوسیل 

بسنلا  مارک  رایخ و  نکل 
. لتق ّمث  ۀعامج  لتق  لتاقف و  لمح  ّمث 

: لوقی وه  لمحف و  بلاط  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج  هدعب  نم  جرخف 
یبلاطلا  یحطبألا  مالغلا  انأ 

بلاغ  مشاه و  یف  رشعم  نم 
بئاوذلا  ةداس  ًاقح  نحنف 

بئاطألا  بیطأ  نیسح  انیف 
. لتق یتح  لتاق  و 

: لوقی وه  لمحف و  لیقع  نب  نمحرلا  دبع  هوخأ  هدعب  نم  جرخ  مث 

تیبلالها ندمآ  نادیم  هب 

لوا تمسق 
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، رفعج نادـنزرف  نینمؤملاریما ، نادـنزرف  ینعی  شنادـناخ  زج  یـسک  دـندش و  هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ناراـی  نوچ  دـیوگ : يوار 
. دندرک گنج  رب  مزع  دندرک و  عادو  رگید  مه  اب  دندش و  عمج  دنامن ، شدوخ  نادنزرف  مالسلا و  هیلعنسح  نادنزرف  لیقع ، نادنزرف 

ار یناناوج  ملسم و  مردپ  زورما  : » دناوخ زجر  نینچ  وا  دوب . لیقع  نب  ملسم  رـسپ  هَّللادبع  تفر ، گنج  هب  ماما  نادناخ  زا  هک  یـسک  نیلوا 
ینادـناخ زا  هدـیزگرب و  يدارفا  هکلب  دـندوبن  هدـش  هتخانـش  ییوگغورد  هب  ناـنآ  درک . مهاوـخ  رادـید  دـندش ، ادـف  ربماـیپ  نید  يارب  هک 

یحطبا مالغ  نم  : » تفگیم درک و  هلمح  لیقع  رـسپ  رفعج  وا  زا  سپ  دش . هتـشک  ات  تشک  ار  ياهدع  دیگنج و  هَّللادبع  دندوب .» راوگرزب 
ناکاپ نیرتكاپ  ام  نایم  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  مییاسؤر و  ناگرزب و  قح ، هب  ام  سپ  ( 164 .) بلاغ مشاه و  نادناخ  زا  مبلاط ، یبا  لآ  زا 

: تفگیم درک و  هلمح  دمآ و  لیقع  دنزرف  نمحّرلادبع  وا  ردارب  هاگ  نآ  دش . هتشک  دیگنج و  مه  وا  تسا .»
یناکم  اوفرعاف  لیقع  یبأ 

یناوخإ  مشاه  مشاه و  نم 
نارقألا  دیس  نیسح  انیف 

نانجلا  یف  بابشلا  دیس  و 
. دلاخ نب  نامثع  هلتق  یتح  لتاقف 

: لوقی وه  لمحف و  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  هدعب  نم  جرخ  ّمث 
ناودعلا  نم  هَّللا  یلإ  اوکشن 
نایمع  يدرلا  یف  موق  لاعف 

نآرقلا  ملاعم  اوکرت  دق 
نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظأ  و 
. لتق یتح  ًادیدش  ًالاتق  لتاقف 

: لوقی وه  لمحف و  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  نوع  هدعب  نم  جرخ  مث 
رفعج نبا  انأف  ینورکنت  نإ 

رهزأ نانجلا  یف  قدص  دیهش 
رضخأ حانجب  اهیف  ریطی 

رشعم یف  افرش  اذهب  یفک 
. ۀبطق نب  هَّللادبع  هلتق  لیق : لتق  یتح  لتاقف 

. نسحلا نب  مساقلا  تایاورلا  ضعب  یف  تایاورلا و  ضعب  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هَّللادبع  هدعب  نم  جرخ  ّمث 
مه نارقا -  ِگرزب  ام ، نایم  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  دنتـسه و  مناردارب  مشاه  ینب  دینادب . مشاه  هب  تبـسن  ار  مهاگیاج  تسا ، لیقع  مردپ  »

دنزرف دـمحم  وا  زا  دـعب  تشک . ار  وا  دـلاخ  نب  نامثع  ات  دـیگنج  مه  وا  تسا .» تشهب  لـها  ناـناوج  ياـقآ  دوخ و  ياـهریظن -  اـههرود ،
، یتسپ رد  هک  یهورگ  راتفر  زا  میربیم . هوکِـش  ادخ  هب  نانمـشد  زا  : » تفگیم دوخ  زجر  رد  درک و  هلمح  دش و  نوریب  رفعج  نب  هَّللادبع 

رفعج نب  هَّللادبع  سپ  نوع  وا  زا  سپ  دـش . هتـشک  ات  دـیگنج  مه  وا  دـندرک .» راکـشآ  ار  نایغط  رفک و  اهر و  ار  نآرق  هار  دـناهدش . روک 
. دشخردیم تسا و  تشهب  رد  یقیقح  دیهـش  هک  وا  مرفعج ، دنزرف  هک  دینادب  دیـسانشیمن  ارم  رگا  : » تفگیم درک و  هلمح  دش و  نوریب 

شلتاق دـناهتفگ  دـش . هتـشک  ات  دـیگنج  مه  وا  تسا .» یفاک  مدرم  ناـیم  راـختفا  يارب  نیمه  تسا و  زاورپ  رد  زبس  ياـهلاب  اـب  اـجنآ  رد 
. دوب هبطق  نب  هَّللادبع 

. دمآ شیپ  مالسلا  امهیلعنسحلا  نب  مساق  یتیاور  هب  مالسلا و  امهیلعنسح  نب  هَّللادبع  نامز ، نیا  رد 
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هّمع یبأف  برحلل  مالغلا  نذأتـسا  ّمث  امهیلع  یـشغ  یتح  نایکبی  ـالعج  هقنتعإ و  نیـسحلا  هیلإ  رظن  اـملف  ملحلا . غلبی  مل  ریغـص  مـالغ  وه  و 
: لوقی وه  هیدخ و  یلع  هعومد  جرخف و  هل  نذأ  یتح  نذإلا  هلأسی  هیلجر و  هیدی و  لّبقی  مالغلا  لزی  ملف  هل  نذأی  نأ  نیسحلا 

نسحلا  عرف  انأف  ینورکنت  نإ 
نمتؤملا  یفطصملا و  یبنلا  طبس 

نهترملا  ریسألاک  نیسح  اذه 
نزملا  بوص  اوقس  سانا ال  نیب 

. ًالجر نیثالث  ۀسمخ و  هنس  رغص  یلع  لتقف  لتاق  رمق و  ۀقلف  ههجو  ّنأک  لمح و  و 
یسنأ ام  امهادحإ  عسش  عطقنا  دق  نالعن  رازإ و  صیمق و  هیلع  مالغلا و  یلإ  رظنأ  تنکف  دعـس  نبا  رکـسع  یف  تنک  ملـسم : نب  دیمح  لاق 

. هیلع نّدشأل  هَّللاو  يدزألا : دعس  نب  ورمع  لاقف  يرسیلا  عسش  ناک  ّهنأ 
دـنتخادنا و رگیدـکی  ندرگ  هب  تسد  دـید  ار  وا  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  دوب . هدیـسرن  غوـلب  نس  هب  زوـنه  هک  دوـب  کـچوک  يرـسپ  وا 

نآ تفر . هرفط  وا  هب  نداد  هزاجا  زا  شیومع  اما  تساوخ ، دربن  هزاـجا  ناوجون  نآ  سپـس  داد . تسد  ناـنآ  هب  شغ  تلاـح  اـت  دنتـسیرگ 
دوب و ریزارـس  شکـشا  هک  یلاح  رد  تفریم  نادـیم  هب  وا  تفرگ . هزاجا  ات  درک  رارـصا  دیـسوب و  ار  ماما  ياـپ  تسد و  ردـق  نآ  ناوجون 

مالسلا هیلعنیسح  نیا  دوب . دامتعا  دروم  هدیزگرب و  ربمایپ  هون  هک  وا  منسح . تخرد  هخاش  زا  نم  دینادب  دیـسانشیمن  ارم  رگا  : » تفگیم
«. دنوشن باریس  اهربا  شراب  زا  مدرم  نیا  شاک  تسا . هدش  راتفرگ  مدرم  تسد  رد  يریسا  دننام  هک  تسا 

نب دیمُح  ( 165 .) دروآ رد  ياپ  زا  ار  رفن   35 شکدنا ، نس  دوجو  اب  دناهتفگ  دـیزاغآ . ار  هلمح  دوب  هام  زا  ياهراپ  شتروص  ییوگ  هک  وا 
اهنآ زا  یکی  دنب  هک  ییاهشفک  تشاد و  نت  رب  يراولـش  نهاریپ و  مدیدیم . ار  ناوجون  نیا  مدوب و  دعـس  نبا  رکـشل  رد  دـیوگ : ملـسم 

. منکیم هلمح  وا  هب  نم  تفگ : يدزا  دعس  نب  ورمع  دوب . تسار  هگنل  دنب  تسه  مدای  دوب . هدش  هراپ 
و ّنلعفأل ! هَّللاو  لاق : هوشوتحا  دق  مهارت  نیذلا  ءالؤه  کیفکی  يدی  هل  تطـسب  ام  ینبرـض  ول  هَّللاوف  کلذـب ؟ دـیرت  ام  هَّللا ! ناحبـس  تلقف :

ّدش فوفصلا و  لّلخت  رقصلاک و  نیسحلا  هیلع  ضقناف  هامع ! ای  حاص : ههجول و  مالغلا  عقوف  فیسلاب  هسأر  برـض  یتح  یلو  امف  هیلع  ّدش 
هوذقنتـسیل ۀـفوکلا  لـهأ  لـیخ  تلمحف  هنع  یحنت  ّمث  حاـصف  قـفرملا  نم  اـهنطأف  هدـیب  هاـقتاف  فیـسلاب  ًارمع  برـضف  برحلا  ثیللا  ةّدـش 

: لوقی نیسحلا  هیلجرب و  صحفی  وه  مالغلا و  سأر  یلع  مئاق  نیسحلاب  اذإف  ةربغلا ، تلجنا  تامف و  اهرفاوحب  هتأطو  اهرودصب و  هتلبقتـساف 
. کلتاقل لیولا  كولتق  موقل  ًادعب  کنع  ینغی  الف  کنیعی  وأ  کنیعی  الف  کبیجی  وأ  کبیجی  الف  هوعدت  نأ  کّمع  یلع  هَّللاو  زع 

یتح هب  ءاجف  هب ؟ عنـصی  اذ  ام  یـسفن : یف  تلقف  هردص . یلإ  هردـص  عضو  دـق  ضرألا و  ناطخت  مالغلا  یلجر  یلا  رظنأ  ینأکف  هلمتحا  مث 
: لاق ءامسلا و  یلإ  هفرط  عفر  مث  هتیب  لهأ  نم  یلتقلا  عم  هاقلأ 

دنناـم  ) ار شفارطا  هک  هدـع  نیمه  مهدیمن . ار  شباوـج  دـنزب  ارم  ناوـجون ) نیا   ) رگا یتـح  ینک ؟ هچ  یهاوـخیم  هَّللا ! ناحبـس  : » متفگ
دز ریشمش  اب  ار  ناوجون  نآ  رس  هک  دیـشکن  یلوط  درک . نینچ  منک و  هلمح  وا  هب  دیاب  نم  تفگ : وا  تسا .» سب  وا  يارب  دناهتفرگ  دایص )
ریش نوچمه  تفاکش و  ار  نمشد  فص  دیود ، شیوس  هب  يراکش  زاب  نوچمه  نیـسح  ومع ! يا  دز : دایرف  دروخ و  نیمز  تروص  هب  وا  و 

نایرکـشل درک . اهر  ار  وا  ماما  سپـس  درک . عطق  جـنرآ  زا  ار  نآ  دروآ و  شیپ  ار  شتـسد  هک  درک  ورمع  هلاوح  ار  يریـشمش  درک . هلمح 
. دش هتشک  وا  دندرک و  لامیاپ  مس ، ریز  ار  وا  نابسا  اما  دنهد  شتاجن  ات  دندرب  هلمح  هفوک 

ار تباوج  دناوتن  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  تخس  تیومع  رب  دومرف : دیشکیم . نیمز  رب  ار  شیاهاپ  وا  دیسر  مالغ  رس  رب  ماما  هک  یماگنه 
ار وا  هاگ  نآ  تلتاق . رب  ياو  دنتـشک و  ار  وت  هک  یهورگ  داب  رود  ادخ ) تمحر  زا  . ) دـشاب هتـشادن  هدـیاف  یلو  دـهدب  ار  تباوج  ای  دـهدب 
ار وا  مدید  دنک ؟ هچ  دهاوخیم  متفگ  دوخ  اب  دشیم . هدیشک  نیمز  هب  مالغ  ياهاپ  هک  مدیدیم  نم  دیـشکیم . شاهنیـس  هب  درک و  لمح 

: تفگ درک و  نامسآ  هب  ار  شیور  هاگ  نآ  تشاذگ . شنادناخ  ناگتشک  شیپ  ات  درب 
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مویلا اذـه  دـعب  اناوه  متیأر  ال  یتیب ! لهأ  ای  ًاربص  یتمومع ! ینب  ای  ًاربص  ًادـبأ . مهل  رفغت  ادـحأ و ال  مهنم  رداغت  اددـع و ال  مهـصحا  مهّللا !
. ًادبأ

: لوقی وه  ۀیناثلا و  ۀیاورلا  یف  مساقلا  دعب  زرب  هنأ  حصألا  ۀیاور و  یف  ًالوأ  هانرکذ  يذلا  نسحلا  نب  هَّللادبع  جرخ  مث 
هردیح  نبا  انأف  ینورکنت  نإ 
هروسق  ثیل  ماجآ و  ماغرض 

هرصرص  حیر  لثم  يداعألا  یلع 
هردنسلا  لیک  فیسلاب  مکیلکأ 

. امهنم قباّسلاب  کشلا  امهیف  عقو  ناتیاورلا  ناتاه  لتق و  یتح  لتاق  و 
. هنود نم  اولتقی  نأ  یلع  نیمزاع  نیسحلا  ةوخإ  مّدقت  مث 

! ماهداوناخ يا  دینک . ربص  اهومع ! رـسپ  يا  شخبن . ار  نانآ  هاگچیه  رادم و  هدنز  ار  نانآ  زا  يدحا  نک و  هدنکارپ  ار  اهنآ  عمج  ایادـخ !
. دینیبن يراوخ  نیا ، زا  سپ  هاگچیه  دینک . ربص 

هب مساق  زا  دعب  هَّللادبع  هک  تسا  نیا  رتتسرد  یلو  دمآ  نادیم  هب  وا  ادـتبا  یتیاور ، هب  میتفگ  دـش . نوریب  نسحلا  نب  هَّللادـبع  نآ ، زا  سپ 
دنزرف نم  مدیـسانشیمن  رگا  : » دناوخ زجر  نینچ  وا  تسا -  هَّللادـبع  زا  نخـس  نونکا  دوب و  مساق  تشذـگ  هک  نآ  سپ ،  - ) دـمآ نادـیم 

هتشک ات  دیگنج  مه  وا  مزیریم .» مه  رب  ياهنامیپ  دننامه  ریشمش  اب  ار  امش  دابدنت . نوچ  شنانمشد  يارب  دوب و  اههشیب  ریش  هک  وا  مردیح .
. دش

(166 .) تسا كوکشم  لمأت و  لحم  ناشیلبق  تیاور  هب  هجوت  اب  تیاور  ود  نیا 
. دنوش هتشک  وا  زا  عافد  رد  ات  دندش  مزاع  مالسلا  هیلعنیسح  ناردارب  نیا ، زا  سپ 

مراد نب  لشهن  نب  لدنج  نب  ملـسم  نب  یعبر  نب  دلاخ  نب  دوعـسم  تنب  یلیل  هما  هَّللادبع و  همـسا  یلع و  نب  رکب  وبأ  مهنم : مّدقت  نم  لوأف 
: لوقی وه  رکب و  وبأ  زربف  ۀیمیمتلا 

لوطألا  راخفلا  وذ  یلع  یخیش 
لضفملا  میرکلا  قدصلا  مشاه  نم 

لسرملا  یبنلا  نبا  نیسحلا  اذه 
لصیفلا  ماسحلاب  هنع  دوذن 
لجبم  خأ  نم  یسفن  هیدفت 

لزجملا  باوث  ینحنماف  ّبر  ای 
. هلتقف يونغلا  ۀبقع  نب  هَّللادبع  هامر  لب  لیق : هلتقف و  یعخنلا  سیق  نب  رحز  هیلع  لمحف 

: لوقی وه  لمحف و  یلع  نب  رمع  هوخأ  یلع  نب  رکب  یبأ  دعب  نم  جرخ  مث 
رحز مکیف  يرأ  مکبرضأ و ال 

رفک دق  یبنلاب  یقشلا  كاذ 
رمع نم  نادت  رحز  ای  رحز  ای 

رقسب ءوبت  مویلا  کلعل 
رعس قیرح و  یف  ناکم  ّرش 

رشبلا رش  ای  دحاجلا  ّکنإف 
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: هتالمح یف  لوقی  ًارکنم و  ًابرض  هفیسب  برضی  لعج  هلتقف و  هیخأ  لتاق  دصق  مث 
هب یتـقو  رکبوبا  یمیمت . دـلاخ  نب  دوعـسم  رتـخد  یلیل  شرداـم  تسا و  هَّللادـبع  وا  ماـن  دوب . یلع  نب  رکبوـبا  تفر  شیپ  هک  یـسک  نیلوا 

بحاص راوگرزب و  رادرک و  تسار  مشاه  لسن  زا  تسا . ینالوط  تاراـختفا  بحاـص  یلع  نم  ِگرزب  : » دـناوخ زجر  نینچ  تفر ، هزراـبم 
منکیم وا  يادف  ار  مناج  مینکیم . تیامح  وا  زا  هدنّرب  ریشمش  اب  هک  تسادخ  هداتسرف  ربمایپ ، دنزرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  نیا  تسا . لضف 

مه یخرب  تشک . ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  یعخن  سیق  نب  رحز  امرف .» اطع  نم  هب  لیزج  شاداپ  اراگدرورپ ! تسا . ردـق  نارگ  يردارب  هک 
ار امش  : » تفگیم درک و  هلمح  یلع  نب  رمع  شردارب  رکبوبا ، زا  سپ  دیسر . تداهش  هب  دز و  يریت  وا  هب  يونَغ  هبقُع  نب  هَّللادبع  دناهتفگ 
ار منهج  زورما  دـیاش  وش . کیدزن  رمع  هب  رحز ! يا  دـش . رفاک  ربمایپ  هب  هک  تخبدـب  نآ  منیبیمن . ار  ( 167) رحز ناتنایم  رد  یلو  منزیم 
ار وا  تفر و  ردارب  لتاق  تمـس  هب  هاگ  نآ  یتسه .» رفاک  وت  اهناسنا ! نیرتدب  يا  تسا . شتآ  رد  هاگیاج  نیرتدب  هک  يدـیرخ  دوخ  يارب 

: دناوخیم دزیم و  هبرض  شریشمش  اب  نانچمه  تشک و 
رمع نع  اولخ  هَّللا  ةادع  اولخ 
رهفکملا سوبعلا  ثیللا  نع  اولخ 

رفی هفیسب و ال  مکبرضی 
رجحنملا نابجلاک  ودغی  سیل  و 

: لوقی وه  بالک و  ینب  نم  دلاخ  نب  مازح  تنب  نینبلا  ما  هما  یلع و  نب  نامثع  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاقی  لزی  مل  و 
رخافملا وذ  نامثع  انأ  ینإ 

رهاطلا لاعفلا  وذ  یلع  یخیش 
رئاسلا داشرلا  يذ  یبنلا  ونص 
رضاح بئاغ و  لک  نیب  ام 

: لوقی وه  لمحف و  ًاضیأ  نینبلاما  هما  یلع و  نب  رفعج  هوخأ  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاق  ّمث 
یلاعملا  وذ  رفعج  انأ  ینإ 

لاونلا  وذ  ریخلا  یلع  لجن 
لاسعلا  انقلاب  ًانیسح  یمحأ 
لاقصلا  حضاولا  ماسحلاب  و 

: لوقی وهو  لمحف  ًاضیأ  نینبلاما  هماو  یلعنب  هَّللادبع  هوخأ  هدعب  نم  جرخ  مث  لتق . یتح  لتاق  مث 
يریگهشوگ اهوسرت  دننام  دنزیم و  ار  امش  شریشمش  اب  هک  نآ  ار . تحاران  نیگمشخ و  ریش  هار  ادخ ! نانمشد  يا  دینک  زاب  ار  رمع  هار  »

(168 .) دش هتشک  ات  دیگنج  وا  دنکیمن .»

مود تمسق 

بحاص نامثع  نم  : » تفگیم وا  دوب . بالکینب  هلیبق  زا  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا ، ما  شردام  هک  دـمآ  یلع  دـنزرف  نامثع  وا ، زا  سپ 
لامک بحاص  ِربمایپ  هدازومع  ردارب و  وا  مدرم  همه  ناـیم  زا  درکیم . هتـسیاش  ياـهراک  هک  تسا  یلع  مردـپ )  ) مگرزب خیـش و  مراـختفا ،

نم : » تفگیم درک و  هلمح  وا  دوب . نینبلا  ما  مه  وا  ردام  هک  دـمآ  نادـیم  هب  رفعج  شردارب  هاـگ  نآ  دـش . هتـشک  اـت  دـیگنج  مه  وا  دوب .»
هیلعنیـسح زا  یلقیـص ، راکـشآ و  ياهریـشمش  برطـضم و  ياههزین  اب  دنمتواخـس . بوخ و  ناسنا  یلع ، دـنزرف  متفارـش ؛ بحاص  رفعج 

: تفگیم درک و  هلمح  تسا . نینبلا  ما  مه  وا  ردام  هک  دمآ  هَّللادبع  شردارب  وا  زا  سپ  دش . دیهش  ات  دیگنج  مه  وا  منکیم .» عافد  مالسلا 
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لاضفالا  ةدجنلا و  يذ  نبا  انأ 
لاعفلا  یف  ریخلا  یلع  كاذ 
لاکنلا  وذ  هَّللا  لوسر  فیس 

لاوهألا  بوطخلا و  فشاک  و 
. لتق یتح  لتاق  لمحف و 

: لوقی وه  لمحف و  ءاقسلا  وه  ًاضیأ و  نینبلا  ما  هما  یلع و  نب  سابعلا  هدعب  نم  جرخ  مث 
مظعألا  ّزعألا  هَّللاب  تمسقأ 
مزمز  اقداص و  نوجحلاب  و 
مّرحملا  انفلا  میطحلاب و  و 

یمدب  یمسج  مویلا  ّنبضخیل 
مدقألا  راخفلا  يذ  نیسحلا  نود 

مرکتلا  لضفلا و  لهأ  مامإ 
. یتلیح ّتلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  نیسحلا : لاقف  لتق  ّمث  موقلا  نم  ۀعامج  لتق  یتح  لتاقی  لزی  ملف 

یفقثلا دوعسم  نب  ةورع  نب  ةّرم  یبأ  تنب  یلیل  هما  نیسحلا و  نب  یلع  مدقتف 
مه وا  دوب .» اهیتحاران  تالکـشم و  هدـننک  فرطرب  ربمایپ و  هدـنّرب  ریـشمش  وا  مراکوکین . تلیـضف و  بحاـص  روـالد و  یلع  دـنزرف  نم  »

. دش هتشک  ات  دیگنج 
زیزع و يادخ  هب  دنگوس  : » تفگیم درک و  هلمح  وا  دوب . اقـس  هک  تسومه  تسا . نینبلا  ما  مه  وا  ردام  دش . نوریب  یلع  نب  سابع  سپس 

مالسلا هیلعنیـسح  هار  رد  درک  مهاوخ  نیگنر  منوخ  هب  ار  مندب  زورما  تسا ! مرح  هک  هبعک  هرانک  میطح و  هب  مزمز ، نوجح و  هب  گرزب ،
سپ دش . هتشک  سپس  تشک ؛ ار  مدرم  نآ  زا  یهورگ  ات  دیگنج  هتسویپ  مه  سابع  مرک .» لضف و  لها  ياوشیپ  نهک و  تاراختفا  بحاص 

(169 .) دش كدنا  ماهراچ  هار  تسکش و  مرمک  نآلا  دومرف : ماما 
. ۀنس ةرـشع  نامث  نبا  ذئموی  وه  و  ( 170) دوب یفقث  هورع  نب  ةّرموبا  رتخد  یلیل  شردام  هک  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  ماگنه  نیا  رد 

اقطنم اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبـشأ  مـالغ  مهیلإ  زرب  دـقف  موقلا  ءـالؤه  یلع  دهـشا  مهّللا  لاـق : ءامـسلا و  وحن  هتبیـش  عفر  نیـسحلا  هآر  اـملف 
مهتعنم نإ  ضرـألا و  تاـکرب  مهعنماـف  مهّللا ! ههجو  یلإ  اـنرظن  کـلوسر  هجو  یلإ  انقتـشا  اذإ  اـنک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  کـلوسرب 

. انولتقی انولتاقی و  انیلع  اودع  ّمث  انورصنیل  انوعد  مهنإف  ًادبأ  مهنع  ةالولا  ضرت  اددق و ال  قئارط  مهلعجا  اقیزمت و  مهقزم  اقیرفت و  مهقرفف 
امک کشارف  یلع  کحبذـی  نم  کیلع  ّطلـس  كرمأ و  یف  هَّللا  كراب  کـمحر و ال  هَّللا  عطق  کـلام ! دعـس : نب  رمعب  نیـسحلا  حاـص  مث 

: أرق هتوص و  عفر  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نم  یتبارق  ظفحت  مل  یمحر و  تعطق 
شاب هاوگ  مدرم  نیا  رب  ایادخ ! تفگ : درب و  نامـسآ  هب  رـس  داتفا  وا  هب  ماما  هاگن  یتقو  دـمآ . شیپ  ( 171 ،) تشاد لاس  نامز 18  نآ  رد  و 
رادـید قوش  هاـگره  تسوت . هداتـسرف  هب  مدرم  نیرتهیبش  نتفگ ، نخـس  رد  قـالخا و  رد  تقلِخ و  رد  هک  دوریم  ناـنآ  يوس  یناوج  هک 

ناش هکت  هکت  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشعمج  راد . رود  نانیا  زا  ار  نیمز  تاکرب  ایادـخ ! میدرکیم . هاگن  وا  تروص  هب  میتشاد  ار  ربمایپ  يور 
ام رب  یلو  دننک  يرای  ات  دندرک  توعد  ار  ام  هک  نیا  هچ  رادم . دونشخ  نانآ  زا  ار  نایلاو  هد و  رارق  بعـشنم  ياههار  دننامه  ار  نانآ  نک و 

. دنشکیم ار  ام  دندیگنج و  هتشاد  اور  متس 
وت رب  ار  یـسک  دهدن و  تکرب  ار  تَراک  دـنک و  عطق  ار  وت  مِحر  ادـخ  یهاوخیم ؟ هچ  دز : دایرف  دعـس  رمع  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  سپس 
هاگ نآ  يدرکن . هجوت  ادخ  لوسر  اب  نم  یشیوخ  هب  يدرک و  عطق  ارم  محر  هک  هنوگ  نامه  دشکب ، ار  وت  تباوختخر  رد  هک  دنک  طلـسم 
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ْنِم اهُـضَْعب  ًۀیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  هَّللا  َّنِإ  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  درک و  دـنلب  ار  شیادـص  ماما 
. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  هَّللاو  ٍضَْعب 

: لوقی وه  نیسحلا و  نب  یلع  لمح  مث 
یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انأ 
یبنلاب  یلوأ  هَّللا  تیب  نحن و 

یعّدلا  نبا  انیف  مکحی  هَّللاو ال 
ینثنی  یتح  حمرلاب  مکنعطأ 

يوتلی  یتح  فیسلاب  مکبرضأ 
يولع  یمشاه  مالغ  برض 

هیبأ و یلإ  عجر  مث  ًالجر  نیرـشع  ۀـئام و  لتق  هشطع  یلع  هنأ  يور : هنأ  یتح  مهنم  لتق  نم  ةرثکل  ۀـفوکلا  لهأ  جـض  یتح  لتاقی  لزی  ملف 
یلع اهب  يوقتأ  لیبس  ءام  نم  ۀبرـش  یلإ  لهف  یندـهجأ  دـق  دـیدحلا  لقث  ینلتق و  دـق  شطعلا  ۀـبأ ! ای  لاـقف : ةریثک  تاـحارج  هتباـصأ  دـق 

! ینب ای  لاق : نیسحلا و  یکبف  ءادعألا ؟
ام و   ) دـنرگیدمه دـننام  ماقم  رد  اهنآ  همه  هک  دـیزگرب  ناـمدرم  همه  ناـیم  زا  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  ادـخ 

(. میتسه لسن  نیا  زا  ربمایپ  نادناخ 
يارب  ) رتکیدزن و ربمایپ  هب  ام  هک  مسق  هبعک  يادخ  هب  متسه . یلع  نب  نیسح  دنزرف  یلع  نم  : » دش روهلمح  زجر  نیا  اب  نیـسحلا  نب  یلع 

جک اهنآ  ات  منزیم  ار  امش  ریشمش ، هزین و  اب  ردق  نآ  دنک . تموکح  ام  رب  دناوتیمن  هدازانز  دنزرف  هاگ  چیه  میرتراوازـس . وا ) ینیـشناج 
«. تسا يولع  یمشاه و  ناوج  کی  هتسیاش  هک  یتبرض  دنوش ؛

ار رفن   120 یگنـشت ، دوـجو  اـب  دـناهتفگ  دـش . دـنلب  وا  تسد  هب  ناگدشهتـشک  ترثـک  زا  هفوـک  لـها  هجـض  اـت  دـیگنجیم  ناـنچمه  وا 
ار متقاط  تازیهجت ، ینیگنـس  دـشکیم و  ارم  یگنـشت  ناج ! اباب  تفگ : تشگزاب و  ردـپ  شیپ  داـیز ، ياـهتحارج  زا  سپ  ( 172 .) تشک
نأ کیبأ  یلع  یلع و  یلع  دـمحم و  یلع  ّزع  مرـسپ ! تفگ : تسیرگ و  نیـسح  مریگب ؟ تّوق  نمـشد  رب  نآ  اب  هک  تسه  یبآ  تسا . هدرب 

متاخلا اذه  ذخ  هل : لاق  همتاخ و  هیلإ  عفد  هصمف و  هناسل  ذخأف  کناسل  تاه  ینب ! ای  کنوثیغی  الف  مهب  ثیغتـست  کنوبیجی و  الف  مهوعدت 
نب یلع  عجرف  ًادبأ  اهدعب  أمظت  ۀبرش ال  یفوألا  هسأکب  كّدج  کیقسی  یتح  یسمت  نأ ال  وجرأ  ینإف  كودع  لاتق  یلإ  عجرا  کیف و  یف 

: لوقی وه  لمح و  لاتقلا و  یلإ  نیسحلا 
قئاقح  اهل  تناب  دق  برحلا 

قداصم  اهدعب  نم  ترهظ  و 
قرافن  شرعلا ال  ّبر  هَّللاو 

قراوبلا  دمغت  وأ  مکعومج 
قنتعاف مهفایسأب  سانلا  هبرض  اهیف و  هعرص  ۀبرـض  هسأر  قرفم  یلع  يدبعلا  ةّرم  نب  ذقنم  هبرـض  ّمث  نیتئاملا . مامت  لتق  یتح  لتاقی  لعج  و 

لوسر يدج  اذه  هاتبأ ! ای  هتوص : یلعأب  يدان  یقارتلا  هحور  تغلباملف  ًابرإ  ًابرإ  مهفایـسأب  هوعطقف  هّودع  رکـسع  یلإ  سرفلا  هلمحف  سرفلا 
ةروخذم اسأک  کل  ّنإف  لجعلا  کل : لوقی  وه  ًادبأ و  اهدعب  أمظأ  ۀبرش ال  یفوألا  هسأکب  یناقس  دق  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا 

تکمک دنناوتن  ییامن و  هثاغتـسا  دـنهد و  تباوج  دـنناوتن  یناوخب و  ار  نانآ  هک  تسا  تخـس  تردـپ  رب  مالـسلا و  امهیلعیلع  ربمایپ و  رب 
نمـشد دربن  هب  راذـگب و  تناهد  رد  ار  نآ  دومرف : داد و  وا  هب  ار  شرتشگنا  دـیکم و  ار  وا  نابز  روایب و  ار  تناـبز  دومرف : هاـگ  نآ  دـننک .

هب نیـسحلا  نب  یلع  تسین . یگنـشت  نآ  زا  دعب  هاگ  چیه  هک  یندیـشون  يوش . باریـس  تّدج  بآ  رپ  ماج  اب  يدوز  هب  مراودـیما  درگزاب .
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: تفگیم درک و  هلمح  تشگرب و  نادیم 
فالغ ار  ناتیاهریشمش  ات  درک  میهاوخن  اهر  ار  امش  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا . هدرک  روهظ  نآ  ياههنومن  هدش و  راکـشآ  گنج  قیاقح  »

«. دینک
هلاوح ار  دوخ  ياهریشمش  مه  نارگید  داتفا و  هک  دز  وا  رس  قرف  هب  یتبرض  يدبع ، هرم  نب  ذقنم  سپ  تشک . ار  رفن  تسیود  ات  دیگنج  وا 

تاـظحل رد  دـندرک . شاهعطقهعطق  ریـشمش ، اـب  ناـنآ  سپ  درب . نمـشد  رکـشل  هب  ار  وا  ناوـیح ، درک و  بسا  ندرگ  رب  تـسد  دـندرک . وا 
. دوشن ماهنـشت  رگید  هک  یتبرـش  درک . مباریـس  شبآ  رپ  ماج  اب  هک  تسادخ  لوسر  نم  ّدـج  نیا  ردـپ ! يا  تفگ : دـنلب  يادـص  هب  شرخآ 
هَّللا و یلع  مهأرجأ  ام  ینب ! ای  كولتق  اموق  هَّللا  لتق  نیـسحلا : حاصف  تسا . هتـشاذگ  وت  يارب  مه  یماـج  هک  نک  باتـش  دـیوگیم : مدـج 

. افعلا كدعب  ایندلا  یلع  هَّللا !؟ لوسر  ۀمرح  كاهتنا  یلع 
! هاداؤف ةرمث  او  هابیبح ! او  حیصت : روبثلا  لیولاب و  يدانت  ۀعلاط  سمشلا  اهنأک  ۀعرـسم  تجرخ  ةأرما  یلا  رظنأ  ینأکل  ملـسم : نب  دیمح  لاق 

یلإ اهّدر  اهدـیب و  ذـخأ  یتح  نیـسحلا  اـهیلإ  ءاـجف  هیلع  تبکنا  یتح  تءاـج  مث  یلع  تنب  بنیز  یه  لـیقف : اـهنع  تلأـسف  هاـنیع ! رون  او 
. همامأ نولتاقی  يذلا  طاطسفلا  دنع  هوعضو  یتح  هعرصم  نم  هولمحف  مکاخأ  اولمحإ  لاقف : هنبا  یلإ  هنایتف  عم  لبقأ  مث  طاطسفلا 

ثیعب نب  یناه  لمحف  نابذـبذتی  هاطرق  ًالامـش و  ًانیمی و  تفتلی  لعجف  روعذـم  وه  ناطرق و  هینذا  یف  ۀـینبألا  کلت  نم  مـالغ  جرخ  و  لاـق :
یلع هیخأ  نم  رغصأ  وه  نیدباعلا و  نیز  وه  نیسحلا و  نب  یلع  جرخف  لاجرلا  نم  ادحأ  ری  ملف  هلامش  هنیمی و  نع  نیسحلا  تفتلا  مث  هلتقف 

مالّسلا مهیلع  دمحم  لآ  لسن  يذلا  وه  اضیرم و  ناکو  لیتقلا 
ار شلوسر  تمرح  هک  دندرک  تأرج  ادخ  رب  ردق  هچ  دنتـشک . ار  وت  هک  یهورگ  دـشکب  ادـخ  مرـسپ ! دز : دایرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

. داب ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  دندرک . کته 
! هابیبحاو دزیم : دایرف  دادیم . روبث  لیو و  يادن  دمآ و  نوریب  باتش  اب  دیـشروخ ، نوچ  ینز  مدید  هظحل  نیا  رد  دیوگ : ملـسم  نب  دیمح 

یلع يور  رب  ار  دوخ  دمآ و  وا  تسا . مالسلا  امهیلعیلع  رتخد  بنیز  دنتفگ : تسیک ؟ نز  نآ  مدیـسرپ  منامـشچ ! رون  ياو  ملد ! هویم  ياو 
ار ناتردارب  دومرف ! تشگرب و  دنزرف  يوس  دوخ  ناناوج  اب  سپـس  دنادرگزاب  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  دمآ و  نیـسح  تخادنا .

. دنتشاذگ دندیگنجیم ، نآ  لباقم  هک  ياهمیخ  ولج  ات  دنتشادرب  شتداهش  لحم  زا  ار  یلع  نانآ  دیربب .
تفریم و تسار  پچ و  هب  دوب . هدیسرت  دوب و  هراوشوگ  ود  شیاهشوگ  رد  هک  دمآ  نوریب  اههمیخ  زا  ياهچب  رسپ  ماگنه  نیا  رد  دیوگ 

هاگن دوخ  فارطا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  لاح  نیا  رد  ( 173 .) تشک ار  وا  درب و  هلمح  ثیعب  نب  یناـه  دروخیم . ناـکت  شیاـههراوشوگ 
ربمایپ نادناخ  لسن  دوب و  رامیب  دیهـش و  یلع  شردارب  زا  رتکچوک  هک  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دیدن . ار  نادرم  زا  یـسک  درک و 

يدی نیب  لتاقا  ینیرذ  هاتمع ! ای  لاقف : عجرا ! ینب  ای  هفلخ : يدانت  موثلک  ما  هفیـس و  لمح  یلع  ردقی  ناکف ال  دمآ . نوریب  دنام ، یقاب  وا  زا 
قبی مل  هدلو و  هتیب و  لهأب  عجف  امل  دـمحم و  لآ  لسن  نم  ۀـیلاخ  ضرألا  قبت  هیدرو ال  هیذـخ  موثلک ! ما  ای  نیـسحلا : لاقف  هَّللا  لوسر  نبا 
نم له  انیف ؟ هَّللا  فاخی  دّحوم  نم  له  هَّللا ؟ لوسر  مرح  نع  بذی  ّباذ  نم  له  يدان : ضیرملا  هدـلو  ریغ  لافطألا و  ءاسنلا و  ریغ  هریغ و 

؟ انتناعإ یف  هَّللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغإ ؟ یف  هَّللا  اوجری  ثیغم 
لیو لوقی : هلبقی و  لعجف  یبصلا  هولوانف  هعدوا  یتح  لفطلا  ًایلع  ینولوان  لاق : ۀمیخلا و  باب  یلإ  مدـقتف  لیوعلاب  ءاسنلا  تاوصأ  تعفتراف 

. كّدج مهمصخ  ناک  اذإ  موقلا  ءالؤهل 
دنزرف روضح  رد  راذگب  ناج  همع  تفگ : وا  درگرب . رسپ ! يا  هک  درکیم  ادن  ( 174) موثلک ما  شرس  تشپ  تشادن و  حالس  لمح  ناوت  وا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ات  نادرگرب  ریگب و  ار  وا  موثلک ! ما  يا  دومرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  مگنجب . ادـخ  لوسر 
ایآ درک : ادن  دنامن ، یـسک  شرامیب  دنزرف  ناکدوک و  نانز و  زج  دـش و  رادـغاد  شنادـنزرف  تیب و  لها  هب  ماما  هک  هاگ  نآ  دوشن . یلاخ 

ياهدـننکيرای ایآ  دـسرتب ؟ ادـخ  زا  ام  صوصخ  رد  هک  تسه  یتسرپادـخ  ایآ  دـنک ؟ عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  ياهدـننکعافد 
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؟ دشاب هتشاد  ادخ  زا  يرای  دیما  ام  هب  کمک  اب  هک  تسه 
وا هب  ار  هچب  منک . یظفاحادـخ  وا  اب  اـت  دـیهد  نم  هب  ار  ( 175) یلع ملفط  دومرف : دمآ و  همیخ  رد  هب  ماما  دـش و  دـنلب  هلان  هب  نانز  يادـص 

. تسوت ّدج  ناشمصخ  فرط و  هک  مدرم  نیا  رب  ياو  دومرف : دیسوب و  ار  وا  ماما  دنداد و 
ءامسلا وحن  هب  یمر  مث  هفک  تألتما  یتح  همد  نیسحلا  یقلتف  هرجح  یف  هحبذف  يدسألا  لهاکلا  نب  ۀلمرح  هامر  ذإ  هرجح  یف  یبصلا  انیبف 

. انل ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  رصنلا  انع  تسبح  نإ  مهّللا ! لاق : و 
هدیب هفیس  اتّلصم  موقلا  ۀلابق  فقو  هسرف و  بکر  ماق و  مث  هیلع  یّلص  همدب و  هلمز  هفیس و  نفجب  یبصلل  رفح  هسرف و  نع  نیـسحلا  لزن  مث 

: لوقی وه  توملا و  یلع  امزاع  هسفن  نم  اسیآ 
مشاه  لآ  نم  ریخلا  یلع  نبا  انأ 

رخفأ نیح  ارخفم  اذهب  ینافک 
یضم  نم  مرکأ  هَّللا  لوسر  يدج  و 

رهزن ضرألا  یف  هَّللا  جارس  نحن  و 
دمحأ رهطلا  ۀنبا  یما  ۀمطاف  و 

رفعج نیحانجلا  اذ  یعدی  یمع  و 
اعداص لزنا  هَّللا  باتک  انیف  و 

رکذی ریخلاب  یحولا  يدهلا و  انیف  و 
مهلک  قلخلا  یف  هَّللا  نامأ  نحن  و 

رهجن مانألا و  یف  اذهب  ّرسن 
زا ار  دوخ  تشم  نیـسح ، تشک . ردپ  لغب  رد  ار  وا  تخادـنا و  يریت  يدـسا ، لهاک  نب  ۀـلمرح  دوب ، ماما  لغب  رد  هچب  هک  لاح  نیمه  رد 

هدایپ شبسا  زا  سپـس  هد . رارق  ار  ام  ریخ  نآ  ياج  هب  تسین  ام  اب  يزوریپ  رگا  ایادخ ! دومرف : درک و  باترپ  نامـسآ  هب  درک و  رپ  وا  نوخ 
. دناوخ زامن  وا  رب  درپس و  كاخ  هب  نوخ ، هب  هتشغآ  ار  لفط  دنک و  یلادوگ  ریشمش ، فالغ  اب  دش و 

نادیم رد  ماما 

: دومرف ار  ریز  راعشا  دوب و  گرم  هب  مزاع  دیمون و  دوخ  زا  داتسیا . مدرم  لباقم  هنهرب  ریشمش  اب  دش و  راوس  شبسا  رب  تساخرب و  هاگ  نآ 
تسا هتشذگ  ياهناسنا  نیرتمیرک  ادخ ، لوسر  مدج  تسا . یفاک  میارب  راختفا  نیا  متـسه و  مشاه  لآ  زا  تشرـس  کین  یلع  دنزرف  نم  »
. تسا لاب  ود  بحاص  رفعج ، میومع  دمحا و  كاپ  رتخد  مردام  همطاف  میشخردیم . هک  میتسه  نیمز  يور  ادخ  تیاده )  ) غارچ ام  و 

میلاحـشوخ و نآ  هب  میتسه و  قلخ  همه  نایم  رد  یهلا  ناما  ام  تسا . هدوب  ام  نایم  رد  یحو  تیاده و  هدش و  لزان  ام  نایم  رد  ادخ  باتک 
. مینکیمن یفخم  ار  نآ 

انبحم یقسن  ضوحلا  ةالو  نحن  و 
رثوک یقسلل  ضوحلا  كاذ  سأکب و 

انبحم مایقلا  یف  انیف  دعسیف 
رسخی ۀمایقلا  موی  انضغبم  و 

: لیق امک  دشنأ  مث 
اوبغر ًامدق  موقلا و  رفک 
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نیلقثلا  بر  هَّللا  باوث  نع 
هنبا  ًایلع و  ًامدق  اولتق 

نیسحلل  اوءاج  ریخلا و  نسح 
یبأ  قلخلا  نم  هَّللا  ةریخ 

نیتریخلا  نبا  انأف  يدج  دعب 
: هلوق یه  اهلثم و  دحأل  سیل  تایبألا و  هذه  أشنأ  نیسحلا  نأ  هخیرات : یف  یمالسلا  رکذ  و 

ۀسیفن ّدعت  ایندلا  نکت  نإف 
لبنأ  یلعأ و  هَّللا  باوث  رادف 

تئشنا  توملل  نادبألا  نکت  نإ  و 
لضفأ  فیسلاب  هَّللا  یف  ئرما  لتقف 

ارّدقم ًامسق  قازرألا  نکت  نإ  و 
لمجأ  بسکلا  یف  ءرملا  صرح  ۀّلقف 

راکنایز اـم  نمـشد  تخبـشوخ و  تماـیق ، رد  اـم  ّبحم  مینکیم . باریـس  رثوک  ضوح  زا  ار  دوخ  رادتـسود  میتسه و  ضوح  ناـیلاو  اـم 
«. دوب دهاوخ 

يور تسا -  ّنج  سنا و  قلاـخ  هک  دـنوادخ -  شاداـپ  هب  ندیـسر  زا  دـندش و  رفاـک  مدرم  : » دـناوخ نـینچ  نـیا  يرگید  راعـشا  هاـگ  نآ 
قلخ هدیزگرب  دناهدمآ . مالسلا  هیلعنیسح  يارب  نونکا  دنتشک و  ار  مالسلا  هیلعنسح  شدنزرف  مالسلا و  هیلعیلع  هتـشذگ  رد  دندنادرگ .

«. ماهدیزگرب ود  نیا  دنزرف  نم  دوب و  مردپ  ربمایپ ، زا  دعب  ادخ 
هناخ تسا ، دنمشزرا  ایند  رگا  : » تسا ریظن  یب  هک  دورس  ار  ریز  راعشا  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  تسا  هدروآ  دوخ  ( 176) خیرات رد  یمالس 

و تسا . رتهب  ادخ  هار  رد  ریـشمش  هب  ندش  هتـشک  تسا ، هدش  هدیرفآ  گرم  يارب  اهندـب  نیا  رگا  تسا . رتالاب  ترخآ )  ) دـنوادخ شاداپ 
اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نإ 

؟ لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف 
یتفلا  یلع  راع  لتقلاب  ام  یضمأس و 

لتقی  یضمی و  هَّللا  لیبس  یف  اذإ 
حاصف هلحر  نیب  هنیب و  اولاحف  ۀـمیظع  ۀـلتقم  مهنم  لتق  یتح  لاجرلا  نویع  نم  هیلإ  اند  نم  لک  لتقی  لزی  ملف  زاربلا  یلإ  ساّنلا  اـعد  ّهنإ  مث 

یلإ اوعجرا  هذـه و  مکایند  یف  ارارحأ  اونوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نإ  نایفـس ! یبأ  لآ  ۀعیـش  اـی  مکحی  و  مهب :
. نومعزت امک  ًابرع  متنک  نإ  مکباسحأ 

مکلاهج مکتاغط و  مکتاتع و  اوعنماف  حانج  مهیلع  سیل  ءاسنلا  ینولتاقت و  مکلتاقا و  يذلا  انأ  لوقأ  لاقف : نیسح ؟ ای  لوقت  ام  رمش : هادانف 
هسفنب هودصقا  لجرلا و  مرح  نع  مکیلإ  هباحصأب : رمش  حاص  مث  ۀمطاف ! نبای  کلذ  کل  رمـش : هل  لاقف  ًایح . تمدام  یمرحل  ضرعتلا  نع 

برـشیل ءاملا  بلطی  کلذ  یف  وه  هیلع و  نولمحی  مهیلع و  لمحی  لعجف  بناج  لک  نم  برحلاـب  موقلا  هدـصقف  میرک ! وفک  وهل  يرمعلف 
هنع هولجأ  یتح  هیلع  اولمح  تارفلا  یلع  هسرفب  لمح  املکف  ۀبرش  هنم 

، درمناوج يارب  ندش  هتـشک  موریم و  نم  تسا . رتابیز  يزور  بسک  يارب  ناسنا  ندزن  صرح  تسا ، ردقم  هدش و  میـسقت  اهيزور  رگا 
«. دوش هتشک  وا  هار  رد  درادرب و  مدق  ادخ  يارب  رگا  تسین  گنن 

رب ياو  دز : دایرف  وا  دـندش و  لیاح  شاهمیخ  وا و  نایم  نانآ  تشک . دـیگنج ، وا  اب  ار  هک  ره  دـناوخ و  هزرابم  هب  ار  نمـشد  ماما ، هاگ  نآ 
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هک دییوگیم  تسار  رگا  دیشاب و  هدازآ  دوخ  يایند  رد  دیسارهیمن ، تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا ! نادناخ  ناوریپ  يا  امش 
یهاـنگ ناـنز  میگنجیم و  امـش  نم و  میوگیم  دومرف : ییوگیم ؟ هچ  درک  ادـن  رمـش  ( 177 .) دـینک هاگن  دوخ  ناکاین  هب  دـیتسه ، برع 

شیاهورین هب  و  همطاف ! رـسپ  دـشاب ، تفگ : رمـش  دـینک . رود  نم  مرح  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  نامهفن  ناشکرـس و  ماهدـنز  اـت  سپ  دـنرادن .
. تسا يراوگرزب  یگنج  بیقر  وا  هک  دیزادرپب  شدوخ  هب  دیوش و  رود  شمرح  زا  تفگ :

دوب بآ  لابند  لاح  نیا  رد  دادیم . خساپ  ار  اهنآ  هلمح  وا  دندرکیم و  هلمح  وا  هب  دمآ و  مالسلا  هیلعنیسح  گنج  هب  وس  ره  زا  نمـشد 
عقوف مهـسب  یفعجلا  فوتحلا  وبأ  هل  لاقی  لجر  هامر  مث  دـندرکیم . شرود  دـندرکیم و  هلمح  وا  هب  تخاتیم  تارف  تمـس  هب  هاگ  ره  و 

ةاصعلا ءالؤه  كدابع  نم  هیف  انأ  ام  يرت  دق  مهّللا ! لاقف : هتیحل  ههجو و  یلع  مدلا  لاسف  هب  یمر  مهسلا و  نیـسحلا  عزنف  هتهبج  یف  مهـسلا 
. ًادبأ مهل  رفغت  ادحأ و ال  مهنم  ضرألا  هجو  یلع  رذت  اددب و ال  مهلتقا  اددع و  مهصحاف  مهّللا ! ةاتعلا 

اهاقلتی وه  ۀیحان و  لک  نم  هذخأت  ماهـسلا  ضیـضحلاب و  هقحلأ  هفیـسب و  هجعب  ّالإ  ادحأ  قحلی  لعجف ال  بضغملا  ثیللاک  مهیلع  لمح  مث 
هَّللا دابع  نم  ًادـبع  يدـعب  اولتقت  نل  مکنإ  اـمأ  هترتع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  متفلخ  امـسئب  ءوسلا ! ۀـّما  اـی  لوقی : هردـص و  هرحنب و 

ثیح ال نم  مکنم  مقتنی  ّمث  مکناوـهب  یبر  ینمرکی  نأ  وجرـأل  ینإ  هَّللا  میا  ياـیإ و  مکلتق  دـنع  مکیلع  نوـهی  لـب  هلتق  اوباـهتف  نیحلاـصلا 
؟ اّنم کل  مقتنی  اذامب  ۀمطاف ! نبای  ینوکسلا : کلام  نب  نیصحلا  هب  حاصف  نورعشت .

تخادـنا و رود  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترـضح  نآ  تسـشن . ماما  یناـشیپ  رب  هک  تخادـنا  يریت  ( 178) یفعج فوتحلاوبا  مان  هب  یـصخش 
. مشکیم هچ  تراـکهانگ  شکرـس و  ناگدـنب  نیا  زا  نم  هک  ینیبیم  وت  ایادـخ ! راـب  تفگ : دـش و  يراـج  شنـساحم  تروص و  رب  نوخ 

(179 .) شخبن ار  نانآ  هاگچیه  رادم و  هدنز  ار  نانآ  زا  يدحَا  نک و  دوبان  ار  اهنآ  کیاکی  هدنکارپ و  ار  اهنآ  عمج  ایادخ !
اهریت دزیم . نیمز  رب  ار  وا  هک  نآ  رگم  دوش  کیدزن  شریشمش  هب  تسناوتیمن  یسک  درک و  هلمح  نانآرب  نیگمـشخ  ریـش  نوچمه  ماما 

هیلع هللا  یلصدمحم  ترتع  اب  دب ! تما  يا  دومرفیم : و  دروخیم ) شتروص  رـس و  هب   ) تسـشنیم شاهنیـس  ولگ و  رب  دمآیم و  وس  ره  زا 
نیا نم  لتق  اب  نوچ  دوب ، دهاوخن  كانسارهو  تخس  ناتیارب  ادخ  حلاص  ناگدنب  نتشک  نم ، زا  سپ  هک  دینادب  دیدرک . راتفر  دب  هچ  هلآو 

درادب و گرزب  ارم  امـش  يراتفر  دب  هب  مراگدرورپ  مراد  دیما  مسق  ادـخ  هب  تخیر .) دـهاوخ  نآ  حـبق  و   ) دـش دـهاوخ  ناسآ  ناتیارب  راک 
دهاوخ ام  زا  ار  وت  ماقتنا  زیچ  هچ  هب  همطاف ! دـنزرف  يا  دز : دایرف  ( 180) ینوکس کلام  نب  نیـصح  دریگب . دیمهفن  هک  ییاج  زا  ار  مماقتنا 
نوعبـس ناتنثا و  هتباصأ  یتح  لـتاقی  لـعج  مث  میلـألا . باذـعلا  مکیلع  ّبصی  مث  مکءاـمد  کفـسی  مکنیب و  مکـسأب  یقلی  لاـقف : تفرگ ؟
حسمیل بوثلا  ذخأف  هتهبج  نم  ءامدلا  تلاسف  هتهبج  یلع  عقوف  رجح  هاتأ  ذإ  فقاو  وه  انیبف  لاتقلا  نع  فعض  دق  حیرتسی و  فقوف  ۀحارج 

عفر و  هَّللا . لوسر  ۀلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  مالّسلا : هیلع  نیسحلا  لاقف  هبلق  یف  عقوف  بعش  ثالث  هل  مومسم  دّدحم  مهس  هاتأف  هتهبج  نع 
. هریغ یبن  نبا  ضرألا  هجو  یلع  سیل  ًالجر  نولتقی  مهنأ  ملعت  کنإ  یهلإ ! لاق : ءامسلا و  یلا  هسأر 

عجر امف  ءامـسلا  یلإ  اهب  یمر  ًامد  تألتما  املف  حرجلا  یلع  هدی  عضوف  بازیملاک  مدـلا  ثعبناف  هرهظ  ءارو  نم  هجرخأ  مهـسلا و  ذـخأ  مث 
اهب خطل  تألتما  املف  ًایناث  حرجلا  یلع  هدی  عضو  ّمث  ءامـسلا  یلإ  همدب  نیـسحلا  یمر  یتح  ءامـسلا  یف  ةرمحلا  تفرع  ام  ةرطق و  کلذ  نم 

ینلتق هَّللا ! لوسر  ای  لوقأ : یمدـب و  بوضخم  انأ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  يدـج  یقلأ  یتح  نوکأ  هَّللاو  اذـکه  لاق : هتیحل و  هسأر و 
. نالف نالف و 

دیگنجیم ماما  دروآیم . دورف  امش  رب  ار  شکاندرد  باذع  سپس  دزیریم  ار  ناتیاهنوخ  هلیسو ) نیا  هب   ) دزادنایم و رـش  ناتنایم  دومرف :
دروخ و شایناشیپ  رب  دمآ و  یگنس  لاح  نیا  رد  دیاسایب . یمد  ات  داتسیا  دش و  فیعض  هتـسخ و  گنج ، زا  تشادرب . مخز  هک 72  نآ  ات 

ماما تسـشن . وا  بلق  رب  دمآ و  یمومـسم  هبعـش و  هس  زیت  ریت  هک  دنک  كاپ  نوخ  زا  ار  شایناشیپ  ات  تفرگ  ار  شـسابل  دش . يراج  نوخ 
وت نم ! يادخ  تشاد : هضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  سپ  ( 181 .) هَّللا لوسر  ۀـلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  تفگ : مالـسلا  هیلعنیـسح 

. تسین وا  زج  يربمایپ  دنزرف  نیمز  يور  هک  دنشکیم  ار  یسک  نانیا  هک  ینادیم 
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نامسآ هب  دش  نوخ  زا  رپ  نوچ  تفرگ و  مخز  لحم  ریز  ار  شتسد  دش . يراج  نادوان  دننام  نوخ  دروآ و  نوریب  رـس  تشپ  زا  ار  ریت  ماما 
مخز ریز  ار  شتـسد  مه  زاـب  دوب . هدـشن  هدـید  نامـسآ  رد  یخرـس  نآ  زا  شیپ  تشگنزاـب و  نیمز  هب  ياهرطق  نوخ  نیا  زا  درک . باـترپ 

هیلع هللا  یلصدمحم  مّدج  ات  دوب  مهاوخ  باضخ  ْنوخ  هب  هنوگنیا  دومرف : دیلام و  شنـساحم  تروص و  هب  دش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و 
. دنتشک ارم  ینالف  ینالف و  ادخ ! لوسر  يا  میوگب  منک و  رادید  ار  هلآو 

نم لجر  هءاج  یتح  همدـب  هَّللا  یقلی  نأ  هرک  هنع و  فرـصنا  هیلإ  یهتنا  سانلا و  نم  لجر  هاتأ  املکف  هناکم  فقوف  لاـتقلا  نع  فعـض  مث 
کنیمیب تلکأ  ال  نیسحلا : هل  لاقف  ًامد  ألتما  سنربلا و  عطقف  سنرب  هیلع  ناک  هسأر و  یلع  فیسلاب  هبرضف  رـسن  نب  کلام  هل : لاقی  ةدنک 

. نیملاظلا عم  هَّللا  كرشح  اهب و  تبرش  و ال 
یلع کلذ  دعب  هب  مدق  املف  زخ  نم  ناک  سنربلا و  ذخأف  يدـنکلا  ءاج  دـّلبت و  ییعأ و  دـق  اهیلع و  ّمتعا  ةوسنلق و  سبل  سنربلا و  یقلأ  مث 

و ًاران . كربق  هَّللا  اشح  ینع  جرخا  یتیب !؟ لخدت  هسنرب و  هَّللا  لوسر  تنب  نبا  بلـستأ  هتأرما : هل  تلاق  مدلا  نم  هلـسغیل  هَّللادـبع  ما  هتأرما 
. تام نأ  یلإ  لاح  ءوسأب  اریقف  لزی  مل  هادی و  تسبی  ّهنأ  هباحصأ : رکذ 

یمیمتلا کیرـش  نب  ۀعرز  هل  لاقی  لجر  هبرـضف  فویـسلا  حامرلا و  هب  تذـحاف  ماهـسلا  هتنخثأ  دـقف  لجرلاب ؟ نورظتنت  ام  رمـش : يدان  مث 
هرحن یف  مهسب  سنأ  نب  نانس  هامر  ةرکنم و  ۀبرض 

هک نآ  ات  دولآیمن  شنوخ  هب  تسد  تشگیم و  زاب  دـمآیم  شیوس  هب  هک  ره  داتـسیا و  دوخ  ياج  رد  دوب  هدـش  هتـسخ  دربن  زا  هک  ماما 
دش و هراپ  دوب  شرس  رب  هک  یهالکبش  دز . ترضح  نآ  رـس  رب  يریـشمش  دمآ و  شیپ  ( 182) رـسن نب  کلام  مان  هب  هدنک  هلیبق  زا  يدرم 

. دنک روشحم  ناراکمتس  اب  ار  وت  ادخ  یماشاین و  يروخن و  اذغ  تتسد  نیا  اب  دومرف : ماما  دش . يراج  نوخ 
هک ار  سنرب  يدنِک  درم  دوب . هدش  هدناماو  هتسخ و  یلو  دیچیپ  همامع  نآ  رب  تشاذگ و  رس  رب  ( 183) هوسنلق تخادنا و  ار  سنرب  هاگ  نآ 

هتشادرب و ار  ادخ  لوسر  دنزرف  هالک  تفگ : نز  دیوشب . ار  نآ  ات  درب  هَّللادبع  ما  شرـسمه  يارب  هعقاو  زا  دعب  تشادرب و  دوب  زخ  سنج  زا 
رقف رد  هتسویپ  دش و  کشخ  وا  ناتـسد  دناهتفگ  وا  ناتـسود  دنک . رپ  شتآ  زا  ار  تربق  ادخ  هک  ور  نوریب  ماهناخ  زا  ییآیم ؟ نم  هناخ  هب 

. درم ات  دربیم  رس  هب  یلاح  دب  و 
هب يدرم  تفرگ . ندیراب  ماما  رب  اهریـشمش  اههزین و  ماگنه  نیا  رد  تسا . هدرک  ناوتان  ار  نیـسح  اهریت  دیتسه ؟ هچ  رظتنم  دز : ادـص  رمش 

بهو نب  حلاص  هنعط  و  دز . ترضح  نآ  يولگ  رب  يریت  سنا ، نب  نانـس  دروآ و  دراو  وا  رب  يراک  یتبرـض  یمیمت ، کیرـش  نب  ۀعرز  مان 
اند مث  هرحن  نم  مهسلا  عزن  ًاسلاج و  يوتسا  مث  نمیألا  هدخ  یلع  ضرألا  یلإ  هسرف  نع  نیسحلا  طقسف  ةرکنم  ۀنعط  هترـصاخ  یلع  يرملا 

ءامـسلا تیل  لوقت : یه  اهینذا و  یف  نالوجی  اهاطرق  یلع و  تنب  بنیز  تجرخ  و  ملـسم : نب  دـیمح  لاق  هاریل . نیـسحلا  نم  دعـس  نب  رمع 
اـهنع و ههجو  فرـصف  هتیحل  هیدـخ و  یلع  لیـست  هعومد  تلعجف  هیلإ ؟ رظنت  تنأ  هَّللادـبع و  وبأ  لـتقیأ  دعـس  نباـی  ضرـألا  یلع  تقبطأ 

نبا ۀـعرز  هبرـضف  مکتاهما  مکتلکث  هولتقا  نورظتنت ؟ ام  مکحیو  رمـش : حاصف  ( 184) سانلا هاماحت  دـق  زخ و  ۀـبج  هیلع  سلاج و  نیـسحلا 
حمرلاب هنعطف  لاحلا  کلت  یف  سنأ  نب  نانس  هیلع  لمحف  يرخا  موقی  ةّرم و  وبکی  لعجف  هقتاع  یلع  هبرـض  مث  يرـسیلا  هفک  نابأف  کیرش 

نب رـصن  هیلإ  لزنف  كدی  نابأ  كدـضع و  هَّللا  ّتف  نانـس : هل  لاقف  هادـی  تدـعترا  فعـضف و  هسار  زتحا  دـیزی : نب  یلوخل  لاق  هعرـصف و 
. هتیحلب ذخأ  مث  هافق  یلع  هاقلأ  هلجرب و  هبرضف  صربأ  ناک  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  لب  لیق : یبابضلا و  ۀشرخ 

تساخرب و ( 185 .) داـتفا نیمز  رب  بسا  زا  تروـص  ِتسار  فرط  اـب  ماـما  دز و  شاهرـصاخ  نگل  رب  تخـس  ياهزین  يُّرم  بهو  نب  حـلاص 
اهیلعبنیز دیوگ : ملسم  نب  دیمح  دنیبب . ار  وا  عضو  ات  دش  کیدزن  ماما  هب  دعـس  رمع  لاح  نیا  رد  دیـشک . نوریب  ولگ  زا  ار  ریت  تسـشن و 

ایآ دعـس ! نب  رمع  يا  دـمآیم ، نـیمز  رب  نامـسآ  شاـک  تـفگ : دـمآ و  نوریب  دروـخیم  ناـکت  شیاـههراوشوگ  هـک  یلاـح  رد  مالـسلا 
مالسلا هیلعنیسح  دنادرگ . بنیز  زا  تروص  دش و  يراج  رمع  شیر  هنوگ و  رب  کشا  ینکیم ؟ هاگن  ار  وا  وت  دوشیم و  هتشک  هَّللادبعابا 

؟ دیتسه هچ  رظتنم  امـش ! رب  ياو  دز : ادص  رمـش  دندرکیم . زیهرپ  وا  هب  ندش  کیدزن  زا  مدرم  تشاد و  رب  رد  زخ  زا  ياهّبُج  دوب و  هتـسشن 
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نیمز هب  ماما  دز . شاهناش  هب  سپس  درک . ادج  ار  ماما  تسار  ّفک  دز و  ياهبرض  کیرش ، نب  ۀعرُز  دنیشنب . ناتیازع  هب  ردام  دیشکب ، ار  وا 
دیزی نب  یلوخ  هب  تخادـنا و  نیمز  رب  ار  وا  دز و  ماما  رب  ياهزین  درک و  هلمح  وا  رب  سنا  نب  نانـس  لاـح  نیا  رد  دـشیم . دـنلب  داـتفایم و 

نب رمش  یلقن  هب  یبابض و  هشرخ  نب  رصن  داب . هدیرب  تناتـسد  تفگ : نانـس  دیزرل . شناتـسد  دش و  تسـس  وا  نک . ادج  ار  شرـس  تفگ :
بلکلا تنأ  نیسحلا : هل  لاقف  ( 186 .) تفرگ ار  شنـساحم  تخادـنا و  شنیمز  رب  تشپ  زا  ار  وا  دز و  وا  رب  اپ  دوب  صربا  هک  نشوجلا  يذ 

: لوقی نیسحلا و  حبذم  هفیسب  برضی  لعج  مث  ۀمطاف ؟ نبای  بالکلاب  ینهبشتأ  رمش : لاقف  یمانم ؟ یف  هتیأر  يذلا  عقبألا 
ملعت  یسفن  مویلا و  کلتقأ 
معزم  هیف  سیل  ًانیقی  ًاملع 

متکت  لاجم ال و ال  و ال 
مّلکی  نم  ریخ  كابأ  نأ 

نب لیعامسإ  انثدح  دمحم  نب  نیـسحلا  انثدح  هیبأ  نع  یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامـسإ  نع  یمـصاعلا  یلع  نب  دمحأ  نسحلا  وبأ  انربخأ  - 10
نب ورمع  نب  دمحم  نع  نومیم  نب  هَّللادبع  نع  ریبزلا  نب  لیـضف  یمع  ینثدح  يریبزلا  دمحأ  وبأ  انثدـح  سنوی  نب  دـمحم  انثدـح  دـمحم 
لاق هلوسر  هَّللا و  قدـص  ربکأ ! هَّللا  ربکا ! هَّللا  لاـقف : نشوجلا  يذ  نب  رمـش  یلإ  رظنف  ءـالبرک  رهنب  نیـسحلا  عم  اـنک  لاـق : هیبأ  نع  نسحلا 
لزنا هنیمی : نع  ناک  لجرل  لاقف  دعـس  نب  رمع  بضغف  یتیب . لهأ  ءامد  یف  غلی  عقبأ  بلک  یلإ  رظنأ  ینأک  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر 

. رمش وه  لب  لیق : هسأر و  ّزتحاف  یحبصألا  دیزی  نب  یلوخ  وه  لیق  هیلإ  لزنف  هحرأف ! نیسحلا  یلإ  کحی  و 
: لاق هلجرب و  رمش  هسفرف  شطعلا  نم  هناسلب  كولی  قمر  رخآبنیسحلا  سنأ و  نب  نانس  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  هیلإ  ءاج  هنأ  يور : و 

اب هاگ  نآ  ینکیم ؟ هیبشت  ناگـس  هب  ارم  همطاف ! رـسپ  يا  تفگ : رمـش  مدوب . هدـید  باوخ  رد  هک  یتسه  عقبا  گس  نامه  وت  دومرف : ماـما 
نیرتهب تردپ  هک  مرادن  يدیدرت  منادیم و  نیقی  نانیمطا و  اب  مشکیم و  ار  وت  زورما  : » تفگ دز و  مالسلا  هیلعنیسح  هاگولگ  رب  ریشمش 

«. دوب اهناسنا 
تسیرگن و رمـش  هب  تداهـش ) زا  لـبق   ) هک میدوب  ـالبرک  رهن  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  اـب  تفگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  نسح  نب  ورمع  زا  ... 

روهطوغ نم  تیب  لـها  نوخ  رد  هک  منیبیم  یعقبا  گـس  اـیوگ  دومرف : ربماـیپ  نوچ  دـناهتفگ ، تسار  شلوسر  ادـخ و  ربکا ، هَّللا  : » دومرف
نب یلوخ  وا  نک . مامت  ار  نیسح  راک  ایب و  نییاپ  تفگ : دوب  شتسار  فرط  هک  يدرم  هب  دش و  نیگمشخ  نخس  نیا  زا  دعـس  رمع  تسا .»

. دوب رمش  وا  دناهتفگ  مه  یخرب  ( 187 .) دیرب ار  نیسح  رس  دوب و  دیزی 
یگنشت زا  دوب و  شیاهقمر  نیرخآ  رد  وا  دندمآ و  نیـسح  فرط  هب  سنا  نب  نانـس  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هک  تسا  نیا  رگید  تیاور 

: تفگ دز و  ماما  هنیس  رب  دوخ  ياپ  اب  رمش  دناخرچیم . ناهد  رد  ار  شنابز 
زتحا سنأ : نب  نانسل  لاق  مث  هدی . نم  ءاملا  ذخأت  یتح  ربصاف  هّبحأ ؟ نم  یقـسی  یبنلا  ضوح  یلع  كابأ  نأ  معزت  تسلأ  بارت ! یبأ  نبای 

هتیحل و یلع  ضبق  نیسحلا و  ردص  یلع  سلج  هنم و  رمش  بضغف  یمـصخ  دمحم  هّدج  نوکیف  کلذ ! لعفأ  هَّللاو ال  لاقف : هافق  نم  هسأر 
یضترملا یلع  كوبأ  ءارهزلا و  ۀمطاف  کّما  ۀفرعملا  ّقح  کفرعأ  لاق : انأ ؟ نم  ملعت  وأ ال  ینلتقتأ ؟ هل : لاق  نیسحلا و  کحـضف  هلتقب  ّمه 

مدقت مث  هسأر  ّزح  مث  ۀبرـض  ةرـشع  یتنثا  هفیـسب  هبرـض  یلابا و  کلتقأ و ال  یلعألا و  یلعلا  هَّللا  کمـصخ  یفطـصملا و  دمحم  كدج  و 
. هرعش طقس  صربأ و  راصف  هسبلف  هصیمق  یمرضحلا  ۀثوعج  ذخأ  هفیس و  ذخاف  ۀلظنح  نب  دوسألا 

: مالّـسلا مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  لاق  ۀبرـض و  هنعط و  ۀیمر و  نیب  ام  ةرـشع  عضب  ۀـئام و  هصیمق  یف  دـجو  ّهنأ  يور  و 
ۀبرض نوثالث  عبرأ و  ۀنعط و  نوثالث  ثالث و  هیف  دجو 

. یشونب بآ  وا  تسد  زا  ات  نک  ربص  دنکیم ؟ باریـس  ار  شناتـسود  ربمایپ ، ضوح  رـس  رب  تردپ  ییوگیمن  وت  رگم  بارتوبا ! دنزرف  يا 
ماقتنا فرط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  شّدج  نوچ  منکیمن  ار  راک  نیا  نم  تفگ : نانـس  ربب . تشپ  زا  ار  شرـس  تفگ : نانـس  هب  سپس 
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هک دـشکب  ار  وا  تساوخ  تفرگ و  ار  ماـما  نساـحم  تسـشن و  نیـسح  هنیـس  رب  دوخ  دـش و  ینابـصع  وا  تسد  زا  رمـش  دـش . دـهاوخ  نم 
، همطاف تردام  تمسانشیم . یبوخ  هب  تفگ : متسیک ؟ نم  ینادیمن  یـشکب ؟ ارم  یهاوخیم  وت  ایآ  دومرف : دیدنخ و  مالـسلا  هیلعنیـسح 

هدزاود هاگ  نآ  مرادن . یکاب  مشکیم و  ار  وت  تسا . هبترم  گرزب  يادخ  وت  مقتنم  یفطصم و  دمحم  تگرزب  ردپ  یـضترم ، یلع  تردپ 
ار ترضح  نآ  ریـشمش  دمآ و  شیپ  هلظنح  نب  دوسا  نآ  زا  سپ  ( 188 .) درک ادج  ار  ماما  رس  سپس  دز و  ترضح  نآ  رب  ریمـشمش  هبرض 

. تخیر شیاهوم  دش و  سیپ  دیشوپ و  تشادرب و  ار  شنهاریپ  یمرضح  هنوعج  تشادرب و 

تراغ بلس و 

نآ رد  تسا : هدومرف  مالـسلا -  هیلعقداص  ماما  دـمحم -  نب  رفعج  دوب . ریـشمش  ریت و  ياج  زا 110  شیب  ماما  سابل  رد  هک  هدـش  تیاور 
هتمامع ذخأ  هیلجر و  نم  ًادعقم  ًانمز  راصف  یمرجلا  ورمع  نب  ریحب  هلیوارس  ذخأ  و  دوب . ریشمش  تبرض  هزین و 34  تبرض  ياج 33  سابل ،
تقولا کلذ  یف  ءامسلا  یف  تعفترا  و  اهوتعم . راصف  هعرد  يدنکلا  رسن  نب  کلام  ذخأ  اموذجم و  راصف  اهب  متعاف  يدزألا  دیزی  نب  رباج 

. مهنع تلجنا  ّمث  ۀعاس  کلذب  اوثبلف  مهءاج  دق  باذعلا  نأ  موقلا  ّنظ  یتح  رثأ  نیع و ال  اهیف  يری  ءارمح ال  حیر  اهیف  ۀملظم  ةدیدش  ةربغ 
. فصن رهشأ و  ۀتس  ۀنس و  نیسمخ  عبرأ و  نبا  وه  نیتس و  يدحإ و  ۀنس  مرحم  رشاع  ءاروشاع  موی  ةاورلا  قافتاب  نیسحلا  لتق  و  لاق :

وه ءاسنلا و  ۀمیخ  یلإ  ضکری  بهذ  نیـسحلا و  مد  یف  هتیـصان  عضوف  ذخؤی  نأ ال  مهیدیأ  نیب  نم  ادع  دـق  نیـسحلا و  سرف  لبقأ  و  لاق :
ّنهتاوصأ نعفر  دـحأ  هیلع  سیل  سرفلا  یلإ  هلهأ  هتاـنب و  نیـسحلا و  تاوخأ  ترظن  اـملف  ۀـمیخلا  دـنع  ضرـألا  هسأرب  برـضی  لهـصی و 

او هارفعج ! او  هایلع ! او  هامساقلا ! ابأ  او  هایبن ! او  هادج ! او  هادّمحم ! او  تدان : اهسار و  ما  یلع  اهدی  موثلک  ّما  تعـضو  لیوعلا و  خارـصلاب و 
اهیلع یشغ  ّمث  ءادرلا  ۀمامعلا و  بولسم  افقلا  نم  سأرلا  زوزحم  ءالبرکب  عیرص  ءارعلاب  نیسح  اذه  هانسح ! او  هاتزمح !

تشاذـگ و رـس  رب  تشادرب و  يدزا  دـیزی  نب  رباج  ار  شاهماـمع  دـش . ریگنیمز  تشادرب و  یمَرَج  ورمع  نب  ریحب  ار  ترـضح  نآ  راولش 
خرس داب  اب  هارمه  هک  تساخرب  یهایـس  ظیلغ و  رابغ  لاح ، نیا  رد  دش . هناوید  تشادرب و  ار  وا  هرز  يدنک  رـسن  نب  کلام  تفرگ . ماذج 
همه ِرظن  هب  ( 189 .) دش فاص  اوه  دندرک و  گنرد  یتدم  تسا . هدش  عقاو  باذع  دندرک  نامگ  مدرم  دشیمن و  هدید  زیچ  چـیه  هک  دوب 
مین هام و  شـش  لاـس و  ترـضح 54  نآ  داتفا و  قاـفتا  لاس 61  مرحم  مهد  اروشاع ، زور  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  ناـیوار ،
نیمز هب  ار  شرس  دیشک و  ههیش  دمآ . نانز  همیخ  تمس  هب  هدرک  رارف  نمشد  نایم  زا  دز و  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  لکاک  ماما  بسا  تشاد .
دنلب يراز  هلان و  هب  ادـص  دـندیدن  نآ  يور  ار  یـسک  دنتـسیرگن و  بسا  هب  ماـما  هداوناـخ  ناـنز و  نارهاوخ و  نوچ  دزیم . همیخ  لـباقم 
نیا تفگ : دز و  ار  مالـسلا  مهیلعنسح  هزمح و  رفعج و  یلع و  ربمایپ ، شدج  يادص  هلان ، هب  تشاذگ و  رـس  رب  تسد  موثلک  ما  دـندرک .

و درک . شغ  تفگ و  ار  نانخـس  نیا  دـناهدرب . ار  شیابع  همامع و  هدـش و  ادـج  تشپ  زا  شرـس  هداتفا ، البرک  نابایب  رد  هک  تسا  نیـسح 
ۀمیخلاب ناک  ام  ّلک  اوذخأف  موقلا  لخدف  نهتّزب . اوبلـساف  اولخدا  لاقف : نشوجلا  يذ  نب  رمـش  مهعم  ۀمیخلاب و  اوقدحأ  یتح  ءادعألا  لبقأ 

یتح اهرهظ  یلع  اـهبوث  عزاـنتل  ةأرملا  تناـک  یتح  اـهنذا . اومرخ  هوذـخأف و  نیـسحلا  تخا  موثلک  ّما  نذا  یف  ناـک  طرق  یلإ  اوضفأ  یتح 
. هیلع بلغت 

ّمث دوسألا  هل  لاقی  دزألا  نم  لجر  هیلعن  ذخأ  ۀفیطق و  سیق  کلذل : یمـسف  اهیلع  سلجی  ناک  نیـسحلل  ۀـفیطق  ثعـشألا  نب  سیق  ذـخأ  و 
وه هل و  شارف  یلع  عجطضم  وه  نیـسحلا و  نب  یلع  یلإ  تیهتنا  ملـسم : نب  دیمح  لاق  اهوبهتناف . لبإلا  لیخلا و  سرولا و  یلع  سانلا  لام 

؟ نایبصلا نم  یضرملا  لتق  ینعم  ام  هَّللا ! ناحبس  هل : تلقف  ضیرملا ؟ اذه  لتقن  الأ  هل : نولوقی  لاجر  عم  رمش  اذإ  ضیرم و 
(190 .) دیریگرب ار  اهسابل  عاتم و  دیوش و  دراو  داد  روتسد  دوب  نانآ  اب  هک  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دندرک و  هرصاحم  ار  اههمیخ  نانمـشد ،
، نانز دندرک . هراپ  ار  وا  شوگ  دندیشک و  ار  نیسح  رهاوخ  موثلک  ماهراوشوگ  یتح  دندرب ، دوب  نآ  رد  هچ  ره  دندش و  همیخ  لخاد  نانآ 

. دشیم هبلغ  اهنآ  رب  یلو  دندیشکیم  دوخ  رب  ششوپ 
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زا يدرم  ار  ترـضح  نآ  ياهشفک  دـش . روهـشم  هفیطق  سیق  هب  تشادرب و  تسـشنیم ، نآ  رب  هک  ار  ماما  هفیطق  ( 191) ثعشا نب  سیق 
نب یلع  يوس  هب  دیوگ : ملسم  نب  دیمح  ( 192 .) دـنتخادرپ اهرتش  بسا و  سرو و  تراغ  هب  مدرم  هاگ  نآ  تشادرب . دوسا  مان  هب  دْزا  هلیبق 

وا ایآ  دنتفگیم : رمش  هب  اهنآ  دندوب . رضاح  ياهدع  اب  رمش  مدید  متفر و  دوب ، هداتفا  رتسب  رب  يرامیب  لاح  رد  هک  مالسلا  امهیلعنیـسحلا 
الأ ال لاقف : دعس  نب  رمع  ءاج  یتح  هنع  عفادا  هب  تلز  ام  و  دراد ؟ انعم  هچ  ( 193) رامیب ناکدوک  نتشک  هَّللا ! ناحبس  متفگ  نم  میشکب ؟ ار 

مهنم دحاو  ّدر  ام  هَّللاوف  لاق : هدریلف . ائیـش  مهعاتم  نم  ذخأ  نم  دحأ و  ضیرملا  مالغلا  اذهل  ضرعتی  ةوسنلا و ال  هذه  تویب  دـحأ  ّنلخدـی 
. ءالؤه ّرش  کتلاقمب  ینع  هَّللا  عفر  دقف  ًاریخ  لجر  نم  تیزج  نیسحلا : نب  یلع  یل  لاقف  اوفک . مهنأ  ریغ  ائیش 

دبع نب  دمحم  رکذ  و  ادّرجم . هکرت  هبلـسف و  بعک  نبا  رجبأ  ءاجف  لتق  ۀعاس  عملت  لیوارـس  نیـسحلا  یلع  تیأر  رامع : نب  هَّللادـیبع  لاق  و 
. دوع امهنأک  فیصلا  یف  یف  ناسبیی  ءاتشلا و  یف  مدلا  ناحضنی  اتناک  بعک  نب  رجبأ  يدی  ّنإ  نمحرلا :

نم يرجأ  ًانانج و ال  یضمأ  ًاشأج و ال  طبرأ  هتیب  لهأ  هّمع و  ونب  هتوخإ و  هدلو و  لتق  طق  ًاروثکم  تیأر  ام  ۀعقولا : دهـش  نم  ضعب  لاق  و 
. بئذلا اهیف  ثاع  اذإ  يزعملا  فاشکنا  مهیف  ّدش  اذإ  هنع  فشکنت  لاجرلا  تیأر  دقل  هلثم  هدعب  هلبق و ال  تیأر  نیسحلا و ال 

دنکن و ضرعت  رامیب ، مالغ  نیا  هب  یسک  دوشن و  نانز  همیخ  دراو  سک  چیه  داد  روتسد  دیـسر و  دعـس  رمع  ات  مدرک  تیامح  وا  زا  سپس 
نب یلع  دندادن . همادا  تراغ  هب  یلو  دنادرگنرب  يزیچ  سکچـیه  هک  مروخیم  مسق  اما  ( 194 .) دهد سپ  هتـشادرب ، يزیچ  نانآ  زا  هک  ره 

. درک مک  نم  رس  زا  ار  نانیا  رش  وت  نخس  اب  ادخ  دومرف : درک و  اعد  نم  هب  مالسلا  امهیلعنیسحلا 
ار وا  تشادرب و  ار  نآ  بعک  نب  رجبا  هک  تشاد  نت  رب  نشور  گنر  هب  يراولـش  تداهـش ، زا  شیپ  نیـسح  تسا  هتفگ  رامع  نب  هَّللادیبع 
. دشیم کشخ  بوچ  دننامه  ناتسبات  رد  درکیم و  حشرت  نوخ  ناتسمز ، رد  رجبا  ناتسد  تفگ : نمحّرلا  دبع  نب  دمحم  درک ! اهر  هنهرب 

رـسپ ناردارب ، نارـسپ ، هک  مدوب  هدـیدن  مالـسلا  هیلعنیـسح  زج  یمولظم  بولغم و  ناـسنا  نم  تسا : هتفگ  ـالبرک  هعقاو  نادـهاش  زا  یکی 
یتقو هک  مدیدن  شدننامه  وا  زا  دعب  لبق و  دشاب . هتـشاد  كاب  یب  یلد  راوتـسا و  یبلق  هنوگنیا  دنـشاب و  هدش  هتـشک  شنادـناخ  اهومع و 

. دندرکیم رارف  دشاب ، هداتفا  اهنآ  نایم  رد  گرگ  هک  ییاهزب  دننام  نادرم  درکیم ، هلمح 
دثرم نب  سنخألا  مهنم  یمرضحلا و  قاحسإ  مهنم  رفن  ةرشع  هل  بدتناف  هسرف  هئطویف  نیسحلا  بدتنی  نم  يدان : دعـس  نب  رمع  نإ  ّمث  لاق :

: کلذ یف  لئاقلا  یمرضحلا 
ردصلا دعب  رهظلا  انضضر  نحن 

رسألا دیدش  بوبعی  ّلکب 
رمألا ّبر  هَّللا  انیصع  یتح 

رهطلا نیسحلا  عم  انعنصب 
. هَّللادیبع رمألا  رمأ  اذه  لاقف : کلذ  نع  لئسف  هرهظ  هردص و  اوضر  یتح  مهلویخب  ًانیسح  اوسادف 

هالتق عمجف  دـغلا  یلإ  کلذ  هموی  دعـس  نب  رمع  ماقأ  دایز و  نب  هَّللادـیبع  یلإ  هلمحیل  یحبـصألا  دـیزی  نب  یلوخ  یلإ  سأرلا  عفد  ّمث  لاـق :
ۀیرضاغلا لهأ  دمع  ۀلاحلا  کلت  یلع  مهوکرت  ۀفوکلا و  یلا  اولحترا  اّملف  هباحـصأ  هتیب و  لهأ  نیـسحلا و  كرت  مهنفد و  مهیلع و  یلـصف 

دسأ ینب  نم 
نآ زا  هک  دندش  مدق  شیپ  رفن  هد  دزاتب ؟ بسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ندـب  رب  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  درک : ادـن  دعـس  نب  رمع  نآ ، زا  سپ 

: دناهتفگ ار  رعش  نیا  هک  دندوب  یمرضح  دثرم  نب  سنخا  یمرضح و  قاحسا  هلمج 
«. میدرک ینامرفان  ار  ادخ  راک ، نیا  اب  میدرک و  ِهل  تردق  رپ  نابسا  اب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  كاپ ، ناسنا  يور  تشپ و  ام  »

( دعس رمع  ، ) دندیسرپ راک  نیا  تلع  زا  یتقو  دندرک . درُخ  هدیبوک و  ار  شیور  تشپ و  دندرک و  لامدگل  ار  ماما  ندب  ناشنابـسا  اب  اهنآ 
. تسا دایز  نبا  روتسد  تفگ :
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ار دوخ  ياههتـشک  دنام و  البرک  رد  ادرف  ات  ار  زور  نآ  دعـس  رمع  اما  دربب . دایز  نبا  شیپ  ات  دنداد  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  هب  ار  ماما  رس 
اهر دوخ  لاح  هب  ار  شباحـصا  هداوناخ و  مالـسلا و  هیلعنیـسح  داسجا  و  ( 195) درک ناشنفد  دـناوخ و  زامن  اـهنآ  رب  هدرک ، يروآعمج 

مهیلع و اّولـص  نیـسحلا و  باحـصأ  اونفکف  دندوب ، دسا  ینب  هلیبق  زا  هک  هیرـضاغ  لها  دـنتفر  هفوک  تمـس  هب  دعـس  نبا  هاپـس  نوچ  درک .
. ًالجر نیعبس  نینثا و  اوناک  مهونفد و 

ۀثجب اورم  املف  مهیرارذ  نیـسحلا و  نب  یلع  هتاوخأ و  نیـسحلا و  تانب  لمح  ۀفوکلا و  یلإ  لیحرلا  یف  سانلاب  دعـس  نب  رمع  نذأ  مث  لاق :
ءارعلاب نیسح  اذه  ءامسلا  کیلم  کیلع  یلـص  هادمحم ! ای  بنیز : تحاص  نههوجو و  نمطل  ءاسنلا و  تحاص  هباحـصأ  ثثج  نیـسحلا و 
زوزحم کنبا  اذه  ابـصلا  مهیلع  یفـست  یلتق  کتیرذ  ایابـس و  رکـسعلا  یف  کتانب  هادمحم ! ای  ءاضعألا  عطقم  بارتلاب  رفعم  ءامدـلاب  لمزم 

. يوادیف حیرج  یجریف و ال  بئاغ  وه  افقلا ال  نم  سأرلا 
(197 .) دندرپس كاخ  هب  و  ( 196) دندرک نفک  ار  اهنآ  هدرازگ و  زامن  دندوب -  رفن  هک 72  نیسح -  باحصا  رب 

نارهاوخ و نارتخد ، دـننک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  داد  هزاجا  مدرم  هب  دعـس  نب  رمع  هفوک ، رکـشل  ناگتـشک  نفد  اهرـس و  ندرب  زا  سپ 
دایرف نانز  داتفا ، شنارای  نیسح و  دسج  رب  نانآ  رذگ  نوچ  تخادنا . هار  هفوک  تمس  هب  ار  مالسلا  مهیلعیلع  شدنزرف  نیسح و  هداوناخ 

رد هک  تسا  مالـسلا  هیلعنیـسح  نیا  داب ! وت  رب  ادخ  دورد  هادمحم ! او  دز : دایرف  مالـسلا  اهیلعبنیز  دـندز و  دوخ  تروص  هب  دندیـشک و 
هیرذ هدمآ و  رد  تراسا  هب  هاگرکـشل  رد  تنارتخد  هادمحم ! ای  تسا . هدیرب  شیاضعا  هداتفا و  كاخ  هب  هتـشغآ ، نوخ  هب  هدیمرآ ، نابایب 

دشاب و وا  تشگزاب  دیما  هک  هدش  بیاغ  هن  تسا ، هدیرب  تشپ  زا  شرس  هک  تسوت  رسپ  نیا  دزویم . نانآ  رب  ابص  داب  دناهدش و  هتـشک  وت 
. دورب شیاوادم  دیما  هک  تسا  حورجم  هن 

نیقابلا سوؤر  تعطق  مث  اهرفاوح  یلع  ردحنت  لیخلا  عومد  انیأر  یتح  ودـع  قیدـص و  لک  هَّللاو  تکبأ  یتح  لوقلا  اذـه  لوقت  تلاز  ام  و 
. جاجحلا نبا  ورمع  ثعشألا و  نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  عم  اسأر  نیعبس  نینثاب و  حرسف 

: لوقی أشنأ  هیلإ و  همّدقف  کلام  نب  ریشب  هلمح  یلوتی  يذلا  ناک  دایز و  نبا  یلع  سأرلا  یحبصألا  یلوخ  لخدأ  امل  و  لاق :
ًابهذ ۀضف و  یباکر  ألمإ 

ابجحملا کلملا  تلتق  ینإ 
ًابأ ًاّما و  سانلا  ریخ  تلتق 
ابسنلا نورکذی  ذإ  مهریخ  و 

. هقنع برض  همّدقف و  هب  کنقحلأل  ًاریخ و  ینم  تلن  هَّللاو ال  هتلتق ؟ مل  کلذک  هنأ  تملع  اذإف  لاق : هلوق و  نم  دایز  نبا  بضغف 
ناشیاپ رب  دـش و  يراج  نابـسا  کشا  میدـید  یتح  تخادـنا . هیرگ  هب  ار  ینمـشد  تسود و  ره  هک  نآ  ات  تفگیم  ار  نانخـس  نیا  بنیز 
ثعشا نب  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  طسوت  ار  رس  ًاعمج 72  دندیرب و  مه  ار  ادهش  رگید  رس  داد  روتسد  دعـس  نبا  نآ  زا  سپ  تخیر .

. داتسرف جاجح  نب  ورمع  و 
: دورس نینچ  تشاذگ و  شیپ  ار  نآ  دوب  ماما  رس  لمح  رومأم  هک  کلام  نب  ریشب  دش ، دراو  دایز  نبا  رب  یلوخ  یتقو 

نانآ بسن  تشاد و  ار  ردام  ردـپ و  نیرتهب  هک  متـشک  ار  یـسک  متـشک . ار  يراوگرزب  هاش  نم  هک  نک  رپ  هرقن  الط و  زا  ار  مبـسا  باکر  »
وت هب  يزیچ  چـیه  یتـشک ؟ ار  وا  ارچ  تسا  یناـسنا  نینچ  هک  یتـسنادیم  رگا  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  داـیز  نـبا  تساـهبسن .» نیرتـهب 

(198 .) دندز ندرگ  ار  وا  داد  روتسد  هاگ  نآ  تشک . مهاوخ  مه  ار  وت  داد و  مهاوخن 
اولعج مهیلإ و  نورظنی  سانلا  جرخ  ۀـفوکلا  مهب  اوغلب  اذإ  یتح  يراسألا  قاست  امک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  مرح  موقلا  قاس  و  لاق :
انلجأ نم  نوعجوتی  نوکبی و  ءالؤه  نإ  الأ  لاـقف : ۀـّلعلا  هتکهن  دـق  دـیدحلاب  لـبکم  لولغم  ضیرم  نیـسحلا  نب  یلع  نوعجوتی و  نوکبی و 

؟ نذإ انلتق  نمف 
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. نزحلا ماع  تیمس  نیتس  يدحإ و  ۀنس  یه  نیسحلا و  اهیف  لتق  یتلا  ۀنسلا  ّنأ  خیراتلا  بحاص  یقهیبلا  نع  یمالسلا  یلع  وبأ  رکذ  و  - 11
نینمؤملا ریمأ  ناسل  نع  قطنت  امنأک  اهنم  قطنأ  طق  ةرفخ  رأ  مل  ذئموی و  یلع  تنب  بنیز  یلإ  ترظن  يدسألا : میذـح  نب  ریـشب  لاق  و  لاق :

. سارجألا تنکس  سافنألا و  تدتراف  اوتکسا ! نأ  سانلا  یلإ  تأموأ  هنع  غرفت  بلاط و  یبأ  نبا  یلع 
لتخلا و لهأ  ای  و  ۀـفوکلا ! لهأ  اـی  دـعب : هَّللا و  لآ  راـیخألا  نیبیطلا  هلآ  یلع  هَّللا و  لوسر  دـمحم  یبأ  یلع  ةالـصلا  هَّلل و  دـمحلا  تلاـقف :

ۀنرلا تأده  ۀعمدلا و ال  تأقر  الف  نوکبتأ ؟ ردغلا ! لذخلا و 

مالسلا اهیلعبنیز  نانخس  هفوک و 

لوا تمسق 

راهظا دندرکیم و  اشامت  ار  اهنآ  هدمآ و  نوریب  اههناخ  زا  هفوک  مدرم  دندش . هفوک  دراو  ات  دندرب  ناریـسا  دننامه  ار  ادخ  لوسر  نادناخ 
اپ زا  ار  وا  شايرامیب  دوب و  هتسب  ریجنز  لغ و  رد  رامیب و  لاح ، نیا  رد  هک  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  دنتـسیرگیم . هدرک  یتحاران 

؟ تسا هدیرفآ  ار  هعجاف  نیا  یسک  هچ  سپ  دنتحاران ، دننکیم و  هیرگ  ام  يارب  اهنیا  دومرف : دوب ، هدروآ  رد 
. تفرگ مان  هودنا  لاس  دش ، هتشک  نآ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  هک  لاس 61  دیوگ : خّروم  یقهیب 

. دیوگب نخـس  هنوگنیا  هک  مدیدن  وا  نوچ  یتمـشح  اب  نز  مدرکیم . هاگن  مالـسلا  اهیلعبنیز  هب  زور  نآ  دیوگ : يدسا  میذـح  نب  ریـشب 
سبح هنیس  رد  اهسفن  دیوش ! تکاس  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  تفگیم . نخس  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  ییوگ 

. دمآ رد  نوکس  هب  اههلوگنز  دش و 
لآ هک  شاهدیزگرب  كاپ و  نادناخ  رب  ادخ و  لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  مردپ  رب  دورد  ار و  يادـخ  ساپـس  تفگ : نینچ  هاگ  نآ 

. دریگن مارآ  ناتهلان  دکشخن و  ناتنامشچ  دییرگیم ؟ ایآ  بیرف ! تنایخ و  ییورود و  لها  يا  هفوک ! لها  يا  دنتسه . هَّللا 
فنشلا فنطلا و  فلـصلا و  الإ  مکیف  له  الأ و  ْمُکَنَیب ؟ ًالَخَد  ْمُکَنامیَأ  نوذختتأ  ًاثاْکنَأ  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنإ 

مکیلع هَّللا  طخس  نإ  مکسفنأ  مکل  تمّدق  ام  ءاس  الأ  ةدوحلم ! یلع  ۀصقک  وأ  ۀنمد  یلع  یعرمک  وأ  ءادعألا  زمغ  ءامإلا و  قلم  فطنلا و  و 
اهوضحرت نل  اهرانـش و  اهراعب و  متبهذ  دـقلف  ًـالیلق  اوکحـضا  ًاریثک و  اوکباـف  هَّللاو  يإ  نوبحتنت ؟ نوکبتأ و  نودـلاخ  متنأ  باذـعلا  یف  و 

مکتجح و رانم  مکتلزان و  عزفم  مکتریخ و  ذالم  ۀّنجلا و  لهأ  بابـش  دیـس  ءایبنألا و  متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ّینأ  و  ًادبأ . اهدـعب  لسغب 
هَّللا و نم  بضغب  متؤب  ۀقفـصلا و  ترـسخ  يدیألا و  تبت  یعـسلا و  باخ  دقلف  ًاقحـس ! مکل و  ًادـعب  نورزت و  ام  ءاس  الأ  مکتنـسلأ . ةردـم 

يأ متکفس و  هل  مد  يأ  متیرف و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرل  دبک  يأ  نوردتأ  ۀفوکلا ! لهأ  ای  مکلیو  ۀنکـسملا . ۀلذلا و  مکیلع  تبرض 
ُّرَِخت َو  ُضْرَْألا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  ًاّدِإ  ًائیَـش  ُْمْتئِج  ْدََقل  متکهتنا ؟ هل  ۀـمرح  يأ  متبـصأ و  هل  میرح  يأ  متزربأ و  هل  ۀـمیرک 

. ًاّدَه ُلابِْجلا 
؟ دـیهدیم رارق  بیرف  تنایخ و  هیام  ار  ناتنامیپ  دـنگوس و  ایآ  دـنک . زاب  ار  اهنآ  اهمشپ  ندـیبات  زا  دـعب  هک  تسا  ینز  نانوچ  امـش  لَـثَم 

يراکچگ هلابز و  يور  هزبس  دننامه  امش  تسین . سرت  نمشد  لیلذ و  نز  دساف و  قنعدب و  تخبدب و  نزفال و  زج  امش  نایم  رد  ( 199)
هب يرآ ! دینکیم ؟ يراز  هیرگ و  ایآ  دیشاب . نادواج  وا  باذع  رد  داب و  امـش  رب  ادخ  مشخ  دیدش . بکترم  يراک  دب  دیتسه . ربق  يور  رب 

گنن هنوگچ  دـش . دـهاوخن  هتـسش  یبآ  چـیه  اب  هک  دـیدروآ  راب  هب  ییاوسر  گنن و  نوچ  ( 200) دیدنخب مک  دـییرگب و  ناوارف  هک  ادـخ 
دینادب تسش ؟ دیهاوخ  ار  ناتنابز  یناور  هار و  هناشن  تالکشم و  لاّلح  نابوخ و  هانپ  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  ایبنا و  متاخ  هداز  ِنتـشک 

تلذ دوب و  یهلا  مشخ  ندیرخ  دوسیب و  ياهلماعم  هدیرب . ناتناتسد  دوب و  هدوهیب  ناتتمحز  دیوش . ِهل  دیشاب و  رود  دیدرک ، یهانگ  دب  هک 
هچ اب  دیتخیر ؟ وا  زا  ینوخ  هچ  دیدیرد و  ربمایپ  زا  يرگج  هچ  دینادیم  هفوک ! نامدرم  يا  امـش  رب  ياو  دـش . هتـشون  امـش  رب  یگراچیب  و 
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زا اهنامـسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدروآ  راب  هب  ياهعجاف  دیدرک . شتمرح  کته  دـیدیزای و  تسد  ربمایپ  مرح  هب  دـیدش و  ریگرد  یمیرک 
ضرألا عالطک  ءاهوش  ءاقرخ  ءامقف  ءاءوس  ءاقنع  ءاعلصل  اهب  متئج  ام  ّنإ  ( 201 .) دوش رجفنم  اههوک  دنک و  زاب  ناهد  نیمز ، دفاکشب و  نآ 

ّلج ال زع و  هنإف  لهملا  مکّنفختسی  الف  نورصنت  متنأ ال  يزخأ و  دشا و  ةرخآلا  باذعل  و  ًامد ؟ ءامـسلا  ترطق  نأ  متبجعفأ  ءامـسلا . ءالم  و 
. داص رخآ  لحنلا و  لّوا  اوبقرتف  داصرملابل  مکبر  ّنإ  ّالک  راثلا  توف  فاخی  رادبلا و ال  هزفحی 

یف مهیدیأ  اوعضو  دق  نوفسأتی و  نوعجفتی و  نونزحی و  نوکبی و  يراکس . اوناک  مهنأک  يرایح  ذئموی  سانلا  تیأر  دقل  هَّللاوف  ریـشب : لاق 
یبأب و تقدص  لوقی : وه  هعومدب و  هتیحل  تلضخأ  یتح  یکب  دق  یبنج  یلإ  افقاو  ناک  ۀفوکلا  لهأ  نم  خیـش  یلا  ترظن  و  لاق : مههاوفأ 

. يزبی يزخی و ال  لسن ال  ریخ  مکلسن  ناوسنلا و  ریخ  مکؤاسن  نابشلا و  ریخ  مکنابش  لوهکلا و  ریخ  مکلوهک  یمأ 
ۀیحان تسلج  یلع و  تنب  بنیز  هیلإ  ترظنف  دایز  نب  هَّللادیبع  یلع  اولخد  یتح  مهب  اوءاج  ّمث  لاق :

رد دیرگب  نوخ  نامـسآ  هک  نیا  زا  ایآ  دوب . هدننک  هدوبان  كانرطخ و  تشز و  نیمز ، نامـسآ و  هزادنا  هب  دیدش  بکترم  امـش  هک  يراک 
هک تسا  ناتعفن  هب  تلهم  هک  دینکن  نامگ  دوب . دهاوخن  ناتیارب  يروای  اجنآ  تسا و  رتهدننک  لیلذ  رتتخـس و  ترخآ  باذع  دیتفگش ؟
رد تسا . هاگنیمک  رد  ناتراگدرورپ  هکلب  تسین  نینچ  زگره  درادن . ماقتنا  نتفر  تسد  زا  میب  دزیگنایمنرب و  هلجع  ار  لج  ّزع و  يادـخ 

(202 .) دیشاب داص  هروس  رخآ  لحن و  هروس  يادتبا  ققحت  راظتنا 
فسأت دندزیم و  هّجض  دندوب . كانهودنا  دنتسیرگیم و  دنتسه . تسَم  ییوگ  هک  دندوب  نادرگرس  نانچ  زور  نآ  رد  مدرم  دیوگ : ریشب 

هک دوب  هتـسیرگ  ردق  نآ  دوب ، هداتـسیا  نم  رانک  هک  یفوک  درمریپ  دـندوب . هدرک  ناهد  رد  ار  ناشناتـسد  یتحاران  تدـش  زا  دـندروخیم .
، ناریپ نیرتـهب  امـش  هداوناـخ  ناریپ  داـب ! تیادـف  مرداـم  ردـپ و  ییوـگیم ، تسار  تفگیم : بنیز  هب  باـطخ  وا  دوـب . سیخ  شتروـص 

. تسین ناتیارب  یتخبدب  یگدنمرش و  هک  تسا  لسن  نیرتهب  امش  لسن  نانز و  نیرتهب  ناتنانز  ناناوج و  نیرتهب  ناتناناوج 
. تسشن ياهشوگ  درک و  دایز  نبا  هب  یهاگن  بنیز  دندرک . دراو  دایز  نب  هَّللادیبع  رب  ار  تیب  لها  ناریسا  نآ ، زا  سپ 

: دایز نبا  لاقف  بلاط  یبأ  نبا  یلع  تنب  بنیز  هذه  هباحصأ : نم  لجر  لاقف  همّلکت  ملف  ایناث  لاقف  هملکت  ملف  ۀسلاجلا ؟ نم  دایز : نبا  لاقف 
هباتکب انرهط  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هیبنب  انمرکأ  يذـلا  هَّلل  دـمحلا  بنیز : تلاـقف  مکتثودـحا  بذـک  مکحـضف و  يذـلا  هَّلل  دـمحلا 

. رجافلا بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنإ  ًاریهطت و 
اوزربف لتقلا  مهیلع  هَّللا  بتک  موق  ءالؤه  ًالیمج ؛ ّالإ  تیأر  ام  بنیز : تلاقف  کتیب ؟ لهأ  کیخأب و  هَّللا  عنـص  تیأر  فیک  دایز : نبا  لاـقف 

! ۀـناجرم نبای  کما  کتلبه  ذـئموی  جـلفلا  نمل  رظناف  نومـصاخت  نوجاحتف و  داـیز ! نباـی  مهنیب  کـنیب و  هَّللا  عمجیـس  مهعجاـضم و  یلإ 
. اهقطنم نم  ءیشب  ذخاؤت  ةأرملا ال  ةأرما و  اهنإ  یموزخملا : ثیرح  نب  ورمع  هل  لاقف  اهب  ّمه  هنأک  دایز و  نبا  بضغف 

کتیب لهأ  نم  ةدرملا  ةاصعلاو  نیسحلا  کتیغاط  نم  یبلق  هَّللا  یفش  دقل  بنیزای ! دایز : نبا  لاقف 
رتخد بنیز  نیا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دوب . تکاس  بنیز  دیـسرپ و  هراـبود  دادـن . یباوج  یتسیک ؟)  ) تسیک نز  نیا  تفگ : داـیز  نبا 

: دومرف مالسلا  اهیلعبنیز  تخاس ! راکشآ  ار  ناتغورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  ار  يادخ  رکـش  تفگ : دایز  نبا  تسا . بلاطیبا  نب  یلع 
تسا و قساف  يارب  ییاوسر  داد . یهاوگ  ام  یکاـپ  هب  شنآرق  رد  داد و  وربآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  شربماـیپ  هب  ار  اـم  هک  ادـخ  رکش 

. راکدب ناسنا  يارب  ییوگغورد 
هک دندوب  یهورگ  نانیا  مدیدن . ییابیز  زج  دومرف : مالـسلا  اهیلعبنیز  يدید ؟ هنوگچ  تاهداوناخ  ردارب و  اب  ار  ادخ  راک  تفگ : دایز  نبا 

همصاخم هّجاحم و  درک و  دهاوخ  وربور  وت  اب  ار  اهنآ  ادخ  دنتشاذگ . مدق  رّرقم  لحم  هب  دوب و  هدرک  رّدقم  ناشیارب  ار  ندش  هتـشک  ادخ 
یلو دـشکب  ار  بنیز  تساوخ  دـش و  نیگمـشخ  دایز  نبا  هناـجرم ! دـنزرف  يا  وت  رب  گرم  تسیک ؟ اـب  قح  زور ، نآ  نیبب  دومن . دـیهاوخ 

. دننکیمن هذخاؤم  ناشنانخس  هب  ار  نانز  تسا و  نز  نیا  تفگ : ( 203) ثیرح نب  ورمع 
یلهک تلتق  دقل  يرمعل  بنیز : تلاقف  درک . کنخ  تاهداوناخ  ناشکرس  یغای و  نیسح  نتـشک  اب  ار  ملد  ادخ  بنیز ! يا  تفگ : دایز  نبا 
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ارعاش كوبأ  ناک  دقل  يرمعل  مرج  ۀعاّجس ال  هذه  دایز : نبا  لاقف  تیفتشا . دقف  كؤافـش  اذه  ناک  نإف  یلـصأ  تثثتجا  یعرف و  تعطق  و 
: هل لاق  نیـسحلا و  نب  یلع  یلا  دایز  نبا  تفتلاف  ًالغـشل . ۀعاجـسلا  نع  یل  نإ  و  ۀعاجـسلا ؟ ةأرملل و  ام  و  دایز ! نبای  بنیز : تلاقف  اعاّجس 
هل لاقی  خأ  یل  ناک  لاقف : ملکتت ؟ کلام ال  لاقف : هنع  تکسف  نیـسحلا ؟ نب  یلع  هَّللا  لتقی  ملأ  لاقف : نیـسحلا  نب  یلع  انأ  لاق : تنأ ؟ نم 

. ۀمایقلا موی  ابلطم  مکنم  هل  نإ  و  هومتلتق ) دق  لاق : وأ   ) سانلا هلتق  دق  یلع 
ًالَّجَُؤم ًاباتِک  هَّللا  ِنْذِِإب  ّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو  اِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتی  هَّللا  یلع : لاقف  هَّللا ! لب  دایز : نبا  لاقف 

سپ هدش  کنخ  تلد  راک ، نیا  هب  رگا  يدـیرب . ار  ام  هخاش  هشیر و  یتشک و  ارم  گرزب  هک  دـنگوس  مناج  هب  دومرف : مالـسلا  اهیلعبنیز 
يا دومرف : بنیز  دوب . زادرپهیفاق  رعاش و  شردپ  هک  روط  نامه  دیوگیم ، نخس  هیفاق  اب  ردق  هچ  نز  نیا  تفگ : دایز  نبا  شاب . لاحشوخ 

تفگ درک و  مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  هب  ور  دایز  نبا  هاگ  نآ  متـسین . هیفاق  رعـش و  لابند  هب  نم  هچ ؟ اهراک  نیا  هب  ار  نز  دایز ! نبا 
تکاس ماما  تشکن ؟ ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  دنزرف  یلع  ادخ  رگم  تفگ : دایز  نبا  مالـسلا . هیلعنیـسح  دنزرف  یلع  دومرف : یتسه ؟ هک  وت 

وا اهامش  ای  دنتشک -  ار  وا  مدرم  دنتفگیم و  یلع  مه  وا  هب  هک  متشاد  يردارب  دومرف : ییوگیمن ؟ نخـس  دش ، هچ  تفگ : دایز  نبا  دش و 
ادـخ تفگ : ماما  ( 204 .) تشک ار  وا  ادـخ  تفگ : هرابود  دایز  نبا  دـش . دـهاوخ  تساوخزاب  امـش  زا  وا  هراـبرد  تماـیق  زور  دـیتشک -  ار 

(205 .) تسا نیعم  یتشونرس  نیا  هک  دریمیمن  وا  نامرف  هب  زج  سک  چیه  دریگیم و  ار  ناج  لجا ، ندیسر  ماگنه 
نمف نیـسحلا : نب  یلع  لاقف  هلتقا . لاق : معن  لاـق : يرمحـألا  ذاـعم  نب  ناورم  هنع  فشکف  كردأ ؟ لـه  هیلإ  اورظنا  مهنم  هَّللاو  تنأ  لاـقف :

کلأسأ تلاق : ًایلع و  تقنتعا  و  انئامد ؟ نم  تیور  امأ  انم  کبـسح  دایز ! نبای  تلاق : یلع و  تنب  بنیز  هب  تقلعت  ةوسنلا و  ءالؤهب  لـکوتی 
لتقلا نأ  تملع  امأ  ینددهت ؟ لتقلاب  أ  دایز ! نبای  لاقف : هملکا . یتح  یتکـسا  ۀـمع ! ای  یلع : لاقف  هعم . ینلتقت  نأ  هتلتق  نإ  دایز ! نبای  هَّللاب 

. مظعألا دجسملا  بنج  یف  راد  یلا  مهوجرخأف  ینع  مهوجرخا  لاق : مث  هئاسن  عم  قلطنی  هوعد  دایز : نبا  لاقف  ةداهشلا ؟ انتمارک  ةداع و  انل 
ناورم تسا ؟ هدش  غلاب  ماما  ایآ  دننک  یسررب  داد  روتـسد  سپ  مشکیم -  مه  ار  وت  ینعی  دوب -  یهاوخ  نانآ  ءزج  مه  وت  تفگ : دایز  نبا 

نانز نیا  سپ  دومرف : مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  شکب . ار  وا  تفگ : دایز  نبا  هلب ! تفگ : و  ( 206) درک فشک  ار  وا  يرمحا  ذاعم  نب 
ام نوخ  نتخیر  زا  ایآ  تسا ، سب  داـیز ! نبا  يا  تفگ : دینابـسچ و  ماـما  هب  ار  دوخ  مه  مالـسلا  اـهیلعبنیز  دـنک ؟ یهارمه  یـسک  هچ  ار 

. یشکب مه  اب  ار  ام  يود  ره  دیاب  یهاوخیم  رگا  ياهدشن ؟ باریس 
؟ ینکیم دـیدهت  گرم  هب  ارم  دایز ! نبا  يا  دومرف : هاـگ  نآ  میوگب . نخـس  وا  اـب  هدـب  هزاـجا  ناـج  همع  دومرف : مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما 
، نیا زا  دعب  دشاب . نانز  هارمه  دینک  اهر  ار  وا  تفگ : دایز  نبا  مینکیم ؟ راختفا  تداهـش  هب  تسا و  يداع  ام  يارب  ندش  هتـشک  ینادیمن 

. دندرب دوب  هفوک  گرزب  دجسم  رانک  رد  هک  ياهناخ  هب  ار  نانآ  سپ  دننک . جارخا  سلجم  زا  ار  ناریسا  داد  روتسد  دایز  نبا 
یلازرفلا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  یلع  وبأ  هیقفلا  انربخأ  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساقلا  وبأ  مزراوخ  رخف  ۀـمالعلا  اـنربخأ  - 12

يزارلا نامسلا  نیسحلا  نب  یلع  نب  لیعامـسإ  دعـس  وبأ  ظفاحلا  خیـشلا  یمع  انربخأ  يزارلا  نسحلا  نب  رهاط  رکب  وبأ  هیقفلا  انربخأ  يرلاب 
نب بهو  انثدح  سنأ  نب  نمحرلا  دبع  انثدح  دمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم  انثدـح  ۀـفوکلاب  یفعجلا  هَّللادـبع  نب  دـمحم  هَّللادـبع  وبأ  انربخأ 
دایز نبا  ینعی  هیدی  نیب  عضوف  نیـسحلا  سأرب  ءیج  امل  لاق : سنأ  نع  نیریـس  نب  دمحم  نع  ناسح  نب  ماشه  ینثدح  یبأ  ینثدح  ریرج 
هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هبـشی  ناک  هنإ  امأ  تلقف : طق . هجولا  اذـه  نسح  لثم  تیأر  ام  لاق : ههجو و  یف  بیـضقب  تکنی  لعج  تسط  یف 

. اعطق هنیب  کنیب و  محرلا  ناک  ام  لجر  کلتق  دقل  لاق : هسأرب  دیزی  یلإ  یتا  املف  دیزی . یلإ  هسأرب  ثعب  ّمث  هلآو .
لیضف نبا  انثدح  رذنم  نب  یلع  انثدح  اذه  رفعج  نب  دمحم  انربخأ  اذه  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  اذه  نامّسلا  دعـس  یبأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 13

هلتاق ناک  نمم  نیـسحلا  لتق  دهـش  نمم  لجر  هیلع  لخدف  میثخ  نب  عیبرلا  دنع  تنک  لاق : يروثلا  رذـنم  نع  ۀـصفح  یبأ  نب  ملاس  انثدـح 
: لاق هناسل و  تحت  هیف  یف  هعبصإ  عیبرلا  لخدأ  اهیقلعم و  مهسوؤرب  متئج  دق  عیبرلا : لاقف 

شربارب دوب  یتشت  رد  هک  ار  نآ  دـندروآ ، داـیز  نبا  يارب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  رـس  یتـقو  هک  دـناهدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا 
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نیا متفگ : سنا )  ) نم ماهدـیدن . هرهچ  نیا  ییاـبیز  هب  یتروص  تفگیم : داـیز  نبا  درک . یتسد  بوچ  اـب  نآ  ندز  هب  عورـش  دنتـشاذگ و 
. دش لاسرا  دیزی  يارب  رس  سپس  تسا . ربمایپ  هیبش  تروص 

(207 .) دوبن وت  لیماف  هک  تشک  ار  وت  یسک  تفگ : دندرب  دیزی  شیپ  ار  رس  نوچ 
ار اهرس  امش  تفگ : عیبر  دمآ . وا  شیپ  البرک  هلتق  زا  یکی  هک  مدوب  ( 208) میثُخ نب  عیبر  روضح  رد  هتفگ  هک  هدش  تیاور  يروث  رذنم  زا 

لّبقل هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  مهکردأ  ول  ۀـیبص  متلتق  تفگ : درک و  دوخ  ناـبز  ریز  ار  شتـسد  سپـس  دـیدرب ! هتخیوآ و  اـههزین  رب 
اوناک امیف  كدابع  نیب  مکحت  تنأ  ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  ضرألا  تاوامـسلا و  رطاف  ّمهللا  عیبرلا : لاق  مث  هرجح . یف  مهـسلجأ  مههاوفأ و 

. نوفلتخی هیف 
ییحی نب  دمحم  انثدح  دادغبب  اظفل  يدـسألا  دـمحم  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم  وبأ  انثدـح  اذـه  نامـسلا  دعـس  یبأ  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 14

لتق امل  لاق : ءاربلا  ۀیلاعلا  ابأ  تعمس  ءانـسحلا  یبأ  نبا  نسحلا  نع  یطـساولا  نامیلـس  ینثدح  یبأ  ینثدح  دیزی  نب  دمحم  انثدح  یلوصلا 
امف ملعأ ! هَّللا  لاق : ۀـمطاف ؟ نب  نیـسح  نأش  ینأش و  فیک  هَّللادـیبع : هل  لاقف  ةزرب  یبأ  یلا  لسرأف  هسأرب  داـیز  نب  هَّللادـیبع  یتا  نیـسحلا 
هیلع هللا  یلـصدمحم  هّدـج  هل  عفـشی  نیـسحلا  ّنأ  یملع  ّنإف  ییأر  نع  ینتلأس  اذإ  امأ  لاق : کملع ! نع  کلأسأ  امنإ  لاق : کلذـب ؟ یملع 
حرت یلع و  دـغت  مل  نئل  لاق : رادـلا  باب  غلب  املف  کقنع . هَّللاو  تبرـضل  کـل  تلعج  اـم  ـالول  جرخا ! هل : لاـقف  داـیز  کـل  عفـشی  هلآو و 

. کقنع ّنبرضأل 
يا دـناوخ : ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  ( 209 .) دیناشنیم دوخ  نماد  رد  ار  نانآ  دیـسوبیم و  ار  ناشناهد  دوب ، ربمایپ  رگا  هک  دـیتشک  ار  یناگرزب 

یهاوخ يرواد  دوخ  وت  دنراد  فالتخا  مه  اب  تناگدنب  هچنآ  رد  یتسه ، هاگآ  راکشآ  ناهن و  هب  هدیرفآ و  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  ییادخ 
هراـبرد وا  زا  تساوخ و  ار  ( 212 () 211) هزربوبا دندرب ، دایز  نبا  يارب  ار  شرـس  دش و  هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو  ( 210 .) درک

هب تفگ : دایز  نبا  دـنادیم . رتهب  ادـخ  منادیمن ، تفگ : تفر و  هرفط  باوج  زا  هزربوبا  درک . لاؤس  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اـب  شراـتفر 
هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  شّدج  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  یهاوخیم ، ارم  رظن  رگا  تفگ : هزربوبا  منکیم . لاؤس  تدوخ  تاعالطا  هزادـنا 

. مدزیم ار  تندرگ  دوبن  نامتقافر  رگا  هک  ور  نوریب  تفگ : دش و  تحاران  هَّللادیبع  دایز . تردپ  ار  وت  درک و  دهاوخ  تعافش 

مود تمسق 

میثخ نب  دیعس  انربخأ  بوقعی  نب  دابع  انثّدح  اذه  رفعج  نب  دمحم  انربخأ  اذه  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  اذه  دعـس  یبأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 15
نم تییحتـسال  ۀـّنجلا  تلخداـف  یبر  نم  ةرفغملاـب  تیتا  مث  نیـسحلا  لـتاق  نمم  تنک  ول  لاـق : میهاربإ  نع  یبـضلا  دـلاخ  نب  دـمحم  نع 

. یناریف هیلع  ّرمأ  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 
نب دمحأ  انربخأ  یفریـصلا  لیعامـسإ  نب  دومحم  انربخأ  نادمهب  ةزاجإ  نسحلا  نب  دمحأ  نب  نسحلا  ءالعلا  وبأ  ظافحلا  ردص  انربخأ  - 16
دیز نب  یلع  نع  ۀملس  نب  دامح  انثدح  برح  نب  نامیلس  انثدح  یـشکلا  ملـسم  وبأ  انثدح  یناربطلا  مساقلا  وبأ  انربخأ  نیـسحلا  نب  دمحم 
هَّللاو تلقف : رغثلا  نسحل  هنإ  لوقی : هدی و  یف  بیـضقب  هتکنی  لعج  دایز  نب  هَّللادیبع  یلإ  نیـسحلا  سأرب  یتا  امل  لاق : کلام  نب  سنأ  نع 
رغثلا نسحل  ّهنأ  رکذی : مل  یسیع و  یبأ  عماج  یف  ثیدحلا  اذه  تعمس  و  همف . نم  کبیضق  عضوم  لبقی  هَّللا  لوسر  تیأر  دقل  کنأوسأل !

. هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسرب  مههبشأ  نم  ناک  ّهنإ  امأ  تلقف : سنأ : لاقف  هفنأ  یف  بیضقب  لوقی  لعجف  هیف : و 
انربخأ سابعلا  نب  دمحأ  انربخأ  يرهوجلا  دمحم  نب  نسحلا  انربخأ  دمحم  نب  رداقلا  دبع  انربخأ  اذه  ءالعلا  یبأ  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 17
ۀناجرم تلاق  لاق : ةریغم  نع  کیرش  انثدح  هَّللادبع  نب  دمحأ  انربخأ  دعس  نب  دمحم  انربخأ  دمحم  نب  نیـسحلا  انربخأ  فورعم  نب  دمحأ 

. ًادبأ ۀّنجلا  يرت  هلآو ال  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تنب  نبا  تلتق  دایز : نب  هَّللادیبعل 
هک نیا  زا  دربیم ، تشهب  هب  ارم  دیـشخبیم و  ارم  مه  ادخ  مدوب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  نالتاق  زا  نم  رگا  تسا  هتفگ  ( 213) یعخن میهاربا 
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. مدیشکیم تلاجخ  دنیبب  ارم  دنک و  روبع  نم  رانک  زا  ربمایپ 
: تفگیم تفوکیم و  نآ  رب  شایتسدبوچ  اب  دندروآ  دایز  نبا  يارب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  رـس  یتقو  هک  هدـش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

نبا نخـس  هک  هدش  لقن  مه  يرگید  هنوگ  هب  تیاور  نیا  دیـسوبیم . ار  وت  بوچ  ياج  ربمایپ  مدید  ادخ  هب  متفگ : دراد . یبوخ  ناهد  هچ 
(214 .) تسادخ لوسر  هب  دارفا  نیرتهیبش  وا  متفگ  نم  دروخیم و  وا  ینیب  رب  بوچ  تسا  هتفگ  مه  سنا  درادن و  ار  دایز 

(215 .) تفر یهاوخن  تشهب  هب  هاگ  چیه  یتشک ، ار  ربمایپ  هون  تفگ : وا  هب  هَّللادیبع  ردام  هناجرم  هک  هدش  تیاور 
وبأ يدلاو  انربخأ  یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامسإ  ةاضقلا  خیـش  انربخأ  یمـصاعلا  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دهازلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 18
ۀیما نب  لیعامـسإ  انثدح  دمحأ  نب  هَّللادبع  انثدح  بوقعی  نب  دمحم  انثدـح  ظفاحلا  هَّللادـبع  وبأ  انثدـح  یقهیبلا  نیـسحلا  نبا  دـمحأ  رکب 

عضوف نیسحلا  سأرب  یتا  ذإ  دایز  نبا  هَّللادیبع  دنع  ًاسلاج  تنک  لاق : مقرأ  نب  دیز  نع  قاحـسإ  یبأ  نع  تایزلا  ةزمح  وخأ  بیبح  انثدح 
! مق لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  همثل  املاط  عضوم  یف  کبیـضق  عضتل  کنإ  هل : تلقف  هیتفـش  نیب  هعـضوف  هبیـضق  ذخأف  هیدی  نیب 

. کلقع بهذ  دق  خیش  کنإ 
یلع هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یتفش  تیأر  املاطف  اذه  کبیضق  ّحن  مقرأ : نب  دیز  لاق  ةدایز : هیف  لیسارملا و  یف  ثیدحلا  اذه  ءاج  و 

تبرـضل کلقع  بهذ  تفرخ و  دـق  خیـش  کنإ  ول ال  هَّللاو  کینیع  هَّللا  یکبأ  داـیز : نبا  لاـقف  یکبی  هتوص  دـیز  عفر  مث  نیتفـشلا  نیتاـه 
مکرایخ لتقی  یتح  ۀناجرم  نبا  مترّمأ  ۀمطاف و  نبا  متلتق  مویلا  دعب  دیبعلا  برعلا ! رـشعم  ای  متنأ  ارح  دـبع  کلم  لوقی : وه  جرخفکقنع و 

. یضر نمل  ًادعبف  لذلاب  متیضر  مکرارش  دیعتسی  و 
. درک وا  بل  ندز  هب  عورـش  وا  دـندروآ و  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  هتـسشن  داـیز  نبا  روضح  رد  تسا  هتفگ  مقرا  نب  دـیز 

. ياهداد تسد  زا  ار  تلقع  ياهدش و  ریپ  وت  وش ! دنلب  تفگ : دایز  نبا  دیسوبیم . هتسویپ  ربمایپ  هک  ياهتشاذگ  ییاج  رب  ار  تبوچ  متفگ :
. ماهدید اهبل  نیا  رب  ار  ربمایپ  ياهبل  اهراب  هک  رادرب  ار  تبوچ  تفگ : دـیز  هک  هدـمآ  نینچ  تسا  ( 216) هلسرم هک  يرگید  تیاور  رد 
ار وـت  هداـتفا ، راـک  زا  تلقع  یتـسه و  درمریپ  هک  دوـبن  رگا  دوـشن ! ماـمت  تاهیرگ  تفگ : داـیز  نبا  درک . دـنلب  هیرگ  هب  ادـص  دـیز  سپس 

نارگید هدرب  سپ  نـیا  زا  برع ! ناـمدرم  يا  هدـش . هریچ  ياهدازآ  رب  ياهدرب  تـفگیم : تـفریم  نوریب  هـک  یلاـح  رد  دـیز  متـشکیم .
( تیمکاح هب   ) ار رارـشا  دشکب و  ار  ناتنابوخ  ات  دیدرک  مکاح  ار  هناجرم  دنزرف  دیتشک و  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دنزرف  نوچ  دوب  دـیهاوخ 

. دش دیهاوخ  تخبدب  دیداد و  تیاضر  يراوخ  هب  دنادرگرب .
انثدح رافصلا  دیبع  نب  دمحأ  انربخأ  نادبع  نب  دمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انربخأ  اذه  نیسحلا  نب  دمحأ  نع  رم  يذلا  دانسإلا  اذهب  و  - 19

قارعلا لهأ  تنعل  ۀملس  ما  تعمـس  لاق : بشوح  نب  رهـش  انثدح  مارهب  نب  دیمحلا  دبع  انثدح  لاهنم  نب  جاجح  انثدح  هَّللادبع  نب  میهاربإ 
. هَّللا مهنعل  هولذأ  هورغ و  هَّللا  مهلتق  هولتق  تلاق : نیسحلا و  یعن  امل 

انثدح فسوی  نب  لضفلا  انثدح  یلع  نب  دمحم  انربخأ  قاحسإ  یبأ  نب  ایرکز  وبأ  انربخأ  اذه  نیـسحلا  نب  دمحأ  نع  دانـسإلا  اذهب  و  - 20
ثیدحلا رکذ  و  ۀمایقلا : موی  نوجوجحم  ۀثالث  لاق : سیق  نب  ورمع  نع  يدنکلا  حلجألا  نع  شایع  نب  رکب  وبأ  انثدح  مارهب  نب  لیعامـسإ 

هللا یلصهَّللا  لوسر  هدج  ناکمل  کل  ًاملاظ  ناک  ول  هلتق و  نم  یحتست  نأ  یغبنی  ناک  دقلف  هتلتق ؟ میف  هل  لاقی  نیسحلا  لتاق  و  لاق : نأ  یلإ 
؟ ملاظ تنأ  فیکف و  هلآو  هیلع 

انثدح صوحألا  انثدـح  یناغـصلا  قاحـسإ  نب  دـمحم  انثدـح  بوقعی  نب  دـمحم  انثدـح  ظفاحلا  هَّللادـبع  وبأ  انربخأ  دانـسإلا  اذـهب  و  - 21
. دایز ءاعدا  یلع و  نب  نیسحلا  لتق  برعلا : لخد  لذ  لوأ  ّنإ  لاق : ۀجعن  نب  ورمع  نع  قاحسإ  یبأ  نب  فسوی 

رب گرم  تفگیم : درکیم و  تنعل  ار  قارع  مدرم  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  مدـید  ار  هملـس  ما  دـیوگ : بشوح  نب  رهش 
. دندرک راوخ  دنداد و  بیرف  ار  وا  هک  اهنآ  رب  تنعل  دنتشک . ار  مالسلا  هیلعنیسح  هک  اهنآ 

اهنآ هب  دننیـسح . نالتاق  اهنآ  زا  هتـسد  کی  هک  دوب  دـنهاوخ  ضارتعا  جاجتحا و  دروم  هتـسد  هس  تمایق  رد  تسا  هتفگ  سیق  نب  ورمع 
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هب ار  وا  هناملاظ  هک  دسر  هچ  دیدرکیم ، مرـش  شنتـشک  زا  ربمایپ  مارتحا  هب  دیاب  دوب  هدرک  یملظ  رگا  یتح  دیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دـنیوگیم 
. دیاهدناسر تداهش 

(217 .) دایز ياعدا  شرگید  دوب و  مالسلا  هیلعنیسح  نتشک  دش  دراو  برع  رب  هک  يراوخ  نیلوا  تسا  هتفگ  هجعن  نب  ورمع 
ناک ام  هتیب  لهأ  نم  رشع  ۀتـس  یلع  نب  نیـسحلا  عم  لتق  لاق : يرـصبلا  نسحلا  نع  فرظلا : ناتـسب  فرطلا و  ۀهزن  باتک  یف  رکذ  و  - 22

. هیبش ضرألا  هجو  یلع  مهل 
نب بوقعی  انثدح  رفعج  نب  هَّللادبع  انثدح  ناطقلا  لضفلا  نبا  نیـسحلا  وبأ  ینربخأ  نیـسحلا  نب  دمحأ  نع  ّرم  يذلا  دانـسإلا  اذـهب  و  - 23
موی مرحملا  نم  نولخ  لایل  رشعل  هباحصأ  یلع و  نب  نیسحلا  لتق  نیتس  يدحإ و  ۀنس  یف  لاق : دعـس  نب  ثیللا  نع  ریکب  نبا  انثدح  نایفس 

یلع و نب  رکب  وبأ  یلع و  نب  نامثع  یلع و  نب  هَّللادبع  یلع و  نب  رفعج  یلع و  نب  سابعلا  هعم  لتق  مویلا و  رخآ  یف  تبـسلا  موی  ءاروشاع 
بلاـط و یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  نوع  نسحلا و  نب  مساـقلا  نسحلا و  نب  رکب  وـبأ  نسحلا و  نب  هَّللادـبع  ربکـألا و  نیـسحلا  نب  یلع 

نب نمحرلا  دبع  کلذ و  لبق  لتق  لیقع  نب  ملـسم  لیقع و  نب  نمحرلا  دبع  بلاط و  یبأ  نب  لیقع  نب  رفعج  رفعج و  نب  هَّللادبع  نب  دمحم 
. ۀفوکلاب التق  نیسحلا  عیضر  نیسحلا و  یلوم  نامیلس  لیقع و  نب  ملسم 

: لوقی يرصبلا  نسحلا  تعمس  یسومیبأ  نع  نایفـس  تعمـس  لاق : ًایلع  تعمـس  لاق : نمحرلا  دبع  نب  دمحم  ینثدح  و  بوقعی : لاق  - 24
. هتیب لهأ  نم  ًالجر  رشع  ۀعبس  نیسحلا  عم  لتق 

هک دندش  دیهش  شاهداوناخ  زا  رفن  مالسلا 16  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هارمه  تفگ : هک  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  فرطلا  ۀهزن  باتک  رد 
. دنتشادن ریظن  نیمز  يور  رب 

هب مه  دارفا  نیا  وا  هارمه  دـندش . هتـشک  شناراـی  یلع و  نب  نیـسح  زور ، رخاوا  لاس 61  مرحم  مهد  هبنـش  زور  رد  دـیوگ : دعـس  نب  ثیل 
رکبوبا نسح ، نب  هَّللادبع  ربکا ، یلع  یلع ، نب  رکبوبا  یلع ، نب  نامثع  یلع ، نب  هَّللادبع  یلع ، نب  رفعج  یلع ، نب  سابع  دندیسر : تداهش 

، لیقع نب  نمحّرلادبع  بلاط ، یبا  نب  لیقع  نب  رفعج  بلاطیبا ، نب  رفعج  نب  هَّللادبع  نادنزرف  دـمحم  نوع و  نسح ، نب  مساق  نسح ، نب 
نامیلس دندیسر : تداهش  هب  هفوک  رد  مه  رفن  ود  لیقع ، نب  ملسم  دنزرف  نمحّرلادبع  دش -  هتـشک  اروشاع  زا  شیپ  هک  لیقع -  نب  ملـسم 

(218 .) مالسلا هیلعنیسح  ماما  يریش  ردارب  مالسلا و  هیلعنیسحلا  یلوم 
(219 .) دندش هتشک  شاهداوناخ  زا  رفن   17 مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  اب  هک  هتفگ  يرصب  نسح 

موی ناک  هنأ  مهنع ) هَّللا  یـضر   ) هباحـصأ نیـسحلا و  هیف  لتق  يذـلا  ءاروشاـع  موی  یف  حیحـصلا  ّنأ  بلاـط : وبأ  ماـمإلا  دیـسلا  رکذ  و  - 25
. نیتس يدحإ و  ۀنس  ۀعمجلا 

ۀعبـس و اوناک  مهنأ  یلع  نورثکألا : ةرهاطلا و  ةرتعلا  نم  ملـسم  لتق  نم  مدـقت  ام  عم  ذـئموی  لوتقملا  ددـع  یف  لـقنلا  لـهأ  فلتخا  و  - 26
دمحم یلع و  نب  هَّللادبع  یلع و  نب  رفعج  یلع و  نب  نامثع  یلع و  نب  رمع  یلع و  نب  رکب  وبأ  یلع و  نب  نیسحلا  یلع : دلو  نمف  نیرشع .

نب رکب  وبأ  نسحلا و  نب  مساقلا  نسحلا و  نب  هَّللادبع  یلع : نب  نسحلا  دلو  نم  ۀعست و  مهف  یلع  نب  میهاربإ  یلع و  نب  سابعلا  یلع و  نب 
مهرغصأ ناک  نیـسحلا و  نب  هَّللادبع  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع : نب  نیـسحلا  دلو  نم  ۀعبرأ و  مهف  ًاریغـص  ناک  نسحلا و  نب  رمع  نسحلا و 

رفعج و نب  هَّللادبع  نب  هَّللادـیبع  رفعج و  نب  هَّللادـبع  نب  نوع  رفعج و  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم  بلاط : یبأ  نبا  رفعج  دـلو  نم  نانثإ و  امهف 
نب دمحم  لیقع و  نب  رفعج  لیقع و  نب  دمحم  لیقع و  نب  نمحرلا  دبع  لیقع و  نب  هَّللادبع  لیقع و  نب  ملـسم  لیقع : دلو  نم  ۀـثالث و  مه 

. ۀعست مهف  لیقع  نب  دیعس  یبأ  نب  دمحم  لیقع و  نب  دمحم  نب  رفعج  لیقع و  نب  ملسم  نب  هَّللادبع  لیقع و  نب  ملسم 
. دوب هعمج  زور  هک  تسا  نیا  اروشاع  هرابرد  تسرد  رظن  تسا  هتفگ  ( 220) ینیسح نیسح  نب  ییحی  بلاطوبا 

نادـنزرف زا  دـناهدوب . رفن  ملـسم 17  زا  ریغ  دـنیوگیم  ًارثکا  دـنراد و  رظن  فالتخا  البرک  رد  تیبلـها  يادهـش  دادـعت  هراـبرد  ناـخّروم 
مالـسلا هیلعیبتجم  ماما  نادنزرف  زا  میهاربا . سابع و  دمحم ، هَّللادبع ، رفعج ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، نیـسح ، رفن : ًاعمج 9  مالسلا  هیلعیلع 
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زا رتکچوک  هک  هَّللادـبع  یلع و  رفن : ود  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  دوب . كدوک  هک  رمع  رکبوبا و  مساق ، هَّللادـبع ، رفن : راهچ 
، هَّللادبع ملـسم ، رفن : بلاـطیبا 9  نب  لـیقع  هداوناـخ  زا  هَّللادـیبع . نوـع و  دـمحم ، رفن : هس  بلاـطیبا  نـب  رفعج  نادـنزرف  زا  دوـب . هـمه 

نب دیعـس  یبا  نب  دمحم  لیقع و  نب  دمحم  نب  رفعج  ملـسم ، نادنزرف  هَّللادبع  دمحم و  لیقع ، دوخ  نارـسپ  رفعج  دـمحم و  نمحّرلادـبع ،
(221 .) لیقع

دیدش بلاط  یبأ  لآ  یف  داقتعإلا  ءیـس  ناک  لکوتملا و  مایأ  ناک  املف  فطلاب  مهثثج  تنفد  ماشلا و  یلإ  تلمحف  ءالؤه  سوؤر  اوذخأ  و 
نم ءافلخلا  نم  دحأ  هغلبی  مل  ام  مهتلماعم  ءوسب  غلب  ییحی  نب  هَّللادیبع  هریزو  کلذ  عیمج  یلع  هقفاو  مهعم و  ۀـلماعملا  حـیبق  مهیلع  ةأطولا 

دـصرلا و ماقأ  اهترایز و  نم  راوزلا  عنم  اهیلع و  ءاـملا  ءارجا  اهعـضاوم و  برک  هباحـصأ و  روبق  نیـسحلا و  ربق  بیرختب  رمأـف  ساـبعلا  ینب 
لتق نأ  یلإ  کـلذ  اولوتف  دوهیلا  نم  اـموق  يدوهیلا  طلـس  اـیدوهی و  هلک  کـلذ  یلو  ارئاز و  دـجوی  نم  لـتقی  ناـک  یتح  کـلذ  یف  ددـش 
جرخ نأ  یلإ  همایا  یف  روبقلا  تدیعاف  لاومألا  مهیف  قرف  مهیلإ و  نسحأ  بلاط و  یبأ  لآ  یلع  فطعف  رـصتنملا  هنبا  رمألاب  ماق  لکوتملا و 

رمأ مالّسلا و  امهیلع  نیسحلا  دهشم  نینمؤملا و  ریمأ  دهـشم  نیفیرـشلا : نیدهـشملا  ةرامعب  دمحم  رمأف  دیز  انبا  دمحم  نسحلا و  نایعادلا :
لک یف  امهروزی  ناک  امهیلع و  فاقوألا  امهترامع و  امهمیظعت و  یف  ۀـیاغلا  ۀـلودلا  دـضع  غلب  دـعب و  نم  کلذ  یف  دـیز  امهیلع و  ءانبلاب 

. ۀنس
دوب رظن  دب  بلاط  وبا  نادناخ  هب  تبسن  هک  لکوتم  نامز  رد  دش . نفد  البرک  رد  ناشدسج  دندرب و  ماش  هب  دندیرب و  ار  ادهـش  نیا  ياهرس 

يافلخ نایم  رد  نایولع  اب  نانآ  يراتفردـب  درکیم و  کمک  وا  هب  مه  ییحی  نب  هَّللادـیبع  شریزو  دوب -  راتفردـب  ریگتخـس و  نانآ  هب  و 
ار راّوز  دننک . يراج  نآ  رب  بآ  دننز و  مخش  دننک و  بارخ  ار  شباحصا  مالسلا و  هیلعنیسح  ربق  داد  روتـسد  دوب -  هقباس  یب  سابعینب 
دوب و يدوهی  کی  تسد  هب  اهراک  نیا  همه  دنـشکب . ار  يرئاز  ره  ات  تفرگ  تخـس  تشاذگ و  نابهدید  تشاد و  زاب  شمرح  هب  نتفر  زا 
وا دیسر . تموکح  هب  رصتنم  شرسپ  دش و  هتشک  لکوتم  هک  نآ  ات  دوب  نینچ  دوب . هدرک  راک  نیا  رومأم  ار  دوخ  ناکلـسم  مه  يدوهی  نآ 

. دـش هتخاس  روبق  هرابود  نامز ، نیا  رد  درک . میـسقت  اهنآ  نیب  یلاوما  درک و  يراـتفرشوخ  ناـنآ  اـب  دروآ و  يور  بلاـطوبا  نادـناخ  هب 
یلع و نینمؤملاریما  هاگراب  نتخاس  هب  دمحم  ( 222  -) دندیـسر تموکح  هب  و  دندرک -  مایق  دیز  نب  دمحم  نسح و  يدیز ، نایعاد  نوچ 

فاقوا مامتها و  انب و  رد  دوخ  جوا  هب  هلوّدلادضع  نامز  رد  هک  نآ  ات  دش  هدوزفا  نآ  رب  نآ  زا  سپ  درک و  مادقا  مالسلا  امهیلعنیسح  ماما 
. تفریم ماما  ود  نیا  ترایز  هب  لاس  ره  هلوّدلادضع  دیسر و 

هَّللادـبع نب  دـمحم  لضفلا  وبأ  ۀـمئألا  دـجم  انربخأ  اـنذإ  یمیقفلا  رکب  یبأ  نب  دـمحم  نب  دیعـس  ۀـمئألا  دعـس  ماـمإلا  خیـشلا  اـنربخأ  - 27
میعن نب  یلع  نب  دمحم  لضفلا  وبأ  انربخأ  يدادحلا  دمحم  نبا  رهاط  هَّللادبع  وبأ  انربخأ  بوقعی  نب  دـمحم  رـصن  وبأ  انربخأ  یکـسخرسلا 

نم نامالغ  بره  ءالبرکب  نیسحلا  لتق  امل  لاق : یلهذلا  ییحی  نب  دمحم  هَّللادبع  وبأ  انثدح  یلع  نب  نیسحلا  نب  دمحم  هَّللادبع  وبأ  انربخأ 
ترظنف یقستست  ةأرماب  امه  اذإف  ۀّنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دلو  نم  دمحم  هل  لاقی  رخآلا  میهاربا و  هل  لاقی  امهدحأ  دایز ، نبا  هَّللادیبع  رکسع 

نم انبره  ۀـنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دـلو  نم  نحن  الاقف : امتئج ؟ نیأ  نم  و  امتنأ ؟ نم  امهل : تلاقف  اـمهلامج  امهنـسح و  یلإ  نیمـالغلا و  یلإ 
تنسحأ امکتفـضأل و  ۀلیللا  ءیجی  نأ  یـشخأ  ینأ  الول  دایز و  نب  هَّللادیبع  رکـسع  یف  یجوز  نإ  ةأرملا : تلاقف  دایز  نب  هَّللادیبع  رکـسع 

. ۀلیللا کجوز  یتأی  نأ ال  وجرنف  انب  یقلطنا  اهل : الاقف  امکتفایض .
یـضقن یّلـصمب  انتئا  ۀـجاح  نم  ماعطلا  یف  انل  ام  الاقف : ماعطب  امهتتأ  امهتلخدأف و  اهلزنم  یلإ  امهب  تهتنا  یتح  نامالغلا  ةأرملا و  تقلطناـف 

هذـه نأ  نظأ  ینإف  یتحئار  نم  قشتنا  ینمزتلا و  یما ! نبای  ربکألل : رغـصألا  لاقف  امهعجـضم . یلإ  اقلطنا  ایلـصف و  یلـصمب  امهتتأف  اـنلفاون 
نم ةأرملا : تلاقف  بابلا  عرقف  ةأرملا  جوز  لبقأ  ذإ  کلذـک  امه  انیبف  نایکبی  العج  نامالغلا و  قنتعاـف  اهدـعب  یـسمن  ـالف  ۀـلیل  رخآ  ۀـلیللا 

. بابلا یحتفا  لاقف : اذه ؟

! رفعج نالفط 
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نایم  ) زا رایط  رفعج  ناگداون  زا  دمحم  میهاربا و  ياهمان  هب  ناوجون  ود  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نوچ  هک  هدش  تیاور 
درک و بلج  ار  وا  هجوت  رسپ  ود  ییابیز  ییوکین و  دوب . بآ  نتشادرب  لوغشم  هک  دندیسر  ینز  هب  نانآ  دنتخیرگ . دایز  نبا  رکشل  ناریسا )
رد مه  نم  رهوش  تفگ : نز  میاهتخیرگ . دایز  نبا  رکـشل  زا  هک  میتسه  رفعج  نادنزرف  زا  ام  دنتفگ  دییآیم ؟ اجک  زا  دیتسه و  هک  دیـسرپ 

ترهوش میراودیما  ربب  ار  ام  دنتفگ  مدوب . ناتتمدـخ  رد  مدرکیم و  نامهم  ار  امـش  ددرگرب  بش  مدیـسرتیمن  رگا  تسا . دایز  نبا  رکـشل 
. دیاین بشما 

زامن نانآ  میناوخب . هدش  اضق  هک  ار  ناملفاون  ات  نک  ایهم  ییاج  میهاوخیمن ، اذـغ  دـنتفگ : دروآ . اذـغ  ناشیارب  نز  دـنتفر و  هناخ  هب  نانآ 
ود دـشاب . ام  رخآ  بش  بشما  منکیم  نامگ  نک ، وب  ارم  ایب و  نم  شیپ  ردارب ! تفگ : رتکچوک  ردارب  دـنتفر . باوختخر  هب  دـندناوخ و 
نم هحالس  یمر  اهجوز و  لخدف  بابلا  تحتفف  تماقف  دز . رد  نز  رهوش  تقو ، نیمه  رد  دنتـسیرگ . هتخادنا و  مه  ندرگ  هب  تسد  ردارب 
نم ابره  دق  نیمالغ  نإ  نزحأ و  فیکف ال  لاق : انیزح ؟ امتغم  كارأ  یلام  هتأرما : هل  تلاقف  انیزح  امتغم  سلج  هسأر و  نم  هتوسنلق  هیدی و 

و ال اذه ! ای  هَّللا  ّقتا  هتأرما : تلاقف  امهیلع  ردقأ  ملف  امهفلخ  ینثعب  دق  مهرد و  فالآ  ةرـشع  امهب  ءاج  نمل  لعج  دـق  و  هَّللادـیبع ؟ رکـسع 
ةدئاملاب هتتأف  یماعطب  ینتئاف  ۀلزنم  هَّللا  لوسر  نم  امهل  فرعأ  هَّللاوف ال  ینع ! یبزعا  اهل : لاقف  هلآو . هیلع  هللا  یلصًادمحم  کمصخ  لعجت 

: لاق يردأ ! ال  تلاق : ۀمنیهلا ؟ هذه  ام  لاقف : لیللا  فوج  یف  نیمالغلا  ۀمنیه  عمس  ذإ  لکأی  وه  انیبف  اهنم  لکأی  يوهأف  هیدی  نیب  اهتعضو  و 
: الاق امتئج ؟ نیأ  نم  و  امتنأ ؟ نم  اموق  لاق : هلجرب و  امهزکوف  امهفرعف  نیمالغلاب  وه  اذإف  تیبلا  لخدف  هب  هتتأف  رظنأ  یتح  حابـصملاب  ینتئا 

ّقتأ خیـش ! ای  هل : الاقف  امتعقو  توملا  یف  امتبره و  توملا  نم  امهل : لاقف  دایز  نبا  رکـسع  نم  انبره  ۀـّنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دـلو  نم  نحن 
امهیفتک و ّدش  امهماقأف و  هَّللا  لوسر  نم  ۀبارق  امکل  فرعأ  هَّللاوف ال  اذه  اعد  امهل : لاقف  هَّللا  لوسر  نم  انتبارق  ظفحا  انبابـش و  محرا  هَّللا و 

. هَّللا هجول  رح  تنأ  امهقانعأ و  برضا  تارفلا و  طش  یلإ  امهب  قلطناف  نیمالغلا  نیذه  کنود  هل : لاقف  دوسأ  هل  مالغب  اعد 
هچ تفگ : نز  تسـشن . یتحاران  اب  دروآ و  نوریب  ار  شدوخالک  تخادـنا و  يرانک  هب  ار  شاهحلـسا  دـش ، دراو  درم  درک و  زاب  ار  رد  نز 

مهرد رازه  هد  نانآ  نتفاـی  يارب  دـناهدرک و  رارف  داـیز  نبا  رکـشل  زا  رـسپ  ود  هک  مشاـبن  تحاراـن  ارچ  تفگ : یتسه ؟ تحاراـن  هک  هدـش 
: تفگ درم  هدن . رارق  ربمایپ  ربارب  ار  تدوخ  سرتب و  ادخ  زا  درم  تفگ : نز  متفاین . ار  نانآ  یلو  دنداتسرف  اهنآ  لابند  هب  ارم  دناهتـشاذگ .
هب رـسپ  ود  نآ  زا  ییادص  هک  دروخب  اذغ  تساوخیم  تخادنا و  هرفـس  نز  روایب . ار  میاذـغ  ًالعف  دـنرادن . یطبر  ربمایپ  هب  اهنیا  منیبب ، ورب 

ادـیپ ار  ود  نآ  درم  دروآ و  غارچ  نز  منیبـب . اـت  رواـیب  یغارچ  تفگ : منادیمن . تفگ : نز  تسیچ ؟ همهمه  نیا  تفگ : دروخ . وا  شوـگ 
: تفگ وا  دنتفگ و  ار  دوخ  ناتساد  نانآ  دیاهدمآ ؟ اجک  زا  دیتسیک و  دییوگب  دیوش و  دنلب  تفگ : دز . کتک  تخانـش و  ار  ود  نآ  درک و 
ار ربمایپ  اب  ام  یلیماف  نک و  محر  ام  یناوج  هب  سرتب و  ادخ  زا  درم ! ریپ  يا  دنتفگ : نانآ  دیاهداتفا . گرم  ناماد  هب  دـیاهتخیرگ و  گرم  زا 

شمالغ هب  تسب و  ار  ناشفتک  درک و  دنلب  ار  نانآ  منیبیمن . ربمایپ  امـش و  نیب  یلیماف  نم  دینک ، اهر  ار  اهفرح  نیا  تفگ : ریگب . رظن  رد 
. شاب دازآ  تدوخ  نزب و  ار  ناشندرگ  ربب و  تارف  رانک  ار  اهنآ  تفگ : درپس و  دوسا 

لوسر اندج  مداخ  لالب  داوسب  كداوس  هبـشأ  ام  دوسأ ! ای  امهدحأ : هل  لاق  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  املف  امهب  قلطنا  فیـسلا و  مالغلا  لوانتف 
هدـی و نم  فیـسلا  دوسألا  یقلأف  هَّللا  لوسر  مع  نبا  ۀـّنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دـلو  نم  نحن  الاق : هَّللا ؟ لوسر  نم  اـمتنأ  نم  اـمهل : لاـق  هَّللا !
: هل لاقف  ۀـمایقلا . موی  دـمحم  یمـصخ  نوکیف  رانلاب  ینقرحت  نأ  تدرأ  يالوم ! ای  لاق : هرثأ و  یفتقا  هـالوم  ناـک  تارفلا و  یف  هسفن  یقلأ 

هنأ ملع  هتلاح  مالغلا و  یلإ  رظن  املف  هَّللا ! یـصعأ  کعیطا و  نأ  نم  یلإ  ّبحأ  کیـصعأ  هَّللا و  عیطا  نأل  مالغلا : لاقف  مالغ ؟ اـی  ینتیـصع 
. ةزئاجلا فصن  کل  امهقانعأ و  برضاف  نیمالغلا  کنود  لاقف : هل  نباب  اعدف  برهیس 

نحن الاق : امتنأ ؟ نم  لاقف : مرج ؟ يأب  انتلتق و  بنذ  يأب  ًادغ ؟ هَّللا  لوسرل  لوقت  اذام  باش ! ای  هل : الاقف  امهب  قلطنا  فیـسلا و  باشلا  لوانتف 
یلصدمحم نوکی  رانلاب و  ینقرحت  نأ  تدرأ  ۀبا ! ای  لاق : ءاملا و  یف  هسفن  باشلا  یقلأف  هَّللا  لوسر  مع  نبا  ۀنجلا  یف  رایطلا  رفعج  دلو  نم 
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نأ نم  یلإ  بحأ  هَّللا  عیطا  کیصعأ و  نأل  ۀبأ ! ای  لاقف : ینتیصع ؟ ینب ! ای  لاق : نیمالغلا  نع  لخ  و  ۀبأ ! ایهَّللا  قتاف  یمصخ ! هلآو  هیلع  هللا 
. هَّللا یصعا  کعیطا و 

هَّللا لوسر  ام  دج  مداخ  لالب ، یهایـس  هیبش  ردق  هچ  وت  یهایـس  دـنتفگ : وا  هب  هار  نیب  رد  تخادـنا . هار  ار  نانآ  تشادرب و  ریـشمش  مالغ ،
هب ار  دوخ  تخادنا و  ار  ریشمش  دوسا ، میربمایپ . يومع  رسپ  رفعج  لسن  زا  ام  دنتفگ : دیراد ؟ ربمایپ  اب  یتبسن  هچ  امـش  تفگ : دوسا  تسا .
هللا یلـصدمحم  ار  ممـصخ  تماـیق ، رد  ینازوسب و  منهج  شتآ  هب  ارم  یهاوخیم  تفگ : وا  درک و  بیقعت  ار  وا  شیـالوم  تخادـنا . بآ 

زا درم  تسوت . تعاطا  ادـخ و  تیـصعم  زا  رتهب  وت  ینامرفان  ادـخ و  تعاطا  تفگ : نکن . ینامرفان  تفگ : شیالوم  یهد ؟ رارق  هلآو  هیلع 
. ریگب ار  هزیاج  فصن  شکب و  ار  رسپ  ود  نیا  تفگ : دناوخ و  ار  شرسپ  تخیرگ . دهاوخ  وا  هک  تفایرد  شمالغ  لاح 

وا یشکیم ؟ ار  ام  یهانگ  مرج و  هچ  هب  داد ؟ یهاوخ  هچ  ار  ادخ  لوسر  باوج  تمایق  زور  دنتفگ : ود  نآ  هک  دنک  نینچ  تساوخ  مه  وا 
! ردـپ يا  تفگ : تخادـنا و  بآ  هب  ار  دوخ  مه  درمریپ  دـنزرف  ربماـیپ . يوـمع  رـسپ  رفعج  لـسن  زا  دـنتفگ  دـیتسه ؟ هک  امـش  رگم  تفگ :
. نکن ینامرفان  مرـسپ  تفگ : نک . اهر  ار  اـهنیا  سرتب و  ادـخ  زا  یهد ؟ رارق  ممـصخ  ار  دـمحم  ینازوسب و  منهج  شتآ  هب  ارم  یهاوخیم 

فیسلا لوانت  دبعلا  هابأ  امک  کلذ  یبأ  هنبا  نأ  خیـشلا  رظن  املف  تسوت . تعاطا  ادخ و  تیـصعم  زا  رتهب  وت  ینامرفان  ادخ و  تعاطا  تفگ 
ناک نإف  انیف ! هَّللا  قتا  خیـش ! ای  هل : الاقف  ةایحلا  نم  اسیأ  کلذ  ارظن  اـملف  نیمـالغلاب  قلطنا  مث  ياوس  دـحأ  اذـه  یلی  ـال  هَّللاو  لاـق : هدـیب و 

ینکل ۀحاحلل و  امکلتقأ  هَّللاوف ال  ارثکت ! ال  لاق : اننمث  فوتـسا  انعبف و  ۀیدوبعلاب  کل  رقن  قوسلا و  یلإ  انلمحاف  ۀـجاحلا  انلتق  یلع  کلمحت 
نأ هَّللاب  کتلأس  رغـصألا : لاقف  تارفلاب  هندـب  یمر  ربکألا و  قنع  برـض  فیـسلا و  زه  مث  دـمحم ؟ تیب  لـهأل  اـمکیبأل و  اـضغب  اـمکلتقأ 

. ّبحا اذکه  لاق : کلذ ؟ کعفنی  ام  و  لاق : کل . ادب  ام  لعفا  مث  ۀعاس  یخأ  مدب  غرمتأ  ینکرتت 
ندـب ناک  تارفلا و  یلإ  هندـبب  یمر  افقلا و  نم  هحبذ  هافق و  یلع  فیـسلا  عضوف  مقی  ملف  مق ! هل : لاـق  مث  ۀـعاس  میهاربإ  هیخأ  مدـب  غرمتف 

ءاملا و یف  ایَـسر  همزتلا و  هیخأ و  دـب  قنتعا  یتح  اقـش  ءاملا  قشی  اعجار  لوألا  ندـب  لبقأ  یناثلا  فذـق  املف  تارفلا  هجو  یلع  ًایفاط  لّوـألا 
. ۀمایقلا موی  هنم  انقح  فوتساف  ملاظلا  اذه  انب  لعف  ام  يرت  ملعت و  انبر ! ای  لوقی : امهنم  ءاملا  یف  امهنیب  نم  اتوص  خیشلا  عمس 

ود نآ  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  مدوخ  تفگ : تفرگ و  ار  ریشمش  دندرک ، يراددوخ  ود  نآ  نتـشک  زا  شدنزرف  مالغ و  دید  هک  درم  ریپ 
فارتعا مه  ام  شورفب  هدـنب  ناونع  هب  ربب و  رازاب  هب  ار  ام  ینکیم ، نینچ  لوپ  رطاـخ  هب  رگا  دـنتفگ : درم  هب  دـندید  مشچ  هب  ار  گرم  هک 

یلـصدمحم نادناخ  اب  ناتردپ و  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  ار  امـش  متـسین و  دنمزاین  نم  دینزن ، فرح  دایز  تفگ : میتسه . وت  هدنب  هک  مینکیم 
. مشکیم هلآو  هیلع  هللا 

مدارب نوخ  رد  يردق  راذگب  تفگ : رتکچوک  ردارب  تخادنا . تارف  هب  ار  شندب  دز و  ار  رتگرزب  ردارب  ندرگ  دیشک و  ریـشمش  درمریپ 
درک روهطوغ  ردارب  نوخ  هب  ار  دوخ  يردق  هاگ  نآ  مراد . تسود  تفگ : دراد . ياهدیاف  هچ  تفگ : نکب . یهاوخیم  هچ  ره  سپـس  متلغب 

ار شندب  دیرب و  ار  شرس  افق  زا  تشاذگ و  وا  ندرگ  رب  تشپ  زا  ار  شریـشمش  درم  دشن و  دنلب  وا  وش . دنلب  تفگ : وا  هب  درمریپ  سپـس  و 
دیسر یمود  ندب  هب  ات  تفاکش  ار  بآ  یلوا  ندب  تخادنا ، ار  یمود  ندب  ات  تشگیم  تارف  بآ  يور  لوا  ردارب  ندب  تخادنا . تارف  هب 

نیا هک  يدید  ایادخ  دنتفگیم : هک  دینش  بآ  رد  اهنآ  ندب  زا  ییادص  درمریپ  دنتفرگ . رارق  بآ  رد  ندب  ود  دیشک و  شوغآ  هب  ار  نآ  و 
. ناتسب وا  زا  تمایق  زور  رد  ار  ام  قح  سپ  درک ، هچ  ام  اب  ملاظ 

لجرلا و ۀیحل  یلع  ضبق  نیسأرلا  یلإ  هَّللادیبع  رظن  املف  دایز  نبا  هَّللادیبع  امهب  یتأ  یتح  هسرف  بکر  نیـسأرلا و  لمح  هفیـس و  دمغأ  ّمث 
ول هل : لاقف  امهمحرت ؟ مل  مل  کحیو ! هل : لاقف  انبابـش  محرا  هَّللا و  ّقتا  خیـش ! ای  یل : الاق  لاق : نامالغلا ؟ کل  لاق  ام  هَّللاب  کتلأس  هل : لاـق 

! ردان ای  لاقف : ًاردان  یمـسی  هل  دوسأ  مالغب  اعد  مث  مویلا  کمحرأل  ینإـف  اـمهمحرت ؟ مل  تنک  اـمل  هَّللادـیبع : لاـقف  اـمهتلتق . اـم  اـمهتمحر 
یتلا مهرد  فالآ  ةرـشع  يدـنع  کل  هبلـس و  کل  هقنع و  برـضاف  هیف  نیمالغلا  لتق  يذـلا  عضوملا  یلإ  هب  قلطناـف  خیـشلا  اذـه  کـنود 

! معن لاق : یلتق ؟ نم  کل  ّدـبال  ردان ! ای  خیـشلا : لاقف  نیمالغلا  هیف  لتق  يذـلا  عضوملا  یلإ  هب  قلطنا  هیفتک و  ردان  ّدـشف  ّرح . تنأ  اهتزجأ و 
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هَّللادـیبع رمأف  طشلا  یلا  هب  یمر  هلبقی و  ملف  ءاملا  یلإ  هتفیجب  یمر  هقنع و  برـض  ّمث  ال ! لاـق : تیطعا ؟ اـم  فعـض  ینم  لـبقت  ـالفأ  لاـق :
. قرحاف هقرحب 

داتفا اهرـس  نآ  هب  دایز  نبا  هاگن  نوچ  دمآ . دایز  نبا  شیپ  ات  دش  راوس  بسا  رب  تشادرب و  ار  اهرـس  درک و  فالغ  ار  شریـشمش  درم  ریپ 
نبا نک . محر  ام  یناوج  هب  سرتب و  ادخ  زا  دنتفگ  اهنآ  تفگ : دنتـساوخ ؟ هچ  وت  زا  اهنآ  وگب  تسار  تفگ : تفرگ و  ار  درم  نآ  شیر 
نانآ هب  هک  لاح  تفگ : دایز  نبا  مشکب . ار  نانآ  متسناوتیمن  منک  محر  متـساوخیم  رگا  تفگ : يدرکن ؟ محر  نانآ  هب  ارچ  تفگ : دایز 
ییاج هب  ار  درمریپ  نیا  تفگ : وا  هب  دـناوخ و  تشاد  مان  ردان  هک  یهایـس  مـالغ  هاـگ  نآ  درک . مهاوخن  محر  وت  هب  مه  نم  يدرکن  محّرت 

. یتسه دازآ  وت  مهدیم و  وت  هب  زین  دوب  اهنآ  هزیاج  هک  یمهرد  رازه  هد  رادرب . ار  شلیاـسو  نزب و  ار  شندرگ  ربب و  هتـشک  ار  ود  نآ  هک 
تشک و ار  وا  هن و  تفگ : مهدـب ، وـت  هب  ار  لوـپ  نآ  ربارب  ود  مرـضاح  نم  تفگ : درم  ریپ  درب . لـحم  ناـمه  هب  تسب و  ار  وا  فـتک  رداـن 

. دننازوسب ار  دسج  نآ  داد  روتسد  دایز  نبا  دروآ . لحاس  هب  تفریذپن و  ار  وا  ندب  بآ  تخادنا . بآ  هب  ار  شدسج 
. لوسرلا هب  ربخأ  دق  اذه و  لثم  زوجی  نیسحلا و  لتقب  ترهظ  یتلا  تایآلا  نم  هلاثمأ  اذهف و 

وبأ انربخأ  دمحم  نب  لیعامـسإ  خیـشلا  انربخأ  ینرقلا  دمحأ  نب  روصنم  رـصن  وبأ  انربخأ  لاق : اذـه  ۀـمئألا  دـجم  نع  دانـسإلا  اذـهب  و  - 28
ۀبعشانربخأ لیوطلا  دیمح  نب  میهاربإ  انثدح  ۀنالف  وبأ  انثدح  دادغبب  یضاقلا  لماک  نبا  انثدح  يدحاولا  دمحأ  نب  یلع  وه  رسفملا  نسحلا 

هقح ریغب  اروفصع  حبذ  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنأ  رمع : نب  هَّللادبع  نع  سابع  نبا  یلوم  بیهـص  نع  رانید  نب  ورمع  نع 
. ۀمایقلا موی  هنع  هَّللا  هلأس 

. ۀعفنم ینحبذی  مل  اثبع و  ینحبذ  اذه  ّنإ  ّبر  ای  لاقف : هنم  ۀمایقلا  موی  یلاعت  هَّللا  یلا  ّجض  قح  ریغب  اروفصع  حبذ  نم  يرخا : ۀیاور  یف  و 
وه هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ۀناحیر  لتق  نمل  فیکف  انمؤم ؟ لتق  نمل  فیکف  قح  ریغب  اروفـصع  حبذ  نمل  اذـه  ۀّـمئألا : دـجم  لاق 

؟ نیسحلا
ادخ لوسر  تسا و  نکمم  نآ  دننام  دش و  راکشآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  تسا  یتازجعم  زا  نآ  دننام  ناتـساد و  نیا 

(223 .) تسا هداد  ربخ  نآ  هب  مه 
دهاوخ تساوخزاب  وا  زا  تمایق  رد  ادـخ  دـشکب ، لیلدیب  ار  یکـشجنگ  یـسک  رگا  هک  هدرک  لقن  ربماـیپ  زا  باـطخ  نب  رمع  نب  هَّللادـبع 

هدافتـسا يارب  هن  تشک  ارم  حـیرفت  يارب  وا  هک  درک  دـهاوخ  تیاکـش  ادـخ  هب  تماـیق  رد  کـشجنگ  هـک  تـسه  رگید  تـیاور  رد  درک .
نآ هب  دسر  هچ  دشکب ؟ ار  ینمؤم  هک  نآ  هب  دسر  هچ  دشکب . لیلد  یب  ار  یکـشجنگ  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  هتفگ  همئالادجم  تسرد .

! دشکب ار  هَّللا  لوسر  هناحیر  هک 
دحأ رحی  مل  کلذ و  یلع  دحأ  رـسجی  ملف  هحلـصی  هروقی و  نم  بلط  هَّللادیبع  یلإ  نیـسحلا  سأرب  ءیج  امل  و  لاق : ثیدـحلا . یلإ  اندـع 
یلعی ابا  ینکی  بتاک  دـیفح  اذـه  قراطل  و  هراد . بابب  هبـصنف  هرّوق  هحلـصأف و  هب  ماق  کلذ و  یلإ  هباجأف  كرابملا  نب  قراط  ماقف  ًاـباوج 

: لاق کلذب و  هل  ضرعف  يودعلا  هاجه 
نکل  باعت و  هَّللا ال  ۀمعن 

ماوقأ  یلع  تحبقتسا  امبر 
یلعی  یبأ  هجوب  ینغلا  قیلی  ال 

مالسإلا  ۀجهب  رون  و ال 
نوذربلا  ۀمامعلا و  بوثلا و  خسو 

مالغلا  افقلا و  هجولا و  و 
اوبیصتف هتاود  اومست  ال 
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مالقألا  یف  نیسحلا  ءامد  نم 
دجسملا لخد  جرخ و  مث  مظعألا  دجسملا  یف  مهعمجف  سانلا  یف  يدان  کلذ  هل  لمک  امل  و  لاق :

درکن و تأرج  راک  نیا  رب  یسک  ( 224 .) دنک حالصا  ریوقت و  ار  نآ  یسک  تفگ : دندروآ  هَّللادیبع  يارب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  رـس  نوچ 
قراط نیا  ( 225 .) تخیوآ شاهناخ  ِرد  هب  ار  رـس  سپـس  درک و  مادـقا  راک  نیا  هب  تساخرب و  هک  كرابم  نب  قراـط  رگم  دـشن  مدـقشیپ 

: تسا هدرک  وجه  نینچ  ار  وا  يودع  مان  هب  یصخش  دوب . یلعیوبا  شاهینک  تشاد و  تباتک  تمس  هک  دراد  ياهون 
همامع سابل و  یناملسم . رون  هن  دیآیم و  یلعیوبا  هب  تورث  هن  دیامنیم . تشز  اههورگ  یخرب  يارب  یلو  تسین ، رادرب  بیع  یهلا  تمعن  »

«. دیوشیم راچد  مالسلا  هیلعنیسح  نوخ  هب  هک  دینزن  تسد  وا  تاود  هب  دنفیثک . شمالغ  تشپ و  تروص و  بکرم و  و 

فیفع نب  هَّللا  دبع 

ینثأ هَّللا و  دمحف  ربنملا  دعـص  درک و  عمج  هفوک  گرزب  دجـسم  رد  ار  مدرم  دایز  نب  هَّللادیبع  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دـعب 
. باذکلا نب  باذکلا  لتق  هعایشأ و  نینمؤملا و  ریمأ  رصن  هلهأ و  قحلا و  رهظأ  يذلا  هَّلل  دمحلا  لاق : نأ  همالک  ضعب  نم  ناکف  هیلع 

مهرایخ و ۀعیـشلا و  ءاسؤر  نم  ناک  ۀبلاو و  ینب  دحأ  يرماعلا  مث  يدزألا  فیفع  نب  هَّللادـبع  هیلإ  بثو  یتح  ائیـش  اذـه  یلع  داز  امف  لاق :
فرـصنی مث  لیللا  یلإ  هیف  یلـصی  مظعألا  دجـسملا  قرافی  داکی  ناک ال  نیفـص و  موی  يرخالا  لمجلا و  موی  يرـسیلا  هنیع  تبهذ  دق  ناک 

ای هوبأ  کلمعتـسا و  نم  كوبأ و  تنأ و  باذکلا  نبا  باذـکلا و  ّنإ  ۀـناجرم ! نبای  لاق : هیلإ و  بثو  دایز  نبا  ۀـلاقم  عمـس  املف  هلزنم  یلإ 
: لاقف ملکتملا ؟ نم  لاق : دایز و  نب  هَّللادیبع  بضغف  نیملـسملا ؟ ربانم  یلع  مالکلا  اذهب  نوملکتتو  نییبنلا  ءانبأ  نولتقتأ  هلوسر ! هَّللاودع و 
! هاثوغا و  مالـسإلا ؟ نید  یلع  کنأ  معزت  هباتک و  یف  سجرلا  مهنع  هَّللا  بهذأ  دـق  نیذـلا  ةرهاطلا  ۀـیرذلا  لتقتأ  هَّللاودـع ! ای  ملکتملا  انأ 

دایز نبا  بضغ  دادزاف  نیملاعلا ؟ بر  هَّللا  لوسر  ناسل  یلع  نیعللا  نب  نیعللا  ۀـیغاطلا  اذـه  نم  اومقتنیل  راصنألا  نیرجاـهملا و  دـالوأ  نیأ 
هوذخأف ةزوالجلا  هیلإ  بثوف  هب  یلع  لاقف : هجادوأ . تخفتنا  یتح 

شناراداوه و  دیزی )  ) نینمؤملاریما درک و  راکشآ  ار  قح  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : نینچ  ادخ  شیاتـس  دمح و  زا  دعب  تفر و  ربنم  رب  و 
. تشک ار  وگغورد  رسپ  يوگغورد  دومن و  زوریپ  ار 

مـشچ لمج  گنج  رد  دوب و  هعیـش  نابوخ  ناگرزب و  زا  وا  تساخرب . هبلاو  ینب  هفیاط  زا  يرماع  يدْزا  فیفع  نب  هَّللادـبع  ماگنه ، نیا  رد 
شاهناخ هب  دعب  دناوخیم و  زامن  بش  ات  دربیم . رس  هب  دجـسم  رد  هتـسویپ  دوب . هداد  تسد  زا  ار  شپچ  مشچ  نیفـص  گنج  رد  تسار و 

يا دندرک . مکاح  ار  امش  هک  یناسک  دیتسه و  تردپ  وت و  وگغورد ، رـسپ  يوگغورد  هناجرم ! دنزرف  يا  تفگ : تساخرب و  وا  تفریم .
وت تفگ : دش و  ینابصع  دایز  نبا  دیناریم !؟ نخـس  ناناملـسم  ربنم  رب  هنوگ  نیا  دیـشکیم و  ار  ناربمایپ  نادنزرف  لوسر ! ادخ و  نمـشد 
رد ادـخ  هک  یکاپ  هیرذ  ایآ  ادـخ ! نمـشد  يا  میوگیم ، نخـس  هک  منم  تفگ : دـنک -  یفرعم  ار  دوخ  هک  نآ  نودـب  هَّللادـبع -  یتسیک ؟
زا ات  دنیاجک  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  مدرم ! ياو  یناملسم ؟ ینکیم  نامگ  یشکیم و  هتـشاد ، رود  يدیلپ  هنوگره  زا  ار  نانآ  شنآرق 

رتشیب دایز  نبا  تسا . هدـناوخ  نوعلم  دـنزرف  نوعلم  ار  وا  ناهج ، راگدرورپ  هداتـسرف  هک  تسا  یـسک  نیا  دـنریگب ؟ ماـقتنا  رگناـیغط  نیا 
نب نمحرلا  دبع  ناک  و  روربم ! ای  دزألا ؟ راعشب  يدانف  دنتفرگ  ار  وا  نادالج  دیروایب . ار  وا  تفگ : و  درک . مرو  شیاهگر  دش و  ینابصع 
هیلإ تبثوف  دزألا  نم  لتاقم  ۀئامعبـس  ذئموی  ۀفوکلا  رـضاح  و  کموق . تکلهأ  اهتکلهأ و  کسفن ! حیو  لاقفدجـسملا : یف  يدزألا  فنخم 

ام متیأرأ  لاقف : سانلا  فارشأ  هیلع  تلخد  رصقلا و  لخد  ربنملا و  نع  دایز  نبا  لزن  هلزنم و  یلإ  هب  اوقلطنا  مهنم و  هوعزتناف  دزألا  نم  ۀیتف 
. كدی نم  هوذقنتسا  نیذلا  مهف  مهتاداسب  كدی  دشف  دزألا  کلذ  لعف  امنإ  ریمألا  هَّللا  حلصأ  انیأر  اولاق : موقلا ؟ ءالؤه  عنص 

وأ يدـی  نم  متجرخ  لاق ال  مهـسبحف و  دزألا  فارـشأ  نم  ۀـعامج  ذـخأ  هذـخأف و  يدزألا  فنخم  نب  نمحرلا  دـبع  یلا  هَّللادـیبع  لسرأف 
: مهل لاقف  هباحـصأ  نم  ۀعامج  یعبر و  نب  ثبـش  ثعـشألا و  نب  دمحم  يدـیبزلا و  جاجحلا  نب  ورمعب  اعد  مث  فیفع  نب  هَّللادـبعب  ینوتأت 
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اوعمتجاف کلذ  دزألا  غلب  فیفع و  نب  هَّللادبع  نودیری  اوقلطناف  هب . ینوتأف  هینیع  یمعأ  امک  هبلق  هَّللا  یمعأ  يذلا  یمعألا  اذـه  یلإ  اوبهذا 
مهبحاص اوعنمیل  نمیلا  نم  لئابق  مهیلإ  تمضنا  و 

ار تاهلیبق  دوخ و  وت ! رب  ياو  تفگ : دوب  دجـسم  رد  هک  يدزَا  فنخم  نب  نمحّرلادبع  درک . ادـص  روربم » ای   » زمر اب  ار  دْزا  هلیبق  ًاروف  وا  و 
تـسد زا  ار  هَّللادبع  دنتـسج و  هلیبق  نیا  ناناوج  زا  ياهدـع  دـندوب . دْزا  هلیبق  زا  هفوک ، نایوجگنج  زا  رفن  هرود 700  نآ  رد  يدرک . دوباـن 
ياسؤر تفر . شرـصق  هب  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دـید -  نینچ  ار  عاضوا  هک  داـیز -  نبا  دـندرب . شلزنم  هب  ار  وا  دـنتفرگ و  هَّللادـیبع  دارفا 

تحت ار  هلیبق  نیا  ناگرزب  دوب . دْزا  راک  نیا  دـنتفگ : فارـشا  دـندرک . نینچ  هدـع  نیا  ارچ  هک  درک  ضارتعا  وا  دـنتفر و  وا  لاـبند  لـیابق ،
. دنداد تاجن  ار  هَّللادبع  هک  دندوب  اهنآ  نوچ  هد ، رارق  راشف 

ای تفگ : نانآ  هب  دنتخادنا . نادنز  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  هلیبق  نیا  ناگرزب  زا  یهورگ  يدْزا و  فنخم  نب  نمحّرلادبع  ات  داتسرف  دایز  نبا 
زا يدادعت  یعبر و  نب  ثبش  ثعشا و  نب  دمحم  يدیبز و  جاجح  نب  ورمع  سپس  دیروآیم . میارب  ار  فیفع  نب  هَّللادبع  ای  دینامیم  اجنیا 

دنتفر و نانآ  شدیروایب . اجنیا  هدرک و  روک  شمـشچ  دننام  ار  شلد  ادخ  هک  دیورب  روک  نیا  لابند  تفگ : نانآ  هب  تساوخ و  ار  شدارفا 
عمجف دایز  نبا  کلذ  غلبف  دننک . عافد  ناشهلیبق  مه  زا  ات  دندش  هارمه  نانآ  اب  مه  ینمی  لیابق  رگید  دندش . عمج  هدـش و  علطم  مه  نایدْزا 

غلب ًادـیدش و  ًالاتق  اولتتقاف  نمیلا  مهنم  تند  رـضم و  لئابق  تلبقأف  موقلا  لـتاقی  نأ  هرمأ  ثعـشألا و  نب  دـمحم  یلإ  مهمـض  رـضم و  لـئابق 
نب ثبـش  هیلإ  ثعب  مهعم و  نمیلا  عامتجاب  هربخی  جاجحلا  نب  ورمع  هیلإ  لسرأف  مهفعـضی  مهبنؤی و  هباحـصأ  یلإ  لسرأف  دایز  نبا  کـلذ 

. لجعت الف  ماجآلا  دوسا  یلإ  انتثعب  کنإ  ریمألا ! اهیأ  یعبر :
. فیفع نب  هَّللادبع  راد  یلإ  موقلا  لصو  برعلا و  نم  ۀعامج  تلتق  یتح  موقلا  لاتتقا  دتشا  و  لاق :

. رذحت ثیح  نم  موقلا  كاتأ  یتبأ  ای  هتنبا : تحاصف  هیلع  اومحتقا  بابلا و  اورسکف 
: لوقی وه  هسفن و  نع  ّبذی  لعجف  فیسلا  هتلوانف  یفیس  ینیلوان  ۀینب ! ای  کیلع  ال  لاقف :

رهاطلا فیفع  لضفلا  يذ  نبا  انأ 
رماع نبا  انأ  یخیش و  فیفع 

رساح مکعمج و  نم  عراد  مک 
رواغم هتلّدج  لطب  و 

هلامـش هنیمی و  نم  هیلع  نورودی  موقلا  لعج  ةرربلا و  ةرتعلا  یلتاق  ةرجفلا  ءالؤه  کیدی  نیب  لتاقاف  ًالجر  تنک  ینتیل  لوقت : هتنبا  تلعج  و 
هفیسب هسفن  نع  ّبذی  وه  هئارو و  و 

دایز نبا  داد و  خر  لیابق  نایم  یتخس  گنج  داد . دربن  روتسد  درک و  ثعـشا  نب  دمحم  هارمه  ار  يرـضم  لیابق  تفای ، ربخ  دایز  نبا  نوچ 
داد مایپ  وا  هب  مه  یعبر  نب  ثبـش  دناهدش و  عمج  ینمی  لیابق  هک  داد  ربخ  دایز  نبا  هب  جاجح  نب  ورمع  داتـسرفیم . ورین  شناتـسود  يارب 

. نکم باتش  ياهداتسرف ، هشیب  ناریش  گنج  هب  ار  ام  ریما ! يا  هک 
رتخد دندرک . هلمح  وا  رب  دنتـسکش و  ار  هناخ  ِرد  دندیـسر . فیفع  نبا  هناخ  ِرد  هب  هک  نآ  ات  دندش  هتـشک  یتعامج  تفای و  تدش  گنج 

. دندمآ يدوب  نازیرگ  اهنآ  زا  هک  یناسک  ردپ ! يا  دیشک : دایرف  هَّللادبع 
اب ناسنا  رـسپ  نم  : » دناوخیم زجر  درکیم و  عافد  دوخ  زا  هَّللادبع  داد و  وا  هب  ار  ریـشمش  رتخد ، هدـب . ار  مریـشمش  سرتن و  مرتخد  تفگ :

«. منزیم نیمز  رب  ار  امش  عاجش  هرز و  یب  نت و  هب  هرز  متسه . رماع  رسپ  فیفع و  نمادکاپ ، تلیضف و 
، رـس تشپ  تسار و  پچ و  زا  نانآ  مدیگنجیم . كاپ  ِترتع  نالتاق  ناراکدـب و  نیا  اب  تربارب  رد  مدوب و  درم  شاک  تفگیم : شرتخد 

نم یتبأ  ای  كوءاج  هتنبا : تلاق  ۀهج  نم  هوءاج  املک  هیلع  مدقی  دحأ  سیلف  درکیم  عافد  دوخ  زا  ریشمش  اب  وا  دندزیم و  رود  ار  هَّللادبع 
عفادی هَّللادبع  لعج  هب و  نیعتسی  رـصان  هل  سیل  یبأب و  طاحی  هالذا ! و  هتنبا : تلاقف  هب  اوطاحأ  ۀیحان و  لک  نم  هیلع  اورثاکت  یتحاذک  ۀهج 
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: لوقی و 
يرصب  نع  یل  فشکی  ول  هَّللاو 

يردصم  يدروم و  مکیلع  قاض 
فیفع نب  هَّللادبع  هَّللاو  اوذخأ  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإ  هَّللا :  لوسر  بحاص  يدزألا  هَّللادبع  نب  بدـنج  لاقف  هوذـخأ  یتح  هب  اولاز  ام  و 

. تیبلا يرصب  نع  یل  فشکی  ول  هَّللاو  دّدری : فیفع  نبا  امهب و  قلطنا  ًاضیأ و  ذخاف  هنود  نم  لتاقی  لعج  ماقف و  هدعب . شیعلا  هَّللا  حبقف 
تیبلا يرـصب  نع  فشکی  ول  هَّللاو  ینازخأ  اذامب  هَّللاودع ! ای  فیفع : نبا  لاقف  كازخأ  يذلا  هَّلل  دـمحلا  هل : لاق  هَّللادـیبع  یلع  لخدا  املف 

هَّللا دسفأ  مأ  حلـصأ  ءاسأ و  مأ  نسحأ  نامثع ؟ تنأ و  ام  جالع ! ینب  دبع  ای  ۀیمـس ! نبای  ۀـناجرم ! نبای  لاقف : نامثع ؟ یف  لوقت  ام  هل : لاقف 
. هیبأ دیزی و  نع  کیبأ و  نع  کنع و  ینلس  نکل  قحلا و  لدعلاب و  مهنیب  یضقی  هقلخ  یلو 

وا رب  فرط  ره  زا  یعمج  هتـسد  هک  نآ  ات  دادیم  ارگ  شرتخد  دندروآیم . موجه  وا  هب  وس  ره  زا  تشادـن . ندـمآ  شیپ  تأرج  یـسک  و 
نانچمه هَّللادبع  درادن . يروای  دناهدرک و  هرـصاحم  ار  مردپ  میدش ، هراچیب  هک  دز  دایرف  رتخد  دـندرک . هرـصاحم  ار  وا  دـندش و  روهلمح 

«. مدنبیم امش  رب  ار  روبع  هار  دنیبب  ممشچ  رگا  : » تفگیم دیگنجیم و 
ار فیفع  نب  هَّللادبع  نوعجار ، هیلا  انا  هَّلل و  انا  : » تفگ ادخ  لوسر  یباحص  يدْزا  هَّللادبع  نب  بدنج  دندرک . ریگتـسد  ار  هَّللادبع  ماجنارس 

درکیم رارکت  ار  دوخ  زجر  فیفع  نبا  دنتفرگ . مه  ار  وا  درک و  ندیگنج  هب  عورـش  مه  بدنج  درادن .» انعم  وا  زا  سپ  یگدـنز  دـنتفرگ .
... دنیبب ممشچ  رگا  هک 

نبا درک . رارکت  ار  دوخ  زجر  سپس  تسین . یّتلذ  تفگ : هَّللادبع  درک . لیلذ  ار  وت  هک  ادخ  رکـش  تفگ : دندرب ، دایز  نبا  شیپ  ار  وا  یتقو 
ياهراک دب ، ای  دوب  بوخ  يراد ؟ نامثع  هب  راک  هچ  وت  هیمـس ! رـسپ  يا  هناجرم ! رـسپ  يا  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  نامثع  هرابرد  تفگ : دایز 
تردـپ تدوخ و  زا  یهاوخیم  رگا  درک . دـهاوخ  مکح  قح  لدـع و  هب  اهنآ  نیب  تسا و  ناگدـنب  یلو  ادـخ  درک ، داسف  اـی  درک  بوخ 

. سرپب شردپ  دیزی و  زا  سرپب .
لبق ةداهـشلا  ینقزری  نأ  هَّللا  لأسأ  تنک  نیملاعلا  بر  هَّلل  دمحلا  فیفع : نبا  لاقف  توملا  قوذـت  وأ  ءیـش  نع  کتلأس  ال  دایز : نبا  لاقف 

ةداهشلا نم  تسیأ  يرصب  بهذ  امل  هیلإ و  مهضغبأ  مهرشأ و  هقلخ و  نعلأ  يدی  یلع  ةداهشلا  لعجی  نأ  هتلأس  ۀناجرم و  کما  كدلت  نأ 
تبرـضف و هقنع  اوبرـضا  هَّللادیبع : لاقف  یئاعد . میدق  یف  یل  هنم  ۀباجتـسالا  ینفرع  اهنم و  سأیلا  دـعب  اهینقزر  يذـلا  هَّلل  دـمحلاف  نالا  امأ 

. بلص
ًایلو و هل  تلز  معن و ال  لاق : نیفـص ؟ موی  بلاط  یبأ  نب  یلع  بحاص  تسلأ  هَّللاودـع ! ای  هل : لاقف  هَّللادـبع  نب  بدـنجب  داـیز  نبا  اـعد  ّمث 

کمدـب هَّللا  یلإ  برقتأس  ینإ  امأ  هل : دایز  نبا  لاقف  کیدـی  نیب  هنم  لصنتأ  کلذ و  یف  رذـتعأ  کیلإ و ال  کلذ  نم  أربأ  ـال  ًاودـع  مکل 
هَّللا ینمرکی  نأ  هرکأ  اـم  هلقأ و  اـّلإ  يرمع  نم  قـبی  مل  ینإـف  دـعب  هنم و  كدـعابی  هنکل  هَّللا و  یلإ  یمد  کـبرقی  اـم  هَّللاو  بدـنج : لاـقف 

. هلیبس یلخ  جرخاف و  هلقع  بهذ  فرخ و  دق  خیش  هناف  ینع  هوجرخا  لاقف : کناوهب 
ار وت  هناـجرم  هک  نیا  زا  شیپ  هَّلل ، دـمحلا  تفگ : فیفع  نبا  تشک . مهاوخ  ار  وـت  مسرپـب  وـت  زا  يزیچ  هک  نیا  زا  شیپ  تفگ : داـیز  نبا 

ممشچ یتقو  دهد . رارق  اهناسنا  نیرتدب  تسد  هب  ار  متداهش  هک  مدوب  هتساوخ  وا  زا  دنک و  مبیصن  ار  تداهش  متساوخیم  ادخ  زا  دروایب ،
تباـجا ار  ماهتـشذگ  ياـعد  درک و  يزور  نم  هب  ار  نآ  هک  منکیم  رکـش  ار  ادـخ  نونکا  اـما  مدـش ، دـیمون  تداهـش  زا  مداد  تسد  زا  ار 

(226 .) دنتخیوآ راد  هب  ار  شدسج  دندرک و  نینچ  دننزب و  ار  وا  ندرگ  داد  روتسد  هَّللادیبع  دومرف .
بلاطیبا نب  یلع  رای  هارمه و  نیفـص  گنج  رد  وت  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  هَّللادبع  نب  بدـنج  دایز ، نبا  نآ  زا  سپ 

هیلعیلع زا  مهاوخیمن و  رذـع  یـسک  زا  مدرگیمن و  رب  هدـیقع  نیا  زا  میاهامـش . نمـشد  وا و  تسود  مه  نوـنکا  ارچ ، تفگ : يدوـبن ؟
نوخ نتخیر  : تفگ بدنج  تسج ! مهاوخ  برقت  ادخ  هب  وت ، نتـشک  اب  نم  اما  تفگ : هَّللادـیبع  تفگ . مهاوخن  دـب  وت  روضح  رد  مالـسلا 
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تمارک وت  یتخبدب  هب  ارم  هک  مرادن  دب  هدنامن و  يزیچ  نم  رمع  زا  دنکیم . رود  وا  زا  ار  وت  هکلب  درک  دهاوخن  کیدزن  ادخ  هب  ار  وت  نم ،
(227 .) دش دازآ  هنوگ  نیا  دندرک و  نوریب  ار  وا  تسا . هتفر  شلقع  هدش و  ریپ  هک  دیرب  نوریب  ار  وا  تفگ : هَّللادیبع  دشخب .

اعد هتعیـش و  هتیب و  لهأ  هتوخإ و  سوؤر  نیـسحلا و  سأر  هاطعأف  یفعجلا  سیق  نب  رحز  دایز  نب  هَّللادیبع  اعد  مث  لاق : انثیدـح  یلإ  اندـع 
. دیزی یلإ  هعم  مهئاسن  عیمج  هتاوخأ و  هتامع و  لمح  هلمحف و  نیسحلا  نب  یلعب 

كرتلا و قاست  امک  لزنم  یلإ  لزنم  نم  دلب و  یلإ  دلب  نم  ءاطو  ریغب  لماحم  یلع  ماشلا  دـلب  یلإ  ۀـفوکلا  نم  هَّللا  لوسر  مرحب  موقلا  راسف 
. دایز نب  هَّللادیبع  باتک  هیلإ  عفد  هیلع و  ملسف  دیزی  یلع  لخد  یتح  قشمد  یلإ  نیسحلا  سأرب  سیق  نب  رحز  قبس  و  ملیّدلا .

هرصنب کیلع و  هَّللا  حتفب  نینمؤملا ! ریمأ  ای  رشبأ  رحز : لاقف  رحز ! ای  كدنع  ام  تاه  رحزل : لاق  مث  هیدی  نیب  هعـضو  باتکلا و  دیزی  ذخأف 
اوملستسی و نأ  مهانلأس  مهیلإ و  انرسف  هتعیـش  هتیب و  لهأ  هتوخإ و  نم  ًالجر  نینامث  نینثا و  یف  یلع  نب  نیـسحلا  انیلع  درو  دق  هنإف  كایإ 

. راهنلا یحضأ  نأ  یلإ  سمشلا  قورش  تقو  نم  مهانلتاقف  انیلع  اوبأف  هَّللادیبع  ریمألا  مکح  یلع  اولزنی 

دیزی خاک  رد 

لوا تمسق 

شباحصا هداوناخ و  ناردارب و  مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  رـس  تساوخ و  ار  یفعج  سیق  نب  رحز  دایز  نبا  نامدوخ . عوضوم  هب  میدرگرب 
مازعا دیزی  يوس  هب  شاهداوناخ  نانز  یمامت  نارهاوخ و  اههمع و  اب  ار  وا  تساوخ و  مه  ار  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  داد و  وا  هب  ار 

. درک
هفوک زا  لزنم  هب  لزنم  رهش و  هب  رهش  هدرک و  راوس  شوپور -  زادناریز و  نودب  ظافح -  یب  ياهلمحم  رب  ار  ربمایپ  مرح  یتموکح ، دارفا 
دراو قشمد  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رس  هارمه  رتدوز  سیق ، نب  رحز  دندربیم . ار  ملید  كرت و  ə ј Ơهکنانچ ا دندرب ؛ ماش  تمس  هب 

. داد وا  هب  ار  هَّللادیبع  همان  درک و  رادید  دیزی  اب  دش و 
هب مهدیم  تراـشب  ار  نینمؤـملاریما  تفگ : وا  هدـب ؟ شرازگ  تفگ : رحز  هب  دـناوخب  هـک  نآ  زا  شیپ  تـفرگ و  تـسد  هـب  ار  هماـن  دـیزی 

میتفر وا  تمس  هب  ام  دمآ . نایفوک )  ) ام يوس  هب  شنایعیـش  هداوناخ و  ناردارب و  زا  رفن  هارمه 82  یلع  نب  نیسح  یهلا . ترصن  يزوریپ و 
ات باتفآ  عولط  زا  گنج  میدیگنج . وا  اب  سپ  تفرن  راب  ریز  وا  دوش . میلست  دهد و  نت  هَّللادیبع  ریما  مکح  هب  میتفگ  و  میدیشک -  رکشل  - 

. دیشک لوط  تشاچ 
. رقـصلا نم  مامحلا  فاخی  امک  رفحلا  ماکآلاب و  انم  نوذولی  رزو و  ریغ  یلإ  نولقوتی  اولعج  لاجرلا  ماه  نم  اهذخآم  فویـسلا  تذخا  املف 

مهبایث ةدرجم و  ءارعلاب  مهداسجأ  کیتاهف  مهرخآ  یلع  انیتأ  یتح  لئاقلا  ةءاـفغاک  وأ  روزج  رزجک  ـالإ  ناـک  اـم  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  هَّللاوف 
. ناعبضلا بئذلا و  نابقعلا و  مخرلا و  مهراوز : حیرلا  مهیلع  یفست  سمشلا و  مهرهصت  ةرفعم  بارتلاب  مهدودخ  ۀلّمزم و  ءامدلاب 

یلإ راص  ول  هَّللاو  امأ  نیـسحلا  لتق  نودـب  مکتعاط  نم  یـضرأ  تنک  دـقل  اذـه ! ای  هَّللاو  لاق : یکب و  هسأر و  عفر  مث  ۀـعاس  دـیزی  قرطأـف 
: سلجملا یف  دیزی  دنع  ًاسلاج  ناک  مکحلا و  نبا  ناورم  وخأ  مکحلا  نب  نمحرلا  دبع  لاقف  ناجرم  نبا  هَّللا  حبق  نکل  هنع و  توفعل 

ۀبارق یندأ  فطلا  بنجب  ماهل 
لغولا  بسنلا  يذ  دبعلا  دایز  نبا  نم 

یصحلا  ددع  اهلسن  یسمأ  ۀیمس 
لسن  يذب  تسیل  هَّللا  لوسر  تنب  و 

روط نامه  دندرب ، هانپ  اهخاروس  نابایب و  تشد و  هب  دندرک و  رارف  هب  عورش  میدرک  فالغ  میتشادرب و  نانآ  ياهرس  زا  ار  اهریشمش  یتقو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3331 

http://www.ghaemiyeh.com


همه هک ) دیشکن  لوط  ینامز   ) هلولیق باوخ  هزادنا  هب  ای  دنفـسوگ  نتـشک  هزادنا  هب  دنگوس ! ادخ  هب  ( 228 .) دنکیم رارف  زاب  زا  رتوبک  هک 
ار ناـنآ  باـتفآ  تسا . هدـیلام  كاـخ  رب  ناـشاهتروص  هتـشغآ و  نوخ  هب  ناـشاهسابل  هنهرب و  ناـبایب  رد  ناـشداسجا  میتشک . ار  اـهنآ 

. تسا راتفک  گرگ و  ناروخشال و  ناغرم و  ناشرئاز )  ) ناشتاقالم دزویم . نانآ  رب  داب  دنازوسیم و 
نم شیپ  رگا  متشاد . لوبق  نیسح  نتشک  نودب  ار  امش  تعاطا  نم  ادخ  هب  درم ! يا  تفگ : سپس  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  يردق  دیزی ،

راعشا نیا  دوب و  دیزی  رانک  رد  ناورم  ردارب  مکح ، نب  نمحّرلادبع  دوب .) رصقم  وا  هک   ) هناجرم نبا  رب  گرم  مدیـشخبیم . ار  وا  دوب  هدمآ 
: دناوخ ار 

هب ور  گیر  لثم  هیمس  لسن  ( 229 .) تسا ییاعدا  شبسن  هک  دایز  نبا  زا  تسا  رتکیدزن  ام  هب  شایلیماف  دش  هدیرب  البرک  رد  هک  يرـس  »
«. درادن یلسن  ربمایپ  رتخد  تسا و  دیازت 

هتیطعأ ّالإ  ۀلصخ  ینلأس  امل  هبحاص  انأ  تنک  ول  هَّللاو  امأ  ۀمطاف  نبا  نیـسحلا  لثم  لتق  یلع  مدقأ  ذإ  ۀناجرم  نبا  هَّللا  نعلف  معن ! دیزی : لاقف 
. درم هل  نکی  مل  ارمأ  هَّللا  یضق  اذإ  نکل  يدلو و  ضعب  كالهب  ول  تعطتسا و  ام  لکب  فتحلا  هنع  تعفدل  اهایإ و 

سأرلاب یتا  ّمث  لاق : توکـسلا ؟ کعـسی  امأ  کلذ  لوقت  عضوملا  اذـه  یفأ  هَّللا ! ناحبـس  لاق : نمحرلا و  دـبع  یلإ  رظن  دـیزی  ّنأ  يور : و 
: دشنأ هیلإ و  رظنف  بهذ  نم  تسط  یف  دیزی  يدی  نیب  عضو  یتح 

ةّزعأ لاجر  نم  اماه  قلفن 
املظأ ّقعأ و  اوناک  مه  انیلع و 

نم ریخ  يدـج  دـیزی و  ما  نم  ریخ  یما  دـیزی و  بأ  نم  ریخ  یبأ  نإ  لوقی : یلع و  رخفی  ناک  اذـه  ّنإ  لاق : سلجملا و  لهأ  یلع  لبقأ  مث 
هلتق يذلا  وه  اذهف  دیزی  نم  ریخ  انأ  دیزی و  دج 

نیسح اب  نم  رگا  درک . مادقا  مالسلا  اهیلعهمطاف  دنزرف  نیسح  نوچ  یـسک  نتـشک  هب  هک  هناجرم  نبا  رب  گرم  تسا . تسرد  تفگ : دیزی 
هتـشک تمیق  هب  رگا  یتح  مدرکیم . رود  وا  زا  ار  گرم  متـسناوتیم  هک  اجنآ  اـت  مدادیم و  وا  هب  تشاد  ياهتـساوخ  ره  مدوبیم ، فرط 

. تسین نآ  زا  يزیرگ  دمآ ، یهلا  ياضق  یتقو  هک  درک  دوشیم  هچ  اّما  ( 230 .) دوب منادنزرف  یضعب  ندش 
یناوتیمن تسین ، اهفرح  نیا  تقو  الاح  تفگ : وا  هب  دـیزی  تفگ ، ار  رعـش  نآ  ناورم  نب  نمحّرلادـبع  یتقو  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور 

: دورس نینچ  نآ  هرابرد  دیزی  دنتشاذگ و  ییالط  یتشت  رد  دیزی  يوربور  ار  ماما  رس  يوش ؟ تکاس 
«. دندرک ملظ  دندیرب و  ام  زا  دنچ  ره  دندوب ، زیزع  ام  يارب  هک  میتفاکش  ار  ینادرم  رس  »

رتهب مّدج  شردام و  زا  رتهب  مردام  دیزی ، ردپ  زا  رتهب  مردپ  : » تفگیم درکیم و  راختفا  نم  رب  رس  نیا  بحاص  تفگ : نارضاح  هب  سپس 
یلع یبأل  هَّللا  یـضقف  هابأ  یبأ  ّجاح  دقلف  یبأ  نم  ریخ  هابا  ّنأب  هلوق : امأف  دش . شلتق  ثعاب  فرح  نیا  مدـیزی .» زا  رتهب  مدوخ  وا و  ّدـج  زا 
ّنأب هلوق : امأ  یما و  نم  ریخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  نإ  قدـص  دـقل  يرمعلف  دـیزی  ما  نم  ریخ  یما  نأب  هلوق : امأ  هیبأ و 

مهّللا ُِلق  أرقی : مل  هلعلف  ینم  ریخ  هنأب  هلوق : امأ  دمحم و  نم  ریخ  هنأب  لوقی : نأ  رخآلا  مویلا  هَّللاب و  نمؤی  دحأل  سیلف  يدج  نم  ریخ  هّدـج 
لعجف نارزیخ  بیـضقب  اعد  مث  ٌریِدَق . ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُریَْخلا  َكِدِیب  ُءاشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام 

. کحضملا نسح  هَّللادبع  وبأ  ناک  دقل  لوقی : وه  نیسحلا و  ایانث  هب  تکنی 
کبیضق ذخأ  دقل  ۀمطاف ؟ نب  نیسحلا  رغث  کبیضقب  تکنتأ  دیزی ! ای  کحیو  هل : لاق  ۀباحصلا و  نم  هریغ  وأ  یملسألا  ةزرب  وبأ  هیلع  لبقأف 

لهأ بابـش  ادیـس  امهنإ  لوقی : نسحلا و  هیخأ  ایانث  هایانث و  فشری  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تیأر  دقل  دهـشأ  هرغث  نم  اذخأم  اذـه 
اریصم تءآس  منهج و  هل  ّدعأ  هنعل و  امهلتاق و  هَّللا  لتق  ۀّنجلا 

نیا درک . هریچ  وا  ردپ  رب  ارم  ردپ  ادخ  دـندرک و  هرظانم  مه  اب  ام  ناردـپ  نوچ  تسین ) تسرد   ) تسا نم  ردـپ  زا  رتهب  شردـپ  هک  نیا  اّما 
چیه دوب و  نم  ّدـج  زا  رتهب  مه  وا  ّدـج  دوب ، رتهب  نم  ردام  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  نوچ  تسا  تسرد  دوب  مردام  زا  رتهب  شرداـم  هک 
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: تسا هدـمآ  نینچ  نآرق  رد  اریز  تسین ؛ تسرد  دـشاب  نم  زا  رتـهب  شدوخ  هک  نیا  اـّما  دوب . رتـهب  وا  دـج  زا  نم  ّدـج  دـیوگیمن : ینمؤم 
وت تسوت و  تسد  هب  يراـک  ره  یهدیمن و  یهاوخب  ار  هک  ره  یهدیم و  تموکح  یهاوخب  ار  هک  ره  یهدیم ؛ وت  ار  یهاـشداپ  ایادـخ  »

هَّللادبعوبا تفگیم : دزیم و  مالسلا  هیلعنیـسح  ياهنادند  هب  تساوخ و  ار  شایتسدبوچ  هاگ  نآ  ( 231 «.) يراد تردق  يراک  ره  رب 
! دوب هدنخ  شوخ  هچ 

مالسلا اهیلعهمطاف  دنزرف  نیـسح  ناهد  دیزی ! وت  رب  ياو  تفگ : دش و  دنلب  هباحـص  زا  رگید  یکی  ای  ( 232) یملسا هزربوبا  ماگنه ، نیا  رد 
: دومرفیم دیکمیم و  ار  مالسلا  امهیلعنسح  شردارب  نیـسح و  ولج  نادند  ادخ  لوسر  مدید  نم  هک  یلاح  رد  ینزیم  یتسد  بوچ  اب  ار 

تنأ امأ  تسا . یهاگیاج  دب  هک  دزاس  راومه  شیارب  ار  خزود  هار  دشکب و  دنک و  تنعل  ار  ناشلتاق  ادخ  دنتـشهب . ناناوج  ِگرزب  ود ، نآ 
جرخاف سلجملا  نم  هجارخإب  رمأ  دیزی و  بضغف  هعیفـش . دمحم  اذه و  ءیجی  کعیفـش و  دایز  نب  هَّللادیبع  ۀمایقلا و  موی  ءیجتف  دیزی ! ای 

وه لب  ةزرب  ابأ  سیل  هیلع  ّدر  يذلا  نإ  لیق : و  هَّللا . ءاش  نإ  دنسم  قیرط  نم  اهدرونس  يرعبزلا و  نبا  تایبأب  لّثمتی  هدعب  دیزی  لعج  ابحس و 
هَّللا لوسر  تیار  املاط  اـیانث  برـضتأ  دـیزی ! اـی  كدـی  هَّللا  عطق  دـیزیل : لاـق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  بحاـص  بدـنج  نب  ةرمس 
نم یتبحص  یل  ظفحت  کلیو  ةرمس : لاقف  کقنع . هَّللاو  تبرضل  هَّللا  لوسرل  کتبحص  الول  دیزی : هل  لاقف  نیتفـشلا ؟ نیتاه  مثلی  امهلبقی و 

. ۀنتف نوکت  نأ  تداک  ءاکبلاب و  سانلا  جضف  هتونب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نبال  ظفحت  هَّللا و ال  لوسر 
نیا زا  دـیزی  هلآو . هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تافـش  زا  نیـسح  درب و  یهاوخ  هرهب  دایز  نب  هَّللادـیبع  تعافـش  زا  تماـیق  زور  رد  وت  دـیزی ! يا 
نبا راعشا  ندناوخ  هب  عورش  دیزی  سپـس  دندرب . نوریب  دندناشک و  ار  وا  دننک . نوریب  سلجم  زا  ار  وا  داد  روتـسد  دش و  ینابـصع  نانخس 

. درک میهاوخ  لقن  شدنس  اب  ار  نآ  يدوز  هب  هک  درک  يرعبز 
هدیرب تتـسد  تفگ : دیزی  هب  دوب و  ربمایپ  یباحـص  بدنج ، نب  ةرمـس  هک  هزرب  وبا  هن  درک  ضارتعا  دیزی  هب  هک  یـسک  دـنیوگ  مه  یخرب 

: تفگ وا  هب  دیزی  دـیکمیم . ار  شیاهبل  دیـسوبیم و  ار  نآ  ربمایپ  هک  مدـید  اهراب  دوخ  نم  ینزیم و  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناهد  داب !
تبسن نیسح  يدنزرف  یلو  يریگیم  رظن  رد  ار  ربمایپ  اب  نم  یهارمه  وت ! رب  ياو  تفگ : هرمس  متشکیم . ار  وت  يدوبن  ربمایپ  یباحص  رگا 

(233 .) دوش بوشآ  دروخب و  مه  هب  سلجم  دوب  کیدزن  دندرک و  دنلب  هیرگ  هب  ادص  مدرم  يریگیم ؟ هدیدان  ار  ربمایپ  هب 
يدلاو ینربخأ  یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامـسإ  ةاضقلا  خیـش  انربخأ  یمـصاعلا  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دـهازلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 29

انثدح يزارلا  متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  انثدح  روباسینب  انیلع  مدق  هیقفلا  دـمحأ  نب  دـمحم  رـصن  وبأ  انثدـح  ظفاحلا  هَّللادـبع  وبأ  ینربخأ 
لهأ سوؤر  یلع و  نب  نیسحلا  سأرب  یتا  نیح  دیزی  ّنأ  دهاجم : نع  میلـس  نب  ثیل  نع  یبأ  انثدح  رهاز  نب  هَّللادبع  انثدح  رهاط  نب  یلع 

فـشک مث  مذأ  مألأ و  رفکأ و  زفحم  ما  تدـلو  ام  دـیزی : لاقف  مائللا ! ةرفکلا  ءالؤه  سوؤرب  كانئج  نینمؤملا ! ریمأ  ای  زفحم : نبا  لاـق  هتیب 
: دشنأ هب و  هتکن  هبیضقب و  نیسحلا  سأر  ایانث  نع 

تفصنأف  انوفصنی  نأ  انموق  یبأ 
امدلا رطقت  اننامیأ  یف  بضاوق 
ۀمیزع انم  ربصلا  ناک  انربص و 
امصعم اّفک و  نعطقی  انفایسأ  و 

ةزعأ سانا  نم  اماه  قلفن 
املظأ ّقعأ و  اوناک  مه  انیلع و 

: دیزی دشنأف  هّلبقی  کبیضق  ناکم  یف  دمحم  یتفش  تیأر  ام  یصحأ  ام  هَّللاوف  کبیضق ! عفرا  هئاسلج : ضعب  هل  لاقف 
ار رفاک  تسپ و  ياـهناسنا  رـس  ناـنمؤمریما ! يا  تفگ : ( 234) زفحم دندروآ ، دـیزی  يارب  ار  ماما  رـس  نوچ  هک  دـناهدرک  لقن  دـهاجم  زا 
درک و نیـسح  ياهنادند  ندز  هب  عورـش  سپـس  تسا . هدشن  دلوتم  زفحم )  ) وت زا  رتدـب  رتتسپ و  رترفاک و  تفگ : دـیزی  میدروآ . تیارب 
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(235 :) دناوخ رعش  نینچ 
ربص ام  میزیرب . ار  ناشنوخ  میروآ و  دورف  اهنآ  رـس  رب  مکحم  ار  اهریـشمش  میدـش ) روبجم   ) ات دـندرکن  دروخرب  هنافـصنم  اـم  اـب  لـیماف  »

دندیرب و ام  زا  دنچ  ره  دندوب ، زیزع  ام  يارب  هک  میتفاکش  ار  ینادرم  رـس  دندیرب . ار  اهتسد  اهریـشمش ، یلو  تسام  هویـش  ربص  میدرک و 
«. دندرک ملظ 

: دورس نینچ  دیزی  ماگنه  نیا  رد  دیسوبیم . هک  ماهدید  وت  بوچ  ياج  رب  ار  ربمایپ  ناهد  اهراب  رادرب ، ار  تبوچ  تفگ : نارضاح  زا  یکی 
لقف  تئش  ام  نیبلا  بارغ  ای 

لعف  دق  ارمأ  بدنت  امنإ 
لئاز  میعن  کلم و  ّلک 

لکب  نبعلی  رهدلا  تانب  و 
اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 

لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج 
احرف اّولهتسا  اّولهأل و 

لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث 
مقتنأ  مل  نإ  فدنخ  نم  تسل 

لعف  ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 
الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ 
انراث یلع  نم  انذخأ  دق 

لطبلا  ثیللا  سرافلا  انلتق  و 
مهتاداس  نم  موقلا  انلتق  و 

لدتعاف  ردبب  هانلدع  و 
. اذه هلوق  یف  قفان  دق  ّالإ  لجرلا  ملعن  الف  دهاجم : لاق 

نیب زا  یتـمعن  هاـشداپ و  ره  تسا . هتـشذگ  هک  تسا  يزیچ  يارب  وـت  يراوـگوس  نک . فـیرعت  يدـید  دوـخ  مشچ  هب  هچ  ره  غـالک ! يا  »
ار اههزین  تبرـض  ریز  نایجرزخ  هلان  دـندوب و  ردـب  گـنج  رد  نم  ناردـپ  شاـک  تسا . هتفرگ  هچیزاـب  ار  همه  راـگزور  دـنزرف  دوریم و 

نادناخ هک  ییاهراک  زا  رگا  متـسین  شیرق )  ) فدنخ زا  نم  دـیزی ! يا  دازیرم  تسد  دـنتفگیم : دـندرکیم و  يداش  هلهله و  دـندیدیم و 
. تسا هدش  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  نامسآ  زا  يربخ  هن  دندرک ، يزاب  تموکح  اب  مشاه  ینب  مریگن . ماقتنا  درک ، هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

هتشک ام  ناگرزب  زا  ردب  گنج  رد  هک  ياهزادنا  هب  میتشک . ار  نامرهق  عاجـش و  يوجگنج  میتفرگ و  ار  دوخ  ماقتنا  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ام 
(236 «.) میدش يواسم  نآلا  میتشک و  اهنآ  زا  دندوب ،

(237 .) تسا هدش  قفانم  شراعشا  نیا  اب  دیزی  ام  رظن  هب  هک  هتفگ  ربخ ) يوار   ) دهاجم

مود تمسق 

رخآ و  نیسحلا : نب  دمحأ  ۀنسلا  خیش  لاق  و  ۀبتع . نم  تسل  فدنخ : نم  تسل  لدب  يرخا  ۀیاور  یف  انیور  دق  و  ظفاحلا : هَّللادبع  وبأ  لاق  و 
لاوقأ هتیب  لهأ  نیـسحلا و  لتق  یف  راجفلا  لعف  یلإ  مض  ناک  دـقف  هلاق  ناک  نإف  هلثم . تبثی  هجو  نم  هبتکأ  مل  هلوأ و  هبـشی  دـیزی ال  مالک 
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. للزلا أطخلا و  نم  انمصعی  هَّللاو  رافکلا 
يرلاب يدازرفلا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  هیقفلا  اـنربخأ  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساـقلا  وبأ  مزراوخ  رخف  ۀـمالعلا  اـنربخأ  - 30
يزارلا نامسلا  نیسحلا  نب  یلع  نب  لیعامسإ  دعس  وبأ  دهازلا  خیشلا  یمع  ینربخأ  يزارلا  نامسلا  نیسحلا  نب  رهاط  رکب  وبأ  هیقفلا  انربخأ 

نب ثراحلا  ینثدح  باتع  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  ینثدح  هیلع  یتءارقب  ناسارخ  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  هَّللادیبع  نیـسحلا  وبأ  ینربخأ 
دلاخ نب  ۀمرکع  نع  ریمع  نب  دیبع  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  ینثدح  رمع  نب  دمحم  ینربخأ  دعـس  نب  دمحم  ینثدـح  ۀـماسا  یبأ  نب  دـمحم 

. بصنف قشمدب  ۀیواعم  نب  دیزی  یلإ  نیسحلا  سأرب  یتا  لاق :
. هلتق يذلا  هَّلل  دمحلا  لاقف : لود  برحلا  لاق : دایز ؟ نب  هَّللادیبع  لعف  ام  تیأر  فیک  لاق : ءاج  املف  ریشب  نب  نامعنلاب  یلع  دیزی : لاقف 

(238 «.) متسین هبتع  زا  : » تسا هدمآ  متسین ،» فدنخ  زا   » ياج هب  نآ  رد  هک  میراد  يرگید  تیاور  ام  دیوگیم : يروباشین  مکاح 
ار نآ  نم  تسا و  توافتم  شلوا  اب  دیزی  رعش  ِرخآ  : » دیوگیم دیزی -  هنارفاک  رعـش  هیجوت  رد  ( - 239) نیسح نب  دمحا  تنس ، لها  خیش 

نتـشک رد  دایز ) نبا  دـننام   ) نارجاـف راـک  هب  ار  نارفاـک  لوق  لـقن  دـشاب  هتفگ  ار  نآ  مه  رگا  ماهدینـشن . هدرکن و  تبث  لوا  تمـسق  لـثم 
«. دیامرف ظفح  شزغل  هابتشا و  زا  ار  ام  دنوادخ  تسا . هدرک  همیمض  شاهداوناخ  مالسلا و  هیلعنیسح 

. دنتخیوآ ار  نآ  دندروآ و  قشمد  هب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رس  هک  هدرک  لقن  دلاخ  نب  ۀمرکع 
دیزی دراد . هدنزاب  هدنرب و  گنج  تفگ : نامعن  تسیچ ؟ دایز  نبا  راک  هرابرد  ترظن  تفگ : تساوخ و  ار  ریـشب  نب  نامعن  دـیزی ، هاگ  نآ 

. تشک ار  مالسلا  هیلعنیسح  هک  ار  يادخ  ْرکش  تفگ :
. ردق نإ  هلتق  هَّللاو  نینمؤملا  ریمأ  یلع  جرخ  ول  جرخی و  نأ  لبق  کلذ  لاقف : هلتق  هرکی  ۀیواعم  هب  ینعی  نینمؤملا  ریمأ  ناک  دق  نامعنلا : لاق 

یبأ نکل  هعفر و  نینمؤملا و  ریمأ  هالو  دق  عطقنم و  انیلإ  نورت  امک  وه  لاقف : نامعنلا  جرخ  ّمث  عنـصی ؟ ناک  ام  يردأ  تنک  ام  نامعنلا : لاق 
. اهرسأب ًاشیرق  ضغبی  هلهأ و  ًایلع و  ّبحی  ّالإ  طق  ًایراصنأ  فرعأ  مل  لوقی : ناک 

دمحم نب  فسوی  بوقعی  وبأ  مامإلا  خیـشلا  انثدـح  اءـالمإ  یـسابرکلا  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  ۀـمئألا  نیع  ماـمإلا  خیـشلا  انثدـح  - 31
نب نسحلا  انربخأ  ینیسحلا  ینـسحلا  دیز  نب  دمحم  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  ءابقنلا  بیقن  نیدلا  مجن  یـضترملا  مامإلا  دیـسلا  انثدح  یلالبلا 
نب دمحأ  انثدح  يرقملا  يدارملا  روصنم  نب  دمحم  رفعج  وبأ  انربخأ  یـسیع  نب  نمحرلا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انربخأ  یـسرافلا  دمحأ 

تطـسوت یتح  سدقملا  تیب  یلإ  تجرخ  لاق : دعـس  نب  لهـس  ّنأ  هیبأ  نع  دیز  نع  دـلاخ  یبأ  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع 
نبعلی ءاسن  مهدنع  نورـشبتسم و  نوحرف  مه  جابیدلا و  بجحلا و  روتـسلا و  اوقلع  دق  راجـشألا  ةریثک  راهنألا  ةدرطم  ۀنیدمب  انأ  اذإف  ماشلا 

: تلقف نوثدحتی  اموق  تیأرف  نحن  هفرعن  ادیع ال  ماشلا  لهأل  لعل  یسفن : یف  تلقف  لوبطلا  فوفدلاب و 
ربارب رگا  دوب . هدرکن  مایق  هک  دوب  یتقو  هب  طوبرم  نآ  تفگ : دـیزی  دوبن . مالـسلا  هیلعنیـسح  ندـش  هتـشک  هب  لیام  هیواعم  تفگ : ناـمعن 

: تفگ دیزی  تفر ، نوریب  نامعن  یتقو  درکیم ؟ هچ  هیواعم  منادیمن  تفگ : نامعن  تشکیم . ار  وا  تسناوتیم ، دوب و  هداتسیا  مه  هیواعم 
هیلعیلع رادتـسود  راصنا  همه  تفگیم  مردـپ  لاح  نیا  اب  یلو  داد  تیلوؤسم  درب و  الاب  ار  وا  مردـپ  نیمه ، رطاخ  هب  تساـم و  اـب  ناـمعن 

(240 .) دننمشد شیرق  اب  دنتسه و  مالسلا 
ماش زا  هک  متفریم  سدقملاتیب  تمـس  هب  تفگ : يدعاس   ] دعـس نب  لهـس  هک  هدرک  لقن  شردپ  زا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دنزرف  دـیز 

فد و نانز  دندوب و  ناداش  لاحشوخ و  دندوب و  هتخیوآ  ابید  ياههچراپ  اههدرپ و  هک  تخرد  بآ و  رپ  متفای  يرهـش  ار  اجنآ  متـشذگ .
! ءالؤه ای  متفگ : دندوب  ندرک  تبحـص  لوغـشم  هک  ياهدع  هب  میرادن . ربخ  ام  هک  دنراد  يدیع  نایماش  دیاش  متفگ  دوخ  اب  دندزیم . لبط 
! لهس ای  اولاقف : هثیدح  تلمح  هَّللا و  لوسر  تیأر  دقدعس  نب  لهس  انأ  تلقف : ابیرغ  كارن  خیش ! ای  اولاق : نحن ؟ هفرعن  دیع ال  ماشلاب  مکلأ 

هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ةرتع  نیـسحلا  سأر  اذـه  اولاقف : كاذ ؟ مل  و  تلق : اهلهأب  فسخت  ضرألا ال  ًامد و  رطمت  ءامـسلا ال  کبجعأ  اـم 
. نآلا یتأیس  ماشلا و  یلإ  قارعلا  ضرأ  نم  يدهی  هلآو 
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بابلا وحن  ترـسف  تاعاسلا  باب  هل  لاقی  باب  یلإ  اوراشأف  لخدی ؟ باب  يأ  نمف  نوحرفی  سانلا  نیـسحلا و  سأر  يدهی  هابجع ! او  تلق :
لوسرب اهجو  سانلا  هبشأ  نم  سأر  هیلع  نانسلا و  عوزنم  حمر  هدیب  سرافب  انأ  اذإ  اضعب و  اهـضعب  ولتی  تایارلا  تءاج  ذإ  کلانه  انأ  امنیبف 

انأ تلاـقف : تنأ ؟ نم  ۀـیراج ! اـی  اـهل : تلقف  نهادـحإ  نم  توندـف  ءاـطو . ریغب  لاـمج  یلع  هئارو  نم  ةوسنب  اذإ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 
بحاصل لق  لهـس ! ای  تلاق : هثیدح  تعمـس  كدج و  يأر  نمم  دعـس  نب  لهـس  انأف  یلإ ؟ ۀـجاح  کلأ  اهل : تلقف  نیـسحلا  تنب  ۀـنیکس 

سأرلا و بحاص  نم  توندف  لاق : هَّللا . لوسر  مرح  نحنف  انیلإ  نورظنی  الف  هیلإ  رظنلاب  سانلا  لغتـشی  یتح  انمامأ  سأرلاب  مدقتی  نأ  سأرلا 
هل تعفد  کلذ و  لعفف  مرحلا  مامأ  سأرلا  مدقت  تلق : یه ؟ ام  و  لاق : رانید ؟ ۀـئامعبرأ  ینم  ذـخأت  یتجاح و  یـضقت  نأ  کل  له  هل : تلق 

. هتدعو ام 
ار ربمایپ  متـسه ، دعـس  نب  لهـس  متفگ : ياهبیرغ ؟ هک  نیا  لثم  درمریپ ! دـنتفگ : میرادـن ؟ عالطا  نآ  زا  ام  هک  دـیراد  يدـیع  ماـش  رد  اـیآ 

نینچ ارچ  متفگ : دربیمن ؟ ورف  ار  شلها  نیمز  دیرگیمن و  نوخ  نامـسآ  هک  ینکیمن  بجعت  دنتفگ : ماهدینـش . ثیدـح  وا  زا  ماهدـید و 
ار نیسح  رس  اتفگش ! متفگ : دنسریم . نآلا  دنروآیم و  هیده  ماش  هب  قارع  زا  ار  هَّللا  لوسر  دنزرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  رـس  دنتفگ : دوش ؟
هب نم  دندرک . هراشا  تاعاس  هزاورد  هب  اهنآ  دنروآیم و  هزاورد  مادک  زا  مدیـسرپ  اهنآ  زا  دـننکیم !؟ يداش  مدرم  دـنروآیم و  هیدـه 
نآ رب  دراد و  تسد  رد  ناکیپ  نودب  ياهزین  هک  مدـید  ار  يراوسْبسا  ناهگان  دنـسریم . مه  رـس  تشپ  اهمچرپ  مدـید  متفر و  فرط  نآ 

! مناخ رتخد  متفگ : متفر و  اهنآ  زا  یکی  فرط  هب  دندوب . شوپرس  نودب  نارتش  رب  ینانز  نآ  رـس  تشپ  ربمایپ . هب  هیبش  رایـسب  تسا  يرس 
یسک هب  تفگ : « ؟ يراد يراک  متسه ، ربمایپ  تدج  يوار  یباحص و  مدعـس ، نب  لهـس  نم  متفگ : نیـسح . رتخد  هنیکـس  تفگ : یتسیک ؟

«. میتسه هَّللا  لوسر  مرح  ام  دننکن ، هاگن  ام  هب  دنوش و  نآ  ندـید  لوغـشم  مدرم  ات  دورب  رتولج  وگب  دراد ، تسد  رد  ار  رـس  لماح  هزین  هک 
. ربب مرح  زا  رتولج  ار  رـس  متفگ : يراک ؟ هچ  تفگ : مهدب ؟ وت  هب  رانید  ات 400  ینکیم  يراـک  نم  يارب  متفگ : متفر و  راد  هزین  شیپ  نم 

. مداد وا  هب  ار  لوپ  مه  نم  درک و  نینچ  وا 
توقایلا و ردلاب و  للکم  جات  هسأر  یلع  ریرـسلا و  یلع  ًاسلاج  دـیزی  ناک  مهعم و  تلخدـف  دـیزی  یلع  لخدا  ۀّـقح و  یف  سأرلا  عضو  مث 

: لاق هنم و  اند  سأرلا و  بحاص  لخدف  شیرق  خیاشم  نم  ریثک  هلوح 
ًابهذ وأ  ۀّضف  یباکر  رقوأ 

ابجحملا دیسلا  تلتق  دقف 
ًابأ ًاُّما و  سانلا  یکزأ  تلتق 

ابسنلا نورکذی  ذإ  مهریخ  و 
. ةزئاجلا توجر  لاق : هتلتق ؟ مل  سانلا  ریخ  هنأ  تملع  اذإ  دیزی : هل  لاقف 

ایابسلا ّنأ  ًاضیأ : يور  و  نیسح ؟ ای  تیأر  فیک  لاقف : بهذ  نم  قبط  یلع  هیدی  نیب  نیسحلا  سأر  عضو  مث  هسأر . ّزحف  هقنع  برضب  رمأف 
اذإ یبسلا و  ماقی  ثیح  عماجلا  دجسملا  باب  جرد  یلع  اومیقا  یتح  مهب  یتا  مث  اموت  باب  هل  لاقی  باب  نم  اولخدا  قشمد  ۀنیدم  اودرو  امل 

. مکنم نینمؤملا  ریمأ  نکمأ  مکلاجر و  نم  دابعلا  حارأ  مککلهأ و  مکلتق و  يذلا  هَّلل  دمحلا  لاق : مهنم  اند  اذإ  یتح  لبقأ  خیش 
رهاوج و زا  یجات  دوب و  هتـسشن  یتخت  رب  دـیزی  متفر . اهنآ  لاـبند  مه  نم  دـندرب . دـیزی  شیپ  هتـشاذگ و  ياهبعج  رد  ار  رـس  نآ ، زا  دـعب 

: تفگ دش و  کیدزن  وا  هب  تشاد  ار  رس  هک  نآ  دنتشاد . روضح  شیرق  ناگرزب  زا  يرایسب  شفارطا  تشاد و  رس  رب  توقای 
نانآ بسن  تشاد و  ار  ردام  ردـپ و  نیرتهب  هک  متـشک  ار  یـسک  متـشک . ار  يراوگرزب  هاش  نم  هک  نک  رپ  هرقن  الط و  زا  ار  مبـسا  باکر  »

ار راـک  نیا  هزیاـج  نتفرگ  دـیما  هب  تفگ : یتشک ؟ ار  وا  ارچ  تسا  یناـسنا  نینچ  هک  یتسنادیم  رگا  تفگ : دـیزی  تساـهبسن .» نیرتـهب 
. مدرک

باطخ تشاذگ و  ییالط  یفرظ  رد  شیوربور  ار  مالسلا  هیلعنیسح  رس  سپس  ( 241 .) دندرک نینچ  دننزب و  ار  وا  ندرگ  داد  روتسد  دیزی 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3336 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوب روط  هچ  عاضوا  نیسح  يا  تفگ : نآ  هب 
ار ارسا  هک  ییاج  عماج ، دجسم  ياههلپ  هب  سپس  دندرک . دراو  اموت »  » هزاورد زا  دندروآ ، قشمد  هب  ار  ناریسا  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور 

ادخ ناگدنب  درک . دوبان  تشک و  ار  امش  هک  ادخ  رکش  تفگ : دش و  کیدزن  نانآ  هب  يدرمریپ  ماگنه ، نیا  رد  دندروآ . دنتـشادیم ، هگن 
. درک زوریپ  امش  رب  ار  نینمؤملاریما  تحار و  امش  تسد  زا  ار 

ِیف َةَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ۀـیآلا : هذـه  تأرق  لـه  لاـق : معن ! لاـق : نآرقلا ؟ تأرق  لـه  خیـش ! اـی  نیـسحلا : نب  یلع  هل  لاـقف 
َو ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـِیل  هَّللا  ُدـیِری  امَّنِإ  ۀـیآلا : هذـه  تأرق  لـه  و  خیـش ! اـی  یبرقلا  نحنف  لاـق : اـهتأرق ! خیـشلا : لاـق  یبْرُْقلا ؟

عفر مث  هب  مّلکت  ام  یلع  ًامدان  ۀـعاس  ًاتکاس  خیـشلا  یقبف  ةراهطلا . ۀـیآب  انـصصخ  يذـلا  تیبلا  لهأ  نحنف  لاق : معن  لاـق : ًاریِهْطَت ؟ ْمُکَرِّهَطی 
ّمث سنإلا . نجلا و  نم  دمحم  لآ  دـمحم و  ّودـع  نم  کیلإ  أربأ  ینإ  ءالؤه و  ضغب  نم  کیلإ  بوتأ  ینإ  مهّللا ! لاقف : ءامـسلا  یلإ  هسأر 
نم دیزی : هل  لاقف  هقنع  یلإ  هادی  ۀـلولغم  نیـسحلا  نب  یلعب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  لخد  نم  لوأ  ّنإ  لیق : دـیزی  یلع  اولخدا  یتح  مهب  یتا 

ام هءاس  دـیزی  یلع  انلخدا  امل  تلاق : اهنأ  نیـسحلا  تنب  ۀـمطاف  نع  يور : و  هنع . لغلا  عفرب  رمأف  نیـسحلا  نب  یلع  انأ  لاق : مـالغ ؟ اـی  تنأ 
ثعب ام  و  اذه ؟ مکب  عنص  ام  ۀبارق  مکنیب  هنیب و  ناک  ول  ۀیمس  نبا  ۀناجرم و  نبا  هَّللا : نعل  لاقف  ههجو  یف  کلذ  رهظ  انلاح و  ءوس  نم  يأر 

؟ اذکه نکب 
ار ( 242  ...) ْمُُکلَأْـسَأ اـَل  ْلـُق  هیآ  دوـمرف : يرآ . تفگ : ياهدـناوخ ؟ نآرق  اـیآ  درمریپ ! يا  تـفگ : وا  هـب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نـب  یلع 

لها دومرف : ماهدـناوخ . تفگ : روط ؟ هچ  ار  ( 243 ...) َبِهْذـِیل ُهَّللا  ُدـیِری  اَمَّنِإ  هیآ  مییام . هیآ  نیا  رد  لیماف  دومرف : هلب . تفگ : ياهدـناوخ ؟
هبوت نانیا  اب  ینمـشد  زا  نم  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  دش . نامیـشپ  شفرح  زا  تکاس و  درمریپ ، مییام . هیآ  رد  تیب 

. میوجیم تئارب  نج ) هچ  سنا و  زا  هچ   ) شنادناخ هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  نانمشد  زا  منکیم و 
درک دراو  ار  وا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک  دوب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  رفن  نیلوا  دنیوگ  دندرب . دیزی  شیپ  ار  ناریـسا  نیا ، زا  دعب 

. دنرادرب وا  زا  ار  لُغ  داد  روتسد  دیزی  نیـسحلا . نب  یلع  تفگ : یتسیک ؟ تفگ : دیزی  دوب . هدش  هتـسب  شندرگ  هب  شناتـسد  هک  یلاح  رد 
شاهرهچ زا  یتحاران  نیا  دـش و  تحاراـن  اـم  عضو  ندـید  زا  دـندرب  دـیزی  شیپ  ار  اـم  یتقو  تسا  هتفگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  رتخد  همطاـف 

عـضو نیا  اب  ار  امـش  درکیمن و  راتفر  امـش  اـب  روط  نیا  دوب  لـیماف  امـش  اـب  رگا  هیمـس ، نبا  هناـجرم و  نبا  رب  گرم  تفگ : دوب . راکـشآ 
. داتسرفیمن

موس تمسق 

ۀئیـضو ۀـیراج  تنک  و  تلاـق : ینینعی  ۀـیراجلا ! هذـه  یل  به  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  هل : لاـق  رمحأ و  ماـشلا  لـهأ  نم  لـجر  هیلإ  ماـقف  تلاـق :
کل و کلذ  ام  تمؤل ! هَّللاو و  تبذک  یتمع : تلاقف  بنیز  یتمع  یتخا و  بایثب  تذخأف  مهل  زوجی  کلذ  ّنأ  تننظ  تقرف و  تدعتراف و 

. هل ال 
انتلم و نم  جرخت  نأ  الإ  کلذ  کل  هَّللا  لعج  ام  هَّللاو ! الک  تلاقف : هتلعف  تئـش  ول  یل و  کلذ  ّنأ  تبذـک . تنأ  لب  لاـق : دـیزی و  بضغف 

تیدتها يدج  یبأ و  نید  هَّللا و  نیدب  بنیز : تلاق  كوخأ  كوبأ و  نیدلا  نم  جرخ  امنإ  اذـهب ؟ نیلبقتـست  يایإ  لاقف : اننید . ریغب  نیدـت 
. كریغ نود  وکـشأ  کیلإ  مهّللا ! هناطلـسب  رهقی  ًاـملاظ و  متـشی  ّطلـسم  ریمأ  بنیز : تلاـق  هَّللا  ةودـع  اـی  تبذـک  لاـقف : ًاملـسم . تنک  نإ 

ًاقرطم تکس  مدن و  دیزی و  ییحتساف 
. مدوب ابیز  يرتخد  هک  مدوب  نم  شدوصقم  هدـب . نم  هب  ار  رتخد  نیا  تفگ : دـیزی  هب  تساخرب و  ماـش  یلاـها  زا  ییورخرـس  لاـح  نیا  رد 
هب ماهمع  مدش . ناهنپ  بنیز  ماهمع  رهاوخ و  سابل  تشپ  ( 244 .) دربب يزینک  هب  ارم  دناوتیم  مدرکیم  رکف  نوچ  مدرک  تشحو  مدیزرل و 

(245 .) دیزی هن  يراد و  یقح  نینچ  وت  هن  يدرک . یتسپ  یلیخ  یتفگ و  غورد  تفگ : وا 
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قح نیا  ادخ  تفگ : بنیز  مهدیم . يزینک  هب  ار  وا  مهاوخب  رگا  مراد و  یقح  نینچ  نم  ییوگیم ، غورد  وت  تفگ : دش و  ینابـصع  دیزی 
(246 .) ییآ رد  يرگید  نید  هب  يوش و  نوریب  یناملسم  زا  رگم  تسا ، هدادن  وت  هب  ار 

هب یـشاب ، ناملـسم  رگا  تفگ : بنیز  دنتفر . نوریب  نید  زا  هک  دندوب  وت  ردارب  ردپ و  نیا  ینکیم !؟ دروخرب  نم  اب  هنوگ  نیا  تفگ : دیزی 
رثأتم لاح  نیا  رد  بنیز -  ادخ ! نمـشد  يا  ینکیم ) هابتـشا   ) ییوگیم غورد  تفگ : دیزی  ياهدش . تیاده  مردپ  ّدج و  نید  ادخ و  نید 
دیزی منکیم . تیاکش  وت  هب  طقف  ایادخ ! دنکیم ؟ يدنت  شاهطلس  هب  هیکت  اب  دنکیم و  تتامـش  هناملاظ  ّطلـسم ، یمکاح  تفگ : و  دش - 
هذـه یل  به  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاقف : همالک  لثم  یلإ  یماشلا  داع  و  تخادـنا . نییاپ  ار  شرـس  تکاس ، دـش و  نامیـشپ  دیـشک و  تلاجخ 

مل تیب  لهأ  مه  ۀمطاف و  یلع و  تنب  هذهف  کلذ ! لقت  کلیو ال  ًایضاق  ًافتح  کل  بهو  هَّللا و  کنعل  ینع  بزعأ  دیزی : هل  لاقف  ۀیراجلا ؟
. اوناک ذنم  انل  نیضغبم  اولازی 

: لاق دیزی و  يدی  نیب  فقو  یتح  نیسحلا  نب  یلع  مدقتف  لیق 
مکمرکن  انونیهت و  نإ  اوعمطت  ال 

انوذؤت مکنع و  يذألا  فکن  نإ  و 
مکبحن  انإ ال  ملعی  هَّللاف 

انوبحت مل  نإ  مکمولن  و ال 
كابأ ّنإ  یلع ! ای  لاق : مث  امهءامد  کفـس  امهلتق و  يذلا  هَّلل  دمحلاف  نیریمأ  انوکی  نأ  كّدج  كوبأ و  دارأ  نکل  و  تقدص ! دیزی : لاقف 

َو ال ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  َباصَأ  ام  نیـسحلا : نب  یلع  لاقف  تیأر . دق  ام  هب  هَّللا  عنـصف  یناطلـس  یف  ینعزان  یقح و  لهج  یمحر و  عطق 
دری اذام  دلاخ  ردی  ملف  ینب ! ای  هیلع  ددرا  دلاخ : هنبال  دیزی  لاقف  ٍباتِک . ِیف  ّالِإ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف 

دـنک و تتنعل  ادـخ  نک ، اهر  تفگ : دـیزی  هدـب . نم  هب  ار  رتخد  نیا  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : درک و  رارکت  ار  شفرح  هرابود  یماـش  درم 
. دناهدوب ام  نمشد  ادتبا  زا  هداوناخ  نیا  تسا و  مالسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  رتخد  نیا  نزن ، ار  فرح  نیا  وت ! رب  ياو  دهد . تگرم 

: دناوخ ار  رعش  نیا  داتسیا و  دیزی  يوربور  دمآ و  شیپ  مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع 
ام هک  دنادیم  ادخ  دیدرک . تیذا  ار  ام  امـش  میدادن و  رازآ  ار  امـش  رگا  دینکن و  عمط  میدرک ، مارتحا  ار  امـش  ام  دیتفگ و  دـب  ام  هب  رگا  »

«. دیرادن نامتسود  رگا  مینکیمن  تمالم  ار  امش  یلو  میرادن  تسود  ار  امش 
ار ناـشنوخ  تشک و  ار  اـهنآ  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دـننک . تموکح  دنتـساوخیم  وت  دـج  ردـپ و  یلو  ییوـگیم ، تسار  تفگ : دـیزی 

. دروآ رد  شرس  رب  يدید  هچنآ  مه  ادخ  دریگب . ارم  تموکح  تساوخ  تفرگ و  هدیدان  ارم  قح  درک و  محر  عطق  وت  ردپ  تخیر .
: تفگ دلاخ  شرسپ  هب  دیزی  ( 247 «.) تسا هدش  هتشون  یهلا  ردق  اضق و  رد  دوشیم  دراو  هک  یتبیصم  ره  : » دناوخ ار ) هیآ  نیا   ) داجس ماما 

یلع لاقف  ٍرِیثَک . ْنَع  اوُفْعی  َو  ْمُکیِدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  دیزی  لاقف  دهد . باوج  هچ  تسنادیمن  دلاخ  هدب . ار  شباوج 
بلاط یبأ  نب  یلع  يدج  ناک  دقل  دلوت و  نأ  لبق  نم  يدادجأ  یئابآل و  ةرمإلا  ةّوبنلا و  لزت  مل  رخـص ! دنه و  ۀیواعم و  نبای  نیـسحلا : نب 

یلع لعج  مث  رافکلا . تایار  امهیدیأ  یف  كدج  كوبأ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ۀیار  هدـی  یف  بازحألا  دـحا و  ردـب و  موی  یف 
: لوقی نیسحلا  نب 

: مکل یبنلا  لاق  ذإ  نولوقت  اذام 
؟ ممالا رخآ  متنأ  متلعف و  اذام 
يدقتفم  دعب  یلهأب  یترتعب و 

مدب  اوجّرض  مهنم  يراسا و  مهنم 
نذإ یتمومع ؟ یخأ و  یتیب و  لهأ  یبأ و  نم  تبکترا  يذلا  ام  و  تعنـص ؟ اذام  يردت  ول  ّکنإ  دیزی ! ای  کلیو  نیـسحلا : نب  یلع  لاق  مث 
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مکتنیدم و باب  یلع  ابوصنم  ۀـمطاف  یلع و  نب  نیـسحلا  یبأ  سأر  نوکیأ  روبثلا  لیولاب و  توعد  لامرلا و  تشرتفا  لابجلا و  یلإ  تبرهل 
. ۀمایقلا مویل  ًادغ  سانلا  عمج  اذإ  ۀمادنلا  يزخلاب و  دیزی ! ای  رشباف  مکیف ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ۀعیدو  وه 

نیسحلا نب  یلع  ( 248 «.) درذگیم اهیلیخ  زا  ادـخ  هزات  تسا . ناتدوخ  ياهراک  رطاخ  هب  دـیآیم  ناترـس  رب  هچ  ره  : » تفگ دـیزی  دوخ 
نم دادجا  ناردپ و  ِنآ  زا  تراما  توبن و  هتـسویپ  ییایب ، ایند  هب  وت  هک  نآ  زا  شیپ  نایفـسوبا )  )= رخـص دـنه و  هیواعم و  رـسپ  يا  تفگ :

ردپ و تسد  هب  رفک  مچرپ  هدوب و  بلاطیبا  نب  یلع  مدـج  تسد  هب  بازحا  دـحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  ادـخ  لوسر  مچرپ  تسا . هدوب 
: دومرف ار  رعش  نیا  هاگ  نآ  تسا . هدوب  وت  دج 

هچ ماهداوناخ  ترتع و  اب  نم  گرم  زا  دـعب  دـیدوب ، ناـمّزلارخآ  تما  هک  امـش  دـیوگب : امـش  هب  ربماـیپ  یتقو  تشاد  دـیهاوخ  یباوج  هچ  »
هچ بکترم  ياهدرک و  هچ  ینادب  رگا  دـیزی ! يا  وت  رب  ياو  دـیدرک .» هتـشغآ  ناشنوخ  هب  ار  ياهدـع  دـیدرک و  ریـسا  ار  ياهدـع  دـیدرک ؟

. يدرکیم هجـض  هلان و  یتسـشنیم و  نیمز  رب  یتخیرگیم و  اههوک  هب  ياهدش ، نم  ياهومع  ردارب و  هداوناخ و  ردـپ و  هب  تبـسن  يراک 
يا تسام !؟ نایم  رد  هَّللا  لوسر  تناما  وا  هک  یتروص  رد  دشاب  هتخیوآ  ناترهش  هزاورد  رب  مالسلا  امهیلعهمطاف  رـسپ  نیـسح  رـس  دیاب  ایآ 

. دوب دهاوخ  تیارب  ینامیشپ  يراوخ و  دننک ، عامتجا  مدرم  هک  تمایق  يادرف  دیزی !
ۀمارک نب  دـمحم  نب  نسحملا  دعـس  وبأ  مالـسإلا  خیـش  انربخأ  ناتـسهد  نم  یلإ  بتک  امیف  دـمحأ  نب  دوعـسم  مامإلا  خیـشلا  اـنربخأ  - 32
انثدح يراسلا  بدؤملا  دمحم  نب  نسحلا  دمحم  وبأ  انربخأ  روباسینب  يزاجلا  نب  رمع  صفح  وبأ  انربخأ  دماح  وبأ  خیشلا  انربخأ  یمـشجلا 

نم میمت  ینب  نم  خیـش  نع  يزامرحلا  نع  یکملا  انثدح  يدزألا  دیرد  نب  دمحم  رکب  وبأ  انربخأ  يرجحلا  دمحأ  نب  دـمحم  نیـسحلا  وبأ 
هایانث تکنی  لعج  تسط  یف  هیدـی  نیب  نیـسحلا  سأر  ناک  ۀـیواعم و  نب  دـیزی  یلع  همرح  نیـسحلا و  سأر  لخدا  امل  لاق : ۀـفوکلا  لـهأ 

اهما یلع و  تنب  بنیز  تماقف  لعف ، ناک  ام  دمحأ  ینب  نم  هلوق : یلإ  تایبألا  رکذ  اودهش و  ردبب  یخایشأ  تیل  لوقی : هدی و  یف  ةرصخمب 
ذإ یلاعت  هَّللا  قدص  نیلـسرملا  دیـس  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  تلاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف 

ضرالا و راطقأ  انیلع  تذخأ  ثیح  دیزی ! ای  تننظأ  َنُؤِزْهَتْـسی . اِهب  اُوناک  َو  هَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  لوقی :
تخمـشف هدـنع  كرطخ  مظعل  کلذ  ّنأ  و  ۀـمارک ؟ هیلع  کب  اناوه و  هَّللا  یلع  انب  نأ  يراسألا  قاست  امک  قاسن  انحبـصأ  ءامـسلا و  قاـفآ 

الهمف انناطلس  انکلم و  کل  افـص  نیح  ۀقـستم و  رومألا  ۀقـسوتسم و  کل  ایندلا  تیأر  نیح  ارورـسم  نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفنأب و 
! الهم

عورش دیزی  دندروآ و  هیواعم  نب  دیزی  شیپ  ار  شاهداوناخ  مالسلا و  هیلعنیسح  رس  یتقو  هک  هدرک  لقن  میمتینب  هلیبق  زا  یفوک  يدرمریپ 
مالـسلا مهیلعهَّللالوـسر  تنب  همطاـف  رتـخد  یلع و  رتـخد  بـنیز ، دـناوخ . ار  راعـشا  نآ  درک و  شیوربور  تـشت  لـخاد  رد  رـس  ندز  هـب 

: درک ینارنخس  نینچ  تساخرب و 
یناسک ِماجنارـس  دیامرفیم : هک  تسا  هتفگ  تسار  ادخ  ناربمایپ . دیـس  رب  مالـس  دورد و  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  ساپس 

يا ( 249 .) دـندرکیم هرخـسم  ار  تایآ  نآ  مه  نآ  زا  شیپ  دـننک و  بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  هک  تسا  نآ  دـندرک  تسیاشان  ياهراک  هک 
هدـنار ناریـسا  نوچمه  هک  میاهداتفا  يزور  هب  ام  ياهتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  ياـهقفا  نیمز و  فارطا  نوچ  ياهدرک  ناـمگ  دـیزی !

تاینیب ور  نیا  زا  تسادـخ !؟ دزن  وت  ماقم  تمظع  رطاـخ  هب  عضو  نیا  و  یتسه ؟ زیزع  وا  دزن  وت  میتسه و  راوخ  مه  ادـخ  شیپ  میوشیم ،
دارم قفو  رب  ار  اـهراک  مار و  دوخ  تسد  رد  ار  اـیند  هک  ماـگنه  نیا  رد  يرگنیم . یناـمداش  رورغ و  اـب  دوخ  فارطا  هب  ياهدرک و  داـب  ار 

َنیِذَّلا َّنَبَـسْحی  َو ال  یلاعت : هَّللا  لوق  تیـسنأ  مارآ ! شاب ، مارآ  هدـمآ ، تتـسد  هب  یتحار  هب  تسام  قح  هک  یتنطلـس  تموکح و  ینیبیم و 
؟ ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک 

يدحی نههوجو  تیدبأ  نهروتس و  تکته  دق  ایابس ؟ هَّللا  لوسر  تانب  کقوس  كءامأ و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا ! نبای  لدعلا  نمأ 
نم نهعم  سیل  فیرـشلا  ینّدـلا و  دـیعبلا و  بیرقلا و  نههوجو  حفـصتی  لقانملا و  لـهانملا و  لـهأ  ّنهفرـشتسی  دـلب و  یلإ  دـلب  نم  نهب 
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؟ ءادهشلا ءامدب  همحل  تبن  ءادعسلا و  دابکأ  هوف  ظفل  نمم  ۀبقارملا  یجرت  فیک  یمح و  نهتامح  نم  یلو و ال  نهلاجر 
میهدیم تلهم  اهنآ  هب  هکلب  تسا  ناشعفن  هب  نانآ  هب  ام  نداد  تلهم  هک  دنربم  نامگ  نارفاک  هک  ياهدرک  شومارف  ار  دنوادخ  نخس  ایآ 

(250 .) دوب دهاوخ  اهنآ  يارب  يرابتّفخ  باذع  دنهد و  شیازفا  ار  ناشناهانگ  ات 
هب ار  ادـخ  لوـسر  نارتـخد  ینک و  ظـفح  هدرپ  سپ  رد  ار  دوـخ  هدرب  دازآ و  ناـنز  هک  تسا  هنـالداع  اـیآ  ( 251 !) ناگدشدازآ دنزرف  يا 

مدرم دنناریم و  يرهش  هب  يرهـش  زا  ار  نانآ  ِنارتش  ياهدرک . راکـشآ  ار  ناشتروص  هدیرد و  ار  نانآ  باجح  يزادنا ؟ هار  ریـسا  تروص 
ناشنادرم و نایم  زا  یتسرپرـس  دـنرگنیم . ناشتروص  هب  فیرـش  تسپ و  کیدزن و  رود و  دـننکیم و  هاگن  ناـنآ  هب  اـهلزنم  اـهيدابآ و 
اب ناشتشوگ  و  ( 252) دـندرک باترپ  ار  نادنمتداعـس  رگج  هک  یناسک  زا  هنوگچ  هتبلا  تسین . ناشهارمه  دـنک ، عافد  نانآ  زا  هک  یلیماـف 

نحإلا و نآئنشلا و  فنـشلاب و  انیلإ  رظن  نم  تیبلا  لهأ  انـضغب  یف  أطبتـسی  فیک ال  و  دوریم ؟ تبقارم  دیما  تسا ، هدییور  نادیهـش  نوخ 
؟ مظعتسم مثأتم و ال  ریغ  لوقی  مث  ناغظألا ؟

احرف اّولهتسا  اّولهأل و 
لشت  دیزی ال  ای  اولاق  ّمث 

لآ ۀیرذ  ءامد  کتقارإب  ۀفأشلا  تلصأتسا  ۀحرقلا و  تأکن  دق  کلذ و  لوقت  فیک ال  و  کترصخمب ؟ اهتکنت  هَّللادبع  یبأ  ایانث  یلع  ًاینحنم 
تللش و کنأ  ندوتل  مهدروم و  اکیش  ندرتلف و  مهیدانت  تمعز  کخایشأب ؟ ( 253) تفتهأ بلطملا ؟ دبع  لآ  نم  ضرألا  موجن  دمحم و 

ّالإ تیرف  ام  هَّللاوف  انتامح  لتق  انءامد و  کفس  نمب  کبـضغ  للحا  انملظ و  نمم  مقتنا  انقحب و  ذخ  مهّللا ! تلق . ام  تلق  نکت  مل  تمکب و 
هترتع و هتمحل و  یف  هتمرح  كاـهتنا  هتیرذ و  ءاـمد  کفـس  نم  تلمحت  اـمب  هَّللا  لوسر  یلع  ّندرتـل  کـمحل و  اـّلإ  تززج  ـال  كدـلج و 

مهقحب مهل  ذخأی  مهثعش و  ملی  مهلمش و  یلاعت  هَّللا  عمجی  ثیح  کنمصاخیل 

مراهچ تمسق 

چیهیب راختفا و  اب  هاگ  نآ  هتسیرگن و  هنیک  ضغب و  ینمـشد و  مشخ و  دید  اب  ام  هب  هک  یـسک  دیآ  هاتوک  تیب  لها  ام  ضغب  رد  روط  هچ 
: دیوگیم یتیمها 

یبا نادند  رب  یتسد  بوچ  اب  يوشیم و  مخ  هاگ  نآ  دنتفگیم »! دازیرم  تسد  نم  هب  دندرکیم و  یلاحـشوخ  دندوب و  نم  ناکاین  شاک  »
نادـناخ ناگراتـس  ربماـیپ و  هیرذ  نوخ  نتخیر  اـب  ياهدرک و  زاـب  ار  هنهک  مخز  هک  ییوـگن  روـط  نیا  ارچ  ینزیم ؟ مالـسلا  هیلعهَّللادـبع 

هک ییاج  هب  مه  وت  ینزیم !؟ ادـص  ار  اهنآ  هک  يراد  نامگ  ینکیم و  ادـن  ار  دوخ  ناگرزب  اـیآ  ياهدـنک ؟ ار  ناـنآ  هشیر  بلطملادـبع ،
ار ام  قح  اهلاراب ! يدوب . هدزن  ار  اهفرح  نیا  لال و  تنابز  دوب و  لش  تتـسد  هک  درک  یهاوخ  وزرآ  تفر و  یهاوخ  خزود )  ) دنتفر نانآ 
( دیزی يا  . ) راد اور  تشک ، ار  ام  نادرم  تخیر و  ار  ام  نوخ  هک  نآ  رب  ار  دوخ  بضغ  ریگب . ماقتنا  درک  متس  ام  هب  هک  یـسک  زا  ناتـسب و 
ار ربماـیپ  هیرذ  نوخ  هک  لاـح  نیمه  اـب  ياهدرک . هراـپ  هراـپ  ار  دوخ  تشوگ  ياهدـیرب و  ار  دوخ  تسوـپ  راـک ) نیا  اـب   ) هک مسق  ادـخ  هب 
ار نانآ  ادـخ  تمایق ) رد   ) هک هاـگ  نآ  دـش . یهاوخ  دراو  هَّللا  لوسر  رب  ياهتـشاد ، اور  یتمرحیب  وا  ترتع  نت و  ياـههراپ  هب  ياهتخیر و 

هَّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  تساخ  دنهاوخ  رب  وت  اب  همـصاخم  هب  دـنهاوخب ، ار  دوخ  قح  دـنیادزب و  يور  زا  رابغ  دـنک و  عمج 
باقر نم  کنّکم  کل و  لّوس  نم  ملعیس  ًاریهظ و  لیئربجب  ًامصخ و  دمحمب  ًامکاح و  هَّللاب  کبـسحف  َنُوقَزْری . ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ 

كردـق و رغـصتسأل  ینإف  کتبطاخم  یهاودـلا  یلع  ترج  نئل  ًادـْنُج و  ُفَعْـضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  مکیأ  ًالَدـَب و  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  نأ  نیملـسملا 
بزحب ءاـبجنلا  هَّللا  بزح  لـتقل  بجعلا  لـک  بجعلاـف  ـالأ  يرح  رودـصلا  يربع و  نویعلا  نکل  کـخیبوت  ربکتـسأ  کـعیرقت و  مظعتـسأ 

لساوعلا و اهباتنت  یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  انموحل و  نم  بلحتت  هاوفألا  کـلت  اـنئامد و  نم  فطنت  يدـیألا  کـلتف  ءاـقلطلا  ناطیـشلا 
ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  كادی  تمدق  ام  ّالإ  دجت  نیحامرغم ال  اکیـش  اندـجتل و  ینغم  انتذـختا  نئلف  لعارفلا  اهمؤت  بائذـلا و  اهوفعت 
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كدهج بصان  کیعس و  عسا  كدیک و  دکف  لوعملا  هیلع  یکتشملا و  هَّللا  یلإف 
تسا یفاک  وت  يارب  ( 254 .) دنروخیم يزور  دوخ  راگدرورپ  دزن  دناهدنز و  هکلب  دنناگدرم  ادخ ، هار  رد  ناگدش  هتـشک  هک  ربم  نامگ  و 

ار وت  دومن و  يزاس  هنیمز  وت  يارب  هک  نآ  تسوا . نابیتشپ  لییربج  وت و  مصخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تسازج و  زور  مکاح  ادـخ  هک 
هاگیاج ناتمادک  دیمهف  دیهاوخ  دنراد و  یـشاداپ  دب  ناملاظ ، هک  تسناد  دهاوخ  يدوز  هب  هیواعم ،) ینعی   ) درک راوس  ناناملـسم  هدرگ  رب 

رایسب ار  وت  نم  یلو  موش ؛ نخسمه  وت  اب  هک  هدناسر  اجنادب  ارم  هایس  ياهتبیصم  هچرگ  ( 255 .) تسا رتناوتان  ناترکشل  دیراد و  يرتدب 
بیجع ًاعقاو  تسا . نازوس  اههنیـس  نایرگ و  اـهمشچ  هتبلا  منادیم . مزـال  مهم و  ار  تندرک  شنزرـس  ندـیبوک و  مرامـشیم و  کـچوک 

نآ دکچیم و  اهتسد  نآ  زا  ام  نوخ  دـنوش . هتـشک  ناطیـش  بزح  ناگدـشدازآ  تسد  هب  اهیهللابزح )  ) ادـخ بزح  يابجن  هک  تسا 
. دنناور وس  نادب  اهراتفک  هچب  و  دنلامیم ! كاخ  هب  هدیـشک و  شین  هب  ار  كاپ  ياهدسج  نیا  اهگرگ  دکمیم و  ام  تشوگ  زا  اهناهد 
دـیمهف و یهاوخ  ار  تلاـمعا  هجیتـن  ناـمز ، نآ  رد  دـید و  یهاوـخ  اـم  راکهدـب  ار  دوـخ  يدوز  هب  ياهتفرگ ، تمینغ  هب  ار  اـم  زورما  رگا 

تشالت شَکب و  ار  دوخ  ياههشقن  مه  وت  مینکیم . هیکت  وا  رب  میربیم و  تیاکش  ادخ  يوس  هب  ام  تسین . راکمتـس  شناگدنب  رب  دنوادخ 
کنع ضحرت  اندمأ و ال  كردـت  انیحو و ال  تیمت  انرکذ و ال  وحمت  هَّللاوف ال  دـنبب ؛ راک  هب  ار  دوخ  ریذـپان  یگتـسخ  شـشوک  نکب و  ار 

. َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  يدانملا : يدانی  موی  ددب ! ّالإ  کلمش  و  ددع ! ّالإ  کمایا  و  دنف ! ّالإ  کیأر  لهف  اهرانش  کنم  بیغت  اهراع و ال 
دیزملا و مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نأ  هَّللا  لأسأ  ةرفغملا و  ةداهـشلاب و  انرخآل  ۀمحرلا و  ةداعـسلاب و  انلّوأل  متخ  يذـلا  هَّلل  دـمحلاف 

: دیزی لاقف  ریصنلا . معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هَّللا و  انبسح  دود و  میحر و  هنإ  ۀفارشلا  انب  متخی  بآملا و  نسح 
حئاوص  نم  دمحت  ۀحیص  ای 
حئاونلا  یلع  حونلا  نوهأ  ام 

! اورج ءوس  بلک  نم  ذختت  ال  هل : اولاقف  مهب ؟ عنصی  اذام  ماشلا  لهأ  راشتسا  مث 
دوخ زا  ار  گنن  نیا  یناوتیمن  یسرب و  ام  ماقم  ياهتنم  هب  ینک و  دوبان  ار  ام  یحو  يربب و  نیب  زا  ار  ام  دای  یناوتیمن  هک  مسق  ادخ  هب  اما 

تعمج دـتفا و  هرامـش  هب  تایگدـنز  دوش و  دوبان  وت  ياهینزیار  هک ) تشذـگ  دـهاوخن  يزیچ  . ) يربب نیب  زا  ار  شایتشز  ینک و  كاپ 
(256 .) داب ناراکمتس  رب  نیرفن  دروآ : رب  گناب  يدانم ، هک  زور  نآ  ار ) تمایق  روآ  دای  . ) ددرگ هدنکارپ 

تداهش هب  ار  ام  هداوناخ  نیرخآ  راک  نایاپ  داد و  رارق  تداعس  يراگتسر و  اب  ار  ام  نادناخ  صخش  نیلوا  رمع  نایاپ  هک  ار  يادخ  ساپس 
ام هب  ار  یگرزب  تفارش و  دهد . تبقاع  نسح  دنک و  اطع  شیپ  زا  شیب  دنک و  لماک  هیقب  يارب  ار  باوث  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  ترفغم . و 

. تسا يروای  تسرپرس و  لیکو و  بوخ  تسا و  یفاک  ادخ  ام  يارب  تسا . زرو  رهم  نابرهم و  وا  هک  دنک  مامت 
يرگهحون ردق  هچ  تسا و  هدیدنسپ  رادغاد ، نانز  زوس  هلان و  ردق  هچ  : » هک دناوخ  ار  رعش  نیا  دیزی  مالـسلا ، اهیلعبنیز  نانخـس  زا  سپ 

هداوناخ نیا  زا  دـنتفگ  یخرب  دـنک . راتفر  هنوگچ  تیب  لها  ناریـسا  اب  هک  درک  تروشم  نایماش  اب  سپـس  ( 257 «.) تسا ناسآ  نانآ  يارب 
(258 .) راذگن یقاب  ار  یسک 

. ۀنیدملا یلإ  مهّدرب  رمأف  هعنصاف . هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  مهب  هعنصی  ناک  ام  رظنا  ریشب : نب  نامعنلا  لاقف 
هیلع هللا  یلـصیبنلا  ّمع  ةزمح  دهـشتسا  امل  دحا  موی  اهأشنأ  يرعبزلا  نب  هَّللادبعل  یه  ۀـیواعم  نب  دـیزی  اهدـشنأ  یتلا  تایبألا  مکاحلا : لاق 

: اهنمف ۀلیوط  ةدیصق  یه  نیملسملا و  نم  ۀعامج  هلآو و 
لقف  تئش  ام  نیبلا  بارغ  ای 

لعف  دق  ارمأ  بدنت  امنإ 
يدمّرشلل  ریخلل و  نإ 

لبق  هجو و  کلذ  الک  و 
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مهنیب  ساسخ  تایطعلا  و 
لقم  رثم و  ربق  ءاوس  و 

لئاز  میعن  شیع و  لک 
لکب  نبعلی  رهدلا  تانب  و 

ۀیآ ینع  ناسح  اغلبأ 
للغلا  اذ  یفشی  رعشلا  ضیرقف 

ۀمجمج نم  نزحلا  یف  يرت  مک 
لجر  تنیبا و  دق  فکأ  و 

تبلس  ناسح  لیبارس  و 
لزتملا  یف  اوکلها  ةامک  نع 

دیس میرک  نم  انلتق  مک 
لطب  مادقم  نیدجلا  دجام 

عراب  مرق  ةدجنلا  قداص 
لسألا  عقو  يدل  ثاتلم  ریغ 

اهنکاس ام  سارهملا  لسف 
لجحلاک  مهاه  فاحقأ و  نیب 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 
لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج 

اهکرب ءابقب  تکح  نیح 
لشألا  دبع  یف  لتقلا  ّرحتسا  و 

. دننادرگرب هنیدم  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  دیزی  نک . لمع  روطنامه  هدوب و  هنوگچ  نانآ  اب  ربمایپ  راتفر  نیبب  تفگ : ریشب  نب  نامعن  اّما 
ربمایپ و يومع  هزمح  تداهـش  زا  سپ  دُحا  گنج  رد  هک  تسا  يرعبز  نب  هَّللادبع  زا  دناوخ ، دیزی  هک  يراعـشا  دـیوگ : يروباشین  مکاح 

(259 .) تسا ینالوط  هدیصق  نیا  دورس . ناناملسم  زا  یهورگ 
اصقر مکاذ  دنع  اوفخ  مث 

لبجلا  یف  ودعت  نافحلا 2  صقر 
مهفارشأ  نم  فعضلا  انلتقف 

لدتعاف  ردب  لیم  انلدع  و 
اننأ الإ  سفنلا  مولأ  ال 

لعتفملا  انلعفل  انررک  ول 
مهماه  ولعت  دنهلا  فویسب 

لهن  دعب  اهدرون  اللع 
: لاقف يراصنألا  تباث  نب  ناسح  هباجأف 

ۀعقو يرعبزلا  نبای  تبهذ 
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لدع  ول  اهیف  لضفلا  انم  ناک 
مکنم  انلن  متلن و  دقلف 

لود  انایحأ  برحلا  كاذک  و 
ۀقداص ةّدش  انددش  ذإ 

لبجلا  حفس  یلإ  مکانأجأف 
مکباقعأ  یلع  نّولوت  ذإ 

لسرلا  هابشأ  بعشلا  یف  ًابره 
مهفاتکأ  یف  فایسألا  عضن 
لهن  دعب  اللع  يوهن  ثیح 

مکهاتسأ  نم  حییضتلا  جرخت 
لضعلا  نلکأی  بینلا  حالسک 

الملا نانجک  لیطانخب 
لهی  سانلا  نم  هوقالی  نم 

دحاو ماقم  یف  انخدشف 
لحتنملا  ریغ  نیعبس  مکنم 

مهدادعأ  مکنم  انرسأ  و 
لجحلا  تالفأ  لثم  انفرصناف 

ۀعاس ءیشب  انوقوفی  مل 
لشف  دهجب و  اولو  نأ  ریغ 

هعزجن  ذإ  بعشلا  انع  قاض 
لحرلا  هنم و  طرفلا  انألم  و 

مهلاثمأ  متسل  لاجرب 
لزنف  ارصن  لیربج  مهدآ 
یقتلاب  ردب  موی  انولع  و 

لسرلا  قیدصت  هَّللا و  ۀعاط 
مهنم  سأر  ّلک  انلتق  و 

لفر  حاجحج  ّلک  انعرص  و 
یهتنا  یتح  یشم  نم  ءاوس  ال 

لحف  دلخلا  ۀّنج  هاطخب 
اهل رانلا  تکح  بالک  و 

لبه  لیو و  توص  اهاظل  یف 
دهاش ًاقح  هَّللا  لوسر  و 

لبهب  يدانتلا  ردب و  موی 
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ةروع شیرق  یف  انکرت  دق 
لثم  ثیداحأ  ردب و  موی 

مهعمج  شیرق  نم  انکرت  و 
لمهلا  بصخلا  یف  عّمج  ام  لثم 

دجام فیرشل  فیرش  و 
لسألا  عقو  يدل  هیلابن  ال 

اهتسا دلو  مکلاثمأ  نحن ال 
لزن  سأبلا  اذإ  سابلا  رضحن 

ینثأ هَّللا و  دمحف  ربنملا  بیطخلا  دعـصف  مالّـسلا  امهیلع  یلع  هیبأ  نیـسحلل و  ئواسم  سانلل  رکذـیل  بیطخ  ربنمب و  رمأ  دـیزی  ّنأ  يور : و 
اضر تیرتشا  بطاخلا ! اهیأ  کلیو  نیسحلا : نب  یلع  هب  حاصف  دیزی  ۀیواعم و  ظیرقت  یف  بنطأ  نیـسحلا و  یلع و  یف  ۀعیقولا  رثکأ  هیلع و 

اضر و هَّلل  نهیف  تاملکب  ملکتأف  داوعألا  هذه  دعـصأ  یتح  یل  نذـئا  دـیزی ! ای  لاق : مث  رانلا  نم  كدـعقم  أوبتف  قلاخلا ؟ طخـسب  قولخملا 
ربنملا دعـص  نإ  مهل : لاقف  ائیـش  هنم  عمـسن  انّلعلف  دعـصیل  هل  نذئا  نینمؤملا ! ریمأ  ای  سانلا : لاقف  دیزی  یبأف  باوث  رجأ و  نیـسلاجلا  ءالؤهل 
اولازی مل  اقز و  ملعلا  اّوقز  دق  تیب  لهأ  نم  ّهنإ  لاقف : اذه ؟ نسحی  ام  ردق  ام  و  اولاقف : نایفس  یبأ  لآ  ۀحیضف  یتحیـضفب و  ّالإ  لزنی  مل  اذه 

اهیأ اهیف : لاقف  بولقلا . اهنم  لجوأ  نویعلا و  اهنم  یکبأ  ۀـبطخ  بطخ  مث  هیلع  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  ربنملا  دعـصف  دوعـصلاب . هل  نذأ  یتح  هب 
نینمؤملا بولق  یف  ۀبحملا  ۀعاجشلا و  ۀحاصفلا و  ۀحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب : انلضف  اتس و  انیطعا  سانلا !

مالسلا هیلعداجس  ماما  هبطخ 

لوا تمسق 

نارنخـس دنک . ییوگدب  مالـسلا  امهیلعیلع  شردپ  نیـسح و  زا  مدرم  يارب  هک  داد  وتـسد  ار  نارنخـس  دندروآ و  يربنم  داد  روتـسد  دیزی 
امهیلعنیسحلا نب  یلع  درک . لیلجت  دیزی  هیواعم و  زا  درک و  مالـسلا  امهیلعنیـسح  یلع و  زا  يدایز  ییوگدب  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ 

دیزی هب  ور  سپس  داب . خزود  تهاگیاج  يدیرخ ؟ وا  قلاخ  مشخ  اب  ار  ادخ  هدنب  يدونشخ  نارنخس ! يا  هک  دیشک  دایرف  وا  رـس  رب  مالـسلا 
. میوگب دنربب ، یشاداپ  رجا و  نارـضاح  دشاب و  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  یبلاطم  مور و  الاب  اهبوچ  نیا  رب  هدب  هزاجا  نم  هب  دومرف : درک و 

نییاپ دور ، ربنم  رب  وا  رگا  تفگ : دیزی  دـیوگب . ام  يارب  یبلاطم  دـیاش  هدـب  هزاجا  وا  هب  نانمؤمریما ! يا  دـنتفگ : مدرم  اما  تفریذـپن ، دـیزی 
زا وا  تفگ : دیزی  دنزب . فرح  بوخ  دـناوتب  نیا  تسا  دـیعب  دـنتفگ : دـنک . اوسر  ار  نایفـسوبا  نادـناخ  نم و  هک  نیا  رگم  دـمآ  دـهاوخن 

ربنم رب  ماما  داد . هزاجا  دیزی  هک  نآ  ات  دندرک  رارـصا  مدرم  دناهدیـشچ -  یبوخ  هب  ار  نآ  و   - هدش قیرزت  نآ  هب  ملع  هک  تسا  ياهداوناخ 
وا هبطخ  زا  یشخب  دنازوس . ار  اهلد  درک و  نایرگ  ار  اهمشچ  هک  درک  ینارنخس  نانچ  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  شیاتـس  ساپـس و  تفر و 

: تسا نینچ 
، شناد زا ): دـنترابع  دـناهداد  ام  هب  هک  شـش  نآ  . ) میاهدـش هداد  يرترب  نارگید  رب  زیچ  تفه  اب  هدـش و  اـطع  زیچ  شـش  اـم  هب  مدرم ! يا 

انم هلآو و  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  راتخملا  یبنلا  انم  ّنأب  انلـضف  و  نانمؤم . ياهلد  رد  ام  تبحم  تعاجـش و  تحاصف ، شـشخب ، يراـبدرب ،
ۀّنجلا لهأ  بابش  ادیس  ۀمالا و  هذه  اطبس  انم  لوتبلا و  ۀمطاف  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  انم  لوسرلا و  دسأ  هَّللا و  دسأ  انم  رایطلا و  انم  قیدصلا و 

فارطأب ةاکزلا  لمح  نم  نبا  انأ  افـصلا  مزمز و  نبا  انأ  ینم  ۀکم و  نبا  انأ  یبسن : یبسحب و  هتأبنأ  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نمف 
نم نبا  انأ  یبل  ّجح و  نم  ریخ  نبا  انأ  یعـس  فاط و  نم  ریخ  نبا  انأ  یفتحا  لعتنا و  نم  ریخ  نبا  انأ  يدـترا  رزتئا و  نم  ریخ  نبا  انأ  ءادرلا 
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لیئاربج هب  غلب  نم  نبا  انأ  يرسأ  نم  ناحبسف  یـصقألا  دجـسملا  یلإ  مارحلا  دجـسملا  نم  هب  يرـسا  نم  نبا  انأ  اوهلا  یف  قاربلا  یلع  لمح 
هیلإ یحوأ  نم  نبا  انأ  امـسلا  ۀـکئالمب  یلـص  نم  نبا  انأ  یندأ  وأ  نیـسوق  باق  هبر  نم  ناـکف  یلدـتف  اـند  نم  نبا  اـنأ  یهتنملا  ةردـس  یلإ 

یحوأ ام  لیلجلا 
زا رایط  رفعج ) ، ) تسام زا  مالسلا ) هیلعیلع   ) قیّدص تسام ، زا  هدیزگرب  ِربمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  تسا  نآ  ام  ياهتلیضف  اّما 
ود تما و  نیا  طبـس  ود  تسام . زا  مالـسلا  اهیلعنمادـکاپ  همطاف  ناهج ، نانز  ِگرزب  تسام ، زا  ربمایپ  ریـش  ادـخ و  ریـش  هزمح ) ، ) تسام

: میوگیم شیارب  ار  مبسن  بسح و  دسانشیمن ، هک  ره  تسا و  هتخانش  هک  هتخانش  ارم  هک  ره  لاح ، دنتسه . ام  زا  تشهب  ناناوج  دیس 
نیرتهب دنزرف  منم  ( 260 .) دربیم هقدـص  ارقف  يارب  دوخ  يابع  اب  هک  منآ  دـنزرف  نم  میافـص . مزمز و  دـنزرف  نم  میانم . هکم و  دـنزرف  نم 

فاوط و هک  یـسک  نیرتهب  دـنزرف  منم  ( 261 .) دش هنهرب  ياپ  دیـشوپ و  شفک  هک  یـسک  نیرتهب  دنزرف  منم  دیـشوپ . هماج  ود  هک  یـسک 
دنزرف منم  دش . راوس  قاُرب  رب  ّوج ، ياضف  رد  هک  یسک  دنزرف  منم  تفگ . کیبل  درک و  جح  هک  یسک  نیرتهب  دنزرف  منم  دروآ . اجب  یعس 

ات ار  وا  لییربج  هک  یسک  دنزرف  منم  درب . جارعم  هب  ار  وا  هک  نآ  تسا  هزنم  تفر و  جارعم  هب  یصقالادجسم  ات  مارحلادجسم  زا  هک  یـسک 
هکیالم هک  یسک  دنزرف  منم  ( 262 .) تشادن ياهلـصاف  وا  اب  هک  دش  کیدزن  دنوادخ  هب  ردق  نآ  هک  یـسک  دنزرف  منم  درب . یهتنملاةردس 

انأ یفطصملا  دمحم  نبا  انأ  درک . یحو  وا  هب  تساوخیم  هچنآ  گرزب ، يادخ  هک  یسک  دنزرف  منم  دندناوخ . زامن  وا  رس  تشپ  نامسآ ،
نعط نیفیـسب و  هَّللا  لوسر  يدـی  نیب  برـض  نم  نبا  انأ  هَّللا  ّالإ  هلإ  ـال  اولاـق : یتح  قلخلا  میطارخ  برـض  نم  نبا  اـنأ  یـضترملا  یلع  نبا 

نینمؤملا و حـلاص  نبا  انأ  نیع . ۀـفرط  هَّللاـب  رفکی  مل  نینح و  ردـبب و  لـتاق  نیتلبقلا و  یّلـص  نیتعیبلا و  عیاـب  نیترجهلا و  رجاـه  نیحمرب و 
لـضفأ نیرباـصلا و  ربصأ  نیئاـکبلا و  جاـت  نیدـباعلا و  نیز  نیدـهاجملا و  رون  نیملـسملا و  بوسعی  نیدـحلملا و  عماـق  نییبـنلا و  ثراو 

لتاق نیملـسملا و  مرح  نع  یماحملا  نبا  انأ  لیئاکیمب  روصنملا  لیئاربجب  دـیؤملا  نبا  انأ  نیملاـعلا  بر  لوسر  نیـسای و  لآ  نم  نیمئاـقلا 
نم هَّلل  باجتـسا  باجأ و  نم  لوأ  نیعمجأ و  شیرق  نم  یـشم  نم  رخفأ  نیبصانلا و  هءادعأ  دـهاجملا  نیقراملا و  نیطـساقلا و  نیثکانلا و 
نید رـصان  نیدباعلا  ۀمکح  ناسل  نیقفانملا و  یلع  هَّللا  یمارم  نم  مهـس  نیکرـشملا و  ریبم  نیدتعملا و  مصاق  نیقباسلا و  مدقأ  نینمؤملا و 

هَّللا
دیلام كاخ  هب  ار  نارفاک  ینیب  هک  یسک  دنزرف  منم  مالسلا . هیلعیـضترم  یلع  دنزرف  منم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصیفطصم  دّمحم  دنزرف  منم 

و ( 263) درک ترجه  ود  دیگنجیم ، هزین  ود  اب  ریـشمش و  ود  اب  هَّللا  لوسر  روضح  رد  هک  یـسک  دنزرف  منم  دنداد . رـس  ار  دیحوت  يادن  ات 
نیرتهب دـنزرف  منم  دـشن . رفاک  ادـخ  هب  ياهظحل  و  ( 264) دـیگنج نینح  ردـب و  رد  درازگ و  زاـمن  هلبق  ود  يوـس  هب  داد . ماـجنا  تـعیب  ود 

هلـسلسرس ناگدـننکتدابع ، تنیز  ناگدـنمزر ، رون  ناناملـسم ، هکلم )  ) گرزب نادـحلم ، هدـنبوک  ناربماـیپ ، ملع  ثراو  و  ( 265) نانمؤم
نآ دنزرف  منم  نایناهج . راگدرورپ  هداتـسرف  ربمایپ و  نادناخ  زا  ناگدننک  دّجهت  نیرترب  ناگدننکربص ، نیرتهب  ادخ ، يارب  ناکدننکهیرگ 

نایجراخ ناراکمتس و  نانکش و  تعیب  اب  درکیم و  تیامح  ناناملـسم ، زا  هک  نآ  دنزرف  منم  دوب . شروای  لییاکیم  وا و  دیؤم  لییربج  هک 
، درک تباجا  ار  مالسا  هب  توعد  هک  یسک  نیتسخن  شیرق ، هلیبق  زا  درف  نیرتراختفا  اب  درک . هزرابم  شتخس  رس  نانمـشد  اب  هک  وا  دیگنج .
، ادخ نید  روای  نادباع ، هنامیکح  نابز  ناقفانم ، رب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  ناکرشم ، رگدوبان  نارگزواجت ، هدننکش  ناناملسم ، نیرتیمیدق 

ماوق بذهم  ماوص  رباص  مامه  مادقم  یضرم  یضر  یحطبأ  یکز  لولهب  یخس  حمـس  هَّللا  ملع  ۀبیع  هَّللا و  ۀمکح  ناتـسب  هَّللا و  رمأ  یلو  و 
دـسأ ۀمیکـش  مهّدـشأ  ۀـمیزع و  مهاضمأ  اناسل و  مهأرجأ  انانع و  مهقبطأ  انانج و  مهطبرأ  بازحألا  قرفم  بالـصألا  عطاق  ماـقمق  عاـجش 

زاجحلا و ثیل  میـشهلا  حیرلا  ورذ  مهورذـی  یحرلا و  نحط  ۀـنعألا  تبرق  ۀنـسألا و  تفلدزا  اذإ  بورحلا  یف  مهنحطی  لطاه  ثیغ  لساب و 
نم يرجاهم  يرجـش  يدحا  يردب  یبقع  یفیخ  یماهت  یحطبأ  یندم  یکم  قاقحتـسالا  صنلاب و  مامإلا  قارعلا  شبک  زاجعإلا و  بحاص 

بقاثلا و باهشلا  بئاتکلا و  قرفم  بئاجعلا و  رهظم  نیسحلا  نسحلا و  نیطبسلا  وبأ  نیرعـشملا و  ثراو  اهثیل  یغولا  نم  اهدیـس و  برعلا 
ةدیـس نبا  انأ  ءارهزلا  ۀـمطاف  نبا  انأ  بلاط . یبأ  نب  یلع  يدـج  كاذ  بلاغ  ّلک  بلاغ  بلاط  لک  بولطم  بلاغلا  هَّللا  دـسأ  بقاعلا  رونلا 
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. لوسرلا ۀعضب  نبا  انأ  لوتبلا  رهطلا  نبا  انأ  ءاسنلا 
هدننکمادقا دنمتیاضر ، دونشخ و  نمادکاپ ، هدنخ  شوخ  دنمتواخس ، هدنشخب  دنوادخ ، رارـسا  هب  ملاع  یهلا ، تمکح  ناتـسوب  رما و  یلو 

فلاخم بازحا  هدننک  هدـنکارپ  ناراکدـب ،)  ) لسن هدـننکعطق  لد ، ایرد  ریلد  رادهدـنز ، بش  ياوقت  اب  ریگهزور ، رایـسب  رباص  تمه ، دـنلب 
، ناریـش ریـش  اهمیمـصت ، نیرتتخـس  هدارا ، نیرتهدنّرب  نابز ، نیرتتأرج  اب  بحاص  نانآ ، درمدازآ  ناناملـسم ، رادلد  نیرتيوق  مالـسا ،
هل ار  نمـشد  بایـسآ ، دننام  دشیم -  کیدزن  هزرابم  يارب  اهبسا  ماگل  مه و  رد  اههزین  هک  هاگ  نآ  گنج -  رد  هک  نآ  هدـنزیر ، ناراب 

، هنیدم مه  هکم و  لها  مه  تماما ، هتـسیاش  ادـخ و  نییعت  هب  ماما  قارع ، ریلد  هزجعم ، ياراد  زاجح ، ریـش  دادیم . داب  هب  ار  نانآ  درکیم و 
هرجـش و تعیب  رد  هدننکتعیب  دحا ، ردـب و  گنج  رد  هدـننک  تکرـش  هبَقَع ، تعیب )  ) فیخ و لها  هکم ) رد  یقطانم   ) هماهت حـطبا و  لها 

هدنکارپ اهیتفگـش و  هدننک  راکـشآ  مالـسلا ، امهیلعنیـسح  نسح و  ردپ  رعـشم و  ود  ثراو  یگنج ، ریـش  برع و  گرزب  هنیدم ، رجاهم 
یلع نم  ّدج  زوریپ ، ره  زا  رتزوریپ  هدنهاوخ ، ره  بولطم  ادخ ، زوریپ  ریش  هدنـشخر ، رون  هدنـشخرد و  باهـش  یگنج ، ياهنادرگ  هدننک 

لوسر نت  هراـپ  دـنزرف  منم  فیفع ، كاـپ و  دـنزرف  منم  ناـنز ، نیرتـهب  دـنزرف  منم  مالـسلا ، اـهیلعارهز  همطاـف  دـنزرف  منم  بلاـطیبا . نب 
(266 .) ادخ

مالکلا و هیلع  عطقف  نذؤی  نأ  نذؤملا : رمأف  ۀنتف  نوکت  نأ  دـیزی  یـشخ  بیحنلا و  ءاکبلاب و  سانلا  ّجـض  یتح  انأ  انأ  لوقی : لزی  مل  و  لاق :
: لاق املف  هَّللا  نم  ربکأ  ءیـش  ساوحلاب ال  كردـی  ساقی و ال  ًاریبک ال  تربک  نیـسحلا : نب  یلع  لاـق  ربکأ ! هَّللا  نذؤملا : لاـق  اـملف  تکس 
! هَّللا لوسر  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأ  لاق : املف  یمظع  یخم و  و  یمد . یمحل و  يرـشب و  يرعـش و  اهب  دهـش  یلع : لاق  هَّللا ! ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ 

هنإ تلق : نإ  تبذک و  دقف  كدج  هنأ  تمعز  نإف  كدج ؟ مأ  يدـج  اذـه  دـمحم  دـیزی ! ای  لاق : دـیزی و  یلإ  ربنملا  یلعأ  نم  یلع  تفتلا 
؟ هترتع تلتق  ملف  يدج 

. رهظلا ةالص  یلص  دیزی و  مدقتف  ۀماقإلا  ناذألا و  نم  نذؤملا  غرف  و  لاق :
نمف لاق : نیـسحلا  نب  یلع  لاق : مالغلا ؟ اذـه  نم  نینمؤملا ! ریمأ  ای  لاـقف : دوهیلا  راـبحأ  نم  ربح  اذـه  دـیزی  سلجم  یف  ناـک  هنأ  يور : و 

هومتلتق مکیبن  تنب  نبا  اذهف  هَّللا ! ناحبـس  ای  ربحلا : هل  لاقف  دّمحم . تنب  ۀمطاف  لاق : هما ؟ نمف  لاق : بلاط  یبأ  نب  یلع  نبا  لاق : نیـسحلا ؟
اطبس انیف  نارمع  نب  یسوم  انیبن  كرت  ول  هَّللاوف  هتیرذ  یف  هومتفلخ  امسئب  ۀعرسلا  هذه  یف 

هب اذل  دوش ، بوشآ  هک  دیسرت  دیزی  دندرک و  دنلب  نویش  هیرگ و  هب  ادص  مدرم  همه  ات  درکیم  منم  منم  روط  نیمه  مالسلا  هیلعداجس  ماما 
ادـخ دومرف : ربکا ، هَّللا  تفگ : نذؤم  یتـقو  درک . توکـس  ترـضح  نآ  درک و  عطق  ار  ماـما  مـالک  نذؤم  دـیوگب . ناذا  داد  روتـسد  نذؤم 
هلمج نیا  هب  دومرف : هَّللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : نذؤم  یتقو  تسین . وا  زا  رتگرزب  يزیچ  دوشیمن و  كرد  ساوح  هب  تسا و  گرزب 

ور ربنم  يالاب  زا  ماما  دیـسر ، هَّللا  لوسر  ًادمحم  نا  دهـشا  هب  نذؤم  یتقو  دهدیم . یهاوگ  مناوختـسا  زغم و  تشوگ و  تسوپ و  دیحوت ) )
ارچ تسا  نم  ّدج  رگا  ياهتفگ و  غورد  هک  تسوت  دج  ییوگب  رگا  وت ؟ دج  ای  تسا  نم  ّدج  دمحم  نیا  دیزی ! يا  دومرف : درک و  دـیزی  هب 

؟ یتشک ار  وا  ترتع 
. دناوخ ار  رهظ  زامن  داتسیا و  ولج  تعامج ، زامن  يارب  دیزی  درک و  مامت  ار  هماقا  ناذا و  نذؤم ،

مود تمسق 

. - تسا نیـسح  دنزرف  یلع  تفگ : تسیک ؟ ناوجون  نیا  دیـسرپ : دیزی  زا  تشاد و  روضح  دوهی  ياملع  زا  یکی  سلجم  نیا  رد  دـناهتفگ 
دنزرف نیا  هَّللا  ناحبـس  تفگ : هلآو . هیلع  هللا  یلـصدمحم  رتخد  همطاف  تسیک - ؟ شردام  بلاطیبا - . نب  یلع  دنزرف  تسیک - ؟ نیـسح 

نیب رد  نارمع  نب  یسوم  ام  ربمایپ  رگا  دیاهدرک . وا  هیرذ  اب  يراتفر  دب  هچ  دیاهتـشک ؟ ار  وا  ( 267) يدوز نیا  هب  هک  تسا  ناتربمایپ  رتخد 
رمأف ۀـما . نم  مکل  ةأوس  هومتلتق . هنبا و  یلع  متبثوف  سمألاب  مکیبن  متقراف  امنإ  متنأ  انبر و  نود  نم  هدـبعن  انک  انأ  تننظل  تشاد ، ياهون  ام 
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لازی الف  یبن  ۀیرذ  لتق  نم  ةاروتلا : یف  دجأ  ینإ  ینورذف  متئش  نإ  ینولتقاف و  متئـش  نإ  لوقی : وه  ربحلا و  ماقف  اثالث  هقلحب  ئجوف  هب  دیزی 
. منهج ران  هَّللا  هالصأ  تام  اذإف  یقب  ام  ًادبأ  انوعلم 

لوسر نبای  تیـسمأ  فیک  لاقف : یبابـضلا  ورمع  نب  لاهنملا  هلبقتـساف  قشمد  قوس  یف  یـشمی  لـعجف  موی  تاذ  نیـسحلا  نب  یلع  جرخ  و 
مجعلا یلع  رختفت  برعلا  تسمأ  لاهنم ! ای  مهءاسن  نویحتـسی  مهءانبأ و  نوحبذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارـسإ  ینبک  هَّللاو  تیـسمأ  لاقف : هَّللا ؟

نومولظم نوبوصغم  نحن  دمحم و  تیب  لآ  انیـسمأ  اهنم و  یـشرق  ًادـمحم  ّنأب  برعلا  رئاس  یلع  رختفت  شیرق  تسمأ  یبرع و  ًادـمحم  ّنأب 
! لاهنم ای  انیسمأ  ام  یلع  نوعجار  هیلإ  انإ  هَّلل و  انإف  نودورطم  نودرشم  نولوتقم  نوروهقم 

حبـصأ ربانملا و  یلع  حدمی  ۀمالا  ّرـش  حبـصأ  ربانملا و  یلع  متـشی  ۀـمالا  ریخ  حبـصأ  و  هیف : داز  ثیدـحلا و  اذـه  بلاط  وبأ  دیـسلا  رکذ  و 
. هقح ًاصوقنم  انبحی  نم  لاومألا و  یطعی  انضغبم 

. دیتسه يدب  تما  هچ  دیاهتشک !؟ ار  وا  هدرب ، هلمح  شدنزرف  هب  دیاهداد و  تسد  زا  ار  ناتربمایپ  زورید  امش  یلو  میدرکیم  شتـسرپ  ار  وا 
دیعبت و دیهاوخیم  رگا  دیشکب و  ارم  دیهاوخیم  رگا  تفگیم  دش و  دنلب  يدوهی  ملاع  نآ  دندیبوک . شناهد  رب  راب  هس  داد  روتسد  دیزی 
، دُرم یتقو  دوب و  دهاوخ  رود  ادخ  تمحر  زا  تسا  هدنز  ات  دـشکب ، ار  يربمایپ  هیرذ  هک  ره  هک  ماهدـناوخ  تاروت  رد  نم  دـینک . مجارخا 

. دربیم منهج  هب  ار  وا  ادخ 
ترضح نآ  زا  دید و  ار  یبابض  ورمع  نب  لاهنم  هک  دزیم  مدق  قشمد  رازاب  رد  تفر و  نوریب  دوخ  لحم  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  يزور 
ناشنانز دنتشکیم و  ار  ناشنادنزرف  دندوب ، نوعرف  نادناخ  نایم  رد  بوقعی  نادناخ  هک  هنوگ  نامه  دومرف : یتسه ؟ یلاح  هچ  رد  دیـسرپ 

لیابق ریاس  رب  مه  شیرق  تسا و  برع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  دـنکیم  راختفا  مجع  هب  برع  لاهنم ! يا  دنتـشاذگیم . هدـنز  ار 
بصغ نامقح  میتسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هداوناخ  ام  تسا ) بیجع   ) یلو تسام  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  دنکیم  راختفا 

عضو نیا  اب  دننکیم . نوریب  نامیگدنز  هناخ و  زا  دننکیم ، هراوآ  دنـشکیم ، ار  ام  مینارگید . هبلغ  رهق و  دروم  هدش و  متـس  ام  هب  هدش و 
. درب هانپ  ادخ  هب  دیاب 

دننکیم و ییوگدب  ربانم  رس  رب  ار  تما  نیا  درف  نیرتهب  هک  هدش  یعـضو  دومرف : ماما  هک  هدروآ  نینچ  ار  ثیدح  نیا  همادا  بلاطوبا  دیس 
. دنهدیمن ار  ام  رادتسود  قح  دنهدیم و  هزیاج  هیده و  ار  ام  ِنمشد  دننکیم . دیجمت  فیرعت و  دارفا ، نیرتدب  زا 

. ثیدحلا قاس  و  تحبصأ ؟ فیک  هل : لاقف  ۀنیدملاب  نیسحلا  نبا  یلع  يأر  هنأ  یمیمتلا : دوراجلا  نب  ثراحلا  نع  ثیدحلا  اذه  يور  و 
امل لاق : هنأ  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ۀیفنحلا  نب  دمحم  نع  یلع و  نب  دیز  نع  افنآ  ّرم  يذلا  هدانـسإب  ۀـمئألا  نیع  انربخأ  - 33
دحأ موی  تاذ  رـضحف  هیلع  برـشی  هیدی و  نیب  هعـضیف  نیـسحلا  سأرب  یتأی  برـشلا و  سلاجم  ذختی  ناک  دـیزی  یلإ  نیـسحلا  سأرب  یتا 
اذـهل کلام و  دـیزی : هل  لاقف  اذـه ؟ نم  سأر  برعلا ! کلم  ای  لاـقف : اـهئامظع  مورلا و  فارـشأ  نم  ناـک  مورلا و  کـلم  لوسر  هسلاـجم 
حرفلا یف  ککراشیل  هبحاص  سأرلا و  اذه  ۀـصقب  هربخا  نأ  تببحأف  هتیأر  ءیـش  ّلک  نع  ینلأسی  انکلم  یلإ  تعجر  اذإ  ینإ  لاق : سأرلا ؟

. رورسلا و 
لاقف هَّللا  لوسر  تنب  لاق : نم ؟ تنب  لاق : ءارهزلا  ۀـمطاف  لاـق : هما ؟ نم  و  لاـقف : بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  سأر  اذـه  دـیزی : لاـقف 

یننوـمظعی و يراـصنلا  ةریثـک و  ءاـبآ  هنیب  ینیب و  دواد و  داـفحأ  نم  ینأ  ملعا  کـنید  نـم  ّسخأ  نیداـم  کنیدـل ! کـل و  ٍفا  لوـسرلا :
ةدـحاو ما  ّالإ  هَّللا  لوسر  نیب  هنیب و  ام  هَّللا و  لوسر  تنب  نبا  نولتقت  متنأ  دواد و  دافحأ  نم  ینأل  اـکربت  یمدـق  تحت  نم  بارتلا  نوذـخأی 

؟ اذه نید  يأف 
. دش لدب  در و  اهنآ  نیب  نانخس  نیا  دید و  هنیدم  رد  ار  ماما  لاهنم ، هک  هدش  لقن  مه  يرگید  تروص  هب  ثیدح  نیا 

ار رس  داد و  بیترت  ار  بارش  سلاجم  دیزی ، دندروآ  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رس  یتقو  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا 
تشاد روضح  دوب ، مور  ناگرزب  زا  هک  مور  هاشداپ  هداتسرف  سلاجم ، نیا  زا  یکی  رد  تخادرپیم . يراوخ  بارش  هب  نآ  ربارب  دروآیم و 
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ماهدـید هچ  ره  زا  مهاـشداپ  مدرگرب  یتـقو  تفگ : يراد ؟ راـکچ  وت  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رـس  نیا  برع ! هاـشداپ  يا  دیـسرپ  دـیزی  زا  و 
. دشاب میهس  وت  يداش  رد  مه  وا  ات  میوگب  شیارب  ار  رس  نیا  ناتساد  مهاوخیم  دسرپیم و 

. ربماـیپ رتخد  تفگ : تسیک ؟ ِرتـخد  تفگ : ارهز . همطاـف  تفگ : تسا ؟ هک  شرداـم  تفگ : تسا . یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا  تفگ : دـیزی 
ارم مارتحا  نایحیـسم  یلو  مسریم  وا  هب  يدایز  هطـساو  اب  متـسه و  دوواد  لسن  زا  نم  تسین . نآ  زا  رتدـب  هک  وت  نییآ  وت و  رب  فُا  تفگ :

هلـصاف ردام  کی  طقف  هک  نآ  اب  دیـشکیم  ار  ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف  امـش  هاگ  نآ  دـنرادیم . رب  كربت  ار  میاـپ  ریز  كاـخ  دـنریگیم و 
: لاقف عمـسأ  یتح  لق  دیزی : لاقف  رفاحلا ؟ ۀسینک  ثیدحب  تعمـس  له  دیزی ! ای  لوسرلا : هل  لاق  ّمث  دیراد ! هک  تسا  ینید  هچ  نیا  تسوا ؟

یلع ام  کلذک و  اهضرع  ًاخسرف و  نونامث  اهلوط  ءاملا  طسو  یف  ةدحاو  ةدلب  ّالإ  نارمع  هیف  سیل  ۀنس  هتریسم  ًارحب  نیصلا  نامع و  نیب  نا 
نم اهیف  دحأل  کلم  يراصنلا ال  يدیأ  یف  یه  دوعلا و  مهراجشأ  ربنعلا و  توقایلا و  روفاکلا و  لمحی  اهنم  اهنم و  ربکأ  ةدلب  ضرألا  هجو 
ناک رامح  رفاح  هنإ  نولوقی : رفاح  اهیف  ۀقلعم  بهذ  نم  ۀقح  اهبارحم  یف  رفاحلا  ۀسینک  اهمظعأ  ةریثک  سئانک  ةدـلبلا  کلت  یف  كولملا و 

نوفوطیف يراصنلا  نم  ملاع  اهدـصقی  ماع  لک  یف  و  مسیربالا . جابیدـلا و  رهاوجلا و  بهذـلاب و  ۀّـقحلا  یلاوح  تنیز  دـق  یـسیع و  هبکری 
ناک رامح  رفاح  هنأ  نومعزی  رامح  رفاحب  مهبأد  مهنأش و  اذـه  اـهتکربب  هَّللا  یلإ  مهجئاوح  نوقفری  اـهنولبقی و  اـهنوروزی و  ۀـقحلا و  لوح 
هناف ینارـصنلا  اذـه  اولتقا  هباحـصأل : دـیزی  لاقف  مکنید ! یف  ـال  مکیف و  هَّللا  كراـب  ـال  مکیبن  تنب  نبا  نولتقت  متنأ  و  مهیبن . یـسیع  هبکری 

؟ یلتق دیرتأ  دیزی ! ای  لاق  لتقلاب  ینارصنلا  ّسحأ  املف  انیلع  عنشی  هدالب و  یلإ  عجر  نإ  انحضفی 
ییایرد نیچ  نامع و  نیب  تفگ : مونـشیم . وگب  تفگ : دـیزی  ياهدینـش ؟ ار  مُس  هسینک  ناتـساد  اـیآ  تفگ : دـیزی  هب  مور  هداتـسرف  سپس 

نآ ضرع  لوط و  خـسرف  هک 80  بآ  طسو  رد  يرهـش  زج  تسین  یکـشخ  ایرد  نیا  رد  تسا ، هلـصاف  هار  لاس  کی  اـهنآ  نیب  هک  تسا 
رد رهـش  نیا  دراد . دوع  ناـتخرد  دـنروآیم و  ربنع  روفاـک و  توقاـی و  اـجنآ  زا  تسین و  نآ  زا  رتگرزب  يرهـش  نیمز ، يور  رد  تسا .

، نآ بارحم  رد  تسا . مُس  هسینک  نآ  نیرتگرزب  هک  دراد  دوجو  ییاههسینک  رهـش  نیا  رد  درادـن . ییاورناـمرف  تسا و  نایحیـسم  تسد 
. تسا هدشیم  راوس  نآ  رب  یسیع  ترضح  هک  تسا  یغالا  ّمُس  نآ  دنیوگیم  تسه و  یّمُـس  نآ  لخاد  هک  تسا  نازیوآ  الط  زا  ياهبعج 

تراـیز ار  نآ  دـنوریم و  اـجنآ  هب  نایحیـسم  زا  یهورگ  هلاـس  ره  دـناهدرک و  نییزت  مشیربا  اـبید و  رهاوج و  ـالط و  اـب  ار  هبعج  فارطا 
عـضو نیا  دـنهاوخیم . دـنوادخ  زا  نآ  تکرب  هب  ار  دوـخ  تاـجاح  دنـسوبیم و  ار  نآ  دـننکیم و  فاوـط  هبعج  نآ  فارطا  دـننکیم و 

ار ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  امش  هاگ  نآ  تسا . هتـسشنیم  نآ  رب  یـسیع  ناشربمایپ  هک  تسا  یغالا  ّمُس  نآ  دننکیم  نامگ  هک  تسا  یمدرم 
ددرگرب شروشک  هب  رگا  هک  دیـشکب  ار  ینارـصن  نیا  تفگ : شیاهورین  هب  دـیزی  دـیتسین . انتعا  لباق  ناـتنید  هن  ناـتدوخ و  هن  دیـشکیم !؟

ارم یهاوخیم  دـیزی ! يا  تفگ  دنـشکب  ار  وا  دـنهاوخیم  درک  ساسحا  یحیـسم  درم  نوچ  دـنکیم . ناـمیاوسر  دزیریم و  ار  اـم  يوربآ 
یتح همالک  نم  تبجعف  ۀّنجلا . لهأ  نم  تنأ  ینارـصن  ای  یل  لوقی  وه  یمانم و  یف  مکیبن  ۀحرابلا  تیأر  ینأ  ملعاف  لاق : معن  لاق  یـشکب ؟

. لتق یتح  یکبی  لعج  هیلإ و  همض  سأرلا و  ذخأ  مث  هلوسر  هدبع و  ًادمحم  ّنأ  هَّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  انأف  اذه  ینلان 
هولتق امهنیب و  مدخلا  لاحف  هبرضیل  دیزی  یلع  لمح  ًافیس و  طرتخا  ینارصنلا  ّنأ  دادحلا : هَّللادبع  یبأ  نع  یکسخرسلا  ۀمئألا  دجم  يور  و 

. ةداهشلا ةداهشلا  لوقی : وه  و 
تلخد املف  هراد  نیـسحلا  تیب  لهأ  اولخدی  نأ  رمأ  هراد و  باب  یلع  فیرـشلا  سأرلا  بلـصی  نأ  رمأ  دیزی  ّنأ  هریغ : فنخم و  وبأ  رکذ  و 

نم نهیلع  ام  نیقلأ  نیـسحلا و  یلع  حایـصلا  ۀـحاینلا و  خارـصلا و  ءاکبلاب و  نهتلبقتـسا  اـّلإ  ۀـیواعم  لآ  نم  ةأرما  قبت  مل  دـیزی  راد  ةوسنلا 
. مایأ ۀثالث  هیلع  متأملا  نمقأ  للحلا و  یلحلا و 

بجعت فرح  نیا  زا  یتـسه ، تشهب  لـها  وت  تفگیم : نم  هب  هک  مدـید  ار  ناـتربمایپ  باوخ  بشید  هک  نادـب  سپ  تفگ : يرآ ، تفگ :
وا تسوا . هداتـسرف  هدـنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تسین و  هَّللا  زج  ییادـخ  هک  مهدیم  یهاوـگ  نوـنکا  ممهفیم . هک  نـآلا  اـت  مدرک 

دیزی هب  دیشک و  ریـشمش  یحیـسم ، نیا  هک  دناهدرک  تیاور  دنتـشک . ار  وا  ات  درک  هیرگ  دینابـسچ و  دوخ  هب  تشادرب و  ار  ماما  رـس  سپس 
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(268 .) تسا تداهش  نیا  تسا ، تداهش  نیا  تفگیم : وا  دنتشک و  ار  وا  دندش و  عنام  نایفارطا  یلو  دنزب  ار  وا  ات  دش  روهلمح 
ماـما هداوناـخ  داد  روتـسد  دـننک و  بـصن  هناـخ  ِرد  رب  ار  ماـما  سدـقم  رـس  داد  روتـسد  دـیزی  هـک  دـناهدرک  شرازگ  وا  ریغ  فـنخموبا و 

ازع يراز و  هیرگ و  اب  نانآ  زا  هیواعم  نادـناخ  ناـنز  همه  دـندمآ  دـیزی  هناـخ  هب  ناـنآ  یتقو  دـنروایب . شاهناـخ  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح 
اپ رب  ازع  زور  هس  ات  دندروآ و  نوریب  ار  دوخ  یتمیق  ياهسابل  تالآ و  رویز  اهنآ  دندز . هحیص  مالسلا  هیلعنیـسح  رب  دندرک و  لابقتـسا 

. دندرک
یه رتسلا و  تقـشف  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  تحت  کلذ  لبق  تناک  دیزی و  ةأرما  زیرک  نب  رماع  نب  هَّللادبع  تنب  دـنه  تجرخ  و 
یلع یکبا  و  دنه ! ای  هیلع  یلوعاف  معن ! لاق : دیزی و  اهاطغف  يراد ؟ باب  یلع  بولصم  ۀمطاف  نبا  سأرأ  تلاق : دیزی و  یلع  تبثوف  ةرساح 

. هَّللا هلتق  هلتقف  دایز  نبا  هیلع  لجع  شیرق  ۀخیرص  هَّللا و  لوسر  تنب  نبا 
امه ًایلع و  اعد  هنبا و  ًادلاخ  ًاموی  اعد  نیـسحلا و  نب  یلع  هعم  رـضحی  یتح  یـشعتی  يدغتی و  ناک  امف  ۀـصاخلا  هرادـب  مهلزنأ  دـیزی  ّنإ  مث 

: لاق همض و  هذخأف و  لتاقتن  مث  انیکس  هطعأ  انیکس و  ینطعا  معن  لاق : اذه ؟ لتاقتأ  یلعل : لاقف  نایبص 
تشادرب و رس  زا  رداچ  ( 269 ،) دوب مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ِنز  نآ ، زا  شیپ  دوب و  دیزی  رـسمه  هک  زیرک  نب  رماع  نب  هَّللادبع  رتخد  دنه 
وا رـس  رب  رداچ  دیزی  ياهدرک ؟ نازیوآ  نم  هناخ  ِرد  هب  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دنزرف  رـس  ایآ  هک  درک  باتع  دیزی  هب  درک و  كاچ  نابیرگ 
وا هراـبرد  داـیز  نبا  هک  نک  هیرگ  دـیرگیم ، وا  رب  شیرق  هک  نآ  ربماـیپ و  رتـخد  دـنزرف  رب  نک و  هلاـن  وا  يارب  يرآ ، تفگ : تخادـنا و 

. داب وا  رب  گرم  تشک . ار  وا  تفرگ و  هدزباتش  میمصت 
رضاح دوخ  رانک  رد  ار  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  ماش ، راهان و  ره  رد  درب و  شاهناخ  ینوردنا  هب  ار  ماما  هداوناخ  دیزی ، نآ  زا  سپ 

ایآ تفگ : یلع  هب  تساوخ و  دندوب  ( 270) كدوک ود  ره  هک  ار  مالسلا  امهیلعنیسحلا  نب  یلع  دیزی و  نب  دلاخ  شرـسپ  يزور  درکیم .
: هک تفگ  ار  لثملابرـض  نیا  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دـیزی  میگنجب . ات  هدـب  ییوقاچ  ام  يود  ره  هب  هلب ، تفگ : يریگیم ؟ یتشُک  دـلاخ  اب 

مزخأ  نم  اهفرعأ  ۀنشنش 
مقرألا  ریغ  مقرألا  دلی  له 

ءالؤه ّزهج  ریـشب : نب  نامعنلل  لاقف  انّدج  ةرجاهم  اهنأل  ۀنیدملا  یلإ  اندر  اولاق : کلذ و  اوبأف  قشمدب  ماقملا  مهیلع  ضرع  دیزی  ّنأ  يور : و 
قازرألا و مهل  ضرف  مهابح و  مهاسک و  مث  اناوعأ  الیخ و  مهعم  ثعبا  احلاص و  انیمأ  ماـشلا  لـهأ  نم  ًـالجر  مهعم  ثعبا  مهحلـصی و  اـمب 

هنع تعفدـل  وهایإ  اهتیطعأ  ّالإ  ۀلـصخ  ینلأس  ام  هبحاص  تنک  ول  هَّللاو  امأ  ۀـناجرم  نبا  هَّللا  نعل  هل : لاقف  نیـسحلا  نب  یلعب  اـعد  مث  لازنـالا 
مهب یـصوأ  مث  کل  نوکت  ۀـجاح  لـکب  ینبتاـکف  تیأر  اـم  هَّللا  یـضق  نکل  يدـلو و  ضعب  كـالهب  ول  هیلع و  تردـق  اـم  لـکب  فتحلا 

مهنع یحنت  اولزن  اذإف  هفرط  نوتوفی  ثیح ال  مهمامأ  نوکیف  مهریاسی  لوسرلا  مهب  جرخف  لوسرلا .
«. دیآیمن دوجو  هب  وت  لثم  زج  یناردپ  نینچ  زا  مراد و  غارس  تناردپ  زا  ار  راتفر  يوخ و  نینچ  »

هنیدم هب  تشگزاب 

ترجه لحم  اجنآ  نوچ  نادرگ  زاب  هنیدم  هب  ار  ام  دـنتفگ  دـندرکن و  لوبق  نانآ  یلو  دـننامب  قشمد  رد  درک  داهنـشیپ  تیب  لها  هب  دـیزی 
نیما و هک  تسرفب  ار  نایماش  زا  يدرم  نانآ  اـب  نک و  هداـمآ  ناـشیارب  دـنهاوخیم  هچ  ره  تفگ : ریـشب  نب  ناـمعن  هب  دـیزی  تساـم . ّدـج 

نب یلع  داد . اذـغ  هشوت و  لوپ و  ساـبل و  ناـنآ  هب  دـیزی  نک . مازعا  ناـشهارمه  ار  یناراـک  کـمک  ناراوس و  نینچمه  دـشاب . راکتـسرد 
وا هب  تساوخیم  هچ  ره  مدشیم  وربور  مالسلا  هیلعنیـسح  اب  نم  رگا  دنک . تنعل  ار  هناجرم  نبا  ادخ  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  نیـسحلا 

یهلا ياضق  لاح  ره  هب  یلو  ( 271 .) دوب منادنزرف  یـضعب  يدوبان  هب  دنچ  ره  مدرکیم ، عفد  وا  زا  نکمم  ِتمیق  ره  هب  ار  گرم  مدادیم و 
. درک شرافـس  نانآ  هرابرد  تیبلها ، هارمه  هدراـمگ  هب  دـیزی  هاـگ  نآ  سیونب . میارب  يراد  ياهتـساوخ  ره  نونکا  يدـید . هک  دوب  ناـنچ 
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دندرکیم قارطا  اج  ره  دنوشن . رود  وا  مشچ  زا  نانآ  هک  ياهنوگ  هب  یلو  تفریم  اهنآ  رـس  تشپ  داد و  تکرح  ار  نانآ  دـیزی  هداتـسرف 
مهجئاوح و مهیلع  ضرعی  ءوضولا و  مهدـحأ  دارأ  ثیح  مهب  لزنی  مث  سرحلا  ۀـئیهک  هباحـصأ  وـه و  قرفت  تفرگیم و  هلـصاف  اـهنآ  زا 

. ۀنیدملا اولخد  یتح  مهب  فطلی 
لهف انل  هتبحـص  نسحل  لوسرلا  اذه  قح  انیلع  بجو  دق  بنیز : یتخال  تلق  یلع  تنب  ۀـمطاف  یل  تلاق  لاق : بعک  نب  ثرحلا  نع  يور : و 

هیلإ و اهب  انثعبف  اهجلمد  یتخا و  راوس  یجلمد و  يراوس و  تذخأف  انیلح . هیطعن  نأ  ّالإ  هب  هلـصن  ام  انل  ام  هَّللاو  تلاق : ءیـشب ؟ هلـصن  نأ  انل 
ام هَّللاو  نکل  ياضر و  اذه  نود  یفف  ایندلل  تعنص  يذلا  ناک  ول  لاقف : انایإ  کتبحـص  نسحل  کئازج  ضعب  اذه  انلق : اهتّلق و  نم  انرذتعا 

. هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نم  مکتبارقل  هَّلل و  ّالإ  هتلعف 
ۀنیدملا یلإ  ثعب  هلایع  نیـسحلا و  سأرب  هیلع  مدـق  نیح  ۀـیواعم  نب  دـیزی  نأ  هخیاشم : نع  هدانـسإب  ظفاحلا  ءالعلا  وبأ  مامإلا  رکذ  و  - 34

مهزّهج مهعم و  هلهأ  نم  یقب  نم  نیـسحلا و  لقثب  ثعب  ّمث  نایفـس . یبأ  لآ  یلاوم  نم  ةّدع  مهیلإ  مض  مشاهیلاوم و  نم  ةّدع  هیلع  مدقاف 
ءیش لکب 

ره دـندرکیم و  کمک  ار  وا  دزاـسب ، وضو  تساوخیم  اـهنآ  زا  یکی  یتقو  دـندشیم . هدـنکارپ  ناـنآ  فارطا  رد  ناـبهگن  تروص  هب  و 
. دندش هنیدم  دراو  ات  دندرک  يراتفرشوخ  اهنآ  اب  دندادیم و  ماجنا  ناشیارب  دنتشاد  يراک 

شوـخ رطاـخ  هب  هداتـسرف ، نیا  ِّقـح  متفگ : بنیز  مرهاوـخ  هب  هک  هدرک  فـیرعت  بعک  نـب  ثراـح  يارب  مالـسلا  هـیلعیلع  رتـخد  همطاـف 
ار ناـمتالآ  روـیز  هک  نیا  رگم  میرادـن  يزیچ  هن ، تفگ : بنیز  مینک ؟ هیدـه  وا  هب  يزیچ  میناوـتیم  اـیآ  تسا . بجاو  اـم  رب  شايراـتفر 
زا یشخب  ِشاداپ  نیا  میتفگ  میدرک و  یهاوخرذع  نآ  ندوب  مک  زا  میداتسرف و  وا  يارب  ار  دوخ  يوگنلا  دنبتـسد و  مرهاوخ  نم و  میهدب .

یلیماف ادـخ و  رطاخ  هب  نم  یلو  دوب  سب  مه  نیا  زا  رتمک  مدوب  هدرک  اـیند  يارب  ار  راـک  نیا  رگا  تفگ : وا  تساـم . اـب  وت  بوخ  یهارمه 
. مدرک راتفر  هنوگ  نیا  ربمایپ  اب  امش 

هنیدم هب  ار  اهنآ  دندروآ و  دیزی  يارب  ار  وا  هداوناخ  ماما و  رـس  یتقو  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دیتاسا  زا  ینادـمه  دـمحا  نب  نسح  ءالعلاوبا 
نانآ اب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  نادناخ  هیثاثا و  درک . نانآ  هارمه  ار  نایفسوبا  نادناخ  یلاوم  مشاهینب و  ناگتسب  یلاوم ) ) زا ياهدع  داتسرف ،

نب دیعـس  نب  ورمع  یلإ  نیـسحلا  سأر  ثعب  اهب و  مهل  رمأ  ّالإ  ۀنیدملاب  ۀـجاح  مهل  عدـی  مل  و  درک . زیهجت  ظاحل  ره  زا  ار  نانآ  داتـسرف و 
عیقبلا یف  نفد  نفکف و  نیـسحلا  سأرب  ورمع  رمأ  مث  یلإ  هب  ثعبی  مل  هنأ  تددو  ورمع : لاـقف  ۀـنیدملا  یلع  هلماـع  كاذ  ذإ  وه  صاـعلا و 

. مالسلا اهیلعۀمطاف  هما  ربق  دنع 
ّصق يرصبلا و  نسحلا  اعدف  هفطلی  هّربی و  هنأک  مانملا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  يأر  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  نامیلس  نإ  هریغ : لاق  و 

. افورعم هلهأ  یلإ  تعنطصا  کلعل  نسحلا : لاقف  هلیوأت  نع  هلأس  هیلع و 
یباحصأ و نم  ۀعامج  یف  هیلع  تیلص  جابیدلا و  نم  ۀسمخ  هتوسکف  ۀیواعم  نب  دیزی  ۀنازخ  یف  نیسحلا  سأر  تدجو  ینإ  نامیلـس : لاقف 

. زئاوجب هل  رمأ  يرصبلا و  نسحلا  یلإ  نسحأف  کلذ  ببسب  کنع  یضر  یبنلا  نإ  نسحلا : لاقف  هتربق 
هب ءیجف  هبلطف  کلملا  دبع  نب  نامیلس  یلو  یتح  ۀیما  ینب  نئازخ  یف  ثکم  مایأ و  ۀثالث  قشمدب  بلـص  نیـسحلا  سأر  نإ  امهریغ : لاق  و 

. هیلع یلص  ام  دعب  نیملسملا  رباقم  یف  هنفد  ابوث و  هیلع  لعج  هبیط و  طفس و  یف  هلعجف  لحق  دق  ضیبأ  مظع  وه  و 
تفگ وا  داتسرف . هنیدم  تقو  یلاو  صاع ، نب  دیعس  نب  ورمع  يارب  ار  ماما  رـس  دوش . مهارف  دوب  ناشزاین  هچ  ره  مه  هنیدم  رد  داد  روتـسد 

. درک نفد  مالسلا  اهیلعهمطاف  شردام  رانک  عیقب ، رد  هدرک  نفک  ار  رس  سپس  دندوب . هداتسرفن  نم  يارب  ار  نآ  شاک 
لیوأت دنکیم . مارتحا  یکین و  وا  هب  ترضح  نآ  هک  دید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  کلملادبع ، نب  نامیلس  هک  دننکیم  تیاور  وا  ریغ  اما 
مالسلا هیلعنیسح  رس  يرآ  تفگ : نامیلس  ياهدرک . ربمایپ  نادناخ  هب  تبسن  یبوخ  راک  ًامتح  تفگ : يو  دیسرپ ، يرـصب  نسح  زا  ار  نآ 

. مدرک نفد  ار  نآ  هدناوخ و  زامن  نآ  رب  منارای  زا  یهورگ  هارمه  مدناشوپ و  ابید  ياههچراپ  اب  ار  نآ  متفای ، هیواعم  نب  دـیزی  هنازخ  رد  ار 
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وا هب  ییایادـه  داد  روتـسد  درک و  ناسحا  يرـصب  نسح  هب  نامیلـس  ياهتخاس . دونـشخ  ار  ربمایپ  راک ، نیا  ببـس  هب  تفگ : يرـصب  نسح 
. دنهد

. دش مکاح  کلملادبع  نب  نامیلـس  ات  دوب  هیما  ینب  هنازخ  رد  سپـس  دـنتخیوآ و  قشمد  رد  زور  هس  ار  ماما  رـس  دـیوگیم : یموس  تیاور 
رب ياهچراپ  درک و  وبشوخ  تشاذگ ، يدبس  رد  ار  نآ  دوب . هدش  کشخ  هک  دوب  دیفس  یناوختسا  دندروآ  ار  نآ  یتقو  داتسرف . رـس  لابند 

. درک نفد  ناناملسم  هربقم  رد  نآ  رب  ندناوخ  زامن  زا  دعب  داهن و  نآ 
عنص امب  ملعأ  هَّللاو  هذخأ  هشبنف و  هیف  نفد  يذلا  عضوملا  نع  لأسف  هربخب  ربخاف  هنم  هبلطی  ناکملا  یلإ  ثعب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلو  املف 

. هدسج عم  نفدف  ءالبرک  یلإ  هثعب  هنأ  هنید  نم  رهاظلا  هب و 
ۀنیدملا و ریمأ  دیعس  نب  ورمع  کحـضف  ةدحاو  ۀحیـص  ۀنیدملا  تراص  مشاه و  ینب  ءاسن  تجع  ۀنیدملا  نیـسحلا  مرح  لخد  امل  و  اولاق :

: يدیبزلا برک  يدعم  نب  ورمع  لوقب  لثمت 
ۀجع دایز  ینب  ءاسن  تجع 

بنرألا  ةادغ  انتوسن  جیجعک 
هلعنب هَّللادبع  هفذحف  نیسحلا ؟ نم  انیقل  ام  اذه  لاقف : هالوم  هیلع  لخدف  ۀیزعتلل  رفعج  نب  هَّللادبع  سلج  و 

لحم زا  تسا . هدرک  نفد  ار  نآ  نامیلس  دنتفگ  هک  داتسرف  هنازخ  يوس  رس ، لابند  هب  ار  یـسک  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  یتقو 
وا نیدت  هب  هجوت  اب  درک . هچ  ار  نآ  هک  دنادیم  ادخ  تشادرب و  ار  رس  درک و  زاب  ار  رـس  نفد  لحم  رمع  دنداد ، ناشن  وا  هب  دیـسرپ و  نفد 

(272 .) دوش نفد  ترضح  نآ  دسج  اب  ات  هداتسرف  البرک  هب  ًارهاظ 
نیا رد  دش . دایرف  هچراپ  کی  هنیدم  دندرک و  دنلب  هلان  هب  ادص  مشاه  ینب  نانز  دـندش ، دراو  هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هداوناخ  یتقو 
دندز ياهلان  ثراح  نب  دایز  ینب  ناـنز  : » هک تسج  لـثمت  برک  يدـعم  نب  ورمع  رعـش  هب  دـیدنخ و  هنیدـم  یلاو  دیعـس ، نب  ورمع  عقوم ،

(273 «.) بنرا گنج  رد  ام  نانز  هلان  دننامه 
نادنزرف ینعی   ) تسا هدش  دراو  ام  هب  نیـسح  هیحان  زا  هصغ  نیا  تفگ : دش و  دراو  وا  يالوم  هک  دوب  يرادازع  لاح  رد  رفعج  نب  هَّللادـبع 

هتدهـش ول  هَّللاو  اذـه ؟ لوقت  نیـسحللأ  ءاـنخللا ! نباـی  لاـق : درک و  باـترپ  وا  هب  ار  دوـخ  شفک  هَّللادـبع  تسا -  هداد  نتـشک  هب  ار  رفعج 
. تقفو نکأ  مل  ذإ  هعم  ًادمحم  انوع و  ینبا  ّقفو  يذلا  هَّللا  رکشأل  ینإ  هنود و  لتقا  نأ  تببحأل 

: لوقت یه  اهموق و  نم  ءاسن  یف  لیقع  تنب  تجرخ  و 
؟ مکل یبنلا  لاق  ذإ  نولوقت  اذام 

؟ ممألا رخآ  متنأ  متلعف و  اذام 
يدقتفم  دعب  یلهأب  یترتعب و 

مدب  اوجّرض  یلتق  يراسا و  مهف 
مکتحصن  ذإ  یئازج  اذه  ناکأ 

یمحر  يوذ  یف  يدهعب  یل  اوفت  مل  و 
هبجوأ  هَّللاو  انقح  متعیض 

مرحلا  تیبلا و  قح  لیفلا  يرع  دق  و 
اهتریقع و تعفر  ءابخلا و  نم  اهـسأر  تجرخأ  اهنأ  نیـسحلا و  لتق  نیح  یلع  تنب  بنیز  نیلّوـألا  نیتیبلل  ۀـلئاقلا  ّنأ  دـیناسملا : یف  ءاـج  و 

. نیلّوألا نیتیبلا  تلاق 
ۀظعوم دعب  ۀظعوم  ۀـمدصب و  ۀـمدص  ۀـمدلب و  ۀـمدل  اهنإ  هتبطخ : یف  لاق  بطخ و  ربنملا و  ۀـنیدملا  ریمأ  دیعـس  نب  ورمع  دعـص  ّمث  اولاق :
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. ُرُذُّنلا ِنُْغت  امَف  ٌۀَِغلاب  ٌۀَمْکِح 
موش و هتشک  وا  زا  عافد  رد  متشاد  تسود  مدوب  وا  اب  رگا  ادخ  هب  ییوگیم ؟ روط  نیا  مالسلا  هیلعنیـسح  هرابرد  وب ! دب  ردام  يا  تفگ : و 

. دندوب وا  اب  دمحم  نوع و  مدنزرف  ود  مدشن -  قفوم  نم  رگا  هک -  مرازگساپس  ار  ادخ 
تما هک  امـش  دـیوگب  یتقو  داد  دـیهاوخ  هچ  ار  ربماـیپ  باوج  : » تفگ ار  راعـشا  نیا  دـمآ و  اـجنآ  هب  شلیماـف  ناـنز  هارمه  لـیقع  رتخد 

ایآ دندش . هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  هک  دنتـسه  یناگتـشک  ناریـسا و  نانآ  دیدرک !؟ هچ  ماهداوناخ  ترتع و  اب  نم  زا  دعب  دیتسه ؛ نامزلارخآ 
عیاض دوب  هدرک  بجاو  ادخ  هک  یقح  دیدرکن . افو  منادناخ  هرابرد  نم  شرافـس  دـهع و  هب  دوب و  نم  یهاوخریخ  تحیـصن و  ِشاداپ  نیا 

هک تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دندرکن .» تیاعر  ار  شمرح  ادخ و  هناخ  تمرح  قح و  ناراوسلیف ، هک  نانچ  دیتفرگ ) هدیدان   ) دـیدرک
نوریب همیخ  زا  رس  هک  یلاح  رد  تفگ . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  ماگنه  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  ار  راعـشا  نیا  لوا  تیب  ود 

. تفگ ار  لوا  تیب  ود  دوب ، دنلب  هیرگ  هب  شیادص  هدومن و 
ربارب ياهمدص  تبرض و  کی  لباقم  رد  دوب  ياهبرض  نیا  تفگ : درک و  ینارنخـس  تفر و  ربنم  رب  هنیدم  ریما  دیعـس ، نب  ورمع  نآ  زا  سپ 

. دیشخبن دوس  ار  ناگدنریگدنپ  هک  یهلا  تمکح  يزردنا . زا  دعب  يزردنا  ياهمدص و 
ام هرمأ  نم  نکی  مل  هتداع و  انتداعک و  هلـصن  انعطقی و  هحدمن و  انّبـسی و  ناک  نایحأ  هدسج  یف  هحور  هندـب و  یف  هسأر  ّنأ  تددول  هَّللاو 
ۀیح ۀمطاف  تناک  ول  امأ  لاقف : بئاسلا  نب  هَّللادبع  هیلإ  ماقف  انـسفنأ . نع  عفدن  نأ  ّالإ  انلتق ؟ دـیری  هفیـس  ّلس  نمب  عنـصن  فیک  نکل  ناک و 
ول امأ  اننبا  اهنبا  انوخأ و  اهجوز  انمع و  اـهوبأ  کـنم  ۀـمطافب  ّقحأ  نحن  لاـق : دیعـس و  نب  ورمع  ههبجف  هیلع . تکبل  نیـسحلا  سأر  تأرف 

. هسفن نع  عفد  هلتق و  نم  تمال  ام  نکل  اهدبک و  نزح  اهنیع و  تکبل  ۀیح  ۀمطاف  تناک 
انربخأ یقهیبلا  دمحأ  نب  لیعامـسإ  یلع  وبأ  ةاضقلا  خیـش  انربخأ  یمـصاعلا  دـمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  دـهازلا  مامإلا  خیـشلا  انربخأ  - 35
نایفـس نب  بوقعی  انثدحرفعج  نب  هَّللادبع  انربخأ  ناطقلا  لضفلا  نب  نیـسحلا  وبأ  انربخأ  یقهیبلا  نیـسحلا  نب  دـمحأ  ۀنـسلا  خیـش  يدـلاو 

بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  لتق  امل  لاق : ۀملس  نب  قیقش  نع  شمعألا  نع  سنوی  نب  یـسیع  انربخأ  كاحـضلا  نب  باهولا  دبع  انثدح 
ریبزلا نب  هَّللادبع  راث 

لثم ام  تفگیم و  دب  ام  زا  هشیمه  لثم  وا  دوب . یقاب  شمسج  رد  وا  حور  دوب و  شندب  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  رـس  متـشاد  تسود  ادخ  هب 
هک یـسک  اب  مینک  هچ  نکیل  دـشیمن . هتـشک  لاح  نیا  اب  میتشاد ، طابترا  وا  اب  اـم  یلو  دـیربیم  اـم  زا  وا  ( 274 .) میدوتـسیم ار  وا  هشیمه 

: تفگ تساخرب و  ( 276) بئاس نب  هَّللادبع  لاح  نیا  رد  ( 275 .) مینک عافد  دوخ  زا  هک  نآ  زج  دشکب ، ار  ام  تساوخیم  دیشک و  ریـشمش 
هک درک  باتع  هَّللادبع  هب  دیعس  نب  ورمع  تسیرگیم . وا  رب  دیدیم  ار  مالسلا  هیلعنیسح  رس  دوب و  هدنز  مالسلا  اهیلعهمطاف  رگا  کشیب 

شنامـشچ دوبیم  همطاف  رگا  تسام . دـنزرف  شدـنزرف  تسام و  ردارب  شرهوش  تسام ، يومع  شردـپ  میرتراوازـس . وت  هب  همطاـف  زا  اـم 
!! درکیمن شنزرس  درک ، عافد  دوخ  زا  تشک و  ار  وا  هک  دیزی )  ) یسک اما  دوب ، نیگهودنا  شلد  نایرگ و 

هیفنح نبا  سابع و  نبا  هب  دیزی  همان 

لوا تمسق 

نبا عنتماف  هتعیب  یلإ  سابع  نبا  اعدف  درک  مایق  ریبز  نب  هَّللادبع  دش ، هتشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتقو  هک  هدش  لقن  هملـس  نب  قیقـش  زا 
یلإ كاعد  ریبزلا  نبا  دحلملا  ّنأ  ینغلب : دقف  دعب  امأ  هیلإ : بتکف  هتعیبب  هنم  اکسمت  ناک  سابع  نبا  عانتما  نأ  ۀیواعم  نب  دیزی  نظ  سابع و 

کفرع امل  هَّلل  ۀعاط  انل و  کنم  ءافو  انتعیبب  تمصتعا  کنإ  اکیرش و  مثآملا  یف  ًاریهظ و  لطابلا  یلع  هل  نوکتل  هتعاط  یف  لوخدلا  هتعیب و 
كرب و ساـنب  تسلف  ءایـشألا  نم  یـسنأ  اـمف  مهدوهعب  نیفوملا  مهماـحرأب  نیلـصاولا  يزجی  اـم  ریخ  محر  يذ  نم  هَّللا  كازجف  اـنقح  نم 
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هلوق فرخز  هناسلب و  ریبزلا  نبا  مهرحس  نمم  قافآلا  نم  کیلع  علط  نم  رظناف  لوسرلا  نم  ۀبارقلا  نم  لهأ  هل  تنأ  يذلاب  کتلـص  لیجعت 
. قراملا مرحلل  لحملا  نم  عوطأ  کل  عمسأ و  کنم  مهنإف  کیأرب  مهملعاف 

کلذ نکی  نإـف  هتعاـط  یف  لوخدـلا  هتعیب و  یلإ  ياـیإ  ریبزلا  نبا  ءاـعد  رکذـت  کـباتک  ینءاـج  دـقف  دـعب ؛ اـما  ساـبع : نـبا  هـیلإ  بـتکف 
لیجعت يرب و  ساـن  ریغ  کـنأ  تـمعز  مـیلع و  هـب  يوـنأ  يذـلاب  هَّللا  نـکل  كدـمح و  ـال  كرب و  کلذـب  وـجرأ  اـم  هَّللاو  ینإفکلذـک 

يدو کنع  سباح  ینإف  کتلص  لیجعت  كّرب و  ناسنإلا  اهیأ  سبحافیتلص 
يراداوه مدع  درک  لایخ  دـیزی  درک . عانتما  وا  اب  تعیب  زا  سابع  نبا  اما  دـناوخ ، دوخ  اب  يرادـفرط )  ) تعیب هب  مه  ار  سابع  نب  هَّللادـبع  و 

هب ار  وت  دحُلم ، ِریبز  نبا  ماهدینـش  تشون : داتـسرف و  شیارب  ياهمان  ور  نیا  زا  تسا ، دیزی  زا  وا  يرادـفرط  يانعم  هب  ریبز  نبا  زا  سابع  نبا 
هب ادـخ  تعاطا  يرادافو و  يور  زا  وت  اما  یـشاب ، شمرج  کیرـش  ینک و  تیامح  وا  قحان  راک  زا  وت  اـت  هدـناوخ  دوخ  زا  يوریپ  تعیب و 

ار هچ  ره  يدرک . افو  ار  دوخ  دهع  ادا و  ار  یلیماف  قح  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  یتسنادیم . ار  ام  قح  نوچ  ياهدز  گنچ  ام  تعیب 
مهاوخ ادا  یتـسه ، نآ  هتـسیاش  ادـخ  لوسر  یلیماـف  لـیلد  هب  هک  ار  وت  قح  يدوز  هب  درب و  مهاوخن  داـی  زا  ار  وت  یبوخ  نیا  منک  شومارف 

هاگدـید زا  دوب ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  شبرچ  ییوداـج و  ناـبز  اـب  ریبز  نبا  هک  دـمآ  وت  شیپ  فارطا ، قطاـنم  زا  هک  ره  نونکا  درک .
. نید زا  هدش  جراخ  مرح و  نکش  تمرح  نآ  ات  دنرتعیطم  دنراد و  ییونشفرح  رتهب  وت  زا  نوچ  نک ؛ هاگآ  تدوخ 

اب دشاب  نینچ  رگا  يدوب . هدرک  دای  شايوریپ  وا و  اب  متعیب  يارب  ریبز  نبا  توعد  زا  نآ  رد  هک  دیـسر  تاهمان  تشون : دـیزی  هب  سابع  نبا 
هب يربیمن و  دای  زا  ارم  یبوخ  هک  ياهتفگ  ماهتشاد . دصق  ار  یسک  هچ  دنادیم  دوخ  ادخ  ماهتشادن . ار  وت  رکشت  ناسحا و  دصق  راک ، نیا 

ریسیلا ّالإ  انقح  نم  کلبق  انل  امم  انیتؤت  ام  يرمعلف  مرادن . تسود  ار  وت  نم  نوچ  ینکب  ار  راک  نیا  دهاوخیمن  اما  ینکیم ، ناربج  يدوز 
ّکنإابح ارورـس و ال  ءالو و ال  الف  ریبزلا  نبا  نم  مهلذـخأ  نأ  کیلإ و  سانلا  ّثحأ  نأ  ینتلأس  لیوطلا و  ضیرعلا  انع  هنم  سبحتل  کنأ  و 

مهترداغیقتلا مالعأ  يدهلا و  موجن  یجّدـلا و  حـیباصم  بلطملا  دـبع  نایتف  ًانیـسح و  تلتق  دـق  كدو و  یلع  ینثحت  کترـصن و  ینلأست 
عابـضلا جرع  مهباتنت  حایرلا و  مهیلع  یفـست  نیدسّوم  نینفکم و ال  ءارعلاب ال  نیبولـسم  ءامدلاب  نیلمزم  دحاو  دیعـص  یف  كرمأب  کلویخ 

. تسلج يذلا  کسلجم  تسلج  بورغ و  هَّللاو  مهب  یب و  مهونجأ و  مهونفک و  مهئامد  یف  اوکرشی  مل  موقب  مهل  هَّللا  حاتأ  یتح 
یف هلتقتل  لاجرلا  هیلإ  كرییست  هَّللا و  مرح  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  مرح  نم  ًانیسح  كدارطإ  سانب  تسلف  ءایشألا  نم  یسنأ  امف 

هَّلل و کنم  ةوادـع  کلیخ  هب  تلزلزف  بقرتی  افئاخ  جرخف  قارعلا  یلإ  ۀـکم  نم  هتـصخشأ  یتح  کـلذ  یلع  کلذـب و  تلز  اـمف  هَّللا  مرح 
اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هَّللا  بهذأ  نیذلا  هتیب  لهأل  هلوسرل و 

مدرم یهاوخیم  نم  زا  هاگ  نآ  يرادیم . هگن  ار  نآ  ِرتشیب  ياهدادن و  ار  ام  قح  زا  یکدنا  زج  یهدب  يزیچ  مه  رگا  هک  دنگوس  مناج  هب 
میایب و تايرای  هب  یهاوخیم  نم  زا  وت  یتسود . هن  یـشوخ و  هن  تسا و  راک  رد  یتقافر  هن  منک !؟ رود  ریبز  نبا  زا  بلج و  وت  يوس  هب  ار 
یکیرات و رد  ییاهغارچ  هک  ياهتـشک  ار  بلطملادبع  نادناخ  ناناوج  ار و  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  یلاح  رد  یناوخیم  تایتسود  هب  ارم 
هب هتشغآ  یلاح  رد  دناهدرک ، اهر  مه  رانک  رد  نیمز و  يور  رب  ار  نانآ  تنایهاپس  وت  روتسد  هب  دندوب . اوقت  ياههناشن  تیاده و  ناگراتس 
نآ ات  دندیردیم  ار  اهنآ  ناگدنرد  هّلگ  دیزویم و  اهنآ  رب  داب  نفدم ، نودب  نفک و  نودب  نابایب ، رد  هدش و  هدوبر  ناشیاهسابل  نوخ ،

هودـنا و رد  نانآ ، نم و  دـنتخاس و  ناهن  هدرک و  نفک  ار  ناـنآ  دـندوبن . ناـشنوخ  کیرـش  هک  داتـسرف  ناـشیارب  ار  یهورگ  دـنوادخ  هک 
. ياهتسشن تیاج  رس  وت  میاهیرگ و 

ار يدارفا  مه  ادخ  مرح  رد  يدـنار و  یهلا  مرح  هب  ربمایپ  مرح  زا  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  مربیمن  دای  زا  ار  نیا  منک  شومارف  ار  هچ  ره 
ار وا  وـت  هاپـس  تفر و  نوریب  ینمااـن  سرت و  اـب  وا  يداتـسرف و  قارع  هب  هکم  زا  هک  نآ  اـت  يدرکن  اـهر  ار  وا  دنـشکب . ار  وا  هک  يداتـسرف 
، تسا هدرک  ناشکاپ  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدب  ادخ  هک  وا  نادناخ  اب  شلوسر و  ادخ و  اب  ینمشد  رطاخ  هب  ار  اهراک  نیا  درک . لزلزتم 

لاصئتسا هراصنأ و  ۀلق  متمنتغاف  ۀعجرلا  مکلأس  ۀعداوملا و  مکیلإ  بلطف  ریمحلا . دابکأ  فالجألا  ةافجلا  کئابآک  کئلوا ال  يداد . ماجنا 
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رطقی کفیـس  یبأ و  دلو  تلتق  دـق  يدو و  کبلط  نم  يدـنع  بجعأ  ءیـش  الف  كرتلا  نم  تیب  لهأ  متلتق  مکنأک  هیلع  متنواعتف  هتیب  لهأ 
لآ نویبنلا و  لتق  ام  کلذ  لبقف  ایندلا  یف  ینتقبـس  نإف  يراثب  ینقبـست  یمد و ال  کیدل  لطبی  هَّللا ال  ءاش  نإف  يراث  دحأ  تنأ  یمد و  نم 

. ًامقتنم نیملاظلا  نم  ًارصان و  نیمولظملل  هَّللاب  یفک  مهئامدب و  هَّللا  بلطف  نییبنلا 
کتعیاب و دـقف  کلذـک  کلذ  نکی  نإف  کقح  نم  ینتفرع  ام  یئاـفو و  ترکذ  ًاـموی و  کـب  نرفظنلف  مویلا  اـنب  ترفظ  نأ  کـبجعی  ـالف 

نع انومتعفد  یتح  انومترباک  شیرق ! رـشعم  مکنکل  کیبأ و  نم  کنم و  رمألا  اذـهب  قحأ  یبأ  دـلو  ینأ و  ملعتل  کنأ  کلبق و  نم  كاـبأ 
. نیدم باحصأ  طول و  موق  دومث و  تدعب  امک  انیلع  ءاهفسلا  يوغتسا  انملظ و  يرحت  نمل  ًادعبف  اننود  رمألا  متیلو  انقح و 

تساوخ امش  زا  داد و  هکراتم  داهنشیپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ( 277 .) دندوبن هفطاعیب  ریگتخـس و  وخدنت و  نشخ و  وت  ناردپ  دـننام  نانآ 
 - دـیروآرد اپ  زا  ار  ناـنآ  و   - ) دـیهد مه  هب  تسد  وا  هیلع  اـت  دـیتفرگ  یتصرف  ار  شاهداوناـخ  تسبنب  ناراـی و  یمک  امـش  اـما  ددرگرب ،
ارم لیماف  هک  یتروص  رد  یهاوخیم  دوخ  اب  ارم  یتسود  هک  تسا  بیجع  نم  يارب  یلیخ  لاح ، دیـشکیم . ار  ناـکرت  زا  ینادـناخ  ییوگ 

ام زا  هک  ینوخ  ادـخ  تساوخ  هب  مریگب . ماقتنا  اـهنآ  زا  دـیاب  هک  یتسه  یناـسک  زا  یکی  دـکچیم و  اـم  نوخ  زا  تریـشمش  ياهتـشک و 
دناهدش نینچ  اهنآ  هداوناخ  ناربمایپ و  هتشذگ  رد  ياهتخیر ، ار  ام  نوخ  رگا  يزیرگب . نآ  زا  یناوتیمن  تفر و  دهاوخن  نیب  زا  ياهتخیر 

. تسا ملاظ  زا  مقتنم  مولظم و  روای  نیرتهب  وا  هک  هتفرگ  ار  ناشماقتنا  ادخ  و 
هب دیاب  يراد و  قح  ام  رب  ياهتفگ  میبای . تسد  وت  رب  ام  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  ًامتح  یتفای ، تسد  ام  رب  زورما  هک  شابم  رورغم  نیاربانب 

نم و هک  ینادیم  دوخ  مدوب و  هدرک  تعیب  تردپ  وت و  اب  ًالبق  یتشاد ) ام  رب  یقح  و   ) دوب روط  نیا  رگا  منک ،) تعیب  وت  اب  و   ) منک افو  نآ 
راوس تموکح  رب  دـیتفرگ و  ام  زا  هدرک و  راکنا  ار  ام  قح  شیرق ، تعاـمج  امـش  اـما  میرتراوازـس . تردـپ  وت و  زا  تموکح  هب  منادـناخ 

نیدَـم باحـصا  طول و  دومث و  موق  هک  هنوگ  نامه  درک ، کیرحت  ام  هیلع  ار  ناگلفـس  تشاد و  اور  متـس  ام  رب  هک  نآ  داـب  هدرم  دـیدش .
. دندُرم

نیبولجملا یبسلاک  ماشلاب  کیلإ  هدـلو  نم  ًاراغـص  ًالافطأ  بلطملا و  دـبع  تانب  کلمح  بجعأ  نأ  یـسع  اـم  بیجاـعألا و  بجعأ  نم  و 
مظعی نأ  وجرأل  ینإف  يدـی  ۀـحارج  نم  انمآ  حبـصت  تنک  نئل  هَّللا  رمعل  کیلع و  هَّللا  ّنم  انب  انیلع و  نمت  تنأ  انترهق و  کنأ  ساـنلا  يرت 

نم کجرخی  امیلأ و  اذخأ  هَّللا  كذخأی  نأ  هَّللا  لوسر  دلو  کلتق  دـعب  نم  سیآب  انأ  ام  هَّللاو  یماربا . یـضقن و  یناسل و  نم  کحرج  هَّللا 
. ًاروحدم ًامومذم  ایندلا 

. يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  ًامثآم و  تفرتقا  ًافاعضأ و  هَّللا  دنع  تددزا  هَّللاو  دقف  تعطتسا  ام  کل ! ابأ  شعف ال 
فرعأ ام  ینإف  انع  هب  یـضری  احلاص  المع  کل  یل و  هَّللا  لأسأ  ینإف  دعب ؛ اما  ۀنیدملاب . ذئموی  وه  ۀیفنحلا و  نب  دـمحم  یلإ  دـیزی  بتک  و 

امهف کنم  رضحأ  املح و ال  املع و  کنم  حجرأ  وه  ًالجر  مشاه  ینب  یف  مویلا 
دننام ار  هداوناخ  نیا  ریغـص  لافطا  بلطملادـبع و  نادـناخ  نارتخد  هک  نآ  تسین ، بیجع  وت  زا  هتبلا  هک  بیجع  رایـسب  ياـهراک  رگید  زا 

وت رب  ام  هلیـسو  هب  ادخ  هک  یتروص  رد  یهنیم  تنم  ام  رب  ياهدش و  زوریپ  ام  رب  هک  ياهداد  ناشن  مدرم  هب  ياهدرب و  ماش  هب  هراوآ  يارـسا 
نخـس وت  هیلع  دراذگن و  ملاس  نم  نابز  زا  ار  وت  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  دسریمن ، وت  هب  نم  تسد  رگا  مسق  ادـخ  هب  تسا . هتـشاذگ  تنم 

همه دزن  زا  هدش  هدنار  شنزرس  اب  ایند  نیا  زا  دریگب و  یکاندرد  باذع  هب  ار  وت  دنوادخ  ربمایپ ، نادنزرف  نتـشک  زا  دعب  مراودیما  میوگب .
. يور نوریب 

وریپ هک  نآ  رب  دورد  ياهدـش . هانگ  بکترم  ياهدرک و  دایز  ار  تباذـع  تدـم ، نیا  رد  هک  نک  یگدـنز  یهاوخیم  هچ  ره  ردـپ ! یب  يا 
(278 (.) وت رب  هن  ینعی   ) تسا تیاده 

مود تمسق 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3354 

http://www.ghaemiyeh.com


: تشون ار  همان  نیا  دربیم  رس  هب  هنیدم  رد  زور  نآ  هک  ( 279) هیفنح نب  دمحم  هب  دیزی 
غارـس مشاه  ینب  نایم  رد  ار  یـسک  نامز  نیا  رد  نم  دشاب . دونـشخ  ام  زا  ات  مهاوخیم  حـلاص  لمع  قیفوت  وت ، مدوخ و  يارب  ادـخ  زا  نم 
افلخت ریخلاب  قلختی  نم  سیل  شیط و  سند و  هفـس و  لک  نع  کنم  دعبأ  امکح و ال  رتمیهف و  رتشیب ، شايرابدرب  ملع و  وت  زا  هک  مرادن 
تببحأ دـق  ینأ  ریغ  ابئاغ  ادـهاش و  اثیدـح  امیدـق و  کنم  هلک  کلذ  انفرع  دـق  البج و  ریخلا  یلع  هَّللا  هلبج  نمک  الحنت  لضفلاب  لحنتی  و 
مالسلا کبنذ و  کل  رفغ  كرمأ و  هَّللا  كدشرأ  انئمطم  انمآ  یلإ  لبقاف  اذه  یباتک  یف  ترظن  اذإف  کتیؤر . نم  ظحلاب  ذخألا  کترایز و 

. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  کیلع و 
هنبا هل  لاقف  کلذ  یف  امهراشتـساف  مشاه  یبأ  هَّللادـبع  رفعج و  هینبا  یلع  لبقأ  هأرق  ۀـیفنحلا و  نب  یلع  نب  دـمحم  یلع  باتکلا  درو  اـملف 

ینکل و  ینب ! ای  دمحم : هل  لاقف  یلابی . نیـسحلا و ال  کیخأب  کقحلی  نأ  فئاخ  ینإف  هیلإ  رـصت  کسفن و ال  یف  هَّللا  ّقتا  یتبأ ! ای  هَّللادبع :
نأب شیرق  نم  دـحأ  یلإ  بتکی  هنظأ  کیلإ و ال  هباتک  یف  کفطلأ  کنأمطا و  دـق  هنإ  یتبأ ! ای  رفعج : هنبا  هل  لاق  و  کلذ . هنم  فاـخأ  ـال 

. کنع هرش  هَّللا  فکی  نأ  وجرأ  انأ  کبنذ و  رفغ  كرمأ و  هَّللا  كدشرأ 
هنذإب ّالإ  ضرألا  یلع  عقت  نأ  ءامسلا  کسمی  يذلا  هَّللا  یلع  تلکوت  ینإ  ینب  ای  دمحم : لاقف 

روهـشم لیاضف ، هب  دراد و  تداع  اهیبوخ  ماجنا  هب  هک  یـسک  دشاب . رود  هب  یلقعمک  یکاپان و  ینادان و  هنوگ  ره  زا  دـشاب و  رتمیکح  و 
تـشپ هچ  روضح و  رد  هچ  میـسانشیم و  تایقالخا  نیا  اب  ار  وت  نآلا  ات  میدـق  زا  ام  تسا . هداد  رارق  یکین  رب  ار  وا  تشرـس  ادـخ  تسا و 

يوس هب  نانیمطا  تینما و  اب  دیسر  تتسد  هب  هک  همان  نیا  مرب . هرهب  تندید  زا  منک و  ترایز  ار  وت  مراد  تسود  اما  میاهدینش . هدید و  رس ،
. داب وت  رب  ادخ  تمحر  مالس و  دشخبب . ار  تهانگ  دنک و  تیاده  ار  وت  ادخ  هک  ایب  نم 

هَّللادبع رفعج و  شرـسپ  ود  اب  عوضوم  نیا  هرابرد  دـناوخ ، ار  نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلعیلع  دـنزرف  هیفنح ، نب  دـمحم  تسد  هب  همان  نوچ 
مالـسلا هیلعنیـسح  تردارب  لـثم  مه  ار  وت  مسرتیم  ورن ، وا  شیپ  شاـب و  بقارم  ردـپ ! يا  تفگ : وا  هب  هَّللادـبع  درک . تروشم  مشاـهوبا 
نانیمطا وت  هب  شاهمان  رد  وا  ردپ ! يا  تفگ : مه  رفعج  مرادن . وا  زا  یسرت  نینچ  نم  مرـسپ  تفگ : وا  هب  دمحم  تسین . دیعب  وا  زا  دشکب و 

دـنک و تیادـه  ار  وت  ادـخ   » هک دـشاب  هتـشون  نینچ  شیرق  زا  یـسک  هب  دـیزی  منکیمن  ناـمگ  تسا . هداد  رارق  فطل  دروـم  ار  وـت  هداد و 
هزاـجا هتـشاد و  هگن  ار  نامـسآ  هک  منکیم  لـکوت  ییادـخ  رب  نم  تفگ : دـمحم  دـسرن . وـت  هب  وا  زا  يّرـش  مراودـیما  نیارباـنب  دـشخبب .»
ۀیواـعم نب  دـیزی  یلع  مدـق  یتح  راـس  ۀـنیدملا و  نم  جرخ  یلع و  نب  دـمحم  زهجت  مث  ـالیکو  هَّللاـب  یفک  دوش و  عقاو  نیمز  رب  دـهدیمن 

یبأ یف  كایإ  هَّللا و  انرجآ  مساقلا ! ابأ  ای  لاقف : ههجوب  هیلع  لبقأ  مث  هریرـس  یلع  هعم  هسلجأ  هاندأ و  هبّرق و  هل و  نذأ  نذأتـسا  املف  ماـشلاب 
تعفدل هتلتق و  امل  هبرحل  یلوتملا  انأ  تنک  ول  ینعجوأ و  دقف  کعجوأ  ناک  نئل  ینـصقن و  دقف  کصقن  ناک  نئل  هَّللاوف  نیـسحلا  هَّللادـبع 

نکل یقح و  یف  ینعزان  یمحر و  عطق  ینملظ و  دق  ناک  نإ  يدی و  تکلم  ام  عیمجب  هتیدفل  يرصب و  باهذ  یعباصأ و  زجب  ول  لتقلا  هنع 
یـضرن نأ  انیلع  بجی  سیل  هنإف  دـعب : تاف و  ام  كردتـسی  مل  هلتقف و  لتقلاب  هیلع  لـجعف  کـلذ  نم  هیف  ییأر  ملعی  مل  داـیز  نب  هَّللادـیبع 

ابأ ای  كدنع  ام  نآلا  تاهف  هلان  ام  یلع  زیزع  انریغ و  نود  هب  هَّللا  انـصخ  رمأ  یف  انعزانی  نأ  کیخأ  یلع  بجی  نکی  مل  انقح و  یف  ۀیندلاب 
. مساقلا

هزاجا نوچ  تفر . دـیزی  دزن  ماش  هب  هدـمآ  نوریب  هنیدـم  زا  دـش و  رفـس  هداـمآ  هیفنح  نب  دـمحم  نآ ، زا  سپ  تسا . یلیکو  بوخ  ادـخ  و 
هَّللادـبعابا گرم  رد  امـش  ام و  هب  ادـخ  مساقلاوبا ! يا  تفگ : وا  هب  دـناشن و  شدوخ  شیپ  تخت ، يور  رب  داد و  هزاـجا  وا  هب  تفرگ  دورو 

هب ار  وت  رگا  هدرک و  نینچ  زین  ارم  هدرک ، دراو  ناصقن  وت  رب  وا  ندش  هتـشک  هک  روط  نامه  مسق ! ادخ  هب  دهد . شاداپ  مالـسلا  هیلعنیـسح 
هب دـنچ  ره  مدرکیم  رود  وا  زا  ار  گرم  متـشکیمن و  ار  وا  مدوب ، وا  اب  گنج  يدـصتم  نم  رگا  تسا . هدروآ  درد  هب  زین  ارم  هدروآ  درد 

دـیرب و نم  زا  درک و  متـس  نم  رب  وا  هک  نیا  اـب  دوـب ، مايدوـجوم  هـمه  ندرک  ادـف  هـب  رگا  دوـب و  مندـش  روـک  مناتـشگنا و  ندـش  هدـنک 
مه ار  دوخ  راـک  ناربج  و  ( 280) درک باتـش  وا  نتـشک  رد  تسنادیمن و  وا  هرابرد  ارم  رظن  دایز  نب  هَّللادـیبع  دریگب . ارم  قح  تساوخیم 
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یلو درکیم . عازن  تسا ، هداد  صاصتخا  ام  هب  ادخ  هک  یقح  دروم  رد  ام  اب  دیابن  تردارب  دورب و  نیب  زا  نامقح  میراذگب  دـیابن  ام  درکن .
! مساقلاوبا يا  وگب  ار  ترظن  وت  نونکا  تسا . تخس  ام  يارب  هدیسر  وا  هب  هچنآ  لاحره  هب 

امیف هل  هَّللا  كراب  ًانیـسح و  محر  کمحر و  هَّللا  لصوف  کمالک  تعمـس  دـق  ینإ  لاـق : هیلع و  ینثأ  هَّللا و  دـمحف  یلع  نب  دـمحم  مّلکتف 
نم انارع  دقف  كارع  ام  کصقن و  دقف  انـصقن  ام  نأ  انملع  دق  لیلجلا و  کلملا  راوج  یف  لیوطلا  مئادـلا  دـلخلا  هبر و  باوث  نم  هیلإ  راص 

یتجاح نأ  نآلا  لطخلا و  لعفلا و  أوسأ  تبناجل  لمعلا و  يأرلا و  لضفأ  ترتخال  کسفنب  کلذ  تدهـش  ول  نأ  نظأ  اذـک  حرت و  حرف و 
نب دیزی  هل  لاقف  لوقت . امک  کل  ًاودع  کملاظ و  ناک  هنا  تمعز : نإ  یبأ و  نبا  یقیقش و  یخأ و  هنإف  هرکأ  ام  هیف  ینعمـست  نأ ال  کیلإ 

ۀعیبلا امأ  دـمحم : هل  لاقف  کنع . هیـضقأ  یتح  نیّدـلا  نم  کیلع  ام  رکذا  ینعیابف و  مله  نکل  ًاریخ و  ّالإ  ینم  هیف  عمـست  مل  کنإ  ۀـیواعم :
. اهرکـشب موقأ  ۀغباس ال  ۀمعن  لک  یف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نم  ینإ  هَّللا و  دمحب  نید  یلع  امف  نیدلا  رمأ  نم  ترکذ  ام  امأ  کتعیاب و  دـقف 

نم ضعبک  هریغ  ناک  ول  بذکلا و  سندلا و  مؤللا و  بخلا و  نم  دـیعب  اذـه  کمع  نبا  ّنإ  ینب ! ای  هل : لاق  دـلاخ و  هنبا  یلإ  دـیزی  تفتلاف 
. انلاومأ ذخأ  منغتسیل  اذک  اذک و  نیّدلا  نم  یلع  لاقل : تفرع 

هلص رطاخ  هب  ادخ  مدینش . ار  تنخـس  تفگ : نینچ  ادخ  شیاتـس  دمح و  زا  دعب  درک و  تبحـص  هب  عورـش  مالـسلا  هیلعیلع  دنزرف  دمحم 
یمئاد دیواج و  یگدنز  دهد و  باوث  تکرب و  درک  هک  يراک  رد  ار  وا  دـنک و  تمحر  مه  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  دـشخبب و  ار  وت  مِحر ،

مه وت  رب  هدیـسر ، ام  هب  یـشوخان  یـشوخ و  ره  تسا و  هتـساک  مه  وت  زا  هتـساک ، ام  زا  هچنآ  مینادیم  ام  دنک . تیانع  لیلج ، يادـخ  دزن 
يرود تسردان  راتفر  زا  يدیزگیم و  رب  ار  راتفر  رادنپ و  نیرتهب  يدوب  رضاح  هعقاو  رد  تدوخ  رگا  منکیم  نامگ  تسا و  هدش  ضراع 

هب وا  ینکیم  رکف  دنچ  ره  دوب ، نم  ردارب  وا  نوچ  ییوگن ؛ تسین  نم  دـنیاشوخ  هک  ینخـس  هک  تسا  نآ  نم  هتـساوخ  نونکا  يدرکیم .
ات وگب  ار  تیاهيراکهدب  نک و  تعیب  نم  اب  ایب و  یلو  دینش . یهاوخن  نم  زا  وا  هرابرد  یبوخ  زج  تفگ : دیزی  تسا . هتـشاد  اور  متـس  وت 

مناوتیمن ار  نآ  رکش  هک  هداد  نم  هب  يدایز  تمعن  ادخ  مرادن و  یهدب  ادخ  رکش  یلو  منکیم  تعیب  وت  اب  تفگ : دمحم  مزادرپب . تیارب 
رگا تسا و  رود  هب  غورد  یکاـپان و  هلیح و  زا  اـم  لـیماف  نـیا  تـفگ : و  رک دلاخ  شدـنزرف  هب  ور  دـمآ و ) شـشوخ   ) دـیزی مهد . ماجنا 

. دریگب لوپ  ام  زا  ات  مراکهدب  رادقم  نالف  تفگیم : نآلا  یسانشیم -  هک  اهیضعب  لثم  دوب -  رگید  یسک 
مهرد فلأ  ۀئامثالثب  کل  ترمأ  دق  ینإف  لاق : نینمؤملا ! ریمأ  ای  معن  لاقف : مساقلا ! ابأ  ای  ینتعیاب  هل : لاق  ۀـیواعم و  نب  دـیزی  هیلع  لبقأ  مث 
لاقف تئج  هل  لاملا و ال  اذه  یف  یل  ۀجاح  ال  دمحم : هل  لاقف  یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  كانلصو  انع  فارـصنالا  تدرأ  اذإف  اهـضبقی  نم  ثعباف 

یف ًادـمحم  لزنأ  دـیزی  نإ  مث  نینمؤملا ! ریمأ  ای  هتلبق  دـق  ینإف  لاق : کتیب  لهأ  نم  تببحأ  نم  یف  هقرفت  هضبقت و  نأ  کیلع  الف  دـیزی : هل 
. ًاءاسم ًاحابص و  هیلع  لخدی  ناکف  هلزانم  ضعب 

یموزخملا و ةریغملا  نب  صفح  نب  هَّللادبع  رمع و  نب  هَّللادبع  ریبزلا و  نب  رذـنملا  مهیف : دـیزی و  یلع  اومدـق  ۀـفوکلا  لهأ  نم  ًادـفو  نإ  مث 
رذنملا زاجأ  مهرد و  فلأ  نیـسمخب  لجر  لکل  رمأ  دـیزی و  مهراجأف  امایأ  دـیزی  دـنع  اوماقأفيراصنألا  رماع  یبأ  نب  ۀـلظنح  نب  هَّللادـبع 

کلذ و یف  هل  نذأف  مهعم  فارـصنإلا  یف  هنذأتـساف  دیزی  یلع  یلع  نب  دمحم  لخد  ۀنیدملا  یلإ  فارـصنالا  اودارأ  اّملف  مهرد  فلا  ۀـئامب 
مهرد فلأ  نیتئامب  هلصو 

: تفگ دـیزی  نینمؤملاریما . يا  هلب  تفگ : يدرک ؟ تعیب  نم  اـب  مساـقلاوبا ! يا  تفگ : درک و  ور  دـمحم  هب  رگید ) راـب   ) دـیزی نآ  زا  سپ 
دمحم داد . میهاوخ  وت  هب  یلوپ  يورب  یتساوخ  مه  یتقو  دنک . لوصو  ات  تسرفب  ار  یسک  دنهدب ، وت  هب  مهرد  رازه  دصیـس  مداد  روتـسد 

ناـیم رد  ار  نآ  هکلب  يریگب  تدوخ  يارب  تسین  مزـال  تفگ : دـیزی  مدـماین . اـجنیا  مه  نآ  يارب  مرادـن و  لوـپ  نیا  هب  يزاـین  نم  تفگ :
رس وا  هب  رـصع  حبـص و  داد و  ياج  شاهناخ  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ار  دمحم  دیزی  هاگ  نآ  متفریذپ . تفگ : دمحم  نک . شخپ  تاهداوناخ 

. دزیم
صفح نب  هَّللادـبع  رمع ، نب  هَّللادـبع  دـیزی ، نب  رذـنم  اهنآ  ناـیم  رد  هک  دـندش  دراو  دـیزی  رب  ( 281) هنیدـم لها  زا  یتأیه  ناـمز  نیا  رد 
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، دیشخب مهرد  رازه  ار 50  مادک  ره  داد و  هانپ  نانآ  هب  دیزی  دندنام و  دیزی  دزن  يزور  دنچ  دندوب . يراصنا  هلظنح  نب  هَّللادبع  یموزخم و 
هک دیبلط  تصخر  تفر و  دیزی  شیپ  مه  دمحم  دندرگرب ، هنیدم  هب  دنتـساوخیم  نانآ  یتقو  داد . مهرد  رازه  دـص  وا  هب  هک  رذـنم  زج  هب 
ۀیلأ مساقلا  ابأ  ای  هَّللاو  هل : لاق  مث  مهرد  فلأ  ۀـئامب  اـضورع  هاـطعأ  و  داد . وا  هب  مهرد  رازه  داد و 200  هزاجا  دـیزی  ددرگرب . نانآ  هارمه 

یظح و هیف  امب  ینرمأت  ینقراـفت و  ـال  نأ  بحأ  تنک  دـق  مارحلا و  لـالحلاب و  کـنم  ملعأ  وه  ًـالجر  کـتیب  لـهأ  یف  مویلا  ملعأ  ـال  ینأ 
ءیـش ال كاذف  نیـسحلا  یلإ  کنم  ناک  ام  امأ  دمحم : هل  لاقف  یقالخأ . نم  ءیـشل  ماذ  تنأ  ینع و  فرـصنت  نأ  ّبحأ  ام  هَّللاو  يدشر و 

نأ نود  توکـسلا  ینعـسو  امل  اههرکأ  ۀلـصخ  کنم  تیأر  ول  ًاریخ و  ّالإ  کیلع  تمدـق  ذـنم  کنم  تیأر  ام  ینإف  نآلا  اـمأ  كردتـسی و 
هومتکی و سانلل و ال  هونیبی  نأ  مهملع  یف  ءاملعلا  یلع  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ذـخأ  يذـلل  اهنم  کیلع  هَّلل  ّقحی  امب  كربخا  اهنع و  كاـهنأ 

نم سیل  ناطیـشلا و  لمع  نم  سجر  هنإف  رکـسملا  اذـه  برـش  نع  كاهنأ  ینأ  ریغ  ًاریخ  ّالإ  سانلا  نم  یئارو  نم  یلإ  کنع  ًایدؤم  تسل 
. کبنذ نم  فلس  ام  كرادت  کسفن و  یف  هَّللا  ّقتاف  سانلا  نم  هریغک  ربانملا  قوف  داهشألا  سوؤر  یلع  ۀفالخلاب  هل  یعدو  ۀمالا  روما  یلو 
: کل ضرعت  ۀجاح  لک  یف  ینبتاکت  نأ  ّبحا  انأ  هب و  ینترمأ  ام  کنم  لباق  ینإف  هل : لاق  ًادیدش و  ارورس  دمحم  نم  عمـس  امب  دیزی  ّرـسف 

. بحت ام  دنع  نوکأ  هَّللا و  ءاش  نإ  کلذ  لعفأ  دمحم : هل  لاقف  ًادبأ . کلذ  یف  رصقت  دهاعت و ال  وأ  ۀلص  نم 
زا رتهاگآ  یـسک  وت  نادناخ  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  مساقلاوبا ! يا  تفگ : سپـس  تخادرپ . وا  هب  يدقن  ریغ  زین  مهرد  رازه  دص  هزادـنا  هب 

ییاـمنهار تسا ، نآ  رد  نم  دـشر  مربب و  هرهب  هچنآ  هب  ارم  هک  نآ  اـت  يورن  نم  شیپ  زا  مراد  تسود  مسانـشیمن و  مارح  لـالح و  هب  وت 
مالـسلا هیلعنیـسح  هرابرد  هچنآ  تفگ : دمحم  ینک . شهوکن  مقالخا  زا  يزیچ  رد  ارم  هک  يورب  اجنیا  زا  یلاح  رد  مرادـن  تسود  ینک .

اور توکـس  مدیدیم  یتسردان  راتفر  رگا  ماهدیدن و  وت  زا  یبوخ  زج  ماهدـمآ  هک  يزور  زا  نآ ، ریغ  اما  تسین . ناربج  لباق  ياهداد  ماجنا 
ار قح  هک  هدرک  فظوم  ار  ناملاع  هبترم ، دنلب  يادخ  اریز  مدادیم . ربخ  تسوت ، رب  ادخ  قح  هچنآ  هب  مدرکیم و  یهن  ار  وت  متشادیمن و 
يدیلپ و نوچ  منکیم  یهن  ار  وت  بارش ، ندروخ  زا  طقف  تفگ . مهاوخن  مدرم  يارب  یبوخ  زج  يزیچ  مه  نم  دننکن . نامتک  دننک و  نایب 
. تسین مدرم  هیقب  دننام  دنیوگیم ، اهربنم  رب  اهناسنا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  مان  دراد و  هدهع  رب  ار  تما  روما  هک  یسک  تسا . ناطیـش  راک 

نم هب  هچنآ  تفگ : وا  هب  دش و  لاحشوخ  رایسب  دمحم  ياهفرح  زا  دیزی  نک . ناربج  ار  تاهتـشذگ  ناهانگ  شاب و  هتـشاد  اوقت  نیاربانب 
نینچ هَّللا  ءاش  نا  تفگ : دمحم  ینکن . یهاتوک  یـسیونب و  نم  هب  یلام و - .... زاین  زا  یتشاد -  يراک  ره  مراد  تسود  مریذپیم و  یتفگ 

. داد مهاوخ  ماجنا  يراد  تسود  هچ  ره  درک و  مهاوخ 
دحأ شیرق  مشاه و  ینب  نم  قبی  مل  یتح  شیرق  مشاه و  ینب  رئاس  هتیب و  لهأ  یف  هّلک  لاـملا  کـلذ  قرف  ۀـنیدملا و  یلإ  عجر  هعدو و  ّمث 

ریغ فرعی  ارواجم ال  اهب  ماقأ  ۀـکم و  یلإ  ۀـنیدملا  نب  دـمحم  جرخ  مث  کلذ  نم  هیلإ  راص  اـّلإ  یلاوملا  ۀـیرذلا و  ءاـسنلا و  لاـجرلا و  نم 
. هقفلا ریغب  لخادتی  ةالصلا و ال  موصلا و 

 .............. ءازجلا نم  هل  ام  هلذاخ و  نیسحلا و  لتاق  ۀبوقع  نایب  یف  رشع  یناثلا  لصفلا 
هب درک ، شخپ  نایـشرق  نایمـشاه و  رگید  دوخ و  هداوناخ  نایم  رد  ار  اهلوپ  نآ  تشگزاب و  هنیدم  هب  درک و  یظفاحادخ  دیزی  زا  دـمحم 

تنوکس اجنآ  رد  تفر و  هکم  هب  هنیدم  زا  دمحم  سپس  دیـسر . مشاه  ینب  یلاوم  اههچب و  ونانز  نادرم و  همه  هب  لام  نیا  زا  هک  يروط 
(282 .) تشادن يراک  هقف  زا  ریغ  هب  دوب و  لوغشم  هزور  زامن و  هب  دیزگ و 

.[ تسا ترضح  نآ  نانمشد  ماما و  نالتاق  يازج  هرابرد  هک  دوشیم  زاغآ  مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  مهدزاود  لصف  اجنیا  رد  ]

قیقحت عبانم  تسرهف 

1417 ق. مقب ، ثارتلا  ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  رشن  قیقحت و  (م 548 ؛) یسْربَطلا نسح  نب  لضف  يدهلا  مالعَاب  يرولا  مالِعا  . 1
(. مق یضر  رشن  تسفا   ) 1960م بتکلا ، ءایحا  راد  هرهاق : يرونید ؛ ۀفینحوبا  لاوطلا ؛ رابخألا  . 2
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1416 ق. توریب ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  رشن  قیقحت و  م 413 ؛)  ) دیفم خیش  دابعلا ؛ یلع  هَّللاججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  . 3
1412 ق. لیجلاراد ، توریب : يواجب ، قیقحت  ربلادبع ، نب  فسوی  ورمعوبا  باعیتسالا ، . 4

1417 ق. تثعب ، مق : قودص ، خیش  یلامالا ، . 5
 . 1413 یضر ، فیرش  مق ، يریش ، یلع  قیقحت  م 276 ،) ، ) هبیتق نبا  ملسم  نب  هَّللادبع  ۀسایسلا ، ۀمامالا و  . 6

1398 م. رکفلا ، راد  توریب : م 774 ؛)  ) یقشمد ریثک  نبا  ءادفلوبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  . 7
1409 ق. مق ، يدهملا ، مامالا  ۀسسؤم  رشن  قیقحت و  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  . 8

1407 ق. نیسردم ، هعماج  مق : یسوط ، خیش  فالخلا ، . 9
1420 ق. نیسردم ، هعماج  مق : یمویق ؛ داوج  قیقحت  یسوط ، خیش  نسح  نب  دمحم  لاجرلا ، . 10

. ات یب  ۀفرعملاراد ، توریب : یبلش ؛ يرایبا /  اقس /  قیقحت  (م 213 ؛) يرفاعملا ماشه  نب  کلملادبع  ۀیوبنلا ؛ ةریسلا  . 11
1415 ق. هریسلاراد ، / يداهلاراد توریب : یلماعلا ، یضترم  رفعج  هلآو ، هیلع  هللا  یلصمظعالا  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  . 12

1418 ق. هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : اطع ؛ رداقلادبع  قیقحت  م 230 ؛)  ) دعس نب  دّمحم  يربکلا  تاقبطلا  . 13

1404ق. هیملعلا ، باتکلاراد  توریب : نارگید ، نیما و  دمحا  قیقحت  م 328 ،)  ) هبردبع نبا  دیرفلا ، دقعلا  . 14
ءاوضالاراد 1411 ق. توریب : يریش ، یلع  قیقحت  یفوکلا ، مثعا  نب  دمحا  حوتفلا ، . 15

1418 ق. ملقلاراد ، توریب : یقطقط ، نبا  یلع  نب  دمحم  هیناطلسلا ، بادآ  یف  يرخفلا  . 16
1367 ش. هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  م 329 ،) ، ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، . 17

1401 ق. هلاسرلا ، توریب : م 277 ،)  ) يوسب نایفس  نب  بوقعی  خیراتلا ، ۀفرعملا و  . 18
.1417، رکفلاراد توریب : راّکز ، لیهس  قیقحت  م 279 ،)  ) يرذالبلا ییحی  نبدمحا  فارشالا ، باسنا  . 19

1403 ق. ءافولا ، هسسؤم  یبرعلا /  ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : یسلجم ؛ رقابدمحم  راونألاراحب ؛ . 20
1410-1421 ق. یبرعلا ، باتکلاراد  توریب : يرمدت ؛ مالسلا  دبع  رمع  قیقحت  م 748 ؛)  ) یبهذ دمحم  نیدلا  سمش  مالسالا ، خیرات  . 21

ثارتـلاراد توریب : میهاربا ؛ لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  م 310 ،)  ) يربـط ریرَج  نب  دـمحم  كولملا ) ممُـالا و  خـیرات   ) يربـطلا خـیرات  . 22
. اتیب یبرعلا ،

. رداص راد  توریب : م 284 ؛)  ) یبوقعیلا بوقعی  یبا  نب  دمحا  یبوقعیلا ؛ خیرات  . 23
1415 ق. هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : (م 240 ؛) يرفصعلا طایخ  نب  ۀفیلخ  هفیلخ ؛ خیرات  . 24

1415 ق. رکفلاراد ، توریب : يریش ؛ یلع  قیقحت  م 571 )  ) رکاسع نبا  نسحلا  نب  یلع  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  . 25
.1386 خروم ، رشن  مق : نایرفعج ، لوسر  اروشاع ، تضهن  رد  یلمأت  . 26

. تیبلا لها  ۀسسؤم  توریب : يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ةرکذت  . 27
ۀسسؤم مق : ییابطابط ، زیزعلادبع  دیس  قیقحت  يدقاو ، بتاک  دعس  نب  دمحم  دعس ، نبا  تاقبط  نم  مالسلا  هیلعنیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  . 28

.1373 تیبلا ، لآ 
1384 ق. هثیدحلا ، ۀیبرعلا  ۀسسؤملا  هرهاق : شماطق ، میهاربا و  لضفلا  وبا  دمحم  قیقحت  يرکسعلا ، لاله  وبا  لاثمالا ، ةرهمج  . 29

1403 ق. هیملعلا ، بتکلاراد  توریب : م 456 ،) ، ) مزح نبا  دمحا  نب  یلع  برعلا ، باسنا  ةرهمج  . 30
. نایراصنا تاراشتنا  مق : نایرفعج ، لوسر  هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  . 31

.1367 یمالسا ، رشن  رتفد  نارهت : يدیهش ، رفعج  دیس  مالسلا ، امهیلعنیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  . 32
1422 ق. هلاسرلا ، ۀسسؤم  توریب : م 748 ؛)  ) یبهذلا دمحم  نیدلاسمش  ءالبنلا ؛ مالعا  ریس  . 33
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هعماج مق : یلالجلا ، نیسح  دمحم  دیـس  قیقحت  م 363 ،)  ) یبرغملا دمحم  نب  نامعن  یـضاق  راهطالا ؛ ۀمئالا  لئاضف  یف  رابخالا  حرـش  . 34
. اتیب نیسردم ،

ثارتلا ءایحا  راد  توریب : میهاربا ؛ لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  م 656 ؛)  ) ینئادملا دیدحلا  یبا  نبا  هَّللاۀبه  دماحوبا  هغالبلاجـهن ؛ حرـش  . 35
1385 ق. یبرعلا ،

.1384 رورس ، مق : درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هصق  . 36
1413 ق. هیمالسالا ، فراعملا  ۀسسؤم  ینارحب ، مشاه  دیس  زجاعملا ، ۀنیدم  . 37

1409 ق. ترجه ، تاراشتنا  مق : تسفا  رغاد ؛ دعسا  قیقحت  م 346 )  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  رهوجلا ؛ نداعم  بهذلا و  جورم  . 38
1414 ق. هلاسرلا ، توریب : هلاحک ، اضر  رمع  برعلا ، لئابق  مجعم  . 39

.1381 هیردیحلا ، ۀبتکم  مق : رقصلا ، دمحا  قیقحت  م 356 ؛)  ) یناهفصا جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  . 40
.1381 يدهلا ، راونا  مق : يوامسلا ، دمحم  قیقحت  یمزراوخلا ، دمحا  نب  قفوملا  مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  . 41

1417 ق. یمالسالا ، رکفلا  عمجم  مق ، يورغ ، یفسوی  يداه  دمحم  یمالسالا ، خیراتلا  ۀعوسوم  . 42
هناـخباتک تسفا  ، ) 1382 ق ۀـیبرعلا ، ۀسـسؤملا  هرهاق : نوراه ؛ دـمحم  مالـسلا  دـبع  قیقحت  يرقنملا ؛ محازم  نب  رـصن  نیفـص ؛ ۀـعقو  . 43

(. مق یشعرم 

اه تشون  یپ 

ات 40  1

. تسا هدرکیم  یگدنز  هتشون ، ار  فوهل  لتقم  هک  ( 664  - 589  ) سوواط نبا  دیس  زا  شیپ  نرق  کی  یمزراوخ  نیاربانب  ( 1
. دنیوگیم مه  لارآ » ، » هچایرد نیا  هب  دراد . رارق  مزراوخ  هچایرد  رانک  رد  هک  تسا  ناتسکبزا  ياهرهش  زا  هزورما  مزراوخ  ( 2

ص 30. اروشاع ، تضهن  رد  یلمأت  ( 3
.1/76 مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 4

.2/98 نامه ، ( 5
. تسا هدش  پاچ  مق  رد  يدهلا  راونا  تاراشتنا  طسوت  راب  نیدنچ  هخسن  نیا  ( 6

ياقآ ملضاف  تسود  هلاقم  ر.ك : لتقم ، نیا  هراب  رد  رگید  بلاطم  حوتفلا و  باتک  اب  یمزراوخ  لتقم  هسیاقم  زا  یلیـصفت  عالطا  يارب  ( 7
لاس 1383. ش 4 ، شهوژپ ،» هنیآ  رد  خیرات   » هلجم رد  ربجنر  نسحم 

ناققحم ناخّروم و  نایم  تشاد ، هدرفم  هرمع  دـصق  ادـتبا  زا  هک  نآ  اـی  درک  لیدـبت  هرمع  هب  ار  دوخ  عتمت  جـح  ماـما ، هک  نیا  هراـبرد  ( 8
نخـس نیا  هیجوت  رد  دـیفم  خیـش  دـناهدرک . باـختنا  ار  تسخن  لوـق  یـسْربَط  دـیفم و  خیـش  نوـچ  یناـگرزب  دراد . دوـجو  رظن  فـالتخا 

زا شیپ  هام  هس  ماـما  دـندقتعم  مه  یخرب  1/445 ؛) يرولا ، مـالعا  2/67 و  داشرالا ،  ) دـنک نینچ  دوب  راچان  رورت  سرت  زا  ماـما  دـیوگیم :
دوشیم هتفگ  هدـش و  هدافتـسا  ماما  یهاگآ  زا  مه  هاگ  تسین . یفاک  عتمت  يارب  داد ، ماـجنا  هک  ياهرمع  دوب و  هدـمآ  هکم  هب  جـح  مسوم 

اهقف ثحب  دانتـسا و  دروم  ماما  تکرح  نیا  هک  هدش  ببـس  عوضوم  تیمها  تفر . دهاوخ  هکم  زا  هدنیآ  زور  ود  یکی  هک  تسنادیم  ماما 
ناوراک اب  دـیدج : بتک  زا  4/535 و  یفاکلا ، هب  رتشیب  یـسررب  يارب  . ) تسا هدـش  لقن  نآ  هرابرد  یثیدـح  عبانم  رد  یتایاور  دریگ و  رارق 

(. دوش عوجر  دعب ، هب  ص 78  البرک ، هصق   ، 2/81 هنیدم ، ات  هنیدم  زا  ینیسح 
زا شیپ  دوبن ، مهارف  نایجاح  يارب  یهافر  تاناکما  هک  میدق  رد  تسا . نتـشادرب  بآ  هیورت ،»  » ندـش و باریـس  يانعم  هب  يور »  » هژاو ( 9
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. دشیم ماجنا  هجحیذ  متشه  زور  رد  راک  نیا  دنتشادیم و  رب  بآ  دوخ  يارب  تافرع  ینم و  هب  نتفر 
ار نآ  هک  نآ  رگم  درادـن  یـسراف  رد  یقیقد  لداعم  دوشیم ، هتفگ  مالغ »  » نانابز یـسراف  ناـیم  رد  طـلغ  هب  یهاـگ  هک  یلوم »  » هژاو ( 10
هدرب و ناونع  هب  ندیرخ  اهنآ  زا  یکی  هک  هتشاد  یفلتخم  لماوع  هدوب ، لومعم  مالسا  ردص  رد  هک  یگتـسباو  نیا  مینک . همجرت  هتـسباو » »

. دنناوخیم یلوم  ار  وا  ياهلیبق  ای  هداوناخ  اب  یصخش  دنویپ  ببس  هب  مه  هاگ  تسوا . ندرک  دازآ  سپس 
مان و نیمه  هب  يرگید  صخش  دوب . هکم  رادنامرف  دیزی ، سپس  هیواعم و  يوس  زا  قدشا ، هب  فورعم  يوما  صاع  نب  دیعس  نب  ورمع  ( 11

. دوریم رامش  هب  ربمایپ  هباحص  زا  هک  دراد  دوجو  هیما  ینب  نادناخ  رد  ردپ  مان 
تـسردان مهف  ای  داقتعا  زا  یـشان  هلأسم  نیا  دنتـشاد . وا  هب  ماما  نافلاخم  هک  تسا  یتاداقتنا  زا  یکی  تعاـمج ، اـب  تفلاـخم  عوضوم  ( 12

ادـخ و اب  تفلاخم  دـنک ، تفلاخم  نآ  اب  یـسک  دـنورب و  هار  نآ  هب  هفیلخ  مدرم و  هک  یهار  ره  دـندرکیم  روصت  دوب و  تعامج  زا  نانآ 
. تسه مه  ربمایپ 

. تسین حوتفلا  باتک  رد  فارگاراپ  نیا  ( 13
خیراتلا ۀعوسوم  ( ؛ دـیامن نایب  ار  وا  تموکح  تیعورـشم  مدـع  مالعا و  ًامـسر  ار  دـیزی  هب  دوخ  ضارتعا  تساوخیم  راک  نیا  اب  ماما  ( 14

، هلفاق نیا  لها  اب  ترضح  نآ  دروخرب  تروص ، ره  رد  دراد . يرایتخا  قح و  نینچ  ماما  یمالک ، رظن  زا  هک  نیا  نمض  ( 6/111 یمالسالا ،
. تسا هجوت  لباق 

هیآ 71. ارِسا ، هروس  میناوخیم : رشحم  هب  دوخ  ياوشیپ  اب  ار  هورگ  ره  هک  تسا  يزور  تمایق ، ( 15
لقن ار  ربخ  نیا  یمزراوخ  وا  عبت  هب  مثعا و  نبا  یلو  دـنرادن ؛ یـشرازگ  ماـما  اـب  يدـسا  بلاـغ  نب  رـشب  تاـقالم  زا  نارگید  يربط و  ( 16

هیلعنیـسح ربق  رب  ار  دوخ  بلاغ  نب  رـشب  هک  دننکیم  تیاور  هنییُع  نب  نایفـس  زا  تاقالم  نیا  لقن  نودب  مه  دعـس  نبا  يوَسَف و  دناهدرک .
، مالسلا هیلعنیسحلا  مامالا  ۀمجرت  2/754 ؛ خیراتلا ، ۀفرعملا و   ) تشاد ینامیشپ  راهظا  درکن ، يرای  ار  وا  هک  نیا  زا  دوب و  هتخادنا  مالـسلا 
ار تسا » هیما  ینب  اب  اهنآ  ياهریـشمش  وت و  اب  نایفوک  ياهلد   » روهـشم هلمج  یمزراوخ ، مثعا و  نبا  دوخ  هلمج  زا  ناـخّروم و  ص 88 .)
5/386؛ يربطلا ، خـیرات  دـیرگنب   ) دـننادیم قرع  تاذ  نیمه  رد  ار  ماما  اب  وا  تاـقالم  ناـنآ  زا  یخرب  و  قدزرف )  ) بلاـغ نب  ماـمه  ِنآ  زا 

هراب رد  اما  دـشاب ، تسرد  رـشب ، ندرکن  يرای  لصا  دـسریم  رظن  هب  نیاربانب  3/376 و 377 .) فارشالا ، باسنا  ص 143 ؛ هفیلخ ، خیرات 
. دناهدش هابتشا  راچد  بلاغ  نب  مامه  بلاغ و  نب  رشب  نیب  ناخّروم ، تاقالم ، نیا 

راتفر ترـضح  نآ  اب  هاـگ  چـیه  دوب ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ناـمز  رد  هنیدـم  رادـنامرف  تسا و  نایفـسوبا  هون  دـیلو ، نیا  هکنآ  اـب  ( 17
وا تفر ، هرفط  ماماو  دریگب  تعیب  ماما  زا  تساوخ  تشون و  همان  وا  هب  دـیزی  هک  ینامز  درکیم . ظفح  ار  وا  ماقم  تشادـن و  يدـنیاشوخان 

. تفریذپن دریگب ، تخس  مامارب  تساوخ  وا  زا  ناورم  یتقوو  درکن  رارصا 
زا مالـسلا  مهیلعتیبلها  ندـش  رود  اریز  دراد : لمأت  ياـج  تسا ، هدـمآ  زین  ( 3/374  ) فارـشالا باـسنا  رد  راـصتخا  هب  هک  ربخ  نیا  ( 18
ّطخ هک  رمع -  نبا  نوچ  یناسک  یشیدنا  رود  نینچمه  دنادیم . وا  هتساوخ  ادخ و  لوسر  هویـش  ار  تموکح  هب  نانآ  ندیـسرن  تسایس و 

. دندوب هدرک  عنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  ترضح  نآ  دیوگیم  هتسناد و  ماما  زا  شیب  ار  تسا -  نشور  وا  يرکف  یسایس و 
همجرت نیاربانب  درادـن . یـسراف  لداعم  تسا و  باطخ  يارب  صاخ  یحالطـصا  هدـمآ ، قدزرف  هب  ماما  باطخ  رد  هک  کحیو »  » هژاو ( 19

. دش رظن  فرص  نآ  همجرت  زا  نیاربانب  دناسریمن . ار  نآ  یعقاو  موهفم  هاگ  چیه  تسا و  يراچان  يور  زا  وت » رب  ياو   » هب نآ 
(20

. تسا صاع  نب  ورمع  دنزرف  هللادبع  روظنم  ( 21
هدش و دلوتم  نانآ  ياهرهش  رد  ناناملسم و  نایم  رد  یلو  دندوب  مجع  نانآ  لصا  هک  یتسوپ  هایس  ياههچب  ینعی  نیدلوم » دوس  ۀیبِص  ( 22

. دنتسه هگر  ود  حالطصا ، هب 
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. تسا فنصملا  باتک  فلؤم  تنسلها و  ناثدحم  زا  یکی  م 211 )  ) یناعنص مامه  نب  قازرلادبع  روظنم ، هدعاقلا  یلع  ( 23
(24

. تنس لها  ناثدحم  زا  ( 25
یلعف پاچ  ساـسا  رب  تسا . بلاـطم  ییاـجباج  رد  مثعا  نبا  حوتفلا  اـب  يو  یباـختنا  نتم  تواـفت  هدرک ، دـیکأت  یمزراوخ  هک  ناـنچ  ( 26

. تسا هدمآ  هیمیزخ  لزنم  زا  لبق  قوقش ، لزنم  قدزرف و  نایرج  حوتف ،
. تفریم رامش  هب  یمهم  تورث  نامز ، نآ  رد  رتش  خرس و  نارتش  ینعی  تسا  معنلا » رمُح   » نتم رد  ( 27

نآ دیـسر و  ماما  هب  هیبلعث  لزنم  رد  یناـه  ملـسم و  تداهـش  ربخ  تسا ، هدروآ  همادا  رد  مه  یمزراوخ  هچنآ  ناـخّروم و  لـقن  هب  اـنب  ( 28
تسا و هدروآ  هابتـشا  هب  ار  نیا  یمزراوخ  هتفگن و  يزیچ  هراـب  نیا  رد  قدزرف  نیارباـنب  درک . مـالعا  هلاـبز  لزنم  رد  ار  ربـخ  نیا  ترـضح 

. دناهدرکن تیاور  نینچ  مه ، نارگید 
مه هـب  ياهلیبـق  دادـجا  زا  یکی  رد  هـک  عشاـجم  ینب  زا  وا  ياـههلیبق  مـه  زا  یکی  ینعی  تـسین ، یعقاو  يوـمع  رـسپ  دوـصقم ، ًارهاـظ  ( 29

. تسا میمت  ینب  گرزب  هلیبق  زا  ياهریت  هک  دوب  عشاجم  ینب  زا  قدزرف  نوچ  دندیسریم .
. تسا تیب   16 حوتفلا ، باتک  رد  راعشا  نیا  دادعت  ( 30

اههیرظن نآ ، حودمم  رعاش و  هرابرد  هدرک و  یسررب  لیصفت  هب  ار  قدزرف  رعش  دوخ  یبدا  صصخت  بسانت  هب  يدیهـش  رتکد  موحرم  ( 31
رد کلملادـبع  نب  ماشه  لـهاجت  تبـسانم  هب  هبعک و  راـنک  رد  ار  نآ  قدزرف  هک  تسا  ناـمه  روهـشم  هیرظن  دـنکیم . حرطم  ار  یلاوقا  و 

ماما يارب  ار  راعـشا  نآ  قدزرف  هک  تسا  نیا  مه  یکی  هجوت  لباق  ياههیرظن  نایم  زا  اما  تسا . هدورـس  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  صوصخ 
لوط رد  هیقب  ندش  هفاضا  لامتحا  اهنآ و  زا  يدادعت  ندوب  یلصا  راعشا و  دادعت  هرابرد  يدیهش  موحرم  تسا . هتفگ  مالـسلا  هیلعنیـسح 

نآ زا  رتتسس  نایرج و  اب  طبترم  ریغ  ار  اهتیب  زا  یخرب  ًانمض  هدرک و  ثحب  قدزرف  يوس  زا  رگید  نامز  رد  نآ  ندورس  ای  مالسا  خیرات 
مالسلا امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  ماما  هرابرد  ار  اهتیب  نیا  قدزرف  رگا  : » دسیونیم نایاپ  رد  يو  دنادیم . دوش ، هداد  تبـسن  قدزرف  هب  هک 

نیا ناوید  رسارس  هچ  تسا . هتـساک  هتـشاد ، ندرگ  هب  هک  ینیگنـس  ياهمرج  زا  يدح  ات  هدرک و  ادا  ار  دوخ  نیِد  زا  یکدنا  دشاب ، هدورس 
«. تسا فسوی  نب  جاـجح  نوـچ  ناـنآ  نـالماع  کلملادـبع و  نب  دـیزی  اـب  وا  رـسپ  دـیلو  ناورم ، نب  کلملادـبع  هیواـعم و  حدـم  رعاـش ،

ص 113-133. نیسحلا ، نب  یلع  یناگدنز 
. دشن تفای  حوتفلا  باتک  رد  فارگاراپ  نیا  ( 32

رد یلهاب  هعیبر  نب  ناملـس  اریز  تسا ؛ تسرد  نیمه  هدـمآ و  یلهاب  ناملـس  تسا ، شرازگ  نیا  ِلصا  هک  ( 5/396  ) يربط خیرات  رد  ( 33
. دوبن هدنز  یسراف  ناملس  نامز ، نیا  رد  و  ( 6/182 يربکلا ، تاقبطلا   ) درک حتف  ار  رجنََلب  نامثع ، نامز 

. مهنسلیل یلصا : نتم  رد  ( 34
نبا حوتفلا  رب  هوالع  ار  تیاور  نیا  دیامنیم . بیجع  ترضح  نآ  هرابرد  یتناها  نینچ  هک  نداد  یسومان  مانشد  ینعی  یضرع » اومتش  ( 35

. دربیم مان  مرهوبا »  » هب صخش  نیا  زا  قودص  خیش  هک  توافت  نیا  اب  تسا . هدروآ  زین  ص 218 )  ) قودص خیش  یلاما  مثعا ،
لـصا هک  نآ  زا  رطـس  کی  زج  تسین  حوتفلا  باتک  رد  شبـسا ، ناعط و  نب  یلع  ندروخ  بآ  یگنوگچ  شرازگ  زا  سپ  ات  اجنیا  زا  ( 36

. دنکیم نایب  ار  ّرح  يرفن  رازه  رکشل  اب  ماما  هاپس  یقالت 
زا سپ  داهنیم . ندرگ  یسک  تعاطا  هب  رتمک  دوب و  یشک  وقاچ  تراغ و  لها  وا  تشاد . بذبذم  یتیـصخش  یفعج  رح  نب  هَّللادیبع  ( 37

دورس و مه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياثر  رد  يرعـش  دمآ و  نوریب  ینابـصع  وا  شیپ  زا  یلو  تفر  دایز  نبا  دزن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
يرگتراغ هب  هتسویپ  دشن و  هارمه  وا  اب  راتخم  نامز  رد  ینامیـشپ  نیا  دوجو  اب  درک . نایب  ترـضح  نآ  یهارمه  مدع  زا  ار  دوخ  ینامیـشپ 

سپ تخادنا . نادنز  هب  ار  وا  بعصم  دش و  هریت  نانآ  طباور  يدوز  هب  یلو  دیگنج  راتخم  هیلع  ریبز  نب  بعصم  هارمه  یتح  دوب . لوغـشم 
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ار وا  لاح  حرـش  . ) دـش هتـشک  دربن  نیا  رد  یلو  تفاتـش  بعـصم  گنج  هب  وا  یگنهاـمه  اـب  تفر و  ناورم  نب  کلملادـبع  دزن  يدازآ  زا 
(. ات 40  7/29 فارشالا ، باسنا  رد  دیرگنب 

یمزراوخ هابتشا  ثعاب  مان  نیا  فیحصت  ایوگ  تسا . ریُمن » نب  نیصح   » زا ریغ  وا  هدمآ و  میمت » نب  نیصح   » عبانم رد  صخـش  نیا  مان  ( 38
. دناهدش طلخ  رگیدکی  اب  رفن  ود  نیا  يرگید  دراوم  رد  هک  نانچ  هدش 

رد درف  هب  رـصحنم  يربخ  اهنت  میرادن . يرگید  تاعالطا  وا  هرابرد  هدماین و  عبانم  رد  هعقاو  نیا  زا  شیپ  رطقی )  ) رطُقب نب  هَّللادـبع  مان  ( 39
لمأت لباق  نآ  دنـس  عبنم و  هک  دـنکیم  نایب  مالـسلا  هیلعیلع  هرابرد  يراعـشا  وا  ناـبز  زا  هک  هدـمآ  ( 2/550  ) حئارجلا جـئارخلا و  باتک 
تسین ياهزات  بلطم  هدروآ ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  باحصا  لیذ  و  ص 103 )  ) لاجر باتک  رد  ار  وا  مان  یسوط  خیش  هک  نیا  اما  تسا .

ماما ریـش  مه  يو  هک  تسا  دقتعم  ( 6/113  ) یمالـسالا خیراتلا  ۀعوسوم  فلؤم  تسا . هداد  رارق  دوخ  دنتـسم  ار  ناخّروم  ِشرازگ  نیمه  و 
ریش مالسلا  اهیلعهمطاف  شردام  زا  زج  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تایاور ، هب  انب  اریز  تسا ؛ هدرک  تناضح  ماما  زا  وا  ردام  طقف  هکلب  تسین 

نیمخت لاس  هب 60  کـیدزن  ماـما ، دـننامه  ار  يو  ّنس  تروص ، ره  رد  دوب . دـهاوخ  یحماـست  وا  هراـبرد  یعاـضر »  » ریبـعت سپ  دروـخن .
. دز میهاوخ 

هفوک عاضوا  زا  نتفرگ  ربخ  يارب  ار  وا  ماما  دنیوگیم  تسا و  دوجوم  عبانم  رد  ماما  يوس  زا  رطقب  نبا  مازعا  شرازگ  هک  نآ  مغر  هب  ( 40
رد (، 3/379 فارشالا ، باسنا  5/398 ؛ يربطلا ، خیرات  ًالثم   ) تشادن ربخ  ملـسم  ندش  هتـشک  نایفوک و  ینکـش  تعیب  زا  زونه  داتـسرف و 

ریگتـسد ار  وا  میمت  نب  نیـصح  دناهتفگ  دناهدرک و  لقن  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  تداهـش  مازعا و  زا  یهباشم  ًالماک  شرازگ  لاح  نیع 
، فارشالا باسنا  5/395 ؛ يربطلا ، خـیرات   ) دـنتخادنا ریز  هب  رـصق  زا  ار  وا  تفگ ، نخـس  دایز  نبا  هتـساوخ  ِفـالخ  ربنم ، رب  نوچ  درک و 

درب نانآ  يارب  ماما  زا  مه  ياهمان  دوب و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يارب  نایفوک  ياههمان  لماح  هک  تسا  یناسک  زا  سیق  (. 11/364 ، 3/378
. دنتخادنا نیمز  رب  رصق  يالاب  زا  تداهش ، زا  سپ  مه  ار  ماما  یلصا  ریفس  ملسم ، رکیپ  5/352 و 394 .) يربطلا ، خیرات  )

ات 90  41

مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  اب  یهارمه  هلیـسو  هب  شماـن  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  میمت ، هلیبق  حاـیرونب  هریت  زا  هیجاـن  نب  دـیزی  نب  ّرح  ( 41
. دننکیمن دای  وا  زا  هعقاو  نیا  رد  زج  ناخّروم  تسین و  وا  زا  یمان  البرک  هعقاو  زا  شیپ  دش و  هنادواج 

نآ یلو  تسا ؛ هدوب  رتش  ینعی  روآ  بآ  ناویح  هیوار ،»  » زا ماـما  دوصقم  تسا . هفوک  زاـجح و  هجهل  فـالتخا  لـیلد  هب  عوضوم  نیا  ( 42
. تسا هتفگیم  کشم  ینعی  تسا  نآ  رد  بآ  هچنآ  هب  ار  هیوار  یفوک  درم 

! دندرک وا  اب  هک  نانچ  ناتریسد  قالخا ب  تسا و  نینچ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  قالخا  هریس و  ( 43
. تسا ندومن  تجح  مامتا  یعون  نداد و  حیضوت  يانعم  هب  تسا  هتخیر  مه  هب  يردق  اجنیا  رد  هک  مکیلا » هَّللا و  یلا  ةرذعم   » ترابع ( 44

. دراد ییاهتوافت  اهییاجباج و  حوتفلا  باتک  اب  يدعب  تارابع  ( 45
« نیسحلاب عجعج   » همان هک  یتروص  رد  دننادیم . لحم  نیا  رد  ار  همان  نیا  هک  تسا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  تالاکـشا  زا  یکی  مه  نیا  ( 46

ماـما نوچ  دوب . داـیز  نبا  زا  ّرح  راسفتـسا  باوج  نیا  عقاو  رد  دـش . غـالبا  رح  هب  دـعب  لزنم  دـنچ  تسـالبرک و  رد  ماـما  فقوت  هب  طوبرم 
، يربـطلا خـیرات  ر.ك :  ) دریگ شیپ  رد  هنیدـم  هفوک و  زا  ریغ  یهار  ترـضح ، نآ  دـندرک  قـفاوت  دور و  هفوـک  هب  وا  هارمه  دـشن  رـضاح 
رد دناهدرک و  طلخ  دـیآیم ، رـضاح ) باتک  ... ص  ) دـعب هحفـص  دـنچ  هک  ياهمان  اب  ار  همان  نیا  یمزراوخ  وا  عبت  هب  مثعا و  نبا   (. 5/408

. دناهدرک رارکت  اجنیا  رد  ار  ماما  فقوت  روتسد  عقاو 
رد تسویپ و  ترـضح  نآ  هب  ماما ، اب  هزرابم  ندـش  يّدـج  زا  سپ  یلو  دوب  هفوک  رکـشل  رد  ادـتبا  يدـنک  داـیز  نب  دـیزی  ءاثعـشلاوبا  ( 47
نآ زج  دـهدیم و  ربخ  شکاـپ  نطاـب  زا  مه  داـیزنبا  هداتـسرف  اـب  وا  يوگتفگ  (. 3/405 فارـشالا ، باسنا   ) دیـسر تداهـش  هب  وا  باکر 
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. دوریمن راظتنا  وا  يارب  ماجنارس ،
هیآ 41. صصق ، هروس  ( 48

. دش حالصا  هک  دوب  هدمآ  هَّللاو » ُندا   » دروم ود  ره  لصا  رد  ( 49
. تسا تسرد  موقلا » ۀعیبب  تذخا  ( 50

ود هزرابم  يارب  ماما  داهنـشیپ  ًالثم  تسا . توافتم  يردـق  رگید  عباـنم  رد  هدرک  لـقن  مثعا  نبا  زا  یمزراوخ  هک  ّرح  ماـما و  يوگتفگ  ( 51
. تسین رگید  بتک  رد  ّرح  نانخس  زا  یشخب  يرفن و 

. دـناهدرک لقن  تسردان  ياهنوگ  هب  ار  نآ  یمزراوخ  مثعا و  نبا  تسین و  رگید  عبانم  رد  ماما  يارب  هار  ییاـمنهار  حاـّمرط و  ناتـساد  ( 52
ار ریز  راعـشا  دروآ . ترـضح  نآ  دزن  هفوک  زا  ار  نانآ  ات  دوب  ماما  نارای  زا  رفن  دنچ  هار  دلب  وا  هک  تسا  نیا  تسا  هدمآ  يو  هرابرد  هچنآ 

(. 5/405 يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب  . ) ماما يارب  هن  دناوخ ، ریسم  نیمه  رد  مه 
عبنم ود  نیا  دوخ  نیب  دناهدروآ و  عبانم  رگید  رب  هدایز  رگید ، راعشا  زا  يرایسب  دننامه  ار  راعشا  نیا  یمزراوخ ، وا  عبت  هب  مثعا و  نبا  ( 53

. دراد دوجو  راعشا  لقن  رد  ییاهتوافت  مه 
تاناجه بیذع  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  نوچ  تسا . هدش  هدوزفا  ریخا  رطـس  ایوگ  دناهدرک و  هابتـشا  یمزراوخ  مثعانبا و  مه  زاب  ( 54

. دش فقوتم  دیسر و  البرک  هب  ترضح  نآ  دش ، دهاوخ  حیرصت  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  هنوگنامه  هکلب  دماین  دورف 
نبا تاناجه . بیذُع  هن  تسا  هدوب  رجاح  لزنم  زا  رهسم  نب  سیق  مازعا  هفوک و  ناگرزب  هب  ماما  همان  ناخّروم ، روهـشم  شرازگ  هب  انب  ( 55

هک نیا  رب  هوالع  دـناهدروآ . اـجنیا  رد  ار  شرازگ  نیا  هابتـشا ، هب  هدربن و  ماـن  تسا  بیذُـع  زا  شیپ  هک  رجاـح  لزنم  زا  یمزراوخ  مثعا و 
. دشاب هدرک  یمادقا  نینچ  ّرح ، نامشچ  لباقم  رد  ماما  هک  تفریذپ  ناوتیمن 

ناونع نیا  اب  وا  زا  یمزراوخ  مثعا و  نبا  شرازگ  رد  اهنت  دراد . دوجو  ییاهلاکشا  اهدیدرت و  عبانم ، رد  وا  مان  صخـش و  نیا  هرابرد  ( 56
نبا تفگ : دیاب  شرازگ  نیمه  هرابرد  دـناهدرب . مان  یلمج  لاله  نب  عفان  زا  هکلب  درادـن  دوجو  یـصخش  نینچ  رگید  عبانم  رد  هدـش و  دای 

وا رـصاعم  مـثعا و  نـبا  مجرتـم  اـما  تـسا ؛ هدرکن  داـی  وا  زا  مـه  يرگید  ياـج  رد  و  ( 5/83  ) هدروآ ردـپ  مان  نودـب  ار  لـاله »  » ماـن مثعا 
عفان نب  لاله  هن  دننادیم  یلمج  ار  لاله  نب  عفان  نهک ، عبانم  هک  یلاح  رد  دناهدروآ  یلمج  عفان  نب  لاله  ار  یباحص  نیا  مان  یمزراوخ ،

و ( 5/412 يربطلا ، خیرات  فارـشالا 3/389 ؛ باسنا   ) تفر هعیرـش  هب  بآ  ندروآ  يارب  یلع  نب  سابع  هارمه  عفاـن  دـنیوگیم : ناـنآ  ار .
نیا بسن  رد  دوریم  لاـمتحا  (. 5/442 يربطلا ، خیرات   ) دیـسر تداهـش  هب  دـمآ و  رد  دعـس  رمع  ياهورین  تراسا  هب  هزرابم  رد  ماجنارس 

. تسا هداد  خر  یتاهابتشا  مه  وا  رابخا  نایب  رد  هدش و  اجباج  ردپ  رسپ و  مان  صخش ،
. تسین حوتفلا  باتک  رد  ریرب  نانخس  هب  طوبرم  فارگاراپ  ( 57

. دوب هفوک  نایراق  دیس  وا  هک  تسا  هدمآ  عبانم  رد  اهنت  تسین . تسد  رد  يدایز  یهاگآ  البرک ، يادهش  بلاغ  دننامه  ریرب  هرابرد  ( 58
. تسا هدماین  حوتفلا  باتک  رد  ماما  يابیز  نخس  نیا  ( 59

، درک چوک  اجنآ  زا  ماـما  دـیوگیم  یمزراوخ  نونکا  هک  نیا  تسا و  هابتـشا  بیذُـع  رد  ماـما  فقوت  شرازگ  هک  دـش  هتفگ  رتشیپ  ( 60
. تساطخ نآ  لیلد 

میدـق رد  نآ  عورف  تسا و  رایـسب  البرک  اب  تارف  هلـصاف  نوچ  یعقاو ، لحاس  هن  تسا  نآ  ياـهیکیدزن  تارف ، راـنک  زا  روظنم  ًاـعبط  ( 61
ّدج یمقلع  هک  اـجنآ  زا  تسا . هتفر  نیب  زا  اهدـعب  هک  هدوـب  تارف  زا  بعـشنم  يدور  مه  ـالبرک  رد  دوـجوم  هار  بآ  تسا . هدوـب  ناوارف 
یف يرخفلا  هب : دـیرگنب  . ) تسا هدـش  روهـشم  همقلع  رهن  هب  درک ، رفح  ار  رهن  نیا  ساـبع  ینب  یعیـش  ریزو  یمقلع ، نب  دـمحم  نب  دـمحا 

(. ص 321 هیناطلسلا ، بادآ 
. تسا هفاضا  عبانم  رگید  هب  تبسن  عرصم  ود  اجنیا  رد  ( 62
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. تسا هدمآ  یمزراوخ  زا  یتافاضا  اب  مه  يدعب  فارگراپ  تسین و  حوتفلا  باتک  رد  ماما ، رعش  زا  سپ  ِفارگاراپ  ( 63
زا زور  کی  رد  رمع  نب  دـیز  شدـنزرف  اب  درک و  جاودزا  باـطخ  نب  رمع  اـب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رتخد  موثلک  ما  دوشیم  هتفگ  ( 64

رابخا نیا  رگا  تسا . هتفگ  نخس  ود  نآ  نیفدت  رد  مالسلا  هیلعنسح  ماما  روضح  زا  ( 1/722  ) فالخلا باتک  رد  یسوط  خیش  دنتفر . ایند 
. دوب دهاوخن  حیحص  البرک  رد  موثلک  ما  روضح  میریذپب ، ار 

یهاگآ يارب  . ) دوش روبجم  يراک  رب  رایتخا  نودـب  هک  دربیم  راک  هب  یناـمز  ار  لـثملا  برـض  نیا  برع  َماـَنل .» ًـالَیل  اـطَقلا  َكُِرت  َول  ( 65
. دناهتفگ نینچ  نآ  هرابرد  دنکیمن ، زاورپ  بش ، نوچ  تسا و  رتوبک  هیبش  ياهدنرپ  مان  اطق  لاثمالا 2/194 .) ةرهمج  هبدیرگنب : رتشیب 

. تسین حوتفلا  باتک  رد  حامرط  نایرج  ( 66
رد وگتفگ  نیا  زا  سپ  دـناسر و  ماما  هب  ار  رفن  راهچ  هک  دـناهدروآ  بیُذـع  لزنم  نامه  رد  ار  حاـّمرط  داهنـشیپ  نیا  ناـخّروم ، رگید  ( 67
داد هزاجا  وا  هب  ماما  دـیایب و  ماما  يرای  هب  شیاهراک ، ماجنا  زا  سپ  ددرگزاب و  شاهداوناخ  شیپ  اـت  تساوخ  تصخر  ماـما  زا  اـج  ناـمه 

(3/383 فارشالا ، باسنا   ) دوب هدیسر  تداهش  هب  ماما  تشگرب ، نوچ  هک  دنکیم  لقن  يرذالب  (. 5/406 يربطلا ، خیرات  )
یلحم ِیبتسَد -  ير و  تیرومأم  دعس  نبا  تسا ، هدمآ  عبانم  رگید  و  ( 5/85  ) حوتفلا باتک  رد  هک  نانچ  هکلب  تسین  تسرد  رتشوش  ( 68

رطاخ هب  هک  دوب  هدز  ودرا  هفوک ) یخـسرف  هس  رد  یلحم   ) نیعا ماّمح  رد  يرفن  رازه  راهچ  يرکـشل  اب  یتح  تشاد . ار  نیوزق -  کـیدزن 
باسنا 5/409 ؛ يربطلا ، خـیرات   ) تفرگ رارق  وا  شیپاشیپ  ياهزات  داهنـشیپ  تشگزاـب و  هفوک  هب  قارع ، هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  دورو 

(. 3/385 فارشالا ،
ریخأت اب  نآ ، نادرم  تعاجش  ًالامتحا  هقطنم و  ندوب  یناتسهوک  لیلد  هب  هک  دوب  يزورما -  سولاچ  دودح  ناریا -  ياهرهـش  زا  ملید  ( 69
یملید دوب  هدـش  ثعاب  رگیدـکی  اب  هورگ  ود  ره  يراتفردـب  هملاید و  اهبرع و  زیرگ  گنج و  دـش . هیما  ینب  ناحتاف  میلـست  یتخـس  هب  و 

دودح اجنآ  رد  دیدرگ و  ناتسربط  نایولع  زکرم  هقطنم ، نیا  اهدعب  دوش . اهبرع  نایم  رد  تخـسرس  نمـشد  يارب  یلثملا  برـض  ندوب ،
. دندرک تموکح  لاس  داتفه 

دوب یناسک  زا  تفریم و  رامش  هب  مالسا  رد  ناماگشیپ  زا  دعس  دوب . روهشم  یباحص  يرهُز ، صاقویبا  نب  دعس  دنزرف  دعس  نب  رمع  ( 70
سپ نآ  زا  دـمآ و  رد  هفیلخ  باـختنا  يارب  هرفن  شـش  ياروش  تیوـضع  هب  مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  راـنک  رد  مود  هفیلخ  داهنـشیپ  هب  هک 

رد هک  ياهنوگ  هب  تشاد  طابترا  تفالخ  هاگتـسد  اب  رمع  شدـنزرف  نکیل  تفرگ  هرانک  تسایـس  زا  ردـپ  دـنچ  ره  تفاـی . نوزفا  یتیعقوم 
ناگدنهد یهاوگ  نایم  رد  دعـس  نب  رمع  مان  (. 5/144 فارـشالا ، باسنا   ) تشاد هدهع  رب  ار  نادَمه  جارخ  تیلوؤسم  یتدم  هیواعم  دهع 

(. 5/269 يربطلا ، خیرات   ) تسا هدمآ  دیدرگ -  نأشلا  میظع  یباحص  نیا  تداهش  هب  رجنم  هک  يدع -  نب  رجح  دض  رب 
. دندوب شیرق  هلیبق  زا  ود  ره  دعس  رمع  ماما و  اریز  تسا ؛ ياهلیبق  باستنا  دنویپ و  هباشم ، دراوم  اجنیا و  رد  محر  زا  روظنم  ( 71

. درب ار  يدارفا  مان  دعس  نب  رمع  هک  تسا  هتفگ  طقف  هدماین و  دارفا  نیا  مان  حوتفلا  باتک  رد  ( 72
وا تیولوا  یلو  هتـشادن  ماما  اب  ندیگنج  زا  یفرح  ير ، تموکح  هب  ندیـسر  يارب  دعـس  نب  رمع  هک  دهدیم  ناشن  ناخّروم  شرازگ  ( 73
هب يو ، فعـض  هطقن  زا  یهاگآ  اـب  داـیز  نبا  دوشن . هدولآ  ماـما  نوخ  هب  شتـسد  دروآ و  تسدـب  یتحار  هب  ار  ير  تساـیر  هک  هدوب  نیا 

ندرک دیدهت  نیاربانب  دزادنیب . وا  ندرگ  هب  ار  هعجاف  نیا  دناوتب  مه  اهدـعب  هک  دوش  یـضار  دوخ  دعـس  نبا  هک  دـیوگیم  نخـس  ياهنوگ 
هب لیامتم  نآ ، فلؤم  هدـمآ و  ص 465 )  ) يربکلا تاقبطلا  باتک  رد  طقف  دـیدهت  شرازگ  هک  صوصخ  هب  تشاد  دـهاوخن  ییاـنعم  يو 
يو دنیوگب  ات  هدـش  هتخاس  وا  راک  هیجوت  دعـس و  نب  رمع  ریهطت  يارب  اهدـعب  ربخ  نیا  يوق  لامتحا  هب  تسا . هیما  ینب  تفالخ و  هاگتـسد 

. درکیم نینچ  دوب  مه  يرگید  سک  ره  تشادن . ماما  نتشک  زا  ياهراچ  درک و  دیدهت  ار  وا  دایز  نبا  دش و  روبجم 
دنداد تداهش  يدع  نب  رجح  دض  رب  هک  تسا  یناسک  زا  يو  تسا . یسَمحَا  سیق  نب  ةَرْزَع  هدمآ ، عبانم  رتشیب  رد  هک  وا  تسرد  مان  ( 74

رد ار  يو  ماـن  نآ ، زا  سپ  (. 5/263 فارشالا ، باسنا  5/269 ؛ يربطلا ، خیرات   ) دش راوگرزب  یباحص  نیا  تداهش  ببـس  نانآ  یهاوگ  و 
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(. 5/353 يربطلا ، خیرات  ! ) میباییم دنتشون ، توعد  همان  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  هک  یناسک  هرمز 
. دناهدادن البرک  هعقاو  زا  شیپ  يو  هرابرد  یشرازگ  ناخّروم  ( 75

ماما هب  تساوخیم  رُح  هک  تسا  یماگنه  اروشاع و  زور  هدش  دای  وا  زا  هک  يرگید  ياج  تسا . هدـماین  اروشاع  هعقاو  ریغ  رد  هُرق  مان  ( 76
(. 5/427 يربطلا ، خیرات   ) دشن هارمه  رُح  اب  وا  هتبلا  ياهداد ... بآ  ار  تبسا  ایآ  تفگ : هرق  هب  ددنویپب و 

. تسه يربط  خیرات  رد  اههمان  نیا  دنکیم . هراشا  نآ  هب  طقف  درادن و  ار  دایز  نبا  خساپ  دعس و  نبا  همان  مثعا  نبا  ( 77
نایم رد  ار  شمان  نآ ، زا  سپ  ص 268 .) نیفص ، ۀعقو   ) تشادرب تحارج  نیفص  دربن  رد  دوب و  مالسلا  هیلعیلع  نارای  زا  ادتبا  رمـش  ( 78

وا رب  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  تسنادیم  نوچ  راتخم  نامز  رد  (. 5/263 فارـشالا ، باسنا   ) مینیبیم يدع  نب  رجح  هیلع  ناگدـنهد  یهاوگ 
. دش هتشک  ماجنارس  دیروش و 

مه اـب  شرازگ  ود  نیا  دـسریم  رظن  هـب  (. 5/414  ) تسا هتـشون  رخآ  ياـهزور  رد  داـیز  نبا  دـنت  هماـن  هارمه  ار  رمـش  جورخ  يربط ، ( 79
مهن زور  رد  مود  هعفد  لوا و  ياهزور  نامه  رد  دعـس و  نب  رمع  زا  سپ  لوا  هعفد  تسا . هدـمآ  البرک  هب  راـبود  رمـش  دـنرادن و  یـضقانت 

. دمآ البرک  هب  دایز  نبا  دیدج  نامرف  اب  هک  مرحم 
(5/89  ) حوتفلا اـب  هدروآ  یمزراوـخ  هک  يدارفا  ماـن  یتـح  تسین . رگید  عباـنم  رد  هدرک  لـقن  مثعانبا  زا  یمزراوـخ  هک  تمـسق  نیا  ( 80
هب تسین . خیرات  رد  ناشمان  دنتسین و  هدش  هتخانـش  رگید  بتک  رد  دناهدش  دای  عبنم  ود  نیا  رد  هک  یناهدنامرف  یلک  روط  هب  تسین . قفاوم 

. داد يدج  لمأت  ناتساد  لصا  دسریم  رظن 
نذؤم یتح  توبن و  یعدم  حاجس  تمدخ  رد  مه  یتدم  (. 6/42 يربطلا ، خیرات   ) درک كرد  ار  مالسا  تیلهاج و  يو  دوشیم  هتفگ  ( 81

دمآ رد  نانآ  يربهر  هب  اهدعب  دش و  جراوخ  وزج  نآ  زا  سپ  اما  دـیگنج  مالـسلا  هیلعیلع  هارمه  نیفـص  دربن  رد  نامه 3/273 .)  ) دوب وا 
(. نامه 5/63 و 85 )

. تسا هدمآ  ( 3/388  ) فارشالا باسنا  رد  يرترصتخم  لکش  هب  شرازگ  نیا  ( 82
. دشن تفای  يرگید  نهک  ربتعم و  عبانم  رد  وا  مان  (. 5/90 حوتفلا ،  ) تسا هدروآ  هَّللادبع  نب  رشب  ار  صخش  نیا  مان  مثعا  نبا  ( 83

. تسا هدمآ  ورمع  نب  ۀلبج  ( 3/388  ) فارشالا باسنا  رد  وا  مان  ( 84
ایوگ هک  دراد  ياهیـضرف  نینچ  هداد  ماجنا  مالـسا  خیرات  ياهدادیور  ماقرا  دادعا و  یخرب  صوصخ  رد  هک  ییاهیـسررب  اب  هدنراگن  ( 85

، عباـنم رد  مینادیم  هک  تسا  نآ  مغر  هب  نخـس  نیا  تسا . یـسررب  لـباق  یعوضوم  يددـع ، تاهابتـشا  رد  رفـص  مقر  ندـش  داـیز  مک و 
(5/90  ) حوتفلا رد  یمزراوخ 400 و  لتقم  رد  هک  تسا  ددع  نیمه  هیضرف  نیا  دهاوش  هلمج  زا  تسا . هدشیم  هتشون  فورح  هب  اههرامش 

. دنکیم تابثا  ار  یخیرات  ياهشرازگ  یخرب  یتابثیب  بلطم  نیا  ًانمض  تسا . هدمآ  رفن   4000
. تسین حوتفلا  باتک  رد  فارگاراپ  نیا  ( 86

. تسا هیما  ینب  یتاغیلبت  ياهغورد  زا  دـسرب ، وا  هب  بآ  دنتـشاذگن  وا  نتـشک  نامثع و  هناخ  هرـصاحم  عقوم  هک  هناهب  نیا  هب  بآ  عنم  ( 87
مامت داتـسرف و  وا  يارب  بآ  کشم  هس  مالـسلا  هیلعیلع  نویبالقنا ، تفلاخم  مغر  هب  نامثع و  هناخ  هرـصاحم  ناـیرج  رد  سکع ، رب  هکلب 

(. 2/344 بهذلا ، جورم  ر.ك :  ) درب راک  هب  نایضاران  مشخ  زا  هفیلخ  ییاهر  يارب  ار  دوخ  شالت 
خیرات هب  دیرگنب  هنومن  يارب   ) دنتسب ترضح  نآ  يودرا  رب  ار  بآ  ماما ، تداهـش  زا  لبق  زور  هس  هک  تسا  نآ  ناخّروم  نیب  روهـشم  ( 88

، بآ یمسر  عنم  زا  سپ  دیاب  درادن -  يدُعب  هتبلا  و  دشاب -  حیحص  رگا  هدرک ، لقن  هاچ  ندنک  هرابرد  یمزراوخ  هچنآ  (. 5/412 يربطلا ،
. دشاب هداتفا  قافتا 

. دنکیم شرازگ  دایز ، نبا  يوس  زا  بآ  عنم  روتـسد  زا  سپ  ار  نآ  ( 5/412  ) يربط تسین . نشور  ندروآ  بآ  نیا  نامز  عباـنم ، رد  ( 89
. دشاب نآ  زا  سپ  ای  متفه  زور  هب  طوبرم  دیاب  نیاربانب 
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. دوشیم ادیپ  یسرتسد  هناخدور  هب  نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یهاگرذگ  ای  هار  بآ  هعیرش ، ( 90

ات 141  91

زا فنخم  وبا  زا  اـج ) ناـمه   ) يربط تسا . هدروآ  شیپ  ار  یلـالخا  هدروآ و  يربط  مثعا و  نبا  تیاور  زا  یقیفلت  اـجنیا  رد  یمزراوخ  ( 91
یتقو تشاد و  تسد  رد  ار  مچرپ  عفان -  نب  لاله  هن  یلمج -  لـاله  نب  عفاـن  ماـما ، ناراـی  شیپاـشیپ  هک  دـنکیم  لـقن  ملـسم  نب  دـیمح 

، حوتفلا  ) دربیمن مان  عفان  زا  هتـسناد و  ماما  نارای  عمج  ار  جاجح  هدـنهد  خـساپ  مثعا  نبا  اّما  داد ؛ باوج  عفاـن  یتسیک ؟ دز  ادـص  جاـجح 
(. 5/92

طارفا هب  اـج  همه  بیطخ ! یمزراوـخ  وا  وریپ  مثعا و  نبا  دُرم . ًادـعب  دـش و  یمخز  هعیرـش  نارومأـم  زا  رفن  کـی  اـجنامه :)  ) يربـط ( 92
. دناهدییارگ

زا شیپ  اهرادـید  نیا  مّلـسم  تسا . نوگانوگ  یخیراـت ، عباـنم  رد  نآ  شرازگ  بیترت  صخـشم و  دعـس  نبا  ماـما و  يوگتفگ  ناـمز  ( 93
امهیلعیلع نب  نیسح  اب  رکشل  ود  نیب  اهبش  دعـس  نب  رمع  هک  درک  اشفا  دایز  نبا  سلجم  رد  يو  اریز  تسا ؛ هدوب  البرک  هب  رمـش  ندمآ 

نخـس زا  دوب . گنج  زا  رارف  يارب  یهار  یپ  رد  دعـس  نبا  هک  تسا  نآ  دیؤم  بلطم  نیا  (. 5/414 يربطلا ، خیرات   ) دنکیم رادید  مالسلا 
رگا هژیو  هب  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  مه  راـب  راـهچ  اـت  ررکم و  اهرادـید  نیا  هک  دوشیم  نشور  اـجنامه )  ) يربـط حیرـصت  نینچمه  رمش و 

(. ص 223 صاوخلا ، ةرکذت   ) تسا هدوب  دعس  رسپ  فرط  زا  تاقالم  داهنشیپ  هک  میریذپب  ار  يزوج  نبا  طبس  شرازگ 
. تسا هتسناد  رمع  يوس  زا  ار  تاقالم  نیا  داهنشیپ  اجنامه )  ) يزوج نبا  طبس  ( 94

زا تسین . تسرد  يروخن ،» ير  مدنگ  زا   » هک دوشیم  هتفگ  ماما  لوق  زا  یهاگ  هچنآ  تسا و  قارع » مدـنگ   » نیمه ناخّروم ، ترابع  ( 95
؛ دنام دهاوخن  هدنز  نادـنچ  زین  قارع  دوخ  رد  هکلب  تفر ، دـهاوخن  ير  توکح  هب  اهنت  هن  دعـس  نب  رمع  هک  دوشیم  هدافتـسا  ماما  نیرفن 

. دش هتشک  راتخم  طسوت  دیسرن و  شیوزرآ  هب  اروشاع  هثداح  زا  سپ  دش و  هنوگ  نیمه  هک  نانچ 
نآ هب  هدش و  ادج  وا  رکـشل  زا  رفن  یـس  تفریذپن ، ار  ماما  ياهداهنـشیپ  دعـس  نبا  نوچ  هک  تسا  هدوزفا  شرازگ  نیا  رب  هبردـبع  نبا  ( 96

دندنام و ماما  اب  نانیا  دیریذپیمن !؟ ار  کی  چیه  امـش  دـنکیم و  امـش  هب  ییاهداهنـشیپ  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  دـنتفگ : دنتـسویپ و  ترـضح 
مالـسالا خـیرات  دوخ  باتک  ود  رد  یبهذ  و  ( 14/220  ) قشمد خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ار  بلطم  نیمه  5/128 ؛) دیرفلا ، دقعلا   ) دـندیگنج

(. ص 212 مومهملا ، سفن  دیرگنب : نینچمه  . ) تسا هدروآ  ( 3/311  ) ءالبنلا مالعا  ریس  و  ( 5/13)
(97

هتفگ دعـس  رمع  هب  ماما  هک  دندرک  عیاش  مدرم  دـیوگیم : فنخموبا  هک  تسا  نیا  یمزراوخ  مثعانبا و  اب  فنخموبا  شرازگ  توافت  ( 98
همادا رد  يربط  دـننکیم و . ... بارخ  ار  ماهناخ  تفگ : دعـس  رمع  هاـگ  نآ  میورب . دـیزی  شیپ  مه  اـب  مینک و  اـهر  ار  رکـشل  ود  اـیب  تسا 

 - ناعمس نب  ۀبقع  زا  یتیاور  هلصافالب  اریز  تسا ؛ هتشادن  نانیمطا  مه  نآ  هب  ایوگ  هک  هدرک  لقن  فنخموبا  زا  يرگید  ربخ  بلطم ، نیمه 
مالسلا هیلعنیسح  ماما  دنیوگیم  ناثدحم  دسیونیم : فنخم  وبا  دروآیم . ربخ  نآ  ّدر  رب  ار  مالسلا -  هیلعنیسح  ماما  رسمه  بابر ، مالغ 

نب دـیزی  تسد  رد  تسد  ای  مدرگزاب  ماهدـمآ  نآ  زا  هک  اج  نامه  هب  اـی  دـیریذپب : نم  زا  ار  داهنـشیپ  هس  زا  یکی  دومرف : دعـس  نب  رمع  هب 
قوقح و مشاب و  اجنآ  مدرم  زا  یکی  ات  دیتسرفب  ناناملـسم  ياهزرم  زا  یکی  هب  ارم  ای  دنک  لمع  دنادیم  دوخ  هنوگ  ره  ات  مراذـگ  هیواعم 
هک ماگنه  نآ  زا  درک : لقن  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  بدنج  نب  نمحرلادبع  ناثدحم  هتفگ  فالخ  رب  اما -  مشاب ؛ هتـشاد  نانآ  دننامه  یفیلاکت 

. دش هتـشک  هک  یتقو  ات  مدشن  ادـج  وا  زا  مدوب و  يو  هارمه  اج  همه  دـمآ ، قارع  هب  هکم  زا  هکم و  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح 
هدینـشن هک  دوبن  مه  هملک  کی  مدینـش و  شندـش  هتـشک  زور  ات  هاگودرا  رد  هار و  نیب  رد  هّکم و  هنیدـم ، رد  مدرم  اب  ار  وا  نانخـس  ماـمت 

مراذـگیم و هیواـعم  نب  دـیزی  تسد  رد  تسد  هک  تفگن  زگره  دوـبن و  دناهتـشادنپ ، دـنیوگیم و  مدرم  هـچنآ  دـنگوس  ادـخ  هـب  مشاـب .
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اجک هب  مدرم  راـک  منیبـب  اـت  مورب  خارف  نیمزرـس  نیا  رد  دـیراذگب  دومرف : یلو  دـینک ؛ هناور  اـهزرم  زا  یکی  يوس  هب  ارم  دومرفن  نینچمه 
(. 5/413 يربط ،  ) دیسر دهاوخ 

يو اب  متـشک ، ار  وا  هاگره  ماهدرک  دـهع  دوخ  اـب  یلو  دـناسریمن  یناـیز  يو  هب  گرم ، زا  سپ  راـک  نیا  منادیم  هچ  رگ  يربط : رد  ( 99
. منک نینچ 

.2/88 داشرالا ، 5/414 ؛ يربطلا ، خیرات  ( 100
هدرک ار  هابتشا  نیا  هک  یسک  نیلوا  تسا . نشوج  لا ) يذ   ) نب رمش  هدش  فیحصت  هدمآ و  هابتـشا  اج  نیا  رد  بشوح  نب  رهـش  مان  ( 101

هیلعنیسح ماما  تداهش  ماگنه  ًاقافتا  هک  تسا  روهشم  ناثدحم  زا  یکی  بشوح  نب  رهش  اریز  دشابیم ؛ ( 2/11  ) هسایسلا ۀمامالا و  فلؤم 
(. 6/230 و 231 و 8/201 ، 9/304 هیاهنلا ، ۀیادبلا و   ) دنکیم لقن  هملس  ما  زا  ار  یبلاطم  هدوب و  هنیدم  رد  مالسلا 

... ریمالاحلصا لاقف : يرماعلا ، مازح  نب  هَّللادبع  هل  لاقی  لجر  یلا  هملسی  نا  دارا  باتکلا و  يوط  حوتفلا : ( 102
هَّللادبع سپ  تسا . مازح  نیمه  رتخد  مه  نینبلاما  دنادیم و  مازح  هینک  ار  میج ) هب  « ) لْجملاوبا ، » نینمؤملاریما نارـسمه  لیذ  يربط  ( 103

لتقم شخب  رد  نیاربانب  (. 5/153 يربطلا ، خـیرات   ) تسا لضفلاوبا  ترـضح  یقیقح  ییاد  نینبلا و  ما  ردارب  هدـمآ ، اج  نیا  رد  شمان  هک 
، هتسناد هَّللادبع  همع  ار  نینبلا  ما  نآ  یپ  رد  هدروآ و  مازح » نب  لحملا  یبا  نب  هَّللادبع   » ار وا  بسن  هک  ص 415 ) دلج ، نامه   ) نیسح ماما 

تـسرد دـنیومع  رـسپ  ود ، نآ  هک  هتفگ  یمزراوخ  هچنآ  تروـص  ره  رد  تسا . لوـمعم  باـسنا ، ناـیب  رد  نیا  تسا و  هفاـضا  نب »  » هملک
. تسین

نایم رد  نافرع  مان  هوالع  هب  تسا . هدش  فیحصت  اج  نیا  رد  هک  يربطلا 5/415 ) خیرات  هب  دیرگنب   ) تسا نامزک »  » مان نیا  حیحص  ( 104
. تسین روهشم  برع 

هکلب تسین ؛ نآ  قیقد  يانعم  هب  ياهلیبق  مسر  رد  هدازرهاوخ  ریبعت  دـندوب و  بـالک  هلیبق  زا  ود  ره  هکلب  دوبن ، رمـش  رهاوخ  نینبلا  ّما  ( 105
رد هتـسناد ، شناردارب  ییاد  ار  وا  مه  ماما  هکنیا  اما  دنک . هدافتـسا  یفطاع  هبنج  زا  تسا  هتـساوخ  مه  دیاش  تسا . ندوب  هلیبقمه  يانعم  هب 

. تسا هدماین  رگید  بتک  رد  ماما  نخس  ًالصا  هکلب  تسین ، رگید  عبانم 
فلتخم و دراوم  رد  ور  نیا  زا  دشاب . مدق  تابث  اب  هنادازآ و  ًالماک  دراذگیم ، مدق  نادیم  نیا  رد  سک  ره  هک  دوب  نیا  ماما  فدـه  ( 106

. درکیم صخرم  ار  دارفا  دش -  دهاوخ  هراشا  مه  نیا  زا  سپ  هک  نوگانوگ -  ياههناهب  هب 
. دوب هتشون  همان  ماما  هب  هک  تسا  هفوک  ناگرزب  زا  هجسوع  نب  ملسم  ( 107

. تسین حوتفلا  باتک  رد  ریهز  دعس و  نانخس  ( 108
نایرج رد  وا  مان  نآ  زا  شیپ  دروآ . ماما  يارب  ار  نایفوک  ياههمان  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا . هدمآ  دیعس »  » رگید عبانم  رد  وا  مان  ( 109
متـسه مردارب  عبات  نم  دیامرفیم  ماما  دهدیم و  ار  حلـص  ّدر  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  حلص 

(. فارشالا 3/363 باسنا  )
.420  - 5/418 يربطلا ، خیرات  ( 110

ماـما هراـبرد  ًاـعقاو  دعـس  نبا  رگا  هک  دـشاب  لـمأت  لـباق  تهج  نیا  زا  دـیاش  دـناهدرکن و  لـقن  ار  ربخ  نیا  یمزراوخ  مثعانبا و  زج  ( 111
اهنآ ًاتقیقح  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  يو  تاریبعت  دمآیمن . ترـضح  نآ  گنج  هب  هاگ  چیه  تشاد  يداقتعا  نینچ  مالـسلا  هیلعنیـسح 

. تسوا یهاوخایند  تواقش و  تدش  رگناشن  دشاب  هتفگ  ار 
رب مه  ماما  نیرفن  تسا . هدـمآ  هزوح » نب  هَّللادـبع   » نینچمه و  هریرج » نب  کلام   » ای هزوح » نب  کلام   » فالتخا هب  وا  مان  عبانم ، رد  ( 112

. تسا هدش  ریبعت  هریرج  زا  قتشم  رانلا » یلا  هرُج   » ای هزوح  زا  قتشم  رانلا » یلا  هزُح  مهللا   » هاگ وا  مان  ساسا 
دربـن هماـگنه  اروشاـع و  زور  هب  طوـبرم  ار  ماـما  نیرفن  وـگتفگ و  نیا  دـننکیم ، لـقن  ار  فـنخموبا  تاـیاور  هک  یناـسک  يربـط و  ( 113
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اروشاـع زور  رد  نآ  عوـقو  اریز  دـشاب ؛ رتتسرد  دـسریم  رظن  هـب  هـک  فارـشالا 3/399 و )... باسنا  5/430 ؛ يربطلا ، خیرات   ) دـننادیم
هدش رکذ  عبانم  رد  مدقت  ریخأت و  اب  هدش و  عقاو  اروشاع  حبـص  نایرج ، نیا  هک  تسا  نیا  رتيوق  لامتحا  دراد . شرازگ  اب  يرتشیب  بسانت 

نآ رد  حبص  دش و  هدنَک  قدنخ  بش ، لوط  رد  دیوگ : مه  يرذالب  تسا . هدش  شرازگ  گنج  روتـسد  نآ ، زا  سپ  هلـصافالب  اریز  دشاب ؛
(. فارشالا 3/395 باسنا   ) دنتخیر شتآ 

فص رد  ادتبا  تاقبط 6/99 )  ) تشگزاب مالسا  هب  رگید  راب  دش و  دترم  ندروآ ، مالسا  زا  سپ  هک  تسا  سیق  نب  ثعشا  دنزرف  يو  ( 114
داد رهز  ار  ترضح  نآ  دش و  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  رـسمه  هدعج  شرتخد  تسویپ . شنانمـشد  هب  سپـس  دوب و  مالـسلا  هیلعیلع  نارای 

! دمحم شرسپ  مه  نیا  و  بهذلا 2/427 ) جورم  )
. تسین حوتفلا  باتک  رد  اج  نیا  ات  ثعشا  نبا  نخس  ( 115

ياهناهب ره  هب  هک  دندوب  ملح  ربص و  ياراد  نیا  زا  شیب  نانآ  هک  نآ  هچ  مراد  دیدرت  ماما ، ِندرک  نیرفن  همه  نیا  هرابرد  هدـنراگن : ( 116
دندرک ارادم  نانآ  اب  هچ  ره  ییوگ  دندرکیم . ییاهدروخرب  نینچ  هب  روبجم  ار  ناشیا  نانمشد ، یفرط  زا  اما  دننک . نیرفن  ار  دوخ  نمـشد 

. دندیدن نتفگ  ازسان  زج  ياهراچ  لطاب ، زا  قح  زییمت  يارب  مه  یهاگ 
هعیش یلع و  هاوخاوه ) رادتسود و   ) هعیش ناونع  ود  اب  ناناملسم  مالـسلا ، هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدرم  تعیب  نامثع و  لتق  زا  سپ  ( 117

رد تسا . مالـسلا  مهیلعتیبلها  زا  وا  يراداوه  هقباس  مدع  يانعم  هب  ریهز  هب  ندوب  ینامثع  قالطا  هک  دنتفای  زیامت  هدش و  هتخانـش  نامثع 
. تسا تنس  لها  نامه  يزورما ، يانعم  هب  ندوب  ینامثع  عقاو 

هیآ 178 و 179. نارمع ، لآ  هروس  ( 118
. تسا درکیم » راردا  شیاهاپ  تشپ  هب  هک  يدرم   » هدمآ نتم  رد  هچنآ  یظفللا  تحت  يانعم  ( 119

لآ نمؤم  ار  وا  ماما  هک  تسا  نیا  شدـیؤم  تسا و  هتفگ  ریهز  هکلب  ریرب  هن  ار  نانخـس  نیا  هک  دـیآیمرب  ( 5/427  ) يربط خیرات  زا  ( 120
. دهدیم انعم  دوب  هتسویپ  ماما  هب  هزات  هک  ریهز  يارب  تفص  نیا  دناوخ و  نوعرف 

يانعم هب  ار  راطفا  میریذـپب ، ار  تیاور  نیا  رگا  دوشیمن و  دـییأت  یخیراـت  رظن  زا  اروشاـع  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ندوب  هزور  ( 121
. تفرگ میهاوخ  اذغ » نیلوا   » ینعی نآ  یلصا 

. دنامن سک  چیه  دندمآ و  همه  ینعی  تسا  تیعمج  ترثک  زا  هیانک  مهیبا » ةرکب  نع  ( 122
. تسین حوتفلا  باتک  رد  لوا ، دلج  بلاطم  رخآ  ات  اج  نیا  زا  ( 123

رارف ناگدرب  دـننامه   » ینعی دـیبعلا » رارف  ّرفا  ال   » تراـبع فارـشالا 3/396 ) باـسنا  دـننام   ) رگید عباـنم  یخرب  رد  نتم و  رد  هچرگ  ( 124
هلمج ور  نیا  زا  دشاب . رتانعم  اب  رتتسرد و  دیبعلا » رارِقا  ّرقا  ال  (: » 5/425  ) يربط ترابع  دسریم  رظن  هب  نکیل  تسا ، هدمآ  درک » مهاوخن 

. میدروآ يربط  ترابع  زا  ار  همجرت  هتسناد و  نآ  فیحصت  ار  یمزراوخ  يرذالب و 
(125

هیآ 20. ناخد ، هروس  ( 126
هیآ 27. رفاغ ، هروس  ( 127

تدابع دیدرت  کش و  اب  ار  ادخ  یخرب  : » دیامرفیم دـنوادخ  هک  تسا  جـح  هروس  هیآ 11  زا  هتفرگرب  ٍفرح » یلع  َهَّللادـُبعَا   » هلمج ( 128
اب هیآ  يانعم  تسه . مه  هاگترپ  هبل و  يانعم  هب  هملک  نیا  هک  نانچ  تسا  بناج  فرط و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  فرح »  » هملک دـننکیم »...
هب ر.ك : . ) دوشیم اجرباپ  رقتـسم و  رفک  نامیا و  زا  فرط  مادک  دننیبب  دنرظتنم  تسا و  تقوم  نانیا  نامیا  ینعی  دوشیم  نشور  نآ  همادا 

(. فرح هدام  لیذ  بغار ، تادرفم  نینچمه  نازیملا ، ریسفت  صوصخب  جح ، هیآ 11  لیذ  ریسافت ،
. هرما غلاب  هَّللاو  قالط : هروس  موس  هیآ  هب  هراشا  ( 129
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هیآ 3. سنوی ، هروس  ( 130
ریغ ِناققحم  یخرب  يارب  دـیاش  دـتفین و  همجرت  رد  ياهفقو  هک  نآ  تهج  هب  یلو  دـنک  همجرت  ار  تاـیاور  نیا  دوبن  لـیام  هدـنراگن  ( 131

هک تسا  هیما  ینب  هتخاس  درادـن و  رابتعا  ياهرذ  تایاور  نیا  هک  دـننادیم  همه  هنرگو  دـش  همجرت  دـشاب ، دـنمدوس  یبرع  ناـبز  هب  انـشآ 
همه لّقعت ، يردق  هفاضا  هب  اهنآ  نتم  دنـس و  یلو  دوش  هتفگ  نآ  يارب  مه  يدرـس  تاهیجوت  تسا  نکمم  دوب . نانآ  يداش  زور  اروشاع 

. دنکیم ّدر  ار  اهنآ 
رابخا نیا  ایوگ  تسا و  بهذم  ینس  وا  لاح  ره  هب  تسا . هدز  تسد  نآ  هب  یمزراوخ  هک  تسا  درس  تاهیجوت  نآ  زا  یکی  مه  نیا  ( 132

. تسا هدرک  یهیجوت  نینچ  هب  راچان  ار  وا  مالسلا  مهیلعتیبلها  هب  شتدارا  رگید  يوس  زا  یلو  هتشاذگ  رثا  وا  رد  بیجع 
ار نیا  یلو  مینادیمن . لومعم  ریغ  هفوک  یماـظن  تیعمج  هب  هجوت  اـب  مه  ار  رازه  میرادن و 22  ماقرا  دادـعا و  رد  قیقحت  رب  انب  ًالعف  ( 133
يداع و هاگن  زا  ار  ام  تسد  رتیعطق و  ار  ماما  تداهـش  نایئالبرک ، مقر  ندرک  مک  هفوک و  هاپـس  ماـقرا  ندرک  داـیز  هک  میهد  هجوت  دـیاب 
تسیرگن و رگید  ياهنوگ  هب  ناوتیم  اهلیلحت  رد  دشاب ، لوقعم  اهددـع  رگا  هک  یتروص  رد  دـنکیم . رتهاتوک  اروشاع  هعقاو  هب  یخیرات 

. دسرب دوخ  فادها  هب  دبای و  هار  هفوک  هب  رکشل ، نآ  رب  يزوریپ  هزرابم و  اب  ماما  هک  دوبن  دیعب  تفگ  ًالثم 
نیاربانب تسا ، هدش  دلوتم  دایز  هدرک و  انز  هیمس  اب  شردپ  درک  اعدا  هیواعم  هک  هَّللادیبع  ردپ  دایز ، روهـشم  ناتـساد  هب  تسا  هراشا  ( 134

. تسا نایفسوبا  دنزرف 
ود نیمستقم ، هرابرد  تسا . يدعب  تایآ  رد  نییزهتسم  هدمآ و  نیمستقم  فصو  رد  َنیِـضِع » َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا   » هلمج نآرق ، رد  ( 135

دیرگنب . ) دنروآیمن نامیا  تایآ  رگید  هب  دنراد و  لوبق  تسا  ناشدوس  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  ریسفت  کی  دراد : دوجو  روهـشم  ریـسفت 
( رجِح هروس  هیآ 91 ، ریسفت  هب 

. تسا نایفسوبا  مان  برح » ( 136
. لحن هروس  هیآ 91  زا  هتفرگرب  ( 137

. دوب هدننکعافد  هکلب  دوبن  هدننکهلمح  ماما  نوچ  تسا ؛ یگدامآ  يانعم  هب  هکلب  هلمح  يانعم  هب  هن  هلمج  نیا  رد  فحز  ( 138
. دوه هروس  هیآ 55 و 56  نتم  سنوی و  هروس  هیآ 71  زا  سابتقا  ( 139

شاهدنیآ هرابرد  دوب ، هدـید  وا  زا  دایز  نبا  هک  ییاهدـیدرت  اهلّلعت و  اب  اریز  دوب ؛ یـسایس  يراک  دعـس  نب  رمع  نتفرگ  یهاوگ  نیا  ( 140
. دنکن دیدهت  ار  وا  يرطخ  تساوخیم  دیسرتیم و 

هملک اب  اهنت  تسا . هتفگن  فنخموبا  زا  یمان  مه  مثعا  نبا  هدروآ و  مثعا  نبا  زا  شبلاـطم  هیقب  دـننامه  ار  اـهشرازگ  نیا  یمزراوخ  ( 141
هب ار  بلاطم  نیا  مه  دنکیم  لقن  ار  فنخموبا  تایاور  هک  يربط  خـیرات  دراد . تسا ، هدروآ  ادـتبا  رد  هک  شنایوار  عومجم  هب  هراشا  لاق 

. درادن لکش  نیا 

ات 190  142

نآ هک  تسا  ّرح  تشگزاب  نیمه  نآ  هنومن  تسا . هدشن  تیاعر  ینامز  بیترت  یمزراوخ ، ياهشرازگ  رد  هک  دـش  هتفگ  مه  رتشیپ  ( 142
. دوب گنج  زاغآ  زا  شیپ  ّرح  هبوت  هک  یلاح  رد  دروآیم . ملاس  راسی و  هزرابم  یعمج و  هلمح  زا  سپ  ار 

لتاق مان  ًـالوا  تسا . هداـتفا  هابتـشا  هب  نآ  ناـیب  رد  هدروآ و  يربط  مثعا و  نبا  تیاور  زا  یقیفلت  ار  ریرب  تداهـش  شرازگ  یمزراوخ  ( 143
یـسک ًایناث  تسین . هدش  هتخانـش  هدش ، یفرعم  وا  لتاق  ناونع  هب  اج  نیا  رد  هک  سوا  نب  ریجب  هدـمآ و  رباج  نب  بعک  رگید  عبانم  رد  ریرب 

ار شمان  هک  لتاق  يومع  رسپ  هن  دروخ  تسکش  وا  زا  دش و  ریگرد  ریرب  اب  ادتبا  هک  تسا  ذقنم  نب  یضر  تسا ، هتفگ  ار  يدعب  راعـشا  هک 
(3/399 فارشالا ، باسنا  5/433 و  يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب  . ) تسین هدش  هتخانش  ًالصا  هدروآ و  رباج  نب  هَّللادیبع 
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نیا هیبش  ناـنآ  هکلب  درادـن ؛ دوجو  رگید  عباـنم  رد  تسا ، هدروآ  یبـلک  هَّللادـبع  نب  بهو  هراـبرد  مثعا  نبا  عبت  هب  یمزراوخ  هچنآ  ( 144
عومجم زا  5/430 و 438 .) يربطلا ، خیرات  3/401 ؛ فارـشالا ، باسنا  هب  دیرگنب   ) دـناهدرک لقن  یبلک  ریمع  نب  هَّللادـبع  يارب  ار  نایرج 

هار عبانم  هب  مشـش  نرق  زا  هک  تسا  ییاهاج  زا  مه  دروم  نیا  دـسریم  رظن  هب  اهشرازگ ، دایز  تهابـش  اهزجر و  ندوب  یکی  دـننام  نئارق 
رـصاعم حطـس و  مه  بتک  رد  بلطم  نیا  تسا . هدـش  یملع  ریغ  تاهیجوت  سپـس  وا و  رـسمه  ای  ردام  رفن و  ود  نیب  هابتـشا  ببـس  هتفای و 

. تسا هتفای  هار  راحب  هب  نآ  زا  سپ  هدمآ و  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  دننام  یمزراوخ 
نوچ یلداعم  هصالخ  روط  هب  تسا ، هدمآ  البرک  يادهش  زا  یناوارف  ياهزجر  رد  هک  نامثع » نید   » و مالسلا » هیلعیلع  نید   » یکرت ( 145

. دراد ار  زورما  ینس  هعیش و  بهذم 
هروس دنتـسه . نآ  ماجنا  راظتنا  رد  یهورگ  دندناسر و  ماجنا  هب  ار  هفیظو )  ) دهع نیا  یهورگ  دندنام ) رادافو  دوخ  دـهع  رب  نانمؤم  ( 146

هیآ 23. بازحا ،
هداوناخ ياههمیخ  ندز  شتآ  هرابرد  یعبر  نب  ثبـش  ضارتعا  تسا و  توافتم  يردـق  مود  تمـسق  رد  فنخموبا  اـب  مزراوخ  لـقن  ( 147

(. 5/438 يربطلا ، خیرات   ) تسا رمش  هب  ماما 
. تسا هدشن  يدای  وا  زا  ینیسح  مایق  زا  شیپ  (. 395 برعلا ، باسنا  ةرهمج   ) تسا نادْمه  هلیبق  زا  بیرُع و  نب  ورمع  نب  دایز  وا  مان  ( 148
وا 5/364 و 369 .) يربطلا ، خیرات   ) تشاد هدهع  رب  ار  ملـسم  هاپـس  زا  یـشخب  یهدـنامرف  دوب و  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  هارمه  همامثوبا 

. دـناهدرکن نایب  ار  وا  تداهـش  یگنوگچ  هزرابم و  تایزج  ناخّروم  اما  فارشالا 3/405 ؛) باسنا   ) دیـسر تداهـش  هب  البرک  رد  ماجنارس 
خیرات « ) هل ًاودع  ناک  هل  مع  نبا  يدـئاصلا  ۀـمامثوبا  لتق  و  : » تسا ترابع  نیا  اب  هدـش  دای  وا  زا  فنخموبا  تیاور  رد  هک  يدروم  نیرخآ 

هب همامثوبا   » هک نیا  هن  تشک » دوب ، وا  نمـشد  هک  ار  شیومعرـسپ  همامثوبا  : » تفگ دیاب  هینک ، ندوب  عوفرم  لیلد  هب  هک  ( 5/441 يربطلا ،
«. دش هتشک  دوب ، وا  نمشد  هک  شیومعرسپ  تسد 

لسن زا  رافِغ  هفیاط  تسا . رـضم  ردپ  مه  رازن  دندناوخ . وا  مان  هب  ار  رـضم  ونب  شگرم  زا  دعب  هک  تسا  رـضم  نب  سایلا  ِنز  فدنخ » ( 149
. دنتسه فدنخ  سایلا و 

عادک زجر ، رد  عاطم  ياج  هب  هدرک و  تبث  عادک  نب  لفغم ... نب  ردب  ار  نآ  هدنیوگ  مان  هدروآ و  ار  رعـش  نیا  لوا  عرـصم  يرذالب  ( 150
. درادن ار  زجر  نیا  مان و  ود  نیا  يربط  (. 3/405 فارشالا ، باسنا   ) تسا هدروآ 

. دوش عوجر  راعشا  نتم  هب  تسا . يرعش  هیفاق  يارب  رتشیب  هک  هدش  نایب  رفن  راهچ  نیا  يارب  یتافص  راعشا ، رد  ( 151
هتـشک ماما  ندـناوخ  زامن  ماگنه  یفنح  دیعـس  هک  درک  شرازگ  لبق ، هحفـص  هس  ود  وا  تسا . هتفر  اطخ  هب  مه  اـجنیا  رد  یمزراوخ  ( 152

5/441؛ يربطلا ، خیرات   ) دناهتسناد زامن  ماگنه  ار  وا  تداهش  مه  رگید  ناخّروم  دیوگیم . نخس  وا  تداهش  دربن و  زا  هرابود  اجنیا  دش و 
هدرکن شرازگ  ار  ماما  زامن  ًالـصا  و  ( 5/109 حوتفلا ،  ) هدروآ ار  دیعـس  ياـهزجر  دربن و  نیا  طـقف  مثعا  نبا  و  ( 3/403 فارشالا ، باسنا 

. تسا
لوقعم مه  يرگید  ياج  رد  رگا  دننک  اشامت  هیقب  دشکب و  ار  رفن  ود  حلسم ، نادند  ات  درم  همه  نآ  نایم  رد  توترف  ینزریپ  هک  نیا  ( 153
هرابرد هدماین و  ربتعم  عبانم  رد  رسپ  ردام و  نیا  يارجام  لصا  تساروشاع . ناتساد  ياههدوزفا  زا  تسین و  هتفریذپ  البرک  نایرج  رد  دشاب 

. دراد دوجو  رظن  فالتخا  ریمالا » معن  نیسح و  يریما   » يابیز زجر  هدنیوگ 
. الف یلصا : نتم  رد  ( 154

دنتفگیم یسک  هب  هکلب  دشیمن ، قالطا  دشاب ، نآرق  يراق  ظفاح و  طقف  هک  یـسک  هب  نامز  نآ  رد  نآرق  يراق  هک  دوب  نیا  هدعاق  ( 155
. دوب يزورما  يانعم  رد  هیقف  یترابع  هب  تشاد و  ماکحا  نید و  زا  یتاعالطا  هک 

لیذ نادـلبلا  مجعم  هب  دـیرگنب   ) تسا نمی  رد  یلحم  مان  مابـش ، تسین . تسد  رد  یعـالطا  ـالبرک  هعقاو  زا  شیپ  تیـصخش ، نیا  زا  ( 156
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زا نانآ  اریز  دنتسین ؛ روهشم  لجع  ونب  دشاب  تسرد  رگا  هدماین و  رگید  عبانم  رد  يو  يارب  یلجع  تبـسن  یمابـش .) لیذ  باسنالا ، مابش و 
(2/757 برعلا ، لئابق  مجعم  هب  دیرگنب  . ) دشاب دارم  هیواعم ، نب  لجع  ونب  هک  نآ  رگم  دنتسه  یناندع  لیابق 

.30  - تایآ 33 رفاغ )  ) نمؤم هروس  ( 157
هیام نتـسب  ارتفا  دیوشیم و  باذع  راتفرگ  هک  دیدنبن  غورد  ادخ  هب  دـیوگیم  شموق  هب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  نینچ  هیآ  مامت  ( 158

هیآ 61. هط ، هروس  تسا ، نایز 
ِنمشد هک  ياهنحص  رد  نآ  روصت  تسا و  زیمآ  هغلابم  يردق  اما  ( 5/445 يربطلا ، خیرات   ) هدرک لقن  مه  فنخم  وبا  ار  شرازگ  نیا  ( 159

دروخ فده  هب  ریت  جنپ  هک  تخادنا  ریت  تشه  ءاثعشلاوبا ، دیوگیم : يرذالب  یفرط  زا  تسین . ینتفریذپ  هداتسیا ، وا  ربارب  حلـسم  نادند  ات 
ود رد  اریز  دـشاب ؛ هداد  خر  یفیحـصت  تیاور ، لقن  رد  دـسریم  رظن  هب  نیاربانب  (. 3/405 فارـشالا ، باسنا   ) دروآرد اپ  زا  ار  رفن  جـنپ  و 

، برع تایبدا  رظن  زا  یلّوا  تسا و  يدـج  فیحـصت  لامتحا  هدـمآ ، يربط  يرذـالب و  لـقن  رد  هک  هئاـمب » یمر   » و هیناـمث » یمر   » تراـبع
. تسا رتتسرد 

(160
هیآ 23. بازحا ، هروس  ( 161

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  ( 162
! نیمآ ( 163

. تسا مالسلا  امهیلعیلع  ربمایپ و  ياین  نیمهد  رهف ، نب  بلاغ  روظنم  ( 164
دوجو نارگید  فنخم و  وبا  شرازگ  رد  هچنآ  تسین . ربتعم  عباـنم  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  دـنزرف  تسد  هب  رفن  ندش 35  هتشک  ( 165

، فارشالا باسنا  ، 5/447 يربطلا ، خیرات  هب  دـیرگنب  . ) تسا هدروآ  ملـسم  نب  دـیمح  زا  لقن  هب  همادا  رد  یمزراوخ  هک  تسا  يربخ  دراد 
(. 3/406

هدش دیهـش  ماما  ییاهنت  ماگنه  هَّللادـبع  تسا و  مساق  تفگ  نخـس  وا  زا  لوا  ربخ  رد  ادـتبا و  هک  نآ  تسا . هدرک  هابتـشا  یمزراوخ  ( 166
حورجم فنخم ، وبا  زا  لقن  هب  ( 5/451  ) يربط دناهدرکن . نایب  ار  نآ  تاییزج  اما  دناهدرک  دای  هَّللادبع  تداهش  زا  ناخّروم  اجنیا . هن  تسا 

هتفگن ار  وا  مان  یلو  هدرک  شرازگ  ار  ترـضح  نآ  نماد  رد  تاظحل و  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ردارب  نادنزرف  زا  یکی  ندـش 
هَّللادبع دیوگیم  دربیم ، مان  ادهـش  زا  هک  رگید  ياج  رد  یلو  دنکیم  یفرعم  یمیمت  بعک  نب  رحب  ار  ناوجون  نیا  براض  يربط ، تسا .
هدیـسر تداهـش  هب  هلمرح  ریت  اب  رحب ، طسوت  ندـش  حورجم  زا  سپ  هَّللادـبع  اـیوگ  (. 5/468  ) دـش هتـشک  هلمرح  ریت  تبرـض  هب  نسح  نب 

. تسا هدوزفا  لکشم  نیا  رب  مالسلا  هیلعیبتجم  ماما  نادنزرف  نایم  رد  هَّللادبع  ود  دوجو  تسا .
. تسوا ردارب  لتاق  سیق ، نب  رحز  روظنم  ( 167

یگدنز رفن و  ود  نیا  زییمت  دناهتفگ . ربکا  ار  يرگید  رغصا و  ار  یکی  هک  هتشاد  رمع  مان  اب  دنزرف  ود  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ( 168
هدـش طلخ  نیـسحلا » نب  یلع  نب  رمع   » اـب بلاـطیبا » نب  یلع  نب  رمع   » هاـگ هک  صوصخ  هب  تسین . نکمم  یناـسآ  هب  ناـنآ  ماجنارـس  و 

شرازگ نیا  أشنم  دـناهتفگن . نخـس  البرک  رد  یلع  نب  رمع  مان  هب  یـصخش  روضح  زا  ربتعم  عباـنم  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  تسا .
دوجو مه  البرک  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نادـنزرف  رگید  روضح  هرابرد  دـیدرت  لـمأت و  نیا  تسا . ( 5/112  ) مثعا نبا  حوتفلا  باتک  هابتـشا ،

. دراد
2/109 داشرالا ، هب  دیرگنب  . ) دناهدروآ رگید  ياهنوگ  هب  ار  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترضح  تداهـش  ناسیون  لتقم  ناخّروم و  رگید  ( 169

ص 89. نییبلاطلا ، لتاقم  و 
هورع نب  ةرموبا  رتخد  ار  وا  ناخّروم ، روهشم  تسا . مالسا  ردص  يادهش  زا  یکی  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  رتخد  هنمآ  یلوق  هب  یلیل و  ( 170
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ره رد  هرموبا . رـسمه  هن  تسا  هورع  رـسمه  هنومیم  دـناهتفگ و  نایفـسوبا  رتخد  هنومیم  ار  یلیل  ردام  ِردام  یفرط  زا  هک  یلاح  رد  دـننادیم 
هک تسا  بوسنم  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  هب  هلمج  نیا  تهج  نیمه  هب  تسا . نایفـسوبا  هون  هورع و  هون  اـی  رتخد  ربکا ، یلع  رداـم  تروص 

، فارـشالا باـسنا   ) تساراد ار  اـهیفقث  تسایـس  هیما و  ینب  ملح  مشاـه و  ینب  تعاجـش  اریز  تسا ، ربکا )  ) یلع هتـسیاش  تماـما  تفگ 
یلع نتفر  نادیم  ناگنه  دعـس  رمع  نایهاپـس  زا  یکی  ص 73 ) مالسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) دعـس نب  دمحم  شرازگ  هب  (. 5/144

. تسا نایفسوبا  یلیماف  زا  رتهب  ربمایپ  اب  یلیماف  تفگ : یلع  میهدیم . ناما  ار  وت  ایب  یتسه ، دنواشیوخ  دیزی  اب  نوچ  تفگ : وا  هب  ربکا 
ار رظن  راهظا  هک  تسا  يردـق  هب  فالتخا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ای  تسا  رتگرزب  وا  هک  نیا  مالـسلا و  هیلعربکا  یلع  نس  هرابرد  ( 171
وا زا  ربکا  یلع  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  دـننکیم ، داـی  رغـصا  یلع  ناونع  هب  مراـهچ  ماـما  زا  ناـخّروم  بلاـغ  هک  اـجنآ  زا  دزاـسیم . لکـشم 
هک تسا  نآ  نخس  دراد . مان  هَّللادبع  هکلب  تسین  رغصا  یلع  البرک  راوخریش  دیهـش  ماما و  ههام  شـش  هک  تفگ  میهاوخ  دشاب . رتگرزب 

عبنم چیه  رد  اما  ( 2/320 یبوقعیلا ، خیرات   ) هتشاد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  لثم  ياهلاس  دنچ  دنزرف  نامز ، نآ  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  روط  هچ 
زا رتگرزب  مراهچ ، ماما  دـناهتفر و  اطخ  هب  ناـخّروم  زا  یهورگ  تسا  دـقتعم  هدـنراگن  تسین !؟ یماـن  ربکا  یلع  دـنزرف  نز و  زا  يربتعم 
لاس البرک 23  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دناهدرک : حیرـصت  دعـس  نبا  لیذـملا و  لیذ  رد  يربط  هک  نآ  بلطم  دـیؤم  تسا . دیهـش  یلع 

هتسناد و هنس ) ةرشع  عضب   ) يدنا لاس و  هد  ار  دیهش  یلع  ّنس  دیفم  خیـش  و  ( 5/163 يربکلا ، تاقبطلا  11/630 ؛ يربطلا ، خیرات   ) تشاد
مان ار  رغـصا » یلع   » مراهچ و ماما  مان  ار  ربکا » یلع   » مه نامعن  یـضاق  114 و 135 .) داشرالا 2/106 ،  ) دنکیم رغـصا  یلع  هب  ریبعت  وا  زا 
بتک زا  يرایـسب  هب  هک  ترـضح  نآ  زا  ناوجون  ای  كدوک  نوچ  یتاریبعت  نیاربانب  رابخالا 3/152 و 250 .) حرـش   ) دنادیم البرک  دیهش 

. دیامنیمن تسرد  تسا ، هتفای  هار  یخیرات 
یلـصا عجرم  ینعی  مثعا  نبا  دـناهدزن . یفرح  یلع  تسد  هب  ناگتـشک  رامآ  زا  هتفگن و  یمقر  نینچ  ربتعم  عباـنم  مدـقتم و  ناـخّروم  ( 172

هک نآ  بلاج  اما  مهنم ؛ لُتق  نم  ةرثک  نم  هدـی و  نم  هفوکلا )  ) ماشلا لـها  ّجـض   » تسا هتفگ  هکلب  درادـن ، ار  رفن  مقر 120  مه  یمزراوخ 
اهترابع نیا  درادن . يرابتعا  هک  هدروآ  ار  مقر 200  مه  همادا  رد  تسا . هدوزفا  نآ  هب  ار  هتشک  هدروآ و 120  ار  ترابع  نیمه  یمزراوخ 

. دراد هنیرید  یتمدق  البرک ، ياهشرازگ  رد  ییوگ  هدایز  فیرحت و  تسادیپ  تسا و  یمزراوخ  یناتساد  هویش  هدننک  نایب 
. تسا هتشک  البرک  رد  ار  ماما  نادناخ  زا  يرگید  هدع  ثیعب ) هن   ) تیبث نب  یناه  ( 173

. دشاب بنیز  دیاب  مه  نیا  زا  دوصقم  هدوبن و  البرک  رد  بنیز  ترضح  زج  هک  دش  هتفگ  ( 174
رد ای  ماما  هداوناخ  زا  لفط  نیدـنچ  دـسریم  رظن  هب  هک  يروط  هب  دـناهدرک  تیاور  نوگانوگ  عبانم  البرک ، دیهـش  ناکدوک  هرابرد  ( 175

ماما راوخریـش  دنزرف  هرابرد  هچنآ  تسا . هدـش  طلخ  ای  هابتـشا  رگید  یخرب  اب  یخرب  مان  تفگ  دـیاب  ای  دناهدیـسر  تداهـش  هب  ناشیا  رانک 
یلاح رد  تسا  رغصا  یلع  ای  یلع  مان  تسا ، روهشم  نارّخأتم ) صوصخ  هب   ) ناخّروم زا  یمک  هدع  مدرم و  هماع  نایم  مالـسلا  هیلعنیـسح 

ار مان  نودب  لفط  لتاق  دننکیم . یفرعم  نیسح  نب  هَّللادبع  ای  مان ) نودب   ) دش هتشک  ماما  نماد  رد  هک  یلفط  ناونع  اب  ار  وا  نهک  عبانم  هک 
(. 5/448 و 5/468 يربطلا ، خیرات   ) دناهتسناد تیبث  نب  یناه  ار  هَّللادبع  لتاق  و  هلمرح ) ًالامتحا   ) يدسا يدرم 

. تسا هدمآ  دادغب  خیرات  رد  وا  لاح  حرش  فلؤم . ثدحم و  لاس 374  هب  هتشذگ  رد  یمالس  یسوم  نب  هَّللا  دبع  ( 176
نیا همه  ـالبرک  رد  اـما  دوب ؛ اـهيدرمناوج  هنوگنیا  هلمج  نآ  زا  هک  درکیم  تاـعارم  ار  یلیاـسم  اهيدـب ، همه  اـب  یلهاـج  برع  ( 177

. دش هدرپس  یشومارف  هب  موسر 
مه يرصتخم  توافت  تسا . هدش  فیحصت  دیدرت  یب  هک  هدمآ  بونجلا  وبا  ( 3/407  ) فارشالا باسنا  و  ( 5/450  ) يربط خیرات  رد  ( 178

. دراد دوجو  فنخم  وبا  لقن  یمزراوخ و  نایم  شرازگ  نیا  هرابرد 
هریـس دننام  یخیرات  نیارق  رگید  ماما و  ملح  هب  هجوت  اب  هدنراگن  نکیل  تسا ، روهـشم  دراد و  دوجو  عبانم  رد  اهنیرفن  نیا  دنچ  ره  ( 179

. دراد ییاهدیدرت  اهنآ  هرابرد  همئا ،
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رد دوب ، میهس  راتخم  اب  هلباقم  رد  تشاد ، یمهم  شقن  البرک  رد  دوب ، کیرـش  هفوک  رد  ملـسم  لتق  رد  کلام ) هن   ) ریمن نب  نیـصح  ( 180
. دش هتشک  رتشا  نب  میهاربا  طسوت  دایز  نبا  هارمه  ماجنارس  دوب و  دیزی  ناهدنامرف  وزج  هّرَح  دربن 

نم هک  تسا  نآ  ماما  روظنم  دـناسرن . ار  دوخ  صاخ  موهفم  شایـسراف  لداعم  ای  درک ، همجرت  یتسرد  هب  ار  هلمج  نیا  ناوتن  دـیاش  ( 181
. موریم ایند  نیا  زا  ادخ  لوسر  مّدج  نید  هب  داقتعا  اب  ادخ و  ياکتا  هب  منکیم و  عورش  ادخ  مان  هب  ار  یقاب  يایند  هب  نتفر  تداهش و 

یتقو دروآ و  ّرح  يارب  دایز  نبا  يوس  زا  ار  مالـسلا » هیلعنیـسحلاب  عجعج   » فورعم هماـن  هک  تسا  یـسک  يدـنک  ریَُـسن  نب  کـلام  ( 182
! ماهدرک تعاطا  ار  دیزی )  ) مماما نامرف  تفگ : درک ، ضارتعا  وا  هب  ءاثعشلاوبا 

. دناهتسناد زارد  دنلب و  یهالک  ار  هوسنلق  ( 183
. دنکیم توافتم  رایسب  ار  انعم  هک  دوب  اسنلا » هاماحت   » لصا رد  ( 184

! نیسح ای  ( 185
! نیسح ای  ( 186
! نیسح ای  ( 187

. نیملاظلا یلع  هَّللا  ۀنعل  نوبلقنی و  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  و  ( 188
. میدرکیمن بجعت  دوب  هدمآ  نیمز  رب  مه  نامسآ  مالسلا  هیلعنیسح  لتق  مغ  زا  رگا  ( 189

. يدزد ملظ و  یعون  یفنم و  يانعم  ِنتشادربرد  اب  تسا  ندرب  نتشادرب و  بلس ،»  » هژاو ( 190

ات 240  191

وا هداوناخ  هرابرد  نیا  زا  شیپ   ) دوب دعس  نبا  رکشل  رد  ماما و  نانمشد  زا  مه  ثعشا  نب  دمحم  شردارب  هک  سیق  نب  ثعـشا  دنزرف  ( 191
(. تفر نخس 

ماش مزاع  ینمی  ناوراک  زا  قارع  هار  رد  ماما  هک  دوب  ییاهنامه  شام ، اـی  سدـع  دـننام  یتاـبوبح  ینعی  سرو  ياـههناد  نیا  اـیوگ  ( 192
. تفرگ

تـسرد نایبصلا » نم  یـضرملا   » ریبعت دـسریم  رظن  هب  دـش ، هراشا  مراهچ  ماـما  ربکا و  یلع  نس  هراـبرد  رتشیپ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  ( 193
. دراد صاخ  ییانعم  ای  هداد  خر  یهابتشا  نآ  رد  تسین و 

. تسا هدرک  یهن  نآ  زا  هدمآ ، دعس  رمع  یتقو  دناهدز و  تسد  اههمیخ  تراغ  هب  رمش  نوچ  يدارفا  هک  دهدیم  ناشن  شرازگ  نیا  ( 194
(. 3/411 فارشالا ، باسنا  : ) تسا هتشون  رفن  ار 88  دعس  رمع  رکشل  ياههتشک  دادعت  يرذالب  ( 195

نآ نیفکت  زا  مه  عبانم  تسا . نینچ  مه  هکرعم  رد  ندش  هتـشک  ياضتقا  دندش و  نفد  نفک  نودب  شنارای  ماما و  هک  تسا  روهـشم  ( 196
هیلعنیسح ماما  دندمآ ، وا  نیفدت  يارب  نیق  نب  ریهز  مالغ  رسمه و  یتقو  هک  هدرک  شرازگ  دعس  نب  دمحم  طقف  دنرادن . ینخس  ترـضح 

هب تیاور  نیا  نکیل  ص 81 .) مالسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) ار ریهز  سپـس  هدرک  نفک  ار  وا  ادتبا  دندید و  نفک  نودب  ار  مالـسلا 
ایآ دشاب . هدروآ  دوخ  هارمه  نفک  دـنچ  هدـمآ و  البرک  هب  تیعقوم  نآ  رد  ریهز  رـسمه  تسا  دـیعب  هدـشن و  دـییأت  ناخّروم  رگید  هلیـسو 

بوسحم دیهش  ار  ترـضح  نآ  ات  دنـشاب  هتخاس  ار  تیاور  نیا  نایوار  یخرب  دشاب  هدش  ببـس  تقو ، هفیلخ  اب  ماما  تفلاخم  تسا  نکمم 
!؟ دننکن

همادا رد  يربط  اـما  تسا ، هداـتفا  ملق  زا  هتـشادن و  یتیـصوصخ  دـسریم  رظن  هب  هک  هدـشن  داـی  ماـما  دوخ  زا  یمزراوخ  تراـبع  رد  ( 197
خیرات  ) دـندرک نفد  ار  شباحـصا  ترـضح و  نآ  ماما ، تداهـش  زا  سپ  زور  کی  هیرـضاغ  لها  هک  دـنکیم  حیرـصت  فنخموبا  تایاور 

رد دعب  زور  رهظ  ات  دعـس  نب  رمع  دـسیونیم : دـیفم  خیـش  (. 3/63 بهذـلا ، جورم  3/410 ؛ فارـشالا ، باسنا  نینچمه  5/455 ؛ يربطلا ،
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هب دـندوب -  اهنآ  نتفر  رظتنم  ًـالامتحا  هک  دـسا -  ینب  ناـیفوک ، نتفر  زا  سپ  هلـصافالب  تفگ  دـیاب  سپ  (، 2/114 داشرالا :  ) دـنام البرک 
. درادن یخیرات  رابتعا  دنادیم ، زور  هس  زا  سپ  ار  داسجا  نفد  هک  يروهشم  نخس  نیاربانب ، دناهدرک . نفد  ار  ادهش  هدمآ و  اجنآ 

. تسا هدرکن  هراشا  رعش  هدنیوگ  نتشک  دایز و  نبا  مشخ  عوضوم  هب  مثعا  نبا  زج  اما  تسا  روهـشم  هدمآ و  عبانم  همه  رد  رعـش  نیا  ( 198
ِرد ار  نآ  لحم  یخرب  نانـس و  ای  یلوخ  ار  نآ  دـنیوگ  ناخّروم  يرگید ، تیاور  رد  دادـن . يزیچ  وا  هب  دایز  نبا  دـیوگیم  دعـس  نبا  اهنت 

کلام نب  ریشب  مان  ًانمض  تشک . دهاوخ  ار  وت  یناوخب  دایز  نبا  شیپ  ار  رعش  نیا  رگا  تفگ : وا  هب  مه  رمع  دننادیم . دعـس  نب  رمع  همیخ 
!؟ دشاب ریُسن  نب  کلام  دوصقم ، رگم  تسین ، هدش  هتخانش  البرک  نایرج  رد 

. لحن هروس  هیآ 92 ، هب  هراشا  ( 199
. هبوت هروس  هیآ 82 ، هب  هراشا  ( 200

. میرم هروس  هیآ 89  ( 201
هیآ نیرخآ  دینکن . باتش  دسریم ، ارف  يدوز  هب  یهلا  نامرف  ینعی  ُهُولِْجعَتْسَت ؛  اَلَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یَتَأ  تسا : نینچ  لحن  هروس  تسخن  هیآ  ( 202

! دیمهف دیهاوخ  يدوز  هب  ینعی  ٍنیِح ؛ َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو  تسا : نینچ  زین  داص  هروس 
یناسنا عومجم ، رد  اما  دراد  دوجو  وا  مان  یمهم  ثداوح  رد  دوب . ادخ  لوسر  کچوک  هباحص  زا  موزخم و  ینب  روهشم  هلیبق  زا  يو  ( 203

تیب لها  اـب  وا  يراتفردـب  ینمـشد و  هفوک ، رب  داـیز  نبا  زا  شاینیـشناج  ناـیوما و  هب  وا  تدارا  دوجو  اـب  دـسریم و  رظن  هب  راـکهظفاحم 
. تشادن روضح  زین  البرک  رد  هک  نانچ  تسین  دوهشم  روهشم و 

لها قح  ای  دوشیم  یملظ  رگا  ای  دـهدیم  خر  هچنآ  هک  دـننک  دومناو  نینچ  ات  دوب  هیما  ینب  یگنهرف  ياهراک  زا  یکی  ربج  جـیورت  ( 204
مالسلا امهیلعداجس  ماما  بنیز و  ترضح  اب  دایز  نبا  نانخس  رد  تسین . رـصقم  یـسک  تسادخ و  تسد  هب  همه  ای ... دوشیم  عیاض  تیب 

. دوشیم هدید  روفو  حوضو و  هب  ییارگربج 
هک هنوـگ  نآ  هن  یلو  تسادـخ  تسد  هب  گرم  هلب ، هک  تسا  نآ  دوـصقم  تسا و  نارمعلآ  رمز و 145  هیآ 42  ود  هب  ماما  دانتـسا  ( 205
؟ دیدرگیم رب  نید  زا  دوش  هتشک  ربمایپ  رگا  دیامرفیم : هک  تسا  دحا  گنج  رد  ادخ  لوسر  لتق  هعیاش  هرابرد  مود  هیآ  دشکب ! ار  یسک 
رد مجنپ  ماما  دوجو  هلمج  زا  ددعتم  لیالد  هب  هک  میریذپب -  البرک  رد  داجس  ماما  ّنس  یمک  هرابرد  ار  ناخّروم  روهـشم  نخـس  رگا  ( 206

فیدر رد  تسا  تنـس  لـها  ریهاـشم  زا  دوخ  هک  ظـحاج  مینادیم . ترـضح  نآ  هب  گرزب  یتناـها  ار  دادـیور  نیا  میریذـپیمن -  ـالبرک 
ناکرـشم رب  یتقو  هک  روط  نامه  دنمهفب  ار  وا  ندوب  غلاب  ات  دندرک  فشک  ار  نیـسحلا  نب  یلع  دسیونیم : مشاه  ینب  هب  هیما  ینب  ياهملظ 

نـس هب  هجوت  اب  هدنراگن  دیدحلا 15/236 .) یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب  دیرگنب  . ) دننکیم راتفر  نینچ  ناشنادـنزرف  اب  دـنوشیم ، زوریپ 
ار نآ  مه  باسنا 3/412 )  ) يرذالب و  ( 5/457  ) يربط نوچ  یناخّروم  دنچ  ره  دریذپیمن ؛ ار  شرازگ  نیا  لصا  مالـسلا ، هیلعداجـس  ماما 

. باتک نیا  هب ص ... دیرگنب  نینچمه  دناهدروآ .
نیا تشاد ، وت  اب  ياهلیبق  یلیماف و  تبسن  رگا  ینعی  درادن . یتبـسن  شیرق  اب  تسا و  فیقث  هلیبق  زا  هک  تسا  دایز  نبا  دیزی ، دوصقم  ( 207

. درکیمن ار  راک 
ص لاوطلا ، راـبخا   ) دوب رادهدـهع  ار  یماـظن  ياـهتیلؤسم  نینمؤملاریما ، تفـالخ  ناـمز  رد  هک  تسا  ینادـباع  ناثدـحم و  زا  يو  ( 208

. تفر ایند  زا  البرک  هعقاو  زا  دعب  و  ( 165
ياج هب  ( 43/283  ) راحب باتک  رد  اـما  دوب ... ربماـیپ  رگا  هک  دـیتشک  ار  ییاـههچب  اـی  ناـکدوک  ینعی  هدروآ  هیبص  ریبعت  یمزراوخ  ( 209

. تسا هدمآ  ناگدیزگرب  ینعی  ةوفص »  » هژاو ۀیبَص » »
هیآ 46. رمز ، هروس  ( 210

(211

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3374 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسادخ لوسر  هباحص  زا  يو  ( 212
. تسا تیب  لها  تماما  هب  داقتعا  مدع  ینعی  نامز  نآ  بلاغ  هدیقع  رب  وا  تسا . يرجه  لوا  نرق  روهشم  ناملاع  ناثدحم و  زا  يو  ( 213
اما ( 3/421 فارـشالا ، باسنا  ص 80 ؛ مالـسلا ، هیلعنیـسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) دـناهدروآ ار  ربخ  نیا  مه  يرذالب  دعـس و  نب  دـمحم  ( 214

. تسا یسررب  لباق  دایز  نبا  سلجم  رد  کلام  نب  سنا  روضح 
ص 88. مالسلا ، هیلعنیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 215

. تسین لماک  نآ  دنس  هلسلس  هک  تسا  یتیاور  روظنم  ( 216
خیرات تشز  تاعوضوم  زا  دوشیم  دای  نآ  زا  دایز  قاحلتـسا  ناونع  اب  دراد و  ترهـش  مالـسا  خـیرات  رد  هک  داـیز  ياـعدا  عوضوم  ( 217

نآ لیلد  هب  لاح و  نیا  اب  دوبن . مولعم  شردپ  یلو  دوب  فیقث  هلیبق  زا  ینز  هیمـس  دنزرف  دایز  تسا . هیواعم  یلاجنج  تامادـقا  زا  مالـسا و 
هرصب یلاو  ار  وا  نینمؤملاریما  دشیم ، ظفح  نانآ  يوربآ  ندش ، ناملسم  اب  دنتشاد و  ار  لکـشم  نیا  مه  يرگید  دارفا  مالـسا  زا  شیپ  هک 

نآ هب  ادـتبا  دایز  دـنک . رود  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ار  وا  هک  دوب  نآ  یپ  رد  تشاد  ربخ  داـیز  تیریدـم  يرادمتـسایس و  زا  هک  هیواـعم  درک .
هک دروآ  يدهاش  داد و  لیکشت  یـسلجم  وا ، بذج  ییوجلد و  يارب  هیواعم  دروخ و  ار  هیواعم  بیرف  ماجنارـس  یلو  دوب  رادافو  ترـضح 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ضارتعا  دروم  لمع ، نیا  تسا . هفیلخ  ردارب  نایفسوبا و  دنزرف  دایز  نیاربانب  هدرک و  انز  هیمس  اب  نایفـسوبا  دیوگب 
باسنا هب  دـیرگنب  . ) دوریم رامـش  هب  بصاغ  يافلخ  ياهیتشز  هیواعم و  نعاـطم  زا  یکی  تفرگ و  رارق  ناـعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  و 

(. 2/218 یبوقعیلا ، خیرات  5/195 و 201 و 128 ؛ فارشالا ،
. دش هداد  یحیضوت  وا  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  رطقب  نب  هَّللا  دبع  روظنم  ( 218

. دراد حیرص  ضراعت  ربخ  نیا  اب  هک  دش  لقن  رفن  دادعت 16  يرصب ، نسح  زا  لبق  رطس  دنچ  ( 219
....( قباطم  2/7 باتک ، نیمه  یبرع  نتم  . ) دناسریم یلع  نب  دیز  هب  هطساو  اب 9  ار  شبـسن  هدرب و  ار  يو  مان  مه  رتشیپ  یمزراوخ  ( 220

. قحلاب قطانلا  هب  روهشم  تسا  هیدیز  ماما  نسح و  نب  دیز  لسن  زا  وا  تسا . هدرک  هابتشا  یلو 
ار لیقع  نادنزرف  رگا  هتبلا  دنرفن . هدرک 27  شرامش  هچنآ  اما  دناهتسناد ، رفن  ار 17  تیبلها  يادهـش  دادعت  تفگ  ادتبا  یمزراوخ  ( 221

. دنرفن مینک 18  ادج 
یتلود اجنآ  رد  ناریا ، لامش  قطانم  هب  ترجاهم  اب  دنتشاد و  شیارگ  هیدیز  بهذم  هب  مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما  نادنزرف  زا  ياهدع  ( 222
نایولع ناونع  اب  نانآ  تلود  دنـسریم . مود  ماما  هب  هطـساو  دنچ  اب  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  دیز  نادنزرف  دیز ، دـمحم و  دـنداد . لیکـشت 

. تسا روهشم  ناتسربط 
ياهنیـشیپ البرک  هعقاو  هراب  رد  فیرحت  لعج و  دـهدیم  ناشن  تسا و  راکـشآ  ناتـساد  نیا  رد  تاـفاضا ، مک  تسد  لـعج و  راـثآ  ( 223

تاضقانت و دوشیمن . رصحنم  راجاق  هیوفـص و  رـصع  يدنبرد و  ادهـشلا و  ۀضور  ییاهب و  لماک  فلؤم  هب  دراد و  مشـش  نرق  نوچ  نهک 
يردق هدرک  هیارا  یمزراوخ  هک  يدانسا  هلسلس  مه  دنـس  رظن  زا  دبلطیم . رگید  یتصرف  اهنآ  نایب  هک  تسین  مک  مه  ناتـساد  تالاکـشا 

باتک رد  طقف  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  دیعـس  يوار  نیلوا  هک  ناـنچ  دنتـسین . هدـش  هتخانـش  ناـنآ  زا  یخرب  مک  تسد  یلو  تسا  هدـنبیرف 
. تسا هدـمآ  زین  ص 143 )  ) قودـص خیـش  یلاما  رد  رـصتخم  یتوافت  اب  ناتـساد  نیا  لماک  لقن  تسین . هدـش  هتخانـش  هدـمآ و  یمزراوخ 
. دمحموبا مان  هب  یفوک  يدرم  ریپ  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  هیوباب  نبا  زا  دنترابع  نآ  نایوار 
رد تسا . هتخانـشان  یلـصا  يوار  اما  دناهدرک  باختنا  ار  یگرزب  نایوار  ناتـساد ، نیا  لصا  رب  ناگدننکهفاضا  ای  ناگدنزاس  هک  تسادیپ 

. تسا هدمآ  لیقع  نب  ملسم  دنزرف  ود  رفعج ، نادنزرف  ياج  هب  قودص  خیش  لّصفم  شرازگ 
لصا دوب . موسرم  يدراوم  رد  مه  ندرک  بترم  حالصا و  ریوقت و  دوب ، لومعم  ملاظ  مکاح  دزن  ندرب  يارب  رـس  ندیرب  هک  میدق  رد  ( 224

نآ یبارخ  ثعاـب  ینـالوط  ياهریـسم  رد  هک  رـس  لـخاد  ياـهتشوگ  نتـشادرب  يارب  ًاحالطـصا  تسا و  ندرک  درِگ  ياـنعم  هب  هژاو  نـیا 
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. دوریم راک  هب  دوشیم ،
هتبلا تسا . هدشن  هداد  تبسن  صخش  نیا  هب  يرگید  ياج  رد  مه  سدقم  رس  ریوقت  ناتساد  تسین و  رگید  عبانم  رد  صخـش  نیا  مان  ( 225

. تسین یمسا  هباشت  زج  هک  ( 6/532 يربطلا ، خیرات   ) تسا هتشاد  دوجو  هیما  ینب  نارود  رخاوا  رد  مان  نیا  هب  یصخش 
هتبلا تسا . هدمآ   3/413 فارشالا ، باسنا  رد  ملـسم و  نب  دیمح  زا  لقن  هب  ( 5/458  ) يربطلا خیرات  رد  فیفع  نب  هَّللادبع  ناتـساد  ( 226

داتسرف وا  لابند  هب  دایز  نبا  دیوگیم : هناخ  رد  هَّللادبع  ندیگنج  هب  هراشا  نودب  يربط  تسا و  یمزراوخ  زا  رترصتخم  عبانم ، نیا  شرازگ 
. دنتشک دندروآ و  ار  وا  و 

ماما هس  نارای  نایم  رد  بدنج  مان  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  هدش ، بدنج  هب  يرـصتخم  هراشا  ( 3/414  ) فارشالا باسنا  باتک  رد  ( 227
. تسوربور يدایز  هباشت  یگتفشآ و  اب  هعیش ، نیتسخن 

رد ناخّروم ، همه  شرازگ  هب  انب  درک . نایب  یـصقرشوخ  يارب  داـیز  نبا  هداتـسرف  هک  تسا  ضحم  غورد  شرازگ ، زا  تمـسق  نیا  ( 228
. دشاب هدرک  بیقعت  ار  نانآ  نمشد ، هدرک و  رارف  هک  دسر  هچ  دشن  هدید  شنارای  ماما و  يوس  زا  یلزلزت  چیه  البرک 

. هبیرغ یفقث و  دایز  نبا  زا  تسا  رتکیدزن  ام  هب  تسا و  شیرق  زا  ماما  هک  تسا  نیا  شدوصقم  ( 229
ینارحب تیعضو  ینانخس ، نینچ  نتفگ  ضرف  هب  تسا . كوکشم  ًادج  شرازگ  دشاب و  هتفگ  ار  نانخـس  نیا  دیزی  تسا  دیعب  رایـسب  ( 230

. تسا هدش  راچان  هناقفانم  نانخس  نیا  نتفگ  هب  دیزی  هک  دهدیم  ناشن  ماما  تداهش  زا  سپ  ار  هیما  ینب 
. دش لسوتم  دوب  ییارگربج  جیورت  هک  هیما  ینب  هویش  هب  مه  زاب  تایآ ، نیا  ندناوخ  اب  دیزی  هیآ 26 : نارمع ، لآ  هروس  ( 231

(. 5/390 يربطلا ، خیرات  3/416 و  فارشالا ، باسنا   ) دننادیم زرب  وبا  ار  نانخس  نیا  هدنیوگ  مه  ناخّروم  رگید  ( 232
باسنا  ) دوب هدرم  البرک  هعقاو  زا  شیپ  بدـنج  نب  ةرمـس  ًایناث  درادـن . دوجو  يرگید  عبنم  چـیه  رد  ًـالوا  تسین . تسرد  بلطم  نیا  ( 233

ياهزادنا هب  تیب  لها  نانمشد  هب  شايدنمهقالع  وا و  ياهیـشکمدآ  اهملظ و  ًاثلاث  (. 4/167 مالسالا ، خیرات  13/185 و 186 ؛ فارشالا ،
هرمس دسافم  زا  عالطا  يارب  و  . 5/237 يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب   ) دشاب هدرک  لقن  نانآ  تلیـضف  رد  یتیاور  تفریذـپ  ناوتیمن  هک  تسا 

هیلعنیـسح ماما  یتقو  هک  دـنکیم  شرازگ  ( 4/78 هغالبلا ، جـهن  حرـش   ) دـیدحلا یبا  نبا  (. 6/129 یبنلا ، ةریـس  نم  حیحـصلا  هب  دیرگنب 
رظن هب  عومجم  رد  درکیم . کیرحت  ترضح  نآ  اب  گنج  هب  ار  مدرم  دوب و  هرصب  رد  دایز  نبا  نیشناج  هرمـس  دوب ، هفوک  هار  رد  مالـسلا 

دـسافم يایرد  زا  ياهرطق  ندناشوپ  هرمـس و  ریهطت  ربخ  نیا  لعج  زا  فده  ای  تسا و  هدرک  هابتـشا  يو  مان  نایب  رد  یمزراوخ  ای  دسریم 
رابخا وزج  اهنآ ، ندیسوب  مالسلا و  امهیلعنینسح  هب  تبـسن  ربمایپ  یتسود  هک  تسین  تیاور  رد  لاکـشا  ینعم  هب  نیا  هتبلا  دشاب . هدوب  وا 

. درادن هرمس  نوچ  ینادساف  لقن  هب  زاین  تسا و  رتاوتم 
رد يو  ترهـش  تسا . هدـش  تبث  يذـئاع  هبلعث  نـب  زفحم  روهـشم ، عباـنم  رد  اـما  هدـمآ  زفحم » نـبا   » هابتـشا هـب  باـتک  رد  يو  ماـن  ( 234

تفگ و دیزی  دزن  یصقر  شوخ  يارب  هک  نخس  نیمه  یکی  دهدیم : ناشن  ار  وا  دساف  تیـصخش  هک  تسا  زیچ  ود  هب  یخیرات  ياهباتک 
.5/263 فارشالا ، باسنا  5/270 و  يربطلا ، خیرات  هب  دیرگنب  نانمؤمریما . رای  يدع  نب  رجح  هیلع  نداد  یهاوگ  رد  وا  هنیشیپ  مود 

. دننادیم نیصح  نب  مامح  ای  بلطملادبع  نب  سابع  زا  ار  راعشا  نیا  لصا  ناخّروم  ( 235
گنج هرابرد  ار  راعشا  نیا  يو  تسادخ . لوسر  نانمشد  زا  هکم و  ناکرشم  زا  یکی  يرعبز  نب  هَّللادبع  زا  راعشا  نیا  یلـصا  شخب  ( 236

هکم حتف  رد  دش و  مادعا  هب  موکحم  ربمایپ  يوس  زا  يرعبز  نبا  درک . نایب  ار  ردب  ناگتـشک  ماقتنا  زا  ناکرـشم  یلاحـشوخ  دورـس و  دُـحا 
(. 10/273 فارشالا ، باسنا   ) دروآ مالسا  دوش  هتشک  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دش  مالعا  رده  شنوخ  هک  دوب  یناسک  وزج 

هب فلؤم  ناکلـسم  مه  يدعب ، ترابع  رد  اما  دننادب ! قفانم  ار  وا  هک  تسا  دـیزی  ناشماما  هب  تنـسلها  تراسج  نیرتالاب  نیا  دـیاش  ( 237
! دننکیم ریهطت  ار  هفیلخ  هیجوت و  ار  رعش  دنسریم و  دیزی  داد 

اجباج ار  رعاش  تاملک  دیزی  ینعی  تسا . دیزی  يردام  ّدج  راوخ و  رگج  دنه  ردـپ  يوما » سمـش  دـبع  نب  ۀـعیبر  نب  ۀـبتع   » دوصقم ( 238
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. تسا هدرک  رتراکشآ  ار  دوخ  داسف  هدرک و 
. تسا روهشم  وا  هوبنلا  لئالد  باتک  دوریم و  رامش  هب  تنس  لها  گرزب  ناثدحم  زا  هک  تسا  یقهیب  رکبوبا  روظنم  ( 239

یجرزخ دعس  نب  ریـشب  شردپ  دنتـشاد . تیبلها  ورگ  رد  لد  راصنا  هدیمهف ، دیزی  هک  روط  نامه  تسا و  راصنا  زا  ریـشب  نب  نامعن  ( 240
(. باعیتسالا 1/172  ) درک تعیب  رکبوبا  اب  هفیقس  رد  هک  تسا  یسک  نیلوا  یلو  دوب ، ترضح  نآ  رانک  اهدربن  همه  رد  ربمایپ و  هباحـص  زا 

تبسن لاح  نیع  رد  445 و 448 .) نیفـص ، ۀعقو   ) دوب هیواعم  رانک  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  يراصنا  ود  زا  یکی  مه  نامعن  شدنزرف 
. درکن ماما  ناتسود  اب  يدنسپان  راتفر  دوب ، مکاح  هفوک  رب  هک  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تکرح  عورش  ماگنه  تشادن و  يدنت  تیبلها  هب 

ات 282  241

مه نآ  هدنیوگ  نتشک  دناهداد . تبسن  يدارفا  هب  هدروآ و  دروم  دنچ  رد  ار  نآ  ناخّروم  دش . هتفگ  نخـس  رتشیپ  رعـش  نیا  هرابرد  ( 241
. تسین يربتعم  ربخ 

هیآ 23. يروش ، هروس  دینک . یکین  نم  لیماف  هب  طقف  مهاوخیمن ، امش  زا  تلاسر  دزم  نم  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ! يا  ( 242
هروس تسا . هدرک  رادروخرب  سفن  تراهط  زا  ار  امـش  هدرک و  فرطرب  ار  هانگ  هب  یگدولآ  ربمایپ ، هداوناخ  امـش  زا  طـقف  دـنوادخ  ( 243

هیآ 33. بازحا ،
قح دـندشیم ، زوریپ  رافک  رب  ناناملـسم  یتقو  تسوا . ندوب  رفاک  يانعم  هب  نامز  نآ  رد  رتخد  ای  نز  کـی  يزینک  هک  نآ  حیـضوت  ( 244

. دنرادرب زینک  ناونع  هب  ار  رافک  نانز  دنتشاد 
(. 5/163 يربکلا ، تاقبطلا  . ) تسا هدرک  رکذ  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ار  هدنهد  خساپ  دعس  نبا  ( 245

مالسلا اهیلعبنیز  ترضح  دنادیم و  ناناملسم  یعرـش  هفیلخ  ربمایپ و  یعقاو  نیـشناج  ار  دوخ  دیزی  هک  تسانعم  نادب  وگتفگ  نیا  ( 246
. تسا هدرب  ار  تیب  لها  قح  هدرک و  بصغ  ار  تفالخ  وا  تسین و  نینچ  هک  دنامهفیم  وا  هب 

هیآ 22. دیدح ، هروس  ( 247
هیآ 30. يروش ، هروس  ( 248

هیآ 10. مور ، هروس  ( 249
هیآ 178. نارمع ، لآ  هروس  ( 250

هدرزآ ار  ترضح  نآ  لاس  زا 20  شیب  هک  هیما  ینب  شیرق و  صوصخ  هب  شنانمـشد  هب  درک ، حـتف  ار  هکم  ادـخ  لوسر  هک  ینامز  ( 251
. یتسه یمیرک  ناسنا  وت  نوچ  یکین ، هب  دنتفگ  منک ؟ راتفر  هنوگچ  امـش  اب  دـینکیم  رکف  دومرف : دـندوب ، هدرک  هلباقم  مالـسا  اب  دـندوب و 

نافلاخم مک  تسد  تسناوتیم  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  یبوقعیلا 2/60 .) خیرات  ماشه 2/412 ؛ نبا  هریس   ) دیشاب دازآ  دیورب و  دومرف 
ار سک  چـیه  اهنت  هن  اما  دـنک  راتفر  ناشنارادمدرـس  اب  دـندرک ، شاهیرذ  اـب  اهدـعب  هک  نآ  زا  رتدـب  دـنارذگب و  غیت  مد  زا  ار  دوخ  یلـصا 
دش ببس  دندوب  شنادناخ  نایفسوبا و  نانآ  نیرتمهم  هک  شیرق  هرابرد  ءاقلطلا » متنا   » هژاو دیشخب . مه  ار  مادعا  هب  ناموکحم  هک  تشکن 

. دنمانب اقلط »  » ار هیما  ینب  نادناخ  هیواعم و  اهدعب 
دیـس هزمح  رگج  دـُحا ، گنج  زا  سپ  دـش  ببـس  شاهنیک  تدـش  هک  راوخ  رگج  هب  موسوم  دـیزی و  گرزب  رداـم  دـنه ، هب  هراـشا  ( 252

(. يزاغملا 2/286 ر.ك :  ) درک باترپ  ار  نآ  دروخب ، تسناوتن  نوچ  یلو  دریگب  نادند  هب  ار  ادهشلا 
. فتهتا یلصا : نتم  رد  ( 253

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس  ( 254
. میرم هروس  فهک و 75  هروس  هیآ 50  زا  یتمسق  ( 255
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هیآ 18. دوه ، هروس  ( 256
باسنا هب  دیرگنب  هنومن  يارب  تسا . تحار  رادغاد  نانز  يارب  گرم  ردـق  هچ  ینعی  تسا . هدـمآ  توملا » نوها  ام  ، » رگید عبانم  رد  ( 257

.3/419 فارشالا ،
اب نایماش  ینمـشد  نداد  ناشن  يارب  میتسین  نآ  همجرت  هب  لیام  هکنیا  اب  تسا و  لثملا  برـض  ًاورَج » ٍءوس  بلک  نم  ذـختتال   » هلمج ( 258

دـب و ِگس  زا  دـیوگیم : لَثم  نیا  تسا . گس  بلک ، تسا و  ناویح  هلوت  يانعم  هب  ورج » . » دوش هراشا  نآ  هب  تسین  دـب  ربماـیپ ، نادـناخ 
هیلعیلع وا و  نادـناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صخـش  اب  نایماش  یخرب  ینمـشد  تراسج و  یبدایب و  تدـش  ریگن . هلوت  راـه ،

. دوشیم راکشآ  لَثَملا  برض  نیا  باختنا  زا  مالسلا 
همه همجرت  رب  راتـشون  نیا  ياـنب  هک  نآ  اـب  تسا . هدروآ  ار  تباـث  نب  ناـسح  هیباوج  نینچمه  هدیـصق و  نیا  زا  یتمـسق  یمزراوخ  ( 259

. درادن مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  لتقم  هب  یطابترا  چیه  اریز  مینکیم ؛ رظن  فرـص  رعـش  نیا  همجرت  زا  ًءانثتـسا  تسا ، هدوب  اهزجر  راعـشا و 
يراک یبرع ، تخس  راعـشا  يارب  يزاس  لداعم  همجرت و  هک  میرذگب  نیا  زا  دش . همجرت  دیزی  نابز  زا  رعـش  نیا  زا  یـشخب  هک  نیا  نمض 

لقن وا  زا  هک  يراعـشا  رد  اما  دـنادیم  يرعبز  نبا  زا  ار  راعـشا  نیا  يروباشین  مکاح  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  تساـسرف . تقاـط 
نبا هب  ار  راعـشا  همه  هک  هدوب  دیزی  راعـشا  هیجوت  ددص  رد  مه  وا  تسادـیپ  درادـن . دوجو  تسا  هدـناوخ  دـیزی  هچنآ  زا  یـشخب  دـنکیم ،

. دهدیم تبسن  يرعبز 
. تسا رتتسرد  نآ  دراد و  ربمایپ  يوس  زا  دوسالا  رجح  بصن  نایرج  هب  هراشا  هک  تسا  نکرلا » لمح   » رگید بتک  رد  ( 260

. تسا روط  نیا  مه  نآ  ندروآ  نوریب  شفک و  ندیشوپ  هک  نانچ  دشاب ، مارحا  گنل  ود  زا  هیانک  ءادر  رازا و  ایوگ  ( 261
زا هیاـنک  هکلب  تسین ، يداـم  یناـکم و  یکیدزن  نآ  زا  روظنم  ًاـعبط  یلو  رتم ، ود  دودـح  ناـمک ، ود  هزادـنا  هب  ینعی  نیـسوق » باـق  ( 262

. تسا دایز  یلیخ  ندش  کیدزن 
هب طقف  مالـسلا  هیلعیلع  هک  مینادیم  اما  تسا . هنیدم  هب  ترجه  هشبح و  هب  ترجه  مالـسا ، ردـص  تایبدا  رد  ترجه  ود  زا  روظنم  ( 263

. مینک هیجوت  يونعم  يدام و  ترجه  هب  ار  نآ  رگم  تسین . نشور  هلمج  نیا  موهفم  نیاربانب  تفرن . هشبح  هب  درک و  ترجه  هنیدم 
. دوب رضاح  هَّللا  لوسر  رانک  رد  گنج  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  هک  نیا  زا  هیانک  ( 264

. میرحت هروس  هیآ 4  هب  هراشا  ( 265
رظن هب  تسا . هدرک  لـقن  ار  نآ  زا  یمک  مه  مثعا  نبا  تسین و  یلـصا  عباـنم  رد  مراـهچ  ماـما  هبطخ  رد  یمزراوخ  بلاـطم  همه  نیا  ( 266

هدومرفن و ماما  ار  اهنیا  رتشیب  نیقی ، هب  تسا . هدروآ  ربتعم  ریغ  یعبنم  زا  ای  هدوزفا  ار  اـهنیا  شندوب  بیطخ  هب  هجوت  اـب  یمزراوخ  دـسریم 
. مجرتم يارب  دوب  یلکشم  زین  اهنآ  همجرت  تسا ! تاملک  اب  ییانعمیب  يزاب 

. شّدج زا  كدنا  ینامز  هلصاف  نیا  اب  ینعی  ( 267
، دناهدرکن لقن  ار  نآ  يربتعم  عبانم  ًالوا  اریز  تسا ؛ راکـشآ  نآ  زا  لعج  راثآ  تسین و  دامتعا  لباق  غالا ) مُس   ) رفاح هسینک  ناتـساد  ( 268

ًاثلاث دـناهدرک ، لقن  یمزراوخ  زا  ار  نآ  مه  رخأتم  عبانم  یـسلجم و  نوچ  یناـسک  هدرکن و  شرازگ  ار  نآ  یـسک  یمزراوخ  زا  شیپ  ًاـیناث 
ییوس زا  مالسا و  زا  ییوگدب  دوخ و  نید  زا  یحیـسم  کی  لیلجت  ًاعبار  دننک ، فاوط  ترایز و  ار  یغالا  ّمس  ياهدع  هک  دریذپیمن  لقع 

تالاکـشا و تسا ، نآ  رد  هسینک  هک  يرهـش  زا  زیگنا  تفگـش  فصو  نینچمه  دـنادیم ، تشهب  لـها  ار  وا  ربماـیپ ، هک  نیا  زا  وا  بجعت 
. دراد دوجو  ربخ  نیا  رد  هک  تسا  یتاضقانت 

هتشادن يرسمه  نینچ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هدماین و  رگید  عبانم  رد  تسین و  تسرد  هدوب ، ماما  رـسمه  دیزی  زا  شیپ  دنه  هک  نیا  ( 269
زا رثأتم  یمزراوخ  تسا  نکمم  (. 5/465 يربطلا ، خیرات   ) دوب مه  ماما  رـسمه  وا  هک  هتفگن  یلو  هدروآ  ار  روکذـم  شرازگ  يربط  تسا .

. تسا هتسناد  ماما  نیشیپ  رسمه  ار  دنه  وا ، زا  ماما  يراگتساوخ  مالس و  نب  هَّللادبع  رسمه  بنیُرا  یلعج  ناتساد 
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ریبعت وا و  ندوب  نس  مک  عوضوم  دـنروآ . رامـش  هب  كدوک  نامز  نآ  رد  ار  داجـس  ماما  دـنراد  رارـصا  ناـخّروم  ارچ  تسین  نشور  ( 270
رد مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  خـیرات ، لقن  هب  انب  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  تسا . هدـش  سکعنم  يددـعتم  ياهشرازگ  رد  كدوک  ای  لاـسدرخ 

يدیهش رتکد  موحرم  ققحم  داتسا  نخس  دقن  عوضوم و  نیا  رگید  لیالد  دشاب ؟ غلاب  يدرم  زج  دناوتیم  وا  ردپ  ایآ  هدوب ، كدوک  البرک 
. دینک هعلاطم  ص 257 )  ) هعیش ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  باتک  رد  ار 

ماـما اـب  مه  وا  رگا  دـیوگیم . غورد  دـیزی  میراد -  دـیدرت  تاـییزج  نـیا  اـب  نآ  لـصا  رد  هـک  دـشاب -  تـسرد  شرازگ  نـیا  رگا  ( 271
دوب و هداد  دایز  نبا  هب  ار  تاروتـسد  همه  دوخ  هک  نیا  هچ  دادیم . ماـجنا  ار  داـیز  نبا  راـتفر  ناـمه  دوب  هدـش  وربور  مالـسلا  هیلعنیـسح 

. تسرفب میارب  ار  شرس  دوب  هتفگ  مه  ماجنارس 
رظن تسا . ناوارف  رظن  فالتخا  نآ  هراـبرد  تسین و  نشور  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  سدـقم  رـس  نفد  لـحم  ماجنارـس و  ( 272

شسدقم رس  هاگیاج  ءادهشلادیس ، ماقم  تمظع  هب  هک  هدوب  نانچ  ریدقت  ایوگ  درادن . یعطق  لیلد  هتشگرب ، البرک  هب  رس  هک  هعیش  روهشم 
. دننک ترایز  ورم  رصم و  نالقسع و  تاماش و  فجن و  البرک و  نوچ  یفلتخم  قطانم  رد  ار  نآ  ینس ، هعیـش و  ناناملـسم  دشابن و  نشور 

ناتـسوب پاچ  اروشاع » نایرج  هب  ون  یهاگن   » باتک رد  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  سأر  ياهماقم  هرابرد  هدـنراگن  هلاـقم  هب  رتشیب  عـالطا  يارب 
. دوش هعجارم  مق  باتک 

هب رعـش  نیا  اب  هنیدم  یلاو  هراشا  ایوگ  دـش . عقاو  بنرا  مان  هب  یلحم  رد  هک  هدوب  دـیبزینب  ثراح و  نب  دایزینب  نیب  یلهاج  یگنج  ( 273
هیما ینب  نانز  هک  روط  نامه  ای  دـندوب  رادازع  ردـب  گنج  رد  هیما  ینب  نانز  هک  روط  نامه  دـنرادازع  مشاه  ینب  نانز  زورما  هک  تسا  نآ 

. دندییرگیم نامثع  ندش  هتشک  نایرج  رد 
ییوگدـب ربماـیپ  هداوناـخ  زا  یناـسک  هچ  تسا  نشور  ًـالماک  تـسا . هدوـب  وررپ  یلیخ  دـشاب  هدز  ار  یفرح  نـینچ  ًاـعقاو  ورمع  رگا  ( 274

! دندرکیم
! دیوگیم هنوراو  ار  زیچ  همه  هک  ار ، خیرات  ناگدنیآ و  مه  هتفرگ و  رخسمت  هب  ار  دوخ  ناگدنونش  مه  درم ، نیا  ( 275

هَّللادبع هدمآ ، شمان  اجنیا  رد  هک  نآ  دسریم  رظن  هب  نکیل  میراد  بئاس  نب  هَّللادبع  ناونع  اب  رفن  دـنچ  مالـسا  خـیرات  رد  هک  نآ  اب  ( 276
. تسا یموزخم  بئاس  نب 

. دنتسین هنوگ  نیا  هک  رگید  تاناویح  یخرب  فالخ  رب  تسا  غالا  یگفطاعیب  هب  هراشا  ریمحلا » دابکا  ( 277
خیراـت و  ، 5/321 فارـشالا ، باـسنا  هـب  دـیرگنب  هنوـمن  يارب  . ) دراد ترهـش  زین  رگید  عباـنم  رد  ساـبع  نـبا  باوـج  دـیزی و  هماـن  ( 278

. تسالبرک هثداح  زا  هصالخ  یشرازگ  دوخ ، همان ، نیا  2/248 ؛) یبوقعیلا ،
. تفای ترهـش  شردام  مان  اـب  دوب ، هفینحینب  هلیبق  زا  هلوخ  شرداـم  نوچ  هک  تسا  نینمؤملاریما  نادـنزرف  زا  یکی  ربکا  دـمحم  وا ، ( 279

ماـما زا  وا  نس  هک  صوـصخ  هب  دـشیم  هتخانـش  بلاـطیبا  نادـناخ  گرزب  ناوـنع  هب  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماـما  شردارب  زا  سپ  دـمحم 
. دوب رتهدش  هتخانش  مومع ، نایم  رد  رتشیب و  مالسلا  هیلعداجس 

دهاوخن رواب  ار  وا  ياهغورد  نیا  یـسک  دنام و  دهاوخ  یقاب  اههمان  كرادم و  همه  هک  دوب  هدرک  شومارف  ای  تسنادیمن  دـیزی  ایآ  ( 280
. دوب زاسراک  دندرکیم ، يوریپ  وا  زا  هناروکروک  هک  ینایماش  ای  عالطایب  ياهدع  يارب  اهغورد  نیا  يرآ ، درک ؟

. دندرگرب هنیدم »  » هب دنتساوخ  دیوگیم : مه  دعب  رطس  دنچ  رد  دناهنیدم و  لها  دارفا ، نیا  نوچ  تسا ، هابتشا  هفوکلا » لها   » نتم رد  ( 281
. دراد دوجو  يدج  ياهدیدرت  نآ  هرابرد  اما  تسا . هدمآ  زین  يرذالب  فارشالا  باسنا  باتک  رد  دیزی  اب  هیفنح  نبا  تاقالم  ناتساد  ( 282

نم تفگ : دورب  دیزی  گنج  هب  دنتـساوخ  دمحم  زا  هنیدم  مدرم  رمعنبا و  یتقو  دیوگیم : تیاور  همادا  يرذالب ، لقن  رد  هک  صوصخ  هب 
(. هیاهنلا 8/233 ۀیادبلا و  نینچمه  فارشالا 3/470 ؛ باسنا   ) مدیدن وا  زا  يزیچ  هن ، تفگ : ماش . رفس  نآ  رد  دنتفگ : ماهدیدن . وا  زا  يدب 
هک نیا  درک : هیجوت  داد و  حیضوت  ناوتیم  هنوگ  نیا  ار  نآ  دشاب  تسرد  دیزی  اب  دمحم  رادید  دشاب و  هتشاد  یلصا  تیاور ، رگا  نیاربانب 
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زا ات  دروآ  تسدـب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هداوناـخ  تیبلـها و  لد  تساوخ  درک و  ینامیـشپ  هب  رهاـظت  ـالبرک  ناـیرج  زا  سپ  دـیزی 
رد اما  تسا ، یقاب  نانچمه  هیفنح  نب  دمحم  تیـصخش  هرابرد  ناوارف  تاماهبا  اهدـیدرت و  یفرط  زا  تسا . تسرد  دـهاکب ، دوخ  ییاوسر 

لباق ریغ  رایسب  دمحم  زا  يراتفر  نینچ  دیزی ، هب  سابع  نبا  نکـشنادند  باوج  اب  تسا . دیعب  رایـسب  هیفنح  نبا  زا  یبلاطم  نینچ  لاح  نیع 
لـصا رگا  دـسریم  رظن  هب  دـماین . هاـتوک  شاهداوناـخ  عضاوم  زا  دوب و  ساـبع  نبا  هارمه  ریبز ، نبا  ناـیرج  رد  وا  نوچ  دـیامنیم . هیجوت 

لاح ره  هب  تسناد . دیزی  راک  ِهیجوت  روظنم  هب  یگتخاس و  دیاب  ار  شرازگ  نیا  ياهتمـسق  یخرب  میریذپب ، مه  ار  دیزی  اب  دـمحم  رادـید 
ریبز و هحلط و  دنراد  رارـصا  هک  هنوگ  نامه  دننادب ، راک  هبوت  ار  وا  دننک و  ریهطت  ار  دـیزی  دـناهدوبن  لیمیب  تنـسلها  نایوار  ناخّروم و 

!! دننک کیدزن  نانآ  يارب  ار  تشهب  ات  دنهد  ناشن  نامیشپ  ار  هشیاع 

( مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياهتمکح  - 22

باتک تاصخشم 

( مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياهتمکح  باتک : مان 
این میهف  نیسح  دمحم  فیلأت :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :
ناتسبات 1383 رشن : خیرات 

لوا پاچ : تبون 
رورس پاچ :

دلج  3000 ژاریت :
ناموت  800 تمیق :

964  - 8484  - 15  - 5 کباش :
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

نارکمج سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 
0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق - 
تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح 

ادها

رد ار  اـهنآ  مزادرپـب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نانخـس  رد  قیقحت  هعلاـطم و  هب  اـت  داد  قیفوت  نم  هب  هک  لاـعتم  دزیا  هاـگرد  هب  ساپـس  اـب 
. منک میظنت  عونتم  یتاعوضوم 

، نادیهش رالاس  هب  مالـسلا ،») هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  زا  یغیلبت  عوضوم  هدراهچ   ) دیواج ياهتمکح   » ناونع تحت  ار  زیچان  فیلأت  نیا 
هیاس رد  یمالـسا و  ماظن  هانپ  رد  ار  يدازآ  تّزع و  ماود  منکیم و  هیده  تلیـضف  قح و  هار  يادهـش  همه  یگدازآ و  يدازآ و  رادمچرپ 

. دهد رارق  منیدلاو  نم و  ترخآ  هریخذ  ار  رثا  نیا  لاعتم  دنوادخ  مراودیما  مراتساوخ . گرزب  دنوادخ  زا  هیقف ، تیالو 
بلاطم  تسرهف 
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راتفگشیپ 13
يداقتعا  تاعوضوم  لوا : شخب 

تدابع  لّوا : لصف 
همدقم 17

تدابع 17 عاونا 
ناگدرب 18 تدابع   . 1
نارجات 18 تدابع   . 2
نافراع 18 تدابع   . 3

مالسلا 20 هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  تدابع 
تدابع 20 يارب  نتساوخ  تلهم   . 1

تدابع 22 يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  نیمود   . 2
مالسلا 23 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هناگراهچ  تاکن 

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تماما  مود : لصف 
همدقم 25

مالسا 25 رد  تماما  یخیرات  هقباس  تیّمها و 
تماما 27 هاگیاج 

یهارمگ 28 ناربهر  تیاده و  نایاوشیپ 
ران 29 رون و  ناماما  قیداصم  نایب 

یخیرات 29 همدقم 
دساف 30 نارادمامز  ندومن  اشفا 

هتسیاش 33 ماما  یفرعم 
مالسلا 34 هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  طیارش 

نآرق 35 هب  لماع   . 1
تلادع 35 اب  یهارمه   . 2

قح 36 هب  يرادافو   . 3
يروحم 37 ادخ   . 4

دیهش يارب  گرم  یگنوگچ  موس : لصف 
همدقم 39

نآرق 39 رد  توم »  » يانعم
مالسلا 41 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرایب 

ترخآ 41 هب  هّجوت  ایند و  رد  دهز  هب  هیصوت   . 1
خزود 41 ای  تشهب  يوس  هب  یلپ  گرم   . 2

اروشاع 43 ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  لابقتسا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3381 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا 43 هیلع  لضفلاوبا  ترضح   . 1
لیقع 43 نادنزرف   . 2

هجسوع 44 نب  ملسم   . 3
یفنح 44 هَّللا  دبع  نب  دیعس   . 4

مالسلا 44 هیلعنسحلا  نب  مساق   . 5
یمرضخ 44 ریشب  نب  دمحم   . 6

مالسلا 45 هیلع  نیسح  ماما  نانخس  زا  رگید  ياهنومن 
یقالخا  تاعوضوم  مود : شخب 

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياهشزرا  لوا : لصف 
همدقم 49

مالسلا 52 هیلع  نیسح  ماما  یقالخا و  ياهشزرا 
نمشد 52 قح  رد  راثیا   . 1

دهع 55 هب  يافو   . 2
گنج 61 رد  ندوبن  مدق  شیپ   . 3

63 هانگ ) زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص   ) ربص  . 4
ناتسود 67 اب  يرادافو   . 5

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس  رد  اضر  ماقم  مود : لصف 
همدقم 69

اضر 70 ماقم  صالخا و  نیب  قرف 
ینیسح 71 مایق  هناگراهچ  لحارم  رد  يدونشخ 

توغاط 71 یفن  هلحرم   . 1
غیلبت 72 نداد و  یهاگآ  هلحرم   . 2

راظتنا 75 هلحرم   . 3
تداهش 77 هلحرم   . 4

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  زا  تّزع  سرد  موس : لصف 
همدقم 79

سفن 81 تّزع  راثآ 
دوخ 81 زا  ّتلذ  یفن   . 1

تّزع 82 هیاس  رد  تداهش  ندش  ناسآ   . 2
سفن 85 تّزع  داجیا  لماوع 

يراد 85 نید  ای  مالسا   . 1
یگداوناخ 86 تلاصا   . 2

كاپ 86 لسن   . 3
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فیرش 87 نامدود   . 4
ناکاین 88 يریذپان  تسکش  تّزع و   . 5

هجیتن 88
مالسلا  هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  لّکوت  مراهچ : لصف 

همدقم 91
لّکوت 92 هفسلف 

مالسلا 94 هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  ادخ  هب  لّکوت 
نآرق 94 رد  لّکوت 

هعماج 95 حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت   . 1
اهیتخس 96 رد  لّکوت   . 2

هدنیآ 97 روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   . 3
نانمشد 98 ربارب  رد  ادخ  هب  لّکوت   . 4
يونعم 100 روما  رد  ادخ  رب  لّکوت   . 5

لّکوت 102 هناگجنپ  نیوانع  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  قیبطت 
ییاروشاع  نانخس  رد  یهلا  شیامزآ  مجنپ : لصف 

همدقم 113
مالسلا 115 هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  ناحتما 

ناسنا 115 يارب  یهلا  ياهشیامزآ  ایند و 
هدروخ 117 تسکش  تیرثکا 

البرک 118 رد  اههجیتن  ناحتما و 
اروشاع هثداح  داجیا  رد  یگدز  ایند  شقن  مشش : لصف 

125 ایند ) هرابرد  مالسا  رظن   ) همدقم
ایند 127 هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس 

اروشاع 128 هعجاف  رد  يّدام  لماوع 
يّدام 128 ياههرهب  هب  ندیسر  يارب  یبلط  تردق   . 1

بلط 130 ایند  ناگدروخ  بیرف   . 2
مالسلا 131 هیلع  نیسح  ماما  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح   . 3

ایند 132 یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع   . 4
قح  زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا  متفه : لصف 

همدقم 135
مالسلا 137 هیلعنیسح  ماما  نابز  زا  يراوخ  مارح  ریثأت  یگنوگچ 

دوشیم 139 رتشیب  یهاوخ  مارح  ببس  يراوخ  مارح 
ینکش 139 نامیپ   . 1
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نایاوشیپ 140 ناتسود و  هیلع  مایق   . 2
نایاوشیپ 140 هیلع  مادقا  ینکش و  نامیپ  للع 

یعامتجا  تاعوضوم  موس : شخب 
هعماج  حالصا  لوا : لصف 

همدقم 145
نآرق 146 رد  حالَص  عاونا 

نداد 146 ماجنا  هتسیاش  راک   . 1
داسف 146 ندرک  فرطرب   . 2

حالصا 148 يارب  مایق 
مالسلا 150 هیلعماما  رظن  دروم  تاحالصا 

نید 150 رهاظم  نداد  ناشن   . 1
داسف 151 ياج  هب  اج  همه  رد  یگتسیاش  رارقتسا   . 2

ناگدید 152 متس  يارب  تینما  داجیا   . 3
یهلا 152 ياهروتسد  ننس و  هب  لمع   . 4

متس  اب  هزرابم  ترورض  مود : لصف 
همدقم 155

هنیدم 156 رادناتسا  هب  دیزی  همان  هیواعم و  گرم 
نآرق 159 تایآ  ساسا  رب  متس  ماسقا 

ادخ 159 هب  ناسنا  متس   . 1
مدرم 159 هب  ناسنا  متس   . 2
دوخ 159 هب  ناسنا  متس   . 3

مالسلا 160 هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  دیزی ، ندوب  راکمتس  یگنوگچ 
دوخ 161 هب  دیزی  ندرک  متس   . 1
مدرم 161 هب  دیزی  ندرک  متس   . 2

ادخ 162 ربارب  رد  دیزی  يراکمتس   . 3
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها  موس : لصف 

165 نید ) ماکحا  زا  يرادساپ  يارب  تنامض  عون  هس   ) همدقم
يوقت 165 مان  هب  ینورد  هدنراد  زاب  يورین   . 1

یمالسا 166 تموکح  تردق   . 2
عامتجا 166 يورین   . 3

مالسلا 167 هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 
رکنم 167 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام ، هزیگنا 

هنیدم 167 رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
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رکنم 167 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننکكرت  هاگیاج 
قارع 167 هکم و  هار  نیب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

رکنم 170 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هجیتن 
البرک 170 رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

رکنم 173 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیقّفوم 
رکنم 176 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  یثیدح 

یتایح 176 هضیرف  ود  نیا  هب  نامزلا  رخآ  مدرم  یهّجوتیب   . 1
رکنم 179 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها   . 2

رکنم 179 زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیاتن   . 3
مهم 180 فیلکت  ود  نیا  ماجنا  ارجا و  یگنوگچ  هرابرد  ام  هفیظو   . 4

هعماج 182 رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  كرت  تشونرس   . 5
تبوقع  رد  عیرست  لماوع  مراهچ : لصف 

همدقم 185
نایفوک 186 يارب  اروشاع  هثداح  رد  تبوقع  عیرست  لماوع 

هلحرم 188 هس  رد  يویند  باذع 
اروشاع 188 زور  ناگدش  باذع   . 1

راتخم 190 مایق  ماما و  نیرفن   . 2
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خیرات ياـهسرد  زین  و  ترـضح ، نآ  گرزب  تضهن  هفـسلف  فادـها و  هزیگنا و  مالـسلا و  هیلعءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ماـیق  عوضوم  رد 

رـشب خیرات  هثداح  نیرتروآنزح  هک  هثداح -  نیا  هب  صاخ  ياهیواز  زا  مادک  ره  هدـمآ و  رد  ریرحت  هتـشر  هب  یناوارف  ياهباتک  اروشاع 
ار تیعقاو  ّلـک  دـناوتیمن  ندوـب  ینوریب  رگهراـظن  یخیراـت  هعقاو  کـی  یـسررب  يارب  هکنیا  تسا  مهم  هـچنآ  اـّما  دناهتـسیرگن . تـسا - 

. دنک سکعنم  تسه ، هک  هنوگنآ 
. تسین تیعقاو  همه  میسرت  دنیبیم ، وا  ار  هچنآ  درگنیم ، ینزهنیس  يرادازع و  مسارم  هب  ناملـسم  ریغ  صخـش  کی  یتقو  لاثم : ناونع  هب 

اما دومن . لیلحت  ریـسفت و  ار  ندزهنیـس  نتخیر و  کشا  نیا  ناوتیمن  رادازع ، صخـش  اب  ندوب  قُفا  مه  يرکفمه و  یلدـمه و  نودـب  اریز 
كاردا ار  نیا  دناوتیم  دمهفب و  ار  ندزهنیـس  تقیقح  دناوتیم  هعیـش  ناملـسم و  صخـش  ًالثم  تشاد ، دوجو  يرکفمه  یلدـمه و  یتقو 

هچ وا  نورد  رد  دیوگیم و  هچ  عقاو  رد  دنزیم ، هنیس  هب  هدیلام و  یناشیپ  رس و  رب  هک  یلِگ  دوخ و  هایس  سابل  اب  رادازع  صخـش  هک  دنک 
. تسین نزهنیس  صخش  اب  هسیاقم  لباق  زگره  یچاشامت  و  ینوریب ؛ هن  تسا  ینورد  شرگن  تسا ، مهم  هچنآ  سپ  درذگیم .

هب دسر  هچ  ات  تسین ، رّسیم  یلدمه  نودب  ییارـسهحون  يرادازع و  مسارم  کی  ریـسفت  لیلحت و  هک  دش  نشور  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
دبای تسد  دسرب و  نآ  ياوتحم  مایپ و  تقیقح  انعم و  قمع  هب  دمهفب و  دناوتیم  یسک  اهنت  ار  نآ  هک  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  مایق  لصا 
ّیندل ملع  تایح  بآ  همـشچرس  زا  هک  نانآ  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  يارب  اهنت  نیا  دـشاب و  حطـس  مه  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  اب  هک 

. دنربب یپ  هثداح  قمع  هب  دنناوتیمن  زگره  دنتسه ، ینوریب  رگهراظن  اهنت  هک  رگید  دارفا  یلو  تسا ، رّسیم  دندنمهرهب ،
، دنمهفب ار  اروشاع  نوگانوگ  ناوارف و  تیاهنیب  يایاوز  زا  هیواز  کی  لقاّدـح  هتـشاد و  شتآ  رب  یتسد  رود ، زا  دـنهاوخب  رگا  دارفا  نیا 
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. دنروآ يور  تسا ، گرزب  هثداح  نیا  بطق  ماما و  هک  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  نانخس  یسررب  هب  دیاب 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق   » هلمج نتفگ  ثیدح و  لقن  زا  ّتنـس  لها  هک  درکیم  یگدنز  ینامز  رد  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  ترـضح 

. دندرکیم يوریپ  ثیدح » نیودـت  عنم   » تسایـس زا  هیما  ینب  تموکح  تیبثت  يارب  دنتـسنادیم و  بیع  دوخ  رب  ار  نآ  هتفر و  هرفط  هلآو »
مالسا مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  مدرم  ندرک  رود  زج  یفده  هک  یتسایس  نیا  اب  هزرابم  يارب  طیارش و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

عنم  » هلأسم اب  ًالمع  تخادرپیم و  مالـسلا -  مهیلع  دوخ -  نأشلا  میظع  ردـپ  راوگرزب و  ّدـج  ثیداحا  تاملک و  لقن  هب  تشادـن ، نیتسار 
نانخـس ینعی  هیلإ » هوّدأف  هنیدب  متقثو  نم  مکراصما  اوعجرا  ّمث  یلوق  اوبتکا  : » دومرف یثیدح  رد  دوخ  هکلب  هدرک ، هزرابم  ثیدح » نیودـت 

نآ نانخس  هنوگنیا  و  دیناسرب . وا  شوگ  هب  ار  اهنآ  دوب  دامتعا  دروم  وا  نید  هک  سک  ره  هتفر  دوخ  ياهرهش  هب  دیروآ و  رد  شراگنب  ارم 
دنس عبنم و  نیرتهب  هزورما  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخـس  نیا  تفای . نیودت  لقن و  رادنید  دامتعا و  دروم  قثوم و  دارفا  هلیـسوب  ترـضح 

هب ارنآ  هثداح  نآ  یلـصا  نیرفآ  شقن  نابز  زا  میـشاب  ینوریب  ای  ینورد  رگهراظن  اـم  هکنآ  ياـج  هب  و  تسا ، اروشاـع  هثداـح  لـیلحت  يارب 
. میشکیم ریوصت 

یکبس ون  یشرگن  اب  اینمیهف  نیسح  دمحم  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  بانج  هتخیهرف  هناققحم  رثا  تسا  امـش  تسد  رد  نونکا  هک  یباتک 
هدرک و ریـسفت  لیلحت و  يروآ و  درگ  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تاملک  یعامتجا » یقالخا -  يداـقتعا -   » ثحاـبم روحم  هس  رد  عیدـب 

نییبت هعماج  رب  مکاح  یگنهرف  طیارش  اب  قبطنم  رضاح و  رصع  زاین  دروم  دیدج و  ثحبم  هدراهچ  رد  يزورما  یگدنز  يارب  ارنآ  ياهمایپ 
ینید و فراـعم  هب  مدرم  داـشرا  هباـطخ و  رد  يدـیدج  ياـهروحم  ناـظعاو  ناـناوخ و  هیثرم  ناـبیطخ و  يارب  باـتک  نـیا  تـسا . هدوـمن 
هب ار  رثا  نیا  هعلاطم  نآ ، هدندروآ  دیدپ  دنمجرا و  ققحم  زا  رکشت  ریدقت و  نمـض  دهدیم . اروشاع  هثداح  تیروحم  اب  يراتفر  ياهوگلا 

يدباع دمحا  منکیم . هیصوت  دنشابیم  نآ  یلصا  نابطاخم  هک  باّلط  همه 

راتفگشیپ

یلقع عانقا  يارب  ار  تیعقوم  نیرتهب  یبهذم  ناغّلبم  تسا . مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  مایق  يونعم  جیاتن  زا  یکی  یبهذم ، سلاجم  يرازگرب 
. دنراد رایتخا  رد  سلاجم ، نیا  رد  مدرم  تاساسحا  جییهت  و 

هب هّجوـت  اـب  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  زا  هدیـسر  تاـیاور  راذـگریثأت ، لاـح  نیع  رد  باّذـج و  یملع و  عماـج  عباـنم  زا  یکی 
ذـفان و ياههریخذ  زا  یکی  دـنراد ، ناشیا  تضهن  مالـسلا و  هیلعنیـسحلا  هَّللا  دـبع  ابا  ترـضح  هب  نایعیـش  هک  یّـصاخ  هقـالع  فطاوع و 

. تسا هدیسر  ام  هب  البرک  مایق  هرابرد  هژیو  هب  ترضح ، نآ  زا  هک  تسا  ینانخس  دنمشرزا ،
رد فنخم  یبا  طسوت  لتقم  نیا  تسا . هدش  هتـشون  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  لاس  داتفه  ابیرقت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  نیلّوا 

ثداوح ًابلاغ  تسا ، هدوب  اروشاع ) هعجاف  رابخا  زکرم   ) هفوک یلاها  زا  دوخ  هک  ور  نآ  زا  تسا و  هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  لاس 130 ه.ق 
(1 .) تسا هدرک  لقن  هطساو  ود  رثکاّدح  ای  کی و  اب  ار 

هب باتک ، فیلأت  اب  نوگانوگ ، ياههقیلـس  اب  يدایز  ناگرزب  تسا و  هدـش  هتـشون  یبیترت  تروص  هب  يرایـسب  لتاقم  نونکاـت  نآ ، زا  سپ 
ياهبلاق ردو  یعوضوم  تروص  هب  ترضحنآ ، نانخس  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  دناهتخادرپ ؛ البرک  یهلا  يونعم و  دنمشزرا  راثآ  ظفح 

سلاجم یناوارف  وس و  کی  زا  ناغّلبم  زا  يرایسب  يراک  ای  یلیـصحت  ياهتیلوغـشم  تسا . هتفرگ  رارق  فیلأت  هّجوت و  دروم  رتمک  یغیلبت ،
رد ار  ترضح  نآ  گنسنارگ  نانخس  ات  تشاداو  ارم  رگید ، يوس  زا  رفـص  مّرحم و  هام  ود  رد  هژیو  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ّقلعتم 

. منک هئارا  يدنبهتسد و  یغیلبت  ّلقتسم  تاعوضوم  بلاق 
. مدرک زاـغآ  ینآرق  ياهمّدـقم  اـب  ار  عوضوم  ره  دراد ، ترورـض  ثحب  اـب  طـبترم  ياهمّدـقم  ینارنخـس ، ره  يادـتبا  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
، يداـقتعا شخب  هس  رد  هک  هناـگهدراهچ ، ثحاـبم  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  رد  دوـجوم  تاـعوضوم  مدوـمن  یعـس  نـینچمه 
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. میامن يدنبهتسد  هدش ، میظنت  یعامتجا  یقالخا و 
اینمیهف نیسح  دمحم 

يداقتعا تاعوضوم  لوا : شخب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تدابع  : لّوا لصف 

همدقم

. دننک شتسرپ  ارم  هکنیا  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  ( 2 «) ِنوُُدبْعِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  »
رد ار  دوخ  هدنب ، هک  تسا  نیا  تدابع  تقیقح  تسا . ایبنا  میلاعت  لوصا  نیرتیـساسا  زا  رگید ، دوجوم  ره  ندیتسرپن  دـنوادخ و  شتـسرپ 

ُْتقَلَخ امَو   » هیآ رد  ار  تدابع  هک  تسا  ینارّـسفم  روظنم  انعم  نیمه  دروآ . دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  ور  هداد ، رارق  یگدـنب  ّتلذ و  ماـقم 
يرهاظ تدابع  زا  هک  تسا  یتفرعم  تدابع ، تقیقح  هک  دنیوگب  دنهاوخیم  نانآ  دناهدرک . ریـسفت  تفرعم  هب  ِنوُُدبْعِیل » ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِْجلا 

داـی هب  هدـیرب ، رگید  زیچ  ره  زا  دوـخ و  زا  ناـسنا  ینعی  تسا ؛ تداـبع  تقیقح  ناـمه  شنیرفآ ، زا  ییاـهن  فدـه  سپ  دـیآیم . تسد  هب 
. دیوگ حیبست  ار  وا  دشاب و  دوخ  راگدرورپ 

تدابع عاونا 

تدابع عاونا 

: دومرف هک  درک ، میسقت  هتسد  هس  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یثیدح  ساسارب  ناوتیم  ار  دارفا  ياهتدابع 
، هلًاّبُح هَّللا  اودبع  موقو  ءارَجُألاةدابع ؛ کلتف  باوثلا ، بلطل  هَّللا  اودـبع  موقو  دـیبعلا ؛ ةدابع  کلتف  ًافوخ  هَّللا  اودـبع  موق  ۀـثالث : ةدابعلا  ّنإ  »

ياهتسد و  تسا . ناگدرب  تدابع  نآ  سپ  سرت ، يور  زا  دندرک  تدابع  ار  ادخ  یهورگ  تسا : عون  هس  تدابع  3 ؛) «) رارحألاةدابع کلتف 
ببـس هب  دـندرک  تدابع  ار  ادـخ  ياهّدـع  و  تسا . اههدـش  ریجا  تدابع  نآ  سپ  باوث ، ندروآ  تسد  هب  عمط  هب  دـندرک  تدابع  ار  ادـخ 

. تسا ناگدازآ  تدابع  نآ  سپ  دنتشاد . ادخ  هب  هک  یتبحم 

ناگدرب تدابع   - 1

، دراپسیم هدجس  هب  رس  یهلا  باذع  زا  سرت  رطاخ  هب  صخـش  هکلب  درادن ، تفرعم  تخانـش و  أشنم  هک  تسا  یـشتسرپ  تدابع ، عون  نیا 
. دشکب یگدنب  هب  ار  وا  تشحو  سرت و  هک  دوبن  يزاین  تشاد ، ار  مزال  یهاگآ  رگا  هک  یلاح  رد 

نارجات تدابع   - 2

لامعا نیمه  تدابع ، دوپ  راـت و  دارفا ، نیا  رظن  زا  تسا . ترخآ  ناـهج  رد  دزم  ندروآ  تسد  هب  هدـننک  تداـبع  فدـه  تداـبع ، نیا  رد 
هب دوبعم  تمظعهب  هّجوت  ياـجهب  ياهدـننک  تداـبع  نینچ  تسا ، هنـالهاج  هناـیماع و  تداـبع ، عون  نیا  تسا . يرهاـظ  تاـکرح  یندـب و 
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. تسا هدرک  شومارف  ار  تدابع  دنمشزرا  فده  دشیدنایم و  یتشهب  ياهتمعن 

نافراع تدابع   - 3

هب تدابع  حور  تسا و  تدابع  رهاظ  ندـب  نابز و  تاکرح  یقلت ، نیا  رد  تسا . ناسنا  جارعم  برق و  نابدرن  تدابع  تدابع ، عون  نیا  رد 
تبحم قشع و  اب  وا  تدابع  هدرک ، ادیپ  لاعتم  يادخ  زا  هک  یتخانش  ظاحل  هب  و  دراد ، نهذ  رد  تدابع  زا  دباع  هک  تسا  هتـسباو  یموهفم 

. تسا هدش  هارمه 
لوسر ّتنـسو  نآرق  زا  سپ  هکلب  تسا . هنافراع  تدابع  دـناهدش ، بیغرت  نآ  يوس  هب  مدرم  دـیجمت و  نآ  زا  هغالبلا  جـهن  رد  هک  یتدابع 

. تسا هنافراع  هناقشاع و  ياهتدابع  شخب  ماهلا  همشچرس  هغالبلاجهن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا  ًانیع  هدش ، لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تدابع ، هرابرد  هک  یمیسقت 

ةدابع کلتف  ًارکـش ، هَّللا  اودبع  ًاموق  ّنإو  دیبعلا ؛ ةدابع  کلتف  ۀـبهر ، هَّللا  اودـبع  ًاموق  ّنإو  راجتلا ؛ ةدابع  کلتف  ۀـبغر ، هَّللا  اودـبع  ًاموق  ّنإ  »
زا دندرک  تدابع  ار  ادـخ  ياهتـسد  و  تسا . نارجات  تدابع  نآ  سپ  تبغر ، يور  زا  دـندرک  تدابع  ار  ادـخ  یهورگ  انامه  4 ؛) «) رارحألا

. تسا ناگدازآ  تدابع  نآ  سپ  يرازگساپس . رطاخ  هب  دندرک  تدابع  ار  ادخ  ياهّدع  و  تسا . ناگدرب  تدابع  نآ  سپ  رفیک ، سرت 
: دناهدرک نایب  رگید  یترابع  اب  ار  بلطم  نیمه  تاجانم ، ماقم  رد  رگید ، ییاج  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

زا سرت  ببس  هب  هن  ار  وت  نم ! يادخ  5 ؛) «) کتدبعف هدابعلل  ًالهأ  کتدجو  لب  کتنج ، یف  ًاعمط  الو  كران  نم  ًافوخ  ُکتدـبع  ام  یهلإ ! »
. مدرک تدابع  ار  وت  سپ  متفای ، تدابع  هتسیاش  ار  وت  هکلب  منکیم ، تدابع  تتشهب  رد  عمط  رطاخ  هب  هن  تشتآ و 

ناوتیمن دنتسه و  مه  موزلم  مزال و  ود  نیا  اریز  دهدب ؛ دشر  ار  دوخ  تخانـش  هک  دنک  تکرح  هار  نیا  رد  دناوتیم  یـسک  تسا  ینتفگ 
. داد رارق  مه  زا  يادج  ار  ود  نیا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  تدابع 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  هنافراع  تدابع 

اب زاین  زار و  تدابع و  هب  ناشیا  هقالع  تّدش  زین  ترـضح  نآ  نانخـس  یخرب  رد  دوب و  ادخ  یگدـنب  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق 
: مینکیم هراشا  دروم  ود  هب  دوشیم . هدهاشم  یبوخ  هب  ادخ 

تدابع يارب  نتساوخ  تلهم   - 1

: دز دایرف  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  وا  دنک . زاغآ  ار  گنج  تعرس  هب  هک  دش  رومأم  دعس  رمع  اعوسات ، زور  رصع  زامن  زا  سپ 
. داب تراشب  امش  رب  تشهب  هک  دیشاب  گنج  هدامآ  دیوش و  راوس  ادخ ! رکشل  يا  هّنجلاب ؛» يرشباو  یبکِرا  هَّللا ! لیخ  ای  »

هحیـص يادص  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  یتقو  دوب . هتفر  باوخ  هب  هدراذـگ و  وناز  هب  رـس  دوخ  همیخ  يولج  مالـسلا  هیلعماما  ییوس ، زا 
ام هب  هک  ار  نمـشد  يادـص  ایآ  ردارب ! يا  درک : ضرع  دـناسر و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  دوخ  دینـش ، ار  نمـشد  ندـش  کـیدزن  نابـسا و 

؟ يونشیمن دوشیم ، کیدزن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3388 

http://www.ghaemiyeh.com


. ییآیم ام  يوس  هب  وت  دومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دومرف : درک و  دنلب  ار  دوخ  رس  مالسلا  هیلعنیسح 
سابع ترضح  ماگنه  نیا  رد  دومن . مارآ  ار  دوخ  رهاوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـشک . دایرف  دز و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  مالـسلا  اهیلعبنیز 

. دیآیم اههمیخ  يوس  هب  رکشل  ردارب ! يا  تفگ : مالسلا  هیلع 
. دناهدمآ هچ  يارب  سرپب  ناسرب و  نمشد  هب  ار  دوخ  وش و  راوس  دومرف : يو  هب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ماما 

هچ هدش و  هچ  تفگ : داتسیا و  نمشد  رکـشل  ربارب  رد  دندوب ، زین  بیبح  ریبز و  نانآ  نایم  رد  هک  هراوس ، رفن  تسیب  اب  مالـسلا  هیلع  سابع 
اب ای  دیوش ، میلـست  دشاب -  هچره  وا -  مکح  رب  دیریذپب و  دیوگیم ، وا  ار  هچنآ  ای  هک  تسا  هدیـسر  دایز  نبا  نامرف  دنتفگ : دـیهاوخیم ؟

. میگنجیم امش 
دناسر مالسلا  هیلعماما  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  هاگنآ  ( 6 .) میوگب مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا  هب  ار  امش  مایپ  ات  دینک  ربص  دومرف : مالسلا  هیلعسابع 

: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دناسر . مالسلا  هیلعماما  یهاگآ  هب  ار  نمشد  میمصت  ترضح  نآ  دنداتسیا .) نمشد  ربارب  رد  وا  نارای  (و 
هباتک ةوالتو  هل  ةالـصلا  ّبحأ  ّینأ  ملعی  وهف  هرفغتـسنو ، هوعدـنو  هلیّللا  اّنبرل  یّلـصن  انّلعل  دـغ ، یلإ  ۀیـشعلا  هذـه  مهلهمتـساو  مهیلإ  عجرا  »

میروآ اج  هب  زامن  نامراگدرورپ  يارب  ار  بشما  ات  هاوخب ، تلهم  ادرف  ات  ار  بشما  درگ و  زاب  نانآ  يوس  هب  7 ؛) «) رافغتسالاو ءاعدلا  ةرثکو 
قایتشا ناوارف  ِرافغتـسا  اعد و  هب  مرادیم و  تسود  ار  شباتک  توالت  وا و  يارب  زامن  نم  هک  دنادیم  وا  مینک . رافغتـسا  میناوخب و  ار  وا  و 

. مراد
هب حبص  ات  ار  بشما  هک  دهاوخیم  امش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ : دمآ و  نمشد  يوس  هب  باتـش  اب  مالـسلا  هیلع  سابع  ماگنه ، نیا  رد 

. دیهد تلهم  وا 
دمآ و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ  کیدزن  دعـس  نب  رمع  هداتـسرف  ماجنارـس  یلو  دش ، يرایـسب  ياهتفلاخم  زاغآ ، رد  هکنیا  اب 

. میداد تلهم  امش  هب  حبص  ات  تفگ :
: تسا تقد  لباق  اج  نیا  رد  هتکن  دنچ 

. رگید زیچ  يارب  هن  تسا ، لاعتم  دنوادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  يارب  نمشد ، زا  ماما  ياضاقت  فلا )
يارب عمط  خزود و  زا  سرت  هن  تسا ، دنوادخ  تیبوبر  تسام ، تدابع  هزیگنا  هک  يزیچ  نآ  ینعی  اّنبرل ؛» یّلصن  : » دیامرفیم ترـضح  ب )

. تشهب ياهتمعن 
...«. هل ةالصلا  ّبحأ  ّینأ  ملعی  وهف  « ؛ تسا نشور  یبوخ  هب  رافغتسا  اعد و  نآرق ، توالت  زامن ، هب  قشع  هقالع و  نایب  نیا  زا  ج )

نادب هئارا و  تدابع  هنیمز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یقـشمرس  دیاب  ناشیا ، هب  هقالع  تدارا و  زاربا  زا  ریغ  ترـضح ، نآ  هب  نادنمهقالع 
. دنریگ راک  هب  دوخ  یگدنز  رد  هدرک ، لمع 

تدابع يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  نیمود   - 2

ابا ای  تفگ : درک و  دیـشروخ  يوس  هب  یهاگن  گنج  مرگ  امرگ  رد  يدـئاص ، همامثوبا  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  یکی 
تقو هک  يزامن  هک  نآ  لاح  منک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  مراد  تسود  تسا . هتشذگ  راهنلا  فصن  زا  باتفآ  هدش و  ناذا  هماگنه  هَّللا ! دبع 

. مشاب هدروآ  ياج  هب  هدش ، کیدزن  نآ 
: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  ماما  ماگنه ، نیا  رد 

، يدرک دای  ار  زاـمن  8 ؛) .«) یّلـصن یتح  اّنع  اوّفکی  نأ  مهولـس  اِهتقو ، لّوأ  اذه  معن  نیرکاذلا ، نیّلـصملا  نم  هَّللا  کلعج  ةالـصلا ، َترکذ  »
. دیناوخب زامن  ات  دنک ، فقوتم  ار  گنج  هک  دیهاوخب  نمشد  زا  تسا . زامن  تقو  لّوا  هلب  دهد . رارق  رکذ  لها  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هناگراهچ  تاکن 

: تسا هّجوت  روخرد  یتاکن  زین  نانخس  نیا  رد 
ساّـسح تیعقوم  نیا  رد  میتـسه و  گـنج  ریگرد  نونکا  دومرفن : مالـسلا  هیلعماـما  درک ، حرطم  ار  زاـمن  عوـضوم  هماـمثوبا  یتـقو  فـلا )

. درک اهر  ار  گنج  ناوتیمن 
. دومرف اعد  دوب ، زامن  دای  هب  هک  ار  همامثوبا  نانخس ، نیا  رد  مالسلا  هیلعماما  ب )

هکلب یتخادـنا . زاـمن  داـی  هب  ارم  ینَترکذ ؛» : » دـندومرفن ور  نیا  زا  دنتـشاد . هّجوـت  زاـمن  هب  هماـمثوبا  زا  رتـشیب  ًاـعطق  مالـسلا  هیلعماـما  ج )
. درک انعم  تسرد  ّتقد و  اب  ار  ماما  نخس  دیاب  نیاربانب  يدرک . دای  ار  زامن  ةالصلا ؛» َترکذ  : » دندومرف

. دیهاوخب تصرف  تدابع  يارب  اهنت  نمشد  زا  هک  دهاوخیم  دوخ  باحصا  زا  مالسلا  هیلعماما  اهيراوشد ، همه  نآ  دوجو  اب  د )
هاگنآ دنتسیاب . وا  يور  شیپ  ات  داد  روتسد  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  هب  دومرف ، داریا  هک  ینانخس  زا  سپ  مالـسلا  هیلعماما 

رد ار  دوخ  هَّللا  دبع  نب  دیعس  دش و  باترپ  ترـضح  يوس  هب  يریت  ماگنه ، نیا  رد  داتـسیا . زامن  هب  شنارای  هدنامیقاب  زا  یمین  اب  ترـضح 
رب دـمآرد و  ياپ  زا  هکنآ  ات  تخاـس  نمـشد  ياـهریت  رپس  ار  دوخ  زین  نآ ، زا  سپ  هنوگنیدـب  دـیرخ . ناـج  هب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ربارب 

(9 .) داتفا نیمز 
ادخ هاگراب  راپسهر  مالسلا  هیلعنیسح  هار  زا  دیاب  هک  میریگب  ار  هجیتن  نیا  مالسلا ، مهیلع  شباحصا  ماما و  راتفر  نانخـس و  نیا  زا  دیاب  ام 

. دوشیمن هتفریذپ  ام  زا  زین  رگید  لامعا  میهدن ، تیّمها  زامن  هب  رگا  میهدب . تیّمها  زامن  هب  میوش و 
ناسنا زاورپ  يوکـس  دجـسم  زامن و  هک  تسا  ّتلع  نیدـب  هدـش ، هداد  رارق  نآ  رد  زاـمن  يرازگرب  دجـسم و  تخاـس  يارب  یناوارف  باوث 

، دـتفیب رازگیر  کشخ و  نیمز  يور  هرطق  نیا  رگا  دـیآیم . نییاپ  هب  الاب  زا  هک  تسا  بآ  هرطق  کـی  دـننام  ناـهج  نیا  رد  ناـسنا  تسا .
تـسا ایرد  هکلب  تسین ، هرطق  رگید  دتفیب ، ایرد  رد  بآ ، هرطق  نیمه  رگا  یلو  دنامیمن ؛ یقاب  وا  زا  يرثا  چیه  دوریم و  نیب  زا  گنردیب 

دش و دهاوخ  هنادواج  هجیتن  رد  ییادـخ و  درک ، ادـیپ  طابترا  ادـخ  اب  تدابع ، زامن و  هطـساو  هب  رگا  ایند  نیا  رد  ناسنا  دوشیم . يدـبا  و 
. دش دهاوخ  كاله  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  دشابن ، هطبار  نیا  رگا 

ناملسم و ار  دوخ  مدرم ، نیا  تسا و  هدروآ  شیوخ  تّما  يارب  ادخ  يوس  زا  ار  نید  نیا  هک  يربمایپ  تسا ، راب  فسأت  روآ و  درد  ردقچ 
راچان هک  ینامز  دهاوخب و  تصرف  نانآ  زا  ادخ ، یگدنب  تدابع و  يارب  دیاب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  شدنزرف  دننادیم ، وا  رادفرط 
ناشیا ناظفاحم  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دـننکیم ، اهر  شنارای  وا و  يوس  هب  ریت  ناراب  دروآ ، اج  هب  فوخ  زامن  تروص  هب  ار  زامن  دوشیم 

ادا ياهنوگ  هب  ار  رصع  زامن  یلو  دروآ ؛ اج  هب  هنوگنیا  ار  رهظ  زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتفایم . نیمز  يور  هب  اهریت  دروخرب  رثا  رد 
. تشاد رارق  البرک  غاد  ياهكاخ  يور  شکرابم  تروص  هک  درک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تماما  : مود لصف 

همدقم

روآ دای  و  10 ؛) «) َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلانی  َلاق ال  ِیتیِّرُذ !؟ ْنِمَو  َلاق  ًامامِإ ، ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف ، ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  اَذِإَو  »
هدـنهد رارق  نم  انامه  دومرف : ادـخ  داد . ماجنا  تسرد  ار  همه  سپ  ییاهروتـسد ، هییـسو  هب  شراـگدرورپ  ار  میهاربا  دومزآ  هک  ار  یناـمز 

. دوشیمن نارگمتس  لماش  نم  نامیپ  دومرف : دنوشیم )؟ ماما   ) زین منادنزرف  زا  تفگ : میهاربا  مدرم  ماما  ار  وت  متسه 

مالسا رد  تماما  یخیرات  هقباس  تیمها و 
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رد هک  سب  نیمه  عوضوم ، نیا  تیّمها  نایب  يارب  تسا . یمالـسا  ینید و  ثحابم  نیرتمهم  نیرتیلـصا و  زا  تماما ، ماما و  هراـبرد  ثحب 
حرطم ترـضح  نآ  ناشیوخ  عمج  رد  ینلع  یمـسر و  تروص  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  ادـخ  رما  هب  هک  یناـمز  راذـنالا ، موی 

. دوشیم نایب  ترضح  نآ  حیرصت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  زا  سپ  زین  تماما  عوضوم  دوشیم ،
ْرِذـْنَأَو  » هیآ ریـسفت  هب  هک  ینامز  یّنـس -  هعیـش و  زا  ّمعا  نآرق -  نارّـسفم  دنـسریم و  ربمایپ  ینلع  غیلبت  عوضوم  هب  یتقو  ناسیون  خـیرات 
روتـسد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ینامز  دننکیم . لقن  ار  ناتـساد  نیا  دـنزادرپیم ، ( 11 «) َنِیبَْرقَألا َکَتَریِشَع 

نمض ات  نک  مهارف  ییاذغ  دومرف : دنراذگیم ، ار  یناوجون  نارود  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ترـضح  نآ  داد ، ار  دوخ  ناکیدزن  راذنا 
يّدج تلاح  زا  ار  سلجم  دوخ  نانخـس  اب  بهلوبا  اذـغ ، مامتا  زا  لبق  مییامن . توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  ناکیدزن ، ناشیوخ و  زا  ییاریذـپ 

چیه دومرف : زاغآ  هنوگنیا  ار  دوخ  نانخـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش و  هدامآ  ییاذـغ  زین  زور  نآ  يادرف  هجیتن ، رد  هک  درک  جراخ 
ردارب و ات  دوب  دـهاوخ  نم  نابیتشپ  امـش  زا  کـی  مادـک  هدرواـین ... ماهدروآ ، امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  دوخ ، نادـنواشیوخ  يارب  سک 

. دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و 
نیا مدرم ! يا  دومرف : ترضح  داد . خساپ  هک  دوب  يدرف  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  راب ، ره  دومرف و  رارکت  ار  تانایب  نیا  راب  هس  ترـضح 

(12 .) دینک يوریپ  وا  زا  دیهد و  شوگ  شنانخس  هب  تسا . امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ناوج ،
یلـص ربمایپ  لوا  نخـس  يو  دنوشیم . هدش و  بکترم  یگرزب  تنایخ  خـیرات ، نید و  هرابرد  يربط ، دـننام  دارفا ، یخرب  هک  تسا  ینتفگ 

، هدرک افتکا  اذک » اذک و   » هب فذـح و  ار  تسا -  نم  زا  سپ  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  وا  دروآ ، نامیا  نم  هب  لّوا  سک  ره  هلآو -  هیلع  هللا 
. تسا هدرکن  لقن  ار  يدعب » نم  یتفیلخو  ییصو  یخأ و  اذه  ّنإ  : » دومرف هک  ترضح  نآ  حیرصت  نیا  زین  و 

الماک هک  هدروآ  ار  ياهلمج  هاگآدوخان  يربط  دـنادرگیمرب ، ناشدوخ  هب  ار  نانئاخ  هنیک  تسا و  قح  ياقب  نماض  دـنوادخ  هک  اـجنآ  زا 
(. 13 «) عیطتو کنبال  عمست  نأ  كرمأ  دق  بلاط : یبأل  نولوقیو  نوکحـضی  موقلا  ماقف  دسیونیم ..« : وا  دنکیم ، بآ  رب  شقن  ار  وا  هشقن 

و تسا » بجاو  نارگید  رب  وا  زا  تعاطا   » هک هدوب  نیا  هدش ، هدروآ  اذک » اذـک و   » نآ ياج  هب  هدـش و  فذـح  هک  یبلاطم  دوشیم  مولعم 
. تسین هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  تماما و  زج  يزیچ  نآ ،

تماما عوضوم  لصا  اهنت  هن  درک ، غالبا  ینلع  ار  دوخ  تلاسر  هک  ياهسلج  نیتسخن  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا  مّلـسم  هچنآ 
هک دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دش ، هدروآ  ثحب  زاغآ  رد  هک  ياهفیرـش  هیآ  زا  دومرف . نییعت  زین  ار  دوخ  زا  دـعب  ماما  هکلب  درک ، تابثا  ار 

بوسحم راکمتـس  هدش ، بکترم  هانگ  کی  هک  يدرف  دبای و  تسد  تماما  ماقم  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد  یـشزغل  نیرتمک  یـسک  رگا 
. دشاب ماما  مدرم  يارب  دنوادخ ، يوس  زا  دناوتیمن  یناسنا  نینچ  هیآ ، نیا  حیرصت  هب  دوشیم و 

تماما هاگیاج 

هب ار  اهنآ  ناوتیم  میهد ، رارق  مه  رانک  تسا -  هدش  داریا  فلتخم  دراوم  رد  هک  ار -  تماما  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رگا 
: درک میسقت  شخب  هس 

مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  نانخس  رد  ماما  عون  ود  دوجو  ( 1
ران رون و  ناماما  قیداصم  رکذ  ( 2

ماما طیارش  ( 3

یهارمگ ناربهر  تیاده و  نایاوشیپ 
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تکرح قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  یلاما : باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  هعیـش ، گرزب  ثّدحم  لقن  هب  انب 
« ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوی   » هفیرش هیآ  حیـضوت  ماما  زا  دش و  دراو  ناشیا  رب  بلاغ  نب  ریـشب  مان  هب  يدرم  دندیـسر ، هیبلعث  هب  دندرک و 

: دومرف ترضح  درک . اضاقت  ار 
ٌقیِرَف  - : » ّلجوّزع هلوق -  وهو  رانلا ؛ یف  ءآلؤهو  ۀّنجلا  یف  ءآلوه  اهیلإ ؛ هوباجأف  ٍهلالض ، یلإ  اعد  مامإو  هیلإ ؛ هوباجأف  يده ، یلإ  اعد  مامإ  »

یهارمه تباجا و  تیاده ) ریـسم   ) نآ رد  ار  وا  یهورگ  سپ  دناوخیم ، ارف  تیادـه  يوس  هب  ییاوشیپ  (. 14 «) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَفَو  ِهَّنَجلا  ِیف 
ناـنآ دـننکیم . یهارمه  تباـجا و  یهارمگ ) ریـسم   ) نآ رد  ار  وا  یهورگ  سپ  دـناوخیم ، ارف  یهارمگ  يوـس  هب  ییاوـشیپ  و  دـننکیم .

تشهب و رد  یهورگ  : » هک تـسا  لاـعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  نـیا  و  دنتـسه . خزود  شتآ  رد  مود ) هورگ   ) ناـنآ تـشهب و  رد  لوا ) هورگ  )
«. دنتسه خزود  شتآ  رد  یهورگ 

، دیوگیم نخس  يربهر  عون  ود  زا  لباقتم و  هورگ  ود  زا  دیجم ، نآرق  زا  هیآ  ود  رب  هیکت  اب  نانخس ، نیا  رد  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح 
نینچ اههورگ و  نینچ  هشیمه  یگدـنز ، هنحـص  رد  تسوا . راـکفا  ربهر و  کـی  زا  هدـنریگ  ماـهلا  یکّتم و  هورگ ، ود  نیا  زا  کـی  ره  هک 

تداعـس يوس  هب  ار  ناسنا  هک  يربهر  زا  تخانـش و  دـیاب  دـنراد ، شیپ  رد  هک  ياهماـنرب  اـب  ار  ناربهر  نیا  دوب . دـنهاوخ  هدوب و  یناربهر 
. درک يوریپ  دنکیم ، توعد  یناسنا 

ران رون و  ناماما  قیداصم 

، دراوم نیا  زا  یکی  دنک ، دزـشوگ  مدرم  هب  ار  نانآ  ندوب  قیالان  هیما و  ینب  نامکاح  هرهچ  دـنکیم  شالت  اهراب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مهم  تیصو  نتفرگ  هدیدان  هب  هراشا 

یخیرات همدقم 

دمآ و هّکم  نوریب  هب  ساّبع  اب  هاگنابش  شیرق ، بزح  سییر  نایفسوبا  دمآرد . مالسا  نازابرس  لماک  هرصاحم  هب  هّکم  يرجه ، متشه  لاس 
هد رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يرهاظ  تردق  وس ، کی  زا  يو  درک . هدهاشم  هّکم  فارطا  عفترم  ياههّلق  يالاب  رب  ار  شتآ  ياههلعش 
نآ ناوریپ  ناـشیا ، نتفرگ  وضو  ماـگنه  رد  هک  ترـضح -  نآ  يونعم  ذوفن  زا  رگید ، يوس  زا  دـید و  هداـیپ  هراوس و  حلـسم  يورین  رازه 

دنام و ریحتم  دـنلامیم -  دوخ  سابل  ندـب و  هب  كّربت  يارب  ار  نآ  دـتفیب و  نیمز  هب  ربمایپ  يوضو  بآ  زا  ياهرطق  دـنراذگیمن  ترـضح 
. دش میلست  شتیعقوم  ناج و  ظفح  يارب  راچان 

تیعقوم هب  نادناخ  نیا  دیراذگن  هک  درک  رایسب  شرافس  ربمایپ  ّتلع  نیمه  هب  دنتفریذپن . داقتعا  اب  ار  نید  شنادناخ  نایفسوبا و  نیاربانب ،
. درک دنهاوخ  هدنز  ار  دوخ  یلهاج  موسر  بادآ و  هک  دنبای  تسد  تردق  یعامتجا و 

ار دیزی  مان  هب  نایفـسوبا  نادنزرف  زا  یکی  رمع ، مود  هفیلخ  دش ، حتف  ماش  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لاس  هس  هنافـسأتم 
ادخ نید  هقطنم ، هرادا  نمض  هک  تشاد  زاین  يدرف  هب  تموکح ، زکرم  زا  رایـسب  هلـصاف  اب  هک  ياهقطنم  درک . بوصنم  ماش  يرادناتـسا  هب 

. دندوب لوغشم  مالسا  اب  گنج  هب  نآ ، زا  لبق  لاس  جنپ  ات  نادناخ  نیا  هک  یلاح  رد  دناسانشب ، مدرم  هب  زین  ار 
بوصنم ماش  تراما  يرادناتـسا و  هب  ار  هیواعم  ینعی  نایفـسوبا  رگید  دنزرف  رَمُع ، دُرم و  ابو  رثا  رد  نایفـس ، یبا  نب  دیزی  دعب ، لاس  راهچ 

هـس داتـسیا و  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  تفالخ  ربارب  رد  دعب  درک و  تسایر  لاس  هدـجیه  دودـح  تسد ، رود  ياهقطنم  رد  هیواعم  درک .
مامز سب ، شتآ  شریذپ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ندرک  راداو  اب  مه  دـعب  درک . ینابیتشپ  ای  يربهر  میقتـسم ) ریغ  ای  میقتـسم   ) ار گنج 
تسد رد  تصش ، لاس  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  اقیرفآ  اپورا و  ایسآ ، ياههّراق  رد  یمالـسا  ياهنیمزرـس  همه  روما 
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رد هدش  اضما  همان  نامیپ   ) ياهدـعو فالخرب  يزاسهنیمز ، اب  ماجنارـس  درک و  راتفر  نید  مان  هب  تساوخ ، هک  هنوگره  لاس ، و 42  تفرگ .
تارّدقم رب  تشادن ، يداقتعا  یـسایس و  یقالخا ، یگتـسیاش  هنوگچیه  هک  ار  دیزی  دوب ، هداد  هک  مالـسلا ) هیلعنسح  ماما  اب  گنج  نایاپ 

. درک ّطلسم  زور  نآ  ناهج  ناناملسم 

دساف نارادمامز  ندومن  اشفا 

: دننام دناسانشب . ار  هیما  ینب  يافلخ  هرهچ  ات  درک  شالت  نوگانوگ  دراوم  رد  مالسلا  هیلعماما 
نآ زا  ناورم  دـش . ور  هب  ور  هنیدـم  قباس  رادناتـسا  مکح ، نب  ناورم  اب  هار  نیب  رد  هنیدـم ، زا  جورخ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ( 1

حالص هب  تعیب  نیا  درک : ضرع  ترضح  هب  يو  هک  تسا  بلاج  دومن . بیغرت  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  ترـضح  نآ  درک و  هدافتـسا  تیعقوم 
، نایفـسوبا نادـناخ  يارب  تسایر  يربهر و  ندوب  مارح  هرابرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیکا  تیـصو  ماما  تسا . امـش  يایند  نید و 

: دندرک حرطم  هنوگنیا 
متیأر اذإف  نایفسیبأ  لآ  یلع  ۀمّرحم  ۀفالخلا  لوقی : هَّللا  لوسر  يّدج  ُتعمس  دقلو  دیزی . لثم  ٍعارب  ۀّمألا  تیُلب  اذإ  مالـسلا  مالـسإلا  یلع  »
مالسا هحتاف  دیاب  کنیا  15 ؛) «) قسافلا دیزیب  هَّللا  مهالتباف  اورقبی  ملف  ربنملا ، یلع  ۀنیدملا  لهأ  هآر  دـقو  هنطب . اورقباف  يربنم  یلع  ۀـیواعم 

مارح تفالخ  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  تسا . هدش  راتفرگ  دیزی  دننام  ییاوشیپ  هب  تّما  هک  دوش  هدناوخ 
هنیدم لها  دینک و  هراپ  ار  شمکـش  سپ  دیدرک ، هدهاشم  نم  هاگیاج  ربنم و  رب  ار  هیواعم  هک  یماگنه  سپ  نایفـس . یبا  نادـناخ  رب  تسا 

. تخاس راچد  قساف  راک و  تیصعم  دیزی  هب  ار  نانآ  ادخ  دندیردن و  ار  وا  مکش  دندید و  ترضح  نآ  ربنم  يور  رب  ار  وا 
فّلخت زا  تسا  ترابع  نآ  دش و  نایب  همدقم  رد  هک  دراد  یمهم  رایـسب  عوضوم  هب  هراشا  دـش ، لقن  هراب  نیا  رد  ترـضح  زا  هک  ینانخس 

، هّکم هنیدـم ، ماش ، دـننام  یّمهم  زکارم  روما  هرادا  طیارـش  هک  يدارفا  ندـناسر  تردـق  هب  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ياـفلخ 
. دنتشادن ار  هفوک  هرصب و 

: دراد دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  نیا  رد  مهم  هتکن  دنچ 
. دوریم نیب  زا  مالسا  تایح  هیما ، ینب  يافلخ  دوجو  اب  فلا )

. تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  يارب  یمالسا  تفالخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  ساسا  رب  ب )
. درک هناّحلسم  گنج  دیاب  هیما ، ینب  تسایر  تفالخ و  ربارب  رد  ج )

. تشاد دهاوخ  یپ  رد  يورخا  يویند و  تخس  تازاجم  نیبصاغ  ربارب  رد  توکس  شزاس و  د )
خساپ رد  ترضح  نآ  دومن ، هیـصوت  هعماج  حلاصم  تیاعر  هب  ار  ماما  وا  هک  یماگنه  هیواعم ، تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ( 2

: دسیونیم وا 
نانآ رب  وت  تیمکاح  زا  تّما ، نیا  رب  رتگرزب  ياهنتف  نم  اـنامه  و  16 ؛) «) اهیلع کتیالو  نم  ۀّمألا  هذه  یلع  مظعأ  ًۀـنتف  ملعأ  ّینإو ال  »... 

. مسانشیمن
ماـما دـنک ، بوصنم  دوخ  ياـج  هب  ار  دـیزی  مالـسلا ، هیلعنسح  ماـما  اـب  دوـخ  هدـهاعم  فـالخرب  تفرگ ، میمـصت  هیواـعم  هک  یناـمز  ( 3
: دسیونیم نینچ  دیزی  يراوخ  بارش  هرابرد  هلمج  زا  هدرک ، نایب  هیواعم  يارب  ار  دیزی  ددعتم  تافارحنا  ياهمان  یط  مالسلا  هیلعنیسح 
نیما هنوگچ  سپ  تسین . مهرد  کی  ظفح  يارب  نیما  راوخبارش ، 17 ؛) ...«) ۀّمألا یلع  فیکف  مهرد  یلع  ٍنیمأب  رکسملا  براش  سیلو  »..

. دشاب يراد  تموکح  يارب 
ياهیتخبدب همه  ساسا  هدرک و  شالت  يّدـج  حیرـص و  ياهنوگ  هب  دوخ ، نامز  رد  یهارمگ  ناربهر  یفرعم  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ 

. دومرف نایب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شرافس  هب  یهّجوتیب  ار  ناناملسم 
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هتسیاش ماما  یفّرعم 

ياهتیعقوم رد  دوب -  ترـضح  نآ  دوخ  هک  ار -  ناـمز  تیادـه  رون و  ماـما  هیما ، ینب  دـساف  ناربهر  یفّرعم  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دننام داد ، رارق  هراشا  دروم  بسانم 

دیزی دوخ و  یفرعم  زا  دـعب  ماـما  دوـب ، هدرک  توـعد  ار  ترـضح  تعیب ، نتفرگ  يارب  هبتع ، نب  دـیلو  هنیدـم ، ریما  هک  ياهسلج  رد  فـلا )
: دومرف

مولعم مینکیم ، هاگن  امـش  ام و  درذـگیم و  امـش  اـم و  رب  ناـمز  18 ؛) «) هفالخلاب ّقحأ  اـنیأ  نورظنتو  رظننو  نوحبـصتو  حبـصن  نکیلو  »...
. تفالخ هب  تسا  راوازس  ام  زا  کی  مادک  دش  دهاوخ 

ینانخس مدرم  نآ  هب  باطخ  بسانم  ياهتصرف  رد  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  نایرکـشل  اب  ندش  ورهبور  زا  دعب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ب )
: دومرف هک  دوب  فارش ) لزنم  رد   ) رصع زامن  زا  دعب  ترضح  ینارنخس  نیمود  دومرف . داریا 

نیعّدملا ءآلؤه  نم  رمألا  اذه  ۀیالوب  یلوأ  دمحم  تیب  لهأ  نحنو  هَّلل . یـضرأ  نکی  هلهأل ، قحلا  اوفرعتو  هَّللا  اوقّتت  نإ  مّکنإف  سانلا ! اهیأ  »
يدونشوخ بجوم  دشاب ، قح  لها  تسد  رد  قح  هک  دیریذپب  دیسرتب و  ادخ  زا  مدرم ! يا  19 ؛) «) ناودعلاو روجلاب  نیرئاسلاو  مهل  سیل  ام 

رب دننکیم و  غورد  ياعّدا  هک  هیما  ینب  هن  میراوازـس ، هتـسیاش و  مدرم  يربهر  تیالو و  هب  ربمایپ  تیب  لها  ام  دیدرگ و  دـهاوخ  دـنوادخ 
. دنتسه یقاب  ینمشد  متس و 

هیما ینب  نامکاح  يارب  ار  گرزب  مرج  تفه  هکنآ  زا  دعب  ّرح  نایرکـشل  هب  باطخ  دوخ ، ینارنخـس  نیموس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلعماما  ج )
: درامشیم

؛) 20 ...«) ریغ نّمم  ُّقحَأ  انأو  ناطیشلا ... اومزل  دق  ءآلؤه  ّنإ  »...
. هیما ینب  ناراذگتعدب  هن  مراد ، نیملسم  نایم  رد  ار  تفالخ  یگتسیاش  نم  و  دندرک ... يوریپ  ناطیش  زا  هیما  ینب  انامه 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  طیارش 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هاگدید  زا  يربهر  طیارش 

دوخ ام  دناهدش ، هدوسآ  وا  ّرش  زا  ناناملسم  هدیسر و  تکاله  هب  هیواعم  هک  کنیا  دندوب : هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هفوک  مدرم 
ام کنیا  دنک . يربهر  تیاده و  تاجن  لحاس  هب  ار  ام  هتـسکش  یتشک  دناهرب و  ینادرگرـس  زا  ار  ام  هک  مینادیم ، ربهر  ماما و  دنمزاین  ار 
رد یتح  میاهدرک و  عطق  ار  وا  اب  يراکمه  عون  ره  میاهتـساخرب و  تفلاخم  هب  رهـش  نیا  رد  دیزی  رادنامرف  ریـشب ، نب  نامعن  اب  هفوک ، مدرم 

راثن لام و  لذب  زا  تسب و  میهاوخ  راک  هب  امش  فادها  دربشیپ  رد  میراد ، ناوت  رد  هچنآ  میتسه . امش  رظتنم  مینکیمن و  تکرـش  يو  زامن 
. درک میهاوخن  یهاتوک  وت  هار  رد  ناج 

: تسا هدمآ  ترابع  نیا  دنتشون ، نانآ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یخساپ  نایاپ  رد 
یسک مدوخ ! ناج  هب  دنگوس  21 ؛) «) هَّللا تاذ  یلع  هَسفن  سباحلاو  قحلاب  نئادلاو  طسقلاب  ُذـخآلاو  باتکلاب  لماعلا  ّالإ  مامإلا  ام  يرمُعلف  »

. يروحم ادخ  قح و  هب  يرادافو  تلادع ، اب  یهارمه  نآرق ، هب  لماع  تسین : ماما  دشابن ، طرش  راهچ  ياراد  هک 

« باتکلاب لماعلا  : » نآرق هب  لماع   - 1
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مزال دـنک ، يربهر  ار  یمالـسا  یطیحم  دـهاوخیم  هک  یـسک  قالخا . ماکحا و  تاداقتعا ، دـنعوضوم : هس  روحم  نآرق ، تاـیآ  هعومجم 
نید ماکحا  هب  دناوتیم  یسک  دشاب . يو  تاذ  رد  نید  تاداقتعا  خوسر  يایوگ  وا  راتفر  هک  ياهنوگ  هب  دشاب ، نید  یلمع  همـسجم  تسا 

يدارفا دوب ، نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا ، ردص  رد  هعجاف  نیرتگرزب  دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  نآ  هک  دنک  لمع 
تردـق نتفرگ  تسد  هب  زا  ریغ  ینعی  دنـشاب ؛ مه  ماکحا  نیبم  نآرق و  رّـسفم  هک  دـندادیم  قح  دوخ  هب  دـندرک ، بحاصت  ار  تفـالخ  هک 

نخس هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ياج  هب  هدرک و  لاغشا  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  بارحم و  ناناملسم  یعامتجا  یسایس و 
. دندوب رادروخرب  ینید  تاعالّطا  نیرتمک  زا  هکیلاح  رد  دنتفگیم ،

. دوـب هدـنز  هّچب  هک  یلاـح  رد  دـننک ، نفد  شَمِحر  رد  هّچب  اـب  دوـب ، هتفر  اـیند  زا  هک  ار  ياهلماـح  نز  داد  روتـسد  رمع )  ) مود هفیلخ  ًـالثم 
«. رمع کلهل  یلع  الول  : » تفگ رمع  هاگنآ  دنروآرد . ردام  مکش  زا  ار  هّچب  دیاب  هک  دنداد  ار  حیحص  مکح  مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

« طسقلاب ذِخآلاو  : » تلادع اب  یهارمه   - 2

(. 22 «) هفَصَّنلاو فصنلاک  لدعلاب  بیصنلا  وه  طسقلاو 
هس نیا  هک  دراد ؛ دوجو  باتک  رد  زین  دعب  طرش  هس  عقاو ، رد  هک  دندرک ، رکذ  لوا  طرش  ار  میرک ) نآرق   ) باتک هب  لمع  مالسلا  هیلعماما 

. دناهدش هدروآ  ماع  زا  دعب  ّصاخ  رکذ  ناونع  هب  تیمها ، رظن  زا 
... دیشاب تلادع  هدنراد  اپ  هب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  23 ؛) ..«) ِِهَّلل َءآدَهُش  ِطْسِقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  »

: دومرف هک  دشاب  یـسک  دیاب  ناناملـسم  هعماج  ياوشیپ  ماما و  تسا  یعیبط  دنکیم ، شرافـس  لدع  هماقا  هب  ار  ناناملـسم  همه  نآرق  یتقو 
ماما ساـسا ، نیمه  رب  تفریذـپ ». مهاوخن  مریگب ، ياهچروم  ناـهد  زا  متـس  يور  زا  ار  يوج  تسوپ  هک  دـنهدب  نم  هب  ار  ملاـع  همه  رگا  »

: دومرف مالسلا  هیلعنیسح 
لها ام  24 ؛) «) ناودعلا روجلاب و  نیرئاسلاو  مهل  سیل  ام  نیعّدملا  ءآلؤه  نم  رمألا  اذه  ۀیالوب  یلوأ  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  تیب  لهأ  نحن  »
یقاب ینمـشد  متـس و  رب  دـننکیم و  غورد  ياعّدا  هک  ینایعّدـم  نیا  زا  تفـالخ )  ) رما نیا  يارب  میتسه  راوازـس  مالـسلا  مهیلعدـمحم  تیب 

. دنتسه
اب دیاب  هک  دنتـسه  يرگمتـس  نامدرم  دـننادیم و  تموکح  نیا  بحاص  ار  دوخ  غورد ، هب  هیما  ینب  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعماما  نیاربانب ،
زا روظنم  یلو  تسا ؛ صاخـشا  يدرف  یگدـنز  باـتکلاب ،» لـماعلا   » لوا طرـش  زا  دوصقم  مییوگب : هک  تسا  نیا  رتـهب  درک . هزراـبم  ناـنآ 

. تسا مکح  يارجا  اهناسنا و  عامتجا  طسقلاب ،» ذخالا   » مود طرش 

« قحلاب نئادلاو  : » قح هب  يرادافو   - 3

(. 25 «) کلذک هب  نیدتو  هب  دبعت  ًانیِد : مالسإلاب  نالف  ناد 
، دشاب رادافو  نآ  داعبا  همه  رد  قح  هب  ناگمه  زا  شیب  دیاب  دوخ  دنک ، تیاده  قح  هار  هب  ار  مدرم  دـهاوخیم  هک  تیادـه ، قح و  رب  ماما 

ندوب راکهدب  نیا  هاگچیه  دنادب و  قح  راکهدب  ار  دوخ  دـیاب  هشیمه  هعماج  ماما  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هلمج  نیا  يانعم 
. دنکن شومارف  ار  نید  ربارب  رد 

« هَّللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلاو  : » يروحم ادخ   – 4
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تماما هک  یسک  یلو  دنوریم ؛ دوخ  یصخش  يویند و  ياهراک  لابند  هب  هاگنآ  دنزادرپیم ، دوخ  يدابع  فیاظو  هب  هعماج ، يداع  دارفا 
تماما رما  نییبت  يارب  اسر  ابیز و  رایـسب  هلمج  نیا  دشاب . ادخ  قلخ  نید و  تمدخ  رد  هراومه  دـیاب  دریگیم ، تسد  هب  ار  یمالـسا  هعماج 

، دناهدوب یمالسا  عماوج  رادناکس  ریما و  هک  یناسک  رتشیب  هتشذگ ، نورق  رد  هک  تسا  فّسأت  ياج  رایسب  تسا . یمالسا  هعماج  کی  رد 
يراـک دـنیازفیب ، ناناملـسم  ياـهيراتفرگ  رب  هک  نیا  زج  هداد و  رارق  رتشیب  یبلطاـیند  ینارذـگ و  شوخ  يارب  ياهلیـسو  ار  دوخ  تیعقوم 

. دناهدرکن
زا دشاب . هدرک  ادخ  رب  فقو  دوجو  همه  اب  ار  شدوخ  دیاب  نیملسم  ربهر  ماما و  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هلمج  زا  دوصقم  تروص  ره  رد 

. دوشیم هدافتسا  زین  تّما  هب  ماما  يرازگ  تمدخ  رد  صالخا  موزل  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  ترضح  ترابع  نیا 
ار هنیمز  ياهنوگ  هب  تماما ، طیارـش  نیرتمک  نتـشادن  ّتلع  هب  دندیـسر ، تردـق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یناـسک 

شتیب لها  اب  دوب ، تماما  ياهیگژیو  همه  ياراد  هک  قح ، رب  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنزرف  لاس ، هاجنپ  زا  سپ  هک  دندرک  مهارف 
ادج شندب  زا  رس  هنایـشحو  دندرک و  هرـصاحم  طیارـش  نیرتدب  رد  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  زین  ماجنارـس  دنوش و  قارع  ياهنابایب  هراوآ 

. دندیشک شتآ  هب  ار  شهاگهمیخ  هدرک و 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  دساف  دارفا  دیهش و  يارب  گرم  یگنوگچ  : موس لصف 

همدقم

ار امـش  حور ) ، ) هدـش رومأم  امـش  رب  هک  گرم  هتـشرف  وگب : 26 ؛) «) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَـلَم  ْمُکاـّفَوَتی  ْلـُق  »
. دنادرگیم زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  ار  امش  سپس  دریگیم و 

میرک نآرق  رد  توم  يانعم 

لّوحت اهنت  درک . دهاوخن  دوبان  ار  وا  هاگچیه  تخاس و  مهارف  زین  ار  وا  يونعم  يّدام و  یگدنز  بابـسا  دـیرفآ و  ار  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ 
. دـمآ دـهاوخ  شیپ  يرهق  روط  هب  رـشب ، دارفا  همه  يارب  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ياـهلاقتنا  دـهدیم ، يور  وا  یگدـنز  ریـس  رد  هک  یّمهم 

دیاب ًاترورض  هک  تسا  يّدام  یگدنز  زاغآ  ایند و  نیا  رد  ندمآ  ردام و  مِحر  نتـشاذگ  رـس  تشپ  تسه ، ناسنا  يارب  هک  یلاقتنا  نیتسخن 
. دهد قیبطت  نآ  طیارش  اب  ار  دوخ 

تسا و هدیسر  هدوب ، مزال  هک  یّقرتم  هاگیاج  يونعم و  دشر  نآ  هب  ای  یهلا ، گرزب  ناحتما  رد  تکرـش  ایند و  نیا  هب  ندمآ  زا  سپ  ناسنا 
ندـش ادـج  يّدام و  یگدـنز  زا  جورخ  دوش ، جراخ  هلحرم  نیا  زا  دـیاب  لاـح ، ره  هب  تسا . هدوب  یهارمگ  تهج  رد  وا  تکرح  هکنیا  اـی 

(. 27 ...«) َنُوثَْعبی ٍمْوی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئآرَو  ْنِمَو  خزرب ...« . ملاع  هب  نآ  دورو  مسج و  زا  حور 
نم و ياپ  نم ، تسد  دوشیم : هتفگ  هرمزور  تارواحم  رد  ور ، نیا  زا  تسا . وا  حور  ناسنا  کی  يدوجو  تیـصخش  ساسا  تسا : ینتفگ 

هتفگ حور  نآ  هب  تسایند و  رد  نآ  راک  رازبا  ندـب ، هک  تسا  یعقاو  ناسنا  نَم »  » نیا تسا ، وا  يارب  ندـب  هک  تسیک  نَم »  » نیا نم . ندـب 
تیذا ار  نارگید  وا  ندـب  نّفعت  يوب  دوش و  ظـفح  صخـش  مارتـحا  هکنآ  يارب  دوش ، ادـج  مسج  سفق  نیا  زا  حور  هک  هاـگنآ  دوـشیم .

یقاب تاصخـشم  همه  اب  وا  تیـصخش  یلو  تسا ؛ هدش  ضوع  ندـب  نیا  اهراب  شتایح  لوط  رد  زین  ًالبق  هتبلا  دـننکیم . نفد  ار  نآ  دـنکن ،
ناسنا تماقا  تّدـم  هجیتن  رد  تسا . مولعمان  نآ  نامز  هک  تسا  تمایق  هب  خزرب  ملاع  زا  وا  لاقتنا  ناسنا ، ریـس  هلحرم  نیموس  تسا . هدـنام 

. دوب دهاوخ  مولعمان  زین  خزرب  رد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3396 

http://www.ghaemiyeh.com


اههقالع زا  ندش  ادج  دشاب ، هدیـشک  دنب  هب  ار  وا  ایند  ياههبذاج  دـشاب و  رتشیب  تایّدام  هب  ناسنا  یگتـسباو  هچ  ره  ایند ،)  ) مود هلحرم  رد 
هیاس رد  ایند  زا  يدـنمهرهب  نیع  ردو  دـشاب  هدرک  تیبرت  ینید  ياـهرایعم  ساـسارب  ار  دوخ  رگا  لـباقم  رد  دوبدـهاوخ . رتتخـس  وا  يارب 
دربن نادیم  رد  موزل ، تروص  رد  تسا  رضاح  هکلب  تسین ، راوشد  وا  يارب  ندرم  اهنت  هن  دشاب ، هدرکن  ادیپ  یگتـسبلد  نآ  هب  ادخ ، یگدنب 

. دورب تداهش  لابقتسا  هب  هناقشاع 
يدوجو رما  کی  ور ، نیا  زا  تسا . لاقتنا  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، يدوباـن  اـنف و  ياـنعم  هب  زگره  میرک ، نآرق  رد  توم »  » هملک نیارباـنب ،

دوبان هن  تسا  ندرک  داـجیا  قلخ ، 28 ؛) ...«) َتْوَملا َقَلَخ  دـیامرفیم ...« : کلم  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ّتلع  نیمه  هب  یمدـع . هن  تسا 
. ندرک

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرایب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  ایند  رهاظم  یشزرایب 

رگید یشخب  تسا ، ترخآ  یگدنز  هب  نداد  لد  موزل  ایند و  رهاظم  یشزرایب  تراقح و  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  زا  یشخب 
. ناقساف يارب  نآ  ندوب  تخس  نانمؤم و  ادهش و  يارب  گرم ، ندوب  ناسآ  هرابرد 

: ترخآ هب  هجوت  ایند و  رد  دهز  هب  هیصوت   - 1

: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  دنراد  يراتفگ  شتیب  لها  رکشل و  هب  باطخ  مالسلا  هیلعماما 
، نیریـش خلت و  دینادب  29 ؛) «) اهیف یقـشی  نم  یقـشلاو  اهیف  زاف  نم  زئافلاو  ةرخآلا ، یف  هاـبتنالا  یف  ملُح  اـهُّرمو  اـهولُح  ایندـلا  ّنأ  اوملعاو  »

ناهج نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  راگتـسر  یـسک  تسا و  رگید  ناـهج  يرایـشوه ، يرادـیب و  ياـج  تسین و  شیب  یلاـیخ  باوخ و  شاهمه 
. دبای تواقش  ارس  نآ  رد  هک  تسا  یسک  هراچیب  دبای و  يراگتسر 

: خزود ای  تشهب  يوس  هب  یلپ  گرم   - 2

: دیامرفیم اروشاع  زور  رد  دوخ ، باحصا  هب  باطخ  مالسلا  هیلعماما 
نم لقتنی  نأ  هرکی  مکیإف  ۀـمئآدلا ، میعنلاو  ۀعـساولا  نانجلا  یلإ  ءآّرـضلاو  ثوعبلا  نع  مکب  ربعت  ةرَطنَق  ّالإ  توملا  امف  مارکلا ! ینب  ًاربص  »

ایندلا هلآو : هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نع  ینثّدح  یبأ  ّنأ  باذعو ، نجس  یلإ  ٍرـصق  نم  لقتنی  نمک  ّالإ  مکئادعأل  وه  امو  رـصق  یلإ  نجس 
گرزب يا  30 ؛) «) تبذـک الو  تبذـک  ام  مهمیحج ، یلإ  ءـآلؤه  رـسجو  مهناـّنج  یلإ  ءـآلؤه  رـسج  توملاو  رفاـکلا  ۀـّنجو  نمؤملا  نجس 

رواـنهپ و تشهب  هب  هداد ، روـبع  جـنر  یتخـس و  زا  ار  امـش  هک  تسین  لـپ  کـی  زج  گرم  هـک  دـینک  هـشیپ  يراوـگرزب  ربـص و  ناـگداز !
زا هک  تسین  نآ  زج  گرم  امـش  نانمـشد  يارب  دبای و  لاقتنا  رـصق  هب  نادنز  زا  دهاوخن  هک  تسیک  دـناسریم . نآ  یگـشیمه  ياهتمعن 

نمؤم يارب  ایند  : » دومرفیم هک  تسا  هدرک  لقن  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  دبای . لاقتنا  هجنکش  نادنز و  هب  یخاک 
روبع ار  یعمج  و  دناسریم ، ناشتـشهب  هب  هداد و  روبع  ار  ياهّدع  هک  تسا  یلپ  گرم  تسا . تشهب  دـننامه  رفاک  يارب  نادـنز و  دـننامه 

. میوگیم غورد  هن  ماهدینش و  غورد  هن  يرآ  دناسریم .» ناشخزود  هب  هداد و 
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: تسا هدرک  هراشا  بلطم  دنچ  هب  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلعماما 
يرادیاپ  ربص و  هب  شرافس  فلا )

. باذع يوس  هب  شیاسآ  زا  ار  رفاک  دربیم و  اهتمعن  يوس  هب  اهيراوشد  زا  ار  نمؤم  هک  تسین  شیب  یلپ  گرم  ب )
. تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  ج )

ار هنومن  ود  ره  البرک ، هثداـح  رد  دـنرادن . گرم  زا  یکاـب  ناـنمؤم  دـننازیرگ و  گرم  زا  ناراـکهانگ  دناهتـسد : ود  مدرم  ساـسا ، نیا  رب 
، دندوب هدرک  توعد  ار  ناشیا  هتشون و  همان  ترضح  نآ  يارب  ًالبق  هک  دنتشاد  روضح  دعس  نب  رمع  رکـشل  رد  يدارفا  وس ، کی  زا  میراد .

ثعشا نب  سیق  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبش  دننام  دندرک ؛ ضوع  ار  دوخ  هار  دندیسرت و  دندرک ، یناج  رطخ  ساسحا  هک  نیمه  یلو 
هسلج هک  دنمتواخس  راوگرزب و  هتـشذگ ، ناج  زا  دندشیم  هدید  ینادرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگودرا  رد  اّما  ثراحلا . نب  دیزی  و 

. تسا تیعقاو  نیا  يایوگ  نانآ ، اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياروشاع  بش 

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  لابقتسا 

اروشاع ناراکادف  نانخس  رد  تداهش  زا  لابقتسا 

هدافتسا بش  یکیرات  زا  دیناوتیم  امش  دنرادیمنرب و  تسد  نم  زا  نانمـشد  هک  دومرف  شباحـصا  عمج  رد  مالـسلا  هیلعماما  اروشاع  بش 
: دنتفگ نینچ  ناشیا  نارای  زا  رفن  دنچ  دیسر ، اجنیا  هب  مالسلا  هیلعماما  نخس  هک  ینامز  دیورب . دینک و 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح   - 1

ینانخـس زین  مشاه  ینب  دارفا  رگید  درواین .» ار  يزور  نینچ  ادخ  میزادرپب !؟ یگدـنز  هب  امـش  زا  سپ  میراذـگب و  اهنت  ار  امـش  ام  هنوگچ  »
. دندرک داریا  نینچ  نیا 

لیقع نادنزرف   - 2

«. دیورب هک  مهدیم  هزاجا  امش  هب  تسا . یفاک  امش  يارب  ملسم  تداهش  : » دومرف لیقع  نادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
هب هن ! مینک !؟ اهر  مینزب ، ناشنانمشد  هب  يریـشمش  ای  هزین و  ریت و  هکنیا  نودب  ار  نامیومع  دیـس و  گرزب و  ام  ایآ  : » دنتفگ خساپ  رد  نانآ 

«. تسا هدرک  تشز  ار  امش  زا  سپ  یگدنز  ادخ  مینکیم و  ادف  امش  هار  رد  ار  نامنادنزرف  لام و  ناج و  ادخ 

هجسوع نب  ملسم   - 3

نانآ اب  هتسکشن ، مریشمش  ات  مربن و  ورف  نانآ  هنیس  رد  ار  ماهزین  ات  زگره ! میراد !؟ یخساپ  هچ  ادخ  ربارب  رد  میراذگب ، اهنت  ار  امش  ام  رگا  »
«. موش دیهش  امش  اب  ات  منکیم  هزرابم  نانآ  اب  گنس  اب  متشادن ، یحالس  هک  ینامز  و  مگنجیم ،
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یفنح هَّللادبع  نب  دیعس   - 4

ارم هبترم  داتفه  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  میدرک . يرای  ار  وت  شلوسر  تبیغ  رد  ام  هک  دـنادب  ادـخ  ات  مراذـگیمن  اـهنت  ار  وت  مسق ! ادـخ  هب  »
کی هک  یلاحرد  دشابن  تروص  نیا  هب  هنوگچ  تشاد . مهاوخن  رب  امـش  يرایزا  تسد  دـنهدب ، داب  هب  ار  مرتسکاخ  دـننازوسب و  دنـشکب و 

«. دوب دهاوخ  یمئاد  هک  تسا  يراوگرزب  نآ  زا  سپ  و  تسا ، ندش  هتشک  راب 
، ماگنه نیا  رد  ترضح  مالسلا ، هیلعداجس  ماما  زا  لقن  هب  دندرک . داریا  دیعس  دننام  ینانخس  زین  هباحـص  زا  رگید  یهورگ  نیق و  نب  ریهز 

. دندرک اعد  ار  نانآ 

نسحلا نب  مساق   - 5

!؟ متسه ناگدش  هتشک  ءزج  زین  نم  ایآ  لَتقی ؛»؟ نم  یف  انأو  : » دیسرپ ومع  زا  مالسلا  هیلعنسحلا  نب  مساق  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
. تسا رتنیریش  لسع  زا  ناج  ومع  درک : ضرع  تسا ؟ هنوگچ  وت  دزن  تداهش  مدنزرف ! كدنع ؛  توملا  فیک  یُنب ! ای  : » دومرف ترضح 

، تیادف هب  ومع  دنگوس  ادخ  هب  هلب  کّمع ؛»! كادف  هَّللاو  يإ  : » دومرف مالسلا  هیلعماما  درک ، نایب  ار  تداهش  هب  دوخ  قشع  هنوگنیا  یتقو 
. دوب یهاوخ  ادهش  ءزج  زین  وت 

یمرضخ ریشب  نب  دمحم   - 6

بابسا ورب و  تسا ، هدمآرد  تراسا  هب  ير  ياهزرم  رد  امش  دنزرف  : » دومرف یمرضخ  ریشب  نب  دمحم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعماما  اجنیا  رد 
«. موش ادج  وت  زا  رگا  دنروخب ، هدنز  ارم  نابایب  ياهگرگ  : » داد خساپ  نک .» مهارف  ار  وا  يدازآ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  زا  رگید  ياهنومن 

: دناهدرک داریا  دوخ  نارای  عیجشت  يارب  گنج و  زاغآ  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلعماما  هک  دوشیم  هدافتسا  نخس  نیا  رهاظ  زا 
ربعی توملا  ّالإ  راّنلاو  ۀـّنجلا  نیبو  مکنیب  ام  هَّللاوف  مکیلإ . موقلا  لُسُر  ماهّـسلا  هذـه  ّنإف  هنم ، ّدـب  ـال  يذـّلا  توملا  یلإ  مارکلا  اـهیأ  اوموق  »
اهریت نیا  انامه  تسین . نآ  زا  يرارف  هک  یگرم  گرم ، يوس  هب  دـیزیخرب  ناراوگرزب ! يا  31 ؛) «) مهنارین یلإ  ءآلؤهبو  مهنانج  یلإ  ءآلؤهب 

. گرم رگم  تسین  ياهلصاف  خزود ، نیب  امش و  نیب  ادخ  هب  دنگوس  و  دنیامش . يوس  هب  موق  نیا  ناگداتسرف 
هار رد  گرم  ندوب  ناسآ  هرابرد  رگید  یـشخب  تسا و  ایند  ندوب  شزرایب  هرابرد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  زا  یـشخب  نیارباـنب ،

يایند هب  ار  دوخ  ترخآ  تسپ ، نامدرم  ربارب  رد  دندرک و  لمع  نادب  هتفرگ و  ارف  یبوخ  هب  ار  سرد  نیا  زین  ترـضح  نآ  باحـصا  ادخ .
ادخ هار  رد  گرم  زا  ندیسرتن  هجیتن  دندادیم ، زورب  دوخ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  باحـصا  هک  يریظنیب  تعاجـش  دندیرخ . شزرایب 

. دوب
یگدـنز هکلب  دوبن ، تخـس  نانآ  يارب  گرم  اهنت  هن  دـنتفرگیم و  تقبـس  رگیدـکی  زا  گنج  نادـیم  هب  نتفر  يارب  اروشاع  زور  رد  نانآ 

هک نیا  اـب  ناـمز ، ره  همه  ًاـبیرقت  تداهـش  زا  سپ  ّتلع  نیمه  هب  دوب . هدـش  راوـشد  ناـشیارب  لـیلذ  تسپ و  ناـمدرم  نآ  راـنک  رد  ندرک 
هک درک  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  شردارب  تمدـخ  دوب ، مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  شود  هب  ناوارف  ياـهتیلوؤسم 
زا مرح ، لها  يارب  ورب و  يراد ، میمـصت  نینچ  هک  لاح  دومرف : ناشیا  هب  ماما  مورب . نادـیم  هب  مهاوخیم  هزاجا  تسا . هدـش  گـنت  ماهنیس 
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... روایب بآ  تارف  دور 

یقالخا تاعوضوم  مود : شخب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هریس  رد  یقالخا  ياهشزرا  لّوا : لصف 

همدقم

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رد  یتسار  هب  32 ؛) «) ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذَو  َرِخآلا  َمْویلاَو  َهَّللا  وُجْری  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدَقَّل  »
. دنکیم دای  رایسب  ار  دنوادخ  دراد و  نامیا ) و   ) دیما نیسپزاب  زور  دنوادخ و  هب  هک  یسک  يارب  امش و  يارب  تسا ، ییوکین  قشمرس  هلآو 

: تسا هدش  لیکشت  ّمهم  رصنع  هس  زا  هک  تسا  یبتکم  مالسا  هک  مییوگب  دیاب  مینک ، یفرعم  هصالخ  روط  هبار  مالسا  میهاوخب  رگا 
. دشاب هتشاد  یتدیقع  دنویپ  اهنآ  اب  دیاب  ناملسم  درف  هک  دوشیم  طوبرم  یلوصا  هب  شخب  نیا  تاداقتعا : فلا )

هقف ملع  دـنکیم . لمع  نآ  هب  دوخ  تالماعم  تاداـبع و  شخب  رد  ناملـسم  درف  تسا و  لاـمعا  هب  طوبرم  شخب  نیا  یلمع : ماـکحا  ب )
. تسا اهلمعلا  روتسد  ماکحا و  نیا  هدنریگ  ربرد 

مالسا قالخا  لئاسم  دشابیم ، لئاذر  زا  وا  نتخاس  رود  ناسنا و  رد  یقالخا  لیاضف  دشر  هب  مالسا  رد  هک  ییاهلمعلا  روتـسد  قالخا : ج )
. دنکیم تیوقت  ایحا و  ار  یناسنا  تافص  لئاسم ، نیا  دوشیم . هدیمان 

، دـیحوت  ) يداقتعا لـصا  هس  ره  فهک ، هروس  رخآ  هیآ  ًـالثم  درک ؛ يدنبهتـسد  يدـنب ، میـسقت  نیا  ساـسا  رب  ناوتیم  زین  ار  نآرق  تاـیآ 
: دراد ربرد  ار  داعم ) توبن و 

ِهِّبَر ِةَداـبِِعب  ْكِرْـشی  ـالَو  ًاـِحلاص  ًـالَمَع  ْلَـمْعْیلَف  ِهِّبَر  َءآـِقل  وُجْری  َناـک  ْنَمَف  ٌدِـحاو ، ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  اـمَّنَأ  َیلِإ  یحوـی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اـَنَأ  اـمَّنِإ  ْلـُق  »
. تسا هناگی  يادخ  امش  يادخ  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  توافت  نیا  اب  متسه ، امـش  دننامه  يرـشب  نم  وگب : ربمایپ )! يا  ( ؛) 33 «) ًادَحَأ

. درواین ار  یسک  شراگدرورپ  شتسرپ  ردو  دنک  هشیپ  وکین  سپ  تسا ، هتسب  شراگدرورپ  ياقل  هب  دیما  هک  سکنآ  ره  لاح 
هک هرقب   185 تایآ 183 -  دـننام  تسا ، روهـشم  ماکحألا  تایآ  هب  هک  تسا  ماـکحا  هب  طوبرم  هیآ  دـصناپ  دودـح  زین  ماـکحا  هنیمز  رد 

: دننام تسا ؛ هدمآ  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  زین  قالخا  ثحب  رد  تسا . هزور  مکح  هرابرد 
هک دنتسه  یناسک  نامحر ، يادخ  ناگدنب  و  34 ؛) «) ًامالَـس اُولاق  َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإَو  ًانْوَه  ِضْرَألا  یَلَع  َنوُشْمی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِعَو  »

. دنهد خساپ  هناراوگرزب  دنزاس ، بطاخم  ار  اهنآ  نادان  صاخشا  نوچ  دنوریم و  هار  هنانتورف  نیمز ، يور 
: دشابیم فارعا  هروس  هیآ 199  نآرق ، یقالخا  هیآ  نیرتعماج 

زا امن و  توعد  اهیکین  هب  ریذـپب و  ار  ناشرذـع  نک و  ارادـم  ناـنآ  اـب  لاـح ) ره  هب  ( ؛» َنِیلِهاـجلا ِنَع  ْضِرْعَأَو  ِفْرُعلاـِب  ُْرمْأَو  َْوفَعلا  ِذُـخ  »
(. نکم هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج 

يرظن تروص  هب  ار  یقالخا  ياهشزرا  نآرق  تسا . یقالخا  ياـهشزرا  هب  طوبرم  نآرق ، مالـسا و  ثحاـبم  شخب  هس  زا  یکی  نیارباـنب ،
هملک تسا . هدوـمن  یفرعم  رـشب  يارب  يراـتفر  یلمع و  يوـگلا  ار  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  زین  يدراوـم  رد  تـسا و  هدرک  حرطم 

. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هَّللا ،» لوسر  یف   » زا روظنم  و  تسا ، قشمرـس  وـگلا و  ياـنعم  هب  ثحب ، دروـم  هیآ  زاـغآ  رد  هوـسا » »
. وا زا  يوریپ  ینعی  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دروم  رد  هوسا  نیاربانب 

رد مه  راتفگ و  رد  مه  هک  تسا  نیا  امـش  ندروآ  نید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تلاسر  ماکحا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
یقالخا ياهشزرا  اب  ار  دوخ  هنوگچ  دنکیم و  لّمحت  ار  ییاهتّقشم  هچ  ادخ  هار  رد  وا  هک  دینیبیم  امش  یتقو  دینک . یسأت  وا  هب  راتفر ،

. دینک رادهشیر  هداد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  یقالخا  تافص  زین  امش  تسا ، هتسارآ  يراتفر  و 
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: دسیونیم ثحب  دروم  هیآ  رخآ  هرابرد  هنومن  ریسفت 
ادخ دنراد و  تمایق  زور  ادخ و  هب  دیما  دنتسه : یگژیو  هس  ياراد  هک  دنادیم  یناسک  صوصخم  ار  هنـسح  هوسا  نیا  قوف ، هیآ  رد  نآرق  »

(35 «.) دننکیم دای  رایسب  ار 
قشمرس وگلا و  هوسا ، زین  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاس  ترضح و  نآ  نانیشناج  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  ریغ  تایآ ، تایاور و  رد 

. دناهدش یفرعم  ام  يارب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  یقالخا و  ياهشزرا 

هراشا

زا يرایـسب  ياهسرد  هدـنراد  ربرد  دیـشکن ، لوط  رتشیب  زور  دودح 160  ینامز ، رظن  زا  هک  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  راب  نوخ  تضهن 
هریس مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد  تسا . نآ  یقالخا  هبنج  مایق ، نیا  ّمهم  ياههبنج  زا  یکی  تسا . رـشب  يارب  فلتخم  ياههبنج 

زا هک  ار ، مالسا  یقالخا  ياهشزرا  زا  یضعب  ثحب ، نیا  رد  ام  تفای . ناوتیم  يرایسب  ياهوگلا  شراوگرزب  باحصا  زین  ترـضح و  نآ 
: مینکیم نایب  تسا ، هدش  هدهاشم  البرک  تضهن  رد  سّدقم ، دوجو  نآ 

نمشد ّقح  رد  راثیا   - 1

هب نایناوراک  همه  هک  زور  نیرتساسح  رد  ینعی  ماما ) یـسامح  ینارنخـس  زا  سپ   ) هجحلا يذ  متـشه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناوراـک 
البرک هب  دّدـعتم  ياـههاگلزنم  یط  اـب  مارحلا  مرحم  مود  ینعی  دـعب ، زور  دودح 25  دـش و  جراخ  رهـش  نآ  زا  دـندوب ، ریزارـس  هکم  يوس 

. دیسر
، دـنک تکرح  لحم  نیا  زا  تساوخ  ناوراک  هک  ینامز  فارـش . مان  هب  تسا  یهاـگفّقوت  هار ، نیب  ياـههاگلزنم  اهارـسناوراک و  زا  یکی 

. دنهد همادا  هار  هب  هاگنآ  دننک ، رپ  بآ  زا  دنراد  هارمه  هک  ار  یفورظ  دومرف  روتسد  ترضح 
ریبکت ارچ  دومرف : ماما  تفگ . ریبکت  ترضح  نآ  باحصا  زا  یکی  هک  دش  هدینـش  دندیـسر ، رهظ ) کیدزن   ) زور همین  هب  ًابیرقت  هک  ینامز 

نینچ رازگیر ، نابایب  نیا  رد  هک  منکیم  بّجعت  منیبیم و  ار  يزبسرس  ناتسلخن  رود  زا  درک : ضرع  يو  يدرک )؟ بجعت  هچ  زا  ( ؟ یتفگ
نانآ ّتقد ، یکدـنا  اب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یناتـسلخن  نینچ  نابایب  نیا  رد  هک  دـنتفریذپن  ناهارمه  رگید  یلو  دراد . دوجو  ییاـبیز  هقطنم 

ایآ دیـسرپ : دوخ  ناهارمه  زا  ماما  تسین . يرگید  زیچ  مزر  هدامآ  رکـشل  نابـسا و  ياهشوگ  اههزین ، زج  یهایـس  نآ  هک  دندرک  هدهاشم 
رب هیکت  اب  ناوتیم  هک  دـندرک  یفّرعم  مَسُح » وذ   » مان هب  یکیدزن  نآ  رد  ار  یناکم  نانآ  دراد ؟ دوجو  اجنیا  رد  عافد  يارب  یبساـنم  ناـکم 

. تفرگن رارق  هرصاحم  رد  هجیتن ، رد  دیگنج و  نمشد  اب  وس  کی  زا  اهنت  نآ ، رد  دوجوم  ياههّپت 
اب هارمه  یگنـشت  شطع و  تّدش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دش . نیمزرـس  نیا  دراو  حّلـسم ، رفن  رازه  سأر  رد  یحایر  دـیزی  نب  ّرح 
ار ناشیاهبسا  نانآ و  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارای  هب  درک ، هدهاشم  ّرح  نایهاپـس  رد  ار  هار  رابغ  درگ و  حالـس و  ینیگنـس  یگتـسخ و 

دندرک باریس  ار  دارفا  مه  ناشیا ، روتسد  قبط  ترضح  نارای  دنشاپب . بآ  هدیـسر  هار  زا  ياهبکرم  نآ  رب  لومعم  قبط  دنزاس و  باریس 
. دندش باریس  ناشیاهبکرم  رکشل و  همه  هکنیا  ات  دنتشاذگ ، نابسا  ولج  هتخاس ، رپ  بآ  زا  ار  نانآ  ياهفرظ  مه  و 

تشپ نازابرـس و  همه  زا  سپ  دیدش ، یگتـسخ  یگنـشت و  رثا  رد  نم  دیوگیم : یبراحملا » ناعطلا  نب  یلع   » مان هب  ّرح ، نایهاپـس  زا  یکی 
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باریس مرگرس  مالسلا  هیلعنیسح  نارای  همه  ماگنه  نآ  رد  نوچ  موش . دراو  هاپس  يودرا  لحم  فارش و  هقطنم  هب  متسناوت  نایهاپـس ، رس 
. درکن هّجوت  نم  هب  یسک  دندوب ، نایرکشل  ندرک 

رد تفاتـش و  مايرای  هب  تسا ، مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هک  متـسناد  دعب  دوب و  هدش  نم  هجوتم  هک  ور ، شوخ  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
زاجح تغل  اب  هک  نم  ناباوخب . ار  ترتش  هیوارلا ؛» لخنا  : » تفگ دـیناسر و  نم  هب  ار  دوخ  درکیم ، لمح  دوخ  اـب  یبآ  کـشم  هک  یلاـح 

، مدش بآ  ندروخ  لوغـشم  مدناباوخ و  ار  بکرم  ناباوخب . ار  رتش  لمجلا ؛» لخنا  : » دومرف ور  نیا  زا  مدـیمهفن . ار  وا  روظنم  مدوبن ، انـشآ 
؛» ءاقسلا ثنخا  : » دومرف ماما  مشونب . یتحار  هب  متسناوتیمن  تخیریم و  متروص  رـس و  هب  بآ  رایـسب ، هلجع  دیدش و  یگنـشت  رثا  رب  یلو 

تفرگ ار  نآ  هناهد  شرگید  تسد  اب  دوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  کشم  هک  ماما  مدرکن . كرد  ار  وا  روظنم  مه  زاب  نم  هدـب . راشف  ار  کشم 
(36 .) موش باریس  یتحار  هب  تمحز و  نودب  متسناوت  ات 

، دوب ترـضح  نآ  دوجو  رد  هک  يولع  تمارک  قالخا و  يراوگرزب  دـباییم ، تسد  بآ  هب  ناسنا  ماگنه  هچ  تسین  مولعم  هک  ینابایب  رد 
اب ینیـسح  هاگودرا  یقالخا  هلـصاف  دـناهدمآ . يو  يریگتـسد  دـصق  هب  هک  دراذـگیم  یمدرم  رایتخا  رد  ار  بآ  هنادنمتواخـس  هنوگنیا 

. تسا مه  لباقم  رد  دایز و  رایسب  دیزی  نایرکشل 
هّچب هب  اروشاع  زور  رد  لدگنس ، مدرم  نآ  یلو  داد ، رارق  شیوخ  یناسنا  تفوطع  مّحرت و  دروم  ار  نانآ  تاناویح  یتح  مالـسلا  هیلعماما 
يور ریت ، اب  ار  وا  هکلب  دـندرکن ، محرت  اهنت  هن  دـهد ، ناج  دوب  کیدزن  درکیم و  هتـسب  زاب و  ار  دوخ  ياهبل  یگنـشت  زا  هک  يراوخریش 

. دندناسر تداهش  هب  ردپ  تسد 
نیسح ماما  ياههمیخ  نیب  هک  درک  رومأم  ار  شنایرکـشل  زا  يدایز  هورگ  البرک ، نیمزرـس  هب  شدورو  تسخن  ياهزور  رد  دعـس  نب  رمع 

رازآ ار  نانآ  یگنشت  دنتشادن و  یسرتسد  بآ  هب  مالسلا  هیلعترضح  نآ  باحصا  ّتلع ، نیمه  هب  دنوش . لیاح  تارف  دور  مالسلا و  هیلع 
نآ زا  همه  دیـشوج و  ییاراوگ  بآ  دوش . رفح  یهاچ  هلبق  تمـس  هب  اههمیخ  یمدق  هدزون  رد  هک  دنداد  روتـسد  مالـسلا  هیلعماما  دادیم .

. دشیمن هدید  نآ  زا  يرثا  هک  دندرک  رپ  ار  نآ  سپس  تسالاب .) بآ  حطس  تارف ، هناخدور  هب  ندوب  کیدزن  تلع  هب   ) دندرک هدافتسا 
شباحصا دوخو و  هدروآ  تسد  هب  بآ  هدرک و  رفح  هاچ  نیسح  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  داتسرف : دعـس  نب  رمع  هب  یمایپ  دایز  نب  هَّللا  دیبع 

نیا ریگب . تخـس  بآ  دروم  رد  رایـسب  نانآ  رب  زاس و  مورحم  بآ  زا  یّلک  هب  ار  نانآ  دیـسر ، وت  تسد  هب  نم  همان  هک  ینامز  دناهدیـشون .
(37 .) دش ارجا  شباحصا  مالسلا و  هیلعماما  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  روتسد 

هلـصاف دنتـشاد ، نانآ  ياهبکرم  ّرح و  نایرکـشل  هب  نداد  بآ  رد  شباحـصا  مالـسلا و  هیلعماما  هک  يراتفر  راتفر و  نیا  نیب  هسیاـقم  اـب 
. دوشیم مولعم  یبوخ  هب  هاگودرا  ود  نیا  رد  قالخا 

دهع هب  يافو   - 2

، يزوریپ يارب  هنیمز  نتفر  نیب  زا  راثآ  دشیم ، رتکیدزن  هفوک  ینعی  دوخ ، دصقم  هب  ماما  هچ  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  خیرات  زا 
حامرط قدزرف ، دننام  يدارفا  نانخس  زین  رِهْسُم و  نب  سیق  رطُقب و  نب  هَّللا  دبع  ملـسم ، تداهـش  هب  هجوت  اب  رما ، نیا  تشگیم و  رترادیدپ 

هتسب مدرم  زا  يرایـسب  هّدع  اب  هک  ینامیپ  دهع و  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یلو  دیـسریم . رظن  هب  یعطق  ًابیرقت  رگید ، ياههناشن  و 
ور هب  ور  ّرح  نایرکشل  اب  هک  ینامز  ات  داد  همادا  ار  كانرطخ  ریسم  نیا  نانچمه  دنـشاب ، ترـضح  نآ  دورو  راظتنا  رد  تسا  نکمم  دوب و 

: دومرف هراشا  نایفوک  اب  دوخ  نامیپ  نیا  هب  اهراب  مالسلا  هیلعماما  دش .
رهظ زامن  هماقا  زا  شیپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تشادن . ینادنچ  هلصاف  رهظ  زامن  تقو  اب  هک  دوب  رکشل  ود  ییورایور  ماگنه  راب ، نیتسخن 

: دومرف مالعا  تسا ، هداد  نانآ  هب  ناشیا  هک  ياهدعو  هفوک و  مدرم  توعد  ار  دوخ  ندمآ  ّتلع  نآ ، زا  سپ  و 
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مامإ انل  سیل  ّهنإف  انیلع ، مدقأ  نأ  مکلـسر  اهب  یلع  اهب  تمدـقو  مکبتک  ینتتأ  یّتح  مکتآ  مل  ّینإو  مکیلإو ، ّلجوّزع  هَّللا  یلإ  ةرذـعم  اّهنإ  »
متنک نإو  مکقیثاوـمو  مکدوـهع  نم  هب  ّنئمطا  اـم  ینوتأـف  مکتئج  دـقف  کـلذ  یلع  متنک  نإـف  يدـهلا ، یلع  کـب  اـنعمجی  نأ  هَّللا  ّلـعلو 

ماجنا امـش و  رب  تسا  تّجح  ماـمتا  نم  نانخـس  مدرم ! يا  38 ؛) «) مکیلإ هنم  ُتئج  يّذلا  ناکملا  یلإ  مکنع  تفرـصنا  نیهراک ، یمدـقمل 
ریزارس نم  يوس  هب  امش  ياهکیپ  اههمان و  توعد  هکنآ  رگم  مدرکن  تکرح  امش  يوس  هب  نم  ادخ . هاگشیپ  رد  تیلوؤسم  عفر  هفیظو و 

. دنک يربهر  تیاده و  ار  ام  وت ، هلیـسو  هب  دـنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس  هب  ریذـپب و  ار  ام  توعد  میرادـن ، اوشیپ  ماما و  ام  هک  دـیدرگ 
زا نم  اب  يرایمه  يراکمه و  ردو  دـیدنبب  مکحم  نامیپ  نم  اب  دـیاب  ماهدـمآ . امـش  يوسب  نم  کنیا  دـیتسه ، رادافو  اهتوعد  نیا  هب  رگا 

. مدرگزاب ماهدمآ ، اجنآ  زا  هک  یّلحم  هب  مرضاح  دیدونشخان ، نم  ندمآ  زا  رگا  دیزاس و  رادروخرب  يرتشیب  نانیمطا 
رکـشل ود  ره  نانخـس ، نیا  زا  سپ  دشن . زاربا  نانآ  يوس  زا  یفنم  ای  تبثم  یخـساپ  دـندرک و  توکـس  ماما  نانخـس  ربارب  رد  ّرح  نایهاپس 

رگا دومرف : درک و  تحیـصن  ار  نانآ  هرابود  ترـضح  نآ  رهظ ، زاـمن  زا  سپ  دـندناوخ . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تماـما  هب  ار  رهظ  زاـمن 
. مدرگیم زاب  نم  هدش ، ضوع  دیتشون ، ناتیاههمان  رد  هچنآ  هرابرد  ناترظن 

ار تارطخ  نیا  تسا  هدش  ثعاب  هدروآ و  نیمزرس  نیا  هب  ار  نم  هک  هچنآ  دیامرفیم : نانخس  نیا  رد  حضاو ، ياهنوگ  هب  مالـسلا  هیلعماما 
شیوخ نامیپ  لوق و  زا  امـش  رگا  منک . افو  دوخ  دهع  هب  متـساوخ  نم  تسا . هدش  هتـسب  امـش  نم و  نیب  هک  تسا  ینامیپ  هب  لمع  مریذپب ،

. مدرگزاب متکرح  ّلحم  هب  ات  دیراذگب  دازآ  ارم  دیاهتشادرب ، تسد 
ینامیپ هب  لمع  درک ، يرادـساپ  نآ  زا  راتفر  رد  مه  نخـس و  رد  مه  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  هک  یقالخا ، ياهشزرا  زا  یکی  نیاربانب ،

: تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  یضعب  رد  هک  ییاج  ات  ددنبیم ، یهورگ  ای  درف  اب  ناملسم  ناسنا  هک  دوب 
. درادن نید  تسین ، دوخ  نامیپ  دهع و  دنبیاپ  هک  سک  ره  َهل ؛» َنیِد  َُهل ال  َدْهَع  نَم ال  »

. تفرگ هدیدان  ار  نآ  دوشیمن  دراد و  دوجو  مالسا  نید  رد  دهع ، هب  يافو  هک  دوشیم  مولعم 
نب هَّللا  دیبع  هب  دروآرد ، لرتنک  تحت  ار  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  ناوراک  تسناوتن  یحایر  دـیزی  نب  ّرح  هک  دوب  ینامز  راب ، نیمود 

هیلعماما اجنیا  رد  دـندمآ . دورف  هضیب »  » مان هب  یهاگلزنم  رد  رکـشل ، ود  ره  هلـصاف  نیا  رد  درک . فیلکت  بسک  وا  زا  تشون و  همان  داـیز 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  ار  یتیاور  مدرم ، نآ  تیاده  فده  اب  هفیظو  بسح  رب  مالسلا 

مالعا ینامیپ  هب  لمع  ار  دوخ  ندـمآ  نایاپ ، رد  تخادرپ و  دـیزی  هیما و  ینب  تموکح  ینید  ّدـض  راتفر  نایب  هب  هاـگنآ  دومرف ، لـقن  هلآو 
: تسا هتشاد  دوجو  هفوک  مدرم  دوخ و  نیب  هک  درک 

انأف مکدـشر ، اوبیـصت  مکتعیبب  یلع  متممتأ  نإف  ینولذـخت ، الو  ینومّلـست  مّکنأ ال  مکتعیبب  مکلـسر  یلع  تمدـقو  مکبتک  ینتتأ  دـقو  »...
مکدـهع متـضقنو  اولعفت  مل  نإو  ةوسا ، یف  مکلو  مکیلهأ  عم  یلهأو  مکـسفنأ  عم  یـسفن  هَّللا . لوـسر  تنب  ۀـمطاف  نباو  یلع  نب  نیـسحلا 
مکّظحف مکب ، ّرتغا  نم  رورغملاـف  ملـسم ، یّمع  نباو  یخأو  یبأـب  اـهومتلعف  دـقل  رکنب ، مکل  یه  اـم  يرمعلف  مکقاـنعأ ، نم  یتعیب  متعلخو 

هدیسر نم  تسد  هب  امش  زا  هک  ییاههمان  توعد  39 ؛) «) مکنع هَّللا  ینغیسو  هسفنیلع  ثکنی  اّمنإف  ثکن  نمو  متعیض ، مکبیـصنو  متأطخأ 
اهنت نمشد  ربارب  رد  ارم  هک  دیاهتـسب  نامیپ  هدرک و  تعیب  نم  اب  امـش  هک  دوب  نیا  دناهدمآ ، نم  دزن  هب  امـش  يوس  زا  هک  ییاهکیپ  مایپ  و 

تـسد دوخ  یناسنا  شزرا  تداعـس و  هب  دیـشاب ، رادافو  یقاب و  دوخ  نامیپ  نیا  رب  رگا  کنیا  دـیرادن . رب  نم  يراـی  زا  تسد  دـیراذگن و 
نادـنزرف و هتخیمآ و  مهرد  ناناملـسم  امـش  اب  نم  دوجو  هک  متـسه  یلع  دـنزرف  ربماـیپ و  رتخد  همطاـف  دـنزرف  نیـسح  نم  اریز  دـیاهتفای ؛
دینک و يوریپ  نم  زا  دیاب  امش  هک  تسین ) ییادج  ناناملسم  نم و  نایم  رد  . ) دنتـسه نم  دوخ  هداوناخ  نادنزرف و  مکح  رد  امـش  هداوناخ 

هقباسیب امـش  لمع  نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  دـیدنامن ، یقاب  دوخ  تعیب  رب  دـیدرک و  ینکـشنامیپ  نم  اب  رگا  و  دـیهد . رارق  دوخ  يوگلا  ارم 
ینکـشنامیپ بیرف و  رد  زا  ناـنآ  اـب  دـیدرک و  راـتفر  نینچ  نیا  زین  ملـسم  میومع  رـسپ  مردارب و  مردـپ و  اـب  هک  درادـن  یگزاـت  تسین و 

هب رد  هک  دیتسه  ینامدرم  امش  دوش . نئمطم  امش  نامیپ  هب  دنک و  دامتعا  امش  نخـس  هب  هک  تسا  هدروخ  لوگ  یـسک  نآ  سپ  دیدمآرد .
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نایز هب  دنک ، ینکشنامیپ  سک  ره  و  دیاهداد . تسد  زا  ناگیار  هب  ار  دوخ  مهس  هدومیپ و  اطخ  هار  دوخ ، یمالـسا  بیـصن  ندروآ  تسد 
. درک دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ارم  ادخ  دش و  دهاوخ  مامت  وا  دوخ 

: دراد دوجو  بلطم  دنچ  دش ، رکذ  ثحب  دروم  عوضوم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا  هک  یترابع  ود  نیا  رد 
. تسا هفیظو  ماجنا  تّجح و  مامتا  نم  يوس  زا  نخس  داریا  فلا )

. دروآ نیمزرس  نیا  هب  ار  نم  امش ، يوس  زا  زاین  راهظا  تعیب و  ب )
( دنامن یقاب  يرذع  هکنیا  يارب   ) دوخ یفّرعم  ج )

. متسه وگلا  امش  يارب  نم  د )
. ماهدمآ رطخ  لابقتسا  هب  امش  اب  مقاثیم  دهع و  هب  لمع  رطاخ  هب  ه )

. تسین روآبّجعت  نم  يارب  امش  ینکشنامیپ  و )
. دیاهدرکن كرد  ار  دوخ  ساسح  تیعقوم  قارع  مدرم  امش  ز )

. دنکیم دراو  ررض  دوخ  هب  سک  ره  زا  لبق  نکشنامیپ  ح )
زا یقالخا ، ياهشزرا  هب  لمع  رد  ار  ناشیا  دـیاب  ام  ةوسأ » یف  مکلو  : » دومرف نانخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب ،

. میهد رارق  دوخ  يوگلا  قشمرس و  دهع ، هب  يافو  هلمج 
هیلعنیـسح ماما  اب  تاناجهلا » بیذـع   » ماـن هب  ياهقطنم  رد  دـندمآیم ، هفوک  زا  هک  یئاـط  يدـع  نب  حاـمرط  یتسرپرـس  هب  یهورگ  زین  و 

اب هفوک  لیابق  نارـس  ناگرزب و  دـنتفگ : خـساپ  رد  ناـنآ  دیـسرپ . هفوک  مدرم  هراـبرد  ناـنآ  زا  مالـسلا  هیلعماـما  دـندرک . تاـقالم  مالـسلا 
ربخ هاگنآ  امـش . رب  ناشیاهریـشمش  تسامـش و  اب  ناشیاهلد  رگید ، دارفا  اما  دـناهدیورگ ؛ يو  هب  دایز  نبا  يوس  زا  نیگنـس ، ياههوشر 

ار هیآ  نیا  ربخ ، نیا  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلعماما  دنداد . ترضح  هب  ار  هفوک  مدرم  هب  ماما  ناسرهمان  يوادیص ، رِهْسُم  نب  سیق  تداهش 
(40 «) ًالیِْدبَت اُولََّدب  امَو  ُرِظَْتنی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : »... دندرک توالت 

نیا رانک  رد  هفوک ، زا  جورخ  ماگنه  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  ماـما  هب  یئاـط  يدـع  نب  حاـمرط  وگ  تفگ و  نیا  همادا  رد 
یلع نب  نیـسح  اب  هلباقم  يارب  مدرم  نیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، ار  عامتجا  نیا  هزیگنا  نوچ  دـناهدرک . عامتجا  هک  مدـید  ار  يدایز  هورگ  رهش 
یّتح متسین  نئمطم  نم  اریز  درگرب ؛ وس  نیا  زا  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنوشیم . هدامآ  وا  اب  گنج  مالسلا و  امهیلع 
یفاک وت  تسکـش  رد  دـننک ، تکرـش  وت  اب  گنج  رد  مدـید ، نم  هک  یهورگ  نیا  رگا  و  دباتـشب ، امـش  يراـی  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کـی 

هیلع ماما  هب  سپـس  دوشیم . هدوزفا  نانآ  یگنج  تاحیلـست  یناسنا و  يورین  رب  درذـگیم ، هک  تعاـس  ره  زور و  ره  هک  یلاـح  رد  تسا ،
دنلب ییاههوک  هنماد  رد  یط »  » ام هلیبق  تنوکس  هقطنم  هک  ءابحا »  » يوس هب  امش ، باکر  رد  زین  نم  امش و  هک : درک  داهنـشیپ  نینچ  مالـسلا 

. دنکیمن ادیپ  تسد  هقطنم  نآ  هب  سک  چیه  هک  مینک  تکرح  تسا ،
؛ مهدب تبثم  خساپ  امش  داهنشیپ  هب  مناوتیمن  نم  هک  دندومرف  ینانخس  دندرک و  اعد  ار  وا  ریخ ، تین  نتشاد  يارب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 

: منک لمع  نآ  هب  دیاب  هک  ماهتسب  یقاثیم  دهع و  هفوک  مدرم  اب  نوچ 
دهع و هفوک  مدرم  ام و  نیب  انامه  هبقاع » یف  رومألا  مهبو  انب  فرصتت  یتح  فارـصنالا  یلع  ردقن  انـسلو  ًاقاثیمو  ًادهع  موقلا  نیبو  اننیب  ّنإ  »

. دماجنایم اجک  هب  راک  تبقاع  مینیبب  ات  تسین ، ام  يارب  تشگرب  ناکما  نامیپ  نیا  رثا  رد  هدش و  هتسب  ینامیپ 
وا ددرگزاب . مالـسلا  هیلعماما  يرای  يارب  دوز  دورب و  شلها  دزن  هریم »  » مان هب  یّلحم  يوس  هب  تساوخ  هزاجا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  حاـمرط 
رد دینـش و  ار  مالـسلا  هیلعماما  تداهـش  ربخ  دیـسر ، مالـسلا  هیلعماما  اب  شایلبق  تاقالم  ّلحم  هب  یتقو  یلو  تشگرب ، تعرـس  اب  هچرگا 

. تشگزاب شلها  يوس  هب  هجیتن 
دهع و هب  لمع  هفیظو  مهد ، همادا  مهار  هب  اهرطخ  همه  اب  هک  هدرک  راداو  ارم  هچنآ  : » دیامرفیم تحارص  اب  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلعماما 
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ندوب وگلا  نیاربانب ، دـماجنایم .» اجک  هب  راک  تبقاع  منیبب  ات  مرادرب  ماهفیظو  زا  تسد  نم  هک  درادـن  ناکما  تسا و  هفوک  مدرم  اب  مقاثیم 
. دوشیم نشور  یبوخ  هب  یقالخا ، ياهشزرا  هب  لمع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

گنج رد  ندوبن  مدق  شیپ   – 3

دیبع قارع ، ریما  روتسد  ات  دندوب  تکرح  رد  نانچمه  رگیدکی  کیدزن  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ناوراک  یحایر و  دیزی  نب  ّرح  نایرکـشل 
وا دندش . ور  هب  ور  وردنت  یبسا  رب  راوس  حّلسم و  يدرم  اب  اجنیا  رد  دندیسر . اونین »  » نیمزرس هب  هلفاق  ود  دسرب . ّرح  هب  باطخ  دایز  نب  هَّللا 

: دوب نیا  همان  نتم  دوب . ّرح  هب  يو  همان  لماح  هک  دوبن  دایز  نبا  کیپ  زج  یسک 
ریگب و تخس  یلع  نب  نیـسح  هب  همان ، نیا  ندیـسر  اب  نصح ؛» ریغو  ءآم  ریغ  یلع  ءارعلاب  ّالإ  هلزنت  الو  یباتک  أرقت  نیح  نیـسحلاب  عجعج  »

. روآ شدورف  هعلقیب  فلع و  بآیب و  ینابایب  رد 
راذگب سپ  دومرف : مالسلا  هیلعماما  تخاس . هاگآ  شیوخ  تیرومأم  زا  ار  ترضح  نآ  دناوخ و  مالـسلا  هیلعماما  يارب  ار  همان  نتم  زین  ّرح 

دازآ يریگمیمـصت  رد  رگید  نم  مهدـب . امـش  هب  ار  هزاجا  نیا  مناوتیمن  تفگ : ّرح  مییآ . دورف  هیفـش  ای  تایرـضاغ  اونین و  ناـبایب  رد  اـم 
. تسا نم  بظاوم  دایز و  نبا  سوساج  ناسرهمان ، نیمه  اریز  متسین ؛

رس تشپ  رد  هک  يرایسب  دارفا  اب  گنج  زا  تسا  رتناسآ  مک ، هورگ  نیا  اب  گنج  تفگ : مالـسلا  هیلعماما  هب  نیق  نب  ریهز  ماگنه ، نیا  رد 
ربارب رد  تمواقم  بات  رگید  ام  تقو  نآ  دنسرب و  نانآ  ینابیتشپ  هب  يرایـسب  نایرکـشل  هک  دیـشک  دهاوخن  لوط  مسق ! ادخ  هب  تسا . نانآ 

. تشاد میهاوخن  ار  نانآ 
: دومرف نینچ  نیق  نب  ریهز  داهنشیپ  هب  خساپ  رد  ماما 

؛» لاتقب مهأدبأ  تنک  ام  »
. دوب مهاوخن  گنج  هدننک  زاغآ  زگره  نم 

مدرم و نتفرگ  دـهاش  زا  سپ  دعـس  نب  رمع  اروشاع  زور  حبـص  دـنام . یقاب  دوخ  میمـصت  نیا  رب  اروشاع  زور  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لها دوخ و  زا  عافد  زج  ياهراچ  زین  مالـسلا  هیلعماما  درک و  زاغآ  ار  گنج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ياههمیخ  يوس  هب  يزادـناریت 

، دشیدنیب يزوریپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوبن ، مدقشیپ  هاگچیه  گنج  رد  زین  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  تشادن . شیوخ  تیب 
. درکیم رکف  یناسنا  یقالخا و  لوصا  تیاعر  هب 

مهیلعتراهط تمصع و  تیب  لها  دوشیم و  هتخانش  اهیناماسبان  اهیگراوآ و  اهتحارج ، اهلتق ، همه  یلصا  لماع  گنج ، هدننک  زاغآ 
یقالخا ياهشزرا  يوس  هب  گنج ، ياج  هب  ار  نانآ  مدرم ، تیادـه  داـشرا و  اـب  دنتـساوخیم  نآرق  دنمـشزرا  نییآ  زا  يوریپ  هب  مالـسلا 

. دنوش نومنهر 

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 4

( تیصعم زا  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  : ) ربص  - 4

زا ربص  تبیـصم و  رب  ربص  تاعاط ، رد  ربص  هدش : میـسقت  مسق  هس  هب  ربص  تایاور  رد  تسا ، ربص  مالـسا  رد  یقالخا  ياهشزرا  زا  یکی 
. تیصعم

لماع نیا  دـنکیم . تمواقم  ، نآ ربارب  رد  وا  دـناشکیم و  ییوس  هب  ار  ناسنا  یلماـع  ییوگ  هک  دـنکیم  یعادـت  ار  اـنعم  نیا  ربص ، موهفم 
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. تسا فلتخم  زین  ینورد  لماع  و  ینوریب ، ای  دشاب  ینورد  تسا  نکمم 
رارق ربص  ناونع  تحت  یظاـحل  هب  اـهنآ  همه  یّتح  اـی  یقـالخا و  ياـهراتفر  رتشیب  تفگ : ناوتیم  ربص  هژاو  هدرتـسگ  دربراـک  هب  هّجوت  اـب 

(41 .) دنریگیم
يارب تسا . هدش  ریبعت  تاعاط » ربص   » هب نآ  زا  هک  تسا  زاین  تماقتـسا  ربص و  هب  یعرـش ، فیاظو  ماجنا  يارب  تایاور ، ساسا  رب  نیاربانب 

ربص نیا  دشاب . قیمع  رادهشیر و  ناسنا  رد  تیونعم  هک  دش  دهاوخ  یلمع  یتروص  رد  نیا  تسا . زاین  يرادـیاپ  ربص و  هب  زین  ندرکن  هانگ 
لوصا رد  یثیدح  تسا . هدش  هدیمان  تبیصم » رب  ربص   » راوگان ياهدمآ  شیپ  رد  ندرک  تمواقم  و  تسا . هتفرگ  ناونع  تیصعم » زا  ربص  »

(42 .) دنکیم نایب  ار  هدش  دای  میسقت  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  زا  یفاک 
نآ نانخـس  رد  هک  درکیم  شرافـس  ربص  هب  ار  شتیب  لها  باحـصا و  يددـعتم  دراوم  رد  اروشاـع ، هثداـح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

: مینکیم هدهاشم  ار  ربص  عون  هس  ره  ترضح ،

تاعاط رد  ربص 

امش و ندش  هتشک  هب  دنوادخ  43 ؛) ...«) مارکلا ینب  ای  ًاربص  لاتقلاو ... ربصلاب  مکیلعف  مویلا ، اذـه  یف  یلتقو  مکلتق  یف  نذأ  یلاـعت  هَّللا  ّنإ  »
هب ییابیکـش  ربص و  ناگدازگرزب ! دـیگنجب . نمـشد  اـب  هتفرگ و  شیپ  رد  ییابیکـش  هک  تسا  امـش  رب  تسا و  هداد  نذا  زور  نیا  رد  نم 

. دیهد جرخ 
، تسا سدقم  عرش  ياهروتـسد  نیرتیـساسا  زا  یکی  داهج  هک  اجنآ  زا  تسا ، هدش  شرافـس  یهلا  نیمارف  زا  تعاطا  رد  ربص  هب  اجنیا  رد 

. دنکیم شرافس  یهلا  مکح  نیا  هب  لمع  هب  ار  دوخ  باحصا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

تبیصم رب  ربص 

توعد ربص  هب  نانآ  رب  هدـش  دراو  ياهتبیـصم  هوبنا  ربارب  رد  ار  شیوخ  لـها  دوخ ، یگدـنز  رخآ  تاـظحل  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 
: دومرفیم

ّما يا  رهاوخ ! يا  ( 44 «) ًارجه نلقتالو  ًاهجو  نسمختالو  ًابیج  یلع  ققـشتالف  تلتق  اذإ  نرظنأ  بابر ! ای  ۀـمطاف ! ای  موثلکّمأ ! ای  هاـتخأ ! اـی  »
نخـس دیـشارخن و  ار  دوخ  تروص  دـییاشگن و  نم  رطاخ  هب  ار  دوخ  نابیرگ  سپ  مدـش ، هتـشک  هک  ینامز  باـبر ! يا  همطاـف ! يا  موثلک !

. دییوگن یطوبرمان 
: دومرفیم شرافس  اهيراوگان  اهتبیصم و  ربارب  رد  ربص  هب  زین  دوخ  مود  عادو  رد  مالسلا  هیلعماما 

رما 45 ؛) «) مکردق نم  صقنی  ام  مکتنسلأب  اولوقت  الف  وکشت ، الف  ۀمارکلاو  معنلا  عاونأب  ۀیلبلا  هذه  نع  مکضّوعیو  لاقو : ربصلاب ... مهرمأو  »
سپ دینکن . تیاکش  سپ  دهدیم ، ضوع  يراوگرزبو  اهتمعن  ماسقا  هب  تبیـصم ، نیا  زا  ار  امـش  ادخ  دومرف : و  ربص ... هب  ار  ناشیا  درک 

. دهاکیم ناتشزرا  زا  هک  دییوگن  ار  يزیچ  ناتنابز  اب 
: دیامرفیم نایب  ربص  هرابرد  ار  بلطم  هس  مالسلا  هیلعماما  عادو ، نیا  رد 

ربص هب  ندرک  رما  فلا )
. دهدیم شاداپ  يراوگرزب  تمعن و  اب  اهتبیصم ، اهيراوشد و  رب  ربص  ربارب  رد  دنوادخ  ب )

. دش دهاوخ  ناسنا  ندش  شزرامک  بجوم  نتفگ ، ادخ  ياضر  فالخرب  ینخس  اهتبیصم  رد  ج )
هب رما  تسا . هدش  شرافس  ادخ  هار  رد  داهج  هلمج  زا  تاعاط  نداد  ماجنا  يارب  تماقتـسا  ربص و  هب  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  رد 

داهج نمـشد  همه  نآ  ربارب  رد  تعاجـش ، اب  زین  ترـضح  هک  تسا  نیا  مهم  دـش . نایب  دروم  ود  رد  اهتبیـصم  اهیتخـس و  ربارب  رد  ربص 
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یندب اب  هک  ینامز  رخآ ، تاظحل  رد  درک . يراج  زین  نابز  هب  ار  تیعقاو  نیا  دوب و  ادخ  رازگرکش  دومن و  ربص  تبیـصم  همه  نآ  رب  درک ،
: درکیم مالعا  دوجو  همه  اب  ار  دوخ  لّمحت  زاین و  زار و  ادخ  اب  دوب ، هداتفا  البرک  نیمز  يور  هب  دولآنوخ  حورجم و 

نم ال ثایغ  ای  کمکح  یلع  ًاربص  كریغ ، دوبعم  الو  كاوس  ّبر  یل  ام  نیثیغتـسملا ، ثایغ  ای  كاوس  هلإ  ّبر ال  ای  کئآضق  یلع  ًاربص  »
يراگدرورپ نم  يارب  ناهاوخ . دایرف  سردایرف  يا  تسین  ییادخ  وت  زج  هک  راگدرورپ ! يا  وت ، ياضق  رب  منکیم  ربص  46 ؛) ...«) هل ثایغ 

... يرادن یسردایرف  هک  یسردایرف  يا  وت ، مکح  رب  منکیم  ربص  تسین . وت  زا  ریغ  يدوبعم  وت و  زج 

( هانگ  ) تیصعم زا  ربص 

؛ تسا هدومرف  شیوخ  تیب  لها  باحـصا و  هب  باطخ  ار  ربص  یلبق  مسق  ود  مالـسلا  هیلعماما  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  هجوت ، روخرد  هتکن 
يارب نمـشد و  هب  باـطخ  هک  دراد  دوـجو  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  مـالک  رد  زین  هاـنگ  زا  ربـص  ینعی  موـس ، مسق  اـما 

حبص رد  دوخ ، لوا  هبطخ  زاغآ  رد  مالسلا  هیلعماما  تسا . هدش  نایب  دنهد ، ماجنا  دندوب  هتفرگ  میمصت  هک  یگرزب  هانگ  زا  نانآ  نتشادزاب 
: درمرف اسر  يادص  اب  اروشاع  زور 

نخس مدرم ! يا  47 ؛) ...«) مکیلع یمدقم  نم  مکیلإ  رذتعأ  یّتح  یلع و  مکل  ّقح  وه  امب  مظعأ  یّتح  اولجعت  الو  یلوق  اوعمتسا  ساّنلا  اهیأ  »
ار دوخ  ندمآ  ّتلع  هکنیا  ات  هظعوم ،) تیادـه و   ) نم رب  تسا  امـش  ّقح  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  منک  هظعوم  ات  دـینکن  هلجع  دیونـشب و  ارم 

. منک نایب  امش  يارب 
، نیاربانب تسا . اوربصا »  » يانعم هب  اولجعت » ال   » موهفم ظاحل  زا  یلو  دـناهدربن ، راک  هب  ار  ربص  حالطـصا  مالـسلا  هیلعماما  تراـبع ، نیا  رد 

. دروخیم مشچ  هب  زین  اروشاع  زور  بش و  عیاقو  رد  هدش ، دای  تیاور  رد  هک  ار  ربص  مسق  هس  ره 

ناتسود اب  يرادافو   - 5

، هتـشاد یتسود  هقباس  وا  اب  هک  ار  يدرف  ناملـسم ، ناسنا  هک  تساـنعم  نیا  هب  ندوب  راداـفو  تسا . یقـالخا  ياـهشزرا  هلمج  زا  يراداـفو 
. دشاب هتفرگ  لکش  اهشزرا  ساسا  رب  یهلا و  بتکم  کی  دنیآرف  رد  یتسود ، نیا  رگا  هژیو  هب  دنکن . شومارف 

تداهـش ماگنه  هب  نانآ  رانک  رد  ًالومعم  تفاتـشیم و  شباحـصا  کمک  هب  دـشیم ، مزال  اجره  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
ریما هب  هک  دوـب  يراـفغ  رذوـبا  هب  قـّلعتم  نوـج -  ماـن  هب  هرهچ  هایـس  یمـالغ  مالـسلا ، هیلعماـما  باحـصا  ناـیم  رد  ًـالثم  دـشیم ؛ رـضاح 
البرک هب  هکنیا  ات  دوب ، مالسلا -  هیلعنیسح  ماما  تمدخ  رد  ماجنارس  هدش و  هدرپس  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  دعب  مالسلا و  هیلعنینمؤملا 

. دمآ
هنادازآ هک  مهدیم  هزاجا  وت  هب  نم  ياهدوب . ام  اب  تیفاع  روظنم  هب  ياهدیشک و  تمحز  ام  هناخ  رد  يرمع  وت  دومرف : يو  هب  ترـضح  نآ 

. يورب
رد دوجوم  ياهتمعن  زا  یـشوخ ، نارود  رد  درک : ضرع  تخادنا و  مالـسلا  هیلعماما  ياهاپ  تشپ  ار  دوخ  دینـش ، ار  نخـس  نیا  یتقو  وا 

تسود اّما  مرادن ، یبسن  بسح و  هایـس و  مگنر  مورب !؟ مراذگب و  اهنت  ار  امـش  تخـس ، تیعـضو  نیا  رد  نونکا  مدربیم . هرهب  امـش  هناخ 
موشیمن ادج  مسق ! ادخ  هب  هن  ددرگ . دیفـس  مگنر  دوش و  فیرـش  نم  بسن  بسح و  مریگب و  یتشهب  شوخ و  يوب  ات  مشاب  امـش  اب  مراد 

. داد هزاجا  وا  هب  ترضح  ددرگ . طولخم  امش  نوخ  اب  هایس  نوخ  نیا  ات 
: درک شیاعد  دش و  رضاح  وا  رس  يالاب  مالسلا  هیلعماما  دیسر . تداهش  هب  رفن  نتشک 25  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  وا 

ار شیوب  نادرگ و  دیفـس  ار  شتروص  ایادـخ ! 48 ؛) «) دّـمحم لآ  نیبو  هنیب  فّرعو  راربـألا  عـم  هرـشحاو  هحیر  بیطو  ههجو  ضیب  ّمهّللا  »
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! هدب رارق  هدیدنسپ  ار  دّمحم : لآ  وا و  نیب  هطبار  نک و  روشحم  ناکین  اب  ار  وا  نادرگ و  عوبطم 
رارق فطل  دروم  ار  وا  هدرک و  ینادردق  تداهـش  زا  سپ  یّتح  ار  نینچ  نیا  یمالغ  هک  تسا  رادهشیر  قیمع و  ياهزادـنا  هب  ماما  يرادافو 

. دهدیم
نآ اب  یتسود  هطبار  درک و  هبوت  نوچ  یلو  دـیآ ، دورف  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلعماما  هک  دـش  ثعاب  هکنآ  اب  زین  یحایر  دـیزی  نب  ّرح 
وا رس  مخز  ترضح ، دوخ  زین  تداهش  زا  سپ  دوشیم . توعد  ییاریذپ  يارب  دریگیم و  رارق  ناشیا  فطل  دروم  تخاس ، رارقرب  ترضح 

ناـنآ تروص  هب  تروص  دـشیم و  رـضاح  نیحورجم  رـس  يـالاب  مالـسلا  هیلعماـما  دراوـم ، یـضعب  رد  ددـنبیم . شیوـخ  لامتـسد  اـب  ار 
. درک زاورپ  توکلم  ملاع  هب  ناشحور  دندوب ، ماما  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  مّسبت و  اب  هک  ملسا »  » و حضاو »  » دننام تشاذگیم ؛

مه ناشنانمشد  هب  یتح  ناشیا  رازآ  دوب . نارگنسمه  ناتـسود و  هب  يادافو  یتسود و  رگد  هفطاع ، تبحم ، رهظم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
نآ هدرک و  نیهوت  اهراتفر  نیرتدـب  اب  ناشیا  هب  زیزع ، ماما  نآ  زا  ییاـبیز  يراوگرزب و  همه  نیا  ندـید  اـب  تسپ  نمـشد  یلو  دیـسریمن ،

. دناسر تداهش  هب  ار  ترضح 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  هریس  رد  اضر  ماقم  مود : لصف 

همدقم

ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤآزَج  ِۀـیِرَبلا *  ُریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
. دنملاع لها  نیرتهب  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هکنانآ  اهنت  49 ؛) «) ُهَّبَر یِـشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اْوَضَرَو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  یِـضَر 

دنمعنتم نادواج  دبا ، تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  ندـع  تشهب  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  ناشیا  شاداپ 
. دسرتب ادخ  زا  هک  تسا  یسک  صوصخم  تشهب ، نیا  دنتسه و  یضار  ادخ  زا  مه  نانآ  دونشخ و  نانآ  زا  ادخ  و 

ماقم نیا  دشاب . هتشاد  لماک  يدونـشخ  یهلا ، تارّدقم  ربارب  رد  دشیدنیب و  هفیظو  ماجنا  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  ناسنا ، يونعم  هبتر  نیرتالاب 
. تسا رتالاب  صالخا  زا  ینافرع ،

اضر ماقم  صالخا و  نیب  قرف 

رد هک  تسا  يدارفا  هب  طوبرم  اضر  ماقم  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  یکّرحم  هزیگنا و  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  ِصلُخم 
تـسا نکمم  تسا ، رامیب  هک  يدرف  تسا . صالخا  زا  رتالاب  ياهلحرم  نیا  دـنراد و  زین  يدونـشخ  تیاـضر و  ساـسحا  هناـصلخم ، لـمع 

دروخیم و ار  وراد  نیا  دوخ ، تمالـس  هب  نتفاـی  تسد  يارب  طـقف  راـمیب  نیا  دـنک . زیوجت  ار  ياهزمدـب  يوراد  وا  يدوبهب  يارب  کـشزپ 
. دنکیم هیـصوت  رامیب  هب  ار  یعیبط  يافـصم  لسع  ندروخ  کشزپ  یهاگ  یلو  دهدیم ؛ تسد  وا  هب  ماگنه  نیا  رد  مه  يراوگان  ساسحا 
دراد و لماک  تیاضر  نآ  زا  دوریم و  روتـسد  نیا  لابقتـسا  هب  دوجو  همه  اـب  یلو  دـشونیم ؛ ار  لـسع  تبرـش  دوخ ، ناـمرد  يارب  مه  وا 

. دنکیمن يراوشد  ساسحا  ياهّرذ 
: دیوگیم ثحب  دروم  هیآ  لیذ  دوخ ، ریسفت  رد  یبرع  نب  نیدلا  ییحم 

ماجنا زین  ار  حلاص  لامعا  همه  دنراد و  نامیا  هک  يدارفا  ( ... 50 «) اضرلا وه  يّذلا  تافصلا  لامک  ماقم  ۀیربلا ) ریخ   ) مهتاجرد یلعأو  »... 
. دنوشیم هیربلا  ریخ  ماقم  بحاص  دنهدیم ،

نامیا رایعم  نازیملا ، ریسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  هماّلع  تسین . اضر  ماقم  زج  هک  یماقم  تسا ، تافص  لامک  ماقم  نانآ  هجرد  نیرتالاب 
. تسا رواب  داقتعا و  نآ  رب  عرف  اضر  ماقم  هک  دنکیم  نایب  یهلا  تاریدقت  هب  ناشداقتعا  ار  دارفا 
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ینیسح مایق  هناگراهچ  لحارم  رد  يدونشخ 

: توغاط یفن  هلحرم   - 1

: دومرف هنیدم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. دنکیمن تعیب  دیزی  دننامه  یتوغاط  اب  نم  دننام  یسک  51 ؛) «) هلثم عیابی  یلثمو ال  »

. میدیمان توغاط » یفن   » ار هلحرم  نیا  مالسلا ، هیلع  ماما  هلمج  نیا  هب  هّجوت  اب 
نآ هب  ار  ادخ  دوشیم ، ترضح  نآ  مرح  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شّدج  اب  عادو  يارب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

ياـضر هک  یتهج  هب  ار  وا  دراد ، رارق  هار  يادـتبا  رد  زونه  تسا و  هدرک  زاـغآ  هک  یتـکرح  تضهن و  نیا  رد  هک  دـهدیم  مسق  ترـضح 
: دنک تیاده  تسا ، نآ  رد  شدوخ 

هب راوگرزب ! هوکشاب و  دنوادخ  يا  ( 52 «) یضر کل  وه  ام  اذه  يرمأ  نم  ترتخا  ام  هیف ، نمو  ربقلا  ّقحب  مارکإلاو ! لالجلا  اذ  ای  کلئسأ  »
. دشاب نآ  رد  وت  يدونشخ  هک  يروآ  شیپ  میارب  ار  هار  نآ  هک  مهاوخیم  وت  زا  ربق ، نیا  بحاص  ّقح  هب  ربق و  نیا  ّقح 

. دشیدنیب یهلا  تیاضر  هب  يرهاظ ، تیقفوم  زا  لبق  طیارش  نیرتساّسح  نیرتتخس و  رد  ناسنا  هک  تسا  لامک  هجرد  نیرتیلاع  نیا 
: دیازفایم شیوخ  ّمهم  فادها  نایب  زا  سپ  هنیدم ، رد  دوخ  فورعم  همانتیصو  نایاپ  رد  مالسلا  هیلعماما 

سکره سپ  نیمکاحلا ؛» ریخ  وهو  موقلا  نیبو  ینیب  هَّللا  یِـضقی  یّتح  ربصأ  اذه ، یَلَع  ّدر  نمو  ّقحلاب ، یلوأ  هَّللاف  ّقحلا  لوبقب  ینَِلبَق  نمف  »
شربارب رد  نم  هزرابم ، رد  دنک  تفلاخم  نم  اب  سکره  و  تقیقح ، نیا  هب  تسا  رتراوازـس  ادخ  سپ  تباث ، قح و  شریذـپ  هب  دریذـپب  ارم 

. تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  هک  دنک ، تواضق  وا  نم و  نیب  لاعتم  يادخ  هکنیا  ات  منکیم  تمواقم  ربص و 
، تسا هدراذگ  ماهدهع  رب  ادخ  هک  ياهفیظو  ماجنا  زا  رامشیب ، یهورگ  تفلاخم  ّتلع  هب  نم  هک  تسا  نیا  نایب ، نیا  رد  ترضح  دوصقم 

. مراد لماک  تیاضر  هزرابم  نیا  هجیتن  زا  ادخ  تساوخ  هب  مرادیمن و  رب  تسد 
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: تشون هرصب  مدرم  هب  ياهمان  رد  هّکم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. منکیم تیاده  یلاعت  هار  هب  ار  امش  دیهد ، شوگ  مراتفگ  هب  رگا  داشّرلا ؛» لیبس  یلإ  مکِدْهَأ  یلوق  اوعمست  نأ  »

. میدرک باختنا  ار  ناونع  نیا  ام  ماما ، دوخ  ریبعت  ربانب  دوب و  مالسلا  هیلعماما  مایپ  غالبا  هاگیاج  هّکم  نیاربانب ،
هک دش  بجوم  لماع  دنچ  دندنام . هّکم  رد  هام  راهچ  زا  شیب  دوخ ، تیب  لها  اب  دیسر و  هّکم  هب  نابعش  موس  زور  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 
هب طیارـش  نآ  رد  دنریگب  میمـصت  ناشیا  دندوب ، تکرح  رد  هّکم  يوس  هب  نایجاح  ياهناوراک  همه  هک  نامز ، نیرتساسح  رد  ترـضح 

. دننک تکرح  قارع  يوس 
. دوش جراخ  هکم  زا  مالسلا  هیلعماما  هک  دش  ثعاب  ملـسم  همان  ترـضح و  نآ  رورت  يارب  تموکح  هشقن  يزاسیثنخ  هبعک ، تمرح  ظفح 

رایـسب یخیرات و  هبطخ  دوب ، هداتـسیا  تیعمج  نایم  رد  هک  یلاـح  رد  دـنوش  عمج  اـت  درک  توعد  مدرم  زا  تکرح ، زا  شیپ  ترـضح  نآ 
: دومرف داریا  ار  دوخ  يابیز 

ینهلوأ امو  ةاتفلا ، دـیج  یلع  ةدالقلا  طخَم  مدآ  دـلُو  یلع  توملا  ّطُخ  هلوسر ، یلع  هَّللا  یّلـصو  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  الو  هَّللا  ءآش  امو  هَّلل  دـمحلا  »
ّنألمیف ءالبرکو  سیواونلا  نیب  ةالفلا  نالسع  اهعطقتت  یلاصوأب  ّینأک  هیقال  انأ  عرصم  یل  ریُخو  فسوی ، یلإ  بوقعی  قایتشا  یفالـسأ  یلإ 
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نل نیرباصلا ، روجأ  انیّفویو  هئآلب  یلع  ربصن  تیبلا  لهأ  اناضر  هَّللا  اضر  ملقلاب ، ّطُخ  موی  نع  صیحم  ًابغُـس ال  ۀـبرجأو  ًافوج  ًاـشارکأ  یّنم 
ًانّطُوم هتجهُم  ًالذاب  انیف  ناک  نمو  یلإ  هدعو  مهب  زجنیو  هنیع  مهب  ّرقت  سدقلا  ةریـضخ  یف  هل  ۀـعومجم  یه  لب  هتمحل  هَّللا  لوسر  نع  ّدُـشت 
نامه دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  تسا . لاعتم  يادـخ  يارب  ساپـس  53 ؛) «) هَّللا ءاش  نإ  ًاحبـصم  لحار  ّینإـف  اـنعم  لـحریلف  هسفن ، هَّللا  ءآـقل  یلع 

، هداـتفا مزـال  اـهناسنا  رب  گرم  شاهداتـسرف . رب  دـنوادخ  دورد  و  دـنوادخ ، هدارا  هب  رگم  تسین  اـمرفمکح  ییورین  چـیه  و  دوب ، دـهاوخ 
و فسوی ، رادید  هب  بوقعی  قایتشا  دننام  مراد  قایتشا  نانچ  نآ  مناکاین  رادید  هب  نم  و  تسا ، نارتخد  ندرگ  مزالم  هک  دنبندرگ  دننامه 

نایرکـشل  ) اهنابایب ناگدـنرد  هک  منیبیم  دوخ  مشچ  اب  ایوگ  و  دـمآ ، مهاوخ  دورف  اجنآ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نیعم  یهاـگلتق  نم  يارب 
ملق اب  هک  يدماشیپ  زا  دننکیم . ریس  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  هعطق و  هعطق  ارم  ياضعا  البرک  سیواون و  نایم  رد  ینیمزرـس  رد  هفوک )

میزرویم و تماقتـسا  ربص و  وا ، ناحتما  الب و  ربارب  رد  تسام . يدونـشخ  ادخ  يدونـشخ  تسین . يّرفم  هراچ و  تسا ، هدـش  هتـشون  اضق 
رد تشهب  رد  داتفا و  دهاوخن  ییادج  هاگچـیه  شنادـنزرف )  ) يو نت  ياههراپ  ربمایپ و  نایم  رد  داد . دـهاوخ  ام  هب  ار  ناگدـننک  ربص  رجا 

دهاوخ قّقحت  نانآ  تسد  هب  هَّللا ) تموکح  رارقتـسا   ) زین وا  هدـعو  دوشیم و  نشور  نانآ  رادـید  هب  ربماـیپ  مشچ  دوب و  دـنهاوخ  وا  راـنک 
هک دوش  رفـسمه  ام  اب  دنیبیم ، هدامآ  دوخ  راگدرورپ  ياقل  يارب  ار  دوخ  دنک و  ادف  ام  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  دهاوخیم  سک  ره  تفای .

. هَّللا ءاش  نا  درک  مهاوخ  تکرح  ناهاگحبص  نم 
هک دـیامرفیم  دـنراد ، ور  شیپ  رد  هک  ییاهیتخـس  همه  گرم و  يروآداـی  زا  سپ  اـبیز  رایـسب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دـیس 

ار یناسک  هاگنآ  میوریم و  نآ  لابقتسا  هب  مینکیم و  ربص  شیاهیتخس  همه  رب  تسا و  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ام  ياضر  ادخ ، تیاضر 
يارب ینافرع  ماقم  نیرتیلاع  نیا  دننک . تکرح  ناشیا  اب  هک  دنکیم  توعد  دننک ، ادها  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  هناصلخم  دنرضاح  هک 

. تسا هدروآ  اونین  يداو  هب  هناقشاع  اهالب ، همه  ربارب  رد  ار  شیوخ  هداوناخ  نامزرمه و  دوخ ، هک  تسا  ماما  کی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نخس  هرابرد  هاتوک  یحیضوت 

: هتخادرپ بلطم  دنچ  نایب  هب  دوخ ، فورعم  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
لاعتم  يادخ  يانث  دمح و  فلا )

. تسین یندش  ادج  ناسنا  زا  هک  یتیعقاو  تروص  هب  همه ، يارب  گرم  ندوب  رّدقم  ب )
ادخ هار  رد  تداهش  هب  قایتشا  ج )

. تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  هدنیآ  رد  هک  البرک  ثداوح  زا  ياهشوگ  نایب  د )
. دوشیم دراو  نید  ظفح  هار  رد  هک  ییاهیتخس  زا  يدونشخ  راهظا  ه )

دـش و میهاوخ  قحلم  وا  هب  تکرح  نیا  رد  ور ، نیا  زا  تسادـخ . نید  يایحا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  اب  وسمه  تضهن ، نیا  و )
. دوب میهاوخ  ناشیا  اب  یعمج  تروص  هب  تشهب  رد 

. دننک یناشف  ناج  یهارمه و  ناشیا  اب  تضهن ، رد  دنرضاح  هک  یناسک  زا  توعد  ز )
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: دومرف قارع  هب  هّکم  هار  نیب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
زوریپ هچ  میوش و  هتشک  هچ  ام ، يارب  هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  هب  مراد  ریخ  دیما  54 ؛) «) انرفظ مأ  انِلُتق  انب  هَّللا  دارأ  ام  ًاریخ  نوکی  نأ  وجرأل  »
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. میدرگ
يارب میظع  لوحت  کـی  زاغآرـس  هک  موس ، هلحرم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ددرگیم . عازتـنا  ترـضح  تراـبع  نیا  زا  راـظتنا ، ناونع 

. تفریم شیپ  هب  دوب ، اناضر » هَّللا  اضر   » هک دوخ ، راعش  اب  نانچمه  دوب ، تداهش  ای  يزوریپ 
هکم هب  ّجـح  ندروآ  اـج  هـب  يارب  مرداـم  هارمه  هـب  يرجه  لاـس 60  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  رعاـش  قدزرف  زا  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 

ار مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  هاگان  مدشیم ، کیدزن  هکم  هب  مرح  هدودحم  رد  متـشاد و  تسد  رد  ار  رتش  راهم  هک  نانچمه  متفریم .
. دوریم نوریب  هکم  زا  هحلسا  ریشمش و  اب  هک  مدید 

. تسا مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  رتش  راطق  نیا  مدیسرپ :
يا تیادف ، هب  مردام  ردـپ و  دزاس . اور  یهاوخیم  هچنآ  رد  ار  تیوزرآ  هتـساوخ و  دـنوادخ  مدرک : ضرع  هدـمآ ، ترـضح  نآ  دزن  سپ 

؟ يرادرب تسد  ّجح  ماجنا  زا  هک  هتشاداو  باتش  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف 
! دنگوس ادـخ  هب  متـسه ، برع  زا  يدرم  مدرک : ضرع  یتسیک ؟ وت  دومرف : نم  هب  سپـس  مدـشیم . راتفرگ  مدرکیمن ، باتـش  رگا  دومرف :

. دیسرپن نم  زا  نیا  زا  شیب 
یهاگآ درم  زا  مدرک : ضرع  دنتـسه .) هنوگچ  ام  يرای  رد  قارع  مدرم  . ) نک هاـگآ  يراد ، رـس  تشپ  رد  هک  یمدرم  زا  ارم  دومرف : سپس 

. مسانشیم ار  نانآ  بوخ  نم  يدیسرپ و 
دیآ دورف  نامسآ  زا  یهلا  ردق  و   ] اضق امش و  رب  ناشیاهریشمش  تسامش و  اب  قارع  مدرم  ياهلد  کیلع ؛» مهفایسأو  کعم  ساّنلا  بولق  »

. دروآ اج  هب  دهاوخ  ار  هچنآ  ادخ  و 
: دومرف ترضح 

نإو رکشلا ، ءآدأیلع  ناعتسملا  وهو  هئامعن  یلع  هَّلل  دمحنف  یـضرنو  ّبُحن  امب  ءاضقلا  لزن  نإ  نأش ، یف  وه  موی  ّلکو  رمألا ، هَّلل  َتقدص  »
يراک رد  زور  ره  تسادخ و  تسد  هب  راک  یتفگ ، تسار  55 ؛) «) هتریرـس يوقتلاو  هتین  قحلا  ناک  نم  دعبی  ملف  ءآجّرلا  نود  ءآضقلا  لاح 

رب ار  ادخ  سپ  دوب ) ام  هاوخلد  قبط  رب  و   ) میدونـشخ هچنآ  هب  میهاوخیم و  ام  هچنآ  هب  دـمآ  دورف  ادـخ ] تساوخ  و   ] اضق رگا  سپ  تسا ،
هک سک  نآ  دوخ ، هتـساوخ  زا  دوشن  رود  سپ  دشن ، ام  هاوخلد  هب  رگا  اطع و  ار  شايرازگرکـش  يورین  وا  مییوگ و  ساپـس  شیاهتمعن 

. دنک هشیپ  يراکزیهرپ  دشاب و  قح  شتین 
یسایس رظن  زا  مینکیم . لمع  دوخ  هفیظو  هب  میتسه و  یهلا  تیاضر  تساوخ و  عبات  ام  هک  دوشیم  هدافتسا  مالسلا  هیلعماما  نخس  نیا  زا 

اب درکن و  داـجیا  رییغت  ماـما  نخـس  هیحور و  رد  ياهّرذ  ربخ  نیا  یلو  داد ، ماـما  هب  ار  نکمم  ربخ  نیرتدـب  قدزرف  هک  مینیبیم  يرهاـظ ، و 
. دیوگیم نخس  قیمع  یصالخا  اب  زین  نونکا  تفگ ، نخس  هّکم  هنیدم و  رد  هک  یتبالص  نامه 

تداهش هلحرم   - 4

: دومرف البرک  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. دشاب ادخ  هار  رد  هک  یندش  هتشک  هب  نیرفآ  56 ؛) ....«) هَّللا لیبس  یف  لتقلاب  ًابحرم  »

ماما ار  ترابع  نیا  تسا . دوهـشم  نآ  زا  زین  لماک  تیاضر  دنکیم ، نایب  تداهـش  يارب  ار  ماما  لماک  یگدامآ  هک  نیا  زا  ریغ  هلمج ، نیا 
هدافتـسا ادـخ  هار  رد  تداهـش  زا  لماک  تیاضر  یبوخ  هب  و  دومرف ، ـالبرک  هب  دورو  يادـتبا  رد  یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح  تادـیدهت  ربارب  رد 

. دوشیم
شروی تشد  نیا  هب  هناّحلـسم  تسپ  ناراوخهریج  دـمآ . دورف  تاناکما  زا  رود  هب  یناـبایب  رد  ماـما  ناوراـک  تضهن ، هلحرم  نیمراـهچ  رد 
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اب ار  نمـشد  دادن و  تراسا  هب  نت  زگره  نانآ  ناج  حور و  یلو  دندمآرد ؛ نانآ  هرـصاحم  هب  هبناجهمه ، یتیمولظم  رد  ناینیـسح  دندروآ .
جوم صالخا  زا  زین  اجنیا  رد  شراوگرزب  باحصا  مالسلا و  هیلعماما  نخس  راتفر و  دیشک . ّتلذ  هب  شايرهاظ  یگدرتسگ  یگرزب و  همه 

. تسا هتخاس  قرغ  ار  نایدیزی  دنزیم و 
تداهـش هب  ماـما  هچره  دوشیم و  هدـید  ثداوـح  زا  لـماک  تیاـضر  ناـنآ ، راـتفر  مالـسلا و  مهیلع  شباحـصا  ماـما و  نانخـس  زا  هچرگا 

نآ رد  اضر »  » هملک ماما  نآ  زا  البرک  رد  هک  یترابع  ًارهاظ  یلو  دمزریم ، رتشیب  تعاجـش  اب  رتهتخورفا و  ياهرهچ  اب  دوشیم ، رتکیدزن 
ًامیلـست کـئاضقب ، ًاـضر  : » دوـشیم لـقن  رخآ  تاـظحل  رد  مالـسلا  هیلعماـما  زا  هک  یفورعم  تراـبع  دـشن . هظحـالم  دـشاب ، هتفر  راـک  هب 

ثاـیغ اـی  كاوـس  هلإ  ـال  ّبر  اـی  کـئاضق  یلع  ًاربـص  : » تـسا هنوـگنیا  لـتاقم ، رد  دوـجوم  تراـبع  هـکلب  تـسین ، تـسرد  كرمـأل »...
(57 «.) نیثیغتسملا

مالسلا هیلعنیسح  ماما  بتکم  زا  تّزع  سرد  موس : لصف 

همدقم

. تسا دنوادخ  ِنآ  زا  يدنلبرس  سپ  دهاوخیم ، يدنلبرس  سک  ره  58 ؛) ...«) ًاعیِمَج ُةَّزِعلا  ِِهَّللَف  َةَّزِعلا  ُدیِری  َناک  ْنَم  »
(. 59) مّرکملا فیرشلا ، زیزعلاو : ّلُّذلا ؛ فالخ  ّزِعلا :

باب زا  اـما  تسا ؛ تّزع  ياـنعم  هب  لـصا ، رد  تبالـص  ( 60 .) دوش بولغم  دروخب و  تسکـش  ناـسنا  دراذـگیمن  هک  تسا  یتلاـح  تّزع ،
. تسا هتفر  راک  هب  تیمح  تریغ و  یتخس ، تبوعص و  قلطم ، هبلغ  دوشیمن ، روهقم  هک  يرهاق  يانعم  هب  هعسوت ،

؟ تسیچ دارفا  هعماج و  رد  قالخا  ساسا  هیاپ و  هک  تسا  نیا  يروحم  تاعوضوم  زا  یکی  قالخا ، هفسلف  رد 
دزادرپیم و اهنآ  یـسررب  دـقن و  هب  دـنکیم و  لقن  هراب  نیا  رد  هیرظن  هد  هب  کـیدزن  قـالخا ، هفـسلف  باـتک  رد  هللا  همحريرهطم  دـیهش 

(61 .) دنکیم نایب  سفن » تّزع   » نارگید ریبعت  هب  و  سفن » تمارک   » ناشیا ریبعت  هب  ار  هراب  نیا  رد  مالسا  هیرظن  ماجنارس 
همه لاعتم ، دنوادخ  زا  ریغ  تسا . دنوادخ  ّصتخم  ریذپان ، تسکـش  دشاب و  بلاغ  ای  روهقم ، هن  دشاب و  رهاق  يزیچ  هکنیا  يانعم  هب  تّزع 

زا یمهـس  دـنک و  مّحرت  وا  هب  ادـخ  هکنآ  رگم  تسین ، کـلام  دـشاب ، نآ  رد  شعفن  هک  ار  يزیچ  تسا و  لـیلذ  ریقف و  دوخ  تاذ  رد  زیچ 
، دنک نایب  ار  ادخ  هب  تّزع  صاصتخا  دهاوخب  هک  تسین  نآ  ًاعیِمَج » ُةَّزِعلا  ِِهَّللَف  َةَّزِعلا  ُدیِری  َناک  ْنَم  : » دننام یتایآ  قایـس  دهدب . وا  هب  تّزع 

. دهاوخب یلاعت  يادخ  زا  دیاب  دهاوخیم ، تّزع  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هکلب 
هک یگدـنب ، هلیـسو  هب  رگم  دوشیمن  اطعا  یـسک  هب  ینعی  تسا ؛ ادـخ  زا  شاهمه  دـهاوخب ، تّزع  سکره  هک  تسا  نیا  هیآ  مایپ  هصالخ 

(62 .) حلاص لمع  نامیا و  نتشاد  اب  رگم  دیآیمن  تسد  هب  مه  نآ 
تلاصا و یتیبرت ، بتکم  یقالخا ، دـشر  رثا  رد  هک  تسا  یـسفن  نآ ، حلطـصم  يانعم  سفن ، هملک  هب  تّزع  هملک  ندـش  هفاضا  هب  هّجوت  اب 
سفن و تّزع  دـهد . ناشن  دوخ  زا  راتفر  رد  ای  نخـس  رد  ّتلذ  ياهّرذ  دوشن  رـضاح  هک  دـناسرب  ییاج  هب  ار  ناسنا  یگداوناخ ، يراوگرزب 

تمارک یگدازآ و  اب  هک  دـندرک  داریا  ار  یتانایب  اهراب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب . هتفرگ  ربرد  ار  اروشاـع  تضهن  رـسارس  يراوگرزب ،
. دوب هتخیمآ  سفن 

: درک میسقت  شخب  ود  هب  ناوتیم  ار  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  نانخس 
سفن تّزع  داجیا  لماوع  سفن 2 -  تّزع  راثآ   - 1

سفن تّزع  راثآ 
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دوخ زا  تّلذ  یفن   - 1

هک تساوخ  ترـضح  نآ  زا  ثعـشا  نب  سیق  دـندرک و  داریا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  ياهبطخ  نیتـسخن  زا  سپ  اروشاـع  زور  فلا )
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوشب ، دیزی  مکح  میلست 

مهاوخ زارد  نانآ  يوس  هب  ّتلذ  يور  زا  ار  متسد  هن  مسق ! ادخ  هب  هن ، 63 ؛) ...«) دیبعلا رارف  ّرفأ  الو  لیلذلا  ءاطعإ  يدیب  مهیطعأ  هَّللاو ال  «ال 
. منکیم رارف  ناگدنب  دننام  هن  درک و 

: دندرک مالعا  اروشاع  زور  رد  دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلعماما  ب )
دوـخ هب  ار  وا  هیما  ینب  هک   ) ردـپ یب  درم  نـیا  64 ؛) ...«) ّۀلذلا اّنم  تاهیه  ّۀلذلاو ، ۀّلـسلا  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دـق  یعّدـلا  نب  یعّدـلا  ّنإ  »

. میهد نت  ّتلذ  هب  ام  هک  تاهیه  يراوخ ؛ ریشمش و  نیب  تسا : هدرشف  ياپ  زیچ  ود  نایم  ارم  ردپیب ، نآ  دنزرف  و  دندرک ) قحلم 
رپ کیرات و  ياهبلق  رد  مالسلا  هیلعماما  ياههظعوم  حیاصن و  ندرکن  رثا  مشاهینب و  ماما و  باحـصا  تداهـش  زا  سپ  اروشاع  زور  ج )

دوجو هب  تسپ  مدرم  نآ  زا  یگرزب  هاگلتق  نایوار ، زا  یـضعب  ریبعت  هب  هدـش و  گنج  دراو  ترـضح  نآ  مدرم ، نآ  تواـسق  تواقـش و  زا 
: دندناوخیم اسر  يادص  اب  ار  زجر  نیا  یپ  رد  یپ  ترضح  هک  یلاح  رد  دندروآ ،

راعلا بوکُر  نم  یلوأ  ُلتقلا 
(65) راّنلالوخد نم  یلوأ  ُراعلاو 

. خزود شتآ و  هب  ندش  لخاد  زا  تسا  رتهب  ایند  يرهاظ  تسکش  گنن و  گنن -  رب  ندش  راوس  زا  تسا  رتهب  ندش  هتشک 
. تسا تّزع  جیاتن  زا  یکی  نیا  دنکیم و  رود  دوخ  زا  ار  ّتلذ  لمع  نخس و  رد  دوجو  مامت  اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

تّزع هیاس  رد  تداهش  ندش  ناسآ   - 2

دنتفای و تسد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناوراک  هب  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  یهدنامرف  هب  هفوک ، رکـشل  نالوارق  شیپ  هک  ینامز  فلا )
عطاق میمـصت  رگنایب  هک  ار  ریز  راعـشا  هدرک  فاکنتـسا  تّدـش  هب  ماما  دـنراداو ، دوخ  زا  تیعبت  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندرکیم  شـالت 

: دندناوخیم دوب ، ترضح 
یتفلایلع  ٌراع  توملاب  امو  یضمأس 

ًاملسم دهاجو  ًاّقح  يون  ام  اذإ 
. دشوکب هناصلخم  دشاب و  قح  وا  تین  رگا  تسین ، گنن  درمناوج  يارب  گرم  موریم و  نم 

هسفنب  نیحلاصلا  لاجرلا  یَساوو 
ًامرُجم فلاخو  ًاروبثم  قرافو 

. دنروخ هودنا  وا  گرم  زا  مدرم  دور ، نوریب  ناهج  زا  نوچ  دنیامن ، تاساوم  ناج  هب  راکوکین  نادرم  و 
َملُأمل  ُِّتم  نإو  مدنأمل  ُتشِع  نإف 

(66) امغرتو شیعت  نأ  ًّالُذ  کب  یفک 
. يدرگ راوخ  یشاب و  هدنز  هک  سب ، ار  وت  ّتلذ  نیا  دننکن ، تمالم  ارم  مریمب  رگا  متسین و  نامیشپ  مدنام  هدنز  رگا  سپ 

، نید زا  يرادساپ  هار  رد  ار  تداهش  نم  هک  دنکیم  نالعا  دنزیم ، جوم  نآ  رد  يراوگرزب  تّزعهک و  ترـضح  زا  يرگید  نانخـس  ب )
: زگره ار  نارگمتس  اب  یگدنز  یلو  مریذپیم ، زاب  شوغآ  اب  ار  نآ  هتسناد و  گرزب  یتداعس 
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اب یگدنز  منیبیمن و  تداعـس  زج  ار  ادـخ  هار  رد  گرم  نم  انامه  67 ؛) «) ًامرب ّالإ  نیملاظلا  عم  ةایحلاو  ةداعـسلا  ّالإ  توملا  يَرأ  ینإـف ال  »
. يراوخ زج  ار  نارگمتس 

يرایسب نانخس  بلاطم و  ناکم ، نیا  رد  دوب . مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ناوراک  اب  دیزی  نب  ّرح  رکـشل  یقالت  لحم  مَسُحوذ » ( » ج
هماقا ترـضح  نآ  تماما  هب  ار  رهظ  زاـمن  دـندش و  باریـس  ماـما  باحـصا  تسد  هب  ّرح  هنـشت  نایرکـشل  دـش و  لدـب  ّدر و  فرط  ود  نیب 
لقتنم دـهاوخیم ، هک  اج  ره  هب  دزاس و  دوخ  عیطم  ار  ترـضح  نآ  دـیدهت ، ای  شهاوخ  اب  هک  دوب  نیا  اجنیا  رد  ّرح  شـالت  همه  دـندرک .

. دنک
یکی دنزیم . جوم  دومرف ، داریا  ساسح  رایسب  نامز  رد  هفوک ، رکشل  ربارب  رد  ترضح  نآ  هک  ینانخـس  رد  تعاجـش  يدنلبرـس و  تّزع ،

: میروآیم ار  نانخس  نآ  زا 
ةدـلاخ ًةایح  اـّلإ  ّزعلا  لـیبس  یف  توملا  سیل  ّقحلا . ءاـیحإو  ّزِعلا  لـین  لـیبس  یلع  توملا  َنوهأ  اـم  توملا . فاـخی  نم  ُنأـش  ینأـش  سیل  »

ّنِإ توملا ، فاخأ  ُتسل  کّنظ  باخو  کمهـس  شاط  تاهیه  ینفّوخت ؟ توملابف  أ  هعم ، ةایح  يذلا ال  توملا  ّالإ  ّلُّذلا  عم  ةایحلا  تسیلو 
مکّنکلو هَّللا ، لیبس  یف  لتقلاب  ًابحرم  یلتق ؟ نم  رثکأ  یلع  نوردقت  له  توملا ، نم  ًافوخ  میضلا  لمحأ  نأ  نم  یلعَأل  یتّمِهو  رکبَأل  یسفن 

کبـس ردقچ  دـسرتب ، گرم  زا  هک  تسین  یـسک  تیعقوم  نم  تیعقوم  68 ؛) «) لتقلاب یلابأ  ًاذإف ال  یفرـشو  يدجم  مده  یلع  نوردـقت  ال 
ّتلذ اب  یگدنز  و  یگـشیمه ، یگدنز  رگم  تسین  تّزع  هار  رد  گرم  دشاب . قح  ندرک  هدنز  تّزع و  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  یگرم  تسا 

ناسرت گرم  زا  وت . نامگ  درک  اطخ  تفر و  اـطخ  هب  تریت  یناـسرتیم !؟ ارم  گرم  اـب  اـیآ  دـشابن . وا  اـب  یگدـنز  هک  یگرم  رگم  تسین 
راک نم  نتـشک  زا  شیب  ایآ  منک . لمحت  ار  متـس  گرم ، زا  سرت  ّتلع  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتدنلب  متّمه  رتعیرـس و  نم  سفن  انامه  متـسین .
نیا رد  سپ  دیرادن . ار  نم  فرـش  تّزع و  ندرک  دوبان  تردـق  یلو  ادـخ . هار  رد  ندـش  هتـشک  هب  نیرفآ  دـینکب ؟ دـیناوتیم  مه  يرگید 

. مرادن یک  اب  ندش  هتشک  زا  مه  نم  تروص ،
هک تسا  یحور  یگرزب  تّزع و  زا  یکاح  اهنآ  زا  کی  ره  هک  هدرک  هدافتسا  ار  بلطم  تفه  مک  تسد  ناوتیم  نانخـس ، نیا  رد  ّتقد  اب 

: دنزیم جوم  سّدقم  دوجو  نآ  رد 
. دوشیمن عمج  سرت  اب  تماما  ماقم  - 

. تسا ناسآ  رایسب  قح  تّزع و  هب  ندیسر  هار  رد  تداهش  شریذپ  - 
. تسین هنادواج  یگدنز  زج  تّزع  هار  رد  تداهش  - 

. دشابیمن ضحم  گرم  زج  ّتلذ  اب  یگدنز  - 
. دناسرت تداهش  گرم و  اب  دوشیمن  ار  تّزعاب  ناسنا  - 

. دنیاشگیم شوغآ  تداهش  ربارب  رد  دننکیم ، تکرح  قح  ندرک  هدنز  ریسم  رد  هک  یتّزع  اب  دارفا  - 
. درک لامیاپ  ار  وا  تّزع  ناوتیمن  زیزع  تداهش  اب  - 

سفن تّزع  داجیا  لماوع 

سفن تّزع  داجیا  لماوع 

داریا ياهبطخ  دشابن ، یقاب  نانآ  يارب  يرذع  هکنآ  يارب  دید ، گنج  يارب  مّمصم  ار  نمشد  یتقو  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
: تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  دومرف 
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تباط روجحو  نونمؤملاو  هلوسرو  کلذ  هَّللا  یبأی  ّۀلذلا ، اّنم  تاهیهو  ّهلذلاو ، ۀّلـسلا  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دق  یعّدلا  نب  یعّدلا  ّنإو  الأ  »
نیب ارم  هداد  رارق  رگمتـس  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  69 ؛) ...«) ماـئّللا راـظ  یلع  مارکلا  َعراـصم  رثُؤن  هیبأ ، سوفنو  هیمح  فونأو  ترهط  نوطبو 

ییاههناخ زین )  ) و میریذپب ، ار  ّتلذ  ام  هکنیا  زا  نانمؤم  شربمایپ و  دنوادخ و  دنراد  ابا  اریز  گنن ؛ تلذ و  ام  زا  داب  رود  و  ّتلذ . ریشمش و 
تّزعاب ناکاین  تریغ و  اب  نازارفارس  و  تسا ، كاپ  هک  ییاهمحر  و  تسا ، رود  هب  اهيدب  زا  هک 

: دیامرفیم نایب  تسا ، گنن  نیا  شریذپ  زا  عنام  هک  ار  یلماوع  همدقم ، نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلعماما 

« نونمؤملا هلوسرو و  کلذ  هَّللا  یبأی  : » يرادنید ای  مالسا   - 1

. دنتسه ناناملسم  همه  يدنلبرس  تّزع و  ناهاوخ  نانمؤم ، ربمایپ و  ادخ ، هک  تسا  نیا  دوصقم 
؛) 70 ...«) ًالِیبَس َنِینِمْؤُملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجی  َْنلَو  »... 

. تسا هدادن  رارق  ياهطلس  نانمؤم  رب  نارفاک  يارب  ادخ  زگره 
مارح عونمم و  دریذـپب ، ّتقوم  جاودزا  رد  رهوش ، ناونع  هب  ار  رفاـک  کـی  هطلـس  هظحل ، دـنچ  يارب  ناملـسم  نز  کـی  هکنیا  یتح  مالـسا 

(71 .) تسا هتسناد 
ادـیپ یمالـسا  هعماج  رب  ياهطلـس  دـیراذگن  زگره  هک  دومرف  نانآ  هرابرد  هکم  حـتف  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  ینادـناخ 

ّدـض نیگنن و  لامعا  همه  نآ  اب  نانآ  هب  يراکمه  تسد  دناوتیم  هنوگچ  مالـسلا  هیلعماما  نایفـس ».. یبأ  لآ  یلع  ۀمّرُحم  ۀفالخلا  : » دننک
؟ دهدب ینید 

؛» تباط روجحو  : » یگداوناخ تلاصا   - 2

بش و  هتفرگیم ، رارق  كاپ  یناماد  رد  یکدوک ، نیزاغآ  ياهلاس  رد  هک  یناسنا  ینعی  تسا ؛ دوخ  تیبرت  دشر و  ّلحم  هب  ترضح  هراشا 
سمل ار  اهنآ  دوجو  همه  اب  هدوب و  دهاش  هدرکیم ، شوارت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  زا  هک  ار  يونعم  ياهییابیز  همه  نآ  زور ، و 

. تسا هدرک  يرپس  مالسلا  امهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دننام  يردپ  روضح  رد  زین  ار  یناوج  یناوجون و  نارود  هدرک و 
هب نامـسآ  ناگتـشرف  میتسه و  تلاسر  توبن و  تیب  لها  ام  دومرف : مکح  نب  ناورم  هب  باطخ  هنیدـم ، زا  جورخ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلعماما 

... هتشگ زاغآ  ام  هناخ  زا  مالسا  دندرکیم و  دمآ  تفر و  ام  لزنم 

« ترهط نوطبو  : » كاپ لسن   - 3

. تسا محر  زا  هیانک  مکش ، يانعم  هب  نطب ، عمج  نوطب 
دوجو هب  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یکاپ  ناماد  دـشاب ، یناـسنا  یقـالخا و  ياـهشزرا  دـشر  داـجیا و  زاـسهنیمز  دـناوتیم  هک  ییاـهزیچ  زا 

ّتقد رـسمه  باـختنا  رد  نید ، ناـگرزب  مالـسلا و  مهیلعيدـه  همئا  ور ، نیا  زا  دـشونیم . ریـش  نآ  زا  هـک  تـسا  یکاـپ  هنیـس  دـیآیم و 
: مییوگیم ناشیا  هب  باطخ  مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  ترایز  رد  دناهتشاد . هّزنم  راوگرزب و  یناردام  زین  ام  ناماما  دندرکیم .

رون وـت  هک  مهدیم  یهاوـگ  72 ؛) «) اهـساجنأب ۀـیلهاجلا  کسّجنت  مل  ةرّهطملا  ماحرألاو  ۀـخماشلا  بالـصألا  یف  ًارون  َتنک  کـّنأ  دهـشأ  »
. دولاین دوخ  یگدولآ  هب  ار  وت  تیلهاج  رابغ  زگره  ناردام و  رّهطم  ماحرا  ناردپ و  كاپ  یلاع و  هدنزارف و  بالصا  رد  يدوب 
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همه فالخ  رب  دناوتیم  هنوگچ  هتفای ، لماکت  هنوگ  نیا  هدش و  هیذغت  رهاط  ياهنیـس  زا  هتفای و  ّدلوت  نمادکاپ  یلـسن  ردام و  زا  هک  یـسک 
؟ دهدب شزرایب  ناتفص  نود  هب  یتوافتیب  ای  يراکمه  تسد  هتشذگ ، ياههنیمز 

« ۀیمح فوُنُأو  : » فیرش نامدود   - 4

رظن هب  دوصقم  هب  رتکیدزن  هدش ، دای  همجرت  هدنیوگ ، تیعقوم  ثیدح و  ترابع  رد  دوجوم  نیارق  تغل و  دّدعتم  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
یگدـنز هعماج  رد  يدـنم  تریغ  تفارـش و  ياوگرزب ، يزارفارـس ، اب  يرمع  هک  ینامدرم  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  ًارهاظ  دـسریم .

؟ دننک شومارف  یّلک  هب  ار  دوخ  هتشذگ  لاح و  تیعقوم  تسا  نکمم  هنوگچ  دناهدرک ،
هک دراد  دوخ  رـس  تشپ  هداوناخ  کی  هک  تسا  یناشخرد  قباوس  نامه  سفن ، تّزع  هدنرادهگن  هدننک و  داجیا  لماوع  زا  یکی  نیاربانب ،

. درادیم هاگن  نداد  ّتلذ  هب  نت  زا  ار  وا  تیعضو  نیا 

« ۀیبأ سوفنو  : » ناکاین يریذپانتسکش  تّزع و   - 5

. میهد حیجرت  تّزعاب  گرم  رب  ار  تسپ  دارفا  نیا  زا  يرادربنامرف  ام  هک  دنرادن  لوبق  ام  ناکاین  تّزعاب و  ناگتشذگ  صاخشا و 
. سوفن هن  تسا ، سافنا  سَفَن  عمج  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، انعم  سَفَن  عمج  اجنیا  رد  ار  سوفن  یضعب 

(73 .) حاقّللا ِتبأ  اّهنأک  حقلت  ملف  َتبِرُض  یّتلا  لبإلا  نم  ۀیبألا  ۀیبأ :
یبلـس زیهرپ و  هبنج  رخآ  هلمج  رد  نیاربانب ، دـنوریمن . هانگ  راب  ریز  هک  دـیوگیم  نخـس  یناکاین  زا  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 

. دیامرفیم نایب  ار  بلطم 

؛» مائّللا راظ  یلع  مارکلا  عراصم  رثؤن  : » هجیتن  - 6

. نداد حیجرت  ندیزگرب و  رثؤن :
، تفرگ یتشک  دش و  ریگرد  یسک  اب  يدرف  یتقو  اریز  تسا ؛ هدمآ  زین  هاگباوخ  يانعم  هب  عرصم  ندرک . تفلاخم  ندش و  ریگرد  عراصم :

( هاگباوخ عرصم : . ) دناباوخیم ار  وا 
. ینابرهم راظ :

حیجرت نم  هک  دوشیم  عنام  هدـش ، دای  ياههنیمز  لماوع و  هک  دـنریگیم  هجیتن  هنوگنیا  لبق  بلاطم  زا  ترابع ، نیا  رد  مالـسلا  هیلعماما 
. تسپ دارفا  اب  یتسود  ینابرهم و  هب  ار  ناراوگرزب  اب  تفلاخم  مهدب 

سفن تّزع  درف ، ره  قالخا  روحم  ناـسنا و  رد  تاـکرب  تاریخ و  همه  أشنمرـس  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  یقـالخا  تاـیاور  رد  ّتقد  اـب 
ياراد راوـگرزب و  یناـسنا  یگداوناـخ ، یتـیبرت و  طـیحم  رد  دــشاب و  لداـعتم  تیــصخش  حور و  ياراد  ناـسنا  ینعی  سفن  تّزع  تـسا .

یقالخا ياهیتشز  رگید  تنایخ و  يدزد ، تفع ، فـالخ  روما  بکترم  یناـسنا  نینچ  دـشاب . هتفاـی  شرورپ  یتباـث  رادهشیر و  تیـصخش 
. دش دهاوخن 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  ماما  هراب  نیا  رد 
؛) 74 «) ۀیصعملاب اهنهی  مل  هسفن  هیلع  تمُرک  نم  »
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. دزاسیمن مهارف  ار  دوخ  حور  یتسپ  تابجوم  هانگ  باکترا  اب  تسا ، سفن  تمارک  يونعم و  تفارش  اب  سکره 
. دنتسین مارتحا  دروم  هعماج  رد  هتفرگن و  لکش  ملاس  یطیحم  رد  نانآ  تیصخش  هک  دنتسه  یناسک  دارفا ، نیا  ربارب  رد 

نینچمه دـناهتفرگ و  ینوـبز  یتـسپ و  سرد  ناـنآ  زا  دـناهتفای و  شرورپ  هیاـمورف  ناـیبرم  تـسدریز  نیدـلاو و  نـماد  رد  هـک  یناـکدوک 
یتسپ تراقح و  ریـسا  دـناهدمآ ، راب  تراقح  ساسحا  اب  زاغآ  زا  هتفرگ و  رارق  تناها  يرهمیب و  دروم  هداوناخ  طیحم  رد  هک  یناـکدوک 
شیپ رد  طاـطحنا  یگیاـمورف و  هار  هعماـج  رد  دـنزاسن ، فرطرب  ار  دوخ  ینورد  بیع  دـننکن و  ناـمرد  ار  دوـخ  رگا  ناـنیا  دنتـسه . حور 

(75 .) دننزیم تسد  نهوم  تسپ و  ياهراک  هب  هراومه  دنرادیمرب و  ماگ  قالخا  مراکم  یناسنا و  لیاضف  فالخرب  دنریگیم و 
: دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

زیمآنهو لامعا  یگیامورف و  هب  هتـسویپ  دوشیمن و  ادـج  تئاند  یتسپ و  زا  هیامورف  ناـسنا  76 ؛) «) تائانّدلا نع  ّکفنت  ۀـینّدلا ال  سفنلا  »
. دراد شیارگ 

ارف ار  دوخ  نازومآشناد  نازومآون و  نادـنزرف و  یتـیبرت  لوصا  دوـخ ، تسخن  دـیاب  نارداـم  ناردـپ و  هژیو  هب  هعماـج ، ناـّیبرم  نیارباـنب 
یسفن تّزع  دریگ . لکـش  ام  هعماج  رد  یـساسا  قیمع و  یلّوحت  ات  دنریگ ، راک  هب  ّتقد  هب  ار  اهنآ  دوخ ، راتفر  راتفگ و  رد  هاگنآ  دنریگ ،

یّتح هنیدم ) ات  هنیدم  زا   ) هزرابم لوط  رد  هک  دش  بجوم  تشاد ، دوجو  شتیب  لها  باحـصا و  مالـسلا ، هیلعءادهـشلا  دیـس  دوجو  رد  هک 
. دوشن هدینش  نانآ  زا  دسرب ، ماشم  هب  نآ  زا  ّتلذ  يوب  هک  هلمج  کی 

ینخس دندرک و  لّمحت  ار  اهتبیـصم  همه  يدنلبرـس  تّزع و  اب  دندوب ، راتفرگ  ماش  هفوک و  رد  نمـشد ، لاگنچ  رد  هک  یناکدوک  نانز و 
مالـسلا اهیلعبنیز  ترـضح  دندادیم ، اههّچب  تسد  هب  ییامرخ  نان و  مدرم  رگا  دنتخاسن . يراج  نابز  رب  دنک ، لاحـشوخ  ار  نمـشد  هک 

. دناهنسرگ تّدش  هب  نانآ  هک  تسنادیم  هک  نیا  اب  تخادنایم  رود  تفرگیم و  ناکدوک  تسد  زا  ار  نآ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  لّکوت  مراهچ : لصف 

همدقم

مینکن لّکوت  ادخ  رب  ام  ارچ  77 ؛) «) َنُولِّکَوَتُملا ِلَّکَوَتْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  انوُُمتیَذآ  ام  یَلَع  َّنَِربْصََنلَو  انَُلبُـس  انادَه  ْدَقَو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَن  ّالَأ  اَنل  امَو  »
رب تـسد  دوـخ  تلاـسر  زا  و   ) درک میهاوـخ  ربـص  امـش  ياـهرازآ  ربارب  رد  اـم  ًامّلـسم  هدرک و  يربـهر  تداعـس )  ) ياـههار هـب  ار  اـم  هـک 

. دننک لّکوت  ادخ  رب  طقف  دیاب  ناگدننک  لّکوت  و  میرادیمن )
دوخ ناسنا ، هک  تسا  یماگنه  اهراک  رد  عفادـم  لیکو  باـختنا  تسا . لـیکو  باـختنا  ياـنعم  هب  و  تلاـکو »  » هداـم زا  لـصا  رد  لّـکوت » »

. دربیم شیپ  هب  ار  راک  وا  کمک  اب  دنکیم و  هدافتسا  يرگید  يورین  زا  نیاربانب  دشاب . هتشادن  ار  عافد  ییاناوت 
ار وا  درادـن ، ار  اهنآ  ماجنا  ییاناوت  هک  ییاج  یگدـنز ، روما  تالکـشم و  رد  ناـسنا  هک  درادـن  نیا  زج  یموهفم  ادـخ  هب  لّـکوت  نیارباـنب 

همشچرس دّحوم ، کی  هاگدید  زا  اریز  دنادب ؛ ادخ  ار  یلصا  ّرثؤم  زاب  دراد ، ار  راک  ماجنا  ییاناوت  هک  مه  اجنآ  رد  هکلب  دزاس ، دوخ  لیکو 
. تسوا اهورین  اهتردق و  همه 

رد نانیمطا  دامتعا و  يانعم  هب  ادـخ  رب  لّکوت  رگید : نایب  هب  تسادـخ . یلاـعفا  دـیحوت  میقتـسم  هرمث  لّـکوت  دـنیوگ : قـالخا  نادنمـشناد 
. تسوا هب  اهراک 

بابسا دوخ و  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دنک ، راکنا  ای  عطق  بابسا  هب  ای  دوخ  هب  ار  روما  تبـسن  ناسنا  هک  تسین  نیا  لکوت  يانعم  سپ 
ار لقتسم  ریغ  تیببس  لاح  نیع  رد  تسا و  ناحبـس  يادخ  زا  ًارـصحنم  تلاصا ، لالقتـسا و  هک  دشاب  دقتعم  هتـسنادن ، ریثأت  رد  لقتـسم  ار 

. دشاب لئاق  بابسا  ای  دوخ  يارب 
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لّکوت هفسلف 

: دناهدرک نایب  لّکوت  يارب  ار  مهم  رثا  ود  هدش ، دای  هیآ  لیذ  ریسافت  یخرب 
. دوشیم یگدنز  تخـس  ثداوح  تالکـشم و  ربارب  رد  تمواقم  شیازفا  ببـس  ییاناوت ، تردق و  ریذـپان  انف  عبنم  نآ  ادـخ ، رب  لّکوت  ( 1

ناناملسم هب  ار  ییاهن  هبرض  ات  دنتشگرب  رگید  راب  دربن ، نادیم  كرت  زا  سپ  نانمشد  دندروخ و  یتخـس  هبرـض  دُحا  گنج  رد  ناناملـسم 
لاعف ياهورین  رتشیب  هک  كانرطخ -  رایـسب  هظحل  نیا  رد  اهنت  هن  نامیااب ، دارفا  : » دیامرفیم نآرق  دیـسر . نانمؤم  شوگ  هب  ربخ  نیا  دننزب .
ندینش اب  نمـشد  دش و  هدوزفا  نانآ  يرادیاپ  رب  نامیا ، يورین  اب  ادخ و  رب  لّکوت  اب  هکلب  دندرکن ، تشحو  دندوب -  هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

(78 .) درک ینیشن  بقع  تعرس  هب  ناناملسم ، یگدامآ  ربخ 
(، اـم ثحب  دروم  هیآ   ) میهاربا هروس  هیآ 12  رد  تسا . هدـمآ  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  لّکوت ، هیاس  رد  يرادـیاپ  نیا  رگید  ياههنومن 

. تسا هدش  هتسناد  نمشد  تامدص  تالمح و  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  اب  مزالم  لّکوت 
فعـض تراقح و  ساسحا  تالکـشم ، یگرزب  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  لّـکوت  زا  روظنم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  عومجم  زا 

ببـس شخبورین و  نیرفآ ، دـیما  لّکوت ، بیترت ، نیا  هب  دـنادب و  حـتاف  زوریپ و  ار  دوخ  دـنوادخ ، نایاپیب  تردـق  لاـکتا  رب  هکلب  دـنکن ،
. تسا تمواقم  يرادیاپ و  شیازفا 

هدرب راک  هب  نانآ  دننام  نادهاجم و  هرابرد  هک  تشادـن  انعم  دوب ، نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  ندـیزخ و  ياهشوگ  هب  لّکوت ، موهفم  رگا 
اریز دنهابتـشا ؛ رد  تخـس  تسا ، راگزاسان  لّکوت  حور  اب  یعیبط  لماوع  بابـسا و  ملاع  هب  هّجوت  هک  دـنرادنپیم  نینچ  یناسک  رگا  دوش .

دنراد و وا  زا  دنراد ، هچ  ره  زین  یعیبط  لماوع  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا . كرـش  یعون  ادـخ ، هدارا  زا  یعیبط  لماوع  تارثا  ندرک  ادـج 
. دوب دهاوخن  راگزاس  لّکوت  حور  اب  نیا  مینادب ، ادخ  هدارا  ربارب  رد  لقتسم  یهاگتسد  ار  لماوع  رگا  يرآ ، دنیوا . نامرف  هدارا و  هب  همه 

سفن هب  داـمتعا  یگدازآ و  وا  هـب  دـهدیم و  تاـجن  تـسا ، یگدرب  تـّلذ و  همـشچرس  هـک  اهیگتـسباو ، زا  ار  یمدآ  ادـخ  رب  لّـکوت  ( 2
. دشخبیم

: دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما 
نطو اجنآ  دـنبایب ، ار  لّکوت  لحم  هک  یماگنه  دـنتکرح ، رد  تّزع  يزاینیب و  انطوأ ؛» لّکوتلا  عضومب  ارفظ  اذإف  نـالوجی  ّزعلاو  اـنغلا  ّنإ  »

. دننیزگیم
. تسا هدش  یفرعم  لکوت  تّزع ، يزاینیب و  یلصا  نطو  ثیدح  نیا  رد 

: تفگ تسیچ ؟ لّکوت  مدیسرپ : لیئربج  ادخ ، یحو  کیپ  زا  دومرف : هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  زا 
، هَّللا يوس  ٍدحأل  لمعی  مل  کلذک ، دـبعلا  ناک  اذإف  قلخلا  نم  سأیلا  لامعتـساو  عنمی  الو  یطعی  الو  عفنی  الو  ّرـضی  قولخملا ال  ّنأب  ملعلا  »

قوـلخم تسد  زا  مشچ  دراد و  عـنم  اـطع و  هن  دـناسریم و  عـفن  ناـیز و  هن  قوـلخم  هک  تیعقاو  نیا  هـب  یهاـگآ  79 ؛) «) لّکوتلا وه  اذـهف 
. تسا لکوت  تقیقح  نیا  تشادن ، دیما  وا  ریغ  هب  دشاب و  نینچ  ياهدنب  هک  یماگنه  نتشادرب .

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  ادخ  هب  لّکوت 

تاظحل ات  هنیدم  زا  تکرح  زاغآ  زا  ینعی  دـناهدرک ؛ لّکوت  ادـخ  هب  ناشنانخـس  رد  یفلتخم ، لحارم  دراوم و  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
. دندیسر تداهش  هب  وا  رب  لّکوت  ادخ و  اب  زاین  زار و  تاجانم و  نمض  رد  هک  رخآ ،

نآرق رد  لّکوت  تایآ  ادتبا  فده  نیا  هب  یبایتسد  يارب  مینک . نایب  نشور  يراتخاس  اب  ار  ترضح  نآ  نانخس  ات  میشوکیم  اجنیا  رد  ام 
: دراد ربرد  هدیاف  ود  راک  نیا  مینکیم . میظنت  ساسا  نآ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  میهدیم و  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  ار 
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. دوش زکرمتم  رتهب  نهذ  رد  بلاطم  هک  دوشیم  بجوم  هکنیا  مود  دش و  دهاوخ  رتناسآ  ترضح  نآ  تانایب  حیضوت  هکنیا  لّوا 

نآرق رد  لّکوت 

هراشا

ار تایآ  نآ  زا  کـی  ره  ناوت  یم همیرک  تاـیآ  نآ  رد  ّتقد  اـب  یلو  دـشاب ، یم ددـعتم  لّـکوت  هب  طوبرم  تاـیآ  فیرـش  نآرق  رد  هچرگا 
. داد رارق  ریز  هناگ  جنپ تاعوضوم  زا  یکی  ناونع  تحت 

: زا دنترابع  ثحب  دروم  تاعوضوم 

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت   - 1

نم 80 ؛) «) ُبِینُأ ِهَیلِإَو  ُْتلَّکََوت  ِهیَلَع  ِهَّللِاب ، ّالِإ  یقِیفَْوت  امَو  ُْتعَطَتْـسا  اَم  َحالْـصِإلا  اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  امَو  »...
مهاوخیمن و مراد ، ییاـناوت  هک  اـجنآ  اـت  حالـصازج  نم  موش ، بکترم  مدوخ  مرادیمزاـب ، نآ  زا  ار  امـش  هک  يزیچ  مهاوـخیمن  زگره 

. مدرگیمزاب وا  يوس  هب  منکیم و  لّکوت  وا  رب  تسین ، ادخ  هب  زج  نم  قیفوت 
يارب لیلد ، نیمه  هب  مهاوخیم و  قیفوت  ادخ  زا  اهنت  حالـصا  فده  هب  ندیـسر  يارب  دیامرفیم : شموق  هب  مالـسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح 

منکیم شالت  وا  يرای  رب  هیکت  اب  تالکشم ، ّلح  يارب  منکیم . هیکت  وا  رب  اهنت  گرزب ، فده  نیا  هب  ندیسر  دوخ و  تلاسر  نداد  ماجنا 
. مدرگیم زاب  وا  هب  هار ، نیا  ياهيراوشد  لّمحت  يارب  و 

همه روـما  ریبدـت  تسرپرـس  لـیکو و  ادـخ  هک  تسا  نآ  بلطم ، نـیا  همزـال  هـک  تـسا  هدروآ  هـیآ  نـیا  هراـبرد  نازیملا  ریـسفت  بحاـص 
رهاق طیحم و  هک  تسوا  اریز  دنیوا ؛ هب  بوسنم  تساهنآ ، نیب  هک  یطباور  قّقحت  ناشدوخ و  قّقحت  رد  تادوجوم  همهو  تسا  تادوجوم 

. تسادخ نذا  هب  دنراد ، رگیدکی  اب  ءایشا  هک  ياهطبار  ره  تساهنآ و  رب 
وا يوس  هب  تشگزاب  هبانا و  راگدرورپ و  رب  لّکوت  اب  ار  روبزم  تقیقح  هک  تسا  مزال  تسا ، هاگآ  دوخ  راگدرورپ  ماقم  هب  هک  ياهدـنب  رب 

ِهیَلَع دیوگیم ...« : نآ  لابند  هب  تسادـخ و  تسد  هب  وا  قیفوت  هک  دوشیم  روآدای  مالـسلا  هیلعبیعـش  ترـضح  ور ، نیا  زا  دـنک . مّسجم 
(81 «.) ُبِینُأ ِهَیلِإَو  ُْتلَّکََوت 
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نوچ هک  یناسک  نامه  82 ؛) «) ُلیِکَْولا َمِْعنَو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  اُولاقَو  ًانامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَـق  َساّنلا  َّنِإ  ُساّنلا  ُمَُهل  َلاـق  َنیِذَّلَا  »
رب راک ) نیا  یلددب ، سرت و  ياج  هب  ، ) دیسرتب نانآ  زا  دناهدمآ ، درگ  امش  ربارب  رد  هّکم )  ناکرشم  نامدرم (  هک  دنتفگ  ناشیا  هب  یـضعب 

. تسا يزاس  راکوکین  هچ  تسا و  سب  ار  ام  دنوادخ ، دنتفگ : دوزفا و  ناشنامیا 
زا يرایسب  هدروخ ، تسکش  دربن  نیا  رد  تسخن  ناناملسم  هک  ینامز  ینعی  تسا ؛ دُحا  گنج  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تشذگ ، هک  هنوگنامه 

خیرات رد  دنکیم . فیـصوت  ار  نانآ  هیحور  هیآ  نیا  دندش . هدامآ  گنج  يارب  هرابود  ادخ  رب  لّکوت  اب  یلو  دندش ، یمخز  ای  دیهـش  نانآ 
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: زا دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  اهیتخس  نیرتدب  دحا ، گنج  رد  هدمآ  شیپ  تیعقوم  مالسا ، ردص 
. هزمح دننام  مالسا  هاپس  نارادرس  زا  یضعب  هلمج  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بوخ  هباحص  زا  رفن  داتفه  تداهش  فلا )

. دندوب یماظن  رظن  زا  مهم  ياهّرد  زا  تظافح  رومأم  هک  يرفن  هاجنپ  زا  رفن  لهچ  مک  تسد  ینامرفان  ب )
. تسکش یپ  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  لاوما  نتفر  تراغ  هب  ج )

. مالسا نازابرس  زا  يرایسب  ندش  حورجم  د )
. دوب هدمآ  دوجو  هب  ناناملسم  يارب  ردب  گنج  یپ  رد  هک  یتّزع  رادتقا و  ندش  رادهشدخ  ه )

رب لّکوت  اب  ار  دوخ  یلبق  راتفر  هک  ّتلع  نیا  هب  دـنکیم ، دای  یکین  هب  نانآ  زا  نآرق  رگید ، ياهیتخـس  هدـش و  دای  تالکـشم  هب  هّجوت  اب 
. داد يرارف  ار  نانآ  نمشد ، لد  رد  سرت  داجیا  اب  زین  لاعتم  دنوادخ  لباقم ، رد  دندرک . ناربج  ادخ 
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ار اهراک  نیا  نم  دیوگب : مامت  تیعطاق  اب  دـیابن  نآرق  گنهرف  هاگدـید  زا  دـهد ، ماجنا  هدـنیآ  رد  دـهاوخیم  ناسنا  هک  ییاهراک  هرابرد 
رد دنک . شالت  تیّدج  اب  هدرک و  مزج  ار  دوخ  مزع  هَّللا » ءاش  نإ   » نتفگ ادخ و  رب  لّکوت  اب  هک  تسا  هدـش  شرافـس  هکلب  مهدیم ، ماجنا 

. درک دهاوخ  يرای  ار  وا  مه  ادخ  هک  تسا  تروص  نیا 
لها ادـخ  هک  نک ، لّـکوت  دـنوادخ  رب  يدرک ، مزج  ار  تمزع  نوـچ  و  83 ؛) «) َنِیلِّکَوَـتُملا ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَف  َْتمَزَع  اذِإَـف  »... 

. دراد تسود  ار  لّکوت 
: تسا هدرک  نایب  زین  يرگید  ناونع  تحت  ار  هدنیآ  روما  رد  وا  رب  لّکوت  موزل  دنوادخ 

؛) 84 «) ًادَشَر اَذه  ْنِم  َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنیِدْهی  ْنَأ  یسَع  ُْلقَو  َتیَسَن  اذإ  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  ُهَّللا  َءآشی  ْنَأ  ّالِإ  ًادَغ *  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءیَِـشل  ََّنلوُقَت  الَو  »
شومارف ار ] نتفگ  هَّللا  ءاش  نإ   ] نوچ دـهاوخب و  ادـخ  هک  نآ  رگم   [ وگب و  . ] متـسه نآ  هدـننک  ادرف  نم  هک  وگن  يراک  چـیه  رد  زگره  و 

باوص هب  نیا  زا  رتکـیدزن  یهار  هب  ارم  مراـگدرورپ  هک  دـشاب  وـگب : نک و  داـی  ار  تراـگدرورپ  يدروآ ) داـی  هب  هک  یماـگنه   ) يدرک
. دنک تیاده 

رد ادخ  نتـسناد  ّرثؤم  عقاو  رد  هدـنیآ و  روما  رد  وا  رب  لّکوت  موزل  نامه  تسا ، هدومرف  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  هکیـشرافس 
زا ناوارف  تبثم  راثآ  ادـخ  هب  یعقاو  لّکوت  تسا و  ناسنا  دوجو  رد  دـیحوت  ذوفن  هناشن  داقتعا ، رواب و  يور  زا  هَّللاءاش » نإ   » نتفگ اهراک ،

ادـخ رب  ندرکن  لّـکوت  هک  دوـشیم  هدافتـسا  َتیِـسَن » اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذاَو   » هیآ زا  هکنیا  هّجوـت  روـخرد  هتکن  دراد . یحور  ریغ  یحور و  رظن 
. تسوا دای  یشومارف  ندیزرو و  تلفغ  یعون 
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ناطیش زا  اهنت  اوجن  85 ؛) «) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ّالِإ  ًائیَـش  ْمِهِّرآِضب  َسَیلَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحِیل  ِناطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  »
رب اهنت  دیاب  نانمؤم  نیاربانب  ادخ . نامرف  هب  زج  دناسرب ، يررـض  نانآ  هب  دناوتیمن  یلو  دنوش ؛ نیگمغ  نانمؤم  نآ ، اب  دـهاوخیم  تسا و 

. دننک لّکوت  ادخ 
هب ياهدـننک  تحاران  ياههراشا  دوخ ، ياهمشچ  اـب  هاـگ  دـنتفگیم و  نخـس  یـشوگ  رد  ناـشدوخ  ناـیم  رد  ناـقفانم ، دوهی و  زا  یعمج 

داهج هب  هک  ام  نازیزع  ناگتـسب و  زا  هدننک  تحاران  ياهربخ  دیاش  دنتفگ : دندید ، ار  هرظنم  نیا  نانمؤم  هک  یماگنه  دـندرکیم . نانمؤم 
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، دـندرک رارکت  ار  راک  نیا  هک  یماگنه  دـش . نانمؤم  هودـنا  مغ و  ثعاب  رما ، نیمه  دـنیوگیم . نخـس  نآ  زا  هدیـسر و  نانآ  هب  دـناهتفر ،
اب ناناملـسم  ربارب  رد  سک  چـیه  هک  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندرب . تیاکـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ناـنمؤم 

(86 .) دش لزان  هیآ  نیا  هاگنآ  دندرکیم . رارکت  ار  دوخ  راک  هدرکن ، یهجوت  نانآ  اما  دنکن . اوجن  يرگید 
، نانمؤم ندرزآ  يارب  ار  نانآ  راتفر  تسخن  رافک ، ناقفانم و  زا  دـنترابع  هک  دراد  هراشا  وا  ناوریپ  ناطیـش و  ياههشقن  هب  ثحب  دروم  هیآ 

نانآ دیدنب ، راک  هب  ار  یهلا  ياهروتـسد  رگا  هک  دـینادب  یلو  تسا ، یناطیـش  نانیا  راک  هک  دـنکیم  نایب  هدومرف و  هیبشت  ناطیـش  لمع  هب 
. ریشمش یگدنرب  شتآ و  ندنازوس  یّتح  تسا ، ادخ  نامرف  هب  یتسه ، ناهج  رد  يرما  ره  ریثأت  اریز  دننزب ؛ مالـسا  هب  ياهبرـض  دنناوتیمن 

. دنسرتن وا  زج  يزیچ  چیه  زا  دننک و  لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  نیاربانب 
دـنوش و زوریپ  تالکـشم  نیا  همه  رب  دـنناوتیم  یبوخ  هب  ادـخ  رب  دامتعا  لّکوت و  حور  اب  ناـنآ  ینعی  َنُونِمْؤُملا ؛» ِلَّکَوَتْیلَف  ِهَّللا  یَلَعَو  »... 

. دنبوکب مهرد  ار  نانآ  ياههئطوت  دننک و  بآ  رب  شقن  ار  ناطیش  ناوریپ  ياههشقن 
روما مامز  نوچ  ادخ . نذا  هب  رگم  دناسرب ، يدنزگ  امش  هب  دناوتیمن  اههئطوت  نیا  هک  تخاس  نئمطم  مرگلد و  ار  نانمؤم  هفیرش ، هیآ  نیا 

. دینک لّکوت  ادخ  رب  سپ  تسا . ادخ  تسد  هب  همه 
: دنکیم حیرصت  رگید  ییاج  رد  لاعتم  دنوادخ 

. تسا یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  87 ؛) ...«) ُُهبْسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتی  نَمَو  »... 
. دنکیم لّکوت  رب  راداو  ار  نانآ  دنوادخ  هدعو ، نیا  اب  و 
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یَلَع ُُهناْطلُـس  امَّنِإ  َنُولَّکَوَتی *  ْمِهِّبَر  یلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  ِمیِجَّرلا *  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَـف  » 
، يرآ ربب . هانپ  دنوادخ  هب  هدش ، هدنار  ناطیش  ّرـش )  ) زا یناوخب ، نآرق  یتساوخ  نوچ  سپ  88 ؛)  «) َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتی  َنیِذَّلا 

شرادتـسود هک  تسا  یناسک  رب  طقف  وا  هطلـس  درادـن . یّطلـست  دـناهدرک ، لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  رب  وا 
. دنزرویم كرش  دنوادخ  هب  هک  یناسک  دنتسه و 

یتقو هک  تسا  هراب  نیا  رد  لوا  هیآ  هک  تسا  نشور  میدرک . لقن  ار  هیآ  هس  ره  شدعب ، لبق و  تایآ  اب  هیآ 99  نایم  یگتسباو  هب  هّجوت  اب 
«. میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعأ  : » دییوگب دیربب و  هانپ  ادخ  هب  هدش  هدنار  ناطیش  زا  دینک ، توالت  ار  نآرق  دیراد  میمصت 

یلبق هیآ  رد  هک  تسا  يرما  لـیلعت  ماـقم  رد  َنوـُلَّکَوَتی ،» ْمِهِّبَر  یلَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُـس  َُهل  َسَیل  ُهَّنِإ  : » دـیامرفیم هک  مود  هـیآ  اـما 
یناسک اهنت  اریز  دیربب ؛ هانپ  ادخ  هب  ناطیـش  ّرـش  زا  دیناوخیم ، نآرق  یتقو  هک  دوشیم  نیا  لوا  هیآ  ود  يانعم  دوب . هدمآ  هذاعتـسا  هرابرد 

. دنشاب هدرک  لّکوت  وا  رب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  دنتسه  نمیا  وا  ّرش  زا 
هب هذاعتسا ، موزل  لیلعت  رد  ناحبـس  يادخ  نوچ  تسا ؛ ادخ  رب  لّکوت  ادخ ، هب  ندرب  هانپ  هکنیا  لوا  دوشیم : هدافتـسا  هتکن  ود  هیآ ، نیا  زا 
هک دنتیدوبع ، قدص  كالم  ود  لّکوت ، نامیا و  هکنیا  مود  تسا . هدرک  یفن  نالّکوتم  زا  ار  ناطیش  هطلس  هدروآ و  ار  لّکوت  هذاعتسا  ياج 

. تسا غورد  ود  نآ  نتشادن  اب  تیدوبع  ياعّدا 
دـهد و دوخ  ریغ  تسد  هب  ار  دوخ  روما  رد  فّرـصت  مامز  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لّکوت  اریز  دزاسیم ؛ اـنعم  نیا  اـب  زین  یلقع  راـبتعا 

. تسا تیدوبع  راثآ  ّصخا  دوخ  نیا  دنادب و  دوخ  حالص  ار  نامه  داد ، ماجنا  دید و  حالص  وا  هچ  ره  هک  دوش ، وا  میلست 
یناسک رد  رصحنم  ناطیش  هطلس  هک  تسا  نیا  َنوُکِرْشُم ،» ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلاَو  ُهَنْوَّلَوَتی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  امَّنِإ  : » دیامرفیم هک  موس  هیآ  يانعم 

. دنزرویم كرش  ادخ  هب  هک  تسا  یناسک  رد  زین  دنک و  ریبدت  ار  ناشیا  روما  هاوخلد  هب  وا  ات  دنریگیم ، دوخ  یلو  ار  وا  هک  تسا 
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ار وا  ادخ  هک  ار  یسک  نتفرگ ) یلو   ) ّیلوت نیاربانب  تسا . نآ  ردص  رّـسفم  هیآ  لیذ  هکنیا  یکی  دوشیم : هتـسناد  تقیقح  ود  نایب ، نیا  زا 
هک یسک  تسین . ياهطساو  چیه  وا  تدابع  ناطیـش و  يّالوت  ادخ و  رب  ندرکن  لّکوت  نایم  هکنیا  مود  تسا . ادخ  هب  كرـش  هتـسنادن ، یلو 

(89 .) دوب دهاوخ  ناطیش  يایلوا  زا  دنکن ، لّکوت  ادخ  رب 
ناطیش هرطیـس  ذوفن و  تحت  ياهّرذ  دشاب و  هتـشاد  هناصلاخ  طابترا  ادخ  اب  دهاوخیم  هک  یـسک  مینکیم : هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم  زا 

ار دوخ  یـسک  یتقو  تسا  یعیبط  دـشاب . هتـشاد  هّجوت  ادـخ  هب  لّکوت  نامیا و  ینعی  تایآ ، نیا  رد  دـیکأت  دروم  لصا  ود  هب  دـیاب  دـشابن ،
شجنـس رایعم  كالم و  ود  لکوت ، نامیا و  نیاربانب  درک . دهاوخ  ظفح  ار  وا  دنوادخ  درک ، زین  شالت  درپس و  لاعتم  دـنوادخ  هب  تسبرد 

. دنتسه تیدوبع  رد  قدص 
رب نامیا  رب  نوزفا  هک  دوش  مرگرس  ادخ  اب  هناقشاع  ياهزاین  زار و  هب  دنک و  یط  ار  تبثم  هار  شیوخ  يونعم  روما  رد  دناوتیم  یسک  سپ 

. مینکیم هدهاشم  یبوخ  هب  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  نانخس  رد  ار  تیعقاو  نیا  ام  دشاب و  هتشاد  لماک  لّکوت  شیوخ  يادخ 

هدیسر و نایاپ  هب  ادخ  رب  لّکوت  اب  يدراوم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  لّکوت  هناگجنپ  نیوانع  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  قیبطت 
. تسا طبترم  دوخ  یلبق  ياوتحم  اب  نایاپ ، نیا  هک  تسا  مولعم 

هعماج حالصا  يارب  ادخ  رب  لّکوت 

ربرد ار  يرایسب  بلاطم  ندوب ، هاتوک  نیع  رد  هک  دنتشون  ياهمان  تیصو  هنیدم ، زا  جورخ  زا  شیپ  مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح 
: دنسیونیم ترضح  همان ، تیصو  نیا  نایاپ  رد  دراد .

تیقفوم و  مردارب ! يا  وـت ، هب  نم  تیـصو  تسا  نیا  90 ؛) «) بینأ هیلإو  تلّکوت  هیلع  هَّللاب ، ّالإ  یقیفوت  امو  یخأ ! ای  کیلإ  یتیـصو  هذـهو  »
. تسا وا  يوس  هب  متشگزاب  مراد و  هیکت  وا  رب  ادخ ، يرای  هب  رگم  تسین  نم 

یگدومخ رد  هنیدم ) هّکم و   ) زاجح نیمزرس  هک  دنکیم  زاغآ  ار  مایق  نیا  ینامز  تسا ، هدرک  تکرح  هّکم  يوس  هب  هنیدم  زا  هک  ياهلفاق 
، هلفاق نیا  يدوبان  زج  هدـش و  تیبرت  نایفـسوبا  نادـناخ  لاگنچ  رد  ماش  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  یچاشامت  تلاـح  دربیم و  رـس  هب  تلفغ  و 

يزاسدازآ يارب  یّتح  دنراد و  ینامثع  شیارگ  رتشیب  هرصب ، مدرم  دننام  ای  هک  قارع ، نیمزرس  مدرم  دنارورپیمن . رـس  رد  ار  يرگید  زیچ 
هرابود تاـیح  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هفوک ، دـننام  اـی  و  دـنک ، مازعا  اـجنآ  هب  ورین  هفوک  زا  دوشیم  راـچان  نینمؤملا  ریما  نآ ،

هیلعماما درادن ، دوجو  فده  نیا  هب  ندیسر  هنیمز  هک  دنسرب  هجیتن  نیا  هب  يزور  رگا  دنهاوخیم و  ماش  ربارب  رد  شیوخ  رادتقا  یسایس و 
. تشاذگ دنهاوخ  اهنت  ار  مالسلا 

، زاجح ماش ، ياهورین  دش ، نایب  هک  هنوگنامه  وس  کی  زا  دنادیم . مایق  هب  فّظوم  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتیعـضو ، نینچ  رد 
رد همه  تاغیلبت ، هیامرـس و  تردـق ، رگید  يوس  زا  و  دننمـشد ، ای  توافتیب و  یلیلد  هب  مادـک  ره  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  رگید  قارع و 

دـنکیم و زاغآ  ار  دوخ  راک  قشع ، نامیا و  زا  راشرـس  یبلق  اب  اما  یلاخ  تسد  اب  هفیظو ، ماجنا  يارب  ماما  ور ، نیا  زا  تسا . نمـشد  تسد 
. دنکیم تکرح  وا  زا  قیفوت  ياضاقت  ادخ و  رب  لّکوت  اب  اهنت  يرهاظ ، يّدام و  لماوع  زا  کی  چیه  رب  هیکت  نودب 

نیدالوپ تموکح  هلمج ، زا  دیدرگ . یناوارف  راثآ  أشنم  اما  دش ؛ بوکرـس  زین  رهاظ  رد  دیـشکن و  لوط  رت  شیب  هام  شـش  دودح  مایق  نیا 
نیمه راثآ  زا  همه  نیا  تخاس و  نکهشیر  ماجنارـس  لزلزتم و  دوب ، هدرک  يزیرهمانرب  دوخ  تیمکاح  لاس  اهدـص  يارب  هک  ار  ینایفـسوبا 

«. بینأ هیلإو  تلّکوت  هیلعو  هَّللاب ، ّالإ  یقیفوت  امو  : » دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هلمج 
خرس عیشت  بتکم  نادنمهقالع  همه  ياشگ  هار  دزاسیم و  باریس  ار  تیالو  ناگنشت  دنزیم و  جوم  ترابع  نیا  رد  ینیسح  بان  صالخا 
مّدـج تّما  حالـصا  زج  نم  فدـه  : » هدومرف هک  تسا  هدـمآ  یترابع  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیا  تسا : رکذ  هب  مزال  تسا . يولع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3422 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسین يرگید  زیچ 

اهیتخس رد  ادخ  رب  لّکوت 

، دوخ فده  هب  ندیـسر  يارب  وا  یحور . بابـسا  یعیبط و  بابـسا  دراد : زاین  بابـسا  هنوگ  ود  هب  يّدام ، یگدـنز  رد  تیقّفوم  يارب  ناسنا 
یتسـس دـننام  یحور ؛ لماوع  ندوبن  ایهم  زج  درادـن  دوخ  هار  رـس  رب  یعنام  رگید  درک ، ایهم  ار  نآ  یعیبط  بابـسا  لـلع و  هک  نیا  زا  سپ 

تردق و يایرد  هب  لّکوت  اّکتا و  یئرمان  ياهمیـس  اب  ار  دوخ  بلق  ناسنا  رگا  ینیبدب . تهافـس و  بضغ ، يدرخ ، یب  هودنا ، سرت ، هدارا ،
هب هدشن ، يرگید  لماع  چـیه  بولغم  هک  دوشیم  دـنمورین  نانچ  نآ  وا  یحور  تافـص  رگید  نینچمه  هدارا و  دـنک ، لصّتم  یهلا  تمظع 

. دباییم تسد  یعقاو  تداعس  یعطق و  تیقفوم 
دوجو تداع  قرخ  رظن  زا  زین  يرگید  راثآ  دیآیمرب ، ُُهبْسَح »... َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتی  ْنَمَو   » هفیرش هیآ  رهاظ  زا  هکنانچ  ادخ  رب  لّکوت  رد 

(91 .) دراد
هب لوا  هبطخ  زا  شیپ  اروشاع ، زور  رد  هک  تسا  یبلاطم  دـسریم ، رظن  هب  رتبساـنم  هراـب ، نیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  زا  هک  ینخس 

: درادیم نایب  ادخ  هاگشیپ  رد  اعد  تروص 
نم هاگهانپ  اهیتخس  همه  رد  وت ! ایادخ  ةدعو ؛» ۀقث  یب  لزن  رمأ  ّلک  یف  یل  تنأو  ةّدش  ّلک  یف  یئآجرو  برک  ّلک  یف  یتقث  تنأ  ّمهّللا  »

. یشابیم نم  دیما  دیادش  همه  رد  یتسه و 
هدیـشوپ و مزر  ساـبل  هدیـشک ، فـص  ناـشورخ  لیـس  دـننام  اـیوگ  درک ، هاـگن  تیعمج  هب  یتـقو  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  لـقن  نیا  رد 
. دوب هدمآرد  ادص  هب  حبـص  زاغآ  زا  زین  یگنج  روپیـش  لبط و  يادص  دـندوب . هدرک  هدامآ  هلمح  يارب  ار  دوخ  نینهآ  هدـنرب و  ياهحالس 
زا تسد  دشیم و  میلـست  تسیابیم  ناشورخ  لیـس  نیا  ربارب  رد  دودعم ، یتیعمج  مینک ، هاگن  ارجام  هب  میهاوخب  يّداع  تروص  هب  ام  رگا 

لماوع زا  دراذگیم و  ادخ  رایتخا  رد  ًالماک  ار  دوخ  ناشیا  هک  مینیبیم  مالـسلا  هیلعماما  ياعد  هب  هّجوت  اب  یلو  تشادیمرب ؛ دوخ  فدـه 
. دتسیایم هنادرمناوج  مواقم و  خیرات ، یگدرتسگ  هب  هدرتسگ ، قیمع و  یصالخا  نامیا و  اب  دنکیم و  دیما  عطق  یّلک  هب  يرهاظ 

« هقث  » هملک ود  اعد  نیا  رد  مالسلا  هیلعماما  تسه . نآ  موهفم  یلو  درادن ؛ دوجو  لّکوت »  » حالطـصا هدش ، دای  ترابع  رد  هک  تسا  ینتفگ 
: زا تسا  ترابع  هژاو  ود  نیا  يانعم  هک  دناهدرب  راک  هب  ار  برک »  » و
(92 .) تقشم هودنا و  برکلا : دوش . دامتعا  وا  رب  هک  نآ  قثو :)  ) ۀقثلا

(93 .) تسا هدمآ  تنحم  یتخس و  يدنت ، يانعم  هب  تغل  رد  زین  ةّدش ، هّدش ؛» ّلک  یف  یئآجرو  : » دیامرفیم ترضح  دعب ، هلمج  رد 
نودب ور ، نیا  زا  تسا . لاعتم  دنوادخ  اهنت  تامیالمان ، رد  مدیما  اهیتخـس و  رد  نم  لّکوت  دامتعا و  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعماما  نیاربانب 

. دندیشخب يدبا  یگدنز  ار  مالسا  هدرک و  تمواقم  دوجو  همه  اب  هظحل و  نیرخآ  ات  شباحصا  دوخ و  ّتلذ ، ياهّرذ  شریذپ 
نادرم تمایق  ات  دوشیم و  رتغورف  ُرپ  نآ  تاکرب  راثآ و  درذگیم ، هک  زور  ره  هک  داتفا  ّرثؤم  نانچ  ادخ ، هب  هناصلاخ  دامتعا  لّکوت و  نیا 

. دننکیم یگدنز  مالسلا  هیلعنیسح  هب  قشع  اب  دنبای و  تیاده  تکرح  نآ  زا  نامیااب ، هدازآ و  نانز  و 

هدنیآ ياهراک  رد  ادخ  رب  لّکوت 

هّجوت نودب  ار  شاهدـنیآ  ياهراک  اهيزیرهمانرب و  دـیابن  نامیااب  ناسنا  میداد ، حیـضوت  عوضوم  نیا  ینآرق  ثحب  رد  ًالبق  هک  هنوگنامه 
مه نیوکت و  هزوح  رد  مه  دریگیم ، دوخ  یلو  ار  ادخ  اهنت  هک  یـسک  دهاوخب . کمک  وا  زا  دیاب  هکلب  دنک ، میظنت  وا  رب  لّکوت  ادخ و  هب 
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بابـسا همه  زا  نیوکت ، هزوح  رد  دنادیم . دوخ  عجرم  ار  وا  هزوح ، ود  ره  رد  دنیبیم و  وا  هب  دنتـسم  ار  دوخ  ریبدت  رما  عیرـشت ، هزوح  رد 
ره تیببس  تسا و  ریذپان  تسکـش  هک  دنادیم  یببـس  هناگی  ار  ادخ  اریز  دنکیمن ؛ دامتعا  وا  زا  ریغ  ببـس  چیه  هب  هتـشگ ، عطقنم  يرهاظ 

مکح هب  دوشیم ، ور  هب  ور  نآ  اب  یگدـنز  رد  هک  يدادـیور  ره  رد  زین  عیرـشت  هزوح  رد  تسا . لّـکوت  ناـمه  نیا  تسا و  وا  زا  زین  یببس 
. دنکیم عوجر  ادخ 

: تسا هدمآ  هلمج  نیا  دومرف ، داریا  اروشاع  زور  حبص  رد  لوا ، هبطخ  زا  شیپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  ییاعد  همادا  رد 
. ییوت اهنت  دیآ ، شیپ  میارب  هک  يراک  ره  رد  منانیمطا  دامتعا و  و  هدعو ؛» ۀقث  یب  لزن  رمأ  ّلک  یف  یل  تنأو  »

. منادیم دوخ  راک  کمک  ار  وت  مراودیما و  وت  کمک  هب  اهنت  نم  هک : تسا  نیا  زا  هیانک  و  ( 94) هلیسو رازبا و  ینعی  هَدِع ،
رب لّکوت  دامتعا و  نیا  هک  تسا  بلاج  دنکیم . لّکوت  ادـخ  رب  دـیآ ، شیپ  ناشباحـصا  دوخ و  يارب  هک  ياهثداح  ره  رد  مالـسلا  هیلعماما 

یغیلبت يورین  نیرتهدـنبوک  هّچب ، نز و  يدادـعت  لـماش  ریـسا ، یهورگ  زا  هک  دزاـسیم  لوّـحتم  ار  عاـضوا  ناـنچ  هدـنیآ ، روـما  رد  ادـخ 
نوکر و نیا  هجیتن  دـنکیم . هنیدـم  هب  نانآ  رتدوز  هچره  ندـنادرگرب  فرـص  ار  دوخ  شالت  همه  راچان  هب  دـیزی  هک  ییاج  اـت  دزاـسیم ،
دهدیم و خر  راتخم  مایق  نیباّوت و  مایق  دننام  یپایپ ، ياهشروش  اهمایق و  هک  دهدیم  شرتسگ  ار  مایق  نیا  مایپ  نانچ  دـنوادخ ، هب  دامتعا 
دوشیم و دوب ، هدش  هدرپس  یشومارف  هب  جیردت  هب  هک  تداهش ، ّتنـس  يایحا  بجوم  نینچمه  دزاسیم . مهارف  ار  هیما  ینب  ضارقنا  هنیمز 

باب رد  لّوا  هبطخ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  نیاربانب  دشخبیم . ورین  دعتـسم  ياهتّما  هب  خیرات ، مطالت  رپ  رتسب  رد  زین  نونکامه 
. هدنیآ روما  رد  لّکوت  مود : اهیتخس . اب  هلباقم  لّوا : تسا : هدمآ  فده  ود  يارب  لّکوت 

نانمشد ربارب  رد  ادخ  رب  لّکوت 

: دومرف توالت  ار  دوه  هروس  هیآ 56  موق ) نآ  ندرک  نیرفن  زا  شیپ   ) مود هبطخ  نایاپ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
هک مراگدرورپ  دنوادخ ، رب  نم  95 ؛) «) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  ّالِإ  ٍۀَّبآد  ْنِم  امَو  ْمُکِّبَرَو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  »
رب نم  راگدرورپ  تسا . وا  یتسه  رب  مکاح  دـنوادخ )  ) وا هک  نآ  رگم  تسین  ياهدـبنج  چـیه  ماهدرک و  لّکوت  تسه ، زین  امـش  راگدرورپ 

. تسا تسار  هار 
حیـضوت هدرک و  لقن  نازیملا  ریـسفت  زا  ار  نآ  ریـسفت  زا  یلاـمجا  هفیرـش ، هیآ  نیا  توـالت  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  فدـه  ناـیب  يارب 

: میهدیم
ذخا . » دنتشادیمن رب  كرـش  زا  تسد  نانآ  دوب و  ریگرد  شموق  اب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعدوه  ترـضح  ناتـساد  همادا  رد  همیرک ، هیآ  نیا 

. دنراد شوج  بنج و  نیمز  رد  هک  تسا  تاناویح  فلتخم  ياههتسد  ّهباد » . » تسا تردق  تیاهن  ّطلست و  لامک  زا  هیانک  هیصانب »
هب ناتنایادخ  هکنیا  امـش و  نایادخ  زا  تئارب  راهظا  يارب  ینعی  ماهدرک ؛ هئارا  امـش  هب  ار  یلیلد  تیقفوم ، يارب  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

هدنبنج ره  امش و  نم و  رب  هطلس  ياراد  ادخ  اریز  ماهدرک ؛ لّکوت  تسا ، امش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  دننزیمن ، يررض  نم 
. دنکیم يرای  ار  شنید  يدوز  هب  سپ  تسا . ریذپانرییغت  وا  ّتنس  تسا و  رگید 

رب دوخ ، راک  رد  يو  هک  هدش  روآدای  هدروآ و  شنانخس  همادا  رد  ار  مّکبرو » ّیبر  هَّللا  یلع  تلّکوت  ّینإ   » هلمج مالسلا  هیلعدوه  ترـضح 
ّنإ اهتیـصانب  ذخآ  وه  ّالإ  ّۀبآد  نم  ام  : » دیوگیم هاگنآ  ار . ناشیا  روما  مه  دنکیم و  ریبدت  ار  شدوخ  روما  مه  هک  هدرک  لّکوت  ییادـخ 

کی هب  دراد و  هطاحا  نانآ  همه  هب  ادخ  اریز  دش ؛ دهاوخ  زوریپ  دوخ  لّکوت  نیا  رد  يو  هک  دوشیم  روآدای  و  میقتسم » طارـص  یلع  ّیبر 
ادخ دنـشاب ، رگیدکی  رب  هبلغ  ددـص  رد  دـنریگ و  رارق  مه  لباقم  لطاب  قح و  یتقو  هک  تسا  نآ  هیور ، نیا  دـنکیم . مکح  شور  هویش و 

هدافتــسا میقتــسم » طارــص  یلع  ّیبر  ّنإ  : » دوـمرف هـک  رخآ  هـلمج  زا  بـلطم  نـیا  دـنادرگیم . زوریپ  لـطاب  رب  دـنکیم و  يراـی  ار  قـح 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3424 

http://www.ghaemiyeh.com


(96 .) دوشیم
. تسا اج  هب  بلاج و  رایسب  یهیبشت  هک  دومرف  هراشا  هدش  دای  هیآ  هب  هارمگ ، مدرم  نآ  ربارب  رد  نانخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

شیوخ راتفر  اب  دوخ  هک  ناشیدوجو  هیام  ریمخ  ناـمه  ساـسا  رب  دارفا  دناهتـشاد و  دوجو  هراومه  خـیرات  لوط  رد  لـطاب ، قح و  طـخ  ود 
شود هب  ار  تیاده  مچرپ  تماما ، ای  تّوبن  ناونع  اب  هک  تسا  یناکین  نامه  رابت  زا  ترـضح ، نآ  درک . دنهاوخ  باختنا  ار  نآ  دناهتخاس ،

ای هک  دندوب  یهارمگ  نارودزم  دندوب ، هدیشک  فص  ناشیا  ربارب  رد  هک  یمدرم  دناهدرب . راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  همه  هدیـشک و 
. ایند شزرایب  ماقم  بصنم و  هب  ندیسر  يارب  ای  دندوب و  هداهن  اپ  نیمزرس  نیا  هب  ایند  لام  هب  یبایتسد  عمط  هب 

؛ متسیایم امش  ربارب  رد  ادخ  رب  دامتعا  لّکوت و  اب  نم  هک  دنکیم  مالعا  ثحب ، دروم  هیآ  هب  کّسمت  اب  مالسلا  هیلعترـضح  هک  تسا  نیا 
. مزوریپ هار  نیا  رد  هک  متسه  نئمطم  تسا و  نم  اب  قح  نوچ 

هداتـسیا و خیرات  دنلب  هّلق  رد  ام  هک  زورما  یلو  دناهدش ؛ زوریپ  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دـیزی و  هک  دـندرکیم  نامگ  زغمیهت  دارفا  زور ، نآ  رد 
. دندوب ياهدروخ  تسکش  تخبدب و  دارفا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  شیپ  یتح  هیامورف ، مدرم  نیا  هک  مینیبیم  مینکیم ، هراظن 

ادـخ و رب  لّکوت  اب  دـیاب  یمالـسا  ياهتّما  میریگب و  سرد  تسا ، هدـنام  یقاب  ام  يارب  البرک  زا  هک  خـیرات ، یلمع  هبرجت  نیا  زا  دـیاب  اـم 
ار نانآ  نایماح  تسینویهص و  نارگهطلس  دننک و  مایق  دنراد ، رایتخا  رد  هک  يونعم  يّدام و  تاناکما  همه  نیا  اب  یهلا ، ترصن  هب  نانیمطا 

. دنزاس دوبان  دناهدرک ، لاغشا  ار  یمالسا  ياهنیمزرس  نیرتسّدقم  هک 
ناناملـسم و سیماون  کـته  لاوما ، تراـغ  راتـشک ، زج  درذـگیم ، هک  زور  ره  هدرک و  لاـمیاپ  ار  یمالـسا  تکوش  تّزع و  نمـشد  نیا 

هّجوتم دـننادب و  دـیاب  ناناملـسم  دراذـگیمن . ياج  هب  دوخ  زا  يرگید  زیچ  نانآ ، یتیثیح  یگنهرف و  ییایفارغج ، ياـهزرم  رتشیب  فّرـصت 
هدافتسا رد  دننک و  لّکوت  ادخ  هب  هناصلاخ  مدرم  رگا  تسا و  یهلا  ّتنس  نیا  دوب و  دهاوخ  قح  نابیتشپ  ادخ  نآرق ، دیکأت  ربانب  هک  دنـشاب 

ّنإ : » هک هیآ  زا  شخب  نیا  يانعم  تسا  نیا  درک . دهاوخ  يرای  ار  نانآ  زین  لاعتم  دنوادخ  دننکن ، یهاتوک  دنراد ، رایتخا  رد  هک  يرازبا  زا 
. تسین هنابلطقح  ياهتکرح  زا  تیامح  زج  يزیچ  درادن ، یجاجوعا  نیرتمک  هک  ادخ ، میقتسم  هار  میقتسم » طارص  یلع  ّیبر 

يونعم روما  رد  ادخ  رب  لّکوت 

يراکادف راثیا ، دننام  یقالخا  یناسنا و  ياهشزرا  أشنم  ار  ناشیا  اهنرق  زا  سپ  یّتح  هدیشخب و  تمظع  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  هچنآ 
. دوب هدرک  داجیا  شیوخ  يادخ  دوخ و  نیب  ماما  هک  تسا  یقیمع  دنویپ  هتخاس ، هعماج  رد  ادخ  رب  لّکوت  و 

کی داد . ناشن  دوخ  زا  اروشاع  زور  رد  ماما  هک  تسا  يدننامیب  تماهـش  تعاجـش و  هنافراع ، طابترا  نیا  رب  لیلد  نیرتنشور  نیرتهب و 
ماما یلو  تشاد ؛ دـهاوخن  تکرح  ناوت  رگید  دوش ، دراو  وا  رب  اهيراوشد  اهالب و  نیا  زا  یـشخب  یّتح  رگا  نامیا ، رظن  زا  یلومعم  ناسنا 

تشگیم و رتشیب  شتعاجش  رتهتخورفا و  رب  شراسخر  دشیم ، هدوزفا  شدیهش  تیب  لها  باحصا و  دادعت  رب  هچ  ره  مالسلا  هیلعنیـسح 
رارکت بـترم  زور ، نآ  رد  مالـسلا  هیلعماـما  هـک  یتـالمج  زا  یکی  دـنزیم . جوـم  شدوـجو  رد  ناـمیا  هـک  دادیم  یهاوـگ  شیاـهراعش 

. دوب میظعلا » یلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  الو  لوح  ال   » هلمج دومرفیم ،
همه نآ  دیدیم و  ندش  ریسا  هدامآ  ار  ناکدوک  نانز و  رگید  يوس  زا  دندیسر و  تداهش  هب  شتیب  لها  نادرم  نارای و  همه  هکنآ  زا  سپ 

يدوگ رد  لاح ، نامه  رد  دوب ، هدش  یلوتـسم  سدقم  دوجو  نآ  رب  دیدش  یگنـسرگ  یگنـشت و  هدمآ و  دراو  شندـب  رب  تحارج  مخز و 
. دنکیم زاین  زار و  تاجانم و  ادخ  اب  مه  زاب  رخآ ، تاظحل  رد  هاگلتق ،

: تسا نیا  ترضح  ياعد  تاجانم و  زا  یشخب 
ار وت  97 ؛) ...«) ًایفاک کیلع  لّکوتأو  ًافیعض ، کب  نیعتسأو  ًابورکم ، یکبأو  ًافئاخ ، کیلإ  عزفأو  ًاریقف  کیلإ  بغرأو  ًاجاتحم  كوعدأ  »...
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هیرگ مناـسرت . هک  یلاـح  رد  میوجیم  لّـسوت  وت  هب  مریقف . هک  یلاـح  رد  منکیم  يراز  وـت  يوـس  هب  مدـنمزاین . هک  مناوـخیم  یلاـح  رد 
یفاـک ار  وت  هک  یلاـح  رد  منکیم  وت  رب  لّـکوت  و  مفیعـض ، هک  یلاـح  رد  مهاوخیم  کـمک  وـت  زا  و  منیگهودـنا ، هک  یلاـح  رد  منکیم 

. منادیم
نآ اب  ایادخ ! دیامرفیم : نآ  نمض  رد  هدروآ و  دنوادخ  هرابرد  یتارابع  نایب  زا  سپ  مالسلا  هیلعماما  ار  ینالوط  ًاتبـسن  تاجانم  اعد و  نیا 
هب تسا و  یفاک  نم  يارب  اشگهار و  لّکوت  نیا  هک  متسه  نئمطم  منکیم و  لّکوت  وت  رب  اهنت  مراد ، نم  هک  يزاین  وت و  ییایربک  تمظع و 

. مرادن زاین  يرگید  زیچ 
هک تاناکما ، هّدع و  همه  نآ  اب  ار  نمـشد  هک  دنکیم  رثا  نانچ  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  فرژ  ینامیا  زا  هک  ادـخ  هب  دامتعا  لّکوت و  نیا 

زورما درک و  دوبان  تشاد ، دوخ  هطلس  ریز  ار  اپورا  زا  یتمسق  اقیرفآ و  ایسآ ، زا  یعیسو  ياهشخب  لماش  یمالسا  ياهنیمزرس  رس  ات  رس 
رابکتـسا هدیـشک و  دوخ  يوس  هب  ایند  فلتخم  ياههّراق  رد  ار  ناسنا  نویلیم  اهدص  تاساسحا  فطاوع و  لاس ، دـص  دـنچ  رازه و  زا  سپ 

. تسا هتخاس  كانساره  شیارگ  نیا  زا  ار  یناهج 
یهاشنهاش سوحنم  میژر  زا  هک  ار  ییاهتردقربا  اهتردق و  همه  هرـس  سدـقینیمخ  ماما  يربهر  هب  هک  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تردـق 

زا یـشان  تشاذـگ ، ماـکان  دـندوب ، هداتــسیا  ناریا  تـلم  ربارب  رد  گـنج ، لاـس  تـشه  لوـط  رد  نآ  زا  سپ  دـندرکیم و  تیاـمح  ناریا 
. دنراد مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  هب  موب  زرم و  نیا  مدرم  هک  دوب  یفطاوع  تاساسحا و 

كالم ود ، نیا  هکنیا  رگید  و  ادخ ؛ هب  لّکوت  نامیا و  دوجو  دوشیم : هدافتسا  یبوخ  هب  بلطم  ود  مالـسلا  هیلعماما  نخـس  نیا  زا  نیاربانب 
. دش نایب  لحن  هروس  هیآ  هس  ریسفت  رد  هک  تسا  تیدوبع  تقادص و  رد 

ییاروشاع نانخس  رد  یهلا  شیامزآ  مجنپ : لصف 

همدقم

ار ناـنآ  اـت  میداد  رارق  نآ  تنیز  تسا ، نـیمز  يور  ار  هـچنآ  اـم  98 ؛) «) ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًۀَـنیِز  ِضْرَألا  یَلَع  اـم  اـْنلَعَج  اـّنِإ  »
. دننکیم لمع  رتهب  ناشمادک  هک  مییامزایب 

(99 .) دومن شناحتما  درک ، شاهبرجت  دومزآ ، ار  درم  نآ  لجرلا : ولبی )  ) یلب
یناسنا ره  هک  تسا  هدـیرفآ  ياهنوگ  هب  ار  ایند  لاعتم  دـنوادخ  تسا . اهناسنا  شیامزآ  ناـحتما و  یهلا ، ریذـپان  رییغت  ياهّتنـس  زا  یکی 

دهاوخ رتتخس  وا  شیامزآ  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  تیباّذج  وا  نوماریپ  يایـشا  هچ  ره  دش و  دهاوخ  ناحتما  دشاب ، هّجوتیب  هچرگ  ًاتعیبط 
. دوب

: تسا هدروآ  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  دوخ ، ریسفت  رد  هرس  سدق  ییابطابط  هماّلع 
یلو دـنک ؛ یگدـنز  اجنآ  رد  ددـنبب و  لد  نیمز  رب  هک  دوبن  لیام  زگره  فیرـش -  يولع و  تسا  يرهوج  لصا ، رد  هک  یناـسنا -  سوفن 

هب ددرگ . نیمأت  قح  لمع  قح و  داقتعا  هار  زا  شاهنادواج  تداعـس  وا و  لاـمک  هک  درک  ریدـقت  نینچ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تیاـنع 
؛ دـهد رارق  شریهطت  هیفـصت و  کحم  رد  هداهن ، لمع  داـقتعا و  فقوم  رد  ار  وا  هک  تسب  راـک  هب  هار  نیا  زا  ار  دوخ  ریدـقت  تهج  نیمه 

ياج نیا  زا  ار  بلطم  نیا  دنک و  داجیا  دنویپ  هقلع و  تسه ، نیمز  رد  هچنآ  وا و  نایم  هداد و  ناکـسا  ار  وا  نیمز  رد  نیعم  یتّدـم  ات  ینعی 
رظن رد  رـشب و  لد  رد  هک  تسا  نیا  رب  عرف  تایّدام  ندوب  تنیز  میداد و  تنیز  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  ام  دومرف : هک  مینکیم  هدافتـسا  هیآ 
نیا هب  ات  تسا  نآ  يّدام  ذـیاذل  نیمز و  نداد  تنیز  نیمز و  رد  شناکـسا  رـشب و  تقلخ  رد  لاـعتم  يادـخ  ّتنـس  نیا  دـشاب . بوبحم  وا 

ياـهعاتم دروآیم و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهّتلم  دـنوش و  زیاـمتم  نارگید  زا  نادنمتداعـس  دـنک ، ناـحتما  ار  رـشب  درف  درف  هلیـسو ،
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شیامزآ و ات  دراذگیم  او  دوخ  رایتخا  هب  ار  نانآ  تقو  نآ  دهدیم . هولج  ناشرظن  رد  تسا ، نوگانوگ  عّونتم و  نیمز  رد  هک  ار  یگدنز 
ملاع هب  شیامزآ ، ناحتما و  ملاع  نیا  زا  ار  ناشیا  دنکیم و  عطق  نیمز  اب  ار  نانآ  طابترا  ناحتما ، نیا  ندش  مامت  زا  دـعب  دـندرگ . لیمکت 

(100 .) دنکیم لقتنم  ازج 
ناسنا اهنیا  تشادن و  دوجو  هداد ، رارق  اهنیا  ریغ  درم و  نز و  يارب  فلاخم  سنج  دنزرف ، ترهش ، تردق ، لام ، رد  ادخ  هک  ياهبذاج  رگا 
زیامتم مه  زا  اهناسنا  دشاب و  هتـشاد  یفنم  ای  تبثم  دشر  ایند  رد  تسناوتیم  ناسنا  هنوگچ  دندرکیمن ، بذـج  دوخ  هب  ابرنهآ  دـننام  ار 

. دندرگ
، دیسر نایاپ  هب  البرک  نیمزرـس  رد  لاس 61  نیزاغآ  ياهزور  رد  دـش و  زاغآ  هنیدـم  زا  يرجه ، لاس 60  طساوا  هک  یمهم  رایـسب  هثداح 

رتمولیک دوشیم 1500  هتفگ  هک  ناوراک ، نیا  تکرح  تفاسم  دش . قارع  زاجح و  هدرتسگ  ياهنیمزرس  ناناملـسم  يارب  یگرزب  ناحتما 
رامشیب تاراختفا  بحاص  ار  دوخ  هک  رگید  ینایم  قطانم  زا  يرایسب  هفوک و  هرصب ، هّکم ، هنیدم ، دننام  یگرزب  ياهرهـش  نانکاس  تسا ،

. دش دهاوخن  ناربج  هاگچیه  هک  تخاس  دودرم  اوسر و  نانچ  دنتسنادیم ، هتشذگ 
مدرم سکعرب ، یلو  دزاس ، دنلبرـس  ناحتما  نیا  رد  ار  نانآ  ات  درک  شالت  يرایـسب  ياهمایپ  اههبطخ و  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
يارب هکلب  دنتـشاذگ ، اهنت  نادیم  رد  ار  مالـسلا  هیلعماما  يرطخ ، كدنا  اب  مه  اهیقارع  دنتفرگ و  دوخ  هب  یچاشامت  تلاح  هنیدـم  هکم و 

زا رگید ، ثحابم  دننام  ثحب ، نیا  رد  ام  دندرک . ترخآ  ایند و  تخبدـب  ار  دوخ  دنتـساخرب و  وا  اب  گنج  هب  دـیزی ، دایز و  نبا  رظن  بلج 
. میریگیم هرهب  ترضح  دوخ  نانخس 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  ناحتما 

مالسلا هیلعءادهشلا  دیس  راتفگ  رد  ناحتما 

: درک میسقت  مسق  هس  هب  ناوتیم  ار  ناحتما  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تانایب 
ناسنا  يارب  یهلا  ياهشیامزآ  ایند و  ( 1

هدروخ  تسکش  تیرثکا  ( 2
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ناسنا يارب  یهلا  ياهشیامزآ  ایند و   - 1

هب دـناهتخادرپ ؛ لفاغ  دارفا  يارب  نآ  هدـنبیرف  رهاظم  ایند و  تیهام  یگنوگچ  نایب  هب  ناـشیاهراتفگ  زا  یخرب  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 
نآ هک  ییاههبطخ  زا  یکی  دندرکیم . داشرا  ار  دوخ  نانمـشد  خیبوت ، تروص  هب  یهاگ  هظعوم و  لکـش  هب  یهاگ  اروشاع ، زور  رد  هژیو 

: تسا هبطخ  نیا  دومرف ، داریا  باّذج  رایسب  ینایب  اب  اروشاع  زور  حبص  زاغآ  رد  ترضح ،
یلوأو ءاقبلاب  ّقحأ  ءاـیبنألا  تناـک  ُدـحأ ، اـهیلع  یقب  وأ  دـحأل  تیَقب  ول  ایندـلا  ّنإـف  رذـح ، یلع  ایندـلا  نم  اونوکو  هَّللا  اوّقتا  هَّللا  داـبع  »... 
رهفکم اهرورـسو  ّلحمـضم  اهمیعنو  لاب  اهُدـیدجف  ءآنفلل  اهلهأ  قلخو  ءآلبلل  ایندـلا  قلخ  یلاـعت  هَّللا  ّنأ  ریغ  ءآـضقلاب ، یـضرأو  ءآـضرلاب 

( ادخ باذع  تیصعم و  زا   ) ادخ زا  ادخ ! ناگدنب  يا  101 ؛) «) نوحلفت مکّلعل  هَّللا  اوّقتاف  يوقتلا  دازلا  ّنإف  اودّوزتف  ۀعُلق  رادلاو  ۀعلتلزنملاو 
رتراوازـس رما  نیا  يارب  ایبنا  دنامیم ، یقاب  نآ  رد  يدرف  ای  دنامیم و  یقاب  يدحا  يارب  ایند  رگا  انامه  سپ  دینک . يرود  ایند  زا  دیـسرتب و 
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دـیرفآ و ناحتما  يارب  ار  ایند  لاعتم  يادـخ  هکنیا  ریغ  دـندوب ، رتدونـشخ  اهدـمآشیپ  تهج  زا  دـندوب و  رترب  اضر  ماـقم  رظن  زا  دـندوب و 
لیدبت هودـنا  مغ و  هب  شیاهيداش  تسا و  ینتفر  نیب  زا  نآ  ياهتمعن  دـیارگیم و  یگنهک  هب  شیاههزات  دـیرفآ ، ندرم  يارب  ار  شلها 

ادخ ینامرفان  زا  سپ  تسا . اوقت  هشوت  نیرتهب  هک  دیزودنیب  هشوت  سپ  دنام .) دهاوخن  ام  تیکلم  رد   ) تسین يرادیاپ  هناخ  دش و  دـهاوخ 
. دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب ،

: تسا هدومرف  نایب  هصالخ  تروص  هب  ترابع  نیا  رد  ار  هدنزاس  یقالخا و  مهم  هتکن  جنپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. درک رارف  ایند  ياهرطخ  زا  دیاب  اوقت  هیاس  رد  فلا )

. دنام دهاوخن  یقاب  سک  چیه  يارب  انثتسا  نودب  ایند  ب )
. تسا هداد  رارق  یفنم  ای  تبثم  دشر  ناحتما و  هلیسو  ار  ایند  ادخ  ج )

. تسا ندش  گنرمگ  لاح  رد  ًامئاد  ایند  يّدام  ياههبذاج  د )
. دشابیم هانگ  كرت  رد  اهنت  تاجن  هار  ه )

يارب اجنیا  رد  امـش  هک  دـنک  مهم  بلطم  نیا  هّجوتم  ار  ام  دزاس و  دزـشوگ  ام  هب  ار  ایند  تیهام  هک  تساجنیا  رد  ترـضح  نخـس  ساـسا 
. دزاسن لفاغ  دهدن و  بیرف  ار  امش  تسا ) رذگدوز  هک   ) ایند رهاظم  دیاهدمآ و  ناحتما 

هدروخ تسکش  تیرثکا   - 2

داریا ینانخس  تسخن ، تاظحل  نامه  رد  ماما  دش . فقوتم  البرک  نیمزرـس  رد  رابجا  هب  مرحم ، مود  زور  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ناوراک 
: تسا نینچ  نیا  نآ ، زا  یشخب  هک  دندرک 

زا دنیایند و  هدرب  مدرم  102 ؛) «) نونایدلا ّلق  ءآلبلاب  اوّصُِحم  اذإف  مهشیاعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنسلَأ  یلع  ٌقَِعل  نیّدلاو  ایندلا  دیبع  ساّنلا  »
يراوگان دمآ  شیپ  اب  رگا  یلو  دندرگیم ؛ نید  درِگ  دنشاب ، هتشاد  یشوخ  یگدنز  هک  ینامز  ات  و  دنراد ، اهنابز  رس  رب  یمـسا  اهنت  نید 

. تفر دنهاوخ  تیّلقا  هب  ور  نارادنید  دندش ، ناحتما 
، دـنک ییامندوخ  یحطـس  يرهاظ و  رما  کی  تروص  هب  دـشاب و  هدـشن  رادـیاپ  هدرکن و  خوسر  ناسنا  دوجو  رد  ناـمیا  رگا  تسا  یعیبط 

. دنک يرادیاپ  دزادنیب ، رطخ  هب  ار  ناسنا  ناج  نید ، هار  رد  تسا  نکمم  هک  یثداوح  ربارب  رد  دناوتیمن  هاگچیه 
. دنتـسه ایند  هدنب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع  دناهدرک ، نایب  ار  رثا  نیا  ّتلع  الاب ، ترابع  رد  مالـسلا  هیلعماما  هک  هنوگنامه 
هب يزیچ  مه  نید  زا  رگا  هک  تسا  نشور  دشابن ، ادخ  هدنب  هک  ینامز  تسین و  ادخ  هدنب  رگید  دشاب ، ایند  هدنب  یسک  رگا  هک  تسا  مولعم 

هژیو ياـهتیعقوم  یلاـم و  عفاـنم  هاگچـیه  یلو  دـشاب ، ناملـسم  مه  مسا  رد  هچرگ  یناـسنا  نینچ  دوب . دـهاوخ  ناـبز  هقلقل  دروآ ، ناـبز 
. درک دهاوخن  شیوخ  ماما  زا  تیامح  یهلا و  بتکم  دصاقم  يادف  دروآ ، تسد  هب  تسا  نکمم  هک  ار  یعامتجا 

ای دوش ، اپرب  نانمـشد  اب  گرزب  يداهج  رگا  اما  دـننکیم ؛ لمع  یعون  هب  دوخ ، ناسآ  فیلاـکت  هب  همه  دـشاب ، دارم  قفو  رب  عاـضوا  یتقو 
نیا زا  ییاهشیامزآ  ای  دزادرپب و  تاکز  ای  سمخ  تروص  هب  دیاب  هدرک ، هتـشابنا  هک  ار  یلام  زا  یهّجوت  لباق  رادقم  هک  دوش  مولعم  رگا 

. دنوشیم مک  نارادنید  نونایدلا ؛» َّلَق  : » مالسلا هیلعهَّللا  دبع  یبا  ریبعت  هب  تروص  نیا  رد  دیآ ، شیپ  رگا  تسد 
لوا طرـش  هک  میوش  ادـخ  هدـنب  یعقاو  روط  هب  دـیاب  اهنیا ، ریغ  هچ  یلام و  هچ  یناج ، هچ  یهلا ، ياهشیامزآ  رد  تیقفوم  يارب  نیارباـنب ،

ترابع نیا  مینک . روراب  ار  نآ  هناصلخم  یگدنب  اب  میزاس و  قیمع  نید  فراعم  لوصا و  زا  ار  دوخ  تفرعم  تخانـش و  هک  تسا  نیا  نآ ،
. دومرف نایب  ترضح  نآ  هب  تیرثکا  ندومن  تشپ  هزرابم و  نآ  رد  قارع  مدرم  درکلمع  ظاحل  هب  مالسلا  هیلعماما  ار 
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ار ماـش  تیاـهن  رد  قارع و  زاـجح ، دوب و  هدـننک  نییعت  ساـسح و  رایـسب  دوخ  ناـمز  رد  یـسایس ، ینید و  ظاـحل  زا  هک  اروشاـع  تضهن 
هزرابم نیا  رد  هک  يرامـشیب  قیداصم  نایب  تخاس . دودرم  ار  نانآ  زا  يرایـسب  همه و  يارب  دوب  ینـشور  تخـس و  شیامزآ  دـیدرََونرَد ،
تیاده ار  اهنآ  درک  شالت  تفگ و  نخس  نانآ  اب  یصوصخ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  دندوب  يدارفا  تسین . نکمم  دندروخ ، تسکش 

ادص درب و  مسا  یکی  یکی  ار  نانآ  اروشاع  زور  رد  ماما  هک  دندوب  يدارفا  ای  دعـس و  نب  رمع  یفعج ، ّرح  نب  هَّللا  دیبع  دننام  یناسک  دنک ،
. ثراح نب  دیزی  ثعشا و  نب  سیق  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبَش  دننام  دز ،

یهلا ناحتما  نیا  زا  نانچ  اما  دوب ، مک  رایـسب  نمـشد  هب  تبـسن  نانآ  دادعت  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  باحـصا  دارفا ، نیا  ربارب  رد 
. دندرک مامت  ناگمه  رب  ار  تّجح  هک  دندمآ  نوریب  دنلبرس 

نآ نارای  زا  هک  لاله ، نب  عفان  دـش . رود  اههمیخ  زا  یکیرات  نایم  رد  اروشاع و  بش  رد  مالـسلا  هیلعماما  هک  دـنکیم  لـقن  مّرقم  موحرم 
امش ندمآ  هک  درک  هفاضا  دیسرپ و  ناشیا  زا  ار  اههمیخ  طیحم  زا  ندش  نوریب  هزیگنا  دیناسر و  مالـسلا  هیلعماما  هب  ار  دوخ  دوب ، ترـضح 

يدـنلب یتسپ و  ات  ماهدـمآ  دومرف : يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعماما  تخاـس . شّحوتم  نارگن و  تخـس  ارم  یغاـط  درم  نیا  رکـشل  يوس  هب 
. دنک هدافتسا  امش  هلمح  عفد  ای  دوخ  هلمح  يارب  اجنآ  زا  دشاب و  یهاگیفخم  نمشد ، يارب  ادابم  هک  منک  یسررب  ار  اههمیخ  فارطا 

: دومرف نینچ  دوب ، شتسد  رد  عفان  تسد  هک  مالسلا  هیلعماما  هاگنآ 
. درادن هار  نآ  رد  یفّلخت  چیه  هک  تسا  ياهدعو  تسا ، دوعوم  بش  نامه  بشما  هیف ؛» َفلُخ  ٌدعو ال  هَّللاو  یَه  یَه  »

نیا رد  یهاوخیم  ایآ  دومرف : داد و  ناشن  عفان  هب  دـشیم ، هدـید  رود  زا  بش ، باتهم  رد  هک  ار  ییاـههوک  هتـشر  مالـسلا  هیلعماـما  سپس 
؟ یناهرب گرم  زا  ار  دوخ  يوش و  هدنهانپ  اههوک  هب  بش ، یکیرات 

مبسا مهرد و  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم  دنیـشنب ! میازع  هب  مردام  درک : ضرع  تخادنا و  ترـضح  نآ  ياهمدق  هب  ار  دوخ  لاله  نب  عفان 
رگم داتفا  دهاوخن  ییادـج  وت  نم و  نیب  تسا ، هتـشاذگ  ّتنم  نم  رب  وت  ّتبحم  اب  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  ماهدـیرخ . مهرد  رازه  هب  ار 

. دوش هتسخ  بسا  نیا  دنُک و  ریشمش  نیا  هکنیا 
دراو مالـسلا  اهیلعيربک  بنیز  همیخ  هب  تشگزاب و  اههمیخ  يوس  هب  فارطا ، ياهنابایب  یـسررب  زا  سپ  ماـما  دـیوگیم : لـاله  نب  عفاـن 
تین هب  ياهدومزآ و  ار  دوخ  نارای  ایآ  ردارب ! يا  درک : ضرع  مالسلا  اهیلعيربک  بنیز  مدرکیم . يرادساپ  همیخ  نوریب  رد  نم  دیدرگ و 

. دنراذگب تیاهنت  نمشد  نایم  رد  دنرادرب و  تسد  وت  زا  یتخس  ماگنه  ادابم  ياهدرب ؟ یپ  نانآ  تماقتسا  و 
: دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلعماما 

؛» هّمأ بلاحم  یلإ  لفّطلا  سانیتسا  ینود  ۀینملاب  نوسنأتسی  سعقألا  شوشألا  ّالإ  مهیف  ُتدجو  امف  مُهتوََلب  هَّللاَو  »
رد هوک و  دـننام  تبالـص  رد   ) كانمـشخ هدـنرغ و  تبالـص و  اـب  مکحم و  رگم  متفاـین  ار  ناـشیا  ماهدومزآ و  ار  ناـنآ  ادـخ ! هب  دـنگوس 

. ردام ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  دننام  دنتسه ، قاتشم  نانچ  نآ  نم  يور  شیپ  رد  ندش  هتشک  هب  نانآ  ریش .) دننام  تعاجش 
ماـما و زا  ار  هچنآ  هدـمآ و  رهاـظم  نب  بیبـح  دزن  تفرگ و  ار  میوـلگ  هیرگ  مدینـش ، ار  خـساپ  شـسرپ و  نیا  نوـچ  نم  دـیوگیم : عفاـن 

نیمه میدوبن ، ماما  مالعا  رظتنم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : هللا  همحر  رهاـظم  نب  بیبح  مدرک . وگزاـب  وا  يارب  مدوب ، هدینـش  شرهاوخ 
. میدرکیم هلمح  نمشد  هب  بشما 

زا یهورگ  اب  ات  تسا  رتهب  دنـشاب . اجنآ  رد  مه  مرح  لافطا  نانز و  زا  دـیاش  تسا و  بنیز  شرهاوخ  همیخ  رد  ماـما  کـنیا  بیبح ! متفگ :
. دشاب ناوناب  نیا  یمرگلد  هیام  رتشیب  هچره  ات  دینک  يرادافو  راهظا  هرابود  هتفر و  نانآ  همیخ  رانک  هب  نارای 

تـسخن بیبح  دنتخادنا . نوریب  اههیمخ  زا  ار  دوخ  نانآ ، همه  درک و  توعد  دندوب ، اههمیخ  رد  هک  ار  ماما  نارای  دـنلب ، يادـص  اب  بیبح 
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عفان راتفگ  هاگنآ  دیزادرپب . تحارتسا  تدابع و  هب  دیدرگرب و  دوخ  ياههمیخ  نورد  هب  هک  مهاوخیم  امـش  زا  تفگ : مشاهینب  دارفا  هب 
رگا هتخاس ! لیان  يراختفا  نینچ  رب  هتـشاذگ و  ّتنم  ام  رب  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دنداد : خساپ  نانآ  همه  درک . لقن  هباحـص  رگید  يارب  ار 

نشور تمشچ  مارآ و  تلد  بیبح ! يا  میدرکیم ، هلمح  نمـشد  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  نونکامه  میدوبن ، مالـسلا  هیلعماما  نامرف  رظتنم 
. داب

. میهدب رطاخ  نانیمطا  زین  نانآ  هب  هتفر ، ناوناب  همیخ  رانک  هب  مه  اب  هک  درک  داهنشیپ  نانآ ، هب  اعد  نمض  هللا  همحر  رهاظم  نب  بیبح 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  يا  ربمایپ و  نارتخد  يا  تفگ : نینچ  مشاهینب  ناوناب  هب  باطخ  بیبح  دندیـسر ، ناوناب  همیخ  راـنک  هب  نوچ 

یفالغ رد  ار  اهریـشمش  نیا  هک  دناهدرک  دای  دـنگوس  همه  هک  تسا  ناش  قاّرب  ياهریـشمش  اهنیا  امـش و  راکادـف  ناناوج  نانیا  هلآو ! هیلع 
دنربن ورف  ار  اهنآ  دناهدش  مسقمه  هک  تسا  امـش  نامالغ  رایتخا  رد  زیت  دـنلب و  ياههزین  نیا  امـش و  نانمـشد  ندرگ  رد  رگم  دـنهدن  ياج 

. امش نانمشد  هنیس  رد  رگم 
: داد خساپ  نینچ  نانآ  هب  ناوناب  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 

نادـناخ نانز  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  زا  نادرم ! كاپ  يا  نینمؤُملا ؛» ریمأ  رئارحو  هَّللا  لوسر  تانب  نع  اوماح  نوبیّطلا ! اهیأ  »
. دینک عافد  مالسلا  هیلعنانمؤم  ریما 

(103 .) دنتشگزاب شیوخ  ياههمیخ  يوس  هب  هدرک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دیسر ، هباحص  شوگ  هب  وناب  نیا  نخس  نوچ 
ناشماما زا  دوجو  همه  اب  اروشاع  زور  مه  نانآ  ماهدرک . شیامزآ  ار  نانآ  نم  هک  دـندرک  حیرـصت  ناشیا  هرابرد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

یّمأو متنأ  یبأب  . » تسا نانآ  يارب  لیدـبیب  يراختفا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  لمع  مالـسلا و  هیلعماما  هلمج  هک  ياهنوگ  هب  دـندرک ، عاـفد 
«. ًامیظع ًازوف  ُمتُزفو  متنفُد  اهیف  یّتلا  ضرألا  تباطو  متبط 

بالقنا و هصرع  رد  دندوب ، دننامیب  دوخ  نامز  رد  هک  دـندش  تیبرت  ینمؤم  رایـسب  تبالـصاب و  نادرم  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هانپ  رد 
هب هرس ، سدقینیمخ  ماما  دوخ  دیلقت  راوگرزب  عجرم  ياهيربهر  هیاس  رد  ناحتما ، زا  دندیگنج و  هنادرم  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گنج 

. دندمآ نوریب  يدنلبرس  یبوخ و 
هدش یلوتسم  ناشیا  رب  تکرح  لاح  رد  هک  یکدنا  باوخ  زا  سپ  ماما  دوب و  تکرح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ناوراک  البرک  کیدزن 

ارچ ناج ! ردپ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعربکا  یلع  دندرک . يراج  نابز  رب  ار  نوعجار » هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ   » عاجرتسا هملک  دـندش ، رادـیب  دوب ،
گرم هک  یلاح  رد  دوریم  ناوراک  نیا  دنزیم : دایرف  يدانم  هک  مدـید  ایؤر  رد  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  دـیدروآ ؟ نابز  رب  ار  هلمج  نیا 

. هلب دومرف : مالـسلا  هیلعماما  دوب ؟ دـهاوخ  ظفح  ام  نید  تروص ، نیا  رد  دیـسرپ : هرابود  مالـسلا  هیلعربکا  یلع  دـنکیم . بیقعت  ار  ناـنآ 
ماجنا بوچراچ  رد  تداهـش  نیا  دونـشیم  هک  ینامز  تسا ، مهم  یهلا  ناحتما  ظاحل  زا  نیا  توملاـب .» یلاـبأ  ـال  ًاذإـف  : » تفگ ربکا  یلع 

دمآ و ردپ  تمدخ  هب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  مشاهینب  نایم  رد  اروشاع  زور  ور ، نیا  زا  دنکیم . لابقتـسا  تداهـش  زا  تسا ، ینید  هفیظو 
. دنزرف ردپ و  يارب  دص  رد  دص  تیقفوم  ینعی  نیا  داد و  هزاجا  وا  هب  گنردیب  ردپ  تفرگ . نادیم  هب  نتفر  هزاجا 

اروشاع هثداح  داجیا  رد  یگدزایند  شقن  مشش : لصف 

ایند هرابرد  مالسا  رظن  همدقم :

َُّمث ًاّرَفْـصُم  ُهارَتَف  ُجیِهی  َُّمث  ُُهتابَن  َراّفُکلا  َبَجْعَأ  ٍثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَألاَو  ِلاْومَألا  ِیف  ٌُرثاکَتَو  ْمُکَنَیب  ٌرُخافَتَو  ٌۀَنیِزَو  ٌوَْهلَو  ٌبَِعل  اْینُّدـلا  ُةویَحلااَمَّنَأ  »
نوزفا امش و  نایم  رد  یشورفرخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرـس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  104 ؛) «) ٌدیِدَش ٌباذَع  ِةَرِخآلا  ِیفَو  ًاماطُح  ُنوُکی 
ياهنوگ هب  دوشیم  کشخ  سپـس  هدرب ، ورف  یتفگـش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم  هک  یناراب  دـننامه  تسا ؛ نادـنزرف  لاوما و  رد  یبلط 
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. تسا دیدش  باذع  ترخآ  رد  دوشیم و  هاک  هب  لیدبت  سپس  ینیبیم ، درز  ار  نآ  هک 
هدش شرافس  دوشیم و  بوسحم  ترورض  کی  ناسنا  ره  يارب  يّدام  تاناکما  ندوب  مهارف  اب  هارمه  یگدنز  کی  نتـشاد  مالـسا  رظن  زا 

روتـسد کی  نیا  تفگ : ناوتیم  یتح  دننک . مهارف  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  يارب  ار  مزال  شیاسآ  شالت ، تیّدـج و  اب  اهناسنا  هک  تسا 
زین نادنمزاین  هب  دوخ ، یگدنز  هعـسوت  رب  نوزفا  دنک و  مهارف  ار  يرتدایز  لاوما  تسرد ، هار  زا  رتشیب  شالت  اب  دـناوتب  یـسک  رگا  تسا و 

. تسا رتوکین  دنک ، یگدیسر 
: دراد دوجو  اجنیا  رد  مهم  طرش  هس  هک  دسریم  رظن  هب 

. لام ندروآ  تسد  هب  رد  یعرش  دودح  تیاعر  فلا )
. درادن زاب  رگید  مزال  ياهراک  زا  ار  وا  هک  لام  هب  ندشن  هتسباو  ب )

یمدآ يالاو  دصاقم  دش ، فده  رگا  دشاب ، یگدنز  یـشزرا  فادها  تمدخ  رد  دیاب  لام  هکلب  دشاب ، یگدنز  فده  دیابن  لام  عمج  ج )
. دوشیم وا  يویند  عماطم  ینابرق 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  ایند  هرابرد  مالسا  رظن  هللا  همحريرهطم  دیهش  داتسا 
يّدام و روما  هب  ندوب  هتـسب  ّقلعت ، هقالع و  زا  دوصقم  تسین . يرطف  یعیبط و  تالیامت  هدش ) هدرمـش  مومذـم  هک   ) ایند هب  هقالع  زا  روظنم 
هک تسا  نیا  نوکـس ، تـسا و  زاورپ  تـکرح و  زا  نداتـسیا  زاـب  تـسا و  دوـکر  تـسا و  فـّقوت  هـک  تـسا  ندوـب  تراـسا  رد  يوـیند و 

(105 .) تسا شنیرفآ  یلماکت  ماظن  ّدض  رب  هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  دنکیم و  هزرابم  نآ  اب  تخس  مالسا  دراد و  مان  یتسرپایند 
. دش دهاوخ  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ  قادصم  هنرگ  دشاب و  شزرایب  تاموهوم  دنبياپ  ناسنا  هک  دوش  نیا  بابسا  دیابن  ایند  رهاظم 

: دسیونیم ثحب  دروم  هیآ  لیذ  هللا  همحر  ییابطابط  هماّلع 
وهل و ای  تسا ، يزاب  بعل و  ای  تسین : یلاخ  ریز  هناگجـنپ  لاصخ  زا  یکی  زا  هک  لطاب ، تسا  یبارـس  لیاز و  تسا  یـضرع  ایند  یگدـنز 

صقاون ناربج  شتقیقح  هک   ) تسا تنیز  ای  درادیم ) زاب  بجاو  ياهفیظو  یتایح و  مهم و  يراـک  زا  ار  ناـسنا  هک   ) تسا هدـننک  مرگرس 
رد رثاکت  ای  و  هریغ ) بسن و  بسح و  هب  ندرک  تاهابم  ینعی   ) تسا رخاـفت  اـی  و  تسا ) يرگهطاـشم  شیارآ و  لّـمجت و  اـب  دوخ  ینورد 

سفن هک  تسا  یتاموهوم  نامه  اهنیا  همه  مراد و  رتشیب  دـنزرف  لام و  نم  هک  دـشورفب  رخف  يرگید  هب  یـصخش  هک  تسا  دـالوا  لاوما و 
يارب اهنیا  زا  کی  چـیه  دـنامیمن و  یقاب  ناسنا  يارب  هک  تسا  لئاز  یلایخ و  يروما  ددـنبیم ، هقالع  اهنآ  زا  یـضعب  هب  ای  نادـب و  یمدآ 

(106 .) دنکیمن بلج  یقیقح  يریخ  یناسفن و  یلامک  ناسنا ،
دشر و يارب  ياهلیـسو  ایند  هکنآ  ياج  هب  دـنکن ، هّجوت  يزاسدوخ  هب  رگا  ناسنا  هک  مینک  نایب  ار  بلطم  نیا  میتساوخ  همدـقم ، نیا  رد  ام 
دوشیم و راچد  اهنآ  همه  هب  دومرف  حرطم  هیآ  هک  هدـش ، دای  نیواـنع  یـضعب  هب  هاـگآدوخان  دوشیم و  وا  طوقـس  ببـس  دوش ، وا  یلاـعت 

. دنکیم ینابرق  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  ار  یناسنا  يونعم و  ياهشزرا 
نیا رد  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیـس  نانخـس  دندوب و  نآ  لاکـشا  همه  رد  یتسرپایند  قادصم  نیرتزراب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نامز  مدرم 

. تسا فّرعم  نیرتهب  هراب 

ایند هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس 

حوطـس رد  اـیند  هب  مدرم  دـیدش  شیارگ  هک  مینکیم  هظحـالم  مینک ، یـسررب  ّتقد  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تضهن  ثداوـح  رگا 
ای رتشیب و  لام  بحاصت  ای  تردـق  هب  ندیـسر  ینعی ، تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  هعجاف  نیا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هثداـح ، نیا  فلتخم 

. تسا هدش  ترضح  نآ  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح 
ایند و ندوب  شزرایب  هرابرد  يرایسب ، دراوم  رد  دندوب ، نآ  راچد  مدرم  ای  نانمشد و  هک  یتایحور  نینچ  ّتلع  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 
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. دومرفیم ینوگانوگ  بلاطم  هفیظو ، تیّمها 

اروشاع هعجاف  رد  يّدام  لماوع 

يّدام ياههرهب  هب  ندیسر  يارب  یبلطتردق   - 1

يدـنمهرهب هژیو و  ياـهتیعقوم  هب  ندیـسر  دنتـساخرب ، هلباـقم  هـب  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نـب  نیـسح  ربارب  رد  هـک  يدارفا  زا  یخرب  فدـه 
، دنتشاد يو  زا  هک  یتخانش  ساسا  رب  مالـسلا  هیلعماما  تسا . دعـس  نب  رمع  نآ ، زراب  قیداصم  زا  یکی  هک  دوب ، يّدام  عفانم  زا  رتهدرتسگ 

هفیظو هک  یتیاده  نامه  دننک ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  وا  دندرک  شالت  دـشیم ، يرپس  تعرـس  هب  هک  ییاهتصرف  اهزور و  نیرخآ  رد 
. تفریذپ مه  وا  دننک و  رادید  رگیدکی  اب  هک  دنتساوخ  وا  زا  هطساواب  ساسا ، نیمه  رب  تسا . ماما  یلصا 

رما مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدـب  تاقالم  تسا . هدـش  رکذ  مهن ) ات  مرحم  متفه  زا   ) فلتخم تاقالم ، نیا  خـیرات 
شدنزرف اب  درک و  نینچ  نیا  زین  دعـس  نب  رمع  دـنوش . دراو  مالـسلا -  امهیلع  ربکا -  یلع  شدـنزرف  لضفلاوبا و  ترـضح  اهنت  هک  دومرف 

. دندش دراو  شمالغ  صفح و 
: دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

يا یلاعت ؛  هَّللا  یلإ  ُبرقأ  ّهنإف  ءآلؤه  عدـتو  یعم  نوکت  الأ  َتملع ! نم  نبا  انأف  كداعم !؟ هیلإ  يذـّلا  هَّللا  یقّتت  امأ  ینلتاُقتأ  دعـس ! نباـی  »
ایآ ینادیم ! وت  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  یـسرتیمن !؟ تسوا ، يوس  هب  وت  تشگرب  هک  ییادخ  زا  ایآ  یگنجیم !؟ نم  اب  ایآ  دعـس ! رـسپ 

. لاعتم يادخ  هب  تسا  رتکیدزن  نانآ  ندرک  اهر  ندوب و  نم  اب  انامه  ار !؟ ناشیا  ینک  اهر  یشاب و  نم  اب  یهاوخیمن 
هک مراد  یناتـسلخن  تفگ : وا  منکیم . انب  وت  يارب  هرابود  ار  هناخ  نآ  نم  دومرف : ماما  دننک . بارخ  ار  ماهناخ  مسرتیم  تفگ : دعـس  رـسپ 

: تفگ دعس  رسپ  منکیم . نیمضت  زاجح  رد  ملام  زا  وت  يارب  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف : ترـضح  دریگب . ار  نآ  دایز  نب  هَّللا  دیبع  مسرتیم 
. دشکب ار  نانآ  دایز  نبا  مسرتیم  دناهفوک و  رد  ماهداوناخ 

: دومرف دش ، دیماان  وا  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یتقو 
مراودیما هنیآره  مسق ! ادخ  هب  تسین . تمایق  زور  رد  وت  يارب  شزرمآ  و  دشکب ! ترتسب  رب  رتدوز  هچره  ار  وت  ادخ  ار !؟ وت  تسا  هدش  هچ 

(107 .) یکدنا رگم  قارع  مدنگ  زا  يروخن  هک 
تفرگ سپ  دوب ، هداد  وا  هب  هک  ار  يو  تسایر  مکح  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دش ، هفوک  دراو  یتقو  هک  دوب  نیا  وا  رب  ادـخ  بضغ  راثآ  نیتسخن 

، دروآیم هک  ار  ییاهرذـع  همه  نینچمه  دـسرب . دوب ، هدـش  هداد  هدـعو  وا  هب  هک  یتردـق  تسایر و  هب  مه  زور  کـی  یّتح  تسناوتن  وا  و 
، دـندوب هدـمآ  البرک  هب  هک  نانآ  زا  یهورگ  نیاربانب  هفوک . رد  دوخ  یگدـنز  غاب و  هناـخ ، دـننام : دوب ، يویند  يّداـم و  لـئاسم  هب  طوبرم 

. دنسرب زین  رتشیب  يّدام  عماطم  هب  تسایر ، زا  ریغ  دنناوتب  ات  دندوب  تسایر  تردق و  یپ  رد  دعس  نب  رمع  دننام 

بلط ایند  ناگدروخ  بیرف   - 2

نادـیم رد  تمینغ ، تروص  هب  ای  هک  دـندوب  هدـمآ  لام  یبایتسد  عمط  هب  دنتـشاد ، روضح  ربارباـن  گـنج  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  يرایـسب 
. دنریگب هزیاج  قوقح و  ناونع  اب  تموکح ، زا  ای  دنروآ و  گنچ  هب  گنج 

، دـندوب هداهن  مدـق  ارحـص  نآ  هب  هک  ینابلط  ایند  رابتّفخ  هیحور  یبوخ  هب  دومرف ، داریا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هک  یناوارف  نانخـس  زا 
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: دومرف اروشاع  زور  رد  دوخ  ینارنخس  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلعماما  دوشیم . مولعم 
الف هتنتف  نَم  یقـشلاو  هتّرغ  نم  رورغملاف  لاح ، دـعب  ًالاح  اهلهأب  ۀـقرفتم  لاوزو ، ءآنف  راد  اهلعجف  اینّدـلا  قلخ  یلاـعت  هَّللا  ّنإ  ساـّنلا ! اـهیأ  »
نآ سپ  دیرفآ ، ار  ایند  دـنوادخ  انامه  مدرم ! يا  108 ؛) «) اهیف عمط  نم  عمط  بیختو  اهیلإ  نکر  نم  ءآجر  عطقت  اّهنإف  ایندلا  هذـه  مکنّرُغت 

بیرف سپ  دـنکیم . قرفتم  یناـمز  زا  سپ  یناـمز  ار  شلها  هک  یلزنم  داد ، رارق  تـسا ، ندـش  لـیاز  يدوباـن و  ضرعم  رد  هـک  یلزنم  ار 
ار یـسک  دنکیم و  عطق  دنز ، هیکت  دامتعا و  وا  هب  هک  ار  یـسک  دـیما  ایند  انامه  سپ  دروخب . ار  ایند  بیرف  هک  تسایـسک  یعقاو  هدروخ 

. دزاسیم مورحم  دشاب ، هتشاد  ایند  رد  يویند  عمط  هک 
هدـنبیرف يایند  قرب  قرز و  هب  ندیـسر  نانآ  زا  يرایـسب  هزیگنا  هک  تسا  نشور  دومرف ، مدرم  نآ  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  هک  یبلاـطم  زا 

. تسا هدوب 
: دنکیم هراشا  بلطم  هس  هب  تاملک  نیا  رد  مالسلا  هیلعماما 

یعقاو  یقش  رورغم و  ندرک  یفرعم  ایند ب ) يرابتعایب  فلا )
. دنروخب ار  ایند  بیرف  تسا  نکمم  هک  یناسک  هب  راطخا  ج )

مالسلا هیلعنیسح  ماما  اب  يراکمه  زا  عنام  یگدنز ، ظفح   - 3

عاضوا يو  زا  دـندش و  ور  هب  ور  دوب ) قدزرف  دـناهتفگ : یـضعب  ، ) دـمآیم هفوک  زا  هک  يدرم  اب  قوقـش ، لزنم  رد  مالـسلا  هیلعماما  فلا )
نامیپمه امش  اب  گنج  رد  گنهامه و  دّحتم و  امـش  اب  تفلاخم  رد  قارع  مدرم  هَّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  درم  نآ  دندیـسرپ . ار  هفوک 

ماما اب  يراکنه  زا  عنام  نانآ ، یبلطایند  هک  دوشیم  هتسناد  یبوخ  هب  نآ  نومضم  زا  هک  دندورس  يراعـشا  درم  نآ  خساپ  رد  ماما  دناهدش .
: تسا هدش  مالسلا  هیلعنیسح 

ۀسیفن ّدعت  ایندلا  نکت  نإف 
(109) لبنو یلعأ  هَّللا  باوث  رادف 

. تسا رتهب  رتالاب و  ادخ  باوث  هناخ  یلو  دوشیم ، هدرمش  اهبرپ  یضعب  دزن  ایند  هچ  رگا  سپ 
تأشنُأ  توملل  نادبألا  نکت  نإو 
لضفأ  هَّللا  یف  فیسلاب  ٍءرما  لتقف 

. تسا رترب  ریشمش  اب  ادخ  هار  رد  درم  ندش  هتشک  سپ  دناهدش ، داجیا  گرم  يارب  اهندب  رگا  و 
ًارّدقم امسق  قازرألا  نکت  نإو 

لمجأ  قزرلا  یف  ءرملا  صرح  ۀّلقف 
. تسا رتابیز  قزر  بلط  رد  درم  صرح  ندوب  مک  هدش ، رّدقم  هک  تسا  یتمسق  قازرا  رگا  و 

اهعمج كرتلل  لاومألا  نکت  نإو 
لخبی  ّرُحلا  هب  كورتم  لاب  امف 

. دزروب لخب  نآ  كرت  يارب  درم  دازآ  دیابن  سپ  دشاب ، نآ  كرت  يارب  لاوما  ندرک  عمج  رگا  و 
متسه ور  هب  ور  یمدرم  اب  نم  یلو  تسا ؛ يدوبان  ضرعم  رد  اهلام  اهناج و  هک  دیامرفب  دهاوخیم  هدورس  نیا  اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

. دناهدرک دوخ  يایند  ظفح  ینابرق  ار  دوخ  نید  ماما و  هتفرگ و  ار  ایند  هک 
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ایند یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دیبع   - 4

ّرح نب  هَّللا  دـیبع  اب  ماما  تاقالم  داد ، يور  البرک  هب  هّکم  هار  نیب  رد  رگید  دارفا  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  نیب  هک  ییاهتاقالم  زا  یکی 
. دوب یفعج 

جاّجح تسخن  مالسلا  هیلعماما  تسا . هدیزگ  تماقا  لزنم  نیا  رد  زین  یفعج  ّرح  نب  هَّللا  دیبع  هک  دنداد  عالطا  ماما  هب  لتاقم  ینب  لزنم  رد 
اجنیا هب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  کنیا  تفگ : وا  هب  تراشب  کی  ناونع  هب  جاّجح  داتـسرف . يو  دزن  ار  ناوراک ) نّذؤم   ) قورـسم نب 

نم مدـید و  وا  اـب  گـنج  هداـمآ  ار  مدرم  هکنیا  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک  رهـش  زا  نم  تفگ : هَّللا  دـیبع  دـبلطیم . يراـی  هب  ار  وت  هدـمآ و 
ياهمیخ يوس  هب  باحصا  زا  نت  دنچ  اب  دوخ  مالسلا  هیلعماما  دناسر ، ماما  هب  ار  وا  نخـس  جاّجح  هکنآ  زا  سپ  مرادن . ار  وا  يرای  ییاناوت 

. درک لابقتسا  ماما  زا  وا  دنتفر و  دوب ، هدرک  اپرب  یبآ  همشچ  رانک  رد  وا  هک 
اب یلو  ماهدیدن ؛ وا  زا  رتاریگ  یتبیه  رتابیز و  یناسنا  مرمع ، همه  رد  هک  مدید  داتفا ، ترضح  نآ  هب  ممشچ  نوچ  دیوگیم : هَّللا  دیبع  دوخ 

دنچ درکیم و  تکرح  ترـضح  نآ  هک  ار  یتقو  منک  شومارف  مناوتیمن  هاگچـیه  تخوسن و  ملد  وا  دـننام  سک  چـیه  يارب  نیا ، دوجو 
یعیبط گنر  هک  مدیـسرپ  تسا . یکـشم  رایـسب  شنـساحم  گنر  مدید  مدرک ، هاگن  ماما  هرهچ  هب  نوچ  دـندوب . هتفرگ  ار  وا  رود  كدوک 

. تسا باضخ  گنر  هک  مدیمهف  ماما  نخس  نیا  زا  دوب .» سردوز  نم  يریپ  : » داد خساپ  ماما  دیاهدرک ؟ باضخ  ای  تسا 
: دومرف يو  هب  باطخ  مالسلا  هیلعماما  دش ، لدب  در و  ترضح  نآ  هَّللا و  دیبع  نایم  هک  یلومعم  نانخس  تافراعت و  زا  سپ  لاح ، ره  هب 

 - ياهدرک رایسب  ناهانگ  ترمع  نارود  رد  وت  درک . دنهاوخن  ار  راک  نیا  یلو  دننک ؛ يرای  ارم  هک  دناهتسب  نامیپ  هفوک )  ) امش رهـش  مدرم 
؟ يدرگ كاپ  ینک و  هبوت  یهاوخیم  ایآ  دوب -  نیّفص  رد  هیواعم  نازابرس  زا  نامثع و  ناراداوه  زا  يو 

. گنجب نانمشد  اب  يو  باکر  رد  هدرک و  يرای  ار  تربمایپ  رتخد  دنزرف  دومرف : ماما  منک !؟ هبوت  هنوگچ  تفگ : هَّللا  دیبع 
رد میاین ، هچ  میایب و  هچ  دنک : هیجوت  هنوگنیا  ار  دوخ  يراکمه  مدع  یتامّدـقم  اب  هک  دـش  ثعاب  ایند  هب  هَّللا  دـیبع  هقالع  نامیا و  فعض 

ار دوخ  ناّرب  ریشمش  زین  و  هقحلم »  » دوخ فورعم  بسا  کنیا  یلو  منازیرگ ؛ تخس  گرم  زا  نم  درادن و  يریثأت  امش  تسکش  ای  يزوریپ 
. منکیم هیده  امش  هب 

: دومرف مالسلا  هیلعماما 
ورین دوـخ  يارب  هارمگ  دارفا  ناـیم  زا  نم  اریز  تبـسا ؛ هب  هن  میراد و  زاـین  وـت  هـب  هـن  اـم  يزرویم ، عاـنتما  ناـج  زا  اـم  هار  رد  هـک  نوـنکا 

. مریگیمن
رد ور ، هب  ار  وت  ادـخ  هنرگ  يونـشن و  اهیکیدزن  نیا  زا  ار  ام  هثاغتـسا  يادـص  ات  ورب  اجنیا  زا  هک  دـندرک  شرافـس  وا  هب  مالـسلا  هیلعماـما 

. تخادنا دهاوخ  شتآ 
تحاران رمع  رخآ  ات  دینش و  ار  شباحصا  مالسلا و  امهیلعیلع  نب  نیـسح  تداهـش  رابمغ  ربخ  زور ، دنچ  زا  سپ  یفعج  ّرح  نب  هَّللا  دیبع 

(110 .) مدرک مورحم  ار  دوخ  نم  یلو  دمآ ، نم  هناخ  ات  تداعس  تفگیم : دوب و 
تّزع و هب  یبایتسد  يارب  تیعقوم  نیرتهب  هک  دـش  ثعاـب  اـیند  یگدـنز  هب  وا  دـیدش  یگتـسباو  یفعج و  ّرح  نب  هَّللا  دـیبع  یبلطتیفاـع 

. دربب رس  هب  ینامیشپ  هودنا و  رد  ترخآ ، رد  هشیمه  ایند و  رد  ار  يرمع  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  يدنلبرس 
، دوب هدـش  ناـنآ  تبثم  تکرح  هنوـگ  ره  زا  عناـم  اـیند  یگدـنز  هب  دـیدش  یگتـسباو  یهاوـختعفنم و  یبلطتردـق ، هک  یمدرم  ربارب  رد 
ایند و هرابرد  شاهدیقع  هک  دندوب  هداهن  ندرگ  یناسنا  تماما  هب  دندیـشیدنایمن ، ترخآ  نید و  هب  زج  هک  دندوب  هدیـشک  فص  یهورگ 

: تشون هیفنح  نب  دمحم  شردارب  خساپ  رد  هک  دوب  هنوگنیا  ترخآ 
دوجو یّلک  هب  ایند  ایوگ  هک  تسا  هنوگنیا  ترخآ  ایند و  هب  مایگتـسباو  هّجوت و  لزت ؛» مل  ةرخآلا  ّنأکو  نکت  مل  ایندـلا  ّنأـکف  دـعب  اـّمأ  »
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(. دش دهاوخ  داجیا  دعب  هک  نیا  هن   ) تسا هدوب  هشیمه  ترخآ  ایوگ  تسا و  هتشادن 
كدـنا لاوما  يروآعمج  يارب  هک  درک  راوخ  تسپ و  ار  نانآ  ياهزادـنا  هب  گنج ، نتفای  نایاپ  اب  جـیردت  هب  مدرم  نیا  تشز  یهاوخاـیند 

ادهش كرابم  ناتسد  رد  هک  يرتشگنا  یتح  سابل و  هرز ، ریـشمش ، دننام  ییایـشا  زا  نانآ  دندرکیم . تباقر  مه  اب  دربن ، نادیم  رد  دوجوم 
. دندوبریم دنتفاییم ، هچ  ره  ناکدوک  نانز و  لاوما  زا  دندش و  روهلمح  زین  مرح  ياههمیخ  هب  ماجنارس  دندرکن و  غیرد  دوب ،

قح زا  فارحنا  رد  مارح  هیذغت  رثا  متفه : لصف 

همدقم

تعرس هک  ار  ناشیا  زا  يرایسب  ینیبیم  111 ؛) «) َنُولَمْعی اُوناک  ام  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأَو  ِناوْدُعلاَو  ِْمثِالا  ِیف  َنوُعِراسی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرتَو  »
. دننکیم يراکدب  هک  ًاّدج  ار ، مارح  لام  نانآ  ندروخ  ینمشد و  هانگ و  رد  دنریگیم 

(112 .) مارح روآ و  گنن  دیلپ و  راک  بسک و  اوران ، مارح ، تحسلا :
هب يراکمتـس ، هاـنگ و  لیـصحت  زا  ریغ  سپ  دـنکیم . ناـیب  مارح  لاـم  ندروخ  ار  ناـیدوهی  تافـص  زا  یکی  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

. دنتشاد تداع  مه  يراوخمارح 
. دسرب نارگید  هب  شررض  هک  تسا  یهانگ  ناودع »  » دسرب و نآ  هدنهد  ماجنا  هب  طقف  نآ  ررض  هک  تسا  یهانگ  مثا » : » تسا هدش  هتفگ 

عون ره  مارح ، لام  ندروخ  زا  روظنم  تسا . مارح  لام  ندروخ  يانعم  هب  هریبک و  ناهانگ  زا  تسا ، هدمآ  هفیرش  هیآ  رد  هک  تحـس » لکا  »
. دنوشیم باسح  تحس  ندروخ  دراوم  زا  ابر ، بارش و  نتخورف  زا  لصاح  لوپ  هوشر ، دننام  مارح  ياهلام  عاونا  تسا . یفّرصت 

داجیا ّتقر  افـص و  حور  رد  دشاب ، لالح  اذغ  نآ  رگا  دوشیم . هتـشاک  نیمز  رد  هک  تسا  يرذـب  هلزنم  هب  دروخیم ، ناسنا  هک  یکاروخ 
(113 .) دوش ادیپ  بلق  تواسق  دشاب ، مارح  رگا  دنکیم و  شوارت  ریخ  شدوجو  زا  دنکیم و 

: دیامرفیم نانآ  تافص  هرابرد  زین  هرقب  هروس  رد  دنوادخ  دنکیم ، نایب  دوهی  ياهتداع  زا  ار  يراوخمارح  هک  الاب  هیآ  زا  ریغ 
(114 ...«) ًةَوْسَق ُّدَشَأ  َْوأ  ِةَراجِحلاَک  یِهَف  َِکلذ  ِدَْعب  نِم  مُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  »

دوهی امـش  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هدومرف  رکذ  ار  دـب  تلـصخ  هدزناپ  مک  تسد  دوهی  يارب  هرقب ، هروس  لیاوا 
«. تسا رتریذپان  ذوفن  رتتخس و  گنس  زا  نآ  تواسق  یتخس و  هکلب  هتفرگ ، تواسق  ناتبلق 

. تسا هتشاد  ییازسب  ریثأت  ناشیا  بلق  تواسق  رد  نانآ  طسوت  مارح  لام  ندروخ  تفگ : ناوتب  تسا  نکمم  هیآ ، ود  نیا  هب  هّجوت  اب 
رد دنکمیم و  ار  اهّتلم  نوخ  یعون  هب  مادـک  ره  دـناهدش ، لیدـبت  يداصتقا  ياهلوغ  هب  هک  یتسینویهـص ، یلام  ياهتکرـش  زین  زورما 

دوخ تردـق  رب  زور  هب  زور  هتفرگ و  لکـش  هدـش ، بصغ  ياههیامرـس  اب  هتـشذگ  نرق  مین  رد  لیئارـسا  دنلوغـشم . لواپچ  هب  اـیند  رـسارس 
تاـیانج و هنماد  رب  زور  ره  تسا و  هدـمآرد  ایـسآ  ساّـسح  هـقطنم  نـیا  رد  عزاـنمالب  یتردـق  تروـص  هـب  زورما  هـکنیا  اـت  تـسا  هدوزفا 

. دناهتشگ هشیپتیانج  نانآ  لسن  نامز ، تشذگ  اب  هجیتن  رد  دیازفایم . دوخ  ياهتواسق 
: دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما 

. تسا دوهشم  یمدآ  نادنزرف  رد  مارح ، بسک  راثآ  ( 115 «) ۀیّرذلا یف  نیبی  مارحلا  بسک  »

مالسلا هیلعنیسح  ماما  مالک  رد  يراوخمارح  ریثأت  یگنوگچ 

دش جراخ  دوخ  باحصا  عمج  نایم  زا  تفرگ ، رارق  هفوک  نایرکشل  هرصاحم  رد  وس  ره  زا  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  اروشاع ، زور  رد  یتقو 
ترـضح نیا ، دوجو  اب  دـندرک . يراددوخ  توکـس  زا  نانآ  اـما  دـنهد . ارف  شوگ  شنانخـس  هب  دـننک و  توکـس  تساوخ  نانمـشد  زا  و 
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: دوب هتکن  هس  هدنراد  ربرد  هک  دومرف  داریا  ار  ینانخس 
: دش دهاوخ  كاله  دنک ، ینامرفان  سک  ره  سپ  دشابیمن ، تیاده  زج  نم  فده  فلا )

ناک یناصع  نمو  نیدـشرملا  نم  ناک  ینعاطأ  نمف  داشرلا ، لیبس  یلإ  مکوعدأ  اّمنإو  یلوق ، اوعمتـساف  یلإ  اوتـصنت  نأ  مکیلع  ام  مکلیو  »
ارم سکره  سپ  منکیم . توعد  قیفوت  دشر و  هار  هب  ار  امش  نم  دیونشب ! ار  منخس  ات  دینکیمن  توکس  هک  امـش  رب  ياو  نیکلهملا ؛» نم 

. دوب دهاوخ  ناگدش  كاله  زا  دنک ، ارم  ینامرفان  سکره  دوب و  دهاوخ  ناگتفای  تیاده  زا  دنک ، تعاطا 
: دیرادن اونش  شوگ  دیرگنایصع و  نم  نامرف  ربارب  رد  امش  همه  ب )

. دیرادن نم  نانخس  يارب  ییاونش  شوگ  دیراک و  هانگ  نم ) اب  تفلاخم  ّتلع  هب   ) امش همه  یلوقل ؛» ٍعمتسم  ریغ  يرمأل  ٍصاع  مکّلکو  »
: تسا زیچ  ود  طوقس  نایغط و  بلق ، تواسق  نیا  ّتلع  ج )

؛) 116 (»!؟ نوعمـست ـالأ  نوتـصنت !؟ ـالأ  مـکلیو  مکبوـلق ، یلع  عـبطف  مارحلا ، نـم  مکنوـطب  تـئلمو  مارحلا ، نـم  مکتاـیطع  تـلزخنا  دـق  »
لد رد  قح  نخس  و   ) هدز رهم  امش  ياهلد  رب  هجیتن  رد  هدرک و  رپ  مارح  زا  ار  امش  ياهمکش  هداد و  طوقس  ار  امـش  هیما  ینب  ياهشـشخب 

!؟ دیهدیمن ارف  شوگ  ایآ  دیوشیمن !؟ تکاس  ایآ  امش ! رب  ياو  دنکیمن .) ذوفن  امش 
: درمشیم مدرم  نآ  بلق  تواسق  لماع  ار  زیچ  ود  نانخس ، نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

. دناهدش نالذخ  راچد  هجیتن  رد  هدرک و  هتفیرف  ار  نانآ  تموکح  مارح  ياهششخب  ایاطع و  فلا )
. دناهداد تسد  زا  ار  هظعوم  قح و  نخس  شریذپ  هنیمز  هک  تسا  هدرک  دساف  ار  نانآ  نورد  بلق و  مارح  كاپان و  ياذغ  ب )

زا هیذـغت  ناهانگ ، همه  نایم  رد  یلو  دوشیم ؛ رتشیب  ياهیجک  فارحنا و  بجوم  دوشن ، ناربج  هبوت  اـب  رگا  یهاـنگ  ره  هک  تسا  یعیبط 
حور و رب  زین  یعــضو  يراـثآ  يورخا ، راـثآ  رب  نوزفا  دراد و  شقن  قـح  زا  فارحنا  يرکف و  یهارمگ  رد  رگید  هاـنگ  ره  زا  شیب  مارح ،
رد هکلب  فلکم ، دارفا  رد  اهنت  هن  لصا ، نیا  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  مالـسا  رد  مینیبیم  هک  تساجنیا  زا  دراذـگیم . یقاب  ناسنا  ناج 

. دوش تاعارم  ًاقیقد  ندادریش  یگلماح و  نارود  رد  نانآ  ناردام  ناکدوک و  هیذغت 
ياهلاس رد  مکبولق .» یلع  هَّللا  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلمو  : » دومرف دش ، لقن  هک  یتارابع  موس  شخب  رد  مالسلا  هیلعماما  ور ، نیا  زا 

، تفالخ تسایـس و  هنحـص  زا  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ندیـشک  اوزنا  هب  مالـسلا و  هیلعیلع  ماـما  نداد  تسکـش  يارب  نیا  زا  شیپ 
هدیدرگ هتـشابنا  مارح  ياهاذغ  نیا  زا  نانآ  ياهمکـش  هدش و  اطعا  هفوک  مدرم  هب  هیدـه  هفحت و  مان  هب  هیواعم ، يوس  زا  یناوارف  ياهلوپ 

. دوب هدش  رک  قحنخس  ندینش  زا  ناشیاهشوگو  روک  ناشنیبقح  ياهمشچ  هایس و  نانآ  ياهبلق  مارح ، ياهاذغ  رثا  رد  هک  دوب 

دوشیم رتشیب  یهاوخمارح  ببس  يراوخمارح 

دوشیم رتشیب  یهاوخمارح  ببس  يراوخمارح 

: دننکیم یفرعم  ایند  یگدنز  رد  عمط  يراوخمارح و  هجیتن  ار  رگید  گرزب  ملظ  ود  دوخ ، نانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

ینکش نامیپ   - 1

ًاران انیلع  متـششحو  مکنامیإ ، یف  انل  ًافیـس  انیلع  متللـس  نیفجوم ، مکانخرـصاف  نیهلاو  انومتخرـصتسا  نیح  ًاحرتو  ۀعامجلا  اهتیأ  مکل  ًاّبت  »
قوش روش و  اب  هک  نآ  زا  سپ  امش  ناتهارمه ! هودنا  ّتلذ و  تعامج ! يا  داب ، امـش  رب  هودنا  تکاله و  مکّودعو ؛» انّودع  یلع  اهانحدتقا 
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يوس هب  یناسنا  ساسحا  اب  گنردیب و  هداد و  تبثم  خـساپ  امـش  یهاوخداد  هب  ام  هک  هاگنآ  دـیدناوخ و  شیوخ  يرای  هب  ار  اـم  ناوارف ،
رب ام  هک  ار  يزوسمتـس  شتآ  ایآ  دیتفرگ . هناشن  ار  ام  ياهرـس  هدیـشک و  ام  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  میتساخرب ، ناتیرای  هب  میتفاتـش و  امش 

؟ دیتخاس روهلعش  ام  ّدض  رب  میدوب ، هتخورفارب  نامکرتشم  راکهایس  نانمشد  ّدض 

نایاوشیپ ناتسود و  هیلع  مایق   - 2

: دنزادرپیم مدرم  نآ  گرزب  هانگ  متس و  نیمود  نایب  هب  دوخ ، نانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
دیدش و تسدمه  ناتنانمشد  عفن  هب  هجیتن  رد  مهیف ؛» مکل  حبصأ  لمأ  الو  مکیف  هوشفأ  ٍلدع  ریغب  مکئایلوأ  یلع  مکئادعأل  ًابلِإ  متحبـصأف  »

هکنآیب دشاب و  هتخاس  مکاح  امش  هعماج  رد  يداد  لدع و  رسهریخ ، نمـشد  نیا  هکنآیب  مه  نآ  دیتساخاپب ، ناتنایاوشیپ  ناتـسود و  هیلع 
. دروخب مشچ  هب  نانآ  رد  ناتیارب  يایگتسیاش  یکین و  ای  رتهب  هدنیآ  دیما 

نایاوشیپ هیلع  مادقا  ینکش و  نامیپ  للع 

نیا نایب  هب  دـنداد ، حیـضوت  ار  شیوخ  ماما  تسود و  ربارب  رد  نانآ  مادـقا  ناـیفوک و  ینکـشدهع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هکنآ  زا  سپ 
یگدنز هب  دناهتخیر و  امش  موقلح  هب  مارح  ياذغ  هکنیا  زج  مرادن  غارس  امش  راتفر  نیا  يارب  يرگید  ببـس  چیه  نم  هک  دنتخادرپ  بلطم 

. دیاهتخود عمط  مشچ  ییایند  تسپ 
مارح و لام  كدـنا  رگم  ( 117 (؛» انل لیفت  يأر  الو  اّنم  ناک  ثدـح  ریغ  نم  هیف  متعمط  ٍشیع  سیـسخو  مکل  ّانإ  ایندـلا  نم  مارحلا  اـّلإ  »... 
ای هدز و  رس  یهانگ  ام  زا  هک  نآ  نودب  دیاهتخود ، عمط  مشچ  نادب  هک  يرابتبکن  یگدنز  دناهتخیر و  امش  موقلح  هب  هک  ییاوران  همعط 

. دشاب هدش  تسس  ياهشیدنا 
شریذپ مارح و  هیذغت  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  ثحب ، دروم  عوضوم  هرابرد  مالـسلا  هیلعهَّللا  دبع  یبا  ینارون  نانخـس  نیا  رد  تشقد  اب 

ناسنا يورخا  يویند و  یگدنز  رد  يونعم  یحور و  رظن  زا  یناوارف  یفنم  راثآ  مارح  لام  اب  ندرک  یگدنز  هصالخ ، عورـشمان و  يایادـه 
. دراذگیم یقاب 

: زا دنترابع  هک  دش ، نایب  ثحب  نیا  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  یفنم ، ضراوع  نیا  زا  دروم  راهچ 
يونعم  طوقس  نالذخ و  فلا )

قح  شریذپ  هنیمز  نتفر  نیب  زا  بلق و  تواسق  ب )
ینکشنامیپ  ج )

نایاوشیپ  ناتسود و  هیلع  مایق  د )
زین رگید  ياهفارحنا  عاونا  زاسهنیمز  دـناوتیم  هکلب  دـنکیم ، داجیا  ناسنا  رد  ار  هدـش  داـی  ناـهانگ  هنیمز  اـهنت  هن  مارح ، لاـم  زا  قازترا 

ياهتیودـحم تیاعر  یمومع ، یـصخش و  لاوما  رد  فّرـصت  هرابرد  تایاور  تاـیآ و  رد  يرایـسب  ياهشرافـس  ّتلع ، نیمه  هب  دوشب .
تباـث هبرجت  هب  زین  اـم  مدرم  یگدـنز  رد  دراد ، یناوارف  یعطق  یعرـش و  ّهلدا  هکنیا  رب  نوزفا  بلطم  نیا  دروـخیم . مشچ  هب  هدـش ، نییعت 

ییاههداوناخ رد  ناـنیا  هک  میباـییم  رد  ّتقد  یکدـنا  اـب  مینکیم ، هدـهاشم  دارفا  رد  ار  يونعم  ياـبیز  ياـههولج  هک  یناـمز  تسا . هدـش 
قلعت یعرـش  قوقح  نینچمه  تسا و  هدوب  لالح  راک  بسک  شالت و  هار  زا  یگدنز  اهنآ  تبثم  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  دناهتفای  شرورپ 

. تسا هدشیم  تخادرپ  تاکز  سمخ و  دننام  زین ، لاوما  نآ  هب  هتفرگ 
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هعماج حالصا  موس : شخب 

لوا لصف 

همدقم

نیشناج نوراه : شردارب  هب  یسوم  تفگ  و  118 ؛) ...«) َنیِدِسفُملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاقَو  »... 
. نکن يوریپ  ناگدننک  داسف  هار  زا  ربب و  نیب  زا  ار  تافارحنا  شاب و  مموق  نایم  رد  نم 

: تسا انعم  ود  ياراد  یبرع و  ياهملک  حالصا ،
: دننام درف ، ود  یتشآ  هرابرد  هورگ . ود  ای  درف  ود  نیب  فالتخا  عفر  یتشآ و  يانعم  هب  حلُص ، هدام  زا  فلا )

زا رواد  کی  رهوش و  هداوناـخ  زا  رواد  کـی  119 ؛) ...«) امُهَنَیب ُهَّللا  ِقِّفَوی  ًاحالْـصِإ  ادـیِری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَحَو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَـف  »... 
نانآ قفاوت  هب  دنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  حالـصا  هب  میمـصت  رواد  ود  نیا  رگا  دـننک ) یگدیـسر  نانآ  راک  هب  ات  ، ) دـینک باختنا  نز  هداوناخ 

. دنکیم کمک 
: دننام هورگ ، ود  نیب  یتشآ  هرابرد 

هورگ ود  نآ  نیب  سپ  دـننکیم ، گنج  رگیدـکی  اب  نانمؤم  زا  هفیاـط  ود  رگا  120 ؛) «) امُهَنَیب اوُِحلْـصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُملا  َنِم  ِناتَِفئآط  ْنِإَو  »
. دینک رارقرب  یتشآ 

ار یسک  تسا . داسف  ربارب  رد  انعم  نیا  هب  حالصا  هتسیاش .) حلاص :  ) دوشیم انعم  یگتسیاش »  » یـسراف رد  ًالومعم  هک  حالـص ، هدام  زا  ب )
رد حالص »  » هدام زا  حالصا  دنتـسه . مه  ربارب  رد  دسفم ، حلـصم و  سپ  ( 121 .) دنیوگ ِحلصُم�تسا  هتـسیاش  راک  نداد  ماجنا  ددص  رد  هک 

. دراد قادصم  هنوگ  ود  نآرق 

نآرق رد  حالص  عاونا 

: نداد ماجنا  هتسیاش  راک  يانعم  هب   - 1
نامتک ار  هچنآ  دنداد و  ماجنا  هتسیاش  راک  دنتشگزاب و  هک  یناسک  رگم  122 ؛) «) ْمِهیَلَع ُبُوتَأ  َِکئلْوُأَف  اُونَیبَو  اوُحَلْصَأَو  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  »... 

. دنتخاس راکشآ  دندوب ، هدرک 
: داسف ندرک  فرطرب   - 2

نیشناج نوراه : شردارب  هب  یسوم  تفگ  و  123 ؛) ...«) َنیِدِسفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یسُوم  َلاقَو  »... 
. نکن يوریپ  ناگدننک  داسف  هار  زا  ربب و  نیب  زا  ار  تافارحنا  شاب و  مموق  نایم  رد  نم 

. دوریم راک  هب  داسفا  ربارب  رد  هک  تسا  تافارحنا  دسافم و  حالصا  تسا ، هجوت  دروم  رتشیب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  هچنآ 
هک حالصا  موهفم  تساهدمآ . يدیفم  تاحیضوت  یـسایس  تاحالطـصا  رد  حالـصا ، زا  تشادرب  هرابرد  مالـسا ، یـسایس  هیرظن  باتک  رد 

ماـجنا جـیردت  هب  هعماـج  رد  هک  ار  یتارییغت  بـالقنا . لـباقم  رد  تسا و  مُرفِر »  » لداـعم دوریم ، راـک  هـب  یـسایس  تاحالطـصا  رد  زورما 
تسا تسیمرفر »  » نآ یجراخ  لداعم  دنمانیم و  بلط  حالصا  دنتـسه ، یتارییغت  نینچ  ددصرد  هک  ار  یناسک  دنیوگیم و  مرفر  دوشیم ،

اب دـنت و  یناهگان ، یعامتجا  رییغت  بالقنا : دـنیوگیم . یبالقنا  دنتـسه ، یعفد  تروص  هب  ینوگرگد  ناهاوخ  هک  ار  یناسک  لباقم ، رد  و 
. تسا تنوشخ  اب  هارمه  یهاگ  هک  تعرس ،

درادن و يوغل  هشیر  حالطصا  نیا  تسا . حالصا  يارب  ّصخا  ییانعم  بالقنا ، لباقم  رد  یسایس و  یحالطصا  ناونع  هب  حالِصا ، حالطصا 
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زا روظنم  دنربیم ، راک  هب  بالقنا  ربارب  رد  ار  حالـصا  هک  تسا . يدیدج  یـسایس  حالطـصا  هکلب  تسین ، یبهذم  ینید و  یحالطـصا  رد 
مالـسلا هیلعماما  هک  یتکرح  تسین . صاخ  يانعم  نیا  هب  دمآ ) دهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  « ) يّدج ۀـّمأ  یف  حالـصِإلا  بلَطل  ُتجرخ   » هلمج

لماش ار  یعفد  یجیردت و  حالـصا  هنوگره  تایاور ، تایآ و  رد  حالـصا  سپ  دوبن . تنوشخیب  مارآ و  یجیردت ، یتکرح  دـنداد ، ماجنا 
یجیردت و دیشک ، لوط  لاس  هدزناپ  هک  بالقنا  نیا  زا  یشخب  دوب . هنابلط  حالصا  تکرح  کی  زین  ناریا  یمالسا  بالقنا  دوخ  دوشیم و 

. دوب عیرس  یعفد و  یتکرح  نآ ، رگید  شخب 
. هّکم رد  مود  راب  و  دوخ ، همان  تیـصو  رد  هنیدم  راب  نیتسخن  دناهدروآ . دوخ  نانخـس  رد  ار  حالـصا  هژاو  راب  ود  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
. دناهتخادرپ هنیمز  نیا  رد  دوخ  فده  نییبت  هب  مود  هلحرم  رد  و  هتسناد ، دوخ  یلصا  يروحم و  فادها  زا  ار  حالصا  لوا  هلحرم  رد  ناشیا 

: مینکیم حرطم  شخب  ود  رد  ار  دوخ  ثحب  اجنیا  رد  ساسا ، نیمه  رب 

حالصا يارب  مایق 

، تکرح زا  دوخ  فدـه  نییبـت  يارب  هّکم ، يوس  هب  هنیدـم  زا  جورخ  زا  شیپ  يرجه  لاس 60  بجر  رخاوا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح 
بتکم لوصا  هب  نداد  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلعماما  دنتـشون . هیفنح  نب  دـمحم  دوخ ، ردارب  هب  باطخ  یهاتوک  لماک و  همان  تیـصو 

: دنسیونیم مالسا 
يارب نم  هلآو »... هیلع  هَّللا  یّلـص  يّدج  ۀـّمأ  یف  حالـصإلا  بلطل  تجرخ  اّمنإو  ًاملاظ ، الو  ًادـسفم  الو  ًارطب  الو  ًارِـشَأ  جرخأ  مل  ّینِإو  »... 

هزراـبم داـسف )  ) هعماـج هب  ندـناسر  يدـب  يارب  ماهدرکن ، ماـیق  تلاـهج  ّربـکت و  يور  زا  و  ماهدـشن ، جراـخ  بعل ) وهل و   ) ینارذـگشوخ
داجیا ندروآ و  تسد  هب  يارب  اـهنت  اـهنت و  هکلب  مهد ، رارق  شایعقاو  هاـگیاج  ریغ  رد  ار  هعماـج  ماـظن  تردـق و  مهاوخیمن  و  منکیمن ،

. ماهدرک مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مّدج  تّما  نایم  رد  يرالاس  هتسیاش  یگتسیاش و 
. مینکیم انعم  ار  اهنآ  تسا ، ّرثؤم  اجنیا  رد  حالصا  زا  ماما  دوصقم  مهف  رد  ترابع ، نیا  لوا  تاملک  ندش  نشور  هکنیا  هب  هّجوت  اب 

(124) حرَفک رِشأ :
(125) هلبقی ملو  هنع  ربکت  قحلا :) رطب   ) ًارطب

(126) هیلع اودسفف  مهیلإ  ءاسأ  موقلا : دساف  حلصلا ،) ّدض   ) دسف
(127) هعضوم ریغ  یف  ءیشلا  عضو  ملظلا :

راکشآ ماما  دصقم  هجیتن  رد  هک  دنکیم  یفن  ار  فده  راهچ  منکیم ، مایق  یفده  هچ  يارب  دیامرفب  هکنآ  زا  شیپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. دوشیم

: دیامرفیم ترضح  نآ 
. ماهدشن جراخ  بعل ) وهل و   ) ینارذگشوخ يارب  نم  فلا )

. ماهدرکن مایق  تلاهج  ّربکت و  يور  زا  ب )
. منکیمن هزرابم  داسف )  ) هعماج هب  ندناسر  يدب  يارب  ج )

داـجیا ندروآ و  تسد  هب  يارب  اـهنت  اـهنت و  هکلب  مهد ، رارق  شایعقاو  هاـگیاج  ریغ  رد  ار  هعماـج  ماـظن  تردـق و  مهاوـخب  هکنیا  هن  و  د )
. ماهدرک مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مّدج  تّما  نایم  رد  يرالاس  هتسیاش  یگتسیاش و 

. دوشیم تابثا  یبوخ  هب  مالسا ، تّما  نایم  رد  مالسلا  هیلعماما  یحالصا  هزیگنا  هدش  دای  فده  راهچ  ندرک  در  یفن و  اب  نیاربانب ،
: دنهدیم حیضوت  هنوگنیا  ار  دوخ  یتابثا  فده  دندرک ، در  دش ، رکذ  هک  ار  یفادها  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هکنآ  زا  سپ 

. مدرک مایق  مّدج  تّما  حالصا  هب  ندیسر  يارب  اهنت  يّدج ؛» ۀّمأ  یف  حالصإلا  بلطل  تجرخ  اّمنإ  »

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3439 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلعماما نانخـس  اب  يدـعب  ثحب  رد  دـش ، نشور  ترـضح  نآ  یّلک  فدـه  دوخ ، یحالـصا  دوصقم  نایب  لطاب و  فادـها  یفن  اب  اجنیا  ات 
. دوشیم نشور  ترضح  فادها  هنیمز  نیا  رد  مالسلا 

مالسلا هیلعماما  رظن  دروم  تاحالصا 

: تسا مالسلا  هیلعماما  رظن  دروم  تاحالصا  دراوم  رگنایب  یبوخ  هب  دندرک ، داریا  ینم   » رد ترضح  هک  ییاههبطخ  زا  یکی 
رهظنو کنید  نم  ملاـعملا  يُرنل  نکلو  ماـطحلا ، لوضف  نم  ساـمتلا  ـالو  ناطلـس ، یف  ًاـسفانت  اـّنم  ناـک  اـم  نکی  مل  ّهنأ  ملعت  کـّنإ  ّمهّللا  »

ام هک  ینادیم  وت  اراـگدرورپ ! ( 128 (؛» کماکحأو کننـسو  کضئارفب  لَمعیو  كداـبع  نم  șřșƠ لظملا نمأیو  كدالب  یف  حالـصإلا 
تنید رهاظم  هک  میاهدرک  مایق  هکلب  میاهدرکن ، مایق  هیما  ینب  تموکح  هیلع  یصخش ، ياهباسح  هیفصت  روظنم  هب  ای  تنطلس  سوه  يارب 

ننس ضیارف و  هب  و  دنشاب ، تینما  رد  نید  هانپ  رد  تاهدیدمتس  ناگدنب  و  میشاب . هدرک  یحالصا  تنیمزرـس  رد  و  میهد . ناشن  مدرم  هب  ار 
. دوش لمع  تماکحا  و 

« کنید نم  ملاعملا  يرنل  : » نید رهاظم  نداد  ناشن   - 1
تداهـش نید ، رهاظم  ملاعم و  زا  یکی  دزادنیب . نید  دای  هب  ار  ناسنا  دـنکیم ، هاگن  نآ  هب  یتقو  ناسنا  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نید » ملاعم  »
دهاوخن شومارف  هاگچیه  هک  تشاذگ  شیامن  هب  لمع  نادیم  رد  نانچ  ار  نآ  مالسلا  هیلعماما  تسا و  نید  زا  يرادساپ  يارب  ادخ  هار  رد 

. دشابیم نید  هار  رد  يرادیاپ  راثیا و  يراکادف و  تیاده ، دننام  نید ، ملاعم  رگید  ياههنومن  دوب . دهاوخ  ناگدازآ  همه  قشمرس  دش و 
« كدالب یف  حالصالا  رهظن  و  : » داسف ياج  هب  اج  همه  رد  یگتسیاش  رارقتسا   - 2

دارفا هعماج و  رد  اهداسف  اهیجک و  عاونا  جـیردت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يربهر ، تماما و  فارحنا  هب  هّجوت  اب 
!؟ تشاد ناوتیم  يراظتنا  هچ  نارگید  زا  دوش ، هدولآ  یسایس  یقالخا و  يداقتعا ، ياهداسف  عاونا  هب  دیزی  هک  ینامز  درک . خوسر 

رد یـسک  زین  یقالخا  ظاحل  زا  دـنکیم . راکنا  یّلک  هب  ار  یحو  الف »... کلملاب  مشاه  تَبَِعل  : » دزاسیم راکـشآ  نینچ  ار  دوخ  داقتعا  يو 
ار مدرم  نآ  تاسّدقم  دیاب  دنک ، تموکح  ياهعماج  رب  دهاوخیم  هک  یـسک  یـسایس ، رظن  زا  درادن . کش  وا  يزابگس  يراوخبارش و 
اب ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لوا  لاس  رد  درک ، تفالخ  لاس  هس  ًابیرقت  هک  دیزی  یلو  درامـشب ؛ مرتحم 

و داد . رارق  هلمح  دروم  شتآ  گنـس و  اب  ار  ادخ  هناخ  ریبز  نب  هَّللا  دبع  يریگتـسد  يارب  مود  لاس  رد  دناسر . تداهـش  هب  عیجف  عضو  نآ 
. داد رارق  دوخ  نازابرس  زات  تخات و  لحم  زور  هس  ار  لوسرلا  ۀنیدم  موس ، لاس  رد 

نیا هک  تسا  نیا  نم  یحالـصا  فادها  زا  یکی  دیامرفیم : ترـضح  هک  تسا  نیا  داتفا . رَد  مدرم  تاسّدقم  نیرتسّدقم  اب  يو  نیاربانب ،
. منک لیدبت  یگتسیاش  حالصا و  هب  ار  زیگنا  داسف  عضو 

نانآ هب  باطخ  دوخ  نانخس  همادا  رد  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  نایرکـشل  اب  ییورایور  نیلوا  رد  هضیب »  » هاگلزنم رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. داد تبسن  لاح  هتشذگ و  رد  هیما  ینب  نامکاح  هب  ار  گرزب  مرج  تفه 

اومّرحو هَّللا  مارح  اّولحأو  ءیفلاـب  اورثأتـساو  دودـحلا  اولّطعو  داـسفلا  اورهظأو  نمحرلا  ۀـعاط  اوکرتو  ناطیـشلا  اومزل  دـق  ءـآلؤه  ّنإو  »... 
، دندرک كرت  ار  یهلا ) تابجاو   ) نامحر دنوادخ  یگدنب  دندرک ، يوریپ  ناطیش  زا  هیما  ینب  انامه  129 ... ؛) «) ریغ نَّمم  ُّقحأ  انأو  هلالح ،

فّرـصت هب  ار  كدف و )...  ) مالـسلا مهیلعربمایپ  نادناخ  لاوما  دندومن ، لیطعت  ار  ادخ  نیناوق  دودـح و  دـنتخاس ، ینلع  راکـشآ و  ار  داسف 
نیملـسم نایم  رد  ار  تفالخ  یگتـسیاش  نم  و  دندرک .) تعدب  نید  رد   ) دـندومن لالح  ار  یهلا  مارح  مارح و  ار  ادـخ  لالح  دـندروآرد ،

. هیما ینب  ناراذگتعدب  هن  مراد ،
لباقم رد  ار  هعماج  رد  داسف  راهظا  هک  هنوگنامه  دـنکیم ، رکذ  دوخ  فدـه  ار  حالـصا  راهظا  ثحب  دروم  ترابع  رد  ماما  تسا ، بلاج 

ماما رظن  دروم  یحالـصا  لصا  راهچ  زا  یکی  داسف ، ياج  هب  هعماـج  رد  حالـصا  ندومن  نیزگیاـج  نیا  دـهدیم و  تبـسن  هیما  ینب  هب  نآ 
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. دشابیم مالسلا  هیلعنیسح 
« كدابع نم  نومولظملا  نمأیو  : » ناگدیدمتس يارب  تینما  داجیا   - 3

ياهرهب يّدام  تاـناکما  زا  هک  یناـسک  یتح  مدرم ، همه  اـت  دـنک  رقتـسم  ار  شتموکح  هک  تسا  نیا  ماـما ، کـی  یلـصا  فیاـظو  زا  یکی 
نافیعــض و هاـگهانپ  یگمه  زین  ربماـیپ  نادـناخ  دـنزادرپب . یگدـنز  هـب  تـینما  شمارآ و  اـب  دـناهدوب ، متــس  ریز  هتــشذگ  رد  اـی  دـنرادن 

. دناهدوب ناگدیدمتس 
« کماکحأو کننسو  کضئارفب  لمعیو  : » یهلا ياهروتسد  ننس و  هب  لمع   - 4

: تسا هدـش  لیکـشت  شخب  هس  زا  هک  تسا  یبتکم  مالـسا  مییوگب  دـیاب  مینک ، یفرعم  هصـالخ  تروص  هب  ار  مالـسا  بتکم  میهاوخب  رگا 
. داد رارق  هناگهس  نیوانع  نیا  زا  یکی  تحت  ار  کی  ره  ناوتیم  دوش ، ّتقد  زین  نآرق  تایآ  رد  رگا  یلمع . ماـکحا  قـالخا و  تاداـقتعا ،

نم ینعی  دراد ؛ هراشا  بلطم  نیمه  هب  دناهدروآ ، دوخ  یحالـصا  فادها  زا  یکی  ناونع  هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  ياهلمج 
. دوش لمع  شخب ، هس  ره  رد  مالسا  هب  ات  دیآ  دوجو  هب  یتیعقوم  هک  منکیم  تکرح  دصقم  نیا  لابند  هب 

، ننس يانعم  تسا و  ناملـسم  کی  يداقتعا  تابجاو  لوصا و  نامه  ضیارف ، زا  دوصقم  مه ، رانک  رد  حالطـصا  هس  نیا  ندمآ  هب  هّجوت  اب 
هک تسا  نشور  زین  ماکحا  حالطـصا  دشاب . دنمهرهب  ینید  یناسنا و  قالخا  زا  دیاب  ناملـسم  کی  هک  تسا  نید  یتیبرت  یقالخا و  ثحابم 

. دریگیم ربرد  ار  یهقف  لئاسم  دراد و  نید  عورف  هب  رظن 
ياهتاقالم رد  یتح  دشیم ، مهارف  ياهنیمز  هاگره  دوخ  ناوراک  ریسم  لوط  رد  تسا و  حالـصا  تیاده و  ماما  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

مدع ای  تیقّفوم و  رد  ینادنچ  شقن  درف  کی  ندش  حالصا  هک  یلاح  رد  دننک ، تیاده  قح  ریسم  هب  ار  دارفا  هک  دندرکیم  شالت  يدرف ،
یلو دندمآ ، ریهز  لثم  یـضعب  دـندش ، توعد  نیق  نب  ریهز  دعـس و  نب  رمع  یفعج ، رح  نب  هَّللا  دـیبع  دـننام : یـصاخشا  درادـن . تیقّفوم 

. دندماین نارگید 
هبوت دوخ ، یتاذ  هیام  ریمخ  نتـشاد  ّتلع  هب  ماجنارـس  یلو  درک ؛ يرود  مالـسلا  هیلعماما  زا  زاغآ  رد  هک  دوب  یـسک  یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح 

: دومرف وا  رس  يالاب  رب  ماما  تخاس و  ماما  هار  ینابرق  نیلّوا  ار  دوخ  هک  دش  حالصا  نانچ  درک و 
. دیمان هدازآ  ار  وت  تردام  هک  نانچمه  ياهدازآ ، وت  کّمأ ؛» کتّمس  امک  ّرح  تنأ  »

متس اب  هزرابم  ترورض  مود : لصف 

همدقم

، نآ لباقم  هطقن  تسا و  هدمآ  هعضوم » یف  ءیشلا  عضو   » يانعم هب  تغل  رد  هک  تسا ، تلادع  مالـسا  بتکم  یـساسا  ياهكالم  زا  یکی 
ای تقو  زا  لودـع  هب  ای  ناصقن ، ای  تدایز  اب  هچ  شـصوصخم ، ياـج  ریغ  رد  يزیچ  نداد  رارق  : » تسا هدـش  اـنعم  هنوگنیا  هک  تسا  ملظ 

(130 «.) ناکم
: دیامرفیم نآرق  ساسا ، نیمه  رب 

لدع و هب  ادخ  131 ؛) «) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعی  یْغَبلاَو  ِرَکنُملاَو  ِءآشْحَفلا  ِنَع  یْهنیَو  یبْرُقلا  ِيذ  ِءآتیِإَو  ِناسْحِإلاَو  ِلْدَـعلِاب  ُُرمْأـی  َهَّللا  َّنِإ  »
. دیریگ دنپ  دیاش  دنکیم  هظعوم  ار  امش  دنکیم و  یهن  ملظ  يدنسپان و  یتشز ، زا  دنکیم و  رما  نادنواشیوخ  هب  ششخب  یکین و 

: دنکیم انعم  هنوگنیا  ار  اهنآ  بغار  تادرفم  تسا . هدش  حرطم  یغب  رکنم و  اشحف ، ناونع  هس  هیآ ، مود  شخب  رد 
(132 .) دشاب گرزب  شایتشز  هک  يزیچ  هشحاف : اشحف و  شحف و  فلا )

. دنکیم یفرعم  تشز  هانگ و  ار  نآ  عرش  یلو  دشاب ، تکاس  نآ  هرابرد  هکنیا  ای  دنک ، موکحم  ار  نآ  حیحص  لقع  هچنآ  رکنم : ب )

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3441 

http://www.ghaemiyeh.com


يانعم هملک  نیا  زا  تسا ، هتفر  راـک  هب  داـیز  يّدـعت  روز و  اـب  نارگید  ّقح  بلط  رد  نوچ  یلو  تسا ، بلط  ياـنعم  هب  لـصا  رد  یغب : ج )
(133 .) دوشیم هدمیهف  نانآ  هب  يّدعت  متس و  نارگید و  ربارب  رد  یتفلک  ندرگ  رابکتسا و  العتسا و 

رکنم و اشحف و  زا  یهن  دـش . دـهاوخ  دـیفم  ياهورین  نداد  ردـه  دارفا و  هقرفت  یگدیـشاپمه و  زا  بجوم  يرـشب ، عامتجا  رد  لاـمعا  نیا 
رگید ضعب  رب  یـضعب  دشاب . تخاونکی  دارفا  لامعا  همه  دننادب و  دوخ  زا  ار  رگیدکی  ازجا  ات  عمتجم  داحتا  هب  انعم  رد  تسا  يرما  یغب ،

ّتبحم و مه  هب  همه  هتشگ ، نیزگیاج  نانآ  رد  تمحر  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دننکن . زارد  رگیدکی  يوس  هب  متس  تسد  دننکن و  العتسا 
(134 .) دنزرویم تفلا 

اب تعیب  دیزی و  ندوب  راکمتس  ار  دوخ  مایق  تفلاخم و  هزیگنا  اهراب  یگدنز ، رخآ  تاظحل  ات  دوخ  تضهن  زاغآ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
. مینکیم لقن  هراب  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  نانخس  البرک ) ات  هنیدم  زا   ) بیترت هب  اجنیا  رد  زین  ام  دومرفیم . مالعا  متس  اب  يراکمه  ار  وا 

هنیدم رادناتسا  هب  دیزی  همان  هیواعم و  گرم 

هب ار  دوخ  زور ، هس  زا  سپ  يو  دوب . ناروح  رد  دـیزی  هک  یلاح  رد  تفر ، اـیند  زا  قشمد  رد  هیواـعم  يرجه ، لاس 60  بجر  هاـم  همین  رد 
مادک ره  هب  داد و  نانآ  هب  ار  شردپ  گرم  ربخ  رگید ، ياهرهـش  رد  دوخ  نارازگراک  هب  ياهمان  یط  هیلّوا ، مسارم  زا  دعب  دناسر و  قشمد 

: هک درک  همیمض  هنیدم  رادنامرف  هب  دوخ  یلاسرا  همان  هب  ار  یکچوک  همان  دیزی  درک . غالبا  ار  مزال  ياههیصوت 
یلإ ثعباو  هقنع  برـضاف  یبأ  نَمو  ًادیدش  ًاذخأ  ۀعیبلاب  ریبُز  نب  هَّللا  دـبعو  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبعو  رمُع  نب  هَّللا  دـبعو  نیـسحلا  ذُـخ  »

زا هدب و  جرخ  هب  لمع  تّدش  ریبز ) نب  هَّللا  دبع  رکب و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  رمع ، نب  هَّللا  دبع  نیسح ،  ) رفن راهچ  لباقم  رد  135 ؛) «) هسأرب
. تسرفب نم  يوس  هب  ار  شرس  نزب و  ار  شندرگ  سپ  دیزرو ، بانتجا  دومن و  ابا  ندومن  تعیب  زا  یسک  رگا  و  ریگب . تعیب  نانآ 

هب دش ، هاگآ  هیواعم  گرم  زا  باوخ  ملاع  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  یمزراوخ ) لتقم  نازحالا و  ریثم   ) لتاقم زا  یـضعب  هتـشون  ساسارب 
. دوب هدش  نوگژاو  يو  ربنم  تخوسیم و  شتآ  رد  هیواعم  هناخ  هک  ياهنوگ 

يومع رسپ  رادنامرف و  هک  هبتع  نب  دیلو  هرامألا  راد  يوس  هب  شتیب  لها  ناتسود و  زا  رفن  یس  اب  ترضح  نآ  تسا : هدمآ  لتاقم  رتشیب  رد 
رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریشمش  زین  ترضح  دوخ  دنتشاد و  تسد  رد  حالـس  یگمه  هکیلاح  رد  دندرک ، تکرح  دوب  دیزی 

. دنوش دراو  ماما  ناج  ظفح  يارب  زاین ، تروص  رد  دنتسیاب و  نوریب  رد  نانآ  هک  داد  روتسد  ترضح  نآ  تشاد . تسد 
ار مدرم  هک  یماگنه  منکیمن . تعیب  یناهنپ  نم  : » دومرف ترضح  نآ  درک ، حرطم  ار  عوضوم  دیلو  هکنآ  زا  سپ  مرقم ، لتقم  هتشون  هب  انب 

هـسلج نآ  رد  هک  هنیدم  قباس  ریما  مکح ، نب  ناورم  یلو  دـش ، عناق  هبتع  نب  دـیلو  دـشاب .» ناشیا  اب  ام  توعد  دـیدرک ، توعد  تعیب  يارب 
نیب يزیرنوخ  گنج و  اب  رگم  تفای ، یهاوخن  تسد  وا  هب  دوش ، جراخ  ناکم  نیا  زا  نیـسح  رگا  تفگ : دـیلو  هب  باـطخ  تشاد ، روضح 

. امش
، یخیرات همدقم  نیا  نایب  زا  ام  فده  هک  دومرف  نایب  ار  یحیرـص  نانخـس  دـیلو  هب  باطخ  درک ، ناورم  هب  هک  يدـنت  شاخرپ  زا  سپ  ماما 

: تسا بلاطم  نآ  رکذ 
سفنلا لتاقو  رمخلا  براش  لجر  دـیزیو  متخی ، انبو  هَّللا  حـتف  انب  ۀـکئآلملا ، فلتخمو  ۀـلاسرلا  ندـعمو  ةوبنلا  تیب  لـهأ  اـّنأ  ریمـألا ! اـهیأ  »

توبن تیب  لها  ام  ریما ! يا  (136 ؛) ۀفالخلابّقحأ انیأ  نورظنتو  رظننونوحبصتو  حبـُصننکلو  هلثم  عیابی  یلثمو ال  قسفلاب ، ِنلعُم  ۀمرتحملا 
ياهناج هدنشک  راوخبارـش ، يدرم  دیزی  و  دوشیم ، متخ  ام  هب  زاغآ و  ام  زا  مالـسا  تسا و  هکئالم  هاگدورف  ام  لزنم  میتلاسر . ندعم  و 

«. دنکیمن تعیب  وا  لثم  اب  نم  دننام  یصخش  تسا و  ینلع  هدننک  قسف  مرتحم ،
: تسا هدومرف  هراشا  هتکن  راهچ  هب  نانخس  نیا  رد  مالسلا  هیلعماما 

شیوخ  یگداوناخ  تازایتما  نایب  فلا )
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دیزی یفّرعم  ب )
دیزی تموکح  شریذپ  مدع  ج )

تفالخ  يارب  دوخ  یگتسیاش  مالعا  د )
: میزادرپب نآ  هب  هدرک  نایب  نآرق  هک  ار  متس  عاونا  تسا  مزال  ماما  نخس  ندش  نشور  يارب 

نآرق تایآ  ساسا  رب  متس  ماسقا 

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ار  متس  عاونا  ناوتیم  نآرق  تایآ  یسررب  اب 
: ادخ هب  ناسنا  متس   - 1

. ددنیب غورد  ادخ  هب  هک  یسک  زا  تسا  رتراکمتس  یسک  هچ  سپ  137 ؛) ...«) ِهَّللا یَلَع  َبَذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  »
: مدرم هب  ناسنا  متس   - 2

. دننکیم متس  مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  رب  تازاجم  داریا و  138 ؛) ...«) َساّنلا َنوُِملْظی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَمَّنِإ  »
: دوخ هب  ناسنا  متس   - 3

. ناشدوخ هب  دنتسه  هدننکمتس  نانآ  زا  یضعب  سپ  139 ؛) «) ِهِسْفَِنل ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  »... 
: دننکیم میسقت  هنوگ  نیمه  ار  متس  هغالبلا  جهن  رد  زین  مالسلا  هیلعریما  ترضح 

َّنِإ  » یلاعَت ُهَّللا  َلاق  ِهَّللِاب . ُكْرِّشلاَف  ُرَفْغی ، يِذَّلا ال  ُْملُّظلا  اَّمَأَف  ُبَلْطی ؛ ٌروُفْغَم ال  ٌْملُظَو  ُكَْرتی ، ٌْملُظَو ال  ُرَفْغی ، ـال  ٌْملُظَف  ٌۀـَثالَث : َْملُّظلا  َّنِإَو  ـالَأ  »
ْمُهُـضَْعب ِدابِعلا  ُْملُظَف  ُكَْرتی ، يِذَّلا ال  ُْملُّظلا  اَّمَأَو  ِتانَهلا . ِضَْعب  َدـْنِع  ُهَسْفَن  ِدـْبَعلا  ُْملُظَف  ُرَفْغی ، يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأَو  ِِهب .» َكَرْـشی  ْنَأ  ُرِفْغی  َهَّللا ال 

مسق هس  رب  متس  دیشاب  هاگآ  140 ؛) «) ُهَعَم َِکلذ  ُرَغْصَتْسی  ُهَّنِکلَو  ِطایَّسلِاب ، ًابْرَـض  َالَو  يدُملِاب  ًاحْرَج  َوُه  َسَیل  ٌدیِدَش  َكانُه  ُصاصِقلا  ًاضَْعب 
. دوشیم وفع  هک  یمتس  دوشیمن و  اهر  هک  یمتس  دوشیمن و  هدیشخب  هک  یمتس  تسا :

«. ار دوخ  هب  كرش  دشخبیمن  ادخ  انامه  : » هدومرف هک  تسا  دنوادخ  هب  كرش  دوشیمن ، هدیشخب  هک  یمتس 
. دهدیم ماجنا  ار  هریغص  ناهانگ  ضعب  هک  ینامز  شدوخ ، هب  تسا  هدنب  متس  دوشیم ، هدیشخب  هک  یمتس  و 

اب ياهبرض  زین  دراک و  اب  یتحارج  صاصق  نآ  تسا . دیدش  اجنیا  رد  صاصق  رگیدکی . هب  تسا  ناگدنب  متس  دوشیمن ، اهر  هک  یمتس  اما 
. دوشیم هدرمش  کچوک  نآ  ربارب  رد  اهنیا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هکلب  تسین ، قالش 

دوخ هب  لوا  هلحرم  رد  دنزب ، متس  هب  تسد  هاگره  ناسنا  تسا و  سفن  هب  متس  تقیقح  رد  هس ، نیا  زا  کی  ره  دیوگیم : یناهفصا  بغار 
(141 .) دنک متس  نارگید  هب  هکنیا  زا  شیپ  تسا ، هدرک  متس 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  دیزی ، ندوب  راکمتس  یگنوگچ 

رد هک  یملظ  هس  ره  هب  ار  دیزی  دش ، لقن  ناشیا  زا  هک  ینانخس  رد  متس  اب  هزرابم  یگدازآ و  يدازآ و  رادمچرپ  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس 
: دنکیم یفرعم  تسا ، هدمآ  نآرق 

: دوخ هب  دیزی  ندرک  متس   - 1
. دنکیم هانگ  ینلع  و  دشونیم ... بارش  هک  تسا  يدرم  دیزی  قسفلاب ؛» نلعُم  رمخلا ...  براش  ٌلجر  دیزیو  »

. دوشیم هتفگ  قساف  وا  هب  دـنکیم ، هراپ  ار  ادـخ  ماکحا  میرح  دوخ ، نایـصع  اب  راـکهانگ  هک  اـجنآ  زا  تسا . ندرک  هراـپ  ياـنعم  هب  قسف 
. دنکیم یفرعم  سفن » هب  ملظ   » اب هتشاد ، هک  يروجف  قسف و  رمخ و  برش  تلع  هب  ار  دیزی  تسخن  مالسلا  هیلعماما 
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: مدرم هب  دیزی  ندرک  متس   - 2
. تسا هانگیب  ياهناسنا  هدنشک  و  ۀمرتحملا ؛» سفنلا  لتاقو  »

رد ياهّرذ  تسین  زاجم  ناسنا  دارفا . لام  و  وربآ ) تیثیح و   ) ضرِع ناج ، تسا : هدش  شرافس  رایسب  یناملسم  ره  ربارب  رد  زیچ  هس  تیاعر 
، مالسا رظن  زا  هک  تسا  يدارفا  هدنشک  دیزی  هک  دنکیم  حیرصت  مالـسلا  هیلعماما  ترابع  نیا  رد  دنک . فّرـصت  هزاجا  نودب  نارگید  لام 

. تسا بجاو  يرورض و  نانآ  ناج  ظفح 
ماما دـننام  يدارفا  هکلب  يّداع ، مدرم  اهنت  هن  دـندنارذگیم . غیت  مد  زا  درکیم ، تفلاخم  نانآ  اب  هک  ار  یـسکره  هیواـعم  شردـپ  دـیزی و 

تعیب وا  اب  مدرم  مه  يرهاـظ  رظن  زا  هدـش و  بوصنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بصن  اـب  دوب و  ناناملـسم  هفیلخ  هک  زین  مالـسلا  هیلعیلع 
رازه دص  زا  شیب  هجیتن ، رد  دنکیم و  هزرابم  ناشیا  اب  هام  هدجیه  نیّفـص  نیمزرـس  رد  دریگیم و  رارق  هیواعم  مشخ  دروم  دـندوب ، هدرک 

، دنکن تعیب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  رگا  هک  دهدیم  روتسد  هبتع  نب  دیلو  هب  زین  دیزی  وا  زا  سپ  دهدیم . نتشک  هب  نیفرط  زا  ار  رفن 
ادخ هناخ  البرک ، هثداح  داجیا  زا  ریغ  دوب ، تفالخ  بصنم  رد  هک  یلاسهس  ًادودح  یط  رد  نامرف ، نیا  زا  سپ  تسرفب . نم  يارب  ار  وا  رس 
دازآ لـتق  زواـجت و  ره  يارب  ار  دوـخ  نازابرـس  زور  هس  زین  هنیدـم  رهـش  رد  داد و  رارق  هلمح  دروـم  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  يریگتـسد  يارب  ار 

. تشاذگ
: ادخ ربارب  رد  دیزی  يراکمتس   - 3

دید دیهاوخ  زین  امـش  مینیبیم و  ام  درذـگیم و  امـش  رب  ام و  رب  نامز  یلو  ۀـفالخلاب » ّقحأ  انیأ  نورظنتو  رظننو  نوحبـُصتو  حبـُصننکلو  »
. تفالخ هب  تسا  راوازس  ام  زا  کی  مادک  دوشیم ) مولعم  )

تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هفیلخ  وا  لصا ، رد  هک  هدومرف  هراشا  یسک  اب  دیزی  هزرابم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترابع  نیا  رد 
یناسنا نینچ  تسین . كرش  رفک و  زج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ینمشد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  زیتس  يانعم  هب  تفلاخم  و 

. تسا هتشاد  اور  متس  لاعتم  دنوادخ  ینعی  بتکم ، بحاص  هب  هدش و  ریگرد  ادخ  اب 
یصخش ایآ  دیامرفیم : عقاو  رد  دبلطیم و  تیمکح  تواضق و  هب  ار  هبتع  نب  دیلو  ینید  نادجو  نانخس ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هب هک  هیواعم ، نب  دیزی  دننام  يراکمتـس  تسد  رد  تسد  دـناوتیم  یـصخش ، یگداوناخ و  ياهیگژیو  تازایتما و  همه  نیا  اب  نم  دـننام 
«. هلثم عیابی  یلثمو ال  . » درادن ار  هزاجا  نیا  ًاعطق  دراذگب ؟ تسا ، هدولآ  اهمتس  اهزواجت و  عاونا 

تاقالم هار  نیب  رد  ار  مکح  نب  ناورم  هنیدم ) رادـنامرف  ریما و   ) هبتع نب  دـیلو  اب  تاقالم  زا  سپ  زور  کی  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح 
. دنک توعد  دیزی  اب  شزاس  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دشوکیم  ناورم  دنکیم .

. دنکیم نایب  گرزب  ياهیلب  مالسا و  متخ  ار  دیزی  دننام  یملاظ  هب  مالسا  ندش  راتفرگ  يو ، دیدش  خیبوت  نمض  مالسلا  هیلعماما  اجنیا  رد 
ام انامه  142 ؛) «) دیزی لثم  ٍعارب  ۀّمألا  تیُلب  دـق  ذإ  مالّـسلا  مالـسإلا  یلعو  نوعجار ، هیلإ  ّانإو  هَّلل  ّانإ  لاقو : مالـسلا  هیلعنیـسحلا  عجرتساف  »

. دناهدش راتفرگ  دیزی  دننام  ییامنهار  هب  تّما  اریز  درک ؛ عادو  مالسا  اب  دیاب  میاهدننک و  تشگرب  وا  يوس  هب  مییادخ و  يارب 
تحارـص و اب  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  تاراهظا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعماما  رظن ، ره  زا  دـیزی  ندوب  راکمتـس  تیعقاو و  نیا  ساسا  رب 

: درک دهاوخن  تعیب  رگمتس  دیزی  اب  هک  دومرف  مالعا  مامت  تیعطاق 
دیزی اب  دشابن ، یهاگهانپ  چـیه  ایند  رد  رگا  مردارب ! يا  143 ؛) «) ۀیواعم نب  دیزی  تعیاب  امل  يوأم  الو  ٌأجلم  ایندـلا  یف  نکی  مل  ول  یخأ  ای  »

. منکیمن تعیب  هیواعم  نب 
. دندرک تکرح  قارع  يوس  هب  هام  راهچ  زا  دعب  ًابیرقت  دـندش و  راپـسهر  هّکم  يوس  هب  بلاطم ، نیا  داریا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبعابا 
، داـیز نب  هَّللا  دـیبع  وا و  ياهروتـسد  بسح  رب  هک  ییاـج  اـت  دـشیم ، هدوزفا  مه  دـیزی  ياهمتـس  رب  تفریم ، وـلج  هب  تضهن  نیا  هچره 

ماجنارـس دنیاین .) وا  يرای  هب  مدرم  ات   ) يدابآ هن  دشاب و  بآ  هن  هک  ییاج  دـندرک : هدایپ  تیـصوصخ  ود  اب  ینابایب  رد  ار  ینیـسح  ناوراک 
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غیرد راوخریـش  لاـسدرخ و  ياـههچب  ناـنز و  هب  یّتح  یملظ  چـیه  زا  اروشاـع  زور  رد  دنتـسب و  مرح  لـها  رب  ار  بآ  مرحم  متفه  زور  زین 
. دندرکن

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  موس : لصف 

( نید ماکحا  زا  يرادساپ  يارب  تنامض  عون  هس   ) همدقم

: زا دنترابع  هدرک ، نایب  ار  اهنآ  نآرق  هتفرگ و  رظن  رد  دوخ  ماظن  ماکحا و  زا  يرادساپ  يارب  مالسا  بتکم  هک  ییاهتنامض 
: اوقت مان  هب  ینورد  هدنرادزاب  يورین   - 1

. تسا دارفا  ینورد  يونعم و  هینب  تیوقت  رتشیب  یناسنا ، عماوج  دارفا و  حالصا  يارب  نآرق  یساسا  شالت 
ناطیـش ياههسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراکزیهرپ  144 ؛) «) َنوُرِْـصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذـَت  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌِفئآـط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

. دندرگیم انیب  ناهگان  دنتفایم و  رفیک ) شاداپ و  ادخ ،  ) وا دای  هب  دنوشیم ،
: یمالسا تموکح  تردق   - 2

، دوخ یتیبرت  یگنهرف و  فادها  هب  یبایتسد  هار  رد  یمالسا  تموکح  تسا . تنامض  نیمود  یمالسا ، هعماج  رد  لداع  تموکح  تردق 
. دزادرپب هعماج  حالصا  هب  دریگیم ، راک  هب  هک  هژیو  یلّکشت  نامزاس و  اب  هک  دنادیم  شیوخ  هفیظو 

هب یعمج  امش  نایم  زا  دیاب  145 ؛) «) َنوُِحْلفُملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ِرَْکنُملا  ِنَع  َنْوَْهنیَو  ِفوُْرعَملِاب  َنوُُرمْأیَو  ِریَخلا  َیلِإ  َنوُعْدی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  »
. دنناراگتسر نامه  نانآ  دننک و  توعد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  یکین و 

: عامتجا يورین   - 3
: دنادیم لوؤسم  نید  ماکحا  يارجا  رد  ار  ینید  هعماج  داحآ  همه  مالسا 

رد هنیآره  اـهناسنا  همه  اـنامه  146 ؛) «) ِْربَّصلاـِب اْوَصاَوتَو  ِّقَحلاـِب  اْوَصاَوتَو  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْـسُخ *  یَِفل  َناـسنِإلا  َّنِإ  »
. دننکیم شرافس  ربص  قح و  هب  ار  رگیدکی  دنهد و  ماجنا  هتسیاش  لامعا  دنروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دننایز ،

فورعم و هب  رما  ینعی  كرتشم ، تیلوؤسم  نیا  هک  یتاـیآ  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  معا  قح ، هب  رگیدـکی  ندرک  شراـفس 
. دنرایسب دننکیم ، نایب  ار  رکنم  زا  یهن 

مالسلا هیلعماما  نانخس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگیاج 

نایب اهراب  ترضح  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدش ، حرطم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبعابا  نانخـس  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
. تسا ینید  هفیظو  نیا  هب  لمع  نم  فده  هک  دومرفیم 

( البرک نیمزرـس  قارع و  هّکم و  هار  نیب  هنیدم ، رد   ) هناگادج تیعقوم  هس  هب  طوبرم  هک  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  دروم  هس  اجنیا  رد  ام 
. میروآیم تسا ،

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ام ، هزیگنا 

: هنیدم رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
زا سپ  نآ ، رد  دنتـشون و  هیفنح  نب  دـمحم  ناشردارب  هب  باطخ  ار  ياهماـن  تیـصو  هنیدـم ، زا  تکرح  زا  شیپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 
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ار دوخ  فادها  زا  یکی  خزود ، تشهب و  تیناّقح  هب  رارقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  تلاسر  لاعتم و  يادخ  تینادحو  هب  تداهش 
: دندرک نایب  هنوگنیا 

زا یهنو  فورعم  هـب  رما  مهاوـخیم  147 ؛) «) بلاط یبأ  نب  یلع  یبأو  يّدـج  ةریـسب  ریـسأو  رکنملا  نع  یهنأو  فورعملاب  ُرمآ  نَأ  دـیرُأ  »
. منک تکرح  دنتشاد ، مردپ  ّدج و  هکیشور  نامه  قبط  منک و  رکنم 

. تسا هدش  لقن  هراب  نیمه  رد  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  دراوم  هنیدم ، رد  نانخس  نیا  زا  ریغ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدننک  كرت  هاگیاج 

: قارع هّکم و  هار  نیب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
نیا رد  دندش . البرک  نیمزرـس  دراو  لاس 61  مرحم  مود  زور  دـندرک و  تکرح  قارع  يوس  هب  هّجح  يذ  متـشه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
نیا زا  یکی  دـندرکیم . نایب  ار  ینانخـس  دـمآیم ، شیپ  هک  ینوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  مالـسلا  هیلعماما  اـهراب  زور ، ًابیرقت 25  تروص 

هب ور  ترـضح  نآ  اب  ّرح  یهدنامرف  هب  دایز ، نب  هَّللا  دیبع  رکـشل  نالوارقشیپ  ناونع  هب  یهورگ  هک  ینامز  تسا . هضیب »  » هاگلزنم دراوم ،
: دومرف ار  ربمایپ  ثیدح  نانآ  هب  باطخ  ترضح  دندش . ور 

ریغی ملف  ناودعلاو ، مثإلاب  هَّللا  دابع  یف  لمعی  هَّللا ، لوسر  ۀّنسل  ًافلاخم  هدهع  ًاثکان  هَّللا  مارحل  ًّالحتـسم  ًارئاج  ًاناطلـس  يأر  نم  ساّنلا ! اهیأ  »
اولّطعو داسفلا  اورهظأو  نمحرلا  ۀـعاط  اوکرتو  ناطیـشلا  اومزل  دـق  ءآلؤه  ّنأو  هلخدـم  هلخدـی  نأ  هَّللا  یلع  ًاّقح  ناک  لوق  ـالو  لـعفب  هیلع 

هک دـید  ار  يرگمتـس  هاشداپ  سکره  مدرم ! يا  148 ؛) «) ریغ نّمم  ّقحأ  انأو  هلالح  اومّرحو  هَّللا  مارح  اّولحاو  ءیفلاـب  اورثأتـساو  دودـحلا 
ینمـشد هانگ و  هب  ادخ  ناگدـنب  نایم  رد  تسا و  ادـخ  لوسر  شور  فلاخم  تسا ، یهلا  نامیپ  هدننکـش  تسا ، ادـخ  مارح  هدـننک  لالح 

ناشیا انامه  و  دنک . لخاد  رگمتـس  نآ  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  تسا  قح  ادـخ  رب  راتفگ ، لمع و  اب  وا  اب  دـنکن  تفلاخم  سپ  دـنکیم ، لمع 
لطعم ار  یهلا  دودح  ار و  داسف  دنتخاس  رهاظ  دندرک و  كرت  ار  ادخ  تعاط  دندش و  ناطیش  مزالم  قیقحت  هب  ناشناگتـسباو ) هیما و  ینب  )

ادخ لالح  دندرک  مارح  ار و  ادخ  مارح  دندرک  لالح  دنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تسا ) ربمایپ  نادناخ  هب  صتخم  هک   ) ءیف دـندومن و 
. منک تفلاخم  نانآ  اب  هک  یسک  ره  زا  مرتراوازس  نم  و  ار ،

: دومرف نایب  ربمایپ  زا  تیعقوم  نآ  اب  بسانتم  رکنم  زا  یهن  عوضوم  يارب  ار  ناونع  جنپ  مالسلا  هیلعماما 
ملظ  فلا )

ادخ مارح  مدرک  لالح  ب )
ینکشنامیپ  ج )

هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ّتنس  اب  تفلاخم  د )
. مدرم نایم  رد  ینمشد  هانگ و  هب  لمع  ه )

هب ار  گرزب  مرج  تفه  دنکیم و  هراشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  يورخا  باذـع  هب  مالـسلا  هیلعماما  دراوم ، نیا  نایب  زا  دـعب 
: دهدیم تبسن  حرش  نیا  هب  هیما ، ینب  نامکاح 

ناطیش  اب  دنویپ  فلا )
یهلا  تابجاو  كرت  ب )

داسف ندرک  ینلع  ج )
ادخ دودح  ندومن  لیطعت  د )

هریغ  كدف و  دننام  مالسلا ، مهیلعربمایپ  نادناخ  لاوما  ندروآرد  فّرصت  هب  ه )
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( نید رد  تعدب   ) یهلا تامّرحم  ندرک  لالح  و )
ادخ لالح  ندومن  مارح  ز )

. دنکیم دزشوگ  ار  نانآ  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  موزل  ماما  تروص  ره  رد 
هک یتیاور  هچ  ناشیا ، تاـنایب  همه  یلو  دـندربن ، راـک  هب  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  حالطـصا  نانخـس ، نیا  رد  ترـضحنآ  هچرگا 
هک دندرک  يروآدای  ار  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  ناشیا  تسا . گرزب  هفیظو  نیا  هرابرد  دندوزفا ، نآ  هب  دوخ  هک  ینانخـس  هچ  دـندرک و  لقن 

. دشاب یکی  رگمتس  نآ  اب  شهاگیاج  هک  تسا  راوازس  دهدن ، ماجنا  ار  مهم  هفیظو  نیا  هک  يدرف 
دساف و دارفا  ربارب  رد  میراد ، ياهفیظو  نینچ  دراد ، هک  يرطخ  تردق و  نآ  اب  رگمتـس  هاشداپ  ربارب  رد  یمالـسا ، هعماج  کی  رد  ام  یتقو 

. تسا نشور  رایسب  ام  هفیظو  عامتجا ، يداع  دسفم 
ناگمه دوریم و  همه  مشچ  هب  نآ  دود  هنرگو  دننک  لمع  یبوخ  هب  كرتشم ، تیلوؤسم  نیا  هب  دیاب  دوخ  هعماج  تمالس  يارب  ناناملسم 

: دیامرفیم نآرق  ور  نیا  زا  دید . دنهاوخ  بیسآ 
؛) 149 ...«) ًۀَّصآخ ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال  اوُقَّتاَو  »

. دیزیهرپب دنزیمن ، ررض  امش  ناراکمتس  هب  اهنت  هک  ياهنتف  زا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هجیتن 

: البرک رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
دارفا نادـنزرف و  نارای ، نایم  رد  هاتوک ، یفقوت  زا  سپ  دـندش ، البرک  دراو  يرجه  لاس 61  مرحم  مود  رد  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح 

ياهيراجنهان نآ  ربارب  رد  ار  ناملـسم  کی  هفیظو  زور و  نآ  هعماج  رابفسا  تیعـضو  ياهبطخ ، نمـض  دنتفرگ و  رارق  شیوخ  نادـناخ 
. دندرک نایب  یگنهرف  ینید و 

ءانإلا ۀیابـصک  ۀیابُـص  ّالإ  اهنم  قبی  ملو  اـُهفورعم  ربدأو  ترّکنتو  تریغت  دـق  ایندـلا  ّنأو  نورت  دـق  اـم  رمـألا  نم  اـنب  لزن  دـقف  دـعب  اـّمأ  »... 
يرأ ّینإف ال  هَّللا ، ءآقل  یف  ُنمؤملا  بغریل  هنع  یهانتی  لطابلا ال  یلإو  هب  لمعی  قحلا ال  یلإ  نورت  ـالأ  لـیبولا . یعرملاـک  شیع  سیـسخو 

هب ایند  انامه  دـینیبیم . هک  تسا  نیمه  ام  دـمآشیپ  قیقحت  هب  سپ  دـعب ، اـما  150 ؛) ...«) ًامََرب ّالإ  نیملاظلا  عم  ةایحلاو  هداعـسلا  اـّلإ  توملا 
یگدـنز هاـگارچ  یکدـنا . هدـنام  هت  زج  اـهیبوخ  زا  هدـنامن  یقاـب  هدرک و  تشپ  نآ  ياـهیبوخ  تسا و  هدـش  تشز  نوگرگد و  قیقحت 

بیغرت نمؤم  هک  ییاج  ات  ددرگیمن ، یهن  لطاب  زا  دوشیمن و  لـمع  قح  هب  هک  ینیبیمن  رگم  تسا . هدـش  زیگناتشحو  یعترم  نوچمه 
زج ار  نارگمتـس  اب  یگدـنز  منیبیمن و  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  انامه  سپ  دروآ . ور  لاـعتم  دـنوادخ  ياـقل  تداهـش و  هب  هک  دوشیم 

. منیبیمن تکاله 
: تسا هدش  نایب  بلطم  دنچ  نانخس ، نیا  رد 

. تسا هدمآ  شیپ  هک  یثداوح  فلا )
. یمالسا هعماج  رد  یفنم  ياهینوگرگد  ب )

. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهم  هضیرف  هب  مدرم  ندرکن  لمع  ج )
. تسین تداعس  زج  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يایحا  هاررد  تداهش  د )

. تسین يدوبان  تکاله و  زا  ریغ  نارگمتس ، رانک  رد  ندرک  یگدنز  ه )
ار بلطم  نیا  ام  تسا . هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ماـیق  تضهن و  سپ 
نآ هاگـشیپ  رد  هلیـسو  نیا  هب  میهدیم و  تداهـش  راب  هدزای  تسا ، هدش  دراو  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  هک  يددـعتم  ياهترایز  رد 
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: دندیسر تداهش  هب  مهم  عوضوم  نیا  هب  ندیشخب  ققحت  هار  رد  ناشیا  هک  مینکیم  فارتعا  ترضح 
اپ هب  ار  زاـمن  وت  اـنامه  مهدیم  تداهـش  151 ؛) «) رکنملا نع  تیهنو  فورعملاب  ترمأو  ةوکزلا  تیتآو  ةولـصلا  تمقأ  دـق  کـّنأ  دهـشأ  »

. يدرک ایحا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  یتشاد و 
دشاب تداهش  رد  رصحنم  تسا  نکمم  تیاده ، نیا  هار  دراد . مدرم  تیاده  هفیظو  اما  دهد ، لیکـشت  تموکح  دناوتن  هچرگ  موصعم  ماما 

مه یقادصم  نینچ  رکنم  زا  یهن  دراد  ناکما  سپ  دیشخب . تایح  ار  یمالسا  ماکحا  هنوگنیا  دوخ ، تداهش  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  و 
. دشاب هتشاد 

. دنشکیم ار  اهنآ  مدرم  زا  یضعب  تلادع ، هب  دننکیم  رما  هک  ار  یناسک  152 ؛) ...«) ِساّنلا َنِم  ِطْسِقلِاب  َنوُُرمَأی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقیَو  »... 
. تسا هظعوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم ، هب  رما  ّلحم  دوشیم ، رازگرب  یعیش  عماوج  رد  ترضح  نآ  مان  هب  هک  یسلاجم  زورما 

رایسب تارکنم  اشحف و  هک  رهش  نیا  رد  امش  ارچ  دسرپیم : ناریا  ياهرهش  زا  یکی  رد  تنـس ، لها  ياملع  عمج  رد  هعیـش  ياملع  زا  یکی 
؟ دیرادن هظعوم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سلاجم  تسا ،

زا نخس  دیربیم و  ار  ترضح  نآ  مان  ات  دنکن ، مک  نایعیش  امش  رس  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیاس  ادخ  دهدیم : خساپ  نانآ  زا  یکی 
. میرادن ار  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  هضور  سلجم  ام  یلو  دنوشیم . عمج  امش  درگ  راشقا  همه  دیآیم ، نایم  هب  ماما  نآ  هضور 

. يدیمهف بوخ  دیوگیم : هدیسوب و  ار  وا  دزیخیمرب و  هعیش  ملاع  نآ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تیقّفوم 

یـسک درادـن  ناکما  هک  تسا  هدوب  ناوارف  راثآ  أشنم  نونکات ، خـیرات  لوط  رد  نآ  زا  سپ  زور و  نآ  هعماج  رد  نانچ  نآ  اروشاع  هثداـح 
. دنک عمج  هعومجم  کی  رد  ار  نآ  یقالخا  یسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، ینید ، راثآ  دناوتب 

« يدـهلا حابـصم  ، » هثداح نآ  هک  هدـش  بجوم  نآ  قمع  تمظع و  تسا . هدروآ  دورف  میظعت  رـس  اروشاع  هثداـح  تمظع  ربارب  رد  خـیرات 
هعماج هک  هدش  ثعاب  تکوش  نیا  درک . ناوتیمن  يراک  چیه  نآ  هیلع  دـش و  دـهاوخن  شوماخ  هاگچـیه  نازورف  غارچ  نیا  دوش . هدـیمان 

. تسا ماع  يانعم  هب  رکنم  زا  یهن  يارب  يرگید  قادصم  ینیسح ، روشرپ  مایق  تضهن و  دبای . باجن  یمالسا 
دوخ فده  نیا  هب  ایآ  رکنملا ،» نع  یهنأو  فورعملاب  رمآ  نأ  دیرأ  : » تشون هنیدم  رد  دوخ  همان  تیصو  رد  ترـضح  دسرپب : یـسک  رگا 

ار لطاب  قح و  مدرم  هک  دوب  نیا  مادقا ، نیا  هجیتن  دیـسر . مه  هجیتن  هب  داد و  ماجنا  تشاد ، هدارا  ار  هچنآ  هلب  هک : تسا  نیا  خساپ  دیـسر ؟
نانآ اب  مدرم  رگا  مزال ، تامادـقا  نید و  ماکحا  نایب  هفیظو  ماجنا  تیادـه و  زا  سپ  تسا ، تیادـه  اـیلوا  اـیبنا و  یلـصا  هفیظو  دنـسانشب .

دهاوخ هدافتسا  هدمآ ، دوجو  هب  تیعقوم  نآ  زا  موصعم  ماما  ًاعطق  ددرگیم و  مهارف  یمالسا  تموکح  لیکشت  يارب  هنیمز  دننک ، یهارمه 
، دوب مهارف  مزـال  هنیمز  هک  يزور  اـت  ماـما  ود  نیا  مالـسلا ، اـمهیلع  نسح  ماـما  نینمؤـملا و  ریما  ندیـسر  تموـکح  هب  ناـمز  دـننام  درک .

. دندرکن غیرد  یششوک  چیه  زا  هدرک و  ظفح  ار  تموکح 
: دیامرفیم هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

تیقلأل مولظم  بغس  الو  ملاظلا  ۀظک  یلع  اوراقی  نأ ال  یلع  ءآملعلا  یلع  هَّللا  ذخأ  امو  رصانلا ، دوجوب  ۀّجحلا  مایقو  رـضاحلا  روضح  الول  »
دوبن و  دوش ، مامت  تّجح  هک  دندادیمن  يرای  دندشیمن و  رضاح  نم ) اب  تعیب  يارب   ) رایـسب تیعمج  نآ  رگا  153 ؛) «) اهبراغ یلع  اهلبح 

هنیآره وا ،) متس  زا   ) مولظم ندنام  هنـسرگ  و  متـس ) زا   ) ملاظ يریـس  هب  دنوشن  یـضار  ات  هتفرگ  نایاناد  املع و  زا  یلاعت  يادخ  هک  يدهع 
دهاوخیم هک  يرازراخ  ره  رد  دورب و  دـهاوخیم  اجره  تفـالخ  هقاـن  اـت   ) متخادـنایم نآ  ناـهوک  هب  ار  تفـالخ  رتش  راـهم  نامـسیر و 

(. درچب
تموکح مدرک و  مادـقا  مه  نم  دـش ، مامت  نم  رب  تّجح  دـندرک و  يراکمه  نم  اب  مدرم  هک  اجنآ  زا  دـیامرفیم : هبطخ  نیا  رد  ترـضح 
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یلو دوشیم ، طقاس  تموکح  لیکشت  هفیظو  دنوشن ، یهارمه  هب  رضاح  مدرم  رگا  اما  متخاس . رقتسم  دوب ، نم  ّقح  زاغآ  زا  هک  ار  یمالسا 
مدرم دیاب  دوبن ، یهار  چیه  رگا  دوشیمن . طقاس  ینامز  چیه  رد  سکچـیه و  شود  زا  هک  تسا  ياهفیظو  نیا  تسا . یقاب  تیادـه  هفیظو 

ًایناث تسا . رداـن  نآ  دراوم  هنوگنیا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  مه  یقادـصم  نینچ  رکنم  زا  یهن  تسا  نکمم  سپ  درک . تیادـه  تداهـش  اـب  ار 
. درذگب زیچ  همه  زا  ات  تسا  زاین  يراکادف  تروص ، نیا  رد  دراد ، ياهفیظو  نینچ  دهدب  صیخشت  ناسنا  هک  دهاوخیم  رایسب  یهاگآ 

موـشیم و زوریپ  ًاـمتح  مه  يرهاـظ  تروـص  هب  نم  هک  تسین  نیا  رکنملا » نع  یهنأو  فورعملاـب  رمآ  نأ  دـیرأ   » هلمج ياـنعم  نیارباـنب ،
ماـما ناـمز  رد  دوجوم  طیارـش  اـب  هکلب  تسا ، هدوبن  قـفوم  تضهن  نیا  هک  تفگ  ناوـتب  دـشن ، نینچ  رگا  هک  مهدیم  لیکـشت  تموـکح 

رکـشل و وا  يارب  شردـپ  دـج و  تموکح  زا  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  يارب  اریز  تسا ؛ هدوب  زیمآتیقفوم  مه  رایـسب  مالـسلا  هیلعنیـسح 
معا یغیلبت ، ياههاگتسد  همه  تشاد ، رارق  هیما  ینب  نارگلواپچ  تسد  رد  زین  زور  نآ  یمالسا  میظع  لاملا  تیب  دوب ، هدنامن  یقاب  یهاپس 

. دوبن مدرم  يرای  هب  يدیما  چیه  مه  یعامتجا  ظاحل  زا  دوب و  نمشد  رایتخا  رد  ینید ، عماجم  یتموکح و  زا 
نیلّوا درک و  زاغآ  اجنآ  زا  ار  دوخ  تضهن  يرجه  تصـش  لاس  طـساوا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هک  یعاـضوا  طیارـش و  رگید ، يوس  زا 
ربمایپ تلحر  زا  دـعب  ناناملـسم  يربهر  رد  فارحنا  تلع  هب  دوب ، شایمارگ  ّدـج  ناـمز  رد  ناناملـسم  رادـتقا  مالـسا و  یتموکح  هاـگیاپ 

، دنتـشادن ار  نآ  يارب  تقایل  نیرتنک  هک  يدارفا  طـسوت  ترـضح  نآ  بارحم  ربنم و  نتفرگ  راـیتخا  رد  زین  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصیمارگ 
هیلعنینمؤملا ریما  هک  ینامز  هنیدم ، زا  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  تکرح  زا  لبق  لاس  راهچ  تسیب و  هک  دوب  هدرک  نوگرگد  نانچ  ار  هنیمز 

رهـش نیا  زا  تساوخ  دـندوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  هرـصب  رد  هک  نایـشروش ، نیثکاـن و  یبوکرـس  يارب  يرجه  لاس 36  رد  مالـسلا 
ور نیا  زا  دندوب . هدمآ  هنیدم  فارطا  زا  هک  دندوب  یمدرم  رتشیب  مه  نآ  دندرک ، یهارمه  ناناملـسم  هفیلخ  اب  رفن  اهنت 350  دنک ، تکرح 

. دنک مازعا  هرصب  گنج  نادیم  هب  هفوک  رهش  زا  ار  ییورین  تمحز  هب  دش  راچان  دیسر ، قارع  هب  یتقو  ترضح  نآ 
هب عاضوا  هک  تسا  یعیبط  دراد ، تکرح  ماـیق و  دـصق  ناـمز ، نآ  زا  لاـس  زا 24  سپ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  شدـنزرف  هک  نونکا  اما 

تحت یمالـسا  ياهرهـش  رگید  دشاب ، هدش  راچد  راب  تفخ  تشونرـس  نیا  هب  لوسرلا  ۀنیدم  یتقو  تسا  یهیدب  دشاب . هدـش  رتدـب  بتارم 
. دناهدش التبم  یتشونرس  هچ  هب  نایفسوبا ، نادناخ  ذوفن 

لزلزتم اوسر ، يوما  همکاح  تأیه  تداهش ، هیلّوا  ياهزور  نامه  رد  هک  دوشیم  نیا  زا  رتالاب  تیقفوم  ایآ  دیسرپ : دیاب  یتیعضو  نینچ  رد 
اب وسمه  تیاهن  رد  یپ و  رد  یپ  ییاهمایق  دـنک و  دـشر  كاپ  ياهلد  رد  یبلط  تداهـش  دنمـشزرا  ّتنـسو  ددرگ  نوگنرـس  تیاهن  رد  و 

!؟ دوش هداد  ناناملسم  هب  یلمع  یقالخا و  يداقتعا ، سرد  اههد  دیآ و  دوجو  هب  تضهن  نامه 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  یثیدح 

ثیدح نیا  نتم  تسا . بلطم  جنپ  نّمـضتم  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  یلّـصفم  ثیدح 
: میروآیم ار  فیرش 

: یتایح هضیرف  ود  نیا  هب  نامزلا  رخآ  مدرم  یهّجوتیب   - 1
ّالإ رکنملا  نع  ًایهن  الو  فورعمب  ًارمأ  نوبجوی  ال  ءآهفـس ، ءآثَدُح  نوکّـسنتیو ، نوؤّرقتی  نوؤاُرم  موق  مهیف  عبتی  موق  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  »
امو مایـصلاو  ةولـصلایلع  نولبقی  مهلمع ،)  ) مهملع داسفو  ءاـملعلا  تاـّلَز  نوعبتی  ریذاـعملاو ، صخُّرلا  مهـسفنأل  نوبلطی  ررّـضلا ، اونمأ  اذإ 

ضئآرفلا ّمتأ )  ) یمـسأ اوضفر  امک  اـهوضفرل  مهنادـبأو  مهلاومأـب  نولمعیاـم  رئاـسب  ةولـصلا  تّرـضأ  ولو  لاـم ، ـالو  سفن  یف  مهفّلکیـال 
...« اهفرشأو

نینچ ياراد  هورگ  نـیا  دـننکیم . يوریپ  ناـنآ  زا  مدرم  هـک  دنتــسه  یهورگ  ناـمزلا ، رخآ  هرود  رد  دــیامرفیم : مالــسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
: دنتسه ییاهیگژیو 
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. دننکیم کین  لامعا  ماجنا  هب  رهاظت  ناراکایر . نوؤارم :» ( » فلا
ياهرهش هب  دندوب و  نآرق  رّسفم  يراق و  مالسا  ردص  رد  هک  دنتسه  یغّلبم  ياملع  نوؤّرقتی ،»  » ءاّرق زا  دوصقم  اهامنملاع . نوؤّرقتی :» ( » ب

رد املع  ساـبل  هب  ار  دوخ  هک  دـندوب  زین  يدارفا  اـما  دـندرکیم ، لـمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  دـندوب  ییاـملع  ینعی  دـندشیم ؛ مازعا  فلتخم 
. دننکیم تیعبت  اهامنملاع  زا  نامزلا  رخآ  رد  مدرم  هک  دیامرفیم  ثیدح  نیا  رد  ترضح  دندوب . امنملاع  حالطصا  هب  دندروآیم و 
تدابع هب  ندرک  رهاظت  يانعم  هب  کّسنت  یلو  دـنکیم ، تدابع  هک  یـسک  ینعی  کـسان  تداـبع . هب  ناگدـننک  رهاـظت  نوکّـسنتیو :» ( » ج

. دنتدابع لها  نانآ  دننک  رّوصت  مدرم  هک  دننکیم  راتفر  ياهنوگ  هب  مدرم  روضح  رد  یلو  دنتسین ، تدابع  لها  دارفا  يرایسب  تسا .
رگنیحطس راکهزات و  ییاهناسنا  دننکیم ، يوریپ  نانآ  زا  نامزلا  رخآ  رد  مدرم  هک  يدارفا  رگنیحطس . راکهزات و  ءآهفـس :» ءآثَدُح  ( » د

. درادن یقمع  نانآ  هاگن  دنتسه و 
ییاج رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنیوگیم : مدرم  هب  نانیا  ررّـضلا :» اونمأ  اذإ  ّالإ  رکنملا  نع  ًایهن  الو  فورعمب  ًارمأ  نوبجوی  ال  ( » ه

. تسین بجاو  هنرگو  دشاب ، هتشادن  ررض  هک  تسا  بجاو 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز  زا  هک  دنتـسه  ياهناهب  لابند  ریذاعملاو :» صخُّرلا  مهـسفنأل  نوبلطی  ( » و

دنتـسه یـشارترذع  هناهب و  نتفای  لابند  هب  هکنآ : هصالخ  دوب . دنهاوخن  ناشیا  دیرم  رگید  دنوشیم و  هدیجنر  نانآ  زا  مدرم  نوچ  دننکن ؛
. دننک یلاخ  هفیظو  راب  ریز  زا  هناش  نآ ، هلیسو  هب  ات 

ملاع نیرتهب  هک  تسه  نیا  ناکما   ) تشاد دـنهاوخن  ار  مدرم  يربهر  تیحالـص  نانیا  مهلمع :»)  ) مهملع داسفو  ءاملعلا  تاـّلَز  نوعبتی  ( » ز
نانخـس دـننکیم و  يوریپ  تسا ، هدزرـس  یقیقح  ملاع  کی  زا  هک  یهابتـشا  زا  دـشاب ؛) هتـشاد  اوقت  ای  راـتفر  رد  یفعـض  هطقن  زین  یقیقح 

. دنهدیم رارق  دوخ  تکرح  هحولرس  ار  نانآ  هابتشا 
ور یلامعا  هب  دـننکیم و  تشپ  هزور  زامن و  هب  اهامنملاع ) نیا  «: ) لاـم ـالو  سفن  یف  مهفّلکی  ـال  اـمو  مایـصلاو  ةولـصلا  یلع  نولبقی  ( » ح

. دزادناین تمحز  هب  یلام ، رظن  زا  هن  یناج و  رظن  زا  هن  ار ، نانآ  هک  دنروآیم 
ییاهراک رگید  هب  زامن  رگا  اهفرـشأو :» ضئآرفلا  ّمتأ  اوضفر  امک  اهوضفرل  مهنادبأو  مهلاومأب  نولمعی  ام  رئاسب  ةولـصلا  تّرـضأ  ولو  ( » ط

تابجاو نیرتفیرـش  نیرتمهم و  هک  هنوگنامه  دـننکیم  كرت  ار  زامن  نآ  دزاس ، دراو  نایز  یناـج  یلاـم و  رظن  زا  دـنهدیم  ماـجنا  هک 
. دندرک كرت  ار  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  )

. تسا یناج  یلام و  ررض  ندوبن  زین  تادابع  زا  هکلب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  اهنت  هن  نانیا  كالم  هصالخ 
ّتلع البرک  هب  دورو  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلعماما  دندوب و  هدرک  كرت  ار  گرزب  هضیرف  ود  نیا  مدرم  زین ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نامز  رد 

. دیامرفیم رکذ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  زور  نآ  هعماج  رد  یفنم  ياهینوگرگد  مامت 
: فیاظو فرشا  نیرتلماک و  ناونع  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها   - 2

راربألا کلهیف  هباقعب ، مهّمعیف  مهیلع  هَّللا  بضغ  ّمتی  کلانه  ضئارفلا ، ماقت  اهب  ۀمیظع  ٌۀضیرف  رکنملا  نع  یهّنلاو  فورعملاب  رمألا  ّنإ  »... 
(...« ءاحلصلا  ) نیحلاصلا جاهنمو  ءایبنألا  لیبس  رکنملانع  یهّنلاو  فورعملاب  رمألا  ّنإ  رابکلا . راد  یف  راغصلاو  راّجفلا  راد  یف 

: دنکیم نایب  ار  رکنمزا  یهنو  فورعم  هب  رما  ياهیگژیو  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپ 
یگرزب بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  ضئارفلا ؛» ماـقت  اـهب  ۀـمیظع  ٌۀـضیرف  رکنملا  نع  یهّنلاو  فورعملاـب  رمـألا  ّنإ  ( » فلا

. دنوشیم هماقا  تابجاو  نآ ، ببس  هب  هک  تسا 
رب ادـخ  بضغ  هک  تساجنیا  رابکلا :» راد  یف  راغـصلاو  راّجفلا  راد  یف  راربألا  کلهیف  هباقعب ، مهّمعیف  مهیلع  هَّللا  بضغ  ّمتی  کـلانه  ( » ب
رد ار  ناکین  دـنکیم  كاله  سپ  دریگیم . ارف  ار  نانآ  همه  ادـخ  باذـع  تبوقع و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  سپ  دوشیم . لماک  ناـنیا 

. نالاسگرزب هناخ  رد  ار  نالاسدرخ  ناراکدب و  هناخ 
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ایبنا و هار  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءاحلـصلا :»)  ) نیحلاـصلا جاـهنم  ءاـیبنألا و  لـیبس  رکنملا  نع  یهّنلا  فورعملاـب و  رمـألا  ّنإ  ( » ج
. تسا ناحلاص 

دومرف دزـشوگ  نوگانوگ  ياهبلاق  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیّمها  اهراب  شیوخ ، تکرح  یط  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
. دش هراشا  نادب  ًالبق  هک 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جیاتن   - 3
میقتـسیو ءآدعألا ، نم  ُفصَتنیو  ضرألا ، رَمُعتو  ملاظملا  ُّدَُرتو  بساکملا ، ّلَُحتو  بهاذملا ، نمأتو  ضئارفلا  ماقت  اهب  ۀـمیظع  ٌۀـضیرف  »... 

...«. رمألا
: دیامرفیم هدرک و  هراشا  هضیرف  ود  نیا  جیاتن  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  سپس 

بهاذـم دـنوشیم و  هماقا  تابجاو  نآ ، ببـس  هب  هک  گرزب  تسا  یبجاو  بهاذـملا :» نمأـتو  ضئارفلا  ماـقت  اـهب  ۀـمیظع  ٌۀـضیرف  ( » فلا
. دننامیم ظوفحم 

. دنوشیم لالح  اهراک  و  بساکملا :» ّلَُحتو  ( » ب
دهاوخ ناوارف  اهنیا  لاثما  هلماعم و  رد  ّشغ  ابر ، دوش ، كرت  هضیرف  نیا  رگا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاس  رد  اـهراک  تیّلح 

. دش دهاوخ  لیدبت  مارح  هب  لالح  ياهبسک  هجیتن  رد  داد و  دنهاوخن  صیخشت  ار  مارح  لالح و  مدرم  دش و 
. دوشیم دابآ  نیمز  ددرگیمرب و  شنابحاص  هب  اههملظم  ضرألا :» رَمُعتو  ملاظملا  ُّدَُرتو  ( » ج

. دنوشیم راداو  فاصنا  تیاعر  هب  مه  نانآ  ینعی  دنوشیم ، فصنم  زین  نانمشد  ءآدعألا :» نم  ُفصَتنیو  ( » د
. دسافم ندش  فرطرب  ینعی  تسا ، حالصا  نامه  نیا  دریذپیم . ناماس  اهراک  رمألا :» میقتسیو  ( » ه

زور و نآ  هعماج  رد  یناوارف  راثآ  أشنم  دوب ، یلمع  ینابز و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مایق  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
لباق البرک  ناییاروشاع  طسوت  هضیرف ، نیا  هب  لمع  راثآ  دوب . دـهاوخ  تمایق  ات  زین  دـعب  هب  نیا  زا  هدوب و  نونکاـت  مالـسا  خـیرات  لوط  رد 

. تسین شرامش 
: مهم فیلکت  ود  نیا  ماجنا  ارجا و  یگنوگچ  هرابرد  ام  هفیظو   - 4

لیبس الف  اوعجر  ّقحلا  یلإو  اوظّعتا  نإف  مئآل ، ۀـمول  هَّللا  یف  اوفاـخت  ـالو  مهُهاـبِج  اـهب  اوّکُـصو  مکتنِـسلأب ، اوظفلأو  مکبولقب ، اورِکنأـف  »... 
مکنادـبأب مهودـهاجف  کلانه  ٌمِیلَأ » ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضْرَـألا  ِیف  َنوُْغبیَو  َساـّنلا  َنوُِملْظی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  « ؛ مهیلع

 ...«. هتعاط یلع  اوضمیو  هَّللا  رمأ  یلإ  اوؤیفی  یّتح  ًارفظ  ملّظلاب  نیدیرم  الو  ًالام  نیغاب  الو  ًاناطلس  نیبلاط  ریغ  مکبولقب ، مهوضغبأو 
: دیامرفیم هتخادرپ و  مهم  فیلکت  ود  نیا  ماجنا  ارجا و  یگنوگچ  رد  ام  هفیظو  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  نینچمه 

(. تسا قافن  هلحرم  نیتسخن  نیا  هنرگو  . ) دینک ادیپ  رّفنت  لد  رد  رکنم ، ربارب  رد  هک : تسا  نیا  امش  لوا  هفیظو  مکبولقب :» اورِکنأف  ( » فلا
(. تسا رتّرثؤم  ینابرهم  اب  هارمه  هتبلا  . ) دینک ضارتعا  نابز  اب  مود : هلحرم  رد  مکتنِسلأب :» اوظفلأو  ( » ب

دننام دینک . ضارتعا  يدنت  اب  درکن ، رثا  تحیـصن  رّکذـت و  رگا  موس : هلحرم  رد  مئآل :» ۀـمول  هَّللا  یف  اوفاخت  الو  مهُهابِج  اهب  اوّکُـصو  ( » ج
، يدعب هلمج  رد  یلو  دنک . ضارتعا  امش  هب  یسک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دنزب . یـسک  تروص  يوت  تسد  اب  دهاوخیم  هک  یـسک 

. دناسرتن نارگشنزرس  تمالم  ار  امش  یسرتب . دیابن  يوش ، راتفرگ  اهالب  هب  یهاوخیمن  رگا  دیامرفیم : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
نانآ هب  درادـن  قح  یـسک  رگید  دنتـشگرب ، قح  يوس  هب  دـندش و  ریذـپهظعوم  رگا  مهیلع :» لیبس  الف  اوعجر  ّقحلا  یلإو  اوظّعتا  نإـف  ( » د

. دنک ضارتعا 
: هک دومرف  هراشا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  ماما 

مدرم هب  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  داریا  ٌمِیلَأ » ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِّقَحلا  ِریَِغب  ِضْرَـألا  ِیف  َنوُْغبیَو  َساـّنلا  َنوُِملْظی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  »

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3451 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنراد شیپ  رد  كاندرد  یباذع  هک  دننانیا  دنیامنیم . یشکرس  قحان  هب  نیمز  يور  رد  دننکیم و  متس 
دینک و هزرابم  ناتیاهندب  اب  نانآ  اب  دیاب  سپ  دنتـشگنرب ، تسار  هار  هب  هک  لاح  مکبولقب :» مهوضغبأو  مکنادـبأب  مهودـهاجف  کلانه  ( » ه

. دشاب ُرپ  نانآ  هب  بضغ  زا  دیاب  امش  ياهلد  هکنآ  لاح 
یلام رظن  زا  و  تسا . بولطم  يزوریپ  هچرگا  دیوشن ، زوریپ  نارگید  رب  قحان  یـشکرس و  يور  زا  ًالام :» نیغاب  الو  ًاناطلـس  نیبلاط  ریغ  ( » و

. دیشابن نانآ  هب  زواجتم 
متـس اـب  هک  دـیهاوخن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هتعاـط :» یلع  اوضمیو  هَّللا  رمأ  یلإ  اوؤیفی  یّتح  ًارفظ  ملّظلاـب  نیدـیرم  ـالو  ( » ز
یهلا تعاط  ساسا  رب  دنراذگب و  ادخ  نامرف  هب  رـس  ناراکهنگ  ات  دیهد  همادا  ار  دوخ  هزرابم  یعرـش  تسرد و  هار  زا  هکلب  دـیوش ، زوریپ 

. دننک تکرح 
فیلکت يارجا  نایاپ  رد  تسب و  راک  هب  دوخ  راتفر  رد  ار  طیارـش  لـحارم و  نیا  همه  دوخ ، دـننامیب  تضهن  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما 

هب هار  نیا  رد  زین  شتیب  لها  ات  دش  رضاح  نیا ، رب  نوزفا  داد و  رارق  نمـشد  یپ  رد  یپ  تالمح  جامآ  ار  شیوخ  نارای  دوخ و  ندب  یهلا ،
. دنورب تراسا 

: هعماج رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  كرت  تشونرس   - 5
! مهرایخ نم  ًافلأ  نیّتسو  مهرارش  نم  ًافلأ  نیعبرأ  فلأ : ۀئام  کموق  نم  بّذعمل  ّینإ  مالـسلا : هیلعیبنلا  بیعـش  یلإ  هَّللا  یحوأ  لاق : »... 

(. 154 «) یبضغل اوبضغی  ملو  یصاعملا  لهأ  اونهاد  مّهنإ  هیلإ  ّلجوّزع  هَّللا  یحوأف  رایخألا !؟ لاب  امف  رارشألا ، هذه )  ) ءآلؤه ّبر  ای  لاقف :
كرت ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  نمؤـم  مدرم  زا  یهورگ  نآ ، رد  هـک  ياهعماـج  تشونرــس  مالــسلا  هیلعرقاـب  ماــما  ناــیاپ ، رد  و 

: دیامرفیم هدرک و  نایب  ار  دننکیم ، هانگ  نارگید  هک  یلاح  رد  دناهدرک ،
نم ًاـفلأ  نیّتـسو  مهرارـش  نم  اـفلأ  نیعبرأ  فلأ : ۀـئام  کـموق  نم  بّذـعمل  ّینإ  مالـسلا : هیلعیبـنلا  بیعـش  یلإ  هَّللا  یحوأ  لاـق : ( » فـلا
لهچ منکیم . باذع  ار  تموق  دارفا  زا  رفن  رازه  دـص  هنیآره  نم  انامه  درک : یحو  مالـسلا  هیلعیبن  بیعـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  مهرایخ :»

. ناشنابوخ زا  رفن  رازه  تصش  ناشیا و  ياهدب  زا  رفن  رازه 
اوبـضغی مـلو  یــصاعملا  لـهأ  اوـنهاد  مـّهنإ  هـیلإ  ّلـجوّزع  هَّللا  یحوأـف  راـیخألا !؟ لاـب  اـمف  رارــشألا ، ءـآلؤه )  ) هذـه ّبر  اـی  لاـقف : ( » ب

هب لاعتم  دـنوادخ  داتـسرف  یحو  سپ  ارچ ؟ نابوخ  اما  دـنوش ،) باذـع  دـیاب  و   ) دـننادب ناشیا  راگدرورپ ! يا  تفگ : سپ  (: 155 «) یبضغل
هب دـندرکن  بضغ  ناراکتیـصعم و  ناراکهانگ و  ربارب  رد  دـندرکیم  یـشوپهدرپ  هحماسم و  رفن  رازه  تصـش  نیا  اـنامه  بیعـش : يوس 

. نم بضغ  رطاخ 
ماـما هیلع  گـنج  رد  ناگدـننک  تکرـش   ) قارع مدرم  هـک  مـینکیم  حرطم  هراـب  نـیا  رد  لقتـسم  یثـحب  باـتک ، نـیمه  يدـعب  لـصف  رد 

توکس ای  گرزب و  متس  نیا  رد  تکرش  ّتلع  هب  رگم  دوبن  نیا  دندش و  اهالب  عاونا  راتفرگ  هلحرم  هس  رد  نانآ ) ریغ  مالسلا و  هیلعنیسح 
. دندرک نیرفن  تبون  دنچ  رد  ار  نانآ  زین  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نیا ، رب  نوزفا  نآ . ربارب  رد  یهاتوک  و 

يونعم و ياهییابیز  اهیبوخ و  ندرک  هدنز  ینعی  دوب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  تضهن  زا  فده  نیاربانب 
نآ اب  هزرابم  هب  داـشرا  تیادـه و  نیا  زا  ینادردـق  ياـج  هب  مدرم  نآ  یلو  یقـالخا . یلمع و  يداـقتعا ، ياـهیتشز  اهيدـب و  اـب  هزراـبم 

ياهلخناب اروشاـع  زور  دـنتفر و  دوب ، هیما  ینب  تموکح  هک  اهيدـب  روحم  رادـتقا  لابقتـسا  هب  هدرک و  هزراـبم  اـهیبوخ  اـب  دنتـساخرب و 
دیماان نانآ  تیاده  زا  هک  مه  رخآ  تاظحل  نآ  رد  یتح  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دنتـساخرب . هلباقم  هب  تراهطو  تمـصع  نادناخ  زارفرس 

مرح ياههمیخ  هب  هلمح  دصق  نمـشد  دینـش  ترـضح  نآ  هک  ینامز  دننک ، کیرحت  ار  نانآ  یناسنا  فطاوع  دندرک  یعـس  دـندوب ، هدـش 
: دومرف دراد ،

نید رگا  نایفس ! یبا  نادناخ  ناوریپ  يا  مُکایند ؛» یف  ًارارحأ  اونوکف  داعملا ، نوفاخت  الو  نید  مکل  نکی  مل  نإ  نایفـس ! یبأ  لآ  ۀعیـش  ای  »
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. دیشاب درم  دازآ  ایند  رما  رد  لقا  ال  دیسرتیمن ، تمایق  زا  دیرادن و 
؟ ییوگیم هچ  همطاف ! رسپ  دز : ادص  رمش 

: دومرف ترضح  نآ 
نیب تسا  یگنج  نیا  156 ؛) «) ًایح تمد  ام  یمرحل  صّرعتلا  نع  مکتاتع  اوعنماف  حانج  ّنهیلع  سیل  ءاسنلاو  ینولتاقتو  مکلتاقأ  يذـّلا  اـنأ  »

( ياههمیخ  ) مرح هب  ندرب  موجه  زا  ار  ناتزواجتم  رکـشل  دـینک  عنم  دـیراد و  زاب  سپ  دـنرادن . یهانگ  گنج  نیا  رد  ناـنز  و  امـش . نم و 
. متسه هدنز  هک  ینامز  ات  نم ،

تبوقع رد  عیرست  لماوع  مراهچ : لصف 

همدقم

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  یتیصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
لجرو کیلع . یغبی  وهو  هیلع  یغبت  لجر ال  هئآسأ . ناسحإلاب  كافکف  هیلإ ، َتنـسحأ  ٌلجر  ًۀـبوقع : ءیـش  عرـسأ  ءیـش  ۀـعبرأ  یلع ! اـی  »

؛) 157 «) ۀحارلا هنع  تلحر  رجضلا ، هیلع  یلوتـسا  نم  یلع ! ای  لاق : ّمث  هوعطقو . هتبارق  لصو  لجرو  کب . ردغو  هل  هَتیفوو  رمأ  یلع  هَتدهاع 
وا رب  وت  هک  يدرم  و  دنک . يدب  وت  اب  ضوع  رد  وا  ینک و  یکین  وا  هب  وت  هک  يدرم  دیسر : دهاوخ  رتدوز  هچ  ره  زیچ  راهچ  رفیک  یلع ! يا 
اب هک  يدرم  و  دزرو . هلیح  رکم و  وا  یشاب و  شرادافو  وت  یشاب و  هتشاد  يراک  هدهاعم  وا  اب  هک  يدرم  و  دنک . متس  وت  هب  وا  ینکن و  متس 

تخر وا  لد  زا  شیاسآ  دوش ، هریچ  وا  رب  يرارقیب  یگنتلد و  سک  ره  یلع ! يا  دومرف : سپـس  دـنربب . وا  زا  ناـنآ  ددـنویپب و  شناـشیوخ 
. ددنبرب

هن تسا  لمع  راد  ایند  تسا . ترخآ  رد  لامعا  رتشیب  يازج  و  دب . ای  بوخ  دراد ، ياهجیتن  یلمع  ره  نید  ینابم  رظن  زا  تسا  مّلـسم  هچنآ 
تیدودحم ّتلع  هب  درک ، تبوقع  ایند  رد  ناوتیمن  ار  ناهانگ  زا  يرایـسب  هک  ّتلع  نیدب  لمع . هن  تسا  باسح  لحم  ترخآ  و  باسح ،

. رگید للع  هب  ای  ینامز ،
. تسا ایند  رد  اهنآ  دب  ای  بوخ  يازج  لامعا  یخرب  فلا )

. ندروخ غورد  مسق  ای  ندرک  متس  دننام  ریخأت ؛ اب  اّما  تسه ، زین  ایند  رد  لامعا  یضعب  تبوقع  ب )
. دنکیم نایب  هدش  دای  تیاور  هک  يدراوم  دننام  ترخآ ؛) زا  لبق   ) تسا عیرس  رایسب  لامعا  یخرب  يویند  تبوقع  ج )

. دهدیم حیضوت  موس  دنب  هرابرد  هدش ، دای  تیاور  نیاربانب 

نایفوک يارب  اروشاع  هثداح  رد  تبوقع  عیرست  لماوع 

اهنآ تیاور  هک  ياهناگراهچ  لماوع  زا  مینیبیم  مینک ، ّتقد  نآ  نایاپ  ات  تکرح  زاغآ  زا  مالـسلا  هیلعهَّللا  دـبع  یبا  تضهن  عیاقو  رد  رگا 
. تسا هتشاد  دوجو  نایفوک  راتفر  رد  نآ  دروم  هس  دنکیم ، نایب  باذع  تبوقع و  رد  ندیشخب  تعرس  بجوم  ار 

يارب شالت  زج  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تیب و  لها  يوس  زا  يدب . لباقم  يوس  زا  دشاب و  ناسحا  وس  کی  زا  هک  دوب  نیا  لوا  دروم  فلا )
زا ناسحا  هجرد  نیرتالاب  ینعی  دوب ، هتفرگن  تروص  يراک  نیمزرس ، نآ  مدرم  زا  هیما  ینب  متس  عفر  يارب  شـشوک  قارع و  مدرم  تیاده 

مهیلعنیـسح ماما  نسح و  ماما  نامز  رد  ترـضح و  نآ  تموکح  نامز  رد  قارع  يارقف  هب  کـمک  رد  شنادـنزرف  نینمؤملا و  ریما  يوس 
. دش یکین  نانآ  هب  فلتخم  ياههنیمز  رد  مالسلا 

مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  هرابرد  دنک . متـس  وا  رب  يرگید  یلو  دشاب ؛ هدزن  رـس  يرگید  رب  یمتـس  وس  کی  زا  هک  دوب  نیا  رگید  لماع  ب )
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اور ناـشیا  ناراـی  تیب و  لـها  رب  یمتـس  ناـنچ  مدرم  نآ  هک  یلاـح  رد  دوب ، هتفرگن  تروص  یبوخ  تلادـع و  فـالخرب  يزیچ  نیرتـمک 
. دندرک يدب  دنتسناوت  هچ  ره  نایفوک  و  درک ، رّوصت  ناوتیمن  ار  نآ  زا  رتدب  هک  دنتشاد 

لمع دوخ  دّـهعت  هب  لماک  روط  هب  ود  نآ  زا  یکی  دوش و  رارقرب  فرط  ود  نیب  یناـمیپ  هک  دوب  نیا  تبوقع ، عیرـست  رد  لـماع  نیموس  ج )
نیمه هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  ار  ینکـشنامیپ  تنایخ و  قادـصم  نیرتزراب  هفوک  مدرم  دـنک . ینکـشنامیپ  تنایخ و  يرگید  اـما  دـنک ،

. دنوش فورعم  ینکشنامیپ  هب  خیرات  رد  دش  بجوم  لماع 
؟ دیدرکن توعد  ارم  امش  رگم  دومرفیم : دزیم و  ادص  دوخ  ياههبطخ  رد  ار  اههمان  ناگدننک  اضما  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  اروشاع  زور 

نب رمع  رکـشل  رد  البرک  رد  هک  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  سیق ، نب  ةورع  ثراح ، نب  دیزی  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  دننام  يدارفا 
رب یتساوخ  هاگره  دنبآ . ُرپ  اههاچ  هدیسر و  اههویم  تسا ، مّرخ  زبسرس و  اهغاب  دعب ، اما  دوب : نیا  نانآ  همان  نتم  هک  یلاح  رد  دندوب ، دعس 

(158 .) وش دراو  دوخ  هدامآ  نازابرس 
هب ایند  نیا  رد  يورخا ، دـیدش  باذـع  زا  لبق  یهلا  تبوقع  باذـع و  هفوک ، قارع و  مدرم  راـتفر  زین  دـش و  لـقن  هک  یثیدـح  هب  هّجوت  اـب 

بیترت هب  هراب ، نیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نانخـس  هارمه  ار ، نآ  زا  سپ  اروشاع و  زور  عیاقو  اـجنیا  رد  دـش . ناـنآ  ریگنماد  يدوز 
. میروآیم

هلحرم هس  رد  يویند  باذع 

هس هب  ناوتیم  دندیگنج ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنزرف  هیلع  هک  قارع ، هاپـس  رد  ناگدننک  تکرـش  ریگنماد  هک  ار  يویند  ياهباذع 
: درک میسقت  هلحرم 

. دندش یهلا  رهق  راتفرگ  اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  نیرفن  مالسلا و  هیلعماما  هب  نیهوت  ّتلع  هب  هک  یناسک  لوا ، هلحرم  فلا )
دننام دنتشاد  میقتسم  تلاخد  ترشابم و  البرک  يادهش  لتق  رد  هک  يدارفا  تفرگ . ماجنا  اروشاع  هعقاو  زا  سپ  لاس  جنپ  مود ، هلحرم  ب )
هتـشک عضو  نیرتدب  هب  یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  تسد  هب  همه  نادیهـش ، ياهرـس  ناگدننک  ادج  اههمیخ و  ناگدننز  شتآ  نازادناریت ،

. دندش
، لاس تسیب  تّدم  هب  لاس 75  زا  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  دش . زاغآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  لاس  هدزناپ  موس ، هلحرم  ج )

. تسا هدش  هدید  رتمک  خیرات  رد  نآ  هنومن  هک  دیشک ، دنب  هب  ار  قارع  رسارس  مدرم 
(: اروشاع زور  ناگدش  باذع   ) لوا هلحرم  رد  باذع   - 1

یموس تعاس و  نامه  رد  نانآ  زا  نت  ود  درک . نیرفن  ار  نانآ  مالسلا  هیلعماما  دندرک و  نیهوت  مالسلا  هیلعماما  هب  اروشاع  زور  رد  رفن  هس 
. دندیسر دوخ  نیگنن  لمع  يازس  هب  اروشاع  زا  سپ  یمک  هلصاف  هب 

ۀبارق يأ  : » تفگ راکنا  تروص  هب  درکیم ، هظعوم  ار  موق  نآ  هک  اروشاع  زور  رد  ترضح ، نآ  نانخـس  نیب  رد  ثعـشا ؛ نب  دمحم  فلا )
!؟ تسا دمحم  نیب  وت و  نیب  يدنویپ  هچ  دّمحم ؛» نیبو  کنیب 

ُهَّللاَو ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀیِّرُذ  َنیَِملاعلا *  یَلَع  َنارمِع  َلآَو  َمیِهاْربِا  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  : » هیآ توالت  زا  سپ  مالـسلا  هیلعماما 
: دومرف 159 ؛) «) ٌمِیلَع ٌعیِمَس 

. ناسرب ار  وا  سردوز  ّتلذ  زورما  نیمه  ایادخ ! 160 ؛) «) ًالجاع الُذ  مویلا  اذه  هیف  ینرأ  ّمهّللا  »
دنک تجاح  عفر  ات  تفر  نوریب  دعس  نبا  هاپس  زا  دش و  رامیب  ثعـشا  نبا  تفرگ . همـشچرس  مالـسلا  هیلعماما  كانزوس  بلق  زا  هلمج  نیا 

. درم لاح  نامه  رد  دز و  ششین  درامگرب و  ار  یبرقع  ادخ  هک 
هچ دومرف : مالسلا  هیلعماما  دز . ادص  ار  ماما  داتسیا و  مالسلا  هیلعماما  هاپس  ربارب  رد  هزوح  نب  هَّللا  دبع  مان  هب  میمت ، ینب  هلیبق  زا  يدرم  ب )
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: دومرف ماما  شتآ ! هب  تداب  هدژم  تفگ : یهاوخیم !؟
. میآ رد  دنرب ، شنامرف  هک  یعیفش  نابرهم و  يراگدرورپ  رب  نم  تسا ، نانچ  هن  اذه ؛»!؟ نَم  عاطم ، عیفشو  میحر  ّبر  یلع  مدقأ  ّینإ  اّلک  »

؟ تسیک نیا 
: دومرف ماما  تسا . هزوح  نبا  دنتفگ :

. شکب شتآ  هب  ار  وا  اراگدرورپ ! رانلا ؛» یلإ  ُهزُح  ِّبَر  »
تخیرگ بسا  تفرگ . رارق  نیمز  يور  شرس  دنام و  نازیوآ  باکر  رد  شیاپ  اّما  دش ، نوگنرس  نآ  رد  وا  دیمر و  يرهن  رد  شبـسا  سپ 

. دیسر تکاله  هب  ات  دیشک  ياهتوب  گنس و  ره  رب  ار  شرس  تروص  نیا  هب  و 
ناشیا اب  زگره  تفگ : تشادرب و  ماما  اـب  گـنج  زا  تسد  دـید ، ار  هزوح  نبا  تکـاله  ماـما و  نیرفن  یتقو  لـئاو  نب  قورـسم  ور ، نیا  زا 

(161 .) مگنجیمن
دینیبیمن ار  تارف  بآ  نیا  ایآ  نیسح ! ناروای  يا  نیـسح و  يا  دز : دایرف  دمآ و  نادیم  هب  دعـس  نبا  هاپـس  زا  يرازف  نیـصح  نب  میمت  ج )

. دیریمب ات  دیشون ، دیهاوخن  ار  نآ  زا  ياهرطق  امش  دنگوس ! ادخ  هب  دشخردیم !؟ اهرام  هنیس  نوچمه  هک 
: دومرف تسا . نیصح  نب  میمت  دندرک : ضرع  تسیک ؟ نیا  دومرف : ماما 

. ناریمب هنشت  ار  وا  زورما  نیمه  ایادخ ! دننایخزود . زا  شردپ  وا و  مویلا ؛» اذه  یف  ًاشَطَع  اذه  ُلتقا  ّمهّللا  راّنلا ، لهأ  نم  هوبأو  اذه  »
(162 .) درم دش و  بوکدگل  نابسا  مس  ریز  رد  داتفا و  ورف  بسا  زا  دمآ و  دنب  شسفن  یگنشت  زا  هک  دش  هنشت  نانچ  نآ  درف  نیا 

نانآ هک  دوب  ینامز  عقاو  رد  و  دشیم ، دیماان  نانآ  تیاده  زا  ترضح  هک  دوب  یماگنه  مالـسلا  هیلعماما  ياهنیرفن  همه  هک  تسا  ینتفگ 
. دناهتشاد ار  یتبیصم  الب و  عون  ره  قاقحتسا 

: راتخم مایق  ماما و  نیرفن   - 2
درادن و ریثأت  رگید  ناشیاههظعوم  هک  دش  نئمطم  هک  نآ  زا  سپ  اروشاع ، زور  رد  دوخ  مود  ینارنخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

: تشاد هضرع  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دنتسه ، وا  لتق  رب  مّمصم  نانمشد  همه 
ادحأ مهیف  عدی  الف  ةربصم ، ًاسأک  مهیقسی  فیقس  مالغ  مهیلع  ّطلسو  فسوی  ینسک  نینـس  مهیلع  ثعباو  ءامـسلا  رطق  مهنع  سبحا  ّمهّللا  »

کیلإو انلّکوت  کیلع  اّنبر  تنأو  انولذخو ، انوبّذکو  انوّرغ  مّهنإف  مهنم  یعایشأو  یتیب  لهألو  یئایلوألو  یل  مقتنی  ٍۀبرضب  ۀبرـضو  ۀلتقب  ًۀْلتَق 
؛) 163 «) ریصملا

هدـیبع یبا  نب  راتخم  ایوگ   ) فیقث مالغو  زیگنارب  فسوی  نامز  یطحق  نوچمه  يایطحق  ناشیا  رب  رادزاب و  نانیا  زا  ار  نامـسآ  اـهلا ! راـب 
یتبرض ره  ياهتشک و  ار  ياهتشک  ره  دهنناو ، ار  کی  چیه  دناشونب و  نانآ  رب  ار  گرم  خلت  ياههلایپ  ات  زاس  هریچ  نانآ  رب  ار  دشاب ) یفقث 

و دندراذگ ، اهنت  دنتفگ و  غورد  دنتفیرف و  ار  ام  نانیا  دناتسب . ناشیا  زا  ار  مناوریپ  نادناخ و  ءایلوا و  نم و  ماقتنا  دریگ و  ماقتنا  یتبرض  ار 
. مییآیم زاب  وت  يوس  هب  میراد و  لّکوت  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت 

راتخم مایق 

ار ملسم  دوش و  ّطلـسم  هقطنم  عاضوا  رب  تساوخیم  هک  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دوب و  ملـسم  نانابیتشپ  زا  درکیم ، یگدنز  هفوک  رد  هک  راتخم 
هیلعنیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  ات  راتخم  درک . ینادـنز  ار  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  هلمج  زا  یـسانشرس  ّرثؤم و  دارفا  دـهد ، تسکش 

. درک دازآ  ار  وا  دنامن ، یقاب  هفوک  رد  زور  هس  زا  شیب  يو  هکنیا  طرش  هب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  دوب و  ینادنز  مالسلا 
زین و )... هنیدم ، هّکم ،  ) زاجح رد  دندرک . تعیب  مکح  نب  ناورم  اب  ماش  مدرم  دُرم و  دـیزی  لاس 63  رد  دمآ . هّکم  هب  يدازآ  زا  سپ  راتخم 

. دندرک تعیب  دایز  نب  هَّللا  دیبع  اب  هرصب  رد  ریبز و  نب  هَّللا  دبع  اب 
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دـشیدنایم دوخ  هب  اهنت  شیاههدعو  فالخرب  وا  دید  هک  یماگنه  یلو  درک ، يراکمه  هکم  رد  ریبز  نب  هَّللا  دبع  اب  یهاتوک  تدم  راتخم 
. دیسرپ وا  زا  ار  هفوک  عاضوا  درک و  تاقالم  هیح  یبا  نب  یناه  اب  تشگزاب و  هفوک  هب  تسا ، شیوخ  تردق  تیبثت  ماقم  رد  و 

. تسه يزوریپ  دیما  دروآ ، درگ  دوخ  رود  ار  هفوک  مدرم  دناوتب  دنک و  ملع  دق  راوتسا  درم  کی  رگا  تفگ : وا 
. دیگنج مهاوخ  یشکرس  رگمتس  ره  اب  نانآ  هارمه  منکیم و  عمج  دوخ  رود  هب  قح ، ساسا  رب  ار  نانآ  نم  ادخ ! هب  دنگوس  تفگ : راتخم 

يارب راتخم  دنتفگیم : رگیدکی  هب  دـندیدیم ، ار  وا  هک  یمدرم  دـناوخ . زامن  تفر و  دجـسم  هب  دـش و  هفوک  دراو  خـسار  یمزع  اب  راتخم 
. تسا هدمآ  هفوک  هب  یمهم  راک 

هیلع یلع  ترـضح  دـنزرف   ) هیفنح نب  دـمحم  يوس  زا  نم  تفگ : ناـنآ  هب  درک و  توعد  ار  هعیـش  ناـگرزب  تفر و  دوخ  هناـخ  هب  راـتخم 
تیحالـص رما  نیا  يارب  وت  دـنتفگ : هعیـش  ناگرزب  ماهدـمآ . نانآ  نانمـشد  نتـشک  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نوخ  هبلاطم  يارب  مالـسلا )

مهیلع تیب  لها  نارادتسود  زا  يرایـسب  اب  نامیلـس  . ) دماجنایم اجک  هب  یعازخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  نایرج  میرگنب  ات  نک  ربص  یلو  يراد ؛
(. دگنجب دندوب ، ملظ  ساسا  نانآ  رظن  هب  هک  هیما ، ینب  اب  ات  دوب ، هتفر  ماش  يوس  هب  قارع  زا  نیباّوت »  » ناونع اب  مالسلا 

رد يو  دندرک ؛ ینادنز  هفوک  رد  هرابود  ار  وا  هَّللادبع  روتسد  هب  دندش و  هاگآ  راتخم  فده  زا  ریبز  نب  هَّللا  دبع  ناسوساج  تدم ، نیا  رد 
. دش دازآ  رمع  نب  هَّللا  دبع  تطاسو  اب  ماجنارس  هک  درک  رارقرب  طابترا  هعیش  نارس  اب  زین  نادنز 

رد راچان  دـنک و  تمواقم  شناوارف  نارای  راتخم و  ربارب  رد  تسناوتن  تشاد ، رایـسب  نارادـفرط  هکنیا  اـب  هفوک ، مکاـح  عیطم  نب  هَّللا  دـبع 
دیدرگ هرامألا  راد  دراو  راتخم  دش . هداد  ناما  نانآ  هب  دنتساوخ و  ناما  وا  ناهارمه  دش . جراخ  يرادنامرف  نامتخاس  زا  نز ، هفایق  سابل و 
قافتا یعازُخ  درـص  نب  نامیلـس  تداهـش  زا  سپ  لاس  کی  ثداوح  نیا  دـمآرد . راتخم  ریخـست  هب  نآ  یلاوح  هفوک و  رـسارس  مک  مک  و 

هتخاس و ریگتسد  دندوب ، هدرک  تکرش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  دعس  نب  رمع  هاپـس  نارـس  داد  روتـسد  راتخم  داتفا .
. دندیسر يویند  تخـس  تازاجم  هب  هلمرح  رمـش و  دعـس ، نب  رمع  یلوخ ، دننام  يدارفا  دندناسر . تکاله  هب  شور  نیرتدیدش  اب  ار  همه 

(164 .) تشک ار  نانآ  زا  رفن  رازه  هدجیه  راتخم  هک  تساهدش  لقن 
هب ماگنه  نآ  رد  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  داتـسرف . هنیدم  رد  هیفنح  نب  دمحم  دزن  ار  هیما  ینب  ناکیدزن  دایز و  نبا  رـس  راتخم 

: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  داد  ناشیا  هب  ار  دوخ  راک  شرازگ  راتخم  سپس  دوب . هتفر  هکم 
دایز نبا  رس  داد . افش  ار  ینمؤم  موق  امـش و  ام و  ياههنیـس  دنکفا و  نانمـشد  رد  شتآ  درک و  ار  امـش  یهاوخ  نوخ  هک  ار  ییادخ  دمح  »

تعیب مالـسلا  هیلعنیـسح  ام  يـالوم  دیـس و  لـتق  رب  هدرک و  يوریپ  هک  ار  یناـسک  هیما و  ینب  شباحـصا و  ناـکیدزن و  ياهرـس  نوعلم و 
«. مالسلاو امرف . نایب  ار  تایهن  رما و  دوش . مارآ  وت  مشخ  شتآ  لمع ، نیا  اب  دیاش  ات  مداتسرف  وت  يوس  هب  دندرک ،

شنانمـشد تکاله  شیایلوا و  يرای  يارب  ار  دنوادخ  داتفا و  هدجـس  هب  يو  دناوخ  ار  همان  نآو  دش  دراو  هیفنح  نب  دمحم  رب  دصاق  یتقو 
(165 .) درک رکش 

: قارع رد  جاّجح  هنارباج  تموکح   - 3
هفوک هب  تعرـس  هب  مداد ، ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  نآ  زا  سپ  نم  تسا : هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  هفوک  لها  زا  يدرم  زا  امن  نبا  ریثک و  نبا 

هب دنتسه . مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  هب  قلعتم  هک  دنتفگ  مدیـسرپ . اههمیخ  نآ  بحاص  زا  مدروخرب و  همیخ  دنچ  هب  هار  رد  متـشگزاب .
هدرک زاغآ  ار  يریپ  نارود  هک  يدرم  هفایق  رد  ار  وا  متفر . ترـضح  نآ  همیخ  غارـس  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  ترایز  قایتشا 

ردپ و متـشاد : هضرع  تسا . ریزارـس  شفیرـش  نساحم  تروص و  زا  کشا  تارطق  تسا و  نآرق  تئارق  لوغـشم  هک  مدید  متفای و  دـشاب ،
نم خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعماما  تسا ؟ هدـناشک  فلع  بآیب و  نابایب  نیا  هب  ار  وت  ياهزیگنا  هچ  ربماـیپ ! رتخد  دـنزرف  يا  وت ، يادـف  مراـم 

: دومرف
اونوکی یّتح  هلتقی  نم  مهیلإ  ثعب  هوکهتنا  ّالإ  ًامرحم  هَّللا  وعدی  ملو  کلذ  اولعف  یلتاق  مهو  ۀـفوکلا  لهأ  بتُک  هذـهو  ینوفاخأ  ءآلؤه  ّنإ  »
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يوس هب  هک  تسا  هفوک  مدرم  ياههمان  توعد  اهنیا  رگید  يوس  زا  و  دناهدرک ، دـیدهت  ارم  هیما  ینب  ییوس  زا  166 ؛) «) ۀئرملا مارف  نم  ّلذأ 
راوخ نانچ  نآ  دناسرب و  لتق  هب  ار  نانآ  هک  درک  دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  زین  ادخ  دنتسکش . ار  ادخ  رماوا  مارتحا  دناهداتسرف و  نم 

. دندرگ نازینک  هراپ  هنهک  زا  رتلیلذ  هک  دزاس  ناشلیلذ  و 
رهـش نیا  مدرم  زا  یهورگ  هلـصافالب  اریز  دندیدن ، ار  شمارآ  شوخ و  يور  هاتوک ، نارود  کی  زج  هب  هفوک  مدرم  اروشاع  هعقاو  زا  سپ 

بجوم دوب و  هارمه  يزیرنوخ  لتق و  اب  ثداوح  نیا  همه  دمآ . شیپ  راتخم  جورخ  نایرج  یتّدم  زا  سپ  دندرک و  مایق  نیباّوت »  » ناونع اب 
. دیدرگ دندوب ، هدرک  یهاتوک  هراب  نیا  رد  یعون  هب  ای  دندوب و  البرک  رد  هک  یناسک  تازاجم  هب  رجنم  ماجنارس  هفوک و  مدرم  بارطضا 
هک تشاد  همادا  هفوـک  رد  نآ  زکرم  قارع و  رد  نایـسابع  تفـالخ  خـیرات  زا  یّمهم  شخب  هـیما و  ینب  خـیرات  لوـط  رد  اهبارطـضا  نـیا 

. شابم دونشخ  نانآ  زا  زگره  اراگدرورپ ! ًادبأ ؛» مهنع  ِضرت  ّمهّللا ال  : » دومرف مالسلا  هیلعماما 
نانچ نآ  يو  دوب . يرجه  ات 95  لاس 75  زا  ینعی  یفقث ، فسوی  نب  جاّجح  تماعز  لاس  تسیب  هفوک ، مدرم  يارب  اهنارود  نیرتدـب  یلو 
مارف نم  ّلذأ   » زا رتایوگ  يریبعت  ناوتیمن  هک  تخادنا  نادـنز  هب  ای  تشک و  مدرم  زا  ردـق  نآ  درک و  داجیا  تشحو  بعر و  نانآ  لد  رد 

. تفای نآ  يارب  دومرف ، نایب  نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  ةأرملا »
نیا درک -  زاغآ  ادخ » مان  هَّللا و  مسب   » رکذ نودب  ار  نآ  هک  ینارنخس -  نیلّوا  رد  تفر و  ربنم  رب  تموکح ، زکرم  هب  دورو  زا  سپ  جاّجح 

هتشارفارب و ياهندرگ  امش  نایم  رد  نم  دنگوس ! ادخ  هب  تافص ! نیرتدب  نابحاص  قافن و  قاقش و  لها  يا  قارع ! مدرم  يا  تفگ : نینچ 
ادـخ هب  دـینادب  قارع ! مدرم  يا  تسا . هتخاس  نم  زا  هک  تسا  يراـک  نیا  منیبیم و  داـیز  هدیـسر ، ارف  شندرک  ورد  ماـگنه  هک  ییاـهرس 

(167 .) مریذپیم ار  امش  رذع  هن  مرذگیم و  امش  شزغل  زا  هن  نم  دنگوس !
گنج رد  شنادـنزرف  زا  رفن  دـنچ  هک  ياهدروخلاـس  درمریپ  هب  یتـح  داتـسرف . هرـصب  يوـس  هب  گـنج  يارب  ار  مدرم  گـنردیب ، هاـگنآ 

تـسیب یط  ناخّروم ، لقن  هب  انب  دننک . هرداصم  ار  شلاوما  هتـشک و  ار  وا  داد  روتـسد  هکلب  دادن ، تکرـش  مدع  هزاجا  دـندرکیم ، تکرش 
ماگنه دـندش و  هتـشک  وا  تسد  هب  رگید  رفن  رازه  تسیب  دودـح  دـندش ، هتـشک  گنج  رد  هک  یناسک  زا  هتـشذگ  جاّجح ، تموکح  لاس 

ار اهاذغ  نیرتدب  دندوب و  هنهرب  نانآ  زا  يرایسب  هک  دندوب  ینادنز  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  فقـس ، نودب  ياهنادنز  رد  شگرم 
. دوب هدرک  ضوع  ار  ناشندب  گنر  جیردت  هب  هک  دندروخیم 

: دیوگیم زیزعلا  دبع  نب  رمع 
. دوب میهاوخ  هدنرب  جاّجح  نتشاد  اب  میراذگب ، هقباسم  رگید  ياهّتلم  اب  درف ، نیرتثیبخ  یفّرعم  رد  ام  رگا 

: دیوگیم زین  هینغم  داوج  دمحم  خیش 
رپ و شتآ  ياههلعـش  رد  ناکدوک  نانز و  دز ، شتآ  ار  مور  یتقو  هک  نورن  رگم  مدـیدن ، جاّجح  زا  رتراوخنوخ  ار  یـسک  خـیرات  رد  نم 

. دربیم تّذل  دیدنخیم و  وا  یلو  دنتخوسیم ، دندزیم و  لاب 
تـسا قلخ  همه  هب  تفوطع  تمحر و  عبنم  مالـسلا  هیلعموصعم  ماما  هک  تسا  نیا  درک ، هّجوت  نآ  هب  دیاب  شخب  نیا  نایاپ  رد  هک  ياهتکن 

ار لذر  مدرم  نآ  دشاب و  هتفرگ  رارق  متـس  دروم  دیاب  هزادنا  هچ  ات  یماما  نینچ  دنکیمن . راذگورف  یـشالت  چـیه  زا  مدرم  تیادـه  يارب  و 
ار تبیـصم  داتفه  زا  شیب  وس ، کی  زا  سّدقم  دوجو  نآ  هک  تسا  اروشاع  زور  دراوم  نآ  زا  یکی  دنک . نیرفن  ار  نانآ  هک  دنادب  یخزود 
. دوب هدش  یلوتسم  شکرابم  دوجو  رب  زین  دیدش  یگتسخ  یگنسرگ و  یگنشت ، رگید ، يوس  زا  و  دوب . هدرک  لیمحت  يرگید  زا  سپ  یکی 

گنـس شیوس  هب  نیهوت ، زا  ریغ  دـنهدیمن و  هزاـجا  وا  هب  اـما  دـنک ؛ تحارتسا  نادـیم  راـنک  رد  ياهظحل  دریگیم  میمـصت  لاـح  نیا  رد 
. دنزاسیم نوگنرس  نیمز  يور  هب  تروص  اب  بسا ، تشپ  زا  ار  وا  هداد ، رارق  ریت  فده  ار  شاهنیس  دننکیم و  پاترپ 

همانباتک
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(. مجنپ پاچ  هرس ، سدقینیمخ  ماما  شرورپ  شزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا   ) يدزی حابصم  یقت  دمحم  نآرق ؛ رد  قالخا   . 6

(. توریب ءاوضألا ، راد  تاراشتنا   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  رفعج  یبا  یفاک ، لوصا   . 7
مهیلعتیبلا لهأل  یملاعلا  عمجملل  رـشنلاو  ۀـعابطلا  زکرم   ) فیلأتلا ۀـنجل  مالـسلا ؛ هیلعءادهـشلا  دیـس  نیـسحلا  مامإلا  هیادـهلا ، مـالعأ   . 8

لوا 1422 ه.ق. پاچ  مالسلا ،
(. توریب تاعوبطملل ، فراعتلا  راد   ) نیمألا نسحم  دیسلا  هعیشلا ، نایعأ   . 9

هیملع تاراشتنا   ) یتالحم یلوسر  مشاه  دیـس  همجرت : دیفملاب ، بقّلملا  نامعن  نب  دمحم  دابعلا ؛ یلع  هَّللا  جـجح  ۀـفرعم  یف  داشرإلا   . 10
(. ۀیمالسا

(. توریب تاعوبطملل ، یملعألا  ۀسسؤم   ) قودص خیش  سلاجملا ؛ وأ  یلامألا   . 11
خیرات یف  رکاسع  نبا  هدروأ  ام  یلع  ۀحراشلا  ۀمجرتلا  ، ) یلالجلا ینیسحلا  اضر  دمحم  دیسلا  هتریـسو ؛ هتامـس  مالـسلا  هیلعنیـسحلا   . 12

(. قشمد
(. مق ریمألا ، ۀعبطم   ) ینارحبلا هَّللا  دبع  خیش  مالسلا ؛ هیلعنیسحلا  مامإلا  ملاوعلا ،  . 13

(. توریب رکفلا ، راد   ) يدابآزوریف طیحملا ؛ سوماقلا   . 14
(. 1399 ه.ق توریب ، رداص ، راد   ) ریثأ نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا   . 15

تاراـشتنا  ) یناـجنز يرهف  دـمحا  دیـس  همجرت : سوواـطلا ، نب  دیـس  نادیهـش ؛) رازم  رب  نازوس  یهآ   ) فوـفطلا یلتق  یلع  فوـهللا   . 16
(. ناهج

(. لوا پاچ  ةوسألا ، راد  ، ) نوسحلا نایزیربت  سراف  خیشلا  قیقحت : سوواطلا ، نب  دیس  فوفطلا ؛ یلتق  یلع  فوهلملا   . 17
(. مکی تسیب و  پاچ  توریب ، قرشملا ، راد  ( ؛ مالعألاو ۀغللا  یف  دجنملا   . 18

(. 1411 ه.ق  ) ییابطابط هماّلع  نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نازیملا   . 19
، يرفعج هماّلع  راثآ  رشن  نیودت و  هسسؤم   ) يرفعج یقت  دمحم  خیش  هماّلع  تیناسنا ؛ ورشیپ  گنهرف ، دیهش  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما   . 20

(. مود پاچ 
(. 1405 ه.ق باتکلا ، راد  یتاعوبطم  هسسؤم   ) يراصنا قداص  دمحم  رقاب و  دمحم  همجرت : فنخم ، یبأ  هعیش ؛ خیرات  نیلّوا   . 21

، ءافولا ۀسـسؤم  حیحـصت : مود ، پاچ  ، ) یـسلجم رقاب  دـمحم  هماّلع  مالـسلا ؛ مهیلعراهطألا  هّمئألا  رابخأ  رردـل  ۀـعماجلا  راونألا  راحب   . 22
(. توریب

(. نایلیعامسا 1394 تاراشتنا   ) یمظاک یلع  همجرت : دامتعا ، لآ  یفطصم  دیس  مالسلا ؛ هیلعنیسحلا  ۀغالب   . 23
(. موس پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا   ) يرئاح ییافص  سابع  خیش  مالسلا ؛ هیلعءادهشلا  دیس  خیرات   . 24

(. مجنپ پاچ  ریطاسا ، تاراشتنا   ) هدنیاپ مساقلاوبا  همجرت : يربط ، ریرج  نب  دمحم  كولملا ؛» لسرلا و  خیرات   » يربط خیرات   . 25
(. موس پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد   ) هرس سدقینیمخ  ماما  هلیسولا ، ریرحت   . 26

يرافغ ربکا  یلع  همجرت : یناّرحلا ، هعیش  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  دمحم  یبأ  مالـسلا ؛ مهیلع  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت   . 27
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(. هیمالسا پاچ  )
(. ورسخ رصان   ) بلاغ یفطصم  رتکد  قیقحت : یبرع ، نیدلا  یحم  میرکلا ؛ نآرقلا  ریسفت   . 28

هیلعنینمؤملا ریمأ  مامإلا  ۀـسردم  پاچ  مشـش ، پاچ  ۀیمالـسإلا ، بتکلا  راد   ) ناراـکمه يزاریـش و  مراـکم  هَّللا  تیآ  هنومن ؛ ریـسفت   . 29
(. مق مالسلا ،

(. مراهچ پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد   ) یسوطلا نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبأ  ۀفئاطلا  خیش  ماکحألا ؛ بیذهت   . 30
(. توریب ۀفرعملاراد ،  ) يربطلا ریرج  نب  دمحم  رفعجیبأ  نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نایبلا  عماج   . 31

(. لوا پاچ  توریب ، ۀغالبلاراد   ) ینرقلا فیرش  رقاب  مالسلا ؛ امهیلعیلع  نب  نیسحلا  مامإلا  ةایح   . 32
(. رصم فراعملا  راد   ) ضیف رغصایلع  نب  فصآ  قیقحت : دمحا ، نب  نامعن  مالسإلا ؛ مئاعد   . 33

(. 1374 هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک   ) یمق سابع  خیش  جاح  موجسلا ؛ عمد   . 34
. یمجن قداص  دمحم  تداهش ؛ ات  هنیدم  زا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  نانخس   . 35

(. یناهارف تاراشتنا  هسسوم   ) یمق سابع  خیش  جاح  راحبلا ؛ ۀنیفس   . 36
(، مشش 1373 پاچ  رصان ، تاراشتنا   ) يدراهتشا يدمحم  مالسلا ؛ مهیلعدمحم  لآ  همانگوس   . 37

(. مهدزای 1374 پاچ  اردص ،  ) يرهطم دیهش  داتسا  هغالبلا ؛ جهن  رد  يریس   . 38
(. هیمالسإلا بتکلا  راد   ) يدزی ییابطابط  مظاک  دمحم  دیس  یقثولا ؛ ةورع   . 39

(. مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) یناحبس رفعج  تیدبا ؛ غورف   . 40
(. لوا پاچ  یملع  تاراشتنا   ) یگیرردنب دمحم  بالطلا ؛) دجنم   ) یگیر ردنب  گنهرف   . 41
(. فورعم رشن   ) مولعلا رقاب  هدکشهوژپ  مالسلا ؛ هیلعنیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف   . 42

(. هیمالسا تاراشتنا   ) سایلا نوطنا  سایلا  يرصعلا ؛ سوماقلا  ۀمجرت  نیون ، گنهرف   . 43
(. متسیب پاچ  اردص ،  ) يرهطم دیهش  داتسا  قالخا ؛ هفسلف   . 44

(. هیمالسا هیملع   ) یناجنز يرهف  دمحا  دیس  همجرت : هللا ، همحرقودص  خیش  لاصخلا ؛ تایلک   . 45
. یناغماد يوسوم  مالسإلا  ۀجح  همجرت : یمق ، سابع  خیش  جاح  نانجلا ؛ حیتافم  تایلک   . 46

(. موس 1352 پاچ  یباّرض ،  ) يزاریش بیغتسد  هَّللا  تیآ  هریبک ؛ ناهانگ   . 47
(. توریب رداص ، راد   ) يرصملا یقیرفإلا  روظنم  نب  مرکم  نب  دمحم  نیدلا  لامج  لضف  یبأ  برعلا ؛ ناسل   . 48

(. ۀیوضترملا ۀبتکملا   ) ینیسح دمحا  دیس  قیقحت : یحیرطلا ، نیدلاّزع  نیرحبلا ؛ عمجم   . 49
(. مجنپ پاچ  یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا   ) هدنیاپ مساقلاوبا  همجرت : يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  بهذلا ؛ جّورم   . 50

(. لوا پاچ  یضّرلا ، فیرشلا  تاراشتنا   ) یشاکلا باّهولا  دبع  مالسلا ، هیلعنیسحلا  عرصم   . 51
(. لوا پاچ  ۀیمالسإلا ، تاساردلاو  ثاحبألا  زکرم   ) يدمآ یمیمت  دمحم  دحاولا  دبع  ملکلا ؛ رردو  مکحلا  ررغ  ظافلأ  مجعم   . 52

(. هیوضترملا ۀبتکملا   ) یناهفصإلا بغارلا  نآرقلا ؛ ظافلأ  تادرفم  مجعم   . 53
(. مود پاچ  مق ، ۀفاقثلا ، راد   ) مّرقملا يوسوملا  قازرلا  دبع  مالسلا ؛ هیلعنیسحلا  لتقم   . 54

(. مق دیفملا ، ۀبتکم   ) يوامس دمحم  خیش  قیقحت : یمزراوخلا ، مالسلا ؛ هیلعنیسحلا  لتقم   . 55
(. مهن 1375 پاچ  ترجه ،  ) یمق سابع  خیش  جاح  لامآلا ؛ یهتنم   . 56

(. لوا پاچ  مق  فورعملاراد   ) مولعلارقاب تاقیقحت  مالسلا : هیلعنیسحلا  مامإلا  تاملک  ۀعوسوم   . 57
ماما شرورپ  شزومآ و  هسسوم  تاراشتنا   ) ینامیلس داوج  همجرت : يورغ ، یفسوی  يداه  دمحم  اروشاع ؛ زا  دنتسم  شرازگ  نیتسخن   . 58
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(. مود پاچ  هرس ، سدقینیمخ 
(. لوا پاچ  یمالسا ، تاراشتنا   ) يورغ یفسوی  ققحم : فنخم ، یبأ  ّفطلا ؛ ۀعقو   . 59

اه تشون  یپ 

ص 13. اروشاع ، تضهن  زا  دنتسم  شرازگ  نیتسخن  ( 1
هیآ 56. تایراذ ، هروس  ( 2

 . ص 113 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 3
 . تمکح 227 هغالبلا ، جهن  ( 4

 . ص 353 ج 3 ، یفاص ، ریسفت  ص 14 ؛ ج 41 ، راونالاراحب ، ص 208 ؛ یقثولا ، ةورع  ( 5
 . ص 411 مالسلا ، هیلعءادهشلا  دیس  خیرات  ( 6

 . ص 211 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 7
 . ص 244 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 8

ص 539. تیناسنا ، ورشیپ  گنهرف  دیهش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ( 9
هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 10

هیآ 214. ءارعش ، هروس  ( 11
(. صیخلت اب   ) ص 257 ج1 ، تیدبا ، غورف  ( 12

 . ص 75 ج 19 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عماج  ( 13
ص 131. سلاجملا ، وأ  یلامألا  ( 14

 . ص 132 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 15
مالسلا ص 92. هیلعنیسح  مامالا  ملاوعلا ، ص 256 ، مالسلا ، هیلعنیسح  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ( 16

ص 459. ج 63 ، راونالا : راحب  ص 133 ؛ ج 2 ، مالسإلا ، مئاعد  ص 258 ؛ نامه : ( 17
ص 131. مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 18

ج 2 ص 79. دیفم ، داشرا  ص 148 ؛ تداهش ، ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نانخس  ( 19
ص 377. راونالاراحب ج 44 ، فنخم ص 83 ؛ یبال  فطلا  ۀعقو  ص 79؛ دیفم ج 2 ، داشرا  ( 20
 . ص 313 مالسلا ، هیلعنیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ص 21 ؛ ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 21

 . ص 418 نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  ( 22
هیآ 135. ءاسن ، هروس  ( 23

 . ص 148 تداهش ، ات  هنیدم  زا  نیسح  ماما  نانخس  ( 24
 . ص 252 ج 6 ، نیرحبلا ، عمجم  ( 25

هیآ 11. هدجس ، هروس  ( 26
هیآ 100. نونمؤم ، هروس  ( 27

هیآ 2. کلم ، هروس  ( 28
ص 171. مالسلا ، هیلعنیسحلا  ۀغالب  ( 29
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 . ص 190 مالسلا ، هیلعنیسحلا  ۀغالب  ( 30
، مالسلا هیلعنیـسحلا  مامإلا  تاملک  ۀعوسوم  ص 269 ؛ فوهل ، زا  لقن  هب  البرک ، ات  هنیدم  زا  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  نانخـس  ( 31

ص 120. مالسلا ، هیلعنیسحلا  عرصم  ص 12 ؛ ج 45 ، راونالا ، راحب  ص 432 ؛
هیآ 21. بازحا ، هروس  ( 32

هیآ 110. فهک ، هروس  ( 33
هیآ 63. ناقرف ، هروس  ( 34

 . ص 242 ج 17 ، هنومن ، ریسفت  ( 35
 . ص 181 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 36
 . ص 202 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 37

 . ص 183 ج 1 ، یمزراوخلل ، مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  ( 38
ص 156. البرک ، ات  هکم  زا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  نانخس  ص 185 ؛ مّرقملا ، مالسلا  هیلعنیسحلا  لتقم  ( 39

هیآ 23. بازحا ، هروس  ( 40
 . ص 84 ج 1 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 41

 . ص17 ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 42
راونالاراحب ج45 ص 86. یمزراوخ ج 2 ص 4 ، لتقم  ص 225 .  مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 43

ص 82. فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  ( 44
خیراوتلا ج 2 ص 380. خسان  مالسلا ص 491 ، هیلعنیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ( 45

 . ص 283 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 46
ص 418. مالسلا ، هیلعنیسح  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ( 47

 . نیسحلا ص 452 مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ج 45 ص 23 .  راونالا ، راحب  ( 48
هیآ 7 و 8. هنیب ، هروس  ( 49

 . ص 835 ج 2 ، میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  ( 50
ص 556. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ( 51

ص 325. مالسلا ، هیلعنیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 52
ص 48. ج 3 ، مالسلا ، امهیلعیلع  نب  نیسحلا  مامالا  ةایح  ( 53

 . ص 362 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  ( 54
 . ص 68 ج 2 ، دابعلا ، یلع  هَّللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  ( 55

 . ص 581 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 56
 . ص 283 مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 57

هیآ 10. رطاف ، هروس  ( 58
 . ص 503 دجنملا ، ( 59

 . ص 344 نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  مجعم  ( 60
 . ص37 قالخا ، هفسلف  ( 61
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(. صیخلت اب   ) ص 22 ج17 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ( 62
 . ص 450 دیفم ، داشرا  ص 229 ؛ مّرقملا ، مالسلا ، هیلعنیسحلا  لتقم  ( 63

 . ص 126 موجسلا ، عمد  ( 64
 . ص 581 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 65

 . ص 79 مالسلا ،  هیلعنیسحلا  عرصم  ( 66
 . ص 381 ج 44 ، راونالاراحب ، ( 67
 . ص 581 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 68

 . ص 171 هتریسو ، هتامس  مالسلا  هیلعنیسحلا  ( 69
هیآ 141. ءاسن ، هروس  ( 70

 . ص 285 ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 71
 . ص 733 نانجلا ، حیتافم  تایلک  ( 72

 . ص 5 ج 14 ، برعلا ، ناسل  ( 73
 . ص677 مکحلا ، ررغ  ( 74

 . ص 39 ج 1 ، یناسنا ، ياهشزرا  یتسیز و  مه  رطن  زا  قالخا  ( 75
 . ص 882 ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  ظافلا  مجعم  ( 76

هیآ 12. میهاربا ، هروس  ( 77
هیآ 173. نارمع ، لآ  هروس  ( 78

 . ص 295 ج 10 ، هنومن ، ریسفت  ( 79
 . ص 295 ج 10 ، هنومن ، ریسفت  ( 80
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدش  دازآ  كرت  لوسر 

همدقم

قشع  هب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره 
ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

هبذــج و ياــهتلاح  زا  يرایــسب  هــک  يدرم  تسادیــش . قشاــع و  يدرم  يارجاــم  تشذگرــس و  دــیراد  ور  شیپ  هــک  ار  ياهتــشون 
يدرم تسا . هدنز  یقاب و  نارهت  هتشاذگ  نس  هب  اپ  یمیدق و  نامدرم  اهيرازاب و  زايرایسب  هنیـس  هظفاح و  رد  نانچمه  شیاهیگدیروش 
هداتفین نارهت  رازاب  فارطا  ياههّلحم  صوصخ  هب  نارهت  یمیدـق  ياههّلحم  یلاها  زا  يرایـسب  ياهنابز  ِرـس  زا  زونه  شاهرطاخ  داـی و  هک 

ار يدایز  نانز  نادرم و  زونه  دـسریم ، پاچ  هب  راـب  نیلوا  يارب  راتـشون  نیا  تسا و  یـسمش  يرجه  لاس 1379  هک  لاـس  نیا  رد  تسا .
هدـهاشم طقف  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  هک  دـنراد  هرطاـخ  رد  داـی و  رد  ار  يدرم  هرهچ  تروص و  ناـنچ  مه  هک  درک  ادـیپ  ناوتیم 

. درکیم نایرگ  نوزحم و  بلقنم و  ار  ياهدننیب  ره  وا  هفایق  تلاح و 
تضایر هک  دوب  یلصاو  وا  دوب . هدرکن  كولس  ریس و  هک  دوب  یفراع  وا  دوب . هدرکن  قشع  ِنیرمت  رهاظ  بسَح  رب  هک  دوب  یقشاع  درم ، نآ 

هب وا  دوب . هدـش  هتخوسلد  یقـشاع  هراـب  کـی  هب  هک  دوب  ياهدـننک  هبوت  وا  اـّما  دـشابن ، یندرک  رواـب  اهیـضعب  يارب  دـیاش  دوـب . هدیـشکن 
چوپ و ياهتّذل  تایناسفن و  همه  زا  هراب  کی  هب  وا  دوب . هدش  یندز  لاثم  هنومن و  بّذـهم و  یناسنا  راگزیهرپ و  یقّتم و  يدـبع  هرابکی 

همه زیزع  هدنناوخ  يا  وت  و  دوب . هدومیپ  هلاس  دص  ِهر  هبـش  کی  وا  هک  یتسار  هب  دوب و  هدش  یعقاو  یتسرپ  ادـخ  هدـیرب و  لد  ایند  هرمثیب 
اهیلع هیضرم  يارهز  هشوگ  رگج  هدش  رظن  وا  دوب . مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هدش  دازآ  وا  هک  اریز  درک ، یهاوخ  رواب  لوبق و  ار  اهاعّدا  نیا 

. دوب هداتفا  شناج  هب  تیالو  هبذج  ششک و  وا  دوب . مالسلا 
تشگ  نونجم  دوخ  ِرس  نونجم  هک  رادنپم  وت 

درب الیل  ِششک  شیاهس  هب  ات  کَمَس  زا 
هار  مدرب  دوخ  هن  دیشروخ  همشچرس  هب  نم 

درب الاب  ارم  وت  رهِم  مدوب و  ياهّرذ 
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مداتفا  لیس  هب  هک  میاپ  رس و  یب  سَخ  نم 
درب ایرد  لد  هب  مه  ارم  تفریم  هک  وا 

دوب هک  تسد  رگم  دوب  اجکز  ابهص  ماج 
درب ادیش  لد  دیدرگب و  مزب  نیرد  هک 

دوب وت  يونیم  فک  دوب و  وت  يوربا  مخ 
درب اجکی  ناشن  مان و  نمز  هولج  کی  هب  هک 

مایتخوس  تدوخ  رهِم و  مایتخومآ  تدوخ 
(1) درب ام  زا  رارق  هک  ییور  هتخورفا  رب  اب 

ماما ياهییامنرنه  ياههولج  زا  یکی  راتـشون  نیا  ِنامرهق  هک  تفگ  دیاب  عقاو  رد  دوب . هدش  تاجن  یتشک  هژیو  ناگتفای  تاجن  زا  یکی  وا 
دوب و هتفای  تاجن  ترارـش  تلفغ و  یتسرپایند و  ياههصرع  نیرتینافوط  زا  یکی  بـالجنم  زا  هراـب  کـی  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح 

: هک دوب  هدرک  ادیپ  یناشن  مان و  مالسلا  هیلعنیسح  تاجن  یتشک  رد  سپس 
(2) ةاجَّنلا ۀنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  ّنِا 

. تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  انامه  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ 
هتفای و تاجن  نآ  هماندای  تشذگرـس و  ِراشتنا  شراـگن و  تاـقیقحت ، ِلـحارم  همه  تسا و  یـسمش  يرجه  لاس 1379  هک  لاـس  نیا  رد 

درذگیم درم  نآ  تلحر  نامز  زا  یسمش  ِلاس  لهچ  تسرد  تسا ، هتفریذپ  تروص  لاس  نیا  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هتخوسلد  ِقشاع 
هَّللا و  دوش . بوتکم  تبث و  وا  دای  مان و  هتخوسلد ، قشاع  نآ  تافو  ِلاس  نیملهچ  نیا  رد  ات  تسا  راک  رد  يّرـس  تمکح و  مه ، دیاش  هک 

. ملاع
قشع  هب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

لوسر هبوت  يارجام 

یـشوج بنج و  نیـشن ، هعیـش  ياهاتـسور  اهرهـش و  همه  ياههّلحم  دـننامه  نارهت  ياههّلحم  مامت  دوب و  هدیـسر  هار  زا  مّرحم  هام  مه  زاـب 
رد و دـندوب ، هدرک  نت  رب  یکـشم  ياهسابل  ناشدوخ  هکنیا  رب  هوالع  رادان  اراد و  گرزب ، کچوک و  نز ، درم و  دوب . هدرک  ادـیپ  صاخ 

. دندوب هدرک  شوپ  هایس  ناشیاهسابل ، گنر  هب  ییاههچراپ  اب  زین  ار  ناشیاههّلحم  اههناخ و  ياهراوید 
رد نارهت  رازاـب  فارطا  ياـهتئیه  زا  یکی  يوـس  هب  لـکیه  يوـق  تّهبا و  اـب  يدرم  مرحم  لوا  هـهد  ياـهبش  زا  یکی  رد  لاـس ، نآ  رد 

يوس هب  زین  بش  نآ  كُرت  ِلوسر  دـنتفگیم . كُرت  لوسر  وا  هب  اهینارهت  دوب  زیربت  ِلها  نوچ  دوب و  لوسر  شماـن  درم  نآ  دوب . تکرح 
اهنآ هسلج  تئیه و  هب  كُرت  ِلوسر  هکنیا  زا  تئیه  نآ  رد  ناگدننک  تکرـش  زا  یـضعب  نیلوئـسم و  هک  تفریم  ياهضور  هسلج  تئیه و 

. دندوب دونشخان  تحاران و  رایسب  دمآیم 
ناشن همه  هب  بش  دـنچ  نیا  رد  وا  دوب . هدـش  رـضاح  تئیه  نآ  رد  بش  ره  كرت  لوسر  دوب  هتـشذگ  مرحم  هام  زا  هک  یبش  دـنچ  نیا  رد 

ار شدوخ  وا  دنیـشنب . تکاـس  مارآ و  سلجم  زا  ياهشوـگ  رد  نارادازع  ناگدـننک و  تکرـش  زا  يرایـسب  دـننام  دـناوتیمن  هک  دوـب  هداد 
ماجنا زین  وا  دـنکیم  تئیه  ياضعا  زا  کی  ره  هک  يراک  ره  تاسلج  نآ  رد  دـناوتیم  درکیم  رکف  درکیمن و  سح  نارگید  زا  توافتم 

ياهراک اهتکرح و  همه  هک  دنچ  ره  دنک . تلاخد  زین  يرادازع  مسارم  هب  ندیـشخب  بیترت  مظن و  رد  ات  دـمآیمن  شدـب  یّتح  وا  دـهد .
غولـش نیا  رطاخ  هب  تئیه  لها  ياهيروخلد  اهیتیاضران و  نیا  هشیر  ساسا و  هجو  چـیه  هب  اّما  دوب ، هارمه  يراک  غولـش  یعون  اب  لوسر 
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هـسلج تئیه و  یمدآ ، نینچ  روضح  دوجو و  هک  دـندرکیم  رکف  اهنآ  دـندوب . تحاراـن  لوسر  تیـصخش  مارم و  زا  اـهنآ  دوبن . اـهيراک 
. دوب یلابُاال  تال و  ردلق و  یمدآ  لوسر  اریز  دوب ، اهنآ  اب  رهاظ  رد  مه  قح  درادیم و  زاب  افـص  صالخا و  روش و  زا  ار  لّسوت  يرادازع و 
هب زین  نارهت  ياهيرتنالک  نارومأم  اـب  هاـگ  هک  دوب  يرورـش  ياهردـلق  زا  یکی  وا  تشاد . ترهـش  ییوگروز  قسف و  هب  هک  دوب  يدرم  وا 

. داتفایم رد  يّدج  روط 
ياههام رد  تشاد  تسود  وا  تشاد . زین  یبیجع  وکین و  تلـصخ  تفـص و  کی  تشاد ، هک  ییاهیهارمگ  نیا  ماـمت  اـب  كُرت  ِلوسر  اـّما 
مالسلا امهیلعیلع  نب  نیسح  ترـضح  َملاع ، ناگدازآ  رورـس  هضور  يراوگوس و  ياههسلج  رد  تسه  هک  یتلاح  لکـش و  ره  رد  مّرحم 

زا ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ّتبحم  تدارا و  شردام  ردپ و  دوب . بّدؤم  رایسب  رایسب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  تبـسن  وا  دنک . تکرش 
. دندوب هتشاک  لوسر  ِبلق  ناج و  رد  یکدوک  نینس 

تفرگیم و بآ  ِریـش  ریز  رد  هاتوک  یتاظحل  يارب  ار  شناهد  ادتبا  دنک  تکرح  ياهضور  هسلج  يوس  هب  دهاوخب  هکنیا  زا  لبق  یهاگ  وا 
. داتفایم هار  هب  ياهضور  هسلج  تئیه و  يوس  هب  هاگ  نآ  دشابن و  سجن  رگید  ات  دیشکیم  بآ  لکش  نیا  هب  ار  شناهد  شدوخ  ِلایخ  هب 

یمدآ هک  مه  تئیه  ِلوئسم  دوبن . هنانابرهم  هنامرتحم و  داتفایم  وا  هب  هک  ییاههاگن  زا  يرایـسب  دش . تئیه  دراو  زین  بش  نآ  كُرت  ِلوسر 
ياضعا نارادازع و  ِعمج  هب  كُرت  ِلوسر  زین  بش  نآ  دیـسریم . رظن  هب  تحاران  لوسر ، هدهاشم  ندـید و  اب  دوب ، افـص  اب  امیـس و  شوخ 
ياضعا زا  رفن  دنچ  هک  دوب  هتـشذگن  لوسر  روضح  ندمآ و  زا  یقیاقد  اّما  دش . اهنآ  اب  ییاونمه  يرادازع و  لوغـشم  تسویپ و  تئیه  نآ 

نایم زا  یناوج  یقیاقد  زا  دـعب  دـننکیم . تبحـص  لوسر  هرابرد  هک  دوب  ادـیپ  ناشهاگن  زرط  زا  دـندز . هقلح  تئیه  لوئـسم  رود  هب  تئیه 
هدش لوسر  اب  تبحـص  لوغـشم  ناوج  نآ  درک . لابقتـسا  وا  زا  دـنخبل  اب  لوسر  تفر . لوسر  يوس  هب  تسار  کی  درک و  تسار  دـق  اهنآ 

رد بضغ  یتحاران و  راثآ  مکمک  هک  دوب  هتشذگن  یتاظحل  دوب . هدیدرگ  فوطعم  هریخ و  ود  نآ  هب  نارـضاح  زا  یـضعب  ياههاگن  دوب و 
. دادیم شوگ  ناوج  نآ  ياهتبحص  اهفرح و  هب  یتحاران  اب  طقف  دوب و  تکاس  لوسر  تشگ . رهاظ  لوسر  هرهچ  تروص و 

هدنامهف لوسر  هب  ياهمهاو  سرت و  هظحالم و  چیه  نودب  تحارـص و  اب  دوب ، هدرک  یفرعم  تئیه  لوئـسم  هداتـسرف  ار  دوخ  هک  ناوج  نآ 
. دنک تکرش  اهنآ  هسلج  تئیه و  رد  درادن  قح  رگید  دورب و  نوریب  سلجم  زا  دیاب  هک  دوب 

یتحاراـن يور  زا  وا  تسا . هدـمآ  مشخ  هب  دـننکیم  نوریب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هسلج  زا  ار  وا  هکنیا  زا  كرت  لوسر  هک  دوـب  موـلعم 
توکـس و یتاظحل  يارب  دـش . دـنلب  شیاج  زا  یتخـس  هب  درکیم  لرتنک  ار  شدوخ  هک  یلاـح  رد  دـیوگب . ینخـس  یفرح و  تسناوتیمن 

اما تخادنا ، دهاوخ  هار  هب  یلاجنج  اوعد و  نآلا  وا  هک  دندرکیم  نامگ  اهیـضعب  تاظحل  نآ  رد  دوب . هدنکفا  هیاس  سلجم  رب  یـشوماخ 
. دومن تکرح  شاهناخ  يوس  هب  تسار  کی  درک و  كرت  ار  اجنآ  یضارتعا  تیاکش و  چیه  نودب  كرت  لوسر 

وا هب  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  شداقتعا  تدارا و  یلو  دوب ، رورـش  ردـلق و  رایـسب  یمدآ  كرت  لوسر  هک  دـنچره 
. دزادنیب هار  هب  يدروخ  دز و  اوعد و  دریگب و  لد  هب  ياهدقع  هنیک و  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  نادنمتدارا  نامداخ و  زا  ات  دادیمن  هزاجا 

شلد زا  هناخ  هب  ندیـسر  زا  لبق  ات  دروخرب  یمارتحایب و  نیا  هّصغ  یتحاران و  همه  دـیاش  تشاد  لوسر  هک  یتیـصوصخ  نیا  هب  هجوت  اـب 
نیا رد  طقف  تشاذگیم  شلاب  يور  رب  ار  شرس  دیـشکیم و  زارد  باوختخر  يور  رب  لوسر  هک  ینامز  بش  نآ  دیاش  دوب و  هتفر  نوریب 

. دبای روضح  دناوتیم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هضور  ياهتئیه  اههسلج و  رگید  زا  کی  مادک  رد  ادرف  زا  هک  دوب  رکف 
ِبلغا زونه  هک  حبص  يادتبا  نامه  رد  دوب . ندمآ  نوریب  لاح  رد  مکمک  دیـشروخ  دیـسر و  نایاپ  هب  ادخ  ياهبش  همه  لثم  زین  بش  نآ 
نوریب شاهناخ  زا  يدرم  دش و  زاب  يرد  دربیم ، رـس  هب  تولخ  توکـس و  رد  نانچمه  رهـش  دـندوب و  هدـماین  نوریب  ناشیاههناخ  زا  مدرم 

. دوریمن هّرمزور  يّداع و  يرما  ماجنا  يوس  هب  هک  دوب  ادیپ  شتلاح  زا  دمآ .
. دومن ندز  رد  هب  عورـش  دیـسر و  لوسر  هناـخ  يولج  هب  وا  تشاد . رارق  اـج  نآ  رد  زین  كرت  لوسر  هناـخ  هک  تفریم  ییوس  هب  درم  نآ 

!؟ دشاب هتشاد  يراک  وا  اب  تسناوتیم  یسک  هچ  زور  ياههقیقد  نیلوا  نیا  رد  دوب . هتفر  ورف  رکف  هب  رد  يادص  ِندینش  اب  لوسر 
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هک يدرم  دشاب . دونشخ  یضار و  وا  زا  تسناوتیمن  هاگآدوخان  روط  هب  هک  دید  رد  تشپ  رد  ار  یـسک  درک ، زاب  ار  رد  لوسر  هک  یعقوم 
اهنآ هسلج  تئیه و  رد  دیابن  رگید  هک  دوب  هداد  ماغیپ  لوسر  هب  بشید  هک  یسک  نامه  دوب ، تئیه  لوئسم  نامه  دوب  هداتسیا  رد  ِتشپ  رد 

هنوراو و زیچ  همه  نونکا  مه  اـّما  دوـب . هدرک  نوریب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هسلج  زا  ار  لوـسر  بشید  هک  یـسک  ناـمه  دـنک . تکرش 
هک یلاح  رد  تئیه  لوئسم  دش . ورهبور  یمرگ  رایـسب  هحفاصم  یـسرپلاوحا و  کی  اب  رد ، ِندرک  زاب  ضحم  هب  لوسر  دوب . هدش  سکعرب 
وا زا  دیـسوبیم و  دـنت  دـنت  ار  لوسر  دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  لوسر  دـنلب  يوق و  هثج  لکیه و  دوب و  هداتـسیا  شیاـپ  ياـههجنپ  يور  رب 

هناگود ياهدروخرب  نیا  زا  وا  درکیم . اشامت  ار  تئیه  لوئـسم  توهبم ، تام و  طقف  لوسر  درکیم و  شـشخب  بلط  یهاوخ و  ترذـعم 
. دوب هدمآ  بّجعت  تریح و  هب  زورما  بشید و 

تکرـش اهنآ  هسلج  رد  هدنیآ  ياهبش  رد  ًامتح  وا  ات  تساوخ  لوسر  زا  ناوارف ، ياهییوجلد  اهیهاوخ و  ترذعم  زا  دعب  تئیه  لوئـسم 
ّتلع لیلد و  دهدب و  یحیضوت  نیا  زا  شیب  تساوخیمن  تئیه  لوئسم  دنک . شومارف  ار  هتـشذگ  بش  ياهفرح  تاقافتا و  مامت  دنک و 
لوسر دش . شنتفر  زا  عنام  لوسر  دورب  دنک و  یظفاحادخ  تساوخیم  تئیه  لوئـسم  هک  ینامز  دـیامنب . نایب  ار  شراتفر  رظن و  رییغت  نیا 

ار رییغت  نیا  ّتلع  ات  تشاد  رارـصا  يراشفاپ و  وا  تسا . هدرکن  ادیپ  رییغت  شاهدیقع  يدوخیب  ّتلع و  نودـب  تئیه  لوئـسم  هک  تسنادیم 
. دنادب

هیلعنیـسح ماما  هسلج  زا  ار  لوسر  هتـشذگ  بش  رد  هکنیا  زا  تئیه  لوئـسم  ات  دوب  هدـش  ثعاـب  بیجع  ییاـیؤر  باوخ و  کـی  هدـهاشم 
لوئـسم دنک . فیرعت  لوسر  يارب  ار  شباوخ  همه  دـیابن  درکیم  نامگ  وا  اّما  دوشب . مدان  نامیـشپ و  تّدـش  هب  تسا  هدرک  نوریب  مالـسلا 
درکیم رکف  یلو  دوب  وکین  بوخ و  رایـسب  وا  هدیقع  رظن و  رب  انب  هک  دوب  هدید  يزیچ  کی  شباوخ  زا  یـشخب  رد  هتـشذگ  بش  رد  تئیه 

. دش دهاوخ  ینابصع  تحاران و  درک و  دهاوخن  كرد  ار  نآ  دنک  فیرعت  لوسر  نوچمه  یمدآ  يارب  ار  نآ  رگا  هک 
همه لوسر  هناخ  يولج  نامه  رد  حبـص و  ياههقیقد  نیلوا  نآ  رد  تئیه  لوئـسم  اـت  دوب  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هدارا  ریدـقت و  یلو 

نونکا و مه  وا  هک  تسنادیمن  درکیمن و  رّوصت  هجو  چـیه  هب  تئیه  لوئـسم  هظحل ، نآ  رد  دـنک . وگزاب  لوسر  يارب  ار  شباوخ  ایؤر و 
عورش تبقاع  وا  تسا . كرت  لوسر  يارب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  بناج  زا  رادزمر  یتوعد  مایپ و  کی  هدنناسر  هطـساو و  تاظحل  نآ  رد 

. دادیم شوگ  وا  ياهتبحص  هب  يواکجنک  تقد و  اب  زین  كرت  لوسر  درک و  شبشید  يایؤر  ِندرک  فیرعت  هب 
هک دوب  هدـید  باوخ  رد  وا  دراد . رارق  ـالبرک  يارحـص  رد  کـیرات  یبـش  رد  دوب  هدـید  باوخ  ملاـع  رد  هتـشذگ  بش  رد  تئیه  لوئـسم 

مهیلع هَّللا  ۀـنعل   ) دـیزی نایرکـشل  ياههمیخ  ناراـی و  دنـشابیم و  فرط  کـی  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  باحـصا  ناراـی و  اـههمیخ و 
يوس هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ياـههمیخ  لاوحا  عاـضوا و  هدـهاشم  يارب  دریگیم  میمـصت  تئیه  لوئـسم  رگید . ییوس  رد  نیعمجا )

ینابهگن ینابساپ و  لاح  رد  یگس  دوشیم  هجوتم  هاگان  هک  دوب  هتـشادن  رب  مدق  دنچ  زا  رتشیب  زونه  دنک . تکرح  ترـضح  نآ  ياههمیخ 
ياههمیخ هب  دادیمن  هزاجا  ياهبیرغ  چـیه  هب  شاهناروسج  ياههلمح  اهسراپ و  اب  گس  نآ  تسا . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههمیخ  زا 

. دوش کیدزن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
دوشیم روهلمح  زین  وا  يوس  هب  گس  نآ  یلو  دنکیم  تکرح  ءادهشلادیس  ياههمیخ  يوس  هب  طایتحا  اب  درادیمرب و  مدق  تئیه  لوئسم 

ریگرد گس  نآ  اب  بش  تملظ  یکیرات و  نآ  رد  تئیه  لوئسم  ددرگیم . ینیـسح  ياههمیخ  هب  يو  ندش  کیدزن  زا  عنام  تجامـس  اب  و 
تسا هدوب  گس  نآ  زا  ندش  اهر  لاح  رد  يدایز  شالت  ششوک و  اب  یتخـس و  هب  وا  دناسرب . اههمیخ  هب  ار  شدوخ  دهاوخیم  دوشیم و 
ِلوسر هب  کشا  هیرگ و  اب  تئیه  لوئـسم  ددرگیم . یبیرغ  بیجع و  رایـسب  هرظنم  کی  هجوتم  گس  نآ  هّلک  رـس و  هب  هاگن  اب  ناهگان  هک 

: دیوگیم كرت 
رـس و هک  مدش  هجوتم  ناهگان  نم  مدـش ، یبیجع  هلئـسم  هجوتم  هعفد  کی  مدوب  هدـش  ور  رد  ور  گس  نآ  اب  هک  یلاح  رد  نم  لوسر ! »... 

وت نیا  عقاو  رد  لوسر ! تشاد ؛ رارق  گس  نآ  ندب  لکیه و  يور  رب  هک  دوب  وت  هّلک  رـس و  نیا  تسوت ، تروص  رـس و  گس ، نآ  ِتروص 
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 ...« يدوب مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياههمیخ  زا  يرادساپ  لاح  رد  هک  يدوب 
رد وا  دندرکیم و  نوریب  تئیه  زا  ار  كرت  لوسر  هک  ینامز  دنچ  ره  دوب . . .  يردق  بش  بجع  دوبیبان ، هظحل  بجعوابیز  حبص  بجع 

هدهاشم رحـس  تقو  رد  مه  دـیاش  بش و  رد  ار  شباوخ  تئیه  لوئـسم  هک  دـنچره  دوب ، بش  درک  هشیپ  ربص  طقف  افج  روج و  نآ  لباقم 
رد دوریم و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياههمیخ  يوس  هب  بش  تملظ  رد  هک  دوب  هدید  شباوخ  رد  تئیه  لوئـسم  هک  دنچ  ره  دوب و  هدرک 

هناخ يولج  رد  ار  باوخ  نیا  تئیه  لوئسم  هک  ینامز  اما  دوب ، هدید  اههمیخ  نابهگن  ِگس  رکیپ  يور  رب  ار  لوسر  هّلک  رس و  بش  تملظ 
هیواز زا  تقیقح  رد  اما  دوب . љŠ �م لوا  ههد  ياهزور  زا  یکی  دوبن و  بش  دوب ؛ مرحم  هام  هکلب  دوبن  ناضمر  هام  درکیم  فیرعت  لوسر 

هب لوسر  تارّدقم  همه  ردق ، بش  نآ  رد  ابیز و  حبص  نآ  رد  دوب . كرت  لوسر  يارب  يردق  بش  حبص ، زور  نآ  ناکلاس ، نافراع و  هاگن 
لوسر ِناج  هب  يایگتخوس  ییادیـش و  کی  دـمآ و  شـشوج  هب  لوسر  رد  یندرکن  رواب  تفگـش و  یبـالقنا  دـش و  ور  ریز و  هراـب  کـی 

. دوب نازوس  يرکش  دهش و  دروآیم  نابز  رب  هچ  ره  رگید  دش و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  فلز  ِرس  ریسا  هراب  کی  هب  وا  داتفا . كرت 
دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردنا  و 
دندرک متاذ  وترپ  هعشعش  زا  دوخیب 

دنداد متافص  یّلجت  ماج  زا  هداب 
یبش  هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

دنداد متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش  نآ 
متشگناریحودوخیب  شخر  قشع  زا  نم  نوچ 

دنداد متانم  تال و  هعقاو  زا  ربخ 
بجع  هچ  لدشوخ  متشگ و  اورماک  رگا  نم 

دنداد متاکز  هب  اهنیا  مدوب و  قحتسم 
راگن نسُح  هنیآ  نم و  يور  نیا  زا  دعب 
دنداد متاذ  هولج  زا  ربخ  اج  نآ  رد  هک 

داد تلود  نیا  هدژم  نم  هب  زور  نآ  فتاه 
دنداد متابث  ربص و  افج  روج و  نآ  رب  هک 

دزیریم منخس  زک  رکش  دهش و  همه  نیا 
دنداد متابن  خاش  نآ  زک  تسیربص  رجا 

ناغم  ریپ  یگدنب  بجع  تسا  ییایمیک 
دنداد متاجرد  نیدنچ  متشگ و  وا  كاخ 

ارم دندناسر  زور  نآ  دبَا  تایح  هب 
دنداد متامم  ّسح  زا  یگدازآ  طخ 

داتف وت  فلز  رس  ماد  هب  هک  مد  نآ  قشاع 
دنداد متاجن  هّصغ  مغ و  دنب  زک  تفگ 

لد  يا  ناشفیب  هنارکش  هب  رکُش  رَکِش 
دنداد متاکرح  نیریش  شوخ  راگن  هک 
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دوب نازیخرحس  سافنا  ظفاح و  تّمه 
دنداد متاجن  مایا  مغ  دنب  هک ز 

هدیـسرپیم تئیه  لوئـسم  زا  دنت  دنت  نانک ، هلان  وا  دـنکیم ، يراز  هیرگ و  هب  عورـش  تئیه ، لوئـسم  يایؤر  ِندینـش  زا  دـعب  كرت  لوسر 
يادص ندروآرد  زا  دعب  سپـس  و  مدوب »...؟ مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههمیخ  نابهگن  گس  نم  ًاعقاو  ینعی  ییوگیم  تسار  تسا ...« :

هب ارم  ناشدوخ  منیـسح ... ِگس  نم  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  : » تسا هدیـشکیم  داـیرف  کـشا  هیرگ و  هب  هتخیمآ  يدْـجَو  روش و  اـب  اـهگس 
...« دناهدرک لوبق  یگس 

یعقاو هبوت  کی  هب  قشع  نیا  ببس  هب  وا  یعقاو و  قیمع و  یقشع  دوب ؛ هدش  ینیـسح  قشع  زا  ّولمم  كرت  لوسر  ِدوجو  همه  هظحل  نآ  رد 
اههدادـلد و نیرتهتخوـسلد  نیرتادیـش و  زا  یکی  دـعب  هـب  هـظحل  نآ  زا  زور و  نآ  زا  وا  یگـشیمه . حوـصن و  ياهبوـت  دوـب ؛ هتفاـی  تـسد 

ماما هرابرد  وا  ياهبل  نابز و  زا  هک  ینخس  ره  دعب  هب  زور  نآ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دشیم  بوسحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  نادنمتدارا 
(3 .) درکیم بلقنم  نایرگ و  ار  ياهدنونش  ره  دمآیم  نوریب  مالسلا  هیلعنیسح 

تسود  نایاپیب  جنگ  يوس  هب  مدرب  هر  هک  نم 
منک  نوراق  نیا  زا  دعب  ار  دوخ  وچمه  يادگ  دص 

رد شرمع  هیقب  يارب  لّوحت  رییغت و  هجرد  داتـشهودص  اب  ار  يدیدج  یگدـنز  درک و  هبوت  هراب  کی  هب  كرت  لوسر  هک  دـش  نینچ  نیا  و 
. تفرگ شیپ 

یکاپ لامک  رد  خسار  مکحم و  ینامیا  اب  دیشک و  سفن  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  هب  ّتبحمو  قشع  اب  لاس  ياهلاس  وا 
نآ ات  تشاد  تابجاو  ماجنا  تامرحم و  كرت  هب  دـیقت  مامتها و  هکنیا  رب  هوالع  یکاپ ، ياهلاس  نیا  رد  وا  درک . یگدـنز  يراـکزیهرپ  و 

. دوب زین  شاهبوت  تیاده و  زا  لبق  ياهلاس  ناربج  رکف  هب  تسناوتیم  هک  مه  ییاج 
. رگید یفرط  رد  دوب  هداتفا  كرت  ِلوسر  بلق  ناج و  رد  هک  یقشع  فرط و  کی  رد  اهفرح  نیا  همه  اّما 

تساهوگ  تفگ و  رهش  رد  وس  ره  هب  نم  ِقشع  زا 
زا یکی  وا  دوب . هدـش  خـیرات  يارب  یندز  لاـثم  تفگـش و  ناقـشاع  زا  یکی  كرت  لوـسر  ( 4) درادـن وگ  تفگ و  نیا  منیـسح  ِقشاـع  نم 

هدـیچیپ و ياـنعم  قـشع  هـملک  دنتخانـشیم  دـندیدیم و  ار  كرت  لوـسر  هـک  یناـسک  يارب  دـعب  هـب  نآ  زا  دوـب . هدـش  قـشع  ياـههولج 
. دننک ساسحا  كرد و  دنتسناوتیم  شیب  مک و  ار  قشع  يانعم  كرت  لوسر  هب  ندرک  هاگن  اب  اهنآ  همه  تشادن . ياهتخانشان 

دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ 
دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دَُوب  ایآ 

همانیگدنز

« كرُت ِلوسر   » هب فورعم  ینابایخ  هاوخداد  لوسر  جاح  تیصخش  همانیگدنز و  هب  هاتوک  یهاگن 

هب مشچ  یکدوک  دـشابیم  زیربت  رهـش  یمیدـق  ياههّلحم  زا  یکی  هک  ناـبایخ  هّلحم  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1284  دنفـسا  مجنپ  زور  رد 
هب دوب  هدـش  دـّلوتم  نآ  رد  كدوک  نآ  هک  يرهـش  مسا  و  نابایخ )  ) هلحم نیا  ماـن  اهدـعب  دنتـشاذگ و  لوسر  ار  شماـن  هک  دوشگ  ناـهج 

(5 .) يزیربت ینابایخ  هاوخداد  لوسر  جاح  مان  اب  ینعی  دیدرگ ، کح  شربق  گنس  يور  رب  دولوم  نآ  یلیماف  مسا و  زا  یتمسق  ناونع 
شرتخد هک  يروط  نآ  دوب و  مارآ  مولظم و  رایسب  ینز  مناخ  هیـسآ  تشاد . مان  مناخ  هیـسآ  زین  شردام  دوب و  رفعج  يدهـشم  شردپ  مان 

نایرگ رایـسب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هضور  ياههسلج  رد  هک  تسا  هدوب  ینمادـکاپ  ياـهنز  زا  یکی  وا  درکیم  فیرعت  مناـخ ) هباـبر  )

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3470 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رب  هیرگ  اـب  قشع و  اـب  هک  يرداـم  ناـماد  رد  كرت  لوسر  نیا  رباـنب  تسا . هتخیریم  کـشا  داـیز  هدـشیم و 
دعب صوصخ  هب  دیناشک  فالخ  ياههار  هب  یناوج  نینـس  رد  ار  لوسر  مکمک  راگزور  ياهيزاب  اّما  دش  گرزب  دادیم  ریـش  شنادـنزرف 

. دیایب نارهت  هب  دنک و  اهر  ار  زیربت  شراید  رهش و  دش  روبجم  وا  هک  یگلاس  جنپ  راهچ  تسیب و  نینس  زا 
هب تسا  رتهب  هک  دسریم  رظن  هب  هن ؟ ای  دوش  هتخادرپ  زین  لوسر  هبوت  زا  لبق  هرود  زا  ییاههّصق  تشذگرس و  هب  ات  تسا  مزال  ایآ  منادیمن 

هروس زا  یـشخب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  اریز  میـشاب ، هتـشادن  كرت  لوسر  هبوت  زا  لبق  هرود  هب  هتـشذگ و  هب  يراـک  یّلک  روط 
: دیامرفیم هیآ 69  رد  دنکیم  دیدهت  نادواج  یباذع  هب  ار  ناراکهانگ  هکنآ  زا  دعب  ناقرف 

ًامیحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناَک  َو  ٍتاَنَسَح  ْمِِهتائیَس  ُهَّللا  ُلِّدَبی  َِکئلُواَف  ًاِحلاَص  ًالَمَع  َلِمَع  َو  َنَما  َو  َباَت  ْنَم  َِّالا 
دنوادخ دنکیم و  لیدبت  تانـسح  هب  ار  هورگ  نیا  ناهانگ  دنوادخ  هک  دهد  ماجنا  حلاص  ِلمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
هک دومرفن  بیبش  نب  نایر  هب  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیلخ  نیـشناج و  نیمتـشه  رگم  و 

؟ دزاسیم دوبان  وحم و  ار  ناهانگ  مامت  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رب  هیرگ 
مالـسلا هیلعاـضر  ماـما  تمدـخ  هب  دوـب  مّرحم  هاـم  زا  زور  نیلوا  هک  يزور  کـیرد  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  بیبـش  نب  ناـیر  زا  »...

؟ یتسه هزور  زورما  امش  ایآ  بیبش ! ِرسپ  يا  دیسرپ : نم  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زور  نآ  مدش . فّرشم 
هن  مدرک : ضرع  نم 

دومن تساوخرد  درک و  اعد  َّلـجوَّزع  يادـخ  يوس  هب  ربمغیپ  ياـیرکز  هک  تسا  يزور  ناـمه  زورما  هک  یتسرد  هب  دومرف : ترـضح  نآ 
تاجاح اهاعد و  هدـنروآرب  هدنونـش و  وت  طقف  هک  امرفب  اطع  رهاط  كاپ و  يدـنزرف  هیّرذ و  کی  نم  هب  تفطل ، يور  زا  اراـگدرورپ  هک :

. یتسه
زامن هب  بارحم  رد  هک  یتلاح  نامه  رد  اـیرکز  ترـضح  هب  اـهنآ  اـت  درک  رما  شناگتـشرف  هب  درک و  تباـجا  ار  اـیرکز  ياـعد  دـنوادخ  و 

: هک دنداد  ادن  دوب  هداتسیا 
. دهدیم تراشب  هدژم و  ییحی  تدالو  هب  ار  وت  لاعتم  يادخ  ایرکز ! يا 

باجتـسم ار  وا  ياعد  دـنوادخ ، اـنامه  دـهاوخب  يزیچ  لاـعتم  يادـخ  زا  سپـس  دریگب و  هزور  مّرحم  هاـم  زا  زور  نیلوا  رد  سک  ره  سپ 
. درک باجتسم  ار  مالسلا  هیلعایرکز  ترضح  ياعد  هک  يروط  نامه  درک  دهاوخ 

زا لبق  رد  هتـشذگ و  رد  هک  یناسک  یتح  هک  تسا  یهام  نامه  مّرحم  هک  یتسرد  هب  بیبش ! ِرـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  سپس 
مارح عونمم و  یّلک  هب  ار  هام  نیا  رد  راتـشک ، لتق و  ملظ و  دنتـشاذگیم  هام  نیا  هب  هک  یمارتحا  رطاـخ  هب  دـندرکیم  یگدـنز  زین  مالـسا 

نأـش و هب  هن  دـندرک و  ییاـنتعا  هّجوت و  هاـم  نیا  تمرح  مارتحا و  هب  ناشدادـجا  هریـس  شور و  رب  اـنب  هن  تّما  موق و  نیا  اـّما  دنتـسنادیم .
ِلها دنتـشک و  هام  نیا  رد  ار  ناشربمغیپ  هیرذ  دنزرف و  يدیدرت  هظحالم و  هنوگ  چیه  نودب  دـندرک و  ییانتعا  هّجوت و  ناشربمغیپ  تمرح 

. دزرماین دبا  ات  ار  اهنآ  درذگن و  اهنآ  ياههانگ  زا  هاگ  چیه  دنوادخ  هک  دندرب  تراغ  هب  ار  شلاوما  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  شمرح 
يارب طـقف  ار  تدوخ  ياـهکشا  نیا  سپ  تسا  هتفرگ  تاهیرگ  یعوـضوم  رما و  ّتلع  هب  هک  يدوـب  یتلاـح  رد  هاـگره  بیبـش ! رـسپ  يا 

لها زا  درم  هدجیه  وا ، اب  هارمه  دندیرب و  رس  دنفسوگ  دننامه  ار  وا  هک  يزیزع  نآ  يارب  زیرب . مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح 
نآ يارب  ار  اـهکشا  نیا  دنتـشادن . يدـننام  هیبـش و  نیمز  همه  يور  رب  هک  ینادرم  ناگدـش و  هتـشک  نآ  دـندناسر . لـتق  هب  زین  ار  شتیب 

يرای ترصن و  يارب  کلم  هتشرف و  رازه  راهچ  دندمآرد و  هیرگ  هب  نیمز  اهنامسآ و  همه  شلتق  ندش و  هتشک  رطاخ  هب  هک  زیرب  يزیزع 
تبرت ربـق و  رـس  رب  دولآ  راـبغ  ناـشیرپ و  ناگتـشرف  نآ  سپ  دـنتفای . هتخاـب  ناـج  لوتقم و  ار  وا  اـما  دنتفاتـش  نیمز  يوـس  هب  وا  هب  ندرک 

ناشراعش دش و  دنهاوخ  شناروای  راصنا و  زا  دنام و  دنهاوخ  اج  نامه  رد  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  روهظ  مایق و  ات  مالسلا  هیلعنیسح 
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«. نیسحلا تاراثلای   » هک تسا  نیا  زین 
نامـسآ زا  دش  هتـشک  مالـسلا  هیلعنیـسح  مّدج  هک  ینامز  تسا : هدرک  تیاور  شّدج  زا  وا  شردپ و  زا  مردـپ  هک  نادـب  بیبش ! رـسپ  يا 

. درک ندیراب  هب  عورش  گنر  خرس  یکاخ  نوخ و 
همه دوش  ریزارس  تیاههنوگ  رب  وت  ياهکشا  هکنیا  ضحم  هب  هک  نادب  يداتفا  هیرگ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  يارب  هاگره  بیبش ! رـسپ  يا 

. دزرمایب دیاشخبب و  دنوادخ  ار  همه  دایز  هچ  مک و  هچ  گرزب و  هچ  کچوک و  هچ  تناهانگ 
یتشهب ياـهنامتخاس  اـهانب و  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  اـب  هارمه  هک  یهاوخیم  يراد و  تسود  رگا  بیبـش ! رـسپ  يا 

. تسرفب تنعل  نیسح  نالتاق  رب  سپ  يوش  نکاس 
یشاب هتشاد  زین  وت  دناهدرب  مالسلا  هیلعنیسح  اب  ياههدش  هتـشک  نادیهـش و  هک  ار  یباوث  یهاوخیم  يراد و  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 

: وگب يداتفا  مالسلا  هیلعنیسح  دای  هب  هک  نامز  ره  هاگره و  سپ 
ًامیظَع ًازُوف  ُزُوفَأَف  مُهَعَم  ُتنُک  ینَتَیل  ای 

. مدوب هدیسر  میظع  زوف  نآ  هب  مدوب و  اهنآ  اب  مه  نم  شاک  يا 
هب سپ  ینک  ریـس  نانِج  يالاب  ياههجرد  تاماقم و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ام  اـب  هک  یهاوخیم  يراد و  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 

یتسود و رد  هک  داب  وت  رب  و  شاب . تحاران  نوزحم و  ام  ياهیتحاران  هودنا و  اب  هارمه  شاب و  رورسم  داش و  ام  ياهيداش  رورس و  رطاخ 
نامه اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  انامه  دـشاب  هتـشاد  تسود  زین  ار  یگنـس  یـسک  رگا  هک  اریز  یـشاب  خـسار  مدـق و  تباث  ام  ِتیالو 

هحفص 285 و 286)  44 دلج راونالا  راحب  . ) درک دهاوخ  روشحم  گنس 
هزادنا نیمه  هب  طقف  دوب و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ناقـشاع  زا  دوب و  هدش  رهاط  كاپ و  هک  میـسانشیم  ار  یکرت  ِلوسر  طقف  ام  نیا  رب  انب 

نامه تبقاع  تسا  هدوب  شیوخ  يادـخ  زا  تلفغ  ینامرفان و  لها  شرمع  زا  ییاهلاس  رد  هک  نآ  زا  دـعب  كرت  لوسر  هک  دوشیم  هراشا 
دیآیم شیپ  شیارب  يونعم  یتیالو و  توعد  تمحرم و  هعقاو و  نآ  مّرحم ، ياههام  زا  یکی  رد  دیدناوخ  لبق  ياههحفـص  رد  هک  يروط 

لوسر هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاهَّللادبعابا  اقآ  هک  ار  یفطل  تیاـنع و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـّما  دزاـسیم . نوگرگد  تّدـش  هب  ار  وا  و 
. تسا هدوبن  زین  هناهب  لیلدیب و  باتک و  باسحیب و  تسا  هتشاد  تمحرم  لوذبم و  كرت 

دجــسم هـب  فورعم  نیــسحلادبع  خیــش  دجــسم  تـئیه  هقباـس  اـب  ياـهدرمریپ  زا  یکی  ینیــسح  سدــق  نـسح  ریم  جاـح  ياـقآ  باـنج 
رود هـب  کـشا  ياـههرطق  دوـب و  هدرک  بـلقنم  تّدــش  هـب  ار  وا  كرت  لوـسر  داـی  مـسا و  هـک  یلاـح  رد  نارهت  رازاـب  ياــهیناجیابرذآ 

حیضوت هَّللادبعابا »... ای  کیلع  مالسلا  هَّللادبعابا  ای  کیلعمالسلا  : » درکیم رارکت  راب  دنچ  دنتدنت  هکنآ  زا  دعب  دوب  هدز  هقلح  شیاهمشچ 
رد تشادـن ، زیهرپ  بانتجا و  هانگ  تیـصعم و  زا  دوب و  هدرکن  هبوت  زونه  هک  ییاهلاس  هرود و  ناـمه  رد  لوسر  نیا  :» تفگیم دادیم و 

قدص و كاپ و  تین  نیا  هک  نیا  ات  درکیم  تکرش  تاسلج  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رطاخ  يارب  طقف  تین و  صولخ  اب  زین  اهلاس  نآ 
.« دوشب ریخ  هب  تبقاع  دنکب و  یعقاو  حوصن و  هبوت  وا  هک  دش  ببس  وا  يافص 

جاح مه  مرمع ، لوط  رد  نم  : » تفگیم درکیم  هیرگ  تّدـش  هب  نانچ  مه  هک  یلاح  رد  شیاهتبحـص  همادا  رد  سدـق  نسح  ریم  جاـح 
یتین صالخا و  نوچ  هنافـسأتم  یلو  دوب  اـهتئیه  رد  یکدوک  زا  هک  نآ  اـب  هک  ماهدـید  زین  ار  يدرف  شـسکع  رب  مه  ماهدـید و  ار  لوسر 

«. دنکن بیصن  سک  چیه  هب  دنوادخ  هک  درک  راچد  یتیعضو  هب  ار  وا  دنوادخ  تشادن  كاپ 
نامه زا  زین  ار  وا  ِّدلوت  زور  عقاو  رد  دیاب  میـشاب  هتـشادن  كرت  لوسر  هبوت  زا  لبق  هرود  هب  هتـشذگ و  هب  يرظن  چـیه  میهاوخب  ام  رگا  سپ 
كرت لوسر  ناج  هب  یشتآ  تئیه ، لوئسم  مظان و  يایؤر  باوخ و  نآ  هناهب  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اقآ  هک  میروایب  باسح  هب  يزور 

. دزاسیم دراو  شیاهقشاع  هگرج  هب  ار  وا  دزادنایم و 
ارم دیدنسپ  رای  هدب  هدژم  هدب  هدژم 
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ارم دیشروخ  هب  درب  وا  متشگ و  وا  هیاس 
منمهدیدنخ  هیرگ  منم ، هدید  لد و  ِناج 

ارم دیدنسپ  رای  منم ، هدیدنسپ  ِرای 
ياهدرمریپ زا  يرایـسب  هک  دوشیم  ییاـههتخوسلد  ناگدـننک و  هیرگ  زا  یکی  میقتـسم  طارـص  هب  تشگزاـب  هبوت و  زا  دـعب  كرت  ِلوسر 

«. تسا هدماین  شریظن  زونه  وا  زا  دعب  » هک دنیوگیم  تیعطاق  اب  اهكرت  زا  هچ  اهسراف و  زا  هچ  نارهت  یمیدق  ياهتئیه 
اعوسات و ياهزور  رد  صوصخ  هب  مّرحم  لّوا  ههد  ياهزور  رد  كرت  لوسر  ياـههیرگ  ياـههولج  نیرتریگمـشچ  نیرتدـیدش و  زا  یکی 
، دیسریم رتمولیک  هس  ود  لوط  هب  هاگ  هک  اهیناجیابرذآ  ياهتئیه  ياههتسد  ِنایم  رد  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  تسا . هدوب  اروشاع 

. درکیم اپرب  ییاغوغ  درکیم و  تکرح  اههتسد  نآ  ياهتنا  رد  شزوسناج  ياههّجض  اههلان و  اب  كرت  لوسر 
. دننک اشامت  ار  لوسر  ياههلان  اههیرگ و  ات  دناهداتسیایم  راظتنا  هب  طقف  هاگ  مدرم  زا  يرایسب  دنیوگیم :

يولج زا  نـالان  ناـیرگ و  كرت ، لوسر  هک  یناـمز  دـنیوگیم : دـناهدید  اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  نآ  رد  ار  لوسر  هک  ییاـهنآ  همه 
. تساخیمرب اوه  هب  زین  ناوج  ریپ و  نز و  درم و  هیرگ  هلان و  يادص  درکیم  روبع  تیعمج 

رد هک  نابز  یـسراف  ياهدرم  اهنز و  زا  ياهّدع  تسا  هدوب  یکرت  ياهحون  ندناوخ  لاح  رد  كرت  لوسر  هک  ینامز  راب  کی  دـنیوگیم :
رازاب ياضف  رد  زین  اهنآ  ياههلان  هیرگ و  يادص  هک  دنوشیم  نوزحم  بلقنم و  يردق  هب  دناهدوب  هداتسیا  وا  ياشامت  هب  رازاب  زا  ياهشوگ 

: دسرپیم اهنآ  زا  دنکیم و  اهنآ  هب  ور  كرت  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دچیپیم .
؟ دیدش نم  ياهفرح  يانعم  هجوتم  اهامش  رگم 

یناوخیم يراد  هچ  زا  نآلا  هک  میوشیم  هجوتم  یبوخ  هب  وت  ياهتلاح  زا  یلو  میمهفیمن  یکرت  ام  دناهدوب : هداد  باوج  اهنآ  زا  یضعب 
! مینکیم ساسحا  ار  تبیصم  ِقمع  وت  ياهتلاح  زا  ام  و 

یتقافر لوسر  جاح  اب  هن  متـسه و  كرت  هن  نم  : » تفگیم نارهت  رازاب  یمیدـق  ياـهشورف  شرف  زا  یکی  ییادـخدک  رـصان  جاـح  ياـقآ 
يرایسب اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  نامز  نآ  رد  هک  میوگیم  ًاعقاو  اّما  مشاب . هتـشاد  یبّصعت  وا  هب  تبـسن  مناوتیمن  نیا  ربانب  ماهتـشاد 

هب ار  همه  دوب  شلد  نورد  زا  نوچ  دزیم  هک  ار  یفرح  همزمز و  ره  وا  دندمآیم . رازاب  هب  كرت  لوسر  هتـسد  ياشامت  يارب  طقف  دارفا  زا 
يارب يروف  دیونشیم  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  يرای  يادص  رگا  دوب  مولعم  یبوخ  هب  هک  تشاد  ییاهتلاح  کی  وا  تخادنایم . هیرگ 

«. تساخیم اپهب  يرای 
کی لوسر  جاح  تفگیم «: دشابیم  نارهت  رازاب  ياهسانشرس  زا  یکی  نابز و  یـسراف  زین  وا  هک  فاب  يرز  لیعامـسا  دیـس  جاح  ياقآ 
تعاس ات  یهاگ  مّرحم  ياهزور  رد  مدرم  زا  يرایـسب  تخادنایم و  هیرگ  هب  تّدـش  هب  ار  مدرم  يداع  هسلج  کی  اب  یهاگ  هک  دوب  یمدآ 
اـشامت ار  وا  ياهيرادازع  دـسرب و  هار  زا  كرت  لوسر  هتـسد  ات  دـندرکیم  ربص  دنداتـسیایم و  راظتنا  هب  رازاـب  رد  رهظزادـعب  راـهچ  هس ،

«. دننک
ياههسلج رد  یهاگ  هک  دوب  هدش  بوذ  مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبعابا  اقآ  شیالوم  هب  تدارا  ّتبحم و  قشع و  رد  نانچ  نآ  كرت  لوسر 

دنناـمه هدُرم ، ناوج  ياـهردام  نوچمه  هک  هدـشیم  باـتیب  بلقنم و  ياهزادـنا  هب  اروشاـع  اـعوسات و  ياـهزور  رد  صوصخ  هب  هضور 
جاح  » هب اهیناجیابرذآ  زا  يرایسب  نیب  رد  صوصخ  هب  شیاقفر  ناتـسود و  زا  يرایـسب  نایم  رد  وا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدشیم  اههناوید 

. دشابیم فورعم  زین  هناوید » لوسر 
دوخ زا  يراز  هیرگ و  تّدـش  زا  هک  یعقاوم  زا  يرایـسب  رد  كرت  لوسر  هب  فورعم  يزیربـت  یناـبایخ  هاوـخداد  لوـسر  جاـح  دـنیوگیم 

هجهل نامه  ابو  زوسناج  نیزح و  رایـسب  يادص  اب  دیامنب ، ياهضور  ای  هحون  ندـناوخ  هب  عورـش  هکنیا  زا  لبق  زین  یهاگ  هدـشیم و  دوخیب 
: تسا هدناوخیم  ار  تیب  کی  نیا  شایکرت  يابیز 
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(6) تسین ملق  هناوید  هب  هک  قیالخ  دنیوگ 
هَّللا  یلع  تلّکوت  هناوید  متشگ و  نم 

تقو چـیه  ار  ياهنحـص  کی  دـنتفگیم  نیـسح  ماما  هناوید  لوسر ، جاح  هب  هکنیا  اب  هطبار  رد  نم  :» تفگیم یچنارفعز  یلع  دیـس  ياقآ 
دمحم دیـس  جاـح  ياـقآ  مردـپ ، موحرم  مدوـب ، هّچب  نم  زوـنه  هک  اروشاـع  ياـهزور  زا  یکی  رد  تسه  مداـی  بوـخ  منکیمن . شوـمارف 
یتّدـم زا  دـعب  درب . یناجیابرذآ  ياهتئیه  هتـسد  نایم  هب  رازاب و  هب  شدوخ  اب  ارم  دوب  لوسر  جاح  ياـقفر  ناتـسود و  زا  هک  یچنارفعز ،

. دوب كانتـشحو  بیجع و  رایـسب  نم  يارب  هک  دوب  ینیگهودنا  ناشیرپ و  رایـسب  تلاح  کی  رد  زور  نآ  وا  دیـسر . هار  زا  زین  لوسر  جاح 
مکحم مدرب و  هانپ  مردپ  يوس  هب  يروف  هک  مدیسرت  يردق  هب  نم  ماگنه  نیا  رد  هک  دمآ  وا  يوس  هب  دید  ار  مردپ  ات  لوسر  جاح  زور  نآ 

نیا سرتن  یلع ! دیـس  اقآ  سرتن  تفگ : درک و  شزاون  ارم  دوب  هدش  هاگآ  نم  بارطـضا  سرت و  ّتلع  زا  هک  مردپ  موحرم  مدـیبسچ . ار  وا 
!«. تسا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هناوید  وا  درادن  يراک  وت  اب  تسین و  هناوید  اقآ 

تسینلقاعدشن  هناوید  وت  ِقشع  زا  هک  ره 
دوشهناوید وت  ِقشع  زا  هک  تسا  نآ  لقاع 

جاح : » تفگیم صاخ  یهودـنا  نزح و  افـص و  کی  اب  نارهت  ياـهيرازاب  زا  یکی  اهيرهـشمه و  زا  یکی  يدـحاو  دـیمح  جاـح  ياـقآ 
راگنا دشیم  يراز  هیرگ و  لوغشم  وا  یتقو  دوب . مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هناوید  ًاعقاو  دوب ؛ ینیـسح  ياههناوید  اهقشاع و  زا  یکی  لوسر 

روط هب  وا  هک  یهاگ  رگا  ینعی  دندوب . هتسب  شقن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یقـشاع  یگناوید و  هب  ار ، وا  تروص  هشقن  لکـش و  ار ، وا  هفایق 
ار وا  همه  دوبن . هدـننز  فلج و  شیارب  دـیدیم  ار  تلاح  نیا  هک  یـسک  ره  دزیم  شرـس  رب  تشم  اب  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  لاثم 

. دندیدیم مالسلا  هیلعنیسح  هناوید  قشاع و 
ناوـج ریپ و  درم و  نز و  گرزب و  کـچوک و  يارب  درکیم  هـک  يراـک  ره  اــهيرادازع  رد  وا  دــشیم . بـلقنم  دــیدیم  ار  وا  سکره 

هیرگ و لاح  رد  ار  لوسر  جاح  هک  ینامز  دوب ، هتخیرن  یکـشا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  عقوم  نآ  ات  یـسک  رگا  یتح  دوب ، روآهیرگ 
: دناوخیم ار  رعش  نیا  دزیم و  شرس  رب  تشم  اب  هک  یعقوم  دنک  شتمحر  ادخ  داتفایم . هیرگ  هب  مه  وا  دیدیم  هلان 

تسین  ملق  هناوید  هب  هک  قیالخ  دنیوگ 
هَّللا  یلع  تلکوت  هناوید  متشگ و  نم 

.« دندرکیم هیرگ  دندیشکیم و  غیج  نز  درم و  تاظحل  نیا  رد 
ياهضور هسلج  کی  رد  مدآ  یتقو  :» تفگیم درکیم و  هراشا  كرت  لوسر  ياقفر  ناتـسود و  زا  يرایـسب  دـننامه  يدـحاو  دـیمح  جاـح 

لوسر جاح  مان  مسا و  ام ، ِلباقم  رد  یتقو  اّما  دـنکب  ادـیپ  ندرک  هیرگ  يارب  یلاح  ات  دـشکب  لوط  هقیقد  هد  دـیاش  یهاگ  دـنکیم  تکرش 
يراوگوس نزح و  تلاح  کی  اـم  يارب  دزادـنایم و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ِقشع  تیمولظم و  داـی  هب  ار  اـم  يروف  دوشیم  هدرب  هناوید 

.« دوشیم لصاح 
هک ییاهنآ  همه  هک  تسا  هتخوسیم  شزوسناج  ياههّجض  اب  هنوگچ  تسا و  هدیلانیم  هنوگچ  كرت  لوسر  تسین  مولعم  هک  یتسار  هب  و 

ترضح كرت ، لوسر  يالوم  اقآ و  دای  هب  هلـصافالب  كرت ، ِلوسر  دای  مان و  رکذ  ِضحم  هب  دناهدید  ار  وا  هناقـشاع  ياهتلاح  اههّجض و 
. دنتفایم مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللا  دبع  ابا 

تسوپ  گر و  ردنا  منوخ  وچ  دش  دمآ و  قشع 
تسود  درک ز  رپ  یهت و  ارم  درک  ات 

تفرگ  تسود  یگمه  مدوجو  يازجا 
تسوا  همه  یقاب  نم و  رب  نم  تسا ز  یمان 
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نابایخ رد  عقاو  مالسلا  هیلعریما  ترضح  دجسم  يانما  تئیه  ياضعا  زا  یلصا و  ياهیناب  زا  یکی  نایوقت ، ینیسح  دمحا  دیس  جاح  ياقآ 
کی لوسر  جاح  : » تفگیم ناشیا  تسا . هتـشاد  یتسود  تقافر و  كرت  لوسر  اب  يدایز  ياهلاس  نایوقت  ياـقآ  تسا . یلامـش  رگراـک 

رد یناوج و  رد  وا  هک  مینک  رواب  میتسناوتیمن  ام  هک  دوب  هدـش  اوقتاـب  كاـپ و  ياهزادـنا  هب  وا  دـنک . شتمحر  ادـخ  دوب ، یعقاو  ینیـسح 
هتـسراو كاپ و  رایـسب  یمدآ  یلو  دیـسریم  رظن  هب  نشخ  يدرم  هکنیا  نیع  رد  وا  دـشاب . هدوب  لهاج  لفاغ و  یمدآ  شرمع  زا  ییاهلاس 

هب رتمک  درکیم و  لیطعت  ار  شیاهراک  زا  یلیخ  دشیم و  تدابع  لوغشم  یّلک  هب  وا  دیـسریم  هار  زا  ناضمر  كرابم  هام  هک  ینامز  دوب .
.« تفریم شاهزاغم  هرجح و  هب  رازاب و 

هب هجو  چـیه  هب  كرت  لوسر  دـشابیم . لوسر  ياـهیناوخ  هضور  هب  طوبرم  دوش  هراـشا  نآ  هب  دـیاب  تمـسق  نیا  رد  هک  ياهتکن  نیرخآ 
بوخ و ياـههحونو  راعـشا  هک  یناـمز  هضور ، ياـههسلج  طـسو  رد  یهاـگ  وا  هکلب  تسا ، هدوـبن  حاّدـم  اـی  ناوـخهحون و  یمـسر  روـط 
ار تاکن  نآ  هتساخیمرب و  هدشیم ، يراج  شبلق  رب  ینکفا  شتآ  هدنهد و  ناکت  ياههتکن  فیاطل و  کی  هدشیم و  هدناوخ  ییاوتحمرپ 

ازارد هب  اـهتعاس  اـت  لوسر  ياهریـسفت  حرـش و  نیا  یهاـگ  هتبلا  هک  تسا  هدرکیم  ناـیب  هدـننک  بلقنم  رثؤم و  رایـسب  یناـیب  ناـبز و  اـب 
! تسا هدادیم  رارق  عاعشلاتحت  ار  رگید  ياهییارس  هیثرم  اهیناوخ و  هحون  همه  تسا و  هدیشکیم 

رکذت دنچ 

هب هعجارم  اب  بلغا  هرطاخ ، لهچ  نیا  دـشابیم . كرت  لوسر  تالاح  اهفرح و  تافـص و  زا  هرطاخ  هیـضق و  لهچ  لـماش  لـصف  نیا  - 1
نیا زا  یمک  دادـعت  اهنت  دـناهدوب و  تاـقافتا  اـیاضق و  نیا  رب  دـهاش  رظاـن و  ياهطـساو  چـیه  نودـب  ناـشدوخ  هک  تسا  يدارفا  تارطاـخ 

. تسا هدش  يروآعمج  نارگید  ياههتفگ  زا  لقن  هب  هطساو و  اب  تارطاخ 
. دشابیم كرت  لوسر  هبذج  یقشاع و  هرود  یکاپ و  نامز  هب  طوبرم  طقف  تارطاخ  نیا  همه  - 2

يرادازع و اهكرت  دـننام  دـندوب « : هدومرف  ینمؤم  کی  هب  ییایؤر  کی  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دـنیوگیم  هک  تسا  فورعم  - 3
« دینک یناوخهضور 

رد نیا  ربانب  مینک . دای  كرت  لوسر  مان  اب  هتخوسلد  قشاع  نآ  زا  زین  ام  ات  دشاب  یبوخ  هناهب  دیاش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هلمج  نیا  و 
رد هک  دوش  لقن  میقتـسم  روط  هب  شناتـسود  لوق  زا  ياهرطاخ  هک  نیا  رگم  دش  دهاوخ  هدافتـسا  كرت  لوسر  مان  زا  زین  راتـشون  نیا  همادا 
دای وا  زا  لوسر  جاح  مان  اب  لومعم  روط  هب  اهیناجیابرذآ  هک  دش  دهاوخ  رکذ  دندربیم  راک  هب  ناشدوخ  اهنآ  هک  ار  یترابع  تروص  نیا 

. دناهدرک
تالاح ناونع  هب  ار  یضعب  یقالخا و  تافص  ناونع  هب  دشیم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا ، توافتم  عّونتم و  رایـسب  تارطاخ  نیا  ياوتحم  - 4

نیمه هب  تارطاخ  نیا  همه  تسا  رتهب  دیسر  رظن  هب  یلو  درک ، يدنب  میـسقت  حیاصن  ناونع  هب  ار  یـضعب  تامارک و  ناونع  هب  ار  یـضعب  و 
. دوش هدروآ  مه  رانک  رد  مه و  لابند  هب  هرطاخ  لهچ  تروص  هب  لکش و 

یسیون هداس  زا  دناهتشاد ، رظن  رد  تارطاخ  ياههدنیوگ  نالقان و  هک  یموهفم  انعم و  ِلاقتنا  روظنم  هب  تسا  هتشاد  ناکما  هک  اج  نآ  ات  - 5
. تسا هدشن  هدافتسا  ناکما  ّدح  رد  دشاب  نامزیزع  ياهناوج  هقیلس  هدننک  یضار  مه  ایوگ و  مه  رادافو و  مه  هک  یشیاریو  و 

نارهاوخ ناردارب و  همه  هب  هک  دش  دـهاوخ  ییاههراشا  البرک  هثداح  ياههضور  اههحون و  زا  یـضعب  هب  تارطاخ  نیا  زا  يدادـعت  رد  - 6
هعلاـطم هب  يداـع  تروص  هب  دـنیامرفیم  هعلاـطم  ار  تارطاـخ  زا  هنوگ  نیا  هک  یماـگنه  منکیم  دزـشوگ  يروآداـی و  مناوج  ناوـجون و 

. دنیامرفب هعلاطم  ار  باتک  ياهتمسق  نیا  ندش ) نارادازع  ناگدننک و  هیرگ  هب  هیبش  ) یکابت یعون  اب  لقاال  دنزادرپن و 

لوا هرطاخ 
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هبتر  یلاع  رسفا  کی  اب  دروخرب  اعوسات و  زور 
نوچ مدیـشیدنا  تبقاع  مسیونب ، هرطاخ  نیلوا  ناونع  هب  ار  کی  مادـک  ماهدرک  يروآعمج  هک  یتارطاـخ  ناـیم  زا  هک  مدوب  دّدرم  یتاـعاس 

رد صوـصخ  هـب  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  ياـهيرادازع  رد  وا  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  رد  كرت  لوـسر  تیـصوصخ  یگژیو و  نـیرتمهم 
، هرطاخ نیلوا  ناونع  هب  ات  دراد  تبسانم  تسا ، هتشاذگیم  يرظان  هدننیب و  ره  يور  رب  قیمع  تفگش و  يریثأت  اروشاع  اعوسات و  ياهزور 

ریغ ياـهمدآ  يور  رب  هکلب  يداـع  نیدـتم و  ياـهمدآ  يور  رب  اـهنت  هن  كرت  لوسر  هک  دـنک  مولعم  ینـشور  هب  اـت  دوـش  رکذ  ياهرطاـخ 
ریثأت تحت  زین  ار  فراعتم  ریغ  ياهمدآ  یتح  وا  ياهيرادازع  ياهتلاح  اههیرگ و  تسا و  هدوب  راذـگ  ریثأـت  زین  عّرـشتم  ریغ  فراـعتم و 

. تسا هدادیم  رارق 
. تسا نافوط  هچ  ایرد  رد  هک  ندرب  ناوت  یپ  اجنیا  زا  ات 

بلغا كرت  لوسر  دسرب . هار  زا  كرت  لوسر  هتـسد  ات  دندوب  هدنام  رظتنم  رازاب  رد  مدرم ، زا  يرایـسب  مه  زاب  اعوسات  ياهزور  زا  یکی  رد 
. دنک تکرح  اهیناجیابرذآ  ياههتسد  اهتئیه و  همه  ياهتنا  رد  ات  تشاد  تداع 

. دوب اهنآ  ياهتمالع  اههناشن و  زا  کشا  هیرگ و  هلان و  همزمز و  طقف  دندوب و  شیالآیب  هداس و  رایسب  شنایفارطا  وا و 
ناراوگوس ياهيرادازع  دـهاش  رظان و  ات  دوب  هدـمآ  رازاب  هب  یماظن  ياهسابل  اب  زین  یتوغاط  میژر  هبتر  یلاع  ياهرـسفا  زا  یکی  زور  نآ 

هداتسیا ياهشوگ  رد  رـسفا  نآ  هن ؟ ای  تسا  هدینـش  ار  كرت  لوسر  هزاوآ  نونکات  رـسفا  نآ  هک  دوبن  مولعم  دشاب . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
لوسر دیـسر . وا  لباقم  هب  كرت  لوسر  هتـسد  مکمک  هک  دوب  يرادازع  ياههتـسد  اـهتئیه و  ياـشامت  لاـح  رد  يداـع  تروص  هب  دوب و 

ياهزور رد  هک  ییاوه  لاح و  نآ  اب  نانک و  هیرگ  كرت  لوسر  درک . تکرح  وا  يوس  هب  مارآ  مارآ  تخادنا و  رسفا  نآ  هب  یهاگن  كرت 
هک ار  يراعـشا  نیا  دیناوتیم  يرگید  صخـش  ره  زا  رتهب  اهیماظن ) امـش   ) اهامـش دیاش  : » دیوگیم رـسفا  نآ  هب  تشاد  اروشاع  اعوسات و 

.« دینک كرد  مناوخیم  مراد  نم 
: دیامنیم یکُرت  ياهرعش  نیا  ندناوخ  هب  عورش  رسفا  نآ  هب  هاگن  اب  تیعمج و  هقلح  نایم  رد  كرت  لوسر  سپس 

رنه بحاص  رسفا  اسلوا  هداوعد  رفن  نیم 
رل هتسد  رلتزوگ  يرادملع  رود  اوعد  مسر 
یبلطم  وب  نولوب  رلزمید  هنیشعن  نونوبات 

یبصنم  بحاصرّالارغود  یلو  نادتآ  رالاسخی 
زا درکیم . اـشامت  ار  لوـسر  ناریح ، توـهبم و  هدرک ، ضغب  ییوـلگ  اـب  دوـب  هتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  تّدـش  هـب  هـک  یلاـح  رد  رـسفا  نآ 

: درک راعشا  نآ  همجرت  هب  عورش  كرت  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دمهفیمن . ار  یکرت  ياهرعش  نیا  يانعم  هک  دوب  ادیپ  شیاههاگن 
. دنشاب هتشاد  دوجو  هک  مه  صصختم  هدومزآ و  راک  نارسفا  زا  رفن  رازه  یعازن ، گنج و  کی  رد  رگا 

. تسا رادملع  هب  اهرگشل  اههتسد و  همه  ياههاگن  هک  تسا  گنج  ياهنوناق  اهمسر و  زا  مه  زاب 
. درادن يراک  وا  هزانج  شعن و  اب  سک  چیه  رگید  دتفیب ، نیمز  رب  گنج  رد  يزابرس  کی  رگا 

هّکت دنزیریم و  شرـس  رب  درک و  دـنهاوخن  اهر  زین  ار  وا  هزانج  دـنزادنیب  نیمز  رب  بسا  زا  ار  يرادـملع  بصنم و  بحاص  کی  رگا  یلو 
. دننکیم شاهّکت 

هاگان هک  دوب  هدرک  همجرت  رـسفا  نآ  يارب  ار  راعـشا  نآ  هنوگچ  كرت  لوسر  هک  دنادیم  ادـخ  اّما  تسا ، هدنـسیون  همجرت  الاب  ياههلمج 
هب وا  داتفا . هیرگ  هب  تّدـش  هب  دـیکَرت و  شـضغب  هراب  کی  هب  رـسفا  نآ  هک  دـندرک  هدـهاشم  دنتـشاد ، روضح  اج  نآ  رد  هک  یناسک  همه 
زا ار  شایماظن  هالک  تسا ، هدوب  ریزارـس  شیاـهمشچ  زا  کـشا  زا  یلیـس  هک  یلاـح  رد  یتحاراـن  يور  زا  هک  دوشیم  بلقنم  ياهزادـنا 

! دبوکیم نیمز  رب  مکحم  درادیمرب و  شرس 
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هک یناسک  زا  یکی  تسا و  فورعم  روهـشم و  رایـسب  دناهتـشاد  یتقافر  ییانـشآ و  كرت  لوسر  اب  هک  یناسک  نیب  رد  ارجام  هرطاخ و  نیا 
زا یکی  ناشیا  دشابیم . نایچلاش  ربکا  یلع  ازریم  ياقآ  بانج  دنکیم  دییأت  هطـساویب  ار  هیـضق  نیا  هتـشاد و  روضح  اج  نآ  رد  زور  نآ 

. دشابیم نارهت  میقم  یناجیابرذآ  لاسنهک  یمیدق و  ياهناوخ  هضور 

مود هرطاخ 

مالسلا  هیلع  رفعجنبیسوم  ترضح  تداهش  زور  يارجام 
نتفرگ رارق  ور  رد  ور  دروخرب و  اب  هطبار  رد  زین  مود  هرطاخ  مود . هرطاـخ  يارب  دوب  ياهنیمز  شیپ  همدـقم و  لوا  هرطاـخ  هک  میوگب  دـیاب 

کی ناونع  هب  هکلب  رگاشامت  کـی  ناونع  هب  هن  هعفد  نیا  هتبلا  هک  دـشابیم  یهاـش  متـس  میژر  ینابرهـش  گنهرـس  کـی  اـب  كرت  لوسر 
. رگبوکرس

رد نونکا  مه  وا  . دـشابیم نارهت  رازاب  ياهزازب  فنـص  تئیه  ياهناوخ  هحون  زا  یکی  تاداسلا  یـشوه  یبتجم  دیـس  جاح  ياـقآ  باـنج 
رد یبـتجم  دیـس  اـقآ  جاـح  تسا . هدرک  كرد  هدـهاشم و  ار  كرت  لوـسر  سلاـجم  زا  يرایـسب  و  دراد . نـس  لاـس  ود  داتـشه و  دودـح 

دهاش زین  بجر  زور 25  رد  راب  کی  وا  تسا . هدوب  كرت  لوسر  هبذـج  روش و  رپ  هتـسد  هدـننیب  رظان و  يدایز  ياـهاروشاع  اـهاعوسات و 
دوب مسر  نارهت  رازاب  رد  میدق  زا  : » تفگیم تاداسلا  یشوه  یبتجم  دیس  جاح  تسا  هدوب  لوسر  زا  یبلاج  یندینش و  رایـسب  هرطاخ  کی 

ياهزور تیفیک  اب  هن  هتبلا  دندمآیم ، رد  شدرگ  هب  يرادازع  ياههتسد  زین  رگید  ياهتبسانم  اهزور و  زا  یضعب  رد  مرحم  زا  ریغ  هب  هک 
. اروشاع اعوسات و 

. دوب مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  ترضح  تداهش  زور  لاس  اب  فداصم  بجر ، هام  مجنپ  تسیب و  اهزور  نآ  زا  یکی 
زور لاس  رد  يرادازع  ياهتئیه  اههتـسد و  تکرح  زا  اـت  دوب  هتفرگ  میمـصت  یلبق  مـالعا  نودـب  توغاـط  میژر  اـهلاس ، زا  یکی  رد  اـّما 
هیاپ دنلب  نیلوئسم  زا  یکی  هک  ینابرهش  ياهگنهرس  زا  یکی  زور  نآ  دنک . يریگولج  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تداهش 

ياهطـسو رد  ار  يرادازع  ياههتـسد  اهتئیه و  ادص ، رـس و  نودب  دریگب و  ار  اهتئیه  يولج  يردلق  اب  ات  دوب  هدمآ  رازاب  هب  شدوخ  دوب 
راظتنا هب  کچوک  يوس  راهچ  هب  ور  رد  چیپ  رد  دوب و  هدـمآ  رازاب  هب  زور  نآ  وا  دوب . لکیه  يوق  هدـیزرو و  یمدآ  وا  دـنک . قرفتم  رازاب 
مکمک دنداتفا و  هار  هب  اهتئیه  اههتـسد و  زا  يدادعت  دیچیپ ، اهتئیهو  اههتـسد  زا  يرایـسب  نیب  رد  ربخ  نیا  هک  نیا  زا  دعب  دوب . هداتـسیا 

یلو درکیم  تکرح  اهتئیه  ياهتنا  رد  هشیمه  هکنآ  اب  كرت  لوسر  جاح  دـندوب . کچوک  يوس  راهچ  چـیپ  هب  ندـش  کیدزن  لاـح  رد 
. تفریم شیپ  هب  نانک  هیرگ  دوب و  هداتسیا  هتسد  نیلوا  يولج  رد  دوب  هدمآ  سکع  رب  زور ، نآ 

كرت لوسر  دوب . هدمآ  دوجو  هب  یبیجع  ساسح و  رایسب  هنحـص  دندوب  کچوک  يوس  راهچ  چیپ  هب  ندیـسر  لاح  رد  اهتئیه  هک  ینامز 
اسر و یکرت و  ظیلغ  هجهل  نامه  اب  صاخ و  یلاح  زوس و  کـی  اـب  داـتفا  گنهرـس  نآ  هب  شهاـگن  اـت  دوب  تکرح  رد  رتولج  همه  زا  هک 

: تفگ تشاد ، هک  يدنلب 
مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  هزانج  ار ، یمولظم  کی  هزانج  میوریم  میراد  ام  دیدمآ  شوخ  رازاب ! دیاهدمآ  گنهرـس  بانج  »

ایب مه  امش  منکیم  شهاوخ  میرادرب ، ار  هزانج  ام  دنراذگن  نوراه  ياهزابرس  اهمالغ و  دیاش  گنهرس ! بانج  میرادرب . نیمز  يور  زا  ار 
«. میرادرب ار  هزانج  ام  نک  کمک  ام  هب 

لمعلا سکع  رظتنم  دندوب و  هدش  هریخ  گنهرـس  نآ  كرت و  لوسر  هب  نارـضاح  همه  دوب و  هتفرگ  ارف  توکـس  ار  رازاب  هطقن  نآ  ياضف 
هب هک  گنهرـس  نآ  مدید  تریح  اب  متـشاد  روضح  اج  نآ  رد  هک  مدوخ  نم  دش و  هتـسکش  توکـس  هعفد  کی  اّما  دـندوب . گنهرـس  نآ 

تـسناوتیمن هک  یلاح  رد  وا  دومن . ندرک  هیرگ  هب  عورـش  دوب  هدـش  عقاو  كرت  لوسر  جاح  ياـهفرح  اـهتلاح و  ریثأـت  تحت  تدـش 
! تشاذگ شتروص  رب  دروآرد و  شبیج  زا  ار  شلامتسد  دریگب  ار  شاهیرگ  يولج 
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. دنداد همادا  ناشهار  هب  یتمحازم  چیه  نودب  يرادازع  ياههتسد  داتفا  هک  یقافتا  نیا  اب  زور  نآ  و 

موس هرطاخ 

جارس  اضر  خیش  هسلج 
زین جارس  اضر  خیش  جاح  . دوب جارس  اضر  خیش  جاح  موحرم  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  ترـضح  كرت ، لوسر  ياقفر  ناتـسود و  زا  یکی 

يارب هک  دوب  یناسک  زا  یکی  كرت  لوسر  نوچمه  زین  وا  . دوب مالـسلا  مهیلعتراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناقـشاع  ناگتفیـش و  زا  یکی 
هدنزوس ینایب  نابز و  هتخوس و  یلد  اب  رمع  کی  هزادـنا  هب  زین  وا  . تخیریم کشا  درکیم و  هیرگ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاهَّللادبعابا 
ریزارـس ناـنآ  نامـشچ  زا  ار  کـشا  هـیرگ و  زا  یلیـس  دروآیم و  رد  نزح  هـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  يازع  متاـم و  رد  ار  مدرم  زا  يرایـسب 

. درکیم
باتک زا  دلج  نیمراهچ  رد  جارـس  اضر  خیـش  جاح  تایح  نامز  رد  يزار  فیرـش  دـمحم  خیـش  جاح  موحرم  رـصاعم ، هدنـسیون  خّروم و 

: دسیونیم نادنمشناد » هنیجنگ  »
، نیعمتـسم ندنایرگ  رد  دیدش و  مالـسلا  مهیلعتمـصع  تیب  لها  تیالو  رد  دـیفم و  عماج و  يربنم  ذـفان و  ینایب  جارـس ... ياقآ  بانج  »
ناملـسم و مدرم  ِمشچ  زا  مرگولیک  اهدص  تسا و  رختفم  قفوم و  تمـس  نیا  هب  هک  تسا  لاس  لهچ  زا  شیب  و  ریظن ...  مک  يوق و  رایـسب 

(7 ...«) تسا هتفرگ  مالسلا  مهیلعتلاسر  تیب  لها  بئاصم  رد  ِکشا  هعیش ،
وا هرابرد  نارهط » ير و  نازورف  نارتخا  » باتک رد  جارـس  اضر  خیـش  جاح  تافو  زا  دـعب  يزار  فیرـش  دـمحم  خیـش  جاـح  موحرم  زاـب  و 

: دسیونیم
دنتـسیرگیم و هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  تیاهنیب  نیعمتـسم  دوب و  نیـشنلد  شندناوخ  هضور  شنانخـس و  هک  دنک  تمحر  شیادـخ  »...

(8 .«) دیرگن وا  ربنم  ياپ  رد  هک  دوب  یسک  رتمک 
یگتفه ياهسلج  تئیه و  تخادـنا . هار  هب  ار  یّـصاخ  هضور  هسلج  تئیه و  کی  ینامز ، هرود و  کی  رد  جارـس  اضر  خیـش  جاح  موحرم 

دـناهدیلانیم و دـناهدشیم ، عـمج  مـه  رود  هـب  جارـس  اـضر  خیـش  كرت و  لوـسر  نوـچمه  ياهتخوـسلد  ادیــش و  ياـهمدآ  نآ  رد  هـک 
. دناهتخوسیم

مییآ  مه  درگ  نالد  هتوس  ایب 
مییامن  او  مغ  میرکاو  اهنخس 

رازگرب لیکـشت و  تئیه  ياضعا  ناگدـننک و  تکرـش  زا  یکی  هناخ  رد  هتفه  ره  تسا و  هتـشادن  یتباث  نیعم و  ياج  ناـکم و  تئیه ، نآ 
رد ای  ناکم و  نالف  رد  تئیه  دـعب  هتفه  رد  هک  تسا  هدـشیم  مالعا  هسلج  ره  ياـهتنا  رد  ناـیاپ و  رد  هتفه  ره  لومعم  روط  هب  هدـشیم و 

هتفه هسلج  تئیه و  هک  دوب  هدیدرگن  صخـشم  زونه  تاسلج  نیا  زا  یکی  نایاپ  ات  راب  کی  اّما  تشگ . دـهاوخ  رارقرب  صخـش  نالف  هناخ 
داد دهاوخ  ربخ  همه  هب  هتفه  نیب  رد  درادیم  مالعا  جارس  اضر  خیش  جاح  نیاربانب  دش . دهاوخ  رارقرب  یـسک  هچ  هناخ  رد  اجک و  رد  دعب 

کی هناخ  رد  ار  يدعب  هسلج  ات  دریگیم  میمـصت  جارـس  اضر  خیـش  درذگیم و  زور  هس  ود  دش . دهاوخ  رارقرب  اجک  رد  يدعب  هسلج  هک 
هک ار  اقآ  نآ  هناخ  تئیه ، ياضعا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدوب  هدـشن  رازگرب  اقآ  نآ  هناخ  رد  لاح  هب  اـت  تئیه  نیا  هک  دـنک  رارقرب  ییاـقآ 

رادربخ ار  تئیه  ياضعا  زور  هس  ود  تدم  رد  تسیابیم  جارـس  اضر  خیـش  جاح  دناهتخانـشیمن . تسا  هدوب  عقاو  نارهت  هیرینم  هّلحم  رد 
یلماوع هنافسأتم  اّما  دوب  هدرک  تئیه  ياضعا  ناتسود و  هب  نداد  سردآ  ربخ و  هب  عورش  وا  دادیم . اهنآ  کت  کت  هب  ار  یناشن  درکیم و 

. دزاس رادربخ  زین  ار  كرت  لوسر  شاهتخوسلد  افص و  اب  ِتسود  هک  ددرگن  قفوم  جارس  اضر  خیش  ات  دوب  هداد  مه  تسد  هب  تسد 
توعد زین  ار  كرت  لوسر  دوب  هتـسناوتن  دوب و  هدرک  يراگنالهـس  هکنیا  زا  جارـس  اضر  خیـش  دسریم و  ارف  تئیه  يرارقرب  هظحل  زور و 
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. دوب هسلج  ِکمن  كرت  لوسر  دوجو  روضح و  عقاو  رد  دوب . روخلد  تحاران و  رایسب  دنک 
جارـس اضر  خیـش  جاح  هاگان  هک  درذـگیمن  يدایز  ياههقیقد  اّما  ددرگیم  زاغآ  كرت  لوسر  ِروضح  نودـب  زور  نآ  هسلج  لاـح  ره  هب 

ود ياهلمج  اب  ياهمزمز  تسا . يراج  شیاهبل  رب  زین  ياهمزمز  دـش و  سلجم  دراو  کشا  زا  رپ  ییاـهمشچ  اـب  كرت  لوسر  هک  دـنیبیم 
»...؟ ییاجک مناخ  ییاجک ؟ مناخ  : » درکیم رارکت  بل  ریز  دنتدنت  وا  ياهملک .

: دوب هدش  واکجنک  بجعتم و  عوضوم  هلئسم و  ود  هب  تبسن  جارس  اضر  خیش  جاح 
هنوگچ وا  سپ  دـشاب  ربـخ  اـب  هتفه  نیا  هسلج  سردآ  یناـشن و  زا  كرت  لوـسر  تسیاـبیمن  يداـع  روـط  هب  هک  تسنادیم  وا  هکنیا  لوا 

!؟ دوب هدش  رضاح  هسلج  نیا  رد  هنوگچ  دوب و  هدرک  ادیپ  ار  یناشن 
!؟ تشاد یتمکحو  هّصق  هچ  ییاجک »؟ مناخ  » همزمز نیا  هکنیا  مود  و 

اضر خیـش  هک  كرت  لوسر  ددرگیم و  هنوگ  اّمعم  هلئـسم  ود  نیا  يایوج  بسانم  یتصرف  رد  سلجم و  نامه  رد  جارـس  اضر  خیـش  جاح 
: دهدیم خساپ  یلّطعم  نودب  تسا  هتسنادیم  مرحَم  تیالو و  لها  ار  جارس 

یلو دشاب . لیطعت  هتفه  نیا  هسلج  دیاش  مدرک  لایخ  دشن و  يربخ  دینک  ربخاب  هتفه  نیا  هسلج  زا  ارم  ات  مدنام  رظتنم  هچ  ره  زورید  ات  نم  »
مالسلا اهیلعارهز  ترضح  مدومن و  هدهاشم  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  باوخ  يایند  رد  مدوب  هتفر  باوخ  هب  بشید  هک  ینامز 

«. يورب جارس  اضر  خیش  هسلج  هب  هک  دورن  تدای  ادرف  كرت ! لوسر  :» دندومرف نم  هب 
وت هب  مدوخ  نم  :» دـندومرف ترـضح  نآ  هک  مرادـن . یـسردآ  یناشن و  نم  دـناهدرکن و  رادربخ  راـب  نیا  هک  ارم  مدرک  ضرع  مناـخ  هب  نم 

« میوگیم ار  یناشن 
اهیلعارهز ترضح  هک  یسردآ  نامه  قبط  مه  نآلا  مدش و  ظفح  مه  نم  دندومرف و  نایب  ار  سردآ  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  سپـس  و 

! دیراد روضح  اجنیا  رد  اهامش  مدید  مدمآ و  اجنیا  هب  دندومرف  تیانع  نم  هب  بشید  مالسلا 
سردآ مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  یتقو  بشید  :» داد همادا  لوسر  هک  دوب  هدشن  لح  جارس  اضر  خیش  ياّمعم  هلئـسم و  نیمود  زونه 

!« لوسر متسه  اج  نآ  مه  نم  هسلج ، نآ  هب  ایب  ًامتح  ادرف  دندومرف : دندرکیم  نایب  ار 
ناشیا هک  دندرکیم  فیرعت  یضرا  روصنم  جاح  ياقآ  بانج  ینیسح  يافص  اب  ریهش و  يارس  همغن  ناوخ و  هیثرم  ار  هرطاخ  هیـضق و  نیا 

هک درکیم  دیکأت  زین  جارس  موحرم  نادنزرف  زا  یکی  دناهدینش و  جارس  اضر  خیش  جاح  موحرم  نابز  زا  میقتسم  روط  هب  ار  هرطاخ  نیا  زین 
. میدوب هدینش  ردپ  نابز  زا  اهراب  لصفم  روط  هب  ار  هیضق  نیا 

زا یکی  هک  دراد  قح  نارهت  هتشاذگ  نس  هب  اپ  یمیدق و  ياهناوخ  هحون  ناحاّدم و  زا  يرایـسب  ندرگ  رب  جارـس  اضر  خیـش  جاح  موحرم 
یهاتوک شناراد  قح  دیتاسا و  هرطاخ  دای و  ندرک  هدنز  رکذ و  رد  زین  یـضرا  ياقآ  فاصنالاو  ّقحلا  هک  تسا  یـضرا  روصنم  جاح  اهنآ 
ناششوگ هب  دایز  هک  ییاهمان  اهمسا و  زا  یکی  دناهتشاد  روضح  یضرا  روصنم  جاح  تاسلج  رد  شیب  مک و  هک  یناسک  همه  دنکیمن و 

. دشابیم جارس  اضر  خیش  جاح  موحرم  مان  تسا  هدروخ 

مراهچ هرطاخ 

مرحم  مشش  زور  هسلج 
: تفگیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نامالغ  ریپ  اهناوخ و  هحون  زا  یکی  روپیلع  نیسح  جاح  ياقآ 

هیلعمساق ترـضح  زا  همه  دوب  مرحم  مشـش  زور  نوچ  زور  نآ  مدوب . هتفر  اهزاّزب  دجـسم  هضور  هسلج  هب  مّرحم  مشـش  زور  رد  راـب  کـی 
اب ار  دجسم  مّرحم ، مشـش  زور  رد  هک  دوب  مسر  اهزاّزب  دجـسم  رد  نامز  نآ  رد  هک  میوگب  زین  ار  بلطم  نیا  ادتبا  رد  دندناوخیم . مالـسلا 

ترضح زا  یتقو  هسلج  نایم  رد  سپس  دننیشنب و  اهنز  رگید  یتمسق  رد  اهدرم و  دجسم  فصن  رد  هک  دندرکیم  میـسقت  یلکـش  هب  هدرپ 
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يوس نآ  زا  دنزیریم  داماد  سورع و  رـس  رب  اهیـسورع  رد  هک  ییاهزیچ  روج  نیا  لُقن و  دـندشیم و  دـنلب  اهنز  دـشیم  هدـناوخ  مساق 
. دندرکیم يرادازع  دنتخیریم و  اهدرم  يور  رس و  رب  هدرپ 

یمرگ و نآ  مه  زاب  تفر  ربنم  هب  زین  یفجن  دومحم  خیـش  موحرم  هک  ینامز  دوب . هدشن  غاد  دیاب  هک  نانچ  نآ  زور  نآ  هسلج  لاح ، نیا  اب 
یفرح دوب و  هتـسشن  تکاس  ربنم  رانک  رد  تسرد  لوسر  جاـح  زور  نآ  دوب . هدـشن  ادـیپ  دوب  افـص  اـب  هزاوآ و  رپ  هسلج  نآ  هژیو  هک  روش 

. دزیمن
ياهتنا رد  دومحم  خیش  یلو  دشیم  مامت  حبـص  تعاس 10  دودح  رد  یفجن  دومحم  خیـش  هظعوم  ربنم و  ندـش  مامت  اب  دـیاب  سلجم  نآ 

: تفگ درک و  لوسر  جاح  هب  ور  شیاهتبحص 
.« لوسر وگب  يزیچ  کی  مه  وت  مینک  متخ  ار  هسلج  مینک و  اعد  هکنیا  زا  لبق  ات  »

. درک ور  ریز و  دوب  ناجیب  لاحیب و  هظحل  نآ  ات  هک  ار  ياهسلج  هعفد  کی  درک و  تبحص  هب  عورش  یلّطعم  نودب  مه  لوسر  جاح 
هب مهاوخیم  نآلا  نم  خیـش ، جاح  بانج  تفگیم : دـنلب  يادـص  اب  دومحم  خیـش  هب  باطخ  وا  دوب . نیا  لوسر  جاح  ياهتبحـص  نیلوا 

ياهلبلب نیا  اهناوخ ) هحون  هب  هراشا  اب   ) هن دیاهدناوخ و  یباتک  رد  امش  هن  هک  میوگب  ار  یبلطم  کی  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  میاقآ  فطل 
. دننادیم مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

دندیـسر هک  مشاهینب  هچوک  رـس  هب  اهنآ  دنتـشگرب ، هنیدم  هب  هَّللا  لآ  دـش ، مامت  هک  البرک  هعقاو  تفگیم : دایرف  اب  زور  نآ  لوسر  جاح 
رـس اج  نامه  سورع ، همطاف  هک  دـندید  هعفد  کی  اّما  دـنتفریم ، ناشیاههناخ  يوس  هب  مادـک  ره  دـندشیم و  هداـیپ  اـهرتش  زا  یکییکی 

!؟ ییآیمن هناخ  هب  ياهداتسیا و  اجنیا  ارچ  مرتخد  تفگ : ششوگ  رد  دمآ  شاهّمع  دنکیمن ، تکرح  تسا و  هداتسیا  هچوک 
ای مورب  نامدوخ  هناخ  هب  دـیاب  ایآ  هک  منادیمن  نآلا  نم  ناج  هّمع  داد : باوج  سورع ، همطاف  تفگیم : ناغف  هآ و  دایرف و  اب  لوسر  جاح 

!؟ مساق میومع  رسپ  هناخ  هب  دیاب 
تعاس 30/1 ات  دشیم  مامت  حبص  تعاس 10  ات  دیاب  هک  یسلجم  هک  دنکفا  سلجم  رد  ییاغوغ  شتآ و  هلمج ، کی  نیمه  اب  لوسر  جاح 

(9 !) دندرکیم هیرگ  هرسکی  مدرم  درک و  ادیپ  همادا  رهظزادعب 

مجنپ هرطاخ 

بنیز  ترضح  هرابرد  ياهتکن 
: تفگیم روپیلع  نیسح  جاح  ياقآ 

میرک جاـح  موـحرم  تبـسانم  نیمه  هب  دوـب و  هدـمآ  نارهت  هب  زاـبحاط  دـیمح  جاـح  ماـن  هـب  زیربـت  ياـهناوخ  هحوـن  ناحادـم و  زا  یکی 
زین لوسر  جاح  نم و  دوب . هدرک  توعد  راهان  يارب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نارکون  اهناوخ و  هحون  زا  رفن  دودح 25  رد  یچلامتسد 

يرگید هب  ار  سلجم  دندناوخیم و  يرعش  رطس  دنچ  تبون  هب  اهناوخ  هحون  زا  مادک  ره  هسلج  نآ  رد  زور  نآ  میدوب . اههدش  توعد  زا 
موحرم تیبلها ، رعاش  ياهرعـش  زا  یتمـسق  ندناوخ  هب  عورـش  ناشیا  دیـسر و  زابحاط  دیمح  جاح  هب  تبون  هکنیا  ات  دـندرکیم  راذـگاو 

: هک دوشیم  عورش  عرصم  نیا  اب  رعش  نآ  دومن . يزیربت  رگوفر 
پیپات  نایرع  ینیشادراق  یجاب  ندتعاس  ُوا  داد 

(. درک ادیپ  ار  شردارب  نایرع  هزانج  ندب و  رهاوخ ، هک  یتعاس  نآ  زا  داد  يا  ینعی  )
: تیب کی  نیا  هب  دیسر  ات  داد  همادا  ار  اهرعش  نآ  زابحاط  ياقآ  دعب  و 

هجیرادقم  نیخاملگ  ههاگلتق  ندرل  همیخ 
پیپات  ناصقن  هج  يرمع  ریب  یسیامرس  نیمیرمع 
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: دیامرفیم هک  تسا  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  لاح  ِنابز  تیب  نیا 
«. دش مک  مرمع  زا  رمع  کی  هزادنا  هب  مدیسر  هاگلتق  هب  اههمیخ  زا  نم  ات  دیشک  لوط  هک  یتاظحل  نیمه  رد  »

تسا و هتـشاذگ  ریثأت  لوسر  جاح  يور  رب  دایز  یلیخ  تیب  کی  نیا  هک  مدش  هجوتم  دشیم  هدـناوخ  تیب  نیا  هک  یتاظحل  نیمه  رد  نم 
. دنزب یفرح  تساوخیمن  وا  یلو  دوب  هتفرگ  ضغب  ار  لوسر  جاح  يولگ  تسا . هدرب  ورف  رکف  هب  ار  وا 

زامن يارب  ندش  ایهم  هدامآ و  لاح  رد  نارـضاح  همه  دش و  مامت  هضور  هسلج  دوب و  هدش  رهظ  رگید  زابحاط ، دیمح  جاح  ندناوخ  زا  دعب 
: تفگیم دنت  دنت  وا  درک ، تبحص  هب  عورش  يراز  هیرگ و  اب  دیکرت و  شضغب  درواین و  تقاط  لوسر  جاح  هعفد  کی  هک  دندوب  راهان  و 
رد سدـقلا  حور  هکلب  تسا  هتفگن  رعاش  نیا  ار  رعـش  نیا  اّما  دـهدب  شریخ  ادـخ  رعاـش ، نیا  تسا  هتفگ  يرعـش  بجع  يرعـش ... بجع  »

شرـس ياهوم  همه  دـمآیم  نوریب  هاگهمیخ  زا  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  یتقو  دـیوگیم  تسار  وا  تسا ، هتـشاذگ  رعاـش  نیا  ناـهد 
...« دوب هدش  دیفس  شرس  ياهوم  همه  دیسر  هاگلتق  هب  هک  ینامز  یلو  دوب  یکشم 

ندناوخ هیرگ و  هب  ار  اهنامهیم  همه  هرابود  وا  دزیم . ار  شدوخ  درکیم و  هیرگ  تّدـش  هب  دوب و  هدـش  اههناوید  لثم  مه  زاب  لوسر  جاح 
مهزاب میدوب  هتـسشن  راهان  هرفـس  ياپ  هکمه  ینامز  نآ ، زا  دعب  میدرکیم و  هیرگ  رهظزادعب  تعاسات 3  زور  نآ  اـمهک  ياهنوگ  هب  دروآ 

! میدروخ کشا  هیرگ و  اب  زین  ار  راهان  زور  نآ  لوسر ، جاح  هارمه  هب  مه  ام  درکیم و  هیرگ  تشاد  لوسر  جاح 

مشش هرطاخ 

دمحم جاح  ياهيراتفرگ  عفر 
نارهت رازاب  رد  نونکامه  وا  تسا . هدوب  كرت  ِلوسر  هلاس  نیدنچ  یمیمص و  ياقفر  ناتسود و  زا  یکی  يرقنـس  دمحم  جاح  ياقآ  بانج 
كرت لوسر  اب  لاس  هدزناپ  دودح  رد  یـسمش  يرجه  ات 1339  لاس 1324  دودح  زا  يرقنس  دمحم  جاح  دراد . یـشورف  هچراپ  هاگـشورف 

جاح ياهمشچ  دنوادخ  تسا . هدـمآیم  شـشوخ  رایـسب  يرقنـس  دـمحم  جاح  ياهمشچ  زا  كرت  لوسر  تسا . هتـشاد  تقافر  یتسود و 
وا نیا  ربانب  دراد . نتخیر  يارب  یکـشا  مه  زاب  دـنک  هیرگ  هک  مه  تعاـس  دـنچ  ره  وا  هک  تسا  هدرک  قلخ  ياهنوگ  هب  ار  يرقنـس  دـمحم 

. تسا هدرکیم  یهارمه  شاهتعاس  دنچ  ياههیرگ  رد  ار  كرت  لوسر  هک  تسا  هدوب  يدارفا  زا  یکی 
: تفگیم دوب  هدش  بلقنم  هک  یلاح  رد  وا  مدرکیم  تبحص  كرت  لوسر  ياههیرگ  هرابرد  يرقنس  دمحم  جاح  اب  هک  ینامز 

تعاس 5 زا  اههسلج  لومعم ، روط  هب  میتفریم ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يازع  هضور و  هسلج  هب  هعمج  ياهحبـص  رد  لوسر  جاح  اب  یتقو 
. میدرکیم هیرگ  هرـس  کی  رهظ  ات  لوسر  جاح  راـنک  رد  اـم  دیـشکیم و  لوط  رهظ  تعاس 12  ات  عقاوم  یـضعب  دشیم  عورـش  هک  حبص 

اههیرگ نآ  یهاگ  هزات  دیـشکیم و  لوط  تعاس  تشه  تفه  یهاگ  لوسر  جاح  هرـس  کـی  یپ و  رد  یپ  ياهنتخادـنا  هیرگ  اـههیرگ و 
! دندرکیم نوریب  سلجم  زا  روز  هب  ار  ام  ًاعقاو  عقاوم  یضعب  دوبن و  یندش  مامت 

: تفگیم يرقنس  دمحم  جاح  ياقآ 
يادـتبا رد  ماهزاغم  مدوب و  لوغـشم  راک  بسک و  هب  اـهزیچ  روج  نیا  یـشورف و  شلاـگ  هار  زا  یـسمش  يرجه  لاس 1331  زا  لبق  اـت  نم 

، یناوج نامه  زا  نم  نمـض  رد  مدادیم . هراـجا  ناـموت  هاـم 155  ره  رد  نم  دوب و  ياهراـجا  هزاـغم  نآ  تشاد . رارق  رهمج  رذوـب  ناـبایخ 
. دوب نم  هدهع  رب  زین  مرهاوخ  میاههلاخ و  زا  ات  ود  مگرزبردام ، ردام و  زا  يرادهگن  تبقارم و  هفیظو  مدمآیم . باسح  هب  دنملایع  یمدآ 

دنچ لاس 1331  ياهدودح  رد  هکنیا  ات  میدنارذگیم ، شدایز  مک و  اب  ار  یگدنز  مدوب و  یـضار  مراک  بسک و  تیعـضو  زا  هَّللدـمحلا 
هدش جرخ  مرهاوخ  جاودزا  رطاخ  هب  ماهیامرـس  زا  يرادـقم  یفرط  زا  دوش . نوگرگد  نم  لاوحا  عاضوا و  هک  دـندش  ثعاب  رورم  هب  لماع 

همظعم هّکم  هب  فّرـشت  تامّدـقم  طیارـش و  لاوحا ، عاـضوا و  ناـمه  رد  نینچمه  مدوب . هدروآ  مک  زین  مراـک  بسک و  رد  یفرط  زا  دوب و 
زا اّما  مدش . فّرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  دوب  هدـنام  یقاب  نم  يارب  هک  یلوپ  اب  مدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  مه  نم  دـش و  ایهم  نم  يارب 
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هب نیا  زا  مهدب و  شیازفا  ار  هزاغم  هراجا  مهاوخیم  تفگ : دمآ و  مغارس  هب  هزاغم  بحاص  زور  کی  هک  دوب  نیا  رتتخس  رتمهم و  همه 
ره یلو  منک  لوبق  ار  یناموت  هراجا 300  متسناوتیمن  هجو  چیه  هب  نم  دوب . دهاوخ  ناموت  ناموت 300  ياج 155  هب  هزاغم  نیا  هراجا  دعب 

ناموت یهام 300  شاهزاغم  هراجا  شزرا  تشاد  دیکأت  رارـصا و  هزاغم  بحاص  تشادن و  ياهدـیاف  چـیه  مدز  هناچ  مدرک و  تفلاخم  هچ 
. مهدب سپ  شبحاص  هب  ار  نآ  منک و  یلاخ  ار  هزاغم  مدش  روبجم  نم  تبقاع  تسا .

يدـمآرد چـیه  مدـش و  راکیب  هزاغمیب و  نم  تخیر و  مه  هب  اـم  یتشیعم  یلاـم و  تیعـضو  هاـم  نیدـنچ  لوط  رد  مکمک  هکنیا  هصـالخ 
دادیم مرازآ  یلیخ  يراکیب  یتسدگنت و  هکنآ  اب  منکب . دـیاب  راک  هچ  متـسنادیمن  مدوب و  هدرک  ادـیپ  ياهتفـشآ  تیعـضو  ًاعقاو  متـشادن .

جح و رفس  رطاخ  هب  اهنآ  دوب . نایانشآ  ناتسود و  زا  یضعب  ياهتتامـش  رخـسمت و  درکیم  متحاران  زیچ  ره  زا  رتشیب  هک  یعوضوم  یلو 
. دندرکیم تتامش  شنزرس و  یلیخ  ارم  مدوب  هدرک  ادخ  هناخ  ترایز  فرص  هک  یلوپ 

لاس 1331 هعمج  ياهحبص  زا  یکی  هکنیا  ات  دشن  لصاح  ام  يارب  يرییغت  شیاشگ و  چیه  تشذگ و  لکش  نیا  هب  راگزور  هخرچ  یتّدم 
رد هضور  هسلج  تئیه و  ات  دوب  هدیـسر  ام  هب  تبون  زور  نآ  تشگ . یتئیه  ياقفر  زا  یـضعب  لوسر و  جاح  ياریذـپ  ام  هناخ  درک و  عولط 

دوب و ناتسمز  درس  یفرب و  ياهزور  زا  یکی  زور  نآ  منک . رازگرب  ار  هسلج  دیاب  هنوگچ  تیعـضو  نآ  اب  متـسنادیمن  نم  دشاب و  ام  هناخ 
رایسب نم  هکنیا  دوجو  اب  دوب . هدرک  نیگمغ  ار  هناخ  لها  همه  اهدوبمک  تالکشم و  دوب . هدنکفا  هیاس  ام  هناخ  رب  ياهتفـشآ  ياوه  لاح و 
رایسب نورد  زا  زین  مدوخ  یلو  دنوشن  ام  ياهیتحاران  تالکشم و  هجوتم  هجو  چیه  هب  اهنامهیم  تئیه و  لها  ات  مدرکیم  تبظاوم  ّتقد و 

ياهشفک يور  رب  متـشادرب و  ار  یگرزب  فاحل  راچان  هب  نم  دـمآیم  فرب  یتقو  زور  نآ  تسه  مدای  رد  بوخ  مدوب . ریگلد  تحاران و 
. مینک کشخ  ار  فاحل  نآ  دعب  ات  دنیشنن  اهنآ  ياهشفک  يور  رب  فرب  ات  مدرک  نهپ  تئیه  لها 

جاح اب  طایح  لخاد  رد  راب  کی  مشاب ، دـمآ  تفر و  رد  طایح  قیرط  زا  رینپ  ناـن و  ییاـچ و  ندروآ  يارب  مدوب  روبجم  نم  نوچ  زور  نآ 
ردـقنیا ارچ  دـمحم  جاـح  تفگ : تخادـنا و  نم  هب  یهاـگن  لوسر  جاـح  مدـش . ور  هب  ور  دوب  هدـمآ  طاـیح  هب  تراـهط  يارب  هک  لوـسر 

؟ هدش هچ  ، یتحاران
. یجاح تسین  يزیچ  مداد : باوج  نم 

... یتحاران وت  هن ، تفگ : هرابود  وا 
وت تفگ : تینابـصع  يدـنت و  یمک  اب  موس  هبترم  يارب  لوسر  جاح  راب  نیا  یلو  میوگب ، يزیچ  متـساوخیمن  مدرک و  راـکنا  مه  زاـب  نم 

... هدش هچ  ییوگب  نم  هب  دیاب  یتحاران و 
صوصخ هب  مدرک  وگزاب  لوسر  جاح  يارب  ار  میاهيراتفرگ  تالکـشم و  زا  یـضعب  راچان  هب  سپ  میوگن . يزیچ  متـسناوتیمن  رگید  نم 

. متحاران ریگلد و  رایسب  مدرم  ياهتتامش  زا  رتشیب  همه  زا  مدرک  دیکأت 
هب ور  قاتا  زا  ياهشوگ  رد  وا  تشگ . زاب  هضور  هسلج  قاتا و  هب  هلجع  اب  يروف و  داد  شوگ  نم  ياهفرح  هب  هکنیا  زا  دـعب  لوسر  جاـح 

شبابرا بلغا  هک  یظفل  نامه  اب  وا  دومن . مالسلا  هیلع  نیسحلاهَّللادبعابا  هب  لسوت  هب  عورش  دیدش  یکشا  هیرگ و  اب  داتـسیا و  البرک  يوس 
رد درک و  يراز  هلان و  هب  عورش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ِرسپ  يا  ینعی  « ) یلغُوا ربمغیپ  يآ   » یکرت هملک  اب  ینعی  دزیم ، ادص  ار 
هب باطخ  لوسر  جاح  دوب . هتخادـنا  يراز  هیرگ و  هب  ار  ام  همه  شیاهفرح  اهراک و  اب  وا  درک . اپرب  يروش  بالقنا و  هظحل  دـنچ  فرظ 

ار امش  ياهرکون  مدرم  دیتسه  یضار  ارچ  امش  ناجاقآ  میتسه ... امـش  ياهرکون  ام  ربمغیپ  رـسپ  يا  تفگیم ... : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
... دنامب یقاب  لکش  نیا  هب  عضو  دیشابن  یضار  ناجاقآ  دننک ... تتامش 

اب نانک و  هلان  دـیخرچیم و  قاتا  رود  هب  دوب  هدرک  نایرگ  تّدـش  هب  ار  همه  دوب و  هتـسکش  ار  اـم  همه  ياـهلد  هک  یلاـح  رد  زور  نآ  وا 
. دنک عفر  ار  ام  ياهيراتفرگ  ات  درکیم  تساوخرد  شیالوم  اقآ و  زا  تحارص 

زا یکی  زا  رـس  یتّلع  چیه  نودب  مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  رایتخایب  فدـه و  یب  هبنـش  زور  رد  زور  نآ  يادرف  رد  نم  دـش و  مامت  زور  نآ 
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تاهزاغم بحاص  دزن  رد  زورما  دمحم  جاح  تفگ : دید  ارم  ات  صخش  نآ  مدش . ور  هب  ور  یصخش  کی  اب  مدروآرد و  نارهت  ياهنابایخ 
. تشاد وت  اب  یبجاو  راک  تفرگیم و  ار  تغارس  وا  مدوب 

نم تفگ : درک و  لابقتـسا  نم  زا  ینابرهم  ییور و  شوخ  اب  دـید  ارم  ات  وا  متفر . هزاغم  بحاص  دزن  هب  مداتفا و  هار  هب  عقوم  ناـمه  مه  نم 
هب ماهدادـن ، هراجا  یـسک  هب  تسا و  یلاخ  هزاغم  زونه  منکیمن . ادـیپ  وت  یباسح  شوخ  یبوخ و  هب  يرجأتـسم  منیبیم  مدرک  رکف  هچ  ره 

. ینک هراجا  ار  هزاغم  ییایب و  تدوخ  هرابود  تسا  هداتفا  ملد 
. میآیمن رب  دیدوب  هتساوخ  هک  ياهراجا  هدهع  زا  هجو  چیه  هب  نم  متفگ : نم 

هراجا وت  زا  ناموت  یهام 90  طقف  دعب  هب  نیا  زا  نم  درگرب ، هرابود  طقف  امـش  یهدب  يرتشیب  هراجا  تسین  مزال  داد : باوج  هزاغم  بحاص 
! مهاوخیم

ياج هب  هکلب  تساوخیمن  ناـموت  رگید 300  هکنیا  هن  وا  دوـب . راـظتنا  زا  رود  هب  بیجع و  یلیخ  درکیم  هزاـغم  بحاـص  هـک  يداهنـشیپ 
رب مه  زاب  نم ، ياهضارتعا  اهیـشارت و  لاکـشا  هب  هجوت  اب  هزاغم  بحاص  تساوخیم ، هراـجا  ناـموت  طقف 90  ناموت )  155) یلبق هراجا 

دهاوخب ملد  هک  یعقوم  ره  ات  نم  دنرادن و  تلاخد  يارب  یّقح  چـیه  شنارـسپ  هک  درک  طرـش  یّتح  وا  تشاد . رارـصا  دـیکأت و  شاهتفگ 
. منامب هزاغم  نآ  رد  مناوتیم 

ایهم ار  یلبق  لغـش  ياهسنج  مزاول و  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  مدرک و  هراجا  ناموت  یهام 90  اب  ار  هزاغم  نآ  زور  نامه  لاح  ره  هب 
هچراپ هب  مدرگنرب و  یلبق  لغش  هب  درک  هیصوت  شرافـس و  نم  هب  وا  مدرک . دروخرب  اهيرازاب  زا  یکی  اب  یفداصت  روط  هب  مه  زاب  هک  منک 

ار ادخ  مدرک و  لیدبت  یشورف  هچراپ  هب  ار  ماهزاغم  متشادن  هچراپ  زا  ياهبرجت  هکنآ  اب  مدرک و  لوبق  هاگآدوخان  مه  نم  مزادرپب . یشورف 
ترـضح زا  لوسر  جاح  يالوم  بابرا و  زا  مراد  هچ  ره  نم  مه  نآلا  دـش و  بولطم  نازیم و  ملاح  عضو و  تعرـس ، هب  زورهبزور و  رکش 

. مراد مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ءادهشلادیس 

متفه هرطاخ 

لوسر  ياهزامن 
، مامتها نیا  هک  هدوب  زامن  هماقا  هب  نداد  تیمها  ندرمش و  گرزب  كرت  لوسر  رد  مهم  ریگمشچ و  رایسب  ياهیگژیو  تافـص و  زا  یکی 
اب تاقیقحت  اهوجتسج و  رد  هک  یبلاج  رایـسب  ياههتکن  زا  یکی  هک  منک  دیکأت  دیاب  و  تسا . هدوب  تیفیک  رظن  زا  مه  تیّمک و  رظن  زا  مه 
زا يرایـسب  زا  هاگره  اریز  دوب  كرت  لوسر  هزادـنا  ّدـح و  یب  ياهندـناوخ  زامن  هلئـسم  ینعی  عوضوم  نیمه  مدـشیم  ور  هب  ور  دایز  نآ 

نوچمه اهنآ  زا  يرایسب  مدشیم  كرت  لوسر  هرابرد  ياهرطاخ  بلطم و  يایوج  دناهتـشاد  یتقافر  ییانـشآ و  كرت  لوسر  اب  هک  یناسک 
ياهندـناوخ زامن  هب  هلـصافالب  يرـصع ، لیلج  جاح  نایوقت و  دـمحا  دیـس  جاح  و  نز ) ریجنز  یلق  جاح  هب  فورعم   ) ولناخیلع یلق  جاـح 

. دندومنیم هراشا  كرت  لوسر 
لوغـشم وا  هک  ینامز  ینعی  دناوخیم ؛ زامن  ًاعقاو  دناوخیم ، زامن  لوسر  جاح  هک  ینامز  رد  : » تفگیم يدهاز  رغـصا  جاح  ياقآ  بانج 

جاح هک  دـیمهف  یم  درکیم و  سح  یبوخ  هب  تفاییم  زکرمت  هجوت و  لوسر  جاـح  تـالاح  تاـکرح و  رد  یـسک  رگا  دـشیم  زاـمن  هب 
بلق روضح  اب  هّجوت و  اب  انعم  مامت  هب  ار  شیاهزامن  ًاعقاو  وا  دراد ، هجوت  شیوخ  يادـخ  هب  طقفو  تسا  زامن  رد  شدوجو  مامت  اـب  لوسر 
دیسر ریظن  مکو  الاب  هجرد  ماقم و  نآ  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  ّتبحم  قشع و  رد  لوسر  جاح  رگا  هک  مدقتعم  نم  و  درکیم ... هماقا 
تفرگ لکش  نآ  هب  ار  لوسر  جاح  ِتسد  دوب  نداد  ناج  هب  رضاح  زامن  هماقا  يارب  زین  دوخ  هک  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیـس  ترـضح  رگا  و 

ود ياراد  انعم  مامت  هب  لوسر  جاح  عقاو  رد  دـید . دـیاب  وا  ياهزامن  نیمه  رد  طـقف  طـقف و  ار  شلماـع  نیرتگرزب  دـیاش  دیـشک ، ـالاب  و 
: دوب دنسپ  ادخو  ینیسح  تافص  زا  تلصخ  تفص و 
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نارگید هب  یفخم  تروص  هب  تشاد  ناکما  هک  اج  نآ  ات  هتبلا  دوب  زاب  رایـسب  شتـسد  دوب و  شـشخب  تواخـس و  لها  رایـسب  وا  هکنیا  لوا 
. درکیم کمک 

.« دوب زامن  ِلها  وا  هکنیا  مود  و 
زامن تعکر  ود  هتفریم و  دجـسم  نآ  لخاد  هب  يروف  دوب ، زاب  دجـسم  ِرد  رگا  تسا  هدشیم  در  هک  يدجـسم  ره  يولج  زا  كرت  لوسر 
زامن تعکر  ود  ادتبا  رد  ناکما  تروص  رد  هدـشیم  دراو  هک  مه  ياهناخ  ره  هب  وا  نینچمه  تسا .  هدـمآیم  نوریب  هدـناوخیم و  تیحت 

. تسا هدناوخیم 
.« ماهدناوخ زامن  اهنآ  رد  نم  هک  داد  دنهاوخ  تداهش  اهناکم  اهدجسم و  نیا  همه  تمایق  زور  رد  : » تسا هتفگیم  كرت  لوسر 

: درکیم فیرعت  يرقنس  دّمحم  جاح 
زامن دجسم  فلتخم  ياهاج  رد  درکیم  یبحتسم  ياهزامن  هب  عورـش  تشادن و  يراک  رگا  دشیم ، دراو  هک  يدجـسم  ره  هب  لوسر  جاح 
زامن هب  عورـش  هرابود  رتفرط و  نآ  تفریم  رتمود  یکی  دعب  دـناوخیم و  زامن  تعکر  ود  داتـسیایم و  اج  کی  ادـتبا  ینعی  دـناوخیم ؛

اجهباج دنت  دنت  لکـش  نیمه  هب  دناوخیم و  زامن  دجـسم  زا  يرگید  هشوگ  رد  درکیم و  ضوع  ار  شیاج  هرابود  زاب  درکیم و  ندناوخ 
. دناوخیم زامن  دشیم و 

وا هب  یتحاران  اب  نم  میورب  دجـسم  هب  مه  اب  ات  تساوخ  نم  زا  وا  یتقو  مدوب  هدـش  قیفر  وا  اـب  هک  یلوا  ياـهلاس  ناـمه  رد  راـب  کـی  نم 
. میایب دجسم  هب  وت  اب  مشکیم  تلاجخ  رگید  نم  هن ؛ متفگ :

!؟ ارچ تفگ : لوسر  جاح 
نیا زا  یـضعب  ینکیم  ضوع  ار  تیاج  دنت  دـنت  یتقو  یناوخب . ار  تزامن  یتسیایمن  اج  کی  مدرم  هیقب  لثم  ارچ  یباسح  ِدرم  متفگ : نم 

. مشکیم تلاجخ  نم  دندنخیم و  دننکیم و  هاگن  ام  ياههفایق  وت و  ياهندناوخ  زامن  نیا  هب  دنسانشیمن  ار  وت  هک  اهناوج 
نآ رد  نم  هک  تسا  هدوبن  یهانگ  ياج  رهـش  نیا  رد  هک  يرادـن  ربخ  وت  اّما  تسوت ، اب  قح  داد : باوج  صاخ  یتلاح  کی  اب  لوسر  جاح 
نا ات  منک  تدابع  مناوخب و  زامن  سدـقم  ياهناکم  اهدجـسم و  نیا  همه  رد  دـیاب  ردـق  نآ  ضوع ، رد  مه  الاح  مدوب و  هتـشاذگن  اپ  اـج 

. داد دنهاوخ  تداهش  تمایق  زور  رد  اهناکم  نیا  همه  دنک . كاپ  دربب و  نیب  زا  اهزامن  نیا  ار  اهتفاثک  نآ  هَّللاءاش 
هارمه هب  زین  شاهبترم  دـنچ  هک  ماهتـشاد  تایلاع  تابتع  البرک و  هب  يدایز  ياهرفـس  نم  رکـش ، ار  ادـخ  : » تفگیم يرقنـس  دـمحم  جاح 

هیرگ لاح  رد  ای  البرک  رد  وا  میدیدیم ، تلاح  ود  رد  بلغا  ار  وا  دوب و  مرح  اب  شراک  ورس  هشیمه  البرک  رد  وا  تسا . هدوب  لوسر  جاح 
.« ندناوخ زامن  لاح  رد  ای  دوب و  ندرک 

متشه هرطاخ 

لوپ  تکاپ  هیضق 
لقن تسا  هدوب  هداتفا  قافتا  شناتـسود  زا  یکی  يارب  هک  زین  ار  یبلاج  یندینـش  رایـسب  هرطاـخ  کـی  يرقنـس  دـمحم  جاـح  ياـقآ  باـنج 

: تفگیم ناشیا  درکیم .
هیلعنیـسح ماما  هب  نادـنمتدارا  زا  اوقت و  اب  نیدـتم و  رایـسب  یمدآ  هک  میتشاد  نابز  يرذآ  ناوخ  هحون  ياقآ  کی  نارهت  رازاـب  نیمه  رد 

یلوپ و یـسک  زا  شیاهیناوخ  هحون  لـباقم  رد  مه  لاـیر  کـی  یتح  شرمع  لوط  رد  هک  دوب  ییاـهناوخ  هحون  زا  یکی  وا  دوب . مالـسلا 
رازاب رد  هک  ياهداس  راک  بسک و  اب  وا  تشادـن . یبولطم  نادـنچ  تیعـضو  زین  یلام  رظن  زا  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب و  هتفرگن  يزیچ 

. دوب رکاش  عناق و  رایسب  لاح  نیع  رد  شوکتخس و  یمدآ  ًاعقاو  درکیم و  شاعم  ِرارما  تشاد 
هحون نآ  دـنزب . يرـس  وا  هب  هک  دوب  هداتـسرف  ماـغیپ  ناوخ  هحون  نآ  يارب  لوسر  جاـح  هتفه ، رخآ  ياـهزور  زا  یکی  رد  یناـمز  کـی  رد 
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لوـسر جاـح  زا  تسا  هتـساوخیم  وا  هک  یناـمز  دوـب . هتفر  وا  هرجح  هب  زور  ناـمه  تشاد  يداـیز  هقـالع  لوـسر  جاـح  هب  هـک  زین  ناوـخ 
. دهدیم يو  هب  ار  نآ  دهدب  یحیـضوت  هکنیا  نودب  دروآیم و  رد  ار  هدامآ  هتـسب و  رد  یتکاپ  لوسر  جاح  هک  دنیب  یم  دنک  یظفاحادـخ 

واکجنک هک  هدوب  هدشن  رود  لوسر  جاح  هرجح  زا  رتم  دنچ  زا  رتشیب  زونه  دیآیم . نوریب  دـنکیم و  یظفاحادـخ  دریگیم و  ار  تکاپ  وا 
سانکـسا نیدنچ  هک  دنکیم  هدهاشم  يروابان  اب  دـنکیم ، زاب  ار  تکاپ  هک  یتقو  دوش . ربخ  اب  تکاپ  ياوتحم  زا  رتدوز  هچره  ات  دوشیم 

تسا هدوب  ادیپ  اهسانکسا  يور  گنر و  زا  هکنیا  اب  دادیم . یلوپ  وا  هب  لوسر  جاح  هک  هدوب  يراب  نیلوا  نیا  دراد . رارق  تکاپ  لخاد  رد 
درامـشب ار  اهلوپ  هکنیا  نودـب  يروف  دوشیم و  تحاران  ینابـصع و  رایـسب  وا  لاح  نیا  اب  یلو  دنـشابن  ییاـنتعا  لـباق  ریغ  مک و  ِلوپ  هک 

. ددنبیم ار  تکاپ 
چیه نودـب  تینابـصع و  اب  مدرگرب و  لوسر  جاح  هرجح  هب  هلجع  اب  متـساوخیم  عقوم  ناـمه  رد  نم  : » تفگیم شدوخ  ناوخ  هحون  نآ 
کی طقف  نم  دهدب ، یلوپ  نم  هب  تسا  هتـشادن  قح  منکیمن  لوبق  یلوپ  سک  چیه  زا  نم  دـنادیم  هک  یتقو  منک  یلاح  وا  هب  ياهظحالم 

.« موشیم یگدیسر  کمک و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  میالوم  بابرا و  هیحان  زا  طقف  مراد و  بابرا 
نامه رد  دـمآ و  منهذ  هب  يرکف  هاگآدوخان  هک  دـش  هچ  منادیمن  مدرگرب  لوسر  جاـح  هزاـغم  يوس  هب  متـساوخیم  یتقو  : » تفگیم وا 

رد هعمج  زور  رد  دعب ، مراد و  هگن  مدوخ  شیپ  هعمج  حبص  ات  ار  لوپ  تکاپ  منک و  ربص  ًالعف  متفرگ  میمـصت  دش و  ضوع  ماهشقن  هظحل 
دشاب وا  ات  مزیرب  ار  وا  يوربآ  یباسح  تسرد و  ات  منادرگرب  لوسر  جاح  هب  ار  لوپ  نیا  تیعمج  طسو  رد  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  هسلج 

!« دنکن نینچ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياهرکون  اب  رگید  هک 
زار و رپ  يایاضق  کی  هک  دوب  هدیـسرن  ارف  هعمج  حبـص  زونه  اـّما  دوب . هتفر  شاهناـخ  هب  یتحاراـن  يروخلد و  اـب  زور  نآ  ناوخ  هحون  نآ 

ناگتـسب زا  یکی  دـسرب  ارف  هعمج  زور  هکنیا  زا  لـبق  هنافـسأتم  دزیریم . مـه  رب  ار  وا  ياههشیدـنا  راـکفا و  هـمه  دـتفایم و  قاـفتا  يزمر 
رد هک  ناوخ  هحون  نآ  دوریم . ایند  زا  ياهثداح  فداصت و  رثا  رب  دندرکیم  یگدنز  زین  هناخ  کی  رد  مه  اب  هک  ناوخ  هحون  نآ  کیدزن 
زین رگید  یفرط  زاو  درکیم  لّمحت  ار  شزیزع  نآ  تشذـگرد  ِغاد  تسیابیم  فرط  کی  زا  تسا  هدوب  راـشفو  یتسدـگنت  رد  اـهزور  نآ 

ناسآ شیارب  دوب  صوصخ  هب  یسفن  تّزع  ياراد  نوچ  زین  یفرط  زاو  درکیم  نیمأت  ار  يراپـسکاخ  نیفدت و  مسارم  ياهجرخ  تسیابیم 
. دریگب یکمک  ایو  یضرق  یسک  زا  ات  دوبن 

تکاپ نآ  دای  هب  دوب  هدرک  شومارف  دوب  هداد  وا  هب  لوسر  جاح  هک  ار  یتکاپ  نایرج  یّلک  هب  نکشرمک  تخـس و  ياههظحل  نآ  رد  هک  وا 
. دوریم تکاپ  نآ  غارس  هب  راچان  هب  دتفایم و 

. دراد رارق  تکاپ  لخاد  رد  یهجوت  لباق  رایسب  لوپ  هک  دنکیم  هدهاشم  بجعت  اب  درامشیم و  ار  تکاپ  لخاد  ياهسانکسا  وا 
دوب هداد  نم  هب  لوسر  جاـح  هک  یلوپ  نآ  یجاـح ! : » تفگیم يرقنـس ) دّـمحم  جاـح  ) نم هب  درکیم و  فیرعت  شدوخ  ناوخ  هحوـن  نآ 

ياهرخآ رد  اـم  هتـشذگرد  نآ  هکنیا  مود  متـشادن و  طاـسب  رد  یلوپ  چـیه  اـهزور  نآ  رد  نم  هکنیا  لوا  دوب . زیمآرارـسا  بیجع و  یلیخ 
هعجارم مه  رفن  هسود  هب  یّتح  مریگب و  یضرق  یـسک  زا  متـسناوتیمن  اهیتحار  نیا  هب  یلیطعت  ياهزور  نآ  رد  نم  دوب و  هتفر  ایند  زا  هتفه 

هزادنا هب  تسرد  يراپـسکاخ  نیفدت و  ياهمـسارم  همه  ِجرخ  هک  دوب  نیا  همه  زا  رتبیجع  یلو  مدشن ، ضرق  نتفرگ  هب  قفوم  یلو  مدرک 
ار مزیزع  نآ  متسناوت  دوب  هداد  نم  هب  ياهمدقم  چیه  نودب  لوسر  جاح  هک  یلوپ  نامه  اب  یتحار  هب  نم  دش و  تکاپ  لخاد  ياهلوپ  نامه 

(10 ...!«) هک مدیمهف  هزات  مراپسب و  كاخ  هب  ياهنادنموربآ  لکش  هب 

مهن هرطاخ 

یمیدق  یقیفر  يارب  اعد 
جاح دـنکیم . یگدـنز  زیربت  رد  نونکا  مه  ناشیا  تسا . هدوب  كرت  لوسر  ياقفر  ناتـسود و  زا  یکی  يربون  يرـصع  لیلج  جاح  ياـقآ 
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هتـشگ زاب  زیربت  هب  هرابود  نارهت  رهـش  رد  یگدـنز  اهلاس  زا  دـعب  هدـمآ و  نارهت  هب  زیربت  زا  یتّدـم  كرت  لوسر  تایح  ناـمز  رد  لـیلج 
راب کی  وا  تسا .  هدوب  فرـشم  البرک  رد  كرت  لوسر  اب  زین  هبترم  هس  ود  تسا و  هتـشاد  تایلاع  تابتع  هب  ار  يداـیز  ياهرفـس  وا  تسا .

درکیم فیرعت  يرصع  لیلج  جاح  تسا . هدوب  كرت  لوسر  زا  یبلاج  هرطاخ  دروخرب و  کی  دهاش  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يالبرک  رد 
: تفگیم و 

ام ياهيرفـسمه  ناهارمه و  زا  یکی  میدوب . هدش  فّرـشم  البرک  هب  زیربت  زا  اهيزیربت ، زا  رفن  هس  ود  اب  ناضمر  هام  کی  رد  شیپ  اهلاس 
زور کی  دوبن . تیالو  لها  دقتعم و  یمدآ  نانچ  نآ  یلو  دوب  هدمآ  البرک  هب  ام  اب  هکنآ  اب  نامز  نآ  رد  وا  يدهم . اقآ  مان  هب  دوب  یصخش 

ياـقآ نآ  هناـخ  رد  زور  نآ  میتـفر . ـالبرک  مـیقم  یناـجیابرذآ  ياـهدرمریپ  اهدیفــس و  شیر  زا  یکی  لزنم  هـب  يدــهم  اـقآ  نـیا  اـب  نـم 
. دوب اپرب  لّسوت  هضور و  هسلج  یناجیابرذآ 

رتشیب همه  زا  هک  يزیچ  هسلج  نآ  رد  زور  نآ  دوب . هدـمآ  سلجم  نآ  هب  دربیم  رـس  هب  البرک  رد  ناضمر  هاـم  نآ  رد  هک  زین  لوسر  جاـح 
همه شاهدـننک  بلقنم  كانزوس و  ياهفرح  اههیرگ و  اـب  هشیمه  دـننام  وا  دوب . لوسر  جاـح  ياـههمغن  اـههیرگ و  درکیم  هجوت  بلج 

. دربیم شیپ  ار  سلجم  ییاهنت  هب  دوب و  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نارضاح 
صاـخ و ياـههاگن  کـی  تسا و  هدـش  هریخ  لوسر  جاـح  تروـص  هب  يدـهم  اـقآ  متـسود  نیا  هک  مدـش  هجوـتم  نم  تاـظحل  ناـمه  رد 

بل ریز  دـنت  دـنت  دـشاب  هدـمآ  ناشدای  هب  يزیچ  هراب  کی  هب  هک  یناسک  دـننامه  يدـهم  اـقآ  یتاـظحل  زا  دـعب  دراد . وا  هب  ياهناواـکجنک 
... تسام قیفر  نامه  وا  تسا ... شدوخ  وا  مسانشیم ... نم  هک  ار  نیا  اباب  يا  تفگیم ... :

ناتـسود و زا  وا  مسانـشیم ، بوخ  ار  وا  نم  دـنکیم ، يروج  نیا  ارچ  صخـش  نیا  تفگیم : نم  هب  سلجم  طسو  نامه  رد  يدـهم  اـقآ 
... ياهمدآ نآ  زا  وا  میاهتشادن . مه  اب  هک  ییاهطاسب  اهینارذگ و  شوخ  هچ  یناوج  رد  وا  نم و  دوب . زیربت  رد  ام  میدق  ياقفر 

هدرک هبوت  الاح  وا  یلو  تسا  هدوب  هراک  هچ  یناوج  رد  وا  هک  منادیم  مه  نم  شاب  تکاس  ًالعف  الاح  يدـهم  اـقآ  مداد : باوج  يروف  نم 
. تسا

ار یمدآ  هک  دنک  رواب  تسناوتیمن  وا  دوب . هدمآ  بّجعت  هب  یلیخ  نم  ياهفرح  زا  تشاد  هک  ییاههشیدنا  تایحور و  نآ  اب  يدـهم  اقآ 
. دشاب هدش  ور  ریز و  نینچ  نیا  تسا  هتخانشیم  نیا  زا  شیپ  اهلاس  وا  هک 

يروآدای هب  عورـش  درک و  یفرعم  ار  شدوخ  دناسر و  لوسر  جاح  رانک  هب  ار  شدوخ  هلجع  اب  يدهم  اقآ  دـش  مامت  سلجم  هکنیا  زا  دـعب 
اج هب  ار  وا  ادـتبا  نامه  زا  هک  تشاد  راهظا  تفرگ و  لیوحت  ار  وا  زین  لوسر  جاح  دومن . تیـصعم  یلهاج و  ياهزور  تارطاخ  زا  یـضعب 

. تسا هتخانش  هدروآ و 
هب یتسار  یتسار  یشاب و  هدش  ضوع  هزادنا  نیا  هب  نطاب  رد  وت  هک  منک  رواب  مناوتیمن  هک  نم  تفگیم : رخسمت  تیعطاق و  اب  يدهم  اقآ 

 . . . یشاب هدرک  اهر  اهیتحار  نیمه  هب  ار  یلبق  ياوه  لاح و  نآ  ییایند و  ياهتذل  همه  یّلک 
یهآ لوسر  جاح  دـش  مامت  يدـهم  اقآ  ياهتبحـص  یتقو  دادیم . شوگ  يدـهم  اقآ  ياهفرح  هب  توکـس  یناـبرهم و  اـب  لوسر  جاـح 
بلط اعد و  اهنآ  يارب  هشیمه  متسه و  میاهدروخ  یکمن  نان و  کی  مه  اب  هک  ییاهنآ  همه  دای  هب  هشیمه  نم  هک  دنچ  ره  : » تفگ دیشک و 
مرازه کی  طقف  لقاال  دنوادخ  ات  مهاوخیم  ادخ  زا  منکیم و  ار  صاخ  ياعد  نیا  وت  يارب  ناکم  نیمه  رد  نآلا  نیمه  یلو  منکیم  ریخ 

هچ رد  نونکا  مه  نم  هک  یمهفب  یناوتب  يدودـح  اـت  لوا  وت  اـت  دـناشچب  زین  وـت  هب  تسا  هدـناشچ  هدرک و  تیاـنع  نم  هب  هک  ار  یلاـح  زا 
لاح و نآ  اهیتحار  نیمه  هب  ماهتسناوت  هنوگچ  نم  هک  ینک  كرد  بوخ  یناوتب  عقوم  نآ  رد  سپس  ات  منکیم ، یگدنز  یملاع  ییایند و 

« منک شومارف  مزاس و  اهر  ار  یلبق  ياوه 
اب نم  هک  تشذـگن  زور  دـنچ  زا  رتشیب  طـقف  درک  ار  هناـفراع  صاـخ و  ياـعد  نآ  شاهنیرید  تسود  قیفر و  نآ  يارب  لوسر  جاـح  یتقو 

ياعد دوب . هدش  کشا  هیرگ و  لها  زین  يدهم  اقآ  تسا . هدش  باجتـسم  يدهم  اقآ  هرابرد  لوسر  جاح  ياعد  هک  مدید  مدوخ  ياهمشچ 
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. دوب هدرک  لصو  تیالو  هب  زین  ار  یناوج  هساک  مه  قیفر و  لوسر  جاح 
تسود  نایاپیب  جنگ  يوس  هب  مدرب  هر  هک  نم 

منک  نوراق  نیا  زا  دعب  ار  دوخ  وچمه  يادگ  دص 
یقیفر هارمه و  تسود و  راب  نیا  وا  هکلب  میدـق  نوچمه  هن  راب  نیا  اّما  دـش ، لوسر  جاح  کیدزن  ياقفر  ناتـسود و  زا  مه  زاب  يدـهم  اقآ 

دوب هدش  کشا  زوس و  هیرگ و  لها  هک  یلاح  رد  زین  وا  دنک  شتمحر  ادخ  دوب . هدش  نتخوس  ندیلان و  نتسیرگ و  يارب  یمیمص  بوخ و 
دنمدآ ینب  ِلیخ  ریسا  تقشع  هب  هک  يا  تفر ... ایند  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلاهَّللادبعابا  اقآ  هب  تدارا  قشع و  اب  اوقت و  یکاپ و  اب 

دنمّرخ لد  ِمغ  اب  تمغ  ناگتخوس 
تخورف  ملاع  ترشع  دیرخ  ار  تمغ  هکره 

(11) دنملاع زا  ربخیب  تمغ  ِناربخاب 

مهد هرطاخ 

البرک رد  نابعش  همین  بش 
زین مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يراختفا  ياهناوخ  هحون  زا  هک  يربون  يرـصع  لیلج  جاـح  دـش ، هراـشا  زین  یلبق  هرطاـخ  رد  هک  روط  ناـمه 
جاح تسا . هتشاد  ییانـشآ  تقافر و  وا  اب  نارهت  رد  زین  يدایز  ياهلاس  تسا و  هدوب  فّرـشم  البرک  رد  كرت  لوسر  اب  هبترم  دنچ  تسه 

: هک دوب  رعش  تیب  کی  نیا  قادصم  ًاعقاو  لوسر  جاح  تفگیم : كرت  لوسر  ياهیناوخ  هضور  تاماهلا و  دروم  رد  يرصع  لیلج 
دجنگن رحب  هلصوح  رد  هک  زار  نآ 

جوم  دنز  هناوید  ِلد  رد  ادخ  ِشرع  ات 
زا یهاگ  ًاعقاو  درکیم ، توهبم  تام و  ار  همه  هک  دزیم  ییاهفرح  کی  یهاگ  لوسر  جاح  دناهتخاس ، وا  صوصخم  ار  تیب  نیا  راگنا 

... دوب ياهبوجعا  کی  وا  درکیم . تسرد  ایرد  ياهرطق  کی 
: تفگیم شیاهتبحص  همادا  رد  يرصع  لیلج  جاح 

هدـش لسوتم  مالـسلا  هیلعرغـصا  یلع  ترـضح  هب  زور  نآ  دوب . یگتفه  ياـهتئیه  زا  یکی  رد  مّرحم و  ریغ  رد  هک  ار  يزور  مراد  داـی  هب 
. دندوب

کی نیا  ندـناوخ  هب  عورـش  طقف  شدوخ  ياوه  لاح و  نآ  اب  دـش و  دـنلب  شیاج  زا  هعفد  کی  زین  لوسر  جاـح  هسلج ، نآ  ياهطـسو  رد 
: درک رعش  تیب 

ام هنازرف  هک  تسام  یگناوید  ِقشع 
ددنخیم نونک  شیپ ، نیا  زا  درکیم  هیرگ 

نآ وا  دوب . یندینش  بیجع و  یلیخ  هک  دادیم  ییاهحرش  دزیم و  ییاهفرح  کی  درکیم و  رارکت  ار  تیب  کی  نیا  دنت  دنت  وا  زور  نآ 
ترضح ندروخ  ریت  هظحل  نآ  اب  هطبار  رد  تیب  نیا  دوب . هدرک  اپ  رب  ییاغوغ  تشاد  رعش  تیب  کی  نیا  رب  طقف  هک  ییاهریسفت  نآ  اب  زور 

ریت هک  ینامز  یلو  درکیم  هیرگ  نادیم  طسو  ات  اههمیخ  زا  مالسلا  هیلع  رغصایلع  ترضح  تسا  لقن  هک  دشابیم  مالسلا  هیلعرغصا  یلع 
. دومن ندیدنخ  هب  عورش  درک  تباصا  شلُگ  زا  رتکزان  يولگ  هب 

ام هنازرف  هک  تسام  یگناوید  ِقشع 
ددنخیم نونک  شیپ ، نیا  زا  درکیم  هیرگ 

: تفگیم يرصع  لیلج  جاح  تسا . هدوب  كرت  لوسر  ياهتلاح  اههیرگ و  زا  یتارطاخ  دهاش  زین  البرک  رد  يربون  يرصع  لیلج  جاح 
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يارب نایانـشآ  ناتـسود و  زا  یـضعب  نتفر ، زا  لبق  زور  هس  ود  زا  موشب  فّرـشم  ـالبرک  هب  زیربت  زا  نم  دوب  رارق  هک  ییاـهلاس  زا  یکی  رد 
موحرم یناجیابرذآ  يافـص  اب  ریهـش و  رعاش  دوب ، هدمآ  یظفاحادخ  هقردب و  يارب  هک  ینایاقآ  زا  یکی  دندمآیم . مندید  هب  یظفاحادـخ 

اب ِرعاش  نآ  ياههدورـس  نیرخآ  زا  یکی  يواح  ذغاک  نآ  دوب . هدروآ  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  يذـغاک  هگرب  کی  راوگرزب  نآ  دوب . ییاجر 
. دوب صالخا 

امـش يارب  ماهدورـس  یگزات  هب  هک  ار  رعـش  نیا  رفـس ، نیا  هیدـه  ینیریـش و  ياج  هب  دـنتفگ : دـنداد  نم  هب  ار  رعـش  نآ  هک  ینامز  ناـشیا 
. ماهدروآ

هب زین  لوسر  جاح  میدـید  میدـش  البرک  دراو  یتقو  مدـش . ظفح  زین  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  متخادـنا و  راعـشا  نآ  هب  یهاـگن  هار  نیب  رد  نم 
هب لوسر  جاح  اب  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  هارمه  هب  دوب ، زین  هعمج  بش  اب  فداصم  هک  نابعـش  همین  بش  رد  رفـس  نآ  رد  تسا . هدـمآ  البرک 

میدوب و هداتسیا  حیرض  ياهیکیدزن  رد  ام  دوب و  غولش  رایسب  رایسب  مرح  بش  نآ  میدش . فرشم  مالسلا  هیلعءادهشلادیس  ترـضح  مرح 
ییاجر موحرم  زا  هک  يراعـشا  نامه  زا  یتمـسق  ندـناوخ  هب  عورـش  بش  نآ  مه  نم  میدرکیم . همزمز  دوخ  اب  ار  يراعـشا  کـی  یهاـگ 

ياهزادنا هب  راعشا  نآ  زا  تیب  ود  صوصخ  هب  دش . عقاو  رثؤم  ذفان و  لوسر  جاح  ناج  حور و  رب  تّدش  هب  راعـشا  نآ  مدومن . مدوب  هتفرگ 
هدـنزوس و رایـسب  وا  يارب  هک  ار  اهرعـش  نآ  زا  تیب  ود  لوسر  جاـح  درک . دوخیب  دوـخ  زا  اروا  هک  تشاذـگ  ریثأـت  لوـسر  جاـح  يور  رب 

ترـضح لاح  نابز  اهرعـش  نآ  دزیم . هّجـض  درکیم و  هیرگ  دناوخیم و  ار  تیب  ود  نآ  دنت  دـنت  دوب و  هدـش  ظفح  يروف  دوب  هدـننکش 
ینعی یلارای »  » هدنـشک هدـنزوس و  ریبعت  اب  شردارب  هدـش  هّکت  هّکت  هزاـنج  اـب  هدـیدغاد  قشاـع و  يوناـب  نآ  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلعبنیز 

: دوب نیا  دوب  هدرک  هناوید  ار  لوسر  جاح  هک  یتیب  ود  نآ  دیوگیم . نخس  رادمخز » »
امیشادراق نلوا  نربص  مویمالغآ  هجن  نم 

)!؟ منکن هیرگ  دش  هتشک  ربص  اب  هارمه  هک  يردارب  يارب  مناوتیم  هنوگچ  نم  )
امیشای زوگراو  يری  اسشیراق  یناق  نوموبلق 

( تسین دروم  یب  دشاب و  یم  يداع  یلیخ  مه  زاب  دوش  طولخم  میاهمشچ  ياهکشا  اب  مبلق  ياهنوخ  رگا  هکلب  )
امیشاب رّالیروو  یچمق  رگم  يد  یّلستوب 

)!؟ دنبوکیم دننزیم و  مرس  رب  نینهآ  ياهقّالش  نداد  یّلست  ياج  هب  اهنیا  هک  دیآیم  باسح  هب  يرادلد  یّلست و  زین  نیا  رگم  )
یلارای  تعامج  وب  رود  یقش  محر و  یب  هجن 

!( نم هدش  هّکت  هّکت  رادمخز و  ِردارب  يا  دنتسه  یقش  محریب و  ردقچ  تعامج  نیا  ًاعقاو  )
رد هک  دـش  دوخیب  دوخ  زا  باتیب و  يردـق  هب  درکیم ، رارکت  دـنت  دـنت  ار  تیب  ود  نیا  ناغف  هآ و  اب  هک  یلاح  رد  لوسر  جاـح  تبقاـع  و 

. درک یمخز  مه  ار  شرـس  درواین و  تقاط  مه  زاب  دوب  هجرف ) یلاعت  هَّللا  لجع   ) دـمحم لآ  مئاق  تدالو  بش  بش ، نآ  هکنآ  اـب  مه  رخآ 
نحـص هب  دندیـشک و  نوریب  حیرـض  ِرانک  زا  دشیم  هدوزفا  شاهیرگ  تّدش  رب  هفقویب  هک  ار  وا  ناهارمه ، ناتـسود و  زا  رفن  تشه  تفه 

. دوب هدش  اههناوید  لثم  مه  زاب  لوسر  جاح  دندروآ . ءادهشلادیس  مرح 
امیشادراق نلوا  نربص  مویمالغآ  هجن  نم 

امیشای زوگراو  يریاسشیراق  یناق  نوموبلق 
امیشاب راّلیروو  یچمق  رگم  يد  یّلست  وب 

یلارای  تعامج  وب  رود  یقش  محر  یب  هجن 
عمج لوسر  جاح  فارطا  رد  زین  نارئاز  زا  يرایـسب  درکیم . رارکت  ناغف  زوس و  اب  ار  تیب  ود  نامه  ناـنچمه  زین  نحـص  رد  لوسر  جاـح 
حرـش فیرعت و  هب  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  یتلاح  کی  هراـبود  مه  زاـب  لوسر  جاـح  دـندرکیم . هیرگ  راز  راز  وا  ياـشامت  اـب  دـندوب و  هدـش 
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نم دوب . هدـش  يروج  هچ  وا  هک  منزب  یلاثم  مناوتیمن  نم  هک  دوب  هتفر  يرگید  ِملاع  هب  مه  زاب  دوب ، هدـش  دوخیب  دوخ  زا  ًاـعقاو  دـیآیمن ،
... دشیم بآ  درکیم ، كرد  ار  وا  ِلاح  مه  گنس  رگا  منکیم  رکف 

مهدزای هرطاخ 

كرت  لوسر  زا  یگژیو  ود 
يرـصع لیلج  جاح  درکیم . فیرعت  تشاد و  نهذ  رد  زین  ار  كرت  لوسر  ياهتداع  تافـص و  زا  یتارطاخ  يربون  يرـصع  لیلج  جاح 

: تفگیم
هب لّـسوت  هضور و  هسلج  اـج  نآ  رد  هک  دـشیم  در  یّلحم  هچوک و  ناـبایخ و  زا  وا  رگا  هک  دوـب  نیا  لوـسر  جاـح  ياـهیگژیو  زا  یکی 
هک مه  یهاتوک  ياههقیقد  يارب  هکلب  دورب ، دوشب و  در  اج  نآ  زا  توافتیب  وا  تشادن  ناکما  دوب  رارقرب  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبعابا 
رد دورب ، یـصاخ  هسلج  تئیه و  هب  ات  دـمآیم  نوریب  شاهناخ  زا  هعمج  ياـهزور  رد  یتقو  یتح  وا  تفاـییم . روضح  هسلج  نآ  رد  هدـش 

دعب تسـشنیم و  هقیقد  دـنچ  دـشیم و  هضور  هسلج  نآ  دراو  يروف  دـیدیم  ار  ياهضور  هسلج  تئیه و  هناشن  مچرپ و  ره  شهار  ریـسم 
هـسلج تئیه و  دادـعت  ره  هب  شهار  ریـسم  رد  وا  درکیم . تکرح  دورب  تساوـخیم  هک  ياهسلج  تئیه و  يوـس  هب  دـشیم  دـنلب  هراـبود 

هب رخآ  رد  اـت  دـمآیم  نوریب  هیرگ  يرادـقم  زا  دـعب  تفاـییم و  روضح  سلاـجم  نآ  همه  رد  یتاـظحل  يارب  درکیم  دروـخرب  ياهضور 
. دیسریم دورب  تساوخیم  هک  یتئیه  هسلج و 

زا یتقو  حبـص  زور  ره  وا  هک  دوب  نیا  لوسر  جاح  ياهتیـصوصخ  اـهیگژیو و  زا  رگید  یکی  تفگیم : يرـصع  لـیلج  جاـح  نینچمه 
رد شاهناخ  ياهیکیدزن  نامه  رد  هک  ياهدازماما  ترایز  هب  ادـتبا  دورب  شاهزاغم  رازاب و  يوس  هب  تساوخیم  دـمآیم و  نوریب  شاهناخ 
نآ ترایز  نودـب  زور  کی  لوسر  جاح  هک  تشادـن  ناکما  تفریم . شاهزاـغم  هب  تراـیز  زا  دـعب  دـشیم و  فّرـشم  دوب  ماـیخ  ناـبایخ 

. دورب رازاب  هب  هدازماما 

مهدزاود هرطاخ 

هبذج  تلاح 
: تفگیم مالسلا  هیلع  نیسحلاهَّللادبعابا  اقآ  ياهناوخ  هحون  نادنمتدارا و  زا  یکی  زاّزب  ربکا  یلع  جاح  ياقآ 

رد زین  رگید  رفن  هس  مدوب  هدننار  هک  نم  زا  ریغ  هب  میتفریم . تئیه  يوس  هب  نیشام  اب  تئیه  لها  ياقفر  ناتسود و  زا  رفن  دنچ  اب  زور  کی 
هک دوب  ییاقآ  کی  يرگید  یجنرب و  نیسح  جاح  موحرم  مه  یکی  دوب و  یچنارفعز  دمحم  دیس  جاح  موحرم  یکی  دندوب . نیشام  لخاد 

لیبسلس رد  هزات  نامز  نآ  رد  میدوب . تکرح  رد  تئیه  يوس  هب  لیبسلـس  نابایخ  فرط  زا  يرفن  راهچ  ام  ماهدرک . شومارف  ار  شمان  نآلا 
ام دمآیم . باسح  هب  ینابایب  هقطنم  کی  زونه  اج  نآ  دوب و  هدشن  هتخاس  اج  نآ  رد  هناخ  دنچ  زا  رتشیب  دوب و  هدـش  يزاس  هناخ  هب  عورش 

هتسخ رایسب  یتیعضو  تلاح و  کی  اب  نابایخ  رانک  رد  لوسر  جاح  هک  میدید  هعفد  کی  میدشیم ، در  لیبسلـس  زا  میتشاد  هک  روط  نیمه 
هکنیا ِسرت  زا  ام  همه  متـشاد و  هگن  لوسر  جاح  رانک  رد  ار  نیـشام  يروف  نم  تسا . تکرح  رد  قمریب  لاحیب و  یلیخ  هنوگ و  رامیب  و 

!؟ تسا بوخ  تلاح  ینکیم ، راک  هچ  اجنیا  یجاح  میتفگ : میدش و  هدایپ  نیشام  زا  هلجع  اب  تسا  بارخ  لوسر  جاح  ِلاح  دیاش 
کشا زا  رپ  شیاهمشچ  هک  میدید  دروآ  الاب  ار  شرس  یتقو  دوب . هتفر  ورف  ياهناقـشاع  هبذج  کی  رد  وا  دوبن ، يداع  شلاح  لوسر  جاح 

یلو مدرگیم  مالسلا  هیلعنیسح  میاقآ  لابند  هب  مراد  حبـص  زا  نم  تفگ : ام  هب  یکرت  نابز  هب  هیرگ  اب  یمارآ و  هب  لوسر  جاح  دشابیم .
. میورب مه  اب  وشب  نیشام  راوس  ایب  تئیه  میوریم  میراد  وت  لثم  مه  ام  یجاح  میتفگ : ام  ماهدرکن ! شیادیپ  زونه 

. مورب هدایپ  دیاب  نم  هن  تفگ ؛ لوسر  جاح 
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تلاح نامه  اب  هیرگ و  اب  دـشن و  راوس  وا  میدرک  رارـصا  هچ  ره  یلو  مینک  نیـشام  راوس  ار  وا  تسا  نکمم  هک  يروط  ره  میتساوخیم  ام 
دراو هک  ینامز  دیـسریم  تئیه  هضور و  هسلج  هب  رتدوز  اهامـش  نوچ  طقف  میآیم . مدوخ  نم  دـیورب  امـش  : » تفگ تشاد  هک  ياهبذـج 

!« تسا هدرکن  ادیپ  ار  وت  زونه  یلو  ددرگیم  دراد  وت  لابند  هب  حبص  زا  لوسر  مالسلا  هیلع  نیسحای  دییوگب  اقآ  هب  دیدش  سلجم 
تشادن ياهدیاف  چیه  ام  ياهرارـصا  زین  یفرط  زا  میدوب و  هداتفا  هیرگ  هب  لوسر  جاح  ياهفرح  اهتلاح و  زا  رفن  راهچ  ام  همه  یفرط  زا 

راهچ ره  هک  یلاح  رد  راب  نیا  یلو  میدـش ، نیـشام  راوس  میدرک و  اهر  شدوخ  لاـح  هب  ار  وا  راـچان  هب  سپ  دـشیمن . نیـشام  راوس  وا  و 
! میدوب تکرح  رد  تئیه  يوس  هب  میدرکیم  هیرگ  تّدش  هب  نامرفن 

مهدزیس هرطاخ 

كرت  ربکایلع  خیش  جاح  موحرم  ربنم  ياپ 
رد يدایز  رایـسب  ناراد  هزور  دوب . هدنام  یقاب  بورغ  راطفا و  تقو  هب  تعاس  هس  ود  زا  رتمک  دوب و  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  زا  یکی 
نآ رد  دنهد . شوگ  كرت  ربکا  یلع  خیـش  جاح  موحرم  ياهفرح  اهدنپ و  هب  ات  دندوب  هدـش  عمج  نارهت  رازاب  ياهیناجیابرذآ  دجـسم 
مه وا ، دـمآیم . باسح  هب  نارهت  ظاّعو  نارونخـس و  نیرت  گرزب  نیرتتسدربز و  زا  یکی  كرت ، ربکا  یلع  خیـش  جاح  موحرم  اـهلاس 

. دوب نارهت  ياهربنم  نیرتتیعمجرپ  نیرتغولش و  زا  یکی  وا  ياهربنم  تفریم و  ربنم  اهنابز  يرذآ  يارب  مه  اهنابز و  یسراف  يارب 
یلع خیش  جاح  ياههظعوم  نانخـس و  هب  ات  دندوب  هدش  عمج  نارهت  رازاب  ياهیناجیابرذآ  دجـسم  رد  نارادهزور  زا  يرایـسب  زین  زور  نآ 

تفاییم و نایاپ  برغم  ناذا  ياهیکیدزن  رد  دشیم و  زاغآ  بورغ  هب  هدـنام  تعاس  هس  ود  زور  ره  هسلج  نیا  دـنهد . شوگ  كرت  ربکا 
. دنتفریم ناشیاههناخ  هب  يراطفا  ندروخ  اشع و  برغم و  زامن  ندناوخ  زا  دعب  مدرم 

. دادیم شوگ  ربکا  یلع  خیش  جاح  ياهفرح  هب  ّتقد  اب  دوب و  هتسشن  تیعمج  طسو  رد  زین  كرت  لوسر  زور  نآ 
دیدش و سرت  فوخ و  شذفان  ياهتبحص  اب  دوب و  هدرک  حرطم  اهیمّنهج  مّنهج و  تمایق ، هرابرد  یثیدح  ربکا  یلع  خیش  جاح  موحرم 
هب یحالّـصلارهاظ  ياهمدآ  اهناسنا و  کی  تمایق  زور  رد  مدرم ! يا  تفگیم ... : وا  دوب . هداد  ياـج  ناگدنونـش  ياـهلد  رد  ار  يرثؤم 

منهج هب  دنشاب  یتشهب  نمؤم و  هک  دوشیم  هتشادنپ  هک  ییاهمدآ  زا  يرایـسب  تمایق  زور  رد  تسین . یندرک  رواب  هک  تفر  دنهاوخ  منهج 
يوربآ ات  درادیم  هدیشوپ  ناهنپ و  اهیتشهب  ياهمشچ  زا  ار  منهج  دیامرفیم و  فطل  ناحبـس  يادخ  لیلد  نیمه  هب  دش . دنهاوخ  هدنکفا 

... دوش ظفح  اهیمّنهج  زا  هتسد  نیا 
دوخ شوگ  مشچ و  فئاخ  ناسرت و  ییاهلد  اب  رـضاح ، نارادهزور  نینمؤم و  همه  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  سلجم  ماـمت  یـشوماخ  توکس و 
ربکا یلع  خیـش  جاح  يادـص  طقف  طقف و  یگرزب  نآ  هب  يدجـسم  رد  دـندوب و  هتخود  ربکا  یلع  خیـش  جاح  ياههظعوم  اهفرح و  هبار 

. دیسریم شوگ  هب  كرت 
هک اهیلیخ  تساهیتحار ، اهیگداس و  نیمه  هب  نتفر  تشهب  هب  هک  دـینکن  لایخ  نامگ و  مدرم ! يآ  تفگیم ...: ربکا  یلع  خیـش  جاـح 

... دش دنهاوخ  هدنکفا  منهج  هب  دنیآیم و  رد  راک  زا  یتشهب  ریغ  تمایق  زور  رد  دننکیمن ، مه  ار  شرکف 
هاگن هیناث  هس  ود  زا  رتمک  رد  دیچیپ . دجسم  ياضف  رد  سلجم  ياهطسو  زا  يدرم  يادص  دش و  هتسکش  یشوماخ  توکـس و  هراب  کی  هب 

. تشگ هریخ  بلج و  ادص  نآ  بحاص  يوس  هب  تیعمج  زا  يرایسب  ياههاگن  ربکا و  یلع  خیش  جاح 
هب هک  یلاح  رد  كرت  لوسر  دوب . هداتسیا  هدش و  دنلب  اج  زا  هک  دوب  كرت  لوسر  وا  يرآ  دوب . انشآ  نارضاح  زا  يرایـسب  يارب  وا  يادص 

امـش هک  يروـط  نیا  رگا  اـقآ ! ربـکا  یلع  ازریم  اـقآ  تفگیم : ربـکا  یلع  خیـش  جاـح  هب  باـطخ  دـنلب  يادـص  اـب  درکیم ، هـیرگ  تدـش 
!؟ تساجک مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  تمایق  زور  نآ  رد  سپ  دنربب  منهج  هب  ار  ام  همه  دنهاوخب  دییامرفیم 

نوچمه یناعیفـش  دوـجو  اـب  مالـسلا و  مهیلعتراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  روـضح  رد  تماـیق  زور  رد  تسا  نکمم  هنوـگچ  یتـسار  هب 
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؟ دنورب منهج  هب  مالسلا  هیلعنیسح  رب  ياههدننک  هیرگ  اههعیش و  مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  سابعلا  لضفلاابا  ترضح 
دجـسم مامت  رب  يراز  هیرگ و  هلان و  هّجـض و  دوب . هدروخ  مه  هب  سلجم  درکیم . هیرگ  تفگیم و  دنلب  دنلب  ار  اههلمج  نآ  كرت  لوسر 

جاح دـندوب . هدـش  لسوتم  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  هب  دـندرکیم و  هیرگ  كرت  لوسر  هلان  اب  هارمه  نارـضاح  همه  دوب . هدـنکفا  هیاس 
لوسر هن  اریز  تشاد ، همادا  زونه  هّصق  نیا  اما  دهد . همادا  شربنم  هب  تسناوتیمن  رگید  دوب و  هداتفا  هیرگ  هب  تدش  هب  زین  ربکا  یلع  خیش 

. دنتشادیم رب  تسد  لسوت  هیرگ و  زا  افص  اب  ناراد  هزور  نینمؤم و  نآ  هن  دشیم و  مارآ  كرت 
یـسک مه  زاـب  یلو  تشذـگ  مه  برغم  زا  یتعاـس  تشاد . همادا  يراز  هیرگ و  ناـنچمه  یلو  دیـسر  راـطفا  تقو  دـش و  بورغ  هرخـالاب 

اهتاجانم و اهلسوت و  اهرافغتسا و  نآ  تبقاع  رگید و  ̠ �اـس مه  زاب  تشذگ و  رگید  یتعاس  هرابود  دهد . همتاخ  ار  سلجم  تسناوتیمن 
! دندومن تیعمج  هب  نداد  يراطفا  هب  عورش  بش  همین  ياهیکیدزن  رد  دیـسر و  نایاپ  هب  برغم  زا  دعب  تعاس  راهچ  هس  اهندناوخ  هضور 

(12 .) دنک تمحر  قیرغ  ار  اهنآ  همه  ادخ  هک 

مهدراهچ هرطاخ 

لوسر  ياهاعد  تباجا  هظحل 
: تفگیم مالسلا  مهیلعتراهط  تمصع و  تیب  لها  ناحادم  زا  يداسرف  دیجم  جاح 

يراز هیرگ و  تعاس  دنچ  هکنیا  زا  دعب  دـشیم و  نالان  نایرگ و  اهتعاس  داتفایم  لاح  روش و  هب  یتقو  عقاوم  زا  یـضعب  رد  لوسر  جاح 
لد اـب  یمارآ و  هب  تشاد  هک  ینیزح  هتـسخ و  تلاـح  ناـمه  اـب  تسـشنیم و  ياهشوگ  رد  قمر  یب  هتـسخ و  داـتفایم و  لاـح  زا  درکیم 

: درکیم رارکت  دنت  دنت  بل  ریز  ار  هلمج  نیا  یگتسکش 
... نیسح مولوا  نابرق  هنس  نیسح ، مولوا  نابرق  هنس  نیسح ) موشب  وت  يادف  هب  يا   ) نیسح مُولوا  نابُرق  هَنَس 

ماـما زا  وا  اـت  میدرکیم  ناـیب  ار  دوخ  ياـهتجاحو  میتـفریم  شراـنک  هب  يروف  اـم  داـتفایم  تلاـح  نیا  رد  لوـسر  جاـح  یتـقو  هشیمه 
ياهتجاح هشیمه  ام  و  دوبن ! یندش  در  دشیم و  باجتسم  درکیم  هک  ییاعد  ره  وا  اهتلاح  نیا  رد  نوچ  دهاوخب . مالـسلا  هیلعنیـسح 

. میتفرگیم تاظحل  نیا  رد  ار  نامدوخ 

مهدزناپ هرطاخ 

جاحلا  جاح و  ياعد 
: تفگیم يداسرف  دیجم  جاح  ياقآ 

ار تبهوم  نیا  نم  دشابیم و  همظعم  هکم  هب  ددعتم  ياهرفـس  قیفوت  تسا  هدش  نم  لاح  لماش  هک  یهلا  يدنوادخ و  ياهتمعن  زا  یکی 
. منیبیمن منادیمن و  دومن  نم  يارب  لوسر  جاح  زور  کی  هک  یصوصخم  ياعد  ردام و  ردپ و  ياهاعد  رثا  رب  زج 

هک مدومن  یکرت  يراعشا  ندناوخ  هب  عورش  نم  دتفیب ، هار  هب  يرادازع  هتـسد  هکنیا  زا  لبق  هک  دوب  اروشاع  ای  اعوسات  ياهزور  زا  یکی  رد 
: درک نوزحم  بلقنم و  تدش  هب  ار  لوسر  جاح  تیب ، کی  نیا  صوصخ  هب  راعشا  نآ 

يدلیا  رادیاپ  یعرش  بوخی  يرفک  نوتس 
، دومن رادیاپ  هشیمه  يارب  ار  عرش  تخیر و  ورف  ار  رفک  نوتس  هک  نامه  مالسلا  هیلعنیـسح   ) يدلیا راوس  نیـشادراق  بوریتک  نیتآ  مولوا 

.( دنک گرم  بسا  رب  راوس  ار  شردارب  ات  تسا  هدروآ  ار  گرم  ِبسا  وا 
يادص اب  درک و  نم  هب  ور  يروف  دـش و  نالان  نایرگ و  رایـسب  دنـشاب  هداد  وا  هب  هرابود  یناج  راگنا  تیب  کی  نیا  ندینـش  اب  لوسر  جاح 

يدناوخ و يرعش  بجع  يورب ) هکم  هب  یلیخ  هَّللا  ءاش  نا  ینعی   ) دنک جاحلا  جاح و  ار  وت  دنوادخ  هَّللا  ءاش  نا  اقآ ، دیجم  يآ  تفگ : دنلب 
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. ار وت  دنک  جاحلا  جاح و  دنوادخ  هک  یهلا  يدروآ . لاح  هب  ار  ام 
درک ار  اعد  نآ  نم  يارب  وا  هک  ینامز  نآ  ات  نم  هک  اریز  تسا ، هدرک  باجتسم  یبوخ  هب  نم  قح  رد  ار  لوسر  جاح  ياعد  نآ  دنوادخ  و 

فرشم هرمع  جح  هب  مه  هبترم  دنچ  یس و  ماهتفر و  عتمت  جح  هب  هبترم  یس  لاح  هب  ات  دعب  هب  نآ  زا  یلو  مدوب  هدشن  فرشم  هکم  هب  ًالصا 
 . ماهدش

. ماهدش فرشم  همظعم  هکم  هب  هبترم  جنپ  راهچ  تصش و  دودح  رد  مراد  لاس  نآلا 67  هک  یلاح  رد  هصالخ 
ار تیب  کی  نیا  زور  نآ  وا  درب . شیپ  رازاب  رخآ  ات  رازاب  لوا  زا  ار  هتـسد  تیب ، کی  نامه  اـب  زور  نآ  لوسر  جاـح  هک  میوگب  زین  ار  نیا 

. دینایرگیم زین  ار  مدرم  درکیم و  هیرگ  دادیم و  حرش  ار  نآ  درکیم و  رارکت 

مهدزناش هرطاخ 

نارهت  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  حیرض  هقردب 
زین ناشیا  دـشابیم . مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  ياهناوخ  هحون  نارعاش و  زا  یکی  بئاص  يدـمحا  دـمحم  جاـح  ياـقآ 

یقوذ و ياههاگن  اهتشادرب و  اب  هطبار  رد  يدـمحا  دـمحم  جاح  ياقآ  تسا . هتـشاد  تقافر  یتسود و  كرت  لوسر  اب  يداـیز  ياـهلاس 
: تفگیم درکیم و  فیرعت  تسا  هتشاد  البرک  يایاضق  هب  تبسن  كرت  لوسر  هک  یفیرظ 

هیروس هب  ار  حیرض  نآ  دنتـساوخیم  هک  ینامز  دندوب و  هتخاس  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  كرابم  دقرم  يارب  ار  یحیرـض  شیپ  اهلاس 
رد ار  حیرض  نآ  یتّدم  زین  نارهت  رد  راب  کی  دننک . اشامت  دنیایب  مدرم  ات  دندادیم  رارق  ییاهاج  کی  رد  رهش  هب  رهـش  ار  نآ  دننک  لقتنم 

اهزاین و رذـن و  کی  هتبلا  دـندوب و  دـمآ  تفر و  رد  هناخ  نآ  هب  اـشامت  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـندوب و  هداد  رارق  ياهناـخ  کـی  طاـیح 
. دندرکیم زین  ییاهکمک 

رود تشاد و  یگرزب  رایـسب  طایح  هناخ  نآ  . متفر دوب  ير  نابایخ  رد  هک  هناخ  نآ  هب  حیرـض  نآ  ياشامت  ندید و  يارب  زین  نم  زور  کی 
تیعمج زا  رپ  اهقاتا  لخاد  طایح و  رس  ات  رس  دندوب و  هدمآ  اج  نآ  هب  يدایز  ياهمدآ  دوب . هدرک  هطاحا  ددعتم  ياهقاتا  ار  طایح  رود  ات 

نآ طایح و  طسو  هب  ور  دندوب  هداتسیا  ای  هتسشن  هک  ياهشوگ  ره  رد  نز  درم و  دندوب و  هداد  رارق  طایح  طسو  رد  تسرد  ار  حیرـض  دوب .
. دنتشاد حیرض 

حیرـض هب  ور  اهقاتا  زا  یکی  لـخاد  رد  وا  دراد . روضح  اـج  نآ  رد  زین  لوسر  جاـح  مدـش  هجوتم  هک  مدوب  هدـش  هناـخ  نآ  دراو  هزاـت  نم 
هتفر ورف  شدوخ  ياوه  لاح و  رد  وا  متسشن . نیمز  رب  لوسر  جاح  رانک  رد  مدناسر و  قاتا  نآ  هب  یتخس  هب  ار  مدوخ  مه  نم  دوب . هتـسشن 

یتاظحل زا  دـعب  تشاد . ییاههمزمز  بل  ریز  یمارآ و  هب  شدوخ  اب  دوب و  هتخود  حیرـض  نآ  هب  مشچ  کـشا ، زا  رپ  ییاـهمشچ  اـب  دوب و 
يادص مکمک  دنتسه . لوسر  جاح  ياههمزمز  هب  نداد  شوگ  لوغشم  ّتقد  اب  دناهتـسشن  قاتا  نآ  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  مدش  هجوتم 

اـههیرگ و هب  هدرک و  وا  يوـس  هـب  ور  دـندوب  هتـسشن  قاـتا  نآ  ياـهیکیدزن  رد  هـک  يداـیز  تـیعمج  دـش و  رتدـنلب  یمک  لوـسر  جاـح 
: دیـشک دایرف  کشا  زوس و  اب  دنلب و  يادص  اب  دش و  دنلب  شیاج  زا  لوسر  جاح  هبترم  کی  یقیاقد  زا  دعب  دـندوب . هداد  لد  وا  ياههمزمز 

نیلوا دوبن . رئاز  نیلوا  وا  هن  تسا !؟ يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  بانج  درک  ترایز  ار  ءادهـشلادیس  هک  يرئاز  نیلوا  دـیوگیم  یـسک  هچ  »
. تسا كرتخد  نیمه  هلاس ، هس  نیمه  رئاز 

بش ياهیکیرات  نآ  رد  مّرحم  مهدزای  بش  رد  هلاس  هس  نیا  یلو  دیـسوب  ار  كاخ  دمآ ، البرک  هب  نیعبرا  زور  رد  یتقو  هَّللادبع  نب  رباج 
 . . .« دیسوب درک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  شردپ  نایرع  هزانج  تفر و  هاگلتق  هب 

دندوب هدرپس  لد  لوسر  جاح  ياههلان  اهفرح و  هب  دـندوب  هک  ياهشوگ  ره  رد  نز  درم و  دوب . هتفرگ  ارف  ار  هناـخ  نآ  همه  يراز  هیرگ و 
: تفگ درک و  دنلب  ار  شیادص  نالان  نایرگ و  هرابود  لوسر  جاح  دندزیم . هّجض  دنتخیریم و  کشا  و 
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رـضاح ود  نآ  رـس  يالاب  رب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  زا  رفن  هس  دنتفریم  ایند  زا  یتقو  هک  دـناهدوب  رفن  ود  ایند  نیا  رد  مدرم ! يا  ». . . 
شرـس يالاب  رب  موصعم  ماما و  هس  تفریم  ایند  زا  مناخ  هک  ینامز  تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دـناهدوب .

. مالسلا مهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع  ترضح  دنتشاد ، روضح 
هس نیمه  صخـش  نآ  دندوب و  رـضاح  شرـس  يالاب  رب  موصعم  ماما و  هس  تفریم ، ایند  زا  یتقو  هک  تسه  زین  يرگید  رفن  کی  مدرم  يا 

هیلعداجس ماما  یکی  دوب ، نداد  ناج  لاح  رد  ماش  هبارخ  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  یتقو  دشابیم . مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح  هلاس 
رس هب  یکدوک  نینس  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  زین  ماما  موصعم و  نیمود  تشاد و  روضح  هبارخ  رد  هک  دوب  مالـسلا 

.« دوب رضاح  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  هزانج  يالاب  رد  ماش و  هبارخ  نآ  رد  شردام  شوغآ  رد  دربیم و 
: تفگ درک و  رتدنلب  ار  شدایرف  کشا  هیرگ و  زادگ و  زوس و  اب  دوب ، هدش  بلقنم  رایسب  هک  یلاح  رد  لوسر  جاح  سپس 

هیلع نیـسحماما  شردـپ  هدـیرب  ِرـس  دوب  رـضاح  هلاس  هس  نیا  هزانج  يالاب  رب  هظحل  نآ  رد  هک  یموصعم  ماما و  نیموس  و  مدرم ! يآ  ». . . 
!... دوب مالسلا 

 . . .« نیسح ای  نیسح ، ای  نیسح ، ای 

مهدفه هرطاخ 

نابساپ  کی  داقتعا 
. دوب هدنهد  ناکت  رایـسب  نم  يارب  هک  درکیم  لقن  ار  يزمر  زار و  رپ  بلاج و  رایـسب  یلو  هاتوک  هرطاخ  کی  بئاص  يدمحا  دمحم  جاح 

: تفگیم يدمحا  دمحم  جاح 
ام دمآ و  نایم  هب  لوسر  جاح  زا  نخس  یتبسانم  کی  هب  مدش و  تبحص  مه  ینابـساپ  کی  اب  لوسر ، جاح  تایح  ِنامز  نامه  رد  راب  کی 

دشیم يدایز  ياهلاس  دوب و  لوسر  جاح  ياهلاس  ّنس و  مه  زا  نابساپ  نآ  میدش . لوسر  جاح  هرابرد  تبحـص  وگ و  تفگ و  لوغـشم 
هچ هتشادن و  هک  اهدروخرب  هچ  شاهبوت  زا  لبق  ات  لوسر  جاح  نیا  اب  نم  تفگیم : نابـساپ  نآ  تخانـشیم . یبوخ  هب  ار  لوسر  جاح  هک 

. مدوب هدیدن  وا  زا  هک  اهزیچ 
هب نابـساپ  نآ  هکنیا  زا  دـعب  دومن . لوسر  جاح  هبوت  يرادـیب و  زا  لبق  ياـهراک  زا  یـضعب  لـقن  ییوگزاـب و  هب  عورـش  نابـساپ  نآ  سپس 

: تفگ داقتعا  تیعطاق و  اب  درک  هراشا  لوسر  جاح  هبوت  زا  لبق  ياهارجام  زا  یضعب 
داقتعا و ياهزادـنا  هب  مسانـشیم  نآلا  هک  یلوسر  جاح  نیا  هب  لاح  نیا  اـب  یلو  ماهدـید ، مدوخ  ياـهمشچ  اـب  ار  اـهزور  نآ  نم  هکنآ  اـب 

ریز زا  ار  كاخ  نیا  هک  دیوگب  دیایب و  اجنیا  هب  دراد  شتـسد  فک  رد  كاخ  يرادقم  هک  یـصخش  کی  نآلا  نیمه  رگا  هک  مراد  تدارا 
دـصق هب  لد  ناج و  اب  مزیریم و  ماییاچ  رد  ار  كاخ  نآ  امـش  ياهمشچ  يولج  رد  نآلا  نیمه  نم  ماهتـشادرب ، لوسر  جاح  ياـهشفک 

! مروخیم ار  نآ  افش  كّربت و 

مهدجه هرطاخ 

انعمرپ ياهرعش  هب  ندیبسچ 
رعـش و تیب  ود  یکی  همزمز  اب  طقف  یهاگ  اروشاع ، اـعوسات و  ياـهزور  رد  صوصخ  هب  يرادازع  ياههتـسد  اـهتئیه و  رد  كرت  لوسر 

اههحون نآ  رب  هک  ینیـشتآ  ابیز و  ياهریـسفت  حرـش و  اب  تیب و  ود  یکی  نیمه  رارکت  اب  وا  تسا . هدرکیم  هیرگ  بش  اـت  حبـص  زا  هحون ،
. تسا هدرکیم  نالان  نایرگ و  زین  ار  مدرم  تسا ، هدزیم 
: تفگیم درکیم و  فیرعت  يدمحا  دمحم  جاح  ياقآ 
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نم نامز  نآ  رد  مدوب . هدرک  یناوخ  هحون  هب  عورـش  هزات  مدوب و  یناوج  یناوجون و  نینـس  رد  نم  دوب و  اعوسات  ياـهزور  زا  یکی  ِحـبص 
هب زین  لوسر  جاح  هک  میدوب  یتئیه  کی  رد  ام  زور  نآ  مناوخب . بوخ  متسناوتیمن  مدوب و  يدتبم  رایسب  یحاّدم  یناوخ و  هحون  رد  زونه 

مدرک يراعشا  ندناوخ  هب  عورـش  مه  نم  مناوخب . یطخ  دنچ  ات  دنداد  هزاجا  مه  نم  هب  دننک ، قیوشت  ارم  هکنیا  يارب  و  دوب . هدمآ  اج  نآ 
: دوب نیا  راعشا  نآ  زا  تیب  کی  هک 

یلوق  نیرادملع  يد  يدندب  ات 
یلوا  بولغم  نیسح  وب  يدرید  میک 

ماـما هک  تـفگیم  درکیم و  ینیب  شیپ  یـسک  هـچ  دوـب  ـالبرک  ِرادـملع  مشاـه  ینب  رمق  ترـضح  ندـب  رد  تـسد  هـک  یناـمز  اـت  ینعی  )
)!؟ دش دهاوخ  بولغم  مالسلا  هیلعنیسح 

هدامآ ندرک  رد  هتسد  يارب  میتساوخیم  هک  ینامز  مه  دعب  تشگ . بلقنم  نایرگ و  رایسب  لوسر  جاح  مدناوخیم  ار  راعشا  نیا  نم  یتقو 
. تخاس ارم  زورما  ِراک  ترعش  نیا  تفگ : دمآ و  نم  رانک  هب  يروف  لوسر  جاح  میوشب 

درکیم و همزمز  بش  ات  ار  تیب  کی  نیمه  طقف  زور  نآ  وا  درک . ظـفح  ار  نآ  تساوخ و  نم  زا  ار  تیب  کـی  ناـمه  طـقف  لوسر  جاـح 
دنلب یتقو  زین  اهتئیه  اههتـسد و  طسو  رد  دـناوخیم و  ار  تیب  کی  نیمه  زاـب  درکیم  دروخرب  شناتـسود  اـب  هک  یناـمز  درکیم . هیرگ 

. تخادنایم هیرگ  هب  تّدش  هب  ار  مدرم  دادیم  تیب  کی  نیا  نوماریپ  هک  مه  یتاحیضوت  اب  وا  دناوخیم . ار  تیب  کی  نامه  دشیم ،
: تفگیم زین  یناجیابرذآ  ياهناوخ  هحون  ناحادم و  زا  یکی  یقداص  ریما  هَّللازیزع  جاح 

نآ هب  وا  دـندناوخیم  ناحادـم  هک  ار  يرعـش  ره  هک  دوب  هداد  یغوبن  کی  وا  هب  دـنوادخ  اّما  تشادـن ، مه  يداوس  هکنآ  اـب  لوسر  جاـح 
نیا هب  دنتـسناوتیمن  هجو  چیه  هب  زین  اههحون  راعـشا و  نآ  نارعاش  ِدوخ  دـیاش  هک  درکیم  ریـسفت  حرـش و  دادیم و  گرب  خاش و  اهرعش 
جاح زا  یتخانش  ییانشآ و  چیه  مدرکیم ، یگدنز  زیربت  رد  ًالبق  نوچ  نم  دنشاب . هتشاد  ناشدوخ  ياهرعش  رب  یحرـش  حیـضوت و  ییابیز 

نم هکنیا  ات  تسا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ياههناوید  ناقـشاع و  زا  هک  تسه  نارهت  رد  ییاقآ  کی  هک  مدوب  هدینـش  طقف  متـشادن ، لوسر 
هک دیآیم  مرظن  هب  مدوب . هدمآ  نارهت  هب  نم  هک  دوب  یمّرحم  ياههام  زا  یکی  رد  دروخرب  نیا  مدرک . دروخرب  وا  اب  راب  نیلوا  يارب  مدوخ 
مه نم  ات  داد  قیفوت  دنوادخ  زور  نآ  مدوب . هدرک  تکرـش  اهیناجیابرذآ  ياههتـسد  زا  یکی  رد  نم  دوب و  هدنام  یقاب  اروشاع  هب  زور  ود 

: دوب تیب  ود  نیا  مدناوخ  هک  ار  يراعشا  نآ  زا  یتمسق  مناوخب و  يرادقم 
باوج  نرو  بوملوا  هنیس  ادص  نیعم  نم  له 

رید ادخ  يدپیلگ  هتسوا  تیانع  کیبل 
میروای  رای و  خوی  همد  نیسح  مولگوس  يا 

رید امس  ضرا و  یماح  هورما  کیبل 
یجنرب نیـسح  جاـح  موحرم  هب  باـطخ  تفرگ و  نم  ناـهد  زا  ار  راعـشا  نیا  يروف  لوـسر  جاـح  مدـناوخ ، ار  راعـشا  نیا  نم  هک  یناـمز 

! دناوخیم هچ  دراد  ناشیا  نیبب  نیسح  جاح  َهب ! َهب  : تفگ
مدرم زا  رعـش ، تیب  ود  نیمه  اب  طقف  تعاـس  مین  دودـح  رد  وا  تیب . ود  نیا  نوماریپ  حیـضوت  حرـش و  هب  درک  عورـش  لوسر  جاـح  سپس 

. تفرگ کشا  هیرگ و 
زا تیب  کی  نیا  یسلجم  کی  رد  لوسر  جاح  زور  کی  هک  مدینـش  رفن  دنچ  زا  : » تفگیم زین  بئات  ياقآ  بانج  ناجیابرذآ  ریهـش  رعاش 

: دوب هدناوخ  ارم  ياهرعش 
مشیملگ  نوقزوپ  یلاح  شادراق  هتاماش  مشومتگ 
مشیملگ  نوقروی  هدنم  رود  ینروقروی  رالارای  يا 
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هب مه  نم  مردارب ! يا  دـیوگیم : شردارب  هب  هک  تسالبرک  هب  ماش  زا  تشگزاب  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  لاح  نابز  تیب  نیا  )
.( ماهدمآ هدیبوک  هتسخ و  مه  نم  هک  وش  دنلب  اهمخز ! هدیبوک  هتسخ و  يا  ماهدمآ . ناشیرپ  ِلاح  نیا  اب  الاح  مدوب و  هتفر  ماش  رفس 

.« تسا هدربیم  شیپ  هب  ار  سلجم  تیب  کی  نیمه  اب  طقف  رهظزادعب  تعاس 3  ات  حبص  تعاس 9  زا  لوسر  جاح  دنتفگیم 
. دوشیم افتکا  هزادنا  نیمه  هب  رارکت ، زا  زیهرپ  يارب  هک  تسا  هدش  لقن  زین  يرگید  هباشم  ياههرطاخ  هطبار  نیا  رد 

مهدزون هرطاخ 

ندروخ  مسق  دنگوس و 
شوخ لضاف و  ناحاّدم  نارکاذ و  زا  یکی  ناشیا  دشابیم . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامالغ  ریپ  زا  یکی  يدهاز  رغـصا  جاح  ياقآ  بانج 
هیثرم یناوخ و  هحون  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  شیالوم  بابرا و  يارب  نرق  مین  زا  شیب  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  هک  تساهیناجیابرذآ  هقباس 

هدورـس زین  ار  ینیـشتآ  ابیز و  رایـسب  ياههحون  راعـشا و  یناوخ ، هحون  یحاّدم و  رب  هوالع  يدهاز  رغـصا  جاح  ياقآ  تسا . هدومن  ییارس 
. تسا

راذـگناینب و تسا . هدـیدرگ  سیـسأت  يرمق  لاـس 1361  رد  زکرم  میقم  زیربت  ناـنز  ریجنز  تئیه  : » تفگیم يدـهاز  رغـصا  جاـح  ياـقآ 
هب ّقح  هک  دشابیم  نز  ریجنز  یلق  جاح  هب  فورعم  ولناخیلع  یلقسابع  جاح  ياقآ  بانج  نم  یمارگ  رورـس  داتـسا و  تئیه  نیا  تسرپرس 

هعمج ياهحبص  رد  نونکا  مه  دشیم ، ریاد  هعمج  ياهرـصع  رد  ًالبق  هک  تئیه  نیا  دنراد . یتیبرتو  يداتـسا  رظن  زا  نم  ندرگ  رد  ییازس 
تئیه نیا  نانز  ریجنز  نارادازع و  نامداخ و  هب  يرازگتمدخ  یناوخ و  هحون  راختفا  ادـتبا  نامه  زا  مه  نم  هَّللدـمحلا  هک  ددرگیم  رارقرب 

. ماهتشاد ار 
زا دـعب  لومعم  قبط  ام  تشاد ، روضح  موحرم  نآ  هک  ياهسلج  کی  رد  هک  درکیم  تکرـش  تئیه  نآ  رد  یهاگ  زین  لوسر  جاح  موحرم 

(13 .) دوب لوا  ِهاگلتق  زین  لسوت  هضور  میدش . هدامآ  ندز  ریجنز  يارب  نادیهش  رورس  هاگشیپ  هب  لسوت  يرادقم 
راعــشا زا  یکی  زور  نآ  نـم  مـهف ، لـهاو  الــضفو  اـبدا  زا  راذـتعا  اـب  هـک  مدـناوخیم  ار  ریجنز  ِدرو  نـم  ًـالومعم  ندز  ریجنز  ماـگنه  رد 
تدارا ضرع  مدصق  طقف  نم  تسا . راکشآ  یبدا  دُعب  نومضم و  رظن  زا  نآ  فعضو  داریاو  صقن  هک  مدناوخیم  ار  مدوخ  ياههدورـسو 

: دوب نیا  راعشا  نآ  ِعلطم  سب . دوب و  مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبعابا  اقآ  سدقم  تحاس  هب 
یجاب ندنمشد  همکچ  ّتنم  امراولای  امالغآ 

یجاب  ندنم  روتُگ  لَا  هموش  رمش  املیق  زجع 
هک تسا  هاـگلتق  رد  اـهیلع  هَّللا  مالـس  بنیز -  ترـضح  شرهاوـخ  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ترـضح  لاـح  ناـبز  تـیب  نـیا  )

ِرمـش نیا  رب  ار  تاهباـنا  زجع و  مرهاوخ ! يا  شکن . ار  نانمـشد  نیا  ِّتنم  نکن و  مه  ساـمتلا  نکن ، رگ رگید  مرهاوخ ! يا  دـیامرفیم :
.( رادرب تسد  نم  زا  نک و  اهر  ارم  رگید  نکن و  راهظا  هیلع -  هَّللا  ۀنعل  موش - 

. مداد لیوحت  دوب  اهرادنایم  نیرتهتسیاش  زا  ینز  ریجنز  رد  هک  ینالگشش  میحر  ییالبرک  موحرم  هب  ار  سلجم  لاور ، قبط  سپس 
دندرک ندناوخ  هب  عورش  سلجم  رد  رضاح  ناحادم  میتسشن و  نیمز  رب  يرادازع  یناوخ و  هضور  يارب  هرابود  دش  مامت  ینز  ریجنز  یتقو 

: تفگ دروخ و  مسق  نیماضم ) نیا  هب  بیرق  ًابیرقت   ) دنلب يادـص  اب  درکیم  ادـیپ  هشیمه  لثم  هک  یلاح  اب  لوسر  جاح  موحرم  ناهگان  هک 
رغصا یکی  داد  هزیاج  ود  نآ  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  دندش و  دییأت  رفن  ود  سلجم  نیا  رد  زورما  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  قح  هب  »

.« میحر ییالبرک  يرگید  يدهاز و 
. مدـش ریگلد  تحاران و  رایـسب  درک  دای  دـنگوس  مسق و  شفرح  تابثا  يارب  تیعطاق  نآ  اب  لوسر  جاح  هک  مدینـش  ات  هظحل  نامه  رد  نم 

مدش بوکخیم  نم  عقاو  رد  ینعی  دروخب . مسق  لکش  نیا  هب  اهیضعب  دننامه  لوسر  جاح  نوچمه  یمدآ  هک  متـشادن  راظتنا  زگره  نوچ 
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ربـخ نطاـب  هدرپ و  تشپ  زا  هک  اـم  دروخ ؟ مسق  اورپ  یب  نینچ  نیا  دراد  هک  یـصالخا  افـص و  نآ  اـب  لوـسر  جاـح  نیا  ارچ  ادـخ ! اـی  هک 
زا دعب  متفرگ  میمصت  مدرک و  ساسحا  دوخ  رد  دح  زا  شیب  يرطاخ  یکیرات  مداد و  تسد  زا  متشاد  هک  ار  یلاح  نآ  لاح  ره  هب  میرادن !

تحارـص تأرج و  نیا  اب  ارچ  هک  مهدب  رکذـت  وا  هب  منک و  ضارتعا  لوسر  جاح  هب  یـصوصخ  تروص  هب  هلـصافالب  سلجم  ِندـش  مامت 
!؟ درک رکذ  دنگوس  مسق و 

نیلوا رد  تصرف و  نیلوا  رد  ًادـعب  متفرگ  میمـصت  نم  دادـن و  نم  هب  ار  هزاجا  نیا  لوسر  جاـح  ياـهیباتیب  دروخ و  مه  هب  طیارـش  یلو 
دنوادخ موش ، ور  هب  ور  لوسر  جاح  اب  هرابود  هکنیا  زا  لبق  اّما  مناسرب . وا  هب  ار  مرّکذت  ضارتعا و  مزال  هدـش و  باسح  یلیالد  اب  تاقالم 

. درک ضوع  یّلک  هب  ار  ممیمصت  راچان  هب  هک  درک  یلاح  نم  هب  ار  ياهلئسم  کیو  داد  ناشن  نم  هب  ار  ییاهزیچ  کی 
دوب و بیرغ  انـشآان و  نم  يارب  ناکم  نآ  ادتبا  رد  متـسه . ندز  مدق  لاح  رد  یناکم  کی  رد  مدـید  باوخ  رد  بش  نامه  نم  هکنیا  لوا 
هب هلجع  اب  نم  تسا . هداتفا  نیمز  يور  رب  يدیـس  ياقآ  کی  رتولج  رتم  دـنچ  مدـش  هجوتم  هاـگان  منزیم . مدـق  اـجک  رد  متـسنادیمن  نم 

مریگب و ار  راوگرزب  نآ  ياهلغب  ریز  متـساوخیم  هک  ياهظحل  ناـمه  رد  اـّما  منک . کـمک  ناـشیا  هب  متـساوخ  مدـیود و  دیـس  نآ  يوس 
هَّللادبع ابا  ترـضح  دیـس ، نیا  هک  مدش  هجوتم  هراب  کی  هب  نم  هک  تخادنا  نم  هب  یهاگن  کی  راوگرزب  نآ  منک ، دنلب  نیمز  زا  ار  ناشیا 

! دشابیم ترضح  نآ  ِهاگلتق  زین  ناکم  نیا  تسا و  مالسلا  هیلعنیسحلا 
چیه نودب  هلصافالب  مراد ، رارق  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  رانک  رد  هاگلتق و  رد  هک  مدش  هجوتم  مدیمهف و  هکنیا  ضحم  هب  سپس 

هک ار  ییاه  هحون  راعـشا و  نامه  ندـناوخ  هب  عورـش  متـسشن و  نیمز  يور  رب  مداتفا و  يدـیدش  رایـسب  يراز  هیرگ و  هب  يرایتخا  هدارا و 
. مدومن مدوب  هدناوخ  لوسر  جاح  اهنز و  ریجنز  يارب  هعمج  ِرصع  رد  مدوب و  هدورس  دوخ 

یجاب ندنمشد  همکچ  ّتنم  امراولای  امالغآ 
یجاب  ندنم  روتُگ  لَا  هموش  رمش  املیق  زجع 

مدـناوخیم مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبعابا  اـقآ  روـضح  رد  هاـگلتق و  رد  کـشا  هیرگ و  اـب  هارمه  ار  اـههحون  نیا  هک  يروـط  ناـمه  نم 
! مدش رادیب  باوخ  زا  هداوناخ  ياضعا  طسوت  ای  مدوخ و  منادیمن 

هاگان مدوب ، تکرح  رد  مراک  لحم  يوس  هب  باتـش  هلجع و  اب  هک  ینامز  هبنـش  زور  ِحبـص  رد  ینعی  بش  نآ  يادرف  رد  هکنیا  رتبیجع  و 
دنتدنت تفرگ و  ارم  ياهتسد  درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ و  نم  فرط  هب  ور  هب  ور  زا  دیفـس  ياهشیر  نساحم و  اب  يدرم  ریپ  کی 

... همکچ ّتنم  همکچ ، ّتنم  تفگیم :
فرح چیه  درمریپ  نآ  دنکیم !؟ يروج  نیا  نم  اب  ارچ  تسیک و  درمریپ  نیا  ایادخ  هک  مدوب  هدـنام  توهبم  ریحتم و  نابایخ  طسو  رد  نم 

. دوب هدش  ریزارس  شیاهمشچ  زا  زین  کشا  ياههرطق  درکیم و  رارکت  ار  هلمج  نامه  طقف  دزیمن و  مه  يرگید 
...( شکن ّتنم  شکن ، ّتنم  ... ) همکچ ّتنم  همکچ  ّتنم 

درمریپ نآ  هب  هچ  ره  مه  نم  دـندرکیم . هاـگن  اـم  هب  دـندوب و  هدـش  واـکجنک  دـندشیم  در  اـج  نآ  زا  هـک  ینارباـع  زا  یـضعب  مـک  مـک 
هیرگ ناـنچمه  وا  تشادـن و  ياهدـیاف  چـیه  دـنوشیم ... عمج  دـنراد  مدرم  شاـب  مارآ  یهاوخیم ؟ هچ  ناـج ؟ ردـپ  هدـش  یچ  متفگیم :

. درکیم رارکت  ار  تاملک  نآ  درکیم و 
ینز ریجنز  هـسلج  رد  ار  هحوـن  رعـش و  نـیا  زورید  امــش  رگم  تـفگ : وا  مدرک و  مارآ  یلکــش  هـب  ار  درمریپ  نآ  یقیاـقد  زا  دـعب  تبقاـع 

؟ يدناوخیمن
. درکیم رارکت  تشاد  ار  زورید  هحون  رعش و  نآ  زا  یتمسق  درمریپ  نآ  دیوگیم . هچ  وا  هک  مدوب  هدیمهف  هدش و  هجوتم  هزات  نم 

یجاب  ندنمشد  همکچ  ّتنم  امراولای  امالغآ 
: تفگیم درمریپ  نآ  دومن . فیرعت  دوب  زمر  زار و  رپ  تفگش و  رایسب  نم  يارب  هک  ار  ییایؤر  باوخ و  کی  درمریپ  نآ  سپس 
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اههحون نیمه  ندناوخ  لاح  رد  مالسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  ترـضح  رانک  رد  هاگلتق  رد  امـش  مدرک  هدهاشم  ایؤر  باوخ و  رد  بشید  نم 
هب يزیمآ  دییأت  صاخ و  هاگن  کی  مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبعابا  اقآ  يدناوخیم ، ار  اههحون  راعشا و  نیا  یتشاد  امش  هک  ینامز  یتسه و 

! دنتشاد امش 
بیجع و یلیخ  مداـتفا . مدوب  هدـید  هتـشذگ  بش  رد  مدوخ  هک  یباوـخ  داـی  هب  يروـف  نم  درکیم  فـیرعت  ار  شباوـخ  درمریپ  نآ  یتـقو 
هب هجوت  اب  نم  و  مدوب ! هدـید  باوخ  رد  بشید  مدوخ  نم  هک  دوب  هدـید  ار  یباوخ  ناـمه  قیقد  روط  هب  درمریپ  نآ  اریز  دوب . زیگناتفگش 

.« مدش فرصنم  لوسر  جاح  هب  ضارتعا  هیالگ و  زا  دش و  لصاح  ماهزیگنا  رد  يدیدرت  مه  هب  هیبش  ًالماک  ِباوخ  ود  نیا  هدهاشم 
. دوش هراشا  اهنآ  هب  دیاب  تناما  ِمسر  هب  هک  درکیم  دزشوگ  مه  ار  رکذت  ود  شاهرطاخ  نیا  اب  هطبار  رد  يدهاز  رغصا  جاح  ياقآ  بانج 
ره رد  یلو  دنـشاب  هقداـص  ياـهباوخ  زا  اـهباوخ  نیا  هَّللاءاـش  نا  هچ  رگا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  : » تفگیم يدـهاز  ياـقآ  هکنیا  لوا 

لمحو یلاحشوخ  طقف  ییاهایؤر  نینچ  رد  ام  هفیظو  دشاب و  هتشاد  دناوتیمن  ام  يارب  یعطق  تّجحو  دنس  هنوگ  چیه  اهباوخ  نیا  تروص 
دایز شخب  دیما  هدـننک و  لاحـشوخ  ياهباوخ  اهایؤر و  نیا  زا  ات  دـهدب  قیفوت  ام  هب  دـنوادخ  هک  هَّللاءاش  نا  هتبلا  تسا و  ندرک  ریخ  رب 

.« مینیبب
هب همکچ » تنم   » هلمج ینعی  ار  رعـش  نآ  ِعلطم  مراد ، نآلا  هک  ياهقیلـس  هب  هجوت  اب  نم  : » تفگیم يدـهاز  رغـصا  جاح  ياـقآ  هکنیا  مود 

نأـش رد  هک  منکیم  رکف  منادیمن و  لوقعم  ار  نآ  مه  زاـب  یلو  دـشابیم  لاـح  ناـبز  ناوـنع  هب  طـقف  هک  دـنچ  ره  ار  شکن  ّتنم  ياـنعم 
هدید هک  یباوخ  ایؤر و  ود  نآ  رطاخ  هب  طقف  نمو  همکچ ... تنم  دیامرفب : ناشیا  هب  ترضح  هک  تسین  اهیلع ) هَّللا  مالس   ) بنیز ترـضح 

.« ماهتشاد هاگن  ار  رعش  نیا  ماهدرک و  ریخرب  لمح  دوب  هدش 
رب هکلب  تسا  هدوبن  دنگوس  مسق و  ِلها  هجو  چـیه  هب  كرت  لوسر  هک  تسا  نیا  دوش  هداد  رکذـت  اجنیا  رد  تسیابیم  هک  يرگید  هتکن  و 

. تسا هدشیم  تحاران  ینابصع و  رایسب  يرورض  ریغ  ياهدنگوس  زا  سکع ،
ینابـصع تدش  هب  وا  دروخیم  مسق  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  لوسر  جاح  ِلباقم  رد  یـسک  رگا  تفگیم : يدـحاو  دـیمح  جاح  ياقآ 

تـسا هدروخ  درومیب  دنگوس  هک  ار  يدرف  نآ  دهاوخیم  دیاش  يدرکیم  رکف  هک  دشیم  كانبـضغ  تحاران و  ياهزادنا  هب  وا  دـشیم .
ار مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  مسا  شزرا  یب  ياهزیچ  کی  يارب  اهامـش  ارچ  تفگیم : یتحاران  اب  عقاوم  نیا  رد  لوسر  جاح  دنک . هّکت  هّکت 

؟ دینکیم يراج  نابز  رب 

متسیب هرطاخ 

دنراک رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و 
رب لوسر  ياهریسفت  حرـش و  نداد و  شک  سپـس  رعـش و  تیب  ود  ای  کی  رب  كرت  لوسر  هیکت  اب  هطبار  رد  زین  يدهاز  رغـصا  جاح  ياقآ 

. دوش هدروآ  هرطاخ  کی  ناونع  هب  ات  تسا  رتهب  دیسر  رظن  هب  هک  درکیم  نایب  ار  یتوافتم  بلاج و  رایسب  بلطم  تیب ، ود  یکی  نامه 
هب البرک  هعقاو  ياهارجام  اهتبیصم و  رد  ار  مدرم  ییاهفرح ، راعـشا و  کی  اب  یهاگ  لوسر  جاح  تفگیم : يدهاز  رغـصا  جاح  ياقآ 

لوسر جاح  هک  مدوب  دهاش  مّرحم  ياههام  زا  یکی  رد  راب  کی  مدوخ  نم  لاثم  روط  هب  دوب . بیرغ  بیجع و  رایـسب  هک  تخادنایم  هیرگ 
: دناوخیم مدرم  يارب  دنلب  يادص  اب  ار  يدعس  ياهرعش  زا  تیب  کی  نیا  هتسد  طسو  رد 

دنراک رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و 
يروخن  تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات 

هک یتاحیضوت  حرـش و  اب  ار  تیب  کی  نیمه  دوب ، تکرح  رد  رازاب  رخآ  ات  لوا  زا  يرادازع  هتـسد  هک  يروط  نامه  لوسر  جاح  زور  نآ 
تاحیـضوت و کی  اب  تامدقم و  کی  اب  هتبلا  تخادنا . هیرگ  هب  تّدش  هب  ًاعقاو  ار  اهنآ  دـناوخ و  مدرم  يارب  هبترم  راهچ  هس  دـیاش  دادیم 
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. تسا هدنامن  مدای  رد  یبوخ  هب  نآلا  نم  هک  یبسانم  ياهفرح 

مکی تسیب و  هرطاخ 

مالسلا  هیلع  ربکایلع  ترضح  هرابرد  ياهعطق 
هسلج ناتسود ، زا  یکی  هناخ  رد  زور  کی  تفگیم : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياهمالغ  ریپ  اهناوخ و  هحون  زا  یکی  شاتون  نیـسح  جاح 

اب ار  یکرت  رعـش  کی  زا  ياهعطق  کـی  دـنتدنت  لوسر  جاـح  زور  نآ  تشاد . روضح  اـج  نآ  رد  زین  لوسر  جاـح  هک  دوب  اـپ  رب  ياهضور 
وا هک  دوب  هدرک  بلقنم  ار  لوسر  جاـح  يردـق  هب  رعـش  نآ  درکیم . دـیجمت  فـیرعت و  رعـش  نآ  هدنیارـس  رعاـش و  زا  دـناوخیم و  هیرگ 

هعطق و نآ  دننیبب . ار  نآ  مدرم  همه  ات  دننک  بصن  اههار  راهچ  رـس  رب  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یلاع  بوخ و  يردق  هب  عرـصم  نیا  تفگیم :
: هک دوب  نیا  عرصم 

نابرق  هنس  ماتآ  ناس  ماتآ  يد  یلع  نودآ 
: دیامرفیم هک  تسا  مالسلا  هیلعربکا  یلع  ترضح  هب  باطخ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  لاح  نابز  رعش  نیا 

وت يادف  هب  مردپ  یتسه ، مردپ  تسا ، یلع  تمان 
هدوب بدا  یب  رایسب  یمدآ  رعاش  نیا  تفگ : دنلب  يادص  اب  هرخالاب  وا  دوب . هدش  تحاران  رایـسب  رعـش  نیا  زا  هناخبحاص  رگید  يوس  زا  اّما 

. تسا
یلع بانج  يادف  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  هک  درادن  انعم  تسا ، هدرک  تراسج  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  شرعـش  نیا  اب  وا 

... دنوشب مالسلا  هیلعربکا 
جاح یلو  دندومن . رعاش  نآ  ِندـیبوک  هب  عورـش  دـندرک و  دـییأت  ار  هناخبحاص  ياهلالدتـسا  اهفرح و  زین  نارـضاح  زا  یـضعب  مک  مک 
رعاش نیا  تفگیم : لوسر  جاح  تشگ . یمنرب  شفرح  زا  درکیم و  عافد  شرعـش  رعاش و  نآ  زا  يدیدرت  چیه  نودب  تیّدج و  اب  لوسر 
عون کی  نیا  هکلب  دوشب ، مالسلا  هیلعربکا  یلع  بانج  يادف  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هَّللاب ، ذوعن  هک  دیوگب  دهاوخیمن  هک 

هب مردام  ردـپ و  تفگیمن : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  زین  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  رگم  تسا . یناوخ  هیثرم 
... . وت يادف 

. دنکشن ار  اهزرم  طخ  اهمیرح و  دشاب و  بدؤم  دیاب  هعیش  دنتفگیم : دندرکیمن و  لوبق  ار  اهلالدتسا  نیا  هجو  چیه  هب  اهیضعب  اّما 
موصعم کی  دوش ، هتفگ  هک  اجنیا  اب  تسا  توافتم  رایـسب  دوشب  رگید  یموصعم  کی  يادف  یموصعم  هک  دوش  هتفگ  رگا  دنتفگیم : اهنآ 

. دوشب یموصعم  ریغ  کی  يادف 
ار دنب  نآ  دندوب و  هدش  ینابـصع  نارـضاح  زا  یـضعب  هناخبحاص و  یفرط  زا  دوب . هدش  لیدبت  وگ  تفگ و  ثحب و  هسلج  هب  هضور  هسلج 

یبوخ هیثرم  رعاش  نیا  تفگیم : دنتدنت  دروآیم و  دـهاش  لیلد و  تیعطاق  اب  زین  لوسر  جاح  یفرط  زا  دنتـسنادیم و  هنابدا  یب  باوثان و 
. داد هزیاج  وا  هب  دیاب  تسا و  هدورس 

هدرک و ندـناوخ  اعد  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  اب  نیا  ربانب  دـتفایب  هار  هب  ییاوعد  تسا  کـیدزن  یتسار  یتسار  مدرک  ساـسحا  مک  مک  نم 
. دندش قرفتم  هسلج  لها  یلکشم  هنوگ  چیه  نودب  هَّللدمحلا  مدومن و  متخ  ار  هسلج 

شوگ اـهوگ  تفگ و  اـهثحب و  نآ  هب  ّتقد  اـب  شوماـخ  تکاـس و  دوـب و  رـضاح  سلجم  رد  زین  یلیبدرا  هَّللا  یلو  جاـح  موـحرم  زور  نآ 
یلیبدرا هَّللا  یلو  جاح  موحرم  مدش . ور  هب  ور  یلیبدرا  هَّللا  یلو  جاح  موحرم  اب  نم  ات  تشذگ  نایرج  هّصق و  نیا  زا  زور  ود  یکی  دادیم .

لاکشا ههبش و  نم  يارب  ًاعقاو  هسلج  نآ  رد  زور  نآ  : » تفگ درک و  يروآدای  ار  هضور  هسلج  ياهوگ  تفگ و  هیـضق و  يروف  دید  ارم  ات 
؟ تسیک اب  قح  هک  دوب  هدش  تسرد 
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کی مییوگب  ام  هک  دـشاب  تسرد  تسناوتیمن  هتکن  نیا  دیـسریم و  رظن  هب  حیحـص  یقطنم و  رایـسب  نافلاخم  ياـهفرح  فرط  کـی  زا 
یلیخ لوسر  جاح  هب  نم  زین  رگید  یفرط  زا  یلو  دـشاب . یناوخ  هیثرم  يارب  طـقف  هک  دـنچره  دوشب ، یموصعم  ریغ  کـی  يادـف  یموصعم 
سپ دیوگب ، ینخس  سفن  ياوه  يور  زا  باتک و  باسح و  نودب  دیابن  هک  متسنادیم  ياهتخوسلد  قشاع و  ار  وا  متشاد و  داقتعا  نامیا و 

. تشگ یمنرب  شفرح  زا  دوب و  هدرک  هلیپ  هزادنا  نآ  هب  لوسر  جاح  هک  دوب  بیجع  یلیخ 
زا کی  مادـک  اـب  قح  ناـج ! اـقآ  مدرک : ضرع  مدـش و  لّـسوتم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع  اـبا  اـقآ  هب  زور  ناـمه  نم  رطاـخ  نیمه  هب 

نیا دیراذگن  دینک و  لح  نم  يارب  ار  اّمعم  هلئـسم و  نیا  ناتدوخ  امـش  ناج ! اقآ  لوسر ؟ جاح  ای  دـیوگیم  تسرد  هناخبحاص  تساهنآ ؟
بّـصعت يور  زا  دـنکیم و  عاـفد  رعـش  نآ  ياوـتحم  زا  يدوـخیب  لوـسر  جاـح  هک  دـنامب  یقاـب  نم  هشیدـنا  نـهذ و  رد  لاکـشا  هـهبش و 

. دربب الاب  ار  مالسلا  هیلعربکا  یلع  ترضح  نأش  ماقم و  دهاوخیم 
هب هک  مدرک  هدـهاشم  تفگـش  ییایؤر  رد  بش  نامه  نم  دـندرک و  لح  نم  يارب  ار  اّـمعم  نآ  بش  ناـمه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  اـقآ 

مالسلا هیلعنیسحلا  هَّللادبع  ابا  ترـضح  رگید  یتاظحل  ات  تفگیم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادص  هاگ  نآ  ماهتـسشن . یقاتا  کی  رد  ییاهنت 
قاتا ياضف  همه  دیبات و  قاتا  لخاد  هب  يرون  کی  هک  مدرک  هدهاشم  هراب  کی  هب  نم  تشذـگ و  یتاظحل  دـنروآیم . فیرـشت  اج  نآ  هب 

مدید و نم  دندش و  قاتا  دراو  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ناشیا  لابند  هب  مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  اقآ  سپـس  تفرگ . ارف  ار 
: دندومرف مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترضح  هب  باطخ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترضح  هک  مدینش 

...« يوشب ربکا  یلع  يادف  وت  مه  موشب و  ربکا  یلع  يادف  نم  مه  هک  ایب  ایب ، ردارب  ایب  »
هیلعنیـسح ماـما  ترـضح  هک  متـشاد  ار  ساـسحا  نیا  هظحل  نآ  رد  هک  مدـیرپ . باوخ  زا  هک  مدـش  بلقنم  يردـق  هب  نم  عقوم  نیمه  رد 

.« تسین دونشخان  یضاران و  لوسر  جاح  ياهفرح  زا  مالسلا 
هتـشاد روضح  هسلج  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  يدارفا  زا  یکی  زین  متـسیب ) مهدزون و  تارطاخ  هدـنیوگ   ) يدـهاز رغـصا  جاـح  ياـقآ  باـنج 

زور نآ  مه  نم  تفگیم : يدهاز  رغصا  جاح  ياقآ  درکیم . نایب  ار  یهّجوت  لباق  مهم و  حیـضوت  کی  هیـضق  نیا  دروم  رد  ناشیا  تسا .
اهزور نآ  رد  نم  هک  دـنامن  هتفگان  اـّما  درک . فیرعت  زین  نم  يارب  ار  شباوخ  یلیبدرا  هَّللا  یلو  جاـح  ياـقآ  موحرم  مدوب و  هسلج  نآ  رد 

هکنآ اب  دوب . نک  شوگ  فرح  لوقعم و  رایـسب  یمدآ  لوسر  جاح  مدرک . تبحـص  لماک  روط  هب  لوسر  جاح  اـب  سلجم  نآ  زا  نوریب  رد 
هنوگ چیه  اّما  ( 14) تسا هدماین  هیرگ  تّدش  رد  شریظن  نامز  نیا  ات  زونه  وا  زا  سپ  هک  دوب  یناقـشاع  اهینیـسح و  زا  یکی  لوسر  جاح 

تـشاد هاگن  ار  اهمیرح  دیاب  هک  درک  لوبق  دش و  عناق  دوز  یلیخ  مدرکیم  تبحـص  وا  اب  یتقو  مه  زور  نآ  تشادن و  ییاعّدا  ینیبدوخ و 
لوقعمان هابتـشا و  ياهفرح  نم  هک  ییاج  ره  رد  دیاب  اهامـش  ممهفیمن ، يزیچ  مرادن و  داوس  هک  نم  تفگ : ینتورف  عضاوت و  کی  اب  و 

مناـبز بلق و  رب  ییاـهفرح  کـی  راـیتخا  یب  هک  موشیم  غاد  يردـق  هب  تاـسلج  نیا  رد  یهاـگ  نم  نوچ  دـیهدب . رکذـت  نم  هب  منزیم 
. دوشیم يراج 

هک زورما  دیـسرپیم : دمآیم و  نم  يوس  هب  هلـصافالب  یهاگ  دـشیم  مامت  سلجم  هک  ینامز  اهدـعب  لوسر  جاح  هک  دوب  نیا  رتبلاج  و 
(15 (؟ متشادن هابتشا 

مود تسیب و  هرطاخ 

یلیس  لوپ و  زگ و  يارجام 
هدیاف و زا  یلاخ  دیاش  شندناوخ  هک  درکیم  فیرعت  كرت  لوسر  نابز  زا  زین  ار  ینیریش  هرطاخ  هیضق و  کی  شاتون  نیـسح  جاح  ياقآ 

: تفگیم درکیم و  فیرعت  نم  يارب  شدوخ  لوسر  جاح  تفگیم : دیدنخیم ، هک  یلاح  رد  شاتون  نیسح  جاح  دشابن . هّزم 
مرح رانک  رد  شاهناخ  هکنیا  اب  وا  تسا . نّنست  لها  ياهردارب  زا  یکی  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  دقرم  راد  دیلک  مداخ و  نیا  اقآ ! نیـسح 
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تـشذگیم هچ  ره  درکیم . زاب  ار  اهرد  دـنک  زاب  ار  مرح  دوب  رارق  هک  یتعاس  نآ  زا  دـعب  یلیخ  زور  ره  مه  زاـب  دراد  رارق  هیقر  ترـضح 
ترایز هب  اهحبـص  هشیمه  متـشاد  تسود  نوچ  مه  نم  دشاب . لایخ  یب  تسا  هدرک  تداع  وا  درادـن ، ياهدـیاف  چـیه  هن  هک  مدـیدیم  نم 

مرح ترواجم  رد  هک  اقآ  نآ  هناخ  هب  مدش و  دنلب  زور  کی  تبقاع  مدوب . تحاران  رایسب  تیعضو  نیا  زا  مورب  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح 
. متفر دوب 

. زگ هتسب  کی  نیا  ناج ! يْدنَفَا  متفگ  وا و  يولج  متشاذگ  ار  يزگ  هتسب  کی  ادتبا 

. لوپ مه  نیا  ناج ! يدنفَا  متفگ  مداد و  وا  هب  مدروآ و  رد  سانکسا  يرادقم  سپس 
. یلیس کی  مه  نیا  ناج ! يدنفا  متفگ  ششوگ و  يوت  مدناباوخ  زین  یلیس  کی  سپس  و 

. دنکیم زاب  رید  ار  مرح  دیآیم و  رید  زور  ره  ارچ  هک  مدرک  یلاح  وا  هب  دعب  و 
ار مرح  ياهرد  عقوم  هب  هشیمه  دعب  هب  زور  نآ  زا  درم  نآ  دـندوب و  هدرک  ار  ناشدوخ  ِراک  یلیـس  لوپ و  زگ و  نآ  تفگیم : لوسر  جاح 

(16 !) درکیم زاب 

موس تسیب و  هرطاخ 

شیک  شیک 
: تسا هدرکیم  همزمز  شناتسود  يارب  ار  رعش  نیا  یهاگ  كرت  لوسر  هک  دنچ  ره 

مّرحم هام  رد  مَرْحَم  دوش  هناوید 
مه  رگد  ِهام  هد  مه  رفص  ِهام  رد 

نیریـش و ياههلمج  تارابع و  زا  یلاخ  یهاگ  وا  ياهفرح  اهدروخرب و  اما  تسا  هدوبن  یخوش  هدنخ و  لها  كرت  لوسر  هک  دنچ  ره  و 
هسلج يدحاو  دمحا  جاح  موحرم  لزنم  رد  بش  کی  : » تفگیم يرقنـس  دّمحم  جاح  ياقآ  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  هدوبن  فیطل  هّزم و  اب 

میدیـسر يدـحاو  ياقآ  هناخ  هب  ام  هک  ینامز  اّما  میداتفا . هار  هب  هسلج  نآ  يوس  هب  بش  نآ  زین  لوسر  جاح  نم و  دوب و  رارقرب  ياهضور 
ياضعا یتقو  دنتـسه . هضور  هسلج  زا  ندمآ  نوریب  لاح  رد  دارفا  تسا و  هدیـسر  نایاپ  هب  هضور  هسلج  میاهدمآ و  رید  یلیخ  هک  میدـید 

! دنتشگزاب هناخ  لخاد  هب  لوسر  جاح  هارمه  هب  هرابود  دندش و  لاحشوخ  تسا  هدمآ  لوسر  جاح  هک  دندید  هسلج 
هناخ لـخاد  هب  هراـبود  تیعمج  اـت  تسا  هدـش  ثعاـب  هکنیا  زا  صوصخ  هب  تسا و  هدـمآ  رید  هکنیا  زا  لوسر  جاـح  هک  دیـسریم  رظن  هب 

زا میقتـسم  ریغ  روط  هب  هکنیا  يارب  لوسر  جاح  لیلد  نیمه  هب  دشاب . هدنمرـش  دشاب  هدـش  تسرد  هناخبحاص  يارب  یتمحازم  دـندرگزاب و 
؟ تسین شیک  شیک  تمسا  هک  امش  یجاح  دیسرپ : نم  زا  راد  انعم  يدنخبل  اب  عمج  يولج  رد  دشاب  هدرک  یهاوخ  ترذعم  هناخبحاص 

. هن مداد : باوج  بجعت  اب  مه  نم 
. تسین شیک  شیک  مه  نم  ِمسا  بخ  تفگ : لوسر  جاح 

هب ات  ایآ  دیـسرپ : مّسبت  اـب  هراـبود  شدوخ  وا  تسیچ  اـهفرح  نیا  زا  شروظنم  لوسر  جاـح  هک  مدوب  هتفر  ورف  رکف  رد  نم  هک  یلاـح  رد 
؟ دیاهدرک يرادهگن  سورخ  غرم و  ناتاهناخ  رد  لاح 

. دایز هلب ، متفگ : نم 
؟ دنیایب اهقاتا  لخاد  هب  اهسورخ  غرم و  نیا  هک  تسا  هدمآ  شیپ  الاح  ات  تفگ : لوسر  جاح 

. تسا هدش  هلب  مداد : باوج  یگداس  اب  مه  نم 
اهنآ هب  دنتدنت  دنک  نوریب  اهقاتا  زا  ار  اهسورخ  غرم و  نیا  دهاوخیم  هک  ینامز  تردام  هک  ياهدـید  لاح  هب  ات  ایآ  تفگ : لوسر  جاح 

... شیک شیک  دیوگیم :
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. ماهدید هلب  متفگ : مدوب  هدشن  لوسر  جاح  دوصقم  روظنم و  هجوتم  یتسرد  هب  زونه  هک  نم 
دیورب شیک ، شیک  دـیوگیم : دـنیآیم  اهقاتا  لـخاد  هب  هک  ییاـهسورخ  غرم و  نیا  هب  یـسک  یتقو  یجاـح ! نیبب  تفگ : لوسر  جاـح 

؟ تسا شیک  شیک  تمسا  امش  دسرپیم : يرگید  زا  اهسورخ  غرم و  نیا  زا  یکی  اهعقوم  نیا  رد  نوریب .
هن  دهدیم : باوج  يرگید  و 

. درادن يراک  ام  اب  هناخبحاص  هک  تسا  مولعم  تسین و  شیک  شیک  مه  نم  مسا  نوچ  دش ، بوخ  سپ  دیوگیم : یلوا  زاب  هک 
امـش هن  هک  الاح  یجاح  سپ  تفگ : مّسبت  دـنخبل و  اب  هرابود  وا  مدوب  هدـش  لوسر  جاـح  دوصقم  روظنم و  هجوتم  هزاـت  نم  هک  یلاـح  رد 

(17 .«) مینیشنب هدوسآ  تحار و  تسا  رتهب  میتسین و  یسک  محازم  مه  ام  هک  تسا  مولعم  سپ  نم . هن  تسا و  شیک  شیک  تمان 

مراهچ تسیب و  هرطاخ 

رکف ندناوخ 
ياقآ بانج  نابز  زا  ار  ییابیز  هرطاخ  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللا  دـبع  اـبا  يراـختفا  ياـهناوخ  هحون  زا  یکی  یمرذآ  نیـسح  جاـح  ياـقآ 

: تفگیم یفیاط  ياقآ  هک  درکیم  لقن  وا  درکیم . وگزاب  یفیاط  لیعامسا 
رـضاح سلجم  رد  يدایز  تیعمج  دوب و  غولـش  رایـسب  هسلج  نآ  زور  نآ  مدوب . هتفر  اهیناجیابرذآ  ياـههسلج  زا  یکی  هب  زور  کـی  نم 

اهیناوخ و هحون  زا  مدوب و  یّـصاخ  تلاح  کـی  رد  زور  نآ  نم  دوب . هتـسشن  سلجم  يوس  نآ  رد  ياهشوگ  رد  زین  لوسر  جاـح  دـندوب .
منک و هیرگ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يارب  تساوخیم  ملد  دوب و  هتفرگ  تدش  هب  ملد  اّما  تفرگیمن ، ماهیرگ  ناحاّدم  ياهیناوخ  هیثرم 

دنلب وا  مدوب و  هتـسشن  لوسر  جاح  ياهیکیدزن  رد  راـنک و  رد  شاـک  يا  هک  مدرک  وزرآ  تین و  منهذ  رد  عقوم  ناـمه  رد  مزیرب . کـشا 
. تخادنایم هیرگ  هب  ارم  دناوخیم و  یتیب  دنچ  دشیم 

هب عورـش  دـمآ و  نم  ياهیکیدزن  هب  دـش و  دـنلب  لوسر  جاح  مدـید  هک  تشذـگن  يدایز  ياههظحل  مدرک  ار  تین  نیا  نم  هک  یناـمز  زا 
: تفگ تخادنا و  نم  يوس  هب  یهاگن  کی  دناوخیم  هک  ییاه  هیثرم  اهرعش و  نیب  رد  لوسر  جاح  سپس  درک . ندناوخ 

هیرگ وت  مناوخب و  نم  یتساوخیمن  تدوخ  وت  رگم  نک ، شوگ  بوخ  سپ  ینک ، هیرگ  مناوخب و  وت  يارب  نم  یتساوخیم  هک  یسک  يا 
!؟ ینک

مجنپ تسیب و  هرطاخ 

زورما ماهناناج  هّرُط  هدز  ادوس 
: تفگیم روپیلع  نیسح  جاح 

ياههتـسد اـت  میدوـب  رظتنم  میدوـب . هداتـسیا  ياهشوـگ  رد  اهــشافک  رازاـب  طـسو  رد  لوـسر  جاـح  اـب  نـم  اروشاـع  ياـهزور  زا  یکی  رد 
اروشاع اعوسات و  ياهزور  همه  دننام  دوب و  غولش  رایسب  رازاب  فارطا  رازاب و  زور  نآ  میوش . قحلم  اهنآ  هب  مه  ام  ات  دنیایب  اهیناجیابرذآ 

هک مدید  ار  امیس  شوخ  يدرم  نم  تاظحل  نامه  رد  دندوب . هدمآ  رازاب  هب  اهيرادازع  ياشامت  ای  يرادازع و  يارب  يدایز  رایسب  تیعمج 
هاگن یتقو  دوب . هتسب  مکحم  ار  شیولگ  هایـس  ياهچراپ  اب  دنراد  درد  ولگ  هک  یناسک  دننامه  درم  نآ  دوب . روبع  لاح  رد  تیعمج  نایم  زا 
تانق مظان  ياقآ  ربکا  جاح  وا  اجنیا . دیایب  نزب  ادـص  ار  اقآ  نآ  ورب  اقآ ! نیـسح  تفگ : نم  هب  يروف  داتفا  درم  نآ  هب  لوسر  جاح  مشچ  و 

. تسا يدابآ 
. دراد راک  امش  اب  لوسر  جاح  اقآ ، جاح  دیشخبب  متفگ : مالس  ضرع  زا  دعبو  مدناسر  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  رانک  هب  ار  مدوخ  هلجع  اب  نم 
اب ار  شیولگ  درد ، ولگ  ّتلع  هب  وا  تسا و  هدوب  تسرد  مسدـح  هک  تشگ  مولعم  مظاـن  ياـقآ  ربکا  جاـح  ياهتبحـص  لکـش  زرط و  زا 
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هب وا  هرجنح  دوب . هدـش  مّروتم  تّدـش  هب  دایز  ياهیناوخ  هحون  اهيرادازع و  رثا  رب  مظان  ياـقآ  ربکا  جاـح  يولگ  تسا . هتـسب  ياهچراـپ 
. دمآ یمرد  یتخس  هب  شیادص  هک  دوب  هدید  بیسآ  ياهزادنا 

ربکا جاح  زا  لوسر  جاح  یـسرپلاوحا  زا  دعب  دندرک . کیلع  مالـس و  هب  عورـش  ود  نآ  دـمآ و  لوسر  جاح  رانک  هب  مظان  ياقآ  ربکا  جاح 
؟ دیربب فیرشت  دیهاوخیم  اجک  نآلا  امش  مظان ! ياقآ  جاح  دیسرپ : مظان  ياقآ 

دـنکیم و درد  میولگ  ینیبیم  هک  يروط  نیمه  داد : باوج  شـضیرم  فیعـض و  رایـسب  هتفرگ و  يادـص  نامه  اب  مظان  ياقآ  ربکا  جاح 
. مشاب هتشاد  یگدامآ  يرادازع  ندناوخ و  يارب  مناوتب  مه  ادرف  هَّللاءاش  نا  ات  منک  تحارتسا  مورب  هناخ  هب  مهاوخیم  دیآیمن ، رد  میادص 
هب دـهاوخ  یم  شدرد  ولگ  رطاـخ  هب  يدوز  نیا  هب  اروشاـع  زور  رد  مظاـن  ياـقآ  ربـکا  جاـح  هکنیا  زا  لوـسر  جاـح  هک  دیـسریم  رظن  هب 

. تسا هدرک  بجعت  دورب  شاهناخ 
، دعب مناوخب و  امـش  يارب  رعـش  طخ  ود  طقف  نم  لوا  راذگب  یجاح ! تفگ : تخادنا و  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  هب  یهاگن  کی  لوسر  جاح 

. ورب يورب  تاهناخ  هب  یتساوخ  رگا  امش  عقوم  نآ 
رارق وا  تروص  لباقم  رد  شتروص  هک  یلاح  رد  تخادنا و  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  ياههناش  يور  رب  ار  شتسد  ود  ره  لوسر  جاح  سپس 

: دومن رعش  تیب  کی  نیا  ندناوخ  هب  عورش  تشاد 
زورما ماهناناج  هّرُط  هدز  ادوس 

زورما ماهناوید  هک  دیرایب  ریجنز 
يارب تلاح  نآ  اب  ار  تیب  کی  نیا  لوسر  جاح  هک  ینامز  مدـید  مدوب و  دـهاش  مدوخ  ياـهشوگ  اـهمشچ و  اـب  هظحل  نآ  رد  مدوخ  نم 

نآ زا  رگید  دـش و  زاب  لماک  روط  هب  وا  يادـص  هراب  کی  هب  درک و  ياهفرـس  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  هبترم  کی  دـناوخ  مظان  ياـقآ  جاـح 
! دنامن یقاب  يرثا  ادص  یگتفرگ  تدش 

زورما ماهناناج  هّرُط  هدز  ادوس 
زورما ماهناوید  هک  دیرایب  ریجنز 

مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  ناقـشاع  ناگتخوسلد و  زا  یکی  كرت  لوسر  نوچمه  زین  مظان  ياـقآ  ربکا  جاـح  موحرم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
مالـسلا هیلعنیـسحلا  هَّللادبع  ابا  شیالوم  ادتقم و  هب  تبـسن  یناوجون  یکدوک و  نارود  نامه  زا  هک  یتدارا  قشع و  رد  زین  وا  تسا . هدوب 

. تسا هدوب  شرهش  هرهش  تسا  هتشاد 
لّوا ار  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  موحرم  اهیلیخ  نامز  نآ  رد  : » تفگیم ینارهت  ریبک  نیـسح  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  موحرم 

.« دنتسنادیم نارهت  همه  رد  ینیسح  هدنناوخ 
زورما ماهناناج  هّرُط  هدز  ادوس 

زورما ماهناوید  هک  دیرایب  ریجنز 
قافتا مظان  ياقآ  ربکا  جاح  كرت و  لوسر  نایم  هک  تسا  ییارجام  کی  هدـننک  يروآدای  یعادـت و  رعـش ، تیب  کـی  نیا  هک  تسا  لـقن 

. دشابیم هدوب  هداتفا 
اب ود  ره  دناهتخانـشیمن و  ار  رگیدـکی  زونه  مظان  ياقآ  ربکا  جاـح  كُرت و  لوسر  هک  یناـمز  اروشاـع  ياـهزور  زا  یکی  رد  دـنیوگیم :

. دنوشیم ور  هب  ور  رگیدکی  اب  هاگان  دناهدوب  يرادازع  لوغشم  نارهت  رازاب  رد  شیوخ  هتسد  تئیه و 
ربکا جاح  تسا و  هدوب  نابز  يرذآ  كرت  لوسر  هکنآ  اب  دناهتـشادن و  رگیدکی  زا  یتخانـش  چیه  ود  نآ  هظحل  نآ  ات  هکنآ  اب  دـنیوگیم :

اب ود  نآ  دـناهدرک . ادـیپ  ینابز  مه  انـشآ و  کی  هک  دـنوشیم  هجوتم  دروخرب  هاگن و  نیلوا  اب  طقف  ود  نآ  اّما  نابز ، یـسراف  مظان  ياـقآ 
. ناج رد  يروش  قشع و  دنراد و  لد  هب  یشتآ  ود  ره  دنتسه و  خنس  کی  زا  ود  ره  هک  دنباییم  رد  دروخرب  هاگن و  نیلوا 
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ار شیوخ  ياههتـسد  اهتئیه و  مظان ، ياقآ  ربکا  جاح  كُرت و  لوسر  تسا ، هدوب  اروشاع  ياـهزور  زا  یکی  هک  زور  نآ  رد  دـنیوگیم :
. دنزادنایم هار  هب  يرفن  ود  ياهتسد  تئیه و  رگیدکی  اب  دننکیم و  اهر 

. دناهتخوسیم دناهدیلانیم و  مه  اب  دناهدناوخیم و  رگیدکی  يارب  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  كرت و  لوسر  زور  نآ  رد  دنیوگیم :
راوید و رد و  هب  ار  دوخ  هدُرم  ناوج  ياهردام  دـننامه  نـالان و  ناـیرگ و  مظاـن  ياـقآ  ربکا  جاـح  كرت و  لوسر  زور  نآ  رد  دـنیوگیم :
رب ینیـسح  ياروشاع  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تبیـصم  تّدش  زا  هک  ار  ییاهرعـش  زا  یکی  دناهدیبوکیم و  رازاب  ياههرکرک 

: تسا هدوب  رعش  تیب  کی  نیمه  دناهدناوخیم  ناغف  هلان و  اب  ار  نآ  دنتدنت  دناهدروآیم و  نابز 
زورما ماهناناج  هّرُط  هدز  ادوس 

(18  ) زورما ماهناوید  هک  دیرایب  ریجنز 

مشش تسیب و  هرطاخ 

ماش  زا  ياهرطاخ 
کی هجرد  ناگدنناوخ  نارکاذ و  زا  یکی  هک  نایجان  نسح  جاح  ياقآ  موحرم  مداتـسا  هک  درکیم  لقن  روپیلع  نیـسح  جاح  ياقآ  بانج 

: تفگیم ودرکیم  فیرعت  نم  يارب  دوب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يافص  اب  و 
رد نتفرگ  وضو  لوغشم  مدش و  فّرشم  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  مرح  هب  يزور  مدوب ، هتفر  ماش  هیروس و  هب  هک  ییاهرفـس  زا  یکی  رد 
هس هک  ار  یلامتسد  وا  دش . مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  رهطم  نحص  دراو  زین  لوسر  جاح  مدش  هجوتم  ماگنه  نیمه  رد  مدوب . مرح  ِنحص 

دندوب دنمقالع  لوسر  جاح  هب  هک  زین  يروس  ياهناوج  اهبرع و  زا  رفن  دنچ  تشاد و  شلغب  ریز  رد  دوب  نآ  يال  رد  یناهفصا  زگ  هتسب 
. تشاد رارق  یّصاخ  ياوه  لاح و  کی  رد  زور  نآ  وا  دندوب . تکرح  رد  وا  لابند  هب 

وـضو مه  نم  نک  ربص  نایجان ! ياقآ  تفگ : نم  هب  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دـعب  دـمآ و  نم  رانک  هب  داتفا  نم  هب  شمـشچ  ات  لوسر  جاح 
. نک شوگ  ایب  مه  امش  مناوخب ، همانترایز  مدوخ  مهاوخیم  نم  زورما  میوش . فّرشم  مرح  هب  مه  اب  ات  مریگب 
! درادن داوس  دایز  هک  وا  دناوخب ، همانترایز  ام  يارب  زورما  دهاوخیم  هنوگچ  لوسر  جاح  متفگ : مدوخ  اب  نم 

جاح لابند  هب  يروس  ياهبرع  نآ  نم و  سپـس  تفرگ و  ار  شیوضو  زین  وا  ات  مدرک  ربص  نم  دـش و  نتفرگ  وضو  لوغـشم  لوسر  جاح 
وا داد . يرادـشفک  لوئـسم  هب  ار  زگ  ياههتـسب  زا  یکی  دـش و  يرادـشفک  دراو  لوسر  جاح  میداـتفا . هار  هب  مرح  لـخاد  فرط  هب  لوسر 

. مناوخب همانترایز  مناوتب  رتتحار  نم  ات  راد  هگن  امش  مه  ار  اهنیا  تفگ : داد و  نم  تسد  هب  زین  ار  رگید  ياههتسب 
 - لوخد ِنذا  اـهنآ  يور  رب  هک  ییاـه  هبیتک  هب  هک  یلاـح  رد  مدرک و  لوسر  جاـح  هب  ور  نم  میوشب ، مرح  لـخاد  میتساوخیم  هک  یناـمز 
ام يارب  یهاوـخیم  زورما  امـش  هک  ـالاح  لوـسر ! جاـح  متفگ : مدرکیم  هراـشا  دوـب  هدـش  هتـشون  مرح -  هب  ندـش  دراو  هزاـجا  ياـهاعد 

. ناوخب ام  يارب  زین  ار  لوخد  ِنذا  ياهاعد  نیا  ادتبا  رد  سپ  یناوخب  همانترایز 
نذا نم  اـّما  مناوخیم  مه  لوخد  نذا  نم  دـشاب  تفگ : یلاـح  زوس و  کـی  اـب  دـش و  کـشا  زا  رپ  هراـب  کـی  هب  لوسر  جاـح  ياـهمشچ 

! مناوخیم متسه  دلب  مدوخ  هک  ار  ییاهلوخد 
: تفگ دنلب  يادص  اب  ادتبا  لوسر  جاح  سپس 

میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
: دومن یکرت  ياهرعش  نیا  ندناوخ  هب  عورش  دیدش  ياهیرگ  ناغفاب و  هاگ  نآ 

ادزیم یکیا  خیدنای  هد  هفوک  هنیشتآ  ملظ 
، دادیب ملظ و  شتآ  رد  ردارب ! يا  دیوگیم : هک  تسا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هدیرب  رس  هب  باطخ  مالسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  لاح  نابز  )
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( میتشگ هتخوس  ام  يات  ود  ره  هفوک ، رهش  رد 
ادزیم یکیا  خیدنالود  يرهش  نامه  هدنوگ  ریب 

( میدز رود  میدیدرگ و  ار  رهش  نآ  زور ، کی  رد  ام  يات  ود  ره  )
ادزیم یکیا  خیدلگ  هد  هقان  نم  هد  هزین  نس 

( هقان يور  رب  نم  يدمآ و  هزین  يور  رب  وت  اّما  میاهدمآ ، ام  يات  ود  ره  )
: داد همادا  دیدش  ياهلان  کشا و  اب  دوب  هدرک  یمخز  زین  ار  شرس  دوب و  هدش  دوخیب  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  لوسر  جاح  هظحل  نیا  رد 

ادزیم یکیا  خیدنالارای  نوسلوا  نیجاب  ناد  شاب 
( تسا هدش  ینوخ  یمخز و  نامیاهرس  زین  ام  يات  ود  ره  دریمب ، تیارب  ترهاوخ  ردارب ! يا  )

اهیبات و یب  نآ  همه  ِنابرق  اههیرگ و  نآ  ِنابرق  وا ، ياهنتـساوخ  لوخد  ِنذا  نآ  ِنابرق  كرت ، لوسر  ياهندـناوخ  هماـنترایز  نآ  ِناـبرق 
رگا زیزع ! هدـنناوخ  يا  امـش  اّما  دوب . هتفرگ  تأشن  وا  ینورد  ياههبذـج  نامیا و  قشع و  زا  اهنآ  همه  هک  كرت  لوسر  ياهزادـگ  زوس و 

هک تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  دوشیم ، یمخز  زادگ  زوس و  تّدش  زا  شرـس  مهد  هرطاخ  رد  زین  هرطاخ و  نیا  رد  كرت  لوسر  هک  دینیبیم 
ناتسود و هچنآ  رب  انب  سکع ، رب  هکلب  دنادب  لصا  کی  ار  اهیبات  یب  لامعا و  نیا  دشاب و  هتشاد  شرافـس  دیکأت و  لامعا  هنوگ  نیا  رب  وا 

مالـسلا هیلعنیـسح  ماـما  ّتبحم  ياـهیّلجت  اـهزمر و  زار و  هب  نتـشاد  هجّوت  رب  زین  هیرگ و  رب  هشیمه  وا  دـنیوگیم : كرت  لوسر  ياـقفر 
(19 .) تسا هتشادیم  تموادم  نتخیر  کشا  رب  هشیمه  زین  شدوخ  هتشاد و  دیکأت  رارصا و 

دمآیمن و ششوخ  اهزیچ  روط  نیا  ینز و  همق  زا  وا  تفگیم : كرت  لوسر  هلاس  نیدنچ  ياقفر  ناتسود و  زا  یکی  يرقنـس  دمحم  جاح 
. دنهدب هولج  مدرم  يارب  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِقشع  ناحاّدم ، نارعاش و  هک  تسا  نآ  مهم  تفگیم :

تشادیم و تسود  دایز  ار  نآ  لوسر  جاح  هک  ییاهرعش  زا  یکی  تفگیم : شیاهتبحص  همادا  رد  حیـضوت و  رد  يرقنـس  دمحم  جاح 
: دوب رعش  نیا  درکیم ، هیرگ  دناوخیم و  ار  نآ  رایسب 

رودن ابهص  مرملب  مقشع  ماج  تسم  هلیا 
رودن انیم  رغاس  ای  رودادراه  رثوک  بآ 

تسیچ و ابهـص  منادیمن  رگید  هک  ماهدـش  قشع  ماج  تسم  ردـق  نآ  هاگلتق : رد  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع  اـبا  ترـضح  لاـح  ناـبز  )
( تسیچ انیم  رغاس  ای  تساجک و  رثوک  بآ  هک  منادیمن 

رودادراه منیکس  مملب  بوخچ  ناد  دای  میبنیز 
رودن اهیفام  ایند و  هدقشع  هاگ  هولج 

رد هک  ار  هچنآ  هن  ار و  ایند  هن  نم  قشع  ِهاگهولج  نیا  رد  تسا . هدنام  اجک  رد  ماهنیکـس  منادیمن  رگید  تسا و  هتفر  مدای  زا  مبنیز  رگید  )
( تسیچ منادیم  مسانشیم و  تسا  نآ 
مرملب چیه  مشیمتا  شومارف  نم  یمیزوا  زوا 
رودن اضعا  وب  هراپ  دص  نانارغود  هزیر  هزیر 

( تسیچ رکیپ  هراپ  دص  نیا  اههدش و  هدیرب  هزیر  هزیر  نیا  هک  منادیمن  چیه  ماهدرک و  شومارف  زین  ار  مدوخ  نم  )
مارام راتخآ  یخاد  تحار  رالوا  میمسج  راخچ  ناج 

رودن اراخ  سخ و  كاشاخ و  ادنتلآ  نومیشعن 
مهاوخن ماهنهرب  نایرع و  ندب  شعن و  لابند  هب  رگید  دش و  دـهاوخ  تحار  رگید  مندـب  دور و  نوریب  ممـسج  زا  مناج  هک  تسا  کیدزن  )

( تسیچ مندب  ریز  كاشاخ  سخ و  اهراخ و  نیا  هک  تشگ 
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فاحل يرون  نوگ  يدرتسب  ری  هحورجم  قشاع 
رودن یبوط  هیاس  ای  نیربدلخ  سدنس 

نیرب دلخ  سدنُس  حورجم  ِقشاع  نیا  يارب  و  شفاحل ، دیشروخ  ِرون  دشابیم و  شرتسب  نیمز  تسا ، هدش  حورجم  هک  یقشاع  کی  يارب  )
( تسیچ دراد و  ییانعم  هچ  یبوط  هیاس  ای  و 

نوچن کمتیا  لاق  لیق و  زیس  نسک  شاب  نم  نریو  شاب 
رودن اغوغوب  هدکم  رودُلا  یمولظم  رفن  ریب 

ياهادص رس و  لاق و  لیق و  نیا  سپ  دیتسه ، امش  دُربب  رس  دهاوخیم  هک  یسک  متـسه و  نم  دهدب ، دهاوخیم  ار  شرـس  هک  یـسک  نیا  )
)!؟ تسیچ يارب  ادص  رس و  اغوغ و  همه  نیا  یمولظم  کی  ِنتشک  يارب  هک  یتسار  هب  و  تسیچ ؟ يارب  امش 

ینم همتجنا  هناق  قحان  امتاب  رجنخ  همکچ 
رودن اجیب  تمحز  وب  یخاد  ّملا  نم  يدنیا 

رگید نم  نوچ  هدن . رازآ  تیذا و  ارم  لیلد  یب  قحان و  هب  شکن و  ار  ترجنخ  نیا  يدوخیب  يُرِبب ، ار  مرس  یهاوخیم  هک  یسک  يا  وت  (و 
)!؟ تسیچ يارب  اجیب  تمحز  نیا  سپ  داد ، مهاوخ  ناج  نآلا  مدوخ 

نفکرلیا یقارپوت  زوت  ردیا  نافوط  لی  يدنیا 
رودن ابید  تعلخ  هدیهش  هدنییوک  رای 

رای يوک  رد  سپ  درک ، دـهاوخ  نفک  نم  يارب  ار  كاخ  درگ و  هک  دوشیم  اپ  رب  ینافوط  دـمآ و  دـهاوخ  رد  تکرح  هب  داـب  نونکا  مه  )
)؟ دراد ییانعم  هچ  ابید  ِتعلخ  نفک و  دیهش ، کی  يارب 

متفه تسیب و  هرطاخ 

لوسر  ياهتحیصن 
: تفگیم روپیلع  نیسح  جاح  ياقآ  بانج 

هسلج هب  مه  اب  ات  شاب  ام  هچوک  رس  رد  شـش  تعاس  ادرف  يرادن  يراک  حبـص  ادرف  رگا  اقآ ! نیـسح  تفگ : نم  هب  لوسر  جاح  زور  کی 
. دوریم ربنم  اج  نآ  رد  زین  جارس  اضر  خیش  جاح  هک  میورب  اهشورف  سابل  تئیه 

رد میداتفا . هار  هب  اهشورف  سابل  تئیه  يوس  هب  مه  اب  متفر و  میدوب  هتـشاذگ  رارق  لوسر  جاح  اب  هک  ییاج  ناـمه  هب  نم  زور  نآ  يادرف 
جاح متفگ : وا  هب  رطاـخ  نیمه  هب  مناوخب ، تئیه  نآ  رد  مه  نم  اـت  دراد  راـظتنا  وا  هک  مدـش  هجوتم  لوسر  جاـح  ياهتبحـص  زا  هار  نیب 
ظفح یکرت  ياهرعـش  زا  طقف  نم  دنتـسه و  سراـف  اـهنآ  اـّما  مناوخب ، تئیه  نآ  رد  مه  نم  دـیراد  تسود  هک  دـیراد  فطل  امـش  لوسر !

. مراد ییانشآ  مک  یلیخ  یسراف  ياههحون  اهرعش و  هب  متسه و 
وا دش . بلقنم  هراب  کی  هب  دنونـشب  یـصخش  زا  ار  یتسردان  فرح  کی  هک  دنـشاب  هتـشادن  راظتنا  عّقوت و  هک  یناسک  دننامه  لوسر  جاح 

نیا تلاح  نابز  دیاب  هشیمه  امـش  نک  ادیپ  ار  تقیقح  اقآ ! نیـسح  تفگ : نم  هب  هیرگ  اب  دوب  هدرک  دـنلب  یمک  ار  شیادـص  هک  یلاح  رد 
: دشاب

میدگ  اراه  مبنیز 
میدگ  اراه  راو  ماراه 

( مورب مناوتیماجک  مراد و  ار  اجک  رگید  نم  مورب ؟ اجک  مبنیز  ینعی : )
اجنیا و ناوخ  هحون  حاّدم و  کی  يارب  هک  درک  یلاح  نم  هب  دناوخیم  ار  رعـش  تیب  کی  نآ  هک  یتلاح  نآ  اب  هیرگ و  نآ  اب  لوسر  جاح 
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. دشاب البرک  هسامح  ياههدز  تبیصم  دننام  دیاب  هشیمه  درادن و  ییانعم  چیه  انشآ  ریغ  انشآ و  نابز و  مه  ریغ  نابز و  مه  اج و  نآ 
. يورب دایز  زین  هبیرغ  ياهتئیه  اههسلج و  هب  ات  منکیم  شرافس  تیصو و  امش  هب  اقآ ! نیسح  تفگ : نم  هب  لوسر  جاح  سپس 

؟ مورب انشآان  هبیرغ و  ياههسلج  هب  دیاب  يروظنم  هچ  هب  لوسر ! جاح  متفگ : نم 
صالخا و رطاخ  نیمه  هب  یـسانشیم ، ار  اهنآ  امـش  هن  دنـسانشیم و  ار  امـش  اهنآ  هن  اههبیرغ  اهانـشآ و  ریغ  ياههسلج  رد  داد : باوج  وا 

. دش دهاوخ  رتشیب  یلیخ  تبلق  روضح 
رد جارس  اضر  خیش  جاح  میدش ، دراو  اهشورف  سابل  تئیه  هسلج  هب  ام  هک  ینامز  هک  دوب  نیا  داتفا  قافتا  زور  نآ  هک  مه  یبلاج  هّصق  و 

لوسر جاح  هب  جارس  اضر  خیش  جاح  موحرم  مشچ  ات  دوب . مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  ترضح  هرابرد  یناوخ  هضور  لوغـشم  ربنم  يالاب 
. ناوخب یکرت  ام  يارب  ایب  يدمآ ، عقوم  هب  هک  ایب  لوسر  تفگ : دز و  ادص  ار  لوسر  جاح  يروف  داتفا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  نارکون  زا  یکی  زورما  نم  مناوخب ، طخ  ود  زا  رتشیب  مهاوخیمن  مدوخ  زورما  نم  تفگ : هلصافالب  زین  لوسر  جاح 
. دناوخیم امش  يارب  وا  ار  شاهیقب  ماهدروآ ، ار 

: دومن راعشانیا  ندناوخ  هب  عورش  دنلب  يادص  اب  لوسر  جاح  سپس 
لگ هدنس  هیاون  الغآ  یلع  ای  نم  موید  يوق 

لگ  هدنس  هیالببرک  خیچآ  شاب  هدندگ  نم 
ًامتح مه  وت  يراز  هیرگ و  ياههظحل  نآ  رد  هک  میوگب  منک و  تیصو  وت  هب  امرفب  هزاجا  یلع ! ای  مالـسلا : اهیلعارهز  ترـضح  لاح  نابز  )

( ییایب ًامتح  مه  وت  موریم  البرک  يوس  هب  هنهرب  يرس  اب  نم  هک  ینامز  نآ  رد  یلع ! ای  ییایب .
لگ هدنس  هیارس  خبطم  هجگ  لوا  هد  هفوک 

لالج  هن  رودراو  هدلزنم  نالوا  مولغوا  نیسح  روگ 
هچ تساج  نآ  رد  منیسح  هک  ياهناخ  نآ  رد  هک  نیبب  ایب و  ًامتح  مه  وت  زین  هناخ  نآ  رونت  هب  بش  نیلوا  نامه  رد  هفوک  رهـش  هب  یلع ! ای  )

( تساپ رب  یلالج 
ندناوخ هب  عورـش  متـشادن  ندناوخ  زج  ياهراچ  چیه  رگید  هک  مه  نم  مناوخب و  نم  ار  شاهیقب  هک  درک  هراشا  نم  هب  لوسر  جاح  دـعب  و 

. مدومن یکرت  ياهرعش 
رازاب هّلپ  رـس  رد  زور  کی  تفگیم : ناشیا  درکیم . لقن  بئاص  يدـمحا  دـمحم  جاح  ياـقآ  زین  ار  هرطاـخ  نیا  هب  هیبش  ياهرطاـخ  کـی 

؟ يراد يراک  نآلا  تفگ : یسرپلاوحا  لاح و  زا  دعب  وا  مدش . ور  هب  ور  لوسر  جاح  اب  ناخزورون 
. مرادن یّصاخ  راک  هن ، متفگ :

. میورب ییاج  کی  هب  مه  اب  ایب  سپ  تفگ : وا 
همّالع دّمحم  دیس  جاح  ياقآ  هناخ  هب  ارم  لوسر  جاح  زور  نآ  مداتفا . هار  هب  لوسر  جاح  لابند  هب  میورب و  اجک  هب  مدیسرپن  رگید  مه  نم 

دعب دوب . هتفرگ  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هّلچ  سلجم  همالع ، ياقآ  دوب و  رارقرب  نارهت  ناحادم  تئیه  تاسلج  زا  یکی  اج  نآ  رد  درب .
نارضاح زا  یـضعب  دوب ، لوسر  جاح  ياهییوگ  هتکن  اب  هارمه  هاگ  هک  جارـس  اضر  خیـش  جاح  موحرم  ياهیناوخ  هضور  ینارنخـس و  زا 

دنچ وش  دنلب  مه  امـش  تفگ : درک و  نم  هب  ور  لوسر  جاح  یتاظحل  زا  دعب  دندرک . ندناوخ  هب  عورـش  دـندوب  نارهت  ناحادـم  زا  همه  هک 
. ناوخب طخ 

یتیب دنچ  دندشیم و  دنلب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناحادم ، زا  کی  ره  متـسشن . مدناوخ و  یـسراف  رعـش  تیب  دـنچ  مدرک و  تعاطا  مه  نم 
. ناوخب وش  دنلب  تفگ : نم  هب  هرابود  لوسر  جاح  تشذگ و  ياهقیقد  دنچ  دندرکیم . راذگاو  يرگید  هب  ار  تبون  دندناوخیم و 

تشذگ و ییاه  هقیقد  زاب  مدناوخ . مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح  اب  هطبار  رد  یّطخ  دنچ  مدش و  دـنلب  نم  زین  مود  هبترم  نیا  رد 
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متـسین و ظفح  یـسراف  هیثرم  رگید  نم  یجاح  متفگ : لوسر  جاح  هب  هبترم  نیا  نم  یلو  مناوخب . ات  درک  هراشا  نم  هب  هرابود  لوسر  جاـح 
. دنمهفیمن یکرت  دنتسه و  نابز  یسراف  همه  هک  مه  اهنیا  مناوخب و  مناوتیم  یکرت  ياهرعش  زا  طقف  مدناوخ و  مدوب  دلب  هچ  ره 

يارب متفگ  یناوخب ، اهنیا  يارب  متفگن  هک  نم  تفگ : کـشا  هیرگ و  اـب  دوب  هدـش  تحاراـن  تّدـش  هب  نم  ياـهفرح  زا  هک  لوسر  جاـح 
! ناوخب مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  مناخ 

ياهرعش هیثرم و  ندناوخ  هب  عورـش  مدش و  دنلب  هلـصافالب  نم  تفگ  نم  هب  شذفان  مالک  لاح و  نآ  اب  ار  اهفرح  نیا  لوسر  جاح  یتقو 
، دندیمهفیمن ار  یکرت  نابز  نارـضاح  تیرثکا  هکنآ  اب  هک  دوب  يداع  ریغ  روآ و  بجعت  رایـسب  نم  يارب  ماگنه  نآ  رد  هک  مدومن  یکرت 

نوریب سلجم  زا  ار  اهنآ  دش و  دب  ناشلاح  هک  دندوب  هدش  بلقنم  ياهزادـنا  هب  اهنآ  زا  یـضعب  یتح  دـندوب و  هداتفا  هیرگ  هب  تدـش  هب  اّما 
نارـضاح هب  تعاس  نآ  رد  هزات  دیـشک و  لوط  رهظ  زا  دـعب  راهچ  تعاس  ات  هک  دوب  هدـش  تیونعم  اـب  مرگ و  يردـق  هب  هسلج  نآ  دـندرب .

. دش هداد  راهان 
: تفگیم تسا  هدوبن  يّداع  ریغ  مه  دایز  هسلج  ِندش  ینالوط  ریخأت و  نیا  هک  دنک  دیکأت  تساوخیم  هک  یلاح  رد  يدمحا  دمحم  جاح 
نامز و هچ  رد  سلجم  نآ  هک  دوبن  مولعم  رگید  ًاعقاو  تفاییم  روضح  یتئیه  سلجم و  کـی  رد  لوسر  جاـح  هک  یتقو  ره  هشیمه و  هتبلا 

! دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  یتعاس 

متشه تسیب و  هرطاخ 

زورون ياهدیع 
تایلاع تابتع  هب  فّرشت  طیارـش  تامّدقم و  هک  ینامز  ره  رد  هک  دوشیم  مولعم  كرت  لوسر  ياقفر  ناتـسود و  ياههتفگ  تارطاخ و  زا 

لاح نیا  اب  اّما  تسا . هداتفایم  هار  هب  البرک  يوس  هب  هتـسبیم و  ار  رفـس  ِراب  گنرد  یب  وا  تسا  هدـشیم  هدامآ  ایهم و  كرت  لوسر  يارب 
ياهتنـس تاموسر و  ياهیمرگرـس  هب  مدرم  هک  یناـمز  زورون ، دـیع  ياـهزور  رد  بلغا  هشیمه و  هک  هدوب  نیا  وا  ياـهتداع  زا  یکی 

. تسا هدوب  فّرشم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يالبرک  رد  اهزور  نیا  رد  وا  دناهدوب  لوغشم  زورون 
البرک رد  زورون  دـیع  ياهزور  رد  ياهدـش  دـیقم  ارچ  امـش  یجاح ! مدیـسرپ : لوسر  جاح  زا  يزور  تفگیم : شاتون  نیـسح  جاح  ياقآ 
اهزور هنوگ  نیا  زا  نیعبرا و  ای  اروشاع و  اعوسات و  نوچمه  ییاهزور  رد  ار  البرک  رد  نتـشاد  روضح  هب  دـیقت  ماـمتها و  نیا  ارچ  یـشاب ،

!؟ يرادن
ياهمشچ رد  کشا  ياههرطق  هک  مدید  مدیـسرپیم ، لوسر  جاح  زا  ار  لاوئـس  نیا  هک  ياهظحل  نامه  رد  تفگیم : شاتون  نیـسح  جاح 

میور لاس  لوط  رد  نم  اقآ ! نیسح  : » تفگ شدولآ  کشا  ياهمشچ  نامه  اب  یگتـسکش و  لد  کی  اب  وا  سپـس  دز و  هقلح  لوسر  جاح 
لاس ياهیهایـس  ور  نیا  همه  هَّللاءاش  نا  ات  موریم  میالوم  اقآ و  دزن  هب  لاـس  ياـهتنا  رد  هشیمه  وزرآ  دـیما و  نیا  هب  سپ  دوشیم ، هاـیس 

.« دوش كاپ 

مهن تسیب و  هرطاخ 

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  مرح  رد  نابعش  همین  زور 
ابا اقآ  هب  يرازگتمدـخ  ییارـس و  هیثرم  یناوخ و  هضور  هب  نارهت  رد  تسا  لاس  تصـش  دودـح  رد  هک  هماّلع  دّـمحم  جاح  ياقآ  بانج 

تایلاع تابتع  ترایز  هب  نابعـش  هام  رد  نم  نیا  زا  لـبق  لاـس  لـهچ  زا  شیب  تفگیم : دـشابیم ، لوغـشم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللادـبع 
ماما رّهطم  مرح  رد  البرک و  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  دـّلوت  زور  نابعـش ، همین  زور  رد  مدوب و  هدـش  فّرـشم 
سفن هک  دوب  ياهزادنا  هب  تیعمج  ترثک  دوب . غولـش  دایز  رایـسب  مرح  دوب  نابعـش  همین  نوچ  زور  نآ  مدوب . فرـشم  مالـسلا  هیلعنیـسح 
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لوغشم مدوخ  ياوه  لاح و  رد  اج  نآ  رد  مدوب و  هدرک  ادیپ  ییاج  مرح  زا  ياهشوگ  رد  تمحز  اب  نم  دوب . هدرک  لکـشم  زین  ار  ندیـشک 
لوغشم كرابم  رـس  يالاب  ياهیکیدزن  رد  دوب و  هدمآ  مرح  هب  زور  نآ  زین  وا  داتفا . كرت  لوسر  جاح  هب  ممـشچ  هاگان  هک  مدوب  ترایز 

زور نآ  وا  دـناسر . نم  رانک  هب  یتخـس  تمحز و  اب  تیعمج  نایم  زا  ار  شدوخ  داتفا  نم  هب  شهاـگن  اـت  كرت  ِلوسر  جاـح  دوب . تراـیز 
هظحل نآ  زا  لاس  لهچ  زا  شیب  هک  نآلا  ات  دوب و  مهم  بیجع و  رایسب  نم  يارب  شندوب  داوس  مک  هب  هجوت  اب  هک  تفگ  نم  هب  ار  ياهلمج 

ماـما ترـضح  كراـبم  دـقرم  راـنک  رد  نابعـش ، همین  نآ  رد  وا  ماهدرکن . شوـمارف  هـجو  چـیه  هـب  ار  وا  ياـهفرح  مـه  روـنه  درذـگیم 
: تفگ نم  هب  يرذآ  يابیز  ظیلغ و  هجهل  اب  مالسلا  هیلعنیسح 

ورب تفگ : وا  هب  الوم  ای  ردپ و  نآ  درکن و  تعاطا  ار  شیالوم  ياهنامرف  یمالغ  رگا  ای  درک و  دب  شردپ  هب  يدـنزرف  رگا  همّالع ! ياقآ  »
رود الوم  ای  ردپ  نآ  ياهمشچ  يولج  زا  ار  شدوخ  يروف  هدرکن و  يرـس  هریخ  دـیاب  مالغ  ای  دـنزرف و  نآ  منیبب ، ار  وت  مهاوخیمن  رگید 

ات تشاذـگ  زاب  ار  دوخ  هناخ  ِرد  یلیالد  هب  داد و  ماع  هزاجا  نذا و  الوم  ای  ردـپ  نآ  هک  ینامز  ره  رد  ات  دـشاب  دّـصرتم  رظتنم و  یلو  دـنک 
یصخش کی  هک  تسا  بوخ  صوصخ  هب  دوش و  دراو  نارگید  نایم  رد  مه  دب  نآ  دنشاب ، دمآ  تفر و  رد  وا  هناخ  هب  نایانشآ  ناتسود و 

ار وا  هتـشذگ  ـالوم  نآ  اـی  ردـپ  نآ  کـش  یب  تروص  نیا  رد  هک  دـهد  رارق  دوخ  هطـساو  تسه  ـالوم  اـی  ردـپ  نآ  هجوت  دروم  هک  زین  ار 
ماما تسا و  نابعـش  همین  زور  زورما  همّالع ! ياقآ  دـیامنیم . تمحرم  لـماش  زین  ار  وا  هتـسیرگن و  ّتبحم  هدـید  هب  وا  اـب  هدرک و  شومارف 

نآ فطل  هَّللاءاش  نا  دنـشاب و  اجنیا  رد  زین  نم  لثم  ییاهدب  ات  دـناهدمآ  درگ  وا  ِمرح  رد  نابوخ  تسا و  هداد  ماع  نذا  مالـسلا  هیلعنیـسح 
.« دش دهاوخ  مه  ام  لاح  لماش  ترضح 

: هتکن ود 
هراشا زین  ًالبق  هک  روط  نامه  نیا  ربانب  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  كرت  لوسر  تاـیح  ياـهلاس  نیرخآ  رد  تاـقالم  دروخرب و  نیا  لوا -  هتکن 

. تسا هدوب  رورغ  بجُع و  زا  يرود  كرت  لوسر  هدیدنسپ  بلاج و  تافص  زا  یکی  دش ،
رب اـنب  یلو  درک  یگدـنز  مالـسلا  مهیلعتراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هب  ّتبحم  قشع و  رد  یکاـپ و  رد  ار  يداـیز  ياـهلاس  وا  هکنیا  اـب 

لوسر تشاد ، روهظ  زین  الاب  هرطاخ  رد  هک  روط  نامه  دوب و  هتفرگن  ینیبدوخ  رورغ و  ار  وا  هاگ  چـیه  وا  ياـقفر  ياـههتفگ  اـهتبحص و 
. تسا هدوب  اجر  فوخ و  رد  هشیمه  كرت 

هک دنراد  ار  قیفوت  نیا  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  هب  نادنمتدارا  نایعیـش و  زا  يرایـسب  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  وکین و  مسر  هچ  مود -  هتکن 
رد هک  يراوگرزب  ياههدازماما  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  تارـضح  ياهمرح  رد  هقیقد  دنچ  هزادنا  هب  ولو  اهتدالو  دایعا و  ياهزور  رد 

. دنباییم روضح  دناهدنکارپ  رانک  هشوگ و 

مایس هرطاخ 

ردق ياهبش  رد 
همه لوسر  جاح  متـشاد و  یـشورف  رابراوخ  هزاغم  مادعا  نادیم  نیا  رد  نم  لوسر ، جاح  تایح  نامز  رد  : » تفگیم يرـصع  لیلج  جاح 

ام هب  ردـق  ياهبش  زا  رتولج  زور  دـنچ  ناضمر  هام  رد  هلاس  ره  وا  دوب . ام  تباث  یمئاد و  ياهيرتشم  زا  یکی  ناضمر ، ياههام  رد  هلاـس 
جاح سپـس  مینک . يدـنب  هتـسب  وا  يارب  دـحاو  ياههتـسب  رد  ار  اهزیچ  روج  نیا  دـنق و  نغور و  جـنرب و  لثم  ییاهزیچ  ات  دادیم  شرافس 
لبق زا  هک  يدنمزاین  تعاضبیب و  ياههداوناخ  هناخ  رد  هب  ياهدننار  ياقآ  کی  طسوت  ار  سانجا  اههتـسب و  نیا  ردـق  ياهبش  رد  لوسر 

يدنب هتسب  وا  يارب  ار  ییاذغ  داوم  ُنت  کی  دودح  رد  بش  هس  نیا  يارب  لاس  ره  مدوخ  نم  طقف  داتـسرفیم . دوب  هدرک  ییاسانـش  ار  اهنآ 
هب درکیم و  هیهت  ار  هدـش  يدـنب  هتـسب  ياهالاک  سانجا و  نیا  بش  هس  نیا  رد  لاس  ره  دوب ، هدـنز  هک  یناـمز  اـت  وا  مدرکیم و  هداـمآ  و 

.« دیناسریم یعقاو  يارقف  نادنمزاین و  تسد 
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کمک راک و  بسک و  هار  رد  وا  ياهششوک  شالت و  هلئسم  كرت  لوسر  همانیگدنز  رد  هجوت  لباق  مهم و  ياهلصف  زا  یکی  کش  یب 
هتخادرپ كرت  لوسر  یقالخا  يایاجس  زا  یضعب  اهتواخـس و  زا  يداعبا  هب  يدعب  هرطاخ  دنچ  رد  تسا . هدوب  نادنمزاین  زا  يریگتـسد  و 

: هک دوشن  شومارف  هتبلا  دش . دهاوخ 
. دوب هَش  زا  اههزاوآ  همه  نیا 

مکی یس و  هرطاخ 

جاودزا  يارب  کمک 
هناـخ هوهق  نیمه  رد  كرت  لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  وا  تسا . يروهمج  يارـس  هناـخ  هوهق  بحاـص  نوـنکا  مه  ینوتـسپ ، یـضترم  جاـح 

تفر و دایز  كرت ، لوسر  هزاغم  هب  هلمج  زا  هناخهوهق  ِفارطا  ياههزاغم  اـههرجح و  هب  شلغـش  ياـضتقم  هب  تسا و  هدرکیم  يدرگاـش 
: تفگیم ینوتسپ  یضترم  جاح  تسا . هدرکیم  دمآ 

هب رگا  تشاد  یلکـشم  ره  یـسک  ره  درکیم . لح  ار  مدرم  ياهيراتفرگ  زا  يرایـسب  هک  دوب  یمدآ  وا  دنک ! تمحر  ار  لوسر  جاح  ادخ 
ارقف و هعمج  ياهبش  رد  هشیمه  هک  دوب  نیا  میدوب  شدهاش  ام  هک  یبلاج  ياههنحص  زا  یکی  دمآیمن و  نوریب  دیماان  تفریم  وا  هزاغم 

. درکیم کمک  اهنآ  کی  کی  هب  وا  دندشیم و  عمج  وا  هزاغم  يولج  رد  يدایز  نادنمزاین 
جاح ياهییامنهار  اهقیوشت و  اب  مدوب ، لوغـشم  يدرگاش  هب  هناخ  هوهق  نیا  رد  هک  ینامز  نآ  رد  زین  مدوخ  نم  تفگیم : یـضترم  جاح 

. دوب جاودزا  نیا  هطساو  لوسر  جاح  عقاو  رد  دش . هتشاذگ  مجاودزا  يانب  گنس  لوسر 
جاح هب  تشاد  هک  ینیریش  یکرت و  يابیز  هجهل  نامه  اب  سپـس  درک و  عمج  ار  هناخ  هوهق  بحاص  دمحا  جاح  موحرم  نم و  زور  کی  وا 

مه ار  یسورع  دقع و  جرخ  هّصغ  امش  تسا . یلاّعف  بوخ و  يرسپ  یضترم  نیا  یـضترم ، نیا  هب  هدب  ار  ترتخد  اقآ ! دمحا  تفگ : دمحا 
. متسه نم  دوب  يدوبمک  رگا  روخن 

مدوخ نم  هک  دیشخبب  دوب : هداد  مه  ماغیپ  دوب و  هداتسرف  یسورع  سلجم  هب  لوپ  یغلبم  اب  ار  شدرگاش  زین  یـسورع  بش  رد  لوسر  جاح 
. میایب متسناوتن 

شومارف ار  بلطم  نیا  تقو  چـیه  مه  نم  دروـخ . اـم  درد  هب  یلیخ  دوـب و  تکرب  اـب  یلیخ  داد  اـم  هب  لوـسر  جاـح  هک  یلوـپ  نآ  ًاـعقاو  و 
. منکیم ترفغم  بلط  وا  يارب  متفایم  شدای  هب  تقو  ره  هشیمه  درک و  مهاوخن 

مود یس و  هرطاخ 

كرت  لوسر  ياهندروخ  راهان 
لوسر ياهندروخ  اذـغ  هیـضق  دـندرکیم ، نایب  ار  نآ  كرت  لوسر  ياـقفر  ناتـسود و  زا  يرایـسب  هک  ار  یتاـعوضوم  لـئاسم و  زا  یکی 

هد لقادح  ياذغ  شدرگاش ، دوخ و  ياذغ  رب  هوالع  راهان  يارب  زور  ره  هک  تشاد  تداع  هشیمه  لوسر  جاح  دنتفگیم : اهنآ  دوب . كرت 
. دراذگب راب  ار  رفن  هدزناپ 

هـشیمه دروخب . ییاهنت  هب  ار  شراهان  زور  کی  لوسر  جاح  هک  تشادـن  ناـکما  دـنتفگیم : كرت  لوسر  ياـقفر  ناتـسود و  زا  يرایـسب 
رب هوالع  دـندروخیم و  راـهان  وا  اـب  دـندشیم و  عمج  وا  هزاـغم  هرجح و  رد  رفن  تسیب  اـت  هد  دودـح  رد  دـشیم  راـهان  عقوم  هک  یناـمز 
. دندشیم رضاح  وا  هرفس  ِرس  رد  زین  دندوب  دمآ  تفر و  رد  وا  هزاغم  فارطا  رد  هک  ییاهربراب  زا  يرایسب  دندزیم  رس  وا  هب  هک  یناتسود 

. دشیم هداد  هزادنا  ّدح و  یب  زین  ییاچ  راهان ، رب  هوالع  لوسر  جاح  هزاغم  رد  دنتفگیم : كرت  لوسر  ياقفر  ناتسود و 
. دوب یتْشَم  یلیخ  لوسر  جاح  تفگیم : يرقنس  دمحم  جاح 
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نارگید هب  باتک  باسحیب و  هزادـنا و  یب  مه  تفریم و  یترایز  ياهرفـس  البرک و  هب  داـیز  درکیم و  جرخ  بوخ  شدوخ  يارب  مه  وا 
کمکدناوتب دنکیم  دروخرب  يریقف  هب  رگا  ات  دـشاب  لوپ  شیاهبیج  رد  هشیمه  درکیم  یعـس  وا  تشاد . یگدنـشخب  قافنا و  ناسحا و 

. دنک
ای دروآیم  رد  هچ  ره  وا  تشادـن . ایند  هب  ياهقالع  چـیه  لوسر  جاح  هک  دوب  مولعم  بوخ  تفگیم : زین  نایوقت  دـمحا  دیـس  جاح  ياـقآ 
اب شدروخرب  یلو  دوب ، تّهبا  اب  جازم و  دـنت  یمدآ  یعیبط  روط  هب  هکنیا  نیع  رد  لوسر  جاـح  دادیم . ارقف  هب  اـی  درکیم و  جرخ  شدوخ 

. دوب هتسراو  رایسب  یلو  دیسریم  رظن  هب  نشخ  هکنیا  نیع  رد  دوب و  مارآ  میالم و  یلیخ  مدرم 
هک دیدیم  ار  يدیـس  رگا  صوصخ  هب  دوب ، لئاق  تّزع  مارتحا و  یلیخ  تاداس  هب  تبـسن  لوسر  جاح  تفگیم : نایوقت  دمحا  دیـس  جاح 

. درکیم تدارا  هقالع و  راهظا  وا  هب  تّدش  هب  دشیم و  رورسم  لاحشوخ و  رایسب  دنکیم  زین  یحادم 
ار شغارـس  يروف  دیدیمن  ار  وا  يزور  دنچ  رگا  دوب ، تسود  یـسک  اب  رگا  دوب ، ییافـصاب  مدآ  یلیخ  وا  تفگیم : زین  یغّابد  یقن  جاح 

. تسین شیادیپ  ارچ  هک  داتفایم  وا  لابند  هب  تفرگیم و 
. تسا هدرکیم  یگدیسر  کمک و  رایسب  زین  شیاهرهاوخ  ردارب و  اهلیماف و  هب  كرتلوسر 

جاح دادیم . لوپ  ام  هب  هشیمه  وا  دوب ، یخس  یلیخ  لوسر  جاح  تفگیم : تسا  نابرهم  مولظم و  رایسب  ینز  ریپ  هک  مناخ  هبابر  شرهاوخ 
کمک یلیخ  زین  رگید  ياـهلیماف  هب  وا  میدـیرخ . ياهناـخ  زیربت  رد  اـت  درکیم ، کـمک  يدـهم  جاـح  موحرم  ناـمردارب  نم و  هب  لوسر 
ياهزیچ لوپ و  اهنآ  يارب  ّبترم  روط  هب  هشیمه و  لوسر  جاح  دوب و  هتفر  ایند  زا  شرهوش  هک  میتشاد  زیربت  رد  یلیماـف  کـی  اـم  درکیم .

(20 .) داتسرفیم رگید 

موس یس و  هرطاخ 

یمیلک  هیاسمه  هیرگ 
: تفگیم یغّابد  یقن  جاح  ياقآ  بانج 

ار لوسر  جاح  هزاغم  دش  رارق  هکنیا  ات  دوب ، هتسب  لیطعت و  یتّدم  يارب  شاهزاغم  تفر  ایند  زا  هک  ینامز  ار ! لوسر  جاح  دنک  تمحر  ادخ 
لوسر جاح  هزاغم  يولج  هب  لوسر  جاح  ِردارب  اب  اهناوخ  هحون  زا  یـضعب  ناتـسود و  زا  ياهدع  اب  زور  کی  نیا  رب  انب  دـنک . زاب  شردارب 

زا یـضعب  میدوب و  هدش  عمج  هزاغم  يولج  رد  لوسر  جاح  ياههیاسمه  اهيرازاب و  زا  يدادـعت  اب  زور  نآ  ام  مینک . زاب  ار  هزاغم  ات  میتفر 
دای و دـندرکیم . هیرگ  زین  تیعمج  دـندرکیم و  یناوخ  هیثرم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تبیـصم  رد  لوسر  جاـح  داـی  هب  اـهناوخ  هحون 

یبیجع هرظنم  هجوتم  نم  ماگنه  نیمه  رد  دوب . هدرک  نایرگ  تّدش  هب  ار  اههیاسمه  ناتـسود و  زا  معا  نارـضاح ، همه  لوسر  جاح  هرطاخ 
درم نآ  ياههیرگ  درکیم . هیرگ  دوب و  هدـش  بلقنم  تّدـش  هب  زین  وا  داتفا . لوسر  جاـح  ياـههیاسمه  زا  یکی  هب  مهاـگن  عقاو  رد  مدـش .

. دوب یمیلک  کی  درم  نآ  هک  اریز  دوب ، زیگناتفگش  بلاج و  رایسب  نم  يارب 
یمیلک هیاسمه  نآ  رانک  هب  مدرواین و  تقاط  تبقاع  تسیچ !؟ يارب  یمیلک  ياقآ  نآ  ياـههیرگ  اـهکشا و  هک  مدوب  هدـش  واـکجنک  نم 

: مدیسرپ متفر و 
!؟ دینکیم هیرگ  ردق  نیا  هچ  يارب  امش  دیشخبب !

وا هیاسمه  اهلاس  نم  منکن . هیرگ  نم  ارچ  تفگ : درکیم  هیرگ  نانچمه  هک  یلاح  رد  تخادـنا و  نم  هب  یهاگن  کـی  یمیلک  ياـقآ  نآ 
هک مدوب  هدـید  مدوخ  ياهمشچ  نیا  اب  اهراب  اهراب و  نم  دـیتسه . ربخ  یب  اهنآ  زا  اهامـش  هک  ماهدـید  اجنیا  رد  ار  ییاهزیچ  کی  ماهدوب و 

ادیپ نانیمطا  نم  هک  درکیم  کمک  نادنمزاین  هب  ياهزادنا  هب  وا  دنکیم . کمک  دننکیم  هعجارم  وا  هب  هک  ینادنمزاین  هب  ردـقچ  درم  نیا 
! دهدیم مدرم  هب  دروآیم  رد  دنکیم و  بسک  هچ  ره  وا  هک  مدوب  هدرک 
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مراهچ یس و  هرطاخ 

تسرپرسیب  ياههداوناخ  هب  کمک 
. تسا هدوب  كرت  لوسر  ِراوید  هب  راوید  هیاسمه  رازاب  رد  اهلاس  یتوبث  یقت  دمحم  ياقآ  بانج 

: درکیم فیرعت  ناشیا 
هطبار کی  اقآ  رفعج  نیا  يروظنم . ياقآ  رفعج  ماـن  هب  تشاد  يرادیارـس  يروهمج  يارـس  لوسر ، جاـح  تاـیح  ناـمز  رد  شیپ  اـهلاس 

دنکیم ادص  ار  اقآ  رفعج  نیا  تسا  هتـشاد  جایتحا  کمک  هب  ًارهاظ  هک  لوسر  جاح  زور  کی  تشاد . لوسر  جاح  اب  ياهناتـسود  بوخ و 
. میدرگ یمرب  میوریم و  ییاج  هب  مه  اب  ایب  يرادن  يراک  رگا  دیوگیم : وا  هب  و 

: تفگ درک و  فیرعت  یتوبث )  ) نم يارب  شدوخ  يروظنم  ياقآ  رفعج  موحرم  اهدعب 
داتـسیا و ياهناـخ  يولج  رد  لوسر  جاـح  هرخـالاب  اـت  میتفر  هچوک  هب  هچوک  میتفر . نارهت  ياـههّلحم  زا  یکی  هب  لوسر  جاـح  اـب  زور  نآ 

هناخ لخاد  هب  تشاذگ و  زاب  ار  رد  دنشاب  راظتنا  رد  هک  یناسک  دننام  نز  نآ  درک . زاب  ار  رد  یمناخ  دعب  یتاظحل  درک . ندز  رد  هب  عورش 
. تشگزاب

هچب ات  دنچ  مدید  نم  میدش  قاتا  دراو  یتقو  میدش . هناخ  لخاد  نز  نآ  رس  تشپ  زین  ام  سپـس  تفگ و  نم  هب  ییامرفب  کی  لوسر  جاح 
رقف و رد  دنتـسه و  هانپرـس  یب  میتی و  هک  دوب  ادیپ  اهنآ  يور  رـس و  زا  دنتـسه . يزاب  لوغـشم  قاتا  نآ  لخاد  رد  ّدق  مین  ّدـق و  کچوک و 

تقو دنچ  ره  هشیمه و  وا  هک  مدـیمهف  تشاد  اهنآ  اب  لوسر  جاح  هک  ییاهدروخرب  راتفر و  زا  زور  نآ  نم  دـننکیم . یگدـنز  یتسدـگنت 
. دیامنیم یگدیسر  کمک و  اهنآ  هب  دنزیم و  رس  اهنآ  هب  راب  کی 

وا هزاغم  هرجح و  ياهیکیدزن  رد  زین  شاهزاغم  هک  كرت  لوسر  ياقفر  ناتـسود و  زا  یکی  يدـحاو  دـیمح  جاـح  ياـقآ  هطبار  نیمه  رد 
: تفگیم يدحاو  دیمح  جاح  درکیم . لقن  ار  یبلاطم  تسا  هدوب 

هعجارم لوسر  جاح  ناکیدزن  نایانـشآ و  هب  ریقف ، تعاضب و  یب  ياهمدآ  زا  يرایـسب  تفر ، ایند  زا  درک و  تلحر  لوسر  جاح  هک  یناـمز 
. تسا هدرکیم  کمک  یگدیسر و  اهنآ  هب  لوسر  جاح  هک  دنتشاد  نایب  دندرک و 

مدوخ نم  یتح  تسا . هدومنیم  یلام  ياهکمک  اهنآ  هب  هتفه  هب  هتفه  ای  هنایهام و  تروص  هب  وا  هک  دـندوب  هتفگ  اـهنآ  زا  يرایـسب  یتح 
نیا زا  اـت  دـنچ  هک  مدـید  مدوخ  ياـهمشچ  اـب  ار  دروـم  دـنچ  دوـب  هتفر  اـیند  زا  لوـسر  جاـح  هک  یلوا  ياـههتفه  اـهزور و  ناـمه  رد  زین 

هدـمآ لوسر  جاح  هزاغم  يولج  هب  ناشلاسدرخ  ياههچب  اب  دـندوب ، هدـش  ربخاب  لوسر  جاح  توف  زا  هزات  هک  ریقف  راتفرگ و  ياـههداوناخ 
هدرکیم کمک  اهنآ  هب  تباث  ّبترم و  روط  هب  لوسر  جاح  هک  دنتـشادیم  راهظا  ناشدوخ  اهنآ  دندرکیم . هودنا  فسأت و  زاربا  دـندوب و 

. تسا

مجنپ یس و  هرطاخ 

هیاسمه  نابز  زا  لوسر  ياهیگژیو  زا  یضعب 
تـسا هتـشادن  كرت  لوسر  اب  یتقافر  یتسود و  نانچ  نآ  هک  دنچ  ره  كرت  لوسر  هزاغم  ِراوید  هب  راوید  هیاسمه  یتوبث  یقت  دمحم  ياقآ 

تافـص و زا  دروم  هس  لاس ، لهچ  زا  دعب  مه  زونه  وا  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، هدوب  هیاسمه  کی  ياههزادـنا  دـح و  رد  طقف  اهنآ  هطبار  و 
: تفگیم یتوبث  ياقآ  تشاد . نهذ  رد  یبوخ  هب  ار  كرت  لوسر  ياهتلصخ 

. مورب مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  ترایز  هب  لاس  ياههام  زور  نیلوا  حبـص  رد  هشیمه  متـشاد  تداع  یناوج  نارود  رد  نم 
ار لوسر  جاح  عقاوم  زا  يرایسب  رد  متفریم ، مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  مرح  يوس  هب  حبـص  ياههقیقد  نیلوا  رد  هک  ینامز  هشیمه 
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. دشابیم مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  مرح  ترایز  زا  تشگزاب  لاح  رد  هک  مدیدیم 
هب دوب و  هتشاذگ  بآ  گرزب  ِلیتاپ  کی  شاهزاغم  يولج  رد  هک  دوب  نیا  لوسر  جاح  ياهتلـصخ  زا  رگید  یکی  تفگیم : یتوبث  ياقآ 
خی بآ  لیتاپ  نیا  رد  یناـمز  ره  رد  هشیمه و  اـت  دادیم  لوپ  یغلبم  کـی  تباـث  تروص  هب  هشیمه  زین  اـقآ  رفعج  موحرم  اـجنیا  ِرادـیارس 

. دننک هدافتسا  نآ  زا  مدرم  دشاب و  هتشاد  دوجو 
رایـسب وا  دوب ، فرح  مک  تکاـس و  یمدآ  لوسر  جاـح  تفگیم : هک  دوب  نیا  تشاد ، دـیکأت  نآ  رب  یتوبث  ياـقآ  هک  ار  ياهتکن  نیموـس 

. دوب راقواب  نیگنس و 
اهنابـساپ و اب  لوسر  جاح  هناعاجـش  هناروسج و  ياهدروخرب  یکاـب و  یب  هب  تشاد  بل  رب  دـنخبل  هک  یلاـح  رد  یتوبث  ياـقآ  نمـض  رد 

. درک یتاراشا  زین  یتوغاط  میژر  يوگروز  ياهرومأم 

مشش یس و  هرطاخ 

یناموت  زاین 100  عفر 
. تسا هدوب  لوسر  یمیمص  ياقفر  ناتـسود و  زا  یکی  دیاهدناوخ ، ار  وا  ياههرطاخ  زا  ات  راهچ  هس  اجنیا  ات  هک  شاتون  نیـسح  جاح  ياقآ 
زا یکی  شاتون  نیسح  جاح  دشابیم . مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبع  ابا  يافص  اب  صالخا و  اب  ياهناوخ  هحون  نامالغ و  ریپ  زا  یکی  ناشیا 

تفایرد مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  یحادم  یناوخهحون و  تباب  زین  لایر  کی  یتح  شرمع  لوط  رد  هک  تسا  یناگدنناوخ  اهناوخ و  هیثرم 
چیه نودب  رمع  کی  هزادنا  هب  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  رگید ، يافـص  اب  صالخا و  اب  ياهناوخ  هحون  زا  يرایـسب  دـننامه  وا  تسا . هدرکن 
جاح هک  ینامز  لبق ، لاس  هاجنپ  لهچ  رد  راب  کی  یتح  تسا . هدرک  یگدنناوخ  شیالوم  بابرا و  يارب  يّدام ، تشادمشچ  عّقوت و  هنوگ 

مرحم ياـهههد  زا  یکی  رد  تسا ، هدرکیم  یناوخ  هحون  نارهت  رازاـب  ياـهیناجیابرذآ  دجـسم  تئیه  رد  هدوب و  دّرجم  ناوـج و  نیـسح 
عانتما یلّطعم  گنرد و  چـیه  نودـب  وا  هک  دـهدب  وا  هب  تئیه  فرط  زا  ار  ناموت  غلبم 2000  ات  تسا  هتساوخیم  تئیه  نیلوئـسم  زا  یکی 

يافـصاب لوئـسم  نآ  یتقو  یتح  تسا . هدوب  نیـسح  جاح  قوقح  دـمآرد و  لاس  ود  هزادـنا  هب  ناـمز  نآ  رد  ناـموت  غلبم 2000  دنکیم .
لضفلاوبا ترـضح  هب  ار  وا  زین  نیـسح  جاح  دریذپب ، ار  لوپ  نآ  هک  دنک  راداو  ار  نیـسح  جاح  دنگوس  مسق و  اب  تسا  هتـساوخیم  تئیه 

! دنکن هدولآ  لوپ  هب  هار  نیا  رد  ار  وا  هک  دهدیم  دنگوس  مسق و  مالسلا  هیلع 
. دیربب هدافتسا  ریز  هرطاخ  زا  دیناوتب  رتهب  ات  دیوش  هاگآ  هرطاخ  نیا  هدنیوگ  ياهتیصوصخ  زا  یکی  زا  ادتبا  رد  ات  متساوخ  لاح  ره  هب 

: تفگیم شاتون  نیسح  جاح 
هدش راک  هب  لوغـشم  کناب  رد  نم  هک  دشیم  یهام  دنچ  دوب . لوسر  جاح  تایح  لاس  نیرخآ  رد  یـسمش  يرجه  لاس 1339  دودح  رد 
یط ار  مادختسا  ینیزگ و  راک  ياههلحرم  تامدقم و  زا  يرایسب  مدوب . هدماین  رد  مادختسا  هب  یمـسر  یعطق و  تروص  هب  زونه  یلو  مدوب 

میوگب زین  ار  بلطم  نیا  هتبلا  مدوب . ماهدنورپ  ندـش  لماک  راظتنا  رد  دوب و  هدرک  ریگ  ینیزگ  راک  رد  ماهدـنورپ  نانچمه  یلو  مدوب ، هدرک 
هدرک راک  هک  مه  یهام  دنچ  نآ  همه  ياهقوقح  تفایرد  دـشیمن و  تخادرپ  نم  هب  زین  یقوقح  دـشیمن  رداص  ممادختـسا  مکح  ات  هک 

. دوب یمادختسا  مکح  رودص  هب  هتسباو  مدوب 
يرضحم 100 همان  تنامض  هیهت  نامز  نآ  رد  دوب . يرـضحم  همان  تنامـض  نتـشاد  مادختـسا ، ینیزگ و  راک  ياههلحرم  نیرخآ  زا  یکی 

تشذگ یتدم  دوب . راوشد  تخس و  نم  يارب  غلبم  نیا  هیهت  مدوب  هتفرگن  یقوقح  دوب  یهام  دنچ  هکنیا  ّتلع  هب  نم  تشاد و  جرخ  ناموت 
هن منک و  هیهت  ار  لوپ  نیا  متـشاد  تردـق  مدوخ  هن  منک . ایهم  هدامآ و  هنوگچ  ار  ناـموت  نیا 100  هک  مدوب  هدـنام  رکف  رد  ناریح و  نم  و 

جاح هزاغم  هب  مرذـگ  زور  کی  هکنیا  اـت  مریگب . يزیچ  یـضرق  منک و  حرطم  یـسک  اـب  ار  نآ  هک  درکیم  اـضتقا  متایـصوصخ  طـیارش و 
لوپ و يرادـقم  تفر و  شقودنـص  غارـس  هب  تعرـس  هب  کیلع  مالـس و  زا  دـعب  وا  مدـش ، لوسر  جاح  هزاغم  دراو  هک  نیمه  داتفا . لوسر 
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لوپ هب  زاین  هک  یلاح  رد  امـش  ارچ  اقآ ! نیـسح  تفگ : درک و  نم  هب  ور  یتحاران  اب  سپـس  تشاذگ . زیم  يور  رب  تشادرب و  ار  سانکـسا 
!؟ ینزیمن ام  هب  یفرح  چیه  يراد 

هب دـنکیم  نم  اـب  يدروخرب  نینچ  نیا  لوسر  جاـح  هک  مدـیدیم  راـب  نیلوا  يارب  تیعقوم  نآ  رد  هکنیا  زا  دوب و  هدز  مکـشخ  ًاـعقاو  نم 
ياهزار زا  یسک  مدوب و  هتشاذگن  نایم  رد  سکچیه  اب  متشاد  هک  ار  یلکـشم  زاین و  نیا  یتسار  هب  هظحل  نآ  ات  نم  مدوب . هدمآرد  بجعت 

. دوبن ربخ  اب  نم 
زین مود  هبترم  يارب  يرادرب . اـهلوپ  نیا  زا  دـیاب  درک : رارـصا  لوسر  جاـح  یلو  مریگب ، یلوپ  وا  زا  مدوبن  یـضار  مه  زاـب  نم  لاـح  نیا  اـب 
امـش مینک و  يرای  کمک و  رگیدکی  هب  دیاب  ام  اهتیعقوم  نیا  رد  تفگ : یتحاران  يدـنت و  اب  موس  هبترم  رد  لوسر  جاح  مدرک . يراددوخ 

... . يرادن ار  اهلوپ  نیا  زا  نتشادرب  زج  هب  ياهراچ 
لوسر جاح  هک  متشادرب  ار  یناموت  سانکسا 20  جنپ  دوب ، هتشاذگ  زیم  يور  رب  لوسر  جاح  هک  ییاهلوپ  نآ  زا  تسه ، مدای  بوخ  زونه 

. مریگیم میآیم  هرابود  متشاد  زاین  اهنیا  زا  رتشیب  رگا  متفگ : نم  یلو  مرادرب  رتشیب  تفگیم  مه  زاب 
متسد هب  ممادختـسا  مکح  هتفه  هس  زا  دعب  مدرک و  هیهت  زین  ار  يرـضحم  همان  تنامـض  مدوب  هتفرگ  لوسر  جاح  زا  هک  یناموت  نآ 100  اب 

. مدرک تفایرد  زین  ار  مقوقح  مکح ، رودص  زا  سپ  یتّدم  دیسر و 
رتدوز تسا  رتهب  درادن ، هداوناخ  لوسر  جاح  نوچ  مدرک  رکف  مدوخ  اب  نم  دوب . هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  لوسر  جاح  اهزور  نآ  رد  اضق  زا 
يروط ره  مدرک  دـهع  مدوخ  اب  هار  رد  مداتفا . هار  هب  لوسر  جاح  هناـخ  يوس  هب  متـشادرب و  ار  مقوقح  همه  مهدـب . سپ  ار  شلوپ  مورب و 

دیاب یلو  دوشب  تحاران  مراک  نیا  زا  دـیاش  تسا و  ضیرم  وا  هک  دـنچ  ره  منادرگرب و  لوسر  جاح  هب  ار  ناموت  نیا 100  دیاب  تسا  هدش 
هـشیدنا میمـصت و  نیا  اب  دریگن . سپ  نم  زا  هیده  ناونع  هب  ار  نآ  دناوتن  وا  دنامن و  نم  دزن  رد  لوسر  جاح  لوپ  تسا  هدش  یلکـش  ره  هب 

مقوقح همه  نم  هَّللدمحلا  یجاح ! متفگ : متـشاذگ و  شرتسب  رانک  رد  ار  مقوقح  مامت  یـسرپلاوحا  زا  دعب  مدـش و  لوسر  جاح  هناخ  دراو 
. دیرادرب دیدوب  هداد  نم  هب  هک  ار  یلوپ  نآ  دینک  فطل  مه  امش  ماهدرک ، تفایرد  ار 

هنوگ چـیه  نودـب  دـشاب  ربخ  اب  نم  هشیدـنا  رکف و  زا  هک  یـسک  دـننام  تخادـنا و  نم  هب  یهاـگن  وا  دوب ، بیجع  یلیخ  زین  اـجنیا  رد  زاـب 
تکرب تلام  هب  ادخ  اقآ ! نیسح  تفگ : دادیم  نم  هب  ار  اهلوپ  هیقب  هک  یلاح  رد  تشادرب و  ار  اهلوپ  نآ  زا  ناموت  یفرح 100  فراعت و 

. دهدب
. زیربت ياهلوپ  يور  راذگب  ریگب  ار  نیا  اقآ ! نسح  تفگ : دز و  ادص  دوب  تشر  لها  هک  ار  شدرگاش  سپس 

متفه یس و  هرطاخ 

كرت  لوسر  ربق  هصق 
اب كُرت  لوسر  دوب و  هتفر  ایند  زا  یـشرف  نیـسح  جاح  مان  هب  نارهت  ياهناوخ  هحون  زا  یکی  ِرداـم  دوب . زییاـپ  درـس  ياـهزور  زا  یکی  رد 

هکنیا زا  دـعب  اهنآ  دنراپـسب . كاخ  هب  ار  ردام  نآ  هزانج  اـت  دـندوب  هتفر  مق  سّدـقم  رهـش  هب  نیـسح  جاـح  هارمه  هب  شناتـسود  زا  یعمج 
. دنتفایم هار  هب  مرح  کیدزن  ياهناتسربق  زا  یکی  يوس  هب  دنهدیم  فاوط  مالـسلا  اهیلعهموصعم  ترـضح  رّهطم  مرح  رود  هب  ار  توبات 

هدامآ هدش و  لاچ  يربق  يوس  هب  ار  ناگدننک  عییشت  وا  دوب . هدرک  هدامآ  ایهم و  ار  يربق  لبق  زا  ناتـسربق  ياهنَک  ربق  اهرگراک و  زا  یکی 
دنـسریم و ربق  نآ  يالاب  هب  ناگدننک  عییـشت  تشاد . رارق  اههربقم  ياهراوید  رانک  رد  ناتـسربق  زا  ياهشوگ  رد  ربق  نآ  دنکیم . تیادـه 
. دوب هدرک  توهبم  هریخ و  تّدـش  هب  ار  كرت  لوسر  ربق  نآ  دوشیم . ریغتم  بلقنم و  شلاح  هراب  کی  هب  ربق  نآ  هدـهاشم  اب  كرت  ِلوسر 
رد شردام  ِنفد  اب  یشرف  نیسح  جاح  هک  درذگیمن  یتاظحل  دندوب . هدش  یتفگش  تریح و  نیا  هجوتم  لماک  روط  هب  نارضاح  زا  یضعب 

. دوش نفد  اجنیا  رد  مردام  متسین  یضار  هجو  چیه  هب  نم  دراد  رارق  نادوان  ریز  رد  ربق  نیا  نوچ  دیوگیم : وا  دنکیم  تفلاخم  ربق  نآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3513 

http://www.ghaemiyeh.com


امرس نآ  رد  تسا و  هدوب  درـس  رایـسب  اوه  زور  نآ  دنوشیم . نیـسح  جاح  اب  وگ  تفگ و  ثحب و  لوغـشم  نارـضاح  زا  یـضعب  نَکربق و 
شفرح زا  تساوخیمن  یـشرف  نیـسح  جاـح  لاـح  نیا  اـب  تسا . هدوب  اـسرف  تقاـط  تخـس و  رگید  يربق  ِنتخاـس  هداـمآ  ندـنک و  لاـچ 

. دراپسب كاخ  هب  رگید  يربق  رد  عطق  روط  هب  ار  شردام  تشاد  تسود  وا  ددرگزاب .
عورش نَکربق  تبقاع  تشادن . اهوگ  تفگ و  نآ  هب  يراک  دوب و  هدش  هریخ  ربق  نآ  هب  توهبم  هنارّکفتم و  یتلاح  اب  نانچمه  كرت  لوسر 

. دنوشیم مود  ربق  رد  ردام  نآ  ندرک  نفد  ِلوغشم  ناگدننک  عییشت  دنکیم و  ناتسربق  زا  يرگید  هشوگ  رد  رگید  يربق  يزاس  هدامآ  هب 
ياقآ دـشابیم . لوا  ربق  شیپ  شـساوح  همه  نانچمه  وا  هک  دوب  ادـیپ  یبوخ  هب  یلو  دوب  هداتـسیا  مود  ربق  يالاب  رب  كُرت  لوسر  هکنآ  اـب 

زا يرایـسب  نم و  زور  نآ  : » تفگیم تسا  هتـشاد  روـضح  اـج  نآ  رد  زور  نآ  هک  تسا  یناـسک  زا  یکی  هک  ناـیوقت  دـمحا  دیـس  جاـح 
ربق نامه  هب  هریخ  هریخ  هک  یلاح  رد  وا  درادـن . يّداع  یتلاح  لوسر  جاـح  هک  میدوب  هدـش  هجوتم  میتشاد  روضح  اـج  نآ  رد  هک  یناـسک 

کی هظحل  دنچ  ره  وا  هک  مدیدیم  مدوب  هداتسیا  لوسر  جاح  رانک  رد  هک  مدوخ  نم  دوب . هتفر  ورف  رکف  هب  تّدش  هب  تخادنایم  هاگن  لّوا 
نم يارب  زور  نآ  هکنآ  اب  هَّللا ... ّالا  هلا  ال  هَّللا ، ّالا  هلا  ال  تفگیم : صاـخ  یتلاـح  کـی  اـب  بل و  ریز  دـشیم و  هریخ  ربق  نآ  يوس  هب  راـب 
هجو چـیه  هب  یلو  تسا ، هدرک  ادـیپ  تیـساّسح  ربـق  نآ  هب  تبـسن  هزادـنا  نیا  هب  لوـسر  جاـح  ارچ  هـک  دوـب  يّداـع  ریغ  بـیجع و  رایـسب 

وا هزانج  تفر و  ایند  زا  دش و  رامیب  لوسر  جاح  هک  تشذگن  يدایز  ياهزور  اههتفه و  هکنیا  ات  منزب  سدـح  ار  نآ  هفـسلف  متـسناوتیمن 
!! دش هدرپس  كاخ  هب  دوب  هدرک  بلج  هریخ و  دوخ  هب  ار  وا  هک  يربق  نامه  رد  تسرد 

ود نیا  هک  تسا  هدـش  هتـشون  يرقنـس  دّـمحم  جاح  نایوقت و  دـمحا  دیـس  جاح  نایاقآ  ياهتبحـص  تارطاـخ و  هب  هجوت  اـب  هرطاـخ  نیا 
دـناهدوب و هیـضق  نیا  دـهاش  دوخ  ياهمشچ  اب  ود  ره  دناهتـشاد و  روضح  ناتـسربق  رد  كُرت  لوسر  هارمه  هب  زور  نآ  رد  ود  ره  راوگرزب 

. تشاد دیکأت  هیضق  نیا  رب  زین  یشرف  نیسح  جاح  هب  فورعم  این  یلع  درف  نیسح  جاح  موحرم  دنزرف  نینچمه 

متشه یس و  هرطاخ 

همان  ناما 
ییانشآ و وا  اب  هک  یناسک  ناتسود و  زا  یـضعب  دشیم . رتدب  شلاح  زور  هب  زور  دوب و  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  زییاپ  لصف  زا  كرت  لوسر 

میهاربا جاح  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  دـنتفریم . دـندمآیم و  لوسر  هناخ  هب  تدایع  يارب  هورگ  هورگ  ای  کـت و  هب  کـت  دنتـشاد ، یتقاـفر 
؟ تسا روطچ  تلاح  دندوب : هدیسرپ  لوسر  زا  اهنآ  دندوب . هتفر  كرت  لوسر  تدایع  هب  ياهّدع  اب  یساملس 

.« دنک كرابم  نم  رب  ار  گرم  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  طقف  هَّللدمحلا ... : » دوب هداد  باوج  لوسر 
؟ دوب دهاوخ  كرابم  گرم  یتلاح  هچ  رد  لوسر ! جاح  دوب : هدیسرپ  یساملس  میهاربا  جاح 

میالوم دروایب ، فیرـشت  لیئارزع  ترـضح  هکنیا  زا  لبق  هک  دـش  دـهاوخ  كراـبم  نم  يارب  یعقوم  گرم  : » دوب هداد  باوج  كرت  لوسر 
(21 .«) دشاب رضاح  منیلاب  رس  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

مشاب وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 
مشاب  وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب 

مرآرب كاخ  رس ز  هک  تمایق  حبص  تقو  هب 
مشاب  وت  يوج  تسج و  هب  مزیخ  وت  يوگ  تفگ و  هب 

: دوب هتفگ  يدحاو  دیمح  جاح  هب  راب  کی  وا  دوب . هتفگ  اهیلیخ  هب  ار  وزرآ  نیا  شرمع  لوط  رد  كرت  لوسر 
زا همان  ناما  نآ  اب  دعب  مریگب و  ياهمان  ناما  مبابرا  زا  ادتبا  ات  دشاب ، مرس  يالاب  مبابرا  هکنیا  رگم  داد  مهاوخن  ناج  لیئارزع  بانج  هب  نم  »

دوجو زین  ییولوچوک  ياضما  کی  همان  ناما  نآ  ریز  رد  هک  تسا  نیا  عقوت  نآ  مراد و  زین  یفاضا  دـیما  عقوت و  کی  هتبلا  مورب و  ایند  نیا 
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.« دشاب هتشاد 
؟ تسیچ ولوچوک  ياضما  نآ  دوب : هدیسرپ  يدحاو  دیمح  جاح 

.« دشابیم مالسلا  هیلعرغصا  یلع  ترضح  ياضما  ولوچوک ، ياضما  نآ  زا  مروظنم  : » دوب هداد  باوج  كرت  لوسر 

مهن یس و  هرطاخ 

ردارب هب  تیصو 
رد نونکا  مه  هک  ینابایخ  هاوخداد  اضر  جاح  ياقآ  بانج  شردپ  زا  لقن  هب  كرت ، لوسر  هداز  ردارب  ینابایخ  هاوخداد  نسح  جاح  ياقآ 

: تفگیم درکیم و  فیرعت  دنشابیم ، نکاس  زیربت  رهش 
یـضیرم و هعفد  نیا  اضر ! اـقآ  تفگ : نم  هب  دـناوخ و  ارف  شدزن  هب  يزیربت ) هاوخداد  اـضر   ) ارم شتاـفو  زا  لـبق  زور  دـنچ  لوسر  جاـح 
عییـشت و ياهجرخ  مسارم و  نارگن  هجو  چیه  هب  امـش  تفر و  مهاوخ  ایند  زا  يرامیب  نیا  اب  نم  دراد . توافت  لبق  ياههعفد  اب  نم  يرامیب 
رب ار  نیفدت  عییـشت و  ياهتیلوئـسم  اهجرخ و  همه  متافو  زا  دعب  وا  ات  ماهداد  لوپ  یفاک  هزادنا  هب  ییاقآ  کی  هب  نم  نوچ  دیـشابن . نیفدت 

. دینک ناربج  ار  اهجرخ  نیا  تسین  مزال  امشو  دشاب  هتشاد  هدهع 

ملهچ هرطاخ 

! متسه ینتفر  نم 
هب وا  هک  تسا  یتدایع  تاـقالم و  هب  طوبرم  دراد ، كرت  لوسر  تاـیح  ياـهزور  نیرخآ  زا  شاـتون  نیـسح  جاـح  هک  یتارطاـخ  زا  یکی 

. دناهدوب هتفر  لوسر  هناخ  هب  شناتسود  زا  رفن  دنچ  هارمه 
ازریم جاح  موحرم  هارمه  هب  نم  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  لوسر  جاح  هک  ییاهزور  نامه  زا  یکی  رد  تفگیم : شاـتون  نیـسح  جاـح 
ینتفر رگید  نم  : » تفگ ام  هب  تحارص  اب  لوسر  جاح  زور  نآ  میتفر . لوسر  جاح  تدایع  هب  ناتسود  زا  رگید  رفن  دنچ  هویش و  ربکا  یلع 

.« منک هدامآ  ار  مدوخ  دیاب  متسه ،
سأی ياهفرح  ردق  نیا  ارچ  لوسر ! یجاح  دنتفگ : دندش و  تحاران  نخس  نیا  زا  هویـش  ربکا  یلع  ازریم  اقآ  صوصخ  هب  نارـضاح  همه 

... . دوب دهاوخ  ینالوط  رایسب  ترمع  هک  هَّللاءاش  نا  ینزیم ، روآ 
: دناوخ ام  يارب  ار  رعش  نیا  صاخ  يزوس  اب  دش و  کشا  زا  رپ  لوسر  جاح  ياهمشچ  هعفد  کی  اّما 

(. 22  ) هد یماش  نیغارس  لزنم  ریب  هناریو  ماشوملآ 
رگید نم  هک  دنک  یلاح  ام  هب  تساوخیم  رعش  نیا  اب  لوسر  جاح  هک  درک  انعم  لکش  نیا  هب  ار  عرـصم  نیا  شدوخ  شاتون  نیـسح  جاح 

. ماهدیسر مرمع  ياهرخآ  هب  منادیم 
هیرگ هب  تّدش  هب  همه  دناوخ ، ار  رعش  نیا  شاهناقـشاع  كانزوس و  ياوه  لاح و  نآ  اب  لوسر  جاح  یتقو  تفگیم : شاتون  نیـسح  جاح 

. میدرکیم هیرگ  لوسر  جاح  رتسب  رانک  رد  طقف  ام  دنزب و  یفرح  تسناوتن  سک  چیه  رگید  دنداتفا و 

تلحر

تلحر

قباطم یسمش ، يرجه  هام 1339  يد  مهن  بش  تشگ و  يرپس  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  ياهزور  نیتسخن  دـش و  زاغآ  ناتـسمز  هرخالاب 
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جورع بش  دوب . ینیـسح  ناقـشاع  هقلح  رـس  تداهـش  زورلاس  بش  بش ، نآ  دیـسر . هار  زا  يرمق  يرجه  بجر 1380  مهدزناپ  بش  اـب 
. دوب مالسلا  اهیلعيربک  بنیز  ترضح  زوسناج 

لماک یتوکس  رد  مک  مک  نارهت  رهـش  تشذگ و  همین  زا  ادخ  ياهبش  همه  نوچمه  زین  بش  نآ  . دوب هعمج  ياهبش  زا  یکی  بش ، نآ 
. دوب یشوماخ  تولخ و  رد  زین  كرت  لوسر  هناخ  بش  نآ  تفر . ورف 

هتـشذگ نوچمه  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  اهنآ  نایم  رد  نانچمه  لوسر  جاح  هک  دـندوب  راودـیما  زونه  كرت  لوسر  ياـقفر  ناتـسود و  همه 
لوسر ياقفر  ناتـسود و  رگا  دوب . بش  نیرخآ  بش  نآ  هک  سوسفا  اّما  درک ، دـهاوخ  ریزارـس  نانآ  ياـهمشچ  زا  ار  کـشا  ياههمـشچ 

توـلخ و رد  هزادـنا  نآ  هب  تاـظحل  نآ  رد  لوـسر  هناـخ  کـشیب  داد ، دـنهاوخ  تسد  زا  ار  يرهوـگ  هچ  بـش  نآ  رد  هـک  دنتـسنادیم 
. دشابن غولش  لوسر  ِفارطا  زاورپ ، ياههظحل  نآ  رد  هک  دوب  راک  رد  یتمکح  مه  دیاش  و  دنامیمن . یقاب  توکس 

تـشاد روضح  لوسر  رـس  يالاب  رد  رانک و  رد  بش  نآ  رد  هک  یناسک  دودعم  زا  یکی  دوبن . مه  اهنت  ياهنت  كرت  لوسر  بش  نآ  رد  اّما 
نیرخآ زا  یکی  بش  نآ  هک  دوب  هدـش  یلاح  وا  هب  راگنا  تیالو  هتفیـش  قشاع و  نآ  مظان  ياـقآ  ربکا  جاـح  دوب . مظاـن  ياـقآ  ربکا  جاـح 

. تسا ییاشامت  یندید و  هچ  ادخ  يایلوا  ناقشاع و  همه  ياههظحل  نیرخآ  اهبش و  نیرخآ  نیا  تساهبش و 
كرت لوسر  دـشاب . رـضاح  رادـیب و  لوسر ، رانک  رد  ار  بش  نآ  همه  افو  اب  یتسود  نوچمه  ات  دوب  هدـمآ  بش  نآ  مظان  ياقآ  ربکا  جاح 

يا دیسریم . رظن  هب  یضار  دونشخ و  تسا  هدمآ  شرـس  يالاب  هب  ياهتخوسلد  قشاع و  کی  تاظحل  نیرخآ  نیا  رد  دیدیم  هکنیا  زا  زین 
طقف هک  سوسفا  اّما  دشیم ، وگزاب  ام  يارب  دوب  هدش  لدـب  در و  قشاع  ود  نآ  نیب  بش  نآ  هک  ییاهوگ  تفگ و  اهلد و  درد  همه  شاک 

. تسا هدیسر  ام  هب  بش  نآ  ياهتبحص  زا  ياهشوگ 
: تسا هتفگیم  یکرت  يابیز  ظیلغ و  هجهل  نامه  اب  هدرکیم و  مظان  ياقآ  ربکا  جاح  هب  ور  كرت  لوسر  یهاگ  دنچ  زا  ره  بش  نآ 

.« مماقآ ِرظتنم  نم  تسا و  نم  ِرظتنم  ناتسربق  »
: تسا هدرکیم  رارکت  کشا  زا  ییاه  هرطق  اب  هارمه  ار  هلمج  نامه  هرابود  یتاظحل  زا  دعب  زاب  و 

.« مماقآ ِرظتنم  نم  تسا و  نم  رظتنم  ناتسربق  »
هک دوب  هدرک  ادیپ  نیقی  لوسر  ياههلمج  نیا  ِندینش  اب  رگید  دیاش  تشاد  كرت  لوسر  زا  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  مظان  ياقآ  ربکا  جاح 

. دراد زاب  لوسر  زا  ار  شکشا  زا  رپ  ياهمشچ  تسناوتیمن  زین  هاتوک  یتاظحل  يارب  رگید  وا  تسا . هدش  ینتفر  لوسر 
. وت ناقشاع  وت و  يادف  هب  ام  ياهناج  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 

!؟ دنزیگنا تفگش  ینتشاد و  تسود  هزادنا  یب  زین  تناقشاع  هک  تسا  هتفهن  وت  قشع  رد  یتمکح  هچ  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 
!؟ تسا هدرک  یندینش  یندید و  ار  وت  ناقشاع  ياهتلاح  هظحل  هظحل  هک  تسوت  قشع  رد  يّرس  هچ  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 

!؟ يدرک لقاع  قشاع و  نینچ  نیا  هراب  کی  هب  دوب ، لهاج  لفاغ و  نانچ  نآ  هک  ار  وا  هک  يدرک  هچ  لوسر  اب  وت  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 
!؟ درک هدهاشم  دشیم  شتاکرح  تانکس و  همه  رد  ار  تقشع  هبذج  هک  يدرک  هچ  لوسر  اب  وت  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 

نآ تسا ، یناسنا  ره  ياهتلاح  اههبرجت و  نیرتخـلت  زا  هک  نداد  ناج  گرم و  هعقاو  هک  يدرک  هچ  لوسر  اب  وت  مالـسلا ! هیلعنیـسح  اـی 
!؟ دوب هدش  اراوگ  نیریش و  وا  يارب  ردق 

!؟ تسا هداد  ناج  هنوگچ  وا  مینادب  ات  درک  واکجنک  هتفیش و  نینچ  نیا  زین  ار  ام  هک  يدرک  هچ  لوسر  اب  وت  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 
. امرفب يرظن  مه  ام  هب  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 

. میراد شیپ  رد  ار  نداد  ناج  هظحل  مه  ام  مالسلا ! هیلعنیسح  ای 
دننک ایمیک  رظن  هب  ار  كاخ  هک  نانآ 

. دننک ام  هب  یمشچ  هشوگ  هک  دوش  ایآ 
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هچ اهناسنا ، همه  دـننامه  زین  كرت  لوسر  اـت  دوب  هدیـسر  نآ  ِتقو  رگید  دـسریم . ارف  كرت  لوسر  تاـفو  نداد و  ناـج  هظحل  هرخـالاب 
، مظان ياقآ  ربکا  جاح  تاظحل  نیرخآ  نآ  رد  ددنب . رب  رذـگدوز  یناف و  يایند  نیا  زا  مشچ  لفاغ ، هچ  قشاع و  هچ  رفاک ، هچ  ناملـسم و 

دیاز یلاـح  روش و  کـی  اـب  وا  دوشیم و  لـصاح  كُرت  ِلوسر  يارب  یلاحـشوخ  دـجو و  کـی  هعفد  کـی  هک  تسا  هدوـب  رظاـن  دـهاش و 
: دیوگیم یکرت  نابز  هب  دنکیم و  دنلب  ار  شیادص  فصولا ،

...« يدلگ ماقآ  يدلگ ، ماقآ  دمآ )، میاقآ  دمآ ، میاقآ  . ) يدلگ ماقآ  يْدلَگ ، ماقآ  »
... . دنکیم میلست  نیرفآ  ناج  هب  ار  ناج  زاب ، یشوغآ  اب  هلصافالب و  سپس  و 

! فرشا فجن  رد  بش  نامه 

تباث ياهلحم  زا  یکی  یچنارفعز  موحرم  هناخ  تسا . هدوب  یچنارفعز  دمحم  دیس  جاح  موحرم  كرت ، لوسر  ياقفر  ناتسود و  زا  یکی 
موـحرم درکیم . تکرــش  اـج  نآ  ياـههسلج  زا  يرایــسب  رد  كرت  لوـسر  دوـب و  اـهیناجیابرذآ  ياـهتئیه  زا  یــضعب  لیکــشت  يارب 

لوسر یچنارفعز و  موحرم  دوب . يدیدش  ياههیرگ  ياراد  تیالو ، ِقشاع  ياهیناجیابرذآ  اهكرت و  زا  يرایـسب  نوچمه  زین  یچنارفعز 
، دناهدشیم قّرفتم  مدرم  هدـشیم و  مامت  هضور  ياههسلج  هکنیا  زا  دـعب  تاسلج ، لخاد  ياههیرگ  رب  هوالع  رگید  يرفن  هس  ود  اب  كرت 

. تسا هدشیم  عورش  اهنآ  ياههیرگ  اهعقوم  زا  يرایسب  رد  هزات 
زا مادک  ره  هک  دـندنبیم  نامیپ  دـهع و  رگیدـکی  اب  اههسلج  نیا  زا  یکی  زا  دـعب  زور  کی  كرت  لوسر  یچنارفعز و  دـمحم  دیـس  جاح 

لوبقم دیفم و  هزادنا  هچ  ات  اهکشا  اههیرگ و  نیا  هک  دیوگب  يرگید  هب  دـیایب و  يرگید  يایؤر  باوخ و  هب  تفر  ایند  زا  رتدوز  هک  اهنآ 
؟ هن ای  دناهدرک  لوبق  اهنآ  زا  ار  اههیرگ  نیا  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تارضح  ایآ  ؟و  تسا هدشعقاو 

هکنیا ات  درذگیم  هیضق  هّصق و  نیا  زا  اهلاس  دندنبیم و  مه  اب  ار  نامیپ  دهع و  نیا  كرت  لوسر  یچنارفعز و  دمحم  دیـس  جاح  موحرم 
. دنکیم هدهاشم  ار  یتفگش  يایؤر  تسا ، هدوب  فّرشم  فرشا  فجن  رد  هک  یبش  کی  رد  یچنارفعز  دمحم  دیس  جاح 

: دوب هدرک  فیرعت  رگید  ياهّدع  یچنارفعز و  یلع  دیس  اقآ  شدنزرف  يارب  یچنارفعز  دّمحم  دیس  جاح 
همیخ ياههدرپ  يال  زا  مهاگن  سپـس  ماهتـسشن . ياهمیخ  لخاد  رد  ییاهنت  هب  هک  مدید  ایؤر  باوخ و  ملاع  رد  فرـشا  فجن  رد  بش  نآ 
همیخ ياهیکیدزن  هب  نیـشام  نآ  هک  ینامز  تسا . تکرح  رد  همیخ  يوس  هب  تعرـس  اب  زابور ، ینیـشام  کی  هک  مدـید  داـتفا و  نوریب  هب 
هداد َمل  رورسم  نامداش و  هدننار  ِرانک  رد  زین  لوسر  جاح  دشابیم و  نیشام  نآ  هدننار  یبرع  یشوپ  نت  سابل و  اب  يدرم  هک  مدید  دیسر ،

. تسا هتسشن  و 
نم همیخ  يولج  هب  دـیرپ و  نوریب  هب  نیـشام  نآ  زا  هلجع  اب  لوسر  جاح  دز و  یخرچ  مین  کـی  دیـسر ، همیخ  يولج  هب  نیـشام  نآ  یتقو 

: تفگ نم  هب  دمآ و 
« رالید راپآ  یملیب  رلیدلگ  يرلزوا  دمحم  دیس  جاح  نوسلوا  دنآ  يارهز  نانآ  »

!( دندرب ارم  دندمآ  ناشدوخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تاهّدج  هب  مسق  دنگوس و  دّمحم ! دیس  جاح  يا  ینعی : )
دش و رود  نم  ياهمشچ  يولج  زا  رابغ  درگ و  نایم  رد  نیـشام  نآ  دش و  نیـشام  نآ  رب  راوس  تفر و  هلجع  اب  هرابود  لوسر  جاح  دـعب  و 

. مدش رادیب  باوخ  زا  دوب  هداتفا  مناج  رب  یسرت  فوخ و  مدوب و  هدرک  قرع  هک  یلاح  رد  هظحل  نیمه  رد  نم 
ارف ارم  باوخ  مک  مک  هرابود  لاح  ره  هب  مدید . نم  هک  دوب  یباوخ  هچ  نیا  ایادخ  هک  مدوب  هتفر  ورف  رکف  رد  نم  دوب و  هدشن  حبـص  زونه 
متفر ییوخ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  تیب  رتفد و  هب  متـشادن  مباوخ  نآ  هب  زین  یهجوت  نادنچ  هک  یلاح  رد  بش  نآ  يادرف  نم  تفرگ و 

! تسا هتفر  ایند  زا  لوسر  جاح  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نارهت  زا  مدینش  اج  نآ  رد  هاگان  هک 
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هزانج عییشت 

نـس 55 رد  يرمق  بجر 1380  مهدزناپ  اب  قباـطم  یـسمش  يرجه  هام 1339  يد  مهن  خـیرات  رد  يزیربت  یناـبایخ  هاوخداد  لوسر  جاـح 
ار یناسک  همه  دیچیپ و  رهش  رد  هّلحم  هب  هّلحم  هچوک و  هب  هچوک  هنیس  هب  هنیـس  زور  نامه  شتافو  ربخ  تفاتـش و  یقاب  يارـس  هب  یگلاس 

. درک رثأتم  نیگمغ و  دنتشاد ، يدروخرب  تقافر و  ییانشآ و  وا  اب  هک 
دجسم نآ  يوس  هب  تیعمج  زا  یهوبنا  مک  مک  دندرب و  اهیناجیابرذآ  دجسم  هب  فورعم  نیـسحلادبع ، خیـش  دجـسم  هب  ار  وا  هزانج  ادتبا 

ياهرتگرزب اهدرمریپ و  یتح  دندومنیم . هودنا  فسأت و  زاربا  یلکـش  هب  مادـک  ره  دـندوب و  نیگهودـنا  نوزحم و  همه  دـندش . ریزارس 
هحون زا  یجنرب  نیـسح  جاـح  موـحرم  لاـثم  روـط  هب  دـنزاسن . رهاـظ  ار  ناـشدوخ  ياـهیبات  یب  يربـص و  یب  دنتـسناوتیمن  زین  اـهتئیه 

تفر كرت  ِلوسر  توبات  يوس  هب  تخیریم ، کشا  تّدش  هب  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  دجسم  دراو  ات  يرذآ  يافص  اب  ریهش و  ياهناوخ 
: دناوخ ناغف  هآ و  اب  ار  رعش  نیا  و 

ناغفا مودیا  مویلغآ  هلیا  ّرلید  هن  ینَس 
نابرق  هنس  موزوا  ّملوب  هید  راو  ردق  وب 

هزادـنا نیا  هب  الاح  اّما  میاـمن ، ناـغفا  هلاـن و  موش و  ناـیرگ  دـنیوگیم  وت  هب  ( 23) هچنآ دـننامه  مه  نم  اـت  دـنیوگیم ؟ هچ  وـت  هب  ینعی : )
.( وت يادف  هب  مدوخ  هک  میوگب  مناوتیم 

نآ مسر  هب  ات  دـندروآ  نوریب  دجـسم  زا  دـندرک و  دـنلب  ار  كرت  لوسر  هزانج  نارهت  رازاب  ياهيرازاب  اـهیناجیابرذآ و  زا  يداـیز  هدـع 
اب مالـسلا  اهیلعارهز  ای  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ای  هَّللا و  الا  هلا  يادص ال  دـننک . عییـشت  يولوم  هار  راهچ  ياهیکیدزن  رد  اقآ  هربقم  ات  نامز 

. دوب هتخیمآ  مه  رد  ناگدننک  عییشت  زا  يرایسب  ياههلان  هیرگ و  يادص 
هب كرت  لوسر  هزانج  عییـشت  دشیم . هدوزفا  تیعمج  دادعت  رب  هظحل  هب  هظحل  تفریم  شیپ  هب  ریـسم  لوط  رد  لوسر  هزانج  هک  نانچمه 

جاح نایوقت ، دمحا  دیـس  جاح  سدق ، نسح  ریم  جاح  نوچمه : دناهدید ، ار  نآ  هک  یناسک  همه  هک  تسا  هدوب  هدـش  هوکـش  اب  ياهزادـنا 
ایند زا  گرزب  دهتجم  کی  راگنا  هک  دوب  نیا  ناشریبعت  نارهت ، رازاب  ياهیمیدق  زا  رگید  يرایسب  يرقنـس و  دمحم  جاح  يدمحا ، دمحم 

. تسا هتفر 
زا رتولج  هک  یمچرپ  يولج  رد  متشاد و  نس  لاس  هدزاود  هد  لوسر  جاح  هزانج  عییـشت  نامز  رد  نم  : » تفگیم یـشرف  دمحا  جاح  ياقآ 

ياهزادنا هب  لوسر  جاح  0 �شت
�

زور  نآ  هک  تسا  هدـنام  مرطاـخ  نهذ و  رد  یبوخ  هب  زونه  نم  مدرکیم . تکرح  دوـب  تکرح  رد  هزاـنج 
: دندیسرپیم متـشاد  لاس  هدزاود  دودح  رد  نامز  نآ  رد  هک  نم  زا  دنتدنت  نیدتم  يرداچ و  ياهمناخ  نیا  زا  یـضعب  هک  دوب  هدش  غولش 

.« تسا هتفر  ایند  زا  لوسر  جاح  مدادیم : باوج  مه  نم  تسا !؟ هتفر  ایند  زا  يدهتجم  اقآ و  مادک  رسپ ! اقآ 
هب فورعم  نارهت ، ياـهتفلک  ندرگ  اـهیتشم و  زا  یکی  هّلک  رـس و  ادـتبا  رد  لوسر ، هزاـنج  عییـشت  ياـههقیقد  نیلوا  ناـمه  رد  زور  نآ 

دندوب و هدرب  موجه  لوسر  توبات  يوس  هب  دوخ  ياهمارم  مه  ناتـسود و  زا  ياهّدـع  اب  هناوید  یفطـصم  دوب . هدـش  ادـیپ  هناوید  یفطـصم 
توبات هک  ینامز  نینچمه  دـنتفرگ و  شیوخ  ياهتسد  يالاب  رب  هدروآ و  نوریب  نارهت  ياهيرازاب  اهیناجیابرذآ و  تسد  زا  ار  توباـت 

اب اهینادـیم و  زا  یعمج  اب  زین  بیط  موحرم  دوب ، هدیـسر  يولوم  هار  راهچ  ياهیکیدزن  هب  كرت  لوسر  هدـش  رظن  كاپ و  هزاـنج  ِلـماح 
نتفرگ لمح و  يارب  هک  هدیسریم  رظن  هب  رود  زا  دندوب . هدیناسر  لوسر  توبات  ریز  هب  ار  دوخ  دندوب و  هتسویپ  تیعمج  هب  شاهتسد  وراد 
هدننک بلقنم  روآ و  هیرگ  مه  رایسب  هکلب  هدوبن و  یعیبط  ریغ  هدننز و  هجو  چیه  هب  اهاوعد  نیا  اّما  تسا ، هدش  اپ  رب  ییاوعد  لوسر  هزانج 

(24 .) تسا هدوب 
ياهشوگ رد  الاح  دوب و  هداتفا  لوسر  ياهفرح  زا  یکی  دای  هب  یشرف  نیسح  جاح  موحرم  كرت ، لوسر  هزانج  عییشت  ماگنه  رد  زور  نآ 
ياهانشآ ناتسود و  زا  يرایسب  لوسر ، يرامیب  یـضیرم و  ياهزور  رد  ینعی  نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  درکیم . هیرگ  راز  راز  دوب و  هداتـسیا 
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رتسب رد  نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  رد  كرت  لوسر  لیلد  نیمه  هب  دندوب . هتفرن  شتدایع  تاقالم و  هب  تسا  هدوب  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  لوسر 
رد هک  دینک  نیفدت  عییشت و  ادص  رس و  یب  هنابیرغ و  رایـسب  ارم  هزانج  نیا  اهامـش  مسرتیم  نم  دوب : هتفگ  یـشرف  نیـسح  جاح  هب  يرامیب 

شیپ رد  هبوت  زا  لبق  هرود  میدـق و  هرود  ياقفر  اهمارم و  مه  نیا  زا  یـضعب  هدرکان  يادـخ  هک  تسا  نیا  زا  مسرت  طـقف  نم  تروص  نیا 
هنابیرغ و هچ  ار  شاهزانج  نیبب  ـالاح  تفر و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  يوس  هب  لوسر  هک  دـننزب  هنعط  نم  يـالوم  باـبرا و  هب  ناـشدوخ 

. دنراپسیم كاخ  هب  شوماخ 
هب هوکشاب و  رایسب  هزانج  عییشت  نیا  هدهاشم  ندید و  اب  الاح  دوب و  هداتفا  لوسر  ياهفرح  نیا  دای  هب  تاظحل  نآ  رد  یشرف  نیسح  جاح 

ماما تیالوم  بابرا و  نیبب  نک  هاگن  لوسر ! جاح  يا  تفگیم : درکیم و  همزمز  دوخ  اـب  دوب و  هداـتفا  هیرگ  هب  تّدـش  هب  راـظتنا ، زا  رود 
! تسا هتخادنا  هار  هب  وت  يارب  یعییشت  بجع  مالسلا  هیلعنیسح 

ياـهتئیه ياـضعا  زا  لّکـشتم  هـک  تـیعمج  زا  یهوـبنا  ناـیم  رد  يزیربـت  یناـبایخ  هاوـخداد  لوـسر  جاـح  موـحرم  هزاـنج  لاـح  ره  هـب 
یفطـصم موحرم  بیط و  موحرم  ياههتـسد  راد و  نارهت و  رازاـب  فلتخم  فانـصا  ياـضعا  ینارهت و  ياـهتئیه  رگید  اـهیناجیابرذآ و 

ار وا  هزانج  لوسر  ياقفر  ناتسود و  زا  يدایز  هدع  سپس  دش و  عییـشت  نارهت  رد  تمظع  هوکـش و  نآ  اب  دوب ، مدرم  ِراشقا  رگید  هناوید و 
هَّللا تیآ  موحرم  ناتسربق  رد  مالـسلا  اهیلعهموصعم  همطاف  ترـضح  رّهطم  مرح  رود  هب  فاوط  زا  سپ  دندرک و  لقتنم  مق  سّدقم  رهـش  هب 
دوخ هب  نیا  زا  شیپ  زور  نیدـنچ  رد  ار  كرت  لوسر  هک  يربق  نامه  رد  ون  ناتـسربق  هب  فورعم  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  یمظعلا 

. دندرپس كاخ  هب  دوب  هدرک  هریخ  بلج و 

ییاطخ موحرم  باوخ 

اب ام  دش ، رازگرب  تّزع  اب  تیعمجرپ و  رایـسب  هک  نارهت  رد  لوسر  جاح  هزانج  عییـشت  زا  دـعب  درکیم : فیرعت  شاتون  نیـسح  جاح  ياقآ 
اهیلعهموصعم ترضح  مرح  کیدزن  ياهناتسربق  زا  یکی  رد  ار  لوسر  جاح  هزانج  میتفر و  مق  رهش  هب  نایانشآ  ناتسود و  زا  يدایز  هّدع 

ره ات  میدش  اطخ  مالسا  اقآ  موحرم  ِنیشام  رب  راوس  باتش  اب  هلجع و  اب  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  اب  نیفدت  مسارم  زا  دعب  میدرک و  نفد  مالـسلا 
نآ هک  يرگید  دارفا  نم  زا  ریغ  هب  میوش . رضاح  دشیم  هتفرگ  نارهت  رد  لوسر  جاح  يارب  هک  یمسارم  رد  میـسرب و  نارهت  هب  رتدوز  هچ 

يدهـشم يدّـمحم ، میرک  جاح  دمـصروپ ، قداص  جاح  یـساملس و  میهاربا  جاح  موحرم  زا  دـندوب  ترابع  دـندوب  نیـشام  لخاد  رد  زور 
. اطخ مالسا  اقآ  مان  هب  نیشام  هدننار  يرفعج و  لانیز 

بلقنم و رایـسب  هک  دوب  ادـیپ  اطخ  ياقآ  نیـشام  هدـننار  ياهراک  تالاح و  زا  میدوب  تکرح  رد  نارهت  هب  مق  هار  ریـسم  رد  ام  هک  زور  نآ 
لد رد  هک  ار  يزار  دوب  هدش  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  ياههرطق  هک  یلاح  رد  دوشگ و  نخـس  هب  بل  شدوخ  وا  تبقاع  تسا . نوزحم 
درک فیرعت  ام  يارب  ترسح  اب  هیرگ و  اب  نارهت  هب  مق  هار  نیب  رد  نامرف  تشپ  رد  زور  نآ  ییاطخ  مالسا  اقآ  درک . وگزاب  ام  يارب  تشاد 

: تفگ و 
لوسر جاح  هکنیا  ات  متفریمن . شندید  هب  مدوب و  هدرک  ادیپ  یترودک  فالتخا و  کی  لوسر  جاح  اب  نم  هک  دشیم  یتّدم  کی  شتسار 
نیلوا رد  مدوب  هتفرگ  میمـصت  نم  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هدـش  دـب  میخو و  رایـسب  لوسر  جاح  ِلاح  هک  مدینـش  نم  داتفا و  يرامیب  رتسب  هب 

ار تصرف  نیا  یگدنز  هّرمزور  ياهيراتفرگ  تالکشم و  هنافسأتم  اّما  منک . دونـشخ  یـضار و  مدوخ  زا  ار  وا  مورب و  شتدایع  هب  تصرف 
مدیشیدنا مدوخ  اب  مدوب  نارهت  هب  نتـشگزاب  لاح  رد  مدوب و  هتفر  نارهت  زا  جراخ  هب  منیـشام  اب  هک  ینامز  بشید  هکنیا  ات  دادیمن . نم  هب 

ره اـت  متفرگ  میمـصت  عـقوم  ناـمه  سپ  موریمن ؟ لوـسر  جاـح  تاـقالم  تداـیع و  هب  منکیم و  ادرف  زورما و  هزادـنا  نیا  هب  نم  ارچ  هک 
جاح هناخ  ياهیکیدزن  هب  نارهت و  هب  نم  هک  ینامز  هنافـسأتم  اّما  منک . تکرح  لوسر  جاح  هناخ  يوس  هب  هرـسکی  تسا  هدش  هک  يروط 

زا رگا  متفگ : مدوخ  اب  مدـناسر و  لوسر  جاح  هناخ  يولج  هب  ار  مدوخ  لاـح  نیا  اـب  دوب . هتـشذگ  بش  هدزاود  زا  تعاـس  مدیـسر  لوسر 
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، مدرک زیت  بوخ  لوسر  جاح  هناخ  يولج  رد  ار  میاهشوگ  یتقو  اـّما  موریم . لـخاد  هب  منزیم و  رد  دـیایب  ییادـص  رـس و  هناـخ  لـخاد 
. موشن محازم  بش  زا  عقوم  نیا  رد  ات  تسا  رتهب  تسا و  شوماخ  تکاس و  رایسب  لوسر  جاح  هناخ  هک  مدومن  ساسحا 

. مدش ياهدننک  بلقنم  تفگـش و  رایـسب  يایؤر  کی  دهاش  باوخ ، ِملاع  رد  یلو  مدیباوخ ، متفر و  ماهناخ  هب  دـیماان  هتـسخ و  بشید  نم 
نیمه رد  دنتـسه . لوسر  جاح  هزاـنج  عییـشت  لاـح  رد  يداـیز  رایـسب  تیعمج  تسا و  هتفر  اـیند  زا  لوسر  جاـح  هک  مدـید  باوخ  رد  نم 

نایم رد  ار  نز  نآ  یتقو  تسا . تکرح  لاح  رد  زین  یمناخ  کی  تیعمج  نیب  رد  هک  مدـید  داـتفا و  تیعمج  طـسو  هب  مهاـگن  نم  ماـگنه 
!؟ تسا هدـمآ  اهدرم  نایم  هب  تیعمج و  طسو  هب  نز  نیا  ارچ  متفگ : مدوخ  اب  مدـش و  ینابـصع  تحاران و  رایـسب  مدـید  اهدرم  تیعمج و 

. دشاب لوسر  جاح  نارهاوخ  زا  یکی  مناخ  نیا  دیاش  مدرکیم  رکف  مدوخ  اب  یتح 
اهدرم نیب  زا  هک  دـنیوگب  نز  نیا  هب  ات  مدرک  هراشا  اهدرمریپ  زا  یـضعب  هب  مدـناسر و  مناخ  نآ  ياـهیکیدزن  هب  ار  مدوخ  هکنیا  هصـالخ 

رگا مناخ ! دیـشخبب  متفگ : متفر و  مناخ  نآ  رانک  هب  مدوخ  رطاخ  نیمه  هب  درکیمن . نم  ياهفرح  هب  یهّجوت  سک  چیه  اما  دورب . نوریب 
اجنیا رد  امـش  تسین  تسرد  دـیورب ، نوریب  تیعمج  طـسو  زا  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  رتهب  دیـشاب ، هک  مه  لوسر  جاـح  نارهاوخ  زا  اـمش 

. دیشاب
؟ متسه هک  نم  ینادیم  امش  ایآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  وا  هعفد  کی  متفگیم ، مناخ  نآ  هب  ار  اهفرح  نیا  متشاد  نم  هک  ینامز 

مه هزانج  نیا  متـسه ، بنیز  نم  تفگ : داد و  همادا  صاخ  یهودـنا  نزح و  کـی  اـب  شدوخ  مناـخ  نآ  هک  مدوب  هدادـن  یباوج  زونه  نم 
! مینک عییشت  ار  وا  دیاب  نامدوخ  ام  تسام . هب  ّقلعتم 

ار شدوخ  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  مناخ  هک  ياهظحل  نامه  رد  تفگیم : درکیم ، هیرگ  تّدش  هب  هک  یلاح  رد  ییاطخ  ياقآ  موحرم 
ياضعا مدـید  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  مدیـشک و  يدـنلب  رایـسب  دایرف  هاگآ  دوخان  هک  مدـش  بلقنم  ياهزادـنا  هب  نم  درک ، یفرعم  نم  هب 

. دناهدش عمج  مرس  يالاب  رد  دناهدیرپ و  باوخ  زا  نم  هلان  دایرف و  يادص  اب  زین  هداوناخ 
يادص مدرک  هدهاشم  هنافسأتم  اّما  مدناسر ، لوسر  جاح  هناخ  يولج  هب  باتـش  هلجع و  اب  ار  مدوخ  حبـص ، ياههقیقد  نیلوا  نامه  رد  نم 

هدرک لوغشم  دوخ  هب  ار  مرکف  هک  یبلاج  تفگش و  رایسب  هلئـسم  هتکن و  کی  اّما  تسا . هتفر  ایند  زا  لوسر  جاح  تسا و  دنلب  هلان  هیرگ و 
هب مدوب . هدـید  باوخ  رد  بشید  هک  مدـیدیم  ار  ییاه  هنحـص  نامه  تسرد  لوسر  جاح  هزانج  عییـشت  رد  زورما  نم  هک  تسا  نیا  تسا 

لوسر جاح  هزانج  عییشت  رد  ار  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  مناخ  متـشاد ، یتریـصب  اب  انیب و  ياهمشچ  رگا  متـسه  نئمطم  نم  لیلد  نیمه 
. مدیدیم زین  يرادیب  رد 

ندش قشاع  يارب  يروتسد 

وا تسا . نارهت  شرورپ  شزومآ و  يافصاب  بوخ و  ياهریبد  زا  یکی  ناشیا  مدوب . هتفر  مناتسود  زا  یکی  هناخ  هب  نیا  زا  شیپ  هام  هس  ود 
نازومآ شناد  زا  یـضعب  یجیـسب و  ناناوج  ناناوجون و  زا  يدادـعت  اب  هک  تسا  یتّدـم  يو  تساوقت . اب  نامیا و  اب  كاـپ و  رایـسب  یمدآ 
ثیداحا نآرق و  وترپ  رون و  زا  دنوشیم و  عمج  مه  رود  هب  راب  کی  ياهتفه  اهنآ  دـناهتخادنا . هار  هب  ار  یتئیه  هسلج و  کی  ناشناتـسریبد 

. دننکیم توارط  اب  ینارون و  ار  ناشیاهلد  اهبلق و  مالسلا  مهیلعتراهط  تمصع و  تیب  لها  ياههتفگ  و 
هَّللا تیآ  ترضح  هیلمع  هلاسر  زا  یتمسق  سپس  بیغتسد و  هَّللا  تیآ  دیهش  هتشون  هریبک  ناهانگ  باتک  زا  یتمـسق  ادتبا  رد  هتفه  ره  اهنآ 

رد رخآ و  رد  دنناوخیم و  دشاب  هتـشاد  ثیداحا  رابخا و  رب  هیکت  هک  ار  یقالخا  ياهباتک  زا  یکی  زا  یتمـسق  مه  دعب  تجهب و  یمظعلا 
. دنزادرپیم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  تارضح  هب  لّسوت  یناوخ و  هضور  هب  زین  هسلج  ياهتنا 

. ددرگ رازگرب  اج  نآ  رد  اهنآ  ياههسلج  زا  یکی  رگید  یتعاس  ات  هک  دوب  رارق  مدوب ، هتفر  متسود  هناخ  هب  نم  هک  یبش  نآ 
مک دندوب  حالصلا  رهاظ  ینارون و  رایسب  ناناوج  ناناوجون و  زا  همه  هک  تئیه  نآ  ياضعا  یتعاس  زا  دعب  مدنام و  اج  نآ  رد  مه  نم  سپ 
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ریثأت تحت  رایـسب  نامیا ، اب  ناناوج  ناناوجون و  نآ  يافـص  اب  كاپ و  ینارون و  ياههرهچ  هدـهاشم  اب  هاـگن و  اـب  نم  هک  دـندش  عمج  مک 
. مدوب هدرک  ادیپ  یتیونعم  اب  شوخ و  بوخ و  تلاح  کی  مدوب و  هتفرگ  رارق 

ربخ اب  هاگآ و  كرت  لوسر  همانیگدنز  نوماریپ  نم  ياهوجتـسج  تاقیقحت و  هیـضق  زا  هک  متـسود  هک  مدوب  مدوخ  ياوه  لاح و  رد  نم 
مه نم  منک . تبحـص  اهنآ  يارب  كرت  لوسر  يارجام  نوماریپ  بش  نآ  ات  تساوخ  نم  زا  یلبق  يوگ  تفگ و  همدقم و  چیه  نودـب  دوب ،

دیکأت مدرک و  تبحـص  هدنهد  ناکت  صاخ و  ياههظحل  بان و  ياههظحل  دروم  رد  يرادقم  ادتبا  رد  متـشادن  تعاطا  زج  هب  ياهراچ  هک 
يرامـش تشگنا  مک و  دادعت  طقف  هنافـسأتم  یلو  دیآیم  شیپ  ءانثتـسا  نودب  اهناسنا  همه  يارب  صاخ ، بان و  ياههظحل  نیا  هک  مدومن 

. دنباییم تسد  تخانـش  تفرعم و  دنلب  ياههّلق  هب  هراب  کی  هب  دنریگیم و  هرهب  زومآتربع  هدنهد و  ناکت  ياههظحل  نیا  زا  هک  دنتـسه 
. مدومن تبحص  وا  ياهتلاح  زا  یضعب  شاهبوت و  ّتلع  هظحل و  كرت و  لوسر  هبوت  هرابرد  هقیقد  تسیب  دودح  رد  سپس 

نآ همه  دیـسریم  رظن  هب  بش  نآ  هک  تسا  نیا  مسیونیم  زیزع  هدـنناوخ  امـش  يارب  ار  هیـضق  نیا  هکنیا  زا  ماییاهن  یلـصا و  دوصقم  اّما 
نآ زا  یکی  صوصخ  هب  اهنآ  همه  كرت  لوسر  هّصق  دنـشاب . هتفرگ  رارق  كرت  لوسر  يارجام  ِریثأت  تحت  تّدـش  هب  ناناوج  ناـناوجون و 

هیلعنیسحلا هَّللادبع  ابا  اقآ  هب  تبسن  كرت  لوسر  هناقشاع  تالاح  زا  تیصخش و  زا  هک  ناوج  نآ  دوب . هدرب  ورف  رکف  هب  ار  رضاح  ناناوج 
باوخ رد  وا  دنکیم . هدهاشم  ایؤر  باوخ و  رد  ار  كرت  لوسر  بش  کی  هسلج  نآ  زا  دـعب  یتّدـم  دوب ، هدـمآ  شـشوخ  رایـسب  مالـسلا 

: دوب هتفگ  یجیسب  يافص  اب  ِناوج  نآ  هب  كرت  لوسر  سپس  دناهتسشن و  یناکم  کی  رد  كرت  لوسر  اب  هارمه  هک  دوب  هدید 
.« اوقت اوقت ، اوقت ، يوشب : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِقشاع  هک  یهاوخیم  رگا  »

مالک نیرخآ 

یضار راتشون  نیا  زا  هزادنا  هچ  ات  منادیمن  تسا و  هدوب  هچ  باتک  نیا  هعلاطم  ندناوخ و  زا  امش  ياهیبایزرا  اهتشادرب و  منادیمن  نم 
هدنناوخ امش  ات  دوش  رارق  رگا  منادیمن  تسا و  هتسب  شقن  امش  ياهبلق  زغم و  رد  يداقتنا  داهنـشیپ و  هچ  منادیمن  دیاهدش و  دونـشخ  و 

درک و دـیهاوخ  باختنا  ار  یـشور  کبـس و  هچ  دیـسیونب ، اهكرت  لوسر  ای  كرت و  لوسر  هراـبرد  ياهتـشون  هلاـقم و  اـی  یباـتک و  زیزع 
؟ تشون دیهاوخ  هنوگچ 

هدیـسر مرظن  هب  نم  یلو  تسیچ ؟ یناـیاپ  ياههحفـص  نیا  زا  مـالک و  نیرخآ  نیا  زا  ناـتراظتنا  عقوت و  نوـنکا  مه  هک  منادیمن  نینچمه 
: دنتسه هنوگ  ود  ناقشاع  هک  مسیونب  امش  يارب  ینایاپ  ياههحفص  نیا  رد  ات  تسا 

لبلب  ناقشاع  - 
هناورپ  ناقشاع  - 

ود ره  دـنناریح و  قشاع و  ود  ره  نوچ  هناورپ ، ای  تسا و  رتقشاع  لبلب  هک  دـیوگب  دـنک و  اـعّدا  تیعطاـق  اـب  دـناوتیمن  سک  چـیه  دـیاش 
دلانیم و دزوسیم و  یکی  سانـشان ، ادـص و  رـس و  یب  يرگید  سانـشرس و  تسا و  رهـش  هرهـش  یکی  طقف  اّما  دـنزاسیم ، دـنزوسیم و 

. دنکیم هولج  شنونج  هراب  کی  هب  يرگید  تسا و  نونجم  هناوید و  مادم  هشیمه و  یکی  دَُکپیم ، دزوسیم و  يرگید 
اهلومرف و همه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ناقـشاع  هک  دـنچ  ره  دـنیاهفرح و  نیا  زا  رتهدـیچیپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ناقـشاع  هک  دـنچ  ره 
زا یکی  وا  مدوخ  نامگ  هب  هک  ماهداد  صاصتخا  یقشاع  هّصق  هب  ار  مالک  نیرخآ  نیا  نم  لاح  نیا  اب  یلو  دناهتخیر  مه  هب  ار  اهيدنبزرم 
زا یبسانم  بوخ و  ریسفت  لیلحت و  یمارگ  زیزع و  هدنناوخ  امش  هک  مراودیما  طقف  تسا . هدوب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ِراو  هناورپ  ناقـشاع 

. دیشاب هتشاد  راوهناورپ  ِقشاع  نیا  يارجام 

يدنه هعیش  يارجام 
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شش هب  کیدزن  دوب و  دیدج  ياهیاسمه  يدنه  هعیش  نآ  دندشیم . كوکشم  وا  هب  دنتشاد  يدنه  هعیـش  ياههیاسمه  زا  يرایـسب  مکمک 
رد البرک ، رد  ار  شرمع  هیقب  ات  دوب  هدرک  اهر  هشیمه  يارب  ار  ناتسودنه  شهاگداز ، روشک و  وا  دوب . هدمآ  البرک  رهش  هب  هک  دشیم  هام 
هک نانچ  تسا  ردقلا  لیلج  یمدآ  هک  دادیم  ناشن  شرهاظ  دنک . یگدنز  شیافو  اب  نارای  مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  كاپ  رازم  ترواجم 

. تسا هدرک  دای  دنه  ِناگرزب  زا  یکی  ناونع  هب  يدنه  هعیش  نآ  زا  ةداهشلارارسا »  » مان هب  شباتک  رد  زین  يدنبرد  لضاف  موحرم 
ار شاهداوناخ  وا و  شیاه ، هیاسمه  زا  يرایسب  هام ، شـش  زا  دعب  الاح  دوب و  هدرک  هیهت  ياهناخ  البرک  ياههّلحم  زا  یکی  رد  يدنه  هعیش 

كاپ دقتعم و  ياهعیش  ار  وا  دندوب  هدرک  يدروخرب  رادید و  وا  اب  هام  شش  نیا  رد  هک  ییاهمدآ  اههیاسمه و  همه  دنتخانـشیم . یبوخ  هب 
يدنه هعیش  نآ  هرابرد  یبیجع  يداع و  ریغ  هلئـسم  عوضوم و  کی  هجوتم  اهیـضعب  نامز  تشذگ  اب  رورم و  هب  اّما  دندوب ، هتفای  اوقت  اب  و 

يدـنیاشوخان یقطنم و  ریغ  ياههدـیقع  اهرکف و  اههیاسمه ، زا  یـضعب  ات  دوب  هدـش  ثعاب  يداـع  ریغ  هلئـسم  عوضوم و  نآ  دـندوب . هدـش 
هعیش نآ  دوب . بیجع  یلیخ  عقاو  رد  عوضوم ، نآ  دشیم . يراج  زین  ناشیاهنابز  رب  اهرکف  نیا  یهاگ  هتفر  هتفر  دننک و  ادیپ  وا  هب  تبـسن 

! دوب هدشن  فّرشم  مالسلا  هیلعادهشلادیس  مرح  هب  مه  راب  کی  يارب  یتح  دوب ، هدش  نکاس  البرک  رد  هک  یهام  شش  نیا  همه  رد  يدنه 
دیایب البرک  هب  یگدنز  يارب  دنک و  اهر  ار  شراید  نطو و  ياهعیش  دشیم  هنوگچ  درک !؟ هیجوت  ار  عوضوم  نیا  دشیم  هنوگچ  یتسار  هب 

!؟ دشاب هداهنن  اپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  مرح  لخاد  هب  مه ، هبترم  کی  يارب  یّتح  یلو 
دوریم و شاهناخ  ماب  تشپ  يالاب  هب  اهتقو  زا  یضعب  وا  هک  دندوب  هدرک  هدهاشم  اههیاسمه  زا  یضعب  یهاگ  هام ، شش  نیا  لوط  رد  طقف 

نیا همه  رد  وا  دیآیم . نییاپ  دناوخیم و  یترایز  دـهدیم و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دـبنگ  هاگراب و  يوس  هب  ور 
. دوب هدرک  ترایز  ار  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  هشوگ  رگج  زیزع و  شور ، لکش و  نیمه  اب  طقف  هام ، شش 

زا یکی  ناـمز  نآ  رد  یـضترم  دیـس  موحرم  باـنج  دـسریم . یـضترم  دیـس  موحرم  شوگ  هب  يدـنه  هعیـش  يارجاـم  ناتـساد و  تبقاـع 
یپ ندینش و  زا  دعب  بیقن  بانج  دوب . بیقن  هب  فورعم  روهشم و  البرک  ِنانکاس  مدرم و  نیب  رد  دوب و  البرک  گرزب  ياملع  نادنمشناد و 

شنزرس هب  عورش  یلومعم ، ياهیسرپلاوحا  لاح و  کیلع و  مالس و  زا  دعب  دوریم و  وا  هناخ  هب  يدنه  هعیش  يارجام  ناتـساد و  هب  ندرب 
زا یکی  مالسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  بهذم  رد  : » دیوگیم يدنه  هعیـش  هب  تحارـص  اب  وا  دنکیم . يدنه  هعیـش  ِتمالم  و 

يالاب زا  طقف  هک  وت  هقیرط  شور و  نیا  یلو  یـسوبب  ار  حیرـض  هبتع و  يوشب و  لخاد  مرح  هب  هک  تسا  نیا  ترایز  ياهروتـسد  بادآ و 
یگدـنز رگید  ياهروشک  اهرهـش و  رد  هک  دراد  ینینمؤم  نایعیـش و  هب  صاصتخا  ینکیم ، تراـیز  ار  ترـضح  نآ  تا  هناـخ  ماـب  تشپ 

.« دنوش رضاح  مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  مرح  لخاد  رد  البرک و  رد  ات  تسین  نکمم  اهنآ  يارب  دننکیم و 
همه هب  ندرک  شوگ  زا  دعب  وا  تسا . هدرک  نارگن  برطضم و  رایسب  ار  وا  بیقن  ياهتبحص  هک  دوب  ادیپ  يدنه  هعیـش  هرهچ  تلاح و  زا 
لام زا  رادقم  ره  ات  مراد  عقوت  راظتنا و  امـش  زا  نم  فارـشالا ! بیقن  ای  : » دوب هتفگ  سامتلا  شهاوخ و  يور  زا  یتلاح  اب  بیقن  ياهفرح 
نیا زا  یّلک  هب  ارم  ییامرفن و  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  مرح  هب  ندـش  لخاد  هب  رومأـم  ارم  ضوع  رد  یلو  يریگب  نم  زا  یهاوخب  هک  اـیند 

.« ینک فاعم  راک 
بیقن بانج  هب  ار  ایند  لانم  لام و  زا  يرادقم  ره  ات  دوب  هدرک  داهنشیپ  مرح  لخاد  هب  نتفرن  ندشن و  دراو  ِضوع  رد  هکنیا  زا  يدنه  هعیش 

هداد باوج  یتحاران  اب  هدش و  روخلد  تحاران و  رایـسب  نخـس  نیا  زا  بیقن  بانج  یلو  تشادن ، يدـب  ءوس و  دـصق  هنوگ  چـیه  دزادرپب ،
، البرک رد  ندوب  نکاس  تروص  رد  ار  وت  ِترایز  هقیرط  شور و  نیا  هکلب  مدرکن ، ار  رما  نیا  هتفگن و  نخـس  نیا  ایند  لاـم  يارب  نم  : » دوب

.« تسا بجاو  رکنم  زا  یهن  منادیم و  رَکنم  تعدب و 
دراد مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  هک  یقـشع  تدارا و  يور  زا  يدـنه  هعیـش  نیا  هک  دوب  هدـیمهف  یبوخ  هب  بیقن  باـنج  دیـسریم  رظن  هب 
بادآ لامعا و  ماجنا  فیرـش و  ياهمرح  هب  دورو  مالـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ترایز  رد  ساسا  لـصا و  اـّما  دوش ، دراو  مرح  هب  دـناوتیمن 
هعیـش دـشابیم . سدـقم  ياهناکم  اهمرح و  نآ  لخاد  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تارـضح  ياهشرافـس  تاروتـسد و  قبط  رب  ترایز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3522 

http://www.ghaemiyeh.com


کچوک یّلک و  یئزج و  ياههتـساوخ  تاروتـسد و  تارظن و  هدننک  تعاطا  عبات و  هظحل  هب  هظحل  فرح و  هب  فرح  ماگ و  هب  ماگ  ندوب 
ماما فیرـش  مرح  هب  يدـنه  هعیـش  دورو  هب  ندومن  رما  زج  هب  ياهراچ  بیقن  باـنج  تسا و  ندوب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناـماما  ِگرزب  و 

. تشادن مالسلا  هیلعنیسح 
بجاو دوخ  رب  رگید  وا  تشادـن . نتفگ  يارب  یفرح  چـیه  رگید  بیقن ، بانج  هدرپ  یب  حیرـص و  ياهفرح  نآ  هب  هّجوت  اب  يدـنه  هعیش 

یهآ زج  هب  بیقن  ياهفرح  نانخـس و  همتاخ  نایاپ و  زا  دعب  دنک . تعاطا  يوریپ و  بیقن  بانج  هیـصوت  روتـسد و  نآ  زا  هک  تسنادیم 
هدمآ نوریب  درد  رپ  يرگج  بلق و  زا  هک  ياهلان  هآ و  دوب . هدیـشک  یهآ  طقف  وا  دماین . رب  يدنه  هعیـش  نآ  زا  يرگید  يادـص  چـیه  درس 

. دشاب
اب هزیکاپ و  كاپ و  دیـشوپ و  تشاد  هک  ار  ییاهسابل  نیرتهب  زا  یکی  لسغ  زا  دعب  وا  دنک . ترایز  ِلسغ  ات  تفر  دش و  دنلب  يدـنه  هعیش 

مرح هب  رتشیب  هچ  ره  دوب . تکرح  رد  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  مرح  هاگراب و  يوس  هب  يدنه  هعیـش  دمآ . نوریب  شاهناخ  زا  هنهرب  ییاپ 
ياهرد يولج  رد  ار  شدوخ  دیـسر و  مرح  ياهرد  هب  یقیاـقد  زا  دـعب  درکیم . ادـیپ  هولج  رتشیب  شعوشخ  عوضخ و  دـشیم  رتکـیدزن 

اههیرگ و دندشیم ، در  شرانک  زا  هک  ینارئاز  زا  يرایـسب  يارب  دوب . هداتفا  هیرگ  هب  تّدش  هب  اجنیا  رد  وا  تخادـنا . نیمز  يور  رب  نحص 
. دوب یندید  بلاج و  وا  ياههلان 

یلاح رد  وا  الاح  یسوبب و  ار  حیرض  هبتع و  هک  تسا  نیا  ترایز  ياهروتسد  بادآ و  زا  یکی  هک  دوب  هتفگ  يدنه  هعیـش  هب  بیقن  بانج 
. دیسوبیم هناقشاع  ار  فیرش  نحص  ياهرد  هبتع و  دنتدنت  دوب ، هتخادنا  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  هک 

تسنادیم ادخ  دوب . هدش  نازرل  یسوسحم  روط  هب  شندب  دورب  مرح  لخاد  يوس  هب  ات  دشیم  دنلب  نیمز  يور  زا  يدنه  هعیـش  هک  ینامز 
یکشجنگ نوچمه  یندیزرل  دوب . هتشاداو  ندیزرل  هب  نینچ  نیا  ار  وا  هک  تشذگیم  هچ  يدنه  هعیش  هنیـس  بلق و  رد  اههظحل  نآ  رد  هک 

. دشاب هداتفا  بآ  رد  نادنبخی  درس و  ییاوه  رد  هک 
رب ار  شدوخ  زین  يرادـشفک  يولج  رد  وا  دوب . هدـش  درز  شیور  گـنر و  دـشیم ، کـیدزن  مرح  ياهيرادـشفک  زا  یکی  هب  هک  یناـمز 

دش و دنلب  نیمز  يور  زا  دشاب  نداد  ناج  لاح  رد  هک  یسک  دننامه  یتاظحل  زا  دعب  درک . نیمز  ندیسوب  هب  عورـش  تخادنا و  نیمز  يور 
هعیـش تشاد . هلـصاف  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شیالوم  بوبحم و  رّهطم  دقرم  اب  قاور و  اب  رتم  دـنچ  طقف  وا  تشگ . دراو  ناویا  هب 
سپ دوب ، هدیـسر  ياهدننکـش  كانرطخ و  ّدـح  هب  شبارطـضا  یبات و  یب  یناشیرپ و  دوب  هدـشن  دراو  قاور  هب  زونه  هک  یلاـح  رد  يدـنه 
بانج شاک  يا  تفرگیم . ار  وا  يولج  دـشیم و  ادـیپ  یکی  شاک  يا  دوش !؟ لخاد  قاور  هب  تساوخیم  یتقاط  ربص و  هچ  اـب  هنوگچ و 

! درگرب تسا ، سب  درکیم : رما  وا  هب  دوب و  دهاش  رضاح و  اج  نآ  رد  بیقن 
هب دندوب . فیصوت  زا  رصاق  تافیصوت  تاملک و  دعب  هب  نیا  زا  دش . دراو  قاور  هب  دوب  یتّقشم  یتخـس و  ره  اب  يدنه  هعیـش  لاح  ره  هب  اّما 

هّچب ینز  نوچمه  داتفا ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هشوگ  شش  كرابم و  حیرض  هب  يدنه  هعیش  هتخورفارب  نایرگ و  ياهمشچ  هکنیا  ِضحم 
، مالسلا هیلعءادهُّشلادیس  عَرْصَم  اذهَأ  : » دز ادص  زادگناج  یگناب  زاوآ و  هب  دیشک و  زوسناج  ياهلان  كانهودنا و  یـسفن  یتخـس  هب  هدرم ،

تسا ییاج  نامه  اجنیا  ایآ  مالسلا  هیلعءادَهُّشلادیس  لَتْقَم  اذهأ  تسا ؟ هداتفا  نیمز  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  تسا  ییاج  نامه  اجنیا  ایآ 
»!؟ تسا هدش  هتشک  مالسلا  هیلعنیسح  هک 

مالسلا هیلعنیسح  اروشاع ، زور  رد  هک  یناکم  ياهیکیدزن  نامه  رد  حیرض ، ياهیکیدزن  نامه  رد  دیشک و  يدایرف  هحیـص و  سپـس  و 
. دش نیمز  رب  شقن  دوب ، هدیتلغ  نوخ  هب  هداتفا و  نیمز  رب 

یتاظحل دنتـشاد . رگیدـکی  هب  یهاگن  يدـنه و  هعیـش  هب  یهاـگن  توهبم  ناریح و  دـندوب ، رظاـن  دـهاش و  هنحـص  نیا  رب  هک  ینارئاز  همه 
رگید وا  تشاد . تقیقح  تیعقاو و  اما  دوبن  یندرک  رواب  دندز . هقلح  يدـنه  هعیـش  ِندـب  مسج و  رود  هب  نارئاز  زا  يدادـعت  هک  تشذـگن 

(25 ... .) دوب هداد  ناج  وا  دوب ، هدرک  زاورپ  وا  دوب ، هدرم  قشع  هبذج و  زا  وا  تشادن . ندب  رد  حور 
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زونه تسا  زارد  بش  هک  زوسم  عمش  يا 
زونه تسا  زار  تقو  هک  مدم  حبص  يا 

نیشنب  يرانک  رد  وت  ورب  هناورپ 
زونه تسا  زارد  یقشاع  تبحص  نیا 

یهللا  فیس  نسح  دمحم 
رذآ 1379 ناضمر 1421 ،

هسدقم إ هیحان  ترایز  زا  یتمسق 

هسدقم هیحان  ترایز  زا  يزارف 

ِبِّرَقَتُْملا َِکتیالِو ، یف  ِِصلْخُمْلا  َِکتَمْرُِحب ، ِفِراْعلا  َمالَس  َکیَلَع  ُمالّسلا  َکیََدل ، َزْوَْفلا  ُتْوَجَر  َو  َکَیِلا  ُتْدَصَق  ّینِاَف  َکیَلَع  ُمالّـسلا  . . . 
ِِهلاْولا ِنیزَْحلا  ِعوُْجفَملا  َمالَـس  ٌحوُفْـسَم ، َكِرْکِذ  َدـْنِع  ُهُْعمَد  َو  ٌحوُْرقَم  َِکباصُِمب  ُُهْبلَق  ْنَم  َمالَـس  َِکئآدـْعَا ، ْنِم  ِءيرَْبلا  َِکتَّبَحَِمب ، هَّللا  َیِلا 

َو َکیَدـی  َنَیب  َدَـهاج  و  ِفُوتُْحِلل ، َکَنوُد  ُهَتَـشاشُح  َلَذـَب  َو  ِفویُّسلا  َّدَـح  ِهِسْفَِنب  َكاقََول  ِفوُفُّطلِاب  َکَـعَم  َناـک  َْول  ْنَم  َمالَـس  ِنیکَتْـسُْملا ،
ُروُهُّدلا ِیْنتَرَّخَا  ِْنئَلَف  ٌءآقِر ، َِکلْهَِال  ُُهلْهَا  َو  ٌءآِدف ، َکِحوُِرل  هُحوُر  َو  ِهَِدلَو ، َو  ِِهلام  َو  ِهِدَسَج  َو  ِهِحوُِرب  َكادَف  َو  َکیَلَع  یَغب  ْنَم  یلَع  َكَرَصَن 

ََکل َّنیِْکبََأل  َو  ًءآسَم  َو  ًاحابَص  َکََّنبُْدنَأَلَف  ًابِصانُم ، َةَوادَْعلا  ََکل  َبَصَن  ْنَِمل  ًابِراُحم و  ََکبَراح  ْنَِمل  ْنُکَا  َْملَو  ُروُدْقَملا  َكِرْصَن  ْنَع  ینَقاع  َو 
َتْمَقَا ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  ِباِیتْکِْالا ، ِۀَّصُغ  َو  ِباصُْملا ، ِۀَـعْوَِلب  َتُومَا  یّتَح  ًافُّهََلت  َو  َكاهَدام ، یلَع  ًافُّسََأت  َو  َکیَلَع  ًةَرْـسَح  ًاـمَد ، ِعُومُّدـلا  َلَدـَب 

(26  ... .) ِرَْکنُْملا ِنَع  َتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب و  َتْرَمَا  َو  َةوکَّزلا  َتیَتا  َو  َةولَّصلا 
( نیـسح يا   ) وت رب  مالـس  مراد ، وت  دزن  رد  ار  ندش  راگتـسر  دـیما  ماهدـمآ و  وت  يوس  هب  نم  هک  یتسرد  هب  نیـسح ) يا   ) وت رب  مالـس  . . . 

برقت یکیدزن و  ادـخ  يوس  هب  ّتبحم  یتسود و  نیا  اب  هک  تسوت  یتسود  تیالو و  رد  صلاخ  وت و  تمرح  هب  يانـشآ  هک  یـسک  ِمـالس 
وت دای  رکذ و  ماگنه  رد  شکـشا  راد و  هحیرج  وت  تبیـصم  غاد و  زا  شبلق  هک  یـسک  ِمالـس  دیامنیم . يرازیب  تنانمـشد  زا  دـیوجیم و 

البرک يارحص  رد  وت  اب  رگا  هک  یسک  ِمالس  تسا . هراچیب  ناریح و  نیگهودنا و  هدز و  تبیصم  تمغ  رد  هک  یـسک  ِمالـس  تسا . يراج 
وت رطاخ  هب  ار  شناج  ياه  قمر  هدنام  یقاب  درکیم و  تظفاحم  هدـنُرب  زیت و  ياهریـشمش  لباقم  رد  شناج  سفن و  اب  وت  زا  هک  انامه  دوب ،

حور و اب  درکیم و  يرای  کمک و  دـندرک  متـس  وت  رب  هک  یناسک  هیلع  ربار  وت  درکیم و  داهج  وت  باکر  رد  درپسیم و  گرم  تسد  هب 
رپس ییادـف و  زین  ار  شنادـنزرف  لها و  درکیم و  وت  ناج  يادـف  ار  شدوخ  ناج  حور و  هک  دـشیم  وت  يادـف  شنادـنزرف  لاـم و  مسج و 

نامز نآ  رد  نم  تسا و  هتـشاد  زاب  وت  يرای  زا  ارم  هتخادـنا و  ریخأت  هب  وت  نامز  زا  ارم  راگزور  هچ  رگا  سپ  دومنیم . وت  تیب  لها  يـالب 
اهنیا ياج  هب  سپ  مشاب ، هتشاد  توادع  ینمشد و  دنتـساخرب  ینمـشد  هب  وت  اب  هک  ییاهنآ  اب  مگنجب و  دندیگنج  وت  اب  هک  نانآ  اب  ات  مدوبن 
هـصغ مغ و  رد  وت و  ترـسح  رد  منکیم و  هیرگ  نوخ  وت  يارب  کـشا ، ياـج  هب  درک و  مهاوـخ  هبدـن  هلاـن و  وـت  رب  بش  حبـص و  ره  رد 

مراپسب ناج  ناوارف  یهودنا  هاکناج و  یگدز  تبیصم  اب  هکنیا  ات  دوب  مهاوخ  يزادگناج  زوس  کی  رد  هدش ، دراو  وت  رب  هک  ییاهتبیصم 
یهن يدـب  رکنم و  زا  يدرک و  رما  یبوخ  فورعم و  هب  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاداـپ و  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نم  مریمب . و 

 ... . يدرک

اه تشون  یپ 

هرس  سدق  ییابطابط  همالع  ياههدورس  زا  یکی  زا  یتمسق  ( 1
ص 205 ج 36 ، راونالا ، راحب  ( 2

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3524 

http://www.ghaemiyeh.com


ینارهت ریبک  نیـسح  خیـش  جاح  موحرم  ناـبز  زا  راـب  نیلوا  يارب  هک  یلقن  فیرعت و  هب  هجوت  اـب  كرت  لوسر  هبوت  يارجاـم  ناتـساد و  ( 3
ياـهتئیه ياـهدرمریپ  زا  يرایـسب  نیب  رد  تواـفت  یمک  رادـقم  اـب  اـی  لکـش و  نیمه  هب  ناتـساد  نیا  تسا . هدـش  هتـشاگن  مدوـب  هدـینش 

. تسا فورعم  روهشم و  زیربت  نارهت و  ياهیناجیابرذآ 
: تسا نیا  شمود  ِعرصم  ِلصا  هک  دشابیم  رایرهش  داتسا  زا  رعش  نیا  ( 4

. درادن وگتفگ  نیا  متسه  وت  قشاع  نم 
. تسا هدش  تبث  ینابایخ » هاوخداد  لوسر   » موحرم نآ  همانسانش  رد  ( 5

مزوسیم و فراعتم  ریغ  روط  هب  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  تبیـصم  رد  رگا  نم  و  درادـن . تساوخزاب  باتک و  باسح و  هناوید  ینعی  ( 6
. دیراذگب نم  یگناوید  باسح  هب  مزیریم و . . .  کشا 

 . ص 479 ج 4 ،  نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 7
ص 254 رباقملا ، ةرکذت  ای  نارهط  ير و  نازورف  نارتخا  ( 8

رد كرت  لوسر  دشابیم و  نارهت  رازاب  گرزب  مهم و  ياهدجسم  زا  یکی  دشابیم  اهزاّزب  دجسم  هب  فورعم  هک  یسوم  ازریم  دجـسم  ( 9
زا شیب  هک  نارهت  ياهزاّزب  فنـص  تئیه  دـبای . روضح  اهزازب  دجـسم  هضور  هسلج  رد  ات  تسا  هتـشاد  تداع  مّرحم  ياهزور  زا  يرایـسب 

لوا ههد  ياهزور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  هدوب  نارهت  يافـص  اب  لاحو و  روش  اب  رایـسب  ياهتئیه  زا  درذگیم  نآ  ِسیـسأت  زا  لاس  دص 
رد : » تفگیم ناـجیابرذآ  ناحاّدـم  زا  یکی  تسا . هدـمآیم  باـسح  هب  نارهت  هضور  ياـههسلج  نیرت  غولـش  نیرتمهم و  زا  یکی  مّرحم 
هک دنتـشاد  روضح  ییافـص  ابو  تیونعم  اب  ياهمدآ  کی  میدرکیم  تکرـش  نآ  رد  زین  اهيرذآ  ام  یهاگ  هک  اهزازب  تئیه  نیا  رد  میدق 

.« دنک هرادا  ار  یتئیه  کی  تسناوتیم  اهنآ  زا  مادک  ره 
. تسا هدش  لقتنم  اج  نآ  هبو  تسا  هتخاس  مایخ  نابایخ  رد  ار  ياهینیسح  اهزازب  تئیه  رضاح  لاح  رد 

جاح یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  اب  يدایز  ياهلاس  هک  هللا  همحر  ینارهت  يّزعم  نسح  دّمحم  خیش  موحرم  ینابر  هیقفو  ینادمص  فراع  زا 
غولش رایسب  اهزازب  دجسم  هضور  مّرحم  لوا  ههد  رد  میدق  رد  هکنآ  اب  : » تفگیم هک  مدینش  تسا  هتشاد  ترـشاعم  يراسناوخ  دمحا  دیس 
ِروضح رطاخ  هب  يراسناوخ  ياقآ  موحرم  مه  زاب  تیعمج  ماحِدزا  نیا  ابو  لاح  نیا  اب  تسا  هدشیم  تیعمج  زا  رپ  دجـسم  مامتو  هدشیم 

!« دنبای روضح  تاسلج  نیا  رد  ّبترم  روط  هب  ات  دناهتشادیم  تسود  رایسب  كرت  لوسر  نوچمه  ییاهمدآ 
اهناوخ و هحون  ياهيراتفرگو  تالکـشم  عفر  هب  تبـسن  دناهتخانـشیم  کیدزن  زا  ار  وا  هک  یناـسک  ياـههتفگ  رب  اـنب  كرت  لوسر  ( 10

دناوتیم هک  یتمدـخ  ره  زا  ات  تسا  هتـسنادیم  بجاو  شدوخ  رب  وا  تسا . هدوب  اشوک  ساّسح و  رایـسب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نارکاذ 
. دزرون غیرد  دهد  ماجنا  اهنآ  يارب 

ینامرک  داؤف  زا  رعش  ( 11
رب لوسر  جاح  راشفا ، ياقآ  ياههتفگ  رب  انب  تسا . هدش  هتشون  راشفا  رصان  جاح  ياقآ  ياهتبحص  تارطاخ و  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  ( 12

اـهکمک و زا  شاهداوناـخ  وا و  دـعب  هب  نآ  زا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  شردـپ  یکدوک  نینـس  رد  وا  هک  اریز  دراد  يردـپ  قـح  وا  ندرگ 
. دناهدوب دنمهرهب  لوسر  جاح  ياهتبظاوم 

هک تسا  هدوب  ّرثوم  دیفم و  رایسب  كرت  لوسر  ياقفر  ناتسود و  زا  یضعب  ییاسانـش  رد  راشفا  ياقآ  ياهییامنهار  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
رایـسب هناصلاخ  ياهکمکو  اهییامنهار  زین  يرگید  نازیزع  هتبلا  و  مراد . زاربا  ناـشیا  هب  تبـسن  ار  مرکـشت  اـج  نیمه  رد  تسا  بساـنم 

دناهتـشاد یمهـسو  شقن  باتک  نیا  نتفرگ  لکـش  رد  یعون  هب  کی  ره  هک  یناراوگرزب  همه  هَّللا  ءاش  نا  هک  دناهتـشاد  ياهدیافرپ  رثؤم و 
. تفرگ دنهاوخ  مالسلا  هیلعنیسحلا  هَّللادبع  ابا  اقآ  زا  ار  ششاداپ  رجا و 

مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تداهش  زا  لبق  هاگلتق  يایاضق  ینعی  ( 13
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زا يرایسب  يدهاز  رغـصا  جاح  رب  هوالع  ار  تسا » هدماین  هیرگ  تّدش  رد  شریظن  زونه  لوسر  جاح  تافو  زا  سپ   » هلمج هتکن و  نیا  ( 14
ار فرح  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  تافتلا  هجوت و  هتکن  نیا  هب  زیزع  ناگدـنناوخ  هتبلا  دنتـشادیم  ناـیب  زین  رگید  يرذآ  ناحاّدـم  اـهرعاش و 
اب یمیدـق و  ياهتئیه  هب  صوصخ  هب  نابز  كُرت  یبهذـم  ياهتئیه  نیا  زا  یـضعب  هب  ینامز  ره  رد  امـش  رگا  هک  دـنیوگیم  ییاـهمدآ 

ياههلان اههیرگ و  هک  دیوشیم  ور  هب  ور  یـصاخشا  کی  اباهنآ  ياهتئیه  تاسلج و  رد  لومعم  روط  هب  بلغا و  دینزب  يرـس  اهنآ  هقباس 
. تسا رتروآهیرگ  رتّرثؤم و  ياهیثرم  هحون و  ره  زا  اهنآ 

دصق و نیا  اب  طقف  ار  هرطاخ  نیا  هک  دیسر  مرظن  هب  تبقاع  متشاد  هرطاخ  نیا  نتشونو  ندروآ  هب  تبسن  هک  يدیدرتو  یلد  ود  زا  دعب  ( 15
یلو دوشیم  هدهاشم  ْلوسر  ِدییأت  رد  زین  یباوخ  نانچ  هکنآ  اب  هک  دنریگب  ار  سرد  نیا  هرطاخ  نیا  زا  زیزع  ناگدـنناوخ  هک  مسیونب  تین 

یقطنم ياهتحیـصن  دـنکیمن و  ییانتعا  یب  هعیـش  ياـهمیرحو  لوصا  هب  اـهایؤرو  اـهباوخ  زا  هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  اـب  كرت  لوسر  مه  زاـب 
لوصا هب  مازتلا   ) شورو هریـس  نیا  هب  تافتلا  هجوت و  هک  دریذپیم  زاب  شوغآ  اب  يرورغ  بجُع و  هنوگ  چیه  نودـب  ار  نارگید  ِحیحـصو 

. تسا تافارحناو  اهیمهف  جک  زا  يرایسب  عفر  ياشگهار  عیشت ) یتدیقع  ياهبوچراهچو 
بالقنا دنمهوکـش  يزوریپ  زا  دـعب  امهیلع  هَّللا  مالـس  هیقر -  باـنج  بنیز و  ترـضح  ياهدـقرم  هک  دـشابن  رکذـت  هب  يزاـین  دـیاش  ( 16

دقرم تیعضو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یـسمش  لاس 1340  زا  لبق  هب  طوبرم  هّصق  نیا  تسا و  هدـیدرگ  تّمرم  يزاـسزاب و  ناریا  یمالـسا 
ِنودب یمتشو  برض  ای  یلیس  هنوگ  ره  هک  دشابن  رّکذت  هب  يزاین  دیاش  نینچمه  و  تسا . هدوبن  لکـش  نیا  هب  مالـسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح 

ًامتح دنزب  راددیلک  ياقآ  نآ  هب  یلیس  کی  ات  تسا  هدوب  روبجم  زین  كرت  لوسر  رگاو  دشابیم  عرش  ِفالخو  هانگ  یهقفو  یعرـش  زاوج 
دندرکیم دیکأت  دندوب  علّطم  هیضق  نیا  زا  هک  يدارفا  زا  رگید  یـضعب  هکنیا  صوصخ  هب  تسا  هدوب  ّبترتم  نآ  رب  هجّوم  یعرـش و  یلیلد 

دقرم زا  يرادهگن  ندرک و  زاب  هب  تبـسن  وا  یلو  دندوب  هدرک  وگ  تفگ و  وا  اب  زین  رگید  ياهیـضعب  ًالبق  هکنآ  اب  راددـیلک  ياقآ  نآ  هک 
هیقر ترضح  دقرم  ياهرد  ًالومعم  دنک  دروخرب  وا  اب  لوسر  جاح  هکنیا  زا  لبق  دوب و  درس  توافتیب و  رایسب  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترـضح 

. دوب هتسب  مالسلا  اهیلع 
، تشاد راعـشا  زا  یخرب  نوماریپ  لوسر  جاح  هک  یفیرظ  فیطل و  ياههتکن  هرابرد  یتاحیـضوت  زا  دـعب  يرقنـس  دـمحم  جاح  ياـقآ  ( 17

ِفورعم  رعش  نیا  لوسر  جاح  تفگیم :
تسا  فرح  ود  نیا  شریسفت  یتیگ  ود  شیاسآ 

ارادم نانمشد  اب  تّورم  ناتسود  اب 
: دناوخیم هنوگنیا  ار 

تسا  فرح  کی  نیا  شریسفت  یتیگ  ود  شیاسآ 
ارادم دَُوب  لکشم  شیدنا  جک  ِنمشد  اب 

ون تئیه  ياضعا  زا  یکی  يراـّبج  يداـه  جاـح  ياهتبحـص  رب  اـنب  مظاـن  ياـقآ  ربکا  جاـح  اـب  كرت  لوسر  ِدروخرب  نیلوا  هّصق  نیا  ( 18
. تسا هدش  هتشون  نارهت ) يولوم  نابایخ  رد  عقاو   ) دابآ تانق  ناگواب 

مرح ترایز  هب  صاخ  یتیانع  مامتها و  کی  وا  كرت ، لوسر  ياقفر  ناتـسود و  ياههتفگ  رب  اـنب  هک  دـنامن  هتفگاـن  زین  هتکن  نیا  اـّما  ( 19
. تسا هدوب  رادروخرب  یّصاخ  ياوه  لاح و  زوس و  کی  زا  اج  نآ  رد  تسا و  هتشاد  هیروس  ماش و  هب  رفس  مالسلا و  اهیلع  بنیز  ترـضح 
اج نآ  رد  هام  دـنچ  تّدـم  هب  یهاگ  تفریم  ماش  هیروس و  هب  لوسر  جاح  هک  ییاهرفـس  زا  یـضعب  رد  دـنتفگیم : شناتـسود  زا  یـضعب 

. دشیم راگدنام 
. تسا هدرکیم  یگدنز  ياهراجا  قاتا  ود  رد  شرمع  رخآ  ات  كرت  لوسر  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  ( 20

روپیلع نیسح  جاح  زا  لقن  هب  ( 21
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شدـنزرف رّهطم  كاپ و  هزانج  اب  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  الیل  ترـضح  لاح  نابز  هک  تسا  یکرت  هحون  کـی  زا  یتمـسق  عرـصم  نیا  ( 22
هک مورب  هناریو  یلزنم  يوس  هب  دیاب  منامب و  مناوتیمن  رگید  نم  هک  دیوگب  دهاوخیم  هک  دیوگیم  نخس  مالسلا  هیلعربکا  یلع  ترضح 

. تسا ماش  ياههبارخ  زا  یکی  رد  هناریو  لزنم  نآ  ماهدیمهف 
هیلعنیـسح ماـما  هناوید  ار  وا  تقیقح  هب  همه  دوب و  هناوید » ِلوسر  جاـح   » هب فورعم  شناتـسود  اـهيرذآ و  ناـیم  رد  كرت  لوـسر  ( 23

. دنتسنادیم مالسلا 
ود ره  هناوید  یفطـصم  موحرم  مه  بیط و  موحرم  مه  اهدعب ، هک  دشاب  بلاج  هجوت و  لباق  یمارگ  زیزع و  هدنناوخ  امـش  يارب  دیاش  ( 24
هک هناوید  یفطـصم  هب  فورعم  ناکداد  یفطـصم  جاح  موحرم  صوصخ  هب  دنتفر  ایند  زا  كاپ  باّوت و  دندش و  ریخ  هب  تبقاع  یلکـش  هب 

یّلک هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  يالبرک  زا  تشگزاب  زا  سپ  دـش  فرـشم  البرک  هب  شرمع  ياـهلاس  زا  یکی  رد  یتقو  زین  راوگرزب  نآ 
. تشگ مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ناّبحم  نادـنمتدارا و  زا  یکی  تاجن و  یتشک  ناگتفای  تاـجن  زا  یکی  زین  وا  درک و  هبوت  دـش و  ور  وریز 
رب ار  نارهت  ِرانچاپ  هلحم  رد  عقاو  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  ناّبحم  تئیه  تیادـه  یتسرپرـس و  لاس  ياهلاس  ناـکداد  یفطـصم  جاـح  موحرم 

موحرم دنیوگیم  تسا . هداهن  انب  دهشم  سدقم  رهش  رد  زین  ار  مالسلا  اهیلع  ارهزلا  تیب  مانهب  ياهینیسح  يانب  گنس  تسا و  هتـشاد  هدهع 
يارب تئیه  ياههسلج  رد  تسا و  هدوب  هدرک  ظفح  ار  اروشاع  ترایز  هبدـن و  ياعد  نوچمه  فورعم  ياهاعد  زا  یـضعب  یفطـصم  جاـح 

یب کشا  تارطق  دشیم  هدرب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مان  یفطـصم  جاح  موحرم  لباقم  رد  هاگره  دنیوگیم  تسا . هدـناوخیم  نارگید 
هدرپس كاخ  هب  یهوکشاب  رایسب  هزانج  عییـشت  اب  تفر و  ایند  زا  لاس 1358  رد  زین  موحرم  نآ  تشگیم . ریزارـس  وا  ياهمشچ  زا  رایتخا 

. دش
یناناج مه  یناج و  مه  هک  وت  يادف  ناج 

ینادرگ  رس  تسر ز  ترد  كاخ  دش  هک  ره 
تساخرب  مراین  وت  يوک  ِرس  زا  يرسرس 

یناسآ  نیدب  دنریگن  راوشد  ِراک 
تسین هتخوسرپ  هناورپ  ِتقاط  ار  قلخ 

یناشفا  ناج  هویش  دوبن  ار  ناکزان 
. یقارع دومحم  خیش  موحرم  فیلأت  مالسلاراد ص 510  باتک  ناتساد : نیا  دنس  ( 25

ص 238. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 26

ع)  ) نیسحلا راصنا  - 24

باتک تاصخشم 

2001م.  - 1931 يدهمدمحم ، نیدلاسمش ،  : هسانشرس
Shamsal Din, Muhammad Mahdi

یسراف مالسلاهیلع . نیسحلاراصنا  : يدادرارق ناونع 
. هدازمشاه رصان  همجرت  نیدلاسمش ؛  يدهمدمحم  هتشون  مالسلاهیلع / نیسحلاراصنا  : روآدیدپ مان  ناونع و 

للملا 1386. نیب  رشن  پاچ و  تکرش  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت :  : رشن تاصخشم 
يرهاظ 280 ص. تاصخشم 
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لایر 6-235-304-964-978 کباش 22000 
اپاف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  278 ؛  - 276 ص . همانباتک :  : تشاددای
. باحصا 61ق --.  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلعنبنیسح : عوضوم

. همانتشذگرس نادیهش --  61ق --. البرک ، هعقاو   : عوضوم
. اههمانترایز  : عوضوم

مجرتم رصان ،  هدازمشاه ،  : هدوزفا هسانش 
للملانیب رشن  پاچ و  تکرش  یمالسا . تاغیلبت  نامزاس   : هدوزفا هسانش 

1386 8041 فلا هرگنک BP42/ش8 يدنب  هدر 
ییوید 297/9537 يدنب  هدر 

1045216  : یلم یسانشباتک  هرامش 

تما مایق  و  تداهش ...،

تما  مایق  و  تداهش ...،
نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

لامک يوس  هب  دشر ، نیا  ریسم  رد  ار  شیوخ  شقن  هک  یگرزب  ياههناشن  زا  یکی  ناونع  هب  تداهش  ناسنا ، تیـصخش  یلماکت  خیرات  رد 
دوریم و رتارف  ناسنا  نتـشیوخ  يهدودـحم  زا  هک  هچنآ  راثیا و  يرادافو و  نتـشاد ، تسود  نوچ  يدومن  دراد . دومن  هدرک ، اـفیا  یلاـعتم 
رد یمدآ  هک  تسا  ياهجرد  اهتنم  تساهدومن و  نیا  نیرتیلاـع  اـم ، هاگدـید  زا  تداهـش  و  دریگیمرب . رد  ار  تیناـسنا  يهدرتسگ  طـیحم 
هک تسا  شیوخ  یتاذ  ياهتذـل  دوخ و  زا  تشذـگ  يانعم  هب  اریز  دراد . ار  نآ  هب  ندیـسر  ناکما  شیوخ ، یناسنا  لاـمک  یحور و  دـشر 

شیناسنا تاذ  تحلـصم و  ربانب  ار  ناسنا  کی  هک  هچنآ  ره  راثیا و  يرادافو ، قشع و  لیبق : زا  یفطاوع  دراد . نارگید  اب  طاـبترا  رد  یمدآ 
، نتشاد تسود  نوچ  ییاهتلصخ  رد  تسا . دوجوم  تداهش  لکش  رد  هک  یمسج  جنر  یمامت  لمحت  اب  نانآ -  رطاخ  هب  و  دنکیم . هتسباو 

هارمه زین  ار  شیوخ  یصخش  ياهتحلصم  اهیهاوخدوخ و  زا  یگرزب  تمـسق  هک  دراد  دوجو  نآ  ناکما  یمدآ  يارب  شـشخب ، يرادافو و 
ققحت هک  ارچ  دریگیمن  رارق  یناسنا  ره  تشونرـس  ریدـقت و  رد  تداهـش  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  و  دـهدن . تسد  زا  دـنک و  ظفح  اـهنآ 

. دوشیمن بوسحم  تداهش  طیارش  نآ  نودب  یمدآ ، گرم  تسا و  هدش  نییعت  یطیارش  داجیا  رب  ینتبم  تداهش 
زا یقح  رطاـخ  هب  هک  هورگ ، ود  اـی  درف  ود  ناـیم  ینمـشد  يریگرد و  رد  قح  تاـبثا  يارب  تسا  تقیقح  ناـیب  تداهـش ، ییاـضق  موـهفم 

فرط تیناقح  دوخ  تداهش  اب  دیهش  و  تسا . شیوخ  تیناقح  یعدم  کی  ره  دنراد و  عازن  فالتخا و  مه  اب  قوقح ،
هحفص 10 ) )

بحاص هورگ  اب  و  ادج ، الماک  راکاطخ ، لطبم  ای  رگمتـس ، لطاب  هورگ  زا  دیاب  راچانب  دـهاش  نیا  ور  نیا  زا  دـنکیم . راکـشآ  ار  شدوخ 
نیا لیلد  اهنت  و  تسین . یتسرپ  تحلصم  ای  یهاوخدوخ  یـصخش و  تیعقوم  لیلد  هب  دهاش  يریگ  تهج  نیا  هتبلا  دشاب . دحتم  الماک  قح 
. درادن دوجو  یصخش  يریگرد  يارب  یتصرف  چیه  قح  يرای  زج  نآ  رد  هک  تسا ، یشغ  لغیب و  يهدش  نییعت  تیعقوم  يریگعضوم ،
رتارف نآ  ییاضق  ياـنعم  زا  یـشکرس ، لدـع و  لـطاب و  قح و  يریگرد  رد  شایعاـمتجا ، يهتفاـی  لـماکت  ناـمیا  موهفم  رد  تداهـش  اـما 

. دریگیمرب رد  ار  نآ  زا  رتهدرتسگ  يهزوح  و  دوریم .
ار نآ  هب  ندیسر  ناکما  مدرم  زا  یصاخ  هورگ  اهنت  و  تسین ، نکمم  یناسنا  ره  يارب  میدرک  نایب  هک  هنوگنآ  تداهش ، موهفم  هب  ندیـسر 
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ناوت تورث ، یعامتجا ، تاقلعت  شوه ، رکف ، ینعی  ار ، شیگدـنز  تاناکما  یمامت  هک  یناـسنا  دـناهنوگ : ود  مدرم  هکنیا  رطاـخ  هب  دـنراد .
شدوخ صخـش  تمدخ  رد  اهنت  شیاهراک ، مامت  دریگیم و  راکب  شاهداوناخ  دوخ و  یـصخش  حلاصم  تمدـخ  رد  ساوح ،... یمـسج ،

هک تسا  نامه  ناسنا ، نیا  دور . رتارف  یصخش  فده  نیا  زا  يرادقم  دریگ و  رظن  رد  ار  یناسنا  عمتجم  يرـشب و  یگدنز  هکنآیب  تسا ،
. میدرک يراذگمان  ( 1 « ) حطسم ناسنا   » حالطصاب ار  وا  نامثیداحا  زا  یخرب  رد 

یگدـنز داـعبا  رگید  هکنآیب  دریگیمارف . ار  شنوماریپ  مدرم  یحطـس  یگدـنز  زا  يدودـحم  اـی  هدرتسگ  يهنیمز  شیگدـنز  هک  یناـسنا 
نآ دراد ، سامت  مدرم  اب  تامدخ  عفانم و  لدابت  رطاخ  هب  اهنت  یناسنا  نینچنیا  دشاب . هتـشاد  یقمع  اهنآ  هب  تبـسن  دریگربرد و  ار  نایفارطا 

تحلـصم اهنت  هک  ارچ  دنکیمن . هجوت  مدرم  یتخبدب  یتخبـشوخ و  تحلـصم و  هب  زگره  و  ضحم . یـصخش  عفانم  هاگدید  زا  افرـص  مه 
ناـسنا تسا ، نآ  ياراد  اصخـش  هک  یتلادـع  دراد و  نیناوـق  هب  هک  یمازتـلا  رادـقم  هب  یناـسنا  نینچ  دراد . رظن  رد  ار  شیوـخ  یـصوصخ 

. دوش دیهش  هک  تسا  لاحم  تسین و  يدهعتم  ناسنا  دیکأت ، هب  یلو  تسا . يراکتسرد 
رظن رد  رطاخ  هب  هکلب  شیوخ  تحلصم  یهاوخدوخ و  تهج  زا  هن  دنادیم ، کیرش  شیگدنز  رد  ار  نارگید  هک  تسا  یناسنا  رگید  عون 

اهجنر حلاصم و  نتفرگ 
هحفص 11 ) )

ار شیگدنز  و  هدیـشیدنایم » نارگید  هب  هدومن و  زواجت  شیوخ  دوخ  يهدودحم  زا  وا   » ینعی نارگید . یعامتجا  يهدـنیآ  تشونرـس و  و 
کی زا  شیگدـنز  هک  مدرم  زا  لوا  عون  فالخرب  دـنکیم . تمدـخ  نارگید  هب  نآ  لـالخ  زا  هک  هداد  رارق  یمومع  یهاگرذـگ  نوچمه 

دنچ  ) ناسنا  » ناونع هب  ار  وا  نامثیداحا  زا  یخرب  رد  ام  هک  تسا  نامه  ناـسنا  نیا  و  دـنکیمن . زواـجت  هتـسب  رادـم  یـصوصخ  يهسـسؤم 
. نارگید یگدـنز  زا  تسا  یکچوک  اـی  گرزب  يهنیمز  يهدـنریگربرد  شیگدـنز  هک  تسا  یناـسنا  وا  میـسانشیم . ( 2 « ) بعکم يدـعب )

شباـت زا  هک  دزاـسیم  یغارچ  ار  شیگدـنز  ندوـب ، راکادـف  دـنمتریغ و  لـیلد  هب  هکلب  هناـیوجدوس ، یتاذ و  تـالیامت  تهج  زا  هن  مهنآ 
تـسا يداعبا  ياراد  شیگدنز  یـساپس . شاداپ و  هن  دراد و  يدوس  دـیما  هن  نانآ  زا  هک  یناسک  هب  مهنآ  دـنیوجیم ، دوس  نارگید  شرون 

هب شیگدنز  هداد و  لکـش  نآ  هب  داقتعا ، هک  تسا  يونعم  دعب  ياراد  وا  یگدنز  تسا . دـقتعم  ناسنا  ناسنا ، نیا  دـننارگید . داعبا  نیا  هک 
. دشابیم شاهدیقع  یتسار  یتسرد و  نازیم  هب  شیراوگرزب  تفارش و  و  دراد . شزرا  شاهدیقع  بتکم و  يانغ  يراوتسا و  نازیم 

ياراد دنکیم  راثیا  شاهدیقع  يارب  شیگدنز  زا  هک  يرادقم  هب  دراد ، ار  ندوب  کین  ناوت  شاهنالداع  يهدیقع  اب  شماجـسنا  نازیم  هب  وا 
: هدومرف ناشهرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  هورگ  نیا  دراد . ار  ندش  دیهش  ناکما  یناسنا  نینچ  تسا و  دهعت  تلاسر و 

ولو مهـسفنا  یلع  نورثؤی  اوتوا و  امم  ۀجاح  مهرودـص  یف  نودـجی  مهیلا و ال  رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادـلا و  ؤوبت  نیذـلا  و 
. نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم  ۀصاصخ و  مهب  ناک 

(9 رشح /  )
یلاح رد  دنرادیم ، تسود  دنک  ترجه  نانآ  يوس  هب  هک  ار  سک  ره  دندش ، نیزگیاج  نامیا  و  هنیدم ) یمالـسا   ) ناکم رد  هک  یناسک  »

دندنمزاین دوخ  هک  دنچ  ره  دننیزگیمرب ، شیوخ  رب  ار  نارجاهم  و  دنرادن . ، دـنراد اهنآ  هک  هچنآ  هب  يزاین  هنوگ  چـیه  شیوخ  لد  رد  هک 
.« دنناراگتسر دنوش ، هتشادزاب  شیوخ  لخب  زا  هک  یناسک  و 

هحفص 12 ) )
چیه شیوخ  زا  دعب  دباییم و  همتاخ  روگ  رد  شییایند  یگدـنز  دوشیم و  زاغآ  محر  زا  شدوجو  هک  دودـحم  تسا  یناسنا  تسخن  عون 

! دشاب هتشاذگن  ياجب  یگنراگنر  ياهیدب  رگا  دراذگیمن ، ياجب  مدرم  یگدنز  رد  یکین 
عاونا یلو  دباییم  همتاخ  روگ  رد  شیناهج  نیا  یگدـنز  دوشیم و  عورـش  محر  زا  مه  وا  یگدـنز  هک  تسا ، دودـحمان  یناسنا  مود  عون 

دـنامیم و یقاب  مدرم  ناـیم  رد  كرحتم  ياهنوگ  هب  وا  یگدـنز  دراذـگیم . ياـجب  مدرم  یگدـنز  رد  ار  تداعـس  یکین و  زا  ینوگاـنوگ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3529 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاهناسنا دنهد . شرورپ  وا  يهنوگ  هب  ییاهناسنا  ات  تسا  ناشیامنهار  وا  دای  اهنآ . یگدـنز  رد  تسا  یتفرـشیپ  تداعـس و  شیاهیراکادـف 
. دنیامیپب ار  وا  هار  هک 

، ییوس زا  شاهدیقع  يرگنهدنیآ  یهاوختلادع و  یگدرتسگ و  يهزادنا  هب  هتبلا  تسا ، دایز  رایسب  مدرم  زا  هورگ  نیا  يارب  تداهش  ناکما 
. رگید يوس  زا  هدیقع ، نیا  هار  رد  وا  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  و 

هدـیقع نیا  اـب  ناـنیا  دـنرگنهدنیآ و  ورـشیپ و  دریگیمرب و  رد  ار  تیرـشب  یماـمت  ناشهدـیقع  هـک  دنتـسه  یناـسک  اـهناسنا  زا  هورگ  نـیا 
، دناهتشگ تداهش  لها  تقیقح  هب  اهنآ  دننکیم . ادف  نآ  هار  رد  ار  شیوخ  يهدنیآ  دوجو و  یگدنز و  یمامت  هتـشاد و  لماک  یگتـسویپ 

ياهدنز نادیهش  تسا . رمتسم  یتداهـش  یتلاح  نینچ  رد  ناشیگدنز  رایـسب . تداهـش  ياهتـصرف  تسا و  كدنا  ناشدزن  ندرم  ياهتـصرف 
اهنآ رب  دـنوادخ  راتفگ  نیا  هک  دنتـسه  مدرم  هنوگنیا  و  دنـشابیم . ادـخ  هار  رد  شیوخ  نامیپ  ماجنا  ندـش و  ماـمت  راـظتنا  رد  هک  دنتـسه 

: تسا قبطنم 
. الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم 

(23 بازحا /  )
هب  ) دندنارذگ ار  شیوخ  نامیپ  ياهدع  دندنام .) رادافو   ) دنتفگ تسار  ادـخ ، اب  شیوخ  دـهع  رد  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  زا  یهورگ  »

.« دناهدادن رییغت  ار  شیوخ  نامیپ  دنربیم و  رسب  راظتنا  رد  یهورگ  و  دندیسر ) تداهش 
رد یتداهـش  دهدن ، رارق  نانآ  یگدنز  رد  تبثم  یلماع  نارگید و  هب  تمدخ  يارب  یهار  ار  ناسنا  یگدنز  ياهدیقع  ات  هک  تساجنیا  زا  و 

. تسویپ دهاوخن  عوقو  هب  یگدنز  نآ 
هحفص 13 ) )

رارـسا و یـشکرس و  متـس و  ماظن  زا  دریذـپیم و  ار  نآ  دوشیم و  هناگی  رگنهدـنیآ  هنالداع و  یناـسنا ، ياهدـیقع  اـب  هک  یماـگنه  یمدآ 
وا شکرس ، یشکرس  رگمتس و  متس  رب  يدهاش  دنکیم و  ریس  تداهش  هاگرد  رب  هک  دوب  دهاوخ  يدهاش  ددرگیم ، ادج  نآ  یهدنامزاس 

تورث و یعامتجا ، ياهیگتـسباو  شوه ، رکف ،  - » شیگدنز هک  ياهنوگ  هب  شیگدنز ، اب  هک  تاملک  اب  هن  تسا ، رمتـسم  تداهـش  نیا  رد 
نآ نوگانوگ  ياهلکـش  اههناشن و  یـشکرس و  هیلع  رمتـسم  یتداهـش  يوس  هب  نآ  تیلک  هدیقع و  رطاخ  هب  شـساوح » یمـسج و  تردـق 

. ددرگیم نوگرگد 
رد شیوخ  یگدـنز  راثیا  هک  نآ  دـح  نیرتیلاع  هب  هکنآ  ات  تسا  ناشخرد  حـضاو و  نانچ  دوشیم و  هدرتسگ  یلاعتم و  نانچنآ  شتداهش 

یمـسج و ياـهجنر  نورد  زا  قوـش و  قـشع و  اـب  لـب  یلیمیب ، يور  زا  هن  يراـثیا  دـسرب . دـشابیم  نآ  ندـناسر  ماـجنا  هـب  هدـیقع و  هار 
. دسریم تداهش  گرزب ، تداعس  هب  نآ ، هب  نینمؤم  رطاخ  هب  هدیقع و  هار  رد  شایحور ،

تمیزع ماگنه  هب  ار  هبطخ  نیا  ماما  مینکیم . يروآدای  اجنیا  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نادیهـش  رالاس  نخـس  موهفم  نیا  ندش  نشور  يارب 
: دندومرف داریا  هنیدم  رد  تداهش »  » يوس هب 

انا عرـصم  یل  ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  و  ةاتفلا ، دیج  یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  »... 
طخ موی  نع  صیحم  ال  ابغـس ، هیرجا  افوج و  اشارکا  ینم  نالمیف  ءالبرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقت  یلاصواب  ینأک  هیقـال ،

ةریظح یف  هل  هعومجم  یه  لب  هتمحل  هللا  لوسر  نعذـشت  نل  نیرباصلا ، روجا  انیفوی  هئالب و  یلع  ربصن  تیبلا  لها  اناضر  هللا  اـضر  ملقلاـب ،
هللا ءاشنا  احبـصم  لحار  ینناف  انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  انیف  ـالذاب  ناـک  نم  هدـعو  مهب  زجنی  هنیع و  مهبرقت  سدـقلا 

.« یلاعت
هب بوقعی  قاـیتشا  نوچ  مناگتـشذگ  رادـید  هب  نم  قوش  تسا ، ناوـج  نارتـخد  ندرگ  رب  يدـنبندرگ  نوـچ  مدآ ، دـنزرف  يارب  گرم  »... 

ياضعا البرک  و  سیواون »  » نیب نابایب  ياهگرگ  هدش  هدیزگرب  میارب  تسا  گرم  اب  نم  تاقالم  لحم  هک  نم  هاگلتق  تسا . فسوی  رادـید 
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يزیرگ هدش  ردقم  زور  زا  دننکیم . رپ  نم  تشوگ  زا  ار  شیوخ  يهنسرگ  یلاخ و  ياهمکش  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  مندب 
هحفص 14 ) )

دهاوخ ام  هب  ار  نارباص  شاداپ  زین  وا  دوب و  میهاوخ  ابیکـش  وا  شیامزآ  الب و  رب  تسادـخ ، يدونـشخ  رد  تیب  لها  اـم  يدونـشخ  تسین .
دهاوخ نشور  ار  لوسر  مشچ  تسویپ و  دهاوخ  وا  هب  نادواج » تشهب   » رد لب  دش  دهاوخن  ادج  وا  زا  زگره  ادـخ ، لوسر  نت  يهراپ  داد .

رارق ادخ ، تاقالم  يهدامآ  ار  شیوخ  ناج  دنک و  يزابناج  ام  هار  رد  دهاوخیم ، هک  ره  دـیناسر . دـهاوخ  ماجنا  هب  ار  وا  يهدـعو  درک و 
.« دوب مهاوخ  هار  نیا  یهار  هاگرحس ، ادخ ، تساوخ  هب  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  دهد ،

نیرتیلاـع یگتفیـش  نیا  تسا و  قوـشعم  هب  تبـسن  یگتـشگرس  ندـش و  هلاو  قـشع ، نتـشاد و  تسود  تاـجرد  نیرترب  نیرتصخـشم و 
تلاح زا  هک  ینوتم  یمامت  رد  ار  یحور  یلجت  نیا  دـنکیم . بلج  شیوخ  زکرم  هب  ار  یمدآ  تاناکما  شوه و  یمامت  هک  تسا  ياهناشن 

. مینکیم ساسحا  تداهش  تهج  رد  ار  نانآ  یگتشذگدوخ  زا  ییاورپیب و  لکش  نیرتیلاع  هب  دنیوگیم  نخس  ام  يارب  نادیهش  يدوجو 
نایب ناوتیم  دیکأت  هب  مینکیم و  سمل  دـنناسرب ، ار  یحور  یلجت  نیا  يرهاظ  ریوصت  دـنراد  یعـس  هک  ینوتم  يالبال  زا  ار  هیحور  نیا  ام 

نادیهـش نیا  هک  مینکیم  سمل  ار  هلأسم  نیا  اهنت  ام  دنتـسه . ام  يارب  لماک  ياهنوگ  هب  اههیحور  نآ  نایب  زا  ناوتاـن  نوتم  نیا  هک  تشاد 
هولج تداهـش ، يوس  هب  نتفر  رد  ناـشقوش  ناـنآ و  یگتـشذگدوخ » زا   » رد نیا  دناهتـشاد و  تداعـس  عوـن  نیرتیلاـع  هب  لـماک  یهاـگآ 

. دزاس ام  يزور  ار  تداهش  دنوادخ  هک  دشاب  دنکیم .
تداهش هک  انعم  نیدب  تسا  یـساسا  یعون و  یتوافت  توافت  نیا  گرم . تداهـش و  نیب  تسا  يدایز  رایـسب  توافت  گرزب و  رایـسب  قرف 

یلو تسا . هدـنز  دوـجوم  ره  یعیبـط  ماجنارـس  گرم  تسا . گرم  زا  تواـفتم  تداهـش  تیهاـم  رگید . زیچ  گرم  تـسا و  يرگید  زیچ 
رگید نوچمه  هک  تسا  یبایمک  تمعن  تداهـش  و  تسا . یهلا  ریذـپان  رییغت  تباـث و  تیـشم  گرم  تسین . یگدـنز  ره  تیاـهن  تداـهش 

يهدیقع : » طیارش نآ  و  تسا . صاخ  یطیارـش  ققحت  مزلتـسم  راچانب  نآ  ققحت  هک  تسا  یتمعن  تداهـش  تسین . ناگیار  یهلا ، ياهتمعن 
رد ادخ و  هب  نآ  راثیا  ناج و  شورف  دنکیم و  ادـیپ  هدـیقع  اب  یمدآ  هک  یگناگی  یهارمه و  تسا ، رگنهدـنیآ  بلط و  تلادـع  تسرد و 

.« هدیقع نیا  لالخ  زا  وا ، هار 
هحفص 15 ) )

رد دنوادخ  دزاسیمن . ار  نادیهـش  فداصت ، دنکیم و  باختنا  ار  نادیهـش  دوخ  دنوادخ  تسا ، ناگیار  ریغ  یتمعن  تداهـش  هک  اجنآ  زا 
: دنیامرفیم نآرق 

.« نیملاظلا بحی  هللا ال  ءادهش و  مکنم  ذختی  اونما و  نیذلا  هللا  ملعیل  و  »... 
(140 نارمع /  لآ  )

.« درادیمن تسود  ار  نارگمتس  دنیزگیمرب و  ار  یناهاوگ -  ییادهش - »  » نانآ نایم  زا  دسانشیم و  ار  امش  نانمؤم  دنوادخ  »
، ناماما ربمایپ و  تنس  تسا . ناگیار  ریغ  یتمعن  هک  میتفگ  ام  ببس  نیا  هب  ادخ و  يوس  زا  تسا  یباختنا  شنیزگ و  ذاختا و  تداهش  سپ 

ریبعت قزر »  » ناونع هب  تداهش  تسا ، یشرورپ  یتیبرت و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  هچنآ  رد  اصوصخ  و  دراد . دیکأت  هجوت و  روکذم  موهفم  هب 
لماش دنـشابیم  ادخ  هب  هجوت  نمـضتم  دنراد و  یناوارف  یتیبرت  شزرا  هدـش و  لقن  تنـس  رد  هک  یـشیاین  نوتم  زا  يرایـسب  تسا و  هدـش 

. دنتسه دنوادخ  زا  تداهش » قزر   » تساوخرد
، یمک ای  يدایز  اب  رما ، نیا  و  دـباییم . بساـنم  یلمعلا  سکع  یبلط  تداهـش  يهیحور  دـشر  اـب  یعاـمتجا  تلم و  ره  یگدـنز  يهزیگنا 

نایم رد  هدنز » نادیهـش   » يهرامـش هک  یتبـسن  هب  دراد . هطبار  زین  تسا  مدرم  هدیقع و  تمدخ  رد  ناشیگدنز  هک  ییاهنآ  هدنز » نادیهـش  »
ره و  دوشیم . رتکیدزن  شاهدیقع ، ققحت  يهیاس  رد  شیاهفده ، ققحت  يارب  رتدنمورین و  تضهن ، ییاپرب  يارب  تما  نآ  دنک  دـشر  یتما ،

شناگدننک نیمک  نانمـشد و  میلـست  یناسآ  هب  هدوب و  ناوتان  تضهن  هب  ندز  تسد  زا  تلم  دشاب  رتمک  هدنز  نادیهـش  يهرامـش  هک  هاگ 
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. دراد قابطنا  اهندمت  يهیلک  رب  اهنامز و  يهمه  رد  اهتما و  یمامت  رب  هک  دشابیم  یخیرات  یلصا  تسا و  یگدنز  نوناق  نیا  و  دش . دهاوخ 
هعلاطم دروم  ع )  ) نیسح ماما  يهرود  و  ص )  ) ادخ لوسر  يهرود  نیب  يهلصاف  رد  ار  مالسا » تکرح  یگدنز و   » هنومن ناونع  هب  ناوتیم 

نایم رد  یبلطتداهـش ، يهیحور  مرکا  لوسر  يهرود  رد  تسا ) نیـسح  بالقنا  نادیهـش  یـسررب  رادهدـهع  زین  باـتک  نیا  هک   ) داد رارق 
ییاهیزوریپ هب  یخیراـت  يداـع  نیناوق  زا  رتارف  ناناملـسم  مالـسا و  رطاـخ  نیمه  هب  دوب  عیاـش  رون ، اوه و  دوجو  نوچمه  ربماـیپ  باحـصا 

نیا رطاخ  هب  اهیزوریپ  نیا  و  داد . رییغت  ار  خیرات  تکرح  يداع  ياهدرواتسد  هک  یتداهـش  دوب . تداهـش »  » نآ ریگارف  تلع  هک  دندیـسر ،
يافلخ يهرود  رد  هک  درک  ادیپ  رارمتسا  اجنآ  ات  هیحور 

هحفص 16 ) )
رد اما  دوب . مالسا  تما  نایم  رد  یبلط  تداهش  يهیحور  يهطساو  هب  اهیزوریپ  نیا  يهمه  و  تفای . ار  دوخ  میظع  شرتسگ  مالسا  نیتسخن ،

« یبلطتداهش يهیحور   » یلو دوب  هتفای  شرتسگ  دشر و  ناناملسم  يهعماج  یمالسا و  گنهرف  مالـسا و  هکنآ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  يهرود 
ینیسح هزرابم  شالت و  یمامت  هک  ياهنوگ  هب  دنشخردیم  تمحز  هب  هک  بش  ياهیگریت  رد  رون ، مک  یناگراتس  هیبش  دوب ، هدش  رون  مک 

هک دروآ ، دوجو  هب  ار  بلط  تداهـش  ياـهناسنا  زا  دودـعم  يدادـعت  زج  تسناوتن  ناـیوما  متـس  قاـنتخا و  مکاـح  وج  رد  یمالـسا  يولع 
. دنتسه البرک  نادیهش  ادهش ، نیا  نیرتهدیزگرب 

اپرب ار  شیوخ  يهنابلط » تداهـش   » گرزب و بالقنا  هک  درک  كرد  ار  تقیقح  نیا  وا  دز . رـس  ع )  ) نیـسح زا  هک  ياهتـسیاش  راک  ناـمه 
رد یگتشذگدوخ  زا  ص ،)  ) ادخ لوسر  يهرود  نوچمه  هرابود  ات  دوش . هدنز  یمالسا  تما  نایم  یبلط  تداهش  يهیحور  هکنیا  ات  دزاس ،

یهاوختلادـع و يارب  ار  دوخ  داـهج  دـناوتب  ياهیحور  نینچ  يهیاـس  رد  تما  دوش و  هدـنکارپ  تما  ناـیم  رد  اوه ، رون و  نوچ  هدـیقع  هار 
نیرترب البرک ، نادیهـش  ینعی  ع ،)  ) نیـسح نارای  هک  تسا  روظنم  نیمه  هب  و  دنک . زاغآ  نیمز ، نافعـضتسم  یمامت  يارب  یناسنا ، تمارک 
یتداهش رب  میمـصت  دوخ  اهنآ  هک  اریز  دنتـسه  مالـسا  ياههرود  یمامت  رد  نادیهـش  تداهـش و  خیرات  يهمانراک  رد  يریگارف  ياههنومن 

نامه نیا  دوب و  یغاط  شکرـس و  ياهورین  لباقم  زا  رارف  لاح  رد  تما  هک  یطیارـش  رد  مهنآ  دوب . هدرک  ناشیزور  دنوادخ  هک  دنتفرگ ،
تما هک  یطیارش  رد  ص ،)  ) هللا لوسر  يهرود  رد  هک  ارچ  دزاسیم ، زیامتم  لوسر  يهرود  نادیهش  زا  ار  البرک  نادیهـش  هک  تسا  يزیچ 

، دوب عیاش  اوه ، رون و  دوجو  نوچمه  تما  یگدـنز  رد  تداهـش »  » هک یطیارـش  رد  دوب و  هتخادرپ  یغاط  شکرـس و  ياهورین  اب  هلباقم  هب 
هب دنداد و  البرک  نادیهـش  هک  یگرزب  ینابرق  نیا  یلو  دنـسرب . دوب ، هدرک  ناشیزور  دنوادخ  هک  یتداهـش  هب  ات  دنتفرگ  میمـصت  نادیهش 

تیعقوم تیعـضو و  هک  داتفا  قافتا  ياهرود  رد  دندرب  رتارف  دوخ  زا  ار  شیوخ  دودحم  یگدـنز  اهنآ ، تداعـس  نارگید و  یگدـنز  رطاخ 
يهرود رد  هک  یلاح  رد  دناهدوب . هنحـص  رگاشامت  هنایارگ ، یفنم  ینزح  اب  زین  كدـنا  یهورگ  تسا و  هدوب  یتسپ  تلذ و  رد  ارثکا  مدرم 
تبسن دندیگنجیم  ناشرطاخ  هب  اهنآ  هک  یمدرم  یلو  دناهتـشذگیم ؛ شیوخ  یگدنز  زا  نارگید ، تداعـس  رطاخ  هب  نادیهـش  زین  لوسر 

. دندوب لیامتم  دردمه و  مه  هب 
هحفص 17 ) )

اوقحلی مل  نیذلاب  نورشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهاتآ  امب  نیحرف  نوقزری . مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  «و ال 
.« نینمؤملا رجا  عیضی  هللا ال  نا  لضف و  هللا و  نم  ۀمعنب  نورشبتسی  نونزحی . مه  مهیلع و ال  فوخ  الا  مهفلخ  نم  مهب 

(169  - 171 نارمع /  لآ  )
هچنآ هب  دنوشیم . هداد  يزور  شیوخ  يهدنهد  شرورپ  دزن  رد  دناهدنز و  اهنآ  لب  دیرادنپن  هدرم  دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  »
هکنآ هب  دنهدیم  تراشب  دناهدشن  قحلم  اهنآ  هب  نانآ  زا  دعب  هک  ار  یناسک  دنتـسه و  داش  دـهدیم  نانادـب  شیوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک 

ار نانمؤم  شالت  دنوادخ  دنهدیم و  تراشب  دنوادخ  زا  یشاداپ  یتمعن و  هب  دش . دنهاوخن  نیگهودنا  نانآ  دوب و  دهاوخن  نانآ  رب  یـسرت 
.« درک دهاوخن  دوبان 
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هکلب دنوشیم .) هداد  يزور  ناشهدنهد  شرورپ  دزن  دناهدنز و  اهنآ  هک   ) ماهتشونن البرک  نادیهش  دای  ندرک  هدنز  يارب  ار  یسررب  نیا  نم 
نیا منک و  ساسحا  مریگب و  سرد  اـهنآ  یبلط  تداهـش  يهیحور  زا  منک و  لـصتم  ناـنآ  یگدـنز  هب  ار  مدوخ  یگدـنز  هک  رطاـخ  نیا  هب 

رب یبلط  تیفاع  يهیحور  هک  نامز  نیا  رد  ار  یبلط  تداهـش  حور  نآ  ناگدـنناوخ  ات  مدرک  رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ببـس  نیا  هب  ار  باـتک 
تداهش يهیحور  هدش و  راشرـس  یمالـسا  تما  رد  ینارذگـشوخ  يهیحور  هک  ینامز  رد  مهنآ  دنروآ  دایب  هتـشگ ، یلوتـسم  مالـسا  تما 
تمدخ يارب  اهیهاوخدوخ  زا  رتارف  ار  وا  دهاوخب  هک  ياهدـیقع  ره  زا  يادـج  ار  ناسنا  هک  يدام  ياهرایعم  و  تسا ، هتـشگ  ناهنپ  یهاوخ 

. دهدیم رارق  دنک ، راداو  نارگید  هب 
هب کسمت  اب  دناوتیم  یمالـسا  تما  دهدیم و  لیکـشت  ار  ناملـسم  تما  داقتعا  هک  یمالـسا  يهیحور  نآ  يدام -  ياهرایعم  رثا -  رد  و 

هنانمــشد و تیدوـجوم  لیئارــسا و  لاـگنچ  زا  روـطنیمه  موـس و  ناـهج  دــیدج  رامعتــسا  ياـهریجنز  زا  دزاــس و  دازآ  ار  شیوـخ  نآ 
و دوش . جراخ  نآ  ياهدمایپ  توغاط و  تیدوبع  ياهریجنز  راب  ریز  زا  هتـسناوتن  یمالـسا  تما  دبایب ، تاجن  برع  يایند  رد  شایعاجترا 

حور شیگدنز ، لاکشا  یمامت  لمع و  هشیدنا و  یمامت  رد  هکنآ  رگم  دبایزاب  ناهج  رد  ار  دوخ  یـسایس  گنهرف  دناوتیمن  زین  هدنیآ  رد 
دشر ار  نارگید  رطاخ  هب  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  تداهش و 

هحفص 18 ) )
. دهد

يربهر يزوریپ  تهج  رد  ار  تما  تکرح  ات  تشاد  دـنهاوخ  ییاناوت  هک  ار  یناسک  دروآیم  دوجوب  ار  هدـنز  نادیهـش  هک  یحور  ناـمه 
اهنت نیا  دربیم و  رـسب  نآ  رد  هک  تسا  یتلاح  زا  تما  نتفر  نوریب  هار  اهنت  نیا  دشاب . تداهـش  ناشیگدـنز  ياهتنا  هک  ياهنوگ  هب  دـننک ،

ار ناـشنوماریپ  هک  ار  یتبیـصم  رییغت  تردـق  اـت  دوش  هتفاـی  روفو  هب  تما  دارفا  یماـمت  رد  تسا  مزـال  هک  تسا  ياهدـننک  نوگرگد  طرش 
رود دوخ  زا  ار  اهتیلوؤسم  زا  رارف  فعـض و  هدـنرادزاب  لماوع  هکنآ  زا  دـعب  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  دـنکیم  لح  دوخ  رد  ار  اهنآ  هتفرگارف و 

. درک
« مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  »

(11 دعر /  )
نوـگرگد دـنراد  شیوـخ  نتـشیوخ  رد  هک  ار  هچنآ  اـهنآ  هکنآ  رگم  دزاـسیمن ، نوـگرگد  تسا  یتـلم  ناـیم  رد  هک  ار  هـچنآ  دـنوادخ  »

.« دنزاس
ره يارب  نامز و  ره  رد  شکاپ  نادناخ  ربمایپ و  هک  دنام  دـنهاوخ  یقاب  بالقنا  نیا  گرزب  ناربهر  ناملعم و  شنارای ، نیـسح و  هشیمه  و 

. دننآ ربهر  رهظم و  یلسن 
. تسا نایناهج  يهدنهد  شرورپ  هک  تسا  ییادخ  صاخ  ساپس  و 

نیدلا سمش  يدهم  دمحم 
1401 ه یناثلا /  يدامج   / 21

1981 ه ناسین /  / 26
هحفص 19 ) )

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
. نیرهاطلا هلآ  هلوسر و  دمحم  یلع  هللا  یلص  و  نیملاعلا . بر  هللا  دمحلا  و 

نم يارب  هکنانچنآ  و  هدشن . هجوت  نآ  هب  تقوچیه  البق  هک  تسا  نآ  یناسنا  يهدرتسگ  دعب  ینیـسح ، بالقنا  دنمـشزرا  ياهدـعب  زا  یکی 
هک مرادـن  ار  نآ  ناوت  تساراد . ار  قفا  نیرتهدرتـسگ  نیرتعیـسو و  دـعب  نیا  هک  هتـشگ ، مولعم  فرژ  یـشهوژپ  زا  دـعب  مثحب ، يـالبال  زا 
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یهاگرظن هک  ارچ  هتفای ، تسد  نآ  ياههاگدید  نیرتعیـسو  هب  هدرک و  ذوفن  دـعب  نآ  قامعا  یمامت  هب  اقیقد  ماهتـشون  هک  ار  هچنآ  میوگب 
هیکت تسا  نآ  هب  یبایتسد  ناکما  هک  يرداصم  عبانم و  یمامت  رب  هک  دنکیم  اضتقا  ار  ياهناروبص  ینأت و  اب  یـسررب  قیقحت و  دنلب ، نینچ 
يهیاپ رب  هک  اههمان -  بسن  نوچمه -  دنتسین  يدیلقت  ياهـشهوژپ  نینچ  يارب  عوجر  دروم  رداصم  زا  یخرب  هک  رایـسب  هچ  دشاب ، هتـشاد 

یـسررب و بوـنج . برع  لامـش و  برع  ياـههعومجم : دـناهتفرگ . رارق  گرزب  يهعوـمجم  ود  رد  مـهنآ  لـئابق ، ياهیگتــسباو  یــسررب 
یلخاد ياهیگتسباو  اههطبار و  رد  قیقحت  عبتت و  و  ریخا ، يهعومجم  ود  زا  هعومجم  ره  لخاد  رد  اههلیبق  تابسانم  اهیگتـسباو و  ییوجیپ 

هدمآ تسدب  جیاتن  يهمه  طابترا  تسا  مزال  دعب  هچنآ  تسا و  شهوژپ  نیا  يهمزال  دناهتـشگ  بعـشنم  ياهلیبق  ره  زا  هک  ییاههریت  نایم 
رـصم و ات  گرزب  يهریاد  رد  هک  یلیابق  هچ  دنـشاب و  هیروس  زاجح و  قارع و  رد  هک  یلیابق  اب  هچ  تساههلیبق . نیا  ییایفارغج  تیعقوم  اـب 

. دنشاب هتفرگ  رارق  اقیرفا  لامش 
رد ام  هک  ياهجیتن  و  دراد . مزـال  ار  زاتـشیپ  يهرود  نآ  رد  یلاوم »  » تیعقوم هب  تبـسن  ریگارف  عیـسو و  یـشهوژپ  میظع ، نینچ  یهاگدـید 

تسا نیا  میسریم  نآ  هب  اجنیا 
هحفص 20 ) )

. دوشیم نایب  نآ  تحص  هب  نانیمطا  اب  هک  تسا  ياهجیتن  نیا  دناهتشادن و  بالقنا  نیا  داجیا  رد  یشقن  یلاوم »  » هک
هک یناوت  هب  هدمآیم و  دورف  نانآ  رب  هک  یمتس  رب  یهاگآ  ناشتیعقوم و  تیمها  هب  تبسن  یلاوم »  » رکف يرادیب  رد  بالقنا  نیا  شقن  یلو 

؟ تسا هدوب  دح  هچ  ات  دناهتشاد ، یعامتجا  طیارش  رییغت  يارب 
هب تبسن  یمالـسا  لوصا  هب  يدنبیاپ  اهنآ - : هلمج  زا  دیامنیم . يرورـض  مزال و  مهم ، لئاسم  زا  يرایـسب  هب  ییوگخـساپ  هک  يروطنامه 

؟ هدوب دح  هچ  ات  نامز  نیا  رد  لبق 
نرق لیاوا  يرجه و  لوا  نرق  رخآ  ثلث  رد  هک  یبالقنا  یسایس  ياهتیلاعف  جوا  رد  نایولع  هب  تبسن  نایـسابع  يهنایفخم  یقیقح و  تیعقوم 

؟ تسا هدوب  هچ  هدشیم ، ماجنا  مود 
رد مالـسا ، يهرهچ  رد  هدش  ناهنپ  ای  یمالـسا  ریغ  ياهتیعمج  تالیامت  اهنییآ و  هب  اهنآ  ناگدـننک  توعد  نایـسابع و  یگتـسباو  تقیقح 

. اهنیا ریظن  یتالاؤس  و  تسا ؟ هدوب  هچ  یسابع  تلود  ییاپرب  زا  دعب  نایوما و  يدوبان  زا  لبق  لحارم 
هب نیا  و  هدوبن . یفاک  دش ، هداد  میدرکن ، نایب  همدقم  نیا  رد  هک  يرگید  لئاسم  لئاسم و  نیا  زا  یضعب  هب  شهوژپ  نیا  رد  هک  ییاهخساپ 

. تسا رتشیب  یگدرتسگ  هب  زاین  رتهب -  ییوگخساپ  يارب  اهشالت - ، نیا  يهمه  اب  هکلب  دنتسین  حیحص  اهباوج  هک  تسین  نآ  موهفم 
كدنا كدنا  ارم  تخاس و  نوگرگد  ارم  میمـصت  يدـنچ  لئاسم  یلو  مدرک  زاغآ  مباتک  موس  پاچ  هب  ندرک  همیمـض  يارب  ار  ثحب  نیا 

نم دمآ و  دوجوب  ددرگ -  باتک  کی  يهمیمض  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دوخ  هک  لوصف -  نیا  هکنیا  ات  تشاداو  ثحب  نیا  شرتسگ  هار  هب 
. منک رشتنم  لقتسم  یباتک  تروص  هب  ار  نآ  متفرگ  میمصت 

: هتفای لیکشت  تمسق  هس  زا  ثحب  نیا 
. تسا یشهوژپ  یخیرات  عبانم  نآ و  ياهفده  يرکف و  داعبا  يهرابرد  هک  تامدقم : - 1

البرک و رد  اهنآ  ریغ  هچ  دـندوب و  مشاهینب  زا  هک  اهنآ  هچ  نیـسح ، بالقنا  نادیهـش  يهرابرد  دـندوب :؟ هک  اـهنآ  دـندوب و  رفن  دـنچ  - 2
اهنآ زا  کی  ره  یفرعم  و  هفوک .

هحفص 21 ) )
« هیبجر ترایز   » و هسدقم » يهیحان  هب  بوسنم  ترایز   » نوتم نآ  رد  هک  ياهمیمـض  هارمه  سرتسد ، رد  دوجوم و  تامولعم  دودـح  رد  ار 
هب بوسنم  تراـیز   » اـم دنتـسه ، ثحب  نیا  عـبنم  ود  هکنیا  ثیح  زا  تراـیز »  » ود نیا  یگنوـگچ  قـیقحت  رد  یمهم  لـصف  و  میاهدروآ . ار 

. میاهدرک هدافتسا  تیمها  مک  مود و  يهجرد  ردصم  ناونع  هب  ار  هیبجر » ترایز   » میاهداد و ناحجر  ار  هسدقم » يهیحان 
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نآ زا  لبق  دعب و  هک  هچنآ  بالقنا و  طیارـش  هعماج و  تلود و  تیعقوم  دـیآیم و  تسدـب  نادیهـش  ناگتـسب  تاعالطا  زا  هک  یلیالد  - 3
. دنکیم نایب  ار  هداد  خر 

هچنآ يهرابرد  اصوصخم  داد ، دهاوخ  هئارا  نآ ، مهف  یخیرات و  صن  دربراک  رد  ار  يدـیدج  شور  ثحب  نیا  هک  هدـش  راکـشآ  نم  يارب 
زا تابالقنا  خیرات  مینادیم  هک  روطنامه  اریز  ددرگیمزاب ، نآ  هب  یمالـسا  خـیرات  رد  نآ  هتـسباو  مدرم  بالقنا و  یـسررب  يهریاد  هب  هک 

نیا هک  هدوب  نیا  و  دناهدیـسرتیم . تیمکاح  زا  ای  دـناهدوب و  تیمکاح  يوگهحیدـم  ای  هک  هدـش  حرطم  یناـخروم  نارگـشرازگ و  يوس 
شور نیا  هک  رایـسب  هچ  و  تسا . راوشد  رایـسب  تهج  نیا  زا  خروم  راک  تهج  نیا  هب  تسا . هدش  هداد  ناشن  هراپ ، هراپ  هتـسسگ و  خیرات 

. دبای تسد  تقیقح  زا  يرایسب  رادقم  هب  هک  دهدیم  ناکما  رگشهوژپ  هب  هک  دشاب  یشور  نیرترب 
نآ هب  ییوگخـساپ  هب  قفوم  ای  هداد و  خساپ  نآ  هب  ای  هتخیگنارب  ار  نآ  هک  یلئاسم  و  هدـش ، هداهن  داینب  نآ  رب  هک  یـشور  اب  ثحب  نیا  رگا 

. هدمآ لئان  شیاهفده  رتشیب  هب  تروص  نآ  رد  دنک ، بیغرت  رتشیب  قیاقح  هب  یبایتسد  تهج  وجتسج  هب  دناوتب  رگا  دناهدشن ،
. دهد رارق  دنمدوس  لوبقم و  یلمع  ار  شهوژپ  نیا  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  و 
نیدلا سمش  يدهم  دمحم 

1394 ه لوالا /  يدامج  / 21
1974 م ناریزح /   / 11

هحفص 23 ) )
م . شیوخ - ... یصخش  عفانم  رد  هدش  هصالخ  یحطس و  دعب ، نودب  ناسنا  حطسم : ناسنا  ( 1)

م. يدعب - ... کت  هن  تیونعم ... تیناسنا و  يهدرتسگ  داعبا  رد  قیمع  یناسنا  بعکم : ناسنا  ( 2)

تامدقم

تامدقم 
عبانم ثحب ، ياهفده 
« لتقم  » ياهباتک

هحفص 25 ) )
 - 1 - 

 - دـشاب تسرد  ریبـعت  رگا  تسا -  نآ  يرـشب  دـعب  هتفرگن  رارق  یـسررب  دروم  داـب ) وا  رب  مالـس   ) نیـسح بـالقنا  رد  هک  يداـعبا  زا  یکی 
هاگدید زا  هن  نیا  دـندش و  اریذـپ  نآ  هار  رد  ار  تداهـش  دـنتخورفارب و  ار  بالقنا  شتآ  هک  تسا  ییاهناسنا  تیـصخش  نآ  زا  نامروظنم 

یگنوگچ هاگدـید  زا  هکلب  دـندرک . تابثا  ار  شیوخ  تقادـص  ناشگرم  اب  اهنآ  هک  نآ  هب  ناشنامیا  ای  بالقنا و  هب  تبـسن  اهنآ  صـالخا 
دناهتـسیز و هک  ینامز  تدم  دناهدوب و  نآ  رد  هک  یعامتجا  یگنوگچ  و  اهنآ ، ییایفارغج  نطو  ندوب و  ناسنا  اهنآ و  یلبق  یگنهرف  دشر 

ياهتیـصخش مه  یـسررب ، شهوژپ و  نیا  يهریاد  رد  و  تسا . دوـشیم  طوـبرم  ناـنآ  زا  کـی  ره  یـصخش  تیعقوـم  هب  هک  هچنآ  یماـمت 
رد تکرش  تصرف  یلیالد ، هب  هک  ییاههدوت  دنریگیم ؛ رارق  یـسررب  دروم  دناهدوب ، نآ  هب  هتـسباو  ياههدوت  زا  هک  ییاهنآ  مه  بالقنا و 

بالقنا داعبا  زا  دـعب  نیا  یـسررب  دـندادن . تسد  زا  بالقنا  هب  تبـسن  ار  شیوخ  لیامت  هقـالع و  زگره  یلو  دـش ، هتفرگ  ناشتـسد  زا  نآ 
: تسا مزال  يرورض و  فده  ود  قیقحت  يارب  ینیسح 

: تسخن
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. دوب هدرک  ادیپ  هک  یگدرتسگ  تلاصا و  قمع و  رظن  زا  زور ، نآ  یمالسا  يهعماج  یبالقنا » تلاح   » هک يدشر  نازیم  تخانش 
: مود

رجفنم دندیشک و  هلعش  نآ  زا  دعب  هک  ییاهبالقنا  شتآ  يزورفارب  رد  اهیاج  رگید  البرک و  رد  بالقنا  نادرم  تداهش  هک  یمهس  تخانش 
تخانش و  دندش ،

هحفص 26 ) )
رد ار  يرییغت  وا  تداهـش  هک  هدیدرگ  ببـس  دـناهدربیم ، رـسب  نآ  رد  یکی  نآ  ای  یبالقنا  نیا  البق  هک  ییایفارغج  طیارـش  دـشر و  طیحم 

يرکف یعامتجا و  عضاوم  لقادح  ای  هدیناشک و  بالقنا  وج  هب  ار  اهنآ  ای  هک  هدروآ  دوجوب  تموکح ، هب  اههورگ  دارفا و  یـضعب  يهقالع 
. دومن دودحم  ار  نانآ 

يور نآ  زا  دـعب  هک  یتابالقنا  ییاپرب  رد  ار  ینیـسح  بالقنا  یناسنا  راثآ  یعامتجا و  عاـضوا  شخب : رد  نیـسحلا » ةروث   » ناـمباتک رد  اـم 
تینهذ رد  هک  دیدج  یگنهرف  رصنع  کی  ناونع  هب  ماع و  ياهنوگ  هب  تما  تینهذ  رد  بالقنا  ریثأت  هاگدید  زا  اما  میاهدرک ، یسررب  هداد 

. میاهدرک هاگن  تسا  هدش  دراو  یمالسا ، تما 
یموق و طیارـش  ناشیلبق -  یعامتجا  یگدنز  رد  اهنآ  تیبرت  دـشر و  یبالقنا و  نادرم  اهتیـصخش ، لالخ  زا  ار  بالقنا  میقتـسم  ریثأت  یلو 

. میاهدادن رارق  یسررب  دروم  اهنآ  ییایفارغج  نطاوم  و  یگلیبق - 
میوش فقاو  اهنآ  تاعامتجا  رب  نانآ  طسوت  ام  هک  دوب  دنهاوخ  ییاههاگدید  دنوش  یسررب  هویـش  نیا  اب  هک  یماگنه  یبالقنا ، نادرم  نیا 

میهاوخرد اههاگدید  نآ  زا  دنکیمن ، يرای  ار  ام  نآ ، ندناسانـش  رد  امیقتـسم  یخیرات  نوتم  هک  ناهنپ  لئاسم  زا  يرایـسب  هنوگ  نیدـب  و 
. تفای

نانز و نادرم و  ماـن  تبث  هب  نیخروم  نارگـشرازگ و  هک  ارچ  تسا . هتفر  تسد  زا  و  دوقفم »  » یـسررب هنوگنیا  یلـصا  يهداـم  اـیوگ  یلو 
طیارش یلو  دناهتشاد  نآ  رد  تکرش  رد  یعس  هکنیا  ای  هتشاد  تکرـش  رگید  یتروصب  ای  تروص و  نیا  هب  بالقنا  نیا  رد  هک  ییاههورگ 

هب و  دـناهدرکن . یهجوت  اهنآ ، نس  ییایفارغج و  نطاوم  مان  اهنآ و  لیابق  مان  روطنیمه  هتفرگ و  رارق  تضهن  اـهنآ و  نیب  یعناـم  تروص  هب 
دناهتـساخرب اهنآ  زا  نویبالقنا  نیا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یعامتجا  ياههورگ  زا  یـشزرااب  تامولعم  هک  میناوتیمن  اـم  رطاـخ  نیمه 

مشاهینب نادناخ  زا  هک  ینادیهـش  اما  دناهدوب . یمـشاه  ریغ  هک  تسا  نادیهـش  يهرابرد  یتاعالطا  رقف ، نیا  زا  نامروظنم  میروآ . تسدب 
دنراد فالتخا  مشاهینب  نادیهـش  یماسا  یـضعب  رد  ناخروم  هک  يدوجو  اب  دـناهدرک . ظفح  ام  يارب  ار  نانآ  یماسا  ناـخروم  دـناهدوب ،

. تسا رتهب  مه  زاب  مینیبیم ، یمشاه  ریغ  يادهش  دروم  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  لاحرهب  هلأسم ، نیا  یلو 
هحفص 27 ) )

ياجب رگوجتسج  سفن  رد  گرزب  تیصخش  نیا  هک  یمیظع  يهیاس  و  تسا ، عطاس  نیـسح  ماما  تیـصخش  زا  هک  یناشخرد  رون  اسب  هچ 
رـصنع ندوزفا  رد  هک  دـنازیگنایمرب  نارگـشرازگ ، ناراگن و  خـیرات  لامها  یهجوتیب و  لباقم  رد  ار  ام  هک  دـشاب  يدـح  هب  دراذـگیم ،

تالکشم اب  هجاوم  شهوژپ  نیا  یساسا  يهدام  ندرک  مهارف  رد  ششوک  تهج  نیا  هب  میـشوکب . نسحا  وحن  هب  یـسررب  هنوگنیا  یـساسا 
هتفرگ هشیر  اهنآ ، ضقانت  زا  زین  رگید  يدراوم  رد  اهنآ و  یگدیچیپ  انایحا  یگدنکارپ و  یخیرات و  تامولعم  یمک  زا  هک  دوشیم  يدایز 

. میشاب هتشاد  ثحب  عبانم  رداصم و  زا  ینخس  دیاب  راچان  تهج ، نیمه  هب  تسا .
 - 2 - 

: زا دنترابع  دنک  مهارف  ار  شهوژپ  نیا  یلصا  يهدام  هک  تسا  نآ  روخرد  هک  یعبانم 
هتـشاگن کـی  ره  راـبتعا  يهجرد  ندوبن و  ندوب و  قثوم  ثیح  زا  ربخ )  ) ثیدـح ناـیوار  لاـح  تخانـش  يارب  هک  لاـجر :»  » ياـهباتک - 1

شالت نیا  اسب  هچ  دناهتشاد ، رایسب  هجوت  نادیهش ، نیا  مان  يروآدای  رکذ و  هب  یـسانش ) تیـصخش  « ) لاجرلا ملع   » نادنمـشناد و  دناهدش .
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تأشن یمالـسا  تینهذ  رد  قح ، هار  رد  تداهـش  رثا  رد  هک  یگرزب  يونعم  زکرم  زا  املع  نیا  يدـنمهرهب  ثعاب  نادیهـش ، مان  ظـفح  يارب 
. هدشن رکذ  یتیاور  چیه  دنس  رد  اهنآ  رثکا  مان  هنرگو  دوشب . دریگیم ،

رطاخ هب  هک  تسا  هدنسیون  فده  هک  ياهنوگ  هب  مهنآ  دنتسه  نادیهـش  یخرب  دای  يهدنریگربرد  یخیرات  ياهباتک  یخیرات : ياهباتک  - 2
، دیدج یناتساد  نایب  نمض  رد  دیهش  يروآدای  تروص  هب  ای  دراد و  یصاخ  زکرم  زا  هدربمان  دیهش  هک  یـصاخ  يرادروخرب  يدنمهرهب و 

یهتنم ناشنانمـشد  نادیهـش و  نیا  هب  هک  تسا  یثداوح  يارب  هیلوا  عبنم  ردـصم و  دوجو  نیا  اب  وا ، عضاوم  زا  صاـخ  یعـضوم  ریوصت  اـی 
. دنتسه یخیرات  ياهباتک  نیمه  دوشیم ،

ییوگزاب تیاور و  لماش  اهباتک  نیا  دناهتـشاگن . بهذـم ، یعیـش  نابیدا  ای  نادنمـشناد  هک  دنتـسه  ییاهباتک  لتاقم  لتقم :»  » ياـهباتک - 3
. دنتسه رصتخم  تروص  هب  نآ ، نایاپ  ات  تضهن  يادتبا  زا  نآ ، لاوحا  عاضوا و  نیسح و  بالقنا  خیرات 

رارق شزرا  تیمها و  مود  يهجرد  رد  اهباتک  نیا  میدق : یبدا  ياهباتک  - 4
هحفص 28 ) )

. دوشیم طوبرم  یشهوژپ  لحارم  زا  هلحرم  نیا  هب  هک  هچنآ  لقادح  دنریگیم و 
: درک میهاوخ  هیکت  دامتعا و  اهباتک  نیا  هب  لاجر »  » ياهباتک نایم  زا 

يهسـسؤم تاراشتنا   » تسا هتفای  تافو  يرجه  مراهچ  نرق  زا  مود  يهمین  رد  هک  تسا ، یـشک  زیزعلادبع  نب  دمحم  زا  لاجرلا : باتک  - 1
.« رشن پاچ و  خیرات  رکذ  نودب  قارع /  ءالبرک ، تاعوبطملل ) یملعا  )

 - باـتک رـشن  زکرم  تاراـشتنا  زا  . » لاس 405 ه يافوتم  یـشاجن . ساـبع  نب  دـمحا  نب  یلع  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا  زا  لاـجرلا : باـتک  - 2
«. رشن پاچ و  خیرات  رکذ  نودب  نارهت /  يوفطصم -  يهناخپاچ 

يهناخپاچ مولعلارحب -  قداص  دمحم  دیس  حرـش  قیقحت و  هب  لاس 460 ه ». يافوتم  یسوط  نسح  نب  دمحم  خیـش  زا  : » لاجرلا باتک  - 3
(. يواسم 1961 م 1381 ه  : ) فجن يهیردیح 

زا هک  یئوخ ، مساقلاوبا  دیـس  ناـمراوگرزب  داتـسا  زا  ةاورلا :) تاـقبط  لیـصفت  ثیدـحلا و  لاـجر  مجعم  ... ) ثیدـح ناـیوار  گـنهرف  - 4
رارق اـم  سرتسد  رد  نآ  زا  دـلجم  رـضاح 9  لاح  رد  هدـش و  يروآدرگ  لاجر » ملع   » رد هک  دـشابیم  ییاهباتک  نیرتعماج  نیرتدـیدج و 

. تفای نایاپ  فرشا ، فجن  بادآلا »  » يهناخپاچ رد  لاس 1394 ، یناثلا  عیبر  هام  مهدزون  زور  نآ ، مهن  ءزج  هک  دراد 
يربط ریرج  نب  دمحم  يهتشون  ناهاشداپ ) نالوسر و  خیرات   ) كولملا لسرلا و  خیرات  باتک  هب  یـساسا  ياهنوگ  هب  یخیرات ، ياهباتک  زا 
هدیسر پاچ  هب  يدالیم  لاس 1963  رد  میهاربا  لضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  هب  و  بتکلاراد -  يهناخپاچ  رد  باـتک  نیا  دوب . میهاوخ  یکتم 

یفراعملا ةرئاد  تلاح  هدش و  هتـشون  باب  نیا  رد  هک  ییاهباتک  رگید  رب  ار  باتک  نیا  ام  و  دـشابیم ) باتک  نیا  مجنپ  ءزج  رب  ام  يهیکت  )
، شرازگ نیا  هکنیا  رب  دزرویم  دیکأت  دهدیم و  ار  شرازگ  دنـس و  تخانـش  تصرف  رگـشهوژپ  يارب  هکنآ  يارب  میداد . حیجرت  دـنراد ،

نوگانوگ ياهـشرازگ  یخرب  حیجرت  قیبطت و  هب  ات  دباییم  تصرف  رگـشهوژپ  تسا ، هدرک  هدهاشم  ار  هثداح  هک  تسا  يدـهاش  شرازگ 
. دنزب تسد  دناهدش  لقن  صخشم  يهثداح  کی  نایب  يارب  هک 

هحفص 29 ) )
ام تسا و  جایتحا  اهنآ ، ندرک  دنتسم  يارب  هدمآ و  تسدب  تامولعم  یخرب  تنراقم  يارب  يرگید  رداصم  عبانم و  هب  زاین  هک  تسین  کش 

: درک میهاوخ  عوجر  اهباتک  نیا  هب  اهشرازگ ، نیا  ندرک  دانتسا  تقباطم و  يارب 
رماع معنملادبع  قیقحت  هب  يرونید -  هفینحوبا  رثا  ینالوط -  ياهشرازگ  لاس 282 ه -  يافوتم  يرونیدلا : هفینح  یبال  لاوطلا  رابخالا  - 1

م. لاس 1960 . یلم -  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  زا  انثارت )  ) يهعومجم - 
لاس فجن -  رد  نآ  هناخپاچ  هیردـیح و  يهناـخباتک  تاراـشتنا  زا  . ) لاس 292 ه يافوتم  بوقعییبا -  نب  دـمحا  رثا  یبوقعی : خـیرات  - 2
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يواسم 1964 م) 1384 ه 
نیدـلا یحم  دـمحم  قـیقحت  هب  لاـس 346 ه -  ياـفوتم  يدوعـسم -  نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا  رثا  رهوـجلا : نداـعم  بهذـلا و  جورم  - 3

يواسم 1948 م. لاس 1367 ه  مود -  پاچ  رصم -  رد  تداعس  يهناخپاچ  دیمحلادبع - 
یبرعلا بتکلاراد  رـشن  موس ، ءزج  . ) میاهدرک عوجر  تسا ، لماک  خـیرات  رد  هک  يرزجلا  ریثا  نبا  خـیرات : هب  زین  یکدـنا  ياـهتیعقوم  رد  و 

(. يواسم 1967 م لاس 1387 ه  مود ، پاچ  توریب - 
ای اهتیـصخش  تیعقوم  عضو و  يهراـبرد  یبدا  ياـهباتک  یخرب  زا  نتفرگ  کـمک  هب  زاـین  هک  اـسب  هچ  وجتـسج ، ثحب و  نیح  رد  نینچمه 

. تسا هدناوخارف  اهنآ  فرط  هب  ار  ام  هدمآ و  شیپ  اهدماشیپ ،
: دوب میهاوخ  یکتم  اهباتک  نیا  رب  لتقم »  » ياهباتک زا 

هیردــیحلا و هناـخپاچ : هناــخباتک و  تایرــشن  زا   - ) لاـس 413 ه ياـفوتم  ناـمعن -  نـب  دـمحم  نـب  دـمحم  دـیفم  خیـش  رثا  داـشرالا : - 1
(. يواسم 1962 م لاس 1381 ه  فرشا -  فجن  رد -  شاهناخباتک 

يهناخپاچ  ) مود لوا و  ءزج  ود  لاس 568 ه ، يافوتم  مزراوخ -  مدرم  نیرترونخس  یکم  دمحا  نب  قفوم  دیؤملاوبا  رثا  نیـسحلا : لتقم  - 2
(. يواسم 1948 م لاس 1367 ه  فجن  رد  ءارهزلا 

. دـنکیم لقن  لاـس 314 ه ، هب  یفوتم  دـمحا - دـمحمیبا  مثعانبا ، خـیرات  زا  اـبلاغ  هداد ، شرازگ  باـتک  نیا  رد  یمزراوـخ  هک  يراـبخا 
حطس رد  رابخا  نیا  نیاربانب 

هحفص 30 ) )
ياراد و  تسا ، هدـش  صخـشم  قیقد و  تاـغل  اـب  و  نیعم ، تاـعوضوم  ناوـنع  تحت  اـبلاغ  باـتک  نیا  ياهـشرازگ  تسا . يربـط  تاـیاور 

. دشابیم زین  یلدتعم  یفطاع  ياوتحم 
قیقحت حرـش و  اب  لاس 356 ه -  هب  یفوتم  یناورم -  يوما  یـشرق  دمحم  نب  نیـسح  نب  یلع  یناهفـصا ، جرفلاوبا  رثا  نییبلاطلا : لتاقم  - 3

. هیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  هرهاق ، رقص -  دمحا  دیس 
 - مق رد  هیملع -  يهناـخپاچ  لاس 588 ه . هب  یفوتم  یناردـنزام -  يورـس  بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دـمحم  رثا  بلاطیبا : لآ  بقانم  - 4

(. مراهچ ءزج  . ) هدشن رکذ  رشن  پاچ و  خیرات  ناریا 
رد هیردـیح -  يهناخپاچ  تاراـشتنا  لاس 645 ه -  هب  یفوتم  یلح -  اـمن ) نبا   ) رفعج نب  دـمحم  نیدـلا  مجن  خیـش  رثا  نازحـألا : ریثم  - 5

يواسم 1950 م. 1369 ه  فجن - / 
 - هیردـیح يهناخپاچ  هناخباتک و  تاراـشتنا  لاـس 664 ه -  هب  یفوتم  سوواـط -  نب  یـسوم  نب  یلع  رثا  فوفطلا : لـتق  یف  فوـهللا  - 6

. هدشن رکذ  رشن  پاچ و  خیرات  فجن / 
تایرـشن زا  هیمالـسا -  يهناـخپاچ  دـیدج  پاـچ  لاـس 1111 ه -  هب  یفوـتم  یـسلجم -  رقاـب  دـمحم  مالـسالا  خیـش  رثا  راونـالاراحب : - 7

نوـتم هک  تسا  تهج  نآ  زا  باـتک  نیا  رب  اـم  يهیکت  تسا -  رظن  دروـم  و 45 -  ءزج 44  ود  ناریا -  نارهط -  يهیمالـسا  یـشورفباتک 
. دنکیم لقن  ام  يارب  هدوب  وا  زا  لبق  هک  ار  لتقم  ياهباتک  نافلؤم 

تسا هدش  هداد  تبسن  جع )  - ) يدهم ترضح  ع - )  ) تیب لها  مهدزاود  ماما  هب  ترایز  نیا  داب - ) وا  رب  مالـس   ) نیـسح ترایز  نتم  - 8
زا راونالاراحب ، ( 65 ص 73 -  ج 45 /   ) رد ار  ترایز  نیا  یسلجم  تسا . مشاهینب  ریغ  مشاهینب و  نادیهش  زا  يرایـسب  یماسا  لماش  هک 

مهدزاود ماما  يهیحاـن  زا  لاس 252 ه -  رد  ترایز  نیا  هک  هدرک  يروآدای  زین  تسا و  هدرک  تیاور  سوواط  نب  دیـس  رثا  لاـبقالا  باـتک 
دناوتیم ترایز  نیا  همه ، نیا  اب  یلو  میراد  دیدرت  يدهم ، ترضح  مهدزاود ، ماما  هب  ترایز  نیا  تبـسن  رد  ام  هتبلا  هدش . رداص  هعیش - 

ناونع اـب  درک و  هیکت  ناوتیم  تراـیز  نتم  هب  یخیراـت  تهج  زا  و  دوـش . بوـسحم  هتـشذگ  ياـههرود  زا  یخیراـت  نتم  کـی  ناوـنع  هب 
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. مینکیم هراشا  نآ  هب  ثحب  نیح  رد  هیحان » ترایز   » ای ترایز » »
شباتک رد  سوواط  نب  دیس  هک  داب - ) وا  رب  مالس   ) نیسح ترایز  - 9

هحفص 31 ) )
. تساهنآ یماسا  رکذ  اب  نادیهش  ترایز  نمضتم  نآ  نتم  هدرک و  رکذ  ار  نآ  لابقالا » »

نیا لقن  هب  ( 340 ص 341 -  ج 101   ) راونالاراحب رد  مه  یـسلجم  هدرک و  ءاشنا  دوخ  سوواـط ، نب  دیـس  ار  تراـیز  نیا  دـسریم  رظنب 
. تسا هدومن  تردابم  ترایز 

 - نادیهـش نیـسح و  ماما  بجر ، هاـم  زور  نیلوا  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  درک . میهاوخ  هراـشا  نآ  هب  هیبجر »  » يهملک اـب  ثحب ، لـالخ  رد  اـم 
زا رخؤم  سوواطنبا  هک  ارچ  دراد . ام  خیرات  رد  ار  شزرا  رابتعا و  نیرتمک  ترایز  نیا  دـنوشیم . ترایز  همانترایز ، نیا  طسوت  البرک ،- 
زا رتشیب  ای  نرق  راهچ  هیبجر »  » تراـیز و  لاس 664 ه .) هب  یفوتم  سوواطنبا   ) هدـش رداص  هرود  نآ  رد  هیحان » ترایز   » هک تسا  ياهرود 
ره لقن  اب  باتک  رخآ  رد  ام  یلو  دـنراد ، فالتخا  مه  اب  نادیهـش ، یماسا  رکذ  رد  ترایز  ود  ره  و  دراد . ینامز  يهلـصاف  هیحان » ترایز  »

. دومن میهاوخ  يروآدای  ار  ود  ره  یسررب  فالتخا و  دراوم  ترایز  ود 
لاس 1380 ه توریب ، فاصنالا - » يهناخپاچ   » پاچ موس -  پاچ  نیما -  نسحم  دیـس  رثا  لوا :) شخب  مراهچ ، ءزج   ) هعیـشلا نایعا  - 10

يواسم 1960 م.
ار مشاهینب  ریغ  هچ  مشاهینب و  نادیهـش  هچ  ار ، نادیهـش  یماسا  عوضوم  هک  تسا  یفلؤم  اهنت  هک  نیما  نسحم  دیـس  زا  تسا  هتـسیاش  و 

. مینک دای  تسا ، هدرک  تبث  روبزم ، ءزج  زا  ( 135  - 138  ) تاحفص رد  ار  اهنآ  یماسا  هدرک و  يروآ  عمج 
رد هک  هدرک  رکذ  ار  دارفا  زا  یخرب  یماسا  هکنانچ  تسین . یهیدـب  حیحـص و  بلاطم  ندرک  ادا  طـلغ  تهج  زا  اـم  رظن  زا  وا  راـک  هچ  رگا 

میاهتشاد شیوخ  هک  یتاظحالم  هارمه  هدرک  رکذ  هعیشلا » نایعا   » رد وا  هک  ار  هچنآ  ثحب  نیا  رد  ام  دناهدشن . دیهـش  البرک  دربن  يهنحص 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  تابثا  هب  تشاگن و  میهاوخ 

دیاب راچان  اجنیا  رد  ام  و  میدش ، هاگآ  اهنآ  زا  راونالاراحب  باتک  قیرط  زا  ام  هدـش و  هتـشون  لتقم  دروم  رد  هک  رگید  ياهباتک  يرادـقم  و 
. مییوگب لتقم »  » ياهباتک يهرابرد  ینخس 

 - 3 - 
نیا تسا . یمومع  خـیرات  ياهباتک  زا  رتهب  ینیـسح  بالقنا  دنمـشزرا  عوضوم  رد  یعبنم  عجرم و  ناونع  هب  لتقم  ياهباتک  رثکا  اـم  رظن  هب 

يهژیو یتهج -  زا  اهباتک - 
هحفص 32 ) )

، تسا نآ  ثداوح  حرش  یمومع و  خیرات  ياهباتک  زا  رتعماج »  » نیمه يارب  و  هتسویپ ، عوقو  هب  بالقنا  نیا  رد  هک  تسا  یثداوح  شرازگ 
یلو تسا  نآ  نمـضتم  نتم   ) مود تهج  زا  درگنیم و  يواسم  يهدید  هب  دنکیم  لقن  هک  يروما  يهمه  هب  یمومع  خـیرات  ياهباتک  اریز 

ینیـسح بالقنا  هب  سیدـقت  یفطاـع و  زیمآ  تبحم  شرگن  دـید و  اـب  هک  تسا  ناگدنـسیون  یـصخش  عضوم  تیعقوم و  تسین ،) نتم  رد 
. دنرگنیم

بالقنا ثداوح  زا  هک  ییاهناتساد  لقن  رد  اهباتک ، نیا  ناگدنراگن  تساهنآ . یگدنز  خیرات  زا  شخب ، كرحت  يهدنپت  ءزج  اهباتک  نیا  و 
نادرم و هعیـش ، تیب  لها  ناماما  نوچمه  دـنراد -  هیکت  دناهتـشاد  بالقنا  رـصانع )  ) اـب یکیدزن  يدـنواشیوخ و  هک  یعباـنم  رب  دـننکیم 

خیرات نارگـشرازگ  هک  دنتـسه  ییاهنامه  اهتیـصخش  عبانم و  نیا  دندرک -  یهارمه  ءالبرک  رد  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  بالقنا  هک  ینانز 
رب هیکت  زا  ناشتایاور  لقن  رد  ار  ناراگن  خیرات  مکاح ، تردق  دنتشادن و  طابترا  اهنآ  اب  دندوب  مکاح  هاگتسد  هب  هتـسباو  ارثکا  هک  یمومع 

رذـحرب نویبـالقنا  نیا  ناراـی  نادـنزرف و  ناـنز و  ناـبز  زا  ثداوـح  نـیا  لـقن  زا  ار  ناـنآ  یتـح  و  تـشادیم . رذـحرب  ناـنز  نادرم و  نآ 
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. تشادیم
هک دندوب  ياهدش  تیبثت  یسایس  تیعضو  يهدننک  دییأت  ای  دندوب و  هعماج  مکاح  هب  هتسباو  ارثکا  یمومع  خیرات  ياهباتک  ناگدنروآدرگ 

اهنآ اتعیبط  رطاخ  نیمه  هب  و  دـشیم . مجـسنم  مکاح  نادالج  عضو  اب  یتروصب  هک  اـسب  هچ  و  دوب . بـالقنا  ياوتحم  موهفم و  اـب  عازن  رد 
عبانم و نیا  اب  بهذم  یعیـش  نایوار  دننک . طبـض  یبالقنا ، ياههیحور  نابحاص  هاگدید  زا  ار  ثداوح  هک  دنتـساوخیمن  ای  دندوبن و  رداق 
يواکجنک و يارب  ات  تشادیماو  ار  نانآ  ناشندوب  هعیش  هک  ینانز  نادرم و  دناهتشاد . هطبار  یگتسبمه و  بالقنا ، یلـصا  ياههمـشچرس 

دنزادرپب دشیم  طوبرم  ءالبرک  يهنحص  رد  نانآ  يرادافو  نویبالقنا و  هب  هک  یگرزب  يهثداح  یهاگآ  بالقنا و  قیقد  حرش  رد  شهوژپ 
اریز دـناهدرکن . نایب  دوب  هداتفا  قافتا  هک  ار  هچنآ  يهمه  اهنیا  یتح  هک  میدـقتعم  ام  همه  نیا  اب  دـننک . تیلوؤسم  ساسحا  هراـب  نیا  رد  و 

. تسا هتشگ  وحم  خیرات  يهحفص  زا  مه  يرایسب  هدش و  دوبان  مگ و  زین  عیاقو  نآ  زا  يرایسب  شرازگ  هک 
 - هتشگن جرد  خیرات  تاحفص  رد  نآ  تیعقاو  هک  هچنآ  نآ -  ياههنومن  زا 

هحفص 33 ) )
نآ لقن  هب  يربط  دنکیم و  لقن  داب ) نانآ  يهمه  رب  مالس  نیـسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا   ) رقاب ماما  زا  ( ، 1 « ) ینهد رامع   » هک تسا  یتیاور 

راکفا زا  یـضعب  و  دناهدرب . تسد  هدرک و  يزاب  تیاور  نآ  اب  وا ، زا  دعب  نایوار  ای  رامع  میدـقتعم  ام  هک  تسا  یتیاور  نیا  تسا . هتخادرپ 
هرکاذم نیب  رد  ع )  ) نیـسح تسا : هدمآ  تیاور  رد  لاثم  يارب  . ) دناهدومن هفاضا  نآ  هب  هدوب  مکاح  تردـق  تیاضر  دروم  هک  ار  یفرحنم 

رظن هک  درگنب  دراذگب و  وا  تسد  رد  ار  شتسد  دراد و  لیسگ  هیواعم  نب  دیزی  شیپ  هب  ار  وا  هک  تساوخ  وا  زا  دعـس  نب  رمع  اب  نخـس  و 
نهذ زا  رود  هک  نانچمه  دناهدرک ، رـصتخم  ار  نآ  یلـصا  ياههناشن  یـضعب  دناهدرک و  فذح  نآ  زا  ار  یلئاسم  کشیب  تسیچ .) دـیزی 

ام تاظحالم  نیمه  ربانب  ( . 2  ) هداد جرخ  هب  هحماسم  تیاور  يازجا  زا  یـضعب  تابثا  رد  شیوخ  خـیرات  نیودـت  رد  مه  يربط  هک  تسین 
ياهباتک زا  رتهتسیاش  ار  لتقم  ياهباتک 

هحفص 34 ) )
نایبالقنا یـصخش  یگدـنز  هب  طوبرم  لئاسم  نآ  نایب  رد  تشاد  اـهنآ  رب  ناوتیم  هک  ياهیکت  داـمتعا و  لـیلد  مینادیم و  یمومع  خـیرات 

. دنرتهب یمومع  خیرات  بتک  زا  بالقنا  دوخ  خیرات  اب  طابترا  تهج  زا  اهباتک  نیا  زاب  و  تسا ،
دوشیم ثداوح  حرـش  هب  طوـبرم  هک  هچنآ  رد  لـتقم »  » ياـهباتک زا  يرایـسب  ذـخأم  هک  مینکیم  فارتـعا  بلاـطم ، نیا  نتفگ  دوـجو  اـب 

دناشکیم صخـشم  ياهـشرازگ  نیودت  هب  ار  هدنـسیون  تالاح  زا  یخرب  رد  هاگ  لماع  ود  نیا  هک  دشابیم ، يرادتـسود  ییارگهسامح و 
تاـیرظن اـهیریگ و  هجیتـن  اـهنت  اهـشرازگ  نیا  زا  یخرب  هک  اـسب  هچ  و  تسین -  دنتـسم  ربـتعم و  درادـن -  یمهـس  دانتـسا  قیقحت و  رد  هک 

، ار یصخش  تایرظن  تاجاتنتسا و  نآ  هدمآ و  اهدعب  ياهدنسیون  و  دناهتشاد ، شیوخ  يارب  نافلؤم  نایوار و  زا  ياهدع  هک  تسا  یصخش 
زا ياهدـع  هکنانچ  دنتـسه . یعقاو  ثداوح  عیاقو و  اهنآ  هکنیا  نامگ  هب  هتخادرپ ، نآ  شراگن  تبث و  هب  هتفرگ و  رظن  رد  خـیرات  ناونع  هب 
زا یــصخشم  فاـصوا  قـالطا  اـب  هداد و  مـیمعت  تیعــضو  یماـمت  يارب  ار  شیوـخ  يهشیدــنا  تـالاح  یخرب  رد  لـتقم »  » ناگدنــسیون

. دنکیم ریبعت  یفطاع  تارابع  اب  ار ، هثداح  تیعقوم  یمامت  دنکیم و  ریبعت  شنانمشد  ای  بالقنا  ياهتیصخش 
یملع یبولـسا  شور و  رب  هک  تسا  رگـشهوژپ  رب  دشاب  هچ  ره  دوشیم و  هتفای  لتقم »  » رخأتم نافلؤم  ياهباتک  رد  یفطاع  تانایب  نیا  رثکا 

. دشاب دنبیاپ  اهشرازگ  باختنا  یسررب و  رد  عطاق  و 
بالقنا نیا  خـیرات  يهراـبرد  هعیـش  ریغ  ناـفلؤم  هک  لـتقم -  ياـهباتک  زا  ریغ  رگید -  یخیراـت  عباـنم  مییوگب  دـنکیم  اـضتقا  تلادـع  و 

. دناهدوبن رود  گرزب  ذخأم  زا  دناهتشاگن 
کی یتح  دناهدادن و  ناشن  یصاخ  تیانع  بالقنا  ياهتیصخش  يهرابرد  اهتضهن -  خیرات  نافلؤم -  نارگـشرازگ و  هک  مینکیم  هظحالم 

دناهدرک لقن  هک  ییاهربخ  قایـس  رد  ضرع و  رد  نانآ  یماسا  هک  ار  یناسک  اهنت  دـناهدرکن و  رکذ  وا  يروآداـی  دـصق  هب  ار  ناـنآ  زا  رفن 
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تالاح و زا  يرایـسب  رد  نافلؤم ، ناگدنـسیون و  هک  مینیبیم  دوشیم  طوبرم  بالقنا ، ثداوح  هب  هک  هچنآ  رد  دـناهدرب . ماـن  هتـشاد ، رارق 
هاگ مینکیم .) ءانثتـسا  هلأسم  نیا  زا  ار  فنخموبا   ) دناهتـشادن بالقنا  ثداوح  زا  شیوخ  تالوقنم  رد  حرـش  تقد و  هب  یلیاـمت  عاـضوا ،

ثداوح ناخروم ، نیا  هک : دوشیم  نایب 
هحفص 35 ) )

دروخرب نآ  اب  هنوگ  نامه  هتـسناد و  دـناهدمآ  دوجوب  خـیرات  زا  هرود  نیا  رد  هک  يرگید  ياهتکرح  ثداوح  نوچمه  ار  نیـسح  بـالقنا 
يرگید ياهتکرح  ثداوح و  نوچمه  بالقنا  نیا  هک  دناهدرکیم  سح  دناهتشاد و  یهاگآ  ناخروم ، نارگـشرازگ و  نیا  یلو  دناهدومن 

ینوگرگد رییغت و  کـی  يارب  هدوب  یگرزب  ياـمنهار  بـالقنا  نیا  دوخ  هک  ارچ  تسا  هدوبن  هتـسویپ  عوـقو  هب  خـیرات  زا  هرود  نیا  رد  هک 
هزات و ياهنوگ  هب  فاطعنا ، لباق  تیعـضو  رد  هداد و  رییغت  ناشیگدـنز  یگنوگچ  رد  ار  نانآ  ناناملـسم و  یگدـنز  رد  گرزب  یـساسا و 

رایـسب تضهن ، نیا  ياهدادـیور  شرازگ  تیاور و  يروآ  عمج  رتشیب و  هجوت  لوؤسم  ناراگن ، خـیرات  رب  نیمه  يارب  دـهد . رارق  دـیدج ،
هک دـناهدوب  لوؤسم  هدوب  تضهن  هب  طوبرم  رود  ای  کـیدزن  زا  هک  هچنآ  تبث  نیودـت و  رد  دـناهدوب و  رگید  ياـهتکرح  شرازگ  زا  شیب 

. دورن نیب  زا  ات  دننک  شالت 
نیا هک  مینیبیم  لب  دناهدرک  دروخرب  خیرات  رگید  ياهدادیور  نوچمه  تضهن  نیا  اب  ناخروم  هک  مینک  لوبق  میناوتیمن  ار  نخس  نیا  ام 

رتشیب دناهتشادن و  نآ  ياهشزرا  اهشرازگ و  يرادهگن  هب  یهجوت  چیه  هک  تسا  مک  ياهزادنا  هب  نیـسح  تضهن  اب  ناشدروخرب  ناخروم 
، دـندرکیمن قیوشت  ثداوح  نآ  تیاور  هب  اهنت  هن  راگزور  نآ  نارادمتـسایس  دـناهدوب و  نامز  یـسایس  يریگتهج  لیامت و  ریثأـت  تحت 

اتعیبط هک  یـشنکاو  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  و  دنا . هداد  ناشن  دوخ  زا  اهدادـیور ، نآ  يدوبان  وحم و  تهج  رد  هناصیرح  یـشالت  هکلب 
رد و  تسا ، حضاو  نشور و  دوشیم  نایوما  هب  طوبرم  هک  اجنآ  ات  هلأسم  نیا  و  دهدن . خر  عامتجا  رد  دشیم  یسایس  عضوم  رییغت  بجوم 

. مینیبیم ار  قیاقح  نامتک  اهیزاسوج و  نیا  ریظن  ام  زین ، نایسابع  تموکح 
زا یکی  دناهتـشاد ، یتبـسن  سابعینب  نادناخ  اب  دـناهدرک و  تکرـش  نآ  رد  مشاهینب  هکنآ  رابتعا  هب  ار ، نیـسح  بالقنا  هچرگ  نایـسابع 
زا رفن  کی  یتح  نیـسح  تضهن  رد  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  تقیقح  نیا   ) دـندروآیم باـسح  هب  شیوخ  یخیراـت  ياهـشبنج  اـهتکرح و 

يور هب  رجنم  هک  هعماج  تکرح  لماوع  یعامتجا و  طیارـش  عاضوا و  زا  يرایـسب  داجیا  رد  هک  دـندوب  هاگآ  و  درکن ) تکرـش  ساـبعینب 
لماوع زا  نیـسح  بالقنا  ياهیروآدای  راعـش و  حور و  هک  تشاد  نایب  ناوتیم  لـب  دنتـسه . نویدـم  بـالقنا  نیا  هب  دـش  ناشندـمآ  راـک 

يوس زا  تموکح ، هب  یبایتسد  رد  میقتسم 
هحفص 36 ) )

هکنآ يارب  تسا . یفنم  يریگ  عضوم  کی  نیـسح  بالقنا  هب  تبـسن  اهنآ  ياهیریگ  عضوم  هک  مینیبیم  همه  نیا  اب  تسا . هدوب  سابعینب 
تیعورشم هب  تبسن  مدرم  هاگدید  تهج  زا  نانآ -  يهطلس  هیلع  دشاب  يرطخ  گنز  تسا  نکمم  نآ  زا  ماهلا  يروآدای و  هک  دنتسنادیم 

رظن رد  اـب  داد و  دـهاوخ  مشاـهینب  نادـناخ  زا  یلع  لآ  هب  ار  تموکح  هک  درکیم  اـعدا  رطاـخ  نیمه  هب  و  ناـنآ -  تیمکاـح  تیـالو و 
يهظحالم اب  و  دوب . هدـشن  عطق  ناینیـسح »  - » یبالقنا ياهتکرح  سابعینب ، تلود  رارقتـسا  زا  دـعب  یتح  مینیبیم  هک  عوضوم  نیا  نتفرگ 

. دوشیم نشور  نیسح  بالقنا  زا  نایسابع  تیمکاح  سرت  لیالد  رما  نیا 
عبانم ناونع  هب  ناشتیحالص  ثیح  زا  اهباتک  نیا  یقیقح  تیعقوم  ات  دوش  هتفگ  لتقم »  » ياهباتک تیحالـص  رابتعا و  رد  ینخـس  دیاب  راچان 

. دوش نییبت  یسررب و  بالقنا ، نیا  یخیرات 
دیاـب دوخ  لـتقم »  » ياـهباتک و  تسین . یفاـک  ثداوح -  طبـض  رد  یفاـک -  تقد  هجوـت و  مدـع  لـیلد  هب  اـهباتک  نیا  هک  تسا  نیا  نخس 
شور و  نآ ، یلماکت  ریس  و  خیرات ، نتشون  زا  عون  نیا  دشر  خیرات  دروم  رد  یسررب  دنریگب . رارق  یفرژ  هدرتسگ و  یملع  یسررب  عوضوم 
کبـس روطت  دناهدش و  هتـشون  هنوگنادب  اهباتک  نیا  هک  یبولـسا  ناگدنروآدرگ و  ياهیگژیو  و  نآ ، تخادرپ  دروم  تاعوضوم  نیودت و 
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نیا هک  ییاهنابز  نینچمه  رگید و  ياـهتیعقوم  رد  نتـشون »  » ناـبز تغل و  هب  نآ  یگتـسب  نوگاـنوگ و  ياـهتیعقوم  اـههرود و  رد  شراـگن 
هک دشاب  یـسررب  نیا  زا  يرگید  دراوم  دناوتیم  اهنآ  يرعـش  ياوتحم  و  ودرا و )... یکرت ، یـسراف ، یبرع ،  ) دناهدش هتـشون  نآ  هب  اهباتک 

هـشیمه ع )  ) نیـسح بئاصم  يهرابرد  لتقم »  » نتـشون تفاـین . یتسرد  يهمادا  دـعب  یلو  دـش  زاـغآ  فنخموبا  طـسوت  شراـگن  شور  نیا 
، ثحب دروم  عوضوم  رگـشهوژپ  ببـس  نیمه  هب  و  تخیگنایمرب . نآ -  ریرحت  يارب  ار -  يرایـسب  تبغر  هک  هدوب  ياهدـنزیگنا  عوـضوم 

یمامت رد  هدوب و  دوجوم  یمالـسا ، ياههرود  یماـمت  لوط  رد  هک  دـباییم  یـسررب  يارب  ار  یعونت  اـب  راشرـس و  ینغ و  ياهداـم  هنیمز و 
هتبلا تسا . هدش  هدرتسگ  تسا  يرجه  مهدراهچ  نرق  نایاپ  هک  ام ، نامز  ات  يرجه  لوا  نرق  زا  یمالـسا ، تاعامتجا  یخیرات و  ياههرود 

اهنت لتقم »  » ياهباتک دروم  رد  هاتوک  یسررب  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب 
هحفص 37 ) )

دادعت و ظاحل  زا  دناهدش  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  اهباتک  نیا  هچرگ  تسین . نیـسح » لتقم   » يهرابرد هتفای  فیلأت  بتک  شوح  لوح و  رد 
هک ارچ  دوشیم  زین  يرگید  تافیلأت  لماش  هدش و  رتهدرتسگ  مه  نیا  زا  و  دنشابیم . اراد  لتقم »  » ياهباتک نایم  رد  ار  مهس  نیرتشیب  عونت 

يهدـنهوژپ دناهتـشون و  اهباتک  نارگید ، و  يدـع » نب  رجح  لتقم  «، » نامثع لتقم  «، » دـیز لتقم  «، » یلع لتقم   » يهراـبرد يرایـسب  ناـفلؤم 
ثیدح تهج  رد  اههتشون  نیا  نیودت  اسب  هچ  و  دباییم . اهباتک  نایم  رد  نوگانوگ ، تاعوضوم  رد  ار  لتقم »  » ياهباتک زا  مان  اههد  خیرات 

. تسا هتفای  ریس  تمس  نآ  هب  ناناملسم  طسوت  یمومع ، يراگن  خیرات  هک  تسا  یخیرات  مهم  ياههرود  زا  یکی  دوخ  ربمایپ ، يهریس  و 
هحفص 39 ) )

هدروآ رامـشب  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  ار  وا  لاجرلا »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  یفوک ، یلجب  ینهد  هیواعموبا ، باـبخ ، نب  راـمع  ( 1)
: دیوگیم وا  يهرابرد  تسرهفلا »  » رد تسا و 

: ناونع اب  ار  وا  بیرقتلا »  » رد رجح  نبا  و  تسا . یباتک  بحاص  وا  هک  هدش  روآدای  میدننبا » »
(. تفای تافو  لاس 133 ه  رد  وا  . ) تسا هدرک  فصو  دراد ،» عیشت  هب  شیارگ  وگتسار و  تسا  يدرم  »

ص 144 .) فجن ، هیردیح ، يهناخپاچ  مود ، پاچ  تسرهفلا ، )
تیمها لباق  لئاسم  زا  يرایـسب  هدش و  يراذگ  تمالع  اههلمج ، ندرک  هاتوک  تاکرح و  ندراذـگ  یناور و  اب  ینهد ، رامع  شرازگ  ( 2)

. دوشیم نایب  راصتخا  هب  نآ 
لتقم رد  یلح » يامن  نبا   » هک مینیبیم  بجعت  اب  و  (. 5 يربطلا : . ) تسا هدرک  تبث  هعطق ، هس  رد  ار  شرازگ  نیا  شیوخ ، خیرات  رد  يربط 

هاگشیپ هب  نتفر  تساوخرد  ع )  ) نیسح ماما  نآ  رد  هک  هدومن  تبث  ار  ياهعطق  هدرک و  دامتعا  هیکت و  شرازگ  نیا  هب  نازحالا ) ریثم   ) دوخ
. تسا هدرک  ار ... وا  رظن  زا  یهاگآ  دیزی و 

(. ص 36 نازحالا : ریثم  )
نیا رب  هوالع  دـشابیم ، یفاک  ع )  ) نیـسح ماما  بناج  زا  یتساوخرد  نینچ  کی  رودـص  بیذـکت  يارب  ماما  تکرح  یعیبط  ریـس  هکنآ  اب 

هک هتـشاد  رارق  یتیعقوم  رد  هدوب و  ـالبرک  ثداوح  ینیع  دـهاش  وا  ناعمـس - » نب  ۀـبقع   » لوق زا  يربـط ، هلمج  زا  ناـخروم  هک  یـشرازگ 
نیا دناهدرک  لقن  هدوب -  ع )  ) نیسح ماما  رسمه  بابر ، ي  یلوم »  » وا تسا ، هتـشاد  ار  تانایرج  تقیقح  رب  لماک  عالطا  یبایتسد و  ناکما 

كاپ و يهرهچ  هلیـسونیدب  ات  هدوب  نایـسابع  نایوما و  ياههلیح  سیاسد و  زا  ام  رظن  هب  هک  ياهعیاش  دنکیم ، بیذـکت  ار  غورد  يهعیاش 
. دننک خسم  هعماج ، یمالسا  تینهذ  رد  ار  ع )  ) نیسح صلخم 

بالقنا ياهتیصخش 

بالقنا  ياهتیصخش 
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؟... دندوب دادعت  هچ 
؟... دندوب یناسک  هچ  و 

هحفص 41) )

دمآرد شیپ 

دمآرد  شیپ 
فارطا و  ( 2  ) هتشگ هدوزفا  وا  ( 1 « ) یلاوم  » هداوناخ و هب  هرـصب  لها  زا  یهورگ  و  زاجح ، لها  زا  يدادعت  هکم  رد  ماما  تماقا  تدـم  رد  »

: تسا هدرک  نییعت  دش  جراخ  هکم  زا  ع )  ) نیسح هک  يزور  رد  یمزراوخ  ار  هورگ  نیا  دادعت  دندمآ . درگ  نیسح  ماما 
هارمه هب  هجحيذ  هام  زا  زور  نیمتشه  ( ، 3  ) هیورت زور  هبنشهس ، زور  رد  وا  »... 

هحفص 42 ) )
( . 4 .« ) تفرگ هلصاف  هکم  زا  شنادناخ ، و  یلاوم ، نایعیش و  زا  درم  ود  داتشه و 

یحیحص شرامـش  مه  ام  یلو  دشابن . قیقد  نادنچ  دنکیم  رکذ  هدرک  شرازگ  ار  نآ  هک  یـسک  لوق  زا  یمزراوخ  هک  يدادعت  اسب  هچ  و 
. میرادن تسد  رد  دندوب  وا  هارمه  هکم ، زا  ندش  جراخ  عقوم  هک  نیسح  یلاوم  نادیهش و  قیقد  دادعت  زا 

: دیوگ فنخموبا 
هدرک ضارتعا  وا  رب  دیعـس ، نب  ییحی  یهدـنامرف  هب  صاع ، نب  دیعـس  نب  ورمع  ناگداتـسرف  دـش ، جراخ  هکم  زا  نیـسح  هک  یماگنه  »... 

! يوریم اجک  درگرب  دنتفگ :
زا ناوت  مامت  اب  شنارای  نیسح و  دنتخادرپ . مه  متش  برـض و  هب  هنایزات  اب  دنتفرگ و  یعفادت  تلاح  هورگ  ود  تشذگ . درکن و  هجوت  ماما 

( . 5 .« ) تفر تفرگ و  شیپ  رد  ار  شیوخ  هار  ماما  ماجنارس  دندرک و  عانتما  تشگزاب 
: دیوگ يرونید 

رب دوب  هدـش  رومأم  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  فرط  زا  هک  زابرـس -  ياهدـع  اب  یهاپـس -  هدـنامرف  دـش  جراخ  نیـسح  هک  یماگنه  و  »... 
زا ( ) ع  ) نیـسح دش . مهاوخ  وت  رفـس  عنام  يدرگنزاب  رگا  درگرب و  سپ  هداد ، ار  وت  تشگزاب  روتـسد  ریما  تفگ : درک و  ضارتعا  نیـسح 
زا وا  دیـسر  دیعـس  نب  ورمع  هب  شرازگ  نیا  و  دـندز . ار  مه  هنایزات  اب  دـنتفرگ و  یعفادـت  تلاح  هورگ  ود  دـیزرو و  عانتما  يرادربناـمرف )

( . 6 .« ) دوش فرصنم  هک  داد  روتسد  داتسرف و  هاپس  هدنامرف  يوس  هب  ار  یسک  دیسرت و  راک  تماخو 
هحفص 43 ) )

دیئارگ یتسس  هب  زین  شور  نیا  یلو  دنوش . هکم  زا  ع )  ) نیسح جورخ  عنام  رابجا ، روز و  هب  لسوت  اب  ات  دش  حرط  یمسر  ششوک  نیاربانب 
( . 7 . ) دربن شیپ  زا  ياهجیتن  و 

: دیوگیم فنخموبا 
ردارب لتق  ربخ  دیـسر  هلابز »  » هب هک  یماگنه  ات  دـندرک  یهارمه  ار  وا  يدابآ  نآ  لـها  هک  رگم  درکن  رذـگ  يداـبآ  چـیه  هب  ع )  ) نیـسح »

شندـش هتـشک  يهراـبرد  یعـالطا  دوب و  هتـشاد  لیـسگ  لـیقع  نب  ملـسم  يوـس  هب  ار  وا  ماـما  دیـسر . وا  هب  رطقب  نب  هللادـبع  ماـما ، يریش 
: دناوخ نانآ  رب  دروآ و  نوریب  مدرم  يارب  ياهتشون  ماما  دیسر  ماما  هب  هلابز »  » رد زیگنا  مغ  شرازگ  نیا  تشادن »...

هحفص 44 ) )
نب هللادـبع  ةورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  ندـش  هتـشک  شرازگ  دیـسر  ام  هب  یکاندرد  شرازگ  نابرهم : يهدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  »

.« تسین یشنزرس  وا  رب  ام  زا  هک  ددرگزاب  سپ  دراد  تسود  ار  فارصنا  امش  نایم  زا  هک  ره  دندرک . راوخ  ار  ام  ام ، نایعیش  رطقب .
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یقاب دندوب  هدمآ  ( 8  ) هکم زا  هک  یناهارمه  اهنت  هکنآ  ات  دنتـشگ . هناور  لامـش  تسار و  ياهتهج  هب  دندش و  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  مدرم  »
ناـمگ هک  دوـب  نآ  يارب  دـناهدرک  تیعبت  وا  زا  هـک  یبارعا  تـسناد  هـک  داد  ماـجنا  تـهج  نآ  زا  اـهنت  ار  راـک  نـیا  ع )  ) نیـسح دـندنام .

وا اـب  اـهنآ  هک  تشاد  هارکا  ماـما  تسا . راومه  وا  يارب  راـید  نآ  مدرم  يرادربناـمرف  تعاـطا و  هک  دوشیم  ینیمزرـس  دراو  وا  دـندرکیم 
. دنوریم اجک  هب  دنرادیمرب و  مدق  یهار  هچ  رب  دننادب  الماک  هکنیا  رگم  دننک  تکرح 

وا یهارمه  بلاط  هک  ياهدـع  زج  دـننکیمن  یهارمه  ار  وا  زگره  دوش  نشور  تقیقح  تیعمج  نیا  يارب  رگا  هک  تسنادیم  ع )  ) نیـسح
( . 9 .« ) دنتفریذپیم زین  ار  گرم  هار -  نیا  رد  دندوب و - 

: تسا هتفگ  يرونید  و 
نارای و يوس  هب  ماما  دندرکیم  نامگ  اهنآ  دـندوب ، هتـسویپ  وا  هب  هار ، لزانم  رد  دـندادیم  لیکـشت  ار  ع )  ) نیـسح ناهارمه  هک  یهورگ  »
زج دنتـشگ و  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  دندینـش  ار  ملـسم ، ندـش ) هتـشک   ) ربخ هکنیمه  دنتـسه ، وا  راظتنا  رد  هک  دـنکیم ، تکرح  ییاهورین 

( . 10 .« ) دنامن یقاب  وا  اب  یسک  شصاخ  نارای 
هحفص 45 ) )

هک ینانخـس  دندنام . یقاب  بالقنا ، یقیقح  نادرم  اهنت  درک ، راکـشآ  ار  تضهن  تشونرـس  تیعقوم و  عضوم و  ماما  هکنآ  زا  دعب  نیاربانب 
هب قوش  رطاخ  هب  هک  ار  یناسک  زا  يرایـسب  نانخـس  نیا  دوب . ریـسم  نیا  رد  شیاـمزآ  نیتسخن  دندینـش  هلاـبز  نآ  رد  ماـما ، ناـبز  زا  مدرم 

نانآ يدوز  هب  خیرات  هک  دندنام ، یقاب  وا  هارمه  ریظنمک ، ینادرم  اهنت  هک  دوب  نیا  درک . قرفتم  دندرکیم  یهارمه  ار  وا  عمط  و  يزوریپ ،
. تخانش دهاوخ  نیسح » راصنا   » ناونع اب  ار 

نانآ مرحم ، هام  مهد  بش  رد  ماما  هک  ماگنه  نآ  دنتـشذگ  تیقفوم  اب  زین  ع )  ) نیـسح مود  شیامزآ  زا  هک  دندوب  یناسک  نیـسح » نارای  »
: دومرف تخیگنارب و  شیوخ ، ناج  تاجن  هب  ار 

لجر دیب  مکنم  لجر  لک  ذخأیل  مث  المج ، هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه  »
هحفص 46 ) )

.« يریغ بلط  نع  اوهل  ینوباصا  دق  ول  و  ینوبلطی ، امنا  موقلا  ناف  هللا ، جرفی  یتح  مکنئادم  مکداوس و  یف  اوقرفت  و  یتیب ، لها  نم 
تسد امـش  زا  يدرم  ره  دیرآ . باسح  هب  شیوخ  رتش  ار ، بش  یهایـس  تسا . هتخاس  ناهنپ  هتـشاد و  هدیـشوپ  شیوخ  رد  ار  امـش  بش ، »

نم یپ  رد  اهنت  هورگ  نیا  دـیامرف ، یـشیاشگ  دوخ  دـنوادخ  اـت  دـیوش  هدـنکارپ  ناتیاهرهـش  اـهیدابآ و  رد  دریگب و  ارم  نادـناخ  زا  يدرم 
( . 11 .« ) درک دنهاوخ  رظن  فرص  نارگید  زا  دنبای ، تسد  نم  رب  رگا  دنتسه و 

. دندیسر تداهش  هب  یگمه  ماجنارس  دندنام و  وا  اب  هظحل ، نیرخآ  ات  دنتفریذپن و  ار  تصرف  نیا  نانآ 
دنتسویپ وا  هب  اهدعب  مه  نانآ  زا  یمک  يهدع  هکنیا  رطاخب  دنامن . یقاب  یـسک  دندوب  هدمآ  هکم  هب  وا  اب  هک  وا  نارای  زا  هک  دید  میهاوخ  و 

. دندرک یهارمه  ناشیالاو  تشونرس  رد  ار  وا  تسخن  نارای  و 
هحفص 47 ) )

ناملـسم تسد  هب  هک  رفاـک  نآ  هدـش -  دازآ  مـالغ  یلوم -  هب  بوسنم  يولوم  هدـش -  دازآ  هدـش -  هدرک  دازآ  یلوم : عمج  یلاوـم : ( 1)
. دریذپب ار  وا  يالو  هدروآ و  مالسا 
( همانتغل ادخهد ، همالع  تشاددای : )

نوتم موهفم  هدنسیون و  رظن  روظنم  اجنیا  رد  هک  هچنآ  یلو  دراد . يدایز  رایسب  یناعم  یلوم  ناناملـسم ، نیب  لوادت  یمالـسا و  گنهرف  رد 
: هک تسا  نیا  تسا ، هدش  جارختسا  یخیرات 

يهرود رد  و  دش . عورـش  ربمایپ  يهرود  زا  هک  دوب  یتضهن  نیا  دندشیم و  هدیمان  یلوم »  » دـندشیم دازآ  هک  یناگدرب  مالـسا  خـیرات  رد 
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لـصا زا  هک  تفای  يرگید  یناعم  ظفل  نیا  دـعب  ياههرود  رد  یلو  دنتـسه . یناسک  نینچ  ماما  یلاوم  ع ،)  ) نیـسح تضهن  ام ، ثحب  دروم 
یقلت مالغ  هدرب و  لداعم  هکناـنچ  دنتـشگ ) راـچد  گرزب  تبیـصم  نیا  هب  زین  یمالـسا  گـنهرف  تاحالطـصا  رگید   ) دـش رود  رایـسب  نآ 

ياههرود رد  ناوتیمن  ار  ظفل  کی  هک  تساجنیا  هجوت  لباق  هتکن  دـندرک . یقلت  ناگدرب  ار  یلاوم  وهـس ، اـی  دـمع  هب  زین  یخرب  تشگ و 
رود یلـصا  موهفم  زا  مکاح ، طلـسم و  ياهگنهرف  رثا  رب  ظافلا ، زا  يرایـسب  هک  ارچ  درک . رابتعا  دـحاو  ینعم  کی  هب  یخیرات  نوگاـنوگ 

.« تسا هدوب  تبیصم  نیا  دهاش  یمالسا ، خیرات  و  دنوشیم . هدیشک  تسا  لوا  ینعم  دض  هاگ  هک  يرگید  یناعم  تمس  هب  هدش و 
مجرتم .) حیضوت  )

. 218 دیفملا : خیشلا  داشرالا : ( 2)
تکرح تافرع  يوس  هب  هکم  زا  جاجح  دوشیم و  زاـغآ  زور  نیا  رد  جـح  کـسانم  هک  تسا  هجحلايذ  هاـم  متـشه  زور  هیورت : زور  ( 3)

م . دننکیم - .
.220:1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : ( 4)

رد ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  دادـعت  يهراـبرد  هک  دنرامـشیم  یلاوقا  زا  یکی  هدرک  لـقن  یمزراوخ  هک  ار  يدادـعت  ناـخروم  زا  یخرب  »
دـناهدوب و ماما  هارمه  هکم  زا  جورخ  ماگنه  هک  تسا  یناـسک  لـماش  مقر  نیا  مینکیم  هظحـالم  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـش  ناـیب  ـالبرک ،

. هدش یتارییغت  راچد  هدنامن و  تباث  مرحم » مهد   » زور ات  دادعت  نیا  اقیقحت 
«. درک تکرح  شنادناخ  باحصا و  زا  نت  کی  تسیب و  نایم  رد  ع )  ) نیسح ماما  : » هک دیوگیم  قودص  خیش  یلاما »  » زا لقن  هب  یسلجم 

(313:44 راونالاراحب . )
دارفا دادعت  هک  هدش  تباث  نیا  زین  و  دنکیم . در  ار  روکذم  مقر  روما ، یعیبط  ریـس  هکنآ  يارب  میریذـپب ، ار  شرازگ  نیا  هک  تسین  نکمم 

تسا . هدوب  نآ  زا  رتشیب  ای  رادقم  نیا  ییاهنت ، هب  مشاهینب 
. 385:5 يربطلا : ( 5)

. 244 لاوطلا : رابخالا  ( 6)
ییادج ماگنه  زا  هملک ، نیا  هکنآ  يارب  تسین . ندرک  تکرح  ندـش و  راپـسهر  ینعم  هب  اهنت  دـش » جراخ  جرخ :  » يهملک زا  دوصقم  ( 7)
موهفم ياراد  دوشیم ، قالطا  نآ  رب  درمتم  قح و  يهدننک  كرت  رب  تلالد ، بسحرب  هدش و  هتفرگ  نیفـص  رد  ع )  ) یلع ماما  زا  جراوخ » »

. تسا رفنت  دروم  دشابیمن و  ینتشاد  تسود  قارع  رد  اصوصخ  هک  تسا ، یصاخ  گنر  و 
رب الماک  هدرک و  رتعیسو  هچ  ره  ار  موهفم  نیا  ات  دندش  راکب  تسد  يریگ ، تهج  يادتبا  زا  مکاح ، ماظن  یسایس  ياهتیصخش  هک  دوب  نیا 
رد دیسر ، هفوک  هب  هک  یتقو  هرصب ، زا  تکرح  زا  دعب  دایز » نب  هللادیبع   » هک تفگ  دیاب  هنومن  ناونع  هب  دنیامن . قیبطت  ع )  ) نیـسح بالقنا 

ياراد ای  و  هیرورح »  » هب هتـسباو  اهنآ  لـیابق  ناـیم  رد  هک  ار  يدارفا  یماـسا  تساوخ  یتموکح  نارومأـم  زا  درک ، داریا  هک  ياهبطخ  نیلوا 
. دنسیونب وا  يارب  دنتسه ، دیدرت » کش و  »

(359:5 يربطلا : )
زا دـعب  هورع » نب  یناه  . » دـشیم قالطا  اهنآ  هب  ءارورح »  » گنج عوقو  ماـگنه  زا  هک  دوب  جراوخ  مود  ماـن  هیرورح »  » مینادیم هکناـنچ  و 

: دز دایرف  دایزنبا  دریگب . ار  وا  يهحلسا  ات  درک  هلمح  نارومأم  زا  یکی  هب  دوخ ، زا  عافد  يارب  ندش ، هجنکش  يریگتسد و 
.« دش لالح  ام  يارب  وت  نتشک  يدرک ؟ لالح  ام  رب  ار  دوخ  نوخ  ياهدوب ؟ يرورح »  » اهزور مامت  رد  وت  ایآ  »

(367:5 يربطلا : )
درک داریا  یگنهرف ،» يهیریخ  تیعمج   » رالات رد  ءاروشاع  زور  تبسانم  هب  هک  حایش »  » رد ینارنخس  کی  یط  رد  یلع » دعسا   » رتکد همالع 
هلمج نیا  هب  یتقو  هیفنح ، نب  دمحم  شردارب ، هب  ع )  ) نیـسح ماما  يهمان  زا  نخـس  نیح  رد   - 1975  / 1 هبنشود 20 /  زور  رهظ  زا  دعب  - 
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يهملک يارب  شیوخ  ینارنخس  رد  یلع  دعسا  رتکد  يدج » ۀما  یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  ارطب ... ارـش و ال  جرخا  مل  ینا  : » دیـسر
يهلیـسوب ار  لمع  هب  نخـس  زا  رذـگ  نیا  ماما  لمع » هب  نخـس  زا  جورخ  زواجت و   » ینعی جورخ  تفگ : تشاد و  هضرع  ییاـنعم  جورخ ،» »

تسا . هدرک  نایب  تجرخ »  » دنکیم دیکأت  ار  لعف  لوصح  هک  ینایب ، ياهغیص  هب  و  ت » ریمض :  » تسا لصو  نآ  هب  شلعاف  هک  یلعف 
رد ار  ریثالانبا »  » خیرات نتم  تهج  نیا  هب  تسا و  هابتـشا  نیا  ام  رظن  هب  هدـش و  رکذ  هنیدـم » زا  : » فنخموبا لوق  زا  يربط  شرازگ  رد  ( 8)

. میدروآ شرازگ 
(. 278:3 ریثالانبا : لماکلا : خیرات  )

. 278:3 ریثالانبا : 398 و   - 399 : 5، يربطلا ( 9)
هب تشگ ، دـهاوخ  زاب  نایمـشاه »  » اـی ناـیولع »  » هب يدوزب  تفـالخ  هک ، هلأـسم  نیا  هب  داـقتعا  دـسریم  رظنب  . 248 لاوطلا : راـبخالا  ( 10)

هدـمآ شرازگ  رد  دوب . هدرک  ادـیپ  عویـش  دـندوب  لاحلا  طسوتم  ياهتیـصخش  زا  هک  ییاـههورگ  یتح  مدرم و  ناـیم  رد  یمومع ، ياهنوگ 
. داد صاع  نب  ورمع  نب  هللادـبع  هب  هکم » زا  ماما  جورخ  عقوم  رد  ار  ماما  اـب  دوخ  تاـقالم   » ربخ رعاـش ، قدزرف » نب  ۀـطبل   » یتقو هک : تسا 

: تفگ وا  هب  هللادبع 
( هطبل .« ) تسین رگراک  شباحصا  وا و  رب  هحلـسا  دیـسر و  دهاوخ  تموکح  هب  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدرکن ، يوریپ  ار  وا  وت  وت ، رب  ياو  »
ءایبنا و دای  هب  درک . ریثأت  تفرگ و  ياج  مبلق  رد  شنخس  تسوا و  اب  قح  هک  متـشگ  ممـصم  مدش و  نارگن  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم :

. تشادزاب نانآ  هب  نتسویپ  زا  ارم  يروآدای ، نیمه  مداتفا و  ناشندش  هتشک 
روهظ ات  : » تفگیم هک  دوب  ورمع  نب  هللادـبع  و  دـندوب . نآ  عوقو  راظتنا  رد  زور  بش و  دـندرکیم و  نایب  ار  هلأسم  نیا  نامز  نآ  لها  ... 

.« دنکیمن دشر  دوشیمن و  گرزب  یلاسدرخ  و  ییامرخ ، تخرد  يهخاش  یتح  یتخرد و  چیه  رما ، نیا  ندرک 
(386  - 387 : 5 يربطلا : )

هک یبارعا  زا  يرایـسب  دیاش  و  دوب . ع )  ) نیـسح تموکح  ققحت  ینعی  ناعبات  يوزرآ  تیعبت ، یـساسا  تلع  یعاد و  هک  مینکیم  هظحالم 
وا و رب  هحلـسا  دش و  دهاوخ  مکاح  اترورـض  ع )  ) نیـسح هک  دندوب ، هتفریذپ  ریثأت  داقتعا  نیا  زا  شیوخ  تیعبت  رد  دـندرک  يوریپ  ماما  زا 

ماما فارطا  زا  دـنکیم » ریثأـت  ماـما  باحـصا  رب  هحلـسا   » هک هلأـسم  نیا  ندـش  راکـشآ  ماـگنه  هب  هک  دوب  نیا  تسین ، رگراـک  شباحـصا 
تقیقح نیا  فشک  هب  داد ، نانآ  هب  ار  باحـصا  زا  یهورگ  تداهـش  ربخ  هک  ماما ، نانخـس  رثا  رب  مدرم  زا  هتـسد  نیا  و  دندش -  هدـنکارپ 

ریثأت وا  ندب  رد  هحلـسا  : » تسا هدـش  لقن  ج 222:1  یمزراوخ : نیـسحلا :» لتقم   » باتک رد  رگید  ياهنوگ  هب  شرازگ  نیا  دـندش -  لـئان 
.« دنکیمن

يهلأسم ریثأـت  هدادیم و  ناـشن  ناـمز  نآ  رد  ار  یمدرم  تاداـقتعا  زا  یخرب  ریوصت  هک  یمهم  ياـههتکن  شرازگ  ود  ره  رد  اـم  داـقتعا  هب 
. هدش فذح  هداتفا و  ملق  زا  تسا  هدرکیم  نایب  مدرم  يریگ  عضوم  رد  ار  وداج » رحس و  »

هب فورعم   ) نسح نب  هللادـبع  نب  میهاربا  هارمه  یـسابع » يهفیلخ  روصنم   » هیلع هکنآ  اـت  داد  همادا  شیوخ  یگدـنز  هب  قدزرف » نب  ۀـطبل  »
. دش هتشک  میهاربا  ندش  هتشک  زا  دعب  وا  دوب . هداد  رارق  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  ار  وا  میهاربا  دومن . مایق  يرمخاب ) دیهش 

(. 369 نییبلاطلا : لتاقم  )
.247:1 یمزراوخلا : ، 231:2 یبوقعیلا : ، 419:5 يربطلا : ( 11)

؟ دندوب رفن  دنچ  نیسح  نارای 

دندوب ؟ رفن  دنچ  نیسح  نارای 
دندیسر و تداهـش  هب  هک  اهنآ  دادعت  هچ  درادن ، دوجو  ام  يارب  داب ) وا  رب  مالـس   ) نیـسح باحـصا  یقیقح  دادعت  هب  یبایتسد  يارب  یهار 
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ياهتیاور هلأسم ، نیا  هب  یبایتسد  يارب  میقتسم ، كرادم  تادنتسم و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دشن . ناشبیصن  تداهـش  هک  یناسک  هچ 
شرامش يانبم  رب  اتعیبط  ینیع ، ياهشرازگ  نیا  و  دنـشابیم . فلتخم  ماما  نارای  دادعت  نایب  شرامـش و  رد  هک  تسا  هثداح  ینیع  نادهاش 

و تسا . هدـش  انب  سدـح  ینیع و  يهدـهاشم  رب  اهنت  دراد ، دوجو  يدراوم  نینچ  رد  هک  یعیبط  تلاح  ياضتقا  هب  هکلب  هدوبن  يریگرامآ  و 
نخس یبیرقت  ددع  زا  اهنت  دنروآیمن و  نایم  هب  ماما  ناهارمه  یمتح  ییاهن و  دادعت  زا  ینخس  اهشرازگ  نآ  زا  کی  چیه  هک  تساجنیا  زا 

. دنیوگیم
دادعت اب  هدـش -  نایب  سدـح  بیرقت و  اب  هک -  نوگانوگ  ياهـشرازگ  رد  ماما ، نارای  يهدـش  نییعت  دادـعت  هک  درک  ضرف  نینچ  ناوتیم 

. تشاد دهاوخن  يدایز  توافت  نادنچ  ماما ، نارای  یقیقح 
. میهدیم رارق  وگتفگ  لیلحت و  دروم  ثحب  دروم  عوضوم  رد  ار  یلصا  ياهشرازگ  لاح 

: دراد رارق  ام  سرتسد  رد  اهنآ ، ریغ  هچ  و  مشاهینب ، هب  ناگتسباو  هچ  دربن ، رد  ناگدننک  تکرش  يهرابرد  شرازگ  راهچ 
هحفص 48 ) )

: تسخن شرازگ 
و درک ... دروخرب  وا  اب  یمیمت  دـیزی  نب  رح  دیـسر ، هیـسداق  هب  ع )  ) نیـسح هک  یماـگنه  : » دـشابیم يدوعـسم  شرازگ  شرازگ ، نیتسخن 

( . 1 ...« ) دش هناور  البرک  يوس  هب  شناهارمه  نادناخ و  زا  هدایپ ، دصکی  دودح  راوس و  دصناپ  نایم  رد  ع )  ) نیسح
یلو تسا ، فورعم  تقد  هجوت و  هب  شخیرات  شراگن  رد  يدوعسم  هکنآ  اب  دنکیمن و  رکذ  شرازگ  نیا  رد  ار  شیوخ  دنتسم  يدوعسم 
مدـق البرک  كاـخ  هب  وا  اـب  هک  نیـسح  ناـهارمه  یعقاو  دادـعت  ناونع  هب  ار  شرازگ  نیا  رد  هدـش  رکذ  ددـع  میناوتیمن  اـم  دوجو  نیا  اـب 

. میهد رارق  لوبق  دروم  دنتشاذگ 
يزایتما چیه  اما  دراد ، تفلاخم  میـسانشیم  ار  اهنآ  كرادم  تادنتـسم و  ام  هک  یفورعم  ياهـشرازگ  يهمه  اب  تهج  نیا  زا  شرازگ  نیا 

نیا رگا  مه  زاب  داد . رارق  لوبق  دروم  هداد و  صیخـشت  اهنآ  زا  رتبـسانم  ار  نآ  ناوتب  ات  دوشیمن  هتفاـی  نآ  رد  رگید  ياهـشرازگ  هب  تبـسن 
نینچ و  مینادرگرب ، رح ، و  ع )  ) نیـسح دروخرب  زا  لـبق  یمک  هب  یناـمز ، رظن  زا  مینک و  جراـخ  شاییاـیفارغج  يهدودـحم  زا  ار  شرازگ 

، ةورع نب  یناه  رطقب و  نب  هللادبع  لیقع و  نب  ملـسم  لتق  نالعا  زا  لبق  هک  دنکیم  نایب  ار  يدارفا  دادـعت  روکذـم  شرازگ  هک  مینک  ریبعت 
نیـسح ناهارمه  دادعت  هک  تشاد  نایب  ناوتیم  دیکأت  هب  نآ ، زا  دعب  اما  دسریم ، رظنب  دـیعب  رایـسب  شرازگ  نیا  تحـص  ناکما  دـناهدوب 

. تسا هدوبن  هدش  رکذ  يدوعسم  شرازگ  رد  هک  يرادقم  هب  (ع )
: مود شرازگ 

: »... تسا هدـمآ  شرازگ  نیا  رد  دـشابیم . ع ))  ) رقاـب ماـما  نیـسح ، نب  یلع  نب  دـمحم   ) رفعجوبا زا  ینهد » راـمع   » تیاور مود  شرازگ 
يوس هب  دـید  ار  عضو  نیا  ماما  یتقو  درک ... تاقالم  وا  اب  یمیمت ، دـیزی  نب  رح  دوب ، لیم »  » هس هیـسداق  لحم  ماـما و  هلـصاف  هک  یماـگنه 

، تشاد اپرب  ار  اهرداچ  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  دش ... هناور  البرک 
هحفص 49 ) )

( . 2 .« ) دندوب هدایپ  دصکی  راوس و  جنپ  لهچ و  شناهارمه 
تیاور دراد . یناـمز  فـالتخا  ینهد ، راـمع  شرازگ  اـب  وا ، شرازگ  یلو  هدروآ  شیوخ  شرازگ  رد  ار  دادـعت  نیا  زین  یلح » ياـمن  نبا  »

مود زور  رد  ناهارمه  ماما و  هک  دهدیم  تبـسن  اجنآ ، رد  ندرک  لزنم  البرک و  هب  ندیـسر  تقو  رد  ار  ع )  ) نیـسح ناهارمه  دادعت  رامع 
دـنکیم و نایب  هاپـس » يزاس  هدامآ  ماگنه   » مرحم مهد  زور  هب  ار  شیوخ  شرازگ  نامز  اـمن » نبا   » یلو ( . 3  ) دندیـسر اجنآ  هب  مرحم  هام 

: دیوگیم
( . 4 .« ) دندوب هدایپ  درم  دصکی  راوس و  جنپ  لهچ و  اهنآ  دومن و  هدامآ  ار  شیوخ  نارای  ع )  ) نیسح »... 
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( . 5 . ) دهدیم تبسن  (ع ) رقاب ماما  هب  ار  نآ  شرازگ  نیا  دانتسا  نایب  اب  مه  سوواطنبا 
و هتـشادن ، تسد  رد  نآ  زا  ریغ  يرگید  عبنم  هدرک و  دانتـسا  ینهد  رامع  شرازگ  هب  سوواـطنبا -  نوچمه  اـمننبا - »  » هک مییوگب  دـیاب 

هدوب تیاور  ندـناوخ  رد  تقد  مدـع  زا  یـشان  شرازگ ، قیقد  نامز  نییعت  رد  رامع ، شرازگ  رد  سوواطنبا ) امننبا و   ) ود نیا  فـالتخا 
. دشاب

وا هک  تسا  نآ  ضرف  تسا و  هدرک  یقلت  ع ،)  ) رقاب ماما  ینعی  عبانم ، نیرتداـمتعا  دروم  نیرتقثوم و  زا  ار  شیوخ  شرازگ  ینهد » راـمع  »
زا ياهنوگ  هب  ع )  ) رقاب ماما  : » هتشاد تفایرد  هنوگنیا  ار  شرازگ  شدوخ  لوق  هب  و  هدومن ، یقلت  هداتفا  قافتا  هچنآ  زا  یقیقد  هدنز و  لکش 

.« مدوب رضاح  اجنآ  هکنیا  لثم  تسرد  تفگ  نخس  نم  يارب  ع )  ) نیسح لتقم 
زا هک  میباییم  ار  خـیرات  عیاـقو  زا  هنوگراـکنا  یفیرحت  وا  شرازگ  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم  یتفگـش  ثعاـب  هک  هچنآ  ببـس  نیمه  هب  و 

عون نیا  میدرک ، نایب  نیا ، زا  شیپ  هکنانچمه  و  تسا ، طوبرم  البرک  دربن  يهنحـص  هب  هک  دنتـسه  مهم  قیاقح  زا  یخرب  فلاخم  یتاهج ،
دانسا اب  نایوار  نارگشرازگ و  يزاب  زا  یشان  ار  قیاقح  فیرحت 

هحفص 50 ) )
. مینادیم شرازگ  نیا  هلمج  زا  یخیرات و 

. دوشیمن قوف  شرازگ  رد  هدش  رکذ  ددع  لوبق  زا  عنام  رما ، تیادب  رد  تقیقح ، فلاخم  ياهشرازگ  نیا  دوجو  یلو 
. تسا دننامه  میدرک  حرطم  البق  هک  يدوعسم  شرازگ  اب  ناکم ، نامز و  رظن  زا  رامع  شرازگ  هک  مینکیم  هظحالم  و 

: موس شرازگ 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  هدیبع  نب  دعس  لوق  زا  نمحرلادبع  نب  نیصح 

يا متفگ : تسرفب ، ار  شیوخ  يراـی  ایادـخ  دـنتفگیم : دنتـسیرگیم و  دـندوب و  هداتـسیا  يدـنلب  کـی  يور  رب  هفوـک  لـها  زا  یخویـش  »
!«. دینک شیرای  ات  دییآیمن  نییاپ  ایآ  ادخ ، نانمشد 

زا یـسابل  مدرکیم . هاـگن  وا  هب  نم  و  تـفگ -  نخـس  داـیزنبا  ناگداتـسرف  اـب  درک و  ور  ع )  ) نیـسح : » دـیوگیم شرازگ  يهـمادا  رد  و 
هک میمتینب  يهلیبق  زا  يدرم  تشگزاب . شیوخ  هاپـس  يوس  هب  تفگ ، نخـس  نانآ  اب  هکنیا  زا  دعب  دوب -  شنت  رب  هار ، هار  یناتک  يهچراپ 

. مدرکیم هاگن  دوب  هدش  نازیوآ  شسابل  زا  هک  شاهناش ، ود  نیب  رد  ار  ریت  درک . يزادناریت  ماما  يوس  هب  تشاد  مان  يوهط » رمع  »
هدزناش و  داب ) وا  رب  مالـس   ) بلاطیبا نب  یلع  نادنزرف  زا  درم  جنپ  اهنآ  نیب  رد  دندوب . درم  دـصکی  هب  کیدزن  اهنآ  مدـید ، ار  نیـسح  هاپس 

( . 6 .« ) مدید ار  دایز  نب  رمع  رسپ  دندوب و  نانآ  نامیپ  مه  هک  هنانکینب »  » زا يدرم  و  میلسینب »  » زا يدرم  و  مشاهینب ، زا  رفن 
هدوب و دعـس  نب  رمع  ناهارمه  زا  وا  دـسریم  رظنب  هک  هنوگنآ  تسا . هدـش  لـقن  هدـیبع ) نب  دعـس   ) ینعی ینیع ، يدـهاش  زا  شرازگ  نیا 

. تسا هدمآیم  باسح  هب  وا  هب  یکیدزن  صخش 
: دیوگیم رگید  یشرازگ  رد  وا  مه  و 

( . 7 .« ) میدرکیم انش  بآ  رد  دعس ، نب  رمع  هارمه  ام ، »
هظحالم تسا  نامه  زین  ام  ثحب  دروم  عوضوم  هک  هتشذگ  شرازگ  رد  یلو 

هحفص 51 ) )
يا متفگ  دراد ...« : دوجو  بـالقنا  و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  تبـسن  یگتـسبمه  یفطاـع و  یتلاـح  هدـیبع » نب  دعـس   » دوجو رد  هک  دوـشیم 

( . 8 ...« ) دینک شیرای  ات  دییآیمن  نییاپ  ایآ  ادخ  نانمشد 
، میدرک هراشا  نآ  هب  ـالبق  هک  یمزراوخ  شرازگ  رد  تسا . هناـگی  قفتم و  ناـخروم  رثکا  شرازگ  اـب  اـبیرقت  شرازگ  رد  هدـش  رکذ  ددـع 

ناـیب رد  ار  شرازگ  نیا  یمزراوـخ  تسا . هدـش  رکذ  درم  رفن  ود  داتـشه و  دـندش ، جراـخ  هکم  زا  ع )  ) نیـسح هارمه  هک  یناـسک  دادـعت 
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ام یلو  هدـیدرگ  رکذ  ددـع  نیا  زین  رگید  عبانم  رد  ( . 9 . ) دیامنیم رارکت  هدـش » هتفگ  لیق : : » فیعـض ظفل  اب  زین  مرحم  Šزور د ثداوح 
. میتفاین یهاگآ  اهنآ  هب  امیقتسم 

زا دـعب  ياههنحـص  مه  دـیاش  و  دـنکیم ، میـسرت  دربن ، زا  شیپ  مرحم ، مهد  زور  رد  ار  ماما  عضوم  نامز ، ناکم و  ثیح  زا  شرازگ ، نیا 
(. نیتسخن يهلمح  زا  دعب  الثم  . ) دنکیم مسجم  ار  گنج  هیلوا  عورش 

اب ماما  نانخـس  يهرابرد  هک  ییاهـشرازگ  زا  کی  چیه  رد  تسا و  هدماین  رگید  ياهـشرازگ  رد  شرازگ ، نیا  رد  هدـش  حرطم  عوضوم  ود 
. تسا هدشن  عوضوم  ود  نیا  هب  ياهراشا  هدش ، لقن  يوما  هاپس 

نادـیم يوس  هب  دـش و  غراـف  شنخـس  زا  ماـما  هکنآ  زا  دـعب  هدـش  لـقن  شرازگ  رد  هک  ماـما : يوس  هب  يوـهط » رمع   » يزادـناریت تسخن :
. درک باترپ  شیوس  هب  يریت  وا  تشگزاب ،

«. دندرکیم اعد  دنتسیرگیم و  هک  یناسک   » عوضوم مود :
: مراهچ شرازگ 

هک دنکیم  لقن  یقرشم ، هللادبع  نب  كاحض  لوق  زا  هک  تسا  فنخموبا  شرازگ 
هحفص 52 ) )

نوریب دـندوب  وا  اـب  هک  یمدرم  یهارمه  هب  دوب ، اروشاـع  زور  زور ، نآ  و  دروآ ... ياـج  هب  ار  حبـص  زاـمن  دعـس  نب  رمع  نوچ  تفگ ...« :
وا هارمه  هدایپ  رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود  یس و  دروآ ، ياج  هب  ار  حبـص  زامن  نانآ  اب  درک و  جیـسب  ار  شناهارمه  زین  ع )  ) نیـسح تفر ...

( . 10 .« ) دندوب
لوق زا  هطـساو  کی  اب  ار  شرازگ  نیا  وا  دراد . یبوخ  ترهـش  دـنکیم ، لـقن  هک  یخیراـت  ياهـشرازگ  یتسرد  تقد و  رظن  زا  فنخموبا 
هنحص رد  زونه  وا  دننامیم  یقاب  نیسح  ناهارمه  زا  درم  ود  اهنت  هک  یماگنه  ات  هتشاد و  تکرش  گنج  رد  هک  ع )  ) نیـسح نارای  زا  یکی 

، يدج ياهنوگ  هب  وا  تسا ، یقرشم  هللادبع  نب  كاحـض  وا  مان  درک . میهاوخ  یفرعم  ار  رگـشرازگ  نیا  يدوزب  و  دنکیم . لقن  تسا  هدوب 
هکنآ طرـش  هب  داد  تبثم  باوج  نیـسح  هب  وا  تساوخ  يرای  وا  زا  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه  دوب و  قیقد  رایـسب  لمع و  لـها  عطاـق ، يدرم 

ار وا  طرش  ماما  دشکب . تسد  هزرابم  زا  دنک و  كرت  ار  هنحص  ات  دشاب  هتشاد  هزاجا  تشادن ، ماما  زا  عافد  رد  ياهدیاف  وا  راکیپ  هک  ینامز 
. دزیگنایمرب ار  وا  تقد  هب  دامتعا  هلأسم ، نیا  يهظحالم  درک . تکرش  هزرابم  نادیم  رد  تقادص  اب  كاحض  تفریذپ و 

يرابخا وا  زا  لبق  هک  یناسک  ای  دناهدوب ، يربط  رـصاعم  هک  يرگید  ناخروم  ياهـشرازگ  اب  ناکم ، نامز و  ددع و  رظن  زا  شرازگ ، نیا  و 
. تسا قفتم  دناهتشون  ار 

یس و اهنآ  و  درک ، هدامآ  جیسب و  ار  شناهارمه  داب ) وا  رب  مالس   ) نیـسح زاب  و  تسا ...« : هتفگ  هک  تساهنآ  زا  یکی  يرونید  يهفینحوبا 
( . 11 .« ) دندوب هدایپ  رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود 

. دنکیم دانتسا  فنخموبا  ربخ  عبنم  زا  ریغ  يرگید  عبانم  هب  شیوخ  شرازگ  رد  يرونید 
.« دوب شنارای  نادناخ و  زا  درم  ود  داتفه و  ای  ود  تصش و  نایم  رد  نیـسح  و  دیوگیم ...« : هک  تسا  ناخروم  نیا  زا  رگید  یکی  یبوقعی 

( . 12)
ددع اب  هک  دناهدرک  رکذ  رخأتم  ناگدنسیون  زین ، ار  رگید  شرازگ  يدادعت 

هحفص 53 ) )
( مالـسلاهیلع  ) نیـسح نوچ  : » تسا هتفگ  هک  دشابیم  یمزراوخ  شرازگ  ام  هاگدید  زا  اهـشرازگ  نیا  نیرتمهم  دنراد . قفاوت  رکذـلا  قوف 

( . 13 .« ) دندوب وا  هارمه  هدایپ  رفن  لهچ  هراوس و  رفن  ود  یس و  درک و  جیسب  ار  شنارای  دروآ ، حبص  هب  ار  بش 
( . 14 . ) تسا هدرک  رکذ  دادعت  نیمه  اب  ار  شرازگ  نیا  رخأتم  ناگدنسیون  زا  رگید  یکی  دیفم  خیش 
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دروم هک  ار  ماما  نارای » دادعت   » زا یصاخ  ددع  هکنآ  زا  لبق  دنشابیم . ام  یسررب  دروم  عوضوم  يهرابرد  هیلوا  یساسا و  ياهشرازگ  اهنیا 
هدوبن تباث  لحارم  یمامت  رد  ع ،)  ) نیسح ناهارمه  دادعت  هک  میباییمرد  مینک ، يروآدای  میراد  يور  شیپ  هک  یثحب  رد  دشابیم  ام  رظن 
نوریب ماگنه  هدوب ، رییغت  رد  ناهارمه  ددـع  ـالبرک ، رد  مرحم  هاـم  مهد  زور  رهظ  زا  دـعب  اـت  دوریم  نوریب  هکم  زا  ماـما  هک  يزور  تسا ،
دادـعت سپـس  دوشیم و  عورـش  درم ) رفن  ود  داتـشه و  ینعی   ) درک يروآدای  یمزراوخ »  » هک يددـع  اب  ماما  ناراـی  دادـعت  هکم  زا  ندـمآ 

هک اسب  هچ  ددرگیمزاب و  لوا  دادـعت  هب  هکنآ  ات  دـباییم  شهاک  ماما  نارای  دادـعت  هرابود  زاب  دـنوشیم و  قحلم  ناـنآ  هب  هار  رد  يداـیز 
دادـعت نآ  رب  یمک  تبـسن  هب  راـصنا ،)  ) یخرب ندـمآ  يهجیتـن  رد  گـنج  يریگرد و  زا  لـبق  و  دوشیم ، هتـساک  هیلوا  ددـع  زا  مه  یمک 
نیـسح نایرکـشل  يوس  هب  ار  اـهنآ  هدـمآ و  دـیدپ  ییاـهینوگرگد  زین ، يوـما  رکـشل  نایهاپـس ، زا  یخرب  يهیحور  رد  ددرگیم و  هدوزفا 

. دناشک
ینعی نیـسح  ناهارمه  هک  تسا  نیا  دوشیم ، رجنم  نآ  هب  یـسررب  هک  ياهجیتن  ربانب  ع ،)  ) نیـسح نارای  دادـعت  يهرابرد  ام  صاخ  رظن  و 

درم دـصکی  هب  کیدزن  ای  درم  دـصکی  دودـح  یلاوم ، زا  هچ  بارعا و  زا  هچ  دـنتفریذپ ، ار  تداهـش  ـالبرک  رد  وا  هارمه  هک  اـهنآ  یگمه 
( . 15 . ) دناهدوب نت  دصکی  زا  نوزفا  یمک  هک -  تفگ  ناوتب  ینئارق  ربانب  زین -  دیاش  دناهدوب و 

هحفص 54 ) )
مدع زا  هاگ  یماسا و  حیحـص  ریغ  شراگن  زا  هک  تسا  یتاهابتـشا  رطاخ  هب  مه  نآ  مینک و  نییعت  ار  یـصخشم  نیعم و  ددع  میناوتیمن  ام 

ناعذا دیاب  یلو  دوشیم . یشان  دناهدرک  لقن  ار  البرک  يهعقاو  رد  هدننک  تکرـش  ياهتیـصخش  یماسا  ثداوح و  هک  ینارگـشرازگ  تقد 
. تسین گرزب  نادنچ  اعطق  هدش  ضرف  هابتشا  تبسن  هک  تشاد 

. دراد قفاوت  دناهدرک  میسرت  البرک ، رد  ار  هلمح  نیلوا  ثداوح  هک  ییاهشرازگ  اب  يدایز  دح  ات  میتفرگ  ام  هک  ياهجیتن  نیا  و 
: دیوگیم فنخموبا  زا  شیوخ  شرازگ  رد  یمزراوخ 

یناسک طقف  دش و  مک  ع )  ) نیـسح ماما  ناهارمه  دادعت  ماما ، نارای  يوس  هب  اهنآ  يزادناریت  نمـشد و  هاپـس  یناهگان  شروی  يهجیتن  رد  »
( . 16 .« ) دندش هتشک  ماما  نارای  زا  درم  هاجنپ  زا  زواجتم  شروی  نیا  رد  دناهدرب . مان  نانآ  زا  دربن  يهنحص  رد  هک  دندنام  یقاب  اهنآ  زا 

( . 17 . ) دسریم درم  لهچ  هب  اهنآ  دادعت  دربیم ، مان  هک  ار  ینادیهش  یماسا  بوشآ  رهش  نبا 
هب دناهدوب  نت  لهچ  دودح  رد  تسا  هدش  رکذ  اهنآ  مان  يدعب  تازرابم  ياههنحص  رد  هک  یناسک  دادعت  هک  مینک  هجوت  هلأسم  نیا  هب  رگا 

. میاهدش کیدزن  میدرک  رکذ  هک  ياهجیتن 
، تسا یعیبط  لوبقم و  يرما  اهشرازگ  رد  توافت  دوش  هتفگ  هک  تسا  هتسیاش 

هحفص 55 ) )
قیقد شرامش  يهویش  زا  دناهداد  ع )  ) نیسح ناهارمه  دادعت  يهرابرد  هک  شیوخ  ياهـشرازگ  یمامت  رد  نارگـشرازگ  نایوار و  هک  ارچ 

هک تسا  نایب  يهتـسیاش  زاب  و  دناهدرک . هدافتـسا  تسا  هدـهاشم  هب  دنتـسم  هک  ینیمخت  شور  زا  اهنت  دـناهدرکن و  يوریپ  کی ، هب  کی  و 
رد رـصانع  نیا  هک  ارچ  هدوب  ینوـگرگد  راـچد  یلاوـم ) اـصوصخ   ) رـصانع یـضعب  دوـجو  يهجیتـن  رد  ماـما  کـچوک  يورین  نیا  دادـعت 

. دنتشگیم ناهنپ  ینامز  دنوشیم و  رهاظ  هاگ  صاخ  ياهتیعقوم 
يهراـبرد هک  یثحب   ) هتفرگرب رد  ثحب  نیا  هک  ياهجیتـن  هک  درک  میهاوخ  هدـهاشم  میریگب  رظن  رد  ار  روما  نیا  شیوخ  شرامـش  رد  رگا 

یتسرد تقد و  ساسارب  تفگ ) میهاوخ  نخـس  دروم  نیا  رد  تشاد و  میهاوخ  دناهدوب  مشاهینب  ریغ  زا  هک  ع )  ) نیـسح باحـصا  دادـعت 
. تسا هدش  حرط 

يهلحرم دراو  نامثحب -  رد  ام -  نونکا  مه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  یـساسا ، ياهـشرازگ  هب  لماک  دامتعا  هب  نتخادرپ  زا  لبق  رخآ ، رد  و 
دیهـش هدش  هدرب  مان  اهـشرازگ  رد  ینیع ، نادهاش  ناونع  اب  اهنآ  زا  هک  یناسک  یمامت  يوق ، نامگ  هب  هک  تسا  نیا  نآ  میاهدش و  یلماکت 
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. دناهدش
رد ینیع  نادهاش  نیا  دیاب  سپ  دنباتـشیم ، لامک  يوس  هب  نآ  یط  رد  هک  دنربیم  مان  یتلاح  زا  اهـشرازگ  رد  ینیع  نادهاش  هک  یماگنه 

. دنشاب هدوب  هدنز  شرازگ ، نامز 
. دناهدشن لئان  تداهش  هب  ینیع  نادهاش  نیا  زا  یهورگ  هدمآ  اهشرازگ  یخرب  رد  هک  هچنآ  قبط  هک  تسه  هلأسم  نیا  زین  و 

شرازگ هس  میرامشب ، تقیقح  زا  رود  میدرک ، رکذ  نآ  نایب  یط  رد  هک  هچنآ  ربانب  ماما ، نارای  دادعت  يهرابرد  ار  يدوعـسم  شرازگ  رگا 
هطبار نیا  رد  دـناهدوب و  دربـن  يهنحـص  رد  هک  تـسا  ینیع  نادـهاش  شرازگ  هـب  دنتـسم  یگمه  شرازگ  هـس  نـیا  دـنامیم . یقاـب  رگید 
ابیرقت ینهد ، رامع  شرازگ  نیب  فنخموبا و  شرازگ  نیب  توافت  دنتسه . توافتم  ع )  ) نیسح نارای )  ) دادعت شرامـش  رد  یلو  دنکرتشم .

. دسریم هدش  رکذ  دادعت  موس  کی  هب  ابیرقت  نیصح »  » شرازگ رامع و  شرازگ  نیب  توافت  و  دسریم . دصرد ) هاجنپ   ) فصن هب 
: مینک لوبق  ار  روکذم  شرازگ  هس  میناوتیم  رابتعا  ود  هب  دوجو  نیا  اب 

هحفص 56 ) )
هک مینادیم  نهذ  زا  رود  دـیعب و  رایـسب  اـم  دـشاب ، هک  هچ  ره  بـالقنا  هب  تبـسن  نارگـشرازگ  یفطاـع  ینهذ و  تیعقوـم  هکنآ  تـسخن :

. دشاب هدش  يزادرپ  غورد  ماما ، نارای  دادعت  يهرابرد 
يارب ار  يدحاو  تیعقوم  میهاوخب  ام  رگا  دننکیمن و  نایب  يدحاو  نامز  دحاو و  تیعقوم  رد  ار  ماما  نارای  مقر  اهشرازگ  نیا  هکنآ  مود :

فـصو نیا  اب  دـنکیم و  یفن  ار  رگید  شرازگ  مقر  اهـشرازگ  زا  کی  ره  رد  هدـش  رکذ  دادـعت  تروص  نیا  رد  میریگب  رظنرد  اهنآ  همه 
هناگادـج تیعقوم  نامز و  هس  ای  ود  رد  ماما  نارای  شرامـش  هک  تسا  هلأـسم  نیا  تیعقوم  زا  یکاـح  دوجوم  فـالتخا  هک  تفگ  ناوتیم 

. تسا هتفرگ  ماجنا 
ندـمآ دورف  ماگنه  مرحم  هام  مود  زور  ار ، شرازگ  ناکم  نامز و  دـیامنیم ، لقن  ع )  ) رقاب ماـما  لوق  زا  ار  نآ  هک  ینهد » راـمع   » شرازگ

تسا و هلـصاف  زور  هن  هدش ، يروآدای  فنخموبا »  » و نیـصح »  » ياهـشرازگ رد  هک  یخیرات  خیرات و  نیا  نیب  دنکیم . سکعنم  البرک  رد 
رد دوجوم  نادرم  زا  یخرب  دـیآیم . دوجوب  ع )  ) نیـسح ناهارمه  دادـعت  رد  ییاهینوگرگد  یناـمز  هلـصاف  نیا  رد  هک  دـش  روآداـی  دـیاب 
اب مه  يدادعت  دندرگیم ، قحلم  ماما  نارای  هب  هلصاف  نیا  رد  زین  ياهدع  دننکیم ، یلاخ  هناش  ماما  نارای  تعباتم  زا  ع ،)  ) نیـسح هاگودرا 

. دنتفر اهرهش ، رگید  هرصب و  هب  ماما  يوس  زا  ییاههمان  اهمایپ و 
یلاوم و لماش : ع )  ) نیسح هاگودرا  دنکیم ، نایب  دناهدوب  ماما  هارمه  زور  نیا  رد  هک  ار  ینادرم  یمامت  دادعت  ینهد » رامع   » شرازگ نیا 
وا ریغ  قیقر و  نوچ  ینارازگتمدخ  لماش  اهنیا  رب  هوالع  دناهدوبن و  هتـسباو  مشاهینب  هب  هک  یناسک  مشاهینب و  نادناخ  هب  هتـسباو  بارعا 

نیا زا  يدادعت  هک  دنکیم  اضتقا  تعیبط  و  دنتـسه -  اهنیمه  ام  ثحب  عوضوم  و  دناهدماین -  رامـشب  نازرابم  وزج  یلو  دناهدوب  هارمه  هک 
. دنشاب اج  نیا  رد  دارفا 

هک دراد  دوجو  اهـشرامش  رد  دودـحم -  هتبلا  هابتـشا -  دوجو  ناکما  هک  مینکیم  يروآدای  رتشیب  هچ  ره  دـیکأت  اـب  زین  ار  عوضوم  نیا  اـم 
هتـشاد هیکت  یلک  تیؤر  هب  اهنت  هدوبن و  یکتم  قیقد  شرامـش  رب  هک  دشابیم  ینیع  دهاش  يهدهاشم  هب  شرازگ  دانتـسا  يهجیتن  رد  مهنآ 

. تسا
هحفص 57 ) )

نازرابم نایوجگنج و  دادـعت  زا  دـهدیم و  ناشن  گنج  ییاـپرب  زا  لـبق  ار  مرحم  مهد  زور  تیعقوم  نامحرلادـبع ،» نب  نیـصح   » شرازگ
يریوصت زا  جراخ  رازگتمدـخ  رـصانع  ینعی  یلاوم . هچ  دـناهدوب و  برع  هک  اهنآ  هچ  و  دـناهدوب ، یمـشاه  هک  اهنآ  هچ  دـیوگیم ، نخس 

. دنکیم سکعنم  ار  نآ  شرازگ  نیا  هک  دنتسه 
. دنتسین دیوگیم ، شرازگ  هک  رفن  دصکی  هب  کیدزن  و  دنشاب . هدوب  رفن  دصکی  زا  شیب  یمک  دیاب  اهنآ  هک  مینکیم  رکف  نیا  دوجو  اب 
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تیعـضو تیعقوم و  ریوصت  ساکعنا و  ناـکما  رب  مینکیم  لـمح  ار  شرازگ  نیا  اـم  درک  روصت  ناوتیم  شرازگ  رد  هک  يدـهاوش  رباـنب 
دنک جیسب  هاپس  بلق  ای  نایم  رد  پچ و  تسار و  ياهتهج  رد  مظن  يارب  ار  شیوخ  نادناخ  ناهارمه و  ع )  ) نیـسح هکنآ  زا  شیپ  هنحص ،

هدهاشم مشچ و  اب  ندید  هب  دنتسم  شرازگ  هک  ارچ  دناهدوب  رود  رگـشرازگ  شرگن  دید و  زا  هشیمه  نادرم  زا  یخرب  یعـضو  نینچ  رد  و 
رد هک  مشاهینب  ناناوج  زا  یهورگ  درک  میهاوخ  دیکأت  هکنانچ  درادن . دارفا  کت  کت  يرامـشرس  شرامـش و  هب  يدانتـسا  چیه  تسا و 

ناشنـس یکچوک  رطاخ  هب  تسا -  اروشاع  زور  حبـص  ارهاظ  هک  شرازگ -  نیا  نایب  نامز  رد  دنوشیم و  دیهـش  زور  نآ  يدـعب  ثداوح 
. دنتسین صخشم  هنحص  رد 

ناشن ماما ، جیسب  نامرف  زا  دعب  نامز  ار  تیعقوم  ینـشور ، تحارـص و  اب  یگمه  دنراد  قفاوت  نآ  اب  هک  ییاهـشرازگ  فنخموبا و  شرازگ 
لماش هک  دنکیم  حرط  ار  ماما  یمـشاه  ریغ  برع  ناهارمه  مقر  فنخموبا  شرازگ  رد  جردـنم  دادـعت  ام  يهبـساحم  قبط  رب  و  دـنهدیم .

. دوشیمن عمج  نآ  رد  رضاح  ناراکتمدخ  یلاوم و  مشاهینب و 
: دیوگیم وا  میروآیم . يدوعسم  خیرات  نتم  زا  فنخمنبا  رظن  نیا  دییأت  رد  ار  ياهتکن  و 

برع نوگانوگ  ماوقا  هب  هتسباو  هک  دندوب  وا  باحصا  ناگدش ، هتشک  یقاب  دندش و  هتشک  ع ،)  ) نیـسح ماما  هارمه  راصنا  زا  نت  راهچ  »... 
( . 18 .« ) هدش رکذ  البق  اهنآ  دادعت  دندوب - 

زور رد  ع )  ) نیـسح هارمه  هک  یناسک  یمامت  : » دوب هتفگ  نینچ  دندش  هتـشک  نیـسح  هارمه  هک  یناسک  دادـعت  دروم  رد  البق  يدوعـسم  و 
دندش هتشک  البرک  رد  اروشاع 

هحفص 58 ) )
( . 19 .« ) تسا ربکا )  ) نیسح نب  یلع  شرسپ  اهنآ  زا  یکی  دندوب و  رفن  تفه  داتشه و 

هارمه هک  مینادیم  ام  دـندوب و  برع » ماوقا  رگید  زا   » هک دـیوگیم  راصنا  ریغ  دروم  رد  وا  دـشاب ، یلاوم  لماش  دـیابن  راـچان  هب  هدـع  نیا 
نوگانوگ تاجرد  اب  نامز ، نآ  رد  هک  ياهناتسرپداژن  ياهـشزرا  رطاخب  ار  اهنآ  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  یلاوم  زا  يرایـسب  دادعت  نیـسح 

. دناهدرواین باسح  هب  نادیهش  ءزج  ( 20  ) هتشاد یگتسباو  اهنآ  لقعت  عون  هب  هدوب و  مکاح  مدرم ، نیب  فعض ، تدش و 
دای ددع  هب  هک  دنامیم  یقاب  اهنآ  زا  يددع  مینک  مک  درک  رکذ  ناگدش  هتـشک  يارب  يدوعـسم  هک  يددـع  زا  ار  نایمـشاه  دادـعت  ام  رگا 
نیا توبث  و  دریگیمنرب . رد  ار  یلاوم  مشاهینب و  نادیهش  ددع  نیا  هک  میرادیم  نایب  ام  دشابیم و  کیدزن  فنخموبا  شرازگ  رد  هدش 
مقر هچرگ  دناهتـشاد  هدـهاشم  رب  نارگـشرازگ  هک  دـشابیم  ياهیکت  زا  یـشان  هدوب و  شرامـش  رد  هک  تسا  ییاطخ  تبـسن  ضرف  اب  رما 

: دشابیم كدنا  رایسب  رابتعا  ود  هب  هدش  ضرف  تبسن  هب  طوبرم 
هحفص 59 ) )

هک هتـشاد  رارق  یتیعقوم  رد  وا  تسا  ع )  ) نیـسح ناـهارمه  زا  یکی  دـشابیم  یقرـشم  هللادـبع  نب  كاحـض  هک  رگـشرازگ  هکنآ  تسخن :
. دشاب هتشاد  ماما  ناهارمه  دادعت  شرامش  رد  ار  مزال  تقد  هاپس ، زا  هطقن  ره  هب  یبایتسد  اب  هتسناوتیم 

نیا رد  دنکیم و  سکعنم  ار  دارفا  زا  يدودحم  دادعت  رد  یگدامآ  تلاح  يزاس و  هدامآ  جیسب و  تلاح  تیعقوم و  يرامـشرس  نیا  مود :
. دهدیم رگشرازگ  هب  يرامشرس  رد  ار  يرتشیب  ناوت  تروص ،

یمک میدروآ  تسدـب  ثحب  یـسررب و  نیا  زا  ام  هک  یمقر  دـشابیم و  هراوس  رفن  ود  داتفه و  رب  لمتـشم  شرازگ  نیا  رد  هدـش  رکذ  مقر 
زا نت  ود  و  ع )  ) نیـسح یلاوم  زا  رفن  هد  : ) مینک جراخ  ار  یلاوم  زا  نت  تسیب  روکذم  ددع  زا  رگا  دـشابیم . رفن  دـصکی  زا  رتمک  ای  رتشیب 
نب رح  ینورد  ینوگرگد  زا  لـبق  نیا  دـننامیم و  یقاـب  یمـشاه  ریغ  بارعا  زا  نت  تشه  داـتفه و  ار ) رگید  نت  تشه  و  ع )  ) یلع یلاوم 

دودحم رایـسب  هدمآ  فنخموبا  شرازگ  رد  هک  هچنآ  ای  میدیـسر  نآ  هب  ام  هک  ياهجیتن  رد  اطخ  تبـسن  نیاربانب  و  دشابیم . یحایر  دـیزی 
. تسا يداع  رایسب  ییاهتلاح  نینچ  رد  توافت  نیا  دشابیم و 
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. دنامیم یقاب  دنچ  یلئاسم  ع )  ) نیسح باحصا  دادعت  يهرابرد 
یـشان هدرک  لـقن  فوـفطلا ) یلتق  یلع  فوـهللا   ) شیوـخ لـتقم  رد  سوواـط  نب  دیـس  شرازگ  زا  هک  تسا  یبـلطم  لـئاسم  نـیا  زا  یکی 

: تسا نیا  نآ  دوشیم و 
ناروبنز يادـص  نوچمه  ناشیادـص  ساکعنا  هک  دـندنارذگ  یلاـح  رد  مرحم ) مهد  بش   ) ار بش  نآ  شباحـصا  و  ع )  ) نیـسح ماـما  »... 

نادرم زا  رفن  ود  یـس و  دادعت  بش  نآ  رد  دـندوب . لوغـشم  تدابع  هب  دوعق  مایق و  هدجـس و  عوکر و  لاح  رد  دـیچیپیم و  اضف  رد  لسع 
( . 21 .« ) دندش قحلم  نانآ  هب  دعس  نب  رمع  هاپس 

هحفص 60 ) )
(: لیلد ود  هب  ، ) میرگنیم دیدرت  کش و  يهدید  هب  شرازگ  نیا  تحص  رد  ام 

رد يداـیز  رایـسب  ریثأـت  ياهثداـح  نینچ  نیا  هک  ارچ  دـنک ، بلج  زین  ار  رگید  نارگـشرازگ  رظن  دـیاب  نینچ  نیا  ياهثداـح  هکنآ  تـسخن 
نیا لقن  مدع  دندرکیم . لقن  ار  نآ  دیاب  راچان  هب  زین  رگید  نارگشرازگ  نیمه  يارب  و  دراد . ام ، ثحب  یسررب و  دروم  عوضوم  تیعـضو 

. دزیگنایمرب شرازگ  نیا  یتسرد  تحص و  رد  ار  ام  کش  رگید  قیقد  واکجنک و  رشابم و  نارگشرازگ  يوس  زا  شرازگ 
ییورین نینچ  دوجو  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یگرزب  ددـع  ادـج  ع )  ) نیـسح دودـحم  مک و  ناهارمه  هب  تبـسن  رفن  ود  یـس و  دادـعت  مود :

اب هتخاسیم -  رگهولج  دـندوب  ماما  هارمه  مرحم  مهد  زور  حبـص  رد  هک  یکچوک  يورین  نایم  رد  ار  ياهظحـالم  لـباق  ریثأـت  دـیاب  اـموزل 
. دندش قحلم  ع )  ) نیسح هاگرکشل  هب  مهن  زور  رهظ  زا  دعب  اهنآ  هکنیا  هب  هجوت 

ثحب يهریاد  زا  ار  شرازگ  نیا  ام  لیلد  ود  نیمه  ربانب  میتفاین و  دناهدرک  لقن  نارگـشرازگ  هک  ییاهمقر  رد  دادـعت  نیا  زا  يرثا  چـیه  ام 
یقلت دناهدرک  ریبعت  نونکات  هک  هنوگنآ  ار  شرازگ  میهدیم  حیجرت  و  مینکیم . جراخ  ع )  ) نیـسح ماما  ناهارمه  دادعت  دروم  رد  شیوخ 

هب رفن  ود  یـس و  هک -  درادن  ار  بلطم  نیا  نایب  دصق  شرازگ  هک  مییوگب  دیاب  تیاور  نیا  قدص  تحـص و  شریذـپ  تروص  رد  مینک و 
شکمشک يهجیتن  رد  نانآ  هک  دراد  ار  هلأسم  نیا  نایب  دصق  روکذم  شرازگ  هکلب  دندیگنج  وا  هارمه  هتسویپ و  ع )  ) نیسح ماما  نایهاپس 

نیب درکیم و  ناـشتوعد  وا ، هارمه  گـنج  و  ع )  ) نیـسح هب  نتـسویپ  هب  ار  اـهنآ  هک  شیوخ  ینادـجو  داـیرف  نیب  ینورد  دـیدش  لادـج  و 
دناوخیمارف دوجوم ، تیمکاح  يهیاس  رد  تحار ، نما و  یگدنز  هب  ندیبسچ  هنحـص و  زا  يریگهرانک  هب  ار  اهنآ  هک  ناشیدوجو  تیعقاو 

هب یلو  دـندرک  يریگهراـنک  همکاـح ) تردـق   ) تمکح هاپـس  زا  دنتـشاذگ و  راـنک  دربن ، يهنحـص  زا  ار  نتـشیوخ  ناـنآ  و  دنتـشاد . رارق 
. دنتسویپن زین  نویبالقنا 

زا هک  تسا  هداتفا  قافتا  قوف ، ياهتلاح  اب  يرایسب  ثداوح  هک  دسریم  رظنب 
هحفص 61 ) )

دزن یتیعقوم  ماقم و  ع ،»)  ) نیـسح رـس  ندز   » اب تشاد  رظن  رد  تسخن  هک  یـسک  تسا  یمرـضح » لـئاو  نب  قورـسم   » تیعـضو ناـیم  نآ 
میمـصت زا  داتفا  قافتا  ع )  ) نیـسح ماما  نیرفن  رثا  رب  هزوح » نبا   » يارب هک  ياهثداح  يهدهاشم  ماگنه  هب  یلو  دـنک  ادـیپ  دایز  نب  هللادـیبع 

نادـناخ نیا  زا  يزیچ  : » تفگ شیوـخ  ناتـساد  رگـشرازگ  هب  و  درک . كرت  ار  هاپـس  دیـشک و  تسد  گـنج  زا  دـش و  فرـصنم  شیوـخ 
( . 22 .« ) دیگنج مهاوخن  نانآ  اب  زگره  هک  ماهدید 

رد نامحرلادـبع » نب  نیـصح   » هک دنـشاب  ياهدارا  تسـس  نادرم  نامه  شرازگ ) یتسرد  تحـص و  تروص  رد  ، ) نادرم نیا  هک  دـیاش  و 
(.« تسرفب ار  شیوخ  يرای  ایادخ  : ) دنتفگیم دنتسیرگیم و  دندوب و  هداتسیا  ییدنلب  رب  : » هک تفگ  نانآ  دروم 

: تسا هدش » هدیرب  ياهرس   » دادعت يهلأسم  تسا  طوبرم  ع )  ) نیسح ناهارمه  دادعت  هب  هک  يرگید  لئاسم  زا  و 
ددع یگمه  اهـشرازگ  دناهدش  هداتـسرف  ماش  هب  زین  اجنآ  زا  هفوک و  هب  هدیرب و  گنج  ندش  مامت  زا  دـعب  هک  ییاهرـس  دادـعت  اب  هطبار  رد 

. تسا ناسون  رد  هدش ، هدیرب  رس  جنپ  داتفه و  ات  داتفه  نیب  مقر  نیا  دنهدیم ، ناشن  ار  یتباث  ابیرقت 
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وزج ینیع و  دهاش  هک  یمیمت  سیق  نب  ةرق  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  رـس  ندش  هدیرب  زا  دعب  هک  یثداوح  زا  شیوخ  شرازگ  رد  فنخموبا 
(23 .« ) دنداتفا هارب  هدش ، هدیرب  رس  ود  داتفه و  اب  سپس  تشگ و  هدیرب  زین  دارفا  هیقب  ياهرـس  و  هک ...« : دنکیم  شرازگ  هدوب  يوما  هاپس 

.
( . 24 .« ) دندش لمح  اههزین  يور  رب  دوب و  رس  ود  داتفه و  هک  هدش  هدیرب  ياهرس  و  دیوگیم ...« : يرونید  و 

: دیوگیم دیفم  خیش 
هحفص 62 ) )

هب ملـسم ، نب  دیمح  یحبـصا و  دیزی  نب  یلوخ  هارمه  ار  ع )  ) نیـسح يهدـیرب  رـس  دوب ، اروشاع  زور  هک  زور  نامه  رد  دعـس  نب  رمع  »... 
رس ود  داتفه و  اهنآ  دادعت  هک ، دوش  عطق  وا  نادناخ  نیسح و  ناهارمه  يهیقب  ياهرـس  هک  داد  روتـسد  داتـسرف و  دایز  نب  هللادیبع  روضح 

( . 25 .« ) دوب
: هدرک تیاور  يوسوم  بلاطیبا  نب  دمحم  زا  راونالاراحب  رد  یسلجم 

( . 26 .« ) دوب رس  تشه  داتفه و  ع )  ) نیسح نادناخ  ناهارمه و  يهدیرب  ياهرس  دادعت  »... 
زا دراد ، دوجو  لیابق  نایم  رد  اهرس  شخپ  عیزوت و  هب  طوبرم  زین  ییاهشرازگ  نادیهش و  ياهرـس  عطق  اب  هطبار  رد  دوب  ییاهـشرازگ  اهنیا 

: دنکیم شرازگ  فنخموبا  هلمج 
نب رمش   » یهدنامرف یهارمه و  هب  هدیرب  رـس  تسیب  اب  نزاوه »  » و ثعـشا ،» نب  سیق   » یهدنامرف هب  هدیرب  رـس  هدزیـس  اب  هدنک »  » يهلیبق »... 

رس تفه  اب  زین  نایهاپس  رگید  هدیرب و  رس  تفه  اب  جحذم »  » هدیرب و رس  شـش  اب  دساینب »  » هدیرب و رـس  هدفه  اب  میمت »  » و نشوجلا ،» يذ 
( . 27 .« ) دوب هدیرب  رس  ود  داتفه و  هتفر  مهیور  و  دندمآ . هدیرب 

.« دندرک تکرح  رس  ود  داتفه و  اب  : » دوب هتفگ  دیدرگ  رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  ششرازگ  رد  فنخموبا  میدرک  هظحالم  هکنانچمه 
: دنکیم شرازگ  يرونید  و 

اب میمت »  » هدیرب و رـس  ود  تسیب و  اب  نزاوه »  » هک دوب ، رـس  ود  داتفه و  اهنآ  دادعت  دندش ، لمح  اههزین  يور  رب  هدش  هدیرب  ياهرـس  و  »... 
هب هدیرب  رس  شـش  اب  دساینب »  » و ثعـشا ،» نب  سیق   » یهارمه هب  هدیرب  رـس  هدزیـس  اب  هدنک »  » و ریمن » نب  نیـصح   » هارمه هدیرب  رـس  هدفه 

ورمع نب  دیلو  یهارمه  هب  هدیرب  رس  هدزاود  اب  فیقث »  » و ریهز » نب  ۀمهیع   » یهارمه هب  هدیرب  رس  جنپ  اب  دزا »  » و روعا » نب  لاله   » یهارمه
( . 28 .« ) دندمآ

هحفص 63 ) )
قبط رب  لیابق  ياههیمهس  عومجم  هکنآ  اب  هدرک ، رکذ  رس  ود  داتفه و  ار  هدش  هدیرب  ياهرـس  عومجم  يرونید  مینکیم  هظحالم  هکنانچنآ 

. دسریم رس  جنپ  داتفه و  هب  شدوخ  شرازگ 
: تسا هدرک  شرازگ  يوسوم  بلاطیبا  نب  دمحم 

هدزناش اب  دساینب »  » و رمش »  » یهدنامرف هب  رـس  هدزاود  اب  نزاوه »  » و ثعـشا ،» نب  سیق   » يربهر هب  هدیرب  رـس  هدزیـس  اب  هدنک »  » يهلیبق »... 
هب تبـسن  شرازگ  نـیا  هـک  مـینکیم  هدـهاشم  و  ( 29 .« ) دنتـشگزاب هدـیرب  رـس  هدزیـس  اـب  ناـمدرم  رگید  رـس و  تفه  اـب  جـحذم »  » رس و

شرازگ نیا  رد  هدیرب  ياهرس  دادعت  عومجم  هک  ارچ  تسا  لماش  ار ، هدش  هدیرب  ياهرس  دادعت  يهرابرد  مقر  نیرتمک  رگید  ياهـشرازگ 
. دسریم رس  کی  تصش و  هب 

ناهارمه دادعت  رگناشن  هدش  هدیرب  ياهرـس  دادعت  هکنیا  لوا  دراد : تلالد  هلأسم  ود  رب  هدش  هدیرب  ياهرـس  دادـعت  هک  دوشیم  هتفگ  هاگ 
دروم رد  ار  ام  يهیرظن  دـشاب ، حیحـص  رظن  نیا  رگا  و  تسا . ناگدـش  هتـشک  رگناشن  دادـعت  نیا  هکنآ : مود  دـشابیم و  ع )  ) نیـسح ماـما 
هچنآ یلو  دیامنیم  ضقن  ار  باب  نیا  رد  هدیـسر  ياهـشرازگ  يهمه  تفگ  ناوتیم  هکلب  دنکیم  یفن  ع )  ) نیـسح ماما  ناهارمه  دادـعت 
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زا ع )  ) نیـسح ناهارمه  دادعت  امتح  نیاربانب  هدوب و  نارگید  مشاهینب و  هب  قلعتم  هدـش ، هدـیرب  ياهرـس  هکنیا  تسا  دوهـشم  مولعم و  هک 
ندیرب هک  اریز  میباییمن  ياهناشن  چیه  تهج  نیا  رد  هدـش  هدـیرب  ياهرـس  مقر  رد  ام  یلو  دـشاب  هدوب  درم ، هاجنپ  زا  رتمک  مشاهینب  ریغ 

ماقتنا ياوتحم  اب  هدوب  یـسایس  یلمع  ای  یـسایس ، ياوتحم  اب  هدوب  هناـیوج  ماـقتنا  ییارجا  لـمع  کـی  ماـش  هفوک و  هب  نآ  لاـقتنا  اـهرس و 
هللا ءاش  نا  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  هدـنیآ  یـسررب  رد  ام  هک  تسا  ياهدـش  نییعت  یـسایس  يزومآ  تربع  لومـشم  لـمع  نیا  و  هناـیوج ،

. یلاعت
و 70 و 78 ) ، 72 ای 75 ،  61 : ) نوگانوگ ياهشرازگ  رد  مینکیم ، هدش  هدیرب  ياهرس  دادعت  رد  فالتخا  هجوتم  ار  شیوخ  رظن  ام  نیاربانب 

عیزوت يهرابرد  نارگـشرازگ  فـالتخا  هب  مینکیم  يرظن  و  و 75 )  72 يرونید : ( ) و 70  72 فنخموبا :  ) دحاو نارگـشرازگ  شرازگ  هب 
دیآیم رظنب  هکنانچ  نآ  نارگشرازگ  توافتم  ماقرا  رامآ و  تفایرد  تروص  رد  ام ، رظن  هب  تافالتخا  نیا  لیابق ، نایم  رد  هدیرب  ياهرس 

هحفص 64 ) )
هب ییوس و  زا  شیوـخ  ناگتـشک  هب  اـههلیبق  یگتـسباو  هب  دوـشیم  طوـبرم  هک  دراد  ییاهیگدـیچیپ  تاـفالتخا  نیا  تسین . هداـس  نادـنچ 

. درک میهاوخ  یسررب  ار  هلأسم  نیا  هدنیآ  رد  ام  لاح  ره  هب  رگید و  يوس  زا  هلیبق  ره  یسایس  تیعقوم 
يدادعت ای  دندش  هتشک  مالسلاهیلع )  ) نیسح ناهارمه  يهمه  ایآ  دزیگنایمرب : زین  ار  يرگید  شسرپ  هدش » هدیرب  ياهرس   » دادعت زا  نخس 

؟ دندنام یقاب  اهنآ  زا 
(. تسا هدوب  يوما  هاپس  هب  هتسباو  ینیع  دهاش  کی  ملسم  نب  دمحم  هک  : ) دنکیم لقن  نینچ  ملسم  نب  دمحم  زا  فنخموبا 

نیا دندیسر و  لتق  هب  دعس  نب  رمع  ناهارمه  زا  نت  تشه  داتشه و  و  دندش . هتشک  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ناهارمه  زا  درم  ود  داتفه و  »... 
( . 30 .« ) تسا ناحورجم  مقر  زا  ریغ  دادعت 

کش نودب  يوما ، هاپس  ناگدش  هتشک  دادعت  شرازگ  اب  هطبار  رد  یلو  دناهدوب . یمشاه  ریغ  هک  تسا  ینادیهـش  مقر  رگنایب  شرازگ  نیا 
رد هک  يددع  زا  هدش  رکذ  مقر  نیرتمک  هدمآ  تسدب  يوما  هاپـس  ناگدش  هتـشک  زا  هک  يریگرامآ  رد  هک  ارچ  تسا  غورد  روکذـم  مقر 

. تسا رتشیب  يدایز  فالتخا  اب  تسا  هدش  لقن  شرازگ  نیا 
: تسا هتفگ  يدوعسم 

نب یلع  شرسپ  نانآ  زا  یکی  هک  دندوب  رفن  تفه  داتـشه و  دندش  هتـشک  البرک  رد  اروشاع ، زور  رد  نیـسح  هارمه  هک  یناسک  یمامت  »... 
( . 31 .« ) دوب نیسحلا 

ریغ مه  و  ربـکا ،) یلع   ) نیـسح نب  یلع  ماـن  رکذ  يهنیرق  هب  ار  مشاـهینب  مه  نآ ، رد  روکذـم  دادـعت  هک  تسا  نآ  شرازگ  نـیا  رهاـظ  و 
. دریگیم ربرد  ار  مشاهینب 

رگتراشب ناونع  هب  هک   ) دایز نب  هللادـیبع  يهداتـسرف  زا  هیواعم  نب  دـیزی  ییاریذـپ  دروم  رد  فنخموبا  یبلک و  دـیلو  نب  ماشه  شرازگ  رد 
: تسا هدمآ  دوب ) هدش  هداتسرف  بالقنا  يدوبان 

هحفص 65 ) )
دزن رد  شیوخ  رس  تشپ  زا  یـشرازگ  هچ  وت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  دیزی  دش  دراو  هیواعم  نب  دیزی  رب  دمآ و  سیق » نب  رحز   » هک نیمه  »... 

زا نت  تصش  و  شنادناخ ، زا  نت  هدجیه  اب  نیـسح  وا . يرای  ادخ و  يزوریپ  رب  ار  وت  مهدیم  هدژم  نانمؤمریما ، يا  تفگ : وا  يراد ؟ دوخ 
( . 32 .« ) میدرک دوبان  رفن  نیرخآ  ات  ار  همه  هرصاحم و  يوس  ره  زا  ار  اهنآ  ام  دش  دراو  ام  رب  شناوریپ 

هتشک زا  اهنآ  زا  يدایز  هدع  دندش و  هتشک  یگمه  ع )  ) نیسح ناهارمه  مینک  لوبق  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  اهـشرازگ  نیا  زا  کی  ره  لوبق 
اهشرازگ نیا  میناوتیمن  میـشاب  هدرک  لوبق  زین  ار  ياهجیتن  نینچ  رگا  میریذپب و  ار  هجیتن  نیا  ام  هک  درادن  ناکما  یلو  دندنام . ملاس  ندش 

. میئامن در  ار  اهنآ  هک  میهدیم  حیجرت  هکلب  هدومن  عانتما  اهشرازگ  نیا  لوبق  زا  ام  مینک . لوبق  هسفن  یف  ار 
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ناگدـش هتـشک  يارب  دـشاب ، قیقد  شرامـش  رگناشن  دـیاب  يرامـشرس  زا  لصاح  مقر  هک  تسا  نآ  یتلاـح  نینچ  رد  ضرف  هکنآ  لـیلد  هب 
، دوشیمن شیوخ  شرامش  رد  يرطخ  چیه  راچد  رگشرازگ  تسا و  دایز  رایسب  اهنآ  قیقد  شرامش  ناکما  دنتـسه و  تکرحیب  يرـصنع 
دشاب و نینچ  تیعقوم  رگا  و  هتفای . طلـست  دربن  يهنحـص  رب  قلطم  ياهنوگ  هب  هتخاس و  یـشالتم  ار  یتمواقم  ره  هنحـص  دنمزوریپ  هک  ارچ 

هدهاشم هک  یماگنه  هژیو  هب  دریذپ ، نایاپ  یگداس  یناسآ و  هب  هک  تسا  مزال  شرامـش  راک  دنـشاب ، تکرحیب  يرـصنع  ناگدش  هتـشک 
، ددع شرازگ  رد  نارگشرازگ  هک  تسا  نآ  شرامـش  يهمزال  و  تسا . دودحم  رایـسب  اهـضرف  یمامت  بسحرب  زین  نادیهـش  مقر  مینکیم 
رد نارگـشرازگ  مینیبیم  ام  هکنآ  اب  دنیامن . لقن  دـنریگب و  ینیع  نادـهاش  زا  ار  شرازگ  دامتعا ، رابتعا و  رظن  اب  و  دنـشاب ، قفتم  دـحتم و 
هک درادیم  نآ  رب  ار  نامگ  دوشیم و  اهنآ  تقد  رد  کش  ثعاب  هک  یگرزب  رایـسب  فالتخا  مهنآ  دـنراد  فـالتخا  ثحب  دروم  يهلأـسم 
هب میهاوخب  رگا  دـنرواین و  باـسح  هب  نادیهـش  وزج  ار  یلاوم  هک  دـناهداهن  اـنب  هلأـسم  نیا  رب  ار  شیوـخ  ینظ  ياهـشرامش  نارگـشرازگ 

رگا و  دناهدش ، نفد  دربن ، نتفای  نایاپ  زا  شیپ  ناگدش  هتشک  زا  یضعب  مینک  ضرف  هک  میراچان  میشاب  هتشاد  ینظ  نسح  اهنآ  ياهشرازگ 
. میرادن تسد  رد  شیوخ  ضرف  نیا  رب  یلیلد  هناشن و  چیه  رضاح  لاح  رد  هک  میتسه  فرتعم  دوخ  هچ 

هحفص 66 ) )
لوبق ضرف  رب  ینتبم  هک  دـندنام ) ملاس  اهنآ  زا  يرایـسب  يهدـع  لب  دـندشن  هتـشک  ع )  ) نیـسح ناـهارمه  يهمه  هک   ) ار روکذـم  يهجیتن 

ع)  ) نیسح ماما  هکنآ  رب  دنراد  حیرصت  ءانثتسا ، نودب  رداصم  عبانم و  یمامت  هکنآ  يارب  میشاب ، هتشاد  لوبق  میناوتیم  زین  دوب -  اهـشرازگ 
نادـناخ تداهـش  زا  دـعب  تیاهن ، رد  دـنام و  اهنت  شیوخ  ناگتـسباو  اب  دـندوب -  مشاهینب  ریغ  هک  شناهارمه  یمامت  تداهـش  زا  دـعب  - 

. دش دیهش  تفر و  نادیم  هب  اهنت  هکی و  ماما  یمشاه 
روکذـم عبانم  نینچمه  دـناهدرکن و  رکذ  ار  ماما  ناهارمه  زا  يدـحا  یچیپرـس  رارف و  ادـبا  کی  چـیه  مود  لوا و  يهجرد  عبانم  رداصم و 

: مینکیم رکذ  ار  اهنآ  یماسا  هک  یناسک  زج  دناهدومنن  رکذ  دشاب  هدنام  یقاب  هدنز  هک  یسک  ناونع  هب  ار  نادرم  زا  يدحا 
: مشاهینب نایم  زا 

. نیدباعلا نیز  بلاطیبا ، نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  ماما  - 1
. بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  - 2

( . 33 . ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  رمع  - 3
: مشاهینب ریغ  زا  و 

: یقرشم هللادبع  نب  كاحض  - 1
دهاوخ ماما  هارمه  دشاب  هتـشاد  ماما  زا  عافد  رد  يدوس  وا  گنج  هک  یماگنه  ات  هکنآ  رب  ینبم  تسب  ینامیپ  ع )  ) نیـسح ماما  اب  هک  دوب  وا 

( . 34 . ) دشاب فاعم  دازآ و  گنج  زا  فارصنا  رد  تفاین  ندیگنج  يارب  ماما  هارمه  ار  یسک  رگید  هاگره  دیگنج و 
: ناعمس نب  ۀبقع  - 2

،« متسه كولمم  ياهدنب  نم  : » تفگ دشکب  ار  وا  تساوخ  دعس  نب  رمع  هک  یتقو  دوب ، ع )  ) نیسح ماما  رـسمه  بابر  يالوم  هک  یلاوم  زا 
( 35 . ) درک اهر  ار  شهار  داد و  تاجن  ار  دوخ  هلیسونیدب  و 

هحفص 67 ) )
: يدسا همامث  نب  عقرم  - 3

، یناما رد  وت  : » دنتفگ وا  هب  دندمآ و  وا  يوس  هب  شموق  زا  یهورگ  دیگنج . درک و  يزادـناریت  هدـش  مخ  شیوناز  ود  رب  هک  دوب  یـسک  وا 
( . 36 . ) تفر اهنآ  يوس  هب  دش و  جراخ  هنحص  زا  وا  و  ایب ، ام  يوس  هب 

نآ يانثا  رد  ای  گنج ، دربن و  زا  لبق  یهورگ  هچرگ  دناهدرب و  رد  هب  ملاس  ناج  يزیرنوخ  راتشک و  زا  هدش  تباث  هک  دنتسه  ینادرم  اهنیا 
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ماما دای  يرادهگن  ظفح و  يارب  دندنام ، یقاب  دربن  زا  دعب  زین  ياهدع  دندومن  ظفح  ار  شیوخ  ناج  دندنادرگ و  يور  ع )  ) نیـسح ماما  زا 
. بالقنا و 

رب ار  ام  هسفن  یف  اهـشرازگ  ماوق  ییاجرباپ و  مدع  و  دربن ) ياهتنا  رد  ع )  ) نیـسح ندنام  اهنت   ) میدرک رکذ  هچنآ  رب  عبانم  رداصم و  عامجا 
مینادب دنـشاب ، نادیهـش  یقیقح  دادعت  ای  ماما  ناهارمه  دادعت  یعدم  هک  یلیلد  ره  دقاف  ار  اهنآ  مینکن و  اهنآ  هب  یهجوت  هک  دـنرادیم  نآ 

.( دسریم رظنب  دیعب  يدایز  دح  ات  تهج  نیا  زا  ینهد » رامع   » شرازگ تقادص  )
( . 37 .« ) دندوب وا  نادناخ  زا  ناوج  اههد  اهنآ  نایم  رد  و  دندش ، هتشک  ع )  ) نیسح باحصا  يهمه  »

مرحم مهد  زور  هاگرحس  رد  ع )  ) نیسح ماما  هارمه  یگنج  يورین  نایم  رد  مشاهینب » هب  ناگتسباو   » تیعقوم اب  هطبار  رد  دنچ  ییاهشسرپ 
: تسا دوجوم 

جیـسب و ع )  ) نیـسح ماما  طسوت  هک  یگنج  يورین  زا  یئزج  ناونع  هب  گـنج ، عوقو  ماـگنه  هب  مرحم ، مهد  زور  هاگرحـس  نایمـشاه  اـیآ 
رد ار  رهاظم » نب  بیبح   » نآ و تسار  حانج  رد  ار  نیق » نب  ریهز  ، » ماما هک  ییورین  دنتـشاد - ؟ رارق  نایوجگنج  نایم  رد  دوب ، هدـش  هدامآ 

. درپس سابع  شردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  داد و  رارق  نآ ، پچ  حانج 
؟ دنتشاد رارق  ورین  نیا  زا  جراخ  نایمشاه  هکنآ  ای  و 

حیحص دندوب -  هاپس  زا  یئزج  اهنآ  هکنآ  ینعی  تسخن -  ضرف  هک  مینیبیم 
هحفص 68 ) )

ياههمیخ اهرداچ و  رد  مشاهینب  هک  یلاح  رد  دنیامن  گنج  هب  تردابم  امیقتـسم  مشاهینب  ریغ  هک  ار  رکف  نیا  میناوتیمن  ام  دشابیم و 
هک تسین  نآ  ینعم  هب  نیا  یلو  دندش  هتـشک  دنتـشک و  نایمـشاه  زا  لبق  نایمـشاه  ریغ  دیکأت  هب  یلو  مینک  لوبق  دنـشاب ، هتـسشن  شیوخ 

تیعقوم دحاو و  نامز  رد  یگنج  یگدامآ  تلاح  رد  نانآ  یگمه  نیقی  هب  دندوب و  هتفای  جیسب  هدش و  هدامآ  يورین  زا  جراخ  نایمـشاه » »
. دناهدربیم رسب  دحاو 

: دیوگیم نآ  رد  دنکیم و  لقن  ار  نآ  یمزراوخ  هک  میراد  تسد  رد  ینتم 
رهاظم نب  بیبح  داد و  رارق  تسار  حانج  رد  ار  نیق  نب  ریهز  دومن . جیسب  ار  شنارای  دیناسر . حبص  هب  ار  بش  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  و  »... 

.« دـنام یقاب  هاپـس  بلق  رد  شنادـناخ  اب  مالـسلاهیلع )  ) ماما دوخ  درپس و  یلع ، نب  ساـبع  شردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  پچ و  حاـنج  رد  ار 
( . 38)

: دشاب هدرک  شرازگ  هک  یسک  ره  بیترت  نیدب  دشاب و  هاپـس  بلق  رد  گنج -  يارب  جیـسب  ماظن  رد  مچرپ -  تیعقوم  هک  دسریم  رظنب  و 
( . 39 . ) دناهدوب هاپس  بلق  رد  ع )  ) نیسح هارمه  مشاهینب  دیوگب : هک  هتشاد  رظن  رد  دوب » یلع  نب  سابع  تسد  رد  مچرپ  »

ماجنارـس یلو  میئامنیم  ءانثتـسا  هدامآ  هاپـس  نیا  زا  دـناهدوبن  گنج  يارب  بسانم  ینـس  رد  هک  ار  لاس  نس و  مک  ناـکدوک  ناـناوجون و 
هب اهنیا  دوب  هدنامن  یقاب  مشاهینب  نایوجگنج  زا  يدحا  هک  یتیعقوم  رد  مهنآ  دندش ، تداهـش  راتـساوخ  دندوب  نت  نیدنچ  هک  زین  اهنیمه 

. دندش هتشک  دنتفر و  گنج  نادیم 
لب دراذـگب  ار  مزال  ریثأت  گنج  يهجیتن  رد  ییاهنت  هب  هک  نادـنچ  هن  یلو  دـشاب  رتدایز  رایـسب  ع )  ) نیـسح ناهارمه  مقر  هک  دراد  ناکما 

يرگید ياهورین  هک  هدوب  نکمم  دشاب و  هدرک  رتروآجنر  رتینالوط و  يوما  هاپس  هب  تبسن  ار  گنج  هک  ردقنامه 
هحفص 69 ) )

یتعیبط تیهام و  ياراد  هک  يرگید  يهدـننک  کـمک  لـماوع  هک  دوب  نکمم  زین  دـننک و  يریگ  تهج  بـالقنا ، يوس  هب  هتفاـی و  ناـکما 
نینچ تشاد  ناکما  دوبن  هدنزادنا ، ریخأت  هب  ياهراک  زا  یـضعب  رگا  دراذگب . ریثأت  گنج  يهجیتن  رب  ددـنویپ و  بالقنا  هب  دنـشاب  یـسایس 

. ددنویپب عوقو  هب  ياهلأسم 
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رد دورب و  دـندوب  دـساینب »  » يهلیبق زا  هک  شیوخ  موق  فرط  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ماما  زا  دربن  زا  لبق  زور  دـنچ  يدـسا  رهاظم  نب  بیبح 
. داد هزاجا  وا  هب  ماما  دنک و  توعد  ع )  ) نیسح يرای  هب  دندوب ، کیدزن  دربن  يهنحص  هب  هک  ار  اهنآ  تصرف  نآ 

ع)  ) نیـسح هاگرکـشل  فرط  هب  وا  هارمه  دنداد و  تبثم  خساپ  دساینب  زا  هقطنم  نیا  رد  وا  موق  يوجگنج  دون  ار  رهاظم  نب  بیبح  توعد 
زا هورگ  نآ  هک  یماگنه   » رد دش و  اهنآ  هجوتم  هراوس  دصراهچ  زا  بکرم  ییورین  اب  دـش و  هاگآ  ربخ  نیا  زا  دعـس  نب  رمع  یلو  دـندمآ 

، دندش وربور  نانآ  اب  تارف ، يهرانک  رب  دعـسنبا )  ) هاپـس هاگان  دندمآ  ع ،)  ) نیـسح هاپـس  يوس  هب  بیبح  هارمه  بش ، نورد  رد  دـساینب 
نب قرزا   » بیبح دندرک . ندیگنج  هب  عورش  دنتخادرپ و  شکمشک  هب  هورگ  ود  دوب . کیدزن  رایـسب  ع )  ) نیـسح هاپـس  نانآ و  نیب  هلـصاف 
ریغ هب  نک و  اهر  ار  ام  وت ، رب  ياو  يا  یـشکب ، تسد  ام  زا  تسام ، يارب  وت و  يارب  گـنج  نیا  زا  يزیچ  هچ  تفگ : دز و  ادـص  ار  ثرح »

هب دندرک و  ینیـشن  بقع  سپ  دنرادن  ار  دعـسنبا  ماظن  هراوس  يورین  اب  يربارب  ناوت  هک  دـنتفایرد  دـساینب  درک و  عانتما  قرزا  زادرپب . ام 
دندش و یفخم  دندیزخ و  دنوش  راتفرگ  دعـسنبا  تسد  هب  هکنآ  سرت  زا  بش  یکیرات  نورد  رد  سپـس  دنتـشگزاب . شیوخ  لحم  فرط 

( . 40 .« ) تخاس هاگآ  هثداح  زا  ار  وا  تشگزاب و  ع )  ) نیسح يوس  هب  بیبح 
نایرج ببـس  اهندینـش  نیا  هک  هدیـسرتیم  هتـشاد و  ساره  دنونـشب  ار  ءالبرک  ثداوح  مدرم  هکنیا  زا  مکاح  تردـق  هک  دـسریم  رظنب  و 

نادناخ و و  ع )  ) نیسح ماما  ندرک  دوبان  گنج و  هب  نداد  همتاخ  رد  مکاح  تردق  نیمه  يارب  دوش و  نیسح  يرای  يارب  ییاهورین  نتفای 
نیـسح اب  وا  هکنآ  يارب  داتـسرف  دعـس  نب  رمع  يارب  یخیبوت  درک و  در  تارکاذم  رد  ار  نامز  تشذـگ  داد و  جرخ  هب  باتـش  شناهارمه 

يارب اهنت  هن  مهنآ  تفرگ  تمدخ  هب  ار ، یبآیب  یگنشت و  يهحلسا  دزادرپیم و  وگتفگ  هب  (ع )
هحفص 70 ) )

و شکچوـک ، هاپـس  و  ع )  ) نیـسح رد  دوـجوم  یگنج  يورین  نتـساک  زا  دوـب  تراـبع  هـک  يرگید  فدـه  يارب  لـب  یمـسج ، يهـجنکش 
اههچب اـهنز و  یبآیب  یگنـشت و  زا  یـشان  هک  هدـننک  تحاراـن  كاـندرد و  یلکـشم  داـجیا  و  ناـنآ ، هاـگودرا  فیعـضت  يارب  روـطنیمه 

. دشابیم
ماما هب  یکمک  ياهورین  یناهنپ  نتـسویپ  ناکما  هب  تبـسن  يوما  هاپـس  يربهر  يارب  يرادشه  رهاظم  نب  بیبح  شـشوک  هک  دسریم  رظنب 
نایم زا  ياهدـننک  يرای  ناسنا  ره  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  شـشوک  نیا  زا  دـعب  تیمکاـح  دوب . تارف »  » يهناـخدور قیرط  زا  ع )  ) نیـسح

( . 41 . ) درک رتگنت  ار  یگنشت  راصح  تارف 
يهرظنم وا  دوشیم . تیوقت  هدـش  رکذ  يربط  شرازگ  رد  يوما ، هاپـس  نایوجگنج  زا  یکی  ناـبز  زا  هک  ینخـس  يهظحـالم  اـب  رظن  نیا  و 

: تسا هدمآ  یشرازگ  نآ  نمض  رد  هک  تسا  هدرک  ریوصت  ار  مرحم  مهد  زور  رظانم  زا  يزیگنا  هعجاف  كاندرد و 
هب دش و  شبکرم  راوس  دروخ  تسکش  شهاپس  هک  ینامز  ع )  ) نیـسح تفگ  نم  هب  دوب  شهاپـس  نایم  رد  ع )  ) نیـسح دهاش  هک  یـسک  »
بآ وا و  نیب  دـناهدماین  وا  يوس  هب  شنایعیـش  ات  امـش  رب  ياو  دز : دایرف  مراد » نب  نابا  ینب   » زا يدرم  ماگنه  نیا  رد  داـتفا  هار  تارف  يوس 

( . 42 .« ) دیریگب رارق 
تلالد دوخ  هدش و  نایب  بآ  و  ع )  ) نیـسح نیب  ییادج  يارب  یتلع  ناونع  هب  دناهدماین » شیوس  هب  شنایعیـش  ات   » هک بلطم  نیا  يروآدای 

يدس دور  يهرانک  رب  هدیشکیم و  راظتنا  ع )  ) نیـسح هب  کمک  يارب  ار  هدننک  يرای  ياههورگ  ندمآ  يوما  هاپـس  يربهر  هکنیا  رب  دراد 
ار ع )  ) نیـسح يرای  يارب  یلاوم  ياهورین  روبع  زا  يریگولج  يهلأـسم  هتفر و  رتارف  بآ  يهلأـسم  زا  يریگولج  زا  هدرک و  داـجیا  یقیقح 

هک دوب  هتفرگربرد 
هحفص 71 ) )

رد درکیم و  ناشیربهر  رهاظم  نب  بیبح  هک  دنـشاب  هدوب  دـساینب »  » زا یهورگ  اهنآ  مه  دـیاش  و  دـناهدوب . روبع  يهداـمآ  دـسریم  رظنب 
. دندوب هدروخ  تسکش  ع ،)  ) نیسح هاگرکشل  هب  ندیسر 
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هحفص 72 ) )
داوم و هب  شیوخ  ياهـشرازگ  رد  يدوعـسم  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  بهذـلا » جورم   » باـتک يهمدـقم  زا  : 70:3 بهذـلا : جورم  ( 1)
ردـصم و باتک  نتم  رد  تردـنب ، یلو  هدرک  دامتعا  هیکت و  ایفارغج »  » و باسنا »  » ياهباتک یخیراـت و  عجارم  زا  يداـیز  رایـسب  تاـعالطا 
یگتخیمآ و مهرد  ینابرق  يدوعسم  هک  میهدیم  لامتحا  ثحب ، دروم  شرازگ  هب  تبسن  دیامنیم . نایب  دننکیم  لقن  هک  ار  یثداوح  عبنم 

تسا .) هداد  خر  هابتشا  نیا  وا  يهدافتسا  دروم  نوتم  رد  . ) تسا هدش  دصناپ » ۀئامسمخ :  » و جنپ » هسمخ :  » نیب فیحصت  هابتشا و 
. 389:5 يربطلا : ( 2)

. 237:1 یمزراوخلا : :-، 5 يربطلا : ( 3)
. 39 نازحالا : ریثم  ( 4)

. 43 فوفطلا : یلتق  یف  فوهللا  ( 5)
. 392-393 : 5 يربطلا : ( 6)

. 393:5 يربطلا : ( 7)
رد راکـشآ ، هلأسم  نیا  دناهداتـسیا و  شیوخ  فطاوع  لـباقم  ، لـمع رد  یلو  دـناهدوب  تضهن  قفاوم  یفطاـع  رظن  زا  مدرم  زا  يرایـسب  ( 8)

: تفگ ماما  اب  تاقالم  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش  ریوصت  تقد  اب  ع ،)  ) نیسح ماما  هب  قدزرف  مالک 
«. هیماینب اب  ناشیاهریشمش  و  تسوت ، هارمه  مدرم  ياهلد  »

نآ هب  جلف ، تکرحیب و  ياهناج  زیهجت  رد  یبالقنا  یتلاح  دوجو  ناونع  هب  اههناشن »  » ثحب رد  ام  هک  دشابیم  یعامتجا  ياهدومن  زا  نیا 
درک . میهاوخ  هراشا 

. 4:2 نیسحلا : لتقم  ( 9)
هدرک . يروآدای  هرابود  ار  ناراوس  دادعت  فنخموبا  رد ص 436  422:5 و  يربطلا : ( 10)

. 256 لاوطلا : رابخالا  ( 11)
. 230:2 یبوقعیلا : خیرات  ( 12)

نیا زا  شرازگ  نیا  دـنکیم و  تیاور  لاس 314  يافوتم  دمحا ، دـمحموبا  مثعانبا ، خـیرات  زا  ابلاغ  یمزراوخ  . 4:2 نیـسحلا : لتقم  ( 13)
دشابیم . يربط  شرازگ  ییاتسار  رد  یشرازگ  راگن ، خیرات 

. 233 داشرالا : ( 14)
تیعقاو هک  ییاهتیـصخش  دوجو  رب  هک  مینکیم  دروخرب  ینانیمطا  لباق  ربتعم و  یماسا  اب  یـسررب ، نیا  رد  دوخ  ثحب  ناـیاپ  رد  اـم ، ( 15)

کی داتشه و  هب  یماسا  نیا  دادعت  دنیامنیم . تلالد  دناهدیسر ، تداهش  هب  البرک ، رد  ع )  ) نیسح ماما  هارمه  انئمطم  و  دناهتشاد ، یخیرات 
. دنوشیم هدید  زین  ع )  ) نیسح ماما  یلاوم  زا  رفن  هس  اهنآ  نایم  رد  هک  دسریم  نت 

زا مه  رفن  ود  و  ع ،)  ) نیسح ماما  یلاوم  وزج  رفن  هد  دندش ، هتشک  نیتسخن  يهلمح  رد  هک  یناسک  زا  دیوگیم : ( 113:4  ) بوشآ رهش  نبا 
رگید رفن  هن  دناهدوب و  نت  کی  تسیب و  دودح  نیتسخن  يهلمح  رد  ناگدش  هتشک  لک  هکنیا  باسح  اب  و  دندوب . ع )  ) نینمؤملاریما یلاوم 

رد هک  یمـسا  هن  تسیب و  یماـمت  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  میناوتیمن  اـم  و  دنـشابیم . لوا ، يهلمح  نادیهـش  وزج  هدـش  داـی  یلاوم  زا  ریغ 
هب قـلعتم  مـه  یمک  دادـعت  یماـسا ، نـیا  نـیب  رد  هـک  مـینئمطم  هـکلب  دنتـسه ، یلاـیخ  ياهتیـصخش  هـب  قـلعتم  دـناهدش  رکذ  مود  لودـج 

میرادن . هنیع  هب  ار ، یماسا  نیا  صیخشت  ییاناوت  هچ  رگا  تسا . یخیرات  یعقاو  ياهتیصخش 
هدرک لقن  يوسوم ، بلاـطوبا  نب  دـمحم  لوق  زا  ار  بلطم  نیا  یـسلجم ، (، 12:45  ) راونالاراحب (، 9:2  ) نیـسحلا لتقم  یمزراوخلا : ( 16)

تسا .
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. 113:4 بقانملا : ( 17)
. 71:3 بهذلا : جورم  ( 18)

عبنم . نامه  ( 19)
میـسرت ریوصت و  تسا  نآ  زا  ولمم  برع  تایبدا  میدق  ياهباتک  هک  يرایـسب  تایاکح  نمـض  رد  و  يرعـش ، نوتم  رد  رکفت  عون  نیا  ( 20)

: تسارجام نیا  رکفت  زرط  عون  نیا  رب  تلالد  رد  ریواصت  نیا  نیرتنشور  زا  یکی  تسا و  هتشگ 
مردارب نم و  يارب  تسا و  هدرم  مردپ  : » تفگ دمآ و  دوب  هرـصب  یـضاق  هک  همادق ، نب  هللادبع  نب  راوس  دزن  ربنعلا ، ینب  يهلیبق  زا  رفن  کی 

و تسا ) زینک  شردام  هک  يردارب  « - ) ملیـصا ریغ  ردارب   » يارب زین  و  تفگ : دـعب  دیـشک -  نیمز  يور  رب  طخ  ود  و  هتـشاذگ -  یقاب  یثرا 
.»؟ مینک میسقت  هنوگچ  ار  لام  دیشک -  يرانک  رد  رگید ، یطخ 
. هن تفگ : تسه ؟ امش  زا  ریغ  يرگید  ثراو  ایآ  تفگ : راوس 

و  ) مردارب نم و  مردپ )  ) وا يدرکن ؟ كرد  ار  مروظنم  تفگ : یبارعا  دوش . يواسم  تمسق  هس  امـش  نیب  دیاب  لام  تفگ : هللادبع  نب  راوس 
مردارب نم و  يهزادـنا  هب  تسرد  رهگدـب ، نآ  تفگ : یبارعا  دوشیم . تمـسق  هس  لام  تفگ : راوس  هتـشاذگ . اجب  ار  يزینک ) ردام  ردارب 

: تفگ درک و  راوس  هب  ور  دش و  كانبضغ  وا  هلب . تفگ : راوس  دربیم ؟ ثرا 
میهاربا و لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هب  لماکلا -  دیزی :) نب  دمحم  سابعلاوبا   ) دربملا یبسن - .» لصایب و  دوخ  وت ، هک  دنوادخ  هب  دنگوس  »

رگا دربیم . نیب  زا  ار  يردارب  يهطبار  زینک ، يردام  زا  تدالو  ناتـساد ، نیا  رد  اـیوگ  ج 2 ص 48 . رصم /  تضهن  پاچ  هتاحـش -  دیس 
هک تسین  بیجع  لـیلد  نیمه  هب  و  هدوب ، عیاـش  يرجه ، مود  نرق  رد  هک  تسا  يرکفت  زا  ینـشور  ریوصت  دـشاب  هتـشاد  تیعقاو  هصق  نیا 

دنشاب . هدماین  باسح  هب  نادیهش  وزج  دندیسر ) تداهش  هب  يرجه  لاس 60  دودح  رد  هک   ) البرک رد  دیهش  یلاوم 
نایعا  » باتک رد  نیما  دیـس  و  ، 394:44 راونالاراحب :»  » رد ار  شرازگ  نیا  یـسلجم ، و  فوفطلا ،...: لتق  یف  فوهللا  نیـسحلا : لتقم  ( 21)
باـتک رد  یلح » ياـمن  نبا   » اـما دـناهدروآ . هدرک ) لـقن  فوـهللا ...»  » باـتک زا  ار  نآ  اـم ، رظن  هـب  هـک  ، ) 110 لوا /  مـــسق   / 4 هعیشلا :»

لاس هب  یفوتم  « ) مرق قازرلادبع  دیـس   » موحرم و  دندمآ ». اهنآ  فرط  هب  دعـس  نب  رمع  ناهارمه  زا  یهورگ  : » دیوگیم ، 38 نازحالاریثم / 
(. هحفـص 260 یقرواپ  فجن ، بادآ ، يهناـخپاچ  مراـهچ ، پاـچ  نیـسحلا ، لـتقم   ) هب موسوم  دوخ  باـتک  رد  يواـسم 1972 م ) 1391ه 

: تسا دوجوم  زین  یخیرات  رگید  ردصم  ود  رد  شرازگ  نیا  دیوگیم :
. میدرکن قیقحت  هراب  نیا  رد  روکذم ، باتک  نتشادن  تسد  رد  رطاخ  هب  ام  ص 210 ) ج 3 ، « ) یبهذ  » يهتشون ءالبنلا  مالعا  ریس  - 1

ياـج چـیه  رد  ار  شرازگ  نیا  یبوـقعی  هکنیا  يارب  تسا ، هدرک  هابتـشا  هراـب  نیا  رد  مرقم  موـحرم  ص 210 .) ج 3 ،  ) یبوقعی خـیرات  - 2
تسا . هدرکن  رکذ  دوخ ، یخیرات  باتک 

دینک . هظحالم  ، 437:5 يربط : خیرات  رد  ار  كادولاوبا »  » و یناویخ » حرشم  نب  بویا   » نیب وگتفگ  هثحابم و  ، 431:5 يربطلا : ( 22)
لوهجم لعف  ياجب  فوفطلا ص 60  یلتق  یف  فوهللا  نازحالا و  ریثم  باـتک  رد  ص 65 ، نازحالاریثم : و  ، 455  - 456 : 5 يربطلا : ( 23)

( تعطق  ) يهملک فیحـصت  هملک  ود  ره  دـیاش  و  تسا ، هدـش  تبث  اهابتـشا  هملک  ود  زا  یکی  رهاظ  هب  هدـش و  رکذ  تفظن »  » لـعف فطق » »
دنشاب .

رـس جنپ  داتفه و  هب  يرونید »  » شرازگ رد  دش  عیزوت  نوگانوگ  لیابق  نیب  هک  ياهدش ، هدیرب  ياهرـس  دادعت  ، 259 لاوطلا : رابخالا  ( 24)
دسریم .

. 243 داشرالا : ( 25)
. 60 فوهللا : و  ، 62:45 راونالاراحب : ( 26)

باـتک رد  ار  نآ  هکنآ  يارب  تـسا ، هدرک  لوـبق  ار  شرازگ  نـیا  بوـشآ  رهـش  نـبا  هـک  دـسر  یم  رظنب  ، 467  - 468 : 5 يربـطلا : ( 27)
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تسا . هدرک  شرازگ  لقن و  فنخموبا  زا  یضارتعا  هنوگ  چیه  نودب  ( 112:4 « ) بقانملا »
. 259 لاوطلا : رابخالا  ( 28)
. 62:45 راونالاراحب : ( 29)

هتشک دادعت  : » تسا هدرک  تقفاوم  هدرک  لقن  ملـسم  نب  دمحم  هک  يوما ، هاپـس  ناگدش  هتـشک  دادعت  اب  يدوعـسم  ، 455:5 يربطلا : ( 30)
«. دوب درم  تشه  داتشه و  ع ،)  ) نیسح اب  گنج  رد  دعس  نب  رمع  ناهارمه  زا  ناگدش 

بهذلا 72:3 .) جورم  )
. 71:3 بهذلا : جورم  ( 31)

. 459  - 460 : 5 يربطلا : ( 32)
رگید . رداصم  و  ، 469:5 يربطلا : ( 33)

. 444 418:5 و 445 -  يربطلا : ( 34)
و خلا » تخادنا ... ار  شریت  هک  يدسا » همامث  نب  عقرم   » رگم تفاین ، تاجن  اهنآ  زا  یسک  ناعمس » نب  ۀبقع   » زا ریغ  : » 454:5 يربطلا : ( 35)

دیبایب . دیناوتیم  يربط  خیرات  رد  ار  وا  ياهشرازگ  تسا . هدرک  شرازگ  ار  البرک  ثداوح  زا  يرایسب  هک  تسا  ناعمس  نب  ۀبقع  نیمه 
. 454:5 يربطلا : ( 36)
. 389:5 يربطلا : ( 37)

. 4:2 نیسحلا : لتقم  ( 38)
تیاور رد  هک  ار  هـچنآ  دـنهورگ . نـیا  زا  ، 233 داشرالا : رد  دـیفم  خیـش  و  ، 422:5 يربـط : و  ، 256 لاوطلا : راـبخالا  رد  يروـنید » ( » 39)

يروآدای تسا ، هدمآ  تحارص  هب  مرحم ، مهد  زور  حبص  یگنج  يورین  يهعومجم  رد  مشاهینب  دوجو  يهرابرد  نمحرلادبع  نب  نیصح 
. 392  - 393 : 5 يربط : مینکیم .

. 386 ، 387 : 44 راونالاراحب : و  . 244،243 : 1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : ( 40)
دمآ و دورف  تارف  رانک  رب  ات  دش ) ع )  ) نیسح ماما  هاگودرا  هب  دساینب  زا  یهورگ  ندیسر  عنام  هک  یهاپس   ) تشگزاب هاپـس  نیا  ( »... 41)

دناسر . بیسآ  و  دروآ ، راشف  شناهارمه  و  ع )  ) نیسح هب  یگنشت  تفرگ . رارق  تارف  يهناخدور  ماما و  هاگودرا  نیب 
هک هدومن  لقن  هدرک و  رکذ  مراد » نب  نابأ  نب  ۀعرز   » ص 53 نازحالا ، ریثم  رد  ار  وجگنج  نیا  مان  یلح  ياـمن  نبا  . 449:5 يربطلا : ( 42)

. تسا هدرکن  رکذ  ار  دناهتسویپن » وا  هب  شنایعیش  ات   » ترابع امن  نبا  دیریگب » رارق  بآ ، نیسح و  نیب  : » تفگ وا 

؟ دندوب هک  اهنآ 

دندوب ؟ هک  اهنآ 
هک ار  ینادیهـش  ياهمان  یعامتجا ، طیارـش  كرد  اههلیبق و  اهتیـصخش ، ییاسانـش  هار  رد  نکمم  شالت  یماـمت  راـثیا  اـب  ینونک  ثحب  رد 

هکنیا رطاخ  هب  دشابیمن  قیقد  امامت  هدش  رکذ  یماسا  دادعت  هک  یهاگآ  نیا  اب  درک . میهاوخ  نایب  تسا ، هدرک  تبث  ار  اهنآ  یماسا  خیرات 
رارکت راب  ود  زین  نادیهش  یخرب  مان  دیاش  هدیسرن و  ام  هب  نارگـشرازگ  ناراگن و  خیرات  یتسـس  لامها و  رثا  رب  هک  هدوب  زین  يدنچ  یماسا 
نودـب بقل ،»  » ای هینک »  » اب رگید  راب  هدـش و  يروآدای  مسا »  » اب راب  کی  شرامـش ، رد  هک  هدوب  هلأـسم  نیا  يهجیتن  رد  نیا  و  دـشاب . هدـش 

یلو میبایب . ار  مسا  بحاص  بقل  اـی  هینک  میناوتب  اـی  میـشاب و  هتـشاد  تسد  رد  هینک  اـی  بقل  بحاـص  مسا  تخانـش  يارب  ياهلیـسو  هکنآ 
. تسا دودحم  رایسب  تهج  نیا  زا  اطخ  هابتشا و  ناکما  هک  میراد  نانیمطا 

نیرتگرزب هدوب  هتشذگ  ناسیون  هخسن  ناگدنروآدرگ و  راک  زا  یشان  هک  یهابتشا  اهتبـسن و  اهبقل و  اهمان و  نتـشون  رد  فیحـصت  رییغت و 
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تقد رد  هک  یـصرح  رطاخ  هب  میاهدـش و  هجاوم  نآ  اب  اهنآ ، تیـصخش  شهوژپ  نادیهـش و  یماسا  نتـشاد  هضرع  هار  رد  هک  تسا  یتفآ 
ضرف هک  ینادرم  ياهمان  يارب  يرگید  و  داب ) یـضار  نانآ  زا  ادـخ   ) نادیهـش ياهمان  يارب  یکی  میداهن  اـنب  لودـج  ود  میاهتـشاد  ندرک 

ماما يهسدقم  يهیحان   » هب بوسنم  ترایز  رد  نانآ  دای  هک  ار  ینادیهـش  ياهمان  ام  تسخن  لودج  رد  دنتـسه . البرک  نادیهـش  ءزج  هدـش 
. میاهدرک تبث  هدش  رکذ  جع »)  ) رصع

اهنت ار  نآ  ام  یلو  تسا . لماش  هدش  ضرف  هک  هچنآ  ربانب  ار  نادیهـش  یمامت  ياهمان  هک  تسا  يدنـس  نیرتیمیدـق  ترایز »  » نیا هک  ارچ 
یخیرات يدنس  نوچمه 

هحفص 73 ) )
هدـشن تباث  میدرک  يروآدای  البق  هکنانچمه  جـع ،)  ) رـصع ماما  هب  نداد  تبـسن  ینعی  نآ  ینید » تفـص   » هکنآ يارب  میروآیم ، باسحب 

زا یکی  رد  یماسا  نیا  یلو  میاهدرک ، تبث  هدـماین  روکذـم  ترایز  رد  ناـنآ  داـی  هک  ار  ینادیهـش  ماـن  نینچمه  لودـج  نیا  رد  اـم  تسا .
هک میاهدرک  تردابم  یناسک  یماسا  تبث  هب  نینچمه  و  دناهدش . رکذ  يربط ، خیرات  ای  خیش  لاجر  نوچمه  رگید ، یساسا  عبانم  رداصم و 

. دنشاب هدرکن  لقن  رگیدکی  زا  هک  هلأسم  نیا  توبث  زا  دعب  مهنآ  دشاب ، هدمآ  اهنآ  مان  یخیرات  مود  يهجرد  عبانم  زا  عبنم  ردصم و  ود  رد 
. دنکیم تلالد  مسا  بحاص  تداهش  هب  ود  نآ  زا  یکی  هدش ، رکذ  نانآ  مان  یخیرات  ردصم  ود  رد  هک  ار  یناسک  یماسا  زین  و 

ردصم و هک  تسا  ییماسا  لماش  مود  لودج  دنـشاب و  ثحب  دروم  عوضوم  رد  یـساسا  عبانم  زا  قوف  ردصم  ود  زا  یکی  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ای هیبجر ،» ترایز  : » نوچمه دنتـسه ، رخأتم  یخیرات  عبانم  رداصم و  نیا  یگمه  تسا و  هدرک  نآ  رکذ  هب  مادـقا  ییاهنت  هب  يدـحاو  عبنم 

. اهنآ لاثما  و  فوهللا »  » ای نازحالا ،» ریثم   » باتک ای  بوشآ  رهش  نبا  باتک 
رد مه  مک  تاـمولعم  نیا  یتـح  دنـشابیم و  كدـنا  رایـسب  دوجوم ، هدـش و  هیهت  تاـعالطا  تاـمولعم و  هک  دوـب  میهاوـخ  دـهاش  يدوزب 
 - دـشابیمن سرتسد  رد  یناسآ  هب  رگید  يوس  زا  ناسیون  هخـسن  فیحـصت  ییوس و  زا  ناراگن  خـیرات  يراـگنا  لهـس  یتسـس و  يهجیتن 

. دهدیم رارق  رگید  یبسن  ياج  هب  ار  یبسن  رگید و  مسا  ياج  هب  ار  یمسا  هک  یفیحصت 
دنهاوخ شزرااب  میظع و  ناشکرادـم  نیهارب و  يهعلاطم  و  اهنآ ، يدـنب  لصف  يدـنب و  هقبط  اب  بوخ  كدـنا  مک و  تاـعالطا  نیمه  یلو 

نآ هب  هک  درک  دـهاوخ  رادومن  نشور و  ام  يارب  ار  بالقنا  نیا  زا  يدـیدج  داعبا  كدـنا  تامولعم  نیمه  هک  دوب  میهاوخ  دـهاش  و  دـش .
. میدرکیم وجتسج  یسررب و  نامرهق ، نادرم  نیا  یگدنز  رد  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  هکنآ  رگم  میدیسریمن ،

ییایفارغج و ياهلیبق و  یعامتجا و  ياههورگ  هب  ار  اهنآ  نآ ، لابند  هب  مینکیم و  لابند  ابفلا »  » فورح بیترت  هب  ار  نادیهـش  ياـهمان  رکذ 
. میئامنیم میسقت  دنتسه  هتسباو  اهنآ  هب  هک  ییداژن 

هحفص 74 ) )
: مالسلاهیلع نیسح  ي  یلوم »  » یکرت ملسا  - 1

و هدوب ، نامیلـس  وا  مان  نیما » دیـس   » لقن هب  اـنب  نینچمه  و  ( 2 « ) تراـیز  » رد و  ( ، 1  ) تسا هدش  رکذ  نامیلـس »  » مان اب  وا  يربط  خـیرات  رد 
( . 3 .« ) دش هتشک  يو  هارمه  هک  مالسلاهیلع ، نیسح  ي  یلوم » ، » میلس تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  ار  وا  مان  شیوخ  لاجرلا »  » باتک رد  خیش 

. میلس ای  نامیلس  هن  تسا  ملسا  احیجرت  دش  دیهش  البرک  رد  هک  یسک  مان 
نایعا  » باتک رد  شیوخ  لودـج  رد  نیما » دیـس   » و تسا . هدرکن  حیرـصت  وا  تداهـش  رب  یلو  هدرک  داـی  وا  زا  لاـجرلا »  » باـتک رد  خـیش 

(4 .« ) دوب ملسا »  » شمان دش و  جراخ  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  نآ  زا  هک  كرت  یمالغ  تسا ...« : هتفگ  لتقم »  » رد و  هدرب ، مان  وا  زا  هعیـشلا »
.

يهمه روظنم  دوـصقم و  ملـسا »  » هک تشاد  ناـیب  ناوـتیم  دـیکأت  هب  و  تسا . هدروآ  ار  وا  ماـن  ( 5  ) ثیدـحلا لاجر  مجعم  رد  ام  داتـسا  و 
. دننک رکذ  ار  وا  مان  هکنآ  نودب  ( 6 ...« ) دش جراخ  دوب  ع )  ) نیسح نآ  زا  هک  كرت  یمالغ  سپس  دنتشذگ ...« : هک  تسا  یناسک 
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هداتسرف شیوس  هب  وا  هک  هرصب  ناگرزب  زا  یکی  تسا . هدوب  هرصب  یلاها  يوس  هب  وا  يهداتسرف  و  ع )  ) نیـسح »ي  یلوم  » زین نامیلـس  اما  و 
دوب و هرصب  رد  نامز  نآ  رد  هیواعم  نب  دیزی  رازگراک  هک  درک  دایز  نب  هللادیبع  میلست  ار  نامیلس  يدبع » دوراج  نب  رذنم   » ینعی دوب  هدش 

( . 7 . ) دوب نیزرابا »  » شاهینک نامیلس  نیا  تشک و  ار  وا  هللادیبع 
هحفص 75 ) )

. تسا هدش  فصو  هدنسیون »  » زین و  برع » بدا  هب  انشآ  «، » نآرق يراق  : » تارابع اب  ملسا »  » یلاجر یخیرات و  رداصم  عبانم و  رد 
. مینادیمن وا  اب  هطبار  رد  يرگید  يزیچ  ام  هدوب و  یلاوم  زا 

: یلهاک ثراح  نب  سنا  - 2
وا هک  هدرک  حیرـصت  هدروآ و  رامـش  هب  داب ) شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد   ) ادخ ربمایپ  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  لاجرلا »  » باتک رد  خـیش 

. هدش دیهش  ع )  ) نیسح ماما  هارمه 
( . 8 . ) دیامنب حیرصت  وا  تداهش  هب  هکنآیب  هدرک  رکذ  ع )  ) نیسح ماما  باحصا  رامش  رد  ار  وا  زین  و 

هک دشابیم  يدسا » لهاک  نب  سنا   » نامه وا  مییوگب  هک  میهدیم  حیجرت  ام  و  ( 9  ) هدرک رکذ  شباتک  رد  ار  وا  مان  مه  داتسا  ام  رورـس  و 
و يدسا » لهاک  ( . » 10  ) تسا هدروآ  رامش  هب  یلقتـسم  ناونع  اب  ار  وا  داتـسا  ام  رورـس  تسا و  هدمآ  شمان  هیبجر »  » و هیحان »  » ترایز رد 

. موق هریشع و  هب  تسا  یتبسن  لهاکنبا » »
عون نیمه  رثا  رب  و  ( 11  ) دناهدرک رکذ  یلهاک » سنا  نب  کلام   » ار وا  مان  نتشون  رد  ياطخ  هابتـشا و  رثا  رب  یمزراوخ  بوشآ و  رهـش  نبا 

. تسا هدرک  حیحـصت  ار  نآ  یلح » يامن  نبا   » لوق هب  دانتـسا  اب  نآ  زا  دـعب  هدرک و  رکذ  یکلام » سنا  نب  کـلام   » راونـالاراحب رد  هابتـشا 
( . 12)

هب هدوب و  نسم  يدرمریپ  دنـشابیم . لامـش ) برع   ) ناندـع يهیحان  زا  همیزخ ، نب  دـساینب  يهلیبق  زا  هک  لهاکینب »  » هب بوسنم  یلهاک :
« دعـسنبا . » دـشاب هفوک  یلاها  زا  وا  دـسریم  رظنب  تسا . هدوب  هعماج  رد  یلاع  یتیعقوم  تلزنم و  ياراد  هدوب  ربمایپ  یباحـص  هکنآ  مکح 

( . 13 . ) تسا هدوب  هفوک  رد  لهاکینب  لزانم  هک  هتشاد  نایب 
هحفص 76 ) )

: یحبصا لقعم  نب  سینا  - 3
. دناهدرک رکذ  ار  وا  مان  نیما ، دیس  و  ( 15  ) یمزراوخ و  ( 14  ) بوشآ رهش  نبا 
(. بونج برع  نمی ،  ) یناطحق لیابق  زا  ياهریت  حباصالا »  » هب بوسنم  یحبصا :

. میرادن تسد  رد  وا  يهرابرد  يرگید  عالطا 
: دبع تنب  بهو ) ردام   ) بهوما - 4

میمـصت زا  ار  بهوما »  » شرـسمه هک  دوب  میلعینب  يهلیبق  زا  یبلک ، ریمع  نب  هللادـبع  رـسمه  هک  طـساق » نب  رمن   » يهلیبق زا  دـنمجرا  ینز 
. دـهد دـشر  ار  وت  ياـهراک  ادـخ  ياهدیـسر ، یتـسرد  يهشیدـنا  هب  وت  : » تفگ بهوما  درک : هاـگآ  ع )  ) نیـسح هب  نتـسویپ  يارب  شیوخ 

. درک مایق  وا  هارمه  دیسر و  ع )  ) نیسح هب  ات  دش  جراخ  هنابش  شرسمه  اب  هللادبع  ربب .» دوخ  اب  مه  ارم  زاس و  یلمع  ار  دوخ  میمصت 
. تشک ار  دعس  نب  رمع  هاپس  دارفا  زا  نت  ود  درک و  تکرش  گنج  رد  ریمع  نب  هللادبع 

نانمشد اب  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  : » تفگیم هک  یلاح  رد  تفر و  شرسمه  يوس  هب  تشادرب و  ار  يدومع  هللادبع ، رـسمه  بهوما » »
تفرگ ار  وا  نهاریپ  نماد  بهوما  دنار . نانز  فرط  هب  ار  وا  دمآ و  وا  يوس  هب  هللادبع  هدب » همادا  تدربن  هب  ص ،)  ) دـمحم كاپ  نادـنزرف 

.« مریمب وت  هارمه  هکنآ  ات  منکیمن  اهر  ار  وت  : » تفگ و 
رب داهج  هک  نیـشنب  نانآ  اب  نانز و  يوس  هب  درگزاـب  دیـسر ، وت  هب  نم  تیب  لـها  زا  ریخ  شاداـپ  : » دومرف درک و  باـطخ  وا  هب  ع )  ) نیـسح
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. تشگزاب نانز  يوس  هب  سپ  تسین ». بجاو  نانز 
کل ائینه  : » تفگیم دودزیم  نآ  زا  ار  كاخ  هک  یلاح  رد  تسشن و  شرس  رانک  رد  تفر و  وا  دسج  فرط  هب  شرسمه  تداهش  زا  دعب 

اب وا  و  نزب » شرس  رب  دومع  اب  : » داد روتسد  تشاد  مان  متـسر  هک  شیوخ  مالغ  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  داب .» اراوگ  وت  رب  تشهب  «، » ۀنجلا
.« درپس ناج  ناکم  نامه  رد  وا  تفاکش و  ار  شرس  دز ، بهوما  رس  رب  دومع 

429 و 436 و 438)  - 430 : 5 يربطلا : )
: ینادمه ریضخ  نب  ریرب  - 5

هحفص 77 ) )
نب ریدب   » مان هب  اهابتشا  ( 19  ) راونالاراحب رد  یـسلجم  دناهدرک و  رکذ  ار  وا  مان  ( 18  ) سوواطنبا و  ( 17  ) بوشآ رهش  نبا  و  ( 16  ) يربط

هب دانتـسا  اب  ثیدـحلا 289:3 ) لاـجر  مجعم   ) رد داتـسا  تسا . هدـمآ  زین  هیبـجر » تراـیز   » نتم رد  ریرب  ماـن  تسا . هدرک  داـی  وا  زا  ریفح »
، ریضخ ياج  هب  اهابتـشا ، یئوخ  ياقآ  دانتـسا  دروم  يهخـسن  رد  ارهاظ  هدروآ و  نیـصح » نب  ریرب   » ار وا  مان  هیبجر ،» ترایز   » زا ياهخـسن 

. تسا هدش  طبض  نیصح 
. درب راکب  يوما  تیمکاح  هب  تبسن  دعس  نب  رمع  یگدرپسرس  تبحم و  ندرب  نیب  زا  يارب  يرایسب  شالت  ریرب 

. تسا هدش  فیصوت  نآرق ،» نایراق  رورس  «، » ءارقلا دیس   » ناونع اب  یخیرات  عبانم  رد  ریرب 
هب هفوک » عماج   » رد نایراق  ناریپ  ناگرزب و  زا  نآرق و  يراق  اـسراپ و  دوب  يدرم  دـشیم ، بوسحم  ( 20  ) ناـعبات ءزج  دوب و  ریپ  يدرم  وا 
مه دوب ، شهاگلزنم  هک  هفوک  يهعماـج  رد  هک  دـسریم  رظنب  تشاد و  ازـسب  یـشزرا  فرـش و  ناینادـمه »  » ناـیم رد  دـمآیم و  باـسح 

( . 21 . ) دوب مرتحم  روهشم و 
. دوب هفوک  رد  وا  نطوم  و  بونج ) برع  نمی ،  ) تسا نالهک  يهلیبق  هب  هتسباو  ياههبعش  زا  ینادمه :

: یمرضح ورمع  نب  ریشب  - 6
نآ زا  یکی  ریـشب »  » هک دندوب  هدنام  یقاب  ع )  ) نیـسح ناهارمه  زا  سک  ود  مشاهینب ، تداهـش  عوقو  زا  شیپ  هدرک . رکذ  ار  وا  مان  يربط 

تسا و هدمآ  دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  هیبجر » ترایز   » رد ریشب  مان  ( . 22  ) تشاد مان  عاطملایبا » نب  ورمع  نب  دیوس   » يرگید دوب و  نت  ود 
هدرک رکذ  یمرـضح » هللادبع  نب  رـشب   » نیما دیـس  هدش و  تبث  ( 23 « ) یمرضح رمع  نب  رـشب   » هخـسن هابتـشا  رثا  رب  هیحان » ترایز   » نتم رد 

. تسا
هحفص 78 ) )

نب دمحم   » نامه یمرـضح » رمع  نب  ریـشب   » هک تفگ  ناوتیم  دـیکأت  هب  هدرب و  مان  وا  زا  ( 24 « ) ریشب  » و رشب »  » نیب دیدرت  اب  یئوخ  داتـسا 
نیا هب  دنوشیم  قالطا  درف  کی  رب  مان  ود  نیا  هک  هلأسم  نیا  رب  لیلد  هتفگ و  نخـس  وا  زا  سوواط  نب  دیـس  هک  دشابیم  یمرـضح » ریـشب 

فالتخا ربانب  ریشب »  » ای رشب »  » مان رانک  رد  ناتـساد  نیا  و  ( 25 . ) تسا هدرک  لقن  زین  ار  وا  دنزرف  ناتـساد  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  هنیرق 
. هدش رکذ  زین  هیحان »  » ترایز رد  اههخسن 

« یمرضح ینب   » زا تسا  ياهلیبق  ای  و  هدش . هتخانش  اهنآ  طسوت  تومرضح »  » نیمزرس تومرضح ، يهیحان  زا  هیناطحق  زا  ياهلیبق  یمرضح :
هدوب هدنک »  » يهلیبق دارفا  زا  یکی  ام  ثحب  دروم  ریشب  نمی . يهیحان  زا  ياهلیبق  عفای »  » زا تسا  ياهریت  مهنآ  هک  یبظ »  » زا تسا  ياهریت  هک 

(. بونج برع  نمی ،  ) دشابیم نمی  يهیحان  لیابق  زا  هک  تسا 
. مینادیمن وا  يهرابرد  يرگید  بلطم 

: یناملس ثراح  نب  رباج  - 7
نیما دیس  و  ( 27  ) هدرک رکذ  یناملس » ثرح  نب  ةدانج   » ار وا  مان  اهابتشا  یسوط  خیـش  تسا و  هدمآ  ( 26  ) يربط خیرات  رد  وا  مان  هنوگنیا 
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. تسا هدرک  رکذ  ةدانج »  » ار وا  مان  یسوط  خیش  زا  تیعبت  رثا  رد  ام  یمارگ  داتسا  تسا و  هدرک  دای  نینچ  ار  وا  زین 
لاجرلا 166:4) مجعم  )

. هدرک دای  لقتسم  ناونع  اب  ار  يدزا » یناملس  ثراح  نب  نایح  »
(308:6 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )

هدمآ نایح »...  » رگید ياهخـسن  رد  و  ( 28 « ) يدزا یناملـس  ثراح  نب  بابح  «، » هیحان  » ترایز زا  ياهخـسن  رد  وا  ماـن  فیحـصت  رثا  رب  و 
. تسا

و ثراح » نب  ناسح  «، » لابقالا  » يهدـش لقن  يهخـسن  رد  هدـمآ و  ثراح » نب  نایح   » راونـالاراحب لوقنم  يهخـسن  هیبجر ،»  » تراـیز رد  و 
. دننک تلالد  يدحاو  صخش  رب  یماسا  نیا  یگمه  هک  دیاش 

هحفص 79 ) )
هب هیلوا  موجه  رد  هک  دروآیم  یناگدش  هتشک  رامـش  رد  ار  وا  هدرک و  لقن  ثراح » نب  نب  بابح   » ار ثراح » نب  رباج   » بوشآ رهـش  نبا 

( . 29 . ) دندیسر تداهش 
، هفوک رد  بالقنا  یگدیشاپ  مه  زا  یتسس و  زا  دعب  و  درک ، تکرـش  لیقع  نب  ملـسم  تکرح  رد  دوب . هفوک  رد  یعیـش  ياهتیـصخش  زا  وا 

عنام تساوخ  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  دندیـسر ، وا  هب  ـالبرک  هب  ماـما  ندیـسر  زا  شیپ  درک و  تکرح  ماـما  هب  نتـسویپ  يارب  یهورگ  هارمه 
. دشن قفوم  شیوخ  تعنامم  رد  یلو  دوش  ماما  هب  اهنآ  نتسویپ 

. دش دهاوخ  دای  زین  هورگ  نیا  دارفا  يهیقب  زا 
(. بونج برع  نمی ،  ) جحذم يهریت  زا  و  دارم »  » زا ياهلیبق  یناملس :

. مینادیمن وا  يهرابرد  رگید  يزیچ 
: ینابیش یلع  نب  ۀلبج  - 8

ۀلبج ( . » 31  ) تسا هدرک  رکذ  نیتسخن ، يهلمح  ناگدش  هتشک  رامـش  رد  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  هدمآ و  شمان  ( 30 « ) هیحان  » ترایز رد 
. دنشاب يدحاو  صخش  یلع ،» نب  ۀلبج   » اب دیاش  تسا  هدمآ  هیبجر »  » ترایز رد  شمان  هک  هللادبع » نب 

. تسا هدرک  رکذ  ار  رفن  ود  نیا  مان  هناگادج  ناونع  ود  تحت  ام ، راوگرزب  داتسا  و 
لاجرلا 34:4) مجعم  )

. درک تکرش  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  تضهن  رد  یلع » نب  ۀلبج  »
(. لامش برع   ) دشابیم ناندع  برع  زا  ياهریت  و  نابیش »  » هب هتسباو  ینابیش ،

: يراصنا ثراح  نب  ةدانج  - 9
( . 34 . ) تسا هدمآ  مان  نیمه  هب  زین  راونالاراحب  رد  هدرک و  رکذ  ( 33 « ) ثرح نب  ةدانج   » ار وا  مان  یمزراوخ  و  ( 32  ) بوشآ رهش  نبا 

(. بونج برع  نمی ،  ) راصنا هب  بوسنم  يراصنا :
هحفص 80 ) )

. مینادیمن وا  اب  هطبار  رد  يرگید  بلطم 
: ینالوخ ریجح  نب  بدنج  - 10

( . 35 . ) هدرک دای  وا  زا  دیامن  حیرصت  شندش  هتشک  رب  هکنآیب  یسوط  خیش 
و هدش . رکذ  ریجح » نب  بدنج  « » هیبجر  » ترایز رد  و  ( 36 . ) تسا هدمآ  ینالوخ » رجح  نب  بدـنج   » ناونع اب  هیحان »  » ترایز رد  يو  مان 

. تسا هدرب  مان  يو  زا  زین  نیما  دیس  و  لاجرلا 173:4 .) مجعم  . ) تسا هدروآ  ار  يو  مان  ناونع  نیمه  اب  زین  ام  یمارگ  داتسا 
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(. بونج برع  نمی ، « ) یناطحق  » بارعا زا  و  نالهک »  » زا ياهلیبق  نالوخ :
. دباییم همتاخ  اجنیمه  هب  يو  باب  رد  ام  تاعالطا 

. مینادیمن وا  يهرابرد  يرگید  زیچ 
: يرافغ رذوبا  »ي  یلوم  » نوج - 11

. هدمآ هیبجر »  » رد شدای 
. تسا هدش  دای  وا  زا  ( 37 « ) يرافغ رذوبا  يیلوم  يوح  نب  نوج   » مان اب  ترایز »  » راونالاراحب و رد  و 

شیوخ خیرات  رد  مه  يربط  و  ( . 39  ) هدرک دای  وا  زا  زین  یمزراوخ  و  ( . 38  ) هدرب مان  ار  وا  يو ، تداهش  رب  حیرصت  نودب  یسوط  خیش  و 
( . 40 . ) تسا هدروآ  يوح »  » ناونع اب  ار  وا  مان 

( . 41 . ) هدومن رکذ  يرافغ » رذوبا  يیلوم  کلامیبا  نیوج   » ار وا  مان  اهابتشا  زین  بوشآ  رهش  نبا 
. تسا هدوب  نسم  يدرمریپ  تسوپ و  هایس  صخش  و  یلاوم ، زا  وا  دیدرتیب 

. میرادن تسد  رد  وا  يهرابرد  يرگید  تاعالطا 
: یعبض کلام  نب  نیوج  - 12

هحفص 81 ) )
( . 42 . ) دیامن حیرصت  يو  تداهش  رب  هکنآیب  دربیم  مان  نیسح  ناهارمه  رامش  رد  ار  وا  یسوط  خیش 

مه اهیضعب  هدش . دای  وا  زا  یعبض ) کلام  نب  يوح   ) مان اب  رگید  راب  مان و  نیمه  اب  راب  کی  نادیهـش ، رامـش  رد  هیحان »  » ترایز نتم  رد 
. دناهدرک طلخ  مه  اب  ار  اهنآ  هدومن و  هابتشا  رذوبا » يیلوم  نوج   » اب ار  وا 

. تسا هدمآ  کلام » نب  ریوج   » ناونع اب  وا  مان  زین  هیبجر »  » ترایز رد 
رگید راب  و  هدش ، تبث  يوح »  » مان هب  رابکی  اههخسن  رد  رییغت  شراگن و  رد  هابتشا  رثا  رب  هدوب و  یعبـض  کلام  نب  نیوج   » وا مان  ام  رظن  هب 

. هدش رکذ  ریوج »  » ناونع اب 
رد دیگنج و  يو  هارمه  تسویپ و  ع )  ) نیسح ماما  هب  داد و  عضوم  رییغت  سپس  دوب و  دعـس  نب  رمع  نایهاپـس  زا  ادتبا  رد  وا  هک  هدش  هتفگ 

. دیسر تداهش  هب  نیتسخن » يهلمح  »
(. بونج برع  نمی ، « ) ناطحق  » برع زا  تسا  ياهلیبق  هک  دشابیم  ةربو » نب  عبض   » هب بوسنم  یعبض :

. مینادیمن وا  يهرابرد  يرگید  بلطم 
: يدسا رهاظم  بیبح  - 13

ماما رکـشل  ناهدـنامرف  زا  بیبح  دوشیم . بوسحم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  باحـصا  ءزج  وا  دـناهدرک . رکذ  ار  يو  مان  عبانم  یماـمت 
تسد يو  هک  دش  هتفگ  البق  داد . رارق  هاپس  پچ  حانج  رد  ار  وا  هزرابم ، يارب  هاپـس  جیـسب  يزاس و  هدامآ  ماگنه  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دوب .

زا لبق  هک  میدید  دروآرد و  تکرح  هب  دنک و  هدامآ  ماما  هب  کمک  يارب  دساینب »  » يهلیبق زا  ار  ینارای  دناوتب  ات  دز  یشیامزآ  شالت و  هب 
. تفرگ ار  نانآ  ولج  يوما  هاپس  ع ،)  ) نیسح هاگرکشل  هب  ناشندیسر 

( . 43 . ) دنتشون همان  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هک  دوب  هفوک  ناگرزب  ناربهر و  زا  یکی  وا 
: دومرف لاح  نآ  رد  درک و  نوگرگد  ار  ع )  ) نیسح هثداح  نیا  دش ، هتشک  رهاظم  نب  بیبح  نوچ  : » تشاد ماما  دزن  رایـسب  یتلزنم  رابتعا و 

نابیتشپ نم و  سفن  وا  »
هحفص 82 ) )

( . 44 .« ) دوشیم بوسحم  مباحصا 
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. دوب هفوک  يهعماج  رد  يزاتمم  تیصخش  ياراد  رهاظم  نب  بیبح 
«. دساینب  » هب بوسنم  يدسا :

( لامش برع  ناندع ، )
: يدعس دیز  نب  جاجح  - 14

. هدرب مان  وا  زا  يدعس » ردب  نب  جاجح   » ناونع اب  نیما  دیس  و  ( 45  ) هدمآ شمان  ترایز »  » رد
. هدش رکذ  دیزی » نب  جاجح  : » مان اب  هیبجر »  » ترایز رد  و 

ترایز رد  ناونع  نیمه  اب  مان  نیا  هک  هداد  رکذت  هدروآ و  ( 240:4 دیزی -( » نب  جاجح   » ناونع اب  ار  يو  مان  یئوخ ، ياقآ  یمارگ  داتسا  و 
يهخـسن اب  یلو  دشابیم  فلاخم  راونالاراحب  دیدج  پاچ  رد  هدش  رکذ  ناونع  اب  ناونع  نیا  هک  تفگ  دیاب  یلو  تسا  هدـش  رکذ  هیحان » »

. دراد تقفاوم  لابقا ،
يرای يارب  ار  نانآ  درب و  هرـصب  ناگرزب  رگید  و  يدزا ، ورمع  نب  دوعـسم  يارب  ماـما  يوس  زا  ییاـههمان  ع ،)  ) نیـسح لوسر  ناونع  هب  وا 

. دروآ ماما  يارب  تشاد  لاسرا  يدزا  ورمع  نب  دوعسم  هک  ار  ماما  يهمان  باوج  زین  و  درک . توعد  ماما 
. دوب هرصب  لها  و  ناندع .»  » زا تسا  ياهریت  هک  هدوب  میمت  نب  دعسینب  يهلیبق  زا  يدعس :

( لامش برع  ناندع ، )
. میرادن تسد  رد  يو  اب  يهطبار  رد  يرگید  تاعالطا 

: یفعج قورسم  نب  جاجح  - 15
( . 48 . ) تسا هدرب  مان  وا  زا  زین  یمزراوخ  تسا و  هدمآ  ( 47  ) راونالاراحب و  هیحان » ترایز   » و ( 46  ) يربط خیرات  رد  يو  مان 

. هدش رکذ  شمان  زین  هیبجر »  » ترایز رد 
هحفص 83 ) )

هدرک و فیحـصت  ار  يو  ( 50 « ) قوزرم نب  جاجح   » ناونع اب  یسوط  خیـش  و  ( 49  ) هدرک دای  وا  زا  بقانملا »  » باـتک رد  بوشآ  رهـش  نبا 
رکذ یلقتـسم  ناونع  تحت  ار  یفعج » قورـسم  نب  جاجح  و  . » دـنکیم دای  وا  زا  ناونع  نیمه  اب  ( 239:4 لاجرلا : مجعم   ) رد یئوخ  داتـسا 

. دیامنیم
(239  - 240 : 4 لاجرلا : مجعم  )

نیـسح ماما  هب  هکم  رد  تفر و  هکم  هب  هفوک  زا  قورـسم » نب  جاجح  . » تسا یکی  ود  ره  دوشیم و  قالطا  درف  کی  رب  ماـن  ود  نیا  ارهاـظ 
هب دومن  دروخرب  دـیزی » نب  رح   » يورین اب  هار  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  درک و  یهارمه  ار  ماما  قارع  ات  اـجنآ  زا  دـش و  قحلم  (ع )

هدش فیـصوت  ع »)  ) نیـسح ماما  نذؤم   » ناونع اب  عبانم  زا  یـضعب  رد  و  دیوگب . ناذا  رهظ  زامن  يارب  هک  داد  روتـسد  قورـسم » نب  جاجح  »
. تسا

. دوب هفوک  یلاها  زا  جاجح 
«. ناطحق  » برع زا  جحذم و  زا  ياهریشع  دعس  نب  یفعج  هب  بوسنم  یفعج :

( بونج برع  نمی ، )
: یمیمت یعوبری  یحایر  دیزی  نب  رح  - 16

. نآ رخاوا  رد  رگید  راب  و  ترایز »  » لوا رد  رابکی  تسا . هدش  رارکت  راب  ود  هیبجر »  » رد يو  مان  دناهدرب و  مان  وا  زا  عبانم  یمامت 
يربهر ار  ینادـمه  میمت و  لیابق  ياهورین  مراهچ » کی   » هک دوب  البرک  رد  يوما  هاپـس  نارـس  زا  یکی  هفوک و  زاـتمم  ياهتیـصخش  زا  رح 

( . 51 . ) درکیم
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دورو زا  يریگولج  يارب  تشاد ، هدـهعب  دوب  هدرپس  وا  هب  ار  اهنآ  یهدـنامرف  دایز  نب  هللادـیبع  هک  ار  هراوس  رازه  يربهر  هک  یلاح  رد  رح 
هب درک و  هبوـت  يریگرد  عورـش  زا  شیپ  یلو  ( . 52  ) درک دروخرب  ع )  ) نیـسح ماما  اـب  مسحوذ »  » هوک یکیدزن  رد  هفوک ، هب  ع )  ) نیـسح

( . 53 . ) دیسر تداهش  هب  درک و  هزرابم  تسویپ ، ع )  ) نیسح هاگرکشل 
تاقالم ماگنه  زا  رح »  » هک تسا  نآ  زا  یکاح  لتقم »  » ياهباتک زا  یخرب  نحل 

هحفص 84 ) )
( . 54 . ) تسا هتشاد  بالقنا  اب  ینورد  یگتسبلد  یفطاع و  یتلاح  ع)  ) نیسح اب 

اهنآ دوخ  رثأت  یفطاع و  تلاح  رطاخب  لتقم » ناگدنـسیون  نحل   » مییوگب هک  میهدیم  حـیجرت  و  مینکیم ، هاگن  هلأسم  نیا  هب  دـیدرت  اب  اـم 
. دومن تکرح  بالقنا  يوس  هب  تیاهن  رد  هک  دشابیم ، رح »  » لوحتم تیعقوم  اب  دروخرب  رد 

يریگعـضوم ریثأت  تحت  رح »  » هک دـنرادیم  نایب  دنتـسه ، مود  يهجرد  شزرا  ياراد  رابتعا  رظن  زا  هک  یخیراـت  عباـنم  عجارم و  زا  یخرب 
زین ماجنارس  هتشاد و  تسود  ار  بالقنا  تهج  نیا  هب  هتفرگ و  رارق  ةورع »  » شمالغ و  دیزی » نب  بعصم   » شردارب و  رح » نب  یلع   » شرـسپ

( . 55 . ) تسا هدشن  تباث  ام  يارب  بلطم  نیا  یلو  هتسویپ  نویبالقنا  فوفص  هب 
«. ناندع  » برع زا  و  میمت »  » يهلیبق ياههبعش  زا  عوبری »  » زا ياهریت  یحایر :

(. لامش برع  )
. تسا هدربیم  رسب  یناوج  نینس  رد  البرک  يهثداح  رد  هک  دسریم  رظنب  هدوب و  یفوک 

: یبسار ورمع  نب  سالح  - 17
ار وا  مان  شراگن  رد  هابتشا  رثا  رب  یسوط  خیـش  و  ( 56  ) هدروآ باسح  هب  نیتسخن  يهلمح  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا 

( . 57 . ) تسا هدرکن  يو  تداهش  هب  ياهراشا  هدروآ و  شالحلا » »
: لاجرلا مجعم  . ) تسا هدرب  مان  وا  زا  ناونع  نیمه  اـب  یئوخ  ياـقآ  اـم ، یمارگ  داتـسا  هدـش و  رکذ  ورمع  نب  سـالح  هیبجر »  » تراـیز رد 
زا ریغ  يرگید  صخـش  ناشیا  ارهاظ  و  يرجه .» ورمع  نب  سـالح  : » هتـشاد ناـیب  نینچ  لاـجرلا  مجعم  زا  ص 189  دـلج 6  رد  و  ( 144:4

دشابیم و نمی  رد  رجه »  » هب بوسنم  يرجه » . » دنتسه رفن  کی  هب  طوبرم  ود  ره  ام  رظن  زا  یلو  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  ورمع  نب  سالح 
هب بوسنم  یبسار » »

هحفص 85 ) )
دهاوخن هلأسم  نیا  اـب  یتاـفانم  چـیه  يرجه »  » تبـسن ندروآ  سپ  دـنیآیم . باـسح  هب  نمی  بارعا  زا  هلیبق  ود  ره  هک  دـشابیم  بسار » »

. میهد تبسن  بسار »  » يهلیبق هب  ار  سالح »  » هک تشاد 
« نامعن  » شردارب وا و  هک  هدش  هتفگ  زین  و  تسا . هدوب  هفوک  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هاپـس  ناهدنامرف  زا  وا  هک  هدـش  هتفگ  نینچ 

رامـش رد  شردارب  مان  هک  دنتـسویپ  ع )  ) نیـسح ماما  نایرکـشل  هب  هداد  رییغت  ار  شیوخ  عضوم  سپـس  دندوب و  دعـس  نب  رمع  ناهارمه  زا 
. دش دهاوخ  نایب  نادیهش 

. دناهدوب هفوک  لها  یناطحق .»  » بارعا زا  دزا »  » يهلیبق ياههبعش  زا  هدونش »  » زا تسا  ياهریت  هک  کلام  نب  بسار  هب  بوسنم  یبسار :
( بونج برع  نمی ، )

: یمابش دعسا  نب  ۀلظنح  - 18
يهخسن رد  هدش و  رکذ  دعس » «، » دعسا  » ياج هب  لابقا »  » رد و  هدش ، دای  وا  زا  مان  نیمهب  راونالاراحب  يهخسن  هیبجر »  » و هیحان »  » ترایز رد 

. تسا هتشگ  رکذ  ینابیش » «، » یمابش  » ياج هب  لابقالا  رد  زین  و  ( 58  ) راونالاراحب
. دناهدرک رکذ  ار  وا  نیما  دیس  و  ( 61  ) یسوط خیش  و  ( 60  ) يربط و  ( 59  ) یمزراوخ
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. تسا هدوب  هفوک  لها  دنوریم . رامشب  ناطحق »  » بارعا زا  هدش و  بعشنم  نادمه »  » يهلیبق زا  هک  تسا  ياهریت  مابش ، هب  بوسنم  یمابش :
( بونج برع  نمی ، )

: يدزأ دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ  - 19
. دناهدروآ ار  يو  مان  ( 64  ) راونالاراحب و  ( 63  ) یمزراوخ و  ( 62  ) بوشآ رهش  نبا 

. نانبل رد  تسا  ياهیحان  نابش ،»  » يهیحان زا  دزأ ، هب  بوسنم  يدزأ :
(. بونج برع  نمی ، )

هحفص 86 ) )
. مینادیمن يو  اب  هطبار  رد  يرگید  بلطم 

: یعازخ قمح  نب  ورمع  »ي  یلوم  » رهاز - 20
هدمآ و وا  مان  هیبجر »  » رد دناهدروآ . باسح  هب  هلمح  نیتسخن  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  يو  ( 66  ) بوشآ رهش  نبا  و  ( 65  ) یسوط خیش 

رکذ ( 67 « ) یعازخ قمح  نب  ورمع  »ي  یلوم  » دـهاز ، » شرازگ رد  هابتـشا  فیحـصت و  رثا  رب  هیحاـن » تراـیز   » ياههخـسن زا  یکی  نتم  رد 
. هدمآ رهاز »...  » رگید ياهخسن  رد  تسا و  هدش 

نانـس نب  دمحم  دـج  رهاز »  » نیا هک  دـیوگیم  نانـس  نب  دـمحم  لاح  حرـش  رد  یـشاجن  زا  لوق  لقن  اب  هدرب و  مان  وا  زا  ام  یمارگ  داتـسا 
. دشابیم

. دشابیم فیعض  تدش  هب  رظن  نیا  تسا  هدوب  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  و  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  باحصا  زا  وا  و 
(215:7 ثیدحلا : لاجرلا  مجعم  )

. تسا هدش  دای  وا  زا  يدنک » ورمع  نب  رهاز   » مان اب  هابتشا  رثا  رب  عبانم  رداصم و  رد 
. تسا هدنک »  » يهلیبق یلاوم »  » زا زین  هدوب و  هفوک  ياهتیصخش  یلاها و  زا  ریپ و  رایسب  یصخش  رهاز » »

: یمعثخ رشب  نب  ریهز  - 21
هدش رکذ  يدزا » میلس  نب  ریهز  « » لابقالا  » يهخـسن رد  تسا و  هدمآ  ( 68  ) راونالاراحب لوقنم  يهخـسن  هیحان » ترایز   » نتم رد  ناونع  نیا 
میلـس نب  ریهز   » نامه يو  هک  میهدیم  دایز  لامتحا  اـم  و  ( 69  ) تسا هدروآ  هلمح  نیلوا  نادیهش  رامـش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهـش  نبا  و 
هدمآ ریشب » نب  ریهز   » ناونع اب  هیبجر »  » رد هدرک و  رکذ  نیتسخن  يهلمح  نادیهش  رامش  رد  زین  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا  هک  دشاب  يدزا »

. تسا
«. ناطحق  » زا ياهلیبق  شارا ،» نب  رامنأ  نب  معثخ   » هب بوسنم  یمعثخ :

( بونج برع  نمی ، )
هحفص 87 ) )

. مینادیمن يو  يهرابرد  يرگید  بلطم 
: یلجب نیق  نب  ریهز  - 22

هدـیدرگ رکذ  وا  مان  زین  هیبجر »  » رد و  ( 70 . ) هدـش دای  وا  زا  یـصاخ  مارتحا  اب  هیحان » ترایز   » رد تسا . هدـمآ  يو  مان  رداصم  یمامت  رد 
گنج عورش  زا  شیپ  و  ( 71  ) تسویپ ماما  هب  تشاد ، ماما  اب  تاـقالم  هب  تبـسن  هک  يرازیب  تهارک و  زا  دـعب  قارع  هب  هکم  هار  رد  تسا .

( . 73 . ) تشامگ شنارای  تسار  حانج  یهدنامرف  هب  ار  وا  ماما  ( . 72  ) درک ینارنخس  دایزنبا  هاپس  يارب 
. دشاب هدوب  ریپ  رایسب  هک  دیآیم  رظنب  هدوب و  هفوک  يهعماج  رد  يزاتمم  تیصخش 

. دنشابیم ناطحق »  » بارعا زا  دنتسه و  نالهک » نب  شارأ  نب  رامنأ   » نادنزرف هک  هیلجب »  » هب بوسنم  یلجب :
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( بونج برع  نمی ، )
: یفعج لقعم  نب  دیز  - 23

هدمآ و یفعج » لقعم  نب  ردب  «، » ترایز  » زا يرگید  يهخسن  رد  هدش و  رکذ  ناونع  نیمه  هب  لابقالا »  » يهخـسن هیحان ،» ترایز   » رد وا  مان 
. تسا هدرک  رکذ  بیترت  نیمه  هب  ار  وا  مان  زین  یئوخ  داتسا 

(266:3 ثیدحلا : لاجرلا  مجعم  )
لـضفم نب  رذنم   » و یفعج » لقعم  نب  دیز   » هک میدقتعم  ام  و  ( 74  ) دربیم مان  وا  زا  دیامنب  وا  تداهش  رب  یحیرصت  هکنآیب  یـسوط  خیش 

. دنتسه یکی  تسا  هدمآ  هیبجر »  » رد شمان  هک  یفعج »
. ناطحق برع  زا  ياهلیبق  جحذم . يهلیبق  زا  ياهریت  فعج ،»  » هب بوسنم  یفعج :

(. بونج برع  نمی ، )
. میرادن وا  يهرابرد  يرگید  عالطا 

«: یبلک هیندم  ینب   » یلاوم زا  ملاس  - 24
هحفص 88 ) )

( . 75 . ) هدش هدرب  مان  وا  زا  هیحان » ترایز   » رد
«. ناطحق  » برع زا  و  هربو » نب  بلک   » زا تسا  ياهریت  هیندمینب » »

( بونج برع  نمی ، )
. مینادیمن وا  يهرابرد  يرگید  بلطم  هدوب و  یلاوم »  » زا ملاس 

: يدبع ملسم  نب  رماع  یلوم »  » ملاس - 25
. هدرک رکذ  ار  وا  مان  زین  نیما  دیس  و  ( 76  ) هدش هدرب  مان  وا  زا  ترایز »  » رد

. ناندع زا  ياهریت  سیقلادبع ،»  » يهلیبق هب  بوسنم  يدبع :
( لامش برع  نمی ، )

. میرادن تسد  رد  شاهرابرد  يرگید  عالطا  تسا . هدوب  هرصب  نکاس  یلاوم و  زا  ملاس 
: یمیمت هلظنح  نب  دعس  - 26

. دناهدرک رکذ  ار  وا  مان  ( 78  ) راونالاراحب و  ( 77  ) بوشآ رهشنبا 
البق شمان  هک  دشابیم  یمابش » دعسا  نب  ۀلظنح   » نامه هلظنح » نب  دعـس   » هک هتخاس  راکـشآ  ( 79 « ) لاجرلا سوماق   » رد يرتشوش  همالع 
رکذ دنراد  رظن  قافتا  شتداهش  يهرابرد  نارگشرازگ ، هک  ار  یمابـش » هلظنح   » بوشآ رهـش  نبا  هک  تسا  نآ  همالع  لیلد  دیدرگ و  رکذ 

. تسا هدرکن 
لقن ربانب  بوشآ ، رهـش  نبا  زا  ریغ  هکنآ  يارب  دـشابیم ، دعـس » نب  ۀـلظنح   » زا ریغ  هلظنح » نب  دعـس   » نیا هک  مییوگب  میهدیم  حـیجرت  ام 

یمابـش هلظنح »  » هکنآ رگید  و  دربیم . ماـن  دعـس »  » زا شیوـخ ، لـتقم »  » رد زین  یمـشاه  بلاـطیبا  نـب  دـمحم  راونـالاراحب ، رد  یـسلجم 
نیا رد  هابتشا  فیحصت و  دشابیم و  لامش  بارعا  زا  تسا و  یمیمت »  » دعـس هک  یلاح  رد  دیآیم  باسح  هب  بونج  بارعا  زا  دشابیم و 

. دسریم رظنب  دیعب  رایسب  تلاح 
. تسا ناندع  بارعا  زا  ياهلیبق  میمت ،»  » يهلیبق هب  بوسنم  یمیمت :

هحفص 89 ) )
(. لامش برع  ناندع ، )
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. مینادیمن شاهرابرد  يرگید  بلطم 
: دلاخ نب  ورمع  یلوم  هللادبع  نب  دعس  - 27

اب هیبجر »  » رد هک  تسا  یسک  نامه  وا  ارهاظ  و  ( 82  ) دناهدرک رکذ  دیعس »  » مان اب  ترایز »  » رد ار  وا  مان  ( 81  ) يربط و  ( 80  ) یسوط خیش 
. دشاب دلاخ »  » هابتشا تبث  فیحصت و  دیاب  فلخ »  » تسا و هدش  دای  وا  زا  دیعس » وا  »ي  یلوم  » فلخ و نب  ورمع  رب  مالس   » ناونع

هب هک  یماگنه  دـش . قحلم  ع )  ) نیـسح ماـما  يورین  هب  رگید ، یهورگ  و  يوادیـص » يدـسا  دـلاخ  نب  ورمع   » شدوخ يـالوم  هارمه  هب  وا 
یهودنا جـنر و  راچد  دوب ، هتفرگ  ماجنا  البرک  هب  ناشندیـسر  زا  شیپ  هک  یحایر  دـیزی  نب  رح  اب  رادـید  زا  دـعب  هک  دنتـسویپ  ماما  يورین 

. تسناوتن یلو  دنک  تعنامم  ع )  ) نیسح يورین  هب  اهنآ  ندش  قحلم  زا  هک  دوب  هتفرگ  میمصت  رح  دوب . هدش 
. مینادیمن وا  اب  هطبار  رد  يرگید  زیچ  ام  هدوب و  یلاوم  زا  دعس 

: یفنح هللادبع  نب  دیعس  - 28
ترایز  » رد شمان  تسا . هدمآ  يو  مان  زین  هیبجر »  » رد دناهدرک و  رکذ  ار  يو  مان  ( 85  ) بوشآ رهش  نبا  و  ( 84  ) یمزراوخ و  ( 83  ) يربط

( . 87 . ) تسا هدرب  مان  وا  زا  زین  سوواطنبا  86 ؛ )  ) هدش رکذ  دعس ».. «، » هیحان
زاس و هسامح  نویبـالقنا  نیرتگرزب  زا  یکی  و  ( 88  ) دندروآ ع )  ) نیـسح ماما  يارب  ار  نایفوک  ياههمان  هک  تسا  یناگداتـسرف  زا  یکی  وا 

. دشابیم داهج ) يهنحص   ) زیگناروش
هحفص 90 ) )

. ناندع بارعا  زا  ياهلیبق  لئاو » نب  رکب   » زا ياهریت  میجل ، نب  هفینح  هب  بوسنم  یفنح :
( لامش برع  ناندع ، )

: یمهن ینادمه  سباح  نب  معنم  نب  راوس  - 29
رثا رب  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا  دناهتشاد . بوسحم  هلمح ، نیتسخن  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  يو  بوشآ  رهش  نبا  و  ( 89  ) یسوط خیش 

. تسا هدش  رکذ  ( 91 « ) یمهن ریمحیبا  نب  راوس   » مان اب  ترایز »  » رد و  ( 90  ) هدرک رکذ  یمهن » ریمعیبا  نب  راوس   » هابتشا
باـسح هـب  رفن  ود  ار  اـهنآ  هدروآ و  ار  ( 322:8 ثیدـحلا : لاـجر  مجعم  « ) معنم نب  راوس   » و ریمعیبا » نب  راوس   » ماـن اـم  یمارگ  داتـسا  و 

هدش داجیا  نوگانوگ  ياههخسن  نتـشون  رد  هک  هدمآ  یگرزب  هابتـشا  زا  لبق  ددعت  تلع  دنـشاب و  رفنکی  هک  دیاب  ارهاظ  یلو  تسا . هدروآ 
. تسا

. تشذگرد تشاد  هک  یمخز  رثا  رب  هام  شش  زا  دعب  دندروآ و  دعس  نب  رمع  دزن  هب  ریسا  ناونع  هب  يریگتسد  زا  دعب  ار  معنم  نب  راوس 
. تسا ناطحق ،»  » برع زا  ياهلیبق  نادمه ، يهلیبق  زا  ياهریت  ورمع ،» نب  مهن   » هب بوسنم  یمهن :

( بونج برع  نمی ، )
: یمعثخ عاطمیبا  نب  ورمع  نب  دیوس  - 30

ياجب رایـسب  زامن  دوب و  فیرـش  يدرم  وا  : » هتفگ شاهرابرد  راونالاراحب  فلؤم  دناهدرک . رکذ  ار  وا  مان  ( 93  ) یسوط خیش  و  ( 92  ) يربط
( . 95 . ) تسا هدرک  رکذ  یفعج » عاطمیبا  نب  ورمع   » ار وا  مان  اهابتشا  بوشآ  رهش  نبا  ( 94 « ) دروآیم

هدنام یقاب  تاظحل  نیرخآ  ات  ع )  ) نیسح هارمه  هک  دوب  ینت  ود  زا  یکی  وا 
هحفص 91 ) )

هک دینـش  تشاد . یناوت  كدـنا  زونه  دوب و  هداتفا  ناگدـش  هتـشک  نایم  رد  دـش . هتـشک  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  دـعب  و  ( 96  ) دندوب
... دش هتشک  ع )  ) نیسح دنیوگیم :

، دیگنج نمشد  اب  تعاس  کی  رجنخ  نامه  اب  درک و  هدافتسا  نآ  زا  ریشمش  ياج  هب  دوب ، شهارمه  يرجنخ  تفای . يرایشه  یکدنا ) »... )
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( . 97 .« ) دیسر لتق  هب  هک  دوب  یسک  نیرخآ  وا  دش . هتشک  دعب  و 
«. ناطحق  » برع زا  ياهلیبق  شارأ . نب  معثخ  هب  بوسنم  یمعثخ :

( بونج برع  نمی ، )
: يرباج عیرس  نب  ثراح  نب  فیس  - 31

هدـش تبث  ثراح » نب  بیبش   » يو مان  اهابتـشا  ترایز »  » نتم رد  دـناهدروآ و  نادیهـش  دادـع  رد  ار  وا  مان  ( 99  ) یمزراوخ و  ( 98  ) يربط
. تسا هدش  لقن  ثراح » نب  فیس  «، » هیبجر  » رد و  ( 100)

. دمآ دهاوخ  نادیهش -  رامش  رد  تسا -  هدوب  وا  يردام  ردارب  ییوس  زا  ومعرسپ و  هک  عیرس » نب  دبع  نب  کلام   » مان
. دنشابیم نالهک » » زا ياهلیبق  نادمه و  زا  ياهریت  رباجینب ، هب  بوسنم  يرباج :

( بونج برع  نمی ، )
. دشاب هدوب  نابش »  » هب هتسباو  وا  هک  دیآیم  رظنب  نینچ  و 

: يدبع کلام  نب  فیس  - 32
( . 102 . ) تسا هدمآ  یسوط  خیش  لاجر  رد  ناونع  نیمه  اب  و  ( 101  ) هدش رکذ  کلام » نب  فیس   » ناونع اب  ترایز »  » رد وا  مان 

نادیهش رامش  رد  يریمن » کلام  نب  فیس   » مان اب  ار  وا  مان  رکذ  بوشآ  رهش  نبا 
هحفص 92 ) )

( . 103 . ) تسا هدروآ  هلمح  نیلوا 
. هدمآ کلام » نب  نایفس  : » ناونع اب  وا  مان  هیبجر »  » نتم رد  و 

رد هیرام »  » يهناخ دندمآیم و  مه  درگ  هرصب  رد  هیدبع » ذقنم   » رتخد هیرام »  » يهناخ رد  هک  تسا  ینادرم  يهلمج  زا  ثراح » نب  فیـس  »
( . 104 . ) تسا هدوب  نایعیش  ییامهدرگ  لحم  هرصب 
. ناندع زا  ياهلیبق  سیقلادبع ،»  » هب بوسنم  يدبع :

( لامش برع  ناندع ، )
: یلشهن هللادبع  نب  بیبح  - 33

ناـمه وا  هک  دـیاش  تسا و  هدـمآ  وا  ماـن  زین  هیبـجر »  » و ( 106 « ) تراـیز  » رد و  ( 105  ) هدرب ماـن  يو  زا  شیوخ  لاـجر  رد  یـسوط  خـیش 
. دربیم مان  وا  زا  شیوخ  نازحالاریثم »  » باتک رد  یلح » يامن  نبا   » اهنت هک  دشاب  یلشهن » ورمعیبا  »

. دنتسه ناندع »  » زا هک  میمتینب  يهلیبق  زا  ياهریت  مراد » نب  لهشنینب   » هب بوسنم  یلشهن :
( لامش برع  ناندع ، )

: يرکاش ینادمه  هللادبع  نب  رکاش  یلوم »  » بذوش - 34
رد و  تسا . هدـمآ  زین  ( 110 « ) تراـیز  » رد يو  ماـن  دـناهدرک و  رکذ  ار  وا  ماـن  ( 109  ) یمزراوـخ و  ( 108  ) یسوط خیـش  و  ( 107  ) يربط

. تسا هدیدرگ  رکذ  رکاش » یلوم  دیوس   » ناونع اب  ( 111 « ) هیبجر »
هسامح یکاپ و  صولخ و  رظن  زا  یعیش ، نویبالقنا  نیرتگرزب  زا  و  تساهنآ ، نیرتذوفن  اب  نیرتشزرا و  اب  ءزج  و  یعیش ، ياهتیصخش  زا  وا 

باسح هب  يزیگناروش  و 
هحفص 93 ) )

. دیآیم
. دوب یلاوم  زا  و  ریپ ، هدروخلاس و  يدرم  بذوش » »
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. ددرگیم بوسحم  بونج  بارعا  وزج  وا 
: کلام نب  ۀقاغرض  - 35

( . 112 . ) دناهدروآ باسح  هب  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  بوشآ  رهش  نبا  یسوط و  خیش 
. تسا هدمآ  زین  هیبجر »  » و ( 113 « ) ترایز  » رد وا  مان  و 

. مینادیمن وا  اب  هطبار  رد  يرگید  بلطم  ام  هدشن و  هداد  تبسن  ياهلیبق  هب 
: يرکاش بیبشیبا  نب  سباع  - 36

تسا هتشگ  رکذ  وا  مان  زین  ترایز »  » رد دناهدروآ و  نادیهش  رامـش  رد  ار  وا  مان  ( 116  ) یمزراوخ و  ( 115  ) یسوط خیش  و  ( 114  ) يربط
. هدمآ بیبشنبا » : » ناونع اب  وا  مان  هیبجر »  » رد یلو 

یکاپ و رظن  زا  دوب و  راد  هدـنز  بش  يدـهاز  رونخـس ، عاجـش ، دـنمجرا ، ریدـم ، یتیـصخش  وا  تسا . هعیـش  زراب  ياهتیـصخش  زا  سباـع 
( . 117 . ) دیآیم باسح  هب  نویبالقنا  نیرتگرزب  زا  يزیگناروش  ینامرهق و  صولخ و 

نیا اب  یلو  تسا  هدوب  مدرم  زا  نئمطمان  قیقد و  طاتحم و  یصخش  هک  دسریم  رظنب  نینچ  لیقع ، نب  ملسم  اب  وا  نانخـس  نتفرگ  رظن  رد  اب 
( . 118 . ) تسا هدوب  بالقنا  تهج  رد  هدارااب  یصخش  وا  تقیقح  رد  همه و 

يارب ار  ماما  دناسرب و  ماما  عالطا  هب  ار  هفوک  مدرم  تعیب »  » ات داتـسرف  ع )  ) نیـسح يوس  هب  شیوخ  لوسر  ناونع  هب  ار  وا  لیقع  نب  ملـسم 
، فلاخم تهج  هب  هفوک  یلاها  عضوم  رییغت  ینوگرگد و  زا  شیپ  هثداح  نیا  هک  دنک  توعد  هفوک  هب  دورو 

هحفص 94 ) )
. تسا هدوب  هفوک  یلاها  زا  هتسجرب و  یتیصخش  سباع  ( . 119  ) داتفا قافتا 

. ناطحق زا  تسا  ياهلیبق  هک  ماذج »  » زا ياهریت  رکاشینب  هب  بوسنم  يرکاش :
( بونج برع  نمی ، )

: یئاط حیرش  نب  ناسح  نب  رماع  - 37
هک تسا  یـسک  وا   » هک هدرک  حیرـصت  تسا و  هدرک  دای  وا  زا  رماع » نب  دمحا   » شايرتخد يهداون  یگدـنز  يهچخیرات  نایب  رد  یـشاجن 

( . 120 .« ) دش هتشک  البرک ، رد  مالسلاهیلع )  ) یلع نب  نیسح  هارمه 
. تسا هدش  رکذ  یئاط » حیرش  نب  ناسح  نب  رامع  ، » رییغت هابتشا و  رثا  رب  ( 121  ) یسوط خیش  لاجر  رد 

. تسا هدمآ  وا  مان  زین  هیبجر »  » رد و  ( 122 « ) ترایز  » رد و 
( . 123 . ) تسا هدروآ  رامشب  دندش  هتشک  هلمح  نیتسخن  رد  هک  یناسک  دادع  رد  ار  يو  بوشآ  رهش  نبا 

. درک یهارمه  ار  ع )  ) نیسح ماما  هکم  زا  ندش  جراخ  ماگنه  زا 
( بونج برع  نمی ، : ) یئاط

. مینادیمن وا  يهرابرد  يرگید  بلطم 
: ملسم نب  رماع  - 38

هدرک رکذ  هلمح ، نیتسخن  ناگدش  هتـشک  رامـش  رد  زین  ار  وا  مان  بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدـمآ  وا  مان  هیبجر »  » رد و  ( 124 « ) ترایز  » رد
هداد و تبسن  دبع »  » هب ار  وا  نیما » دیس   » تسا و هتـسناد  لوهجم »  » ار وا  تیـصخش  يو  مان  يروآدای  زا  دعب  ( 126  ) یسوط خیش  ( . 125)

هدوب يدعس »  » وا هک  تسا  هتفگ  هداد و  تبـسن  دعـس »  » هب ار  وا  خیـش » لاجر   » يهیـشاح رد  مولعلارحب »  » هدوب و يدبع »  » وا هک  تسا  هتفگ 
. تسا

هحفص 95 ) )
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ناـیم رد  تبـسن  ود  ره  و  سیقلادـبع ، هب  بوـسنم  تـسا  ياهریت  ود  ره  يدـبع »  » هـچ مینادـب و  يدعـس »  » هـچ ار  ملـسم  نـب  رماـع  تبـسن 
. دنیآیم باسح  هب  ناندع »  » يهریت يدنبهورگ 

. مینادیمن شاهرابرد  يرگید  زیچ  ام  هدوب و  هرصب  زا  یتیصخش  وا 
( لامش برع  ناندع ، )

: یبحرا ندک )  ) ردک نب  هللادبع  نب  نامحرلادبع  - 39
هلمح نیلوا  ناگدـش  هتـشک  زا  ار  هللادـبع  نب  نامحرلادـبع  بوـشآ  رهـش  نبا  ( . 127  ) هدـش لقن  ندـک »  » يو ياین  ماـن  يربط  خـیرات  رد 

( . 128 . ) دناهتشاد بوسحم 
( . 130 . ) تسا هدرک  دای  وا  زا  زین  یسوط  خیش  ( 129  ) هدمآ وا  مان  زین  ترایز »  » رد

( . 131 . ) دیآیم رامشب  ع )  ) نیسح ماما  هب  هفوک  مدرم  ياههمان  نالماح  زا  نامحرلادبع 
. درکیم یهارمه  ار  لیقع » نب  ملسم   » هفوک رد  البرک  يهثداح  زا  شیپ  وا 

. ناطحق بارعا  زا  دشابیم و  ینادمه  لیابق  زا  گرزب  ياهلیبق  بحرا :
( بونج برع  نمی ، )

«: یجرزخ يراصنا   » دبع نب  نامحرلادبع  - 40
( . 133 . ) هدرک بوسنم  جرزخ »  » يهلیبق هب  ار  وا  شمان  رکذ  هارمه  زین  یسوط  خیش  و  ( 132  ) هدرک دای  وا  زا  يربط 

. دناهدرک رکذ  ار  يو  مان  زین  ( 135  ) سوواط نبا  و  ( 134  ) راونالاراحب فلؤم 
(40 ص : فوهللا /  )

دنتفرگیم تعیب  هفوک  رد  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هک  دشابیم  یناسک  زا  یکی  وا 
هحفص 96 ) )

. تسا هدوب  هفوک  يهتسجرب  ياهتیصخش  زا  یکی  هک  دیآیم  رظنب  نینچ  و 
«. جرزخ  » يهلیبق هب  بوسنم  یجرزخ :

( بونج برع  نمی ، )
. مینادیمن شاهرابرد  يرگید  زیچ  هدوب و  هفوک  لها 

: ینزی هللادبع  نب  نامحرلادبع  - 41
. دناهدرک رکذ  ار  يو  مان  ( 138  ) راونالاراحب فلؤم  و  ( 137  ) یمزراوخ و  ( 136  ) بوشآ رهش  نبا 

یمارگ داتسا  رظن  فلاخم  ام  رظن  تسا . هدمآ  يدزأ » هللادبع  نامحرلادبع   » ناونع اب  هیبجر »  » رد شمان  هک  تسا  یسک  نامه  وا  ام  رظن  هب 
. دشابیم یبحرا » يدک  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع   » نامه ینزی » هللادبع  نب  نامحرلادبع   » هک تسا  نآ  ناشیا  رظن  دشابیم . یئوخ  ياقآ 

(349:9 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )
. ریمح يهلیبق  زا  ياهریت  نزی ،»  » هب بوسنم  ینزی :

( بونج برع  نمی ، )
. مینادیمن شاهرابرد  يرگید  بلطم 

: يرافغ ةورع  نب  نمحرلادبع  - 42
« قارح نب  ةورع   » دـنزرف هک  يرافغ » ردارب  ود   » زا یکی  وا  هک  دراد  ناکما  دـناهدروآ . ار  يو  ماـن  ( 140  ) راونالاراحب و  ( 139  ) یمزراوخ

نب دـمحم  یمزراوـخ و  شرازگ  ناـیب و  مینک ، ناوـنع  ردارب  ود  نآ  زا  لقتـسم  ار  وا  ماـن  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  هک  هچنآ  دـشاب . دـندوب ،
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دای دیهـش  ناونع  هب  يرافغ  ةورع  نب  نامحرلادبع  زا  هک  دشابیم  دـنکیم -  لقن  يو  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  هک  يوسوم -  بلاطیبا 
رارق دیهـش  نیا  يارب  یلقتـسم  ناونع  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  نیا  دنربیم و  مان  دـناهدوب  يرافغ  هک  دیهـش  ردارب  ود  زا  سپـس  دـننکیم و 

. میهد
هحفص 97 ) )

يارب ردارب  ود  نیا  هک  دننکیم  يروآدای  زین  دـناهدرک و  رکذ  مه  اب  ار  يرافغ  ردارب  ود  زین  یخیرات -  یلاجر و  عبانم -  رداصم و  یمامت 
رداصم زا  کی  چـیه  دـندش و  هتـشک  ات  دـندیگنج  نمـشد  اب  مه  هارمه  دـنتفر و  نادـیم  هب  دـنتفرگ و  هزاجا  مه  اب  دربن  يهنحـص  هب  نتفر 

. دناهدرکن رکذ  مه  زا  ادج  ار  ردارب  ود  نیا  یخیرات 
نب نامحرلادـبع   » زا نادیهـش  مان  رکذ  ماگنه  دروم ) ود  رد  « ) راونالاراحب  » رد یـسلجم  و  نیـسحلا -» لتقم   » رد یمزراوخ -  هک  یلاح  رد 

. دناهدرب مان  القتسم  ییاهنت و  هب  يرافغ » ةورع 
«. رافغونب اقح  تملع  دق  : » دیوگیم نآ  رد  هک  هدش  هداد  تبسن  يو  هب  یسامح  يزجر  و 

«. تسا هتخانش  ار  قح  رافغینب  »
. ناندع برع  زا  هنانک و  زا  ياهریت  لیلم ، نب  رافغ  هب  بوسنم  يرافغ :

( لامش برع  ناندع ، )
: يرافغ قارح  نب  ةورع  نب  نامحرلادبع  - 43

(143 « ) ترایز  » رد وا  مان  نینچمه  دناهدرک . رکذ  نادیهـش  رامـش  رد  ار  وا  مان  راونالاراحب  فلؤم  و  ( 142  ) یسوط خیش  و  ( 141  ) يربط
. تسا هدش  رکذ  قارح  نب  ةورع  رسپ  ود  قارح » نب  ةورعینب   » اجنآ رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدمآ  زین 

. تسا جردنم  شمان  زین  هیبجر »  » رد هدرک و  رکذ  ار  وا  مان  ( 144  ) یمزراوخ
. دیگنج نیفص  ناورهن و  لمج و  گنج  رد  ماما  رانک  رد  هک  هدوب  ع )  ) نینمؤملاریما یلع  ماما  ناهارمه  زا  قارح )  ) وا دج 

. دوب هفوک  ناگرزب  زا  ناوج و  يدرم  وا 
( لامش برع  ناندع ، :...) يرافغ

: يرافغ قارح  نب  ةورع  نب  هللادبع  - 44
(. 43 هرامش : . ) تسا هدش  دای  زین  يو  زا  هدش  هدرب  مان  نمحرلادبع »  » شردارب زا  هک  ياهنوگ  هب  یسررب  دروم  رداصم  رد 

هحفص 98 ) )
. تسا یکی  ردارب  ود  نیا  ياهتبسن  مئالع و 

: یبلک ریمع  نب  هللادبع  - 45
دنیامنیم رکذ  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  دننکیم و  دای  وا  زا  ریمع » نب  هللادبع   » ناونع اب  بوشآ  رهش  نبا  و  ( 145  ) يربط

هدـمآ وا  مان  زین  هیبجر »  » رد دـنربیم . مان  وا  زا  زین  ( 149 « ) ترایز  » و ( 148  ) راونالاراحب فلؤم  و  ( 147  ) یمزراوـخ نینچمه  و  ( . 146)
. تسا

هارمه و  درادیم . لیسگ  البرک  هب  ع )  ) یلع نب  نیسح  اب  گنج  يارب  ار  یهاپس  دایزنبا »  » هک درک  هدهاشم  دوب  هفوک  رد  هللادبع  هک  یتقو 
وا ندش  هتـشک  زا  دعب  هللادـبع  رـسمه  درک . تکرح  ع )  ) نیـسح ماما  يوس  هب  طساق )» نب  رمن   » يهفیاط زا  دـبع  رتخد   ) بهوما شرـسمه 

هفوک و یلاها  زا  ناوترپ  تخسرس و  ییوجگنج  ناوج و  يدرم  وا  دوب . ع )  ) نیسح باحـصا  زا  دیهـش  نیمود  زین  هللادبع  دوخ  دش . دیهش 
. تسا هدمآ  رامشب  زاس  هسامح  نویبالقنا  نیرتگرزب  زا 

«. میلعینب  » يهلیبق زا  دوب  يدرم  ریمع  نب  هللادبع 
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. دوریم رامشب  ناطحق »  » بارعا زا  دشابیم و  هعاضق »  » هرذع و ۀنانک »  » يهلیبق زا  ياهریت  بانج : نب  میلعونب 
( بونج برع  نمی ، )

: يدبع تیبث )  ) طیبن نب  دیزی  نب  هللادبع  - 46
ياـج هب  بوـشآ  رهـش  نبا  ( . 151  ) دـناهدومن رکذ  هلمح  نـیلوا  ناگدـش  هتـشک  رامـش  رد  ار  وا  ماـن  بوـشآ  رهـش  نـبا  و  ( 150  ) يربط

. تسا هدرک  لقن  دیزنبا » «، » دیزینبا »
«. هللادیبع هللادبع و  هینبا  طیقر و  نب  ردب  یلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  نینچ  هیبجر »  » و ( 152 « ) ترایز  » رد

هحفص 99 ) )
«. هللادیبع هللادبع و  شرسپ  طیقر و  نب  ردب  رب  مالس  »

هللادبع ( ، 153  ) درکیم توعد  شیوخ  يرای  يارب  ار  نانآ  ماما  نآ  رد  هک  دیـسر  هرـصب  یلاها  هب  ع )  ) نیـسح ماما  زا  ياهمان  هک  یعقوم 
. دوب هرصب  لها  ناوج و  يدرم  وا  دندش . جراخ  هرصب  زا  طیبن  نب  دیزی  شردپ  هارمه 

. ناندع بارعا  زا  سیقلادبع ،»  » هب بوسنم  يدبع :
( لامش برع  ناندع ، )

: يدبع تیبث )  ) طیبن نب  دیزی  نب  هللادیبع  - 47
یکی اههناشن  دناهدرک و  دای  شردارب  نوچمه  وا  زا  یسررب  دروم  رداصم  رد  دش . رکذ  شمان  الاب  رد  هک  تسا  دیزی » نب  هللادبع   » ردارب وا 

. تسا
: یعجشا ثراح  نب  بعک  نب  نارمع  - 48

نودب بعک » نب  نارمع   » اهنت ار  يو  مان  خیش  و  ( . 154  ) تسا هدرک  رکذ  نیتسخن  يهلمح  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  بوشآ  رهش  نبا 
دنوشیم قالطا  درف  کی  رب  نانیا  یگمه  ارهاظ  هدـمآ و  بعکیبا » نب  رمع   » شمان هیبجر »  » رد و  ( . 155  ) هدرک رکذ  ياهلیبق  هب  باستنا 

( اههخسن نتشون  رد  هابتشا  رییغت و  فیحصت : . ) تسا هدمآ  شیپ  فیحصت  يهجیتن  رد  فالتخا  و 
«. نالیع سیق   » زا ياهریت  نافطغ »  » زا ياهلیبق  عجشا :

( لامش برع  ناندع ، )
. مینادیمن يو  اب  هطبار  رد  رگید  یبلطم 

: ینالاد همالسیبا  نب  رامع  - 49
ناونع اب  یلو  تسا ، هدـمآ  زین  ترایز »  » رد يو  مان  و  ( 156  ) دنکیم رکذ  هلمح  نیتسخن  ناگدش  هتشک  رامـش  رد  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا 

( . 157 «. ) ینادمه »
«. ناطحق  » برع لیابق  زا  و  نادمه ، زا  ياهریت  نالاد :

( بونج برع  نمی ، )
هحفص 100 ) )

. دندوب هفوک  نکاس  اه  « ینالاد »
: یفاط حیرش  نب  ناسح  نب  رامع   - 50

. هدش رکذ  ناسح » نب  رامع  : » يو مان  هیبجر »  » رد تسا و  هدمآ  ترایز »  » رد رامع  مان 
: يراصنا ثراح  نب  ةدانج  نب  ورمع  - 51

. دناهدرک رکذ  ار  يو  مان  ( 160  ) راونالاراحب فلؤم  و  ( 159  ) یمزراوخ و  ( 158  ) بوشآ رهش  نبا 
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و دگنجب ، دورب و  شیپ  هک  داد  روتسد  يو  هب  شردام  دیـسر و  تداهـش  هب  هزرابم  نادیم  رد  شردپ  هک  تسا  یناوج  نامه  نیا  ام  رظن  هب 
شردام هک  دیاش  هدش و  هتـشک  شردپ  هک  تسا  یناوج  نیا  : » دومرف تشادن  نادیم  هب  وا  نتفر  زا  یتیاضر  هک  یلاح  رد  ع )  ) نیـسح ماما 

( . 161 «. ) هداد روتسد  نم  هب  مردام  : » تفگ ناوج  دورب ؛ هزرابم  نادیم  هب  وا  هک  دشابن  یضار 
يهرابرد هدش  لقن  لاوحا  عاضوا و  هک  ارچ  دنشاب . رفن  ود  هدوبن و  درف  کی  روکذم ، ناوج  و  ةدانج » نب  ورمع   » هک دسریمن  رظنب  یعیبط 

( ریمع  ) رمع  » وا مان  ایآ  مینادیمن . ار  شردپ  مان  روکذم و  ناوج  مان  ام  هکنیا  رگید  و  تسا . یکی  ابیرقت  هدوب و  مه  هب  هیبش  رایـسب  نت  ود 
. هتشاد يرگید  مان  ای  و  تسا ؟ هدمآ  وا  رکذ  هیبجر »  » رد هک  هدوب  دانک » نب 

. تسا هدوب  یناوج  نینس  رد 
( بونج برع  نمی ، )

: یمرضح بدنج  نب  رمع  - 52
. هدش رکذ  ثودحا » نبا  : » رگید يهخسن  رد  و  راونالاراحب ، لوقنم  يهخسن  ( ، 162 « ) ترایز  » نتم رد 

هحفص 101 ) )
. تسا هدوب  نمی  لئابق  زا  یکی  هک  تسا  یمرضحینب »  » زا ای  دشابیم و  یناطحق »  » ياهلیبق هک  هدوب  تومرضح  زا  ای  بدنج » نب  ورمع  »

( بونج برع  نمی ، )
. مینادیمن وا  يهرابرد  يرگید  بلطم 

: يدزأ دلاخ  نب  ورمع  - 53
لیلد تسا . يوادیـص » دـلاخ  نب  ورمع   » ناـمه دـناهدرک . رکذ  ار  وا  ( 165  ) یمزراوـخ و  ( 164  ) راونـالاراحب و  ( 163  ) بوشآ رهـش  نبا 
دیاب . ) تسا هدـش  يدزا » ، » فیرحت رثا  رب  ای  اههخـسن و  شراگن  رد  هابتـشا  رثا  رب  ای  يدـسا »  » هک تسا  نیا  هلأسم  نیا  رب  يرتشوش  همـالع 
نیا هک  میداد  حیجرت  ار  بلطم  نیا  تسخن  ام  و  دیآیم ) باسح  هب  دسا »  » زا ياهریت  هدمآ  ناونع 54  رد  هک  يوادیص »  » هک میوش  رکذتم 

هناگادـج تیـصخش  ود  ناونع ، ود  نیا  مییوـگب  هک  میداد  حـیجرت  میدرک و  رظن  دـیدجت  دـعب  یلو  دنـشابیم  رفن  کـی  نآ  زا  ناوـنع  ود 
. دشابیم دراو  داحتا ، لامتحا  هچ  رگا  دنشابیم .

«. دزأ  » هب بوسنم  يدزأ :
( بونج برع  نمی ، )

. مینادیمن يو  يهرابرد  يرگید  بلطم 
: يوادیص دلاخ  نب  رمع  - 54

وا مان  زین  ( 169  ) یمزراوخ نیسحلا  لتقم  باتک  و  ( 168  ) راونالاراحب و  ( » 167  ) ترایز  » رد تسا و  هدرک  رکذ  ار  يو  ماـن  ( 166  ) يربط
. تسا هدمآ 

. دشاب هدش  تبث  فلخ » ، » دلاخ ياج  هب  اهابتشا  هک  دراد  لامتحا  هدش و  رکذ  فلخ » نب  ورمع  «، » هیبجر  » رد
ناندع بارعا  زا  و  دسا »  » يهلیبق زا  ياهریت  ءادیص ، ونب  هب  بوسنم  يوادیص :

هحفص 102 ) )
. دنشابیم

( لامش برع  ناندع ، )
: یعدنج هللادبع  نب  ورمع  - 55

( . 170 . ) تسا هدروآ  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا 
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. هدش رکذ  يو  مان  زین  ( 171 « ) ترایز  » رد
. نادمه زا  ياهریت  کلام ، نب  عدنج  هب  بوسنم  یعدنج :

( بونج برع  نمی ، )
: یعبض هعیبض  نب  ورمع  - 56

نب رمع   » ناونع اب  يو  مان  اهابتشا  دناهدرک و  رکذ  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  يو  مان  بوشآ  رهـش  نبا  و  ( 172  ) یسوط خیش 
( . 173 . ) تسا هدمآ  هعیشم »

. هدش تبث  رمع » نب  ۀعیبض   » شمان ندش  بولقم  رثا  رب  هیبجر »  » رد هدش و  رکذ  وا  مان  زین  ( 174 « ) ترایز  » رد
. دنوشیم بوسحم  ناطحق »  » برع زا  دشابیم و  هعاضق  يهلیبق  زا  ياهریت  هک  هربو  نب  عبض  هب  بوسنم  یعبض :

( بونج برع  نمی ، )
: يراصنا بعک  نب  ۀضرق  نب  ورمع  - 57

رد دـناهدرک و  رکذ  ار  يو  ماـن  ( 179 « ) یمزراوخ ( » 178 « ) راونـالاراحب  » و ( 177 « ) تراـیز  » و ( 176  ) بوشآ رهـش  نبا  و  ( 175  ) يربط
رکذ نارمع »... ،: » نآ رگید  يهخسن  رد  هدمآ و  يراصنا » بعک  نب  رمع   » ناونع اب  وا  مان  راونالاراحب  لوقنم  يهخسن  ترایز » »

هحفص 103 ) )
. تسا هدمآ  نآ  رد  زین  يراصنا » ۀضرق  نب  ورمع   » مان تسا و  هدش 

. دوشیم قالطا  رفن  کی  رب  نیوانع  نیا  یگمه  هدمآ و  وا  مان  زین  هیبجر »  » رد
. داتسرف دعس  نب  رمع  يوس  هب  وگتفگ  يارب  شیوخ  يهدنیامن  ناونع  هب  ار  وا  ع )  ) نیسح ماما 

( بونج برع  نمی ، )
: يدئاص همامثوبا )  ) هللادبع نب  رمع  - 58

یـسوط خیـش  لاجر  رد  دـناهدرک و  ترداـبم  يو  ماـن  رکذ  هب  هیبجر »  » و ( 182  ) بوـشآ رهـش  نبا  و  ( 181 « ) يربـط  » و ( 180 « ) ترایز »
. تسا هدش  رکذ  همامث » نب  ورمع   » اهابتشا

( . 183 . ) تسا هدرک  رکذ  يوادیص » همامثوبا   » ار وا  مان  اهابتشا  نیسحلا ،» لتقم   » رد یمزراوخ 
( . 184 . ) تسا هدمآ  وا  مان  هنوگ  نیمه  زین  راونالاراحب  رد 

ناراوـس و زا  وا  دوـب . نویبـالقنا  يارب  هحلـسا  دـیرخ  لوـپ و  يروآ  عـمج  لوؤـسم  هفوـک ، رد  ملـسم  تیلاـعف  يهرود  رد  هللادـبع  نب  رمع 
( . 185 . ) دوب هرود  نآ  رد  هعیش  ذوفناب  ياهتیصخش  زا  برع و  نایوجگنج 

یهدنامرف يارب  ار  هللادبع  نب  رمع  درک . عورـش  دایز  نب  هللادـیبع  هیلع  رب  ار  شیوخ  دنمهوکـش  تدـم و  هاتوک  تکرح  ملـسم  هک  ینامز 
( . 186 . ) تفرگ رظن  رد  نادمه »  » و میمت »  » لیابق ياهورین  زا  یعمج 

. نادمه يهلیبق  زا  ياهریت  دئاص ، هب  بوسنم  يدئاص :
( بونج برع  نمی ، )

: یفعج عاطم  نب  ورمع  - 59
هحفص 104 ) )

. دناهدرک رکذ  ار  وا  مان  ( 189  ) یمزراوخ و  ( 188  ) راونالاراحب فلؤم  و  ( 187  ) بوشآ رهش  نبا 
( بونج برع  نمی ، )

: یجحذم هللادبع  نب  ریمع  - 60
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. دناهدروآ نادیهش  رامش  رد  ار  يو  مان  ( 192  ) راونالاراحب فلؤم  و  ( 191  ) یمزراوخ و  ( 190  ) بوشآ رهش  نبا 
. دنشابیم ناطحق »  » بارعا زا  نالهک و  زا  ياهریت  جحذم :

( بونج برع  نمی ، )
(: ع  ) نیسح »ي  یلوم ، » براق - 61

. تسا هدمآ  وا  مان  ( 193 « ) ترایز  » رد
: یبلغت ریهظ )  ) ریهز نب  طساق  - 62

هدرک يروآداـی  هلمح  نیتسخن  ناگدـش  هتـشک  رامـش  رد  ار  وا  ماـن  بوشآ  رهـش  نبا  هدـش و  رکذ  وا  ماـن  هیبجر »  » و ( 194 « ) ترایز  » رد
( . 196 . ) تسا هدومن  تبث  هللادبع » نب  طساق   » ار وا  مان  یسوط  خیش  ( ، 195)

. هدوب ناندع »  » لیابق زا  هک  لئاو » نب  بلغت   » يهلیبق هب  بوسنم  یبلغت :
(. لامش برع  ناندع ، )

: يدزا بیبح  نب  مساق  - 63
( . 198  ) هدرک رکذ  ار  شمان  زین  یسوط  خیش  تسا و  هدمآ  ( 197 « ) ترایز  » رد وا  مان 

هحفص 105 ) )
لوا مسا  رارکت  دراد  لامتحا  هک  هدـمآ  زین  یلهاک » ثراح  نب  مساق   » مان هب  یناونع  نینچمه  هدـش و  رکذ  بیبح » نب  مساـق  «، » هیبجر  » رد

. تسا هدش  تبث  یهابتشا  تروص  هب  هک  دشاب 
( بونج برع  نمی ، )

: يرافغ ةرقیبا  نب  ةرق  - 64
راونالاراحب يهخسن  رد  هک  هیبجر »  » رد دناهدرک و  رکذ  ار  وا  مان  ( 201  ) راونالاراحب فلؤم  و  ( 200  ) یمزراوخ و  ( 199  ) بوشآ رهش  نبا 

. تسا هدش  رکذ  ةورع »... نب  نامثع  «، » لابقالا  » لوقنم يهخسن  رد  هدمآ و  يرافغ » ةورف  نب  نامثع   » وا مان  هدش  لقن 
«. ناندع  » برع لیابق  زا  ياهلیبق  رافغینب »  » هب بوسنم  يرافغ :

( لامش برع  ناندع ، )
: يرمن ورمع  نب  بنعق  - 65

. تسا هدش  رکذ  يرمث » ( ، » 202 « ) ترایز  » رد
. ناندع برع  زا  ياهلیبق  طساق » نب  رمن   » يهلیبق هب  بوسنم  يرمن :

( لامش برع  ناندع ، )
: یبلغت ریهظ )  ) ریهز نب  شرک )  ) سودرک - 66

. تسا هدش  دای  ناسکی  ياههناشن  اب  یسررب ، دروم  رداصم  عبانم و  رد  ( 62 هرامش : ناونع   ) طساق شردارب  دننامه  زین  وا  زا 
: یبلغت قیتع  نب  ۀنانک  - 67

دنکیم رکذ  هلمح ، نیتسخن  ناگدـش  هتـشک  رامـش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدـش  رکذ  وا  مان  هیبجر »  » و ( 203 « ) ترایز  » رد
( . 205 . ) دربیم مان  وا  زا  شیوخ  لاجر »  » رد یسوط  خیش  و  ( 204)

«. ناندع  » برع زا  ياهلیبق  لئاو » نب  بلغت   » يهلیبق هب  بوسنم  یبلغت :
هحفص 106 ) )

( لامش برع  ناندع ، )
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: يرباج عیرس  نب  دبع  نب  کلام  - 68
« يرباج هللادبع  نب  کلام  «، » هیبجر  » رد یلو  هدش  هدرب  مان  ناسکی  ياههناشن  اب  عیرس ) نب  ثراح  نب  فیـس   ) شردارب يهنوگ  هب  زین  وا  زا 

. تسا هدش  رکذ 
: یجحذم يذئاع  هللادبع  نب  عمجم  - 69

( . 207 . ) دناهدرک دای  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  و  Ơ رامش رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا  و  ( 206  ) يربط
. تسا هدش  دای  وا  زا  زین  هیبجر »  » و ( 208 « ) ترایز  » رد

«. ناطحق  » برع لیابق  زا  نالهک »  » زا ياهلیبق  جحذم »  » هب بوسنم  یجحذم :
( بونج برع  نمی ، )

: شرسپ جاجح و  نب  دوعسم  70 و 71 - 
هتشک رامش  رد  ار  ردپ  مان  بوشآ  رهـش  نبا  هدش و  دای  ردپ »  » زا اهنت  هیبجر »  » رد تسا و  هدش  دای  نانآ  رفن  ود  ره  زا  ( 209 « ) ترایز  » رد

( . 210 . ) تسا هدرک  دای  هلمح  نیتسخن  ناگدش 
: يدسا هجسوع  نب  ملسم  - 72

ناگدش هتشک  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  نیـسح  نارای  زا  دیهـش  نیلوا  وا  دناهدرک . رکذ  ار  وا  مان  یلاجر  یخیرات و  عبانم  رداصم و  یمامت 
دوریم و رامشب  داب ) شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  ( . 211  ) دیسر تداهـش  هب  هلمح  نیتسخن 

. تفرگیم تعیب  مدرم  زا  ع )  ) نیسح ماما  يربهر  يارب  هفوک  رد  هک  هدش )؟(  شرازگ  تیاور و  وا  يهرابرد 
ياهورین زا  یتمسق  یهدنامرف  يارب  ار  وا  درک ، زاغآ  هللادیبع  هیلع  ار  شیوخ  دنمهوکش  تدم و  هاتوک  تکرح  لیقع  نب  ملسم  هک  ینامز 

ینب  » و جحذم »  » لیابق
هحفص 107 ) )

( . 212 . ) تفرگ رظن  رد  دسا »
باـسح هب  هفوک  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  یکی  و  دـساینب »  » زا یگرزب  تیـصخش  وا  دوب . ریپ  رایـسب  يدرم  يدـسا  هجـسوع  نب  ملـسم 

. دمآیم
هب ار  يدوخ  دومن ...« : نایب  وا  . ) تخاس راکشآ  هجسوع  نب  ملسم  لتق  زا  ار  شیوخ  فسأت  دوب  يوما  هاپس  نایم  رد  هک  یعبر » نب  ثبـش  »

«(. مجرتم دیوشیم ... نوبز  دوخ ، ریغ  نامرف  ریز  دیشکیم و  دوخ  تسد 
«. ناندع  » زا ياهلیبق  دساینب  هب  بوسنم  يدسا :

( لامش برع  ناندع ، )
: جرعا يدزا  ریثک  نب  ملسم  - 73

« ترایز  » رد ار  وا  ماـن  ( . 214  ) دناهدرک رکذ  نیتسخن  يهلمح  ناگدش  هتشک  رامـش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهـش  نبا  و  ( 213  ) یسوط خیش 
يدزا ریثک  نب  ملسم   » نامه ام  رظن  هب  هک  هدمآ  ریثک » نب  نامیلس  : » ناونع اب  هیبجر »  » رد هدش و  رکذ  ( 215 « ) يدزا ریثک  نب  ملسا   » اهابتشا

. دشابیم جرعا »
( بونج برع  نمی ، : ) يدزا

(: ع  ) نیسح »ي  یلوم  » حجنم - 74
: دیوگیم لاجرلا » سوماق   » دوخ باتک  رد  يرشخمز ، راربالا » عیبر   » زا لقن  هب  يرتشوش  همالع 

( حجنم ردـپ  « ) مهـس  » جاودزا هب  دـیرخ و  بلطملادـبع » نب  ثراح  نب  لفون   » زا ار  وا  ماما  هک  هدوب  ع )  ) نیـسح ماما  هیراج »  » حـجنم ردام 
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. دش دلوتم  دشاب » ماما  یلاوم  زا  هک  « » حجنم  » دروآرد و
لاجرلا 120:9) سوماق  )

. تسا هدمآ  وا  مان  زین  هیبجر »  » و ( 218 « ) ترایز  » رد دناهدرک و  دای  وا  زا  ( 217  ) یسوط خیش  و  ( 216  ) يربط
هحفص 108 ) )

: یلمج لاله  نب  عفان  - 75
( . 221 . ) تسا هدش  لقن  یلجب »  » هابتشا هب  ترایز »  » رد دناهدرب و  مان  وا  زا  ( 220  ) یسوط خیش  و  ( 219  ) يربط

( . 222 . ) دنکیم دای  وا  زا  هنوگ  نیمه  هب  زین  بوشآ » رهش  نبا  »
. تسا هدش  دای  وا  زا  ياهلیبق  هب  نداد  تبسن  نودب  هیبجر »  » رد

. درک تکرش  ناگنشت  يارب  تارف ، زا  بآ  ندروآ  يارب  یلع  نب  سابع  هارمه  هب  وا 
. دوب لمج  يهریشع  زا  هتسجرب ، یتیصخش  هفوک و  لها  يدرم  عفان » »

. جحذم زا  ياهریشع  دعس  نب  لمج  هب  بوسنم  یلمج :
( بونج برع  نمی ، )

: یبسار ورمع  نب  نامعن  - 76
نودـب هیبجر »  » رد هدرب . مان  وا  زا  زین  ( 224  ) خیش و  ( 223  ) تسا هدرک  رکذ  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامـش  رد  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا 

. تسا هدمآ  شمان  بسار »  » يهلیبق هب  نداد  تبسن 
. دزا زا  ياهریت  بسار :
( بونج برع  نمی ، )

: يراصنا نالجع  نب  میعن  - 77
(227 « ) ترایز  » و ( 226  ) یسوط خیش  لاجر  رد  ( . 225  ) تسا هدرک  رکذ  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامش  رد  زین  ار  وا  بوشآ  رهش  نبا 

. تسا هدش  دای  وا  زا  تبسن  نودب  هیبجر »  » رد هدمآ . وا  مان  زین 
هحفص 109 ) )

( بونج برع  نمی ، )
: یبلک بانج  هللادبع  نب  بهو  - 78

(229 « ) یبلک بانج  نب  هللادبع  نب  بهو  : » ناونع اب  یمزراوخ  ( 228 . ) هدرک دای  وا  زا  یبلک » هللادبع  نب  بهو  : » ناونع اب  بوشآ  رهش  نبا 
( . 230 . ) تسا هدرک  رکذ  ار  وا  مان  زین  راونالاراحب  فلؤم  هدش . وا  رکذتم 

رداصم یخرب  رد  دـنناریم و  نخـس  دـناهدوب  وا  هارمه  البرک  يهثداح  رد  شرـسمه  ردام و  هک  عوضوم  نیا  زا  یخیرات  عباـنم  رداـصم و 
. شرسمه هن  هدوب ، شردام  هدش  هتشک  هکنآ  هک  دراد  هدیقع  یمزراوخ  و  هدش ، هتفگ  نخس  شرسمه  ندش  هتشک  زا  یتح 

دعب هدوب و  یحیـسم  ادـتبا  وا  هک  هدـش  يروآدای  بلطم  نیا  هدـش و  تبث  بهو » نب  بهو   » وا مان  زین  یلاجر  یخیرات و  رداصم  یخرب  رد 
. تسا هتشگ  ناملسم 

یخیرات رداصم  زا  رگید  یخرب  و  تسا ، قفاوم  رظن  نیا  اب  زین  بوشآ  رهـش  نبا  هکناـنچ  هتفر ، وا  تراـسا »  » زا نخـس  مه  عباـنم  یخرب  رد 
. هدش هتشک  البرک  يهثداح  رد  وا  هک  دناهتفگ 

هب ریمع  نب  هللادبع  هک  میدرک  دای  وا  زا  البق  هک  دـشابیم  یبلک » بانج  نب  ریمع  نب  هللادـبع   » رـسمه بهوما »  » رـسپ بهو »  » نیا ام  رظن  هب 
. وا رسمه  هن  دشاب ، دیاب  بهوما »  » هدش هتشک  نز  سپ  دش . هتشک  وا  دسج  رانک  رد  بهوما »  » شتداهش زا  دعب  دیسر و  تداهش 
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( بونج برع  نمی ، )
. تسا هدوب  هفوک  یلاها  زا  یناوج  بهو ،

: ینزام میلس  نب  ییحی  - 79
. دناهدرک رکذ  ار  وا  مان  ( 232  ) یمزراوخ و  ( 231  ) بوشآ رهش  نبا 

: يراق یقرشم  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  - 80
هحفص 110 ) )

. هدرک رکذ  ار  وا  مان  ( 233  ) یسوط خیش 
. تسا هدمآ  شمان  زین  ( 234 « ) ترایز  » رد

( بونج برع  نمی ، )
: يدنک ءاشعشوبا  رصاهم ، نب  دایز  نب  دیزی  - 81

. دناهدرک رکذ  ار  وا  مان  ( 237  ) یمزراوخ و  ( 236  ) بوشآ رهش  نبا  و  ( 235  ) يربط
( . 238 . ) تسا هدمآ  رهاظم » نبا   » وا مان  ترایز »  » رد

. دناهدرک رکذ  رجاهم » نبا   » هابتشا رثا  رب  زین  رداصم  زا  یخرب 
در دنتفریذپن و  ار  ماما  نانخس  يوما  هاپـس  هکنآ  زا  دعب  وا  : » دیوگیم رابکی  تسا . یگناگود  یگتفـشآ و  راچد  وا  يهرابرد  يربط  مالک 

تاقالم و زا  شیپ  وا  : » هک دـیوگیم  راب  رگید  و  دـنادرگ .» يور  دایزنبا  هاپـس  زا  درک و  ادـیپ  شیارگ  ع )  ) نیـسح ماما  يوس  هب  دـندرک 
.« درک تکرح  ع )  ) نیسح ماما  يودرا  يوس  هب  هفوک  زا  ماما ، اب  رح »  » دروخرب

( . 239 . ) دشابیم یگتفشآ  نیمه  راچد  وا  يهرابرد  زین  نیما  دیس  مالک 
. تسا هدوب  هفوک  یلاها  زا  دایز  نب  دیزی 

( بونج برع  نمی ، )
(: يدبع تیبث   ) طیبن نب  دیزی  - 82

رد تسا . هدش  تبث  ( 241 « ) یسیق تیبث  نب  دیزی  ، » فیحـصت رثا  رب  وا  مان  ترایز »  » رد هدروآ و  شیوخ  خیرات  رد  ار  وا  مان  ( 240  ) يربط
« طیقر نب  ردب  «، » هیبجر »

هحفص 111 ) )
. تسا هدرک  دای  دیقر » نب  ردب   » مان اب  وا  زا  یئوخ  ياقآ  ام  رورس  داتسا و  هدش و  رکذ 

(266:3 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )
ماما هب  نتسویپ  يارب  هرصب  زا  هللادیبع »  » و هللادبع »  » شدنزرف ود  هارمه  وا  دیسر  هرصب  ناگرزب  هب  باطخ  ع )  ) نیسح ماما  يهمان  هک  یتقو 

. دوب هتسویپ  نایعیش  هورگ  هب  هرصب  رد  وا  درک . تکرح  هکم  فرط  هب 
. سیقلادبع هب  بوسنم  يدبع :

( لامش برع  )
هحفص 112 ) )

. 469:5 يربطلا : ( 1)
. 69:45 راونالاراحب : ( 2)

. 74 لاجرلا : ( 3)
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. 126 لوا /  مسق  هعیشلا 4  نایعا  ( 4)
. 86:3 ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 5)

نآ زا  هک  كرت  یمالغ  سپس  : » تسا نینچ  بقانم »  » نتم ، 104:4 بقانملا : 30:45 و  راونالاراحب : 24:2 و  نیسحلا : لتقم  یمزراوخ ، ( 6)
رهـش نبا  هک  يزجر  هکنآ  يارب  دـشابیم ، ام  ثحب  دروم  صخـش  نامه  وا  هک  درک  ناـیب  ناوتیم  دـیکأت  اـب  و  دـش »... راکـشآ  دوب  رح » »

، هدش فصو  دوب » نیسح  نآ  زا  هک  كرت  یمالغ  : » ناونع اب  هک  یسک  هب  هک  تسا  يزجر  نامه  هداد ، تبسن  وا  هب  باتک  نیا  رد  بوشآ 
تسا . هداد  تبسن 

رکذ راونـالاراحب  رد  وا  هینک ،  199:1 نیـسحلا : لتقم  یمزراوخ : و  337 و 340 .  - 339 : 44 راونالاراحب : 357 و   - 358 : 5 يربطلا : ( 7)
تسا . هدش 

ار وا  ۀباغلادسا ) باتک  رد  يرزج  باعیتسالا و  باتک  رد  ربلادبع  نبا  هباحـصلا و  ۀفرعم  یف  ۀباصالا   ) رد رجحنبا  و  4 و 71 . لاجرلا : ( 8)
دناهدرک . حیرصت  ع )  ) نیسح هارمه  شندش  هتشک  رب  هدروآ و  رامشب  نادیهش  دادع  رد 

. 232:3 ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 9)
. 233:3 ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 10)

. 18:2 نیسحلا : لتقم  102:4 و  بقانملا : ( 11)
24:45 و 25 . راونالاراحب : ( 12)

. 58:6 تسفا ) ندیل -  پاچ   ) تاقبطلا دعس : نب  دمحم  ( 13)
. 103:4 بقانملا : ( 14)

. 19:2 نیسحلا : لتقم  ( 15)
رگید . تاحفص  یضعب  421:5 و 423 و  يربطلا : ( 16)

. 100:4 بقانملا : ( 17)
فوفطلا . لتق  یف  فوهللا  ( 18)

دشابیم .  320:44 رد : روبزم  فیحصت  رگید و  ياهاج  15:45 و  راونالاراحب : ( 19)
دندرکیم . لمع  نآ  هب  لقن و  ار  لوسر  تنس  باحصا  قیرط  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  ( 20)

. 432:5 يربطلا : ( 21)

. 444:5 يربطلا : ( 22)
. 70:45 راونالاراحب : ( 23)

. 314:3 ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 24)
. 39  - 40 فوهللا : ( 25)

. 446:5 يربطلا : ( 26)
. 72 لاجرلا : ( 27)

. 72:45 راونالاراحب : ( 28)
. 113:4 بقانملا : ( 29)

. 72:45 راونالاراحب : ( 30)
. 113:4 بقانملا : ( 31)
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. 104:4 بقانملا : ( 32)
. 21:2 نیسحلا : لتقم  ( 33)
. 28:45 راونالاراحب : ( 34)

. 72 لاجرلا : ( 35)
. 82:45 راونالاراحب : ( 36)

22:45 و 71 . راونالاراحب : ( 37)
. 72 لاجرلا : ( 38)

237:1 و 19:2 . نیسحلا : لتقم  ( 39)
. 420:5 يربطلا : ( 40)

. 103:4 بقانملا : ( 41)
. 72 لاجرلا : ( 42)

نآ . ریغ  352:5 و  يربطلا : ( 43)

نآ . ریغ  440:5 و  يربطلا : ( 44)
. 71:45 راونالاراحب : ( 45)

. 401:5 يربطلا : ( 46)
376:44 و 72:45 . راونالاراحب : ( 47)

. 20:2 نیسحلا : لتقم  ( 48)
. 103:4 بقانملا : ( 49)

. 73 لاجرلا : ( 50)
رگید . عبانم  422:5 و ... يربطلا : ( 51)

رگید . عبانم  و  دعب ... تاحفص  400:5 و  يربطلا : ( 52)
رگید . عبانم  دعب و  تاحفص  427:5 و  يربطلا : ( 53)

نازحالاریثم . 32 و  ص : فوفطلا . یلتق  یف  فوهللا  ( 54)
تباث ام  يارب  تسویپ و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  شیوخ  كرت  مالغ  هارمه  رح  هک  دنکیم  يروآدای  نیسحلا 10:2  لتقم  رد  یمزراوخ  ( 55)

دیآ . باسح  هب  نادیهش  وزج  ات  هدش ، هتشک  هدرک و  هزرابم  مالغ  نیا  هک  هدشن 
. 113:4 بقانملا : ( 56)

. 73 لاجرلا : ( 57)
43:45 و 73 . راونالاراحب : ( 58)

. 24:2 نیسحلا : لتقم  ( 59)
. 443:5 يربطلا : ( 60)

. 73 لاجرلا : ( 61)
. 101:4 بقانملا : ( 62)

. 14:2 نیسحلا : لتقم  ( 63)
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. 18:45 راونالاراحب : ( 64)
. 73 لاجرلا : ( 65)

. 113:4 بقانملا : ( 66)
. 72:45 راونالاراحب : ( 67)
. 72:45 راونالاراحب : ( 68)

. 113:4 بقانملا : ( 69)
. 71:45 راونالاراحب : ( 70)

. 396  - 397 : 5 يربطلا : ( 71)
دعب . تاحفص  426:5 و  يربطلا : ( 72)
رگید . رداصم  422:5 و  يربطلا : ( 73)

. 73 لاجرلا : ( 74)
. 72:45 راونالاراحب : ( 75)
. 72:45 راونالاراحب : ( 76)

. 101:4 بقانملا : ( 77)
. 18:45 راونالاراحب : ( 78)

. 318:4 لاجرلا : سوماق  ( 79)
. 74 لاجرلا : ( 80)

. 445:5 يربطلا : ( 81)
. 72:45 راونالاراحب : ( 82)

. 419:5 يربطلا : ( 83)
195:1 و 20:2 . نیسحلا : لتقم  ( 84)

. 103:4 بقانملا : ( 85)
21:45 و 26 و 70 . راونالاراحب : ( 86)

. 39 فوهللا : ( 87)
رداصم . رگید  353:5 و  يربطلا : ( 88)

. 74 لاجرلا : ( 89)
. 113:4 بقانملا : ( 90)

. 73:45 راونالاراحب : ( 91)
. 444:5 يربطلا : ( 92)

. 74 لاجرلا : ( 93)
. 24:45 راونالاراحب : ( 94)

. 102:4 بقانملا : ( 95)
. 444:5 يربطلا : ( 96)
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. 453:5 يربطلا : ( 97)

. 442:5 يربطلا : ( 98)
. 24:2 نیسحلا : لتقم  ( 99)

31:45 و 73 . راونالاراحب : ( 100)
. 45  - 72 راونالاراحب : ( 101)

. 74 لاجرلا : ( 102)
. 113:4 بقانلا : ( 103)

يربطلا . ( 104)
. 74 لاجرلا : ( 105)

. 45  - 71 راونالاراحب : ( 106)
. 443  - 444 : 5 يربطلا : ( 107)

. 75 لاجرلا : ( 108)
. 22:2 نیسحلا : لتقم  ( 109)

28 و 73 .  - 29 : 45 راونالاراحب : ( 110)
. 75 لاجرلا : ( 111)

. 113:4 بقانملا : ( 112)
. 71:45 راونالاراحب : ( 113)

. 443:5 يربطلا : ( 114)
. 78 لاجرلا : ( 115)

. 22:2 نیسحلا : لتقم  ( 116)
28 و 73 .  - 29 : 45 راونالاراحب : ( 117)

. 971:1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : 355:5 و  يربطلا : ( 118)
رگید . رداصم  375:5 و  يربطلا : ( 119)

. 78 یشاجنلا : لاجر  ( 120)
. 77 لاجرلا : ( 121)

. 72:45 راونالاراحب : ( 122)
. 13:4 بقانملا : ( 123)

. 72:45 راونالاراحب : ( 124)
. 113:4 بقانملا : ( 125)

. 77 لاجرلا : ( 126)
352:5 و 354 . يربطلا : ( 127)

. 113:4 بقانملا : ( 128)
. 73:45 راونالاراحب : ( 129)
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. 77 لاجرلا : ( 130)
. 194:1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : 352 و  يربطلا : ( 131)

. 423:5 يربطلا : ( 132)
. 77 لاجرلا : ( 133)

. 1:45 راونالاراحب : ( 134)
. 40 فوهللا : ( 135)

. 102:4 بقانملا : ( 136)
. 17:2 نیسحلا : لتقم  ( 137)
. 22:45 راونالاراحب : ( 138)

. 22:2 نیسحلا : لتقم  ( 139)
تسا . هدروآ  يرافغ » هورعیبا  نب  هللادبع   » ناونع اب  ار  وا  رد 320:44  28:45 و  راونالاراحب : ( 140)

. 442:5 يربطلا : ( 141)
. 77 لاجرلا : ( 142)

29:45 و 71 . راونالاراحب : ( 143)
. 23:2 نیسحلا : لتقم  ( 144)

429 و 436 .  - 430 : 5 يربطلا : ( 145)
. 113:4 بقانملا : ( 146)

. 8  - 9 : 2 نیسحلا : لتقم  ( 147)
. 12  - 13 : 45 راونالاراحب : ( 148)

. 71:45 راونالاراحب : ( 149)
. 353  - 354 : 5 يربطلا : ( 150)

. 113:4 بقانملا : ( 151)
. 72:45 راونالاراحب : ( 152)

. 353  - 354 : 5 يربطلا : ( 153)
. 113:4 بقانملا : ( 154)

. 76 لاجرلا : ( 155)
. 113:4 بقانملا : ( 156)

. 73:45 راونالاراحب : ( 157)
. 104:4 بقانملا : ( 158)

. 21:2 نیسحلا : لتقم  ( 159)
. 28:45 راونالاراحب : ( 160)

رگید . رداصم  7:45 و  راونالاراحب : 21 و   - 22  : 2 نیسحلا : لتقم  ( 161)
. 73:45 راونالاراحب : ( 162)
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. 101:4 بقانملا : ( 163)
. 18:45 راونالاراحب : ( 164)

. 14:2 نیسحلا : لتقم  ( 165)
. 446:5 يربطلا : ( 166)

. 72:45 راونالاراحب : ( 167)

. 23:45 راونالاراحب : ( 168)
. 24:2 نیسحلا : لتقم  ( 169)

. 113:4 بقانملا : ( 170)
. 73:45 راونالاراحب : ( 171)

. 77 لاجرلا : ( 172)
. 113:4 بقانملا : ( 173)

. 72:45 راونالاراحب : ( 174)
. 413:5 يربطلا : ( 175)

. 105:4 بقانملا : ( 176)
. 71:45 راونالاراحب : ( 177)
. 22:45 راونالاراحب : ( 178)

. 22:2 نیسحلا : لتقم  ( 179)
. 70:45 راونالاراحب : ( 180)

. 45 يربطلا : ( 181)
. 104:4 بقانملا : ( 182)

يدئاص .»  » رد 240:1 17:2 و  نیسحلا : لتقم  ( 183)
. 21:45 راونالاراحب : ( 184)

. 364:5 يربطلا : ( 185)

. 369:5 يربطلا : ( 186)
. 102:4 بقانملا : ( 187)

. 25:45 راونالاراحب : ( 188)
. 18:2 نیسحلا : لتقم  ( 189)

. 102:4 بقانملا : ( 190)
. 14:2 نیسحلا : لتقم  ( 191)
. 18:45 راونالاراحب : ( 192)
. 69:45 راونالاراحب : ( 193)
. 71:45 راونالاراحب : ( 194)

. 113:4 بقانملا : ( 195)

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3588 

http://www.ghaemiyeh.com


. 79 لاجرلا : ( 196)
. 73:45 راونالاراحب : ( 197)

. 79 لاجرلا : ( 198)
. 102:4 بقانملا : ( 199)

. 18:2 نیسحلا : لتقم  ( 200)
. 24:45 راونالاراحب : ( 201)
. 72:45 راونالاراحب : ( 202)
. 71:45 راونالاراحب : ( 203)

. 113:4 بقانملا : ( 204)
. 79 لاجرلا : ( 205)

. 405:5 يربطلا : ( 206)
. 113:4 بقانملا : ( 207)

. 72:45 راونالاراحب : ( 208)

. 72:45 راونالاراحب : ( 209)
. 113:4 بقانملا : ( 210)

. 435:5 يربطلا : 69:45 و  راونالاراحب : ( 211)
رگید . رداصم  369:5 و  يربطلا : ( 212)

. 80 لاجرلا : ( 213)
. 113:4 بقانملا : ( 214)

. 72:45 راونالاراحب : ( 215)
. 469:5 يربطلا : ( 216)

. 80 لاجرلا : ( 217)
. 69:45 راونالاراحب : ( 218)

. 404:5 يربطلا : ( 219)
. 80 لاجرلا : ( 220)

. 71:45 راونالاراحب : ( 221)
. 104:4 بقانملا : ( 222)
. 113:4 بقانملا : ( 223)

. 80 لاجرلا : ( 224)
. 113:4 بقانملا : ( 225)

. 80 لاجرلا : ( 226)
. 70:45 راونالاراحب : ( 227)

. 101:4 بقانملا : ( 228)
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. 12  - 13 : 2 نیسحلا : لتقم  ( 229)
. 16  - 17 320 و 45 :  - 321 : 44 راونالاراحب : ( 230)

. 102:4 بقانملا : ( 231)
. 17:2 نیسحلا : لتقم  ( 232)

. 81 لاجرلا : ( 233)
. 72:45 راونالاراحب : ( 234)

. 445 408 و 446 -  : 5 يربطلا : ( 235)
. 113:4 بقانملا : ( 236)

. 25:2 نیسحلا : لتقم  ( 237)
. 72:45 راونالاراحب : ( 238)

(. 115 لوا ص 100 و 116 -  تمسق  هعیشلا ج 4  نایعا   ) رکذلا و قباس  تاحفص  رد  يربطلا : ( 239)
. 72:45 راونالاراحب : ( 240)
.72:45 راونالاراحب : ( 241)

مود لودج 

مود  لودج 
: يدزا نیصح  نب  میهاربا  - 1

. دهدیم تبسن  وا  هب  دشاب  یگتخاس  دوریم  نامگ  هک  ار  يزجر  و  ( 1  ) دنکیم رکذ  نادیهش  رامش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا 
. تسا هدرب  مان  وا  زا  هعیشلا » نایعا   » رد زین  نیما  دیس 

. ناندع برع  زا  ياهلیبق  دساینب »  » هب بوسنم  يدسا :
( لامش برع  ناندع ، )

. مینادیمن يرگید  بلطم  وا  يهرابرد 
: یمعثخ ای  یلشهن  ورمعوبا  - 2

.« دروآیم ياجب  رایسب  زامن  دوب و  دباع  رادهدنز و  بش  يدرم  ورمعوبا  : » دیوگیم شاهرابرد  دربیم و  مان  وا  زا  ( 2  ) یلح يامن  نبا 
: ناونع اب  یلو  دروآیم  ار  وا  ماـن  هعیـشلا  ناـیعا  رد  نیما  دیـس  و  تسا . هدرک  رکذ  ار  وا  ماـن  اـمن ، نبا  زا  لـقن  هب  راونـالاراحب  رد  یـسلجم 

؟ میدش روآدای  البق  ار  وا  مان  هک  تسا  یلشهن » هللادبع  نب  بیبش   » نامه وا  ایآ  یلشهن .» رماعوبا  »
. تسا هدش  هتشک  هزرابم  مرگامرگ  رد  ورمعوبا  هک  هدش  روآدای  نازحالا » ریثم   » رد امن  نبا 

« یلشهن ورمعوبا   » نایب ود  نیا  ياضتقم  هب  و  دش ». هتشک  هلمح  نیتسخن  رد  : » هک تسا  هتفگ  هللادبع » نب  بیبش   » يهرابرد بوشآ  رهش  نبا 
نب بیبش   » زا ریغ  يدرف 

هحفص 113 ) )
. دروایب بیبش »  » زا یمان  هکنآیب  هتخادرپ  یلشهن » ورمعوبا   » مان رکذ  هب  اهنت  امننبا  یلو  دشابیم . یلشهن » هللادبع 

نامگ رکف و  نیا  بیبش »  » مان رکذ  رد  نانآ  یگمه  عامجا  یفرط و  زا  ورمعوبا »  » مان يروآدای  رد  عباـنم  رداـصم و  رگید  لاـمها  یتسس و 
. دنوشیم قالطا  درف  کی  رب  مان  ود  ره  هک  دزیگنایمرب  ار 
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(. لامش برع  ناندع ،  ) دنشابیم ناندع  برع  زا  هک  میمت  يهلیبق  زا  ياهریشع  مراد ، نب  لشهنینب  هب  بوسنم  یلشهن :
: يدارم یعازخ  دامح  نب  دامح  - 3

. هدشن رکذ  یعازخ » « » لابقالا  » يهخسن رد  یلو  ( 3  ) تسا هدمآ  هنوگنیا  راونالاراحب ، لوقنم  يهخسن  و  هیبجر » ترایز   » رد وا  مان 
. تسا هدروآ  ار  وا  مان  هیبجر »  » زا لقن  هب  یئوخ  داتسا  ام  رورس 

(205:6 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )
رد هک  یمسا  ره  يهرابرد  هک  یکش  لیلد  هب  میراد  دیدرت  هن ، ای  تسا  هتـشاد  دوجو  یـصخش  نینچ  ایآ  هک  وا  یخیرات  دوجو  دروم  رد  ام 

. دراد دوجو  دناهدش ، رکذ  هیبجر » ترایز   » رد اهنت  هدشن و  هدرب  مان  نانآ  زا  یخیرات  رگید  عبانم 
: ینابیش ورمع  نب  ۀلظنح  - 4

مه یئوخ  داتسا  و  هدروآ . ار  يو  مان  زین  نیما  دیس  و  ( 4  ) تسا هدرک  رکذ  هلمح  نیلوا  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا 
. دشاب یمابش » دعسا  نب  ۀلظنح   » نامه وا  هک  تسا  هداد  لامتحا 

306:6 و 307) ثیدحلا : لاجر  مجعم  )
نیا . ) تسا هدرمـش  دـیعب  هلمح  نیتسخن  رد  ار  ینابیـش  هلظنح  ندـش  هتـشک  لاـمتحا  لاـمتحا ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  زین  يرتشوش  همـالع 

(. دشاب هتشاد  یخیرات  دوجو  هلظنح  هک  تسا  ضرف  نیاربانب  تالامتحا 
. دنراد رظن  قافتا  هزرابم  يریگرد و  يهنحص  رد  وا  تداهش  يهرابرد  دناهدیمان  یمابش »  » ار وا  هک  یناسک 

(. لامش برع  ناندع ، « ) ناندع  » برع زا  ياهریت  نابیش »  » هب بوسنم  ینابیش :
هحفص 114 ) )

: ورمع نب  ثیمر  - 5
یئوخ داتـسا  هدـمآ . وا  ماـن  زین  هیبـجر »  » رد تسا . هدرک  رکذ  ار  وا  ماـن  دـشاب  هدرک  یحیرـصت  وا  ندـش  هتـشک  رب  هکنآیب  یـسوط  خـیش 

. تسا هدرک  لقن  ار  وا  مان  دهد  تبسن  هیبجر »  » ترایز هب  ار  وا  هکنآیب 
(204:7 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )

: رجاهم نب  ةدئاز  - 6
فیحصت و رثا  رب  هک  دشاب  رهاظم »)  ) رجاهم نب  دایز  نب  دیزی   » نامه رجاهم » نب  ةدئاز   » هک تسا  نکمم  ایآ  هدش . رکذ  هیبجر »  » رد وا  مان 

؟ تسا هدش  هتشون  لکش  نیا  هب  يرادرب  هخسن  رد  هابتشا 
: بئاس نب  ریهز  - 7

يهخـسن رد  ( - 296:7 ثیدـحلا : لاجر  مجعم   ) دـنکیم رکذ  ار  وا  ماـن  هیبجر »  » زا لـقن  هب  یئوخ  ياـقآ  تسا . هدـمآ  وا  ماـن  هیبجر »  » رد
. تسا هدش  رکذ  رایس » نب  ریهز  «، » هیبجر « » لابقالا »

: نامیلس نب  ریهز  - 8
مان يروآدای  هب  هخـسن  نیمه  زا  لقن  هب  یئوخ  ياقآ  هدـش و  لقن  ناملـس » نب  ریهز  ، » راونالاراحب يهخـسن  رد  هدـمآ و  شمان  هیبجر »  » رد

. دناهدرک تردابموا 
(269:7 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )

: يدزا میلس  نب  ریهز  - 9
( . 5 . ) هدرک رکذ  هلمح  نیتسخن  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا  هدمآ و  ترایز »  » رد شمان 

زا لوقنم  هک  تسا  ترایز »  » ياههخـسن فالتخا  زا  یـشان  نآ  تبث  رد  یگناگود  دـشابیم و  یمعثخ » رـشب  نب  ریهز  : » نامه وا  ام  رظن  هب 
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نب ریهز   » زا تسا ، هدـمآ  وا  مان  زین  هیبجر »  » رد هکنآ  لیلد  هب  ار  رـشب » نب  ریهز   » یخیرات دوجو  زین  و  دـشابیم . لابقالا »  » و راونـالاراحب » »
. مینادیم لوبق  لباق  رتشیب  هدش ، رکذ  وا  مان  ترایز »  » رد اهنت  هک  میلس »

: یلجب نب  براضم  نب  ناملس  - 10
هحفص 115 ) )

وا هک  دوشیم  هتفگ  دشابیم و  نیق » نب  ریهز   » يومعرـسپ وا  هک  تسا  هتفگ  وا  يهرابرد  هدروآ و  نادیهـش  رامـش  رد  ار  وا  مان  یمزراوخ 
( . 6 . ) دندنویپیم ماما  يورین  هب  ریهز  شیومعرسپ  هارمه  البرک ، هب  ماما  يودرا  ندیسر  زا  شیپ 

. تسا هدشن  يدنس  چیه  رکذتم  یلو  هدرک  رکذ  ار  وا  مان  یئوخ  داتسا 
(186:8 ثیدحلا : لاجر  مجعم  )

(. بونج برع  نمی ، « ) هیلجب  » هب بوسنم  یلجب :
: يدزا نامیلس  نب  نامیلس  - 11
. تسا هدمآ  هیبجر »  » رد وا  مان 

: یمرضح نوع  نب  نامیلس  - 12
. هدش رکذ  هیبجر »  » رد وا  مان 

: ریثک نب  نامیلس   - 13
. هدش دای  وا  زا  البق  هک  دشابیم  جرعا » يدزا  ریثک  نب  ملسم   » نامه وا  ام  رظن  هب  هدمآ . هیبجر »  » رد وا  مان 

(: هدیلخ  ) هدیلج نب  رماع  - 14
. تسا هدمآ  يو  مان  هیبجر »  » رد

: کلام نب  رماع  - 15
. هدمآ هیبجر »  » رد وا  مان 

: دیزی نب  نامحرلادبع  - 16
. هدمآ هیبجر »  » رد وا  مان 

: يرافغ ةورع )  ) ةورف نب  نامثع  - 17
. دشابیم يرافغ » هرقیبا  نب  ةرق   » نامه وا  الامتحا  ام  رظن  هب  هدمآ . هیبجر »  » رد وا  مان 

: دانک نب  ریمع )  ) رمع - 18
. هدش رکذ  شمان  هیبجر »  » رد

: رکبیبا نب  هللادبع  - 19
يدیهش وا  : » تسا هتفگ  ناویحلا »  » باتک رد  ظحاج  هک  دیوگیم  نیما  دیس 

هحفص 116 ) )
نیا نوچ  میئامنب . ظحاج  يهتفگ  يهرابرد  یقیقحت  ات  میتشادـن  راـیتخا  رد  ار  ظـحاج  ناویحلا »  » باـتک دـشابیم .» فط  زور  نادیهـش  زا 

يهرود رد  هک  دشاب  هتفرگ  رظن  رد  ار  هللادبع » نب  میهاربا   » بالقنا رد  ناگدش  هتشک  زا  یکی  ظحاج »  » هک دنکیم  روطخ  نهذ  هب  لامتحا 
. داتفا قافتا  هرصب  رد  یسابع  يهفیلخ  روصنم  تموکح 

رد هک  يرمخاب »  » ماـن هب  یلحم  رد  درک و  بـالقنا  نایـسابع  هیلع  هک  دـشابیم  يرمخاـب »  » دیهـش هب  فورعم  يولع » هللادـبع  نب  میهاربا  )»
«( مجرتم  » دش هتشک  دروخ و  تسکش  یسابع  هاپس  زا  دراد ، رارق  هفوک  يرتمولیک  يهلصاف 95 
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: يرافغ ةورع  نب  هللادبع  - 20
( . 7 . ) تسا هدرب  مان  هلمح  نیتسخن  ناگدش  هتشک  رامش  رد  ار  يو  بوشآ  رهش  نبا 

رظن فالخ  ام  (. 79:6 لاجرلا : سوماق  . ) دشاب ś̢ يرافغ » قارح  نب  ةزرع  نب  هللادـبع   » نامه وا  دـیوگب  هک  هداد  حـیجرت  يرتشوش  همـالع 
هزرابم نادیم  رد  هک  دناهدش  رکذ  ینادیهـش  ناونعب  رداصم  رد  دناهدوب و  قارح »  » نارـسپ هک  يرافغ  ردارب  ود  میهدیم . حیجرت  ار  ناشیا 
يدهاش زین ، یمزراوخ  نخس  دناهدیسر . تداهش  هب  مه  اب  ردارب  ود  نیا  هک  دناهدرک  حیرصت  یخیرات  عبانم  نیا  یمامت  دناهدیـسر ، لتق  هب 

(8 .« ) دـندنام یقاب  دوشیم  رکذ  نانآ  مان  هزرابم  رد  هک  یناسک  اهنت  ماما  باحـصا  زا  دـیوگیم ...« : هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  رب  اـیوگ 
نیاربانب دوشیم و  هدرب  دناهدرک ، تکرش  هزرابم  رد  هک  ینادیهش  یماسا  رانک  رد  دنـشابیم  قارح »  » نارـسپ هک  يرافغ  ردارب  ود  نیا  دای 

. تسا هدشن  هتشک  هلمح  نیتسخن  رد  وا  هتشاد ، نایب  هورع » نب  هللادبع   » يهرابرد هک  بوشآ  رهش  نبا  رظن  فالخرب 
وا زا  دعب  و  دمآ ... نادیم  هب  ینالف  سپس  دنیوگیم ...« : هک  مینادب -  ربتعم  دناهتشاد ، نایب  لتقم »  » ياهباتک ناگدنسیون  هک  ار  یبیترت  رگا 

نیرخآ ءزج  يرافغ » ردارب  ود   » بیترت نیا  لوبق  ساسارب  دنکیم -  تلالد  نادیهش ... تداهـش  یخیرات  یقیقح و  بیترت  رب  هک  ینالف »...
. دندیسر تداهش  هب  هک  دناهدوب  يدارفا 

یشان دیدرت  کش و  نیا  میراد . دیدرت  دشاب ، هتشاد  یخیرات  تیعقاو  هک  یقیقح ، یـصخش  دوجو  رب  مسا  نیا  تلالد  رد  ام  نیا ، دوجو  اب 
. دنکیم لقن  ار  وا  مان  هک  تسا  یسک  اهنت  بوشآ ، رهش  نبا  هک  تسا  هلأسم  نیا  زا 

هحفص 117 ) )
: نامحرلادبع نب  نالیغ  - 21

. تسا هدش  رکذ  وا  مان  هیبجر »  » رد
: یلهامک ثراح  نب  مساق  - 22

؟ دشاب يدزأ » بیبح  نب  مساق   » نامه وا  هک  تسه  ناکما  نیا  ایآ  تسا . هدمآ  هیبجر »  » رد وا  مان 
: ینادمه هللادبع  نب  سیق  - 23

. هدش رکذ  هیبجر »  » رد وا  مان 
: نادود نب  کلام  - 24

(. لامش برع  ناندع ،  ) ناندع زا  تسا  ياهلیبق  هک  همیزخ  دساینب  زا  ياهریت  دسا ، نب  نادود  ( . 9  ) هدرک رکذ  ار  وا  مان  بوشآ  رهش  نبا 
: دانک نب  ملسم  - 25

. تسا هدمآ  هیبجر »  » رد وا  مان 
: ملسم نب  رماع  »ي  یلوم  » ملسم - 26

. هدش رکذ  هیبجر »  » رد وا  مان 
: دایز نب  عینم  - 27

. تسا هدمآ  هیبجر »  » رد شمان 
: ورمع نب  نامعن  - 28

. تسا هدش  رکذ  هیبجر  رد  زین  وا  مان 
( . 10 . ) هدرک تردابم  وا  مان  رکذ  هب  یمزراوخ  یفعج : رجاهم  نب  دیزی  - 29

. هدش رکذ  البق  شمان  هک  دشابیم  يدنک » ءاثعشوبا  رجاهم  دایز  نب  دیزی  : » نامه وا  ام  رظن  هب 
. تسا ناطحق »  » برع زا  هک  جحذم  لیابق  زا  و  دعس » يهریشع   » زا تسا  ياهریت  هک  دعس  نب  یفعج  يهریشع  هب  بوسنم  یفعج :
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( بونج برع  نمی ، )
هحفص 118 ) )

. 105:4 بقانملا : ( 1)
. 42  - 43 نازحالا : ریثم  ( 2)

. 30:45 راونالاراحب : ( 3)
. 113:4 بقانملا : ( 4)
بقانملا 113:4 . ( 5)

. 20:2 نیسحلا : لتقم  ( 6)
. 113:4 بقانملا : ( 7)

. 9:2 نیسحلا : لتقم  ( 8)
. 104:4 بقانملا : ( 9)

.19:2 نیسحلا : لتقم  ( 10)

هفوک نادیهش 

هفوک  نادیهش 
: یبلک دیزی  نب  یلعالادبع  - 1

( بونج برع  )
. دندرک تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  هک  یناسک  وزج  هفوک و  یلاها  زا  دوب  یناوج  وا 

شیوخ لزنم  زا  دیـشوپ و  مزر  سابل  یلعالادـبع »  » درک مالعا  هورع » نب  یناه   » يریگتـسد زا  دـعب  ار  شیوخ  تکرح  ملـسم  هک  یماگنه 
. دومن ریگتسد  ار  وا  دوب ، جحذم  يهلیبق  زا  هک  یثراح » نیصح  نب  باهش  نب  ریثک  « ؛ ددنویپب ملسم  هب  نایتفینب »  » يهلحم رد  ات  دمآ  نوریب 
زا هک  دراداو  ار  مدرم  اـت  دوـب  هدروآ  درگ  جـحذم  يهلیبـق  زا  ار  شیوـخ  نارادـفرط  وا  ناـمرف  هب  دوـب و  داـیز  نب  هللادـیبع  رودزم  ریثـک » »

. دنرادرب تسد  لیقع  نب  ملسم  تیامح  يرادفرط و 
هدارا ارت  : » تفگ داـیزنبا  هب  یلعالادـبع  دروآ . داـیز  نب  هللادـیبع  شیپ  هب  ریگتـسد و  ار  یبلک » دـیزی  نب  یلعالادـبع  «، » باهـش نب  ریثک  »

. دوش ینادنز  یلعالادبع  ات  داد  نامرف  درکن ، رواب  ار  شنخس  هللادیبع  مدمآ ». نوریب  وت  دصق  هب  مدرک و 
(369  - 370 : 5 يربطلا : )

: تفگ وا  هب  هللادیبع  دندروآ . وا  شیپ  ار  یلعالادـبع  ات  داد  نامرف  تشک ، ار  هورع » نب  یناه   » و لیقع » نب  ملـسم  ، » هللادـیبع هکنآ  زا  دـعب 
مدمآ نوریب  هناخ  زا  نم  دنک ، حالـصا  ارت  ادخ  : » تفگ یلعالادبع  يدـمآ » نوریب  هناخ  زا  ارچ  هک  وگب  نک و  هاگآ  شیوخ  راک  زا  ار  ام  »

هب ارت  رگید  یفده  یتفگ  هچنآ  زج  هک  روخب  دنگوس  : » تفگ هللادیبع  درک ». ریگتـسد  ارم  باهـش  نب  ریثک  هک  دـننکیم  هچ  مدرم  منیبب  ات 
هناخ زا  ندمآ  نوریب 

هحفص 119 ) )
.« تسوت يهدرگ  رب  ییوگب  غورد  رگا  دنگوس  نیا  هانگ  تسا و  هدناشکن 

دوخ اب  ار  وا  نارومأم  دینزب .» ار  شندرگ  هدرب و  عیبسلا  ۀنابج   » هب ار  وا  : » داد روتـسد  هللادیبع  دیزرو . عانتما  ندروخ  دنگوس  زا  یلعالادبع 
( هفوک رهش  يهموح  رد  يدنلب  کی  مان  عیبسلا : ۀنابج  . ) دنتخاس ادج  شنت  زا  رس  دندرب و  اجنآ  هب 
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(379:5 يربطلا : )
: رطقب نب  هللادبع  - 2

( بونج برع  يریمح ،» )»
زا ماما و  ناهارمه  زا  وا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  رکذ  هباصالا »  » باتک رد  ار  وا  مان  رجحنبا » ، » تسا هدوب  نیسح  ماما  راتسرپ  هللادبع ، ردام 
 - هکم زا  شاجورخ  زا  دعب  نیسح -  ماما  يوس  زا  ياهمان  لماح  هک  یلاح  رد  وا  تسا . هدوب  ع )  ) نیـسح يهرودمه  هارمه و  زین  یکدوک 

رصق يالاب  زا  ار  هللادبع  سپ  داد . ار  شلتق  روتـسد  دایز  نب  هللادیبع  دش . ریگتـسد  ریمن » نب  نیـصح   » يهلیـسوب دوب ، لیقع  نب  ملـسم  يارب 
ریمع نب  کلملادـبع   » هک دوب  یقاب  وا  رد  قمر  زونه  لاح  نیا  اـب  تسکـش و  شیاهناوختـسا  هجیتن  رد  دـنتخادنا . نییاـپ  هب  هموکحلاراد ) )

. داد نایاپ  شیگدنز  هب  یتبرض  اب  یمخل »
(398:5 يربطلا : )

: يدزأ بخلص  نب  ةرامع  - 3
( بونج برع  )

ریگتـسد و هدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  ملـسم  يراـی  يارب  لـیقع  نب  ملـسم  شبنج  تکرح و  زاـغآ  ماـگنه  هب  دوب ؛ هفوک  یلاـها  زا  یناوج  وا 
مادک زا  وت  : » تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  دندش  هتـشک  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  هکنآ  زا  دعب  دوب . هدش  ینادـنز 

«. دزأ  » زا تفگ : هرامع  ياهلیبق .»
. دنتخاس ادج  نت  زا  شموق  روضح  رد  ار  شرس  دندرب و  شموق  يوس  هب  ار  وا  دیربب ». شموق  يوس  هب  ار  وا  : » داد روتسد  هللادیبع 

(379:5 يربطلا : )
: يوادیص رهسم  نب  سیق  - 4

( لامش برع  ناندع ، زا  ياهلیبق  يدسا  )
سیق دش ، راپسهر  هکم  يوس  هب  درک و  در  ار  دیزی  اب  تعیب  نیـسح  ماما  هکنآ  زا  دعب  دساینب . فارـشا  زا  هفوک و  یلاها  زا  دوب  یناوج  وا 

هک دوب  یناسک  زا  یکی 
هحفص 120 ) )

. دندروآ نیسح  ماما  يارب  ار  هفوک  مدرم  ياههمان 
دعب دوب . ملسم  هارمه  هار  مامت  رد  سیق  تشگ ، راپسهر  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  دش و  باختنا  ماما  يهدنیامن  ناونع  هب  ملـسم  هک  یماگنه 

زا دوب و  هداد  شرازگ  ماما  هب  ار  هفوک  مدرم  تعیب  ملسم  همان  نآ  رد  هک  دروآ  نیسح  ماما  يارب  ملسم  يوس  زا  ياهمان  هفوک  هب  ندیسر  زا 
هب نتفر  قارع و  يوس  هب  تکرح  يارب  هک  هکم  زا  نیـسح  ماـما  ندـش  جراـخ  ماـگنه  هب  سیق  دـیایب . هفوک  هب  هک  دوب  هدرک  توعد  ماـما 
دش هفوک  مدرم  هب  ماما  يوس  زا  ياهمان  لماح  سیق »  » اجنیا زا  دوب و  ماما  هارمه  دندوب ، همرلا »  » زا ياهریت  هک  زجاح »  » هاگلزنم ات  دوب  هفوک 

. دادیم ربخ  هفوک  هب  شمودق  هب  ار  اهنآ  ع )  ) نیسح نآ  رد  هک 
یماسا نتخانش  رد  یعس  وا  دروآ و  دایز  نب  هللادیبع  شیپ  ار  وا  نیصح ، تخاس . دوبان  ار  همان  سیق  درک . ریگتـسد  ار  وا  ریمن ، نب  نیـصح 

سیق داد و  ار  شلتق  روتسد  هللادیبع  دروخ . تسکش  دوخ  شالت  نیا  رد  دوب و  هدش  هتشون  نانآ  يارب  نیـسح  ماما  يهمان  هک  درک  یناسک 
.« تشذگرد دش و  هعطق  هعطق  شندب  . » دنتخادنا نییاپ  هب  رصق  يالاب  زا  ار 

(394  - 395 : 5 يربطلا : )
: بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  - 5

. دوب هدیرخ  ماش  زا  ار  وا  لیقع » . » دشیم هدیمان  هیلح »  » هک دوب  دلوما »  » شردام
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. دریگب تعیب  هفوک  یلاها  زا  وا  يارب  ات  تفر  هفوک  هب  نیسح  ماما  فرط  زا  ملسم 
تعیب وا  اب  رفن  رازه  هدـجیه  دـش . هفوک  دراو  لاوش  هام  مشـش  زور  رد  دـمآ و  نوریب  هکم  زا  يرجه  تصـش  لاس  ناـضمر  هاـم  يهمین  رد 

. تسا هدوب  رفن  رازه  جنپ  تسیب و  ناگدننک  تعیب  مقر  هک  هدش  هتفگ  یتح  دندرک و 
لها نایعیش  زا  وا  هک  دوب  هدرک  نامگ  هجـسوع  نب  ملـسم  دوب و  هدش  نویبالقنا  فوفـص  لخاد  هنایفخم  هک  یـسوساج  کمک  هب  دایزنبا 

راچان ملسم  درک و  ریگتسد  ار  يدارم  هورع  نب  یناه  هلـصافالب  دایزنبا  و  دنک . فشک  ار  لیقع  نب  ملـسم  رقم  تسناوت  تسا ، ربمایپ  تیب 
. دنک مالعا  ررقم  دعوم  زا  شیپ  ار  شیوخ  شبنج  تکرح و  هک  دش 

هحفص 121 ) )
هدـنکارپ دـندوب  وا  اـب  هک  یعمج  تعرـس  هب  یلو  درک  هرـصاحم  یتموکح  رـصق  رد  ار  داـیز  نب  هللادـیبع  شیوخ ، تکرح  مـالعا  زا  سپ 

هلأسم نیا  زا  نز  نآ  رـسپ  لالب »  » یتقو داد . شهانپ  نز  نآ  درب و  هانپ  ۀـعوط  مناخ  يهناخ  هب  دـنام و  یقاـب  اـهنت  ياـهنت  ملـسم  دنتـشگ و 
يریگتـسد يارب  ییورین  هللادیبع  دـیناسر . دایز  نب  هللادـیبع  هب  ار  شرازگ  نیا  زین  وا  داد . ربخ  ثعـشا » نب  نامحرلادـبع   » هب تفای  یهاگآ 

ریسا ملسم  يریگرد ، نآ  يهجیتن  رد  و  تفرگرد ، دیدش  يدربن  داتفارد و  نانآ  اب  ملسم  دندرب . شروی  ملسم  فرط  هب  اهنآ  داتـسرف  ملـسم 
ار اهنآ  يهدش  هدیرب  ياهرـس  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  ود  نآ  رـس  ات  داد  روتـسد  دناسر و  لتق  هب  هورع  نب  یناه  هارمه  ار  وا  دایزنبا  دـش .

. دندنادرگ هفوک  ياهرازاب  رد  دنتسب و  نانآ  داسجا  ياهاپ  هب  نامسیر  ات  داد  روتسد  زین  داتسرف و  هیواعم  نب  دیزی  روضح 
: يدارم هورع  نب  یناه  - 6

( بونج برع  جحذم ، زا  ياهلیبق  دارمینب ، )
زا زین  وا و  باحـصا  زا  دوب و  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  اب  تبحاصم  تشاد . دنمجرا  یماقم  زین  هفوک  رد  هک  دوب  نمی  گرزب  ناربهر  زا  یناه 

. تفریم رامشب  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  باحصا 
« هیبا نب  دایز   » هیلع يدنک » يدع  نب  رجح   » تکرح دنمتردق  ناکرا  زا  یکی  وا  دوب . هدرک  تکرش  ناورهن  و  نیفـص ، لمج ، ياهگنج  رد 

. دمآیم باسح  هب 
تکرش داد . رارق  شیوخ  یهدنامرف  رقم  ار  یناه  لزنم  لیقع  نب  ملسم  دش  رهش  دراو  هفوک  مکاح  ناونع  هب  دایز  نب  هللادیبع  هکنآ  زا  دعب 

هب رجنم  فـشک و  داـیزنبا  يوـس  زا  لـیقع ، نب  ملـسم  یهارمه  هب  بـالقنا  داـجیا  يارب  يزاـس  هداـمآ  كرادـت و  رما  رد  وا  يراـکمه  و 
. دش يو  ندش  ینادنز  يریگتسد و 

. داتسرف هیواعم  نب  دیزی  دزن  هب  لیقع  نب  ملسم  يهدیرب  رس  هارمه  هب  ار  وا  يهدیرب  رس  تشک و  ار  وا  دایزنبا  ندش  ینادنز  زا  سپ 
دمآ و نوریب  هکم  زا  نیسح  ماما  هک  يزور  نامه  رد  ینعی  دیسر . تداهـش  هب  يرجه  تصـش  لاس  هجحلا » يذ   » هام متـشه  زور  رد  یناه 

. تفرگ شیپ  رد  ار  قارع  هار 
. تشاد لاس  دون  ندش  هتشک  زور  رد  یناه 

هحفص 122) )

البرک رد  مشاه  ینب  نادیهش 

البرک  رد  مشاه  ینب  نادیهش 
فلتخم دندش ، دیهش  البرک  رد  نیسح -  ماما  يانثتـسا  هب  داب - ) نانآ  رب  مالـس   ) ربمایپ تیب  لها  زا  هک  یناسک  دادعت  يهرابرد  اهـشرازگ 

. تسا
 - میراد تسد  رد  هک  یتایاور  ربانب  و  ( 71:3 بهذلا : جورم   ) تسا رفن  هدزیس  دنکیم  لقن  يدوعسم »  » هک هچنآ  ربانب  نادیهـش  نیا  دادعت 
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. تسا هدش  شرازگ  البرک  رد  مشاهینب  ناگدش  هتشک  يهرابرد  هک  تسا  یمقر  نیرتمک  لماش  يدوعسم -  شرازگ 
. دشابیم دیهش  هدراهچ  یماسا  لماش  هدرک ، لقن  ار  نآ  دعس » نب  ثیل   » لوق زا  هک  یمزراوخ  شرازگ 

(47:2 نیسحلا : لتقم  )
: دیوگیم نینچ  دهدیم  تبسن  يرصب » نسح   » هب ار  نآ  یمزراوخ  هک  يرگید  شرازگ  رد 

.« دوبن نانآ  دننامه  یسک  نیمز  يور  رد  هک  دندش  هتشک  وا  هارمه  نیسح  ماما  نادناخ  زا  رفن  هدزناش  »
(46  - 47 : 2 نیسحلا ، لتقم  )

ثیح زا  شرازگ  نیا  دـشابیم . نیـسح -  ماما  يانثتـسا  هب  مشاهینب -  زا  رفن  هدـفه  یماسا  لماش  هسدـقم  يهیحاـن  هب  بوسنم  تراـیز » »
البرک يهثداح  رد  نیـسح  ماما  هارمه  تیب  لها  زا  هک  یناسک  دادعت  : » دیوگیم دـیفم  خیـش  . ) تسا قفاوم  دـیفم  خیـش  شرازگ  اب  دادـعت 

«( دشابیم مشاهینب  نادیهش  زا  رفن  نیمهدجیه  یلع  نب  نیسح  ماما  دوب و  رفن  هدفه  دندش  هتشک 
(248  - 249 داشرالا : )

هحفص 123 ) )
. دنراد تقباطم  يربط  شرازگ  اب  نادیهش  يهرامش  رظن  زا  شرازگ  ود  نیا 

(468  - 469 : 5 يربطلا : )
نایب و  بلاطیبا » نب  یلع  نب  رکبوبا   » و لیقع » نب  ملـسم   » باستحا اـب  هتبلا  هدروآ . رامـشب  نت  هدزون  ار  مشاـهینب  نادیهـش  دادـعت  يربط 

رد نانآ  تداهش  هک  یناسک  يربط  شرازگ  قبط  باسح  نیا  اب  دراد و  دوجو  دیدرت  کش و  یلع » نب  رکبوبا   » ندش هتـشک  رد  هک  هتـشاد 
و تراـیز »  » رد جردـنم  مقر  اـب  هراـب  نیا  رد  يربـط  شرازگ  بیترت  نیا  هب  دوـب . دـنهاوخ  رفن  هدـفه  هدیـسر  توـبث  هب  يو  رظن  زا  ـالبرک 

لوق زا  یمزراوخ »  » هک يرگید  شرازگ  اـب  يربط ) دـیفم و  خیـش  تراـیز ،»  )» شرازگ هس  ره  نیا  دراد و  تقفاوم  دـیفم » خیـش   » شرازگ
: تسا نینچ  نیا  دراد . تقفاوم  تقباطم و  دنکیم  لقن  يرصب  نسح 

.« دندیسر تداهش  هب  شنادناخ  دارفا  زا  رفن  هدفه  داب ) وا  رب  مالس   ) نیسح ماما  هارمه  »
(47:2 نیسحلا : لتقم  )

: درادیم نایب  دوشیم ، رکذتم  ار  مشاهینب  نادیهش  یماسا  هکنآ  زا  دعب  یناهفصا » جرفلاوبا  »
ناشهرابرد هک  یناسک  ءانثتسا  هب  دنشابیم -  رفن  ود  تسیب و  دندیسر  تداهش  هب  بلاطوبا  نادنزرف  زا  فط »  » زور رد  هک  یناسک  یمامت  »

.« تسا فالتخا 
(95 نییبلاطلا : لتاقم  )

تسا ملسم  صخشم و  یلو  تسا  هدروآ  رامشب  مشاهینب  نادیهش  ءزج  زین  ار  لیقع  نب  ملسم  نیسح و  ماما  شیوخ  شرامش  رد  جرفلاوبا 
نادیهـش دادـعت  باسح  نیا  اب  تسا و  هدـش  دیهـش  هفوک  رد  البرک  يهثداح  زا  شیپ  هدوبن و  فط »  » زور ناگدـش  هتـشک  ءزج  ملـسم  هک 

. دوب دهاوخ  نت  تسیب  یناهفصا » جرفلاوبا   » رظن زا  لیقع -  نب  ملسم  نیسح و  ماما  يانثتسا  هب  مشاهینب - 
رد لوسر  نادـناخ  نادیهـش  دادـعت  يهراـبرد  هک  يددـع  نیرتشیب  میاهدروآ  تسد  هب  نوگاـنوگ  ياهـشرازگ  زا  هک  یتاـعالطا  ساـسارب 

خیراـت : » هک تسا  هدرک  لـقن  ار  نآ  یمزراوخ  هک  تسا  یـشرازگ  قـبط  رب  مقر  نیا  دـشابیم و  نت  جـنپ  تسیب و  هدـش ، شرازگ  ـالبرک ،
. دنراد رظن  فالتخا  زور  نیا  ناگدش  هتشک  دادعت  يهرابرد  نارگشرازگ  ناراگن و 

هحفص 124 ) )
تسیب و دناهدیسر ، تداهـش  هب  ملـسم ، تداهـش  زا  دعب  هک  لوسر ، كاپ  نادناخ  نادیهـش  دادعت  هک  دناهدیقع  نیدب  نارگـشرازگ  رتشیب 

...« تسا هدوب  نت  تفه 
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(47  - 48 : 2 نیسحلا : لتقم  )
نب ملـسم   » و بلاطیبا » نب  یلع  نب  نیـسح   » یماسا اهنآ  نایم  رد  هک  دنکیم  نایب  ار  نادیهـش  یماسا  شرازگ  نیا  رکذ  زا  دعب  یمزراوخ 

. دروخیم مشچ  هب  بلاطیبا » نب  لیقع 
«، تسا هدیسر  ام  هب  ناشمان  هک  مشاهینب  نادیهش  زا  نیـسح  نارای  یماسا  : » ناونع اب  ار  یلودج  دنک ) شتمحر  يادخ   ) نیما نسحم  دیس 

. دیامنیم نایب  ار  نت  یس  مان  لودج  نیا  رد  دنکیم و  رکذ 
(134 لوا -  مسق  مراهچ -  ءزج  هعیشلا : نایعا  )

. میرادن یهاگآ  چیه  شرازگ  نیا  رد  نیما  نسحم  دیس  دنتسم  زا  ام 
هحفص 125) )

البرک رد  مشاه  ینب  نادیهش  یماسا 

البرک  رد  مشاه  ینب  نادیهش  یماسا 
(: ربکا  ) نیسح نب  یلع  - 1

جورم یمزراوخ و  نیـسحلا : لتقم  یناهفـصا ، جرفلاوبا  نییبلاـطلا : لـتاقم  و  يربطلا ، خـیرات  دـیفم ، خیـش  داـشرالا : تراـیز ،»  » رد وا  ماـن 
. تسا هدمآ  يدوعسم ، بهذلا :

. دوب هتشذگ  شنس  زا  لاس  تفه  تسیب و  البرک ، يهثداح  رد  هدوب و  نسحلاوبا  شاهینک 
. تسا هدرک  جاودزا  دلوما »  » ناگداون زا  يرتخد  اب  وا  هک  هدش  لقن  یشرازگ  رد 

. تسا هدوب  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  نب  ةرموبا  رتخد  یلیل  شردام :
. دیسر تداهش  هب  هک  دوب  مشاهینب  زا  سک  نیلوا  ربکا  یلع 

. دیسر تداهش  هب  يدبع » نامعن  نب  ذقنم  نب  ةرم   » تسد هب  وا 
: بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادبع  - 2

. تسا هدش  رکذ  نیسحلا ، لتقم  و  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربطلا ، خیرات  داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 
. دوب مازح » رتخد   » نینبلاما شردام :

. دنامن یقاب  وا  زا  يدنزرف  تشاد . نس  لاس  جنپ  تسیب و  تداهش  ماگنه  هب 
. دیسر تداهش  هب  یمرضح » تیبث  نب  یناه   » تسد هب  وا 

: بلاطیبا نب  یلع  نب  رفعج  - 3
. تسا هدش  نایب  نیسحلا ، لتقم  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربطلا ، خیرات  داشرالا ، ترایز ،»  » رد وا  مان 

هحفص 126 ) )
«. مازح  » رتخد نینبلاما  شردام :

. تشاد لاس  هدزون  تداهش  ماگنه  هب  وا 
. دیسر تداهش  هب  یحبصا » دیزی  نب  یلوخ   » ای و  یمرضح » تیبث  نب  یناه   » تسد هب  وا 

: بلاطیبا نب  یلع  نب  نامثع  - 4
. تسا هدش  رکذ  نیسحلا ، لتقم  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربطلا ، خیرات  داشرالا ، ترایز ،»  » رد وا  مان 

«. مازح  » رتخد نینبلاما » : » شردام
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. تشاد نس  لاس  کی  تسیب و  تداهش  ماگنه  هب  وا 
هلمح وا  رب  مراد » نب  ناباینب   » يهلیبق زا  يدرم  دومن ، فیعـضت  ار  وا  ریت  ندز  اب  درک و  يزادـناریت  وا  يوس  هب  یحبـصا » دـیزی  نب  یلوخ  »

. تخاس ادج  نت  زا  ار  شرس  دناسر و  تداهش  هب  ار  وا  درک و 
: بلاطیبا نب  یلع  نب  رغصا )  ) دمحم - 5

. تسا هدمآ  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا و  لتاقم  يربط ، ترایز ،» : » رد وا  مان 
. تسا هدوب  سیمع »  » رتخد ءامسا »  » وا ردام  هک  هدش  هتفگ  زین  هدوب و  دلوما » : » شردام

. دناسر تداهش  هب  ار  وا  دوب  مراد » نب  ناباینب   » زا هک  میمت  يهلیبق  زا  يدرم 
: بلاطیبا نب  یلع  نب  سابع  - 6

. هدش نایب  نیسحلا  لتقم  و  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 
«. نینبلاما : » شردام

( تلیضف شناد و  ردپ  « ) لضفلاوبا : » شاهینک
نب یلع  نینبلاما و   » نادـنزرف زا  هک  یـسک  نیرخآ  دوب و  رتگرزب  همه  زا  دوخ  ناردارب  نایم  رد  وا  دوب ، نیـسح  ماـما  رادـمچرپ  ـالبرک  رد 

. دوب وا ، دیسر  تداهش  هب  بلاطیبا »
. دش دیهش  تسا ) هدمآ  یسبنس ، يربط : خیرات  رد  « ) یئاط لیفط  نب  میکح   » و یبنج » داقر  نب  دیز   » تسد هب  وا 

هحفص 127 ) )
: بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  هللادبع  - 7

. هدش رکذ  نیسحلا  لتقم  و  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 
. دشابیم یبلک » سیقلا  ءيرمأ  رتخد  « » بابر : » شردام

. دوب هراوخریش  یکدوک  زونه  نیسح ، ماما  شردپ  شوغآ  رد  گرم  ماگنه  هب  وا 
. دش شتداهش  ثعاب  دیرب و  ار  شرس  وا  يوس  هب  يزادناریت  اب  رشب » نب  ۀبقع  »

درک يزادـناریت  كدوک  نیا  يوس  هب  هک  يراکتیانج  ماـن  تراـیز »  » رد دـنادیم و  وا  لـتاق  ار  یمرـضح » تیبث  نب  یناـه  : » يربط خـیرات 
. تسا هدمآ  يدسا » لهاک  نب  ۀلمرح  »

: بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  رکبوبا  - 8
. تسا هدمآ  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا و  لتاقم  يربط ، خیرات  داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 

«. دلوما : » شردام
. دناسر تداهش  هب  ار  وا  يونغ » هبقع   » ای يونغ » هبقع  نب  هللادبع  »

: بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  - 9
نـسح نب  رکبوبا  ردارب  نسح  نب  مساق  هدش . نایب  نیـسحلا ، لتقم  بهذلا و  جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 

. دوب هدیسر  تداهش  هب  وا  زا  شیپ  هک  دشابیم 
.( تسا هدمآ  يدزا » لیفن  نب  ورمع  نب  دعس  : » وا لتاق  مان  يربط  خیرات  رد   ) دناسر تداهش  هب  ار  وا  يدزا  لیفن  نب  دعس  نب  ورمع 

: بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  - 10
هدوب هلاس  هدزای  تداهـش  ماگنه  هب  وا  هدش . رکذ  نیـسحلا ، لتقم  بهذـلا و  جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 

. تسا
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نیا زین  يربـط  هدوب . وا  رداـم  دـلوما »  » هک هدـش  هتفگ  زین  و  تسا . هدوب  یلجب » ریرج  نب  هللادـبع  ردارب  هللادـبع  نب  لیلـس   » رتـخد شرداـم :
. هدرک لقن  ار  بلطم 

رد دوب ، شوهیب  هک  یلاح  رد  نسح  نب  هللادـبع  دـناسر . تداهـش  هب  ار  وا  وا ، فرط  هب  يزادـناریت  اب  يدـسا » لهاک  نب  ۀـلمرح  : » وا لـتاق 
. تفر ایند  زا  نیسح  ماما  شوغآ 

، دناسرب لتق  هب  ار  نیسح  ماما  ریشمش  اب  تساوخ  بعک » نب  رحب   » هک یماگنه 
هحفص 128 ) )

. دومن عطق  ار  شتسد  درک و  دروخرب  وا  تسد  اب  ریشمش  تفرگ . ار  وا  ریشمش  تبرض  ولج  درب و  شیپ  ار  شتسد  نسح ، نب  هللادبع 
: بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  - 11

. تسا هدمآ  نیسحلا ، لتقم  و  بهذلا ، جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 
« يرازف ۀـبجن  نب  بیـسم   » رتخد هناـمج »  » وا رداـم  : » هدـش لـقن  نینچ  يربط  رد  . ) دوب بلاـطیبا » نب  یلع   » رتـخد هلیقع » بنیز  : » شرداـم

«( دشابیم
(. تسا هدش  یفرعم  هبطق »  » وا لتاق  يربط  خیرات  رد  « ) یناهیت هنطق  نب  هللادبع  : » وا لتاق 

: بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  - 12
. تسا هدش  رکذ  نیسحلا  لتقم  بهذلا و  جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» : » رد وا  مان 

. دشابیم لئاو » نب  رکب   » يهلیبق زا  فیقث » نب  ۀصفح   » رتخد اصوخ » : » شردام
«(. یمیت لشهن  نب  رماع  : » يربط خیرات  رد  . ) دناسر تداهشب  ار  وا  یمیمت » لشهن  نب  رماع  »

: بلاطیبا نب  لیقع  نب  رفعج  - 13
: تسا هدش  رکذ  لیذ  رداصم  رد  وا  مان 

. نیسحلا لتقم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،» »
. دشابیم بالکینب  يهلیبق  زا  يرماع » ناصه  نب  رماع   » رتخد رغثما » : » شردام

. تسا هدمآ  باضه ...» نب  رقش   » رتخد نینبلاما »  » يربط خیرات  رد  وا  ردام  مان 
. دناسر تداهش  هب  ار  وا  یمعثخ  هللادبع  نب  ةورع 

.( تسا هدش  لقن  ینادمه » طوح  نب  رشب   » وا لتاق  مان  ترایز »  » نتم يربط و  خیرات  رد  )
: بلاطیبا نب  لیقع  نب  نامحرلادبع  - 14

. تسا هدش  رکذ  نیسحلا ، لتقم  نییبلاطلا و  لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،»  » رد وا  مان 
«. دلوما : » شردام

هحفص 129 ) )
يو لتاق  مان  ترایز »  » نتم رد  دیـسر . تداهـش  هب  یـضیاق » طوح  نب  ریـشب   » و ینهج » دیـسا  نب  دـلاخ  نب  نامثع   » تسد هب  نامحرلادـبع 

. تسا هدمآ  ینهج » دسا  نب  دلاخ  نب  رمع  »
: بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  - 15

. نیسحلا لتقم  بهذلا و  جورم  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط ، ترایز ،» : » تسا هدش  رکذ  رداصم  نیا  رد  وا  مان 
. دشابیم بلاطیبا » نب  یلع   » رتخد هیقر » : » شردام

کلام نب  دیسا   » تسد هب  وا  هک  هدش  هتفگ  زین  هدمآ و  یئادص »  » وا لتاق  مان  يربط  خیرات  رد  . ) دناسر تداهـش  هب  ار  وا  حیبص » نب  ورمع  »
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(. دشابیم کلام  نب  دسا  هدش  هتفگ  نینچمه  و  هعصعص » نب  رماع   » وا لتاق  مان  ترایز »  » رد (. ) هدش دیهش  یمرضح »
: بلاطیبا نب  لیقع  نب  هللادبع  - 16

نب ملـسم  نب  هللادـبعوبا   » وا مان  ترایز »  » رد هک  تسا ، هدـش  رکذ  بهذـلا ، جورم  نییبلاطلا و  لتاقم  يربط ، داشرالا ، ترایز ،»  » رد وا  مان 
نیدب ار  مسا  نیا  هک  دـشابیم  يردـصم  اهنت  ترایز »  » اریز دـشابیم . هابتـشا  تروص  نیا  هب  مسا  نیا  تبث  ام  رظن  هب  و  هدـش . رکذ  لیقع »

« یئادـص ای  يوادیـص  حـیبص  نب  ورمع   » وا لتاق  مان  يربط  خـیرات  رد  مه  و  ترایز »  » نتم رد  مه  هک  لیلد  نیا  هب  زین  و  هدرک . ناـیب  هنوگ 
. هدش رکذ 

. هدوب دلوما »  » وا ردام  مان 
. دندیناسر تداهش  هب  ار  وا  نادمه » يهلیبق  زا  يدرم   » و ینهج » دسا  نب  دلاخ  نب  نامثع  «، » یناهفصا جرفلاوبا   » شرازگ ربانب 

: بلاطیبا نب  لیقع  نب  دیعسیبا  نب  دمحم  - 17
. تسا هدمآ  نییبلاطلا ، لتاقم  يربط و  داشرالا ، ترایز ،»  » رد وا  مان 

. تسا هدش  تبث  رشان » «، » ترایز  » رد هک  دشابیم  ینهج » رسای  نب  طیقل  : » وا لتاق 
عامجا ساسارب  رما  نیا  توبث  دناهتـشگ . دیهـش  البرک  رد  دـناهدوب و  مشاهینب  زا  هدـش  تباث  اـم  يارب  هک  دنتـسه  یناـسک  نت  هدـفه  نیا 

. دنراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  دشابیم  یساسا  عبانم  رداصم و  یمامت 
اب ام  دراد و  دوجو  دیدرت  کش و  البرک ، يهثداح  رد  نیسح  ماما  هارمه  نانآ  تداهش  رد  هک  دنراد  دوجو  مشاهینب  زا  يرگید  هورگ  اما 

ار نانآ  یماسا  نیا  دوجو 
هحفص 130 ) )
. مینکیم نایب 

نادیهـش مان  هارمه  هب  ار  نانآ  مان  نارگـشرازگ  ناخروم و  یلو  دناهدیـسر  تداهـش  هب  يرگید  ياهتیعقوم  رد  نانآ  زا  یخرب  ام  ناـمگ  هب 
. دناهدرک رکذ  البرک 

رد هک  دراد  لامتحا  زین  میتشاد و  نایب  ام  هک  رفن -  هدـفه  دـشاب -  يددـع  زا  شیب  مشاهینب  نادیهـش  دادـعت  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا 
. دناهدشن رکذ  مشاهینب  نادیهش  رامش  رد  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  یماسا  هکنآ  ای  دشاب . هداد  خر  هابتشا  نانآ  یماسا  تبث 

: بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا  - 1
دیدرت کش و  وا  تداهـش  رد  : » دسیونیم شیوخ  خیرات  رد  يربط  تسا . هدـش  رکذ  نییبلاطلا  لتاقم  نیـسحلا و  لتقم  داشرالا ، رد  وا  مان 

.« هدوب هللادبع  وا  مان  : » دسیونیم یمزراوخ  و  تسا .» هدشن  صخشم  وا  مان  : » دیوگیم یناهفصا  جرفلاوبا  دراد ». دوجو 
هب ار  وا  ینادـمه  يدرم  : » دـهدیم شرازگ  یناهفـصا  جرفلاوبا  تسا . هدوب  مراد » نب  کلام ... نب  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل »  » وا ردام 

. هدومن دیهش  ار  وا  یسک  هچ  هک  دشن  مولعم  دنتفای و  هتشک  یبآ  يوج  رد  ار  وا  هدش : هتفگ  و  هدیناسر » لتق 
. دزیگنایمرب البرک ، يارجام  رد  شندیسر ، تداهش  هب  رد  ار ، ام  کش  يو  يهرابرد  یناهفصا  جرفلاوبا  ریبعت  نیا  و 

: بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  - 2
. تسا هدمآ  نیسحلا ، لتقم  نییبلاطلا و  لتاقم  رد  وا  مان 

«. هصفح  » رتخد اصرخ » : » شردام
هک : » تسا هتفگ  ییحی  دهدیم ، ام  هب  يولع » نسح  نب  ییحی   » لوق زا  دیعـس  نب  دـمحا  هک  یـشرازگ  رد  : » دـیوگیم یناهفـصا  جرفلاوبا 

.« داب وا  لآ  نیسح و  راثن  وا  ياهدورد  ادخ و  تیاضر  دیسر ،» تداهش  هب  فط »  » رد نیسح  ماما  هارمه  هللادبع ... نب  هللادیبع 
هب البرک  رد  هک  مشاهینب  نادیهش  زا  وا  هکنیا  رد  زین  ام  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  بلطم  نیا  يرگید  خروم  یناهفـصا  زا  ریغ 
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. میراد دیدرت  کش و  دوش ، هدرمش  دندیسر  تداهش 
هحفص 131 ) )

: بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم  - 3
. هدشن رکذ  وا  زا  یمان  رگید  رداصم  رد  تسا و  هدمآ  نیسحلا  لتقم  نییبلاطلا و  لتاقم  رد  وا  مان 

«. دلوما : » شردام
. دیسر تداهش  هب  ینهج » سایا  نب  طیقل   » و يدزا » مهرموبا   » تسد هب  وا 

: بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادبع  - 4
وا و ردام  : » دیوگیم دیفم  خیـش  تسا . هدشن  هدرب  وا  زا  یمان  یخیرات  رگید  رداصم  رد  و  هدش . رکذ  دـیفم  خیـش  داشرالا »  » رد اهنت  وا  مان 

.« دشابیم هیفقث » دوعسم   » رتخد یلیل » : » یلع نب  رکبوبا  ردام  نینچمه 
رد ناـخروم  يهمه  و  دوب . مازح »  » رتـخد نینبلاما ، شرداـم  هک  دـشاب  یبلاـطیبا  نب  یلع  نب  هللادـبع  زا  ریغ  یـصخش  دـیاب  هللادـبع ... نیا 

. میدرک نایب  مشاهینب  نادیهش  زا  نت  هدفه  رامش  رد  ار  وا  مان  ام  دنراد و  رظن  قافتا  بلاطیبا ، نبا  یلع  نب  هللادبع  نآ  تداهش 
: بلاطیبا نب  یلع  نب  رمع  - 5

هب هک  دربیم  ماـن  یناـسک  رامـش  رد  ار  یلع  نب  رمع  یمزراوـخ  تسا . هدرک  رکذ  ( 28  - 29 : 2 : ) نیـسحلا لتقم  رد  ار  وا  ماـن  یمزراوخ 
نب ملسم  نب  یعبر  نب  دلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل  وا  ردام  هک  دیآیم  رظنب  نینچ  یمزراوخ  يهتفگ  زا  دندیگنج و  دنتفر و  هزرابم  نادیم 

. میدرک رکذ  ار  شردام  ردپ و  نیا  زا  شیپ  هک  دشابیم ، یلع  نب  رکبوبا  ردارب  وا  و  تسا . هدوب  یمیمت  مراد  نب  لشهن  نب  لدنج 
. دشابیم نت  جنپ  تسیب و  رب  لمتشم  شرازگ  نآ  رد  نادیهش  دادعت  هک  دنکیم  يروآدای  زین  رگید  یشرازگ  یط  رد  ار  وا  مان  یمزراوخ 

(47  - 48 نیسحلا : لتقم  )
( لیقع نب  دیعسیبا  نب  دمحم  : ) دوب ششوگ  رب  هراوشوگ  هک  یناوجون  - 6

. دشابیم ثیعب » نب  یناه   » وا لتاق 
دنکیم رکذ  مشاهینب  نتفر  نادیم  هب  يهرابرد  وا  هک  یبیترت  زا  بلطم  نیا  هدرک و  دای  مشاهینب  دیهش  نیرخآ  ناونع  هب  وا  زا  یمزراوخ 

. دیآیم تسدب 
(31  - 32 : 2 نیسحلا : لتقم  )

یناه : » وا لتاق  مان  تسا و  هدوب  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دـمحم  ناوج  نیا  مان  هک  دنتـشاد  نایب  نینچ  لتقم  ياهباتک  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
. دشابیم یمرضح » تیبث  نب 

هحفص 132 ) )
: بلاطیبا نب  یلع  نب  میهاربا  - 7

. تسا هدرک  لقن  مشاهینب  نادیهش  رامش  رد  ار  وا  مان  یمزراوخ 
(47:2 نیسحلا : لتقم  )

: بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  رمع  - 8
. هدرک رکذ  زین  ار  وا  مان  یمزراوخ 

(48:2 نیسحلا : لتقم  )
: بلاطیبا نب  لیقع  نب  دمحم  - 9

. هدش رکذ  وا  مان  یمزراوخ  نیسحلا  لتقم  باتک  رد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3602 

http://www.ghaemiyeh.com


(48:2 نیسحلا : لتقم  )
: بلاطیبا نب  لیقع  نب  دمحم  نب  رفعج  - 10

. دنکیم دای  زین  وا  زا  یمزراوخ 
(48:2 نیسحلا : لتقم  )

هحفص 133) )

مشاه ینب  ریغ  مشاه و  ینب  نادیهش  نفدم 

مشاه  ینب  ریغ  مشاه و  ینب  نادیهش  نفدم 
: هزرابم يانثا  رد  نادیهش  داسجا 

نادیهـش دسج  رارقتـسا  يارب  ار  ياهمیخ  نیـسح  ماما  هک  دسریم  رظنب  نینچ  دننکیم  لقن  دـیفم  خیـش  يربط و  هک  ینوتم  زا  یخرب  ربانب 
، دشابیم هراشا  دروم  يهمیخ  نامه  هک  یصخشم  ناکم  رد  مشاهینب  نادیهش  داسجا  هک  تشاد  نایب  دیکأت  هب  ناوتیم  دوب . هدرک  هدامآ 

. هدشیم هداد  رارق 
ای و  رگید ، یناکم  رد  ای  هدشیم  هداد  رارق  همیخ  نامه  نورد  رد  مشاهینب  ریغ  نادیهـش  داسجا  هک  مییوگب  نانیمطا  اب  میناوتیمن  ام  یلو 

. هن ای  تسا -  هدنامیم  یقاب  هزرابم  نادیم  رد  هکنآ 
نادـیم زا  ناگدـش  هتـشک  داسجا  هدوب  لومعم  نت  هب  نت  ياهگنج  رد  هک  جـیار  تداع  یمومع و  فرع  رباـنب  هک  مینکیم  یباـیزرا  نینچ 

. تسا هتفاییم  لاقتنا  رگید  ییاج  هب  گنج 
ود يهلصاف  رد  ییاهتصرف  هک  تسا  نیا  رگید ، یهورگ  دعب  دناهتفریم و  نادیم  هب  رفن  دنچ  ای  کی  هک  هتـشاد  ار  ياهزرابم  تلاح  گنج 

دارفا یمک  لیلد  هب  و  دـنهد -  لاقتنا  يرگید  ياج  هب  نادـیم  زا  ار  داسجا  دناهتـسناوتیم  اهتـصرف  نآ  رد  هک  هدـمآیم -  تسدـب  هزراـبم 
شرتسگ يرتعیـسو  نادـیم  هب  ار  هزرابم  ناوتیمن  مک  يورین  اب  هک  ارچ  تسا . هدوب  دودـحم  اتبـسن  زین  هزرابم  نادـیم  ماما ، یبالقنا  يورین 

. داد
نادیهش داسجا  هک  هدش  هداد  لاقتنا  ییاج  نامه  هب  نانآ  داسجا  ایآ  نادیهـش  داسجا  لاقتنا  تروص  رد  هک  مییوگب  میناوتیمن  نینچمه  ام 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  يرگید  ناکم  هکنآ  ای  هتشاد ؟ رارق  اجنآ  رد  مشاهینب 
هحفص 134 ) )

ار دربن  يهجیتن  نیـسح  ماما  هک  دـشاب  ساسا  نیا  رب  هدـش » هداد  رارق  يرگید  ناکم  رد  یمـشاه ، ریغ  نادیهـش  داسجا   » هک رظن  نیا  دـیاش 
نادیهش تیوه  تخانش  رد  ار  یتالکـشم  هلأسم  نیا  دش و  دهاوخ  عطق  يدوزب  نادیهـش  ياهرـس  هک  هدوب  هاگآ  شیپ  زا  هدرک و  یبایزرا 

یکی رد  ات  هتفرگ  رظن  رد  ار  ناکم  ود  ماما  ساسا  نیا  رب  درک . دـهاوخ  داجیا  وا ، نادـناخ  زا  ای  دنتـسه  ماما  ناراـی  ناـهارمه و  زا  اـیآ  هک 
رتیوق ار  رظن  نیا  حیجرت  هک  يرگید  يهلأسم  دیاش  و  ار . رگید  نادیهش  داسجا  يرگید  رد  دنک و  يرادهگن  ار  مشاهینب  نادیهـش  داسجا 

ار مشاهینب  نادیهش  زا  يدیهش  ام  هک  ياهنوگ  هب  دشاب . مشاهینب  نادیهش  يهداوناخ  دارفا  زا  یخرب  ای  هداوناخ  روضح  يهلأسم  دزاسیم 
رد ناشهداوناخ  یمامت  زین  یخرب  دشاب و  هتشادن  يرتخد  ای  رـسمه و  ای  رهاوخ و  ای  ردام  البرک  رد  رـضاح  نانز  نایم  رد  هک  میـسانشیمن 

یگداوناخ یفطاع و  ياهـشزرا  زورب  ثعاب  هتـشاد و  دوجو  البرک  رد  هک  يزیگنا  مغ  ياـهتلاح  اههنحـص و  اـب  دـناهدوب و  رـضاح  ـالبرک 
لاقتنا نادیم  زا  مشاهینب  نادیهـش  دسج  هک  هدوب  مزال  نانز ، هب  نداد  شمارآ  نیکمت و  اهـشزرا و  نیا  تاعارم  رطاخ  هب  تسا ، هدـشیم 

ریغ نادیهـش  زا  يرایـسب  نانز  اما  دـنبایب . شمارآ  نآ  رب  هیرگ  دـسج و  يهدـهاشم  اب  نانز  ات  دوش  هدرب  یـصخشم  ناـکم  هب  دـنک و  ادـیپ 
. دنتشادن روضح  البرک  رد  نانآ  هارمه  مشاهینب ،
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: تسا رارق  نیا  زا  دناهدرک  لقن  دیفم  خیش  يربط و  هک  ینوتم 
شرـسپ يوس  هب  نیـسح  هنوگنیدب ...« : دنک  یم  لقن  ار  ینتم  ربکا ) یلع   ) نیـسحلا نب  یلع  تداهـش  يهرابرد  شیوخ  شرازگ  رد  يربط 

دیهـش نآ  رد  هک  یناکم  زا  ار  ربکا  یلع  نانآ  دیرادرب و  ار  ناتردارب  دومرف  ماما  دنتفاتـش . يوس  نادـب  زین  مشاهینب  رگید  ناناوج  تفر و 
اجنآ رد  و  دوب -  روکذم  يهمیخ  يوربور  گنج  نادیم  دندرب -  دندیگنجیم ، نآ  يوربور  رد  هک  ياهمیخ  ات  ار  وا  دنتشادرب و  دوب  هدش 

.« دنداهن
(447:5 يربطلا : )

: دیوگیم نینچ  یلع  نب  نسح  نب  مساق  تداهش  زا  شیوخ  شرازگ  رد  و 
هدیـشک نیمز  يور  رب  ناوج  ياپ  ود  هک  منیبیم ، ار  هنحـص  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  درک ، لمح  شیوخ  اب  ار  مساـق  نیـسح  سپـس  »... 

نیا رگشرازگ  ملسم ، نب  دیمح   ) دوب هداد  رارق  وا  هنیس  رب  ار  شیوخ  يهنیس  لاح  نیا  رد  نیسح  و  دشکیم ، نآ  يور  رب  یطخ  دوشیم و 
! دنکیم هچ  وا  اب  نیسح  متفگ : شیوخ  اب  هک  دیوگیم  هثداح )

هحفص 135 ) )
.« داد رارق  دندوب ، وا  نادناخ  زا  هک  یناگتشک  رگید  نیسح و  نب  یلع  شرسپ  رانک  رد  دروآ و  ار  مساق  نیسح  ماما 

(447  - 448 : 5 يربطلا : )
. تسا هدرک  لقن  داشرالا  باتک  رد  تسا  يربط  ياهشرازگ  دننامه  ابیرقت  هک  ار  ینتم  ود  زین  دیفم  خیش 

(239  - 240 داشرالا : )
هک یشرازگ  رد  دیفم  خیـش  ( 243 داشرالا :  ) دوشیم دـییأت  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  دـیفم  خیـش  هک  نتم  نیا  يهلیـسوب  ام  ثحب  دروم  رظن 

: دیوگیم هدروآ  نادیهش  نفد  یگنوگچ  يهرابرد 
هک ینیمز  رد  دندوب  هداتفا  نیمز  هب  نیـسح  فارطا  رد  دـندوب و  وا  ناهارمه  نیـسح و  نادـناخ  زا  هک  ینادیهـش  يارب  دـساینب  يهلیبق  »... 

.« دندرک نفد  نآ  رد  مه  هارمه  هدومن و  عمج  ار  نانآ  یگمه  دندنک و  يربق  تشاد  رارق  نیسح  ياپ  نییاپ 
هتفگ نیا  و  دناهدوب ، ادـج  مه  زا  رگید  نادیهـش  مشاهینب و  نادیهـش  هک  تسا  هلأسم  نیا  رگنایب  دـندومن » عمج  ار  نانآ  یگمه   » يهملک
اسب هچ  نیسح » فارطا   » يهملک یلو  دیامنیم . تیوقت  دناهتـشاد ،» رارق  یـصاخ  ناکم  رد  مشاهینب  نادیهـش   » دنکیم نایب  هک  ار  يرظن 

. دناهتـشاد رارق  هعومجم  دنچ  رد  ای  دـناهدوب ، قرفتم  هدوبن و  يدـحاو  ناکم  رد  مشاهینب ، ریغ  نادیهـش  داسجا  هک  دـشاب  نیا  رگناشن  هک 
. دسریم رظنب  دیعب  رایسب  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  هچنآ  ربانب  رما ، نیا  هچرگ 

. دشابیم یگتفشآ  راچد  هرابنیا  رد  دیفم  خیش  مالک  هک  دوب  میهاوخ  دهاش  يدوزب 
: نانآ نفدم  نادیهش و  نفد 

هکنآ زا  سپ  ار  وا  نارای  نیسح و  دساینب -  يهلیبق  زا  رماعینب و  زا  بعشنم  دندوب  یموق  هک  هیرضاغ -  یلاها  دیوگیم ...« : يدوعـسم » »
.« دندرک نفد  دوب ، هتشذگ  ناشتداهش  زا  زور  کی 

(72:3 بهذلا : جورم  )
لیذ رد  هک  دـیفم  خیـش  شرازگ  و  تسا . هدوب  مرحم  مهدزای  زور  رهظ  زا  دـعب  رد  نادیهـش  نفد  ناـمز  هک  تسا  نآ  رگناـیب  شرازگ  نیا 

زور نایاپ  زا  دعب  دعس  نب  رمع  دناهدرک و  نفد  ار  نادیهش  دعس ، نب  رمع  نتفر  زا  دعب  دساینب  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  دیآیم 
هحفص 136 ) )

. تفر البرک  زا  مرحم  مهدزای 
: دیوگیم دیفم  خیش 
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، دندمآ شیپ  شنارای  نیسح و  داسجا )  ) يوس هب  دندوب ، هیرـضاغ  لها  هک  دساینب  يهلیبق  زا  یموق  تفر  نوریب  البرک  زا  دعـسنبا  نوچ  »
رانک ار  رغـصا ) یلع   ) نیـسح نب  یلع  شرـسپ  دـندرک و  نفد  تسا  وا  يهربقم  نونکا  مه  هک  اجنامه  ار  نیـسح  دـندرازگ و  زامن  نانآ  رب 
دوب هداتفا  نیمز  هب  ناشداسجا  نیسح  فارطا  رد  دندوب و  وا  ناهارمه  نیـسح و  نادناخ  زا  هک  ینادیهـش  يارب  و  دندرپس . كاخ  هب  شیاپ 

. دندرپس كاخ  هب  مه  هارمه  هدومن و  عمج  ار  نانآ  یگمه  دندنک و  يربق  دوب  نیسح  ياپ  نییاپ  هک  ینیمز  رد 
تشاد رارق  ( 1 « ) هیرضاغ  » هار ریسم  رد  تسا و  وا  هاگمارآ  نونکا  مه  دوب و  هدش  هتشک  هک  یناکم  رد  ار  داب ) وا  رب  مالس   ) یلع نب  سابع 

.« دندرک نفد 
(243 داشرالا : )

: دیوگیم رگید  ییاج  رد  دیفم  خیش 
نآ رد  ار  یگمه  دش و  هدـنک  نانآ  يارب  يربق  دـندش . هدرپس  كاخ  هب  ع ،)  ) نیـسح دهـشم  ياپ  نییاپ  رد  مشاهینب  نادیهـش  يهمه  »... 

هاگمارآ نونکا  مه  دوب و  هدش  هتـشک  هک  یناکم  رد  ار  وا  هک  ار  داب ) وا  رب  مالـس   ) یلع نب  سابع  زج  دنتخیر  كاخ  ناشیور  رب  دنداهن و 
شناشیوخ ناردارب و  هاگمارآ  زا  اما  تسا  صخشم  سابع  نفدم  دندرپس . كاخ  هب  هیرـضاغ ، هار  ریـسم  رد  هناخدور  يهرانک  رب  تسا ، وا 

نب یلع  نانآ و  رب  مالـس  اب  دـنکیم و  ترایز  ع )  ) نیـسح ربق  رانک  رد  ار  نانآ  هدـننک ، ترایز  تسین و  يرثا  میدرب  مان  اـهنآ  زا  ـالبق  هک 
ماـما هب  رتکیدزن  همه  زا  هک  يدیهـش  دوشیم  هتفگ  زین  دـیامنیم و  هراـشا  تسا  نیـسح  ياـپ  کـیدزن  هک  ینیمز  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح 

.« دشابیم نیسح » نب  یلع   » تسا هدش  نفد  نیسح ،
میدرک هک  يایـسررب  قیقحت و  اـب  دنتـشگ  نفد  ماـما  فارطا  رد  دـندش  دیهـش  وا  هارمه  هک  داـب ) ناـنآ  رب  ادـخ  تمحر   ) نیـسح ناراـی  »

ربرد ار  نانآ  ( 2 « ) رئاح  » دراد و رارق  ماما  دـقرم  فارطا  رد  نانآ  نفدـم  هک  میرادـن  کش  یلو  میروآ  تسدـب  ار  ناـنآ  نفدـم  میتسناوتن 
رد دیناسر و  تیاضر  هب  ار  نانآ  تسا و  یضار  نانآ  زا  ادخ  تسا . هتفرگ 

هحفص 137 ) )
.« تخاس ناشنیزگیاج  تمعنرپ  ياهتشهب 

هظحالم ود 
: تسخن يهظحالم 

: تسا فلاخم  تهج  نیا  زا  میدش  روآدای  البق  هک  ینتم  اب  نتم  نیا 
نتم رد  یلو  تشاد  تحارص  دناهدش  نوفدم  یعمج  ربق  کی  رد  مشاهینب ) ریغ  مشاهینب و   ) نادیهـش یمامت  هک  دروم  نیا  رد  یلبق  نتم 

یعمج روگ  دنچ  رد  دناهدوبن  مشاهینب  زا  هک  ینادیهش  و  دناهدش ، نفد  یعمج  روگ  کی  رد  مشاهینب  اهنت  هک  دسریم  رظنب  نینچ  ریخا 
. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  ماما  فارطا  رد 

: مود يهظحالم 
رـس يالاب  تمـس  رد  و  رئاح »  » لخاد رد  نونکا  مه  تسا و  يدـسا » رهاظم  نب  بیبح   » هب بوسنم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  نفدـم  ود 

نفدم ماما و  دهـشم  يرتمولیک  دـنچ  يهلـصاف  رد  هک  تسا  یحایر » دـیزی  نب  رح   » نفدـم يرگید  و  دراد . رارق  ع )  ) نیـسح ماما  هاگمارآ 
. هتفرگ رارق  نادیهش  رگید 

هکنیا هب  دنراد  حیرصت  هدش  لقن  نتم  ود  اریز  دش  لقن  دیفم  خیـش  لوق  زا  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ینتم  ود  ره  فلاخم  نفدم  ود  نیا  دوجو 
. دناهدش نفد  یعمج  ددعتم  ياهروگ  رد  ای  و  مشاهینب ، نادیهش  هارمه  یعمج  روگ  کی  رد  نادیهش  یمامت 

ادخ  ) نیما نسحم  دیس  میاهتفاین . دنک  نایب  دروم  نیا  رد  یلوبق  لباق  بلطم  هک  ار  یسک  دامتعا ، لباق  ناخروم  نارگـشرازگ و  نایم  رد  ام 
الاب رد  نارگید ، زا  ادج  ربق ، کی  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  دساینب  هک  هدش  هتفگ  دیوگیم ...« : هعیـشلا » نایعا   » باتک رد  دـنک ) شتمحر 
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دوب و يدـسا  بیبح ، هک  دـندرک  تهج  نآ  زا  ار  راک  نیا  دـساینب  دـشابیم . وا  نفدـم  نونکا  مه  هک  ییاجنامه  دـناهدرک . نفد  ماما  رس 
رح يهربقم  ناونع  هب  زورما  هک  دندرک  نفد  ییاجنامه  دندرب و  نیـسح  ماما  دهـشم  يرتمولیک  دنچ  هب  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  زین  میمتینب 

ترهـش یلو  هدرکن  رکذ  ار  هلأسم  نیا  دیفم  خیـش  دوب . میمتینب  زا  رح  هک  دـندرک  تهج  نادـب  ار  راک  نیا  زین  میمتینب  دوشیم . هتخانش 
.« تسا هدوبن  لیلد  نودب  نآ ، قبط  رب  مدرم  لمع  بلطم و  نیا 

. تسا رتهاگآ  گرزب  يادخ  و 
(142 لوالا -  مسقلا  عبارلا -  ءزجلا  هعیشلا : نایعا  )

هحفص 139 ) )
دساینب . زا  ياهریت  هرضاغ »  » يهلیبق هب  بوسنم  تارف  يهرانک  رب  یهد  مان  هیرضاغ : ( 1)

. دراد رارق  نآ  رد  ءادهشلادیس  هاگمارآ  هک  تسا  ینیمز  مان  رئاح : ( 2)

اهتسویپ

اهتسویپ 
. نامز ماما  يهسدقم  يهیحان  هب  بوسنم  ترایز »  » نتم - 1

«. هیبجر ترایز   » رد نادیهش  یماسا  رب  لمتشم  نتم  - 2
. همان ترایز  ود  كرتشم  یماسا  لودج  - 3

(. تسا یماسا  نیا  دقاف  هیحان » ترایز   )» یلو هدمآ  هیبجر »  » ترایز رد  هک  یماسا  - 4
. ود نآ  يهرابرد  قیقحت  همان و  ترایز »  » ود نتم  يهرابرد  یشهوژپ  - 5

هحفص 141) )

هسدقم يهیحان  هب  بوسنم  ترایز 

هسدقم  يهیحان  هب  بوسنم  ترایز 
(: 573 ص 577 -   ) تسا هدمآ  لابقالا »  » باتک رد  ... 

خیـش تفگ : هک  مینکیم  لقن  داـب ) وا  رب  ادـخ  تمحر   ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  مدـج  راـتفگ  رب  دانتـسا  اـب  ار  تراـیز  نیا  اـم 
( داب وا  رب  ادخ  تمحر  « ) يدادغب نامعن  نب  معنملادبع  نب  روصنموبا  ، » حلاص خیش  هک  درک  شرازگ  شایع  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادبعوبا 
« هسدقم يهیحان   » زا متـشون و  ياهمان  مدوب  ناوجون  لاس و  هزات  زونه  نم  هک  دنک ) شتمحر  ادـخ   ) مردـپ تافو  ماگنه  هک : تفگ  نم  هب 
زا ترایز »  » نیا متساوخ . هزاجا  داب ) نانآ  رب  ادخ  تیاضر   ) نادیهش ترایز  و  داب ) وا  رب  مالس  « ) نیـسحلا هللادبعوبا   » میالوم ترایز  يارب 

: دیسر نم  هب  دنک ) شتمحر  ادخ   ) یناهفصا بلاغ  نب  دمحم  خیش  طسوت  ود ، هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  نامز  ماما  يهیحان 
نابرهم يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

هک تسیاب  داب ) وا  رب  مالـس  ( ) ع  ) نیـسح ربق  ياپ  شیپ  يروآ ، اجب  ار  داب ) نانآ  رب  ادـخ  تیاضر   ) نادیهـش ترایز  یتساوخ  هک  یماگنه 
هب باطخ  تسا . نادیهش  عضوم  اجنآ  نک  هلبق  يوس  هب  يور  سپـس  داب ) ود  نآ  رب  ادخ  ياهدورد   ) دشابیم نیـسح  نب  یلع  نفدم  اجنآ 

وت و رب  ادخ  دورد  لیلخ ، میهاربا  نادناخ  زا  هلسلس ، نیرتهب  لسن  زا  هدش ، هتشک  نیلوا  يا  وت  رب  مالـس  وگب : نک و  هراشا  نیـسح  نب  یلع 
و درک ، یصاع  ادخ  رب  ار  نانآ  يزیچ  هچ  مدنزرف ، يا  دنتشک  ار  وت  هک  ار  یهورگ  نآ  دشکب  ادخ  : » تفگ وت  يهرابرد  هک  داب ، وت  ردپ  رب 

.« دابم ایند  وت  زا  دعب  تشاداو ، لوسر  مارتحا  تمرح و  هب  زواجت  رب 
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هحفص 142 ) )
: تفگیم دناوخیم و  زجر  نارفاک  هب  باطخ  نیسح  نب  یلع 

. متسه یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نم 
میرتراوازس رتکیدزن و  ربمایپ  هب  ام ، هک  ادخ » يهناخ   » هب دنگوس 

دچیپب دوخ  هب  هزین  هک  اجنآ  ات  منکیم  ناتیمخز  هزین  اب 
منکیم تیامح  مردپ  زا  هنوگنیدب  ناتمنزیم و  ریشمش  اب  و 

( يولع  ) یبرع یمشاه  ناوج  ریشمش )  ) تبرض
. دنار دهاوخن  مکح  ام  رب  ترطف  تسپ  نآ  دنزرف  دنگوس  ادخ  هب  دیآیم ) دورف  امش  رب  هک  )

یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انأ 
یبنلاب یلوأ  هللا  تیب  و  نحن ،

ینشنی  یتح  حمرلاب  مکنعطأ 
یبأ نع  یمحأ  فیسلاب ، مکبرضأ 

يولع )  ) یبرع یمشاه  مالغ  برض 
یعدلا نبا  انیف  مکحی  هللا ال  و 

وت يرتراوازس ، شلوسر  ادخ و  هب  وت  هک  مهدیم  تداهش  نم  يدرک . تاقالم  ار  تراگدرورپ  و  يدیسر ، یتشاد  تسود  هک  هچنادب  وت  »
وت لتق  رد  وا  هارمه  هک  ار  یناسک  و  يدبع » نامعن  نب  ذقنم  نب  ةرم   » وت لتاق  ادخ  ییوا . نیما  وا و  تجح  دـنزرف  ییادـخ و  لوسر  دـنزرف 

. تسا يدب  رایسب  هاگتشگزاب  هک  دنکیم  منهج  لخاد  ار  نانآ  يادخ  دزاسب ، راوخ  دنک و  تنعل  دندومن  شالت  وت  هیلع  دندرک و  تکرش 
نالتاق زا  دهد . رارق  تاهمولظم  ردام  ردارب و  ومع و  ردپ و  دج و  نانیشنمه  زا  وت و  ناهارمه  ناقیفر و  ناگدننکرادید و  زا  ار  ام  دنوادخ 

قح نارکنم  هک  وت  نانمـشد  زا  مبلطیم و  ار  وت  اب  ینیـشنمه  دیواج  یگدـنز  رد  دـنوادخ  زا  مربیم و  هانپ  ادـخ  هب  میوجیم و  يرازیب  وت 
.« داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  مربیم . هانپ  ادخ  هب  میوجیم و  يرازیب  دناهدوب 

نامسآ رد  شنوخ  درک و  رود  شیوخ  زا  ار  نوخ  دیسر ، تداهش  هب  دروخ و  ریت  هک  ياهراوخریش  كدوک  نیـسح ، نب  هللادبع  رب  مالـس  »
.« ار شناتسدمه  و  يدسا » لهاک  نب  ۀلمرح   » وا لتاق  دنک  تنعل  ادخ  دش ، حبذ  شردپ  شوغآ  رد  ریت  اب  هک  یکدوک  تفر . الاب 

اههبرـض شیپ  سپ و  زا  هکنآ  البرک ، نادـیم  رد  لوسر  لآ  تیالو  يداـنم  ـالب و  يهدـننک  شیاـمزآ  نینمؤملاریما ، نب  هللادـبع  رب  مالـس  »
لتاق ادخ  دید ، اهمخز  دروخ و 

هحفص 143 ) )
.« دنک تنعل  ار  یمرضح » تیبث  نب  یناه   » وا

نابهگن شردارب  يارب  تشذگیم ، دوخ  زا  وا  رطاخ  هب  و  درکیم ، يرای  ار  شردارب  شیوخ  ناج  اب  هک  نینمؤملاریما ، نب  سابع  رب  مالس  »
. دـش هدـیرب  شتـسد  ود  هکنآ  دـناسرب ، نیـسح  هب  ات  درک  شالت  تشاد  هک  یبآ  دوب  هنـشت  دوخ  هک  يدوجو  اـب  دوب ، يراکادـف  زابرـس  و 

.« دنک تنعل  ار  یئاط » لیفط  نب  میکح   » و یتیح » داقو )  ) داقر نب  دیزی   » وا نالتاق  دنوادخ 
نادیم رد  مدقشیپ  داهج و  میلست  یـضار و  نطو ، زا  هداتفا  رود  یبیرغ  شیوخ ، سفن  نابهگن  ابیکـش و  نینمؤملاریما ، نب  رفعج  رب  مالـس  »

.« دنک تنعل  ار  یمرضح » تیبث  نب  یناه   » وا لتاق  ادخ  دنتخاس . شبولغم  ات  دنتخات  وا  رب  يرایسب  نادرم  ندیگنج  يارب  گنج ،
وا هب  هک   ) يداـیأ یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  وا  نـالتاق  ادـخ  دـشیم . هدـیمان  نوعظم » نب  ناـمثع   » هک نینمؤـملاریما ، نب  ناـمثع  رب  مالـس  »

.« دنک تنعل  ار  یمراد » ینابأ   » و درک ) يزادناریت 
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رب رتشیب  هچ  ره  ار  كاندرد  باذع  دنک و  تنعل  ار  شلتاق  يادخ  دش ، هتشک  یمراد » ینابأ   » طسوت هک  نینمؤملاریما ، نب  دمحم  رب  مالس  »
.« داب وت  روبص  نادناخ  رب  دمحم و  يا  وت  رب  ادخ  دورد  دیازفیب ، وا 

ار يونغ » هبقع  نب  هللادبع   » وا لتاق  ادخ  دیسر ، تداهش  هب  هدنشک  ریت  اب  هک  ياهدروخ  ریت  هدننک ، يرای  كاپ  نسح ، نب  رکبوبا  رب  مالـس  »
.« دنک تنعل 

.« دنک تنعل  درک ، يزادناریت  شیوس  هب  هک  ار  يدسا » لهاک  نب  ۀلمرح   » وا لتاق  ادخ  تنیط ، كاپ  یلع ، نب  نسح  نب  هللادبع  رب  مالس  »
ادص ار  نیسح  شیومع  هک  یماگنه  دش ، هتفرگ  وا  زا  شناوت  دایرف و  دش و  هتفاکش  شرس  قرف  هکنآ  یلع ، نب  نسح  نب  مساق  رب  مالـس  »

رد درکیم و  ور  ریز و  ار  كاخ  شیاپ  اب  مساق  هک  یلاح  رد  دش  رـضاح  يراکـش ، يزاب  نوچ  زاورپزیت و  ياهدنرپ  نوچمه  شیومع  دز ،
نمـشد تردپ ، ربمایپ و  وت  دج  تمایق  زور  رد  داب ، رود  دنتـشک  ار  وت  هک  یهورگ  زا  ادـخ  تمحر  : » دومرف نیـسح  دوب  ندـنک  ناج  لاح 

ای دـنکن ، تباجا  ارت  وا  ینک و  داـیرف  ار  وا  وت  هک  تیومع ، رب  تسا  راوگاـن  تخـس و  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف  سپـس  دوب ، دـنهاوخ  اـهنآ 
مخز زا  رپ  تندب  و   ) ياهدش هتشک  وت  هک  یلاح  رد  دنک  تتباجا 

هحفص 144 ) )
دنرایسب و تیومع  نانمشد  هک  تسا  يزور  زورما  دنگوس  ادخ  هب  دناسرن . وت  هب  يدوس  چیه  تباجا  نیا  و  هعطق ) هعطق  تیاهتسد  تسا و 

.« دنکدنا شنارای 
« يدزأ لیفن  نب  دعس  نب  ورمع   » وت لتاق  دنوادخ  دنک ، اطع  یناکم  زین  ارم  امش  هاگیاج  رد  دهد و  رارق  امـش  هارمه  تمایق  رد  ارم  دنوادخ 

.« دنک ایهم  وا  يارب  ار  یکاندرد  باذع  دزادنارد و  خزود  هب  دنک و  تنعل  ار 
هدننک تحیصن  نادروامه ، اب  رگراکیپ  نآ ، هب  دهعتم  نامیا و  نامیپمه  تمعنرپ ، ياهتـشهب  رد  رایط ، رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  رب  مالـس  »

.« دنک تنعل  ار  یناهبن » هبطق  نب  هللادبع   » وا لتاق  ادخ  نآرق ، دمح و  يهروس  يهدننک  توالت  و  نامحر ، رطاخ  هب 
يرادـهگن وا  زا  شیوخ  رکیپ  اـب  هک  شدیهـش ، ردارب  يارب  يدـننامه  شردـپ و  ياـجب  يدیهـش  رفعج ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم  رب  مالـس  »

.« دنک تنعل  ار  یمیمت » لشهن  نب  رماع   » وا لتاق  دنوادخ  درکیم ،
.« دنک تنعل  ار  ینادمه » طوخ  نب  رشب   » وا لتاق  دنوادخ  لیقع ، نب  رفعج  رب  مالس  »

.« دنک تنعل  درک  يزادناریت  وا  يوس  هب  هک  ار  ینهج » دسا  نب  دلاخ  نب  رمع   » وا لتاق  دنوادخ  لیقع ، نب  نامحرلادبع  رب  مالس  »
.« دنک تنعل  ار  کلام ) نب  دسا   ) هعصعص نب  رماع   » وا لتاق  ادخ  لیقع ، نب  ملسم  نب  هللادبع  هتشک ، رسپ  هتشک و  رب  مالس  »

.« داب درک  يزادناریت  شیوس  هب  هک  يوادیص » حیبص  نب  ورمع   » وا لتاق  رب  ادخ  تنعل  و  لیقع ، نب  ملسم  نب  هللادبعوبا  رب  مالس  »
«. ینهج رشان  نب  طیقل   » شلتاق رب  ادخ  تنعل  و  لیقع ، نب  دیعسیبا  نب  دمحم  رب  مالس  »

«. یمرضح فوع  نب  نامیلس   » شلتاق رب  ادخ  تنعل  و  نینمؤملاریما ، نب  نیسح  »ي  یلوم  » نامیلس رب  مالس  »
.« یلع نب  نیسح  »ي  یلوم  » براق رب  مالس  »
.« یلع نب  نیسح  »ي  یلوم  » حجنم رب  مالس  »

ارت ام  ایآ  تفگ : ماما  هب  باطخ  داد ، ار  البرک  يهنحص  زا  تشگزاب  يهزاجا  وا  هب  نیـسح  یتقو  هک  يدسا ، هجـسوع  نب  ملـسم  رب  مالـس  »
اهنت ارت  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ، میروایب ، ادـخ  هاگـشیپ  رد  يرذـع  هچ  میاهدرواـین  ياـجب  ار  وت  قح  هک  هراـب  نیا  رد  هاـگنآ  میراذـگب ، اـهنت 

نانآ يهنیس  رد  ار  دوخ  يهزین  ات  دیگنج  مهاوخ  نانآ  اب  ردقنآ  تشاذگ . میهاوخن 
هحفص 145 ) )

اب دنامن ، یقاب  متـسد  رد  ياهحلـسا  رگید  رگا  تخات و  مهاوخ  نانآ  رب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  يهضبق  هک  ماگنه  نادـب  ات  منکـشب و 
.« مریمب ات ) مگنجب   ) وت هارمه  هکنآ  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دیگنج و  مهاوخ  گنس 
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نامیپ هک  ییادخ ، هار  نادیهـش  زا  دیهـش  نیتسخن  درک و  هضرع  ادخ  هار  رد  ار  شناج  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  هجـسوع ، نب  ملـسم  يا  وت 
ماما ندرک  يرای  نارفاک و  اب  داهج  رد  دوخ  یماگـشیپ  نیا  رد  يدش ، راگتـسر  هک  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  دـیناسر . ماجنا  هب  ار  شیوخ 
نیا هجـسوع و  نب  ملـسم  يا  دنک  تمحر  ارت  ادخ  دومرف : يدوب ، هداتفا  وت  دمآ و  شیپ  ماما  هک  ماگنه  نآ  داب . ادخ  اب  وت  شاداپ  ساپس و 

: دناوخ ار  هیآ 
« الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  »

.« دنتسه راظتنا  رد  رگید  یهورگ  دندیناسر و  ماجنا  هب  ار  شیوخ  نامیپ  نانآ  زا  یهورگ  »
. دنک تنعل  ار  یلجب » هراکشخ  نب  هللادبع  یبابض و  هللادبع  ، » وت لتق  رد  ناگدننک  تکرش  دنوادخ 

تشاذگ میهاوخن  اهنت  ار  وت  زگره  تفگ : ماما  هب  باطخ  داد  ار  تشگزاب  يهزاجا  وا  هب  ماما  یتقو  هک  یفنح ، هللادبع  نب  دعـس  رب  مالـس  »
رگا دنگوس  ادخ  هب  میدناسر ، ماجنا  هب  هدرک و  ظفح  وت  يهرابرد  ار  شیوخ  نامیپ  ادخ  لوسر  تبیغ  رد  ام  هک  دـشاب  دـهاش  دـنوادخ  ات 

زاب ددرگیم  رارکت  نم  اب  راب  داتفه  نایرج  نیا  دننازوسیم و  هدنز  هدنز  ار  مندب  سپس  موشیم ، هدنز  هرابود  موشیم و  هتـشک  هک  منادب 
هتـشک ای  ندرم  راب  کی  اهنت  نیا  هک  یلاح  رد  منکن  نینچ  ارچ  مراپـسب . ناج  مگنجب و  وت  هاگـشیپ  رد  هکنآ  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  مه 

دوخ ماما  يداد و  هار  نیا  رد  شیوخ  ناج  هک  وت  رب  مالـس  تشاد . دهاوخن  نایاپ  دبا  ات  هک  یتزع  تمارک و  هب  ندیـسر  دعب  تسا و  ندش 
دـنک و روشحم  نادیهـش  امـش  نایم  رد  ار  ام  دـنوادخ  يدیـسر ، تزع  تمارک و  هب  ادـخ  يوس  زا  دـیواج  یگدـنز  رد  يدرک و  يراـی  ار 

.« دهد رارق  نییلع » یلعا   » رد امش  یتسود  تقافر و  ار  ام  يزور 
ار دربن  يهنحص  زا  تشگزاب  يهزاجا  زین  وت  هب  نیسح  هک  یماگنه  هک  داب  وت  رب  يادخ  دمح  ساپس و  یمرـضح ، رمع  نب  رـشب  رب  مالـس  »

نم ندب  یتفگ : ماما  هب  باطخ  وت  داد 
هحفص 146 ) )

اهنت نارای  یمک  اب  ار  وت  مهاوخب و  یبکرم  نتفر ) يارب   ) وت زا  مورب و  مزاس و  اهر  ار  وت  رگا  داب ، یـشحو  ناگدنرد  كراوخ  هدنز ، هدـنز 
.« دش دهاوخن  نینچ  زگره  مدرگزاب ، رطاخ  هدوسآ  دوخ  و  هتشاذگ ،

.« دربن يهنحص  يوجگنج  نآرق و  يراق  یقرشم ، ینادمه  نیصح  نب  دیزی  رب  مالس  »
.« يراصنا نالجع  نب  میعن  رب  مالس  يراصنا . بعک  نب  نارمع  رب  مالس  »

زگره دـنگوس  ادـخ  هب  هن ، تفگ : ماما  هب  باطخ  داد  تشگزاب  يهزاجا  زین  وا  هب  نیـسح  هک  یماـگنه  هک  یلجب ، نیق  نب  ریهز  رب  مالـس  »
نینچ دـنوادخ  مهد ؟ تاجن  ار  دوخ  مزاس و  اهر  هدـش  ریـسا  نانمـشد  تسد  رد  ار ، ادـخ  لوسر  دـنزرف  ایآ  داتفا ، دـهاوخن  یقاـفتا  نینچ 

.« دهدن ناشن  نم  هب  یگدنز  رد  ار  يزور 
.« يدسا رهاظم  نب  بیبح  رب  مالس  يراصنا . هظرق  نب  ورمع  رب  مالس  »

.« یبلک ریمع  نب  هللادبع  رب  مالس  یحایر . دیزی  نب  رح  رب  مالس  »
.« يدسا لهاک  نب  سنأ  رب  مالس  يدارم . یلجب  لاله  نب  عفان  رب  مالس  »

.« قارح نب  ةورع  نارسپ  يرافغ  نامحرلادبع  هللادبع و  رب  مالس  يوادیص . رهسم  نب  سیق  رب  مالس  »
.« یلشهن هللادبع  نب  بیبش  رب  مالس  يرافغ . رذوبا  »ي  یلوم  » نوج رب  مالس  »

.« ریهز نارسپ  یبلغت  شرک  طساق و  رب  مالس  يدعس . دیزی  نب  جاجح  رب  مالس  »
.« یعبض کلام  نب  نیوج  رب  مالس  کلام . نب  ۀماغرض  رب  مالس  قیتع . نب  ۀنانک  رب  مالس  »

.« یسیق تیبث  نب  دیز  رب  مالس  یعبض . هعیبض  نب  ورمع  رب  مالس  »
.« ملسم نب  رماع  رب  مالس  یسیق . تیبث  نب  دیزی  نارسپ  هللادیبع  هللادبع و  رب  مالس  »
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.« کلام نب  فیس  رب  مالس  ملسم . نب  رماع  »ي  یلوم  » ملاس رب  مالس  يرمن . ورمع  نب  بنعق  رب  مالس  »
.« یفعج قورسم  نب  جاجح  رب  مالس  یفعج . لقعم  نب  ردب  رب  مالس  یمعثخ . رشب  نب  ریهز  رب  مالس  »

.« يذئاع هللادبع  نب  عمجم  رب  مالس  شرسپ . جاجح و  نب  دوعسم  رب  مالس  »
.« يدزأ یناملس  ثراح  نب  نایح  رب  مالس  یئاط . حیرش  نب  ناسح  نب  رامع  رب  مالس  »

.« يوادیص دلاخ  نب  ورمع  رب  مالس  ینالوخ . رجح  نب  بدنج  رب  مالس  »
.« يدنک رهاظم  نب  دایز  نب  دیزی  رب  مالس  وا . »ي  یلوم  » دیعس رب  مالس  »

هحفص 147 ) )
.« ینابیش یلع  نب  ۀلبج  رب  مالس  یعازخ . قمح  نب  ورمع  »ي  یلوم  » رهاز رب  مالس  »

.« يدزأ ریثک  نب  ملسا  رب  مالس  یبلک .» هنیدملاینب   » »ي یلوم  » ملاس رب  مالس  »
.« یمرضح ثودحا  نب  رمع  رب  مالس  يدزأ . بیبح  نب  مساق  رب  مالس  »

.« یمابش دعسا  نب  ۀلظنح  رب  مالس  يدئاص . هللادبع  نب  رمع  همامثوبا  رب  مالس  »
.« ینادمه همالسیبأ  نب  رامع  رب  مالس  یبحرا . ندک  نب  هللادبع  نب  نامحرلادبع  رب  مالس  »

.« رکاش »ي  یلوم  » بذوش رب  مالس  يرکاش . بیبش  نب  سباع  رب  مالس  »
.« عیرس نب  هللادبع  نب  کلام  رب  مالس  عیرس . نب  ثراح  نب  بیبش  رب  مالس  »

.« نارای نیرتهب  يا  امش  رب  مالس  یعدنج ، هللادبع  نب  ورمع  رب  مالس  ینادمه و  یمهف  ریمعیبا  نب  راوس  هدش  ریسا  حورجم  رب  مالس  »
. دـهد رارق  ناکین  هاگیاج  رد  ار  امـش  دـنوادخ  امـش . يارب  ترخآ  یگدـنز  تسا  کـین  هچ  سپ  ناتییابیکـش ، رطاـخ  هب  امـش  رب  مالـس  »
درک و هدامآ  امش  يارب  ار  یناسآ  يراومه و  تخاس و  راکشآ  امـش  يارب  دوب  ناهنپ  هدیـشوپ و  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  مهدیم  تداهش 

یگدنز رد  ام  و  دیتسج ، یشیپ  ام  رب  قح  يوس  هب  نتفر  رد  امش  دیدوبن  تسس  قح  هب  تبسن  امـش  درک . امـش  بیـصن  ار  یناوارف  شـشخب 
. داب امش  لماش  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  تسویپ ، میهاوخ  امش  هب  ترخآ 

(269 ص 274 -  دلج 101 ، دلجم 22 ، راونالاراحب : )
: دشابیم رارق  نیدب  تسا  هدروآ  ترایز »  » نیا نایاپ  رد  یسلجم  هک  ینتم 

نایب
ترایز نمض  رد  ار  ترایز »  » نیا دنس ، هلسلس  فذح  اب  اهنآ  دناهدرک . لقن  شیوخ  رازم »  » باتک رد  ار  ترایز »  » نیا دیس » دیفم و  خیش  »

( ترایز دنس  : ) اروشاع زور  رد  نادیهش  ترایز » : » دیوگیم ریبک » رازم   » فلؤم دناهدش . روآدای  اروشاع 
يربط مساقلایبا  نب  دمحم  نیدلا  دامع  هیقف  لوق  زا  درک  لقن  نم  هب  دراد  مادتـسم  ار  شتزع  دنوادخ  يرفعج  دمحم  نب  دمحم  حـتفلاوبا 

. دیامنیم لقن  یسوط ، دمحم  نب  نسح  یلعوبا  خیش  زا  وا  و 
دمحم خیش  زا  وا  و  یسوط ، رفعجوبا  شردپ  زا  وا  و  یلعوبا ، خیش  زا  هبطر ، نب  هللا  ۀبه  نب  نیسح  هللادبعوبا  خیـش  رگید ) دنـس  هلـسلس   ) ای

ترایز نیا  نم  هب  شایع  نب  دمحا  نب 
هحفص 148 ) )

. درک شرازگ  ار 
رکذ دـنرادن ، یـصاخ  تقو  هب  صاصتخا  هک  ییاه  « ترایز  » نایم رد  درادـن  صاصتخا  یـصاخ  نامز  هب  هکنآ  لیلد  هب  ار  ترایز »  » نیا ام 

. میدرک
( راونالاراحب رد  )
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ناشن ار  ع )  ) نامز ماما  تدـالو  زا  لـبق  لاـس  خـیرات 4  نیا  هک  ارچ  دراد  دوـجو  لاکـشا  داریا و  ربـخ  رد  جردـنم  خـیرات  رد  هک  نادـب  و 
لامتحا نیا  زین  تسا و  هدش  تبث  ود ، هاجنپ و  تسیود و  اهابتـشا ، هدوب و  يرجه  ود  تصـش و  تسیود و  نآ  خیرات  هک  دـیاش  دـهدیم .

(. ع  ) نامز ماما  يهیحان  زا  هن  ، دشاب هدش  رداص  يرکسع  نسح  ماما  يهیحان  زا  ترایز »  » نیا هک  دراد  دوجو 
ص 274) ءزج 101 ، دلجم 22 ، راونالاراحب ، )

هحفص 149) )

تسا نادیهش  یماسا  رب  لمتشم  هک  هیبجر  ترایز  نتم 

تسا  نادیهش  یماسا  رب  لمتشم  هک  هیبجر  ترایز  نتم 
.340 ءزج 101 ص 341 -  دلجم 22  تسا : هدمآ  راحب »  » لوقنم يهخسن  رد 

: وگب نک و  هجوت  نادیهش  هب  سپس  ... 
، یحایر دیزی  نب  ریرج  رب  مالس  یفنح ، هللادبع  نب  دیعس  رب  مالس 

، رهاظم نب  بیبح  رب  مالس  نیق ، نب  ریهز  رب  مالس 
، ناعمس نب  ۀبقع  رب  مالس  ۀجسوع ، نب  ملسم  رب  مالس 

، ریمع نب  هللادبع  رب  مالس  ریضخ ، نب  ریرب  رب  مالس 
، یفعج لضفم  نب  رذنم  رب  مالس  لاله ، نب  عفان  رب  مالس 

، يدئاص همامثیبا  رب  مالس  يراصنا ، يهضرق  نب  ورمع  رب  مالس 
، يدزا هللادبع  نب  نمحرلادبع  رب  مالس  يرافغ ، رذوبا  یلوم  نوج  رب  مالس 

، ثراح نب  فیس  رب  مالس  ةورع ، نارسپ  هللادبع  نمحرلادبع و  رب  مالس 
، یمابش دعسا  نب  ۀلظنح  رب  مالس  يریاح ، هللادبع  نب  کلام  رب  مالس 
، یمرضح ورمع  نب  ریشب  رب  مالس  یلهاک ، ثراح  نب  مساق  رب  مالس 

، یفعج قورسم  نب  جاجح  رب  مالس  يرکاش ، بیبش  نب  سباع  رب  مالس 
، ثراح نب  نایح  رب  مالس  هالوم ، دیعس  فلخ و  نب  ورمع  رب  مالس 

، نالجع نب  میعن  رب  مالس  يذئاع ، هللادبع  نب  عمجم  رب  مالس 
، بعکیبا نب  رمع  رب  مالس  دیزی ، نب  نمحرلادبع  رب  مالس 

، يوادیص رهسم  نب  سیق  رب  مالس  یمرضح ، نوع  نب  نامیلس  رب  مالس 
، نمحرلادبع نب  نالیغ  رب  مالس  يرافغ ، ةورف  نب  نامثع  رب  مالس 

هحفص 150 ) )
، دانک نب  رمغ  رب  مالس  ینادمه ، هللادبع  نب  سیق  رب  مالس 

، دانک نب  ملسم  رب  مالس  هللادبع ، نب  ۀلبج  رب  مالس 
، ملسم نب  رماع  »ي  یلوم  » ملسم رب  مالس  ملسم ، نب  رماع  رب  مالس 

، هللادیبع هللادبع و  شنارسپ  رب  مالس  طیقر و  نب  ردب  رب  مالس 
، کلام نب  نایفس  رب  مالس  ورمع ، نب  ثیمر  رب  مالس 

، ریهز نب  طساق  رب  مالس  بئاس ، نب  ریهز  رب  مالس 
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، قیتع نب  ۀنانک  رب  مالس  ریهز ، نب  شرک  رب  ملس 
، دایز نب  عینم  رب  مالس  کلام ، نب  رماع  رب  مالس 

، ورمع نب  سالج  رب  مالس  ورمع ، نب  نامعن  رب  مالس 
، رجاهم نب  ةدئاز  رب  مالس  هدیلج ، نب  رماع  رب  مالس 

، دیزی نب  جاجح  رب  مالس  یلشهن ، هللادبع  نب  بیبش  رب  مالس 
، ورمع نب  ۀعیبض  رب  مالس  کلام ، نب  ریوج  رب  مالس 
، جاجح نب  دوعسم  رب  مالس  ریشب ، نب  ریهز  رب  مالس 

، ریجح نب  بدنج  رب  مالس  ناسح ، نب  رامع  رب  مالس 
، ناملس نب  ریهز  رب  مالس  ریثک ، نب  نامیلس  رب  مالس 

، يدسا لهاک  نب  سنأ  رب  مالس  بیبح ، نب  مساق  رب  مالس 
، کلام نب  ۀماغرض  رب  مالس  یحایر ، دیزی  نب  رح  رب  مالس 

(، ع  ) نیسح ماما  یعاضر  ردارب  رطقب  نب  هللادبع  رب  مالس  قمح ، نب  ورمع  »ي  یلوم  » رهاز رب  مالس 
. رکاش »ي  یلوم  » دیوس رب  مالس  ع ،)  ) نیسح ماما  »ي  یلوم  » حجنم رب  مالس 

هک دیدوب  یناصاخ  و  درک ، ناتباختنا  ع )  ) نیسح ماما  يرای  يارب  دنوادخ  هک  دیدوب  ییاهناسنا  نیرتهب  امش  ادخ ، نادرم  يا  امـش  رب  مالس 
هب تبسن  يرادافو  يرای و  قح و  يوس  هب  توعد  يارب  امش  هک  مهدیم  تداهش  درک . نیـسح  ماما  هب  صتخم  ار  امـش  يرای -  دنوادخ - 

نادناخ و  ص )  ) ربمایپ دنزرف  هارمه  نآ  ققحت  هار  رد  ار  ناتـشالت  یمامت  دیدوب و  رادافو  نآ  هب  دیدرک و  يرای  ار  قح  دـیدش . هتـشک  نآ 
امـش هب  دنوادخ  دـیتشگ  لئان  گرزب  تاماقم  هب  دـیدش و  زوریپ  دیدیـسر و  تداعـس  هب  هک  دـیتسه  ینادنمتداعـس  امـش  دـیدرک . راثیا  وا 

هب هک  هچنآ  زا  شیب  یئازج  دهد -  ازج  ناروای  ناردارب و 
هحفص 151 ) )

يدبا تفارش  هب  هنوگنیدب  دش و  امـش  لماش  ادخ  تمحر  داب  اراوگ  امـش  رب  يدبا  یگدنز  اهتمعن و  دومرف . اطع  ادخ  لوسر  روبـص  نارای 
. دیدش لئان 

: تسا هدروآ  هیبجر » ترایز   » زا هخسن  نیا  نایاپ  رد  یسلجم  هک  ینتم 
فلاخم هیبجر » ترایز   » تیاور اب  هک  دش ، لقن  نیا  زا  شیپ  اروشاع ، ترایز  رد  نادیهش  دادعت  دیوگیم : داب ) وا  رب  ادخ  تمحر   ) دیـس »

هک تسا  هتـسیاش  تساروشاع . ترایز »  » فلاخم هک  دوشیم  هدید  ییاهتدایز  هاگ  اهدوبمک و  هاگ  یماسا ، رکذ  رد  نینچمه  و  دـشابیم .
قیرط زا   ) ای هدـید و  اهباتک  رد  هک  هچنآ  رب  اهنت  هراب ، نیا  رد  ام  هک  ینادـب  دـنک  تدـییأت  دوخ  ياوقت  اب  دـنوادخ  هک  زیزع  يهدـنناوخ  وت 

.« مییامنیم تردابم  نآ  لقن  هب  میروآیم  تسدب  ار  رابخا  هک  نانچنآ  دروم  ره  رد  میاهتشاد و  هیکت  مینکیم  تیاور  دانسا )
ص 341) ءزج 101 ، ج 22 ، راونالاراحب ، )

هحفص 152) )

همانترایز ود  كرتشم  یماسا 

همانترایز  ود  كرتشم  یماسا 
« هیبجر  » و هیحان » »

 - ا - 
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. يدسا لهاک  نب  سنأ  - 1
 - ب - 

. یمرضح و )  ) رمع نب  ریشب )  ) رشب - 2
 - ج - 

. يرافغ رذوبا  یلوم  نوج  - 3
. یعبض کلام  نب  ریوج )  ) نیوج - 4

. ینالوخ رجح )  ) ریجح نب  بدنج  - 5
. ینالوخ هللادبع )  ) یلع نب  ۀلبج  - 6

 - ح - 
. یحایر دیزی  نب  رح  - 7

. يدسا رهاظم  نب  بیبح  - 8
. يدعس دیز )  ) دیزی نب  جاجح  - 9

. یفعج قورسم  نب  جاجح  - 10
. يدزأ یناملس  ثراح  نب  ناسح )  ) نایح - 11

. یمابش دعسا  نب  ۀلظنح  - 12
 - ز - 

. یلجب نیق  نب  ریهز  - 13
هحفص 153 ) )

. هدش رکذ  طیقر » نب  ردب  «: » هیبجر  » رد یسیق . تیبث  نب  دیز  - 14
( لابقا يهخسن  قبط  رب  . ) دشابیم يدزأ ، میلس  نب  ریهز  نامه  وا  ام ، رظن  هب  یمعثخ  رشب  نب  ریهز  - 15

. یعازخ قمح  نب  ورمع  یلوم  رهاز  - 16
. تسا یفعج » لضفم  نب  رذنم   » نامه وا  ام ، رظن  هب  یفعج -  لقعم  نب  دیزی )  ) دیز - 17

 - س - 
. یفنح هللادبع  نب  دیعس  - 18

. هدش رکذ  کلام » نب  نایفس  «: » هیبجر  » رد کلام . نب  فیس  - 19
. هدش رکذ  فلخ » نب  رمع  یلوم  «: » هیبجر  » رد دلاخ . نب  رمع  یلوم  نب  دیعس  - 20

. هدمآ عیرس » نب  ثراح  نب  بیبش  «: » هیبجر  » رد عیرس . نب  دبع  نب  ثراح  نب  فیس  - 21
 - ش - 

. هدش رکذ  رکاش » یلوم  دیوس  «: » هیبجر  » رد رکاش . یلوم  بذوش  - 22
. یلشهن هللادبع  نب  بیبش  - 23

 - ض - 
. کلام نب  ۀماغرض  - 24

 - ع - 
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. يراصنا ۀظرق  نب  رمع )  ) ورمع - 25
«. بعکیبا نب  رمع  «: » هیبجر  » رد يراصنا . بعک  نب  نارمع  - 26

. یبلک ریمع  نب  هللادبع  - 27
. يرافغ قارح  نب  ةورع  نب  هللادبع  - 28

. يرافغ قارح  نب  ةورع  نب  نامحرلادبع  - 29
. هدمآ رمع » نب  ۀعیبض  «: » هیبجر  » رد یعبض . ۀعیبض  نب  رمع )  ) ورمع - 30

. هدش رکذ  طیقر » نب  ردب  نب  هللادبع  «: » هیبجر  » رد یسیق . تیبث  نب  دیز  نب  هللادبع  - 31
هحفص 154 ) )

. هدش رکذ  طیقر » نب  ردب  نب  هللادیبع  «: » هیبجر  » رد یسیق . تیبث  نب  دیز  نب  هللادیبع  - 32
. ملسم نب  رماع  - 33

. یئاط حیرش  نب  ناسح  نب  رامع  - 34
. هدش رکذ  فلخ » نب  ورمع  «: » هیبجر  » رد يوادیص . دلاخ  نب  رامع  - 35

رد هک  دشابیم  يدزأ ، هللادبع  نب  نامحرلادبع  نامه  وا  ردپ ، مان  مان و  رد  داحتا  لیلد  هب  یبحرا : ندک  نب  هللادـبع  نب  نامحرلادـبع  - 36
. هدمآ هنوگنیا  هب  شمان  هیبجر » »
. يرکاش بیبش  نب  سباع  - 37

. يدئاص همامثوبا )  ) هللادبع نب  رمع  - 38
 - ق - 

. يوادیص رهسم  نب  سیق  - 39
. یبلغت ریهز  نب  طساق  - 40

. يدزأ بیبح  نب  مساق  - 41
 - ك - 

. یبلغت ریهز  نب  شرک  - 42
. قیتع نب  ۀنانک  - 43

 - م - 
ع)  ) نیسحلا یلوم  حجنم  - 44

. ۀجسوع نب  ملسم  - 45
. جاجح نب  دوعسم  - 46

. يذئاع هللادبع  نب  عمجم  - 47
. هدش رکذ  شمان  هیبجر  ترایز  رد  هک  تسا  يرباج » هللادبع  نب  کلام   » نامه هک  يرباج .»  » حیرس نب  دبع )  ) هللادبع نب  کلام  - 48

 - ن - 
. يراصنا نالجع  نب  میعن  - 49

. يدارم یلجب  لاله  نب  عفان  - 50
هحفص 155) )
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هیبجر ترایز  هژیو  یماسا 

هیبجر  ترایز  هژیو  یماسا 
( تسا یماسا  نیا  دقاف  هیحان »  » ترایز )

 - ب - 
. ریضخ نب  ریرب  - 1

 - ح - 
. يدارم یعازخ  دامح  نب  دامح  - 2

. ورمع نب  سالج )  ) سالح - 3
 - ر - 

. ورمع نب  ثیمر  - 4
 - ز - 

(. رایس  ) بئاس نب  ریهز  - 5
. رجاهم نب  ةدئاز  - 6

(. نامیلس  ) ناملس نب  ریهز  - 7
. ریثک نب  نامیلس  - 8

. يدزأ نامیلس  نب  ناملس  - 9
. یمرضح نوع  نب  نامیلس  - 10

 - ع - 
. ناعمس نب  ۀبقع  - 11

. دیزی نب  نامحرلادبع  - 12
. يرافغ ةورع )  ) ةورف نب  نامثع  - 13

هحفص 156 ) )
. دانک نب  ( ریمع  ) رمع - 14

. کلام نب  رماع  - 15
(. هدیلخ  ) هدیلج نب  رماع  - 16

. رطقب نب  هللادبع  - 17
 - غ - 

. نامحرلادبع نب  نالیغ  - 18
 - ق - 

. ینادمه هللادبع  نب  سیق  - 19
.( دشاب بیبح  نب  مساق  وا  مان  هک  دراد  ناکما   ) یلهاک ثراح  نب  مساق  - 20

 - م - 
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. دانک نب  ملسم  - 20
. ملسم نب  رماع  یلوم  نب  ملسم  - 22

. دایز نب  عینم  - 23
 - ن - 

. ورمع نب  نامعن  - 24
هحفص 157) )

همان ترایز  ود  نتم  يهرابرد  یشهوژپ 

همان  ترایز  ود  نتم  يهرابرد  یشهوژپ 
اهنآ يروآدرگ  خیرات  همان و  ترایز »  » ود دنس  فلا :

(: ع ( ) نامز ماما   ) يهسدقم يهیحان  هب  بوسنم  ترایز  - 1
رد شیوخ ، لابقالا »  » باـتک رد  ت 664 ه ) ( ) سوواط نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدلا ، یـضر  نیفراعلا ، لامج   ) سوواط نب  دیـس  - 

: دیوگیم وا  تسا . هدروآ  زین  ار  ترایز »  » نیا اهترایز ، اهشیاین و  اههام و  اهزور و  لامعا  نایب 
.« میزادرپیم نآ  رکذ  هب  هک  اروشاع  زور  رد  نادیهش  ترایز  زا  یلصف  »

هللادـبعوبا خیـش  تفگ : هک  مینکیم  تیاور  داب ) وا  رب  ادـخ  تمحر   ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  مدـج  دانتـسا ... هب  ار  نآ  اـم  هک  »
نم هب  داب ) وا  رب  ادخ  تمحر  « ) يدادغب نامعن  نب  معنملادبع  نب  روصنموبا  ، » حـلاص خیـش  هک  درک  شرازگ  شایع ، نب  دـمحا  نب  دـمحم 

يارب هسدـقم » يهیحان   » زا متـشون و  ياهمان  مدوب  ناوجون  لاس و  هزات  زونه  نم  هک  دـنک ) شتمحر  ادـخ   ) مردـپ تافو  ماگنه  هک : تفگ 
زا ترایز »  » نیا متـساوخ . هزاجا  داب ) نانآ  رب  ادـخ  تیاضر   ) نادیهـش ترایز  و  داـب ) وا  رب  مالـس  « ) نیـسحلا هللادـبعوبا   » میـالوم تراـیز 

: دیسر نم  هب  دنک ) شتمحر  ادخ   ) یناهفصا بلاغ  دمحم  خیش  طسوت  ود  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  نامز  ماما  يهیحان 
نابرهم يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

نفدم اجنآ  هک  تسیاب  داب ) وا  رب  مالس   ) نیسح ربق  ياپ  شیپ  يروآ ، اجب  ار  داب ) نانآ  رب  ادخ  تیاضر   ) نادیهش ترایز  یتساوخ  هاگ  ره 
نب یلع  هب  باطخ  تسا . نادیهش  عضوم  اجنآ  هک  نک ، هلبق  يوس  هب  يور  سپس  داب ) ود  نآ  رب  ادخ  ياهدورد   ) دشابیم نیسح  نب  یلع 

:...« وگب نک و  هراشا  نیسح 
هحفص 158 ) )

: تسا هدیسر  ام  هب  قیرط  نیا  هب  هسدقم » يهیحان  هب  بوسنم  ترایز   » هک دنکیم  نایب  سوواط  نب  دیس  صن 
دباع و دهاز و  نادنمـشناد  ناگرزب  زا  وا  نک ، شتمحر  ادـخ  لاس 664 ه :) ت   ) سوواط نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدـلا  یـضر  - 1

. تسا قوثو  دروم 
. دوش نایب  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  وا  تسا ، هفئاطلا  خیش  دنک . شتمحر  ادخ  لاس 460 ه :) ت   ) یسوط نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2

ات شیوخ ، قیرط  لاجر  يهرابرد  یعالطا  چیه  و  تسا . هدرک  لقن  ار  ترایز  نیا  یـسوط ، رفعجوبا  شدـج  هب  دنـس  دانـسا  اب  سوواطنبا 
. دهدیمن تسدب  یسوط  خیش 

ياراد بدا و  ملع و  لها  يو  دوب . قودص  خیش  رصاعم  هک  لاس 401 :) ت   ) يرهوج شایع  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  - 3
يرـشع ینثالا  ۀمئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  بضتقم   » باتک اهباتک : نآ  يهلمج  زا  درک . فینـصت  ار  يددـعتم  ياهباتک  هدوب و  وکین  یطخ 

. رگید بتک  و  يرفعجلا » مشاهیبا  رابخا   » باتک و  لاسغالا »  » باتک و  مالسلامهیلع »
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رد شردپ  دج و  دش . ساوح -  لالتخا -  راچد  شرمع  رخآ  رد  دومن و  ریثکت  دینـش و  ار ) تایاور   ) وا تسا : هتفگ  تسرهفلا »  » رد خـیش 
. دندوب دنموربآ  يدارفا  دادغب 

، ار وا  ام  خویـش  یلو  مدینـش ، يرایـسب  ياهزیچ  وا  زا  دوب . وگتـسار  يدرم  منیدلاو  نم و  يارب  مدید ، ار  خیـش  نیا  نم  دیوگیم : یـشاجن 
: تسرهفلا ص 67 ، یـشاجنلا ، لاجرلا : باـتک  . ) دناهتـسج يرود  وا  زا  هدرکن و  لـقن  تیاور  وا  زا  و  قوثو ،) رظن  زا  . ) دـننکیم فیعـضت 

(363:1 باقلالا : ینکلا و  58 و  ص 57 -  یسوط ، خیش 
: يدادغب نامعنلا  نب  معنملادبع  نب  روصنموبا  - 4

، تسا هدرک  رکذ  لاـجرلا » سوماـق   » باـتک رد  يرتـست )  ) يرتـشوش هک  هچنآ  زجب  میتفاـین ، لاـجر »  » بتک زا  مـسا ، نـیا  هـب  یلاـح  حرش 
اغآ خیـش  گرزب ، رگـشواک  ققحم و  يهمالع  دـنکیمن . هفاضا  لابقالا »  » باتک تراـبع  رب  يزیچ  يرتشوش ، (. 194:10 لاجرلا : سوماق  )

: دیوگیم يو  هرابرد  يرکس .» روصنموبأ  : » زا هلمج  زا  دربیم و  مان  يو  خیاشم  زا  یسوط ، خیش  لاح  حرش  نایب  رد  ینارهط  گرزب 
: میوگیم نینچ  نم  و  دشاب ». يدیز »  » ای تنـس » لها   » زا روصنموبا )  ) يو هک  دراد  لامتحا  دیوگیم : ءاملعلا » ضایر   » باتک يهدنـسیون  »

ینس يرون »  » ام خیش  »
هحفص 159 ) )

ار يو  ندوب  يدیز  یلو  دناهدرکن ، شرازگ  ار  اهنآ  تنس  لها  هک  دراد  دوجو  يو  زا  یتایاور  هک  لیلد  نیا  هب  هتـسناد ، دیعب  ار  يو  ندوب 
.« تسا هدرکن  یفن 

( حأ زأ -  ص  نایبلا ، ۀمدقم  )
: دنکیم هفاضا  ار  بلطم  نیا  یسوط ، خیش  لاجر »  » يهمدقم رد  مولعلارحب » قداص  دمحم  دیس  »

.« هتفریم رامشب  وا  خیاشم  زا  يو  هک  دیآیم  تسدب  دنک ) شتمحر  ادخ   ) خیش یلاما »  » زا »
(38 ص 37 -  یسوط ، خیش  لاجرلا ، همدقم  )

هک دسریم  رظنب  دیعب  رایـسب  تداع  بسحرب  تسا ؟ هدمآ  يو  مان  ترایز »  » دنـس رد  هک  تسا  يروصنموبأ  نامه  يرکـس  روصنموبأ  ایآ 
دص لاس 252 ،) « ) ترایز  » رودص و  يرجه ،) لاس 385   ) خیش تدالو  ینامز  يهلصاف  هک  اریز  دننک . تلالد  صخش  کی  رب  مان ، ود  نیا 

. دشابیم لاس  هس  یس و  و 
. تسا لوهجم  يدرف  معنملادبع ... نب  روصنموبأ  ینعی  درم ، نیا  لاح  ره  رد 

: یناهفصا بلاط  نب  دمحم  خیش  - 5
ترابع لقن  اب  ( 334  - 333 ج 8 : « ) لاجرلا سوماق   » باـتک رد  يرتست )  ) يرتشوش میتفاـین . لاـجر »  » بتک رد  يو  يارب  زین  یلاـح  حرش 

: دیازفایم نینچ  دنکیم و  رکذ  ار  يو  مان  لابقالا » »
زونه لاس ، نآ  رد  تجح  ترـضح  هکنآ  يارب  دـشاب ، يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دـیاب  راچان  ربخ  نیا  رد  هسدـقم » يهیحاـن   » زا دارم  »

، ناضمر هام  لوا  تمالع  دروم  رد  لاضف ، نب  یلع  زا  زین  وا  و  بلاغ ، نب  دـمحم  زا  وا  و  دـمحم ، نب  دـمحا  زا  بلاـغوبا  دوب . هتفاـین  دـلوت 
.« تسا هدوب  یناهفصا  يو  ارهاظ  بیذهتلا )  ) تسا هدرک  تیاور 

شیادخ  ) سوواطنبا دنـس  نیا  تسا . لوهجم  زین  درم  نیا  تیـصخش  لاحرهب  میاهدرواین و  تسدـب  راهظتـسا  نیا  تحـص  يارب  یلیلد  ام 
کی لوهجم و  تیصخش  ود  نآ  دنس  هلسلس  رد  هک  فیعـض ، تدشب  تسا  يدنـس  دیدرک  هدهاشم  هک  نانچمه  دشابیم و  دنک ) تمحر 

. دنراد دوجو  دشابیم  شایعنبا »  » هک فیعض  تیصخش 
: دیوگیم ترایز »  » رکذ زا  دعب  راونالاراحب  رد  حر )...  ) یسلجم

هحفص 160 ) )
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دمحم نب  دـمحم  حـتفلاوبا  هک : تسا  هتفگ  اروشاع  زور  رد  مهیلع ، هللا  ناوضر  نادیهـش  ترایز »  » دنـس يهراـبرد  ریبک » رازم   » فلؤم »... 
داد و ربـخ  نم  هب  یـسوط  دـمحم  نب  نسح  یلعوـبا  خیـش  زا  يربـط ، مساـقلایبا  نب  دـمحم  نیدـلا  داـمع  هیقف  زا  هزع ) هللا  مادأ   ) يرفعج

نب دمحا  نب  دمحم  خیش  زا  یسوط ، رفعجوبا  شردپ  زا  یلعوبا ، خیـش  زا  هبطر ، نب  هللا  ۀبهو  نب  نیـسح  هللادبعوبا  خیـش  هک  درک  شرازگ 
هب دوشیم ، هدـهاشم  هک  ناـنچمه  دنـس  نیا  ...« ) تسا هدرک  رکذ  ار  تراـیز »  » نیمه نیع  دنـس  رکذ  زا  دـعب  ریبـک » رازم   » فلؤم شاـیع ،

. دوشیم یهتنم  بلاغ » نب  دمحم  روصنموبأ و  : » لوهجم تیصخش  ود  هب  و  تسا ، فیعض  یتیصخش  ثیدح  رظن  زا  هک  شایعنبا ،
. دشابیم فیعض  دنس  رظن  زا  ترایز » ، » بیترت نیا  هب  و 

هب ترایز »  » نداد تبـسن  اب  خیرات ، نیا  دشابیم و  ود  هاجنپ و  تسیود و  لاس  هدش  رکذ  ترایز »  » يارب هک  یخیرات  رودص ، نامز  رظن  زا 
ع)  ) يدـهم ماما  دـلوت  دـشابیم و  تیب  لها  ناماما  زا  مهدزاود  ماما  ینعم  هب  هیحان »  » حالطـصا هک  اجنآ  زا  و  درادـن . تقفاوم  نامز ، ماما 

عیبر هام  متـشه  زور  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تافو  تسا و  يرجه  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  ای  يرجه ، شـش  هاجنپ و  تسیود و  لاس 
ماما هب  نآ  تبـسن  هدوب و  مهدزاود  ماما  دـلوت  زا  لبق  ترایز »  » رودـص خـیرات  دـشابیم ، 260 ه )  ) يرجه تصـش  تسیود و  لاس  لوـالا 

. تسا تحص  زا  يراع  یخیرات ، رظن  زا  نامز ،
: دیوگیم هدروآ ، ترایز »  » یپ رد  هک  ینایب  رد  هدش و  لاکشا  نیا  هجوتم  یسلجم  خیش 

. تسا ع )  ) مئاق تدالو  زا  شیپ  لاس ، راهچ  تدـم  هب  نآ ، ینامز  مدـقت  نآ  و  دراد ، دوجو  یلاکـشا  تراـیز »  » ربخ خـیرات  رد  هک  نادـب  »
دمحموبا يهیحان  زا  ترایز »  » هک دوریم  مه  لاـمتحا  نیا  و  دـشاب . هدوب  ود ، تصـش و  تسیود و  لاـس  تراـیز »  » رودـص خـیرات  دـیاش 

. دشاب هدش  رداص  مهدزاود ) ماما  ( ) ع  ) يرکسع
رارق يرایتخا  رظن  ود  لباقم  رد  ام  دراد ، دوجو  نامز  ماما  هب  نآ  تبـسن  و  ترایز »  » رودـص خـیرات  نیب  هک  ضراعت  نیا  لیلد  هب  نیاربانب ،

: میریگیم
خیرات 252 ه )  ) يرجه ود  هاجنپ و  تسیود و  لاس  ياجب  بیترت  نیا  هب  میزادنایم و  ریخأت  هب  لاس  هد  ار  نآ  رودص  خـیرات  هکنآ  تسخن 

مهدزاود ماما  هب  ار  نآ  تبسن  تروص  نیا  رد  و  مینکیم ، ضرف  يرجه  ود  تصش و  تسیود و  لاس  ار  رودص 
هحفص 161 ) )

. مینک ظفح  میناوتیم 
زا هک  میریگب  رظن  رد  ار  ضرف  نیا  و  هدرک ، ظفح  ار  نآ  رودص  خیرات  میشوپب و  مشچ  هسدقم » يهیحان   » هب نآ  نداد  تبسن  زا  هکنآ  مود 

. تسا هدوب  يرکسع ) دمحموبا   ) مهدزای ماما  يهیحان 
ترـضح هک  ارچ  دـشاب ، ع )  ) يرکـسع ماما  دـیاب  راچان  هسدـقم » يهیحاـن  زا  روظنم  دـیوگیم ...« : هتفرگ و  متح  ار  ریخا  ضرف  يرتشوش 

(« 334  - 333 : 8 لاجرلا : سوماق  . ) هدوب هتفاین  دلوت  لاس  نآ  رد  تجح 
تـسد رد  یلیلد  چـیه  262 ه )  ) يرجه ود  تصـش و  تسیود و  لاـس  نییعت  يارب  هکنآ  تـسخن  تـسوربور : ضارتـعا  اـب  تـسخن  ضرف 

. تسا هدوب  دعب  لاس  اههد  ترایز »  » نیا رودص  خیرات  هک  تسه  مه  نآ  ناکما  و  تسین ،
بلاـغ نب  دـمحم  خیـش   » طـسوت ود ، هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  رد  تراـیز » : » دـیوگیم هک  دنـس ، رد  جردـنم  تراـبع  رهاـظ  هـکنآ : مود 

رگید هتساوخ و  هزاجا  ترایز »  » يهرابرد هتشون و  همان  شردپ ، تافو  زا  دعب  نامعن ، نب  روصنموبأ  هک  دناسریم  هدش ، رداص  یناهفـصا »
نب دـمحم  طسوت  هدوب  ترایز  رب  لمتـشم  هک  باوج ، و  تسا ، هدـناسر  مهدزاود  ماما  هب  ار  همان  هک  تسا  یـسک  بلاـغ  نب  دـمحم  هکنآ 

تبیغ رد  ار  هعیـش  هک  یلئاسم  تابتاکم و  یماـمت  هک  تسا  یمولعم  روهـشم و  يهلأـسم  یفاـنم  نیا  هدـش و  رداـص  ماـما  يوس  زا  بلاـغ ،
نب نامثع  زا : دندوب  ترابع  مه  اهنآ  هک  تسا  هدشیم  هدناسر  نامز  ماما  هب  هناگراهچ  ناریفـس  طسوت  هدرکیم ، يربهر  هیجوت و  يرغص 

دمحم نب  یلع  نسحلاوبا  رخآ  رد  و  حور ، نب  نیسح  مساقلاوبأ  وا  زا  سپ  نامثع و  نب  دمحم  رفعجوبا  شرـسپ  وا  زا  دعب  و  يرمع ، دیعس 
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. دشاب هدرک  ادیپ  طابترا  ماما ، اب  نانآ  زج  يرگید  هار  زا  يرغص ، تبیغ  يهرود  رد  يدحا  هک  هدشن  تباث  زین  هلأسم  نیا  يرمس و 
ماـما يرغـص ، تبیغ  رـصع  رد  یماـما  هدزاود  يهعیـش  گـنهرف  رد  هسدـقم » يهیحاـن   » حالطـصا زا  روظنم  هک  دـشیمن  ضارتعا  نیا  رگا 

میرادن یعالطا  چیه  زین  ام  و  دوبیم . شریذپ  لباق  لوا  ضرف  زا  رتشیب  مود  ضرف  تسا ، مالـسلاهیلع  يدهملا  نسح  نب  دـمحم  مهدزاود 
. دشاب هدش  لامعتسا  رگید  ناماما  دروم  رد  حالطصا  نیا  هک 

هدوب عیاش  رـصع  نآ  رد  نآ ، ریظن  تاحالطـصا  رگید  و  یلاع » سلجم   » و ترـضح » «، » یلاـع باـنج  : » نوچمه زین  يرگید  تاحالطـصا 
یماسا نایب  رد  یگمه  هک  تسا ،

هحفص 162 ) )
راکب زین  ناـهاشداپ  اـفلخ و  نارتخد  نارهاوخ و  نارداـم ، ناـنز ، نیواـنع  ناـیب  رد  و  هدـشیم ، لامعتـسا  يرادا  ینید و  یمـسر ، تاـماقم 

. تسا هتفریم 
ینعی ثحب ، دروـم  حالطـصا  هک  دـنکیمن  هیجوـت  ار  هلأـسم  نیا  تیمتح  هماـع ،»  » گـنهرف رد  تاحالطـصا  نیا  لاـثما  ندوـب  عیاـش  یلو 

. دشاب هدش  لامعتسا  مهدزاود  ماما  ریغ  دروم  رد  زین  هعیش  گنهرف  رد  هیحان ،» »
هک یتابسانم  نآ  زا  ریغ  یتابسانم  ساسارب  هک  دشابیم ، یعیش  گنهرف  صاخ  تاحلطـصم  زا  هیحان »  » حالطـصا هک  تسا  نشور  ام  يارب 

. دمآ دیدپ  تسا ، هدش  یسابع  مود  رصع  رد  هماع ، یعامتجا  فرع  يرادا و  گنهرف  رد  يرهاظ ، باقلا  ندمآ  دیدپ  هب  رجنم 
يهجیتن یتهج  زا  گنهرف ، نیا  دـشر  و  تسا ، هتفای  تأشن  هنامرتحم ، یفدـه  رطاخ  هب  مدرم ، یگدـنز  تلود و  رد  يرهاـظ ، گـنهرف  نیا 
يهجیتن دوب و  هدـش  داجیا  مکاح  ماظن  ناینب  رد  هک  یلخاد  یگدیـشاپ  مه  زا  يهجیتن  رد  رگید  یتهج  زا  و  هدوب ، هناگیب  ياـهگنهرف  ریثأـت 

و هبرجت ، نودـب  ياهطلـس  نایرابرد ،) هفیلخ و  تروص  هب   ) تسا هدوب  يرگهطلـس  تیمکاح و  يهنوگ  دـیلقت  يرهاظ و  تروص  ياقب  نآ 
نینچ رد  تسا . هدـمآیم  تسدـب  نآ  يهبرجت  یلع و  تموکح  زا  ییوجهرهب  اب  زوریپ و  نامکاح  تسد  هب  هک  یتموکح  تسرامم ، دـقاف 

نوگانوگ باقلا  و  هدوب ، يروص  یلکـش و  مارتحا ، رهاظم  تسا  هدـش  تیمکاح  کـی  موزل  دروم  تیـصخش  تیوه و  دـقاف  هک  یتموکح 
یعیش گنهرف  رد  اما  تسا . هدرکیم  ادیپ  عونت  زین  باقلا  هتفاییم ، يرتشیب  یگدیشاپ  مهب  نورد ، زا  ماظن  هچ  ره  و  تسا . هتفاییم  دایدزا 
يارب ار  يرایـسب  هدوب و  مهدزاود  ماما  نتـشک  یپ  رد  مکاح  تردـق  تسا . هتفرگ  تأشن  یتینما  لئاسم  زا  هیحان »  » بقل هک  دـسریم  رظنب 
یفخم هب  ار  ماما  طیارـش  نیا  تسا و  هدومن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  يهناخ  سـسجت  تبقارم و  رومأم  مهدزاود  ماـما  نتفاـی  و  وجتـسج ،
لئاسم تفایرد  يارب  دـشاب . هتـشاد  هطبار  ماما  اب  هک  هدوب  راچان  شیوخ ، تاداقتعا  تاـیرظن و  قبط  رب  هعیـش  هدـناوخارف و  تبیغ  ندـش و 

هک ار -  صاخ  نابئان  نیا  یماسا  نیا  زا  شیپ  ام  هک  دوب  هدرک  بوصنم  شیوخ  صاخ  نابئان  ناونع  هب  ار  ینالیکو  ماما  یتدیقع ، یملع و 
« هیحان  » حالطصا ینامز  طیارش  نیا  رد  و  دنکیم . ادیپ  هطبار  یعیـش  يهعماج  اب  نابئان  نیا  يهلیـسوب  ماما  میدرک . رکذ  دندوب -  نت  راهچ 

يهملک هک  تسین  هلأسم  نیا  یفانم  نیا  و  دیآیم . دوجوب  ثیدح ، تابتاکم و  رد  ماما  هب  هراشا  يارب 
هحفص 163 ) )

مدرم يهماع  گنهرف  رد  نآ  ریاظن  عویش  زا  ناونع  نیا  املسم  دشاب و  هدش  رایتخا  ماما ، هب  هراشا  يارب  یتینما ، تایـضتقم  رطاخ  هب  هیحان » »
( . 1 . ) تسا هتفرگ  هنیمز  زور ، نآ  يهعماج 

قرف روهظ  تلع  رظن  زا  هدوب  حرطم  زور  نآ  یمومع  گنهرف  رد  هک  يرگید  تاحالطـصا  اب  حالطـصا ، نیا  هک  دسریم  رظنب  نینچمه  و 
افلخ و يارب  یباقلا ك یمامت  رد  یسابع ، تموکح  مود  يهمین  رد  هک  تسا  یعیش  صاخ  حالطـصا  کی  نیا  هک  تسا  صخـشم  دراد .
رد يدنـشقلق » . » دروخیمن مشچب  هیحان  حالطـصا  هجو  چـیه  هب  تسا  هدوب  موسرم  ناگدنـسیون ، نادنمـشناد و  ناـیاوشیپ و  ناـهاشداپ و 

يهمه و  تسا ، هداد  رارق  ثحب  دروم  یقیبطت  تاهج  زا  اههینک ، باقلا و  عوضوم  يهرابرد  ار  یفاضا  لصف  دنچ  یـشعالا » حبـص   » باتک
حالطـصا زا  يرکذ  چـیه  اهنآ ، یظفل  لکـش  و  باـقلا ، یـسررب  ماـقم  رد  هدرک و  رکذ  اـجنآ  رد  دـناهدوب  يو  رـصع  رد  هک  ار  یناـمکاح 
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( . 2 . ) تسا هدرواین  هیحان » »
هحفص 164 ) )

هتبلا دشاب . هدش  رداص  ع ،)  ) يرکـسع نسح  ماما  يوس  زا  ترایز »  » دـیاش هک  دـنکیم ، کیدزن  بلطم  نیا  هب  ار  ام  هدـش  حرطم  ضارتعا 
ماما يهرابرد  هک  نانچمه  تسا . هدشیم  لامعتسا  زین  مهدزای  ماما  هب  هراشا  يارب  هیحان »  » حالطـصا دوش  تباث  هک  تسا  نآ  هب  طونم  نیا 

زا ار  نآ  رودـص  هکنآ  هن  میهد و  تبـسن  يدـهم  ماما  هب  ار  ترایز  میناوتیم  هن  ام  هدـش ، حرط  يهلأسم  ربانب  و  تسا . هدـش  تباث  يدـهم 
. میهد حیجرت  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  بناج 

. میریگب رظن  رد  تسا  لوهجم  نآ  فلؤم  هک  یخیرات » صن   » کی ناونع  هب  ار  ترایز »  » میراچان ام  ثحب ، زا  هلحرم  نیا  رد 
نب دـمحم  نب  دـمحا  : » تسا هدـش  رکذ  ترایز »  » دنـس رد  یـسوط ، خیـش  مان  زا  شیپ  ناشمان  هک  دـشابیم  يرفن  هس  زا  یکی  نآ  فلؤم  »

« یناهفصا بلاغ  نب  دمحم  خیش  و  يدادغب ، نامعن  نب  معنملادبع  نب  روصنموبا  و  يرهوج ، شایع  نب  نیسح  نب  هللادبع 
یمهو یگتخاـس و  تیـصخش  ود  دنـشاب و  هتـشاد  یخیراـت  دوجو  نت ، هس  نیا  زا  ریخا ، تیـصخش  ود  هک  تسا  یتروص  رد  ضرف  نیا  و 

.« نت هس  نیا  زا  ریغ  تسا  یلوهجم  تیصخش  ترایز »  » فلؤم هکنآ  ای  و  دنشابن ،
هدش رکذ  نرق  نیا  رخاوا  يرجه و  موس  نرق  مود  يهمین  ترایز »  » فیلأت خیرات 

هحفص 165 ) )
تفـص اـت  دـشابیم ،) یگتخاـس  تراـیز »  » هک یلاـح  رد   ) دوشیم هداد  تبـسن  مهدزاود  ماـما  هب  یناـمز  نینچ  رد  لاـح ، نیا  اـب  و  تسا ،

. دروآ تسدب  نانمؤم  ياهناج  رد  ار  دامتعا  تسادق و 
نوگانوگ يرعش  راثآ  اهباتک و  رد  ثیدح  نالعاج  تسا . هدوب  اهنامز  یمامت  رد  ثیدح  نالعاج  ناگدنزاس و  شور  اهنداد  تبسن  نیا  و 

هلیسو نیدب  دنروآ و  مهارف  مومع  يارب  نآ  لوبق  شیوخ و  تاعوضوم  راشتنا  يارب  یتصرف  ات  دناهدرکیم  حرط  ار  نداد  تبـسن  عون  نیا 
. دنراد فوطعم  شیوخ  تایلعج  تافیلأت و  هب  ار  نارگید  رظن  دنناوتب 

ردصم کی  ناونع  هب  همه  نیا  اب  و  دزاسیمن . دراو  هسدقم » يهیحان  هب  بوسنم  ترایز   » شزرا يهرابرد  ام  رظن  رب  يریثأت  چیه  هجیتن  نیا 
« هیحان  » هب نآ  تبـسن  هچ  رگا  دـنکیم -  ظفح  ار  شیوخ  رابتعا  تسا ، البرک  نادیهـش  یماسا  رب  لمتـشم  هک  یـساسا  یخیراـت و  دنـس  و 

رظن دروم  عوضوم  هب  نآ  فلؤم  بوخ  یهاگآ  رگناشن  ام ، رظن  دروم  یـساسا  يهدننک  نایب  ناونع  هب  نآ  ياوتحم  دشاب -  غورد  بذک و 
. دشابیم

. دش دهاوخ  نشور  ام  يارب  هلأسم  نیا  ثحب ، نیا  رگید  يهلحرم  رد 
«: هیبجر  » ترایز - 2

(714  - 712 ص : لابقالا . . ) تسا هدروآ  دنک ، رکذ  نآ  يارب  يدنس  هکنآ  نودب  لابقالا »  » باتک رد  ار  هیبجر » ترایز   » سوواط نب  دیس 
: دنکیم لقن  سوواط  نب  دیس  زا  نومضم  نیا  هب  ینخس  هیبجر ،» ترایز   » نتم رکذ  زا  دعب  راونالاراحب »  » رد یسلجم 

زا هتشذگ  و  تسا . فلاخم  میتشاگن  اجنیا  رد  ام  هک  هچنآ  اب  دش ، نایب  هک  اروشاع  ترایز  رد  نادیهش  دادعت  دیوگیم : هللا ) ۀمحر   ) دیس »
ياوقت اب  ادـخ  هک  هدـنناوخ »  )» وت هک  تسا  هتـسیاش  و  تسه ، فالتخا  زین  اهنآ  ناصقن  يداـیز و  و  جردـنم ، یماـسا  رد  نادیهـش ، دادـعت 

هدرک و تیعبت  میاهتفایرد ، تیاور  شیوخ و  رظن  ساسارب  ار  هچنآ  هیبجر »  » رد شیوخ  شرازگ  رد  ام  هک  ینادب  دیامرف ) تدییأت  شیوخ 
.« میاهدرک لقن  میاهدید  هک  يروطنامه  شدوخ ، عضوم  رد  ار  یشرازگ  ره 

ص 341) ءزج 101 ، ج 22 ، راونالاراحب ، )
دوشیم صخشم  نخس  نیا  رهاظ  زا  اما  هدرکن ، حیرصت  سوواطنبا  هچ  رگا 

هحفص 166 ) )
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. تسا هدروآ  درگ  ار  ترایز »  » نیا دوخ  سوواط ، نب  دیس  هک 
. دنکیم فارتعا  هسدقم » يهیحان  هب  بوسنم   » ترایز و  هیبجر »  » ترایز نایم  یساسا  ياهتوافت  هب  شیوخ  مالک  نیا  رد  سوواطنبا ،

. داد حیجرت  ناوتیم  ار  رظن  نیا  تسا و  هدوب  ترایز  نیا  عضاو  دوخ  سوواط ، نب  دیس 
664 ه)  ) لاس حر )...  ) سوواط نب  دیس  تافو  خیرات  هک  ارچ  دوریمن ، يرجه  متفه  نرق  مود  ثلث  رخاوا  زا  رتشیپ  هیبجر » ترایز   » خیرات
ار هیبجر » ترایز  ، » میداد رارق  رظن  دروم  ار  هسدقم » يهیحان  هب  بوسنم  ترایز   » هک نانچ  نآ  میناوتیمن ، ام  هک  تساجنیا  زا  و  دشابیم ،

نب دیـس  ندوب  نانیمطا  دروم  تقاثو و  دروم  رد  ام  دیدرت  رطاخب  هن  نیا  و  میریگب ، رظن  رد  شیوخ ، ثحب  رد  یـساسا  دنـس  کی  ناونع  هب 
دانـسا و تقد  يهرابرد  ام  کش  دـیدرت و  رطاخ  هب  لب  دوش . شریگنماد  ياههبـش  هک  تسا  نآ  زا  رترب  وا  هک  تسا ، هللا ) همحر   ) سوواـط

تقد قیقحت و  هب  یهجوت  هک  نامز ، زا  هرود  نیا  رد  رییغت  فیرحت و  داـیدزا  هب  اـم  یهاـگآ  رطاـخ  هب  تسا و  هتـشاد  وا  هک  تسا  یعباـنم 
(. مینکیمن هجوت  یساسا  دنس  کی  ناونع  هب  ترایز »  » نیا هب  ام   ) تسا هدشیمن  لئاسم  يهرابرد  یملع 

همان ترایز »  » ود ییاوتحم  تخاس  ب - 
: مینکیم هظحالم  ار  روما  نیا  ترایز »  » ود ییاوتحم  راتخاس  رد  شرگن  و  ثحب ، ندناشک  اب 

: نادیهش دادعت  تسخن :
رد یماسا  زا  یکی  دـشابیم . مسا  جـنپ  داتفه و  لماش  هیبجر » ترایز   » مسا و هس  تصـش و  لماش  هسدـقم ،» يهیحان  هب  بوسنم  تراـیز  »

، رارکت فذـح  اب  هک  تسا ) یحایر » دـیزی  نب  رح   » مان نآ  هدـمآ و  ررکم  مان  نیا  زین  لابقالا »  » شرازگ رد   ) هدـش رارکت  هیبجر » تراـیز  »
يهیحان هب  بوسنم  ترایز   » هب تبـسن  هیبجر » ترایز   » رد جردـنم  دادـعت  يدایز  دـنامیم . یقاب  هیبجر » ترایز   » رد مسا ، راـهچ  داـتفه و 

ررکم تسا ، هدمآ  رارکت  هب  ام  رظن  هب  هک  ار  یمـسا  میریذپب و  ار  راونالاراحب »  » شرازگ رگا  دـشابیم و  یماسا  لک  مشـش  کی  هسدـقم »
شیب هیبجر »  » رد جردنم  ددع  دایدزا  تبـسن  میتسناد ) یحایر » دیزی  نب  رح   » اب فدارم  البق  ار  مان  نیا  هک  یحایر ، دـیز  نب  ریرج   ) مینادـن

زا
هحفص 167 ) )

. دوب دهاوخ  هیحان » ترایز   » یماسا دادعت  مشش  کی 
عبنم و نایب  نودـب  هفاضا  یماسا  نیا  اریز  درک ، دـهاوخن  شزرا  اب  رابتعا  رظن  زا  ار  نآ  هیبجر -  ترایز  رد  یفاضا  یماسا  دوجو  رما -  نیا 

. یسررب تقد و  رثا  رد  هن  دوب  فیحصت  فیرحت و  رثا  رد  نیا  هدمآ و  اجنیا  رد  رکذ  بابسا  دنس و 
: دناهدش رکذ  شرامش  رد  یلو  دناهدوبن  البرک  نادیهش  وزج  هک  یناسک  یماسا  مود :

. دروآیم دناهدش  دیهش  البرک  رد  هکنیا  رابتعا  هب  ار  رطقب » نب  هللادبع   » و ناعمس » نب  ۀبقع   » مان نادیهش  یماسا  رکذ  رد  هیبجر » ترایز  »
البرک يهثداح  نتفاـی  ناـیاپ  دربن و  زا  دـعب  دعـس  نب  رمع  هتـشادن . تکرـش  زین  ـالبرک  دربن  رد  دـشن و  دیهـش  ـالبرک  رد  ناعمـس  نب  هبقع 

وا دشابیم  نیسح  ماما  رسمه  بابر  دبع  وا  تفای  یهاگآ  هک  یتقو  اما  تفرگ ، هبقع  لتق  هب  میمصت  دوب ، هدش  ریگتـسد  هبقع  هک  یماگنه 
. تشگ حرطم  ینیسح  بالقنا  رابخا  نارگشرازگ  زا  یکی  ناونع  هب  درک و  یگدنز  نآ  زا  دعب  یتدم  هبقع  درک . دازآ  ار 

و تفریم ، لیقع  نب  ملسم  فرط  هب  نیـسح  يهداتـسرف  ناونع  هب  هک  هفوک  هب  دورو  عقوم  وا  دشن ، دیهـش  البرک  رد  مه  رطقب  نب  هللادبع  و 
لاح نیدب  دیسر و  لتق  هب  یتموکح  رصق  رد  دایز  نب  هللادیبع  روتسد  هب  دش و  ریگتسد  دوب ، البرک  هب  نیـسح  دورو  زا  شیپ  تیرومأم  نیا 
رکذ مسا  ود  نیا  هسدقم » يهیحان  هب  بوسنم  ترایز   » رد دناهدیسر . تداهش  هب  هفوک  رد  هک  تشاد  بوسحم  ینادیهـش  زا  ناوتیم  ار  وا 

. تسا هدشن 
تـسا هدـش  دیهـش  هفوک  رد  البرک ، هب  نیـسح  ندیـسر  زا  لبق  هک  بلطم  نیا  ناونع  اب  ار  يوادیـص » رهـسم  نب  سیق   » مان ترایز »  » ود ره 

. دیآیمن باسح  هب  البرک  نادیهش  وزج  رطقب  نب  هللادبع  نوچمه  زین  سیق  سپ  دناهدرک . لقن  اکرتشم 
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نادـب هک  تسا  یعوضوم  هب  تبـسن  نآ  فلؤم  یهاگآ  مدـع  رگناشن  لب  تسین ، هیبجر » تراـیز   » تیحالـص یبوخ و  رگناـشن  ثحب  نیا 
. تسا هتخادرپ 

: برع لیابق  هب  نادیهش  نداد  تبسن  يهرابرد  موس :
رد ناشمان  هک  یتیصخش  هس  تصش و  نیب  رد  دنتـسه و  ياهلیبق  هب  بوسنم  دناهدش ، رکذ  هیحان » هب  بوسنم  ترایز   » رد هک  یماسا  بلغا 

هلیبق نآ  رد  نادیهش  نآ  ضرف ، ربانب  هک  دنتسه  ياهلیبق  هب  بوسنم  نت  تفه  لهچ و  تسا ، دوجوم  ترایز » »
هحفص 168 ) )

عومجم مراهچ  کی  زا  شیب  يدادعت  ینعی  دنتـسه . نت  هدزناش  طقف  دناهدشن  هداد  تبـسن  ياهلیبق  هب  هک  ییماسا  و  دـناهدرک ، ومن  دـشر و 
. دناهدش رکذ  ترایز »  » رد هک  یماسا 

کی تسیب و  هب  نآ ، رد  لیابق  هب  بوسنم  یماسا  دادـعت  هک  ارچ  میباییم ، هیحان » ترایز   » سکعرب ار  راک  نیا  ابیرقت  هیبجر » تراـیز   » رد
« هیبجر ترایز   » رد هدش  رکذ  یماسا  مراهچ  هس  هب  کیدزن  ینعی  دننامیم . یقاب  ياهلیبق  هب  تبـسن  نودب  مسا  هس  هاجنپ و  و  دـسریم ، نت 

. تسا هدش  رکذ  ياهلیبق  هب  تبسن  نودب 
کی رد  لیابق ، هب  صاخشا  تبسن  دوجو  هک  ارچ  دشابیم ، ام  ثحب  نییبت  رد  هیبجر »  » ترایز تیحالـص  مدع  رب  یلیلد  زاب  زین  بلطم  نیا 

شرازگ نتم  هب  دامتعا  راتـساوخ  دـناوتیم  دراد و  ثحب  دروم  عوضوم  هب  ار  یهاگآ  نیرتشیب  فلؤم  هک  تسا  نیا  رگناشن  یخیراـت ، نتم 
مزال و یهاگآ  لیابق ، هب  دارفا  تبـسن  جرد  اب  هتـسناوتن  فلؤم  رگید  ياهـشرازگ  رد  هک  ارچ  دـشاب ، رگید  ياهـشرازگ  هب  تبـسن  شیوخ 

. دناسرب ماجنا  هب  شرازگ ، عوضوم  رد  ار  شیوخ  یفاک 
: بایمک ردان و  یماسا  مراهچ :

هک هدوب  نامیلـس  ناشمان  اهنآ  زا  رفن  هس  هدـش  هداد  تبـسن  رفن  راهچ  هب  هک  تسا  هدـش  رارکت  راب  جـنپ  نامیلـس »  » مان هیبجر » تراـیز   » رد
: هدوب نامیلـس  ناشردپ  مان  زین  نانآ  زا  رفن  ود  و  یمرـضح .» نوع  نب  نامیلـس  يدزأ ، نامیلـس  نب  نامیلـس  ریثک ، نب  نامیلـس  : » زا دنترابع 

«. لابقالا  » شرازگ قبط  رب  نامیلس - ». نب  ریهز  يدزأ ، نامیلس  نب  نامیلس  »
. دزیگنایمرب تسا  هدرک  دانتـسا  اهنآ  زا  يو  هک  يرداصم  تقد  يهرابرد  ای  هیبجر »  » فلؤم تقد  يهرابرد  ار  دـیدرت  کش و  بلطم ، نیا 

رما نیا  زا  نانیمطا  يارب  و  تسا . هدوبن  عیاـش  يرجه  لوا  نرق  لوا  يهمین  يهرود  رد  برع  ناناملـسم  ناـیم  رد  نامیلـس »  » ناونع هک  ارچ 
زا يربط  خـیرات  هک  ینادرم  یماسا  نایم  رد  ار  مان  نیا  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  يربط  خـیرات  رد  روکذـم  یماسا  مـالعا و  میناوتیم 

« نیفص  » باتک هب  هعجارم  رد  هدوب و  بایمک  ردان و  رایـسب  مان  نیا  هک  تفای  میهاوخ  رد  مینک ، وجتـسج  دنکیم ، رکذ  هرود  نیا  ثداوح 
هک دنراد ، دوجو  مان  نیا  هب  نت  هن  اهنت  يو  باتک  تسرهف  یمامت  رد  هک  تسا  لاونم  نیدب  عضو  زین  محازم » نب  رصن   » فیلأت

هحفص 169 ) )
. دناهدوبن تسویپ ، عوقوب  هرود  نآ  رد  البرک  بالقنا  هک  یصاخ  یخیرات  يهرود  رصاعم  زین  نادرم ، نیا  زا  نت  راهچ  یتح 

ياههناشن زا  نیا  دراد و  هطبار  تما ، ندمت  یعامتجا و  تیعـضو  یگنهرف و  نیوکت  تخاس و  اب  صاخـشا  یماسا  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد 
رییغت هب  رجنم  رییغت  نیا  ددنویپیم و  عوقو  هب  تارییغت  نیا  هتفر  هتفر  مامت و  یگتسهآ  اب  لب  دریذپیمن . رییغت  تعرس  اب  هک  تسا  یگنهرف 

يهدـیچیپ هداس و  رهظم  اهدـص  یماسا و  اهیوریپ و  اهتداع و  رد  تما  هک  تسا  یمیهافم  اهنیا  و  دوشیم . تما  کـی  رد  یگنهرف  میهاـفم 
. دریذپیم دریگیم و  هدهعب  دراد ، شیوخ  یگدنز  رد  هک  یعامتجا ، رگید 

زا هک  يدیدج ، یگنهرف  يایند  رـصانع  يهلمج  زا  تفریذـپ و  ار  مالـسا  هک  دـش  هجاوم  یماگنه  ریگارف  یگنهرف  رییغت  نیا  اب  برع  تلم 
ناناملـسم و یمومع  رکف  اب  بسانتم  هدـش و  رکذ  ادـخ ، لوسر  تنـس  رد  نآرق و  رد  هک  دوب  ییاهمان  دـش  برع  گنهرف  دراو  قیرط  نیا 
ات نآ  يهمادا  ءایبنا و  تضهن  اـب  هطبار  رد  هک  دوب  طوبرم  مالـسا  هتـشذگ  خـیرات  هب  ياهنوگ  هب  هکنآ  اـی  و  دوب ، اـهنآ  یمالـسا  تادـقتعم 
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. دوب یفاک  نیملسم ، گنهرف  هب  یماسا  نآ  دورو  يارب  مالسا  اب  طابترا  نیمه  و  تفرگیم . رارق  ص )  ) دمحم توبن 
. دـشابیم دوجوم  لیجنا ، تاروت و  رد  دوشیم  تفای  یمالـسا  گنهرف  رد  يدایز  عیاش و  ياهلکـش  رد  هک  یماـسا ، زا  مود  لکـش  نیا  و 

نیا رثا  رب  تفگ  ناوتب  هک  دنتـشادن  یتبـسانم  هطبار و  نانچ  نآ  باتک  ود  نیا  اـب  تلم ، کـی  ناونع  هب  برع  مینادیم  اـم  هکناـنچنآ  یلو 
هک یماگنه  هب  نیمه  يارب  و  دراد ، فالتخا  برع  تیلهاج  يهرود  یگنهرف  میهافم  اب  هک  هدـش  هتخاـس  یـصاخ  یگنهرف  میهاـفم  هطبار 

یلهاج ياهمان  اب  برع  نادـنزرف  و  تشاد ، هارمه  هب  شیوخ  اب  ار  تیلهاج  يهرود  ياـهمان  زونه  دـش  مالـسا  یگنهرف  ياـیند  دراو  برع 
. دندشیم يراذگمان 

نیا دندمآ ، ایند  هب  رگید  نکاما  هنیدم و  نوچمه  مالسا ، گرزب  زکارم  رد  یمالسا ، گنهرف  دورو  زا  دعب  دیدج ، یلسن  هک  یماگنه  ات  و 
«، هللادبع : » نوچ ییماسا  تشاد . هطبار  یمالـسا  يهدیقع  ساسا  اب  هک  دـندوب  ییاهمان  ياراد  لسن  نیا  زا  یمک  دارفا  و  تشاد . همادا  عضو 

ناشمان یلکش  هب  ای  دناهتشاد و  هنیع  هب  ای  ار  تیلهاج  یماسا  زونه  لسن  نیا  دارفا  رثکا  دراد . عویش  هرود  نیا  رد  نامحرلادبع » «، » هللادیبع »
. دوب طابترا  رد  یلهاج  يهرود  اب 

هحفص 170 ) )
ياراد دـیدج ، یگنهرف  ماظن  ره  رد  دـشاب -  حیحـص  ریبعت  رگا  يراذـگمان -  گنهرف  روهظ  هنوگچ  هک  دوشیم  نشور  ام  يارب  نینچمه 
دوجو هب  ددـنویپیم ، عوقو  هب  یعامتجا ، یگدـنز  رگید  رهاوظ  رد  هک  یتعرـس  تلوهـس و  هب  نآ  رد  رییغت  تسا و  شیوخ  صاخ  تعیبط 

. دریذپیم رییغت  جیردتب  هتسهآ و  رایسب  دروخیم و  مشچ  هب  نآ  رییغت  رد  هتشذگ  گنهرف  زا  تظفاحم  یعون  هکلب  دیآیمن ،
. دشابیم دیدج  یگنهرف  يایند  هب  هعماج ، دورو  زا  دعب  لسن  راهچ  ای  هس  تشذگ  هب  جاتحم  تهج  نیا  رد  رییغت  میتشاگن  هک  هچنآ  ربانب 

، لسن نیا  نادـنزرف  تسوا و  يهتـشذگ  ياهتلاصا  رگناشن  هک  درادیم  هگن  یقاب  شیوخ  اب  میدـق  یگنهرف  يایند  زا  ار  ییاهمان  لوا : لسن 
گنهرف ياههدنامزاب  تابوسر و  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  دراد . یگتـسب  ماجـسنا و  وا ، میدق  گنهرف  اب  هک  دنوشیم  هدناوخ  ییاهمان  هب 

، مود لسن  رد  هعماج  زا  يرایـسب  دارفا  رد  اقب  نیا  و  دننامیم . یقاب  نوگانوگ  ياهتبـسن  هب  یلاعف ، هدـنز و  تروص  هب  نآ ، تایبدا  میدـق و 
مود لسن  دوجو  نیا  اب  یلو  دشابیم ، میدق  گنهرف  یـساسا  يهشیر  و  شیپ ، لسن  یماسا  لماح  مود  لسن  دـنکیم ، ظفح  ار  دوخ  دوجو 
زونه دوجو  نیا  اب  یلو  دنکیم ، شیادیپ  هب  عورـش  دیدج  گنهرف  اب  هطبار  رد  ییماسا  هدرک و  باریـس  ار  دوخ  دـیدج  گنهرف  یناعم  اب 

، دیآیم تسدب  یبایهشیر  فشک و  اب  میدق ، گنهرف  یماسا  موس  لسن  رد  دنامیم و  یقاب  هتـشاد و  یعیـسو  راشتنا  میدق  گنهرف  ياهمان 
. دوریم ییاهن  يدوبان  هب  ور  دوشیم و  بوذ  الک  شایگنهرف  دیدج  يایند  هب  هعماج  دورو  زا  دعب  مجنپ ، ای  مراهچ  لسن  رد  هکنآ  ات 

: درک لمع  قیرط  ود  هب  تیلهاج ، يهرود  ياهمان  رییغت  يارب  ربمایپ 
. نآ ریاظن  نآرق و  رد  جردنم  یمالسا  یماسا  باختنا  يارب  مومع  لوبق  دروم  تاهیجوت  رودص  اب  تسخن :

نادـنچ ار  مود  شور  یلو  درک . لوـحت  نیا  هب  مادـقا  یمالـسا  ياـهمان  هـب  ناـنز  نادرم و  زا  صاخـشا  یخرب  یماـسا  نداد  رییغت  اـب  مود :
رد ار  یکانرطخ  تالالتخا  دنکیم و  جنرغب  هدیچیپ و  ار  یعامتجا  ياهیگتسباو  عیـسو  يهزوح  رد  یماسا ، رییغت  هک  ارچ  دادن ، ياهعـسوت 

. دنکیم داجیا  تشاد ، نآ  ظفح  هب  يدیدش  رایسب  يهقالع  هجوت و  برع  هک  یبسن  ياههلسلس 
ناناملسم یگمه  يرجه ، تصش  لاس  رد  هک  میریگب  رظن  رد  نینچ  رگا  نیاربانب 

هحفص 171 ) )
رد هتسناوتیمن  دیدج  یماسا  هک  دش  دهاوخ  نشور  ام  يارب  دنتسه ، لوا  لسن  زا  ییایاقب  هارمه  مالـسا ، روهظ  زا  دعب  مود ، لسن  زا  برع 
زین نامیلـس  دنتـسه و  یبرع  ریغ  أشنم  ياراد  هک  ییاهمان  صوصخب  دنوش ، یمیدـق  یماسا  نیـشناج  هتفای و  راشتنا  كدـنا  تصرف  نیا  یپ 

. تسا یبرع  ریغ  یمسا 
گنهرف زا  هک  یبرع  ریغ  ياهتلم  نیب  رد  نینچمه  و  هدوب ، جـیار  رایـسب  یلاوم )  ) برع ریغ  ناناملـسم  نیب  رد  یماـسا  عون  نیا  سکعلاـب  و 
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جیار رایسب  یماسا  نیا  دوجو  دندوب  هتسباو  یسنازیب  ینانوی ، ندمت  يایند  هب  صاخ ، یلکـش  هب  هک  یناسک  ای  دندوب ، هتفریذپ  ریثأت  ینانوی 
نیا رکذ  لیلد  هب  برع ، ریغ  ياـهتلم  یخرب  يارب  هدـمآ ، تنـس  نآرق و  رد  هک  ییاـهمان  هک  هدوب  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  تسا ، هدوب  عیاـش  و 

. تسا هدوب  انشآ  فولأم و  رایسب  ناشگنهرف  رد  یماسا ،
»ي یلوم  » نامیلـس  » مان هب  هدوب  یلاوم  زا  یکی  مان  زین  نآ  تسا و  هدـش  رکذ  نامیلـس »  » مان راـب  کـی  اـهنت  هیحاـن » هب  بوسنم  تراـیز   » رد

تـسام ثحب  دروم  هک  هرود  نآ  يراج  گنهرف  رد  یماسا  عویـش  اـب  تهج  نیا  زا  هیحاـن » هب  بوسنم  تراـیز   » بیترت نیا  هب  و  نیـسح .»
. تسا قفاوم 

یلاوم نایم  رد  یبایمک  ردان و  مسا  تسا و  قفاوم  اـم  رظن  دروم  ثحب  اـب  اـتعیبط  هدـمآ ، تراـیز »  » رد هک  نیـسح ، »ي  یلوم  » نامیلـس ماـن 
هب اجنیا ، رد  دـسریمن و  رظنب  یعیبط  هدـش  رکذ  هیبجر » تراـیز   » رد برع  يهدـش  ضرف  تیـصخش  جـنپ  يارب  هک  ینامیلـس  یلو  تسین .

. دنکیمن نیسح » يیلوم  نامیلس   » زا يرکذ  هیبجر » ترایز   » هک مینکیم  هظحالم  تبسانم  نیمه 
یخیرات يهرود  رد  و  یبرع ، یمالسا ، طیحم  رد  هک  رفن ، جنپ  يارب  مهنآ  هیبجر  ترایز  رد  نامیلس »  » نوچمه یلامعتـسا ، مک  مسا  دوجو 

«. هیبجر ترایز   » رد تسا  یفعض  يهطقن  دناهدش  رکذ  ثحب ، دروم 
هک یخیراـت  شزرا  ظاـحل  زا  مود ، يهجرد  ردـصم  کـی  ناونع  هب  ار  هیبجر » تراـیز   » هک درادیم  نآ  رب  ار  اـم  میدرک  ناـیب  هک  يروما 

نیا رد  اـهنت  درفنم ، تروـص  هب  هک  ییاـهمان  دروـم  رد  ناوـتیمن  تهج  نیمه  هب  میریگب و  رظن  رد  دراد  ربرد  ار  ـالبرک  نادیهـش  یماـسا 
، هدشن هدرب  نانآ  زا  یمان  رگید  رداصم  رد  و  دناهدش ، رکذ  ترایز » »

هحفص 172 ) )
هک یماسا  هب  تبـسن  هلیـسو  نیدب  ات  میتسه  نآ  هب  يرگید  یخیرات  ردـصم  ندرک  همیمـض  زا  راچان  هکلب  درک . دامتعا  هیبجر » ترایز   » هب

. دشاب هدرکن  دانتسا  هیبجر » ترایز   » دوخ هب  رگید ، ردصم  نآ  هکنیا  هب  نانیمطا  زا  دعب  هتبلا  میشخبب . یخیرات  رابتعا  هدمآ  نآ  رد 
یخیرات تمدق  رطاخب  یتهج  زا  دوشیم . یقلت  دراد  رب  رد  ار  نادیهش  یماسا  هک  یساسا  ردصم  کی  ناونع  هب  هیحان » هب  بوسنم  ترایز  »

. میدرک رکذ  هیبجر » ترایز   » يهرابرد البق  هک  يذخآم  زا  نآ  ندوب  ملاس  يارب  رگید  یتهج  زا  نآ و 
هحفص 175 ) )

، تسا هتفریم  راکب  یلام » لئاسم   » دروم رد  هک  هتشاد  دوجو  مهدزاود  ماما  هب  هراشا  يارب  زین ، يرگید  یعیش  حالطـصا  هرود  نآ  رد  ( 1)
نب دمحم  تسا ...« : هدش  هراشا  نآ  هب  ثیدح ، کی  یط  رد  دیفم ، خیش  داشرالا  باتک  رد  هک  هدوب  راکناتـسب » میرغ ...:  » حالطـصا نآ  و 

دوصقم تشاد . دوجو  مدرم  يارب  میرغ ،»  » لام زا  ییاههلاوح ، مردپ  دزن  دش ، راذگاو  نم  هب  راک  درم و  مردپ  هک  یماگنه  تفگ : حـلاص 
. دشابیم جع )  ) نامز ماما  رمالا ، بحاص  اجنیا ، رد  میرغ »  » زا

يهملک باختنا  و  دناهتخانشیم . ار  زمر  نیا  دوخ  نایم  رد  هتشذگ ، زا  نایعیش ، و  هدوب ، زمر »  » مان هملک  نیا  دیوگیم : حر )...  ) دیفم خیش 
. تسا هدوب  هیقت  رطاخ  هب  ع )  ) ماما هب  باطخ  يارب  زمر » »

ص 354 .) داشرالا ، )
رد هیریما . پاچ  زا  یسکع  يهخسن   » فاصوا باقلا و  تعانص  رد  تسا  یباتک  یشعالا » حبص  : » يدنـشقلق یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  ( 2)

«. ءزج 6 ص 438 و  ج 5 ص 506 . رشلا -  همجرتلا و  فیلأتلل و  ۀقاملا ، ۀیرصملا  ۀسسؤم  تاراشتنا : ام . ثاریم  يهعومجم :
هب تیاهن  رد  هک  یباقلا  . ) دنکیم يراگن  خیرات  یعامتجا ، یتلود و  تاماقم  بتارم  هلسلس  رد  يرهاظ ، باقلا  عویش  يهرابرد  يدنشقلق » »

(. تسا هتشادن  يزرم  دح و  چیه  هک  هدوب  دایز  نانچ  نآ  هدوب و  شنرک  میلعت و  روظنم 
. تسا هتشون  ار  رثا  نیا  هیوب » لآ   » تیمکاح طلست و  نامز  رد  وا 

قبط رب  دنتـشگ و  یفخم  تسکـش ، زا  دـعب  اـفلخ  دـندش ، هریچ  اـهنآ  رب  هداد و  تسکـش  ار  اـهنآ  دنتـساخ و  اـپرب  اـفلخ  هیلع  رب  هیوب » لآ  »
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يارزو هب  ار  تردق  شیوخ ، تابتاکم  رثکا  رد  دنامن و  یقاب  اهنآ  تیمکاح  رد  یـصاخ  تایالو »  » زج هدنام  یقاب  اهنآ  زا  هک  ییاههتـشون 
: دـشیم ماـجنا  یـصاخ  باـقلا  هیاـنک و  اـب  هفیلخ  ندرب  ماـن  ناـمز  ياـضتقا  رباـنب  هک ، دـش  ياهنوگ  هب  عضو  و  دـناهدومن ، ضیوعت  دوـخ 
هک دیسر  ییاج  هب  افلخ  عضو  نوچ  و  دجملا ...» لحملا   » و هزیزعلا » رادلا   » و هیوبنلا » هریسلا   » و هفیرـشلا » تاماقملا   » و همدقملا » فقاوملا  »

رظن رد  یـصاخ ، ياهبقل  زین  ءارزو  ناهاشداپ و  مارتحا  میظعت و  يارب  دـشیم ، مارتحا  يادا  اـهنآ  هب  يراعتـسا ، ياهتفـص  باـقلا و  نیا  اـب 
« بانجلا  » و رقملا »  » و ماقملا » : » باقلا اب  هک  دیـسر  ییاج  هب  لاح  عضو و  و  و ... ۀیماسلا » ةرـضحلا   » و یلاعلا » سلجملا  : » دننام دش . هتفرگ 

. دندرکیم دای  هیانک  هب  ناریزو ، ناهاشداپ و  زا  اهنآ ، دننام  و  سلجملا »  » و
(491  - 492 : 5 یشعالا : حبص  )

نیا یسایس  یعامتجا و  ياههناشن  طابنتسا  هب  زین  دنایامنب و  ار  نآ  لوحت  روطت و  وشن و  خیرات  ات  دراد  یعیسو  قیقحت  هب  زاین  عوضوم  نیا 
. دشابیم زاین  تسا ، هدرک  دشر  هتفای و  تأشن  نآ  رد  هک  ياهرود  رد  هلأسم 

اههناشن

اههناشن

هدیزگرب ناسنا 

هدیزگرب  ناسنا 
هب زج  نانآ ، یـصخش  یگدـنز  ياههناشن  و  البرک ، نادیهـش  یعامتجا  ياهتیعقوم  میقتـسم  تخانـش  رد  ار  اـم  یخیراـت ، عباـنم  رداـصم و 
هک میسانشیم  ار  اهنآ  میقتسم ، یلیـصفت و  یلکـش  هب  هک  ار  یمک  رایـسب  نادرم  رگا  و  دننکیمن . يرای  یفاک ، ریغ  مک و  رایـسب  يهزادنا 
زا نادیهـش ، زا  يرایـسب  دادعت  مینک ، ءانثتـسا  ار  دـناهدوب ، شیوخ  يهعماج  ای  هلیبق  نیب  رد  ماقم ، تیعقوم و  یعامتجا و  تیـصخش  ياراد 

. مینادیمن ناشهرابرد  يزیچ  نانآ  یماسا  زج  ام  هکنآ  يارب  دننامیم ، یقاب  هتخانشان  یعامتجا  تیعقوم  رظن 
نادرم زا  هکلب  هدوبن ، هعماج  قامعا  يهتخانشان  دارفا  زا  نادیهش  رثکا  هک  میروآیم ، تسدب  ار  تفرعم  نیا  نوتم ، یخرب  هب  دانتـسا  اب  یلو 

هک دناهدوب  شیوخ  عامتجا  رد  یـصاخ  هنومن  نانآ  هک  میوشیم  هاگآ  نینچمه  و  دـناهدوب . شیوخ  يهعماج  رد  ماقم  تیعقوم و  بحاص 
تـسود ار  نانآ  یهورگ  هک ، تسا  هدوب  هنوگنیا  نانآ  يهرابرد  نارگید  فطاوع  دنتـسیرگنیم و  نانآ  هب  رایـسب ، مارتحا  يهدید  اب  مدرم 

یهورگ و تبحم  هلأسم  نیا  و  دناهدوب . یعامتجا  يریگعـضوم  ياراد  یگدنز  رد  ینعی  دنتـسجیم -  يرازیب  نانآ  زا  یهورگ ، دنتـشاد و 
. هدروآیم شیپ  ار  رگید  یهورگ  يرازیب 

یهن نویبالقنا  اب  هزرابم  زا  ار  يوما  هاپس  هک  ( 1  ) يدیبز جاجح  نب  ورمع  نخس 
هحفص 176 ) )

. دزاسیم انشآ  نانآ  تیصخش  اب  و  دنکیم ، تیاده  نادیهش  نیا  یعامتجا  تیعقوم  هب  ار  ام  درکیم ،
ناراوس اـب  امـش  دـیگنجیم ؟ یناـسک  هچ  اـب  دـینادیم  اـیآ  دـیهد . تلهم  دیـشاب و  مارآ  اـهقمحا ، يا  امـش  رب  ياو  : » هک دوب  نیا  وا  نخس 

( . 2 ...« ) دینکیم هزرابم  دننکیم  لابقتسا  گرم  زا  هک  یهورگ  و  یهاگآ ، تریصب و  لها  و  هفوک ، يهیحان 
زراب ياهتیصخش  زا  يریبعت  هدوب و  یمالسا  یبرع -  یعمتجم  هرود  نآ  رد  هک  نایوجگنج » عامتجا  : » حالطـصا رد  هفوک  يهیحان  ناراوس 

. دشابیم یعامتجا 
ات هدوب  مزال  رابتعا  لباق  یعامتجا  تیعقوم  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  تسا ، هدوب  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  یماظن ، نوتـس  کـی  رد  يرترب 

نیا نتشاد  اب  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هتشاد  هعماج  رظن  رد  رفن  کی  هک  هدوب  یبویع  نیـشناج  تفـص  نیا  و  دزیگنارب . ار  نارگید  مارتحا 
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( . 3 . ) دنتفرگیم هدیدن  ار  اهنآ  دندیشوپیم و  مشچ  وا  بیاعم  زا  مدرم  تفص ،
عضاوم هک  یهاگآدوخ  رادیب و  ياهناسنا  زا  تسا  يریبعت  ( 4 « ) تریصب لها   » و

هحفص 177 ) )
. درادن یطابترا  هنایوجدوس  تارابتعا  هب  دراد و  یمالسا  أشنم  هک  دنریگیم  ینامیا  هدیقع و  زا  ار ، شیوخ  یعامتجا 

هحفص 178 ) )
تیـصخش ناسنا  نیا  تسا . هناهاگآ  یباختنا  رگناشن  خیرات ، زا  هرود  نآ  یمالـسا  يهعماج  رد  هک  میتسه  یـصاخ  تیـصخش  ربارب  رد  ام 

رد تیلوؤسم  دـهعت و  یمالـسا و  یهاگآ  یـصخش و  ياهتلیـضف  زا  دـنکیم ، هک  ياهناهاگآ  باختنا  رد  ار ، شیوخ  ندوب  رترب  صاـخ و 
، ناشناگتـشذگ زا  دـیلقت  اـب  هک  یگلیبق ، یموق و  ناربـهر  فـالخرب  دریگیم . هیاـم  دـیوجیم و  دادمتـسا  شیوخ  یتدـیقع  عضاوم  لاـبق 

يرایـسب ياهناسنا  نایم  رد  هناهاگآ  باختنا  نیا  رگا  و  دـننکیم . تفایرد  ضحم  یگلیبق  ياـهتیبصع  یموق و  ياهـشزرا  زا  ار  ناـشیورین 
دنهاوخ عمج  اجکی  ناشیعامتجا  ياهیهاگآ  اهتلیضف و  اب  ار ، شیوخ  لیابق  يرای  یتسود و  اهنآ ، املـسم  دریگربرد ، ار  اهنآ  دبای و  میمعت 

. درک
هحفص 179 ) )

هدیزگرب تیـصخش  یعامتجا  ضیقن  وا  تیـصخش  هک  دوشیم  نشور  میتفگ ، هدـیزگرب  هنومن و  ناسنا  نیا  تاموقم  نایب  رد  هک  هچنآ  زا 
زا و  هدوب . تخاپ  تخاس و  هلماعم و  رد  يوما ، ماظن  اب  هدرکیم و  هرادا  ار  لیابق  تسایـس  تموکح و  هک  دشابیم ، یلبق  يدـیلقت  يهدـش 

ياهدوت ییورین  ياراد  يدـیلقت  بختنم  تیـصخش  نیا  رگا  و  تسا . هتفرگیم  هلیبق  رب  ار  شیوخ  يربـهر  رب  یمـسر ، غـالبا  مکاـح  ماـظن 
يورین هب  تبـسن  وا  يورین  هچ  رگا  تسا . هدوبن  یمدرم  يورین  نودـب  هاگآ ، يهدـیزگرب  ناسنا  هک  تفگ  ناوتیم  هدوب ، مدرم  زا  لکـشتم 

. دشاب هدوب  کچوک  دودحم و  دلقم ، تیرثکا 
هحفص 180 ) )

ساسارب هک  ار  هدیزگرب  ياهناسنا  نیا  رطخ  دندوب ، لیابق  يدیلقت  ناربهر  نامه  هک  نآ ، ناگدننک  يرای  مکاح و  تردق  هک  تسین  یکش 
طـسوت شزاـس  هلماـعم و  ناـکما  هک ، دـندوب  هاـگآ  هلأـسم  نیا  هب  زین  دـندوب و  هدرک  كرد  دـننزیم  هناـهاگآ  یباـختنا  هب  تـسد  هدـیقع 

هلماعم وا ، راد  هشیر  یـساسا و  دـیاقع  هیلع  ار  اهنآ  يرای  یتسود و  ناوتب  هک  تسین  نکمم  زین  و  درادـن . دوجو  اهنآ  اب  يدـیلقت  ياههویش 
رب شیوخ  مک  کچوک و  دنچ  ره  يورین  اب  هک  دـنراد  ار  نآ  ییاناوت  دنتـسه و  تریـصب » لها   » زا اهنآ  هک  ارچ  دومن . يرادـیرخ  هدرک و 

طـسوت ادتبا  خیرات ، گرزب  تارییغت  یمامت  هک  ارچ  دهاکیمن ، ریثأت  نیا  رطخ  زا  اهنآ ، يورین  ندوب  دودحم  دـنراذگب . ریثأت  لیابق  یمامت 
يرای مکاح و  تردـق  يارب  ار  یگرزب  رایـسب  رطخ  رادـیب ، هاگآ و  يهدـیزگرب  ياهناسنا  لیلد ، نیمه  هب  هدـش و  زاـغآ  يدودـحم  يورین 

دهد و نایاپ  بالقنا  هب  رتدوز  هچ  ره  ات  دتفایم  راک  هب  مکاح  میظع  تردق  شالت  يهمه  ببـس  نیمه  هب  و  دنیامنیم . داجیا  شناگدننک 
لها زا  يرایـسب  يورین  لمحت  هب  روبجم  وا  درذگب و  نامز  هکنآ  زا  شیپ  دوب ، هتفای  لیکـشت  هاگآ  نادرم  نآ  زا  هک  نآ ، كدـنا  يورین  رب 
ادیپ ار  نآ  هب  نتـسویپ  ناکما  دـنهدب و  بالقنا  هب  تبثم  باوج  یمدرم  ياهورین  هکنآ  زا  شیپ  و  دـبای . هبلغ  دـشاب ، ناشناوریپ  تریـصب و 

. درک هفخ  هفطن  رد  ار  بالقنا  نینچ  دیاب  دننک ،
يزوریپ تروص  رد  تریـصب ، لها  زا  هنومن  هدیزگرب و  ياهناسنا  نیا  هک  دناهدرکیم  كرد  کش  نودب  لیابق ، یتنـس  يدـیلقت و  ناربهر 

تیعقوم رب  يرطخ 
هحفص 181 ) )

يرای دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یـشور  لوبق  اب  ار ، یتموکح  تردق  مامت ، صالخا  اب  لیلد ، نیا  هب  و  تشاد . دـنهاوخ  نانآ  يهنادـنمتردق 
. نارگید يارب  دشاب  یتربع  اهنآ  ماع  لتق  ات  دنیامن . هیفصت  ار  نویبالقنا  هک  دندرک ،
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لها  ) حالطصا نیا  ندمآ  دوجو  هب  خیرات  ات  دشابیم ، یمالسا  رگید  نوتم  و  يوبن » ثیداحا   » نوتم رد  قیقحت  عبتت و  دنمزاین  عوضوم  نیا 
. دوش هتخانش  ناملسم ، ناسنا  یگنهرف  يانب  رد  نآ ، دورو  و  تریصب )

ثیداحا رد  هک  هللا  لوسر  باحصا  یخرب  يارب  تفص  ناونع  هب  هتـشاد و  دوجو  نآ  زا  لبق  هک  يرگید  حالطـصا  زا  حالطـصا ، نیا  دیاش 
: هدش رکذ  یجرزخ ) دیز  نب  رمیوع  « ) ءادردوبا  » تفـص یثیدح  رد  هک  تسا  تین » لها  : » حالطـصا نآ  و  دشاب . هدمآ  دوجو  هب  هدش  لقن 

.« باحصا نیب  رد  تین » لها   » ءزج دوب و  ادخ  لوسر  باحصا  ناگرزب  زا  ءادردوبا » »... »
( تسفا ندیل  ط  ص 117 . مسق 2 ،  / 7 تاقبطلا /  )

. دنشابیم ینورد  يافص  یقالخا و  لیاضف  ياراد  هک  دنتسه  ییاهناسنا  تین » لها   » زا دوصقم  هک  دیاش 
هحفص 182 ) )

رد هک  دوب  هیمـس  نب  دایز  ناکیدزن  زا  یکی  وا  تسا . هدوب  يوما  ماظن  یلاوم  وزج  هفوک و  ياهتیـصخش  زا  يدـیبز : جاـجح  نب  ورمع  ( 1)
دایز و نب  هللادیبع  نانیشنمه  زا  داد . تداهش  رجح  هیلع  هک  دوب  یناسک  وزج  درک و  تکرـش  يدنک » يدع  نب  رجح   » تازاجم همکاحم و 

. دنداد دایزنبا  لیوحت  بیرف  اب  ار  هورع  نب  یناه  لیقع ، نب  ملسم  تکرح  همانرب  ندش  راکشآ  زا  دعب  هک  تسا  يرفن  هس  زا  یکی 
. دوب هورع  نب  یناه  رسمه  هعور »  » وا رهاوخ 

بآ يهدافتسا  زا  يریگولج  شتیرومأم  و  دادیم . لیکشت  ار  يوما  هاپـس  تسار  حانج  هک  دوب  ییورین  هدنامرف  البرک  رد  جاجح  نب  ورمع 
و دروآ . دایز  نب  هللادیبع  يوس  هب  ار  نادیهش  يهدش  هدیرب  ياهرس  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  زین  و  دوب . شنارای  نیسح و  ماما  طسوت  تارف 

یهاپـس يوس  هب  سپ  یتساوخ  رگا  دیایب ...« : هفوک  هب  هک  دـندرک  توعد  دنتـشون و  همان  ماما  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  نینچمه 
«. ایب شیپ  هدمآ  درگ  وت  يارب  هک 

364 و 367 و 422 و 456 . 270 و 349 و 353 و 365 -  : 5 يربطلا :
. 435:5 يربطلا : ( 2)

هیلع هک  ار  ياهناـضرغم  هنابـصعتم و  ياههاگدـید  تسناوتیم  هک  تشاد  يریثأـت  ناـنچ  نآ  یماـظن ، هورگ  کـی  رد  يرترب  قوـفت و  ( 3)
اهرظن رد  ار  وا  زا  ساپـس  ریدـقت و  یلاوم و  هب  مارتـحا  یتـح  و  دزیرب ، رود  هب  دربـب و  نیب  زا  تشاد  دوـجو  یلاوـم )  ) برع ریغ  ناناملـسم 

. دزیگنارب
دوش .) هظحالم   316  - 317 : 3 لماکلا : )

هب هک  دنتـسه  یهورگ  نآ  زا  دوصقم  هک  دـشابیم  یمالـسا  یگنهرف  حالطـصا  کی  یهاگآ ) شنیب و  لها  « ) رئاصبلا لها   » ریبعت نیا  ( 4)
اب ههجاوم  رد  هک  ياهنوـگ  هب  دنـشاب ، مالـسا  هب  مزتـلم  شیوـخ  یگدـنز  رد  تقد  هب  هتفاـی و  یهاـگآ  مالـسا  هب  تبـسن  حیحـص  ياهنوـگ 

تالکشم ربارب  رد  زگره  و  دننک ، لمع  نآ  هب  هدرک و  ذاختا  مالسا  زا  ار  هدننک  نییعت  یساسا و  عضاوم  هعماج ، یگدنز و  رد  تالکـشم ،
. دنتسیان توافتیب  رظنیب و 

هزرابم يارب  دوخ  يهنازور  ياهنومزآ  اهدروخرب و  یمامت  رد  مالسا ، هب  ار  هورگ  نیا  يرظن  مازتلا  دهعت و  هک  تسا  يریبعت  حالطـصا  نیا 
. دهدیم ناشن  تافارحنا  هیلع 

دوجو هب  صاخ  ینامز  طیارش  رد  یمالـسا و  گنهرف  نماد  رد  حالطـصا  نیا  هک  ددرگیم  مولعم  دنت  عیرـس و  قیقحت  یـسررب و  کی  رد 
ورین يروآدرگ  هب  دـندرک و  دوـخ  یلمع  ياهبولـسا  ینهذ و  میهاـفم  راـشتنا  هـب  عورـش  فرحنم  ياـهورین  هـک  یناـمز  ناـمه  زا  هدـمآ و 

رد هک  ارچ  میباییم  رایـسب  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  مالک  رد  ار  روکذـم  حالطـصا  لیلد  نیا  هب  تسا . هتفای  قنور  حالطـصا  نیا  دـنتخادرپ ،
و دندرک . یماظن  يرکف و  ياهدربن  هب  ندیزای  تسد  هب  روبجم  ار  ماما  هدرک و  ضوع  گنر  یمالـسا ، ریغ  فرحنم و  ياهورین  وا  يهرود 
رد یلو  دزاـس ، جراـخ  یمالـسا  یگدـنز  يهریاد  زا  هتخاـس و  دوباـن  ییاـهن  ياهنوگ  هب  ار  اـهنآ  تسناوـتن  یماـظن  يهنحـص  رد  ماـما  رگا 
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هنارظندـنلب و هاگدـید  اب  ار  ناشندوب  یلاشوپ  ندوب و  یگتخاس  و  دـناشکب . ییاوسر  هب  ار  اهنآ  هک  دـش  قفوم  یتدـیقع ، يرکف و  يهنحص 
. دنک نایب  دوخ  يرکف  تردق 

هک یهورگ  ربارب  رد  دـنهاگآ ، هک  یهورگ  زا  تسا  يریبعت  یلع ، ماما  هاتوک  تاـملک  اـههمان و  اـههبطخ و  رد  رئاـصبلا » لـها   » حالطـصا
رد هاگآ  ریغ  ناسنا  یلو  هدـناهر ، ار  دوخ  اهبیرف ، اهکیرحت و  زا  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  هاـگآ  هورگ  تیعقوم  عضوم و  و  دـنرادن . یهاـگآ 

هدـش هتـشون  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  هب  یلع  ماما  يوس  زا  هک  ياهمان  رد  الثم  تسا . هدـشن  اهر  اهبیرف  اهـسرت و  زا  هک ، دراد  رارق  یعـضوم 
: تسا هدمآ 

نع اوزاجف  تاهبـشلا ، مهب  مطالتت  و  تاملظلا ، مهاـشغت  كرحب ، جوم  یف  مهتیقلأ  و  کـیغب ، مهتعدـخ  اریثک  ساـنلا  نم  ـالیج  تیدرأ  و 
دعب كوقراـف  مهناـف  رئاـصبلا ، لـهأ  نم  ءاـف  نم  ـالا  مهباـسحأ ، یلع  اولوع  و  مهراـبدأ ، یلع  اولوت  و  مهباـقعأ ، یلع  اوـصکن  و  مهتهجو ،

. کترزاوم نم  هللا  یلا  اوبره  و  کتفرعم ،
ص 406) همان 32 . حلاصلا ، یحبص  هغالبلاجهن ، )

یتخادـنارد نانچ  نآ  دوخ  بیرف  يایرد  جوم  رد  یتخاس و  هارمگ  شیوخ  بیرف  هب  يدـناشک و  يدوبان  هب  ار  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  «و 
هتفرگ هرانک  قح  زا  دندنامزاب و  شیوخ  تهج  فده و  زا  تخاس و  نوگرگد  ار  نانآ  اهکش  اهههبـش و  تفرگارف و  ار  نانآ  اهیگریت  هک 

زا دـعب  هک  دـندوب  تریـصب » شنیب و  لها   » هک اهنآ  رگم  دـندز ، هیکت  شیوخ  هتـشذگ  ياهـشزرا  رب  دـندروآ و  يور  دوخ  ناگتـشذگ  هب 
...« دندرب هانپ  ادخ  هب  وت  اب  يراکمه  زا  دنتشگ و  ادج  وت  زا  وت ، تخانش 

: تسا هتفگ  نتم  نیا  حرش  رد  دیدحلایبا » نب  نیدلازع  »
دیـشک و شیوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  تیلهاج  ياهرورغ  یموق و  ياهتیبصع  دـندرکن و  هیکت  دامتعا و  نید  رب  ینعی  مهباسحا » یلع  اولوع  «و 

...« رئاصبلا لها  نم  ءاف  نم  الا  . » دنکیم ءانثتسا  دندوب  رئاصب  لها  زا  هک  ار  یهورگ  ماما  سپس  دندرک . اهر  ار  نید  دنتفر و  اهنآ  يوس  هب 
(132  - 133 : 16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  )

: هدمآ هراب  نیا  رد  دیامنیم  فصو  ار  ناهارمگ  زا  یهورگ  دنکیم و  هراشا  اههنتف  اهتبیصم و  هب  هک  ياهبطخ  رد  و 
مل مهبرح ، حاقل  نع  اولاشأ  و  نتفلا ، یلا  موق  حارتسا  و  لجالا ، قلولخا  اذا  یتح  ریغلا ، اوبجوتـسی  و  يزخلا ، اولمکتـسیل  مهب  دمالا  لاط  «و 

اولمح ءالبلا ، ةدـم  عاـطقنا  ءاـضقلا  دراو  قفا  اذا و  یتح  قحلا ، یف  مهـسفنأ  لذـب  اؤمظعتـسی  مل  و  ربصلاـب ، هللا  یلع  رئاـصبلا ) لـها   ) اونمی
.« مهظعا رمأب و  مهبرل  اوناد  و  مهفایسأ ، یلع  مهرئاصب 

ص 209) توریب ، ط  حلاصلا ، یحبص  خ 150 ، هغالبلاجهن ، )
اههنتف رد  یهورگ  دسر و  نایاپ  هب  دعوم  ات  دنوش  یثداوح  بجوم  دـنناسر و  لامک  هب  ار  دوخ  ییاوسر  ات  دوشیم  ینالوط  ناشماجنارـس  »
گرزب ار  قح  هار  رد  ياهیگتـشذگدوخ  زا  دـنداهنن و  تنم  ادـخ  رب  دوخ  ییابیکـش  اب  دندیـشک و  تسد  یبلط  گنج  زا  دـنتفای و  یتحار 

رب ار  ناشیاهینیب  نشور  اههاگدید و  تشگ . قفاوم  شیامزآ  الب و  نامز  نتشگ  مامت  ندش و  عطق  اب  هدنیآ  تشونرس  هکنآ  ات  دندرمـشن ،
.« دندش کیدزن  ناشدنوادخ  هب  ناشهدننک  تحیصن  نامرف  اب  دندرک و  لمح  ناشیاهریشمش 

. دنشابیم رگید  يوس  زا  ص ،)  ) ادخ لوسر  يهرود  ناناملسم  ییوس و  زا  تیلهاج  لها  اهنیا 
: دیوگیم دراد  نتم  نیا  رب  هک  یحرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

اهیهارمگ و هب  دورو  اب  نانآ و  اب  داهج  هزرابم و  رد  یناوتان  لیلد  هب  دنتفرگ . شیپ  رد  نانآ  اب  ار  شزاس  حلص و  هورگ  نیا  هک  اجنآ  ات  »... 
نافراع نیا   » دنتساخرب و نانآ  تخیگنارب و  ار  عاجـش  نافراع  دنوادخ  دنتفر ... هرفط  نانآ  اب  گنج  زا  دندرک و  یبلط  تحار  ناشیاههنتف ،
راکشآ دندرک و  نایب  مدرم  يارب  ار  شیوخ  دیاقع  اههاگدید و  ینعی  دندرک ... لمح  ناشیاهریشمش  يور  رب  ار  ناشیاهتریصب  اهـشنیب و 

هک سکنآ  دوشیم و  لمح  اهریـشمش  يور  رب  يزیچ  هکنآ  لثم  تسرد  دـندولاپ ، ار  نآ  هدوهیب  ياهگرب  خاش و  اههیاریپ و  زا  دـندومن و 
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...« دنیبیم ار  نآ  درگنیم 
(129  - 131 : 9 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  )

رد هزرابم  راکـشآ و  یتدیقع و  ياهيریگعـضوم  ینعی : زورما  نابز  هب  دننکیم » لمح  ناشیاهریـشمش  رب  ار  ناشیاهتریـصب  اههاگدید و  »
. اهنآ ققحت  هار 

: دیامرفیم ماما  رگید  ياهبطخ  رد 
،« اهبطاخل قحلا  ۀجحم  تحضو  و  رئاصبلا ، لهال  رئارسلا  تباجنا  دق 

(. ص 156 حلاصلا ، یحبص  هبطخ 108 ، هغالبلاجهن ، )
شنیرفآ نآ  رد  هک  رگید  ياهبطخ  رد  دشابیم ». نشور  زین  مگ  ناورهر  يارب  قح  هار  تسا و  راکشآ  تریصب  لها  رب  اهیناهنپ  اهتریـس و  »

باذـع اوفاخ  و  قیرطلا ، یلا  اوعجرل  ۀـمعنلا ، میـسج  و  ةردـقلا ، میظع  یف  اورکف  ول  و  : » دـیامرفیم دـنکیم  نایب  ار  خـلم » لـسع و  روبنز  »
.« ۀلوخدم رئاصبلا  و  ۀلیلع ، بولقلا  نکلو  قیرحلا ،

ص 270) حلاصلا ، یحبص  هبطخ 185 ، هغالبلاجهن ، )
اهبلق اـما  دیـسرت ، دـنهاوخ  شتآ  باذـع  زا  تشگ و  دـنهاوخزاب  هار  هب  دـننک ، هشیدـنا  هدـنهد  تمعن  یگرزب  تردـق و  تمظع  رد  رگا  »

.« دنبویعم اهتریصب  اهمشچ و  دنضیرم و 
: دیامرفیم شناهارمه  هب  باطخ  و 

. لطابلا ۀلزم  یلعل  مهنا  قحلا و  ةداج  یلعل  ینا  وه  الا  هلا  يذلاوف ال  مکودع . داهج  یف  مکتاین  قدصتل  و  مکرئاصب ، یلع  اوذفناف  »
ص 311 و 312) حلاصلا ، یحبص  هبطخ 197 ، هغالبلاجهن ، )

وا زج  هک  وا  هب  دنگوس  دنـشاب  قیدص  تسار و  دیاب  ناتنانمـشد  اب  داهج  رد  امـش  ياهتین  دیهد و  رذـگ  هار  دوخ  ياهتریـصب  اهـشنیب و  رب  »
.« لطاب هاگشزغل  رب  نانآ  مقح و  يهداج  رب  نم  هک  تسین ، ییادخ 

: شیاین رد  و 
و مهرئامـض ، یف  مهیلع  علطت  و  مهرئارـس ، یف  مهدهاشت  کیلع . نیلکوتملل  ۀـیافکلاب  مهرـضحأ  و  کئایلوال ، نیـسنالا  سنا  کنا  مهللا  »

.« مهرئاصب غلبم  ملعت 
ص 349) حلاصلا ، یحبص  هبطخ 227 ، هغالبلاجهن ، )

رد یشابیم ، دوخ  ناگدننک  لکوت  يارب  اهنآ  نیرتهدامآ  نیرترضاح و  و  یتسه ، دوخ  نارادتـسود  يارب  ناسونأم  نیرتسونأم  وت  ایادخ  »
...« ینادیم ار  نانآ  شنیب  يهزادنا  و  یهاگآ ، نانآ  رب  ناشنورد  رد  ینکیم و  هدهاشم  ار  اهنآ  ناشیاهیناهنپ 

: راصق تاملک  زا  یکی  رد  و 
،...« رئاصبلا نیعأ  یمعت  ینامالا  »

ص 524) حلاصلا ، یحبص  ، 275 راصق ، تاملک  هغالبلاجهن ، )
.« دننکیم روک  ار  تریصب  ياهمشچ  اهوزرآ ، »

عیبر شریزو  هب  شیوخ  يهرود  نویبالقنا  زا  یکی  يرادیاپ  تبالص و  تیعضو  اب  هطبار  رد  یسابع » يدهم   » هک ینخس  رد  حالطـصا  نیا 
یهاگآ شنیب و  لها  رئاصبلا » لها   » زا وا  دـنگوس  ادـخ  هب  ینیبیمن ، ار  وا  یبلق  ینورد و  ماکحتـسا  یـسرتن و  ایآ  تسا : هدـش  ناـیب  هتفگ 

. تسا
(. 418 نییبلاطلا : لتاقم  )

یلاوم برع و 
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یلاوم  برع و 
یلع ماما  نیسح و  ماما  یلاوم  دیاب  یگتسباو ، نیا  ياههناشن  و  نیسح ، بالقنا  اب  یلاوم  یگتسباو  هطبار و  یسررب  ماگنه  هب  هک  تسام  رب 

، دنـشابیم اـهنآ  دوـخ  ءاـیلوا  بـالقنا ، ناربـهر  هک ، تسا  هلأـسم  نیا  زا  هتـساخرب  اـهنیا  يریگعـضوم  هک  اریز  میراذـگب . يراـنک  هـب  ار ،
عضوم زا  یکاح  ياهناشن  چیه  بالقنا ، اب  یلاوم  نیا  یگتسباو  هطبار و  رد  لیلد ، نیمه  هب  و  تسا . یعیبط  ياهطبار  بالقنا ، اب  ناشهطبار 

تیحالص و یلاوم ، يریگعـضوم  ریـسفت  يارب  بالقنا ، اب  یلاوم  نیا  يهطبار  و  درادن . دوجو  بالقنا  هب  تبـسن  یلاوم  یمومع  تیعقوم  و 
. درادن یفاک  شزرا 

اهنیا تکرـش  دنـشاب . هدرک  تکرـش  بالقنا  رد  ياهنوگ  هب  و  هدوبن ، مشاهینب  یلاوم  هک  دشابیم  ییلاوم  هب  طوبرم  هلأسم ، نیا  رد  ثحب 
. دشاب یلاوم  عضوم  زا  ياهناشن  عونت ، مکارت و  زا  ینیعم  دح  هب  ندیسر  تروص  رد  هک  تسا  نکمم 

عومجم زا  مهد  کی  هب  اهنآ  دادعت  هک  یکدنا  رایسب  تبسن  میریگب ، رظن  رد  ماما ، هارمه  یبالقنا  كدنا و  يورین  رد  ار  یلاوم  تبـسن  رگا 
زا رگید  رفن  شـش  میراذـگب ، رانک  ار  نیـسح  ماـما  یلاوم  اـم  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  نآ  و  میروآیم . تسدـب  دـسریمن ، نویبـالقنا 

: زا دنترابع  هک  دننامیم  یقاب  تسا ، هدیسر  ام  هب  هک  ییماسا  يهدر  رد  یلاوم ،
. يرافغ رذوبا  »ي  یلوم  » نوج - 1

. یعازخ قمح  نب  ورمع  »ي  یلوم  » رهاز - 2
. یبلک ۀیندم  ینب  »ي  یلوم  » ملاس - 3

هحفص 183 ) )
. يدبع رماع  »ي  یلوم  » ملاس - 4

. يدزأ دلاخ  نب  ورمع  »ي  یلوم  » هللادبع نب  دعس  - 5
. يرکاش ینادمه  هللادبع  نب  رکاش  »ي  یلوم  » بذوش - 6

اهنآ ندیـسر  تداهـش  هب  و  البرک ، دربن  رد  یلاوم ، زا  يدودـحم  دادـعت  ندرک  تکرـش  هب  فقوتم  ینیـسح  بـالقنا  رد  یلاوم  دوجو  رگا 
رد یلاوم  دوجو  یلو  درادـن . دوجو  رظن  دروم  يهلأـسم  رب  یخیراـت ، شزرااـب  يهناـشن  چـیه  یکدـنا ، دادـعت  نینچ  تکراـشم  رد  دـشاب ،

روهظ هب  رتعیـسو  ياهنادیم  رد  يرتدایز  رایـسب  دادعت  اب  هدرک ، رذگ  دودحم  يهزادنا  نیا  زا  بالقنا ، اب  اهنآ  يهطبار  و  ینیـسح ، بالقنا 
دیاش هک  دـیامنیم  ینیـسح  بالقنا  یلاوم و  نیب  يهطبار  دوجو  رب  تلالد  نآ ، زا  دـعب  اروشاع و  زا  لبق  اههناشن  یـضعب  دوجو  دـسریم .

اههطبار نیا  رد  یلاوم ، گرزب  رطخرپ و  رایسب  تکرح  عورـش  رب  یـشزرااب ، رایـسب  ياههناشن  هک  اسب  هچ  و  دشاب . هدوب  میظع  رایـسب  ادج 
. درک نییبت  ار  مالسا  ناهج  رد  خیرات  تکرح  تهج  نآ ، اب  ناوتب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 

یتاعالطا تفرگ  میمـصت  یتقو  دایز  نب  هللادـیبع  هک : تسا  نیا  دـشابیم ، اـم  ثحب  دروم  يهلأـسم  رب  ياهراـشا  هک  اـههناشن  نیا  زا  یکی 
ار یبرع  درف  تاـعالطا ، بسک  یـسوساج و  يارب  دوـب ، مهم  رایـسب  راـک  نیا  هکنیا  دوـجو  اـب  دروآ ، تسدـب  لـیقع  نب  ملـسم  يهراـبرد 

يهرابرد ورب  تفگ : درک و  اطع  وا  هب  رانید ) ای  مهرد   ) رازه هس  دناوخارف و  دشیم  هدـیمان  لقعم  هک  ار  دوخ  »ي  یلوم  » درکن و مادختـسا 
( . 1 ...« ) یتسه صمح »  » لها زا  يدرم  وت  هک  امنب  نینچ  وا  هب  ار  دوخ  و  نک ، وج  سرپ و  دناهدرک  تعیب  وا  اب  هفوک  لها  هک  يدرم 

مدرم دش و  بوکرس  دیئارگ و  یتسس  هب  ور  شتکرح ، هکنآ  زا  دعب  لیقع  نب  ملـسم  هک  تسا  ینز  هویب  دوجو  اههناشن  نیا  زا  رگید  یکی 
ملسم دشیم . بوسحم  ( 2  ) ثعشا نب  دمحم  ةالوم »  » و دوب . هعوط »  » وناب وا  و  دش . هدنهانپ  نز  نیا  لزنم  هب  دنتـشگ ، قرفتم  وا  فارطا  زا 

لزنم لخاد  دینش  ار  شمان  هکنآ  درجمب  ار  لیقع  نب 
هحفص 184 ) )
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زا يزاون  ناـمهم  نداد و  هاـنپ  رثا  رب  تسا  نکمم  هک  ییاـهجنر  زا  تشحو  سرت و  دـهد . زورب  دوـخ  زا  یـسرت  چـیه  هکنآ  نودـب  دوـمن ،
. دوش دراو  وا  رب  ملسم ،

. تساهنآ بولطم  و  مکاح ، تردق  بیقعت  دروم  ملسم  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  هک  درک  یفخم  ار  ملسم  یلاح  رد 
يدرم هکنآ  ياجب  دنکیم  باختنا  ار  یلاوم  زا  يدرم  لیقع ، نب  ملسم  يهرابرد  سسجت  نوچ  یمهم  يهلأسم  يارب  دایز ، نب  هللادیبع  ایآ 
طباور فـطاوع و  یلاوـم ، هک  دوـب  هدرب  یپ  هتفرگ و  رظن  رد  يوـما  ماـظن  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  اـیآ  دراـمگب ، هلأـسم  نیا  رب  ار  برع 
يهنیمز یلاوم ، زا  ییاههورگ  بالقنا و  نیب  یفخم  ياههطبار  نیا  دـناهدرکیم . یفخم  نآ ، ياهتیـصخش  بالقنا و  تکرح  اب  ار  شیوخ 

زا یکی  هب  دامتعا  دنشاب . هتـشاد  وا  زا  یلماک  تخانـش  هکنآیب  دشاب ، هدوب  یلاوم  زا  هک  یـسک  ره  هب  نویبالقنا  نانیمطا  يارب  هدوب  یبوخ 
هب داـمتعا  يارب  مه  یهار  و  دنـسانشن ؟ ار  وا  نویبـالقنا  هدوـب و  ماـش  لـها  ـالثم  هـک  دـشابیم  یبرع  درف  کـی  هـب  داـمتعا  زا  شیب  یلاوـم 

؟ دشابن تسد  رد  وا  تیصخش 
یلاوم و نیب  هطبار  يهرابرد  يوما  ماظن  رظن  دروآرب و  یتسرد  رب  سوساج ، نیا  هب  سرت ، نودب  ( ، 3  ) هجسوع نب  ملسم  تبثم  خساپ  ایآ  و 

؟ دنکیمن تلالد  بالقنا ،
یلاها هک  هلأسم  نیا  هب  تبسن  وا  ندش  هاگآ  زا  دعب  شیوخ ، لزنم  رد  وا  ندرک  یفخم  و  هعوط »  » وناب طسوت  لیقع ، نب  ملسم  هب  نداد  هانپ 

تیعقوم رطاخ  هب  نز  نیا  قفاوم  راـتفر  هک  دـنکیم  تلـالد  هلأـسم  نیا  رب  بلطم  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  دـناهدرک ، كرت  ار  وا  هفوک ،
ینورد يهقالع  هب  وا  هتفرگ و  رارق  راتفر ، نیا  كانرطخ  بقاوع  يهرابرد  رکفت  وا و  نیب  هک  هدوب  بـالقنا  هب  وا  ینورد  يهقـالع  تبثم و 

؟ تسا هداد  تبثم  باوج  بالقنا  هب  تبسن  شیوخ 
ام هتشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  ییعامتجا  یسایس و  ياهشزرا  ام ، رظن  هب  هچ  رگا  میاهدرواین . تسد  هب  تالاؤس ، نیا  يارب  یعطق  یباوج 

. میهدب اهلاؤس  نیا  هب  قفاوم  تبثم و  باوج  هک  دناوخیم  نیا  رب  ار 
بلاطیبا نب  یلع  ماما  اب  یمکحم  يهطبار  یلاوم  هک  میتسه  هاگآ  هلأسم  نیا  زا  ام 

هحفص 185 ) )
رب برع  لیابق  ناربهر  زا  یخرب  داد . رارق  يواسم  ناناملـسم  رگید  اب  ار  اهنآ  یلع  ماما  هدوب . ماما  يهنـالداع  تسایـس  زا  یـشان  دناهتـشاد ،

. دندوب یضاران  نآ  زا  دندیزرویم و  هنیک  یلاوم  ماما و  نیب  هطبار  هقالع و  نیا 
هریچ اـم  هب  وـت ، هب  یکیدزن  رد  ءارمح )  ) برع ریغ  ناناملـسم  نیا  نینمؤـملاریما ، اـی  تفگ : یلع  ماـما  هـب  هراـب ، نـیا  رد  سیق  نـب  ثعـشا 

( . 4 . ) دناهتشگ
نب یلع  ماما  تفالخ  كدنا  ياهلاس  رد  دوخ  یگدنز  دای  هب  هشیمه  دنتـشاد و  دوجو  زین  هیواعم  نب  دـیزی  يهرود  رد  یلاوم  نیا  انئمطم  و 

يهیاس رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  دوب  مأوت  تمارک  رتشیب و  شمارآ  اب  رتتحار و  كدـنا  ياهلاس  نآ  رد  ناشیگدـنز  هک  دـندوب ، بلاـطیبا 
زا ار  یلاوم  زا  یمین  اهماع  لتق  نآ  رد  هیواعم  هک  دیماجنا  ییاهماع  لتق  اهیشزرایب و  دیدش و  یتراقح  هب  نایفسیبا ، نب  ۀیواعم  تموکح 

( . 5 . ) دیناسر لتق  هب  دمآیم  دوجو  هب  یلاوم  ندش  دایز  اب  هک  ییسایس  تالکشم  ندرب  نیب  زا  يارب  و  ناشدادعت ، ینوزف  سرت 
هک دـشیم  هداد  تصرف  بالقنا ، هب  رگا  درکیمن و  لیقع  نب  ملـسم  تدـم  هاتوک  تکرح  ندرب  نیب  زا  هب  تردابم  داـیز  نب  هللادـیبع  رگا 

صخـشم اـم  يارب  میراد ، عـالطا  نآ  زا  اـم  نونکا  هک  هچنآ  زا  رتحـضاو  ياهنوگ  هب  یلاوم ، تیعقوـم  دـبایب ، رارمتـسا  يزور  دـنچ  لـقاال 
میـسرت ام  يارب  نانآ  زا  بالقنا  خـیرات  هک  تسا  يریوصت  زا  رتکیدزن  رایـسب  بـالقنا  هب  ناـشدوجو  هک  میدـیدیم  متح  روطب  و  دـشیم .

. تسا هدوب  عیسو  هدرتسگ و  رایسب  دناهتشاد  بالقنا  رد  هک  یمهس  و  تسا . هدرک 
اهنآ زا  یمک  يهدع  تشادن ، يدحاو  تلع  اهنآ  يهمه  رد  يریگتهج  نیا  دـندرک ، يریگتهج  بالقنا  يوس  هب  برع ، فارـشا  ناربهر و 

يهداعا و  ماش ، زا  تردق  هطلـس و  ندنادرگزاب  يارب  نانآ  زا  يرایـسب  دـندروآ و  يور  بالقنا  هب  ینید  یهاگآ  ساسحا  حور و  رطاخ  هب 
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. دندش بالقنا  هب  لیامتم  هفوک ، يهتشذگ  تمظع 
تیعقوم ندنادرگزاب  يارب  دنتشاد و  دندربیم  رسب  نآ  رد  هک  يراوگان  تیعقاو  یعامتجا و  طیارش  رییغت  يارب  هک  یلیامت  رطاخ  هب  یلاوم 

دوجو اب  یلاوم  يهزیگنا  دندروآ . يور  بالقنا ، هب  یلع ، ماما  تموکح  هاتوک  يهرود  رد  ناشیگدنز  يهنالداع 
هحفص 186 ) )

هیام یحیحـص  هناقداص و  یهاگآ  زا  نآ ، هب  نتـسویپ  بالقنا و  يوس  هب  تکرح  رد  ـالبرک ، نادیهـش  ناـیم  رد  ناشنادیهـش  دادـعت  یمک 
. دوب مالسا  تقیقح  نآ  أشنم  هک  تفرگیم 

هئارا زور  نآ  یمالـسا  يهعماج  رد  دـیناسریم و  ماجنا  هب  مالـسا  مان  هب  يوما  ماظن  هک  یتافارحنا  كرد  زا  دوب  یـشان  اـهنآ  تکرح  زین  و 
. دادیم

اب نآ  یگدرتسگ  یلاوم و  يهطبار  قمع  رگناشن  تسویپ ، عوقو  هب  نیـسح ، ماما  بالقنا  زا  دـعب  یکدـنا  ياهلاس  يهلـصاف  هب  هک  یثداوح 
زا نتفرگ  ماقتنا  و  نافعـضتسم »  » زا تیامح  ياهراعـش  و  ( 6  ) درک مایق  هفوک  رد  یفقث » دـیبعیبا  نب  راتخم   » هک ینامز  دـشابیم . بـالقنا 
زا بارعا ، زا  یمیظع  تیرثکا  اهدعب  دندش و  عمج  وا  رود  مه  اب  همه  یلاوم  بارعا و  ادتبا  درک ، حرطم  ار  تیب  لها  و  ع )  ) نیسح نالتاق 

راتخم هارمه  یلاوم »  » اما دنتسنادیم ، دودرم  دندرکیم و  در  یلاوم  هب  تبسن  ار  راتخم  یعامتجا  یلام و  تسایس  هک  ارچ  دنتفرگ  هرانک  وا 
ار دوخ  ریبز » نب  هللادبع   » تموکح يهرهچ  لباقم  رد  هک  یکاندرد  تیاهن  دندنام  یقاب  مدق  تباث  تضهن ، روآ  جنر  كاندرد و  تیاهن  ات 

يرسک مک و  دوبن و  يوما  تموکح  زا  رتمک  مدرم ، نیب  نتـشاذگ  قرف  نداد و  زایتما  يراتفردب و  تنوشخ و  رد  هک  یتموکح  داد ، ناشن 
( . 7 . ) تشادن نآ  زا 

هحفص 187 ) )
رد دناهدربیم . رـسب  شیوخ  راوگان  تیعقوم  هب  تبـسن  يرادیب  یهاگآ و  يادتبا  رد  يرجه  تصـش  لاس  رد  یلاوم  هک  مییوگب  میناوتیم 
اب يواسم  تمارک و  اب  یتیعقوم  زا  یتیلم ، ره  زا  یناسنا  ره  هک  دوب ، هدرک  نیمـضت  نانآ  يارب  مالـسا  هک  یناسنا  قوقح  یمامت  اب  هسیاـقم 

. دشاب رادروخرب  دیاب  یمالسا  تلود  رد  برع ، ناسنا  تیعقوم 
ار يربهر  بالقنا ، هب  ندز  تسد  اب  دنتسناوتیم  شیوخ  يورین  تردق و  هب  تبسن  یهاگآ  لیاوا  رد  ات  دشیم  هداد  تصرف  یلاوم  هب  رگا 
هب تبـسن  ار  اهنآ  یهاگآ  ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا  دـندرکیم و  نایب  حیرـشت و  لـمع ، رد  ار  دوخ  ياـهوزرآ  اـهجنر و  دـنریگب  تسد  هب 

یگرزب تردق  هک  هلأسم  نیا  هب  تبسن  ار  نانآ  یهاگآ  بالقنا ، نیا  زین  داد و  شرتسگ  دشر و  ناشیمالـسا ، قوقح  هب  یگدنز و  تیعقاو 
. داد دشر  هدرک و  رادیب  دنشابیم  اراد  یعامتجا  تابسانم  رییغت  يارب  ار  مزال  يورین  یمالسا  يهعماج  رد  دنتسه و 

يورین زا  هک  دش ، يدیدج  تردق  رگهراظن  نآ  لالخ  زا  و  یبرع ، یمالـسا -  يهعماج  یفقث ، دـیبعیبا  نب  راتخم  بالقنا  نداتفا  هار  هب  اب 
بوچراهچ رد  مکاح  يربهر  هک  یفیرـش  شزرااب و  يدابم  رطاخ  هب  و  یتخـسرس ، تدش و  یمامت  اب  هک  ییورین  دوب ، هدمآ  دـیدپ  یلاوم 

يارب راـتخم  درکیمن . اـهنآ  هب  یهجوت  یتـموکح  عضاوم  اـهیریگ و  میمـصت  تالکـشم و  اـهیریگرد و  رد  تشاد و  ناـمیا  نآ  هب  راـعش ،
لیلد هب  یلو  درک  شـالت  ماـمت  صـالخااب  دوب -  وا  تیحالـص  رد  راـک  نیا  هک  یلاوـم -  برع و  نیب  تاواـسم ، یمالـسا  لـصا  يرارقرب 

هب هیکت  اب  اهنت  اراچان  هزرابم ، نیا  رد  راتخم  دـش  ثعاـب  هک  یعاـمتجا ، لـئاسم  هب  تبـسن  ناـنآ  شنیب  یهاـتوک  و  لـیابق ، ناربهر  بصعت 
. دوش ماکان  درادرب و  ماگ  هار  نیا  رد  برع ، ناهاگآ  زا  یمک  دادعت  یلاوم و  يورین 

تـصرف دـمآ ، دورف  قارع  رد  بالقنا  یمامت  رکیپ  رب  تشاد و  دوجو  برع  ریغ  برع و  ناناملـسم  نایم  هک  یگدـنکارپ  همه  نیا  اـب  یلو 
ار رییغت  نیا  يهلق  نیرتدـنلب  هک  دومن  ياهدرتسگ  قیمع و  تارییغت  هب  عورـش  نامز  نآ  زا  تسرد  وا  داد و  ریبزنبا  هب  ار  بـالقنا  بوکرس 

. دید دیاب  یمالسا ، تفالخ  رب  سابعینب  يالیتسا  رد 
هحفص 188 ) )
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شرازگ رد  یلو  تسا . هدوب  دایزنبا  يالوم  یلوم ، نیا  هک  هدـمآ  فنخموبا »  » و ینهد » راـمع   » شرازگ رد  . 348  - 362 : 5 يربطلا : ( 1)
. هدوب میمتینب  يهلیبق  »ي  یلوم  » هکلب تسا  هدوبن  دایزنبا  يیلوم  لقعم »  » هک هدمآ  ینانک » دیزی  نب  یسیع  »

(. 360:5 يربطلا : )
. 371:6 يربطلا : ( 2)

تکرح رد  تفرگیم و  تعیب  نیسح  ماما  يارب  مدرم  زا  هفوک ، رد  هک  هجسوع  نب  ملسم  دش . رکذ  نادیهش  دادعت  شرامـش  رد  وا  مان  ( 3)
دوب . هفوک  رد  لاوما  لوؤسم  نیما و  لیقع  نب  ملسم 

دش . قالطا  زین  ناملسم  ياهیمور  رب  اهدعب  هک  دشیم . قالطا  ناملسم  نایناریا  رب  هک  یمیدق  مسا  ءارمح :» ( » 4)
. 62:2 لماکلا : دربملا : ( 5)

ربارب رد  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  هک  درکیم  يربهر  داـتفا  قاـفتا  هلیخن »  » رد بیربلا »  » کـیدزن هک  ار  رـسج »  » گـنج راـتخم ، ردـپ  ( 6)
. دندید ییاهتراسخ  دندروخ و  تسکش  ناریا  هاپس  يرترب 

. دیناسر لتق  هب  ار  وا  راتخم ، بالقنا  نداد  تسکش  زا  دعب  ریبز  نب  بعصم  هک  دوب  يراصنالا » ریشب  نب  نامعن   » رتخد ةرمع »  » راتخم رسمه 
رد یتعارز  نیمز  هعطق  کی  بحاص  وا  دوب ، اجنآ  رد  یتدـم  ات  دـمآ و  دورف  اجنآ  رد  لیقع  نب  ملـسم  هک  تشاد  هفوک  رد  ياهناخ  راتخم 

. دوب هفوک  یکیدزن 
اب و  درک . نالعا  لاس 675 م ) ربتکا  لوالا -  نیرشت   18  ) لاس 66 ه لوالا  عیبر  هبنشراهچ 13  حبـص  رد  هفوک ، رد  ار  دوخ  تضهن  راتخم 

لاس 687 م) لیروآ  ناـسین -   3  ) ه لاس 67  ناـضمر  زور 14  رد  هفوک ، رد  شاهتـشذگ  ناج  زا  ناراـی  زا  ياهدـع  هارمه  هب  راـتخم  لـتق 
تشاد . لاس  تفه  تصش و  ندش  هتشک  ماگنه  هب  راتخم  تفای . نایاپ  شتضهن 

یهارمه هب  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ریبز  نب  هللادبع  اب  داحتا  يراکمه و  يارب  دـندوب  یلاوم  زا  یگمه  هک  ار  هرفن  رازه  هس  یهاپـس  راتخم  ( 7)
نب لیبحرش   » اب راتخم  هاپس  یهدنامرف  دننک . یگداتسیا  يوما  هاپس  ربارب  رد  دوب ، هدش  لیکـشت  زابرـس  رازه  ود  زا  هک  ریبز  نب  هللادبع  هاپس 

هللادبع هاپس  هدنامرف  شایع »  » یلو دوب . يراصنا » دعـس  نب  لهـس  نب  سابع )  ) شایع  » اب ریبز  نب  هللادبع  هاپـس  یهدنامرف  و  ینادمه » سرو 
. دندش دوبان  نآ  رد  هک  دید  كرادت  یهاگراتشک  دندوب  هدمآ  ریبز  نب  هللادبع  اب  يراکمه  داحتا و  يارب  هک  نامیپمه  هاپس  يارب  ریبز  نب 

بونج برع  لامش ، برع 

بونج  برع  لامش ، برع 
. دندوب نمی »  » زا بونج و  بارعا  زا  ناشیگلیبق  یموق و  يهشیر  رظن  زا  دندوبن ، مشاهینب  نادناخ  زا  هک  ینویبالقنا  رثکا 

هک هچنآ  و  دـناهدوب . بونج » برع   » هب هتـسباو  لیقع ، نب  ملـسم  اب  ناگدـننک  تعیب  رثکا  هکنیا  رب  دـشاب  ياهراشا  هلأسم  نیا  هک  اسب  هچ  و 
باـسح هب  بوـنج  برع  زا  هک  دناهتـشاد  یلیاـبق  هب  یگتـسب  بـالقنا  هب  هتـسباو  ياـههدوت  زا  یمیظع  شخب  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظنب 

. دناهدمآیم
نب راتخم  يهناخ  زا  لیقع  نب  ملـسم  دـمآ  هفوک  هب  دایز  نب  هللادـیبع  هک  یناـمز  دـشاب : هلأـسم  نیا  بلطم  نیا  ياـههناشن  زا  یکی  دـیاش  و 

ناربهر زا  یکی  هک  يدارم » یناه  نب  ةورع   » يهناخ هب  دمآ و  نوریب  دندوب ، لامش  برع  هب  هتسباو  و  رـضم »  » يهلیبق زا  هک  یفقث ، دیبعیبا 
. تفر دمآیم ، باسح  هب  هفوک  رد  بونج  برع  گرزب 

تکرح تسکـش  زا  دعب  دایز ، نب  هللادیبع  یتقو  هک : دشاب  نیا  دـنکیم ، بلطم  نیا  رب  تلالد  زاب  هک  اههراشا  نیرتگرزب  زا  یکی  دـیاش  و 
هب هتـسباو  یگمه  هک  دومن  باختنا  مهم  رما  نیا  ماـجنا  يارب  ار  ینایهاپـس  دـیامن ، ریگتـسد  ار  وا  هک  تساوخ  هفوک ، رد  لـیقع  نب  ملـسم 

. تشادن دوجو  بونج  برع  زا  نمی و  هب  ناگتسباو  زا  رفن  کی  یتح  اهنآ  نایم  رد  و  دندوب . لامش » برع   » زا و  سیق » »
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لیابق زا  هک  ثعشا  نب  نامحرلادبع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  دایزنبا  یلو  دوب ، هتفای  لیکشت  لامش  برع  زا  قالطالا  یلع  هاپس  یمامت  هچرگ 
برع هب  هتسباو 

هحفص 189 ) )
( . 1 . ) درپس دوب ، نمی 

ام دوـش ، هتخانـش  هنوـگنیا  دـشاب و  زاـتمم  نمی  برع  يورین  يراـکمه  یهارمه و  تهج  زا  هفوـک ، رد  لـیقع  نب  ملـسم  تکرح  هاـگ  ره 
تعیب در  تفلاخم و  راکشآ  نالعا  هیواعم و  نب  دیزی  اب  نیسح  ماما  تعیب  مدع  هب  تبسن  هک  تشاد  میهاوخ  يور  شیپ  ار  یمهم  يهلأسم 

. دیامنیم زاجح »  » رد ماما  ینلع  تکرح  تلع  هب  تبسن  یمیظع  تلالد  دیآیم و  رامش  هب  گرزب  ياهناشن  وا ، اب 
زا ندش  جراخ  رب  ینبم  ار  شیوخ  میمصت  هک  ینامز  سپـس ، تفرگ و  هکم  هب  نتفر  هنیدم و  زا  جورخ  هب  میمـصت  نیـسح  ماما  هک  ینامز 
زا رایـسب ، ياهدومنهر  نوگانوگ و  حیاصن  اج ، همه  قارع ، يوس  هب  هار  لوط  رد  زین  دومن و  ذاختا  قارع  فرط  هب  ندـش  راپـسهر  هکم و 
هب نیسح  ماما  هکنیا  نآ  دنتخاسیم و  حرطم  ار  يدحاو  يهلأسم  یگمه  هک  درک  تفایرد  هشیدنا ، رکف و  بحاص  فلتخم و  ياهتیصخش 

دمحم شردارب  زا  دوب ، هکم  راپـسهر  هنیدم  زا  هک  یماگنه  هب  ار  یتحیـصن  نینچ  ماما  دورب . تمـس  نآ  هب  دوش و  نمی  هجوتم  قارع  ياج 
. دینش هیفنح  نب 

ام هک  تسا  ناـمه  سپ  تشاد  شمارآ  وـت  يارب  اـجنآ  رد  یگدـنز  رگا  ورب ، هکم  يوـس  هب  تفگ ...« : ماـما  هب  باـطخ  هیفنح  نب  دـمحم 
ردـپ و دـج ، نارای  نانآ  هک  وش ، راپـسهر  نمی  ياهنیمزرـس  هب  دوب ، رگید  ياهنوگ  هب  رگا  یلو  تساـم . يوزرآ  ياـهتنم  میراد و  تسود 

( . 2 ...« ) تسا رترب  ناشلقع  و  رتعیسو ، ناشنیمزرس ، تسا و  رتنابرهم  رتکزان و  ناشبلق  دنتسه و  تردارب 
: دینش ار  نخس  نیا  سابع  نب  هللادبع  زا  ماما  دمآ ، شیپ  هکم  رد  سابع  نب  هللادبع  ماما و  نیب  هک  ییوگتفگ  رد 

اب تسا  ینیمزرس  هک  نک  تکرح  نمی  يوس  هب  سپ  يراد ، رـس  رد  ار  هکم  زا  نتفر  نوریب  دصق  هکنآ  زج  يربیمن  رـسب  ار  بش  رگا  »... 
.« درب یهاوخ  رسب  نارگید ، رازآ  زا  رانک  رب  اجنآ ، رد  وت ، دراد و  ینایعیش  اجنآ  تردپ  هک  هدرتسگ  روانهپ و  رایسب و  یحاون  اههاگهانپ و 

( . 3)
هحفص 190 ) )

ار ماما  هب  نتسویپ  دصق  لیقع  نب  ملـسم  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  هفوک  یلاها  زا  رفن  راهچ  يامنهار  ناونع  هب  هک  یئاط » يدع  نب  حامرط  »
: تفگ درک و  رادید  ع )  ) نیسح اب  تاناجهلا » بیذع   » لحم رد  ( 4  ) دنتشاد

هدارا رگا  دوش . راکـشآ  وت  يارب  يروآیم  دـیدپ  هک  هچنآ  و  يرگنب ، ار  شیوخ  يهشیدـنا  يهجیتن  ات  دراد  زاب  نآ  زا  ار  وت  دـنوادخ  »... 
هارمه و  مهد ... ياج  مروآ و  دورف  نامیاههوک  يادـنلب  رب  ار  وت  ات  نک  تکرح  سپ  ینیزگ ، لزنم  ییآ و  دورف  ینیمزرـس  رد  اـت  ياهدرک 

. میزادرپب ءیط »  » يهلیبق زا  یملس »  » و أجأ »  » نادرم توعد  هب  ات  میزیخیمرب  دعب  مزاس و  تنیزگیاج  هیرق »  » رد ات  درک  مهاوخ  تکرح  وت 
( . 5 .« ) داد دنهاوخ  خساپ  ار  تتوعد  هراوس  هدایپ و  ءیط »  » يهلیبق یمامت  هک  دیشک  دهاوخن  لوط  زور  هد  دنگوس  ادخ  هب  و 

رد هک  ار  نانآ  هب  نتـشاد  هیکت  و  ندوب » ینمی   » يهدیدپ يهلأسم  هیواعم ، نب  دیزی  تفالخ  نارود  زا  سپ  زین  و  البرک ، ثداوح  زا  دـعب  ام 
. میباییم دوخ  يورایور  هدنکفا ، هیاس  ثداوح  یمامت  رب  هتشاد و  رارمتسا  يرایسب  ياهتضهن 

رود هب  هتـشادرب و  شیوخ  يهدرگ  زا  ار ، داـیزنبا  تموـکح  هیماینب و  تیمکاـح  تیـالو  هیواـعم ، نب  دـیزی  گرم  زا  سپ  هفوـک  یلاـها 
: دنک هجوت  ناشروما  هب  هک  دنیامن  بوصنم  تیمکاح  هب  شیوخ  رب  ار  يریما  هک  دنتساوخ  و  دندنکفا ،

زا ینانز  شدـنناشنب ، تموکح  هب  اـت  دـندرک  وا  گـنهآ  نوچ  تسا . تموکح  يهتـسیاش  صاـقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  دـنتفگ : یهورگ  »
، دندش عماج  دجسم  دراو  ات  دندمآ  شیپ  دجـسم  يوس  هب  مه  اب  عخن »  » و هعیبر » «، » راصنا ، » نالهک لیابق  زا  رگید  ینانز  نادمه و  يهلیبق 
رد دناوتب  ات  دشن  یـضار  نیـسح  ماما  نتـشک  هب  دعـس  نب  رمع  ایآ  دنتفگیم : نیـسح  بئاصم  رب  هبدن  نویـش و  هیرگ و  دایرف و  لاح  رد  و 
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زا نایم  نآ  رد  نادمه  يهلیبق  نانز  دندنادرگ . يور  دعس » نب  رمع   » زا و  دنتسیرگ ، نخس  نیا  ندینش  اب  مدرم  دنک ؟ تموکح  ام  رب  هفوک 
( . 6 .« ) دندوب رتصخشم  رگید  لیابق  نانز 

هحفص 191 ) )
: هک تسا  نیا  نآ  دناشکیم و  يرگید  يهلأسم  يهظحالم  هب  ار  ام  ، ینیسح بالقنا  رد  ندوب » ینمی   » يهدیدپ

همه نیا  اب  یلو  هدوب  دودحم  ادج  هچرگ  البرک ، یبالقنا  يورین  رد  لامـش » برع   » ناگتـسباو هب  تبـسن  « بونج برع   » ناگتـسباو يدایز 
. دوش یقلت  دراد ، یساسا  یتدیقع و  ياهشیر  هک  ینیسح ، بالقنا  تلاصا  رب  یشزرااب  راوتسا و  يهناشن  ناونع  هب  هک  تسا  هتسیاش 

رادتقا تلود و  ندرک  مکحم  يارب  هک  تفرگ  میمـصت  هدنادرگ ، يور  وا  زا  رـضم »  » يهلیبق هک  عوضوم  نیا  ندش  المرب  يادتبا  زا  هیواعم 
زا ینمی  ینز  دیزی  ردام  هک  دنامن  هتفگان  و  درک . راتفر  وا  نوچمه  هطبار  نیا  رد  زین  دیزی  شرـسپ  و  دیوج . دوس  ینمی  رـصنع  زا  شیوخ ،

. دوب بلک »  » يهلیبق
. میباییم رتشیب  لامش » برع   » دادعت هب  تبسن  ار ، البرک  بالقنا  رد  نمی » برع   » هب هتسباو  ياهتیصخش  دادعت  نیا  دوجو  اب 

لوصا هب  لمع  قبط  رب  نآ  ندـناسر  نایاپ  هب  یـسایس و  لـمع  نیا  ماـجنا  هک  دـشابیم  یعیبط  رایـسب  هدوب و  یـسایس  لـمع  کـی  بـالقنا 
لالخ زا  بالقنا ، يهدنهد  لیکشت  ياههدوت  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  يهجیتن  و  تسا . هدوب  عیاش  زور  نآ  يهعماج  رد  هک  دشاب  ییـسایس 
هدوب نآ  فالخرب  یخیرات  تیعقاو  یلو  تسا . هدش  دروخرب  قطنم  نامه  لالخ  زا  اهورین  نیا  اب  هتفای و  نیوکت  ياهلیبق  ياهیریگرد  قطنم 

لیکـشت نیوکت و  یمالـسا ، تلاصا  يانـشور  رد  یهاگآ  عوقو  يهجیتن  رد  عقوم و  هب  هتـسهآ و  بالقنا  رد  هدـننک  تکرـش  ياـههدوت  و 
. یموق یگلیبق و  زیارغ  لالخ  زا  هن  هدرک  دروخرب  یتدیقع  ياهرواب  لالخ  زا  یمدرم  ياههدوت  نیا  اب  بالقنا  و  دناهتفای .

اقلطم جاتنتـسا  نیا  هک  درک  دیکأت  دیاب  دوش  يریگهجیتن  هنوگ  نیا  رگا  هدوب ؟ رود  بالقنا  زا  لامـش » برع   » هک دـسریم  رظنب  نینچ  ایآ 
و يرـضم »  » رـصانع بالقنا ، رد  اهنت  هن  ام  هچرگ  دـناهدادیم . لیکـشت  ار  بالقنا  يورین  زا  یگرزب  شخب  لامـش  بارعا  هدوبن و  تسرد 

هراـشا لامـش  برع  رـصانع  زا  یخرب  صخـشم  زراـب و  شقن  هب  یخیراـت  نوتم  صوـصن و  زا  یخرب  سکعرب  هکلب  میباـییمن ، یناندـع » »
همه اهنیا  و  دـندوب . هتفریذـپ  شقن  هتـساخرب و  ینیـسح ، بالقنا  ندرک  دوبان  رد  يوما  تیمکاح  تدـعاسم  يراـی و  يارب  هک  دـنیامنیم 

يروآدای تصرف  نیا  رد  دندوب . سیق  هب  ناگتسباو 
هحفص 192 ) )

( . 7 . ) دوب سیق »  » هب هتسباو  دش  لیسگ  لیقع  نب  ملسم  يریگتسد  يارب  هک  ییورین  مینکیم 
« سیق  » يهلیبق هک  دنزاسیم  نایب  راعـشا  نیا  دزاسیم . نشور  ار  ياهلیبق  تیعقوم  هک  دراد  دوجو  یـشزرااب  رایـسب  يرعـش  نوتم  يرادـقم 

. دشابیم ع )  ) نیسح ماما  ندناسر  لتق  هب  رد  يوما ، کیرش  نیرتگرزب  لوؤسم و 
: دیوگیم هدورس  نیسح  ياثر  يارب  هک  يرعش  رد  ( 8 « ) یعبات یبراحم  هتق  نب  نامیلس  »

مشاهینب نادناخ  زا  فط »  » دیهش تداهش 
دندش راوخ  اهنآ  دروآ و  دورف  تلذ  هب  ار  ناناملسم  ندرگ 

تسام نوخ  زا  ياهرطق  ینغ »  » يهدرگ رب  و 
تفرگ میهاوخ  ماقتنا  دیایب  هک  يزور  يدوز  هب  هک 

میدرکیم ناربج  ار  ناشجایتحا  جاتحم ، دشیم و  ریقف  سیق »  » هک یماگنه 
( . 9 . ) دندیناسر لتق  هب  ار  ام  سیق » ( » دش نوگرگد  عاضوا   ) تشگ هنوراو  لعن  هک  یماگنه  هب  یلو 

هحفص 193 ) )
دربیم و ماـن  نـالیع ) سیق  زا  و  ناـفطغ ، زا  ياهریت  « ) ینغ  » يهلیبق و  رـضم ) نب  نـالیع  سیق  « ) سیق  » يهلیبـق زا  نیـسح  ياـثر  رد  رعاـش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3635 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامنیم ناشدیدهت  نیسح  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  هب  هداهن و  اهنآ  يهدرگ  رب  ار  نیسح  تداهش  تیلوؤسم 
ار هدـش » باختنا  يهنومن   » کی هک  یهورگ  لامـش . برع  بونج و  برع  لماش  حانج ، ود  اب  دـندوب  کچوک  یهورگ  ـالبرک  نویبـالقنا 
ار هچنآ  لب  دنهدیمن ، ناشن  ار  ناشیاههداوناخ  اهتیصخش و  دارفا و  دادعت  نویبالقنا  زا  يرایـسب  هک  درک  هجوت  دیاب  و  دنزاسیم . رگهولج 

حرطم دنـشکیم و  ریوصت  هب  ار  لـیابق  یماـمت  زا  یمیظع  ياـههدوت  ینعی  تسا  یگداوناـخ  ياـهتیبصع  یموق و  ياهیگتـسباو  زا  رترب  هک 
. دنزاسیم

نآ نیزگیاج  تیمکاح  رب  ءالیتسا  یعامتجا و  تیعقوم  رب  طلـست  اب  هک  دناهتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  نویبالقنا  دشیم  زوریپ  بالقنا  رگا  اریز 
ار مشخ  زا  ینافوط  هک  دناهتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  زاب  داد -  يور  تیعقاو  رد  هکنانچ  دشیمن -  هداد  اهنآ  هب  يزوریپ  تصرف  رگا  و  دـنوش .
زا هداد و  رارق  یقیقح  یهاگآ  هب  یبایتسد  هار  رد  ار  نانآ  و  دـنزیگنارب ، یمدرم ، میظع  ياههدوت  ياهلد  رد  نامز ، فرحنم  تموکح  هیلع 

بالقنا هک  تسا  یتیعقاو  نیا  و  دنهد ، همادا  هدرک و  هیذغت  ار  یخیرات  رمتـسم  تابالقنا  یمامت  دنناوتب  هک  دنزاسب  یهاگآ  ياههدوت  اهنآ 
. هدروآ دوجو  هب  خیرات  ریس  رد  البرک 

ندرب و نیب  زا  يارب  هک  ياهنایشحو  شور  دنوش . هجاوم  نآ  اب  ات  دنتفرگ  میمـصت  هتفایرد و  ار  تقیقح  نیا  يوما  ماظن  لاجر  ام  داقتعا  هب 
دوخ درکیم ، ار  يرگیـشحو  نینچ  ياـضتقا  تینما ، داـجیا  ترورـض  هن  یماـظن و  تروص  هن  هک  دـنتفرگ  شیپ  رد  بـالقنا  ندرک  دوباـن 

. هدش راک  هب  تسد  دوز  هدوب و  بالقنا  يهدرتسگ  میظع و  رطخ  هجوتم  يوما  ماظن  هک  تسا  نآ  رگنایب 
. تفرگ شیپ  رد  ار  یسونأم  ریغ  ریظنمک و  شور  هفوک ، رد  یبالقنا  ياهتیصخش  زا  ياهدع  نتشک  يارب  يوما  ماظن 

. تسکش شیاهناوختسا  هجیتن  رد  هک  دندرک  ترپ  نیمز  هب  یتموکح ، رصق  يالاب  زا  ار  وا  دسج  سپـس  دش و  هدز  لیقع  نب  ملـسم  ندرگ 
رد هتفرگ و  ار  ود  ره  ياهاپ  دعب  دندز و  ار  شندرگ  هفوک  رازاب  رد  هتسب و  مکحم  ار  هورع  نب  یناه  فتک  ود 

هحفص 194 ) )
( . 10 . ) دندنادرگ هفوک  رازاب 

زا رـس  دـندرک و  شحبذ  هک  تشاد  یقمر  زونه  تسکـش و  شیاهناوختـسا  هجیتن  رد  هک  دـندرک  ترپ  رـصق  يالاب  زا  ار  رطقب  نب  هللادـبع 
( . 11 . ) دنتخاس ادج  شنت 

دش هعطق  هعطق  شندب  هجیتن  رد  دندرک و  ترپ  نیمز  هب  یتموکح  رصق  يالاب  زا  دایز ، نب  هللادیبع  روتسد  هب  ار ، يوادیـص  رهـسم  نب  سیق 
( . 12 . ) تفر ایند  زا  و 

هکنآ اب  و  درکن . يراذگورف  ياهنایشحو  شور  ره  هب  ندیزای  تسد  زا  البرک ، رد  نویبالقنا  کچوک  يورین  ندرک  دوبان  يارب  يوما  ماظن 
یمامت و  ( 13  ) دومن جیسب  ار  یمیظع  یماظن  يورین  نآ ، اب  هلباقم  يارب  يوما  میژر  دوب ، كدنا  دودحم و  البرک ، رد  ماما ، یبالقنا  يورین 

نیا زا  يدـحا  زیرگ  بجوم  هک  یهابتـشا  ره  عوقو  زا  اـت  تفرگ  میمـصت  داد و  رارق  یماـظن  تموکح  شاـب و  هداـمآ  تلاـح  رد  ار  قارع 
. دیامن زارتحا  دوشیم  وا  گنچ  زا  هدننک ، يربهر  كانرطخ  رصانع 

. درکیمن داجیا  ار  نآ  یماظن ، ترورـض  هنوگ  چـیه  هک  دوب  يدـیدش  رایـسب  تامادـقا  لـماش  بـالقنا  عمق  علق و  يارب  ییارجا  يهماـنرب 
هدومن و هجنکش  ار  تاناویح  نانز ، لافطا ، یگنـشت ، داجیا  اب  دش . يریگولج  نانآ  هب  یکمک  ره  ندیـسر  زا  دندش و  هرـصاحم  نویبالقنا 
رد هک  ار  یبالقنا  صخـشم  زراب و  رـصانع  ياهرـس  دـنتخات و  نادیهـش  داسجا  يور  اهبـسا  اب  دـنداد . ماجنا  هک  دوب  تیاـنج  لـتق و  سپس 

یمالسا يهعماج 
هحفص 195 ) )

هب تراسا  نیا  رد  ار  مشاهینب  نانز  هدرب و  تراسا  هب  ار  نانز  و  دـندرک ، ادـج  نت  زا  دـندوب  ياهدـش  هتخانـش  یعامتجا  تیـصخش  ياراد 
. دنداد ناشن  صاخ  ياهنوگ 
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؟ دش ماجنا  هچ  يارب  تشادن ، دوجو  شنداد  ماجنا  يارب  یموزل  چیه  اقلطم  هک  اهیرگیشحو  نیا  يهمه 
یکدنا رـصانع  رد  ار  ياهدننکـش  یناور  ریثأت  و  دهد . رارق  نارگید  يارب  یتربع  سرد  ار  نویبالقنا  ات  تفرگ  میمـصت  مکاح  تردـق  ارچ 

نمی برع   ) برع یمامت  رد  هک  ار  یبالقنا  ياهنوناک  تماقتسا  يرادیاپ و  هلیسو  نیدب  دیامن و  داجیا  دنتـشاد  دوجو  لیابق  یمامت  رد  هک 
. دنکشب مهرد  تشاد ، دوجو  لامش ) برع  و 

هک یلاح  رد  دوب ، كانرطخ  نیگنس و  رایسب  تیمکاح  يارب  هدوب و  نمی » برع   » هب هتسباو  لیابق  هک  اهنامه  بونج : برع  ای  نمی ، برع  )
.( دندوب کیدزن  هتسباو و  تیمکاح  تلود و  هب  اهنآ 

داجیا ار  بالقنا  شیوخ ، یمالـسا  يهدـیقع  یحو و  هب  هیکت  اب  هکلب  دـندزن  يراـک  هب  تسد  ياهلیبق ، رکفت  حور و  هب  هیکت  اـب  نویبـالقنا 
هک اسب  هچ  دنوش . اهر  دشک ، دنب  هب  هتخاس و  دودـحم  نآ  رد  ار  نانآ  ات  دوب  رداق  تیمکاح  هک  یماد  زا  دنتـسناوت  هک  دوب  نیا  دـندومن و 

یخرب هک  تسا  نآ  رب  طونم  رما  نیا  لوبق  هتبلا  ) دشاب هدوبن  داد  ماجنا  البرک  رد  هک  ياهنایـشحو  یلدگنـس  تواسق و  تیمکاح  دصق  ادتبا 
ار ماما  يودرا  يهرـصاحم  هک  درک  لوبق  ینامز  دایز  نب  هللادیبع  هدمآ : نآ  رد  هک  ییاهـشرازگ  مینادب . تسرد  ار  هدـش  لقن  ياهـشرازگ 
ام دنک ... راذگاو  ناناملسم  زا  ییاروش  هب  ار  تموکح  و  دنورب ، رگید  ياهنیمزرـس  هب  شنارای  نیـسح و  ماما  هک  دهد  هزاجا  دهد و  نایاپ 

.( میراد کش  اهشرازگ  نیا  تحص  رد 
دوب هدـیمهف  تیمکاح  هک  دوب  نآ  يرگیـشحو  نیا  تلع  دـش ، لثملا  برـض  هک  داد  ماجنا  يرگیـشحو  نانچ  نآ  نویبالقنا  اـب  تیمکاـح 

هک ارچ  درک . بذـج  یناسآ  هب  وا ) لاثما  و  یلجب ، نیق  نب  ریهز  دـننام   ) دنـشاب ناشتموکح  نایماح  زا  دـیاب  هک  ار  يربهر  رـصانع  بالقنا 
ياسؤر فارـشا  نافیرـش و  ناگرزب و  زا  زین  و  دـندمآیم . باسح  هب  هرود  نآ  یعامتجا  مره  ياههلق  زا  رگید ، ياـهورین  هب  تبـسن  اـهنآ 

. دندوب لیابق 
و تفر . دهاوخ  نیب  زا  نآ ، يزوریپ  نایرج و  نیا  تمظع  دشر و  اب  ناشلیابق  رب  ناشتموکح  هک  دندرک  ساسحا  زین  لیابق  يدیلقت  ناربهر 

صالخا اب  رطاخ  نیمه  هب 
هحفص 196 ) )

. دنتفاتش تیمکاح  يرای  هب  لیابق ، رب  شیوخ  يربهر  یتموکح و  عفانم  حلاصم و  ظفح  يارب  رایسب  قوش  روش و  مامت و 
هکلب درکیمن ، باجیا  ار  نآ  یماظن ، ترورض  هنوگ  چیه  تفرگ  شیپ  رد  نویبالقنا  اب  هلباقم  يارب  يوما  تیمکاح  هک  یشور  بولـسا و 
حور ماـجنا ، ماـگنه  رد  یـسایس ، لـمع  نیا  سفن  دـنزاس و  نارگید  يارب  یتربع  ار  نویبـالقنا  هلیـسو  نادـب  هک  دوب  یـسایس  لـمع  کـی 

. دنکیم باریس  ار  یهاوخنیک  ییوجماقتنا و 
هحفص 197 ) )

. 373:5 يربطلا : ( 1)
. 187  - 188 : 1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : ( 2)

. 216:1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : ، 383  - 384 : 5 يربطلا : ( 3)
نب ذئاع  يذئاع ، هللادبع  نب  عمجم  يوادیـص ، دلاخ  نب  ورمع  یناملـس ، ثراح ) نب  ةدانج   ) ثراح نب  رباج  زا : دنترابع  رفن  راهچ  نآ  ( 4)

عمجم .
. 238:1 نیسحلا : لتقم  یمزراوخلا : ، 405  - 406 : 5 يربطلا : ( 5)

. 93:3 بهذلا : جورم  ( 6)
. دزیگنارب راک  ماجنا  يارب  زین  ار  هدـنک »  » وا موق  ثعـشانبا »  » هارمه هک  دوبن  لیام  داـیزنبا  تسا ...« : هدـمآ  نتم  رد  . 373:5 يربطلا : ( 7)

نیا دنتـسه .» یـضاران  لیمیب و  لـیقع » نب  ملـسم   » نوچ یتیـصخش  اـب  دروخرب  يریگرد و  هب  تبـسن  ماوقا  يهمه  تسنادیم  هکنآ  يارب 
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ضحم يرادا  لماوع  زا  یشان  باختنا  نیا  هک  دهدیم ، رارق  سیق  يهلیبق  زا  يدرف  ار ، هاپـس  يربهر  دایزنبا  تسا . فنخموبا  يریگهجیتن 
دشابیم . سیق  يهلیبق  زا  يدرف  البرک ، رد  نایوما  هاپس  لاجر  نیرتزراب  زا  یکی  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  مینکیم  هظحالم  زین  و  هدوب .

. دوب شیرق  زا  میت »  » يهلیبق »ي  یلوم  » هک دمآیم ، باسح  هب  ناعبات »  » زا يدرف  یبراحم » هتق  نامیلس  ( » 8)
.487 هبیتقنبا : فراعملا ،

. دنتسه هریت  نیا  هب  بوسنم  شیرق  لیابق  یمامت  هک  دشابیم  هنانک » نب  رضن  نب  کلام  نب  رهف   » يهریت زا  ياهلیبق  براحم » »
يهدـهع هب  اهینمی  يربهر  هک  دوب  ناـینمی »  » هیلع طـهار » عجرم   » گـنج رد  نایـسیق »  » ربهر يرهف .» سیق  نب  كاحـض  «: » رهف  » يهریت زا  و 

، تفرگرد هیواعم  نب  دـیزی  نب  ۀـیواعم  گرم  زا  دـعب  تفالخ  رـس  رب  تباقر  يریگرد و  رطاخ  هب  دربن  نیا  تشاد . رارق  مکح » نب  ناورم  »
« ریبز نب  هللادبع   » اب هثداح  نیا  زا  دعب  نایسیق  دیماجنا . يرهف » سیق  نب  كاحض   » ندش هتشک  و  نایـسیق »  » رارف تسکـش و  هب  شاهجیتن  هک 

دندرک . تعیب 
خیرات نودب   ) رصم تضهن »  » هناخپاچ ۀتاحش ، دیس  میهاربا و  لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هب  لماکلا ، دیزی :) نب  دمحم  سابعلاوبا   ) دربملا ( 9)

. 223:1 پاچ )
دندیشکیم .». رازاب  رد  هتفرگ و  ناشیاهاپ  زا  ار  نت  ود  نآ  هک  مدید  378 و 397 ...« :  - 379 : 5 يربطلا : ( 10)

. 398:5 يربطلا : ( 11)

. 395:5 يربطلا : ( 12)
. دشاب ناخروم  لوبقم  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  یمقر  دادعت  نیا  تسا و  هدوب  رفن  رازه  راهچ  زا  زواجتم  البرک  رد  يوما  هاپس  دادعت  ( 13)

شیپ هک ...« : دوب  نخس  نیا  ماما ، هب  باطخ  وا  مالک  رد  درک ، دروخرب  تاناجهلا » بیذع   » رد ع )  ) نیسح ماما  اب  يدع » نب  حامرط   » یتقو
چیه رد  نآ ، زا  شیپ  منامـشچ  هک  مدـید  ار  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  هفوک ، رهـش  نوریب  يزور  میایب ، نوریب  وت  يوس  هب  هفوک  زا  هکنیا  زا 

.« دوب هدیدن  ار  اهنآ  زا  شیب  یتیعمج  ینیمز ، هعطق 
دنهاوخ هناور  ع )  ) نیـسح يوس  هب  سپـس  دنراذگ و  شیامن  هب  ار  دوخ  ياهورین  ات  دناهدرک  عامتجا  دـش : هتفگ  مدیـسرپ . ار  عمجت  تلع 

. دش
(406:5 يربطلا : )

هک تسیددع  تقیقح ، هب  اهنآ  نیرتکیدزن  ام ، رظن  هب  هک  دـناهدرک  لقن  يوما ، هاپـس  دارفا  دادـعت  اب  هطبار  رد  ییاهـشرازگ  ، لتقم ياهباتک 
. تسا ناسون  رد  رفن  رازه  یس  ات  تسیب  نیب 

نایسابع نایبلاط ، نایمشاه ،

نایسابع  نایبلاط ، نایمشاه ،
؟ دندرک بالقنا  نایمشاه  زا  هتسد  مادک  یلو  درادن ، دوجو  دنتخیگنارب  ار  بالقنا  نایمشاه  هکنیا  رد  يدیدرت  چیه 

لیقع بلاطیبا و  نب  رفعج  بلاطیبا ، نب  یلع  نادنزرف  نایبلاط  هک  دـندوب  بلاطیبا  نادـنزرف  زا  مشاهینب و  زا  شتآ  نیا  رد  ناگتخوس 
. دندوب بلاطیبا  نب 

رد درکن و  تکرـش  ینیـسح  بالقنا  رد  نانآ ، زا  رفن  کی  یتح  دـندمآیم ، باسح  هب  بلطملادـبع  نب  سابع  نادـنزرف  هک  نایـسابع ، اما 
مه وا  زا  هک  سابع ، نب  هللادـبع  زا  زج  هدـشن ، رکذ  سابعینب  زا  یمان  ـالبرک ، رد  نآ  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  بـالقنا ، ياهدادـیور  ثداوح و 
زا دعب  زین  رگید  ینخس  دنکن و  تکرح  قارع  يوس  هب  ماما  هک  نومـضم  نیا  هب  هدش  لقن  ینخـس  نیـسح ، ماما  هب  تحیـصن  دنپ و  ماگنه 

ع)  ) نیسح هک  تهج  نیا  زا  هن  هدوب ، ینابصع  تحاران و  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  هک  هدش  لقن  سابع  نب  هللادبع  زا  هکم ، زا  نیـسح  جورخ 
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روهظ و عنام  وا  دوجو  دوب و  ناناملـسم  شالت  نوناک  هکم  رد  ماـما  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  لـب  داـتفا ، هار  هب  كاـندرد  يریدـقت  يوس  هب 
( . 1 . ) تشگ یلاخ  ریبز ، نب  هللادبع  يارب  وج  دش ، جراخ  هکم  زا  ماما  نوچ  و  دشیم . زاجح  رد  نارگید  ییامندوخ 

مییوگب تسا  رتهب  ای  يرکذ ، چیه  زین  اروشاع  زور  ثداوح  نایاپ  زا  دعب 
هحفص 198 ) )

نایم هب  اهنآ ، زا  یـشان  هودنا  مغ و  و  شارخلد ، ياهدادـیور  هب  تبـسن  سابعینب  یگتـسبمه  هقالع و  اب  هطبار  رد  ینایب ، لباق  مهم و  رکذ 
. تسا هدماین 

نشور یلعشم  نوچ  ار  اهنیمزرس  نیا  دنتـساخاپب و  ناریا  زاجح و  قارع و  رد  يوما  ماظن  هیلع  يرایـسب  ياهبالقنا  اروشاع ، بالقنا  زا  سپ 
اهبالقنا نیا  رد  سابعینب  زا  يدـحا  اـقلطم  و  تسا . هدوب  ناـیبلاط »  » زا هشیمه  و  مشاـهینب ، نادـناخ  زا  اـهبالقنا  نیا  يربهر  هک  دـنتخاس 

. دناهدرکن تکرش 
نایبلاط هک  یلاح  رد  دندنارذگیم ، ینارذگـشوخ  یتحار و  تمعن و  رد  ار  یگدنز  دندرکیم ، تفایرد  افلخ  زا  هک  يزیاوج  اب  نایـسابع 

. دنتخوسیم اهبالقنا  شتآ  رد 
هب ار  تیمکاح  هتفای و  لماک  طلست  يوما  ماظن  رب  دنتسناوتن  زگره  دنتساخ  اپرب  نارگید  نایبلاط و  هک  نینوخ ، ياهبالقنا  همه  نآ  دوجو  اب 

. دندش زوریپ  قفوم و  تردق ، نتفرگ  تسدب  رد  نایسابع  زین  ماجنارس  دنروآ و  گنچ 
؟ دش هنوگنیا  ارچ 

نانآ يهقالع  راهظا  دننزب و  لمع  هب  تسد  عقوم  هب  ات  دندوب  هتفرگ  میمـصت  شیوخ  يهبـساحم  ساسارب  نایـسابع  هک  دسریم  رظنب  نینچ 
یگتسباو هقالع و  نیا  رورم ، هب  هک  ارچ  ( 2 . ) تسا هدوبن  يرگید  زیچ  هنابلط ، تصرف  يرهاظ و  يهقالع  کی  زج  ادـتبا ، زا  زین  نایولع  هب 

بالقنا زاغآ  زا  دنتشاذگ و  رانک  دندرک و  در  ار  نایولع  مشاهینب و  هب 
هحفص 199 ) )

. دندرک يراددوخ  درکیم  کمک  نایولع  هب  تموکح ، هب  ندیسر  رد  هک  یشالت  ره  رد  ندرک  تکرش  زا  نیسح ، ماما 
رارق ملظ  دروم  يوما  تموکح  بناج  زا  هک  ياهدیدمتس  نایمـشاه  وزج  ار  دوخ  مشاهینب ، اب  دوخ  یموق  تبـسن  زا  هدافتـسا  اب  سابعینب 

اب هک  هلأسم  نیا  ندیشک  شیپ  رگید  يوس  زا  و  دننک . بسک  يرابتعا  یمالسا  تلم  نایم  رد  هلیسونیدب  ات  دندرکیم  دادملق  دندوب ، هتفرگ 
. دنتسجیم دوس  تیمکاح  تاناکما  زا  دناهدرکن ، تکرش  مکاح  ماظن  هیلع  بالقنا ، رد  نانآ  هارمه  مشاهینب ، اب  تبسن  دوجو 

زین هرخـالاب  دـننک و  هدافتـسا  نآ  زا  عقوم  هب  شیوخ ، يهبـساحم  قبط  رب  اـت  دـندرکیم  هریخذ  ار  شیوخ  يورین  بیترت  نیا  هب  ساـبعینب 
. دنداد رارق  يرادربهرهب  دروم  ار  لماع  ود  هار  نیا  رد  دندش و  زوریپ  تردق  نتفرگ  تسدب  رد  نایسابع 

: تسخن
دوس شیوخ  ياهدوت  یلم و  ذوفن  هار  رد  دنتخاس  اپرب  نارگید ، و  نایبلاط »  » هک ییاهبالقنا  یمامت  زا  نایـسابع  میدـش  روآدای  هک  نانچمه 

هب ار  مدرم  هک  یـصخش  تیوه  يهرابرد  دـندرک ، زاغآ  اهورین  توعد  يارب  ار  دوخ  تکرح  سابعینب ، نایعاد  هک  مه  یناـمز  و  دنتـسج .
. دنتفگیمن نخس  اراکشآ  دندناوخیم  ارف  وا  يوس 

يولع یتیـصخش  يربهر  هک  دندرکیم  كرد  نینچ  ار  ماع  ریبعت  نیا  مدرم  تفرگیم . ماجنا  دـمحم » لآ  نم  اضرلا   » ياول ریز  رد  توعد 
هتخاـس نیزگیاـج  مدرم  یمومع  تینهذ  رد  ار  دوخ  يهنادـنمتردق  روضح  هک  دوـب  ناـیولع  درکلمع  لـیلد  هب  طابنتـسا  نیا  دـشاب و  دـیاب 

. دندوب
دیسر ارف  بسانم  نامز  هک  یماگنه  دنتـسنادیم و  دوب ، وا  يربهر  يارب  اهتوعد  هک  ار  یـسک  ندوب  یـسابع  تیوه  صاوخ ، نایعاد و  اهنت 
سابع نب  هللادبع  نب  یلع  هب  ات  بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  مشاهوبا  نامز  زا  هک  ار  هچنآ  دندرک و  نالعا  ار  شیوخ  يربهر  تماما و 
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( . 3 . ) درپس هللادبع  نب  یلع  هب  تماما ، تیمکاح و  رد  ار  شیوخ  قح  دندرک و  مالعا  هدش  هتفگ 
هحفص 200 ) )

: مود
رصانع نیا  دنتـسنادیمن . زیاج  ار  نانآ  اب  يراکمه  شزاس و  نایولع  هک  دندرمـش  زیاج  شیوخ  يارب  ار  يرـصانع  اب  يراکمه  سابعینب 

ياههورگ یخرب  زین  دندوب و  هتسویپ  يرگید  ياهکلسم  هب  هتشگ و  فرحنم  مالسا  زا  هک  دندوب  ياههورگ 
هحفص 201 ) )

. دندوب اههورگ  نیا  وزج  دوب  كوکشم  ناشیمالسا  تلاصا  هک  یناریا 
هک ییاهتیعمج  لباقم  رد  نایولع  عضاوم  دندومنیم . يراکمه  دندوب  صلاخ  مالـسا  هب  دـقتعم  هک  یناریا  یبرع و  رـصانع  اب  ابلاغ  نایولع 

ندرک ادیپ  يوس  هب  ار  اهنآ  رما  نیمه  و  هدومنیم . یبتکم  حضاو و  مکحم و  رایسب  دوب ، كوکشم  ناشندوب  ناملسم  دومن  هیاپ و  ساسا و 
. دنتفای سابعینب  اب  يراکمه  رد  ار  نآ  ماجنارس  هک  دوب  هداد  قوس  ییاهنامیپ  مه 

، نیـسح نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  نامز  زا  ع ،)  ) تیب لها  هعیـش )  ) ناماما يریگعضوم  ارچ  هک  دوشیم  نشور  ام  يارب  هلأسم  اـجنیا  رد 
. دنتخاسیم اپرب  ار  اهنآ  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  هک  هدوب  یبالقنا  ياهتکرح  زا  يریگهرانک  ابلاغ 

رگتوعد نیرتگرزب  هک  ار  ( 4 « ) لالخ هملـسوبا   » بناج زا  تموکح  يراذـگاو  میدـقت و  قداص ، رفعج  ماما  ارچ  هک  دوشیم  نشور  زین  و 
مهنآ درک ، در  دوب  سابعینب 

هحفص 202 ) )
. درک نالعا  ناسارخ  رد  ار  شیوخ  تضهن  ( ، 5  ) یناسارخ ملسموبا  هکنآ  زا  دعب  يوما و  ماظن  هیلع  توعد  دشر  زا  دعب 

هحفص 203 ) )
هک دنـشابیم  هتفر  لیلحت  هب  هدوسرف و  ییاهورین  ناـیولع ، داـمتعا  دروم  ياـهورین  هک  دـندرکیم  كرد  ماـمت ، حوضو  هب  هعیـش ، ناـماما 
هک تساجنیا  زا  و  دنرادن . ییایفارغج  روانهپ  عیـسو و  يهزوح  رد  يزوریپ ، هب  ندیـسر  ات  ار ، یبالقنا  تکرح  يربهر  يزاتـشیپ و  ییاناوت 

، هک دوشیم  نآ  بجوم  یگدیـشاپ ، مه  زا  نیا  و  دشابیم . یگدیـشاپ  مه  زا  هب  موکحم  دنک ، هیکت  اهورین  نیا  رب  هک  یبالقنا  تکرح  ره 
کی داجیا  یگتـسیاش  هک  ییاهورین  هک  دـندرکیم  كرد  زین  و  دـیآ . دورف  یمالـسا  تما  یمامت  رب  يوما ، ماـظن  يهناـیوج  ماـقتنا  موجه 
زیاـج ار  اـهورین  نیا  اـب  يراـکمه  شزاـس و  دنـشابیم و  یمالـسا  ریغ  يرـصانع  بلغا  دـنراد  يوـما  ماـظن  هیلع  ار ، هنادـنمزوریپ  تکرح 

زین دوـب ، ساـبعینب  اـب  نآ  يربـهر  هک  یتـکرح  اـب  هلباـقم  هب  هچ  رگا  دـندرکن . يراـکمه  ساـبعینب  اـب  مـه ، نـیمه  يارب  دنتـسنادیمن ،
. تشادن ناکما  نآ  زا  يریگولج  هک  دوب ، یعامتجا  یخیرات و  ياهلأسم  يوما  ماظن  طوقس  دنتخادرپن .

لح دوخ  رد  هدرک و  بذج  دنتسه ، كوکشم  یتدیقع ، ظاحل  زا  هک  ار  ییاهتیعمج  یمامت  يدوز  هب  مالسا ، هک  دنتسنادیم  هعیـش  ناماما 
. تخاس دهاوخ  دحتم  یمالسا  تما  ياههدوت  اب  ار  اهنآ  یعامتجا ، ینید و  رظن  زا  و  دومن ، دهاوخ 

ریغ ياهـشیارگ  رد  ندرک  تکرـش  زا  هک ، دنداد  روتـسد  نایعیـش  هب  دندنام و  اجرباپ  یـسابع ، يهرود  رد  دوخ ، يریگعـضوم  نیا  رب  اهنآ 
زا هب  موکحم  نآ  تشونرس  هک  ییاهبالقنا  ییاپرب  زا  هک  دندرکیم  تحیصن  ار  يولع  نادناخ  زا  دوخ  ناشیوخ  دنزرو و  بانتجا  یمالسا 

. دنزرو بانتجا  دنشاب ، هتشاد  يریثأت  دنناوتب  هکنآیب  دشابیم ، یگدیشاپ  مه 
هحفص 204 ) )

« ریبزنبا يا  نشور ، تمـشچ  : » تفگ وا  هب  درک . دروخرب  ریبز  نب  هللادبع  اب  هار  رد  دمآ و  نوریب  ع )  ) نیـسح روضح  زا  سابعنبا  ( »... 1)
.« تسا وت  نآ  زا  زاجح  دوریم و  قارع  يوس  هب  ع )  ) نیسح داد ...« : همادا  دولآزنط  يراعشا  ندناوخ  اب  دعب  و 

(. 384:5 يربطلا : )
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و تفای . الیتسا  لاملا  تیب  رب  دش ، هرصب  مکاح  بلاطیبا ، نب  یلع  ماما  يوس  زا  سابع  نب  هللادبع  هک  یماگنه  هک  مینکیم  يروآدای  ( 2)
ربارب رد  هدرک و  يریگهراـنک  وا  زا  دوـب  ع )  ) نسح ماـما  هاپـس  گرزب  ناهدـنامرف  زا  یکی  هک  یلاـح  رد  ساـبع  نـب  هللادـیبع  شردارب  زین 

. تسویپ وا  هاپس  هب  هیواعم  ياهبیرف  تاکیرحت و 
ار نایـسابع  ياـهیتشز  تاـیانج و  دنـشاب  هتـساوخ  مرتـحم  فلؤم  رگا  یلو  میدربـن . یپ  فلؤم  حـضاو  نشور و  دوـصقم  هب  اـجنیا  رد  اـم  »

ریز ار  هرـصب  لاملا  تیب  رب  وا  يالیتسا  سابع و  نب  هللادبع  تموکح  هک  دشابن  یحیحـص  تسرد و  لیلد  هلأسم  نیا  دیاش  دننک  یبایهشیر 
لمع ای  و  میروآ ، رامـشب  فدـه  دوصقم و  کـی  ياراد  ار  ساـبعینب  تیمکاـح  ساـبع و  نب  هللادـیبع  دوخ ، یباـیزرا  رد  و  میربب . لاؤس 
ددرگ هئارا  لیلد  اب  دیاب  دشاب ، هتشاد  دوجو  سابع  نب  هللادبع  اب  هطبار  رد  ياهلأسم  رگا  میراذگب . وا  باسح  هب  ار  سابع  هللادیبع  شردارب 

یلع تماما  زا  وا  يرادبناج  عیـشت و  رد  يرایـسب  لیالد  هک  ارچ  دوب . دهاوخن  سابع  نب  هللادـبع  هیلع  یلیلد  دـناهدومرف  فلؤم  هک  هچنآ  و 
لیلد هب  دانتـسا  نودـب  سابع  نب  هللادـبع  نوچ  یملع  یخیرات و  تیـصخش  يهرابرد  کش  ماهبا و  داجیا  هکنآ  هصـالخ  هدـش ... لـقن  (ع )

م . تسین - .». یبایزرا  قیقحت و  کی  حطس  رد  دوب و  دهاوخ  یفاصنایب  عطاق ، مکحم و 
هب فورعم   ) دـندش دـقتعم  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  دـمحم  تماـما  هب  هیناـسیک  يهقرف  : » تسا هنوگ  نیا  نآ  یخیراـت  روهـشم  شرازگ  ( 3)
زا دوب و  حیـصف  يدرم  مشاهوبا  تفای . لاقتنا  دمحم » نب  هللادبع  مشاهوبا   » شرـسپ هب  هیفنح  نب  دمحم  زا  دعب  تیالو  و  هیفنح ) نب  دـمحم 

مـشاهوبا هکنآ  ای   ) درک توعد  قشمد  هب  ار  وا  کلملادبع » نب  نامیلـس  . » دربیم هرهب  تشاد ، نارگید  ندرک  عناق  رد  هک  یگرزب  تردـق 
. دـناسرب لـتق  هب  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  تشاد  میب  وا  زا  نوچ  یلو  دومن ، ناـسحا  مارکا و  ار  وا  رایـسب  نامیلـس  تفر ) وا  يوس  هب  دوخ 

لاس 98 ه) . ) دندومن مومسم  دارشلا »  » نیمزرس هار  رد  ار  وا  ياهسیسد  قبطرب 
هندرگ زا  ياههاریب  رد  هک  دوب  ياهیرق  ماـن  همیمح   ) درک جـک  ار  دوخ  هار  همیمح ،»  » فرط هب  درک ، ساـسحا  ار  گرم  هک  یتقو  مشاـهوبا 

هللادبع و نب  یلع  هب  تماما  رد  ار  دوخ  قح  دندوب ، اجنآ  میقم  دمحم ، شرـسپ  سابع و  نب  هللادبع  نب  یلع  هک  اجنآ  زا  و  دوب .) هدـش  عقاو 
ياهرهـش رد  ار  نایعاد »  » و هفوک ، رد  ناگدـننک ) توعد  سیئر  « ) ةاعدـلا یعاد   » مان و  دومن . تیـصو  اهنآ  هب  درک و  راذـگاو  شنادـنزرف 

. تفای نایاپ  لاس 99 ه  رد  ارجام  نیا  و  دنناسرب . نایعاد »  » هب ات  درپس  اهنآ  هب  ار  ییاههمان  دومن و  راکشآ  درک و  نایب  اهنآ  هب  رگید ،
دعب سابع ، یلع  نب  دمحم  و  دش . هدرپس  نایسابع  هب  زین  هیناسیک  تیالو  و  تفای ، لاقتنا  نایـسابع  هب  نایولع  زا  تفالخ  قح  بیترت  نیا  هب 

وا نامز  رد  تفاـی و  تاـفو  لاس 125 ه  رد  یلع  نب  دـمحم  داد . همادا  ار  توعد  ماـمت  یگداـمآ  تردـق و  اـب  هللادـبع ، نب  یلع  تاـفو  زا 
میهاربا شرسپ  یسابع  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم  نیشناج  تفرگ . رارق  تفالخ  يارب  هدننک  توعد  ياهتیـصخش  وزج  یناسارخ  ملـسموبا 

. درپس یناسارخ  ملـسموبا  هب  ناسارخ ، رد  ار  تفـالخ  يارب  توعد  يربهر  هک  تسا  یـسک  وا  دوب و  دـمحم » نب  میهاربا  ماـما   » هب فورعم 
یتقو تافو ، زا  لبق  وا  دومن . تافو  نادنز  رد  وا  درک و  ینادنز  نارح »  » رد ریگتـسد و  ار  میهاربا  همیمح »  » رد رامحلا )  ) دـمحم نب  ناورم 
چوک هفوک  يوس  هب  شاهداوناخ  اب  وا  هک  داد  روتـسد  دومن و  راذگاو  حافـس » سابعلاوبا   » هب ار  تماما  دش  هاگآ  شیوخ  تشونرـس  زا  هک 
هکنآ ات  داد . ناشیاج  يرـس  یلزنم  رد  هدرک و  تاـقالم  ار  وا  لـالخ ، هملـسوبا  ناـیعاد » سیئر   » تفر و هفوک  هب  شاهداوناـخ  اـب  وا  دـنک .

.« درک نالعا  ار  حافس  سابعلاوبا  اب  تعیب  لاس 132 ه ، لوالا  عیبر  رد 12  یسابع  تلود 
. تسین نکمم  اهنآ  هب  باوج  هک  دزیگنایمرب  ار  يدنچ  تالاؤس  قوف  شرازگ  تسا . رایـسب  دیدرت  کش و  ياج  شرازگ  نیا  تحـص  رد 

رگید دشابیم . بذـک  دـیعب و  رایـسب  هک  هیناسیک ، يهقرف  اب  مشاهوبا ، شدـنزرف  هیفنح و  نب  دـمحم  نیب  هطبار  هقالع و  يهرابرد  تسخن 
زا تماما  قح  يراذگاو  اب  اهنت  ثداوح  ریس  رد  ار  دوخ  مهم  گرزب و  شقن  هیناسیک »  » نوچ یـصاخ  هورگ  هک  تسا  بیجع  رایـسب  هکنآ 

. دهدیم تسد  زا  سابعینب  هب  مشاهوبا  يوس 
تاـبثا تموـکح  زا  ار  نایـسابع  تشذـگ  نیا  یلیـالد  هچ  و  درکن ؟ راذـگاو  یلع  نادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  تماـما  مشاـهوبا ، لـیلد  هچ  هـب 

دنکیم .؟
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درک و باـختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  هفوک ، رد  ناـیعاد  تساـیر  ماـقم  هب  ار  وا  ناـهام » نب  ریکب  (: » نامیلـس نب  صفح   ) لـالخ هملـسوبا  ( 4)
هب ار  وا  هملـسوبا ،»  » هب ياهتـشون  یط  زین  یـسابع  یلع  نب  دـمحم  تشون و  سابع ، نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  هب  هراـب  نیا  رد  ياهماـن 

. درک بوصنم  ناهام  نب  ریکب  گرم  زا  دعب  نایعاد  تسایر 
هب و  دوب . لوغـشم  هکرـس  شورف  دیرخ و  تراجت و  هب  هتفای و  شرورپ  دـشر و  هفوک  رد  هک  دوب  بعک » نب  ثراحینب   » یلاوم زا  هملـسوبا 

ار ناکما  نیا  وا  هب  اهراک ، رد  تیریدـم  و  نارگید ، ندرک  عناق  لالدتـسا و  تردـق  دـنتفگیم . شورف ) هکرـس  « ) لـالخ  » وا هب  تهج  نیا 
. دشاب قفوم  يوما  ماظن  هیلع  دوخ  یفخم  لامعا  رد  هک  دوب  هداد 

دوخ ناـج  رب  حافـس » ساـبعلاوبا   » و روصنم » رفعجوـبا   » شناردارب دـش ، هتـشک  نارح »  » نادـنز رد  ماـمالا )  ) دـمحم نب  میهاربا  هک  یناـمز 
دزن رد  دندش و  قارع  دراو  یـسابع  ياهتیـصخش  زا  یخرب  یهارمه  هب  دنتخیرگ و  قارع  يوس  هب  دندش و  جراخ  همیمح »  » زا دندیـسرت و 

. درک یفخم  هفوک  رد  یعیش  ياهتیصخش  زا  یکی  يهناخ  رد  ار  ود  نآ  هملسوبا  دندمآ . دورف  لالخ » هملسوبأ  »
شیوخ ریزو  ار  وا  و  هدرک ، بوصنم  شیوخ  روما  یمامت  رب  ار  یعاد  هملـسوبا   » تفرگ ناـیاپ  حافـس  ساـبعلاوبا  يارب  نتفرگ  تعیب  نوچ 

.« تفرگیم ماجنا  هرواشم  هرکاذم و  نودب  اهراک  دشیم و  هدیمان  دمحم  لآ  ریزو  هملسوبا  داد . رارق 
هک دوب  نیا  دوب . هدـیمهف  هدرک ) فـشک   ) ار نییوـلع  هب  وا  لـیم  هملـسوبا و  یـسایس  تـالیامت  ینوـگرگد  حافـس  هک  دـسریم  رظنب  یلو 

یلو تسا  هدیچیپ  هملسوبا  لتق  هب  تبسن  حافس  يریگعـضوم  هچرگ  دنـشکب . ار  وا  ات  تخیگنارب  ار  روصنم  رفعجوبا  یناسارخ و  ملـسموبا 
. دناهتشاد ملسموبا ، تسد  هب  شلتق  يهشقن  رد  یگرزب  شقن  وا  یشاوح  ناهارمه و  هک  تسین  یکش 

نوریب سابعلاوبا  ماما  دزن  زا  ار  هملـسوبا  ورب  هفوک  هب  : » تفگ وا  هب  داتـسرف و  ار  یبض » ناورم   » ماـن هب  دوخ ، ناهدـنامرف  زا  یکی  ملـسموبا 
.« درگرب هلصافالب  نزب و  ار  شندرگ  روایب و 

. تسا هدرک  ار  راک  نیا  وا  ناصاخ  حافس و  تبغر  لیامت و  قبط  رب  ملسموبا  املسم  دوب و  هداد  نامرف  ملسموبا  هک  درک  نانچ  نآ  یبض 
268:3 و 284 .) بهذلا : جورم  يدوعسم : و  358 و ... لاوطلا 334 و 370 -  رابخالا  )

هدرب نایولع  يوس  هب  هدرک و  ادـج  نایـسابع  زا  یـسابع ، تلود  نالعا  زا  لبق  ار  لالخ  هملـسوبا  تیالو  یتسود و  هک  ییاـههزیگنا  زا  ( 5)
داد و ناکـسا  دعـس  نب  دیلو  يهناخ  رد  ار  ود  نآ  هملـسوبا  دندروآ ، هانپ  هفوک  هب  سابعلاوبا  رفعجوبا و  هک  یتقو  میرادـن . یهاگآ  تسا ،

هگن رود  مدرم  زا  ار  اهنآ  درک و  ود  نآ  رومأـم  نایـسابع )؟ يهعیـش   ) دـندوب هعیـش  ناـگرزب  زا  هک  ار  يرازبا » نیطقی   » و باـصق » رواـسم  »
شاهداتـسرف هب  تشوـن و  ضحم ، نب  هللادـبع  و  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  نب  فرـشالا  رمع  قداـص و  رفعج  ماـما  يارب  ییاـههمان  تشاد و 

نیب زا  ار  رگید  يهمان  ود  داد  تبثم  باوج  وا  رگا  دنک ، تاقالم  ار  ع )  ) قداص ماما  لوا  هک  داد  روتسد  ملسا » نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  »
. دورب فرشالا  رمع  تاقالم  هب  الا  و  دربب ، نیب  زا  ار  رگید  يهمان  داد  تبثم  باوج  وا  رگا  دنک ، تاقالم  ار  ضحم  هللادبع  هن ، رگا  و  دربب ،
ریغ يهعیـش  وا  نم ، اب  راکچ  ار  هملـسوبا   » دومرف ماما  درک . ماما  میلـست  ار  همان  دش و  وربور  ع )  ) قداص رفعج  ماما  اب  هملـسوبا  يهداتـسرف 

يور رب  ار  همان  ماما  دروآ ، رتولج  ار  غارچ  وا  روایب ، رتولج  ار  غارچ  دومرف : شیوخ  مداخ  هب  ماما  دیناوخب . ار  همان  تفگ : هداتسرف  تسنم »
زا ار  شیوخ  بحاص  يدید ، ار  باوج  وت  دومرف : ماما  دیهدیمن ؟ ار  همان  باوج  ایآ  تفگ : هملسوبا  يهداتـسرف  تخوس . ات  تفرگ  شتآ 
داش هملـسوبا  يهمان  هب  تبـسن  وا  دش ، وربور  یلع  نب  نسح  ماما  نب  ضحم  نب  هللادبع  اب  هملـسوبا  يهداتـسرف  نک . هاگآ  يدید  هک  هچنآ 

ود نآ  نایم  یتخـس  يوگتفگ  هثحابم و  تشادزاب ، هملـسوبا  توعد  هب  دامتعا  زا  ار  ضحم  نب  هللادبع  ع ،)  ) قداص ماما  هک  یماگنه  دـش .
. تفرگرد

(155 152 و 156 -   - 153 : 2 ۀسایسلا : ۀمامالا و  هبیتقنبا ، )
(284 268 و 285 -   - 269 : 3 بهذلا : جورم  يدوعسملا : )

. دنک بلج  وا  يوس  هب  توعد ، لاقتنا  يارب  ار  ع )  ) قداص ماما  تقفاوم  ات  درک  تردابم  وا  هک  تسا  یناسارخ  ملـسموبا  هجوتم  ماهتا ، نیا 
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: تشاد نایب  هتشون ، ماما  يارب  ياهمان  تهج  نیا  هب 
وت نآ  زا  تموکح  يراد  تبغر  رگا  سپ  مدومن ، توعد  تیب  لها  تیـالو  هب  هیماینب  تیـالو  زا  ار  مدرم  مدرک و  راکـشآ  ار  نخـس  نم  »

.« تسین نم  نامز  مه  نامز  یتسین و  نم  هب  هتسباو  نادرم  زا  وت  : » تشون باوج  رد  ماما  تسا ».
(. یناتسرهش لحنلا : للملا و  )

ناریپ ناناوج و 

ناریپ  ناناوج و 
و دیزی ، رسپ  ود  هللادبع ، هللادیبع و  لثم  دناهدوب ، ناوج  نیـسح ، بالقنا  نادیهـش  زا  درف  نآ  ای  نیا  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  نوتم ، زا  یخرب 

نب ملـسم  نوچ  ییاهتیـصخش  دـننام  دـناهدوب . نادرمریپ  زا  هکنآ  رب  دـنراد  تلالد  ای  دـش . دای  اهنآ  زا  البق  هک  اـهنآ ، هیبش  يرگید  ناـسک 
. دندوب اهنآ  نارصاعم  هباحص و  زا  ییاهتیصخش  هک  یلهاک ، ثراح  نب  سنأ  هجسوع و 

هب هک  ثیح  نیا  زا  البرک ، نویبالقنا  زا  کی  ره  يهرابرد  ياهدرتسگ  لماک و  دـید  میناوتیمن  ثحب ، زا  هلحرم  نیا  رد  دوجو  نیا  اـب  یلو 
. میروآ تسدب  دناهدربیم ، رسب  دوخ  رمع  زا  هلحرم  هچ  رد  بالقنا  ماگنه 

رد ناناوج ، ناریپ و  تبـسن  هک  تسا  حرطم  زین ، دـندرک  تعیب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  اب  هک  یمیظع  ياـههدوت  هب  تبـسن  يراوشد  نیا 
؟ تسا هدوب  هزادنا  هچ  یمدرم ، میظع  ياههدوت  نیا  نایم 

زا دـعب  هفوک ، رد  شتکرح  عورـش  عقوم  رد  ار ، لـیقع  نب  ملـسم  فارطا  زا  مدرم  ندـش  هدـنکارپ  تیفیک  شیوخ ، شرازگ  رد  فنخموبا 
: دنکیم ریوصت  هنوگ  نیا  هورع ، نب  یناه  يریگتسد 

دـمآیم و شردارب  اـی  رـسپ  يوـس  هب  درم  و  تسین . يزاـین  وـت  هب  دنتـسه ، مدرم  درگرب ، تفگیم : هدـمآ و  شردارب  اـی  رـسپ  دزن  نز  )... 
یهاوخ هچ  دش ، دهاوخ  اپ  هب  هک  يرش  گنج و  اب  سپ  دنیآیم ، وت  يوس  هب  ادرف  ماش  لها  تفگیم :

هحفص 205 ) )
( . 1 ( »؟... درک

ریوصت نیا  هب  لمأت ، يرگوجتـسج و  اب  هک  یـسک  هب  و  دـهدیم . ناشن  ار ، لیقع  نب  ملـسم  تکرح  زا  مدرم ، زیرگ  تیعقوم  تراـبع ، نیا 
هک ینایوجگنج  دناهدوب . ناوج  دندرک  تکرـش  تضهن  رد  لیقع ، نب  ملـسم  هارمه  هک  ینایوجگنج  زا  يرایـسب  هک  دهدیم  ناشن  درگنب 

«. نارسمه ناردپ و   » هن دناهدوب ، ناردارب » نادنزرف و   » ناشنایم رد 
هک میهدیم  حـیجرت  روما ، یعیبط  ناـیرج  ياـضتقا  هب  یلو  تسین . یعطق  يهناـشن  لـیلد و  بلطم ، نیا  هک  مینکیم  فارتـعا  همه ، نیا  اـب 

نادرمریپ هن  دوشیم ، تفای  ناناوج  نایم  رد  هک  تسا  يزیچ  لوحت  رییغت و  يهدارا  ابلاغ  هک  ارچ  دـناهدوب ، ناوج  ارثکا  اهورین  نیا  مییوگب 
اب نیـسح  ماما  بالقنا  رد  ام  اما ، دـنناهاوخ . دـنربیم  رـسب  نآ  رد  هک  ار  یتیعقوم  تیبثت  هتـشاد و  يراک  هظفاحم  هب  لیامت  ناـشتیرثکا  هک 
زا دوخ  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ینادرمریپ  ار  بالقنا  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  یگرزب  تبـسن  نآ  رد  هک  میتسه ، هجاوم  ییانثتـسا  یلماـع 

دوخ مشچ  هب  ار ، هیواعم  یلع و  گرزب  ياهتوافت  و  دناهدوب . انشآ  یمومع ، تورث  عیزوت  و  مدرم ، يهرادا  تموکح و  رد  یلع  ماما  شور 
، یمالسا ياهشرافس  ماکحا و  هب  هیواعم  تازواجت  تخانش  و  تموکح ، رد  داضتم  شور  ود  هب  تبسن  میقتـسم  یهاگآ  نیا  اب  و  دناهدید .
ار هیواعم  يهرود  اهنت  ناناوج ، هک  نوچ  دننک . تکرش  نآ  رد  ناناوج  زا  شیب  دنمهفب و  ار  ینیسح  بالقنا  هک  دناهتفای  ار  نآ  یگتـسیاش 

یلع  ) رگید حانج  يربهر  زا  و  هدوب ، ناشنیمزرـس  اهنآ و  يهرابرد  هیواعم  تسایـس  زا  هرهچ  کی  دناهدید  هک  ياهبرجت  اهنت  و  دناهتخانش ،
، نآ اب  ناشینامز  يهطبار  و  مالـسا ، يدابم  هب  نانآ  یهاگآ  و  دنتـسنادیمن . دـندوب ، هدینـش  هک  ییاههصق  زج  يزیچ  شنادـنزرف ،) و  (ع )

. هدوب ناشناردپ  زا  رتمک 
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یلع يهرود  زا  هک  ياهبرجت  رثا  رب  لوحت  رییغت و  ترورض  هب  ناشیهاگآ  زا  رتیوق  شمارآ ، تمیالم و  هب  ، نادرمریپ یعیبط  لیامت  ایآ  یلو 
؟ تسا هدرکن  هبلغ  نانآ  رب  یبلط  شمارآ  سحو  هدوبن  دناهتشاد ، هیواعم  خلت  يهرود  و  (ع )

؟ تسا هدوب  دیدج  لسن  زا  شیب  مالسا ، يدابم  هب  نادرمریپ  نیا  یهاگآ  هک  مینادب  اجک  زا  و 
دناهتفای و شرورپ  ارحص  رد  هک  دناهدوب  یبارعا  نادرمریپ ، نیا  رثکا 

هحفص 206 ) )
نایهاپس هارمه  هک  باحصا  زا  یهورگ  ار  اهنآ  شزومآ  میلعت و  و  هدروآ ، دیدج  ياهرهـش  يوس  هب  ار  اهنآ  یمالـسا ، يهرود  ياهیزوریپ 

يرجه تصـش  لاس  رد  ریپ ، نادرم  لسن  سپ  دـنتفرگ . هدـهع  هب  ملعم ، رگید  يوس  زا  دـندشیم و  بوسحم  وجگنج  ییوس  زا  و  دـندوب ،
تادابع و ندرک  ءانثتسا  اب  تیدودحم  نیا  . ) دشابیم نآ  یقالخا  یلاع  تاروتسد  اهتمکح و  مالسا و  هب  تبـسن  يدودحم  یهاگآ  ياراد 

ياهزامن رد  و  هتفای ، شرورپ  ناناملـسم  ياههناخ  رد  یمالـسا و  ياهرهـش  رد  ناوج  لـسن  اـما  هدـش ) حرط  تسا  نآ  هب  طوبرم  هک  هچنآ 
تفایرد تیلهاج  يهرود  تابوسر  زا  رود  هب  يدایز  دودـح  ات  دوخ ، كاپ  ناج  نهذ و  رد  ار  مالـسا  میلاـعت  دـجاسم  ياـههسلج  هعمج و 
نیارباـنب دـشاب -  هتـشاد  دومن  نآ  رد  یلهاـج  راـثآ  تسا  نکمم  هدروآ و  تسد  هب  ناریپ  لـسن  زا  هک  يراـتفر  قـلخ و  زج  هتبلا  هتـشاد - 

زا یهاـگآ  رب  لـسن ، نیا  يورین  ناوت و  لـیلد  نیا  هب  و  تسا . رترب  کـش  نودـب  شناردـپ ، زا  ناوـج ، لـسن  یهاـگآ  یمالـسا و  تلاـصا 
هتـشذگ ناریپ  زا  رتشیب  نآ ، اب  هزرابم  يارب  يریگمیمـصت  و  لـطاب ، در  رد  شیورین  و  نیـسح ، بـالقنا  یمالـسا  تاقیدـصت  تاـهیجوت و 

. دهد لیکشت  ار  بالقنا  يهدوت  هک  دراد  ار  نآ  یگتسیاش  لسن  نیا  تفگ  دیاب  هک  تساج  نیمه  زا  و  تسا .
صوصن و ساسارب  دیاب  هک  تسا  يرایسب  یسررب  هب  جاتحم  هلأسم  نیا  دنتسه و  بلاغ  رصانع  نویبالقنا ، نایم  رد  ناوج  رـصانع  ام  رظن  هب 

. دشاب هتشاد  دوجو  رگا  هتبلا  دریگ . ماجنا  هدنهد  يرای  یساسا و  نوتم 
هحفص 207) )

زاجح هرصب و  هفوک و 

زاجح  هرصب و  هفوک و 
هب میـسانشب و  ار  ع )  ) نیـسح بالقنا  ياهتیـصخش  تنوکـس  لحم  نطو و  نآ ، زا  هدافتـسا  اب  میناوتب  ات  میرادـن  تسد  رد  یقیقد  شرامش 
زا یکدـنا  اب  هطبار  رد  اهنت  زین  ناخروم  ياهـشرازگ  مییامن . میـسقت  زاجح  هرـصب و  هفوک ، يهناگ  هس  ياهنطو  هب  ار  اـهنآ  قیقد ، ياهنوگ 

یلاها زا  هیقب  و  هفوک ، یلاها  زا  نویبالقنا  تیرثکا  هک  مییوگب  میناوتیم  ام  دوجو  نیا  اب  یلو  تساهنآ . نطوم  رگنایب  یبالقنا  ياهتیصخش 
دش حرط  اجنآ  رد  هیواعم  تافو  زا  دعب  ماظن ، رییغت  رکف  و  هتفریم ، رامشب  بالقنا  نوناک  یمالسا  ناهج  رد  هفوک  دناهدوب . هرصب  زاجح و 

تکرح ماـظن  رییغت  هار  رد  هک  یتاـعامتجا  زا  يرایـسب  يهفطن  تسب و  شقن  زور  نآ  یمالـسا  يهعماـج  زا  یعیـسو  يهزوح  تینهذ  رد  و 
ماما هب  ار  نایفوک  ياههمان  دندرک و  تکرح  ع)  ) نیـسح يوس  هب  یناگداتـسرف  هک  دوب  هفوک  نیمه  زا  و  دـش . هتـسب  اجنآ  رد  دـندرکیم ،

. دندرک تعیب  ملسم  اب  هک  دندوب  نایفوک  نیمه  دریگب و  هدهعرب  ار  دیدج  یتکرح  يربهر  دوب  هدش  تساوخرد  ماما  زا  اهنآ  رد  هک  دنداد 
. دناهدوب هفوک  یلاها  زا  نویبالقنا ، زا  يدایز  دادعت  میریذپب  هک  درادیماو  داقتعا  نیا  رب  ار  ام  لئاسم ، نیا  یگمه 

هب هرـصب  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـش  صخـشم  رگید  ياهرهـش  هب  تبـسن  داـیز  ياـهتنوشخ  اـهییاورپیب و  اـهبالقنا و  اـب  هشیمه  هفوک  رهش 
. دناهدش هتخانش  حلص  شمارآ و  هب  لیامت  هب  زاجح  و  بالقنا ، زا  يریگهرانک  يراک و  هظفاحم 

. دناهدوب مشاهینب  یلاوم  زا  نایمشاه -  زا  ریغ  دندرک -  تکرش  البرک  بالقنا  رد  هک  ییاهيزاجح  رثکا  ام  رظن  هب  تهج  نیا  هب 
هحفص 208 ) )

ار نآ  هیلع  بالقنا  ترورض  همه  هک  یتموکح  دنک . بالقنا  تموکح  هیلع  دوب  هتفرگ  میمصت  هک  دش ، جراخ  زاجح  زا  یلاح  رد  نیسح 
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رد ار  یلمعلا  سکع  اـی  هساـمح  چـیه  ماـما  جورخ  دـشن و  جراـخ  ع )  ) نیـسح هارمه  ناـیزاجح  زا  یـسک  دوجو  نیا  اـب  یلو  دنتـسنادیم 
. تخیگنینرب نایزاجح 

ره دـیناسر . هرـصب ... ناگرزب  فارـشا و  و  هناگجنپ ) ياسؤر   ) اسؤر نایعا و  شوگ  هب  ار  بالقنا  دایرف  همان ، نداتـسرف  اب  ع )  ) نیـسح ماما 
بناج زا  ياهسیـسد  همان  دـیاش  هکنیا  نامگ  هب  دیـسرت و  وا  دوراج . نب  رذـنم  زج  تخاـس  شناـهنپ  دـناوخ ، ار  هماـن  هک  فارـشا  زا  کـی 

دناوخارف و دوخ  دزن  هب  ماما ) ياههمان  ندناسر  يارب   ) دباتشب هفوک  هب  تشاد  دصق  شحبص  هک  یبش  نامه  رد  ار  هداتـسرف  دشاب ، هللادیبع 
( . 1 . ) دز ار  شندرگ  دناوخب ، ار  نآ  تساوخ  ماما  يهداتسرف  نوچ  درک و  دوخ  يهمان  ندناوخ  هب  راداو  ار  وا 

مهنآ دسریم ، رظنب  یعیبط  يدایز  دح  ات  يریگعضوم  نیا  رگا  و  دوب . هنوگ  نیا  بالقنا  ربارب  رد  هرـصب ، ناربهر  يریگعـضوم  تیعقوم و 
نآ هرصب  نایعیش  عضوم  هب  هجوت  یلو  دنهدب  تسد  زا  هعماج ، تلود و  رد  ار  ناشدوخ  تیعقوم  دنتساوخیمن  زگره  هک  ییاهتیـصخش  زا 

: دیوگیم وا  دسریم . رظنب  رتبیجع  دنکیم ، لقن  یبسار  قراخملایبا  لوق  زا  يربط  هک  نتم  نیا  نایم  زا  هک  يروط 
نایعیـش عمجت  لحم  شلزنم  دوب و  هعیـش  هک  ذـقنم -  ای  دعـس - » تنب  هیرام   » ماـن هب  سیقلادـبع  يهلیبق  زا  ینز  لزنم  رد  هرـصب ، نایعیـش  »

. دنتفگیم نخس  هدمآ و  درگ  ار  يزور  دنچ  دشیم  بوسحم 
هک تساوخ  وا  زا  تشون و  ياهماـن  هرـصب  رد  دوـخ  رازگراـک  هب  وا  دیـسر و  داـیزنبا  هب  هفوـک ، يوـس  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  تکرح  ربـخ 

. دنک داجیا  هرصب  هار  رد  اهدمآ  تفر و  نتفرگ  رظن  رد  ینابهگن و  يارب  ار  ییاههاگدید 
مادک تفگ : اهنآ  هب  تشاد ، دنزرف  هد  وا  ددنویپب ، ماما  هب  هک  تفرگ  میمصت  سیقلادبع ، يهلیبق  زا  دوب و  نایعیـش  زا  هک  طیبن  نب  دیزی  ... 

هب باطخ  سپس  طیبن  نب  دیزی  دننک . یهارمه  ار  ردپ  هک  دنتفریذپ  شنارسپ  زا  نت  ود  هللادبع ، هللادیبع و  دییآیم ؟ نم  هارمه  امش  زا  کی 
میمصت نم  تفگ : نز  نآ  يهناخ  رد  شناهارمه ،

هحفص 209 ) )
...« يوش دایزنبا  ناهارمه  راتفرگ  هک  میراد  میب  دنتفگ : اهنآ  موشیم . جراخ  نونکا  مه  و  ماما ، هب  نتسویپ  هرـصب و  زا  جورخ  رب  ماهتفرگ 

( . 2)
. درک میهاوخ  يروآدای  ار  هرصب  بهذم  یعیش  ناربهر  يریگعضوم  تیعقوم و  زا  يرگید  يهرهچ  رگید  لصف  رد 

مدرم راکـشآ  يهنانکـش  نامیپ  هنایارگ و  سپاو  عضوم  اب  هرـصب ، لها  هناراک  هظفاحم  يریگعـضوم  هنوگنیا  يهسیاقم  اب  زاجح  لـها  ارچ 
؟ تسا هتفرگ  هشیر  اجک  زا  دنسانشیم ؟ یتالابمیب  هب  ار  نایرصب  هفوک 

ره رد  داد ؟ تسد  زا  تشاد  هک  ار  یلد  هدـنز  طاشن و  یمالـسا  تفالخ  تیزکرم  نداد  تسد  زا  زا ، دـعب  زاجح  هک  تسا  نآ  باوج  اـیآ 
نیا نتفر  تسد  زا  رگید  لماع  هیواعم  تسایـس  نیا  رب  � Y و  دـمآ . دوجو  هب  قارع  ای  ماش  رد  يدوز  هب  یلاحرـس  طاشن و  نیا  لاح 

لیدبت اهنآ  درک و  قرغ  يرگیزاب  ینارذگـشوخ و  رد  ار  زاجح  ناگرزب  رگید  شیرق و  ناگدیزگرب  هک  یتسایـس  دوب ، زاجح  رد  كرحت 
يراددوـخ و دـشیم  رجنم  ناشیاهیمرگرـس  ندرک  هریت  اهیـشوخ و  يدوباـن  هـب  هـک  یــشبنج  كرحت و  ره  زا  هـک  دـندش  یــصاخشا  هـب 

. دننک يریگهرانک 
( . 3  ) دوب هدش  ینالوط  رایسب  تسیک  نآ  زا  هقطنم ، نآ  ای  نیا  زا�تایلام  تفایرد  قح  هک  هلأسم  نیا  رس  رب  هفوک  لیابق  اب  هرصب  یلاها  عازن 

مدرم لیلد  هچ  هب 
هحفص 210 ) )

رهـش ود  ره  يدوبان  شايدوبان  دشیم و  هفوک  يدنمتردق  هب  رجنم  نآ  تیقفوم  هک  یلاح  رد  دنـشوکب  بالقنا  رد  تکراشم  يارب  هرـصب 
؟ تشاد لابندب  ار 

؟ میبایب نانآ  یگنهرف  تیعقوم  رد  ار  نآ  دیاب  ایآ  دشابن  رهش  ود  نیا  يداصتقا  یسایس و  ياهینارگن  توافت  رد  باوج  رگا 
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نانآ لیامت  و  هدادیم ؟ يرتشیب  یهاگآ  كرد و  تیمکاح ، تافارحنا  هب  تبسن  اهنآ  هب  هک  هدوب  ياهنوگ  هب  نایفوک  یگنهرف  تیعقوم  ایآ 
. تسا هدرکیم  رتشیب  دندوب  نایفوک  زا  رتراک  هظفاحم  هک  نایرصب ، نایزاجح و  زا  یعامتجا  ماظن  رییغت  يارب  ار 

ایوگ یلو  دوب . هتفای  یهاگآ  دوجوم  یبالقنا  يهیحور  هب  تبـسن  هدرک و  كرد  ار  تقیقح  نیا  نایفـسیبا ، نب  ۀـیواعم  هک  دـسریم  رظنب 
: دیوگیم دیزی  هب  شتیصو  رد  هک  دوب  نیا  ییاهنت . هب  هفوک  هن  دوب ، قارع  یمامت  لماش  وا  كرد 

رادنامرف کی  يرانکرب  هک  ارچ  هدب ، ماجنا  سپ  ینک ، لوزعم  ار  يرادنامرف  زور ، ره  هک  دنتـساوخ  وت  زا  رگا  ریگب ، رظن  رد  ار  قارع  لها  »
( . 4 .« ) دوش هدیشک  وت  هیلع  ریشمش  رازه  دص  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  يارب 

( . 5 . ) تسا هفوک  نامه  قارع ، زا  هیواعم  رظن  مییوگب  هک  میهدیم  حیجرت  ام  دشابیم ؟ هفوک  نامه  هیواعم ، تیصو  رد  قارع  ایآ 
هب نایفوک  هک  لمج  دربن  رد  يرود و  نادـنچ  هن  يهتـشذگ  رد  ار  باوج  دـیاب  ایآ  دـشابن ، اـهنآ  یگنهرف  دـشر  یگنوگچ  رد  باوج  رگا 

تعیب زا  ار  نایرصب  یچیپرـس  یلع ، ماما  يربهر  هب  گنج  نآ  رد  نایفوک  هک  تفای  دندولآ  نوخ  هب  ار  نایرـصب  يهرهچ  یلع  ماما  يربهر 
؟ دندرک بوکرس  دوب ، هدش  يزیر  حرط  هشیاع  ریبز و  هحلط ، يربهر  هب  هک  ماما  اب 

هحفص 211 ) )
؟ تفای رهش  ود  نیا  نانکاس  ياهلیبق  تیبرت  دشر و  رد  دیاب  ار  هلأسم  نیا  باوج  ایآ 

برع زا  ینمی  لیابق  ار  هفوک  نانکاس  تیرثکا  دناهدوب و  لامش  برع  زا  رضم و  هعیبر و  يهلیبق  زا  هرصب ، نانکاس  تیرثکا  هک  مینادیم  ام 
. دندوب هداد  لیکشت  ار  البرک  نویبالقنا  زا  يدایز  دادعت  بونج  بارعا  هک  میدید  شیپ  لصف  رد  و  ( . 6  ) دناهدادیم لیکشت  بونج 

. دنتشاد ریثأت  هدوب و  کیرش  بالقنا ، هب  تبسن  نایرصب  يریگعضوم  يریذپ  لکش  رد  لماوع  نیا  یمامت  ام  رظن  هب 
رد نایفوک  اب  نایرصب  عازن  يریگرد و  و  دندرکیم . رکف  هرـصب  يهعماج  تلود و  رد  ناشتیعقوم  هب  کش  نودب  هرـصب  ناربهر  ناگرزب و 

عون ره  هک  دندرکیم  رکف  زین  هلأسم  نیا  هب  و  تشاد ، دوجو  هک  دوب  اهتدم  هیحان  نآ  ای  نیا  رب  نتفای  تردـق  تایلام و  تفایرد  قح  دروم 
يهجیتن رد  نایفوک ، تشگ . دهاوخ  حرط  تردق  تیزکرم  ناونع  هب  هک  دش  دـهاوخ  بوسحم  هفوک  يارب  يزوریپ  بالقنا ، يارب  يزوریپ 
ناشبجاو يهفیظو  هب  مایق ، رد  یهاتوک  هب  ناشیهاگآ  يهجیتن  رد  و  دـندرک ، دـشر  نآ  يهیاس  رد  ع )  ) یلع ماما  يهرود  رد  هک  یگنهرف 
ترورـض هب  تبـسن  دـش . هفوک  زا  وا  ییوجماقتنا  هیواـعم و  يزوریپ  هب  رجنم  هک  وا  یـسایس  شور  و  ع )  ) یلع ماـما  تموکح  زا  عاـفد  رد 

نیا هب  بالقنا  رد  بونج  بارعا  ندوب  دایز  هک  مینکیم  هظحـالم   ) دـندوب هتفاـی  يرتشیب  یهاـگآ  یعاـمتجا ، ياـهداهن  رد  یـساسا  رییغت 
ماما اب  ار  هطبار  نیرتشیب  هک  ببـس  نیا  هب  مهنآ  هفوک ، رد  ناشدوجو  لیلد  هب  دناهدوب ، يرتشیب  یهاگآ  ياراد  اهنآ  هک  ددرگیمزاب  هلأسم 

يرـصب لیابق  ياههدوت  یگلیبق ) یموق و  نوگانوگ  لماوع  اب  هطبار  لیلد  هب  هن  دناهتـشاد ، وا  میلاعت  راـکفا و  زا  ار  يریذـپریثأت  نیرتشیب  و 
دای هب  ندرک و  رکف  دنتـشاد  هک  یباوج  اهنت  بالقنا ، رد  تکرـش  يهرابرد  دـندوب ، هدرک  تکرـش  ع )  ) یلع ماما  هیلع  لمج  گنج  رد  هک 

. دوب لمج  گنج  رد  دوخ  ناگدش  هتشک  ندروآ 
هحفص 212 ) )

. 357  - 358 : 5 يربطلا : ( 1)

. 353  - 354 : 5 يربطلا : ( 2)
نتفرگ يارب  رهش  ود  زا  کی  مادک  هک  هلأسم  نیا  فارطا  رد  مهنآ  دوب . هداتفا  قافتا  رایسب  هرصب  لها  هفوک و  لها  نایم  گنج  عازن و  ( 3)

نب رمع  هب  ياهمان  هرصب ، مکاح  هقارس  نب  رمع  يرجه  لاس 22  رد  الثم  دراد . قح  يرگید  زا  شیب  هدش ، حتف  ياهرهش  زا  يرهـش  تایلام 
وا زا  و  دنکیمن ، ناشفافک  دوشیم  هتفرگ  هک  یتایلام  تسا و  دایز  رایـسب  ناشدادعت  هرـصب  یلاها  هک  دش  رکذتم  نآ  رد  تشون و  باطخ 

ناذبس هام  هتفرگ و  رارق  نامرک  رد  ناهام   ) دنیازفیب هرصب  دمآرد  رب  ار  ناذبس  هام  ای  ناهام  شخب  ود  زا  یکی  تایلام  هک  درک  تساوخرد 
(. دشابیم میدق  ناتسزوخ  ياهشخب  زا  یکی 
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نآ زا  جذـیا  زمرهمار و  هک  سیونب  رمع  هب  : » دـنتفگ دوب  هفوک  مکاح  هک  رـسای  نب  راـمع  هب  اـهنآ  دیـسر . هفوک  یلاـها  شوگ  هب  ربخ  نیا 
نیب ینمشد  میدرک »... حتف  ار  رهش  ود  نیا  دوخ  ام  هکنیا  ات  دندشن  قحلم  ام  هب  دندرکن و  يرای  ار  ام  هرـصب  یلاها  اهنآ  حتف  رد  هک  تسام 

. درک یهن  تموصخ  زا  ار  اهنآ  رمع  تشاد و  دوجو  رهش  ود  نیا 
(160  - 162 : 4 يربطلا : )

« ریما لاـم   » اهدـعب هک  يراـیتخب  يهیحاـن  رد  ینیمزرـس  هذـیا :»  » برعم ماـن  جذـیا ، ناتـسزوخ و  رد  زاوها  ناتـسرهش  زا  یـشخب  زمرهمار  )
م. دش - .) هدیمان  ریملام ) )

تسا . هدرک  دای  اهتموصخ  نیا  زا  شخیرات  ياهتمسق  زا  يرایسب  رد  يربط  دش و  رارکت  رایسب  هرصب  هفوک و  نایم  اهینمشد  نیا 
. 323:5 يربطلا : ( 4)

یفاک يورین  اهرهش  اهزرم و  نتشاد  هگن  يارب  هک  دنتسه  دنوادخ  يهزین  نآ  یلاها  و  نامیا ، يهنیجنگ  قارع  : » تفگ باطخ  نب  رمع  ( 5)
. تسا هفوک  نامه  قارع ، زا  رمع  دوصقم  دنراد ».

ددرگ .) هظحالم  دعب  تاحفص  تاقبطلا 1:6 و  دعسنبا : )
يهمجرت مالـسا . یـسایس  خیرات  ناونع : اب  هدـش  همجرت  یـسراف  هب  باتک  نیا  . ) و 518 مالـسالا 517:1  خـیرات  نسح : میهاربا  نسح  ( 6)

مان ییاهبقل  اب  هفوک  یلاها  تشاد . رارق  یسایس ، يریگعضوم  يارب  يریگمیمصت  لاح  رد  امئاد  هک  دوب  يرهش  هفوک  و  هدنیاپ .) مساقلاوبا 
یمامت زا  هک  ارچ  دوب  هداد  يرترب  ار  هفوک  یلاـها  رمع  مالـسالا ، ۀـبق  مالـسالا ، ۀـمجمج  برعلا ، ۀـمجمج  برعلا ، سأر   ) دـندشیم هدرب 

(. تشادن یتعیقوم  نینچ  هرصب  یلو  دندوب ، میقم  اجنآ  رد  برع  نادناخ 
.(. دوش هظحالم   1:6  - 6 تاقبطلا : )

هعماج یبالقنا  تلاح 

هعماج  یبالقنا  تلاح 
چیه یبالقنا  تلاح  نیا  دوجو  رد  تسا . هتشاد  دوجو  ناریا  زاجح و  قارع ، یمالسا  يهعماج  رد  یبالقنا  تلاح  يرجه ، تصـش  لاس  رد 

. تسین یکش 
. هتشاد دوجو  نآ  رییغت  يارب  رایسب  قایتشا  دوجوم و  تیعضو  زا  دیدش  یمشخ  اهنیمزرس  نیا  رد 

دوجو زاجح  قارع و  رد  هک  هچنآ  تسا و  داـیز  رایـسب  دـنکیم  تیاـکح  یبـالقنا ، تلاـح  نیا  دوجو  زا  هک  ییعاـمتجا  رهاوظ  عاـضوا و 
یعامتجا زراب  ياهتیـصخش  رب  هرطیـس  زا  زجاع  تموکح  هفوک ، هنیدم و  هکم و  رد  دهدیم . ناشن  ار  يرتراکـشآ  یبالقنا  تلاح  هتـشاد ،

زاربا مدرم  يراک  هظفاحم  نودـب  تسا و  هدوبن  لرتنک  لباق  یعامتجا ، عاضوا  حیحـصت  بالقنا و  ترورـض  يهرابرد  مدرم  نخـس  هدوب و 
هب دورو  عقوم  رد  لیقع  نب  ملـسم  و  تفرگ ، ماجنا  بالقنا  ترورـض  هب  خـساپ  رد  مدرم  يوس  زا  هک  ياهدرـشف  عیرـس و  تباـجا  دـشیم .

یتلاح دوجو  رب  یگمه  یتینما ، ریبادت  تامادقا و  نیرتدـیدش  ذاختا  رد  وا  رابجا  تیمکاح و  یگدـنامرد  زین  و  تشگ . وربور  نآ  اب  هفوک 
. دننکیم تلالد  یبالقنا 

كاردا تلاح  دـسریم  رظنب  هک  نانچ  نآ  و  هدوب ، دوجوم  اهناسنا ، ینورد  يهدـنامرد  ناوتان و  ماظن  هنیمز و  رد  یبالقنا ، تلاـح  نیا  اـما 
. دشاب نآ  كرحم  ینورد  روعش  یهاگآ و  هک  دوب  هدیسرن  ياهجرد  هب  زونه  دوجوم ، تالکشم  مهف  رییغت و  ترورض  يارب  یلقع 

اب یگداس و  هب  مهنآ  هفوک ، عاضوا  رب  طلست  هرطیس و  رد  دایز  نب  هللادیبع  تردق 
هحفص 213 ) )

هللادیبع هک  هدوب  ياهنوگ  هب  هفوک  یلاها  زا  ینورد  یگدنامرد  تلاح  هک  دنکیم  تلالد  هلأسم  نیا  رب  یگمیسارس ، تشهد و  نتخیگنارب 
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دوز هنوگ  نیا  ارچ  . ) هدمآیم باسح  هب  یبالقنا  كرحت  نوناک  وا ، دورو  عقوم  رد  هفوک  هکنآ  اب  تسا . هتفای  طلـست  نانآ  رب  ناسآ  نینچ 
)؟ تسا هدش  هدنکارپ  هدنامرد و 

ار هورع  نب  یناـه  هک  داـیز ، نب  هللادـیبع  هیلع  شتکرح  زاـغآ  زا  دـعب  تسرد  لـیقع ، نـب  ملـسم  فارطا  زا  مدرم  ندـش  هدـنکارپ  تـعرس 
یعرـش و دـهعت  يربـهر و  زا  تعاـس  دـنچ  لـالخ  رد  هک  دراد  ییاـهناسنا  ینورد  یناوتاـن  یگدـنامرد و  رب  تلـالد  دوب ، هدرک  ریگتـسد 

دوخ ناج   ) زین نارگید  و  دندرک . نالعا  ار  نآ  زا  يرادفرط  هتسویپ و  مکاح  تردق  هب  نانآ  زا  یهورگ  یتح  و  دنتخیرگ ، دوخ  تیلوؤسم 
. دنتفرگ هرانک  نآ  زا  دندرب و ) ردب  هکرعم  زا  ار 

نیابت و مه  اـب  ناـشدارفا  يریگعـضوم  هک  دـناهدوب  اـههداوناخ  زا  يرایـسب  تسا ، هدوبن  هفوک  يهعماـج  یماـمت  لـماش  یبـالقنا  يهیحور 
تـسرد مهنآ  دهدیم ، ناشن  ار  لیقع  نب  ملـسم  زا  مدرم  ندش  ادـج  یگنوگچ  زا  يریوصت  هک  فنخموبا ، شرازگ  نتم  هتـشاد . فالتخا 

یگمه هک : دراد  تلالد  هلأسم  نیا  رب  دـننکیم ، نـالعا  ار  يوما  ماـظن  تادـیدهت  یتموکح ، رـصق  يـالاب  زا  هفوک  فارـشا  هکنیا  زا  دـعب 
: دناهدوبن یبالقنا  يهیحور  ياراد  نایفوک 

هب درم  و  دنتـسه .) یفاک  داهج  يارب  اهنآ   ) دننکیم تیافک  وت  ياج  هب  مدرم  درگزاب ، تفگیم : دـمآیم و  شردارب  رـسپ و  يوس  هب  نز  »
( . 1 ...« ) دنیآیم وت  يوس  هب  ماش  لها  ادرف  تفگیم : دمآیم و  شردارب  رسپ و  يوس 

يهیحور و  ییوس ، زا  دـننکیم ،» تیافک  وت  ياج  هب  مدرم  : » نتـشاد نارگید  هب  دـیما  مشچ  ندرک و  نارگید  هب  هیکت  لـکاوت ،»  » يهیحور
كاپ و ملاس و  تیعـضو  مدـع  رب  ود  ره  نویبـالقنا ، يوس  زا  نآ  شریذـپ  و  رگید ، يوس  زا  دـنیآیم » وت  يوس  هب  ماـش  لـها  ادرف  : » سرت

. دنکیم تلالد  یبالقنا  رادهشیر 
یگمه هغدـغدیب ، رـسدردیب و  یگدـنز  شور  ظفح  و  یگدـنز ، شمارآ  تمیالم و  هب  لیامت  و  هداوناخ ، تالکـشم  لـئاسم و  تیعقاو 

رارق نآ ، هب  ندرک  لمع  و  یبالقنا ، يهیحور  نیب  و  دنرادیم . زاب  راک  زا  هدرک و  لطعم  ار  یبالقنا  حور  اهنیا 
هحفص 214 ) )

ار ود  نآ  رثا  هدامآ  يهنیمز  نیا  رتمامت ، هچ  ره  تعرـس  اب  هک  دنباییم  ار  یبسانم  ینورد  يهنیمز  لکاوت ، حور  سرت و  حور  دـنریگیم و 
. دریگیم هرانک  بالقنا  زا  دریذپیم و 

وا دـیآیم . تسدـب  یناـنک  دـیزی  نب  یـسیع  شرازگ  نتم  زا  هک  تسا  يریوـصت  هرـصب ، يهعماـج  رد  ینورد  یگدـنامرد  نـیا  لـیالد  زا 
: دیوگیم

هک درک  باختنا  ار  هرصب  یلاها  زا  رفن  دصناپ  هفوک ) رب  تیمکاح  وا ، دیدج  ماقم  يهرابرد   ) دیـسر دایز  نب  هللادیبع  هب  دیزی  يهمان  نوچ  »
. دنتشاد دوجو  دوب -  یلع  يهعیش  هک  روعا -  نب  کیرش  و  لفون ، نب  ثراح  نب  هللادبع  اهنآ  نیب  رد 

هللادبع وا  زا  دعب  دنتسویپ ... وا  هب  زین  یهورگ  درک و  ریخأت  نتفر  رد  تشادزاب و  تکرح  زا  ار  دوخ  هک  دوب  یـسک  نیلوا  روعا  نب  کیرش 
ع)  ) نیـسح ماما  دزادنا و  ریخأت  هب  ار  شتکرح  زین ، هللادیبع  هلیـسو  نیا  هب  هک  دندوب  راودیما  دندنامزاب و  تکرح  زا  ياهدع ، اب  ثراح  نب 

( . 2 . ) دوش دراو  هفوک  هب  وا  زا  شیپ 
هک دیما  نیا  هب  دنداد . ناشن  یگدـنامرد  یناوتان و  دوخ  زا  دـندیزرو و  بانتجا  هفوک  يوس  هب  عیرـس  تکرح  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا 

گرزب ربهر  بایغ  رد  دناوتن  هللادیبع  و  دـنک . مامت  ار  راک  هدـش ، دراو  هفوک  هب  وا  زا  شیپ  ع )  ) نیـسح دـنک و  ریخأت  زین  دایز  نب  هللادـیبع 
هب لیامت  تسین . اهنآ  ینورد  ياهیناوتان  رد  یکـش  هک  دندوب  یمدرم  اهنیا  دریگ . تسدـب  ار  تموکح  هدرک  هدافتـسا  تیعقوم  زا  بالقنا ،

داجیا رییغت  دوخ  يهیحور  رکفت و  رد  هک  دنتـشادن  ار  هدارا  نیا  یلو  دـندوب . نیگمـشخ  ناـشیعامتجا  تیعـضو  هب  تبـسن  دنتـشاد و  رییغت 
. دریذپ ماجنا  نارگید  شالت  اب  تارییغت  هک  دندوب  لیام  رتشیب  دننک و 

، دنتفرگ شیپ  رد  هفوک ، هب  وا  دورو  نتخادنا  ریخأت  هب  دایز و  نب  هللادیبع  نداد  بیرف  رد  ار  جنرغب  جک و  یـشور  ارچ  تروص  نیا  ریغ  رد 
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دنراد هگن  هرصب  رد  ار  هللادیبع  یفیفخ ، ینماان  شاشتغا و  داجیا  اب  هک  دنتشاد  ار  نآ  ییاناوت  و  دندوب ، هرصب  ناربهر  زا  دوخ  هک  یلاح  رد 
. دنزادنیب ریخأت  هب  ار  وا  تکرح  و 

هب میتفگ  هک  نانچمه  یلو  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  دنتـسناوتیم  دوب ، یحیحـص  ملاس و  ینورد  دـنور  رد  نانآ ، یبالقنا  يهیحور  رگا  زین  و 
. دندوب ناوتان  یبالقنا  لمع  ره  ماجنا  زا  ینورد ، یسفن و  ياهیگدنامرد  هب  هجوت  هقالع و  لیلد 

هحفص 215 ) )
رد وا  و  ددرگ ، ناهنپ  هناخ  رد  ات  دـنک  یـضار  ار  ملـسم  تساوخیم  دوب ، بهذـم  یعیـش  هرـصب و  گرزب  ناربهر  زا  هک  روعا  نب  کیرش 

فرـص يداهنـشیپ  نینچ  لوبق  زا  ملـسم  دنک . رورت  ار  وا  دمآ ، وا  تدایع  يارب  دایز  نب  هللادـیبع  هک  یماگنه  دـشکب و  زارد  يرامیب  رتسب 
موریم هرصب  هب  متفای  يدوبهب  اهزور  نیا  رد  رگا  : » تفگیم تخاسیم و  حرطم  ار  داهنشیپ  نیا  ییاههدعو  نمض  رد  کیرـش  درک . رظن 

( . 3 .« ) میامنیم هرسکی  ار  هرصب  راک  و 
دراپسب يرگید  صخـش  هب  ار  مهم  راک  نیا  تسناوتیم  روعا  نب  کیرـش  دننامیم . ناشناربهر  يدوبهب  رظتنم  تابالقنا  هک  تسا  نیا  لثم 

. درادب مرتحم  تیربهر  يونعم  تیزکرم  رد  ار  ملسم  و 
نیا رگناشن  درک ، تفایرد  نوگانوگ  ياهتیصخش  يوس  زا  هکم ، زا  دوخ  جورخ  مدع  يارب  ع )  ) نیسح ماما  هک  يرایسب  ياهدنپ  حیاصن و 

وا یلو  دندرکیم  دییأت  ار  ماما  جورخ  تیعورشم  ناگدننک  تحیصن  یگمه  دشابیم . رگید  ياهاج  زاجح و  رد  ینورد  یسفن و  یناوتان 
تیزکرم هک  بالقنا ، نوناک  زا  ریغ  يرگید  ياج  هب  هک  دندرکیم  تحیصن  و  دنتـشادیمزاب . هیماینب  اب  يریگرد  ندش و  ور  رد  ور  زا  ار 

. دورب دوب  قارع  رد  نآ 
ماما زا  وا  میئازفایم . میدرک ، يروآدای  رگید  ياهتیـصخش  لوق  زا  البق  هک  یحیاصن  رب  ار  يودع » عیطم  نب  هللادبع   » شرافـس تحیـصن و 

: دوشن هیماینب  ضرعتم  هک  تساوخیم 
.« مرادزاب ياهتفرگ  هک  یمیمصت  زا  ار  وت  ات  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مروآیم  وت  دای  هب  ار  مالسا  مارتحا  تمرح و  ار و  دنوادخ  »

ظفح يهرابرد  مهدیم  دنگوس  دنوادخ  رب  زین  و  ص )  ) ادخ لوسر  مارتحا  تمرح و  نتـشاد  هگن  يهرابرد  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  »
. برع تمرح  مارتحا و 

دعب زگره  دنتـشک  ار  وت  رگا  تشک و  دنهاوخ  ار  وت  يروآ ، تسد  هب  یهاوخب  تسا  هیماینب  گنچ  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  »
زا ار  وت  برع ، شیرق و  مالـسا ، تمرح  تشاد . دـنهاوخن  میب  نارگید  نتـشک  زا  دـش و  دـنهاوخن  لئاق  تمرح  يرگید  درف  چـیه  رب  وت  زا 

سپ دنرادیمزاب ، دشاب  نینچ  شاهجیتن  هک  يراک  هب  ندیزای  تسد 
هحفص 216 ) )

(. 4 .« ) وشن هیماینب  ضرعتم  و  راذگب ، يرانک  هب  هفوک  هب  نتفر  رد  ار  تمیمصت  مه  وت 
درکلمع تحـص  تلادـع و  هب  نامیا  هک  دـنچ  ره  تسا . سرت  ییوس  زا  و  ماکحتـسا ، لاح  نیع  رد  یلاعفنا و  یتلاح  زا  راشرـس  مالک  نیا 

. دروخیم مشچ  هب  زین  راک  بقاوع  زا  سرت  نآ  رانک  رد  یلو  تسا  دوهشم  مالک  نیا  رد  ماما 
هتفگ ماما  هب  باطخ  تحیـصن  ناونع  هب  هدرک و  تاقالم  ماما  اب  زین  هنیدم  زا  ماما  جورخ  عقوم  رد  دروخرب ، نیا  زا  شیپ  عیطم » نب  هللادبع  »

: دوب
زا مدرم  تسین . وت  ياتمه  یـسک  زاجح  لها  نایم  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  یتسه و  برع  رورـس  وت  هک  نامب ) هبعک  رد   ) وش هارمه  مرح  اب  »
وت زا  دعب  ام  يورب  نایم  زا  وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  وشم ، رود  هبعک )  ) زا داب ، وت  يادف  منادناخ  دش ، دـنهاوخ  توعد  وت  بناج  هب  يوس  ره 

( . 5 .« ) داتفا میهاوخ  یگدنب  یگدرب و  هب 
، نآ ياهتیلوؤسم  تالکشم و  هب  مازتلا  نودب  رییغت  ترورـض  هب  ار  وا  نامیا  میدرک  لقن  وا  زا  هک  نیـشیپ  تحیـصن  نوچمه  تحیـصن  نیا 
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؟ دشاب هتشاد  دوجو  یسرت  ماما ، زا  دعب  یگدرب ، هب  نداتفا  زا  دیاب  ارچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دهدیم . ناشن 
هک ینورد  ياهفعض  اهیگدنامرد و  لیلد  هب  مزال ، دح  زا  رتنییاپ  يهبترم  رد  یلو  هتشاد  دوجو  زور  نآ  یمالـسا  عماوج  رد  یبالقنا  تلاح 

لیلد نیمه  هب  و  دناهدرکیم . كرد  ار  هعماج  ینیع  تالکشم  هتشاد و  ینوگرگد  رییغت و  هب  لیامت  هک  یمدرم  هدوب ، عیاش  مدرم  نایم  رد 
یلقع تلاح  کی  زا  ار  هیحور  نیا  ات  هتـشاد  شالترپ  يدـج و  گرزب و  یکرحم  هب  جاتحم  هعماج ، رد  دوجوم  یبالقنا  يهیحور  تلاح و 

لمع و يارب  ار  ناسنا  دناوتب  هک  دنک  ياهناهاگآ  ینورد  تلاح  هب  لیدبت  ار  نآ  دهد و  لاقتنا  يدنبياپ  ماکحتـسا و  زا  یلاع  ياهجرد  هب 
تاینمت و اب  هن  تقیقح ، زا  عافد  يارب  لمع  گنج و  هب  ندـیزای  تسد  اـب  مه  نآ  دـهد . تکرح  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  هک  ییاـهتیعقاو  رییغت 

. نتشاد نارگید  زا  لمع  راظتنا  اهوزرآ و 
. دنتفای لوحت  یبالقنا  ياههدوت  هب  دندوب ، هدنام  یگدناماو  دیدرت و  رد  هک  ییاههدوت  تفای و  ققحت  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  اب  لاقتنا  نیا 

لامعا هب  تسد  يرایسب  هک  ياهنوگ  هب  دراد . شیوخ  رد  هملک  نیا  هک  ییانعم  موهفم و  یمامت  اب  لوحت 
هحفص 217 ) )

( . 6 . ) تسا هلأسم  نیا  تابثا  يارب  یبوخ  يهنومن  درولا » نیع   » گنج رد  نیباوت »  » درکلمع دندز و  يراحتنا 
زا دـعب  یمدرم  تاـقبط  سوفن  بولق و  رد  هک  ار  یکاـندرد  قیمع و  ینامیـشپ  يهیحور  كادووبا »  » اـب یناویخ » حرـشم  نب  بویأ   » نخس

. دنکیم ریوصت  دوب ، هدش  نیزگیاج  البرک ، بالقنا 
( دوش هظحالم   437:5 يربطلا : )

هعماج زا  نوریب  هب  ار  البرک  يهثداح  رد  ناگدننک  تکرـش  یمامت  هک  دیـسر  يدنبیاپ  ماکحتـسا و  زا  يدح  هب  یبالقنا  دیدج  يهیحور  و 
. دوب تابالقنا  كرحم  هدنهد و  ماهلا  اهتضهن ، خیرات  ریس  رد  و  دنار . نوریب  نوناق  فرع و  تیامح  يهزوح  زا  دیناشک و 

هحفص 218 ) )
. 371:5 يربطلا : ( 1)
. 359:5 يربطلا : ( 2)
. 363:5 يربطلا : ( 3)

. 395  - 396 : 5 يربطلا : ( 4)
. 351:5 يربطلا : ( 5)

نیا رد  اهنآ  دادـعت  دـندرک . اپرب  یعازخ » درـص  نب  نامیلـس   » يربهر هب  نیباوت »  » هک تسا  يدربن  نیعلا ،) سأر   ) ای هدرولا » نیع   » دربن ( 6)
ات دوب  هدروآ  دوخ  اب  ماش  یلاها  زا  یمیظع  هاپـس  دایز  نب  هللادیبع  دندش . دربن  دراو  دایز  نب  هللادیبع  هیلع  رب  هک  دوب  رفن  رازه  راهچ  گنج 

هبنـشراهچ زور  رد  دربن  دنادرگزاب . دندوب ، هدرک  بوصنم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  مکح  نب  ناورم  هک  يوما  نادـناخ  طلـست  تحت  هب  ار  قارع 
(. يدالیم لاس 685  هیوناژ  مراهچ  هبنشراهچ  . ) دش زاغآ  يرجه  لاس 65  یناثلا  عیبر  هام  مود  تسیب و 

نادیهش ياهرس  عطق  تسایس 

نادیهش  ياهرس  عطق  تسایس 
. تسا ندرک  هلثم » » دشاب هدرم  یعیبط  گرم  هب  ای  دشاب  هدش  هتشک  هچ  تیم ، رس  عطق 

هراب نیا  رد  هک  میـسانشیمن  ار  ءاهقف  زا  یـسک  اـم  و  هدرک ، میرحت  یهن و  ندرک ) هلثم   ) ار ناملـسم  ندـب  ءازجا  ندـیرب  یمالـسا  تعیرش 
. دشاب هدرک  تفلاخم 

نارود یمامت  رد  ادخ  لوسر  هچ  هدش  تباث  زین  ادخ  لوسر  بناج  زا  یتح  رما  نیا  زا  یهن  و  تسا . مالسا  یهن  دروم  مه  رفاک  ندرک  هلثم 
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هب هک  دنوش  یـضار  یتح  ای  دـنهد و  هزاجا  هک  داتفین  قافتا  زگره  دـندومن ، تکرـش  ناکرـشم  هیلع  يرایـسب  ياهگنج  رد  هک  شیگدـنز 
دندیـسر یمالـسا  يهعماج  تفالخ  هب  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  ییافلخ  يهرود  رد  و  دوش . هدز  تسد  لامعا  هنوگنیا  زا  یلمع  نیرتکچوک 

مر ناریا و  هیلع  يرایـسب  ياهگنج  رد  ناناملـسم  هکنآ  اب  دوشیمن . هدهاشم  یلمع  نینچ  هب  ندیزای  تسد  ندرک و  هلثم  زا  يرثا  چـیه  زین 
دلاخ هک  دوب  نیا  نآ  داد و  خر  يراجنهان  قافتا  رکبوبا  تفالخ  يهرود  رد  اهنت  دشن . هدز  یلامعا  نینچ  هب  تسد  زگره  دـندرک  تکرش 

ياهرـس اهنآ ، ندـناسر  لتق  هب  زا  سپ  درک و  هلمح  نانآ  هب  دـناهدش  رفاک  دـترم و  وا  موق  و  هریون » نب  کـلام   » هکنیا ياـعدا  اـب  دـیلو  نب 
( . 1 . ) تخاس ادج  نت  زا  ار  ناگتشک 

هحفص 219 ) )
. تشاذگ ياج  هب  ناناملسم  فوفص  رد  ار  یعیسو  رایسب  يدونشخان  دیلو ، نب  دلاخ  درکلمع 

هک دهد  روتـسد  ای  دنروآ ، وا  يوس  هب  ار  ياهدـیرب  رـس  هک  داتفین  قافتا  زگره  تشاد  هک  ییاهگنج  یمامت  رد  زین  بلاطیبا  نب  یلع  ماما 
. دشاب یضار  يدرکلمع  نینچ  رب  ای  و  دننک . ادج  يدحا  نت  زا  رس 

: جدخم ، ) دننک عطق  ار  جدخملا ) عفان   ) جدـخم تسد  ات  داد  روتـسد  درک و  هلمح  جراوخ  هب  ءارورح »  » رد ع )  ) یلع ماما  هک  یماگنه  هلب ،
ییاهوم نآ  رد  تسا و  ناتـسپ  نوچمه  شتـسد  هک  تسا  نآ  وا  يهناشن  : » دومرف و  ادـخهد ) يهمانتغل  برـالا : یهتنم  تسد : صقاـن  درم 

زا هثداـح  نیا  ( 2 .« ) دـندومن عـطق  ار  شتـسد  هدرک و  ادـیپ  ار  وا  دـیروایب . هدرک  عـطق  ار  وا  تسد  هـبرگ ، لـیبس  ياـهوم  نوـچمه  تـسا 
تـسا نیا  اهنآ  يهناشن  : » دـندوب هدومرف  دوب و  هدومن  ینیب  شیپ  جراوخ  يهرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  دـشابیم  ادـخ  لوسر  توبن  ياههناشن 

...« تسا نز  ناتسپ  نوچمه  وا -  ناتسپ  ود  رگید : یثیدح  رد  و  شتسد -  ود  زا  یکی  هک  تسا  يدرم  ناشنایم  رد  هک 
. تسا هدرک  شرازگ  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  زین  يراخب  دناهدرک . لقن  ار  نآ  ياهدـع  تسا و  هدـش  شرازگ  جراوخ  يهرابرد  ثیدـح  نیا 

( . 3)
هحفص 220 ) )

عـضاوم هب  تبـسن  ربمایپ  یهاگآ  یتسرد و  قدـص و  راهظا  رطاـخ  هب  هک  دـسریم  رظنب  داد  ار  وا  تسد  عطق  روتـسد  ع )  ) یلع ماـما  هکنیا 
تیناقح تحـص و  يهرابرد  هک  یناسک  دیادزب ، ناهارمه  زا  یخرب  ياهلد  زا  ار  یلدود  دیدرت و  هک  رطاخ  نیا  هب  زین  دـشاب و  وا  نافلاخم 

کش و زا  رپ  ناشیاهلد  دناهدرکیم ، یناملسم  راهظا  هک  دناهتشک  ار  یناسک  هکنیا  زا  زونه  دندرکیم و  لاؤس  ناشتیعقوم  يریگعـضوم و 
ار مزال  ینیب  شیپ  اهنآ  يهرابرد  ادـخ  لوسر  هک  دـندیگنج  یهورگ  اب  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب  جدـخم »  » تسد ندـیرب  اب  ماـما  دوب . دـیدرت 

یموهفم دیکأت  رد  هدوب  یـسایس  میمـصت  کی  جدخم  تسد  عطق  رد  ماما  میمـصت  تسا . هتخاس  هاگآ  اهنآ  يهنتف  زا  ناناملسم ر هدرک و 
. تسا هتشاد  هطبار  وا  زا  دعب  ياههنتف  يهرابرد  ص ،)  ) ادخ لوسر  تقادص  ییوگتسار و  اب  هک  ینید 

و دنکیمن ، تسا  ناناملسم  اب  گنج  لاح  رد  هک  يرفاک  نمشد  رـس  ندیرب  يارب  یقیوشت  هنوگ  چیه  مالـسا  هک  دوشیم  مولعم  اهنیا  زا  و 
يارب يرگید ، رهش  هب  يرهـش  زا  نآ  لاقتنا  ناملـسم و  رـس  ندیرب  يهرابرد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دیامنیمن . رداص  هراب  نیا  رد  يروتـسد 

. دشاب هداد  يروتسد  نارگید ، ياشامت 
اب دروخرب  رد  ار  یمالـسا  دـض  شور  نیا  اـهنآ  دـنداد . رارق  زواـجت  یمارتـحایب و  دروم  ار  حـضاو  نشور و  یعرـش و  مکح  نیا  ناـیوما 
زین مالـسا  زا  دـعب  هک  دـشاب  هتفرگ  هشیر  تیلهاـج  نارود  رکفت  راـثآ  زا  درکلمع  نـیا  اـسب  هـچ  دـندرک ؟ ساـبتقا  اـجک  زا  ناگدشهتـشک 

زا دوخ  یگدنز  شور  رد  نایوما  هک  ارچ  دنـشاب ، هتفرگارف  نایمور  اصوصخ  هناگیب ، ياهتلم  زا  ار  نآ  نایوما  دـیاش  دوب و  اهنآ  ریگنابیرگ 
. دندرکیم دیلقت  نایمور 

رد نایفـسیبا  نب  ۀیواعم  رازگراک  رادـنامرف و  یفقث ،» نامثع  نب  هللادـبع  نب  نامحرلادـبع  ، » دز یتمرحیب  نیا  هب  تسد  هک  یـسک  نیلوا 
يارب تخاس و  ادج  شنت  زا  رس  وا  نتشک  و  ( 4 « ) یعازخ قمح  نب  ورمع  ، » ینالوط بیقعت  زا  دعب  وا  دوب . لصوم » »
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هحفص 221 ) )
هدـیرب ربخ  هک  اجنآ  زا  ( 5 « ) تفای لاقتنا  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  مالـسا  خیرات  رد  هک  دوب  ياهدـیرب  رـس  نیتسخن  وا  رـس  . » داتـسرف هیواعم 

هدیرب رس  نیتسخن  هک  تشاد  نایب  ناوتیم  تفاین ، راشتنا  ناناملسم  يهعماج  زا  یعیـسو  يهزوح  رد  وا ، لتق  و  قمح » نب  ورمع   » رـس ندش 
، تشاد تیمکاح  سرت  باعرا و  تسایـس  يارب  يرایـسب  تیمها  دش و  هدرب  رگید  نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  مالـسا  خیرات  رد  هک  ياهدش 

. تشاذگ ییازسب  ریثأت  زین  يدعب  ياهبالقنا  شزیگنا  رد  هک  دوب . ع »)  ) نیسح ماما  رس  »
لاقتنا و  نادیهـش ، ياهرـس  ندـیرب  نوچ  یعیجف  مرج  تیانج و  بکترم  ع ،)  ) نیـسح ماما  بالقنا  رد  ناشنارودزم ، ناراکمه و  نایوما و 

. دندش یمالسا  نیمزرس  زا  یعیسو  يهزوح  رد  رگید ، ياج  هب  ییاج  زا  اهنآ 
هب هیواعم ، نب  دیزی  شیپ  ار  اهنآ  دننک و  عطق  اهنآ  نتشک  زا  دعب  ار  هورع » نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم   » رـس ات  داد  روتـسد  دایز  نب  هللادیبع 

: تشون دیزی  هب  ياهمان  یط  داتسرف و  ماش 
وت روـضح  هب  ار  ناشیاهرـس  مدز و  ار  ناـشیاهندرگ  متفرگ و  یـشیپ  ود  نآ  رب  نـم  موـش و  هریچ  اـهنآ  رب  اـت  داد  تردـق  ارم  دـنوادخ  »... 

( . 6 .« ) مداتسرف
نب ةراـمع  و  یبـلک ، یلعالادـبع  و  ( ، 8  ) رطقب نـب  هللادـبع  و  ( 7  ) يوادیـص رهـسم  نب  سیق  ریظن : يرگید  یبالقنا  ياهتیـصخش  داـیزنبا 
نب یناه  لیقع و  نب  ملـسم  يهدش  هدـیرب  ياهرـس  اهنت  ناگدشهتـشک  نایم  زا  یلو  دـیناسر  تداهـش  هب  هفوک  رد  ار  ( ، 9  ) يدزأ بخلص 

. داتسرف هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  هورع 
يرایسب دادعت  ياهرس  البرک ، رد  نویبالقنا  ندیناسر  تداهش  هب  هبلغ و  زا  دعب 

هحفص 222 ) )
هیواعم نب  دـیزی  يارب  ماش »  » يوس هب  ار  اهنآ  دایزنبا  تفای و  لاقتنا  دایز  نب  هللادـیبع  دزن  هفوک ، فرط  هب  هدـش و  ادـج  نت  زا  نادیهـش  زا 

زا يرایسب  دنتشذگیم ، اهنآ  زا  هک  ییاهرهش  اههار و  لوط  رد  ات  تفرگیم  ماجنا  هژر  ناس و  تروص  هب  نادیهش  ياهرس  لاقتنا  داتسرف .
. دننک هدهاشم  ار  اهنآ  دنناوتب  مدرم 

رـس تشه  داتفه و  زا  تفای ، لاقتنا  سپـس  عطق و  هک  ییاهرـس  دادـعت  هدوب ، رفن  تسیب  دـصکی و  زا  شیب  نادیهـش  دادـعت  هکنآ  دوجو  اب 
. دشاب هدوبن  رس  داتفه  زا  شیب  دیاش  درکیمن و  زواجت 

: تسا حرطم  اجنیا  رد  يدنچ  ياهشسرپ 
؟ دندرک عطق  ار  نادیهش  ياهرس  ارچ 

يوس زا  هک  هدوب  یتاروتـسد  قبط  رب  نآ  ماجنا  هکنآ  ای  تفرگ  ماـجنا  وا  ناهدـنامرف  دعـس و  نب  رمع  صخـش  ترداـبم  اـب  لـمع  نیا  اـیآ 
؟ تسا هدش  رداص  دایزنبا 

؟ دش هدیرب  نادیهش  ياهرس  یلصا  ساسا و  هچ  رب 
؟ دیدرگ عطق  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  رس  اهنت  هفوک  رد  ارچ  دندشن ؟ عطق  اهرس  یمامت  هچ  يارب 

؟ تشگ ادج  نت  زا  ددع ، نیا  زا  شیب  یمک  ای  البرک و  نادیهش  زا  نت  داتفه  رس  طقف  لیلد  هچ  هب 
تفـص هک  دوب  یـسایس  لـمع  کـی  هکنآ  اـی  دوب  تیمکاـح  يوـس  زا  هناـیوجماقتنا  لـمع  کـی  يارجا  اـهنت  نادیهـش  ياهرـس  عـطق  اـیآ 

؟ تشاد هارمه  هب  دوخ  اب  زین  ار  ییوجماقتنا 
تیعقوم تزع و  هک  دیما  نیا  هب  دـشاب  هدرک  مادـقا  دوخ  نادیهـش ، ياهرـس  عطق  هب  میمـصت  ذاختا  رد  دعـس  نب  رمع  هک  تسا  ناکما  نیا 

يهنایوجماقتنا لامعا  رد  هک  ياهناریرـش  راکـشآ و  لیامت  تبغر و  كرد  اب  وا  هک  ناکما  نیا  زین  دبایب و  دایز  نب  هللادیبع  دزن  رد  يرتشیب 
رد هـک  تـسا  يریرــش  تیــصخش  هللادـیبع  تـسنادیم  وا  هـک  ارچ  ، ) دــشاب هدز  راـک  نـیا  هـب  تـسد  تـشاد  غارــس  داـیز  نـب  هللادــیبع 
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ریقح و تسپ و  تیـصخش  زا  هک  یتخانـش  هب  دانتـسا  اب  ام  یلو  دـهدیم ) زورب  شیوخ  زا  ار  تیناویح  تواسق و  تیاهن  شیاـهییوجماقتنا 
نب هللادیبع  يوس  زا  يروتسد  امتح  و  تسا ! هدوبن  وا  میمصت  هب  لمع  نیا  يارجا  مییوگب  هک  میهدیم  حیجرت  میراد  دعس  نب  رمع  لزلزتم 

ياهرس  » عطق هکنیا  رگید  و  هدز . لمع  نیا  هب  تسد  سپس  هتشاد و  تفایرد  دایز 
هحفص 223 ) )

زج یـسک  و  تسا . هدوب  ناناملـسم  يهعماج  یمالـسا و  گـنهرف  رد  دـیدج  اـمامت  عوضوم  کـی  هرود  نآ  رد  ناملـسم » ناگدـش  هتـشک 
. دوب هدـماین  شیپ  قافتا  نیا  هدزن و  راک  نیا  هب  تسد  البرک  يارجام  زا  شیپ  دوب ، هدـش  بوصنم  هیواعم  يوس  زا  هک  لصوم ،»  » رادـنامرف
زا یکی  تخاس . ادج  نت  زا  ار  وا  رس  یعازخ » قمح  نب  ورمع   » ندناسر لتق  هب  زا  دعب  میدش  روآدای  البق  هک  هنوگنامه  لصوم »  » رادنامرف
: تسا هدرک  لقن  شیبح » نبرز   » زا يربط  هک  تسا  ینتم  هرود ، نآ  یمالسا  گنهرف  رد  عوضوم  نیا  نتشاد  یگزات  يارب  دوجوم  لیالد 
( . 10 .« ) داب وا  حور  رب  دنوادخ  دورد  یضار و  وا  زا  دنوادخ  هک ، دوب  ع )  ) نیسح ماما  رس  دش  هدرب  الاب  ياهبوچ  يور  رب  هک  يرس  نیلوا  »
هدش لقن  هراب  نیا  رد  هک  ینوتم  نایم  رد  هچ  رگا  هدرکن ، نادیهش  ياهرس  عطق  هب  تردابم  دوخ  دعس » نب  رمع   » هک میهدیم  حیجرت  سپ 

ياهمان دنک -  هراشا  نادیهـش  ياهرـس  ندیرب  رد  دعـس  نب  رمع  صخـش  تردابم  هب  هک   - میتفاین دنک  نایب  ار  هلأسم  نیا  حوضوب  هک  ینتم 
ار وا  ناهارمه  و  ع )  ) نیـسح ات  دوب  رمع  هب  وا  نامرف  نمـضتم  داتـسرف  دعـس  نب  رمع  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  طسوت  دایز  نب  هللادیبع  هک 

رگا دننآ . قحتـسم  اهنآ  هک  ارچ  نک ، هلثم  ار  ناشندـب  شکب ، ار  اهنآ  ربب و  شروی  اهنآ  رب  : » دـنتفریذپن رگا  دـنک . ندـش  میلـست  هب  توعد 
عطاق و رـسدرد و  رپ  تخـس و  تسا  یفلاخم  وا  هک  امن ، نایهاپـس  ياهبـسا  بوکدگل  ار  وا  تشپ ) هنیـس و   ) ندـب دـش  هتـشک  ع )  ) نیـسح
ار وا  رگا  هک  يراد  هدهع  رب  ینامیپ  دناسرب . ینایز  دناوتب  گرم  زا  سپ  ع )  ) نیـسح هک  تسین  داقتعا  نیا  رب  ياهدـیدناهج  چـیه  رگمتس ،

( . 11 .« ) ینک ارجا  وا  دروم  رد  ار  راک  نیا  دیاب  یشکب 
. تسا هدوب  نایهاپس  ياهبسا  مس  طسوت  ع )  ) نیسح ندب  ندرک  درخ  ندیبوک و  روتسد  زین  ندرک و  هلثم »  » رب حیرص  روتسد  نمضتم  همان 

هتفرگ ماجنا  دعـس  نب  رمع  حیرـص  میقتـسم و  رماوا  قبط  مامت و  تقد  اب  ع ،)  ) نیـسح ماما  ندـب  ندرک  بوکدـگل  رب  ینبم  دایزنبا  نامرف 
مان دناهدوب ، یمرضح  هک  ار  نانآ  زا  نت  ود  يربط  هک  دنتساخ  اپرب  درم  هد  تشز ، راک  نیا  ماجنا  يارب  تسا ،

هحفص 224 ) )
( . 12 . ) دربیم

اریز هتفرگن  ماجنا  مامت  تقد  اب  سپ  هدوب  نیا  دوصقم  رگا  تسا ؟ هدوب  اهنآ  ياهرـس  ندـیرب  ناگدـش ، هتـشک  ندرک  هلثم »  » زا دوصقم  ایآ 
. تسا هتشگن  ادج  نت  زا  نادیهش  یمامت  ياهرس  هک 

يرگید نامرف  هب  دانتـسا  اب  لمع ، نیا  يارجا  هک  میدـقتعم  میراد و  دـیدرت  دـشاب  اهرـس  عطق  ندرک ،» هلثم   » زا دوصقم  هک  هراب  نیا  رد  اـم 
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  نآ  نتم  هک  هدوب 

؟ تسا هدوب  هنایوجماقتنا  درکلمع  کی  اهنت  یناسنا  دض  ياهراک  نیا  زا  دوصقم  ایآ 
نآ رد  یکـش  اـم  هک  دریگیم  هشیر  ياهنیرید  ياـههنیک  زا  اـهنآ ، ندرک  هلثم  نایهاپـس و  ياهبـسا  مـس  ریز  رد  داـسجا  ندرک  بوکدـگل 

هتـشادن ینمـشد  هنیک و  شطع  ياضرا  ییوجماقتنا و  زج  یفدـه  هک  درادـن  هنایوجماقتنا  يهبنج  اهنت  لامعا  نیا  اـم ، رظن  هب  یلو  میرادـن .
. تسا یسایس  یفده  اب  هنایوجماقتنا  لمع  کی  لب  دشاب .

ار مکاح  ماظن  یمامت  يهدولاش  ع )  ) نیسح بالقنا  تسا  نکمم  هک  دندیدیم  هیواعم ، نب  دیزی  اهنآ  سأر  رد  و  يوما ، ماظن  ياهتیصخش 
راشتنا كانرطخ  ياهنوگ  هب  قارع  يهعماج  رد  هک  یتلاح  ناونع  هب  اـهنآ  میماـنیم ، یبـالقنا » تلاـح   » نونکا اـم  هک  ار  هچنآ  و  دزیر . ورف 

هچ رگا  دندادیم . رارق  یبایزرا  دروم  تسا  هدش  عیاش  هتفای و 
هحفص 225 ) )
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ینیع يریبعت  دناوتب  ات  دوب  یعامتجا  تکرح  يارب  یـشبنج  کیرحت و  جاتحم  تشادن و  رب  رد  ینآ  رطخ  ییاهنت  هب  تلاح  نیا  تیدوجوم 
ياراد ییورین  هب  یکتم  تسناوتیم  هک  یتکرح  ره  تهج  نیا  هب  دشاب . یبالقنا  ياهيریگعـضوم  اهتکرح و  نتم  رد  تلاح  نیا  دوجو  زا 

نآ دهد و  همتاخ  نانآ  یگدنکارپ  هب  دنک و  عمج  روحم  کی  لوح  ار  یبالقنا  ياههتسد  هک  تفاییم  ار  نآ  ناکما  دشاب ، یمالـسا  ذوفن 
. دننزب لمع  هب  تسد  هدرتسگ  یبالقنا  رد  دنناوتب  هک  دهدب  نانآ  هب  یتکرح  يورین  نانچ 

داـجیا يوما  ماـظن  يارب  ار  یگرزب  رطخ  دوب ، رادروخرب  یمالـسا  يهعماـج  رد  يونعم  گرزب  تیعقوم  زا  نآ  يربهر  هک  ـالبرک  بـالقنا 
زا هک  بـالقنا  يربهر  دوجو  هب  هیکت  اـب  درکیم و  تیوقت  ار  یبـالقنا  حور  دـشر  دـشیم و  ماـظن  هیلع  ییاهـشنکاو  هب  رجنم  هک  درکیم 

ار تیقفوم  يزوریپ و  دـیما  یمالـسا  يهعماج  رد  دوجوم  یبالقنا  ياـههورگ  هب  دوب  رادروخرب  ناناملـسم  دزن  رد  یمیظع  يونعم  تیعقوم 
رطاخ هب  يزوریپ  هب  نویبالقنا  ياههتـسد  ندـش  راودـیما  یبالقنا و  يهیحور  نتفر  الاب  ثعاب  هک  اـجنآ  زا  يوما  ماـظن  يارب  نیا  و  دادیم .
هارمه هک  ییبالقنا  هورگ  هک  تسنادیم  يوما  ماـظن  هک  مینزیم  سدـح  و  دـشیم . بوسحم  گرزب  يرطخ  دـشیم ، يونعم  يربهر  نیا 

يربهر و تیعقوم  زا  لامش  بونج و  لیابق  يهعومجم  زا  هک  دنتسه  یگرزب  ياهتیصخش  ارثکا  دنراد  روضح  بالقنا  رد  ع )  ) نیـسح ماما 
. تفریذپ دنهاوخ  ریثأت  نانآ  يریگعضوم  زا  دنتسه  نانآ  وریپ  هک  ییاهتیعمج  دنشابیم و  رادروخرب  تماعز 

مدرم ياههدوت  نایم  رد  هک  ییزوریپ  هب  ندیسر  و  تضهن ، ییاپرب  يارب  ار  ییوزرآ  دیما و  ره  ات  تفرگ  میمصت  يوما  ماظن  لیلد  نیمه  هب 
. داد رارق  نارگید  تربع  ضرعم  رد  ار ، البرک  يهثداح  دیهش  نویبالقنا  نانامرهق و  هک  دوب  نیا  دنک . هفخ  هفطن  رد  دراد  دوجو 

درگ دروآ ، درگ  هاـتوک  تدـم  نیا  رد  تسناوتیم  هک  ار  یگرزب  يورین  دوـب  ـالبرک  رد  هک  یکچوـک  يورین  رب  يزوریپ  يارب  تیمکاـح 
نویبالقنا دناوتب  ات  تسا  هدوب  رفن  رازه  یـس  ات  تسیب  نیب  يوما  هاپـس  دادعت  ام  رظن  هب  هک  میدش  روآدای  البق  ام  تشاد و  لیـسگ  هدروآ و 

نامز رد  تعرـس و  اب  دوش و  قحلم  نانآ  هب  یـسک  ای  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  نانآ  زا  یکی  هک  دراذگن  دهد و  رارق  یمکحم  راصح  رد  ار 
. دریگن رارق  نآ  ریثأت  تحت  زین  يوما  هاپس  دربن  ندش  ینالوط  اب  ات  دنک  هرسکی  ار  راک  یهاتوک 

هحفص 226 ) )
رد نادیهش ، داسجا  ندرک  بوکدگل  دش . رداص  ياهنایوجماقتنا  تایلمع  يارجا  روتسد  نانآ ، هداوناخ  نانز و  نادیهـش و  هب  تناها  يارب 

مدرم ياشامت  ضرعم  رد  رگید و  رهش  هب  يرهش  زا  یگنج  ناریسا  ناونع  هب  نانز  لاقتنا  و  اهنآ ، ندرک  هلثم  و  نایهاپـس ، ياهبـسا  مس  ریز 
. دندوب تاروتسد  نیا  يهلمج  زا  نادیهش  ياههداوناخ  نداد  رارق 

و دوب ، هدرک  هطاحا  ار  ربمایپ  نادناخ  نیـسح و  ياهلاه  نوچ  هک  دوب  یـسدق  تلاح  يدوبان  وحم و  اهراک ، نیا  ماجنا  زا  يوما  ماظن  فده 
چیه هب  دوخ  ياـقب  يارب  دوشیمن و  فقوتم  یـصخشم  دـح  رد  دوخ ، تیدوجوم  زا  تیاـمح  رد  میژر  درکلمع  هک  هلأـسم  نیا  ندـنامهف 

هک ینویبالقنا  يارب  ار  هلأسم  نیا  مهف  يوما  میژر  تسین . اهنآ  دنبیاپ  دراذگیمن و  مارتحا  یعامتجا  ینید و  فرع  ای  و  تاسدقم ، زا  کی 
. تسنادیم مزال  دندوب  هدرکن  ادیپ  ار  بالقنا  هب  نتسویپ  تصرف 

زا یئزج  اهنیا  دوشیم . هدنادرگ  هفوک -  رد  اصوصخ  اهرهش -  رد  هدرب و  رگید  نیمزرس  هب  ینیمزرـس  زا  نادیهـش ، يهدش  هدیرب  ياهرس 
هک رما  نیا  میهفت  ینورد و  ماکحتـسا  يرادـیاپ و  ندرک  بوکرـس  بـالقنا و  تاـناکما  يدوباـن  يارب  هدوب  تیمکاـح  یموـمع  يهماـنرب 

اپرب اههزین  يور  رب  ار  نادیهش  ياهرس  ياهعیاش  ره  عویش  زا  يریگولج  يارب  تیمکاح  تسا . هدش  رجنم  تسکش  هب  هتفای و  نایاپ  بالقنا 
. دهد هئارا  بالقنا  يدوبان  يارب  سوملم  ینیع و  یلیلد  ات  داد  رارق  ار  ع )  ) نیسح ماما  يهدیرب  رس  اهرس  يهمه  شیپاشیپ  تشاد و 

هب هجوت  دیآیم . رامش  هب  زین  ياهنایوجماقتنا  لمع  و  هدوب ، رادروخرب  يدنچ  یسایس  فده  زا  نادیهـش  ياهرـس  ندیرب  هک  لاح  نیع  رد 
ملسم رس  اهنت  هفوک  رد  دایز  نب  هللادیبع  دندشن . ادج  نت  زا  البرک ، هفوک و  رد  نادیهش  ياهرـس  یمامت  ارچ  هک  دنکیم  نشور  هلأسم  نیا 
دادـعت البرک ، رد  و  دوب ، هدـناسر  لتق  هب  ار  نویبالقنا  زا  يرگید  ناسک  هک  یلاـح  رد  تخاـس  ادـج  نت  زا  ار  هورع  نب  یناـه  لـیقع و  نب 

. تسا نادیهش  دادعت  فصن  ابیرقت  دندش  هداتسرف  ماش ، هب  سپس  هفوک و  هب  اجنآ  زا  هک  ياهدش  هدیرب  ياهرس 
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زا رادروخرب  هک  ار  ياهتـسجرب  ياهتیـصخش  ياهرـس  هک  دوب  نیا  دوب  تیمکاح  يوس  زا  هدش  باختنا  لمع  کی  نادیهـش ، ياهرـس  عطق 
رد ياهدوت  ینابیتشپ 

هحفص 227 ) )
بوکرس ناشندناسر  لتق  هب  اب  ار  اهنآ  یموق  یمدرم و  يورین  ناینب  ساسا و  ات  دنتخاس ، ادج  نت  زا  دندوب  دوخ  ياهرهش  ای  لیابق  يهزوح 

. دنرادزاب لمع  زا  هتخاس و  هدنکارپ  تتشتم و  ار  اههدوت  و 
هدرک عطق  ار  ود  نآ  رس  دایزنبا  تهج  نیمه  هب  دندوب ، هفوک  رد  یبالقنا  تکرح  ياهتیصخش  نیرتیوق  لیقع ، نب  ملسم  هورع و  نب  یناه 
يداع يدارفا  هک  نادیهـش  يهیقب  اما  دوش . یقلت  بالقنا  يدوبان  تسکـش و  رب  سوملم  يدام و  یلیلد  ات  داتـسرف  هیواعم  نب  دیزی  يارب  و 

تشاد و دوجو  يربهر  رگا  هک  ارچ  تخاسیمن  هدروآرب  تشاد  دایزنبا  هک  ار  یفده  دمآیمن و  راک  هب  ناشهدش  هدیرب  ياهرـس  دـندوب 
اهنت تشادن و  نادیهش  ياهرس  یمامت  عطق  هب  یجایتحا  دایزنبا  هک  دوب  نیا  تشاذگیمن . بالقنا  رب  يریثأت  نانآ  گرم  دشیمن ، هتـشک 

. تخاس ادج  نت  زا  ار  رس  ود 
بوکرـس وج  داجیا  يارب  يداـع  نادرم  یلاوم و  يهدـیرب  ياهرـس  تسا . حرطم  عوضوم  نیمه  زین  ـالبرک  نادیهـش  ياهرـس  اـب  هطبار  رد 

زا دنکیم و  جـلف  ار  یبالقنا  تردـق  هک  هچنآ  تشادـن . يرمث  دـندرکیم ، شالت  يوما  تموکح  ماظن  هیلع  هک  ناهاوخ  نیک  نافلاخم و 
نتـشارفارب اب  دننیبب و  هتـشک  ار  شیوخ  ناربهر  هک  تسا  نآ  دوشیم  مدرم  ياههدوت  ینورد  تسکـش  زیرگ و  بجوم  درادیمزاب و  لمع 

رد ارچ  هک  میمهفیم  اجنیا  زا  دوب  هدش  اپرب  اهنآ  ندش  هتشک  رب  یسوملم  يدام و  يهناشن  تیمکاح  يوس  زا  اههزین ، يور  رب  اهنآ  ياهرس 
. دوشیم هدنادرگ  ماما  يهدیرب  رس  هفوک  ياههچوک 

ینتم چیه  هچرگ  ( 13 .« ) دوش هدنادرگ  هفوک  رد  ات  داد  روتسد  تشاد و  اپرب  هفوک  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  يهدیرب  رس  دایز  نب  هللادیبع  »... 
، دندرکن عیزوت  ياهناروکروک  تروص  هب  ار  اهنآ  دندرک ، عیزوت  دوخ  نیب  ار  نادیهش  ياهرس  هک  یلیابق  ام ، رظن  هب  یلو  میرادن  تسد  رد 

دزن رد  شیوخ  یـسایس  تیعقوم  تشادـیمارگ  هب  اـت  دومن  باـختنا  ار  شیوخ  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  يهدـیرب  ياهرـس  ياهلیبـق  ره  لـب 
. دیازفیب تیمکاح ، هاگدید  رد  شیربهر  تیعقوم  يراوگرزب  ورین و  رب  هتخادرپ و  تیمکاح 

ناگدش هتشک  هریون و  نب  کلام  ياهرس  زا  دیلو ، نب  دلاخ  هاپـس  نازابرـس  دوب ، دارفا  نیرتومرپ  وزج  مدرم ، نایم  رد  هریون  نب  کلام  ( 1)
دنداد رارق  ناشیاهفرظ  يارب  یقاجا  ناونع  هب  ار  اهنآ  ياهرـس   ) دنتـشاذگ ار  اذغ  ياهفرظ  اهنآ  يور  رب  دندرک و  تسرد  ییاهقاجا  شموق 
تخپ فرظ  ياذغ  دنازوس . شتآ  ار  کلام »  » رـس تسوپ  زج  نانآ ، یگمه  رـس  تسوپ  دـننک ) يزپشآ  ات  دـنتخورفا  شتآ  اهنآ  ریز  رد  و 

(. دیسرن وا  رس  تسوپ  هب  شتآ   ) تخوسن تشاد  هک  ییاهوم  يدایز  زا  وا  رس  یلو 
(. 279:3 يربطلا : )

ریگلد ار  یلع  هلأسم  نیا  دـنتفاین و  ار  وا  یلو  دـنتفر  وا  لاـبند  هب  دـیبایب . ار  جدـخم  دومرف : ع )  ) یلع ماـما  دـش ، گـنج  زور  نوچ  ( »... 2)
زگره دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ماما  تسین . نانآ  نیب  رد  وا  نانمؤمریما ، يا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  نایم  نآ  زا  يدرم  هک  اجنآ  ات  تخاس .

هب نخـس  نیا  ندینـش  اب  ع )  ) یلع ماـما  میتفاـی . ار  وا  ناـنمؤمریما  اـی  دـنتفگ : دـندمآ و  رگید  یهورگ  ياهتفگن . غورد  میوگیمن و  غورد 
ماجنا ار  نآ  متخانشیم  ار  نیا  زا  رترب  يراک  رگا  دومرف : سپـس  دنام ، هدجـس  تلاح  رد  یگنج ، ناریـسا  ندروآ  ماگنه  ات  داتفا و  هدجس 
تـسد تسا . نآ  رب  هبرگ  ياهوم  نوچ  ییاـهوم  تسا و  ناـنز  ناتـسپ  نوچمه  شتـسد  هک  تسا  نآ  وا  يهناـشن  دومرف : سپـس  مدادیم .

.« تشاذگ دید  ضرعم  رد  ار  شتسد  ماما  دندروآ و  ماما  شیپ  ار  وا  دیروآ . نم  شیپ  ار  هجدخم 
(. 91  - 92 : 5 يربطلا : لماکلا 221:3 و  دربملا  )

. تسا هدرک  رکذ  مهلاتق  نیدناعملا و  نیدترملا و  ۀباتتـسا  باتک  زا  فلأتلل » جراوخلا  لاتق  كرت  نم  باب   » رد ار  شرازگ  نیا  يراخب  ( 3)
دناهدرک . لقن  ار  شرازگ  نیا  یناسک  مه  وا  زا  ریغ 
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مرکا لوسر  اب  شنارای  ناـهارمه و  اـب  عادولا » ۀـجح   » رد وا  بونج :) برع  ، نمی « ) هعازخ  » يهلیبق هب  بوسنم  یعازخ  قمح  نب  ورمع  ( 4)
. تسا هدش  لقن  تیاور  وا  زا  درک و  تعیب  (ص )

بلاطیبا نب  یلع  ماما  نایعیـش  زا  وا  تفریم . رامـش  هب  اجنآ  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  وزج  دوب و  هفوک  نکاس  قمح  نب  ورمع 
تداهش هب  يرجه  لاس 51  رد  دیآیم . باسح  هب  يدـنک » يدـع  نب  رجح   » نارای نیرتزراب  زا  درک و  یهارمه  ار  ماما  اهگنج  رد  هک  دوب 

دیسر .
یلع دمحم  قیقحت : هب  رشنلا ،» فیلأتلل و  ۀماعلا  ۀیرصملا  ۀئیهلا  : » پاچ ص 144  یناغالا ج 17 /  نییبلاطلا  لتاقم  یناهفصا : جرفلاوبا  ( 5)

ج 15:6 و تسفا ) ندـیل -  پاـچ   ) دعـسنبا تاـقبط  يدـالیم و   1970 يرجه -   1389 مـیهاربا -  لـضفلاوبا  دـمحم  رظن  ریز  يواـجب و 
دزن ار  نآ  دایز  دـش و  هدرب  هیمـس  نب  داـیز  دزن  هب  لـصوم  زا  یعازخ  قمح  نب  ورمع  رـس  دـیوگیم : وا  . 291  - 292 هبیتقنبا : فراعملا 

دوش . هظحالم  ص 554  داتسرف . هیواعم 
. 380:5 يربطلا : ( 6)
. 395:5 يربطلا : ( 7)
. 398:5 يربطلا : ( 8)
. 379:5 يربطلا : ( 9)

. 394:5 يربطلا : ( 10)

. 415:5 يربطلا : ( 11)
: زا دنترابع  دندوب  یمرضح  هک  درم  ود  نآ  مان  ، 454  - 455 : 5 يربطلا : ( 12)

ماذج ضرم  هب  اهدعب  درب و  تراغ  هب  دروآرد و  شنت  زا  ار  ع )  ) نیسح ماما  نهاریپ  هک  تسا  یسک  وا  یمرضح - » ةویح  نب  قاحـسا  - » 1
. تشگ التبم 

«. یمرضح ۀمالس  نب  ۀمقلع  نب  دثرم  نب  شبحا  - » 2
: زا تسا  ترابع  زین  رفن  هد  نآ  يهیقب  مان 

رفن شش  نیا  . ) یئاط یـسبنس  لیفط  نب  میکح  - 6 یفعج ، بهو  نب  حلاص  - 5 یفعج ، همثیخ  نب  ملاس  - 4 یمرضح ، تیبث  نب  یناه  - 3
برع هب  هتـسباو  رفن  ود  نیا   ) يدبع ذـقنم  نب  ءاجر  - 8 يدسا ، يوادیـص  حیبص  نب  ورمع  - 7 دـندوب ). بونج  برع  هب  هتـسباو  نمی و  زا 

.( دندوب لامش 
.( مینادیمن ار  ود  نیا  یگلیبق  دشر  شرورپ و  لحم  یگتسباو و  . ) کلام نب  دیسا  - 10 مناغ ، نب  طخاو  - 9

مینکیم . هظحالم  ار  نمی  برع  هب  هتسباو  لیابق  بارعا و  روضح  هبلغ و  رفن  ود  نیا  یماسا  رد  ام 
.459:5 يربطلا : ( 13)

ع)  ) نیسح ماما  مایق  - 25

باتک تاصخشم 

1297 رفعج - ، يدیهش   : هسانشرس
یمالسا 1376. گنهرف  رشن  رتفد  نارهت   : رشن تاصخشم  يدیهش  رفعج  فیلات  نیسح ع /  مایق   : روآدیدپ مان  ناونع و 

(6 اههصالخ  :) تسورف مس  x21 5/10 79 ص  : يرهاظ تاصخشم 
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همدقم

همدقم 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 
لاس تسیب  زا  ینعی  زابرید -  زا  هدـشن . هتـشون  یگزاتب  نآ  بلاطم  اما  تسا ، ریخا  ياهلاس  لوصحم  رـضاح  باتک  يدـنب  لصف  بیترت و 
راک يهرطاخ  نکیل  تشادیم ؛ زاب  ارم  یعنام  نامز  ره  مسیونب و  یباتک  مهم  يهثداح  نیا  يهرابرد  متساوخیم  رتشیپ -  مه  دیاش  شیپ و 

. درکیم نشور  ار  نهذ  يهحفص  دهجب  ربا  لد  زا  هک  یقرب  نوچ  يدنچ  ره  دیدرگن و  شومارف  هاگچیه 
تایئزج راب  ره  مدیـشیدنا و  رتهب  مدناوخ و  رتشیب  نامز  تشذگ  اب  دش . راذـگاو  دـعب  لاس  يهدـهع  هب  لاس  نیا  ادرف و  هب  زورما  يهفیظو 

مرحم هاـم  ندیـسرارف  تبـسانمب  شیپ  لاـس  دـنچ  مدیجنـس . رتفرژ  يرگید  اـب  ار  کـی  ره  يهـطبار  مدرک و  بـترم  نـهذ  رد  ار  هثداـح 
. تشگ رـشتنم  نارهت  رـصع  ياـههمانزور  زا  یکی  رد  دوـب  دوـجوم  هدـنکارپ  ياـهتشاددای  رد  اـی  متـشاد  رطاـخ  رد  هچنآ  زا  ياهصـالخ 

هلاقم نآ  تساوخ  نادنمشناد  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دنتخاس ، دوخ  تیانع  لومشم  ارم  نفلت  همان و  اب  نایانشآ  ناتـسود و  زا  رایـسب  یهورگ 
مشوکب و ات  دـیدرگ  بجوم  رثا ، تیمها  زا  اـت  دوب  یـشان  ناگدـنناوخ  فطل  زا  رتشیب  هک  اـهتیانع  نیا  ددرگ . رـشتنم  همجرت و  یبرع  هب 

نادـنمهقالع نابلاط و  هب  تروص  نیدـب  اهزور ، نیا  رد  باتک  هک  درک  اضتقا  نینچ  راگدرورپ  تساوخ  مزاس . هدامآ  پاچ  يارب  ار  باتک 
. ددرگ هضرع 

رودقم هک  اجنآ  ات  ار  ناتساد  نیا  درذگیم . لاس  هاجنپ  زا  نآ  خیرات  و  تسین ، هزات  هثداح  نیا  خیرات  اب  هدنسیون  یئانـشآ  متـشون  هچنانچ 
رگا و  ماهدینـش . نآ  نیا و  زا  ای  ماهدناوخ و  ررکم  اهلتقم  و  اههموظنم ، یتح  دیدج و  میدق و  لصفم ، لمجم و  ياهخـیرات  زا  تسا  هدوب 

نم يهدیقع  تسخن  دادـیور ، نیا  للع  يهرابرد  تسین . هغلابم  ماهدـنارذگ  رظن  زا  هدـش  هتـشون  هراب  نیا  رد  هک  ار  یئاهباتک  رتشیب  میوگب 
، مالسا زاغآ  يهلاس  هاجنپ  خیرات  رد  هعقاو  دنچ  یـسررب  نکیل  دوب ، زورما  ناگدنـسیون  ضعب  هتـشذگ و  ناسیون  خیرات  رگید  نوچمه  زین 
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ياهنوگب  زین  ار  هثداح  نیا  هک  دش  ببس 
هحفص 4 ) )

زا یمهم  شخب  متـسناد  هک  دـش  نیا  اهیـسررب  نیا  يهجیتن  مبایرد . تسا  هدوب  هکنانچ  ارنآ  یقیقح  للع  اـی  تلع  اـت  منک  یـسررب  رگید 
ناگدنیآ دناهدروآ و  ملقب  هتشذگ  ناسیون  خیرات  هک  تسا  نانچ  هن  یسابع -  لوا  رصع  ات  زاغآ ، زا  صوصخب  مالسا -  خیرات  ياههثداح 

. دناهتفریذپ ملسم  لصا  ناونعب  ارنآ 
تبـسانمب هک  دوب  کچوک  رهاظب  يهثداح  دنچ  يهرابرد  قیقحت  دـناشک ، وجتـسج  هب  سپـس  تخادـنا و  دـیدرت  هب  هراب  نیا  رد  ارم  هچنآ 

ندش هتشک  للع  ای  تلع  ونابرهـش ، ناتـساد  قینارغ ، ناتـساد  دوش . یـسررب  تسیابیم  مدوب  نآ  نتـشون  راک  رد  هک  ییاههلاقم  اهباتک و 
حرسیبا و نب  هللادبع  نب  دعس  دناهداد ، تبسن  ع )  ) یلع رـصع  جراوخب  هک  ییاهتیانج  ع )  ) یلع لتق  رد  جراوخ  يهئطوت  نامثع ، رمع و 

ضعب هنافسأتم  و  دناهدروآ ، دوخ  باتک  رد  نارگید  يربط و  نوچ  حول  هداس  ناخروم  هک  لیبق  نیا  زا  یئاهناتساد  و  نآرق ، هب  وا  ندوزفا 
. تسا هدیدرگ  مالسا  نادناعم  ناسانش و  قرش  يارب  يزیواتسد  لصایب  ياهناتساد  نآ 

نانآ هک  سوسفا  اما  تسا ؛ هدادن  خر  دناهتشون  نیرید  ناخروم  هک  تروص  نادب  عیاقو  نیا  رتشیب  متسناد  هک  دوب  اهیـسررب  نیا  نایاپ  رد 
تسا یخیرات  يهثداح  رتمک  هک  دش  ملسم  دناهتسب . هیاریپ  نادب  دناهتسناوتیم ، دناهتساوخیم و  هک  اجنآ  ات  زین  دعب  ناخروم  دناهتـشون و 

. دشاب هدشن  نوگرگد  نآ  تقیقح  هدنام و  رانکرب  فلتخم  بهاذم  ینید ، تابـصعت  ای  نایـسابع و  نایوما و  یـسایس  تاغیلبت  گنر  زا  هک 
هب اهلاس  نآ  خیرات  نتم  ندناوخ  دشاب -  مه  لامتحا  هنظم و  ساسا  رب  دـنچ  ره  یخیرات -  تقیقح  تفایرد  يارب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیاب 

یملع يهویش  هکنانچ  دیجنس ، یعامتجا  يداصتقا و  یئایفارغج ، عضو  هلمج  زا  طیارش ، رگید  اب  ار  خیرات  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  یئاهنت 
. تسا نیمه  مه  زورما  ناسیون  خیرات 

لیلحت و رد  اما  دنراد ، گرزب  یقح  دوخ  فالخا  رب  تهج  نیا  زا  دناهدرک و  يرایسب  شـشوک  عیاقو  طبـض  رد  دنچ  ره  نیـشیپ  ناخروم 
ياهـشالت هک  تسا  یهار  نیا  هچ  تشاد ، دـیاب  روذـعم  ار  نانآ  هراب  نیا  رد  تسا و  هدـشن  مزال  طیارـش  تیاعر  دـیاب  هکنانچ  نآ  قیقحت 

ون یشنیب  اب  مالسا  خیرات  رگا  تسا ، هدمآ  باتک  نتم  رد  هکنانچ  لاح  رهب  تسا . هدوشگ  ناگدنهوژپ  يورب  رضاح  هتـشذگ و  نرق  یملع 
. دش دهاوخ  هتشادرب  تیمها  رپ  عیاقو  زا  يرایسب  يور  زا  هدرپ  دوش ، یسررب 

يرگید اب  یکی  ار  اهدادـیور  ماهدرکن و  غیرد  شـشوک  زا  تسا  هدوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  ماهتـشون ، هکنانچ  هثداـح  نیا  لـیلحت  يهراـبرد 
. ماهدرک هسیاقم  عیاقو  رگید  اب  هدیجنس و 

، تسا رتمک  نآ  رد  رییغت  يراکتـسد و  لامتحا  هچ  ماهدرک  هدافتـسا  تسا  هدوب  هثداح  هب  رتکیدزن  هچنآب  ذـخآم  زا  بلاطم  نتـشون  ماگنهب 
هک باتک  ود  کی  رگم 

هحفص 5 ) )
هعجارم هدوب  رسیم  هک  اجنآ  ات  رضاح ، رصع  ات  مجنپ  نرق  زا  زین  دعب  ياههتـشون  هب  یـسررب ، ماگنه  اما  تسا . هتـشاد  رکذ  روخ  رد  یبلاطم 
هعلاطم مالـسا  رد  هک  یبرغ  ناخروم  یـضعب  ياهباتک  افلخ  رـصع  نایاپ  ات  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  عضو  یـسررب  يارب  تسا . هدـش 

. تسا هدنامن  رود  رظن  زا  زین  دنراد 
. تسین كرادم  نیمه  هب  دانتـسا  زج  ياهراچ  اما  دراد ، هلـصاف  نرق  ود  دودح  رد  هثداح  نامز  اب  یبتک  دنـس  نیرتمیدـق  ماهتـشون ، هکنانچ 

! نیمآ دراد . زاب  اطخ  هنوگ  ره  باکترا  زا  ار  ام  يهمه  گرزب  دنوادخ 
يدیهش رفعج  دیس 

تفه هاجنپ و  دصیس و  رازهکی و  هام  دنفسا  نارهت .
هحفص 6) )
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(18 رمز :  ) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا 

( 18 رمز :  ) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا 
. ار نآ  نیرتوکین  دننکیم  يوریپ  سپ  ار  نخس  دنونشیم  هک  نانآ 

- هن ای  دنشاب  ناملسم  مالسا - خیرات  اب  نایانشآ  يهمه  تسا . هدادن  خر  یگزات  هب  ماهتساخرب  وجتـسج  هب  نآ  يهرابرد  ون  زا  هک  ياهثداح 
هتخاس و اههیثرم  هدورـس ، اهرعـش  هتـشون ، اهباتک  نآ  نوماریپ  دـناهدرک . ثحب  نآ  زا  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  دـنهاگآ . نآ  یگنوگچ  زا 

کـشا هدـمآ  مه  درگ  نآ  يهرطاخ  نتـشاد  هاگن  هدـنز  يارب  نت  اهنویلیم  لاس  دـنچ  دصیـس و  رازه و  لوط  رد  دناهتـشاد . اپرب  اـهسلجم 
و یعیش ، ینس  نت ، اهدص  نرق  هدزیـس  زا  شیب  لوط  رد  دناهتـشک . هدش و  هتـشک  نآ  يهرطاخ  يرادساپ  هار  رد  ناسنا ، اهرازه  دناهتخیر ،
ای هاوخلد و  قباـطم  ار -  هثداـح  ناـمرهق  دـناهدرک . لـیلحت  هیزجت و  ار  نآ  یعوـن  هب  کـی  ره  رگید  ياهـشیک  وریپ  یحیـسم و  نت  اـههد 

تردق ای  ینامرهق و  يراکادف ، یهاوخ ، تلادع  ار  وا  ندش  هتشک  شـشوک و  دناهتفرگ . هدرخ  وا  رب  رتمک  هدوتـس و  رتشیب  دوخ - تفایرد 
ار دوخ  ناشیا  زا  ياهتسد  دناهتسجیم و  ار  تسار  هار  نانآ  زا  يرایسب  نم  رظن  زا  . دنتـسه هدوب و  دازآ  دوخ  راک  رد  نانیا  دناهدیمان . یبلط 

هثداح يهنیآ  رد 
هحفص 7 ) )

مهاوخیم داقتعا  یفاص  يهتخاـبلد  نایعیـش  نوچ  هن  نم  دـناهدروآ . هدـیدپ  يرهظم  شیوخ  ياههشیدـنا  اـهوزرآ و  زا  سپـس  هتـسیرگن ،
يهدید رد  حیسم - ماقم  اب  ار  وا  ماقم  تواضق  نینچ  اب  ات  دوش ، هعیش  ناراکهانگ  یجنایم  راگدرورپ  دزن  ات  داد  نتـشکب  ار  دوخ  وا  میوگب 

میژر رگنایصع  وجارجام و  یضاران ، ار  وا  مهدزون  نرق  ياپورا  ناسیون  خیرات  يهتفیش  نایقرش  یـضعب  نوچ  هن  و  منک ، دننامه  نایاسرت -
دوخ ياعدم  لیلد  ار  وا  رادرک  شیوخ ، دیاقع  راکفا و  هیجوت  يارب  زور ، رازاب  نادنـسرخان  یـضعب  نوچ  هن  و  منادیم . قشمد  یبرع  یلم 
نیا دـنناوتیم ، نانیا  زا  کی  ره  مزاسب . یتسیلایـسوس  میژر  ناهاوخ  يروتاـتکید و  تموکح  فلاـخم  یهاوخیدازآ  يور  زا  اـت  مروآیم 
رتمک هچنآ  خـیرات ، لیلحت  رد  شور  نینچ  اب  اـما  دـننک ، هیجوت  تسا - هدوب  هک  ناـنچ  نآ  هن  دـنهاوخیم - دوخ  هک  ناـنچ  نآ  ار  هثداـح 

نتشون یتح  یبهذم و  غیلبت  یـسیونلتقم ، اهتشاددای  نیا  نتـشون  زا  نم  دوصقم  نینچمه  تسا . یجراخ  تقیقح  دش  دهاوخ  هداد  ناشن 
خـساپ ات  ماهدیـشوک  داد . خر  ارچ  داد  خر  هچنآ  منادب  دوخ  ات  ماهدیـشوک  نآ  يدنبهقبط  دانـسا و  يروآدرگ  ماگنه  هب  نم  تسین . خیرات 

ادیپ مراذگب . ناگدنناوخ  تواضق  ضرعم  رد  مشاب -  هتفایرد  مراودـیما  هک  ار -  خـساپ  نآ  هاگنآ  دوش ، هداد  ثداوح  يالبال  زا  ارچ  نیا 
. تسا هتشذگ  نآ  رب  اهنرق  نونکا  داد و  خر  دوب  هک  تروص  ره  هب  هثداح  نآ  اریز  تسین . هثداح  رطاخ  هب  دوخ  اهنت  ارچ  نیا  خساپ  ندرک 

خیرات تسا . يرگید  لولعم  یکی  نآ  ياهدادـیور  هک  یخیرات  تسا ، خـیرات  زا  یئزج  دوخ  هثداح  نآ  مینیبیم  میرگنب  تسرد  نوچ  اـما 
هاگچیه هدوب ، هارمه  یگتفر ، مهرد  شرتسگ و  يدنت ، يدنک و  اب  ناکم ، نامز و  فلتخم  طیارش  رد  دنچ  ره  نآ  ریس  هک  گرزب  یندمت 

هدـش رتریگارف  رتيوق و  شداعبا  رگید  ياهتهج  زا  دـشاب  هدـش  دـنک  نآ  ریـس  یتهج  زا  رگا  مه  رـصع  نیا  رد  یتح  تسا . هدـشن  فقوتم 
. تسا

هدیدان ار  دوخ  تادقتعم  نید و  مبایب  ار  تسرد  خساپ  هکنآ  يارب 
هحفص 8 ) )

خیرات زا  هتشذگ  هک  ماهتشون  ار  نآ  همه ، نایم  زا  ماهتشاذگ و  مه  رانک  ار  نرق  کی  زا  شیب  ضیقن  دض و  ياهناتساد  تایاور و  ماهتفرگ .
هک ماهتـسیرگن  هثداح  نیدب  ياهیواز  زا  باتک  نیا  رد  نم  دنکیم . دـییأت  ار  نآ  زین  یعامتجا  يداصتقا و  ینید ، یمیلقا ، طیارـش  تسرد ،

لاح و يارب  یتربع  ماهدروآ  تسدب  هچنآ  مراد  نیقی  مشاب ، هتفای  قیفوت  یـششوک  نینچ  رد  رگا  دـناهدرک . هجوت  نادـب  رتمک  هتـشذگ  رد 
يهدعو فده و  نادب  ندیـسر  يارب  هک  نانآ  دیگنج و  نآ  يارب  وا  هچنآ  تسا ، هدـش  هتـشک  هثداح  نامرهق  رگا  هچ  دوب . دـهاوخ  هدـنیآ 
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. دوب دنهاوخ  دنتسه و  هدوب و  ناوارف  خیرات  لوط  رد  دندرکن  ای  دندرک  افو  دوخ  يهدعو  هب  دنداد و  يرای 
هحفص 9) )

11 و 12) رجفلا :  ) داسفلا اهیف  اورثکاف  دالبلا  یف  اوغط  نیذلا 

11 و 12 ) رجفلا :  ) داسفلا اهیف  اورثکاف  دالبلا  یف  اوغط  نیذلا 
. دندرک رایسب  یهابت  نآ  رد  دندیزرو و  نایغط  اهرهش  رد  هک  نانآ 

نینچ هب  تسا  نکمم  دـنک ، لیلحت  ار  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  يهثداح  مالـسا ، خـیرات  لاس  یـسرد  عبتت  اب  اـهنت  دـهاوخب  یـسک  رگا 
: دسرب ياهجیتن 

نوگرگد یمالـسا  تموکح  میژر  لوصا  زا  یـضعب  ای  لوصا و  جـیردتب ، هیواعم  تموکح  نارود  نایاپ  ات  نامثع  تفـالخ  مود  يهمین  زا 
هلمج نآ  زا  دیـسر ، جوا  يهطقن  هب  ینوگرگد  نیا  هیواـعم  تموـکح  رد  تشگ . دـیدپ  نید  رد  اهتعدـب  ناناملـسم  حالطـصا  هب  دـش و 

دانتـسا هب  اـی  یعرـش  زوجم  نودـب  لاوما  يهرداـصم  اهدـیعبت ، اـهلتق ، دـیدرگ . خوسنم  اـبیرقت ، تسا ، نید  نیا  یلـصا  نکر  هک  تلادـع 
نیا روهظ  تفای . جاور  صوصخم ، يرکفت  زرط  نتـشاد  ای  صاخ ، یبهذـم  هب  ندـیورگ  رطاخب  رازآ  هجنکـش و  داـقتنا ، لـباق  ياـهزوجم 

رـسارس رد  اما  تخاس . شروش  ياـیهم  ار  زور  نآ  ناتـسبرع  يهعماـج  دـش و  یـضاران  مدرم  عیرـس  دـشر  ندـمآ و  دـیدپ  ببـس  اهتعدـب 
يو نالماع  اب  ای  يو  اب  نادونشخان ، دادیمن  لاجم  گرزب  یعنام  هیواعم  یناگدنز 

هحفص 10 ) )
نارومأم نامکاح و  لمع  تدش  يرایشوه و  وس و  کی  زا  رادمامز  ینادراک  یکریز و  يهیاس  رد  ماش  يزکرم  تردق  عنام ، نیا  دنتفارد .

رد ار  هئطوـت  ره  تـخیریم و  مـهرد  ار  یفلاـخم  عاـمتجا  ره  عاـضوا ، رب  هاگتــسد  طلــست  دوـب . رگید  يوـس  زا  ناـنآ  یفخم  راکــشآ و 
. درکیم یبوکرس  تدم  نیرتهاتوک 

زا هتـشذگ  هک  ار  دیزی  دنیآ و  مه  درگ  ات  دنتفای  یتصرف  نانآ  دوشگ . یـضاران  مدرم  يور  هب  ياهچیرد  دیزی  يرادـمامز  هیواعم و  گرم 
و دـنزادنارب ، دوب  هدـش  تموکح  رادهدـهع  یمالـسا  لومعم  میژر  فـالخرب  تفـالخ ، يرادهدـهع  يارب  مزـال  یقـالخا  طیارـش  نتـشادن 

اهتعدب دنناوتب  هک  نادـنچ  دـننادرگرب و  یمومع -  ءارآ  هب  هعجارم  تما -  عامجا  هار  زا  اوشیپ  باختنا  دوخ ، نیتسخن  ریـسم  هب  ار  تفالخ 
. دننک خسن  ار 

فـالخرب و  یثوروم - تردـق  يهیاـپ  رب  هک  قشمد  يهزاـت  تموکح  رگید ، يوس  زا  اـما  دوب . نیا  نادونـشخان  ناـفلاخم و  فدـه  رهاـظب 
، تیعقوم نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنک . مکحم  ار  داینبون  تنطلـس  ساسا  رتدوز  هچ  ره  اـت  تساوخیم  دـیدرگ ، اـنب  یناملـسم - تریس 

نیا رد  تفالخ  یلامتحا  ياـهدزمان  زا  نتفرگ  تعیب  قشمد و  عباـت  قارع -  زاـجح و  یمالـسا - ياـهتلایا  نتخاـس  عیطم  وا  مادـقا  نیتسخن 
. دوب نانآ  ندرک  میلست  اهتلایا و 

راکشآ هکم  رهـش  رد  مالـسا  دنتـشاد . صوصخم  یجرا  ناناملـسم  يهدید  رد  نآ  مدرم  و  دوب . رادروخرب  صاخ  يونعم  تیمها  زا  زاجح 
ياهراک لاس  جنپ  یس و  دوب . وا  يافلخ  ربمغیپ و  رقم  هنیدم  تشاد . رارق  رهش  نیا  رد  ناشیا  يهلاس  ره  هاگترایز  ناناملـسم و  يهلبق  دش .

. دوب رهش  نیا  رد  دنداهنیم  ناوارف  جرا  نادب  ناناملسم  هک  وا  دجسم  ربمغیپ و  ربق  دشیم . لصف  لح و  رهش  نیا  رد  یمالسا  يهزوح 
هجوتم يرطخ  هکم  بناج  زا  دنتشاد  نانیمطا  اما  دنتـسنادیم ، یبوخ  هب  ار  اهرهـش  نیا  تیعقوم  قشمد  ناگـشیپ  تسایـس  هک  تسا  ملـسم 

. تسین نانآ 
هحفص 11 ) )

يدنواشیوخ دنویپ  اههلیبق  رگید  اب  هلیبق  نیا  دندربیم . رـسب  رهـش  نآ  رد  هیماینب )  ) دیدج تموکح  نادنواشیوخ  زا  گرزب  یهورگ  اریز 
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. دنهد حیجرت  شیوخ  رب  ار  هناگیب  دشیم  عنام  ياهلیبق  ياهتنس  تیاعر  تشاد و  ییوشانز  ای  و 
رهش نیدب  نانآ  نارادتسود  وا و  ياین  نایفـسوبا و  يهریت  زا  ینارجاهم  شیپ  اهلاس  زا  اریز  دندوبن ، نارگن  نادنچ  زین  هنیدم  مدرم  يوس  زا 

رد رمع  لتق  زا  سپ  نایوما  ینکـشراک  دـندرکیمن . اهر  اههریت  رگید  ای  مشاهینب  رطاخ  هب  ار  هیماینب  فرط  هاگچیه  نانآ  دـندوب . هدـمآ 
. تسا رهش  نیا  رد  هتسد  نیا  تردق  زا  ياهنومن  نامثع  باختنا  يرفن و - شش  ياروش  لیکشت  ماگنه  هب  ع -)  ) یلع تفالخ  هار 

زا قارع  رد  دوب . ع )  ) یلع نب  نیـسح  دیـسرتیم  هک  تفالخ  دزماـن  اـهنت  زا  قارع و  تشاد  ینارگن  نآ  زا  هزاـت  تموکح  هک  یتلاـیا  اـهنت 
رتـشیب هک  ( 1  ) یناـمی يرـضم و  نزاوت  دـید  میهاوخ  هدـنیآ  ياهلـصف  رد  هکناـنچ  هکلب  تشادـن ، ینزو  يوـما  يهریت  يهفک  شیپ  اـهلاس 

مـشاهینب هب  هدید  قارع  تهج  نیدب  دوب ، هدروخ  مهب  تسا  نزاوت  مدـع  نیا  لولعم  مالـسا  زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  برع  ياهيریگرد 
. دوب دونشخان  هیماینب  زا  هتخود و 

(، ع  ) یلع تفالخ  رد  هفوک  هرصب و  رهش  ود  نداتسیا  يورایور  تشگ ، یهتنم  وا  ندش  هتـشک  هب  هک  نامثع  تفالخ  رخآ  ياهلاس  بوشآ 
راتشک يریگرد و  مالسا و  تما  زا  اسراپ  ناناملسم  زا  یگرزب  يهریت  ندش  ادج  دنار ، طوقس  يهناتـسآ  ات  ار  دیزی  ردپ  هیواعم  هک  یگنج 

لزع ار  یمکاح  دنهاوخب  وت  زا  زور  ره  نایقارع  رگا  : » هک تشاد  رطاخ  هب  ار  ردپ  نخـس  دیزی  دیدرگ . يزیریپ  هقطنم  نیا  رد  همه  نانآ ،
ینک بصن  ار  یمکاح  و 

هحفص 12 ) )
(. 2 «. ) ریشمش رازهدص  اب  نداتسیا  يورایور  ات  تسا  رتناسآ  مکاح  ندرک  ضوع  اریز  ریذپب ،

دندوب و گرزب  مدرم  يهدید  رد  نت  هس  نیا  دندربیم . رـسب  هنیدم  رد  هباحـص  نادنزرف  زا  نت  هس  تسـشن  یهاشداپ  هب  دـیزی  هک  یماگنه 
نآ رمع  رـسپ  ریبز و  رـسپ  هک  دوب  ملـسم  رمع ، رـسپ  هللادبع  ریبز و  رـسپ  هللادـبع  یلعنبا ، نیـسح  داهنیم : جرا  نانآ  هب  یمالـسا  يهعماج 

هدرک تفالخ  قارع  رد  اهلاس  وا ، رتخد  رهوش  ربمغیپ و  داماد  مالـسا ، رد  قباس  نیـسح  ردپ  دنتـشادن . تشادیم  نیـسح  هک  ار  یگتـسیاش 
هتخاس شاهتفیـش  ار  نایقارع  وا ، يدرم  دازآ  یگدازآ و  يو ، یـشنم  گرزب  يراوگرزب و  هیواعم ، دـهع  رد  نامدرم  اب  نیـسح  راـتفر  دوب .

وا ناینوماریپ  دیزی و  دشیم . وربور  گرزب  ياهعجاف  اب  قشمد  تساخیم ، اپب  وا  رگا  و  دندناوخیم ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  نایقارع  رگا  دوب .
شیاج رس  یقارع  رگید  راب  ات  دنزاسب ، ار  وا  راک  ای  دنروآ و  نامرف  ریز  ار  نیسح  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  دیاب  دنتـسنادیم  یبوخب 

. ددرگن دیدجت  داد ، يور  نیفص  يارحص  رد  هچنآ  ریظن  یگنج  و  دنیشنب ،
هکنآیب دیزی  رگا  دوب . رطخ  ساسحا  نیمه  يهجیتن  ( 3  ) تشون هنیدم  مکاح  يارب  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  رد  دیزی  هک  دـنت  يهمان  نآ 

راک دشیم ، قفوم  دـننک  رارقرب  یطابترا  وا  اب  دـنناوتب  نایقارع  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  قارع  هجوتم  نیـسح  هکنآ  زا  شیپ  دزیخرب و  یبوشآ 
هفخ هـفطن  رد  دـنک  دـشر  هـکنآ  زا  شیپ  بـالقنا  و  تفاـییم ، ناـیاپ  زین  تفـالخ  هـب  ناـگتخود  هدـید  رگید  رمع و  دـنزرف  ریبز و  رــسپ 

ققحت دنتـشاد  ار  نآ  راظتنا  هکنانچ  قشمد  ینیبشیپ  اما  دروآ . دراو  نیـسح  رب  ار  دوخ  راشف  رتشیب  دیزی  هک  تسا  نیمه  يارب  دیدرگیم .
اجنآ و رد  هن  درک و  تعیب  هنیدم  رد  هن  نیسح  تفاین .

هحفص 13 ) )
نایاپ دنام  مامتان  دندرک و  زاغآ  شردارب  سپـس  ردـپ و  هک  ار  يراک  ات  تفر  قارع  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  دـش . هتـشک  هکم  رد  ای 

. دهد
. دنک هدافتسا  یماظن  يورین  زا  تفرگ  میمصت  تفای  شیازفا  رطخ  يهنماد  تعسو  دروخ و  تسکش  ینیچهئطوت  هار  زا  قشمد  هک  یماگنه 
زا دنچ  ینت  اب  دربیم  رسب  هفوک  رد  هک  ار  لیقعنبا - ملسم - نیسح ، يهدنیامن - تسخن  وا  داتسرف . قارع  هب  لدتخـس  قیال و  یهدنامرف 

تلع يهرابرد  هچ  نآ  يهصالخ  تسا  نیا  داد . نایاپ  ار  وا  نارای  نیسح و  راک  سپس  تفرگ . مدرم  زا  یمـشچرهز  تشک و  وا  ناراداوه 
. دناهتشون هثداح  نیا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3661 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب اجنیا  رد  اما  دزاس ، دنـسرخ  ار  ناگدنهوژپ  زا  یهورگ  دـیاش  دـیامنیم و  یقطنم  یعیبط و  رایـسب  رظن  نیتسخن  رد  لیلحت  هیزجت و  نیا 
. تسین دش  هتشون  هچنآ  رد  شخساپ  هک  دیآیم  شیپ  یشسرپ 

هحفص 14 ) )
عوجر باتک  مهن  لصف  هب  دنتـسه . بونج  نانکاس  زا  یناطحق  برع  ای  ناـینامی  دـنزاجح و  ناـنکاس  زا  یناندـع و  برع  زا  نایرـضم  ( 1)

دوش .
ص 197 . ج 7 ، يربط ، ( 2)

. متصش لاس  ثداوح  يربط ، دنک . تعیب  ات  نکم  اهر  ار  نیسح  ( 3)

(32 لیئارسا : ینب   ) قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال 

( 32 لیئارسا : ینب   ) قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال 
. قح هار  زا  رگم  تسا ، هتشاد  مارح  ار  نآ  ادخ  هک  ار  یناج  دیشکم  و 

- شارخلد عضو  نانچ  اب  مهنآ  مالسا - ربمغیپ  نادناخ  یعمج  هتسد  راتشک  زا  دناوخیم و  تقد  هب  ار  البرک  يهثداح  یگنوگچ  هک  یسک 
زا رگا  ( 1  ) دندرکیم نارفاک  اب  هک  دندرک  نامه  وا  نارای  دوخ و  ربمغیپ  دنزرف  اب  هفوک  ناملسم  رهاظ  هب  مدرم  دنیبیم  و  ددرگیم ، هاگآ 

: هک دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  وا  يارب  دشاب  علطم  مالسا  یئازج  یقوقح و  ماکحا 
نامرف هب  شوگ  قارع  زاجح و  ماش و  رد  دیزی  نالماع  رگا  تفرگ ، هدیدان  ار  یمالـسا  ملـسم  لوصا  دوخ  تموکح  ظفح  يارب  دیزی  رگا 
یـضار ار  قشمد  هک  دوب  نیدـب  رـصحنم  هفوک  مکاـح  شـشوک  رگا  دـندادیمن ، یتـیمها  نید  نیا  نیئآ  یناملـسم و  هب  و  دـندوب ، مکاـح 

نآ ات  قارع  زاجح و  ماش ، تلایا  هس  نایهاپس  رگا  دوشن ، تساوخزاب  راتفرگ  ای  و  دنامب ، یقاب  دوخ  لغش  رد  رتشیب  يزور  ود  ات  درادهاگن 
دنتشاد هچنآ  هک  ینید  نامه  دندرکیم -  ینابرق  وا  ياپ  رد  ار  دوخ  نید  هک  دندوب  رادافو  تموکح  هب  هجرد 

هحفص 15 ) )
دح نآ  ات  هثداح  نیا  لباقم  رد  زور  نآ  ناملسم  عامتجا  هک  دش  هچ  دوب - هدرب  الاب  يرتهم  هب  يرتهک  زا  ار  نانآ  هک  ینید  دنتـشاد . نآ  زا 
هک دش  هچ  دنتفرگ ؟ دوخب  ار  هنحـص  رگاشامت  تلاح  تیعمجرپ  روانهپ و  ياهنیمزرـس  نیا  مدرم  ارچ  داد ؟ ناشن  ییانتعایب  يدرـسنوخ و 

یگنن هچ  دـننکیم و  يرکنم  يهنوگچ  دنتـسنادن  هک  دـندنام  عالطایب  نید  ماکحا  مالـسا و  هقف  زا  هزادـنا  نآ  نرق  مین  تشذـگ  زا  سپ 
زا شیب  زونه  دیدرگ ؟ رادقمیب  نانآ  يهدید  رد  قحان  هب  سفن  لتق  ارچ  ( 2 . ) تسا مارح  نآرق  صن  هب  هک  يرکنم  دوشیم ؟ ناشریگنماد 

نمجنا نیا  رد  دندوب . رـضاح  نآ  رد  زاجح  رـسارس  زا  فلتخم  نامدرم  هک  ینمجنا  تشذگیمن ، عادولا  ۀجح  ییاذـک  نمجنا  زا  نرق  مین 
رگیدکی رب  امش  لام  نوخ و  مدرم ! هن . ای  دید  مهاوخ  ار  امش  رگید  لاس  منادیمن  اریز  دیونشب  ارم  نخـس  تفگ « : مدرم  هب  مالـسا  ربمغیپ 

(. 3 !« ) دینک تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  يزور  ات  تسا  مارح 
هک دندربیم  رسب  قشمد  هکم و  هنیدم ، هرـصب ، هفوک ، رد  دوبن  كدنا  نانآ  رامـش  هک  ياهدع  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  رد  کش  نودب 
هک دندوب  هدش  بکترم  یمرج  هچ  وا  نارای  نیسح و  دندوب . هدینش  شیوخ  شوگب  ار  ص )  ) دمحم نانخس  رـضاح و  نمجنا  نآ  رد  دوخ 

. دنشکب ار  نانآ  هفوک  نایهاپس  ات  دنداهن  تسد  يور  تسد  ناناملسم  ارچ  دنتشادن  یمرج  رگا  تسنادیم ؟ لتق  ار  نا  رفیک  یناملـسم  هقف 
هورگ يراکمه  اب  دنتـسناوتیم  اـهنیا  ( 4  ) تسا هجوت  روخ  رد  ناـنآ  رامـش  هک  دنتـسیزیم  ربـمغیپ  يهباحـص  زا  ياهدـع  زونه  هفوـک  رد 

دننک روبجم  ار  هفوک  مکاح  رهش ، نارس  و  ( 5  ) نیعبات زا  یگرزب 
هحفص 16 ) )

؟ ارچ دندرکن ، نینچ  یلو  دنک  رایتخا  تفرگ  شیپ  هچنآ  زج  يرگید  هار  ات 
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وا يور  شیپ  دندرک  يرای  ار  نیـسح  ردپ  ناورهن  نیفـص و  لمج و  گنج  رد  هفوک  مدرم  دوب . یلع  تفالخ  زکرم  لاس  جنپ  تدـم  هفوک 
زا ارچ ؟ دندوب ، هدیـشاپ  نانآ  رـس  رب  گرم  درگ  ییوگ  هک  دنتـشگ  شوماخ  نانچ  گرزب  يهثداح  نینچ  رد  اما  دندش ، هتـشک  دنتـشک و 
الاو یماقم  دـیزی  رظن  رد  نانآ  زا  یـضعب  دـندربیم و  رـس  هب  ماش  رد  ربمغیپ  نارای  زا  ياهدـع  مکی  تصـش و  لاس  رد  میرذـگب  هک  هفوک 

؟ دماین لمع  هب  هعجاف  نیا  اب  تفلاخم  يارب  یمادقا  هنوگ  چیه - یناملسم  يهزوح  نیا  رد  ارچ  دنتشاد .
زا یلمعلاسکع  دـندوبن ، رثایب  ناناملـسم  یـسایس  یـشمطخ  نییعت  رد  هفوک  قشمد و  زا  سپ  هک  هکم ، هنیدـم و  رگید ، گرزب  رهـش  ود 
اما دنوش ، ربخاب  تشذـگیم  هک  یثداوح  زا  تعرـسب  مدرم  هک  دوبن  نانچ  زور  نآ  یطابترا  لیاسو  هک  تسا  تسرد  دـندادن . ناشن  دوخ 
زا شیپ  دوب . دهاوخ  هچ  ارجام  نیا  نایاپ  دنتـسنادیم  شیپ  هام  دنچ  زا  دندوب  تسایـس  راک  رد  تسد  هک  گرزب  ياهتلایا  نیا  زا  ینامدرم 

هارمه ار  یلمع  هنوگ  چیه  رکذت ، نیا  اما  دنداد ، رکذت  ار  رطخ  دندروخرب و  وا  هب  ياهدع  قارع  هار  نیب  رد  زین  قارع و  هب  نیـسح  تکرح 
رد هک  نانآ  دندوب . هدید  نارگتحایس  نیا  هچنآ  زا  دوب  ياهنوگ  شرازگ  تفگ  ناوتیم  تفرن . رتارف  هنازوسلد  ییامنهار  دح  زا  تشادن و 

شیپ رد  نینوخ  يراکیپ  هک  دنتـسنادیم  دنکیم ، جیـسب  ار  دوخ  يورین  یباتـش  هچ  اب  هفوک  مکاح  ماش و  دندیدیم  دندربیم  رـسب  زاجح 
نینچ هک  دنکن  ادخ  ای  ادـخ ، رب  هانپ  دودـح  زا  هک  تسا  ینانخـس  مینیبیم  خـیرات  رد  هتـسد  نیا  لمعلا  سکع  زا  هچنآ  یلو  دوب ، دـهاوخ 

اههام و ناشربمغیپ  رتخد  رـسپ  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هکلب  دـندرکن ، یمادـقا  گنج  زا  يریگولج  يارب  اهنت  هن  ناـنیا  دوریمن . رتارف  دوش ،
هدید تلایا  نیا  رد  هثداح  زا  سپ  هک  یلمعلا  سکع  نیرتمهم  دندییارگ . یـشوماخب  دـیزی  گرم  ات  دنتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  اهلاس 

ندروخ و غیرد  دش 
هحفص 17 ) )

. دوب هیرگ  نویش و  ًانایحا 
دوب دیزی  یصخش  راتفر  رب  ضارتعا  رتشیب  دش  یهتنم  ( 6  ) هرح فورعم  گنج  هب  هک  ترجه  موس  تصـش و  لاس  رد  هنیدم  مدرم  شروش 

تفالخ يهتسیاش  هک  مییآیم  یقساف  درم  دزن  زا  ام  دنتفگ  دنتـشگرب و  ماش  زا  هنیدم  ناگدنیامن  یتقو  ربمغیپ . رتخد  رـسپ  لتق  رب  راکنا  ات 
رد دنتشک  ار  وا  دنتفرگارف و  ار  نیسح  درگ  هک  هفوک  نایهاپس  هکنیا  تفگش  دنرادرب . ار  دیزی  دیاب  هک  دنداتفا  رکف  هب  هنیدم  مدرم  تسین ،
زا هکنیا  رتتفگـش  دندادیم . نیـسح  دج  ص )  ) دمحم يربمغیپ  هب  تداهـش  ناذا  ره  رد  دـندناوخیم و  زامن  مالـسا  يهلبق  هب  تقو  جـنپ 
قیال هلبق و  لها  ناملسم و  ار  وا  ینعی  دندناوخ ، زامن  یلعنبا  نیسح  اب  رکـشل  ود  هفوک  نایهاپـس  يهعیلط  اب  ع )  ) نیـسح دروخرب  نیتسخن 

فرظ ماجنارس  اما  دنداد . ناشن  یگتشذگدوخ  زا  تعاجش و  یمالسا  ياهگنج  رد  هک  دندوب  یناسک  نایهاپس  نیا  نیب  دنتسنادیم  تماما 
بـش کی  تشذگ  اب  زورید  ماما  ناملـسم و  دـش ، ناهنپ  یـشومارف  يهدرپ  رد  زیچ  همه  دـمآ . مهب  قباوس  نیا  يهمه  راموط  تعاس  دـنچ 

؟ ارچ دمآ ، باسح  هب  رفاک 
اما دشن . دیزی  اب  تعیب  يارب  رضاح  سفن  نیـسپاو  ات  وا  تسا  تسرد  درکن . تعیب  دیزی  اب  هک  دنتـشک  نآ  يارب  ار  وا  دنیوگب  تسا  نکمم 

. تشاد هقباس  مالسا  رد  تعیب  زا  فلخت  تسین . نتشک  نآ  رفیک  دشاب  مرج  مه  رگا  و  تسین ، مرج  تقو  يهفیلخ  اب  تعیب  زا  یچیپرس 
تعیب گرم  اب  يو  اـب  ناـنآ  درک . دـیاب  هچ  دیـسرپ  ناـشیا  زا  دـناهدیزرو ، رکم  ناـمثع  اـب  شیرق  هک  دینـش  ربمغیپ  یتقو  هیبیدـح  زور  رد 

نیا نمـض  رد  دنکیم و  رما  داهج  هب  ار  ناناملـسم  هک  تسه  یتایآ  نآرق  رد  دـنکن . تعیب  تسناوتیم  تساوخیمن  یـسک  رگا  دـندرک .
تسا هتفر  یناسک  هب  تراشا  تایآ 

هحفص 18 ) )
ربمغیپ اما  دشن ، هتفریذپ  نانآ  رذع  دندروآ و  رذع  غورد  هب  مه  یناسک  دش . هتفریذپ  نانآ  رذع  دندوب و  روذـعم  داهج  رد  تکرـش  زا  هک 

دـشخبب دهاوخ  رگا  ات  تشاذگاو ، ادخ  هب  ار  اهنآ  راک  درکن . نانآ  اب  دشاب  نانآ  دنیاشوخان  هک  مه  يراتفر  هکلب  تشکن  ار  ناشیا  اهنت  هن 
. دهد رفیک  دهاوخ  رگا  و 
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هب مدرم  زا  یلع  هک  یماـگنه  ( 7  ) دـندرکن تعیب  وا  اب  هام  شـش  ات  مشاهینب  نارـس  و  ع )  ) یلع یتیاور  هب  دیـسر  تفالخ  هب  رکبوبا  نوچ 
مالـسا رد  هفیلخ  اب  ندرکن  تعیب  سپ  دشن . نانآ  ضرتعم  یلع  دندز و  زابرـس  يو  اب  تعیب  زا  نت  دـنچ  مینیبیم  زاب  تفرگ  تعیب  تفالخ 
باـسح هب  یلخاد  شروش  یعوـن  ماـیق  نیا  و  داتـسیا ، هفیلخ  لـباقم  ع )  ) نیـسح دـنیوگب  تسا  نکمم  تسا . هدوـبن  مرج  هتـشاد و  هقباـس 

مدرم ياههمانتوعد  وا  وا . یناملـسم  رب  وا ، یقالخا  تیحالـص  رب  وا ، تفالخ  رب  تفرگ . اههدرخ  دـیزی  رب  نیـسح  تسا ، تسرد  دـمآیم .
زاجح زا  وا  دهد . شرازگ  ودب  دنیبب و  کیدزن  زا  درذـگیم  اجنآ  رد  ار  هچنآ  ات  داتـسرف  قارع  هب  زین  ار  دوخ  يهدـنیامن  تفرگ . ار  قارع 

. تساخرب گنج  هب  دایز  رسپ  نایهاپس  اب  قارع  رد  تفر . قارع  هب 
رگا تسین . ناناملـسم  حلاصم  دـض  رب  مایق  کی  چـیه  هفوک  نایهاپـس  اب  گنج  قارع و  مدرم  توعد  نتفریذـپ  دـیزی و  ندـناوخ  قساف  اما 

هب ار  راـک  دـیناوتیم  هکنادـنچ  دـیوگیم  نآرق  دناهتـساخرب ، رگید  یهورگ  لـباقم  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  اـی  یناملــسم  دوـش  ملــسم 
ندرگ ادخ  مکح  هب  هک  دیگنجب  وا  اب  نادنچ  درک  اپرب  گنج  داتـسیا و  راوتـسا  دوخ  تفلاخم  رد  هدـننک  مایق  رگا  دـیهد . نایاپ  تحلاصم 

يهمادا رد  وا  ایآ  درک ؟ زاغآ  ار  گنج  هک  دوب  وا  ایآ  درک ، ياهلماعم  هچ  وا  اب  هفوک  تساوخیم و  هچ  ع )  ) نیـسح مینیبب  لاـح  ( 8 . ) دهنب
خساپ رد  مایق  زاغآ  رد  وا  هن ! تشاد ؟ رارصا  گنج 

هحفص 19 ) )
لالح ادخ  مارح  مارح و  ادخ  لالح  تفگیم  هتـسویپ  دوخ  نانخـس  اههبطخ و  رد  مایق ، تلع  زا  شـسرپ  خساپ  رد  هفوک ، مدرم  ياهتوعد 
قارع هب  یماگنه  وا  دزیخرب . تعدـب  ندـیناریم  تنـس و  تایح  دـیدجت  يارب  هک  تسا  یناملـسم  ره  يهفیظو  مینادیم  ام  ( 9 . ) تسا هدش 

دیسرپ يو  زا  هتسد  نیا  هدنامرف  دروخرب و  هفوک  نایهاپس  يهعیلط  اب  هک  يزور  زا  وا  دیـسر . يو  تسد  هب  ناوارف  ياههمانتوعد  هک  دمآ 
دوخ نخـس  زا  رگا  نونکا  منک . هدـنز  ار  نید  ناشیا  يرایب  ات  میایب  ناـنآ  دزن  دنتـساوخ  نم  زا  نیمزرـس  نیا  مدرم  تفگ  یهاوخیم ؟ هچ 

ات دـندنویپیمن  يو  هب  دـندرگیمنرب و  دایز  رـسپ  تعاط  زا  هفوک  نایهاپـس  دـید  هکنیا  زا  سپ  وا  مدرگیم . زاب  زاـجح  هب  نم  دناهتـشگرب 
وا داهنشیپ  ود  نیا  زا  یکی  ات  تساوخ  يو  زا  دعس  رسپ  اب  اهوگتفگ  نیسپاو  رد  یتح  دشکن . گنج  هب  راک  هک  دیـشوک  تسناوت  هک  اجنآ 
هک تساوخیمن  نیا  زج  دایز  رسپ  اما  تفاییم . يرگید  گنر  راک  تفریذپیم  ار  اهتساوخرد  نیا  زا  یکی  هفوک  رادنامرف  رگا  دریذپب . ار 

دنناـم زگره  نم  تفگ : هکناـنچ  تفریذـپیمن . زگره  درمدازآ  نآ  هک  دوـب  يزیچ  نـیا  و  دروآرد ، دوـخ  مـکح  هـب  دزاـس و  راوـخ  ار  وا 
. تسا هدنام  خساپیب  ارچ  نآ  زونه  مینیبیم  هکنانچ  سپ  درک . مهاوخن  امش  میلست  ار  دوخ  ناگدنب 

- دشاب هتشاد  رایـسب  تیمها  مه  دنچ  ره  ار - ياهثداح  ره  دناهتـسناوتیمن  ای  دناهتـساوخیمن و  میدق  ناسیون  خیرات  هک  تسا  نیا  تقیقح 
اهدادـیور یماـظن  یـسایس و  يهـبنج  هـب  رتـشیب  ناـنآ  دـننک . لـیلحت  یـسانش  مدرم  و  يداـصتقا ، یعاـمتجا ، ياـهتلع  بابـسا و  تـهج  زا 

هداد ماجنا  زورما  ناخروم  دـننام  ار  دوخ  يهفیظو  هتـشذگ  ناـسیون  خـیرات  رگا  هثداـح . لـصا  نداد  ناـشن  يارب  مه  نآ  دناهتـسیرگنیم ،
. تشاد يرگید  تروص  مالسا  خیرات  زورما  ًاملسم  دندرکیمن ، افتکا  تیاور  لقن  هب  اهنت  رگا  دندوب 

تلع دیاب  هک  تسا  ییاههثداح  هلمج  زا  يرجه  لاس 61  مرحم  يهثداح 
هحفص 20) )

هک دوش  بجوم  ناتساد  يریگیپ  تسا  نکمم  هثداح . زا  شیپ  لاس  دنچ  ای  لاس  نآ  رد  هن  مه  نآ  درک ، وجتـسج  ار  نآ  یلـصا  ياهتلع  ای 
دننام اههثداح  نیا  هچ  میدرگزاب ، مالسا  ربمغیپ  دلوت  زا  شیپ  اهلاس  هکلب  مالسا و  روهظ  زا  شیپ  رکبوبا و  تفالخ  زا  شیپ  یئاهلاس  هب  ام 

نیا باـتک  نیا  رد  مهاوخیم  هک  تسا  نیمه  يارب  درک . ادـج  مه  زا  ار  اـهنآ  ناوتیمن  و  تسا ، هتـسب  يرگید  هب  یکی  ریجنز  ياـههقلح 
نم اب  مه  ناگدنناوخ  تسا  نکمم  تروص  نآ  رد  موش . یـضار  دوخ  هک  مسرب  ياهجیتن  هب  منک و  یـسررب  فلتخم  ياهتهج  زا  ار  هثداح 

. دوشیم هداد  مه  ارچ  نآ  تسرد  خساپ  مبای  قیفوت  يراک  نینچ  رد  رگا  دندرگ . قفاوم 
: میسانشب خیرات  زا  هلحرم  ود  رد  تسرد و  ار  یمالسا  عامتجا  دیاب  تسخن  میبایب  اهشسرپ  نیا  يارب  یتسرد  خساپ  هکنیا  يارب 
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هب هیآ  نیا  ندـناوخ  اب  دوخ  گرم  زا  شیپ  هام  دـنچ  دـمحم  هک  یعامتجا  دوب ، هتفرگ  لکـش  ترجه  مهدزای  لاس  رد  هک  یعامتجا  یکی 
(. 10 «. ) دیسرتب نم  زا  دیسرتم و  نانآ  زا  سپ  دندش  دیمون  امش  نید  زا  نارفاک  زورما   » هک داد  هدژم  نانآ 

(. 11 . ) نم ترتع  ادخ و  باتک  مراذگیم . امش  يارب  ار  مهم  زیچ  ود  موریم و  نم  مدرم ! : » تفگ اهنادب  هک  یعامتجا 
لاس  ) يرجه متـصش  لاس  رد  ناناملـسم  عامتجا  اب  ار  عامتجا  نآ  سپـس  میـسانشب ، ار  عامتجا  نآ  يهدنهد  لیکـشت  رـصانع  تسخن  دـیاب 

رس هب  فقوت  تلاح  رد  ای  دوب  هدرک  تفرشیپ  دادیم  لیکشت  ار  شیپ  نرق  مین  عامتجا  هک  یئاهرصنع  مینیبب  مینک و  هسیاقم  هیواعم ) گرم 
؟ رتنمؤم دنتـشاد ؟ یتبـسن  هچ  رکبوبا  رـصع  زاغآ  ناناملـسم  اب  سایق  رد  هیواعم  رـصع  نایاپ  ناناملـسم  دوب . هدـیدرگ  فیعـض  اـی  دربیم 

لزلزتم و رگا  دندوب . هدش  نامیایب  ای  لزلزتم و 
هحفص 21 ) )

زا نآ  يهنیمز  ای  دروآ  دیدپ  وا  رـصع  هیواعم و  ار  لماوع  نیا  ایآ  دش ؟ نانآ  ینامیایب  لزلزت و  ببـس  یلماع  هچ  دـندوب  هدـش  نامیایب  ای 
دیسر یفاک  توقب  درک و  دشر  دید  یبسانم  یـشرورپ  طیحم  نوچ  و  تفاییمن . دشر  ناکما  تشاد و  دوجو  ناناملـسم  عامتجا  رد  رتشیپ 

. ددرگ لیلحت  دیاب  هک  تسا  ینشوران  تاکن  اهنیا 
هحفص 22 ) )

دنتفرگ . ریسا  ار  نانز  دنتشک و  ار  غلاب  نادرم  ( 1)
. 151 ماعنا : ( 2)

ص 275 . ج 4 ، ماشهنبا ، ص 90 ؛  ج 1 ، فجن ، پاچ  یبوقعی ، مهد ، لاس  ثداوح  يربط ، ( 3)
ص 43 . ج 6 ، دعسنبا ، تاقبط  هب  دوش  عوجر  ( 4)

باحصا هک  نانآ  دنیوگیم و  هباحص  دندیـسر  وا  روضح  هب  و  دندید ، ار  ربمغیپ  هک  ار  یناناملـسم  دناهباحـص ، زا  دعب  يهقبط  نیعبات  ( 5)
دنراد . بقل  نیعبات  دندرکن  تاقالم  ار  وا  دوخ  اما  دندید ، ار  ربمغیپ 

ملـسم هنیدم و  مدرم  نیب  یگنج  نیمز  نآ  رد  هک  قیقع  هنیدم و  نایم  تسا  ینیمز  هرح  نیا  و  تسا . خالگنـس  ینعم  هب  تغل  رد  هرح ، ( 6)
تفرگرد . دیزی  يهداتسرف  هبقعنبا 
مهدزای . لاس  ثداوح  يربط ، ( 7)

. 9 تارجحلا ، ( 8)
لاس 61 . ثداوح  يربط ، ( 9)

. 3 هدئام ، ( 10)
(. نم تنس   ) یعیش ریغ  تایاور  یضعب  رد  ( 11)

(27 دوه :  ) يأرلا يداب  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  و 

( 27 دوه :  ) يأرلا يداب  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  و 
. دناهدرک يوریپ  ارت  ناگیامورف  هکنآ  زج  مینیبیمن  و 

نیا دنتشاد  تسد  رد  دنمورین  هورگ  ود  ار  رهش  يداصتقا  یسایس و  تردق  درک . زاغآ  هکم  رد  ار  دوخ  توعد  مالـسا  ربمغیپ  هک  یماگنه 
: دندرکیم يراکمه  كرتشم  عفانم  ظفح  رطاخ  هب  دندوب ، رایسب  توافت  ياراد  یعامتجا  نامتخاس  بیکرت  رظن  زا  هکنآ  اب  هورگ  ود 

. دنتشاد هدهع  هب  ار  اهنادناخ  هریت و  ییامرفنامرف  یثوروم  تنس  مکح  هب  هک  هلیبق  ياسؤر  ای  خویش  . 1
هک نادـنچ  دـننک و  يرادـهگن  ار  نآ  دندیـشوکیم  دـندوب و  هتخودـنا  ناوارف  ياـهلام  يراوخاـبر  تراـجت و  هار  زا  هـک  ینادـنمتورث  . 2
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عبنم ود  ره  زا  نت  کـی  هاـگ  تشاد  ياهلیبـق  همین  يرهـش و  همین  تروـص  اـهزور  نآ  رد  هک  هکم  عاـمتجا  رد  دـنیازفیب . نآ  رب  دـنناوتیم 
هار زا  ار  دوخ  ياهلام  مه  دـندوب و  نادـناخ  ياـمرفنامرف  سیئر و  مه  نایفـسوبا  هریغم و  نب  دـیلو  ًـالثم  دوب . رادروخرب  دـمآرد  تردـق و 

همه هکنانچ  دش . راکشآ  یطیحم  نینچ  رد  مالسا  نید  دنتخادنایم . راکب  تسد  رود  ياهرهش  رد  تراجت  ای  هبراضم 
هحفص 23 ) )

. دیزادنیب رود  دیاهتخاس  دوخ  تسد  هب  هک  ار  ییاهتب  تسا و  یکی  ادخ  دـییوگب  هک : دوب  نیا  نامدرم  زا  ربمغیپ  توعد  نیتسخن  مینادیم ،
ار لهجوبا  نوچ  ياهدروخلاس  خیـش  ای  نایفـسوبا ، نوچ  ياهدـیدناهج  ناگرزاب  هک  دوبن  ینخـس  نیا  مینادـب  ات  تسا  یفاک  لـمأت  كدـنا 
ار اهنآ  دنتـسنادیم و  ادـخ  ار  شیوخ  ناروهشیپ  يهتخادرپ  هتخاس و  ناتب  نانیا  مییوگب  هک  دـهاوخیم  یحولهداس  رایـسب  دزاـس . هدرزآ 

تعاطا ارچ  نوچیب و  وا  زا  دیاب  هک  دندوب  دقتعم  ییادخ  هب  نادند  نب  زا  هقبط  نیا  مییوگب  هک  دـهاوخیم  یلدهداس  هکلب  دـندیتسرپیم ،
سپـس دنبیرفب و  ار  نانآ  هار  نیا  زا  دنتـساوخیم  دوبن . لدهداس  نامدرم  نتـشاد  هاگن  مرگرـس  يارب  ياهلیـسو  زج  نانیا  رظن  رد  اهتب  درک .

. باتفآ ای  هراتس و  ای  دوش  شتسرپ  تب  هک  دنکیم  قرف  هچ  دهاوخیمن ، يزیچ  تردق  لام و  ندوزفا  زج  هک  یـسک  يارب  دننک . رامثتـسا 
رب گنج  رگا  دناتسدیهت . هدید و  جنر  طسوتم و  ای  فعیض و  يهقبط  دنتـسیایم  دناهداتـسیا و  دوخ  نامیا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  نانآ 

. نانآ هن  دنزیخرب ، دمحم  اب  تفلاخم  هب  دیاب  نانیا  دوب ، داقتعا  رس 
توعد اهزور  نامه  رد  رگا  ًاملـسم  دـندوب . نایاپ  هدرخ  ناگدرب و  ناشکمتـس و  هزات  نید  هب  ناگدـنورگ  يهتـسد  نیتسخن  هک  یلاـح  رد 

اما دندروآیم . نامیا  يو  هب  نانآ  رتشیب  ای  همه  هکلب  دندشیمن ، دونـشخان  يو  زا  نانچ  نآ  شیرق  دـشیم  هصالخ  یتسرپاتکی  رد  ربمغیپ 
يرگید ياهتساوخرد  هداس ، توعد  نیا  اب  هارمه  هک  دهدیم  ناشن  تسا  ینآرق  ياههیآ  زا  هتـسد  نیتسخن  هک  هاتوک  ياههروس  رد  تقد 

عفانم اب  میقتسم  ای  میقتـسمریغ و  هک  یتساوخرد  درکیم . دیدهت  ار  هورگ  ود  نآ  یعامتجا  تیعقوم  هک  یتساوخرد  تسا . هدش  ناونع  مه 
. تشادن يراگزاس  ناگرزاب  خیش و 

نذبنیل الک  هدلخا  هلام  نا  بسحی  هددع  الام و  عمج  يذلا  ةزمل . ةزمه  لکل  لیو 
هحفص 24 ) )

(. 1 . ) ةدئفالا یلع  علطت  یتلا  ةدقوملا  هللا  ران  ۀمطحلا . ام  کیردا  ام  ۀمطحلا و  یف 
(. 2  ) امیلا ًاباذع  ۀصغاذ و  ًاماعط  ًامیحج و  ًالاکنا و  انیدل  نا  ًالیلق . مهلهم  ۀمعنلا و  یلوا  نیبذکملا  ینرذ و 

یخزود رد  درک  دهاوخ  ینابهاگن  ار  وا  لام  نیا  درادـنپیم  دزودـنایم و  لام  هک  یـسک  دـینک . تقد  اههیآ  نیا  ینعم  رد  رگید  راب  کی 
هب ابر  تساوخردیب  ار  لوپ  میاهتخاس . هداـمآ  ناـنآ  يارب  يرفیک  هچ  دـننادیمن  نازودـنا  لاـم  دزادـگیم . ار  شلد  هک  دوشیم  هدـنکفا 

. دیهد ماو  مدرم 
(. 3 . ) ۀبرتم اذ  ًانیکسم  وا  ۀبرقم  اذ  ًامیتی  ۀبغسم  يذ  موی  یف  ماعطا  وا  ۀبقر . کف  ۀبقعلا . ام  کیردا  ام  و 

دیلو و لهجوبا ، شوگ  هب  هک  تسا  ینانخـس  اهنیا  درادرب . رد  ار  یپایپ  ياهدیدهت  نادـنمتردق  نارادـلام و  يارب  اههیآ  نیا  هک  تسادـیپ 
نیرتاجرباپ تسا و  دنمتورث  ناگرزاب  نادناخ و  خیـش  دـمحم  نافلاخم  نیرتتخـسرس  مینیبیم  هک  تسا  نیا  و  دوبن . اونشوخ  نایفـسوبا 

نوریب هقبط  دنچ  نیا  زا  ًامومع  دینیبیم  دینکفیب  یهاگن  هکم  ناناملسم  يهتسد  نیتسخن  تسرهف  هب  رگا  نافعـضتسم . ناگدرب و  وا  ناوریپ 
. دنتسین

يدازآ و دـیون  ناـنآ  هب  راـب  نیتسخن  يارب  دـندوب و  هدـمآ  هوتـس  هب  شیوخ  رگدادـیب  نادـنوادخ  ملظ  زا  هک  یناشکمتـس  ناـگدرب و  - 1
هداد شیاسآ 

هحفص 25 ) )
. دشیم
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دنزیخرب تباقر  هب  گرزب  نادنمتورث  اب  دوبن  نکمم  نانآ  يارب  دـندوب و  طسوتم  يهقبط  رد  دـمآرد  تورث و  ظاحل  زا  هک  یناناگرزاب  - 2
. دندرگ رادروخرب  تسا  هدش  نانآ  بیصن  هک  یتاناکما  زا  و 

. دنسرب ندوب  خیش  تسایر و  ماقم  هب  يزور  دنتشادن  يدیما  ياهلیبق  تنس  مکح  هب  هک  یناگدازگرزب  - 3
تردـق دـننک و  لمحت  ار  هلیبق - ياسؤر  گرزب و  نادـنمتورث  لکـشتم -  هورگ  ود  تخـس  راشف  دـندوب  راچان  هک  ناراکبـساک  هدرخ  - 4

. دنتشادن ار  نانآ  ربارب  ندز  مد  تأرج  ای  تمواقم 
مزـال طیارـش  نادـقف  رطاـخ  هب  دـنتفرگ ، لکـش  ینید  يهدـیقع  رد  هکنآ  اـب  اههتـسد  نیمه  هک  میباـیرد  میناوـتیم  تـقد  رـصتخم  اـب  زاـب 

رد هکنانچ  دننک . ظفح  نانآ  جنر  لمحت  نودـب  ار  دوخ  یتدـیقع  لکـش  دنتـسناوتیمن  یتح  ، دـنزیخرب هورگ  ود  نآ  لباقم  دنتـسناوتیمن 
راچان دندرک  لمحت  شیوخ  نافلاخم  زا  ار  اههجنکش  و  اهتبیـصم ، اهریقحت ، عاونا  هکنآ  زا  سپ  ناناملـسمون  نیا  ماجنارـس  مینیبیم  خیرات 

. رگید يرهش  هب  هاوخ  رگید و  يروشک  هب  هاوخ  دندش . نطو  يالج  زا 
رهـش تشاد و  يرگید  گـنر  راـک  برثی - - رهـش نیا  يرتمولیک  دـصناپ  رد  تشذـگیم  یثداوح  نینچ  هکم  رد  هک  اـهلاس  نآ  ناـیاپ  رد 

. دوب رگید  ياهثداح  نتسبآ 
: دشیم لیکشت  نامدرم  نیا  زا  هکم  فالخرب  برثی  تیعمج 

. دنهد یتروص  رس و  ار  دوخ  يهداوناخ  دوخ و  یگدنز  دنتسناوتیم  راک  ششوک و  اب  هک  لاح  طسوتم  نازرواشک  . 1
. دنزادنا گرزب  ياههلماعم  تارطاخم  هب  ار  دوخ  ات  دنتشادن  یفاک  يهبرجت  تأرج و  ای  نالک و  يهیامرس  هک  ءزج  ياهراک  بساک  . 2

اب يدنواشیوخ  ینوخ و  ياهدنویپ  دنچ  ره  هک  ینوگانوگ  ياههریت  . 3
هحفص 26 ) )

اب هشیمه  دوب  ظوفحم  يدح  ات  نانآ  نیب  ورین  نزاوت  نوچ  دنداتفایم و  رگیدـکی  ناج  هب  هتـسویپ  دـندوب ، هتخاس  رارقرب  گرزب  ییاههلیبق 
. دوش بولغم  رگید  هتسد  بلاغ و  ياهتسد  هکنآیب  دندوب ، راتشک  زیتس و  لاح  رد  مه 

دیلک ینادراـک  یکریز و  يهیاـس  رد  تسا  موق  نآ  يهویـش  هکناـنچ  اـما  تشاد ، يزرواـشک  يهشیپ  رهاـظ  هب  هک  يرگرامثتـسا  تیلقا  . 4
تلم نیا  زا  ادـخ  هک  يربمغیپ  يهیاس  رد  يدوزب  هک  درکیم  دـیدهت  ار  فیعـض  ياههلیبق  هتـسویپ  دوب و  هدروآ  تسد  هب  ار  رهـش  داصتقا 

یتروص هب  ار  دوـخ  هتـسد  راـهچ  نیا  يهمه  رگید  فرط  زا  ( 4  ) تفرگ دنهاوخ  تسدب  ار  برع  تسایر  رهـش و  تموکح  دـنیزگیمرب ،
جره و بوشآ و  زا  ار  دوخ  مدرم  دوخ و  دنتـشاد  وزرآ  رهـش  نیا  نانیب  نشور  هک  تسا  حضاورپ  دـندیدیم . هکم  يهطلـس  روهقم  صاخ 

دوخ رهـش  هب  ار  ص )  ) دمحم مینادیم  هکنانچ  دندش و  هاگآ  تشذگیم  هکم  رد  هچنآ  زا  ماجنارـس  دنناهرب . دـندوب  نآ  راتفرگ  هک  جرم 
. دنتفریذپ ار  وا  تسایر  و  دندناوخ ،

یتـمینغ ار  وا  ناراـی  وا و  ترجه  هک  دـسریم  رظن  هب  اـما  دـنرادزاب . برثـی  هب  ندیـسر  زا  ار  دـمحم  اـت  دندیـشوک  رهاـظ  هب  شیرق  نارس 
هکم اـب  برثـی  ترجه  مود  لاـس  رد  هک  تشذـگن  يرید  دـناهدش . اـهر  درکیم  ناشدـیدهت  هـک  يرطخ  زا  دنتـشادنپیم  و  دندرمـشیم ،

شیرق دندرک  دراو  فارشا  تسديوق و  مدرم  نآ  هب  ناتسبرع  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  اپهدرخ  رهاظ  هب  مدرم  نیا  هک  یتبرـض  داتفارد .
کیرحت دنداتفا . شالت  هب  دننکیم  هچ  دننادب  هکنآیب  تهج  نیدـب  تسا . يدـج  دنتـشادنپیم  هچنآ  زا  شیب  رطخ  هک  تخاس  هجوتم  ار 

اما دـمحم . هیلع  شیرق  اب  رگیدـکی و  اب  اههلیبق  نیا  یگنج  ياهنامیپ  يدوهی ، ياههلیبق  اب  نامیپ  ناناملـسم ، هیلع  هنیدـم  کیدزن  ياههلیبق 
. تفاین نایاپ  نانآ  دوس  هب  اهششوک  نیا  زا  کی  چیه 

ندمآرد زا  وا  نارای  دمحم و  نتشادزاب  يارب  ناشیا  شالت  نیرخآ 
هحفص 27 ) )

یسایس گرزب  تسکش  نیتسخن  تقیقح  رد  شالت  نیا  اما  تفای . نایاپ  ( 5  ) هیبیدح حلص  نامیپ  اب  هک  دوب  يرجه  مشـش  لاس  رد  هکم  هب 
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نانچ ءاضما  هک  یتروص  رد  دناهدرک  راوخ  ار  وا  هکم  هب  ندمآرد  زا  يو  يریگولج  اب  هک  دنتشادنپیم  نانآ  دوب . دمحم  لباقم  رد  شیرق 
يوس زا  لیابق ، رگید  اب  شیرق  نامیپ  نتخاس  لزلزتم  وس و  کـی  زا  برثی  فارطا  برثی و  رد  دـمحم  تموکح  هب  یمـسر  یفارتعا  ناـمیپ 

. دوب رگید 
راظتنا تلاح  رد  لاس  نآ  ات  هک  زاجح  ياههلیبق  نارـس  تخیر  مهرد  شیرق  تمـشح  دش . میلـست  هکم  دمحم ، ترجه  زا  متـشه  لاس  رد 

نادب نانیا  يهمه  یناملـسم  اما  دنتفرگ . یناملـسم  یپ  رد  یپ  دوب ، دـهاوخ  هچ  شیرق  راک  نایاپ  دـننادب  دنتـساوخیم  و  دـندربیم ، رـسهب 
: دیوگیم تعامج  نیا  فصو  رد  نآرق  دناهتشگ . هتسارآ  یمالسا  قالخا  هب  هتفایرد و  ار  نید  تقیقح  هک  دوبن  ینعم 

(. 6 «. ) مهبولق یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسأ و  اولوق  نکل  اونمءوت و  مل  لق  انمآ  بارعالا  تلاق  »
هب يزور  شیرق  ناگدازرتهم  نارتهم و  زا  یهورگ  دنتـشادن . نانیـشن  نابایب  نیا  زا  یمک  تسد  زین  هدـش  ناملـسم  نانیـشنرهش  زا  يرایـسب 

هدـش هدوشگ  نانآ  يور  هب  ایند  زا  يرادروخرب  يارب  ياهزات  رد  دـندید  هوالع  هب  دـنرادن ، رگید  ياهراـچ  دنتـسناد  هک  دـندیورگ  مالـسا 
: تسا تقیقح  نیا  يهدنهد  ناشن  تسا  هداهن  دوخ  باتک  همدقم  رد  ار  نآ  يراخب  هک  يوبن  ثیدح  نیا  تسا .

هحفص 28 ) )
وا اهبیـصی  ایندل  ۀـترجه  تناک  نم  و  هلوسر ، هللا و  یلا  هترجهف  هلوسر  هللا و  یلا  هترجه  تناک  نمف  يون . ام  يرما  نکل  ۀـینلاب و  لامعالا  »

(. 7 «. ) هیلا رجاه  ام  یلا  هترجهف  اهجوزتی  ةارما 
تـسین مولعم  چیه  و  دـنروآ . تسدـب  دـندوب  نآ  يایوج  هک  ار  یماقم  هزات  نامزاس  رد  دنتـساوخیم  دنـشاب  ناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  نانیا 

زا هتـسد  نیا  تلاح  يهدـنهد  ناشن  مه  هک  تسا  هدروآ  ار  یناتـساد  هبیتقنبا  دوب . قفاوم  نآ  اـب  زین  ناـنآ  لد  دـندروآیم ، ناـبز  رب  هچنآ 
: دنتشاد شیارگ  نانآ  هب  هک  تسا  بلط  تصرف  ياهدع  يهیحور  يهدنهد  ناشن  مه  و  ناقفانم -  مدرم - 

درم نیا  عضو  دیسرپ  ناشیا  زا  هنییع  دندید . ار  وا  یهورگ  هنیدم ، رهش  نوریب  دمآ . هنیدم  هب  دوش  ناملسم  هکنآ  زا  شیپ  صح  نبا  ۀنییع  »
شیرق زج  شیرق و  اـب  وا  يراـیب  . دنتـسه وا  اـب  دـناهدش و  ناملـسم  ياهتـسد  دناهتـسد . هس  مدرم  دـنتفگ  تسا ؟ هنوگچ  مدرم  اـب  دـمحم ) )

اب میناملـسم و  ام  دنیوگیم  دنـشاب  دمحم  نارای  اب  نوچ  موس  يهتـسد  دگنجیم . نانآ  اب  وا  دناهدشن و  ناملـسم  مود  يهتـسد  دنگنجیم .
مدرم تفگ : قفانم ! دنتفگ  دیاهداد ؟ یمان  هچ  هتسد  نیا  هب  دیسرپ  هنییع  میتسه . امـش  اب  ام  دنیوگیم  دنـسریم ، شیرق  هب  نوچ  مییامش و 

(. 8 «. ) تسین هتسد  نیا  زا  رتلقاع  هنیدم  مدرم  نایم  رد  دیئوگیم  امش  هک  ناسنیا  متسه . هتسد  نیا  اب  نم  دیشاب  دهاش 
اونمآ نیذلا  اوقل  اذا  و  : » دیوگیم نانآ  يهرابرد  نآرق  هک  دننامه  هتسد  نیا 

هحفص 29 ) )
(. 9  ) نؤزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  انمآ و  اولاق 

ياهتداع يهمه  رابکی  هب  تداهـش  يهملک  نتفگ  اـب  ناناملـسمون  نیا  يهمه  میئوگب  هک  دـهاوخیم  یلدهداـس  اـی  يرواـبشوخ و  رایـسب 
يهمزـال هـک  يرگمتـس  يزودـنالام و  راـبت ، هـب  ندـیزان  نارگید ، ضرع  لاـم و  هـب  زواـجت  ناتـسدریز ، ریقحت  يزوـتهنیک ، زا  ار  نـیرید 

نآ لاس ، يدنا  تدم  رد  ربمغیپ  نایباحـص  يهمه  میئوگب  هک  دهاوخیم  ینامگ  شوخ  رایـسب  دندرک . اهر  تسا  یلهاج  برع  یناگدـنز 
. دندیدرگ یمالسا  ياهتلصخ  يامن  مامت  هنیئآ  هک  دنتفای  تیبرت  نانچ 

يوس زا  اههیرـس  اههوزغ و  هب  ناناملـسم  یمرگرـس  وس و  کی  زا  ص )  ) لوسر يونعم  تردـق  هنیدـم  رد  ربمغیپ  فقوت  لاـس  هد  لوط  رد 
درکیم و نوریب  رس  تفاییم  یتصرف  هک  یهاگ  اما  دوش . اهر  ناناملـسم  رهاظ  هب  نیا  نورد  زا  هدش  دنب  ياهوید  هک  دادیمن  لاجم  رگید 

. دادیم ناشن  ار  شیوخ  نادند 
يدروخ دز و  وگتفگ و  هحاور  نبا  هللادـبع  یبا و  نبا  هللادـبع  نیب  هک : دناهتـشون  تارجحلا  يهروس  زا  مهن  يهیآ  لوزن  نأش  رد  نارـسفم 

. مناتـسیم وت  زا  رهق  هب  ار  دوخ  قح  تفگ  يرگید  هب  تشاد  رتشیب  يهریـشع  هک  یکی  دوب  يراصنا  درم  ود  قح  رد  دناهتفگ  و  تفرگرد ،
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هکناـنچ تشگیم . دـیدپ  هاـگهاگ  هک  دوـب  ياهلیبـق  ياـهتموصخ  عـفر  يارب  دناهتـشون  نارـسفم  هـک  تـسه  نآرق  رد  زین  رگید  ياـههیآ 
تساجک « صیصه  » تفگ ورمع  داد . مانشد  ار  ورمع  ةریغم  تفرگرد ، یئوگتفگ  صاع  نب  ورمع  هبعـش و  نبا  ةریغم  نیب  يزور  دناهتـشون 

ورمع و  یتفر ! هلیبق )  ) تیلهاج قیرط  هب  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » تفگ هللادبع  رسپ  ( درب ار  دوخ  ياین  مان  )
هحفص 30 ) )

تدحو تشگ . ناهنپ  یـشومارف  زا  ياهدرپ  ریز  یتدم  يارب  اهتداع  نآ  دوب  هچ  ره  لاح  ره  هب  ( 10 . ) درک دازآ  هدنب  یس  راک  نیا  رطاخب 
يهعماج رد  تسا ، هدرک  هیـصوت  نادـب  نآرق  هتـسویپ  هک  يوقت  تیاعر  یگداوناخ و  تازایتما  وغل  یمالـسا و  يردارب  ساسارب  ياهنوگ ،

هک نیمه  تفر ، رتارف  هریزج  زرم  زا  مالسا  هک  نیمه  تسبرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  ص )  ) دمحم هک  نیمه  اما  دش . امرفمکح  هنیدم  هکم و 
ناناملسم نارس  و  دش ، ریزارس  هنیدم  هب  راشرس  ياهدمآرد  هک  نیمه  دنتفریذپ  ار  نید  نیا  ياهلیبق  ریغ  تلصخ  يوخ و  اب  برعریغ  مدرم 

شومارف تیفارـشا  نآ  ياههناشن  دـنتخادرپ ، هعرزم  غاب و  تشک و  رد  یمرگرـس  خاک و  رد  یناـسآ  نت  هب  گـنج  نادـیم  رد  يریگرد  زا 
ار ناـتب  شتـسرپ  هک  شیرق  دـش . هدـید  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هلـصافالب  نآ  ياـههناشن  تفگ  ناوتیم  هکلب  دـمآ . دـیدپ  جـیردت  هب  هدـش 
هک یتروص  رد  دشاب ، اورنامرف  سیئر و  هزات  تموکح  رد  تساوخیم  دید ، هکم  يهزاورد  تشپ  ار  هنیدم  نایهاپس  هک  درک  اهر  یماگنه 

هکم هب  هلمج  زا  ناتسبرع و  هب  یناملـسم  رهـش  نیا  مدرم  شـشوک  اب  دوب و  هدرک  يرای  ار  وا  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  ربمغیپ  نوچ  هنیدم 
. تساوخیم يرتشیب  مهس  تفای  هار 

زا تفگ « : جرزخ  سیئر  يراصنا  يهدابع  نبا  دعس  دننک و  باختنا  يریما  ناناملسم  يارب  ات  دندمآ  درگ  هفیقـس  رد  یهورگ  هک  زور  نآ 
زا دـیاب  ناناملـسم  ياوشیپ  تفگ  ربمغیپ  تسا : هداد  خـساپ  ودـب  هک  میراد  تسد  رد  یتـیاور  رکبوبا  ناـبز  زا  يریما » امـش  زا  يریما و  اـم 

. دننامب تسدریز  دیاب  نانچمه  ناینیدم  تسا و  هکم  نآ  زا  يرورس  ینعی  دشاب . شیرق 
زا یعمج  هک  مروآرد  يراـک  رد  ار  دوخ  مرادـن  تسود  نم  میوگب . نخـس  ثیدـح  نیا  یتسرداـن  اـی  یتـسرد  يهراـبرد  مهاوخیمن  نم 

ای ناناملسم  يهفطاع  مهاوخیمن  نم  دناهداد . ماجنا  شیپ  نرق  هدراهچ  ناناملسم 
هحفص 31 ) )

نیا نآ  ینعم  دشاب ، هتفگ  ار  ینخس  نینچ  رکبوبا  نوچ  یگرزب  یباحـص  یتسارب  رگا  اما  منک . رادهحیرج  ار  ناناملـسم  زا  ياهتـسد  لقاال 
نیا مزال  دـیآیمن . راکب  ناناملـسم  يرادـمامز  راـک  رد  لـقاال  يوقت -  ینعی - دوب . لـئاق  شزرا  نآ  يارب  نآرق  مالـسا و  هچنآ  هک  تسا 

رتشیب و ياوقت  اب  يرگید  شیرق و  يهلیبق  زا  رتمک و  ياوقت  اب  یکی  دندوب ، يرادمامز  بلطواد  نت  ود  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  نیا  ثیدح 
، راکزیهرپ اسراپ ، ناناملـسم  يهزات  رادـمامز  هک  تسین  مهم  هکلب  دوب . دـهاوخ  مدـقم  تسا  شیرق  زا  هکنآ  شیرق ، ریغ  زا  رتشیب  تیاـفک 

نیا نوچ  ارچ ؟ دوشیم . هصالخ  شیرق  رد  هک  تسا  نادناخ  یگرزب  ياهلیبق و  تفارش  درمش  مرتحم  ار  نآ  دیاب  هچنآ  دشاب ، قیال  هیقف و 
تـسدب ار  ناناملـسم  ماـمز  دـیاب  ربـمغیپ  زا  سپ  هک  تسا  شیرق  نیا  تشاد ، تسد  رد  ار  زاـجح  تشونرـس  تیلهاـج  رد  هک  دوـب  شیرق 

ترابع هب  و  دوش . مکاح  یمالـسا  ياهرهـش  رد  دـیاب  لاس  هاجنپ  زا  نرق  عبر  تدـم  رد  دـید  میهاوخ  هکنانچ  هک  تسا  شیرق  نیا  دریگب ،
. دننکن ضارتعا  نانآ  رب  دنریذپب و  دیاب  نارگید  تفگ  هچنآ  هک  تسا  شیرق  نیا  هداس 

اب یبتک  دنس  نیتسخن  نامز  هنافـسأتم  اما  تسا . هدیدرگ  طبـض  تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  هدش ، لقن  يوبن  ثیدح  مانب  رکبوبا  زا  هچنآ 
هکنانچ دهد -  خر  رایسب  ياهفیرحت  طیلخت و  لعج ، تسا  هدوب  نکمم  زارد  تدم  نیا  رد  دراد . هلـصاف  لاس  تسیود  زا  شیب  لقن ، نامز 
رـضاح مدرم  زور  نآ  هن . ای  تسا  تسرد  ثیدح  نیا  میوگب  مهاوخیمن  هکنانچ  تسین ، ثیدـح  دـقن  اجنیا  رد  نم  راک  تسا -  هداد  خر 

زا رگید  نت  ود  لاس  راهچ  تسیب و  ات  زور  نآ  زا  دندید ، نآ  رد  ار  ناناملـسم  حالـص  نوچ  دندرک  تعیب  شیرق  زا  يدرم  اب  عمج  نآ  رد 
تسناوت هک  نادنچ  يریگتخس  تیارد و  اب  رمع  دادن . ربمغیپ  تریـس  رد  يرییغت  رکبوبا  دندش . رادهدهع  ار  ناناملـسم  يرادمامز  شیرق 

نامثع دنک . ارجا  ار  تلادع  دیشوک 
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هحفص 32 ) )
يهماع زا  تلاخد  تصرف  لاس  تسیب  زا  رتمک  تدـم  رد  نوچ  ارچ ؟ تسناوتن ، اـما  درادـهاگن ، هدـنز  ار  دوخ  ناینیـشیپ  يهریـس  تساوخ 

نیا هک  دندرکیمن ، ار  نیا  رکف  دیاش  هفیقس  رد  نارـضاح  رکبوبا و  زور  نآ  هیما -  نادنزرف  دیـسر -  هلیبق  نیا  زا  صاخ  ياهریت  هب  شیرق 
یثوروم يدادبتـسا  تموکح  هب  یباـختنا  تموکح  زا  ار  ناناملـسم  يرادـمامز  عون  دوش . رگید  ياـهزایتما  يهمدـقم  تسا  نکمم  زاـیتما 

كدنا كدنا  و  دننکفایم . اههلیبق  رگید  نایم  رد  ار  يدونـشخان  مخت  شیرق  هب  زایتما  نیا  نداد  اب  دندوبن  هجوتم  دـیاش  زور  نآ  دـناشکب .
نانآ هچنآ  دـنراد ؟ مک  هچ  شیرق  زا  هک  دـنتفایم  رکفب  مه  رگید  ياههلیبق  و  دـننکیم . بیوصت  ار  رگید  يهلیبق  رب  ياهلیبق  ییوجيرترب 

دـعب و لسن  رگا  و  دوب . جرم  جره و  بوشآ و  زا  تعناـمم  تموکح و  فیلکت  ندرک  نشور  دنتـساوخیم ، اـهتعاس  نآ  رد  زور و  نآ  رد 
دیدپ یبقاوع  نانچ  دیاش  دوب ، لسن  نامه  دـننام  ینید  تریغ  يزوسلد و  و  سفن ، يافـص  رد  تفرگ ، ار  مدرم  نآ  ياج  هک  دـعب  لسن  ود 

مه هب  دوخ  عفن  هب  ار  يرگید  ياهلصا  دعب  ياهلسن  هک  دنکیم  تنامـض  یـسک  هچ  دروخ  مهب  یعامتجا  رد  یلـصا  یتقو  اما  تشگیمن ،
تنطلـس یثوروم و  تنطلـس  هب  يوـما  يرادـمامز  يوـما و  يهریت  يهلخادـم  هب  شیرق  زا  يرادـمامز  تسا . یعیبـط  یناـیاپ  نینچ  دـننزن ؟

، لاس هاجنپ  نیا  رخآ  لاس  تسیب  رد  هکنانچ  دیدرگ ، بلس  نانآ  زا  اهراک  رد  مدرم  يهلخادم  قح  دش . هدیشک  قلطم  دادبتـسا  هب  یثوروم 
رد هچنآ  هن ؟ ای  دنهد  رادشه  ودب  دیاب  تفر  تلادع  فالخرب  رگا  هن ؟ ای  دشاب  لداع  دنک ؟ هچ  دیاب  رادمامز  هک  دوبن  نیا  رد  نخس  رگید 

. تشادهاگن یضار  ار  رادمامز  ات  درک  دیاب  هچ  هکنیا  دومنیم  مهم  اهلاس  نیا 
هحفص 33 ) )

رد وا  تسا  نینچ  هن  نادواـج  ار  يو  وا  لاـم  هک  درادـنپ  درمـشیم . دروآ و  مهارف  ار  یلاـم  هکنآ  يوـجبیع . نک  شهوـکن  رب  ياو  ( 1)
(. 104 ةزمهلا ، . ) دریگیم ارف  ار  اهلد  هک  يادخ  هتخورفا  شتآ  تسیچ ؟ همطح  ینادیم  هچ  دوشیم . هدنکفا  خزود )  ) همطح

ریگولگ یماعط  تسا و  خزود  اههجنکـش و  ام  دزن  انامه  هد . تلهم  ار  نانآ  یکدنا  و  تمعن . نادنوادخ  نانزغورد ، ارم و  راذـگاو  و  ( 2)
(. 11-13 لمزملا ، . ) كاندرد یباذع  و 

. ار يراـسکاخ  ياوـنیب  اـی  ار  یمیتـی  دـنواشیوخ  یگنـسرگ ، زور  رد  ندـیناروخ  اـی  ياهدـنب ، ندرک  دازآ  تسیچ ؟ هبقع  یناد  یم  هچ  ( 3)
(. 12-16: دلبلا )

. 2109 ص 1210 -  ج 3 ، يربط ، ( 4)
ماجنارـس دـیآرد و  هکم  هب  دنتـشاذگن  شیرق  نارـس  درک . هکم  ترایز  دـصق  مشـش  لاس  رد  ربمغیپ  هکم . یلیم  هن  رد  یلزنم  هیبیدـح  ( 5)

دندرگرب . دننک و  ترایز  دنیآرد و  هکم  هب  هدیشوپن  حالس  زور  هس  يارب  شناوریپ  دمحم و  رگید  لاس  هک  دنتسب  نامیپ 
رد امـش  ياهلد  رد  نامیا  زونه  میدش و  ناملـسم  دـییوگب  نکل  دـیدرواین و  نامیا  وگب  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ  نیـشن ) نابایب   ) بارعا ( 6)

تسا . هدماین 
، دـیآ ردـب  دوخ  يهناخ  زا  وا  لوسر  ادـخ و  يارب  هکیـسک  سپ  هدرک  تین  هک  دـسر  نآ  هب  سک  ره  تسا ، هتـسب  اهتین  هب  اـهرادرک  ( 7)

نامه وا  شاداپ  درک  ترجه  ینز  لاصو  زا  يرادروخرب  ای  ایند  لام  هب  ندیسر  يارب  هک  یسک  و  دوش . باسح  لوسر  ادخ و  اب  وا  ترجه 
تسا .

ص 73 . ج 3 ، رابخالا ، نویع  ( 8)
، مییامـش اب  ام  انامه  دنتفگ  دوخ  ياهناطیـش  اب  دندرک  تولخ  نوچ  میدروآ و  نامیا  دنتفگ  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دندید  نوچ  و  ( 9)

(. 14 هرقب : (. ) ناناملسم اب   ) میناگدننک سوسف  ام  انامه 
ص 362. مود ، پاچ  ج 1 ، لامعلا ، زنک  ( 10)

(144 نارمع : لآ   ) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا 
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( 144 نارمع : لآ   ) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا 
.؟ دیدرگیمرب دوخ  يهتشذگ  هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  دمحم  رگا 

يهرابرد هلاقم  ای  باتک  دنچ  لاح  هب  ات  دیاش  دش . راکشآ  برعلا  ةریزج  گرزب  ياهرهش  زا  یکی  هکم ، رهش  رد  مالـسا  دینادیم  هکنانچ 
هب یهاگن  هدـش  مه  رابکی  يارب  دیاهتـشادن  ار  يراک  نینچ  تصرف  رگا  دـیاهدناوخ . برعلا  ةریزج  یعیبط  اـی  یـسایس و  ییاـیفارغج  عضو 

ياهارحص زا  هدیـشوپ  تسا  ینیمزرـس  ناتـسبرع  يهریزج  هبـش  ای  برعلا  ةریزج  دینکفیب . نآ  ییایفارغج  تیعقوم  نیمزرـس و  نیا  يهشقن 
يارحص نیمزرس  نیا  یلامش  تمـسق  تسا . هداد  یـصاخ  يهولج  گنر و  نآ  هب  باتفآ  موادم  دنت و  شبات  هک  هنهرب  ياههوک  نازوس و 

. دراد دادتما  یلاخلا  عبر  ات  هک  تسا  ءانهد  يارحص  نآ  یقرش  لامش  قرشم و  تمسق  رد  و  دوشیم . لصتم  ماشلا  ۀیداب  هب  هک  تسا  دوفن 
نابایب نیا  تسا . عقاو  هریزج  هبـش  یقرـش  بونج  رد  دراد  رارق  ءاسحالا  دـجن و  نیب  دـنیوگیم و  مه  ءانهدـلا  ار  نآ  هاگ  هک  یلاـخلا  عبر 

. تسا یلاخ  نانچ  مه  ابیرقت  زین  ام  رصع  رد  روانهپ 
درابیم و مظنم  ریغ  كدنا و  ناراب ، هریزج  هبش  یبونج  يهقطنم  رد  زج 

هحفص 34 ) )
اـسآلیس ياهناراب  یپایپ  لاس  دنچ  تسا  نکمم  و  درابن ، اهلاس  مه  كدـنا  ناراب  نیا  تسا  نکمم  تسا . راهب  زاغآ  ناتـسمز و  نآ  مسوم 

ياج ياج  رد  هک  دوشیم  ببـس  نیمز  رد  اهلیـس  نیا  نتفرورف  دزاس . ناهنپ  نش  ياههدوت  ریز  دربب و  دوخ  اـب  ار  زیچ  همه  دوش و  ریزارس 
شالت درادیم . هاگن  دوخ  رانک  رد  ار  کـچوک  ياـههداوناخ  بآ ، ياـهلادوگ  دزیریم و  اـهلادوگ  هب  اـهبآهز  دـنک . شوارت  كدـنا  بآ 

، دنک نیمأت  ار  ارحص  نینچ  رد  تایح ، يهمادا  يهلیسو  رتش ، كاروخ  دیاب  هک  هزبس  تسا و  یگدنز  يهیام  هک  بآ  ندروآ  تسدب  يارب 
رتشیب هک  تسا  نیا  ندـش  اج  هب  اج  ینادرگرـس و  نیا  يهجیتن  دـننک . چوک  ییاج  هب  ییاج  زا  مد  ره  ات  دزاسیم  روبجم  ار  نانیـشن  نابایب 

اههقطنم نیا  رد  درادن . دوجو  دنزاس  رتهب  ار  یگدنز  نآ  يارجا  اب  ات  دناهدرک  تسرد  دوخ  يارب  نانیـشنرهش  هک  ییاهنوناق  نیمزرـس  نیا 
. دناتکرح رد  هتسویپ  مه  كدنا  هورگ  نیمه  كدنا و  مدرم  رامش 

تیعمج رتلکشتم و  یناگدنز  يداصتقا ، تیعقوم  رطاخ  هب  خرس  يایرد  يهیـشاح  و  یعیبط ، عاضوا  ندوب  دعاسم  رطاخ  هب  بونج  رد  اما 
ششوک يهزیرغ  مکح  هب  دنکیم . تموکح  نآ  مدرم  رب  ینیشنرهش  ای  یئاتـسور  ياهنوناق  لحم ، ياضتقم  هب  اعبط  تسا و  مکارتم  اتبـسن 

. نانیـشنرداچ دـنوشیم : میـسقت  یعاـمتجا  هورگ  ود  هب  مییوـگب  رتـهب  اـی  هتـسد  ود  هب  مدرم  طـیحم  نـینچ  رد  تاـیح ، يهـمادا  رطاـخ  هـب 
. كرحتم نکاس و  رگید  ریبعت  هب  ای  نانیشنرهش 

لدم نیرخآ  ياهنیشام  هک  مه  ام  رصع  رد  دادیم . لیکشت  مود  يهتسد  ار  نیمزرس  نیا  نانکاس  يهدمع  تمـسق  مالـسا  توعد  زاغآ  رد 
هک یمدرم  زاب  دوشیم . هدید  خیش  رداچ  نورد  رگید  لیاسو  يرایسب  ات  هتفرگ  يروتسیزنارت  ویدار  زا  اکیرمآ  اپورا و  تخاس  ياهرازبا  و 

. دنتسه نانیشنرداچ  دنهدیم  لیکشت  ار  هریزج  هبش  نانکاس  رتتشرد  مقر 
هحفص 35 ) )

لقتسم دازآ ، دنمورین ، تسردنت ، تهج  نیدب  وشیم  تیبرت  روانهپ  تشد  نماد  رد  فاص و  نامسآ  ریز  تسارحص و  دنزرف  نیشنرداچ 
ات تسا . هدروآ  هیده  شیوخ  مدرم  يارب  يرهش  یگدنز  و  دناهدرک ، تسرد  دوخ  يارب  نانیشنرهش  هک  تسا  ییاهدنب  دیق و  هب  انتعایب  و 

هوکـشاب ياهرـصق  رد  ابیز  مرن و  سابل  اب  دـیوگیم و  كرت  دـنچ  يزور  يارب  ار  ییوم  يهمیخ  نیمـشپ و  يابع  یتقو  هک  اـنتعایب  اـجنآ 
نهاریپ نیا  ياج  هب  و  مدرگرب ، ینیـشنرداچ  یگدـنز  نامه  هب  مراد  شوخ  مرادیمن ، تسود  ار  یگدـنز  نیا  نم  دـیوگیم : دـمارخیم ،
لیکـشت مه  هب  هتـسویپ  هریت  دنچ  زا  هلیبق  تسا . هلیبق  یعمج ، هتـسد  یگدنز  دـحاو  ارحـص  طیحم  رد  ( 1  ) منک نت  رب  تشرد  ياـبع  ریرح 

عامتجا نیا  رد  تسا . شیوخ  مدرم  نابرهم  ردـپ  گنج و  يهدـنامرف  راذـگنوناق  یـضاق ، مکاـح ، خیـش  دراد . یخیـش  هلیبق  ره  دوشیم .
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خیـش تسا . خیـش  يأر  دنکیم  تیوقت  ار  هدیقع  هچنآ  دروآیم و  دیدپ  هدیقع  هچنآ  یتح  دنکیم و  تواضق  هچنآ  دزاسیم  نوناق  هچنآ 
الومعم تسا . درمناوج  عطاق و  هدارااب ، شوهاب ، ریلد ، خیـش  دـشاب . اراد  تسا  یتمـس  نینچ  يهمزال  هک  ار  یتازایتما  تافـص و  مامت  دـیاب 

هک يراکادـف  مه  نآ  دـسریم . يراکادـف  يهجرد  هب  هک  اجنآ  اـت  دوشیم  هدـید  راکـشآ  خیـش  رد  اهتلـصخ  رگید  زا  شیب  يدرمناوج 
تاجن يارب  هکلب  دـنکفایم  رطخ  هب  ار  شیوخ  ناج  دوخ  مدرم  زا  عافد  يارب  اهنت  هن  هک  اـجنآ  اـت  تسین . راـگزاس  یلقع  قطنم  اـب  یهاـگ 

(. 2 . ) ددرگیم رازراک  هدامآ  تسا  هدرب  هانپ  وا  يهمیخ  يهیاس  هب  هک  يرادناج 
هحفص 36 ) )

. دوشیم هدید  نانیشنارحص  مومع  رد  دراد ، دوجو  خیش  رد  نآ  يالعا  يهنومن  هک  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  يدرمناوج و  تلـصخ 
نیا دزومآیم ، فاص  ياوه  مارآ و  تعیبط  هدرتسگ و  يارحص  ینعی  دوخ  ملعم  زا  نیشنارحص  ار  تنیط  يافص  لالقتسا و  یگدازآ ، نیا 

. تسا یمدرم  نینچ  يهیحور  زا  يور  کی 
، دـگنجیم دزیخیم ، اپب  دـیارگیم ، يزوت  هنیک  هب  دوشیم ، مشخ  رد  دـیآیمرب ، مهب  ناهگان  هک  مینیبیم  ار  راکادـف  مارآ  درم  نیمه  اما 
ار یتصخریب  نیا  وا  تسا و  هدمآرد  يو  هلیبق  هاگارچ  هب  وا  تصخریب  هلیبق  نآ  رتش  نوچ  ارچ  ددرگ . هتـشک  ای  دوش  زوریپ  ات  دـشکیم 
هام و کی  هتفه و  کی  زور و  کی  هن  مه  نآ  دوشیم  هتخورفا  گنج  شتآ  هک  دـشکیمن  يرید  درادـنپیم . دوخ  موق  دوخ و  هب  یتناـها 

غیت مد  زا  ار  گس  هبرگ و  یتح  لاسدرخ و  رـسپ  رتخد و  ناوج ، ریپ و  اهدـص  لاس  لهچ  نیا  رد  لاس . لهچ  تدـم  يارب  هکلب  لاس ، کی 
اههعطق اههدیـصق و  اههمان و  هسامح  اـهگنج  نیا  زا  هکنیا  رتتفگـش  دـننکیم . نینچ  ارچ  دـننکیم و  هچ  دـننادب  هکنآیب  دـننارذگیم ،
اههثداـح هـک  اـسب  ددرگیم و  لـقتنم  رگید  لـسن  يهنیـس  هـب  یلـسن  يهنیـس  زا  دـننکیمرب و  زا  ار  نآ  ناـناوجون  ناـکدوک و  دـنزاسیم .

دننارذـگیم شمارآ  افـص و  اب  ار  اههقیقد  و  دـندنخیم ، دـنیوگیم و  و  دناهتـسشن ، مه  درگ  یعمج  هک  دـتفایم  قافتا  هاـگ  دـنیرفآیم .
ناج هب  ناـمه و  ندروآ  ناـبز  رب  دروآیم . ناـبز  رب  ار  نآ  دـصقیب  اـی  دـصق و  اـب  درذـگیم و  یکی  رطاـخ  هب  ياهلمج  اـی  یتیب  ناـهگان 

رد هلیبق  ای  موق  نآ  زا  یکی  و  دراد ، رب  رد  ار  ياهلیبق  ای  یموق  زا  يزنط  ای  ینعط  هلمج  نآ  ای  تیب  نآ  هک  ارچ  نامه . عمج  نداتفا  رگیدکی 
- يرترب یمشچمه ، نیا  تسا . هتسشن  عمج  نیا 

هحفص 37 ) )
تسا نانیشنارحص  يهیحور  رگید  يهیور  ندیرغ  دعر  نوچ  ندنازوس و  قرب  نوچ  نتسنادن و  رتمک  رتهک و  نارگید  زا  ار  دوخ  ییوج و 

ینامرهق و تسا ، رادروخرب  تبهوم  ود  نیا  زا  ارحـص  دـنزرف  دریگیم . ماهلا  ناتـسبرع  يارحـص  ریغتم  نولتم و  ناشورخ و  تعیبط  زا  هک 
. دح هزادنا و  زا  شیب  يزوتهنیک  مشخ و  تیاهنیب ، يراکادف  قشع و 

سپ یکی  اههلیبق  و  دندش ، هدوسآ  نانمشد  جنر  زا  دنتفر و  برثی  هب  هکم  زا  ناناملـسم  تفای و  یناوریپ  كدنا  كدنا  مالـسا  هک  یماگنه 
افص و يهیور  زا  درک . راهم  مالسا  تفرشیپ  هار  رد  ار  ینیشن  نابایب  حور  يهیور  ود  نیا  ص )  ) مالسا ربمغیپ  دنتفرگ ، یناملسم  يرگید  زا 

لیذ نارـسفم  هک  دندش  لدـکی  رگیدـکی  اب  اجنآ  ات  مدرم  نیا  هکنانچ  دروآ ، دـیدپ  نانآ  نیب  ار  یمالـسا  يردارب  يراکادـف ، تیمیمص و 
کیرش تمینغ  نیا  رد  ار  نارجاهم  دیلیام  رگا  تفگ  راصنا  هب  ربمغیپ  ریضنینب ، تمینغ  میـسقت  زور  دناهتـشون : رـشح  يهروس  مهن  يهیآ 

زین ار  دوخ  ياهلام  اههناخ و  هکلب  میهدیم ، نانآ  هب  اجکی  ار  تمینغ  اهنت  هن  ام  دنتفگ  راصنا  دشاب . امـش  نآ  زا  نآ  يهمه  هن  رگا  دینک و 
تاواسم نآ  و  دناسریم ، ار  تقیقح  کی  اهنآ  يهمه  هک  دناهتفگ ، زین  رگید  ياهناتساد  هیآ  نیا  لوزن  هجو  رد  مینکیم . تمـسق  نانآ  اب 

نایم رد  زین  ربمغیپ  زا  سپ  اهلاس  يردارب  نیا  تسا . نتـشیوخ  رب  ار  يرگید  نانآ  زا  کی  ره  نتـشاد  مدـقم  هکلب  رگیدـکی ، اـب  ناناملـسم 
( مهـس  ) ناوید لالب  تفگ « : دوب  هتفر  ماش  هب  داهج  يارب  هک  لـالب  هب  داد  بیترت  ار  ماـش  ناوید  رمع  یتقو  هکناـنچ  دوب . یقاـب  ناناملـسم 

(. 3 . ) درک ردارب  نم  اب  ار  وا  ربمغیپ  هک  هحیوروبا  هب  تفگ  یهدیم  هک  هب  ار  دوخ 
رد هک  اهنوخ  نآ  ات  دروآ  دوجوب  ار  نید  هار  رد  يهزرابم  داهج و  حور  یتخـسرس -  تنوشخ و  ینعی  ینابایب -  يهیحور  رگید  يهیور  زا 
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نید مان  يدنلب  ادخ و  هار  رد  تفریم ، رده  هب  رازفلع  رتش و  ینابهاگن  هار 
هحفص 38 ) )

. دـباییم نایاپ  نانآ  دوس  هب  هار  ود  ره  تسا و  هدوشگ  نانآ  يور  شیپ  هار  ود  گـنج  نادـیم  رد  هک  تخومآ  ناناملـسم  هب  دوش . هتخیر 
يهرود رد  هک  ار  ياهلیبـق  ياـهیزوت  هنیک  راـبکی  هب  هکنیا  يارب  دـنربیم و  تمینغ  دنـشکب  رگا  دـنوریم و  تـشهب  هـب  دـنوش  هتـشک  رگا 

هتـشاگنا هدیدان  هدش  هتخیر  تیلهاج  رد  ینوخ  ره  مدرم « : تفگ  عادولا  ۀجح  رد  دنکرب ، نب  زا  دوب  هدـیناود  هشیر  نانآ  لد  رد  تیلهاج 
هدروخ ریش  ثیلینب  زا  هعیبر  نیا  ( 4 « ) تسا بلطملادبع  نبا  ثراح  نبا  ۀـعیبر  نوخ  مراگنایم  هدـیدن  نم  هک  ینوخ  نیتسخن  دوشیم و 

يارب ار  وجراکیپ  ياههتسد  هنیدم  رد  ربمغیپ  هک  يزور  زا  دنتـشک . ار  وا  لیذهونب  تفریم . رامـش  هب  نانآ  زا  ياهلیبق  موسر  قباطم  دوب و 
هک ار  نآ  دنگنجیم ، برع  داژن  اب  دوخ  كاخ  رد  رگا  دنتسنادیم  ناناملسم  دش ، میلست  هکم  هک  يزور  ات  داتـسرف ، ناکرـشم  اب  يهزرابم 

اهبرع نرق  عبر  کی  تدم  رد  ینعی  نامثع  رمع و  رکبوبا و  راگزور  رد  ربمغیپ  زا  سپ  تسین . ناملـسم  اما  تسا  برع  دنچ  ره  دنـشکیم 
لخاد رد  گنج  اهلاس  نیا  رد  دننکیم . گنج  هریزج  زا  نوریب  رد  ناملـسم  ریغ  برع و  ریغ  یمدرم  اب  نید  تفرـشیپ  رطاخ  هب  دـندیدیم 

ع)  ) یلع زا  ریبز  هحلط و  هکنیمه  ترجه ، زا  مجنپ  یـس و  لاس  رد  اما  تفای . ناـیاپ  هشیمه  يارب  رگیدـکی  اـب  برع  يریگرد  ناتـسبرع و 
خیرات قرو  رابکی  هب  تفرگرد ، گنج  ماجنارـس  و  دـنتخاس ، هناهب  ار  ناـمثع  یهاوخنوخ  دـندرب و  هرـصب  هب  ار  هشیاـع  و  دـنتفرگ ، هراـنک 

هقباس نرق  عبر  تدـم  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  برع  كاـخ  لـخاد  رد  یگنج  تشگزاـب . بقع  هب  نآ  تاحفـص  دروخ و  مهب  یبرع  یگدـنز 
لباقم هحفص  نیا  هزات  هک  گنج  نیتسخن  رد  تفرگ . رارق  رگید  ناملسم  ربارب  یناملسم  هکلب  داتسیا  برع  يوربور  برع  اهنت  هن  تشادن .

رگا دنزاسیم . مسجم  ار  دوخ  شیپ  نرق  کی  خیرات  دندید  هک  تشذگن  يرید  اما  دنتسیرگن . نادب  یلدود  دیدرت و  اب  دش ، هدوشگ  نانآ 
هحفص 39 ) )

ربـمغیپ باـکر  رد  هـک  ناـنآ  دـننام  و  تـشادیم ، رطاـخ  رد  دوـب و  هـتفرگارف  دـیاب  هکناـنچ  ار  نـید  سرد  نآ  دارفا  رتـشیب  اـی  لـسن  نـیا 
هطرو نیا  زا  دوب  نکمم  دشیم  ضحم  میلـست  دوخ  يهدنامرف  ماما و  لباقم  رد  رگا  لقاال  ای  دیگنجیم و  نیقی  نانیمطا و  اب  دندیگنجیم 

رب دوخ  هک  دوب  هدـمآ  دـیدپ  یئاـهللخ  مه  مدرم  تادـقتعم  نید و  راـک  رد  دـناوخ ، میهاوـخ  رگید  یلـصف  رد  هکناـنچ  اـما  دـبای ، یئاـهر 
لمج رد  اصوصخم  و   - نیفص لمج و  گنج  رد  ار  دوخ  يریگرد  دوبن  نکمم  یلع  نایهاپـس  زا  يرایـسب  يارب  دوزفایم . راک  تالکـشم 

ار ثداوح  نیا  زورما  هک  ام  يارب  دـننک . لیلحت  دـندوب  هتفرگ  وخ  نادـب  هک  یقطنم  اب  تشاد -  هدـهع  هب  ار  نآ  یهدـنامرف  ربمغیپ  نز  هک 
هک یجراـخ  نانمـشد  اـب  داـهج  دـننام  زین  تموـکح ، هیلع  یلخاد  نارگناـیغط  یبوکرـس  مینادـب  هک  تسا  هداـس  يراـک  مینکیم  یـسررب 

. دـندوب زجاـع  یتیعقاو  نینچ  كرد  زا  ناـنآ  رتشیب  اـی  رـصع ، نآ  مدرم  اـما  تسا . بجاو  دـنزادنایم  رطخب  ار  یمالـسا  هزوح  تیدوجوم 
هنوگچ دنتفگ  یهورگ  دـیرادنرب »! يزیچ  ناگتـشک  نیا  لام  زا  تفگ « : یلع  نوچ  هک  مینیبیم  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  ار  نآ  يهناشن 

(. 5 . ) تسا مارح  ام  رب  نانآ  لام  اما  لالح  ام  رب  نانآ  نوخ 
نایمخز ياوادم  هب  دیورب  تفگ  یلع  یتقو  دننک . میـسقت  نانآ  نایم  ار  ناگتـشک  لام  هتـشذگ  ياهگنج  دننام  دندوب  رظتنم  حتاف  نازابرس 

یناملـسم نییآ  هب  ناگدش  میلـست  ناگتـشک و  نیا  تفگ « : یلع  میونـشب . هظعوم  هن  میریگب  تمینغ  میاهدـمآ  ام  دـنتفگ  دـیزادرپب . دوخ 
نانآ هک  دوب  نیا  ام  يهفیظو  دنداتسیا  دوخ  ماما  لباقم  نوچ  اما  دناهتفرگ ، نز  یناملسم  نیئآ  هب  دناهتخودنا ؛ لام  هدرک و  شورف  دیرخ و 

ات هک  ار  یقطنم  نینچ  دنتسناوتیمن  مدرم  اما  تسا .» ناشیا  ناثراو  نآ  زا  نانآ  لام  دناهدوب  ناملـسم  نوچ  نکیل  میناشنب ، ناشیاج  رـس  ار 
رد زا  نانآ  نتخاس  عناق  يارب  سپ  دننک . كرد  تشادن  هقباس  ناشیا  يارب  زور  نآ 

هحفص 40 ) )
رد تسامش ؟» زا  کی  مادک  مهس  هشیاع  دیئوگب  دینک  ریسا  ار  بولغم  هتشک و  مدرم  نیا  نانز  تسانب  رگا  مدرم  تفگ « : دمآرد . يرگید 

نیا هک  دوب  نیا  دنتـسناد  هک  يزیچ  اهنت  دـندنام  زجاع  بلطم  تقیقح  كرد  زا  مه  زاب  هک  دـسریم  رظنب  اـما  دـندش . مزلم  هک  دوب  اـجنیا 
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يارب دـیاش  میتشک و  ار  نانآ  ارچ  دـندوب  ناملـسم  اهنیا  رگا  هک  دـمآ  دـیدپ  نانآ  لد  رد  کش  نیا  تسین و  یلبق  ياهگنج  عون  زا  گنج 
مک ناشیا  يهدید  رد  یـشک  ناملـسم  تمرح  تشک و  ار  وا  دیگنج و  ناوتیم  مه  ناملـسم  اب  تشذگ ، نانآ  لد  رد  هک  دوب  راب  نیتسخن 

مدرم دروخ  تسکش  هرـصب  هک  نیمه  لمج  گنج  رد  همه  نیا  اب  داتـسیا . مه  يور  رد  يور  برع  مالـسا  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  دش .
ناگدش ادج  وسکی  زا  گنج  نیا  رد  ناورهن ، گنج  اما  تخاس . نیفص  دربن  رد  تکرش  يهدامآ  ار  نانآ  يزوریپ  نیا  دندش و  داش  هفوک 

يور رد  يور  یتقو  رگید  يوس  زا  و  تشاد ، هدجـس  غاد  نانآ  یناشیپ  رتشا  کلام  لوق  هب  دـندوب و  نآرق  ناـیراق  نادـهاز و  همه  تما  زا 
نامدرم لد  رد  ون  زا  ار  یلهاج  راگزور  ياههرطاخ  هک  دوب  یفاک  اهدربن  نیمه  ار . يرصب  يرصب  تشکیم و  ار  یفوک  یفوک  دنداتـسیا ،

. دزاس هدنز  لهاج 
تعاـطا ار  ادـخ  اریز  میتشادـن  يدـیدرت  ناـنآ  نتـشک  رد  میدیـشکیم و  ناـفلاخم  يورب  ریــشمش  ربـمغیپ  باـکر  رد  اـم  تـفگیم  یلع 

هک دیدیم  وا  دـننادب . ار  تقیقح  نیا  وا  نوچ  مه  وا  باحـصا  تساوخیم  تسنادیم و  ار  نید  تقیقح  هک  دوب  یناملـسم  وا  میدرکیم .
نیا وا  مدرم  اـما  تسین . رتمک  یجراـخ  مجاـهم  ناـیز  زا  ناناملـسم  تینما  ندز  مه  هب  هفیلخ و  تردـق  دـیدهت  رد  یلخاد  شکرـس  ناـیز 

نادـیم هب  شردـپ  یتقو  دـیدیم  دوب  هدوشگ  ار  زیمت  هدـید  اـت  دربیم  ناـمرف  یلع  زا  هک  یلـسن  رتشیب  نوچ  ارچ  دنتـسنادیمن ، ار  تقیقح 
گنج زا  وا  دروآیم ، تمینغ  دوخ  اب  ددرگیمزاب  گنج  زا  هک  مه  یتقو  دـگنجیم ، برع  ریغ  هناگیب و  ریغ  هناگیب و  اـب  دوریم  گـنج 

ینعم كرد  زا  وا  تسنادیمن  يزیچ  یبایتمینغ  یشکهناگیب و  زج 
هحفص 41 ) )

هتبلا دوب . هتفای  قلعت  هلیبق  هب  دشاب  قلعتم  مالـساب  هکنآ  زا  شیپ  وا  راگزور ، نیا  رد  نوچ  ارچ  دوب . زجاع  تردق  تدحو  يزکرم و  تردق 
زاـب دنتـشادن  نینچ  یـصیخشت  تردـق  رگا  دـنبایرد و  یبوـخ  هب  درذـگیم  ار  هـچنآ  دنتـسناوتیم  هـک  دـندوب  یناـسک  یلع  نایهاپـس  رد 
جنر دوخ  ياوشیپ  دننام  مه  نانآ  راچان  دوب . كدنا  رگید  يهتسد  لباقم  رد  نانآ  رامش  اما  دننک ، يوریپ  دوخ  ماما  زا  دیاب  هک  دنتسنادیم 
شیپ ات  دنبایب . تداهش  باوث  ات  دنتسرفب ، گنج  ياهنادیم  هب  ار  نانآ  هک  دوب  نیا  ع )  ) ربمغیپ نارای  زا  يرایسب  يوزرآ  نیسپاو  دندربیم .

هک دـندیلابیم  دوخب  دـنتفرگیم و  رتزارف  ار  ندرگ  وا  ناسک  دـشیم  هتـشک  داـهج  نادـیم  رد  يدـنزرف  ياهناـخ  زا  رگا  لـمج  گـنج  زا 
ردپ و هک  دروخرب  راصنا  زا  ینز  هب  ربمغیپ  تفای  نایاپ  دحا  گنج  هکنآ  زا  سپ  دناهداد . يدیهش  ادخ  هار  رد  هدش و  نانآ  بیصن  یقیفوت 

ادخ ساپـس  دنتفگ  تسا ؟ لاح  هچ  رد  ربمغیپ  دییوگب  نمب  تفگ  دنداد ، تیزعت  ار  وا  مدرم  نوچ  دندوب . هدـش  هتـشک  گنج  رد  وا  يوش 
. درک لمحت  ناوتیم  ار  یتبیصم  ره  یتمالـس  وت  هک  نونکا  تفگ  دید  ار  ربمغیپ  نوچ  دیهد و  ناشن  نم  هب  ار  وا  تفگ  تسا ، ملاس  هک  ار 

يرماع ثراح  رتخد  هیفـص  هناخ ، يوناب  تفر ، یعازخ  فلخ  نب  هللادـبع  يهناخ  هب  ییوجلد  يارب  یلع  نوچ  لمج  گنج  زا  سپ  اما  ( 6)
دنک میتی  ار  تنادنزرف  ادخ  تعامج ! يهدننک  ناشیرپ  ناتسود و  يهدنـشک  يا  یلع !  يا  تفگ « : داتـسیا و  تقو  يهفیلخ  يور  رد  يور 

ياهراچ درک  هکنآ  زج  ناناملـسم  ماما  هک  دمهفب  تسناوتیمن  ای  دیـشیدنایمن  چـیه  نز  نیا  ( 7 .« ) يدرک میتی  ار  هللادبع  نارـسپ  هکنانچ 
رگید یهورگ  وا و  يوش  درکیم ، راک  ادخ  ياضر  يارب  وا  تشکن ، ار  نارگید  وا و  رهوش  ماقم ، توهـش  ای  مشخ و  يور  زا  وا  تشادـن .

هکلب دنتسکش ، ار  دوخ  ماما  نامیپ  اهنت  هن  دندیتلغ ، نوخ  كاخ و  هب  گنج  نادیم  رد  هک 
هحفص 42 ) )

هب ار  نانآ  روز  هب  دـیاب  نآرق  مکح  هب  دنتـشگنزاب ، تسار  هار  هب  شوخ  ناـبز  هب  نوچ  دـندنکفا و  هرطاـخمب  ار  یناملـسم  يهزوح  تینما 
. دنادرگزاب ناناملسم  تعامج 

نادرم نانز و  داد . ناشن  يدونـشخان  داتـسیا و  ناناملـسم  يهفیلخ  لـباقم  گـنج ، زا  سپ  هک  تسا  هدوبن  ینز  اـهنت  نز  نیا  کـش  نودـب 
ودـب تفرگ و  هدینـشن  ار  نز  نانخـس  صاـخ  يراوگرزب  اـب  یلع  تسا  هدرک  متـس  ناـنآ  رب  ع )  ) یلع دنتـشادنپیم  هک  دـندوب  زین  يرگید 

. تسا هدش  هتشک  شرهوش  ارچ  دنادیمن  وا  تسنادیم ، اریز  تفگن ، يزیچ 
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لیکشت نایرضم  ار  هرصب  تیرثکا  ناینامی و  میاهتشون  هکنانچ  ار  هفوک  مدرم  تیرثکا  نوچ  داتسیا ، هرصب  لباقم  رد  هفوک  لمج  گنج  رد 
. دوب هتفرگ  رارق  يرضم  لباقم  ینامی ، لمج  دربن  رد  تفگ  ناوتیم  سپ  دندادیم ،

الاب يرگید  لکـش  هب  ياهلیبق  تابـصعت  اهگنج  نیا  رد  دـمآ . شیپ  جراوخ  اب  گنج  نآ  زا  سپ  نیفـص و  گنج  هک  تشذـگن  يرید  اـما 
ناینامثع دندش و  میسقت  ینامثع  يولع و  يهتسد  ود  هب  ناینامی  نایرضم و  هکلب  دنداتسیا  ناینامی  ربارب  نایرضم  اهنت  هن  هک  اجنآ  ات  تفرگ 

. دنتفرگ رارق  رگید  يهتسد  نایولع  يور  هب  ور  هتسد  ره 
یمشچمه رادوریگ  رد  هک  تسا  مولعم  يرصب . يرضم  لباقم  یماش  يرضم  تفرگیم و  رارق  یماش  یفوک و  ینامی  لباقم  يرصب  ینامی 

ار مالـسا  دـشوکیم  هک  دنتـسنادیم  يداژن  بصعت  رهظم  ار  شیرق  نانآ  اریز  دـنتفریم ، قح  هار  هب  ناینامی  يرـضم  یناـمی و  نیب  يداژن 
يرای رد  دنک  دیدجت  ار  تیلهاج  يهرود  يداژن  يهطلـس  شیرق  ینابیتشپ  اب  دهاوخیم  هیواعم  هک  دنتـسناد  ناینامی  هک  نیمه  دـنک . دوبان 

زین نادنزرف  دیدرگ ، زوریپ  شیرق  رب  دوشگ و  ار  هکم  ات  دنداد  يرای  ار  ص )  ) دمحم نانآ  ناردپ  هکنانچ  دندنام و  راوتسا  ربمغیپ  نادناخ 
بلاغ هیواعم  رب  ات  دنداتسیا  یلع  رانک  رد 

هحفص 43 ) )
يا : » تفگ گنج  رادوریگ  رد  ینامی  يدرم  دناهدیمان  نارجاهم )  ) شیرق و  راصنا )  ) ناینامی نیب  گنج  ار  نآ  هک  نیفـص  گنج  رد  دوش .

نآرق لیوأت  رطاخ  هب  شیرق )  ) امـش اب  زورما  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  هب  دور ؟ اههزین  ریز  ادـخ  ياضر  يارب  هک  تسیک  نامدرم 
. میدیگنجیم نآ  لیزنت  يارب  هتشذگ  رد  هک  نانچنآ  میگنجیم 

میدیگنجیم امش  اب  نآرق  لیزنت  رطاخ  هب  ام 
میگنجیم امش  اب  نآ  لیوأت  يارب  زورما 

یلع زا  كدنا  كدنا  مدرم  نآ  رتشیب  هک  اجنآ  ات  تشگیم  رتنایامن  نایوجگنج  یگدرملد  یگتسخ و  دشیم  رتینالوط  اهگنج  هزادنا  ره 
زیمآ تیاکش  ياههبطخ  رد  ار  یگدرزآ  نیا  راثآ  دندوب . زجاع  تسرد  يوق و  قطنم  كرد  زا  نانآ  تیرثکا  هنافسأتم  اریز  دندش ، هدرزآ 

رد درک . ردب  مدرم  رس  زا  ار  داهج  قوش  دربن  ياهنادیم  رد  برع  اب  برع  نداتفارد  مینیبیم . تسا  هدناوخ  نیفص  گنج  زا  سپ  هک  ماما ،
(. 8 . ) تسا هدش  لزان  كوبت  گنج  يهرابرد  هک  مینیبیم  ار  ياهیآ  نآرق 

دزاس زهجم  ار  نانآ  دنتساوخیم  دندمآ و  (ص ) دمحم دزن  یهورگ  دنتشادن و  یفاک  گرب  زاس و  گنج  نآ  رد  تکرـش  يارب  ناناملـسم 
یماگنه يرجه  مهدزاود  لاس  رد  دـنتفر . نوریب  يو  دزن  زا  نایرگ  نانآ  تسین  نم  تسد  رد  يزیچ  تفگ  وا  دـنورب . گنج  نادـیم  هب  اـت 

زا شیب  زونه  اما  دش . مهارف  يو  يارب  یهاپس  رازه  هدجیه  یتدم  كدنا  رد  درک ، دزمان  قارع  هب  هلمح  يارب  ار  دیلو  نبا  دلاخ  رکبوبا  هک 
هیواـعم نوـچ  یبصاـغ  تموـکح  اـب  داـهج  يارب  ار  مدرم  رتـشیب  هچ  ره  ناناملـسم  ماـما  مینیبیم  هک  دوـب  هتـشذگن  هعقاو  نیا  زا  نرق  عـبر 

هیواعم دـنهدیم . شوگ  رتمک  دـنزیخرب ، قارع  ورملق  هب  ماش  نارگتراغ  زا  يریگولج  يارب  لقاال  هک  دـهاوخیم  نانآ  زا  اـی  دـناوخیم و 
زاجح قارع و  ياهنیمزرس  هب  ار  ةاطرا  رسپ 

هحفص 44 ) )
دنک و ار  اهرهش  نیا  تفر و  نمی  هکم و  هب  رسب  ار . ناکدوک  نانز و  یتح  شکب  يدید  ار  سک  ره  یلع  يهعیـش  زا  تفگ  ودب  داتـسرف و 

دوخ تسد  هب  ار  وا  لاسدرخ  رسپ  ود  رـسب  دوب . هدرک  رارف  یلع  لماع  سابع  هللادبع  دیـسر ، نمی  هب  نوچ  تشک و  ار  نآ  مدرم  تخوس و 
رگا تفگ  درم  نآ  دشکب ، ار  نانآ  تساوخ  رسب  نوچ  دندربیم . رسب  هیداب  رد  هنانک  زا  يدرم  دزن  رسپ  ود  نیا  دناهتفگ  یضعب  ( 9  ) تشک

 ! یتشک ار  نادرم   » دروآرب داـیرف  هناـنکینب  زا  ینز  تشک . مه  ار  وا  رـسب  شکب ! ارم  تسخن  یـشکب  ار  هاـنگیب  ناـکدوک  نیا  یهاوخیم 
ناـکدوک و نتـشک  اـب  زج  هک  یتموکح  ةاـطرا ! رـسپ  درادـن . هقباـس  مالـسا  تیلهاـج و  رد  راتـشک  نینچ  یتشک !  ار  لاـسدرخ  ناـکدوک 

(. 10  ) تسا یتموکح  دب  دوش  رادیاپ  نادرمریپ 
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تروص نیدـب  ادـخ  نانمـشد  اب  داهج  راک  دناناتـسادمه ، وا  یهاوختلادـع  یئاسراپ و  رد  فلاخم  قفاوم و  هک  یلع  تموکح  رد  یتقو 
هب هیواعم  نالماع  و  دنک ، راکنا  يو  رب  دیوگب و  نخس  هنابدایب  هکلب  هناخاتسگ  نانچ  دوخ  ماما  يور  رد  فلخ  نبا  هللادبع  نز  هک  دیآرد 

رخآ ياهلاس  رد  مییوگب  رگا  دننکن ، تیامح  نانآ  عفد  رد  ار  دوخ  ماما  یلع  باحـصا  دننزب و  دربتـسد  نینچ  یلع  تموکح  ياهنیمزرس 
تسین و اجیب  ینخـس  دوب  هتفرگ  دوخ  هب  ياهلیبق  یبرع و  گنر  دوب و  هدـش  جراخ  نید  گنر  زا  هریزج  لخاد  ياهگنج  لاس  هاـجنپ  نیا 

نوگرگد ار  ادخ  نید  ماهتشکن ، ار  امش  زا  یسک  نم  دسرپب  دندوب  وا  نتشک  يهدامآ  هک  یمدرم  زا  ع )  ) نیسح یتقو  هک  تسا  یعیبط  نیا 
ناسیون خیرات  ار  اههلمج  نیا  میراد !  لد  رد  تردپ  زا  هک  یـضغب  رطاخ  هب  دنـشاب  هتفگ  خساپ  رد  دیـشکیم ؟ ارم  هچ  يارب  سپ  ماهدرکن 

نینچ نتفگ  دوشیم و  هدید  رخأتم  ياهلتقم  رد  یلو  دناهتشونن  میدق 
هحفص 45 ) )

رد هک  ییوجماقتنا  مشخ و  رگید  يوس  زا  دش و  شومارف  یمالسا  يردارب  وسکی  زا  لاس  هاجنپ  تشذگ  اب  دیامنیم . یعیبط  رایسب  ینخس 
هدنک هلیبق  ای  کع ، لباقم  نادمه  هلیبق ، تشگ . لیدبت  ياهلیبق  یهاوخنوخ  يزوتهنیک و  هب  دشیم ، نایامن  ادـخ  هار  رد  داهج  ياههنحص 

. دنتساخرب نایمشاه  زا  یهاوخهنیک  هب  نایوما  ای  یناندع و  ربارب  یناطحق  ناراداوه  ماجنارس  حجذم و  ربارب 
هحفص 46 ) )

نومـضم نیا  هب  ییاـهتیب  هک  دـید  ار  وا  دـمآرد و  دوب  نیـشنرداچ  يرتخد  هک  دـیزی  رداـم  نوسیم  دوخ  نز  رب  هیواـعم  يزور  دـنیوگ  ( 1)
داتسرف . هیداب  هب  دیزی  شدنزرف  اب  ار  وا  تفشآرب و  هیواعم  دناوخیم .

ور وا  يهمیخ  هب  رازبا  لاوـج و  اـب  هک  دـید  ار  یهورگ  هلیبـق  ناـسیئر  زا  یکی  هک  دارجلا » ریجم  نـم  یمحا  فورعم «  لـثم  يهراـبرد  ( 2)
ار اهنآ  هدماینرب  باتفآ  ات  میهاوخیم  دناهتسشن  وت  يهمیخ  رانک  رد  ماگنه  بش  خلم  ياهتسد  دنتفگ ، دیهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ  دناهدروآ ،

راوس بسا  رب  تشادرب و  ار  دوخ  يهزین  تفگب و  نیا  دینزب . بیـسآ  اهنآ  هب  تشاذـگ  مهاوخن  دـناهدمآ  نم  هانپ  هب  اهخلم  تفگ  میریگب .
دینادیم . دوخ  الاح  دنتفر  نم  یگیاسمه  زا  اهخلم  تفگ  هاگنآ  دندرک ، زاورپ  اهخلم  دمآرب و  باتفآ  ات  داتسیا  نانآ  لباقم  دش و 

ص 127 . ج 2 ، ماشهنبا ، ( 3)
مهد . لاس  ثداوح  يربط ، ( 4)

لاس 36 . ثداوح  يربط ، ( 5)
ص 163 . ج 2 ، ریثانبا ، ( 6)
لاس 36 . ثاوح  يربط ، ( 7)

. 92 هبوت ، ( 8)
ص 174 . ج 2 ، یبوقعی ، ص 82 ؛ ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ص 44 ، ج 15 ، یناغا ، ( 9)

ص 73. ندمت ج 4 ، خیرات  3 و 211 ، ج 191 ، ریثانبا ، ( 10)

( یلع نب  نیسح   ) مهشئاعم هب  تردام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا 

یلع ) نب  نیسح   ) مهشئاعم هب  تردام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا 
. دنداد ناماسورس  نادب  ار  دوخ  یناگدنز  هکنادنچ  دنرادیم  نابز  رب  ار  نید  دنیایند . يهدنب  مدرم 

شیرق ناگرزب  متـس  زا  ییاهر  يارب  نانیا  زا  ياهتـسد  دـندیورگ . مالـسا  هب  هکم  مدرم  زا  رایـسب -  نادـنچ  هن  یهورگ -  میدـید  هکناـنچ 
و دنتفریذپ ، نامیا  میمـص  لد و  يور  زا  ار  مالـسا  هک  دندوب  یناسک  اهنیا  دنتفر . هنیدم  هب  ماجنارـس  زین  هدنام  هورگ  دندش . هشبح  يهناور 

هبقع تعیب  ود  رد  هک  نانآ  هچ  رایـسب -  یهورگ  زین  هنیدـم  مدرم  زا  دنتـشاد . هارمه  دوخ  رب  ار  يراوشد  ره  ربمغیپ  ادـخ و  ياـضر  هار  رد 
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دنتـسنادیم و ادخ  يهداتـسرف  ار  وا  دنتـشاد و  نامیا  ص )  ) دـمحم هب  دـندرب - دوخ  ياههناخ  هب  ار  نارجاهم  هک  نانآ  هچ  دنتـسب و  نامیپ 
يهنادنمزوریپ ياهدربن  زا  سپ  هک  نانآ  تفگ  ناوتیمن  اما  دندرک . یناشفناج  دندیشوک و  ادخ  نید  تفرشیپ  هار  رد  دنتـسناوت  هکنادنچ 

رد هک  راصنا  نارجاهم و  اب  دندش ، ناملـسم  دمحم  یگدنز  نایاپ  هکم و  حتف  ات  هنیدـم  فارطا  ياههلیبق  رد  مالـسا  شرتسگ  ناناملـسم و 
هک تسا  یتقیقح  نیا  دنانامیا . زا  هجرد  کی  رد  دندمآ  نید  يرایب  تخس  ياهتعاس 

هحفص 47 ) )
عبات نانیـشن  نابایب  زا  يرایـسب  مالـسا  تسا . هدرک  دـییأت  ار  یتقیقح  نینچ  مه  تنـس  نآرق و  دنتـسنادیم و  ار  نآ  مه  زور  نآ  ناناملـسم 

، ریـشمش سرت  زا  خویـش  نیا  زا  نت  دـنچ  دـنادیم  ادـخ  و  عمط ، ای  میب  رطاخ  هب  ناسیئر  نیا  زا  يرایـسب  مالـسا  و  دوب ، هلیبق  سیئر  مالـسا 
دننام نانآ  اب  ربمغیپ  رهاظ ، مکح  هب  تسه  هک  يزیچ  دـندناوخ . ناملـسم  ار  دوخ  يرورـس  تمینغ و  عمط  هب  نت  دـنچ  دـندروآ و  مالـسا 

نینچمه نآرق و  اما  دشیم . هدرمـش  مرتحم  نانآ  لام  نوخ و  دندروآیم  نابز  رب  دیحوت  يهملک  هک  نیمه  ینعی  درکیم ، راتفر  ناملـسم 
اما تـسنادیم ، ار  مدرم  نــیا  زا  يرایــسب  نورد  ص )  ) دــمحم ( 1  ) دادیم رادـشه  ناـنآ  هب  دـیدهت  اـب  یهاـگ  هیبـنت و  اـب  ربـمغیپ  تـنس 

مدرم نیا  لد  رد  هچنآ  زا  لوسر  ادـخ و  هک  دـشیم  هتفگ  ناـنآ  هب  یحو  ناـبز  هب  هاـگهاگ  دردـب . ار  ناـشیا  تمرح  يهدرپ  تساوخیمن 
ار نانآ  دیـشاب و  رذحرب  نانیا  زا  هک  دادیم  رادشه  ناناملـسم  هب  دنهدیم . بیرف  ار  دـمحم  هک  دـنرادنپیم  و  دـنهاگآ . درذـگیم  ورود 
اب هک  دش  بوخ  هچ  دنیوگیم  دیـسر  یتسکـش  امـش  رب  رگا  دشاب . هچ  راک  نایاپ  ات  دنربیم  راظتنا  ناقفانم  نیا  دیرامـشم « . دوخ  تسود 

(. 2 .« ) میتفاییم يزوریپ  میدوب و  امش  اب  شاک  دنیوگیم  دیتفای  يزوریپ  رگا  میدوبن و  نانآ 
ربمغیپ يومع  سابع  دندیسر ، هکم  کیدزن  هنیدم  نایهاپس  هک  یبش  دندشن . ناملسم  لد  هت  زا  هاگ  چیه  زین  هکم  رهش  ناگرزب  زا  يرایسب 

دنشیدنایب ياهراچ  ات  دهد  ربخ  ار  رهش  مدرم  دیآرد  هکم  هب  ربمغیپ  هکنآ  زا  شیپ  تساوخیم  تخادرپ . وجتـسج  هب  دمآ و  نوریب  ودرا  زا 
وا هب  هکنآ  يارب  سپـس  درب  دـمحم  دزن  داد و  هاـنپ  ار  وا  دروـخرب و  ربـمغیپ  تخـسرس  نمـشد  نایفـسوبا  هب  بش  نآ  رد  دـنوش . میلـست  و 

. دنرذگب وا  يور  شیپ  زا  مالسا  نازابرس  ات  تشادهاگن  یئاج  رد  ار  يو  درادن  میلست  زج  یهار  هک  دنامهفب 
هحفص 48 ) )

ینعم یهاشداپ  يهملک  هک  داد  رادـشه  وا  هب  سابع  تسا ! هدـش  گرزب  تاهدازردارب  یهاشداپ  تفگ  سابع  هب  نایفـسوبا  تقو  نینچ  رد 
زا سپ  وا  راتفر  هن ، ای  دوب  یکی  دروآ  نابزب  هچنآ  اب  وا  لد  ایآ  یلو  تفریذـپ ، رهاظب  مه  نایفـسوبا  ( 3  ) تسا يربمغیپ  هوکش  نیا  درادن .

رهـش حـتف  زور  دـش . میلـست  شیرق  مینادیم  هکنانچ  هکم  حـتف  زا  سپ  لاح  ره  هب  دـهدیم . ناشن  ار  تقیقح  ياهزادـنا  اـت  ربمغیپ ، گرم 
دروآ و تسدـب  ار  زایتما  نیرتالاب  میدـید  هکنانچ  هریت  نیا  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  دـیدرگ . هاگهانپ  نایفـسوبا -  - نادـناخ نیا  رتهم  يهناخ 

یبوکرـس راـک  رد  ربمغیپ  باحـصا  نارـس  يو و  شـشوک  رتشیب  رکبوبا  هاـتوک  نارود  رد  تشگ  شیرق  صاـخ  ناناملـسم  يربـهر  ماـقم 
دنتفاین و یئامندوخ  لاجم  دـندوب  هدـیورگ  یناملـسم  هب  يدـیما  اب  هک  یناگرزب  رگید  شیرق و  هجیتن  رد  تفر . راکب  هدر  لها  ای  نادرمتم 

هاگتـسد زونه  نوچ  اهلاس  نآ  رد  دوش . يریگولج  داینبون  ساـسا  نتخیر  مهرد  زا  اـت  دـندرک ، يراـکمه  وا  نارواـشم  هفیلخ و  اـب  راـچان 
راشرـس ياهدمآرد  زونه  نوچ  دید  میهاوخ  هدـنیآ  لصف  رد  هکنانچ  رتهب  ترابع  هب  ای  دوب  هدرک  ظفح  ار  دوخ  یگداس  تموکح  يرادا 

ناناملسم و يهملک  تدحو  ظفح  هار  رد  دنتـسناوت -  هک  اجنآ  ات  لماک -  یگچراپکی  اب  دزیگنارب  ار  اهعمط  ات  دوب  هدیـسرن  لاملا  تیب  هب 
. دندرک یگداتسیا  تفالخ  زکرم  تیوقت 

ناریا و دوخ  رواجم  يروتارپما  ود  دنتفر و  رتارف  هریزج  هبش  زا  مالسا  نازابرس  رمع  رصع  رد  دش . راکشآ  رمع  يهرود  رد  رطخ  ياههناشن 
هب دروآرد و  نتشاد  یبرع  طیحم  گنر  زا  ار  مالسا  هک  نانچنآ  تاحوتف  نیا  دندوشگ . ار  رـصم  رگید  يوس  زا  دنتـسکش و  مهرد  ار  مور 

یلاـس دـنچ  اـما  دوبن . سوسحم  نادـنچ  زاـغآ  رد  هک  دروآ  راـبب  یمالـسا  يهزوح  يارب  ار  ییاـهنایز  دیـشخب ، قـقحت  نآ  ندـش  یناـهج 
. درک ساسحا  ار  رطخ  تقو  يهفیلخ  هک  تشذگن 
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هحفص 49 ) )
هریت نیا  تفگ  مهاوخ  هدنیآ  ياهلصف  رد  هکنانچ  دوب . شیرق  يهریت  بناج  زا  دش  ناناملسم  ریگنماد  مالسا  ردص  رد  هک  نایز  نیرتگرزب 
يارب تهج  نیدـب  تشاد . هدـهعب  ار  نارئاز  يرادـهاگن  هبعک و  يهناخ  ینابهاگن  دوب . هدروآ  دوجوب  یئاـهزایتما  دوخ  يارب  تیلهاـج  رد 

زا و  تسبیم ، راب  هفلدزم  زا  شیرق  دندرکیم  تکرح  تافرع  زا  نایجاح  یتقو  جح  ماگنه  هب  دوب . هدش  لئاق  يونعم  تفارـش  یعون  دوخ 
. تفریمن دنداتفایم  هار  هب  مدرم  يهمه  هک  یئاج 

شیرق ياههریت  زا  یکی  زا  ار  نآ  هک  تسا  كاپ  یتقو  هماج  درک و  فاوط  كاپ  يهماج  اب  ار  هبعک  دیاب  دـندوب  دـقتعم  مدرم  هکنیا  رگید 
(4 . ) درکیم فاوط  هنهرب  ار  هبعک  يهناخ  راچان  هدننک  فاوط  دادیمن ، هماج  یسک  هب  لخب  ای  دسح  يور  زا  هلیبق  نیا  رگا  لاح  دنناتسب .

یکی نامدرم  رگید  اب  ار  دوخ  تسا  یـشیرق  يدرم  هک  ص )  ) دمحم دندید ، مدرم  دش و  وغل  رگید  ياهزایتما  زایتما و  نیا  مالـسا  روهظ  اب 
تـسخن میدید  هکنانچ  و  داهنیمن ، ندرگ  تاواسم  هب  ربکتم  هاوخدوخ و  شیرق  اما  دندوب ، لمحت  زا  راچان  هلیبق  نارـس  دـنچ  ره  تسناد .

. دروآ گنچب  ناناملسم  تشونرس  نتفرگ  تسدب  هار  زا  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  ار  زایتما 
ياهنیمز هکنآ  زا  سپ  و  تخاس ، نیعم  هبتار  مالسا  رد  تقبس  بیترت  هب  ناناملـسم  يارب  درک و  سیـسأت  يررقم  ناوید  رمع  هکنآ  زا  سپ 

هب مالـسا  رد  هک  نیمه  تشاد ، یـصاخ  یئانیب  یناگرزاب  راک  رد  تیلهاج  رد  هک  هقبط  نیا  دیدرگ ، میـسقت  حتاف  نازابرـس  نیب  هدش  حـتف 
. تفرگ رس  زا  ار  دوخ  نیشیپ  شور  تفای  تسد  لام 

نارجاهم زا  یکی  یتقو  دـهد . رارق  رظن  تحت  ار  مدرم  نیا  ات  دیـشوک  تشاد  تردـق  هک  اجنآ  ات  دوب و  هاگآ  یبوخ  هب  نانآ  لاـح  زا  رمع 
تسین نیا  زا  رتهب  وت  يارب  تفگیم  تساوخیم  داهج  رد  تکرش  يهزاجا  دمآیم و  وا  دزن 

هحفص 50 ) )
اب دـندش و  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  نانیا  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع  هک  نیمه  اما  ار !  وت  ایند  هن  ینیبب و  ار  ایند  وت  هن  ینیـشنب ، تاهناـخ  رد  هک 

طابـضنا حور  كدـنا  كدـنا  هجیتن  رد  دنتـشگ . ورهبور  دـندوب  هتفرگ  وخ  نادـب  هچنآ  زج  یناگدـنز  اـب  دـنتخیمآرد و  برع  زج  یماوقا 
دوس هب  ار  یمالسا  ماکحا  يارجا  دندیشوکیم ، نانآ  زا  یضعب  هک  اجنآ  ات  دش . فیعـض  نانآ  رد  رمع  رکبوبا و  ربمغیپ و  رـصع  یمالـسا 
یف مکل  و   » هک تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسا ، مالـسا  حیرـص  ماکحا  زا  یکی  صاـصق  تفگ : دـیاب  هنومن  يارب  دـنزاس . فقوتم  دوخ 

ره هک  تسا  یتقو  نونکا  مدرم ! : » تفگ تفر و  ربنم  هب  دوخ  رمع  ياهزور  نیسپاو  رد  ص )  ) ربمغیپ ( 5 « ) بابلالا یلوا  ای  ةویح  صاصقلا 
ما هداد  مانـشد  ار  امـش  ضرع  رگا  نم ، تشپ  کـنیا  ماهدز  هناـیزات  امـش  زا  یـسک  تشپ  رب  رگا  دریگب . دراد ، یقح  نـم  رب  امـش  زا  سک 

(. 6 «. ) دینک صاصق  نم  زا  دیئایب  نم ! ضرع  کنیا 
رمع دیدرگ . مولعم  مکاح  يراکمتس  نوچ  تسا . هدز  قحان  هب  ار  وا  مکاح  هک : درب  تیاکش  وا  هب  يدرم  درک  ماش  هب  رمع  هک  يرفـس  رد 

زا صاصق  دـنتفگیم  درادـب ، فاعم  صاصق  زا  ار  مکاح  ات  دنتـساوخ  وا  زا  نایفارطا  یـضعب  دـنک .» صاصق  ملاظ  زا  دـیاب  مولظم  : » تفگ
اما ( 7 .« ) درکیم صاصق  دوخ  زا  هک  مدید  ار  ربمغیپ  نم  : » تفگ تفریذپن و  رمع  دنکیم . هریچ  وا  رب  ار  تیعر  دـهاکیم و  مکاح  تبیه 
نید كاـپ  ناناملـسم  و  تشک ، شیوـخ  ردـپ  لـتق  يهئطوـت  رد  تکرـش  تمهت  هـب  ار  هـنیفج  نازمره و  رمع ، رـسپ  هللادـیبع  هـک  زور  نآ 

زورید تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دنتفگ  شیرق  دوش ، صاصق  ناگدـش  هتـشک  نیا  نوخ  هب  دـیاب  هللادـیبع  هک  دـندرک  يراشفياپ 
هللادیبع صاع ، نب  ورمع  تروشم  هب  نامثع  و  میشکب !  ار  رسپ  زورما  دنتشک و  ار  ردپ 

هحفص 51 ) )
ار وا  رگا  دوش . هتشک  نازمره  نوخ  هب  دیاب  هللادیبع  : » دوب هدورـس  نومـضم  نیدب  ییاهرعـش  هک  ار  دیبل  نب  دایز  تشاد و  فاعم  دح  زا  ار 

. دیوگن نخس  هلوقم  نیا  زا  رگید  هک  درزآ ، ياهدرک ». قحان  هب  یششخب  یشخبب ،
لمحت اههجنکـش  دندید و  اهیتخـس  مالـسا  هار  رد  هتـسد  نیا  هکنیا  اب  هک  دـهدیم  ناشن  راصنا  نارجاهم و  زا  يرایـسب  یناگدـنز  رد  عبتت 
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زایتما یعون  تیاضر  راهظا  لیـضفت و  نیا  اب  هتـشاد و  مالعا  نآ  زا  ار  لوسر  ادـخ و  يدونـشخ  ياج ، ياج  رد  نآرق  هکنآ  اـب  و  دـندرک ،
رامشب فیدر  کی  رد  ناناملـسم  رگید  اب  دنتـساوخیم  و  دنتـسنادیمن ، رترب  نارگید  زا  ار  دوخ  هاگچیه  اهنآ  تسا ، هدش  لئاق  نانآ  يارب 

نوچ اما  دربیم . الاب  ناناملـسم  يهدـید  رد  ار  نانآ  جرا  تخاسیم و  نوزفا  ناشیا  هب  ار  ادـخ  ربمغیپ  تبحم  هک  دوب  ینتورف  نیمه  دـنیآ .
رتالاب مقر  تخادرپ  رمع  يدنبهجدوب ، رد  هک  نیمه  و  دشاب ، شیرق  زا  دیاب  ناناملـسم  سیئر  تشاد  مالعا  رکبوبا  تفر و  ناهج  زا  ربمغیپ 
مهرد يدام  تیفارـشا  اب  يونعم  تیفارـشا  دـش ، هتخیر  نانآ  ياپ  تسد و  ریز  یناوارف  لاـم  هک  نیمه  دـیدرگ ، صوصخم  هقبط  نیا  هب  ار 

تاماقم يدـصت  تهج  زا  اهنت  هن  شیرق  نامثع  تفالخ  نایاپ  رد  هک  اجنآ  ات  تفر ، نایم  زا  یمالـسا  تاواـسم  لـصا  هتفر  هتفر  تخیمآ و 
مهارف دندوب  هتفریذپ  ار  یناملـسم  هک  یئاهداژن  رید  زا  برع  رـصنع  ندرمـش  رترب  تامدـقم  هکلب  تفای ، يرترب  شیرق  ریغ  رب  یتلود  مهم 

دندرکن راذگورف  یلاوم  ریقحت  زا  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  وا  نالماع  هیواعم و  تشگ . راکشآ  یشورف  يرترب  نیا  هیواعم  يهرود  رد  دیدرگ .
يهیاپ رب  هک  یمالـسا  عامتجا  و  دـش ، هتـشاگنا  هدـیدان  یناملـسم  لوصا  زا  يرگید  لـصا  برع ، ریغ  رب  برع  داژن  يرترب  هب  فارتعا  اـب  و 

. دیدرگ رتکیدزن  دیآیم ، باسحب  رگید  لماع  ره  زا  شیب  بسن  نآ  رد  هک  مالسا  زا  شیپ  يهرود  هب  دوب ، راوتسا  تاواسم 
هحفص 52 ) )

ر ك ص 25 س 13 . ( 1)
ءاسن 76 . ( 2)

. 20  - 23 ج 4 ، ماشهنبا ، ( 3)
. 1  - 219 ماشهنبا ، ( 4)

. 179 هرقب ، ( 5)
مهدزای . لاس  ثداوح  يربط ، ( 6)

ص 97. ج 1 ، تاقبط ، دعسنبا ، ( 7)

(26 يروش :  ) ضرالا یف  وغبل  هدابعل  قزرلا  هللا  طسب  ول  و 

( 26 يروش :  ) ضرالا یف  وغبل  هدابعل  قزرلا  هللا  طسب  ول  و 
. نیمز رد  دننکیم  داسف  هنیآ  ره  شناگدنب ، يارب  ار  يزور  ادخ  دنادرگ  خارف  رگا  و 

وا زا  سپ  ای  وا و  زا  شیپ  هک  ناناملـسم  رتشیب  تخاـس ، دوخ  توعد  رـشن  زکرم  ار  هنیدـم  تفگ و  كرت  ار  هکم  ص )  ) دـمحم هک  یلاـس 
يهنیزه هک  يدـمآرد  هن  یلاـملا  تیب  هن  تشاد ، یلاـم  ناـمزاس  هن  مالـسا  اـهزور  نآ  رد  دـندوب . تسدیهت  دـندرک  ترجه  رهـش  نیدـب 

دـندرب و دوخ  ياههناخ  هب  دنتـشادن  یتنکم  ییاج و  هک  ار  نانامهم  نیا  هنیدـم -  ناناملـسم  راصنا - دزاس . مهارف  ار  تسدیهت  نارجاـهم 
دعب ياهلاس  رد  درادن . لیـصفت  هب  يزاین  دنهاگآ و  یگمه  نانآ  یتسدیهت  هفـص و  باحـصا  یگدنز  زا  دـندرک . دوخ  یگدـنز  کیرش 

رـصتخم دنچ  ره  اهدمآرد  نیا  اب  ددرگ . نایوجگنج  بیـصن  اپراچ  يدادعت  ای  لام و  كدـنا  ات  دـش  ببـس  لکـشتم  هدـنکارپ و  ياهگنج 
اما دش . عیرـشت  ترجه  مود  لاس  رد  رطف  تاکز  مکح  ددرگ . نیمأت  یگمه  فافک  هک  دوبن  نانچ  اما  دمآ . دیدپ  نانآ  راک  رد  یـشیاشگ 

. داـهنن نادنمتـسم  نیا  یگدـنز  دوبهب  رد  ریگمشچ  يرثا  املـسم  دوب ، زیچاـن  رایـسب  نآ  غلبم  لاـس و  رد  تبوـن  کـی  هک  دـمآرد  مقر  نیا 
لاس  زا  سپ  ياهگنج 

هحفص 53 ) )
فافک اهلام  نآ  هک  دوبن  نانچ  اما  دندرک ، تفایرد  يرتشیب  مهـس  تمینغ  زا  نادهاجم  درب و  الاب  ار  اهدمآرد  مقر  يدـح  ات  يرجه  مجنپ 

. دشاب نانآ  یگدنز 
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مقر خـیرات ، هنافـسأتم  داتـسرف . اههلیبق  هب  نآ  يروآعمج  يارب  ار  دوخ  نالماع  ربمغیپ  و  دـیدرگ . عیرـشت  يرجه  مهن  لاس  رد  تاقدـص » »
مولعم تسا  هدـمآ  لاوما  ياهباتک  رد  هک  رـصتخم  ياـهتراشا  زا  تسا . هدرکن  طبـض  قیقد  روط  هب  ار  ربمغیپ  رـصع  يهنـالاس  ياهدـمآرد 
مهرد نآ 40000  زج  بسا و  رتـش و  زا  ار  ربـمغیپ  رـصع  دوجوم  لاوـما  مقر  نیرتـالاب  تسا . هدوـبن  مهم  نادـنچ  اهدـمآرد  نیا  دوـشیم 

(. 1 . ) دناهدرک دروآرب 
هب ار  رمع  تورث  نیا  ندش  ادیپ  تفای . شیازفا  ناناملسم  دمآرد  ناهگان  مور  يروتارپما  تافرصتم  رصم و  ناریا و  حتف  اب  رمع  تفالخ  رد 

یعون هباحـص  تروشم  اب  ماجنارـس  دـیامن .؟ عیزوت  نانآ  نیب  جـیردتب  ای  دـنک  میـسقت  ناناملـسم  هب  ار  لام  همه  دـنک ؟ هچ  تخادـنا  رکف 
ربمغیپ هب  وا  یکیدزن  ای  مالسا و  رد  يو  تقبس  تیاعر  اب  دندرک و  تبث  يرتفد  رد  ار  ناناملسم  زا  کی  ره  مان  دروآ . دوجوب  يدنبهجدوب 

. دنتشون يررقم  وا  يارب 
هب دنتخودنا . راشرس  یتورث  هار  نیا  زا  و  دنتخادرپ . هبراضم  تراجت و  هب  دمآرد  نیمه  اب  هباحص  ناگرزب  زا  دنچ  ینت  هک  تشذگن  يرید 
رد هزات  ياهقبط  هک  دش  نآ  هجیتن  دیسر . نانآ  هب  يرتشیب  بیـصن  تفاییم  شیازفا  یپایپ  هک  مه  یگنج  ياهتمینغ  زا  دمآرد  نیا  تازاوم 
هک اـجنآ  اـت  داد ، بیترت  ار  يررقم  رتـفد  هـکنآ  زا  سپ  رمع  تـخیمآرد . مـه  اـب  ار  يداـم  يوـنعم و  تیفارـشا  هـک  تـشگ  دـیدپ  مالـسا 
اما دندرگ . دساف  دننک و  تداع  يزودنا  لام  هب  دیسرتیم  هچ  دنزادرپب ، هعرزم  هناخ و  دیرخ  هب  هتسد  نیا  دراذگن  ات  دیـشوک  تسناوتیم 
زا نانآ  تسویپیم . مه  هب  ار  اپورا  ایـسآ و  هک  یتراجت  دندوب ، ناهج  تراجت  يهطـساو  مالـسا  زا  شیپ  هک  دندوب  هدرکن  شومارف  شیرق 

هار نیا 
هحفص 54 ) )

رب هوالع  دراد . هاگن  هنیدم  رد  ار  هتسد  نیا  دیشوکیم  رمع  دندوب . هدروآ  تسدب  رامثتسا  رد  ناوارف  ياهبرجت  لام ، زا  رتهب  و  رایسب ، یلام 
تیالو هب  ناشیا  زا  دـنچ  ینت  اهنت  دـهدیم ، ناشن  خـیرات  هکنانچ  دـنریگن . هدـهع  هب  ار  مهم  ياهلغـش  هفیاـط  نیا  ناـگرزب  دوب  بقارم  نآ 
تروص ار  وا  یئاراد  اـت  تفگیم  تسخن  دتـسرفب  يرهـش  هب  ار  یمکاـح  تساوـخیم  هاـگ  ره  رمع  دنتـشگ . بوـصنم  گرزب  ياـهرهش 

دـش مولعم  درک و  یگدیـسر  ار  نیرحب  مکاح  هریرهوبا  لاوما  رمع  دناهتـشون  دـشیم . یگدیـسر  وا  باسح  هب  یتدـم  زا  سپ  دـنتفرگیم 
هب بسا  دنچ  مونـشیم  الاح  یتشادن . يزیچ  تیاپ  شفک  زج  مداتـسرفیم  نیرحب  هب  ارت  هک  يزور  دیـسرپ  يو  زا  تسا . هتخودنا  یئاهلام 
هک متشاد  ینابسا  تفگ : دناهرب  تساوخزاب  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  هریرهوبا  تساجک ؟ زا  اهلوپ  نیا  وگب  ياهدیرخ . رانید  دصشش  رازه و 
زا ار  اهلام  نآ  تسا و  دایز  وت  يارب  اهلوپ  نیا  میهدیم . لاملا  تیب  زا  ارت  جراخم  هک  ام  تفگ « : رمع  روآدوس . متـشاد  مه  یلوپ  دندیئاز 

.« دنادرگرب لاملا  تیب  هب  تفرگ و  يو 
ای هفیلخ  بناج  زا  هاگ  هاگ  دوب  مکاح  ناناملـسم  يهعماج  رب  ینید  طابـضنا  زونه  هک  نامثع  تفـالخ  زا  لاسدـنا  اـت  ربمغیپ  گرم  زا  سپ 

. داتفایم رثؤم  ابلاغ  دشیم و  هداد  رادشه  نازودنا  لام  هب  مالسا ، مهم  ياهتیصخش 
دیـسرپ هشیاع  دنکفا . رهـش  رد  هلولو  هک  دوب  گرزب  نادنچ  ناوراک  نیا  دیـسر . هنیدم  هب  فوع  نب  نامحرلادبع  ناوراک  يزور  دـناهتفگ 

نازیخ ناتفا و  طارـص  رب  فوع  نب  نامحرلادبع  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ  هشیاع  تسا . هدیـسر  نامحرلادبع  نارتش  دـنتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ 
ادـخ هار  رد  دـنراد  تشپ  رب  هچنآ  نارتش و  تفگ  دیـسر ، نامحرلادـبع  هب  ربخ  نیا  نوچ  داتفا . دـهاوخ  خزود  هب  ییوگ  هکناـنچ  دوریم 

(. 2 . ) دوب رفن  دصناپ  نارتش  نآ  رامش  دشاب .
تفاکـش و ار  مدرم  فص  صاقو  یبا  دعـس  تخادرپ . نآ  ندرک  تمـسق  هب  وا  دـندوب و  هدروآ  رمع  يارب  یلام  يزور  دناهتـشون  نینچمه 

رمع هب  ار  دوخ 
هحفص 55 ) )

یـسرتیمن نیمز  رد  ادـخ  تردـق  زا  هک  دوب  نآ  يهناشن  وت  ندـمآ  شیپ  تفگ « : درک و  دـنلب  وا  رـس  رب  ار  دوخ  يهناـیزات  رمع  دـیناسر .
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داـتفا و راوگاـن  شیرق  رب  تفرگ  شیپ  رمع  هـک  یلاـم  نـشخ  تسایـس  ( 3 «. ) دـسرتیمن وت  زا  زین  ادـخ  تردـق  هک  مزوماـیب  وتب  متـساوخ 
يو یگدنز  خیرات  زا  تمـسق  نیا  هنافـسأتم  دش . هتـشک  دنداد  بیترت  هفیاط  نیا  نارـس  زا  نت  دنچ  ارهاظ  هک  ياهئطوت  رد  هفیلخ  ماجنارس 
لام فارـشا  شود  زا  ینیگنـس  راب  دـش ، هتـشک  رمع  هک  نیمه  تسین . نآ  نتـشادرب  لاجم  اجنیا  هک  تسا  هتفهن  ماهبا  زا  ياهدرپ  رد  زونه 

، نامثع یلام  تسایـس  تشگ . ناناملـسم  رادـمامز  نامثع  رمع ، زا  سپ  هک  دیـسر  لامک  هب  یتقو  نانآ  رطاخ  یگدوسآ  تساخرب ، زودـنا 
ار اهرهش  مدرم  راب  نیتسخن  يارب  هکلب  دوزفا ، اهیررقم  رب  اهنت  هن  وا  درک . خاتسگ  ناناملسم  لام  هب  يزادناتسد  رب  ار  شیرق  زج  شیرق و 
هام رد  داد  روتـسد  يررقم  هزیاج و  تخادرپ  رب  هوالع  تشادن . هقباس  وا  رـصع  ات  راک  نینچ  ( 4  ) دیـشخب هزیاج  نانآ  هب  دیبلط و  دوخ  دزن 

، دشاب لاملاتیب  زا  هچ  رگا  نادنمتـسم ، هب  ندناروخ  ماعط  ( 5 . ) دننیشنب نآ  رـس  رب  نادنمزاین  نارفاسم و  ات  دنهد  بیترت  اههرفـس  ناضمر 
(6 . ) دنشاب دنمتسم  دننیشنیم  ياهرفس  نانچ  رس  هک  نانآ  يهمه  هک  درکیم  نیمضت  یـسک  هچ  نیـسح  هط  يهتفگب  اما  تسا  یبوخ  راک 

ریبز هب  دعـسنبا  تیاور  هب  درب . الاب  تفرگیم  تخـس  ناشیارب  اصوصخم  رمع  هک  ار  نانآ  يررقم  هکلب  درکن  سب  اهـششخب  نیدب  نامثع 
(. 8 . ) داد رانید  رازه  دصشش  ار  مکح  نبا  ناورم  دیشخب و  رازه  تسیود  هحلط  هب  و  ( 7  ) مهرد رازه  دصشش  ماوع  نبا 

رد اهنیمزرس  اههناخ و  درم  ریبز  هک  یماگنه  تسا  هتشون  دعسنبا 
هحفص 56 ) )

(. 11 . ) دوب نویلیم  یس  هحلط  نآ  زا  و  ( 10  ) نویلیم لهچ  ریبز  يهکرت  ( 9 . ) تشاذگ ياجب  هرصب  هفوک و  هیردنکسا و  رصم و 
، تسا هدش  وربور  یتالکشم  هچ  اب  نامثع  زا  سپ  وا  هک  تسا  راکـشآ  وا  ياههبطخ  زا  هتـشون و  دوخ  نارادنامرف  هب  یلع  هک  ییاههمان  زا 

نیب تاواسم  تیاعر  بقارم  اجنآ  ات  وا  دربیم . جنر  تسا ، هدش  نوگرگد  رمع  رکبوبا و  تریس  ربمغیپ و  تنس  دیدیم  هکنیا  زا  هنوگچ  و 
اهنت هک  ینیشنیم  یناوخ  رب  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  يو  رب  تسا  هتفر  فارشا  زا  یکی  ینامهم  هب  وا  رادنامرف  دینش  نوچ  هک  دوب  ناناملـسم 

. دناهدرک مورحم  نآ  زا  ار  نادنمتسم  هدناوخ و  نادب  ار  نارگناوت 
نیا دنزاسن . هشیپ  ار  يزودنا  لام  دننک و  هدنسب  دندنمزاین  هچنادب  هک  دوب  نیا  رمع  رکبوبا و  رـصع  وا و  دهع  رد  ربمغیپ  يهباحـص  تریس 

ات ناناملسم  هک  دهدیم  ناشن  یبوخب  هیواعم  رصع  زین  يو و  رـصع  رد  نیعبات  هباحـص و  لاوما  مقر  دش . نوگرگد  نامثع  دهع  رد  تریس 
يوما هریت  شیرق و  زا  ناناملسم  لام  هب  يزادنا  تسد  رد  يریلد  دندوب . هداتفا  رودب  تسا  یناملسم  طرـش  هک  دهز  يوقت و  زا  هلحرم  هچ 

. درک تیارس  زین  نارگید  هب 
رد هک  ار  ناناملـسم  ياهلام  درک  دهاوخن  راتفر  نامثع  دننام  نانآ  اب  هفیلخ  دنتـسناد  هک  نیمه  وا  نارادنامرف  زا  نت  دـنچ  یلع  تفالخ  رد 

دراذگب دراد  ناناملسم  يهنازخ  هب  هک  ار  یماو  ات  دندروآ  سابعنبا  دزن  ار  هریبه  نبا  ۀلقصم  یتقو  دندرک . رارف  دنتشادرب و  دنتشاد  رایتخا 
درم نیا  ( 12 . ) تفر هیواعم  دزن  تخیرگ و  هرصب  زا  سپس  درکیمن . غیرد  زگره  متـساوخیم  لام  نیا  زا  شیپ  نافع  رـسپ  زا  رگا  تفگ :

نیا ددصرد  تساوخزاب  ماگنه  هب  تسا ، هتشاد  تموکح  ناناملسم  نیمزرس  زا  یتمسق  رب  دوخ  هک  ناملسم  رهاظب 
هحفص 57 ) )

وا رطاـخ  هب  ادـبا  دـنک ، هبوت  تسا  هتفر  تنـس  فـالخرب  رگا  اـی  دزاـس و  قبطنم  لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  اـب  ار  دوخ  راـتفر  هک  تسین 
نیا زا  شیب  نیـشیپ  يهفیلخ  زا  رگا  دـیوگیم  خـساپ  رد  اـهنت  یـصخش . لاـم  هن  تـسا  ناناملـسم  يهـمه  نآ  زا  لاـم  نـیا  هـک  دـسریمن 

يهداز ومع  هک  دیـشک  اجنآ  هب  یخاتـسگ  نیا  راک  تعدب . ندش  هدنز  تنـس و  ندرم  ینعم  تسا  نیا  درکیمن . غیرد  نم  زا  متـساوخیم 
رد دومن ، تساوخزاـب  وا  زا  یلع  درک و  تیاکـش  یلع  هب  وا  زا  یلئد  دوسـالاوبا  نوـچ  درک و  زارد  ناناملـسم  لاـم  هب  تسد  مه  ع )  ) یلع

ياهنوخ يهمه  نآ  هب  وا  يهمذ  هکنآ  ات  دشاب  ناناملـسم  لام  را  يزیچ  شاهمذ  رب  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  دراد  تسود  تشون « : وا  خـساپ 
اهنوخ نآ  یلع  تسنادیم  یبوخ  هب  سابع  رسپ  هک  تسا  ملسم  ( 13 .« ) ددرگ لوغشم  یهاشداپ  تراما و  هب  ندیسر  رطاخ  هب  هدش  هتخیر 

يهملک تدـحو  هکلب  هتـساوخیمن ، یهاشداپ  تموکح و  ناورهن  نیفـص و  لـمج و  ياـهگنج  زا  هتخیرن و  دوخ  سفن  ياوه  هار  رد  ار 
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تسین وا  دوخ  يارب  لاملا  تیب  راک  رد  يو  رب  یلع  يریگتخس  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  تسا . هدوب  بلاط  ار  تلادع  يارجا  ناناملـسم و 
ار اهنیا  يهمه  وا  دوشب . فلت  وا  نالماع  وا و  تسد  هب  نادنتـسم  لام  زا  يراـنید  دـهاوخیمن  دراد و  ادـخ  زا  هک  تسا  یـسرت  يارب  هکلب 

دیابن هدیدان  مه  ار  يرگید  تقیقح  اما  تشاد . یهاگآ  یبوخ  هب  وا  تریـس  زا  دوب و  هدـش  گرزب  یلع  اب  اریز  تسنادیم  نارگید  زا  رتهب 
. دوبن مهد  لاس  سابعنبا  ترجه  ملهچ  لاس  سابعنبا  هک  تسنیا  نآ  تفرگ و 

اب رمع  دـنیوگیم  دوب . هدـنامن  رانکرب  هنامز  گنر  زا  يو  زا  رتنییاپ  ای  يو  يهیاپمه  ناملـسم  اهدـص  اههد و  دـننام  زین  وا  تدـم  نیا  رد 
تایآ لیوأت  اب  مسرتیم  تفگیم  دادن . یلغش  ار  وا  هاگچیه  تشادیم  مدقم  ادخ  لوسر  باحصا  رب  وا  لضف  رطاخ  هب  ار  سابعنبا  هکنآ 

رد نآرق 
هحفص 58 ) )

ربمغیپ باحصا  زا  يرایسب  درب ، راکب  لاملا  تیب  فرصت  رد  ار  اهلیوأت  نینچ  هک  دوبن  سابعنبا  اهنت  ( 14 . ) دنک فرصت  ناناملسم  لاوما 
ار نانآ  زا  يرایـسب  دنتفر . نمـشد  زاوشیپ  ادـخ  ياضر  يارب  دـنداهن و  فک  رب  ار  دوخ  ناج  مالـسا  ياهگنج  رد  هک  مسانـشیم  ار  (ص )
یگداس و هک  نیمه  دـش ، مک  نانآ  رـس  زا  دـمحم  يهیاـس  هک  نیمه  اـما  دـندربیم ، راـکب  تقد  لاـملا  تیب  فرـصم  رد  هک  میـسانشیم 

رگید دیدرگ ، نانآ  بیـصن  هدش  حـتف  ياهروشک  زا  راشرـس  ياهدـمآرد  هک  نیمه  تفر ، نایم  زا  وا  زا  سپ  لاسدـنا  وا و  رـصع  تطاسب 
دندیزخ و هناخ  هب  دـننک ، نکهشیر  ار  هتـسرون  تعدـب  دـنراذگ و  شیپ  ياپ  هکنآ  ياج  هب  دـننزب و  مهب  ار  دوخ  شیاسآ  دـندشن  رـضاح 

زاغآ رد  نانآ  دیاش  دروآرب . رایـسب  ياههخاش  دش و  ربتـس  تعدب  تخرد  هک  يزور  ات  دـندرب ، راکب  دوخ  راک  هیجوت  يارب  رگید  یقطنم 
فرطرب يروف  دـمآ و  دـیدپ  یعامتجا  رد  یتلادـعیب  یئزج  رگا  اریز  دوب ، یمتح  ینایاپ  نینچ  یلو  دـشکب  اجنیا  هب  راـک  دـندوبن  یـضار 

هک دنتـسه  یلد  كاپ  نادرم  رانک  هشوگ و  رد  منادیم  نم  تشاد . دهاوخ  لابندب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رگید  ياهیتلادـعیب  دـیدرگن ،
دمحم هک  یباحصا  دنریذپب  دنهاوخیمن  دنبایرد . ار  نآ  تسرد  ینعم  دنهاوخیمن  دناهداتـسیا و  اهثیدح  یـضعب  ظافلا  رهاظ  رب  مه  زونه 

زا سپ  ای  دنتسیز و  وا  اب  هک  دنیاهنآ  هکلب  دنتسین ، هباحص  همه  دیباییم ». ار  دوخ  هار  دیدرک  ادتقا  کی  رهب  ناگراتس  دننام  : » تفگ (ص )
يهدهع زا  هک  دندوب  یناسک  مه  ربمغیپ  باحصا  نیب  رد  هک  دنریذپب  دنهاوخیمن  دندرک . ظفح  ار  يو  تنس  دنداد و  ناحتما  یبوخ  هب  وا 
شیامزآ يهتوب  رد  هک  دیآ  شیپ  يراگزور  سپس  دشوکب ، نآ  مان  يدنلب  نید و  هار  رد  یناملـسم  تسا  نکمم  اسب  دندماینرب . شیامزآ 

و دـبای ، یهاگزیرگ  دوخ  راک  يارب  اـت  دوشیم  بلاـغ  يو  رب  سفن  ياوه  دـشابن  يوق  وا  ناـمیا  رگا  هک  تسا  تقو  نینچ  رد  دریگ ، رارق 
یلیوأت اب  تسوا  يهدهع  رب  هک  ار  یفیلکت 

هحفص 59 ) )
ياهلـصاف تسا  هتفگ  نید  هچنآ  دـنکیم و  وا  هچنآ  نیب  دـنیبب  هک  دـسرب  يزور  ات  دور  شیپ  نینچمه  و  دـهن ، وسکی  هب  دوخ  هاوخلد  هب 

اولوقی نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  دیناسرتیم : شیامزآ  نیا  زا  نآرق  نابز  هب  ار  ناناملـسم  دمحم  هک  دوب  نیمه  يارب  دراد . دوجو  قیمع 
هک نانآ  دندوب ، هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  تبحص  هک  نانآ  هلمج  زا  ناناملسم و  زا  يرایـسب  يارب  شیامزآ  نینچ  ( 15  ) نونتفی مه ال  انمآ و 
لام تسین  رضاح  ربمغیپ  تنس  ندرک  هدنز  رطاخ  هب  تقو  ماما  دندید  نوچ  یلو  دمآ ، شیپ  دنتـشادرب ، تخـس  ياهتحارج  مالـسا  هار  رد 
نید گنر  هانگ  نیا  هب  هک  تسا  نیا  تفگـش  و  دنداتـسیا ، وا  لباقم  ای  و  دـنتفرگ ، هرانک  وا  زا  دـشخبب  ناـشیا  هب  باـسحیب  ار  ناناملـسم 

هک میاهدید  مه  دوخ  هک  اسب  هچ  میاهدناوخ و  خیرات  رد  اهراب  دندش . عمج  نانآ  درگ  مه  بلط  تصرف  ای  حولهداس و  یهورگ  و  دـنداد ،
دناهتـسنادیم زاغآ  رد  دوخ  هکنآ  اب  و  دناهتفیرف ، ار  مدرم  تعدب  نآ  اب  دناهدروآ و  یتعدـب  لام  ای  ماقم  ای  هاج  رطاخ  هب  یناسک  ای  یـسک 

هچنآ هک  دناهدرک  رواب  يدنچ  زا  سپ  تسا و  هدش  هبتـشم  مه  نانآ  دوخ  رب  راک  كدـنا  كدـنا  یلو  نید ، هن  تسایند  دـنهاوخیم  هچنآ 
. تسا مدرم  ریخ  ای  ادخ  ياضر  يارب  دنیوگیم  دننکیم و 

یئادج نیا  لابند  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  هرصب  هار  دنتخادنا و  شیپ  ار  ربمغیپ  نز  دندش و  ادج  ناناملسم  هورگ  زا  ریبز  هحلط و  هک  زور  نآ 
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ار یتنـس  ندرک  هدنز  دننکب . نید  هب  یتمدخ  دنتـساوخیم  دوخ  لایخ  هب  دیاش  دمآ ، دیدپ  یناملـسم  يهزوح  رد  یـشک  ناملـسم  نیتسخن 
نورد نتخاـس  مارآ  يارب  ار  نانخـس  نیا  دوش . لاـمیاپ  یمولظم  يهفیلخ  نوخ  میراذـگن  میهاوخیم  دـنتفگیم  دـنتخاس . دوـخ  زیواتـسد 

هار هب  دنتشاد  رواب  زور  نآ  مه  دیاش  منادیمن . دنتفگیم ، نامدرم  بیرف  يارب  ای  دوخ و  مطالتم 
هحفص 60 ) )

نیا تقیقح  دـندرکیم ؟ نید  زا  نانآ  هک  دوب  یلیوأت  ای  تفگیم ، ربمغیپ  دروآ و  نآرق  هک  دوب  ناـمه  نید  نیا  اـیآ  یلو  دـنوریم ، نید 
دشیم و لکشم  نانآ  يارب  نید  تقیقح  كرد  دندشیم ، رود  وا  راکزیهرپ  باحصا  و  ص )  ) دمحم يهرود  زا  مدرم  هزادنا  ره  هک  تسا 

. دنتفگیم عادو  ییاسراپ  فافع و  اب  درمیم و  نانآ  لد  رد  يوقت  حور  دندنامیم  هرهبیب  نید  ینعم  مهف  زا  هک  تبسن  ره  هب 
نید نرق  مین  نیا  مود  عبر  رد  المتحم  دنتـشادن ، نانآ  زا  رتهب  یتلاح  مه  مدرم  يهماـع  اـما  دوب ، موق  ياـمعز  زاـتمم و  يهقبط  تریـس  نیا 
نیا رگا  دـشیم . هصالخ  ناضمر -  هام  يهزور  انایحا  و  تعاـمج ، هعمج و  تافیرـشت  یعرف -  ماـکحا  ناـمه  رد  ناـنآ  زا  يرایـسب  يارب 

ار دوخ  رگا  دنشاب ، دوخ  ماما  عیطم  یعامتجا  ياهراک  رد  دیاب  هک  دندوب  هدیسر  عالطا  زا  هجرد  نیدب  اهنت  مالسا  يهداس  ماکحا  زا  مدرم 
گنج رد  ار  قارع  مدرم  دـناوتب  صاع  نبا  ورمع  هک  دـننک  نانچ  دـنروشب و  یلع  رب  دوب  لاحم  دنتـسنادیم ، لوئـسم  مدرم  ادـخ و  لـباقم 

تموکح تافرصتم  هب  پچ  تسار و  زا  هیواعم  نارگتراغ  دنهد  هزاجا  ناناملسم  دوب  لاحم  دهد ، بیرف  لدنجلا  ۀمود  رد  سپس  نیفص و 
هیواعم دننام  يدرم  دوب  لاحم  دنتفیب ، اهلاچ  هایس  هب  ای  و  دنوش ، هتشک  تمهت  فرص  هب  مدرم  دنریذپب  دوب  لاحم  دنربب ، دربتسد  یمالـسا 

ناشریگتـسد نامگ  درجم  هب  رامگب و  سوساج  مدرم  رب  دسیونب «  دوخ  نارادنامرف  هب  دناوخب و  ناناملـسم  يهفیلخ  ار  دوخ  دـبای ، تصرف 
(. 16 « ) نک

هیواعم هک  يزور  ات  تسین  یبیصن  وا  زا  ار  راکانز  تسا و  ردپ  نآ  زا  دنزرف  هک  دش  عیرشت  ربمغیپ  يهلیسو  هب  یمالسا  مکح  هک  يزور  زا 
لطاب تداهـش  نیمه  اب  تسا و  هدـش  رتسبمه  عورـشمان  هار  زا  دایز  ردام  هیمـس  اب  هیواعم  ردـپ  نایفـسوبا  تفگ  هک  نت  کـی  تداهـش  هب 

هنافسأتم اما  تشذگیمن  نرق  مین  زا  شیب  دناوخ ، دوخ  ردارب  نایفسوبا و  رسپ  ار  دایز  هیواعم 
هحفص 61 ) )

نیا نآ  ینعم  و  دهدیمن . ناشن  تسد  ناتـشگنا  رامـش  زا  شیب  دـنتفرگ ، هدرخ  هیواعم  رب  راک  نیا  رد  هک  ار  یناسک  رامـش  دوجوم  دانـسا 
يارب يدعاسم  يهنیمز  هیواعم  رگا  دادیم . ناشن  انتعایب  درـسنوخ و  يرکنم  نینچ  هب  تبـسن  ار  دوخ  زور ، نآ  یمالـسا  عامتجا  هک  تسا 

اب مه  نآ  یتعدب  دناوتب  دوب  لاحم  دنتشاذگیمن ، هحص  وا  رادرکب  یشوماخ  اب  زور  نآ  ناملـسم  يهعماج  تیرثکا  رگا  دیدیمن ، راک  نیا 
. دروآ دیدپ  نید  رد  یتشز  نینچ 

وا نامکاح  هیواعم و  تسد  رد  ناناملـسم  مامز  سپ  نآ  زا  دش  شوماخ  زین  نارادمامز  لد  رد  يوقت  يهقراب  نیرخآ  یلع  ندـش  هتـشک  اب 
ناریگب هفیظو  ناوید  زا  ار  نانآ  ماـن  دـننایک  بارتوبا  ناتـسود  دـیرگنب  دیـسریم  روتـسد  تبون  دـنچ  یلاـس  هکلب  لاـس  ره  تفرگ و  رارق 

، دناوخ هفوک  هب  ندمآ  زا  سپ  دایز  رـسپ  هک  ار  هبطخ  نیا  دییازفیب  نانآ  ياطع  رب  دننایک . هیواعم  نامثع و  ناتـسود  دـینیبب  دـینک . فذـح 
ریـشمش و مریگن . تخـس  نانآ  رب  منک و  ییوکن  امـش  نارادربنامرف  رب  تسا  هدرک  رومأم  ارم  دیزی  : » تسا تقیقح  نیا  يهدنهد  ناشن  اریز 

(. 17 .« ) دیشاب هتشاد  ار  دوخ  ياورپ  امش  زا  کی  ره  هک  تسا  رتهب  دربن . ارم  نامرف  هک  تسا  یسک  رس  رب  نم  يهنایزات 
زا کی  چیه  اما  دوب  رثؤم  یمالسا  يهعماج  طوقـس  رد  يدنچ  ياهلماع  نرق  مین  تدم  رد  دینیبیم  باتک  نیا  ددعتم  ياهلـصف  رد  هکنانچ 

هتـشادرب هدرپ  تقیقح  نیا  زا  سک  ره  زا  رتهب  ع )  ) نیـسح دـسریمن و  يزودـنا ) لام  هب  تبغر   ) لماع نیا  يهیاـپ  هب  رثا  تدـش  رد  اـهنآ 
رد شیامزآ  نوچ  دنهد و  ناماسورـس  ار  دوخ  یناگدنز  نآ  اب  هک  دنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دنیایند . يهدنب  مدرم  : » دـیوگیم هک  تسا 
مه زورما  ناناملـسم  زا  ياهدع  يارب  یتح  اهناتـساد  نیا  زا  کی  ره  ندرک  وگزاب  منادیم  نم  دوب ». دـنهاوخ  كدـنا  نارادـنید  دـیآ  نایم 

هورگ نیا  رطاخ  مهاوخیمن  نم  تسا ، زیگنامغ 
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هحفص 62 ) )
هکنانچ ار  اهارچ  نآ  خساپ  مهاوخب  رگا  اما  مزاس ، هدرزآ  دننزب  يراکشومارف  ندیدان و  هب  ار  دوخ  لئاسم  نیا  لباقم  رد  دنشوکیم  هک  ار 

يارب نیرید  يهدـش  خوسنم  ياهتنـس  هب  ندـیورگ  مالـسا و  ماکحا  نید و  زا  یگداتفا  رود  نیا  تشون . دـیاب  ار  بلاطم  نیا  مبایرد  تسه 
هتـشادن تموکح  نآ  رب  يوقت  نید و  هک  یعاـمتجا  رد  و  دوـب . یعیبـط  دـندادیم  لیکـشت  ار  دـمحم  زا  سپ  نرق  مین  عاـمتجا  هک  یمدرم 

. دسریمن رظن  هب  يداع  ریغ  نادنچ  رکنم  ره  عویش  شیادیپ و  دشاب ،
هحفص 63 ) )

اطوم . حرش  زا  ج 2 ص 10  مالسا . ندمت  خیرات  ( 1)
ص 93 . شخب 1 ، ج 3  تاقبط ، دعسنبا ، ( 2)

لوا . ءزج  ج 3 ، دعسنبا ، ( 3)
ص 2804 . ج 6 ، يربط ، ( 4)
ص 79 . گرزب ، بالقنا  ( 5)
ص 79 . گرزب ، بالقنا  ( 6)

ص 57 . لوا ، ءزج  تاقبط ج 3 ، ( 7)
ص 143 . ج 2 ، یبوقعی ، ( 8)

ص 75 . لوا ، ءزج  ج 3 ، دعسنبا ، ( 9)
ص 158 . باتک ، نیمه  ( 10)

ص 127 . شنادنزرف ، یلع و  ( 11)

ص 127 . شنادنزرف ، یلع و  ( 12)
دوشیمن . هدید  ریثانبا  يربط و  رد  همان  ریخا  تمسق  ص 57-98 . ج 5 ، دیرفلا ، دقع  ( 13)

ص 96 . ،ج 5 ، دیرفلا دقع  ( 14)
(. 2 توبکنع ، . ) دناهدشن شیامزآ  زونه  هک  یلاح  رد  دنوشیم ، هتشاذگاو  میاهدروآ ، نامیا  دنیوگب  یتقو  دنرادنپیم  مدرم  ایآ  ( 15)

ص 11 . ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ص 4 - ج 18 ، ریثانبا ، ( 16)
ص 242. ج 7 ، يربط ، ( 17)

(7 نارمع : لآ   ) ۀنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف 

( 7 نارمع : لآ   ) ۀنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف 
. دننکیم يوریپ  ار  هباشتم  ياهتیآ )  ) ییوج هنتف  رطاخ  هب  تسا ، قح  زا  لطاب  هب  شیارگ  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  سپ 

هناروکروک تعاطا  زا  ار  نامدرم  هک  مینیبیم  یناوارف  ياههیآ  تسا . هدـش  هجوت  رکفت  ملع و  هب  رگید  ینید  باـتک  ره  زا  شیب  نآرق  رد 
ار یـشور  دوخ  نید  غیلبت  يارب  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسین  تسد  رد  یناشن  چیه  اما  تسا ، هدرک  شهوکن  ار  يدیلقت  نید  هتـشاد و  رذـحرب 

مدرم هب  ار  ادـخ  دـهاوخیم  هک  اجنآ  دـش . هدـیمان  ناـهرب )  ) یقطنم لالدتـسا  ناناملـسم  یملع  ياـههزوح  رد  ادـعب  هک  دـشاب  هدرب  راـکب 
رگم تسا . هدـش  هدـیرفآ  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  اـهربا  هب  اهنامـسآ و  هب  ارچ  : » دـهدیم هجوـت  سوـسحم  تعیبـط  هب  ار  ناـنآ  دناسانـشب ،
رگم دراد . نامرف  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  زج  یـسک  هچ  تسا . هدماین  دـیدپ  هدوهیب  ناگراتـس  هام و  اهایرد ، اههوک و  نیا  دـننادیمن 
لیلد نیرتیعطق  اب  ار  ادخ  دهاوخیم  هک  یهاگ  و  دنامیمن »؟ رادیاپ  يزیچ  ادخ  زج  دوشیم و  دوبان  تسا  ناهج  نیا  رد  هچنآ  دـننیبیمن 
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ندرگ گر  زا  رتکیدزن  امش  هب  ادخ  دیوگیم « : دنک  تابثا 
هحفص 64 ) )

رگا « ؟ تسا یکـش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  يهدنروآ  دـیدپ  هک  ادـخ  دوجو  رد  ایآ   » دـیوگیم دزاس  رتسوملم  ار  وا  هکنآ  يارب  و  تسا »
.« دروخیم مهب  ناهج  نیا  مظن  دشابن  ادخ 

يارب انیب  اونـش ، رداق ، قلاخ ، ملاع ، نوچ  ار  ادـخ  ياهتفـص  و  دـناوخیم . مدرم  رب  ار  نآرق  تایآ  ص )  ) دـمحم نوچ  هک  تسین  يدـیدرت 
هجوت هکلب  و  دندوبن ، نآ  رکف  هب  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ملسم  اما  دنتفاییمرد ، اهتفص  نآ  زا  ياهنوگ  ینعم  وا  باحـصا  درمـشیم  نانآ 

رب ادـخ  ملع  يهوحن  اـیآ  ، يو تاذ  رب  دـئاز  اـی  تسوا  تاذ  نیع  ادـخ  تافـص  اـیآ  تسا . هنوگچ  ادـخ  هب  اهتفـص  نیا  قـلعت  هک  دنتـشادن 
رگا ات  تسا  ایـشا  ققحت  تلع  ادخ  ملع  هن ؟ ای  دـباییم  رییغت  زین  ادـخ  ملع  مینیبیم ، تایئزج  رد  هک  يرییغت  اب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  تایئزج 

؟ تسین ایـشا  تلع  وا  ملع  ای  دوشن ؟ لهج  ادـخ  ملع  ات  دریذـپ ، دوجو  تسا  ادـخ  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  هب  زیچ  نآ  تسا  ملاع  يزیچ  هب 
نینچ يارب  ییاـج  اـهثحب  هنوگ  نیا  هب  نهذ  ندوبن  قوبـسم  مدرم و  نآ  يهداـس  نهذ  روـبجم ؟ اـی  تسا  راـتخم  دوـخ  راـک  رد  یمدآ  اـیآ 

: دشیم هصالخ  لماع  ود  رد  مالسا  هب  مدرم  ندیورگ  يهناوتشپ  دوب . هدرکن  زاب  اهشسرپ 
ینعی نانآ ؛ ملاس  یعیبط و  ترطف  نتخاس  رادیب  هار  زا  نامدرم  لد  رد  نامیا  نیا  قیرزت  دوخ و  توعد  هب  دوخ و  هب  ربمغیپ  خسار  نامیا  . 1

رد رکفت  زا  ار  ناناملسم  دندیـشوک  قالخا  ياملع  دش و  موسوم  زیمت  لادتعا  يهکلم  هب  یمالـسا  قالخا  ملع  رد  اهدعب  هک  ییورین  نامه 
. دوش دیدپ  نانآ  سفن  رد  هکلم  نآ  ات  دنراد ، رذحرب  دنداد  مان  تهالب  هزیرج و  نادب  هک  طیرفت  طارفا و  فرط  ود 

يهرود رد  هک  تسین  تسد  رد  یناـشن  چـیه  . تسادـخ يوس  زا  دـیوگیم  هچنآ  هکنیا  دـمحم و  ییوگتـسار  هب  مدرم  داـقتعا  ناـمیا و  . 2
ثحب و زا  نخس  (ص ) دمحم

هحفص 65 ) )
ياهجرد هب  دوخ  ربمغیپ  هب  ناناملـسم  نامیا  داقتعا و  هکلب  دشاب ، هدـمآ  نایم  هب  تفرگرد  ترجه ، لوا  نرق  مود  يهمین  رد  هک  ییاهداریا 

؟ تسا هتفگ  هچ  هدیـسرپ  هدرک ؟ ياهزات  ياـعدا  هچ  تقیفر  ینادیم  دـنتفگ  رکبوبا  هب  مدرم  یتقو  دـنتفریذپیم . تفگیم  هچ  ره  هک  دوب 
ترطف هداس و  تعیبط  ـالوصا  ( 1 . ) تسا هتفگ  تسار  هتفگ  ینخـس  نینچ  وا  رگا  تفگ  دندرب . اهنامـسآ  هب  ارم  بشید  دـیوگیم  دـنتفگ 

هب نانآ  داقتعا  يهجرد  یتح  تشادیم . رانکرب  اهثحب  نینچ  رد  ندـمآرد  زا  مه  ار  نانیـشنرهش  یتح  هریزج و  هبـش  نانیـشنارحص  یفاص ،
قطنم و هب  اههبـش  عفر  يارب  هک  نادـب  دـسر  هچ  ات  دنـشیدنایب ، هعیبطلا  دـعب  ام  لئاسم  رد  دـندادیمن  هزاجا  دوخ  هب  هک  دوب  اجنآ  ات  ربمغیپ 
هبتع و مالغ  سادع  مالـسا  يهرابرد  هکنانچ  دیورگیم . یناملـسم  هب  ربمغیپ  نابز  زا  هللا  مسب  ندینـش  اب  يدرم  هاگ  دـنوش . لسوتم  لدـج 
. تشگیم ناملسم  دشیم و  مرن  دمحم  نانمشد  نیرتتخس  لد  نآرق  زا  هیآ  دنچ  ندناوخ  ای  ندینش و  اب  هاگ  و  ( 2  ) دناهتشون نینچ  هبیش 

تقو نیا  رد  تفر  ناـنآ  يهناـخ  هب  دـناهدیورگ ، هزاـت  نید  هب  شرهاوخ  رهوش  رهاوخ و  دینـش  نوچ  هک  دناهتـشون  رمع  مالـسا  يهراـبرد 
نماد ریز  ار  نآرق  يهحفـص  رمع  رهاوخ  دش . ناهنپ  دـید  ار  رمع  نوچ  تخومآیم  نآرق  ناشیا  هب  دوب و  رفن  ود  نیا  دزن  ترا  نبا  بابخ 

نانیمطا رمع  هکنآ  زا  سپ  تفرگرد و  رهاوخ  ردارب و  نیب  هک  ياهرجاشم  زا  سپ  ماجنارـس  دنک . هراپ  دنیبب و  ار  نآ  رمع  ادابم  درک  ناهنپ 
درک و لمأت  نآ  رد  تفرگ . ار  هحفـص  نآ  تخاس ، هزیکاپ  ار  دوخ  تسخن  نآرق  قاروا  نتفرگ  يارب  زین  درک و  دهاوخن  هراپ  ار  نآرق  داد 
هب رمع  هیآ  دـنچ  نآ  ندـناوخ  اـب  و  دوب ، میرم  يهروس  زا  هیآ  دـنچ  هحفـص  نآ  رد  دناهتـشون  تسا . ییوکین  گرزب و  نانخـس  هچ  تفگ 

اب هک  دندوبن  سادع  رمع و  اهنت  ( 3 . ) تسویپ ناناملسم 
هحفص 66 ) )

دزن ضارتعا  راکنا و  هلداجم و  يارب  هک  میـسانشیم  ار  نانآ  ریظن  نت  اههد  دنتفرگ  یناملـسم  نآرق  ياههیآ  ندناوخ  ای  ادخ و  مان  ندینش 
ناملـسم دـشیم  هدـناوخ  ناـنآ  رب  نآرق  زا  یئاـههیآ  دندینـشیم و  ار  وا  نخــس  دنتــسشنیم و  وا  اـب  هـک  نـیمه  اـما  دـندمآیم ، دـمحم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3685 

http://www.ghaemiyeh.com


شرافـس ودب  دتـسرفیم  جراوخ  اب  وگتفگ  يارب  ار  سابع  نب  هللادبع  دوخ  يومعرـسپ  یلع  هک  یماگنه  دعب  لاس  دـنچ  اما  دنتـساخیمرب .
ینعم هب  ار  نآ  وت  مصخ  ییوگیم  يزیچ  وت  دراد . نوگانوگ  یناـعم  باـت  نآرق  تاـیآ  هچ  نکم . وگتفگ  نآرق  زا  مدرم  نیا  اـب  دـنکیم 

زا یتایآ  دندمآیم ، نادیم  هب  نوچ  یلع  نافلاخم  زا  یـضعب  مینیبیم  ناورهن  گنج  ناتـساد  رد  ینامیمرد . وت  دنکیم و  ریـسفت  يرگید 
نرق عبر  رد  هک  یلاح  رد  دش . دوبان  مه  تاهتـشذگ  کین  رادرک  يدش  رفاک  وت  نوچ  دـنیوگب  یلع  هب  احیولت  ات  دـندرکیم  توالت  نآرق 

ایآ تفای ؟ یتلاح  رییغت  نینچ  نآرق  مهف  لباقم  رد  یمالـسا  يهعماج  هک  دـش  هچ  مینیبیمن . ار  اهلیوأت  نینچ  زا  هنومن  کـی  یتح  نیتسخن 
يرگید تلع  تماقتـسا ، زا  نانآ  تعیبط  لودـع  نامیا و  حور  لزلزت  اـهثحب و  نادـب  ناناملـسم  نتخادرپ  یمـالک و  ياـهثحب  يهویـش  زج 

رد ندیـشیدنا  يهزاجا  دوخ  هب  یتح  هک  دوب  يدـح  رد  يو  ياـههتفگ  هب  مدرم  ناـمیا  ص )  ) دـمحم رـصع  رد  میتفگ  هکناـنچ  دـینیبیم ؟
هک دوب  هدروآ  دیدپ  نانآ  لد  رد  یعطق  يدیحوت  دمحم ، یئوگتسار  هب  داقتعا  اضر و  میلست و  تلاح  دندادیمن . ار  تعیبط  دعب  ام  لئاسم 
دزن يدرم  يزور  دنـشیدنیب . دوخ  داقتعا  يهرابرد  دندیـسرتیم  هک  اجنآ  ات  تشاذگیمن . یقاب  دـیدرت  ای  کش  رـصتخم  ذوفن  يارب  یهار 

هدـیرفآ هک  ارت  دیـسرپ  وت  زا  دـمآ  وت  دزن  ناطیـش  منادیم  تفگ  دـمحم  مدـش . هابت  هک  بایرد  ارم  ادـخ  ربمغیپ  يا  تفگ  دـمآ و  دـمحم 
نینچ هداتـسرف  يربمغیپ  هب  ار  وت  هک  یئادخب  يرآ  تفگ  تسین ؟ نینچ  يدنامرد . تسا ؟ هدیرفآ  هک  ار  ادخ  دیـسرپ  ادـخ !  یتفگ  تسا ؟

نیا زا  ( 4 . ) تسا
هحفص 67 ) )

ار دوخ  دمآیم  شیپ  یمهوت  نانآ  يارب  یهاگ  رگا  دنتفریذپیم و  ناناملسم  تفگیم  ص )  ) دمحم هچنآ  هک  میمهفیم  خساپ  شـسرپ و 
ردـق اضق و  هب  ماش  هب  اـم  نتفر  : » دیـسرپ یلع  زا  يدرم  هک  دوب  هتـشذگن  هرود  نیا  زا  نرق  عبر  کـی  زا  شیب  زونه  اـما  دـندرکیم . هئطخت 
اضق ایوگ   » تفگ خساپ  رد  یلع  تسا . هدوب  نینچ  ردقم  اریز  تسا  باوثیب  نم  داهج  تروص  نیا  رد  تفگ : یلب ! داد  خساپ  دوب ؟» یهلا 

اضق و يهرابرد  ثحب  شیادیپ  ( 5 « ) دوشیم طقاس  دیعو  دعو  لطاب و  باقع  باوث و  دـشاب  نینچ  رگا  ياهتفرگ  یمتح  ار  ردـق  مزال و  ار 
دیدپ هفوک  رد  راب  نیتسخن  يارب  ناملسمون  ياهتلم  مالک  ملع  اب  یمالسا  يهدیقع  دروخرب  زا  سپ  هک  تسا  ياهلأسم  رایتخا  ربج و  ردق و 

ات اهدعب  دندروآ . نیمزرس  نیا  تعیبط  یفاص  نانکاس  يارب  هریزج  هبش  یقرش  لامش  قرـش و  ياهناملـسم  هزات  هک  دوب  یتاغوس  نیا  دمآ .
ملـسم هتکن  کی  یلو  دنادیم ، ادخ  داد  رده  هب  اهثحب  نیا  رـس  رب  ار  اهناج  اهورین و  اهتقو و  یمالـسا  ياههزوح  رادقم  هچ  ات  نرق و  دـنچ 

هاوخاوه هک  تسا  نامز  نیا  زا  دوب . بانتجا  لباق  ریغ  يرما  یعیبط و  یـسرد  ياههزوح  نآ  هب  اـهثحب  نینچ  ندـش  دراو  هکنیا  نآ  تسا و 
ینعم رهاظ  زا  دوخ  رظن  یتسرد  بابثا  يارب  ات  دندیـشوک  یـسایس ، ای  یملع  رکفت  عون  ره  نارادـفرط  ای  اوشیپ  ره  ای  هلحن و  ره  ای  هقرف  ره 
رادرک هیجوت  يارب  مه  ربمغیپ  نادنزرف  يهدنشک  هک  دیـشک  اجنآ  هب  ات  لیوأت  نیا  رد  طارفا  راک  دننک . اپ  تسد و  ياهناوتـشپ  نآرق  يهیآ 

كاپ داقتعا  نآ  رگا  ( 6  ) درمشیم ادخ  ریدقت  يو و  رادرک  يهجیتن  ار  نیسح  ندش  هتشک  و  دشیم ، لسوتم  نآرق  يهیآ  هب  دوخ  تشز 
هحفص 68 ) )

نینچ هک  تسا  ملسم  و  تفاییم -  رارمتسا  نانچمه  درکیم  تموکح  ناناملـسم  يهعماج  رد  تسخن  نرق  عبر  رد  هک  یفاص  نامیا  نآ  و 
هب ات  دـنامیمن ، یقاب  یلاجم  صوصخب  ناورهن  گنج  يارب  لقاال  ای  ناورهن و  نیفـص و  لمج و  گـنج  يارب  دـیاش  دوبن -  نکمم  يزیچ 
ره ندمآ  دیدپ  نوچ  ارچ  دشن ، نینچ  اما  تشگیمن . هدروخ  مخز  رادهحیرج و  نانچ  نآ  یمومع  داقتعا  تمرح  میرح  دسر و  هچ  البرک 

یهتنم رگید  هاگزیرگ  هب  یهاگزیرگ  ره  دشکیم و  رگید  لیوأت  هب  یلیوأت  ره  میتفگ  هکنانچ  و  دراد ، لابندب  ار  يرگید  يهثداح  هثداح ،
. دیآیم دیدپ  قیمع  ياهلصاف  تسه  هچنآ  هدوب و  هچنآ  نیب  رگید  هک  اجنآ  ات  ددرگیم 

هحفص 69 ) )
ص 5 . ج 2 ، ماشهنبا ، ( 1)
ص 3 . ج2 ، ماشهنبا ، ( 2)
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. 364 ص 370 -  ج 1 ، ماشهنبا ، ( 3)
ص 425 . ، 2 یفاک ، لوصا  ( 4)

ص 99 . هغالبلاجهن ، ( 5)
قح درکن و  تیاعر  ار  يدنواشیوخ  تردپ  تفگ : درک و  نیسحلا  نب  یلع  هب  ور  يو  دندروآ ، دیزی  رـصق  هب  ار  ناریـسا  هک  یماگنه  ( 6)

ار هیآ  نیا  خساپ  رد  نیـسحلا  نب  یلع  يدید ! هک  درک  نانچ  ودب  ادـخ  تساخرب ، هزیتس  هب  یهاشداپ  رـس  رب  نم  اب  تفرگ و  هتخانـشان  ارم 
ار وا  خساپ  تفگ  دـلاخ  دوخ  دـنزرف  هب  دـیزی  اهأربن . نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکـسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصا  ام  دـناوخ 
ص ج 7 ، يربط ،  ) ریثک نع  اوفعی  مکیدـیا و  تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  اـم  وگب : تفگ  دـیزی  دـیوگب . هچ  تسنادـن  دـلاخ  يوگب !

(. 377

(26 حتفلا :  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  ذا 

( 26 حتفلا :  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  ذا 
. دنداد ياج  دوخ  لد  رد  تیلهاج  تیمح  نارفاک  هک  یهاگ 

و هریزج -  هبـش  بونج  تشک -  لباق  دابآ و  ياهنیمزرـس  رد  ناتـسبرع  يهریزج  هبـش  مدرم  زا  یتمـسق  میتفگ  شیپ  ياهلـصف  رد  هکنانچ 
طیحم یگدـنز و  ظاحل  زا  هک  هنوگ  نامه  هورگ  ود  نیا  دـندربیم . رـسب  تشاد  یتراـجت  تیمها  هک  زاـجح  ياهرهـش  رد  رگید  یتمـسق 

برغ و نانکاس  ناینامی و  ای  نایناطحق  ار  نایبونج  دندشیم . میـسقت  هتـسد  ود  هب  زین  يداژن  تهج  زا  دنتـشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  تسیز 
. تسا نانآ  ياین  هب  هتسد  ود  نیا  زا  کی  ره  باستنا  رطاخ  هب  يراذگمان  نیا  دندادیم . لیکشت  نایناندع  ار  یبرغ  لامش 

یئایفارغج تیعقوم  رطاخ  هب  یناطحق  ندـمت  دوشیم . میـسقت  اههریت  اههخاش و  اههلیبق و  هب  یناندـع  یناطحق و  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره 
: دندوب اههریت  نیا  مالسا ، روهظ  ماگنه  یناطحق  ياههلیبق  نیرتمهم  تسا . هدوب  نایناندع  زا  رتهتفرشیپ  هقطنم  نیا 

، هعازخ جرزخ ، سوا ، ناسغ ، نزام ، دزا ، نالهک ، ریمح ، ابس ،
هحفص 70 ) )

. بلک هعاضق ، هدنک ، مخل ، یط ، نادمه ، معثخ ، هلیجب ،
دوشیم بعـشنم  یئاههلیبق  هب  زین  نایدعم  دنانایدعم ، نانآ  نیرتمهم  هک  دنوشیم  میـسقت  اههریت  اههلیبق و  هب  زین  زاجح  برع  ای  نایناندع 
ياههلیبق و  تشاد . تنوکـس  قارع  رد  هعیبر  دوشیم . بعـشنم  نایرازن  زا  رـضم  هعیبر و  ياههلیبق  دـنانایرازن . ناـیدایا و  هلمج  نآ  زا  هک 

رضم دنزرف  سیق  و  دندیمان ، یسیق  ادعب  ار  نایرضم  دندوب . نکاس  زاجح  رد  نایرـضم  دناهریت . نیا  زا  نانآ  زج  رکب و  بلغت  هلیدج ، دسا ،
ار دوخ  باسنا  مالسا  زا  شیپ  اهنرق  زا  تتشت  قرفت و  يهمه  اب  اههلیبق  نیا  دوشیم . یهتنم  رضم  نبا  سایلا  هب  شیرق  بسن  تسا . رازن  نبا 

نادـنواشیوخ دـمآیم  شیپ  يریگرد  هلیبق  يارب  رگا  و  تسویپیم . يرتگرزب  هب  گرزب  گرزب و  هب  کچوک  يهریت  دـندوب ، هدرک  ظفح 
نم و میتـسیایم و  دوـخ  يومعرـسپ  يور  هب  مردارب  نم و   ) تـسا هدـش  لـثم  هکناـنچ  دنتفاتـشیم . رگیدـکی  يراـیب  یکیدزن  بـیترت  هـب 

بیترت نیدب  دنتـسیاب . رگیدکی  يور  رد  يور  یناندع  یناطحق و  دوش و  رتعیـسو  يریگرد  هریاد  هک  اجنآ  ات  هناگیب ) يور  هب  میومعرـسپ 
هکنآ رگم  دنک ، لخاد  نآ  رد  ار  دوخ  هک  دیدیمن  یبجوم  نادمه  ای  هنازخ  دمآیم  دیدپ  نایمـشاه  نایوما و  نایم  يریگرد  الثم  هاگ  ره 
بناج هعیبر  سوا و  بناج  هعازخ  اعبط  دمآیم  شیپ  جرزخ  ای  سوا  شیرق و  نیب  يریگرد  رگا  اما  دهاوخ . يرای  وا  زا  هتـسد  ود  زا  یکی 

ياهبـصعت اـهمیلعت ، نـیا  دـننام  و  يردارب ، دـقع  نتـسب  هظعوـم ، هار  زا  ربـمغیپ ، داـشرا  اـب  مالـسا و  روـهظ  اـب  درکیم . تیاـعر  ار  شیرق 
ات تفاین  ماود  هزادـنا  نآ  وا  لدـکاپ  نارای  دـمحم و  یگدـنز  نارود  اریز  تشگن . نکهشیر  رابکی  هب  اما  دـش ، شومارف  اتقوم  یگداوناـخ 

ۀجح رد  ار  دمحم  يهبطخ  نیـسپاو  هک  نانآ  دننک . تیبرت  مالـسا  نییآ  هب  ار  نانآ  و  دنزاس ، نوگرگد  ار  اههلیبق  نیا  يهمه  قلخ  يوخ و 
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مه دیاش  و  دندینش ، مراذگیم  اپ  ریز  دش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ینوخ  ره  تفگ  هک  دندینش  عادولا 
هحفص 71 ) )

دسر هچ  ات  دنتشاد ، یئاونش  هزادنا  هچ  ات  دندوب  یناسر  مایپ  رومأم  هک  هتسد  نیا  زا  دندینـشن  دندوبن و  هک  نانآ  تسین  مولعم  اما  دنتفریذپ .
كدنا نامیااب ، ناناملـسم  زا  ياهدمع  دادعت  ندش  هتـشک  ای  ندرم و  اب  لاح  ره  هب  دندوب . هدوشگن  ناهج  هب  هدید  زور  نآ  رد  هک  نانآ  هب 

زا يداژن  ياهبـصعت  لباقم  رد  رمع  يریگتخـس  میتفگ  هکنانچ  یلو  دش ، فیعـض  مدرم  يهدوت  رد  زین  یگناگی  یگتـسبمه و  حور  كدنا 
ددـصرد ای  دنـشیدنایب  دوخ  يهتـشذگ  هب  هک  دادیمن  لاجم  نانآ  هب  رگید  يوس  زا  یجراخ  ياهگنج  هب  ناناملـسم  یمرگرـس  وس و  کی 

ار يرهـش  مکاح  رگا  دنک . ظفح  ناینامی  نایرـضم و  نیب  ار  تردق  نزاوت  ات  دوب  بقارم  رمع  دنیآرب . یلهاج  رـصع  تازایتما  ندرک  هدنز 
. دشاب ینامی  رهش  رگید  مکاح  ات  دیشوکیم  درکیم  نییعت  رضم  زا 

دهعت نیا  زا  لاس  کـی  زونه  دـنکن ، راـنکرب  راـک  زا  ار  وا  نـالماع  دوب  هداد  لوق  رمع  هب  هکنآ  اـب  دیـسر  تفـالخ  هب  ناـمثع  هک  یماـگنه 
طیعمیبا ۀبقع  نبا  دیلو  دوخ  دنواشیوخ  تشادرب و  هفوک  تموکح  زا  ار  صاقویبا  نبا  دعـس  تخادرپ . بصن  لزع و  هب  هک  تشذگیمن 

وا داتفا  نارگ  هفوک  مدرم  رب  مکاح  نیا  داسف  نوچ  و  درامگ . وا  ياج  هب  تشگ  لزان  وا  يهرابرد  أبن  يهیآ  تفگ و  غورد  ربمغیپ  هب  هک  ار 
تسب غورد  ربمغیپ  هب  هک  ار  حرسیبا  نبا  هللادبع  نبا  دعس  دومن . بصن  تموکح  هب  ار  صاع ) نبا  دیعس   ) هیما لآ  زا  يدرم  تشادرب و  ار 

زا هک  ار  يرعـشا  یـسوموبا  داد . رـصم  تیالو  دناوخ  ناملـسم  ار  دوخ  میب ، زا  هکم  حتف  زا  سپ  راب  رگید  دـش و  رفاک  یناملـسم  زا  سپ  و 
نادنواشیوخ اصوصخم  شیرق و  نکل  تشاذـگ . یقاب  لغـش  نیا  رد  یلاس  دـنچ  درکیم  تموکح  هرـصب  رب  رمع  بناج  زا  دوب و  ناینامی 

رد رـصم  هیواعم و  تسد  رد  ماش  دـیلو ، تسد  رد  هفوک  دراد . تسد  رد  شیرق  ار  گرزب  تیالو  هس  يهتـشررس  هک  دـندش  هجوتم  هفیلخ 
همه تلایا  هس  نیا  نامکاح  ینعی  تسا ؛ صاعلا  نب  ورمع  هرادا 

هحفص 72 ) )
نامثع دزن  هبضینب  زا  يرـضم  يدرم  دنیوگیم  دراد . تموکح  نآ  رب  ینامی )  ) یبنجا یـسوموبا  هک  تسا  هدنام  هرـصب  اهنت  دنايرـضم و 

هچ ات  یـسوموبا )  ) ریپ نیا  دـیهدب . وا  هب  ار  هرـصب  تموکح  دـیراگنا و  گرزب  ار  وا  هک  تسین  امـش  نایم  رد  یکدوک  رگم  تفگ  تفر و 
. درک لزع  مه  ار  وا  نامثع  ماجنارس  ( 1  ) دشاب هفوک  رد  دیاب  تقو 

ریما يهراـبرد  مالـسا  هک  یئاهطرـش  زا  ینخـس  هنوگ  چـیه  دـیامنیم ، قباـطم  راـگزور  نآ  يراـج  تنـس  اـب  رهاـظ  هب  هک  وگتفگ  نیا  رد 
هک درادن  يراک  نخس  نیا  اب  هن . ای  دنکیم  راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  رهش  ریما  هک  تسین  نیا  رـس  رب  ثحب  تسین . دنادیم  مزال  ناناملـسم 

دیاب دنارتشیب  نایرضم  هک  هرصب  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  رس  رب  ثحب  هکلب  تسا ، هتـشاذگ  لطعم  ار  نآ  ای  هدرک  ارجا  ار  نآرق  دودح  وا  ایآ 
كدـنا دـنزیم و  هقرج  ون  زا  دوب  هدـش  ناهنپ  رتسکاخ  ریز  هک  اهـشتآ  نآ  نرق  عبر  کی  زا  سپ  هنوگچ  مینیبیم  دـشاب . یناـمی  یمکاـح 

نیا دوش  هداد  ناشن  هکنیا  يارب  ددرگیم . هدـنز  تعدـب  دریمیم و  تنـس  هنوگچ  دریگیم . ارف  ار  یمالـسا  ياهرهـش  ياج  ياـج  كدـنا 
دوب یفالخ  نیتسخن  دناهتفگ  ناخروم  یضعب  هک  یناتـساد  مسیونب . ار  یناتـساد  مهاوخیم  دیدرگ ، هدنز  ون  زا  هنوگچ  یلهاج  ياهتیبصع 

ینیـشن بش  فلتخم  ياههلیبق  زا  ناگرزب  زا  یهورگ  اـب  هفوک  مکاـح  صاـع  نبا  دیعـس  یبش   » دـناهتفگ تشگ . دـیدپ  ناناملـسم  نیب  هک 
ار هعرزم  نآ  دننام  مه  نم  رگا  دشخب . هب  دـناوتیم  دراد  نانچ  ياهعرزم  هک  یـسک  تفگ  دیعـس  تفر  هحلط  تواخـس  زا  نخـس  تشاد .

رتشا تسا . شیرق  ناتسب  قارع ) نیمزرس   ) داوس تفگ  دیعـس  هک  اجنآ  ات  دیـشک  ازارد  هب  نخـس  مدیـشخبیم . امـش  هب  وا  زا  رتشیب  متـشاد 
بحاص يدسا  نامحرلادبع  دشاب . شیرق  ناتسب  هنوگچ  میاهتفرگ  ریشمش  هب  ام  هک  ار  نیمزرس  نیا  تفگ  دوب  ناینامی  زا  هک  یعخن 

هحفص 73 ) )
هک دندز  ار  يو  نادنچ  دنتخیر و  وا  رس  رب  نانآ  درک و  تراشا  دوخ  مدرم  هب  رتشا  ییوگیم .؟ نخس  ریما  يور  رد  تفگ  دیعـس  يهطرش 
رد نایرضم  دنداتسیا و  یلع  رانک  رد  ناینامی  هک  دش  نآ  هجیتن  تفرگرد و  نایرضم  ناینامی و  نایم  تشحو  خیرات  نیا  زا  ( 2 . ) درک شغ 
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. درک بلج  دوخ  هب  لام  ندیشخب  اب  ار  نانآ  هیواعم  هک  نایرضم  زا  دنچ  ینت  زج  هیواعم  رانک 
رگید یمان  یلو  تفای . ماود  رگید  یتروص  هب  اهنرق  هکلب  اهلاس  يارب  ناینامی  نایرـضم و  نیب  یمـشچمه  يدنبهتـسد و  نیا  هکنیا  تفگش 

نیا نداتسیا  يور  رد  يور  دناناطحقینب . زا  ناینامی  ناندعینب و  زا  نایسیق  دش . هتفگ  ینامی  یسیق و  ینامی ، يرضم و  ياج  هب  تفرگ و 
نایوما تموکح  رـسارس  رد  هریت  ود  نیا  فالتخا  يهنماد  دروآ و  دـیدپ  ریبزنبا  ناورم و  مایا  رد  ار  طهرلا  جرم  گنج  هک  دوب  هفیاط  ود 

تلود رد  كرت ) داژن   ) رگید يرـصنع  هک  هاگنآ  ات  تفرگارف  ار  سلدـنآ  اقیرفآ و  ناسارخ و  سراف و  رـصم و  قارع و  ماش و  نایـسابع  و 
يرترب یمـشچمه و  يهدنهد  ناشن  هک  ار  ناتـساد  نیا  تسین  دب  تفای . نایاپ  سپـس  دش و  فیعـض  شکمـشک  نیا  دش و  دـیدپ  یـسابع 

: تسا داد  خر  منکیم  لیلحت  ار  نآ  ثداوح  هک  ینامز  زا  سپ  اهلاس  دنچ  ره  مسیونب . تسا  هتسد  ود  نیا  یشورف 
ناورم يهطرـش  سیئر  هریبهنبا  دزن  ار  ام  میتفر . وا  ندـیدب  یهورگ  اب  دـمحم  نبا  ناورم  تفالخ  رد  دـیوگیم «  یثراح  دـیبع  نبا  داـیز 

نانآ باسنا  زا  هریبهنبا  دنتفگیم . نخـس  ازاردب  هریبهنبا  ناورم و  يهرابرد  نانآ  زا  کی  ره  تفریذپ و  ار  نانامهم  کی  کی  وا  دندرب .
یفرحرپ اب  نانامهم  هک  دوب  نآ  نم  دیما  تشاد . دهاوخن  یشوخ  نایاپ  وگتفگ  نیا  متسناد  هچ  مدیشک  رانک  ار  دوخ  نم  تفرگ . ندیـسرپ 

. دنامن یسک  نم  زج  ات  تفرگ  ندیسرپ  همه  زا  وا  نکیل  دوش . هدیرب  نخس  يهلابند  دننک و  هتسخ  ار  وا 
هحفص 74 ) )

ینب زا  متفگ  نک ، هاـتوک  ار  نخـس  تفگ  جـحذم . زا  متفگ  هریت ؟ مادـک  زا  تفگ  نمی ؟ زا  متفگ  یمدرم  هچ  زا  تـفگ  دـناوخ . شیپ  ارم 
راوشد نخـس  نیا  قیقحت  متفگ  یئوگیم ؟ هچ  وـت  تسا  نوـمیم  ناـینامی  ردـپ  دـنیوگیم  مدرم  یثراـح ! ردارب  تفگ  بعک . نبا  ثراـح 
نومیم ناینامی  ردـپ  دـنیوگیم  نمیلاوبا  ار  نآ  رگا  رگنب  نومیم  يهینک  هب  متفگ  تسیچ ؟ وت  لیلد  تفگ  تسـشن  تسار  هریبهنبا  تسین .

(. 3 . ) دش نامیشپ  وگتفگ  نیا  زا  هریبهنبا  تسا . نارگید  ردپ  نومیم  دراد  هینک  سیقوبا  رگا  تسا و 
ای دراد  اوقت  ای  دراد  رتشیب  ياوقت  یسک  هچ  هک  دوبن  نیا  رس  رب  نخس  رگید  دیسر . جوا  يهطقن  هب  يداژن  بصعت  نیا  هیواعم  تموکح  رد 

يهدنهانپ يراوشد  ماگنه  دشابیم و  رتروهشم  یگدنشخب  يریلد و  هب  تسا و  رتدنمورین  یسک  هچ  العف  هک  دوب  نیا  رس  رب  نخس  هکلب  هن 
، درادزاب یلع  تعاطا  زا  دبیرفب و  ار  رهش  نآ  مدرم  ات  داتسرف  هرصب  هب  ار  یمرضحنبا  هیواعم  هک  یماگنه  دنکیم . ینابهاگن  رتهب  ار  دوخ 

ياج هب  هک  دایز  درک . نانچ  یمرـضحنبا  دنتـسه . یلع  هاوخاوه  نانآ  هچ  نک  يرود  هعیبر  دزا و  يهفئاـط  زا  ورب و  میمت  دزن  تفگ  وا  هب 
نانآ دزن  ار  میمتینب  زا  يدرم  یلع  داد . ربخ  تشذگیم  هچنآ  زا  ار  وا  تشون و  ع )  ) یلع هب  ياهمان  درکیم  هرادا  ار  هرصب  راک  سابعنبا 

هرـصب هب  يرکـشل  اب  ار  همادق  نبا  ۀیراج  مان  هب  يرگید  یمیمت  یلع  دنتـشک . ار  وا  نانآ  یلو  داتـسرف  دـندوب  هداد  هانپ  ار  یمرـضحنبا  هک 
وا هیراج  دندرب . هانپ  يژد  هب  شنارای  زا  نت  دنچ  یمرضحنبا و  تفرگرد  گنج  یمرضحنبا  هداتـسرف و  نیا  نیب  ماجنارـس  تشاد . هناور 

. دندرک شنزرس  دننک  ینابهاگن  ار  دوخ  يهدنهانپ  دنتسناوتن  هکنآ  رطاخ  هب  ار  میمتینب  نایدزا  و  دیشک . شتآ  هب  ار  شنارای  و 
: دیوگیم نینچ  هدروآرد و  رعش  هب  تسا  هداد  يور  هرابنیا  رد  ار  هچنآ  دزاینب  زا  يرعاش 

هحفص 75 ) )
میدنادرگرب وا  يهناخ  هب  ار  دایز  ام 

(. 4  ) تفر نامسآ  هب  دش و  دود  میمتینب  يهدنهانپ  و 
دندرک بابک  ار  دوخ  يهدنهانپ  هک  یمدرم  داب  تشز 

(. 5  ) درک بابک  دنک و  تسوپ  ار  يدنفسوگ  ناوتیم  مهرد  ود  اب 
دندرکیم بابک  نازوس  شتآ  يهرارش  اب  ار  وا  رس  هک  هاگنآ 

(. 6  ) دنهد شتاجن  ندش  هفخ  زا  ات  دناوخیم  دوخ  يرایب  ار  هیامورف  مدرم  نآ  وا 
هک تسنیا  مدرم  ام  يوخ  یلو 
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(. 7  ) دور یمتس  وا  هب  ادابم  مینکیم  يرای  ار  دوخ  يهدنهانپ 
میدرک يرای  ار  وا  دمآ  ام  يهناخ  هب  ام  يهدنهانپ  یتقو 

(. 8  ) دنکیم تیامح  ار  هدنهانپ  هک  تسا  یگداوناخ  تفارش  اهنت 
دنتسنادن ار  هدنهانپ  تمرح  نایمیمت 

(. 9  ) دنشاب بیجن  هک  دنتسه  ینامدرم  ناگدنهانپ  نیرتگرزب 
، دندرک نینچ  ریبز  اب  زین  هتشذگ  رد  نایمیمت 

( 10  ) دش هدوبر  شنت  زا  وا  تخر  و  دنتشک ، ار  وا  یهاگماش 
(. 11  ) و

هدمآ رهـش  نادب  بوشآ  تراغ و  يارب  هیواعم  بناج  زا  یمرـضحلانبا  تسا و  هدوب  هرـصب  رد  ع )  ) یلع مکاح  دایز  هک  دوب  هجوتم  دـیاب 
يهفیاط رخف  مینیبیم  هچنآ  تسا و  نید  ماکحا  يارجا  تقو و  ماما  ادـخ و  تعاطا  زا  نخـس  دوشیمن ، هدـید  هچنآ  اهتیب  نیا  رد  اما  دوب .

زوریپ ات  دندرک  تیامح  وا  زا  دنتشاد و  یمارگ  ار  دوخ  يهدنهانپ  نایدزا  هک  تسا  میمت  يهفیاط  رب  دزا 
هحفص 76 ) )

دنچ نیمه  لابند  هب  تخوس . شتآ  ياههلعـش  رد  هدنهانپ  نآ  و  دنباتـشب ، دوخ  يهدـنهانپ  يرای  هب  دنتـسناوتن  نایمیمت  هک  یلاح  رد  دـش ،
(. 12 . ) تسا هدورس  دزا  يهلیبق  شیاتس  رد  ریرج  هک  مینیبیم  یئاهتیب  يربط  رد  تیب 

دهاوخ ناوارف  ار  نآ  ریاظن  نوگانوگ  ياهتبـسانم  ثداوح و  رد  دـنک  عبتت  ار  يرجه   35  - ياهلاس 60 خیرات  هدـنهوژپ ، رگا  هک  اهتیب  نیا 
هدش و هدـنز  دوخ  رهاظم  مامت  اب  یلهاج  يهرود  ياهبـصعت  نرق  عبر  کی  نیا  عامتجا  رد  هکنیا ، نآ  درادیم و  ملـسم  ار  هتکن  کی  دـید 

. دوب هدیئارگ  فعضب  یمالسا  تعیرش  حور 
نتشون هب  يزاین  دنتـشاد  لد  رد  دوخ  ياهومعرـسپ  زا  مالـسا  زا  شیپ  سمـشدبع  نادنزرف  هک  ياهنیک  مشاهینب و  اب  هیماینب  یمـشچمه 

هک دوب  نآ  هیواعم  شـشوک  دندیـسر . دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  نایوما  دروآ  تسدـب  ار  تموکح  هیواعم  هک  يرجه  ملهچ  لاس  رد  درادـن 
يرعبزنبا رعـش  اب  ار  اهتیب  نآ  وا  دـناهداد و  تبـسن  دـیزی  هب  هک  یئاهتیب  رد  دزادـنارب  نب  زا  ار  مشاهینب  دـنک و  نکهشیر  ار  یلع  ناـیعیش 

. دوشیمن هدید  ناناملسم  تحلصم  تیاعر  یمالسا و  تموکح  نید و  زا  یناشن  نیرتمک  تسا ، هتخیمآرد  ص )  ) دمحم تخسرس  نمشد 
تـسد هب  ردـب  گـنج  رد  هک  ناـیوما  نوخ  تسا و  هدیـشک  رگید  هریت  زا  ار  دوـخ  يهنیک  نایرـضم  زا  ياهریت  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نخس 

تفگ وا  هب  هللادیبع  دش و  البرک  هب  نتفر  رومأم  دایز  رـسپ  رما  هب  رمـش  هک  يزور  دش . هتـسش  نوخ  هب  دـش  هتخیر  مشاه  يهریت  زا  دـمحم 
هک ع )  ) یلع نادنزرف  زا  نت  راهچ  يارب  يو  ریگب ! هدهع  هب  ار  رکشل  یهدنامرف  وت  دهد  ناشن  یتسس  نیـسح  اب  گنج  رد  دعـس  رـسپ  رگا 

هـضرع ع )  ) یلع نبا  سابع  رب  ار  همانناما  نیا  دیـسر  البرک  هب  نوچ  تفرگ . همانناما  دـندوبیم  يو  يهلیبق  زا  بالکینب و  زا  نانآ  ردام 
هچنآ ماجنا  ات  زاغآ  زا  ناتساد  نیا  رد  درک . نیرفن  ار  وا  يهمانناما  وا و  تفریذپن و  سابع  درک و 

هحفص 77 ) )
ار نآ  مالـسا  هک  تسا  یلهاج  ياهدنویپ  ياهلیبق و  تنـس  ظفح  دوشیم  هدید  هچنآ  تسا و  یمالـسا  تاررقم  دودح و  تیاعر  مینیبیمن 

رگا هک  دـندوبن  رکف  نیا  هب  کیچیه  رمـش  دعـس و  رـسپ  تسنادیم و  ناـنمؤمریما  يهدـنیامن  ار  دوخ  هک  هفوک  مکاـح  دوب . هدرب  ناـیم  زا 
دنزرف ردارب و  یتح  ومعرسپ و  رهاوخ و  رسپ  رب  دیگنج ، اهنآ  اب  دیاب  دنتـسین و  ناملـسم  دنتـسه ، یعدم  ناشیا  هکنانچ  وا  نارای  نیـسح و 

سپ تسین ، اور  نانآ  نتـشک  و  دنناسکی ، ینید  مکح  نیا  رد  دنواشیوخ ، زج  دـنواشیوخ و  مه  زاب  دناناملـسم  رگا  و  دیـشخب . دـیابن  مه 
نیمزرـس نیا  رد  یناملـسم  هن  هک  یئوگ  هکنانچ  تشگرب  دوخ  نیرید  تیلهاج  هب  برع  دمحم ، گرم  زا  نرق  مین  تشذگ  اب  هک  مینیبیم 

هجیتـن میناوـخیم و  اهلـصف  رگید  لـصف و  نیا  رد  هک  یبلاـطم  منکیم  دـیکأت  مه  زاـب  تسا . هتـشاد  دوـجو  یمالـسا  يردارب  هن  هدـمآ و 
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رانک هشوگ و  رد  هک  تسا  ملـسم  رگید  يوس  زا  اما  تسا . هتـشذگیم  ناناملـسم  تیرثکا  عامتجا  رد  هچنآ  زا  تسا  يریوصت  میریگیم ،
یگنهاـمه تیرثـکا  نیا  اـب  هک  دـندوب ، رادرک  تسرد  اـسراپ ، نیدـکاپ ، یناناملـسم  هیواـعم  تموکح  زکرم  رد  یتـح  و  قارع ، زاـجح و 

دندنارذگیم تدابع  هب  ار  راگزور  دندوب و  هدیـشک  يرانکب  ار  دوخ  نانیا  رتشیب  یلو  دندربیم . جنر  دندرکیم ، هچنآ  زا  هکلب  دنتـشادن ،
. تفنشیمن نانآ  زا  یسک  دنتفگیم ، نید  دوس  هب  ینخس  دنتشاذگیم و  شیپ  ياپ  مه  رگا  و 

هحفص 78 ) )
ص 121 . گرزب ، بالقنا  ( 1)

. 138 ص 139 -  ج 3 ، ریثانبا ، ( 2)
. 131  - ص 132 هردانلا ، تاوفهلا  ( 3)

( 4)
هراد  یلا  ادایز  انددر 

بهذ . اناخد  میمت  راج  و 
( 5)

مهراج  اووش  اموق  هللا  یحل 
بصشلا . نیمهردلاب  ءاشلل  و 

( 6)
اهنامخ  قانخلا و  يدانی 

بهللاب . هسأر  اوطمس  دق  و 
( 7)

ةداع  انل  سانا  نحن  و 
بصتغی . ذا  راجلا  نع  یماحن 

( 8)
انتایبا  لخدا  هانیمح 

بسحلا . الا  راجلا  عنمی  و ال 
( 9)

اوجلل  ۀمرح  اوفرعی  مل  و 
بجن . موق  راجلا  مظعا  ذار 

( 10)
ریبزلاب  انلبق  مهلعفک 
بلتسی . هزبذا  ۀیشع 

ج 6 . يربط ص 3417 ج 3418 -  ( 11)
. هحفص نامه  يربط . ( 12)

(12 دعر :  ) مهسفنأب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 
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( 12 دعر :  ) مهسفنأب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 
. دننک نوگرگد  ار  دوخ  نانآ  هک  هاگنآ  رگم  دنکیمن  نوگرگد  تسا  یمدرم  اب  ار  هچنآ  ادخ  انامه 

، ثحب دروم  رـصع  عامتجا  طوقـس  یمالـسا و  ماظن  نتخاس  نوگرگد  رد  درک و  وگتفگ  نآ  يهرابرد  دـیاب  اجنیا  رد  هک  رگید  عوضوم 
دمحم هک  يزور  زا  تسا . مالـسا  رد  يرادـمامز  يهلأـسم  تسا ، هدوب  رثؤم  رگید  لـماوع  زا  رتـشیب  نآ ، رخآ  لاـس  تسیب  رد  اـصوصخم 
تلود تروص  تخیمآرد و  تموکح  اب  نید  دش . تیدوجوم  يهلحرم  نیمود  دراو  مالـسا  تسب ، هنیدـم  مدرم  اب  ار  فورعم  نامیپ  (ص )

یتدابع و ضئارف  نداد  ماجنا  رد  نآ  یلمع  ماکحا  دوب . نید  اـهنت  مالـسا  دربیم ، رـسب  هکم  رد  ص )  ) دـمحم هک  یماـگنه  تفرگ . دوخب 
ادخ مکح ، نآ  رد  هک  یتموکح  تفرگ . دوخب  یبیکرت  تموکح  تروص  هنیدم  رد  اما  دـشیم . هصالخ  یقالخا  تاررقم  یـضعب  تیاعر 

ربمغیپ صخش  زج  لاس  هاجنپ  نیا  نایاپ  ات  یمالسا  تموکح  سیـسأت  خیرات  زا  دراد . تراظن  مدرم  اب  هدنب  راگدیرفآ و  هدنب و  يهطبار  رب 
يهرابرد ثحب  هچنآ  دندش . رادهدهع  ار  ناناملسم  يرادمامز  رگید  نت  شش 

هحفص 79 ) )
لزع بصن و  رد  ناناملـسم  عامتجا  و  دندیـسر ، تموکح  هب  يرایعم  هچ  اـب  هنوگچ و  نارادـمامز  نیا  هک  تسنیا  دـسریم  رظنب  مزـال  نآ 

هسیاقم تسا  دوجوم  ام  رـصع  رد  هک  اهتموکح  زا  ییاههنومن  اب  ار  نانآ  يرادمامز  میهاوخب  رگا  تشاد و  تلاخد  قح  يدح  هچ  ات  نانآ 
. تسا رتدننامه  هنومن  مادک  اب  مینک 

هک ار  یماکحا  دناوخب . هناگی  يادخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  دش  رومأم  ادخ  رما  هب  وا  دوب . ینامـسآ  ص )  ) دمحم تلاسر  هک  تسین  يدیدرت 
یـضعب يارب  دـنچ  ره  تشادـن . هقباس  يو  زا  شیپ  ات  تروص  نادـب  تخاس ، بجاو  ناناملـسم  رب  دوخ  تنـس  اـی  نآرق  تاـیآ  بجوم  هب 
یـساسا ینعی  داد  لیکـشت  ار  یمالـسا  هقف  ادعب  هک  مه  ماکحا  زا  يرایـسب  دـید . ناوتیم  نیـشیپ  ياهتعیرـش  رد  هباشم  ياهتروص  اهمکح 

هدشن یتراشا  تنـس  رد  هن  نآرق و  رد  هن  اما  دراد . یـسیسأت  يهبنج  زین  یتالماعم  ماکحا  زا  يرایـسب  دش و  یـسایس  یندـم و  قوقح  يارب 
رد هک  اجنآ  ات  تسا ، هدـش  بلـس  نانآ  زا  رایتخا  هنوگ  ره  دنتـسه و  ینامـسآ  یحو  رایتخا  رد  تسبرد  دوخ  ياـهراک  رد  مدرم  هک  تسا 

. دنشاب ادخ  روتسد  راظتنا  هب  اهراک  نیرتیئزج 
ناوتیم تفریذـپیم . دـنتفگیم  نانآ  هچنآ  ییاهاج  رد  درکیم و  تروشم  دوخ  ناراـی  اـب  تلود  تسایـس  یتکلمم و  لـئاسم  رد  ربمغیپ 

یحو اـب  هک  اـجنآ  دوـب . رگید  يوـس  زا  ادـخ  مدرم و  وا و  نیب  وـس و  کـی  زا  ادـخ  وا و  نیب  یفرط  ود  دـهعت  یعوـن  وا  يرادـمامز  تفگ 
ار وا  ناناملـسم  لاح  ره  هب  اما  تفریذـپیم . وا  تشاد  تلاخد  نآ  رد  مدرم  رظن  هک  اـجنآ  و  دـنتفریذپیم ، مدرم  دـشیم  طوبرم  ینامـسآ 

. دنتسنادیم ادخ  بناج  زا  ثوعبم  يربمغیپ 
تفرگرد و يرادمامز  رـس  رب  وگتفگ  هکنیا  اب  ربمغیپ  زا  سپ  دادیم . نایاپ  ار  راک  هک  دوب  وا  يأر  ییاهن  رواد  اهدادـیور  اهفالتخا و  رد 

نیا مه  زونه  درذگیم  نآ  زا  لاس  دص  راهچ  رازه و  کیدزن  هک  زورما  ات 
هحفص 80 ) )

رگا تسین . ناناملسم  يرادمامز  رد  هدش  هتخانش  یلماع  تثارو  هک  دندقتعم  یگمه  زاب  تساپرب  مالـسا  فلتخم  ياهبهذم  نیب  وگتفگ 
راک رد  وا  ياوقت  نید ، هار  رد  يو  ياهششوک  مالسا  رد  وا  تقبـس  ملع ، رطاخ  هب  دنادیم  تفالخ  يهتـسیاش  ار  یلع  ربمغیپ  زا  سپ  هعیش 

تـشاد رثا  يرادـمامز  راک  رد  تثارو  لـماع  افرـص  رگا  دـمحم . اـب  وا  یگدازومع  رطاـخ  هب  هن  تسا  ناناملـسم  اـب  وا  تلادـع  و  تماـما ،
ص)  ) دـمحم اب  یتبـسن  دـندیزگرب ، تفالخ  هب  هدـعاسینب  يهفیقـس  رد  هک  ار  رکبوبا  دـنریذپب . تفالخ  هب  ار  وا  يومع  سابع  تسیابیم 
. تشگ ناناملـسم  رادمامز  دوب  يدعینب  زا  يدرم  هک  رمع  هکلب  دندربن ، ثرا  هب  يو  زا  ار  تفالخ  رکبوبا  نارـسپ  مه  وا  زا  سپ  تشادن .

لمع رب  راـصنا  رجاـهم و  هک  درک ، ادـیپ  تیمـسر  وا  يارب  یتـقو  تمـس  نیا  اـما  درک ، نییعت  تفـالخ  هب  رکبوبا  ار  رمع  هک  تسا  تسرد 
هب تسا  هدرب  ماـن  هماـن  نیا  رد  رکبوبا  هک  ار  یـسک  تفگ  داد و  ناـشن  مدرم  هب  ار  رکبوبا  يهماـن  ناـمثع  یتـقو  دنتـشاذگ . هحـص  رکبوبا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3692 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتفریذپ راصنا  رجاهم و  نارس  دنریذپیم ؟ تفالخ 
هب يو  زا  ار  تفالخ  وا  رسپ  زین  رمع  زا  سپ  دش . تیاعر  ناناملـسم  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  یعون  رمع  رکبوبا و  باختنا  رد  بیترت  نیدب 

. دنتفریذپ ار  ياروش  يأر  مه  ناناملسم  دندرک و  باختنا  ار  نامثع  دیزگرب  يروش  تیوضع  هب  ار  نانآ  رمع  هک  نت  شـش  نآ  دربن . ثرا 
هب رظن  لدابت  ششوک و  زور  دنچ  زا  سپ  یلوق  هب  نامثع و  ندش  هتشک  زور  یلوقب  ناناملسم ، رگید  راصنا و  رجاهم و  ياروش  زین  ار  یلع 

و مالـسا ، رد  یـشیپ  رطاخ  هب  هک  مدرم  زا  ياهتـسد  ربمغیپ  زا  سپ  نرق  عبر  کـی  تدـم  رد  مینیبیم  هکناـنچ  سپ  درک . باـختنا  تفـالخ 
نیا مامت  رد  دـندرکیم و  نییعت  ار  رادـمامز  نارگید  زا  تباین  یعونب  دنتـشاد  يونعم  یماقم  ناناملـسم  يهدـید  رد  نید  هار  رد  شـشوک 

تیاعر مالسا و  يهملک  تدحو  ظفح  رطاخ  هب  تسا  ربمغیپ  زا  سپ  ملسم  يهفیلخ  هعیش  يهدیقع  هب  هک  ع )  ) یلع تدم 
هحفص 81 ) )

ار دوخ  هک  دشیم  هدرمش  ملسم  یعیبط و  اجنآ  ات  ناناملسم  يارب  باختنا  قح  نیا  دوب ، گنهامه  نارگید  اب  ناناملـسم  يهماع  تحلـصم 
دوب نیفص  دربن  رد  دننز . مهب  وا  اب  ار  دوخ  تعیب  دنراد  قح  ناناملسم  درکن ، تیاعر  ار  مدرم  یمومع  حلاصم  هفیلخ  رگا  دندیدیم ، زاجم 
رگا ای  دندیـشیدنایمن  نادـنچ  راک  تبقاع  هب  زاغآ  رد  نآ  نارادـفرط  دـیاش  هک  یتعدـب  تشگ . دـیدپ  یناملـسم  رد  تعدـب  نیتسخن  هک 
یمتح ع )  ) یلع هاپس  لباقم  رد  ار  دوخ  تسکش  هیواعم  هک  یتاظحل  رد  دنتفاییمنرد . یتسردب  ار  نآ  نایز  ررـض و  نازیم  دندیـشیدنایم 

مینادیم همه  هکنانچ  ندناوخ -  ادخ  باتک  يرواد  هب  ار  قارع  مدرم  نآرق و  ندرک  هزین  رـس  رب  درب - راکب  ار  دوخ  فورعم  گنرین  دـید 
هتـساوخن و ار  نآرق  مـکح  هاـگچیه  صاـع  رـسپ  هیواـعم و  دـنامهفب  دوـخ  ناراـیب  اـت  درب  راـکب  تـشاد  یئاـناوت  هـچنآ  ع )  ) یلع تـسخن 

نایهاپس ماجنارس  دنتفریذپن و  نانآ  یلو  دننیبیم . یمتح  گنج  رد  ار  دوخ  تسکـش  هک  دناهدرب  راکب  نآ  يارب  ار  هلیح  نیا  دنهاوخیمن .
میرذگب هک  صن  تماما و  يهلأسم  زا  دنتشادن - ار  نآ  قح  ادبا  هک  يزیچ  دهد - . تبثم  خساپ  هیواعم  توعد  هب  دندرک  روبجم  ار  وا  يو 

، دوب هداد  راصنا  نارجاهم و  هب  ار  قح  نیا  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دهع  تریـس  دوب . هدیزگرب  يرادـمامزب  ار  یلع  راصنا  رجاهم و  ياروش 
نآرق مکح  هب  تساخرب . گنجب  وا  اـب  هوـالع  هب  درک ، یچیپرـس  تقو  ماـما  تعیب  زا  هیواـعم  دریذـپب . ار  مکح  نیا  دـیاب  ماـش  زج  ماـش و 

هن و  دنک ، فرطرب  ار  نانآ  دیدرت  نآرق  ات  دندوب  دیدرت  رد  رادمامز  نییعت  رد  ناناملـسم  هن  دوش . میلـست  ات  دـنگنجب  وا  اب  دـیابن  ناناملـسم 
اما هن . ای  دراد  يرادمامز  تیحالص  نانآ  بختنم  رادمامز  هک  دنرگنب  نانآ  ات  دنهد  تلاکو  ار  يرعشا  یسوموبا  صاع و  رسپ  دنتشاد  قح 

یتیرثکا رگید -  یهورگ  دنتشاد و  يرس  رـس و  هیواعم  اب  ناهن  رد  دندوب و  وا  اب  رهاظ  هب  ع )  ) یلع هاپـس  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یقطنم رظن  لامعا  یپ  رد  ای  دنتشادن ، هرهب  تسرد  قطنم  زا  دندوب  هتفرگ  ار  وا  درگ  هک 

هحفص 82 ) )
اپب ارچ  دـنریذپیم ، ارچ  دـننادیمن  هک  يأردوـخ  هاوـخدوخ و  ریذـپ ، کـیرحت  رگهئطوـت ، ینآ ، تاـساسحا  شوختـسد  یمدرم  دـندوبن .
نیا هک  تفای  ناوتب  ار  یمدرم  رتمک  ناهج  رـسارس  رد  دیاش  دنهاوخیم . ارچ  دنهاوخیم و  هچ  ون  زا  دنوشیم و  نامیـشپ  ارچ  دـنزیخیم ،

هب زین  وا  دیوگب و  يرگید  هب  درگنب  ار  نآ  نب  هکنآیب  دونشب و  ینخـس  یکی  دنـشاب . میمـصت  ذخا  تعرـس  يریذپ و  رییغت  يهدامآ  نینچ 
نوچ دـنروآ و  دـیدپ  ار  ياهعجاف  دـنتفیب و  مهرد  یهورگ  دزیخرب و  یبوشآ  نآ  لابند  هب  هک  تسا  هتـشذگن  زارد  ینامز  زونه  يرگید و 

هلصاف نیرتهاتوک  رد  دنریگن و  دنپ  هثداح  نینچ  زا  هکنیا  رتدب  نآ  زا  و  میدرک . نینچ  ارچ  هک  دنوش  نامیـشپ  تعرـس  نامه  هب  دمآ  دیدپ 
نیا دید . ناوتیم  ناوارف  ار  اههنحص  نینچ  نرق  مین  يهلصاف  رد  مدرم  نیا  خیرات  رد  دنروآ . دیدپ  ون  زا  ار  هثداح  نادب  هیبش  ای  نآ و  ریظن 

تفالخ زا  ار  یلع  صاع  رـسپ  ماش  رواد  یـسوموبا و  نانآ  رواد  هک  نیمه  دـندرک ، روبجم  هیواـعم  تساوخ  نتفریذـپ  هب  ار  یلع  هک  مدرم 
زا راک  رگید  اما  دنتـساخرب ، شالت  هب  ون  زا  دناهدروخ . تخـس  یبیرف  دنتـسناد  دیزگرب ، يرادمامز  هب  ار  هیواعم  ماش  رواد  و  دـندرک ، علخ 
رد تلاکو  یعون  اب  هیواعم  بیترت  نیا  هب  دـننک . جیـسب  هیواعم  یبوکرـس  يارب  ياهزات  يورین  دنتـسناوتن  زگره  ناـنآ  دوب و  هتـشذگ  راـک 

دننامه يو  رب  ناینیـشیپ  زا  کی  چیه  يرادمامز  اب  وا  يرادمامز  دیـسر . يرادمامز  هب  دوبن  تسرد  زین  یتلاکو  نینچ  تامدـقم  هک  لیکوت 
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. یمالسا تموکح  عبات  ياهتلایا  رگید  رصم و  مدرم  هن  و  راصنا ، هن  دندوب و  هدرک  تقفاوم  وا  تفالخ  اب  نارجاهم  هن  دوبن .
تیالو رمع  زا  هیواعم  هک  يزور  تشاد . ینارگن  ناناملـسم  يهرابرد  نانآ  بناج  زا  هشیمه  رمع  هک  دـندوب  یناسک  زا  يو  ردـپ  هیواعم و 

دوـخ هـکنآ  هـن  دـهاوخیم  وا  هـک  ینک  نآ  اـت  شوـکب  تـسا  هداد  یلغـش  ارت  رمع - درم -  نـیا  تـفگ « : وا  هـب  شرداـم  تـفرگ  ار  ماـش 
دندش ناملسم  ام  زا  شیپ  رمع )  ) نارجاهم : » تفگ وا  هب  تفر  نایفسوبا  دزن  نوچ  و  یهاوخیم .»

هحفص 83 ) )
، دناهداد یمهم  لغـش  وت  هب  عبات ، ام  دناسیئر و  اهنآ  دنریگیم . ار  دوخ  دزم  الاح  میدنام . بقع  میدمآرد و  نید  نیا  هب  اهنآ  زا  سپ  ام  و 
دوب و هنوگ  ود  ترابع  هک  دنام  تفگـش  هب  ردام  ردپ و  نخـس  زا  هیواعم  ینادیمن .» ار  راک  نایاپ  هچ  يورن  نانآ  فلاخم  ات  شاب  بظاوم 

(. 1 . ) یکی ینعم 
تشذگ وا  زا  دروخرب و  يو  هب  للجم  ياهبکوک  اب  هیواعم  دندوب . راوس  رخ  رب  فوع  نبا  نامحرلادبع  وا و  تفر  ماش  هب  رمع  هک  یماگنه 

هب وا  باکر  رد  هدایپ  هیواعم  درکن . انتعا  وا  هب  رمع  دش  هدایپ  تشگرب و  دوب ، هفیلخ  راوس ، رخ  نیا  دنتفگ  وا  هب  نوچ  تخانـشن . ار  رمع  و 
یمـشح مدخ و  نینچ  اب  هیواعم  : » تفگ درک و  وا  هب  ور  رمع  تقو  نیا  رد  يدرک . هتـسخ  ار  هیواعم  تفگ  رمع  هب  نامحرلادـبع  داتفا . هار 

رمع نینمؤملاریما » ای  يرآ  تفگ « : یهدـب »؟ دورو  تصخر  اـهنآ  هب  اـت  دـنوشیم  لـطعم  وت  يهناـخ  رد  مدرم  ماهدینـش  نم  يوریم ! هار 
. دنـسرتب ام  زا  هک  مینک  راتفر  نانچ  دیاب  دننکیم . یگدنز  نآ  رد  نمـشد  ياهـسوساج  هک  میتسه  ینیمزرـس  رد  ام  : » تفگ ارچ ؟ دیـسرپ :

تــسا غورد  رگا  تـسا و  یخــساپ  هنادـنمدرخ  تـسا  تـسار  وـت  نخــس  رگا  تـفگ  رمع  مـنکیم .» كرت  ار  شور  نـیا  یئوـگیم  رگا 
ناوتیم يرادـمامز  تموکح و  عون  يهراـبرد  ار  وا  رظن  درم و  نیا  يهیحور  هاـتوک  يوـگتفگ  نیمه  زا  ( 2 . ) تسا ياهعدخ  هنادـنمدرخ 

. ناناملسم عامتجا  يرادمامز  هن  دوب ، راتخم  دوخ  یهاشداپ  قلطم و  تموکح  دیسر  نادب  تساوخیم و  وا  هچنآ  تسناد .
حلـص تفر . نایم  زا  نآ  نیـشیپ  باصن  هب  قباس  تموکح  میژر  تشگزاب  يارب  دـیما  نیرخآ  ترجه  ملهچ  لاس  رد  یلع  ندـش  هتـشک  اب 

دمآرب ددصرد  دوخ  يرادمامز  نیتسخن  لاس  هد  رد  هیواعم  دناسر . دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  ار  هیما  نادـنزرف  هیواعم  اب  ع )  ) یلع نبا  نسح 
رادمامز باختنا  لصا 

هحفص 84 ) )
هب هعجارم  نیرخآ  زا  لاس  تسیب  زونه  دراگنا . هدـیدان  تموکح  نییعت  رد  ار  ناناملـسم  رظن  راب  کـی  هب  دـنک و  ضقن  ار  مدرم  بناـج  زا 

یمالـسا تموکح  ماظن  راب  کی  هب  هک  یتعدب  دروآ ، دیدپ  مالـسا  رد  يرگید  تعدب  هک  دوب  هتـشذگن  هفیلخ  باختنا  يارب  یمومع  ءارآ 
گرم زا  لاس  لهچ  زا  شیب  ار . مدرم  هن  دـندرک  تیاعر  نآ  رد  ار  ادـخ  هن  هک  دـش  نییعت  یـساسارب  ناناملـسم  مکاـح  درک . نوگرگد  ار 
دنزرف دریمب ، خیـش  هاگ  ره  تسا ، مسر  هلیبق  ماظن  رد  هکنانچ  دیدرگ . هدـنز  تیلهاج  ياهمـسر  زا  يرگید  مسر  هک  دوب  هتـشذگن  ربمغیپ 

هاجنپ و لاس  زا  ار  میمـصت  نیا  يارجا  زاغآ  هبردبعنبا  دـنک . هدـنز  ار  مسر  نیا  دـمآرب  ددـصرد  هیواعم  دریگیم ، ار  يو  ياج  وا  دـشرا 
. دیامنیم رتکیدزن  تقیقح  هب  هدروآ  هراب  نیا  رد  ریثانبا  هک  یناتساد  یلو  تسا  هتشون  يرجه  موس 

هب درامگب ، وا  ياج  هب  ار  صاع  نبا  دیعس  درادرب و  هفوک  تموکح  زا  ار  وا  دهاوخیم  هیواعم  دینـش  هبعـش  نبا  ةریغم  یتقو  دیوگیم : يو 
يزور هیواعم  دنتفرگ ، ار  ناشیا  ياج  نانآ  نادنزرف  دندرم و  همه  شیرق  ناسیئر  ربمغیپ و  باحـصا  ناگرزب  تفگ  تفر و  دـیزی  دزن  ماش 
تعیب وـت  يارب  مدرم  زا  تردـپ  ارچ  يرترب ! هـمه  زا  يرتـمک ؟ هـچ  رد  نارگید  نادـنزرف  زا  وـت  يریگن ؟ ار  وا  ياـج  ارچ  وـت  درم  دـهاوخ 

تـسرد يراـک  نینچ  يرادـنپ  تفگ  درمـشیمن ، نکمم  ار  نآ  نتفاـی  قـقحت  تشاد  رـس  رد  یلاـیخ  نینچ  مه  رگا  هک  دـیزی  دریگیمن ؟
. يرآ تفگ  دوشیم ؟

تعیب تفگ  دیآیمرب ؟ یـسک  هچ  زا  راک  نینچ  نداد  ماجنا  تفگ  دیبلط و  ار  هریغم  هیواعم  تفگ . وا  هب  ار  ارجام  تفر و  هیواعم  دزن  دیزی 
هب تفگ  هیواعم  درک . دهاوخن  تفلاخم  یسک  رگید  دندرک ، تعیب  رهـش  ود  نیا  نوچ  مینکیم . دهعت  دایز  ار  هرـصب  تعیب  نم و  ار  هفوک 
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هب ار  ناـشیا  داد و  ناـنآ  هب  ناوارف  یلاـم  دـیبلط و  ار  هیماینب  ناراداوه  زا  یهورگ  هفوک  هب  تشگزاـب  زا  سپ  هریغم  درگرب ! دوخ  راـک  رس 
هیواعم دزن  دوخ  رسپ  یگدرکرس 

هحفص 85 ) )
رسپ زا  هاگنآ  دینکم . باتش  راک  نیا  رد  تفگ  هیواعم  دندیـسر ، ماش  هب  نوچ  دنیزگرب . يدهعیلو  هب  ار  دیزی  هک  دنهاوخب  وا  زا  ات  داتـسرف 

: دیسرپ هریغم 
؟ هدیرخ دنچب  مدرم  نیا  نید  تردپ 

! مهرد رازه  یس  یکی  ره 
(. 3 ! ) تسا هدیرخ  نازرا 

ات نانآ  دنادب  ات  تسشن  وگتفگ  هب  هباحص  نارس  کی  کی  اب  درکیم . يزاسهنیمز  راک  نیا  يارب  لاس  تفه  هیواعم  هئطوت  نیا  زا  هتـشذگ 
»؟ ییوگیم هچ  دیزی  يرادمامز  يهرابرد  : » دیسرپ ریبز  هللادبع  زا  داتسیا . دنهاوخ  يو  لباقم  رادقم  هچ  ات  دناقفاوم و  وا  رکف  اب  هزادنا  هچ 

نداهن مدق  زا  شیپ  هچ  شیپارف ! هن  مدق  هاگ  نآ  رگنب  کین  شیدـنیب و  يوش  نامیـشپ  هکنآ  زا  شیپ  ناهن ! رد  هن  میوگیم  نایع  تفگ « :
«. دیاش ندیشیدنا  ندش  نامیشپ  زا  شیپ  و  دیاب ، نتسیرگن 

(. 4 «. ) تسین زارد  عجس  نیدب  يزاین  ياهتخومآ  نتفگ  عجس  يریپ  رد  يراکم . یهابور  : » تفگ دیدنخ و  هیواعم 
: تفگ یشوماخ ؟ ارچ  دیسرپ : هیواعم  دنام . شوماخ  يو  تساوخ  رظن  هراب  نیا  رد  سیق  نبا  فنحا  زا  نوچ  و 

.« مسرتیم ادخ  زا  مهد  خساپ  غورد  رگا  مسرتیم و  امش  زا  میوگ  نخس  یتسارب  رگا  »
يرادمامز يهرابرد  تروشم  يارب  ار  دوخ  يهدنیامن  ات  تساوخ  نانآ  زا  تشون و  گرزب  ياهرهش  هب  همان  يرجه  مجنپ  هاجنپ و  لاس  رد 

رود یناملـسم  لوصا  زا  هجرد  هچ  ات  لاس  نآ  رد  ناناملـسم  عامتجا  هک  دهدیم  ناشن  ناگدـنیامن  نیا  نانخـس  دنتـسرفب . قشمد  هب  دـیزی 
يهناشن لقاال  ای  دوب ، هدش 

هحفص 86 ) )
نآ زا  تفلاخم  يوب  كدنا  هک  یخـساپ  اهنت  دندوب . هتخورف  نارگید  يایند  قنور  يارب  ار  دوخ  نید  هنوگچ  ناگدنیامن  نیا  هک  تسا  نیا 

. تسا طـسوتم  یبسح  ياراد  رادـلام و  يدرم  دـیزی  تفگ : هک  تسا  هنیدـم  يهدـنیامن  مزح  نب  ورمع  نب  دـمحم  نخـس  دوشیم ، هدـینش 
تراما دمحم  تما  رب  ار  یـسک  هچ  نیبهب  سرتب و  ادخ  زا  دنکیم . تساوخزاب  دوخ  مدرم  اب  وا  راتفر  دروم  رد  يرادـمامز  ره  زا  دـنوادخ 

: داد نایاپ  هلمج  نیا  هب  ار  دوخ  نخـس  اما  يدرک ، لـمع  شیوخ  هفیظو  هب  و  ياهدـننک !  تحیـصن  يدرم  تفگ « : وا  هب  هیواـعم  یهدیم .
نوریب نم  دزن  زا  مرادیم ، تسود  رتشیب  نانآ  نارـسپ  زا  ار  دوخ  رـسپ  نم  تسا  هدـنامن  یـسک  مشاـهینب )  ) ناـنآ نارـسپ  نم و  رـسپ  زج  »

!«. ورب
ملع و ملح و  هب  ار  دـیزی  هک  دوب ، ماش  يهغوراد  سیق  نب  كاحـض  درک ، راکـشآ  اورپیب  تشاد  لد  رد  هیواعم  هچنآ  هک  یـسک  نیتسخن 
دنتـسناد و ار  دوخ  فیلکت  زین  نارگید  نایب  نیا  زا  سپ  دزاسیم .» مهارف  ار  اـم  تینما  یـسک  ره  زا  رتهب  وا  تفگ «: دوتـس و  یتریـس  وکین 

نیرخآ هب  یـشورف  نید  یـشوپ و  تقیقح  رد  هقباـسم  رازاـب  دـندودز . يو  زا  دوب  وا  رد  ار  هچنآ  و  دندوتـس ، دوبن  وا  رد  هچنآ  هب  ار  دـیزی 
. دیسر یمرگ  يهجرد 

و درک « : دیزی  هب  تراشا  و  تسا »! نیا  دریمب  وا  رگا  و  تسا !  نیا  نینمؤملاریما  : » تفگ درک و  هیواعم  هب  هراشا  تساخرب و  عنقم  نب  دیزی 
(. 5 . ) ینابیطخ گرزب  وت  هک  نیشنب  تفگ  هیواعم  درک . ریشمش  هب  تراشا  و  تسا ! » نیا  دریذپن  هک  ره 

«. تسا هتفر  رکبوبا  شور  هب  راک  نیا  رد  هیواعم  : » تفگ دریگب  تعیب  دیزی  يارب  هنیدم  مدرم  زا  تساوخ  هیواعم  رما  هب  ناورم  هک  یماگنه 
غورد : » درک داـیرف  دجـسم  يهشوـگ  زا  رکبوـبا  رـسپ  نامحرلادـبع  هـک  دوـب  نآ  دروآ ، دـیدپ  گرزب  غورد  نـیا  هـک  یلمعلاسکع  اـهنت 
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نادنزرف و رکبوبا  ییوگیم .
هحفص 87 ) )

، دنک رثا  مدرم  رد  نامحرلادبع  نخس  دیسرت  ناورم  درک ». ناناملسم  رادمامز  ار  يدعینب  زا  يدرم  تشاذگ و  رانک  ار  دوخ  نادنواشیوخ 
هیآ نیا  وا  خساپ  رد  اهنت  دنک . راکنا  ار  وا  يهتفگ  تسناوتن  اما  تشاذگیم . رثا  نامدرم  رد  يو  نخس  دوب و  نیتسخن  يهفیلخ  رسپ  وا  هچ 
دق جرخا و  نأ  یننا  دعتا  امکل  فا  هیدلاول  لاق  يذلا  و  تسا : هدش  لزان  وا  يهرابرد  نآرق  هک  تسا  یـسک  نیا  مدرم  : » دناوخ ار  نآرق  زا 

(. 6 .« ) یلبق نم  نورقلا  تلخ 
رکبوـبا گرم  زا  لاـس  لـهچ  زا  شیب  زور  نآ  رد  اریز  دــیوگب ، ار  یغورد  نـینچ  عاــمتجا  ناــنچ  رد  ناورم  هـک  تـسین  بـجعت  ياــج 

هک دندوب  هتساخون  یناکدوک  ای  و  دندوب ، هدماین  ایندب  ای  رکبوبا  گرم  لاس  رد  تفگیم  نخس  نانآ  يارب  ناورم  هک  یمدرم  تشذگیم .
رامش هب  يزایتما  ناناملسم  يرادمامز  رد  تثارو  دنتسنادیمن  نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  المتحم  دنتـشادن . رطاخ  هب  يزیچ  هراب  نیا  رد 

. دوش تیاعر  دیاب  زین  ناملسم  مدرم  رظن  ای  ادخ و  مکح  هفیلخ  باختنا  رد  دنتسنادیمن  دیآیمن .
رد هدمآ و  ایند  هب  نامثع  دهع  رد  هک  دندادیم  لیکشت  یناسک  ار  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  مدرم  لماک  تیرثکا  مینیبیم  بیترت  نیدب 

يهرطاخ يرادـمامزب  هیواعم  ندیـسر  زرط  زا  نانیا  دـندوب . هدـش  عاـمتجا  دراو  هیواـعم  يهرود  رد  هدیـسر و  دـشر  هب  یلع  يهرود  ناـیاپ 
رظن هب  یعیبـط  يدـح  اـت  دـیاش  مدرم  نیا  يارب  دوب . دـیزی  ندیـسر  تموکح  هب  دـندوب ، نآ  دـهاش  دوخ  هچنآ  دنتـشاد و  نهذ  رد  یمهبم 

. دنراذگب یمالسا  عامتجا  ندز  مهرب  باسح  هب  ار  دیزی  اب  یتفلاخم  ره  هک  دیسریم 
ابع و ندیـشوپ  : » دیوگیم هک  دینـش  شردام  زا  هیواعم  هک  يزور  تشادن . تسرد  یتیبرت  هک  تسا  نیا  منادیم  هچنآ  دیزی  یناگدـنز  زا 

یگدنز
هحفص 88 ) )

رد دیزی  داتسرف . شا   ș ę هب ق يو  دـنزرف  اب  ار  وا  مرادیم » تسود  ندرک  نت  رب  ریرح  يهماج  خاـک و  رد  ندـنام  زا  رتشیب  ار  همیخ  رد 
يرعش تشاد و  ناور  يراتفگ  دوب ، هتفای  شرورپ  نانیشنارحص  نایم  نوچ  تخودنا  یلامک  هن  دناوخ  یسرد  هن  تفای  ینابایب  یتیبرت  اجنآ 

يو هب  اهنآ  زا  يدادـعت  باستنا  هکلب  تسوا . يهدورـس  کـی  مادـک  تفگ  ناوتیمن  دناهتـسب  وا  هب  هک  اهرعـش  ناـیم  زا  دورـسیم . کـین 
تبـسن وا  هب  هک  مه  ار  ياهبطخ  تسا . ناور  یئاهتیب  تسا ، هدورـس  وا  دوخ  تفگ  ناوتیم  هک  ار  تیب  راـهچ  اـی  هس  اـما  دـیامنیمن  تسرد 

نتفگ رعش  نیمه  دوب  هتخودنا  هک  يرنه  اهنت  تسا . حیصف  مکحم و  اما  هاتوک  دناوخ  قشمد  دجسم  رد  يرادمامز  زا  سپ  دناهتفگ  هداد و 
نیئآ تسنادیمن  هچنآ  اـما  تسنادیم -  دناهتـشون  هکناـنچ  زین  ار  یـشکریشمش  يراوـس و  بسا  ینیـشنرداچ  یگدـنز  مـکح  هـب  تـسا .

زین ار  نآرق  تایآ  یضعب  تفگ  ناوتیم  دشاب -  تسار  رگا  ع - )  ) نیسحلا نب  یلع  اب  وا  دونـش  تفگ و  زا  دوب . یمالـسا  هقف  یناملـسم و 
راکش و مارآ ، یناگدنز  لیاسو  ندوب  هدامآ  دوب . هرهبیب  تسا ، مهم  لغش  نیا  يهمزال  هک  يوقت  زا  هکنیا  رتمهم  و  تسا . هتشاد  رطاخ  هب 

لاـس تسیب  تدـم  رد  هیواـعم  یگماـکدوخ  هنافـسأتم  دوب . هتخاـس  رابودـنبیب  زاـبسوه و  شاـیع ، يدوجوم  وا  زا  يزاـبگس ، بارش و 
مکح هب  هاوـخ  شناـیفارطا  يو ، یگدـنز  مود  يههد  رد  هک  اـجنآ  اـت  درک . یلاـخ  نید  هب  دـقتعم  قیـال و  نادرم  زا  ار  وا  درگ  تموـکح ،
نخـس وا  ربارب  یـسک  دـندادیم  لاجم  هن  دـندرکیم و  ییامنهار  ار  وا  هن  رگید  دوخ ، تیعقوم  ظفح  مکح  هب  هاوخ  یگداوناـخ و  تیمح 
رتدـب همه  زا  نیدیب و  هدارایب و  وگقلمت ، یمدرم  نینچ  ناـیم  ار  دوخ  تشگزاـب  قشمد  هب  ( 7  ) نیراوح زا  دیزی  هک  نیمه  دـیوگب . قح 
يدنت يهمان  نانچ  تموکح ، نیتسخن  ياهزور  رد  املـسم  دندوب  هتفرگ  هریغم  دایز و  نوچ  ینارواشم  ار  وا  درگ  رگا  دـید . روصحم  نادان 

. دتفا قافتا  زیگنامغ  ياهارجام  نانچ  نآ ، یپ  رد  ات  تشونیمن  هنیدم  مکاح  هب 
هحفص 89 ) )

ص 107 . ج 5 ، دیرفلا ، دقع  ( 1)
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ص 108 . ج 5 ، دیرفلا ، دقع  ( 2)
ص 503 . ج 3 ، لماکلا ، ( 3)

. 110 ج 5 ص 111 -  دیرفلا ، دقع  ( 4)
ص 112 . دیرفلادقع ، ( 5)

تـسا هتـشذگ  نم  زا  شیپ  اهنرق  انامه  موش و  هدروآ  نوریب  هک  ارم  دیهدیم  هدعو  ایآ  امـش  رب  فا  تفگ  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  هکنآ  ( 6)
(. 17 فاقحا : )

. ماش رد  صمح  یحاون  زا  تسا  ياعلق  مود ، دیدشت  لوا و  مضب  ( 7)

(41 مور :  ) سانلا يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ 

( 41 مور :  ) سانلا يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ 
. مدرم ياهتسد  دیزرو  هچنادب  ایرد  ارحص و  رد  داسف  دش  راکشآ 

هک دوب  یسک  مکح  نبا  ناورم  دنتفرگ . شیپ  ار  يراتخم  دوخ  تایالو  ياهتموکح  هک  دوب  هتـشذگن  نامثع  تموکح  زا  یلاس  دنچ  زونه 
رد دـنکب . يراک  تسناوتیمن  تشاد  ربخ  رگا  ای  دوبن و  ربخاب  هفیلخ  ای  درکیم  هچنآ  زا  تشاد . تسد  رد  ار  هفیلخ  رایتخا  تفگ  ناوتیم 

ازارد هب  راـتفگ  اریز  مروآیمن  ناـیم  هب  ینخـس  ناـمثع  تفـالخ  يهرود  ياهـشروش  زا  دـشیم . ماـجنا  تساوـخیم  ناورم  هچ  ره  هجیتـن 
رد هک  ناناملـسم  يداصتقا  یعامتجا و  عضو  نامثع  تفـالخ  رخآ  ياـهلاس  رد  هکنیا  نآ  تسا و  مزـال  هتکن  کـی  رکذـت  یلو  دـشکیم ،

. دش رتدب  دهدب  یتروص  رس و  نادب  تساوخیم  رمع  دوب و  هدروخ  مه  هب  رمع  تفالخ  نایاپ 
باتک هب  دیسر  تفالخ  هب  رگا  هک  تفرگ  نامیپ  يو  زا  درکیم  وگتفگ  نامثع  اب  فوع  نبا  نامحرلادبع  هک  يروش  ياهتعاس  نیرخآ  رد 

يو نادنواشیوخ  رگا  ای  و  دوب ، رتناوج  لاس  تسیب  رگا  دیاش  تفریذپ . نامثع  دنک و  راتفر  رمع  رکبوبا و  تریـس  لوسر و  تنـس  ادخ و 
، دندشیمن طلسم  اهراک  رب 

هحفص 90 ) )
عامتجا هک  تشذگن  دنچ  یلاس  هجیتن  رد  دـشن ، نینچ  اما  درکیم . راتفر  نامیپ  نیاب  دتـسیاب  نانآ  ياههتـساوخ  ربارب  تسناوتیم  رگا  ای  و 

هک یمدرم  يارب  تسین . نکمم  هتشذگ  تنس  ندرک  هدنز  هک  دوب  ملـسم  رگید  تفر و  يداصتقا  لداعت  مدع  یگدروخ و  مههب  تهج  رد 
ناکما رگید  دنتـشادن ، ار  نآ  قاقحتـسا  هک  دندیـسر ، یئاهلام  هب  و  دنتفرگ ، وخ  نامدرم  قوقح  هب  زواجت  يرورپنت و  يراوخ و  تفم  هب 

ياههناشن كدنا  كدنا  دشیمن ، هدید  تسرد  نادنچ  نامثع  تفالخ  نیتسخن  ياهلاس  رد  یگدروخ  مههب  نیا  تشادـن . دوجو  تشگرب 
سپس یبرغ و  ياهزرم  رد  تسخن  نایغط  لیس  دنتشادیم - هاگن  مارآ  لاح  ره  هب  ار  هنیدم  اریز  تفالخ  زکرم  رد  هن  تشگ -  راکشآ  نآ 

ماک رد  ار  ناناملسم  يهفیلخ  دیسر و  تفالخ  زکرم  هب  ماجنارس  دش و  هدیشک  زاجح  هب  نآ  يهنماد  هاگنآ  دمآ  دیدپ  یقرش  تادحرس  رد 
. دربورف دوخ 

. تسا دنمزاین  رادمامز  هب  یناملسم  روانهپ  يهزوح  يهرادا  هک  دنتشگ  هجوتم  دندش ، غراف  یشک  هفیلخ  راک  زا  نایـشروش  هک  نآ  زا  سپ 
اب دنداهن و  ندرگ  وا  تفالخ  هب  هنیدم  مدرم  نایشروش و  دوبن . یسک  یلع  زج  دریذپب  ار  وا  ناناملسم  تیرثکا  هک  یسک  هباحـص  نارـس  زا 
زا سپ  زور  ود  کی  ای  دندرک ، تعیب  يو  اب  بوشآ  نتـسشنورف  زور  نامه  رد  تسین ، مولعم  یتسردب  میتشون  هکنانچ  دـندرک . تعیب  يو 

نرق عبر  کی  تدم  دوبن  ترجه  مجنپ  یـس و  لاس  زا  رتبسانتمان  يرادمامز  يارب  ع )  ) یلع باختنا  يارب  یلاس  چیه  تفگ  ناوتیم  نآ .
هداد شزاس  تسایـس  هب  ار  دوخ  ياج  نید  تحارـص  دوب ؛  هدروخ  مهب  يو  تنـس  زا  يرایـسب  تدم  نیا  رد  تشذگیم . ربمغیپ  رـصع  زا 
هچنآ ماگنه  نآ  رد  دنتـسنادیم و  یبوخ  هب  ار  نیا  تسایـس  ناراکردنا  تسد  تشادن . ياهنایم  هناراک  شزاس  تسایـس  اب  ع )  ) یلع دوب و 
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نزیار نم  تفگیم  هک  دوب  نیمه  يارب  تشاد  مشچ  شیپ  ار  تالکشم  نیا  سک  ره  زا  رتهب  یلع  دوب . یعقاو  تلادع  دنتساوخیمن 
هحفص 91 ) )

. موش ناتریما  ات  تسا  رتهب  مشاب  امش 
هاـج لاـم و  زا  دنتـساوخیم  ناـنچ  مه  دنتـشادن ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  دندیـسر  ییاـهماقم  هب  دـنتخودنا و  نارکیب  ياـهتورث  هک  یناـسک 

ییوزرآ نینچ  ققحت  دـنادرگرب و  ربـمغیپ  رـصع  هب  ار  یعاـمتجا  ماـظن  تساوخیم  وا  تفریذـپیمن . ار  نآ  ع )  ) یلع دنـشاب و  رادروـخرب 
یلو تساوخیمن  ار  يرادـمامز  وا  دوب  هتفای  هار  یمالـسا  عامتجا  رد  یـساسا  تارییغت  لاـس  جـنپ  تسیب و  نیا  رد  اریز  دومنیم  نکمماـن 

تـساوخ رب  ار  دوخ  تحار  هک  دوبن  یـسک  وا  تیعقوم  نینچ  رد  دندرک . مامت  وا  رب  ار  تجح  رهاظ  تروص  هب  يو  رب  موجه  اب  ناناملـسم 
هزات يهفیلخ  اب  فارـشا  يهقبط  ندمآ  رانک  هک  دـش  مولعم  تسخن  ياهزور  نامه  زا  یلو  تفریذـپ  ار  تفالخ  دـهد . حـیجرت  ناناملـسم 

هک یناسک  نایم  رد  درکیم . هاگن  نادب  نید  مشچ  اب  ع )  ) یلع دنتسیرگنیم و  تموکح  يهرادا  هب  تسایـس  يهدید  هب  نانآ  تسا . لاحم 
میب زا  هکلب  دنتـساوخیمن ، ار  وا  تفـالخ  لد  میمـص  زا  هک  دـندوب  مـه  یهورگ  دـندرک  تـعیب  ع )  ) یلع اـب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

مه هب  ار  نامثع  يهلاس  هدزاود  تریس  دهاوخب  یلع  هک  دندادیمن  لامتحا  مه  یهورگ  دنتسویپ و  يو  هب  رگید  تاظحالم  ای  نایشروش و 
هزات يهفیلخ  يریگتخس  يراکزیهرپ و  یتقو  دنشاب . رادروخرب  هتشذگ  تازایتما  زا  زین  دیدج  يهفیلخ  تلود  رد  دنتشاد  راظتنا  هکلب  دنزب 

ناناملسم نایم  فاکش  دش و  دیدپ  نیفص  هرـصب و  ياهیریگرد  یتقو  درذگیمن ، زین  دوخ  ناسک  نیرتکیدزن  زا  ادخ  هار  رد  هک  دندید  ار 
يو اب  ناـهن  رد  اـهزور  ناـمه  زا  هک  تسا  نیا  دوب  دـهاوخ  هیواـعم  نآ  زا  هدـنیآ  هک  دنتـسناد  دوخ  صاـخ  ینیبزیت  اـب  ناـنیا  دـمآ  دـیدپ 

قارع مدرم  تفگیم  دادیم و  ناشن  ماش  مدرم  هب  ار  اههمان  نیا  هیواعم  دنتشگ . رادروخرب  وا  ياهـششخب  زا  دندرک و  زاغآ  ار  يراگنهمان 
. مورب اجنآ  هب  دنهاوخیم  نم  زا  دوخ  راک  نداد  ناماس  يارب 

هحفص 92 ) )
دنک و راتفر  تلادع  هب  نامدرم  اب  هک  دوب  هدش  دهعتم  تشون  يو  دنزرف  ع )  ) نسح اب  هک  همان  یتشآ  رد  یلع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هیواعم 
هک نیمه  اما  دـندرکیم . هرادا  وا  نارازگراک  ار  ماش  رـصم و  اریز  دوب  نایقارع  بناج  تیاعر  رتشیب  همان  یتشآ  نیا  رد  تلادـع  زا  شرظن 

. يو يهمان  ناما  هب  هن  دـنام و  دامتعا  وا  يهتفگ  هب  هن  رگید  هک  اجنآ  ات  درک . زاغآ  نایقارع  هب  ار  يریگتخـس  هیواعم  تفر  زاجح  هب  نسح 
دنتـسناد نایقارع  یتقو  تشک . هنامحریب  دوب ، هداد  ناشیاب  دـکؤم  ياههمان  ناـما  هکنآ  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع يهعیـش  ناـگرزب  زا  یهورگ 

يو زا  دـننک و  وگتفگ  نسح  اب  ات  دنداتـسرف  هنیدـم  هب  یناگدـنیامن  دـندش و  هدرزآ  تخـس  دـناهدروخ ، ار  ماـش  بیرف  رگید  راـب  يارب 
گرزب راک  نینچ  يارب  هک  ار  یتماقتـسا  قارع  مدرم  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  نکیل  دوش و  هدامآ  هیواعم  اـب  گـنج  يارب  هک  دـنهاوخب 

دندناشون وا  هب  هک  يرهز  اب  يرجه  مهاجنپ  لاس  رد  یلع  نبا  نسح  تسین . یمایق  نینچ  عقوم  زونه  هک  تفگ  نانآ  هب  دنرادن ، تسا  مزال 
. دنتفرگ تسد  رد  ار  راک  يهتشررس  یمالسا  گرزب  ياهرهش  رد  نایرضم  رتعیـسو  ینعم  هب  ای  نایوما و  دعب  هب  لاس  نیا  زا  و  دش ، هتـشک 
وا دزن  هقطنم  نیا  مدرم  ناگدـنیامن  یتـقو  هـک  اـجنآ  اـت  دـیدرگ . رتـشیب  قارع  مدرم  هـب  تبـسن  يریگتخـس  هیواـعم  رمع  رخآ  لاـس  هد  رد 
لاس هد  نیا  یعامتجا  خیرات  ضغب  بح و  نودب  لماک و  عبتت  اب  هک  یـسک  درکیمن . یهاتوک  نانآ  دنخـشیر  ای  شهوکن و  زا  دـنتفریم ،

خیرات زا  ییاهلـصف  يدراوم  رد  مالـسا و  زا  شیپ  ياهلیبق  ياهتموکح  خیرات  زا  یلـصف  يدراوم  رد  هک  درادـنپیم  نانچ  دـنک  یـسررب  ار 
عبتت هک  تساجنیا  رد  تسا . یمالـسا  تموکح  زا  ییاههناشن  دید  دهاوخ  رتمک  خیرات  نیا  رد  هچنآ  دـناوخیم . ار  یقرـش  مور  يروتارپما 

. دشاب هدرکن  هدولآ  ار  نانآ  طیحم  گنر  هک  دنـشاب  هدنام  یمدرم  یعامتجا  نینچ  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دتفایم  رکف  نیا  هب  هدـننک 
دنهاوخب مه  دنشاب و  هتخانش  نآ  یقیقح  ینعم  هب  ار  مالسا  دوخ  مه  هک  یمدرم 

هحفص 93 ) )
مدرم یمالسا و  گرزب  ياهرهـش  عاضوا  دیامنیم  مزال  هک  تساجنیا  رد  دنزاس . رارقرب  هدنز و  نآ  یعقاو  ینعم  هب  ار  یمالـسا  تموکح 
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. مینک یسررب  دیزی  تموکح  زاغآ  هیواعم و  تموکح  نایاپ  رد  ار  اهرهش  نیا 
هحفص 94) )

( یلع نبا  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف 

یلع ) نبا  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف 
. دوب دنهاوخ  كدنا  نارادنید  دنوش ، شیامزآ  هک  هاگنآ 

تسا نیا  دش ، تراشا  نادب  زین  باتک  يهمدقم  رد  دسریم و  رظنب  مزال  نآ  يهرابرد  ثحب  هک  یعوضوم  نیرخآ  دیاش  رگید و  عوضوم 
اهرهـش نیا  زا  کی  ره  رد  زونه  دنتـسشن . شوماخ  هثداح  نینچ  لباقم  رد  هرـصب  يدح  ات  هفوک و  زج  یمالـسا  گرزب  ياهرهـش  ارچ  هک 
دندوبن قفاوم  وا  مایق  اب  رگا  ای  دندناوخن ؟ نیـسح  يرایب  ار  مدرم  دنداتفین و  شیپ  نانآ  ارچ  دـندرکیم . یگدـنز  ربمغیپ  نارای  زا  نت  دـنچ 

عضو دیاب  یشوماخ  نیا  رس  نتسناد  يارب  دشکن . عیجف  راتشک  نانچ  هب  راک  هک  دنشیدنیب  يریبدت  دنتـساوخن ، اهرهـش  نآ  نامکاح  زا  ارچ 
یگتسبلد تسناد  دیاب  دیجنس . نیـسح  مایق  قشمد و  میژر  لباقم  رد  ار  نانآ  تیعقوم  درک و  یـسررب  ار  اهرهـش  نیا  زا  کی  ره  یعامتجا 

یـسررب راصتخا  هب  ار  اهرهـش  نیا  زا  کی  ره  عضو  لصف  نیا  رد  تسا . هدوب  هزادنا  هچ  ات  نآ  زا  زیهرپ  ای  مایق و  نیا  هب  اهرهـش  نیا  مدرم 
. درک مهاوخ 
هحفص 95 ) )

دوخ رس  رب  ار  سیق  رسپ  كاحض  نایفسوبا  دنزرف  هیواعم  دیلو ، رـسپ  دلاخ  دنتفریذپ ، ار  یناملـسم  هک  زور  نآ  زا  تلایا  نیا  مدرم  قشمد :
نامکاح و نایلاو و  نیا  رادرک  رد  نآرق  ماکحا  دوب و  مدرم  تسد  نیا  زا  یناسک  نانآ  رتشیب  يهدید  رد  نیدکاپ  ناملسم  يهنومن  دندید .
زا رگا  رادب ! دوخ  شیپاشیپ  ار  ماش  مدرم  : » دیوگیم نینچ  نایماش  يهرابرد  دوخ  دنزرف  هب  هیواعم  درکیم . هولج  ناشیا  ناگدناشن  تسد 

. دـننامب ماش  زا  جراخ  رد  راذـگم  دـنداد  نایاپ  ار  دوخ  تیرومأم  هک  نیمه  اما  تسرفب ، نمـشد  گنج  هب  ار  ناـنآ  یتشاد ، یمیب  ینمـشد 
نیا مدرم  يهیحور  يهدـنراد  نایب  هک  هاتوک  يهتفگ  نیمه  زا  ( 1 . ) دـنریگن ار  ناگناگیب  يوخ  ات  نادرگرب  ناشیاههناخ  هب  يروف  ار  اـهنآ 

. تفایرد نایوما  زا  تیامح  رد  ار  ناشیا  یگداتسیا  نازیم  ناوتیم  تسا ، هیواعم  یشیدنارود  يهناشن  نیمزرس و 
مدرم یعالطایب  يهجرد  املسم  دشاب  یگتخاس  ناتساد  لصا  رگا  دیرگنب ، یخیرات  تیعقاو  هب  ات  تسا  رتهیبش  هفیطل  هب  هک  ناتساد  نیا  هب 

: دیامنیم تسرد  ربمغیپ ، ناشیوخ  نید و  ماکحا  یمالسا ، میژر  زا  ماش 
هک دنروخیم  دنگوس  همه  دناکلم و  نیا  نایاناد  نادنمدرخ و  زا  نانیا  هک  داتسرف  حافس  دزن  ار  ماش  خیاشم  زا  یهورگ  یلع  نب  هللادبع  »

(. 2 «. ) دیدش ریما  امش  هک  هاگنآ  ات  تسا  هتشاد  هیماینب  زج  دنرب  ثرا  وا  زا  هک  ینادنواشیوخ  هللا  لوسر  میتسنادیمن  ام 
مان تسرهف  هب  یهاگن  اـب  تشذـگیم . لاـس  يرجه 42  متـصش  لاـس  اـت  داد  هیواـعم  هب  ار  قشمد  تموکح  رکبوـبا  هک  مهدـجه  لاـس  زا 

دندوب هتفرگ  وخ  یفارـشا  یگدـنز  هب  دوخ  هک  نانیا  دنانایرـضم و  شیرق و  زا  نانآ  هماع  مینیبیم  دـنتفر  قشمد  هب  هنیدـم  زا  هک  یناـسک 
خساپ دندیدرگ . نآ  بوذجم  ای  دندش و  وربور  مور  قرب  قرز و  لمجت و  يهدنامزاب  اب  نوچ 

هحفص 96 ) )
لوسر نارای  هفیلخ و  تریـس  زا  راک  زاغآ  ناـمه  رد  يو  هک  دـهدیم  ناـشن  لـمجت  نیا  هب  وا  شیارگ  زا  تساوخزاـب  رد  رمع  هب  هیواـعم 

دهد بیترت  یهاگتـسد  نانچ  دوخ  يارب  ياهقطنم  ریما  رادمامز و  یتقو  دوب . هدیدرگ  مور  يروتارپما  تموکح  يهتفیـش  هدـش و  فرحنم 
. درک دنهاوخ  دیلقت  يو  زا  زین  وا  ناتسدریز  هک  تسا  یعیبط 

یلع هک  تخاس  دقتعم  ار  ماش  مدرم  جیردت  هب  هیواعم  دیسر  تفالخ  هب  یلع  دش و  هتشک  هنیدم  رد  نامثع  هک  يرجه  مجنپ  یس و  لاس  زا 
تساخرب و یهلا  دح  يارجا  وا و  یهاوخنوخ  يارب  هیواعم )  ) يرگید ناملـسم  نوچ  و  تسا . هتـشاد  تسد  ناناملـسم  يهفیلخ  نتـشک  رد 
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. تفرگ ینید  گنر  یلع  اب  نانآ  ینمشد  بیترت  نیا  هب  دز . زابرس  نانآ  میلست  زا  دناسر  صاصق  هب  ات  دیبلط  يو  زا  ار  وا  ناگدنشک 
هتفگ رگید  رابکی  منیبیم  دـیزی  شرـسپ  هیواعم و  زا  ار  نانآ  طرـش  دـیقیب  ینابیتشپ  میجنـسیم و  زاجح  قارع و  اب  ار  ماش  تیعقوم  یتقو 

يرادربنامرف و نیمه  رطاخ  هب  و  دنرترادربنامرف ) مدرم  رگید  زا  دوخ  ماما  هب  تبـسن  ماش  مدرم  : ) تفگ هک  دـسریم  رظن  هب  تسار  اوکنبا 
ار هیواعم  نارای  زا  نت  کی  مهدب و  ار  امش  زا  نت  هد  مرـضاح  تفگیم  دربیم و  جنر  دوخ  مدرم  زا  ع )  ) یلع هک  دوب  هناروکروک  تعاطا 

(. 3 . ) مریگب
نما مرح  نایجاح و  هاگترایز  ناناملـسم ، يهلبق  تشاد . زاتمم  یتیعقوم  یمالـسا  رـصع  رد  هچ  تیلهاـج و  يهرود  رد  هچ  رهـش  نیا  هکم :

رگاشامت هیبش  یتلاح  ابیرقت  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  يهثداح 61  رد  اما  دندربیم . رـسب  اجنآ  رد  ربمغیپ  نادنواشیوخ  زا  یهورگ  دوب . ادخ 
ره دنامب ، اجنآ  رد  تساوخ ، وا  زا  يدـج  روط  هب  هن  تفر و  قارع  هب  نیـسح  هارمه  یـسک  هن  رهـش  مدرم  هوجو  زا  تفرگ . شیپ  ار  هنحص 

مه ییاضاقت  نینچ  رگا  دنچ 
هحفص 97 ) )

. تشاد اهتلع  يریگ  هرانک  نیا  تشاذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  یتساوخرد  نینچ  يزاسرهاظ  يور  زا  ریبز  رـسپ  هکنانچ  تفریذپیمن  دـشیم 
هکنیا رگید  دندوب . هتـسب  لد  وا  هب  زاجح  هکم و  مدرم  زا  یهورگ  و  دوب . هتخاس  دوخ  هاگیاپ  ار  هکم  شیپ  اهتدم  زا  ریبز  رـسپ  هکنیا  یکی 

ییوـجلد و زا  دـنک  بوـصنم  شیوـخ  ینیـشناجب  ار  دـیزی  تفرگ  میمـصت  هـک  یماـگنه  اـصوصخم  دوـخ  رمع  رخآ  ياـهلاس  رد  هیواـعم 
تموکح دیزی و  هب  یلیامت  رهـش  نیا  مدرم  دنچ  ره  هیواعم  گرم  زا  سپ  درکیمن . غیرد  راصنا  رجاهم و  هباحـص و  نارـسپ  تشادـگرزب 

زا نیـسح  هک  یماگنه  تسا  ضرعتم  خـیرات  هکنانچ  اریز  دوش . هچ  راک  نایاپ  ات  دـندربیم  راظتنا  نایوج  تصرف  نوچ  اـما  دنتـشادن  ماـش 
ناگداتـسرف زج  و  دـنرادزاب ، قارع  هب  نتفر  زا  ار  وا  دنتـساوخ  یهاوـخریخ  هار  زا  دوـخ  معز  هب  هک  نت  هس  ود  زج  دـش  قارع  مزاـع  هـکم 

رد تسیابیم  هک  یلاح  رد  تفگن . ینخـس  تفلاخم  هب  هاوخ  تقفاوم و  هب  هاوخ  یـسک ، دندوب  نارگن  قارع  هب  وا  رفـس  زا  هک  هکم  مکاح 
مالعا ار  دوخ  تفالخ  دنامب و  هکم  رد  هک  دنهاوخب  وا  زا  دتفا و  هار  هب  اهتیعمج  دوش و  لیکشت  اهنمجنا  قارع  ياهرهش  نوچ  زین  رهش  نیا 

رد نیـسح  یعطق  میمـصت  زا  ندـش  هاگآ  زا  سپ  سابع  رـسپ  هک ، یتیب  ود  زا  دنتـسیاب . يو  رانک  رد  دـنورب و  قارع  هب  وا  هارمه  ای  دـنک و 
دونـشخ هکم  رد  نیـسح  ندـنام  زا  نادـنچ  وا  ناوریپ  هللادـبع و  دوـشیم ، موـلعم  تسا  هدـناوخ  ریبز  رـسپ  يارب  قارع ، يوـس  هب  تـکرح 

: دناهدوبن
تسا  عزانمیب  یلاخ و  وت  يارب  راک  هنهپ  هک  نونکا 

(. 4  ) نکب یهاوخیم  هچ  ره  رطاخهدوسآ 
نانآ دناسانشیم « : نینچ  هیواعم  هب  ار  رهش  نیا  مدرم  اوکنبا  هنیدم :

هحفص 98 ) )
، تسین یلاخ  نامیا  فعـض  هکلب  هنیک و  دسح و  زا  دـنچ  ره  يرواد  نیا  ( 5 «. ) دننآ عفد  رد  نانآ  نیرتناوتان  رـش و  رب  تما  نیرتصیرح 

مدرم هک  دوب  يرهـش  نیتسخن  هنیدم  دوب . هدش  یمهم  ینوگرگد  شوختـسد  نرق  مین  تدم  فرظ  رد  زین  هنیدـم  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما 
زا يرایـسب  دوب و  ناناملـسم  ياهراک  لصف  لح و  زکرم  لاس  جنپ  یـس و  تدـم  رهـش  نیا  دـنتفریذپ ، ار  ربمغیپ  توعد  لد  میمـص  زا  نآ 
رب ات  دندرک  يرای  ار  وا  دندناوخ . هنیدم  هب  هکم  زا  ار  ربمغیپ  دـندوب  ینامی  برع  زا  هک  راصنا  دـندرم . دنتـسیز و  اجنآ  رد  مالـسا  ناگرزب 

ار نایرـضم )  ) هماع دوخ و  هلیبق  نوچ  دندوب و  رادلام  هشیپ و  رجات  ینامدرم  میدـناوخ  هکنانچ  شیرق  دوشگ . ار  هکم  دـش و  زوریپ  شیرق 
تساوخیم راصنا  سیئر  نوچ  هدعاسینب  يهفیقس  عامتجا  رد  دنتسیرگنیم . تراقح  يهدیدب  راصنا  هب  دنتـسنادیم ، برع  رگید  زا  رترب 

نآ زا  تساـیر  تفگ  تفریذـپن و  ار  وا  نخـس  رکبوبا  يریما .» امـش  زا  يریما  اـم  زا  : » تفگ دـهد و  رارق  شیرق  يهیاـپ  رد  ار  دوـخ  مدرم 
هب فارـشا  زا  ياهقبط  و  دنتفرگ ، تسد  رد  ار  رهـش  رایتخا  نایرـضم  شیرق و  كدنا  كدنا  نامثع  رمع و  يرادـمامز  رد  تسا . نایـشیرق 
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تقو ماما  زا  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه  دنتفرگ  وخ  هفرم  مارآ و  یناگدنز  هب  تفر  الاب  هقبط  نیا  تورث  جـیردت  هب  نوچ  دـندروآ و  دوجو 
نوریب هنیدم  زا  تفگ  تفرگ و  وا  رب  هار  رس  مالـس  نب  هللادبع  تفر ، نانآ  لابند  هب  یلع  دندیدرگ و  قارع  يهناور  زاجح  زا  دندش و  ادج 

نت دصیـس  اهنت  دور  هرـصب  هب  اجنآ  زا  ات  تفر  هذبر  هب  ع )  ) یلع نوچ  تشگ . یهاوخنرب  نادـب  زگره  يورب  نوریب  رهـش  نیا  زا  رگا  ورم .
هب زاجح  زا  تفالخ  زکرم  لاقتنا  دـندوب . هدـمآ  درگ  نامثع  لتق  ماگنه  هب  هنیدـم  جراخ  زا  هک  یناسک  زا  رتشیب  مه  نآ  ( 6  ) تشاد هارمه 

اما دمآیم ، باسح  هب  یتسکش  هنیدم  يارب  یسایس  تهج  زا  رگا  قارع 
هحفص 99 ) )

. دـنزادرپب تراـجت  تعارز و  راـک  هب  دنتـسناوتیم ، رتـهب  ـالاح  اریز  تخاـس ، هدوسآ  هغدـغد  زا  ار  رهـش  ناـبلط  شیاـسآ  رگید  تهج  زا 
رد هنیدم  مدرم  هک  تسا  نآ  يهناشن  نیا  دشن و  هدـید  مدرم  زا  نادـنچ  یلمعلاسکع  تفر ، هکم  هب  هنیدـم  زا  ص )  ) نیـسح هک  یماگنه 
هک وا  نایعیش  زا  یهورگ  زین  نیـسح و  نادنواشیوخ  هک  تسا  یعیبط  دندادیم . حیجرت  جنر  لمحت  كرحت و  رب  ار  ییاسآنت  تقو  نانچ 
وا هارمه  یسک  ماما  نادنواشیوخ  زج  دش  هکم  يهناور  هنیدم  زا  ناوراک  هک  یماگنه  اما  دندش . يو  لاح  نارگن  دندربیم  رـسب  هنیدم  رد 

. دوبن
تفگ میهاوخ  هفوک  يهرابرد  هچنانچ  نکیل  دـش . هتخاس  نایهاپـس  تنوکـس  يارب  يرجه  مهدزناش  ای  مهدـفه  لاس  رد  رهـش  نیا  هرـصب :
نیمه يارب  تشاد . یناگرزاب  تیعقوم  دوب  کیدزن  ایرد  هب  عقاو و  رهن  رانک  رد  نوچ  هرـصب  تشگ . گرزب  يرهـش  جـیردت  هب  زین  هرـصب 
رتشیب دندش  نکاس  هرصب  رد  هک  نانآ  اههلیبق  زا  دنداد . لیکشت  دندروآ ، يور  هفوک  هب  هک  نانآ  زج  یمدرم  ار  رهش  نیا  نانکاس  هک  تسا 
مکاح ار  يرعشا  یسوموبا  تهج  نیا  هب  دراپـسب . ناینامی  هب  ار  رهـش  تموکح  هک  دیـشوک  دوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع  دندوب . نایرـضم 

. ددرگ هتساک  یکدنا  ياهلیبق  تابصعت  زا  یباختنا  نینچ  اب  تساوخیم  وا  تخاس . اجنآ 
نیا رتشیب  مینیبیم  هکنانچ  ( 7 ( ) شیرق نوطب   ) هیلاع سیقلادبع و  رکب ، میمت ، دزا ، تشاد : ياهلیبق  ار  یسمخ  ره  دوب و  تمسق  جنپ  هرـصب 

ار رماع  نبا  هللادـبع  درک و  رانکرب  ار  وا  سپـس  تشاد  هاگن  دوخ  لغـش  رد  ار  یـسوموبا  یلاس  دـنچ  مه  ناـمثع  دنتـسه . یناندـع  اـههلیبق 
هرصب زا  ار  رماع  رسپ  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  سپ  ع )  ) یلع تشگ . يوق  اجنآ  رد  نایوما  هاگیاپ  رهـش  نیدب  رماع  رـسپ  نتفر  اب  داد . تراما 

فینح  نبا  نامثع  درک و  لزع 
هحفص 100 ) )

دندش ادج  ع )  ) یلع زا  ریبز  هحلط و  هک  نیمه  تفر . هیواعم  دزن  تشادرب و  لام  دوخ  اب  تسناوتیم  هک  نادنچ  هللادـبع  اما  داد . تیالو  ار 
. دندرک باختنا  دوخ  تیلاعف  زکرم  يارب  ار  هرصب  دنتسویپ ، هشیاع  هب  و 

ات دنتشاذگ  رارق  ماجنارس  تفای و  شیازفا  فالتخا  سپس  تفرگرد و  وگتفگ  رهـش  مدرم  نانآ و  نیب  هرـصب  هب  ناهاوخیئادج  ندیـسر  اب 
هب سپس  دندز . ار  وا  دندرک و  هلمح  رهش  مکاح  هب  هدناوخان  نانامهم  یبش  یلو  دنشاب ، هتشادن  يراک  مه  اب  رهش  نیا  هب  ع )  ) یلع ندیسر 

ندـنام رمثیب  و  ع )  ) یلع ندیـسر  اـب  دـنتفرگ . تسد  رد  ار  رهـش  ماـمز  و  دنتـشک . ار  ناـنآ  ناـنابهاگن  نـت  لـهچ  دـنتخات و  لاـملا  تـیب 
رتمک هکنانچ  دـندش ، هتـشک  رهـش  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  دروخ و  تسکـش  هرـصب  ماجنارـس  تفرگرد و  گنج  فرط ، ود  ياـهوگتفگ 
قیمع يرثا  هرصب  تسکش  تشگ . اپرب  یناملـسم  يهزوح  رد  هک  دوب  گنج  نیتسخن  نیا  دشاب . هدادن  تسد  زا  ار  يزیزع  هک  دوب  ياهناخ 

يرادفرط ع )  ) یلع زا  هفوک  هکنانچ  دنتشگ ، نامثع  هاوخاوه  رهـش  مدرم  رتشیب  هک  دوب  گنج  نیا  زا  سپ  داهن و  اج  هب  مدرم  يهیحور  رد 
رد دـناوتب  هک  نادـنچ  ار  اهیزوت  هنیک  نیا  شتآ  اـت  دیـشوک  تفرگ ، تسد  رد  ار  تموکح  هیواـعم  دـش و  هتـشک  ع )  ) یلع نوچ  درکیم .

مهاوخ هدـنیآ  ياهلـصف  رد  هکنانچ  درک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناـینامی  زا  یهورگ  هرـصب و  نایرـضم  دزاـس . نشور  دوخ  دوس  تهج 
هب نیسح  هک  ياهمان  خساپ  رد  درک  توعد  ار  یلع  نبا  نیسح  تساخرب و  دیزی  تموکح  دض  رب  قارع  هیواعم  گرم  زا  سپ  نوچ  تفگ 

. دنباتشب وا  يرایب  عقوم  هب  دنتسناوتن  مه  هلیبق  ود  نآ  اما  دنتفریذپ  ار  وا  تساوخرد  هلیبق  ود  اهنت  تشون  هرصب  مدرم 
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مهدجه ای  مهدفه  لاس  رد  دناهتفگ  تخاس و  نایرکشل  نداد  ياج  يارب  يرجه  مهدفه  لاس  رد  صاقویبا  رسپ  دعس  ار  رهش  نیا  هفوک :
هحفص 101 ) )

هک تشذـگن  يرید  اما  دوب . نازابرـس  تنوکـس  يارب  ییاج  ندرک  هداـمآ  نآ  نتخاـس  زا  ضرغ  راـک  زاـغآ  رد  لاـح  ره  هب  دـش . هتخاـس 
زا يرتشیب  ياههتـسد  تفاییم  شرتسگ  قرـش  رد  حتف  يهنماد  هچ  ره  دندروآ . ور  رهـش  نادـب  مدرم  رگید  ربمغیپ و  باحـصا  زا  یهورگ 

رهـش مکاح  دیـسر ، هفوک  هب  دمآ و  قارع  هب  ریبز  هحلط و  لابند  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه  دندمآیم . هفوک  هب  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  مدرم 
هب روبجم  ار  وا  ماجنارـس  یلو  تشادزاب . جیـسب  زا  هنتف  زا  يرود  يهناهب  هب  ار  مدرم  دوب ، تقو  ماما  تعاط  رد  هکنآ  اـب  يرعـشا  یـسوموبا 

. دش زوریپ  هرصب  نایرکشل  رب  ات  دندرک  یهارمه  ار  یلع  هفوک  مدرم  دمآرد و  رهش  هب  یلع  دندرک و  يریگهرانک 
رد تفای . صاخ  یتیمها  یمالـسا  ياهرهـش  نیب  هفوک  خـیرات  نیا  زا  داد . رارق  دوخ  یهدـنامرف  زکرم  ار  هفوک  یلع  هرـصب  گـنج  زا  سپ 

تادـقتعم و اهنامرآ و  ياراد  هتـسد  ره  هک  دـندادیم  لیکـشت  نوگانوگ  نامدرم  ار  رهـش  نیا  نانکاس  منکیم  ثحب  نآ  زا  هک  ییاـهلاس 
هکلب یمـشچمه و  زا  دنتـشاد . ياهظحـالم  لـباق  تیرثـکا  اـجنآ  رد  ناـینامی  برع ، زا  دوـب . رگید  يهتـسد  فلاـخم  ییاهــسوه  يوـه و 

هدش حـتف  ياهنیمزرـس  زا  تسین . رارکت  هب  يزاین  اجنیا  رد  میدـش و  روآدای  یکدـنا  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  نایرـضم  اب  ناینامی  يزوتهنیک 
نداد ناشن  ای  ماقم  هاج و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دندوب  هتخودـنا  یـشناد  ای  دنتـسنادیم  یتعنـص  ای  دنتـشاد ، يرنه  هک  هورگ  نآ  جـیردتب 

هب هورگ  ره  یمالـسا  حتف  زا  شیپ  هک  نامدرم  نیا  تنوکـس  اب  دندوب . هدروآ  يور  هفوک  هب  دوخ  دادعتـسا  نتخادـنا  راکب  ای  رنه و  هشیپ و 
نآ تلاصا  يهجرد  هک  تایاور  ياهراپ  رد  دمآ . دیدپ  لدج  ثحب و  يارب  یقنوررپ  رازاب  دنتشاد  شیارگ  نوگانوگ  ياههفسلف  اهشیک و 

، تسا هدوب  مرگ  هفوک  رد  ردق  يهلأسم  رد  ثحب  رازاب  يرجه  لهچ  جنپ -  یس و  ياهلاس  رد  هک  مینیبیم  نینچ  تسین  مولعم  هدنسیون  رب 
کی ره  هدش و  ثحب  نیا  مرگرس  هک  تسا  هتشذگ  یهورگ  رب  ع )  ) یلع و 

هحفص 102 ) )
دـمآ و دـیدپ  مالـسا  رد  هک  تسا  اهثحب  نیرتمیدـق  زا  ای  یمالک و  ثحبم  نیتسخن  مینادیم  هکناـنچ  ردـق  ثحب  دـندوب . هتـشادرب  گـناب 

. روبجم ای  دنراتخم  دوخ  راک  رد  نامدرم  ایآ  هک  دوب  نیا  نآ  عوضوم 
يهرد طاقن  رگید  زا  هک  مه  یمدرم  تشاد . رثا  ناناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  رد  هزادـنا  هچ  اـت  اـهثحب  نیا  عویـش  هک  تسادـیپ  یبوخ  هب 

شوختـسد دـندوبن . دـننامه  دنتـسیزیم ، زاـجح  نیمزرـس  رد  هک  ناـنآ  اـب  قـالخا  هیحور و  تهج  زا  دـندروآ  يور  رهـش  نـیا  هـب  تارف 
تاصتخم زا  هدش ، هتفرگ  میمصت  زا  يروف  ینامیشپ  عیرـس و  میمـصت  ذخا  یـشیدنین ، تبقاع  ینآ ، کیرحت  تیلباق  ندش ، دنت  تاساسحا 

عقاو زا  هک  دوب  ینخس  تفریمن ، ورف  ناششوگب  دمآیمن و  مدرم  راک  هب  هچنآ  نیمزرس  نیا  رد  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  تسا . مدرم  نیا 
ار ساسحا  هفطاع و  هک  دوب  يراتفگ  دندناسریم  نآ  شوگب  نیا  شوگ  زا  دـندیرخیم و  ناجب  ار  هچ  نآ  و  دزیخرب ، یهاوخریخ  ینیب و 

یتین هچ  تشرد  ياوآ  يوق و  ياهگر  نآ  سپ  رد  دـنک . ادا  ار  نانخـس  نآ  رتشیب  ترارح  ناجیه و  اـب  نآ  يهدـنیوگ  دـنک و  کـیرحت 
سفن هزات  يهریت  دـش و  لقتنم  دادـغب  هب  تفالخ  زکرم  هک  هاگنآ  ات  نامثع  تفالخ  ناـیاپ  زا  دوبن . مهم  نآ  ناگدنونـش  يارب  دـشاب  هتفخ 

رد دوب  نانآ  رس  رب  تیافکاب  راکمتـس و  یمکاح  هاگ  ره  تسـشنن . مارآ  هفوک  تخادرپ  تلاخد  هب  یمالـسا  یمومع  تسایـس  رد  يرگید 
مایق و ماجنارس  هئطوت و  يدنبهتسد و  هب  تشگیم  راکشآ  نانآرب  تموکح  فعـض  هاگره  دنتـسشنیم و  شوماخ  و  دندیزخیم ، اههناخ 

: هک تسا  تعامج  نیا  لاح  قادصم  هتفگ  دوخ  نایرهشمه  ضعب  يهرابرد  ام  رعاش  هچنآ  ییوگ  وت  دنتساخیمرب . شروش 
هاوخدب  ملاظ و  هچ  ره  نیکسم  زجاع و 
نیکسم  زجاع و  هچ  ره  هاوخدب  ملاظ و 

رد مه  اب  نانآ  تفگ « ، هفوک  مدرم  يهرابرد  يو  دـنراد ، ییوخ  قلخ و  هنوگچ  یمالـسا  ياهرهـش  مدرم  دیـسرپ  اوکنبا  زا  هیواـعم  نوچ 
قفتم يراک 
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هحفص 103 ) )
نبا کلملادبع  هک  مجنپ  داتفه و  لاس  ات  يرجه  مشش  یـس و  لاس  زا  ( 8 .« ) دنشکیم نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  هتسد  هتسد  سپـس  دنوشیم ،

، درک هفخ  نآ  ناـبحاص  هنیـس  رد  ار  اهـسفن  دوـخ  كانتـشحو  هکلب  نشخ و  تسایـس  اـب  وا  داد و  تیـالو  رهـش  نـیا  رب  ار  جاـجح  ناورم ،
لاح رییغت  جازم و  نولت  نیمه  رطاخ  هب  تسا . هدوب  رانکرب  يدنبهتـسد  يریگرد و  بوشآ و  زا  هفوک  هک  دید  ناوتیم  ار  یکدـنا  ياهلاس 

زا رتناسآ  مکاح  کی  نتشادرب  اریز  ریذپب  دنهاوخب  وت  زا  ار  یلماع  لزع  زور  ره  نایقارع  رگا  درک  شرافس  دیزی  هب  هیواعم  هک  تسا  ینآ 
وا هب  ع )  ) نیـسح يهرابرد  یتقو  هک  دـیدیم  مامت  ینـشورب  ار  مدرم  نیا  راک  نایاپ  ایوگ  و  ( 9 . ) تسا ریـشمش  رازه  دص  اب  ندش  ورهبور 

ناوتیم ( 10 «. ) دنرادزاب وت  زا  ار  يو  دنزگ  دنتخاس  راوخ  ار  وا  ردارب  دنتـشک و  ار  وا  ردـپ  هک  نانآ  مراودـیما  تفگ « : درکیم ، تیـصو 
هک دوـب  نآ  يارب  دنداتـسیا  وا  راـنک  رد  نیفـص  دربـن  رد  سپـس  دـندرک ، يراـی  هرـصب  گـنج  رد  ار  یلع  هـک  هفوـک  مدرم  رتـشیب  تـفگ :

ناشن ماش  هب  یتصـش  برـض  دـنناوتب  زایتما  نیا  ندروآ  تسد  هب  اب  ات  دوش  لقتنم  قارع  هب  زاجح  زا  یمالـسا  تفـالخ  زکرم  دنتـساوخیم 
زین يداصتقا  یـسایس و  أشنم  زا  ياهلیبق  ياههزیتس  زا  هتـشذگ  هقطنم  ود  نیا  مدرم  فالتخا  تشادن . یگزات  یقارع  یماش و  تباقر  دنهد .

رب ماـش  دوب و  هقطنم  نآ  یناـگرزاب  يهطـساو  تشاد ، رارق  دـنه  سوناـیقا  تراـجت  هار  رـس  رب  هک  قارع  مالـسا  زا  شیپ  تفرگیم . هشیر 
ناهاشداپ رگید  يوس  زا  دادیم . دنویپ  رگیدکی  هب  ار  یتراجت  گرزب  هار  ود  نیا  ياهقلح  نوچمه  قارع  درکیم . تراظن  طسوتم  يایرد 

نتخورفا رد  گرزب  تلود  ود  نیا  تباقر  دندربیم ، نامرف  مور  يروتارپما  زا  ماش  رد  نایناسغ  دندوب و  نایناساس  يهدناشن  تسد  هریح 
هحفص 104 ) )

يزور زا  اصوصخم  دنام ، ياج  رب  نانچمه  تباقر  نیا  زین  مالـسا  زا  سپ  دوب . هداهن  گرزب  يرثا  هقطنم  ود  نیا  مدرم  نیب  ینمـشد  شتآ 
نآ تشاد و  رود  رظن  زا  دـیابن  ار  هتکن  کی  اما  تشگ . کیدزن  دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  قارع  دـیدرک ، تفالخ  زکرم  هب  لیدـبت  هفوک  هک 
راک رد  اجیب  يهلخادـم  ینکـشراک ، اب  قارع  دـندوب ، راوتـسا  لدکـی و  دوخ  مکاـح  تعاـطا  رد  ماـش  مدرم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  هکنیا 

رد هناریلد  اههام  هک  یمدرم  دـندروآیم . دـیدپ  یتالکـشم  دوخ ، رادـمامز  هار  رد  نآ ، زا  تشگزاب  ینآ و  ياهیریگ  میمـصت  تموکح و 
نآ صاع  رسپ  هک  نیمه  دنهد  دوخ  ماما  نامرفب  شوگ  هکنیا  ياج  هب  دندناسر ، يزوریپ  يهناتـسآ  هب  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ع )  ) یلع رانک 

نخـس دـیاب  هک  دـندرک  تخـس  یلع  رب  ار  راک  دـناوخ ، ادـخ  باتک  يرواد  هب  ار  نانآ  هزین  رب  نآرق  نتـشارفا  اـب  درب و  راـک  هب  ار  گـنرین 
نانآ شوگ  هب  دـناهتخاس  گنج  زا  رارف  زیواتـسد  ار  نآرق  نایفـسوبا  دـنزرف  هغبان و  رـسپ  تفگ  اهنآ  هب  یلع  هچ  ره  يریذـپب !  ار  ناـیماش 
دوخ يارب  ار  تسکـش  نیا  نایفوک  داد ، بیرف  ار  قارع  رواد  ماش ، رواد  دیـشک و  يرواد  هب  راک  نانآ  ماربا  رارـصا و  اـب  نوچ  تفرنورف و 
يارب ار  گنج  يهکراتم  نامیپ  نوچ  وا  یلو  دریگب  رـس  زا  هیواعم  اب  ار  گنج  هک  دنتـساوخ  یلع  زا  تقو  ناـمه  دنتـسناد و  گرزب  یگنن 

مان هب  هک  یگرزب  يهتـسد  هجیتن  رد  دمآ و  نارگ  نانآ  زا  یهورگ  رب  راک  نیا  دنزب و  مهب  ار  نآ  تساوخیمن  دوب ، هتـسب  لاس  کی  تدم 
، دـیدیم هفوک  مدرم  زا  ار  اهیـشیدنین  تبقاـع  اـهییأردوخ و  اـهینوگرگد و  نیا  نوچ  یلع  دـنتفرگ . هراـنک  وا  زا  دـندش  فورعم  جراوخ 

هلدابم هیواعم  نارای  زا  نت  کی  اب  ار  امش  زا  نت  هد  مرضاح  هدنکارپ . دوخ  قح  رد  امش  و  دنانخس ، کی  دوخ  لطاب  رد  نایماش  تفگیم :
. منک

دش هدوسآ  قارع  رد  مظنم  یهاپس  اب  يریگرد  زا  يو  رطاخ  تفر  زاجح  هب  وا  تسب و  یتشآ  نامیپ  ع )  ) نسح ماما  اب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ 
هک اجنآ  ات  و 

هحفص 105 ) )
فالخرب سپـس  دروآ ، مادـب  ناما  نداد  هلیح و  رکم و  اب  هک  ار ، رادنید  يوقتاب و  مدرم  رایـسب  هچ  درکن . غیرد  نایقارع  رازآ  زا  تسناوت 

نایقارع كدنا  كدنا  تشاد . اور  قارع  ناگرزب  رب  نایماش  روضح  رد  هک  اهریقحت  رایسب  هچ  داد و  ار  نانآ  نتشک  روتسد  یناملـسم  نیئآ 
. تسا هدمآ  تسدب  هزات  یمادقا  يارب  بسانم  یتصرف  تسناد  هفوک  درم ، هیواعم  هک  نیمه  دندمآ . ناجب  ریقحت  متس و  همهنیا  لمحت  زا 
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تنـس ندش  نوگرگد  زا  هک  دندرکیم  یگدنز  رهـش  نیا  رد  لدکاپ  ناناملـسم  زا  كدنا  نادـنچ  هن  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  کش  نودـب 
تیرثکا اما  دیادزب ، ار  هلاس  نیدنچ  ياهتعدب  دزیخرب و  لداع  یماما  دنتـساوخیم  دندربیم و  جنر  لد  رد  دندوب و  هدـمآ  هوتـس  هب  ربمغیپ 

یشک هنیک  و  نیفـص ، دربن  رد  تسکـش  هلمج  زا  هتـشذگ و  ياهتـسکش  زا  ماقتنا  يارب  دوب  یـشوپرس  دنتـشاد  ییاعدا  نینچ  مه  رگا  يوق 
یمخل و ياهناتـساد  دوخ  ناردام  ناماد  رد  یکدوک  ماگنه  هب  اهراب  هک  دـندوب  مه  یهورگ  دـیاش  دـنادیم  هچ  یـسک  يرـضم . زا  ینامی 

. درکیم کیدزن  رود  يهتشذگ  هب  ار  نانآ  مهبم  یلماع  دنشاب ، هجوتم  دوخ  هکنآیب  و  دندوب ، هدینش  ار  یناسغ 
زا دیدرگ . مایق  يهدامآ  هفوک  دز و  وس  کی  دوب  هتخیر  یماش  یقارع و  ینمـشد  شتآ  رب  راگزور  هک  ار  يدرگ  تارطاخ  نیا  ندش  هدنز 
زا سپ  هک  میسریم  هجیتن  نیدب  دندوب  رثؤم  ناناملسم  تشونرس  نییعت  رد  هک  مهم  رهش  جنپ  یمالـسا و  تلایا  هس  نیا  رد  هاتوک  یـسررب 
اما دوب ، هفوک  تخادرپ  راکب  المع  روظنم  نیا  يارجا  يارب  تساوخیم و  ار  قشمد  میژر  ندـش  نوگنرـس  هک  یتلاـیا  اـهنت  هیواـعم  گرم 
رد دنتشادن . نید  درد  دنداد  يرای  يهدعو  وا  هب  دندناوخ و  قارع  هب  ار  وا  دنتشون و  همان  ع )  ) نیسح يارب  هک  نانآ  يهمه  میتفگ  هکنانچ 

ار تفالخ  زکرم  دناوتب  رگا  دهد و  ناشن  تصش  برض  ماش  هب  دیاب  قارع  دوب . هتفهن  زین  یسایس  ياهـضرغ  ینید  رهاظ  هب  توعد  نیا  یپ 
. دنادرگ لقتنم  هفوک  هب  قشمد  زا 

هحفص 106 ) )
و دـندمآ ، درگ  هنیدـم  رد  هفیلخ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  رایـسب  ياههورگ  رـصم  قارع و  زا  يرجه  مجنپ  یـس و  لاـس  رد  مینادیم  هکناـنچ 
رد نوـچ  ارچ ؟ هدـشن  هدـید  یـشوج  بنج و  قارع  رد  زج  يرجه ، متـصش  لاـس  رد  اـما  تشگ  دـیدپ  مالـسا  رد  هنتف  نیتـسخن  ماـجنارس 

. داتفا طوقس  بیشارس  رد  یمالسا  عامتجا  هک  دوب  مود  نرق  عبر  نیمه  يهلصاف 
ندینـش يهجیتن  دـنت و  تاـساسحا  يهدـییاز  یماـیق  دوب . هدـشن  باـسح  یماـیق  نیا  دـید  میهاوخ  هکناـنچ  اـما  درک ، ماـیق  هفوک  ماـجنارس 

ناگدننک مایق  يرادیاپ  رادقم  همه  زا  رتالاب  يو و  نالماع  ینادراک  فلاخم ، تردـق  نازیم  هب  ادـبا  نآ  رد  هک  یمایق  نیـشتآ ، ياههباطخ 
. دندوب هدرکن  هجوت 

هحفص 107 ) )
ص 115 . ج 5 ، دیرفلا ، دقع  ( 1)
ةرداهنلا ص 371 . تاوفهلا  ( 2)

ص 10 . هغالبلاجهن ج 2 ، ( 3)
ص 275 . ج 7 ، يربط ، ( 4)

ص 2926 . ج 6 ، يربط ، ص 64 . ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ( 5)
ص 3107 . يربط ج 6 ، ( 6)

ص 64 . ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ص 71 ، ریثانبا ج 5 ، ( 7)
ص 64 . ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ( 8)

،ج 5 ص 115 . دیرفلا دقع  ( 9)
ص 115. ج 5 ، ددیرفلا ، دقع  ( 10)

(111 فسوی :  ) بابلالا یلوال  ةربع  مهصصق  یف  ناک  دقل 

( 111 فسوی :  ) بابلالا یلوال  ةربع  مهصصق  یف  ناک  دقل 
. تسا یتربع  نادنمدرخ  يارب  نانآ  ياهناتساد  رد  انامه 
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زا تسیچ . میدناوخ  هتـشذگ  ياهلصف  رد  هچنآ  يهصالخ  مینیبب  دیاب  مینک  یـسررب  ار  هیواعم  گرم  زا  سپ  ياهدادـیور  هکنآ  زا  شیپ 
: میسریم هجیتن  نیا  هب  هدش  هتشون  لصف  دنچ  نآ  رد  هچنآ 

رد دـلوتم و  رمع  تفالخ  نایاپ  رد  درکیم ، یگدـنز  ناتـسبرع  يهریزج  هبـش  رد  اهزور  نآ  هک  ناملـسم  لسن  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  . 1
. دندوب هدش  عامتجا  دراو  هیواعم  تموکح  زاغآ  رد  هتفای و  شرورپ  نامثع  رصع 

هدـید و ار  ربمغیپ  هک  نانآ  زا  دـناهدوب . هلاس  هد  يو  گرم  ماگنه  اههلاس  تصـش  دـندوب و  هدـیدن  ار  ربمغیپ  لسن  نیا  ياههلاس  هاـجنپ  . 2
داتفه و ای  هلاس  داتفه  ینامدرم  دندربیم . رـس  هب  قشمد  ای  هکم و  هنیدـم ، هفوک ، رد  هک  دوب  یقاب  ینت  دـنچ  دـندوب ، هتفایرد  ار  وا  تبحص 

گرم یئاریذپ  ترخآ و  رفس  راب  نتـسب  يهدامآ  دنـشاب  یگدنز  ياهراک  هب  نتخادرپ  رکفب  هکنآ  زا  شیپ  دندادیم ، حیجرت  هک  هلاس  دنا 
. دنشاب

عامتجا تیلاعف  خرچ  هک  ناوج  يهقبط  صوصخ  هب  مدرم ، تیرثکا  . 3
هحفص 108 ) )

رد دنتشاد و  مشچ  شیپ  یمالسا  ماظن  زا  هچنآ  دوب  جنپ  یس و  ات  جنپ  تسیب و  نیب  ناشرمع  لاس  هک  نانآ  ینعی  دروآیمرد  تکرح  هب  ار 
هرادا شیرق  ياههداز  فارـشا  رگید  دیعـس و  نبا  ورمع  دـیلو ، صاـع ، نبا  دعـس  هبعـش ، نبا  ةریغم  هک  دوب  یتموکح  دـندربیم ، رـسب  نآ 

هتخانـش ار  دوخ  طیحم  دوخ و  ات  لسن  نیا  تسرپ . داژن  رتدـب  همه  زا  تسود و  لمجت  زودـنالام ، راکمتـس ، قساف ، یناـمدرم  دـندرکیم ،
هب ندرک ، دیعبت  نتفرگ ، ار  هدننک  ضارتعا  دنکفایم . نادنز  هب  ای  تشکیم و  ار  یفلاخم  ره  هک  دیدیم  دوخ  رب  یمحریب  نامکاح  دوب ،

. تشاذگیم هحص  نآ  رب  تکلمم  يراج  ماظن  هک  دوب  جیار  یتریس  هداتفا و  اپ  شیپ  يراک  نانآ  يارب  نتشک  ندنکفا و  نادنز 
يرادروخرب اب  دننک ، ظفح  ار  راک  رهاظ  دندوب  روبجم  وا  تساوخزاب  میب  زا  هدید و  ار  رمع  رصع  يریگتخس  هک  ناناملسم  زا  هتسد  نآ  . 4

دنمهرهب نآ  زا  یناوتان  يریپ و  راگزور  رد  ات  دندوب ، هدرک  هدامآ  ياهدوسآ  یگدنز  دوخ  يارب  دش ، نانآ  بیـصن  دـعب  هرود  رد  هک  یلام 
تـسرد یلمحم  اـی  یلیوأـت و  نآ  يارب  دـمآیم - شیپ  هک  ياهثداـح  ره  دـننزب  مـه  هـب  ار  دوـخ  شیاـسآ  دنتـساوخیمن  نوـچ  و  دـنوش ،

يرادمامز اب  دیابن  دنکفا . هقرفت  دیابن  دوب . ناملـسم  تعامج  اب  دیاب  دنتفگیم  دوخ  هب  دنـشاب . ناما  رد  نادجو  شنزرـس  زا  ات  دـندرکیم 
. داتفارد دراد  هدهع  هب  ار  مالسا  يهضیب  ظفح  هک 

زا هتسد  نیا  زیرگ  يارب  ار  هار  اهدجسم  ياههقلح  رد  یفسلف  ياهثحب  نتفای  هار  ناگیاسمه و  رکفت  زرط  اب  نیمزرس  نیا  مدرم  یئانـشآ  . 5
هب ياهتـسد  هک  دوب  یمالک  ياههاگزیرگ  نتفای  يهجیتن  رد  يوما  تموکح  مود  يهرود  رد  هکنانچ  درکیم . رتخارف  ینید  ياهتیلوؤسم 

. تفای ینمأم  زین  گرزب  ياههانگ  نابکترم  يارب  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  دش و  دیدپ  هئجرم »  » مان
اهیوخ و دندشیم ، رود  ربمغیپ  رصع  زا  ناناملسم  هزادنا  ره  . 6

هحفص 109 ) )
یــشورف يرترب  دـشیم : هدـنز  ناـنآ  نـیب  جـیردت  هـب  یلهاـج  رــصع  ياهتریــس  دـندرکیم و  شوـمارف  رتـشیب  ار  یناملــسم  ياهتلــصخ 

زا یشکهنیک  يداژن و  ياهبصعت  رطاخ  هب  اههلیبق  اههریت و  نداتسیا  يور  رد  يور  ندروآ ، دوخ  نابیقر  دایارف  ار  دوخ  يهتـشذگ  ، يداژن
. رگیدکی

اهنت نید  یعامتجا  ماـکحا  زا  دـشیمن . هدـید  عاـمتجا  رد  تلادـع -  يراـگزیهرپ و  میناوخیم -  یمالـسا  تعیرـش  حور  ار  نآ  هچنآ  . 7
قـسف هکلب  تعدـب و  هب  مـه  یتافیرـشت  تروـص  نـیمه  یهاـگ  تـشاد . یتافیرـشت -  تروـص  هـب  مـه  نآ  یقنور -  تعاـمج ، هـعمج و 

، دناوخ تعکر  هس  ار  حبص  زامن  تفر و  دجـسم  هب  تسم  دادماب  دوب  هفوک  مکاح  يو  بناج  زا  هک  نامثع  يردام  ردارب  دیلو  دییارگیم .
(. 1 . ) منک هفاضا  دنچ  یتعکر  دیهاوخیم  رگا  تفگ  مدرم  هب  سپس 

تبسن ۀئیطح  هب  هک  ار  یئاهرعش  یتح  دهد ، هولج  ساسایب  یناتساد  ار  هعقاو  نیا  هک  تسا  هدیـشوک  ( 2  ) دوخ باتک  رد  نیسح  هط  رتکد 
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: دناهداد
دنک تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  ۀئیطح  هک  يزور 

(. 3  ) تسا راوازس  ندروآ  رذع  هب  دیلو  هک  داد  دهاوخ  یهاوگ 
! دناسرب يریخ  مدرم  هب  تساوخیم  وا  هچ 

(. 4  ) يدرکیم عمج  رتو  عفش و  نیب  دنتفریذپیم  رگا  و 
دنتشاد هاگن  ارت  مامز  نانآ 

(. 5  ) یتخاتیم هتسویپ  دندوب  هدرک  اهر  ارت  رگا  و 
ار زامن  دیلو  رگا  هک « : لیلد  نادب  هتسناد ، يرگید  نآ  زا 

هحفص 110 ) )
فیعـض رایـسب  لیلد  نیا  دندرکیمن »... ار  يو  تعباتم  دـندوب ، نانآ  نایم  رد  احلـص  ءارق و  ربمغیپ و  باحـصا  هک  ناناملـسم  دوب ، هدوزفا 

دح وا  رب  نامثع  هک  دوب  راک  نیمه  رس  رب  ایناث ، دندوب ، هدیشک  رانک  ار  دوخ  تعدب  روهظ  زاغآ  زا  هفوک ، ءارق  احلص و  الوا  هچ  دیامنیم .
هک تسناد  میهاوخ  مییازفیب ، نآ  رب  ار  طوقـس  نرق  عبر  کی  نوچ  و  تسا . نامثع  تفالخ  نایاپ  رد  هثداـح  نیا  لاـح  ره  هب  درک . يراـج 

. تسا هتشاد  یتلاح  هچ  ناناملسم  عامتجا  لاس  هاجنپ  نایاپ  رد 
اب هکنآ  رب  هوالع  برع  دوب و  یبرع  ریغ  ياهنیمزرس  رد  نارفاک و  ورملق  رد  گنج  نادیم  نامثع ، رمع و  رکبوبا و  ربمغیپ و  يهرود  رد  . 8

يور رد  يور  ناناملـسم  ناورهن  نیفــص و  لـمج ، ياـهگنج  رد  میتـشون  هکناـنچ  اـما  درکیم ، راـکیپ  نارفاـک  اـب  دـیگنجیم ، برع  ریغ 
دوخب ار  برع » مایا   » ياهگنج گنر  یمالسا  داهج  دنتـشاد ، فیعـض  ینامیا  هک  ياهدع  رظن  زا  هجیتن  رد  دنتـشک  ار  رگیدکی  دنداتـسیا و 

. تشگ هدنز  ون  زا  تشاذگ ، اپ  ریز  ار  نآ  عادولا  ۀجح  رد  ص )  ) دمحم هک  یلهاج  یهاوخنوخ  تفرگ و 
زا یهجوت  لباق  لمعلاسکع  ع )  ) نیسح مایق  هب  تبـسن  هنیدم  هکم و  دوب ، هیما  نادناخ  رادفرط  تسبرد  ماش  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  زا  . 9

. تساخ اپرب  هک  دوب  هفوک  مه  نآ  قارع  اهنت  دادن . ناشن  دوخ 
ربمغیپ رصع  تنس  دیدجت  هنالداع و  تموکح  تشگرب  بلاط  یمالسا  تیمح  ینید و  قرع  رطاخ  هب  قارع  مدرم  زا  یهورگ  دنچ  ره  . 10

اهنآ میتفگ  اهراب  هکنانچ  دنتشادن . تین  نسح  هجرد  نیا  ات  دوب ، نانآ  تسد  هب  اهراک  يهتـشررس  هک  فارـشا  اههلیبق و  نارـس  اما  دندوب ،
یتأرج تراسج و  نینچ  ربارب  ماش  هک  دـندوب ، هدرکن  ار  نآ  باسح  اما  دـنریگب . ماش  زا  ار  دوخ  يهنیک  ات  دوش  زوریپ  قارع  دنتـساوخیم 

ناشن یلمعلاسکع  هچ 
هحفص 111 ) )

تعاطا رب  ار  دیزی  تعاطا  دنداد و  رییغت  ار  دوخ  تهج  تسا ، قارع  عاضوا  بقارم  دایز ، رسپ  نداتـسرف  اب  ماش  دندید ، هک  نیمه  دهدیم .
. دندرمش مدقم  ربمغیپ  رسپ 

هحفص 112 ) )
ج 5 . ص 55 ، دیرفلا ، دقع  ( 1)
ص 100 . گرزب ، بالقنا  ( 2)

( 3)
هبر  یقلی  موی  ۀئیطحل  ادهش 

رذعلاب . قحا  دیلولا  نا 
( 4)
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اولبق  ول  اریخ و  مهدیزیل 
رتولا . عفشلا و  نیب  تعمجل 

( 5)
ول  تیرج و  ذا  کنانع  اوکسم 
. يرجت لزت  مل  کنانع  اوکرت 

(16 ءارسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و 

( 16 ءارسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و 
.(. دننک تموکح  ات   ) مییامرفیم ار  اههدرورپ  زان  مینک . كاله  ار  يرهش  میهاوخب  نوچ  و 

و دیسر . قشمد  هب  نوچ  دربیم . رسب  نیراوح  رد  دیزی  يو  گرم  ماگنه  تشذگرد . قشمد  رد  يرجه  متـصش  لاس  بجر  هام  رد  هیواعم 
ات نکم  اهر  ار  ریبز  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  یلع و  نبا  نیـسح  : » هک تشون  هنیدم  یلاو  هبتع  نب  دیلو  هب  ياهمان  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم 
ارم يأر  رگا  : » تفگ ناورم  تساوـخ . تروـشم  هراـب  نیا  رد  مکح  نـبا  ناورم  زا  هنیدـم  یلاو  يریگب .» تـعیب  نـم  تفـالخ  هـب  ناـنآ  زا 

تـسا مامت  راک  دندرک  تعیب  رگا  ! هاوخب ار  یلع  نبا  نیـسح  ریبز و  رـسپ  دـناهدشن  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  مدرم  هک  نونکا  مه  يریذـپیم 
هنتف تفرگ و  دنهاوخ  ار  ریبز  رسپ  نیـسح و  درگ  تسا  هدرم  هیواعم  دننادب  مدرم  دننکن و  تعیب  نانیا  رگا  هچ  نزب . ار  نانآ  ندرگ  هنرگو 
نانآ یپ  دـیلو  دنراپـس .» يو  هب  ار  تفالخ  و  دـنور ، وا  تقو  رـسب  مدرم  هکنآ  رگم  تسین  شبنج  درم  رمع  رـسپ  اما  دـش . دـهاوخ  گرزب 

دیسر و یلاو  يهداتسرف  هک  دندوب  دجسم  رد  ع )  ) نیسح ریبز و  نبا  هللادبع  داتسرف .
هحفص 113 ) )

نیسح زا  ریبزنبا  تشگزاب  مکاح  يهداتـسرف  نوچ  دمآ . میهاوخ  نونکا  مه  وگب  و  ورب ! ریما  دزن  دنتفگ  وا  هب  دیناسر . ناشیا  هب  ار  وا  مایپ 
؟ دناهدناوخ ار  ام  هچ  يارب  دیسرپ 

نونکا مرادنپیم  نینچ  زین  نم  تفگ : هللادبع  دریگب . تعیب  ام  زا  هدشن  هاگآ  یـسک  ات  دهاوخیم  دیلو  تسا و  هدرم  هیواعم  مراد  نامگ  - 
.؟ ینکیم هچ  وت 

، مرامگیم دـیلو  يهناخ  رد  رب  مربیم و  دوخ  اب  ار  مناسک  زا  نت  دـنچ  دـنناسرب  نم  هب  یبیـسآ  ادابم  هکنآ  يارب  اما  موریم ! مکاـح  دزن  - 
. دمآ دنهاوخ  نم  يرایب  نانآ  دیشک ، لادج  هب  راک  رگا 

تفگ نیـسح  دریذـپب . ار  دـیزی  تعیب  ات  تساوخ  وا  زا  درک  هاگآ  هیواـعم  گرم  زا  ار  يو  مکاـح  هکنآ  زا  سپ  تفر و  دـیلو  دزن  نیـسح 
دیلو هب  ناورم  درگزاب . تمالس  هب  تفگ  دیلو  دوشیم . هچ  مینیبب  ات  هاوخب  زین  ارم  هاوخب  ار  نامدرم  دنکیمن  تعیب  ناهنپ  یـسک  نم  دننام 

تفـشآرب نیـسح  شکب . ار  وا  دنکن  تعیب  رگا  تفای ، یهاوخن  تسد  وا  هب  زگره  رگید  دورب  هدرکن  تعیب  رگا  هک  نکم ! اهر  ار  وا  تفگ 
. دنتشگ هکم  راپسهر  هنیدم  زا  هدرکن  تعیب  ریبز  رسپ  نیسح و  ماجنارس  وا .» هن  یشکب و  ارم  یناوتیم  وت  هن   » تفگ و 

نایعیش دادیم . ربخ  نیگمهس  نافوط  زا  هک  تشذگیم  یثداوح  هفوک  رد  دوب ، زاجح  ناگدرکن  تعیب  نارگن  قشمد  هک  اهزور  نیمه  رد 
، دربیم رـسب  نادـنز  رد  نانآ  زا  رتشیب  ای  دادـعت و  نیمه  دـندوب و  هداد  هتـشک  نت  اهدـص  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  تدـم  رد  هک  یلع 
ار شرـسپ  درگ  دنتـشک و  ار  یلع  هنادرمناوجان  هک  مه  ینایوجارجام  دندیـشک . تحارب  یـسفن  دـندش ، هاـگآ  هیواـعم  گرم  زا  هک  نیمه 

هللا هطلس  املاظ  ناعا  نم   » مکح هب  و  دشاب -  زاب  دهاوخیم  هچنآ  رد  هیواعم  تسد  ات  دندرک  یلاخ 
هحفص 114 ) )

رد دندرک و  هدافتسا  تصرف  زا  درکن ؛ یتسرد  يانتعا  اهنآ  هب  دید  زاینیب  نانآ  زا  ار  دوخ  دیسر و  تموکح  هب  هیواعم  هک  نیمه  ( 1  ) هیلع
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درص نبا  نامیلس  يهناخ  رد  یلع  نایعیش  دش . عورش  اهیدنبهتسد  دنریگب . رسپ  زا  دنراد ، لد  رد  ردپ  زا  هک  ياهنیک  ات  دندمآرب ، ماقتنا  یپ 
هدید ار  دوخ  نایرهشمه  يریذپگنر  اهراب  هدیشچ و  ار  راگزور  مرگ  درـس و  هک  نابزیم  دش . زاغآ  اهینارنخـس  دندمآ ، مه  درگ  یعازخ 

: » هک دش  دـنلب  اهدایرف  رانک  هشوگ و  زا  دـیبیرفم »! ار  درم  نیا  هدوهیب  دیـسرتیم  دوخ  ناج  رب  دـیتسین و  راک  درم  رگا  مدرم ! : » تفگ دوب 
!« دناسر میهاوخ  تفالخ  هب  ار  نیـسح  درک و  میهاوخ  نوگنرـس  ار  دیزی  هک  میتسب  نامیپ  دوخ  نوخ  اب  میتشذگ ، دوخ  ناج  زا  ام  ادبا  ادبا 
رب ار  مدرم  نادب  تشک و  ار  دمحم  تما  ناکین  هک  ینمشد  تسکش . مهرد  ارت  راکمتس  نمشد  هک  ار  ادخ  ساپس  : » دنتـشون همان  ماجنارس 

مکاح تسین . وت  يرادمامز  هار  رد  یعنام  چیه  نونکا  درک . تمـسق  ناشکندرگ  نارگناوت و  نایم  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  دروآ . راک  رس 
دوبن همان  نیا  اهنت  میوشیم .» رضاح  وا  زامن  رد  هن  مینکیم و  نمجنا  وا  اب  هن  ام  دربیم . رسب  یتموکح  خاک  رد  ریـشب  نبا  نامعن  رهـش  نیا 
نامه رد  اما  دناهتفگ . اهرازه  هکلب  اهدص و  ار  اههمان  رامـش  دنداتـسرف . وا  يارب  نیـسح  گنرکی  لد و  كاپ  نایعیـش  زا  نت  نیدنچ  هک 

مه یناربهمان  تشاد ، هارمه  دوخ  اب  همان  دـنچ  کـیب  کـی  دناهتـشون  هکناـنچ  تفریم و  هکم  هب  هفوک  زا  یکیپ  سپ  زا  یکیپ  هک  اـهزور 
ار هفوک  رگا  : » دوب هدـش  هتـشون  نینچ  دـیزی  هب  نآ  رد  هک  دنتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ییاههمان  دـندوب و  دـمآ  تفر و  رد  قشمد  هفوک و  ناـیم 

هدز یناوتان  هب  ار  دوخ  اـی  تسا ، ناوتاـن  يدرم  ریـشب  نبا  ناـمعن  هچ  یتسرفب  رهـش  نیا  يارب  تیاـفکاب  اـناوت و  یمکاـح  دـیاب  یهاوخیم 
.« تسا

هحفص 115 ) )
. تسا هدرکن  طبـض  ام  يارب  ار ، نآ  ناگدننک  اضما  مان  زین  هدش و  هداتـسرف  قشمد  هکم و  هب  هک  ار  اههمان  نآ  يهمه  نتم  خیرات  هنافـسأتم 

يراک هظفاحم  رطاخ  هب  رایسب  یهورگ  هک  میدیدیم  انئمطم  دوب ، هدنام  زورما  ات  اههمان  نآ  رگا  ای  میتشاد  تسد  رد  ار  يدانسا  نینچ  رگا 
، دش دهاوخ  هتشاذگ  هدنسیون  ینیبدب  باسح  هب  طابنتسا  نینچ  منادیم  دناهدرک . اضما  ار  اههمان  زا  هتـسد  ود  ره  ریز  ادابم  زور  زا  سرت  و 
زا رتاویش  یترابع  اب  نیـسح  زا  نانآ  توعد  هک  تسا . هدرک  طبـض  ام  يارب  ار  هکم  هب  ناراگن  همان  زا  نت  دنچ  مان  خیرات  هناتخبـشوخ  یلو 

. دنتفرگ تخس  يو  رب  ار  راک  دندوب  هتشونن  همان  وا  هب  هک  نانآ  زا  شیپ  مرحم  مهد  زور  رد  اهنآ  مه  دوب و  اههمان  رگید 
هحفص 116 ) )

( 16 ءارسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و 
.(. دننک تموکح  ات   ) مییامرفیم ار  اههدرورپ  زان  مینک . كاله  ار  يرهش  میهاوخب  نوچ  و 

و دیسر . قشمد  هب  نوچ  دربیم . رسب  نیراوح  رد  دیزی  يو  گرم  ماگنه  تشذگرد . قشمد  رد  يرجه  متـصش  لاس  بجر  هام  رد  هیواعم 
ات نکم  اهر  ار  ریبز  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  یلع و  نبا  نیـسح  : » هک تشون  هنیدم  یلاو  هبتع  نب  دیلو  هب  ياهمان  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم 
ارم يأر  رگا  : » تفگ ناورم  تساوـخ . تروـشم  هراـب  نیا  رد  مکح  نـبا  ناورم  زا  هنیدـم  یلاو  يریگب .» تـعیب  نـم  تفـالخ  هـب  ناـنآ  زا 

تـسا مامت  راک  دندرک  تعیب  رگا  ! هاوخب ار  یلع  نبا  نیـسح  ریبز و  رـسپ  دـناهدشن  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  مدرم  هک  نونکا  مه  يریذـپیم 
هنتف تفرگ و  دنهاوخ  ار  ریبز  رسپ  نیـسح و  درگ  تسا  هدرم  هیواعم  دننادب  مدرم  دننکن و  تعیب  نانیا  رگا  هچ  نزب . ار  نانآ  ندرگ  هنرگو 
نانآ یپ  دـیلو  دنراپـس .» يو  هب  ار  تفالخ  و  دـنور ، وا  تقو  رـسب  مدرم  هکنآ  رگم  تسین  شبنج  درم  رمع  رـسپ  اما  دـش . دـهاوخ  گرزب 

دیسر و یلاو  يهداتسرف  هک  دندوب  دجسم  رد  ع )  ) نیسح ریبز و  نبا  هللادبع  داتسرف .
هحفص 117 ) )

ار ناناملسم  يربهر  یگتسیاش  دوب و  راکمتـس  هیواعم  هچ  تفریذپن  ار  وا  تعیب  هیواعم  يرادمامز  زور  نیتسخن  زا  تساوخیم . ار  تلادع 
تـساوخن تفریذپ و  ار  یتشآ  نیا  زین  وا  درک  یتشآ  هیواعم  اب  دوخ  ناوریپ  رکم  گنرین و  يهدـهاشم  زا  سپ  شردارب  نوچ  اما  تشادـن ،

زا یکی  هدرم و  هیواـعم  هک  نوـنکا  درکیمن . تفلاـخم  وا  اـب  تسنادیم و  ناناملـسم  ماـما  ار  نسح  اریز  دـنز . مهب  ار  ناناملـسم  تدـحو 
نیـسح دنیـشنب . مارآ  دیابن  تسا  هتـشاد  مالعا  وا  يرای  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  تسا و  رازیب  هزات  تموکح  زا  یمالـسا  ياهتلایا  نیرتگرزب 
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مالعا دوخ  توعد  ياهزور  نیتسخن  زا  شدج  هک  تسنادیم  نامه  ار  نید  و  هناراکشزاس ، تسایس  درم  هن  دوب  نید  درم  شردپ  نوچمه 
هدید تلادع  نیا  زا  یناشن  زور  نآ  یمالسا  ورملق  رـسارس  رد  هک  یلاح  رد  نازواجتم . زا  نافیعـض  قوقح  نتفرگ  اب  تلادع  يارجا  درک :

هک دوبن  یمسارم  زا  رتهب  نادنچ  تفرگیم  ماجنا  هرصب  هفوک و  قشمد و  هنیدم و  هکم و  ياهدجـسم  رد  نید  مانب  هک  یتافیرـشت  دشیمن .
. نتفیرف ار  دوخ  ای  یبیرف  مدرم  يارب  حوریب  یتافیرشت  دادیم . ماجنا  هبعک  يهناخ  رانک  رد  مارحلا  دجسم  رد  دمحم  تثعب  زا  شیپ  برع 

بجاو ناناملسم  رب  تدابع  مان  هب  مالـسا  يادخ  هچنآ  دیدیم  وا  تساوخیم . ار  مدرم  ادخ  زا  سپ  تساوخیم و  ار  ادخ  دوخ  مایق  رد  وا 
نآ ناهاوخ  مالسا  حور  هک  ار  هچنآ  ات  دروآ  راب  تسود  ناملسم  داقتعا و  كاپ  لدکاپ ، یناناملسم  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هتخاس 
ادا هیفاق  عجـس و  اب  اههلمج  ات  دوشیم  فرـص  بیطخ  شـشوک  ماـمت  هک  نآ  يهبطخ  هعمج و  زاـمن  رد  نید  وا  رظن  زا  دـبای . ققحت  تسا 

رگیدکی اب  مدرم  نآ  رد  هک  یتنـس  دشاب . يراج  مدرم  عامتجا  رد  دیاب  هک  تسنادیم  ادخ  تنـس  ار  ار  نید  وا  تشگیمن . هصالخ  ددرگ 
نوگرگد ار  رکنم  نیا  دناوتیم  وا  تسا و  هدش  هدنز  تعدب  هدرم و  تنـس  هک  نونکا  درادـن . يرترب  رگید  داژن  رب  يداژن  چـیه  دـنربارب و 

دیابن دنک 
هحفص 118 ) )

سپ دزاس .» دوبان  ار  نآ  دشوکب و  دیاب  دراد  ار  وا  ندرک  نوگرگد  ییاناوت  رگا  دید  ار  يرکنم  هک  یـسک  : » تسا هتفگ  وا  دج  دنک . ربص 
دناهدناسانش مدرم  هب  يداژن  یتموکح  ار  نید  هدیـشک و  یناملـسم  يور  رب  نایفـسوبا  يهون  دنزرف و  هک  ار  يریوزت  ایر و  شـشوپ  دیاب  وا 

تـسا یغورد  تافیرـشت  نیا  ياـههدرپ  سپ  هک  ار  مالـسا  یقیقح  يهرهچ  دردـب و  دـنانارگید ، زا  رتـالاو  شیرق  تموـکح ، نآ  رد  هـک 
چیه دیدیم . ار  تالکشم  نیا  یسک  ره  زا  رتهب  وا  گرم . رطخ  نآ  زا  رتالاب  تسکـش و  لکـشم  دوب ، یتالکـشم  وا  هار  رد  دنک . راکـشآ 

هک تسین  يزاین  چیه  دـش . دـهاوخ  هتـشک  البرک  رد  وا  رتخد  رـسپ  هک  داد  ربخ  ربمغیپ  هب  ادـخ  بناج  زا  لیئربج  مییوگب  هک  تسین  يزاین 
لیوأت و تسا  هداد  ربخ  دوخ  ندش  هتـشک  زا  نآ  رد  هک  ار  ماما  هب  بوسنم  تاملک  تسردان  ای  تسرد  ياههیجوت  اب  میتفیب و  اپ  تسدـب و 

هللادبع رعاش و  قدزرف  سابع و  رـسپ  هیفنح و  دـمحم  شردارب  زا  ثداوح ، لیلحت  هیزجت و  راک و  نایاپ  شرگن  رد  وا  ینیبزیت  مینک . در  ای 
نآ دوب . دـهاوخ  هچ  راک  نایاپ  تسنادیم  وا  دوبن . رتمک  دـنداد ، میب  هفوک  مدرم  زا  ار  وا  قارع  هب  زاجح  هار  هکم و  هنیدـم و  رد  هک  عیطم 

یگدازآ كراـت  رب  يرهوـگ  نوـچ  کـی  ره  دروآیم و  ناـبز  رب  هاـگهاگ  هـک  هدرــشف  ياـههلمج  اـهیتیب و  کـت  هاــتوک و  ياــههعطق 
يهدـنب مدرم   » تفگیم هک  دـیدیم  مشچب  ار  هفوک  مدرم  ینکـش  ناـمیپ  هکنیا  لـثم  وا  تسا . یهاـگآ  نیا  يهدـنهد  ناـشن  دـشخردیم ،
دنهاوخ كدنا  نارادنید  دیآ  شیپ  ناحتما  زور  نوچ  دنهد و  یتروص  رـس و  نآ  اب  ار  ایند  راک  هک  دـنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دـنیایند ،

، دراد ور  شیپ  یتالکـشم  هـچ  تـسنادیم  یــسک  ره  زا  رتـهب  يو  دـندیزگرب ، تفـالخ  هـب  ار  یلع  هنیدـم  مدرم  هـک  مـه  زور  نآ  دوـب ».
هاگچیه هک  دوب  یعقاو  یناملـسم  وا  اما  دهد . ناماس  تسا  یناماسبان  راچد  رـسارس  هک  ار  یعامتجا  تسا  راوشد  هزادنا  هچ  هک  تسنادیم 

. تفرگیمن هدیدان  ار  حالص  دوخ  شیاسآ  رطاخ  هب 
هحفص 119 ) )

زگره وا  دوب . ردـپ  نیا  دـنزرف  زین  نیـسح  تفریذـپ . ار  يرادـمامز  دـندرک ، تعیب  يو  اب  دـندش و  درگ  وا  رب  راـصنا  رجاـهم و  دـید  نوچ 
تـسایس وا  دـسرن . هجیتن  هب  شماـیق  دوش و  هتـشک  اداـبم  هکنیا  سرت  زا  دـنک ، اـهر  دنتـسه  وا  يربهر  دـنمزاین  هک  ار  یمدرم  تسناوتیمن 
یناملسم زا  هک  درک  يراک  ناناملسم . راوخمغ  یناملسم  دوب ، ناملـسم  دشاب . هتـساخرب  تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دوبن  ياهشیپ 

ات دندنبیم  وا  اب  هک  نامیپ  نیا  مکح  هب  هک  تساهنآ  رب  دورب و  نانآ  دزن  دریذپب ، ار  مدرم  نیا  توعد  دیاب  تفریم . راظتنا  وا  نوچ  هدازآ 
ادرف زورما و  رگا  دندرک . مامت  وا  رب  ار  تجح  دندوب  هداتـسرف  يو  يارب  هک  رایـسب  ياههمان  اب  مدرم  نیا  دنتـسیاب . يو  رانک  رد  راک  نایاپ 

؟ تشاد یباوج  هچ  ادخ  دزن  تشاذگیم ، زاب  مدرم  رازآ  رد  ار  وا  ناراذگراک  دیزی و  تسد  دیسرتیم و  گرم  زا  رگا  درکیم ،
نیسح مایق  هب  اهنآ  تساج . نیمه  رد  ناملسم -  ریغ  ای  ناملسم  زورما -  میدق و  ناسانـش  هعماج  ناخروم و  یـضعب  اب  ام  فالتخا  يهطقن 
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يرصم يهدروخلاس  داتسا  اب  هک  ار  یبش  منکیمن  شومارف  تساوخیم . ار  نید  مایق  نیا  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنرگنیم  تسایـس  يهدید  زا 
هب نیسح  تضهن  البرک و  زا  نخـس  میدوب ، هتـسشن  ریازجلا  رد  ( 1  ) ناسملت رهـش  يهناخنامهم  نکلاب  رب  خیرات ، داتـسا  نانع  هللادبع  رتکد 
هب ارچ  تفگ « : ینخـس  هدیجنـسان  هچ  تسا ، هدرک  يرپس  مالـسا  خـیرات  رد  ار  دوخ  رمع  هک  هدروخلاس  ناملـسم  درمریپ  نیا  دـمآ ، ناـیم 
!!« داد نتشک  هب  ار  دوخ  هک  دوب  زاورپ  دنلب  يدرم  وا  دشاب . نادیهش  رالاس  هک  دسر  هچ  ات  تسین  دیهش  وا  دناهداد ؟ ادهشلاوبا  بقل  نیـسح 

زا هدیسر  ماب  بل  رب  شرمع  باتفآ  هک  داتسا  نیا  يهنیس  هنافسأتم  متسناد  دروآ  نابز  رب  ار  ادهشلاوبا »  » مان هک  نیمه 
هحفص 120 ) )

يرـصم روهـشم  يهدنـسیون  ار  ادهـشلاوبا  دراد .! رپ  یلد  ادهـشلاوبا  فلؤم ، زا  ادهـشلاوبا ، زا  شیب  و  تسین . یلاخ  دوخ  يهشیپ  مه  دسح 
هب درک . زاب  ییاج  نیـشن  هعیـش  ياـههقطنم  اـهروشک و  صوصخ  هب  یبرع و  یمالـسا  ورملق  رـسارس  رد  باـتک  نیا  تشون . داـقع  ساـبع 

یـسک زا  ات  تسا  داقع  رطاخ  هب  رتشیب  نانع  داتـسا  يهلگ  دش  مولعم  تفای . تشاد  هچنآ  زا  شیب  یترهـش  داقع  و  دش . همجرت  مه  یـسراف 
نایاپ رد  دـش ، هدیـشک  صاعنبا  رمع و  هیواعم و  نوچ  يوما  ياهتموکح  اههفیلخ و  هب  نخـس  يهلابند  هدـش . هتـشون  وا  مان  هب  باـتک  هک 

نیا هب  یهاوخ ، نید  هن  دنرگنیم  ییاشگروشک  يهدید  زا  البرک  ناورهن و  و  نیفص ، لمج ، ياهگنج  هب  وا  نارکفمه  نانع و  داتسا  مدید 
نادـب هچنآ  دـشاب و  هک  تروـص  ره  هب  مه  نآ  تموـکح -  دـناهتخود -  مشچ  راـک  يور  کـی  هـب  اـهنت  نوـچ  دـنریگیم  هدرخ  اـهگنج 

رـس رب  دوش ، ظفح  دـیاب  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  امرفنامرف  يهقبط  تردـق  دـنیوگیم  رگید  تراـبع  هب  اـی  تسا . نید  دـنرگنیمن 
. تسین ناشیا  يانتعا  دروم  ادبا  دیآ ، شیپ  هچ  مورحم  تیرثکا 

نیـسح هب  هفوک  مدرم  دنتـساوخیمن . يراک  نینچ  يارب  ار  نانآ  مدرم  نوچ  ارچ ؟ دـندوبن . تموکح  رکف  هب  نیـسح  شدـنزرف  یلع و  اـما 
زا هریت  کی  دنتشون  وا  هب  تخاس . مورحم  نآ  زا  ار  نادنمتسم  درک و  تمـسق  نارگناوت  رب  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  نیـشیپ  مکاح  دنتـشون 

دیاب وت  تسادـخ ، باتک  صن  فالخ  نیا  و  تسا ، هدـناوخ  رترب  ناناملـسم  برع و  رگید  زا  ار  دوخ  قاقحتـسا -  نودـب  اجیب و  برع - 
نیا هیواعم  تموکح  يهرود  زا  نیـسح  تیاکـش  تساوخیم . ار  نیمه  مه  وا  دورب . نایم  زا  اهتعدب  نیا  ات  مینکیم  يرای  ارت  مه  ام  ییایب 
رگا تسادخ . اب  دشاب ؟ هچ  نایاپ  درک . دوبان  ار  تعدب  هدنز و  ار  تنـس  دیاب  دش  ادـیپ  روای  رگا  درم . تنـس  دـش و  هدـنز  تعدـب  هک  دوب 

زاب یتسرپ  تب  زا  ار  نانآ  دزیخرب و  زاجح  ناگرزب  ربارب  ییاهنت  هب  دیابن  زین  دمحم  دوب  شیپ  رد  یسایس  يرگن  نایاپ  باسح 
هحفص 121 ) )

باسح تسا و  يزیچ  نید  يوقت و  باسح  دنزیخرب . وا  يور  هب  دنوش و  ادـج  وا  زا  ات  دـناجنرب  دوخ  زا  ار  ریبز  هحلط و  دـیابن  یلع  دراد ،
ياهزور نیتسخن  رد  دیزی  هک  همان  نآ  تشاد . عالطا  دوخب  تبسن  دیزی  يهنیک  زا  نیـسح  نیا  زا  هتـشذگ  رگید . زیچ  تسایر  تموکح و 

هک دادیم  ناشن  شکب ». ار  وا  دـنکیمن  تعیب  رگا  دـنک و  تعیب  اـت  نکم  اـهر  ار  نیـسح  : » هک تشون  هنیدـم  رادـنامرف  هب  دوخ  تموکح 
هکم رد  تفگ  ریبز  رـسپ  هب  هک  دوـب  نیمه  يارب  تـشک . دـهاوخ  ار  وا  هنیدـم  اـی  دـنامب  هـکم  رد  درادیمنرب . وا  زا  تـسد  قـشمد  مکاـح 

ای يرکف و  هاتوک  تیاهن  نینچمه  دوش . عیاض  هناخ  نیا  تمرح  نم  ندش  هتشک  اب  دنـشکب و  ادخ  نما  مرح  رد  ارم  مسرتیم  هچ  منامیمن 
ار شیوخ  دـنزرف  نز و  هک  تشاد  نانیمطا  قارع  رد  دوخ  يزوریپ  هب  نانچ  نیـسح  مییوگب  هک  تسا  یخیرات  ثداوح  لیلحت  رد  ینیبدـب 
هب قارع ، هب  يو  نتفر  زا  سپ  دـنکیم  دـیدهت  ار  وا  هکم  رد  هک  يرطخ  ناـمه  تسنادیم  وا  تسین . نینچ  ادـبا  داد . تکرح  دوـخ  هارمه 

نیا دنکفایم و  نادنز  هب  ای  دشکیم و  ار  نانآ  هکم  مکاح  دننامب  هکم  رد  رگا  هک  توافت  نیا  اب  یلو  دمآ . دهاوخ  وا  ناگدـنامزاب  غارس 
هفوک و عامتجا  رد  يو  نارهاوخ  نانخس  هک  يرثا  دید  میهاوخ  هک  یتروص  رد  تشاد . دهاوخن  لابند  هب  یلمعلاسکع  هنوگ  چیه  هعیاض 

. دوبن وا  دوخ  ندش  هتشک  رثا  زا  رتمک  داهن  ماش 
هحفص 122 ) )

. دراد هنکس  نت  رازه  دصکی  دودح  ناوارف  ياهناتسغاب  ياراد  زبسرس  تسا  يرهش  تسا . مان  نیمه  هب  یتلایا  زکرم  ناسملت  ( 1)
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(167 نارمع : لآ   ) مهبولق یف  سیل  ام  مههاوفاب  نولوقی 

( 167 نارمع : لآ   ) مهبولق یف  سیل  ام  مههاوفاب  نولوقی 
. دنرادن لد  رد  ار  نآ  هک  دنیوگیم  يزیچ  نابز  هب 

، دندرم وا  يامنهار  ود  تشگ و  یبآیب  یگنشت و  راچد  رفس  زاغآ  رد  دناهتشون  ناخروم  هکنانچ  دش . هفوک  يهناور  ماما  يهمان  اب  ملـسم 
لاف هب  تیب  لها  ام  هک  تشون  وا  خـساپ  رد  نیـسح  ماـما  یلو  تساوخ ، افعتـسا  ع )  ) نیـسح زا  و  تفرگ ، دـب  لاـف  هب  ار  دـمآ  شیپ  نیا  وا 

یفقث يهدـیبعیبا  نبا  راتخم  يهناخ  رد  دـمآرد و  هفوک  هب  ملـسم  دـهد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دـیاب  هک  درک  دـیکأت  میرادـن و  داـقتعا 
دنتـسیرگیم و نانآ  دـناوخیم و  نانآ  يارب  ار  نیـسح  ماما  يهمان  وا  دـندمآیم و  راتخم  يهناخ  هب  هتـسد  هتـسد  نایعیـش  درک . تنوکس 

رتشیب مقر  دناهتفر . هغلابم  هار  هب  یضعب  دناهتفگ و  نخس  فالتخا  هب  ناگدننک  تعیب  رامـش  رد  ینـس  یعیـش و  ناخروم  دندرکیم . تعیب 
. تسا رفن  رازه  هدزاود  مقر  نیرتمک  رازه و  داتشه  رازه و  دصکی  نآ  زا  رتمک  هفوک و  مدرم  مامت 

. تشاد یگدنزارب  مان  نیا  يارب  تقیقح  هب  هک  لدکاپ  راگزیهرپ و  یناملسم  دوب . هلاس  تشه  تسیب و  تیرومأم  نیا  ماگنه  هب  ملسم 
هحفص 123 ) )

نوچ هک  سب  نیمه  وا  يرادنید  رد  درمشیم  رتمهم  زیچ  ره  زا  ار  ربمغیپ  يهتفگ  نید و  تاررقم  تیاعر  هک  دقتعم  نانچ  نآ  یناملـسم 
کیرـش يهناخناهن  زا  و  داد ، تسد  زا  ار  تصرف  نیرتهب  يو  تفگ -  مهاوخ  هکنانچ  تسا -  هدرک  یهن  ار  رورت )  ) یناهگان لتق  ربمغیپ 
نیتسخن نیا  یفرط  زا  دـشاب . هداهنن  اپ  ریز  ار  مکح  نیا  تمرح  ات  تشکن . دـشکب  تسناوتیم  یناسآ  هب  هک  ار  داـیز  رـسپ  دـماین و  نوریب 

اب هفوک  نایهاپس  تنایخ  یلع و  شیومع  ندش  هتـشک  قارع و  ياهیریگرد  ماگنه  هب  ملـسم  دندوب . هداد  يو  هب  هک  دوب  یـسایس  تیرومأم 
یگدنز یگنرود  قافناب و  زگره  نوچ  تشادن و  روضح  گنرینرپ  ياههنحـص  نیا  زا  کی  چیه  رد  دوب . هلاس  تشه  نسح  شیومعرـسپ 

ینامگ نینچ  ناملـسم  کی  يهرابرد  دـنکن . اـفو  تسا  هتـسب  هک  يدـهع  هب  سپـس  ددـنبب ، یناـمیپ  یناملـسم  درکیمن  ناـمگ  دوب  هدرکن 
نامه تفگیم  هچ  ره  تشاد و  لد  رد  هک  دوب  نامه  تفگیم  هچ  ره  دوخ  نوچ  دسر . هچ  ناملسم  رازه  اههد  ناناملسم و  هب  ات  دربیمن 

زا يزور  دننزیم  رانک  ار  رگیدکی  وا  اب  تعیب  رطاخ  هب  ناجیهاب  هناقاتـشم و  نینچ  هک  نت  رازه  نیدنچ  نیا  درکیمن  رواب  دادیم  ماجنا  ار 
رهش مدرم  لابقتـسا  یتقو  درک . نینچ  دهد و  شرازگ  دوخ  يومعرـسپ  هب  دیدیم  هچنآ  دیاب  هک  دوب  ياهداتـسرف  دنوش . هدنکارپ  يو  درگ 

رد دش . قارع  يهناور  زاجح  زا  نیسح  و  دناوت ». ندیـسر  راظتنا  رد  نامرف و  هب  شوگ  رهـش  نیا  مدرم  یتسارب  تشون « : نیـسح  هب  دید  ار 
دوب يریپ  سابع  رسپ  نوچ  ارچ ؟ زیهرپب ! هفوک  هب  نتفر  زا  تفگیم  وا  هب  دادیم و  میب  نایفوک  زا  ار  نیسح  سابع ، رسپ  مینیبیم  هک  یلاح 

هب دـیدیم . یبوخ  هب  ار  راـک  يور  ریز و  دوب و  هدرک  تموکح  یمالـسا  ياهرهـش  رب  اـهراب  هدومزآراـک . ياهشیپ  تسایـس  هدروخلاـس و 
ات دندرک  یلع  لد  رد  ینوخ  هچ  تسنادیم  دـناهقردب . دـب  لابقتـسا و  شوخ  هچ  تسنادیم  تخانـشیم و  کین  ار  هفوک  مدرم  صوصخ 

يراد شیوخ  ياوقتاب  درم  نانچ 
هحفص 124 ) )

ار وا  نمشد  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  هنوگچ  دوب  هدید  دهاوخب . ار  شیوخ  گرم  ادخ  زا  دنک و  هلگ  نانآ  زا  ربنم  زارف  رب  راب  دنچ  دش  راچان 
ار وا  دنتخات و  وا  رب  ماجنارس  هنوگچ  دوب  هدید  درب . تراغ  ناناملسم  رب  دزاتب و  يو  یهدنامرف  ورملق  رب  رانک  هشوگ و  زا  هک  دنداد  لاجم 

نمشد هب  ناهن  رد  دنتفرگ و  ار  نسح  شدنزرف  درگ  اراکشآ  هنوگچ  هک  دوب  هدید  سپـس  دندناتلغ . نوخ  كاخ و  هب  دجـسم  بارحم  رد 
تسیرگنیم و ار  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  دادیم  رظن  یتقو  وا  میتسرفیم . وت  دزن  هتسب  تسد  ار  نسح  یهاوخیم  رگا  هک  دنتـشون  همان  وا 

نخـس دوـخ  ياههدـهاشم  زا  دـندادیم ، رظن  دـندیدیم و  هچنآ  رد  رواـشم  ود  ره  نیا  نکم . داـمتعا  قارع  مدرم  هب  تفگیم  نیـسح  هـب 
تــشذگیم وا  يور  شیپ  هچنادــب  يرگید  تـفرگیم و  رظن  رد  ار  نرق  عـبر  کـی  ياهدادــیور  یکی  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  دــنتفگیم ،
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. تسیرگنیم
هحفص 125) )

(12 هبوت :  ) مهدهع دعب  نم  مهنامیا  اوثکن 

( 12 هبوت :  ) مهدهع دعب  نم  مهنامیا  اوثکن 
. دنتسکش شیوخ  دهع  زا  ار  دوخ  ياهدنگوس 

، دناهتـشون ناخروم  یـضعب  تسیچ ؟ هراچ  هک  درک  تروشم  دوخ  نایفارطا  اـب  دـش و  نارگن  دـیزی  دیـسر ، قشمد  هب  هفوک  ياـههمان  نوچ 
نوجرـس مریذـپیم . ار  وا  نخـس  تفگ  ییوگیم ؟ هچ  دـهد  يروتـسد  وت  هب  هراـب  نیا  رد  هیواـعم  رگا  تفگ  وا ، یمور  رواـشم  نوـجرس 

تـسا هرـصب  مکاح  هک  دایز  رـسپ  هللادیبع  هب  ار  هفوک  دـیاب  دـیزی  دـیآ ، شیپ  يراوشد  قارع  رد  رگا  هک  داد  ناشن  وا  هب  هیواعم  زا  ياهمان 
یتح وا  هک  دنهد  ناشن  نانچ  اهراک  رد  ار  هیواعم  ینیبشیپ  تیارد و  نازیم  دناهتـساوخ  ناتـساد  نینچ  نتخاس  اب  هک  تسادیپ  ( 1  ) دراپسب

. تسنادیم زین  ار  دوخ  گرم  زا  سپ  ياههثداح 
رـسب هرـصب  رد  تقو  نیا  رد  هک  ار  هللادیبع  وا  هتـساوخ و  رظن  هراب  نیا  رد  نوجرـس  زا  دـیزی  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظن  هب  تسرد  هچنآ 

نیا دیزی  تسا . هدرک  داهنشیپ  يو  هب  تشادن ، یبوخ  يهنایم  وا  اب  دیزی  دربیم و 
هحفص 126 ) )

. دنک مارآ  ار  رهش  نآ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دوشیم و  هدرپس  ودب  زین  هفوک  تموکح  هک  تشون  دایز  رسپ  هب  تفریذپ و  ار  يأر 
دوب هدش  تیبرت  يردپ  تسد  ریز  دیبع  تسا . هدرکن  هابتـشا  هراب  نیا  رد  دوب  هک  سک  ره  ای  نوجرـس  دیزی ، رواشم  هک  تسا  نیا  تقیقح 

. تـشاد یهگآ  هفوـک  هرـصب و  ياهیدنبهتـسد  زا  سک  ره  زا  رتـهب  دوـب . قارع  ياهرهـش  مکاـح  هیواـعم  یلع و  تموـکح  رد  اـهلاس  هـک 
ار یـسک  هچ  دنکفا و  نادـنز  هب  ار  هک  دتـسرفب ، سوساج  اجک  هب  دـنک ، عورـش  اجک  زا  دـیاب  دـناباوخب  ار  یبوشآ  هکنیا  يارب  تسنادیم 

هفوک هب  دورو  ماگنه  تشاد . عـالطا  تموکح  عون  نیا  تاـیئزج  زا  یبوخ  هب  دوب و  هدـش  گرزب  یـسایس  طـیحم  نینچ  رد  دـیبع  دـشکب .
نتخاس مارآ  يارب  تسا و  ماش  يهفیلخ  يهداتسرف  هک  یمکاح  دننام  وا  دناسریم . ار  وا  یسانش  عقوم  یکریز و  هک  درب  راک  هب  ار  یشور 
دیچیپ ار  دوخ  تروص  رس و  دسرب ، رهش  هب  هکنآ  زا  شیپ  دش . هفوک  يهناور  هرصب  مدرم  زا  یهورگ  اب  درکن . راتفر  هدمآ  شکرـس  یتلایا 

اپرب مدرم  دیـسریم  هک  اـج  ره  هب  تسا . هدـمآ  ناـنآ  يوس  هب  هک  تسا  یلع  نبا  نیـسح  دنتـشادنپ ، رهـش  مدرم  دـمآرد  هفوک  هب  نوـچ  و 
زاغآ رد  وا  بیترت  نیا  هب  دنتـسه  وت  رظتنم  نامرف  هب  شوگ  هدامآ و  ياهرکـشل  اجنیا  يدمآ ! شوخ  ربمغیپ  رـسپ  دنتفگیم  دنتـساخیم و 

نودـب دـش . علطم  ناهاوخاوه  نیا  یگدامآ  نانآ و  نارـس  نیـسح ، ناهاوخاوه  دادـعت  زا  تسناد . ار  هفوک  تیعقوم  یتمحز  چـیهیب  راـک 
ار شراـک  رهـش  لخدـم  رد  دـندادیمن و  ناـما  وا  هـب  تـسا  داـیز  رـسپ  هللادـیبع  تـسین و  نیـسح  وا  دنتــسنادیم  هفوـک  مدرم  رگا  کـش 
، دز گناب  وا  ناهارمه  زا  یکی  دیـسر  رـصق  هب  هک  نیمه  دناسانـشن . نانآ  هب  ار  دوخ  دیـسرن  یتموکح  خاک  لخاد  هب  ات  وا  اما  دنتخاسیم ،

نامه دناهر  نانآ  گنچ  زا  یناسآ  نیا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  دنتـسناد  مدرم  تقو  نآ  تسا . دایز  رـسپ  هللادیبع  امـش  ریما  نیا  دـیوش ! رود 
هچ هک  دندروخ  غیرد  وس  کی  زا  تسا . هدمآ  ناشیا  ندیبوک  مهرد  يارب  هک  تسا 

هحفص 127 ) )
رازه هدزاود  ياج  هب  رگا  دـناهدش . وربور  شوهاب  رگهلیح و  ینمـشد  هچ  اب  دنتـسناد  رگید  يوس  زا  دـناهداد و  تسد  زا  ار  هدامآ  یتصرف 

تـسیابیم دوـب ، رـضاح  ملـسم  درگ  هفوـک  رد  شیدـنارود  نادراـک و  مدرم  نت  دـصناپ  اـی  نت و  رازه  ود  دـندرک  تعیب  ملـسم  اـب  هک  نت 
يانهپ هک  دنهد  ناشن  قشمد  هب  دننک و  سیسأت  ار  یلع  لآ  تموکح  دنشکب و  دننک و  ریگتسد  ار  دایز  رسپ  دنریگارف ، ار  رـصق  گنردیب 
نیـسح هب  وـس  کـی  زا  دـندوب . یمدرم  تسد  هچ  زا  ناگدـننک  تعیب  هـک  تـسناد  ناوـتیم  ینیـشنبقع  نـیمه  زا  اـما  تـسا . دـنچ  راـک 
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نیا ار  دایز  رـسپ  رگید  يوس  زا  میربیم . ارت  راظتنا  میوشیمن و  رـضاح  وا  زاـمن  هب  مینکیمن ، نمجنا  ریـشب  نبا  ناـمعن  اـب  هک  دنتـشونیم 
وجشمارآ و وخمرن ، يدرم  ریشب  رـسپ  دوب . مکاح  ود  ره  يهیحور  بسانم  لمعلاسکع  ود  ره  نوچ  ارچ ؟ دندش . هریذپ  یناسآ  هب  نینچ 
هک تشذگیب  راوخنوخ و  لدتخس و  دوب  يدرم  دایز  رسپ  هک  یلاح  رد  دیالاین ، نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  تساوخیم  دوب و  راک  هظحالم 

هفوک مدرم  دش ، هتـشون  زین  باتک  نیمه  ياج  دنچ  رد  هکنانچ  میاهدناوخ و  مدرم  نیا  خـیرات  رد  اهراب  هکنانچ  و  دیـشخبیمن ، نمـشد  رب 
: دندرکیم يراتفر  تشرد  دندادیم  ناشن  یمرن  ناشیا  اب  هک  نانآ  لباقم  رد  دندوب و  ناوتان  راکمتس  ناریما  ربارب 

هاوخدب  ملاظ و  هچ  ره  نیکسم  زجاع و 
نیکسم  زجاع و  هچ  ره  هاوخدب  ملاظ و 

هحفص 128 ) )
ص 239. ج 7 ، يربط ، ( 1)

( فیرش ثیدح   ) کتفلا دیق  نامیالا 

فیرش ) ثیدح   ) کتفلا دیق  نامیالا 
نانچ يهیحور  رد  هک  هدنبوک  یتارابع  اب  هاتوک و  ياهبطخ  اب  دوب  هتخومآ  شردپ  زا  هکنانچ  تفر و  دجـسم  هب  دایز  رـسپ  بش  نآ  دادماب 
شوگ رگا  تشذـگ و  دـهاوخن  ناـشیا  زا  دـننک  یناـمرفان  رگا  هک  داد  میب  ار  ناـنآ  داـهنیم ، ینآ  قیمع و  يرثا  رواـبدوز  رکفیب و  مدرم 

اههبیرغ زا  یتسرهف  دننک و  یگدیـسر  هلحم  ره  نایادخدک  هک  داد  نامرف  سپـس  دش . دنهاوخ  دـنمهرهب  وا  ياهـششخب  زا  دنـشاب ، نامرفب 
تسد هکنآ  زا  شیپ  ات  دنادب  ار  ملسم  هاگیفخم  هک  دوب  نیا  شراک  نیمود  دنزن . رس  یفالخ  یسک  زا  هک  دنـشاب  بظاوم  دنزاس و  هدامآ 

يوش و انشآ  ملسم  ناوریپ  اب  ات  نک  شـشوک  تفگ  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  هس  دیبلط و  ار  مان  لقعم  ياهدنب  دزاسب . ار  شراک  دوش ، راکب 
ار لوپ  نیا  مهاوخیم  تسا . جاتحم  کمک  هب  اهزور  نینچ  رد  ملـسم  منادیم  منایعیـش و  زا  يدرم  وگب  وا  هب  یتفای  ار  یـسک  نینچ  نوچ 

ناگرزب زا  نت  دنچ  دوبن . راوشد  نانچ  یـسوساج  نانچ  يارب  تیرومأم  نیا  دنک . فرـصم  دوخ  نمـشد  اب  گنج  رد  ار  نآ  ات  مهدب  وا  هب 
تیرومأم ماجنا  يارب  وا  دندوب و  روهشم  هفوک  رد  هعیش 

هحفص 129 ) )
زا دناسانش و  تیب  لها  نایعیش  زا  ار  دوخ  تفر و  وا  دزن  دجسم  رد  درک . باختنا  دوب  اسراپ  دهاز و  يدرم  هک  ار  هجسوع  نبا  ملـسم  دوخ 

نایعیـش زا  يدرم  بیـصن  یقیفوت  نینچ  هک  درک  رکـش  ار  ادخ  هجـسوع  رـسپ  دسر . وا  روضح  هب  ات  دبلطب  یتصخر  ملـسم  زا  تساوخ  يو 
هب يزور  دـنچ  دـهدن و  ربخ  یـسک  هب  ارجام  نیا  زا  دراد و  هدیـشوپ  ار  دوخ  راک  هک  داد  دـنگوس  ار  وا  سپـس  تسا . هدـیدرگ  تیب  لـها 

رـسپ دعب  ياهزور  دروخ . دنگوس  هلمج  نیا  رب  لقعم  دریگب . تصخر  يو  يارب  ملـسم  زا  دناوتب  وا  ات  دشاب  هتـشاد  دمآ  تفر و  وا  يهناخ 
اجک رد  لیقع  رـسپ  هک  تسناد  دایزنبا  بیترت  نیا  هب  درک . تعیب  يو  اب  تفرگ و  وا  زا  ار  لام  نآ  ملـسم  درب و  ملـسم  دزن  ار  وا  هجـسوع 
روعا نبا  کیرش  يهناخ  هب  راتخم  يهناخ  زا  ملسم  تفریم  هجسوع  نبا  ملـسم  دزن  دایز  رـسپ  سوساج  هک  اهزور  نامه  رد  دربیم . رـسب 

داد ماغیپ  وا  هب  تسا  رامیب  کیرش  دینش  نوچ  و  داهنیم . رایسب  تمرح  ودب  دایز  هللادیبع  دوب و  سانـشرس  گرزب و  يدرم  کیرـش  تفر .
هب نوچ  ینامب . هناخناهن  رد  دـیاب  وت  دـیآیم ، نم  ندـیدب  درم  نیا  تفگ  ملـسم  هب  کیرـش  دـمآ . دـهاوخ  يو  تدایع  هب  ماگنه  بش  هک 

ملـسم مهاوخب . بآ  نم  هک  تسا  یماگنه  وت  ندـمآ  نوریب  تقو  يزاسب . ار  شراک  يزاتب و  يو  رب  تسـشن  نم  دزن  دیـسر و  نم  يهناخ 
زا هدیشک  ریشمش  اب  ملسم  هک  دوب  رظتنم  تساوخ و  بآ  کیرش  تخادرپ . وگتفگ  هب  وا  اب  دمآ و  کیرش  يهناخ  هب  دایز  رسپ  درک ، لوبق 

؟ يربیم راظتنا  ارچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هک  دناوخ  یتیب  دورب ، تسد  زا  تصرف  دیسرت  کیرش  درکن . نینچ  وا  اما  دیآ  نوریب  هناخناهن 
هک تسا  ینخس  هچ  نیا  دیـسرپ  دشاب . يربخ  هدرپ  تشپ  ادابم  هک  دیـسرت  دش و  نارگن  دایز  رـسپ  دنار  نابز  رب  راب  دنچ  ار  تیب  نیا  نوچ 
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رب یناوخ  رعش  نیا  هدش و  نایزه  راچد  تسا و  رامیب  وا  تفگ  دوب  کیرـش  يهناخ  رد  تقو  نامه  هک  هورع  رـسپ  یناه  دیوگیم  کیرش 
نوریب هناخ  نآ  زا  تساخرب و  دادن و  تسد  زا  ار  طایتحا  دایز  رسپ  اما  تسا . يرامیب  نایذه و  نامه  رثا 

هحفص 130 ) )
درم هک  تسا  هدش  تیاور  ربمغیپ  زا  هک  یثیدح  رطاخ  هب  داد  خساپ  ملسم  یتشکن  ار  وا  ارچ  دیـسرپ  کیرـش  دایزنبا ، نتفر  زا  سپ  تفر .

هتـشک ار  يراکم ، يراکمتـس ، يرجاف ، یقـساف ، یتشکیم  ار  وا  رگا  يراـب  تفگ  یناـه  ( 1 . ) دـشکیمن ( رورت ) کتف هب  ار  یـسک  نامیااب 
دوب هدـمآ  اجنادـب  دوخ  ياپب  هک  ياهکلهم  نانچ  زا  کیرـش  یناـه و  یلع و  نبا  نیـسح  ملـسم و  نمـشد  نیرتگرزب  بیترت  نیا  هب  يدوب .

دیـشیدنایمن رگید  يزیچ  هب  نید  ماکحا  تسرد  يارجا  هب  زج  هک  داقتعا ، كاپ  نیدـکاپ و  یناملـسم  هکنیا  رطاخ  هب  اـهنت  تسج ، نوریب 
نیا تیاعر  اب  دنچ  ره  دـنک ، ضقن  ار  نید  ماکحا  زا  یمکح  تشاد  هدـهعب  هک  یتیرومأم  رد  يزوریپ  دوخ و  تمالـس  رطاخ  هب  تساوخن 

. تشذـگرد سپـس  دوـب و  هدـنز  هعقاو  نیا  زا  سپ  دـنچ  يزور  کیرـش  دـتفا . رطخب  تسا  هداتـسرف  ار  وا  هک  یـسک  وا و  يهدـنیآ  مکح 
هک دوب  نآ  رطاخ  هب  درکیم  ررکم  ار  رعش  نآ  کیرش  هک  بش  نآ  دنتفگ ، وا  هب  تشک  ار  یناه  ملسم و  دایزنبا  هکنآ  زا  سپ  دناهتـشون 

مردپ ربق  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دناوخ و  مهاوخن  زامن  یقارع  چیه  يهزانج  رب  رگید  ادخ  هب  تفگ  دشکب . ارت  دیآ و  نوریب  هناخناهن  زا  ملسم 
(. 2 . ) دننک ربق  شبن  ار  وا  متفگیم  تسا  هدش  هدرپس  كاخب  اجنآ  رد  کیرش  هک  تسا  یناتسروگ  رد  دایز 

يهناخ هب  مدرم  يهمه  زا  شیپ  زور  ره  دیـسر و  يو  روضح  هب  اجنآ  رد  زین  لـقعم  تفر . یناـه  يهناـخ  هب  ملـسم  کیرـش  گرم  زا  سپ 
دنتفرگیم هک  یتامیمـصت  نانآ و  دادعت  وا و  نایعیـش  ملـسم و  راک  زا  بیترت  نیا  هب  دشیم . جراخ  اجنآ  زا  همه  زا  سپ  تفریم و  یناه 

هاگیفخم نتسناد  اب  دایز  رسپ  دادیم . هللادیبع  هب  ار  اهربخ  نیا  و  تفاییم ، لماک  عالطا 
هحفص 131 ) )

هار دوخ  يهناخ  هب  ار  ملسم  ارچ  هک  درک  تساوخزاب  وا  زا  دیبلط و  ار  یناه  تخادرپ . راک  هب  وا  ناراداوه  نارای و  نارس  زا  عالطا  ملسم و 
ارم یناـه  تفگ  داتـسیا و  وا  يور  شیپ  لـقعم  دـنامرد . لـقعم  اـب  ندـش  ورهبور  اـب  یلو  درک  راـکنا  ار  زیچ  همه  ادـتبا  یناـه  تسا . هداد 

ماهناـخ هب  ار  ملـسم  نم  تفگ  تـسا  هدـیافیب  راـکنا  تـسناد  نوـچ  و  ییوـت ! هـک  یقفاـنم  گرزب  مسانـشیم ! يرآ  تـفگ  یـسانشیم ؟
ار وا  ات  تفگ  تفریذـپن و  دایز  رـسپ  یلو  درک . مهاوخ  نوریب  ار  يو  مدرگزاب  هک  نونکا  مه  دـمآ و  نم  يهناخ  هب  ربخیب  وا  ماهدـناوخن .
اما دـیوگ . كرت  ار  يو  يهناخ  ات  دـهاوخب  ملـسم  زا  یناه  دوب  نکمم  درکیم  اهر  ار  یناه  هللادـیبع  رگا  دـش . یهاوخن  اهر  ینکن  میلـست 

نامهم تسناوتیمن  زگره  مرتحم  سانشرس و  یخیش  دوب . نکمم  ریغ  یناه  يارب  تشاد  رارصا  نآ  رد  هللادیبع  هک  فیلکت  نانچ  نتفریذپ 
. درخب دوخ  يهلیبـق  ناگدـنامزاب و  دوخ و  يارب  ار  گرزب  یگنن  و  دـنک . میلـست  وا  نمـشد  هب  درادرب و  شیوـخ  يهرفـس  رـس  زا  ار  دوـخ 
وا دایزنبا  تفریذپن . وا  یلو  دراپسب ، دایزنبا  هب  ار  ملسم  دنکن و  یتخسرس  یناه  دیاش  ات  دنتشگ  یجنایم  نت  ود  کی  دش و  رایسب  وگتفگ 

ینادنز ار  وا  داد  روتسد  سپـس  درک . یمخز  ار  وا  يهرهچ  تفوک و  وا  تروص  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب  تساوخ و  دوخ  دزن  ار 
ار یضاق  حیرش  دیـسرت و  دایز  رـسپ  دنتفرگ . ار  رـصق  درگ  نایجحذم  تشک . ار  یناه  دایز  رـسپ  هک  دیـسر  جحذم  يهلیبق  هب  ربخ  دنزاس .

نوخ حورجم و  ار  یناه  تفر و  نادـنز  هب  حیرـش  وگب ! مدرم  نیا  هب  ار  ارجاـم  سپـس  تسا  هدـنز  هک  نیبب  ار  یناـه  ورب و  تفگ  دـیبلط و 
. دندش هدنکارپ  مه  اهنآ  دیدرگرب و  دوخ  ياههناخ  هب  تسا  هدنز  یناه  هک  تفگ  هزادنا  نیمه  دـش  وربور  مدرم  اب  یتقو  یلو  دـید ، دولآ 

نآ تفر . یناه  ملسم و  ناراداوه  تسد  زا  رگید  یتصرف  داد ، هتخورف  ایند  هب  نید  ناملـسم  یـضاق  هک  یـصقان  تداهـش  اب  بیترت  نیا  هب 
رصتخم رگا  دوبن . وا  اب  یسک  دایز  رسپ  نارومأم  زا  دنچ  ینت  زج  دندوب ، هتفرگ  ار  رصق  درگ  مدرم  نیا  هک  زور 

هحفص 132 ) )
رارف قطنم  لقع و  زیچ  ره  زا  شیپ  دیآ ، مهارف  اغوغ  اج  ره  هک  تسا  یعیبط  يرما  نیا  اما  دیسریم . نایاپ  هب  هللادیبع  راک  دنتـشاد  يریبدت 

هاگناهن زا  دیاب  تسین و  زیاج  گنرد  رگید  هک  تسناد  ملسم  دش ، رشتنم  رهش  رد  یناه  ندش  ینادنز  يریگتسد و  ربخ  هک  نیمه  دنکیم .
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تعیب وا  اب  هک  نت  رازه  هدـجه  زا  دناهتـشون  دـنزاس . هاگآ  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  دوخ  نایچراج  سپ  دـنک . زاغآ  ار  گـنج  دـیآ و  نوریب 
نارای دنداد و  ( 3 «) تما روصنم  ای  » راعـش نایچراج  دـندوب . هدـمآ  درگ  فارطا  ياههناخ  یناه و  يهناخ  رد  نت  رازه  راـهچ  دـندوب  هدرک 

نیا زا  ياهتسد  درپس . هعیـش  ناگرزب  زا  یکی  هب  ار  هتـسد  ره  درک و  میـسقت  ییاههتـسد  هب  ار  نانآ  ملـسم  دنتـشگ . مهارف  وس  ره  زا  ملـسم 
زا نت  تسیب  رادساپ و  نت  یـس  اهنت  دندیـسر  اجنآ  نامجاهم  هک  تعاس  نیا  رد  دناهتـشون  هکنانچ  دندش . هناور  دایزنبا  رـصق  هب  تیعمج 

تبقاع زا  رگا  ای  دـندوب ، گـنج  نادرم  دـندرک  هرـصاحم  ار  رـصق  هک  مدرم  نیا  رگا  دـندوب . اـجنآ  رد  داـیزنبا  يهداوناـخ  هفوک و  نارس 
اپ زا  ار  دایز  رـسپ  دـنریگب و  ار  رـصق  مد  نامه  دـیاب  دوب  نانآ  رـس  رب  هدومزآراک  یناهدـنامرف  رگا  اـی  دنتـشاد ، ياهرهب  ریبدـت  یـشیدنا و 

يهرابرد سپس  دننکیم ، يراک  تسخن  هک  دنتسه  یمدرم  هتـسد  نامه  زا  نانیا  دیاهدناوخ  اهراب  ماهتفگ و  اهراب  هکنانچ  نکل  دنروآرد .
مدرم نایم  ار  دـنچ  ینت  دـندوب  وا  درگ  هک  هفوک  ناگرزب  نت  یـس  زا  دـید  راـتفرگ  ار  دوخ  داـیز  رـسپ  یتقو  دنـشیدنایم . دـناهدرک  هچنآ 
ناجیه زا  ناوتیم  هنوگچ  ار  رگبوشآ  ریبدتیب و  مدرم  دنتسنادیم  دندوب  هدید  راک  ینادرم  هک  نانآ  دننک . هدنکارپ  ار  تیعمج  ات  داتسرف 

نایهاپس دینادیمن  رگم  دینکیم ؟ هچ  دیهاوخیم ؟ هچ  مدرم  يا  تفگ  تفر و  یهورگ  دزنب  اهنآ  زا  کی  ره  تشادزاب .
هحفص 133 ) )

رد دروآیمرب . امش  راگزور  زا  رامد  دسرب  هفوک  هب  هاپس  نیا  ياپ  رگا  داتفارد . ناوتیمن  ماش  رکشل  اب  دینادیمن  رگم  دنـسریم . ادرف  ماش 
و تسا . نایغط  يهدامآ  طاقن  رگید  رصم و  زاجح و  نارگن  تختياپ و  راتفرگ  نونکا  مه  ماش  رکـشل  دنک  رکف  هک  دوبن  یـسک  هظحل  نآ 

مدرم نآ  هن  ار  هداس  باسح  نینچ  دیـسر . دـهاوخن  هفوک  هب  رگید  هاـم  کـی  اـت  دـتفا  هارب  دـشاب و  هداـمآ  يرکـشل  نینچ  هک  مه  ضرف  رب 
. دـنریذپب دوبن  مولعم  تفگیم  دوب و  یـشیدناریخ  مه  رگا  دزاـس . علطم  ار  ناـنآ  هک  دوـب  یـسک  بوـشآ  نآ  رد  هن  دنتـسنادیم و  رکفیب 

يراز هیرگ و  اب  دـنتخاتیم و  نوریب  هناخ  زا  ناردام  ناردـپ و  وس  ره  زا  داتفا و  رگراک  قفاـنم  فارـشا  اـههدازناخ و  اـهناخ و  نیا  دـیدهت 
مدرم همه  نیا  ینک ؟ تکرـش  گنج  نیا  رد  هک  هچ  وتب  تفگیم  دیدیم  ار  دوخ  دنزرف  سک  ره  دندناشکیم . هناخ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف 

هک دش  نیا  هجیتن  دندرک . یلاخ  ار  نادیم  دندیسرت و  یتسار  مه  ياهدع  دید ؟ دهاوخ  ینایز  هچ  وت  نتفرن  زا  تسا . سب  ملسم  يرای  يارب 
کی دناوخ  ار  ماش  زامن  نوچ  دنامن و  وا  اب  نت  یس  زج  هاگماش  دندوب  هتسب  نامیپ  ملسم  اب  دوخ  ناج  رس  رب  هک  یمدرم  نت  رازه  هدجه  زا 

. تشادن هارمه  ار  دوخ  نارای  زا  نت 
هحفص 134 ) )

ص 248 .) ج 7 ، يربط ، ) کتفلا دیق  نامیالا  ( 1)
ج 249،7 . يربط ، ( 2)

رد دریگب  ار  وا  ماقتنا  دراد  قح  وا  هاوخنوخ  دوش  هتـشک  مولظم  یـسک  هاـگ  ره  هک  تسا  ذوخأـم  ارـسا ، هروس  يهیآ 35  زا  راعـش  نیا  ( 3)
. تسا روصنم  وا  انامه  دزرون  فارسا  نتشک 

(105 هبوت :  ) مکلمع هللا  ریسف  اولمعا  لق  و 

( 105 هبوت :  ) مکلمع هللا  ریسف  اولمعا  لق  و 
. دنیبیم ار  امش  رادرک  ادخ  يدوزب  دینکب  وگب !

زاب اهادصورس  ندش  شوماخ  ملسم و  درگ  زا  نانآ  ندش  هدنکارپ  زا  سپ  هک  دندوب  هدیـسرت  مدرم  هوبنا  زا  نانچ  وا  ناهارمه  دایز و  رـسپ 
زا ار  نانآ  دنهاوخیم  دناهدرب و  راکب  یگنج  يهلیح  وا  ناهارمه  ملـسم و  دندرکیم  نامگ  دـنیآ . نوریب  خاک  زا  دـندرکیمن  تأرج  مه 

ناراد لعشم  دیآیمن  ناشیا  تقورس  هب  یسک  دندید  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  هکنآ  زا  سپ  دنزاسب . ار  ناشراک  دنروآ و  نوریب  هاگهانپ 
. تسین ام  فارطا  یـسک  دنداد ، ربخ  هللادیبع  هب  دنتـشگرب و  دنتفای . رتمک  دنتـسج ، رتشیب  هک  نادنچ  نانآ  اما  دنداتـسرف ، وج  وتسج  هب  ار 
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هب ات  داتـسرف  رهـش  ياههچوک  هب  ار  دوخ  نایفارطا  زا  نت  ود  دـناهدرک ، یلاخ  ار  ملـسم  درگ  هفوک  مدرم  هک  تفای  ناـنیمطا  نوچ  داـیزنبا 
هک تشذگن  يرید  تسین . یناما  وا  يارب  دوشن  رـضاح  دجـسم  رد  یـسک  ره  دنرازگب . دجـسم  رد  ار  نتفخ  زامن  دیاب  هک  دنهد  ربخ  مدرم 

نادان لیقع  رسپ  دیدید  مدرم  :» تفگ نارضاح  عیمطت  دیدهت و  نمض  تفر و  ربنم  هب  دایز  رسپ  دش . رپ  مدرم  زا  دجسم 
هحفص 135 ) )

سک ره  دهد ، هانپ  دوخ  يهناخ  هب  ار  درم  نیا  سک  ره  دینادب  دز ؟ مهب  ار  رهش  تینما  هنوگچ  درک و  اپب  رهش  نیا  رد  یبوشآ  هچ  درخیب 
نب نیصح  :» تفگ درک و  دوخ  يهطرش  سیئر  هب  ور  سپس  دوب .» دهاوخ  حابم  شنوخ  دزاسن ، علطم  ار  تموکح  دنادب و  ار  وا  ياج  ناهن 

ار اـجنآ  يورب و  هفوک  ياـههناخ  زا  ياهناـخ  ره  هب  يراد  تصخر  وت  دزیرگب ! وت  گـنچ  زا  ملـسم  رگا  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  میمت !
رب ار  یهورگ  دروآ  ور  فرط  ره  هب  دش . نادرگرس  هفوک  ياههچوک  رد  دید  اهنت  ار  دوخ  دناوخ و  ار  ماش  زامن  نوچ  ملسم  !« ینک شیتفت 

تدـش زا  هچوک  نآ  رد  تفر . تسبنب  ياهچوـک  هب  ماجنارـس  دنتـسه . وا  يوـج  وتسج  رد  نارذـگهار و  بقارم  هک  دـید  دوـخ  هار  رس 
هب تساوخ  وا  زا  نز  دیشون ، بآ  هکنآ  زا  سپ  دیبلط . بآ  تشاد  مان  هعوط  دوب و  ینز  هک  ادخ  هناخ  زا  تسشن و  ياهناخ  رد  رب  یگتسخ 

دناسانش هعوط  هب  ار  دوخ  راچان  ملـسم  تشادن . یـشوخ  تروص  دوبن  اجنآ  رد  يدرم  هک  هناخ  نآ  رد  رب  وا  ندنام  اریز  دورب  دوخ  يهناخ 
ملـسم يهفرغ  هب  ار  دوخ  ردام  دـمآ  تفر و  نوچ  يو  رـسپ  ماگنه  بش  اما  داد . هانپ  درب و  نوردـب  ار  وا  دوب  (ع) یلع نایعیـش  زا  هک  نز  و 
دادماب هعوط  رسپ  دربیم . رسب  يو  ردام  دزن  هناخ و  نآ  رد  دایزنبا  يهدش  مگ  تسناد  رارـصا  شـسرپ و  اب  ماجنارـس  دش و  نامگدب  دید 

درب هللادیبع  دزن  ار  كدوک  مامت  ینامداش  اب  ثعشا  رسپ  داد . ربخ  ار  وا  تفر و  دوب  هللادیبع  مارتحا  دروم  ناگنهرس  زا  هک  ثعشا  رـسپ  دزن 
نیرتیمیدـق زا  هک  يربط  لیـصفت  نینچ  اب  ار  ناتـساد  نیا  تسا . هدـنهانپ  شردام  دزن  وا  يهناخ  رد  ملـسم  هک  درک  هاـگآ  ار  هللادـیبع  وا  و 

هک تروص  نیا  هب  هثداح  تایئزج  دـنکیم . لقن  تشادـن  ینادـنچ  يهلـصاف  هثداح  عوقو  نامز  اـب  دوخ  هک  فنخموبا  زا  تسا ، ناـخروم 
یناه و اب  دایزنبا  يهرجاشم  تسین . یگتخاس  ناتـساد  بیکرت  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  دنادیم ، ادخ  هن ؟ ای  تسا  تسرد  دناهتـشون 

نادنزب وا ، نتخاس  یمخز 
هحفص 136 ) )

سپـس نتفرگ و  ار  دایزنبا  رـصق  درگ  ناگدـننک و  تعیب  نداتفا  هار  هب  مایق . زا  ملـسم  ندـش  راچان  یناـه و  يهلیبق  شروش  يو ، ندـنکفا 
دناهتـشون هک  تروص  نیمه  هب  ثاوح  نیا  يهمه  عوقو  نتـشاذگ ، اهنت  ار  ملـسم  ماجنارـس  ندـش و  هدـنکارپ  هورگ  هورگ  هتـسد و  هتـسد 

رد ار  هدشن  باسح  هتخپان و  ياهمایق  خیرات  هک  یـسک  دشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  هفوک  مدرم  يهیحور  هب  هک  یـسک  دسریم . رظن  هب  یعیبط 
هثداح نانچ  رظان  نت  اهدص  اعطق  دیامنیم . تسرد  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ناتـساد  یلک  تروص  هک  دوشیم  نئمطم  تسا  هدناوخ  خیرات  لوط 
دننام هثداح  تایئزج  رد  اما  تسا . هدروآ  طبـض  رد  ار  نآ  خیرات  سپـس  دـناهدرک و  وگزاب  یعونب  ار  ناتـساد  لیـصفت  هب  کی  ره  هدوب و 
ظافلا دوریم  لامتحا  هعوط  اب  وا  يوگتفگ  اههچوک و  رد  ملسم  ینادرگرس  ای  ندیدن و  ار  یـسک  رـصق و  زا  نایچلعـشم  ندمآ  نوریب 
يهناخ هب  ملسم  يریگتسد  يارب  دایز  رـسپ  ناگداتـسرف  بش  نآ  دادماب  هکنیا  لاح  ره  هب  دشابن . یکی  هداد  خر  هچنآ  اب  هدش  طبـض  هچنآ 
تصش اب  ار  ثعشا  دمحم  تسناد  ار  ملسم  هاگهانپ  دایزنبا  هک  نیمه  دناناتسادمه . نآ  اب  ناسیون  خیرات  هک  تسا  يزیچ  دناهتفر ، هعوط 

يارب تسناد  دینـش و  ار  نازابرـس  زاوآ  نابـسا و  مس  يادـص  هک  دوب  هعوـط  يهناـخ  رد  ملـسم  داتـسرف . وا  يریگتـسد  يارب  نت  داـتفه  اـی 
تهج نیا  هب  دراد ، راـنکرب  ناروآ  موجه  دـنزگ  زا  ار  هناـخبحاص  تسخن  هک  تشاد  هفیظو  تیعقوم  ناـنچ  رد  دـناهدمآ . وا  يریگتـسد 
برض يروالد و  نوچ  دایز  رسپ  نازابرـس  تخیر . نوریب  هعوط  يهناخ  زا  ار  نانآ  تخات و  نانآ  رب  هدیـشک  ریـشمش  اب  تساخرب و  يروف 
تفگ ثعشا  رسپ  دشن . میلـست  ملـسم  همه  نیا  اب  دندرک ، هتـسخ  ار  يو  يزیرشتآ  ینارپ و  گنـس  اب  دنتفر و  اهماب  هب  دندید  ار  وا  تسد 

: تفگ ملسم  درادن ! يراک  وت  اب  یسک  یناما و  رد  وت  هدم ! نتشکب  ار  تدوخ  ملسم 
هحفص 137 ) )
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دوشیم و وربور  دنیاشوخان  يزیچ  اب  يزور  يدرم  ره  دشاب  دنیاشوخان  يزیچ  گرم  دنچ  ره  موش  هتشک  درم  دازآ  هک  مروخیم  دنگوس 
ارت دهاوخیم  یسک  هن  تفگ  رگید  راب  ثعشا  رسپ  دییوگب  غورد  نم  هب  ای  دیبیرفب  ارم  مهاوخیمن  نم  ددرگیم  هارمه  یـشین  اب  شون  ره 

ار نیمه  سابع ، نب  هللادـبع  نب  رمع  زج  دـندوب  وا  اـب  هک  مه  اـهنآ  يهمه  یناـما . رد  وت  متفگ  دـشکب ، ارت  دـهاوخیم  یـسک  هن  دـبیرفب و 
رصق هب  ور  دنتفرگ و  ار  شریشمش  دندرک و  راوس  يرتسا  رب  ار  وا  ماجنارس  منکیمن . لخاد  ارجام  نیا  رد  ار  دوخ  نم  تفگ  وا  اما  دنتفگ .
بلط هب  هک  یـسک  ملـسم  تفگ «: درکن  تکرـش  نارگید  اب  يو  نداد  ناما  رد  هک  درم  ناـمه  داـتفا . هیرگ  هب  ملـسم  تقو  نیا  رد  دـندرب .

. تسین مدوخ  يارب  نم  يهیرگ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  ملـسم  دـنک .»! هیرگ  دـیابن  دوش  ورهب  ور  ینایاپ  نینچ  اب  رگا  دزیخیمرب  تموکح 
هب سپـس  دنتـسه . قارع  هار  رد  نونکا  مه  دـناهدش و  مرگلد  مدرم  نیا  يرای  يهدـعو  هب  نم  يهماـن  ندـناوخ  اـب  هک  میرگیم  اـهنآ  يارب 

نیـسح هب  ياهمان  مهاوخیم  وت  زا  یلو  دمآ  یهاوخنرب  يداد  نمب  هک  یناما  يهدهع  زا  وت  هک  منادیم  ادخ ! يهدنب  تفگ  ثعـشا  دـمحم 
ار تردپ  هک  دـنمدرم  نامه  اهنیا  روخم ! ار  قارع  مدرم  بیرف  سیونب  وا  هب  يزاس ! هاگآ  تسا  هدـمآ  نم  رـس  رب  هچنآ  زا  ار  وا  یـسیونب و 

رـسپ نکفیم ! رطخب  ار  دوـخ  درگرب و  يریگیم  ار  هماـن  نیا  هک  اـجنامه  زا  درکیم . گرم  يوزرآ  ناـنآ  تسد  زا  هـک  دـندرزآ  نادـنچ 
زا ثعشا  رسپ  هک  تسا  هتشون  يربط  ماهداد . ناما  ارت  نم  هک  تفگ  مهاوخ  مه  دایزنبا  هب  درک و  مهاوخ  نینچ  مسق  ادخ  هب  تفگ  ثعشا 

تسا هتفر  ملسم  رس  رب  هچنآ  زا  ار  وا  دیسر و  ع )  ) نیسح هب  هلابز  لزنم  رد  وا  يهداتسرف  داتـسرف و  نیـسح  دزن  ياهمان  اب  ار  يدرم  اجنامه 
نادنچ ثعشا  دمحم  الوا  اریز  تسا . غورد  نامگیب  یناتساد  نینچ  یلو  داد . ربخ 

هحفص 138 ) )
سیق نب  ثعشا  يوق  لامتحا  هب  و  مینادیم ، نیفص  گنج  رد  یلع  اب  ار  يو  ردپ  قافن  ناتساد  تشادن . یـشوخ  يهنایم  یلع  يهداوناخ  اب 

یلع نبا  نیسح  هب  ياهمان  دایز  رسپ  زا  هزاجا  بسک  نودب  دوبن  نکمم  ثعـشا  دمحم  هتـشذگ  نیا  زا  دوبن . تلاخدیب  یلع  لتق  هئطوت  رد 
زا اـت  دنـشاب  هتخادرپ  ار  یتیاـکح  نینچ  هدـنک  يهلیبق  زا  یناـسک  تسا  نکمم  دادیمن . يو  هب  ياهزاـجا  نینچ  زگره  داـیزنبا  دتـسرفب و 

، اهمخز يزیرنوخ  شالت ، یگتـسخ ، دـندروآ . داـیزنبا  رـصق  هب  عضو  نینچ  اـب  ار  ملـسم  دـنهاکب . یکدـنا  دوخ  يهداز  رتهم  راـک  یتشز 
زا یکی  دیناشونب . نم  هب  ياهعرج  بآ  نیا  زا  تفگ  دید . یبآ  يهزوک  دایزنبا  خاک  لخدم  رد  دوب . هتخاس  هنشت  تخس  ار  وا  اوه  یمرگ 

یلع نبا  نیـسح  هب  همان  دنچ  زور  نآ  ات  دـنادیم  ادـخ  دـنیآیمرد و  یگنر  هب  تعاس  ره  دـننکیم و  ضوع  هلبق  زور  ره  هک  مدرم  نامه 
منهج میمح  زا  خزود  شتآ  رد  هکنیا  رگم  دیشچ  یهاوخن  ياهرطق  بآ  نیا  زا  تفگ «: دندوب  هدرک  قیوشت  قارع  ندمآ  هب  ار  وا  هتشون و 

وت نوچ  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  :» تفگ یتسه ؟ هک  وت  دیـسرپ  هدنام  تفگـش  رد  ییوخهدنرد  ییایحیب و  همه  نیا  زا  ملـسم  یـشونب »!
نامرف وا  يدومن  ینامرفان  وت  نوچ  درک و  تعاطا  ار  يو  وا  يدرک  تفلاخم  ار  دوخ  ماما  وت  نوچ  و  تفریذپ . ار  نآ  يو  يدش  قح  رکنم 

ياهدادیور دیاب  هک  اجنآ  اما  دنکیم  تبث  ار  یـشزرایب  رایـسب  تایئزج  خیرات  هنافـسأتم  .« متـسه یلهاب  رمع  نبا  ملـسم  نم  درک . يرادرب 
. هن ای  دوب  هدرک  تعیب  ملسم  اب  هدیسر و  کیرـش  راتخم و  يهناخ  هب  یلهاب  درم  نیا  ياپ  زگره  منادیمن  دنامیم . شوماخ  دسیونب  ار  مهم 

دنهاوخیم دـناكانمیب و  دوخ  يهتـشذگ  زا  هک  تسا  یناگیامورف  تلـصخ  يوخ و  يهدـنیامن  ملـسم  هب  وا  زیمآتحاقو  ياهخـساپ  یلو 
رگا دننک . زاب  ییاج  هزات  تموکح  دزن  شیوخ  يهدنیآ  يارب 

هحفص 139 ) )
نآ نایم  هدنیآ  يارب  مه  ییاپ  ياج  هلیـسو  هطـساواب و  دیدرت  نودـب  هدرکن  تعیب  وا  اب  هتفرن و  ملـسم  دزن  شیپ  زور  دـنچ  رد  درم  نیا  مه 
رد ندنام  نادواج  هب  نم  زا  رتراوازس  وت  یتسه ! يدرم  راکمتس  وختشرد و  لدتخس و  هچ  یلهاب  درم  يا  تفگ  ملسم  دوب . هداهن  هتسد 
قح هچ  وت  داد  خـساپ  دایزنبا  ماهداد . ناما  ار  وا  نم  تفگ  دایزنبا  هب  ثعـشا  رـسپ  دـندروآرد . خاک  هب  ار  وا  ماجنارـس  یـشابیم . خزود 

رکذت دیاب  اجنیا  رد  هک  ار  ياهتکن  يو . هب  نداد  ناما  هن  میدوب  هداتـسرف  وا  يریگتـسد  يارب  ار  وت  ام  یهدن ؟! ای  یهد  ناما  وا  هب  هک  يراد 
، هنیدـم رد  مالـسا  تموکح  سیـسأت  نامز  زا  هکنیا  تسا ، نرق  مین  تدـم  رد  یمالـسا  عامتجا  يهچراپکی  طوقـس  يهدـنهد  ناـشن  داد و 
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زا راچان  ناناملـسم  يهمه  دادیم ، ناما  ار  یـسک  یناملـسم  رگا  دوب . هدرک  اضما  ار  نآ  ربمغیپ  هتفای و  جاور  ناناملـسم  نیب  ملـسم  یلـصا 
دـید و ار  وا  رمع  دروآ  ربمغیپ  دزن  دوخ  هارمه  ار  نایفـسوبا  هکم  يهرـصاحم  بش  رد  سابع  هک  یماـگنه  دـندوب . هماـنناما  نآ  نتفریذـپ 
ار وا  نم  تسین  نینچ  تفگ  سابع  یتسین . یناملـسم  چیه  ناما  رد  وت  متفای و  تسد  وت  رب  هک  هللادـمحلا  تفگ  درک و  ار  وا  نتـشک  دـصق 

يهوـن ناگتـشامگ  زا  یکی  مینیبیم  نرق  مین  تشذـگ  زا  سپ  تفاـی . ییاـهر  گرم  زا  نایفـسوبا  دـش و  میلـست  رمع  راـچان  ماهداد . ناـما 
رهاظ هب  عمج  نآ  زا  درادن . يرابتعا  ناما  نیا  دیوگیم  تسا ، هداد  ناما  ار  ربمغیپ  يهداون  یناملسم  رهاظ  هب  درم  دونشیم  نوچ  نایفسوبا 
دیاب وت  هداد  ناما  ار  ملسم  دمحم ، هک  الاح  و  تسا . ملـسم  یلـصا  یناملـسم  رد  ناما  نتفریذپ  تفگن  وا  هب  تساخنرب و  نت  کی  ناملـسم 

مرـشیب ناراکمتـس  نآ  دنمتفارـش و  مولظم  نیا  نیب  یناسنا  ریغ  موش و  عامتجا  نانچ  رد  تاظحل  نآ  رد  هک  ییاهوگتفگ  يریذـپب . ار  نآ 
نیـشناج يهدـنیامن  ار  دوـخ  يدرم  هک  تهج  نآ  زا  زیگناتریح  تسا . زیگناتریح  رگید  يوـس  زا  روآریثأـت و  وـس  کـی  زا  تسا ، هتفر 

دوخ و هک  يدرم  دنادیم ، ربمغیپ 
هحفص 140 ) )

دوخ شیپ  ار  وا  هتـسب  تسد  هک  دنتـسه  صخـش  نیمه  يومع  نارازگتمدخ  نارکاچ و  ءزج  هک  دندیلابیم  دوخب  شیپ  يدنچ  ات  شردـپ 
وا اب  دشاب  هدش  تسا  رفیک  نینچ  راوازس  یناملـسم  رد  هک  یمرج  ای  یتیانج و  بکترم  درم  نیا  هکنآیب  زورما  اما  تسا . هتـشاد  هاگن  اپرب 

تقر هب  وا  لاحب  ار  نارضاح  گنس  زا  رتتخس  لد  ملسم  عضو  تسا  نکمم  هک  دش  هجوتم  دایز  رـسپ  هظحل  نانچ  رد  دننکیم . راتفر  نانچ 
دزیگنارب وا  دـض  هب  ار  نارـضاح  تاـساسحا  هکنآ  يارب  یـشیدنارود  يور  زا  کـلذ  عم  دوب . اـجیب  یمهوت  نینچ  هک  یتروص  رد  دروآ ،

هب دـننامیمرد  قطنم  هب  نوچ  هک  تسداهن  تسپ  ناـمدرم  يهویـش  نیا  يدروخیم !؟ بارـش  هنیدـم  رد  هک  يدوبن  وت  رگم  ملـسم ! تفگ :
بارـش نم  داـیز  رـسپ  تفگ «: دـنام و  تفگـشرد  یمرـشیب  همه  نیا  زا  دوـش  مشخ  رد  هکنیا  ياـج  هب  ملـسم  دـنیوجیم . لـسوت  تمهت 

يهجنکـش يریگتـسد و  ناـهانگیب و  نتـشک  ناناملـسم و  نوخ  ندیـشون  زا  هک  تسا  یـسک  يراوخبارـش  هب  نم  زا  رتراوازـس  مروـخب !؟
نانچ هکلب  ددرگیمن ، نامیـشپ  دوشیم و  بکترم  ار  گرزب  یناهانگ  نینچ  اهنت  هن  و  درادن . یکاب  نامگ  تمهت و  فرـص  هب  نادرمدازآ 

ار يزیچ  وت  تفگ  دـنک . ناتـسادمه  دوخ  اب  هاوخان  هاوخ و  ار  نایـسلجم  هک  تفگ  ینخـس  .« تسا هدرکن  یتشز  راـک  ادـبا  هک  دـنایامنیم 
نیا رد  دـیزی - ! نینمؤـملاریما  تسیک - ؟ تسا  نآ  روـخرد  هـک  يرگید  نآ  و  دـنادیم - . نآ  روـخرد  ار  يرگید  ادـخ  هـک  یهاوـخیم 

. درواین تسدب  دوب  نآ  بلاط  هک  ار  ياهجیتن  دـنامرد و  زین  وگتفگ  نیا  رد  دایز  رـسپ  درک . دـهاوخ  يرواد  وت  نم و  نایم  ادـخ  تروص 
: دشکب ملسم  خرب  ار  دوخ  تردق  تساوخ  راب  نیا 

هحفص 141 ) )
دیدپ ییاهتعدب  مالسا  رد  یناوتیم  نارگید  زا  شیب  وت  دنشاب - . هتشکن  تروص  نادب  مالسا  رد  ار  یسک  هک  مشکیم  نانچ  ارت  ادخ  هب  - 
لیلدب مصخ  ربارب  نوچ  هک  تسا  نالهاج  تنس  هکنانچ  راچان  دروخ . تسکش  دایز  رسپ  مه  راب  نیا  دناهدرکن . نانچ  ناینیشیپ  هک  يروآ 

يهنحـص نیا  نایاپ  دنام . شوماخ  تفگن و  ینخـس  رگید  ملـسم  داد . مانـشد  ار  لیقع  یلع و  نیـسح و  دننکیم ، زاغآ  تهافـس  دـننامرد 
هفوک ياهرازاب  رد  دندنبب و  شعن  ود  ره  ياپ  هب  نامسیر  تفگ  یناه  ملسم و  نتشک  زا  سپ  دایز  رـسپ  مسیونیم . راصتخا  هب  ار  زیگنامغ 
شعن ناگدنـشک  نایم  رد  دنتـشاد  ندرگ  رد  ار  مولظم  ناملـسم  نیا  تعیب  هک  نانآ  زا  مه  نت  دـنچ  دـیاش  دـنادیم  هچ  یـسک  دـننادرگب .
نانیا هک  دنهد  ناشن  وا  هب  ای  دنزاس و  دونشخ  دوخ  زا  ار  هزات  ریما  دنناهرب و  تمهت  زا  ار  دوخ  یتمدخشوخ  نیا  اب  دنتساوخیم  و  دندوب .

طوقـس زا  رگید  یبناج  يهدـنهد  ناشن  هک  ياهتکن  دـیامنیم . مزال  هتکن  کی  رکذـت  اهنت  دنتـسه . هدوب و  راکمتـس  مکاح  رکاـچ  هشیمه 
تبسن هک  عورشم  تسا  يرما  یناملسم  رد  تیصو  داتفا . تیصو  رکف  هب  ملسم  رادوریگ  نآ  رد  تسا : لاس  هاجنپ  نیا  رد  یمالـسا  عامتجا 
یهورگ دـیاب  یـسلجم  نانچ  رد  تسا . حودـمم  يراک  زین  تیاصو  نتفریذـپ  تسا . حابم  هاگ  بحتـسم و  هاگ  بجاو و  هاگ  نآ  قلعتم  هب 
نارـضاح رد  دوخ  راچان  تساخنرب . نت  کی  یتح  مدرمان  همه  نآ  نایم  زا  یلو  دـندرکیم . دـهعت  ار  وا  تیـصو  کی  ره  دنتـساخیمرب و 
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بطاخم ار  دعـس  رمع  دـیدن . يدـیما  يور  وا  رد  تخود  هدـید  هک  ره  هب  دـنک ؟ دامتعا  یـسک  هچ  هب  اما  دـنیزگرب ، ار  یکی  اـت  تسیرگن 
تساوخرد دایز ، رسپ  هب  یتمدخشوخ  يارب  تفریذپن و  رمع  ونشب ! ارم  تیصو  ایب و  میدنواشیوخ  وت  ام و  تفگ  تخاس و 

هحفص 142 ) )
دصتفه هک  درک  تیصو  دوخ  ماو  يهرابرد  تسخن  درب . ياهشوگ  هب  ار  وا  ملسم  داد . تصخر  ودب  دایزنبا  هکنیا  ات  تفرگ ، هدینـشن  ار  وا 

نیـسح هب  هکنیا  موس  راپـسب ! كاخ  هب  ياهشوگ  رد  ارم  نت  هکنیا  مود  زادرپب ! ار  ماو  نیا  شورفب و  مراد  هچنآ  مضورقم ، هفوک  رد  مهرد 
نیا یلو  دـشاب ، نایفـسوبا  نادـناخ  ناـیز  هب  نآ  ندرکن  اـشفا  هک  دوبن  یـسایس  یعوضوم  بلطم  هس  نیا  دـیاین . هفوک  هب  هک  سیونب  هماـن 

ملـسم دزن  هک  دوب  هدیـسر  ياهجردـب  یقالخا  طوقـس  رد  زور  نآ  دناهتـسناد ، هرـشبم  يهرـشع  زا  یکی  ار  شردـپ  هک  راوگرزباـن  یـصو 
یـصو ار  وا  دنرادنپیم و  نیما  ار  يراکتنایخ  مدرم ، یهاگ  :» داد خساپ  هللادیبع  تفگ ؟ هچ  ملـسم  ینادیم  تفگ  دایز  رـسپ  هب  تشگرب 

یلو دوب  غورد  زین  دایز  رـسپ  يهتفگ  نیا  املـسم  مدادیم .» ماجنا  تساوخیم  هچنآ  درکیم ، دوخ  یـصو  ارم  ملـسم  رگا  دنزاسیم . دوخ 
. دبوکب مهرد  دنک و  اوسر  نارضاح  يور  شیپ  سلجم  نآ  رد  ار  دعس  رمع  تساوخیم  طقف 

هحفص 143) )

( فیرش ثیدح  لامعلا  زنک   ) هدیب هنریغیلف  رکنملا  مکنم  يآر  نم 

فیرش ) ثیدح  لامعلا  زنک   ) هدیب هنریغیلف  رکنملا  مکنم  يآر  نم 
نیا هب  ياهمان  دید  ار  مدرم  ناجیه  روش و  یتقو  تفریمن ، روصت  نآ  زا  شیب  هک  دیدرگ  ورهبور  یمرگ  لابقتسا  نانچ  اب  هفوک  رد  ملـسم 

وت و وریپ  لد  کی  ادص و  کی  رهش  نیا  مدرم  دیوگیمن . غورد  دوخ  مدرم  هب  هاگچیه  ناوراک  ربهار  » تشون دوخ  يومعرسپ  هب  نومضم 
اهکیپ نآ  دیکأترپ ، اویش و  ياهترابع  نانچ  اب  یپردیپ  ياههمان  نآ  .« ینک تکرح  وس  نیدب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دنتسه ، وت  نامرفب  شوگ 

تـسدب نیـسح و  هار  رد  يزاـبناج  يارب  ار  هفوـک  مدرم  قاـیتشا  دـندمآیم و  رگیدـکی  سپ  زا  ناراـگنهمان  ییوگتـسار  يهناوتـشپ  هب  هک 
نـشور ار  فیلکت  تسا ، هتـشون  يو  يارب  وا  يهداتـسرف  ریفـس و  هفوک و  رد  ینیع  دـهاش  هک  همان  نیا  دـنتفگیم ، وا  هب  تموکح  ندروآ 

وا تخاس . رتممـصم  زاجح  زا  نتفر  نوریب  رب  ار  وا  هک  دـش  هاگآ  يرگید  يهثداح  زا  اهزور  نآ  رد  اقافتا  دورب . قارع  هب  دـیاب  ماـما  درک .
جح مسارم  رد  ات  دناهدناسر  هکم  هب  ار  دوخ  دیزی  ناگداتسرف  هک  تسناد 

هحفص 144 ) )
ود نآ  دننام  وا  هکنیا  تسخن : بیترت : نیا  هب  دوب ، هدش  هدامآ  تهج  ره  زا  مایق  تامدقم  سپ  دنـشکب . ار  وا  ناهگان  دـنرب و  هلمح  يو  رب 

يدهعت هنوگ  چیه  نیاربانب  دوب ، هتخانشن  تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  هدرکن و  تعیب  دیزی  اب  رجاهم  ناگداز  گرزب  ناگرزب و  زا  رگید  نت 
نآ زا  ناناملسم  يربهر  يارب  ار  دوخ  هکنیا  مود : تشادن . درکیم  ار  ناناملـسم  يربهر  ياعدا  هک  درم  نیا  لباقم  یقالخا -  ای  یعرـش  - 
يو هکنیا  موس : دنتشاد . لوبق  ار  نآ  زین  تماما  یعدم  ود  نآ  مدرم  يهماع  زا  هتشذگ  هک  دوب  یتقیقح  نیا  تسنادیم و  رتهتسیاش  نت  ود 
مه نآ  ماش - مدرم  تیامح  زا  يرادروخرب  ای  دـیدهت و  گنرین و  هئطوت و  هار  زا  اهنت  هک  تسنادیم  قیالان  رجاف و  قساف ، يدرم  ار  دـیزی 

تفالخ ياـعدا  ناناملـسم و  رب  دـیزی  طلـست  مراـهچ : تسا . هدرک  بصغ  تسین  نآ  روخرد  هک  ار  یقح  هناروکروک -  تعاـطا  قیرط  زا 
تقاـیل رطاـخ  هب  هن  ربمغیپ و  اـب  يدـنواشیوخ  ساـسارب  هن  دوب و  ناناملـسم  اـب  تروشم  يهیاـپ  رب  هن  وا  تموکح  اریز  نشور ، دوب  يرکنم 
نتخاس دوبان  تعدب و  ندودز  يارب  ششوک  مجنپ : تساوخیمن . ار  نآ  ینیدتم  ناملـسم  چیه  هک  دوب  یتعدب  بیترت  نیدب  يو  یـصخش 

یهن زا  ریخأـت  مشـش : دراد . هفیظو  هراـب  نیا  رد  سک  ره  زا  رتشیب  تسا  ربـمغیپ  يهداز  دـنزرف  هک  وا  تسا و  یناملـسم  ره  يهفیظو  رکنم 
ربارب لاس  تسیب  تدـم  رد  وا  تهج  نیا  هب  دـشاب ، هتـشادن  تسا  یمایق  نینچ  يهتـسیاش  هک  ار  یتردـق  یـسک  هک  تساور  یماگنه  رکنم 
هدامآ وا  يارب  ورین  یفاک  ردق  هب  هک  نونکا  نکیل  داتـسیا . شوماخ  دوب  ناناملـسم  قوقح  يهدننک  عیاض  شدنزرف  نوچ  زین  وا  هک  هیواعم 
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هزرابم هب  يرکنم  نینچ  اب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دنک . گنرد  دیابن  رگید  هدش ،
هحفص 145 ) )

. تساوخیم ار  ناناملـسم  شیاسآ  ادخ و  ياضر  دوخ  مایق  رد  يو  دوب . نید  درم  شردـپ  نوچ  زین  نیـسح  میتفگ  هکنانچ  متفه : دزیخرب .
اب مدرم  نوچ  هک  میدید  ددرگ - نکمم  هک  هار  ره  زا  مه  نآ  دشاب - هتـشاد  ار  تردق  ندروآ  تسدـب  باسح  اهنت  هک  دوبن  يرادمتـسایس 

نیا دیاب  دـنتفگ  وا  هب  يو  نارواشم  دـنچ  ره  دوب و  قشمد  تموکح  زا  هیواعم  نتـشادرب  وا  مادـقا  نیتسخن  دـندرک ، تعیب  تفالخ  هب  یلع 
. دنک متـس  ناناملـسم  رب  هظحل  کی  هیواعم  متـسین  یـضار  تفگ : ددرگ  رتمکحم  تموکح  ياههیاپ  ات  دزادنا  ریخأت  هب  یهام  دنچ  ار  راک 

هنیدم زا  هتفریذپن و  ار  وا  تعیب  هک  نونکا  تشاد و  دهاوخنرب  تسد  وا  زا  هجو  چیه  هب  دیزی  هک  دوب  هتسناد  نیسح  میتفگ  هکنانچ  متـشه :
دیدـپ یمالـسا  يهعماج  رد  رکنم  ود  وا  نوخ  نتخیر  اب  دنـشکب . ناهگان  ار  وا  جـح  ماگنه  هب  ات  تسا  هداتـسرف  ار  یناسک  هدـمآ ، هکم  هب 

ضرعتم دیابن  یـسک  تسا و  ناما  رد  نآ  رد  هدنرپ  هدنرچ و  هک  ییاج  رد  دیدرگیم و  هتـسکش  ادخ  يهناخ  تمرح  هکنیا  یکی  دمآیم :
تامدقم نیا  عومجم  ندـمآ  مهارف  تفریم . ردـه  هب  وا  نوخ  نتـشک  نینچ  اب  هکنیا  رگید  دنتـشکیم . ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ددرگ ، نانآ 

تفر و وا  دزن  دراد ، ار  قارع  هب  نتفر  میمـصت  نیـسح  هک  تسناد  ساـبع  رـسپ  یتـقو  دورب . قارع  هـب  دـیاب  وا  درک . نـشور  ار  وا  فـیلکت 
رظتنم هتفرگ و  راـیتخا  رد  ار  اـههنازخ  هدـنار و  شیوخ  رهـش  زا  ار  دوخ  مکاـح  دـناهدرک  توعد  ار  وت  هک  یمدرم  نیا  وـمع ! رـسپ  :» تفگ
تایلام دننکیم و  تعاطا  وا  زا  مدرم  تسا و  هتسشن  دوخ  ياج  رـس  دیزی  مکاح  رگا  اما  ورب ! قارع  هب  تسا  نینچ  رگا  دنتـسه ؟ وت  ندمآ 

اهر ارت  مدرم  نیا  هاگنآ  دریگرد ؛ گنج  دـنک ، تمواقم  مکاـح  وت  نتفر  اـب  تسا  نکمم  هچ  يورب ! دـیابن  وت  دـنزادرپیم ، وا  هب  ار  تلود 
«. دنیامن ینابیتشپ  وا  زا  دننک و 

هحفص 146 ) )
ع)  ) نیسح هچنآ  یلو  تسا ، جوت روخرد  هدش و  باسح  دهاوخب ، ار  تموکح  يرادـناهج و  هک  يرادمتـسایس  رظن  زا  يداهنـشیپ  نینچ 

رگا اما  تسا  ناناملـسم  مومع  يهفیظو  رکنم  اب  يهزرابم  میتفگ  هکنانچ  تموکح . ندروآ  تسدـب  هن  دوب  رکنم  اـب  يهزراـبم  تساوخیم 
دوخ رد  وا  و  دوـب ، دـهاوخ  جاـیتحا  ربـهر  هب  ورین  نیا  نتخادـنا  راـکب  مظن و  يارب  دـشاب  هتـشاد  گرزب  ییورین  جیـسب  هب  زاـین  راـک  نینچ 

يزاین رگید  دنرادرب ، تموکح  زا  ار  وا  دنروشب و  دیزی  هب  دنتسناوتیم  دوخ  هب  دوخ  هفوک  مدرم  رگا  دیدیم . ار  يربهر  نینچ  یگتـسیاش 
، دوب هدـش  ناور  هکم  هب  هفوک  زا  همان  لیـس  هک  ییاـهزور  رد  دریگب . هدـهعب  ار  ماـیق  يربهر  دورب و  اـهنآ  دزنب  اـت  دـننک  توعد  وا  زا  دوبن 
اب هلـشهنینب  دعـسینب و  يهلیبق  ناسیئر  زا  نت  ود  دـناوخ . دوخ  يرایب  ار  نانآ  تشون و  هرـصب  ناگرزب  زا  نتدـنچ  هب  مه  ياهماـن  نیـسح 

. دیـسر نانآ  هب  ماما  ندـش  هتـشک  ربخ  دـندش  تکرح  يهدامآ  یتقو  هک  دـندرک  گنرد  ردـق  نآ  یلو  دـنتفریذپ  ار  وا  يراـی  دوخ  يهلیبق 
ار هار  رس  وا  ناگداتسرف  تفای و  ربخ  هکم  مکاح  دش . تکرح  يهدامآ  تسویپ ، نادب  مه  دنچ  ینت  ماما  کیدزن  ناشیوخ  زج  هک  ناوراک 
زا ياهیآ  اهنت  نانآ  خساپ  رد  نیـسح  ینزب ! مه  رب  ار  عامتجا  شمارآ  و  ینک ! دیدپ  هملک  فالتخا  یهاوخیم  ارچ  هک  دـنتفرگ  نیـسح  رب 

دوخ راک  لوؤسم  امش  متسه و  دوخ  راک  لوؤسم  نم  » هک دناوخ  نآرق 
(. 1 .«) دیرازیب نم  راک  زا  امش  مرازیب و  امش  راک  زا  نم  دیتسه .

هب یتسرد  يانتعا  نیسح  یلو  مراپـسیم ، وتب  ار  راک  نم  و  نامب ! اج  نیمه  یهاوخیم  رگا  هک  دمآ  وا  دزن  يزاسرهاظ  يارب  مه  ریبز  رـسپ 
قارع رد  رگا  هک  دوبن  تسایر  يرادمامز و  رس  رب  نخس  هکنیا  رگید  ،و  تسا هتـساخنرب  لد  زا  يو  نخـس  تسنادیم  هچ  درکن  وا  يهتفگ 

دماین تسد  هب 
هحفص 147 ) )

يارب ياهمان  وس  کی  زا  وا  دیـسر . نیـسح  يهداز  ومع  رایط  رفعج  نب  هللادـبع  هب  ربخ  داـتفا  هار  هب  ناوراـک  نوچ  ددرگ . مهارف  زاـجح  رد 
نیـسح يارب  ياهمان  ناما  تفر و  هکم  مکاح  دزن  رگید  يوس  زا  و  دناسرب ، ودـب  ار  دوخ  يو  ات  دـنکن  باتـش  نتفر  رد  هک  تشون  نیـسح 
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قارع هب  نتفر  زا  اـت  تساوخ  وا  زا  دـیناسر و  نیـسح  هب  ار  دوخ  هکم  مکاـح  دیعـس  نب  ورمع  ردارب  دیعـس  نب  ییحی  یهارمه  هب  تفرگ و 
مکاح دوش . هتشون  دراد  هک  یتیمها  ظاحل  زا  تسا  هداد  نادب  نیسح  هک  ار  یخـساپ  همان و  ناما  نتم  اجنیا  رد  تسا  مزال  دوش . فرـصنم 

! يوش هتشک  هار  نیا  رد  مراد  میب  نم  هچ  يزیهرپب ! ینکفاهقرفت  زا  مهاوخیم  ادخ  زا  یتسه ! قارع  مزاع  ماهدینـش  :» دسیونیم نینچ  هنیدم 
نم تدعاسم  ییوکین و  هلـص و  زا  و  یتسه ! نم  ناما  رد  وت  دنیوگب  وت  هب  ات  متـسرفیم  وت  دزن  ار  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نبا  هللادبع  نم 

ادـخ و تعاط  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  تشون « يو  دوب  دـهاوخ  هچ  نیـسح  بناج  زا  هماـن  نینچ  خـساپ  تسا  مولعم  !« دوب یهاوخ  دـنمهرهب 
ناـما ناـما ، نیرتـهب  تسا . هدرکن  ار  ربـمغیپ  ادـخ و  تفلاـخم  و  تـسین ! نـکفاهقرفت  زگره  دریگ  هـشیپ  ار  يراـکوکین  دـناوخب و  لوـسر 

رد ات  مسرتب  وا  زا  ایند  رد  مهاوخیم  ادـخ  زا  دوب . دـهاوخن  ناما  رد  وا  زا  زیخاتـسر  زور  رد  دـسرتن  ادـخ  زا  اـیند  رد  هک  یـسک  تسادـخ .
وت هب  ترخآ  اـیند و  رد  ادـخ  يراد ! نم  يهراـبرد  ییوکین  هلـص و  دـصق  هک  ياهتـشون  دوخ  يهماـن  رد  موش . دـنمهرهب  وا  نما  زا  ترخآ 
نت ود  کی  ددرگ  هاگآ  یناه  ملـسم و  ندش  هتـشک  زا  هکنآ  زا  شیپ  ات  دش  قارع  يهناور  هکم  زا  ناوراک  هک  يزور  زا  .« دهد ریخ  يازج 

هیماینب اـب  ناـنآ  ياهریـشمش  وت و  اـب  مدرم  ياـهلد  دـنتفگیم «: تسا ؟ هنوگچ  قارع  عضو  دیـسرپیم  ناـنآ  زا  نوچ  دـندروخرب  ماـما  هب 
نیا اب  هکم  زا  هک  نانآ  قیقد  رامش  .« تسا

هحفص 148 ) )
ار نآ  هتـشادن ، یـشزرا  زور  نآ  خیرات  يارب  تایئزج  نیا  نوچ  دنادیم  ادخ  تسا ، هدوب  نت  دنچ  دـندرک  تکرح  قارع  يوس  هب  ناوراک 

یگدامآ زاجح  نوچ  میتفگ  هتـشذگ  ياهلـصف  رد  هکنانچ  اما  تسا ، هدوب  شزرارپ  رایـسب  مقر  نینچ  تبث  هکیلاح  رد  تسا . هدرکن  طبض 
هتخود دیما  ربهر  نیا  يهدنیآ  هب  هک  نابلطتصرف  زا  ياهدع  زین  نامیااب و  درم  نت  دنچ  تسا  نکمم  اهنت  تشادن ، ار  مایق  نیا  رد  تکرش 
يوریپ هک  دندوب  یناسک  هکم  رد  مینیبیم  صاعلانبا  نبا  ورمع  رسپ  اب  قدزرف  يوگتفگ  رد  هکنانچ  دنشاب . هدرک  یهارمه  ار  يو  دندوب 

ارچ مدیـسرپ  وا  زا  مدـید . هـکم  نوریب  رد  هتـسارآ  گرب  زاـس و  اـب  ار  یلع  نـبا  نیـسح  دـیوگیم  قدزرف  دنتـسنادیم . ملـسم  ار  نیــسح 
زا شیب  مایقارع ! يدرم  متفگ  یتسه  هک  دیـسرپ  نم  زا  دش . مهاوخ  ریگتـسد  منکن  باتـش  رگا  تفگ  يوریم ؟ هدرکن  جـح  هدزباتش و 

هیماینب و اب  نانآ  ياهریشمش  تسا و  وت  اب  نانآ  ياهلد  متفگ  يدید ؟ هنوگچ  ار  قارع  مدرم  تفگ  سپس  دیسرپن . نم  زا  هراب  نیا  رد  نیا 
صاع نب  ورمع  نبا  هللادبع  يهمیخ  هب  متـشذگ  وا  زا  هک  نیمه  مدیـسرپ ، وا  زا  جح  ماکحا  زا  هلأسم  دـنچ  هاگنآ  تسادـخ . تسد  هب  اضق 

نیا هک  نیمه  تفرگ . دـهاوخ  تسدـب  ار  تموکح  وا  یتفرن  وا  لابند  هب  ارچ  تفگ  مداد . ربخ  نیـسح  اب  دوخ  تاـقالم  زا  ار  وا  مدیـسر و 
اب نتفر  زا  و  مداتفا ، نانآ  ندش  هتشک  ناربمیپ و  دایب  هرابود  نکل  مناسرب ، نیسح  هب  ار  دوخ  هک  تشذگ  ملد  رب  مدینش  هللادبع  زا  ار  نخس 

(. 2  ) دناهتشک ار  يو  متسناد  هک  تشذگن  يرید  مدش . فرصنم  نیسح 
اما دوشیم  هدـید  دانـسا  يهمه  رد  نوچ  تسا  ملـسم  نآ  تسخن  تمـسق  منادیمن ، تسا  راگزاس  تقیقح  اب  هزادـنا  هچ  ات  وگتفگ  نیا 

يارب لقاال  دنکیم ، دییأت  زور  نآ  لاوحا  عاضوا و  مه  ار  نآ  مود  يهمین 
هحفص 149 ) )

ینت قارع  هار  لوط  رد  هک  تسا  ملـسم  نینچمه  تسا . هدومنیم  جحار  يزوریپ  تسکـش ، يزوریپ و  لامتحا  ود  زا  هکم  مدرم  زا  ياهدع 
. دنتسویپ ناوراک  هب  جح  لامعا  مامتا  زا  سپ  دندوب  هدمآ  جح  يارب  لاس  نآ  رد  هک  ییاهرهش  رگید  هفوک و  هرصب و  مدرم  زا  دنچ 

هحفص 150 ) )
. 41 سنوی ، يهروس  ( 1)

ص 278. ج 7 ، يربط ، ( 2)

( یلع نب  نیسح   ) ةاتفلا دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  نبا  یلع  توملا  طخ 
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یلع ) نب  نیسح   ) ةاتفلا دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  نبا  یلع  توملا  طخ 
ندش هتشک  زا  یلع  نبا  نیـسح  اجک  رد  تقو و  هچ  ناوج . كرتخد  ندرگ  رب  دنب  ندرگ  هکنانچ  نآ  تسا  هداهن  رثا  مدآ  دنزرف  رب  گرم 

وا رب  ار  هار  رـس  دوخ  یهدنامرف  تحت  يهتـسد  اب  رح  هیـسداق  یلیم  هس  رد  :» تسا هتـشون  دوخ  تایاور  زا  یکی  رد  يربط  دـش : ربخ  ملـسم 
ملـسم ندـش  هتـشک  زا  ار  وا  سپـس  منیبیمن ! وت  يارب  يریخ  دـیما  اجنآ  رد  نم  هچ  درگرب ! هفوک - ! هب  يوریم -)؟ اجک  تفگ  تفرگ و 

زا سپ  :» تفگ زین  نیـسح  میریگب . ار  دوخ  ردارب  نوخ  دیاب  ام  دنتفگ  دـنتفریذپن و  ملـسم  ناردارب  یلو  ددرگرب  تساوخ  نیـسح  داد . ربخ 
(. 1 .«) درادن یتذل  یگدنز  زین  امش 

ربخ هک  تسا  نیا  دسریم  رظنب  رتتسرد  هچنآ  تسا . هتخیر  مهرد  رگیدکی  اب  ار  شرازگ  دـنچ  خروم  نیا  نایوار  زا  یکی  هک  تسادـیپ 
رب ار  هار  رس  هدوب  رومأم  رح  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ  زین  و  دشاب . هدیسر  يو  هب  رح  اب  وا  دروخرب  زا  شیپ  اهزور  ماما  هب  ملسم  ندش  هتشک 

دریگب و وا 
هحفص 151 ) )

نیسح رگا  تفگ « : دعس  نبا  رمع  زا  ملسم  تیصو  ندینش  ماگنه  دایز  رسپ  هکنیا  دسر و  ودب  دایز  رسپ  يدعب  روتسد  ات  دشاب  يو  بقارم 
تحلصم قباطم  وا  هک  تسا  ینخس  ای  و  دناهتسب ، دایز  رسپ  هب  غورد  هب  هک  تسا  یلقن  ای  میرادن .» يراک  وا  اب  ام  دشاب  هتشادن  يراک  ام  اب 

ع)  ) یلع تفالخ  رد  دایز  مینادیم . کـین  یلع  نادـناخ  اـب  ار  شردـپ  وا و  ینمـشد  میـسانشیم و  بوخ  ار  هللادـیبع  اـم  تسا . هتفگ  زور 
صوصخب تشاذـگ و  هیواعم  راـیتخا  رد  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  نکیل  دادیم ، ماـجنا  بوخ  مه  ار  دوخ  تیرومأـم  دوب و  وا  لـماع  يدـنچ 

رد ار  دوخ  تردق  هشیدنا و  رکف و  دش ! فرـشم  شردام ) اب  نایفـسوبا  عورـشمان  طابترا  هار  زا   ) وا یگدناوخ  ردارب  فرـشب  هکنآ  زا  سپ 
یلع نایعیـش  اب  شردپ  هک  ار  يراتفر  تساوخیم  وا  تسا . يردـپ  نینچ  رـسپ  هللادـیبع  درک . میدـقت  هیواعم  هب  تشاذـگ و  صالخا  قبط 

: هک تسا  هتـشون  رح  نابز  زا  يربط  هچنآ  نیاربانب  دورب . دـهاوخیم  اـج  ره  هب  اـت  دـنک  اـهر  ار  نیـسح  دوبن  نکمم  وا  دـنک . دـیلقت  درک ،
ملـسم ندش  هتـشک  زا  ار  وا  دنداد و  نیـسح  هب  هار  نیب  نت  دنچ  هک  تسا  یـشرازگ  منیبیمن .» وت  يارب  يریخ  دـیما  هفوک  رد  اریز  درگرب  »

يو روتـسد  هب  و  دوب ، هتفرگ  رظنتحت  ار  زاجح  ماش و  هفوک و  هار  رـسارس  دایز  رـسپ  هک  دـناهتفگ  رگید  تایاور  هچنآ  و  دـنتخاس ، هاـگآ 
نب رمع  ای  ثعـشا و  دمحم  هک  دسریم  رظنب  نکممان  هکلب  دیعب و  نینچمه  دـیامنیم . رتتسرد  دـندرکیم  یـسرزاب  ار  هدـنور  هدـنیآ و 

هکنانچ ثعشا  دمحم  هچ  دنشاب . هداد  عالطا  وا  هب  ار  ملـسم  ندش  هتـشک  هتـشون و  نیـسح  هب  ياهمان  هداد و  ماجنا  ار  ملـسم  تیـصو  دعس 
. دیدیمن یفیلکت  نینچ  هب  مزلم  ار  دوخ  مه  دایز  رسپ  تشونیمن و  ار  ياهمان  نینچ  دایز  رسپ  تصخر  نودب  میتفگ 

ار دوخ  ندیـسر  ات  دوب  هداتـسرف  هفوک  هب  هک  یکیپ  ود  لتق  زین  یناه و  ملـسم و  ندـش  هتـشک  زا  ع )  ) نیـسح هک  نیمه  تسا ، هدوب  هچ  ره 
درک يراک  نمجنا  نآ  رد  تخاس . مهارف  ار  دوخ  ناهارمه  تشگ ، علطم  دنک ، مالعا 

هحفص 152 ) )
نیا دناهتـسویپ ، وا  هب  هار  رد  ای  هدـش و  هارمه  يو  اب  زاجح  زا  هک  ناـنآ  زا  یـضعب  تسنادیم  وا  تفریم . راـظتنا  وا  نوچ  ياهدازآ  زا  هک 
یتقو میاهتفگ ، باتک  نیا  ياهلـصف  رد  ررکم  هکنانچ  دنک . هدوسآ  ار  ناشرطاخ  ات  تساوخ  دناهدرکن . باختنا  ادـخ  ياضر  يارب  ار  رفس 
دهعت نیا  زا  ار  مدرم  نیا  يهمذ  تساوخ  ماما  دننک . ارجا  ار  نآ  هظحل  نیرخآ  ات  دیاب  هک  دناهدرپس  يدهعت  دندرک  تعیب  ماما  اب  ناناملسم 

دوخ الاح  دناهدرک . اهر  ار  ام  نایعیـش  دناهدش ، هتـشک  یناه  ملـسم و  تسا . هدیـسر  نم  هب  يزادـگناج  ربخ  تفگ « : نانآ  هب  دزاس . دازآ 
ار ایند  هک  دندوب  یمدرمان  هورگ  نیا  دنتفر  یهورگ  دورب ». دریگب و  ار  دوخ  هار  تسا  رتهب  دشاب  ام  اب  نایاپ  ات  دهاوخیمن  هک  ره  دینادیم 

. دندوب نیتسار  ناناملسم  نانآ  دندنام و  مه  یهورگ  دنتساوخیم 
تفگ ریبکت  نایناوراک  زا  یکی  هاگان  دومیپ ، هار  زور  مین  کیدزن  ات  و  تشادرب ، بآ  يرادقم  تحارتسا  زا  سپ  ناوراک  فارـش  لزنم  رد 
هدـید اـم  يور  شیپ  یناتـسلخن  : » تفگ دوب »؟ هچ  نتفگ  ریبکت  نیا  بجوم  اـما  تسا  بوخ  لاـح  ره  هب  ادـخ  ماـن  ندرب  : » دیـسرپ نیـسح 
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رتهب دنتفر و  شیپ  هک  نیمه  دشاب . يرگید  زیچ  دـیاب  ینیبیم  هچنآ  تسا  هدوبن  یناتـسلخن  هار  نیا  رد  زگره  دـنتفگ  نایناوراک  دوشیم .»
یمدرم دوب . نمشد  نایهاپس  يهعیلط  دنتشادنپیم  ناتسلخن  هچنآ  سپ  تساهبسا . شوگ  اههزین و  رـس  مینیبیم  هچنآ  تفگ : یکی  دندید ،

و ییایند ! تفگش  هچ  دناهدش ، وا  گنج  يهریذپ  هدیشوپ  حالس  دنیایب ، دوخ  زیزع  نامهیم  لابقتسا  هب  نایوگریبکت  نانکيداش و  دیاب  هک 
! یمدرم نامیپ  تسس  هچ 

يربـخ اـههمان  نیا  زا  نم  تفگ  يو  داد  ناـشن  رح  هب  ار  هفوک  مدرم  ياـههمانتوعد  نیـسح  نوـچ  دناهتـشون  ناـخروم  هک  تسا  تسرد 
ربخ دـنوش و  هدامآ  يدرم  يرای  يارب  هتفه  کی  ضرع  رد  يرهـش  مدرم  رازه  تسیب  ای  رازهدـص و  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ  اما  مرادـن ،

يهثداح نیا 
هحفص 153 ) )

ربخ ارجام  زا  رح  صخـش  هک  میریگ  دـنوشن ؟ هاـگآ  مدرم  رتشیب  اـی  همه  دـسرن و  هلحم  دجـسم و  نزرب و  يوک و  هب  رهـش  نآ  رد  گرزب 
ردقچ هفوک  رگم  تسنادیمن ؟ دوب  هتـشذگ  شیپ  يهتفه  دنچ  رد  ار  هچنآ  سک  چیه  دندوب ، وا  هارمه  هک  مه  نت  رازه  نآ  زا  ایآ  تشادن 
مدرم نآ  ءزج  نت  رازه  نیا  زا  کـی  چـیه  مییوگب  هک  دندیـسریم  نت  دـنچ  هب  تیعمج  نآ  ناـیم  رد  یگنج  نادرم  رگم  تشاد ؟ تیعمج 

. درک رواب  ناوتیم  یتخس  هب  ار  یضرف  نینچ  دندوبن ؟
دوـخ نیمزرـس  هب  ارم  مدرم  نیا  تفگ « : ماـما  تفرگ . رـالاس  ناوراـک  رب  ار  هار  رـس  رح  دـش . زاـغآ  تاـقالم  نـیا  زا  هعجاـف  لاـح  ره  هـب 

دنانامیـشپ رگا  الاح  تساهنآ . ياههمان  مه  نیا  میادزب . تسا  هدـمآ  دـیدپ  ادـخ  نید  رد  هک  ار  ییاهتعدـب  نانآ  يراـی  اـب  اـت  دـناهدناوخ 
ار وت  اج  ره  تسا ، هدرک  رومأم  ارم  نم ، ریما  مرادن  يربخ  مه  اههمان  نیا  زا  متـسین و  ناراگنهمان  يهلمج  زا  نم  : » تفگ رح  مدرگیمرب .»

اهر ار  ماـما  مه  وا  دریذـپیمن و  ار  يو  داهنـشیپ  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  یهیدـب  مربـب .» وا  دزن  ار  وـت  مریگب و  وـت  رب  ار  هار  رـس  مدـید 
تاقالم و رد  هچنآ  زا  اما  دـیآ . دورف  فلع  بآرپ و  دابآ و  یلزنم  رد  هک  دـهدیمن  تزاـجا  وا  هب  یتح  ددرگرب و  زاـجح  هب  اـت  دـنکیمن 

نآ زا  ار  ناناملسم  هداد و  رکذت  ار  نآ  هتسویپ  یمالـسا  قالخا  ياملع  هک  ياهتکن  دید . ناوتیم  بلاج  يهتکن  کی  هداد  يور  اهوگتفگ 
نتسکش سفن و  يوه  زا  يوریپ  شوختـسد  دوخ  رمع  زا  هلحرم  ره  رد  یناسنا  ره  دراد . یتاراشا  نادب  اج  دنچ  رد  زین  نآرق  دناهدیناسرت .

نادنچ هن  دریگیم  هریت  یباجح  ار  وا  لد  تسا . نادجو  شنزرـس  راتفرگ  یتدم  ات  دوشیم  بکترم  یهانگ  هک  زاغآ  رد  ددرگیم . نوناق 
وا داقتعا  اما  بوجحم ، تقیقح  رادـید  زا  ناسنا  لد  تلاح  نینچ  رد  دـنیوگیم  دورن . ورف  وا  شوگب  قح  نخـس  رگید  هک  کیرات  هایس و 

ییاجب وا  راک  دزرو  رارصا  هانگ  رد  رگا  اما  دوشیم . فرطرب  جیردتب  یگریت  نیا  ددرگرب  هانگ  زا  رگا  تسا . ملاس 
هحفص 154 ) )

رکـشل و ریما  دروخرب ، نیا  رد  درب . دهاوخ  تذل  هانگ  زا  هکلب  دش ، دـهاوخن  مارآان  هانگ  زا  يو  نادـجو  رگید  اهنت  هن  هک  دیـشک  دـهاوخ 
زامن تقو  هک  نیمه  رگید  يوس  زا  دندرکیم ، راتفر  ياهدش  ریگتسد  نوچ  وا  اب  و  دنتفرگ ، ماما  رب  هار  رس  وس  کی  زا  هکنآ  اب  وا  نایهاپس 

ناملسم اهنت  هن  هتفرن ، نوریب  نید  زا  اهنت  هن  وا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دندرکیم . ادتقا  وا  هب  و  دندناوخیم . ناناملسم  ماما  ار  وا  دیـسریم 
مدرم نیا  هک  درذـگیمن  ارجام  نیا  رب  يزور  دـنچ  تسا . رتراوازـس  ینوناق  مکاح  يهداتـسرف  زا  تعامج  زامن  يهماـقا  يارب  هکلب  تسا ،

هب دندرگیم . رود  ادخ  زا  رتشیب  دنوریم  شیپ  رتشیب  هار  نیا  رد  هچ  ره  و  دنوشیم ، رتهریچ  هریچ و  ادخ  مکح  نتسکش  رب  كدنا  كدنا 
هدرپ نیا  يهرابرد  نآرق  دباتیمن و  نآ  رب  نامیا  رون  رگید  هک  دناشوپیم  ار  لد  ياهدرپ  دوشیم . رتتخـس  رتکیرات و  نانآ  لد  جیردت 

چیه هک  کیرات  ربتس و  نانچ  ییاجح  ( 2  ) نوبوجحمل ذئموی  مهبر  نع  مهنا  الک  نوبـسکی . اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک  دـیوگیم :
هک یمدرم  زا  گنج  تاظحل  نیسپاو  رد  ماما  نارای  زا  یکی  یتقو  دوریمنورف . نادب  قح  نخس  چیه  و  دراذگیمن . نآ  رد  يرثا  ینـشور 

دوخ ماما  اب  ات  دـهاوخیم . تلهم  یتخل  دـندوب  هدـناوخ  زامن  تعامج  هب  ماـما  نیمه  اـب  تبون  دـنچ  دـندوب و  ناـنآ  ءزج  مه  نت  رازه  نیا 
ار شوگ  مشچ و  سفن  يوه  هنوگچ  ادـخ ! رب  هانپ  تسین . ادـخ  هاگرد  لوبقم  امـش  زامن  : » هک دزیخیمرب  اهگناب  دـنناوخب  ار  زامن  نیرخآ 
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. دهدیم هولج  هنوراو  ار  تقیقح  و  ددنبیم ،
هب ار  یسک  نیسح  یفعج ، رح  رسپ  هللادیبع  زا  دنتفگ  تسیک »؟ زا  هدرپارس  نیا  دیسرپ « : دید . ياهدرپارس  ع )  ) نیسح لتاقمینب ، رـصق  رد 
راک نایاپ  متـسنادیم  هچ  مشابن ، کیرـش  يریگرد  نیا  رد  ات  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  تفگ  دماین و  تفریذـپن و  وا  اما  داتـسرف ، وا  بلط 

نیسح دوب . دهاوخ  هچ 
هحفص 155 ) )

بسا و اـت  تساوخ  ماـما  زا  ضوع  رد  درکن و  لوبق  وا  یلو  دـشاب  هارمه  وا  اـب  رفـس  نیا  رد  هک  تساوـخ  يو  زا  تفر و  وا  ندـیدب  دوـخ 
دروخیم غیرد  هتسویپ  اروشاع  يهثداح  زا  سپ  هللادیبع  دناهتشون ، ناخروم  درکن . ییانتعا  وا  هب  رگید  نیسح  دریذپب . يو  زا  ار  وا  ریشمش 

. دناهداد تبسن  وا  هب  هراب  نیا  رد  مه  ییاهرعش  و  داد ، تسد  زا  ار  یگرزب  قیفوت  نانچ  ارچ  هک 
هحفص 156 ) )

ص 281 . ج 7 ، يربط ، ( 1)
دنباـجح رد  دوـخ  راـگدرورپ  زا  ناـنآ  اـنامه  تسا  نینچ  هن  ناـهانگ .)  ) دـندیزرو هچنآ  ناـنآ  لد  رب  دـش  هریچ  هکلب  تسا ، نینچ  هن  ( 2)

(. 14-15 نیففطم ، )

(19 هلداجملا :  ) هللا رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا 

( 19 هلداجملا :  ) هللا رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا 
. درک ناششومارف  ار  ادخ  دای  سپ  ناطیش ، اهنآ  رب  دش  هریچ 

تکرح ملسم و  نداتسرف  هفوک و  مدرم  ياههمان  توعد  ندیـسر  هکم و  هب  هنیدم  زا  يو  تکرح  دیزی و  تعیب  اب  نیـسح  تفلاخم  زا  سپ 
زا هثداح ، نیا  يهرابرد  میدـق  ناسیون  خـیرات  ار  هچنآ  نوچ  دوشیم ، هدـید  اهتیاور  تاـیئزج  رد  هک  یفـالتخا  يهمه  اـب  قارع  هب  هکم  زا 

هتـشذگ ياهلـصف  رد  دـید . رتنشور  ار  ثداوح  زا  ياهراپ  ناوتب  تسا  نکمم  میجنـسب  یجراخ  ياههنیرق  اـب  دناهتـشون  زور  نآ  اـت  زاـغآ 
نآ اـب  ناـنآ  رتشیب  اـی  ناـسیون  خـیرات  يهمه  هک  تمـسق  نآ  نوگاـنوگ  ياـهتیاور  نیا  ناـیم  زا  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  دـش  شـشوک 

تیعقاو رب  يرتشیب  ياهیکیرات  مییآیم  رتشیپ  هچ  ره  دوشیم  زاغآ  قارع  هب  هکم  زا  ناوراک  تکرح  هک  نیمه  اما  دناهتشون . دنناتـسادمه 
ات دوشیم  وربور  دیزی  رـسپ  رح  یهدنامرفب  هفوک  نایهاپـس  ورـشیپ  يهتـسد  اب  ناوراک  هک  ياهطقن  زا  اصوصخم  دـنکفایم . هیاس  یخیرات 

تفگ ناوتیم  هک  تسا  راگزاسان  ای  ضقانتم و  رگیدکی  اب  تایاور  يردقب  دباییم  نایاپ  البرک  يهنحص  رد  گنج  هک  یتعاس 
هحفص 157 ) )

هب سک  ره  ماما  ناهارمه  زا  هداد و  خر  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  مرحم  مهد  زور  يریگرد  هک  تسا  نیمه  نانآ  كارتشا  يهطقن  اهنت 
ناتسادمه ینـس  هعیـش و  ناخروم  دنتـشکن ، ار  نیـسحلا  نبا  یلع  ارچ  هکنیا  يهرابرد  یتح  تسا . هدیـسر  لتق  هب  يو  اب  هدیـسر  غولب  نس 

یقاب زورما  ات  نآ  ياههخسن  میراد و  تسد  رد  ام  هک  یبتک  دنس  نیتسخن  تسا . مولعم  مه  یسیون  ضقانت  یگدنکارپ و  نیا  تلع  دنتسین .
نیا هب  هتسباو  نایوگهصق  نابیطخ ، ناسیون ، خیرات  يوما  تموکح  نارود  رد  تسا . هدش  هتشون  هثداح  زا  دعب  لاس  تسیود  لقادح  هدنام 
ادـخ دـنهد ، ناـشن  دـنهاوخیم  دوخ  هک  ار  نآ  دـننک و  نوگرگد  ناـنآ  عفن  هب  ار  ثداوح  شرازگ  دناهتـسناوت  هزادـنا  هچ  اـت  تموـکح ،

يربهر هک  مینادیم  و  دسریم . یلع  لآ  نایعیـش  مایق  هب  تبون  هکنآ  ات  تسا ، هتـشاد  همادا  نرق  مین  زا  شیب  اهریوزت  لعج و  نیا  دنادیم .
رتشیب هچ  ره  ار  نایعیـش  يهفطاـع  هکنیا  يارب  نایـسابع  تضهن  نیا  زاـغآ  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـندش . رادهدـهع  ساـبع  لآ  ار  ماـیق  نیا 
املـسم زین  تموکح  نیا  ناگتـسباو  زا  دـنهد . ناشن  رتتشز  ار  دوخ  يهدروخ  تسکـش  نابیقر  تشز  يهرهچ  ات  دندیـشوک  دـننازیگنارب ،
هدـنرب یحالـس  دـشاب  تیعقاو  يهدـنهد  ناشن  هکنآ  زا  شیب  هک  دـناهدنکارپ  هتـشون و  اهتیاور  زین  نانآ  دـنامدرم . تسد  نامه  زا  یهورگ 
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سپ ینعی  یسابع  تموکح  مود  يهلحرم  رد  هک  تسا  یششوک  رتدب  همه  اهنیا  زا  یلو  تسا . سابعینب  نانمشد  يهدنام  نتخادنارب  يارب 
زیواتسد ار  ربمغیپ  نادناخ  زا  يرادفرط  عیشت و  تسخن  سابع  نادنزرف  تسا . هدمآ  لمع  هب  دانسا  نیودت  زا  شیپ  تموکح و  رارقتـسا  زا 

هک میریگب  رظن  رد  رگا  و  دندرکن . متـس  یلع  نادناخ  يهرابرد  هیماینب  زا  رتمک  دندیـسر  تردق  هب  هک  نیمه  اما  دنتخاس ، دوخ  تفرـشیپ 
هتفرگ قنور  لاحتنا  فیرحت و  لعج و  رازاـب  رگید  راـب  هک  تسناد  میهاوخ  تسا ، هدوب  ثیدـح  يراـگزور  ناـنچ  رد  یتاـغیلبت  يهلیـسو 

زا هتسد  نآ  اعبط  زاب  تسا و 
هحفص 158 ) )

دوخ هک  نانآ  ادخ و  اهنت  بیترت  نیا  اب  تسا . هدش  ینوگرگد  شوختسد  هتـشادن  شزاس  ناگدیـسر  تلودب  ون  نیا  عفانم  اب  هک  اهناتـساد 
زا زین  هک  دوجوم  ياهدنـس  نیا  هزات  تسا . هدوب  هچ  تقیقح  هتـشذگ و  هچ  هاگراکیپ  نآ  رد  هک  دننادیم  دناهدوب  اههنحـص  نانچ  دـهاش 

یهورگ تالیامت  يهدنیوگزاب  دـشاب  یجراخ  تیعقاو  يهدـننک  نایب  هکنآ  زا  شیپ  ياهتـسد  ره  میراد  تسد  رد  شیپ  لاس  دـص  رازه و 
هاپس يهعیلط  اب  ناوراک  دروخرب  ییوگ  هک  تسا  هدییارگ  راصتخا  هب  نانچ  اهتیاور  زا  ياهتـسد  الثم  دناهتـشاذگ . ثاریمب  ار  نآ  هک  تسا 

ات یفوک  ياهتیاور  هک  یلاح  رد  تسا . هدرکن  زواجت  دـنچ  یقیاقد  زا  مه  يریگرد  تدـم  هدوبن و  شیب  زور  ود  کی  دربن  ناـیاپ  اـت  هفوک 
دننکیم لقن  نآ  زا  يربط -  یبوقعی و  میدق -  سیونخیرات  ود  هک  يدانسا  هنافسأتم  تسا . هدرکن  غیرد  لیـصفت  زا  هدوب  نکمم  هک  اجنآ 

دعب هب  هظحل  نیا  زا  ور  نیدب  تسا . دیدرت  دروم  تسام  سرتسد  رد  هدـنام و  یقاب  مان  نادـب  هک  ییاههخـسن  تلاصا  تسین و  ام  تسد  رد 
. میرادن یجراخ  ياههنیرق  اب  تایاور  نیا  قیبطت  زج  ياهراچ 

زین ار  ناتـساد  نیا  سپ  درک ، دروخرب  يو  اـب  ناوراـک  هک  دناهدناسانـش  یـسک  نیتسخن  ار  وا  دـناهدرب و  ماـن  رح  زا  تاـیاور  يهمه  نوچ 
اج ره  تسا  هدوب  رومأم  وا  هتـشادن ، يروتـسد  هرابنیا  رد  وا  هچ  هدربن  ـالبرک  هب  هرـسکی  ار  ناوراـک  نیا  رح  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنیرقب 

درک وگوتفگ  دوخ  رفس  يهرابرد  وا  اب  تسخن  نیسح  هک  دناهتشون  یفوک  ياهتیاور  هچنآ  نیاربانب  دریگب . ار  يو  هار  رس  دید  ار  نیـسح 
هک دـسریم  رظنب  رتتسرد  تایاور  هتـسد  نآ  زا  مرادـن  يربخ  اـههمان  نیا  توعد و  نیا  زا  ماهدـمآ و  قارع  مدرم  توعد  هب  نم  تفگ  و 

يهدرک زا  تسا  گنج  يهدامآ  رمع  هک  تسناد  نوچ  درب و  دعـس  نب  رمع  دزن  هرـسکی  ار  وا  دـید  ار  نیـسح  هکنآ  زا  سپ  رح  دـیوگیم 
. تسویپ نیسح  نارایب  دش و  نامیشپ  دوخ 

هحفص 159 ) )
نیا تشاذگن ، رح  یلو  ددرگرب  زاجح  بناج  هب  تفرگ  میمـصت  یتامدقم  يهرکاذـم  زا  سپ  نیـسح  دناهتـشون  اهتیاور  زا  هتـسد  کی  زاب 
يارب تسین و  نمیا  دـیزی  نارومأم  بیـسآ  زا  زاجح  رد  تسنادیم  میتفگ  هکنانچ  نیـسح  اریز  تسا ، دـیدرت  ياج  زین  ناتـساد  زا  تمـسق 
هرابود قارع  مدرم  زا  يدیمون  زا  سپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دش . قارع  يهناور  هدرواین  ياجب  ار  جح  لامعا  هک  دوب  نیمه 

اب هچ  دـناسرب ، هفوـک  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  دوـخ  تسا  هتـساوخیم  نیـسح  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظنب  تسرد  هچنآ  ددرگزاـب ؟ زاـجح  هب 
داـیز رـسپ  زا  هراـب  نیا  رد  اـت  تخاـس  فقوتم  ار  وا  تفریذـپن و  رح  یلو  تشاد  ناـکما  ورین  ددـجم  يروآعمج  رهـش  نادـب  يو  ندیـسر 

. دریگب يروتسد 
هب نوچ  مینادیم  هکنانچ  دورن و  زاجح  اـی  هفوکب و  هک  دـنورب  یهارب  داـیز  رـسپ  يهماـن  ندیـسر  اـت  هک  دـنتفریذپ  هورگ  ود  ره  ماـجنارس 

. رادهاگن ار  نیـسح  یتفرگ  ار  همان  نیا  اج  ره  هک  دیـسر  رح  هب  دایز  رـسپ  يهمان  دندیـسر ، دوشیم  هدیمان  البرک  مانب  زورما  هک  ینیمزرس 
. دسرب وت  هب  ددجم  روتسد  ات  شاب  رظتنم  روآ و  دورف  بآیب  کشخ و  ینیمزرس  رد  ار  وا  هک  دوب  هدش  دیکأت  همان  نیا  رد 

هحفص 160) )

( یلع نب  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحما 
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یلع ) نب  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحما 
. دوب دنهاوخ  كدنا  نارادنید  دندش ، شیامزآ  یتقو 

( برک  ) يهملک ود  زا  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  هب  رتکیدزن  دیاش  دناهتشون ، البرک »  » ظفل يارب  هک  یقاقتـشا  هوجو  يهمه  نایم  رد 
زا تسا . هثداح  زا  شیپ  اـهنرق  هب  طوبرم  قاقتـشا  نیا  لاـح  ره  هب  دـشاب . بکرم  ادـخ )  ) لا و  دـهدیم ، ینعم  هعرزم  یمارآ  ناـبز  رد  هک 

یـضعب رد  تسا . هدش  رتکیدزن  الب ، و  هودنا )  ) برک نآ  یبرع  ینعم  اب  البرک  داد  خر  نیمزرـس  نیا  رد  زیگنامغ  يهثداح  نآ  هک  یلاس 
وت هب  الب  برک و  زا  ایادخ  تفگ : البرک » : » دنتفگ وا  هب  دراد و  مان  هچ  نیمزرس  نیا  دیـسرپ  ماما  نوچ  هک  میناوخیم  مه  رخأتم  ياهتیاور 
زا سپ  تفگ  ناوتیم  هک  تفای  یترهش  عیشت  مالسا و  خیرات  رد  البرک  دمآ  دورف  نیمزرـس  نیا  رد  ناوراک  نیا  هک  يزور  زا  مربیم . هانپ 

دینیبیمن ار  یعیش  چیه  دمآرد  هاگترایز  تروص  هب  نیسح  ربق  هک  يزور  زا  تسا . هدیدرگن  رادروخرب  ترهش  نانچ  زا  يرهش  چیه  هکم 
دندیدیم دوخ  هار  رد  هک  رطخ  سرت و  يهمه  اب  نایعیش  زین  خیرات  نیا  زا  شیپ  دپتن . ربق  نیا  درگ  ندیدرگ  يوزرآ  رد  شلد  هک 

هحفص 161 ) )
تـسا هتفخ  اجنآ  رد  هک  يدیهـش  اب  ار  دوخ  یتسود  نامیپ  هیدـه  نیا  راثن  اب  دـنزیرب و  کشا  ياهرطق  كاخ  نیا  رـس  رب  اـت  دندیـشوکیم 

درم نز و  رایسب  هچ  و  دنناسرب ، ربق  نآ  رانک  ار  دوخ  ات  دندیشوک  ناج  لام و  لذب  ساره و  میب و  اب  هک  مدرم  يرایـسب  هچ  دنزاس . راوتـسا 
رـسارس رد  هک  اههعرزم  اهلام و  هچ  دندرب و  ناهج  نادب  ار  كاخ  نآ  ترایز  يوزرآ  دـندرم و  ماکان  نیمزرـس  نادـب  ندیـسر  هار  رد  هک 

مان هک  دیبایب  ار  یبهذم  تایبدا  زا  ياهدیـصق  هموظنم و  هعطق و  رتمک  دیاش  ددرگیم و  هدیدرگ و  ناتـسآ  نیا  ینادابآ  فقو  هعیـش  ورملق 
تلادع دربن  ياج  لطاب و  اب  قح  شالت  نیمزرس  اجنآ  تسین . نیسح  رازم  يهدنریگربرد  اهنت  البرک  دشاب . هدماین  نآ  رد  نادیهش  البرک و 

ناراکمتس و رانک  رد  نتـسیز  زا  ار  راختفااب  ندش  هتـشک  و  دنداد . حیجرت  گنن  رب  ار  گرم  هک  تسا  ینادرمدازآ  هاگباوخ  تسا . متـس  اب 
دوـخرب هک  دوـب  یگنن  هچ  نیا  دندیـسرپ « : دوـب  دعـس  رـسپ  هاپـس  رد  هک  ار  يدرم  هـعقاو  نـیا  زا  سپ  اـهلاس  دنتـسناد . رتـهب  ناـشکمولظم 

ام يوررديور  یهورگ  ( 1 ! ) وش هفخ  تفگ « : دیدیشک »؟ نوخ  كاخب و  هنادرمناوجان  نانچنآ  ار  وا  نارای  ربمغیپ و  رـسپ  ارچ  دیدیرخ ؟
، دوبن نانآ  يور  شیپ  هار  ود  زج  دنتـشگیم . لام  يهتفیرف  هن  دـنتفریذپیم  ناما  هن  راوتـسا ، اـهماگ  ریـشمش  يهضبق  رب  اهتـسد  دنداتـسیا ،

.« میتشادن ياهراچ  میدرک  هچنآ  زج  ام  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  ندش . هتشک  ای  تموکح و  نتفرگ  تسدب  نتشک و 
ار ام  تسا  هدرک  نادیهـش  زا  درم  نیا  هک  یفـصو  وگتفگ و  نیا  دناوخ . ناوتیم  تسا  هتـشذگ  هک  ار  هچنآ  هاتوک  يوگتفگ  نیمه  زا 

تلالم زج  ار  ناراکمتس  رانک  رد  یناگدنز  یتخبشوخ و  زج  ار  گرم  : » دزادنایم ع )  ) نیـسح هاتوک  ياههلمج  زا  رـصتخم  ياهلمج  دایب 
نامیپ یناه و  ملسم و  ندش  هتشک  زا  ار  دوخ  ناهارمه  ماما  هک  بش  نآ  زا  منیبیمن .»

هحفص 162 ) )
شنامیااب نارای  زا  دـنچ  ینت  اب  وا  ناشیوخ  اـهنت  دـنتفر و  یهورگ  و  درک ، ریخم  نتفر  ندـنام و  ناـیم  ار  ناـنآ  داد و  ربخ  ناـیفوک  ینکش 

. دش ورهبور  وا  اب  رح  هک  ییاهزور  دندناسر  ار  دوخ  رخآ  ياهزور  رد  هک  نت  ود  کی  رگم  تسویپن ، هورگ  نیا  هب  یـسک  رگید  دـندنام ،
؟ دندوب نت  دـنچ  رگم  اهنیا  يهمه  اما  دـندمآ . يو  يودرا  هب  دـندش و  ادـج  دعـس  رـسپ  هاپـس  زا  زیگنامغ  يهثداح  بش  رد  مه  دـنچ  ینت 
اب نت  دنچ  زین  وس  نآ  زا  نت ، جنپ  داتفه و  نت ، ود  داتفه و  نت ، داتفه  دناهتـشونن . سک  دـص  زا  شیب  ار  نایوجگنج  رامـش  ناسیون  خـیرات 

ناخروم يربط و  يدوعسم و  دناهدرب . الاب  رازه  دصکی  رازه و  داتشه  ات  ار  مقر  ناسیون  لتقم  یـضعب  تسین . مولعم  تسا  هدوب  دعـس  رمع 
راکب تقد  ددـع  مقر و  رد  لوا  يهتـسد  هکنانچ  نآ  تسادـیپ  دناهتـشون . نت  رازه  راهچ  دـندمآ  دعـس  رـسپ  اب  هک  ار  ناـنآ  رامـش  نیـشیپ 

مقر نیا  ( 2  ) دناهتـشون نت  رازه  تسیب  ار  هفوک  نایهاپـس  لقادح  یعیـش  ياهتیاور  تسا . هنوگ  نامه  زا  زین  مود  يهتـسد  رامآ  دـناهدربن ،
رامـش دندنویپیم . نادـب  وس  نآ  وس و  نیا  زا  نابلطتصرف  دـتفایم  هار  هب  يروظنم  نینچ  يارب  ییودرا  یتقو  تسین ، زیمآ  هغلابم  نادـنچ 

هدع نیا  نت  دـصکی  اب  هلباقم  يارب  دز و  نیمخت  رازه  تشه  ات  شـش  نیب  ناوتب  دـیاش  دـندمآ ، درگ  دعـس  رـسپ  يودرا  رد  هک  ار  یمدرم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3726 

http://www.ghaemiyeh.com


. دسریم رظن  هب  یفاک 
هحفص 163 ) )

ياخب . گنس  تسنیا ، وا  يهلمج  یظفللا  تحص  همجرت  ( 1)
فوفطلا ص 50. یلتق  یلع  فوهل  ( 2)

(2 توبکنع :  ) نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 

( 2 توبکنع :  ) نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 
.؟ دش دنهاوخ  هتشاذگاو  هدشن  شیامزآ  میدروآ ، نامیا  دنیوگب  هک  نیمه  دنرادنپیم  نامدرم  ایآ 

هک تسا  ینت  هد  زا  یکی  هیسداق و  گنج  حتاف  دعس  تسا . صاقویبا  دعس  رـسپ  دش ، نیـسح  اب  گنج  رومأم  دایز  رـسپ  يوس  زا  هک  رمع 
ار گنج  دوب  رامیب  هکنآ  اب  دعـس  ناریا  نایهاپـس  اب  ناناملـسم  يریگرد  ماـگنه  دوب . یـضار  ناـنآ  زا  تشذـگرد  نوچ  ربمغیپ  دـنیوگیم 
هب مالـسا  رد  هک  دوـب  ریت  نیلوا  وا  ریت  دـناهتفگ  دـنکفا و  شیرق  يودرا  هب  وا  ار  ریت  نیتـسخن  ثرح  نـب  ةدـیبع  يهیرـس  رد  درک . يربـهر 
زا نرق  مین  زونه  اما  دیگنجیم . مالـسا  ربمغیپ  نید و  يرای  يارب  ادخ و  ياضر  يارب  اهگنج  نآ  رد  دعـس  ( 1 . ) دش هدنکفا  نمشد  يودرا 

دوشیم هلمح  يهداـمآ  نوچ  تسا و  هدـش  ربمغیپ  رـسپ  یبوکرـس  عمق و  علق و  يهداـمآ  يو  رـسپ  مینیبیم  هک  تسا  هتـشذگن  خـیرات  نیا 
ایآ ( » 2  ) ار امـش  داب  هدژم  دیوش و  راوس  ادخ  رکـشل  يا  دروآیم «  نابز  رب  تفگ  هیـسداق  گنج  رد  يو  ردپ  دـنیوگ  هک  ار  هلمج  نامه 

تسنادیمن دعس  رسپ 
هحفص 164 ) )

نینچ نتفگ  زا  هک  دوب  هدیـسر  یخاتـسگ  زا  ياهجرد  هب  ای  تشاد  رواب  تفگیم  ار  هچ  نآ  اـیآ  دـگنجیم ؟ هک  يارب  دـگنجیم و  هک  اـب 
ار ياهلمج  نینچ  يدعب  ناسیون  خیرات  هکنآ  ای  دوب ، رتتشز  شراتفگ  زا  درک  هک  يراتفر  اریز  تسین  دیعب  چیه  درکیمن ؟ مرـش  ياهلمج 
هک دوب  هدیـسر  طوقـس  زا  ياهجردب  يرجه  لوا  نرق  مود  يهمین  عامتجا  هکنیا  نآ  تسا و  ملـسم  زیچ  کی  اما  دنادیم . ادخ  دناهدوزفا ؟

ار زیچ  کی  موق  نارـس  دیـسریم . رظنب  یعیبط  مه  يدح  ات  هکلب  دومنیمن  تشز  هنوگچـیه  اهنت  هن  نانآ  يارب  اهرادرک  اهراتفگ و  نینچ 
. دریذپن ار  تیرومأم  نیا  تسناوتیم  رمع  ار . ناهدـنامرف  نیا  تیاضر  دنتـساوخیم  ار  زیچ  کی  زین  نارادربنامرف  تسایر . دنتـساوخیم ؛ 

نوچ هک  تسا  یسک  رتمک  اما  دندوب . یتیرومأم  نینچ  نتفریذپ  يهدامآ  رگید  نت  اههد  هچ  تشادن  يراک  وا  اب  هللادیبع  تفریذپیمن  رگا 
دننک شـشوک  دنتـساوخیم  دوخ  لایخب  دشکب و  اجنیا  هب  راک  دندرکیمن  نامگ  زاغآ  رد  مدرم  نیا  دیاش  دزغلن . شیاپ  دیآ  شیپ  ناحتما 

شزاس درم  وا  تسنادیم  تخانـشیم و  بوخ  ار  نیـسح  رمع ، دوب . نتفیرف  دوخ  اهمهوت  نینچ  یلو  دـنهد . نایاپ  حلـص  هار  زا  ار  راک  اـت 
. تسین

گنج تفرگ و  مارآ  هنتف  هک  رکـش  ار  ادـخ  هک  تشون  دایز  رـسپ  هب  ياهماـن  تفرگ  تروص  ماـما  وا و  نیب  وگتفگ  نیتسخن  هکنآ  زا  سپ 
: دریذپب ار  هار  هس  زا  یکی  تسا  رضاح  نیسح  تساخنرب 
. دنک یگدنز  ناناملسم  زا  یکی  نوچ  دور و  هکم  هب  . 1

. دورب قارع  زاجح و  زج  ینیمزرس  هب  . 2
. دنک تعیب  دیزی  اب  دورب و  ماش  هب  . 3

زا هناش  گنج و  زا  نتفر  هرفط  رطاخب  دعس  رسپ  دناهتشون  ناخروم  ضعب  هکنانچ  تسین و  تسرد  داهنـشیپ  نیا  موس  تمـسق  کش  نودب 
رمع هک  دـسریم  رظن  هب  رتیعیبط  هتـشون  دوخ  ياهتیاور  زا  یکی  رد  يربط  هچنآ  اما  تسا  هدوزفا  ار  نآ  ندرک  یلاـخ  تیرومأـم  راـب  ریز 

زا سپ  دعس 
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هحفص 165 ) )
هک دندرک  توعد  نم  زا  رهـش  نیا  مدرم  تفگ  ياهدمآ ؟ اجنیا  هب  ارچ  مدیـسرپ  نیـسح  زا  تشون « : دایزنبا  هب  نیـسح  اب  دوخ  تارکاذم 

ار دوخ  دهاوخیم  تسا  هدش  دنب  وا  هب  ام  لاگنچ  هک  الاح  تفگ « : دایز  رسپ  ( 3 .« ) مدرگیمرب دیهاوخیمن  امش  رگا  الاح  میایب  نانآ  دزن 
وا و يور  هب  ار  بآ  ریگب و  تخـس  نیـسح  رب  ار  راک  تشون  هک  دوب  همان  نیا  خساپ  رد  و  تسین .» نکمم  يزیچ  نینچ  یلو  دـنک  صالخ 

. دننک تعیب  دیزی  مان  هب  نم  صخش  اب  دنوش  رضاح  هکنیا  رگم  دنبب  شنارای 
هحفص 166 ) )

ص 224 . ج 2 ، ماشهنبا ، ( 1)
ص 317 . ج 7 ، يربط ، ( 2)
ص 311. ج 7 ، يربط ، ( 3)

(7 هرقب :  ) مهعمس یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ 

( 7 هرقب :  ) مهعمس یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ 
. ناشیاههدید اهلد و  رب  ادخ  داهن  رهم 

هدوب قشمد  يهراشا  اب  یمحریب ، ناـنچ  اـب  نآ  يارجا  گـنج و  يهشقن  حرط  سپـس  راـک و  زاـغآ  رد  يریگتخـس  همه  نآ  تسین  مولعم 
تفگ و يهمه  يالبال  زا  ار  هتکن  کی  اما  دنتـشاد ، تلاخد  نآ  رد  ود  ره  رومأم  سیئر و  دیاش  هفوک . مکاح  یـصخش  راکتبا  هب  ای  تسا ،
رد هفوک  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  و  تفایرد ، ناوتیم  هتفر  قشمد  خاک  هفوک و  رـصق  مدرم و  هوبنا  رازراـک و  يهنحـص  رد  هک  ییاـهدونش 

. دشاب هتشاد  یعیجف  نایاپ  نانچ  هثداح  نیا  دنتساوخیمن  مه  دیاش  دنتسنادیمن و  زاغآ 
نینچ ناهاوخ  زاغآ  رد  نانآ  دندناوخ . هفوک  هب  ار  وا  دنتشون و  همان  نیسح  يارب  هک  دندوب ، یمدرم  هلمج  زا  دوخ  هاپس  نارـس  زا  يرایـسب 

دوب و مان  بلاط  وس  کی  زا  تشاد  ار  هاپـس  یهدنامرف  هک  دعـس  رـسپ  دـشکب . گنج  هب  راک  دـندادیمن ، لامتحا  دـیاش  دـندوبن و  یگنج 
ادـخ زا  ایآ  دـیالایب . نیـسح  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  تساوخیمن  تشاد و  ساره  گـنن  زا  رگید  يوس  زا  تساوخیم و  ار  ير  تموکح 

نیا هک  نامز  نآ  ات  دیسرتیم ؟
هحفص 167 ) )

وا ادخ . مشخ  زا  ات  دوب  مدرم  شنزرـس  زا  رتشیب  وا  ینارگن  مینیبیم  نآ  زا  سپ  اما  تسه . یلامتحا  نینچ  ياج  دوب  هتفریذـپن  ار  تیرومأم 
دنچ ره  دشکب ، ار  ربمغیپ  دنزرف  ربمغیپ ، يهباحص  زا  یکی  رسپ  هک  دنشوپیمن  مشچ  گرزب  نینچ  یهانگ  زا  مدرم  زا  یهورگ  تسنادیم 

داتفا و یمرگ  زا  گنج  رونت  یتقو  لاح  رهب  دنتفریذپیمن . ناشرفن  دنچ  دشیم  ناگدننک  شنزرس  نآ  هب  یفیلکت  نینچ  رگا  تسین  مولعم 
. تشاد ینارگن  نآ  يهرابرد  رمع  هک  دوب  يزیچ  نیا  دـنک ؟ یگدـنز  دـناوتیم  هنوگچ  ربمغیپ  تما  اب  وا  تفر و  دوخ  راک  رـس  یـسک  ره 
هب ای  یهاوخریخ  هار  زا  وا  نایانشآ  زا  نت  دنچ  دناهتشون ، هکنانچ  زین  و  دناهداد . تبسن  وا  هب  تسا  یلدود  نیا  يهناشن  هک  مه  ار  یتیب  دنچ 
دنچ ناـیم  نیا  رد  اـما  دوـبن . يو  زا  رتـهب  زین  وا  ناهدـنامرف  رتـشیب  لاـح  دـندادیم . میب  تـشز  راـک  نـینچ  باـکترا  زا  ار  وا  رگید  بـبس 

هثداح ره  رد  هک  اهنامه  دننکیم ، ضوع  گنر  دوز  دوز  هک  اهنامه  دنتـشادن . یمیب  زیچ  چیه  زا  هک  دـندوب  مه  ترطف  تسپ  يوجارجام 
هک ییاهنامه  دنربیم ، تذل  مدرم  نایز  زا  اهنت  دنهاوخیمن و  ار  دوخ  دوس  مه  یهاگ  هک  اهنامه  دـنیوجیم ، ار  دوخ  یـصخش  دوس  اهنت 

فـصو نینچ  ار  ناـنآ  یلع  هک  ییاـهنامه  دـنیبن ، شمارآ  يور  یعاـمتجا  اـی  يرهـش و  اـی  ياهداوناـخ و  هک  تسا  نیا  رد  ناـنآ  یـشوخ 
: دنکیم

نـسح دیلانیم و  نانآ  تسد  زا  یلع  هک  یمدرم  دـید ». ناوتیمن  ار  نانآ  يهرهچ  تسه  يرـش  هک  ییاج  رد  زج  هک  یمدرم  داب  شوخان  »
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هک رگید  يهیاـمورف  نـت  ود  کـی  نشوـجلايذ و  نـب  رمـش  یعبر ، نـب  ثبـش  نوـچ  یمدرم  درک . راـیتخا  ار  يریگهشوـگ  ناـنآ ، رــش  زا 
باتـش نادـنچ  دـندوب  رتشیدـنارود  هکنانآ  اما  دریذـپ . نایاپ  رتتشز  رتدوز و  هچ  ره  راک  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  دنتـساوخیم 

. داتفا بقع  تبون  ود  کی  گنج  زاغآ  راک  تهج  نیدب  دندرکیمن 
دوب گنج  بلاط  ماما  رگا  دشکب . گنج  هب  راک  تساوخیمن  زین  ماما 

هحفص 168 ) )
ورهبور رتتخـس  ياهعنام  اب  هنرگو  میرادرب  شیپ  زا  ار  عناـم  نیا  تسا  رتهب  تفگ « : ودـب  يو  ناراـی  زا  یکی  هک  رح  اـب  دروخرب  ماـگنه 

هکنیا سپ  تسین .» گـنج  رـضاح  لاـح  رد  نم  يهفیظو  : » تفگ داـشرا  يور  زا  يو  خـساپ  رد  اـما  تفریذـپیم . ار  وا  نخـس  میوشیم ».
یتشز زا  ار  نانآ  و  دـنداد ، زردـنا  ار  هفوک  نایهاپـس  یهاوخریخ  هار  زا  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  ماما  نارای  زا  نت  دـنچ  : » دناهتـشون ناـخروم 

. رگیدکی اب  يریگرد  يهدامآ  دندوب و  ناملسم  هورگ  ود  ره  دسریم . رظن  هب  تسرد  دندومن  هاگآ  دنتـسه ، نآ  ماجنا  ددصرد  هک  يراک 
شزاس ار  هتسد  ود  نآ  نیب  هک  دیشوکب  دندش  ریگرد  رگیدکی  اب  نانمؤم  زا  هتـسد  ود  رگا  هک «  تسا  نیا  يدروم  نینچ  رد  نآرق  روتـسد 

«. دهنب ندرگ  ادخ  مکح  هب  ات  دیگنجب  وا  اب  تفرگ  شیپ  ار  يراکمتس  هتسد  ود  زا  یکی  رگا  دیهد .
ات دنشوکب  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دیاب  دنتسنادیم . نآرق  يوریپ  هب  فلکم  ار  دوخ  رگید  ناملسم  ره  زا  شیب  وا  نارای  ماما و  بیترت  نیا  هب 

شیپاشیپ يو  دوب . نیق  رـسپ  ریهز  درکن ، یهاتوک  یهاوخریخ  زا  هار  نیا  رد  هک  نانآ  زا  یکی  دنوش . هجوتم  دوخ  هابتـشا  هب  ناهارمگ  نیا 
رگیدـکی اب  ام  تسا  هدیـشکن  ریـشمش  هب  راک  ات  تسا . رگید  ناملـسم  رب  یناملـسم  ره  قح  یهاوخریخ  مدرم  تفگ « : تفر و  هفوک  هاـپس 

يدـنویپ يهتـشر  رگید  دـمآ  نوریب  ماین  زا  اهریـشمش  دیـشک و  گنجب  راک  هک  نیمه  اما  میتسه  تلم  کی  میراد و  نید  کـی  میردارب و 
، تسا هتفر  هفوک  رکـشل  نیـسح و  هاپـس  زا  نت  دـنچ  نایم  هک  ییاههرجاشم  لیبق و  نیا  زا  ییاهراتفگ  راتفگ و  نیا  دوب ». دـهاوخن  ام  نایم 
ثیدح و عون  زا  اههتفگ  نیا  دنکیم . وگزاب  ار  یتقیقح  تسا و  یتیعقاو  رگنایامن  دشاب . هدـمآ  دـیدپ  ینوگرگد  نآ  ياهظفل  رد  مه  رگا 

رضاح هنحص  رد  قیقد  يرگشرازگ  هک  دهدیم  ناشن  اهوگتفگ  نیا  لقن  دنشاب . هتخادرپ  ار  نآ  صاخ  یضرغ  رطاخ  هب  هک  تسین  تیاور 
ات زین  ع )  ) نیسح تسا . هدروآ  ملق  هب  هداد  خر  ار  هچنآ  تسا و  هدوب 

هحفص 169 ) )
رگنـشور يزوسلد و  یهاوخریخ و  رـسارس  هک  ینانخـس  اب  ار  هتخورف  اـیند  هب  نید  مدرم  نیا  يهتفخ  نادـجو  دیـشوک  تسناوت  هک  اـجنآ 

نیا رگا  دوشیم . هداد  اـهنآ  هب  دازآ  یگدـنز  باـختنا  يارب  هک  تسا  یتـصرف  نیرخآ  نیا  هک  تفگ  اـهنآ  هب  دزاـس . رادـیب  دوـب  تقیقح 
زا رپ  یگدـنز  نآ  لاـبند  هب  دـننز  اـپ  تشپ  تزع  نیا  هب  رگا  دـید . دـنهاوخن  يراگتـسر  يور  هاـگچیه  رگید  دـنهدب  تسد  زا  ار  تصرف 

نخـس ندرب و  ماغیپ  ندروآ و  ماـغیپ  هب  زین  مرحم  مهد  زور  تاـعاس  نیتسخن  هک  دوب  نیمه  يارب  تسا . ناـشیا  راـظتنا  رد  تلذ  يراوخ و 
هدش هدناوخ  هاتوک  يهبطخ  دنچ  وا  باحـصا  نیـسح و  يوس  زا  بارطـضارپ  ساسح و  تاظحل  نیا  رد  تشذگ . ندناوخ  هبطخ  نتفگ و 

يهدـنهد ناشن  هکنآ  زا  شیب  هک  یئاهدنـس  تساهبنارگ  یئاهدنـس  تسا ، هدرک  طبـض  ار  نآ  خـیرات  هناتخبـشوخ  هک  اههبطخ  نیا  تسا .
يارب یناسنا  شـشوک  شالت و  هارمگ و  مدرم  رب  يزوسلد  تقفـش و  جوا  يهطقن  رگنایامن  دـشاب ، يراگزیهرپ  فرـش و  یگدازآ و  حور 

نم دیونشب !  ارم  نخس  دینکم ! باتش  مدرم  بارطضارپ « : تاعاس  نآ  رد  نیسح  ياههبطخ  زا  یکی  تسا  نیا  و  تسا . مدرم  نینچ  تاجن 
دیداد و فاصنا  دیدینش و  ارم  نخس  رگا  ماهدمآ !  امش  نیمزرس  هب  يراک  هچ  يارب  میوگب  امش  هب  مهاوخیم  نم  مهاوخیم ! ار  امش  ریخ 

دیهدـن شوگ  نم  نخـس  هب  رگا  تساخ . دـهاوخرب  نایم  زا  دریگرد ، تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  گنج  نیا  میوگیم ، تسرد  نم  دـیدید 
امش رب  نم  نتشک  ایآ  تسیک ؟ نم  ردپ  دینادیم  متسیک ؟ نم  دینادیم  مدرم  دش . دهاوخ  امش  ریگنماد  نآ  نایز  دیورن  فاصنا  هار  هب  رگا 

وا و يومعرسپ  ربمغیپ و  یصو  نم  ردپ  رگم  متسین ؟ امش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  رگم  دینکـشب ؟ مهرد  ارم  تمرح  تساور  ایآ  و  تساور ؟
لها ناناوج  دیـس  ود  نم  دـنزرف  ود  نیا  تفگ  مردارب  نم و  يهرابرد  ربمغیپ  هک  دیاهدینـش  ار  ثیدـح  نیا  اـیآ  تسین ؟ ناملـسم  نیتسخن 
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نامگ رگا  و  ماهتفگن . غورد  ماهتخانش  ار  دوخ  ات  ادخ  هب  رتهب  هچ  دینادیم  تسار  ارم  راتفگ  رگا  دنتشهب ؟
هحفص 170 ) )

، يراصنا هللادـبع  نب  رباـج  دیـسرپب : اـهنآ  زا  دـیناوتیم  دـناهدنز  نت  دـنچ  ص )  ) دـمحم باحـصا  زا  زونه  میوگیم ، غورد  نم  دـینکیم 
هچ هب  مدرم  تسا . تسرد  میوگیم  هچنآ  هک  تفگ  دنهاوخ  امشب  اهنآ  کلام ! نب  سنا  مقرا ، نب  دیز  يدعاس ، لهـس  يردخ ، دیعـسوبا 

»؟ دیزیرب ارم  نوخ  دیهاوخیم  یعرش  زوجم 
يزیچ نانچ  رگا  وا  تسا . هتفگن  ندش  هتـشک  زا  میب  ای  نمـشد و  گنچ  زا  ییاهر  يارب  ار  نانخـس  نیا  ماما  هک  تسین  دـیدرت  چـیه  ياج 

یبـلطیتشآ و يوـب  دـشاب  هتــشاد  راـمیبان  تـسرد و  ياهماـش  سک  ره  هـک  راـتفگ  نـیا  دوـب . نـکمم  رتـهب  شیپ  زور  دـنچ  تساوـخیم 
نینچ دننام  رد  نت  دـنچ  اهنت  خـیرات  رـسارس  رد  هک  تسا  ییاهراتفگ  زا  ياهنومن  دونـشیم ؛ یبوخب  نآ  زا  ار  یتسود  مدرم  یهاوخریخ و 

. دنادیم هتفر  باوخب  ياهنادجو  ندرک  رادیب  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  یسک  نخـس  تسادخ . نادرم  نخـس  دناهدرک . داریا  یطیارش 
هک اجنآ  ات  دشوکیم  دنکفایم و  دزوسیم ، نآ  رد  لهاج  يهدوت  هک  توهش  نایغط  مشخ و  رارش  ياههلعـش  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک 

یظفل و شیارآ  هنوگ  چیه  نآ  رد  دیناوخب . ار  هبطخ  نیا  رگید  رابکی  درب . نوریب  هلعـش  نیا  نایم  زا  دناهرب و  ار  نت  ود  کی  تسا  نکمم 
نمضتم هداس ، رایسب  تسا  ینایب  تسا . هدرکن  هجوت  لالدتسا  یقطنم و  ياهلیلد  هب  نآ  رد  نارنخس  تسا . هتفرن  راکب  نایب  تعنـص  تیاعر 
یبوـخب مه  مدرم  نآ  نیرتهداـس  هک  يراـتفگ  دـندادیم . ناـشن  عـالطایب  نآ  زا  ار  دوـخ  و  دنتـسنادیم ، یبوـخب  ار  نآ  هـمه  هـک  یینعم 

نم دـینادیم  دیـسانشیم . ارم  همه  ماهدـماین  ینکفاهقرفت  يارب  نـم  متـسه . امـش  هاوـخریخ  نـم  مدرم  . » دـبایرد ار  نآ  قـمع  تسناوـتیم 
»؟ تسا هداد  امش  هب  ار  قح  نیا  یسک  هچ  دیشکب ؟ ارم  دیهاوخیم  ارچ  امش  متسین . وگغورد 

ادابم دندیسرت  دتفا . رگراک  مدرم  گنس  لد  رد  یهاوخریخ  رـسارس  نخـس  نیا  ادابم  دندیـسرت  نابلطگنج  نایوجهنتف و  هک  دوب  اجنیا  رد 
نایهاپس

هحفص 171 ) )
. تفای دـنهاوخن  تسد  يزیگناهنتف -  دـنهاوخیم -  هچنادـب  نانآ  دوش ، نینچ  رگا  دـنریگ . رارق  ماما  راتفگ  ریثأت  تحت  نانآ  زا  ياهدـع  ای 
هب هک  تفگ  یـسک  ار  نخـس  نیا  ییوگیم »! هچ  منادـب  رگا  مشاب  هدـیتسرپ  لطاب  رب  ار  ادـخ  درک « : دایرف  نوخ  يهنـشت  داهنتسپ  نامه 

نیا یناگدنز  زا  ام  تشادن . یهار  ادخ  اب  زگره  وا  هچ  دوب ، هدـیتسرپن  لطاب  هب  هن  قح و  هب  هن  ار  ادـخ  ياهظحل  یگدـنز  رـسارس  رد  نیقی 
. میهاگآ بوخ  دـنک  مامت  ار  یلع  رـسپ  راک  دیـشکیم  راظتنا  هظحل  ره  هک  زور  نیا  ات  تسب  یلع  هب  ار  دوخ  هفوک  رد  هک  زور  نآ  زا  درم 

يدرم رمع  لاـهن  هک  تسا  یماـگنه  ناـنآ  يداـش  دـنربیم و  تذـل  نادرمدازآ  رازآ  زا  هک  دوب  یمدرم  عوـن  زا  وا  نشوـجلايذ ، نب  رمش 
هچنآ ای  دش . دوشب  دیابن  هچنآ  ماجنارس  مینیبیمن . مک  ار  نانآ  دادعت  خیرات  لوط  رد  هنافـسأتم  دنربب و  دوخ  تسد  هب  ار  فرـش  يوقتاب و 

امش دوش  هتـشک  ای  دریمب  دمحم  رگا  . » دوب هداد  ربخ  نآ  زا  شیپ  نرق  مین  رد  نآرق  هک  دمآ  دیدپ  ياهنحـص  دیدرگ . زاغآ  دهد  يور  دیاب 
، دنتشگرب دوخ  نیرید  يوخ  هب  لاس  هاجنپ  زا  سپ  مدرم  نیا  ( 1 « ) دسریمن ینایز  ادخ  هب  دینک  نینچ  رگا  دیدرگیمرب ؟ دوخ  يهتشذگب 
هباحـص و ناگرزب  تریـس  ثیدـح و  نآرق و  لاس  هاجنپ  دوبن . نآ  ربهار  يزیچ  توهـش  مشخ و  زج  هک  یگدـنز  هب  تیلهاج . یگدـنز  هب 

اهر دوب  روصحم  دودحم و  اهدـیق  نیا  ریز  رد  هک  ياهدـنرد  تعیبط  دـش . هداهن  وسکی  هب  تعاس  دـنچ  تدـم  رد  نیتسار  ناناملـسم  راتفر 
. دشیم هدید  قیمع  ياهلصاف  زین  یناسنا  تعیبط  نآ و  نایم  هکلب  تشادن  ياهرهب  یناملسم  يوخ  زا  اهنت  هن  هک  یتعیبط  تشگ .

هحفص 172 ) )
.144 نارمع ، لآ  ( 1)

( یلع رتخد  بنیز   ) مهعجاضم یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک 
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یلع ) رتخد  بنیز   ) مهعجاضم یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک 
. دنتفر دوخ  هاگلتق  هب  سپ  دومرف  ردقم  نانآ  يارب  ار  نتشک  ادخ 

هک هثداح  نینچ  يهراـبرد  اـصوصخم  یجراـخ  ياـهتیعقاو  ندروآ  نوریب  یخیراـت  دانـسا  نرق  ود  يراکتـسد  يهجیتن  رد  میتفگ  هکناـنچ 
هتشاد روضح  رازراک  يهنحص  رد  یناسیونعیاقو  هناتخبشوخ  اما  تسا . راوشد  يراک  دناهتشاد ، یعفن  نآ  رد  رگیدکی  فلاخم  ياههورگ 

. دناهدینـش ناـیوار  رگید  زا  ار  یگنوگچ  هدوب و  هثداـح  لـحم  هب  کـیدزن  اـی  و  دـناهدید ، شیوخ  مشچ  هب  هتـشاد  يور  ار  هچنآ  دوـخ  و 
ار هچنآ  زین  و  دوریم . رتمک  ای  دوریمن و  ندوب  یگتخاس  لامتحا  دنناتـسادمه . ياهثداح  ییوگزاب  رد  رگـشرازگ  دنچ  هک  اجنآ  نیاربانب 

یجراخ ياههنیرق  اب  نآ  ندرک  قباطم  ضیقن و  دض و  ياهناتـساد  نیا  عومجم  زا  تفریذـپ . ناوتیم  رتهب  دـننک  دـییأت  یجراخ  ياههنیرق 
هاتوک مه  هزادنا  نآ  اما  دـهاوخب ! تقو  تعاس  ود  داتفه و  هک  تسا  هدوبن  زارد  نادـنچ  هتـسد  ود  يریگرد  نامز  هک  تسناد  تسناوتیم 

: تفگ دمآرد  دیزی  خاک  هب  نوچ  سیق  نب  رحز  دنکیم . فصو  دیزی  يارب  هتخورف  ایند  هب  نید  قلمتم  درم  نیا  هک  تسا ، هدوبن 
هحفص 173 ) )

اهنآ هب  دمآ . ام  دزن  دوخ  ناوریپ  زا  نت  تصـش  نادنواشیوخ و  زا  نت  هدجه  اب  یلع  نب  نیـسح  ییادخ !  يرای  يزوریپ و  هب  داب  هدژم  ارت  » 
ار دوخ  عاعـش  باتفآ  هک  نیمه  دندیزگرب . ار  گنج  اهنآ  دینک . گنج  ای  دـیریذپب  ار  دایز  نب  هللادـیبع  ریما  مکح  دـیوش و  میلـست  میتفگ 

يا دنبایب . یهاگهانپ  هک  دندروآیمور  وس  رهب  دـننک  رارف  زاب  لاگنچ  زا  هک  ینارتوبک  نوچ  اهنآ  میتفرگارف . ار  نانآ  درگ  درتسگ ، نیمزب 
ریـشمش مد  زا  ار  ناـنآ  يهمه  دور  باوخ  هب  هاگتـشاچ  رد  یـسک  اـی  دنـشکب  ار  يرتـش  هک  دیـشک  لوط  ردـق  نآ  ادـخ  هب  نینمؤملاریما ! 

ره زا  داب  دزادـگیم و  ار  ناشنت  باتفآ  تسا . دولآكاخ  نانآ  ياههرهچ  نوخ و  نانآ  شوپنت  هنهرب ، نانآ  ياـهنت  کـنیا  میدـنارذگ .
(. 1 .« ) دوریمن اهنآ  ترایز  هب  یسک  ناسکرک  زج  دزویم و  ناشیاهندب  رب  وس 

رب يدنخـشیر  زج  و  درادـن ، تقیقح  املـسم  تسا  هتفگ  دوخ  ریما  دـنیاشوخ  رطاخ  هب  یـسلجم  نانچ  رد  داـهنتسپ  يوگغورد  نیا  هچنآ 
گنج دوشیمن و  میلست  هب  رضاح  وا  يهتفگ  هب  هک  یسک  دنکیم . بیذکت  ار  رگید  تمسق  نآ  زا  یتمسق  هچ  تسین ، هدنونـش  هدنیوگ و 

یگتخاـس و يردـق  هب  شرازگ  نیا  دزیرگیمن . زاـب  گـنچ  زا  رتوبک  نوـچ  دـسارهیمن و  گرم  زا  رگید  دـهدیم  حـیجرت  تلذـم  رب  ار 
. مدوبن نیسح  لتق  هب  یضار  نم  دنک  تنعل  ار  دایزنبا )  ) هناجرم رسپ  ادخ  تفگ  دش و  نوگرگد  زین  دیزی  هک  دوب  هدننکزئمشم 

هک تسا  هدوبن  مه  لیـصفت  حرـش و  نآ  هب  هتفاین . نایاپ  تسا  هتفگ  سیق  رـسپ  هک  یگداـس  نآ  هب  گـنج  تسا . ملـسم  هچنآ  لاـح  ره  هب 
تعاس ود  داتفه و  اروشاع  زور  دناهتـشگ  راچان  دـناهدنام  هیفاق  رد  هتفگ و  يرعـش  نوچ  و  دناهتـشون ، ریمـض  هداـس  ناـسیونلتقم  یـضعب 

رامش تشک . نمشد  درک و  گنج  دناوخ و  هبطخ  تفگ و  زجر  همه  نآ  تدم  نیا  رد  ناوتب  ات  دننادب ،
هحفص 174 ) )

لاس هدراهچ  زا  نانآ  نس  دوب و  ع )  ) نیـسح هاپـس  رد  هنیرن  هچنآ  تسا . مولعم  نآ  فرط  کی  تسا  هدوب  نت  دـنچ  فرط  ود  زا  ناگتـشک 
هاپس زا  اما  ( 2  ) دندرک اهر  دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  نوچ  ار  نیسحلا  نب  یلع  ماما  میناوخیم  اهخیرات  یضعب  رد  دیـسر . لتقب  تشذگیم 
رظنب تفگش  هچنآ  دناهتشون . نت  نارازه  ار  رتشیب  مقر  نت و  هس  داتفه و  ار  مک  مقر  دنادیم . ادخ  مه  زاب  تسا  هدش  هتـشک  نت  دنچ  هفوک 
هولج دوخ  رهاظم  مامت  اب  یلهاـج  تعیبط  محریب  نشخ و  يهیحور  تعاـس  دـنچ  نآ  فرظ  رد  هنحـص و  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دـسریم 

يهیاس رد  هک  ار  ییاهخلم  دـنهاوخیم  نارگید  ارچ  هک  دـشیم  گنج  يهداـمآ  تفرگیمرب و  ناـمک  ریت و  هک  درم  ناـمه  دـنزرف  درک .
ار یلهاج  ياهگنج  رگید  بلغت و  رکب و  سوسی و  ياهگنج  يهرطاخ  دنکیم و  ضوع  گنر  اج  نیا  رد  دننک ، راکـش  دـناهتفخ  وا  رداچ 

میمح زا  ات  دیشون  یهاوخن  نآ  زا  ادخ  هب  ینیبیم ؟ ار  بآ  جوم  نیسح !  » هک دهدیم  ادن  ار  نیسح  يدرم  رادوریگ  نآ  رد  دزاسیم . هدنز 
هکنآ ای  ناکاپان ». امـش  میناـگزیکاپ و  اـم  دـیوگیم « : نینچ  لوسر  نادـناخ  ربمغیپ و  يهداز  دـنزرف  هب  يرگید  مرـشیب  یماـشایب » خزود 
مدرم نیا  هک  درک  ناوتیمن  رواب  چیه  دنزاتب . بسا  ناگتشک  ناجیب  نت  رب  دهدیم  روتسد  هنایشحو  راتشک  نانچ  زا  سپ  هاپـس  يهدنامرف 
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درکیم نینچ  زین  وا  دندادیم و  دوخ  تسود  هب  دنتفرگیم و  دوخ  يهنشت  ماک  زا  ار  بآ  هک  دنتـسه  یمدرم  مود  لسن  ای  هطـساویب  لسن 
و دنداهنیم ، يو  شیپ  ار  دوخ  كاروخ  دمآیم ، ناشیا  يهناخ  هب  نامهم  ماگنه  بش  نوچ  ای  دندرمیم . یگنـشت  زا  یگمه  هک  هاگنآ  ات 

ادابم هک  دندرکیم  نینچ  تسا . کیرش  وا  اب  كاروخ  رد  زین  نابزیم  دنک  نامگ  نامهم  ات  دندنابنجیم ، ناهد  دوخ  دنتشکیم و  ار  غارچ 
هدینش رتوبک  ود  اب  رصم  حتف  رد  ار  صاع  رـسپ  ناتـساد  ناگدنناوخ  امـش  رتشیب  دیاش  دوشن  ریـس  نامهیم  دنروخب  اذغ  نآ  زا  مه  دوخ  رگا 

. دیشاب
هحفص 175 ) )

دوخ ياج  زا  تساخیم  ودرا  هک  يزور  دوب  هدز  همیخ  تسا  هتفرگ  مان  طاسف  زورما  هک  ییاج  رد  رـصم  حـتف  ماگنه  هب  صاعلا  نبا  ورمع 
نیا مینیچرب  رداچ  رگا  تسا . هداهن  مخت  هدرک و  هنایشآ  وت  رداچ  زارف  رب  يرتوبک  دنتفگ ، هاپس  يهدنامرف  هب  دور  رگید  ياج  هب  دزیخرب و 

ات دنک  فقوت  اج  نیمه  نایهاپس  زا  نت  کی  دنامب ! اپرب  رداچ  تفگ  صاع  رسپ  دنوشیم . هدرزآ  هدام  رن و  رتوبک  نیا  دنکشیم و  اهمخت 
(. 3 . ) دنیچرب ار  رداچ  سپس  دهد ، زاورپ  ار  دوخ  ياههچب  رتوبک  نیا 

ات دنـشکیم  شتآ  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  نارتخد  ياههمیخ  مدرم ، نامه  نادنزرف  مینیبیم  هک  درذـگیمن  لاس  لهچ  زا  شیب  ناتـساد  نیا  زا 
یناسنا هک  دوشیم  هچ  تسا . رتزیگناتقر  هنحـص  ود  نیا  زا  کی  مادک  یتسار  دننازوسب . ار  دمحم  ياههون  نیـسح و  لاسدرخ  ناکدوک 

راگدرورپ نخس  تسا ؟ هتفرگ  مان  یناسنا  زغم  هک  ینوجعم  هدیچیپ  هچ  دسرب ؟ طوقس  يهطقن  هب  دیآ و  دورف  جوا  يهطقن  زا  هجرد  نیا  ات 
(. 4 .« ) درب نانآ  لد  زا  ار  ادخ  دای  دش و  هریچ  اهنآ  رب  ناطیش   » دنکیم هیجوت  ار  امعم  نیا  راتفگ  ره  زا  رتهب 

هحفص 176 ) )
ص 374 . ج 7 ، يربط ، ( 1)
ص 387 . ج 7 ، يربط ، ( 2)

ص 260 . ج 51 ، نادلبلا ، مجعم  ( 3)
.19 هلداجملا : ( 4)

(127 ماعنا :  ) مهبر دنع  مالسلا  راد  مهل 

( 127 ماعنا :  ) مهبر دنع  مالسلا  راد  مهل 
. ناشراگدرورپ دزن  رد  تسا  ار  نانآ  تشهب 

ای نت  رازه  یـس  ای  نت  رازه  دص  زا  زور  نآ  تشذگ . دوب  هچ  ره  تعاس ، ود  داتفه و  ای  تعاس  هد  ای  تعاس  جنپ  نتـشک ، رتش  کی  رادقم 
ای قارع  ياهرهـش  زا  هک  هورگ  نآ  زا  دندرک ، تعیب  دوخ  ناج  رـس  رب  لیقع  رـسپ  اب  هدـیبعوبا  رـسپ  راتخم  يهناخ  رد  هک  نت  رازه  هدـجه 

كانتشحو نابایب  نآ  يوس  نآ  يوس و  نیا  رد  نت  ود  داتفه و  نوخ  رد  هتشغآ  هراپ و  هراپ  ياههرکیپ  اهنت  دنتسویپ  ناوراک  نیا  هب  زاجح 
یتخـس نادب  یـشیامزآ  يهدهع  زا  دندمآ و  ناحتما  يهسلج  هب  هک  یناناملـسم  نیتسار ! ناناملـسم  دندوب ؟ یناسک  هچ  اهنیا  دشیم . هدید 

رگا دندنامهف ، یـشیامزآ  نینچ  رد  تکرـش  نابلاط  هب  تسا  یقاب  ناهج  ات  هکلب  دندش ، دنلبرـس  ناحتما  رد  دوخ  اهنت  هن  دندمآرب . یبوخب 
ناگدننک تعیب  يهیقب  مدوصقم  ناسچ ؟ مینیبیمن  یناشن  ناشیا  زا  هک  رگید  نت  رازه  هد  دنچ  نآ  دنـشاب . زابکاپ  دیاب  دنهاوخیم  يزوریپ 

. دسرن ینایز  نانآ  ناج  لام و  هب  هک  دنتساوخیم  اجنآ  ات  ار  یناملسم  اما  دندوب . ناملسم  مه  نانآ  ارچ ! دندوبن ؟ ناملسم  اهنآ  تسا .
هحفص 177 ) )

ات دنتسشن  هدوسآ  دنتسب و  ار  اهرد  دنتفر ، دوخ  ياههناخ  نوردب  دندرکن . تکرـش  نآ  رد  تسا  شیپ  رد  راوشد  یناحتما  دندید ، هکنیمه 
يهدعو وا  هب  دنریگب  ار  وا  درگ  نانیا  دزیخرب و  رگید  ینامرهق  تقو  هچ  ات  دـننک . رـضاح  يرگید  شیامزآ  يارب  ار  دوخ  تقو  هچ  یک و 
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. دنهد يرای 
دنخشیر مدرم ، دنخشیر  تسا ، یقاب  ناهج  خیرات  ناهج و  ات  دندرک  يراک  دنداد ! ناشن  يرتشیب  یکتشذگدوخ  زا  مه  یکچوک  يهتـسد 

دنتـسیرگیم و ياه  ياه  هداهن و  هدید  رب  ار  اهلامتـسد  دـنتفر و  یلت  زارف  رب  زور  نانچ  رد  نانیا  دوب . دـنهاوخ  تقیقح  دنخـشیر  خـیرات ،
. نک يرای  ار  نیسح  ایادخ  دنتفگیم 

دنتشک هکنآ  زا  سپ  دوب ، هدرک  رپ  ار  ناشحور  مسج و  ایند  هاج  لام و  توهش  مشخ و  هک  ییاههناوید  دشیم . يرپس  زور  رخآ  ياهتعاس 
يراک دنتـسناد  و  دـندمآ . دوخ  هب  رابکی  دـندیدن ، درم  ای  نز  زا  یتمواـقم  نیرتکچوک  دوخ  لـباقم  رد  هکنآ  زا  سپ  دـندرب  دـنتخوس و  و 

دوز دنراد . كدـنا  ياهرهب  ای  دـنرادن و  هرهب  یعیبط  لقع  تسرد و  قطنم  زا  هک  تسا  یمدرم  تعیبط  زا  رگید  هیور  نیا  دـناهدرک ، تشز 
هتسهآ و يراتفگ  سپـس  سفن و  ثیدح  تروص  هب  تسخن  میدرک ؟ هچ  يرآ  میدرک . هچ  هوا ! دنوشیم . نامیـشپ  دوز  دنیآیم و  مشخب 
میدـناوخ و ار  وا  ام  دوخ  دوب !. ام  هاوخریخ  درم  نیا  میدرک ! يراک  دـب  هچ  میدرک و  هچ  هوا  دیـسر ! نآ  هب  نیا  زا  مک  مک  ناهدـب . ناـهد 

يارب ار  تشهب  ناناوج  دیـس  میدرک ! ینابرق  قشمد  تموکح  رکون  ياپ  شیپ  رد  ار  وا  ناوریپ  وا و  هکلب  میدرکن  يرای  ار  وا  اهنت  هن  سپس 
ینوبز و رگید  رابکی  هفوک  دوب . هدـش  رید  رگید  اما  دـندش . نامیـشپ  میدیـشک . نوخ  كاـخ و  هب  دوخ  تسد  هب  راـکهبت  مدرم  يدونـشخ 
دـنام و یقاب  قشمد  يهطلـس  ریز  رگید  راب  هکلب  دادـن  تسکـش  ار  قشمد  اهنت  هن  داد . ناشن  ماش  هب  تروص  نیرتتشز  هب  ار  دوخ  يراوخ 

. دوزفا هتشذگ  ياهگنن  رب  یگنن 
هحفص 178 ) )

مه نوخ  دیتفایم و  رگیدکی  ناج  هب  دیتشک  ارم  رگا  ادخب  : » داد میب  ینایاپ  نینچ  زا  ار  نانآ  دوخ  یناگدنز  ياههقیقد  نیسپاو  رد  نیـسح 
لد هت  زا  ار  نانآ  سپس  تخاس ». دهاوخ  هدامآ  امـش  يارب  تخـس  یباذع  درک . دهاوخن  هدنـسب  امـش  رب  رفیک  نیا  هب  ادخ  اما  دیزیریم  ار 

زگره ریگب ! ناـنآ  زا  ار  نیمز  ياـهتکرب  رادزاـب ! مدرم  نیا  زا  ار  دوـخ  تمحر  ناراـب  ایادـخ  . » دـندوب نآ  راوازـس  هک  ینیرفن  درک . نیرفن 
ماما نیرفن  هک  تشذـگن  لاس  راهچ  زا  شیب  ( 1 !«. ) نادرگم ناشیا  بیـصن  ار  تعامج  قیفوت  زگره  نکم ! دونـشخ  ناشیا  زا  ار  ناـمکاح 

تسخن دیشک ، هنابز  ماقتنا  شتآ  ياههلعش  تساخرب . بوشآ  دش . زاغآ  قارع  رد  يزیرنوخ  راتشک و  تفرگ  ار  نادرمناوجان  نآ  نابیرگ 
. دنتشگ التبم  ناهج  نیا  يراوخ  هب  دننیبب  ناهج  نآ  رفیک  هکنآ  زا  شیپ  دیشکورف و  دوخ  ماکب  ار  نامولظم  ناگدنشک 

یتسار اما  دندنامن . بیـصنیب  رفیک  زا  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  مه  اهنآ  روطچ ؟ دندشن  ریگرد  دربن  رد  دـنتفر و  دوخ  ياههناخ  هب  هک  اهنآ 
یناگدنز هک  دنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دنیایند  يهدنب  مدرم  : » میونشب ار  نادیهـش  دیـس  نخـس  رگید  رابکی  دیراذگب  دندرک ؟ نینچ  ارچ 

.« دوب دنهاوخ  كدنا  نارادنید  دیآ  شیپ  ناحتما  ياپ  نوچ  دنهد ، ناماسورس  نآ  اب  ار  دوخ 
دوخب رگیدـکی  یپ  رد  ار  لسن  نیدـنچ  هفوک  لاحب  ات  خـیرات  نآ  زا  درذـگیم . موش  هثداـح  نآ  زا  مین  نرق و  هدزیـس  کـیدزن  نونکا  مه 

زا ییوگ  هکنانچ  دیآیم و  مهارف  نیسح  رازم  درگ  زور ، نانچ  رد  لاس  همه  دریگیم . ار  نیـشیپ  لسن  ياج  هک  لسن  ره  یلو  تسا . هدید 
دوب نکمم  رگا  یتسار  اما  ددـنبیم . تعاطا  یتسود و  دـنویپ  وا  حور  اب  دزیریم و  کشا  وا  رازم  رب  تسا ، هدزمرـش  دوخ  ناکاین  يهدرک 

ددرگرب و بقع  هب  خیرات 
هحفص 179 ) )

ناگدنب هاگ  چیه  ایادخ  دندوب ؟ هتسد  مادک  اب  دندرکیم و  هچ  ناگدننک  هیرگ  ناگدز و  مرـش  نیا  دوش ، دیدجت  هرابود  ياهنحـص  نانچ 
 ! امرف اطع  يرادیاپ  يورین  نانآ  هب  ینکیم  شیامزآ  رگا  و  نکم ! شیامزآ  ار  دوخ 

هحفص 180 ) )
ص 365. ج 7 ، يربط ، ( 1)

(27 ناقرفلا :  ) هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و 
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( 27 ناقرفلا :  ) هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و 
. دزگیم ینامیشپ  زا  ار  دوخ  ياهتسد  راکمتس  هک  يزور  و 

يو هب  هک  یتیرومأم  يارجا  رد  هنیدم  مکاح  رگا  دنک . راوتـسا  ار  داینبون  تموکح  ياههیاپ  تساوخیم  هدزباتـش  قشمد  میدید  هکنانچ 
يارب قارع  زاـجح و  دوب  نکمم  درکیم  نینچ  رگا  و  دوش . ورهبور  جـالع  لـباقریغ  یلمعلاسکع  اـب  دوبن  مولعم  تفاـییم ، قیفوت  دـنداد 

يورین زا  دنتــسناوتن  مـه  هـکم  رد  دـیدرگن . ارجا  دنتــساوخیم  هکناـنچ  هـشقن  نآ  اـما  ددرگ . یهت  دـنمتردق  یفلاـخم  زا  لاـس  نیدــنچ 
نیا اما  تشگ . یماظن  يهلخادـمب  راچان  ماش  دـش . لقتنم  قارع  هب  زاجح  زا  اهتفلاخم  هاگیاپ  هجیتن  رد  دـننک . هدافتـسا  دوخ  ياهتـسیرورت 

میتفگ هکنانچ  درک . يزیریپ  زین  ار  هدنیآ  تسکش  تیقفوم  نیا  هارمه  هب  دروآ ، يزوریپ  قشمد  يارب  رهاظ  هب  رگا  راتـشک  یـشکرکشل و 
تـسس مدرم  يهتفخ  نادجو  دیدرگ . راکـشآ  حتاف  ناهدـنامرف  ینامیـشپ  زاربا  اب  نافوط  شمارآ  زا  سپ  دـنچ  یتاظحل  تسکـش  يهعیلط 

اجنآ رد  ات  دندرگرب  دوخ  رهـش  هب  مدرم  نیا  دـیاب  دوبن  یفاک  رادـقم  نیا  اما  دـیدرگ ، رادـیب  تعاس  دـنچ  هظحل و  دـنچ  يارب  ون  زا  نامیپ 
ینعی ، نانآ نایرهشمه  دننیبب 

هحفص 181 ) )
هنوگچ ناشیا  اب  دـندوزفین ، نآ  رب  ار  یـشک  نامهم  گنن  و  دـندرک ، هدنـسب  ینکـشنامیپ  هب  اهنت  هک  شیپ ، هام  کـی  ياـهنامیپمه  ناـمه 

. دنوشیم ورهبور 
رظنب لاحـشوخ  هزادـنا  نیا  هک  هدـش  هچ  دـسرپیم « : وا  زا  هناخ  يوناـب  دوریم . دوخ  يهناـخ  هب  ناباتـش  ناـنک و  يداـش  يدرم  هاـگماش 

»؟ ییآیم
. تسا یلع  نب  نیسح  رس  تسا  نم  هارمه  هک  يزیچ  ماهدروآ ! وت  يارب  ار  ایند  تورث  ینادیمن ؟ رگم  - 

. دوب دهاوخن  وت  رانک  رد  نم  رس  زگره  ادخ  هب  ار ، ربمغیپ  رتخد  رسپ  رس  وت  دنروآیم و  دوخ  اب  میس  رز و  مدرم  وت ! رب  ياو  - 
هفوک دـنکیمن . طبـض  ار  تایئزج  خـیرات  یلو  تسا ، هدوب  ناوارف  ردـپ  زا  رـسپ  يوش ، زا  نز  ییادـج  رادـید ، تشگزاب و  نیا  رد  املـسم 

ناریسا نوچ  ار  ربمغیپ  ياههداون  یلع و  نادنزرف  نیسح و  نارتخد  نز و  هک  دید  ار  دوخ  راک  یتشز  دیـسر و  لماک  يرایـشه  هب  یماگنه 
شیب دش ، هتشک  رهش  نیا  رد  تموکح  لاس  جنپ  زا  سپ  ناناملسم ، ریما  ربمغیپ و  يهفیلخ  یلع  هک  يزور  زا  دندروآرد . رهش  نیا  هب  رفاک 

یلع و يهدید  رد  ار  وا  تمرح  هدید و  اهزور  نانچ  رد  ار  بنیز  درکیم ، زواجت  یـس  زا  نانآ  نس  هک  ینانز  تشذگیمن . لاس  تسیب  زا 
يوک و درک و  هدـنز  ار  هتـشذگ  تارطاخ  هرظنم  نیا  ندـید  دـندوب ، هدرک  هدـهاشم  شیوخ  نارهوش  ناردـپ و  مشچ  رد  ار  يو  تمـشح 
هب . تخاس مرن  ار  ناریپ  تخس  لد  ناکدوک  يهیرگ  دروآرد و  هیرگ  هب  ار  ناکدوک  نانز  نویش  دش . نویش  زا  رپ  رازاب  هچوک و  ار و  نزرب 

یلع رتخد  دـناسرب  جوا  هب  ار  ناجیه  دوخ  نانخـس  اب  تسناوتیم  عمج  نآ  زا  هک  یـسک  اهنت  تساخرب . هشوگ  ره  زا  ناغف  داـیرف و  راـبکی 
یتسرپرـس تمـس  ناریـسا ، ناوراک  رد  یگرزب  ینـس و  دشر  رطاخ  هب  بنیز  نیـسح  زا  سپ  منادیمن . موثلکما ؟ ای  بنیز  کی  مادک  دوب .

ار نآ  يهدنیوگ  ذخأم ، نیرتهنیرید  اما  دناهداد ، تبسن  وا  هب  مسیونیم  هک  ار  ینانخـس  یعیـش  نارازگخیرات  ناسیونلتقم و  رتشیب  تشاد .
نبا تسا . هتشون  موثلکما 

هحفص 182 ) )
تاغالب  » مانب یباتک  رد  هتـشذگرد  نآ  زا  سپ  لاس ، تسیب  تسیود و  هدـمآ و  ایند  هب  هثداح  زا  سپ  لاـس  لـهچ  دـصکی و  هک  رهاـطیبا 

یناوج هک  نیـسح  نبا  یلع  تسا . هدرک  تبث  موثلکما  ماـنب  ار  هبطخ  تسا ، مالـسا  برع و  ناوناـب  غیلب  نانخـس  زا  ياهعوـمجم  هک  اـسنلا »
ار ام  امش  زج  یـسک  هچ  دینکیم ؟ هیرگ  ام  يارب  مدرم  تفگ  دید  ار  هفوک  مدرم  يهیرگ  نوچ  دوب  ناوتان  رامیب و  اهزور  نآ  رد  سرون و 
رد سپ  نآ  زا  تسا  هتشون  دوخ  باتک  رد  فلؤم  نامه  دیـشاب ! شوماخ  درک  هراشا  مدرم  هب  تسد  اب  موثلکما  تقو  نیا  رد  تسا . هتـشک 
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زگره دابم ! یهت  کشا  زا  ناتاههدید  زگره  راکتنایخ ! راکم  مدرم  هفوک ! مدرم  دشیم « : هدینش  اهسفن  يهتـسهآ  يادص  اهنت  عمجم  نآ 
هن درکیم . هراپ  ار  دوخ  ياههتـشر  رابکی  هب  تشریم ، تشاد  هچنآ  نوچ  هک  دـینامیم  ار  نز  نآ  امـش  ددرگن ! هدـیرب  هنیـس  زا  ناتاههلان 

ناهن رد  نتفگ و  قلمت  ناکزینک  دننام  نایع ، رد  زج  یئاتسدوخ ، زج  فال ، زج  يرابتعا !  ار  امـش  دنگوس  هن  تسا و  یجرا  ار  امـش  نامیپ 
يروگ هک  دیتسه  یچگ  دننام  دشاب و  هتسر  نیگرس  يهدوت  رب  هک  دینامیم  ار  ياهزاتورت  زبس و  هایگ  امش  دیراد ؟ هچ  نتخاس  نانمـشد  اب 

هیرگ ادخ ! هب  يرآ  دینکیم ؟ هیرگ  خزود ! باذع  ادخ و  مشخ  دـیدرک ، هدامآ  ناهج  نآ  يارب  ياهشوت  دـب  هچ  دنـشاب . هدودـنا  نادـب  ار 
بآ چیه  اب  هک  یگنن  دییرگن .؟ ارچ  دـیدیرخ  دوخ  يارب  هک  یگنن  نینچ  اب  دـیدنخب !  مک  دـییرگب و  شیب  دینتـسیرگ . راوازـس  هک  دـینک !

. دوب امـش  يهریت  زور  روای  امـش و  هار  غارچ  هک  يدرم  تشهب . ناناوج  دیـس  ربمغیپ و  رـسپ  نتـشک  زا  رتدب  یگنن  هچ  دش . دهاوخن  هتـسش 
اب دیاب  سپ  نیا  زا  دیرواین ! تسدب  زیچ  چیه  هدنیآ  يارب  دیداد و  داب  رب  ار  دوخ  يهتشذگ  رابکی  هب  دینکفیب !  ورف  ار  تلاجخ  رـس  دیریمب !

نیمز رب  نامسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدرک  يراک  دیدیرخ !  دوخ  يارب  ار  ادخ  مشخ  امش  هچ  دینک  یگدنز  یگتسکشرس  يراوخ و 
هحفص 183 ) )

رازاب هچوک و  رد  هدرپیب  هک  ار  نارتخد  نانز و  نیا  دینادیم  دیتخیر ؟ ار  ینوخ  هچ  دینادیم  دزیرب  مهرد  اههوک  دفاکـشب و  نیمز  دتفا و 
رـسارس نآ  یتشز  هک  يراک  ياهناقمحا . تشز و  راک  هچ  دیاهدرک ؟ هراپ  ار  ادـخ  ربمغیپ  رگج  دـینادیم  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دـیاهدروآ 

زیخاتـسر باذـع  يراوـخ  هک  دـینادب  اـما  دـکچیم ، نیمز  رب  نوـخ  ياـههرطق  نامـسآ  زا  هک  دـینکیم  بجعت  تسا . هدرک  رپ  ار  ناـهج 
اما دهدیمن ، يروف  ار  هانگ  رفیک  ادخ  دیشابن . هدوسآ  دریگیمن ، دیدرک  هک  یهانگ  هب  ار  امـش  نونکا  مه  ادخ  رگا  دوب . دهاوخ  رتتخس 

.« دراد ار  زیچ  همه  باسح  ادخ  دراذگیمن . رفیکیب  مه  ار  نامولظم  نوخ 
نوگرگد ار  همه  تفرگیم ، ورین  ادـخ  هب  نامیا  زا  جاوم  ییاـیرد  زا  دـمآیمرب و  هتخوس  یلد  زا  اویـش  تراـبع  نینچ  اـب  هک  نانخـس  نیا 

زا ششیر  هک  یفعجینب  زا  يدرم  زیمآتربع  زیگنامغ و  يهنحص  نانچ  رد  دندروخیم . غیرد  هداهن  ناهد  رب  ار  اهتـسد  ناگدنونـش  درک .
: دناوخ نومضم  نیدب  يرعش  دوب  هدش  رت  هیرگ 

. تسا هتسشنن  تلذم  ای  گنن  يهکل  هداوناخ  نیا  نادنزرف  نماد  رب  زگره  دنانارسپ و  نیرتهب  نادناخ  نیا  نارسپ 
رسپ دوب . هدش  مهارف  اج  نآ  رد  نکمم  دح  ات  ییامن  تردق  رازبا  هلیـسو و  هک  یـسلجم  دندروآرد . دایز  رـسپ  خاک  هب  ار  ناریـسا  ناوراک 

هدروآ دوخ  يور  شیپ  هتسب  تسد  ار  وا  نارتخد  نانز و  هتشک و  ار  نیسح  دوب ، هدومیپ  هطقن  نیرخآ  ات  ار  يزوریپ  هار  دوخ  لایخ  هب  دایز 
: بولغم دمحم  تسا و  بلاغ  وا  الاح  تسا . هدش  مامت  زیچ  همه  الاح  سپ  تسا .

.« دوبن شیب  یغورد  دیتفگیم  هچنآ  هک  داد  ناشن  درک و  اوسر  ار  امش  هک  رکش  ار  ادخ  - » 
يو تردـق  ندرمـش  زیچاـن  اـب  هک  تـسین  نآ  زا  رتکاـندرد  رتهدـننک و  درخ  زیچ  چـیه  درادـن ، ياهناوتـشپ  روز  زج  هـک  يراکمتـس  يارب 

. دننک شاهرخسم 
هحفص 184 ) )

نیا هن  دناهتفرگ و  يریسا  هب  ار  وا  هن  هدش و  هتشک  وا  زا  یسک  هن  تسا  هداتفین  قافتا  زیچ  چیه  نونکات  ییوگ  وت  دمآ . نخس  هب  یلع  رتخد 
. دزاس دوبان  دنتسه  وا  اب  هک  ار  یناسک  يهمه  وا و  تراشا  کی  هب  دناوتیم  تسوا  یئوگخساپ  يهدامآ  هک  درم 

میتسین ام  نآ  دوشیمن و  اوسر  هراکدب  زج  دیوگیمن ، غورد  قساف  زج  تشاد . یمارگ  دمحم  هب  ار  ام  هک  تسا  ییادخ  راوازـس  ساپـس  - 
. دننارگید

ورهبور دـشاب  سمل  لباق  هک  یتسکـش  اـب  ار  وا  تساوخ  مود  راـب  يارب  داتـسیا . رتتسار  دـنک  مخ  تساوخیم  هک  ار  یندرگ  داـیز  رـسپ 
: دزاس

؟ درک هچ  تردارب  اب  ادخ  يدید  - 
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تمعن نیدب  دندیزگرب و  ار  راختفااب  تداهـش  نانآ  تساوخیم . ادخ  هک  دنتفر  یهار  هب  وا  نارای  مردارب و  میدـیدن ! یبوخ  زج  ادـخ  زا  - 
! نک هدامآ  يدرک  هچنآ  خساپ  يارب  ار  دوخ  دایز ، رسپ  وت ! اما  دندیسر 

: مانشد تسیچ ؟ نادان  حالس  نیرخآ  دش . رتهتفوک  هتسکش و  درواین . تسدب  تساوخیم  هچنآ  مه  هتفگ  نیا  زا  دایز  رسپ 
. داد افش  ارم  لد  ادخ  وت  نامرفان  شکرس  ردارب  ندش  هتشک  اب  - 

. تسا نینچ  يرآ  تسا  نیا  وت  نامرد  رگا  یتسخ  ار  ام  ياهلد  یتسکش . ار  ام  لاهن  یتشک ، ار  ام  رتهم  دایز ! رسپ  - 
. تفگیم عجس  اب  نخس  مه  شردپ  دنگوس  مدوخ  ناجب  دیوگیم  عجس  هب  نخس  بنیز  - 

. تسا نم  نتفگ  عجس  تقو  هچ  الاح  راکچ و  عجس  اب  ارم  دایز !  رسپ  - 
هحفص 185) )

(28 ناقرفلا :  ) الیلخ انالف  ذختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای 

( 28 ناقرفلا :  ) الیلخ انالف  ذختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای 
. متفرگیمن تسود  ار  نالف  شاک  نم  رب  ياو 

دصکی تخانشیم . تشاد  جاور  هنیدم  رد  هکنانچ  ار  مالسا  هن  و  دوب ، هدینش  ار  يو  نخس  دوب و  هدید  ار  ربمغیپ  یـسک  هن  قشمد  مدرم  زا 
يهمجرت هب  یهاگن  دنتفرگ . تنوکـس  اجنآ  رد  جیردت  هب  ای  دنتـشاد و  تکرـش  نیمزرـس  نیا  حتف  رد  ای  ربمغیپ  يهباحـص  زا  نت  هدزیـس  و 

دنچ ای  ود  اـی  کـی  زج  و  دـناهدرک ، كرد  ار  ربمغیپ  رـضحم  یمک  تدـم  هیقب  ناـنآ  زا  نت  دـنچ  زج  هک  دـهدیم  ناـشن  هدـع  نیا  لاوحا 
زا نت  هدزای  اهنت  هثداح  نامز  رد  دندرم . هیواعم  تموکح  زاغآ  ات  نامثع  رمع و  تفالخ  رد  هدع  نیا  رتشیب  دنتـشادن . تیاور  وا  زا  ثیدح 

هجیتن دندوب . هداد  حیجرت  هدوت  اب  نتخیمآ  رب  ار  ینیشنهشوگ  هک  لاس  داتشه  ات  داتفه  نیب  ینامدرم  دربیم . رـسب  ماش  رد  دوب و  هدنز  نانآ 
دوب یتموکح  مه  مالـسا  نانآ  رظن  رد  دیاش  و  دنتـسنادیمن . يزیچ  یقیقح  مالـسا  زا  دندوب -  دـیزی  نس  رد  هک  نانآ  ناوج -  لسن  هکنآ 

، مدرم لام  لیم  فیح و  هیواعم ، رابرد  لمجت  دندناریم . نامرف  نیمزرس  نآ  رب  هتسد  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  تموکح  دننام 
هحفص 186 ) )

نتشک ندرک و  ینادنز  دیعبت و  لصفم ، يهبکوک  مارتحا و  دراگ  داجیا  للجم و  ياهخاک  نتخاس  نوچ  يرهاظ  ندمت  رهاظم  هب  نتخادرپ 
یناـسک املـسم  و  دـشیم . هدـید  زین  یلبق  تموکح  رد  یماـظن  نینچ  ریظن  شیپ  نرق  مین  اـت  اریز  دوب ، یعیبط  يرما  ناـنآ  يارب  ناـفلاخم ،

دنچ ینت  زج  دندوب ، هدید  قشمد  هب  ار  رمع  ندمآ  هک  نانآ  زا  تسا . هدوب  نینچ  هتـشذگیم  زین  هنیدـم  رد  هچنآ  دنتـشادنپیم ، هک  دـندوب 
تسا رتهیبش  هفیطل  هب  متفگ  متشون و  قشمد  لیذ  هک  ار  یناتساد  دنتسه ، یناسک  هچ  ربمغیپ  ناشیوخ  دنتـسنادیمن  یتح  نانیا  دوب . هدنامن 

دنتفرگ و دیع  ار  ناریـسا  دورو  زور  ماش  مدرم  دـنیوگیم  ناسیونلتقم  ضعب  رگا  نیاربانب  دـیامنیمن  دـیعب  نادـنچ  یخیرات  تیعقاو  هب  ات 
. تسین رودب  تقیقح  زا  دنتفرگیم ، نشج  نانآ  نادرم  ندش  هتشک  يارب 

دیزی هب  هک  ار  یئاهرعـش  منادیمن  نم  ( 1  ) متفگ هکنانچ  دندوب . هتفرگارف  یمدرم  نینچ  ار  دـیزی  درگ  رـصق ، هب  ناوراک  ندـمآرد  ماگنه 
نیسح ياهنادند  هب  اصع  اب  دیزی  دیوگیم  تسا . هتشون  وا  مان  هب  رهاطیبا  نبا  نامه  ار  تیب  هس  نیا  اما  هن ، ای  تسوا  نآ  زا  دناهداد  تبسن 

: تفگیم دزیم و 
ینامداش دـندوب و  رـضاح  سلجم  نینچ  رد  زورما  دـندید  ار  جرزخ  هلیبق  ياهریت  دـنزگ  دـندش و  رـضاح  ردـب  رد  هک  نم  ناگرزب  شاـک 

. میتفرگ نانآ  زا  ار  دوخ  نیک  میداد و  ار  ردب  زور  شاداپ  یلع  لآب  دابم ! لش  تتسد  دیزی  دنتفگیم  دندرکیم و 
نوخب ار  نوخ  تسا . یلهاج  ياهنوخ  يهرطاخ  دیدجت  مینیبیم  هچنآ  تسین . نایم  رد  نآرق  نید و  ربمغیپ و  زا  ینخـس  چیه  اهتیب  نیا  رد 

. میتسش
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تـشاذگن بنیز  اما  دومنیمن . تشز  نادنچ  تفای  ماجنا  وا  نامرف  هب  هچنآ  ای  و  دوب . هدنرب  دیزی  تفاییم  همتاخ  اج  نیمه  هب  سلجم  رگا 
ماک رد  تشادنپیم  يداش  دیزی  ار  هچنآ  دبایب . نایاپ  تروص  نیا  هب  راک 

هحفص 187 ) )
ماش مدرم  رب  وا  مان  هب  دیزی  هک  دنتسه  یسک  نارتخد  دناهداتسیا  اپرس  ناشیور  شیپ  هک  نانیا  داد  ناشن  نایسلجم  هب  درک . رتخلت  رهز  زا  وا 

يراک لوؤسم  ادخ  ربارب  درف  نیرتتسپ  ات  مکاح  زا  تسا . نید  دشاب  تموکح  هکنآ  زا  شیپ  مالـسا  هک  دنامهف  اهنآ  هب  دنکیم . تنطلس 
: تردق هن  تسا  راوتسا  يوقت  يهیاپ  رب  مالسا  هک  داد ، ناشن  اهنآ  هب  دیوگیم . هک  تسا  ینخس  دنکیم و  هک  تسا 

هک يرادنپیم  نینچ  دیزی ! دندرک . سوسف  نادب  دـندناوخ و  غورد  ار  ادـخ  ياهتیآ  هک  دوب  نیا  دـندرک ، دـب  رادرک  هک  نانآ  راک  نایاپ  » 
؟ یتشگ زیزع  وت  میدش و  راوخ  ام  دندرب ، رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  ناریسا  دننام  ار  ام  یتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  فارطا  نوچ 

بابـسا ینیبیم  یتقو  ینکیم ؟ ربکت  نآ  نیا و  رب  یلابیم و  دوخ  هب  نینچ  نیا  هک  تسا  هدـش  دـنلب  وت  ردـق  راـک  نیا  اـب  ینکیم  ناـمگ 
هک تسا  نیا  يارب  دناهداد  وت  هب  هک  یتصرف  نیا  ینادیمن  یجنگیمن . تتـسوپ  رد  يداش  زا  تسا  مظنم  تیهاشداپ  راک  هدامآ و  تتردق 

يارب میاهداد  اهنآ  هب  هک  یتلهم  نیا  دـنرادنپم ، نارفاک   » ياهدرک شومارف  ار  ادـخ  يهتفگ  رگم  ینک . راکـشآ  تسه  هچنانچ  ار  دوخ  داهن 
رسپ تسا ». یئاوسر  يراوخ و  هک  دنسریم  یباذع  هب  هاگنآ  دننک . رتنیگنـس  ار  دوخ  هانگ  راب  ات  میهدیم  تلهم  ار  اهنآ  ام  تسبوخ . نانآ 
هدرپ ینک ، ریـسا  ار  ربمغیپ  نارتخد  وت  دننیـشنب و  تزع  هب  هدرپ  سپ  وت  ناـکزینک  نارتخد و  ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  نیا  ( 2  ) هدش دازآ 

هن دـننادرگب ؟ رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  رتش  تشپ  رب  ار  نانآ  هناگیب  نادرم  و  ینک ، هفخ  ولگ  رد  ار  نانآ  يادـص  يردـب ، ار  ناـنآ  تمرح 
یتسرپرس هن  دشاب ، ناشلاح  بظاوم  یسک  هن  دهد ، هانپ  ار  اهنآ  یسک 

هحفص 188 ) )
نیا زج  تسا  هدنکآ  ام  ضغب  زا  شاهنیـس  هک  یـسک  زا  اما  دـنوش . مهارف  نانآ  يهراظن  يارب  وس  نآ  وس و  نیا  زا  مدرم  دـنک . ناشهارمه 

هب بوچ  اب  هلمج  نیا  نتفگ  ماگنه  و  دندوب . اجنیا  دـندش  هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  مناردـپ  شاک  یئوگیم  تشاد ؟ ناوتیم  یعقوت  هچ 
نوخ نتخیر  اب  وت  ینکن ؟ ارچ  ياهدش . بکترم  تشز  يرکنم  ياهدرک و  یهانگ  هک  دسریمن  تلایخ  هب  ادبا  ینزیم ؟ ربمغیپ  رـسپ  نادند 

رد يدوز  هب  هچ  نکم  يداش  يدرک . دیدجت  ار  نادناخ  ود  ینمـشد  دندوب  نیمز  ناگراتـس  هک  بلطملادبع  يهداوناخ  ربمغیپ و  نادـنزرف 
مناردپ یتفگیمن ، شاک  يدیدیمن ، ار  زور  نیا  يدوب و  روک  شاک  ینکیم  وزرآ  هک  تسا  تقونآ  دـش . یهاوخ  رـضاح  ادـخ  هاگـشیپ 

ام هب  هکنآ  زا  ار  ام  يهنیک  ریگب و  ار  ام  قح  تدوخ  ایادخ  دـندیجنگیمن . دوخ  تسوپ  رد  یـشوخ  زا  دـندوب  رـضاح  سلجم  نیا  رد  رگا 
رد وا  نت  ياههراپ  وا و  نادناخ  ادخ و  لوسر  هک  يزور  يدنک . ار  تدوخ  تشوگ  يدیرد و  ار  تدوخ  تسوپ  ادخ  هب  ناتـسب  درک  متس 

ار دوخ  يهدـعو  ادـخ  هک  تسا  يزور  زور  نآ  داتـسیا . یهاوخ  وا  شیپ  رتشیب  هچ  ره  يراوخ  اب  وت  دنـشاب  هدـیمرآ  ادـخ  تمحر  يهیاس 
. دـیوگیم دوـخ  وا  دروآ . دـهاوخ  مه  درگ  دـناهتفخ  دوـخ  نوـخب  ياهشوـگ  رد  کـی  ره  هـک  ار  ناگدیدمتـس  نـیا  داد ، دـهاوخ  ماـجنا 

تردپ اما  دنـشابیم ». دنمهرهب  دوخ  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  دناهدنز و  نانآ  هن ، دـناهدرم  دـناهدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  دـیرادنپم  »
نآ رد  وـت  ياـپ  تسد و  ادـخ و  رگداد  دـمحم ، هاوـخداد  هک  زور  نآ  درک ، راوـس  ناناملـسم  ندرگ  رب  قحاـنب  نینچ  نیا  ارت  هـک  هیواـعم 

. دوب دنهاوخ  رتهانپیب  رتتخبدب و  امش  زا  کی  مادک  تسناد  دهاوخ  دشاب  هاوگ  همکحم 
ناگدید رد  کشا  منک  هچ  اما  میامن . تریقحت  ای  منک  تشنزرس  هک  يرادن  ار  نآ  شزرا  نم  يهدید  رد  وت  ادخ  هب  ادخ ! نمشد  يا  دیزی 

ناطیش رکشل  دش و  هتشک  نیسح  هکنآ  زا  سپ  دشکیم . هنابز  هنیس  رد  هآ  هدز و  هقلح 
هحفص 189 ) )

لـصاح هک  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  شاداپ  ربمغیپ  نادناخ  تمرح  نتـسکش  اب  ات  دروآ ، نادرخیب  هورگ  هاگراب  هب  هفوک  زا  ار  ام 
ام ياهتـشوگ  هراپ  زا  ناشناهد  نیگنر و  ام  نوخ  هب  نامیخژد  نیا  تسد  هکنآ  زا  سپ  دریگب ، تسا  ناگدیدمتـس  ناشکتمحز و  جنرتسد 
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.؟ دنکیم اود  ار  يدرد  هچ  وت  شنزرـس  خیبوت و  دننزیم  نالوج  هزیکاپ  ياهندب  نآ  رانک  رب  هدنرد  ياهگرگ  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدنکآ 
. تسین نایز  زج  یتشادنپیم  دوس  هچنآ  دید ، یهاوخ  يدوز  هب  ياهدروآ  تسدـب  يدوس  ام  ندرک  ریـسا  نتـشک و  اب  ینکیم  نامگ  رگا 

تناوریپ وت و  دـهاوخیم . يرای  وت  زا  وا  یناوخیم و  دوخ  کمک  هب  ار  دایز  رـسپ  وت  تشاد . یهاوخن  یلـصاح  ياهدرک  هچنآ  زج  زورنآ 
دوب نیا  تسا . هدرک  هدامآ  وت  يارب  هیواعم  هک  رفـس  يهشوت  نیرتهب  تسناد  یهاوخ  زور  نآ  دـیوشیم . عمج  ادـخ  لدـع  نازیم  رانک  رد 

یگنرین ره  نکب  یهاوخیم  يراک  ره  منکیمن . تیاکش  وا  هب  زج  مسرتیمن و  ادخ  زا  زج  نم  ادخ  هب  یتشک . ار  ادخ  لوسر  نادنزرف  هک 
. دـش دـهاوخن  هدرتس  زگره  تسا  هتـسشن  وت  نماد  رب  هک  گنن  يهکل  نیا  ادـخ  هب  هدـب ! ناـشن  يراد  هک  ینمـشد  ره  ربب ! راـکب  يراد  هک 

ياههیاپ مهاوخیم  ادـخ  زا  تخاس . بجاو  نانآ  يارب  ار  تشهب  داد . نایاپ  تداعـس  هب  ار  تشهب  ناناوج  تاداس  راک  هک  ار  ادـخ  ساپس 
.« تساناوت يرادراک  وا  هچ  دنادرگ  رتشیب  نانآ  رب  ار  دوخ  تمحر  درب و  رتارف  ار  نانآ 

هک یماگنه  درم  نیرتلدتخـس  تسا . مولعم  تفرگیم ، ورین  يوقت  زا  راشرـس  یلد  هتخوس و  يرگج  زا  هک  راـتفگ  نینچ  لـمعلاسکع 
زجاع يریگمیمـصت  زا  تسا  هدش  هک  مه  هظحل  دـنچ  يارب  دـنیبیم و  ار  فیرح  تردـق  دوخ و  یناوتان  دوش . يورهبور  يوقت  نامیااب و 

دـشکب ادخ  تفگ  دید . نارـضاح  يهرهچ  رد  ار  يدنیاشوخان  مئالع  راثآ و  دیزی  تفرگارف . ار  خاک  رـسارس  رابگرم  یتوکـس  ددرگیم .
. تسین تحلصم  هب  تلاح  نیدب  ناریسا  نیا  نتشادهاگن  هک  دش  هجوتم  سپس  مدوبن . نیسح  نتشکب  یضار  نم  ار  هناجرم  رسپ 

هحفص 190 ) )
ار نیسحلا  نبا  یلع  درادن . یعنام  دورب  نانآ  ندیدب  دهاوخیم  سک  ره  شیرق  نانز  زا  و  دوش . مهارف  نانآ  يارب  يرتهب  ياج  داد  روتسد 

تعیبط لیلحت  هیزجت و  اب  دوب ؟ هتفای  هار  وا  لد  رد  ینامیشپ  ياهرذ  یتسار  هب  ایآ  دروخیم . اذغ  وا  اب  دناوخیم و  هرفس  رس  رب  ماش  رهظ و 
يرگید نانیمطا  دـنک ، زاب  دوخ  يارب  یئاج  لامتحا  نیا  هکنآ  زا  شیپ  اما  تسه ، یلاـمتحا  نینچ  ياـج  نیـشنرداچ  مدرم  نیا  يهیور  ود 

نآ ناوتب  دنچ  ره  ددرگ ، راکـشآ  مه  قشمد  رد  هفوک  بوشآ  دوب  نکمم  درکیمن ، نینچ  دیزی  رگا  هکنادب  نانیمطا  دنزیم . رانکب  ار  نآ 
ات هک  تسا  يزیچ  نآ  هن  یناملـسم  دنتـسناد  ماـش  مدرم  زا  یهورگ  سلجم  نیا  زا  زور و  نـیا  زا  لاـح  رهب  دوـمن . بوکرـس  يدوز  هـب  ار 

. دنکیم تموکح  نانآ  رب  هک  تسا  یسکنآ  هن  ناملسم  مکاح  و  دنتسنادیم ، زورنآ 
هحفص 191 ) )

ر ك ص 92 . ( 1)
هب وا  یلو  دنک  تازاجم  ار  نانآ  ربمغیپ  دندیسرتیم  دندوب  نامیشپ  دوخ  يهتـشذگ  زا  هک  شیرق  ناگرزب  دوشگ  ار  هکم  ربمغیپ  یتقو  ( 2)

. دیناگدش دازآ  امش  دیورب  دومرف  نانآ 

( یلع  ) مولظملا یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی 

یلع )  ) مولظملا یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی 
. دنکیم متس  مولظم  رب  ملاظ  هک  يزور  ات  تسا  رتتخس  دناتسیم ، ار  دوخ  قح  مولظم  هک  يزور 

یتیانج رتمک  اما  دنکیم ، تیانج  درادیم  هاگن  ار  نامز  يهرطاخ  هک  خیرات  دـننام  زین  نامز  تسین . هشیپتیانج  اما  تسا ، راکتیانج  نامز 
. قیقد تیاهنیب  یباسح  دراد ، باسح  نآ  تافاکم  تسا ، هدشن  باسح  يدراوم  رد  خیرات  تایانج  رگا  دراذگیم . تافاکمیب  ار 

هچ ره  اـت  میهدیم  تصرف  اـهنآ  هب  تساـهنآ ، دوـس  هب  تصرف  نیا  میهدیم  یتـصرف  اـهنآ  هب  رگا  هک  دـنرادنپم  نارفاـک  دـیوگیم  نآرق 
زا دـنداد ، يرای  يهدـعو  وا  هب  دـندناوخ ، دوخ  دزن  ار  نیـسح  هک  ناـنآ  تشاد . دـنهاوخ  كاـندرد  یباذـع  ماجنارـس  دـننکب  دـنهاوخیم 

يدونشخ يارب  دنتسویپ و  وا  نمشد  هب  دش  راک  تقو  نوچ  اما  دنتفریذپ  ار  وا  تعیب  دندرک  لابقتـسا  ناجیه  روش و  نانچ  اب  وا  يهداتـسرف 
وا تیمولظم  رب  دـنتفر و  يدـنلب  رب  اـی  دنتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  هناـخ  رد  دـنتفرارف و  ياهشوـگ  زا  کـی  ره  هکنآ  اـی  و  دنتـشک ، ار  وا  يو 
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یتقو دهد !  يرای  ار  وا  ات  دنتساوخ  ادخ  زا  دنتسیرگ و 
هحفص 192 ) )

«. تشذگ ریخب  یلو  یئالب  دوب  هدیسر   » هک دنتفگ  دوخب  دش و  هدوسآ  ناشرطاخ  تفای ، نایاپ  زیچ  همه 
اب تفلاخم  تردق  یسک  هچ  رگید  تفر ، نایم  زا  هک  نیـسح  دنتـشگ  زوریپ  دنتـشادنپ  مه  هفوک  رد  وا  يهدناشن  تسد  قشمد و  تموکح 

دهاوخن لمعلاسکعیب  تعیبط  رد  یلمع  چـیه  ار !  تافاکم  باسح  دـندوب . هدرکن  ار  زیچ  کی  باسح  هتـسد  ود  ره  اـما  دراد ، ار  ناـنآ 
نیا دش . دهاوخ  دـیدپ  هرخالاب  اما  دـهاوخب ، تدـم  لاس  اههد  ای  اهلاس  تسا  نکمم  دوش و  دـیدپ  يروف  تسا  نکمم  لمعلاسکع  دـنام .
. دوش هتساوخ  دیاب  مولظم  نوخ  دسرب . دوخ  رفیک  هب  دیاب  راکمتس  دش . دهاوخن  نوگرگد  هک  تسادخ  نوناق  نیا  تسا  شنیرفآ  تنس 

رد ینامیـشپ  سپـس  و  نازابرـس ، رد  ینامیـشپ  هاپـس ، نارـس  رد  ینامیـشپ  دوب ، ینامیـشپ  میتفگ  هکناـنچ  لـمعلاسکع  يهلحرم  نیتـسخن 
. قشمد تنطلس  هفوک و  تموکح  يهزوح 

نم هب  ار  نآ  دش ؟ هچ  مداد  وتب  نیـسح  نتـشک  يهرابرد  هک  ياهتـشون  نآ  تفگ : تساوخ و  ار  دعـس  رمع  دایز  رـسپ  هک  تشذگن  يدنچ 
!. هدب

 ! مدرک مگ  ار  نآ  دنامیم . نم  شیپ  تقو  هچ  ات  هتشون  نآ  رگم  - 
؟ ینک زیوآتسد  شیرق  نانزهریپ  شیپ  ارنآ  یهاوخیم 

دیزی هدرک . يراک  نینچ  ارچ  دشکب  ار  هناجرم  رـسپ  ادخ  دسرن . لتق  هب  نیـسح  دوش و  هتـشک  منادنزرف  زا  یکی  مدوب  یـضار  تفگ  دـیزی 
یلاس دید . سلجم  نیتسخن  رد  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  لمعلاسکع  دیـسرتیم . لمعلاسکع  زا  دیـسرتیم ، اما  تفگیم ، غورد  نامگیب 

رـسارس تسا . یناملـسم  يهناشن  تسین  دیزی  رد  هچنآ  هک  دنداد  ربخ  مدرمب  دنتـشگرب ، يو  دزن  زا  نوچ  هنیدـم  ناگدـنیامن  هک  تشذـگن 
اما دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  راک  مامز  دوخ  سپـس  دـندنار ، رهـش  زا  ار  ناـیوما  تسخن  دـندرک ، ماـیق  رهـش  مدرم  تفرگارف  بوشآ  ار  هنیدـم 

ار رهش  درک . تلاخد  هنادجم  ماش  ماجنارس 
هحفص 193 ) )

هکم رد  ریبز  نب  هللادبع  رگید  يوس  زا  یلو  درک . ماعلتق  ار  ربمغیپ  رهش  تشک ، ار  هنیدم  مدرم  زا  رایسب  یهورگ  دوشگ ، درک و  هرصاحم 
هفوک وا  گرم  اب  تشذگرد . لاس 64  رد  دیزی  تخاس . نارگن  رمع  لاس  نیـسپاو  رد  ار  دیزی  درتسگ و  رتشیب  ار  دوخ  تردـق  تساخرب و 

ریشمش لیئارساینب  نوچ  دوخ  ناهانگ  ندرتس  يارب  هک  دنداتفا  رکفب  تسخن  هعیش  نارس  ماقتنا . شتآ  دیدرگ ، لیدبت  شتآ  زا  ینوناک  هب 
. دوخ نتشک  اب  هن  دنهد  نیکست  نارگید  نتشک  اب  ار  دوخ  مشخ  دیاب  دندرک . يرتهنالقاع  رکف  ماجنارس  اما  دنشکب . ار  رگیدکی  دنرادرب و 
ات ناشیاهتـسد  هک  دندوب  ینامیخژد  دندوبن . ادخ  نازیزع  ناکاپ و  نآ  ناینابرق  راب  نیا  اما  داتفا . هارب  يرگید  ياههاگلتق  هکلب  هاگلتق  ون  زا 

ياهباتک هب  يرس  رگا  میناوخیم  ار  یفقث  يهدیبعیبا  رسپ  راتخم  راتشک  ناتـساد  ام  یتقو  زورما  دوب . هدش  گنر  ناگدازآ  نوخ  رد  قفرم 
دندیرب رس  دنفسوگ  نوچ  ار  یکی  دندرک ؟ نانچ  ارچ  میئوگب  مینادب و  نشخ  يدح  ات  ار  ماقتنا  نانچ  تسا  نکمم  میشاب ، هدیشک  یقوقح 

تسد و ریت  هتخاس و  رپس  ار  تسد  ناوج  نآ  هدنکفا و  نیـسح  نادـنزرف  زا  يدـنزرف  هب  يریت  هک  ار  يرگید  دـندرک . هراپ  مکـش  ار  یکی 
دـنتخود و نیمزب  ار  یکی  نآ  ياپ  تسد و  دـندنکفا . ناشوج  نغور  گید  رد  ار  يرگید  دـنداد . رفیک  ناـمه  دوب  هتفاکـش  ار  وا  یناـشیپ 

نیا همعط  دـندوب  کیرـش  وا  نارای  نیـسح و  لتق  رد  هک  ار  نت  اج 248  کی  رد  اهنت  دناهتـشون  هکنانچ  دـندنارذگ . وا  يور  زا  ار  نابـسا 
. دندناشچ اهرفیک  هنوگ 

رادرک يهراـبرد  دـعب  نرق  هدزیـس  مدرم  تواـضق  هک  تسناد  دـیاب  اـما  مینیبیم . تواـسق  یعوـن  نآ  رد  میناوـخیم و  ار  اهناتـساد  نیا  اـم 
هارمه تواسق  مشخ و  اب  الومعم  بالقنا  دـنوشیم . نوگرگد  اهرایعم  دز  هنابز  بـالقنا  مشخ  نوچ  هکنآ  رگید  تسین . تسرد  ناینیـشیپ 

. تسین بالقنا  دشابن ، هارمه  بالقنا  اب  مشخ  رگا  هکلب  تسا ،
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، یلوخ وا ، ناوج  رسپ  ضفح  دعس ، نبا  رمع  دایز ، هللادیبع  رمش ،
هحفص 194 ) )

ماقتنا نیرخآ  بالقنا و  نیرخآ  نیا  درکن ، هدنـسب  اج  نیمه  هب  خـیرات  اما  دـندید . اهرفیک  نینچ  هفوک  رکـشل  نارـس  زا  نت  اههد  ناـنس و 
ره اب  دیسر و  لتقب  ناورم  نبا  کلملادبع  رما  هب  بعصم  ریبز و  نبا  بعـصم  تسدب  راتخم  دش . دیدپ  رگید  بالقنا  سپ  زا  یبالقنا  دوبن ،
دزن ار  هللادیبع  رس  دندروآ ، هللادیبع  دزن  ار  ع )  ) یلع نبا  نیـسح  رـس  دندیدرگ . هتـشک  یئاههورگ  هکلب  یهورگ و  ناهدنامرف  نیا  زا  کی 
نیا رد  داد . خر  لاس  هد  زا  رتمک  رد  ثداوح  نیا  همه  دش ، هداهن  کملادبع  يور  شیپ  بعصم  رـس  بعـصم و  دزن  ار  راتخم  رـس  راتخم ،

. تساخیمرب هزات  ياهنتف  ياهشوگ  زا  هام  ره  لاس و  ره  دـیدن  شمارآ  يور  هفوک  دوب ، هداد  میب  ار  مدرم  نآ  ربمغیپ  رـسپ  هکنانچ  لاس  هد 
هفوک و زا  تینما  دش . هدیشک  ناتسزوخ  هب  ات  نانآ  زاتوتخات  يهنماد  دندرکیم و  دیدهت  ار  قارع  یقرش  بونج  قرش و  رـسارس  جراوخ 

هشوگ زا  رگید  هورگ  لابند  هب  یهورگ  يرگید و  سپ  زا  یکی  نابلطتصرف  نانزهار  نادزد ، تسبرب . تخر  قارع  رـسارس  هکلب  هرـصب و 
ار ناشنابیرگ  هک  دوب  نیـسح  رگید  نیرفن  نیا  رطاخ . هدوسآ  یگدـنز  رد  تیعر  هن  دونـشخ و  تیعر  زا  مکاح  هن  دـندمآ . نوریب  راـنک  و 

يور هتفه  هدراهچ  هکلب  هام و  هدراهچ  تدـم ، نیا  رد  هفوک  تفگ  ناوتیم  تشذـگ و  نیـسح  تداهـش  زا  لاس  هدراـهچ  تدـم  تفرگ .
لاس رد  نآ  دوش و  هداد  شیامن  مه  هنحـص  نیرخآ  هک  دیـسر  نآ  تقو  دیدرگ  یلمع  نیـسح  يهدعو  نیرخآ  ماجنارـس  دـیدن ، شیاسآ 

. دوب ترجه  مجنپ  داتفه و 
شودب ینامک  هتسب  رمک  هب  يریشمش  دش ، لخاد  هدیشوپ  يور  رس و  يدرم  دندوب  هتسشن  دجسم  رد  هفوک  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  يزور 

، توکس دنام . شوماخ  تسشن و  نیزارف  يهلپ  رد  تفر و  الاب  ربنم  رب  دناسر . ربنم  هب  ار  دوخ  تفاکش و  ار  اهفص  مدرم  هب  انتعایب  هدنکفا 
وا توکس  دوب  هک  رادقم  ره  دنشاب . هدرک  هغلابم  نامز  رد  هشیمه  لثم  دیاش  درواین  بل  رب  ینخس  تعاس  کی  دناهتشون  توکـس ! مه  زاب 

یشوگ رد  ياهنخس  هب  ار  نامدرم 
هحفص 195 ) )

؟ تسا یسک  هچ  تشاداو .
! تسا هزات  مکاح  ینادیمن  رگم  -

؟ منکب نارابگنس  ار  وا  دتسرفیم . قارع  تموکح  هب  ار  يدرم  نینچ  هک  دنک  هایس  ار  هیماینب  يور  ادخ  -
اههنیس رد  اهـسفن  يهمه  یتقو  تفرگ ، ار  اج  همه  توکـس  یتقو  دوشیم . هچ  منیبهب  نک . ربص  رگید  یکدنا  يراد ؟ شراکچ  ردارب  هن  - 

: تفگ نینچ  دوشگ و  ار  دوخ  يهرهچ  دش  هدیرب 
مسارهیمن  يراوشد  چیه  زا  نم  دنسانشیم  بوخ  همه  ارم 

متسه هک  نم  دینادیم  دش  راک  تقو  نوچ 
هتخود ار  یئاهمشچ  مهد . رفیک  ار  نآ  هنوگچ  میارب و  نآ  سپ  زا  هنوگچ  موش و  وربور  يرـش  اب  هنوگچ  منادیم  نم  ادخ  هب  هفوک ! مدرم 

یئاهنوخ دیچ . ار  نآ  يروف  دیاب  دنکیم و  ینیگنس  هخاش  رب  يهدیسر  هویم  نوچ  هک  منیبیم  ار  یئاهرس  منیبیم . هدیشک  ار  یئاهندرگ  و 
يا قافن ! هقرفت و  ناک  يا  قارع ! مدرم  يا  دشخردیم ! دیشروخ  وترپ  رد  نآ  یخرس  هدرک و  نیگنر  ار  اهـشیر  ات  همامع  زا  هک  منیبیم  ار 
نم دیراشفب !  دوخ  ناتشگنا  نایم  دینک و  هچیزاب  ارم  هک  متسین  ییوبنتسد  نم  مزرلب . اهداب  نی  زا  هک  متسین  يدیب  نم  قالخا ! دساف  هورگ 

. ماهدمآرب هدهع  زا  یبوخب  تیاهن  ات  و  ماهداد . ار  دوخ  تیارد  یکریز و  تواکذ و  شوه و  ناحتما 
رتنکـشرید رتتخـس و  همه  زا  نم  درک . شیامزآ  نادـند  ریز  ار  اهنآ  کی  کـی  تخیر و  دوخ  يور  شیپ  ار  دوخ  نادریت  نینمؤملاریما 

ار ینامرفان  هار  هتخاس و  هشیپ  ار  یهارمگ  هدـش و  زاوآمه  هنتف  بوشآ و  اب  امـش  تسا  يزارد  ناـیلاس  اریز  دـیزگرب  امـش  يارب  ارم  مدوب !
نبراخ نوچ  مبوکیم و  ناترـس  رب  هنزشتآ  گنـس  نوچ  مشکیم و  نوریب  ناتنت  زا  تسوپ  تخرد  خاـش  نوچ  ادـخ  هب  دـیاهتفرگ ! شیپ 
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منکشیم  ار  امش  ياهغیت 
هحفص 196 ) )

اهنآ يزور  دندربیم ، رسب  نانیمطا  شمارآ و  اب  هک  دیرهش  نآ  مدرم  دننام  امش  منزیم . دنناریم ، وس  ره  زا  ار  نآ  هک  هبیرغ  رتش  نوچ  و 
(. 1 . ) دیناشوپ نانآ  نت  رب  ار  سرت  یگنسرگ و  سابل  ادخ  دندیزرو و  نارفک  یلو  دیسریم  یخارف  هب 

دننادیم هک  ینابز  اب  هک  تسا  هدمآ  نانآ  تقو  رس  هب  یسک  دنتسناد  یتقو  دندید ، ار  اهریقحت  نیا  دندینـش و  ار  اهمانـشد  نیا  مدرم  یتقو 
نالا  » دنتفگ لاح  نابز  هب  همه  دندید  وا  رد  دنتـسنادیم  هک  ار  اههناشن  همه  لیئارـساینب  واگ  نارادیرخ  نوچ  و  دیوگیم ، نخـس  اهنآ  اب 

يهناخ هناخ ، هک  آدورف  امن و  مرک  ! » میدربیم ار  هغبان  وت  نوچ  راـظتنا  میدوب و  وت  يوجتـسج  رد  اـم  یتفگ ! لـگ  یتفگ و  قحلاـب » تئج 
فسوی نبا  جاجح  تفرگ . نتخیر  شفک  زا  اههزیرگنس  داتفا و  هزرلب  شتسد  دنک ، نارابگنـس  ار  وا  تساوخیم  هک  يدرم  نامه  تسوت »
تموکح ماجنارـس  لتق و  هجنکـش و  ندرک ، ینادنز  يریگتـسد ، ماهتا ، یـسوساج ، دـیاقع ، شیتفت  هاگتـسد  رگید  راب  دـش . هفوک  مکاح 

تـسد هب  ار  دوخ  ناشیدـناریخ  نایوجتحلـصم و  دـنزرو ، نارفک  ادـخ  تمعن  هب  هک  ینامدرمان  يازـس  تسا  نیا  يرآ  داتفا . هارب  قانتخا 
. داد ناشن  هفوک  هب  ار  دوخ  نادند  ماش  رگید  رابکی  دنزاس . دوخ  يهلبق  ار  ناطیش  دننادرگرب و  ور  ادخ  زا  دنشکب . شیوخ 

.112 لحن ، ( 1)

ینیسح تضهن  شرتسگ  - 26

باتک تاصخشم 

1312  - 1360 داوجدمحم ، رنهاب ، هسانشرس :
رنهاب داوجدمحم  ینیسح  تضهن  شرتسگ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

یمالسا 1377. گنهرف  رشن  رتفد  نارهت  رشن : تاصخشم 
ص 151 يرهاظ : تاصخشم 

لایر  x3500-604-430-964 لایر ؛  x3500-604-430-964 کباش :
یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم :
موس ق4-61 ماما  ع ،   ) یلع نبنیسح  عوضوم :

اهینارنخس اهمایپ و   - 1312  - 1360 داوجدمحم ، رنهاب ، عوضوم :
یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا : هسانش 

BP41/5/ب2گ5 هرگنک : يدنب  هدر 
297/9534 ییوید : يدنب  هدر 

م12502-77 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

راتفگشیپ
عولط زا  نرق  مین  زونه  هک  مالسا  دیشروخ  دیآیم . رامـش  هب  مالـسا  خیرات  شخبتایح  تکرح  نیرتمهم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن 
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ددرگ و غورف  مک  امن  تسود  نانمشد  ياهتوادع  اهفیرحت و  يهریت  ياهربا  يارو  رد  تسخن  نرق  نامه  رد  ات  تفریم  دوب ، هتـشذگن  نآ 
اهربا نیگمهس  يداب  دنت  نوچمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شخب  ینشور  یهلا و  تکرح  اما  دنامن . یقاب  یمان  زج  يدمحم  بان  مالسا  زا 

رد یجوم  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  دـنامن . هرهبیب  يدـمحم  بان  مالـسا  شخبناج  راونا  زا  تیناسنا  حور  ات  دز  راـنک  ار 
جوم نیا  هک  دـندادن  هزاجا  هاگچیه  ملاع  يهدازآ  ياـهناسنا  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  هراومه  ار  دوخ  زا  سپ  خـیرات  هک  درک  داـجیا  ملاـع 

. دتسیازاب تکرح  زا  ینیسح  تضهن  دریگ و  مارآ 
دناهدرک هدنسب  عوقو  نامز  رد  هعقاو  نیا  لیلحت  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تضهن  صوصخ  رد  هتفریذپ  تروص  تاعلاطم  زا  يرایسب 

هحفص 14) )
رد ار  تضهن  نیا  تمظع  هوکـش و  هکنآ  لاح  دـناهدنام ، لفاغ  دوخ  زا  سپ  خـیرات  لوط  رد  نآ  شرتسگ  يدـعب و  تاریثأت  یـسررب  زا  و 

نیا ياهتنایب  داعبا  هب  هجوت  عقاو  رد  خیرات ، لوط  رد  ینیـسح  تضهن  شرتسگ  یـسررب  درک . وجتـسج  ناوتیم  رتشیب  نآ  يدـعب  تاریثأت 
. تسا يرشب  تایح  رد  دننامهیب  تکرح 

تضهن شرتسگ  یگنوگچ  للع و  یسمش ، يرجه  لاس 1319 و 1350  رفص  مرحم و  مایا  رد  ینارنخـس  هسلج  جنپ  یط  رنهاب  رتکد  دیهش 
« ینیسح تضهن  شرتسگ   » ناونع تحت  باتک  نیا  رد  هک  دنداد  رارق  یلامجا  یسررب  دروم  مالـسا  خیرات  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نانا و یتیبرت ، اهیراتفگ  ياهباتک  رنهاب ،» دیهـش  راثآ  رـشن  نیودت و  رتفد   » نیا زا  شیپ  ددرگیم . نادنم  هقالع  میدقت  ندـش و  يروآدرگ 

مالسا یمالـسا و  قالخا  دیاقع و  رد  يریـس  يربهر ، تیالو و  رد  ام  عضاوم  داحلا ، ياههاگرذگ  یمالـسا ، بالقنا  گنهرف  يزاسدوخ ،
. تسا هتخاس  رشتنم  میظنت و  رنهاب  رتکد  دیهش  زا  ار  ناناوجون  يارب 

: دنکیم بلج  باتک  نتم  يهنیمز  رد  یتاکن  هب  ار  یمارگ  يهدنناوخ  هجوت  نایاپ  رد 
دح رد  هلمج ، يانعم  ياضتقا  هب  يدراوم ، رد  دریذپ و  تروص  اهراتفگ  نتم  رد  یکدنا  تارییغت  تسا  هدش  یعـس  بلاطم  شیاریو  رد  . 1

. تسا هدیدرگ  هدوزفا  ای  فذح  هملک  دنچ  ای  کی 
رنهاب دیهش  دوخ  هب  اهتشوناپ  ریاس  تسا و  رتفد  نیا  زا  هدش  صخـشم  د »  » فرح اب  هک  ییاهنآ  زین  یـسانشباتک و  هب  طوبرم  ياهتـشوناپ  . 2

. تسا هدش  کیکفت  ترورض ، هب  انب  هک ، دراد  قلعت 
رادروخرب ياهژیو  یگتسارآ  لامک و  زا  دیسریم  پاچ  هب  راوگرزب  دیهش  نآ  تایح  نامز  رد  راثآ  نیا  هک  یتروص  رد  نیقی  هب  . 3

هحفص 15) )
اب نادـنم  هقالع  نارظنبحاص و  هک  تسا  دـیما  دـشابیم . شماقمالاو  يهدـنیوگ  زا  نآ  ياهتوق  ام و  زا  باتک  ياهفعـض  نیارباـنب ، دوبیم .

. دنهد يرای  اهفعض  نیا  ندودز  رد  ار  ام  شیوخ  ياهییامنهار 
رنهاب دیهش 

راثآ رشن  نیودت و  رتفد 
هحفص 19) )

نیسح ماما  تضهن  زا  هتفرگرب  ياهمایق  شرتسگ 

نیسح ماما  تضهن  زا  هتفرگرب  ياهمایق  شرتسگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
اُهلْهَا ِِملاّظلا  ِۀـیْرَْقلا  ِهِذـه  نِم  انْجِرْخَا  انَّبَر  َنُولوُقی  َنیذَّلا  ِنادـْلِْولاَو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیفَعْـضَتسُْملاَو  ِهّللا  ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  اـم  و 
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( . 1  ) ًاریصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو  ًایِّلَو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَو 
همدقم <

مالسا نیمزرس  رد  ساسح  زکارم  <

ریبز نب  هللادبع  مایق  <

هنیدم مدرم  مایق  <

ریبز نب  هللادبع  مایق  اب  دروخرب  <

ناورم تیمکاح  <

نیباوت تکرح  هفوک و  مایق  <

البرک تضهن  زا  سپ  ياهمایق  شقن  <

راتخم مایق  <

ثحب يهجیتن  <

نایسابع تموکح  لیکشت  سابع و  ینب  مایق  <

.75 ءاسن / ( 1)

همدقم

همدقم
هب میاهتفرگ  البرک  يهعقاو  زا  هک  ياهلصاف  اب  کنیا  تسا . مالسا  خیرات  رد  هیلع  هللا  مالس  ینیسح  شرتسگ  یسررب  نخس ، عوضوم 

هحفص 20) )
بارشا تفرگ و  ماهلا  ارجام  نیا  زا  دمآ و  دوجو  هب  مالـسا  خیرات  رد  هثداح  نیا  زا  سپ  هک  ییاهبالقنا  نیلوا  مینیبب  ات  مینزیم  رـس  خیرات 

. تشاذگ يرثا  هچ  عماج  رد  دوب و  هچ  دش ،
دودح ینعی  دوب ، دودحم  رایسب  دندرک  تکرش  نآ  رد  هک  يدارفا  تیمک  رظن  زا  هاتوک و  رایـسب  رهاظ  رظن  زا  دوخ  اروشاع  يهثداح  لوط 

لاح نیع  رد  یلو  دنتخاب ، ناج  دندرک و  يراکادف  دنتسج و  تکرش  تضهن  کی  يارجام  رد  رفن  ود  داتفه و  دیـشک و  لوط  زور  فصن 
. دوب ناوارف  مالسا  خیرات  رد  شتفرشیپ  رثا و  جوم ،

اروشاع يهثداـح  زا  اـم  يهعماـج  تشادرب  تسا  نکمم  هک  منک  ضرع  دـیاب  هیـضق  تیمها  هب  نداد  هجوت  يارب  نخـس  يادـتبا  رد  ار  نیا 
تشاد و یـشقن  هچ  درک ، هچ  مالـسا  خـیرات  رد  هثداح  نیا  اعقاو  ایآ  هک  دوش  لیلحت  یخیرات  رظن  زا  ناوارف  ياههیرگ  اهیرادازع و  ناـمه 

. دمآ دوجو  هب  هثداح  نیا  لابند  هب  ییاهتضهن  هچ 
نب یلع  س ،)  ) يربک بنیز  هنوگچ  هک  تسا  هدـش  ثحب  هتفرگ  ماجنا  ع )  ) نیـسح ماما  ناگدـنامزاب  تیلاعف  يهرابرد  هک  ییاهیـسررب  رد 

رد هثداح  دنتشاد . مهس  تضهن  نیا  هب  نداد  لاب  رپ و  رد  دوخ  يهبون  هب  کی  ره  ناگدنامزاب ، رگید  موثلکما و  ع ،)  ) داجـس ماما  نیـسحلا 
دندنام هچب  نز و  یعمج  قح  يودرا  لیخ  زا  دیـسر و  نایاپ  هب  زور  کی  زا  رتمک  رد  داتفا و  قافتا  البرک ، اونین ، نیمزرـس  رد  نابایب ، کی 

. دندش هدرب  هنیدم  ماجنارس  ماش و  هفوک و  بناج  هب  البرک  نیمزرس  زا  ریسا  ناونع  هب  مه  اهنآ  هک 
هحفص 21) )

مالسا نیمزرس  رد  ساسح  زکارم 
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مالسا نیمزرس  رد  ساسح  زکارم 
قشمد هفوک ، زا  دوب  ترابع  هک  تشاد  دوجو  ساسح  رایسب  يهطقن  هس  مالـسا  زور  نآ  يهدرتسگ  روشک  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  يهتکن 
زکرم ار  اـجنآ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ـالوم  دوب و  یمالـسا  تموکح  زکرم  یتدـم  هفوک  هکنیا  يارب  دوب ؟ ساـسح  هفوـک  ارچ  هنیدـم . و 

ير و ناتـسربط ، یحاوـن  هلمج  زا  ناریا  نیمزرـس  یفرط  زا  دراد و  رارق  قارع  لد  رد  هفوـک  هکنیا  تباـب  زا  زین  دوـب و  هداد  رارق  تموـکح 
هفوک مکاح  دایز  نب  هللادیبع  زا  ار  ير  تموکح  روشنم  دعس  رمع  الثم  هک  دیاهدینش  اذل  و  دشیم ، هرادا  هفوک  تموکح  رظن  ریز  ناسارخ 

نآ لابند  هب  دشیم ، بلقنم  هفوک  رگا  نیاربانب  دشیم . لماش  ار  ناریا  قارع و  هک  دوب  یعیسو  رایسب  تلایا  زکرم  هفوک  عقاو  رد  دریگیم .
. دشیم بلقنم  رادیب و  ناریا  قارع و  رسارس 

هداد رارق  دوـخ  تموـکح  زکرم  ار  اـجنآ  هیما  ینب  دوـب و  زور  نآ  یمالـسا  تفـالخ  زکرم  یفرط  زا  هکنیا  يارب  دوـب ، ساـسح  مه  قـشمد 
هک دوـب  روـط  نـیا  خـیرات  زور  نآ  عـضو  ینعی  درکیم ، هرادا  ار  رـصم  شیب  مـک و  هیروـس و  تاـماش ، رـسارس  رگید  فرط  زا  و  دـندوب ،

عقاو رد  قشمد ، رهـش  ندرک  حالـصا  رادـیب و  نتخاس و  بلقنم  اب  اذـل  تفرگیم ، ماهلا  قشمد  يهیحان  زا  رتشیب  رـصم  تراـما  تموکح و 
. دوب یحاون  نآ  يارب  يزکرم  مه  قشمد  سپ  دمآیم . تکرح  ناجیه و  هب  مه  رصم  تاماش و 

هحفص 22) )
رد تشاد و  هنیدم  هک  یخیرات  يهقباس  اب  اصوصخم  دـمآیم . رامـش  هب  همامی  ناتـسبرع و  يهریزج  هبـش  زاجح ، يارب  يزکرم  زین  هنیدـم 

. دوب رادروخرب  یمیظع  یخیرات  يهقباس  تیعقوم و  زا  اذـل  دوب ، هداتفا  قاـفتا  مالـسا  دـشر  هدرک و  ادـیپ  شرتسگ  یمالـسا  تضهن  اـجنآ 
زکرم دشیم ، بلقنم  مه  هنیدم  رگا  ور  نیا  زا  دنتـشاد . نکـسم  رهـش  نیا  رد  بلغا  زین  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  نیعبات و  باحـصا ، هوالعب 

. دشیم بلقنم  هریزج  هبش  يهمصاع  زکرم و  یفرط  زا  مالسا و  دشر  شیادیپ و 
يهدرتسگ میظع و  ورملق  رـسارس  رد  بالقنا  ياههیاپ  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  هنیدـم  قشمد و  هفوک و  ياهرهـش  ندـش  بلقنم  اب  نیاربانب 

(، ع  ) نیـسحلا نب  یلع  ینعی  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  ناگدـنامزاب  هنوگچ  هک  مینیبب  تسا  بلاـج  یلیخ  دـشیم . هتـشاذگ  مالـسا  زور  نآ 
نب یلع  س ،)  ) بنیز ینارنخس  ینعی  دننک ؛ زاغآ  رهش  هس  نیا  لخاد  رد  ار  ناشدوخ  تکرح  هک  دندرک  تقد  تسرد  نارگید  موثلکما و 

ناگدـنامزاب يهلیـسو  هب  تضهن  شرتسگ  نیاربانب  تسا . هدوب  هنیدـم  رد  سپـس  قشمد و  رد  دـعب  هفوک ، رد  لوا  نارگید  و  ع )  ) نیـسحلا
مینیبب میهاوخیم  ام  تسین . ام  نخـس  نتم  رد  هلئـسم  نیا  لیلحت  هتبلا  دوب . هدش  يزیر  حرط  هناربدم  تقد و  اب  رایـسب  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
خیرات رد  هیما  ینب  نامدود  زا  تفالخ  لاقتنا  روظنم  هب  ای  تموکح و  لیکـشت  رطاخ  هب  ای  تموکح  هیلع  ضارتعا  ناونع  هب  ییاهبالقنا  هچ 

. دمآ دوجو  هب  البرک  يارجام  لابند  هب  مالسا 
هحفص 23) )

ریبز نب  هللادبع  مایق 

ریبز نب  هللادبع  مایق 
نب نیسح  هک  يزور  نامه  زا  ریبز  نب  هللادبع  دوب . هکم  رد  ریبز  نب  هللادبع  مایق  دمآ  دوجو  هب  البرک  يارجام  لابند  هب  هک  ياهثداح  نیلوا 

دـصرتم دراد و  رارق  دوخ  رگنـس  هاگهانپ و  ار  اجنآ  تفر و  هکم  هب  هنیدم  زا  وا  درک . عانتما  مه  وا  دومرف  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  ع )  ) یلع
وا يارب  ار  هار  دروآ و  تسد  هب  هک  يزیواتسد  نیرتگرزب  دنک . عورـش  هیما  ینب  هاگتـسد  هیلع  هکم  لخاد  زا  ار  دوخ  مایق  تکرح و  ات  دوب 
زا نآ  رد  درک و  ءاـشنا  ياهبطخ  مدرم  نیب  رد  تساـخرب و  هک  دوب  هتـشذگن  ارجاـم  نیا  زا  رتشیب  یهاـم  دـنچ  دوب . اروشاـع  هثداـح  دوشگ 
نب نیسح  تشذگ  تماهش و  تعاجـش ، ماقم ، دهز ، تدابع ، زا  وا  درک . دای  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يهناراکادف  سدقم و  نینوخ و  تضهن 

هک دـینیبب  دیـسانشب و  ار  هیما  ینب  هاگتـسد  تفگ  سپـس  درک و  دای  مارتحا  لـیلجت و  اـب  وا  يهناـصلاخ  يزاـبناج  يراکادـف و  و  ع )  ) یلع
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دیاب سپ  دنکیم . بوکرـس  دنتـسه  تلادع  قح و  رادـفرط  هک  ار  یمالـسا  یبالقنا  ياهتـضهن  دـنکیم و  راتفر  ربمغیپ  نامدود  اب  هنوگچ 
. تساخرب هیما  ینب  طاسب  نتخیر  مهرد  يارب 

یـسایس تاهابتـشا  زا  یکی  یخیرات  رظن  زا  و  تشاذـگن ، رتارف  هکم  ياهزرم  زا  اـپ  اـهیدوز  نیا  هب  اـما  تفرگ  راـیتخا  رد  ار  هکم  رهـش  وا 
يدعب ياهتصرف  رد  تسناوتیم  دوز  یلیخ  الا  دماین و  نوریب  هکم  زا  دمآ  شیپ  وا  يارب  هک  ییاهتصرف  رد  هک  دوب  نیمه  ریبز  نب  هللادبع 

هحفص 24) )
ایند هب  هکم و  زا  ار  شدوخ  بـالقنا  وا  لاـح  ره  رد  دـبای . طلـست  یمالـسا  روـشک  رـسارس  رب  اـنایحا  دـنک و  طـقاس  ار  هیما  ینب  تموـکح 

. درک عورش  البرک  يارجام 

هنیدم مدرم  مایق 

هنیدم مدرم  مایق 
یلع نب  نیسح  ناگدنامزاب  دوب . هیما  ینب  هاگتسد  هیلع  هنیدم  مدرم  مایق  تفرگ  ماهلا  دش و  بارـشا  اروشاع  يهثداح  زا  هک  یمود  تضهن 
لاب رپ و  نآ  هب  دندرک و  هدنز  ار  اروشاع  يهثداح  هناربدـم  هنادنمـشوه و  بلاج ، رایـسب  يزیر  همانرب  کی  اب  دنتـشگرب  هنیدـم  هب  هک  (ع )
نم دینک ، ربخ  ار  هنیدم  مدرم  دیورب  دنیامرفیم  دنوشیمن . دراو  هداس  دنوش ، هنیدـم  دراو  دـنهاوخیم  یتقو  ع )  ) داجـس ماما  الثم  دـنداد .
رهـش دراو  يداع  یلیخ  يرفاسم  تقو  کی  دـنکیم . داـجیا  جوم  دوخ  رما  نیا  منکیم . اـپرب  همیخ  منزیم و  ودرا  هنیدـم  رهـش  نوریب  رد 

تارثأت اب  هارمه  نابایب  لد  رد  ماما  هاگنآ  دنیایب . وا  لابقتـسا  هب  دوشیم  بجوم  دنکیم و  رادربخ  ار  مدرم  لبق  زا  تقو  کی  اما  دنوشیم ،
. دش هتسکش  اروشاع  يارجام  اب  مالسا  رمک  دمآ و  دوجو  هب  مالسا  رد  هک  دوب  یمیظع  يهملث  هثداح  نیا  هک  دومرف  اههیرگ  و 

هدینش دنکیم ؟ هچ  دیزی  هاگتـسد  رابرد و  اعقاو  ایآ  هک  دننک  قیقحت  دنتفرگ  میمـصت  دندش ، رادیب  اروشاع  هثداح  زا  عالطا  اب  هنیدم  مدرم 
جیار روجف  قسف و  اشحف و  يزاب ، رامق  رمخ ، برش  اجنآ  هیما  ینب  هاگتسد  ياهیشک  قح  تایانج و  اهملظ و  زا  هتشذگ  هک  دندوب 

هحفص 25) )
روظنم هچ  يارب  دنتفگن  دندش  اجنآ  دراو  یتقو  دنتفر . یتقو  دـنتفر . ماش  يهیحان  هب  قشمد  زا  دـیدزاب  ناونع  هب  ناگرزب  زا  یهورگ  تسا .

زور دـنچ  زا  سپ  اما  تشاذـگ . ناـشرایتخا  رد  ییاـهلوپ  درک و  ییوجلد  داد ، ناوارف  يایادـه  درک ، توعد  ار  ناـنآ  مه  دـیزی  دـناهدمآ .
يزاب گس  روجف و  قسف و  تسا ، ینلع  رمخ  برش  اجنآ  رد  هک  میدرگیمرب  یهاگتـسد  رابرد و  زا  ام  دنتفگ  هنیدم  مدرم  هب  دنتـشگرب و 
يارب دندوب  هدید  ار  هچنآ  هصالخ  و  تسا . هدش  یـشک  تلادع  یـشک و  قح  ملظ و  هدش ، لامیاپ  ص )  ) ربمغیپ تنـس  تسا ، ینارـسوه  و 

. مینکیم علخ  تفالخ  زا  ار  دیزی  میرادن و  لوبق  ار  دیزی  هیما و  ینب  تموکح  نیا  زا  دعب  ام  دنتفگ  انلع  دندرک و  نایب  مدرم 
يراداـفو و مـالعا  تـعیب و  وا  اـب  مدرم  درک و  تـکرح  ناملـسم ، عاجـش  نارادرـس  زا  یکی  ( ، 1  ) هلظنح نب  هللادـبع  ارجاـم  نیا  لاـبند  هب 
رد هیما  ینب  لامع  مامت  درک و  ریگتسد  ار  دیزی  فرط  زا  بوصنم  رادنامرف  ینعی  دز ، یلحم  ياتدوک  کی  هب  تسد  وا  دندرک و  يراکمه 

یضعب هک  ار  هنیدم 
هحفص 26) )

هیلع دمآرد و  فرـصت  هب  هنیدم  رهـش  هرخالاب  دـندرک و  رارف  مه  یـضعب  درک و  دـیعبت  ای  ریگتـسد و  دـندوب ، رفن  رازه  دناهتـشون  خـیراوت 
. تسا هداتفا  قافتا  اروشاع  يهثداح  زا  دعب  لاس  ود  طقف  ارجام  نیا  دش . هضبق  هیما  ینب  هاگتسد 

هک ار  یتیعمج  تخاس و  بالقنا  نیا  ندرک  شوماخ  هنیدـم و  مدرم  یبوکرـس  رومأم  ار  هبقع  نب  ملـسم  مان  هب  يدرف  دـش و  رادربخ  دـیزی 
یگنج دندرک و  هرصاحم  ار  هنیدم  دندمآ  اهنآ  داد . یناوارف  لوپ  اهنآ  هب  تخادنا و  هار  هب  وا  یگدرکرس  هب  دندوب  رفن  رازه  هدزاود  ایوگ 

دیزی رکشل  هجیتن  رد  دندروخ و  تسکش  دیزی  راکمتس  رارج و  رکـشل  زا  دوب  دودعم  هنیدم  لخاد  ناگدننک  مایق  دادعت  نوچ  تفرگرد و 
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رب زور  هس  ار  رهش  يدش ، بلاغ  رهـش  رب  يداد و  تسکـش  ار  نافلاخم  یتقو  هک  دوب  نیا  هبقع  نب  ملـسم  هب  دیزی  روتـسد  دش . هنیدم  دراو 
نانآ رب  رهـش  ياـهنز  نینچمه  دـشاب ، ناـشدوخ  لاـم  دـندروآ  گـنج  هب  هک  ییاذـغ  هقوذآ و  یتمینغ ، ره  ینعی  نک . لـالح  تنایرکـشل 

بکترم اهتیانج  تراغ و  ار  رهـش  زور  هنابـش  هس  دـنتخیر و  دـندرکیم ، تموکح  نآرق  مان  هب  مالـسا و  مان  هب  هک  یناسک  نیا  دـنالالح .
. دندش

ینعی میتسه ، دـیزی  ناگدـنب  ناگدرب و  ام  هک  دـیریگب  رارقا  اهنآ  زا  دـیروایب و  ار  هنیدـم  ناـگرزب  مدرم و  هک  دوب  نیا  روتـسد  دـنیوگیم 
يزیرنوخ نانچنآ  دیزی  رکـشل  دینزب . ار  ناشندرگ  دنتفریذپن  رگا  و  میتسه ، دیزی  ناگدنب  ام  هکلب  چـیه  میراد  لوبق  هک  ار  دـیزی  تموکح 

اجنآ رد  تخیریم . نوریب  دجـسم  رد  زا  يریگمـشچ  وحن  هب  نوخ  هک  دنتخادنا  هار  هب  مرکا  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  هنیدم و  دجـسم  رد  یتح 
ار مدرم 

هحفص 27) )
یفرط زا  دش و  بکترم  هیما  ینب  هاگتـسد  هک  دوب  یمود  تیانج  نیا  مینزیم . ندرگ  ای  مدیزی و  يهدنب  دـنیوگب  ای  هک  دـندرکیم  راضحا 

( . 2  ) داتفا قافتا  البرک  يارجام  لابند  هب  هنیدم و  رهش  لخاد  رد  هک  دوب  یمود  تکرح  تضهن و 
بـش هک  تسا  فورعم  دـش . يراکادـف  هب  رـضاح  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ناـمز  رد  بیجع  يارجاـم  کـی  رد  هک  تسا  هلظنح  دـنزرف  وا  ( 1)

هب ار  دوخ  ناباتـش  درک و  تکرح  سورع  يهلجح  زا  بش  نآ  دـنامب ، دوب  زاجم  هکنآ  اب  وا  و  داتفا ، قاـفتا  گـنج  هک  دوب  هلظنح  جاودزا 
دوخ نیا  دمآ . ایند  هب  هللادبع  دش و  دقعنم  وا  زا  ياهفطن  بش  نامه  و  دش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  رازراک  نادـیم  رد  دـناسر و  گنج  نادـیم 

هلظنح حور  هک  یلاح  رد  دراذگب : ریثات  دنزرف  رد  دناوتیم  دراد  دوجو  ناسنا  رد  شزیمآ  ماگنه  هک  یحور  تالاح  نآ  هک  دهدیم  ناشن 
رـسپ هللادبع  اذل  تسا و  هدش  هتـسب  هللادـبع  يهفطن  دراد ، هدـهاجم ، قشع  هدـمآ و  شوج  هب  شیاهگر  رد  نوخ  تسا و  گنج  نادـیم  رد 

. دش بالقنا  نیا  ربهر  البرک  يارجام  زا  دعب  مه  هلظنح 
یـسررب دـندمآ  دـیدپ  مالـسا  خـیرات  رد  البرک  يهثداح  ارجام و  زا  دـعب  هک  ار  ییاهتـضهن  ام  رگا  منک  ضرع  ار  هتکن  نیا  اـجنیا  رد  ( 2)

ياههار زا  هتـشاد و  حیحـص  کیتکات  هدوب ، ریبدت  اب  هشقن و  اب  مییوگب  مینک و  اضما  ار  اهتـضهن  نیا  مامت  هک  تسین  نیا  نامرظن  مینکیم ،
ندناسر رمث  هب  يارب  هشقن  شور و  نتشاد  تسا و  هلئـسم  کی  تضهن  بالقنا و  لصا  هتبلا  تسا . يرگید  ثحب  نیا  دندش ، دراو  بسانم 

هچ دندش ، رادیب  نانآ  دـمآ و  شوج  هب  مدرم  ياهنوخ  هک  اروشاع  يهثداح  لابند  هب  مینیبب  هک  تسا  نیا  ام  رظن  ًالعف  رگید . يهلئـسم  نآ ،
ثحب نیا  دوب ، يوق  نمشد  اما  دوب  هدش  باسح  یهاگ  دوب ، هدشن  باسح  یهاگ  دوبن ، عقومب  تکرح  یهاگ  الاح  دش . ماجنا  ییاهتکرح 
طیحم يداصتقا  تاناکما و  لصا  هک  دشاب  هّجوت  دروم  تّدـش  هب  دـیاب  هلئـسم  نیا  ایند  لیـصا  ياهتـضهن  يهمه  رد  ًالوصا  تسا . يرگید 

. دوخ ياج  هب  تسا  يرگید  يهلئسم  هنارهام  يهشقن  نتشاد  دعاسم و  طیارش  ندروآ  دوجو  هب  تسا و  هلئسم  کی 

ریبز نب  هللادبع  مایق  اب  دروخرب 

ریبز نب  هللادبع  مایق  اب  دروخرب 
حالطـصا هب  دشکب و  ای  دنک و  ریگتـسد  ار  ریبز  نب  هللادبع  دریگ و  هرـصاحم  رد  مه  ار  هکم  رکـشل ، داد  روتـسد  دـیزی  ارجام  نیا  لابند  هب 

یصخش دعب  درم . دش -  فورعم  هبقع  نب  فرسم  هب  دعب  هک  هبقع -  نب  ملـسم  هار  نیب  رد  درک ، تکرح  رکـشل  دناباوخب . ار  هکم  يهلئاغ 
دناسر هکم  هب  ار  رکشل  دش و  هدنامرف  ریمن  نب  نیصح  مان  هب 

هحفص 28) )
ینعی دوب ؛ یهلا  نما  میرح  هکم  هک  یلاح  رد  درک ، هرصاحم  ار  اجنآ  و 

اب هلیبق  ود  رگا  یتح  هدوب و  عونمم  يزیرنوخ  اجنآ  رد  هک  تسا  هتـشاد  مارتحا  هبعک  مرح  هکم و  مالـسا  رد  مه  تیلهاـج و  نارود  رد  مه 
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نما مرح  هبعک و  نیاربانب  دـننکن . ضرعت  رگیدـکی  هب  مرح  لخاد  رد  هک  دنتـسنادیم  فظوم  ار  دوخ  دنتـشاد  مه  یگتـشکردپ  رگیدـکی 
. دراد هتشاد و  ياهداعلا  قوف  تمرح  کی  دوخ  یهلا ،

هب درک و  يربهر  ار  البرک  يارجام  هک  یسک  نامه  ینعی  دایز -  نب  هللادیبع  يارب  وا  تسا و  هدرم  هبقع  نب  ملـسم  هک  دیـسر  ربخ  دیزی  هب 
. نک بوکرس  ار  ریبز  هللادبع  گنجب و  هکم  اب  دوز  یلیخ  ورب و  هک  تشون  دروآ -  دوجو 

نم مسق  ادـخ  هب  تفگ  دایز  هللادـیبع  هک  تسا  هدرک  داجیا  یعـضو  هچ  هدـمآ  دوجو  هب  هعماـج  رد  هک  یمومع  تکرح  يرادـیب و  دـینیبب 
هبعک مرح  هب  هکنیا  مود  و  مشکب ، وا  رطاخ  هب  ار  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  هکنیا  یکی  منکیمن : تیاـنج  ود  رجاـف  قساـف و  مدآ  کـی  يارب 

هداتسرف رکشل  شدوخ  هک  البرک  نیرفآ  هثداح  زیرنوخ و  كافس  دایز  نب  هللادیبع  یتح  هک  هدش  ضوع  نانچنآ  طیحم  ینعی  منک . ضرعت 
نامه تسا و  سب  نم  يارب  تیانج  نامه  دـیوگیم  هک  دـنیبیم  مدرم  رد  يرادـیب  ناـنچنآ  تسا ، هدرک  دیهـش  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  و 

، دراد ینیگنن  قباوس  تسا و  ياهفورعم  نز  هک  دایز  نب  هللادیبع  ردام  هناجرم  تسا  هدش  لقن  یتح  تسا . یفاک  نم  نامدود  يارب  ییاوسر 
ار یـسک  هچ  يدرک و  هچ  ینادیم  وـت ! رب  ياو  تفگ : تفرگ و  ار  شدـنزرف  نماد  تفر و  هـک  دـش  بـلقنم  ـالبرک  يهثداـح  زا  ناـنچنآ 

لخاد رد  یتح  ینعی  یتشک ؟
هحفص 29) )

. دوب هتشاذگ  ریثأت  تکرح  جوم و  نیا  دندروآ ، دوجو  هب  ار  ارجام  نیا  هک  یناسک  هفوک و  نایرکشل  ياههناخ 
، دوب هدـش  فرحنم  ناشراکفا  هیما  ینب  هیواعم و  تاغیلبت  تحت  لاس  لهچ  هکنآ  اب  یماش  يهعماج  یقـشمد و  يهعماج  رد  رگید  فرط  زا 
هب یجوم  بالقنا و  دندوب ، هدرک  رهـش  دراو  ار  نانآ  ریـسا  ناونع  هب  ادتبا  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادـناخ  يهزور  دـنچ  فقوت  کلذ  عم 

عقوم هک  مینیبیم  و  تسا . هدش  بکترم  دایز  نب  هللادیبع  ار  راک  نیا  متـسین و  رـصقم  نم  تفگیم  امئاد  دیزی  دوخ  یتح  هک  دروآ  دوجو 
هب قشمد  زا  مارتحا  اب  ار  هللادـبعابا  نادـناخ  دـنهد و  بیترت  یللجم  ناوراک  دـهدیم  روتـسد  ع )  ) نیـسح ماـما  ناگدـنامزاب  نداد  تکرح 

لیـس لباقم  رد  تسا . هدش  ضوع  طیحم  ریخ ، تسا ؟ هدش  نامیـشپ  هدرک و  هبوت  ای  هدـش ، ضوع  شنامیا  ایآ  دـننک . هناور  هنیدـم  بناج 
ضوع هک  هنیدم  يهعقاو  نامه  هرح ، يهعقاو  رد  یتح  داد . جرخ  هب  تمیالم  يردق  درک و  ضوع  ار  هنحـص  دـیاب  مدرم  داقتنا  ضارتعا و 

یلع نب  نیسح  دنزرف  نیسح  نب  یلع  غارس  هب  يدرک  ماع  لتق  ار  هنیدم  رهش  یتفر و  رگا  هک  دوب  هداد  روتسد  هبقع  نب  ملسم  هب  دیزی  دش ،
یلع نب  نیـسح  نتـشک  اب  دـنیبیم  هک  وا  ریخ ! تسا ؟ هدرک  ادـیپ  ع )  ) داجـس ماما  هب  هک  یتدارا  رطاخ  هب  ایآ  ارچ ؟ زیرن . ار  وا  نوخ  ورن و 

نازیزع كاپ  نوخ  هب  دوخ  تسد  نتخاس  هدولآ  اب  رگید  راب  دـهاوخیمن  دـناهدرک ، ادـیپ  ترفن  شاهداوناخ  وا و  زا  دـح  هچ  ات  مدرم  (ع )
. دزاس رتینالوط  رت و  كانرطخ  ار  جوم  نیا  مالسلا  مهیلع  یلع  لآ  یلع و  نب  نیسح 

یتدم دندرک ، هرصاحم  ار  ریبز  هللادبع  ماش  نایرکشل  لاح  ره  رد 
هحفص 30) )

هدرم دیزی  دیسر  ربخ  ناهگان  دننک . فرصت  ار  هکم  دنتسناوتن  یلو  دندز  هکم  رهش  هب  اههمدص  دیماجنا ، لوط  هب  هرصاحم  دندیگنج ، وا  اب 
( . 1  ) تسا

کی رد  درادن ، یفرط  دید  اما  درک ، تموکح  یهام  دنچ  طقف  هیواعم  هک  تسا  فورعم  خیرات  رد  تسشن . وا  ياج  هب  دیزی  دنزرف  هیواعم 
درک نیرفن  نعل و  نایفسوبا  هب  شدج و  ردپ و  رب  نآ  رد  دناوخ و  ياهبطخ  تفر و  ربنم  يالاب  دندوب  هدش  رـضاح  تیعمج  هک  هعمج  زور 

مه دـعب  مهاوخیمن . ار  تموکح  تفالخ و  نیا  نم  میدرک و  بصغ  ار  نآ  ام  هدوب و  یلع  نامدود  قح  هدوبن و  ام  قح  تفـالخ  تفگ  و 
. درک علخ  ار  دوخ  تفرگ و  هرانک  تموکح  راک  زا 

ار شدالوا  و  ع )  ) یلع تبحم  هک  هتشاد  یملعم  یناوجون  رد  دیزی  نبا  هیواعم  هک  تسا  هدوب  نیا  شتلع  دیاش  دنیوگب  دنهاوخیم  یـضعب 
زا يرایـسب  اسب  يا  دـیایب  یبلط  تردـق  تسایر و  توهـش ، روش  یتقو  اما  دـشاب  ياهیـضق  نینچ  هک  مه  ضرف  رب  تسا . هدرک  قیرزت  وا  هب 
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هاگیاج هچ  زا  دنتـسه و  یناسک  هچ  ربمغیپ  نادـناخ  هک  دنتـسنادیم  مه  هیواعم  دـیزی و  دوخ  الا  و  دورب ، ناـسنا  زغم  زا  هتـشذگ  تاـمیلعت 
یعیفر

هحفص 31) )
نب هیواعم  هک  دوب  هدـش  راد  هشیر  نانچنآ  هتفر  هتفر  یمومع  ترفن  هدوب و  جنـشتم  نانچنآ  طـیحم  عضو  منکیم  روصت  نم  دـنرادروخرب .

، دننکیم رفنت  راهظا  مدرم  مه  یفرط  زا  هدش و  عورـش  اهبالقنا  رانک  هشوگ و  زا  یفرط  زا  هکنیا  يارب  درادن . فرـص  شیارب  دیدیم  دـیزی 
. دهدب رارق  مدرم  ياه  یتیاضران  اهبالقنا  اهرطخ ، ضرعم  رد  همه  نیا  ار  شدوخ  هک  درادن  لیلد  نیاربانب 

هک دوب  اجنیا  رد  دنتشگرب . ماش  يهیحان  هب  دنتشادرب و  تسد  يروف  دیسر ، دندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  هکم  هک  ینازابرـس  هب  ربخ  نیا  یتقو 
. دش عورش  هزات  بالقنا  دنچ  زاب 

لاس نیلّوا  رد  درک . تموکح  مین  لاس و  هس  ًاـعمج  تشذـگیمن و  شّنـس  زا  رتشیب  لاـس  تشه  یـس و  اـیوگ  دُرم ، دـیزی  هک  یناـمز  ( 1)
هک مینک  داعبتـسا  میناوتیمن  داتفا . قاّفتا  هنیدـم  يهعقاو  شتموکح  موس  اـی  مود  لاـس  رد  دروآ ، دوجو  هب  ار  ـالبرک  يهثداـح  شتموکح 
هب یناوج  نینـس  رد  هک  دـش  نیا  هب  یهتنم  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  دـیزی  يارب  یحور  جّنـشت  یتحاران و  هدـقع ، ناـنچنآ  ـالبرک  يارجاـم 

. دوش لصاو  كرد 

ناورم تیمکاح 

ناورم تیمکاح 
فرـصتم ار  رـصم  سپـس  قارع و  دعب  تفرگ ، ار  زاجح  یتحار  هب  ریبز  هللادبع  داتفا . قافتا  ریبز  هللادـبع  یـسایس  هابتـشا  هک  تساج  نیمه 

یتح هک  يروط  هب  دوب ، هدـش  لزلزتم  هیواعم  نتفر  رانک  اب  هیما  ینب  نامدود  درک . اـهر  ار  نآ  تشادـن  یتسرپرـس  ماـش  هکنآ  اـب  اـما  دـش ،
توعد ار  مدرم  مه  یتدـم  دـنک . یفرعم  تفالخ  يادـیدناک  ناونع  هب  ار  شدوخ  درک  سوه  دوب  مکاـح  هرـصب  رد  هک  داـیز  نب  هللادـیبع 

هب ار  اروشاع  يهثداح  لبق  لاس  دـنچ  هک  يدایز  هللادـیبع  راب  ریز  مدرم  یلو  دسانـشب ، دـیزی  هیواعم و  نیـشناج  ناونع  هب  ار  وا  هک  درکیم 
تکرح و اـی  دوش  مار  دـنک ؟ هچ  ریبز  هللادـبع  لـباقم  رد  هک  دوب  لزلزتـم  مه  وا  اذـل  و  دـنتفرن ، دوب  یمومع  ترفن  دروـم  هدروآ و  دوـجو 

؟ دنک هزرابم 
هحفص 32) )

. تشگیم تصرف  رظتنم  دوب و  هیما  ینب  نامدود  زا  ناگرزب و  زا  هک  یناورم  تفر ؛ ناورم  غارـس  هب  قشمد  رد  دش و  ماش  راپـسهر  هرخالاب 
نب هللادبع  یلو  درکیم ، راک  ریبز  هللادبع  عفن  هب  هک  دناهتـشون  خـیراوت  یـضعب  یتح  دـنک و  هضبق  ار  تموکح  تشادـن  لایخ  ناورم  هتبلا 

رد دـننک . تعیب  وا  اـب  هک  درک  توـعد  ار  مدرم  دوـمن و  یفرعم  دـیزی  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  مه  ناورم  درک و  کـیرحت  ار  وا  داـیز 
. دوشیم مهارف  ون  یتکرح  يهنیمز  هفوک  لد  رد  هک  تساجنیا 

رد ار  هفوک  رهـش  دـننک و  شا  يراـی  اـت  دـیایب  هک  دـندوب  هتـساوخ  هناـصلاخ  وا  زا  هدرک و  توعد  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  یمدرم  نآ 
. دندرک تکرح  رگید  راب  دوش ، زاغآ  هفوک  لخاد  زا  يوما  دض  یمالسا  لیصا  تضهن  دنهد و  رارق  شرایتخا 

نآ دوب و  ياهشقن  هچ  ساسا  رب  ع )  ) یلع نب  نیسح  تکرح  نیا  ایآ  هک  دوشب  دیاب  ثحب  نیا  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  تضهن  يارجام  رد 
دودح رد  الامجا  یلو  تسا ، ثحب  ياج  اجنیا  دنکب ؟ هیما  ینب  نامدود  هیلع  ياهزرابم  عون  هچ  تساوخیم  تشاد و  یفدـه  هچ  ترـضح 

دنتفریذپ دندرک و  تعیب  مه  ملـسم  اب  دعب  دـندرک و  توعد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دوشیم -  هتفگ  مه  رفن  رازه  لهچ  و  رفن -  رازه  هدـجیه 
. دننک باختنا  دوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  دیایب و  ع )  ) یلع نب  نیسح  هک 

ماما يربهر  هب  هیما  ینب  هاگتـسد  هیلع  دوب  کیدزن  هک  رتسکاخ  ریز  شتآ  هداـمآ و  رهـش  نیمه  ینعی  دـندش ، ریگلفاـغ  ناـهگان  مدرم  نیا 
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دایز هللادیبع  هفوک ، رهش  هب  ناشیا  دورو  زا  لبق  دوش ، رجفنم  ع )  ) نیسح
هحفص 33) )

قدزرف دش . شوماخ  ناهگان  دوب  رتسگ  تلادع  یهلا و  بالقنا  کی  يهدامآ  هک  يرهـش  ( 1  ) درک ضوع  ار  رهـش  ّوج  عیمطت  دیدهت و  اب 
هفوک مدرم  هک : داد  خساپ  بلاج  یلیخ  دندیـسرپ ، هفوک  عضو  زا  دندیـسر و  وا  هب  هار  نیب  رد  یتقو  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  خـساپ  رد  رعاش 

دولآ و تشحو  يهیاس  نآ  اما  دنهاوخیم ، ار  امش  دنراذگب  دازآ  ار  مدرم  رگا  ینعی  تسامـش . هیلع  ناشیاهریـشمش  اما  امـش  اب  ناشیاهلد 
هیلع هک  تسا  هداد  تکرح  ناش  یبلق  صیخـشت  تبحم و  مغر  یلع  اهنآ  تسا ، هدـنکفا  هیاس  اهنآ  رـس  رب  هک  باعرا  دـیدهت و  كانرطخ 

. دنگنجب امش 
مینک مهتم  ار  هفوک  مدرم  مامت  مه  یلیخ  میناوتیمن  هک  داتفا  قافتا  تعرـس  اب  اروشاع  يهثداح  دـش و  ماجنا  راک  نیا  هناریگلفاغ  ناـنچنآ 

الا و  داتفا ، قافتا  هناریگلفاغ  تعرـس و  اب  هعقاو  اما  دوب  ییافو  یب  هتبلا  دـنداد . جرخ  هب  یکاـپان  يدرماـن و  دـندرک و  ییاـفو  یب  اـعقاو  هک 
. دندوب هدرک  هریخذ  ناشدوخ  لد  رد  ار  یبلق  ياهتدارا  اهتبحم و  نآ  زونه  هک  دندوب  ناگرزب  زا  يرایسب 

. تفرگ لکش  نیباوت  مایق  دش و  زاغآ  تضهن  هفوک  لخاد  رد  رگید  راب  درک و  زاب  رس  هدقع  نآ  ناورم ، ندمآ  راک  يور  يارجام  زا  دعب 
هحفص 34) )

، مشکیم هکنیا  هب  دـیدهت  تسا : دـیدهت  عـیمطت و  تسا ، تیاـنج  ملظ و  داـسف و  نارودزم  تسد  هب  هشیمه  هک  بّرخم  يهلحـسا  ود  ( 1)
ندرک و جرخ  لوـپ  ینعی  عـیمطت  و  منکیم ؛ هایـس  ار  ناـتراگزور  مریگیم و  امـش  زا  ار  لـغاشم  اهتـسپ و  مهدیم ، داـب  هـب  ار  ناتنادـناخ 

. ّرثؤم ياههرهم  رصانع و  ندیرخ 

نیباوت تکرح  هفوک و  مایق 

نیباوت تکرح  هفوک و  مایق 
، دندرک رافغتـسا  هبدن و  هلان و  دـندنام ، حبـص  ات  دـنتفر و  ع )  ) یلع نبا  نیـسح  رهطم  ربق  رـس  رب  بش  هفوک  سانـشرس  مدرم  زا  هدـع  کی 
رد یتسیاب  امـش  تایح  نامز  رد  هک  ار  یهار  ات  مینکیم  تکرح  ام  میدش . رادـیب  میتشگرب و  زورما  ام  دـنتفگ : دـندرک و  هبوت  تاجانم و 

. مینک لابند  ار  هار  نآ  زورما  میتشادرب ، تسد  هناریگلفاغ  هنالهاج و  اما  میدومیپیم  امش  باکر 
هب هار  نیب  رد  هک  قاتشم  قیاش و  نانچنآ  دندرک ، تکرح  راو  هناوید  ابیرقت  دمآ . دوجو  هب  البرک  تضهن  لابند  هب  جوم  نیا  يرادیب و  نیا 
ماش ياهزرم  هب  ات  دنتخات  دنتخات و  دنتفریم . ولج  دندرکیم و  عمق  علق و  ار  هیما  ینب  نارومأم  رـصانع و  دندیـسریم  هک  يرهـش  هد و  ره 

یتقو نیباوت  دوب . هدرک  مهارف  یناوارف  يورین  هدرک و  عمج  ار  دیزی  هاگتـسد  يهدنامیقاب  هیما و  ینب  ناراداوه  هیما و  ینب  ناورم  دندیـسر .
راهچ دودح  دندروخ و  تسکـش  هنافـسأتم  دـندش ، هجاوم  ناورم  سفن  هزات  رکـشل  اب  نوچ  دوب و  هتفر  لیلحت  ناشیورین  دندیـسر  اجنآ  هب 

رد هک  یفارحنا  نیا  اب  ام  هک  دـنداد  ناشن  خـیرات  هب  دندیـسر و  تداهـش  هب  اجنآ  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  كاـپ  باحـصا  نیا  زا  نت  رازه 
. میفلاخم دمآ ، دوجو  هب  مالسا  خیرات 

ع)  ) یلع نب  نیسح  هک  ینامز  دندوب  هفوک  هکم و  هنیدم ، رد  هک  يرصانع  اهورین و  نیا  ارچ  هک  خیرات  نیا  رب  دروخیم  فسأت  ناسنا 
هحفص 35) )

زا دعب  هکلب  دسرب ، رمث  هب  راک  ناشیا  يربهر  تحت  ات  دنتـسویپن  ماما  هب  ارچ  دندز و  زاب  رـس  تعیب  زا  درک ، تکرح  هیما  ینب  هاگتـسد  هیلع 
یب یهاگ  قرفتم و  ییاهتکرح  اما  دـندرک ، عورـش  ار  ناشیاهتکرح  دـندش و  رادـیب  نارگ  باوخ  زا  هزات  داتفا  قافتا  البرک  يارجام  هکنآ 

. دیسرن رمث  هب  هک  هشقن 
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البرک تضهن  زا  سپ  ياهمایق  شقن 

البرک تضهن  زا  سپ  ياهمایق  شقن 
دعب دندرک و  مایق  نارگید  ارچ  هنیدم ، مدرم  ارچ  نیباوت ، ارچ  تشاد ؟ ياهدیاف  هچ  دیسرن  رمث  هب  هک  یتضهن  دنیوگب  یناسک  تسا  نکمم 

ام خیرات  هب  اهتکرح  نیا  دوخ  اما  دشاب ، هشقن  اب  دیاب  اهمایق  اهتضهن و  هک  دوخ  ياج  هب  هلئسم  نآ  منک  ضرع  مهاوخیم  دندش ؟ بوکرس 
، دـیزی هیواعم و  هاگتـسد  يهناملاظ  هنارباج و  تموکح  هیما و  ینب  تاـیانج  میدوب و  اـم  رگا  ینعی  دـهدیم ، يرتشیب  قنور  گـنر و  کـی 

يارب ار  ییاـقآ  لالقتـسا و  تیرح ، تاواـسم ، تلادـع ، يدازآ ، يردارب ، هدـمآ و  هک  یمالـسا  دوب ؛ مالـسا  خـیرات  يارب  ییاوسر  يهیاـم 
هاگنآ تسا . هدروآ  دوجو  هب  ایند  رد  مالسا  ار  اهتکرح  هنوگ  نیا  يربهر  هک  داد  ناشن  تیرشب  خیرات  هب  یتسار  هب  تسا و  هدروآ  تیرشب 

اپ یمالـسا  بالقنا  دـض  رـصانع  یمالـسا  تما  نیمه  لـخاد  زا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـفو  زا  لاـس  لـهچ  یـس  زا  دـعب  هلـصافالب  مینیبیم 
، تلادـع ياههیاپ  مک  مک  دـننکیم و  لیمحت  یمالـسا  تما  رب  یمالـسا  تما  هیلع  ار  دوخ  قاـفن  رهاـظت و  اـیر ، کـسام  اـب  دـنریگیم و 

تاواسم يردارب و  يدازآ ،
هحفص 36) )

نتخادـنا هار  هب  تافاحجا ، اهییامزآروز و  اهیبلط ، تردـق  نآ  هتـشذگ و  يروطارپما  ياهتموکح  نآ  زاـب  دـنزاسیم و  لزلزتم  ار  یمالـسا 
. دننکیم ایحا  ار  اهیشکمدآ  اهیکاپان و  اهیسولپاچ ، طاسب 

تدم زا  دعب  هنوگچ  هک  دـنامیم  یقاب  لاؤس  نیا  دـشیم و  راد  هکل  اوسر و  مالـسا  خـیرات  اعقاو  هیما ، ینب  تکرح  نامه  میدوب و  ام  رگا 
بقع عاـجترا و  هـب  ور  اـی  دوـشیم  فـقوتم  مالـسا  تـکرح  تـهج  بوکرـس و  بـلقنم و  یمالــسا  تـضهن  ناـهگان  نـینچنیا  یهاـتوک 

رد تیرـشب  ینعی  دهدیم ؛ يدنلبرـس  کی  خیرات  هب  لقاال  دش  عورـش  هیما  ینب  نامدود  ربارب  رد  دـعب  هک  ییاهتـضهن  نیا  اما  ددرگیمرب ؟
اهتـضهن و نیا  تسا و  هتـشاد  هاـگن  رادـیب  دوخ  ياول  تحت  ار  قشمد  مدرم  هفوک و  مدرم  هنیدـم ، مدرم  زونه  یمالـسا  تیبرت  هک  دـباییم 
اهتـضهن و نیمه  یهگناو  دراد . هیما  ینب  ملاـظ  ناـمدود  روج و  هاگتـسد  زا  ناـنآ  ییاـضران  مدرم و  تکرح  يرادـیب و  زا  ناـشن  اهـشبنج 

. درک هنوگژاو  هرخالاب  لزلزتم و  هتفر  هتفر  ار  هیما  ینب  تموکح  هاگتسد  تفرگ و  ماجرف  هرخالاب  هک  دوب  ماجرفان  ياهجوم 
. دش عورش  راتخم  مایق  دنتشگزاب و  هفوک  هب  ياهدع  اما  دندش ، بوکرس  بیترت  نیا  هب  نیباوت  تروص  ره  رد 

راتخم مایق 

راتخم مایق 
هب دعب  دوب و  يرگ  هعیش  تکرح  عون  کی  هک  دوب  هیناسیک  حالطصا  هب  عفن  هب  توعد  هتبلا  دوب . یلع  لآ  عفن  هب  یمایق  اساسا  راتخم  مایق 

هحفص 37) )
یلو دزاسیمن  یماما  هدزاود  يهعیـش  يهدـیقع  هدـیا و  اب  هکیناـسک  هک  تسا  تسرد  تسا . هدوب  وا  دـنزرف  دـعب  و  ( 1  ) هیفنح دـمحم  عفن 

يهثداح رد  ار  هیما  ینب  تیانج  ماقتنا  اـت  مزیخیمرب  نم  هک  درک  مـالعا  امـسر  راـتخم  یهگناو  دوب . یلع  لآ  عفن  هب  تکرح  نیا  هرخـالاب 
نیــسحلا هللادـبعابا  اـب  دــناهدوب و  رثؤـم  ع )  ) یلع نـب  نیــسح  تداهــش  رد  يوـحن  هـب  هـک  ار  يرــصانع  دارفا و  ماـمت  مریگب و  اروشاـع 

. دنتسویپ راتخم  هب  نیباوت  يایاقب  اذل  منک . رام  رات و  دناهدیگنج ، (ع)
هدمآ راک  يور  ماش  رد  ناورم  کلملادبع  هزات  هتفر و  ایند  زا  مه  ناورم  هک  تسا  یطیارـش  رد  نیا  درک . زاغآ  هفوک  زا  ار  تکرح  راتخم 
رتشیب رادقم  کی  رگا  هتخات و  مه  رـصم  هب  هدرک و  تسرد  اپ  ياج  قارع  رد  هدـش و  فرـصتم  ار  زاجح  مه  ریبز  هللادـبع  یفرط  زا  تسا .

هب هک  ار  یناسک  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نالتاق  درک و  ماـیق  راـتخم  دـنک . فرـصت  مه  ار  ماـش  یگداـس  هب  تسناوتیم  دوب  هدرک  تکرح 
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. ماقتنا دوب و  یفشت  کی  حالطصا  هب  وا  راک  و  دیرب ، رس  تشک و  دندوب  هدرک  تکرش  البرک  يارجام  رد  يوحن 
. دـگنجب راتخم  اب  هک  درک  تکرح  هفوک  بناج  هب  دایز  هللادـیبع  دـنک . بوکرـس  ار  راتخم  هک  درک  رومأـم  ار  داـیز  هللادـیبع  کلملادـبع ،

البرک يارجام  رد  يوحن  هب  هک  ار  یناسک  مامت  ابیرقت  وا  نآ  زا  دعب  دش و  هتشک  ارجام  نیمه  رد  زین  دایز  هللادیبع  دیگنج و  وا  اب  راتخم 
هحفص 38) )

دوب و هدرکن  تکرح  تموکح  لیکـشت  يارب  ادـتبا  زا  وا  تشادـن . یفدـه  رگید  راتخم  دـعب  هب  نیا  زا  اما  درک . رام  رات و  دنتـشاد  تکرش 
. دوبن راک  رد  يدعب  يهشقن  دنام و  مهبم  دش و  روک  هلئسم  رگید  ماقتنا ، نتفرگ  زا  دعب  دوب و  ماقتنا  روظنم  هب  طقف  شمایق 

داد تیرومأم  دوب  هداد  رارق  هفوک  رد  دوخ  رومأم  هک  ار  ریبز  نب  بعـصم  ریبز ، هللادـبع  داتفا . فالتخا  راـتخم  ناـهارمه  نیب  عطقم  نیا  رد 
مه ار  راتخم  هرخالاب  دیگنج و  وا  اب  دید ، یتردق  شدوخ  ربارب  رد  ار  راتخم  هک  بعصم  دنک . هضبق  هتفر  هتفر  ار  ناریا  قارع و  یحاون  هک 

هاگتسد رگید  راب  درک و  رصت  ار  قطانم  نیا  مامت  زاجح و  قرع و  نیمزرس  دمآ و  ولج  مکمک  کلملادبع  ات  دوب  اجنآ  بعصم  اما  تشک .
. دندرک تموکح  مدرم  رب  اهیناورم  نامدود  یتدم  دمآ و  نوریب  اهیناورم  نیتسآ  زا  هیما  ینب 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ردارب  بلاط و  یبا  نب  یلع  نارسپ  زا  یکی  هیفنح  دّمحم  ( 1)

ثحب يهجیتن 

ثحب يهجیتن 
مه هب  هک  یخیراـت  ساـسح  ياـههتکن  نیا  ناـیم  رد  منکیم  رکف  اـما  دراد ، یخیراـت  يهبنج  افرـص  لـئاسم  نیا  دوش  روـصت  تسا  نکمم 

. مینکیم بیقعت  تسا  ینیسح  تضهن  شرتسگ  یگنوگچ  هک  ار  نامفده  يدح  ات  یبوخ و  هب  تسا  طبترم 
نیـسح گوس  رد  طقف  دننیـشنب  دعب  دنونـشب و  ار  البرک  هثداح  یمدرم  هک  دشن  افتکا  نیا  هب  اهنت  دشن و  یقلت  هداس  هلئـسم  هکنیا  هصالخ 

دوخ نیا  دوب و  هسامح  مه  اههیرگ  هن ، دنیرگب . راز  راز  ع )  ) یلع نبا 
هحفص 39) )

راعـش و تسا ، روش  هلئـسم  هلئـسم  هک  دیباییمرد  دیناوخیم ، ار  س )  ) يربک بنیز  تاملک  یتقو  امـش  ینعی  تسا . هجوت  لباق  یعوضوم 
تیمولظم يارب  طقف  هیرگ  هن  تسا و  مدرم  ناجیه  هثاغتـسا و  تسا ، ضارتعا  دایرف  تسا ، هیرگ  مه  رگا  تسا . شبنج  تکرح و  هسامح ،

ياج رد  هک  تسا  ياهتکن  نیا  و  دروآیم ، دوجو  هب  جوم  هک  ياهیرگ  اما  دـننکیم  هیرگ  یلب ، نتفرگ . لـغب  هب  مغ  يوناز  ياهشوگ  رد  و 
. تسا یسررب  قیقحت و  لباق  دوخ 

عورـش نایعیـش  تکرح  مالـسا  خیرات  لد  رد  البرک  تضهن  اب  اما  درک ، طلـسم  ار  هیما  ینب  رگید  راب  ناورم  کلملادـبع  هک  تسا  تسرد 
رد یتح  دینادیم  امـش  دندرک . ادیپ  یگتـسبمه  لکـشت و  عون  کی  البرک  يارجام  زا  دعب  تسرد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نایعیـش  هدش و 

تموکح ياول  ریز  رد  هک  میدرم  مامت  هک  دـشن  روط  نیا  دوب ، ترـضح  نآ  تسد  هب  تفالخ  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  الوم  دوخ  نامز 
نآ یلو  دندوب ، ناشیا  تموکح  هب  دنم  هقالع  دـنتفریذپ و  ار  ترـضح  نآ  تموکح  هتبلا  دـنوش . هعیـش  دـندرکیم  یگدـنز  نینمؤملاریما 

کی حالطـصا  هب  دندوب و  مه  اب  ینـس  هعیـش و  ینعی  دشن ؛ حرطم  دشاب ، ماما  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  یتسیاب  هک  دهع 
ام درک و  دحتم  کیدزن و  رگیدـکی  اب  ار  نایعیـش  و  ع )  ) یلع نارادـفرط  البرک  يهثداح  تشادـن . دوجو  صاخ  لکـشت  ای  ییادـج و  عون 

محازم كاـنرطخ و  لاـح  نیع  رد  يدـج و  رـصانع  ساـبع ، ینب  نارود  ماـمت  رد  دـعب  نرق  دـنچ  اـت  هثداـح  نیا  زا  دـعب  تسرد  مـینیبیم 
ای نسحلا  ینب  تاداس  تروص  هب  ای  هک  دندوب  نانآ  امئاد  دندوب . هعماج  لخاد  لکشتم  نایعیش  تفالخ ، ياههاگتسد 

هحفص 40) )
نادـناخ نآ  زا  تموکح  تفالخ و  هک  دوب  نیا  نایعیـش  فرح  دـندزیم . فلتخم  ياهمایق  هب  تسد  دـندرکیم و  تکرح  يولع  تاداـس 
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. دزاسیم لامیاپ  ار  مالسا  دنکیمن ، ارجا  ار  تلادع  قح و  دنکیم ، ملظ  همکاح  هاگتسد  دنتفگیم  ای  و  دیبصاغ ، امش  تسا و  ع )  ) یلع
نانآ هک  دوب  نیا  دادیم  هیام  اهنآ  هب  درکیم و  بارـشا  ار  نارگید  نسح و  ماما  نامدود  یلع و  ماـما  نادـنزرف  ياهتـضهن  هچنآ  نیارباـنب 

. دندوب هتخومآ  اروشاع  تضهن  زا  ار  سرد  نیا  دندرکیم و  تکرح  یمالسا  تلادع  يایحا  و  ع )  ) یلع تفالخ  ندنادرگزاب  يارب 

نایسابع تموکح  لیکشت  سابع و  ینب  مایق 

نایسابع تموکح  لیکشت  سابع و  ینب  مایق 
زا سابع  ینب  تموکح  لیکـشتو  هیما  ینب  ضارقنا  مینیبیم  یخیرات  تقد  اب  دوب . سابع  ینب  ندـمآ  راک  يور  ثداوح ، نیرتمهم  زا  یکی 

هفوک همامی و  یتح  هکم و  هنیدم و  رد  ییاهتـضهن  هکنآ  زا  دـب  تسا . هتفرگ  همـشچرس  اروشاع  تضهن  زا  هدـش و  بارـشا  البرک  يارجام 
هک یناسک  يهلیـسو  هب  ادـتبا  تضهن  نیا  دـش . عورـش  هدرپ  تشپ  نیمزریز و  تضهن  کی  دـندوب ، مکاح  اهیناورم  هکنیا  اـب  داـتفا ، قاـفتا 

هتـشاد تضهن  نیا  رد  يربهر  تماما و  یعون  عقاو  رد  هیفنح  دمحم  رـسپ  مشاهوبا  هک  دوب  انب  دـش . عورـش  دـندوب  هیفنح  دـمحم  رادـفرط 
نب یلع  نب  دـمحم  درک  تیـصو  تفریم  ایند  زا  مشاهوبا  یتقو  دـننک . لوبق  ار  مشاهوبا  يربهر  هکنیا  هب  دـندرکیم  توعد  ناـنآ  دـشاب .

دوش یفرعم  وا  ینیشناج  هب  دوب  ناشنادناخ  سانشرس  درف  هک  سابع  نب  هللادبع 
هحفص 41) )

لآ زا  دنتـسه و  ع )  ) یلع ترـضح  ياهومع  رـسپ  نانیا  هتبلا  دوش . ماجنا  توعد  دوب  سابع  نب  هللادبع  دنزرف  هک  یلع  نب  دمحم  عفن  هب  و 
یفخم ینیمزریز  تضهن  نیا  ربـهر  یلع  نب  دـمحم  دـش  رارق  اذـهلف  دـنامشاه . لآ  زا  هکلب  دنتـسین  مه  هیما  ینب  ناـمدود  زا  دنتـسین . یلع 

. دشاب
اهرهـش و اهلگنج و  رد  اهناتـسهوک ، رد  نایعاد  نیا  دنتفرگیم . تعیب  دندرکیم و  لصاح  سامت  یـصاخ  عضو  کی  اب  دنتفریم و  ناشیا 
زا هک  دـندوب  هدرک  نییعت  ار  ییاهـشور  دـنتفرگیم . تعیب  اههناخ  رد  اههاگهانپ و  رد  یـصوصخ  روط  هب  لدـبم و  ياهـسابل  اب  لیابق  نایم 

تهج نیا  زا  تسا  هعلاطم  لباق  هک  تسا  هدوب  یبلاج  ون و  هلئسم  نیا  مالسا  خیرات  رد  نم  رظن  هب  دنهدب . رـشن  روطچ  دننک و  عورـش  اجک 
. تسا هدشیم  هرادا  يربهر و  روطچ  دنیبب  دنک و  بیقعت  ار  نایعاد  یفخم  ینیمزریز و  تضهن  نیا  ناسنا  هک 

نآ يربهر  یلو  دندوب  هدرواین  تسد  هب  یتموکح  نانآ  دشاب . وا  نیـشناج  ماما ، میهاربا  شدنزرف  دـش  انب  تفر  ایند  زا  هک  یلع  نب  دـمحم 
توعد نیا  جوم  هکنیا  ات  دنداتسرفیم  ار  نایعاد  دش و  تضهن  نیا  يدصتم  ماما  میهاربا  دنتـشاد . هدهع  هب  ار  ینیمزریز  توعد  بالقنا و 

. دندش رهاظ  نایناریا  هک  دوب  اجنیا  دیسر . ناریا  ناسارخ  یحاون  هب 
یلع نب  نیسح  بلاط و  یبا  نب  یلع  نامدود  هب  هک  ياهقالع  هطبار و  رطاخ  هب  یکی  دندرک . يراکمه  تضهن  نیا  اب  تهج  ود  هب  نایناریا 

رد ع )  ) نیسح ماما  هکنیا  لیلد  هب  دنیوگیم  یضعب  نوچ  منک ، دیکأت  ار  هیضق  یگداوناخ  تهج  مهاوخیمن  هتبلا  دنتشاد . مالـسلا  امهیلع 
عقاو

هحفص 42) )
هب تبسن  هیما  ینب  نامز  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هقالع  نیا  یلصا  يهیام  نم  رظن  هب  هچنآ  تسا . هتـشاد  دوجو  هقالع  نیا  دوب  نایناریا  داماد 

تلادع مغر  یلع  دـندوب . هدرک  عضو  اهنآ  يارب  یـصاخ  تاررقم  دـنتفرگیم و  هیزج  اهنآ  زا  یتح  دـشیم . فاحجا  برعریغ  ناناملـسم 
ار یتموکح  بصانم  دنتشاد  یعس  دندرکیم و  یشک  قح  يراتفردب و  يریگتخس ، دندوبن  نانآ  داژن  زا  هک  یناناملسم  هب  تبـسن  یمالـسا 

. دوب عیاش  یلیخ  هیما  ینب  تموکح  رد  هلئسم  نیا  دنهدن . نانآ  هب 
رفن کی  زرم  رد  تتموکح  يهطقن  نیرترود  رد  رگا  دـیامرفیم : رتشا  کـلام  هب  لـباقم  يهطقن  رد  تسرد  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ـالوم 

طابترا وت  اب  تسوت و  تردـق  زا  راشرـس  ذـفنتم و  ناکیدزن  زا  وت و  هاگتـسد  رد  هک  يدرف  نآ  اب  وا  دـنکیم ، یگدـنز  لد  هداس  زرواـشک 
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اهیناریا دوب . ع )  ) یلع نامرف  نیا  یهدیم . نیا  هب  هک  یهدب  نانچنآ  ار  ییاتـسور  نیـشنزرم  نآ  قح  دیاب  دشاب و  ربارب  ردارب و  دـیاب  دراد ،
نامز رد  هک  ییاـهملظ  فـالخرب  دنتـشاذگ . رـس  يور  دـندرک و  لوبق  ار  مالـسا  دـنتفای . یلع  لآ  لدـع  و  ع )  ) یلع لدـع  رد  یهاـگهانپ 

يا هیما  ینب  تسد  هب  مالسا  دندید  یتقو  اما  دنتفریذپ . دندرک و  لابقتـسا  مه  نانآ  دروآ . تلادع  دمآ و  مالـسا  دشیم ، اهنآ  هب  نایناساس 
تفلاخم هیما  ینب  تموکح  اب  یلو  دـنتخاس  مالـسا  اب  دـنک ، دـیدجت  ار  یناـساس  ناروتارپما  راـتفر  رگید  راـب  دـهاوخیم  هک  تسا  هداـتفا 

تعیب تیب  لها  يارب  میهاوخیم  ام  دشیم  هتفگ  اهتوعد  نیا  مامت  رد  هک  تسا  هدش  لقن  دنتفریذپ . ار  سابع  ینب  نایعاد  توعد  دندرک و 
يهثداح زا  دعب  هژیو  هب  دندوب و  مدرم  يهقالع  دروم  تیب  لها  نوچ  تسا ، سابع  ینب  دارفا  زا  یکی  وا  هک  دنتفگیمن  میریگب و 

هحفص 43) )
. دنتفرگ رارق  مدرم  تبحم  يرادفرط و  دروم  اروشاع 

. درک سیـسأت  ار  سابع  ینب  ناـمدود  دـمآ و  راـک  يور  حافـس  ماـن  هب  میهاربا  نیمه  ردارب  ماجنارـس  داـتفا  قاـفتا  هک  ییاـهارجام  زا  دـعب 
درکیم دای  هیما  ینب  تایانج  اروشاع و  يهثداح  زا  درکیم ، داریا  هک  ياهینارنخـس  رد  اههبطخ و  رد  ررکم  شتفالخ  زاغآ  رد  دـنیوگیم 

ریمخ یفطاع و  يهیام  ریمخ  هک  دـنادیم  وا  یلب ، هچ ؟ ینعی  نیا  تفگیم . نخـس  تیب  لها  یلع و  نادـناخ  قشع  هب  و  ع )  ) یلع دای  هب  و 
نارود اذـل  دـنراد . ع )  ) یلع نادـناخ  هب  تبـسن  مدرم  نیا  هک  تسا  یتبحم  نامه  دـنک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دـناوتیم  هک  یعامتجا  يهیام 
هـضبق ار  تموکح  ع )  ) یلع نبا  نیـسح  نادـنزرف  یلعلآ و  ذوفن  تیبوبحم و  تردـق ، رب  هیکت  اب  نانیا  تشذـگ . هنوگ  نیا  ابیرقت  حاـفس 
سفن درک . عورـش  ار  هزرابم  دندوب  هدرک  مایق  هک  نسحلا  ینب  تاداس  اب  يدنچ  زا  سپ  تسـشن ، حافـس  ياج  هب  روصنم  هک  یتقو  دندرک .
دیدرگ عورش  ع )  ) نسح ماما  نادنزرف  طسوت  قارع  رد  مه  یمایق  درک ، زاغآ  ع )  ) نسح ماما  نادنزرف  يهلیـسو  هب  ار  یمایق  هکم  رد  هیکز 
سابع ینب  رایتخا  رد  یناریا  يورین  ناریا و  هک  اینغا  يارب  دوب  ياهلیسو  ملسموبا  دوخ  یتح  دش . زاغآ  رگید  یحاون  رد  يرگید  ياهمایق  و 

اب مه  دـمآ ، راک  يور  هک  روصنم  نیا  دوجو  اـب  یلو  دـش ، هتـشک  ناورم  نوگژاو و  هیما  ینب  هاگتـسد  هک  دوب  وا  يراـکمه  اـب  دراذـگب و 
دوخ زا  هدـع  کی  هک  يرگید  ياهتـضهن  ملـسموبا و  اب  مه  درک و  عورـش  ار  هزرابم  دـندوب  هدرک  عورـش  نسحلاینب  تاداس  هک  ییاهمایق 

همتاخ اجنیا  رد  ار  بلاطم  دیاب  هک  دوشیم  عورش  خیرات  زا  يرگید  يهحفص  عطقم و  اجنیا  رد  دش . ریگرد  دندوب ، هدرک  عورش  بارعا 
هحفص 44) )

. مهدب
کی یفطاع  يهبنج  زا  ریغ  البرک  يهثداح  هک  میتفرگ  هجیتن  میتشاد  نایب  هاتوک  هدرـشف و  لاجم  نیا  رد  هک  یـضیارع  عومجم  زا  نیاربانب 

هک یخیرات  ياهارجام  زا  اما  میربیم ، هرهب  شایفطاع  جوم  نامه  زا  افرـص  ام  تسا و  هتـشاد  مالـسا  خیرات  رد  مه  یخیرات  ینیع  يهبنج 
نیا رگا  دـنکیمن و  هعلاطم  نادـنچ  یخیرات  ياهارجام  نیا  يور  ام  يهعیـش  يهعماج  میلفاغ و  الومعم  تسا  هدروآ  دوجو  هب  هثداـح  نیا 

سرد و  تیرح ، یگدازآ و  سرد  مدرم  هب  هشیمه  يارب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هنوگچ  هک  میدرکیم  كرد  رتهب  دـشیم ، ماـجنا  تاـعلاطم 
( . 1  ) داد یهاگآ  تماقتسا و 

هحفص 47) )
(. د . ) دوش هجوت  تسا  هدش  داریا  لاس 1349  دنفسا  رد  هک  ینارنخس  خیرات  هب  ( 1)

خیرات لوط  رد  ینیسح  تضهن  یفطاع  یسامح و  جوم 

خیرات لوط  رد  ینیسح  تضهن  یفطاع  یسامح و  جوم 

همدقم <
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اروشاع تضهن  جاوما  <

يداژن ضیعبت  يایحا  رد  هیما  ینب  شقن  <

ناریا ناملسم  مدرم  مایق  يرادیب و  <

ناقرشتسم هابتشا  <

سابع ینب  تفالخ  <

نایولع ياهمایق  ددجم  زاغآ  <

یفطاع جوم  رب  دیکأت  هعیش و  ياهتموکح  <

یسامح جوم  يهیام  ریمخ  یفطاع ، جوم  <

تبیصم رکذ  <

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  داجس  ماما  شقن  <

هعماج رد  داجس  اما  يامیس  <

هفوک رد  داجس  ماما  <

ماش رد  داجس  ماما  تکرح  <

یمالسا روشک  مهم  زکارم  يرادیب  رد  داجس  ماما  شقن  <

داجس ماما  رتشیب  تخانش  موزل  <

داجس ماما  یگدنز  رد  یعامتجا  تامدخ  يهولج  <

داجس ماما  یگدنز  رد  اعد  يهولج  <

هیداجس هفیحص  رد  نارادزرم  ییاعد  <

تبیصم رکذ  <

همدقم

همدقم
هعیـش ياهراعـش  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  هک  یعوضوم  منک  ضرع  ناتمدقم  تسا . هیلع  هللا  مالـس  ینیـسح  تضهن  شرتسگ  رد  ثحب 

نارگید اـنایحا  هک  ياهیـسررب  رد  هک  اجنادـب  اـت  دـننکیم  ـالبرک  يهثداـح  زا  هعیـش  مدرم  هک  تسا  یتشادـگرزب  لـیلجت و  تـسا  حرطم 
ياهراعـش یتقو  هک  دروخیم  مشچ  هب  نانآ  ياهتواضق  اهیـسررب و  رد  تحارـص  هب  عوضوم  نیا  دـننکیم  ناریا  يهعیـش  مدرم  يهراـبرد 

یلع نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  ترـضح  ماما  نیموس  مان  هب  هک  يراوگوس  سلاجم  لفاحم و  اه و  يرادازع  دننکیم ، نایب  ار  هعیـش  بهذم 
ناقرشتسم زا  یکی  هک  یباتک  رد  یتح  تساهنآ . زا  یکی  دوشیم ، رازگرب  هیلع  هللا  مالس 

هحفص 48) )
مالس یلع  نب  نیسح  گوس  رد  هک  یلفاحم  دوب  هتـشون  تحارـص  هب  هدرک و  ثحب  نایناریا  بهذم  يهرابرد  يرـصتخم  مدید  دوب  هتـشون 

ـالبرک و يهثداـح  زا  ناریا  مدرم  لاـبقا  ینعی  تـسا ؛ رتـشیب  تعاـمج  زاـمن  تـیعمج  زا  یلیخ  نآ  تـیعمج  دوـشیم ، لیکـشت  اـمهیلع  هللا 
نانآ نیب  رد  البرک  يهثداح  نیاربانب  تسا و  یمالسا  یمـسر  مسارم  اه و  تعامج  زا  نانآ  لابقا  زا  رتشیب  ینیـسح  يهسامح  رد  يرادازع 

. تسا هدنزرا  رایسب  هدنز و  ياهثداح 
هک دراد  دوجو  یعامتجا  ياههدـیدپ  رد  یگژیو  کی  الومعم  هک  تسا  نیا  تسین  دـب  نآ  هب  هراـشا  همدـقم  ناونع  هب  هک  يرگید  يهتکن 
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نآ جوم  تسا ، کیدزن  هدـیدپ  نآ  أدـبم  زکرم و  هب  ناسنا  هک  مادام  یعیبط  يهدـیدپ  کی  رد  تسه . مه  یعیبط  ياههدـیدپ  رد  نآ  هیبش 
. دباییم شهاک  نآ  رثا  دوشیم ، رترود  هدیدپ  ای  هثداح  نآ  زکرم  زا  هک  تبسنره  هب  دروخیم و  مشچ  هب  رتزراب  رترهاظ و  شرثا  رتشیب و 

مک هتفر  هتفر  اهجوم  عافترا  اما  دنکیم  داجیا  يدنلب  جاوما  تباصا  لحم  رد  دتفیب ، هچایرد  کی  طسو  رد  الاب  زا  ینارگ  گنـس  رگا  الثم 
رد رگا  ای  و  دوشیم ؛ دیدپان  دوریم و  نیب  زا  جوم  رثا  طوقس ، زکرم  زا  رتشیب  ای  رتمولیک  کی  ای  رتم  دصناپ  يهلـصاف  رد  هکنآ  ات  دوشیم 
ادص جوم  دیـشاب  رت  کیدزن  هدیدپ  نیا  زکرم  هب  هچ  ره  تسا ، هدیدپ  نیا  زکرم  اجنآ  دیآ  نوریب  وگدنلب  کی  ای  هرجنح  زا  ییادص  ییاج 

رت فیعـض  جوم  دوش  رتشیب  هلـصاف  هچ  ره  تسا و  رت  يوق  رتدـیدش و  ادـص  جوم  دوش  رتـشیب  هلـصاف  هچ  ره  تسا و  رت  يوق  رت و  دـیدش 
نیمه زین  یعامتجا  ياههدـیدپو  ثداوح  رد  دراد . دوجو  یفیعـض  وحن  هب  جوم  هچ  رگا  تسین  ندینـش  لـباق  رگید  هک  ییاـج  اـت  دوشیم 

ياهثداح یتقو  تسا ، روط 
هحفص 49) )

رد دزویم - ینالوط  دتفایم ، قافتا  ياهلزلز  ای  دیآیم  شیپ  يرـسم  یـضرم  ای  يرامیب و  یطحق ، گنج ، الثم  دـتفایم - قافتا  هعماج  رد 
مک اما  تسا ، نآ  زا  تبحـص  اج  همه  دنکیم و  هریخ  هجوتم و  ار  همه  هک  يروط  هب  تسا  ریگمـشچ  رایـسب  لوا  ياههام  ای  لوا  ياهزور 

يارب هک  یتبیـصم  یتح  دوشیم . مگ  دیدپان و  رگید ، ثداوح  زا  يرایـسب  ریظن  خـیرات ، لد  رد  هرخالاب  ات  دوشیم  رتمک  نآ  هب  هجوت  مک 
هداوناخ ياضعا  درف  درف  حور  هک  تسا  روآرثأت  نیگمهس و  نانچنآ  ادتبا  رد  هداوناخ - ردپ  تشذگرد  ریظن  دیآیم - شیپ  هداوناخ  کی 

زا دـعب  هتفر  هتفر  یلو  تسه  رثا  نـیمه  مـه  ادرف  سپ  ادرف و  دوـشیم ؛ راوگاـن  خـلت و  ناـنآ  يارب  یگدـنز  دـنکیم و  رثأـتم  بـلقنم و  ار 
یعیبط و ياههدـیدپ  رد  ور  نیا  زا  دوشیم . شومارف  هکنیا  ات  دوشیم  رتمک  مک و  رثا  نیا  لاس  کی  هاـم و  کـی  هتفه ، کـی  تشذـگرد 

. دوشیم رتمک  نآ  تیصاخ  رثا و  دوشیم  رتشیب  هثداح  نامز  ای  زکرم و  زا  هلصاف  هچ  ره  الومعم  هک  دراد  دوجو  تیصاخ  نیا  یعامتجا 

اروشاع تضهن  جاوما 

اروشاع تضهن  جاوما 
یفطاع و يهیام  زا  یکی  درک : داجیا  جوم  ود  هیام و  ود  اروشاـع  يهثداـح  تسا . سکع  هب  هیـضق  یفطاـع  يهبنج  زا  اروشاـع  تضهن  رد 
موصعم و یناـکدوک  كاـپ ، ینادـناخ  زا  هک  دوب  نیا  نآ  یـساسحا  یفطاـع و  يهیاـم  یبـالقنا . یـسامح و  يهیاـم  يرگید  و  یـساسحا ،

اهبسا مس  ریز  ای  دنتفر و  تراسا  هب  دندید ، غاد  دندش ، دیهش  هتسجرب  یناناوجون  ناناوج و 
هحفص 50) )

دوجو هب  جوم  دـنکیم و  رادـیب  ار  تاساسحا  کـیرحت و  ار  فطاوع  زیگنا  فساـت  روآتقر و  تبیـصم  نیا  دـندش . لاـمیاپ  ناشیاهندـب 
. دنراد یعامتجا  ياههدیدپ  الومعم  هک  یتیـصاخ  سکع  هب  تسرد  ینعی  تسا ؛ رادیاپ  دـیدش و  میظع ، رایـسب  هثداح  نیا  جوم  دروآیم .

نادناخ هتبلا  دوب . دودحم  یلیخ  دیدرگ  لیکشت  هک  یسلاجم  دش و  البرک  يهثداح  رطاخ  هب  هک  ییاههیرگ  اروشاع  يهثداح  لوا  لاس  رد 
البرک ثداوح  بسانم ، ياهتیعقوم  رد  دنتـشاد ، البرک  يهثداح  هب  ندز  نماد  شرتسگ و  رد  هک  یتلاسر  نآ  ساسارب  ع )  ) یلع نب  نیـسح 

شرتـسگ رتـشیب  نآ  یـساسحا  یفطاـع و  جوم  اهبیـشن ، زارف و  مغر  یلع  تشذـگیم ، ناـمز  هچ  ره  اـما  دـندرکیم  ناـیب  مدرم  يارب  ار 
هب هک  میتسه  مرحم  مایا  اروشاع و  بش  رد  تیعمج  رفن  اهنویلیم  روضح  دهاش  نرق  هدزیـس  تشذگ  زا  دـعب  زورما  هک  يروط  هب  تفاییم ،

. دنزیر یم  کشا  دنرثأتم و  ع )  ) یلع نب  نیسح  دای 
میریگیم ماـهلا  ـالبرک  يهثداـح  عبنم  زا  یتقو  ینعی  دوب . نآ  یبـالقنا  یـسامح و  حوم  هک  تشاد  مه  رگید  جوم  کـی  ـالبرک  يهثداـح 

، یبـالقنا يزارف  تـسا : حرطم  مالـسا  یخیراـت  زارف  نیرتریگمـشچ  نیرتیلاـع و  ناوـنع  هـب  هـک  تـسا  یبـالقنا  يهدـیدپ  کـی  مـینیبیم 
هیلع يداژن ، ضیعبت  اهیدنبهتـسد و  هیلع  فارـشا ، طلـست  لطاب و  تموکح  هیلع  يرگدادیب ، ملظ و  هیلع  ياهزرابم  هدننکرادیب ، ازكرحت ،
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. تفر شیپ  خیرات  لد  رد  هک  دوب  جوم  نیا  نآ . لاثما  اهیسولپاچ و  اهقلمت و 
هب لوا  نرق  رد  هک  ییاهبالقنا  زا  ییاه  هنومن  هب  هتشذگ  يهسلج  رد 

هحفص 51) )
رد يزارف  جـیردت  هب  اما  میدرک ، هراشا  دـشیم  بارـشا  هیلع  هللا  مالـس  نیـسح  تضهن  يارجام  زا  دـمآ و  دوجو  هب  البرک  يهثداح  لابند 
درک ادیپ  یلوزن  ریس  هعیش  خیرات  رد  یعامتجا  تافارحنا  یضعب  يهطساو  هب  اروشاع  یبالقنا  یسامح و  جوم  نیا  هک  دمآ  دوجو  هب  خیرات 

شیپ نآ  یفطاع  یساسحا و  جوم  هک  یلاح  رد  ینعی  دش ؛ یفطاع  جوم  کی  هب  لیدبت  جوم  ود  ره  هک  هنوگ  نادب  دش  شومارف  مکمک  و 
البرک يهثداـح  زا  يرادرب  هرهب  تفرگ و  توـق  هثداـح  یفطاـع  يهوـلج  درک و  شکورف  هتفر  هـتفر  یـسامح  یبـالقنا و  جوـم  تـفریم ،

هسامح و نآ  تخومآ و  ملظ  هیلع  هزراـبم  ناونع  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  یـسرد  نآ  دـش و  تقر  هودـنا و  رثأـت و  هیرگ و  هب  رـصحنم 
ع)  ) یلع نب  نیسح  تضهن  راثآ  یبایزرا  هب  يدودح  ات  تسا  مزال  مینک  یسررب  يردق  ار  هلئسم  نیا  هکنیا  يارب  ( 1  ) تفر دای  زا  كرحت 

. میسرب رصاعم  خیرات  دعب و  ياهنرق  هب  دعب  میزادرپب و  خیرات  لوط  رد 
(. د . ) تسا هام 1349  دنفسا  هب  طوبرم  اهینارنخس  هک  دوشیم  يروآدای  ًاددجم  ( 1)

يداژن ضیعبت  يایحا  رد  هیما  ینب  شقن 

يداژن ضیعبت  يایحا  رد  هیما  ینب  شقن 
تفگ دمآ و  مالـسا  درک . هدنز  ار  يداژن  ضیعبت  هک  دوب  نیا  دروآ  دوجو  هب  مالـسا  خـیرات  رد  هیما  ینب  هاگتـسد  هک  ییاهفارحنا  زا  یکی 

یمالسا لصا  کی  نیا  تسین . رخافت  يرترب و  يهیام  توافتم  ياههقطنم  فلتخم و  ياهنامز  و  ریقف ، ینغ و  مجع ، برع و  دیفس ، هایس و 
هک تسا 

هحفص 52) )
اب مالـسا  دـنراد . فارتـعا  نآ  هب  يدوخ ، هچ  هناـگیب و  هچ  دـننکیم ، ثحب  مالـسا  یعاـمتجا  لوصا  يهراـبرد  هک  یناـسک  يهمه  اـبیرقت 

يداژن ضیعبت  تنـس  شندمآ  راک  يور  زا  دعب  هیواعم  اما  درک ، مالعا  يواسم  ربارب و  ار  ایند  مدرم  درک و  هزرابم  تدش  هب  يداژن  ضیعبت 
لصف کی  رد  درکیم  شالت  دنشاب ، مکاح  هشیمه  يارب  شدوخ  نادناخ  تشاد  تسود  هک  اجنآ  زا  وا  درک . ایحا  یمالسا  يهعماج  رد  ار 

يرایـسب مینیبیم  لوا  لصف  رد  دـهدب . يرترب  زایتما و  اهبرع ) ریغ   ) مجاعا هب  تبـسن  ار  برع  رت  هدرتسگ  لصف  کی  در  شیرق و  هدرتسگ 
هک دـندوب  یناسک  اـی  وا و  ناگتـسب  زا  اـی  هیما  ینب  نادـناخ  زا  درکیم  باـختنا  ماـکح  ناـیلاو و  ناـیاورنامرف ، ناونع  هب  هک  ار  یناـسک  زا 

مدرم نیب  نآ  اـب  تساوخیم  هک  مینیبیم  ییاـهنامرف  اـهروشنم و  رتهدرتـسگ  لـصف  رد  و  دـندوب ، رثؤم  هاگتـسد  نیا  ظـفح  يارب  هرخـالاب 
نا هک  منکیم  نایب  هدـنزرا  جاتنتـسا  کی  يارب  ار  همدـقم  نیا  دـنک . فـالتخا  داـجیا  یناریا  برع و  ریغ  ناملـسم  مدرم  برع و  ناملـسم 
. تسا هتشون  دشاب - قارع  نامه  هک  هفوک - مکاح  دایز  نبا  هب  هیواعم  هک  منکیم  هراشا  ياهمان  هب  اجنیا  رد  دومرف . دیهاوخ  هجوت  هللاءاش 

تدالو نارادناتـسا و  ینعی  دـشیم ؛ هرادا  هرـصب  هفوک و  تموکح  رظن  ریز  ناریا  عقاو  رد  تشاد و  یگتـسبمه  ناریا  اب  زور  نآ  رد  قارع 
نامز رد  تموکح  زکرم  هکنآ  اب  دندشیم . نییعت  قارع  نایاورنامرف  فرط  زا  امیقتسم  همه  ناجیابرذآ  ناتسربط و  ير ، ناسارخ ، يهطخ 

نایناساس يهرود  رد  هک  دوب  نیا  شتلع  مه  دـیاش  دـشیم . هرادا  قارع  تموکح  رظن  ریز  ناریا  لاـح  نیا  اـب  تسا  هدوب  ماـش  رد  هیما  ینب 
نآ اهتدم 

هحفص 53) )
يهبنج کـی  هک  يوـحن  هب  دـندوب ، هداد  رارق  دوـخ  تختیاـپ  ار  نیادـم  یتدـم  یناـساس  ناـهاش  یتـح  دوـب و  ناریا  يهطخ  وزج  نیمزرس 
هتشذگ رد  هک  یخیرات  دهاش  کی  تسا . هتشاد  ناریا  يهقطنم  مه  قارع و  يهقطنم  مه  قارع و  يهقطنم  هب  تبسن  مه  ذوفن ، تیمکاح و 
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تموکح هفوک  رد  هک  دایز  نبا  ینعی  تفرگ . هفوک  مکاح  داـیز  نبا  زا  ار  ير  تموکح  ناـمرف  دعـس  رمع  هک  دوب  نیا  دـش  هراـشا  نآ  هب 
هیبا نب  دایز  قارع  هفوک و  رد  بیترت  نیا  هب  دنک . رداص  مه  ار  رگید  قطانم  یضعب  ناتـسربط و  ير ، تموکح  نامرف  تسیابیم  درکیم ،

يارب ياهمان  خـساپ  رد  هیواعم  منک ؟ راتفر  هنوگچ  دنتـسه  نم  تموکح  ورملق  رد  هک  یمدرم  اب  دـسیونیم  هیواعم  هب  وا  تشاد . تموکح 
. دشاب دیفم  رایسب  دناوتیم  ام  ثحب  يارب  نآ  حرط  هک  دهدیم  رکذت  دنچ  نآ  رد  دتسرفیم و  وا 

رد اهینمی  يهلیبق  اب  هک  تسا  نیا  دـنکیم  حرط  منک  راتفر  هنوگچ  ياهتـسد  ره  اب  هک  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  ارهاظ  هک  یبلاـطم  زا  یکی 
ینعی نک . تناها  ار  ناش  هماع  مارتحا و  ار  نانآ  يارما  دـیوگیم  رازن  نب  هعیبر  يهلیبق  يهرابرد  نک . تناـها  ناـهنپ  رد  مارتحا و  راکـشآ 

يهرابرد دناتکاس . مدرم  يهدوت  رگید  يدرک  یـضار  ار  ذـفنتم  فارـشا  هچانچ  تسا ، هتفرگ  وخ  يریگفارـشا  دادبتـسا و  اب  نانآ  طیحم 
ات دـیآ  دوجو  هب  فالتخا  هلیبق  ود  نیب  لخاد  زا  هک  نک  راتفر  يروط  ینعی  بوکب . مهرد  یـضعب  هب  ار  یـضعب  دـیوگیم  رـضم  يهفیاـط 

هلیبق نیا  رب  ار  تدوخ  ییاقآ  هکنیا  يارب  نیاربانب  دـننکیم ؛ تمحز  داجیا  وت  يارب  دـشابن  فـالتخا  ناـنآ  نیب  رگا  نوچ  دـنوشب ، مرگرس 
. زادنیب فالتخا  اهنآ  نیب  ینک  لامعا 

هحفص 54) )
مالـسا هک  نایناریا  مجاعا و  زا  یناسک  یلاوم و  هب  دیوگیم : دـهدیم و  اهیناریا  دروم  رد  هک  تسا  يروتـسد  تسام  هجوت  دروم  هچنآ  اما 

زا برع  دیهدن ، رتخد  نانآ  هب  امـش  اما  دنریگب ) نانآ  زا  رتخد  ینعی   ) دننکب حاکن  نانآ  نیب  رد  بارعا  شاب  بظاوم  نک ... هاگن  دناهدروآ 
ار نانآ  اهگنج  رد  هدب . رتمک  مجاعا  هب  نکن ، میسقت  مدرم  يهمه  نیب  هیوسلاب  ار  لاملاتیب  دنربن . ثرا  برع  زا  نانآ  اما  دریگب  ثرا  اهنآ 
رد ياهرکا  هلمع و  عون  کی  عقاو  رد   ) دننک يورـشیپ  دنناوتب  نازابرـس  ات  دنزاسب  هار  دننک و  عطق  ار  اهتخرد  دنورب و  طقف  هک  زادـنیب  ولج 

ماما یتح  یهدـن . برع  ریغ  ناملـسم  مدرم  هب  ار  یتموکح  تسایر و  هنوگ  چـیه  شاب  بظاوم  دـیوگیم : دـعب  دنـشاب .) گنج  ياهنادـیم 
رد یهدـب و  ناـنآ  تـسد  هـب  ار  یمالـسا  ياـهزرم  اداـبم  دـنریگن . رارق  لوا  فـص  رد  تعاـمج  فوفـص  رد  مجاـعا  و  دـنوشن ، تعاـمج 

نانآ رایتخا  رد  ار  یتموکح  ای  یمالسا و  ياهرهـش  زا  يرهـش  ادابم  دنوشب .) مکاح  یمالـسا  ياهزرم  رد  دیابن  ینعی   ) يراذگب ناشرایتخا 
هدـنامرف هن  مکاح ، هن  یـضاق ، هن  هکنیا  هصالخ  نکم . باختنا  ناـنآ  نیب  زا  ار  یـضاق  هدـم و  ناـنآ  تسد  هب  ار  تواـضق  یتح  يراذـگب .

. نآ لاثما  دنریگب و  رتمک  مه  لاملاتیب  زا  دنشاب ، تعامج  ماما  هن  هعماج و  ربهر  هن  گنج ،
لمع نامیا و  يهمیخ  ریز  رد  هساک  کی  ار  همه  هدـمآ و  هک  یمالـسا  دوب ؛ مالـسا  یعاـمتجا  لـصا  هب  ياهمدـص  یلک  روط  هب  شور  نیا 

شرافـس ار  لـصا  نیا  اـصوصخم  عادولا  هجح  رد  هبطخ  نیرخآ  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  میردارب . مه  اـب  همه  تفگیم  دوب و  هدرک  عـمج 
دیوشیم و هیتنم  ردام  ردپ و  کی  هب  دیتسه و  هداوناخ  کی  زا  امش  يهمه  هک  دومرف 

هحفص 55) )
نـشور دنکـشب . دهاوخیم  هیما  ینب  هاگتـسد  ار  لصا  نیا  دنرادن . زایتما  مجع  رب  برع  برع و  رب  مجع  هایـس ، رب  دیفـس  دیفـس و  رب  هایس 

؛ دمآ دهاوخ  دوجو  هب  تیرشب  يهعماج  رد  هعماج و  کی  رد  یتایلب  تافآ و  هچ  یلم  ياههبنج  يایحا  يداژن و  ضیعبت  لابند  هب  هک  تسا 
لئاـسم دوـشیم و  هتـسکش  ملع  اوـقت و  داـهج ، ناـمیا ، تلادـع ، نوـچمه  تـسا  لـئاق  تـیمها  نآ  يارب  مالـسا  هـک  یلوـصا  ماـمت  ینعی 

. درک هدنز  ار  هلئسم  نیا  هیواعم  لاح  ره  رد  ددرگیمزاب . شدوخ  یفنم  يهفایق  رد  یتسیلانویسان  لئاسم  یگلیبق و  یگداوناخ و 

ناریا ناملسم  مدرم  مایق  يرادیب و 

ناریا ناملسم  مدرم  مایق  يرادیب و 
يارب دش  ياهیام  هلئسم  نیا  دندرک و  راتفر  يریگتخس  تنوشخ و  اب  برع  ریغ  مدرم  اب  برع  ناملسم  ماکح  اهروتـسد  هنوگ  نیا  لابند  هب 
ریمخ يوجتـسج  هب  میهاوخب  رگا  دـنزیم . نماد  يداژن  ضیعبت  هب  یتاقبط و  فالتخا  هب  هک  یتموکح  اب  هزراـبم  رد  ناریا  مدرم  یگداـمآ 
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هک هیـضق  نیا  يهیام  ریمخ  تفرگ و  ماهلا  دـش و  عابـشا  اجک  زا  هک  مینک  هعلاطم  میزادرپب و  ناریا  رد  ملـسموبا  مایق  ریظن  ياهمایق  يهیاـم 
هب بستنم  هک  میتسه  ياهربقم  اهرازه  اهدـص و  دـهاش  ناریا  رـسارس  رد  ارچ  دـش ، ربماـیپ  تیب  لـها  هاـگهانپ  یگدـنز و  لـحم  ناریا  ارچ 

تروص هب  هرخالاب  تفرگ و  جضن  ناریا  رد  هعیش  ارچ  تسا ، مالسلا  مهیلع  راهطا  يهمئا  يهطساو  یب  هطـساو و  اب  نادنزرف  ناگدازماما و 
هیلع نایناریا  طسوت  یلاوتم  ددعتم و  ياهمایق  ارچ  دمآرد و  یمسر  نید 

هحفص 56) )
یمالـسا يردارب  يربارب و  لصا  هیما  ینب  ندمآ  راک  يور  اب  هک  دوب  نیا  نآ  لیالد  زا  یکی  تفگ  دیاب  دـمآ ، دوجو  هب  هیما  ینب  تموکح 

. تفرگ لکش  یتلادع  یب  روج و  ملظ و  ساسارب  برع  ریغ  مدرم  اب  برع  ماکح  راتفر  دش و  هتسکش 
تکرح نانآ  عفن  هب  دنتفر و  ع )  ) یلع نادناخ  هانپ  هب  دندرکیم  ملظ  نانآ  هب  هیما  ینب  نامکاح  هک  ناریا  ناملسم  تلم  ارچ  تفگ  دهاوخ 

: هلئسم ود  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  خساپ  دندرک ؟
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  يهلاس  جنپ  تموکح  ینعی  دندوب . هتخانش  مالـسا  رد  یعامتجا  تلادع  نارادفرط  ناونع  هب  ار  یلعلآ  هکنیا  یکی 

بلاط یبا  نب  یلع  الوم  دوشیم . ایحا  نآرق  ياهتنـس  دنـشاب  تموکح  دنـسم  رب  یلع  دالوا  یلع و  رگا  هک  دـنامهف  اـیند  مدرم  هب  یبوخ  هب 
ره زا  توـسک و  ره  رد  هیحاـن و  هقطنم و  ره  رد  شتکلمم  دارفا  نیرترود  اـب  هک  تشاد  شناـکیدزن  ردارب و  رتـخد ، اـب  ار  يراـتفر  ناـمه 
رد ار  شور  نیا  برع  ریغ  ناناملـسم  ریاس  ناریا و  مدرم  دوبن . لئاق  اهنآ  نیب  یتوافت  تازایتما  فیاظو و  دودح ، قوقح ، رظن  زا  و  يداژن ؛

. دناتلادع يرجم  رادفرط و  ع )  ) یلع نادناخ  هک  دنتشاد  رواب  دندوب و  هدید  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تموکح  خیرات 
نـسح ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  مه  یلع  نب  نیـسح  زا  لبق  دـیگنج و  هیما  ینب  هاگتـسد  اب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دـندید  ـالمع  هکنیا  مود 

، اههبطخ رد  اصوصخم  هیما ، ینب  دیزی و  هاگتسد  هیلع  ع )  ) یلع نبا  نیسح  راکیپ  هزرابم و  رد  انمض  و  دنداتفارد . هیواعم  اب  مالـسلا  مهیلع 
تضهن و للع  زا  یکی  هک  دشیم  رارکت  هلمج  نیا  اههمان  رد  تاملک و  رد 

هحفص 57) )
صاصتخا دوخ  کیدزن  نایفارطا  یمـشچرون و  هدـع  کی  هب  ار  نآ  دـندرک و  بصغ  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  اـم  ماـیق 

یلع نب  نیسح  تاملک  رد  ررکم  و  ناودعلاو .) مثالاب  هللادابع  یف  ُلمعی   ) دننکیم راتفر  ملظ  اب  هانگ و  اب  ادخ  ناگدنب  نیب  رد  نانآ  دنداد .
نیا يارب  نم  مایق  اذل  دنزاسیم و  لامیاپ  ار  یهلا  دودح  دننکیم و  لواپچ  يرگتراغ و  هیما  ینب  هاگتـسد  هک  دوب  تالمج  هنوگ  نیا  (ع )

نآ هجیتن  دندرک  ساسحا  ار  نیا  برعریغ  مدرم  یتقو  منک . ایحا  تسا  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  هک  ار  یهلا  ياهتنـس  نآ  مهاوخیم  هک  تسا 
. دش بارشا  عابشا و  یلعلآ  یلع و  بح  اب  ناشناج  هک  دش 

ناقرشتسم هابتشا 

ناقرشتسم هابتشا 
دوخ ياهباتک  رد  ار  نآ  مه  هراومه  دـناهدرک و  ناقرـشتسم  هک  یتاهابتـشا  زا  یکی  هکنیا  نآ  تسا و  مزـال  بلطم  کـی  رکذـت  اـجنیا  رد 

دنیوگیم هک  تسا  نیا  دوش ، رارکت  هلئسم  نیا  مه  ام  ینس  ناردارب  زا  یضعب  یخیرات  ياهباتک  رد  تسا  نکمم  انایحا  و  دننکیم ، رارکت 
مرکا ربمایپ  نامز  زا  تسا و  لیصا  رما  کی  عیشت  دش . ادیپ  ناریا  رد  هکنیا  هن  یلو  میراد  لوبق  ار  دح  نیا  ات  تفرگ . جضن  ناریا  رد  عیـشت 

دـش و هتخیر  ریدـغ  رد  شاهیاپ  تسا . هدـشیم  رارکت  هتفگ و  دیدنمتداعـس ) تناوریپ  وت و  « ) نوزئافلا مه  کتعیـشو  تنا   » يهملک (ص )
. دشاب هدمآ  دوجو  هب  خیرات  رد  اهدعب  هکنیا  هن  تفرگ ، جضن  مکمک 

نتفرگ جضن  للع  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دنیوگیم  هک  يرگید  يهلمج 
هحفص 58) )
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اما دنتفریذپ ؛ ار  مالسا  دنتفر و  مالـسا  لابقتـسا  هب  اذل  دندید ، یتلادع  یب  ملظ و  نایناساس  تموکح  زا  نایناریا  هک  دوب  نیا  ناریا  رد  هعیش 
ور نیا  زا  دش ، ایحا  نانآ  نیب  رد  یمالـسا  ياهتموکح  يهلیـسو  هب  يداژن  ضیعبت  یتاقبط و  فالتخا  نامه  رگید  راب  هک  تشذـگن  يزیچ 
هانپ هب  دندیدیم  لدع  هاگهانپ  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع و  ع )  ) ربمغیپ نادناخ  نوچ  دندرک و  ملع  دق  یمالسا  مکاح  هیما و  ینب  هاگتسد  هیلع 

. دنتفر نانآ 
تماما هلئـسم  نوچ  دنیوگیم  دننکیم و  هفاضا  يرگید  يهلمج  اما  دش . هراشا  نآ  هب  البق  هک  تسا  یبلطم  نامه  میراد ، لوبق  مه  ار  نیا 
تنطلـس اـب  مه  اـهیناریا  یفرط  زا  و  دندیـسر ، تماـما  هب  شنادـنزرف  دـعب  و  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  لوا  ینعی  دراد ، یثوروـم  هبنج  کـی 

. دنداتفارد هیما  ینب  هاگتسد  اب  دندیدنسپ و  ار  عیشت  تماما  اذل  دندوی ، هتفرگ  وخ  دوب  یثوروم  تموکح  کی  هک  نایناساس 
رد هیواعم ، ندمآ  راک  يور  زا  لبق  دندرک . يراذگ  هیاپ  هیما  ینب  یمالسا  تموکح  رد  ار  تثارو  لصا  اقافتا  هک  داد  خساپ  دیاب  اجنیا  رد 

لـصا یلو  هلیح ، اب  ای  دشیم  ماجنا  حیحـص  باختنا  نیا  ای  لاح  دـندرکیم ، باختنا  ار  یـسک  مدرم  هک  دوب  نیا  شور  یمالـسا  يهعماج 
یمومع تعیب  عون  کی  اب  وا  يهفیلخ  باختنا  دـنیوگب  دنتـساوخیم  دوب و  تما  عامجا  دوب  نامکاح  باختنا  يارب  هجوت  دروم  هک  یجیار 

مدرم يهلیـسو  هب  افلخ  دـنیوگب  هک  دـندرکیم  ییاهریبعت  تاهیجوت و  رگید ) يافلخ   ) مه نارگید  درومرد  تسا و  هدوب  مدرم  باـختنا  و 
میوگب مهاوخیم  یلو  دراد  یتالاکشا  ثحب  نیا  هتبلا  دناهدش . باختنا 

هحفص 59) )
هب هکلب  دوبن  تموکح  ثراو  مه  وا  دوخ  دمآ . راک  يور  هیواعم  هک  ینامز  ات  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  یمالـسا  يهعماج  رد  تموکح  يهیاپ 

بلاط یبا  نب  یلع  اب  مدرم  یتقو  دـیناود . هشیر  هتفر  هتفر  اجنآ  رد  دوب و  هتفر  ماش  هب  موس  مود و  يهفیلخ  فرط  زا  مکاـح  یلاو و  ناونع 
رد دیگنج و  درک و  هزیتس  نایغط و  هیواعم  اما  دومرف ، لوزعم  ار  هیواعم  ناشیا  دش  مراهچ  يهفیلخ  رهاظ  رظن  زا  الوم  دـندرک و  تعیب  (ع )
هک دمآ  شیپ  ییارجام  ع )  ) نسح ماما  ندمآ  راک  يور  زا  دعب  هام  دنچ  بلاط و  یبا  نب  یلع  الوم  تداهـش  زا  دـعب  دـنام . یقاب  تموکح 

شتموکح رخآ  يهلاس  هس  ود  رد  تموکح ، لاس  هدجیه  ای  هدفه  زا  دعب  هک  دوب  هیواعم  و  دش ، یمالسا  يهعماج  رد  قلطم  مکاح  هیواعم 
تفرگ و تعیب  مدرم  زا  دـیزی  شدـنزرف  تفالخ  يارب  اذـل  دـنک و  یثوروم  شدوخ  يهداوناخ  رد  ار  تموکح  تفالخ و  هک  داتفا  رکف  هب 

. تشاذگ ناینب  یمالسا  يهعماج  رد  هیواعم  ار  هداوناخ  کی  رد  يدادبتسا  تفالخ  ندوب  یثوروم  لصا  بیترت  نیدب 
دوب و یثوروـم  هیواـعم  تموـکح  دـننک ، ادـیپ  شیارگ  نآ  هب  دنتـساوخیم  یتـموکح  ندوـب  یثوروـم  رطاـخ  هب  رگا  ناـیناریا  ور ، نیا  زا 

شدنزرف تفریم ، ایند  زا  ياهفیلخ  یتقو  ینعی  دوب . تروص  نیمه  هب  هیضق  مه  سابع  ینب  نامز  رد  اهدعب  دنورب . شلابند  هب  دنتسناوتیم 
. درک ماود  لاس  دصـشش  دـصناپ  تفالخ  سابعلآ  يهداوناخ  رد  بیترت  نیدـب  دـشیم . وا  نیـشناج  شردارب  تشادـن  يدـنزرف  رگا  اـی  و 

عوضوم ارچ  هکنیا  هتبلا  دنتخاسیم . هیما  ینب  تموکح  نامه  اب  هک  دوب  رتهب  دوب  يریگمشچ  عوضوم  نایناریا  رظن  رد  تثارو  رگا  نیاربانب 
، یملع بلاج ، لقتسم  ثحب  کی  ددرگیم  تسد  هب  تسد  هداوناخ  کی  رد  تماما 

هحفص 60) )
الوـمعم هک  تسا  ییاـههاگنزب  نآ  زا  اـجنیا  میوـگب  مهاوـخیم  اـما  ( 1  ) دوـش حرطم  دـیاب  دوـخ  ياـج  هب  هک  تـسا  یخیراـت  یمـالک و 
ناشدوخ شین  دشاب  مزال  هک  اجنآ  دننکیم و  لیلحت  ار  مالسا  خیرات  ( بناج هب  قح  (و  هناققحم نشور و  یلیخ  يهفایق  کی  اب  ناقرـشتسم 
تلاصا هعیـش  دنیوگب  دنهاوخیم  دوب و  نایناساس  ننـس  يایحا  عقاو  رد  ناریا  رد  هعیـش  جضن  هک  دـنریگیم  هجیتن  روط  نیا  دـننزیم و  ار 

ربمغیپ نادناخ  تماما  دوب و  هدش  يراذگ  هیاپ  نآ  زا  لبق  ریدغ و  دیع  زا  عیشت  دش - ضرع  هک  روط  نامه  هک - یلاح  رد  درادن ، یمالسا 
هک دوب  نیا  ربمایپ  نادـناخ  اب  نایناریا  يراکمه  یـساسا  تلع  هکلب  دـشاب ، هتفرگ  جـضن  دـعب  لاس  تسیود  ای  دـص  رد  هک  دوبن  یعوضوم 

. تسا يداژن  ضیعبت  رادفرط  هیما  ینب  هاگتسد  دناتلادع و  تاواسم و  يردارب و  يربارب ، رادفرط  ربمایپ  نادناخ  دندیدیم 
اب نیا  دـنیزگیمرب و  اهناسنا  تماما  يارب  ار  دارفا  نیرت  هتـسیاش  نیرترب و  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  یبصنم  تماما  هعیـش ، داقتعا  رباـنب  ( 1)
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(. د . ) تسا توافتم  الماک  یناسنا  یثوروم  تموکح 

سابع ینب  تفالخ 

سابع ینب  تفالخ 
هب هیفنح و  دمحم  زا  يرادفرط  هب  ادتبا  يرس  توعد  نایرج و  نیا  دش . عورش  يرس  هنایفخم و  یلیخ  نایرج  کی  البرک  يارجام  لابند  هب 

دنتساوخیم هک  سابعلآ  مه  دعب  درک و  ادیپ  لاقتنا  سابع  نادناخ  هب  مک  مک  دش و  عورش  هیفنح  دمحم  دنزرف  مشاهوبا  عفن 
هحفص 61) )

رد امئاد  و  دینک ، تعیب  ربمغیپ  تیب  لها  اب  دنتفگیم  هکلب  دینک  تعیب  ام  اب  امـش  هک  دنتفگیمن  مدرم  هب  دـنهدب  همادا  ار  ناشدوخ  توعد 
البرک يارحـص  رد  ار  یکاپ  ياهنوخ  هچ  دندرک ، راتفر  هنوگچ  ربمایپ  نامدود  اب  هیما  ینب  دیدیدن  رگم  هک  دندرکیم  دـیکأت  دوخ  توعد 

بالقنا و يهیام  ناونع  هب  ار  البرک  يهساـمح  مادـم  و  دـندرک ؟ رادـغاد  ار  یناـنز  هچ  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار  ینازیزع  هچ  دـنتخیر و 
قاتشم هیما و  ینب  هاگتسد  زا  یضاران  یمدرم  اجنآ  رد  دش و  هدناشک  ناسارخ  یحاون  هب  توعد  نیا  دعب  دندادیم . رارق  ناشدوخ  تکرح 
دمآرد لاغشا  هب  ملسموبا  يهلیسو  هب  ناسارخ  نآ  رد  هک  دش  یهتنم  یمایق  هب  دنتفریذپ و  ار  توعد  نیا  جیردت  هب  یلعلآ  هب  دنم  هقالع  و 

اب هیما  ینب  تفالخ  دمآ و  راک  يور  حافس  ماجنارس  تفای . شرتسگ  دیسر و  هرـصب  هفوک و  ینعی  قارع  یحاون  هب  مایق  نیا  مک  مک  دعب  و 
. دندیسر تفالخ  هب  سابع  ینب  دش و  ضرقنم  رامح  ناورم  ینعی  هیما  ینب  يهفیلخ  نیرخآ  نتفر  نیب  زا 

لآ اب  دیدید  دندروآ ! مالسا  رس  رب  هیما  ینب  هک  ییالب  زا  داد  يا  تفگ  درک  داریا  مدرم  يارب  هفیلخ  ناونع  هب  هک  یتبحص  نیلوا  رد  حافس 
هیما ینب  هاگتـسد  ندـیبوک  يارب  هیامتـسد  هبرح و  نیرتـمهم  ار  ـالبرک  يهثداـح  وا  ینعی  دـندرک ؟ راـتفر  هنوـگچ  یلع  نب  نیـسح  یلع و 

. دنادیم

نایولع ياهمایق  ددجم  زاغآ 

نایولع ياهمایق  ددجم  زاغآ 
زا امیقتسم  هک  یناسک  نآ  ینعی  نایولع ، هک  تشذگن  يزیچ 

هحفص 62) )
. تسا هتفر  راـک  هب  ياهلیح  عون  کـی  یلع - نب  دـیز  تداهـش  زا  دـعب  زا  نارود - نیا  ماـمت  رد  اـبیرقت  دـندید  دـندوب ، ع )  ) یلع نادـناخ 
هب رجنم  هک  تفرگ  لکـش  یلع  نب  دیز  یهدنامرف  هب  نایعیـش  نایم  زا  یمایق  ناورم  کلملادبع  نامز  رد  هیما و  ینب  نامز  رد  هک  دینادیم 

توعد نآ  مامت  هک  دـندرکیم  روصت  و   ( دنتـشاد یفخم  توعد  هکلب  ) دـندرکن ینلع  مایق  نایولع  ارجام  نآ  زا  دـعب  دـش و  دـیز  تداـهش 
سابع لآ  رگید  هک  دش  ملسم  دمآ و  راک  يور  حافس  یتقو  اما  تسوا . دالوا  و  ع )  ) یلع تنـس  يایحا  رطاخ  هب  تیب و  لها  عفن  هب  یفخم 

هک تساجنیا  زا  دش . عورـش  یلع  لآ  ياهمایق  رگید  راب  دـییارگ ، تنوشخ  هب  ع )  ) یلعلآ اب  ناشراتفر  مه  سابع  لآ  دنتـسه و  راک  يور 
هب ع -)  ) یلع نادنزرف  ینعی  نایولع - يهلیسو  هب  يددعتم  ياهمایق  مصتعم  نامز  رد  ای  لکوتم و  يداه ، روصنم ، حافس ، نامز  رد  مینیبیم 

روهظ هصنم  هب  سابع  لآ  يهنابصاغ  تموکح  هاگتسد  هب  ضارتعا  ناونع  هب  یلع و  نادناخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  قح  زا  يرادفرط  ناونع 
. دیسر

مایق ای  درک ؟ وا  اب  يراکمه  هچ  شردارب  درک ؟ مایق  هنوگچ  هیکز  سفن  الثم  منک . هراشا  الامجا  اـهمایق  نیا  زا  کـیره  هب  متـساوخیم  نم 
ناگداون زا  یکی  وا  هک  منک  ضرع  میهاربا  نب  مساق  دروم  رد  دوب ؟ هنوگچ  سابع  ینب  هیلع  هللادبع  نب  سیردا  هللادـبع و  نب  ییحی  عیـسو 

همادا مایق  نیا  ردق  نآ  دش و  یهتنم  مصتعم  نامز  هب  هرخالاب  درک و  عورش  نومأم  نامز  رد  ار  ياهدرتسگ  رایسب  مایق  دوب و  ع )  ) نسح ماما 
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سپس تفرگرب و  رد  ار  هفوک  هرصب و  زاوها و  یتح  ناسارخ و  ناتسربط ، ناریا ، زا  يدایز  ياهتمـسق  قارع و  نیمزرـس  مامت  هک  درک  ادیپ 
یهتنم

هحفص 63) )
رارق میهاربا  نب  مساق  ذوفن  يهزوح  رد  قطاـنم  نیا  ماـمت  عقاو  رد  دروآرد و  رـس  اراـخب  خـلب و  زا  رگید  فرط  زا  دـش و  زاـجح  یحاون  هب 

یلعلآ ار  اـهمایق  نیا  ماـمت  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ساـبعلآ  نارود  رد  موس  مود و  نرق  رد  ررکم  ددـعتم و  اـهمایق ، عون  نیا  زا  تفرگ .
. تسا هدوب  ع )  ) یلع نب  نیسح  سدقم  تضهن  اهنآ  مایق  يهیام  دناهدرکیم و  يربهر 

مایق سابع  لآ  هاگتسد  هیلع  ضارتعا  ناونع  هب  هک  دوب  ع )  ) نسح ماما  ناگداون  زا  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  درک  مایق  هک  یناسک  زا  یکی 
يدایز يهدع  دندوشگ و  ار  اهنادنز  رد  دندروآرد ، فرصت  هب  ار  رهـش  دندرک ، تعیب  وا  اب  شنایفارطا  ادتبا  درک . عورـش  هنیدم  زا  ار  دوخ 

دعب دندرک و  ریگتـسد  دوب  هدش  بوصنم  سابع  لآ  فرط  زا  هک  ار  نآ  یلاو  دنتفرگ و  ار  هفالخلاراد  سپـس  دندرک ، دازآ  ار  ناینادـنز  زا 
دش و وربور  سابع  لآ  نایهاپس  نازابرـس و  اب  هکم  یکیدزن  رد  اتیاهن  داد ، شرتسگ  ار  شدوخ  توعد  مه  اجنآ  رد  دنتفر . هکم  فاوط  هب 

ارهاظ ارجام  دـندش و  هتـشک  مه  وا  نایفارطا  اههچب و  زا  ياهدـع  دوب و  ع )  ) نیـسح ماما  مانمه  وا  دـش . هتـشک  اـت  درک  تمواـقم  ردـق  نآ 
رد ناوارف  راعشا  ارعـش  دش و  هتخانـش  یـسامح  یبالقنا و  ياهارجام  زا  یکی  خف  دیهـش  يارجام  اهدعب  تشاد . البرک  يارجام  هب  یتهابش 

يارجام لابند  هب  هک  دوب  ییاهمایق  اهتـضهن و  زا  مه  ارجام  نیا  هکنیا  هصالخ  دندرک . اههلان  اههیرگ و  وا  نادـنزرف  رب  دـنتفگ و  وا  گوس 
. مینیبیم ناوارف  خیرات  رد  ام  ار  هیضق  نیا  ریظن  داتفا . قافتا  البرک 

نیا زا  کی  ره  هب  لیصفت  روط  هب  مناوتیم  مدرکیم  روصت  نم 
هحفص 64) )

ات اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوب  مایق  اههد  منکیم  ضرع  الامجا  لاـح  نیا  اـب  دـهدیمن . هزاـجا  اـم  تقو  هک  تسا  یعیبط  اـما  مزادرپب ، ثداوح 
عیـشت ساسارب  یتموکح  یتدـم ، يارب  هک  دـش  نیا  هب  یهتنم  اهنآ  زا  یـضعب  تفرگربرد و  ذوفن  رظن  زا  ار  یمالـسا  روشک  فصن  دودـح 

، هعیـش و  ع )  ) یلع نادناخ  زا  يرادفرط  اب  یتدم  هک  هیوب  لآ  ای  دـندنام ، اجنآ  رد  اهتدـم  هک  رـصم  رد  نایمطاف  تموکح  الثم  دوش . هرادا 
تموـکح يهرطیـس  زا  هقطنم  نیا  ندرک  ادـج  يارب  ناریا  رد  هک  ییاـهتکرح  يهدـمع  تیـصاخ  دنتـشاد . دوـخ  ذوـفن  تحت  ار  ياهـقطنم 

لها زا  تیامح  یعدم  هک  ) ار سابع  ینب  میدرک و  تمه  ع )  ) یلع نادناخ  زا  يرادفرط  رطاخ  هب  ام  دنتفگیم  هک  دوب  نیا  دشیم  يزکرم 
هک ییاه  یبلط  تسایر  اهیهاوخ و  دوخ  زا  رظن  فرـص  اذـلف  دـنداتفارد . یلع  لآ  اب  سابع  ینب  اما  میدروآ  راک  يور   ( دـندوب ربمغیپ  تیب 

. دندرکیم غیلبت  دوخ  مایق  يهزیگنا  ار  سابع  لآ  اب  دروخرب  یلع و  لآ  زا  يرادفرط  امومع  اهمایق  نیا  رد  تسا  هدوب  نیب  رد  انایحا 
تروص یماما  هدزاود  نایعیـش  طسوت  اهنآ  يهمه  هدوب و  صلاخ  دـص  رد  دـص  تامادـقا  اـهمایق و  نیا  ماـمت  هک  مییوگب  میهاوخیمن  اـم 

ندرک هضبق  رطاخ  هب  اهمایق  نیا  زا  یـضعب  انایحا  دـندوب و  زین  هعیـش  رگید  ياه  هقرف  هیلیعامـسا و  هیدـیز و  هیناـسیک و  ریخ ، تسا . هتفرگ 
رد اروشاع  يهثداح  لابند  هب  ینرق  دنچ  يهدرتسگ  عیـسو  راد  هشیر  تکرح  هک  مینیبیم  عومجم  رد  یلو  تسا ، هدوب  تفالخ  تموکح و 

دوب نیا  اهتـضهن  فده  هتفر  مه  يور  تفرگیم و  ماهلا  اروشاع  يهثداح  زا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  یمالـسا  تما  مالـسا و  خیرات  لخاد 
ماکح اب  ام  دنتفگیم  هک 

هحفص 65) )
، نسح نب  یلع  نب  نیـسح  هچناـنچ  رگا  ینعی  میگنجیم .» روج  ماـکح  اـب  اـم  : » دـنتفگیم دـییامرفب ! تقد  هلمج  نیا  هب  میگنجیم . روج 
روج و ماکحو  تموکح  نابـصاغ  هیلع  مهاوخیم  تفگیم  هکلب  مگنجب ، اهینـس  هیلع  ات  ماهدمآ  نم  تفگیمن  درکیم  مایق  خف ، دـیهش 

راهظا عیـشت و  هب  رهاظت  وا  هکنیا  اب  نومأم  نامز  رد  مینیبیم  ام  اذـل  و  دوبن ، حرطم  ینـس  هعیـش و  عوضوم  الومعم  اـهمایق  رد  مگنجب . ملظ 
دوخ ياج  رد  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  دیزگرب - يدهعتیالو  هب  ار  ترـضح  نآ  درکیم و  ع )  ) اضر ماما  یـسوم  نب  یلع  اب  تبحم  یتسود و 
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هک مینیبیم  لاح  نیا  اب  داد ، لاب  رپ و  ار  هعیـش  انلع  هکنیا  اب  و  درک - لمع  هنوگ  نیا  ارچ  هک  دراد  یخیراـت  یلیلحت و  ثحب  کـی  هب  زاـین 
وا دشاب و  هتـشاد  تفالخ  قح  هک  تسین  ياهفیلخ  نومأم  هک  اعدا  نیا  اب  دش ، ماجنا  یلعلآ  يهلیـسو  هب  نومأم  دوخ  نامز  رد  ییاهتکرح 

. دوب روج  ماکح  هیلع  امومع  اهتکرح  نیا  نیاربانب  تسا . بصاغ 

یفطاع جوم  رب  دیکأت  هعیش و  ياهتموکح 

یفطاع جوم  رب  دیکأت  هعیش و  ياهتموکح 
زا ار  ناریا  هکنیا  يارب  دنتـسناوتیم  هیوفـص  هک  یلماوـع  زا  یکی  دـندمآ . راـک  يور  هیوفـص  هـک  يراـگزور  اـت  تشذـگ  اـهارجام  نـیا 

دوب و مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  رب  دیکأت  دننک ، لقتسم  حالطصا  هب  دنزاس و  ادج  دوب  نارگید  تسد  هک  یمالـسا  يزکرم  تموکح 
لقتـسم يارب  یعامتجا  تضهن  کی  اهنآ  دـندیزرویم ، تبحم  ع )  ) یلعلآ هب  دنتـشاد و  هقـالع  هجوت و  ربمغیپ  نادـناخ  هب  اـهیناریا  نوچ 

ندرک
هحفص 66) )

. دنداهن ناینب  ربمغیپ  نادناخ  هب  ناریا  مدرم  تبحم  هقالع و  یفطاع و  ياهشیارگ  يهیاپ  رب  نیمزرس  نیا  ناملسم  مدرم 
هیوفـص هک  ادـتبا  دوشیم . لیدـبت  یـساسحا  یفطاـع و  جوـم  هب  اروشاـع  يهثداـح  یبـالقنا  یـسامح و  جوـم  مک  مک  هک  دوـب  اـجنیا  رد 

یلع لآ  اب  هک  تسا  یتموکح  تموکح  نیا  دنیوگیم  دننک  توعد  اهتموکح  نآ  راب  ریز  زا  جورخ  هب  تکرح و  هب  ار  مدرم  دـنهاوخیم 
کـیدزن و رگیدـکی  هب  زکرمتم و  مدرم  نیارباـنب  تسا . هتـشاد  اور  اـهروج  ملظ و  وا  نایعیـش  یلع و  ناـمدود  هب  تبـسن  تسا و  فلاـخم 
رد یعیسو  يهقطنم  دش و  طلسم  هیوفـص  تموکح  هکنآ  زا  دعب  اما  دنوش . لقتـسم  دننک و  ادج  اهنآ  زا  ار  دوخ  طخ  ات  دنوشیم  هتـسبمه 

یفطاع و لئاسم  مامت  هعیـش و  هقف  همئا ، خـیرات  هعیـش  تایاور  اذـل  دوش و  راک  عیـشت  يور  دوب  مزـال  اـجنیا  رد  تفرگ  رارق  ناـنآ  راـیتخا 
رب اهنآ  تموکح  يهیاپ  اریز  دـشیم ، ایحا  دـیاب  مدرم  ياهیرادازع  البرک و  يارجام  هلمج  زا  دوب  هعیـش  يهعماج  لـخاد  رد  هک  یـساسحا 
یس لاس ، تسیب  دنتساوخیم  هیوفص  رگا  اما  دوش . راک  نآ  يور  ددرگ و  ایحا  دیاب  تسا  هیامرس  عیشت  رد  هچنآ  دوب و  هدش  راوتسا  عیـشت 

مدرم مایق  راکمتس و  مدرم  هیلع  هدیدمتـس  مدرم  مایق  هکلب  دوبن  ینـس  هیلع  هعیـش  مایق  اروشاع  يهثداح  دنیوگب  مه  دعب  لاس  هاجنپ  ای  لاس 
دننازرلب ار  یمالسا  تلادع  ياههیاپ  دنتساوخیم  هک  دوب  یناسک  هیلع  هاوختلادع  بلط و  قح  یمالسا  تیبرت  زا  هدش  بارشا  نیبنشور و 

، دننک غیلبت  البرک  يهثداح  هاگدید  زا  عوضوم  نیا  يور  دنتـساوخیم  هیوفـص  رگا  دـننک و  نوگژاو  ار  یمالـسا  یتسرپ  قح  تیمکاح  و 
رادیب یمدرم  اسب  يا 

هحفص 67) )
هیلع دینک و  یـشک  قح  ملظ و  رگا  دـیدمآ  راک  يور  تیب  لها  تبحم  ناونع  هب  دـیتسه و  راک  يور  هک  مه  امـش  دـنتفگیم  دـندشیم و 

. میدیگنج دوخ  ياهومع  رسپ  سابع و  ینب  اب  هک  روط  نامه  میگنجیم  امش  اب  دیرادرب  مدق  مالسا 
زا البرک  يهثداح  يهرابرد  دنهاوخب  رگا  دندید  هیوفص  دش ، یمـسر  تفرگ و  جضن  دیناود و  هشیر  نیمزرـس  نیا  رد  عیـشت  هکنآ  زا  دعب 
قح ملظ و  هعماج  رد  دـندید  هک  هاگنآ  ره  دـننامب و  رادـیب  هشیمه  مدرم  هک  تسانعم  نادـب  نیا  دـننک  ثحب  شایبالقنا  یـسامح و  دـید 

دنریگب و ماهلا  البرک  يهثداح  زا  اددجم  دوشیم ، طلـسم  انایحا  هناگیب  دوریم و  لواپچ  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  هدـمآ و  دوجو  هب  یـشک 
رگا دوش . هدـنز  یفطاع  جوم  ددرگ و  بوکرـس  شومارف و  هتفر  هتفر  اروشاع  يهثداح  یبـالقنا  جوم  یتسیاـب  دـنتفگ  اذـل  دـننک . تکرح 

. نیا زا  شیب  هن  نیمه و  طقف  نیمه و  طقف  اما  دراد ؟ لاکشا  هچ  دننزب  دوخ  يهنیس  رس و  رب  دننک و  هیرگ  طقف  مدرم 
. دراد یخیرات  قیمع  لـیلحت  یـسررب و  کـی  هب  جاـیتحا  نیا  دـمآ . دوجو  هب  فارحنا  نیا  هیوفـص  ناـمز  رد  اـقیقد  میوگب  مهاوخیمن  نم 

مک مک  یتسیاب  دـنامب ، یقاب  لاح  نیع  رد  دـنک و  هدافتـسا  هثداح  کـی  زا  دـهاوخب  یتموکح  یتقو  هتفر  هتفر  هک  دـنزیم  سدـح  ناـسنا 
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. دنک هضرع  مدرم  ناهذا  هب  يرگید  يهنوگ  هب  ار  هثداح 
اهیناوخ هیثرم  اهیحادـم و  عماجم ، اهتئیه ، اهینزهنیـس ، دـش و  اپرب  ناوارف  ياـههمیخ  درک و  ادـیپ  قنور  يرادازع  زکارم  هیراـجاق  ناـمز  رد 

نرق هس  ود  نیا  رد  هک  ار  ياههیثرم  رگا  امش  تشاد . ناوارف  جاور 
هحفص 68) )

قداص رفعج  ماما  يهباحص  هک  يراعـشا  اب  تفگ و  یعازخ  لبعد  هک  يراعـشا  اب  دناوخ ، موثلکما  هک  ياهیثرم  اب  تسا  هدش  تسرد  ریخا 
، یتحاران هجنکـش و  درد و  زا  امومعو  تسا  تبیـصم  رکذ  طقف  ریخا  ياهنرق  یثارم  هک  دینیبیم  دینک ، هسیاقم  دنتفگیم  همئا  ریاس  و  (ع )

دروم نینچ  دنتـساخرب و  قح  يارب  هک  دیدید  دیوگیم  هبطخ  نآ  رد  اما  مینکیم . هیرگ  ام  دنیوگیم و  نخـس  اهتداهـش  اهندـش و  هتـشک 
نوخ هسامح و  يوب  راعـشا  نآ  زا  دندش . عقاو  مولظم  نینچ  دـندرک و  مایق  نآرق  ادـخ و  نید  يایحا  يارب  هک  دـید  دـنتفرگ و  رارق  موجه 

یط رد  هلئسم  نیا  يور  املـسم  تضهن . تکرح و  روش و  ساسحا و  جوم  هن  دیآیم  هیرگ  يوب  طقف  يدعب  نورق  راعـشا  زا  یلو  دیآیم ،
. تسا هدش  راک  هنارهام  مه  یلیخ  هدش و  راک  نورق 

یسامح جوم  يهیام  ریمخ  یفطاع ، جوم 

یسامح جوم  يهیام  ریمخ  یفطاع ، جوم 
يارب ياهیام  ریمخ  دوخ  یفطاع  جوم  ریخ ، دوش . شومارف  دـیاب  اروشاع  يهثداح  یفطاع  جوم  مییوگیمن  ام  هک  منک  ضرع  اج  نیمه  رد 
یملق درادرب ، یمدـق  دـنک ، جرخ  یلوپ  تسا  رـضاح  مه  وا  فدـه  يارب  دراد  هقـالع  یـسک  هب  ناـسنا  یتـقو  ینعی  تسا . یـسامح  جوـم 
یفطاع جوم  نیا  سپ  دنکب . يرادفرط  وا  فده  زا  هک  درادن  یلیلد  دشاب  هتـشادن  تسود  ار  وا  رگا  اما  دـنکب ؛ يراک  هرخالاب  دـیاسرفب و 

هب ام  دوشب . مه  رت  قیمع  رت و  فیطل  دوشب ، مه  ایحا  دنامب ، دیاب  تاساسحا  فطاوع و  اهدیما ، اهقشع ، اهروش ، اه ، هقالع  نیا  ینعی 
هحفص 69) )

، دنکب يراج  نامناگدید  زا  ار  ام  ياهکـشا  البرک  يهثداح  مینکب ، تبحم  هقالع و  راهظا  موثلکما  بنیز و  هب  ام  میزروب ، قشع  نامنیـسح 
ساسحا هقالع و  تبحم و  نیا  لابند  هب  دنک و  ادیپ  یتبحم  فطل و  دوشب و  ریذپفاطعنا  اهلد  هکنیا  يارب  اما  دنک  يراج  هک  تسا  مزال  و 

دیاب داد ؟ ناج  هچ  يارب  تشاد و  یفده  هچ  درک ، مایق  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ارچ  دنادب  دسانـشب و  شتکرح  بلاق  رد  ار  نیـسح  هفطاع ، و 
قح و ادخ و  ینعی  دوشب ؛ ام  بولطم  فده  نآ  دعب  میسانشب و  ار  وا  فده  میدش ، ع )  ) یلع نب  نیسح  يهتخابلد  قشاع و  قاتشم و  یتقو 

طرش هب  هتبلا  دشاب ، دشابن ؛ اههیرگ  اههلان و  نآ  و  دوشب ، ام  بولطم  یمالسا  يهعماج  يدنلبرـس  تایح و  ظفح  دوشب ، ام  بولطم  تلادع 
ار هللادبعیبا  نادـناخ  نهو  بجوم  هدرکان  يادـخ  هک  دـشابن  يروط  ياهیناوخ  هضور  دـشابن ، هدـننز  ياهریبعت  اب  هارمه  از و  تلذ  هکنیا 

نادـناخ و  ع )  ) یلع نادـناخ  رد  اـهنیا  دوـش . شوـمارف  اهیدنلبرـس  اـهتریغ و  اهتماهـش و  نآ  دازآ و  رکف  دـنلب ، حور  نآ  هن  دـنک و  مـهارف 
يهدـننک کیرحت  زوسناج و  یبلاطم  یتاـملک ، يراعـشا ، درادـن  یعناـم  لاـح  نیع  رد  یلو  دوش ، شومارف  دـیابن  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا 

نینچ يرآ ، دوش . هدید  اروشاع  يهثداح  زیگناروش  یـسامح و  يهبنج  راعـشا  نآ  لالخ  رد  هکنآ  طرـش  هب  دـشاب ، فطاوع  تاساسحا و 
. مینک هدافتسا  يرادرب و  هرهب  هیامرس  نیا  زا  هنوگچ  ام  ات  تسام ، رایتخا  رد  یگرزب  يهیامرس 

هحفص 70) )

تبیصم رکذ 

تبیصم رکذ 
هک یتاملک  نآ  نیب  دوشب  ياهسیاقم  تسا  بوخ  منک . ضرع  تبیـصم  رکذ  ناونع  هب  مه  هلمج  ود  یکی  تسا  مرحم  مایا  ماـیا ، نوچ  اـما 
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ار هللادبعابا  تیب  لها  دـنیوگیم  دوشیم . هدـناوخ  هیثرم  ناونع  هب  زورما  هک  یتاملک  اب  دومرفیم  موثلکما  ای  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 
هللادبعابا ياههچب  ادتبا  دننک . دایز  نبا  يهرامالاراد  دراو  راب  تفخ  یلکش  هب  ریسا و  هدع  کی  تروص  هب  ناشدوخ  لایخ  هب  دنتساوخیم 

کی اب  ینز  دـید  دایز  نبا  دـعب  دـندش . دراو  ناگدـنامزاب  هللادـبعابا و  ياـههچب  ادـتبا  دـننک . داـیز  نبا  دـعب  دـندش . دراو  ناگدـنامزاب  و 
ارچ منادیمن  تسا . هدیـشوپ  ار  دوخ  ياههماج  نیرت  تسپ  اما  ینعی  اهبایث ، ُلذرَا  اهیلَع  اّما و  دش ، دراو  ناوارف  تهبا  هنمیه و  تیـصخش و 
زا هک  ار  هچنآ  اهـسابل و  مه  دـیاش  دوـب ، هدـیدغاد  رادازع و  نوـچ  دـیاش  دوـب ، هدیـشوپ  ار  دوـخ  يهداـس  ياـههماج  س )  ) يربـک بـنیز 

ياهشوگ رد  دـش و  دراو  ییانتعایب  لامک  اب  مناـخ  نیا  لاـح  ره  رد  دـندوب . هدرب  تراـغ  هب  دوب  هدـنام  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ناگدـنامزاب 
- دـش دراو  توخن  ربک و  اب  هک  ینز  نیا  ای  سانـشان - نز  نیا  ( »؟ هربکتملا هذـه  نم   » اـی هّربکتملا »؟ ِهِذـه  نم  : » دیـسرپ داـیز  نبا  تسـشن .

.)؟ تسیک
نب یلع  رتخد  بنیز  نیا  « ) یلع تنب  بنیز  ِهِذه  : » دز ادـص  ناکزینک  زا  یکی  هرخالاب  ات  درک  رارکت  هعفد  هس  ود  دادـن . ار  شباوج  یـسک 

(. تسا بلاط  یبا 
: تفگ دنک ، تمالم  تتامش و  تساوخ  بنیز و  هب  درک  ور 

هحفص 71) )
(. تخاس الم  رب  ار  امش  ییوگغورد  درک و  اوسر  ار  امش  هک  ار  ادخ  رکش  « ) مکَتَثو دُحا  َبذکَا  مکلتق و  مکَحَضَف و  يّذلا  ِهللادمحلا  »

رجاف و دش و  دهاوخن  اوسر  یسک  رجاف  قساف و  زج  مسق ، ادخ  هب  هن  دومرف : دایز و  نبا  هب  درک  ور  يدنلبرسو  تماهش  لام  اب  يربک  بنیز 
یهاوخدوخ و سفن ، ياوه  رطاـخ  هب  هک  تسا  یناـسک  يارب  ییاوـسر  ( 1 ( ) انریغ وه  و   ) تسا يرگید  رجاف  قساـف و  تساـم ، ریغ  قساـف 

. میدنلبرس ام  تسین ، ام  لام  ییاوسر  میدرک و  تکرح  قح  يارب  ادخ و  يارب  ام  دنتسه . يزواجت  ملظ و  هنوگ  ره  هب  رضاح  ناشتاوهش 
.)؟ درک لمع  هنوگچ  تردارب  هب  تبسن  ادخ  ( »؟ کیخَِاب ِهللا  َعنُص  ُتیَأَر  َفیک  : » تفگ دایز  نبا  سپس 

زا نم  « ) ًالیمَج ّالا  ُتیَأَر  ام  : » داد خساپ  بنیز  ترضح  درک ! لمع  هنوگ  نیا  راگزور  يادخ  عقاو  رد  دیوگب  دنک و  تتامـش  تساوخیم 
ناناوج رگا  دش ، هتـشک  البرک  يارحـص  رد  مزیزع  ردارب  رگا  ینعی  مدیدن .) يزیچ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ریخ ، یبوخ ، زج  مدوخ  يادخ 

ياهکاخ يور  دندش و  هعطق  هعطق  دنتخاب و  ناج  هار  نیا  رد  شرویغ  كاپ و 
هحفص 72) )

بنیز دندش ، لئان  تداهش  ضیف  هب  اهنآ  اریز  منیبیم ، یتخبـشوخ  تداعـس و  منادناخ  يارب  مدوخ و  يارب  ار  نیا  نم  دنداتفا ، البرک  مرگ 
دـنکیم و هفاضا  يا  هلمج  اما  ( 3 ( ) دریگیم ار  همه  ناـج  هک  تسادـخ  نیا  ( ) 2 « ) اهتوم نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  : » دـهدیم همادا  يربک 

هتـشک البرک  ارحـص  رد  هک  يدارفا  نیا  ینعی  مکَنَیب » انَنَیب و  هللا  عَمجیَـس  َو  مِهِعِجاـضَم  یِلا  اوزَرَبَف  لَـتَقلا  ُمِهیَلَع  هللا  َبَتَک  ٌموَق  : » دـیامرفیم
اهنآ دوب و  هدرک  ررقم  ردقم و  ار  تداهـش  اهنآ  يارب  دـنوادخ  هک  دـندوب  یمدرم  اهنیا  شنارای - مناگداز و  ردارب  مزیزع و  ردارب  دـندش -

ام و نیب  دنوادخ  تمایق  يارحـص  رد  هک  دشاب  دوز  هچ  دندیمرآ و  تداهـش  رتسب  رد  دنتفر و  دـندرک و  لابقتـسا  ار  نآ  زاب  شوغآ  اب  مه 
. تسا مادک  لطاب  تسیک و  اب  قح  هک  دوش  مولعم  دنک و  مکح  امش  نیب 

. نوبلقنی ِبلقنم  َيا  ٍدّمحم  َلآ  اوملظ  نیّذلا  ُملَعیس  نیملاّظلا و  ِموقلا  یلع  هللا  ۀنعل  یلع 
هحفص 75) )

: داد خساپ  س )  ) بنیز ترضح  ( 1)
. انُریَغ َوُهو  ُرِجافلا  ُبِذکی  َو  ُقِسافلا  ُحِضَتفی  اّمنِا  ًاریهطَت  ِسجِّرلا  َنم  انَرَّهَط  َو  ٍدَّمَُحم  ِهِیبَِنب  انَمَرکَا  يذَّلا  ِهِّللُدمَحلَا 

یـسجر و ره  زا  ار  ام  تشاد  هزیکاپ  كاـپ و  و  یفطـصم ، دـمحم  دوخ  ربمغیپ  هب  تشاد  مرکم  ار  اـم  هک  ار  يدـنوادخ  شیاتـس  ساـپس و 
. دننارگید هکلب  میتسین  نانآ  زا  ام  و  ار ، راجنهبان  رجاف  درامشیم  وگغورد  و  ار ، راکهزب  قساف و  دنکیم  اوسر  دنوادخ  انامه  یشیالآ ،
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ص 60 و 61. ج 3 ، خیراوتلا ، خسان  )
.42 رمز /  ( 2)

ُعَمجیَـس مهِعِجاضَم و  یِلا  اوُزَرَبَف  لَتَقلا  ُمِهیَلَع  هللا  َبَتَک  ٌموَق  ِءالؤه  ًالیمج  ّالا  ُتیَأَر  ام  َتلاقف  تسا : هدمآ  روط  نیا  خیراوتلا  خسان  رد  ( 3)
... مُهنَیب و َکَنَیب و  هللا 

تداهش مکح  ماقم ،)  تعانم  لحم و  تبرق  يارب  زا  ) دنوادخ هک  دنـشاب  یتعامج  لوسرلآ  هچ  میدرکن ، هراظن  ییوکین  زج  تفگ : بنیز 
شـسرپ ماقم  رد  ار  ناشیا  ار و  امـش  دـنوادخ  هک  دـشاب  دوز  نکل  دـننکیم ، تلجع  شیوخ  هاگباوخ  بناج  هب  مرجال  هتـشاگن ، ناشیا  رب 

... درادزاب

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  داجس  ماما  شقن 

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  داجس  ماما  شقن 

هعماج رد  داجس  اما  يامیس 

هعماج رد  داجس  اما  يامیس 
یلبق ثحب  ود  رد  دراد . راوگرزب  ماما  نیا  زا  هعیـش  يهعماـج  هک  تسا  یتشادرب  عون  دروخیم  مشچ  هب  داجـس  ماـما  دروم  رد  هک  ياهتکن 

نورق و لوط  رد  البرک  يارجام  یـسامح و  یبالقنا و  جوم  نآ  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  شرتسگ  نوماریپ 
شرتسگ و دمآ و  الاب  امئاد  شایـساسحا  یفطاع و  جوم  یلو  دش  دیدپان  تسبرب و  تخر  ابیرقت  دییارگ و  یـشوماخ  هب  هتفر  هتفر  راصعا 

نآ ریظن  دش ، ادیپ  هعیـش  يهعماج  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  رد  هک  یفارحنا  فیرحت و  تفگ  ناوتب  دیاش  درک . ادـیپ  يرتدایز  ذوفن 
هعیش يهعماج  نوچ  ینعی  دراد . دوجو  تسا  هدش  داجس  ماما  زا  هک  مه  یتشادرب  عون  رد 

هحفص 76) )
، تقر هیرگ ، رسحت ، رثأت ، فعض ، تیمولظم ، نانامرهق  تروص  هب  ار  هعجاف  هثداح و  نیا  ناگدنامزاب  نانامرهق و  البرک و  يارجام  مکمک 
، رامیب يدرف  تروص  هب  تسا  هلفاـق  نیمه  دارفا  زا  یکی  هک  مه  داجـس  ماـما  اـعبط  درک ، مسجم  دوخ  مشچ  شیپ  رد  هفطاـع  ساـسحا و  و 

لاس لهچ  هک  يدرف  دنکیم و  تاجانم  اعد و  هیرگ  راز  راز  دتسیایم و  دجـسم  ياهنوتـس  رانک  رد  طقف  هک  يوزنم  ریگ و  هشوگ  ناوتان ،
. تسا هدرک  هولج  هتسیرگ  امئاد  شردپ  تبیصم  رد 

ناتـساد و نیا  ياههیام  زا  یکی  هفطاع  ساسحا و  تقر و  تیمولظم ، يهلئـسم  میدرک - ضرع  هثداـح  لـصا  رد  اـم  هک  روط  ناـمه  هتبلا -
رثأت و فسأت و  مه  داجـس  ماما  یگدـنز  رد  نآ . يهمه  هن  تسا و  نآ  ياهجوم  اهزارف و  زا  یکی  نآ ، ياههیام  يهمه  هن  تسا و  تضهن 

نیمه دوشیمن . هصالخ  اهزارف  نیا  رد  داجـس  ماما  يامیـس  مامت  اـما  دراد ، دوجو  لـئاسم  هنوگ  نیا  تاـجانم و  اـعد و  یفرط  زا  و  تقر ،
رد تسا ، هدمآرد  مراهچ  ماما  يارب  بقل  کی  تروص  هب  هک  هدش  رارکت  ردق  نآ  دوشیم  هتفگ  داجـس  ماما  دروم  رد  هک  رامیب »  » يهملک

. تسا هدوب  رامیب  هتـشاد و  بت  هثداح  نیا  زا  دعب  يزور  دـنچ  اروشاع  زور  رد  مراهچ  ماما  هک  تسا  هدوب  تروص  نیدـب  هلئـسم  هک  یلاح 
رامیب هزور  دنچ  نیا  رد  داجـس  ماما  هکنیا  دیآ . یم  شیپ  يرامیب  هام  دنچ  یهاگ  زور و  دنچ  یگدنز  رد  يدرف  ره  يارب  هک  تسا  یعیبط 

داهج ماگنه  رد  ملاس  ناملسم  درف  کی  هک  ياهفیظو  قبط  دوب ، ملاس  ماما  رگا  نوچ  دوب ، یبیغ  یهلا و  تحلصم  کی  دسریم  رظن  هب  دوب 
رگید هک  روط  نامه  دنک  تکرش  ادخ  هار  رد  راکیپ  رازراک و  يهنحص  رد  دیاب  دراد و  هزرابم  عافد و  و 

هحفص 77) )
اب دوب  یعیبط  درکیم و  تکرـش  اـعطق  مه  داجـس  ماـما  دـندرک ، تکرـش  وا  ناراـی  ناـکیدزنو و  ناردارب  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادـنزرف 
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. دشیم دیهش  تشاد  گنج  يهنحص  هک  یعضو 
دیاش دشیم ، عطق  تماما  نامدود  هلسلس و  تفریم  ایند  زا  داجـس  ماما  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ماما  ربهر و  مدرم  نیا  تسانب  نوچ  یفرط  زا 

هدرـسفا هدـیرپ و  گنر  موصعم  يهرهچ  نامه  زین  البرک  يارجام  زا  دـعب  دـشاب و  رامیب  يزور  دـنچ  مراهچ  ماما  هک  دوب  نینچ  تحلـصم 
هیما ینب  ریـشمش  زونه  تشاد ، دوجو  رطخ  نارحب و  زونه  هک  ارجام  زا  دـعب  زور  دـنچ  نآ  رد  ماما  دوب . ناشیا  ناج  ظفح  لـماوع  زا  یکی 

. دوب مارآ  تکاس و  یتح  دوب و  رامیب  دیکچیم ، نوخ  اهریشمش  زا  دوب و  هتفرن  ورف  ماین  رد 

هفوک رد  داجس  ماما 

هفوک رد  داجس  ماما 
رد ار  یمالسا  تموکح  يهمـصاع  نیا  دش و  هکرعم  دراو  تفگ ، نخـس  هنادرم  یلیخ  يربک  بنیز  هک  دیونـشیم  هفوک  يارجام  رد  امش 

سلجم رد  یتح  دیونـشیم . یهاتوک  تاملک  هتخیرگ  هتـسج و  اهنت  داجـس  ماما  زا  اما  درک ، بلقنم  داد و  ناکت  مالـسا  خـیرات  زا  ياههرب 
نوخ حتاف  نیا  رورغم ، دایز  نبا  هکنیا  يارب  ارچ ؟ تسا . یمارآ  تاریبعت  ابیرقت  تاریبعت  هدرک و  تبحص  هاتوک  یلیخ  داجس  ماما  دایز  نبا 
درم کی  ناونع  هب  ار  داجـس  ماما  زورما  رگا  دـناهدیگنج ، یلع  نب  نیـسح  اب  البرک  رازراک  نادـیم  رد  شنازابرـس  لبق  زور  ات  هک  یماشآ 

رگراکیپ و
هحفص 78) )

، دید داجـس  ماما  رد  هک  تکرح  نیرتکچوک  اب  هکنیا  امک  تخیر . دهاوخ  ار  ماما  لتق  يهشقن  دنیبب ، دوخ  ربارب  رد  تماقتـسا  اب  وجمزر و 
نیـسحلا نب  یلع  دومرف  ترـضح  تسیچ و  وت  مسا  هک  دیـسرپ  نیـسحلا و  نب  یلع  هب  درک  ور  یتقو  ینعی  داد ؛ ار  وا  لتق  ناـمرف  داـیز  نبا 

وا مدرم  هک  دوب  مگرزب  ردارب  نآ  دومرف : ترضح  تشکن ؟ البرک  رد  ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : دنکب ، یتناها  تساوخ  متـسه .
گرم نامز  رد  ار  همه  ناج  هک  تسادخ  ( ) 1 « ) اِهتوَم َنیح  َسُفنَالا  یَّفَوَتی  هللا  : » دومرف داجس  ماما  تشک . ار  وا  ادخ  هن ، تفگ : دنتشک . ار 

، تفگ هک  ار  نیا  داد . ناج  ادـخ  هار  رد  وا  تسین ، هنوگ  نیا  دوشب  هتـشک  وا  تساوخ  ادـخ  هک  تسا  نیا  ترظن  رگا  اما  دریگیم .) ناـنآ 
يربک بنیز  هک  دوب  اجنیا  دنزب . ندرگ  ار  نیسحلا  نب  یلع  دیایب و  دالج  هک  دیشک  دایرف  مآ ، دوجو  هب  دایز  نبا  رد  یحور  بالقنا  یمک 

زین ارم  یشکب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  تفگ : دایز و  نبا  هب  درک  ور  ناوارف  رارـصا  اب  تخیوآ و  شاهدازردارب  ندرگ  هب  ار  دوخ  تفر و  ولج 
. یشکب ار  ماهداز  ردارب  مراذگیمن  یشکب ،)  ارم  دیاب  لوا  ای  ) شکب

هاگتـسد نیا  نارومأم  ربارب  رد  دنت  نخـس  تکرح و  کی  اب  دهاوخب  داجـس  ماما  رگا  هک  دشوجیم  نوخ  نانچنآ  تسا . هنوگ  نیا  هلئـسم 
. دندش ماش  دراو  هک  یتقو  ات  درک  ربص  داجس  ماما  اما  دتفیب . رطخ  هب  ترضح  ناج  تسا  نکمم  دریگب  رارق 

هحفص 79) )
.42 رمز /  ( 1)

ماش رد  داجس  ماما  تکرح 

ماش رد  داجس  ماما  تکرح 
؟ دوب هنوگچ  مدرم  اب  نانآ  سامت  دنتفای ؟ ناکـسا  اجک  رد  هکنیا  ریظن  دراد  دوجو  یلئاسم  اجنیا  رد  دـنام . ماش  رد  یحابـص  دـنچ  ناوراک 

لاس لهچ  هک  یماش  تسا ؛ هدوب  ساسح  رایـسب  تیعقوم  ماـش  رد  هک  مینادیم  ردـق  نیا  دوب ؟ هچ  داجـس  ماـما  بنیز و  ترـضح  ناـنخس 
تسا ینارود  لوا  لاس  تسیب  تسا . هدش  هدامآ  تیبرت و  ربمایپ  نامدود  اب  توادع  ینمـشد و  يارب  هیما  ینب  هاگتـسد  ءوس  تاغیلبت  تحت 
ناونع هب  مه  مود  لاس  تسیب  و  تسا ، هدرکیم  تموکح  اجنآ  رد  موس  مود و  يهفیلخ  ود  فرط  زا  رادناتسا  یلاو و  ناونع  هب  هیواعم  هک 
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زیت يهبل  هراومه  هدوب و  ماـش  شتموـکح  رقم  مه  هرود  نیا  رد  هدرک و  ینارمکح  یمالـسا  روـشک  رـسارس  رب  هفیلخ  قـلطم و  ياورناـمرف 
رد یمیظع  جوم  دنوش  بلقنم  رادیب و  مدرم  رگا  یمالسا ، روشک  تختیاپ  ینعی  اجنیا ، رد  تسا . هدوب  ع )  ) یلع نامدود  هجوتم  وا  تاغیلبت 

یتلاسر هک  اـجنآ  ماـش ، رد  اـت  دـش  يرادـهاگن  ظـفح و  داجـس  ماـما  يورین  يهمه  ور  نیا  زا  دـیآیم . دوجو  هب  یمالـسا  روشک  رـسارس 
ریـسفت ناونع  هب  ای  هضور و  ناونع  هب  ار  داجـس  ماما  يهبطخ  مهاوخیمن  هتبلا  دـنک . افیا  یبوخ  هب  ار  نآ  تسا ، ماـما  يهدـهع  رب  یخیراـت 

. منکیم ياهراشا  طقف  مناوخب ، نخس 
، يزوریپ حتف و  رورغ  يهداب  زا  تسم  حتاف ، حالطصا  هب  دیزی  و  دندوب ، هدرک  عامتجا  ماش  دجسم  رد  مدرم  دوب و  ياهعمج  زور  ارهاظ 

هحفص 80) )
هک دیوگب  نانآ  هب  دشکب و  مدرم  خر  هب  ار  شدوخ  يزوریپ  حتف و  نیا  یمومع  عامتجا  رد  تساوخیم  دوب و  هدرک  دجـسم  دراو  ار  ارـسا 
وا دیوگب . دیوگب ، دیاب  ار  هچنآ  دورب و  ربنم  يالاب  بیطخ  هک  داد  روتسد  سلجم  نآ  رد  منک . بوکرس  ار  دوخ  نمـشد  متـسناوت  هنوگچ 

تخود و بیطخ  هب  ار  شمشچ  داجس  ماما  ناهگان  هک  دوب  اجنیا  داد . نخس  داد  ربمغیپ  تیب  لها  و  ع )  ) یلع تیب  لها  تمذم  رد  تفر و 
: دومرف

رانید و مهرد و  رطاخ  هب  ینعی  ( ، 1 « ) يدرک ضوع  قلاخ  ياضر  اب  ار  قولخم  ياضر  هک  یتسه  یـسک  وت  شاب ! تکاس  شاب ! شوماخ  »
: دیامرفیم دراد ، یبلاج  ریبعت  هتبلا  دورب . ربنم  يالاب  ات  تساوخ  هزاجا  درک و  دیزی  هب  ور  دعب  يدروآ . بضغ  هب  ار  ادخ  ناگدنب ، رطاخ  هب 
. تسا ياهلئـسم  دوخ  نیا  و  مورب ، الاب  ربنم  رب  هک  دومرفن  ریبعت  و  مورب ) الاب  اهبوچ  نیا  رب  ات  هدب  هزاجا  « ) داوعَالا ِهِذـه  َدَعـصَا  یتح  نَذـِئا  »

تـسا تقیقح  نیا  دشاب ، یتقیقح  حور و  لماح  يواح و  اهبلاق  هک  اجنآ  دوشیمن . ریگیاپ  اهتنـس  رد  دنامیمن و  اهبلاق  رد  هاگچیه  مالـسا 
كاخ هب  اههبتع  ياپ  رب  دنـسوبیم و  ار  اهراوید  رد و  اهحیرـض و  اـهربنم ، مدرم  اـسب  هچ  رگید  بناـج  زا  و  دـهدیم ، شزرا  بلاـق  هب  هک 

يراکادف دـنداد و  ناج  ام  يایلوا  تقیقح  نآ  رطاخ  هب  هک  یتقیقح  نآ  تسا و  هتفهن  اهمرح  نیا  نورد  رد  هک  یحور  نآ  زا  اما  دـنتفایم 
. دومرفن ربنم  ریبعت  دوشن  هتفگ  قح  نآ  رب  هک  يربنم  زا  داجس  ماما  لاح  ره  رد  دنرادن . يربخ  دندرک ،

هحفص 81) )
هک دنتسه  ياهداوناخ  اهنیا  ( ) 2 « ) اّقَز َملِعلا  اوُّقُز  دَق  ٍتَیب  ِلهَا  نِم  ُهَّنِا  : » تفگ دیزی  دندرک . رارصا  مدرم  اما  دهدب  هزاجا  تساوخیمن  دیزی 
لاح نیع  رد  دـنراد . یتیعقوم  شناد و  هچ  اهنیا  هک  منادیم  نم  تسا و  ملع  ناـنآ  حور  كاروخ  تسا .) هدـش  نیجع  ناشتـشرس  اـب  ملع 
نیا دومرف . یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دومرف . داریا  یهاتوک  يهبطخ  اجنآ  تفر و  الاب  ماما  دـندرک و  رارـصا  مدرم 

: تاساسحا هفطاع و  جییهت  تروص  مه  جییهت و  کیرحت و  یبالقنا و  تروص  مه  دراد ، هسامح  زجر و  تروص  مه  یفرعم 
مان هب  هک  یفرـش  راختفا و  ياههراصع  ماـمت  ( 3 ... ) ادّرلا ِفارطَِاب  َنکُّرلا  َلَـمَح  نَم  ُنبا  اـَنَا  اـفَّصلا ، َو  َمَزمَز  ُنبا  اـَنَا  ینَم ، َۀَّکَم و  ُنبا  اـَنَا  ... 

زا تفگ و  یحو  هبعک و  زا  تفگ ، فاوط  یعس و  زا  دومن . رکذ  ار  همه  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  يهعماج  رد  مالسا  دای  هب  مالـسا و 
: تفگ جارعم 

تفگ و مدرم  يارب  دوب  فرش  راختفا و  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  مامت  ( 4 ... ) یحوَا ام  ُلیلَجلا  ِهَیِلا  یحوَا  ُنبا  اَنَا  ... 
هحفص 82) )

تموکح مدرم  رب  نید  مان  هب  هک  هیما  ینب  دـیوگب  مدرم  هب  تساوخیم  ینعی  تسام . دادـجا  ردـپ و  نآ  زا  ام و  نادـناخ  يارب  اهنیا  دومرف 
هیاـم دوـخ  ياـهنایغط  اـهملظ و  اـهفاحجا ، اهیرگرامثتـسا ، يارب  نآ  زا  اـت  دـناهداد  رارق  دوـخ  يهبعلم  تـسد و  تـلآ  ار  نـید  دـننکیم و 

ام و دوجو  رد  نآ  ياههمـشچرس  اههیام و  هدش و  ادیپ  ام  نادناخ  رد  نید  نیا  هک  دینادب  دیاب  دـنرادن . ییانـشآ  سنا و  نید  اب  دـنراذگب ،
. تسام تیب  لها 

رادیب مدرم  دمآ و  دوجو  هب  مدرم  رد  فطاوع  تاساسحا و  زاربا  هیرگ و  زا  یجوم  هکنآ  ات  دومرف  دومرف و  ار  بلاطم  لیبق  نیا  داجس  ماما 
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هبطخ و تساوخ  عـقاو  رد  دـنیوگب و  ناذا  داد  روتـسد  دـیزی  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  رد  هک  یناـجیه  لاـبند  هب  دـنداد . رس  هیرگ دـندش و 
حیـضوت درکیم و  هدافتـسا  ار  يا  هلمج  دوب  نذؤـم  ناذا  رد  هک  ياهملک  ره  زا  داجـس  ماـما  مه  زاـب  دـنک . عـطق  ار  داجـس  ماـما  ینارنخس 
حیـضوت درکیم و  هدافتـسا  ار  ياهلمج  دوب  نذؤم  هک  یتقو  دادیم . حیـضوت  درکیم و  هدافتـسا  ار  ياهلمج  دوب  نذؤم  هک  یتـقو  دادیم .

ياهلمج مدرم  اب  نم  اـت  نک  ربص  : » دومرف ترـضح  تفگ ، ار  هلمج  نیا  دیـسر و  هللالوسر » ًادـمحم  ّنا  دهـشا   » هب نذؤم  هک  یتقو  دادیم .
رگا یتفگ و  غورد  تسوت ، دـج  ییوگب  رگا  نم ؟ ّدـج  ای  تسوت  دـج  ربمغیپ  نیا  اـیآ  وگب  : » دومرف درک و  دـیزی  هب  ور  اـجنیا  رد  میوگب .»

و يدومن »؟ اهنابایب  يهراوآ  روط  نیا  ار  شیاههچب  يدرک و  ریـسا  ار  شتیب  لها  ارچ  یتشک ؟ ار  شدنزرف  ارچ  سپ  تسا ، نم  دج  ییوگب 
. دش دنلب  مدرم  يهجض  هک  تفگ  تفگ و  نادنچ  نآ  لابند  هب 

زا دیچیپ و  رهـش  رد  هیـضق  نیا  جوم  دندش و  هدنکارپ  دجـسم  زا  هدناوخن  زامن  ياهدع  دندناوخ و  زامن  ياهدع  هک  دنـسیونیم  خـیرات  رد 
هللادبعابا نادناخ  تیب و  لها  هب  تبسن  دیزی  راتفر  هک  دوب  اجنآ 

هحفص 83) )
اب هک  داد  روتسد  هنیدم ، بناج  هب  ماش  زا  هللادبعابا  نادناخ  تکرح  عقوم  رد  دیاهدینش ، هک  روط  نامه  دش و  ضوع  داجس  ماما  نیسحلا و 

هناور ار  نانآ  مارتحا  لیلجت و  اب  دنتفریم  یتقو  اما  دندمآ ، ریـسا  تروص  هب  دندمآیم  یتقو  بیترت  نیا  هب  دـنربب . ار  تیب  لها  یتافیرـشت 
يارب یحور  یتحاراـن  يهیاـم  عوضوم  نیا  دوـب . هدـمآ  دـیدپ  یناـجیه  يرادـیب و  مدرم  رد  هدـش و  نوـگرگد  یموـمع  راـکفا  اریز  درک ،

لاح ره  رد  دـهد . رییغت  ربمغیپ  نامدود  اب  رهاظ  رد  لقادـح  ار  شراتفر  ات  دـیدرگ  بجوم  دـش و  دـیزی  نانآ  سأر  رد  هیما و  ینب  نامدود 
. داد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تلاسر  تشاد و  تلاسر  دروم  دنچ  رد  داجس  ماما 

ص 161. ج 3 ، خیراوتلا ، خسان  « ) راّنلا َنِم  َكَدَقعَم  ءَّوَبَتَف  ِقلاخلا ، ِطَخَِسب  ِقولخَملا  َةاضرَم  َتیرَتِشا  بطاخلا  اَهیَا  َکَلیَو  َلاقَو  ( » 1)
ص ص 161 ، ج 3 ، خـیراوتلا ، خـسان  ) راّنلا َنِم  َكَدَـقعَم  ءَّوَبَتَف  ِقلاخلا ، ِطَخَِـسب  ِقولخَملا  َةاضرَم  َتیرَتِشا  بطاخلا  اَهیَا  َکَلیَو  َلاـقَو  ( 2)

.162
لمح دوخ  يادر  نماد  اب  ار  دوسالارجح  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم  متسه ، افص  مزمز و  دنزرف  نم  متسه ، ینم  هکم و  دنزرف  نم  ( » 3)

ص 16، ج 3 ، خیراوتلا ، خـسان  « ) راّنلا َنِم  َكَدَـقعَم  ءَّوَبَتَف  ِقلاخلا ، ِطَخَِـسب  ِقولخَملا  َةاضرَم  َتیرَتِشا  بطاخلا  اَهیَا  َکَلیَو  َلاقَو  ...« » دومرف
(. ص 162

َةاـضرَم َتیرَتـِشا  بطاـخلا  اَـهیَا  َکَـلیَو  َلاـقَو  دوـمرف »... یحو  هچنآ  دوـمرف  یحو  وا  هب  لـیلج  بر  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  ( »... 4)
(. ص 162 ص161 ، ج 3 ، خیراوتلا ، خسان   ) راّنلا َنِم  َكَدَقعَم  ءَّوَبَتَف  ِقلاخلا ، ِطَخَِسب  ِقولخَملا 

یمالسا روشک  مهم  زکارم  يرادیب  رد  داجس  ماما  شقن 

یمالسا روشک  مهم  زکارم  يرادیب  رد  داجس  ماما  شقن 
یمالسا روشک  رـسارس  دندشیم ، رادیب  زکرم  هس  نیا  رگا  هک  تشاد  مهم  زکرم  هس  زور  نآ  رد  یمالـسا  روشک  درک  ضرع  نیا  زا  شیپ 

تحت ناریا  يهدش  حتف  ياهرهـش  مامت  ینعی  دوب ، ناریا  قارع و  زکرم ) يهمـصاع :(  هفوک  هکنآ  رطاخ  هب  دوب  هفوک  یکی  دـشیم ؛ رادـیب 
یماکح نارادـمامز و  الومعم  درکیم و  هرادا  ار  رـصم  يدـح  ات  ماش و  هک  دوب  قشمد  يرگید  دـشیم ؛ هرادا  قارع  تموکح  ییاورنامرف 

یم هرادا  یلک  روط  هب  ار  هریزج  هبش  نمی و  زاجح و  عقاو  رد  هک  دوب  هنیدم  یموس  و  دنتفریم ؛ ماش  زا  دندشیم  مازعا  رـصم  فرط  هب  هک 
رهـش هس  نیمه  رد  هللادبعابا  نادناخ  اذل  دشیم ؛ رادیب  یمالـسا  يهعماج  زور  نآ  روانهپ  روشک  دـندشیم  رادـیب  رهـش  هس  نیا  رگا  درک .

یسامح شقن 
هحفص 84) )
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زا هک  ماش  رد  دش ، ماجنا  داجس  ترضح  يهتخیرگ  هتسجرب  نانخـس  نینچمه  موثلکما و  بنیز و  ینارنخـس  هفوک  رد  دندرک . افیا  ار  دوخ 
رد داجـس  ماما  ياهـشیامرف  و  درک ، رادـیب  ار  مدرم  داجـس  ماما  نانخـس  همه  زا  رتمهم  همه و  زا  شیب  بنیز و  نانخـس  دوب  رتمهم  اج  همه 
هس نیا  عومجم  رد  و  درک . رادیب  ار  هنیدم  مدرم  دش  لیکشت  یلع  نب  نیسح  ترضح  دوب  دای  هب  هک  یسلاجم  رد  ادعب  هنیدم و  رهش  نوریب 

، دـش هراشا  لبق  ینارنخـس  ود  رد  هک  هنوگ  نادـب  دـمآ و  دـیدپ  یمالـسا  روشک  يهنهپ  رد  بالقنا  تکرح و  جوم  دـندش  رادـیب  هک  رهش 
ماـهلا دـندشیم و  بارـشا  ع )  ) نیـسح ماـما  سدـقم  تضهن  زا  دـندمآ  دوـجو  هب  مالـسا  خـیرات  رد  مود  لوا و  نورق  رد  هـک  ییاهتـضهن 

. دنتفرگیم
کی لصا  تسا . یمهم  يهلئسم  دوخ  نیا  هک  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  يهدش  هتخیر  كاپ  نوخ  ندرک  هدنز  داجـس  ماما  ياههمانرب  زا  یکی 
دوجو هب  هعماج  کی  خیرات  رد  هک  ییاهتکرح  اسب  هچ  اریز  رگید ، يهلئسم  نآ  زا  يرادرب  هرهب  تسا و  هلئـسم  کی  تکرح  کی  بالقنا 

اـسب هچ  سکعلاب  و  دناهدش ، شومارف  شوماخ و  دناهدوبن  اهتـضهن  اهتکرح و  نیا  تشپ  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  هکنآ  باب  زا  اما  دـناهدمآ 
دناهدرک ناوارف  يرادرب  هرهب  تضهن  نآ  زا  یتاغیلبت  ياههاگتسد  اما  تسا  هدمآ  دوجو  هب  خیرات  لد  رد  دودحم - هچ  رگا  تضهن - کی 

داجـس و ماما  ار  شقن  نیا  تسین و  بالقنا  دوخ  زا  رتکچوک  بالقنا ، کی  زا  يرادرب  هرهب  نیاربانب  دنهدب . لاب  رپ و  نآ  هب  دناهتـسناوت  و 
. دندرک افیا  یبوخ  هب  ع )  ) یلع نب  نیسح  ناگدنامزاب 

هحفص 85) )

داجس ماما  رتشیب  تخانش  موزل 

داجس ماما  رتشیب  تخانش  موزل 
کی اب  فداصم  هرود  نیا  درک . تماما  تسه -  هک  تایاور  فالتخا  ساسارب  لاس -  لهچ  ات  جنپ  یس و  نیب  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

تکرح هک  دوب  نارود  نیا  لوط  رد  دوب . یبالقنا  دـض  یبالقنا و  ياهتکرح  اب  هارمه  روج و  ملظ و  زا  رپ  ناـقفخرپ و  جنـشت و  رپ  يهرود 
دروآ دوجو  هب  کلملادـبع  ناـمز  رد  جاـجح  هک  ییاـههعجاف  دـش . ماـجنا  نارگید  بعـصم و  راـتخم ، تکرح  ریبز ، نبا  تضهن  نیباوـت ،
کی داجـس  ماما  يارب  هک  دوب  اجنیا  رد  دوب . نیدـباعلا  نیز  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تماما  رثأت  رپ  ترارم و  رپ  نارود  اب  فداصم 

يهعقاو دننامه  یناوارف  ياهنایغط  اهتکرح و  دش - نایب  هک  هنوگ  نامه  یفرط - زا  دـمآ . دوجو  هب  هدـننکتحاران  رایـسب  ینارحب و  نارود 
ناونع هب  لوا  هک  دـندرک  یفخم  ییاهتکرح  سابع  لآ  نایعاد  نآ  زا  دـعب  داد و  خر  اهيریبز  ریبزنبا و  ياهتکرح  راتخم و  نیباوت ، هرح ،

طقـس و ناریا و  رد  ملـسموبا  مایق  هب  هرخالاب  دـش و  سابع  ینب  عفن  هب  توعد  هب  لیدـبت  مکمک  دـعب  دوب و  هفینح  دـمحم  يوس  هب  توعد 
. دیدرگ یهتنم  هیما  ینب  یلک 

شیپاشیپ رد  هزرابم و  نادـیم  رد  تسرد  فرط  کی  زا  ینعی  دراد ؛ صاخ  شقن  کی  ماما  داجـس ، ماما  ناـمز  ییاـهتکرح  رد  مینیبیم  اـم 
نمـشد هاگتـسد  اب  هک  تسا  یعیبط  دـیامرفیمن و  دـیدش  تفلاخم  اهتـضهن  اهتکرح و  نیا  اب  رگید  فرط  زا  دـنکیمن و  تکرح  فوفص 

اب ینعی 
هحفص 86) )

تـضهن رگا  دـنیوگب  هک  دـیآیم  شیپ  لاجم  نیا  فاب  یفنم  هدـع  کی  اجنیا  رد  دزاسیمن . مه  ناورمینب  اب  دـیزی و  ناـمدود  هیما و  ینب 
نیباوت اب  ارچ  درکن ؟ تکرش   ( رح يهعقاو  هنیدم :( مدرم  تکرح  رد  داجس  ماما  ارچ  سپ  تسا  مزال  حیحص و  هعماج  خیرات و  رد  تکرح 

؟ دومرفیمن يراکمه  تکرش و  اهتکرح  ریاس  رد  ارچ  تشادن ؟ يراکمه 
تسا یفیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  نانآ  خیرات  قیقد  لیلحت  همئا و  یگدنز  یسررب  الوصا  هک  منک  رارکت  ار  ملوا  فرح  دیاب  رگید  راب  اجنیا 

- هیاـمیب کـشخ و  رایـسب  یتروـص  هب  اـم  يارب  همئا  خـیرات  هنافـسأتم  تسا . یمالـسا  ناـخروم  نادنمـشناد و  ناـققحم ، يهدـهع  هب  هـک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3769 

http://www.ghaemiyeh.com


یخیراوت اصوصخم  خیرات - فورعم  ياهباتک  زا  یضعب  رد  ار  يهمئا  یگدنز  یتقو  امـش  ( 1  ) تسا هدـش  نایب  ریخا - نورق  رد  اصوصخم 
الثم هک  رقف  هب  تمدخ  دروم  دنچ  هزجعم و  دنچ  هب  رخآ  ات  لوا  زا  ماما  کی  یگدـنز  دـینکیم  هعلاطم  هدـش - هتـشون  ریخا  ياهنرق  رد  هک 
ربهر ماما  تسا . هدش  دودحم  دندومن  تدابع  يرادنامهم و  روط  نیا  دندرک و  دازآ  هدرب  رفن  دـص  دندیـشخب و  ریقف  نالف  هب  رادـقم  نالف 

دشاب و مدرم  یگدنز  هار  غارچ  دیاب  اهبیشن  زارف و  مامت  رد  هک  تسا  یـسک  ینعی  تسا . نانآ  یگدنز  هار  يهدننکزاب  مدرم و  یعامتجا 
يارب شلمع  راتفگ و  هار ، همانرب ،

هحفص 87) )
ماما داجس ، ماما  دناوتیم  هنوگچ  یعامتجا  تمدخ  یقالخا و  سرد  دنچ  اب  هزجعم  ات  راهچ  دریگ . رارق  یمالسا  يهعماج  قشمرس  هشیمه 

فـسات دـیاب  مه  زاب  ناسنا  هک  تساجنیا  دـنک ؟ یفرعم  یمالـسا  يهعماج  ياوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  مظاک  ماـما  اـی  رقاـب 
يهراـبرد رخاوا  نیا  هتبلا  تسا . هدـشن  راـک  همئا  قیقحت  عون  خـیرات و  زا  اـم  تشادرب  عون  یلو  تسا  ینغ  اـم  خـیرات  هکنآ  اـب  هک  دروـخب 

دباییم رد  ناسنا  تسا و  هدش  یتاعلاطم  شیب  مک و  مالسلا  مهیلع  یبتجم  نسح  ماما  يدح  ات  نیـسح و  ماما  بلاط ، یبا  نب  یلع  یگدنز 
هبترم اهنویلیم  هکنآ  اب  نرق  هدراهچ  هدزیس  هک  دیآیم  تسد  هب  قیقحت  يهجیتن  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  نیمه  يهرابرد  ییاهفرح 

نیا هب  رجنم  هک  ییاههزیگنا  لماوع و  نآ و  يهفسلف  هدشن و  ایحا  هثداح  حور  اما  تسا  هدش  رارکت  هتفگ و  البرک  يهثداح  ربانم  يالاب  رد 
نم رظن  هب  تسا . هتفریذپن  تروص  دوشب  دیاب  هک  يرگید  ياهیرادرب  هرهب  روط  نیمه  تسا و  هدنام  هتفگان  دـش  یخیرات  گرزب  يهدـیدپ 

( . 2  ) دوش راک  نآ  صوصخ  رد  یتسیاب  هک  تسا  ییاهیگدنز  نآ  زا  مه  داجس  ماما  یگدنز 
هحفص 88) )

درک و یسررب  ار  هنیدم  عضو  تسرد  دیاب  میراد . ثحب  نیا  يارب  یفاک  لاجم  هن  میاهدرک و  ار  مزال  یسررب  هن  داجـس  ماما  یگدنز  رد  ام 
نیسح نوخ  هب  شریشمش  هزات  هک  ياهیما  ینب  درک - تکرح  هیما  ینب  هاگتـسد  هیلع  هلظنح  نب  هللادبع  یگدرکرـس  هب  هک  ییورین  ایآ  دید 

کی اب  تسا و  ندـش  داـجیا  لاـح  رد  تکرح  زا  یجوم  کـی  تکلمم  راـنک  هشوگ و  رد  دـنکیم  ساـسحاو  هدـش  نیگنر  ع )  ) یلع نبا 
اب مأوت  یلوصا و  حیحـص ، یتکرح  تکرح ، نیا  ایآ  طیارـش  نیا  اب  دـنک - هفخ  ار  اهادـص  اـت  تسا  هدرک  زیت  ار  اـهلاگنچ  شحوت  تلاـح 
قح یتاـقبط ، فـالتخا  يداژن ، ضیعبت  جورم  هک  هیما  ینب  ملاـظ  هاگتـسد  هیلع  تضهن  تکرح و  ماـیق و  دوـجو  لـصا  تسا ؟ هدوـب  هشقن 
هیما ینب  اب  گنج  دصق  هب  یتکرح  نیعبات  یکی  ای  ربمغیپ  يهباحص  نالف  هک  تسا  حیحص  ایآ  اما  تسا ، مزال  تسا  یشک  تلادع  یشک و 

هک ردک  یسرربو  تخاس  کیدزن  مه  هب  ار  اهورین  درک ، عورـش  هشقن  اب  هک  تسا  نیا  تسرد  هن ، ای  دوش ؟ شوماخ  مه  دعب  دهد و  ماجنا 
بناوج يهمه  و  دـشاب ، هنوگچ  کیتکات  دـشاب ، رگید  يوحن  هب  ای  دـشاب  هتـشاد  یغیلبت  يهبنج  دـشاب ، ینلع  ای  هنایفخم  ادـتبا  تکرح  ایآ 

هک تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  رتمهم . هلئـسم  ریبدـت  هشقن و  شور ، نتـشاد  تسا و  هلئـسم  کی  تضهن  لصا  هکنیا  هصالخ  دوش . یـسررب 
دلب یشور  مسر و  هار و  ام  هکنیا  يهناهب  هب  مدرم 

هحفص 89) )
رد ریبدـت  هشقن و  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  اما  تسا ، لصا  کی  داسف  اب  هلباقم  هزرابم و  یگدامآ و  ریخ ، دـننامب . شوماخ  هشیمه  میتسین 

. تسا يرورض  مزال و  رایسب  نآ  رانک 
هدش و ماجنا  تهج  نیا  رد  یبوخ  ياهتکرح  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هناتخبشوخ  ( 1)

(. د . ) تسا هتفرگ  رارق  مدرم  سرتسد  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  راهطا  يهمئا  خیرات  یگدنز و  دروم  رد  يرکذ  لباق  تافیلأت 
تکرح کی  رد  بسانم  ياـهکیتکات  باـختنا  هزراـبم و  کـی  رد  نتـشاد  ریبدـت  هشقن و  هک  میدرک  حرطم  هیقت  ثحب  رد  نیا  زا  شیپ  ( 2)

دنتسه ياهدع  دننکیم . انعم  ینیشنبقع  ینوبز و  فعض و  سرت و  ناونع  هب  الومعم  ار  هیقت  هک  یلاح  رد  تسا ، هیقت  یعامتجا  راد  هشیر 
ساـسحا دـنرادن و  تیـساسح  یعاـمتجا  دراوم  رد  ـالوصا  اـی  تسا و  يراـک  منادـن  اـی  نبج  فعـض ، سرت ، ناـنآ  حور  يهیاـمریمخ  هک 
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ینعی هیقت  میتفگ  هک  یلاح  رد  دـنربب ، هانپ  هیقت  يهملک  هب  تسا  نکمم  اهنیا  دـنراد . یحور  ییاوزنا  تلاـح  کـی  دـننکیمن و  تیلوئـسم 
. دننک هدهاجم  يزیرهمانرب و  حرط و  فده ، نآ  يارب  دشاب و  فده  يوس  هب  تکرح  وا  یگدنز  عومجم  رد  ناسنا و  حور  رد  هکنیا 

داجس ماما  یگدنز  رد  یعامتجا  تامدخ  يهولج 

داجس ماما  یگدنز  رد  یعامتجا  تامدخ  يهولج 
ماما یگدـنز  رد  شقن  ود  درک . افیا  یبوخ  هب  بیجع  تاجومت  نآ  اب  ـالبرک  يهثداـح  ياـیحا  رد  ار  دوخ  شقن  داجـس  ماـما  لاـح  ره  رد 

يهعقاو رد  لاثم  ناونع  هب  درک . یناوارف  یعامتجا  تمدخ  داجـس  ماما  ینعی  . تسا یعامتجا  تمدخ  یکی  دوب . بلاج  هدنز و  یلیخ  داجس 
ار هداوناخ  دصراهچ  ات  داجس  ماما  دنـسیونیم  خیرات  رد  دندش ، تسرپرـسیب  ییاهداوناخ  دندمآرد و  اپ  زا  مدرم  ( هنیدم مدرم  مایق  هرح :(
نآ اب  نیعم و  زور  نآ  رد  هزرابم  لصا  اـب  ماـما  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا . هزراـبم  رد  تکرـش  عقاو  رد  عوضوم  نیا  دوخ  درکیم . هرادا 

، هدیدمتـس ياههداوناخ  هب  ور  نیا  زا  دیاتـسیم . قح  زا  عافد  يارب  ار  مدرم  یگدامآ  نیا  عومجم  رد  اما  دـشاب ، هدوبن  قفاوم  صاخ  شور 
ءزج اههدرب  ندرک  دازآ  هکنیا  لثم  مینیبیم ، دایز  ار  اههدرب  ندرک  دازآ  داجس  ماما  یگدنز  رد  دنکیم . کمک  هدیـشک  رجز  هدیدغاد و 

ناوارف تشذـگ  افـص و  تبحم ، تمدـخ ، هقدـص ، قافنا ، ماعنا ، داجـس  ماما  یگدـنز  رد  تساـم . ینید  ناـیاوشیپ  همئا و  مهم  ياـههمانرب 
ناگدـنامزاب ار  هلمج  نیمه  اقافتا  تسا . نابرهم  يردارب  ردـپ و  نوچمه  تسا ، یعامتجا  یقالخا و  يونعم ، يامیـس  کی  ینعی  مینیبیم .

ماما يهرابرد  هرح  يهعقاو 
هحفص 90) )

ردـق نیا  نامردـپ  تایح  نامز  رد  هک  مدرکیم  یگدـنز  تحار  يروط  داجـس  ماما  فطل  يهیاس  ریز  رد  ام  دـنتفگ  دـندرک و  نایب  داجس 
. میدرکیمن یگدنز  تحار 

داجس ماما  یگدنز  رد  اعد  يهولج 

داجس ماما  یگدنز  رد  اعد  يهولج 
نیا رد  مینیبیم . ناوارف  اعد  داجس  ماما  یگدنز  رد  ام  تسا . تیونعم  اعد و  مینیبیم  داجس  ماما  یگدنز  رد  هک  ییاههولج  زا  رگید  یکی 

هزاجا داجـس  ماما  هب  رگا  ینعی  تسا . یعامتجا  یقالخا و  ياههمانرب  یگدـنز ، ياههمانرب  زا  ياهراصع  هصالخ و  تسه ؛ زیچ  همه  اهاعد 
ناونع هب  دتـسیاب و  دجـسم  نوتـس  رانک  رد  دناوتیم  اما  دناوخب  هبطخ  دورب و  ربنم  يالاب  اوشیپ  کی  ربهر و  کی  ناونع  هب  انلع  دـنهدیمن 

( . 1  ) دهدب دیاب  هک  دهدب  ار  ییاهسرد  عقاو  رد  اعد 
هحفص 91) )

یگهمانربیب توکـس و  رجحت ، یتکرحیب ، يارب  ياهیاـم  یمالـسا  ياـعد  اـیآ  هک  تسا  یلقتـسم  عوضوم  اـعد  يهراـبرد  ثحب  هتبلا  ( 1)
راعـش اـعد  هک  میدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  میدوب و  هدرک  عمج  اـعد  يهنیمز  رد  نآرق  زا  ار  یتاـیآ  اـم  تسا ؟ تکرح  يارب  ياهیاـم  اـی  تسا ،

ياهراعـش اهنآ  عقاو  رد  ینعی  دروایب . نابز  هب  ار  تکرح  نآ  راعـش  ناسنا  دـعب  دـنوش و  جیـسب  اهورین  مامت  دـیاب  لوا  ینعی  تسا . تکرح 
. تسا هدوب  هنوگ  نیا  اهاعد  یهاگ  دراد . دوجو  یبالقنا  جوم  کی  رد  هک  تسا  یتاغیلبت 

هیداجس هفیحص  رد  نارادزرم  ییاعد 

هیداجس هفیحص  رد  نارادزرم  ییاعد 
تسا هدش  لقن  هیداجس  يهفیحص  يهدنزرا  دیفم و  رایسب  باتک  رد  اعد  نیا  هدومرف و  داجـس  ماما  هک  ییاعد  زا  تمـسق  کی  هب  طقف  نم 
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، نازابرـس يهرابرد  هچنآ  اعد  نیا  رد  عقاو  رد  دومرفیم . نانیـشنزرم  قح  رد  ماـما  هک  تسا  روغث » لـها  ياـعد   » اـعد نیا  منکیم . هراـشا 
. دناهدومرف هراشا  نآ  هب  ماما  Ə مزال ا̠ یماظن  عافد  ناونع  هب  هچنآ  دوشب و  تیاعر  تسا  مزال  یمالسا  يهعماج  ناروشحلس  نایماظن و 

، نک ادا  ار  ام  ياهـضرق  زرمایب ، ار  ام  ایادـخ ، مییوگیم : الثم  هجوت  جوا  رد  تسا و  نامیـصخش  عفانم  هجوتم  رتشیب  نامیاهاعد  الومعم  ام 
هدید نآ  رد  ام  یـصخش  عفانم  حـلاصم و  شاهمه  هک  لیبق  نیا  زا  و  هدـب ، ام  هب  ملاس  بوخ و  نادـنزرف  هدـب ، ام  راک  بسک و  رد  تعـسو 

هک ار  یعامتجا  دـنلب  لئاسم  اعد  نیا  نمـض  داجـس  ماما  تسام . ینورد  ياههتـساوخ  یحور و  تـالاح  اهفدـه ، اـهرادومن  اـعد  دوشیم .
نآ رد  اهنوتـس و  رانک  رد  دجـسم ، رد  یتح  ماما  هک  انعم  نیدـب  دـیامرفیم ، ناـیب  مدرم  يارب  تسا  مالـسا  یمزر  یعاـفد و  يورین  هجوتم 

، تدـحو تزع ، يدنلبرـس ، نآ  هدـنامن و  لفاغ  تیرـشب  لابق  رد  یمالـسا  يهعماج  يهفیظو  تیلوئـسم و  داـی  زا  بش  کـیرات  ياـههمین 
اعد نمض  ماما ، ینعی  تسا . هدرپسن  یشومارف  هب  دشاب  هتشاد  دیاب  یمالسا  يهعماج  هک  ار  يدراوم  لیبق  نیا  یعافد و  تردق  یگتـسبمه ،

تلم کی  دیاب  هکلب  دشاب  يوزنم  دیابن  یمالسا  تلم  هک  دهدیم  میلعت  مدرم  هب  یمالسا ، يهعماج  راعش  ناونع  هب 
هحفص 92) )

. دشاب دنلبرس 
: دراد ییاهزارف  اعد  نیا 

یلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  َِکتَدِـج . نِم  مُهاـیاطَع  ِغبـسَا  َو  َکـِتَّوُِقب  اـهَتامُح  دـیَا  َو  َکـِتَّزِِعب  َنیِملـسُملا  َروُغث  نِّصَح  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
دَّحََوت َو  مِهِریِم  َنَیب  ِرتاو  َو  مُهَرمَا  رِّبَد  َو  مُهَعمَج  فِّلَا  َو  مُهَتَموَح  عَنما  َو  مُهَتَزوَح  سُرحا  َو  مُهَتَِحلـسَا  ذَحـشا  َو  مُهَتَّدِع  رِّثَک  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

. ِرکَملا ِیف  مَُهل  فُطلا  َو  ِربَّصلِاب  مُهنِعَا  َو  ِرصَّنلِاب  مُهدُضعاَو  مِِهنَُؤم  ِۀیافِِکب 
یمزر یگدامآ  دوخ  ياهزرم  زا  عافد  يارب  دـیاب  ناملـسم  مدرم  ینعی  نک -  ظفح  تدوخ  تمیزع  هب  ار  اهناملـسم  ياهزرم  اراـگدرورپ ،

ياهتبیصم رب  یتبیصم  دنک و  لاغشا  ار  ناشنیمزرس  درب و  هلمح  نمشد  ادابم  ات  دننامن و  عافد  یب  نمشد  يهلمح  لباقم  رد  ات  دنشاب  هتـشاد 
دننکیم تمه  یمالـسا  ياهزرم  زا  عافد  يارب  هک  ار  ینارـسفا  ناهدـنامرف و  ناتنازابرـس ، ینعی  اهزرم  نآ  نارادـهگن  و  دـیازفیب ،-  ناـنآ 

ارب زیت و  ار  نانآ  ياهحالـس  نک و  ناوارف  ار  نانآ  يهدـع  ادـنوادخ ، نک . ناوارف  نانآ  هب  تبـسن  ار  تدوخ  فطل  اـیاطع و  اـمرف و  دـییأت 
نیب اراگدرورپ ، نک . مکحم  ار  ناشیاهرگنـس  ظفح و  ار  نانآ  تیرومأم  يهزوح  دنوش ،-  نادیم  دراو  یفاک  یماظن  يورین  اب  ینعی  نک -

رازراک رد  ات  امرف  ریبدت  ار  نانآ  رما  دنشاب ،-  هتسبمه  دحتم و  مه  اب  مالـسا  ناگدنمزر  ات  نک - رارقرب  تیمیمـص  يردارب و  تفلا و  نانآ 
هشقن دوخ 

هحفص 93) )
يهقوذآ هب  یماظن  ياههجدوب  رد  هک  انعم  نیدـب  هراـشا  ناـسرب - رپ  رد  رپ  ار  ناـنآ  یگنج  كاروخ  هقوذآ و  اراـگدرورپ ، دنـشاب . هتـشاد 

رد يرادـیاپ  تماقتـسا و  ربص و  يرابدرب و  نانآ  هب  اراگدرورپ ، نک .) يرازگراک  ییاهنت  هب  ار  ناشیاهیتخـس  و  -) دوش هجوت  ناگدـنمزر 
اـههشقن و اـههلیح ، زا  رازراـک  نادـیم  رد  دـیاب  ینعی  هد - یملعت  یگنج  يهلیح  هـشقن و  ناـنآ  هـب  ادـنوادخ ، نـک . تـمارک  نمـشد  ربارب 

 -. درک هدافتسا  یگنج  ياهریبدت 
... َنورِصبی ام ال  مُهرَِّصب  َنومَلعی و  ام ال  مُهمِّلَع  َو  َنولَهجی  ام  مُهفِّرَع  َو  ... 

میلعت اهنآ  هب  دـننادیمن  نانآ  دـنادیم و  نمـشد  هک  ار  ياهدرپ  تشپ  لئاسم  دنتـسین و  علطم  نآ  زا  هک  ار  ییاـهزمر  اـههشقن و  ادـنوادخ ،
هب ار  نانآ  تالکـشم  میهاوخب  ادخ  زا  مینیـشنب و  دجاسم  يهشوگ  رد  دیاب  طقف  یلب ، مییوگب  هک  دشاب  نیا  ام  تشادرب  تسا  نکمم  امرف .
اعد دراد . تفلاخم  تسه  نآرق  رد  هک  یحیرـص  تایآ  اب  رواب  نیا  ریخ ، دنک . لح  هیام  ریمخ  نودب  لماع و  باسح و  نودب  یبیغ و  روط 

ياهاعد زا  يرایـسب  هک  ماهدرک  رواب  اعقاو  ار  بلطم  نیا  نم  دـیآ و  دوجو  هب  هعماـج  رد  نآ  ققحت  يهنیمز  هک  دوشیم  باجتـسم  ییاـج 
. دنهد ماجنا  دیاب  ار  روما  نیا  دنروایب و  دوجو  هب  مدرم  دیاب  ار  اهنیا  ینعی  تساهراعش ، اهتیرومأم و  نیقلت  یمالسا 
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اهنِم حَِّول  َو  مِِهنیعَا  َبصَن  َۀَّنَجلا  ِلَعجاَو  ِنوتَفلا  ِلاملا  ِتارَطَخ  مِِهبوُلق  نَع  ُحماَو  ِرورَغلا  ِۀَعاّدَخلا  ُمُهاینُد  َرکِذ  َّوُدَعلا  ُمِِهئاِقل  َدنِع  مِهِـسنَاَو  ... 
نِم اهیف  َتدَدعَا  ام  مِهِراَصبِال 

هحفص 94) )
مُهنِم ٌدَحَا  َّمُهی  یّتَح ال  ِرَمَّثلا  ِفونُِصب  ِۀیِّلَدَتُملا  ِراجشَالا  َو  َِۀبِرشَالا  ِعاونَِاب  ِةَدِرَّطُملا  ِراهنَالاَو  ِناسِحلا  ِروحلاَو  ِۀَمارَکلا  ِلِزانَم  َو  ِدلُخلا  ِنِکاسَم 

. ٍرارِِفب ِِهنِرق  نَع  ُهَسفَن  َثِّدَحی  َو ال  ِرابدِالِاب 
ایند لام  يهتفیرف  ادابم  ربب ، نانآ  دای  زا  ار  ایند  دنریگیم  رارق  نمشد  ربارب  رد  ناملـسم  نادهاجم  ناگدنمزر و  هک  ماگنه  نآ  اراگدرورپ ،

هب دننک و  یلاخ  ار  اهرگنس  دهد و  بیرف  ار  نانآ  دربیم ، راک  هب  نمشد  هک  يرکم  كدنا  اب  )و  هدننز لوگ  يهدنهد  بیرف  يایند  ) دنـشاب
ماقم تیعقوم ، تیـصخش ، عوضوم  دـیآ و  نایم  هب  یـصخش  عفانم  ياپ  هکنآ  درجم  هب  یعاـمتجا  تکرح  کـی  رد  اـی  دـندنویپب و  نمـشد 

زادـنا مشچ  رد  نانآ و  هار  ارف  ار  تشهب  اراگدرورپ ، دـنور . نوریب  نادـیم  زا  دـنوش و  تسـس  دوش ، حرطم  صاخ  ياهتیعقوم  یعاـمتجا و 
ياهیندیماشآ هب  هک  ییاهوج  ابیز و  ياهنز  دنمجرا و  ياهارس  یگشیمه و  ياهاج  زا  ياهتخاس  هدامآ  هچنآ  تشهب  نآ  زا  هد و  رارق  نانآ 

هب تشپ  نتخیرگ و  تصرف  هک  يروط  هب  نک  نایامن  ناشمـشچ  يولج  هتـشگ  مخ  اههویم  عاونا  هب  هک  ییاهتخرد  هدش و  ناور  نوگانوگ 
زراـبم و دـهاجم و  مدرم  يا  ینعی  دـنیامنن . وـگتفگ  شیوـخ  اـب  ار  دوـخ  دـننام  ربارب  زا  نتخیرگ  دـننکن و  ادـیپ  ار  ندرک  رازراـک  نادـیم 

. دیوشن رابدا  رارف و  راتفرگ  درواین و  رد  اپ  زا  ار  امش  لئاسم  دیشاب  بظاوم  دینکیم ، تکرح  ادخ  هار  رد  هک  يراکادف 
رد هک  دشاب  يروط  نات  هشقن  دیاب  هک  دنک  نیقلت  دهاوخیم  سپس 

هحفص 95) )
هب رجنم  اـت  دوش  داـجیا  دـیاب  نمـشد  فوفـص  رد  هک  ار  یتالکـشم  هصـالخ  و  دـیزادنیب ، هقرفت  ناـنآ  نیب  دـینک و  هنخر  نمـشد  فوفص 

. دیامرفیم رکذ  دوش  نانآ  تسکش 
... مِِهتَِحلسَا َنَیب  َو  مُهَنَیب  قِّرَف  َو  مُهَرافظَا  مُهنَع  ِملقا  َو  مُهَّوُدَع  َِکلِذب  ُللفا  َّمهللا 

رد ینعی  ( - 1  ) دوش ادج  ناناملسم  نماد  زا  نمشد  ياهلاگنچ  دوش و  دنک  ناناملـسم  ربارب  رد  نمـشد  ریـشمش  هک  نک  نانچنآ  ادنوادخ !
قیرط نیا  زا  اـت  دـنک  هنخر  اـهنآ  نیب  رد  نمـشد  هک  دـنراذگن  دـندنبب و  نمـشد  رب  ار  ذوفن  هار  هک  دـیآ  دوـجو  هب  يرادـیب  نآ  اهناملـسم 

دنشکب یسفن  نیرتکچوک  دنهاوخب  یتقو  هک  يروط  هب  دنک ، ذوفن  نانآ  نیب  رد  دریگب و  اهنآ  زا  ار  یگدنز  یعامتجا و  لئاسم  ياهدنبرس 
. زادنیب ییادج  نانآ  يهحلسا  نانمشد و  نیب  ایادخ ، دنراتفرگ .-  نمشد  يهجنپ  رد  هک  دننیبب 

َدَدَعلا ُمُهنِم  صُقناَو  َدَدَملا  ُمُهنَع  عَطقاَو  مِهِهجَو  نَع  مُهلِّلَـض  مِِهُلبُـس و  یف  مُهریَح  َو  مِِهتَدِوزَا  َنَیب  َو  مُهَنَیب  دِعاب  َو  مِِهتَِدئفَا  َِقئاثَو  عَلخاَو  ... 
... ِقُطُّنلا ِنَع  مُهَتَنِسلَا  مِزخا  َو  ِطسَبلا  ِنَع  مُهیِدیَا  ِضبقاَو  َبعُّرلا  ُمُهَتَِدئفَا  ْأَلماَو 

ریگب و نانآ  زا  تساهنآ  دیما  يهیام  ناناملسم  هیلع  رازراک  رد  هچنآ 
هحفص 96) )

دننک و مگ  ار  هار  ات  نک  ناریح  نادرگرـس و  ار  نانآ  ناناملـسم  ینلع  ياههار  رد  زادنا و  يرود  ناش  هقوذآ  نانآ و  نایم  و  ( 2  ) نک عطق 
 -. دوش عطق  ههبج  تشپ  ياهورین  اب  نانآ  يهطبار  ینعی  دنک - ددم  نانآ  هب  دناوتن  نمشد  رگید  هک  نک  نانچنآ  و  ( 3  ) دنیایب شیپ  دنناوتن 

ناشتردق دننک و  يورشیپ  دنناوتن  ات  دنبورف  ار  نانآ  تسد  نک و  رپ  بارطـضا  تشحو و  زا  ار  نانآ  ياهلد  هاکب و  نانآ  ددع  زا  ادنوادخ ،
ناـنآ و ذوـفن  تردــق و  رازبا  نمــشد ، تـسد  رد  یتاـغیلبت  ياههاگتــسد  ینعی  راد - هاـگن  راـتفگ  زا  ار  ناــشنابز  دــنهد و  شرتـسگ  ار 

 -. ریگب ار  ناشیگتسبمه 
رت يوق  رت ، دنمورین  دنگنجب  نانآ  تدایس  تیثیح و  اب  دنهاوخیم  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دیاب  ناناملـسم  دیامرفب  دهاوخیم  داجـس  ماما 

. دنشاب ریبدت  هشقن و  اب  و 
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( . 4 ... ) ْْمُهَئارَو نَم  مِِهب  لِّکَن  َو  مُهَفلَخ  ْنَم  مِِهب  دِّرَش  َو  ... 
رتشیب ار  نامدوخ  ياپ  شیپ  ـالومعم  اـم  دـنکیم . ناـیب  ار  ماـما  تمه  ینیب  نشور  هک  دراد  دوجو  يا  هلمج  داجـس  ماـما  ياـعد  نیمه  رد 
ینوبز سأی و  عون  کی  اب  میراد و  یبیغ  ياهدادـما  يوزرآ  ای  تسا و  یـصخش  نامیاهاعد  ای  مدرک ، ضرع  هک  هنوگ  ناـمه  مینیبیمن و 

يهشوگ نامه  داجس  ماما  ماما  مینکیم . مرن  هجنپ  تسد و  یگتخابدوخ 
هحفص 97) )

يراگزور هک  مراد  تسود  نانچنآ  نم  ادنوادخ ، دیامرفیم  هک  تسا  دنلب  شتمه  ردق  نآ  دنکیم  اعد  مدرم  يارب  هک  مه  هنیدم  دجـسم 
رامثتـسا و نایغط و  ياههشیر  دنیآرد و  اپ  زا  اهتوغاط  دنزیر و  ورف  اهتب  دوش و  رقتـسم  ناهج  رـسارس  رد  یتسرپادخ  دـیحوت و  هک  دـسرب 
(5  ) دوش رقتسم  نمشد  ياهنیمزرس  رـسارس  رد  تلادع  دیحوت و  نیا  هک  ادخ - يا  مراد - وزرآ  نم  دیامرفیم  دعب  و  دوش . هدنک  رابکتـسا 

ِمَُما ِِرئاسَو  ِۀَِملایَّدلاَو  ِۀَِبلاقَّسلا  ِجنَّزلاَو و  َِۀبّونلاَو  ِشَبَحلا  َو  ِرَزَخلاَو  ِكرُّتلاو  ِموّرلا  َو  ِدنِهلا  َنِم  ِدالِبلا  ِراطقَا  یف  َكَءادعَا  َِکلِذب  مُمعاو  َّمهللا 
( . 6 . ) َِکتَردُِقب مِهیَلَع  َتفَرشَاَو  َِکتَفِرعَِمب  مُهَتیَصحَا  دَق  مُُهتافِص و  َو  مُهُؤامسَا  یفَخت  َنیذَّلا  ِكرِّشلا 

دالب ریاس  رابگنز و  هشبح و  كرت و  مور و  دنه و  ياهنیمزرس  رد  یمالسا  دیحوت  تلادع و  مالسا و  هک  مهاوخیم  نانچنآ  نم  ادنوادخ ،
اهنآ زا  یناشن  مان و  هک  ییاهنیمزرس  نآ  نینچمه  دنربیم و  مان  هک 

هحفص 98) )
. دبای شرتسگ  میرادن 

تلاح کی  اب  ام  نانمؤم  زا  هدع  کی  رظن  هب  هک  يداجـس  ماما  نامه  داجـس ، ماما  دینیبب . ار  حور  یگرزب  تسا ؛ دـنلب  ردـقچ  تمه  دـینیبب 
. دسرب رگید  ياهنیمزرس  هب  دورب و  رتارف  یمالسا  ياهزرم  زا  یمالسا  تردق  هک  دراد  وزرآ  دنکیم ، هولج  هدیرپ  گنر  یضیرم و 

: دیامرفیم هک  تساعد  نیا  تالمج  نیرخآ  زا  و 
، ٍداهِج یلَع  ُهَذَحَش  َوا  ٍداتِِعب ، ُهَّدَمَا  َوا  ِِهلام ، نِم  ٍۀَِفئاِطب  ُهَناعَا  َوا  ِِهتَبیَغ ، یف  ِهیِفلاخ  َدَّهَعَت  َوا  ِهِراد ، یف  ًاِطباُرم  َوا  ًایِزاغ  َفَلَخ  ٍملِسُم  امیَا  َو  َّمهللا 

( . 7 ... ) ٍلثِِمب ًالثِم  َو  ٍنزَِوب  ًانزَو  ِهِرجَا  َلثِم  َُهل  رِجآَف  ًۀَمرُح  ِِهئارَو  نِم  َُهل  یعَر  َوا  ًةَوعَد ، ِهِهجَو  یف  ُهَعَبتَا  َوا 
قیوشت و ار  نازرابم  دنکن و  نارگید  يهیحور  رد  ینوبز  یتسس و  فعض و  داجیا  لقاال  تسین  رازراک  لها  شدوخ  رگا  هک  یناملسم  ره 

ناملسم نیا  دندنویپب ، وا  هب  ات  دنک  توعد  ار  مدرم  هزرابم  رازراک و  کی  ربهر  یتقو  هک  یناملسم  ره  و  دنک ، عیجشت  کیرحت و 
هحفص 99) )

رد فوفـص  شیپاـشیپ  رد  هک  ار  یمدرم  تیعقوم  مارتـحا و  هک  یناملـسم  ره  و  دـندنویپب ، رازراـک  فـص  هب  اـت  دـنکیم  قـیوشت  ار  مدرم 
، اراگدرورپ دنکیم ، تکرـش  هزرابم  رد  نیملـسم  روغث  ظفح  تدایـس و  ظفح  يارب  يوحن  ره  هب  عومجم  رد  دنکیم و  ظفح  دناتکرح 

. نادرگ کیرش  نازرابم  نادهاجم و  باوث  رد  مه  ار  نانآ 
ياـهزرم زا  عاـفد  رد  ریبدـت  يراـکمه و  هدـهاجم ، روتـسد  زور  نآ  طیارـش  رد  رخآ و  اـت  لوا  زا  هک  تسا  ییاـعد  نیا  دوشیم  هظحـالم 

توعد داجـس  ماـما  ارچ  هک  میزادرپب  تهج  نیا  هب  اـت  تسین  لاـجم  هتبلا  تسا . هنوگ  نیا  زین  داجـس  ماـما  رگید  ياـهاعد  تسا . یمالـسا 
ترورـض یعامتجا  صاخ  طیارـش  کی  رد  ایند  هب  یتبغریب  هب  توعد  دهز و  هب  توعد  هنوگچ  دنداد و  يدایز  شرتسگ  ار  دوخ  يونعم 

. دشاب رثؤم  دناوتیم  روطچ  دنکیم و  ادیپ 
. زاس ادج  ناشیا  زا  ار  نانمشد  ياهنخان  ای  ( 1)

. نکب ار  ناشاهلد  ياهدنب  ( 2)
. زاس ناشهارمگ  نیملسم ) اب  گنج  دصق   ) دناهدروآ ور  نآ  هب  هک  يزیچ  زا  و  ( 3)

. هد رارق  تربع  دنناشیا  سپ  رد  هک  نانآ  يارب  ار  ناشیا  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشیاهیرس  تشپ  ناشیا  ( يراتفرگ یتخس و  ) اب و  ( 4)
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«. َکَنود ٌۀَهبَج  مُهنِم  ٍدَحَِال  َرَّفَُعت  َو ال  ِمالسِالا ... ِلهَا  َلاِحم  َِکلِذب  ِّوَق  َو  َّمهللا  : » روبزم ياعد  زا  ترابع ، هب  هراشا  ( 5)
فارطا رد  تنانمـشد  رب  وت )) هب  ندروآ  نامیا  ای  (و  نتـشگ ریـسا  ندـش و  هتـشک  زا   ) نیکرـشم يهراـبرد  ارم  تساوخرد  ایادـخ ، راـب  ( 6)

مان و دنتـسه و  كرـشم  هک  مدرم  فانـصا  یقاب  هملاید و  هبلاقـص ،)  ) هبلاقـس رابگنز ، هبون  هشبح ، رزخ ، ناتـسکرت ، مور ، دـنه ، زا  اهرهش 
. نادرگ لماش  یهاگآ ، نانآ  رب  تییاناوت  تردق و  هب  یسانشیم و  ار  نانآ  تییاناد  ملع و  هب  دوخ  وت  تسا و  ناهنپ  ناشناشن 

، دنک يرادهگن  ار  وا  يهداوناخ  شندوبن  رد  ای  دوش ، نیشناج  شاهناخ  راک  رد  ار  يرادزرم  ای  وجگنج  هک  یناملـسم  ره  و  ایادخ ، راب  ( 7)
شیپ هک  یهار  رد  ار  وا  ای  دراداو ، داهج  رب  ار  وا  ای  دنک ، يرای  گنج  بابـسا  هب  ار  وا  ای  دـیامن ، کمک  دوخ  ییاراد  زا  یخرب  هب  ار  وا  ای 

نآ شاداپ  ربارب  دـننام  هب  دـننام  گنـس و  هب  گنـس  ار  وا  سپ  دـنک ، ظفح  ار  شیوربآ  وا  رـس  تشپ  رد  ای  دـیامن ، یهارمه  اعد  هب  هتفرگ 
. هد شاداپ  رادزرم  وجگنج و  ناملسم 

تبیصم رکذ 

تبیصم رکذ 
: منک ضرع  تبیصم  رکذ  ناونع  هب  هلمج  کی 

دورو اب  دنتساوخیم  دنوشن ، دراو  يداع  یلیخ  دنتفرگ  میمصت  دنوشب  هنیدم  دراو  دنتـساوخیم  هک  یتقو  هیلع  هللا  مالـس  داجـس  ماما  ایوگ 
لابقتسا هب  هنیدم  نوریب  ات  دنک  ربخ  ار  مدرم  دوشب و  رهش  دراو  هک  دنهدیم  روتـسد  ریـشب  نب  نامعن  هب  اذل  دننک ، رادیب  ار  مدرم  ناشدوخ 

یلیخ دوش  هتفگ  نخـس  مدرم  يارب  اـجنآ  دـنیایب و  رهـش  نوریب  هب  دـنوش و  هدـنک  اـج  زا  ناـهگان  مدرم  هک  هلئـسم  نیا  دوخ  ینعی  دـنیایب .
رتریگمشچ و

هحفص 100) )
. دنوش دراو  يداع  هکنآ  ات  تسا  رتذفان 

هتخیرگ هتسج  دسریم . یمسر  ربخ  هچ  البرک  يهعقاو  زا  هک  دندوب  رظتنم  شیب  مک و  مه  مدرم  دش ، رهش  دراو  نوگرگد  یتلاح  اب  ریـشب 
. دندوب هدیدن  زونه  ار  ناگدنامزاب  هکنیا  اصوصخم  دنتشادن ، هثداح  نآ  زا  یمسر  ربخ  اما  دوب ، هدیسر  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تداهـش  ربخ 
ات دییایب  هنیدم  دجسم  هب  تفگیم  خساپ  رد  وا  ياهدروآ . ربخ  هچ  دیـسرپیم  یـسک  ره  دندید و  ناشیرپ  یتلاح  اب  ار  ریـشب  ناهگان  مدرم 

مدرم يارب  رعـش  تیب  ود  ایوگ  دعب  دش . لیکـشت  یمیظع  عامتجا  دـمآ و  کچوک  گرزب و  دـمآ ، درم  دـمآ ، نز  منک . وگزاب  امـش  يارب 
ارچ دـینادیم  ایآ  هنیدـم ، مدرم  يا  تفگ : درک و  دور  مدرم  هب  سپـس  تشاد . ناـیب  مدرم  يارب  ار  هیـضق  تقیقح  تیب  ود  نیا  هک  دـناوخ 
امش ندنام  ياج  هنیدم  رگید  الاح  هنیدم ، مدرم  يا  متسه ؟ بلقنم  برطـضم و  ارچ  دینادیم  ایآ  تسا ؟ يراج  مناگدید  زا  نم  ياهکـشا 
ربکا یلع  لضفلاوبا و  لثم  یناناوج  یلع و  نب  نیسح  لثم  ییاقآ  هک  دوب  ندنام  ياج  یتقو  ات  هنیدم  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هراشا   ) تسین
مسج دندرک . دیهش  ار  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  يراج  نآ  رطاخ  هب  نم  ياهکشا  نیا  تسین .) ندنام  ياج  هنیدم  رگید  نونکا  اما  تشاد ،
راید هب  راید  رهش و  هب  رهـش  هزین  يالاب  رب  شـسدقم  رـس  اما  هداتفا  مرگ  ياهکاخ  يور  البرک  زوسناج  يهنحـص  رد  یلع  نب  نیـسح  كاپ 

. دخرچیم
. نوبلقنی بلقنم  يا  ٍدّمحم و  لآ  اوملظ  نیّذلا  ملعیس  نیملاّظلا و  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  یلع 

هحفص 103) )

مالسا رد  شرتسگ  میمعت و  لصا 

مالسا رد  شرتسگ  میمعت و  لصا 
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
( . 1 ... ) ِبابلَالا ِیلوُِال  ٌةَربِع  مِهِصَصَق  یف  َناک  دََقل 

میمعت لصا  تیمها  <

ینید ياهناتساد  رد  میمعت  لصا  <

تاکز هلأسم  رد  میمعت  لصا  <

یمالسا ماظن  ققحت  رد  میمعت  لصا  <

مالسا يداقتعا  لوصا  رد  میمعت  <

نیسح ماما  تضهن  رد  میمعت  لصا  <

مالسا خیرات  رد  یبالقنا  رصنع  هعیش ، <

تبیصم رکذ  <

.111 فسوی /  ( 1)

میمعت لصا  تیمها 

میمعت لصا  تیمها 
یلصا شرتسگ ، میمعت و  عوضوم  مینک . يرادرب  هرهب  جاتنتسا و  ینیـسح  تضهن  میمعت  دروم  رد  نآ  زا  ات  مینکیم  ناونع  ار  یـشخب  ادتبا 
تفگ ناوتیم  ابیرقت  هدش و  دراو  یتخس  يهبرض  لصا  نیا  رب  هنافسأتم  تسا و  مالسا  خیرات  رد  عورف و  ماکحا و  رد  یمالسا ، لوصا  رد 

هحفص 104) )
حیـضوت تسا . یمالـسا  تلاصا  مالـسا و  ياقب  يهمادا  تایح و  ظـفح  يارب  لوصا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـش  شومارف 

ینابم و میلاعت ، هکنآ  يارب  روظنم و  نیمه  هب  تسین . یـصاخ  يهرود  نامز و  هقطنم ، صوصخم  تسا و  هدـمآ  هشیمه  يارب  مالـسا  هکنیا 
هلـسلس کی  دشاب  مدرم  یگدـنز  تایرورـض  تاجایتحا و  اهزاین ، يوگباوج  فلتخم  نورق  راصعا و  هنمزا و  رد  دـناوتب  یمالـسا  فراعم 

نوگانوگ عونتم و  ياـهزاین  حطـس  رد  یمالـسا  نیناوق  میمعت  شرتسگ و  يهیاـپ  هیاـم و  لوصا ، نیا  هک  هدـش  هداد  رارق  مالـسا  رد  لوصا 
رد هتبلا  تسا . هدوـب  ناـبیرگ  هـب  تـسد  نآ  اـب  هراوـمه  رـشب  هـک  تـسا  يروـما  هـلمج  زا  يداـصتقا  لـئاسم  ـالثم  تـسا . مدرم  یعاـمتجا 

دـنکیم و شالت  یلگنج  رد  یناسنا  هکنیا  دـننام  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  یلزان  دودـحم و  حطـس  رد  يداصتقا  لـئاسم  رود  ياههتـشذگ 
ار دوخ  دزاسیم و  ياهنایـشآ  دوخ  يارب  اهنآ  زا  دـنکیم و  عطق  ار  یلگنج  ناـتخرد  ياـههخاش  اـی  دروآیم ، تسد  هب  يراکـش  همعط و 
میظع و ياهمتـسیس  هک  دوشیم  هظحالم  نونکا  هدـش و  رت  هدـیچیپ  يداصتقا  لئاسم  جـیردت  هب  نونکات  نامز  نآ  زا  دـنادیم . نآ  کلام 

دوجو هب  ایند  رد  يداصتقا  لئاسم  يهنیمز  رد  دناوتب  هک  تسین  یعامتجا  بتکم  چیه  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ایند  رد  يداصتقا  يهدرتسگ 
یعامتجا بتاکم  زا  یـضعب  رد  یتح  دـشاب و  تکاس  يداصتقا  لئاسم  يهنیمز  رد  دـناوتب  هک  تسین  یعامتجا  بتکم  چـیه  تسا و  هدـمآ 

. تسا يداصتقا  لئاسم  اهنآ ، لوصا  نیرتمهم 
، سمخ روتسد  يداصتقا  لئاسم  يهرابرد  مالسا  مییوگیم  میهدیم و  رارق  دودحم  بوچراهچ  کی  رد  هاگ  ار  يداصتقا  لئاسم  نیا  لاح 

فرط زا  و  تسا ، هداد  قافنا  هقدص و  هرطف ، تاکز 
هحفص 105) )

عقوت ناوتیم  هاگن  ایآ  مینک ، انعم  دودـحم  بلاق  کی  رد  مه  ار  سمخ  تاکز و  تسا ، هدرک  مارح  ار  سالتخا  بصغ و  راکتحا و  رگید 
ياهزاین لئاسم و  مامت  دنکیم ، نیمات  ار  مدرم  ياهزاین  هشیمه  يارب  هک  تسا  یعدـم  مه  قح  هب  تسا و  یناگمه  نید  هک  مالـسا  تشاد 
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؟ دنک لح  لومرف  دنچ  نیمه  بوچراهچ  رد  ار  راصعا  نورق و  يداصتقا  يهدرتسگ 
. دبای میمعت  عقاو  رد  دشاب و  یفلتخم  لئاسم  يوگخساپ  دناوتیم  نآ  ساسا  رب  هک  دراد  ینابم  اههیاپ و  لوصا ، هلسلس  کی  مالسا 

، باحـصتسا لصا  دی ، يهدعاق  نامز ، يهدعاق  ررـضال ، يهدعاق  دننام  یلوصا  دـعاوق و  دـننادیم  دنتـسه  انـشآ  هقف  لوصا  اب  هک  یناسک 
نیدـهتجم اـهقف و  دوشیم و  فـشک  نیناوـق  لـئاسم و  زا  يرایـسب  نآ  هاـنپ  رد  هک  دراد  دوـجو  نآ  لاـثما  لاغتـشا و  لـصا  تئارب ، لـصا 

رد لئاسم  نیا  دنیامن . نییبت  ار  نوناق  مدرم  يارب  دـننک و  عفر  ار  مدرم  هعماج و  فلتخم  ياهزاین  یلک  نیناوق  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـنناوتیم 
زا رما  نیا  دوشیمن و  هجوت  شرتسگ  میمعت و  هلئسم  هب  نید  زا  ام  ياهریسفت  اهتشادرب و  رد  المع  هنافسأتم  اما  تسا  هدش  ینیبشیپ  مالسا 

( . 1  ) تسا هداتفا  رود  هب  ناهذا  يهحفص 
هحفص 106) )

(. د . ) تسا هدوب  بالقنا  زا  لبق  ياهلاس  رد  ینارنخس  داریا  هک  دیامنیم  يروآدای  اددجم  ( 1)

ینید ياهناتساد  رد  میمعت  لصا 

ینید ياهناتساد  رد  میمعت  لصا 
میهاربا و ترـضح  ای  نوعرف  یـسوم و  ترـضح  يارجام  ریظن  دـنکیم ، نایب  مدرم  يارب  نآرق  هک  ییاهناتـساد  دوشیم  هظحالم  نینچمه 

رگا هک  دوش  حرطم  هلئـسم  نیا  تسا  نکمم  لاح  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآرق  زا  یمهم  تمـسق  ایبنا ، ریاـس  یـسیع و  ترـضح 
يدابع یلمع و  ماظن  یعامتجا و  ماظن  فراعم ، تاداقتعا ، قالخا ، ياههنیمز  رد  ار  مدرم  ياهزاین  ات  تسا  هدـش  لزان  روظنم  نیدـب  نآرق 

یف َناک  دََقل  : » هک تسا  نیا  عوضوم  تسا ؟ هدش  هداد  صاصتخا  تایاکح  صـصق و  خیرات و  نایب  هب  نآ  زا  یمهم  شخب  ارچ  دنک  نییبت 
(. دنمدرخ مدرم  يارب  تسا  يزردنا  دنپ و  ناینیشیپ  ياهناتساد  رد  « ) ِبابلَالا ِیلوُِال  ٌةَربِع  مِهِصَصَق 

مدرم ات  تسا  هدرک  نایب  مدرم  يارب  ار  یناتـساد  يداقتعا ، يرکف و  یحور و  ياهبیـشن  زارف و  ساسح و  یهاگنزب  نآ  رد  تسرد  نآرق 
یهورگ نوعرف و  رب  هیکت  یهاگ  لیئارـساینب  ناتـساد  رد  الثم  دشاب . هدنیآ  ثداوح  رد  نانآ  يارب  يزردنا  دنپ و  دـنریگب و  سرد  نآ  زا 

هب نتفر  دـعب  ینوعرف و  رفن  کی  نتـشک  یـسوم و  يارجام  رمحا ، رحب  لین و  دور  ناتـساد  ای  دـندوب  هتفرگ  ار  نوعرف  رود  هک  أَـلَم )  ) تسا
نتشگزاب سپس  ندش و  ثوعبم  تلاسر  هب  روط  هوک  رد  نتشگرب و  ندرک و  یناپوچ  لاس  دنچ  بیعـش و  رتخد  اب  جاودزا  نیدم و  بناج 

رد نداد و  روبع  ایرد  زا  ندیشخب و  تاجن  ار  یمدرم  ندیگنج و  نوعرف  اب  و 
هحفص 107) )

هک نآ  لاثما  یتسرپ و  تب  تهج  یسوم  زا  لیئارـساینب  ياضاقت  نوراه ، حاولا و  يرماس ، يارجام  ندش ، ياهزات  لئاسم  اب  هجاوم  ارحص 
دیوگیم یمالـسا  تایاور  اما  دشاب . خیرات  رکذ  طقف  تسا  نکمم  یـضعب  معز  هب  تسا و  هدیدرگ  رکذ  تسا  لبق  لاس  هب 3500  طوبرم 

ینعی دوشیم ؛ رارکت  وم  هب  وم  مدق و  هب  مدق  یمالسا  خیرات  رد  دمآ  دوجو  هب  خیرات  رد  لیئارـساینب  موق  يارب  هک  ییاهارجام  اهناتـساد و 
. دوشیم رارکت  اوتحم  حور و  نامه  اب  اما  رگید  ياهبلاق  رد  لئاسم  هیلع  لیئارساینب  ياهییوج  هناهب  یشارت ، تب  یتسرپ ، هلاسوگ 

امئاد نآ  هب  طوبرم  لئاسم  دیاب  سپ  ددرگیم ، رارکت  ثداوح  نیا  نآرق  رظن  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  دشاب  تقد  هجوت و  دروم  دـیاب  هچنآ 
يهعماج رد  ای  یمالـسا  طیحم  رد  رگید  راب  ثداوح  نآ  ایآ  مینیبب  ات  ددرگ  نییبت  دوش و  هداد  قیبطت  یعامتجا  عاضوا  ناـمز و  طیارـش  اـب 

ات مــینک  دروــخرب  هناربدــم  نآ  اــب  مــینک  یعــس  ( تــسا يریگ  لکــش  لاــح  رد  اــی  (و  هدــش رگا  و  هدــشن ، اــی  هدــش  رارکت  يرــشب 
بلاق زا  هکلب  مینامن  تایاکح  اههصق و  یخیرات  صاـخ  بلاـق  رد  اـم  هک  تسا  نیا  شرتسگ  میمعت و  زا  روظنم  میریگب . ( بولطم ) يهجیتن

. مینک هیجوت  میروایب و  ولج  ار  ثداوح  اهناتساد و  نیا  فلتخم  طیارش  رد  میهد و  شرتسگ  ار  نآ  مییایب و  نوریب  نآ 
زا ( ياهدع ) تشادرب رد  دراوم و  زا  يرایسب  رد  مییآ  نوریب  بلاق  زا  تسوپ و  زا  میتسین  رضاح  هک  ار  یکـشخ  دومج و  نیا  راثآ  هنافـسأتم 
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. تسا هدوبن  روط  نیا  مالسا  هک  یلاح  رد  مینیبیم ، مالسا 
هحفص 108) )

هک یلاس  دـنچ  رد  ترـضح  مینکیم . هراشا  داتفا  قافتا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ياهتواضق  رد  هک  یثداوح  هلـسلس  کی  هب  لاثم  ناونع  هب 
هک تسا  نیا  بلاـج  دـندرکیم . تواـضق  دنتـشاد  مدرم  هـک  ییاـهاوعد  تامـصاخم و  رد  هـک  دـمآیم  شیپ  دـندوب ، نیملـسم  يهـفیلخ 

یتقو نم  دناهدرک . رکذ  ییانثتسا  لئاسم  رداون و  تروص  هب  ار  ع )  ) یلع ترضح  ياهتواضق  زا  هلسلس  کی  ام  یخیرات  ییاور و  ياهباتک 
زا دوخ  ياهتواضق  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  الوم  هچنآ  دـیابن  ارچ  موشیم . تحاران  منیبیم  ار  ییانثتـسا » لـئاسم  رداون و   » يهملک نیا 

؟ مینک هدافتسا  لئاسم  نیمه  زا  یمالسا  ياضق  ياهثحب  رد  ام  دشاب و  لمع  كالم  ام  يارب  دناهدرک  هدافتسا  اهنآ 
لام دوب و  هدرم  شاهچب  یکی  دندوب ، هدرک  لمح  عضو  ود  ره  دنتـشاد . فالتخا  هچب  کی  يهرابرد  نز  رفن  ود  زور  کی  دـنیوگیم  الثم 

بحاصت ار  وا  يهچب  دهاوخیم  نز  نآ  تسوا و  لام  نز  نآ  يهچب  هک  درکیم  اعدا  دوب  هدرم  شاهچب  هک  ینز  دوب . هدنام  هدنز  يرگید 
، دومرف تحیـصن  ار  ود  نآ  لوا  ترـضح  دـنک . تواـضق  هک  دـندرب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  دزن  ار  نز  ود  نیا  تفرگ ، ـالاب  اوـعد  دـنک .

داد روتسد  دومرف ، هدافتـسا  تواضق  رد  یفطاع  یـساسحا و  عوضوم  کی  زا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  الوم  اجنیا  رد  داتفین . رثؤم  تحیـصن 
اب ار  هچب  منکیم . متخ  ار  اوعد  نم  دیتسه ، یعدم  امش  يود  ره  هک  الاح  دومرف  داهن و  شدوخ  ربارب  رد  ار  هچب  دعب  دروآ . ار  ریشمش  ربنق 

دنلب اهنز  زا  یکی  درب  ـالاب  ار  ریـشمش  هکنیا  ضحم  هب  درادرب . رگید  رفن  ار  رگید  فصن  یکی و  ار  وا  فصن  منکیم ، مین  ود  ریـشمش  نیا 
ماهچب نم  متشذگ ، نم  هچ ، هک : دش 

هحفص 109) )
، دـش کیرحت  شیردام  يهفطاع  ردام  هکنیا  يارب  تسا ، نز  نیمه  لام  هچب  نیا  دومرف  ترـضح  دـشاب . يرگید  لام  هچب  مهاوخیمن . ار 
هک دومرف  مولعم  یفطاع ، یناور و  عوضوم  کی  زا  هدافتسا  اب  ترضح  درذگب . وا  زا  دش  رضاح  تسا  رطخ  رد  شاهچب  ناج  دید  هک  نالا 

. تسا ود  نیا  زا  کی  مادک  لام  هچب  نیا 
مه نکمم  مینادـب . ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  طوبرم  صاخ  يهزجعم  کـی  ییانثتـسا ، يهیـضق  کـی  ناونع  هب  تسا  نکمم  ار  هعقاو  نیا 

. مینک هدافتسا  مه  یناور  یفطاع و  لئاسم  زا  میناوتیم  تواضق  هاگتسد  رد  دیامرفب  دهاوخیم  ع )  ) یلع ترضح  هن ، مییوگب  تسه .
عازن هار  نیب  رفن  ود  نیا  دوـب . وا  مـالغ  يرگید  باـبرا و  یکی  دـندوب ، هتفر  رفـس  مه  اـب  رفن  ود  هک  تسا  هدـش  لـقن  مه  يرگید  ناتـساد 

وت تفگ  بابرا  هچ  ره  ینک . تعاطا  نم  زا  دـیاب  وت  متـسه ، وت  بابرا  نم  ینم و  مالغ  وت  تفگ  شبابرا  هب  دوب  مـالغ  هک  يدرف  دـندرک ،
ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ـالوم  شیپ  ار  فـالتخا  دـندش و  رهـش  دراو  ریخ . تفگ  میـالوم ، نم  ياهدرب و  وت  مدـیرخ ، ار  وت  نم  ینم ، مـالغ 
، درک هدافتـسا  یناور  يهلئـسم  کی  زا  ترـضح  دـعب  دوبن . هیـضق  تابثا  يارب  مه  يرگید  هار  درک ، تحیـصن  يرادـقم  ترـضح  دـندرب .
ار نآ  تفرگ و  رفن  ود  نآ  ربارب  رد  ار  شنارب  ریـشمش  دعب  دنک ، نوریب  یمود  يهرفح  زا  مه  يرگید  هرفح و  کی  زا  ایوگ  دومرف  روتـسد 

مالغ دش  مولعم  دیشک و  بقع  ار  شرس  ود  نآ  زا  یکی  يروف  منزیم . ار  مالغ  ندرگ  نالا  منزیم ، ار  مالغ  ندرگ  نالا  دومرف  درب و  الاب 
نب یلع  الوم  مادک . بابرا  هدوب و  مادک 

هحفص 110) )
هیضق نیا  تسا  نکمم  دشکب . بقع  ار  شرس  دوش و  ریگلفاغ  مالغ  دش  بجوم  دندروآ ، دوجو  هب  ار  یـصاخ  طیارـش  هک  ع )  ) بلاط یبا 

ع)  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ـالوم  ار  نیا  هن ، مییوگب  مه  تسا  نکمم  مینک و  رکذ  ییانثتـسا  رداـن و  ثداوـح  زا  ناتـساد و  کـی  ناوـنع  هب  ار 
. درک هدافتسا  فلتخم  ياههار  زا  ناوتیم  قح  تابثا  يارب  ییاضق و  لئاسم  رد  هک  دیامرفب  هتساوخ 

تاکز هلأسم  رد  میمعت  لصا 
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تاکز هلأسم  رد  میمعت  لصا 
رانید مهرد و  تاکز  دوشیم  هداد  نآ  بوجو  هب  اوتف  تسا و  دوهشم  فورعم و  هک  يدراوم  زا  یکی  تاکز  هلئـسم  رد  هکنیا  يدعب  لاثم 

دهاوخیم تسا و  فلاخم  لوپ  ندرک  هریخذ  اب  مالـسا  نوچ  دـهدب . تاکز  ار  نآ  زا  ینیعم  رادـقم  یـسک  هچنانچ  رگا  تسا . كوکـسم 
رد نوچ  یهدب . تاکز  ار  نآ  ملهچ  کی  دودح  دیاب  لاس  رخآ  رد  یتشاذگ ، دکار  ار  لوپ  یتقو  دشاب ، نایرج  رد  دیاب  لوپ  هک  دـیامرفب 

، رانیدو مهرد  هک  مینیبیم  مه  زورما  مینادیم . تاکز  لومـشم  ار  رانید  مهرد و  طقف  ام  تسا  هدـش  رکذ  رانید  مهرد و  يهملک  تاـیاور 
هریخذ ار  نیا  تسا و  سانکسا  تسا  هجوت  دروم  هچنآ  تسا . هجوت  دروم  دراد و  جاور  مک  یلیخ  ای  تسین و  جیار  هرقن ، الط و  لوپ  ینعی 

هلمج نیا  ایآ  تسین  رانید  مهرد و  يهلئسم  هک  زورما  سپ  دنراذگیم ، اهکناب  رد  دننکیم و 
هحفص 111) )

لام  » يهلمک دوش  تقد  تسرد  رگا  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هک  یلاح  رد  دوش ؟ فذح  دیاب  دریگیم » قلعت  تاکز  دکار  ياهلوپ  هب   » هک
، منزب لاثم  کی  متساوخیم  نم  تسا ، ییاوتف  هلئـسم  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . رانید  مهرد و  هب  طوبرم  مه  یتایاور  تسا ، هجوت  دروم  دکار »

رانید مهرد و  دروم  رد  مه  روهشم  ياوتف  تساههزوح و  هب  طوبرم  یهقف  ثحب  ثحب ، دنهدیم و  نیدهتجم  عجارم و  نایاقآ  ار  اوتف  الا  و 
. دشاب یلوپ  ره  هکلب  دشابن  رانید  مهرد و  طقف  دیاش  هک  دراد  دوجو  یهقف  ياهثحب  رد  لامتحا  نیا  تسا .

کی هب  ماما  الثم  دش - نایب  یـصاخ  دروم  کی  رد  یتیاور  رگا  ینعی  تسین ، صـصخم  دروم  دنیوگیم  هک  تسه  هقف  رد  حالطـصا  کی 
نامه صخـش و  نامه  يهرابرد  دـبال  الا و  طقف  روتـسد  نیا  هک  تفگ  دوشیمن  دومرف - ار  یفرح  کی  یـصاخ  دروم  رد  نیعم  یباـحص 

زا هدافتـسا  يهوحن  هتبلا  دوش . عقاو  هدافتـسا  دروم  مه  رگید  دراوم  رد  ات  دشاب  شرتسگ  میمعت و  لباق  دـناوتیم  نیا  هن ، تسا . هدوب  دروم 
. دوش حرطم  دیاب  شدوخ  صاخ  يهزوح  رد  یهقف  لوصا  ياهرایعم  ینابم و 

یمالسا ماظن  ققحت  رد  میمعت  لصا 

یمالسا ماظن  ققحت  رد  میمعت  لصا 
هل نیملاعلا  حاورا  انحاورا و  هیلع و  هللا  مالـس  نامز  ماما  عوضوم  رد  میناـمن . بقع  ناـمدوخ  ثحب  زا  اـت  میوشب  خـیرات  ثحب  دراو  نونکا 

داتفا دهاوخ  قافتا  يراگزور  هک  تسا  یخیرات  ییانثتـسا  صاخ  عوضوم  کی  رما  نیا  هک  تسا  نیا  تشادرب  ابیرقت  مومع  رظن  رد  ءادفلا 
ام و 

هحفص 112) )
روهظ نامز  ماما  دریگب ، قلعت  شاهدارا  دـنوادخ  هک  يزور  نآ  ات  هصالخ  رگید و  لاـس  رازه  لاـس ، دـص  لاـس ، هد  اـت  میـشاب  رظتنم  دـیاب 
هیـضق لصا  رد  تسا و  ملـسم  ام  يهمه  يارب  تسام و  یبلق  یعطق و  يهدیقع  عوضوم  نیا  دـننک . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـنیامرفب و 

. تسین يدیدرت  چیه 
تدـحو تموکح و  تدـحو  ناهج ، رد  تلادـع  شرتسگ  داجیا و  هک  مینکیم  حرطم  یخیرات  تروص  هب  طقف  ار  هلئـسم  تقو  کـی  اـما 

تلادع نیمأت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ياهفیظو  هنوگ  چیه  زورما  ام  دتفیب و  قافتا  زور  نآ  رد  دیاب  طقف  طقف و  ایند  ياهتلم 
هکنیا زا  لفاغ  دوشیم ، شومارف  اوتحم  دـنامیم و  بلاـق  نیا  رد  مدرم  تشادرب  ـالومعم  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  میرادـن . قح  قاـقحا  و 

َّنُمَن نَا  ُدـیُرن  َو   » هیآ الثم  تسا ، قداص  تقو  همه  اج و  همه  هک  تسا  یتایآ  هدـش  ریـسفت  نامز  ماما  يهرابرد  نآرق و  رد  هک  یتایآ  مامت 
نآ تسا  هدش  لزان  یسوم  ترضح  ناتـساد  يهرابرد  هیآ  نیا  ( 1 « ) نیثِراولا ُمُهَلَعَجن  َو  ۀَِّمئَا  مُهَلَعَجن  ِضْرَالا و  ِیف  اوفِعـُضتسا  َنیذَّلا  یَلَع 

مدرم هک  میاهدرک  هدارا  ام  ینعی  درک . مایق  دـهدب ، تاجن  هنعارف  لاـگنچ  زا  ار  ياهدیدمتـس  موق  هکنیا  يارب  یـسوم  ترـضح  هک  یعقوم 
رد هلمج  زا  نایدا و  رد  یمهم  لصا  نیا  دنسرب . تردق  تزع و  يربهر ، هب  ناشدوخ  مورحم  مدرم  ات  میهد  تاجن  ار  فعضتسم  فیعض و 
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فیعض و مدرم  تسد  هب  ایند  تورث  تنکم و  تموکح و  دنروایب و  الاب  ار  مورحم  مدرم  هک  تسا  مالسا 
هحفص 113) )

تباث و لصا  نیا  مه  زورما  هدرک و  هدهاجم  تیلاعف و  روظنم  نیا  يارب  مالـسا  دوشیم . بصغ  ناشقوقح  نونکا  مه  هک  دـسرب  یمورحم 
هدنز ياهیآ  هیآ ، لصا  سپ  دوشیم . لمع  نآ  هب  هتـسجرب  زراب و  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارود  رد  هتبلا  تسا . هدنز  هشیمه  هکلب 
دیاب ملاظم  اب  هزرابم  نامورحم و  تاـجن  يارب  ناملـسم  مدرم  هشیمه  ینعی  تسا . هتفاـی  میمعت  یگـشیمه و  یفدـه  فدـه ، لـصا  تسا و 
هنوگ چـیه  زورما  ام  تسا و  نامز  ماـما  نارود  صوصخم  طـقف  طـقف و  هیآ  نیا  دـنیوگب  هکنآ  هن  دنـشاب  هتـشاد  هشقن  ریبدـت و  تکرح و 

. میرادن ياهفیظو 
مه نیا  هک  تسا  هدش  ریسفت  نامز  ماما  يهرابرد  مه  ( 2 « ) ضرَالا یف  مُهَّنَِفلخَتسَیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  مُکنِم و  اونَمآ  َنیذَّلا  هللا  َدَعَو   » يهیآ

نآرق رد  یمالـسا  یلک  لصا  کی  نیا  تسا . تیمکاح  تفرـشیپ و  تردـق ، اجنآ  دوب  حـلاص  لمع  نامیا و  اج  ره  تسا . یلک  لصا  کی 
تسا و هدـنز  لصا  نیا  مه  نونکا  تسا . نآ  لماک  مامت و  قادـصم  نامز  ماـما  نارود  هتبلا  تسین . ناـمز  ماـما  نارود  صوصخم  تسا و 

. دوش ینادنز  یخیرات  يهیضق  کی  بوچ  راهچ  رد  دیابن 
درک اپرب  یناهج  ینامسآ و  یتضهن  دروآ و  فیرشت  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دینیبیم  امش  هک  میسرب  عوضوم  نیا  هب  ات  دش  ضرع  بلاطم  نیا 
نیا مینکیم  هعلاطم  مالـسا  خـیرات  رد  یتقو  تسا  نکمم  دروآ . دوجو  هب  ار  یعامتجا  یماـظن  تموکح و  تخاـس و  ياهعماـج  تما و  و 

یمالسا یعامتجا  ماظن  ای  یمالسا  تموکح  هک  دیایب  شیپ  نامیا  رب  روصت 
هحفص 114) )

جنپ ابیرقت  تفالخ  يهرود  ربمغیپ و  يهنیدـم  يهلاس  هد  يهرود  طقف  ای  هلاس  هس  تسیب و  يهرود  صتخم  یخیرات و  يهثداح  کـی  طـقف 
مالـسا یعامتجا  ماظن  داجیا  يارب  ياهفیظو  چـیه  یمالـسا  تما  هعماـج و  رگید  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدوب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  يهلاـس 

ماظن کی  یتسرپادـخ ، رانک  رد  دـنک و  تسرپادـخ  ار  مدرم  ات  تسا  هدـمآ  مالـسا  الوصا  هکنآ  اـی  تسا ، نیمه  طـقف  هلئـسم  اـیآ  درادـن .
لـصا نیا  هلب ، دـننکن ؟ زواجت  رگیدـکی  قوقح  هب  دـننک و  یگدـنز  تلادـع  اب  مدرم  ماظن ، نآ  يهیاس  رد  هک  درواـیب  دوجو  هب  یعاـمتجا 

. دنشوکب نآ  ندرک  هدنز  يارب  دیاب  مدرم  هشیمه  تسا و  هدنز  هشیمه 
.5 صصق /  ( 1)

.55 رون /  ( 2)

مالسا يداقتعا  لوصا  رد  میمعت 

مالسا يداقتعا  لوصا  رد  میمعت 
تسا و ینهذ  دودحم  بلاق  کی  رد  ناطیش  يهلئسم  یتسرپ و  تب  نآ  لباقم  رد  و  دیحوت ، ادخ و  عوضوم  مالـسا  يداقتعا  لوصا  رد  ایآ 

يزع تال و  لبه ، تب  ندـیتسرپ  طقف  یتسرپتب  زا  ام  روصت  مینکیم  روصت  ار  یتسرپ  تب  ام  یتقو  ایآ  درادـن ؟ میمعت  شرتسگ و  تیلباق 
نیا مامت  هچنانچ  رگا  مدرکیم  رکف  یهاگ  نم  دـندوب ؟ هتـشاذگ  ادـخ  يهناخ  رد  هدیـشارت و  ار  اـهنآ  مالـسا  زا  لـبق  هکم  مدرم  هک  تسا 

رد هیآ  دـصکی  دودـح  رگا  هدوب و  لبق  لاس  دـصراهچ  رازه و  يهکم  فئاط و  ياهتب  رطاخ  هب  دـنکیم  هزرابم  یتسرپ  تب  اـب  هک  یتاـیآ 
زورما سپ  درادن ، دوجو  ( میدق ) تروص نآ  هب  یمالـسا  يهعماج  رد  یتسرپ  تب  هک  یلاح  رد  دنکیم  هزرابم  تب  اب  هک  دراد  دوجو  نآرق 

درد هچ  هب  تایآ  نیا 
هحفص 115) )

؟ دروخیم
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گنـس و زا  هدـش  هدیـشارت  بلاق  کی  طقف  شدوصقم  يزع  تال و  منـص ، تب ، دـیوگیم  مالـسا  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  میمعت  لصا 
ار فلتخم  ياهتروص  تعیبط و  رهاظم  اهزیچ و  دارفا ، تاماقم ، ادخ  زا  ریغ  ناشدوخ  طیحم  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسین . بوچ 
هب یهاگ  تسا  نکمم  اهتب  دنـشابن . یفارخ  سولپاچ و  قلمتم ، عشاخ ، عضاخ ، اهنآ  ربارب  رد  دنهدن و  رارق  دوخ  يارب  تردـق  ماهلا و  أشنم 

. دنـشاب صاخـشا  دارفا و  تروص  هب  ای  دننک و  هولج  دندنبب  ییاج  هب  هک  یلفق  ای  دـندنبب و  لیخد  نآ  هب  مدرم  هک  یتخرد  ای  هاچ ، تروص 
، تب رهاظم  اهتوغاط و  تافارخ و  لابند  دنشاب و  ادخ  هجوتم  مدرم  دهاوخیم  هک  تسا  نیا  يارب  دنکیم  هزرابم  یتسرپ  تب  اب  رگا  مالسا 
یمـسوم و دنکیم  هزرابم  یتسرپ  تب  اب  نآرق  رد  هک  یتایآ  ینعی  تسا ؛ هدنز  هشیمه  عوضوم  نیا  اذـل  دـنورن . ناجیب ، هچ  رادـناج و  هچ 

اهتب هکنیا  ولو  دـننکن ، یـشارت  تب  ناشدوخ  يارب  هک  دنـشاب  هجوتم  دـیاب  هشیمه  مدرم  تسا . يدـبا  یلزا و  یمئاد ، هکلب  تسین  یخیراـت 
. دـشاب ناشدوخ  تسد  ياههتخاس  ای  تعنـص و  ملع و  اهماقم ، اهرانید ، مهرد و  اـهسوه ، يوه و  یعاـمتجا ، ناـیاوشیپ  ینید ، ناـیاوشیپ 
وا عوضخ  هک  يروط  هب  دریگیم  ار  شلقع  شوگ و  مشچ و  هک  دـنکیم  راهم  ناـنچنآ  ار  مدآ  دـمآرد ، فلتخم  ياـهتروص  هب  تب  یتقو 

. ادخ قح و  ربارب  رد  هن  تسا  تب  لباقم  رد  طقف 
زا داد و  بیرف  ار  وا  درکن ، هدجس  مدآ  ربارب  رد  هک  دشاب  نامه  ناطیش  زا  ام  روصت  تسا  نکمم  تسا . ثحب  نیمه  مه  ناطیش  دروم  رد 

هحفص 116) )
هب مه  نیطایش  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  نج  سنا و  نیطایـش  زا  نآرق  دوخ  رد  هک  یلاح  رد  دش ، دورطم  سپـس  درک و  شنوریب  تشهب 

راتفرگ نیطایش  لاگنچ  رد  ات  دنشاب  بقارم  دیاب  هشیمه  مدرم  نیاربانب  تساج . نامه  ناطیش  دراد  دوجو  مدرم  نیب  رد  یفلتخم  ياهتروص 
. دنوشن

هب  ( نابهار «:) نابهر  » حیـسم و دوهی و  نید  ياملع  يانعم  هب  ( اهربح رابحا :(» . » دـنکیم هزرابم  نابهر  رابحا و  اب  هک  تسا  یتاـیآ  نآرق  رد 
: دنکیم تفلاخم  نانآ  رثکا  اب  نآرق  دنتسه . راد  هدهع  ار  یبهذم  يربهر  یحیسم  يهعماج  رد  هک  تسا  یناشنم  دهاز  يانعم 

دینادب نامیا ، اب  مدرم  يا  ( 1 ...) هللا ِلیبَس  نَع  َنوّدُـصی  َو  ِلِطابلِاب  ِساّنلا  َلاومَا  َنولُکْأَیل  ِنابهُّرلا  َو  ِرابحَالا  َنِم  ًاریثک  َّنِا  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهیَا  اـی 
... دنریگیم مه  ار  ادخ  هار  يولج  دنروخیم و  ار  مدرم  لاوما  نابهر  رابحا و  زا  يدایز  يهدع 

یخیرات و تروص  هب  طقف  عوضوم  نیا  دنتـسه . ادخ  هار  دـس  و  دـننک ، لمع  نآ  هب  دـنمهفب و  ار  قح  مدرم  هکنیا  زا  دـنوشیم  عنام  ینعی 
تـشاد ناکما  دوب  روط  نیا  رگا  تسین . شیپ  لاـس  دـصراهچ  رازه و  هب  قلعتم  مه  نآ  یحیـسم و  يدوهی و  ناـبهار  اـهربح و  صوصخم 

ناسنا
هحفص 117) )

نکمم هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  هشیمه  دیامرفب  دهاوخیم  مالـسا  تسین . تروص  نیا  هب  عوضوم  اما  دـناوخب . مه  خـیرات  باتک  رد  ار  نآ 
. دنوشب مه  ادخ  هار  دس  دنریگب و  ار  مدرم  لوپ  لاوما و  فلتخم  نیوانع  هب  هک  دنوش  ادـیپ  يدارفا  یعامتجا  ینید و  ناربهر  نیب  رد  تسا 

راـهچ زا  دـیاب  هک  دـش  نیا  ثحب  يهصـالخ  تروـص  ره  رد  دراد . شرتـسگ  میمعت و  تسا و  یموـمع  عوـضوم  کـی  عوـضوم  نیارباـنب 
. دوب مضیارع  همدقم  اعمج  ثحابم  نیا  مینک . يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  میهد و  میمعت  ار  تاعوضوم  مییایب و  نوریب  یخیرات  ياهبوچ 

.34 هبوت /  ( 1)

نیسح ماما  تضهن  رد  میمعت  لصا 

نیسح ماما  تضهن  رد  میمعت  لصا 
یخیراـت و عوضوم  کـی  تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  زا  نایعیـش  زا  یـضعب  تشادرب  هک  منکیم  ضرع  نونکا 

دومرف ع )  ) یلع نب  نیسح  هب  ررکم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دنیوگیم  تسین . يرگید  سک  هب  طوبرم  هدوب و  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  ییانثتـسا 
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ربمغیپ ترضح  هک  دید  باوخ  ع )  ) نیسح ماما  یبش  مه  دعب  و  دومرف ، نایب  ار  ترضح  ندش  هتشک  ياج  یتح  و  يوشیم ، هتـشک  وت  هک 
. دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخیم  ادخ  ورب ، قارع  بناج  هب  دومرف  مرکا 

. دـشاب تسرد  تسا  نکمم  دراد و  زاین  یخیراـت  قیقحت  هب  نیا  تسا . تسرد  دـح  هچ  اـت  تاـیاور  نیا  هک  مینک  یـسررب  میهاوخیمن  اـم 
ام تقو  کی  اما  تسا ، ملسم  ارهاظ  عوضوم  نیا  يوشیم . دیهش  ادخ  هار  رد  وت  هک  دناهدومرف  نیسح  ماما  هب  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  الامجا 

هحفص 118) )
هچب نز و  تسد  مه  ارجام  نآ  رد  تشاد و  ار  روتسد  نیا  مه  لوا  زا  تشاد و  باوخ  رد  صاخ  روتسد  ترضح  هک  تسا  نیا  نامتشادرب 
نیا هب  هلئـسم  رگا  دـهد . ماجنا  ار  تیرومأم  تلاسر و  نآ  دوشب و  هتـشک  دـیایب و  اـت  درک  تکرح  تفرگ و  ار  دوخ  ياـهشیوخ  موق و  و 
نیا مامت  رد  هکنیا  يارب  تسا . هدوبن  ییانثتـسا  یعوضوم  مادک  چیه  هدـمآ  شیپ  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهتکرح  همه  نآ  دـشاب ، تروص 
نیا لوط  رد  نیاربانب  تسا  هتفرگ  روتسد  باوخ  رد  یسک  هن  دناهدومرف و  ینیب  شیپ  مرکا  ربمایپ  هن  يرگید  یـسک  دروم  رد  نرق  هدراهچ 

، عقوم یب  تهج ، یب  طلغ ، تفرگ  تروص  نارگید  سابع و  ینب  ای  هیما  ینب  هاگتـسد  هیلع  هک  ییاهتـضهن  يهمه  تفگ  دیاب  نرق  هدراهچ 
دوجو ع )  ) یلع نب  نیسح  تضهن  طقف  جع )  ) نامز ماما  نامز  ات  مالـسا  يهنرق  دنچ  خیرات  رد  ینعی  تسا . هدوب  نید  هفیظو و  فالخرب  و 
. تسا مارآ  تکاس و  دنهدب ، ماجنا  ار  ینیسح  تضهن  کی  دنیامرفب و  روهظ  جع )  ) نامز ماما  هک  يراگزور  ات  خیرات  تسا و  هتشاد 

ینعی مینک ؛ هجوت  شا  یفطاع  نایرج  نامه  هب  دـیاب  طـقف  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  زا  اـم  هک  میریگیم  هجیتن  دـشاب  نیا  عوضوم  رگا 
رد تسین . طوبرم  ام  هب  هداتفا و  قاـفتا  یخیراـت  يهثداـح  کـی  هکنیا  يارب  سب . نیمه و  يرادازع . ییارـس و  هحون  ندرک ، هیرگ  ناـمه 

تماهـش و اب  یگدنز ، نایاپ  رد  هک  هدش  رادربخ  البق  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  اعقاو  تسا  نکمم  تسین ، تروص  نیدب  هیـضق  هک  یلاح 
. دنرادن راک  نیا  زا  ییابا  دناهدامآ و  يراکادف  رازراک و  يارب  هشیمه  ادخ  نادرم  تفر و  دهاوخ  ایند  زا  تداهـش  تشذگ و  يراکادـف و 

تسین نکمم  ایآ  یلو 
هحفص 119) )

ییحی ای  نیسحلا و  نب  یلع  نب  دیز  اسب  يا  دشاب و  هدمآ  شیپ  یبسانم  تیعقوم  مه  دعب  لاس  داتفه  دص و  لاس ، هاجنپ  دص و  لاس ، هاجنپ 
اهیولع و هک  یتازرابم  ای  خـف  دیهـش  نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  هک  یمایق  دـیاش  دنـشاب ؟ هدرک  ماـیق  تسرد  دـناهدرک ، ماـیق  هک  دـیزنبا 

رـس رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  سدقم  تضهن  هتبلا  تسا . هدوب  مزال  دندرک ، مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادـنزرف  مشاهینب و 
ناروالد و رالاس  ءادهشلا و  دیس  هیلع  هللا  مالس  یلع  نب  نیسح  قح  هب  تسا و  خیرات  یگشیمه  میظع و  قشم  رـس  تساهتـضهن و  يهحول 
اـهیروالد و نآ  اـب  تمظع و  هوـلج و  نآ  رد  جوا ، نآ  رد  ار  یتـضهن  هشیمه  يارب  خـیرات  تکرح  تـسا و  یمالـسا  يهعماـج  ناراکادـف 

؟ دراد میمعت  هلئسم  نیا  هکنآ  ای  سب ، تسا و  هدوب  نیمه  ایآ  اما  دید . دهاوخن  اهتداهش 
نیب رد  دننک ، یم  تراغ  ار  لاملا  تیب  هکنیا  يارب  تسا : هدومرف  نایب  ار  دوخ  مایق  تلع  شتاملک  و  اههبطخ ، اههمان ، رد  ع )  ) نیـسح ماما 

یمالـسا و تلادـع  ياج  یـصخش  عفانم  یتسرپ و  يوه  دوشیم ، لامیاپ  یهلا  ماـکحا  دودـح و  دراد ، دوجو  ضیعبت  دوشیم ، ملظ  مدرم 
کی تسا  هتـساوخ  دوـمرف ، حیرـشت  مدرم  يارب  ار  دوـخ  ماـیق  ياـههزیگنا  لوـصا و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رگا  تسا و ... هتفرگ  ار  يردارب 
لاملا تیب  دورب ، لطاب  دـنامب و  قح  دـیاب  هشیمه  مدرم ، يا  دـیوگب : دـنک و  هئارا  مدرم  هب  مالـسا  خـیرات  يهشیمه  يارب  یمومع  يهمانرب 

رد دیاب  تیمیمـص  تدحو و  يردارب و  دشاب ، اهناملـسم  دوخ  نآ  زا  دـیاب  یمومع  ياهتورث  دوش ، فرـص  نیملـسم  عفن  هب  دـیاب  نیملـسم 
یگدنز شیاسآ  هافر و  رد  دیاب  مدرم  دوش و  نک  هشیر  دیاب  داسف  دشاب ، امرفمکح  یمالسا  يهعماج 

هحفص 120) )
. دننک

دـش هتفگ  البق  دـشابن ؟ یمالـسا  تما  يارب  هدـنزومآ  یقـشمرس  سرد و  دـبا  يارب  اروشاع  يهثداح  ـالبرک و  يارجاـم  ارچ  نیا  دوجو  اـب 
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ریبز نب  هللادـبع  یتقو  ینعی  دوب ؛ شایبالقنا  یـسامح و  تشادرب  نامه  هثداح - عوقو  زا  دـعب  البرک - يهثداح  زا  یمالـسا  تما  تشادرب 
هیما ینب  نامدود  درک و  هزرابم  ملظ  اب  وا  دش ، هتشک  ادخ  يارب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دیوگیم  دنکیم  مایق  هکم  رد  البرک  يهثداح  زا  دعب 

. مگنجب هیما  ینب  ملظ  اب  ات  مزیخیمرب  مه  نم  نیاربانب  دندرک ، نانچ  نینچ و 
تشادرب و هک  میوگب  مهاوخیم  ریخ ، ای  تسا  هدوب  حیحـص  ادـخ و  يارب  همه  رخآ  اـت  ریبزنبا  تضهنو  ماـیق  اـیآ  هک  میوگب  مهاوخیمن 

امـش يارب  ار  البرک  يارجام  مهاوخیم  نم  مدرم  تفگیمن  دیوگب  مدرم  هب  ار  البرک  يارجام  تساوخیم  یتقو  ینعی  دوب . نیا  وا  ریـسفت 
. دنک ادیپ  همادا  تضهن  نیا  دیاب  هکنیا  ای  تسا و  هدوب  یفده  هچ  يارب  تضهن  نیا  هک  میوگب  مهاوخیم  هکلب  دینک ، هیرگ  طقف  ات  میوگب 

روجف قسف و  رمخ ، برش  اب  هزرابم  يارب  البرک  يهثداح  دیوگیم  دنکیم  مایق  هنیدم  رد  اروشاع  مایق  زا  دعب  لاس  ود  هلظنح  هللادبع  یتقو 
زا نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دیز و  نب  ییحی  تضهن  دـیگنج . هیما  ینب  هاگتـسد  اب  مه  زاب  دـیاب  اذـل  دـمآ و  دوجو  هب  دـیزی  یتلادـع  یب  و 
هب مالـسا  خیرات  رد  هک  یتضهن  نیا  تخومآ  ام  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دنیوگیم  همه  دریگیم . ماهلا  دوشیم و  بارـشا  البرک  يهثداح 
نآ زا  مئاد  ات  دشاب  هتـشادن  هاوخاوه  یماح و  یمالـسا  لیـصا  تضهن  نیا  رگا  دهاوخیم . هاوخاوه  یماح و  رادـساپ ، تسا  هدـمآ  دوجو 

، دننک تبقارم 
هحفص 121) )

نایعیـش و لالقتـسا  يهلئـسم  هکنآ  يارب  دوخ و  ياقب  يارب  ییاـهتموکح  مکمک  اهدـعب  اـت  تشاد  همادا  اهتـضهن  نیا  دوشیم . نک  هشیر 
ربارب رد  ادتبا  رد  هک  نارگید  سابع و  ینب  يافلخ  ریظن  دنتفرگ ، رارق  يزکرم  تموکح  لباقم  رد  دننک ، اقبا  ای  ظفح و  ار  یناریا  ناناملسم 

عمج ار  مدرم  یتقو  اما  دوب ، روج  ماکح  ملظ  هیما و  ینب  اب  هزراـبم  يارب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  ماـیق و  دـندرکیم  اـعدا  هعیـش  مدرم 
هب درک و  هولج  شایفطاع  تروص  هب  طقف  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  مکمک  دندیـسر ، دوخ  دصاقم  هب  دش و  داجیا  یتدحو  دـندرک و 

اههلان مدرم  دش ، هدورس  ناوارف  یثارم  راعشا و  دش ، هدید  كرادت  اهتئیه  اهیشوپ و  هایس  گرزب ، يایاکت  لفاحم و  خیرات  لوط  رد  جیردت 
. تشگرب شایبالقنا  یسامح و  تروص  زا  عوضوم  دندرک و  اههیرگ  و 

مالسا خیرات  رد  یبالقنا  رصنع  هعیش ،

مالسا خیرات  رد  یبالقنا  رصنع  هعیش ،
ضرتعم و یمدرم  ناونع  هب  نایعیـش  زا  نیقرـشتسم  نیخروم و  تسا . هدـش  یفرعم  یبـالقنا  رـصنع  کـی  ناونع  هب  مالـسا  خـیرات  رد  هعیش 

یمئاد داقتنا  زا  ولمم  مالـسا  خیرات  زا  لاس  دـصراهچ  دصیـس  نوچ  دـننکیم ، دای  ناشدوخ  مالـسا  فلاخم  ياهتموکح  هب  تبـسن  دـقتنم 
ارچ ریبج  نب  دیعـس  دـنداد ؟ ناج  ارچ  نارگید  دیـشر و  يدـع ، نب  رجح  ربنق ، لیمک ، رامت ، مثیم  دوب . روج  ياـهتموکح  ربارب  رد  ناـیعیش 

مالسا و میهاوخیم  ام  دنتفگیم  همه  دش ؟ ماجنا  ارچ  رگید  ياهتضهن  دش ؟ هتشک 
هحفص 122) )

؟ دوریم هذبر  هب  دعب  هنیدم و  هب  یهاگ  ماش ، هب  یهاگ  رذابا  ارچ  دش ؟ دیعبت  رذوبا  ارچ  دوش ، ارجا  مالـسا  ياهروتـسد  یمالـسا و  تلادع 
دناوخیم و نامثع  هیواعم و  ربارب  رد  ار  ( 1 « ) میلَا ٍباذَِعب  مُهرِّشَبَف  ِهللا  ِلیبَس  یف  اهَنوقِفنیال  َو  َۀَّضِفلا  َو  َبَهَّذـلا  َنوِزنکی  َنیذَّلَا   » يهیآ اریز 

دعب دادیم و  هدعو  یهلا  باذع  هب  ار  اهنآ  دینکیمن و  جرخ  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دیاهدرک و  عمج  ار  مدرم  لاوما  امش  هک  درکیم  ضارتعا 
یفرعم سابع  ینب  هیما و  ینب  خیرات  رد  یبالقنا  دـقتنم  ضرعتم و  رـصنع  ناونع  هب  هشیمه  هعیـش  بیترت  نیا  هب  دـشیم . اهجنر  نآ  راتفرگ 

. دوب هدش 
رد هک  ضارتعا  نیا  دش . اهینس  هجوتم  ضارتعا  داقتنا و  تلاح  نآ  دندرک ، ادیپ  یتیمسر  تدحو و  دنتفرگ و  لکش  نایعیش  هک  یماگنه 

دوب نکمم  تشادن ، راک  دنشابن  ای  دنشاب  هعیش  سابع  ینب  هکنیا  هب  البق  هعیش  ینعی  دش . اهینس  هجوتم  اهدعب  دوب  روج  ماکح  هجوتم  ادتبا 
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اب یلع و  لآ  مارتحا  هب  ادتبا  رد  سابع  ینب  نادناخ  داتسیایم . وا  ملظ  لباقم  رد  هعیش  اما  دنکب  هقالع  زاربا  مه  یلع  لآ  هب  تبسن  تموکح 
ینب نامز  رد  هک  ینایعیش  تسه . ندوب  هعیـش  لامتحا  نانآ  زا  یـضعب  دروم  رد  یتح  . دندمآ راک  يور  ع )  ) یلع نادناخ  زا  تیامح  باقن 

سابع ینب  نوچ  دـنتفگیم  هکلب  مینکیم ، ضارتعا  اهینـس  ربارب  رد  ام  دنتـسه  ینـس  سابع  ینب  نوچ  دـنتفگیمن  دـندرکیم  مایق  سابع 
. مینکیم هزرابم  نانآ  اب  ام  دننکیم  لمع  مالسا  فالخ  رب  دنروج و  ماکح  دناهتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یمالسا  تلادع 

هحفص 123) )
عون نیا  هب  هک  درکیم  اضتقا  يرامعتـسا  عفانم  ریخا  نورق  نیا  رد  دش و  هدز  نماد  ینـس  هعیـش و  تازرابم  هب  مالـسا  خیرات  رد  اهدـعب  اما 

هجوتم دوب ، روج  ماـکح  هیلع  هک  تازراـبم  زیت  يهبل  هجیتن  رد  دـنوش . ریگرد  مه  اـب  ناناملـسم  يهعماـج  اـت  دـننزب  نماد  رتـشیب  فـالتخا 
دوش ادیپ  هجوت  نیا  ات  تسا  مزال  يرادیب  کی  دیدرگ . یمالسا  تما  لخاد  رد  فالتخا  داجیا  يارب  ياهیام  دش و  هعیش  ینـس و  يهلئـسم 

ناشیاهزرم يارو  رد  همه  دنتـسه و  رگید  تاکرتشم  یلیخ  هبعک و  کـی  نآرق ، کـی  ربمغیپ ، کـی  هلبق ، کـی  ياراد  همه  ناناملـسم  هک 
ناـمز نوـنکا  دـننک . ثحب  ناـشدوخ  یلخاد  يداـقتعا  تاـفالتخا  يهراـبرد  هک  دـسریمن  نیا  هب  تبوـن  ـالعف  دـنراد و  يداـیز  نانمـشد 

. دنافلاخم نیملسم  تمظع  لالقتسا و  تدایس ، لصا  اب  مالسا و  ساسا  اب  هک  تسا  یناسک  ربارب  رد  نانآ  يردارب  تدحو و  یگتسبمه ،
تسا یبالقنا  یسامح و  تیصاخ  هک  ار  دوخ  لیصا  تیصاخ  نآ  مالسا  خیرات  رد  هشیمه  يارب  دیاب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  نیاربانب 

ملظ ربارب  رد  نینوخ  سدقم و  تضهن  کی  ع )  ) یلع نب  نیسح  يراکادف  هک  دننادب  دننکن و  شومارف  مدرم  ار  تیصاخ  نیا  دنک و  ظفح 
. دوش شومارف  دیاب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مایق  یـساسحا  یفطاع و  يهبنج  نآ  مییوگب  میهاوخیمن  هک  میدرک  رارکت  ام  دوب . یتلادع  یب  و 

نیـسح اب  ار  ناسنا  حور  هفطاع ، ساسحا و  نتخیگنارب  بلق و  تقر  نآ  دنکیم . سونأم  نیـسح  اب  ار  لد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  يارب  هیرگ 
هب مدرم  ندـیزرو  قـشع  نیا  اـههلان و  اهکـشا ، اـهتبحم ، اـهتقر ، نیا  یفطاـع و  دـنویپ  نیا  اـما  دـهدیم . دـنویپ  وا  نادـناخ  و  ع )  ) یلع نب 

تسا رتهب  ناشنیسح 
هحفص 124) )

نب نیسح  تضهن  لیصا  فده  نتخانـش  رانک  رد  اههیرگ  اهتبحم و  دنرادرب . مدق  وا  هار  رد  دنوشب و  انـشآ  وا  فده  اب  هک  دشاب  نیا  يارب 
. دهدیم رمث  مه  دعب  دشخب و  یم  لاب  رپ و  ناج  هب  ع )  ) یلع

.34 هبوت /  ( 1)

تبیصم رکذ 

تبیصم رکذ 
: منک ضرع  تبیصم  رکذ  ناونع  هب  مه  هلمج  کی 

ار مدرم  دزادنا و  راب  هنیدم  نوریب  رد  هلفاق  دومرف  داجـس  ماما  هک  دش  ضرع  البق  دمآ . هنیدم  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ناگدـنامزاب  يهلفاق 
هنیدـم دراو  هداس  یتروص  هب  دـهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  هثداح  یگرزب  دـهاوخیم  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـنورب . رهـش  نوریب  هب  ات  دـننک  ربخ 

مدرم حاورا  رد  یجوم  مکمک  ات  دیامرفب  نایب  مدرم  يارب  ار  هثداح  حور  تسرد  دهاوخیم  وا  دننیبب . ار  عضو  نآ  دـنیایب و  مدرم  ات  دوشن 
دندمآ و مدرم  دندرگیمرب . یتروص  هچ  هب  نانآ  نارفاسم  ایآ  هک  دندوب  رظتنم  مدرم  دنک . ربخ  ار  مدرم  ریشب  داد  روتـسد  . دروایب دوجو  هب 

. تسا هتفرگارف  ار  نابایب  رسارس  تبیصم  مغ و  راثآ  هدش و  شوپهایس  اههمیخ  هتشارفارب و  هیاس  ياهمچرپ  هک  دندرک  هدهاشم 
دمحم دناهتفگ  یضعب  تسا . داجس  ماما  يومع  یلع و  نب  نیـسح  ردارب  هیفنح  دمحم  یکی  دناهدمآ  لابقتـسا  هب  هک  یناسک  نیب  رد  ایوگ 

دننزیم ییاهفرح  مدرم  هکنیا  لثم  تسا ، دنلب  رهـش  هچوک و  رد  ياهمهمه  يادص  هک  دش  هجوتم  تقو  کی  دوب ، رامیب  اهزور  نآ  هیفنح 
. تسا ربخ  هچ  دیسرپ  دوخ  راکتمدخ  زا  دننکیم . تکرح  یفرط  هب  و 
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هحفص 125) )
اذل دیآ ، شیپ  وا  يارب  یقافتا  تسا  نکمم  دیوگب  یتحاران  يرامیب و  لاح  رد  يهیفنح  دمحم  هب  ار  ردارب  گرم  ربخ  رگا  دید  راکتمدـخ 

اب هیفنح  دمحم  دناهتـشگرب . شنادـنزرف  اههچب و  تردارب و  دـنهدیم  ربخ  داد  خـساپ  تسیچ ؟ عوضوم  سپ  دیـسرپ  تسین . يربخ  تفگ 
هک نیمه  دندرک ، هدامآ  ار  شبسا  داد  روتسد  دننکیم ؟ هلان  هجض و  مدرم  ارچ  سپ  تسا  هتشگرب  تمالـس  هب  مردارب  رگا  دیـسرپ  بجعت 
هک ماما  دنداد . ربخ  ع )  ) داجـس ماما  هب  دـش . شوهیب  داتفا و  مد  رد  دـید ، ار  هایـس  ياهمچرپ  زیگنامغ و  يهرظنم  نآ  دیـسر و  رهـش  نوریب 

دندوب شوگ  اپارس  مدرم  يهمه  دروآ . شوه  هب  ار  وا  درک  یعس  دمآ و  شیومع  نیلاب  هب  دوب  ياهدننک  تحاران  رایـسب  تیعـضو  رد  دوخ 
هیفنح دـمحم  دـندید  تقو  کی  دوب . نارگن  اهمـشچ  يهمه  دـنکیم ؟ یلاؤس  هچ  داجـس  ماما  هب  شهاگن  نیلوا  رد  هیفنح  دـمحم  ایآ  هک 

: دز ادص  درک و  زاب  ار  شمشچ 
؟ يراد ربخ  هچ  منیسح  زا  دش ؟ هچ  مدرارب  مردارب ، رسپ  يا  یخا ؟ نیا  یخا ، نب  ای 

، ناج ومع  دز : ادص  تسا . رارق  هچ  زا  هعقاو  دادیم  ناشن  هک  تفگ  هلمج  کی  اما  دهدب ، ار  ربخ  حیرـص  یلیخ  تساوخن  ع )  ) داجـس ماما 
تسد رد  رهش  هب  رهش  اههچب  دناهدش و  دیهش  البرک  يارحـص  رد  منازیزع  ماهداد ، تسد  زا  ار  ردپ  ماهتـشگرب ، میتی  نم  ینعی  ًامیتی ، ُتیَتَا 

. دناهدمآ تراسا  لاح  اب  نمشد 
. نوبلقنی بلقنم  يا  ٍدّمحم  لآ  اوملظ  نیّذلا  ملعیسو  نیملاّظلا  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  یلع 

هحفص 129) )

مظاک ماما  نسح و  ماما  یگدنز  رد  ینیسح  تضهن  رصانع 

مظاک ماما  نسح و  ماما  یگدنز  رد  ینیسح  تضهن  رصانع 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
( . 1  ) ًاریهطَت مُکَرِّهَطی  َو  ِتیَبلا  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهذِیل  هللا  ُدیری  امَّنِا  ... 

همدقم <

نسح ماما  حلص  ياههنیمز  <

نسح ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  رصانع  <

نسحلا ینب  ياهتضهن  يارب  ییوگلا  ماما ، <

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  نسح  ماما  نادنزرف  شقن  <

نسح ماما  یعقاو  تیصخش  فیرحت  <

مظاک ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  رصانع  <

مدرم نایم  رد  ماما  يونعم  ذوفن  <

ثحب يهصالخ  <

.33 بازحا /  ( 1)

همدقم

همدقم
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قبط هکنآ  یکی  تشاد . هجوـت  مه  تهج  ود  هب  دـیاب  درک  حرطم  ار  ینیـسح  تضهن  شرتـسگ  هراـبرد  ثحب  يهـمادا  دـیاب  هـکنآ  نـمض 
. تسا ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  اب  فداصم  رفص  متفه  زور  اهلقن  یضعب 

هحفص 130) )
یبتجم نیسح  ماما  ترضح  مرکا و  ربمغیپ  مان  هب  ار  مایس  متـشه و  تسیب و  تسا - فورعم  هک  روط  نامه  مه - رفـص  هام  رخاوا  رد  هتبلا 

متفه ماما  دـلوت  اب  فداصم  رفـص  متفه  زور  هک  تسا  نیا  رگید  لقن  دـننکیم . رارقرب  ازع  سلاجم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  اضر  ماـما  و 
زا مظاک و  ماما  هب  یفرط  زا  رفص  متفه  لقن ، ود  نیا  قبط  سپ  تسا . فورعم  رایسب  مه  تیاور  نیا  تسا و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح 
هک دیـسر  مرظن  هب  سپ  تسا ، ینیـسح  تضهن  شرتـسگ  مه  ثحب  يهـنیمز  دراد ، باـستنا  مالـسلا  اـمهیلع  یبـتجم  ماـما  هـب  رگید  فرط 
رد صوصخ  هب  دـعبو  دـمآ  شیپ  هیما  ینب  نارود  رد  یتدـم  تضهن  شرتسگ  اریز  مینک ؛ طـبترم  مه  هب  ـالماک  ار  ثحب  هس  نیا  میناوتیم 

دیاش دندوب و  روج  ياهتموکح  هیلع  یعیـسو  ياهتـضهن  نارادمچرپ  زا  نسحلاینب ، مان  هب  یبتجم ، نسح  ماما  نادـنزرف  سابع  ینب  نارود 
نب هللادـبع  ریظن  مینیبب ، نارگید  لکوتم  نومأم ، نوراه ، يداـه ، روصنم ، نارود  رد  ار  ع )  ) یبتجم ماـما  ناـگداز  دـنزرف  ماـن  همه  زا  شیب 
(. ع  ) یبتجم ماما  ناگداون  ناگداز و  دنزرف  زا  رگید  يرایسب  نسح و  نب  هللادبع  نب  دمحم  نسح ، نب  نسح  نب  میهاربا  نسح ، نب  نسح 

نسح ماما  حلص  ياههنیمز 

نسح ماما  حلص  ياههنیمز 
هیواعم هب  ار  تموکح  دومرف و  يریگ  هراـنک  تفـالخ  تموکح و  زا  دـمآ و  رد  حلـص  رد  زا  هیواـعم  اـب  یبتجم  ماـما  هک  دیاهدینـش  ررکم 

دارفا تسد  رد  یلیلد  دنس و  حالطصا  هب  الومعم  عوضوم  نیا  درک . راذگاو 
هحفص 131) )

ینیشنبقع شزاس و  توکس و  نآ ، هب  ياکتا  اب  ات  دندرگیم  خیرات  رد  ییاههطقن  اهلالدتسا و  لابند  هب  الومعم  هک  یهورگ  تسا ؛ یفنم 
بلاط یبا  نب  یلع  الوم  زا  دعب  یبتجم  ماما  هک  منک  ضرع  دیاب  الامجا  یلو  تسا  یلقتـسم  ثحب  دوخ  نیا  دننک . هیجوت  ار  دوخ  ياوزنا  و 

ماما تموکح  اعبط  تفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  دش و  یفرعم  هفیلخ  ناونع  هب  مه  ترضح  دندرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  دمآ و  راک  يور 
نیا ربانب  دزاسیمن . تسین ، راگزاس  یمالـسا  طخ  لدع و  اب  تسا و  ملظ  روج و  رادـفرط  شدوخ  لطاب و  شتموکح  هک  هیواعم  اب  یبتجم 

الـصا دـیوگیم  دـنکیم و  تمواـقم  هیواـعم  اـما  دـنکیم ، لزع  دوب  هدرک  لزع  شراوگرزب  ردـپ  هک  روط  ناـمه  ار  هیواـعم  یبتجم  ماـما 
هب رفن  رازه  هدزاود  دادـعت  اـب  اـیوگ  ار  يرکـشل  یبـتجم  ماـما  دوشیم . مهارف  گـنج  تامدـقم  بیترت  نیدـبو  تسا ، نم  لاـم  تموـکح 

یموس دعب  یمود و  تفر  رانک  ای  دش  هتشک  وا  رگا  ات  دیامرفیم  نییعت  مه  ار  رگید  رفن  دنچ  دنکیم و  جیسب  سابع  نب  هللادیبع  یهدنامرف 
جاودزا يهدعو  لوپ و  لثم  ناوارف  ياههدعو  اب  دنکیم و  عورش  ار  دوخ  ياههئطوت  وا  هیواعم ، فاصم  هب  رکـشل  نتفر  اب  دنـشاب . هدنامرف 

. دنکیم رارف  ياهدع  هارمه  هنابـش  دناهتفگ  اضعب  دوریم و  وا  درخیم . ار  سابع  نب  هللادـیبع  ماش ، تالایا  زا  یکی  تموکح  شرتخد و  اب 
، دنوشیم رارف  یگدنکارپ و  تتشت و  يهدامآ  هزادنا  هچ  ات  دوشیم و  لزلزتم  ردقچ  نازابرـس  يهیحور  هدنامرف  کی  رارف  اب  تسا  یعیبط 
اب هیواعم و  ياههدعو  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  رکـشل  نارـس  ناهدنامرف و  ذفنتم و  نارـسفا  زا  رفن  دنچ  دش و  رارکت  ارجام  نیا  هک  هژیو  هب 

داتسرفیم ناشیارب  هک  ییاهلوپ 
هحفص 132) )

مهرد و رازه  دنچ  الثم  دنک ، دیهش  ار  ع )  ) نسح ماما  سک  ره  داد  هدعو  هیواعم  هک  دیسر  اجنادب  راک  دنتخیرگ . دندرک و  اهر  ار  رکـشل 
ماما دوشیم و  رکـشل  تتـشت  رارف و  هب  رجنم  رکـشل  ییافو  یب  هیواعم و  ياـههئطوت  تموکح و  لوپ و  يهدـعو  داد . دـهاوخ  وا  هب  راـنید 

رکـشل لخاد  رد  یتح  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تمواقم  يورین  دگنجب  دنک و  تماقتـسا  هیواعم  لباقم  رد  دـیاب  هک  يرکـشل  دـنیبیم 
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. دنراد ار  هیواعم  هب  وا  لیوحت  يریگتـسد و  دصق  دنتـسه و  ع )  ) نسح ماما  هیلع  نایغط  ددص  رد  ياهدـع  هک  دوب  هدـش  عورـش  همزمز  نیا 
یتسرپ تموکح  یتسرپ ، ایند  حور  نیا  شیادیپ  رد  یعامتجا  ياهداهن  هچ  دوب و  هدش  ادیپ  اجک  زا  ياهیحور  نینچ  زورب  ياههشیر  هکنیا 

ره رد  دوش . لیلحت  هیزجت و  دـیاب  شدوخ  ياج  رد  یعامتجا  یـسانشناور  رظن  زا  هک  تسا  یثحب  دوخ  دـندوب  رثؤم  لزلزت  ییافو و  یب  و 
اب دـندوب و  ماـقم  لوـپ و  ورگ  رد  دنـشاب  یبـتجم  ماـما  تفـالخ  تموـکح و  ظـفاح  دـیاب  هک  يدرفا  هک  دوـب  نـیا  ینیع  تـیعقاو  تروـص 

. دندش هتفیرف  هیواعم  ياههدعو 

نسح ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  رصانع 

نسح ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  رصانع 
یـضعب حـتف  يارب  هیقیرفا  گنج  رد  نامثع  نامز  رد  هک  مینیبیم  میناوخیم  ار  خـیرات  یتقو  تشاد . يرواگنج  يهقباس  ع )  ) یبتجم ماـما 
شردپ نامز  رد  و  دیماجنا ، حتف  هب  گنج  نآ  درک و  تکرش  هیربط )  ) ناتسربط گنج  رد  دش ، حتاف  نآ  رد  درک و  تکرـش  اقیرفا  یحاون 

هتبلا درک . تکرش  لمج  گنج  هرصب و  گنج  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هحفص 133) )

ماما اذل  دنکب . يراک  تسناوتن  اما  تفر  وا  دـهدب . تسکـش  ار  نمـشدو  دـنک  مامت  ار  هلئاغ  دورب  هک  دوب  هدـش  رومأم  هیفنح  دـمحم  ادـتبا 
هک يرتش  هب  ار  دوخ  تفاکـش و  ار  نمـشد  فوفـص  تفر و  ع )  ) نسح ماما  دـش . راک  نیا  رومأم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  فرط  زا  یبتجم 

. دندوب هدـش  کیرحت  گنج  يارب  دوب  ربمغیپ  رـسمه  وا  هکنیا  رطاخ  هب  دـندوب و  هتفرگ  ار  نآ  درگ  مدرم  دـناسر . دوب  راوس  نآ  رب  هشیاع 
نب یلع  عفن  هب  یبتجم  نسح  ماما  طسوت  لمج  گنج  دـندش و  هدـنکارپ  شنایفارطا  داتفا و  هشیاع  درک ، یپ  ار  رتش  ياهاپ  ع )  ) نسح ماما 

اب مه  دروم  دنچ  رد  هدرک و  تکرش  گنج  ياهنادیم  رد  هدوب و  يرواگنج  درم  ع )  ) نسح ماما  نیاربانب  دیسر . يزوریپ  هب  ع )  ) بلاط یبا 
. دوب هدیسر  يزوریپ  هب  اهگنج  وا  يراکمه  ای  تیلاعف 

هک ییاهلوپ  زا  معا  هیواعم ، يهلاس  دنچ  تسیب و  ياهتیلاعف  اما  دومن . جیسب  ار  اهورین  درک و  تکرح  هنادرم  یتبجم  ماما  مه  ارجام  نیا  رد 
، داد ماجنا  هک  یتاغیلبت  دیرخ و  ار  اهنآ  هک  يدارفا  داد و  شرورپ  دوخ  يرادـفرط  یماح و  ناونع  هب  هک  ییاهورین  رـصانعو و  درک  هریخذ 
رد هک  دندوب  یناسک  نامه  دندیگنجیم  یبتجم  ماما  هارمه  دـیاب  هک  يدارفا  یـضعب  دوب . هتخاس  هدامآ  هلمح  موجه و  کی  يارب  ار  هنیمز 
لاح رد  ترـضح  نآ  عفن  هب  گنج  هک  ماگنه  ناـمه  رد  تسرد  دـندرک و  ییاـفویب  روط  نآ  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  اـب  نیفـص  گـنج 

. دیرادرب تسد  گنج  زا  هک  دندرک  روبجم  ار  ترضح  دندروخ و  بیرف  ماما  نایفارطا  زا  هدع  کی  هیواعم  يهلیح  اب  دوب ، همتاخ 
نایفارطا هک  یلاح  رد  دندوب ، یمدرم  نینچ  یبتجم  ماما  نایفارطا 

هحفص 134) )
هجوتم ع )  ) یبتجم ماما  دندرکیم . لمع  هشقن  اب  دندوب و  هدامآ  هتشک و  راک  هدیزرو و  رایسب  ناشدوخ  لطاب  هار  رد  تنطیش و  رد  هیواعم 

تـسکش ار  شرکـشل  هیواعم  رکـشل  انئمطم  دنک ، تمواقم  دنهاوخب  رگا  دناهدش و  هدنکارپ  دننک  تیامح  وا  زا  دـیاب  هک  یمدرم  نیا  دـش 
هب دنک  حتف  ار  ینیمزرس  هبلغ  يزوریپ و  اب  هک  یحتاف  رادرس  و  دنکیم ، فرصت  ار  یحاون  ریاس  هفوک و  نیمزرـس  تردق  اب  دعب  دهدیم و 
اما دسرتیمن  تداهـش  گرم و  زا  یبتجم  ماما  دنک . راتـشک  دهاوخب  هچ  ره  دربب و  شیپ  ار  دوخ  ياهفده  رتشیب  هچ  ره  دهدیم  قح  دوخ 
هب املـسم  هک  دـنکب  یماجرف  یب  تمواقم  ای  دریگب و  زایتما  کی  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  دـیاب  ای  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هاگنزب  کی  رـس  رب 

. دوب دهاوخ  يزوریپ  زا  دعب  هیواعم  بیجع  زات  تخات و  تسکش و  شلابند 
ماما تسد  هب  یتموکح  اجنیا  رد  دراد . توافت  مه  اب  یلک  هب  راک  يهنیمز  لـمع و  زرط  تیعقوم ، ع )  ) یلع نب  نیـسح  اـب  هسیاـقم  رد  هتبلا 

تـسد هب  تموکح  هیلع  هللا  مالـس  نیـسح  ماما  نامز  رد  اما  دـنگنجیم ، مه  اب  مکاح  ود  تسا و  هیواـعم  تسد  هب  یتموکح  و  ع )  ) نسح
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نآ باسح  سپ  دنک . طقاس  ار  روج  ملظ و  تموکح  تساوخیم  هک  درک  مایق  تموکح  هیلع  رفن  کی  یمالسا  تما  لخاد  زا  دوب و  دیزی 
. تسادج توافتم و  دروخرب  يریگرد و  نیا  باسح  اب  تضهن 

لمع يهماج  دندوب  شرکف  هب  اهلاس  هک  ار  ییاههشقن  دنکب و  هدنز  ار  هیما  ینب  فادـها  هک  دادیم  قح  دوخ  هب  دـشیم  زوریپ  رگا  هیواعم 
ياهراتشک زات و  تخات و  زا  يریگولج  يارب  ع )  ) نسح ماما  دناشوپب .

هحفص 135) )
وا درک . اضما  بلاج  رایـسب  يهدام  دـنچ  اب  ار  حلـص  نامیپ  یطیارـش  نینچ  رد  یهلا  ماکحا  مدرم و  قوقح  ندـش  لامیاپ  وا و  باـسح  یب 

یلع و لآ  نایعیش و  زا  کی  چیه  ضرعتم  ینک ، لمع  ربمغیپ  تنس  ادخ و  مکح  قبط  رب  وت  هک  منکیم  يریگ  هرانک  یطرش  هب  نم  دومرف 
يداوم نیرتساسح  نیرتمهم و  زا  یکی  دـعب  ینکن . لمع  ناودـع  ملظ و  اب  نانآ  نیب  يزاسن و  لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  يوشن ، قح  نادرم 

يراذـگب ینکن و  باختنا  نیـشناج  ار  یـسک  دوخ  زا  دـعب  يارب  هک  تسا  هلمج  نیا  دـناجنگیم  حلـص  دادرارق  رد  یبتجم  نسح  ماما  هک 
. دننک باختنا  ار  یسک  مدرم 

تسد هب  روما  مامز  دعب  اما  دهدب ، همادا  دوخ  تموکح  هب  لاس  هد  ای  لاس  تفه  لاس ، جنپ  هیواعم  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هلئسم  نیاربانب 
دشاب و ظوفحم  یهلا  ماکحا  مدرم و  قوقح  دودح و  دیاب  حلـص  دادرارق  قبط  نیاربانب  دننک . باختنا  ار  رفن  کی  اهنآ  دـشاب و  مدرم  دوخ 

. تسا يرت  عیسو  ثحب  جاتحم  عوضوم  نیا  هتبلا  دوشن . یثوروم  شدوخ  نادناخ  رد  هیواعم  تموکح 

نسحلا ینب  ياهتضهن  يارب  ییوگلا  ماما ،

نسحلا ینب  ياهتضهن  يارب  ییوگلا  ماما ،
ار عوضوم  نیا  ع )  ) نسح ماما  نادنزرف  مینیبیم  ام  مینک . طوبرم  دـندرک  نسحلا  ینب  هک  ییاهتـضهن  هب  ار  هیـضق  نیا  هک  دوب  نیا  دوصقم 
زا دـعب  یبـتجم  ماـما  اـیآ  درک . یگداتـسیا  ماـیق و  روـج  ملظ و  هاگتـسد  هیلع  بساـنم  عـقوم  رد  دـیاب  هک  دـندوب  هـتفرگ  داـی  هداوناـخ  رد 

يریگهرانک
هحفص 136) )

درک تکرح  حلـص  دادرارق  ياضما  زا  دـعب  یبتجم  ماما  ریخ . تفر ؟ وا  ملاظم  هیواعم و  تموکح  راب  ریز  تخاس و  هیواعم  اـب  یگداـس  هب 
هک تشون  همان  ماما  هب  يروف  هیواعم  دندرک . مایق  هیواعم  هیلع  جراوخ  زا  ياهدع  داتفا و  قافتا  یکچوک  يهلئاغ  دورب ، هنیدم  بناج  هب  هک 
انب رگا  تشون  یبتجم  ماما  ورب . هنیدم  هب  سپـس  نک  بوکرـس  ار  نانآ  گنجب و  دناهدرک  مایق  نم  هیلع  هک  جراوخ  هتـسد  نیا  اب  لوا  امش 

مشاب و وت  رایتخا  رد  هک  دوب  نآ  يارب  مدرک  يریگهرانک  تموکح  زا  هک  نم  يدرک  رکف  وت  مگنجیم . وت  اب  لوا  مگنجب ، یـسک  اب  دـشاب 
. دندرکن لوبق  ار  نامرف  ماما  و  مهدب ؟ ماجنا  يداد  وت  هک  يروتسد  ره 

زا ملظ  یهلا و  دودـح  ندرک  لامیاپ  يزیرنوخ و  هیواعم  دوب . هیواعم  ربارب  یگرزب  دـس  ع )  ) نسح ماما  دوجو  ابیرقت  لاس  هد  نیا  لوط  رد 
هچ رگا  هتـسب و  دادرارق  وا  اب  ماما  دـنیبیمن . ناشیا  ربارب  رد  ار  شدوخ  تسا ، هدـنز  یبتجم  ماما  ات  ینعی  تسا . یبتجم  نسح  ماما  تداهش 

ینامیپ هب  هجوت  اب  اصوصخم  یبتجم  ماما  تیعقوم  ذوفن و  تردـق و  زا  یلو  تشاذـگ  اپ  ریز  ار  نآ  زا  یـشخب  درکن و  لـمع  دادرارق  هب  وا 
دیهش دیاب  ارچ  دوب  راکشزاس  مدآ  کی  یبتجم  ماما  رگا  درک ؟ دیهش  ار  یبتجم  ماما  وا  ارچ  دنکیم . هئطوت  اذل  دسرتیم و  تسا  هتـسب  هک 

. دندوب كانرطخ  هیواعم  تموکح  يارب  ناشیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هیواعم  هئطوت  اب  یبتجم  ماما  تداهش  دشیم ؟
هحفص 137) )

ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  نسح  ماما  نادنزرف  شقن 
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ینیسح تضهن  شرتسگ  رد  نسح  ماما  نادنزرف  شقن 
زا یـضعب  دـندرک . مایق  نارگید  نسح و  نب  میهاربا  نسح ، نب  هللادـبع  هیکز ، سفن  دـش و  دایز  نسحلا  ینب  ياهمایق  سابع  ینب  ناـمز  رد 

ع)  ) نسح ماما  نادنزرف  زا  مه  نسحلا ، نب  یلع  نب  نیسح  خف ، دیهـش  یتح  درکیم . ادیپ  هنماد  تعـسو و  یلیخ  مه  اهتـضهن  اهمایق و  نیا 
تاداـس نیارباـنب  دـش . دیهـش  هار  نیا  رد  تیاـهن  رد  داد و  شرتـسگ  ار  شماـیق  يهـنماد  هـکم  رد  دـعب  درک و  ماـیق  هنیدـم  رد  هـک  تـسا 

اب تدش  هب  هک  دوب  یناسک  زا  یـسابع  روصنم  دندوب . سابع  ینب  روج  ملظ و  ياهتموکح  هیلع  یلع  لآ  ياهتـضهن  نارادمچرپ  نسحلاینب 
هتبلا دـننک . ریگتـسد  دـندوب  اهتـضهن  اهمایق و  نیا  یماح  هک  ار  يدارفا  بوکرـس و  ار  اهمایق  نیا  ماـمت  داد  روتـسد  داـتفارد و  نسحلا  ینب 
ینب زا  يدرف  هک  ياهشوگ  ره  دیشکیم . لوط  اهتدم  دوب و  هارمه  دیدش  ياهتمواقم  اب  یهاگ  دشیمن و  مامت  هداس  یلیخ  مه  اهیریگتـسد 

تاداس زا  ياهدـع  روصنم  هرخالاب  یلو  دوب . یفخم  اهتوعد  مه  یهاگ  دادیم و  همادا  ار  دوخ  تضهن  لاس  هس  ود  ات  درکیم  مایق  نسحلا 
دوخ نیا  و  دـنک - هیجوت  مدرم  يارب  ار  شدوخ  لمع  تساوخیم  اجنآ  رد  دروآ . دوخ  تختیاپ  هب  ار  نانآ  درک و  ریگتـسد  ار  نسحلاینب 

و دهدب - دوخ  بناج  هب  ار  قح  مدرم  دزن  دهاوخیم  دعب  دـنکیم و  ملظ  تیـصخش  اب  ربتعم و  هجوم و  دارفا  هب  یملاظ  هک  تسا  ياهلئـسم 
ع)  ) نسح ماما  كاپ  تحاس  هب  ار  تمهت  نیا  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  درک . ینارنخس  مدرم  يارب  تفر و  ربنم  يالاب  اذل 

هحفص 138) )
يریگتـسد و تساوخیم  یقناود  روصنم  دوـب . وا  زا  نتفرگ  لوـپ  رطاـخ  هب  هیواـعم و  اـب  شزاـس  یلع  نب  نسح  يریگهراـنک  تفگ  دز و 

نایب یبتجم  ماما  يهرابرد  ار  هعیاش  فرح و  دروم  نیدنچ  ور  نیا  زا  دنک ، هیجوت  ار  ع )  ) نسح ماما  ياههدازهچب  اههچب و  ندرک  ینادـنز 
. درک

نسح ماما  یعقاو  تیصخش  فیرحت 

نسح ماما  یعقاو  تیصخش  فیرحت 
قالط دایز  هتفرگ و  دایز  نز  یبتجم  نسح  ماـما  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  تسا  فورعم  ع )  ) نسح ماـما  يهراـبرد  هک  ییاـهارتفا  زا  یکی 

هدش لقن  مه  هعیـش  یخیرات  ییاور و  ياهباتک  رد  یتح  دنیوگب ، مه  نسح  ماما  نارادفرط  نایعیـش و  دوخ  دیاش  ار  فرح  نیا  تسا . هداد 
وا هکنیا  يارب  دـیهدن ، نز  نم  دـنزرف  هب  امـش  دومرفیم  هک  دـناهدرک  لقن  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  لوق  زا  ار  ریبعت  نیا  هک  ییاج  ات  تسا ،

نیا هجوتم  تفرگ  ماجنا  هک  یقیقحت  رد  دـش . ادـیپ  اجک  زا  هعیاش  هئطوت و  نیا  دـنادیمن  مدآ  دـهدیم . قـالط  داـیز  ینعی  تسا  قـالطم 
تـضهن ربارب  رد  یـسایس  تمهت  کـی  هئطوت و  کـی  نیا  دوب . یـسابع  روصنم  درک  تسرد  ار  هعیاـش  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دـندش  هیـضق 

هک ار  ییاه  هلمج  نتم  اجنیا  رد  دنک . بوکرس  ار  وا  نادنزرف  و  ع )  ) نسح ماما  اهراک  نیا  اب  تساوخیم  وا  دوب . ع )  ) نسح ماما  نادنزرف 
ادـیپ ینامز  هچ  زا  هعیاش  نیا  هک  دـینک  هظحالم  ات  منکیم  نایب  تفگ  یبتجم  ماـما  هیلع  مدرم  ربارب  رد  شدوخ  لوا  ینارنخـس  رد  روصنم 

هدع کی  دعب  دوشیم و  عیاش  خیرات  رد  یتاماهتا  یسایس  هئطوت  هسیسد و  اب  یهاگ  هنوگچ  تسا و  هدش 
هحفص 139) )

. دننک رارکت  ار  نآ  اهدعب  تسا  نکمم  ناتسود  یتح  دننکیم و  لقن  ار  تالمج  نیا  نابز  هب  نابز  هتسنادن 
ربنم يالاب  دوب ، هدرک  ریگتـسد  ار  شناهارمه  ناردارب و  نسحلا و  نبا  نسح  نب  هللادـبع  هک  یلاـح  رد  هیمـشاه ، رهـش  رد  یـسابع  روصنم 

هک یتقو  دیوگب  دهاوخیم  میتشادن .» يراک  نانآ  اب  ام  دندمآ  راک  يور  بلاط  یبا  ياههچب  هک  ادتبا  : » تفگ درک و  تبحـص  مدرم  يارب 
هک تشذگن  يزیچ  اما  دش  تردق  بحاص  وا  دعب  . » دـشاب نانآ  لام  تموکح  هک  میتفگ  سابع  لآ  ام  دـمآ  راک  يور  بلاط  یبا  نب  یلع 

نیب درک و  فـالتخا  تما  هجیتـن  رد  و  . » دـمآ شیپ  هک  تسا  ياهلئاـغ  نیفـص و  يارجاـم  هب  وا  يهراـشا  داد .» نت  نـیمکح  تموـکح  هـب 
بلاط یبا  نب  یلع  مینادیم  هکنآ  اب  دنتشک .» ار  وا  دنتخیر و  يو  رس  رب  یلع  ناکیدرن  زا  ياهدع  دعب  دش و  داجیا  هقرفت  یمالسا  يهعماج 
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ناونع هب  اهدعب  یلو  دـندوب ، ع )  ) یلع نارای  زا  لوا  جراوخ  هک  تسا  تسرد  دوب . جراوخ  زا  مه  وا  دـش و  هتـشک  مجلم  نبا  تسد  هب  (ع )
نیا اما  دش . دیهـش  مجلم  نب  نمحرلادبع  تسد  هب  ترـضح  ماجنارـس  دندرک و  اههئطوتو  دـندش  رهاظ  ترـضح  نآ  تخـسرس  نانمـشد 

ار تموکح  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـننکیم ، راـک  هچ  یلع  لآ  مینیبب  میدرک  ربص  اـم  یلب ، دـیوگیم  هک  دـنکیم  ثول  يردـق  هب  ار  بلطم 
. دنکیم کچوک  روط  نیا  ار  هلئسم  و  داد ، نت  نیمکح  تموکح  هب  لاس  دنچ  زا  دعب  دش و  بحاص 

تبسن نادنز  رد  دهاوخیم  هک  ار  ییاههجنکش  دنک و  ریقحت  شدوخ  رظن  هب  ار  ع )  ) نسح ماما  نادنزرف  دهاوخیم  دعب  هب  اجنیا  زا 
هحفص 140) )

يرادـقم هیواعم  دوبن . راک  درم  تموکح و  درم  وا  دـمآ . راک  يور  یلع  نب  نسح  دـعب  : » دـیوگیم وا  دـنک . هیجوت  دـیامن  لامعا  نانآ  هب 
نایب هماـن  حلـص  داوم  زا  یکی  رد  ع )  ) نسح ماـما  هک  یلاـح  رد  درک .» يریگ  هراـنک  تموکح  زا  تفرگ و  ار  لوپ  مه  وا  داد و  وا  هب  لوپ 
نیا هب  مراذگیمن . وت  رایتخا  رد  زیچ  چیه  تسا  هدنام  هفوک  لاملا  تیب  رد  دوب ) مهرد  نویلیم  جنپ  ارهاظ   ) هک یلوپ  زا  نم  هک  دوب  هتـشاد 

رای و یماح و  هاوخ ، قح  رادافو و  دارفا  یلع و  ناتـسود  نایعیـش و  ادرف  دـنکن . حالـس  علخ  ار  شدوخ  تساوخیم  ع )  ) نسح ماما  بیترت 
نـسح درک و  هسیـسد  هیواعم  : » هک دنزیم  تمهت  روط  نیا  روصنم  مه  دعب  درک . اهر  ار  نانآ  دوشیمن  دـنهاوخیم و  راک  کمک  روای و 

دادرارق رد  ماما  هک  یلاح  رد  تسوت .» نآ  زا  تموکح  نم  زا  دـعب  مهدیم و  رارق  مدوخ  دـهعیلو  ار  وت  نم  تفگ  داد و  بیرف  ار  یلع  نب 
هیواعم زا  دعب  دنامن و  هیما  ینب  نادـناخ  رد  تموکح  ات  ینکن  نییعت  نیـشناج  ار  یـسک  رگید  هک  موریم  رانک  یطرـش  هب  نم  دوب  هدروآ 
دادرارق قبط  ع )  ) نسح ماما  دوخ  هک  یلاح  رد  درک ،» علخ  تموکح  زا  ار  وا  هیواعم  : » دهدیم همادا  روصنم  دننک . باختنا  ار  یسک  مدرم 

ًادـغ ُقِّلَطی  هدـحاو و  َمویلا  َجَّوَزَتی  ِءاسّنلا  یَلَع  َلَْـبقَا  َو  : » تشاد ناـیب  روصنم  هک  تسا  نیا  اـم  داهـشتسا  دروم  يهلمج  دومرف . يریگهراـنک 
نز کـی  زورما  دوـمن ، ندرک  جاودزا  هب  عورـش  تفر و  هنیدـم  هب  تـشادرب و  تموـکح  زا  تـسد   ( نـسح ماـما  ) تـقو نآ   » ینعی يرُخا »

اج ود  رد  دنتفگ  دندرک و  وجتسج  ناققحم  زا  هدع  کی  ترـضح  یگدنز  خیرات  مامت  رد  هک  یلاح  رد  دادیم .» قالط  ادرف  تفرگیم و 
دروم کی  هداد : قالط  ار  دوخ  رسمه  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن 

هحفص 141) )
زا وا  دوشیم  مولعم  هک  درک ، یلاحـشوخ  ینامداش و  راهظا  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تداهـش  زور  رد  لزنم و  رد  شرـسمه  هک  دوب  یتقو 

نیلاب کـی  رب  منهج  شتآ  هراـپ  کـی  اـب  ار  مرـس  متـسین  رـضاح  نم  دومرف  ع )  ) نسح ماـما  دـعب  تسا و  هدوب  یلع  نانمـشد  زا  جراوخ و 
ود نیاربانب  دوب . جراوخ  زا  هک  تسا  ع )  ) نسح ماما  نارـسمه  زا  یکی  هب  طوبرم  مه  رگید  دروم  کی  داد ؛ قالط  ار  وا  نیاربانب  مراذـگب ،

يهدیقع شاهدیقع  و  ع )  ) یلع نادناخ  نمـشد  ماما  رـسمه  دـش  فشک  هک  رطاخ  نیا  هب  ینعی  دـش ، ماجنا  يداقتعا  يانبم  رب  قالط  دروم 
. تسا يرگید 

نانز نیا  زا  ات  دـنچ  مان  خـیرات  رد  هک  دوش  هدیـسرپ  دادیم  قالط  ادرف  تفرگیم و  نز  زورما  ماما  دـنیوگیم  هک  یناسک  زا  تسا  بوخ 
تشاد تحص  عوضوم  نیا  رگا  دنتـشون . دندرک و  عیاش  خیراوت  زا  یـضعب  رد  دعب  لاس  هاجنپ  دصیـس و  ار  عوضوم  نیا  تسا ؟ هدش  تبث 

هدش هتـشون  يدوعـسم  بهذـلا  جورم  ای  يربط و  خـیرات  یبوقعی ، خـیرات  ریظن  خـیراوت  نیلوا  رد  ای  مهاجنپ و  ای  ملهچ  لاس  رد  تسیابیم 
؟ تسا هدماین  هلئـسم  نیا  دناهدرک  رکذ  ار  مالـسا  خیرات  قیقد  ثداوح  هدش و  هتـشون  مالـسا  خیرات  يادتبا  رد  هک  یخیراوت  رد  ارچ  دشاب .
، تسا هدوب  یـسابع  روصنم  نامز  رد  شاهشیر  هک  دش  مولعم  مه . دعب  دندرک و  لقن  هدع  کی  ار  هلمج  نیا  لاس  دص  دـنچ  زا  دـعب  هاگنآ 

نب هللادـبع  نب  دـمحم  هیکز ، سفن  بحاص  هب  ياهمان  روصنم  دـندرک . مایق  وا  هیلع  ع )  ) نسح ماما  نادـنزرف  هک  ینامز  رد  تسرد  مه  نآ 
امش دج  ردپ و  نیا  هک  درک  رارکت  ار  اهتمهت  نیا  نآ  رد  تشون و  نسح ،

هحفص 142) )
نـسح نب  هللادـبع  نب  دـمحم  دـش  رادربخ  هک  تشون  یناـمز  ار  هماـن  نیا  وا  تفرگ . لوپ  روط  نیا  تخاـس و  هیواـعم  اـب  روط  نیا  هک  دوب 
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. دنک عورش  سابع  ینب  هاگتسد  هیلع  روصنم و  هیلع  ار  شدوخ  تضهن  ات  تسا  هدرک  هدامآ  ار  يدارفا  هتخاس و  مهارف  ار  یتوعد  تامدقم 
مالـسا زا  عافد  يارب  یگدامآ  دروخرب و  يریگرد ، هشیمه  یگدـنز  نارود  مامت  رد  نسح  ماما  دوخ  الوا  هک  دـش  هظحـالم  بیترت  نیا  هب 

تسا نئمطم  هک  یگنج  زا  اهزایتما  نآ  اب  دریگب و  مالسا  ظفح  عفن  هب  ییاهزایتما  هدرکیم  ءاضتقا  یصاخ  طیارـش  رد  رگا  تسا و  هتـشاد 
. تسین شزاس  يانعم  هب  نیا  درادرب ، تسد  تسا  مالسا  ررض  هب  تسکش و  اب  مأوت  ماجرفان و 

مظاک ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  رصانع 

مظاک ماما  یگدنز  رد  یبالقنا  یسامح و  رصانع 
ینالوط و نارود  کی  ع )  ) مظاک ماما  ترـضح  تماما  نارود  تسا . ع )  ) مظاک ماما  دالیم  اب  فداصم  رفـص  متفه  اهلقن  یـضعب  ساسا  رب 
اب هک  نوراه  نامز  ات  ترـضح  تماما  نارود  دیـسر . تماما  ماقم  بصنم و  هب  ترـضح  روصنم  نامز  رد  دوب . لاـس  شـش  یـس و  دودـح 

ییاهینادنز دوشیم  رارکت  دایز  تسا و  هجوت  دروم  رتشیب  هچنآ  مظاک  یسوم  ماما  دروم  رد  تشاد . همادا  دش ، دیهش  ترـضح  وا  يهئطوت 
میروآیمرد و یفطاع  یـساسحا و  گنر  هب  ار  نامدوخ  خیرات  یبالقنا  یـسامح و  ثداوح  الومعم  ام  دـندش . اهنآ  راتفرگ  ماما  هک  تسا 

یفنم ای  یفطاع و  ياههبنج  هب  لیدبت  ار  ثداوح  نیا  تبثم  ياههبنج  میراد  یعس 
هحفص 143) )

ترضح یهاگ  الثم  هک  ییاهتاجانم  نآ  نادنز و  ياهراشف  تیمولظم و  ياه  هبنج  نآ  مظاک  یسوم  ماما  تبیـصم  رکذ  رد  الومعم  مینکب .
نیدباعلانیز ماما  نیسح  نب  یلع  ترضح  يهرابرد  هک  روط  نامه  دوشیم ، رکذ  اررکم  هدب ، تاجن  نادنز  نیا  زا  ارم  ایادخ  دنکیم  اعد 

. مدرک ضرع 
نآ ریاظن  یگدرمژپ و  یتحاران ، فعـض ، تیمولظم ، نآ  زا  هک  تسا  ياهرهچ  دناهدرک  میـسرت  ام  يارب  مظاک  یـسوم  ماما  زا  هک  ياهرهچ 

لیلد دادیم  تیمها  اـهزیچ  نیا  ریاـظن  و   ( نآرق ) متخ اـعد ، زاـمن ، تداـبع ، هب  طـقف  هک  دوب  يدرف  مظاـک  ماـما  رگا  اـعقاو  .. دـنکیم هولج 
هب هنیدم  زا  ار  ماما  هک  تسا  هدرکیمن  باجیا  لئاسم  روط  نیا  تاجانم و  اعد ، ندـناوخ ، زامن  درب . رـسب  نادـنز  يهشوگ  رد  هک  تشادـن 

ناشیا هب  تبسن  فلتخم  ياهیریگتخس  دنوش و  ضوع  نانابنادنز  ای  دننک و  لقتنم  نادنز  نآ  هب  نادنز  نیا  زا  دادغب و  هب  هرصب  زا  هرـصب و 
شترـضح هیلع  یپ  رد  یپ  دنـشاب و  ناشیا  بقارم  دـندرکیم  یگدـنز  هنیدـم  رد  ترـضح  هک  یتدـم  مامت  رد  نارومأم  ای  دوش و  لاـمعا 

خیرات رد  دش ، نآ  هب  یهاتوک  تاراشا  طقف  هک  مالسا  خیرات  یبالقنا  یسامح و  رـصانع  نیا  حور  دیابن  ارچ  دننک . لاسرا  هیهت و  شرازگ 
؟ دنک یلجت  یمالسا  تلم  يرادیب  يارب  ام و  ياهتشادرب  رد  ام و  نیب  رد  ام و 

يارب یتخس  رایسب  ياهنادنز  هدرک و  هجنکـش  ار  ع )  ) نسح ماما  نادنزرف  هداتفارد و  نسح  لآ  اب  رایـسب  هکنآ  رطاخ  هب  روصنم  دنیوگیم 
زا رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اب  ادتبا  ور  نیا  زا  دوش . ریگرد  مه  ع )  ) نیـسح ماما  دنزرف  اب  هک  تسنادیمن  حالـص  هب  دوب ، هداد  رارق  نانآ 

تملاسم رد 
هحفص 144) )

: مزادرپیم ماما  اب  روصنم  ياهدروخرب  زا  یکی  رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دش  دراو 
هنیدم هب  تشگزاب ، زا  سپ  تفریم و  هکم  هب  جح  لامعا  ماجنا  يارب  مه  هفیلخ  دنتفریم و  هکم  هب  جح  مایا  رد  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
لیلجت یلیخ  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  اهتاقالم  زا  یکی  رد  درکیم . تاقالم  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هلمج  زا  یلع  لآ  اب  دمآیم و 
ناشیا دیراذگب و  مارتحا  دندمآ ، ماما  یتقو  داد  روتـسد  دوخ  نادنزرف  هب  دوش  دراو  ماما  هکنآ  زا  لبق  وا  تشاذگ . مارتحا  ناشیا  هب  درک و 

مه نایاپ  رد  داد و  ناشیا  هب  مارتحا  لامک  اب  ار  شدوخ  ياج  دش  دراو  ماما  هک  مه  دعب  دـینک . لیلجت  ناشیا  زا  دـیناشنب و  الاب  ياج  رد  ار 
وا داد : خساپ  يدرک ؟ مارتحا  ردق  نیا  ارچ  دندیسرپ : دندرک و  بجعت  یلیخ  وا  ياههچب  دیـسوب . ار  ترـضح  یناشیپ  درک و  هقردب  ار  ماما 
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هفیلخ و تفگ : ياهراک ؟ هچ  وت  سپ  تسا  ماما  ادـخ و  تجح  وا  رگا  دـنتفگ : تسادـخ . تجح  ربمغیپ و  نیـشناج  هفیلخ و  اوشیپ ، ماـما ،
و میوش . راوس  مدرم  نیا  يهدرگ  رب  مینک و  هضبق  ار  تموکح  میتسناوت  متس  روز و  اب  ام  اما  تساهنآ ، لام  قح  دنتسه و  نانآ  یعقاو  ماما 

ادـج ندـب  زا  مدیـسوب  هک  ار  يرـس  نامه  دـتفایم ، رد  نم  تموکح  اب  اقآ  نیا  یتح  منادـب  يراگزور  رگا  نم ، نادـنزرف  يا  تفگ : دـعب 
. دوشیمن شرس  تبارق  یکیدزن و  شیوخ و  موق و  نیاربانب  تسا ، ازان  تفالخ  تموکح و  ینعی  میقع » کلملا  : » تفگ و  منکیم .

يارب یمک  لوپ  هفیلخ  ینامز  دنیوگیم  دندادیم . مدرم  هب  لاملا  تیب  نیا  زا  تسیابیم  دوب و  افلخ  تسد  رد  نیملسم  لاملا  تیب 
هحفص 145) )

، دیداتسرف دایز  ياهلوپ  یلومعم  یلیخ  مانمگ و  دارفا  یضعب  يارب  امش  تفگ : درک و  ضارتعا  شرسپ  داتسرف ، رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
رد دیاب  هداوناخ  نیا  داد : خساپ  دیداتسرف ؟ یکدنا  لوپ  دیدرک  فیرعت  وا  زا  همه  نیا  هک  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  يارب  هک  دش  روطچ 

. دنکن جیسب  ام  هیلع  ار  هعیش  نز  ریشمش  رازه  دص  ادرف  هک  مرادن  نیمأت  چیه  نم  دوشب  دایز  نانآ  یلام  تاناکما  رگا  دنرب ، رسب  یتسدگنت 
یسوم ترـضح  تسد  هب  یتاناکما  تصرف و  رگا  هک  دراد  ار  ساسحا  نیا  ینعی  دراد ، یتشادرب  هنوگچ  عوضوم  نیا  زا  وا  هک  دینک  تقد 

نب یـسوم  ترـضح  دوب  انب  رگا  دنک . مادـقا  وا  روج  ملظ و  تموکح  هیلع  یمالـسا  تما  هعماج و  لخاد  زا  تسا  نکمم  دـتفیب  رفعج  نبا 
دشاب هتشاد  همهاو  روط  نیا  ترضح  زا  دیابن  هفیلخ  دنکیم ، یلجت  ام  نهذ  رد  تسا و  هدش  میـسرت  ام  يارب  هک  دشاب  يروط  نامه  رفعج 

. دنکب هعیش  نز  ریشمش  رازه  دص  زا  تبحص  و 
هک ییاهشرازگ  ساسا  رب  نوراه  دیـسر . دیـشرلا  نوراه  نارود  ات  دندمآ  راک  يور  رگید  يافلخ  دش و  يرپس  روصنم  نارود  لاح  ره  رد 

عمج دوـخ  رود  ار  مدرم  مکمک  دـشاب ، هنیدـم  رد  ماـما  میهدـب  هزاـجا  اـم  رگا  تفگیم  تشاد  هک  ياهمهاو  رطاـخ  هب  دینـشیم و  ررکم 
زا کی  چـیه  هک  عوضوم  نیا  و  نآ ، ریاظن  هنومن  اههد  رما و  نیا  دوشب . تمحز  داـجیا  اـم  هیلع  هک  درک  دـهاوخ  يراـک  ردـک و  دـهاوخ 
زا هک  تسا  نآ  لیلد  دـندش ، دیهـش  مومـسم و  روج  ماکح  افلخ و  يهسیـسد  هئطوت و  اـب  هکلب  دـنتفرن  اـیند  زا  یعیبط  گرم  اـب  اـم  يهمئا 

مئاد هکلب  دندرکیمن  شزاس  نانآ  اب  دندشیمن و  زاسمد  روج  يافلخ  اب  دندوبن و  یضار  ملظ  ياهتموکح 
هحفص 146) )

روتـسد دوب  هتفر  هنیدم  هب  هک  نوراه  ور  نیا  زا  دننک . اپب  یمایق  تضهن و  اهنایغط  اهملظ و  هیلع  بسانم  ياهتیعقوم  رد  ات  دـندوب  ددـص  رد 
دنمهفن مدرم  ات  دوش  هناور  يرهش  فرط  هب  مادک  ره  دنزاس و  هدامآ  لمحم  دنچ  سپس  دننک ، ریگتـسد  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  داد 

مدرم دوب  نکمم  تشاد و  ییالاب  تیعقوم  تیبوبحم و  ذوفن ، مدرم  نیب  رد  ماما  اریز  دناهدرب ، فرط  مادک  هب  ار  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 
نآ یلاو  رظن  ریز  ترـضح  یتدـم  اجنآ  رد  دـندرب و  هرـصب  فرط  هب  ار  ماـما  دـنهد . تاـجن  نارومأـم  گـنچ  زا  ار  ماـما  دـننک و  تکرح 

، افـص یبوخ ، زج  ماما  زا  هک  دادیم  باوج  وا  یلو  دنک ، دیهـش  ار  ترـضح  هک  تشونیم  همان  وا  هب  ررکم  نوراه  دوب . ینادـنز  نیمزرس 
. تفریمن راب  ریز  تسا و  هدیدن  يزیچ  یحور  فیطل  تالاح  تدابع و  تیونعم ،

مدرم نایم  رد  ماما  يونعم  ذوفن 

مدرم نایم  رد  ماما  يونعم  ذوفن 
، اهتدابع رثا  رب  ار  طیحم  نآ  دندشیم  دراو  اجک  ره  ترـضح  دـننکیم . لقن  اهارجام  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ياهنتفر  نادـنز  صوصخ  رد 
هدوب و ابیز  رایـسب  ایوگ  هک  تسا  یکزینک  يارجام  دننکیم  لقن  هک  یثداوح  هلمج  زا  دندرکیم . ضوع  دوخ  يافـص  صولخ و  یکاپ و 

لیاسو ای  دربب  اذـغ  ترـضح  يارب  الثم  هک  دنتـسرفب  نادـنز  لخاد  هب  ترـضح  بقارم  ناونع  هب  اصوصخم  ار  وا  دوب  هداد  روتـسد  نوراه 
هجیتن رد  دـنکب و  ياهقالع  راهظا  وا  هب  كزینک  يابیز  يهرهچ  ندـید  اـب  ماـما  هک  دوب  نیا  نوراـه  رظن  مه  دـیاش  دـنک . هداـمآ  ار  ناـشیا 

ندیبوک يارب  ياهناهب 
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هحفص 147) )
ار نارومأم  اهدعب  تشاد . دمآ  تفر و  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نادنز  لخاد  هب  كزینک  نیا  تشذگ و  يدنچ  دروآ . تسد  هب  ترـضح 
و حوبس » حوبس   » دنکیم و ینالوط  ياههدجس  دراذگیم و  كاخ  رب  رـس  بترم  وا  هک  دندید  دنکیم ، هچ  زینک  نیا  دننیبب  هک  دنداتـسرف 

ادیپ یحور  يافـص  دراد و  یتالاح  تسا و  رکذ  لوغـشم  دیوگیم و  کناحبـس » کناحبـس ، کناحبـس ،  » و كدـمحب » مهللا  کناحبـس  »
وا زا  ار  تلع  تشاد . ینالوط  ياههدجـس  اب  ادـخ و  هب  هجوت  رکذ و  اب  مأوت  یگدـنز  دـش ، لـقتنم  نادـنز  نآ  زا  هک  مه  دـعب  تسا . هدرک 

يهلیسو هب  ات  دندوب  هداتسرف  هک  ار  یسک  ینعی  متفرگ . رفعج  نب  یسوم  ترضح  مدوخ  ماما  زا  ار  سرد  نیا  هک  داد  خساپ  دندرک ، لاؤس 
، دراد یحور  يونعم و  ذوفن  هنوگ  نیا  ماما  دـشیم  علطم  هک  ياهداوناخ  ره  دـش . ماما  رتشیب  ذوفن  راختفا و  يهیام  دـننک ، مهتم  ار  ماـما  وا 

. دشیم رتدایز  ترضح  هب  تبسن  شتبحم 
ار امـش  ام  دینک  یهاوخرذع  نوراه  زا  ای  دینک  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  امـش  رگا  تسا  هتفگ  نوراه  هک  دندربیم  ماغیپ  ماما  يارب  اهراب 

ینامیشپ تمادن و  راهظا  دیاب  هک  دننارگید  ماهدش ؟ بکترم  یمرج  رگم  منکب ؟ هچ  زا  ینامیـشپ  راهظا  نم  دومرفیم : ماما  مینکیم . دازآ 
. دننک

ییحی نب  لضف  مه  دعب  دوب ، دلاخ  نب  ییحی  يهناخ  رد  ادتبا  ترـضح  دنداد . نایکمرب  لیوحت  دنداتـسرف و  دادغب  هب  نادنز  نیا  زا  ار  ماما 
هس تدم  نیا  رد  دشاب . هدیشک  لوط  مه  رتشیب  تسا  نکمم  هدوب و  لاس  راهچ  هس  لقادح  ماما  نادنز  نارود  عومجم  دوب . ناشیا  نابزیم 

هحفص 148) )
ریز اهنآ  یلو  دنناسرب  تداهـش  هب  ار  ماما  دنک  دراو  ماما  اجک  ره  هک  دوب  نیا  مه  شلیلد  دش  ضوع  ناشیا  نادنز  رتشیب  دیاش  راب و  راهچ 

یناج و مدآ  وا  داد . کهاش  نب  يدنـس  نادنز  لیوحت  ار  ماما  هرخالاب  ات  دندشیم ، یلع  لآ  بحم  دنمهقالع و  رتشیب  هکلب  دنتفریمن ، راب 
دهدب و گرزب  تیانج  نیا  هب  نت  دش  رـضاح  مه  هرخالاب  تشاد و  اور  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یناوارف  ياهروج  ملظ و  دوب و  يریگتخس 

. دنکب دیهش  مومسم و  ار  ماما 
دـش دیهـش  نادـنز  رد  ماما  هکنآ  زا  دـعب  تسا . رگنـشور  هدـننک و  رادـیب  یخیرات ، يهدـنزومآ  زارف  کی  ام  يارب  مه  ارجام  نیا  يهلاـبند 

رد دادـغب و  رـسج  رـس  رد  ای  رازاب  رد  ار  ماما  يهزانج  هک  تسه  اهلقن  یـضعب  رد  دـهد . هولج  یعیبط  گرم  ار  نآ  تشاد  رارـصا  نوراـه 
مخز و راثآ  هتفرن و  ایند  زا  هجنکـش  اـب  هک  دـینیبب  ار  ماـما  دـییایب  مدرم ، هک : دـندرکیم  مـالعا  بترم  دنتـشاذگ و  یمومع  ياههاگرذـگ 

تـسا هدـش  بکترم  ار  تیانج  نیا  نوراـه  هک  دـندیمهفیم  مدرم  رگا  نوچ  دنتـشاد ؟ رارـصا  رما  نیا  هب  ارچ  تسین . شندـب  رد  یتحارج 
يونعم قیمع  ذوفن  رب  یلیالد  دراوم  هنوگ  نیا  دـنهد . ماـجنا  یتکرح  مدرم  دـیآ و  دوجو  هب  هعماـج  رد  یناـیغط  شروش و  تشاد  لاـمتحا 

ار ماما  كاپ  رکیپ  مارتحا  لیلجت و  اـب  دـندش و  عمج  مدرم  سپـس  دوب . مدرم  نیب  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  و  ع )  ) یلع ناـمدود 
یسوم ترضح  ( 1  ) دندرک عییشت 

هحفص 149) )
بارطـضا و وهایه و  نیا  ماما  تایح  نامز  رد  یلو  دندوب ، ناشیا  قاتـشم  يدایز  ياهلد  هک  یلاح  رد  درب  رـسب  نادنز  رد  یتدم  رفعج  نبا 

يارب هک  يوحن  هب  دش و  ماجنا  یهوکشاب  رایسب  عییشت  دندرک و  ماحدزا  مدرم  تفر  ایند  زا  ناشیا  هکنآ  زا  دعب  اما  تشادن ، دوجو  ماحدزا 
مظاک ماما  بقل  زا  مه  رهـش  مسا  تسا و  فورعم  نیمظاک »  » زورما هک  ییاج  رد  ار  ماما  دمآرد . تکرح  هب  رهـش  ماما  رهطم  رکیپ  عییـشت 
هرهب دوخ و  تایانج  هب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  دوب ، ماما  لتاق  تخـسرس و  نمـشد  هک  مه  نوراه  دندرپس . كاخ  هب  تسا  هدـش  هتفرگ 

زا ارجام  هک  دندیمهف  دندش و  رما  تقیقح  هجوتم  مک  مک  هتبلا  دنک . عییـشت  مارتحا و  دنک و  هیرگ  دیایب  هدش  روبجم  یـسایس ، ياهیرادرب 
. تسا رارق  هچ 

ریز رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نفدم  دراد . دوجو  هک  تسا  یتیصوصخ  دنتفایم  وا  دای  هب  یسک  گرم  زا  دعب  الومعم  مدرم  هکنیا  اما  ( 1)
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بلاط و یبا  نب  یلع  هک  یمادام  اما  تسا ، مارتحا  دروم  البرک  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نفدـم  تسا ، مارتحا  دروم  فجن  هاـگراب  دـبنگ و 
.؟ دنتسنادیم ار  ناشیا  مدرم  ایآ  دندوب  هدنز  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

ثحب يهصالخ 

ثحب يهصالخ 
یتامادقا سابع  ینب  هیما و  ینب  هیلع  درک و  ادـیپ  شرتسگ  مالـسا  خـیرات  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  تضهن  هک  دـش  نیا  مضیارع  يهصالخ 

ماما هیلع  یـسابع  روصنم  مه  لیلد  نیمه  هب  دـندرک ، یتامادـقا  تازرابم و  سابع  ینب  هیلع  ع )  ) نسح ماما  دالوا  اـصوصخم  دـش و  ماـجنا 
ع)  ) نسح

هحفص 150) )
نیرتهب یصاخ  طیارش  رد  دوب و  عاجـش  راکادف و  مواقم ، هدنمزر ، یتیـصخش  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  درک . عیاش  مدرم  نیب  رد  ار  یتاماهتا 

هکلب دوبن  ینوبز  فعـض و  حلـص ، نآ  يانعم  و  درک ، باختنا  هعماج  مالـسا  عفن  هب  زاـیتما  نتفرگ  مالـسا و  شرتسگ  ظـفح و  يارب  ار  هار 
مدرم يارب  رگید  ياهنوگ  هب  ار  نآ  درک و  ریبعت  دـب  ار  ع )  ) نسح ماما  نادـنزرف  ياهمایق  نمـشد  دوب . تصرف  زا  هدافتـسا  یـسانش و  عقوم 

نینچمه تسا . هدنام  یقاب  هدع  کی  يهیحور  رد  نآ  راثآ  زونه  هک  يوحن  هب  دش  ریـسفت  هنوگژاو  هلئـسم  نیا  مه  خیرات  رد  تشاد ، نایب 
، روج تموکح  ياههاگتـسد  هشیمه  ور  نیا  زا  دـناهدوب و  رادـیب  اـهنارود  يهمه  رد  هراومه و  اـم  ینید  ناـیاوشیپ  همئا و  هک  دـش  ضرع 

بلاط ام  يهمئا  هچ  رگا  دـندیدیم . ناشدوخ  هیلع  یکانرطخ  لماوع  ار  نانآ  دنتـسنادیم و  ناـشدوخ  لاوحا  رظاـن  بقارم و  ار  اـم  يهمئا 
هدامآ تلاح  نآ  هشیمه  دندیدیم  یهاوخدوخ  فارحنا و  ملظ و  طیحم  ار  طیحم  یتقو  اما  دـندوب  شمارآ  قح و  لدـع و  اب  مأوت  یطیحم 
ندرک دیهـش  يارب  اذـل  تسا و  كانرطخ  نانآ  يارب  ام  يهمئا  دوجو  هک  دـندادیم  صیخـشت  مه  اهتموکح  دنتـشاد ، ار  یگدامآ  شاـب و 
تسا هدوب  يدرم  ماما  هکنیا  رب  ینبم  تسام  لیالد  نیرتگرزب  زا  یکی  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  نتفر  نادنز  دندرکیم . هئطوت  نانآ 

اب تخادنا . نادنز  يهشوگ  هب  وا  ندرک  دودحم  يارب  نمشد  دوب و  تلادع  قح و  رادفرط  تشادن و  يراگزاس  رـس  سابع  ینب  ملظ  اب  هک 
رب ات  دیشوکیم  ناوارف  ياههسیسد  اب  نمشد  هک  يوحن  هب  تسا ، هدوب  دایز  هعماج  رد  وا  يونعم  ذوفن  هتسجرب و  ماما  تیعقوم  نیا ، دوجو 

دوخ تایانج  يور 
هحفص 151) )

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  دنک . يرادرب  هرهب  ع )  ) یلع نادناخ  هب  دوخ  يهقالع  راهظا  زا  لاح  نیع  رد  دراذگب و  شوپرس 

( لامالا یهتنم  هدیزگ  ) اروشاع البرک و  ناتساد  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  - 27

باتک تاصخشم 

البرک و ناتـساد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترـضح  یناگدنز   : روآدـیدپ مان  ناونع و  هدـنروآدرگ   - ، 1316 اضر ، يداتسا   : هسانـشرس
هدیزگرب 1380. رشن  رتفد  مق  رشن :  تاصخشم  يداتسا  اضر  ششوکهب  هر /  یمق  ثدحم  لامالا  یهتنم  زا  ياهدیزگ  اروشاع :

ص 272  : يرهاظ تاصخشم 
-70-5971-964 لاــیر ؛  511000-70-5971-964 لاــیر ؛  511000-70-5971-964 لاــیر ؛  511000-70-5971-964 کــباش : 

یف لامالا  یهتنم   " باتک هدـش  هداس  نتم  هدـیزگرب و  باتک  نیا   : تشاددای یلبق  یـسیونتسرهف   : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لایر  511000
دشابیم یمق  سابع  فیلات  لالا  یبنلا و  خیراوت 
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.Reza ostadi. Chosen montakhag alanvar یسیلگناهب دلج  تشپ   : تشاددای
یهتنم زا  ياهدیزگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  رگید : ناونع   : تشاددای لایر   1382  : ناتسبات 11000 مود  پاچ   : تشاددای

لامالا 
لامالا  یهتنم  زا  ياهدیزگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز   : رگید ناونع 

هر  یمق  ثدحم  لامالا  یهتنم  زا  ياهدیزگ   : رگید ناونع 
یهتنم زا  ياهدیزگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  یناگدنز   : رگید ناونع  هدیزگرب  لالا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم   : رگید ناونع 

ق61 البرک ، هعقاو   : عوضوم همانتشذگرس  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح   : عوضوم لامالا 
516ز9 فلا /BP41/4  : هرگنک يدنب  هدر  هدیزگرب  لالا  یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم  . 1254 سابع 1319 -  یمق   : هدوزفا هسانش 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
م3254-79  : یلم یسانشباتک  هرامش 

همدقم

همدقم
نایرگ ار  اههدید  رورسم و  ار  اهبلق  شتدالو  هک  دش  دلوتم  يدازون  تراهط  تمـصع و  تیب  رد  يرجه ، مراهچ  لاس  نابعـش  موس  زور  - 

. تخاس
. دندروآ ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ار  كدوک 

. دیمان نیسح  ار  وا  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  یمارگ  ربمایپ 
؛ دنتفگیم کیربت  ار  دازون  نیا  دلوت  دندشیم و  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رضحم  هب  شاب  داش  تینهت و  يارب  اهنامسآ  ناگتـشرف  لیئربج و 

نیا دـش : يراـج  شناگدـید  زا  کـشا  درک و  رثأـتم  تدـشب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  يربخ  دـندوب ، زین  يرگید  ماـیپ  لـماح  ناـنآ  یلو 
ضرع دـندش و  لزان  مالـسا  مرکم  یبن  رب  يرایـسب  ناگتـشرف  هک  دوب  هلاس  کی  ع )  ) نیـسح ماما  دـنناسریم ! لـتق  هب  وت  تما  ار  كدوک 

، دش هداد  لیباه  هب  هک  يرجا  نامه  دوشیم و  دراو  نیسح )  ) تدنزرف رب  دش ، دراو  لیباه  رب  لیباق  زا  هک  یمتـس  نامه  دمحم ! ای  دندرک :
ره ادنوادخ ! دومرفیم : ص )  ) ادـخ لوسر  ور ، نیا  زا  دوب ! دـهاوخ  لیباق  باذـع  نوچمه  شناگدـننک  باذـع  دوشیم و  هداد  نیـسح  هب 
هب ص )  ) ادـخ لوسر  امرفم ! لئان  شدوصقم  هب  ار  وا  دـشکیم ، ار  منیـسح  هک  ره  نک و  شلیلذ  راوخ و  دـنکیم ، لیلذ  ارم  نیـسح  سک 

. دندومرفیم دزشوگ  تما  هب  ار  مالسلا - هیلع  نیسح - دوخ ، دنزرف  تلزنم  تلیضف و  بتارم  فلتخم ، قرط  ءاحنا و 
دندومرفیم و نایب  ینانخس  مالـسلا - امهیلع  نیـسح - ماما  نسح و  ماما  هرابرد  هاگ  دوتـسیم و  ار  تیب  لها  یمامت  ریگارف ، ینابز  هب  هاگ 

لطاب زا  قح  دوش و  مامت  ناگمه  رب  تجح  ات  دـندشیم  روآدای  ار  شماقم  هدومن ، هراشا  مالـسلا - هیلع  نیـسح - ماـما  صوصخ  رد  هاـگ 
دـندوب و زامن  هدجـس  رد  هک  ینامز  ای  دندیـسوبیم و  ار  وا  ناهد  كدوک و  يولگ  مدرم ، نامـشچ  لباقم  رد  زین  یهاگ  ددرگ ، صخـشم 

دندرکیم نامگ  نارازگزامن  هک  ییاج  ات  دندادیم  لوط  ار  هدجـس  شمارتحا  هب  دـندرکیم ، ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  كدوک  ینیگنس 
. تسا هدش  لزان  یهلا  یحو 

اـسب هچ  ترـضح ، نآ  تیلوفط  ناـمز  رد  دـنتفرگ ، ندرگ  هب  ار  ع )  ) نیـسح نوـخ  يرجه ، لاـس 61  رد  نیا ، زا  سپ  هـک  یناـسک  يرآ ،
وحم ناشدای  زا  دوب  نکمم  دـندرکیم و  شوگ  یتیمهایب  اب  ای  دندینـشیمن و  ار  ص )  ) ربمایپ نانخـس  هک  دـندوب  یناناوج  ای  ناـکدوک و 

. دنامیم اهلد  رد  دوشیم ، هدید  مشچ  اب  هچنآ  یلو  دوش ؛
هناخ ار  ردپ  نآ ، زا  سپ  دیـسر و  ارف  ص )  ) یفطـصم دمحم  ادخ ، لوسر  شیمارگ ، دـج  تلحر  نامز  ات  درکیم  دـشر  نانچمه  كدوک 
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رد یغارچ  ات  تفرگ  شود  رب  ار  تماما  راب  یهلا ، رما  هب  انب  لاح ، نیا  رد  دـید  مومـسم  ار  شزیزع  ردارب  هتفر و  تسد  زا  ار  ردام  نیـشن و 
. دشاب تیاده  ریسم  رد  یمچرپ  تلاهج و  ياهیکیرات 

. دوب نایفس  یبا  نب  هیواعم  تفالخ  مایا  هدنامیقاب  اب  نراقم  ترضح ، نآ  تماما 
. دیسر تکاله  هب  يرجه  لاس 60  بجر  هام  رد  هیواعم  هکنآ  ات  دزن  رس  ناشیا  زا  ینلع  تکرح  چیه  تدم ، نیا  رد 

روشک رسارس  هتشاداو ، وت  تعاطا  هب  ار  ناشکندرگ  نم  مرـسپ ! تفگ : نینچ  وا  هب  دیبلط و  ار  دیزی  شدنزرف  گرم ، زا  شیپ  یتاظحل  يو 
نب هللادـبع  لوا  دـننک : تفلاخم  وت  اب  مسرتیم  مکاـنمیب و  وت  رب  رفن  هس  زا  یلو  متفرگ ؛ تعیب  تیارب  همه  زا  مدروآرد و  وت  ناـمرف  ریز  ار 

. یلع نب  نیسح  موس  ریبز و  نب  هللادبع  مود  مود ،) هفیلخ  باطخ ، نبرمع  دنزرف   ) رمع
. تسوت اب  شلد  یلو  تسا ، هدرکن  تعیب  وت  اب  هچرگ  رمع : نب  هللادبع  اما 

. امن لخاد  تنارای  فص  رد  نک و  بذج  دوخ  فرط  هب  ار  وا 
یـششوک چـیه  زا  تیدوباـن  يارب  تسا و  رگ  هلیح  راـکم و  یهاـبور  وا  هک  ارچ  نک ؛ هعطق  هعطق  یتـسناوت  رگا  ار  ریبز  نـب  هللادـبع  اـما  و 

. تسا ترضح  نآ  راگدای  اهنت  ربمغیپ و  نت  هراپ  وا  یسانشیم ؛ بوخ  ار  وا  وت  یلع ؛ نب  نیسح  اما  و  درک ! دهاوخن  راذگورف 
. دنراذگیم شیاهنت  سپس  دنناشکیم و  وت  اب  گنج  هب  ار  وا  قارع  لها  هک  منادیم  نم 

یلیماف یگتسب  يدنواشیوخ و  زین  ام  اب  وا  هک  نکن  يراتفر  دب  وا  هب  تبسن  نک و  تیاعر  وا  هرابرد  ار  ربمایپ  مارتحا  يدرک ، هبلغ  وا  رب  رگا 
. دراد

. دروخیم قرو  خیرات  زا  نینوخ  یگرب  دوشیم و  يدیدج  هلحرم  دراو  مالسا  خیرات  هیواعم ، تکاله  اب 
همه دیاب  ای  دنامب ؛ هدنز  شنیفلاخم  زا  یـسک  دراذگن  تشاد  انب  ادتبا  زا  دوب ، تسایـسیب  راوخبارـش و  شایع ، یناوج  هک  هیواعم  نب  دیزی 
دروم رد  دریگب و  تعیب  شیارب  همه  زا  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  هنیدم  مکاح  هبتع ، نب  دیلو  هب  ياهمان  وا  دنوش ! هتـشک  ای  دننک و  تعیب 

زا سپ  هبتع  نب  دیلو  تسرفب ! نم  يارب  نک و  ادـج  شنت  زا  رـس  درک ، عانتما  تعیب  زا  نیـسح  رگا  تفگ : درک و  دـیکأت  ع )  ) نیـسح ماما 
. دش ایوج  ار  وا  رظن  تخادرپ و  تروشم  هب  مکح  ناورم  اب  همان ، ندناوخ 

ار وا  گنرد  یب  درک ، عانتما  رگا  ریگب ، تعیب  وا  زا  نک و  راـضحا  ار  نیـسح  دوش ، رـشتنم  هیواـعم  گرم  ربخ  هکنآ  زا  لـبق  تفگ : ناورم 
منک و مادـقا  یلمع  نینچ  هب  ات  مدـمآیمن  اـیند  هب  نم  شاـک  يا  تفگ : دـیلو  مدرکیم ! ار  راـک  نیمه  مدوب ، وت  ياـج  نم  رگا  هک  شکب 

دزن حلسم  ناناوج  هارمه  هب  دندرکیم ، ساسحا  ار  رطخ  هک  ع )  ) نیسح ماما  درک ، راضحا  ار  ماما  سپس  مریگب ! ندرگ  هب  ار  نیـسح  نوخ 
. دنشاب دوخ  زا  عافد  هب  رداق  موزل ، تروص  رد  ات  دنتفر  دیلو 

. درک تعیب  ياضاقت  دیناسر و  ترضح  عالطا  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیلو ،
هب وت  امتح  داد و  ماجنا  ناوتیمن  یناهنپ  افخ و  رد  هک  تسا  یمهم  عوضوم  تعیب ، دـندرک : يراددوخ  تعیب  زا  تاـملک  نیا  اـب  ع )  ) ماـما

. یهاوخیم راکشآ  تعیب  درک و  یهاوخن  افتکا  نم  يرس  تعیب 
اجنآ رد  هک  ناورم  نک ! ربص  درک  یهاوخ  توعد  راک  نیا  يارب  ار  مدرم  هک  حبص  ادرف  ات  سپ  دندومرف : رگید  راب  ماما  يرآ  تفگ : دیلو 
ماما راذگن ! هدنز  ار  وا  درکن ، تعیب  رگا  ریذپن ؛ ار  شرذع  نکن و  شوگ  نیـسح  ياهفرح  هب  تفگ : دیلو  يا  دیلو  هب  باطخ  دوب ، رـضاح 

ام ریما ! يا  دندومرف : دیلو ، هب  باطخ  هاگنآ  یهدب - ؟ ارم  لتق  روتـسد  یهاوخیم  وت  هراکدب ! نز  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دندومرف : رگید  راب 
دوشیم و هدوشگ  مدرم  رب  ام  رطاخ  هب  دنوادخ  تمحر  دـننکیم و  دـمآ  تفر و  ام  هناخ  هب  ناگتـشرف  میتلاسر ، ندـعم  توبن و  تیب  لها 

دیزی لثم  یصخش  اب  نم  لثم  یسک  تسا و  قسف  هب  رهاجتم  زیرنوخ و  راوخبارش و  قساف و  يدرم  دیزی ، یلو  تسا ، ام  مان  هب  زین  نآ  نایاپ 
. درک مهاوخ  لمأت  زین  نم  دییامن ؛ لمأت  دوخ  راک  رد  دینک و  ربص  حبص  ادرف  ات  لاح ، نیا  اب  درک ! دهاوخن  تعیب  زگره 

. دندش جراخ  دیلو  لزنم  زا  راتفگ  نیا  زا  سپ  ماما 
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. دندرک تاقالم  ناورم  اب  هار  رد  دندمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالسلا - هیلع  ماما - ناهاگحبص ،
وگب تسیچ ؟ تتحیصن  دنداد : خساپ  ماما  يوش ! دنمتداعس  ات  نک  شوگ  ارم  تحیصن  متسه ؛ وت  هاوخریخ  نم  هللادبع ! ابا  ای  تفگ : ناورم 

انإ هللا و دندومرف : نینچ  ماما  تسوت ! ترخآ  ایند و  حالص  هب  نوچ  ینک ؛ تعیب  دیزی  اب  مهدیم  روتسد  وت  هب  نم  تفگ : ناورم  مونـشب ! ات 
ص)  ) ادـخ لوسر  مدـج  زا  نم  دـناوخ ! ار  مالـسا  هحتاف  دـیاب  هدـش ، دـیزی  نوچ  ياهفیلخ  راتفرگ  ربمغیپ ، تما  هک  نآلا  نوعجار ! هیلإ  انإ 

. تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرفیم : هک  مدینش 
. دنداد همادا  دوخ  هار  هب  دش و  ادج  ماما  زا  تینابصع  اب  ناورم  ماگنه ، نیا  رد 

؛ دوب تاشیامرف  نیمه  زین  ناشیا  يدعب  تاکرح  يانبم  دـندرک و  نایب  دـیزی  اب  ار  دوخ  ینلع  تفلاخم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نانخـس ، نیا  اب 
. یمالسا تکلمم  نؤوش  رب  دیزی  نوچ  ياهفیلخ  هطلس  زا  يریگولج  مالسا و  ظفح  يارب  ششوک  ینعی 

ناشیا زا  هفوک  لها  توعد  هکم و  هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  ترجه 

ناشیا زا  هفوک  لها  توعد  هکم و  هب  هنیدم  زا  نیسح  ماما  ترجه 
زا وت  ناج ! ردارب  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  لزنم  هب  ع )  ) نیسح ماما  ردارب  هیفنح ، دمحم  يرجه ، لاس 60  نابعش  موس  دعب ، زور  حبص 

. یتسه نم  نادناخ  گرزب  نم و  مشچ  رون  نم ، حور  نم ، ناج  وت ، متسه ! وت  هاوخریخ  نم  يرتزیزع و  نم  دزن  مدرم  همه 
. تسا هداد  يرترب  ار  وت  هتخاس و  بجاو  نم  رب  ار  وت  تعاطا  دنوادخ 

تعیب هب  ار  نانآ  یتسرفب و  مدرم  فرط  هب  ار  یناگدنیامن  ینک و  يرود  دیزی  تردق  زکارم  اهرهـش و  زا  یناوتیم  هچ  ره  دیاب  نم  رظن  هب 
. یناوخب تدوخ 

: دندیسرپ ماما  یشاب ! وت  ینابرق ، نیتسخن  دشکب و  گنج  هب  راک  دنوش و  هتـسد  ود  مدرم  يورب و  اهرهـش  نیا  زا  یکی  هب  هک  مسرتیم  نم 
زا ورب ؛ یناتـسهوک  قطاـنم  هب  دوبن ، دارم  قـفو  رب  عاـضوا  رگا  ورب و  هکم  هب  درک : ضرع  هیفنح  دـمحم  مورب ؟ هطقن  مادـک  هب  ناـج ! ردارب 

ترظن مراودیما  يدرک و  یهاوخریخ  ناج ! ردارب  دـندومرف : ع )  ) نیـسح ماما  دـماجنایم ! اجک  هب  مدرم  راک  نیبب  ورب و  يرهـش  هب  يرهش 
دیزی اب  زگره  مشاب ، هتـشادن  يروای  رای و  مباین و  یهاگهانپ  چیه  رگا  مسق ، ادخ  هب  ناج ، ردارب  یلو  دـشاب ؛ زاسراک  تداهنـشیپ  بئاص و 

. دنداتفا هیرگ  هب  وا  اب  زین  ماما  تسیرگ و  هیفنح  دمحم  درک ! مهاوخن  تعیب 
متـسه و هکم  مزاع  دوخ  نایعیـش  ناگدازردارب و  ناردارب و  اب  نونکا  نم  دـهد ! ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  ناج ؛ ردارب  دـندومرف : ماـما  سپس 

همانتیصو نیا  دندیبلط و  تاود  ذغاک و  سپس  یهدب ! عالطا  نم  هب  ار  اجنیا  ياهدادیور  لئاسم و  ینامب و  هنیدم  رد  وت  هک  درادن  یعنام 
، دـمحم شردارب  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  فرط  زا  تسا  یتیـصو  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دنتـشاگن : هیفنح  دـمحم  يارب  ار 

. هیفنح نبا  هب  فورعم 
. تسین دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  دهدیم  یهاوگ  یلع  نب  نیسح 

قح مایپ  یلاعت  قح  بناج  زا  هک  تسوا  لوسر  هدنب و  هلآو - هیلع  هللا  یلـص  دمحم - ، هک  دهد  یهاوگ م  تسا و  کیرش  یب  اتکی و  وا 
رد هک  ار  هک  ره  دـنوادخ  دیـسر و  دـهاوخ  ارف  نیقی  هب  تمایق  تعاس  تسا و  قح  منهج  تشهب و  هک  دـهدیم  یهاوگ  تسا و  هدروآ  ار 

. درک دهاوخ  هتخیگنارب  دشاب ، ربق 
اهنت هکلب  مدرکن ؛ جورخ  يراکمتس  نیمز و  رد  داسف  ینیبگرزب ، دوخ  رابکتـسا ، تهج  هب  ای  و  جرفت ، حیرفت و  رطاخ  هب  نم  هجو  چیه  هب 

. منک حالصا  تسا  هدمآ  دیدپ  هلآو - هیلع  هللایلص  دمحم - مدج  تما  رد  هک  ار  ییاهیبارخ  تسا ك نیا  مفده 
. میامن یهن  يدب  رکنم و  زا  منک و  فورعم  هب  رما  مهاوخیم  نم 

. میامن لمع  مالسلا -  هیلع  بلاطیبا -  نب  یلع  مردپ  و  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  شور  هریس و  هب 
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تفلاخم نم  اب  هک  ره  و  تسوا ) اب  ششاداپ  و   ) تسا قح  هب  رتراوازس  دنوادخ  دنک ، لوبق  قح  لوبق  هب  دریذپب و  ارم  فرح  سک  ره  سپ 
. تسا نیمکاحلا  مکحا  وا  هک  دنک  مکح  قح  هب  وا  نم و  نیب  دنوادخ  ات  منکیم  ربص  نم  دنک ،

وا هاگرد  هب  طقف  منکیم و  لکوت  وا  هب  اـهنت  تفاـی ؛ مهاوخن  قیفوت  دـنوادخ  يورین  هب  زج  ردارب  يا  تسوت  هب  نم  شرافـس  نیا  ردارب  يا 
. میظعلا یلعلا  هللااب  الإ  ةوق  لوح و ال  يدهلا و ال  عبتا  نم  یلع  کیلع و  مالسلاو  میامنیم ، هبانا 

رهـش زا  یـسوم  بقرتی : افئاخ  اهنم  جرخف  دـش : جراخ  هنیدـم  زا  دومرفیم ، توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  بش و  لد  رد  ربماـیپ ، دـنزرف 
یسوم ترضح  هک  تسا  ياهلمج  هیآ  نیا  هیآ 21 ) صصق ، هروس   ) دننک بیقعت  ار  وا  تشاد  راظتنا  دیـسرتیم و  هک  یلاح  رد  دش  جراخ 

. دنار نابز  رب  ناینوعرف  گنچ  زا  رارف  رهش و  زا  جورخ  ماگنه  (ع )
. دندنام هکم  رد  ار  هدعق  يذ  لاوش و  ناضمر و  هام  نابعش و  هام  هیقب  ع )  ) نیسحلا هللادبع  ابا 

ناشیا اب  هنیدـم  رد  ای  هار  نیب  رد  هک  نانآ  هچ  دـندرکیم و  تاقالم  ترـضح  اب  هکم  رد  هک  یناسک  هچ  ، ) نوگانوگ ياهتیـصخش  دارفا و 
یلو دیامن ؛ هحلاصم  يزکرم  تموکح  اب  بانج  نآ  دندوب  لیام  یضعب  دننامب و  هکم  رد  ناشیا  دندرکیم  داهنشیپ  دندومنیم ) وگ  تفگ 

ینانخـس نانخـس و  نیا  مهدب ! ماجنا  دیاب  هک  مراد  یتیرومأم  ص )  ) ادخ لوسر  فرط  زا  نم  دوب : نیا  شخـساپ  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف 
رـضاح ع )  ) هللادبع ابا  هک  تسا  بلطم  نیا  نیبم  دندوب ، هدرک  نایب  يو  تموکح  زا  تئارب  مالعا  دیزی و  اب  تعیب  مدع  هنیدـم ، رد  ماما  هک 

کی قبط  رب  ناشیا  تاکرح  هکلب  دنتشادن و  میب  ياهثداح  چیه  زا  هار  نیا  رد  دنزادرپب و  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  ار  ییاهب  ره  دندوب 
. دوب هدش  یحارط  شیپ  زا  هشقن 

هب هفوک  ناسانشرس  زا  یکی  لزنم  رد  دندش و  ربخاب  قساف  دیزی  اب  تعیب  زا  ترـضح  عانتما  هکم و  هب  ع )  ) نیـسح ماما  دورو  زا  هفوک  لها 
. دندرک عامتجا  ع ))  ) یلع نینمؤملاریما ، نارای   ) زا یعازخ  درص  نب  نامیلس  مان 

زین تسـشن و  وا  ياج  هب  دـیزی  شرـسپ  درم و  هیواعم  هک  دـیا  هدینـش  همه  نایعیـش ! يا  درک : نایب  حرـش  نیدـب  ینانخـس  لزنم  رد  نامیلس 
. تسا هدروآ  هانپ  ادخ  هناخ  هب  هتخیرگ و  نانآ  تسد  زا  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  ع )  ) یلع نب  نیسح  هک  دینادیم 

. دراد زاین  امش  تدعاسم  يرای و  هب  زورما  ع )  ) نیسح دیتسه و  وا  ردپ  هعیش  امش 
هک دیـسرتیم  رگا  دـیناسرب و  وا  عالطا  هب  ابتک  ار  دوخ  یگدامآ  دـیگنجیم ، وا  نانمـشد  اـب  دـینکیم و  يراـی  ار  وا  هک  دـیراد  نیقی  رگا 
هک یمدرم  تسنادیم ؛ ار  هفوک  مدرم  هیحور  یبوخب  نامیلس  دیهدن ! شبیرف  دیراذگب و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دینکن ، شیرای  دینک و  یتسس 

. تسا ع )  ) یلع تداهش  لحم  هک  يرهش  دندرک و  اهر  هیواعم  رکشل  لباقم  رد  ار  وا  دنتشادرب و  تسد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  يرای  زا 
لماک یهاگآ  بلطم  نیا  رب  زین  هنیدـم  هکم و  مدرم  زا  يرایـسب  هکلب  وا ، اهنت  هن  تسین و  دامتعا  لباق  نانآ  يراـی  هدـعو  هک  دوب  هاـگآ  وا 

. دنتشاد
زا اههمان  نآ  رد  دنتـشون و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  دوب ، يددـعتم  ياـهاضما  يواـح  کـی  ره  هک  ییاـههمان  هلحرم ، دـنچ  یط  رد  هفوک  لـها 

. دریگ تسد  رد  ار  روما  مامز  هدمآ ، هفوک  هب  دنتساوخ  ع )  ) یلع نب  نیسح  زا  دندرک و  راجزنا  زاربا  دیزی  تموکح 
. دندرکن یمادقا  چیه  ناشیا  یلو  دوب ، هدیسر  ترضح  نآ  تسد  هب  همان  دودح 150  هکنیا  دوجو  اب 

. دیسر ماما  هب  همان  رازه  دودح 12  اهلقن ، یضعب  هب  انب  هکنآ  ات  دوب  ریزارس  اههمان  لیس 
. وا ناملسم  نمؤم و  نایعیش  زا  ع )  ) یلع نب  نیسح  هب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  - 1 دوب : نینچ  اههمان  زا  یضعب  ياوتحم 

. دنرادن رظن  يرگید  صخش  هب  دنتسه و  وت  رظتنم  مدرم  هک  باتشب  باتشب ! دعب ؛ اما 

. هدیسر اههویم  تسا و  زبسرس  اهناتسب  دعب ؛ اما  - 2 کیلع ! مالسلاو  باتشب ! باتشب !
! ياهدش دراو  ياهدامآ  رکشل  رب  تروص  نیا  رد  هک  وش  هفوک  دراو  یهاوخیم ، رگا 
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..
یلـصم هب  وا  اـب  دـیع  ياـهزور  میوـشیمن و  رـضاح  وا  تعاـمج  هعمج و  زاـمن  هب  اـم  یلو  تسا ، رـصق  رد  هفوـک  یلاو  ریـشب ، نب  ناـمعن 

. میوریمن
. درک میهاوخ  ماش  هناور  مینکیم و  نوریب  هفوک  زا  ار  وا  ییآیم ، ام  يوس  هب  هک  میونشب  رگا 

هیلع ترـضح  نآ  تکرح  دعب ، هب  نیا  زا  دنهد و  تبثم  خساپ  هفوک  مدرم  یمومع  توعد  هب  ع )  ) هللادـبع ابا  هک  دـش  ببـس  اههمان  ترثک 
. دریگیم دوخ  هب  يرگید  لکش  دیزی  دساف  تموکح 

. دنک داجیا  يزکرم  تموکح  يارب  ار  یناوارف  تالکشم  تسناوتیم  یمدرم  ریگارف  تکرح  کی  یمومع ، توعد  نیا  زا  سپ 
دیاب رهاظ  بسح  هب  اذل  دشاب ؛ ترـضح  نآ  يارب  نئمطم  یهاگهانپ  دناوتیم  هفوک  هک  تسا  نیا  شدافم  ع )  ) ماما زا  یمومع  توعد  نیا 

. تفر هفوک  هب  نانآ ، ياعدا  دییأت  تروص  رد  درک و  یسررب  ار  عاضوا 
يوقت و تیاعر  نمض  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنداتـسرف و  هفوک  هب  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ع ،)  ) نیـسح ماما  روظنم ، نیدب 
دـنک و علطم  ار  ترـضح  دـید ، بسانم  ار  عاضوا  هک  یتروص  رد  هفوک ، هب  تکرح  زا  دوخ  دوصقم  ندومن  ناهنپ  يراک و  یفخم  لوصا 

. دنداد لیوحت  وا  هب  هتشون ، هفوک  مدرم  هب  باطخ  ياهمان 
. دش یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  لزنم  دراو  هنایفخم  دیسر و  هفوک  هب  لاوش  مجنپ  زور  درک و  تکرح  هکم  زا  لیقع  هب  ملسم 

. دناوخیم نانآ  يارب  ار  ماما  همان  زین  ملسم  دندرکیم و  تعیب  وا  اب  دندمآیم و  وا  رادید  هب  یناهنپ  روطب  نایفوک 
. دیسر رفن  رازه  هب 18  ناگدننک  تعیب  تیعمج 

. تسا ناشیا  زا  ییاریذپ  هدامآ  هفوک  هک  داد  شرازگ  ماما  هب  ياهمان  یط  زین  ملسم 
. دربب یپ  ملسم  يافتخا  لحم  هب  ریشب  نب  نامعن  هفوک ، یلاو  دش  ببس  راتخم ، لزنم  هب  مدرم  دمآ  تفر و  ترثک 

رگا یلو  مرادن ؛ يراک  دشاب ، هدماین  نم  گنج  هب  هک  یـسک  اب  نم  تفگ : تشاد و  رذـحرب  دـیزی  اب  تفلاخم  زا  ار  مدرم  هتفر ، ربنم  هب  وا 
مهاوخ گنج  امش  اب  تسا  نم  تسد  رد  ریشمش  هتسد  هک  ینامز  ات  دینک ، یچیپرس  دیزی ) ، ) دوخ هفیلخ  نامرف  زا  دیتسیاب و  نم  لباقم  رد 
تدشب ار  نایفوک  دریگ و  تسد  هب  حالس  هدنفوت ، جوم  نیا  لباقم  رد  رتدوز  هچ  ره  هک  دنتـساوخ  يو  زا  نامعن  نایفارطا  زا  ياهدع  درک !

. تفریذپن ار  يأر  نیا  ریشب  نب  نامعن  یلو  دوش ؛ هفخ  هفطن  رد  نانآ  تکرح  ات  دنک  بوکرس 
مدرم اب  هلباقم  زا  ریـشب  نب  نامعن  هک  دندرک  ناشنرطاخ  دنتخاس و  علطم  وا  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  هب  ملـسم  دورو  زا  ار  دـیزی  زین  هدـع  نیا 

. دوریم هرفط 
تیالو هب  تمـس ، ظفح  اب  دوب ، هرـصب  رهـش  یلاو  نامز  نآ  رد  هک  ار  دایز  نب  هللادیبع  درک و  لزع  ار  نامعن  ارجام ، زا  عالطا  زا  سپ  دیزی 

. درک بوصنم  هفوک 
. دیامن بوکرس  ار  مایق  دنک و  ریگتسد  ار  ملسم  تشاد  تیرومأم  كافس  نشخ و  درم  نیا 

. دنتسج دادمتسا  زین  نانآ  زا  هرصب  نارس  هب  ییاههمان  یط  هکلب  دوبن ، هفوک  مدرم  هب  رصحنم  مالسلا - هیلع  نیسح - ماما  توعد 
زا ار  دوخ  کمک  ياضاقت  ماما  هک  درب  هرصب  هب  دوراج  نب  رذنم  یلشهن و  دوعسم  نب  دیزی  يارب  ار  همان  ود  نامیلـس ، ترـضح ، نآ  مالغ 

. دندوب هدرک  حرطم  اههمان  نآ  رد  هرصب  گرزب  ود  نیا 
. دومن ماما  يرای  هدامآ  ار  نانآ  درک و  جییهت  دوخ  زیگناروش  نانخس  اب  ار  میمت  ینب  هلیبق  دوعسم ، نب  دیزی 

. دومن مالعا  ار  شدارفا  دوخ و  يرادافو  تشون و  ياهمان  ناشیا  هب  سپس 
وت دراد و  نمیا  تمایق  روآتشحو  كانلوه و  زور  رد  ار  وت  دنوادخ  دندومرف : دندش و  لاحشوخ  رایسب  وا  همان  ندناوخ  زا  سپ  ترضح 

تمس هب  تکرح  زا  شیپ  دوعسم  نب  دیزی  هنافـسأتم  دزاس ! باریـس  ار  وت  تسا ، دیدش  رایـسب  یگنـشت  راشف  هک  يزور  رد  دنک و  زیزع  ار 
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هب ار  مالغ  دوب ، دایز  هللادـیبع  رـسمه  شرتخد  هک  دوراج  نب  رذـنم  اما  دـش ، رثأتم  رایـسب  دینـش و  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  ع ،)  ) ماما
. درک دایز  نبا  میلست  همان  هارمه 

. دش هفوک  یهار  تشاد و  رذحرب  یتفلاخم  عون  ره  زا  ار  مدرم  ینانخس  یط  دناسر و  لتق  هب  ار  مالغ  زین  وا 
. دوش کیرات  اوه  ات  درک  فقوت  دش ، کیدزن  هفوک  هب  هکنآ  زا  سپ  هللادیبع 

. دش هفوک  دراو  یکیرات  رد  تشاد ، ششوپ  هرهچ  رب  رس و  رب  یهایس  همامع  هک  یلاح  رد  بش ، لوا 
. دندش داش  رایسب  اذل  تسا ؛ ع )  ) یلع نب  نیسح  وا  دندرک  نامگ  دنتشاد ، ار  ع )  ) نیسح ماما  دورو  راظتنا  هک  مدرم 

. دنتخانش ار  وا  دندش ، کیدزن  وا  هب  هکنیا  زا  دعب  یلو 
. دش حبص  رظتنم  دنام و  خاک  رد  ار  بش  دایز  نبا 

يرود ملـسم  زا  ات  تساوخ  نانآ  زا  تسا و  هدش  بوصنم  هفوک  ریما  ناونع  هب  هک  داد  عالطا  مدرم  هب  تفر و  ربنم  هب  هللادـیبع  ناهاگحبص 
. دندنویپب وا  هب  دننک و 

. دش دراو  هورع  نب  یناه  لزنم  هب  دش و  جراخ  راتخم  لزنم  زا  هفوک ، هب  هللادیبع  دورو  ربخ  ندینش  زا  سپ  زین  لیقع  نب  ملسم 
شناـنامیپ مـه  ریاـس  دوـخ و  هلیبـق  دارفا  نـیب  رد  یناوارف  ذوـفن  زا  دوـب و  هفوـک  فارـشا  ناـیعا و  زا  دارم و  هلیبـق  سیئر  هورع ، نـب  یناـه 

. دوب رادروخرب 
. داتسرف فارطا  هب  ملسم  يافتخا  لحم  نتفای  يارب  ار  یصاخشا  هللادیبع 

هب مهرد  رازه  هس  دایز  نبا  روظنم ، نیدب  دنک و  تعیب  ملـسم  اب  رهاظب  ات  تفای  تیرومأم  هللادیبع  فرط  زا  لقعم  مان  هب  وا  نامالغ  زا  یکی 
. دیامن بلج  الماک  ار  وا  دامتعا  دزادرپب و  ملسم  هب  ار  غلبم  نیا  ات  داد  وا 

. تفای هار  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  قیرط ، نیا  زا  دش و  يدسا  هجسوع  نب  ملسم  دامتعا  بلج  هب  قفوم  ادتبا  يو 
. دوب هدش  المرب  هللادیبع  يارب  ملسم  يافتخا  لحم  نیاربانب ،

. دیدیمن ار  هورع  نب  یناه  نانآ  نایم  رد  یلو  دننک ؛ تیامح  وا  زا  هفوک  فارشا  نایعا و  همه  تشاد  راظتنا  دایز  نبا 
. دوب هدماین  هللادیبع  رادید  هب  هک  دوب  یتدم  وا 

. تسا هدماین  امش  رادید  هب  تهج  نیدب  تسا و  ضیرم  یناه  میاهدینش  دنتفگ : وا  هب  هفوک  ریما  نایفارطا 
. دنیشنیم هناخ  رد  ولج  زور  ره  هدش و  بوخ  شلاح  ماهدینش  نم  یلو  تفگ : هللادیبع  .

. تفر میهاوخ  وا  رادید  هب  ام  دیآیمن ، ام  رادید  هب  تسا و  ضیرم  رگا  دییوگب  دیورب و  وا  دزن 
يرطخ چیه  دایز  نبا  بناج  زا  هک  دنداد  نانیمطا  يو  هب  سپس  دندناسر ، وا  هب  ار  هللادیبع  مایپ  دنتفر و  یناه  لزنم  هب  دایزنبا  ناگداتسرف 

. دندروآ دایز  نبا  خاک  هب  ار  وا  دش و  دهاوخن  يو  هجوتم 
! دـیبلطیم ارم  گرم  وا  یلو  متـساوخیم ؛ ار  وا  یگدـنز  نم  دـمآ ! شدوخ  ياپ  اب  نئاخ  تفگ : داـتفا ، یناـه  هب  هللادـیبع  مشچ  هک  نیمه 

. دهد لیوحت  ار  لیقع  نب  ملسم  تساوخ  وا  زا  درک و  خیبوت  تدشب  ار  وا  سپس 
. تسا هدش  شاف  وا  زار  هک  تسناد  دایز ، نبا  سوساج  لقعم ، ندمآ  اب  اما  درکیم ؛ راکنا  تدشب  ار  بلطم  یناه 

. دراپسب نمشد  هب  هدروآ ، هانپ  وا  هب  هک  ار  ینامهیم  دشن  رضاح  وا  یلو  دهد ؛ لیوحت  ار  ملسم  هک  تساوخ  یناه  زا  اددجم  هللادیبع 
. دومن سبح  خاک  ياهقاتا  زا  یکی  رد  درک و  بورضم  تدشب  ار  یناه  هللادیبع ،

. دنکیم دیدهت  ار  وا  ناج  رطخ ، دندز  سدح  دیسر و  شنایفارطا  شوگ  هب  خاک ، هب  یناه  دورو  ربخ 
. دنک وگزاب  ار  تیعقاو  ات  دنتساوخ  هللادیبع  زا  دندروآ و  موجه  خاک  هب  اذل 

ار مدرم  دـنک ، نایب  ار  هعقاو  لیـصفت  هکنآ  نودـب  تسا و  هدـنز  یناه  هک  داد  عالطا  مدرم  هب  تفر و  هرامالاراد  ماـب  هب  زین  یـضاق  حـیرش 
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هب درک و  جورخ  شنارای  اب  دیسر ، ملسم  هب  هورع  نب  یناه  ندش  ریگتسد  ربخ  نوچ  لیقع -  نب  ملـسم  مایق  درک . قرفتم  ار  نانآ  تفیرف و 
. دش گنج  ریگرد  هفوک  نآ ، لابند 

. دز هسیسد  هب  تسد  دیدیم ، رطخ  رد  ار  دوخ  هک  هللادیبع 
امش تکرح  ات  دیآیم  ماش  فرط  زا  یمیظع  رکـشل  دنتفگ : مدرم  هب  هدومن ، ینکارپ  هعیاش  مدرم  نیب  وا  روتـسد  هب  هفوک  فارـشا  نایعا و 

. دندرک اهر  ار  ملسم  رصنع ، تسس  نایفوک  هلیح ، بیرف و  نیا  اب  دنک ! بوکرس  ار 
. دندوب هتفر  زین  رفن  هد  نآ  درک ، هماقا  دجسم  رد  ار  زامن  نوچ  دندوب و  هدنام  وا  اب  رفن  هد  اهنت  هک  دناسر  بش  هب  ار  زور  یلاح  رد  وا 

. داد شهانپ  دید و  ار  وا  ینزریپ  هکنآ  ات  تشگیم  رهش  ياه  هچوک  رد  سکیب  اهنت و  نآ ، زا  سپ 
. درک هاگآ  وا  يافتخا  لحم  زا  ار  هللادیبع  نارومأم  نز  نآ  رسپ  یلو 

. دنک میلست  ار  دوخ  دنتساوخ  ملسم  زا  دندرک و  هرصاحم  ار  نزریپ  هناخ  گنردیب  یتموکح  نازابرس 
. دش راوس  دوخ  بسا  رب  دیشوپ و  هرز  زین  وا 

. دش ریگتسد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  تحارج ، یگتسخ و  رثارب  تشک ، ار  يا  هدع  هکنآ  زا  سپ  دیگنج و  نازابرس  اب 
. دندناسر لتق  هب  ار  وا  دندرب و  هرامالاراد  ماب  هب  ار  ملسم  دایز ، نبا  روتسد  هب 

. دناهدرک رکذ  يرمق  يرجه  لاس 60  هجح  يذ  مهن  ار  يو  تداهش  خیرات 
. دیناسر تداهش  هب  زین  ار  هورع  نب  یناه  هللادیبع  نآ ، زا  سپ 

ماما هک  تساوخ  نانآ  زا  داتسرف و  هکم  هب  ار  دوخ  نارومأم  زا  ياهدع  هیواعم  نب  دیزی  قارع -  تمس  هب  هکم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  تکرح 
. دنگنجب ماما  اب  دیشک  گنج  هب  راک  رگا  دننک و  رورت  ار  (ع )

تداهـش هب  زا  شیپ  زور  کی  ینعی  ، ) هجح يذ  متـشه  زور  روهـشم ، لوق  هب  انب  دـندوب ، هتفای  یهاـگآ  هئطوت  نیا  زا  هک  ع )  ) نیـسح ماـما 
. دندرک كرت  ار  هکم  لیقع ،) هب  ملسم  ندیسر 

. دنتسنادیم دامتعا  لباق  ریغ  یمدرم  ار  نانآ  دندرکیم و  عنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  ترضح  مدرم ، زا  يرایسب 
امش ناج ! ردارب  درک - : ضرع  نینچ  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  ماگنه  بش  مالسلا - هیلع  نیـسح - ماما  ردارب  هیفنح  نبدمحم  هلمج ، نآ  زا 

وت اریز  نامب ؛ هکم  رد  ینادیم  حالـص  رگا  دننک ؛ نینچ  زین  وت  اب  مسرتیم  نم  دندرک و  رکم  تردارب  ردـپ و  اب  هفوک  مدرم  هک  دـینادیم 
هب نم  هلیـسو  هب  دناسرب و  لتق  هب  دنوادخ  مرح  رد  ارم  یناهگان  روطب  هیواعم  نب  دیزی  مسرتیم  یتسه - ! دارفا  نیرت  دـنمجرا  نیرتزیزع و 

تـسد وت  هب  دـناوتیمن  مه  دـیزی  دوب و  یهاوخ  مرتحم  اجنآ  رد  اریز  ورب  نمی  هب  یـسرتیم ، نیا  زا  رگا  دوش - ! تمرح  کته  ادـخ  هناخ 
. درک مهاوخ  لمأت  وت  داهنشیپ  رد  نامب - ! اجنآ  رد  ورب و  اهنابایب  هب  هکنیا  ای  دبای ،

. دننک كرت  هفوک  دصقم  هب  ار  هکم  دنتفرگ  میمصت  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  دوجو ، نیا  اب 
. دوب بش  رخآ  تاعاس 

. دیسر هیفنح  نب  دمحم  هب  ماما  تکرح  ربخ 
: دیسرپ تفرگ و  تسد  هب  ار  ترضح  هقان  راهم  دیناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  وا 

؟ درک یهاوخ  لمأت  نم  داهنشیپ  رد  هک  يدادن  هدعو  رگم  ناج ! ردارب  - 
یلب - 

؟ ینکیم باتش  ارچ  سپ  - 
! - دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخیم  دنوادخ  هک  نک  تکرح  قارع  تمس  هب  نیـسح ! يا  دندومرف : نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  وت  نتفر  زا  سپ  - 

؟ يربیم تدوخ  اب  هچ  يارب  ار  اهنز  نیا  سپ  يوریم ، ندش  هتشک  يارب  هک  نونکا  نوعجار ! هیلإ  انإ  انإ هللا و 
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هکم ماما  درک و  عادو  ماما  اب  هیفنح  دمحم  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  دنیبب ! ریـسا  ار  نانز  نیا  دهاوخیم  دنوادخ  دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  - 
. دندرک كرت  ار 

هب باطخ  تسا ، نآ  زا  لابقتـسا  دوخ و  تداهـش  هب  ملع  زا  یکاح  هک  ار  هبطخ  نیا  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنزرف  تکرح ، زا  شیپ  یتاـظحل 
. مدآ دلو  یلع  توملا  طخ  هلوسر ؛ یلع  هللا  یلص  هللااب و  الإ  ةوق  هللا و ال  ءاش  ام  دمحلا هللا ؛ دندومرف : داریا  تیعمج 

. ددنبیم شقن  ناوج  نارتخد  ندرگ  رب  هک  يدنبندرگ  طخ  نوچمه  تسا  هدش  هدیشک  مدآ  نادنزرف  رب  گرم ، طخ  خلا :) .)
هب هک  تسا  هدش  نیعم  یهاگلتق  نم  يارب  دوب ! فسوی  قاتـشم  بوقعی  هک  روط  نامه  متـسه ؛ دوخ  ناگتـشذگ  رادید  قاتـشم  ردـقچ  نم 

. دیسر مهاوخ  نآ 
هنـسرگ ياهمکـش  دناهدرک و  هکت  هکت  ارم  هدیرد ، مه  زا  البرک  سیواون و  نیمزرـس  نیب  ار  منت  دنب  دنب  نابایب  ناگرگ  هک  منیبیم  ییوگ 

. دنزاسیم رپ  ار  دوخ  یهت  ياهنابنا  دننکیم و  ریس  نم  زا  ار  دوخ 
. تسین يزیرگ  تسا ، هدومرف  نیعم  یهلا  ریدقت  بلق  هک  يزور  زا 

. تسه زین  تیب  لها  ام  تیاضر  دنوادخ ، تیاضر 
. داد دهاوخ  ام  هب  ار  نارباص  شاداپ  وا  مینکیم و  ربص  وا  ناحتما  رب  ام 

؛ دوب دنهاوخ  رگیدـکی  اب  تشهب  رد  همه  دـنام و  دـنهاوخن  ادـج  يو  زا  وا  ياههشوگ  رگج  و  ص )  ) ادـخ لوسر  نت  ياههراپ  تقو  چـیه 
. درک دهاوخ  افو  نانآ  هلیسو  هب  شاهدعو  هب  دوشیم و  داش  نانآ  رادید  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مشچ 

دنک چوک  ام  اب  تسا ، هدرک  ادخ  رادید  هدامآ  ار  دوخ  دزیرب و  ار  دوخ  نوخ  دنک و  ادف  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا  رـضاح  هک  سک  ره 
. هللاءاشنا درک ؛ مهاوخ  تکرح  نادادماب  نم  هک 

هیلع ناشیاهریشمش  امش و  اب  ناشیاهلد  قارع  لها  دندادیم : ترضح  هب  ار  ياهدع  هار  نیب  رد  مالسلا - هیلع  نیسح - ماما  تکرح  زا  سپ 
. تسا امش 

. دنورب هفوک  هب  هک  دندوب  ممصم  نانچمه  ییافو ، یب  نیا  هب  ماما  ملع  دوجو  اب 
. دوبر باوخ  ار  ع )  ) نیسح ماما  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد 

، ماما دنزرف  دربیم ! تشهب  يوس  هب  باتش  اب  ار  امش  گرم  دیوریم و  باتش  اب  امـش  داد : ادن  یفتاه  دندومرف : دندش ، رادیب  هکنآ  زا  سپ 
: درک ضرع  ع )  ) ربکا یلع  میقح ! رب  ام  مسق ، ادخ  هب  يرآ ؛ دومرف : میتسین ؟ قح  رب  ام  ایآ  ناج ! ردپ  درک : ضرع  ع )  ) ربکا یلع  ترـضح 
هب باطخ  ياهمان  ترـضح  هار ، نیب  رد  دـهد ! ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  مناج ؛ رـسپ  دـندومرف : ماما  میرادـن ! یکاب  گرم  زا  تروص  نیا  رد 

مایپ ندناسر  رومأم  ار  يوادیـص  رهـصم  نب  سیق  دیـسر و  دـنهاوخ  هفوک  هب  يدوزب  هک  دـندرک  دزـشوگ  مدرم  هب  دنتـشاگن و  هفوک  مدرم 
. دندومن یبتک 

. درک هراپ  هراپ  ار  نآ  دوش  شاف  همان  ياوتحم  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دش ؛ ریگتسد  یتموکح  نارومأم  هلیسو  هب  هفوک  کیدزن  رهصم  نی  سیق 
یلع هب  دور و  ربنم  يالاب  ای  دـنک و  شاف  ار  همان  ياوتحم  ای  تساوخ  وا  زا  دایز  نبا  دـندرب ، هفوک  یلاو  داـیز  هللادـیبع  دزن  ار  وا  نارومأـم ،

. دیوگب ازسان  مالسلاامهیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  (ع ،)
. درک مهاوخ  نعل  ار  شنادنزرف  یلع و  ربنم  يالاب  یلو  درک ، مهاوخن  شاف  ار  همان  ياوتحم  نم  تفگ : سیق 

شردـپ و داـیز و  نبا  داتـسرف و  تاولـص  مهع )  ) تـیب لـها  ادـخ و  لوـسر  رب  یهلا ، ياـنث  دـمح و  زا  سپ  یلو  تـفر ؛ ربـنم  يـالاب  سیق 
. تسا هطقن  نالف  رد  وا  متسه و  امش  يوس  هب  ع )  ) نیسح هداتسرف  نم  مدرم ! يا  تفگ : سپس  درک ؛ تنعل  ار  هیماینب  ناراکمتس 

!. دینک يرای  ار  وا  دیورب و  وا  فرط  هب 
. دندناسر تداهش  هب  ار  هتشذگ  ناج  زا  هدنیامن  نیا  دنتخادنا و  ریز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  روتسد  هب 
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. تشاد مان  هیبا  نب  دایز  دایز ، نب  هللادیبع  ردپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  )
رـسپ دایز  ینعی  هیبا  نب  دایز  وا  هب  ور ، نیا  زا  تسیک ؛ شردـپ  دوبن  مولعم  یتسردـب  دوب و  هدـمآ  ایند  هب  هراکدـب  هرجاـف و  يرداـم  زا  يو 

. دنتفگیم شردپ 
، ترضح نآ  تداهش  زا  سپ  یلو  تشاد ؛ روضح  زین  ناشیا  ياهگنج  رد  دوب و  ترـضح  نآ  باحـصا  ءزج  ع )  ) یلع تایح  نامز  ات  يو 

. دناوخ دوخ  ردارب  ار  يو  درک و  بستنم  نایفسوبا  هب  ار  وا  ینز ، تداهش  هب  نایفسوبا ، نب  ۀیواعم 
هب دـش و  قحلم  هیواـعم  هب  دـبای ، ییاـهر  تسا ) وا  هداوناـخ  هقباـس  ءوس  زا  یکاـح  هک   ) تشز ناونع  نیا  زا  تساوـخیم  دـیاش  هک  داـیز 

( مالـسلا مـهیلع   ) تراـهط تمـصع و  تـیب  لـها  اـب  يو  ینمـشد  سپ ، نآ  زا  دـمآ و  رد  يو  ناـکیدزن  نـیرت  دـمآراک  زا  یکی  تروـص 
. دیدرگ نوزفازور 

یلصا تروص  هب  زین  وا  دنزرف  کنیا  دمآیم و  رامش  هب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هیلع  مایق  رد  يوما  تموکح  یـساسا  ياههرهم  زا  یکی  وا 
.(. دوب ع )  ) نیسح ماما  ندناسر  تداهش  هب  ددص  رد  دیزی ، تموکح  هرهم  نیرت 

ماما تکرح  همادا  زا  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  يریگولج 

ماما تکرح  همادا  زا  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  يریگولج 
رد یکش  ياج  رهاظ  بسحب  رگید  دیسر و  ع )  ) نیسح ماما  هب  هر ) ) رهصم هب  سیق  و  هر )  ) لیقع نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  هفوک  هار  نیب  رد 

. دنتفرگ تکرح  همادا  هب  میمصت  ع )  ) ماما دوجو ، نیا  اب  دوب ؛ هدنامن  هفوک  لها  رکم  ردغ و 
. دیآیم نانآ  تمس  هب  رود  زا  یهاپس  هک  دندش  هجوتم  دیسر ، هفوک  یکیدزن  هب  ینیسح  ناوراک  هکنآ  زا  سپ 

. دوب هفوک - گرزب  رادرس  یحایر - دیزی  نب  رح  هاپس  هاپس ، نیا 
. دنک تعنامم  هنیدم  هب  ناشیا  تشگزاب  زا  نینچمه  دوش و  هفوک  هب  ترضح  تکرح  عنام  تشاد  تیرومأم  وا 

. دندوب هنشت  رایسب  رح  هاپس 
ماما عالطا  هب  ار  دوخ  تیرومأم  رح  هاگنآ  دنداد ؛ بآ  نانآ  ياهبـسا  یتح  هاپـس و  دارفا  هب  ترـضح  نآ  نارای  ع ،)  ) نیـسح ماما  نامرف  هب 

. دناسر
. میایب هفوک  هب  دیتساوخ  نم  زا  دیتشون و  همان  ناتدوخ  امش  دندومرف : ع )  ) نیسح ماما 

، ماما روتسد  هب  معالطایب ! اههمان  نیا  زا  نم  مسق  ادخ  هب  داد : خساپ  رح  مدرگرب ! دیراذگب  دیاهدش ، فرصنم  دوخ  هتساوخ  زا  رگا  نونکا 
. دنداد رارق  رح  لباقم  رد  همان  زا  رپ  ینیجروخ 

. مربب دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  ار  وت  مراد  روتسد  ماهتشونن و  ياهمان  نم  تفگ : رح 
. دش ترضح  تشگزاب  عنام  رح  یلو  دنداد ؛ تشگزاب  روتسد  دوخ  نارای  هب  دندرک و  يراد  دوخ  ندش  میلست  زا  ماما 

نم هب  ار  نخـس  نیا  يرگید  یـسک  رگا  تفگ : دیزی  نبرح  یهاوخیم ؟ هچ  نم  زا  دـیرگب ! تیازع  هب  تردام  دـندومرف : ع )  ) نیـسح ماما 
درک داهنـشیپ  سپـس  مربب ! مارتحا  یکین و  هب  زج  ار  وا  مان  مناوتیمن  هک  تسا  یـسک  وت  ردام  یلو  مدادیم ؛ خـساپ  وا  هب  اـمتح  تفگیم ،

. دننک باختنا  ار  يرگید  هار  دنورب و  هنیدم  هب  هن  دیایب و  هفوک  هب  هن  ماما 
. دنداد رییغت  ار  تکرح  ریسم  زین  ماما 

امـش مدرم ! يا  تسا : نینچ  نآ  نتم  هک  دـندناوخ  ياهبطخ  رح ، اـب  تاـقالم  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  هدـمآ  یخیراـت  بتک  رد 
. تسا هدش  عقاو  ام  رب  يدماشیپ  هچ  هک  دینیبیم 

. تسا هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  ياهیدیلپ  هدرک و  رییغت  ایند 
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. دنکیم تکرح  ناسنا  هتساوخ  فالخ  رب  هراومه  هدرک و  تشپ  نآ  ياهیکین 
. دنامیم نآ  رد  یفرظ  ندش  یلاخ  زا  سپ  هک  یبآ  تارطق  رادقم  هب  ياهدنام  هت  رگم  هدنامن  يزیچ  ایند  زا  اما 

دنوادـخ رادـید  قاتـشم ، نمؤم  دـیاب  ینامز  نینچ  رد  یتسارب  ددرگیمن ؟ يراددوخ  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیبیمن  رگم 
. منادیمن تلالم  تلاسک و  زج  ار  ناملاظ  اب  یگدنز  یتخبشوخ و  زج  ار  گرم  نم  دشاب !

نید درگ  دـشاب ، هاـفر  رد  ناـنآ  یگدـنز  هک  ییاـج  اـت  تسا و  يراـج  ناـشنابز  رب  ناـهد  بآ  نوـچ  نـید ، دنتـسه و  اـیند  بلاـط  مدرم ،
. دوب دنهاوخ  كدنا  رایسب  نارادنید  نامز ، نآ  رد  دنوش ، راتفرگ  اهیتخس  تالکشم و  هب  نوچ  اما  دنخرچیم ،

سک ره  دومرف : هلآو -  هیلع  یلص  ادخ -  لوسر  مدرم ! يا  تسا : نینچ  نآ  همجرت  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  هبطخ 
هانگ و تسا و  ادخ  لوسر  تنـس  فلاخم  دـنکیم ، ضقن  ار  یهلا  نامیپ  درمـشیم و  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلس 

دنوادـخ رب  دـنکن ، یتفلاخم  يو  هب  تبـسن  راتفگ  اب  هن  لمع و  اب  هن  لاح ، نیا  اب  تسا و  دـنوادخ  ناگدـنب  نیب  وا  لمع  كـالم  ینمـشد ،
زا تیعبت  دـناهدرک و  رایتخا  ار  ناطیـش  تعاطا  هورگ  نیا  هک  دـینادب  تسا ! وا  راوازـس  هک  دـنک  دراو  یهاگیاج  هب  ار  وا  هک  تسا  راوازس 

ناناملـسم همه  هب  هک  ار  مئانغ  دناهدرک و  لیطعت  ار  یهلا  دودـح  دـناهدومن ؛ جـیار  ار  یهابت  داسف و  دناهتـشاذگ ، رانک  ار  نامحر  يادـخ 
. دناهداد صاصتخا  ناشدوخ  هب  دراد ، قلعت 

هدیسر نم  هب  امش  ياههمان  مریگب ) ار  داسف  نیا  ولج  هک   ) مرتراوازـس مدوخ  ریغ  زا  نم  دناهدرک و  مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح 
. دناهدمآ نم  دزن  امش  ياههداتسرف  و 

مدق باوص  هار  هب  هک  دـیتسه  یقاب  دوخ  تعیب  رـس  رب  زونه  رگا  دـیراذگن ، میاهنت  دـینکن و  نمـشد  میلـست  ارم  هک  دـیاهدرک  تعیب  نم  اب 
. دیاهداهن

امش هداوناخ  اب  نم  هداوناخ  امش و  ياهناج  اب  نم  ناج  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ادخ -  لوسر  رتخد  همطاف ، رسپ  متسه ، یلع  نب  نیـسح  نم ،
. دنتسه

ردپ اب  اریز  تسین ؛ بجعت  ياج  دینک ، زاب  دوخ  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  دینک و  ینکـش  دهع  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دینک ! ادـتقا  نم  هب 
. دروخب ار  امش  بیرف  هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف  دیا ! هدرک  ار  نیمه  زین  لیقع ) نب  ملسم   ) میومع رسپ  ردارب و  و 

دنوادخ تسا و  هدرک  مادقا  شدوخ  ررض  هب  دنک ، ینکش  نامیپ  سک  ره  دیا و  هتخاس  هابت  ار  دوخ  بیـصن  نوگژاو و  ار  دوخ  تخب  امش 
. تخاس دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ارم 

. هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو 

البرک نیمزرس  هب  نیسح  ماما  ناوراک  دورو 

البرک نیمزرس  هب  نیسح  ماما  ناوراک  دورو 
البرک نیمزرس  هب  دندرکیم ، یهارمه  ار  نانآ  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپـس  هک  یلاح  رد  يرجه ، لاس 61  مرحم  مود  زور  ینیسح ، ناوراک 

. دندش دراو 
. البرک دنتفگ : تسیچ ؟ نیمزرس  نیا  مان  دندیسرپ : ع )  ) نیسحلا هللادبع  ابا 

. تسا تبیصم  هودنا و  لحم  اجنیا  مربیم ! هانپ  وت  هب  اهالب  اهمغ و  زا  ادنوادخ ! دندومرف :
. تسا ام  ياهربق  لحم  ام و  نوخ  نتخیر  لحم  ام و  ندش  هدایپ  لحم  اجنیا  دیوش ! هدایپ 

. تسا هداد  نم  هب  ادخ  لوسر  مدج  ار  ربخ  نیا 
. دومن فقوت  زین  رح  هاپس  دندش و  هدایپ  باحصا 
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. تخاس ربخاب  ارجام  زا  ار  دایز  نب  هللادیبع  ياهمان  یط  یحایر  نب  رح  سپس 
فقوت البرک  رد  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  نیـسح ! يا  تشون : نومـضم  نیا  هب  ياهمان  مالـسلا - هیلع  نیـسح - ماـما  هب  زین  داـیز  نب  هللادـیبع 

. ياهدرک
. مالسلاو يوش ! نم  مکح  ملست  ای  مشکب و  ار  وت  ات  منکن  ریس  اذغ  زا  ار  دوخ  مکش  مباوخن و  هک  تسا  هتشون  نم  هب  دیزی 

. دندادن ار  نآ  باوج  یتح  دنتخادنا و  رود  هب  ار  نآ  همان ، تئارق  زا  سپ  ع )  ) نیسح ماما 
رگا داد  هدعو  وا  هب  دگنجب و  ماما  اب  داد  روتسد  وا  هب  درک و  بصن  هاپس  هدنامرف  ناونع  هب  ار  دعس  رمع  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  دایز  نبا 

. درک دهاوخ  راذگاو  وا  هب  ار  ير  تموکح  دنک ، لمع  روتسد  نیا  هب 
هب ار  وا  تموکح ، ایند و  هب  طرفم  هقالع  قشع و  یلو  دریگب ، ندرگ  هب  ار  ماما  نوخ  تساوخیمن  تفریذـپیمن و  ادـتبا  دعـس  رمع  هچرگ 

. دش ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  اب  گنج  هب  رضاح  تشاداو و  تعاطا 
. دوشیم البرک  نیمزرس  دراو  ماظن  هراوس  رازه  راهچ  اب  دعس  رمع  دعب ، زور 

. دوشیم ایوج  ار  ترضح  تکرح  فده  دتسرفیم و  ع )  ) نیسح ماما  دزن  ار  ياهدنیامن  دعس  رمع  البرک ، هب  دورو  زا  سپ 
. میایب هفوک  هب  دیتساوخ  دیتشون و  همان  نم  هب  ناتدوخ  امش  دندومرف : خساپ  رد  ترضح 

. دومن مهاوخ  كرت  ار  اجنیا  تشگ و  مهاوخرب  زین  نم  دیاهتشگرب ، دوخ  نخس  زا  رگا  نونکا 
. تشون دایز  نب  هللادیبع  هب  ار  ماما  خساپ  دماجنایب ، هحلاصم  هب  راک  رودقم  هک  اجنآ  ات  تساوخیم  هک  دعس  رمع 

ربنم هب  سپس  درک ! مهاوخن  شیاهر  زگره  تسا ، هدش  راتفرگ  ام  لاگنچ  رد  وا  هک  نونکا  تفگ : نینچ  دعـس  رمع  همان  خساپ  رد  هللادیبع 
. داد هزیاج  شاداپ و  هدعو  نانآ  هب  درک و  قیوشت  ص )  ) ادخ لوسر  رسپ  اب  دربن  هب  ار  مدرم  تفر و 

دایز نبا  دزیرب ! ار  وا  نوخ  ات  تفریم  هک  دنتسویپ  يرکـشل  هب  ص ،)  ) ادخ لوسر  رـسپ  ناگدننک  توعد  ناراگنهمان و  لیـس  نآ ، زا  سپ 
. دیسر رفن  رازه  هب 20  وا  نایهاپس  ددع  هکنآ  ات  داتسرف  دعس  رمع  يارب  ار  ینایهاپس  هلحرم ، دنچ  یط 

. دیسر ارف  يرجه  لاس 61  مرحم  متفه  زور 
. درک میلست  دعس  رمع  هب  ار  ياهمان  دایز  نبا  هداتسرف 

هب بآ  هرطق  کی  یتح  دراذـگن  دوش و  لئاح  تارف  بآ  ماما و  نارای  نیب  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  هدـش  هتـساوخ  دعـس  رمع  زا  هماـن  نآ  رد 
. دسرب نانآ 

. تشامگ تارف  هعیرش  زا  تظفاحم  هب  ار  ياهدع  زین  دعس  رمع 
. دومن هبلغ  ناکدوک  نانز و  رب  يدیدش  یگنشت  دش و  هتسب  ینیسح  ناوراک  يور  هب  بآ  مرحم ، متفه  زور  بیترت ، نیدب 

دوبن و هدیشوپ  دایز  نب  هللادیبع  رب  دعس  رمع  ياهيراک  هحماسم  البرک  نامهم  تمرح  دنتـشاد  شوخ  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 
. دیامن كرت  ار  نادیم  درک ، يریگ  هجیتن  دیاب  هک  ینامز  رد  دنک و  یچیپرس  ع )  ) نیسح ماما  اب  گنج  روتسد  زا  وا  هک  تفریم  نآ  میب 
. داتسرف دعس  نب  رمع  دزن  البرک ، هب  ياهمان  اب  هارمه  دوب ، بلقلا  یسق  نشخ و  يدرم  هک  ار  نشوجلا  يذ  نبرمش  دایز ، نب  هللا  دیبع  اذل 

، داهنشیپ نیا  نتفریذپن  تروص  رد  دنوش و  میلست  طرـش  دیق و  نودب  همه  دنک  داهنـشیپ  ماما  هب  ات  تساوخ  دعـس  رمع  زا  اددجم  دایز  نبا 
. دگنجب نانآ  اب  ای  دتسرفب و  هفوک  هب  هدنز  ار  اهنآ 

! تسرفب نم  دزن  ار  شرس  نزب و  ندرگ  ار  وا  یتسه ؛ هاپس  هدنامرف  وت  تفریذپن ، ار  نامرف  دعـس  رمع  رگا  تفگ : رمـش  هب  اهافـش  دایز  نبا 
. داد دهاوخ  تسد  زا  ار  یهدنامرف  نامرف ، نتفریذپن  تروص  رد  هک  درک  دزشوگ  وا  هب  رمش  دناوخ و  ار  هللادیبع  همان  دعس  رمع 

رکشل ماظن  هدایپ  یهدنامرف  هب  ار  رمش  درک و  مالعا  روتـسد  يارجا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دشن و  تمـس  نیا  نداد  تسد  زا  هب  رـضاح  وا 
. دومن بوصنم 
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اعوسات

اعوسات
. دیسریم رظن  هب  یعطق  گنج  عوقو 

، نانآ راشرـس  نامیا  تسا و  يراج  نانآ  ياهگر  رد  ع )  ) یلع نوخ  هک  ینادرم  لباقم ، فرط  رد  تشاد و  رارق  رفک  هاپـس  فرط  کی  رد 
، دـندناسرتیم ندـش  هتـشک  زا  ار  ناـنآ  رتـشیب  هچ  ره  هک  یناراوـگرزب  دـهدیم ، هوـلج  ریقح  و  کـچوک ، ناـنآ  رظن  رد  ار  ياهثداـح  ره 

مهدازف مهوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نإ  سانلا  مهل  لاق  نیذـلا  رتنوزفا : لاعتم  راگدرورپ  رب  ناشلکوت  دوشیم و  رتشیب  نانآ  ناـشنامیا 
رد دیـسرتب ، نانآ  زا  سپ  دناهدش ، عمج  امـش  هیلع  یگمه  دـنیوگیم  اهنآ  هب  مدرم  نوچ  هک  نانآ  لیکولا : معن  هللا و  انبـسح  اولاق  انامیإ و 

تـسا یبوخ  لیکو  وا  میرپسیم و  وا  هب  ار  دوخ  راـک  اـم  تسا و  سب  ار  اـم  دـنوادخ  اـهنت  دـنیوگیم : دوشیم و  رتشیب  ناـشنامیا  ضوع ،
. رهاظم نب  بیبح  و  ع )  ) ربکا یلع  ع ،)  ) سابعلا لضفلاوبا  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  نوچ  ینادرم  هیآ 173 ) نارمع ، لآ  هروس  )

لضفلاوبا نوچ  يدیشر  نارادرس  ات  تسنادیم  کین  اما  تشاد ، عالطا  یبوخب  ع )  ) ماما نارای  یمک  دوب و  رکشل  ترثک  زا  هچرگ  نمشد 
. دیشیدنا ياهراچ  دیاب  سپ  تشاد ؛ دهاوخن  ناکما  ترضح  نآ  هب  یسرتسد  دناهتفرگ ، ار  ع )  ) نیسح ماما  درگ  شناردارب  و  ع )  ) سابعلا

لضفلاوبا ترضح  وا  روظنم  دنتسه ؟ اجک  ام  ناگدازرهاوخ  دز : دایرف  داتسیا و  دناسر ، ینیـسح  ناوراک  هب  ار  دوخ  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
رامـش هب  رگیدـکی  نادـنواشیوخ  زا  اذـل  دوب ؛ هلیبـق  نیمه  زا  زین  رمـش  دـندوب ، بـالک  ینب  هلیبـق  زا  یگمه  هک  دوب  ناـشیا  ناردارب  و  (ع )

. دندمآیم
امـش اـب  یلو  تسا ، قساـف  يدرم  وا  هچرگ  دـیهدب ؛ ار  وا  باوـج  دـندومرف : دوـخ  ناردارب  هـب  دندینـش و  ار  رمـش  داـیرف  ع )  ) نیـسح ماـما 

. دراد يدنواشیوخ 
امـش داد : خساپ  وا  يراد ؟ راک  هچ  دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  وا  دزن  ع -)  ) یلع نادـنزرف  نامثع - ، هللادـبع و  رفعج و  و  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا 
ناما رب  وت و  رب  ادخ  تنعل  دومرف : ع )  ) سابع ترـضح  دیدنویپب ! ام  هب  دینک و  يریگهرانک  نیـسح  زا  دـیتسه ؛ ناما  رد  نم  ناگدازرهاوخ 

. تسویپ هاگرکشل  هب  دش و  نیگمشخ  خساپ  نیا  زا  رمش  تسین ؟ ناما  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  یلو  یهدیم ، ناما  ار  ام  داب ! وت 
رصع داب ! تراشب  امش  رب  تشهب  دیوش ! راوس  ادخ ، رکشل  يا  داد : هلمح  روتسد  دوخ  هاپس  هب  هلمج  نیا  اب  دعس  رمع  نمشد ، هاپس  هدنامرف 

. دندرب موجه  ینیسح  مرح  فرط  هب  رفک  رکشل  اروشاع ، زور 
. دیود ردارب  دزن  س )  ) بنیز ترضح  دندش ، کیدزن  اههمیخ  هب  نوچ 

. دوب هتفر  ورف  باوخ  هب  دوب ، هداد  هیکت  ریشمش  هب  هک  یلاح  رد  دوب و  هتسشن  همیخ  لباقم  ماما 
. درک رادیب  ار  ردارب  س )  ) بنیز

. دوب یهاوخ  ام  دزن  ادرف  وت  دندومرف : نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  نم  دندومرف : ع )  ) ماما
. تسیرگ دنلب  يادص  اب  دز و  یلیس  دوخ  تروص  هب  س )  ) بنیز

راوس وت ! نابرق  هب  مناج  سابع ؛ يا  دندومرف : ع )  ) لضفلاوبا هب  سپـس  ! دـننک شنزرـس  ار  ام  مدرم  نیا  ادابم  شاب ؛ شوماخ  دـندومرف : ماما 
. دنیآیم يروظنم  هچ  هب  وگب  نک و  تاقالم  ار  نانآ  وش و 

. دناسر نانآ  هب  ار  ماما  مایپ  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مشاه ، ینب  رمق 
. دیگنج میهاوخ  امش  اب  ای  دیوش و  میلست  ای  تسا  هداد  روتسد  ریما  دنتفگ : نانآ 
. دنتشگرب مناسرب و  هللادبع  یبا  هب  ار  امش  مایپ  ات  دینک  ربص  دندومرف : ع )  ) سابع

. مینک رافغتسا  میراذگب و  زامن  ات  دنهد  تلهم  ام  هب  ار  بشما  هاوخب  نانآ  زا  درگرب و  اهنآ  دزن  دندومرف : ع )  ) نیسح ماما 
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بـش کی  دنتـشگزاب و  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  مراد ! تسود  رایـسب  ار  رافغتـسا  اعد و  ترثک  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دنادیم  ادخ 
. تفریذپ زین  دعس  رمع  دنتساوخ و  تلهم 

. دیسر ارف  بش  اروشاع -  بش 
لها چیه  امـش و  زا  رتحلاص  ار  یباحـصا  چیه  نم  دعب ؛ اما  دـندومرف : نینچ  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  دـندرک و  عمج  ار  دوخ  نارای  ماما 

. متفاین دوخ  تیب  لها  زا  رترب  رتراکوکین و  ار  یتیب 
. تسا هتفرگ  ارف  ار  امش  هک  تسا  بش  نونکا  دهد ! وکین  شاداپ  امش  هب  نم  بناج  زا  دنوادخ 

. دربب دوخ  اب  دریگب و  ارم  تیب  لها  زا  یکی  تسد  امش  زا  کی  ره  دیهد ! رارق  دوخ  بکرم  ار  نآ 
تیب و لها  يرگید ! یـسک  اب  هن  دـنراد ؛ راک  نم  اب  نانآ  هک  ارچ  دـیراذگب ؛ اهنت  تیعمج  نیا  اـب  ارم  دـیوش و  هدـنکارپ  بش  یکیراـت  رد 

. دندومن يرادافو  زاربا  ینابز  اب  کی  ره  ماما ، يافواب  نارای 
میـشاب ام  هک  درواین  ار  زور  نآ  ادخ  مینامب ؟ هدـنز  وت  زا  سپ  هکنیا  يارب  مینک ؟ كرت  ار  وت  هچ  يارب  درک : ضرع  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا 

. دنتفگ ار  نخس  نیمه  زین  تیب  لها  ریاس  وا و  ناردارب  یشابن ! وت  و 
. تسا یفاک  امش  يارب  امش ) ردارب   ) ملسم تداهش  دندومرف : هدرک ، لیقع  نادنزرف  هب  ور  ماما  سپس 

ناگدازومع رورس و  دنیوگیم  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  مدرم  تقو  نآ  هللا ! ناحبس  دندرک : ضرع  نانآ  دیدرگرب ! هک  مهدیم  هزاجا  امـش  هب 
. دندرک تشپ  نانآ  هب  يدربن  نیرتکچوک  نودب  دندرک و  اهر  ار  دوخ 

. مینکیمن ار  راک  نیا  ادخ  هب 
. درک میهاوخ  وت  يادف  ار  دوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  ضوع  رد 

. میوش هتشک  وت  لثم  ات  میگنجیم  وت  اب  هارمه 
. دندرک مالعا  ار  دوخ  يرادافو  ماما  باحصا  نآ ، زا  سپ  داب ! تشز  وت  زا  سپ  یگدنز 

رگا میزوسیم و  هدـنز  هدـنز  نآ  زا  سپ  میوشیم و  هدـنز  هرابود  میوشیم و  هتـشک  وت  هار  رد  مینادـب  رگا  هک  دوب  نیا  همه  نخـس  ناج 
هک دـینادب  دـنداد : هدژم  نینچ  نانآ  هب  ع )  ) ماما دـندرک ، يرادافو  مالعا  همه  هکنآ  زا  سپ  دـش ! میهاوخن  رود  وت  زا  دوش  نینچ  راب  داتفه 

! دنام دهاوخن  هدنز  ام  زا  کی  چیه  دش و  میهاوخ  هتشک  یگمه  امش  نم و  ادرف 
رد ومع  هارمه  هب  هک  هداد  تسد  زا  ردپ  یناوجون  تسا ؛ نسحلا  نب  مساق  يادص  ادـص ، نیا  دـش ؟ مهاوخ  هتـشک  زین  نم  ایآ  ناجومع ! - 

. تسا رضاح  البرک 
. دنزیم جوم  تداهش  هب  قشع  وا  يامیس  رد 

! رتنیریش لسع  زا  تسا - ؟ هنوگچ  وت  دزن  گرم  مناج ! رسپ  - 
، مساـق و  يوش ! ـالتبم  یتخـس  يراـتفرگ  هب  هکنآ  زا  سپ  يوشیم  هتـشک  نم  اـب  ادرف  زین  وت  مسق ، ادـخ  هب  وت ! ناـبرق  هب  تیومع  يرآ ، - 

. دش رطاخهدوسآ 
. دندیزگرب منهج  رب  ار  تشهب  شیوخ ، رمع  بش  نیرخآ  رد  دندش و  قحلم  ماما  هب  دعس  رمع  رکشل  زا  رفن  بشما 32 

. دناهداتسیا تدابع  هب  رگید  یهورگ  دوجس و  رد  ياهدع  عوکر ، رد  یعمج  فرط  نآ  رد  تسا ؛ تاجانم  همزمز و  بش  بشما ،
. تسا ندیتلغ  نوخ  هب  بش  بشما ،

هک نآلا  ریرب ! يا  دیوگیم : وا  هب  نمحرلادبع  دنکیم ! یخوش  ددنخیم و  دجنگیمن ؛ تسوپ  رد  يداش  زا  هک  تسا  ریضخ  نب  ریرب  نیا ،
رد هن  مدیدنـسپیم و  یناوج  رد  هن  ار  ییوگ  هدوهیب  نم  هک  دننادیم  نم  هفیاط  دـهدیم : خـساپ  نینچ  ریرب  و  تسین ! حازم  هدـنخ و  تقو 

میوش و وربور  تیعمج  نیا  اب  میرب و  ریـشمش  هب  تسد  هکنیا  زج  تسا  هدـشن  لئاح  يزیچ  نیعلاروح  ام و  نیب  منیبیم  نونکا  یلو  يریپ ؛
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ار راعـشا  نیا  دندرکیم ، هدامآ  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  اجنآ  دـنتفر و  دوخ  همیخ  هب  بش  لد  رد  ع )  ) نیـسح ماما  میگنجب ! نانآ  اب 
. لیصألا قارشإلاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فأ  رهد  ای  دندناوخیم :

. دیسریم ماشم  هب  گرم  يوب  راعشا  نیا  زا  خلا ) .)
يا درک : ضرع  نانک  هلان  دـیود و  ردارب  فرط  هب  رایتخایب  دریگب ، ار  شدوخ  يولج  تسناوتن  تفایرد ، ار  ردارب  دوصقم  هک  س )  ) بنیز
هاـنپ يا  ناگتــشذگ و  نیــشناج  يا  دــنتفر ! اـیند  زا  نـسح  مردارب  یلع و  مردــپ  ارهز و  مرداـم  زورما  مدوـب ! هدرم  نـیا  زا  شیپ  شاــک 

اهر ارم  مدرم  نیا  رگا  دریگن ! وت  زا  ار  تملح  ناطیـش ، مرهاوخ ! دندومرف : دنداد و  يرادلد  ار  س )  ) بنیز ع )  ) نیـسح ماما  ناگدـنامزاب !
سویأم یگدـنز  زا  ياهتفاـی و  روهقم  راـتفرگ و  ار  تدوخ  اـیآ  ردارب ؛ ياو ! يا  درک : ضرع  س )  ) بنیز مدوب ! دوخ  لاـح  هب  دـندرکیم ،

نیمز رب  تفر و  لاح  زا  هک  دش  باتیب  نانچ  سپس  تسا ! تخـس  رایـسب  نم  رب  شلمحت  دنازوسیم و  ارم  لد  رتشیب  فرح  نیا  ياهدش ؟
. داتفا

دـنک و ربـص  شردارب  تداهـش  تبیـصم  رد  اـت  دومرف  شرافـس  دریگ و  مارآ  اـت  داد  يرادـلد  ار  وا  دروآ و  شوه  هب  ار  رهاوـخ  ع )  ) ماـما
. دشارخن هرهچ  دردن و  نابیرگ 

. دندرک هیهت  بآ  کشم  دنچ  رایسب  تالکشم  اب  دندش و  راپسهر  تارف  هعیرش  فرط  هب  هراوس  یس  اب  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  بشما 
ار دوخ  هماج  دینک و  لسغ  دیریگب و  وضو  تسا ! امش  هشوت  نیرخآ  هک  دیماشایب  بآ  نیا  زا  دندومرف : دوخ  باحـصا  تیب و  لها  هب  ماما 

. تسا شیپ  رد  هسامح  رپ  يزور  درذگیم و  تعرسب  بش ، دوب ! دهاوخ  امش  ياهنفک  اههماج ، نیا  هک  دییوشب 
. دومرف هماقا  دوخ  باحصا  اب  ار  زامن  ع )  ) ماما مرحم ، مهد  زور  دادماب  اروشاع  زور 

. میوش هتشک  امش  نم و  هک  دهاوخیم  دنوادخ  زورما  داد : رارق  بطاخم  نانخس  نیا  اب  ار  نانآ  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هاگنآ 
(. ع  ) سابعلا لضفلاوبا  هاپس ، رادمچرپ  هدایپ و  رفن   40 هراوس ، رفن   32 یگمه ، سپس  دیشاب ! ابیکش  دیاب  سپ 

دوب و هدش  رفح  شیپ  زا  هک   ) اههمیخ فارطا  ياهقدنخ  رد  هک  ار  ییاهمزیه  ماما ، روتسد  هب 
. دباین تسد  اههمیخ  هب  دنک و  هلمح  لباقم  زا  دوش  روبجم  نمشد  ات  دندز  شتآ  دوب ،) هدش  رپ  مزیه  اب 

؛ تشاد رذـحرب  گنج  زاغآ  زا  ار  نانآ  درک و  هظعوم  ار  نمـشد  هاپـس  ینانخـس  اب  شیالوم  نامرف  هب  ریـضخ  نب  ریرب  دربن ، زاغآ  زا  شیپ 
. دندرکن یهجوت  يو  نانخس  هب  نانآ  یلو 

ياج هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هاگنآ  دـندناوخ ؛ ارف  توکـس  هب  ار  دعـس  رمع  رکـشل  دـنتفرگ و  رارق  هاپـس  لباقم  ع )  ) ماما دوخ  نآ  زا  سپ 
ام زا  ینادرگرس  لاح  رد  هک  داب  امـش  رب  یتسین  گرم و  دندومرف : ع )  ) ءایبنا ناگتـشرف و  و  ص )  ) ادخ لوسر  رب  تاولـص  زا  سپ  هدروآ ،

گنج هب  دیرب ، راکب  ام  يرای  رد  دیدوب  هدروخ  دنگوس  هک  يریشمش  اب  امش  یلو  میدمآ ؛ امـش  کمک  هب  باتـش  اب  ام  دیتساوخ و  کمک 
نانمشد اب  امـش  دیدرک ! نشور  ام  ندنازوس  يارب  مینازوسب ، ار  امـش  نمـشد  دوخ و  نمـشد  نآ  اب  میتساوخیم  هک  ار  یـشتآ  دیدمآ و  ام 

يریخ دیما  زین  نانآ  يرای  رد  دندادن و  جاور  امش  نیب  ار  داد  لدع و  اهنآ  هکنیا  اب  دیروآرد  ياپ  زا  ار  ناتناتسود  ات  دیدش  تسدمه  دوخ 
. تسین

رد امـش  دیدیـشک ؟ ام  يرای  زا  تسد  دوب ، هدـش  مکحم  اهیأر  نئمطم و  اهلد  دوب و  فالغ  رد  اهریـشمش  هک  یلاـح  رد  ارچ  امـش ! رب  ياو 
. دیدنکفا شتآ  هب  هناورپ  دننام  ار  دوخ  راوهناوید  دیدرک و  باتش  اهخلم  دننام  هنتف  شتآ  نتخورفا 

سواـسو ناوریپ  راـکهانگ و  تیعمج  يا  تاـملک ، ناگدـننک  فیرحت  نآرق و  ناگدـننک  كرت  يا  ناناملـسمان ، يا  قح و  نیفلاـخم  يا 
ام يرای  زا  دینکیم و  يرای  ار  ناکاپان  نیا  ایآ  داب ! رود  امش  زا  دنوادخ  تمحر  ربمغیپ ! تنس  تعیرش و  ناگدننک  شوماخ  يا  ناطیش و 
مه هب  بیرف  ریوزت و  بآ  اب  امـش  عرف  لصا و  هتـشاد و  دوجو  امـش  نایم  رد  میدق  نامز  زا  هلیح  رکم و  مسق ، ادخ  هب  دیرادیم ؟ رب  تسد 

دـیاهدنام و تسا  نآ  رظاـن  هک  ره  يولگ  رد  هک  دـیتسه  تخرد  نیا  هویم  نیرتدـیلپ  امـش  تسا ! هدـش  تیوقت  نآ  اـب  امـش  رکف  هتخیمآ و 
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نیب ارم  دایز ) نب  هللادیبع   ) هداز انز  دنزرف  هداز  انز  درم  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیتسه ! ییاراوگ  همقل  نابـصاغ ، ماک  رد  دـیهدیم و  شرازآ 
شلوـسر و دـنوادخ و  تسا ! رودـب  اـم  زا  تلذ  هک  دـینادب  یلو  نداد  تلذ  هب  نت  اـی  تداهـش و  ریـشمش و  اـی  تسا : هدرک  ریخم  زیچ  ود 
ام رب  زگره  دنوریمن ، يدـعت  ملظ و  راب  ریز  هاگ  چـیه  هک  ییاهناج  تیمحرپ و  ياهرـس  دـنا و  هدرورپ  ار  ام  هک  یکاپ  ياهنماد  نانمؤم و 

! میهد حیجرت  تداهش  رب  ار  تلذ  میوش و  میلست  هک  دندنسپیمن 
رب هدایپ  صخـش  ندش  راوس  تدـم  زا  شیب  امـش  یگدـنز  درک ! دـیهاوخن  یگدـنز  يدایز  تدـم  نم  نتـشک  زا  سپ  امـش  مسق ، ادـخ  هب 

. دوب دهاوخن  شبکرم 
. دنکفا دهاوخ  شیوشت  بارطضا و  هب  ار  امش  ددرگیم ، تعرسب  دوخ  روحم  رب  هک  ایسآ  گنس  نوچمه  راگزور ،

هدیـشوپ امـش  رب  رما  ات  دـینک  رکف  دینیـشنب و  مه  اب  ناتناتـسدمه  دوخ و  لاح ، تسا ؛ هدـناسر  نم  هب  مدـج  زا  ع )  ) یلع مردـپ  ار  ربخ  نیا 
. دیهدن متلهم  دینک و  هلمح  لمأت  اب  یگدزباتش و  نودب  هاگنآ  دیوشن ؛ ترسح  راچد  دشاب و  هدنامن 

. تسامش نم و  راگدرورپ  وا  هک  ماهدومن  لکوت  دنوادخ  رب  نم 
. تسا باوص  تسار و  هار  رد  وا  تسا و  دنوادخ  تسد  هب  وا  تاردقم  هکنآ  رگم  دبنجیمن  نیمز  يور  رد  ياهدنبنج  چیه 

طلـسم نانآ  رب  ار  یفقث  ناوج  امرف و  ردـقم  نانآ  يارب  ار  فسوی  نامز  یطحق  ياهلاس  نک و  عطق  ناشیا  زا  ار  تتمحر  ناراـب  ادـنوادخ !
. دنداد بیرف  دندرک و  بیذکت  ار  ام  نانآ  اریز  دناشونب ؛ نانآ  هب  ار  گرم  خلت  ماج  هک  نک 

فـسوی نب  جاـجح  تسا  نکمم  یفقث  ناوج  زا  روظنم  ! ) مییاـمنیم هباـنا  وت  يوس  هب  مینکیم و  لـکوت  وت  رب  یتـسه و  اـم  راـگدرورپ  وت 
هب هک  دـشاب  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  ماـما  دارم  تسا  نکمم  دوب و  هیما  ینب  ياـفلخ  ناگدـناشنتسد  نیرتزیرنوخ  زا  هک  دـشاب  یفقث 

. تشک دنتشاد ، شقن  البرک  هثداح  رد  هک  ار  یناسک  یمامت  درک و  مایق  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  یهاوخنوخ 
. تسا هدش  داریا  تاظحل  نیمه  رد  ارهاظ  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  هبطخ  ( 

تیاکـش وا  هب  دـندرک و  اعد  یهلا  هاگرد  هب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دـنزرف  درک ، زاـغآ  ار  دوخ  موجه  رفک ، هاپـس  هکنآ  زا  سپ  ناـهاگحبص 
تسا راوازس  هک  هچنآ  اب  ار  امش  ات  دینکن  هلجع  منتشک  رد  دیونشب و  ار  منخس  مدرم ، يا  دندومرف : نینچ  تیعمج  هب  باطخ  هاگنآ  دندرب ،

زا دیتسنادن و  یفاک  ارم  رذع  رگا  دش و  دیهاوخ  دنمتداعس  دیدرک ، راتفر  هنافصنم  نم  اب  رگا  سپ  میامن ! نایب  ار  دوخ  رذع  منک و  هظعوم 
يریخأت چیه  نودب  سپس  دنامن ، هبتشم  امـش  رب  رما  ات  دینک  رکفت  مه  اب  دیزیرب و  مه  يور  ار  دوخ  راکفا  تقو  نآ  دیدماینرب ، فاصنا  رد 

. دینک هرسکی  ار  دوخ  راک 
. تسا ناحلاص  تسرپرس  وا  تسا و  هداتسرف  ار  نآرق  هک  تسا  دنوادخ  نم  یلو  رایتخا و  بحاص  هک  دینادب 

دینیبب دیریگب و  رظن  رد  ارم  بسن  ادتبا  دندومرف : دنداتـسرف و  دورد  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  دـندروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  هاگنآ 
ایآ دیـشکب ؟ ارم  تسا  راوازـس  ایآ  دینیبب  دیهد ، رارق  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  ار  نآ  دینک و  هعجارم  دوخ  راکفا  هب  سپـس  متـسیک و  نم 

نمؤم نیلوا  هک  وا  يومع  رسپ  ربمایپ و  یصو  رسپ  نم  رگم  متسین ؟ امش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  رگم  تسا ؟ زیاج  امـش  رب  نم  تمرح  کته 
. ادهشلادیس هزمح  رگم  متسین ؟ تسا  هدش  لزان  وا  هب  هچنآ  هدننکدییأت  نیلوا  ادخ و  لوسر  هدننکقیدصت  و 

هک دیاهدینـشن  مردارب  نـم و  هراـبرد  ار  ص )  ) ادـخ لوـسر  نخـس  رگم  تـسین ؟ نـم  يوـمع  راـیط  رفعج  رگم  تـسین ؟ نـم  ردـپ  يوـمع 
؟ دنتسه تشهب  ناناوج  ياقآ  رورس و  ود  نیسح  نسح و  ۀنجلا : لهأ  بابش  ادیس  ناذه  دیامرفیم :

ماهتـسناد هک  یتـقو  زا  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـینک ! رظن  فرـص  نم  نتـشک  زا  سپ  میوگیم ، تسار  هک  دـینادیم  دـینکیم و  دـییأت  ارم  رگا 
رد دینکیم ، مبیذکت  دیرادن و  رواب  ارم  راتفگ  رگا  و  ماهدرواین ! نابز  رب  یغورد  نخس  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نمشد  ار  وگغورد  دنوادخ 

. دنک دییأت  ارم  نانخس  قدص  دهد و  ربخ  هک  تسه  یسک  امش  نایم 
. دینک لاؤس  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس و  دعس  نب  لهس  يردخ و  دیعس  وبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا  دیورب 
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. تسا هدومرف  ار  ینخس  نینچ  مردارب  نم و  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  داد  دنهاوخ  ربخ  امش  هب  نانآ 
متـسرپیم و یناـبز  ار  ادـخ  نم  :: تفگ نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  اـجنیا  رد  تسین ؟ یفاـک  منوـخ  نتخیر  زا  امـش  يریگوـلج  يارب  نیا  اـیآ 

تـسار هک  مهدیم  یهاوگ  نم  یتـسرپیم و  ناـبز  داـتفه  هب  ار  ادـخ  وت  تفگ : خـساپ  رد  رهاـظم  نب  بیبـح  ییوگیم ! هچ  وـت  منادیمن 
. دیوگیم هچ  نیسح  هک  ینادیمن  ییوگیم و 

کش متسه  امش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  زین  نیا  رد  ایآ  دیراد ، کش  رما  نیا  رد  رگا  دندومرف : ماما  تسا ! هدرک  هایـس  ار  تلد  دنوادخ 
! تسین يرگید  سک  نایم  رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  نم ، زا  ریغ  يربمایپ  رتخد  رسپ  ملاع ، برغم  قرـشم و  نایم  رد  ادخ  هب  دنگوس  دیراد ؟

امش رب  یمخز  ایآ  ماهدرک و  بحاصت  امش  زا  ار  یلام  ایآ  دیاهدمآ ؟ صاصق  بلط  هب  هک  ماهتـشک  ار  امـش  زا  یـسک  نم  ایآ  امـش ! رب  ياو 
. دادن یخساپ  نانآ  زا  کی  چیه  دینک ؟ یفالت  دیهاوخیم  هک  ماهدرک  دراو 

. يا دندومرف : ماما  اددجم 
ناتخرد ياه  هویم  دیتشون : همان  رد  هک  دیدوبن  امـش  رگم  ثراح ! نب  دـیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راجح  يا  یعبر ، نب  ثبش 

؟ تسا وت  نامرف  تحت  وت و  هب  کمک  هدامآ  هک  ياهدـمآ  يرکـشل  يوس  هب  ییاـیب ، اـم  يوس  هب  رگا  هدـش ، زبسرـس  نیمز  تسا و  هدیـسر 
. ییوگیم هچ  وت  مینادیمن  ام  تفگ : ثعشا  نب  سیق 

هک ار  هچنآ  رگم  دنهاوخیمن  يزیچ  وت  يارب  نانآ  دنک و  راتفر  وت  اب  تساوخ  روط  ره  وا  ات  يوش  دیزی )  ) تیومع رـسپ  مکح  میلـست  دیاب 
ناگدرب نوچمه  داد و  مهاوخن  امش  هب  تعیب  تسد  نالیلذ  دننام  دنگوس ، ادخ  هب  هن ، دندومرف : نخس  نیا  لباقم  رد  ع )  ) ماما يدنسپب ! وت 
يربکتم ره  زا  ناتراگدرورپ ، مدوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادـخ ! ناگدـنب  يا  درک ! مهاوخن  نیکمت  تسـشن و  مهاوخن  مارآ  امـش  لباقم  رد 

نامک رد  يریت  هفوک ) هاپـس  هدـنامرف   ) دعـس رمع  یحایر  دـیزی  نب  رح  هبوت  دربن و  زاغآ  مربیم ! هانپ  دروآیمن  نامیا  باـسح  زور  هب  هک 
. درک باترپ  ار  ریت  و  مدز ! ار  ریت  نیلوا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  تفگ : تشاذگ و 

. دش زاغآ  امسر  گنج 
رمع هب  دومن ، يریگولج  ترـضح  نآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  تسب و  ماما  رب  ار  هار  راب  نیتسخن  يارب  هک  یـسک  نامه  یحاـیر ، دـیزی  نب  رح 

شاهنحص نیرتناسآ  هک  مگنجیم  نانچ  وا  اب  مسق ، ادخ  هب  يرآ ؛ داد : خساپ  دعس  رمع  دیگنج !؟ یهاوخ  نیـسح  اب  اعقاو  ایآ  تفگ : دعس 
. تفر ياهشوگ  هب  دش و  ادج  وا  زا  رح  ددرگ ! عطق  اهرکیپ  زا  اهتسد  دوش و  ادج  اهندب  زا  اهرس  هک  دشاب  نیا 

. دوب هتفرگ  ارف  ار  وا  دوجو  رسارس  یبیجع  بارطضا  دیزرلیم ؛ تدشب  شندب 
درم نیرتعاجـش  هک  دنـسرپب  نم  زا  رگا  منکیم ! بجعت  وت  تلاح  زا  نم  رح ! يا  تفگ : وا  هب  هفوک ، رکـشل  نازابرـس  زا  سوا ، نب  رجاهم 
ریخم خزود  تشهب و  ناـیم  ار  دوـخ  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : رح  يزرلیم ! هک  مـنیبیم  نـآلا  یلو  مربیم ، ماـن  ار  وـت  اـمتح  تـسیک ، هفوـک 

هب ار  دوخ  هار  رح  دـننازوسب ! ارم  دوش و  هراپ  هراپ  مندـب  هچرگا  داد ، مهاوخن  حـیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  دـنگوس ، ادـخ  هب  یلو  منیبیم !
اریز ریذپب ! ار  ماهبوت  منکیم ؛ هبانا  وت  يوس  هب  ادنوادخ ! تفگیم : تشاذگ و  رس  رب  ار  اهتـسد  درک ؛ جک  ینیـسح  مرح  ياههمیخ  فرط 
نم داب ! وت  يادف  مناج  درک : ضرع  هاگنآ  دناسر و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  دوخ  و  مدـناسرت ! ار  تربمایپ  رتخد  نادـنزرف  وت و  ناتـسود  نم 

. دشکب اجنیا  هب  راک  مدرکیمن  رکف  يدرگزاب ؛ هنیدم  هب  تشاذگن  تفرگ و  تخس  وت  رب  هک  متسه  یسک  نامه 
دهاوخ لوبق  ار  وت  هبوت  دـنوادخ  يرآ ؛ دومرف : یهلا - تمحر  فطل و  رهظم  نآ  ماـما - تسا ؟ هتفریذـپ  نم  هبوت  اـیآ  ماهدرک ؛ هبوـت  نـآلا 

. درک
هاپـس يوربور  هاگنآ  دـش ! مهاوخ  نوگنرـس  بسا  زا  هرخألاب  اریز  تسا ؛ رتهب  مگنجب  وت  هار  رد  هراوس  درک : ضرع  رح  وش ! هداـیپ  نونکا 

. داد رارق  دوخ  ياهریت  فده  ار  وا  نمشد  یلو  درک ؛ هظعوم  ار  نانآ  داتسیا و  رفک 
. داتسیا ماما  لباقم  تشگزاب و  رح 
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. دیسر تداهش  هب  هناعاجش  يدربن  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  اددجم 
. دندرب ماما  دزن  ار  وا  رهطم  ندب 

! دـیمان رح  ار  وت  ترداـم  هک  هنوـگ  ناـمه  ياهدازآ ، ترخآ  اـیند و  رد  وـت  دوـمرف : دودزیم ، وا  هرهچ  زا  كاـخ  هک  یلاـح  رد  ترـضح 
رـضاح دندرکیم و  تیب  لها  يادـف  ار  دوخ  ناج  یکی  یکی  دـندوب و  هتخاس  ترـضح  نآ  يالب  رپس  ار  دوخ  ع ،)  ) ماما رادافو  باحـصا 

. دیایب نادیم  هب  ربمایپ  نادناخ  زا  یسک  دنتسه  هدنز  ات  دندوبن 
تداهـش هب  ناـنآ  زا  یکی  رگا  دـندوب و  رـضاح  ع )  ) نیـسح ماـما  تمدـخ  رد  دوـخ  هداوناـخ  اـب  هک  دـندوب  یناـسک  نادرم ، نیا  ناـیم  رد 

. تفاتشیم نادیم  هب  ردپ  ياج  هب  وا  دنزرف  دیسریم ،
. دیسر تداهش  هب  تفر و  نادیم  هب  شردام  روتسد  هب  بعک ، نب  ةدانج  شردپ ، تداهش  زا  سپ  هک  هدانج  نب  ورمع  نوچمه 

هک  ) ریـضخ نب  ریرب  نوچمه  ینادرم  دندمآ ؛ لئان  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هاپـس  زا  يدایز  هدع  دوش ، رهظ  هکنآ  زا  شیپ 
. لاله نب  عفان  هجسوع و  نب  ملسم  دوب ،) نآرق  ءارق  زا  دهاز و  دباع و  يدرم 

اروشاع زور  رهظ  زامن 

اروشاع زور  رهظ  زامن 
ابا ای  درک : ضرع  دـش و  بایفرـش  ع )  ) ماما تمدـخ  دوب  هماـمثوبا  شا  هینک  هک  هللادـبع  نب  ورمع  ماـن  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  ناراـی  زا  یکی 

، يوش هتـشک  وت  هکنآ  زا  شیپ  هک  مسق  ادخ  هب  یلو  دنیایب ؛ وت  گنج  هب  رکـشل  نیا  تسا  کیدزن  هک  منیبیم  داب ! وت  يادف  مناج  هللادبع !
ار دوخ  يادخ  سپـس  مناوخب ، وت  اب  ار  رهظ  زامن  نیا  مراد  تسود  یلو  دیتلغ ؛ مهاوخ  دوخ  نوخ  رد  دش و  مهاوخ  هتـشک  تباکر  رد  نم 

لوا نونکا  یلب ؛ دـهد ! رارق  نارکاذ  نارازگزامن و  زا  ار  وت  دـنوادخ  ار ؛ زامن  يدرک  دای  دـندومرف : ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  ابا  منک ! تاقالم 
. تسا زامن  تقو 

ص)  ) ربمایپ دنزرف  دنداد و  رارق  ماما  رپس  ار  دوخ  ياهندب  دندیشک و  فص  ع )  ) نیسح ناشرورـس  لباقم  رد  باحـصا ، هدنامیقاب  زا  یمین 
. دندناوخ فوخ  زامن  باحصا ، هیقب  اب 

. دندومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ياهدع  نآ ، زا  سپ  دندوب و  اجرباپ  زامن  ياهتنا  ات  نانآ  یلو  تسشنیم ؛ ماما  نارای  ندب  رب  اهریت 
نب بیبح  و  يرافغ -  رذوبا  هدـش  دازآ  نوج -  نیق ، نب  ریهز  نوچمه  یناگرزب  دـنتفر ؛ نادـیم  هب  باحـصا  هدـنامیقاب  زامن ، هماقا  زا  سپ 

. رهاظم
. دسریم تیب  لها  هب  تبون  نانآ  تداهش  اب 

ربکا یلع  تداهش 

ربکا یلع  تداهش 
. دوب ع )  ) ربکا یلع  شدنزرف  تفرگ ، نتفر  نادیم  هب  هزاجا  هدمآ ، ترضح  تمدخ  هک  یسک  نیتسخن  ع )  ) نیسح ماما  نادناخ  زا 

درک و دنزرف  تماق  هب  ياهناسویأم  هاگن  نادیهـش  رورـس  دش ، هناور  نادیم  يوس  هب  ربکا  یلع  نوچ  داد و  داهج  نذا  وا  هب  گنردیب  ردپ ،
اقلخ و سانلا  هبـشأ  مالغ  مهیلا  زرب  دقف  دهـشا ! مهللا  درک : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  دـش و  ناور  شکرابم  هرهچ  رب  کشا  تارطق  رایتخایب 
زا هک  دوریم  تیعمج  نیا  يوس  هب  یناوج  هک  شاب  هاوگ  اراگدرورپ ! هیلإ : انرظن  کـیبن  یلإ  انقتـشا  اذإ  اـنک  کـلوسرب و  اـقطنم  اـقلخ و 

! میتسیرگنیم وا  هب  میدـشیم ، تربمایپ  رادـید  قاتـشم  ام  هاگره  تسا و  وت  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  راـتفگ ، قـالخا و  تقلخ و  تهج 
تفاتش و نادیم  هب  ع )  ) ربکا یلع  یتفرگ ! نم  زا  ار  مدنزرف  هک  روط  نامه  دنک  عطقنم  ار  تلسن  دنوادخ  دعس ! رسپ  يا  دندز : دایرف  سپس 
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. دنکفا كاخ  هب  ار  ياهدع  هناعاجش  يدربن  رد 
هب ارم  هرز ، ینیگنـس  هدروآرد و  ياپ  زا  ارم  یگنـشت  ناج ! ردپ  درک : ضرع  تشگزاب و  ردپ  دزن  هنـشت  هتـسخ و  ینالوط ، یگنج  زا  سپ 
اریز نک ؛ گنج  یکدنا  درگرب و  مزیزع ! دنزرف  دومرف : تسیرگ و  ع )  ) ماما مشونب ؟ بآ  ياهعرج  تسا  نکمم  ایآ  تسا ؛ هدنکفا  یتخس 

هنـشت زگره  نآ  زا  سپ  یـشونب و  يراشرـس  ماج  وا  تسد  زا  ینک و  تاـقالم  ار  ص )  ) دـمحم تدـج  هک  تسا  هدـش  کـیدزن  نآ  تقو 
. درک زاغآ  اددجم  ار  دربن  داهن و  نادیم  هب  اپ  تداهش  مزع  هب  ربکا  یلع  دش ! یهاوخن 

. داد رارق  ریت  فده  ار  ماما  دنزرف  هیلع -  هللا  ۀنعل  يدبع -  هرم  نب  ذقنم  مان  هب  يدرم  هاتوک ، یتدم  زا  سپ 
. داتفا نیمز  رب  ع )  ) ربکا یلع 

مالـس وت  هب  هک  تسا  ادخ  لوسر  مدـج  نیا ، داب ! وت  رب  نم  مالـس  ناج ! ردـپ  درک : ضرع  دز و  ادـص  ار  ردـپ  تایح ، تاظحل  نیرخآ  رد 
: دومرف داهن و  شتروص  رب  ار  دوخ  تروص  دناسر ، دـنزرف  نیلاب  هب  ار  دوخ  ع )  ) نیـسح ماما  ایب ! ام  دزن  دوز  دـیوگیم : وت  هب  دـناسریم و 

لیـس هک  یلاح  رد  و  دندرک ! کته  ار  ادخ  لوسر  تمرح  دندومن و  یخاتـسگ  ادـخ  رب  ردـقچ  دنتـشک ! ار  وت  هک  ار  یمدرم  دـشکب  ادـخ 
هک س )  ) بنیز داب ! ایند  نیا  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ناج ! یلع  اـفعلا : كدـعب  ایندـلا  یلع  دومرف : دوب ، ناور  شکراـبم  ياـههنوگ  رب  کـشا 

. دش وربور  ربکا  یلع  هراپ  هراپ  رکیپ  اب  یلو  دناسر ؛ وا  هب  ار  دوخ  دینش ، ار  ردارب  هیرگ  يادص 
. درک يراز  هلان و  هب  عورش  دنکفا و  ندب  يور  رب  ار  دوخ 

. دننک لقتنم  ادهش  همیخ  هب  ار  ربکا  یلع  رکیپ  داد  روتسد  تیب  لها  ناناوج  هب  دنادرگزاب و  نانز  همیخ  هب  ار  رهاوخ  ع )  ) نیسح ماما 
. دندرکیم ناشیالوم  يادف  ار  دوخ  ناج  دندمآیم و  نادیم  هب  یکی  یکی  تیب  لها  ناناوج  ع ،)  ) ربکا یلع  تداهش  زا  سپ 

زا سپ  مسق ، ادخ  هب  دیشاب ! ابیکش  نم ! تیب  لها  يا  اهومع و  رسپ  يا  دندومرف : دنداد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  تیب  لها  ع )  ) ادهـشلادیس
! دید دیهاوخن  ار  تلذ  يراوخ و  يور  زگره  زورما 

نسحلا نب  مساق  ترضح  تداهش 

نسحلا نب  مساق  ترضح  تداهش 
دمآ و ومع  دزن  دوب ، هدرک  تفایرد  شزیزع  يومع  زا  ار  شیوخ  تداهـش  هدژم  شیپ  بش  هک  نسحلا ، نب  مساق  ع ،)  ) یبتجم ماما  دـنزرف 

. تساوخ نادیم  هزاجا 
ياپ تسد و  هب  تداهش ، قشاع  لگون  نیا  یلو  دندومنیم ؛ ابا  دنتـسرفب ، گرم  ماک  هب  ار  ردارب  راگدای  هکنیا  زا  دنتـسیرگ و  تدشب  ماما 

نإ دـمآ : نادـیم  هب  دوب ، يراج  شتروص  رب  کشا  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  نادـیم  نذا  هک  تسیرگ  دیـسوب و  ار  وا  ردـق  نآ  داـتفا و  ومع 
ارم رگا  ینعی  نزملا  بوص  اوقـس  سانأ ال  نیب  نهترملا  ریـسألاک  نیـسح  اذـه  نمتؤملا  یفطـصملا  یبنلا  طبـس  نسحلا  نبا  اـنأف  ینورکنت 

. متسه ادخ  لوسر  هداون  یبتجم ، نسح  دنزرف  نم ، هک  دینادب  دیسانشیمن ،
. تسا هدش  ریسا  مدرم  امش  تسد  هب  هک  تسا  نیسح  نیا 

. دومن یفرعم  ار  دوخ  نسحلا  نب  مساق  زجر ، نیا  اب  دنک ! غیرد  امش  زا  ار  شتمحر  ناراب  دنوادخ  مراودیما 
. تشاد اپ  رب  یشفک  نت و  رب  يدنلب  نهاریپ  هک  دوب  هدمآ  نادیم  هب  یلاح  رد  وا 

. داهن نادیم  هب  اپ  هک  دوب  هتسبن  ار  دوخ  پچ  ياپ  شفک  دنب  زونه  وا 
. دناسر تکاله  هب  ار  نانآ  زا  رفن  درب و 35  شروی  نمشد  هب  مساق 

. تفاکش ار  شکرابم  رس  داد و  رارق  ریشمش  هبرض  فده  ار  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  هیلع - هللا  ۀنعل  يدزا - لیضف  نبا 
نبا رب  ار  دوخ  ریشمش  دناهرب و  ار  وا  ات  دمآ  مساق  فرط  هب  ع )  ) نیـسح ماما  گنردیب  سرب ! مدایرف  هب  ناجومع  هامع : ای  دز : دایرف  مساق 
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. دروآ دورف  لیضف 
. دیبلط کمک  رکشل  زا  دیشک و  يدایرف  دش و  عطق  شتسد  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  تسد  وا 

. دیسر تکاله  هب  داتفا و  اهبسا  ياپ  تسد و  ریز  وا  یلو  دنهد ؛ تاجن  ار  وا  ات  دندرک  هلمح  لیضف  نبا  نارای 
. دشیمن هدید  يزیچ  دوب و  هدرک  رپ  ار  نادیم  ياضف  يدایز  رابغ  درگ و 

. تسا هداتسیا  روالد  ناوجون  رس  يالاب  ع )  ) نیسح ماما  هک  دندرک  هدهاشم  یتدم  زا  سپ 
. دیاسیم نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  تسا و  نداد  ناج  لاح  رد  مساق 

ادخ لوسر  تدج  تخادرپ ، دهاوخ  همصاخم  هب  نانآ  اب  هک  یسک  تمایق  زور  دنک ! رود  شتمحر  زا  ار  وت  نالتاق  دنوادخ  دندومرف : ماما 
. تسا یبتجم  نسح  تردپ  و 

یلو دهدیم ؛ خساپ  هکنیا  ای  دهدب و  ار  تخـساپ  دناوتیمن  وا  ینزیم و  ادص  ار  وا  وت  دـنیبب  تسا  نارگ  رایـسب  تیومع  رب  مسق ، ادـخ  هب 
رد دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  مساق  و  دنکدنا ! شنارای  دایز و  تیومع  نانمـشد  هک  تسا  يزور  زورما  مسق ، ادخ  هب  درادـن ! يدوس  وت  يارب 

. داهن تیب  لها  ناگتشک  نایم 
، دوخ ناردارب  هب  تسا ، تیب  لها  زا  يرایـسب  ندـش  هتـشک  دـهاش  هک  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ع - )  ) سابعلا لـضفلاوبا  ترـضح  تداـهش 
! دینک شیادف  ار  دوخ  ناج  دسرب ، وا  هب  یبیـسآ  هکنآ  زا  لبق  دینک و  ناتیاقآ  گرمـشیپ  ار  دوخ  ناردارب ! دومرف : نامثع  رفعج و  هللادبع و 

. دندیسر تداهش  هب  دنتفر و  نادیم  هب  یگمه  نانآ 
. دور نادیم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  ردارب  زا  دوب ، يراج  شیاهگر  رد  ردپ  نوخ  هک  ع )  ) یلع نب  سابع  هاگنآ 

ع)  ) سابعلا لضفلاوبا  دـنام ! دـهاوخن  نم  اـب  یـسک  یناـمن ، وت  رگا  یتسه ، نم  ياول  بحاـص  وت  ردارب ! دومرف : تسیرگ و  یتخـسب  ماـما 
نونکا دومرف : ع )  ) نیسح ماما  منک ! یهاوخنوخ  نیقفانم  نیا  زا  مهاوخیم  ماهدش و  ریس  ایند  یگدنز  زا  هدش و  گنت  ماهنیس  درک : ضرع 

تارف هعیرـش  فرط  هب  هتـشادرب ، یکـشم  هزین و  مشاـه ، ینب  رمق  رواـیب ! بآ  یمک  ناـکدوک  نیا  يارب  ياهدـش ، ترخآ  رفـس  مزاـع  هـک 
. دش راپسهر 

. دیناسر بآ  هب  ار  دوخ  تفاکش و  ار  تارف  ناظفاحم  فص 
ار دوخ  دشن  رضاح  تخیر و  بآ  يور  رب  ار  بآ  هن ! اما  دشونب ، دهاوخیم  ایوگ  دروآ ، ناهد  کیدزن  ات  تفرگ و  رب  بآ  زا  یفک  هاگنآ 

. دنیبب هنشت  ار  شتیب  لها  ردارب و  باریس و 
وا رب  ار  هار  دعـس ، رمع  هاپـس  دـسرب ! هنـشت  ناکدوک  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  بآ  کشم  نیا  دـش : همیخ  هناور  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کـشم 

. دیسریم تیب  لها  هب  یتسیابیمن  زین  بآ  هرطق  کی  یتح  هک  ارچ  دنتسب ، بآ  رب  ار  هار  تقیقح  رد  دنتسب و 
. درکیم عافد  بآ  کشم  زا  یتخسب  دربیم و  هلمح  تیعمج  نآ  رب  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  تفرگرد و  تخس  يدربن 

اما دروآ ؛ دراو  مشاه  ینب  رمق  تسار  تسد  هب  ياهبرض  دروآ و  موجه  ناهگان  دوب ، هدرک  نیمک  یتخرد  تشپ  رد  هک  لفون  مان  هب  يدرم 
نع ینید و  نع  ادـبأ  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  تفرگ : پچ  تسد  هب  ار  نآ  ـالبرک  تشد  ياقـس  دـتفیب ، کـشم  هکنآ  زا  شیپ 

ياوشیپ زا  منید و  زا  دـبا  ات  نم  یلو  دـیاهدرک ، عطق  ار  متـسار  تسد  هچ  رگا  مسق  ادـخ  هب  نیمألا  رهاطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا  قداـص  ماـما 
. تفرگ هناشن  ار  ع )  ) لضفلاوبا پچ  تسد  رگید  یتبرض  درک ! مهاوخ  عافد  نیما  كاپ  ربمایپ  هداون  دوخ ،

. دناسرب همیخ  هب  ار  بآ  رتدوز  هچ  ره  هک  دیما  نادب  تفرگ ، نادند  هب  ار  کشم  گنردیب 
. درک نارابریت  ار  سابع  نمشد ،

. درک خاروس  ار  نآ  دروخ و  کشم  هب  يریت 
. داد رارق  فده  ار  دیشر  رادرس  نیا  هنیس  رگید  يریت  و  دزیریم ! نوریب  کشم  دبلاک  زا  هک  تسا  سابع  ناج  نیا  ییوگ 
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هتفر تسد  زا  ار  شدیما  نیرخآ  یلو  دـیناسر ، ردارب  هب  ار  دوخ  نیـسح  بایرد ! ارم  ردارب ! دز : دایرف  دـش و  نوگنرـس  بسا  زا  ع )  ) سابع
همئا میرکت  مارتحا و  دروم  هراومه  هک  تسا  فصو  لباق  ریغ  زیگنارب و  نیـسحت  نانچنآ  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  راثیا  يراکادف و  دـیدیم !

. تسا هتفرگیم  رارق  مالسلا ) مهیلع  )
داد و ناحتما  وکین  درک و  يزابناج  بوخ  وا  دنک ! تمحر  ار  سابع  دـنوادخ  تسا : هدرک  تیاور  ع )  ) داجـس ماما  زا  هر )  ) قودـص خـیش 

. دش ادج  شتسد  ود  ره  ات  درک  شردارب  يادف  ار  دوخ  ناج 
بلاطیبا نب  رفعج  هب  هک  روط  نامه  دـنک ، زاورپ  ناگتـشرف  اب  تشهب  رد  ات  دومرف  اطع  وا  هب  لاب  ود  تسد ، ود  ياج  هب  لج  زع و  يادـخ 

. درک اطع  لاب  ود 
تداهـش زا  سپ  ع )  ) رغـصا یلع  ترـضح  تداهـش  دـنربیم ! کشر  وا  هب  ادهـش  یمامت  تمایق  زور  هک  دراد  یماقم  دـنوادخ  دزن  سابع 

هب مدـق  هکنآ  زا  شیپ  یلو  درک ؛ نادـیم  هب  نتفر  هدامآ  ار  دوخ  ع )  ) نیـسح ماما  ع - )  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ینیـسح -  هاپـس  رـسفا  نیرخآ 
ردـپ شوغآ  رد  ار  ع )  ) رغـصا یلع  منک ! عادو  وا  اب  اـت  هدـب  ار  ملاـسدرخ  دـنزرف  دومرف : س )  ) بنیز هب  دـمآ و  همیخ  هب  دراذـگب ، نادـیم 

. دنداهن
. دش يراج  هدیرب  ياهگر  زا  نوخ  درک و  هراپ  ار  كدوک  موقلح  يریت  یلو  دسوبب ؛ ات  تفرگ  تسد  هب  ار  لفط  ردپ 

دیـشاپ و نامـسآ  تمـس  هب  ار  اهنوخ  هاگنآ  دش ، نوخ  زا  رپ  تفرگ  لفط  هدیرب  يولگ  ریز  ار  دوخ  تسد  ات  هدزتبیـصم ، رادغاد و  ردـپ 
! تسا بئاصم  نیا  رب  رظان  دنوادخ  تسادخ و  هار  رد  اریز  تسا ؛ لهس  نم  رب  اهتبیصم  نیا  دومرف :

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  یلع و  نب  نیسح  نادیهش ، رورس  دربن 

ترضح نآ  تداهش  تیفیک  یلع و  نب  نیسح  نادیهش ، رورس  دربن 
. تخات دربن  نادیم  هب  درک و  عادو  تیب  لها  اب  هتسش  ناج  زا  تسد  ع ،)  ) نیسح

یلوأ راعلاو  راعلا  بوکر  نم  یلوأ  توملا  دوب : نیا  ماما  نخس  تاظحل ، نیا  رد  دشیم و  هتشک  دمآیم ، ع )  ) یلع هداز  ربارب  رد  سک  ره 
تسا نتفر  گنن  راب  ریز  زا  رتهب  گرم  یبنلا  نید  یلع  یضمأ  یبأ  تالایع  یمحأ  ینثنأ  نأ ال  تیلآ  یلع  نب  نیـسحلا  انأ  رانلا  لوخد  نم 

هداوناخ زا  منکن ؛ تشپ  نمشد  هب  زگره  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  متسه ؛ یلع  نب  نیسح  نم ، تسا ! رتهب  منهج  شتآ  رد  لوخد  زا  گنن  و 
. متسه راوتسا  ربمایپ  نید  رب  منکیم و  عافد  مردپ 

وا نمشد ، هاپس  هک  ار  یسک  مدوب  هدیدن  مسق ، ادخ  هب  تسا : هدرک  فیصوت  نینچ  ار  نادیهش  رورس  تیعضو  البرک ، دربن  نایوار  زا  یکی 
هب رکشل  نآ  هک  نیمه  دشاب ! رت  لد  يوق  نیسح  زا  لاح ، نیا  اب  دنشاب و  هدش  هتـشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف  دشاب و  هدرک  هطاحا  ار 

تعامج نآ  رب  ترـضح  دندشیم ! هدنکارپ  هدزگرگ  هلگ  دننام  نانآ  درکیم و  هلمح  اهنآ  هب  دیـشکیم و  ریـشمش  دندرکیم ، هلمح  وا 
وا لباقم  زا  دـننکیم ، رارف  صاخـشا  ندـید  زا  هک  ییاهخلم  نوچمه  نانآ  درب و  یم  موجه  دیـسریم  رفن  رازه  یـس  هب  ناـنآ  هرامـش  هک 

هتـشک ع )  ) ماما تسد  هب  نمـشد  زا  يرامـشیب  هدـع  هللااب ! الإ  ةوق  الو  لوح  ال  دومرفیم : تشگیم و  زاـب  دوخ  زکرم  هب  وا  دـنتخیرگیم و 
فرط ره  زا  تسا ! برع  هدنشک  یلع ، دنزرف  نیا ، دیگنجیم ؟ یسک  هچ  اب  دینادیم  ایآ  امش ! رب  ياو  دز : دایرف  دعس  رمع  هکنآ  ات  دندش ،
موجه اههمیخ  فرط  هب  سپـس  دـندرک ؛ عطق  اههمیخ  اب  ار  ترـضح  نآ  طاـبترا  دـنتفرگ و  ار  ماـما  فارطا  نازادـناریت  دـینک ! هلمح  وا  هب 

. دندروآ
دوخ ياـیند  رد  لـقاال  دیـسرتیمن ، ترخآ  ناـهج  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو  دز : داـیرف  ادهـشلادیس 

هچ همطاف  رسپ  يا  تفگ : رمش  تسا ! نیا  امش  هدیقع  هچنانچ  دیتسه -  برع  رگا  دینک -  عوجر  دوخ  بسح  لصا و  هب  دیشاب و  درمدازآ 
و دینکن ! زواجت  نم  میرح  هب  متـسه ، هدنز  نم  ات  سپ  دـنرادن ! یهانگ  هک  اهنز  نم ؛ اب  امـش  مراد و  گنج  امـش  اب  نم  دومرف : ییوگیم ؟
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. دوشن اههمیخ  ضرتعم  یسک  دنتسه ، هدنز  ماما  ات  داد  روتسد  سپس  میراد ! لوبق  ار  فرح  نیا  داد : خساپ  رمش 
هدامآ دینک و  نت  رب  ار  اهـشوپور  دنیامرفیم : دننکیم و  عادو  تیب  لها  اب  هرابود  دـندرگیم و  زاب  اه  همیخ  هب  رگید  راب  ع )  ) نیـسح ماما 

دنکیم و ریخ  هب  ار  امش  تبقاع  داد ، دهاوخ  تاجن  نانمشد  رـش  زا  ار  امـش  تسامـش و  یماح  رادهگن و  دنوادخ  هک  دینادب  دیـشاب و  الب 
. دومرف دهاوخ  اطع  امش  هب  ناوارف  تمارک  تمعن و  اهتبیصم ، نیا  ربارب  رد  دزاسیم و  التبم  اهباذع  عاونا  هب  ار  امش  نانمشد 

. تفاتش نادیم  هب  رگید  راب  و  دهاکب ! امش  تلزنم  ردق و  زا  هک  دیروایب  نابز  رب  ینخس  ادابم  دینکن ! تیاکش 
شـسدقم یناشیپ  هب  یگنـس  لاح  نامه  رد  یلو  دـنارذگ ؛ تحارتسا  هب  ار  یتاظحل  دوب ، هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  ماـما  دربن ، یتدـم  زا  سپ 

. دش يراج  نوخ  درک و  تباصا 
هس يریت  اب  يرگید  درم  هک  دنک  كاپ  تروص  زا  ار  نوخ  دوخ  سابل  اب  تساوخ  ربمایپ  دنزرف 

. داد رارق  فده  ار  ترضح  هبعش ،
دنشکیم ار  يدرم  تیعمج ، نیا  هک  ینادیم  وت  نم ! دوبعم  هللا ؛ لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  درک : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  ادهـشلادیس 

. دز ناروف  تدشب  نوخ  ناهگان  دندرک ؛ جراخ  دوخ  تشپ  زا  ار  ریت  تسد ، اب  سپس  تسین ! وا  زج  يربمایپ  رسپ  چیه  نیمز  يور  هک 
. دش نوخ  زا  رپ  ماما  ياهتسد 

! منک تاقالم  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـج  ادـخ و  ات  دوب  مهاوخ  یقاب  لاـح  نیمه  هب  دومرف : دیـشک و  دوخ  نساـحم  هرهچ و  رب  ار  اـهنوخ 
. دوب هدش  بلس  س )  ) ارهز هداز  زا  یلکب  دربن  تردق 

. دریگ ندرگ  هب  ار  شنوخ  ادابم  تفریم ؛ بقع  دشیم ، کیدزن  وا  هب  سک  ره 
. دز ياهبرض  ترضح  رس  هب  ریشمش  اب  دوشگ و  مانشد  هب  نابز  دمآ و  ماما  دزن  رسی  نب  کلام  مان  هب  یصخش 

. دش نوخ  زا  رپ  تفاکش و  ماما  همامع 
. دنتسب ار  دوخ  رس  یلامتسد  اب  هتشادرب ، ار  نوخ  رپ  همامع  ع )  ) نیسح
. دنتفرگ ار  ماما  فارطا  هتشگرب ، هاتوک  یگنرد  زا  سپ  دایز  نبا  هاپس 

. دمآ نوریب  همیخ  زا  ع - )  ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  هللادبع -  مان  هب  ع )  ) نیسح ماما  تیب  لها  زا  غلابان  یکدوک 
نب رحبا  ماـگنه  نیا  رد  موشیمن ! رود  میوـمع  زا  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : درک و  عاـنتما  هللادـبع  یلو  دراد ، هگن  ار  وا  تساوـخ  س )  ) بنیز

ریشمش ولج  ات  دروآ  ولج  ار  دوخ  تسد  نسح  نب  هللادبع  دنک ؛ دراو  ماما  رب  یتبرض  ریشمش  اب  تساوخ  لهاک  نب  ۀلمرح  یلوق  هب  بعک و 
. درک عطق  ار  شتسد  دش و  دراو  وا  تسد  هب  ریشمش  هبرض  یلو  دریگب ؛ ار 

. دیبلط کمک  هب  ار  ردام  دش و  دنلب  كدوک  دایرف 
اریز امن ؛ ریخ  بلط  دنوادخ  زا  نک و  ربص  الب  نیا  رب  هدازردارب ! دومرف : دنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  دیـشک ، شوغآ  رد  ار  وا  ع )  ) نیـسح ماما 

رد كدوک  داد و  رارق  فدـه  يریت  اـب  ار  وا  يدـسا  لـهاک  نب  ۀـلمرح  سپـس  درک ! دـهاوخ  قحلم  تراـکوکین  ناردـپ  هب  ار  وت  دـنوادخ 
. داد ناج  ومع  شوغآ 

: دومرف ع )  ) ماما منازوسب ! تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  اههمیخ  ات  دیروایب  شتآ  تفگ : درب و  هلمح  همیخ  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رگید  راب 
شنزرس ار  رمش  یعبر  نب  ثبش  دنازوسب ! منهج  شتآ  هب  ار  وت  ادخ  ینازوسب ! ارم  تیب  لها  هک  یبلطیم  شتآ  وت  نشوجلا ! يذ  رـسپ  يا 

. دش فرصنم  راک  نیا  زا  زین  وا  تشادزاب ؛ لمع  نیا  زا  ار  وا  درک و 
. دزاسن هنهرب  ار  ترضح  نآ  ندب  دنکن و  تبغر  نآ  هب  یسک  تداهش ، زا  سپ  ات  دندیبلط  شزرایب  هنهک و  ياهماج  ع )  ) نیسح ماما 

هدرک هراپ  ادمع  ارنآ  هک  دندرک  نت  هب  ینامی  درب  زا  يرگید  سابل  زین  سابل  نآ  يور  دندیشوپ و  ار  نآ  ترـضح  دندروآ ، ياهنهک  سابل 
. دنک هولج  شزرایب  زین  نآ  ات  دندوب 
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ربمایپ دنزرف  نتـشک  يارب  نمـشد  ییاهن  موجه  دـندوبن ، دربن  همادا  هب  رداق  دـندوب و  بسا  راوس  یمخز ، حورجم و  ع )  ) ماما هک  یلاح  رد 
. دش زاغآ  (ص )

. درک نوگنرس  بسا  زا  ار  ترضح  داد و  رارق  فده  هزین  اب  ار  ماما  يولهپ  ینزم  بهو  نب  حلاص 
هللا و لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  دومرف : دوب ، كاخ  يور  شسدقم  تروص  هک  یلاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  ندب  تسار  تمس  زا  ماما 

. دنداتسیا هدرک ، دنلب  نیمز  زا  ار  دوخ  اددجم 
. تفای تدش  دارفا  موجه  دینکیمن ؟ مامت  ار  نیسح  راک  ارچ  دیتسه ؟ هچ  راظتنا  رد  دروآرب : دایرف  رمش 

. دنداتفا نیمز  هب  زاب  ماما  تفاکش ؛ ار  ترضح  هناش  ریشمش ، اب  یصخش 
. دنداتفایم نیمز  هب  زاب  یلو  دنداتسیایم ؛ یهاگ 

رد دیشک و  نوریب  ار  هزین  سپـس  درک ؛ خاروس  ار  نآ  داد و  رارق  فده  ار  س )  ) ارهز دنزرف  سدقم  يولگ  ياهزین  اب  یعخن  سنا  نب  نانس 
. درب ورف  شاهنیس  ياهناوختسا 

. تفرگ هناشن  ار  ماما  يولگ  يریت  اب  سپس 
. دیلام شیوخ  نساحم  هب  درک و  هدولآ  نوخ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  تخاس و  جراخ  ولگ  زا  ار  ریت  ع )  ) ادهشلا دیس 

دیزی نب  یلوخ  نک ! تحار  ار  نیـسح  وـش و  هداـیپ  وـت ! رب  ياو  تفگ : دوـب  شتـسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  هیلع -  هللا  ۀـنعل  دعـس -  رمع 
. تسشن بقع  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  یلو  دنک ؛ ادج  ندب  زا  ار  ماما  رس  هک  درک  یتسد  شیپ  یحبصا 
. منکیم ادج  ندب  زا  ار  وت  رس  مسق ، ادخ  هب  تفگ : دز و  ماما  يولگ  هب  يریشمش  یعخن  سنا  نب  نانس 

هاگرد هب  ع )  ) یلع نب  نیسح  نخـس  تایح ، رخآ  تاظحل  نآ  رد  یتسه ! مدرم  نیرتهب  ردپ ، ردام و  تهج  زا  يربمغیپ و  رـسپ  وت  منادیم 
يدوبعم منکیم ؛ ربص  راگدرورپ - يا  وت -  مکح  ربارب  رد  نیثیغتـسملا : ثایغ  ای  كاوس  هلإ  ال  برای ؛ کـئاضق  یلع  اربص  دوب : نیا  یهلا 

لوسر هداون  سدقم  رس  نشوجلا  يذ  نب  رمش  يرگید  تیاور  هب  یعخن و  سنا  نب  نانس  سپس  نایوج ! هانپ  سردایرف  يا  تسین  وت  زا  ریغ 
. درک ادج  نت  زا  ار  تشهب  ناناوج  رورس  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  دنزرف  ادخ ،

. دادیم ناج  نیسح  مدوب و  هداتسیا  دعس  رمع  هاپس  اب  نم  دنکیم : فیصوت  نینچ  ار  مولظم  نآ  تایح  قیاقد  نیرخآ  عفان  نب  لاله 
وکین و شتروص  نیـسح  نوچ  دشاب و  هدولآ  نوخ  هب  شرکیپ  مامت  هک  مدیدن  ار  ياهتـشک  چـیه  مرمع  مامت  رد  نم  هک  ادـخ ، هب  دـنگوس 

هظحل نیرخآ  نینچمه  تشادیم ! زاـب  شندـش  هتـشک  رد  رکفت  زا  ارم  شاهرهچ  روـن  شـشخرد  مسق ، ادـخ  هـب  دـشاب ! یناروـن  شاهرهچ 
هب ار  دوخ  نینوخ ، یناشیپ  اـب  ترـضح  نآ  بسا  داـتفا ، نیمز  رب  بسا  زا  ع )  ) ماـما نوچ  دـناهدروآ : هنوگ  نیدـب  ار  ادهـشلادیس  تداـهش 

. دیشکیم ههیش  دیناسر و  اههمیخ 
. تسا هداد  خر  یمیظع  هثداح  هچ  هک  دنتسناد  دندید ، ار  راوسیب  نینوخ  بسا  هک  تیب  لها 

نیمز رب  دیـشاپیم و  مه  زا  اـههوک  داـتفایم و  ورف  نیمز  رب  نامـسآ  شاـک  يا  هاـتیب ! لـها  او  هادیـس ! او  هاـخا ! او  دز : داـیرف  س )  ) بـنیز
. دناهدرک هطاحا  ار  ناشیا  ياهدع  اب  دعس  رمع  تسا و  نداد  ناج  لاح  رد  ردارب  هک  دید  دمآ و  ماما  دزن  و  تخیریم !

ار دوخ  تروص  تسیرگیم ، دوب و  هدـش  بلقنم  هک  دعـس  رمع  ینکیم ! هاگن  وت  دنـشکیم و  ار  هللادـبع  ابا  ایآ  دعـس ! رمع  يا  دز : دایرف 
. دنادرگرب

. دینشن یخساپ  و  تسین ؟ ناملسم  رفن  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دز : دایرف  س )  ) بنیز
هنیس يور  دز و  هبرض  ترضح  نآ  هب  شیاپ  اب  درک و  راک  نیا  هب  تردابم  رمش  دینک ! تحار  ار  نیسح  دیوش و  هدایپ  دز : دایرف  دعس  رمع 

. تخاس ادج  رکیپ  زا  ار  شرس  تفرگ و  ار  شفیرش  نساحم  تسشن و  ماما 
عطق ار  شتشگنا  ترضح ، رتشگنا  تراغ  يارب  یتح  دنتـشذگن و  زین  هنهک  ياهـسابل  نآ  زا  دندرک و  هنهرب  ار  ماما  ندب  تداهـش ، زا  سپ 
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. دندومن
. دندز شتآ  ار  اهنآ  دندرک و  تراغ  ار  اههمیخ  هاپس ، ناگدرکرس  روتسد  هب 

. تخیرگیم ییوس  هب  کی  ره  دندیودیم ، نوریب  اههمیخ  زا  نانکنویش  ناساره و  همیسارس و  نارتخد ، نانز و 
مه ار  درم  نیا  ایآ  دـنتفگ : رمـش  ناهارمه  دندیـسر ، دـندوب ، هداتفا  رتسب  رد  يرامیب  تلاح  اـب  هک  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  همیخ  هب  نوچ 
زا ار  تیعمج  و  دیشکب ! ار  وا  تسین  مزال  دروآ ؛ دهاوخ  رد  ياپ  زا  ار  وا  يرامیب  نیمه  تسا و  ضیرم  وا  تفگ : ملسم  نبدیمح  میشکب ؟

. درک فرصنم  میمصت  نیا 
تسوت نیسح  نیا  دنداتـسرفیم ! دورد  وت  رب  ناگتـشرف  هک  راوگرزب  دج  يا  هادمحم ! ای  درک : ضرع  داتـسیا و  ردارب  نیلاب  رب  س )  ) بنیز

هب اهمتس  نیا  زا  دنا ! هدش - ریـسا  هک  دنتـسه  وت  نارتخد  اهنیا  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  شندب  ياضعا  تسا و  هدیتلغ  شیوخ  نوخ  رد  هک 
نیا هادمحم ! ای  منکیم ! تیاکش  ادهشلادیس  هزمح  هب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ارهز همطاف  هب  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دمحم  هب  دنوادخ و 

ناگداز انز  متس  زا  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  دشاپیم ! وا  رب  ار  اهکاخ  ابـص  داب  هداتفا و  نایرع  هنهرب و  البرک  نیمز  رد  هک  تسا  وت  نیـسح 
! دمحم باحصا  يا  تفر ! ایند  زا  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  هک  تسا  يزور  زورما  یهاکناج ! تبیصم  هچ  یگرزب و  هودنا  هچ  هدش ! هتـشک 

رفن هد  دزاتب ؟ بسا  نیـسح  ندـب  رب  هک  تسیک  دز : دایرف  دعـس  رمع  دـنربیم ! يریـسا  هب  ار  ناـنآ  هک  دنتـسه  امـش  ربماـیپ  نادـنزرف  اـهنیا 
(. تسا طوبضم  یخیرات  بتک  رد  اهنآ  مان  هک   ) دندش راک  نیا  بلطواد 

. دنتسکش ار  شیاهناوختسا  دندرک و  اهبسا  مس  لامیاپ  ار  ماما  سدقم  ندب  نانآ 
دایز نب  هللادیبع  دزن  يدزا  ملسم  نب  دیمح  دیزی و  نب  یلوخ  طسوت  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  رس  دعس ، رمع  روتـسد  هب  اروشاع ، زور  رـصع 

. دش هداتسرف  هفوک  هب 
. دنداتسرف هفوک  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  طسوت  دندرک و  ادج  اهندب  زا  زین  ار  نادیهش  هیقب  ياهرس 

هفوک فرط  هب  ارسا  ناوراک  تکرح 

هفوک فرط  هب  ارسا  ناوراک  تکرح 
هنهرب و ياهرتش  رب  زاب  ياـهتروص  اـب  دـندوب ، نارتخد  ناـنز و  بلغا  هک  ار  ناگدـنامزاب  دعـس  رمع  يرجه ، لاس 61  مرحم  مهدزاـی  زور 

. دش راپسهر  هفوک  فرط  هب  درک و  راوس  زاهج  نودب 
. دندرک نفد  لحم  نامه  رد  ار  اهنآ  دندناوخ و  زامن  اهندب  رب  دندمآ و  دسا  ینب  هفیاط  زا  یعمج  درک ، كرت  ار  البرک  وا  هکنآ  زا  سپ 

. دوشیم هفوک  دراو  ینیسح  ناوراک 
نانآ رب  نونکا  دندیشک و  ریشمش  ناشیور  هب  سپـس  دندناوخارف ، رهـش  هب  ار  نانآ  دوخ ، هک  دندیدیم  هجاوم  یناریـسا  اب  ار  دوخ  نایفوک 

. دنیرگیم
. تسا هدرک  رپ  ار  رهش  دولآرفک  ياضف  يراز  نویش و 

دندرک و هراشا  نایرگ  مدرم  هب  س )  ) بنیز تسیک ؟ ام  لتاق  رگم  دینکیم ؟ ییارـس  هحون  دییرگیم و  ام  يارب  دندومرف : ع )  ) داجـس ماما 
یطوسبم نانخس  دنداتسرف و  دورد  ص )  ) مرکا لوسر  رب  دندروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  سپس  دندناوخ ، ارف  توکس  هب  ار  نانآ 

. دندومرف نایب 
تسا و نایرگ  ام  ياهمـشچ  زونه  دـینکیم ؟ هیرگ  ام  رب  ایآ  هعدـخ ! رکم و  لها  يا  هفوک ! لـها  يا  هفوک -  رد  س )  ) يربک بنیز  هبطخ 

. دنکیم زاب  مه  زا  سپس  دفابیم و  ار  دوخ  ياههتشر  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امش  لثم  هدشن ! شوماخ  ام  ياههلان 
. دیدرک زاب  هرابود  دیتسب و  ار  نامیا  هتشر  دیتخاس و  دوخ  نایم  رد  تنایخ  رکم و  هیام  ار  دوخ  نامیا  امش 
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لثم امـش  تسین ! یتلـصخ  نانمـشد  اب  يزاـمغ  نازینک و  قلمت  یـسولپاچ و  هنیکرپ و  ياههنیـس  داـسف و  ییاتـسدوخ و  زج  امـش  ناـیم  رد 
داز و هچ  هک  هو  دشابیمن ! هدافتسا  دروم  هدش و  اهربق  تنیز  هک  دیتسه  هیبش  ياهرقن  هب  تسین و  ندروخ  لباق  هک  دیتسه  اههلبزم  ناهایگ 
زا سپ  ایآ  تسا ! هدیدرگ  هدامآ  امـش  يارب  نادیواج  باذـع  هدـش و  ادـخ  بضغ  بجوم  هک  دـیدرک  هریخذ  دوخ  ترخآ  يارب  ياهشوت 

کنن و هکل  امـش  دیدنخب ! مک  دینک و  هیرگ  دایز  دیاب  مسق ، ادخ  هب  يرآ ، دییامنیم ؟ شنزرـس  ار  دوخ  دینکیم و  هیرگ  ام  رب  ام  نتـشک 
لها ناناوج  دیس  ربمغیپ و  رسپ  لتق  دوش ، هتـسش  هنوگچ  تسـش ! ار  نآ  ناوتیمن  یبآ  چیه  اب  هک  دیتخادنا  دوخ  ناماد  هب  ار  راگزور  راع 

. دوب امش  يامنهار  نمشد ، اب  جاجتحا  ماقم  رد  امش و  هاگهانپ  اهيراتفرگ  اهگنج و  رد  هک  یسک  نآ  تشهب و 
زا دیـشاب  رود  دیدروآ ! ياج  هب  ار  یگرزب  لابو  رزو و  هک  دینادب  دیتخومآیم ! وا  زا  ار  تعیرـش  نید و  دیدربیم و  هانپ  وا  هب  اهیتخـس  رد 
ررض نارسخ و  بجوم  امش  هلماعم  دیدرگ و  راکنایز  امش  ياهتسد  دش و  رجنم  يدیماان  هب  امش  ياهششوک  امش ! رب  گرم  ادخ و  تمحر 

. دش امش 
ادخ لوسر  زا  ار  يرگج  هچ  دینادیم  ایآ  هفوک ! لها  يا  امـش  رب  ياو  درک ! هطاحا  ار  امـش  یگراچیب  تلذ و  دیدرک و  ور  ادخ  بضغ  هب 

ایآ دیدرک ؟ کته  ار  یتمرح  هچ  دیتخیر و  نیمز  رب  ار  ینوخ  هچ  دیدنکفا ؟ نوریب  هدرپ  زا  ار  یتمصع  نانیشن  هدرپ  هچ  دیتفاکـش و  (ص )
بجعت ایآ  دیدومن ؟ نامسآ  نیمز و  یگرزب  هب  یمیظع  متـس  هچ  دیداد و  ماجنا  یهانگ  هچ  دیدش و  بکترم  ار  یتشز  لمع  هچ  دینادیم 

دیهاوخن يرواـی  راـی و  امـش  زور  نآ  رد  تسا و  رت  هدـننکراوخ  رت و  تخـس  ترخآ  باذـع  نیقی  هب  دراـبب ؟ نوخ  نامـسآ  هک  دـینکیم 
. تشاد

هکنیا زا  دسرتیمن  دنکیمن و  لیجعت  ماقتنا  رد  دنوادخ  اریز  دنکن ؛ جراخ  دوخ  دح  زا  دهدن و  بیرف  ار  امـش  يدنوادخ ، تلهم  نیا  سپ 
داجـس ترـضح  مراهچ ، ماما  هفوک --  رد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  هبطخ  تسا ! امـش  نیمک  رد  امـش  راگدرورپ  دوش ، توف  شیهاوخنوخ 

ص)  ) ادخ لوسر  رب  تاولص  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  داتسیا و  هاگنآ  دومرف ؛ توعد  توکـس  هب  دنتـسیرگیم  هک  ار  هفوک  مدرم  (ع )
یلع نم ، منکیم : یفرعم  وا  هب  ار  مدوخ  دسانشیمن ، هک  ره  درادن و  یفرعم  هب  یجایتحا  دسانشیم ، ارم  سک  ره  مدرم ! يا  دومرف : نینچ 

. متسه مالسلا - هیلع  بلاطیبا - نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 
. دندرک تمرح  کته  وا  هب  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم 
. دندرک ریسا  ار  شا  هداوناخ  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلاوما 

. دنتشک دنشاب ، هتشاد  بلط  ینوخ  وا  زا  هکنآ  یب  تارف ، رانک  رد  ار  وا  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم 
دیدوبن امش  رگم  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  مدرم ! يا  تسا ! یفاک  ام  يارب  راختفا  نیمه  دش و  هتشک  یتخسب  هک  متسه  یـسک  رـسپ  نم 

رب گرم  دیتشک ؟ ار  وا  دعب  دیدرک و  تعیب  وا  اب  درک ، دیهاوخ  شیرای  هک  دـیتسب  دـهع  دـیداد و  بیرف  ار  وا  دـیتشون و  همان  مردـپ  هب  هک 
، تسیرگن دیهاوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  یمـشچ  هچ  اب  تمایق  زور  دـیراد ! يدـب  راکفا  هچ  دیداتـسرف ! شیپ  هک  ياهشوت  نیا  اب  داب ، امش 

دنلب مدرم  هیرگ  يادص  ماگنه  نیا  رد  دیتسین ! نم  تما  زا  امـش  سپ  دیدرک ؛ کته  ارم  تمرح  دیتشک و  ار  منادناخ  دیوگب : امـش  هب  رگا 
. دش

ظفح شتیب  لها  شلوسر و  ادخ و  هار  رد  ارم  شرافس  دریذپب و  ارم  تحیـصن  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف : ع )  ) داجـس ماما 
میتسه و وت  نامرف  هب  شوگ  همه  ام  ربمایپ ! رـسپ  يا  دنتفگ : مدرم  تسا ! ياهنومن  يوگلا  هوسا و  ام  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ارچ  دنک ،

یتـشآ رد  زا  وت  اـب  هک  ره  اـب  میگنجیم و  دـگنجب ، وت  اـب  هک  ره  اـب  مینادرگیمن  يور  وت  زا  تشاد و  میهاوخ  هاـگن  ار  وت  ناـمیپ  دـهع و 
ع)  ) داجـس ماما  مییوجیم ! يرازیب  دـندرک  متـس  وت  هب  هک  یناـسک  زا  مینکیم و  یهاوخنوخ  دـیزی  زا  میتسه ؛ یتشآ  حلـص و  رد  دـیآرب ،
هب دـینکب ؟ نم  اب  دـیدرک ، مناردـپ  اب  نیا  زا  شیپ  هک  ار  يراک  نامه  دـیهاوخیم  ایآ  رگهلیح ! ناراکبیرف  يا  تاهیه ! تاـهیه ! دـندومرف :

مدـج تبیـصم  زونه  هتفاین و  دوبهب  هدـش ، دراو  نم  لد  رب  مردـپ  تیب  لـها  زا  هک  یتاـحارج  زونه  تسین ! نکمم  يزیچ  نینچ  مسق ، ادـخ 
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. تسه نم  ماک  رد  نآ  یخلت  زونه  ماهدرکن  شومارف  ار  مناردارب  مردپ و  ص ،)  ) ادخ لوسر 
دایز نبا  نآ ، زا  سپ  دیگنجب ! ام  اب  هن  دـینک و  يرای  ار  ام  هن  هک  مهاوخیم  امـش  زا  دراد ! نایرج  ماهنیـس  رد  نآ  هصغ  هتفرگ و  ار  میولگ 

. دنوش دراو  مدرم  هک  داد  نذا  دش و  دوخ  خاک  دراو 
. دندرک دراو  ار  ماما  نادنزرف  تیب و  لها  سپس  دنتشاذگ و  شلباقم  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  سدقم  رس 

درک و اوسر  ار  امش  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  تفگ : مامت  تحاقو  اب  داد و  رارق  بطاخم  ار  س )  ) بنیز ترـضح  دایز ، نب  هللادیبع 
صخش دیوگیم ، غورد  هکنآ  تسا و  قساف  دوشیم ، اوسر  حضتفم و  هک  یـسک  نآ  دومرف : س )  ) بنیز تخاس ! راکـشآ  ار  ناتیاهغورد 

. دنتسه ام  زا  ریغ  اهنآ  تسا و  رجاف 
ادـخ بناج  زا  يزیچ  ییوکین  ییابیز و  زجب  نم  داد : خـساپ  س )  ) بنیز دوب ؟ روطچ  درک ؟ هچ  تردارب  اب  ادـخ  يدـید  اـیآ  تفگ : دـیبع 

. دنتفر دوخ  ياههاگلتق  هب  دوب و  هدرک  ردقم  ناشیارب  ار  تداهش  دنوادخ  هک  دندوب  یناسک  نانآ  اریز  مدیدن !
هک دید  یهاوخ  تقو  نآ  درک ، دنهاوخ  جاجتحا  وت  اب  نانآ  دنکیم و  عمج  باسح  يارب  مه  اب  ار  نانآ  وت و  دـنوادخ  يدوز  نیمه  هب  اما 

. تسیک راگتسر 
زا ار  وا  شنایفارطا  یلو  دناسرب ؛ لتق  هب  ار  يربک  بنیز  تساوخ  دش و  نیگمـشخ  تدشب  دایز  نبا  هناجرم ! رـسپ  يا  دیرگب  وت  رب  تردام 

. دندرک فرصنم  راک  نیا 
. تسا نیسحلا  نب  یلع  وا  دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  دیسرپ : دش و  ع )  ) داجس ماما  هجوتم  سپس 

. دوب یلع  زین  وا  مان  هک  متشاد  يردارب  نم  دندومرف : ع )  ) ماما تشکن ؟ ار  نیسحلا  نب  یلع  دنوادخ  رگم  تفگ : دایز  نبا 
. دنتشک ار  وا  مدرم 

. تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا 
. اهتوم نیح  سفنألا  یّفوتی  هللا  داد : خساپ  ع )  ) ماما

وت تفگ : رگید  راب  دایز  نبا  هیآ 42 ) رمز ، هروس   ) باوخ ماگنه  روط  نیمه  دریگیم و  گرم  ماگنه  ار  سک  ره  ناج  هک  تسا  دنوادخ  .
زا ار  یسک  وت  دایز ! رسپ  يا  دمآ : نخس  هب  س )  ) بنیز ماگنه  نیا  رد  دینزب ! ندرگ  ار  وا  دیربب  یهدب ؟ باوج  نم  هب  هک  ینکیم  تأرج 

ناـج همع  تفگ : ع )  ) ماـما شکب ! وا  اـب  مه  ارم  سپ  یـشکب ، زین  ار  ناوج  نیا  یهاوـخیم  رگا  یتـشک ؛ ار  همه  یتشاذـگن و  یقاـب  ار  اـم 
ام تداع  ندش  هتشک  هک  ینادیمن  رگم  ینکیم ؟ دیدهت  ارم  نتشک ، اب  ایآ  دومرف - : دایز  نبا  هب  سپـس  مراد -  ینخـس  هک  شاب  شوماخ 

دیزی عالطا  هب  ار  تیب  لها  تراسا  و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  ربخ  همان ، هلیـسو  هب  دایز  نب  هللادـیبع  تسام ؟ يزارفرـس  هیاـم  تداهـش  و 
. دناسر

. دتسرفب ماش  هب  تیب  لها  اب  هارمه  ار  شنارای  ماما و  ياهرس  تساوخ  وا  زا  دیزی 

ماش هب  ارسا  ناوراک  دورو 

ماش هب  ارسا  ناوراک  دورو 
. دوشیم کیدزن  قشمد  هب  ارسا  ناوراک  يرجه ، لاس 61  رفص  لوا  زور 

رمـش یلو  دـتفیب ؛ نانآ  هب  رتمک  مدرم  مشچ  ات  دـننک  رهـش  دراو  دراد  رتمک  تیعمج  هک  یلحم  زا  ار  ناـنآ  هک  تساوخ  رمـش  زا  موثلک  ما 
. دننک رهش  دراو  تیعمجرپ  لحم  زا  ار  نانآ  داد  روتسد 

. دندش رهش  دراو  قشمد  هزاورد  زا  همه  دندرک و  هزین  هب  ار  ادهش  سدقم  ياهرس 
ناراب ریز  اهتدم  هک  ماش  مدرم  دنراد ! شیپ  رد  یگرزب  دیع  ییوگ  دندزیم ؛ فد  هدنناوخ  نانز  دوب و  هدـش  يدـنبنیذآ  رهـش  ياهراوید 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3819 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنربخیب هعجاف  قمع  زا  زونه  دندوب ، دیزی  هیواعم و  مومسم  تاغیلبت 
امش رب  ار  نینمؤملاریما  درک و  هدوسآ  امش  تسد  زا  ار  مدرم  تشک ، ار  امش  هک  میوگیم  ساپس  ار  ادخ  تفگ : دمآ و  ارسا  دزن  يدرمریپ 

. يرآ تفگ  وا  ياهدناوخ ؟ نآرق  ایآ  درمریپ ! يا  دومرف : وا  هب  ع )  ) داجس ماما  دومن ! طلسم 
يدزم امش  زا  متلاسر  لباقم  رد  نم  وگب  ربمایپ ! يا  یبرقلا : یف  ةدوملا  الإ  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لق ال  ياهدناوخ : ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : ماما 

. ماهدناوخ يرآ  تفگ : هیآ 23 ؟) يروش ، هروس   ) دیشاب هتشاد  تسود  ار  منادنواشیوخ  هکنیا  رگم  مهاوخیمن 
. میتسه ام  ربمایپ  ناشیوخ  دومرف : ماما 

. ماهدناوخ تفگ : هیآ 23 ؟،) ! ) هدب ار  شقح  دنواشیوخ  هب  هقح : یبرقلا  اذ  تآ  و  ياهدناوخ : ار  هیآ  نیا  لیئارسا  ینب  هروس  رد  ایآ 
. میتسه ام  ادخ  لوسر  دنواشیوخ  یبرقلا و  اذ  دومرف 

. ءیش نم  متمنغ  امنأ  اوملعا  و  ياهدناوخ : ار  هیآ  نیا  ایآ 
؟) هیآ 41 لافنا ، هروس   ) دراد قلعت  دنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  هب  نآ  سمخ  دیروآیم ، تسد  هب  هک  یتمینغ  ره  هک  دینادب 

. ماهدناوخ يرآ  تفگ :
. میتسه ام  ربمایپ ، دنواشیوخ  یبرقلا و  اذ  دومرف : ماما 

هک تسا  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  یمتح  هدارا  اریهطت : مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنإ  ياهدـناوخ : ار  هیآ  نیا  ایآ 
هیآ 33) بازحا ، هروس   ) دنک كاپ  الماک  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره 

. ماهدناوخ يرآ  تفگ : درمریپ 
. تسا هدینادرگ  ناشصوصخم  ریهطت  هیآ  هب  دنوادخ  هک  یتیب  لها  نآ  میتسه  ام  دومرف : ماما 

نم ایادخ ! تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ  همامع  تسیرگ ، دیدرگ و  نامیشپ  دوخ  نخس  زا  دش و  تکاس  درمریپ 
؟ دوشیم هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  درک : ضرع  ماما  هب  نآ  زا  سپ  ص )  ) دمحم لآ  یسنا  ینج و  نانمشد  زا  وت  يوس  هب  میوجیم  يرازیب 

. یتسه ام  اب  وت  دریذپیم و  دنوادخ  ینک ، هبوت  رگا  دندومرف : ماما 
. مدرک هبوت  نم  تفگ : وا 

. دنتشک ار  وا  داد  روتسد  دیسر ، دیزی  شوگ  هب  درمریپ  نیا  ناتساد  نوچ 
زیچ چیه  دیزی ، تموکح  يارب  اریز  دوش ؛ شوماخ  هفطن  رد  تسیابیم  دـیباتیم و  مدرم  بلق  رب  هک  دوب  یهاگآ  هقراب  نیتسخن  نیا  دـیاش 

هدروآ دـیزی  سلجم  هب  دـندوب ، هدـش  هتـسب  مه  هب  نامـسیر  اب  هک  یلاح  رد  تیب  لها  ناگدـنامزاب  نانز و  تسین ! مدرم  یهاـگآ  زا  رتدـب 
. دندش

ینکیم رکف  دنیبب ، عضو  نیا  اب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  دـندومرف : دـیزی  هب  دورو ، ماگنه  ع )  ) داجـس ماما 
. دندیرب ار  اهنامسیر  داد  روتسد  دیزی  درک ؟ دهاوخ  هچ 

. دنداهن شلباقم  ار  ع )  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  هاگنآ  دنداد و  ياج  شرس  تشپ  ار  اهنز  سپس 
دنزرف يا  ادـخ ! لوسر  بوبحم  يا  مزیزع ! نیـسح  دومرف : درک و  هراپ  ار  شیوخ  نابیرگ  داـتفا ، ردارب  رـس  هب  شمـشچ  س )  ) بنیز نوچ 

. داتفا هیرگ  هب  سلجم  مامت  و  یفطصم ! رتخد  دنزرف  يا  ناهج -  ناوناب  يوناب  ارهز -  همطاف  رسپ  يا  انم ! هکم و 
رد هک  نم  هفیاط  ناگرزب  شاک  يا  درکیم : زاربا  نومـضم  ندـب  يراعـشا  اـب  ار  دوخ  هنیک  دزیم و  ماـما  نادـند  بل و  هب  بوچ  اـب  دـیزی 
زا ات  دنلانیم  دناهدمآ و  عزج  هب  ام  ندز  ریـشمش  زا  هنوگچ  جرزخ  هفیاط  هک  دندیدیم  دندوب و  رـضاح  دـندوب ، هدـش  هتـشک  ردـب  گنج 
نآ میتشک و  ار  مشاه  ینب  ناگرزب  ام  دنکن ! درد  تتـسد  وترب ! نیرفآ  دیزی ! يا  دنیوگب : دوش و  دنلب  نانآ  يداش  دایرف  هرظنم ، نیا  ندـید 

. میتشاذگ ردب  گنج  باسح  هب  ار 
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نآ هصالخ  هک  درک  زاغآ  ار  دوخ  یخیرات  هبطخ  تساخرب و  س )  ) بنیز دش ، هدینش  دیزی  زا  نانخس  نیا  نوچ  زور ! نآ  لباقم  رد  زورما 
. نیعمجأ هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  ماش  رد  س )  ) يربک بنیز  هبطخ  تسا : نینچ 

. يآوسلا اؤاسأ  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  دیامرفیم : دنوادخ 
دنتفرگ هرخـسم  هب  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  نیا  دـندشیم ، بکترم  یعـضو  نیرتدـب  اب  ار  تشز  لامعا  هک  نانآ  تبقاع 

(. هیآ 10 مور ، هروس  )
. دیوگیم تسار  دنوادخ 

شزرایب رطاخ  هب  ینکیم  نامگ  يدناشک ، راید  رهش و  ره  هب  ناریسا  دننام  ار  ام  يدرک و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  هکنیا  دیزی ! يا 
هدـش و دابآ  تیایند  هک  ینامداش  ینکیم و  زان  یلابیم و  دوخ  رب  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  تسا ؟ وا  دزن  وت  مارتحا  ادـخ و  دزن  اـم  ندوب 
هک ياهدرک  شوـمارف  ار  ادـخ  نخـس  رگم  شاـب ! هتـسهآ  ورم ! دـنت  تسا ؟ یقاـب  وـت  يارب  هراوـمه  تنطلـس  تـسا و  دارم  قـفو  رب  اـهراک 

؛ تساهنآ تداعـس  همدـقم  میداد ، ناـنآ  هب  هک  ياهزور  دـنچ  تلهم  نیا  هک  دـینکن  ناـمگ  دنتـشگزاب ، رفک  هار  هب  هک  ناـنآ  دـیامرفیم ،:
، نارمع لآ  هروس   ) تسا شیپ  رد  هدـننکراوخ  یباذـع  ناـنآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  ناـهانگ  رب  هک  تسا  نآ  يارب  تلهم  نیا  هکلب  زگره !
اب ار  ربمایپ  نارتخد  یهد و  ياج  هدرپ  سپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ  هدـشدازآ ! ناگدرب  رـسپ  يا  هیآ 178 ،)

تسپ و کیدزن و  رود و  دـننیبب و  ار  نانآ  لزانم ، یلاها  ینادرگب و  اهرهـش  رد  ناشنانمـشد  هارمه  هب  شـشوپ  نودـب  زاـب و و  ياـهتروص 
دکمیم ناهد  رد  ار  نادرمدازآ  رگج  هک  یسک  زا  دوریم  ینابرهم  دیما  هنوگچ  يرآ ، دنرگنب ؟ دنرادن ، يروای  چیه  هک  نانآ  رب  فیرش ،
بکترم یهاـنگ  ینکیم  لاـیخ  ياهدـش و  رورغم  تـسم و  نوـنکا  )1 )؟ تسا هدـییور  نادیهـش  نوـخ  زا  شتـشوگ  دزادـنایم و  نوریب  و 

زور رد  نم  ناگتـشذگرد  ییوگیم ،: یناوخیم و  رعـش  ینزیم و  تشهب - ناناوج  رورـس  هللادبع - ، ابا  ياهنادـند  هب  بوچ  اب  ياهدـشن ؛
. یناوخن ار  اهرعش  نیا  ینزن و  ار  اهفرح  نیا  هنوگچ  يرآ ؛ وت ،! رب  نیرفآ  دنکن ! درد  تتسد  دیزی ! يا  دنیوگب : دننک و  یشوخ  ردب 

دندوب بلطملادـبع  ناـمدود  هک  ار  نیمز  ناـشخرد  ناگراتـس  ياهدرب و  ورف  ص )  ) دـمحم نادـنزرف  نوخ  رد  ار  تتـسد  هک  یتروـص  رد 
قحلم نانآ  هب  زین  وت  يدوز  نیمه  هب  یلو  دنونـشیم ؛ اهنآ  ینکیم  لاـیخ  ینزیم و  ادـص  ار  دوخ  هفیاـط  ناریپ  ـالاح  ياهدرک ! شوماـخ 
تایانج نیا  بکترم  متفگیمن و  ار  نانخـس  نیا  دوبیم و  لال  مناـبز  لـش و  میاهتـسد  شاـک  يا  ینکیم  وزرآ  اـجنآ  رد  دـش و  یهاوخ 

دوخ بضغ  شتآ  رد  ار  ناشیا  ناتـسب و  ناـنآ  زا  ار  اـم  قح  ریگب و  دـندرک  ملظ  اـم  هب  هک  یناـسک  زا  ار  اـم  ماـقتنا  ادـنوادخ ! مدـشیمن !
. يدرک هراپ  ار  تدوخ  تشوگ  یتفاکش و  ار  دوخ  تسوپ  طقف  وت  دیزی ! يا  نازوسب !

ار ربمایپ  نادنزرف  دنوادخ  هک  يزور  نآ  رد  يوش ، دراو  ادـخ  لوسر  رب  ياهتفرگ ، ندرگ  هب  هک  ینیگنـس  راب  نیا  اب  هک  دـشکیمن  یلوط 
. دریگیم ار  نانآ  قح  دنکیم و  عمج 

لآ هروس   ) دـنروخیم يزور  دوخ  راـگدرورپ  دزن  دـناهدنز و  هکلب  دـناهدرم ؛ دـناهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ناـنآ  نکم  ناـمگ  زگره 
(. هیآ 169 نارمع ،

گرزب ار  تشنزرـس  کـچوک و  ار  وت  شزرا  ردـق و  نم  یلو  تسا ، هدرک  راداو  وـت  اـب  نتفگ  نخـس  هب  ارم  راـگزور ، ياـهراشف  هچ  رگا 
. منادیم هدوتس  يراک  ار  وت  ندومن  خیبوت  مرامشیم و 

هتشک ناطیـش  هاپـس  تسد  هب  دنوادخ  هاپـس  هک  تسا  روآتفگـش  هچ  هآ ! دزوسیم ! اهمغ  شتآ  زا  اههنیـس  دزیر و  یم کشا  اهمـشچ  اما 
نیمز يور  رد  رهاط  بیط و  ياهندب  نآ  دوشیم و  هدـیکم  هدـیوج و  اهناهد  نیا  رد  ام  تشوگ  دزیریم و  اهتـسد  نیا  زا  ام  نوخ  دـنوش !

هبلغ ام  رب  زورما  رگا  دـیزی ! يا  دـنلامیم ! كاخ  رب  ار  اهنآ  ناگدـنرد ، دـننکیم و  تراـیز  ار  ناـنآ  تبون  هب  ناـبایب ، ياـهگرگ  هدـنام و 
. ياهداتسرف شیپ  هچنآ  رگم  يرادن  يزیچ  ماگنه  نآ  رد  دش و  یهاوخ  هذخاؤم  يدوزب  يدرک ،

. مینکیم تیاکش  وا  هب  ام  دنکیمن و  متس  شناگدنب  هب  دنوادخ 
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. تسا ام  هانپ  وا 
ینک و وحم  ار  ام  مان  یناوتیمن  دـنگوس ، ادـخ  هب  یلو  امن ، شـشوک  نک و  هلیح  رکم و  یناوتیم  اـت  شاـب و  لوغـشم  تدوخ  راـک  هب  وت 
هک يزور  كدـنا و  تیناگدـنز  مایا  تسا و  لیلع  وت  لقع  اریز  ییوشب ؛ دوخ  نماد  زا  ار  راع  گنن و  نیا  ینادرگ و  شوماخ  ار  اـم  یحو 

تداعس و هب  ار  ام  راک  يادتبا  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تسا ! هدنکارپ  وت  عامتجا  زور  نآ  رد  ناراکمتس ،! رب  ادخ  تنعل  دنز : دایرف  يدانم 
لیمکت ام  نادیهـش  رب  ار  شیوخ  تمعن  هک  مینکیم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  اـم  دومن ! متخ  تمحر  تداهـش و  هب  ار  نآ  ناـیاپ  ترفغم و 

سب ار  ام  ییاهنت  هب  وا  تسا و  نابرهم  هدنشخب و  يدنوادخ  وا  دهد ؛ رارق  ییوکین  نانیـشناج  ام  يارب  دیازفیب و  نانآ  دزم  رجا و  هب  دنک و 
. تسا

شیمارگ ردـپ  نیـسح و  ماما  هب  تبـسن  دور و  ربنم  يالاب  داد  روتـسد  يرابرد  يابطخ  زا  یکی  هب  دـیزی  تسام ! رازگراک  لیکو و  وا  اـهنت 
. دنک ییوگدب  مالسلا ) مهیلع  )

. دومن شیاتس  حدم و  ار  دیزی  درک و  نینچ  زین  وا 
ار دوخ  هاگیاج  سپ  يدیرخ ! قلاخ  بضغ  مشخ و  ياهب  هب  ار  قولخم  يدونشخ  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  دندز : دایرف  ع )  ) داجس ترـضح 

هزاجا دیزی  دنور ، ربنم  هب  دهد  هزاجا  دنتساوخ  دیزی  زا  ع )  ) داجـس ماما  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  تایاور  یـضعب  رد  نیبب ! منهج  شتآ  رد 
. دادن

نادـناخ ارم و  هکنیا  رگم  دـیآیمن  نییاپ  دور ، ربنم  يـالاب  رگا  وا  تفگ : دـیزی  دـیوگ ! نخـس  ناوج  نیا  هدـب  هزاـجا  دـنتفگ : وا  هب  مدرم 
. دنک اوسر  ار  نایفسوبا 

رکیپ اب  ار  شناد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  دیـسانشیمن ؛ ار  وا  امـش  تفگ : دـیزی  دـنکب ! دـناوتیمن  يراک  هک  ناوج  نیا  دـنتفگ : نایفارطا 
دندرک یفرعم  ار  دوخ  مامت ، ییاویـش  تحاصف و  اب  دنتفر و  ربنم  هب  ماما  دش و  عقاو  رثؤم  نایفارطا  رارـصا  لاح ، نیا  اب  تسا ! هتخیمآ  دوخ 

متـس ملظ و  خاک  یمومع  وج  دش و  دـنلب  هیرگ  هلان و  دایرف  هک  ییاج  ات  دـندش  روآدای  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هب  ار  دوخ  باستنا  و 
. دیدرگ نوگرگد 

ناذا داد  روتـسد  نذؤم  هب  دنوش ، رما  تقیقح  هجوتم  مدرم  دراذگن  دریگب و  ار  نانخـس  نیا  ولج  نکمم  قیرط  ره  هب  تساوخیم  هک  دیزی 
. دیوگب

يریبـکت میوگیم ، ریبـکت  ربـکأ :-  هللا  دـش - : هجاوم  ماـما  فرط  زا  یخـساپ  اـب  وا  ناذا  هلمج  ره  یلو  درک ؛ نتفگ  ناذا  هب  عورـش  نذؤم 
تسوپ و وـم و  هللا -  ـالإ  هلإ  ـال  نأ  دهـشأ  تسین - ! دـنوادخ  زا  رتـگرزب  يزیچ  دوـشن ؛ كرد  یناـسنا  ساوـح  هب  هک  يریبـکت  ساـیقیب ؛

نیا دیزی ! يا  دندومرف ): دندرک و  دیزی  هب  ور   - ) هللا لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ  دهدیم - ! یهاوگ  دنوادخ  یگناگی  هب  نم  نوخ  تشوگ و 
ار شنادـنزرف  ارچ  سپ  ینادیم ، نم  دـج  ار  وا  رگا  ياهتفگ و  غورد  ینادـب ، تدوخ  دـج  ار  وا  رگا  وـت ؟ دـج  اـی  تسا  نم  دـج  دـمحم ،

. دنتسه وربور  یجراخ  يارسا  اب  دندرکیم  نامگ  هدروخبیرف  نادان و  مدرم  ماش ، هب  تیب  لها  ناوراک  دورو  ماگنه  یتشک ؟
هچ اب  هک  دنتسناد  مدرم  درک و  هاگآ  ار  نانآ  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نانآ  يدنواشیوخ  مالعا  دوخ و  زا  تیب  لها  ناگدنامزاب و  یفرعم  یلو 

. دنتسه یهلا  یحو  نادناخ  نادنزرف  تقیقح  رد  هدش ، هدیشک  ریجنز  هب  يارسا  نیا  دنتسه و  وربور  یناسک 
. دش دنلب  نانآ  زا  یضعب  ضارتعا  يادص  دنتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  زین  نایرابرد  یتح 

. دشخبب يو  هب  يزینک  هب  ار  وا  ات  تساوخ  دیزی  زا  درکیم ، هراشا  ع )  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف ، فرط  هب  هک  یلاح  رد  نایماش  زا  یکی 
دناوتیمن قساف  نیا  دومرف : س )  ) بنیز دنربب ! زین  يزینک  هب  ار  ام  دـنهاوخیم  الاح  میدـش و  میتی  ناج ! همع  تفگ : س )  ) بنیز هب  همطاف 

نب یلع  رتخد  بنیز ، مه  نز  نآ  تسا و  نیـسح  رتـخد  همطاـف ، تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رتـخد  نیا  دیـسرپ : یماـش  درم  دـنکب ! ار  راـک  نیا 
. تسا بلاطیبا 
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قحلم نانآ  هب  مه  ار  وت  ادخ  هب  تفگ : دزی  دنتـسه ! مور  ناریـسا  اهنیا  مدرکیم  رکف  نم  ادخ  هب  دنک ! تنعل  ار  وت  ادـخ  تفگ : یماش  درم 
. دنناسرب لتق  هب  ار  درم  نآ  داد  روتسد  سپس  منکیم !

هک دید  ار  يرـس  وا  لباقم  رد  دمآ و  دیزی  سلجم  هب  دیزی  رابرد  رد  يزور  مور  ریفـس  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) داجـس ماما  زا  نینچمه 
. دوب هدش  هدیرب 

هب دنامب ، ياج  رب  نامربمایپ  یسیع ، زا  هچ  ره  ام  تفگ : درک و  خیبوت  ار  دیزی  تسا ، ناناملسم  ربمایپ  دنزرف  رـس  رـس ، نآ  هک  دیمهف  نوچ 
وا هب  هطـساو  کـی  هب  طـقف  هک  ار  ادـخ  لوسر  رـسپ  امـش  یلو  تسا ؛ هلـصاف  تشپ  نیدـنچ  وا  اـم و  نیب  هک  نیا  اـب  مییوجیم ، كربت  نآ 
دش ناملسم  دروآ و  نابز  رب  ار  نیتداهش  اروف  زین  وا  درک ! دهاوخ  اوسر  ارم  هک  دیشکب  ار  یحیسم  درم  نیا  تفگ : دیزی  دیتشک ! دیـسریم 

. دیسر لتق  هب  تسیرگیم ، دوب و  هدنابسچ  هنیس  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  هک  یلاح  رد  و 
. دندنادرگزاب قارع  هب  ار  ارسا  یتدم  زا  سپ  هنیدم  هب  ارسا  تشگزاب 

. داد روبع  البرک  زا  ار  نانآ  هلفاق ، يامنهار  تیب ، لها  تساوخرد  هب  انب 
دنچ دندنام  البرک  رد  همه  دندرک و  تاقالم  دندوب ، هدمآ  البرک  هب  ماما  ربق  ترایز  يارب  هک  ار  تلاسر  نادـناخ  نادرم  زا  ياهدـع  ارـسا ،

. دندرک تکرح  هنیدم  فرط  هب  سپس  دندش ، لوغشم  يرادازع  هب  زور 
. داد رهش  مدرم  هب  یکانزوس  راعشا  هلیسوب  ار  نانآ  دورو  ربخ  ع )  ) تیب لها  نارادتسود  زا  يرعاش  هنیدم ، هب  ناوراک  ندیسر  زا  شیپ 

. دنتفاتش ناوراک  لابقتسا  هب  دندش و  جراخ  رهش  زا  هالیواو  دایرف  اب  هنیدم  نانز 
. دندرک هاگآ  اهارجام  زا  ار  مدرم  دندناوخ و  ياهبطخ  هنیدم  کیدزن  ع )  ) داجس ماما 

. دش هتشاک  نانآ  لد  رد  دیزی  تموکح  زا  یتیاضران  رذب  دوب و  هدش  هودنا  متام و  قرغ  هنیدم 
. دش هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هب  رجنم  هک  داد  يور  دیزی  هاپس  نانآ و  نیب  هرح  هب  فورعم  دربن  دندرک و  مایق  دیزی  هیلع  یتدم  زا  سپ 

تاغیلبت دـندوبن ، ناـنآ  رگا  دوب و  بصاـغ  تموکح  نارادمدرـس  دـیزی و  ییاوسر  لـماع  نیرترثؤم  ماـش ، هفوک و  رد  ارـسا  روضح  نیقیب 
نید زا  جراـخ  رفاـک و  یمدرم  ار  تیب  لـها  دوـب و  هدـش  نیجع  مدرم  نوـخ  تشوـگ و  اـب  هک  نایفـسوبا  نادـناخ  هلاـس  نیدـنچ  مومـسم 

. دنامیمن یقاب  نید  زا  یمسا  تشذگیم ، لاونم  نیمه  هب  لسن  دنچ  رگا  دشیم و  رتقیمع  دیناودیم و  هشیر  نانچمه  دنتسنادیم ،
رواب یتح  هک  ار  یهاگآان  مدرم  تشادرب و  متـس  روج و  لامع  تشز  لامعا  زا  هدرپ  ناـنآ ، نانخـس  ماـش و  هفوک و  رد  ارـسا  روضح  یلو 

تلحر زا  سپ  هک  یمیظع  فارحنا  زا  ار  ناـنآ  درک و  رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  دـشاب ، هدـناوخ  زاـمن  ع )  ) بلاـطیبا نـب  یلع  دـندرکیمن 
. تخاس هاگآ  دوب  هدمآ  دوجو  هب  ص )  ) ادخ لوسر 

تاکرح اب  دوب و  نیباوت  مایق  اهنآ  نیلوا  هک  تفرگ  ارف  نینوخ  ياهمایق  ار  یمالـسا  تکلمم  رـسارس  ع ،)  ) نیـسح ماـما  تداهـش  لاـبند  هب 
شدنزرف وا  زا  سپ  و  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  مایق  خف ، يادهـش  مایق  یفقث ، هدـیبعیبأ  نب  راتخم  مایق  نوچمه  يرگید 

. تفای همادا  دیز  نب  ییحی 
. دناهدش هتخانش  یهابت  داسف و  ملظ و  هیلع  هزرابم  لبمس  ناونع  هب  هراومه  خیرات ، لوط  رد  ع )  ) نیسح ماما 

هب ای  دندرکیم و  هجنکش  ار  شنارئاز  دندرک و  ناسکی  كاخ  اب  بیرخت و  ار  ترـضح  نآ  رهطم  دقرم  اهراب  سابع ، ینب  نارود  لوط  رد 
. دندناسریم لتق 

اهناج زا  ار  تلاسر  نادناخ  مالـسا و  هب  قشع  دننک و  نوریب  اهلد  زا  ار  ع )  ) نیـسح نامرآ  دـنناوتیم  لامعا  نیا  اب  دـندرکیم  نامگ  نانآ 
متم هللا  مههاوفأب و  هللا  رون  اؤفطیل  نودیری  دـش : دـهاوخن  شوماخ  زگره  ادـخ  رون  تسا و  دـنوادخ  رون  رون ، نیا  هکنآ  زا  لفاغ  دـنیادزب ؛

دهاوخ هاگن  لماک  مامت و  ار  دوخ  رون  ادـخ  یلو  دـننک ؛ شوماخ  ناشیاهناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  راـفک  نورفاـکلا : هرک  ولو  هرون 
یمارگ تلاسر  نادناخ  تفرعم  اب  ار  ام  هک  هنوگ  نامه  اراگدرورپ ! هیآ 8 ) فص ، هروس   ) دندنسپن ار  بلطم  نیا  نارفاک  هچ  رگا  تشاد ،

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3823 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق یناسک  زا  ار  ام  رادـب و  مدـق  تباث  نانآ  هار  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  يدرک ، ام  يزور  ار  ناشنانمـشد  زا  يرازیب  تئارب و  یتشاد و 
! دنریگیم ار  شنوخ  ماقتنا  هادف - انحاورا  يرکـسعلا - نسحلا  نب  ۀجح  نامز ، ماما  مولظم ، دیهـش  نآ  دـنزرف  باکر  رد  روضح  اب  هک  هد 
: ذخآم نیمآ ! هد ! رارق  دمحم  لآ  دمحم و  گرم  نوچمه  ار  ام  گرم  دمحم و  لآ  دمحم و  یناگدنز  نوچمه  ار  ام  یناگدنز  ادـنوادخ !

. یفحص دمحم  دیس  همجرت  سوواط ، نب  دیس  موحرم  فیلأت  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا 
. ياهرمک رقاب  دمحم  هللا  تیآ  همجرت  یمق ، سابع  خیش  جاح  موحرم  فیلأت  رودصملا ، ۀثفن  مومهملا و  سفن 

. ینارهت ینیسح  نیسحدمحم  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت  نیسحلا ، تاعمل 
نالتاق هیلع  ار  يریگارف  مایق  یفقث  هدـیبعیبا  نب  راتخم  يرمق ، يرجه  لاس 66  لوالا  عیبر  مهدزاود  رد  یفقث -  هدـیبعیبا  نب  راتخم  مایق 

لتق هب  دنتشاد ، تکرـش  يوحن  هب  البرک  هئطوت  رد  هک  ار  يدارفا  هناحلـسم ، یمادقا  اب  درک و  زاغآ  ع ،)  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ءادهـشلادیس ،
تنحم درد و  زا  رپ  بلق  دنیـشنب و  ص )  ) ربمایپ لآ  مشاه و  ینب  نابل  رب  يدنخبل  هملوم ، هعجاف  نآ  زا  لاس  جنپ  تشذگ  زا  سپ  ات  دناسر ،

. دوش رورسم  یکدنا  نانآ 
. دش دلوتم  هبیط  هنیدم  رد  يرجه ، لوا  لاس  رد  راتخم 

. دوب همود  مان  هب  ș اب ت رونخس و  ینز  شردام  دیبعوبا و  هب  ینکم  یفقث  دوعسم  شردپ 
هب وا  روتـسد  هب  و  مود -  هفیلخ  باطخلا -  نب  رمع  تفالخ  زاغآ  زا  سپ  زور  راهچ  اهنت  هک  میظع  یهاپـس  رد  هک  دوب  هلاس  هدزیـس  راتخم 

. درک تکرش  دوب ، هدش  جیسب  قارع  ناریا و  ياهزرم  فرط 
. داد تسد  زا  ار  شردپ  گنج ، نیمه  رد 

يرادمتسایس دنمتواخـس و  تمهدنلب ، تسارفاب و  رایـسب  شیدنارود ، باوج و  رـضاح  یلقاع  ریـشمش ، درم  وا  دنـسیونیم : راتخم  هرابرد 
. دناهدوتس زین  تدابع  و  هب  ار  وا  دوب و  كریز 

منک تنعل  هنوگچ  تفگ : خساپ  رد  دنک ، تنعل  ار  راتخم  دنتـساوخ  وا  زا  دـش و  ریـسا  راتخم  نانمـشد  تسد  هب  یتقو  شنارـسمه  زا  یکی 
ادـخ و هار  رد  ار  دوخ  ناج  دـنارذگیم و  زامن  تدابع و  هب  ار  اهبـش  تفرگیم و  هزور  ار  اهزور  تشاد ، اکتا  ادـخ  هب  طقف  هک  ار  یـسک 
هب هنیدـم  زا  ار  دوخ  تفالخ  زکرم  ع )  ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  سپ  درک ! ادـف  ربماـیپ  تیب  لـها  یهاوخنوخ  يراداـفو و  تبحم و  لوسر و 

ملسم نداتسرف  هیواعم و  نب  دیزی  تموکح  هیلع  ع )  ) نیسح ماما  مایق  لابند  هب  دنام و  هفوک  رد  ترضح  نآ  اب  راتخم  دندرک ، لقتنم  هفوک 
نب ملـسم  هاگهانپ  نیتسخن  وا  هناخ  دـش و  تقو  تموکح  هیلع  رب  هزرابم  هگرج  دراو  راـتخم  هفوک ، هب  ناـشدوخ  یگدـنیامن  هب  لـیقع  نب 

. درک ناکم  لقن  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  لیقع  نب  ملسم  یتدم  زا  سپ  اما  دیدرگ ؛ لیقع 
نیسح ماما  تداهـش  البرک و  هعقاو  نایاپ  ات  وا  درک و  ریگتـسد  ملـسم  اب  يراکمه  مرج  هب  ار  راتخم  هفوک ، مکاح  دایز ، نب  هللادیبع  سپس 

. دوب نادنز  رد  شیمارگ  تیب  لها  و  (ع )

هیواعم نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هرح و  هعقاو 

هیواعم نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  ماع  لتق  هرح و  هعقاو 
. دش تراغ  رهش  دندش و  ماع  لتق  هیواعم  نب  دیزی  روتسد  هب  هنیدم  مدرم  يرجه ، لاس 63  هجحیذ  زور 28  رد 

. تشگ موسوم  هرح  هعقاو  هب  هعقاو  نیا 
. تفرگ تدش  هیواعم  نب  دیزی  توادع  ملظ و  مالسلا ،- هیلع  نیسح - ماما  ندیسر  تداهش  هب  زا  سپ 

، دنتشگرب نوچ  تسا و  ینارذگشوخ  برط و  یـشایع و  لوغـشم  هراومه  وا  هک  دندرک  هدهاشم  دندوب ، هتفر  ماش  هب  هک  مدرم  زا  یهورگ 
. دنتخاس علطم  دیزی  تالاح  زا  ار  هنیدم  مدرم 
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ریاس مکح و  ناورم  نینچمه  هنیدـم و  مکاح  نایفـس  یبا  نب  دـمحم  نب  نامثع  تشذـگیم ، ماش  رد  هک  ییایاضق  زا  عالطا  زا  سپ  مدرم 
تعیب دحا ) دربن  فورعم  دیهـش  ربمایپ و  باحـصا  زا   ) هکئالملا لیـسغ  هلظنح  رـسپ  هللادـبع  اب  سپـس  دـندرک ؛ نوریب  هنیدـم  زا  ار  نییوما 

. دنتخاس راکشآ  يو  زا  ار  دوخ  يرازیب  تئارب و  دنداد و  مانشد  ار  دیزی  راکشآ  دندرک و 
يارب دوب ، بقلم  فرـسم  مرجم و  هب  شتثابخ  يدـیلپ و  هطـساو  هب  هک  ار  هبقع  نب  ملـسم  ماـن  هب  یـصخش  ربخ ، نیا  ندینـش  زا  سپ  دـیزی 

. داتسرف رهش  نآ  هب  هنیدم  مدرم  یبوکرس 
. دندرک فقوت  هرح  مان  هب  یلحم  رد  هنیدم ، یکیدزن  رد  يو  هاپس 

. دریگرد تخس  یگنج  هاپس  ود  نیب  هک  دش  ببس  نیا  دننک و  رود  ار  نانآ  ات  دندمآ  نوریب  رهش  زا  هنیدم  مدرم  نآ ، لابند  هب 
دنداد تسدزا  ار  دوخ  ناج  دربن  نیا  رد  رهش  مدرم  زا  يرایسب  هکنآ  ات  درکیم  بیغرت  مدرم  نتشک  هب  ار  ملسم  هاپس  هتـسویپ  مکح  ناورم 

. دندش هدنهانپ  هلآو - هیلع  هللا  تاولص  ربمایپ - دجسم  هب  دنتشگرب و  هنیدم  هب  دنتشادن ، تمواقم  بات  هک  زین  هیقب  و 
يراتـشک هب  دندش و  دجـسم  دراو  بسا  اب  دننک ، ار  ص )  ) ربمایپ تمرح  تیاعر  هکنآ  نودب  شنایهاپـس  دش و  هنیدـم  دراو  ملـسم  رکـشل 

. دندز تسد  هنایشحو 
. دیسر ص )  ) ربمایپ ربق  ات  دش و  يراج  نوخ  دجسم ، رد  هک  دنتشک  ار  نیفلاخم  زا  يردقب  اهنآ 

دندوب یلاوم  نیرجاـهم و  راـصنا و  شیرق و  ناـگرزب  زا  ناـنآ  رفن  دـصتفه  هک  رفن  رازه  هد  زا  شیب  هعقاو  نیا  رد  اـهلقن ، زا  یخرب  قبط  رب 
. دندش هتشک 

فورعم ریغ  دارفا  ددع  دناهتفگ  یضعب  دناهدرک و  رکذ  رفن  رازه  راهچ  ار  هعقاو  نیا  ناگدش  هتشک  زا  نیروهشم  دادعت  نیخروم  زا  یضعب 
. دیسر رفن  رازه  هد  هب  ناکدوک ) نانز و  زجب  ، ) دندش هتشک  هعقاو  نیا  رد  هک 

دش و تراغ  رهـش  تدم  نیا  رد  دومن و  حابم  دوخ  رکـشل  رب  ار  مدرم  سیماون  لاوما و  زور  هس  دـیزی ، رکـشل  ریما  هبقع ، نب  ملـسم  سپس 
. دیدرگ کته  يرایسب  يوربا 

نب ملـسم  هکنیا  تلع  دندرک و  تعیب  دیزی  اب  اددـجم  سرت  زا  سابع ، نب  هللادـبع  نب  یلع  و  مالـسلا - هیلع  داجـس - ماما  زجب  مدرم  یمامت 
هبقع نب  ملسم  رکشل  نیب  رد  نانآ  نادنواشیوخ  زا  یـضعب  هک  دوب  نیا  دشن ، هللادبع  نب  یلع  و  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  ضرعتم  هبقع 

. درذگب نانآ  زا  يو  هک  دش  ببس  اهنآ  تطاسو  دندوب و 
لبق زا  هک  ییرامیب  تدش  يریپ و  هطساو  هب  یلو  داتفا ؛ هار  هب  هکم  فرط  هب  ریبز ، نب  هللادبع  اب  هلباقم  روظنم  هب  هعقاو ، نیا  زا  سپ  فرسم 

. تشذگرد هار  نیب  رد  دوب ، هدش  هریچ  وا  رب 
. یمق سابع  خیش  جاح  موحرم  فیلأت  لامآلا ، یهتنم  باتک  زا  هتفرگرب 

خیرات يهسامح  یلع  نب  نیسح  - 28

باتک تاصخشم 

1311 داوجدمحم - ، ینامرک  یتجح   : هسانشرس
تنواعم یمالـسا  تاـغیلبت  ناـمزاس  يارب   ] یناـمرک یتجح  داوجدـمحم  هتـشون  خـیرات  هساـمح  یلع ع  نبنیـسح  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 

شهوژپ  شزومآ و 
.1377 رشن ، پاچ و  تکرش  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  نارهت :   :] رشن تاصخشم 

(609 شهوژپ شزومآ و  تنواعم  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس   :) تسورف ص  [ 259 :] يرهاظ تاصخشم 
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تروـصهب نینچمه  259 ؛]  ] هماـنباتک ص  : تشادداـی یلبق  یـسیونتسرهف   : یـسیون تـسرهف  تیعـضو  لاـیر  6500 لاـیر ؛  6500  : کـباش
4 موس ق61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح   : عوضوم سیونریز 

ق61 البرک ، هعقاو   : عوضوم
رشن پاچ و  تکرش  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس   : هدوزفا هسانش  شهوژپ  شزومآ و  تنواعم  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس   : هدوزفا هسانش 

BP41/4/ح3ح5  : هرگنک يدنب  هدر 
297/953  : ییوید يدنب  هدر 

م12328-77  : یلم یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

راتفگشیپ
زا سپ  هک  رضاح  يهتشون  رگا  تسین  روآتفگـش  سپ  دش ... دهاوخن  هنهک  هاگ  چیه  وا ، يالبرک  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ثیدح 

! دشاب هزات  یندناوخ و  هدنزومآ و  بلاطم  زا  هدنکآ  دوشیم ، هدرپس  رشن  عبط و  تسد  هب  نآ ، شراگن  خیرات  زا  لاس   33
هد نادنز  راهب 1344 و  ناتـسمز 1343 -  يههام  راهچ  نادنز   ) نادنز ود  نایم  يدازآ  يههام  تصرف 6  رد  باتک  يهلاس  يهدنسیون 33 
!... دهد تسد  نآ  رـشن  پاچ و  قیفوت  ات  درذگب  تدم  نیمه  هک  دوب  نآ  ریدـقت  و  تشون ؛ ار  باتک  نیا  زییاپ 1354 ) زییاپ 1344 -  هلاس 

نونکا هک  دوب  نیا  زا  رتاسر  رتتسرد و  یـسب  تفاییم ، ماجنا  لاس 1377 -  رترید -  لاس   33 شراگن ، نیا  رگا  هک  تسا  نشور  هتفگاـن 
يهتفگ رب  سپ  تسا )! هتفاـین  تسد  يدـیدج  یملع  درواتـسد  چـیه  هب  زارد  يهلـصاف  نیا  رد  هدنـسیون  دوش  ضرف  هک  نآ  رگم  .. ) تسه

يواح زین  رـضاح  يهتـشون  دـش و  دـهاوخن  هنهک  هاگ  چـیه  وا ، يالبرک  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ثیدـح  دـنچ  ره  هک  دوزفا  دـیاب  نیتسخن 
نیا رد  اما  دـناهتفای  یهاگآ  نآ  زا  رـضاح  هتـشذگ و  لسن  هک  تسا  يرایـسب  ياههتـشون  اههتفگ و  اما  تسا ، ياهزات  يهدـنزومآ  لـئاسم 

... تسا هتفاین  يدومن  چیه  هتشون 
باتک ددـجم  يرگنزاب  دوب ، مه  رگا  دوبن و  لاـجم  اـما  دـنک ، ناربج  ار  نشور  يهصیقن  نیا  تقو ، فرـص  اـب  تسناوتیم  هدـنراگن ، هتبلا 
داوـم حـلاصم و  ینوـگرگد  هب  کـشیب  هـک  یلک -  يدنبناوختـسا  ینوـگرگد  هـب  هـن  رگا  هـک  دادیم -  تسدـب  رگید  یباـتک  رـضاح ،

!... دنکن لقتنم  رضاح  لسن  هب  ار  نآ  دراد ، شود  رب  ار  دوخ  نامز  راب »  » هک ياهتشون  تسا  غیرد  و  دیماجنایم ... نآ  ینامتخاس 
اهلیلحت رد  مه  شراگن و  يهویش  رد  مه  اما  تسا ، یندشان  هنهک  یخیرات  ياهلیلحت  لیاسم و  يواح  هک  نآ  اب  رـضاح ، باتک  يرآ : - 

هک عبانم  هتفـشآ  كدنا و  يهئارا  تاعاجرا و  فعـض  زا  نیع  ضمغ  يانعم  هن  تسا ؛ شیوخ  شراگن  رـصع  ياضف  لماح  تاجاتنتـسا ، و 
نامه رد 

هحفص 8) ) 
مرتحم رـشان  تمه  دوجو  اب  یلو  تخادرپ ، نآ  ناربج  هب  پاچ  زا  شیپ  دشیم  مک ، تسد  ای  دشاب و  نیا  زا  رتنقتم  تسناوتیم  زین  نامز 

... دوبن اور  نیا  زا  شیب  يدرک  رید  دش ، رثا  نیا  رشن  هار » يهقردب   » اهلاس زا  سپ  هک  یمالسا -  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  تکرـش  - 
. دش هدرپس  رشن  پاچ و  تسد  هب  رضاح  باتک  اهیتساک ، يهمه  مغریلع  هک  دوب  نیا  و 

تـساوخرد رظن  بابرا  زا  زین  هدومن و  رکـشت  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  دـنمجرا  نارهاوخ  ناردارب و  زا  منادیم  مزال 
هللا ءاشنا  ددرگ . هصیقن  ناربج  يدعب  ياهپاچ  رد  هک  دنوش  روآدای  ار  باتک  ياهیتساک  منک 

ناریا یمالسا  بالقنا  مالسا ، خیرات  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  مهم  تارثا  زا  یکی  هک  تسیرورـض  زین  مهم  هتکن  نیا  يروآدای 
رد نونکا  دیـسر و  يزوریپ  هب  بـالقنا  ردـق  نارگ  يادهـش  نوخ  تکرب  هب  هیلع و  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  يربـهر  هب  هک  دوـب 
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ریثأت «، » دراد مان  مالسلاهیلع  نیسح  بالقنا  زا  ام  يهرهب   » هک باتک  نیرخآ  لصف  هب  ور  نیا  زا  دراد و  رارق  دوخ  لاس  نیمتـسیب  يهناتـسآ 
دعب ياهپاچ  هب  زین  هصیقن  نیا  ناربج  تشذـگ  هک  یلیالد  ناـمه  هب  اـما  دوش  هدوزفا  دـیاب  ناریا » یمالـسا  بـالقنا  رد  ـالبرک  يهثداـح 

. دهاوخب ادخ  رگا  دیدرگ -  لوکوم 
ياهجاتنتـسا اهلیلحت و  رد  هچ  نآ  زا  يرایـسب  هک  تشاد  دنهاوخ  هجوت  تیعقاو  نیدب  باتک  يهعلاطم  نمـض  رد  دـنمجرا ، ناگدـنناوخ 

باتک و شراگن  زا  لاس  تشذگ 33  زا  سپ  تسا  هدمآ  ام  یبهذم  يهعماج  ینید  یعامتجا و  یسایس و  لئاسم  اب  دنویپ  رد  رضاح  باتک 
لیاـسم اـب  هطبار  رد  رخآ  لـصف  رد  هچ  نآ  رب  منکیم  دـیکأت  صوصخب  دراد ! تیعقاو  ناـنچ  مه  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  لاـس   20

سلاجم و ینید و  غیلبت  عاضوا  یناماس  رسیب و  یگتفشآ و  لابق  رد  مدرم  زین  ینید و  ناغلبم  تیناحور و  هعماج  ریطخ  فیاظو  هب  طوبرم 
. تسا هدمآ  مالسلاهیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  يراوگوس  مسارم 

یعـس و راکتـشپ و  تمه و  ياهنماخ و  هللاتیآ  ترـضح  يربهر  هب  یمالـسا  يروهمج  يهمیرک  تلود  صاخ  تیانع  اب  دوریم  دـیما  ... 
نیا عـفر  يارب  مدرم ، موـمع  هیملع و  سدـقم  ياـههزوح  ياـیوپ  هتـساخون و  لـسن  ماـظع و  عـجارم  مـالعا و  ياـملع  تارـضح  شـشوک 

هللا ءاشنا  ددرگ . لومعم  يدج  مادقا  يزیر و  همانرب  هدنهد ، رازآ  ریگمشچ و  ياهیتساک 
مارحلا 1419 مرحم  مکی  هبنشهس 

هام 1377 تشهبیدرا  متشه  اب  قباطم 
ینامرک یتجح  داوج  دمحم 

هحفص 9) ) 

هچابید

هچابید
هلـسلس کی  دنمزاین  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترـضح  مایق  یگدـنز و  یلیلحت  حرـش  هلمج  زا  خـیرات و  گرزب  ثداوح  لیلحت  هیزجت و 

ناهج یملع  ياهسنارفنک  اههاگشناد و  اهیمداکآ ، رد  کی  ره  هک  تسا  ینوگانوگ  یصصخت  ياههتـشر  رد  موادم ، ریگیپ و  تاعلاطم 
. تسا یسررب  ثحب و  دروم  نف ، نیصصختم  ناداتسا و  فرط  زا  هلاسر  باتک و  نارازه  نمض  رد  و 

اب ار  ام  اموزل  ددرگ ، میـسرت  مایق  یعقاو  هرهچ  ماما و  یقیقح  تیـصخش  هک  هنوگ  نادـب  رارحا ، ماما  مایق  یگدـنز و  قیقد  لیلحت  هیزجت و 
لعف و رد  هعلاطم  تیبرت ، میلعت و  تثارو و  هب  طوبرم  ثحابم  هعماج ، درف و  یسانش  ناور  یـسانش ، هعماج  خیرات ، هفـسلف  خیرات ، ثحابم :

مکاح یسایس  ياهمیژر  اب  ییانشآ  دارفا ، عماوج و  یحور  تالاح  تفایرد  اهتما و  هیحور  یسررب  يرـشب ، عماوج  تالوحت  تالاعفنا و 
زج یناسنا و  يهعماج  يداصتقا  یگدـنز  عضو  ییایفارغج و  عاضوا  یبهذـم ، یـسانش  ناور  بهذـم و  هب  طوبرم  ياهثحب  تاعامج ، رب 

يداصتقا و یـسایس ، یعامتجا ، یقالخا ، تایـصوصخ  برع و  يهعماج  يهیحور  رد  هعلاـطم  اـهنیا ، رب  نوزفا  دزاـسیم ... طوبرم  اـهنیا ...
برع هعماج  رب  مالـسا  ریثأت  دودح  مالـسا ، زا  دعب  لبق و  عاضوا  تسا - ، يرگید  تما  ره  نانآ و  خیرات  يهدنزاس  هک  نانآ -  ییایفارغج 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سپ  تالوحت  نیریز  لماوع  هیما ،»  » و مشاه »  » نامدود یصخش  لاوحا  مالسا ، زا  دعب  تیلهاج  تالاح  يایاقب  و 
یگداوناخ و عضو  یتیبرت و  متسیس  هرخالاب  هیماینب و  يرادمامز  هلآ و 

هحفص 10) ) 
. دراد رارق  ضورفم  یلیلحت  عماج  ثحب  نتم  رد  ماما ، یگدنز  ریخا  نارود  صاخ  طیحم  یسایس و  یعامتجا و  تیعقوم 

میدق و کیدزن ، رود و  زا  یناسنا  عماوج  رد  هاوخ  يدازآ  یلم و  یبالقنا ، یبهذـم ، ناربهر  روهظ  ناهج و  یخیرات  ياهبالقنا  يهعلاطم 
. تسا يرورض  بلاج و  رایسب  هدنزومآ ، قیبطت  هسیاقم و  کی  يارب  زین ، دیدج 
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فلتخم ياههوحن  تایبدا و  رد  هثداـح  ریـس  هتـشذگ ، نرق  لوط 14  رد  هلأـسم  یـسایس  شقن  ـالبرک و  تضهن  موادـم  تاریثأـت  رد  ثحب 
دیاب زیگناروش  تشذگرس  نیا  زا  هک  ییاهسرد  هرخالاب  ناکم و  نامز و  فالتخا  بسح  رب  ماوقا  مما و  راکفا  رد  روبزم  تضهن  ساکعنا 

هدـید و دوخ  هب  بهذـم  مان  هب  ناهج  هک  یتاـبالقنا  رد  هوـالع ، هب  تسا . بجاو  مزـال و  یبـالقنا ، يوج  تقیقح  کـی  يارب  زین ، تفرگ ،
بالقنا مایق و  يونعم » یهلا و   » هبنج نآ  دراد و  دوجو  هدـش  شومارف  فرگـش و  هتکن  کـی  مالـسلاهیلع  ینیـسح  نینوخ  ماـیق  صوصخب 

؛ تسادخ يایلوا  یحو و  لاجر  تفگـش  تالاح  تفایرد  ینافرع و  يونعم و  ياهریـس  یعقاو  كرد  دنمزاین  هراب ، نیا  رد  يهعلاطم  تسا 
. دناهدرک یط  ار  يزیمآ  رارسا  جرادم  هچ  یبالقنا ، میظع  يهلحرم  نآ  رد  وا  داهن  كاپ  نارای  ماما و  هک  دننادیم  هار  نایانشآ  و 

جایتحا هکلب  تسا ؛ هناگادج  یباتک  شراگن  روخ  رد  اهنت  هن  الاب ، هدربمان  لیاسم  زا  کی  ره  هک  تسا  هجوتم  کین  ام  دنمشوه  يهدنناوخ 
قوف یصصخت  فلتخم  ياههتشر  یسرک  بحاص  ناداتسا  رظن و  بحاص  هدیزرو و  نادنمـشناد  راکفا  ءارآ و  لدابت  یعمج و  یـسررب  هب 
هدایز یتراسج  دح و  زا  نوزف  یتارج  یفاک ، رازبا  نادـقف  اب  ریطخ ، يهلحرم  نیا  رد  ندز  ماگ  هک  تسا  نشور  یبوخب  نیا ، ربانب  و  دراد ،
نافوط باقرغ و  راچد  ایرد  نیا  رد  نادرگرـس و  ناریح و  يداو  نیا  رد  ار  دوخ  روطـس ، نیا  يهدنراگن  یتسار  هب  دراد و  مزال  لومعم  زا 

رد هک  دراد  ار  یهانگ  تذل  دـنرگنیم ، نادـب  هدازآ  دنمتفارـش و  ناسنا  نارازه  هک  یگدز  نافوط  یگتـشگرس و  نیا  دوخ  یلو  دـنیبیم ؛
ملق باتک ، نیا  هب  طوبرم  ياهتشاددای  يروآ  عمج  ماـگنه  هب  هک  دوب  هدـش  ثعاـب  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  تسا ...! ضاـمغا  وفع و  روخ 

يهحفص رب  بارطضا  دیدرت و  اب  هتسویپ  هدنراگن ،
هحفص 11) ) 

اهتشاددای مک ، يهیامرس  نیمه  روخ  رد  هک  مدش  نآ  رب  مالسلاهیلع  ماما  گرزب  حور  زا  دادمتسا  اب  ماجنارس  یلو  دیآرد ؛ شدرگ  هب  همان 
هدش هیامنارگ  هتفای و  یگرزب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهنادواج  مان  هب  هک  هیاممک  کچوک و  یباتک  تروص  هب  مشک و  مظن  هتـشر  هب  ار 

. منک دنمجرا  ناگدنناوخ  میدقت 
لامک بلط  رد  لمع و  درم  هک  سک  نآ  يارب  تسا و  زیگنا  تربع  هدـنزومآ و  تسا ، یندـناوخ  بلاج و  هکنآ  رب  هوالع  خـیرات ، يراـب :

، یناور فلتخم  رـصانع  خیرات ، کی  رد  هک  ردق  ره  و  دـشاب ، رتزیگنا  تربع  رتهدـنزومآ و  هک  تسا  رتیندـناوخ  رتبلاج و  یخیرات  تسا ،
هب ار  هدنزومآ  خـیرات  کی  هفـسلف  رـصانع ، نیا  حیرـشت  تفایرد و  دوب . دـهاوخ  رتهدـنزومآ  دـشاب ، رادومن  رتشیب  یناسنا  یفطاع  یلقع و 

خیرات دناهدشیم . رکذتم  نادب  ار  نامدرم  هتـسویپ  هدوب و  ناهج  نایدا  بابرا  هجوت  دروم  زابرید  زا  هک  تسا  نامه  نیا  دروآیم و  دوجو 
هثداح هیلوا  رصانع  تخانش  رضاح ، باتک  یلصا  فده  نیاربانب ، دوش . هدید  ههجو  نیا  زا  دیاب  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  یگدنز و 

یخیرات و صاخ  طیارـش  هب  رـصحنم  مایق ، کی  لماوع  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا ؛ ینیـسح  نینوخ  مایق  تیهام  تفایرد  البرک و  روشرپ 
تافانم نیا ، تسا و  خیرات  خرچ  هیلوا  تاکرحم  زا  زین ، تضهن  کی  يهدنروآ  دیدپ  تایحور  ایاجس و  هکلب  تسین ، یـسایس  یعامتجا و 

کی هک  نیا  يهرابرد  يرواد  دشاب . رگید  یعیبط  لماوع  للع و  هلـسلس  کی  لولعم  تاکلم ، ایاجـس و  نیا  دوخ  هک  درادن  تقیقح  نیا  اب 
روسیم وا  یعقاو  تیـصخش  یحور و  تالاح  رب  فوقو  نودب  دناهداد ، ودب  هک  هدوب  يدنمجرا  ماقم  لاغـشا  قیال  هزادنا  هچ  ات  خیرات ، درم 

یتب دنتسین و  هبترم  دنلب  گرزب و  مینکیم  نامگ  ام  هک  مه  اهردق  نآ  «: » لساردنارترب  » لوق هب  خیرات ، گرزب  نادرم  زا  هدع  کی  تسین .
( . 1 .« ) تسین تماق  دنلب  مه  اهردق  نآ  دناهتخاس ، زغم  رد  اهنآ  زا  هک 

دناوتب هک  تسا  لاحم  دـشابن ، انـشآ  گرزب  نادرم  لاوحا  تایئزج  هب  ناسنا  رگا  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  يو  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب 
تواضق اهنآ  یقیقح  تیصخش  يهرابرد 

هحفص 12) ) 
مزال ام  يارب  اذل  ( 2 .« ) دناهتشاد یگتـسیاش  دناهدرک ، بسک  خیرات  رد  هک  يدنلب  ماقم  ذخا  يارب  دح  هچ  ات  دارفا  نیا  هک  دبایرد  هدومن و 

صاخ طیارش  هاگنآ  میبای و  فوقو  وا  یصخش  یگدنز  رب  میسانشب و  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  مان  هب  يدرم  تیـصخش  الوا  هک  تسا 
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. میوش کیدزن  وا  فده  هب  میناوتب  ات  مینک  یسررب  ار  وا  تایح  نارود  یخیرات 
یگدنز يایاوز  زا  هکنآ  فصو  اب  هتخادرپ و  خیرات  لقن  فرص  هب  ای  دناهتشون ، باتک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهرابرد  هک  یناگدنـسیون 

یگدنز و تایئزج  قیفلت  ددص  رد  دناهدرک و  هظحالم  هدـنکارپ  ادـج و  مه  زا  یلکب  ار ، روبزم  يایاوز  یلو  هدرک  ثحب  مالـسلاهیلع  ماما 
همه هب  هکنآ  نودـب  دـناهتخادرپ  مایق  یگدـنز و  یلیلحت  یحرـش  هب  ای  دـناهدوبن و  البرک  بـالقنا  ربهر  يهبناـج  همه  تیـصخش  تفاـیرد 

. دننک هجوت  يو  یگدنز  تایئزج 
. تسا کیرات  مهبم و  اـنایحا  دوشیم ، تفاـی  تردـنب  رایـسب  هک  مود  عون  ياـهباتک  هدـیاف و  مک  هدـننک و  هتـسخ  لوا ، عون  ياـهباتک 

بالقنا تشذگرـس  نتم  رب  عالطا  نودب  وا و  هنامز  عاضوا  يهعلاطم  نودـب  وا و  یگدـنز  حرـش  شزومآ  نودـب  ینیـسح ، بالقنا  تیهام 
نیا زا  یلو  مینک ؛ میسرت  ار  وا  مایق  ماما و  یعقاو  هرهچ  میناوتیم  بیترت  نیدب  هک  مینکیمن  اعدا  ام  تسین . كرد  لباق  یتسرد  هب  البرک ،

ار مالـسلاهیلع  ماما  مایق  یـساسا  يدابم  یفرط  زا  میوشیم و  انـشآ  یخیرات  ثداوح  ینابم  لوصا و  زا  يرایـسب  اب  فرط  کـی  زا  رذـگهر 
. مینکیم تفایرد 

دناوـتیم هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوـچ  یتیـصخش  یگدـنز  رد  هک  میزاـس  للدـم  ار  یـساسا  هتکن  نیا  مینکیم  یعـس  باـتک  نیا  رد  اـم 
. درادزاب رگید  جرا  رپ  هدنزومآ و  تاهج  زا  ار  ام  صاخ ، تهج  کی  هب  هجوت  دیابن  دشاب ، ام  يهبناج  همه  يامنهار 

زرط یحور و  یقالخا و  تایصوصخ  همه  اب  يو  هک  تسا  ور  نآ  زا  میاهدیمان  خیرات » هسامح   » ار مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ام  هک  نیا 
دـنکیم و توعد  دـنهاوخیم ، ناهج  ناگدـنمزر  هچ  نآ  زا  رتیلاع  ییانبم  رب  هژیو ، یبتکم  هب  ار  ناهج  ناهاوخ  يدازآ  شیوخ ، یگدـنز 

. دروآیم رد  رگید  یگنر  هب  ار  نانآ  يهدیا 
مزیناگرا  سمل  تیبرت و  طیحم  هداوناخ و  یسررب  مالسلاهیلع و  ماما  یگدنز  حرش  رد  ام 

هحفص 13) ) 
حور و یگرزب  سفن و  تزع  رد  هک  مینکیم  دروخرب  راوگرزب  دنمتفارـش  ناسنا  کی  هب  وا  یعامتجا  یـسایس و  تیعقوم  كرد  یحور و 

یگدنز سرد  دراد و  رارق  روصت  قوفام  ياهبترم  رد  یناسنا ، يهدیمح  لاصخ  ریاس  يراکادف و  یتسود و  عون  عضاوت و  سفن و  تراهط 
. دوب دهاوخ  امنهار  قشمرس و  یگدنز ، لحارم  مامت  رد  هدازآ ، يوج  تقیقح  کی  يارب  يدرم  نینچ 

تلفغ جرا  رپ  قیاقح  نیا  زا  دننکیم ، هقالع  زاربا  نادب  ای  هتخادرپ و  هعلاطم  هب  مالسلاهیلع  ینیسح  یبالقنا  بتکم  رد  هک  یناسک  تیرثکا 
يهمه هدش ، هدیـشک  ریجنز  هب  هدز و  رامعتـسا  للم  تسا : حـضاو  رما  نیا  تلع  دـناهدید ؛ یبالقنا  درم  کی  هفایق  رد  اهنت  ار  ماما  و  هدرک ،

. دنرگنیم هدید  نیمه  اب  ار  زیچ  همه  دوشیم و  جیسب  بالقنا  هزرابم و  تهج  رد  ناشراکفا 
ریاس زا  مینکیم ، هدـهاشم  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  یبـالقنا  يهرهچ  میهدیم و  ماـجنا  باـتک  نیا  رد  ار  روبزم  يهعلاـطم  هک  نیا  نیع  رد  اـم 
نیا رد  ام  یگدزباتـش  هابتـشا و  میدـقتعم  دوب و  میهاوخن  لفاغ  تسا ، هدـش  رادومن  هدوب و  رثوم  وا  بالقنا  رد  همه ، هک  وا  یناسنا  تاهج 

. درک دهاوخ  ناهنپ  ام  رظن  زا  هتشاد ، تلاخد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یهلا  بالقنا  نتم  رد  هک  ار  لیصا  لیاسم  زا  يرایسب  هلحرم ،
هب رامعتـسا  ملظ و  دـض  راکفا  هیجوت  نآ  تسا و  یخیرات  تلاسر  کی  لماح  دـیوگیم ، نخـس  میظع  بالقنا  کی  زا  هک  رـضاح  باـتک 

... تسا مالسلاهیلع  ینیسح  دیواج  هشیمه  تیونعم  صالخا و  قدص و  یناهج و  عیسو  دید  ییادخ و  نییآ  تمس 
نیا رد  تسا و  دوجوم  هبناج ، همه  نیتسار و  لیـصا و  بالقنا  کی  هب  هجوت  رتوکین و  ياـههیاپ  رب  رکفلا  رونم  تاـقبط  رد  ساـسحا ، نیا 

لزنمرـس هب  ناوتیم  نید ، نایاوشیپ  هیور  زا  ماهلا  یبهذم و  تامیلعت  وترپ  رد  هک  دنتـسه  هدوب و  نآ  یعدم  هتـسویپ  بهذم  نایعاد  نایم ،
. داد نایاپ  تلذ ، رامعتسا و  یتخبدب و  نارود  هب  درب و  هار  دوصقم 

، رـضاح رـصع  يوجارجام  واکجنک و  رـشب  يارب  روبزم  لـئالد  اـما  تسا ، هدوب  رادروخرب  یلئـالد  زا  هک  نآ  اـب  روبزم ، ياـعدا  هنافـسأتم ،
هب ای  دنتسین و  هدننک  عناق  نادنچ 
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هحفص 14) ) 
نییبت هیجوت و  ار  دوخ  زت »  » هعماج لاح  روخارف  هب  هک  دناهدوبن  رکف  نیا  رد  زین  ناربهر  هدشن و  ریـسفت  زور ، يایند  رب  قیبطت  لباق  تروص 

. دننک
زور و تاـمولعم  تفاـیرد  دـشر و  مدـع  يرکف و  یلبنت  رورغ و  عون  کـی  زا  یـشان  قوـف ، زت »  » هب نویبهذـم  ياـکتا  هک  نیا  زا  میراذـگب 

؛ تسا هدوب  رضاح  يایند  تفرشیپ 
نیا رد  مینک . رظن  فرـص  هدروآ ، دوجو  هب  هدربمان  يهدشن  نییبت  رکفت  هک  یمیظع  باصعا  ریدـخت  يرکف و  تاعیاض  زا  میناوتیمن  یلو 

، بهذـم یخیرات  مهم و  ياهتلاسر  زا  یکی  دربیم ، رـس  هب  هبناج  همه  بالقنا  کی  بات  بت و  رد  يرـشب ، تاـعامتجا  هک  هتفـشآ  ياـیند 
. تسا يرشب  یعامتجا  ناماسبان  عاضوا  ندیناسر  ناماس  هب  یبالقنا و  راکفا  يربهر 

نیا یهلا ، فطل  هب  ام  و  تسا ؛ نیمه  تفرگ ، دـیاب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ماـیق  یگدـنز و  تشذگرـس  زا  هک  یگرزب  سرد  اـم  رظن  هب 
...؛ درک میهاوخ  بیقعت  رضاح  باتک  رد  ار  هلأسم 

یعامتجا یسایس -  دید  هک  تسنیا  وا ؛ مایق  یلصا  للع  نامز و  طیارش  مالـسلاهیلع و  رارحا  ماما  یخیرات  فقوم  تیـصخش و  شزومآ  رثا 
درگنب و عاضوا  هب  هنانیب ، عقاو  زاب و  دید  اب  هک  دسریم  یلاعت  دشر و  هب  یتما  هک  تسادـیپ  هتفگان  دـنکیم و  رتزاب  ار  ام  یـسانش  عقوم  و 

میهاوخرد وا ، نامز  كرد  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  مایق  یگدـنز و  تخانـش  اب  ام  دزاس . راوتـسا  حیحـص  ياههیاپ  رب  ار  دوخ  شور 
حور تفایرد  زور ، عاضوا  رب  لماک  طلـست  یـسایس ، حیحـص  كرد  لآهدـیا ، شخبرمث و  بالقنا  کی  موادـت  يزوریپ و  يارب  هک  تفای 
هارمه هب  ینیب  کیراب  یـسانش و  عقوم  هدـش ، باسح  هنالقاع و  ياهکیتکات  هبناج و  همه  يژتارتسا  ياـپرید  تارثا  هب  هجوت  تاـعامج و 

. تسا يرورض  مزال و  ریذپان ، تسکش  میمصت  مزع و  تبالص و  تماقتسا ، يرادیاپ و 
کی هار  رد  یگمه  یگنادرم ، یتسار و  تیمیمص ، صالخا و  اب  حیحـص ، تسرد و  يهشقن  یـشیدنا ، رود  ریبدت و  تیارد ، شوه و  دیاب 
غارس ار  ناهج  يهدیسر  رمث  هب  تابالقنا  زا  کی  مادک  امـش  دروآ . دوجو  هب  رتهب  یعـضو  دناوتب  ات  دوش ، جیـسب  هدش  نییبت  نشور و  زت » »

؟ دشاب هدش  روراب  رصانع ، نیا  زا  يرادروخرب  نودب  هک  دیراد 
هحفص 15) ) 

وا و تیعقوم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يونعم  یهلا و  يورین  هلـضاف و  تاکلم  راتفر و  قالخا و  تیـصخش و  زا  ثحب  اب  رگید ، يوس  زا 
لحارم يهمه  زا  هک  تسا  هملک  یعقاو  ینعم  هب  یناسنا  یهلا و  مایق  کی  البرک ، تضهن  هک  دـش  دـهاوخ  للدـم  ام  يارب  وا ، زابکاپ  نارای 

: هک دیمهف  میهاوخ  هتـشون  نیا  رد  ام  تسا . هدوب  رادروخرب  يراوگرزب  تشذگ و  افو و  افـص و  رهاظم  نیرتیلاع  زا  تیناسنا و  صولخ و 
يارب ساسح ، ارجامرپ و  تشذگرس  نیا  لیلحت  یـسررب و  نیاربانب  هدوب و  زاتمم  زین  یبهذم  یبالقنا -  ياهتضهن  ریاس  زا  البرک  تضهن 

. تساشگهار زومآ و  سرد  یتیگ  رسارس  رد  یصلخم  داهن و  كاپ  یبالقنا  ره 
هک تسا  نآ  هتفگ  نیا  موهفم  دنکیم ؛ يوریپ  یعامتجا » یعیبط و  ياهسایقم  دودح  اب  البرک  تضهن  شجنـس   » لصا زا  ام ، ثحب  شور 

تسد رد  هک  یکرد  لباق  نشور و  نیزاوم  اب  میربورف ، ماهبا  زاجعا و  زا  ياهلاه  رد  هکنآ  نودب  ار  مالـسلاهیلع  ینیـسح  مایق  یگدنز و  ام 
. میهدیم رارق  ثحب  دروم  میراد ،

زا یکی  درادن . ییانثتسا  تلاح  هدوب و  كرد  لباق  روبزم  نیزاوم  اب  نآ ، ياپرید  تارثا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  تداهـش  ام ، يهدیقع  هب 
يوریپ تسام » كرد  زا  رتارف  هلأـسم   » لـصا زا  هک  تسا  نیا  عورف -  لوصا و  زا  معا  بهذـم -  هب  طوبرم  لـیاسم  رد  لوادـتم  تاهابتـشا 

، دروآیم راب  هب  هک  يرامـشیب  يرکف  تاعیاض  رب  هوالع  هویـش ، نیا  مینامیم ؛ ورف  لـیاسم  نیا  رد  قیقحت  ثحب و  زا  هجیتن ، رد  مینکیم و 
خیرات هکرحم  يورین  هک  یتضهن  هک  تسا  هدش  نآ  بجوم  لصا  نیمه  زا  يوریپ  تسا . هدش  ماهوا  تافارخ و  زا  يرایـسب  شیادـیپ  أشنم 

، دیلقت كرد و  لباق  ریغ  یتروص  هب  هتفرگ ، رارق  عیشت  مالسا و  خیرات  متس  دادبتسا و  دض  ياهتضهن  هلسلس  رس  و  هدوب ، هعیـش  مالـسا و 
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اب مالسلاهیلع  قداص  ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  سرد  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  حلـص  هنوگچ  هک  میاهتـسنادن  زونه  ام  و  دوش ...! دادملق 
روـبزم هناگادـج و  ياهفـسلف  زا  ینیـسح  ماـیق  یلو  تسا ؛ دـیلقت  مهف و  لـباق  تاـناکما ، طیارـش و  هیلک  رد  اـهناکم و  اـهنامز و  يهـمه 

!!؟ تسا هدوب  رادروخرب 
هدوبن و راوتسا  هزجعم  هیاپ  رب  ام ، ینید  نایاوشیپ  یگدنز  هک  تسناد  دیاب  اساسا 

هحفص 16) ) 
یعیبط و لماوع  هلسلس  کی  لولعم  ناهج ، رگید  ياهمایق  نوچمه  زین  مالسلاهیلع  ینیـسح  مایق  دید : میهاوخ  باتک  نیا  رد  هک  يروط  هب 
قیقد و تیعقوم  مالـسلاهیلع و  ماـما  گرزب  ینامـسآ و  تیـصخش  هتـشون ، نیا  رد  اـم  تسا  موهفم  نادـب  هن  هتفگ  نیا  تسا . هدوـب  نشور 

ینثتـسم تسا ، مکاح  ناهج  رد  هک  يایهلا  ماظن  نوناق و  ورملق  زا  يو  مایق  مییوگیم  هکلب  میاهدرک ، شومارف  ار  وا  زیگنا  تریح  ناـیرج 
نآ مالسا  ناهج  رد  هتشاد و  لابند  هب  ار  یعیاقو  ثداوح و  البرک ، نینوخ  هثداح  هک  دید  میهاوخ  مایق  جیاتن  راثآ و  زا  ثحب  رد  ام  تسین .

تما یـسایس  یعامتجا و  تایح  رد  ار  یـساسا  شقن  هداتـسیان و  زاـب  زازتها  زا  هتـشذگ ، نرق  لوط 14  رد  هک  هدرک  داـجیا  یجوم  ناـنچ 
هدش رهاظ  ناهج  يهمه  خیرات » هسامح   » تروص هب  ياهغلابم  چیه  نودـب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  بالقنا  تسا و  هدرک  يزاب  مالـسا 

. تسا هدز  تسد  يدیدج  حرط  هب  تراسا ، دنب  دیق و  زا  اهتما  ییاهر  يارب  مایق  نیا  تفگ  ناوتیم  یتح  و  تسا .
دیاب هدیمهف  هدنز و  تما  کی  هک  یئاههرهب  یلک  فیرحت  اروشاع و  نایرج  زا  هدافتسا  رد  مالسا  هعماج  ریـسم  فارحنا  رـضاح  باتک  رد 

يدیدج دیما  ياههنزور  فیرحت و  فارحنا و  نیا  لماوع  هب  تفرگ و  دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  دریگرب ، ياهدنزومآ  تشذگرـس  نینچ  زا 
، هدش زاب  ینیسح ، بالقنا  بتکم  زا  حیحص  يدنمهرهب  يارب  یناریا  هعیش  يهداوناخ  صخالاب ، یمالسا و  يهعماج  يرکف  تفرـشیپ  اب  هک 

. تفر دهاوخ  هراشا 
الوا روبزم ، ییاسانـش  هب  ام  هار  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یخیرات  تلاسر  تخانـش  باـتک ، یلک  حور  فدـه و  بیترت ، نیدـب 

لماوع و تیهام  یـسررب  هاگنآ  اروشاع و  تشذگرـس  نتم  هب  فوقو  اثلاث  وا و  نامز  تفایرد  ایناث  مالـسلاهیلع و  ماما  تیـصخش  تخاـنش 
: مییوگیم نخس  دنمجرا  ناگدنناوخ  اب  لیذ  بیترت  هب  شخب  هس  رد  ام  نیاربانب  تسا ، مایق  جیاتن  راثآ و  تابجوم و 

یگدنز  اههدیا و  راکفا و  یحور و  مزیناگرا  تیصخش و  نیوکت  زا  لوا ، شخب  رد 
هحفص 17) ) 

. مینکیم تبحص  مالسلاهیلع  ماما  یعامتجا  تیعقوم  یصوصخ و 
یمالسا هعماج  تافارحنا  نیریز  لماوع  مینارذگیم و  رظن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سپ  نرق  مین  يامیس  مود ، شخب  رد 

، هیواعم گرم  ات  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  يرادـمامز  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرم  زا  هرود ، دـنچ  یط  ار 
. مینکیم هظحالم  نرق  مین  رد  ماما  یسایس  هفایق  هاگنآ  مینکیم و  یسررب 

نیگمهـس و جاوما  نیمـصاختم و  ینورد  ياههزیگنا  رارحا و  ماما  بالقنا  يژتارتسا  هتـشذگ ، شخب  ود  دراوم  ياـکتا  هب  موس ، شخب  رد 
رارق ثحب  دروم  تفرگ ، دیاب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  یبالقنا  بتکم  زا  هک  یئاهسرد  هرخالاب  مالـسلاهیلع و  ینیـسح  بالقنا  نایاپیب 

. تفرگ دهاوخ 
دیس ترضح  یتوکلم  جرا و  رپ  مایق  زا  عیسو  هبناج و  همه  حیحص و  میـسرت  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  رثا ، نیا  يهدنراگن  دنچ  ره 

زا شیوخ ، كدنا  تیفرظ  دودح  ات  هک  دناوتب  دراد  دیما  یلو  دراذگ ؛ نارظن  بحاص  راکفا  ضرعم  رد  ار  نآ  دنک و  مالـسلاهیلع  أدهـشلا 
... دراذگ ناگدنناوخ  يور  ارف  ار  نآ  و  دوش . دنمهرهب  دریگ و  ورین  یگدازآ ، تلیضف و  يهمشچرس  نآ 

بالقنا حور  نیوکت  رد  دتفا و  نارظن  بحاص  دنسپ  دروم  هتفای ، یگرزب  گرزب ، یتیـصخش  مان  هب  هک  کچوک  رثا  نیا  هک  تسا  راودیما 
. دناسر ماجنا  هب  ار  شیوخ  تلاسر  یمالسا ، ياهتما  یبهذم 
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اـهاطخ و هنامیمـص  يروآداـی  تساوخرد  رظن ، بحاـص  ناگدـنناوخ  زا  دـبلطیم و  شزوپ  دوـخ ، ياـهشزغل  اـهتساک و  زا  شیپاـشیپ 
. دراد ار  اهشزغل 

هام 1344 رویرهش  مود  نارهت - 
ینامرک  یتجح  داوج  دمحم 

هحفص 20) ) 
ص 52. خیرات ، كرد  ( 1)

ص 26. نامه ، ( 2)

تیصخش ياههیاس 

تیصخش  ياههیاس 
شخب نیا  يهرابرد  <

تیصخش  نیوکت  <

یحور  مزیناگرا  <

یعامتجا  ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدنا  <

یعامتجا تیعقوم  یصخش و  یگدنز  <

شخب نیا  يهرابرد 

شخب نیا  يهرابرد 
دوخ هکلب  تسا ، يرورض  وا  مایق  تیهام  تفایرد  يارب  اهنت  هن  مالسلاهیلع ، هللادبع  یبا  یـصخش  یگدنز  هب  دورو  تیـصخش و  يروآ  دای 

. تسا هدنزومآ  یناسنا ، لیاضف  هتسجرب  هنومن  کی  ییاسانش  يارب  ثحب  نیا 
رد ناسنا ، ره  تسا . هدشن  هصالخ  یجراخ  ناجیب  رادـناج و  ناتب  نتـسکش  ناراکمتـس و  متـس و  اب  يهزرابم  رد  اهنت  اهناسنا ، یگدـنز 
هب دـبوکب و  دوخ  رد  ار  یقالخا  لـیاذر  يدنـسپ و  دوخ  ربک و  تیبصع و  لـهج و  دزیخرب : راـکیپ  هب  شیوخ  رب  متـس  اـب  دـیاب  لوا  هجرد 
زا کی  مادـک  دوش . دراو  رامعتـسا  دادبتـسا و  متـس و  اب  يهزرابم  نادـیم  هب  هاگنآ  دـیآ و  رد  تیرح  تلیـضف و  اب  قیال و  یناسنا  تروص 

يهلحرم رد  ام  يارب  هک  تسا  سفن  تزع  يراوگرزب و  یعامتجا ، نواعت  تشذگ ، عضاوت ، یتسرپ ، ادخ  اوقت ، قالخا ، تیبرت ، ياهـسرد 
؟ دیآیمن رامش  هب  گرزب  يداهج  دوخ ، نآ ، نیمادک  ای  و  دشابن ؟ مزال  داهج 

. تسا هدوب  دوجوم  مایق ، نیا  رد  لمکا ، متا و  وحن  هب  یناسنا ، لیصا  رصانع  نیا  هک  تسور  نآ  زا  میلیاق  ینیسح  مایق  يارب  ییایازم  هک  ام 
دیدپ دـشاب ، یئانثتـسا  گرزب و  هدـیدپ ، کی  دـنچ  ره  هک  تسادـیپ  تسا و  نیرفآ » هثداح   » دوجو غورف  زا  ياهولج  گرزب ، هثداح  کی 

. تسا رتیئانثتسا  رتگرزب و  نآ ، يهدنروآ 
يهعلاطم زا  ام  هک  یگرزب  سرد  تسا . یناسنا  رایع  لماک  گرزب و  حور  کی  يایاوز  رهظم  هک : تسا  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  مایق  تیزم 

یبهذـم ياهبالقنا  یلوصا  داوم  یناسنا و  لیـصا  هدـش و  شومارف  رـصانع  هب  هجوت  میریگیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یـصخش  لاوحا 
، میاهدرک فقوت  هلحرم  نیا  رد  هزادـنا  زا  شیب  ای  و  میاهتخادرپ ، تاررکم  رارکت  هب  شخب  نیا  رد  ام  هکنآ  روصت  نیارباـنب ، تسا . ناـهج 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  يارب  یساسا  سرد  کی  نوچمه  ار  رضاح  شخب  لوصف  دنمجرا ، يهدنناوخ  دوب و  دهاوخن  باوص  هب  نورقم 
. تفرگ دهاوخارف  شیوخ 
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هحفص 21) ) 

تیصخش نیوکت 

تیصخش  نیوکت 
ثحب میرب . یپ  وا  يالاو  تیصخش  نیوکت  يایاوز  هب  ات  میزادرپیم  مالسلاهیلع  نیسح  یکدوک  لمح و  نارود  هب  یتخل  ام  لصف ، نیا  رد 
نادناخ ردام و  ردپ و  الامجا  دیاب  ور  نیا  زا  دراد ؛ رارق  یناسنا  تیصخش  نیوکت  رد  تیبرت  تثارو و  ریثأت  ساسا  رب  نارود  نیا  يهرابرد 
نوچمه هدوب و  یعیبط  لماوع  ریثأت  زا  رانکرب  ییانثتـسا و  يدوجوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  لاـیخ  دـیابن  مینک . یـسررب  ار  ماـما 

بتارم تداهـش ، ماگنه  هب  ات  دـلوت  ناوا  زا  تباث ، يرون  ناـس  هب  یقـالخا  يایاجـس  یلمع و  تـالامک  يونعم و  ملاوع  رظن  زا  ناگتـشرف ،
. تسا هدوب  اراد  لوحت ، چیه  نودب  ار  لامک 

لماکت و لاح  رد  تقلخ  ياضتقم  هب  هک  یناسنا  تعیبط  زا  ار  وا  هکلب  میاهدرکن ، تابثا  ي  ماقم »  » ماما يارب  اهنت  هن  ياهدـیقع  نینچ  اـب  اـم 
! میاهدومن صیقنت  ار  يو  بیترت  نیدب  هدرک و  ادج  تسا ، تفرشیپ 

یلومعم يداع و  رـشب  کی  دح  رد  ینیوکت ، ياهتیلباق  یتاذ و  تایـصوصخ  رظن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا 
زا اموزل  دوش ، گرزب  مالسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  یتیبرت  یتثارو و  طیارـش  رد  هک  يدولوم  دید ، میهاوخ  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسا ، هدوب 
هک تسا  نیا  دوصقم  تشاد ؛ میهاوخن  رایتخا  رد  یفاک  رازبا  وا  تخانـش  يارب  اـم  ظاـحل  نیدـب  و  دوب ؛ دـهاوخ  رتارف  یلومعم  رـشب  کـی 

رد تسا . هدشن  هداد  مالسلاهیلع  ماما  هب  اهناسنا  لامک  شنیرفآ و  نیزاوم  زا  نوریب  یعیبط و  ریغ  روط  هب  یناسنا ، قوفام  لحارم  نیمه 
هحفص 22) ) 

، ساملا هاک و  رتسکاخ ، الط و  لثملا  یف  دـناهدشن ؛ هدـیرفآ  دـحاو  تیهام  ياراد  ناسکی و  تخاونکی و  تادوجوم  يهمه  تقلخ ، ناهج 
کی دیابن  ار  ماما  مییوگیم ؛ هکنیا  دناهدماین . دوجو  هب  یعیبط  نیزاوم  زا  جراخ  مه  مادـک  چـیه  یلو  دـننکیمن ؛ يربارب  مه  اب  هاگ  چـیه 

تـسا كدوک  ادتبا  رد  نارگید ، لثم  تسا و  تیبرت  تثارو و  ریثأت  تحت  نارگید  لثم  يو  هک  تسا  ینعم  نیدب  مینادب  ییانثتـسا  دوجوم 
دـشر و لاح  رد  مه  وا  تالامک  تاـیقالخا و  هیحور و  ینامـسج ، دـشر  تازاوم  هب  دـنکیم و  یط  ار  یناوج  دـشر و  لـحارم  جـیردتب  و 
: رهپـس لوق  هب  مییآیمنرب . نآ  كرد  يهدهع  زا  دسریمن و  نادـب  ام  مهف  هک  تسالاو  ياهزادـنا  هب  تالامک ، نیا  دـنچ  ره  تسا ؛ لامک 

دوسرف تسد  شیدـنا ، اطخ  رطاخ  يرایتسد  هب  اسراپان ، سوفن  اسران و  لوقع  تسه  هک  هنوگ  نآ  یهامک  ار  یهاـنتم  ریغ  یئیـش  هنوگچ  »
هب دیشروخ  هک  دنام  نادب  نیا  دیامرف ؟ تخاس  تسد ، اب  ار  سلطا  کلف  و  دیامیپ ؟ هنامیپ  اب  سک  چیه  ار  رـضخا  يایرد  دنزاس ؟ شیوخ 

( . 1 .« ) دوش نوریب  نزوس  يهمشچ  زا  ای  دور و  رد  نز  هریپ  نزور 
عبات شنیرفآ ، ماظن  رد  یگمه  نازوس ،» يهمشچ   » و نز » هریپ  نزور   » و دیـشروخ »  » یلو میریذپیم ؛ ار  قوف  تقیقح  هملک  هب  هملک  ام ، و 

( . 2  ) دنتقلخ تباث  سیماون  نیناوق و 
ردام و ردپ و  تاکلم  تایحور و  رد  هک  دزاسیم  مزلم  ار  ام  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تیصخش  نیوکت  رد  تیبرت  تثارو و  ریثأت  زا  ثحب 

یکدنا  وا  یتیبرت  طیحم  تیبرت و  يهوحن 
هحفص 23) ) 

ردپ و تایـصوصخ  يهطبار  هک  دوشیم  هظحالم  تسا ، للدم  نهربم و  یملع  رظن  زا  هلأسم  نیا  هکنیا  زا  رظن  فرـص  میزادرپ ؛ هعلاطم  هب 
هداوناخ ره  رد  : » دـنکیم یفرعم  ار  وا  ردام  ردـپ و  صخـش ، کی  زا  رتشیب  یفرعم  ماگنه  هب  زین  مدرم  هک  تسا  يردـق  هب  دـنزرف  اـب  رداـم 

نیب رد  تـسا و  تاـماقم  تاـجرد و  زا  نخــس  ناـیماظن ، يهداوناـخ  رد  دــناهنوگ ، ناـمه  مـه  نارگید  دــشاب  هنوـگ  ره  هداوناـخ  سیئر 
بلاـطیبا نب  یلع  ماـما  ییاسانـش  هب  ار  دوـخ  کـنیا  اـم  ظاـحل  نیدـب  و  ( 3 ...« ) تسا یناـحور  نیواـنع  باـقلا و  زا  نخـس  نویناـحور ،
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: میهدیم صاصتخا  یخیرات  گرزب  درم  نز و  نیا  هب  ار  دنچ  يروطس  مینیبیم و  دنمزاین  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالسلاهیلع و 
یلع ماما  <

ارهز همطاف  <

هللا لوسر  ترضح  <

. خیراوتلا خسان  ( 1)
رظن هب  هک  یحرـش -  لابقا ، لاح  حرـش  زا  زجع  راهظا  ماقم  رد  یبلاطم  يروهـال  لاـبقا  تاـیلک  يهمدـقم  رد  شورـس » دـمحا   » ياـقآ ( 2)
نیا زا  هک  مروآیم  ع )  ) نیسح ماما  ماقم  رد  ار  نآ  ناشیا  يهزاجا  اب  نم  هک ، دناهتـشون  تسا -  زیمآ  قارغا  يردق  روطـس  نیا  يهدنراگن 

صوصخلا یلع  تسین ، رودقم  رگید  هدیرفآ  يارب  ياهدیرفآ  چیه  لاح  تایئزج  نتشون  : » دشاب هدش  هدافتـسا  اج  هب  هاتوک ، بلاج و  حرش 
حور لصا و  اریز  دـشاب ؛ یمدآ  ياـهگنهرف  اهندـمت و  نیرتقیمع  يهدـیکچ  هراـصع و  تقلخ و  ملاـع  ناگدـیزگرب  زا  هدـیرفآ  نآ  هک 

هب رجنم  هک  ار  یناحور  هملک  هقیقد و  نآ  دیاب  لوا  نآ ، تفایرد  يارب  هدیچیپ و  ماهبا  ضومغ و  زا  ياهلاه  رد  یناسنا ، نینچ  تشذـگرس 
وا تلم  خیرات  رد  ار  وا  روظنم  وا و  لاح  وا و  حور  سپس  تفاکـش ، تسا ، هدیدرگ  وا  يروآ  مان  یگدیزگرب و  هجیتن  رد  ددجم و  تیالو 
ام و  تسا ». ییاهناوخ  هچ  زا  روبع  تامسلط و  هچ  نتسکش  همزال  هضماغ ، ود  نیا  نتفایرد  نتفاکش و  هک  دننادیم  هار  نایانـشآ  تسج و 

چیه هب  وا  اب  هک  یموق  نایم  زا  ياهدیزگرب  روهظ  نییبت  اریز  تسا ؛ نیا  زا  رتلکـشم  نادنچ  دـص  ود  راک ؛ هک  مینکیم  هفاضا  هتفگ  نیا  رب 
اهیناسآ نیا  هب  دشابن  لاحم  رگا  تسا -  قیقحت  هار  رس  رب  یلکـشم  دوخ  نامز ، لوط  هکنآ  اصوصخم  دنوشن -  هدیجنـس  یقالخا  تبـسن 

. تسین روسیم  مه 
. دشار ياهینارنخس  ( 3)

یلع ماما 

یلع ماما 
: دسیونیم نینچ  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نوماریپ  هونب » یلع و   » باتک رد  يرصم  رصاعم  فورعم  دنمشناد  نیسح » هط  »

اب تشادیم و  اـپرب  ار  ناـشزامن  دـشاب . هدرازگ  دـنراد  يرورپ  نید  رد  مدرم  هک  ار  یقح  ره  هک  دـشیم  دونـشوخ  شیوـخ  زا  هاـگنآ  »... 
لاؤس جنر  زا  ار  نانآ  تسجیم و  ار  نادـنمزاین  دادیم و  كاروخ  ماگنه ، بش  ار  ناشیورد  تخومآیم و  زیچ  ناشیا  هب  رادرک  راتفگ و 

راـگدرورپ هژیو  شتـسرپ  هـب  يراد  هدـنز  بـش  ندـناوخ و  زاـمن  اـب  تـسجیم و  يرود  مدرم  زا  دـشیم  بـش  نوـچ  دـیناهریم ، ندرک 
دهاوخیم هک  دومنیم  نانچ  تفریم و  دجسم  هب  هناخ  زا  نشور ، کیرات و  تفاییم ، زاب  یـشیاسآ  باوخ  اب  هکنآ  زا  سپ  تخادرپیم .

مدرم و اب  دروخرب  رادرک و  راتفگ و  هک  دوب  صیرح  رایـسب  زامن ، زاـمن ، ادـخ ! ناگدـنب  تفگیم : و  دـنک . رادـیب  ار  دجـسم  رد  ناـگتفخ 
. دنک ظفح  ار  يربارب  تاواسم و  تساوخیم  زاب  دوب  یلاؤس  ربارب  رد  يو  ششخب  رگا  یتح  درادهگن و  ار  يربارب  لام ، میسقت 

یکاروخ هک  داد  نامرف  دنراد  یقح  هک  تسناد  نوچ  دنساوخ ؛ يزیچ  وا  زا  دندرک و  راکشآ  یـشیورد  دندمآ و  وا  دزن  نز  ود  زور  کی 
هک هناهب  نیا  هب  دهد . حیجرت  يرگید  رب  ار  وا  ماما  هک  تساوخ  نانآ  زا  یکی  داد  ناشیا  هب  زین  یلوپ  دندیرخ و  ناشیارب  یکاشوپ  و 

هحفص 24) ) 
نآ هب  تشادرب و  یکاخ  تشم  مالـسلاهیلع  یلع  برع ،) ریغ  يهدـش  دازآ  ناگدازهدـنب  اـی  ناگدـنب   ) یلاوم زا  يرگید  تسا و  برع  يو 

.« يراکزیهرپ يربنامرف و  اب  زج  دهدیمن  يرترب  يرگید  رب  ار  سک  چـیه  ادـخ  هک  تسا  نیا  منادیم  نم  هچنآ  تفگ : هاگنآ  تسیرگن و 
( . 1)

: دسیونیم مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  رصاعم  رگید  دنمشناد  رصنلاوبا » رمع  »
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رد هک  يدننامیب  تیصخش  ینعی  درادن ؛ يریظن  هیبش و  باب  چیه  رد  هک  تسا  رگهولج  یلیمج  هداعلا  قوف  تیـصخش  ام  ربارب  رد  نونکا  »
رد و  روـیغ ، هزادـنایب  تقیقح ، قـح و  زا  هعفادـم  رد  و  درف ، يرادـنید ، تورم و  تعاجـش و  رد  اـتکی و  يراـکزیهرپ ، قـالخا و  مـلع و 

( . 2 .« ) تسا راگزور  يهناگی  ناگدنامرد ، ناگراچیب و  زا  يرادبناج 
: دسیونیم ناربج  لیلخ  ناربج 

دوب یصخش  لوا  تسنادیم و  لصتم  یناسنا  هعماج  حور  هب  ار  دوخ  حور  هک  برع  زا  دوب  صخش  نیتسخن  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  »
رد دـش و  دوخ  یگرزب  دیهـش  وا  درک ... دـنلب  دـندوب  رود  اههشیدـنا  زا  یلک  هب  هک  یهورگ  نایم  رد  ار  یناسنا  يهعماـج  تبحم  ياون  هک 

دوخ دـنوادخ  هب  قایتشا  قوش و  رپ  یلد  اب  و  دـشیم ، هدینـش  شبل  ود  نایم  رد  دـنوادخ  هب  زاین  تمحر و  تفأر و  راـتفگ  گرم ، ماـگنه 
: دسیونیم بوشآ  رهش  نبا  درپس »... ناج 

یلص ادخ  لوسر  اب  یکدوک  زا  مه  دش ، تسناوتیمن  نآ  رکنم  سک  چیه  هکنانچ  تشاد ، یهاگآ  یبوخ  هب  مالـسا  تعیرـش  ملاعم  زا  »...
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تبحاصم  رد  دوب ، نآرق  هدـنراگن  یحو و  بتاـک  تخومآ و  يو  زا  ار  نآرق  دوب و  نیـشنمه  هلآ  هیلع و  هللا 

رتشیب رد  رمع  رکبوبا و  دوب . هدروآ  تسد  هب  هداعلا  قوف  ییاناوت  ینید  ماکحا  طابنتسا  رد  تهج  نیا  زا  دربیم و  رـسب  تافو  ماگنه  ات  هلآ 
( . 3 .« ) دندرکیم هراشتسا  ماما  زا  اهراک 

کنیا مینادب و  دوب  مزال  مالسلاهیلع ، ینیـسح  تیـصخش  نیوکت  میظع  ناکرا  زا  یکی  اب  یلامجا  ییانـشآ  يارب  هچنآ  زا  ياهمـش  دوب  نیا 
. مینکیم هراشا  زین  مالسلااهیلع  رهطا  هقیدص  لاوحا  هب  المجم 

هحفص 25) ) 
ص 195. هونب ، یلع و  ( 1)

ص 18. ع )  ) یلع یگدنز  ( 2)
.333 صص 341 -  ج 3 ، بقانم ، ( 3)

ارهز همطاف 

ارهز همطاف 
، يرادافو یتسار و  يراکوکین و  ظاحل  زا  دوب ، مالـسا  لوا  صخـش  میقتـسم  تیبرت  تحت  لاس  هد  لقادح  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف 
. دادیم ریش  ار  شاهچب  لاح ، نامه  رد  تخادرپیم و  ساتسد  هب  شیوخ  تسد  اب  تشادن . ریظن  هک  دوب  نانچ  نآ  تعاجـش  تیـصخش و 
: دومرف ودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش . يراکتمدـخ  راتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسد ، تحارج  رثا  رد  یتـقو ،

( . 1 « ) درادن نان  بآ و  دجسم  رد  ناملسم  دصراهچ  نونکا  »
دناوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهرهچ  رد  یتقو  دوب و  هدید  هیهت  لزنم  يارب  ياهدرپ  گنج ، زا  شرهوش  ردـپ و  تشگرب  يارب  »

وا هب  ردـپ  ( » 2 .« ) داتـسرف ردـپ  روـضح  هب  یموـمع  فراـصم  يارب  دـنبندرگ  دنبتـسد و  هارمه  هب  دـنک و  ار  هدرپ  تسا ، یـضاران  يو  هـک 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ( 3 « ) یـشوپب ناراکمتـس  سابل  لاح  نیع  رد  یتسه و  ربمغیپ  رتخد  هک  يوش  رورغم  ادابم  : » درکیم تحیـصن 

تساخیمرب و دـشیم ، دراو  وا  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  یتقو  هک  تشاذـگیم  مارتحا  شتیـصخش  هب  تشادیم و  تسود  ار  يو  ردـق  نآ 
. دیناشنیم شیوخ  ياج  هب  ار  وا  دیسوبیم و  ار  شرتخد 

، دوخ تیناقح  تابثا  روظنم  هب  تشاد و  رظن  فالتخا  تقو  تموکح  سیئر  اب  كدـف  هلأسم  رـس  رب  ردـپ ، گرم  زا  سپ  يو  هک  مینادیم 
، تیـصخش رادومن  یخیرات ، جاجتحا  هباطخ و  نیا  درک ؛ جاجتحا  هفیلخ  اب  جـیهم  ياهباـطخ  یط  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  رد 

لحارم تسا . هدوب  اراد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  یعامتجا  عاضوا  رب  فوقو  یـسایس و  كرد  لاـمک ، مهف و  يرونخـس ، یگدـنزارب ،
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. تسا رادیدپ  یبوخ  هب  وا  ياهاعد  اهزامن و  بش و  همین  ياههیرگ  زا  زین ، يو  يونعم  يدابع و 
راشرس دیآ ، دیدپ  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  تلیضف  اب  گرزب و  يهیحور  ود  قیفلت  اب  هک  يایگداوناخ  نوناک  هاتوک : نخس 

، يراوگرزب ییاناد و  تفرعم ، لامک و  زا 
هحفص 26) ) 

جاودزا مه  اب  هداس  رایسب  یمسارم ، یط  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  هک  میناوخیم  خیراوت  رد  تسا ؛ هلصوح  ربص و  يرابدرب و 
تخورف هب  ار  شیوخ  هرز  درک ، يراگتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع ، یلع  هکنآ  زا  سپ  دندرک :

یگدنز نیرتلزان  اب  ناشیگدـنز  عضو  دـندرکیم ، هرادا  ار  لزنم  روما  رگیدـکی  کمک  هب  ناوج ، رهوش  نز و  نیا  درک . یـسورع  جرخ  و 
اپ يردام  ردپ و  نینچ  زا  هک  يدولوم  دندرکیم . يریگتسد  ار  ناگراچیب  نادنمزاین و  هتسویپ  تعانق ، نیع  رد  دوب و  يواسم  زاجح  مدرم 

، دـشاب هتـشاد  فوقو  یبوخ  هب  تثارو  لماوع  هب  هک  سانـش  ناور  کی  دـشابن و  هتـسارآ  لـیاضف  هب  دوشیمن  دراذـگ ، دوجو  يهصرع  هب 
عـضو رد  زین  یتیبرت  طیحم  رظن  زا  رگا  ياهداوناخ ، نینچ  يهدنیآ  دنزرف  هک : دـنزب  سدـح  يدـنزرف ، نینچ  دـلوت  زا  شیپ  یتح  دـناوتیم 

. تشاد دهاوخ  رارق  یناسنا  یقالخا -  یلاع  حطس  رد  دریگ ، رارق  يدعاسم 
، رثأت يداش ، لیبق  زا  ردام  فلتخم  ياهتفایرد  تالاح و  مه  ردام و  ردـپ و  یحور  تافـص  مه  هک : تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  يروآدای 

. تسا رثؤم  تثارو  رد  لمح ، نارود  رد  وا  بارطضا  شمارآ و 
: دسیونیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  یلیالع » داتسا  »

، مود مسق  تسا و  دنزرف  هب  ناردپ  یحور  تافـص  لاقتنا  لوا  مسق  یلاعفنا ، ای  يرثأت  تثارو  یخیرات و  تثارو  تسا : مسق  ود  رب  تثارو  »
«. دنریگیم رارق  نآ  ریثأت  تحت  لمح ، رد  ناردام  هک  يروعش  عاونا  لاقتنا 

: دسیونیم هاگنآ  دنکیم و  لقن  ار  یجراخ  نادنمشناد  زا  هنومن  ود  سپس  يو 
ریمـض کـی  ياراد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  ینید ، تثارو  دـندوب . ینید  نوؤش  صـصختم  نارود ، نیرتیمیدـق  زا  مشاـه  لآ  »

.« دوب زاینیب  تهج  نیا  زا  يو  دش و  بیکرت  نیسح  نوخ  رد  ینید  تثارو  نیاربانب  تفای و  لیمکت  دوب  نآ  لکش  مامت  اب  ینید ،
تدـشب همطاـف  داد و  يور  دـحا  هعقاو  دوـب ، نینج  نیـسح ، هک  يرجه  موـس  هنـس  زا  دوـب ... یگتـسیاش  یکین و  زا  ياهمـسجم  همطاـف ... »

«. دوب نارگن  تحاران و 
: هک دریگیم  هجیتن  هاگنآ  یلیالع 

رایـسب هدـنیآ  هب  درکیم و  یخوـش  يزاـب و  مـک  رایـسب  اذـل  درب و  ثرا  هـب  رداـم  زا  ار  ریثأـت  ینارگن و  یگتـسیاش و  يراـکوکین و  ماـما ،
يدیماان  عون  کی  رکفت ، رد  دیشیدنایم و 

هحفص 27) ) 
( . 4 .« ) دوب تخس  رایسب  ناهارمگ  ربارب  رد  تمواقم  رد  زین  ماما  تخوسیم ، نمشد  زا  ماقتنا  شتآ  رد  همطاف  هک  ورنآ  زا  تشاد و 

هکنآ اب  هرود ، نیا  رد  دوب و  هعماج  يزاسون  يهرود  مالسلاهیلع ، نیـسح  یگلماح  نارود  هک  هدرکن  دای  هتکن  نیا  زا  باب ، نیا  رد  داتـسا ،
ماـما نیارباـنب ، دزیمآیم . مه  هب  رطاـخ  طاـسبنا  یتحاراـن و  مـغ ، يداـش و  عاـمتجا ، نازاـسون  هـیحور  رد  یلو  تـسا ؛ ناوارف  تالکـشم ،

رارق تثارو  ریثأت  تحت  تمسق  ود  ره  رد  هدش و  نیجع  دوب  اراد  نارود  نیا  رد  هک  مالسلااهیلع  همطاف  فلتخم  تایصوصخ  اب  مالسلاهیلع 
رد مه  درکیم و  یخوش  يزاب و  مه  يو  مییوگیم : ام  مینکیم . هدـهاشم  ار  تالاح  هنومن  ود  ره  يو  یگدـنز  رد  اـم ، اذـل  دوب و  هتفرگ 

شردپ مالسا و  هدنیآ  هب  يزاسون  يهلحرم  کی  رد  اهیتحاران  نیع  رد  شردام  اریز  تشاد ؛ يراودیما  رکفت  رد  مه  دوب و  هدنیآ  يهشیدنا 
میهاوخ نادـب  هدـنیآ  روطـس  رد  هک  دوب . رادروخرب  یتیبرت  ياـهطیحم  نیرتـهب  زا  زین  یتـیبرت  هلحرم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب . راودـیما 

... تخادرپ
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: دراد رارق  مشچ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  یگداوناخ  طیحم  زا  يرصتخم  يولبات  تشذگ ، هچنآ  زا  - 
طیحم زا  ار  ینمادـکاپ  لقعت و  تبالـص ، یگنادرم و  لـهاست ، ینتورف و  تشذـگ ، تیمیمـص و  هفطاـع ، رهم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

، نیا رب  نوزفا  دـیدرگ . يرایبآ  تیلوفط  نارود  زا  دوب ، هدـش  هتـشاک  وا  حور  رد  هک  کـین  تافـص  رذـب  تفرگارف و  شیوخ  یگداوناـخ 
ار وا  دمآیم ؛ شیپ  نانآ  یسایس  مطالتم و  یگدنز  رد  هک  ياهتسویپ  ياهبیـشن  زارف و  دیدیم و  ردام  ردپ و  يارجام  رپ  یگدنز  رد  هچنآ 

. دروآ رد  هدومزآراک  نیب و  نشور  يدرم  تروص  هب 
: یلیالع لوق  هب  و 

دوـخ هار  رد  ار  وا  تثارو  گرزب ، تاـبالقنا  اـب  ههجاوـم  دوـب و  تیمها  اـب  رایـسب  هنادرم و  هـک  یگرزب  فـقاوم  یکدوـک و  تـیبرت  زرط  »
دروآ رد  یگرزب  درم  تروص  هب  ار  وا  تخادنا و 

هحفص 28) ) 
( . 5 .« ) دناسر لصاح  هب  دوب ، هدرک  يزیریپ  شردپ  هک  ياهبناج  همه  یحالصا  راکفا  تشاد  یگتسیاش  هک 

.333 صص 341 -  ج 3 ، بقانم ، ( 1)

.333 صص 341 -  ج 3 ، بقانم ، ( 2)
.333 صص 341 -  ج 3  بقانم ، ( 3)
. دعب هب  ص 208  نیسحلا ، خیرات  ( 4)

ص 213. نیسحلا ، خیرات  ( 5)

هللا لوسر  ترضح 

هللا لوسر  ترضح 
مالسلاهیلع نیسح  یتیبرت  یتثارو  ناکرا  زا  رگید  نت  کی  يهرابرد  تسا  مزال  مالسلاهیلع ، نیـسح  یتیبرت  یتثارو -  عضو  زا  عالطا  يارب 

مالسا ربمایپ  يهرهچ  هتسویپ  مالسلااهیلع ، ارهز  مالسلاهیلع و  یلع  لزنم  رد  مییوگ : نخس  هتشاد  وا  تیبرت  تثارو و  رد  یمهم  شقن  هک  - 
مالسلاامهیلع نینسح  صوصخ  رد  تلاخد و  نادازون  تیبرت  یگدنز و  یشم  طخ  میسرت  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مالسلاامهیلع نینسح  هک  هدوب  دوب  ناس  نادب  وا  ياهتبحم  راهظا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راتفر  تسا . هتـشاد  يزیمآ  باجعا  راتفر 

زا ناربمایپ  نادنزرف  دومرفیم : تایاور -  قبط  يو -  دناهدش . هدناوخ  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ، » نونک ات  دلوت  زاغآ  زا 
، الومعم هدیسر ، هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هچنآ  تسا . مالـسلاهیلع  یلع  بلـص  زا  نم  نادنزرف  هدوب و  نانآ  دوخ  بلص 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هصاخ  تاهجوت  هتفرگیم و  رارق  هعلاطم  ریـسفت و  دروم  ماما ، يونعم  لحارم  دعب  زا  ناینیـشیپ  ياههتـشون  رد 

نیا زا  دناهدوب و  یتوکلم  یناحور و  تاماقم  ياراد  مالسلاامهیلع  نینسح  هک  هدشیم  هیجوت  باسح  نیدب  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هب  هلآ 
یتیبرت راتفر  تسا . هدش  تلفغ  هلأسم  یتیبرت  یعیبط و  تهج  زا  دروم ، نیا  رد  یلو  تشاد ؛ ناشتـسود  و  تشاذگ ، مارتحا  اهنادب  دیاب  رظن 

هولج سونأمان  نامز  نآ  رد  هتفرگیم  همشچرس  یتیبرت  یقالخا و  تیلوؤسم  ساسحا  یعیبط و  يهفطاع  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، تسا نکمم  زین  ام  رـصع  رد  یتح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  تسا ؛ هدوب  باجعا  دروم  لـفاحم و  سلاـجم و  لـقن  هدرکیم و 

ناور لوصا  نیرتیلاع  زا  عقاو ، رد  دـنک ؛ هولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لثم  یتیـصخش  نأش  اب  بسانتمان  دـیاش  اـی  هداـعلا و  قوف 
: میروآیم هنومن  دنچ  نونکا  تسا . هدوب  رادروخرب  یشرورپ  یسانش 

ار وا  نابز  یخرـس  كدوک ، نیـسح  دروآیم ، نوریب  ناـهد  زا  ناـبز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک : دـنکیم  تیاور  هریرهوبا » - »
روضح هک  يدرم  دیودیم . نآ  يوس  هب  دیدیم و 
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هحفص 29) ) 
ار کی  چـیه  زونه  هک  مراد  ینادـنزرف  نم  ادـخ  هب  ینکیم ؟ یتکرح  نینچ  كدوک  يارب  تفگ  تشادـنپ و  هناکدوک  ار  راک  نیا  تشاد 

( . 1 . ) تسین اور  رهم  وا  رب  درادن ، رهم  هکنآ  دومرف : ترضح  ماهدیسوبن .
هک يو  دـندشیم ؛ راوـس  وا  تـشپ  رب  دوـب ، هـتفر  هدجـس  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هـک  یلاـح  رد  مالـسلاامهیلع  نینـسح  - 

. دیناشنیم دوخ  رانک  ار  اهنآ  شمارآ  لامک  اب  دزیخرب  هدجس  زا  تساوخیم 
زا دروخ ؛ نیمز  هب  دیچیپ و  هماج  هب  شیاپ  هک  دید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  تفگیم ، نخس  ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زور  کی  - 

. تفرگرب هب  ار  يو  دمآ و  ریز  هب  ربنم 
وا زا  لفط  دریگب ، ار  وا  هک  دوشگ  ار  اهتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درکیم ؛ يزاب  رگید  ناکدوک  اب  هچوک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  - 
انا ینم و  نیسح  : » تفگ دیسوب و  تفرگیم و  ار  وا  هرخالاب  ات  درکیم  لابند  ار  وا  دیدنخیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درکیم ، رارف 

.«. نیسح نم 
رد هقباسم  يزادناریت و  يراوس ، بسا  طخ ، هقباسم  يزاب ، هلاچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  رد  مالـسلاامهیلع  نینـسح  - 

، نخـس ماگنه  هب  يو  دادیم ، شرورپ  ار  نانآ  هلیـسو ، نیدـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـنتخادرپیم و  هباطخ  وضو و  رد  زامن و 
... دادیم رارق  بطاخم  ار  نانآ  دیناشنیم و  دوخ  ربارب  ار  مالسلاامهیلع  نینسح 

تیبرت کی  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفر  هک  میراد  هجوت  رتمک  ینعم  نیدب  یلو  میناوخیم ؛ خیراوت  رد  ار  بلاطم  نیا  هنومن  ام 
هب هجوت  هلأسم  هک  رـضاح  رـصع  رد  یتح  ملاع ، ناگرزب  زا  کی  چـیه  هک  مریگ  تسین ، يداع  ریغ  لفط ، يهیحور  اب  بساـنتم  حـیحص و 

نانآ تیصخش  هب  دنهدیمن و  يدازآ  هزادنا ، نیا  ات  دوخ  لاسدرخ  نادنزرف  هب  تسا ، ثحب  دروم  نزرب  يوک و  ره  رد  كدوک  تیصخش 
. دنراذگیمن مارتحا  دح  نیا  ات  رگید ، تافیرشت  ای  یبهذم و  مسارم  ماجنا  ای  هباطخ و  داریا  ماگنه  رد  یتح 

یلص ربمغیپ  عضو  ای  هدش و  راوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شود  رب  هک  زامن  لاح  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  يهرظنم  هاگ  چیه  ایآ 
اب هاـگنآ  دـیاهدرک و  مسجم  دودیم  وا  لاـبند  هب  هچوک  رد  اـی  دـیوگیم و  كرت  هچب  رطاـخ  يارب  ار  ربنم  هک  یلاـح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

رد نامدوخ  یناسناریغ  راتفر 
هحفص 30) ) 

؟ دیاهدومن هسیاقم  هراچیب ، نادنزرف  مارتحا  تیصخش و  ندرک  لامیاپ  اههچب و  ندرک  کچوک 
لاثما یعامتجا و  مارتحا  هفطاع ، رهم و  تیـصخش ، يهبناج  همه  نیقلت  و  دراد ، هچب  رد  یتیبرت ، یـسانشناور  لوصا  قباطم  راـتفر  هک  يرثا 
. مینک يوریپ  نآ  زا  دیاب  میهدیمن  ییانثتسا  يهبنج  هلأسم  هب  رگا  ام  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هجوت  دروم  یگمه  نآ ،

: دیوگیم لاگهژر » »
هن دنهدیم  رارق  وا  صخـش  تیعقاو  ار  دوخ  هاگ  هیکت  لفط ، تیبرت  رد  هک : تسا  نآ  دوشیم  يوریپ  نادازون  شرورپ  رد  هک  یلک  لصا  »

..« درجم یلک و  ياهناسفا و  دوجو  نآ 
: دسیونیم درک  هرادا  تروص  نیا  يور  زا  ار  نآ  دیاب  دراد و  یصاخ  تروص  ینهذ ، ره  هک : وسور  كاژ  ناژ  هتفگ  لقن  زا  سپ  يو 

هب دـنک  دـشر  هکنآ  يارب  یلاهن  ره  تسا و  یلاـهن  دـننامب  كدوک  هک  دـندقتعم  يزولاتـسپ  وسور و  زا  يوریپ  هب  ون ، شرورپ  نارادـفرط  »
( . 2 .« ) تسا دنمزاین  باتفآ  هیاس و  بآ و  رون و  ینیعم  رادقم  صاخ و  نیمز 

: دسیونیم دوخ  باتک  زا  رگید  ياج  رد  يو 
شیپ ار  يدرف  شزوـمآ  يهویـش  اهدادعتـسا ، نیا  رب  هیکت  اـب  تشاد و  هجوـت  وا  یـصخش  ياهدادعتـسا  هب  دـیاب  كدوـک ، تیبرت  یط  رد  »

وا دوـخ  دوـجو  زا  هک  ینوناـق  اـب  وا و  لوـحت  اـب  ار  وا  تیبرت  میباـیرد و  ار  كدوـک  ياـهتبغر  نآ  ره  رد  هک  تسا  نـیا  دوـصقم  تـفرگ .
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( . 3 .« ) مینک راگزاس  دیآیمرب ،
ودـب كدوک  یعقاو  تیـصخش  اـب  قباـطم  هک  هدوـب  نیمه  دـش -  هظحـالم  هکناـنچ  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  یتـیبرت  يهوـیش 

. دهد شرورپ  ار  يو  دشخب و  تیصخش 
لامک و يهجرد  هب  يو  توبن  هک  یلاـح  رد  هتفاـی ، شرورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناـماد  رد  دـلوت ، لوا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  »... 
رب توبن  رون  زا  دنچ  ره  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  توبن  باتفآ  يهعشا  رولب ، يهچراپ  دننام  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب . هدیـسر  لادتعا  يهیاپ 

تایحور  نادجو و  دیدرگ و  وا  تیتاذ  دش و  ربمغیپ  ینعم  مالسلاهیلع ، نیسح  داد . هولج  ار  نآ  رگید  یشیامن  هب  تفات ، وا 
هحفص 31) ) 

( . 4 .« ) تشادهگن هدنز  دوخ  دوجو  هب  ار  ربمغیپ 
يانعم مه  دـشاب و  ظوفحم  هناگچب  توارط  هک  يروطب  درکیم  نیقلت  هچب  حور  رد  ار  دوخ  یبلق  تاـنونکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  »

رب ار  دـشر  دادیم و  شرورپ  كرتشم ، لـمع  کـی  اـب  ار  هشیدـنا  ناور و  نت و  ربـمغیپ ، دریگ . يدـج  درکیم ، نیقلت  ودـب  هک  ار  یگرزب 
یلقع یبدا و  یندب ، ياوق  دـیاب  : » هک تسا  قباطم  دـسیونیم  يزولاتـسپ »  » هچنآ اب  تسرد  بولـسا ، نیا  ( 5 .« ) درکیم عیزوت  اوـق  يهمه 

( . 6 . ) درک کمک  یعونصم  ياههار  نتسب  راکب  نودب  یعیبط و  تیبرت  کی  اب  لفط ،
« ویکستنوم . » دیآیم راب  كاپ  راکتسرد و  دوخ  هب  دوخ  دوشیم و  نیجع  شناج  يهریش  اب  تلیـضف ، دبای ، تیبرت  بیترت  نیدب  هک  ياهچب 

کی دشاب ، تلیـضف  نودب  دناوتن  صخـش  هک  دشیم  نیقلت  يروط  هب  تلیـضف  : » دیوگیم میدـق  ياهتراپـسا  دروم  رد  نیناوقلا » حور   » رد
( . 7 . ) دوب هتفای  راب  هنوگ  نیا  نوچ  هکلب  تسا ، تلیضف  یتسار  هک  تفگیم  تسار  ور  نآ  زا  هن  یتراپسا 

: مینراذگب رظن  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  یکدوک  نارود  یگداوناخ  تانیقلت  زا  ياهشوگ  دیامنیم  مزال  ثحب  نیا  لیمکت  يارب 
رایسب حطـس  رد  هک  ینعم  مک  ياهفینـصت  تروص  هب  ینوزوم  تالمج  وا  شرورپ  ای  هچب و  ییالال  ماگنه  فلتخم  هنـسلا  رد  هک  مینادیم 

. دوشیم هدناوخ  هدش ، هدورس  لزان 
هدیا و ياراد  یکدوک  ناوا  زا  هدرک  تیوقت  ار  نانآ  يهیحور  هناگچب  ياههنارت  اب  یتح  هک  دوشیم  هدید  مالسلامهیلع  نینـسح  دروم  رد 

: دومرفیم دادیم و  تکرح  دیناخرچیم و  ار  مالسلاهیلع  نسح  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دناهدروآیم . راب  ناشفده 
نسح ای  كابا  هبشا 

نسرلا  قحلا  نع  عفداو 
ننماذ اهلا  دبعا  و 

نحالاذ  لاوت  و ال 
هحفص 32) ) 

. وشم تسود  سنجدب  مدرم  اب  تسرپب و  ار  نانم  يادخ  ریگرب -  قح  ندرگ  زا  نامسیر  شاب و  تردپ  لثم  نسح ! ینعی :
: تفگیم دیناخرچیم و  مالسلاهیلع  نیسح  ربمغیپ ) يومع  سابع  نز   ) لضفلا ما 

هللا لوسر  نبای 
هاجلا  ریثک  نبای 

هابشا الب  درف 
یهلا  هذاعا 

یهاودلا مما  نم 
. درادهگن اهتبیصم  زا  تیادخ  ریظنیب ، کت و  هاج  گرزب  دنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  ینعی :
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تیوقت وا  رد  ار  یتسرپ  ادخ  حور  هدرکیم و  انشآ  دوخ  تیـصخش  هب  ار  كدوک  دراد ، هک  یناوارف  حطـس  فالتخا  نیع  رد  هنارت  ود  نیا 
زا اجنیا  رد  دننکیم . قیرزت  ودب  هار  نیمه  زا  ار  یتسرپادـخ  هلـضاف و  تاکلم  لاح  نیع  رد  دـنهدیم و  تکرح  ار  هچب  تسا ... هدومنیم 

ياههچب هک  مینک  يراددوخ  فسأت  زاربا  زا  میناوتیمن  یلو  مییوگیمن ؛: نخـس  هعماـج  دـب  بوخ و  تاـیحور  نیوکت  رد  تاـیبدا  شقن 
كدوک تیبرت  هار  هکنآ  رب  هوالع  ام  دندولآ . توهـش  هناقـشاع و  ياههنارت  هب  منرتم  یکدوک ، ناوا  زا  اههداوناخ ، ياهراپ  رد  ام  لاسدرخ 
. مینکیم تیبرت  فرحنم  لوا  زور  زا  ار  هدنیآ  نانز  نادرم و  هاگآان ، هاگآ و  نوگانوگ ، ياههار  زا  مییامیپیمن ، حیحص  روط  هب  ار 

حیحـص و تیبرت  کی  یط  اب  یثرا ، تالامک  ندوب  اراد  نیع  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک : تسا  نیا  الوا  رـضاح  لصف  زا  اـم  سرد  ... 
، ناکدوک اب  مالـسلامهیلع  همطاف  یلع و  ربمغیپ و  دروخرب  يهوحن  تلاسر و  نادـناخ  راتفر  زرط  ایناث ، تفاـی و  تیـصخش  هدـش ، باـسح 

. میریگب قشمرس  نانآ  زا  دیاب  ام  هتشاد و  یتیبرت  يهبنج 
... دنکیم انشآ  رتشیب  مالسلاهیلع  ینیسح  بالقنا  يایاوز  هب  ار  ام  لاح ، نیع  رد  سرد ، نیا 

هحفص 33) ) 
. بقانم زا  خسان  ( 1)

ص 72. نادراک ، رتکد  يهمجرت  ییامنهار ، لوصا  ( 2)
ص 68. نامه ، ( 3)

ص 76. دنلب ، تمه  ( 4)
ص 213. نیسحلا ، خیرات  ( 5)

.216 صص 217 -  نیسحلا  خیرات  ( 6)
. نیشیپ كردم  ( 7)

یحور مزیناگرا 

یحور  مزیناگرا 
هجوت اب  کنیا  دوب و  مهارف  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  یناسنا  یلاع  تیـصخش  کی  نیوکت  طیارـش  هک  میتفایرد  لوا ، لصف  بلاطم  زا 

یقالخا و لیاصخ  يو  هک  دـهدیم  ناشن  اـم  هب  ماـما ، یگدـنز  مینکیم : سمل  ار  وا  هیحور  کـیدزن ، زا  وا ، یگدـنز  هتـسجرب  روطـس  هب 
رد تفاـی . یلجت  وا  یگدـنز  رد  فلتخم  تـالامک  تفرگارف و  یبوـخب  رداـم  ردـپ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  ار  یحور  تمظع 
اب هتخیمآ  ماما ، یگدـنز  یلو  دـنک . یم  دومن  تافـص  ریاس  زا  شیب  هتـسجرب ، تفـص  کی  الومعم  خـیرات ، گرزب  یماـن و  دارفا  یگدـنز 

: یلیالع هتفگ  هب  دنچ  ره  تسا ؛ یناسنا  داضتم  انایحا  نوگانوگ و  لیاضف  فلتخم  ياهدومن 
یگدـنز رظان  رعاش ، کی  لثم  میناوتیم  یلو  میهد  رارق  لیلحت  هبرجت و  دروم  ار  نیـسح  حور  ملاع ، فوسلیف و  کی  لثم  میناوتیمن  اـم  »

«. میهد حیضوت  ار  وا  راتفر  راتفگ و  يهطخ  یهاوخریخ و  یسرت و  ادخ  دصاقم  هدوب و  وا 
: وا هتفگ  هب  دنچ  ره 

نیا هدشن  قفوم  لاح  هب  ات  یلو  دنک ؛ لیلحت  حرـش و  تسا  یناسنا  هدیدنـسپ  تافـص  زا  یکی  هدـنیامن  هک  ار  یتیـصخش  دـناوتیم  شناد  »
...« دیامن لیلحت  حرش و  تسا  تیناسنا  تافص  همه  عمجم  فعاضم  هجوب  هک  ار  صخش 

رارق هجوت  دروم  وا  یحور  ياـیاوز  ماـمت  هدـمآ و  لـمع  هب  مزـال  تقد  وا  تیبرت  رد  هک  يدرم  هک  تسا  نیا  مینک  كرد  میناوـتیم  هچنآ 
مامت  ینامسج  رظن  زا  هک  یناسنا  ناسب  هتفای و  دشر  یگدنز  فلتخم  تاهج  رد  اموزل  هتشاد ، هک  يایتاذ  دادعتسا  اب  هتفرگ ،

هحفص 34) ) 
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. دسریم لامک  هب  گنهامه  تخاونکی و  لداعتم ، روطب  وا  یحور  مزیناگرا  دنکیم ، دشر  تخاونکی  شیاضعا 
يرگید هیواز  دیاب  هک  ار  تعاجش  لیصا  رصنع  یلو  دناهتشاد ؛ غوبن  تمسق  نیا  رد  اهنت  هک  میراد  غارـس  یمانب  ناراکتدابع  خیرات ، رد  ام 

هتشادزاب و یعامتجا ، لیاسم  زا  ار  نانآ  یملع ، لیاسم  رد  روغ  دایز و  رکفت  هک  مینیبیم  ینادنمشناد  دندقاف . دنک ، لاغشا  ار  رشب  حور  زا 
رـس رد  ار  يرـشب  عماوج  هرادا  روما و  میظنت  تردق  هک  مینیبیم  ینارادمتـسایس  دنربیم ؛ رـس  هب  ییادتبا  لحارم  رد  كدوک  کی  دننامه 

زا هک  مینکیم  هدهاشم  ینایماظن  نارادرس و  درادن . دوجو  اهنآ  رد  ناگدازیمدآ  قیال  ياهتـشذگ  اهتفارـش و  یلو  دنتـسه ؛ اراد  لامک  دح 
وسرت ياههفطاع  بحاص  ربکتم و  نادنمشیدنا  هشیدنا و  مک  نادهاز  دهزیب و  ینادنمتواخـس  هرخالاب  دنبیـصنیب و  بلق ، تقر  هفطاع و 

اب «، » نوطالفا «، » طارقرـس «، » سویـسوفنک «، » ادوب  » ناوتب دیاش  دنتـسین . رادروخرب  لاعتم  دـشر  زا  مادـک  چـیه  هفطاعیب و ... نادـنمورین  و 
اما داد ؛ ناشن  الاب  يهدربمان  لیاضف  زا  کی  ره  زا  ییاههنومن  ناونع  هب  ار  ییالط » متاح   » و يدـناگ ،» «، » نوئلپان «، » جالح روصنم  «، » دـیزی

. دننیزگیمرب ربهر »  » ناونع هب  ار  يدارفا  نینچ  دنروخیم و  ار  گنهامهان  ياهدشر  نیا  بیرف  رایسب  یناسنا ، لیاضف  ناگتفیش 
هب نابلط ، تردـق  دـشاب ! فیعـض  نانآ  یعامتجا  كرد  هتـشادن و  عامتجا  رد  تلاخد  هک  دـنراد  تسود  ار  یناراکتدابع  ناـشنم ، یفوص 

ياضتقم هب  سک  ره  هصالخ  دنشاب و  شیوخ  نارقا  دمآرس  يراد  تکلمم  رما  رد  هک  دنوریم  يردتقم  يروشک  يرکشل و  نادرم  لابند 
چیه هب  نانیا  ام  رظن  هب  هک  یلاح  رد  دهدیم ، لد  ودب  دنکیم و  باختنا  دشاب  هتـشاد  یگتـسجرب  وا  قوذ  قباطم  هک  يربهر  شیوخ ، عبط 

. دنتسین یگدادلد  يربهر و  قیال  راوگرزب ، ناماما  ادخ و  ناربمایپ  دننامه  هجو ،
رادروخرب یفاک  يورین  زا  يورهار  راک و  يارب  وا  ياپ  تسد و  یلو  دراد ؛ هتـشارفا  یندرگورـس  لثملا  یف  هک  دـننامیم  یناسنا  هب  ناـنیا ،

! دراد ناکدوک  رس  دننامه  هتفاین ، دشر  يرس  اناوت ، دنمورین و  ياپ  تسد و  اب  هک  یسک  ای  تسین و 
يربهر  هب  ار  یسک  تسا ، یناسنا  یلاع  لئاضف  هدادلد  هک  هدازآ  ناسنا  کی 

هحفص 35) ) 
يداژن و رظن  زا  هک  دنایناسک  امتح  نانیا ، دشاب . اراد  لداعت  لامک  زا  رادروخرب  ياهیحور  هدوب و  گنهامه  لیاضف  دـجاو  هک  دـنیزگیم 

لاجر هب  رشب  فلتخم  دارفا  دوشیم ، هظحالم  هکنیا  دنشابیم ، رادروخرب  حیحص  یلوصا و  تیبرت  زا  هدوب و  لیصا  فیرـش و  یگداوناخ ،
الاو و لاجر  نیا  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسین ، نارگید  اب  ساـیق  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـنهدیم  لد  هنوگ  نآ  ادـخ ، ناربماـیپ  ینامـسآ و 

روط هب  نانآ  رد  ار  تلیضف  نآ  دشاب  یتلیضف  هنوگ  ره  بلاط  یناسنا ، ره  دنتسه و  يرشب  نوگانوگ  لیاضف  يامن  مامت  ياههنییآ  گرزب ،
دنمتواخـس هکنآ  دنیبیم ؛ دهز  تسا  دهاز  هکنآ  دـنیبیم ؛ تعاجـش  تسا ، عاجـش  هکنآ  دوشیم ؛ ناشهتفیـش  دـنکیم و  هدـهاشم  لماک 

یگدازآ يدنلبرس و  لالقتـسا و  بلاط  هکنآ  هرخالاب  دنیبیم و  تبحم  رهم و  تسا  فوؤر  بلقلا و  قیقر  هکنآ  دنیبیم و  تواخـس  تسا 
راکنا هب  بل  یتح  دندیدرت و  راچد  ءایبنا  توعد  لصا  رد  هکنانآ  یتح ، هک  تساذـل  دـنیبیم و  انعم  نیا  لماک  هنومن  ار  اهنآ  تساهناسنا ،

همه ذوفن  زمر  هک  تسا  یقیقد  هتکن  نیا  دنراد . فارتعا  تیناسنا  ناگدیزگرب  نیا  یگرزب  تمظع و  هب  دنیاشگیم ، یحو  ادخ و  تقیقح 
. دزومآیم ام  هب  ار  نید  یحو و  لاجر  هبناج 

ره بلاط  یناسنا ، ره  هک  تسا  ینامـسآ  ردان  لاجر  نآ  زا  یناسنا و  تالامک  يهتـسجرب  ياـههنومن  زا  یکی  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 
. تسین تلع  نودب  تیرشب  ناهج  مالسا و  يایند  رد  وا  بیجع  ذوفن  بیترت  نیدب  تفای و  دهاوخ  وا  رد  ار  نآ  دشاب ، هک  تلیضف 

: یلیالع لوق  هب 
هک نیرولب ، هسدـع  لثم  دـنناسنا ؛ دارفا  مامت  ایوگ  دنـشابیم و  تیناسنا  ینعم  مامت  ياراد  تیمدآ و  زکرم  تقیقح ، رد  ناماما ، ناربمایپ و 

. دننک مهارف  دوخ  هحفص  رد  ار  یعاعش  طوطخ  همه 
: دسیونیم داقع » سابع  داتسا  »

اب هکیراـک  ره  تاـحابم ، زا  دوب و  هتفیرف  یلاـمج  ره  هب  دربیم و  تذـل  ییاـبیز  ره  زا  دـیخرچیم و  فـطاوع  هیاـپ  رب  نیـسح ، یگدـنز  »
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اهلگ و دمآیم ، شـشوخ  تایرطع  زا  دادیم . ماجنا  لادتعا  داصتقا و  تیاعر  اب  دوب  هتـسیاش  ییوا  نوچمه  زا  تشاد و  بسانت  شتـشرس 
، رتش کی  البرک  رفس  رد  تشادیم ... تسود  ار  وبشوخ  ياههایگ 

هحفص 36) ) 
ياههناسفا هب  یهاگ  تسـشنیم و  ناگدننادنخ  اب  اهراب  دوبن . دولآ  مشخ  يورـشرت و  سوبع و  درم  نیـسح  درکیم . لمح  ار  وا  تایرطع 

درگ هک  دـیدن  ار  يو  یـسک  دوـب ، بلاـغ  شنارـصع  مه  داـهن  هک  یـشایع  یتـسرپ و  تحار  همه  نآ  اـب  دادیم . شوـگ  ناـنآ  کحـضم 
( . 1 .« ) تخاس مناوت  شهوکن  هچ  منک و  هچ  مباییمن ... وا  ییوگ  تشز  يارب  ییاج  : » تفگ شاهرابرد  یتقو  هیواعم  ددرگ . یتسیاشان 

: دسیونیم رصنلاوبا » رمع  »
( . 2 « ) دوب هدارا  توق  تیاهن  رد  تماهش و  تأرج و  اب  يدرمناوج  عاجش و  يدرم  یلع  نب  نیسح  »

: دسیونیم یعفاش » هحلط  نبا  »
، درکیم لاحـشوخ  ار  نـالئاس  دیـسریم ؛ ارقف  هب  دومنیم  محر  يهلـص  درکیم ، هدروآرب  ار  مدرم  شهاوخ  دوـب ، زاوـن  ناـمهم  نیـسح  »

راتفر تقفش  هب  نامیتی  اب  درکیم ، يریگتـسد  ار  ناناوتان  دادیم . لوپ  نارادضرق  هب  درکیم . ریـس  ار  ناگنـسرگ  دیناشوپیم ، ار  ناگنهرب 
( . 3 .« ) دننکن ییادگ  رگید  هک  درکیم  کمک  تجاح  بابرا  هب  دومنیم ،

: دسیونیم یمصعتسم » توقای  »
( . 4 .« ) درکیم هغلابم  لام ، لذب  رد  دوخ ، زاتمم  یششخب  دوجو و  اب  نیسح ، »

میدـق و دنمـشناد  دـنچ  نابز  زا  ینیـسح  فارطالا  عماج  لـیاضف  صوصخ  رد  دوب  یتاـیلک  میدرک ، قوف  روطـس  رد  هنومن  ناونع  هب  هچنآ 
هک مینکیم  رارکت  میزادرپیم و  تسا ، ماما  یحور  يایاوز  زا  یکی  يهدنیامن  مادک  ره  هک  وا  یگدنز  زا  ناتـساد  دنچ  هب  کنیا  دیدج و 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  یتیـصخش  ياههولج  هب  میهاوخیم  هکلب  تسین ؛ دناهتـشون  نارگید  هچنآ  رارکت  ییارـس ؛ ناتـساد  زا  ام  روظنم 
. مینک لامک  ضیف و  بسک  كاپرون ، نآ  زا  هدش و  انشآ 

ناشدوخ نیب  وا  میلعت  يارب  تفرگیم . وضو  طلغ  هک  دنتـشذگ  يدرمریپ  رانک  زا  مالـسلاهیلع  نسح  شردارب  وا و  یکدوک ، نارود  رد  - 
دنتخادرپ و هرجاشم  هب  وضو  رس  رب 

هحفص 37) ) 
امـش يود  ره  يوضو  تفگ : دوب ، هتفایرد  ار  بلطم  تسارف ، هب  هک  يو  دنتخاس . وضو  وا  روضح  رد  دـنتفگ و  درمریپ  هب  ار  دوخ  ناتـساد 

( . 5  ) تسا طلغ  نم  يوضو  حیحص و 
رارق دوـخ  ياـهرتگرزب  طـلغ  یمیدـق و  راـکفا  ربارب  رد  هک  یناوـج  نارکفنـشور  هک  تسا  نیا  مـیریگیم  ناتـساد  نـیا  زا  هـک  یـسرد  - 

هابتشا هجوتم  دنراد ، یگرزب  تمس  هک  نانآ  فطاوع  ندرک  رادهحیرج  نودب  یـسانش و  ناور  قیقد  هار  نیرتهب  زا  ار  نانآ  دیاب  دناهتفرگ ،
. دنزاس دوخ 

. تسا رادروخرب  نالهاج ، داشرا  هفیظو  ماجنا  یسانش و  ناور  بدا ، رصانع  زا  قوف ، ناتساد 
ماما ایب . هللا ! لوسر  نبای  دنتفگ : ناشیا  هب  دندروخیم ، ياهراپ  نان  دوخ ، يدابع  يور  هک  درک  رذگ  ارقف  زا  ياهدع  رب  مالـسلاهیلع  ماما  - 
هاگنآ و  دیریذپب . نم  زا  مه  امش  متفریذپ ، ار  امـش  توعد  نم  درادن  تسود  ار  ناربکتم  ادخ  دومرف : دروخ و  اذغ  تسـشن و  اهنآ  اب  دمآ ،

( . 6 . ) داد لوپ  سابل و  اذغ و  درب و  لزنم  هب  ار  نانآ 
هک درکیم  راتفر  افعـض  ارقف و  مدرم و  اب  يداـع  هنامیمـص و  هنوگ  نادـب  يو  تسا . ماـما  راـتفر  زرط  كرد  قوف ، ناتـساد  زا  اـم  سرد  - 

، یـصخشت نیعت و  ياعدا  چیه  هکنآ  نودب  مه  ماما  دننک و  توعد  دوخ  يهداس  ييهرفـس  رب  وا  زا  هک  دـندادیم  قح  دوخ  هب  ناگراچیب 
، یگرزب ياضتقم  هب  نانآ ، کچوک  هیدـه  ربارب  رد  دراذـگیمن و  شاداپ  نودـب  ار  نانآ  يایاطع  هاگنآ  درکیم و  تباجا  ار  نانآ  توعد 
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. دومنیم گرزب  یفالت 
؟ تسیچ تمغ  ردارب ! دیسرپ : وا  زا  ماما  هامغا ! و  تفگیم : دوب و  هتفخ  رتسب  رد  يو  تفر . دیز » نب  ۀماسا   » تدایع هب  ماما  - 

. مضورقم مهرد  رازه  تصش  - 
. نم يهدهع  رب  - 

. مریمب مسرتیم  - 
هحفص 38) ) 

( . 7 . ) درک ادا  وا  روضح  رد  اجنامه  و  منکیم . ادا  تگرم  زا  شیپ 
اب میآیمنرب  هدـهع  زا  نونکا  مزادرپب . الط ) رانید  رازه   ) هلماک يهید  کی  ماهدـش : نماض  نم  درک : ضرع  دـمآ  ماـما  روضح  هب  يدرم  - 

. مراذگب نایم  رد  امش  اب  مدیشیدنا  دوخ 
باوج ار  هس  ره  رگا  ثلث و  ود  يداد ، باوـج  ار  اـت  ود  رگا  ثلث و  کـی  یتـفگ ، باوـج  ار  یکی  رگا  مسرپیم ، وـت  زا  هلأـسم  هس  نم  - 

. مهدیم وت  هب  ار  لوپ  يهمه  يداد ،
؟ دنکیم لاوس  نم  زا  یفرش  ملع و  لها  دوخ  هک  ییوت  وچمه  - 

.( تسا صاخشا  تفرعم  يهزادنا  هب  یکین   ) ۀفرعملا ردقب  فورعملا  دومرفیم : مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرآ . - 
. مریگیمارف امش  زا  هنرگو  میوگیم  متسناد  رگا  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  - 

؟ تسا رترب  يراک  ره  زا  لمع  مادک  - 
. ادخ هب  نامیا  - 

؟ تسیچ رد  تکاله  زا  تاجن  - 
. ادخ هب  دامتعا  - 

؟ تسیچ درم  تنیز  - 
. ییابیکش اب  ییاناد  - 

؟ دشاب هتشادن  ار  ود  نیا  یسک  رگا  - 
. تفارش اب  ییاراد  - 

؟ دناوتن رگا  - 
. ربص اب  رقف  - 

؟ دشابن مه  نیا  رگا  - 
! دنازوسب ار  يدرم  نینچ  و  دیآ ، دورف  نامسآ  زا  شتآ  - 

جرخ ار  رتشگنا  و  ناسرب ، ضرق  فرـصم  هب  ار  لوپ  دومرف : داد و  ودـب  مهرد  تسیود  تمیق  هب  رتشگنا  کی  اب  رانید  رازه  دـیدنخ و  ماما 
ملعا  هللا  : » تفگ درم  نک .

هحفص 39) ) 
.« هتلاسر لعجی  ثیح 

داشلد گس  نیا  يداش  اب  ار  دوخ  منیگمغ . تفگ : مالغ  دیـسرپ . ار  شلاوحا  دوب . ادغ  مه  یگـس  اب  هک  درک  رذـگ  یمالغ  رانک  زا  ماما  - 
. موش ادج  وا  زا  مهاوخیم  تسا  يدوهی  مبحاص  مرادیم .

هب ار  ناتلوپ  و  مدرک ، امـش  شکـشیپ  غاب  اب  اب  ار  مالغ  تفگ : يدوهی  تشاذـگ . وا  شیپ  ار  مالغ  ياهب  دـمآ و  يدوهی  دزن  مـالغ  اـب  ماـما 
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. مرادیم درتسم  ناتدوخ 
. مشخبیم وت  هب  ار  لوپ  نیا  نم  دومرف : ماما  - 

( . 8  ) مدیشخب مالغ  هب  مدرک و  لوبق  ار  لوپ  تفگ : يدوهی  - 
!. مدیشخب ودب  ار  غاب  لام و  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  نم  دومرف : ماما  - 

. سیونب یهاوخیم  هچ  ره  و  نک ، ظفح  ار  دوخ  يوربآ  دومرف : ماما  درک . تجاح  ضرع  ماما  هب  يراصنا  درم  - 
. دهد متلهم  هاوخب  وا  زا  هدروآ . راشف  نم  رب  تسا و  راکبلط  نم  زا  رانید  دصناپ  ینالف  - 

. يراذگ هیامرس  يارب  رانید  ضرق و 500  يادا  يارب  رانید   500 دیهدب ؛ وا  هب  رانید  رازه  - 
. بسح يهدنراد  درمناوج و  رادنید ، ربم : سک  هس  دزن  هب  زج  ار  دوخ  تجاح  هک  دومرف  هیصوت  ودب  هاگنآ  ماما 

هظحالم اـیاضق  رد  تقد  اـب  دوشیم . مولعم  ماـما  يدـنمتورث  نکمت و  يرظن و  دـنلب  تواخـس و  تلیـضف ، ـالاب  ياهناتـساد  عومجم  زا  - 
سلجملا یف  ار  شـضرق  باوج ، لاوـس و  چـیه  نودـب  ( 9  ) تسا یتیـصخش  اـب  رادهقباـس و  مدرم  هک  هماـسا  دروـم  رد  ماـما  هک  دوـشیم 

يارب دهدیم . لوپ  ودب  دنکیم و  شیامزآ  ار  يو  دوشیم ، هجاوم  وا  اب  هدمآ  نابایب  زا  یبارعا و  يدرم  هک  رگید  ناتساد  رد  اما  دهدیم ؛
تالاح یسررب 

هحفص 40) ) 
هک دـنکیم  تحیـصن  هتـشاذگ ، ورگ  هـب  ماـما  شیپ  ار  دوـخ  يوربآ  هـک  يراـصنا  درم  دروـم  رد  دوریم و  يدوـهی  شیپ  رگید ، صخش 

تـساوخرد هب  لاؤس  رادقم  رب  دیاز  هشیمه  اما  تسا ؛ فلتخم  زین  هدش  رکذ  دراوم  نیا  رد  هک  یلوپ  رادقم  دنک . ظفح  ار  دوخ  تیـصخش 
. دندیشخبیم هدننک 

شلد سک  ره  هک  هدوبن  روط  نیا  تسا و  هدادیمن  لوپ  مدرم  هب  باـتک  باـسحیب و  ماـما ، هک  دزومآیم  اـم  هب  فلتخم ، راـتفر  زرط  نیا 
تقد اب  تسا و  ناوارف  مالسا ، نایاوشیپ  يایاطع  ناتـساد  دورب ، دریگب و  یتفگنه  لوپ  دیآ و  وا  شیپ  يروف  دنزب ، بیج  هب  یلوپ  تساوخ 

یتسار یکاپ و  راثآ  وا  راتفر  هتفگ و  زا  ای  هدوب و  گرزب  صخشم و  فورعم و  دناهدادیم  لوپ  ودب  هک  يدرم  ای  هک  مینیبیم  کی  ره  رد 
. دناهدادیم رارق  یسرزاب  شیامزآ و  دروم  ار  وا  ای  و  هدوب ، رهاظ 

لامک و بحاـص  درم ، هک  دوشیم  هظحـالم  تفرگ ، مهرد  رازه  هدش 4  لقن  هچنآ  قبط  رعـش  دـنچ  ندـناوخ  اب  هک  یبارعا  درم  دروم  رد 
. تسا هدوب  تفرعم 

رگید هک  دندرکیم  زاینیب  ار  مدرم  هشیمه  اذـل  هدوبن و  لاوس  هب  مدرم  نداد  تداع  يرورپ و  ادـگ  روظنم  هب  مالـسلامهیلع ، همئا  يایاطع 
. دننکن لاوس 

ياهکمک ای  دنهدیم و  ياهفرح  ياهادگ  هب  باسحیب  هک  ياهقرفتم  تاقدـص  ياج  هب  دـنریگ و  شمرـس  هیور ، نیا  زا  دـیاب  ام  نینکمتم 
. دنزادنا شدرگ  هب  ار  نانآ  یگدنز  یفاک ، لوپ  نداد  اب  دنسانشیم  هک  ار  دوخ  رظن  دروم  صاخ  دارفا  دننکیم ، اجنآ  اجنیا و  هک  یـصقان 

. دنزاس ناش  افک » دوخ   » و
هیور دسریم  رظن  هب  هدیـسرن و  دراد -  جاور  ام  نیب  هک  كدنا -  مک و  يایاطع  رب  رعـشم  يزیچ  ام  مالـسلامهیلع  همئا  هب  طوبرم  رابخا  زا 

. دراد تافانم  دنکیم ، راداو  تیلاعف  راک و  هب  ار  مدرم  هک  مالسا  حور  اب  ام 
رگید دروم  دنچ 

زا ارم  قح  ای  ریذپب : ار  داهنـشیپ  هس  زا  یکی  دومرف : ودب  ماما  دنتـشاد . وگتفگ  رظن و  فالتخا  ینیمز  دروم  رد  هیواعم  مالـسلاهیلع و  ماما  - 
ار مراهچ  هار  هنرگ ، هد و  رارق  مکح  ار  ریبز  نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  ای  هدب و  نم  هب  ار  مقح  ای  نک  يرادیرخ  نم 

هحفص 41) ) 
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. دـش جراخ  هیواـعم  دزن  زا  هتفگ ، نیا  زا  سپ  يو  منکیم . توعد  ( 10 « ) لوضفلا فلح   » هب مرادیمرب و  ریـشمش  ینعی  منکیم ، باـختنا 
(11  ) میدیرخ وت  زا  ار  نآ  ام  ریگب . ار  نیمز  تمیق  ایب  داد : ماغیپ  ماما  هب  دیسر  هیواعم  هب  ربخ  داد . تدعاسم  لوق  وا  هب  دید و  ار  ماما  ریبز ،

.
تخادنا و شندرگ  هب  ار  دیلو  همامع  مالـسلاهیلع  ماما  دش . یظفل  هرجاشم  نیمز ، بآ و  هنیمز  رد  هنیدـم  یلاو  هبتع » نب  دـیلو   » وا و نیب  - 

. دشاب هتشاد  تأرج  دوخ  ریما  رب  یسک  زورما  لثم  مدیدن  ادخ  هب  تفگ : تشاد  روضح  هک  ناورم  دیشک .
وا اب  نم  ارچ  هک  يدـش  تحاران  هکلب  یـشاب ؛ هدـش  نیگمـشخ  نم  رطاخ  يارب  هک  یتفگ  نخـس  نیا  ور  نآ  زا  هن  وت  ناورم ! تفگ : دـیلو 

. تسا مالسلاهیلع  نیسح  لام  نیمز ، بآ و  مدرک . ییابیکش 
( . 12  ) دمآ نوریب  مدیشخب و  وت  هب  ار  نیمز  بآ و  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 

؟ دینکیم راختفا  زیچ  هب  رگید  دینکن ، راختفا  همطاف  هب  امش  رگا  تفگ : ماما  رب  نعط  لیبس  رب  هک  ییوگ  ناورم  يزور  - 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دوخ  تیبوبحم  زا  ياهمش  هاگنآ  درـشف و  تخـس  ار  شیولگ  تسجرب و  دش و  مشخ  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

. مسانشیمن لوسر  ادخ و  هب  تبسن  وت  زا  رتنمشد  دناهتسب ، دوخ  هب  ار  مالسا  هک  یناسک  نیب  رد  نم  تفگ : نایاپ  رد  درک و  حرش  هلآ 
: دوب رارق  نیا  زا  هیضق  دومن ؛ تحاران  رایسب  ار  دیزی  شرسپ  هیواعم و  هک  درک  یبیجع  راک  ماما  فورعم : بلاج و  يارجام  کی  رد  - 

. دوب لثملا  برض  هرهـش و  لامک ، لامج و  رد  هک  تشاد  رادلوپ  فرـش و  اب  يور و  ابیز  ینز  قارع ، رادناتـسا  یـشرق » مالـس  نب  هللادبع  »
هک داتـسرف  مایپ  دـیزی  يارب  هیواعم  دـناسرب . هیواعم  هب  وا  هک  تفگ  مرح  ناگجاوخ  زا  یکی  هب  لد  زار  دوب  هدـش  نز  نیا  قشاع  هک  دـیزی 
رـس هب  ماش  رد  هک  ار  هریرهوبا »  » و ءادردوبا »  » لاوحا نیمه  رد  درک . راضحا  زکرم  هب  ار  هللادـبع  ياهماـن  یط  و  نک . ناـمتک  ار  دوخ  قشع 

درک و راضحا  دندربیم ،
هحفص 42) ) 

. ماهدیدنسپ تسا  ماقم  بحاص  فرش و  اب  يدرم  هک  ار  مالسنبا »  » مرتخد يارب  تفگ :
. دریذپن شنز  قالط  تروص  رد  زج  ار  هللادبع  يرسمه  هک  تفگ  هنایفخم  دوخ  رتخد  هب  و  دییوگب . وا  هب  امش 

. درب شرتـخد  شیپ  ار  ود  نآ  هیواـعم  داتـسرف . هیواـعم  شیپ  يراگتـساوخ  هب  ار  ءادردوبا  هریرهوبا و  مالـسنبا ، لـحارم ، نیا  یط  زا  سپ 
. تفگ قالط  لداع !! دهاش  ود  روضح  رد  ار  شیوخ  نز  اج ، همه  زا  لفاغ  هللادبع ، تشاذگ و  نایم  رد  ار  قالط  طرش  رتخد ،

درک و یتیاضران  راهظا  قالط  يارجام  زا  درادن ، ربخ  شرتخد  طرش  زا  هک  یـسک  لثم  تفای ، عالطا  نایرج  زا  یمـسر  روط  هب  هک  هیواعم 
! منک قیقحت  رتشیب  مالـسنبا  يهرابرد  دیاب  تفگ  دادن و  ناشن  یلیامت  راب  نیا  رتخد  دننک ! هعجارم  رتخد  هب  رگید  راب  هک  تساوخ  اهنآ  زا 

مالعا امـسر  رتخد ، ماجنارـس  داتـسرفیم و  هیواعم  شیپ  هتـسویپ  راک ، هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  نادصاق  هللادبع ، داتفا و  اهنابز  رـس  رب  نایرج 
! متفاین شیوخ  رطاخ  دنسپ  ار  وا  مدرک و  قیقحت  مالس  نب  هللادبع  فارطا  رد  هک  هک : درک 

. دوب اهنابز  درو  سلاجم و  لقن  اج  همه  هیواعم ، گنرین  وا و  نایرج  دناهداد . شبیرف  هک  تسناد  نایرج ، رب  فوقو  زا  سپ  هللادبع 
رد يو  داتـسرف . هفوک  هب  دـیزی  يارب  وا  يراگتـساوخ  يارب  ار  ءادردوبا  هیواـعم ، دیـسر ، ناـیاپ  هب  هللادـبع  نز  بنیز  يهدـع  هکنآ  زا  سپ 

: دومرف مالسلاهیلع  ماما  تفگزاب : ودب  ار  نایرج  مالسلاهیلع ، ماما  لاوس  باوج  رد  تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندید  هب  لوا  هفوک ،
ار وا  هداد ، رارق  دـیزی  شرــسپ  يارب  هیواـعم  هـک  هـیرهم  ناـمه  اـب  زین  نـم  فرط  زا  یتـفر  هـک  اـجنآ  مدوـب . لاـیخ  نـیمه  رد  مـه  نـم  - 

. نک يراگتساوخ 
. ینک رایتخا  ار  مادک  ره  يراتخم  تفگ  دیناسر و  بنیز  عالطا  هب  ار  يراگتساوخ  ود  ره  ءادردوبا 

نز دنادیم . رتهب  ادخ  تسا و  رتهب  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  رظن  هب  تفگ : باوج  رد  دـصاق  درک . تروشم  وا  اب  توکـس  یتدـم  زا  سپ  نز 
! مدرک باختنا  ار  نیسح  نم  سپ  تفگ :
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جاودزا  دقع  هب  بنیز  هیواعم ، يهنارهام  ياههشقن  نآ  همه  زا  سپ  بیترت ، نیدب 
هحفص 43) ) 

. تفشآرب ءادردوبا  رب  دش و  تحاران  تخس  ربخ ، تفایرد  زا  سپ  هیواعم ، دمآرد . نیسح 
قارع هب  یتسدگنت  زا  يو  درک . عطق  ار  وا  قوقح  هیواعم ، تفگیم . دـب  هیواعم  هب  اج  همه  دوب ، هدـش  هدـنامرد  هک  هللادـبع  فرط ، نآ  زا 

ودب ار  لوپ  هدش ، ینابـصع  هک  نز  درکیم  رکف  دوب و  هدرپس  تناما  هب  شنز  شیپ  لوپ  يرادـقم  ترفاسم ، زا  شیپ  مالـسنبا ، تشگزاب .
شرازگ بنیز  هب  ار  نایرج  ماما ، دریگب . نز  زا  ار  لوپ  هک  درک  دصاق  ار  وا  تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شیپ  اذل  درک ؛ دهاوخن  درتسم 

تشاد و درتسم  شقباس  رهوش  هب  ار  لوپ  ياههتـسب  نز  دنتفر . بنیز  شیپ  مه  اب  دـید و  ار  هللادـبع  رگید  راب  دومن و  قیدـصت  يو  درک و 
قالط ار  نز  نیا  نم  هک  شاب  دهاش  ایادخ  دومرف : ماما  دنداتفا . هیرگ  هب  هتـشذگ  دای  هب  ود  ره  داد و  هیده  وا  هب  ار  يرادقم  مه  مالـسنبا 

. منادرگزاب شرهوش  هب  هک  دوب  روظنم  نادب  اهنت  هکلب  مدوب ، هتفرگن  ییاراد  ای  ییابیز  يارب  ار  وا  نم  هک  ینادیم  وت  ایادخ  مداد .
. درکن لوبق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تفریذپ ؛ نز  هد ؛ زاب  ودب  هتخادرپ  نیسح  هک  ياهیرهم  تفگ : هللادبع 

( . 13 . ) تشگزاب شقباس  رهوش  هناخ  هب  رگید  راب  بنیز  بیترت ، نیدب  و 
نآ زا  دوخ  صاخ  لصف  رد  هک  تقو  تموکح  ربارب  رد  ماما  ياهيریگ  عضوم  یعامتجا و  تیعقوم  كرد  رب  هوالع  قوف  ناتـساد  دنچ  زا 
رد قح  قاقحا  ماقم  رد  دشاب و  بظاوم  مکحم و  دـیاب  صخـش  یلام ، لیاسم  رد  الوا ، هک  میریگیم  ار  سرد  نیا  تفگ -  میهاوخ  نخس 

یتسرپ ایند  تسین و  صقن  دگنجب ، يرگید  اب  ایند  لام  رـس  رب  دنمتفارـش  ناسنا  کی  هکنیا  دـنک . قح  هبلاطم  تردـق  لامک  ییاراد ، دروم 
نیسح ماما  لثم  ماگنه ، نیا  رد  دشاب و  هتشاد  تیـساسح  دوخ ، قح  ییاراد و  هب  تبـسن  دیاب  هعماج ، کی  ای  درف  کی  دوشیمن . بوسحم 

زیچ همه  يارب  دسارهن و  هجو  چیه  هب  دریگ ، رارق  مه  اه  تردق  نیرتگرزب  ربارب  رد  دـسرب و  مه  نینوخ  گنج  هب  رگا  یتح  مالـسلاهیلع 
رضاح

هحفص 44) ) 
اضق و زا  ای  دنوشیم و  ترخآ  هجوتم  يروف  هلحرم ، نیا  رد  ناملـسم ، رادنید و  حالطـصا  اب  دارفا  یمالـسا و  ياهتما  هک  سوسفا  دشاب .

! دننکیم یفاب  یفنم  دنیوگیم و  نخس  ردق 
دودـح و ظفح  اب  ییانثتـسا -  هناـکریز و  ياـهراک  هشقن و  هب  ندز  تسد  مدرم ، يهدـنیآ  سوماـن و  تیثیح و  زا  عاـفد  رد  هک ، نآ  رگید 

. تسا مزال  حیحص و  یقالخا -  نیزاوم 
توافتیب هیواعم  هنارهام  هشقن  هب  تبـسن  دـنکیم و  یکریز  دزیریم و  حرط  دـشکیم و  هشقن  بنیز ، نایرج  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

حیحـص هشقن  اب  مدرم ، روما  رد  نیذفنتم  ياج  هب  ان  یـصوصخ و  ياهتلاخد  کچوک و  لئاسم  رد  یتح  هک  میزومایب  دیاب  ام  دـنامیمن .
. مییامنن يراددوخ  یکریز  ریبدت و  لامعا  زا  مینک و  تلاخد 

زا دوب ، هدش  هتخاس  گرزب  بالقنا  کی  يارب  هک  نیا  نیع  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک : میتسناد  تشذگ ، هک  ياهنومن  دنچ  عومجم  زا 
. دوب رادروخرب  زین  یناسنا  يالاو  ياهیگتسجرب 

ياهبالقنا عون  زا  وا ، بـالقنا  هک  مینک  كرد  میناوتیم  میتفاـیرد ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هیحور  زا  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  رگید : يوس  زا  ... 
. دـناهدز بالقنا  هب  تسد  یعامتجا  یحور و  ناوارف  ياههدـیقع  اهدوبمک و  لیلد  هب  هک  تسین  نامیا  تسـس  ای  ارگهدام  غباون  زا  ياهراـپ 

مرگ طیحم  زا  ندوبن  رادروخرب  ای  یعامتجا ، ناوارف  ياهتیمورحم  رثا  رب  هتفاین  تیبرت  نامیا و  تسـس  ای  ارگ  هدام  یبالقنا  درف  کی  یهاگ 
میظع بالقنا  کی  أـشنم  دوشیم و  یـصاع  عاـمتجا  رب  یکدوک ، ماـیا  رد  تراـقح  ساـسحا  قیفر و  نتـشادن  اـی  هداوناـخ و  يافـص  رپ  و 

. دوب دنهاوخ  هدنیآ  يارب  گرزب  رطخ  کی  أشنم  دوخ ، اما  دننک ؛ ضوع  ار  یعضو  دنناوتیم  هک  نیا  نیع  رد  دارفا ، هنوگ  نیا  ددرگیم ؛
هدیـسر و یماقم  ییاج و  هب  یتیبرت ، یتثارو و  دـعاسم  الماک  هنیمز  نتـشاد  ینید و  حیحـص  تیبرت  یهلا و  تامیلعت  رثا  رب  هک  يدارفا  اـما 
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يربهر کین  زین  ار  هدنیآ  دناهدروآ ، دیدپ  یبالقنا  هتفایرد و  ار  دوخ  تلاسر  هدید و  طیحم  زا  رتالاب  رترب و  ار  دوخ  هتفای و  غوبن  ناشرکف 
. دناهدرک

هحفص 45) ) 
رد مه  هفطاع  رهم و  تردق ، نیع  رد  و  هتشاد ، مه  بلق  تقر  تبحم و  تبالص ، نیع  رد  دناهدوب ، دنمهرهب  یناسنا  ياهیوخ  زا  نوچ  نانیا 

، تسا دوجوم  عاـضوا  ندرک  نوگنرـس  طـیحم و  زا  ماـقتنا  تسا ، یلجتم  رتشیب  لوا  هتـسد  رد  هچنآ  تسا ؛ هدرکیم  تموکح  ناـشدوجو 
. دنشاب هتشاد  حیحص  تنامض  يدعب ، متسیس  يارب  هکنآ  نودب 

، يرورپ شناد  یتسودعون و  ناسحا و  هفطاع و  زا  ییایند  هب  یبالقنا ، ياههنومن  رب  هوالع  مالسلاهیلع  نیـسح  يارجام  رپ  یگدنز  رد  امش 
دمآ رـس  یناسنا  داضتم  لیاضف  رد  يو  هک  دییامنیم  هظحالم  دینکیم و  دروخرب  یـشیدنارود  تسایک و  یکریز و  تیعطاق ، تحارص و 

. میاهدیمان خیرات » يهسامح   » هدیزگرب و يربهر  هب  ار  وا  قح ، هب  ام  ور  نیا  زا  تسا و  هدوب  دوخ  نارقا 
: مینکیم لقن  یلیالع »  » زا ار  ریز  حرش  هک  مینیبیم  بسانم  لصف  نیا  نایاپ  رد 

يراوگرزب دجم و  لیصحت  رد  ار  دوخ  رمع  هتخانش ، خیرات  هک  ار  ملاع  نادرم  همه  تسا . تلم  نآ  ناگرزب  خیرات  اعقاو  یتلم ، ره  خیرات  »
ای ینامرهق  ای  تعاجش  هب  طقف  ناگرزب ، یضعب  درک ، نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  دیبلط و  نامـسآ  دجم  نیـسح ، اما  و  دناهدرک ؛ فرـص  نیمز 

مالسلاهیلع نیسح  هدوب ، لیاضف  نیا  همشچرس  ییوگ  هتشاد و  ار  لیاضف  نیا  همه  هک  یگرزب  اما  دنفورعم ؛ يدنمـشناد  ای  دهز  ای  تداهش 
هللا یلص  دمحم  توبن  تمظع  زا  وا  شیادیپ  هدرک ، ادیپ  یگناگی  هدیدنسپ  تصرف  ره  رد  هدش و  عمج  وا  رد  ناهج  ياهتمظع  همه  تسا .

، وا دای  تسا . تانیب  تایآلا  ۀیآ  ناسنا و  تمظع  يهدنیامن  وا  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  تلیضف  مالـسلاهیلع و  یلع  یگنادرم  هلآ و  هیلع و 
هکلب دـشاب ، رفن  کی  هب  طوبرم  هک  تسین  يرابخا  وا  رابخا  تسا . يدـبا  هک  تسا  تیناـسنا  داـی  هکلب  تسین ؛ ناـهج  نادرم  زا  يدرم  داـی 

مـسجم وا  رد  یگرزب  تقیقح  رد  هک  تسا  يراوگرزب  تسا . ناـهج  نادرم  تیآ  شدوجو ، هک  يدرم  تسا . دـننامیب  يراوـگرزب  راـبخا 
روصم وا  اریز  میوش ؛ راتساوخ  ار  بیغ  ملاع  ياهزار  وا  دای  هب  میشاب و  وا  دای  هب  هشیمه  هک  تسا  هتـسیاش  درک . وا  دای  هشیمه  دیاب  هدش و 

. تفای یگدنشخرد  هشیمه  دادتما و  یلاوتم  ياهنرق  رد  شایتسه  وترپ  دش و  رگهولج  هدنشخرد  اناوت و  ملاع  نیا  رد  وا  تسا ، یهلا  ماهلا 
نآ رد  هک  تسا  يدـح  ار  يادـخ  رون  رگم  دـیآ . رگهولج  نیمز  نامـسآ و  ءاروام  رد  دـشک و  مظن  هب  دوخ  راونا  هعـشا  رد  ار  تیاهنال  ات 

( . 14 ( »؟ دوش فقوتم 
هحفص 47) ) 

ص 71. ءادهشلاوبا ، ( 1)
ص 72. ءادهشلا ، دیس  ( 2)

ج 1 ص 107. يرصم ، لالج  یلع  نیسحلا  ص 12 ، هحلط ، نبا  بقانم  ( 3)
ج 1 ص 119. نیسحلا ، ءامکحلا ، رارسا  زا  لقن  ص 81  ج 1 ، دربم ، لماک  ( 4)

ص 323. ج 4 ، ریبک ، خیرات  ص 76 و  ءزج 4 ، خسان ، ( 5)
ص 400. ج 1 ، بقانم ، ( 6)

ص 14. ناجشالا ، جعاول  ص 76 -  ج 4 ، خسان ، ( 7)
ص 86. ج 4 ، خسان ، ( 8)

رکبوبا و هک  تشاد  ار  يرکـشل  یهدنامرف  يو  فرط  زا  یگلاس  نس 19  رد  ادـخ  لوسر  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  تسا  نامه  هماـسا  ( 9)
. دندوب رکشل  نآ  رد  رمع 

. تشاد تکرش  نآ  رد  مه  ص )  ) ربمغیپ دش و  هتسب  نیمولظم  زا  عافد  يارب  مالسا ، زا  شیپ  هک  ینامیپ  ( 10)
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ص 464. ج ، دیدحلا ، یبا  نبا  ( 11)
ص 82. دلج 4 ، خسان ، ( 12)

ص 29. نیرادلا ، ةریخذ  ص 204 -  ج 1 ، ۀمامالا ، ۀسایسلا و  ( 13)
ص 104. دنلب ، تمه  ( 14)

یعامتجا ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدنا 

یعامتجا  ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدنا 
، یبهذم یقالخا ، روما  یسانشادخ ، فلتخم  ياههنیمز  رد  وا  رکفت  زرط  هب  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تانایب  زا  هدافتـسا  اب  لصف ، نیا  رد  ام 
، تسا سکعنم  ماما ، تانایب  رد  هک  نوگانوگ  صاخ و  بلاطم  رب  هوالع  رـضاح ، لصف  زا  اـم  شزومآ  میربیم . یپ  یعاـمتجا ، یـسایس و 
رد هصاخ  یگدـنز و  لحارم  مامت  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ینورد  ياـهكرحم  یلـصا و  ياـههزیگنا  كرد  ماـیق و  حطـس  رب  فوقو 

. تسوا یخیرات  بالقنا 
عوضوم زا  جراخ  تانایب ، نیا  لقن  هک  درک  دـیهاوخ  رکف  دینـش و  دـیهاوخ  ماما  زا  یـسانشادخ  يهرابرد  یبلاـطم  رـضاح ، ثحب  رد  اـمش 
يهرابرد وا  رکفت  هب  دیاب  ور  نیا  زا  تسادخ و  شتسرپ  ماما ، مایق  یلـصا  رـصنع  دش ، هراشا  هچابید  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسا ؛ باتک 

. میوش انشآ  راگدرورپ  هب  وا  هطبار  يهوحن  ادخ و 
؛ درک دهاوخ  هظحالم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نانخـس  رد  زین  ار  تمایق  گرم و  هب  طوبرم  ثحابم  یقالخا و  ياهثحب  دنمجرا ، يهدنناوخ 
هب هتـسویپ  هجوت  ساسا  رب  ینید ، تیبرت  اریز  تسا ؛ مزال  یبالقنا -  درم  کـی  رادـیاپ  يدـبا و  يهدـیا  هب  هجوت  يارب  زین  نانخـس  نیا  رکذ 

. دراد رارق  الاو  رایسب  یحطس  رد  دشاب ، رادروخرب  هجوت  نیا  زا  هک  یبالقنا  تسا ، نشور  هتفگان  تسا و  تقلخ  ماجنا  زاغآ و 
انشآ رتشیب  وا  يالاو  تیصخش  هب  ار  ام  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تانایب  تسوا و  لامک  هجرد  رکفت و  زرط  يهدنیامن  درم ، کی  ياههتفگ 

. دزاسیم
هحفص 48) ) 

دوخ هب  اقیمع  ار  ناهج  نیرکفتم  زابرید ، زا  هک  ياهلأسم  نیرتمهم  اریز  مینکیم ؛ رکذ  یتسرپ  ادخ  عوضوم  رد  ار  ماما  تانایب  ادتبا ، رد  ام 
یهاگ هک  تسناد  دیاب  دشابیم . ادخ »  » عوضوم دـننکیم ، نآ  رتشیب  هچ  ره  مهف  هب  لیم  ساسحا  دوخ  رد  مدرم ، يهمه  هتـشاد و  لوغـشم 

ياهتردق زا  سابتقا  ار  ادخ  رکف  الوصا  يدام ، بتاکم  هک  دوشیم  هدید  دنراد و  ادخ  زا  رگید  تادوجوم  سایق  هب  يروصت  ناتسرپ ، ادخ 
. تسا عوضوم  نیا  هب  عجار  مینکیم ، لقن  ماما  زا  هک  یتالمج  نیلوا  دناهتسناد . اهناسنا  نیب  يراج 

: دومرف قرزا » نب  عفان   » هب هنیمز  نیا  رد  يو 
هداتفا و یهارمگ  هب  هتشگ و  فرحنم  میقتسم  هار  زا  هدیـشک و  راصح  دوخ  رود  هب  هتـسویپ  دراذگ  سایق  رب  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  عفان ! »

ساوح اـب  تسا : هدروآ  فصو  هب  دوخ  هک  منکیم  فـصو  هنوـگ  ناـمه  ار  دوـخ  يادـخ  نم ، تسا . هتفگ  تسیاـشان  هدرک و  مگ  ار  هار 
نآ زا  هکنآ  هن  اما  تسا ؛ رود  هب  تایدام  زا  تسین . هدـیبسچ  نادـب  اما  تسا ؛ قلخ »  » هب کیدزن  وا  ددرگن  سایق  ناـمدرم  هب  دوشن و  كرد 

.« لاعتملا ریبکلا  وه  الا  هلا  ال  دیآ . فصو  هب  دوش و  هتخانـش  تامالع  اههناشن و  هار  زا  اهنت  تسین . ریذپ  ضیعبت  تسا و  کی  دـشاب . ادـج 
( . 1)

: دومرفیم رگید  ياج  رد 
لثم يزیچ  چیه  تسا . باتک  لها  رافک  راتفگ  هب  هیبش  نانیا  يهتفگ  دیزیهرپب . دناهدرک ، هیبشت  دوخ  هب  ار  ادخ  هک  نانیدیب  نیا  زا  مدرم ! »

ار توربج  تینادحو و  تسا . هاگآ  نیب و  کیراب  وا  دبایرد  ار  اهمـشچ  وا  دننکن و  كرد  ار  وا  اهمـشچ  تسانیب . اونـش و  وا  تسین . ادـخ 
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اهیگزات دریذپن و  نوگانوگ  تالاح  درک . ارذگ  تادوجوم  يهمه  رب  ار  شیوخ  ملع  هدارا و  تردق و  تیـشم و  دـینادرگ و  دوخ  صلاخ 
. درادـن لدـع »  » رگید ءایـشا  رد  دـنکن . رذـگ  اـهلد  هب  وا  توربـج  دـح  و  درک ؛ دـنناوتن  تفاـیرد  ار  وا  تمظع  هنک  ناروآ ، فصو  دـباین .

نیقی اهنت  دـنرآ و  نامیا  بیغ »  » هب قیقحت ، اب  هکنآ  رگم  دـنباین ؛ رد  ار  وا  شیوخ  يهشیدـنا  اب  رکفت  لها  دوخ و  ياهدرخ  اب  نادنمـشناد ،
مهو هب  هچ  ره  تسا . قلخ  زاین  دروم  یقیقح و  هناگی  وا  دوشن . فصو  ناگدیرفآ  تافـص  زا  تفـص  چیه  هب  وا  اریز  تسه ؛» وا   » هک دننک 
نامه دـشابن ! دوبعم  دوش ، تفای  اوه  ریغ  اوه و  رد  هچنآ  تسین و  راگدرورپ  دـیآ  رکف  كرد  ریز  هب  هچنآ  تسا و  وا  فـالخ  ادـخ  دـیآ ،

اههدید زا  هک  هنوگ 
هحفص 49) ) 

هار نیا  اـهنت  رکف ، تسا . ناـهن  زین  ناینامـسآ  زا  تسا  دـیدپان  نیمز  مدرم  زا  هک  هنوـگ  ناـمه  تسا و  ناـهنپ  زین  اـهدرخ  زا  تسا ، ناـهنپ 
دوشب اهنآ  هکنآ  هن  دش ، تفص  اهتفـص  همه  هک  تسا  وا  زا  دمهفب . ار  شتفـص  هکنآ  هن  دروآ  وا  دوجو  هب  نامیا  دورب  دناوتیم  ار  باوص 

یمـسا مه  هک  هللا  تسنیا  دوش . هتخانـش  فراعم  هار  زا  وا  هکنآ  هن  دوش ؛ هتخانـش  وا  دوجو  هب  فراعم ، دـیآ . فصو  هب  تافـص  نیا  اـب  وا 
( . 2 .« ) ریصبلا عیمسلا  وه  تسین و  يزیچ  وا  دننامه  درادن و 

. میدش انـشآ  ادخ  هب  عجار  قیمع  كاپ و  كرد  کی  هب  الامجا  نانخـس  نیا  رد  ام  اما  تسا ؛ هناگادج  یباتک  روخ  رد  قوف ، تاملک  حرش 
لیبق زا  مه  ادـخ  تافـص  دراد . دوجو  ییادـخ  مینک  نیقی  نقتم ، لیالد  اب  میناوتیم  اـما  دـیآ ؛ اـم  كرد  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  ادـخ 
هکنآ هن  تسوا ؛ دوخ  لامک  زا  يرادومن  هک  هدروآ  دوجوب  یتافص  وا  دشاب . بابسا  هلیسو  هب  هک  تسین  ام  تافـص  لثم  ییانیب ، ییاونش و 

. دشاب فصتم  تافص  نیدب  دوخ 
هطبار و هلحرم  يرگید  رکفت و  لقعت و  هلحرم  یکی  دراد : دوجو  هلحرم  ود  یـسانشادخ  رد  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیدـب  تسا  مزال  نونکا 

. تبحم ساسحا و  ای  هفطاع  قشع و  هلحرم  رگید : ترابع  هب  ییانشآ ؛
ادخ يهناقشاع  یـساسا و  لحارم  ینعی   ) مود هلحرم  صوصخ  رد  اما  تسا ؛ هتـشاد  نایب  لوا  هلحرم  رد  ماما  هک  تسا  یتاملک  الاب ، تانایب 

: دنراد يدنمشزرا  رایسب  بلاطم  ماما ، زین  یتسرپ )
رـس زا  شاهدـید  زا  بآ  هک  یلاح  رد  گنهامه  نوزوم و  تالمج  نیرتهب  بلاق  رد  ار  یتسرپادـخ  تاساسحا  نیرتیلاـع  هفرع ، ياـعد  رد 

ناگدادـلد هار و  نایانـشآ  اما  دربیمن ؛ یپ  هتفگ  نیا  موهفم  هب  هداهنن  ماـگ  هلحرم  نیا  رد  هکنآ  تشاد . زاربا  دوب ، يراـج  فعـش  قوش و 
یهاگ هک  یـسک  دراد . دوجو  یندـشان  فصو  روشرپ و  تاناجیه  فطاوع و  تاساسحا و  هچ  اعد  نیا  رد  هک  دـنفقاو  کـین  یهلا ، قشع 

هدومیپ  ار  ناسنا  کی  لامک  بتارم  نیرتیلاع  ماما ، هک  دنک  كرد  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  یتالاح  نینچ  هنومن 
هحفص 50) ) 

شرورپ يارب  ار  زیگنا  ناجیه  روشرپ و  ياعد  نیا  زا  یتمـسق  کـنیا  تسا . هدـش  دراو  لـالج  لاـمج و  تیونعم و  رون و  زا  یناـهج  رد  و 
: مینکیم لقن  دنریگارف ، هبناج  همه  ياهسرد  مالسلاهیلع  ینیسح  بتکم  زا  دنهاوخیم  هک  یلدکاپ  ناتسرپ  ادخ  حور 

. دسرن وا  عنـص  ياپ  هب  هدنزاس  چـیه  يهتخاس  دـنادرگنرب . ار  شناوارف  ياطع  دـنکن و  عفد  یـسک  ار  شایمتح  ياضق  هک  ار  ادـخ  دـمح  »
تسین و ناهنپ  وا  زا  اههتـشر  رـس  دزاس . مکحم  تمکح ، هب  شیوخ  عیانـص  درآ و  دیدپ  فلتخم  ياههدـیدپ  تسا ، غیردیب  رگـشیاشخب 

هدننک لزان  وا  درآ . تمحر  ناعضاخ  رب  دزاس و  زاینیب  ار  هشیپ  تعانق  دهد و  شـشاداپ  دنک  يراک  هک  ره  دوشن . عیاض  شدزن  هب  اهتناما 
وا زج  يدوبعم  دزاس . نک  هشیر  نارگمتـس  درب و  الاب  اههجرد  دـیادزب و  اهمغ  دونـشب و  اهاعد  تسا . نآرق )  ) عماج باتک  ناوارف و  عفاـنم 

. ددرگن وا  لدع  يزیچ  تسین و 
شیپ وت  تسوت . يوس  هب  نم  تشگزاب  ینم و  راگدرورپ  هک  منک  رارقا  مهد و  یهاوگ  وت  يراگدرورپ  هب  مرآ و  يور  وت  يوس  هب  ایادـخ 

، زور بش و  شدرگ  ثداوح و  زا  نمیا  اهبلـص ، رد  يدیرفآ و  مکاخ  زا  يدرک . ینازرا  دوجو  تمعن  نم  هب  مبای  ناشن  مان و  نم  هکنآ  زا 
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. متشاذگ ناهج  هب  اپ  هدنخرف  يهرود  نیا  رد  ات  مدرکیم  رذگ  اهمحر  اهبلص و  زا  هتسویپ  نورق  راصعا و  لوط  رد  نم  يداد . میاج 
ياههزیوآ مداهن و  نوناک  نورد  محیرـص و  شیالآیب و  یتسرپ  اتکی  منیقی و  تامیمـصت  مکحم  ياـنب  و   » مناـمیا تقیقح  هب  نم  ادوبعم ،

ياههرفح ماینیب و  هغیت  يهمرن  ياههرپ  مسفن و  شدرگ  ياههرفح  ياهزرد  مایناشیپ و  يهحفـص  ياهنیچ  ماهدـید و  رون  نایرج  ياههار 
ماک یگتفرورف  ياج  منابز و  يهنازاس  نخس  ياهشدرگ  مبل و  ود  نآ  رب  هداهن  مه  رب  هچنآ  مشوگ و  خامص )  ) ییاونش يهدرپ  ياهرات ) )

ییاسر مرس و  زغم  هتسوپ  هاگ  هیکت  همست و  مایندیماشآ و  یندروخ و  شراوگ  هاگتـسد  میاهنادند و  ياههاگنتـسر  ماهراورآ و  مناهد و 
هتخیوآرد ياهدنویپ  مرگج و  لد و  هب  لصتم  یتایح  ياهدنب  رمک  ماهنیـس و  هسفق  نآ  رب  تسا  لمتـشم  هچنآ  مندرگ و  ياهبانط  لماک 

متالـضع و ضابقنا  میاهلصفم و  ياهدـنب  ياههریگ  میاههدـند و  ياهفورـضغ  هدـناجنگ  رب  رد  هچنآ  مرگج و  تاعطق  ملد و  شـشوپ 
يهمه میاـهگر و  مزغم و  میاهناوختـسا و  میاـن و  مبـصع و  متـسوپ و  يهیور  میوم و  منوخ و  متـشوگ و  مناتـشگنا و  رـس  ياـههشوگ 

دریگیم دوخ  هب  ارم  نیمز  هچ  ره  هدیبات و  مه  هب  بیترت  نیدب  یگراوخریش  مایا  رد  هچنآ  و  ( « 3  ) میاضعا
هحفص 51) ) 

هنمزا قامعا  راصعا و  همه  رد  رگا  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  اهنیا  يهمه  هب  مدوجـس ... عوکر و  تاکرح  مشمارآ و  میرادیب و  مباوخ و  و 
بجوم زین  نآ  دوخ  هک  وت  تنم  اب  رگم  مناوتن ؛ منک ، ادا  ار  وت  ياهتمعن  زا  یکی  رکـش  هک  منک  شـشوک  تدـم  نیا  رد  منک و  یگدـنز 

...« تسا ياهزات  يدبا  دیدج  رکش 
: داد همادا  نینچ  دوب ، يراج  کشا  شاهراسخر  هب  هک  یلاح  رد  رگید ، هلمج  دنچ  زا  سپ  مالسلاهیلع  ماما 

نکفیم و متواقش  هب  تیصعم  رـس  زا  زاس و  دنمتداعـس  يوقت  هب  ارم  مسرتیم . وت  زا  منیبیم و  ار  وت  ایوگ  هک  نادرگ  هنوگ  نآ  ارم  ایادخ  »
. نادرگ ریخ  كرابم و  ماهرابرد  ار  تردق  اضق و 

محراوج اضعا و  زا  ارم  داد و  رارق  تریـصب  منید  رد  رون و  ممـشچ  رد  صـالخا و  ملمع  رد  نیقی و  مبلق  رد  يزاـینیب و  مسفن  رد  ایادـخ 
. نادرگ نشور  ناسنیدب  ممشچ  نک و  میرای  دنک  متس  نم  رب  هک  سک  نآ  ربارب  رد  زاس و  دنمهرهب 

. رآ ردب  ورگ  زا  ارم  نادرگ و  رود  نم  زا  ار  ناطیش  زرمایب و  میاطخ  ناشوپب و  ماییاوسر  اشگب و  ممغ  ایادخ 
ارم هک  ادخ ! يدرک . لدتعم  مترطف  یتخاس و  مکین  هک  ادخ ! يدرک . میانیب  اونـش و  يدیرفآ و  لادتعا  اب  ارم  هک  میوگ  دـمح  ار  وت  ایادـخ 
هک ادخ ! يداد . مقیفوت  یتشاد و  هگن  ارم  هک  ادـخ ! یتشاد . اور  ساسحا  نم  سفن  رد  نم  اب  ادـخ ! يدرک . وکین  متروص  يدروآ و  دـیدپ 

. يداد مبآ  كاروخ و  هک  ادـخ ! يدرک . اطع  نم  هب  یکین  ره  زا  يدرک و  مایتسرپرـس  هک  ادـخ ! يدـش . میامنهار  يدومن و  ماـعنا  نم  رب 
يدناشوپ و هزیکاپ  ششوپ  اب  ارم  هک  ادخ ! یتخاس . مزیزع  يدش و  مراک  کمک  هک  ادخ ! يدومن . يرادهاگن  يدرک و  مزاینیب  هک  ادخ !
راـگزور و رـش  ربارب  رد  ارم  تسرفب و  دورد  شلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  يدرک . ناـسآ  نم  هار  شیوخ  یفاـک  يزاـسراک  اـب 

يامرف کمک  بش  زور و  شدرگ  راگزور و  رـش  زا  هد و  متاجن  ترخآ  ياهمغ  ایند و  ياهلوه  زا  يامرف و  کمک  بش  زور و  شدرگ 
. نک متیافک  دنهد  ماجنا  نیمز  رد  ناراکمتس  هچنآ  رش  زا  هد و  متاجن  ترخآ  ياهمغ  ایند و  ياهلوه  زا  و 

. امرف مظفح  مرفس ، رد  نک . تظافح  ارم  ناج  نم و  نید  امرف . مايرادهاگن  منک  رذح  هچ  ره  زا  نک و  متیافک  مسرت  نآ  زا  هچنآ  ایادخ !
زا امرف . مزیزع  مدرم ، ياهمشچ  رد  و  نک . ملیلذ  مدوخ  شیپ  رد  هد . تکرب  ینک  يزور  نم  هب  هچنآ  رد  نک . نم  نیشناج  ار  ملایع  لام و 
نم زا  تیاهتمعن  زاسم و  ـالتبم  مرادرک  هب  نکم و  حـضتفم  میناـهنپ  ياـهاک  هب  نکم و  اوسر  مناـهانگ  هب  و  راد . مملاـس  سنا  نج و  رش 

تدوخ هب  نکم و  بلس 
هحفص 52) ) 

. راذگماو
رد دنرامـش ...؟ ناوتان  ارم  هک  نانآ  هب  ای  دـننک ؟ شرت  ور  هک  نارود  ای  دـنربب ؟ نم  زا  هک  ناـکیدزن  هب  يراذـگیم ؟ او  هک  هب  ارم  ایادـخ !
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!. ینم رادهتشر  رس  راگدرورپ و  وت  هک  یلاح 
رـس رب  ممان  دـید و  تیـصعم  لاـح  رد  ارم  دومنن . میاوسر  دوب و  گرزب  میاـطخ  درکن . ممورحم  دوب و  مک  شیارب  مايرازگـساپس  هک  يا 

. تخادناین اهنابز 
رد هک  يا  تسین . یندرک  یفالت  تیاههداد  یندرمش و  تیاهتمعن  هک  يا  داد . مايزور  یگرزب  رد  درک و  ظفح  یکدوک  رد  ارم  هک  يا 

مزیزع تلذ  رد  دومن ، مباریس  یگنشت  رد  درک ، مریس  یگنسرگ  رد  دیناشوپ ، ارم  یگنهرب  لاح  رد  داد ، میافـش  شمدناوخ و  يرامیب  لاح 
یبلط يرای  رد  درک ، مزاینیب  يراداـن  رد  دـنادرگرب ، ارم  تبیغ  تبرغ و  لاـح  رد  دوزفا ، نمب  ییاـهنت  رد  درک ، میانـشآ  یناداـن  رد  درک ،

. درک عورش  وا  مدرک ، يراددوخ  اعد  زا  تالاح  نیا  همه  رد  هک  یلاح  رد  و  دومرفن ، بلس  متمعن  يزاینیب  رد  درک ، مايرای 
يدـناشوپ و ماینتفگان  رـس  يدومرف و  تباجا  متوعد  يدرک و  فرطرب  ممغ  یتفریذـپ و  ارم  تشگزاب  هک  يا  رکـش ! ار  وت  دـمح و  ار  وت 

.« يدرک يرای  منمشد  رب  يدناسر و  ملد  دارم  هب  يدیزرمآ و  مناهانگ 
يذلا تنا  تلکو ، يذلا  تنا  تلـضفا ، يذلا  تنا  تلمجا ، يذلا  تنا  تنـسحا ، يذلا  تنا  تمعنا  يذلا  تنا  تننم ، يذلا  تنا  يالوم  ای  »
يذـلا تنا  تیفک ، يذـلا  تنا  تیوا ، يذـلا  تنا  تینقا ، يذـلا  تنا  تینغا ، يذـلا  تنا  تیطعا ، يذـلا  تنا  تقفو ، يذـلا  تـنا  تـقزر ،،

يذلا تنا  تززعا ، يذلا  تنا  تنکم ، يذلا  تنا  تلقا ، يذـلا  تنا  ترفغ ، يذـلا  تنا  ترتس ، يذـلا  تنا  تمـصع ، يذـلا  تنا  تیدـه ،
تکرابت و تمرکا ، يذلا  تنا  تیفاع ، يذلا  تنا  تیفـش ، يذلا  تنا  ترـصن ، يذلا  تنا  تیدیا ، يذلا  تنا  تدضع ، يذـلا  تنا  تنعا ،

انا تاطخا ، يذلا  انا  تأسا ، يذلا  انا  یل ، اهرفغاف  یبونذب  فرتعملا  یهلا  ای  انا  مث  ادبا . ابـصاو  رکـشلا  کل  امئاد و  دـمحلا  کلف  تیلاعت ،
يذلا انا  تدعو ، يذـلا  انا  تدـمعت ، Й لا انا  تدـمتعا ، يذـلا  انا  توهـس ، يذـلا  انا  تلفغ ، يذـلا  انا  تلهج ، يذـلا  انا  تممه ، يذـلا 

. یبونذب ءوبأ  يدنع و  یلع و  کتمعنب  تفرتعا  يذلا  انا  تررقا ، يذلا  انا  تثکن ، يذلا  انا  تفلخا ،
، يدرک لـضفت  هک  ییوت  يدومن ، یکین  هک  ییوـت  يدرک ، ناـسحا  هک  ییوـت  يداد ، تمعن  هک  ییوـت  یتشاذـگ ، تنم  هک  ییوـت  : » ینعی

هک  ییوت  يدیسر ، تدوخ  ارم  راک  هک  ییوت 
هحفص 53) ) 

اج هک  ییوت  يدومرف ، يرادهگن  هک  ییوت  یتخاس ، زاینیب  هک  ییوت  يدرک ، اطع  هک  ییوت  يدرک ، تیانع  قیفوت  هک  ییوت  يداد ، يزور 
هک ییوت  يدـیزرمآ ، هک  ییوت  يدـناشوپ ، هک  ییوت  يدرک ، ظفح  هک  ییوت  يدرک ، تیادـه  هک  ییوت  يدرک ، تیاـفک  هک  ییوت  يداد ،
هک ییوـت  یتـفرگ ، میوزاـب  هک  ییوـت  يدرک ، مکمک  هک  ییوـت  یتخاـس ، مزیزع  هـک  ییوـت  يداد ، نـکمت  هـک  ییوـت  يدرک ، تشگزاـب 

كراـبم و وت  یتـشاد ، یمارگ  هک  ییوت  يداد ، تیفاـع  هک  ییوت  يداد ، افـش  هک  ییوـت  يدرک ، مايراـی  هک  ییوـت  يدرک ، مايریگتـسد 
. تسا وت  صاخ  يدبا ، هتسویپ و  رکش  یگشیمه و  دمح  سپ  یتسه ! یلاعتم 

منم منیگمغ ، هک  منم  مدرک ، اطخ  هک  منم  مدرک ، دب  هک  منم  زرمایب ، مهانگ  سپ  منک  یمه  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  ادـخ  يا  نم  هاگنآ ،
منم مدرک ، هدعو  فلخ  هک  منم  مداد ، هدعو  هک  منم  مدرک ، دب  ادمع  هک  منم  مدرک ، اجیب  دامتعا  هک  منم  مدرک ، وهـس  هک  منم  ملفاغ ، هک 

ناـهانگ هب  مراد و  فارتـعا  تسا  نم  دزن  ياهتـشاد و  ینازرا  نم  هب  هک  ییاـهتمعن  هب  هک  منم  مدرک ، رارقا  هک  منم  متـسکش ، ناـمیپ  هک 
( . 4 ،...« ) مراد رارقا  نوخ 

زاین زار و  هب  يو  اب  هنوگ  نیا  درپسیم و  رـس  یلاـع  تقیقح  نیدـب  هک  یـسک  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ماـن ، ادـخ  ملاـع ، رد  یتقیقح  رگا 
ردقلا لیلج  ياعد  زا  ام  هک  ار  هچنآ  رگید  راب  کی  امش  دراد . ار  ناسنا  کی  تالاح  نیرتیندشان  فصو  نیرتیلاع و  دزادرپیم ، هناقشاع 

. دینک ساسحا  دوخ  هشیدنا  حور و  رب  ار  نآ  بیجع  ریثأت  دیناوخب و  میدروآ ، اجنیا  رد  هفرع »  » لصفم و 
تورث و تردـق و  ربارب  رد  اجک  هداد ، لد  ناکم ، نوک و  يهمه  يهدـننیرفآ  شنیرفآ و  ناهج  میظع  تقیقح  هب  هنوگ  نیا  هک  یکاپ  بلق 

.!؟ دروآیم ورف  رس  ایند  لانم  لام و  لوپ و 
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لامک رد  هک  اجنآ  هچ  تشاد . دومن  اج  همه  درک و  یلجت  اهنآ  یگدنز  رد  گرزب  ياههیحور  نیا  دـندوب . نینچ  یگمه  ینید ، نایاوشیپ 
نیـسح ماـما  هک  مینکیم  هظحـالم  موـس  شخب  رد  اـم  تبیـصم . یتخـس و  جـنر و  تدـش و  لاـمک  رد  هـچ  دـندوب و  یتـحار  شیاـسآ و 

مد نآ  زا  هتسویپ  یگدنز  لوط  رد  هک  تفگیم  نامه  طیارش ، نیرتتخس  رد  مالسلاهیلع 
هحفص 54) ) 

. دوب هتفرگارف  ار  شدوجو  رسارس  هک  دوب  يزیچ  نیرتالاو  ادخ ، دای  ادخ و  مان  دزیم و 
: میوشیم انشآ  یقالخا ، یحور و  ياههنیمز  رد  ماما  راکفا  اب  نونکا 

: دومرف نینچ  یناسنا  یقالخا  لیاضف  هنیمز  رد  ماما 
نادب هک  یکین  راک  هب  ار  دوخ  دییوج . یـشیپ  مه  زا  اهتمینغ  ندروآ  تسد  هب  رد  دـینک و  تباقر  رگیدـکی  اب  یقالخا  مراکم  رد  مدرم ! »

. دیرخن تلذم  دوخ  هب  یلبنت  يراکیب و  اب  دینک و  شیاتـس  بسک  یگدنز ، رد  تیقفوم  يزوریپ و  اب  دینکن . هتـسباو  دیاهدرک ، یتسد  شیپ 
یهلا ياطع  هک  تسا  یفاک  وا  تاـفاکم  يارب  ادـخ  درازگیمن ، ار  وا  یکین  شیاتـس  وا  هک  دـینیبیم  هدرک و  یکین  يرگید  هب  یـسک  رگا 
لولم اهتمعن  زا  تسامش . يارب  ادخ  ياهتمعن  دنرآ ، امـش  شیپ  مدرم  هک  یتاجاح  هک  دینادب  ار  نیا  تسا . رتمیظع  شرجا  رتراشرس و 

تروص هب  مدرم  هب  یکین  رگا  دراد . لابند  هب  رجا  درآ و  راب  هب  شیاتس  مدرم  هب  یکین  هک  دینادب  و  دیاین . رد  تمقن  تروص  هب  هک  دیوشن 
دیدیدیم دـشیم  يدرم  تروص  هب  تئاند ، یتسپ و  رگا  دزاس و  داش  ار  نارظان  تسور و  ابیز  وکین و  هک  دـیدیدیم  دـمآیم ، رد  يدرم 

. دتفاورف شندید  زا  اهمشچ  دریگ و  ترفن  وا  زا  اهلد  تسا و  تشز  جمس و  هک 
( . 5 ...« ) ددرگ تسپ  دزرو ، لخب  هک  ره  و  دوش ، رورس  دنک ، هشیپ  شیاشخب  هک  ره  مدرم !

: دومرف نینچ  ایند ، لاوز  گرم و  تقیقح  هب  مدرم  نتخاس  هجوتم  هنیمز  رد 
روآ سرت  یحبش  ییوگ  مزارفارب ، ناتربارب  رد  هدنیآ  ياهمچرپ  مراد و  رذح  رب  وا  ياهراگزور  زا  منک و  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  »

تدم رد  امش  دنکفا . ییادج  ناتاهراک  امش و  نیب  دزیوآ و  رد  ناتاهناج  هب  هک  هدش  روآ  ور  امش  هب  یماک  خلت  یمدق و  دب  تشحو و  اب 
نیا زا  دیدرگ و  لقتنم  نآ  مکش  هب  نیمز  تشپ  زا  یناهگان  روط  هب  هک  منیب  نینچ  دیشاب و  تسدشیپ  شیوخ  مسج  تحـص  هب  دوخ ، رمع 

. دیورورف تسا ، یگنت  تملظ و  تشحو و  هب  هتخیمآ  گنت و  هک  نییاپ  نآ  هب  تسا ، یخارف  ینـشور و  یتحار و  سنا و  هارمه  هک  ییالاب 
ياهلوه رب  ار  امش  ام و  ادخ  دنیوگ . خساپ  ار  اهدایرف  هن  دننک و  تدایع  یمدآ  زا  يرامیب  ناسب  هن  دیآ و  ناسنا  ندید  هب  یتسود  هن  اجنآ 

ام و دنک و  يرای  زور  نآ 
هحفص 55) ) 

. دهد لیزج  باوث  امش  ام و  هب  دشخب و  تاجن  نآ ، باتع  زا  ار  امش 
هب هک  سب  نامه  تسا  يراک  یپ  رد  هک  یـسک  يارب  سپ  تسا ، يزور  نینچ  امـش ، ریـس  نایاپ  امـش و  تمه  سر  ریت  رگا  ادخ ! ناگدنب 
زا ییوجیپ  يارب  شیوخ  مهـس  دوش و  لفاغ  ایند  زا  دـهد و  رارق  نآ  يارب  ار  دوخ  ياهنزح  اهمغ و  همه  ددرگ و  لوغـشم  زور  نآ  رکف 

ياـهراک ورگ  رد  دراد -  شیپ  رد  يزور  نینچ  اـعطق  هکنآ  رب  هوـالع  صخـش -  هـکنآ ، ياـج  هـچ  دـنک . نوزفا  يزور  نـینچ  زا  ییاـهر 
. دنراد شرانک  رب  تافاکم  تازاجم و  زا  هک  تسین  ینابیتشپ  عفادم و  اجنآ  دنرادیم . هگن  هبساحم  يارب  ار  وا  تسا و  شیوخ 

( . 6 . ) اریخ اهنامیا  یف  تبسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  موی ال 
هار زا  زج  دز و  ناوتیمن  لوگ  ار  ادخ  دننمیا . شیوخ  هانگ  بوقع زا  اما  دنسرتیم ؛ رگید  ناگدنب  ناهانگ  زا  هک  یـشاب  یناسک  زا  ادابم 

( . 7 . ) دیسر ناوتیمن  تسوا  دزن  هچنآ  هب  تعاط ،
هتـشاک و ناتخرد  هدرک ، رفح  اهرهن  هتخاس ، دابآ  ار  نآ  ياهیبارخ  هک  اـیند  باـبرا  ناـهاشداپ و  وگب  نک و  رکف  دوخ  شیپ  مدآ ! دـنزرف 

؟؟ دنیاجک دندوب ، هتخاس  اهرهش 
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. دش میهاوخ  قحلم  اهنآ  هب  نامز  كدنا  هب  مه  ام  دنتشاد و  شوخان  هک  یلاح  رد  دندش  ادج  ایند  زا  اهنآ 
، ادـخ ییوت و  اهنت  هک  رآدای  هب  روگ  رد  ار  دوخ  هاـگباوخ  ياهدروخ . تسکـش  گرم  اـب  راـکیپ  رد  هک  رآ  داـی  هب  ار  یناـمز  مدآ ! دـنزرف 
ددرگ و دیپس  ییاههرهچ  دسر و  اههرجنح  هب  اهلد  دزغلب و  اهماگ  هک  زور  نآ  دـنهد و  تداهـش  وت  دـض  رب  تحراوج ، اضعا و  هک  هاگنآ 

.« رآدای هب  ار  اهنیا  دوش ... هداهن  لدع  نازیم  دوش و  دیدپ  ییاهناهن 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  رگید ، ياهلمج  زا  سپ  ماما 

تلفغ اهظفح  نع  یتلا  كولملا  نیا 
اهیقاس توملا  سأکب  اهاقس  یتح 

ۀیلاخ قافآلا  یف  نئادملا  کلت 
اهیناب توملا  قاذو  ابارخ  تداع 

اهعمجن ثراولا  يوذل  انلاوما 
اهینبن رهدلا  بارخلانرود  و 

نایناب هدش و  یلاخ  ایند  قافآ  رد  بارخ  ياهرهش  نیا  دندیشچ . ار  گرم  تبرش  ات  دننک  ظفح  ار  دوخ  دنتسناوتن  هک  یناهاشداپ  دنیاجک  »
!...« میزاسیم راگزور  یبارخ  يارب  ار  اههناخ  مینکیم و  عمج  دوخ  ناثراو  يارب  ار  اهلام  نیا  ام  دناهدرم . اهنآ 

هحفص 56) ) 
تسا نیا  دوشیم ، هدید  نید  نایاوشیپ  تاملک  رد  زین  دیجم و  نآرق  رد  نآ  رترب  ياههنومن  هک  قوف  تانایب  هنیمز  رد  هک  یلامجا  حیضوت 

هک نآ  ییافویب  ایند و  تشذـگ  هب  هجوت  تسا و  مدآ  نادـنزرف  تشونرـس  نیرتیعطق  هک  گرم  هلأسم  هب  ینامـسآ  نایدا  قیمع  هجوت  هک :
عون و هب  تمدخ  تحـص و  تقد و  راک و  هب  ایند  یگدنز  رد  ار  یمدآ  دراد و  تیاکح  ینیب  عقاو  کی  زا  تسا ، یملـسم  نشور و  بلطم 

يهرابرد هک  یـصخش  دـهدیم . رارق  ایند  يدام  یگدـنز  زا  رتالاب  رایـسب  ار  یمدآ  يهدـیا  دـشکیم و  لیاضف  ریاس  یگتـشذگ و  دوخ  زا 
وا مدآ ، کی  نادجو  تسا  نکمم  دیالآیمن ، تسد  رگید  ياهیتشز  يدعت و  فاحجا و  ملظ و  هب  دشیدنایم  شیوخ  تشونرس  نیرخآ 

دنکیم و رتيدـبا  رتعیـسو و  ار  ناسنا  يهدـیا  رترادـیب و  ار  یمدآ  نادـجو  گرم ، هلأسم  هب  هجوت  اما  دراد ؛ زاب  تافارحنا  هنوگ  نیا  زا  ار 
ددرگیم رگید  ناهج  هب  یهتنم  دوخ ، تازرابم  یگدنز و  رد  قح  ءایلوا  ءایبنا و  ریس  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . نیمه  نید  بتکم  زایتما 

مایپ يهصالخ  تسا و  هدرکیم  بیقعت  ار  ییاهن  فده  نیا  دید ، میهاوخ  موس  شخب  رد  هک  يروط  هب  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  و 
اهنت وا  تادهاجم  تازرابم و  اهراک و  تسین و  يویند  يدام  یگدنز  نیا  هب  رـصحنم  یمدآ  هک  تسنیا  قوف  تالمج  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

. دشابیمن روصحم  هدام  ناهج  يهراوید  راهچ  رد 
یتخس هب  ینید  نادنمـشناد  هب  لیذ  حرـش  هب  درک ، داریا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنیمز  رد  هک  ياهبطخ  نمـض  رد  مالـسلاهیلع ، ماما 

: دیامرفیم نآرق  زا  یتایآ  رکذ  اب  مالسلاهیلع  ماما  درک ؛ هلمح 
هدرک و ینید  ياملع  يهرابرد  دـنوادخ  هک  ياییوگدـب  زا  مدرم  دـشاب و  تربع  هیام  قشمرـس و  مالـسا  ياـملع  يارب  دـیاب  نانخـس  نیا  »

: دیامرفیم دنریگ ، تربع  هدومرف  هظعوم  نادب  ار  شناتسود 
« تحسلا مهلکأ  مثالا و  مهلوق  نع  نوینابرلا  مهاهنی  الول  »

؟ دنرادیمنزاب يراوخ  مارح  هانگ و  هتفگ  زا  ار  نانیا  ینید ، نادنمشناد  ارچ 
: دیامرفیمزاب و 

هحفص 57) ) 
هولعف رکنم  نع  نوهانتی  اوناک ال  نودتعی  اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یـسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارـساینب  نم  اورفک  نیذـلا  نعل  »
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« نولعفی اوناک  ام  سئبل 
. دندرکیم ییاهراک  دب  اهنیا  دندش . تنعل  میرم  نب  یسیع  دواد و  نابز  رب  لییارساینب ، نارفاک 

ناشیا زا  نوچ  اما  دـندیدیم ؛ داسف  تسیاشان و  دـندوب  ناشناگدـید  ولج  هک  یناراکمتـس  زا  هک  هتفرگ  بیع  نانیا  رب  ور  نآ  زا  دـنوادخ  »
: هدومرف ادخ  هک  یلاح  رد  دندرکیمن . ناشیهن  دندیسرتیم  نانآ  زا  مه  دندشیم و  دنمهرهب 

« نوشخاو مهوشخت  الف  »
. دیسرتب نم  زا  دیسرتم و  نانیا  زا 

: دومرفزاب و 
ناتسرپرس ای  . ) دنتسود مه  اب  نمؤم  نادرم  نانز و  « » رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوا  مهضعب  تانمؤملا  نونمؤملا و  «و 

.« دننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنمه )
هار هب  ناـسآ  لکـشم و  زا  تاـبجاو ، يهمه  دوـش ، ادا  هفیظو  نیا  رگا  هتـسنادیم  هدرک و  بجاو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ادـخ  »

. دتفایم
.« دوشیم ثعاب  ار  میانغ  حیحص )  ) میسقت ملاظ و  اب  تفلاخم  ملاظم ، در  مالسا ، هب  توعد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

: دومرف نید  ياملع  هب  باطخ  هاگنآ  مالسلاهیلع  ماما 
رد ادخ  مان  هب  دیتسه و  یهاوخریخ  هب  فورعم  دننکیم  دای  یبوخ  هب  امش  زا  دیروهـشم و  ملع  هب  هک  دیتسه  یتعامج  تعامج ، يا  امـش  »

هنوگ چیه  ناشیارب  امـش  هک  اهنآ  دنرادیم و  یمارگ  ار  امـش  ناتـسدریز  دـنراد و  تبیه  امـش  زا  گرزب  نامدرم  دـیراد . تباهم  مدرم  لد 
، دنروخرب یعنام  هب  یتقو  تجاح ، بابرا  دننکیم . راثیا  امش  هب  تبسن  دیرادن ، ناشرـس  رب  یتسد  هتفرگن و  نانآ  زا  یتعیب  هتـشادن ، يرترب 
، ماقم همه  نیا  هب  امش  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  دیوریم .! هار  نارتگرزب  يراوگرزب  ناهاشداپ و  تأیه  هب  امش  دینکیم . تعافـش  ناشیارب  امش 

همئا قح  دینکیم و  یهاتوک  ادخ  قح  رتشیب  زا  امش  هکنآ  لاح  دینک ، ادخ  قح  هب  مایق  هک  دنراد  نآ  دیما  مدرم ، هک  دیاهدیـسر  ور  نآ  زا 
!... دیرامشیم کبس  زین  ار 

ار شیوخ  قح  دوخ ، نامگ  هب  اما  دیتخاس ! عیاض  ار  ناناوتان  افعض و  قح  امش 
هحفص 58) ) 

رطاخ يارب  هن  و  دیتخادنا . هرطاخم  هب  هدرک ، شتقلخ  هکنآ  هار  رد  ار  ناتناج  هن  دیدرک و  لذب  یلام  هن  هار  نیا  رد  امش  دیدرک . ییوج  یپ 
زا دزاس و  نیـشنمه  شنالوسر  اب  دربب و  ناـتتشهب  هب  هک  دـیراد  عقوت  ادـخ  زا  امـش  دـیتخادرپ ...! ینمـشد  هب  ناتنادـناخ  هریبن و  اـب  ادـخ 

امـش اریز  دییآ ؛ راتفرگ  وا  تمقن  هب  هک  مناسرت  نآ  زا  دیراد ، اجیب  يوزرآ  ادخ  زا  هک  یناسک  يا  امـش  رب  نم  اما  دراد ؛ ناما  رد  شباذـع 
هک یلاح  رد  دیتشادن  یمارگ  تشاد ، ییانشآ  ادخ  اب  هک  ار  یسک  اما  دیتفای ؛ يرترب  نارگید  رب  هک  دیدیـسر  یتلزنم  هب  ادخ  تمارک  رثا  رب 

. دیتسه یمارگ  وا  ناگدنب  نیب  رد  ادخ  رطاخ  يارب  امش 
لوسر همذ  دییآیمرد ...! عزف  هب  ناتناردپ  نامیپ  دروم  رد  هک  یلاح  رد  دینکیمن ؛ عزف  یلو  دنتـسکش ؛ ار  ادخ  ياهنامیپ  هک  دینیبیم  امش 

رد هن  امـش  تفای و  جاور  اهرهـش  يهمه  رد  ندروخ  زور  خرن  هب  نان  يرک و  يروک و  دندرمـش ، کـچوک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
رد ادخ  دییوجیم . ینمیا  ناراکمتـس  اب  يراکـشزاس  هانپ  رد  دیراک و  کمک  دننکیم  راک  هک  اهنآ  هب  هن  دینکیم و  راک  دوخ  نأش  روخ 

رتشیب مدرم  همه  زا  امـش  تبیـصم  دـیلفاغ . امـش  یلو  دـینک ؛ یتسیازاب  ناتدوخ  هتخادرپ و  نارگید  یهن  هب  هک  هدرک  رما  امـش  هب  هراـب  نیا 
...« دیتفای تسد  نادنمشناد  ماقم  هلزنم و  هب  اریز  تسا ؛

: دومرف هاگنآ 
اریز هدش ! بلس  امش  زا  ماقم  نیا  دنشاب . نمیا  ادخ  مارح  لالح و  هب  تبـسن  هدوب و  ادخ  اب  هک  دشاب  ییاملع  تسد  هب  دیاب  ماکحا  روما و  »
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ادخ هار  رد  دیدرکیم و  ربص  اهرازآ  رب  امـش  رگا  دیدرک . فالتخا  تنـس »  » هنیمز رد  نشور  لیالد  زا  دعب  دیدش و  هدـنکارپ  قح  درگ  زا 
امـش یلو  تشادیم ؛ تشگزاـب  ناـتدوخ  هب  دـشیم و  رداـص  امـش  زا  دراو و  امـش  رب  یهلا  روـما  دـیدشیم ، تقـشم  تـمحز و  لـمحتم 

هار هب  دـنیالآ و  تسد  دولآ  توهـش  ياهراک  هب  هک  دـیدرک  نانآ  میلـست  ار  ادـخ  روما  دـیداد و  اج  دوخ  تلزنم  ماقم و  هب  ار  ناراـکمتس 
.« دنهن ماگ  اهتوهش 

دهاوخ ادج  امـش  زا  ماجنارـس  هک  یگدنز  هب  دیدرکیم و  رارف  گرم  زا  امـش  هک  دوب  نیا  تخاس ، طلـسم  راک  نیا  رب  ار  نانآ  هک  يزیچ  »
يهتسد دیتخاس و  شیوخ  روهقم  هدروآرد و  شیوخ  یگدنب  هب  ار  هتسد  کی  دیدرپس . نانآ  تسد  هب  ار  ناناوتان  امش  دیدوب . هتفیـش  دش ،

هکنآ اب  نانآ  ياهاوه  اب  دندیخرچ و  نانآ  يأر  هب  تکلمم  راک  رد  دـندش و  شیوخ  يهرمزور  یگدـنز  موکحم  فعـضتسم و  مه  رگید 
یبیطخ رهش ، نآ  ربنم  رب  يرهش ، ره  رد  دنتفای  تأرج  رابج ، يادخ  رب  دندرک و  رارشا  هب  ءادتقا  دنتـشگ . یتخبدب  لابند  دندرکیم ، كرد 

ناشربارب رد  ادخ  نیمزرس  دنک . ینارنخس  نانآ  عفن  هب  دنلب  يادص  اب  هک  دنراد 
هحفص 59) ) 

. دننک عطق  ار  نیزواجتم  تسد  دنناوتیمن  هک  دنناگدنب  دننامه  مدرم  هدش و  زاب  روشک  رسارس  رد  ناشتسد  هدنام و  محازم  نودب 
رب دنشاب ، نارگد  عیطم  دیاب  هک  یسانشن  ادخ  مدرم  دنریگ و  تخـس  ناناوتان  هب  تبـسن  هک  تردق  بحاص  زوتهنیک و  يوگروز  هدع  کی 

. دناهدش طلسم  مدرم 
هدرک رپ  محریب  نیرومأـم  شکمتـس و  ياههدـب  تاـیلام  راکمتـس و  نارگهلیح  ار  نیمز  هک  یلاـح  رد  مـنکن ؟ بـجع  ارچ  بـجع ...! يا 

!... تسا
. درک دهاوخ  تواضق  مکح و  هدرک ، داجیا  ینمشد  ام  نیب  میاهتساخرب و  عازن  هب  نآ  رطاخ  هب  ام  هک  روما  نیا  رد  ادخ 

ار وت  نید  ملاعم  میتساوخیم ، ام  هکلب  دوب  دنراد ، نانمشد  هچنآ  هب  لیم  هن  تنطلس و  هب  لیم  زا  هن  دز ، رـس  ام  زا  هچنآ  ینادیم  وت  ایادخ !
ام رگا  امش  دوش . لمع  وت  موسر  ماکحا و  هب  دندرگ و  نمیا  تاهدیدمتس  ناگدنب  هک  میرآ  دیدپ  حالـصا  اهرهـش  رد  مینایامنب و  مدرم  هب 

ربمغیپ رون  ندرک  شوماخ  رد  دش و  دنهاوخ  طلـسم  امـش  رب  نارگمتـس  دـیوشن ، دراو  یهاوخریخ  فاصنا و  رد  زا  ام  اب  دـینکن و  يرای  ار 
. دش دنهاوخ  راک  هب  تسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

( . 8 « ) ریصملا هیلا  انبنا و  هیلا  انلکوت و  هیلع  هللا و  انبسح  «و 
ياهيراک هزیر  دراد  هک  مینیبیم  ناـمدوخ  ناـمز  رـصع و  رد  ار  وا  ییوگ  مناوخیم ، ار  ماـما  هنادواـج  راـب و  ررد  نانخـس  نیا  یتقو  نم 

ار اهمتس  اهملظ و  طلغ و  تاماظن  نیریز  لماوع  درذگیم و  عامتجا  رد  هچنآ  ياههشیر  لوصا و  دهدیم و  حرـش  ار  یعامتجا  تافارحنا 
رایـسب دـننکیم ، يزاب  ار  یعامتجا  تافارحنا  یـساسا  شقن  نید  ییاوشیپ  سابل  رد  هک  اهنآ  زا  وا  لد  ياـهدرد  اـصوصخم  درامـشیمرب ،

!... تسا تقد  نایاش  هجوت و  لباق 
ار هار  و  هداد . تلذ  یتسپ و  هب  نت  هدـش و  فرحنم  نید  ریـسم  زا  هک  تسا  ییاملع  ندرگ  هب  تافارحنا  یـساسا  ریـصقت  ماما ، يهدـیقع  هب 

. دناهتشاذگ زاب  نارگمتس  يارب 
هحفص 60) ) 

گنج هب  توعد  <

رذوبا >اب 
. رکاسعنبا خیرات  زا  لقن  ص 5  نیسحلا ، ۀغالب  ( 1)

ص 3. نامه ، ( 2)
. تسا يرتسبش  یبیط  ياقآ  يهمجرت  زا  تسا  همویگ  لخاد  هچنآ  ( 3)
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. نانجلا حیتافم  ص 25 -  نیسحلا ، ۀغالب  ( 4)
ص 7. نیسحلا ، ۀغالب  ( 5)

هیآ 158. ماعنا ، ( 6)
ص 10. نیسحلا ، ۀغالب  ( 7)

. راحب زا  لقن  ص 57 ، نیسحلا ، ۀغالب  ( 8)

گنج هب  توعد 

گنج هب  توعد 
دومرف توعد  ار  مدرم  ریز  يهبطخ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درکیم ، زیهجت  رگـشل  ماش ، يارب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یتقو 

: دنوش راپسهر  ماش  هب  هک 
هدیشک و هلعش  امش  نیب  هک  ینوخ  شتآ  ندرک  شوماخ  رد  دییام . نت  هب  هتسویپ  سابل  مکح  رد  یمارگ و  ناتـسود  امـش  هفوک ! مدرم  يا 

سک ره  دراد . راوگان  تخـس  یمعط  هدنرادزاب و  يرـش  گنج ، دیـشاب  هاگآ  دینک . تیدج  دیراد ، شیپ  رد  هک  یتخـس  هار  ندرک  ناسآ 
رادافو رای  سک ، نینچ  نیا  دراـین ، شدرد  هب  نآ  ندیـسرارف  زا  شیپ  گـنج  مخز  دزاـس و  هداـمآ  ار  دوخ  درادرب و  گـنج  گرب  زاـس و 

نآ راوازـس  دـنک ، یتسد  شیپ  گنج  هب  شـشوک ، تیلاعف و  لماک  دـیدزاب  زا  لـبق  تصرف و  ندیـسرارف  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ؛ گـنج 
( . 1 . ) دزاس كاله  زین  ار  شدوخ  دناسرن و  هدیاف  شمدرم  هب  هک  تسا 

تـسا نیا  دنکیم ، حرطم  دشاب ، هتـشاد  گنج  نادیم  رد  زابرـس  دـیاب  هک  ياهیحور  داهج و  هب  عجار  هبطخ  نیا  رد  ماما  هک  يایلک  لصا 
راب هب  يزیچ  ررـض ، زج  هدشن ، ینیب  شیپ  يواسمان و  گنج  کی  هنرگو  تشاد  حیحـص  يهشقن  دید و  هیهت  گنج  گرب  زاس و  دـیاب  هک 

. دراین
ص 9. نیسحلا ، ۀغالب  ( 1)

رذوبا اب 

رذوبا اب 
وا تعیاشم  هب  ردپ  روتسد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داتـسرف ، هذبر  هب  درک و  دیعبت  هنیدم  زا  ار  رذوبا  نامثع ، راب ، نیمود  يارب  هک  یتقو 

: دومرف نینچ  وا  هب  تفاتش و 
زا ار  نانآ  وت  دنتـشادزاب و  ناشایند  زا  ار  وت  اهنیا  دراد . ياهویـش  زور  ره  ادـخ  دـنک . نوگرگد  ینیبیم  هک  یعـضو  دـناوتیم  ادـخ  ورب ، »
ربص ادخ  زا  دندنمزاین ! یتفرگ ، ناشیا  زا  هک  ینید  هب  نانیا  یلو  يزاینیب ؛ دنتفرگ  وت  زا  هک  ییایند  زا  وت  هک  بجع ، و  یتفرگزاب ! ناشنید 

شیپ يزور  هن  زآ ، صرح و  تسا و  يراوگرزب  يرادنید و  زا  يرابدرب  هک  رب  هانپ  ودـب  ینورد  هتفـشآ  يدـنمزآ و  رد  هاوخ و  يزوریپ  و 
( . 1 .« ) دزادنا ریخات  هب  گرم  هن  درآ و 

: داقع لوق  هب  تسا و  راکادف  زرابم و  مدرم  يهمه  یگدنز  يهمانرب  هحولرس  دومرف ، رذوبا  هب  ماما  هک  یبلطم 
هحفص 61) ) 

دوردـب البرک  هاگدروان  رد  هک  يزور  ات  دـش  ادـج  ردام  زا  هک  يزور  زا  دوب ؛ وا  یگدـنز  همانرب  هحولرـس  راب ، ررد  راتفگ  نیا  ییوگ  وت  »
( . 2 .« ) تفگ ناهج 

: درذگیم دنمجرا  ناگدنناوخ  رظن  زا  الیذ  هک  میاهدرک  باختنا  ماما  زا  هلمج  دنچ  زین ، یقالخا  ياههنیمز  رد  - 
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، تردق نیع  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتتشذگ  اب  دنک . لذب  درادن ، دیما  ودـب  هک  یـسک  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمتواخـس  »
سپ دراد . يرترب  اههخاش  رب  دوخ  هاگیاج  رد  اههشیر  دنک . دنویپ  دناهدیرب ، وا  زا  هکنآ  اب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتراددنویپ  دنک . وفع 

شردارب هب  تبسن  ادخ  يارب  اهنت  هک  ره  تفای و  دهاوخ  ار  نآ  دوش ، دراو  وا  رب  هک  ادرف  دنک ، یتسد  شیپ  شردارب  ریخ  يارب  یـسک  رگا 
لیاز ار  ینمؤم  نزح  مغ و  هک  ره  و  دـنادرگب . وا  زا  ایند  يایالب  زا  يرتشیب  يایالب  دـنک و  تافاکم  يدـنمزاین  تقو  هب  ادـخ  دـنک ، یبوخ 

(3 .« ) دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دنک ... یکین  ودب  ادخ  دنک ، یکین  هک  ره  دنک . فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  مغ  ادـخ  دزاس ،
.

: دومرف زاب  و  - 
نآ زا  شیپ  ار  ییاراد  درک . دـهاوخن  اقبا  وت  رب  وا  هک  نکم  اـقبا  ییاراد  رب  سپ  دوب ، یهاوخ  وا  يارب  وت  دـشابن ، وت  يارب  رگا  ار ، ییاراد  »

( . 4 !« ) روخب دروخب ، ار  وت  هک 
: دومرفیم هک  تسوا  روهشم  تاملک  زا 

( . 5 .« ) تسا تلذ  اب  یگدنز  زا  رتهب  تزع ، اب  گرم  »
: دومرفیم زاب  و 

وت رادتـسود  تسا . نت  تحار  تعانق ، يوقت و  دـنک . نوزفا  ار  فرـش  لقع و  ینالوط ، ياههبرجت  دزاـس و  روراـب  ار  تفرعم  ملع ، سرد  »
( . 6 .« ) دنکفا تایهارمگ  هب  هک  تسا  نآ  تنمشد  دراد و  تزاب  روما  ياهراپ  زا  هک  تسا  نآ 

هحفص 62) ) 
( . 7 .« ) دنشاب لیخب  ششخب ، ماقم  رد  لد و  تخس  ناناوتان ، هب  تبسن  و  وسرت ، نانمشد ، ربارب  رد  هک  تسا  نآ  ناهاشداپ  تفص  نیرتدب  »

: تسا رادومن  یبوخ  هب  ریز  باوج  لاؤس و  زا  ییوگخساپ  رد  ماما  تعرس 
؟ تسا هلصاف  ردقچ  نیمز  نامسآ و  نیب  - 

! باجتسم ياعد  کی  - 
؟ تسا ردقچ  هلصاف  برغم ؛ قرشم و  نیب  - 

( . 8 ! ) دنک ریس  هزور  کی  دیشروخ  هک  يردق  هب  - 
: دومرف دوشیم ؟ عیاض  ینک ، یکین  لها ، ریغ  هب  رگا  تفگ : ودب  يدرم  - 

( . 9 . ) دسر راکدب  راکوکین و  هب  هک  دنام  ناوارف  ناراب  لثم  کین ، راک  تسا . نینچ  هن  - 
: دومرف دهد . تیفاع  تیادخ  يروطچ ؟ تفگ : ودب  يدرم  - 

( . 10 . ) دیهدن هزاجا  مالس ، زا  شیپ  سک  چیه  هب  دهد ! تیفاع  ادخ  مالک ! زا  شیپ  مالس ، - 
قیقد نیزاوم  قباطم  یهلا ، یفوسلیف  دـننامه  لالدتـسا ، قطنم و  ماقم  رد  هک  میتفای  نانچ  ار  ماما  تشذـگ ، لـصف  نیا  رد  هچنآ  عومجم  زا 

شومارف ار  دوخ  دزادرپیم ، هناقـشاع  زاین  زار و  هب  نابرهم ، يادخ  اب  یگدـنب  تیدوبع و  لحارم  رد  هک  هاگنآ  و  دـیوگیم ، نخـس  یلقع 
رد ار  ادـخ  يرادـقمیب و  یکچوک و  تیاـهن  رد  ار  نتـشیوخ  دریگیمارف ؛ یگدادـلد  قشع و  ادـخ و  یتـسود  ار  شدوپ  راـت و  دـنکیم ،

. دنیبیم لالج  تمظع و  تیاهن 
هار ارف  مشچ ، دـهدیم و  تیدـبا  هب  لد  دـیوگیم ، نخـس  ناهج  نیا  رد  رـشب  ییاهن  تشونرـس  گرم و  یعطق  سومان  زا  هک  هاگنآ  ماـما 

ار ناـیوگروز  هطلــس  مدرم و  یگراـچیب  هعماـج و  تاـفارحنا  لـماوع  یتـقو  دـنکیم و  شوـمارف  ار  ناـهج  نـیا  دزودیم و  رگید  ناـهج 
قیبطت یعامتجا ، حیحص  نیزاوم  اب  ناجیه ، روش و  نیع  رد  شنخس  درامشیمرب ،

هحفص 63) ) 
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. دیوگیم ار  ضرم  هشیر  دراذگیم و  تسد  هعماج  ضبن  يور  يو  دنکیم .
نخـس تسا ، حیحـص  کیتکات  زابرـس و  نیدالوپ  میمـصت  هک  یگنج  ینابم  نیرتیلوصا  زا  نمـشد ، اب  داـهج  هب  مدرم  عیجـشت  ماـقم  رد  وا 

دوشیم رهاظ  تسا ، اراد  دوخ ، دیوگیم ، هچنآ  ره  هک  قالخا  يهتـسراو  ملعم  نیرتگرزب  تروص  هب  زردنا ، ظعو و  ربنم  رد  و  دیوگیم ،
. دنکیم نیقلت  ار  هلضاف  تاکلم  رثؤم ، هاتوک و  زغم و  رپ  تالمج  اب  و 

خساپ رد  يو  دزاس ، هجوتم  شیوخ  هابتـشا  هب  ار  هدننک  لاؤس  دهد و  حیحـص  یباوج  ار  اجبان  لاؤس  کی  گنردیب  دناوتیم  یبوخ  هب  وا 
. دنکیم ضارتعا  عطاق  روطب  بدا و  لامک  رد  یبدایب  هب  دنزیم و  لثم  يروف ، تسردان ، يأر  کی 

روطق و یباتک  روخ  رد  وا  جرا  رپ  ياههبطخ  تاملک و  حرـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  یعاـمتجا  یهلا و  ياههدـیا  راـکفا و  هب  ییانـشآ 
یبالقنا زیگناروش و  ياههبطخ  نمـض  رد  ار  وا  ياههدـیا  راکفا و  زا  يرتشیب  یلجت  باـتک ، نیا  هدـنیآ  ياـهشخب  رد  اـم  تسا و  میخض 

. تفای میهاوخ  يو ،
هحفص 65) ) 

ص 10. نیسحلا ، ۀغالب  ( 1)
ص 65. ءادهشلاوبا ، ( 2)

ص 8. نیسحلا ، ۀغالب  ( 3)
ص 131. نامه ، ( 4)
ص 130. نامه ، ( 5)

ص 131. قباس ، كردم  ( 6)

ص 127. قباس ، كردم  ( 7)
ص 137. نیسحلا ، ۀغالب  ( 8)

ص 119. نامه ، ( 9)
ص 119. نیسحلا ، ۀغالب  ( 10)

یعامتجا تیعقوم  یصخش و  یگدنز 

یعامتجا تیعقوم  یصخش و  یگدنز 
. میبای فوقو  وا  یعامتجا  تیعقوم  یصخش و  یگدنز  هب  یکدنا  دیامنیم  مزال  ماما ، يهرهچ  يهبناج  همه  میسرت  يارب 

یصخش یگدنز  <

یعامتجا تیعقوم  <

یصخش یگدنز 

یصخش یگدنز 
نآ لاثما  ناردارب و  نارهاوخ و  نادنزرف و  دادعت  یلام و  یگدنز  عضو  تافو و  دلوت و  خیرات  رب  عالطا  ناگرزب و  یصخش  یگدنز  حرش 

دراد لیم  سکره  یخیرات ، دارفا  دروم  رد  اما  دسرن ؛ رظنب  تیمها  دجاو  نادنچ  یشزومآ  رظن  زا  دنچ  ره  دوشیم ، هدیمان  یفارگویب »  » هک
: مینارذگیم رظن  زا  ار  ماما  یفارگویب  لامجا  روطب  رضاح ، لصف  رد  ور ، نیا  زا  دریگ ؛ سرد  نآ  زا  دبای و  فوقو  زین  تایصوصخ  نیا  رب 

. درک يرپس  همطاف ، یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یتسرپرـس  هب  ار  یکدوک  نارود  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  يرجه  لاس 4  رد  يو 
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تدـم زا  سپ  لاـس  نیمه  رد  تسبورف و  مشچ  ناـهج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تـشاد ، لاـس  تـفه  يو  هـک  يرجه  لاس 11  رد 
. تفر ایند  زا  زین  مالسلااهیلع  همطاف  شردام  یهاتوک ،

نـسح ماما  شگرزب ، ردارب  اـب  لاـس   10 شردـپ ، تداهـش  زا  سپ  دـنارذگ و  ردـپ  اب  ار  لاـس   30 هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  سپ 
. دیسر تداهش  يهجرد  هب  ردارب  گرم  زا  سپ  لاس  تشاد و 10  کیدزن  يراکمه  مالسلاهیلع ،

هحفص 66) ) 
رد تفر و  هفوک  هب  يو  اب  دیـسر ، تفالخ  هب  شردـپ  هک  لاس 34  رد  درک و  تکرـش  ناتـسربط »  » گنج رد  لاس 30  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

شردارب اب  مالسلاهیلع ، نسح  ماما  حلص  يارجام  مالسلاهیلع و  یلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  دوب . ردپ  اب  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياهگنج 
گنج رد  لاـس 49  رد  وا  دـمآرد . تموکح  فلاـخم  درف  نیرتصخاـش  تروص  هب  لاـس   10 ردارب ، گرم  زا  سپ  تشگزاـب . هنیدـم  هـب 

. درک تکرش  اقیرفآ  گنج  ياهههبج  هینطنطسق و 
تسناوتن زین  هکم  رد  یلو  دیآ ؛ هکم  هب  دیوگ و  كرت  ار  هنیدم  دش  روبجم  دیزی ، تفالخ  هیواعم و  گرم  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

يو دیسر . تداهش  هب  دش و  هرـصاحم  البرک  مان  هب  ینیمزرـس  رد  هدیـسرن  هفوک  هب  تفرگ و  شیپ  ار  هفوک  هار  یلبق ، توعد  قبط  دنامب و 
یلع ترـضح  تفـالخ  تدـم  رد  اـهنت  دـنارذگ و  هنیدـم  رد  ار  دوخ  رمع  رتـشیب  يو  بیترت  نیدـب  تشاد ؛ لاـس   57 تداهـش ، ماگنه  هب 

. دوب هفوک  رد  نآ  زا  دعب  يدنچ  مالسلاهیلع و 
، نامثع رفعج ، سابع ، رمع ، هفینح ، دمحم  دوب ، وا  رتگرزب  ردارب  اهنت  هک  مالـسلاهیلع  نسح  یماسا : هب  تشاد  ردارب   10 دیفم ، لقن  هب  ماما 
، يرغـص بنیز  هسیفن ، هلمر ، نسحلاما ، هیقر ، موثلکما ، بنیز ، یماـسا ؛ هب  تشاد  رهاوخ  هللادبع و 16  رغـصا ، دمحم  ربکا ، هللادبع  ییحی ،

بابر ياهمان ، هب  وا  نز  هس  تشاد . دنزرف  تفرگ و 6  نز  يو 4  همطاف ، هجیدخ ، هنومیم ، هملسما ، هماما ، هنامج ، مارکلاما ، یناهما ، هیقر ،
(. یمق ثدحم  لقن  هب   ) تسا مانمگ  شرگید  نز  کی  هدش و  تبث  نایقسوبا  يهدازرتخد  یلیل  درگدزی ، رتخد  ونابرهش  سیقلاءرما ، رتخد 

هنیکس همطاف و  ياهمان  هب  رتخد  ود  دنوشیم . هدیمان  رفعج ، هللادبع ، رغـصا ، یلع  نیدباعلانیز ،)  ) ربکا یلع  ياهمان : هب  وا  روکذ  نادنزرف 
، ماما نامز  رد  همطاف  دنام . یقاب  نیدباعلانیز  ماما  اهنت  دندش و  دیهـش  البرک  رد  هللادبع  رغـصا و  یلع  درم و  ردـپ  نامز  رد  رفعج  تشاد .
بیدا و ینز  يو  دـمآرد ، يرگید  درم  جاودزا  هب  وا  گرم  زا  سپ  دـمآرد و  ریبز  نب  بعـصم  جاودزا  هب  هنیکـس  دـش و  ینثم  نـسح  نز 

. دوب نکمتم  صخشم و  رعاش و 
هشیاع لزنم  لامش  رد  عقاو  همطاف » راد   » فورعم لزنم  رد  هنیدم ، رد  ماما 

هحفص 67) ) 
اب هدش و  دلوتم  لزنم  نیمه  رد  يو  تشاد . تنوکس  تشاد ، هار  زین  یبنلا  دجـسم  هب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرونم  هضور  )

« دیلو  » نامز رد  روبزم  لزنم  دیزگ . ینکـس  لزنم  نیمه  رد  زین  هفوک  زا  تشگزاب  زا  سپ  ماما ، درکیم . یگدنز  اج  نیمه  رد  ردام  ردپ و 
تنوکس مالسلاهیلع  یلع  ماما  هک  یلزنم  نامه  رد  هفوک ، رد  تماقا  تدم  رد  يو  دش . دجسم  ءزج  دوب  هنیدم  رادناتسا  دبع » نب  رمع   » هک

( . 1 . ) تسا ظوفحم  هفوک  دجسم  تشپ  رد  نآ  راثآ  کنیا  هک  تسا  نامه  لزنم ، نیا  درکیم ؛ یگدنز  تشاد ،
دراو اج  نامه  زین  رفـس  نیرخآ  رد  درکیم و  لزنم  یلع » بعـش   » مان هب  ياهناـخ  رد  شیرق  يهلحم  رد  هشیمه  هکم  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما 
تسا فالتخا  نآ  لاثما  دالوا و  ددع  دلوت و  لاس  لیبق  زا  ماما ، یـصوصخ  یگدنز  هب  طوبرم  تایئزج  رثکا  رد  هک  دوب  رکذتم  دیاب  دش ...

. تسا یفاک  یلامجا  عالطا  کی  هتشون  نیا  رد  ام  يارب  و 
هدوب تنکم  بحاص  يدرم  يو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تسا ، روطـسم  خیراوت  رد  ترـضح  یگدنز  عضو  زا  هچنآ  ماما و  ناوارف  يایاطع 

مالـسلاهیلع یلع  ماما  هک  مینادیم  تسا . هدوب  یهار  هچ  زا  وا  راشرـس  دمآرد  مینادـب  تسا  بوخ  تسا . هتـشاد  يدـنموربآ  یلام  عضو  و 
یلع دوـب . هدرک  فـقو  دوـخ  تاـیح  ناـمز  رد  هـک  تـشاد  ییاهناتــسلخن  كـالما و  يو  یلو  دراذــگن ؛ یقاـب  يزیچ  شنادــنزرف  يارب 
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وا ياهناتسلخن  كالما و  يهنایلاس  دمآرد  هک  یلاح  رد  تشاد ، زادناسپ  مهرد  دصتشه  ای  دصتفه  دیسر  تداهش  هب  یتقو  مالـسلاهیلع ،
نینـسح هب  بیترت  هب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  سپ  كالما ، نیا  تیلوت  دـنکیم . زاینیب  ار  شیرق  يهمه  دومرفیم : و  دوب ، راـنید  رازه  داتـشه 

. دندوب هنیدم  يارقف  رب  فقو  هک  تشاد  هبغیغب » « » رزین یبا  نیع   » ياهمان هب  گرزب  يهعرزم  ود  يو  هلمج ، نم  و  دیسر . مالسلاامهیلع 
نایدوهی ياهنیمزرس  رب  طلست  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  مینکیم  هظحالم  رما ، قباوس  هب  يهعجارم  اب  اهنیا ، زا  ریغ 

. درک نایاونیب  رب  فقو  ار  شدوخ  مهس  ریضنینب ،
هحفص 68) ) 

ماما ناـمز  رد  دـش . راذـگاو  مالـسلاهیلع  نینـسح  هب  وا  زا  سپ  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  سپ  كـالما  نیا 
. دوب رانید  نویلیم  کی  يولع  تاـفوقوم  دـمآ  رد  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  تاـفوقوم  كدـف و  تاـفوقوم  يهفاـضا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

دابآ تعارز و  هار  زا  بیترت  نیدـب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـنتخادرپیم و  تحالف  تعارز و  هب  مالـسلاهیلع  راهطا  همئا  هک  مینادیم 
. تشاد دمآرد  اهناتسلخن  ندرک 

. دندروآیم ناوارف  لام  لوپ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  نیـشن  هعیـش  طاقن  ریاس  قارع و  نیملـسم  فرط  زا  قوف  ياهدمآرد  رب  هوالع 
هک تشاد  ییاهنیمز  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدوب  زین  ماما  مهس  ناونع  هب  فحت ، ایاده و  رب  هوالع  لاوما  اهلوپ و  نیا  هک  دسریم  رظن  هب 

. دوب ینیمز  کلام  هنیدم ، کیدزن  هرح »  » رد هلمج  نم  و  تخادرپیم . تایلام  نآ ، تباب  زا 
. دوب مهرد  نویلیم  کی  رب  غلاب  هنایلاس  يررقم ، نیا  دوب ، وا  تباث  ياهدمآرد  وزج  زین  لاملا  تیب  زا  وا  يررقم 

دیاب تافوقوم  دروم  رد  تسا . هدوب  نکمتم  زاینیب و  الماک  یلام ، عضو  رظن  زا  ماـما  هک  دوشیم  هظحـالم  ـالاب ، گرزب  ماـقرا  هب  هجوت  اـب 
. دیسریم ماما  هب  نآ  تیلوت  تباب  زا  یقح  مه  تافوقوم  رگید  زا  دوب و  يولع  نادناخ  صاخ  فقو  تافوقوم ، زا  يرایسب  هک  تسناد 

هفوک هب  ار  تختیاپ  ناریا ، قارع و  هب  یکیدزن  يارب  دیـسر  تفـالخ  هب  یتقو  نینمؤملاریما ، هک  تسا  بساـنم  یخیراـت  هتکن  نیا  رکذ  ( 1)
ار رگمتـس  خاک  دومرف : دـنک ، لزنم  هراـمالاراد  هک  دـنداد  داهنـشیپ  مدرم  دـش ، هفوک  دراو  لـمج  گـنج  زا  سپ  ماـما ، یتقو  درک  لـقتنم 

!. منکیمن لزنم  اجنآ  رد  زگره  نم  دییوگیم ؟

یعامتجا تیعقوم 

یعامتجا تیعقوم 
ربمغیپ دنتـشاد . ناوارف  ذوفن  هکم  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تلاسر  زا  لبق  دندوب ، شیرق  زا  ياهخاش  هک  مشاهینب  نادـناخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صاخ  تیعقوم  يونعم و  ذوفن  دوب . هدروآرد  شیوخ  يهضبق  هب  ار  زاجح  هقطنم  مامت  رمع ، رخاوا  رد  زین 
ياراد دوخ ، هبون  هب  مادـک  ره  مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  دوب . هدرک  ریخـست  ار  مدرم  ياـهلد  زین 

زا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوب . نمشد  تسود و  دزنابز  زین  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  لالج  تبیه و  دندوب . هدنزرا  رایسب  ياهتیعقوم 
نیرتهب و زور ، نآ  یمالسا  عامتجا  رد  وا  نوچ  يدرم  دوب و  هدرک  تیعقوم  بسک  اعبط  اهتیعقوم ، نیا  يهمه 

هحفص 69) ) 
. تسا هدوب  اراد  ار  یعامتجا  تیصخش  نیرتیلاع 

مود لصف  رد  ار  نآ  زا  ياهمـش  و  تشاد -  مدرم  اب  هک  ياهتـسیاش  كولـس  شوخ و  مسر  هار و  یقالخا و  لیاضف  لیلد  هب  رگید  يوس  زا 
. تشاد بولق  رب  تموکح  درکیم و  بذج  دوخ  هب  ار  اهلد  میدرک -  هعلاطم 

هب وا  رهم  رد  اـهلد  درکیم و  دوخ  هتفیرف  ار  سکره  دوب ، رادروـخرب  نیـشنلد  نینط و  رپ  ییادـص  باذـج و  ریذـپلد و  ياهرهچ  زا  هک  وا ،
. دمآیم شپط 
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ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  وا  يهراـسخر  رد  مدرم  تشاد و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـب  ماـت  یتهابـش  هرهچ ، رد  وا ،
ياههنومن دننک . يراددوخ  وا  لیاضف  هب  فارتعا  زا  دنتـسناوتیمن  ینوخ  نانمـشد  یتح  هک  دوب  مومع  هجوت  دروم  يردق  هب  و  دندیدیم .

: تسوا يالاو  تیعقوم  يایوگ  ریز 
ارف شوگ  هتـسشن ، تکاس  یتیعمج  هک  يدـید  يدـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  دراو  رگا  تفگ : شیرق  زا  یکی  هب  هیواعم  - 

. تسا ندرک  تبحص  لوغشم  مالسلاهیلع  نیسح  هک  نادب  دنهدیم ،
. مباییمن وا  ییوگتشز  يارب  ییاج  تفگ : دوخ  نیرواشم  خساپ  رد  دش و  رایتخایب  وا  ندوتس  رد  هیواعم  - 

.« تسا فانمدبع  گرزب  اوشیپ و  مالسلاهیلع  نیسح  : » تفگ احیرص  مدرم  ربارب  رد  دمآ  هنیدم  هب  هک  يرفس  رد  هیواعم  - 
نم هچنآ  هک  راذـگ  دوخ  لاح  هب  ارم  تفگ : يو  باوج  رد  درکیم و  كاپ  دوخ  نهاریپ  اـب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  نیلعن  درگ  هریرهوبا ،» -»

. دنتشادیمرب دوخ  ياهشود  رب  ار  وت  دنتسنادیم  نارگید  رگا  منادیم ، وت  يهرابرد 
اجنآ زا  ماـما  دـندوب و  هتـسشن  یبنلا  دجـسم  رد  یتعاـمج  هک  یتـقو  تسا ، لاـحلا  مولعم  یـسایس  رظن  زا  هک  صاـعورمع  رـسپ  هللادـبع ، - 

؟ تسا نیمز  مدرم  زا  رتبوبحم  ناینامسآ ، دزن  هب  هک  منک  یفرعم  ار  یسک  امش  هب  تفگ : نیرضاح  هب  تشذگ ،
. وگب دنتفگ :

. دوریم هار  امش  ربارب  رد  هک  یسک  نیمه  ادخ  هب  تفگ :
هحفص 70) ) 

، دـشیم بوسحم  نامز  نآ  مانب  نادنمـشناد  زا  شیرق و  ناگرزب  زا  هک  سابعنبا  دوب . مرتحم  رایـسب  دوخ  نادـناخ  نیب  رد  نینچمه  ماـما 
هک دزسیمن  تساهنیا و  زا  رتدایز  وت  نس  سابعنبا ! تفگ : دایز » نب  كردم  « ؛ تفرگیم ار  مالسلاامهیلع  نینـسح  باکر  يراوس ، تقو 

. يریگب ار  اهنآ  باکر 
ار نآ  مریگب و  ار  لام  يهنهد  مناوتیم  هک  تسین  یتمعن  نم  يارب  نیا  اـیآ  دـنیادخ . لوسر  نارـسپ  اـهنیا  دنتـسیک ؟ اـهنیا  ینادیم  تفگ :

؟ منک راومه  يراوس  يارب 
: تشاد ياهتسجرب  تیعقوم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ياهتموکح  رظن  زا  مالسلاهیلع ، ماما  - 

ضارتعا وا  هب  شرـسپ  داد ، لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  مادک 10  ره  ار  مالسلاامهیلع  نینـسح  يایاطع  رمع  یتقو  هک  دنکیم  لقن  سابعنبا 
؟ يرادیم مدقم  تسا ، زرحم  مالسا  رد  ماهقباس  منیلوا و  نیرجاهم  زا  هک  نم  رب  ار  اهنآ  ارچ  هک  درک 

. مهدب مه  وت  هب  ات  روایب  اهنآ  لثم  ییومع  هلاخ و  ییاد و  ردام و  ردپ و  دج و  تفگ : رمع 
هدروآ نمی  زا  ییاـههلح  یناـمز  دادیم . مهرد  رازه   5 مالـسلاهیلع ، یلع  دـننامه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يررقم  يو  - 

زا سپ  هیواعم  دندروآ -. هلح  نمی  زا  اهنآ  صوصخم  تشون  يروف  هدیـسرن ، مالـسلاامهیلع  نینـسح  هب  هک  دش  هجوتم  رمع  یتقو  دـندوب ،
هدادن یسک  هب  یلوپ  نینچ  نونکات  نم  ادخ  هب  هک  داد  مایپ  داتسرف و  مهرد  رازه  تسیود  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  هنیدم  زا  تشگزاب 

( . 1 . ) دنتسین نم  زا  رتهب  يدحا  وت  نایدعب  ناینیشیپ و  هک  داد  خساپ  ماما  مدوب .
. تشون هیواعم  هب  ياهمان  یط  ار  نایرج  درک و  فیقوت  هنیدم  رد  تفریم ، ماش  هب  هک  ار  تموکح  تایلام  ناوراک  تقو  کی  ماما ، - 

هک نآ  زا  سپ  درم  دـشن . یهجوت  ودـب  تساوخیم و  یتجاح  هیواعم  زا  يدرم  دوب . تبحـص  لوغـشم  وا  اب  دـش و  دراو  هیواـعم  رب  ماـما  - 
مالـسلاهیلع نیـسح  حدـم  رد  يراعـشا  درم  نآ  داد . لوپ  وا  هب  هیواعم  درک و  هطـساو  هیواـعم  شیپ  ار  وا  تخانـش ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

: تفگ
ادوجو امرک  یفطصملا  نبا  وه 

لوتبلا  ةرهطملا  لسن  نم  و 
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هحفص 71) ) 
مکیلع الضف  مشاهل  نا  و 

لوهملا  یلع  عیبرلا  لضف  امک 
اور وا  يهتفگ  هب  ار  متجاـح  يداد و  نم  هب  وا  قـح  زا  وـت  داد : باوـج  ینکیم ؟ فـیرعت  وا  زا  وـت  مداد ، لوـپ  وـت  هب  نـم  تـفگ : هیواـعم 

. یتخاس
زا هیواعم  ربارب  رد  تأرج  لامک  اب  درم ، تسا ، رادومن  یبوخ  هب  الاب  ناتساد ، زا  هیواعم ، هاگتسد  رظن  زا  وا  تیعقوم  یعامتجا و  تیـصخش 

، لام هک  تسا  دقتعم  هوالع ، و  دوب ! هتفرگ  لوپ  هیواعم  زا  هکنآ  اب  دیارسیم  رعش  شاهرابرد  دیوگیم و  نخس  مالسلاهیلع  نیـسح  لیاضف 
!... هیواعم لام  هن  دناهداد  وا  هب  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  لام 

رد یماش ،» ریثکنبا   » لقن هب  هک  دوب  مدرم  نیب  رد  تیبوبحم  یگداوناخ و  ناـشخرد  يهقباـس  یعاـمتجا و  میظع  تیعقوم  نیمه  ظاـحل  زا 
ار شنانخـس  رگید ، مدرم  تـسارد و  مـلع و  لاـجر  نیعباـت و  باحـصا و  دـنتفرگ ؛ ار  شرود  مدرم ، تـفر ، هـکم  هـب  هـک  رفــس  نـیرخآ 

رـضحم هب  رـصع  حبـص و  هک  دندوب  هدرک  تداع  مدرم  هکم ، رد  وا  فقوت  ریخا  هام  جنپ  رد  دندرکیم . لقن  رگیدـکی  يارب  دندینـشیم و 
. دوب هبعک  راوید  تشپ  ینوریب  هک  دنتفریم  شلزنم  هب  باحصا  صاوخ  دنوش . دراو  مالسلاهیلع  نیسح 

هحفص 74) ) 
ص 37. ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 1)

نرق مین  يامیس 

نرق مین  يامیس 
شخب نیا  يهرابرد  <

ون هنهک و  ياهسایقم  <

یسارکوتسیرا <

يزاسون  تالکشم  تیروهمج و  <

دزیریمورف تیاده ، ناکرا  <

هدنکارپ  تازرابم  تما و  يهیحور  <

یسایس ياههنحص  رد  ماما ، <

شخب نیا  يهرابرد 

شخب نیا  يهرابرد 
مدرم تایحور  تخانش  لماش  یسررب  نیا  مینکیم ؛ یسررب  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  یگدنز  طیحم  شخب ، نیا  رد  ام 

. دوب دهاوخ  قفاوم  فلاخم و  ياههرهچ  هب  ییانشآ  یتموکح و  ریغتم  ياهمتسیس  وا و  يهنامز 
تأیه برخم  شقن  نآ و  لماوع  داینب و  ون  يهعماج  نیا  یسایس  یعامتجا و  داسف  یمالـسا و  يهعماج  میظع  فارحنا  هب  ار  ام  ثحب ، نیا 

دناهدوب هنابلطهاج  یبیرخت و  تسایس  نیا  یلصا  ياههرهم  هک  ار  یکانرطخ  رـصانع  درک و  دهاوخ  انـشآ  یمالـسا ، دض  تهج  رد  همکاح 
تیصخش نیب  یقیبطت  رظن  کی  اب  دش . میهاوخ  انـشآ  البرک  يهعجاف  تابجوم  هب  ماما  تاکلم  تایحور و  رب  قیبطت  اب  تخانـش و  میهاوخ 

 - یـسایس وج  هرخالاب  اههدیـسر و  نارود  هب  هزات  هعماـج و  نارادمدرـس  راـکفا  فارحنا و  يهجرد  ماـما و  يهیحور  تمظع  تیعقوم و  و 
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. دش میهاوخ  فقاو  البرک  نایرج  عوقو  زمر  ماما و  ییانثتسا  ریطخ و  فقوم  هب  وا  رصع  یعامتجا 
هک دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  نرق  مین  تدم  رد  اهلاعفنا  لعف و  اهراسکنا و  رـسک و  هلـسلس  کی  هدییاز  البرک ، نایرج 

رـسیم نآ  کیدزن  رود و  لـماوع  تاـبجوم و  سمل  نودـب  ماـما ، ماـیق  تیهاـم  كرد  هک  ارچ  مینکیم . اـشامت  شخب  نیا  رد  نآ  ياـمیس 
. دوب دهاوخن 
هحفص 75) ) 

ون هنهک و  ياهسایقم 

ون هنهک و  ياهسایقم 
رب یلام  روما  يوقت و  سایقم  هب  مارتحا  تقایل ، بسحرب  تاـماقم  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربغیپ  هک  یمالـسا  طـیحم  رد 

رظن فرص  تموکح -  یسایس  لکـش  دندوب و  هجوت  دروم  رظن و  بحاص  يراد  تکلمم  روما  رد  مدرم  دوب . لماک  تاواسم  زاین و  يهیاپ 
. دوب یسارکومد  نآ -  یسارکوئت »  » حالطصا هب  یهلا و  يهبنج  زا 

رد هک  يروطب  ددـنبیم ؛ شقن  مارآ  مارآ  یفارحنا  طوطخ  مینیبیم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  گرم  زا  سپ  نرق  مین  يامیـس  رد  یلو 
رد یلامجا  يریس  دوشیم ، ادج  مالـسا  ریـسم  زا  یلک  هب  هعماج  هار  دش ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  یهتنم  هک  نارود  نیا  نایاپ 

يدنلب ياهماگ  اب  هارمه  یمالـسا ، داینب  ون  يهعماج  رد  هک  دهدیم  ناشن  یبوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  لوا  نرق  عبر  خیرات 
، یعاـمتجا یماـظن و  يداـصتقا ، یـسایس ، فلتخم  نوؤـش  رد  هدـمآ و  مه  یتاـفارحنا  دوـشیم ، هتـشادرب  مالـسا  ورملق  هعـسوت  هار  رد  هک 
اههورگ و بازحا و  نیب  ینلع  یفخم و  تازرابم  اهوگتفگ و  اهرظن و  فالتخا  هتفای و  هار  اـهيزیگناهنتف  اهترودـک و  اـهراقن و  اـهداضت ،

یتحاران يزیچیب و  رقف و  یفرط  زا  و  اهییوگروز ؛ اهيزودـنالام ، اـهیبلط ، تردـق  یفرط  زا  تسا . هتفاـی  همادا  هدـش و  عورـش  اـههلیبق 
، هدروآ تسد  هب  نیمز  بآ و  هدش و  انشآ  ياهزات  عاضوا  اهرهش و  اب  مدرم  مالسا ، نایرکـشل  تاحوتف  اب  تسا . هدرک  ادیپ  جاور  یمومع ،

. دناهدش اونیب  ياهتسد  هدیسر و  اون  هب  ياهدع 
هحفص 76) ) 

يرس کی  زا  سپ  دوشیم و  عورـش  یلخاد  موادم  ریگیپ و  ياهگنج  دسریم و  تدش  جوا  هب  یلخاد  تافالتخا  نرق ، مین  مود  عبر  رد 
. ددرگیم نوگرگد  هراب  کی  تاماظن ، دسریم و  تدش  جوا  هب  يروتاتکید  دتفایم و  هیماینب  تسد  هب  تردق  اهگنج ،

میلعت حیحص و  ریسم  زا  یمالـسا  تموکح  فارحنا  لولعم  تفاییم ، رـشن  یمالـسا  عامتجا  رد  يدعاصت  روطب  هک  یتافارحنا  یلک ، روطب 
یفارحنا تهج  رد  هک  ماگ  ره  یلو  دوشیم ؛ عورش  کچوک  يهطقن  کی  زا  هشیمه  فارحنا ، دوب : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يهتفای 

ار تمسق  نیا  ام  مینارذگیم . رظن  زا  ار  یفارحنا  نایرج  يدعاصت  ریس  کنیا  ام  و  دزاسیم . رتشیب  یلصا  طخ  زا  ار  هلصاف  دوش ، هتـشادرب 
هب هک  مریگ  هتـشاد ، لباقتم  ریثأت  رگیدکی  رد  هلحرم ، راهچ  نیا  زا  کی  ره  هک  مینکیم  روصت  نینچ  میاهدومن و  هصالخ  هلحرم  راهچ  رد 

: تسا هدوب  يرگید  تلع  مادک  ره  رگید ، بیترت 
یمومع فارحنا  - 4 یماظن ، فارحنا  - 3 يداصتقا ، فارحنا  - 2 یسایس ، فارحنا  - 1

یسایس فارحنا  <

يداصتقا فارحنا  <

یماظن فارحنا  <

یمومع فارحنا  <
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یسایس فارحنا 

یسایس فارحنا 
دیخرچ و نآ  رود  هب  روما  تشگ و  ون  راب  رگید  هنهک ، ياهسایقم  دش و  ضوع  تسایس ، روحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ 

هعماج رد  یمومع  فارحنا  کی  هب  رجنم  هرخألاب  تفای و  ذوفن  زین  گنج  ياهههبج  رد  درک و  لمع  زین  یلاـم  نوؤش  رد  اـهسایقم  نیمه 
. دیدرگ یمالسا 

تقایل و سایقم  دـش و  حرطم  یبزح  ياهلیبق و  ياهتباقر  يانبم  رب  یمالـسا  تفالخ  هلأسم  هفیقـس  تاباختنا  رد  هکنآ : ارجاـم ، نیا  حرش 
هک تسا  یفارحنا  نیرتیساسا  نیلوا و  نیا  تفر . نیب  زا  دوب ، ربتعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  يراکتـسرد  تلیـضف و 

دنرتحلاص و رتقیال و  اهدزمان  زا  کی  مادک  هک  دوبن  نآ  زا  تبحص  هجو  چیه  هب  هفیقـس  رد  تفای . هار  یمالـسا  هعماج  رد  یـسایس  رظن  زا 
نایم هب  ار  مرغلاب » منغلا   » فورعم هدـعاق  درک و  حرطم  ار  تمارغ  تمینغ و  ینعی  مرغ  منغ و  هلأسم  هدابع » نب  دعـس  « » راـصنا  » دزماـن هکلب 

تمارغ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  اهگنج  رد  ام  نوچ  هک  دش  یعدم  دروآ و 
هحفص 77) ) 

. میریگ تمینغ  تفالخ ، هلأسم  رد  اجنیا  رد  دیاب  الاح  میاهدید ،
.« دیشاب ریزو  امش  میشاب و  ریما  ام  : » تفگ ياهنارادم  تسایس  تالمج  يادا  زا  سپ  وا  باوج  رد  رکبوبا ،» ، » نیرجاهم دزمان 

«. امش زا  ریما  کی  ام و  زا  ریما  کی  : » تفگ رذنم » نب  بابخ   » درک و لزلزتم  ار  راصنا  يهیحور  هتفگ ، نیا 
ربمغیپ هک  یلاح  رد  دیـشاب  ریما  امـش  هک  دوشیمن  یـضار  برع  ادخ  هب  : » تفگ بابخ  هب  يدنت  دمآ و  راوگان  رایـسب  رمع  رب  نخـس ، نیا 

ناتسود و ام  هک  یلاح  رد  دراد ؟ عازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنطلـس  رد  ام  اب  یـسک  هچ  دوبن  امـش  يهفیاط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
« میتسه وا  ناگتسباو 

. دنزاس بیصنیب  هیـضق  نیا  رد  ار  امـش  هک  دینکن  شوگ  ار  درم  نیا  يهتفگ  دیریگ . مکحم  ار  دوخ  راک  راصنا ! : » تفگ رگید  راب  بابخ 
.« دینک دلب  یفن  ار  اهنآ  دندز . زابرس  مه  رگا 

( . 1 .« ) دیتخیرگیم رهش  نیا  زا  تنارای  وت و  مدرکیم و  ادص  ریش  لثم  مدوب ، دنمورین  رگا  نم  : » تفگ تفشآرب و  رایسب  زین  دعس »  » و
تفای و ماجنا  تسا ، رادومن  نآ  زا  یبلط  هاج  ياهلیبق و  تیبصع  حور  هک  ییاهشکاشک  اهتفلاخم و  اهوگتفگ و  نیا  اب  هفیقس  تاباختنا 

کی ار  یفارحنا  لحارم  مامت  لوا  زا  دـیارگیم ، فارحنا  هب  هک  هعماج  کی  دیـسر ، تفالخ  هب  رکبوبا  دـندش و  زوریپ  نیرجاهم  ماجنارس 
. دنکیم ضوع  ار  هعماج  روحم  دوشیم و  دوبان  تلیضف  ياهسایقم  مک  مک  جیردت و  هب  هکلب  دنکیمن ، یط  هعفد 

تبحص اجنآ  رد  تسین ؟ یفاک  اهوگتفگ ، نیمه  دندوبن ، باریس  مالسا  برشم  زا  یبوخب  هفیقس ، نارادمدرـس  هک  نیا  تابثا  يارب  یتسار 
. دشن کسمتم  مکیقتا » هللا  دنع  مکمرکا  نا  : » هیآ هب  رفن  کی  دوبن . تلیضف  يوقت و  زا 

درک بعشنم  ار  نیملسم  راصنا ، تسکش  نیرجاهم و  يزوریپ  تفرگ . هدیدان  ار  نآ  جیاتن  راثآ و  درمش و  کچوک  دیابن  ار  تافارحنا  نیا 
ار نانآ  يورین  و 

هحفص 78) ) 
نیفلاخم هک  مینک  هجوت  دیاب  ار  یـساسا  رایـسب  هتکن  نیا  درک ، میهاوخ  ثحب  نآ  زا  هک  نیدترم  ندش  ادـیپ  زا  رظن  فرـص  دومن . میـسقت 

نیرتهب زا  یکی  دننک . هدافتسا  نآ  ندرک  نوگنرس  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  دننکیم  ششوک  تناطف  یکریز و  اب  هتسویپ  دیدج ، ماظن  کی 
کی راذگناینب  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  نیا  دیآ . دـیدپ  رظن  فالتخا  دـیدج  ماظن  نارادـفرط  ناوریپ و  نیب  هک  تسا  نیا  اهتصرف 

. دنکیم زورب  هقیلس  رظن و  فالتخا  هطوبرم ، نوؤش  رد  وا  ناوریپ  نیب  تکلمم ، کی  رادمامز  ای  بزح و  کی  ربهر  ای  بتکم و 
بتکم و زا  فارحنا  تهج  رد  هن  درک ، بیقعت  دیقف  ربهر  فده  هب  ندیسر  يارب  دیاب  هک  تسا  ییشم  طخ  رـس  رب  الومعم  تافالتخا ، نیا 
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. وا يهدیا 
دنوشیم حلـسم  زهجم و  اوق  مامت  اب  هدرک و  هدافتـسا  دولآ  لگ  بآ  نیا  زا  دناهتـشاد ، تفلاخم  فده  لصا  اب  هک  اهنآ  نایم ، نیا  رد  یلو 

. دنهد قوس  ریسم  نادب  ار  هعماج  دنرادرب و  ماگ  بتکم ، ناوریپ  يهیلاع  فادها  سوکعم  ریسم  رد  هک 
دراو ار  ینادرم  هاگآان ، هاگآ و  هک  تسا  ییاهیبلط  هاج  ساـسا  رب  اـهرظن  فـالتخا  رتشیب  يرادـمامز ، دروم  رد  هک  مینک  شومارف  دـیابن 

. درادن یلصا  فده  هب  نامیا  اب  تافانم  تایحور ، نیا  هتبلا  دنکیم . ماقم  لاغشا  هزرابم و  نادیم 
ای مینادـب و  لماک  تین  نسح  رب  ینبم  ار  اهنآ  دوخ ، ینـس  ناردارب  لـثم  هک  نآ  زا  معا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  تاـنایرج  رد 

هدـهاشم جراـخ  رد  اـم  هچنآ  اریز  تسا ؛ یکی  هجیتـن  تروص  ره  رد  هتـشذگ ، تاـساسحا  ندـش  رادـیب  هناـبلطهاج و  ياـههزیگنا  لوـلعم 
هدرک يرپس  دیدج  نییآ  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  رمع  دندوب و  فلاخم  مالـسا  یلـصا  فده  اب  هک  اهنآ  ارجام ، نیا  زا  هک  تسا  نیا  مینکیم 

ملظ و باقرغ  رد  ار  مالسا  ناهج  هدیسر و  هقلطم  تردق  هب  دوخ  ماجنارس  هتخاس و  فرحنم  ار  هعماج  ریسم  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  دندوب ،
. دندربورف یگزره  ینار و  توهش  يرگمتس و  نوخ ،

یلوـصا و تهج  زا  مه  هیماینب ، هک  مینادیم  میراد و  هجوـت  مشاـهینب  اـب  هیماینب  نادـناخ  تموـصخ  نیرید  هقباـس  هب  ثحب  نیا  رد  اـم 
مشاهینب نادناخ  هطلس  مالسا و  نییآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفرشیپ  زا  تدشب  یلیماف ، تباقر  رظن  زا  مه  یفده و 

هحفص 79) ) 
هک هکم  حتف  زا  سپ  دوب ». نایفسوبا  نآ  دئاق  سییر و  هکنآ  رگم  دشیمن  هتـشارفارب  مالـساهیلع  یمچرپ  : » يربط لوق  هب  دندوب و  تحاران 

نیلوا هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  گرم  دـندمآرد و  هدروخ  تسکـش  بزح  کـی  تروص  هب  ناـنیا  دـش ، ماـمت  مالـسا  عفن  هب  زیچ  همه 
هیماینب دناهدش ، راچد  رظن  فالتخا  هب  وا  یناهج  تلاسر  نیلماح  فده و  نیثراو  هک  کنیا  دش . زاب  نانآ  يور  هب  هک  دوب  يدـیما  هنزور 

ناربـج رب  هوـالع  دنتـسناوت  اـت  دـندرک  تیلاـعف  اهتدـم  هیماینب  دـنزادرپ . دوـخ  تسکـش  ناربـج  هب  هک  دـناهتفایزاب  ار  تیعقوـم  نیرتـهب 
. دنناتسزاب مشاهینب  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دنسر و  قلطم  يرادمامز  هب  هتشذگ ، ياهتسکش 

بزح ربهر  نایفسوبا  هک : دشاب  رظندم  دیاب  یناور  هتکن  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  تانایرج  رد  هیماینب  شقن  هب  هجوت  يارب 
نارگید هک  ییاـهتیعقوم  زا  هدافتـسا  اـب  و  دـنکیم . حرط  هشقن  دریگیم و  ورین  دراد ، ربماـیپ  گرم  زا  هک  یناوارف  يدونـشوخ  اـب  يوـما 

. دناشوپیم لمع  هعماج  دوخ  هشقن  هب  دنتسین  نآ  هجوتم 
شیرق ياهنادناخ  نیرتفیعـض  رد  تفالخ  دـیاب  ارچ  : » تفگ دـمآ و  یلع  دزن  هب  هفیقـس  تاباختنا  زا  سپ  نایفـسوبا  دـیوگیم : خـیرات 

، لوسر ادخ و  اب  زابرید  زا  وت  : » دومرف ودب  مالـسلاهیلع  یلع  منکیم ». رپ  هدایپ  هراوس و  نازابرـس  زا  ار  هنیدم  یهاوخب ، رگا  ادخ  هب  دشاب ؟
« يدرکیم ینمشد 

ربارب رد  یلو  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یناطیـش  هنابلطهاج و  دصاقم  عفن  هب  تموکح ، نیفلاخم  تیعقوم  زا  دهاوخیم  دوخ  لایخ  هب  نایفـسوبا 
: یلیالع لوق  هب  هک  درک  تباث  رما  تاهج  یخیرات و  عیاقو  دوشیم . بآ  رب  شقن  شاهشقن  ماما ، ینیب  نشور 

.« دوب يوما  بزح  بزح ، نیا  و  دوب . هکم  بزح  نیرتیوق  يزوریپ  ینعم  هب  نایکم  يزوریپ  دندش . زوریپ  نیرجاهم  هفیقس ، تاباختنا  رد  »
يهدـننک دوباـن  تابرـض  اـهنیتفت و  رثا  رب  تسا ، رادومن  ادـخ  لوسر  زا  سپ  نرق  مین  يهرهچ  رب  هک  ینوخ  مخز و  یناـشیرپ ، یگتفـشآ و 

تسین تهجیب  سپ  تفای . تدش  دیـسر ، تفالخ  هب  دوب -  هیماینب  زا  دوخ  هک  - موس هفیلخ  نامثع  هک  ینامز  زا  عضو  نیا  دوب و  هیماینب 
هک مروخیم  دنگوس  : » تفگ نامثع  يزوریپ  زا  سپ  نایفسوبا  هک 

هحفص 80) ) 
.« متشاد ییوزرآ  نینچ  امش  يارب  هشیمه 

: دسیونیم نینچ  یلیالع  هیماینب ، فادها  دروم  رد 
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کی رد  یلاع  تاماقم  هک  دوب  نآ  اهنآ  تایرظن  نیرتمهم  دشیم ، یعامتجا  یسایس و  عاضوا  لماش  هک  دنتشاد  يریطخ  ياهفده  اهنیا  »
اهداژن ریاـس  رب  ار  برع  داژن  دـننک . یثوروم  ار  تنطلـس  دـنروآ و  دوجو  هب  هقلطم  یهاـشداپ  ناـکما ، يهلحرم  نیلوا  رد  دـشاب . نادـناخ 

ناـمتخاس رد  هک  ار  یناـسک  هرخـالاب  دـنروآرد و  تسا  یـسارکوتسیرآ »  » رهظم هک  ياهقبط  کـی  تروـص  هب  ار  ناـنآ  هتخاـس و  طلـسم 
روط هب  نامثع  زا  شیپ  ياهتموکح  لظ  رد  فادها  نیا  يارب  دننک . عمق  علق و  دنتـسه ، اهنآ  ضارغا  عنام  کنیا  دندوب و  میهـس  تعیرش 

.« دندرکیم تیلاعف  يرس 
دـش و کیدزن  افلخ  هب  درک و  هدافتـسا  تموکح ، زا  مشاهینب  نادـناخ  ندـش  رود  شیرق و  يارب  تفالخ  ندـش  رقتـسم  زا  يوما  بزح  »

فیعضت نکمم  هلیـسو  ره  هب  ار  شیوخ  دض  بازحا  درک و  روهلعـش  ار  ياهلیبق  ياهتیبصع  دیـسر و  هیلاع  تاماقم  هب  درک و  یـسولپاچ 
.« دندش هیماینب  زا  اهرهش  نارادنامرف  نارادناتسا و  تیرثکا  بیترت  نیدب  دومن و 

تـسایس يوما ، بزح  هک  دنادیم  نآ  رب  لیلد  دیماجنا ، وا  ندش  هتـشک  هب  ماجنارـس  هک  نامثع  نامز  رد  ار  تسایـس  یعفد  رییغت  یلیالع ،
: دسیونیم وا  دندرکیم ؛ بیقعت  ار  یتباث 

.« دروآ راک  رس  ار  یلع  درک و  بالقنا  دوب و  هدش  رادیب  تلم  »
هب دـیناود و  هشیر  تکلمم  نوؤش  رد  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  افلخ  دامتعا  الوا  تشاد ، یـسایس  روما  رد  هک  يایخیرات  هقباـس  اـب  هیماینب 

: يزیرقم لوق 
.« دندوب هدرک  رپ  ار  اج  همه  هیماینب  هک  یلاح  رد  دندوبن ، اجک  چیه  یلاو  مشاهینب  افلخ ، نامز  رد  »

دیاش دـنکیم . زاب  ار  وا  تسد  دـهدیم و  رپ  لاب و  هنوگچ  نمـشد  هب  یمالـسا ، تاـمیلعت  یلـصا  ریـسم  زا  فارحنا  هک  مینکیم  هظحـالم 
راثآ جـیاتن و  هچ  دـبای  هنماد  یتقو  دـناهدرک ، حرطم  تاباختنا  رد  هک  يدـیدج  ياهسایقم  هک  دـندرکیمن  رکف  هاـگچیه  نانیـشن ، هفیقس 

یگناگی بیترت ، هچ  هب  دوشیم و  هدنز  ون  زا  هنوگچ  یلیماف ، ياهاوعد  هلیبق و  هب  راختفا  تیلهاج و  ياهبصعت  و  دروآیم ، راب  هب  یموش 
تدحو و و 

هحفص 81) ) 
. دنکیم هدافتسا  دوخ  عفن  هب  تیعقوم  زا  رادیب ، نمشد  هنوگچ  ددنبیمرب و  تخر  هعماج  نایم  زا  تیونعم  یتسود و 

رد میهاوخب  ام  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  دندوب و  مالـسا  داینبون  تما  یمومع  حور  يهدنیامن  هفیقـس ، نارادمدرـس  هک  تسا  نآ  تقیقح 
رد تما  همکاح و  تأیه  تسا : یـسانش  هعماج  یـساسا  هتکن  کی  هب  هراشا  ام  روظنم  هکلب  مینک ، دادـملق  رـصقم  ار  تما  اـهنت  ارجاـم  نیا 

روطب همکاح  تأیه  رد  هعماج ، یلک  حور  تسا . رثؤم  يرگید  رد  کی  ره  راتفگ  راتفر و  راکفا و  دنراد ، يرود »  » لباقتم و ریثأت  رگیدکی 
تایحور و زا  هچ  ره  تسا ، هعماج  يهتفای  دـیدشت  مسجم و  رکف  هک  همکاح  تأـیه  لاـح  نیمه  رد  دوشیم و  مسجم  رتدـیدش  رتلماـک و 
، هتـسد ود  نیا  هکنآ  اب  بیترت  نیدـب  دـنناسریم و  روهظ  زورب و  هصنم  هب  دوخ  ياهراک  اب  تسا  نومک  رد  هک  ار  هعماج  رادهشیر  قالخا 

نوچ دـهدیم و  زورب  تسوا  یحور  عبط  ياضتقم  هچنآ  مامت  دوخ ، يهرطیـس  اب  تموکح ، یلو  دـنرادروخرب ، یلک  حور  کی  زا  اـقیمع 
. دهدیم دشر  دوخ  نماک  یقالخا  تهج  رد  ار  هعماج  تسا ، رتدنمورین 

یمالسا تیبرت  اب  زونه  هک  هعماج  یلک  حور  یکی  دوب : رادروخرب  یلـصا  لماع  ود  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نایرج 
. دـندوب هیحور  نیا  لـماک  ياههمـسجم  هک  روـما  ناـنادرگراک  يرگید ، دوـب و  هدادـن  تسد  زا  ار  تیلهاـج  نارود  لـیاذر  هتفرگن و  وـخ 

هتسویپ هعیش ، هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار  یمالسا  هعماج  تسا  نرق  هدراهچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یـسایس  فارحنا 
هیماینب طلست  نآ ، نیرتمهم  هک  تشاد  يدایز  تاعیاض  یخیرات  رظن  زا  میدرک  هظحالم  هک  یبیترت  هب  هداد ، هولج  گرزب  ار  فارحنا  نیا 

. دوب عاضوا  رب 
زا هفیقـس  تاـباختنا  هک  دوب  يرگید  يهعیاـض  هدر ،»  » ياـهگنج یلخاد و  ياهنایـصع  هک  دـهدیم  ناـشن  فارحنا ، نیا  رد  رتشیب  تقد 
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يو تشادن و  تکرش  هفیقس  تاباختنا  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  هک  مینادیم  هک : تسا  نیا  ناتـساد  نیا  لیـصفت  تشاد . دوخ  یفنم  هبنج 
هللا یلص  ادخ  لوسر  فرط  زا  ینس  ناگدنسیون  زا  ياهراپ  فارتعا  هب  هعیش و  يهدیقع  قبط  دوب و  مالـسا  راذگناینب  هب  درف  نیرتکیدزن  هک 

تفالخ دزمان  هحارصلاب  هلآ  هیلع و 
هحفص 82) ) 

. دش رانک  رب  راک  زا  دوب ، هدش  وا  زا  دعب 
ناتـساد زین  یـسایس  یعامتجا و  يهبنج  زا  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم  نیفرط ، زا  ینف ، بتک  رد  هک  هلأسم  یمـالک  تاـفالتخا  زا  رظن  فرص 

. تسا هظحالم  لباق 
، دوب وا  یهلا  يهبنج  تلاسر و  ناونع  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ناتسبرع  شکرـس  مدرم  تاعالطا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  ام 
، تشادیم ار  ییادـخ  تیرومأم  یهلا و  يهبنج  نامه  رگا  مه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  يرادـمامز  هک  مینک  كرد  میناوتیم 

هللا یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  نارادمامز  درکیم . تموکح  مدرم ، ناج  لد و  رب  دوب و  اراد  ار  یـسایس  يهطلـس  تردـق و  یـساسا  رـصنع  کی 
هلأسم لصا  رد  هعیـش  هچنآ  زا  رظن  فرـص  دنتـشاد . ياهدیقع  نینچ  اهنآ  يهرابرد  مدرم  هن  دندوب و  تهج  نیا  یعدم  دوخ  هن  هلآ ، هیلع و 
نادناخ لوبق  دروم  هتسجرب و  درف  مالسلاهیلع ، یلع  رگا  هک  دیامنیم  حیحص  هتکن  نیا  هعماج ، یحور  عاضوا  رظن  زا  تسا ، دقتعم  تماما 
يانبریز مالسا ، نیرید  نانمشد  دیدرگیم و  رتشیب  هعماج  یگتسبمه  امرفمکح و  تما  رد  تعاطا  حور  دیسریم ، يرادمامز  هب  یمـشاه ،

. دنتخاسیمن ناریو  میناوخیم -  باتک  نیا  رد  ار  نآ  زا  ياهمش  هک  هنوگ  نادب  ار  مالسا  زاسون 
: هک تسا  هدیقع  نیدب  ارصم  دادترا  ياههشیر  حیرشت  رد  زین  ینس  رصاعم  دنمشناد  یلیالع  داتسا  هکلب  مییوگیم ؛ ام  هن  ار  تقیقح  نیا 

ماجسنا یبرع  حور  اب  دوب ، هدش  هلاحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهنادناخ  زا  یکی  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  هطلـس  رگا  »
روطب مدرم  دـندیدیم . نآ  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـندیدیم  یحور  ناـمه  زا  ییزج  ار  نادـناخ  نیا  اریز  تشاد ؛ يرتـشیب 

.« دندوب رترضاح  وا  مچرپ  ریز  یگدنز  يارب  برع  دوب ، هدیسر  تموکح  هب  مالسلاهیلع  یلع  رگا  دنراد و  لیامت  ینید  تثارو  هب  يرطف ،
زا انـشآ و  یمالـسا  هیلاع  تامیلعت  قمع  هب  مدرم  همه  زا  شیب  مالـسلاهیلع ، بلاط  یبا  نب  یلع  هصاـخ  مشاـهینب و  نادـناخ  هکنآ  رتمهم ،

. دندوب هزنم  كاپ و  اهیبلط  هاج  یقالخا و  ياهیگدولآ  ياهلیبق و  تابصعت 
هدیمد یعامتجا  يدرف و  ياهراک  همه  رد  مالـسا  هک  یحور  میجنـسب . مالـسا  یلـصا  يهدیا  فدـه و  سایقم  اب  دـیاب  ار  يراک  ره  شزرا 

صالخا و یتسرپ ، ادخ  ینعی  )
هحفص 83) ) 

رد دشاب ، نییآ  مارم و  يرهاظ  تفرشیپ  اب  هارمه  ول  ریـسم و  نیا  زا  فارحنا  دراد . شزرا  لمع ، نآ  دوبیم ، راک  رد  رگا  یناسنا ،) لیاضف 
، دریگن رارق  قیمع  یبهذـم  تیبرت  تحت  موادـم  روطب  رگا  هدـش ، انـشآ  مالـسا  اب  هزات  هک  تما  کی  تسا . يراع  یلـصا  يهدـیا  زا  نطاب ،

دوجو برع  رد  یفلتخم  ناـیدا  مالـسا ، زا  شیپ  هکنآ ، هصاـخ  ددرگیم ، دـیدرت  لزلزت و  راـچد  ون ، یتدـیقع  لوـصا  یناـبم و  رد  يدوزب 
. دنتشاد ینید  دیدرت  بارطضا و  تلاح  الوصا  مدرم ، تشاد و 

هب یناوارف  تاعیاض  دمآ و  دیدپ  ربمایپ  زا  سپ  هک  دوب  قیمع  یلوصا و  فارحنا  کی  مدرم ، رد  ینید  قیمع  تامیلعت  نیقلت  هب  هجوت  مدـع 
. دروآ راب 

اب دوب ، عاضوا  رب  طلـسم  ربمایپ  نادـناخ  رگا  دوب . لـصا  نیمه  يور  فلتخم ، ياـههقرف  روهظ  نینچمه  رکبوبا و  ناـمز  رد  دادـترا  هلأـسم 
زا ار  تیلهاج  ياههشیر  تلیضف ، اب  كاپ و  تایحور  شرورپ  یبهذم و  قیمع  تانیقلت  دنتشاد ، اهنآ  زا  مدرم  هک  یتعاطا  دایقنا و  هب  هجوت 

. دندوب مالسا  حور  هلضاف و  تاکلم  لماح  دنداهنیم ، ماگ  اجره  هب  یمدرم ، نینچ  دنکیمرب و  نانآ  داهن 
زا بیترت ، نیدـب  زین ، یمالـسا  تاحوتف  مالـسا و  یجراخ  يهرهچ  برع ، رد  ینید  تیبرت  ذوفن  مدـع  یلخاد و  تابارطـضا  رب  هوالع  سپ 
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تمه مامت  دندادیم و  تیمها  تیفیک  زا  شیب  تیمک ، هب  مدرم  دش . یبایزرا  يرگید  ياهسایقم  اب  دـش و  جراخ  یمالـسا  یلـصا  روحم 
نییآ مچرپ  نتشارفارب  يارب  دنتسنادیم و  مالسا  یناهج  تلاسر  لماح  ار  دوخ  نیملـسم  دش . نیملـسم  تیعمج  رب  ندوزفا  فورـصم  اهنآ 
دـشر ملاع و  لازیال  قیاقح  هب  مدرم  توعد  یمالـسا  داهج  ساسا  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  یلو  دـندرکیم ؛ تیلاعف  ناهج  راـطقا  رد  ون 

هب داهج ، رگا  و  تسا . یتسرپقح  ییوجقح و  یناـبرهم ، تفوطع و  لاـمک ، مهف و  هلـضاف ، قـالخا  رـشن  روظنم  هب  ناـشیا  راـکفا  هب  نداد 
. دناهدش فرحنم  یمالسا  رظن  زا  دندنام ، ربخیب  دندیگنجیم  نآ  يارب  هچنآ  زا  دوخ  نیدهاجم ، دمآرد و  صلاخ  ییاشگ  روشک  روظنم 

ماـظن دروآرد و  تخورفیم ، ییاـقآ  نارگید  رب  هتـسویپ  هـک  زاـتمم  هـقبط  کـی  تروـص  هـب  ار  حـتاف  بارعا  فارحنا ، نـیا  تـقیقح ، رد 
. درک رارقرب  یسارکوتسیرا » »

هحفص 84) ) 
نک هشیر  ار  یمالـسا  تیمیمـص  حور  یبرع ، تیبـصع  دـندیمان و  دوخ  یلاوم »  » ار نارگید  دنتـسناد و  اـهداژن  نیرتـالاب  ار  دوـخ  بارعا ،

. تخاس
. ددرگ هعجارم  هطوبرم  بتک  ریاس  داهتجالا و  صنلا و  ریدغلا ، ياهباتک  هب  هفیقس  تانایرج  رب  رتشیب  عالطا  يارب  ( 1)

يداصتقا فارحنا 

يداصتقا فارحنا 
هب یتاقبط  تافالتخا  هلحرم ، نیا  رد  دـنتخادرپ . تورث  يروآ  عمج  هب  دـیدج  نیحتاف  دـیماجنا و  يداـصتقا  فارحنا  هب  یـسایس ، فارحنا 

تکـالف رقف و  هب  نارگید  دـندرک و  لـیم  فیح و  ار  یمومع  لاوما  دـندمآرد و  گرزب  ناراد  هیامرـس  تروـص  هب  ياهدـع  دـمآ . دوـجو 
. دنداتفا

هلحرم زا  یقالخا  هیفـصت  نودب  هک  یمدرم  دمآیمن . شیپ  تاعیاض  نیا  هاگچیه  درکیم ، شدرگ  یمالـسا  تامیلعت  روحم  رب  روما ، رگا 
لاـمیاپ ار  یموـمع  عفاـنم  هتخادرپ و  يزودـنا  تورث  هب  هک  تسا  نشور  دنـسرب ، لوـط  ضرع و  رپ  تورث  کـی  هـب  هداـس  یگدـنز  کـی 
ياهههبج رد  هک  ینازابرـس  ینعی  مدرم  هک  یلاح  رد  تفای ؛ جاور  تدشب  هعماج  نارادمدرـس  نیب  رد  يزودنا  تورث  رد  هقباسم  دننکیم .

. دندنام زیچیب  دندوب ، هدرک  اهيراکادف  گنج 
تـسیابیم هک  ار  جارخ  ياهنیمز  رمع ، دوب : رمع  یلام  تسایـس  نآ  تشاد و  مه  رگید  یـساسا  تلع  کی  نایرج ، نیا  هک  دنامن  هتفگان 

هب يداصتقا  جرم  جره و  تساوخیم  بیترت ، نیدب  رمع  تفرگ . جارخ  اهنآ  زا  درک و  راذگاو  ناشنابحاص  هب  دـنک ، میـسقت  نیملـسم  نیب 
زیچیب تشذـگ ، گنج  زا  هک  يدـنچ  زا  سپ  نازابرـس  هک  دـش  ثعاب  یلام  تسایـس  نیا  دـنتفین . لاـم  عمط  هب  نایرکـشل  دـیاین و  دوجو 

. دندش
فالخ رب  رمع  هک  دوب  يایلام  تسایس  زین  نیا ، دوب . هقباس » بسح  رب  اطع  ، » دوب رثؤم  تدشب  يداصتقا  فارحنا  رد  هک  رگید  لماع  کی 
ربمغیپ يابرقا  اهنز و  بیترت ، نیدب  دش . رادیدپ  مالسا  رد  یتاقبط  ماظن  بیترت  نیدب  دروآ و  دوجو  هب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رظن 
یناسک گنج ، تیمها  تبـسن  هب  دندوب ، هدرک  تکرـش  اهگنج  رد  هک  یناسک  راصنا ، ناگرزب  نیرجاهم ، ناگرزب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

رد هدمآ و  نابایب  زا  هک 
هحفص 85) ) 

دش و لیم  فیح و  هیماینب  تسد  هب  نیملـسم  ییاراد  نامثع ، نامز  رد  دنتـشاد . توافتم  رایـسب  ياهيررقم  دندوب ، هدرک  تکرـش  گنج 
، تشذگ هچنآ  رب  هوالع  مینکیم ). تبحـص  هناگادج  لصف  کی  رد  صوصخ  نیا  رد  ام  و   ) دندیـسر ناوارف  ياهلانم  لام و  هب  يرایـسب 

تـسا یخیرات  قیاقح  هلـسلس  کی  رمع ، اصوصخم  رکبوبا و  نامز  رد  دیدج  ياهيراذـگ  نوناق  ینوناق و  تاررقم  يارجا  رد  يهحماسم 
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. تسا یمالسا  داینب  ون  يهعماج  رد  یلوصا  تافارحنا  زا  رگید  هتشر  کی  رادومن  هک 
نوریب مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  زا  نوناق ، کی  لعج  اب  كدـف »  » دـش و هدـیرب  تیب  لـها  سمخ  نآرق ، صن  فـالخ  رب  رکبوبا  ناـمز  رد 

اب دش و  رتسبمه  شنز  اب  تشک و  ار  هریون » نب  کلام  ، » دـیلو نب  دـلاخ  دـنتخادرپ و  گنج  هب  تاکز  نتخادرپن  مرج  هب  ياهدـع ، اب  دـمآ .
مالسا هب  اهنآ  بلج  روظنم  هب  هک  یناناملسم  ریغ  مهـس  درکن . تازاجم  ار  وا  رکبوبا  دلاخ ، تازاجم  رب  ینبم  رمع  دایز  ياهرارـصا  فصو 

. دش هدیرب  دنتشاد ، قوقح  نآرق -  صن  قبط  نیملسم -  اب  یتسدمه  و 
مارح رمع  طسوت  دوب ، لالح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  جـح » هعتم   » و ءاسن » هعتم   » فورعم نوناـق  ود  رمع ، ناـمز  رد 

( . 1 . ) دمآ لمع  هب  یتافرصت  وا  طسوت  ثرا ، تاررقم  رد  نینچمه  ناذا و  لوصف  رد  دش .
زا یهاگ  درکیم و  تازاجم  ار  مهتم  لـیلد ، هماـقا  نودـب  یهاـگ  تفریم . طـیرفت  طارفا و  فرط  ود  هب  نیناوق ، دودـح و  يارجا  رد  يو 

: دومنیم رظن  فرص  یللع  هب  ناراکهانگ  تازاجم 
لیم هک  دـینامهف  دوب ، هیبا » نب  دایز   » هک مراهچ  رفن  هب  رمع  هدرک ، هنـصحم  يانز  هک  دـنداد  تداهـش  هبعـش » نب  ةریغم   » هیلع رفن  هس  یتقو 

ینامز 2 ؛ ) ! ) دنزب دح  ار  وگغورد ! دهاش  هس  نوناق ، قبط  هک  داد  روتسد  هریغم  هب  هاگنآ  دادن و  تداهـش  دایز  دوشن . تازاجم  هریغم  دراد 
هب یصخش  رب  رتشیب ، قیقحت  نودب  مان ، هدیرب  يدرم  تداهش  هب  رگید ،

هحفص 86) ) 
( . 3 . ) درک ارجا  انز  دح  هدعج »  » مان

هنیدم هب  ار  وا  یتقو  دش . تازاجم  هللادـبع  شردارب  روضح  رد  صاعورمع  طسوت  دروخ و  بارـش  رـصم  رد  نمحرلادـبع »  » مان هب  شرـسپ 
قالـش هب  ار  وا  راب  رگید  تشاد ، نمحرلادـبع  هک  يدـیدش  تلاسک  دوجو  اب  دـح و  يارجا  رب  ینبم  هللادـبع  تداهـش  دوجو  اب  دنداتـسرف 

( . 4 . ) درم قالش  يرامیب و  رثا  رب  يدنچ  زا  سپ  يو  دنکفا . شنادنز  هب  تسب و 
ضارتعا ودب  دید ، ار  هیواعم  یفارشا  عضو  تفر و  ماش  هب  یتقو  تشاد ، دوخ  هک  یمالـسا  لوصا  اب  قباطم  هداس و  یگدنز  دوجو  اب  رمع ،

( . 5 . ) منکیمن یهن  رما و  وت  هب  نم  تفگ : درکن و 
رد هک  تسا  بلاج  تسناد . یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  قیقد  يارجا  رد  یتموکح  هاگتـسد  یتسـس  زا  ياهنومن  ناوتیم  ار  نآ  ریاظن  اهنیا و 

یلو ( 6 ( ؛ دناوخ لماک  ار  زامن  رفس  رد  راب  کی  هک  مینیبیم  ار  يو  طقف  تسین و  نیب  رد  دیدج  ياهيراذگنوناق  زا  نخـس  نامثع ، نامز 
. تفای جاور  يزاب  شیوخ  موق و  یلام و  روما  رد  طیرفت  طارفا و  دیهاوخب  هچ  ره 

؟ تسا هدـش  رتشیب  شدومن ، هولج و  نامثع  ناـمز  رد  یلو  هدوب ؛ رترادهشیر  رتیلوصا و  فارحنا ، نیخیـش ، ناـمز  رد  دوشیمن ، روصت  اـیآ 
دوجو هب  وا  زا  دعب  نامثع و  نامز  رد  هک  ار  هچنآ  هشیر  هک  دنریذپب  دـنناوتن  دـیآ و  راوشد  ام  ینـس  ناردارب  يارب  نخـس  نیا  تسا  نکمم 

؛ درک وجتـسج  اهنآ  يهزات  ياهيراذگ  نوناق  دیدج و  ياهسایقم  رمع و  رکبوبا و  نامز  يهبناج  همه  ياهفارحنا  يالبال  زا  دیاب  دمآ ،
!. مینآ هب  فارتعا  زا  ریزگان  هک  تسا  یخیرات  قیاقح  هلسلس  کی  اهنیا  هک  درک  دیاب  هچ  یلو 

نآ لاثما  ماکحا و  يارجا  رد  طـیرفت  طارفا و  هعت و  میرحت م0 دیلو ، نب  دلاخ  وفع  كدف ، هلأسم  هفیقـس ، تارکاذم  ام ، ینـس  ناردارب  ایآ 
رییغت تافارحنا و  رب  لیلد  ار 

هحفص 87) ) 
يداـصتقا و رظن  زا  مدرم  یموـمع  تلاـح  ینید و  یناـبم  زا  تلفغ  يهنیمز  رد  ـالمجم  هچنآ  اـیآ  دـننادیمن ؟ تاـماظن  نیناوـق و  سییاـقم 

؟ دزاس انشآ  مالسا  يایند  رب  هیماینب  موش  هطلس  نیرید  لماوع  هب  ار  ام  هک  تسین  یفاک  میتفگ ، یماظن  یسایس و 
؟ دمآیمن مهارف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  زور  زا  البرک ، هعجاف  لماوع  بیترت ، نیدب  ایآ  و 

«. داهتجالا صنلا و   » سیفن باتک  رد  لیصفت  ( 1)
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. نایعألا تایفو  زا  لقن  هب  ص 281 ، داهتجالا ، صنلا و  ( 2)
. دعسنبا تاقبط  زا  لقن  ص 210 ، نامه ، ( 3)

. دیدحلایبا نبا  حرش  زا  لقن  ص 289 ، نامه ، ( 4)
ص 293. نامه ، ( 5)

. دمحا دنسم  زا  لقن  ص 314 ، داهتجالا ، صنلا و  ( 6)

یماظن فارحنا 

یماظن فارحنا 
يهبلغ هک  میئوگب  تسا  یفاک  ردق  نیمه  ناملسم ، هزات  بارعا  رب  یئاشگ  روشک  ییوجگنج و  حور  يهطلـس  ای  یماظن  فارحنا  دروم  رد 

فرع یـسابع ، تموکح  نآ  زا  سپ  يوما و  تموکح  رد  هک  مود  تسد  دارفا  تروص  هب  برع ، ریغ  ناناملـسم  اـب  راـتفر  تبورع و  حور 
زا یمالـسا  نامکاح  هک  دش  بجوم  دش ؛ اهنیا  زج  یناریا و  ناناملـسم  هنابلط  لالقتـسا  ياهبالقنا  اهمایق و  بجوم  دوب و  طلـسم  جئار و 
ریز زور ، نآ  مهم  کلامم  ریاس  رـصم و  ناریا و  ياهروشک  ناناملـسم  هزات  يوس  زا  مالـسا  نید  شریذـپ  قصو  اب  شرتسگ ، زاغآ  ناـمه 

دنوش و لیاق  توافت  دندرکیم ، ینارمکح  اهنآ  رب  دادغب  ای  ماش  زا  هک  ناملسم  نامکاح  مالـسا و  نیب  اهروشک  ناناملـسم  و  دنورب . لاؤس 
یخیرات رظن  زا  زین ، ار  مالـسا  نید  نافلاخم ، راتـشک  راشف و  رهق و  روز و  لاـمعا  رب  یـسابع  يوما و  ناـمکاح  نداد  قوس  رب  هوـالع  نیا ،

نیا زا  شیپ  هراـب ، نیا  رد  تسا . هتفر  شیپ  ریـشمش  روز  هب  مالـسا ، هک  درک  تفاـی -  همادا  اـهنرق  هک  تسرداـن -  يرواد  نیا  اـب  هجاوـم 
مالسا یسایس  لصفم  خیرات  دانتـسا  هب  دیاب  تسا  هتفرگارف  ار  یمالـسا  تیمکاح  زا  نرق  نیدنچ  هک  هلوقم ، نیا  رد  اریز  میئوگیمن  نخس 

... تسا روطق  باتک  دلج  نیدنچ  روخ  رد  هک  تفگ  نخس 

یمومع فارحنا 

یمومع فارحنا 
نارگادوـس و ناـنارمکح و  اـملع و  زا  هـقبط ، رـشق و  ره  زا  یمالـسا  تـما  موـمع  ناـمز ، رورم  هـب  هـک  تـسنیا  یموـمع  فارحنا  زا  دارم 

نارگتعنص و نادنمرنه و  ناروهشیپ و 
هحفص 88) ) 

رگا ای  دـندشیم و  تموکح  گنرمه  ای  دـندوب و  هیقت  هب  روبجم  ای  هنایارگ ، یماظن  دبتـسم و  تیمکاح  زا  يوج  رد  ناخروم ، نافوسلیف و 
هنماد دوخ ، نیا  دندشیم و  مادعا  هجنکـش و  سبح و  رهق و  روز و  اب  هجاوم  دننز  زابرـس  دبتـسم  ياهتیمکاح  شریذـپ  زا  دنتـساوخیم 

. درکیم رتهدرتسگ  رتزاب و  هچ  ره  هعماج  رد  ار  فارحنا 
هحفص 89) ) 

یسارکوتسیرا

یسارکوتسیرا
زا هلـصاح  جـیاتن  رب  فوقو  يارب  کنیا  میدرک و  حرـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یلوصا  تافارحنا  هتـشذگ ، لصف  رد 

تیلهاـج هب  تشگزاـب  ياـهلاهن  ندـش  افوکـش  لـیاوا  هک  ناـمثع  نارود  عاـضوا  زا  یـشرازگ  لـصف  نیا  رد  نیتسخن ، تموکح  يهویش 
. مینارذگیم رظن  زا  تسا ، هتشذگ 
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نب نامحرلادـبع  «، » ریبز «، » هحلط «، » نامثع «، » یلع  » زا بکرم  يرفن  شـش  ياروش  کی  رد  رمع  روتـسد  قبط  نامثع  باختنا  هک  مینادیم 
هک يرفن  ود  ای  کی  درب ، ار  تیرثکا  یکی  رگا  هک  دوب  بیترت  نیدـب  روتـسد ، قبط  اروش  تفرگ . تروص  صاـقویبا ،» نب  دعـس  «، » فوع

! تساهنآ نیب  رد  فوع  نب  نامحرلادبع  هک  دشاب  ياهتسد  هدنرب  ارآ ، يواست  تروص  رد  دنوش و  هدز  ندرگ  دننک ، تفلاخم 
تاـباختنا رد  هک  يوـما  بزح  و  ( 1 . ) دوب نامثع  رادـفرط  نامحرلادـبع  نامحرلادـبع و  عبات  دعـس ، اریز  دوب ؛ مولعم  عضو  بیترت ، نیدـب 

( . 2 . ) درکیم ششوک  رگید  بازحا  هیلع  تخاونکی  روطب  دوب ، بلاغ 
، عاضوا يهبناج  همه  ندرک  هضبق  تامدـقم  دـیناسر و  دوخ  لد  دارم  هب  تفگ -  نایفـسوبا  هک  هنوگ  نامه  ار -  هیماینب  نامثع ، باـختنا 

هوالع نانیا  دمآ . مهارف  نانآ  يارب 
هحفص 90) ) 

یئوخمرن زا  هدافتـسا  اب  دـندش و  لوغـشم  نیملـسم  لاملا  تیب  جارات  هب  یتکلمم ، نوؤش  همه  رد  تلاـخد  یتموکح و  بصاـنم  لاغـشا  رب 
نامثع نارود  رد  ار  یمالـسا  تکلمم  عضو  هکنآ  يارب  ام  کنیا  و  دندروآ ... رد  رگید  یتروص  هب  ار  یعامتجا  یـسایس و  يهفایق  هفیلخ ،

: مینکیم رکذ  تسا ، نامز  نآ  عاضوا  یگتخیر  مهرد  زا  یکاح  همه  هک  یخیرات  دهاش  دنچ  مینک ، یسررب 
يهدـمآرب نان  مکح  قارع  داوس  : » ینعی شیرقلا » ریطف  داوسلا  امنأ  : » تفگ ینیـشن  بش  کی  رد  قارع  رادناتـسا  صاـع » نب  دیعـس   » یتقو

اب روـشک  نیا  تفگ : دـندز و  کـتک  ار  وا  داد ، روتـسد  شناـمالغ  هب  دوـب  قارع  ذـفنتم  لاـجر  زا  یکی  هک  رتـشا  کـلام  دراد ؛» ار  شیرق 
دنچ ناحوص و  نب  ۀعصعص  لیمک ، کلام ، دیعس ، وگتفگ ، نیا  رثا  رب  تسا ؛ مالسا  نیدهاجم  لام  هدش و  هتفرگ  مالسا  نیدهاجم  ریشمش 

. درک تبحـص  وا  اب  يدـنت  هب  هعـصعص ، دـش و  ناشوگتفگ  هیواعم  هعـصعص و  دـندش ، دراو  هیواعم  رب  نانیا  داتـسرف . ماـش  هب  ار  رگید  نت 
دیلو نب  دلاخ  رـسپ  نامحرلادـبع  صمح  یلاو  دنتـسرف ، صمح »  » هب ار  نانآ  داد  روتـسد  نامثع  درک . شرازگ  نامثع  هب  ار  نایرج  هیواعم 
نیا دـشیم و  بسا  راوـس  هکنآ  هلمج  نم  درکیم و  يراـتفر  دـب  رایـسب  اهيدـیعبت  اـب  صخـش  نیا  دوـب  وـگروز  نشخ و  رایـسب  هک  دوـب 

تـشون زکرم  هب  هرخالاب  دادیم و  ناشجنر  مه  درکیم و  فیفخ  ار  اهنآ  مه  بیترت  نیدـب  دـیناودیم و  شیوخ  بسا  يولج  ار  نیمرتحم 
. دوب نامثع  هیلع  نایغط  لماوع  زا  یکی  طوبرم ، رابخا  راشتنا  قارع و  هب  هدع  نیا  تعجارم  دندرگرب . قارع  هب  اهنیا  تسا  رتهب  هک 

تعکر راهچ  ار  زامن  دمآ و  دجسم  هب  هدولآ  بارش  باوخ  نهاریپ  اب  حبص  زور  کی  دوب ، هفوک  یلاو  طیعم » یبا  نب  دیلو  : » رگید دروم  - 
ناـمثع شیپ  یهاوگ  يارب  هدروآ و  رد  ار  وا  رتشگنا  دـنتفای ، تسم  ار  وا  هدرب و  موجه  شاهناـخ  هب  وا  تشگزاـب  زا  سپ  ياهدـع  دـناوخ .

ضارتعا نامثع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـندمآ و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  روضح  هب  نایکاش  درک . در  ار  نانآ  يدـنت  هب  نامثع  دـنتفر .
ودب دـیلو  یتقو  دز و  هنایزات  وا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  وا ، راضحا  زا  سپ  نک ؛ راضحا  ار  دـیلو  دومرف : ماما  تساوخ . ار  ماما  يأر  يو  درک ؛

نینچ وا  اب  يرادن  قح  تفگ : نامثع  دز ، نیمز  هب  دیشک و  ار  يو  داد ، شحف 
هحفص 91) ) 

. مناوتیم مه  نیا  زا  رتدب  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ینک .
دعب دوب . سجن  دیلپ و  دیلو  دـینک ؛ ریهطت  ار  ربنم  تفگ  تسـشنن و  ربنم  يالاب  دـش ، هفوک  یلاو  دـیلو  ياج  هب  دیعـس  یتقو  رگید : دروم  - 

رد دـندرک . ار  وا  لزع  ياضاقت  دـنتفر و  نامثع  شیپ  راوس  داـتفه  یهارمه  هب  رتشا  کـلام  دز . تسد  تسیاـشان  ياـهراک  هب  دیعـس  دوخ 
هک داد  يأر  يو  درک . تروشم  هللادبع  اب  نامثع  دندمآ . تختیاپ  هب  زین  هفوک  یلاو  دیعس  و  حرسیبا » نب  هللادبع   » رصم یلاو  لاوحا  نیمه 
وت تکوش  داتفا و  دهاوخ  مدرم  تسد  هب  یلاو  بصن  لزع و  ینک  نینچ  رگا  تفگ : دیعس  تسا . بوخ  دیعس  لزع  مدرم ، رظن  بلج  يارب 

! تسرف گنج  نادیم  هب  نادهاجم  اب  ار  نانیا  دوشیم . هتساک 
هک دـنداد  عالطا  ودـب  دـمآ  رتشا  کلام  یتقو  تفگ : ریبز  هحلط و  هب  ار  ناـیرج  دـمآ و  دجـسم  هب  دینـش ، ار  وگتفگ  نیا  هک  صاـعورمع 

هرخالاب دوش و  هفوک  دراو  دیعس  متشاذگیمن  متفریم و  هفوک  هب  رتدوز  متشاد  لوپ  رگا  تفگ : رتشا  کلام  دش ! رتمکحم  دیعس  تیعقوم 
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هب ریـشمش  اب  دـیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  يروف  داد و  نایفارطا  هب  درک و  ضرق  مهرد  رازه  هاـجنپ  مادـک  ره  زا  ریبز  هحلط و  داهنـشیپ  قبط 
رفن رازه  هد  زا  يو  دتسرف . گنج  ههبج  هب  ار  امـش  تسا  رومام  و  ددرگیمرب ، دیتشاد  هلگ  وا  زا  هک  يریما  تفگ : مدرم  هب  دمآ و  دجـسم 

یـسوموبا  » تشگرب و هار  نیب  زا  يو  دـندرک . شرازگ  دیعـس  هب  هناـیفخم  ار  ناـیرج  ددرگرب . هفوک  هب  دیعـس  دـنراذگن  هک  تفرگ  تعیب 
لزع ياضاقت  هدمآ و  زکرم  هب  دندوب  هدمآ  هوتس  هب  نامثع  یعاضر  ردارب  حرسیبا » نب  هللادبع   » ملاظم زا  نایرصم  ( 3 . ) دش یلاو  يرعشا »

زا یکی  دش و  تحاران  تدشب  همان  ندناوخ  ار  هللادبع  داتـسرف . هللادبع  يارب  يزیمآ  دیدهت  همان  نایکاش ، طسوت  نامثع  دندرک . ار  هللادـبع 
! تشک ار  نانآ 

شیپ تطاسو  هب  ار  هنیدـم  ناگرزب  هدـمآ و  هنیدـم  هب  يرفن  رازه  تیعمج  هک  دـیدرگ  ثعاب  دـش و  یمومع  یتحاراـن  بجوم  هلأـسم  نیا 
، هدب مدرم  بناج  هب  قح  تفگ : دمآ و  نامثع  شیپ  یتعامج  اب  مه  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنداتسرف . هفیلخ 

هحفص 92) ) 
. متسرفیم رصم  هب  ار  وا  دیدرک  باختنا  هک  ار  هک  ره  تفگ : مدرم  هب  نامثع 

درم هب  هار  نـیب  رد  دـنتفرگ ؛ شیپ  رد  ار  رـصم  هار  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  ياهدـع  اـب  يو  دـندرک . باـختنا  ار  رکبیبا » نـب  دـمحم   » مدرم
دمحم هک  یتقو  : » نومضم نیدب  حرسیبا  نب  هللادبع  هب  باطخ  تسا  ياهمان  لماح  هک  دش  مولعم  شیتفت  زا  سپ  دندروخرب و  یکوکشم 

!« دسرب وت  هب  نم  همان  ات  هدش  همادا  راک  هب  نک و  هراپ  ار  ناشهمان  شکب و  ار  نانآ  دندمآ ؛ شناهارمه  رکبیبا و  نب 
هنیدم رد  ربخ  دنتـشگزاب . هنیدم  هب  ناهارمه  رکبیبا و  نب  دمحم  دش و  سلجم  تروص  راصنا ، نیرجاهم و  رهم  ءاضما و  هب  هفوشکم  همان 

ار همان  نتـشون  نامثع  دندمآ . نامثع  شیپ  دعـس  رامع و  مالـسلاهیلع ، یلع  هارمه  هب  ياهدع  درک . ینابـصع  تدشب  ار  مدرم  دش و  رـشتنم 
. درک عانتما  نامثع  دنک . مدرم  میلست  ار  ناورم  هفیلخ ، دنتساوخ  مدرم  تسا . ناورم  طخ  هب  همان  دش  مولعم  يواکجنک  زا  سپ  دش و  رکنم 

! امن مارآ  ار  نانآ  نک و  تبحص  مدرم  اب  تفگ : دمآ و  نامثع  شیپ  دنک ، فرطرب  ار  فالتخا  تساوخیم  هک  مالسلاهیلع  یلع 
تفر و نامثع  شیپ  تشادـن  روضح  نامثع  يهباطخ  ماـگنه  رد  هک  ناورم  دـمآ . لزنم  هب  درک و  ینامیـشپ  راـهظا  ياهباـطخ  یط  ناـمثع 

تاهناـخ رود  مدرم  نـالا  تفگ : ناورم  تسا . هتـشذگ  هتـشذگ ، تفگ : دـش و  نامیـشپ  ناـمثع  يدرک » يرج  تدوخ  رب  ار  مدرم  : » تفگ
رـس و زا  هک  مدرم  اب  ناورم  نک . تبحـص  اهنآ  اب  ورب  وت  مشکیم ، تلاجخ  نم  تفگ : نامثع  دراد . ییاـضاقت  یـسک  ره  دـناهدش و  عمج 

دیهاوخیم داب  هایـس  ناتیور  دیاهدمآ ؟ يرگلواپچ  يارب  دیاهدش ؟ عمج  ارچ  دیراد ؟ راک  هچ  اجنیا  تفگ : نینچ  دـنتفریم ، الاب  مه  شود 
یلع ضرع  هب  نایرج  دنتـشگرب ؛ دـیدش  یتحاراـن  اـب  مدرم  دـش ! میهاوخن  امـش  بولغم  اـم  دـیوش ، مگ  دـیورب  دـیریگب ! اـم  زا  ار  تنطلس 

میلست ياضاقت  دندمآ و  نامثع  لزنم  رد  هب  رگید  راب  نویبالقنا  درک . تحیصن  ار  وا  دمآ و  نامثع  شیپ  رگید  راب  يو  دیـسر . مالـسلاهیلع 
. درک يراشفاپ  عانتما  رد  مه  هفیلخ  دنتشاد ؛ ار  ناورم 

نامز رد  هک  دهدیم  ناشن  عیاقو  نیا  ( 4 . ) دش نامثع  نتشک  هب  یهتنم  نایرج  نیا 
هحفص 93) ) 

شایع و لقعیب و  مدرم  هدع  کی  نامثع  نیرواشم  ناگدـنیامن و  دوب و  هدـش  دـیدش  جرم  جره و  راچد  یتموکح  هاگتـسد  کی  نامثع ،
. دندرکیم هدافتسا  ءوس  لمکا  متا و  وحنب  وا  یتسس  زا  نایفارطا  و  دوبن . رادروخرب  هدارا  میمصت و  يورین  زا  زین  هفیلخ  دندوب و  رسدوخ 
جیگ راـمآ  کـنیا  میدرک و  هدـهاشم  کـیدزن  زا  ار  وا  ناـیفارطا  ذوـفن  هجرد  هفیلخ و  یتسایـسیب  حازم و  نوـلت  قوـف ، شرازگ  دـنچ  رد 

. مینکیم رکذ  نامثع  نارود  ياهيزودنا  تورث  اهيرگامغی و  جرم و  جره و  زا  ياهدننک 
مهرد رازه  دص  نامثع  دروآ و  فرصت  هب  زین  ار  كدف »  » هوالع ناورم  دیـشخب . ناورم  هب  ار  نآ  مامت  سمخ  هینیمرا »  » حتف زا  سپ  نامثع 

فورعم نمـشد  صاعلا » نب  مکح   » هب داد . مهرد  رازه  دـصراهچ  تساوخ ، هلـص  وا  زا  هک  دـلاخ  نب  هللادـبع  دیـشخب . ودـب  لاملا  تیب  زا 
. داد هلص  ناونع  هب  مهرد  رازه  دص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهدش  درط  مالسا و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3872 

http://www.ghaemiyeh.com


هدربمان ثرح  هب  ار  هشیاع  شرتخد  یتقو  دیشخب و  مکح » نب  ثرح   » هب دوب ، هدرک  فقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ار  زورهن »  » رازاب
. تخادرپ وا  هب  مهرد  رازه  دص  داد ،

نامثع دوب . نیملـسم  ماشحا  فقو  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  هک  دوب  يزبسرـس  ياههاگارچ  هنیدم  فارطا  رد 
. درک هیماینب  صاخ  ار  نآ 

. داد لوپ  مهرد  رازه  نایفسوبا 200  هب  دیشخب . حرسیبا  نب  هللادبع  هب  تسبرد  هجنط  ات  رصم  زا  ار  اقیرفآ  دمآ  رد 
وا شیپ  ار  دیلک  نانک  هیرگ  دوب ، لاملا  تیب  راد  دـیلک  هک  مقرا » نب  دـیز  . » دـهد مکح  ناورم  هب  مهرد  رازه  دـص  تساوخیم  هک  يزور 

. دومن میسقت  هیماینب  نیب  ار  همه  دندروآ  قارع  زا  یلاوما  یتقو  درک . لزع  ار  وا  نامثع  تسا . دایز  لوپ  نیا  تفگ : تخادنا و 
هـس رب  غلاب  هک  ار  تاقدص  نیا  درک و  هعاضق »  » تاقدـص تسرپرـس  ار  وا  داد و  شداماد  هب  اجکی  ار  نآ  دـمآ ، تاقدـص  لماح  رتش  کی 

( . 5  ) دیشخب ودب  دوب  نویلیم 
هحفص 94) ) 

هب یگدیسر  رادهدهع  دیاب  هک  یمالسا  تفالخ  دوب و  یتروص  هچ  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زور  لاح و  هک  دوشیم  هظحالم  بیترت  نیا  هب 
. دوب هدش  خسم  هنوگچ  دشاب ، كولفم  مورحم و  هقبط 

: مینکیم لقن  يدوعسم »  » لوق زا  مه  ار  لیذ  رامآ  الاح  دیدناوخ ؛ ار  الاب  هدنهد  ناکت  رامآ 
. تشاذگ ياج  هب  زینک  رازه  بسا و  رازه  رز ، رانید  رازه   150 تخاس ، ددعتم  لزانم  هفوک  رد  هیردنکسا و  رد  هرصب ، رد  ماوع » نب  ریبز  »

جوراس رجآ و  چـگ و  زا  هنیدـم  رد  ياهناخ  يو  دوب . رانید  رازه  يزور  قارع  رد  وا  يهلغ  تخاـس و  هناـخ  هفوک  رد  هللادـبع » نب  ۀـحلط  »
. تخاس

. دنتسکشیم ربت  اب  میسقت  يارب  ار  شیاههرقن  الط و  درم ، هک  تلاث » نب  دیز  »
شزرا رانید  رازه  دـص  تشاد ، هک  ییاهنیمز  بآ و  تمیق  درم ، یتقو  هیما » نب  یلعی  . » تشاد تمیق  الط  رانید  رازه  دـص  وا  رگید  لاوما 

. تشاد
ار شلاوما  یتقو  دوب . بسا  دـص  دنفـسوگ و  رازه  هد  رتش و  رازه  شاهلیوط  رـس  رد  هک  تخاس  عیـسو  ياهناـخ  فوع » نب  نامحرلادـبع  »

رانید رازه  هاجنپ  دص و  درم ، یتقو  موس  هفیلخ  دوخ  دـشیم . الط  رانید  رازه  راهچ  داتـشه و  وا  هکرت  متـشه  کی  تمیق  دـندرک ، میـسقت 
، اهنیا دوب . الط  رانید  رازه  دص  هریغ ، و  نینح »  » و يرقلا » يداو   » رد وا  كالما  تمیق  دنام و  یقاب  وا  زا  دقن  لوپ  مهرد  نویلیم  کی  الط و 

. تشاد يو  هک  يرایسب  نارتش  اهبسا و  هفاضا  هب 
هب درک ، جرخ  ـالط  راـنید  هکم 16  رفـس  رد  رمع  یتقو  هک  دـنکیم  قیبـطت  رمع  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما  عضو  اـب  ار  عضو  نیا  يدوعـسم 

دصتفه مردپ  يررقم  زا  تفگ  ربنم  رد  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تفر ، ناهج  زا  یتقو  مالـسلاهیلع  یلع  میدرک و  فارـسا  ام  تفگ : شرـسپ 
( . 6 . ) تسوا هکرت  مامت  هک  هدمآ  دایز  مهرد 

« يرافغ رذوبا  ، » دنکیم هجوت  بلج  وا  نامز  رد  هک  یناشخرد  ياههرهچ  زا  دوب . هدروآ  هوتس  هب  ار  نیملـسم  يهمه  نامثع ، نامز  عاضوا 
یمیمص و رای  هک  تسا 

هحفص 95) ) 
هب اج  نآ  اـج و  نیا  دـشیم و  باـتیب  جرم  جره و  نیا  ربارب  رد  رذوبا  دوب . وا  داـمتعا  دروم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راکادـف 

نوریب لزنم  زا  دـشکیمن و  ریـشمش  هنوگچ  درادـن ، توق  دوخ  لزنم  رد  هک  یـسک  زا  منکیم ، بجع  : » تفگیم تخادرپیم و  ینارخس 
.« ربب دوخ  اب  ارم  دیوگیم ؛ وا  هب  ینامیایب  رفک و  دوریم  يرهش  هب  يرادان  رقف و  یتقو  : » تفگیم زاب  و  دیآیمن ».

وت لام  نیا  رگا  تسا و  تنایخ  تسادـخ ، لام  لام ، نیا  رگا  : » تفگ دـید  ار  هیواعم  ءارـضخلا »  » فورعم خاک  دـمآ و  ماش  هب  یتقو  رذوبا 
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! درمب هاگدیعبت  رد  مود  راب  درک و  دیعبت  هرابود  ار  حیرص  فیرش و  درم  نیا  نامثع ، تسا » فارسا  تسا ،
: مینکیم هصالخ  یلیالع  نابز  زا  هنوگ  نیدب  ار  افلخ  نامز  فارحنا  لوصا  لصف  نیا  نایاپ  رد 

: تسا نینچ  دش ، مالسا  تما  بارطضا  ثعاب  دوب و  افلخ  تموکح  رد  هک  یتاهج  »
تشاد و مالـسا  ملاع  رد  یمهم  ساکعنا  هک  تعیب  زا  مشاهینب  همطاـف و  يریگ  هراـنک  هفیقـس و  تعیب  رد  راـصنا  رجاـهم و  فـالتخا  - 1

. دش ياهدع  تأرج  درمت و  دادترا و  ثعاب 
رکبوـبا يدوعـسم ، تیاور  قـبط  اـصوصخم  تخیگنارب و  ناـنآ  يراـی  يارب  ار  ياهدـع  هک  مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  رب  يریگ  تخـس  - 2

. مدوب هداد  وا  هب  ار  كدف  شاک  تفگیم : هک  دیوگیم  يربط  مدرکیمن و  شیتفت  ار  همطاف  هناخ  شاک  تفگیم :
يهطلـس تموکح ، دوب . تنـس  نآرق و  رد  هک  ینیناوق  زج  نوناق . نودـب  یـسارکومد  دوب . یـسارکومد  ینعم  ماـمت  هب  اـفلخ  تموکح  - 3

. تشادن یتموکح 
تفای یناماس  رس و  ناشیگدنز  مالسا  ندمآ  اب  دندوب ، شیدنین  تبقاع  كابیب و  تیلهاج و  ياهبرع  نامه  هک  افلخ  رصع  نیملـسم  - 4

. دمآ دوجو  هب  تما  یتسرپ  زایتما  دنداد و  تیفارشا  لیکشت  و 
عـضو زا  دنتخادنایم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـصع  دای  هب  ار  مدرم  هک  دـندش  ادـیپ  جـیدخ » نب  عفار   » و رذوبا »  » دـننام ینیغلبم  - 5

. دندوب رثؤم  رایسب  مدرم ، يهیحور  رد  نیغلبم  نیا  دندرکیم . داقتنا  دوجوم 
هحفص 96) ) 

. دمآ رد  نانآ  هگرج  رد  مه  شدوخ  درکیم و  یتسس  ناتسرپ  ایند  لیس  ربارب  رد  نامثع  - 6
هقلح راکیب ، مدرم  ، » يدوعـسم لوق  هب  دش و  دایز  اسف  ینارذگ و  شوخ  يراکیب و  دـندرک . تمـسق  نیملـسم  نیب  ار  میانغ  همه  افلخ ، - 7

لوضف دندوب و  لاملا  تیب  دامتعا  هب  مدرم  دنتشادن . روما  رد  تلاخد  ییوگ و  تشذگرس  زج  يراک  دنتسشنیم و  هنیدم  دجـسم  رد  هقلح 
هکنآ اب  مالـسا  رکـشل  هیحور ، نیا  يهجیتن  رد  دوب ». گرزب  تاـماقم  يوزرآ  رد  سک  ره  و  دـندرکیم ، هلخادـم  يراـک  ره  رد  دـندش و 

زا تعاطا  داـیقنا و  حور  دـشاب و  حیحـص  یماـظن  حور  ياراد  هک  ياهدـیزرو  مظنم و  شترا  تروص  هب  یلو  تفرگ  داـی  ار  یماـظن  نونف 
ریبز هحلط و  لثم  یناعاجـش  نارکـشلرس و  دندرکیم و  تلاخد  يروشک  روما  رد  نایرکـشل  اذل  دماین و  رد  دیآ  دوجو  هب  اهنآ  رد  قوفام 

. دنتسکشیم مهرد  ار  تقو  تموکح  هطلس  دندرکیم و  توعد  دوخ  فرط  هب  ار 
انتعایب تبغر ) تریـصب و  اب  ناـمیا  ینعی   ) مالـسا حور  ساـسا  رب  مدرم  تیبرت  نید و  تاـمیلعت  ذاـفنا  مالـسا و  توعد  رـشن  هب  اـفلخ  - 8

هن دشاب ، هدیقع  افص و  يور  زا  هک  درکیم  توعد  یمالسا  هب  ار  مدرم  نیرشبم ، مازعا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  دندوب ،
. دنتشاد هجوت  تهج  نیدب  افلخ  هک  میرادن  یکردم  ام  یسانش ، نوناق  فرص 

تشاد و جاور  زور  نآ  نیملـسم  نیب  رد  تسا ، فالتخا  يهیاـم  دوخ  هک  يدرگ  ناـبایب  ياهلیبق و  حور  يودـب و  ياههویـش  دـیلاقت و  - 9
(.« دنام دهاوخن  رارق  رب  و   ) تسین راوتسا  دشاب  ياهلیبق  يدرگ و  نابایب  حور  هیاپ  رب  هک  یتموکح 

دایز توافت  دوب ، هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ییاهسایقم  مالـسا و  حور  اب  هک  زور  نآ  دوجوم  عضو  هصالخ  دوب  نیا 
. تسا هدروآ  تنس  لها  گرزب  دنمشناد  یلیالع  داتسا  هکلب  بهذم ، یعیش  دنمشناد  کی  هن  ار  اهنیا  تشاد .

هحفص 97) ) 
. داهتجالا صنلا و  ( 1)

. نیسحلا خیرات  ( 2)
. يدوعسم زا  لقن  هب  ص 37 ، نیسحلا ، خیرات  ( 3)

.885 صص 892 -  ج 4 ، یلع ، مامالا  ( 4)
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ص 857. ج 4 ، یلع ، مامالا  ص 98 -  هغالبلاجهن ج 1 ، حرش  ( 5)
صص 422 و 426. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 6)

يزاسون تالکشم  تیروهمج و 

يزاسون  تالکشم  تیروهمج و 
، فلتخم ءاحنا  هب  ار  نابلط  قح  دنتفرگ و  روز  دندرک و  هدافتـسا  ءوس  دوخ  تاماقم  زا  دنتـسناوت  هچ  ره  هیماینب  میدناوخ ؛ هک  یحرـش  هب 

لـصف رد  ار  نآ  تامدقم  هک  راب ، فسأت  يارجام  کی  لابند  هب  ماجنارـس  و  دندومن ؛ دیعبت  دندنکفا و  نادنز  هب  دـنداد و  هجنکـش  رجز و 
: دیوگیم دیدحلایبا  نبا  دش . هتشک  هرصاحم و  نامثع ، میدناوخ ، هتشذگ 

( . 1 . ) دشاب لتق  قحتسم  هک  دوبن  هزادنا  نآ  هب  وا  مرج  هک  تسا  نیا  مییوگیم  ام  هچنآ  یلو  دندروآ ؛ ییاهرذع  نامثع  يارب  باحصا 
: دسیونیم یحیسم » قادرج  جرج   » هک يروطب  اما 

مدرم تشک . دوب  نویبالقنا  زا  هک  ار  ضایع » نبا  راین   » مان هب  يدرم  نامثع ، نارادفرط  زا  یکی  یلو  دندوبن ، هفیلخ  نتـشک  دـصق  هب  مدرم  »
، هتفگ نیا  منکیمن ! امش  میلست  هدرک  میرای  هک  ار  یـسک  نم  تفگ : نامثع  دینک ، میلـست  ار  ضایعنبا  لتاق  دندز : دایرف  نیریاس  رـصم و 

هثداح هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  ردپ  روتسد  قبط  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هک  یـششوک  یعـس و  دوجو  اب  تخورفارب و  ار  بالقنا  شتآ 
.« دش هتشک  نامثع  هدیسر و  نایصع  جوا  هب  تلم  دندرکیم . یئوس 

اب اهراب  تموکح ، ریخا  نارود  رد  اصوصخم  و  درکیم . يزاب  ار  تما  تموکح و  نیب  طبار  شقن  افلخ ، نامز  رد  هتسویپ  مالسلاهیلع  یلع 
لصف  رد  هچنآ  ددرگن . هتسسگ  مه  زا  تما  تموکح و  طباور  درکیم  یعس  مدرم  يارب  تطاسو  هفیلخ و  ندرک  تحیصن 

هحفص 98) ) 
هک مدرم  لاح  ره  رد  اما  تسا . اعدا  نیا  رب  یبوخ  دهاش  درک ، نامثع  لتق  زا  مدرم  نتـشادزاب  يارب  يو  هک  یـششوک  میدناوخ و  هتـشذگ 

دندرب و موجه  وا  يهناخ  هب  دنتشادن ، مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  زا  ریغ  یهانپ  أجلم و  نامثع ، لتق  زا  سپ  دندوب و  تحاران  هدمآ و  ناجیه  هب 
دگل مالسلاامهیلع  نینـسح  دوب  کیدزن  هک  دوب  ياهزادنا  هب  ماحدزا  : » دیوگیم هنیمز  نیا  رد  دوخ  مالـسلاهیلع  یلع  دندرک . تعیب  يو  اب 

: دومرف نینچ  مدرم  هب  باطخ  تعیب ، زا  سپ  يو  دنوش » بوک 
ار وا  يراکزیهرپ ، يوقت و  دوش ، انیب  دراد  تسد  رد  هک  ییاهدنپ  زا  هک  یـسک  میآیمرب . هدهع  زا  مریگیم و  ندرگ  هب  میوگیم  هچ  ره  »

هتـشگزاب تأیه  نامه  اب  دـیتشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تثعب  زور  هک  ییالب  نامه  دیـشاب ! هاگآ  درادزاب . اهههبـش  رد  نداـتفارد  زا 
نوچمه هدش و  لابرغ  هدش و  هتخیمآ  مه  هب  تدشب  امش  هداتسرف ، یتسارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  تسا و 

شیپ هرابود  دندوب  هداتفا  بقع  هک  ییاهورـشیپ  ددرگ ... نیرتنییاپ  نیرتالاب ، دوش و  نیرتالاب  نیرتنییاپ ، هک  دش  دیهاوخ  ناشوج  گید 
( . 2 ...« ) دش دهاوخ  هاتوک  ناشتسد  دندوب ، هداتفا  شیپ  هک  اهنآ  داتفا و  دنهاوخ 

امغی جاراـت و  هب  هک  یهورگ  هب  تیعطاـق  اـب  درک و  هراـشا  دوـجوم  یعاـمتجا  داـسف  تاـفارحنا و  هب  هبطخ ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما 
دهاوخ الاب  ریز و  هراب  کی  هب  دـساف  تاماظن  دـش و  دـهاوخ  ماجنا  نوؤش  هیلک  رد  یمومع  هیفـصت  کـی  هک  دومن  مـالعا  دـندوب  لوغـشم 

اب نوؤش  ماـمت  رد  دـنز و  تاحالطـصا  هب  تسد  اعیرـس  تما ، یموـمع  ناـجیه  زا  هدافتـسا  اـب  دراد  میمـصت  هک  درک  مـالعا  يو  دـیدرگ .
. دنک داجیا  لوحت  تما ، ینابیتشپ 

هب هک  ینارگجارات  لاوما  تشاد  مالعا  تفگ و  نخس  نامثع  یعاطقا  میژر  هعماج و  یلام  عاضوا  صوصخ  رد  تفالخ ، مود  زور  رد  يو 
مامت وا ، يهقباس  هب  هجوت  اب  هک  تفگ  يو  دـش . دـهاوخ  هرداـصم  اـمومع  دـناهدرک ، هدافتـسا  ءوس  نیملـسم  لاـملا  تیب  زا  فلتخم  عاونا 

. تخیر دهاوخورف  نارگامغی  ياهوزرآ 
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: تفگ نینچ  هراب  نیا  رد  يو 
زا هک  یسک  تسا و  عیـسو  تلادع  اریز  تفرگ  مهاوخ  سپ  ار  اهنآ  دناهدیرخ ، زینک  ای  دناهتفرگ و  نز  اهییاراد  نیا  اب  منیب  دنچ  ره  ادخب  »

رتشیب روج  ملظ و  زا  دیآ  گنت  هب  تلادع 
هحفص 99) ) 

.« دمآ دهاوخ  گنت  هب 
يرارقرب يارب  هناتخسرس  دوب ، هدروآ  هوتـس  هب  ار  وا  نامثع ، نامز  ياهیگتفـشآ  دوب و  هاوخ  تلادع  كاپ و  یمدرم  هک  مالـسلاهیلع  یلع 

. دیشوکیم یمالسا  هناهاوخ  تلادع  متسیس  کی 
: تفگیم يو 

« يرما نم  ۀیندلا  یطعا  ینید و ال  یف  نهادا  «ال 
. مهدیمن یتسپ  هب  نت  دوخ  راک  رد  منکیمن و  هنهادم  دوخ  نیا  رد  نم  ینعی :

، دوب هیواعم  اهنآ  سأر  رد  هک  ار  روما  نانادرگراک  زا  ياهدع  تخادرپ . تموکح  میمرت  هب  تموکح ، لوا  زور  نامه  زا  لصا  نیمه  يور 
. تفرگ رظن  تحت  اقیقد  مه  ار  نارگید  درک و  رانکرب  راک  زا  تعرسب 

بیترت نیدب  تشاد و  رذحرب  یمومع  لاوما  لیم  فیح و  زا  ادیدش  ار  نانآ  تشون ، یمالـسا  تالایا  نارادنامرف  هب  هک  ییاههمان  یط  يو 
ماکح هب  باطخ  ار  وا  همان  دـنچ  هنومن  يارب  کنیا  دربب . نیب  زا  ار  ماکح  عورـشم  ریغ  ياهذوفن  لامعا  یتاقبط و  فـالتخا  تشاد  رظن  رد 

: مینارذگیم رظن  زا  تایالو 
: تشون دوب  یلاو  هرصب  رد  سابع  نبا  ياج  هب  هک  هیبا » نب  دایز   » هب يو  - 

گرزب و زا  هچ  ياهدرک ، تنایخ  نیملـسم  لاوما  میانغ و  رد  هک  دسر  ربخ  نم  هب  رگا  هک  میوگیم  تسار  مروخیم و  دـنگوس  ادـخ  هب  »
...« یتفا يرانک  هب  فیعض  رابنارگ و  لامیب و  هک  مریگب  تخس  وت  رب  نانچ  کچوک ، هچ 

وا زا  ار  نایرج  تسا ، هدـیرخ  رانید  داتـشه  غلبم  هب  اهنت  ياهناخ  تشاد ، ییاضق  تیرومأـم  وا  فرط  زا  هک  یـضاق » حیرـش   » دینـش یتقو  - 
. تفگ نخس  وا  اب  ایند  تشذگ  هنیمز  رد  تسیرگن و  وا  هب  يدنت  اب  درک . رارقا  وا  دیسرپ و 

: تشون دوخ  لامع  زا  یکی  هب  - 
. ياهدرک تنایخ  تناما ، رد  هدرک و  ینامرفان  ار  دوخ  ماما  هدروآ و  طخس  هب  ار  ادخ  یشاب ، هدرک  نانچ  رگا  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  وت  زا  »

يارب ار  دوخ  باسح  تروص  يدروخ . دیـسر  تتـسد  هب  هچ  ره  یتفرگ و  دمآ  تمدـق  ریز  دـنچ  ره  يدرک و  كاپ  ار  نیمز  هک  ماهدـینش 
.« تسا مدرم  باسح  زا  رتالاب  ادخ  باسح  هک  شاب  هتسناد  تسرفب و  نم 

هحفص 100) ) 
: تشون يرگید  هب  - 

: تشون نینچ  وا  ياهتنایخ  زا  یحرش  زا  سپ  و  متسناد ». دوخ  نت  نهاریپ  يهلزنم  هب  ار  وت  متسناد و  کیرش  دوخ  تناما  رد  ار  وت  نم  »
يارب ار  اـهییاراد  نیا  ادـخ  هک  نادـهاجم  نینمؤم و  ناـگراچیب  ناـمیتی و  لاـم  زا  یماـشآیم و  مارح  يروخیم و  مارح  هک  ینادیم  وت  »

سپ ار  ناشییاراد  مدرم ، نیا  هب  سرتب و  ادخ  زا  يرخیم ؛! زینک  يریگیم و  نز  هدرک  ظفح  ناشیا  هلیسو  هب  ار  اهرهـش  هداد و  رارق  نانآ 
ره هک  مریـشمش -  اب  مشاب و  روذـعم  وت  راک  ربارب  رد  ادـخ  شیپ  هک  منک  يراـک  مباـی  تسد  وت  رب  نم  ینکن و  نینچ  رگا  ادـخ  هب  هدـب ؟!
وت هک  دـندرکیم  نآ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  رگا  ادـخ  هب  دز . مهاوخ  ندرگ  ار  وـت  دـیآرد -  شتآ  هب  دوـش  هتـشک  نآ  اـب  یـسک 

...« دنتشادن ییاهر  نم  ریگ  زا  متشادیمنرب  ناششود  زا  ار  لطاب  متفرگیمن و  نانآ  زا  ار  قح  ات  دنتشادن و  یتیصوصخ  چیه  يدرک ،
يزیر حرط  ار  دـیدج  یبالقنا  همانرب  کی  لوصا  تشون ، رتشا  کـلام  هب  هک  یفرعم  ناـمرف  یط  وا  یمومع ، يهیفـصت  يهماـنرب  رب  هوـالع 
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دربیم و جـنر  هدوت  ياهیتحاران  زا  وا  دـنک . هدـنز  راب  رگید  تفریم  نیب  زا  تشاد  هک  ار  مالـسا  يهبناـج  همه  حور  تساوخیم  درک و 
حور زا  يرادومن  دناوتیم  ریز  تاملک  دیزرلیم . مه  رب  دشاب  زیچان  و  كدنا ، دـنچ  ره  متـس ، ملظ و  زا  شدوجو  دوپ  رات و  دوب و  بهتلم 

. دشاب وا  شورخرپ  بهتلم و 
.« مشابن کیرش  مدرم  اب  راگزور  ياهیتخس  رد  یلو  دنیوگ  نینمؤملاریما  ارم  متسین  عناق  - »

یناـمرفان مریگزاـب ، ياهچروم  ناـهد  زا  هک  يوـج  زغم  رد  ار  ادـخ  هک  دـنهد  نم  هب  دراد  کـلف  ریز  هب  هچ  ره  نیمز و  میلقا  تفه  رگا  - »
!« تسا رتکبس  دشاب ، یخلم  ناهد  رد  هک  یگرب  زا  نم  شیپ  امش  يایند  ادخ  هب  و  درک ! مهاوخن  منکن ،

ار وا  لوسر  ادخ و  هک  مراد  رتتسود  دنـشک ، نیمز  هب  دندنب و  اهلغ  هب  ارم  منام و  رادـیب  مرآ و  زور  هب  بش  اهراخ  يور  رگا  ادـخ  هب  - »
...« مشاب هدرب  بضغ  هب  ار  ایند  لام  زا  يزیچ  ای  مشاب و  هدرک  ملظ  ناگدنب  زا  ياهراپ  هب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  تمایق  زور 

« مریگب وا  زا  ار  قح  ات  تسا  فیعض  نم  دزن  هب  يوق ، مریگ و  وا  عفن  هب  ار  قح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن  هب  لیلذ ، - »
هحفص 101) ) 

ناشکمتـس و ناگدـید و  جـنر  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  دـیدج ، يزاـسون  رب  ریاد  وا  عطاـق  ياـههباطخ  مالـسلاهیلع و  یلع  ندـمآ  راـک  يور 
هعماـج و نارادمدرـس  فـلتخم و  ياهتیــصخش  تخاـسیم ، راودـیما  لاحــشوخ و  ار  وا  ناگدـننک  باـختنا  ینعی  عاـمتجا ، نـیمورحم 

تیلاعف هب  تخاس و  برطضم  تحاران و  تدشب  دشیم ، بآ  رب  شقن  یلکب  تشاد  بیترت  نیدب  اهنآ  ياههشقن  هک  ار  هیماینب  اصوصخم 
. تشاداو وپاکت  و 

کین ار  مدرم  يهیحور  دـشاب . لـفاغ  يزاـسون  هلحرم  تالکـشم  زا  هک  دوـبن  روـط  نیا  دوـب و  قوبـسم  لـیاسم  نـیا  زا  یبوـخ  هـب  زین  يو 
. تسنادیم اقیقد  ار  راک  بقاوع  تخانشیم و 

هب ادـخ  هناـخ  تراـیز  هرمع و  لـمع  ماـجنا  ناونع  هب  یظفاحادـخ  يارب  دـندیروش ) وا  هیلع  هک  یناـسک  نیلوا   ) ریبز هحلط و  یتـقو  اذـل  و 
!« دیوریمن هرمع  يارب  امش  ناتراک ! یپ  دیورب  : » دومرف دندمآ . شروضح 

هب دوشیمن و  هدروآرب  مالـسلاهیلع  یلع  تموکح  رد  ناـشیبلط  هاـج  سح  دـنراد و  رـس  رد  تفـالخ  عمط  رفن  ود  نیا  هک  تسنادیم  يو 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسمه  هشیاع  یتسدمه  اب  دنتفر و  نانیا  دش . روط  نیمه  هک  مینادیم  دنوریم و  نوریب  هنتف  بوشآ و  دـصق 

نآ تفای و  ماجنا  مالـسلاهیلع  یلع  تیقفوم  ریبز و  هحلط و  ندـش  هتـشک  اب  گنج  نیا  هچ  رگ  دـنتخادنا . هار  هب  ار  لـمج  فورعم  گـنج 
ینارادفرط دنتسناوت  نانیا  هک  لیلد  نامه  هب  یلو  داتسرف ، زاب  هنیدم  هب  مامت  مارتحا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسمه  ترـضح ،

یلع تموکح  دش و  نیملسم  نیب  یفاکش  بجوم  درک و  داجیا  ییاههدیقع  نانآ ، تسکش  دنیآ ، مالسلاهیلع  یلع  گنج  هب  هدرک و  عمج 
. تخاس لزلزتم  نارود ، ناوا  رد  ار  مالسلاهیلع 

لوزعم مالسلاهیلع  یلع  فرط  زا  دوب . یمالسا  تموکح  ورملق  زا  یمیظع  تمسق  ياورنامرف  ماش و  ردتقم  درم  هک  هیواعم  رگید : يوس  زا 
مالسلاهیلع یلع  تکرش  یهاو  ماهتا  نامثع و  یهاوخ  نوخ  هناهب  هب  يو  تخادرپ . نایغط  هب  دز و  زابرـس  مالـسلاهیلع  یلع  مکح  زا  دش و 

ياهدع یحور  يهدقع  زا  هدافتسا  اب  تشاد و  زکرم  رد  هک  ینایانـشآ  طسوت  تساوخیم  درک و  زاغآ  یعیـسو  تاکیرحت  نامثع ، لتق  رد 
مالسلاهیلع یلع  يزوریپ  زا  دادیم  لامتحا  هک 

هحفص 102) ) 
همه زا  : » تشون صاقویبا » نب  دعـس   » هب ياهمان  یط  روظنم ، نیدـب  يو  هلمج  نم  دـناروشب ؛ مالـسلاهیلع  یلع  هیلع  ار  تختیاپ  دـنتحاران ،

دنتـساخرب و دـندوب ، وـت  ناکیرـش  هـک  ریبز  هـحلط و  دـندرک ... تیبـثت  وا  قـح  هـک  دـنیاروش ، لـها  ناـمثع ، يراـی  يارب  رتراوازــس  مدرم 
ناشلزنم رد  مه  ریبز  هحلط و  رگا  تسا و  نارگید  زا  لضفا  مالـسلاهیلع ، یلع  : » تشون باوج  رد  دعـس  دـندوب »... اهنآ  اـب  زین  نینموملاما ،

( . 3 .« ) دوب رتهب  دندوب ، هتسشن 
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رب دندیدیمن  حالص  وا  نیفلاخم  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  تیعقوم  ماکحتسا  رادومن  درکیم  دیماان  ار  هیواعم  هکنآ  نمض  رد  دعس  باوج 
. دننک شروش  وا  دض 

هدنکارپ مالسلاهیلع  یلع  رکشل  هیواعم ، نارادفرط  یگتسبمه  تبالـص و  ماکحتـسا و  تازاوم  هب  هک  نیفـص  گنج  راب  فسا  يارجام  رد 
. مینکیم هدهاشم  لمج  نومیمان  گنج  يهدنام  یقاب  راثآ  یحور و  ياههدقع  رب  يزراب  دهاش  دنتشادن ، يأر  داحتا  هدوب و 

هدـیگنج هیواعم  اب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  يرادـفرط  هب  هام  هک 18  ینایرکـشل  دوب و  موش  دـح  هچ  اـت  گـنج ، نیا  ماجنارـس  هک  مینادیم  و 
اب گنج  نادیم  زا  رتشا  کلام  رگا  هک  دنتشاد  هگن  مالسلاهیلع  یلع  رس  رب  اهریشمش  تفر ، الاب  اههزین  رس  رب  اهنآرق  هکنآ  زا  سپ  دندوب ،
 - يرعشا یسوموبا  وا -  رکشل  يهدنیامن  فرط  زا  مالسلاهیلع  یلع  لزع  تیمکح  هلأسم  نایاپ ، رد  دش و  دهاوخ  هتـشک  ددرگنرب ، هیواعم 

یلع رکـشل  رد  یگتفـشآ  یگدـنکارپ و  نانچ  صاعورمع ، فرط  زا  تفالخ ، هب  هیواعم  بصن  دوب و  هدـش  باختنا  وا  رظن  فـالخ  رب  هک 
. تفرگ رارق  جراوخ »  » مان هب  دیدج  گرزب و  رطخ  کی  ربارب  رد  مالسا ، يایند  دش و  یشالتم  وا  تردق  ناکرا  هک  درک  داجیا  مالسلاهیلع 

گنج هدش و  لکشتم  نیفص ، زا  سپ  دنتـسناد  لتقلا  بجاو  دندرک و  ریفکت  يرابجا  تیمکح  هلأسم  رـس  رب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  نانیا 
... دندروآ دیدپ  ار  جراوخ 

دـنبیب و اهيزودـنا و  تورث  نیب  هسیاقم  کی  اب  اما  نآ . ياـسرف  تقاـط  تالکـشم  يزاـسون و  لـحارم  زا  یلمجم  رایـسب  حرـش  دوب  نیا 
نامثع و نامز  ياهیراب 

هحفص 103) ) 
لیلحت تردـق  نیذـفنتم ، زا  يدایز  يهدـع  هک  دوشیم  حـضاو  ام  يارب  یبوخب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ياـهتقد  اـهيریگتخس و 

اب هک  ینارادـنامرف  تالو و  هب  تبـسن  شايریگتخـس  تیعطاق و  تسنادیم  وا  دـندمآ . هوتـس  هب  وا  زا  دنتـشادن و  ار  وا  هنـالداع  تموکح 
یسایس یعامتجا و  طلغ  متسیس  رییغت  يارب  یلو  دش ؛ دهاوخ  مامت  نارگ  وا  يارب  دناهدرک ؛ دوخ  هتـشذگ  يراگنا  لهـس  حماست و  يهیور 

. تشادن يراک  مکحم  لمع و  تدش  زج  ياهراچ  دوجوم 
رادمامز اریز  درک ؛ لمع  حیحص  زین  یسایس  ظاحل  زا  مالسا ، هناهاوخ  تلادع  بتکم  زا  يوریپ  رب  هوالع  ماما ، هیواعم ؛ لزع  رد  اصوصخم 

دیاب دناهدمآ ، هوتـس  هب  روج  ملظ و  زا  هک  تسا  یتما  یبالقنا  راکفا  يهدیزگرب  هدـش و  باختنا  تما  يهیحان  زا  امیقتـسم  هک  يدـنمتردق 
رادـفرط اتقیقح  دـیدج ، تموکح  هک  دـمهفب  تما  ات  دـنک ، هاـتوک  عاـمتجا  رـس  زا  ار  یهاـبت  داـسف و  نارادمدرـس  تسد  هلهو ، نیلوا  رد 

زا تیعقوم  ره  رد  نارگمتـس  دسانـشیمن و  کـچوک  گرزب و  یعاـمتجا ، تلادـع  يرارقرب  اـهنآ و  شیاـسآ  هاـفر و  هار  رد  تساـهنآ و 
. دنتسین ناما  رد  تموکح  ضرعت 

مولعم تشادن و  راک  نیا  يارب  یمومع  راکفا  شورخ  شوج و  تردـق و  نوا  زا  رتبـسانم  یتیعقوم  هکنیا  رب  هوالع  درکیمن ، نینچ  رگا  وا 
هیحان و زا  هچنآ  هک  مولعم  اـجک  زا  درکیم و  نیبدـب  دوخ  هب  مه  ار  تما  درادرب ، تسد  دوخ  هناراـک  هظفاـحم  یـشم  زا  دـناوتب  ادـعب  دوبن 

! دشیمن وا  هجوتم  تما  هیحان  زا  دمآ ، شرس  رب  وا  رگید  بلط  هاج  نیفلاخم 
، دنوش لرتنک  اقیقد  ای  دنریگ و  رارق  هیفـصت  دروم  دیاب  هک  هیواعم  زا  رتکچوک  ياههشیپ  متـس  نارگفارـسا و  ناراکعمط ، هکنیا  هب  افاضم 
زا ار  هیواعم  ات  اما  دننز . تاکیرحت  هب  تسد  دنزرو و  فاکنتـسا  وا  تعاطا  زا  دراد ، راک  رـس  رب  ار  هیواعم  يو  هک  لیلد  نیدب  دوب  نکمم 
. دنامیم میقع  راک  نیا  نودب  وا  یحالصا  ياههشقن  همه  بیترت  نیدب  دنزب ، تسناوتیمن  یحالصا  چیه  هب  تسد  درکیمن ، رانک  رب  راک 

نارود هب  مه  ماجنارس  دش و  یمالسا  هعماج  رد  راوگان  ثداوح  زا  يرایسب  هلـسلس  رـس  هیواعم ، لزع  وا د لمع  تدـش  هک  تسا  تسرد 
وا مطالتم  ارجامرپ و  تموکح 

هحفص 104) ) 
رب هک  تسین  مهم  نیا  دهد ، ناشن  مدرم  هب  ار  يراکتـسرد  تلادع و  یقیقح  يهرهچ  دـهاوخیم  هک  وا  قطنم  رد  یلو  داد ، نایاپ  تعرـسب 
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تسار و هار  ندنایامن  تما و  نداد  دشر  يارب  دوخ  تیعقوم  هک  تسا  نیا  مهم  وا  يارب  دوش . هاتوک  شتموکح  نارود  تلادع  يارجا  رثا 
. دنک هدافتسا  نسحا  متا و  وحنب  نارگمتس ، ندیبوکورف  ناشکمتس و  زا  متس  عفر 

یتسایسیب رثا  رب  مالسلاهیلع  یلع  نامز  ياهیگتفـشآ  یلخاد و  ياهگنج  دننک  لایخ  دنریگ و  هدرخ  وا  يهیور  هب  یناسک  تسا  نکمم 
: دیوگیم مالسلاهیلع ، یلع  زا  ناوارف  فیرعت  زا  سپ  نسلکین »  » لثملا یف  تسا . هدوب  وا 

( . 4 .« ) تشادن ار  نارادمتسایس  ياهد  مزح و  يو  »
: درک نایب  وا  دوخ  هک  تسا  نامه  باوج  نیرتهب  هدوب و  مه  وا  دوخ  نامز  رد  اهيریگ  هدرخ  نیا 

مدرم هـمه  زا  نـم  تشادـن  هاـنگ  بـیرف ، رکم و  رگا  دــنکیم و  رکم  رذــع و  وا  یلو  تـسین ؛ نـم  زا  رترادمتــسایس  هیواـعم ، ادــخ  هـب  »
.« مدوب رترادمتسایس 

: دومرف درادب ، راک  رس  رب  يدنچ  ار  هیواعم  هک  دش  هیصوت  ودب  هریغم ، سابعنبا و  فرط  زا  یتقو 
.« دشاب راک  رس  رب  هیواعم  مراذگیمن  زور  ود  ادخ  هب  »

. دـنکب تسناوتیمن  درک ، وا  هکنآ  زج  يراـک  دوـب ، مه  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ریغ  يدنمتفارـش  دـنمتریغ و  رادمتـسایس  درف  ره  اـم  رظن  هب  و 
هدیـسر ماقم  لانم و  لام و  هب  هتـشذگ  رد  هک  ياهتـسد  راد و  اب  تسیابیم  يو  هک  تسا  نیا  دـنریگیم  هدرخ  وا  رب  هک  نانیا  هتفگ  موهفم 

ار مالـسلاهیلع  یلع  هک  مه  یمدرم  رظن  اب  دوب ، ادخ  ياضر  فالخ  رب  هکنآ  رب  هوالع  راک ، نیا  دزاسب . نانآ  اب  دزادرپ و  هلماجم  هب  دـندوب 
مالسا حور  هکنآ  رب  هوالع  دوب ، مکاح  مالـسا  عامتجا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  شیپ  هک  یماظن  اریز  تشادن ؛ شزاس  دندوب ، هدرک  باختنا 

موـکحم تما  فرط  زا  دـنهاوخیم ، ناریگ  هدرخ  هک  درکیم  ناـنچ  رگا  مالـسلاهیلع  یلع  دوـب و  هدروآ  هوتـس  هـب  ار  مدرم  درازآیم ، ار 
نامه وا ، زور  هب  دیاش  دشیم و 

هحفص 105) ) 
. دمآ وا  فلس  زور  هب  هک  دمآیم 

زا ریغ  ياهراچ  دوشیم و  نوگانوگ  ياهینکـشراک  اب  هجاوم  دزاسب ، ون  زا  دـبوک و  مهرد  ار  دـساف  يانب  نیا  دـهاوخیم  هک  وا  نیاربانب ،
داسف ناربهر  گنج  هب  وس  کی  زا  وا  دوشگ . يدیدج  لصف  یمالـسا  هعماج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  یبلط  تلادع  هک  مینیبیم  درادـن و  نیا 
نامه مدرم ، یمومع  حور  هک : تفگ  دـیاب  دادیم . قوس  تاواـسم  تاواـسم و  تلادـع ، يوقت و  هب  ار  هعماـج  رگید ، يوس  زا  تفریم و 
نیدب دوخ  دودحم  طیحم  رد  سک  ره  هک  مریگ  دوب . يدـعت  زواجت و  اب  لیامتم  دوب و  هدـش  فارحنا  راچد  میتفگ ، هتـشذگ  رد  هک  هنوگ 

!... تفخ ورف  دوز  ناجیه ، نیا  اما  دندیزگرب  ار  وا  هدمآ ، هوتس  هب  مدرم  هک  تسا  تسرد  دیالآ . تسد  زواجت 
اب وا  هک  تسا  تسرد  دروخ ! تسکـش  تما  نیمه  تسد  هب  اذـل  دوب و  هتفر  تما  یمومع  حور  يهزرابم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  تقیقح ، رد 

. دزیم زابرس  وا  تلادع  خلت  يوراد  نتفریذپ  زا  مه  عامتجا  جازم  یلو  دوب ، فرط  رگادوس  بلط و  هاج  هدع ، کی 
راـک رـس  رب  لآهدـیا  يربـهر  دـنزیم و  تسد  اـتدوک  هب  دـنکیم و  ناـیغط  متـس  ملظ و  تدـش  زا  یهاـگ  یمدرم ، هک  تسا  نآ  تقیقح 
دارفا کچوک  ياهمتـس  ولج  دـیدج  تکرح  رگا  هک  دـیمهف  ناوتیم  لوا  نامه  زا  مدرم ، دارفا  داـحآ  هیحور  رد  تقد  اـب  یلو  دروآیم ؛

. دنکیم نوگنرس  ار  وا  دزیخیمرب و  تیفرط  هب  دوخ  ثوعبم  تموکح  اب  مدرم  دریگب ، ار  مدرم  نامه 
نانیا سکع ، رب  هکلب  دندوب ؛ یـضاران  وا  زا  دـندوب  هدرک  باختنا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یمدرم  مومع  هک  تسین  موهفم  نادـب  هتفگ  نیا 

ياهدع رد  هک  تسا  مدرم  رب  مکاح  یمومع  حور  حیرشت  قوف  نخس  زا  دوصقم  دندشیم . تیامح  وا  تموکح  هیاس  رد  ماقم  ره  زا  شیب 
. تسا نومک  دومخ و  لاح  هب  نارگید  رد  دنکیم و  یلجت 

اهارجام رد  دندشن  رضاح  و  دنتفرگ . هرانک  تسایس  زا  اهنآ  رتشیب  درک و  لاحیب  هدوسرف و  ار  مدرم  هدننک ، هتـسخ  یپ و  رد  یپ  ياهگنج 
هب یمومع  هیحور  دش و  تولخ  ماما  رود  دنتسویپ و  هیواعم  هب  فلتخم ، تاهج  هب  مه  ياهدع  دننک . تکرش 
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هحفص 106) ) 
. دیارگ یتسس  فعض و 

ماش رکشل  اب  ددجم  يهلباقم  يارب  ار  دوخ  نارای  اهنآ ، نداد  تسکـش  جراوخ و  اب  گنج  زا  سپ  لاس 38  رد  یتقو  مالسلاهیلع  یلع  اذل  و 
زا مینک ،» حالـصا  ار  دوخ  ياهراک  هک  هد  تلهم  ام  هب  هدـش ، مامت  ام  ياهریت  دـنک و  اـم  ياهریـشمش  : » دـنیوگیم مدرم  دـنکیم ، زیهجت 

( . 5 . ) دندرگیم زاب  هفوک  هب  دنزیرگیم و  وا  هاگرکشل 
تایرظن يارجا  يارب  لاـجم  دوب و  ماؤت  نیگمهـس  نینوخ و  ياـهگنج  اـب  ماـما  تموکح  يهلاـس  جـنپ  نارود  میدرک  هظحـالم  هکناـنچ 

قرف يرجه ، ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  زور  هک  يریـشمش  ماجنارـس ، دش و  دعاسمان  تهج  ره  زا  عاضوا  دـنامن . یقاب  وا  یحالـصا 
هب يوما  بزح  ینعی  مالسلاهیلع ، یلع  فلاخم  بازحا  نیرتدنمورین  نیرتیوق و  درک : هرسکی  ار  راک  تفاکش ، ار  مالـسلاهیلع  یلع  نویامه 

. دیشک شوغآ  رد  بارطضا  هغدغد و  لاس  جنپ  زا  سپ  ار  يزوریپ  دهاش  نایفسیبا  نب  ۀیواعم  يربهر 
هحفص 107) ) 

ص 98. ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  حرش  ( 1)
ص 52. ج 1 ، هدبع ، هغالبلاجهن  ( 2)

ص 940. یلع ، مامالا  ( 3)
ص 298. مالسا ج 1 ، یسایس  خیرات  ( 4)

ص 295. ج 1 ، مالسا ، یسایس  خیرات  ( 5)

دزیریمورف تیاده ، ناکرا 

دزیریمورف تیاده ، ناکرا 
يارب میظع ، يهعجاف  نیا  دوب . تیاده  ناکرا  نتخیرورف  اب  قواسم  ĘəĘ Ř̠ اهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ماما  تداهـش  ریذپان  ناربج  يهعیاض 

دزیرورف مه  رد  ار  یعامتجا  ياهیتخبدب  لماوع  لیاذر و  ساسا  تساوخیم  هک  يریذپان  تسکش  ربهر  نتشاد  زا  ار  مالـسا  تما  هشیمه 
. درک مورحم  دزاسب ، تقیقح ، مالسا و  يانبم  رب  لآ  هدیا  ياهعماج  و 

یبوبحم ياوشیپ  تشذگرد  رثا  رب  يدیمون  هب  هتخیمآ  قیمع و  رثات  یکی  تشاذـگ : قارع  مدرم  حور  رد  رثا  ود  مالـسلاهیلع  یلع  تداهش 
لتق نانآ . نیب  رد  یحور  یتسـس  فعـض و  زورب  رگید  و  تشاد . يونعم  ذوفن  نیفلاخم  نیب  رد  یتح  دوب و  یناسنا  لیاضف  ماـمت  هنومن  هک 

يهقباس هب  هجوت  اـب  دوب . هیواـعم  اـب  گـنج  يهداـمآ  هدرک و  جیـسب  ار  نت  رازه  يو 40  هک  تسویپ  عوـقو  هب  یماـگنه  مالـسلاهیلع  یلع 
یتحاران یگمه  نازابرس ، هاپس و  ناهدنامرف  ماما ، ندش  هتـشک  اب  کنیا  گنج ، زا  نانآ  یگتـسخ  مالـسلاهیلع و  یلع  نایرکـشل  يهیحور 

ماما اب  يرطف ، ششک  بسح  رب  مالسلاهیلع ، یلع  ماما  تداهـش  زا  دیدش  رثأت  رثا  رب  هفوک ، مدرم  دناهدرک ، ادیپ  يدیمون  سأی و  هب  هتخیمآ 
دوب و اهنآ  فطاوع  تاساسحا و  رادومن  دشاب ، مدرم  هدارا  میمصت و  زا  یکاح  هکنآ  زا  شیپ  تعیب ، نیا  دندرک ؛ تعیب  مالـسلاهیلع  نسح 

. تفخ ورف  دوخ  هب  دوخ  نامز ، تشذگ  اب  دوب ، مالسلاهیلع  یلع  گرم  زا  رثأت  لومعم  نوچ  هفطاع ، نیا 
مکحتسم یتیعقوم  ماش ، رد  هک  هیواعم  دوب . يرگید  رارق  زا  عاضوا  ماش ، رد  یلو 

هحفص 108) ) 
هب ار  تیعقوم  نیرتهب  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  دوب ، نطف  كریز و  يدرم  زین  دوخ  تشاد و  هدیزرو  ینیرواشم  مظنم و  ینارای  و 
دش یثنخ  وا  دوخ  دروم  رد  جراوخ  يهشقن  هکنآ  هصاخ  دوب ، رتزیگنا  طاشن  زیچ  ره  زا  وا  يارب  مالـسلاهیلع  یلع  لتق  هعجاف  دروآ . تسد 

( . 1)
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فرط زا  مالـسلاهیلع و  یلع  نارادـفرط  اب  فرط  کی  زا  وا ، ییوج  ماقتنا  نسح  کیرحت  مالـسلاهیلع و  یلع  لتق  زا  طاـشن  رثا  رب  هیواـعم ،
. دش زوریپ  ههبج  ود  ره  رد  تخادرپ و  زیتس  گنج و  هب  جراوخ  اب  رگید 

مهرد ناشتالیکشت  هک  یتروص  رد  ناوارف ، تیعمج  یلو  دوب ؛ هیواعم  هار  رس  رب  گرزب  عنام  ود  نایعیش ، یناوارف  جراوخ و  ندوب  لکشتم 
، هبـساحم نیا  رد  هتبلا  مک . دادـعت  اب  ولو  لکـشتم  تیعمج  اب  هزرابم  زا  تسا  رتناسآ  اهنآ  اب  هزرابم  دنـشاب . هتـشادن  يزکرم  هتـسه  دزیر و 

تسناوتیمن هیواعم  هاگچیه  دوب ، بسانتم  اهنآ ، يهیحور  تالیکشت و  اب  نایعیش  دادعت  رگا  هک  ینعم  نیدب  مینکیمن ، شومارف  ار  تبـسن 
يهصرع رد  دنتـسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  دـندوب ؛ نایعیـش  یتالیکـشتیب  هیحور و  ياراد  جراوـخ ، رگا  سکع ، رب  و  دـبای ؛ تسد  اـهنآ  رب 

. دننک مادنا  ضرع  تسایس ،
اب نایعیـش  یلو  دندش ؛ رهاظ  هیواعم  اب  گنج  رد  لکـشتم  روطب  دش و  رتیوق  ناشهیحور  مالـسلاهیلع ، یلع  لتق  رد  تیقفوم  رثا  رب  جراوخ ،

دش و هتشک  لک  هدنامرف  گنج ، يارب  اوق  زیهجت  يهناتسآ  رد  اریز  دندوب ؛ یگتفشآ  بارطـضا و  راچد  یحور  رظن  زا  دایز ، دادعت  فصو 
ینیشن و هشوگ  يارب  يدایز  دادعتسا  یلاوتم  ياهگنج  رثا  رب  هک  یمدرم  يارب  هعقاو  نیا  دیدرگ و  فیعـضت  رایـسب  نایرکـشل ، يهیحور 

هفوک مدرم  رادـیاپان  يهیحور  نیا  زا  یبوخب  مه  هیواعم  درک . مهارف  ار  یگتفراو  لزلزت و  تابجوم  شیپ  زا  شیب  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  اوزنا 
هب ار  عاضوا  دنک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  نایرکشل  یناسآ  هب  تسناوت  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ياهیـشکرکشل  يارجام  رد  اذل  تشاد و  ربخ 

. دنک حلص  هب  روبجم  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  دهد و  نایاپ  دوخ  عفن 
، دوشیم هدش و  نآ  يهرابرد  هک  ياهناهاگآان  تاداقتنا  يهمه  اب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  حلص 

هحفص 109) ) 
تـسا مزال  رما  نیا  هب  هجوت  میتفگ ؛ هکنانچ  مدرم ، یحور  عضو  رب  عالطا  يارب  تسا . مدرم  بلط  اوزنا  هدـنکارپ و  تاـیحور  زا  يرادومن 

سپ هک  تفرگیم  همشچرس  یحور  رادیاپان  صاخ و  تلاح  یمومع و  يهفطاع  کی  زا  رتشیب  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  اب  مدرم  تعیب  هک :
فیفخت مالـسلاهیلع  یلع  گرم  زا  مدرم  رثأت  تشذگ و  يدنچ  هکنآ  زا  سپ  اذـل  و  تشاد . دوجو  مدرم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  تداهـش  زا 

دنتفرگ و هرانک  گنج  ههبج  زا  ای  و  دنتسویپ ، هیواعم  هب  دندوب ، هدیزگرب  تفالخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  هک  ناهدنامرف  زا  ياهراپ  تفای ،
. دیدرگ راک  رب  طلسم  هیواعم  تفر و  هنیدم  هب  دش و  حلص  هب  روبجم  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما 

صاخ تنطیـش  تسایـس و  اب  تخادرپ و  يروشک  تامیظنت  هب  دـش  تحار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تهج  زا  شرکف  هکنآ  زا  سپ  هیواـعم 
. تخاس دوخ  عیطم  ار  نانآ  دیشک و  دوخ  فرط  هب  ار  تایالو  ماکح  تشاد ، تسد  رد  هک  یناوارف  لوپ  اب  دوخ و 

، دـنک تیافک  نابز  هک  اجنآ  مربن و  راک  هب  ریـشمش  دـنک ، راک  هنایزات  هک  ییاج  تفگیم : هک  دـنکیم  لقن  وا  لوق  زا  صاع ،» نب  دعـس  »
منک و تسس  نم  دنشکب  نانآ  هاگ  ره  : » تفگ ینکیم ؟ هچ  دش : هتفگ  مربن . ار  وم  نآ  دشاب  ییوم  مدرم  نم و  نیب  رگا  مراذگن و  هنایزات 

. تسبیم ار  شناهد  دادیم و  شیاطع  يروف  تفگیم  دب  وا  هب  هک  ره  مشکب »، نم  دننک  تسس  نانآ  هاگ  ره 
: مینارذگیم رظن  زا  درمتم  نایلاو  اب  ار  وا  راتفر  زرط  زا  ياهنومن  الیذ 

دیدهت يهمان  وا  هب  هیواعم  دوب . سراف  رادـنامرف  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  فرط  زا  تسا ، برع  فورعم  تاهد  زا  هک  هیبا » نب  دایز  »
ادـخ لوسر  دـنزرف  ود  دـنکیم . دـیدهت  ارم  راوخ  رگج  دـنه  رـسپ  : » تفگ دـناوخ و  ياهبطخ  همان ، تفایرد  زا  سپ  داـیز  تشون . يزیمآ 
دید دهاوخ  دسرب ، نم  هب  رگا  ادخ  هب  دنتسه . وا  نم و  نیب  دنـسرتیمن  گرم  زا  هک  هک  نز  ریـشمش  رازه  دون  اب  مالـسلاامهیلع ) نینـسح  )

.« متسه نز  ریشمش  تخس و  هنوگچ  هک 
توعد ار  وا  داتـسرف و  ار  هبعـش » نب  ةریغم  ، » درک هدافتـسا  وا  یماندـب  نیا  زا  هیواعم  دوب و  فالتخا  دروم  ردـپ ، رظن  زا  داـیز  هک  مینادیم 

، تسوا ردارب  دایز  هدرک و  انز  دایز ، ردام  هیمـس ،»  » اـب شردـپ  هک  تفرگ  دـهاش  ار  ياهدـع  دومن و  قحلم  نایفـسوبا  دوخ  ردـپ  هب  درک و 
راب و تبکن  يارجام  نیا  داد . وا  هب  ار  هرصب  تیالو  هاگنآ  هیواعم ،
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هحفص 110) ) 
نیدب درک و  يوما  تموکح  ذـفان  رثؤم و  لماوع  زا  ار  دایز  تسا ، مالـسا  خـیرات  تاحفـص  نیرتاوسر  نیرتنیگنن و  زا  یکی  هک  حـضتفم 

! دش هیواعم  تموکح  نیقفاوم  زا  داتسرفیم ، هیواعم  گنج  هب  نز  ریشمش  درم  رازه  دون  هک  يدرم  بیترت ،
: دسیونیم هیواعم  طلست  دودح  تموکح و  يهویش  دروم  رد  یبوقعی 

شیولج داد و  رارق  دوخ  بتاک  ار  يراصن  تخیوآ و  هدرپ  داد و  رارق  نابرد  هطرـش و  ظفاحم و  دوخ  يارب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیواـعم  »
لاوما تخاـس و  مکحم  ياـهنامتخاس  يو  دـندوب . وا  تسد  ریز  مدرم  هک  یلاـح  رد  تسـشنیم  تخت  رب  وا  دـنداتفایم . هار  حلـسم  دارفا 

( . 2 .« ) درک دوخ  صوصخم  درک و  هرداصم  ار  مدرم 
: میمهفب میناوتیم  هدیسریم  وا  تسد  هب  هک  یجارخ  يهزادنا  زا  یمالسا ، تکلمم  راطقا  رب  ار  ار  هیواعم  طلست  دودح 

مهرد نویلیم  ، 120 قارع : داوس 
مهرد نویلیم  ، 70 سراف :
مهرد نویلیم  ، 40 زاوها :

مهرد نویلیم  ، 15 نیرحب : همامی و 
مهرد نویلیم  ، 10 هلجد : فارطا 

مهرد نویلیم  ، 40 نادمه : دنواهن و 
مهرد نویلیم  ، 30 ير :

مهرد نویلیم  ، 20 ناولح :
مهرد نویلیم  ، 45 هموح : لصوم و 

( . 3  ) مهرد نویلیم  ، 30 ناجیابرذآ :
مهرد نویلیم  ، 353 رصم :

مهرد نویلیم  ، 55 هعیبر : رضم و 
مهرد نویلیم  ، 450 نیطسلف :

هحفص 111) ) 
مهرد نویلیم  ، 180 ندرا :

مهرد نویلیم  ، 450 قشمد :
مهرد رازه  مهرد و 200  نویلیم  ، 1 نمی :

ره زین  اههدیـسر  نارود  هب  هزات  فارـشا و  نایفارطا و  دوزفایم و  يو  تیعقوم  میکحت  رب  زین  نیا  دـش و  ماجنا  یمهم  تاحوتف  وا  نامز  رد 
يهنیرید يوزرآ  تکلمم ، راـطقا  رب  هیواـعم  قلطم  هطلـس  اـب  دـندوب . رثوم  وا  تموکح  ياـههیاپ  نتخاـس  مکحم  رد  دوخ ، هبوـن  هب  مادـک 

ار يراـگزور  مالـسا  ياـیند  نونکا  تفرگ ، رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  تسبرد  یمالـسا ، تموـکح  و  دیـشوپ ، لـمع  يهماـج  يوـما  نادـناخ 
هچ عاضوا  نیا  لماوع  دش و  نینچ  ارچ  دید  دـیاب  دوب . هتـساوخ  نآ  ردـقیلاع  راذـگناینب  هک  دوب  یتهج  فالخرب  تسرد ، هک  دـنارذگیم 

؟ دوب
! مییوگ نخس  هتشذگ  زا  میدرگزاب و  میدق  نارود  هب  دیاب  هیواعم ، رادهنماد  طلست  للع  زا  ثحب  رد 

يوس هب  ار  مدرم  یکریز ، ءاهد و  اب  دیدرگ ، ماش  رادنامرف  درم ، ماش  رد  هک  نایفـسیبا » نب  دـیزی   » شردارب ياج  هب  رمع  نامز  رد  هک  يو 
. دنتـسنادیم هعاطالا  بجاو  ار  مکاح  ای  اورنامرف  دنتـشاد ، نایمور  میدـق  تامیلعت  رثا  رب  هک  ياهیحور  رثا  رب  مه  ماش  مدرم  دیـشک و  دوخ 
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. دندوب مظنم  عیطم و  ندمتم ، یمدرم  اهنآ 
رد ار  هیواعم  هک  نامز  نامه  زا  دسریم  رظنب  منکیمن ،» یهن  رما و  وت  هب  : » تفگ دید ، ار  وا  عضو  دمآ و  ماش  هب  رمع  یتقو  هک  میدـناوخ 
ماگ هک  یطلغ  ریـسم  رد  هاگچیه  وا  درکیم ، شنزرـس  رییعت و  ار  وا  رمع  زور ، نامه  رگا  دـش . نیمأـت  وا  يهدـنیآ  دـنداد ، رپ  لاـب و  ماـش 
نیا دوب ؛ هیواعم  طلـست  مهم  للع  زا  یکی  نایعیـش ، فوفـص  یگدـنکارپ  میتفگ ، هک  ناـنچ  هتـشذگ ، نآ  زا  دـشیمن . تیبثت  تشادیمرب ،

روبجم یتحاران  لامک  اب  گنج  رب  میمصت  اوق و  زیهجت  یشکرکشل و  دوجو  اب  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دوب  دح  نادب  یگدنکارپ 
. دش حلص  هب 

هک یـشیدنا  تحلـصم  اریز  دوب ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  گنج  زا  رتراوگان  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  يارب  حلـص  هک  تسناد  دـیاب 
رابجا و مکح  هب  ینطاب و  لیم  فالخرب 

هحفص 112) ) 
نینئاخ عورـشمان  طلـست  رظان  جالعال ، دـشکیم و  گنج  زا  تسد  نیملـسم ، نوخ  یمالـسا و  هیلاع  حـلاصم  ظـفح  روظنم  هب  ترورض و 

ورف مشچ  متس  ملظ و  ندید  زا  دوشیم و  هتشک  دوریم و  گنج  نادیم  هب  هفیظو  مکح  هب  هک  تسا  یـسک  زا  رتتحاران  یـسب  ددرگیم ،
دوشیم و ییوخمرن  رطاـخ و  لـالم  هدارا و  فعـض  هب  مهتم  دـنیزگرب ، ار  لوا  قـش  تحلـصم ، بسح  رب  یـسک  نیا ، رب  هوـالع  ددـنبیم .

هتفگ مالـسلاهیلع  یبـتجم  ماـما  حلـص  يهراـبرد  هچنآ  سپ  دوـشیم ! داـی  یکین  هب  هتـسویپ ، گـنج ، درم  هک  یلاـح  رد  دـنیبیم ؛ تمـالم 
. تسا حلص  ناتساد  نتم  رب  عالطا  مدع  یتح  عاضوا و  لاوحا و  رد  تقد  مدع  زا  یکاح  دوشیم ،

نیـسح ماـیق  مالـسلاهیلع -  نسح  حلـص   ) عوـضوم ود  نیا  هشیمه  دراد و  ینیـسح  تضهن  اـب  کـیدزن  یگتـسب  هلأـسم ، نیا  هک  ور  نآ  زا 
هیواعم و تموکح  يهلاس  تسیب  عاضوا  هب  مه  ات  مینک  تبحـص  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  تسا  مزال  دریگیم ، رارق  هسیاقم  دروم  مالـسلاهیلع )

. مینک سمل  ار  البرک  يهعجاف  کیدزن  للع  مه  میوش و  انشآ  موش  نارود  نیا  هایس  يروتاتکید 
گنج هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردارب  لـثم  يو  ارچ  هک : تسه  هدوب و  حرطم  لاؤس  نیا  هشیمه  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  حلـص  دروم  رد 

دیآ و دوجوب  یخیرات  للع  نودب  دناوتیمن  یخیرات  يهعقاو  چیه  هک  دـشاب  ام  دای  هب  دـیاب  رـضاح  ثحب  رد  یـساسا  هتکن  نیا  تخادرپن ؟
لماش مه  اهنآ و  صاخ  تایحور  زاس و  خـیرات  لاجر  لماش  مه  للع ، نیا  تساهنآ . للع  فـالتخا  رثا  رب  عیاـقو ، فـالتخا  هک  تسادـیپ 
دوجو دراد  خـیرات  درم  کی  هک  یـصاخ  هیحور  رثا  رب  یخیرات  هعقاو  هک  هنوگ  نامه  رگید : ترابع  هب  تسا ؛ رگید  طیارـش  اهتیعقوم و 
تیهام بالقنا  یخیرات ، يهعقاو  تشادیم ، ار  وا  دـض  تافـص  هک  دوبیم  يرگید  درم  درم ، نیا  ياج  هب  رگا  هک  بیترت  نیدـب  - دـیآیم
نتخاس رد  زین ، خیرات ، درم  یصخش  لمع  يهزوح  رایتخا و  زا  جراخ  لماوع  روط ، نیمه  دمآیم -  رد  يرگید  تروص  هب  درکیم و  ادیپ 

کی وا ، رایتخا  زا  جراخ  لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  خـیرات و  درم  رکفت  زرط  یحور و  لـیاصخ  قیفلت  اـب  سپ  دراد . مهـس  یخیراـت  هعقاو 
هب یخیرات  يهعقاو 

هحفص 113) ) 
. دیآیم دوجو 

ار ام  يرگید  نودب  مادـک  ره  يهعلاطم  تخادرپ و  هعلاطم  هب  فلتخم  تهج  ود  رد  دـیاب  صاخ  هعقاو  کی  تلع  يهعلاطم  يارب  نیاربانب ،
. میوشیم فقاو  تهج  ود  ره  هب  حلص ، رابفسا  تشذگرس  يهعلاطم  یط  الیذ  ام  دناسریمن و  حیحص  هجیتن  هب 

تعیب نیا  دـندرک . تعیب  مالـسلاهیلع  نسح  شدـنزرف  اب  فطاوع ، کیرحت  مالـسلاهیلع و  یلع  لتق  زا  دـیدش  رثات  رثا  رب  مدرم ، هک  میتفگ 
رد یلو  تسین ؛ مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تیعقوم  نماض  هک  دوب  مولعم  لوا  نامه  زا  تفرگ ، ماجنا  یحور  صاخ  طیارـش  رد  هک  ماجرفان ،

. دـنکیم توعد  دوخ  زا  يوریپ  هب  ار  وا  دـسیونیم و  همان  هیواعم  هب  تعیب ، زا  سپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  دوشیم  هظحالم  لاح  نیع 
رب میمـصت  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  هرخالاب  دوشیم و  لدـب  در و  اهنآ  نیب  همان  دـنچ  دـشکیم و  شیپ  ار  نامثع  نوخ  باوج ، رد  هیواعم 
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: مینکیم لقن  اجنیا  رد  هصالخ  روطب  هیواعم  زا  همان  کی  ماما و  زا  همان  کی  هنومن ، يارب  دریگیم . گنج 
لها قح  تفالخ و  هب  عجار  شیرق  لالدتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گرم  زا  سپ  تافالتخا  يهرابرد  یحرـش  زا  سپ  ماما ،

: دسیونیم یمالسا  تدحو  ظفح  روظنم  هب  نانآ  توکس  تیب و 
بازحا زا  یبزح  رـسپ  وت  يرادـن . ياهدوتـس  رثا  روهـشم و  تلیـضف  مالـسا ، نید  رد  وت  یتسین ، نآ  لها  هک  دز  يراـک  هب  تسد  هیواـعم ! »

...« يربمغیپ نیفلاخم 
: دسیونیم مالسلاهیلع  یلع  شردپ  بقانم  هب  هراشا  ادخ و  باذع  زا  وا  ریذحت  هظعوم و  زا  سپ  يو 

ادـخ و دزن  نم  ینادیم  وـت  وـش ، نیملـسم  تعیب  رد  لـخاد  نکم و  زارد  ار  لـطاب  هتـشر  هیواـعم ! دـندیزگرب ... تفـالخ  هب  ارم  نیملـسم  »
... هدم رده  هب  ار  نیملسم  نوخ  ورم و  یشکرس  یهارمگ و  هار  سرتب و  ادخ  زا  مرتراوازس . تفالخ  هب  وت  زا  ناتسرپادخ 

يریذپن و ار  منخس  هاگره  و  نکم ... هزیتس  تسا  رتاوازـس  وت  زا  تفالخ  هب  هک  یـسک  اب  يآرد و  يرادرب  نامرف  تملاسم و  رد  زا  هیواعم !
...« دمآ مهاوخ  وت  يوس  هب  نیملسم  رکشل  اب  يزرو  رارصا  دوخ  یشکرس  رد 

هحفص 114) ) 
: تشونرس هاگنآ  و  دروآ . نایم  هب  هفیقس  تاباختنا  زا  ياهچخیرات  درک و  افلخ  اب  تفلاخم  هب  مهتم  ار  ماما  خساپ ، رد  هیواعم 

ینکیم و هرادا  رتـهب  ار  تیعر  متـسنادیم  رگا  تسوت ! ردـپ  رکبوـبا و  لاـح  لـثم  زورما ، وـت ، نم و  لاـح  يدـناوخ ، دوـخ  تعیب  هب  ارم  »
. تسا رتـشیب  وت  زا  منـس  ماهبرجت و  ماهدوـب و  رادـمامز  یتدـم  نم ، هک  منادیم  یلو  متفریذـپیم ؛ وـت  زا  تسا ... نم  زا  رتـهب  وـت  تساـیس 

مه قارع  لاملا  تیب  شاب ...! هفیلخ  نم  زا  سپ  آرد و  نم  تعاطا  دـیق  هب  نونکا  وت  ینک ...! تعیب  نم  اـب  وت  هک  دزـسیم  ناـنچ  نیارباـنب ؛
...«. دشاب وت  لام 

ماغیپ ماما ، باوج  رب  هوالع  هیواعم  درک ، تفایرد  يرگید  باوج  تشون و  هیواعم  يارب  يرگید  يهمان  باوج ، نیا  تفاـیرد  زا  سپ  ماـما 
هب توعد  ار  نانآ  درک و  عمج  دجسم  رد  ار  مدرم  يو  دیسر ، ماما  هب  هک  مایپ  همان و  دوب . دهاوخن  ریـشمش  زج  وت  نم و  نایم  هک  دوب  هداد 

یلـص ربمغیپ  دنزرف  هک  درک  تمالم  ار  اهنآ  متاح » نب  يدع  ! » دنتفگن ار  وا  خساپ  دـندوب ، هدـش  یبلط  اوزنا  راچد  هک  یمدرم  دومن . داهج 
رفن رازه  دودح 40  رد  يرکـشل  رایـسب ، ياهوگتفگ  زا  سپ  هرخالاب  دـییوگیمن ! باوج  امـش  دـنکیم و  توعد  ار  امـش  هلآ ، هیلع و  هللا 

. دمآ مهارف 
درک و وا  هارمه  یماظن  رواشم  ناونع  هب  مه  ار  هدابع » نب  دعس  نب  سیق  . » داتسرف ولج  نت ، رازه  اب 12  ار  هللادیبع » ، » مالسلاهیلع نسح  ماما 

هنابش هیواعم ، دندرک . ینیشن  بقع  هیواعم  نایرکشل  تفرگرد و  رکشل  ود  نایم  یتخـس  گنج  دنکن . یچیپرـس  سیق  هتفگ  زا  تفگ : ودب 
قحلم هیواعم  هب  بش  نامه  رد  مه  وا  داتسرف و  شیارب  مهرد  نویلیم  کی  و  درک ! حلص  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  تشون  همان  هللادیبع  هب 

. دش
دوب و رابنا  رومأم  هک  يدـنک » مکح   » هیواعم یلو  دـشن ؛ هیواعم  يهدـعو  میلـست  درب و  هلمح  هیواعم  هب  دوخ  نایرکـشل  اب  سیق  وا ، زا  دـعب 

مالسلاهیلع نسح  ماما  نایرکـشل  هب  هنایفخم  درک و  يرادیرخ  مهرد  رازه  دصناپ  غلبم  هب  مادک  ره  ار  رکـشل  ناهدنامرف  زا  رگید  رفن  کی 
. دش دهاوخ  رکشل  ریما  هفیلخ و  داماد  داد و  دهاوخ  وا  هب  مهرد  رازه  تسیود  دشکب ، ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  سک  ره  هک  تشون  همان 

شدوخ نایرکشل  فرط  زا  مه  رابکی  دشیم ! رهاظ  شیوخ  نایرکشل  نایم  رد  هرز »  » اب هشیمه  اههمانرب ، زا  عالطا  زا  سپ  مالسلاهیلع  ماما 
یلو دش ؛ يزادناریت  وا  فرط  هب 

هحفص 115) ) 
وا اب  ياهدع  دیایب ». تسا  نم  اب  سک  ره  موریم ؛ نئادم  هب  نم  : » دومرف لاوحا ، عاضوا و  يهمه  اب  داتفاین . رگراک  تشاد  نت  هب  هرز  نوچ 

ار مدرم  راب  رگید  طاباس »  » ماـن هب  یلحم  رد  هار  ریـسم  رد  تشاد . ناـیب  احورـشم  ار  هیماینب  موش  ضارغا  دـناوخ و  ياهبطخ  يو  دـندمآ .
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دایرف یکی  هدش » رفاک  نسح  : » دندز دایرف  دـندوب ، هدز  اج  ماما ، يهدـنکارپ  رکـشل  نیب  رد  ار  دوخ  هک  نارگلالخا  جراوخ و  درک . هظعوم 
زا نیدـناعم  درک . رتلزلزتـم  ار  لزلزتـم  مدرم  يهیحور  غورد ، تاـعیاش  نیا  هدـش .» هتـشک  مالـسلاهیلع  نـسح  رکـشل  هدـنامرف  سیق  : » دز

دنتفرگ و ار  شرود  یعقاو  نایعیش  زا  یعمج  دنتشادرب . ششود  زا  ابع  دندیشک و  ماما  ياپ  ریز  زا  شرف  دنتخیر و  هدرک ، هدافتسا  تیعقوم 
. دندرک عفد  ار  رارشا 

نار نانس » نب  حارج   » مان هب  يدرم  هک  دوب  هتشذگن  طاباس  زا  زونه  درک . تکرح  نئادم  تمـس  هب  دشن و  فرـصنم  دوخ  دصق  زا  زاب  يو 
: تفگ نینچ  ياهباطخ  یط  ارجام ، نیا  زا  سپ  ماما  درک . حورجم  هزین  اب  ار  يو 

ربص و توادـع و  هب  تمالـس ، تسا . مزـال  سفن  تمالـس  ییابیکـش و  ربـص و  رازراـک  نادـیم  يارب  یلو  میتفاـتنرب ؛ يور  گـنج  زا  اـم  »
رما نایرج  کـنیا  یلو  دـیتشاد ؛ رـس  بقع  ار  اـیند  ولج و  ار  نید  گـنج ، لوا  رد  امـش  دـش . لیدـبت  يرارقیب  بارطـضا و  هب  ییاـبیکش ،

رب کنیا  امـش  دـیدرک . تنایخ  دـیتسین و  ام  زا  امـش  کنیا  یلو  دـیدوب ؛ ام  زا  امـش  میدوب و  امـش  زا  اـم  اـهزور  نآ  تسا . هدـش  سکعرب 
يزیچ هب  ار  امـش  هیواـعم  تسا . هدروـخ  تسکـش  دزیخنرب ، گـنج  هـب  دـنک و  هـیرگ  هـکنآ  دـینکیم ! هـیرگ  ناورهن  نیفـص و  ناگتـشک 

ترخآ هب  لد  رگا  و  میناباوخورف . مشچ  راخ  نیا  رب  میریذپب و  وا  زا  دیاب  دیراد  ایند  هب  لد  رگا  فاصنا . هن  دراد و  تزع  هن  هک  دـناوخیم 
« میرب ادخ  شیپ  يرواد  مینک و  يزابناج  ادخ  هار  رد  دیاهداد ،

! دنداد هیقت  داهنشیپ  هک  دوب  نیا  درک ، مدرم  رد  هبطخ  نیا  هک  يرثا  اهنت 
هتـشون هیواعم  هب  هک  ار  هفوک  مدرم  ياههمان  و  تشون ، مالـسلاهیلع  ماما  هب  یمیالم  يهمان  دـش ، علطم  نایرج  زا  هک  هیواـعم  فرط ، نآ  زا 

هبطخ رگید  راب  ماما ، داتـسرف ! ماما  يارب  میتسرفیم ». وت  شیپ  هتـسب  ندرگ  تسد و  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ام  ایب ، قارع  هب  هیواعم ! : » دـندوب
: دومرف دناوخ و 
هحفص 116) ) 

راتفر تملاسم  هب  هیواعم  اب  رگا  منادیم  نم  دنک ، افو  نم ، نتشک  يارب  دوخ ، يهدعو  هب  هک  تسین  یـسک  هیواعم  دیـشکب ، ارم  رگا  مدرم  »
ار ادـخ  مناوتیم  ییاـهنت  هب  دوخ  نم  منک . لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  مسر  هار و  هب  تشاذـگ  دـهاوخن  مهد ، وا  هب  تسد  منک و 

نیا و  دنبلطیم ! نانآ  زا  تسا ، ناشدوخ  لام  هک  ینان  بآ و  هداتسیا و  ناشیا  نادنزرف  لزنم  رد  رب  امش  نادنزرف  هک  منیبیم  یلو  متسرپب ؛
...« ناتدوخ ياهراک  يهجیتن  تسا 

نارگ تیارب  ینک ، لمع  هدش ، هتـشون  هناگادج  هک  حلـص  طیارـش  هب  رگا  هک  داد  رکذت  درک و  يریگهرانک  مالعا  هیواعم  باوج  رد  ماما ،
هک صاقویبا » نب  دعـس   » و رمع ،» هللادـبع   » و ریبز »  » تشونرـس يروآدای  نمـض  رد  و  دوب ، یهاوخن  رابکبـس  ینک  تناـیخ  رگا  تسین و 

لقن هب  هک  ياهمان  رد  هناگادـج  ار  حلـص  طیارـش  ماما ، دـش . یهاوخ  نامیـشپ  مه  وت  هک  تشون  ودـب  دـندش ، نامیـشپ  دنتـسکش و  نامیپ 
. داتسرف هیواعم  يارب  تشون و  دوب  هدرک  ءاضما  رهم و  دیفس ، ار  نآ  هیواعم  نیخروم ، زا  ياهدع 

: دوب رارق  نیا  زا  حلص  طیارش 
. دنک لمع  نیدشار  يافلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  قبط  رب  دیاب  هیواعم  - 1

. دراذگ دازآ  هفیلخ  باختنا  رد  ار  نیملسم  دیاب  دنک و  نییعت  دهعیلو  دیابن  هیواعم  - 2
. دنک یمومع  وفع  مالعا  دهد و  ناما  ار  زاجح  نمی و  قارع ، ماش ، نیملسم  مومع  دیاب  هیواعم  - 3

. دهد ناما  ار  مالسلاهیلع  یلع  نایعیش  دیاب  هیواعم  - 4
. دنک رطاخ  هدیجنر  دناسرتب و  دزادرپ و  تاکیرحت  هب  مالسلاامهیلع  نینسح  هیلع  دیابن  هیواعم  - 5

. دنکن بس  ار  وا  دنک و  دای  یکین  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  دیاب  هیواعم  - 6
. دنک راذگاو  مالسلاهیلع  نسح  هب  ار  هفوک  لاملا  تیب  لاوما  دیاب  هیواعم  - 7
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. دهد يرترب  مشاهینب  رب  ایاطع  رد  ار  هیماینب )  ) سمشدبع نادنزرف  دیابن  هیواعم  - 8
هثرو فرصم  هب  هک  دراذگاو  مالسلاهیلع  نسح  هب  ار  درجباراد )  ) جارخ دیاب  هیواعم  - 9

هحفص 117) ) 
. دسرب لمج  نیفص و  نیلوتقم 

. دناوخب نینمؤملاریما  ار  هیواعم  دیابن  مالسلاهیلع  نسح  - 10
. دوش رضاح  تداهش  يارب  هیواعم  رضحم  رد  دیابن  مالسلاهیلع  نسح  - 11

. تسا هاوگ  وا  رب  ادخ  دنک و  افو  هتسب  هک  يدهع  هب  دیاب  هیواعم  - 12
: دومرف دوخ  نایفارطا  هب  باطخ  حلص ، دقع  زا  سپ  ماما ،

یچیپرـس دـنتفر و  هیواـعم  شیپ  کـنیا  مه  امـش  فارـشا  دـیدرک ، یچیپرـس  گـنج  زا  روبجم و  تیمکح  رب  ار  مردـپ  هک  هنوـگ  ناـمه  »
.« دندومن

: هک دناوخ  هبطخ  مدرم  يارب  هلیخن »  » رد هفوک  هار  رد  یلو  تفریذپ ؛ ياهدع  یهاوگ  هب  ار  طیارش  مامت  همانحلص  تیؤر  زا  سپ  هیواعم 
همه نونکا  مشاب و  امـش  ياورنامرف  هک  مدیگنج  امـش  اب  تهج  نآ  زا  نم  مدرکن ، گنج  تاکز  جـح و  هزور و  زامن و  يارب  امـش  اب  نم  »

!...« مراذگیم اپ  ریز  ماهدرک ، مالسلاهیلع  نسح  اب  هک  ییاهطرش 
نینچ ماما  هب  یخاتـسگ  لامک  اب  ریـسا » نبا  نایفـس   » هلمج نم  دـنیاشگ و  بل  ضارتعا  هب  هک  تشاداو  ار  ياهدـع  حلـص ، دادرارق  ياضما 

الدتـسم دیعـسوبا »  » باوج رد  و  دوب .» نینچ  ریدـقت  : » دومرف ودـب  مالـسلاهیلع  ماما  يدرک »! لیلذ  ار  نینمؤم  هک  وت  يا  مالـس ، : » داد مالس 
زا تشگزاب  زا  سپ  هکم  مدرم  و  عجـشاینب »  » و هرمـضینب »  » اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  ناـمه  نم  حلـص  تلع  : » داد باوج 

. درک يروآدای  یسوم  هب  وا  ياهباوج  رضخ و  ياهراک  زا  داد  رکذت  دیعس  هب  ار  دوخ  تماما  يو  درک ». حلص  هیبیدح 
قارع ارجام ، نیا  زا  سپ  يو  تفگ . نخس  دوخ  دیدحالص  نیملـسم و  تحلـصم  زا  رگید ، ناوارف  تاضارتعا  باوج  رد  مالـسلاهیلع  ماما 

( . 4 . ) دنارذگ اجنآ  رد  ار  رمع  نایاپ  لاس  تفر و 8  هنیدم  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  قافتا  هب  تفگ و  كرت  ار 
زا ار  دوخ  قح  دندرکیم و  يدنت  هیواعم  هب  وربور  دنتفریم و  ماش  هب  نایعیش  دوب ، هدنز  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ات  هک  تسا  یکاح  خیرات 

زین ماما  دنتشگیمرب . دنتفرگیم و  وا 
هحفص 118) ) 

. درکیم شنزرس  رییعت و  لفاحم  عماجم و  رد  ار  وا  تفگیم و  نخس  وا  اب  تیعطاق  اب  یضتقم  تاقوا  رد 
تساخرب مالسلاهیلع  نسح  ماما  تسیک ؟ مالسلاهیلع  یلع  رـسپ  تسیک ؟ مالـسلاهیلع  یلع  تفگ : تفر و  ربنم  هب  دمآ  هنیدم  هب  هک  هیواعم 

: دومرف هاگنآ  تفگ و  یهلا  يانث  دمح و  و 
دنه و وت  ردام  يرخص »  » رسپ وت  متسه . مالـسلاهیلع  یلع  رـسپ  نم  دنیوا . نانمـشد  نیمرجم  زا  ياهدع  هکنآ  رگم  هداتـسرفن  یلوسر  ادخ  »

.« دنک تنعل  تسا ، قفانم  رفاک و  مانمگ و  تسپ و  بسح ، رظن  زا  هک  ار  سک  نآ  ادخ  تسا . همطاف  نم  ردام 
( . 5 . ) تفر لزنم  هب  دیرب و  ار  شاهبطخ  هیواعم  نیمآ ! نیمآ ، دنتفگ : دنلب  يادص  اب  مدرم 

: تشون مالسلاهیلع  ماما  دنک . کمک  وا  هب  جراوخ  اب  گنج  رد  هک  داتـسرف  مالـسلاهیلع  ماما  روضح  هب  ياهمان  نایرج ، نیا  زا  سپ  هیواعم 
( . 6 ( ؟ مگنجب وت  عفن  هب  میایب  هک  يراد  هدیقع  الاح  مدرک  كرت  ار  وت  اب  گنج  تما ، تحلصم  يارب  نم  هللا ! ناحبس 

نـسح ماما  لتق  هب  تسد  راـک  نیا  ماـجنا  روظنم  هب  دوشگن و  دـیزی  يدـهع  تیـالو  هب  بل  هیواـعم  دوب ، هدـنز  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  اـت 
ددـصرد یفرط  زا  درک و  عورـش  ار  نایعیـش  رب  يریگتخـس  راک  وس ، کی  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ  اما  دز . مالـسلاهیلع 

، ماما تبیه  تیـصخش و  ءاکتا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ناـمز  رد  هک  ینایعیـش  دزاـس . یلمع  ار  دـیزی  يدـهع  تیـالو  هشقن  هک  دـمآرب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3886 

http://www.ghaemiyeh.com


نب ةرمـس   » هفوک و رد  دایز » . » دندش عمق  علق و  وا  تداهـش  زا  سپ  دـندرکیم ، اهییانتعایب  يوما  تموکح  هب  تبـسن  دوب و  زاب  ناشنابز 
نارای و  يدع » نب  رجح   » و قمح » نب  ورمع  : » ریظن ییاهتیصخش  دنتخادرپ . نایعیش  لتق  هب  نمی  رد  ةاطرا » نب  رـسب   » هرـصب و رد  بدنج »

. دندش هتشک  هیواعم  تسد  هب  اهنآ 
هتفرگ و تسا  مالسلاهیلع  یلع  یتسود  هب  مهتم  سک  ره  هک  درک  همانشخب  روشک  رسارس  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  گرم  زا  سپ  هیواعم 

. دندش هتشک  ات 60  لاس 50  زا  هعیش  رازه  دودح 40  رد  هدش  لقن  هچنآ  قبط  دوش و  هتشک 
هحفص 119) ) 

يهفیلخ ربارب  رد  وا  ياهتحارـص  اهيدـنت و  هیواعم و  اب  ماما  طـباور  همانحلـص و  داوم  حلـص و  هب  طوبرم  ثداوح  عومجم  يهعلاـطم  زا 
: میدش انشآ  حلص  هعقاو  هب  طوبرم  یلصا  رصنع  ود  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  ياهارجام  نینچمه  يوما و  ردتقم 

. نامز طیارش  حلص و  تیهام  رگید ، وا و  تیعقوم  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  تایحور  یکی 
درم رگا  وا  دش . مولعم  زین  وا  طیحم  دعاسمان  طیارش  دش و  رادومن  یبوخ  هب  هتـشذگ  روطـس  لالخ  زا  وا  تیعقوم  تیـصخش و  تبالص و 

هیواعم رگا  هک -  ییایازم  همه  نآ  اب  ار  هبناج  کی  همانحلص  نآ  دوب ، هدش  هیواعم  میلـست  رگا  دیدیمن و  هیهت  ورین  نانچ  نآ  دوبن ، گنج 
نامز رد  هیواعم  دوب ، نینموملا » لذم  ، » دنتفگ ودب  هک  روط  نآ  وا  رگا  درکیمن ؛ ءاضما  دوب ، نایعیـش  عفن  هب  دص  رد  دص  درکیم -  لمع 
ربارب رد  هنوگ  نآ  نایعیـش ، و  دادیمن . ناشن  رابدرب  میلح و  مالـسلاهیلع  یلع  ناتـسود  ربارب  رد  دوخ  وا ، يهظحالم  هب  همه  نآ  وا ، تاـیح 
هرانک تسایـس  زا  هدـش و  میلـست  هک  دوب  يدرم  هیواعم ، رظن  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رگا  دـندوبن . روسج  تأرج و  رپ  هیواـعم ، تردـق 

هیواعم زا  هک  همه  نیا  رگا  و  دزن ... مد  وا  تایح  نامز  رد  دیزی ، يدـهع  تیالو  زا  هک  دزیمن  مشچ  هزادـنا  نیا  ات  وا  زا  هاگ  چـیه  هتفرگ ،
تشک مدآ  همه  نآ  درک ، مومسم  ار  ماما  هکنآ  زا  سپ  ارچ  دوب ، هیواعم  یتاذ  شوخ  مهف و  ملح و  يانبم  رب  یتسار  دزرـس ، ماما  نامز  رد 

؟ درک تیانج  ردق  نآ  و 
طیارش هب  هجوت  اب  مالسلاهیلع  ماما  ینیب  عقاو  یـشیدنارود و  لولعم  حلـص ، يهعقاو  دهدیم  ناشن  هک  تسا  ییایوگ  یخیرات  دهاوش  اهنیا ،

و دندوب ، وا  ناج  ددصرد  هک  یقفانم  لزلزتم و  نولتم و  مدرم  ربارب  رد  دوب  مه  وا  زا  ریغ  يدنمورین  ردتقم و  هدـنامرف  ره  تسا . هدوب  نامز 
ناوریپ نارای و  دوخ و  يدوبان  نآ  ماجنارـس  هک  ياهشقنیب  هیوریب و  راک  هب  تسد  درک و  وا  هک  درکیم  ناـمه  دـندزیم ، تبرـض  ودـب 

. دزیمن دوب ، مالسا 
هاگ چیه  يو  هدوبن و  هیواعم  تموکح  نتخانش  تیمسر  هب  ینعم  هب  هاگ  چیه  مالسلاهیلع  ماما  حلص  هک  دناسریم  همانحلص  داوم  هب  هجوت 

احیرـص هک  دوب  هیواعم  نیا  و  تسوا . یهلا  يهدیا  رب  قبطنم  رـسارس ، روبزم  داوم  تسا : هدشن  فرحنم  دوخ ، یـشم  طخ  زا  یلوصا  رظن  زا 
. درک یقلت  نکی  مل  ناک  ار  نآ  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  همان  نامیپ 

تسا یمهبم  ریوصت  زا  یکاح  دوشیم ، هدش و  دراو  حلص  نیا  رب  هک  یتاضارتعا 
هحفص 120) ) 

. دنرآ دای  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  یهلا  فده  هک  نآ  نودب  تسا ؛ هتشاد  دوجو  ناهذا  رد  حلص  موهفم  زا  هک 
نیـسح ماما  یتح  هدوشگ و  بل  ضارتعا ، نیدـب  هک  تسا  رـصاعم  ناگدنـسیون  ریاس  و  داقع »  » و یلیـالع »  » نوچ یناگدنـسیون  زا  بجعت 

( . 7 . ) دننادیم مالسلاهیلع  نیسح  تلیضف  رب  لیلد  نیا  هتسناد و  رما  نیا  ضرتعم  ار  مالسلاهیلع 
: دسیونیم یلیالع 

. دنک گنج  هب  راداو  ار  مدرم  تیعمج ، جیهت  هباطخ و  داریا  اب  تسناوتیم  وا  یلو  دندوب ؛ هدییارگ  یتسس  هب  مدرم  هک  تسا  تسرد 
هرابود ار  اهنآ  تسناوت  کلذ  عم  دوب ، هتفرورف  گنج  رد  ناملآ  مدرم  هک  ینالوط  تدـم  زا  سپ  هک  دـنزیم  لثم  ار  رلتیه  هاگنآ  یلیـالع 

، ایناث هدـنارذگن و  رظن  زا  یبوخ  هب  ار  مدرم  لزلزت  نولت  ماما و  حلـص  طیارـش  الوا  یلیالع  هک  تسا  یکاح  هتفگ ، نیا  دراد . او  گـنج  هب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3887 

http://www.ghaemiyeh.com


«: هینغم  » لوق هب  اریز  تسا ؛ هدرک  شومارف  هسیاقم  نیا  رد  ار  وا  يهدیا 
شیوخ تردق  رب  دـنک و  بسک  يدـیدج  ههجو  وا ، لتاق  تازاجم  اب  مه  هیواعم  دوش و  هتـشک  دوخ  نارادـفرط  تسد  هب  ماما  دوب  نکمم 

. دیازفیب
تاساسحا روهقم  وا  تشاد . قرف  رایـسب  تسا ، ندش  زوریپ  گنج ، نادیم  رد  ندیـسر و  تردق  هب  شفدـه  هک  یماظن  هدـنامرف  کی  اب  وا 

ناجیه هب  وا  ياـهقطن  رثا  رب  همه  نآ  هک  یمدرم  نآ  ماجنارـس  و  درک ؟ هچ  ناـیاپ  رد  رلتیه ، نیا ، زا  هتـشذگ  دوبن . هیوریب  هناـبلط و  هاـج 
؟ دوب هچ  دندوب ، هدمآ 

تیعقوم يرترب  نآ ، دوشیم و  مولعم  زین  رگید  مهم  بلاـج و  بلطم  کـی  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ثداوـح  هعلاـطم  زا 
ار تیصخش  تبیه و  نامه  مه ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رگا  تسا . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  یعامتجا  یـسایس - 

نیا دـنزب . تسد  هیوریب  عینـش و  لامعا  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نسح  زا  دـعب  تسناوتیمن  هیواعم  هاـگ  چـیه  تشاد ، هیواـعم  مدرم و  رظن  رد 
ياج هب  هک  دوب  ياهفیلخ  مالسلاهیلع ، نسح  تسا . یمومع  راکفا  رد  ماقم »  » و ناونع »  » ریثأت نآ ، دراد و  یعامتجا  یسانش  ناور  يهتکن 

هحفص 121) ) 
صخاش تیعقوم  فصو  اب  مالسلاهیلع ، نیسح  یلو  هدرک ، حلص  هیواعم  اب  ماجنارـس  هتخادرپ و  یـشکرکشل  هب  هتـسشن و  مالـسلاهیلع  یلع 

نـسح ماـما  زا  ياهدـع -  ناـمگ  فـالخ  رب  هیواـعم -  هک  تسا  یعیبـط  اذـل  دوـب و  هدرکن  یماـقم  زارحا  یتـکلمم  نوؤـش  رد  یعاـمتجا ،
. دشاب هتشاد  تشحو  دسرتب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  شیب  مالسلاهیلع 

هن هک  تسنادیم  وا  دـمآرب ، دـیزی  يدـهع  تیالو  هشقن  نتخاس  یلمع  ددـصرد  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هیواـعم  میتفگ :
راهظا رد  اذـل  دـنوریمن ، راک  نیا  راـب  ریز  یمـشاه ، ياهتیـصخش  هنیدـم و  مدرم  اـصوصخم  برع و  ناـگرزب  ناسانـشرس و  هن  مدرم و 

. تشاد دیدرت  رایسب  هلأسم ،
هب تسناد ، هفوک  تموکح  زا  وا  لزع  رب  ینبم  ار  هیواعم  دصق  هک  هریغم  دـش . فرطرب  هبعـش » نب  ةریغم   » يهنانئاخ داهنـشیپ  اب  دـیدرت ، نیا 

دعاسم لوق  وا  هب  درک و  ناونع  ار  دیزی  يدهع  تیالو  هلأسم  دـهدب ، وا  ضرق  هب  ینان  هکنیا  يارب  یـسولپاچ و  قلمت و  هار  زا  دـمآ و  ماش 
. دنک ششوک  دزی  يارب  تعیب  نتفرگ  رد  هک  داد 

، باوج رد  دایز  تسا . میمـصت  نیا  رـس  رب  هک  داد  عالطا  دوب ، وا  دامتعا  دروم  شوه و  اـب  يدرم  هک  هیبا » نب  داـیز   » هب نمـض  رد  هیواـعم 
تسد اهراک  نیا  زا  يدنچ  دیزی  تسا ، حالـص  تفگ  درک و  اهيزاب ) رامق  اهیناوخ ، هزاوآ  اهيزاب ، گس   ) دزی تشز  ياهراک  هب  هراشا 

وا هیواعم  اذل  دتسرف و  گنج  ههبج  هب  خاک  هفرم  یگدنز  زا  ار  دیزی  هک  داد  داهنـشیپ  نینچمه  يو  دوش . مالعا  وا  يدزمان  هاگنآ  درادرب و 
( . 8 . ) درک رکشل  ریما  هینطنطسق  مود  يهوزغ  رد  ار 

روظنم هب  يوما و  نادناخ  رد  یثوروم  تنطلس  ندرک  رارقرب  ياهلیبق و  یبرع  بصعت  يانبم  رب  هک  ياهنانئاخ  يهشقن  هک  مینکیم  هظحالم 
ار شیوخ  ماقم  رد  اقبا  ياهب  هریغم ، دوشیم . یلمع  شورف  دیرخ و  هلماعم و  کی  اب  هدش ، يراذگ  هیاپ  يرـسک ، رابرد  يهویـش  زا  يوریپ 

هنیدم رد  رابکی ، هیواعم  دهدیم . بلقت  غورد و  ریوزت ، ایر و  داهنشیپ  روظنم ، نیدب  مه  دایز  و  دزادرپیم ؛ دزی  يرادمامز  يارب  غیلبت 
هحفص 122) ) 

هیضق دش و  وربور  سیق » نب  فنحا   » مالسلاهیلع و نیـسح  ماما  تخـس  ضارتعا  اب  و   ) لاس 50  ) درک ناونع  یمومع  عامتجا  یط  ار  هلأـسم 
. دنام توکسم  يدنچ 

بیترت نیدـب  ار  هلأسم  ماش ، دجـسم  رد  یعامتجا  یط  دروآ و  رد  لـمع  هلحرم  هب  ار  دوخ  میمـصت  يرجه ، لاس 56  رد  ماجنارـس ، هیواعم 
: درک ناونع  مدرم  يارب 

دهعیلو ناونع  هب  ار  دـیزی  هک  دـهاوخب  وا  زا  یمومع  عمجم  رد  مدرم ، زا  یکی  ناونع  هب  هک  دوب  هدـید  ار  شیوخ  نارکاچ  زا  یکی  ـالبق  وا 
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هک یبیترت  هب  تشاد ، مان  يرهف » صیق  نب  كاحـض   » هک درم  نیا  دـنک . دـییأت  ار  وا  تیعمج ، ناـیم  زا  زین  رگید  نت  دـنچ  دـنک و  داهنـشیپ 
قارع و رد  یلو  دوـبن ؛ لکـشم  نادـنچ  هلأـسم  تشاد  ذوـفن  وا  هک  ماـش  رد  تفاـی . ناـیاپ  تعیب  ناـیرج  درک و  لـمع  دوـب ، هـتفگ  هیواـعم 

رومأم تشاد ، تیالو  وا  فرط  زا  قارع  یحاون  رد  شردـپ  گرم  زا  سپ  هک  ار  دایزنبا  وا  دوب . يرگید  رارق  زا  بلطم  زاجح ، اصوصخم 
. دریگ تعیب  هنیدم  مدرم  زا  هک  تشون  هنیدم  یلاو  صاع » نب  دیعس  هب   » درک و سراف  ناسارخ و  هرصب ، هفوک ، تعیب 

همه زا  و  رفعج » نب  هللادـبع  «، » سابع نب  هللادـبع  «، » رمعنبا «، » ریبزنبا  » لیبق زا  یمهم  ياهتیـصخش  هک  دوب  هنیدـم  هیواـعم ، يارب  مهم ،
دوخ داد ؛ داهنشیپ  دننکیمن و  تعیب  هنیدم  مدرم  هک  داد  شرازگ  هنیدم  یلاو  دنتشاد . تنوکس  نآ  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رتمهم 

سابعنبا هب  تشون ، شیرق  ناگرزب  هب  يزیمآ  دیدهت  ياههمان  دنک و  لمع  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  هیواعم  دور . هنیدـم  هب  هیواعم 
. مراد قح  مشکب  نامثع  لتق  يارب  ار  وت  رگا  نم  تشون .

یباوج تشون : همان  زین  نارگید  هب  و  دـش ، یهاوخ  روبجم  تعیب  رب  الا  تسا و  روکـشم  وت  تعیب  ینک  تعیب  رگا  تشون : رفعج  هللادـبع  هب 
: مینکیم لقن  ار  رفعج  هللادبع  يهمان  زا  هلمج  دنچ  هنومن  يارب  دوب و  فاکنتسا  رب  رعشم  دنداد ، یگمه  هک 

ار تردـپ  وت و  مه  اـم  ینک ، روبجم  راـک  نیا  رب  ارم  وت  رگا  هک  مدوخ  ناـج  هب  درک . یهاوخ  روبجم  دـیزی  تعیب  هب  ارم  هک  يدوب  هتـشون  »
.« دمآیم ناتدب  مالسا  زا  دیتشادن و  یناملسم  هب  لیم  چیه  امش  میدناشک ، مالسا  هب  اروبجم 

هنیدم مدرم  دننکن  تعیب  ناگرزب  نیا  رگا  هک  تشاد  تیاکح  زین  دیعس  ياهشرازگ 
هحفص 123) ) 

. درک دنهاوخن  تعیب 
یصوصخ روطب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  ادتبا  دمآ ؛ هنیدم  هب  وا  دنک  مامت  ار  تعیب  راک  دور و  هنیدم  هب  اصخـش  تفرگ  میمـصت  هیواعم ،

رمعنبا و اب  هاگنآ  هیواعم  داد . رکذـت  ار  دـیزی  یقالخا  دـسافم  احیرـص  هیواعم  باوج  رد  هسلج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  تفرگ . ساـمت 
نخـس وا  ربارب  رد  رگا  درک  مالعا  دروآ و  دجـسم  هب  حلـسم  ياهدـع  اب  دوخ  هارمه  هب  ار  ناـنآ  لـقن ، کـی  قبط  تفرگ و  ساـمت  ریبزنبا 

نیب رد  اــهنت  هـن  دــیزی  يارب  تـعیب  ( ، 9  ) تـفرگ تـعیب  هنیدـم  مدرم  زا  بـیترت  نیدـب  و  دـش . دـنهاوخ  هتـشک  يروـف  دـنیوگ ، فلاـخم 
فلاخم راک  نیا  اـب  زین  هیواـعم  ناـکیدزن  نارادـفرط و  هکلب  تشاد ، رثا  ءوس  تلود ، فلاـخم  ياـههورگ  یتکلمم و  مهم  ياهتیـصخش 

. دندوب
تعیب مدرم  : » تشون تفـشآ و  رب  دریگ ، تعیب  هنیدـم  مدرم  زا  تفاـی  تیرومأـم  یتـقو  تشاد ، تفـالخ  يادوـس  دوـخ  هک  مکح » ناورم  »
يوزاب هناوتـشپ و  وت   » هک تفگ  وا  هب  هتـسهآ  یلقن  ربانب  تشامگ و  ار  صاعلا » نب  دیعـس   » وا ياج  هب  درک و  لزع  ار  وا  هیواعم  دننکیمن ».

ياوه هک  نافع  نب  ناـمثع  دـنزرف  دیعـس ، تشاـمگ . وا  ياـج  هب  ار  هبقع » نب  دـیلو   » يدـنچ زا  سپ  و  يدـهعیلو » وت  دـیزی  زا  دـعب  ینم و 
رتهب شردام  زا  مردام  شردپ و  زا  مردپ  ینادیم  یتشاذـگ ؟ ارم  یتفرگ و  تعیب  دـیزی  يارب  ارچ  تفگ : هیواعم  هب  تشاد  رـس  رد  تفالخ 

. تفای ناسارخ  تیالو  بیترت  نیدب  وا  يدیسرن ، هیاپ  نیدب  مردپ  مان  يرایتسد  هب  زج  تسا و 
نیا تفگ  هیواعم  هب  دوش . دهعیلو  هللادبع  هک  دوب  نآ  رـس  رب  تشاد و  هللادبع »  » مان هب  يرـسپ  هیواعم  زا  هک  بیبح  نب  ۀـطرق  رتخد  هتخاف » »

؟ دز وت  راک  رد  هریغم  هک  دوب  يأر  هچ 
ار یهورگ  ای  صخـش  ره  هیواعم  یلو  دوب ؛ ماؤت  لادـج  رهق و  وگتفگ ، لاجنج ، تفلاخم ، اب  هشیمه  رخآ  هب  ات  لوا  زا  روبزم ، تعیب  يراب :

. درکیم شوماخ  تکاس و  یصاخ  بیترت  هب 
هحفص 124) ) 

يدهع تیالو  نایعاد  ات  مینکیم  لقن  ار  لیذ  ناتـساد  هنومن  يارب  عیمطت . دیدهت و  درکراک : یلـصا  لماع  ود  دیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  رد 
: میسانشب رتهب  ار  دیزی 
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رد هک  يدارم » يهورع  نب  یناه  ، » دـندربیم رـس  هب  ماش  رد  هفوک  ناگرزب  زا  ياهدـع  دوب ، ناونع  يدـهع  تیالو  هلأسم  ماش  رد  هک  یتقو 
: تفگ قشمد  دجسم  رد  دوب ، دوخ  يهلیبق  سأر 

.« تسین نکمم  يزیچ  نینچ  ادخ  هب  دنک ؛ روبجم  لاحلا  مولعم  دیزی  اب  تعیب  يارب  ار  ام  دهاوخیم  هیواعم  هک  تسا  بجعت  »
دـنک و تحیـصن  ار  یناه »  » شدوخ لوق  زا  دـیایب  هک  تفای  تیرومأم  وا  فرط  زا  دـیناسر  هیواعم  هب  ار  یناه »  » راتفگ شرازگ  هک  یمالغ 
. دنتـسدشیپ يرج و  اهراک ، رد  هک  دنتـسه  یمدرم  هیماینب  تسین . رمع  رکبوبا و  ناـمز  نـآلا  هدیـسر ، هیواـعم  شوگ  هب  وت  فرح  دـیوگب 
درک و راضحا  ار  شناراداوه  یناه و  زور  دنچ  زا  سپ  هیواعم  هرخالاب  و  يدناسر ، بوخ  ار  هیواعم  ياهفرح  تفگ : وا  باوج  رد  یناه 
؟ يراد يرگید  تجاح  تفگ : هدرک ، یناه  هب  باطخ  نایاپ  رد  درک . نینچ  و  دنک ، هدروآرب  دنراد  یتجاح  ره  هک  تساوخ  ارصم  اهنآ  زا 

!... تفرگیم تعیب  دیزی  يارب  قارع  رد  يو  ینک ...! دیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  رادهدهع  ارم  هکنیا  نآ  تجاح و  کی  تفگ :
هب هک  ینانآ  یتح  تسا و  هدرک  کیرحت  هیواعم  دـض  رب  ار  ناـهاوخ  يدازآ  راـکفا  هدوب و  داـقتنا  دروم  هتـسویپ  موؤشم  موش و  تعیب  نیا 
هب ار  لیذ  راتفگ  دنچ  هنومن  يارب  دناهداد . رارق  داقتنا  دروم  ار  هلأسم  يرادمتسایس  يرادمکح و  دید  زا  اهنت  دنرادن ، نامیا  مالـسا  لوصا 

: مینکیم لقن  هدنکارپ  روط 
: تفگ یلولس  مامی  نب  هللادبع 

دنهب وا  ۀلمرب  اوتأت  ناف 
انینمؤملاریما اهعیابن 

يرسک ماق  يرسک  تامام  اذا 
انیقس انتم  ۀثالث  دعن 

. مینکیم تعیب  وا  اب  نینمؤملاریما  ناونع  هب  ام  دیروایب ، مه  ار  دنه »  » ای هلمر »  » رگا رگید ) الاح  زا   ) ینعی
لابند هب  ار  رفن  هس  نیا  ام  دنیشنیم ، وا  ياج  هب  رگید  ییارسک  دریمیم ، ییارسک  هاگ  ره 

هحفص 125) ) 
( . 10 . ) میرامشیم رگیدکی 

: دیوگ هرعم  فوسلیف  رعاش و  ءالعلاوبا 
رکن لک  لعفت  مایالا  يرت 
دیزتسم بئاجعلا  یف  انا  امف 

انیسح تلتق  مکشیرق  سیلا 
دیزی مکتفالخ  یلع  ناک  و 

دیزی تشکن و  ار  نیـسح  امـش  شیرق  ایآ  دـنکیمن . نوزفا  یبجعت  نم  يارب  نیا  دـنکیم . ار  یتشز  راک  ره  راگزور  دـنیبیم  امـش  ینعی :
؟ دشن امش  يهفیلخ 

«. قلمت يهراوهگ  رد  يهدمآ  راب  هسیسد و  دولوم  دوب  یکدوک » ، » تعیب نیا  دوبن ، ییاجرباپ  رقتـسم و  تعیب  دیزی ، تعیب  : » دسیونیم داقع 
هب تشاداو . راک  نیا  هب  ار  وا  یصخش ، عفن  يارب  نایرابرد  زا  یکی  ات  دیوگب ، نآ  يهرابرد  ینخس  دیدیمن  حالـص  مه  هیواعم  دوخ  یتح 

یتحاران و نیا  درک . داجیا  اـههیحور  رد  یناوارف  ياههدـقع  تخاـس و  برطـضم  هدرـسفا و  ار  مدرم  زیچ  ره  زا  شیب  تعیب  نیا  لاـح ، ره 
اجک هب  دیزی  تشونرـس  دوشیم و  رارق  هچ  زا  عاضوا  هک  مینکیم  هظحالم  وا  زا  سپ  یلو  درکن ؛ زورب  نادنچ  هیواعم  نامز  رد  بارطـضا 

: تفگیم هلظنح » نب  هللادبع  . » دماجنایم
دزیمایب و دوخ  رهاوخ  رتخد و  اب  هک  يدرم  دراب . گنس  ام  رب  نامـسآ  زا  تفریم  میب  هک  یتقو  رگم  میدیروشنرب  دیزی  رب  دنگوس  ادخ  هب  »
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يهدهع زا  ات  مداتفایم  شاهراچ  یپ  رد  دوبن ، ناتـسادمه  نم  اب  سک  چیه  رگا  ار  يدرم  نینچ  تسا  هاوگ  ادخ  دناوخن ، زامن  دشون و  هداب 
. میآرب وا  هب  تبسن  ادخ  ناحتما 

: داقع لوقب  و 
تسس لد و  رد  ینارسوه  یگتخابلد  رس و  رد  هداب  یگتفیش  ار  دیزی  هکنیا  رد  نکیل  دشاب ؛ هتشاد  فالتخا  ییاج  رد  نیخروم  نخس  رگا  »

.« تسا یکی  همه  نخس  دوب . داهن  رد  گرزب  ناهانگ  يریگ 
. دوب هدیدنـسپ  نایتلود  يارب  هک  هزادـنا  نامه  هب  نارود  نیا  دوشیم . بوسحم  هیماینب  ییالط  نارود  هیواعم ، يهلاس  تسیب  تموکح  ... 

زا سپ  هک  ار  يوما  بزح  شیوخ و  يهلاس  نیدنچ  ياهشالت  وا  داد ، رارق  راشف  یتخس و  رد  ار  نایعیش  اصوصخم  مدرم و 
هحفص 126) ) 

دیاب یلو  دیشخب ؛ ققحت  ار  نایفـسوبا  زیگنا  لد  يایؤر  دیناسر و  رمث  هب  دوب ، هدش  عورـش  تدشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرم 
خلت رایسب  شماک  هب  ار  تنطلـس  ياراوگ  ماج  هک  دشیم  وربور  تما  زا  يدیـشر  دارفا  اب  اهيروتاتکید  اهيزاتکرت و  يهمه  اب  وا  تسناد 

. درکیم
. مینارذگیم رظن  زا  ار  اهدروخرب  نیا  زا  یلمجم  هدنیآ  هاتوک  لصف  رد  ام  و 

هحفص 127) ) 
زا سپ  دوبن و  يراک  دمآ  دراو  وا  رب  هک  یمخز  یلو  دش ؛ بورضم  جراوخ  فرط  زا  دروخ ، تبرض  ع )  ) یلع هک  زور  نامه  زین  يو  ( 1)

. تفای يدوبهب  يدنچ 
ص 168. یبوقعی ، خیرات  ( 2)

. دنتشادیمرب دوخ  يارب  ار  ماقرا  نیمه  لداعم  سراف  نایاورنامرف  هک  دیوگیم  خیرات  ( 3)
. تسا هدش  هدافتسا  نشور ) دادماب   ) باتک زا  حلص  هب  طوبرم  بلاطم  ( 4)

ص 160. ریدغلا ، ( 5)
.3 : 177 ریثا ، نب  لماک  . 4 : 6 دیدحلایبا ، نبا  ( 6)

. مییوگیم نخس  ع )  ) نسح ماما  حلص  يهرابرد  ع )  ) نیسح ماما  رظن  هب  عجار  هدنیآ  لصف  رد  ( 7)
ص 197. ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 8)

. مینکیم تبحص  رتلصفم  هنیمز  نیا  رد  مهد  لصف  رد  ام  . 256 صص 257 -  ج 10 ، ریدغلا ،»  » سیفن باتک  دزی ، تعیب  لماک  ناتساد  ( 9)
. دیزی هیواعم ، نامثع ، ( 10)

هدنکارپ تازرابم  تما و  يهیحور 

هدنکارپ  تازرابم  تما و  يهیحور 
یلصا طوطخ  اهنت  صقان ، يولبات  نیا  تفرگ . رارق  ام  مشچ  يولج  هیواعم ، يهلاس  تسیب  تموکح  زا  یکچوک  يولبات  هتـشذگ  لصف  رد 
تداهش زا  سپ  اصوصخم  و  وا ، نامز  رد  تیعمج  داوس  هک  میتفگ  درک . میسرت  ار  وا  يرگهلیح  يزاب و  تسایـس  يروتاتکید ، دادبتـسا و 

. دش يدیمون  ناقفخ و  راچد  تما  دییارگ و  فعض  هب  مالسلاهیلع ، نسح  ماما 
تحاران یتخـسب  دـندوب ، تکلمم  رانک  هشوگ و  رد  هک  ار  ياهدازآ  نانیب  نشور  ناـمیا و  اـب  فدـه و  اـب  دارفا  يهدوت  يدـیما  اـن  سأـی و 

اب درکیم و  رتيرج  ار  هیواعم  هدنکارپ ، تازرابم  نیا  دـنداتفایم . فلاخم  تاغیلبت  هزرابم و  رکف  رد  هدـنکارپ  روطب  هدـع ، نیا  درکیم و 
. دیبوکیم تدشب  دنتشادن ، یتالیکشت  يزکرم و  يهتسه  هدوبن و  لکشتم  هک  ار  نیفلاخم  هعماج ، یگتخاب  دوخ  زا  يهدافتسا 
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یگدنز نایاپ  ات  نانچمه  دش و  عورـش  دش ، اجرب  اپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  حلـص  زا  سپ  هک  وا  عزانم  الب  تفالخ  ناوا  زا  تازرابم ،، نیا 
: میرامشیمرب ار  وا  نارود  مدرم  تایحور  زا  هنومن  دنچ  نونکا  و  تشاد . همادا  وا 

هیواـعم منک ». تعیب  وت  اـب  مراد  تهارک  نم  : » تفگیم دـشیم ، دراو  هک  ره  دریگ ، تعیب  مدرم  زا  تساوخیم  هفوک  رد  هیواـعم  یتـقو  - 
نب  سیق   » دش مامت  تعیب  هکنآ  زا  سپ  و  تسا ». هداد  رارق  يدایز  ریخ  دیدنسپیمن  امش  هچنآ  رد  ادخ  : » تفگیم

هحفص 128) ) 
: تفگ دوب  موق  ناگرزب  زا  هک  هدابع » نب  دعس 

ياقآ هک  نینموملاریما  تیالو  زا  دعب  دیدرک . لیدبت  رفک  هب  ار  نامیا  تلذ و  هب  ار  دوخ  تزع  دیدیزگرب و  ریخ  ياج  هب  ار  رش  امش  مدرم  »
ار امش  ادخ  دش . امش  تسرپرس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يهدش  دازآ  دنزرف  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مع  رـسپ  نیملـسم و 

»؟ دیدرک یتلاهج  هنوگچ  دنارب  دوخ  زا  درب و  نیمز  هب 
یلع دـناوخ و  ياهبطخ  دـمآ و  ماـش  لـها  زا  يدرم  دوب ، رـضاح  مه  سیق » نب  فنحا  ، » دـندوب هتـسشن  هیواـعم  شیپ  مدرم  هوجو  یتـقو  - 

. درک بس  ار  مالسلاهیلع 
ادخ زا  دادیم ، مانشد  زین  ار  نانآ  يوشیم ، دونشوخ  مه  ادخ  نالوسر  هب  مانشد  زا  وت  تسنادیم  صخش  نیا  رگا  هیواعم ! : » تفگ فنحا 

.« رادرب مالسلاهیلع  یلع  زا  تسد  سرتب و 
.« ینک بس  ار  مالسلاهیلع  یلع  يورب و  ربنم  هب  دیاب  یتفگ ، نخس  هیوریب  يداهن و  راخ  رب  مشچ  فنحا ! : » تفگ هیواعم 

.« میوگیم نخس  فاصنا  هب  مورب  ربنم  هب  رگا  : » تفگ يو 
»؟ ینکیم هچ  : » تفگ

! مدرم میوـگیم : متـسرفیم و  دورد  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رب  مروآیم و  اـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  موریم  : » تـفگ فـنحا 
مه اـب  دـندرک و  فـالتخا  مه  اـب  هیواـعم  مالـسلاهیلع و  یلع  دیـشاب  هاـگآ  منک ، تنعل  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هـک  هدرک  رما  نـم  هـب  هیواـعم 

.« نک تنعل  هدرک ، متـس  نارگید  هب  هک  ياهتـسد  راد و  هدرک و  ملظ  يرگید  رب  هک  نآ  ایادـخ  دـندناوخ . یغاـی  ار  رگیدـکی  دـندیگنج و 
.« متشاد تروذعم  : » تفگ هیواعم 

ارچ ینادیم  تفگ  ودـب  درک و  راضحا  ینانک » هیمراد   » مان هب  ار  تیـصخش  اب  ياهنز  زا  یکی  تفریم  جـح  هب  هیواـعم  هک  يرفـس  رد  - 
؟ يراد نمشد  ارم  تسود و  ار  مالسلاهیلع  یلع  ارچ  مسرپب  مهاوخیم  مدرک ؟ تراضحا 

. راد مروذعم  - 
. دوشیمن - 

میسقت  هیوسلاب  ار  ییاراد  دوب و  لداع  تیعر  هب  تبسن  هک  ور  نآ  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  - 
هحفص 129) ) 

قـش یتخادرپ و  گنج  هب  دوب ، وت  زا  رتقیـال  هک  یـسک  نآ  اـب  هک  تهج  نادـب  ار  وت  مراد و  تسود  دوب  ناـگراچیب  رادتـسود  درکیم و 
. مراد نمشد  يدرک ، تواضق  سوه  اوه و  ملظ و  يور  زا  يدرک و  نیملسم  ياصع 

( دوب گرزب  شمکش  هیمراد  ! ) هدرک داب  تمکش  اذل  - 
. تسا دنه  وت  ردام  يهرابرد  لثملا  برض  نیا  - 

؟ یتفای هنوگچ  ار  مالسلاهیلع  یلع  - 
. درکن لوغشم  تفیرفن و  ار  وا  تشاد ، لوغشم  ار  وت  هک  تمعن  نیا  تفیرف و  ار  وت  هک  يایهاشداپ  نیا  - 

؟ ياهدینش ار  وا  راتفگ  - 
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. دادیم الج  ار  اهلد  يرآ . - 
؟ يراد یتجاح  یتفگ ، تسار  - 
. مهاوخیم وم  خرس  رتش  دص  - 

؟ ینک هچ  نآ  اب  یهاوخیم  ( ، 1 « ) کلامک یتف و ال  - »
حلـص اههداوناخ  نیب  منکیم و  مراـکم  بسک  نآ  اـب  مرادیم . هگن  هدـنز  نادـب  ار  ناـگرزب  مهدیم و  اذـغ  اـهنآ  ریـش  اـب  ار  ناـکدوک  - 

. مهدیم
: تفگ داد و  ار  وا  یتساوخرد  هیواعم 

. دادیمن چیه  وت  هب  دوب  هدنز  مالسلاهیلع  یلع  رگا  - 
. دادیمن یسک  هب  اهناملسم  لاوما  زا  وم  کی  یتح  يرآ  - 

نز تبالص  تعاجش و  نینچمه  هیواعم و  نیفلاخم  مالسلاهیلع و  یلع  نارادفرط  داح  يهیحور  هدنکارپ و  تازرابم  قمع  ناتـساد ، نیا  زا 
. دوشیم مولعم  اهنآ  درم  و 

داـیز هب  يزور  دربیم ، رـس  هب  قارع  رد  هک  يو  دوـب . هیواـعم  فورعم  نمـشد  راکادـف و  تخـس و  رـس  نیزراـبم  زا  يدـع » نـب  رجح  - »
زا رومأم  دنچ  هدیسرن  ماش  هب  داتسرف ، ماش  هب  هفوک  زا  رگید  نت  هدزای  اب  ار  يو  هیواعم ، روتسد  قبط  وا  درک و  يدنت  ضارتعا 

هحفص 130) ) 
، نت شش  دندش و  هتشک  رگید  نت  اب 5  درک  عانتما  هک  وا  دندرک . مالـسلاهیلع  یلع  بس  هب  فیلکت  ار  وا  هدـمآ و  اهنآ  ولج  هیواعم  فرط 

. دنتفای ییاهر 
: تفگ هنیمز  نیا  رد  هشیاع  داد . ناکت  ار  راکفا  دروآ و  دوجو  هب  یبالقنا  رجح ، گرم  ربخ 

.« دوب ییاناد  يدنلبرس و  تزع و  برع  يارب  رجح  ادخ  هب  »
: تفگ تفر و  ربنم  هب  زامن  زا  دعب  تشاد  مان  دایز » نب  عیبر   » هک ناسارخ  رادنامرف 

رجح و هیواعم ، هک  هدیسر  ربخ  تسا . هتشادن  هقباس  نآ  ریظن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  هک  هداد  خر  ياهثداح  مالـسا  رد  »
( . 2 .« ) دننک شبنج  دنتفا و  هار  هب  دیاب  دنراد  تریغ  نیملسم  رگا  هتشک . ار  وا  نارای 

مان روحم  رب  ار  هزرابم  هیواعم  دش و  رتشیب  يریگتخـس  راک  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماما  تداهـش  زا  دعب  میدناوخ ، هتـشذگ  لصف  رد  هکنانچ 
تاغیلبت زیت  يهبل  هیواعم  هکنیا  دنتخادرپیم . هزرابم  هب  وا  اب  روحم  نیمه  رب  مه  نایعیش  اعبط  درک و  عورش  وا  ناتـسود  مالـسلاهیلع و  یلع 
تیعطاـق زا  هک  تسا  یتابرـض  لولعم  هدـقع  نیا  دراد . تیاـکح  دـیدش  یحور  يهدـقع  کـی  زا  درک ، مالـسلاهیلع  یلع  هجوـتم  ار  دوـخ 

. درکن شومارف  رمع  رخآ  ات  دمآ و  دراو  هیواعم  حور  رب  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  یندشان  شومارف 
هزرابم ریسم  بیترت  نیدب  يو  تروص ، ره  رد  درک و  زورب  اجنیا  رد  تشاد ، مشاهینب  نادناخ  اب  هک  یگداوناخ  رادهقباس  ینمشد  هوالع ،

یلع لـیاضف  مالــسلاهیلع و  یلع  مـسر  هلأـسم  رتـشیب  مدرم  يهدـنکارپ  تازراـبم  رد  هـک  دوـشیم  هدـید  اذـل  درک و  ضوـع  راـکفا  رد  ار 
. دنیوگیم نخس  همکاح  هاگتسد  یهابت  داسف و  اهيراک و  بارخ  زا  رتمک  تسا و  حرطم  مالسلاهیلع 

زین ار  وا  يهدـیا  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  صخـش  زا  عافد  رب  هوالع  يدـع » نب  رجح   » لیبق زا  هدـیمهف  نامدرم  ناـنیب و  نشور  هتبلا 
هریغم ربنم  ياپ  زور  کی  تشاد ، اوعد  هریغم  اب  هفوک  رد  هشیمه  هک  رجح  دندرکیم . عافد  زین  نآ  زا  دندوب و  هدرکن  شومارف 

هحفص 131) ) 
( . 3 . ) هدب ار  مدرم  يهدنام  سپ  او  قوقح  نک و  راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  مالسلاهیلع  یلع  زا  ییوگدب  ياج  هب  تفگ 

يهیحور هب  هکنآ  يارب  کنیا  دوب و  نانآ  يهدنکارپ  تازرابم  مالـسلاهیلع و  یلع  رادـفرط  زرابم  مدرم  يهیحور  هب  طوبرم  تشذـگ  هچنآ 
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: مینک هجوت  لیذ  ناتساد  ود  هب  تسبوخ  میوش  انشآ  زین  نارگید 
ارم تفگ : وا  هب  تفشآرب و  تخس  دعس  ینکیمن ؟ تنعل  ار  یلع  ارچ  تفگ : يرـس  روطب  صاقویبا  نب  دعـس  هب  هکم  رفـس  رد  هیواعم  - »
نآ رب  باتفآ  هک  دوب  يزیچ  ره  زا  رتهب  متشاد ، ار  مالسلاهیلع  یلع  لاصخ  زا  یکی  نم  رگا  ینکیم ؟ بلـس  ار  یلع  ياهدناشن و  یناهنپ  هب 

( . 4 .« ) تفگ كرت  ار  هیواعم  تحاران ، نیگمشخ و  يو  میآیمن ... هناخ  نیا  رد  رگید  نم  دنکفایم . هیاس 
: متفگ وا  هب  دروخن . ماش  دمآ و  هناخ  هب  كانهودنا  مردپ  بش  کی  دیوگیم : هبعش  نب  ةریغم  رسپ  فرطم  - »

؟ ینینچ ارچ  -: 
. ماهدمآ مدرم  نیرتثیبخ  نیرترفاک و  شیپ  زا  -: 

؟ هدش هچ  -: 
ناسحا یـسرتب -  اهنآ  زا  هک  دـنرادن  يزیچ  رگید  نونکا  هک  مشاـهینب -  هب  تسبوخ  هدـش ، داـیز  تنـس  متفگ : هیواـعم  هب  تولخ  رد  -: 

: تفگ نم  هب  هیواعم  دنامیم . وت  يارب  نیا ، ینک . محر  يهلصو 
يارب هبترم  جنپ  زور  ره  یلو  دربیم ؟ ار  اهنآ  مسا  یـسک  کنیا  دندرک ؟ تیلاعف  ردـقچ  رمع  رکبوبا و  دـنامیم ؟ يریخ  رکذ  هچ  تاهیه !

( . 5 .«! ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  : » دننزیم دایرف  هشبکیبا »  » رسپ
هحفص 132) ) 

اهیگماکدوخ و اب  هک  ياهدیـشک  متـس  تما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهدیم ، ناشن  یمومع  راتـشک  رظن  زا  ار  هیواعم  تایانج  هک  يرامآ 
، تکلمم رانک  هشوگ و  رد  همه  نیا  هنرگو ، دندوبن . تکاس  وا  تموکح  هایـس  نارود  رد  دندوب ؛ فلاخم  هیواعم  یمالـسا  دـض  تامادـقا 
رد هک  هنوگ  نامه  یلو  هدوب ، یـضاران  يوما  هاگتـسد  زا  مدرم ، یمومع  يهیحور  هک  دهدیم  ناشن  تقد  کی  دـندشیمن . هتـشک  مدرم ،

یلو دنهد . ناج  هار  نیا  رد  دننک و  مسجم  ار  یمومع  یتیاضران  هک  دندرکیم  ادیپ  ار  نآ  تماهش  هدع ، کی  اهنت  هدوب ، نینچ  راودا  همه 
نیا تلع  دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  و  دـش . رتهتفای  لکـشت  نانآ ، تازرابم  رهاظ و  رتشیب  دـیزی ، يدـهع  تیالو  هلأسم  رد  مدرم  يهیحور 

تفلاـخم هب  دنتـشاد  رـس  رد  تفـالخ  عمط  دوخ  هک  مه  يرگید  يهدـع  فدـه ، اـب  یلوصا و  نیفلاـخم  رب  هوـالع  هلأـسم  نیا  رد  هک  دوـب 
اب تاعامتجا ، یمومع  حور  زا  هدافتـسا  اب  هیواعم  یلو  هدوب ؛ دـنت  داح و  انایحا  ینلع و  میدـناوخ  هک  يروط  هب  اهتفلاخم  نیا  دنتـساخرب .

. دنتسویپ نیقفاوم  فص  هب  مه  نارگید  دندش و  تکاس  ياهدع  درک . مامت  ار  بلطم  عیمطت ، دیدهت و 
مین عاضوا  لابق  رد  ماما  یسایس  يهرهچ  تسا  مزال  نونکا  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  نرق  مین  يامیس  زا  ياهدرـشف  دوب  نیا 

. مینارذگب رظن  زا  ملظ  فارحنا و  نرق  مین  لوصح  اب  ار  وا  ریذپان  بانتجا  كاکطصا  مینک و  اشامت  هتشذگ  نرق 
هحفص 133) ) 

هک هریون  نب  کلام  . ) کلام دـننام  هن  یلو  تسا  درمناوج  ینـالف  ینعی  رظن . دـنلب  درمناوج و  صاخـشا  دروم  رد  تسا و  یفرعم  لـثم  ( 1)
(. دوب يدرمناوج  لثملا  برض 

ص 828. ج 4 ، ع ،)  ) یلع مامالا  ( 2)
. عبانم نامه  ( 3)

ص 810. ج 4 ، ع ،)  ) یلع مامالا  ( 4)
ص 779. یلع ، مامالا  ( 5)

یسایس ياههنحص  رد  ماما ،

یسایس ياههنحص  رد  ماما ،
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و ع )  ) نیسح ماما  يهرهچ  تسا  مزال  میدرک ، اشامت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  نرق  مین  یسایس  يامیس  هک  نونکا 
مالسلاهیلع نسح  ماما  گرم  زا  سپ  صخالاب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  سپ  اصوصخم  هتشذگ و  نرق  مین  یط  ار  وا  یـسایس  شقن 

مه مینکیم و  تفایرد  ارجامرپ  ياههنحـص  نیا  رد  ار  وا  یـسایس  كرد  تیعقوم و  مه  ماما ، یـسایس  قباوس  هب  هجوت  اب  ام  مینک . هظحالم 
. میوشیم علطم  وا  فارحنا  نودب  یلوصا و  یشم  ردص و  يهعس  يأر و  تماقتسا  زا 

تفرگ تعیب  نینسح  زا  یکدوک  رد  ربمغیپ  <

حلص دروم  رد  ماما  عوضوم  <

ردارب زا  سپ  <

دیزی يدهع  تیالو  نیسح و  ماما  <

دیزی يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش  تفلاخم  <

هیواعم گرم  زا  سپ  ماما  <

تفرگ تعیب  نینسح  زا  یکدوک  رد  ربمغیپ 

تفرگ تعیب  نینسح  زا  یکدوک  رد  ربمغیپ 
، بیترت نیدب  تسوا . يهدیا  رکف و  نتخانش  تیمـسر  هب  یـسایس ، یعامتجا و  تیـصخش  نیقلت  هلاس ،  7 كدوک 8 -  کی  اـب  تعیب  ینعم 

رظن راهظا  لیاسم ، رد  تشاد  هک  يراشرس  شوه  یتاذ و  دادعتسا  اب  دش و  یعامتجا  یـسایس -  لیاسم  دراو  یکدوک  ناوا  زا  نیـسح  ماما 
« نینمؤملاـب یلوا   » ار دوخ  رمع  یتقو  درک ؛ ضارتعا  وا  يهتفگ  هب  تخادرپ و  وگتفگ  هب  رمع  اـب  دجـسم  رد  هک  دوب  هلاـس  هد  يو  درکیم .

( . 1 .« ) ورب تدوخ  دج  ربنم  رب  ایب و  نییاپ  مدج  ربنم  زا  : » دز دایرف  دناوخ ،
تسا و یکدوک  نینس  رد  ماما  تیصخش  یحور و  تردق  يهناشن  وگتفگ  نیا 

هحفص 134) ) 
یـسایس ياهتیرومأم  ار  شردارب  وا و  ردـپ ، هکنآ  اـصوصخم  تفاـی ؛ دـهاوخ  یـسایس  يهنزو  یگرزب  رد  نینچ ، نیا  یکدوک  تسادـیپ 

، شگرزب ردارب  قافتا  هب  هک  تفای  تیرومأم  ردپ  فرط  زا  دشیم ، دیعبت  هذبر  هب  رذوبا ، یتقو  دـنوش : رتهدـیزرو  هلحرم  نیا  رد  ات  دادیم 
ربارب رد  ار  وا  فلاخم  يهرهچ  تموکح ، فلاخم  یبالقنا  درم  کی  زا  لیلجت  تعیاشم و  نیا  دنور . وا  تعیاشم  هب  مالسلاهیلع  نسح  ماما 

رب رذوبا ، تازرابم  يهبناج  همه  دـییات  رادومن  تشذـگ ، باتک  نیا  موس  لصف  رد  هک  وا  يهیامرپ  نیتم و  راتفگ  دـهدیم و  ناـشن  ناـمثع 
نیب هطـساو  نامثع ، نامز  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماـما  تشذـگ ، مشـش  لـصف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . تقو  تموکح  دـض 

رد لاح  نیع  رد  دوبن و  قفاوم  مالـسا ، فالخ  ياـهراک  اـهيراک و  فاـحجا  اـب  يو  هک  تسا  نشور  هتفگاـن  یلو  دوب ؛ تما  تموکح و 
نایغط هنحص ، نیا  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  داتسرف . وا  يهناخ  رد  هب  نایشروش  عفد  يارب  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نامثع ، لتق  يهیـضق 

هک دومرف  هدهاشم  کیدزن  زا  درک و  هدهاشم  یجرخ  هصاخ  يزاب و  شیوخ  موق و  داسف و  دض  رب  ار  هدید  رجز  هدیشک و  متس  تما  کی 
. دنکیم ار  دوخ  راک  میالم ، ياهزردنا  حیاصن و  هب  هجوت  نودب  هتخانشن و  اپ  زا  رس  هنوگچ  یصاع ، تما  کی 

ربارب رد  ار  مدرم  لرتنک  لباق  ریغ  مطالتم و  يهیحور  یلو  دنریگب ، ار  نامثع  لتق  يولج  دنتسناوتن  مالسلاامهیلع  نینـسح  رگا  بیترت  نیدب 
. تسا يرورض  مزال و  دنک ، تلاخد  مدرم  نوؤش  رد  دیاب  ادرف  هک  یسک  يارب  اههنحص  نیا  دندرک و  هدهاشم  تموکح ، ياهيراکفالخ 

نیفلاخم رادرک  راتفگ و  هب  کیدزن  زا  تشاد و  تکرـش  شگرزب  ردارب  ردپ و  اب  یلخاد ، یگنج  ياهههبج  رد  تشذگ ، هک  يروط  هب  وا 
ياهینمـشد هنیرید و  یگداوناخ و  ياههنیک  ریبز و  هحلط و  ياهیبلط  هاج  هک  ییاـهشتآ  ندرک  شوماـخ  يارب  وا  دـش . فقاو  شردـپ 

رد وا  ناج  ياههشیر  درک و  يراکمه  ردارب  ردـپ و  اب  هنامیمـص  دوب ، هدرک  نشور  جراوخ ، تابـصعت  اهینادان و  هیواعم و  یگلیبق  ینید و 
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. دش هتخیمآ  طیحم  يهدولآ  راکفا  كاپان و  رهاظم  ینمشد  اب  اههنحص  نیا 
وا درک ، داریا  ماش  هب  اوق  مازعا  ماگنه  هفوک ، مدرم  هب  باطخ  يو  هک  ياهبطخ  رد 

هحفص 135) ) 
هدـهاشم تسا ، رادروخرب  مه  یفاک  تیارد  تناتم و  زا  خـسار ، میمـصت  تبالـص و  نیع  رد  هک  یگنج  یبالقنا  ربهر  کی  يهرهچ  رد  ار 

اناد و مکحم ، ممـصم و  هدیمهف ، هدیزرو و  يدرم  ردپ ، میقتـسم  تیبرت  تحت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـناسریم  همه  اهنیا  میدرک و 
کیدزن يراکمه  ردارب  اب  ردـپ  گرم  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماـما  دوش . نیملـسم  يرادـمامز  رادهدـهع  يزور  تشاد  تقاـیل  هک  دـش  اـناوت 

يو هک  یناوارف  ياهفیرعت  زا  دوبن و  فلاخم  حلـص ، هلأسم  رد  ردارب  يأر  اب  دـنیوگیم  ناگدنـسیون  زا  ياهراپ  هچنآ  فالخرب  تشاد و 
، مالسلامهیلع نیموصعم  يهمئا  ياههتفگ  رد  هک  ینامیا  تقادص و  هب  هجوت  اب  دومرفیم ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شگرزب  ردارب  يهرابرد 

. دوشیم طابنتسا  هنیمز  نیا  رد  وا  يأر  تسا ، رادومن  اج  همه 
.25 صص 24 -  نیسحلا ، خیرات  ( 1)

حلص دروم  رد  ماما  عوضوم 

حلص دروم  رد  ماما  عوضوم 
ناونع هب  ار  شیوخ  یـسایس  يهدنزرا  تیـصخش  لاح  نیع  رد  دـمآرد و  هیواعم  اب  تملاسم  رد  زا  شردارب  هک  هنوگ  نامه  تسناد  دـیاب 
ناونع هب  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دش ، مومسم  هیواعم  يهسیسد  اب  هرخالاب  ور  نیا  زا  درک و  ظفح  تموکح  فلاخم  کی  يهرامش  درم 

ماما گرم  زا  درک . ظفح  هیواعم  رمع  نایاپ  ات  ار  عضوم  نیمه  دوب و  هتفرگ  ار  یـسایس  عضوم  نامه  مالـسلاهیلع  نسح  رادـفرط  نواـعم و 
درم دننکیم  روصت  يرایسب  هک  هنوگ  نآ  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  رگا  دیشک و  لوط  لاس  هد  زا  شیب  هیواعم ، گرم  ات  مالـسلاهیلع  نسح 

ناتـسود و داـیز  ياهرارـصا  اـهيراشفاپ و  ربارب  رد  تشادـن ، یـشوخ  يور  شردارب  زیمآ  تملاـسم  حلـص  اـب  هـک  دوـب  ياهـشقنیب  داـح 
. درکیم مایق  شنارادفرط 

زا دـعب  لاس  تدـم 10  رد  لاـملا ، تیب  ریذـبت  فارـسا و  مالـسلاهیلع ، یلع  هب  ینلع  بس  نایعیـش ، عمق  علق و  یعمج و  هتـسد  ياهراتـشک 
یبالقنا کی  وا  رگا  تفاـی . شیازفا  يروآ  ماسرـس  روطب  میدـید ، هک  يروط  هب  هکلب  دـشن ، مک  اـهنت  هن  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  تداـهش 

هک هنوگ  نامه  دزیم و  تسد  سردوز  شروش  کی  هب  وا  گرم  زا  سپ  دوب ، فلاـخم  شگرزب  ردارب  حیحـص  يهشقن  اـب  دوب و  هشقنیب 
. دادیم نتشک  هب  زین  ار  شدوخ  درکیم و  تحاران  ار  مدرم  دومرفیم : گنج  هبطخ  رد  شدوخ 

هحفص 136) ) 
حور تفایرد  اب  هک  مه  یسک  هکلب  تسین ، نامز  لماک  كرد  حیحص و  هشقن  نودب  مه  نآ  بالقنا ، مایق و  اهنت  تماهـش ، هک  مینادب  دیاب 
هدرک رتشیب  يراکادـف  تشذـگ و  دروخ ، نمـشد  تسود و  تمالم  بوچ  دـنیب و  حلـص  رد  تحلـصم  نیملـسم ، تحلـصم  ظفح  نامز و 

. تسا هتشادنرب  نیملسم  تحلصم  ادخ و  ياضر  فالخ  رب  یمدق  یحطس ، مدرم  ياضر  بلج  يارب  اریز  تسا ؛
؛ دـنامیم یقاب  نورد  لوط  رد  تمالم  ضارتعا و  دـسریم و  نایاپ  هب  نارود  نیمه  رد  وا  رمع  مالـسلاهیلع -  نسح  لثم  یهاـگ  هیاـهنلا - 

رظن رد  دوشیم و  شومارف  اههتـشذگ  هک  دراذـگیم  قیمع  ریثأت  راکفا  رد  نانچ  نآ  دـتفایم و  قافتا  ـالبرک  لـثم  ياهعجاـف  یهاـگ  یلو 
. بالقنا نایغط و  يرگید  شمارآ و  حلص و  يهرهچ  یکی  دنکیم . هولج  اهرظن  رد  داضتم  فلتخم و  هرهچ  ود  ییادتبا  یحطس و 

. دش دهاوخ  يریگولج  یخیرات  ياهتواضق  رد  تاهابتشا  زا  يرایسب  زا  مینک ، هجوت  نادب  رگا  هک  تسا  یقیقد  هتکن  نیا 
ماما دناهتساوخ  یضعب  تشاد . ار  مالسلاهیلع  نسح  ماما  یسایس  يهیور  نامه  شردارب  نامز  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تروص ، ره  رد 

شردارب هب  حلـص  نایرج  رد  ماما  دـناهتفگ : نانیا  تسین . فاطعنا  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـنهد  هولج  نشخ  یبـالقنا  درم  کـی  هشیمه  ار 
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.« نکم بیذکت  ربق  رد  ار  تردپ  قیدصت و  ار  هیواعم  نکم  ار  راک  نیا  ادخ  هب  ار  وت  : » تفگ
ادخ هب  : » تفگ مالسلاهیلع  نسح  ماما  هک ؛ دناهدوزفا  ياهراپ  و  مرتعلطم » وت  زا  نم  هک  شاب  شوماخ  : » تفگ وا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما 

«، مریگب لگ  ار  نآ  رد  مزاس و  سوبحم  ياهناخ  رد  ار  وت  دهاوخیم  ملد  يدرک ، تفلاخم  وت  هکنآ  رگم  مدرکن  مادـقا  ار  يراک  چـیه  نم 
( . 1 .« ) نکب یهاوخیم  راک  ره  ینم  ردپ  ياج  هب  يرتگرزب و  وت  : » تفگ تسا  نیگمشخ  وا  دید  هک  مالسلاهیلع  نیسح 

رکذ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تماقتـسا  تعاجـش و  دـهاش  ناونع  هب  هدرک و  رارکت  ار  بلاطم  نیمه  مه  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  ياهراـپ 
. دناهدرک

هحفص 137) ) 
تیصخش و هب  عجار  متشه  لصف  رد  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یگداوناخ  تابسانم  كرد  یتیبرت و  یحور و  قباوس  هب  هجوت  اب 
زا مالـسلاامهیلع  نینـسح  نیخروم ، يهمه  رارقا  هب  اریز  دوشیم ؛ حضاو  بلاطم  نیا  یتسردان  تشذـگ ، مالـسلاهیلع  نسح  ماما  يهیحور 

دهاوش هلأسم ، نیا  رب  هوالع  دـناهدمآراب . تخاونکی  روطب  تایقالخا ، تایحور و  رد  نیارباـنب  هدوب و  رادروخرب  يدـحاو  كرتشم  تیبرت 
ار وا  هتسیرگنیم و  یمالسا  يهعاطالا  بجاو  ربهر  کی  ناونع  هب  ار  شرتگرزب  ردارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  تسد  رد  یعطاق 

. تسا هتسنادیم  رادروخرب  حیحص  راوتسا و  يأر  زا 
: تفگ نینچ  ودب  باطخ  ردارب ، گرم  زا  سپ  يو 

اب وت  دـیبوکیم ، هداج  لطاب  هک  یماگنه  هب  يدـیدیم و  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دوخ  ياج  رد  ار  قح  وت  دانک . تمحر  تیادـخ  دـمحم ! اـبا  »
کچوک كدـنا و  ار  اهنآ  هک  یمـشچ  اب  ار  ایند  گرزب  ياهراک  يدادیم و  يرترب  ار  ادـخ  يوقت ، تاعارم  هدیدنـسپ و  کـین و  يهیور 

نیب زا  ناسآ  لهس و  رایسب  ياهنوؤم  اب  ار  نمـشد  طاشن  تدح و  يدیـشکیم . تسد  اهنآ  رب  دوخ  كاپ  تسد  اب  یتسیرگنیم و  دیدیم ،
ۀنج ناـحیر و  حور و  یلاـف  ... یتـمکح ناتـسپ  زا  هدروخ  ریـش  توبن و  ناـمدود  دـنزرف  وـت  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  ارچ  و  يدربیم ...

...« میعن
هللا یلص  لوسر  ادخ و  رما  هب  زین  نم  درکراک ؛ لوسر  ادخ و  رما  هب  مالسلاهیلع  نسح  مردارب  دومرف : رباج  هب  البرک  هب  تمیزع  ماگنه  يو 

. منکیم راک  هلآ  هیلع و 
: دومرف دنداد ، ار  هیواعم  علخ  داهنشیپ  دندمآ و  وا  روضح  هب  ياهدع  اب  مالسلاهیلع  نسح  گرم  زا  سپ  هک  يرازف ،» هبجن  نب  بیسم   » هب

.« تشاد تسود  ار  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يراددوخ و  تمالس و  وا  داد . یکین  هب  تشاد  هک  یتین  رب  ار  مردارب  رجا  ادخ  »
هاگ چیه  مینک ، مسجم  دوخ  شیپ  ار  زور  نآ  عاضوا  میسانشب و  یبالقنا  نیب  نشور  رکفتم  کی  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  ام  هصالخ ؛ و 

صیقنت ار  يو  هتـسنادن  دناهدومن ، میـسرت  نینچ  نیا  ار  ماما  يهرهچ  هک  یناسک  دید و  میهاوخن  ردارب  يهویـش  اب  فلاخم  عضوم  رد  ار  وا 
. دناهدرک

هحفص 138) ) 
ص 222. ج 3 ، رکاسعنبا ، ص -  ج 2 ، ۀباغلادسا ، ( 1)

ردارب زا  سپ 

ردارب زا  سپ 
نامز رد  يو  هک  میتسناد  میدنارذگ و  رظن  زا  مالسلاهیلع ، نسح  گرم  زا  شیپ  ات  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یسایس  عضو  المجم  اجنیا  ات 

. مینارذگیم رظن  زا  ردارب  گرم  زا  سپ  ار  وا  عضو  نونکا  تسا . هدوب  تسایس  نادیم  نارگ  ياههنزو  زا  یکی  ردارب ، ردپ و 
ترـضح نآ  تماما  هب  عجار  نایعیـش  هچنآ  رب  هوالع  دوب . یمیظع  یخیرات  تلاسر  لماح  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماـما  تداهـش  زا  سپ  يو 
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هفیظو یعامتجا ، یسایس -  دید  زا  دننادیم ، ادخ  فرط  زا  بوصنم  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  مالـسلاهیلع ، یبتجم  ماما  زا  سپ  ار  وا  دنلیاق و 
يهبناج همه  فارحنا  اب  هزرابم  مالـسلامهیلع و  نسح  یلع و  ربمایپ و  یهلا  ياههدیا  ندیناسر  ماجنا  هب  یمالـسا و  يهعماج  يربهر  میظع 

. دش هتشاذگ  وا  هدهع  هب  یعامتجا  نوؤش 
هک وا  دـندرکیم . نایغط  بالقنا و  هب  توعد  ار  وا  نایعیـش ، هک  درک  تفایرد  یناوارف  ياههمان  مالـسلاهیلع ، نسح  ماـما  گرم  زا  سپ  وا 

، دوب نآ  هب  مزتلم  هدش و  رارقرب  هیواعم  وا و  نیب  هک  یحلص  هظحالم  هب  دیفم ، خیش  لوق  هب  دنک ، توعد  دوخ  يوس  هب  ادتبا  رد  تسیابیم 
ار نآ  دـناوتیمن  هک  دراد  یناـمیپ  هیواـعم  اـب  هک  داد  رکذـت  درک و  عاـنتما  زین  مدرم  توعد  شریذـپ  زا  دومرفن و  توـعد  دوـخ  يوـس  هب 

ماما رگا  انئمطم  نیارباـنب  دوب ، هدرکن  لـمع  مادـک  چـیه  هب  هدرک و  ضقن  ار  همانحلـص  داوم  ماـمت  هیواـعم  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دنکـشب ؛
. دومرفیم مایق  وا  دض  رب  ناونع  نیدب  درکیم و  حرطم  ار  هیواعم  ینکش  نامیپ  دیدیم  دعاسم  ار  عاضوا 

، هدوب وا  مایق  زا  عنام  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شگرزب ، ردارب  دهع  هب  مارتحا  نامیپ و  هلأسم  اهنت  هن  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  بیترت  نیدـب 
. دنزن بالقنا  هب  تسد  نارود  نآ  رد  هک  دیدیم  نآ  رد  ار  نیملسم  مالسا و  حالص  هکلب 

هیواعم هک  ینانیمطا  نیع  رد  درک  ظفح  فلاخم  ناونع  هب  ار  دوخ  تیـصخش  یلو  دزن ، مایق  هب  تسد  هکنآ  اب  تشذگ ، هک  يروط  هب  يو ،
: دوب یلامتحا  تارطخ  بظاوم  هشیمه  تشاد و  تشحو  وا  زا  لاح  نیا  اب  تشاد ، وا  هب 

هک دیسرت  هیواعم  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیسح  اب  مدرم  لد  هک  دینش  ناوارف  هنیدم  نابصنم  بحاص  زا  تفر ، هنیدم  هب  هیواعم  هک  يرفس  رد  - 
هب  سپ  دروشب  وا  رب  مالسلاهیلع  ماما  يزور 

هحفص 139) ) 
: تفگ ناورم 

؟ منک هچ  مالسلاهیلع  نیسح  اب  وت  رظن  هب  - 
! يربب وا  زا  ار  هفوک  مدرم  دیما  يربب و  ماش  هب  دوخ  اب  ار  وا  تسا  حالص  - 

( . 1 . ) يزاس التبم  ارم  صالخ و  ار  تدوخ  یهاوخیم  - 
ماـیق و رب  ینبم  ییاهداهنـشیپ  دندیـسر و  مالـسلاهیلع  ماـما  روضح  هب  هفوک  نیـصخشتم  زا  ياهدـع  يدـع ، نب  رجح  عـیجف  لـتق  زا  سپ  - 

. درک شرازگ  هیواعم  هب  ار  نایرج  درک ، رطخ  ساسحا  هک  ناورم  دنتشاد . بالقنا 
: تشون باوج  رد  يو 

ناشن ور  وت  هب  ات  میوش  وا  ضرتعم  هتـساخنرب ، عازن  هب  تنطلـس  رد  ام  اب  تسام و  تعیب  هب  راداـفو  وا  اـت  میهاوخیمن  اـم  وشم ، وا  ضرعتم  »
.« رواین وا  يور  هب  هدادن 

: تشون نینچ  مالسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  یط  و 
زا مدرم  همه  زا  وت  هک  تسا  غورد  رگا  ياهدرک و  رظن  فرـص  نآ  زا  مناـمگ  هب  دـشاب ، تسار  رگا  هک  هدیـسر  ییاـهزیچ  نم  هب  وت  زا  »... 

تدوخ و تحلـصم  هب  ياهدـید  ار  نانآ  ياولب  ار  مدرم  وت  زیهرپب ! تما  ياصع  قش  زا  نک و  افو  ادـخ  دـهع  هب  يرت ! راـنک  رب  لـیاسم  نیا 
.« دنزادنین يراوخ  هب  ار  وت  نانادان  نادرخبان و  نک و  رظن  دمحم  تما  تنید و 

: تشون باوج  رد  ماما 
شرازگ وت  هب  هک  اهنیا  تسا . هدوبن  نم  روخ  رد  ياهتشادن و  لیم  هک  هدیسر  وت  هب  نم  يهرابرد  ییاهزیچ  يدوب  هتـشون  دیـسر . وت  يهمان  »

وت و هدرک و  كرت  ار  مایق  هک  نیا  زا  ادخ  هب  ماهتشادن و  ار  وت  اب  تفلاخم  گنج و  دصق  نم  دناهتفگ . غورد  هدرک و  یـسولپاچ  دناهدرک ،
يدع و نب  رجح  هک  یتسین  وت  ایآ  مسرتیم . ادخ  زا  ماهتـشاد ، روذعم  دننیطایـش  تسود  نارگمتـس و  بزح  رد  هک  ار  وت  دـحلم  ناتـسود 
رد دندرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دندرمـش و  دب  ار  اهتعدـب  هک  دـندوب  یمدرم  اهنیا  یتشک ؟ ار  وا  راکتدابع  رازگزامن و  نارای 
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یتشک و ینمشد  ملظ و  رـس  زا  دادش  ظالغ و  مکحم و  ياهنامیپ  دهع و  زا  سپ  ار  نانیا  وت  دندیـسرتن . نانک  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار 
حلاص يهدنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رای  قمح » نب  ورمع   » هک یتسین  وت  ایآ  يدرمـش . کبـس  ار  وا  دهع  يدش و  يرج  ادخ  رب 

، دوب هدرک  درز  ار  شگنر  رغال و  ار  شنت  هدوسرف و  ار  وا  تدابع  هک  يدرم  ار ، ادخ 
هحفص 140) ) 

ایآ یتشک ؟ دندمآیم ، ریز  هب  هوک  زا  يدوب ، هدرک  يدـهع  نینچ  ياپ  زیت  ناوهآ  اب  رگا  هک  يدرک  يدـهع  نانچ  نآ  وا  اب  هک  نآ  زا  سپ 
! تسوت ردپ  رسپ  وا  يدرک  لایخ  يدناوخ و  شیوخ  ردارب  دوب ، هدش  دلوتم  یفقث  يهدرب  باوختخر  هب  هک  هیمـس » نب  دایز   » هک یتسین  وت 
هب ار  نانآ  دروآ و  رد  هب  ار  ناشیا  نامـشچ  دربب و  ار  ناشیاپ  تسد و  دـشکب و  ار  اهنآ  هک  یتخاس  طلـسم  مالـسا  لها  رب  ار  وا  هاـگ  نآ  و 
هک ( 2 « ) یمرـضح  » نتـشک هب  وت  اـیآ  دـنرادن . یطبر  وت  هب  تما  نیا  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  ییوگ  دزیوآ ! رد  اـمرخ  تخرد  ياـههخاش 
وا تسا ، مالسلاهیلع  یلع  نید  رب  هک  ره  هک  یتشونن  دایز  هب  و  يدزن ؟ تسد  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  نید  رب  وا  دوب  هتـشون  وت  يارب  دایز » »

يربمغیپ تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نید  نامه  مالسلاهیلع  یلع  نید  هک  یلاح  رد  درک ...؟. هلثم  تشک و  ار  نانآ  مه  وا  شکب . ار 
قالیی و ترفاسم  هب  هک  دوب  نامه  وت  ناردپ  فرش  وت و  فرش  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رگا  تسا ! هدناشن  ماقم  نیا  رد  ار  وت  هک 
هب ار  نانآ  هکنیا  نیملـسم و  ياصع  قش  زا  نک و  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  تنید و  تدوخ و  هب  يدوب  هتـشون  دیور ! قالـشق 

دمحم تما  منید و  مدوخ و  رظن  زا  نم  یـشاب و  اهنآ  تسرپرـس  وت  هک  منادـن  رتالاب  نیا  زا  تما  نیا  رب  ياهنتف  نم  زیهرپب . ینکفا ، رد  هنتف 
يارب منکن  رگا  موش و  کـیدزن  ادـخ  هب  منک  راـک  نیا  رگا  مزیخرب . هدـهاجم  هب  وـت  اـب  هک  منادـن  رترب  نآ  زا  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

.« مشاب هتشاد  دشر  مراک  هب  هک  دهد  قیفوت  ارم  هک  مراد  تساوخرد  وا  زا  مهاوخ و  شزرمآ  ادخ  زا  مهانگ 
هک میمهفیم  تشاد -  یپ  رد  يدـنت  خـساپ  نینچ  هک  مالـسلاهیلع -  نیـسح  هـب  وا  هماـن  هیواـعم و  باوـج  ناورم و  شرازگ  يهعلاـطم  زا 

ار ناورم  يهیحور  يو  تسا ، هدوـب  نینچ  زین  هیواـعم  دوـخ  دناهتـشاد و  تـشحو  مالـسلاهیلع ، ماـما  زا  يوـما ، هاگتـسد  نابـصنم  بحاـص 
همان ماما  صخـش  هب  یلامتحا ، دـمآ  شیپ  هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  هدرک و  هیـصوت  راـظتنا  ربص و  تسایـس  هب  ار  وا  هدرکن و  فیعـضت 

. تسا هتشاد  رذح  رب  زیمآ  تفلاخم  تاکیرحت  تامادقا و  زا  ار  وا  هتشون و 
مه الح  دیگنجیم و  وا  اب  تسناوتیم  رگا  هک  دنکیم  مالعا  وا  هب  مرادن ، گنج  دصق  نم  دیوگیم : احیرـص  هکنیا  نمـض  رد  ماما ، اما  و 

نآ  زا  دیاب  هدرک و  یهانگ  هک  دنادیم  یسک  مکح  رد  ار  دوخ  تسا و  تحاران  رایسب  هدرک  گنج  كرت  هک 
هحفص 141) ) 

. دنک رافغتسا 
يدازآ نویبالقنا و  نیزرابم و  يو  هک  تسنآ  زا  یکاح  هیواعم ، یمالـسا  دـض  هناملاظ و  تسایـس  هب  ماما  يهبناج  همه  دـیدش و  ضارتعا 
لامعا دـییأت و  دـناهتخادرپیم ، بالقنا  مایق و  هب  حیحـص  تالیکـشت  نودـب  يدارفنا و  روط  هب  هدربیم و  جـنر  عاضوا  زا  هک  ار  ناـهاوخ 

وا و طباور  زا  ياهنومن  تسادیپ و  همان  روطس  لالخ  زا  ماما  يهدولآ  بضغ  ممـصم و  يهفایق  دنکیم . حیبقت  تدشب  ار  هیواعم  يهیوریب 
. تسا هدوب  هنوگ  نیمه  زین  مالسلاهیلع  نسح  شگرزب ، ردارب  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  تسا و  هیواعم 

: تفگ دناوخ  ار  همان  یتقو  يو  دوب ،؟ هچ  همان  نیا  ربارب  رد  هیواعم  لمعلا  سکع 
.« تفای ناوتن  تسد  نادب  هک  تسا  ياهنیک  وا  رطاخ  رد  »

زا سپ  زین  صاعورمع  رسپ  هللادبع » . » دوش ییوگدب  شردپ  وا و  هب  تبسن  دوش و  هتشون  وا  باوج  رد  یتخس  يهمان  هک  داد  داهنـشیپ  دیزی 
: تفگ دیدنخ و  هیواعم  اما  درک ؛ دییأت  ار  داهنشیپ  نیمه  وا 

...!« تسین اور  مدید  مهد ، دیعو  هدعو و  ار  وا  ياهمان  یط  متساوخ  نم  میوگب ؟ هچ  وا  بیع  رد  نم  »
! داد شیازفا  مهرد  نویلیم  کی  غلبم  هب  لاملا  تیب  زا  ار  ماما  يررقم  هیواعم  همان ، نیا  زا  سپ 
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نیدب هک  تسا  یناطیـش  هدـیزرو و  رادمتـسایس  مه ، هیواعم  وا  فرط  دـسیونیم ، ار  زیمآ  تنوشخ  همان  نآ  ماما  رگا  هک  دوشیم  هظحالم 
هب دسانشیم و  کین  ار  هیواعم  تسا و  فقاو  رما  نیدب  مه  ماما  دزاسیمن ! روهلعش  ار  گنج  شتآ  دنزیمن و  مه  هب  ار  طباور  اهزیواتسد 

هیواعم لابق  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  راک  زرط  زا  رگید  يهنومن  ود  الیذ  دنکیمن . یمادقا  باسحیب  اذل  تسانـشآ و  یبوخ  هب  وا  يهیحور 
: مینکیم هظحالم 

هلأسم تشاد ، لد  رد  ياهدقع  مالسلاهیلع ، ماما  يهمان  زا  هک  هیواعم  دندرک ، رادید  مه  اب  هکم  رد  هیواعم  مالسلاهیلع و  ماما  يرفس ، رد  - 
؟ میدرک هچ  تردپ  هعیش  وا و  ناتسود  رجح و  اب  ام  يدیمهف  هللادبع ! ابا  ای  تفگ : دیشک و  شیپ  ار  رجح  لتق 

؟ دیدرک هچ  - 
هحفص 142) ) 

. میدناوخ زامن  اهنآ  رب  میدرک و  نفک  میتشک و  - 
ياهراک مینکن . روگ  رد  میناوخن و  زامن  میـشوپن و  نفک  ار  نانآ  میـشکب  ار  وت  ناتـسود  ام  رگا  یلو  دنتـشاد ؛ ینمـشد  وت  اـب  هدـع  نیا  - »

یگمه مشاهینب  بویع  هب  ندش  ضرتعم  یمالسا و  هعماج  رد  ام  تیثیح  ندرک  مک  يارب  وت  مایق  مالسلاهیلع و  یلع  يهرابرد  وت  راجنهان 
هب ای  تسا  وت  دوس  هب  دـنکیم ؟ تواضق  هچ  نیبب  نک و  هعجارم  دوخ  نادـجو  هب  ینکیم  ار  اـهراک  نیا  وت  هک  یتقو  تسا . هدیـسر  اـم  هب 

!...« نکم اهر  ریت  دوخ  فده  رب  زج  نزم و  ریت  شیوخ  نامک  زا  زج  هیواعم ! وت ؟ نایز 
هیواعم هب  درک و  فیقوت  هنیدم  رد  ار  لاوما  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـندربیم ، ماش  هب  هنیدـم  هار  زا  ار  نمی  جارخ  هک  لاس 54  رد  - 

: تشون نینچ 
رد ار  اهنآ  وت  اـت  دوب  رطع  ربنع و  تـالآ و  تنیز  لاـم و  لـماح  هک  درک  رذـگ  اـم  رب  ياهلفاـق  هیواـعم : هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  »

.« متشادرب متشاد و  جایتحا  نم  یهدب . دننآ  هنشت  هک  تماوقا  هب  يراذگ و  تناما  هب  قشمد  ياههنیزخ 
وا هب  باوج  رد  درک و  يوریپ  مالـسلاهیلع  ماما  دروم  رد  تمیالم  ربص و  تسایـس  زا  زاب  یلو  دـش ؛ تحاران  رایـسب  دیـسر ، هیواعم  هب  همان 

: تشون
تـسد هب  ییاراد  نیا  رگا  دوب ؛ رتشیب  روبزم  ییاراد  هب  یلاو  قح  اریز  ینک ؛ نینچ  تسیابیمن  یلو  يدرک ! فیقوت  ارم  ییاراد  هک  یتشون  »

مسانشیم و ردق  هک  دشاب  نم  نامز  رد  يراک  نینچ  هک  رتهب  هچ  يرادن ، ارادم  لایخ  رـس ، رد  وت  مدادیم . زین  ار  وت  قح  دوب ، هدیـسر  نم 
( . 3 .« ) دهدن تلهم  چیه  وت  هب  هک  يوش  التبم  یسک  هب  هک  مسرت  نآ  زا  یلو  مرذگیم ؛ رد  وت  زا 

برطـضم هیحور  رب  فوقو  اب  شیوخ و  یعامتجا  یـسایس -  تیـصخش  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  مینکیم  هظحالم  بیترت  نیدب 
داریا اب  هک  دیدیم  شیوخ  هفیظو  ریطخ ، عقاوم  رد  تایضتقم و  طیارـش و  دودح  رد  تشاد و  مالـسلاهیلع  ماما  زا  وا  هک  یتشحو  هیواعم و 

درب و هحلسا  هب  تسد  هکنیا  نودب  دنک ، مالعا  تموکح  هب  ار  دوخ  دیدش  ضارتعا  نآ ، لاثما  ییاراد و  فیقوت  همان و  نتشون  ینارنخس و 
. دزادرپ يزیرنوخ  هب 

نآ  ءوس  بقاوع  هک  یماجرفان  مایق  هب  درآ و  مه  درگ  يرکشل  تسناوتیم  يو 
هحفص 143) ) 

دوب هجوتم  تسنادیم و  تسکـش  بجوم  طیارـش  نیا  رد  ار  داح  ینلع  مادقا  هنوگ  ره  وا  یلو  دنز ، تسد  دوب  شرادرب  مایق  زا  رتشیب  اعطق 
هعماج تشونرس  هیواعم  ياهيزاب  تسایس  اهینادراک و  اب  المع  دنکفایم و  یمالسا  هعماج  رب  ار  يدیمون  سأی و  حور  تسکش ، نیا  هک 

. دش دهاوخ  دب  زا  رتدب 
هنامـصخ و ياههیور  اـب  دـندوب و  هدرک  راـتفر  هنوگ  نآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  اـب  دنتـشادن و  یحور  یگداـمآ  هک  یمدرم  ربارب  رد  يو 
دنک و مکحم  ار  دوخ  تیعقوم  هک  تشادن  نآ  زج  ياهراچ  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  هدش و  بوعرم  یعمج  هتسد  ياهراتشک 
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ناـگراچیب و يارب  یهاـگهانپ  أـجلم و  تروص  هب  دـشاب و  رثؤم  تموکح  تسایـس  لیدـعت  رد  فلاـخم ، دـنمورین  تردـق  کـی  ناونع  هب 
. دیآ شیپ  يرگید  هفیظو  دیآرد و  يرگید  تروص  هب  عاضوا  ات  دنیشنب  تصرف  رظتنم  دیآرد و  نایعیـش  يارب  يدیما  يهیام  ناشکمتس و 

هفیظو دمآیم و  وا  نادیم  هب  تیعطاق  اب  دشیم ، فرحنم  یمالـسا  دودـح  زا  هیواعم  هک  یلحارم  مامت  رد  ماما  تشذـگ ، هک  يروط  هب  اما 
. دادیم ماجنا  ار  دوخ 

. بقانم ( 1)
. دندش هتشک  رجح  اب  هک  يرفن  شش  زا  یکی  یمرضح  ( 2)

!. دادن تلهم  چیه  ع )  ) ماما هب  دوب  هتفگ  وا  هک  هنوگ  نامه  دیزی ، وا ، زا  سپ  تفای و  ققحت  هیواعم  ینیب  شیپ  ( 3)

دیزی يدهع  تیالو  نیسح و  ماما 

دیزی يدهع  تیالو  نیسح و  ماما 
، دیزی يدهع  تیالو  هلئـسم  هب  دورو  زا  شیپ  ( 1  ) مینک هظحالم  دـیزی  يدـهع  تیالو  هلأسم  ربارب  رد  وا  لمعلا  سکع  تسا ، مزال  کـنیا 

: میراگنیم وا  یفرعم  رد  يرطس  دنچ 
هک شردام  دوب . تغالب  تحاصف و  رعـش و  عبط  ياراد  يو  تشاد . مان  نوسیم »  » شردام دـش ، دـلوتم  نامثع  نامز  رد  لاس 26  رد  دیزی  »
رد نوچ  یلو  تفرگ ؛ وخ  ماد  تیبرت  یتسود و  راکش  هب  ارحص ، رد  هچب  تفر و  ارحص  هب  شرـسپ  اب  تشادن ، تسود  ار  خاک  رد  یگدنز 
راک درکیم و  توعد  يراوخیم  ياهنمجنا  رد  ار  ارعـش  اذل  دش ؛ وا  ینارـسوه  دیزم  بجوم  همه  نیا  دشیم ، گرزب  یفارـشا  يهداوناخ 

وا هب  گـنراگنر  ياـهسابل  هک  تشاد  سیخوـبا »  » ماـن هب  ینوـمیم  يو  تشادیمزاـب . يرادـتکلمم  روـما  زا  ار  وا  يزاـب ، گـس  راـکش و 
رد درکیم و  شراوس  رخ  هدام  تشپ  رب  یهاگ  دیناشوپیم و 

هحفص 144) ) 
هینطنطـسق گنج  رد  يو  دـنرادن . فالتخا  چـیه  دوب ، راسگ  هداب  نارـسوه و  دـیزی  هکنیا  رد  نیخروم  دروآیم . یناود  بسا  ياهنادـیم 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  دناهدش ، هقوذآیب  نایرکشل  دینش  هک  دعب  دز و  يرامیب  هب  هار  نیب  رد  ار  دوخ 
مهعومج تقالامب  یلابا  نا  ام 

موم  نم  یمح و  نم  ۀنودقرفلاب 
اقفترم طامنالا  یلع  تأکتا  اذا 

موثلکما  يدنع  نارم  ریدب 
نم نیشنمه  مهدیم و  هیکت  نارم » رید   » رد مرن  ياهیتشپ  رب  نم  دیآ . نوعاط  بت و  نایرکشل  رس  رب  هنودقرف »  » رد مرادن  كاب  نم  ینعی :

: تسوا زا  زین  رعش  نیا  تسا . موثلکما » »
مهلمش سأکلا  تمض  بحصل  لوقا 
منرتی  يوهلا  تابابص  یعادو 

ةذل میعن و  نم  بیصنب  اوذخ 
مرصتی  يدهلا  لاط  نا  لکف و 

ران زا  هک  میوگ  یمه  تسا  منرتم  اهاوه  ياهششک  هب  هک  یسک  نآ  هتسویپ و  مه  هب  ار  ناشعمج  بارش ، ماج  هک  دوخ  نانیـشنمه  هب  نم 
. دریذپیم نایاپ  دماجنا -  لوط  هب  هچ  رگ  همه -  هک  دیریگ  هرهب  تذل  تمعن و  و 

رد یباتک  زین  يدادغب » ثیغملادبع   » و دناهدرک . يرادفرط  يدیلپ  درم  نینچ  زا  هک  تسا  یلازغ  یطویس و  لاثما  زا  بجعت  لاح  نیع  رد  و 
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. تسا هتشون  دیزی  زا  يرادفرط  هب  یباتک  مه  سینام » شیشک ال  . » تسا هداد  باوج  ار  نآ  يزوجنبا »  » هک هتشون  دیزی  تلیضف 
، هشیاع اب  هک  یتارکاذم  زا  سپ  دمآ و  هنیدم  هب  هکم  زا  دیزی  يدهع  تیالو  يارب  يزاسهنیمز  روظنم  هب  جـح  رفـس  کی  رد  هیواعم  يراب :

يو تخادرپ . هرکاذم  هب  یـسلجم  رد  نانآ  اب  تساوخ و  ار  سابعنبا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  داد ، ماجنا  رکبیبا  نبا  رمعنبا ، ریبزنبا ،
دمح زا  سپ  هاگنآ  دیوگب و  نخس  دهاوخیم  هک  درک  هراشا  مالسلاهیلع  ماما  دیوگ ؛ نخـس  تساوخ  سابعنبا  زا  لصفم ، تانایب  زا  سپ 

: تفگ نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دورد  یهلا و  يانث  و 
ار مدرم  یهاوـخیم  وـت  مدـیمهف ! یتـفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  يرادـمامز  يارب  وا  تقاـیل  دـیزی و  تـالامک  هراـبرد  هچنآ  »

سپ  زا  ار  یسک  ییوگ  يزادنا . هابتشا  هب  دیزی  يهرابرد 
هحفص 145) ) 

دوخ دـیزی ، یهدیم ! ربخ  نآ  زا  هک  يراد  یـصاخ  ملع  تدوخ  ای  ینکیم ! فیرعت  تسا ، بیاغ  هک  یـسک  زا  ای  ینکیم و  فصو  هدرپ 
نارتخد اب  دنک و  يزاب  اهگس  اب  هدیزگرب : شدوخ  هک  نیزگرب  ار  همانرب  نامه  دیزی ، يارب  دشاب . نومنهر  شیأر  دودح  هب  ار  ام  دناوتیم 

نیا رزو »  » نیا زا  شیب  نک و  رظن  فرـص  دصق ، نیا  زا  و  دوش ...! بکترم  تایوهل  عاونا  دزاونب و  ناگدنناوخ  اب  دزادرپب و  يزاب  رتوبک  هب 
هب مشچ  کی  گرم  ات  رگید  الاح  يدرک . رپ  ار  اهماج  يدش و  روهطوغ  لطاب  ملظ و  روج و  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  ربم ! ادـخ  شیپ  ار  قلخ 

.« تشاد یهاوخن  یهاگ  رارف  اجنآ  رد  و  دنام . دهاوخ  ظوفحم  تمایق  زور  يارب  ینک  يراک  ره  يرادن . يرتشیب  ندز  مه 
. تفگ نخس  مدرم  اب  تعیب ، هنیمز  رد  دمآ و  دجسم  هب  زور  هس  زا  سپ  درک و  تبحص  ریبز  رمع و  رکبوبا و  نارسپ  اب  رگید  راب  هیواعم 

: تفگ هیواعم  يدرک . كرت  تسا ، رتهب  دـیزی  زا  شردام  شردـپ و  شدوخ و  هک  ار  یـسک  ادـخ  هب  : » دومرف تساخرب و  مالـسلاهیلع  ماما 
!« دروآ حالص  هب  تیادخ  يرآ  : » دومرف ماما  ییوگیم ؟ ار  تدوخ  هکنیا  لثم 

مه شیرق  يداع  نز  کی  وت  ردام  رگا  تسوا . ردام  زا  رتهب  وت  رداـم  هتبلا  وا » زا  رتهب  : » یتفگ هکنیا  میوگیم : وت  هب  ـالاح  تفگ : هیواـعم 
اما تشاد و  يرترب  هقباس  نید و  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  هک  یلاـح  رد  دوب ، رتـالاب  شیرق  رگید  ياـهنز  زا  دوب 

.!... درک مکح  وت  ردپ  ررض  رب  وا و  ردپ  عفن  هب  ادخ  دنتفر و  همکاحم  هب  ادخ  شیپ  وا  ردپ  اب  وت  ردپ 
!« يداد حیجرت  هدنیآ  رب  يدید و  ار  کیدزن  تسا ، سب  وت  ینادان  رد  نیمه  : » دومرف ماما 

!« تسوت زا  رتهب  تما  يارب  دیزی  ادخ  هب  ییوا ، زا  رتهب  تدوخ  یتفگ  هکنیا  اما  و  : » تفگ هیواعم 
»...!؟ تسا نم  زا  رتهب  رگیزاب ، رمخلا و  براش  دیزی  تسا ! روز  تمهت و  رگید  نیا  : » داد خساپ  ماما 

. دهدیمن مانشد  وت  هب  دوش  هدرب  وا  شیپ  وت  مان  رگا  هدم  مانشد  ار  تیومع  رسپ  تفگ : هیواعم 
هحفص 146) ) 

: تفگ درک و  ور  مدرم  هب  هاگنآ  هیواعم 
نینچ اهناملسم  ( 2 . ) دیزگنرب تفالخ  هب  ار  یسک  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  امـش  مدرم ! »

زا دعب  درک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  وا  دوب . تیادـه  تعیب  وا  تعیب  دـننک . هفیلخ  ار  رکبوبا  هک  دـندید 
درک يراک  رکبوبا  نیاربانب  دهد و  رارق  يرفن  شش  ياروش  رد  ار  هلأسم  هک  دش  نیا  شیأر  تافو ، ماگنه  هب  رمع  دیزگرب و  ار  رمع  دوخ ،

دیدحالـص يارب  نیملـسم و  عـفن  هب  همه  دوـب و  هدرکن  رکبوـبا  هک  درک  يراـک  رمع  دوـب و  هدرکن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک 
، مرگنیم ار  مدرم  هک  یفاصنا  يهدید  اب  نیملـسم و  نیب  فالتخا  عفر  روظنم  هب  هک  تسا  نیا  مرظن  کنیا  مه  نم  دندرک . راک  اهناملـسم 

...« مریگ تعیب  دیزی  يارب 
. تسا هدش  هدافتسا  ریدغلا ، زا  هطوبرم  بلاطم  ( 1)

. تسا داضت  رد  ریدغ »  » هعقاو اب  حوضو ، هب  هدمآ ، ریبزنبا  نابز  زا  مه  راب  کی  هک  هتفگ  نیا  ( 2)
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دیزی يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش  تفلاخم 

دیزی يدهعیلو  اب  مالسا  ياهتیصخش  تفلاخم 
قرف یلو  تشاد ؛ نایرج  ینلع  روطب  نارادفرط  یتح  اهتیـصخش و  مامت  فرط  زا  دیزی  يدهع  تیالو  هیلع  تازرابم  تشذگ  هکنانچ  ... 

هک ياهزراـبم  اـب  تسا ، یتوکلم  یناـسنا و  لاـمآ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  تسا و  رادروـخرب  یلاـع  یفدـه  زا  هک  ياهزراـبم  نیب  تسا 
يدـیعو هدـعو و  اـب  هدوب و  راوتـسا  نازرل  ییاـههیاپ  رب  دـشاب و  هتـشاد  نآ  لاـثما  تیـصخش و  ظـفح  تیمح ، یتـسرپ ، دوخ  زا  ياهبئاـش 
يرگید دیدهت و  اب  یکی  هک  دندوب  نامثع  نب  دیعـس  مکح و  ناورم  میدناوخ ، هک  يروط  هب  دیزی  يدـهعتیالو  نیفلاخم  نیب  رد  دزیرورف .

. دیآیمرد يوما  هاگتسد  لامع  رامش  رد  يروف  درادیمرب و  تفلاخم  زا  تسد  عیمطت  اب 
نآ لاثما  ناورم و  تاب  فده  هدیا و  رظن  زا  اهنیا  هک  مریگ  دنتـشاد ، رـس  رب  تفالخ  ياوه  دوخ ، هک  دـندوب  ریبزنبا  رمعنبا و  نینچمه  و 

يارب تسین  تبـسانمیب  دنتـشادن . صالخا  دوخ  تازراـبم  رد  دوبن و  اـیر  گـنر و  زا  جراـخ  اـهنآ  فادـها  یلو  دنتـشاد ؛ تواـفت  رایـسب 
ماما تاملک  اب  ار  نآ  دـنمجرا  يهدـنناوخ  ات  میروایب  اجنیا  رد  دـناهدنار ، نابز  رب  هراب  نیا  رد  هچنآ  زا  دـنچ  يزارف  اهنآ  يهدـیا  تفاـیرد 

. دنادب ار  یلوصا  ریغ  یلوصا و  تازرابم  قرف  دنک و  قیبطت  مالسلاهیلع  نیسح 
هحفص 147) ) 

: تفگ نینچ  هنیمز  نیا  رد  ریبز  نیب  هللادبع 
دیاب شیوخ  یمارگ  نادـنزرف  فیرـش و  ناردـپ  هتـسیاش و  ياهراک  اهبنارگ و  ياههقباس  رثا  رب  هک  تسا  شیرق  صاخ  تفـالخ ، نیا  »... 

. دنزای تسد  نادب 
نیا دنیادخ و  لوسر  ياهومع  رـسپ  هک  تسا  رفعج  نب  هللادبع  نبا  سابع و  نب  هللادبع  نیا  نک . راتفر  فاصنا  اب  زیهرپب و  ادـخ  زا  هیواعم !
نانیا ینادیم  وت  هک  هتشاذگ  دوخ  نیشناج  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مالـسلاهیلع و  نسح  مالـسلاهیلع ، یلع  میادخ . لوسر  همع  رـسپ  هک  منم 

!« نک مکح  شیوخ  ام و  نیب  تدوخ  زیهرپب و  ادخ  زا  دننایک !
: تفگ رمعنبا 

هب تسیابیم  مردپ  زا  دعب  نم  دوب ، نینچ  رگا  دنرب  ثرا  هب  ناردـپ  زا  نارـسپ  هک  تسین  يرـسک  رـصیق و  لقره ، يهویـش  رب  تفالخ  نیا  »
، تفالخ هکلب  تسین و  يدنب  طرـش  طرـش و  هلأسم  هک  درکن  لخاد  يرفن  شـش  ياروش  رد  ارم  ور  نآ  زا  مردپ  ادـخ  هب  مزیخرب . تفالخ 

: دوزفا و  دشاب ». رتهدیدنسپ  رتنقتم و  دندنسپب و  نیملسم  هک  ار  سک  ره  دراد و  تیلها  نآ  يارب  هک  یسک  هتبلا  تسا . شیرق  لام 
.« دش مهاوخ  دراو  دندش ، نآ  دراو  دمحم  تما  هک  یحالص  ره  رد  مه  نم  دندییارگ  تماقتسا  هب  مدرم  رگا  »... 

: تفگ نینچ  رکبیبا  نبا  نمحرلادبع 
رد ار  تفالخ  دیاب  ای  هک  ادـخ  هب  میراذـگاو . ادـخ  هب  ياهدـش  بکترم  دـیزی  راک  هب  عجار  هک  یتراسج  رد  ار  وت  میراد  تسود  ادـخ  هب  »

..« دینادرگ میهاوخرب  لوا  تروص  هب  ار  نآ  ای  يراذگاو و  يروش 
، مالسلاهیلع نیـسح  ماما  یلوصا  بلاطم  اب  تسین ، ياهلیبق  تابـصعت  زا  یلاخ  دیزی ، يدهعیلو  اب  تفلاخم  نیع  رد  هک  ار  نانخـس  نیا  رگا 

نیـسح ماما  یلو  دـنیوگیم  نخـس  هتـشذگ  ياهدـنبودز  یگلیبق و  ياههبنج  هب  هجوت  اب  نانیا ، بلغا  هک  مینیبیم  ناـیعلاب  مینک ، هسیاـقم 
تدوخ هک  دسرپیم  وا  زا  هیواعم  هک  هاگنآ  دنکیمن و  هجوت  لیاسم  نیدب  دیوگیم و  نخس  دوخ  یلوصا  فده  بیقعت  رد  مالـسلاهیلع ،
یماـقم هتـسیاش  قح ، هب  ار  دوخ  هکنآ  دوریمن . ههاریب  زا  قـح ، راـهظا  يارب  هاـگچیه  دـهدیم و  تبثم  باوـج  ۀحارـصلاب  ییوـگیم ؟ ار 

یماقم یپ  رد  هک  یـصاخشا  هیحور  یلو  درادـن ؛ كاب  تحارـص  زا  دـهاوخیم ، فدـه  يارب  هکلب  ماقم ، يارب  هن  ار  ماـقم  نآ  دـنادیم و 
دنهاوخیم دنتسه و 
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هحفص 148) ) 
دوخ نامگ  اهنآ  يهرابرد  یـسک  هک  دـنیوگیم  هدرپ  ریز  ار  دوخ  بلاطم  ارابجا  هک  تسا  يروط  دنـشک ، هدرپ  ناـشیبلط  هاـج  سح  يور 

: دربن یتسرپ 
ماما یـسایس  يهویـش  مینک و  هظحالم  ار  دیزی  يدـهع  تیالو  نیفلاخم  ریاس  ماما و  زا  يرگید  فقوم  تسا  مزال  ثحب ، نیا  لیمکت  يارب 

. مییامن تفایرد  رتهب  ار 
هنیدم ياهتیـصخش  همه  اب  و  تفرگ ، دنت  زیمآ و  تنوشخ  ياهرهچ  دمآ ، هنیدم  هب  قارع  ماش و  تعیب  زا  سپ  هیواعم  يرگید  رفـس  رد  - 

سپ زین  وا  دنتفر . هکم  هب  یگمه  اهتیصخش  مشکیم »! دننکن ، تعیب  رگا  ار  نانیا  : » تفگ دمآ و  رد  هشیاع  رب  وا  تفگ . نخـس  يدنت  هب 
! دیروخن بیرف  دنتفگ : رگیدکی  هب  اهتیـصخش  درک . ضوع  ار  شاهرهچ  ماعنا ، هلـص و  اب  دـمآ و  هکم  هب  دـنام  هنیدـم  رد  هک  يدـنچ  زا 

ناونع هب  ار  ریبزنبا  ءارآ ، قاـفتا  هب  و  درک ! هیهت  باوج  شیارب  دـیاب  هک  دراد  يدـصقم  وا  دـنکیمن ! ار  راـک  نیا  یتـسود  هار  زا  هیواـعم 
. دندیزگرب شیوخ  يوگ  نخس 

: تفگ نینچ  درک و  راضحا  ار  نانآ  هیواعم 
یلو دـیزادنا ! ولج  تفالخ  مان  هب  ار  وا  هک  مراد  لیم  تسامـش و  يومع  رـسپ  و  ردارب )!(  دـیزی ، دـیدید ! دوخ  يهرابرد  ارم  مسر  هار و  - 

. دزیخنرب هضراعم  هب  امش  اب  هراب  نیا  رد  وا  دیزادرپب و  لام  میسقت  بصن و  لزع و  هب  ناتدوخ 
: تفگ هبترم  ود  هیواعم  دندرک . توکس  یگمه 

! ییوت نانآ  بیطخ  هک  وگب ، نخس  تفگ : درک و  ریبزنبا  هب  ور  هاگنآ  و  دیهدیمن ؟ باوج  ارچ  - 
. میزاسیم ریخم  راک  هس  نیب  ار  وت  ام  - 

وگب - 
. رمع لثم  ای  رکبوبا و  لثم  ای  نک ، راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لثم  ای  - 

؟ دندرک هچ  اهنیا  - 
ار رکبوبا  مدرم  و  ( 1  ) درکن دوخ  نیشناج  یسک -  تافو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 

هحفص 149) ) 
. دندیدنسپ

. دوش فالتخا  مسرتیم  نم  تسین و  رکبوبا  لثم  یسک  امش  نیب  - 
هک رمع  لـثم  اـی  و  درک . تیـصو  دوبن ، شدوخ  ناـشیوخ  موق  زا  هک  یـشیرق  دارفا  زا  یکی  هب  هک  نک  راـتفر  رکبوـبا  لـثم  سپ  تسرد ، - 

. درک راذگاو  دنتشادن  تکرش  نآ  رد  شماوقا  نادنزرف و  زا  يدحا  هک  يرفن  شش  ياروش  کی  رد  ار  هلأسم 
. دیشیدنا یکدنا  هیواعم 

؟ يراد نیا  زا  ریغ  یفرح  - 
! ریخ - 

: تفگ هدرک و  نارگید  هب  ور  هاگنآ  هیواعم 
؟ روطچ اهامش  - 

. تفگ ریبزنبا  هک  تسا  نامه  ام  يهتفگ  - 
دیتساخیمرب امش  مدناوخیم ، هبطخ  اقباس  هک  نم  تسا » روذعم  رگید  درک ، راذنا  سک  ره   » هک میوگب  امـش  هب  ار  نانخـس  نیا  رتولج ، - 

کی رگا  ادـخ  هب  میوگیم  نخـس  نم  هک  راب  نیا  یلو  متـشذگیم ؛ مدرکیم و  لمحت  نم  دـیدرکیم . بیذـکت  ارم  مدرم  يور  يولج  و 
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!... دمآ دهاوخ  دورف  شرس  رب  يریشمش  هتفگن  ار  مود  يهملک  دنک ، در  نم  رب  هملک  کی  امش  زا  رفن 
: تفگ درک و  راضحا  ار  دوخ  دراگ  سییر  هاگنآ  هیواعم ،

. دنزب ار  وا  ریشمش  اب  دیوگ  نخس  هملک  کی  اهنیا  زا  یکی  رگا  نک ، رومأم  حلسم  رفن  ود  رفن  کی  ره  اب  - 
: تفگ نینچ  هاگنآ  تفر . ربنم  رب  درب و  دجسم  هب  دوخ  اب  ار  نانآ  بیترت  نیدب  و 

اب دنداد و  تیاضر  اهنیا  ددرگن ! لصف  لح و  نانآ  تروشم  نودب  يراک  چـیه  دـننانآ ! ناگدـیزگرب  نیملـسم و  نارورـس  تعامج  نیا  - 
... دینک تعیب  ادخ  مان  هب  مه  امش  دندرک ! تعیب  دیزی 

. تفر هنیدم  هب  هکم  زا  هلصافالب  تفرگ و  تعیب  بیترت  نیدب  مدرم  زا  و 
: دنتفگ دندرک و  تاقالم  هدع  نیا  اب  مدرم  هاگنآ 

هحفص 150) ) 
؟ دیدرک تعیب  دیداد و  تیاضر  هنوگچ  دینکن . تعیب  دیوشن و  یضار  امش  میدرکیم  رکف  ام  ادخ  هب  - 

! میدرکن تعیب  ام  - 
؟ دیدرکن در  ار  وا  راتفگ  ارچ  سپ  - 

! دشکب ار  ام  میدیسرت  - 
( . 2 . ) تفرگ تعیب  مدرم  زا  زین  هنیدم  رد  نایرج  نیا  زا  دعب  هیواعم 

ای هتفگیم و  نخـس  لاح ، ياضتقم  هب  دوب و  شیدـنا  رود  ریبدـت و  اـب  یبـالقنا  کـی  ماـما ، هک  دـهدیم  ناـشن  قوف  تشذگرـس  رد  تقد 
. تسا هدرکیم  توکس 

هک دـنادیمن  حیحـص  يو  یلو  دـسریم ؛ رظن  هب  داریا  دروم  بیجع و  رظن  ودـب  رد  كانرطخ  تیعقوم  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما  توکس 
، وا دـهد ! نتـشک  هب  ار  دوخ  دراد ، رـس  رد  ییاوه  کی  ره  هک  گنهامهان  يدارفا  هارمه  هب  بسانمان و  تیعقوم  کی  رد  اجنیا  رد  ار  دوخ 

تسرد حیحـص و  تیعقوم ، ره  رد  يزابناج ، نیا  هک  درادن  هدیقع  یلو  دزابیم ؛ يداش  قوش و  رـس  زا  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناج  هچ  رگ 
ار تسرپ  قح  راکادـف و  نیزرابم  نآ  دـنکیم و  يرادـبناج  يوما  دـض  نویبالقنا  نازرابم و  زا  دـنچ  ره  يو  منیبیم  ظاـحل  نیدـب  تسا .

. دنزیمن تسد  تامادقا  هنوگ  نیدب  دوخ ، یلو  دیاتسیم ،
صلخم و هدـیقع و  مه  فدـه و  اـب  دارفا  یهارمه  هب  هک  ياهزراـبم  دـنکیم ؛ هداـمآ  ارجاـمرپ  رادهنماد و  بـالقنا  کـی  يارب  ار  دوخ  وا ،

شسرپ ياج  درکیم ، نینچ  همهاو ، سرت و  رـس  زا  وا  رگا  يرآ ، دریگ . تروص  دناهدش ، هدیزگرب  یمالـسا  عامتجا  نایم  زا  هک  نمادکاپ 
. دوشیم مسجم  ام  رظن  رد  وا  ریبدت  اب  گرزب و  حور  مینیبیم ، وا  زا  هک  ياهدنیآ  اب  یلو  دوب ؛ داریا  و 

. تسا راگزاسان  ریدغ »  » يهعقاو اب  هتفگ  نیا  ( 1)
.221 ص 318 -  ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 2)

هیواعم گرم  زا  سپ  ماما 

هیواعم  گرم  زا  سپ  ماما 
. میسانشیم زاب  ار  ماما  يهدنیآ  تیعقوم  مینکیم و  یسررب  هیواعم  گرم  زا  سپ  ار  ارجام  هیقب  کنیا  ... 

هحفص 151) ) 
اریز دش ؛ بکترم  يوما  نادناخ  هب  هکلب  یمالـسا ، هعماج  هب  اهنت  هن  ار  تنایخ  نیرتگرزب  دـیزی  يدزمان  رد  یکریز  ءاهد و  همه  هب  هیواعم 

هیواعم یحور  لماع  دش . خیرات  لوط  رد  نانآ  يدبا  یماندب  نادـناخ و  نیا  ضارقنا  يهیام  رـسکبس ، سیون و  هداب  ناوج  نیا  يرادـمامز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3905 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشاد رس  رد  ار  هیماینب  یثوروم  تنطلس  ياوه  يو  هک  دوب  نآ  يدزمان  نیا  رد 
، دیزی هک  درکیم  میسرت  نینچ  ار  هیضق  يربک  يرغص و  شیوخ ، یعقاو  كرد  فالخرب  هک  دوب  دیدش  يدح  هب  وا  رد  هدولآ  يهدیا  نیا 

يرـسکبس زا  دوخ ، هب  دوخ  يرادـتکلمم ، نایرج  رد  و  درک ؛ دـهاوخ  شوگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ضرعت  مدـع  دروم  ار  وا  حـیاصن 
!... دیخرچ دهاوخ  وا  لد  ماک  هب  عاضوا  دش و  دهاوخ  هدومزآ  راک  مک  مک  تشاد و  دهاوخ  رب  تسد 

نیمه لولعم  هیواعم  هابتـشا  دنک . مسجم  شرظن  رد  درک ، دهاوخ  دیزی  اعبط  هک  ار  هچنآ  هیـضق و  عقاو  هک  دادیمن  هزاجا  دوخ  هب  رگید  وا 
، دوبن يوما  نادناخ  رد  تفالخ  تیبثت  يهشقن  رد  وا  رگا  دزیم و  لوگ  هلیـسو  نیدب  ار  شتـسایس  مهف و  درکیم و  دوخ  هب  هک  دوب  نیقلت 
تسکـش و راچد  ار  گرزب  ياهتسایـس  هک  يریطخ  يهلحرم  تسا  نیا  ... دشیمن بکترم  ینـشور  حضاو و  هابتـشا  نینچ  هجو  چـیه  هب 
عورـشمان و فده  کی  هب  ندیـسر  يارب  یلو  دـنادیم ، هابتـشا  شیوخ  یـسایس  كرد  اب  ار  ياهلأسم  رادمتـسایس ، دـنکیم ... لالحمـضا 

. دنزیم تسد  هناراکبان  ياهراک  هب  یگلیبق ، تیصخش  تاذ و  بح  يهزیرغ  ياضرا 
یعامتجا و ياهنزو  دـنک و  كرد  ار  مدرم  تایحور  تسناوتیمن  دوب و  ربخیب  یـسایس  یعامتجا و  لوصا  زا  یلک  هب  وا  دـیزی : اما  و  ... 
. دزاس راوتسا  دوخ  راتفر  لامعا و  راثآ  يهبساحم  هیحور و  حیحص  كرد  روحم  رب  ار  دوخ  تسایس  دیامن و  یبایزرا  ار  صاخشا  یـسایس 

نیـسح ماما  دـنت  ياههمان  ربارب  رد  میدـناوخ  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروطب  دوب و  قیقد  هلأسم  نیا  رد  رایـسب  هک  هیواـعم  فـالخرب  وا 
لحارم  نیا  هب  یهجوت  كدنا  درکیم ، راتفر  تسایس  لامک  اب  لاملا ، تیب  لاوما  فیقوت  یتح  مالسلاهیلع و 

هحفص 152) ) 
. دنک كرد  ار  نآ  تسناوتیمن  تشادن و 

دیاـب تسا و  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  اـههلیح  اهدـنفرت و  هـچ  اـب  شردـپ  هـک  درکیم  هشیدـنا  یتسیاـب  دوـبیم ، مـهف  رکف و  لـها  دـیزی  رگا 
لزلزتم و تموکح  نیا  دـیاب  ور  نیا  زا  دـناهدوب و  فلاخم  وا  يرادـمامز  اـب  هتـسویپ  ناـگرزب ، اهتیـصخش و  لاـجر و  هک  یم

�. دنک مکحتسم  اهنآ  اب  ندرک  ارادم  ناگرزب و  دارفا و  بلج  اب  ار  ناج  همین 
ياهراشف يروتاتکید و  نادنز  زا  يدازآ  ماقتنا و  تصرف  راظتنا  رد  دـنراد و  لد  رد  یناوارف  ياههدـقع  مدرم ، هک  درکیم  رکف  یتسیاب  وا 

وا تنطلس  يارب  تخاس و  دهاوخ  رتروهلعش  ار  رتسکاخ  ریز  شتآ  نیا  تنوشخ ، يدنت و  هنوگ  ره  دنتسه و  شردپ  هلاس  هایس 20  نارود 
. تشاد دهاوخ  ررض 

ماما رگا  درکیم  لایخ  وا  دیاش  درکیم ؛ باختنا  تفر ، هک  یهار  فلاخم  تهج  رد  تسرد  یهار  تشاد ، رکف  هشیدنا و  یکدـنا  رگا  وا ،
تنطلس يارب  دراد ، مالسلاهیلع  ماما  هک  يایسایس  هقباس  یعامتجا و  تیصخش  تیعقوم و  اب  دراذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

کی اب  يو  ار  بلطم  نیا  هک  میمهفیم  تاراما ، نیارق و  هب  هجوت  اـب  یلو  دریگ ؛ تعیب  وا  زا  هک  تشاد  رارـصا  اذـل  دـنک و  رطخ  داـجیا  وا 
. تسا هدرکیم  هدهاشم  یسایس  قیقد  هبساحم  کی  اب  هن  یکیرات و  رد  ماهبا و 

دسارهیم و دنزیم ، همطل  وا  ماقم  تیدوجوم و  هب  هک  دهدب  لامتحا  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  یحور  يرادـیاپان  لزلزت و  ياراد  هک  یـسک 
لزلزت نیمه  لولعم  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  زا  نتفرگ  تعیب  هلأسم  رد  دیزی  یگدز  باتش  دزاس . دوبان  تعرـسب  ار  نآ  هک  دروآیم  هلمح 

رادهدـهع هک  تسنادیم  یماقم  زا  رتتسپ  رتکچوک و  ار  دوخ  عقاو  رد  يو ، هک  تفرگیم  همـشچرس  اجنیا  زا  لزلزت ، نیا  دوب ؛ وا  یحور 
!... دزاس رارقرب  راکرس  رب  ار  دوخ  یعونصم  روطب  تساوخیم  نیاربانب  دوب و  هدش 

ان یتکلمم ، يدج  ياهراک  هب  دربیم و  رـس  هب  بارخ  لاح  رد  بعل و  وهل و  رد  هشیمه  هک  تشاد  ار  يرمخلا  میاد  تسپ  درف  يهیحور  وا 
رب تسایر  تنطلس و  زا  وا  هک  یموهفم  تسا ؛ هچیزاب  وا  رظن  هب  كرد و  لباق  ریغ  وا  يارب  لیاسم ، نیا  و  تسانشآ ،

هحفص 153) ) 
تموکح و زا  شیب  يزاب ، رامق  ینارسوه و  یشایع و  زا  وا ، دیمهفیم . بلطهاج  رادمتـسایس  درف  کی  هک  دوب  نآ  هن  دیمهفیم ، نیملـسم 
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. دربیم تذل  تنطلس 
نیـسح ماـما  رطخ  زا  وا  كرد  نیارباـنب ، دوـب و  نارذگـشوخ  لـقعیب و  يداـع و  رایـسب  يدرم  میدرک -  لـقن  وا  زا  هک  یتاـملک  اـب  وا - 

يارب دنیبیم و  يرطخ  ياهیحان  زا  هنزاوم ، هبـساحم و  کی  يور  تموکح ، سییر  کی  هک  دوب  نآ  دـننام  هن  تموکح ، يارب  مالـسلاهیلع 
ماما يهیحاـن  زا  یکاـنلوه  حبـش  تسا -  رومخم  هشیدـنایب  ناـمدرم  نأـش  هک  ناـنچ  مهبم -  روط  هب  هکلب  دـنکیم . مادـقا  نآ  نتفوکورف 

زا نتفرگ  تعیب  راـک  هب  تسد  دـشاب ، هدرک  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هک  ياهدزتشحو  مدآ  دـننام  دـیدیم و  دوخ  هجوـتم  مالـسلاهیلع 
ماما دش و  ضوع  یلکب  تیعقوم ، هک  دوب  بیترت  نیدـب  و  تشاذـگ . یـشومارف  هتوب  رد  یلک  هب  ار  ردـپ  راتفگ  دـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح 

. دوبن سایق  لباق  هیواعم  نامز  اب  هجو  چیه  هب  هک  تفرگ  رارق  یبیجع  عضو  ربارب  رد  مالسلاهیلع ،
هب ای  درکیم و  يدنت  وا  هب  يروضح  ای  تشونیم و  همان  وا  هب  یتقو  هک  دوب  وربور  یکریز  مهف و  زیچ  رادمتـسایس  اب  هیواعم ، نامز  رد  وا ،

رـسپ کی  اب  کنیا ، اما  دروآیم ؛ مه  هب  ار  نایرج  هت  رـس و  هناکریز ، دزیم ، تسد  تشاد ، داقتنا  ضارتعا و  يهبنج  هک  يرگید  راـک  ره 
، فاـصوا نیا  يهمه  اـب  و  دـنادیمن . يزیچ  یناوـخ  زاوآ  يزابگـس و  بارـش و  راـمق و  زج  هک  تسا  وربور  لـقعیب ، رـسکبس و  يهـچب 

تقفاوم هجو  چیه  هب  هیواعم  نامز  رد  هک  یسک  دسانشب ! تیمسر  هب  ار  شتموکح  دهدب و  وا  تسد  هب  تسد  مالـسلاهیلع  ماما  دهاوخیم 
يهیاپ رب  هک  ار  دیزی  یثوروم  یتنطلس  متـسیس  دیاب  کنیا  هدش ، هتخانـش  يوما  هاگتـسد  رد  فلاخم  صخاش  درف  ناونع  هب  هتـشادن و  وا  اب 

! دهن وا  يزابسوه  يروتاتکید و  نامرف  هب  رس  و  دسانشب ، تیمسر  هب  هدش ، هتشاذگ  يرگیزاب  يرسکبس و 
نیـسح ماما  هب  مشچ  کنیا  دنیآ ، ردب  متـس  ملظ و  راب  ریز  زا  هک  دندوب  یتیعقوم  ندیـسرارف  راظتنا  رد  اهلاس  هک  نایعیـش  رگید ، يوس  زا 
مکارتم هتشذگ ، لاس  فرظ 20  هک  نایعیـش  ياههدقع  دنز . یمادقا  هب  تسد  عاضوا ، رییغت  يارب  هک  دنبلطیم  وا  زا  هتخود و  مالـسلاهیلع 

لثم یصخش  عقاوم ، نیا  رد  رگا  تسا . هدیـسر  یجرف  کنیا  هتـسکش ، مهرد  ياهبلق  زوس و  هآ و  رپ  ياهلد  يارب  هدرک و  زابرـس  هدش ،
ياضاقت ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

هحفص 154) ) 
طلسم مدرم  رب  عاضوا ، ربارب  رد  میلست  سأی و  يدیماان و  حور  دنکن ؛ یهجوت  نانآ  بهتلم  ياههیحور  هب  دنیـشنب و  تکاس  مدرم  عورـشم 

دناهدربیم و هانپ  ودب  یتحاران  هنوگ  همه  يارب  هدوب و  وا  هب  مدرم  دیما  هشیمه  هک  وا  لثم  يردق  یلاع  تیـصخش  یتقو  اریز  دش ؛ دـهاوخ 
دنهد متس  ملظ و  هب  نت  هک  دنراد  قح  مدرم  دنزن ، یمادقا  هب  تسد  دنک و  يدیماان  راهظا  کنیا  دناهدوشگیم ، تیاکـش  هب  بل  وا  دزن  هب 

. دننزن يراک  هب  تسد  و 
دیدهت اب  هک  ینابـصنم  بحاص  نارادنامرف و  هدش و  رهاظ  یتکلمم  نوؤش  مامت  رد  یگتخیـسگ  مه  زا  جرم و  جره و  راثآ  موس ، يوس  زا 

دوخ عفن  هب  تیعقوم  نیا  زا  دـنیازفیب و  دوخ  تردـق  رب  دـنناوتیم  هچ  ره  هک  دـننآ  رـس  رب  دـناهداد ، رد  نت  دـیزی  تعیب  راـک  هب  عـیمطت  و 
يهلیسو ار  وا  ور  نیا  زا  دنفقاو و  کین  يراد  تکلمم  رما  رد  وا  یتسایسیب  یتسـس و  هب  دننادیم و  ار  دیزی  يهقباس  نانیا  دننک . هدافتـسا 

رما هب  دننکیم و  زاس  ياهمغن  کی  ره  اوق  يروآعمج  مدرم و  کیرحت  اب  و  دـنزادنایم » تسد   » ار وا  دـنهدیم و  رارق  دوخ  موش  ضارغا 
. دنزادرپیم تکلمم  هیزجت 

هک ياهنانئاخ  ياهتیلاعف  خلت  يهرمث  تسا  نیا  تسا و  هجاوم  نآ  اب  هیواعم  گرم  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یعاضوا  تسا  نیا 
. دندز تسد  نادب ، زور  هنابش  مالسا  یعامتجا  ماظن  ندرک  نوگرگد  روظنم  هب  نرق  مین  یط  هیماینب 

هچنآ اب  دیدج ، تموکح  تشادـن و  مالـسا  مسر  هار و  هب  یتهابـش  هک  داد  قوس  يریـسم  هب  ار  مدرم  نرق ، مین  لوط  رد  یفارحنا  ياهماگ 
درک دهاوخ  لزلزتم  ار  مالسا  تلود  تیثیح  تیصخش و  اساسا  ردپ ، يهتشذگ  یمالسا  دض  هار  همادا  رب  هوالع  تسا ، روهشم  دیزی  زا  هک 

اهيرـسکبس ربارب  رد  مدرم  يدج  لمعلاسکع  اب  هکلب  دنام ، دهاوخن  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نییآ  زا  يرثا  اهنت  هن  هدنیآ ، رد  و 
يودب ياهلیبق و  ماظن  قباس و  یفیاوطلا  كولم  طاسب  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  یلکب  زین ، یتموکح  يزکرم  تردـق  دـیزی ، ياهيرگیزاب  و 
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. دش دهاوخ  دیدجت  هراب ، رگد  بارعا 
يراد تکلمم  یسایس و  ياهراک  هکلب  دوب ، فلاخم  قالخا  نییآ و  اب  اهنت  هن  دیزی 

هحفص 155) ) 
فرحنم یمالسا  یلـصا  ریـسم  زا  تسناوت  هچ  ره  تخادرپ و  نایعیـش  عمق  علق و  هب  لخاد ، رد  دنچ  ره  هیواعم  تفرگیم . هچیزاب  هب  زین  ار 
فالخرب دوب ، هدیزرو  قیال و  ییاشگ  روشک  رادتکلمم و  یسایس ، دید  کی  زا  اهنت  لقاال  یلو  تخاس ؛ نوگرگد  ار  مالسا  يهشقن  دش و 

ینعم تشادـن و  یـسایس  كرد  اساسا  تساوخیم و  ییاج  ره  نانز  اب  يزابقـشع  يراسگیم و  يارب  اهنت  ار  تساـیر  تنطلـس و  هک  دـیزی 
!... تکلمم هن  دنام و  دهاوخ  نید  هن  وا  تنطلس  اب  سپ  دیمهفیمن . ار  يراد  تکلمم 

هحفص 158) ) 

بالقنا يژتارتسا 

بالقنا يژتارتسا 
شخب نیا  يهرابرد  <

! ریذپان بانتجا  ییورایور  <

اههدیا اههزیگنا و  اههیحور ، <

جیاتن راثآ و  <

ینیسح بالقنا  زا  ام  يهرهب  <

شخب نیا  يهرابرد 

شخب نیا  يهرابرد 
، البرک يهثداـح  یـسایس  یعاـمتجا و  لـماوع  وا ، هیلاـع  فادـها  ماـما و  ياـههزیگنا  بـالقنا ، یلـصا  طوطخ  يژتارتسا و  شخب ، نیا  رد 
هب یسررب  نیا  مینکیم ؛ یسررب  ار  زیگناروش  ناتساد  نیا  يهدش  فیرحت  یلصا و  سورد  دروآ و  راب  هب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  هک  یجیاتن 

راتفگ و زا  هچنآ  هعقاو و  نتم  زا  هدافتـسا  اـب  و  وا ، یگدـنز  نارود  تخانـش  و  ع )  ) نیـسح تخانـش  ینعی  مود ؛ مکی و  شخب  داوم  ءاـکتا 
. تفرگ دهاوخ  تروص  دوشیم ، طابنتسا  ناتساد  نانامرهق  راتفر 

یلاع سورد  لیـصافت  ناتـساد و  یعقاو  زومر  ماما و  یهلا  ياههزیگنا  هب  باـتک  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا  دـیابن  مرتحم  يهدـنناوخ 
، روما نیا  رب  فوقو  تفر ، هراشا  هچابید  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دـبای ؛ تسد  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ع ،)  ) نیـسح یبـالقنا  بتکم 
رپ بتکم  نیا  يابفلا  اب  ییانشآ  اهنت  رضاح ، شخب  زا  ام  لوصحم  تسا . گرزب  نادنمشناد  راکفا  لدابت  هلاس و  نیدنچ  تاعلاطم  مزلتـسم 

قـشمرس شیوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  میوش و  انـشآ  وا  يهدیا  فده و  زا  ياهشوگ  اب  میناوتیم  ابفلا  نیا  شزومآ  اب  ام  و  دوب . دـهاوخ  جرا 
. میهد رارق 

... اءاشنا
هحفص 159) ) 

! ریذپان بانتجا  ییورایور 

! ریذپان بانتجا  ییورایور 
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اب نامرهق  هک  دـنزب  یعطق  سدـح  دـناوتیم  دـنک ، هعلاطم  ار  رـضاح  باتک  مود  لوا و  شخب  رگا  یعامتجا ، سانـشناور  دنمـشناد  کـی 
دروخرب كاکطـصا و  تسوا ، يهدـیقع  هدـیا و  اب  نیابتم  داضتم و  الماک  هک  یطیحم  اب  میدـش ، انـشآ  وا  اب  يدودـح  اـت  هک  اـم ، تلیـضف 

هچ هب  شروش  كاکطـصا و  نیا  هک  نیا  اما  و  درک . دـهاوخ  شروش  یعامتجا  ناماسبان  عاضوا  دـض  رب  تشاد و  دـهاوخ  ریذـپان  بانتجا 
ياهشوه دراد  ناکما  یلو  تسین ؛ ینیب  شیپ  لـباق  یتسردـب  تفاـی ، دـهاوخ  ماـجنا  اـجک  یک و  قیقد ، روطب  تیفیک و  هچ  هب  تروص و 

تفای نانیمطا  ناوتیم  ظاحل  نیدب  دنک و  میسرت  ار  یعطق  يهدش  ینیب  شیپ  بالقنا  کی  یعرف  یلـصا و  طوطخ  یتح  دناوتب  الاب  رایـسب 
هب نورقم  هدـش ، لقن  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  زا  هطوبرم  بتک  رد  ـالبرک  هثداـح  ینیب  شیپ  يهراـبرد  هچنآ 
دید کی  ساسا  رب  هکلب  مالـسلاهیلع ، یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیغ  ملع  زاـجعا و  هار  زا  اـهنت  هن  ار  رظن  نیا  اـم  تسا و  تحص 

: میرادیم زاربا  یسانش  هعماج  قیقد 
سدح وا  درک . دنهاوخ  يرادرب  هرهب  وا  نادناخ  نییآ و  دـض  رب  بسانم  تصرف  ره  زا  هیماینب  هک  تسنادیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

دوـخ عـفن  هب  هیماینب  عازن ، نیا  زا  هـک  درکیم  ینیب  شیپ  دریگیم و  رد  عازن  نیملـسم  نـیب  وا  ینیـشناج  هلأـسم  رـس  رب  هـک  دزیم  یعطق 
. دومن دنهاوخ  ناربج  ار  دوخ  يهتشذگ  تسکش  درک و  دنهاوخ  هدافتسا 

لیابق بولق  رد  هک  یناوارف  ياههدقع  اههنیک و  تشذگیم و  اهلد  رد  هچنآ  زا  وا 
هحفص 160) ) 

هتـسویپ دوب و  ربخاـب  یبوخب  دوب و  هدـش  يرپـس  ناـشتزع  راـگزور  هک  ینارادمدرـس  یبـلط  تصرف  زا  اـصوصخم  دزیم و  جوم  فـلتخم 
یحور و مزیناـگرا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اـب  وا  وس  نآ  زا  تشگ . دـهاوخرب  قباـس  تلاـح  هب  وا  زا  سپ  یمالـسا  هعماـج  هک  دیـشیدنایم 
نم و نآ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  : » دوب هتفگ  وا  يهرابرد  وا ، هب  قشع  رـس  زا  تشاد و  ییانـشآ  دوب ، وا  دوخ  يهتفای  شرورپ  هک  وا  یقالخا 

 - ادرف يهتسجرب  درم  زورما و  بوبحم  كدوک  مالسلاهیلع -  نیـسح  هک  دبایرد  هداس  یبایزرا  کی  اب  تسناوتیم  وا  منیـسح ». نآ  زا  نم 
یتح تسناوتیم  رتقیقد  یلامجا  دروآرب  کی  اب  وا  هک  تشادنپ  ناوتیم  درک . دهاوخ  بالقنا  تسـشن و  دهاوخن  تکاس  طیحم  ربارب  رد 
قیمع تاـکاردا  نیا  وترپ  رد  دـنک و  تفاـیرد  دروآیم ، قیقحت  هلحرم  هب  ار  ریذـپان  باـنتجا  دروخرب  كاکطـصا و  نیا  هک  یناـمز  لوط 

. تشک دنهاوخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  دش و  دنهاوخ  راک  ردصم  هیماینب  هک : دنک  مالعا  یناور ، یعامتجا و 
لباق رتهب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  سپ  تانایرج  رظان  لاس  یس  دوخ  هک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ینیب  شیپ  دید ، نیا  زا 

. تسا ریسفت 
یحو و نودـب  یتح  ییانثتـسا -  ياهدـید  تسا ، لومعم  زا  رتالاب  الاو و  ینیب  نشور  عون  کی  دوخ  هک  ماـهلا  یحو و  هبنج  زا  رظن  فرص 

. دننک ییاهینیب  شیپ  دنناوتیم  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  ماهلا - 
مه تسرد  یهاگ  دننکیم و  ینیب  شیپ  ار  تانایرج  زا  يرایسب  دوخ ، صاخ  ياهكرد  اب  یماظن ، یـسایس و  لاجر  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

لثملایف تسا ؛ رادروخرب  تحـص  لامک  زا  یهاگ  هک  مینزیم  ییاهسدح  نایانـشآ  ناتـسود و  هرابرد  نامدوخ ، ام ، دیآیم . رد  راک  زا 
. درک دـهاوخ  طوقـس  دراد  هک  ياهویـش  نیا  اب  ینالف  ای  دیـسر ، دـهاوخ  یلاع  تاـماقم  هب  دراد و  یناـشخرد  يهدـنیآ  ینـالف  میئوگیم :
ای هدـنیآ و  تفایرد  يارب  مزال  داوم  دوبمک  ای  هبـساحم و  رد  ياطخ  هیحان  زا  اـی  دـیآیم ، شیپ  اـهینیب  شیپ  لـیبق  نیا  رد  هک  یتاهابتـشا 

. داتفا دهاوخن  هابتشا  هب  دشاب ، قیقد  هلحرم ، هس  نیا  رد  یسک  رگا  تسا و  عیاقو  یلصا  رصانع  ياهراپ  زا  تلفغ 
. تسا بیترت  نیمه  هب  هیضق  میرگنب ، مه  ماهلا  زاجعا و  هدید  زا  رگا  ار  هلأسم 

هحفص 161) ) 
ثداوح و طباور  كرد  زا  ار  وا  هداد ، ربخ  هدنیآ  زا  بیغ ، ملع  زاجعا و  لیبس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا  یعدم  هک  یـسک  رگم 

نیا هب  ملاع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هتبلا  دـنادیم ؟ يراـع  ـالبرک  يهعجاـف  يهتـسویپ  مه  هب  تاـبجوم  لولعم و  تلع و  ریجنز 
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هللا یلص  ربمغیپ  مولع  تسا و  طوبرم  مه  هب  اهینتسناد  يرـس  نیا  هک  دشاب  هتفاین  هار  وا  رد  هشیدنا  نیا  تسا  نکمم  یلو  دنادیم ، طباور 
. تسا قداص  نخس  نیمه  زین  مالسلاهیلع  یلع  دروم  رد  تسین . يرگید  زا  يادج  مادک ، ره  هلآ ، هیلع و 

زا رتارف  ار  هلأسم  ام ، رادنپ  هب  میدش ؛ روآدای  هچابید  رد  هک  هنوگ  نامه  و  مینکیم ؛ تفایرد  ار  ینیـسح  بالقنا  يژتارتسا  دـید ، نیا  اب  ام 
، ناگدنـسیون ملق  ناگدـنیوگ و  نابز  رب  زین  نونکا  مه  هدوب و  ام  ریگ  ناـبیرگ  زاـبرید ، زا  هک  تسا  ياهعیاـض  ندرک ، دادـملق  كرد  نیا 

: مینکیم رکذ  لثم  ناونع  هب  ار  اهدید  نیا  زا  هنومن  ود  اجنیا  رد  تسا . يراس  يراج و 
البرک هب  دوشیم ، هتشک  تسنادیم  هک  نیا  فصو  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ارچ  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  ءاطغلا  فشاک  هللا  تیآ  موحرم 

: دسیونیم دمآ ؟
يراموط يور  زا  اهنآ  لامعا  نوچ  تسین ؛ ثحب  لباق  اهنآ  لمع  هک  یلاـح  رد  تسا ! مالـسلامهیلع  همئا  هب  ضارتعا  تـالاؤس ، هنوگ  نیا  »

سپ ارچ  نوچیب و  یلو  دنرادن ؛ عالطا  راموط  نومضم  زا  اهنآ  دوخ  یهاگ  یتح  تسا ، هدش  دیق  نآ  رد  اهنآ  ياهتـشونرس  همه  هک  تسا 
( . 1 .« ) دننک لمع  دیاب  عالطا  زا 

: دسیونیم دوخ  همدقم  رد  یلیالعلا  هللادبع  داتسا  فیلأت  تاذلا » اومس  یف  ینعملا  ومس   » باتک مجرتم  ینیمخ  رقاب  دمحم  ياقآ 
قباطم همه  هچ  رگ  دوبن ؛ يرـشب  فطاوع  يداع و  قالخا  اهنآ  ياهراک  تلع  دندوب و  موصعم  مالـسلامهیلع ، همئا  هک  دراد  هدیقع  هعیـش  »

یـسایس و راـکفا  ياـضتقم  فطاوع و  هفـسلف  هب  لاـمعا  نیا  قیبـطت  رد  یلیـالع  داتـسا  جـنر  هچ  رگ  دوـب . هماـع  حـلاصم  هقح و  فـطاوع 
( . 2 .« ) تسا دیفم  رایسب  دناهتخانشن ، ار  مالسلامهیلع  همئا  تسرد  هک  یناسک  يارب  تسا و  ریدقت  لباق  یعامتجا ،

هحفص 162) ) 
نآ اب  یفانم  مادـک  چـیه  تقلخ ، لوا  زا  هلأسم ، ندوب  بوتکم  ماـیق و  نیا  هب  عجار  ماـما  تیرومأـم  نیـسح و  ماـیق  ندوب  یهلا  اـم ، رظن  هب 

مزیناگرا ندوب  زومرم  هب  ناعذا  فصو  اب  ام  هک  تسا  هنوگچ  دـشاب . ریـسفت  كرد و  لباق  یعیبط و  لاح ، نیع  رد  ناـیرج ، نیا  هک  تسین 
، هتشاد لوغشم  دوخ  هب  هتسویپ  ار  نیرکفتم  هفسالف و  راکفا  هدش و  هیبعت  یمدآ  درف  ره  رد  هک  يدح  زا  نوزفا  رصانع  اوق و  رـشب و  یحور 

؟ میربب یپ  نآ  تابجوم  للع و  هب  هدرک و  لیلحت  هیزجت و  ار  سک  ره  يهنازور  ياهراک  میناوتیم 
رد ار  درف  کی  یحور  يایاوز  هیلک  هک  هبناج  همه  یحور  قوفت  نیا  دنراد ؛ يرترب  نارگید  رب  دودحمان ، روطب  رـشب ، دارفا  زا  ياهراپ  هتبلا 

حـضاو رپ  و  دروآیم ؛ رد  تساراد ، ار  یناسنا  یلاع  رـصانع  مامت  هک  یتیـصخش  تروص  هب  ار  وا  دهدیم ، رارق  نارگید  زا  رتیلاع  یحطس 
( . 3 . ) دننک تفایرد  یبوخ  هب  ار  وا  دنناوتیمن  دنراد  رارق  وا  زا  رتتسپ  وا و  زا  رترود  رایسب  یلحارم  رد  هک  یناسک  تسا 

ياههدروآرف رکفت و  زرط  یحور و  نامزاس  هب  دـناوتیم  یـسک  نیتشینا ) الثم   ) دـشاب هتـشاد  غوبن  تهج ، کـی  رد  هک  مه  ار  يدرف  یتح 
یعیبط و وا ، یمـسج  یحور و  ياهناگرا  هک  درادـن  نآ  اب  تافانم  همه ، نیا  یلو  دـشاب ؛ وا  دوخ  دـننامه  لقاال  هک  دـبای  هطاحا  وا  يزغم 

... دشاب ریسفت  سمل و  كرد و  لباق 
زا هچنآ  یـسررب  زا  لاـح ، نیع  رد  یلو  تسا ؛ رتصقاـن  یتفاـیرد ، نینچ  زا  مـیظع ، یـسایقم  اـب  مالـسلاهیلع ، یلع  نـب  نیـسح  زا  اـم  كرد 

انـشآ وا  بالقنا  طوطخ  هب  هدـنام ، ياجرب  وا  زا  هک  یتاملک  هدـمآ و  اـم  تسد  هب  وا  يهناـمز  زا  هک  یطیارـش  میاهدـیمهف و  وا  تیـصخش 
نشور حیحص و  دید  اب  ار  البرک  يهیضق  ادتبا ، رد  هک  دهدیم  ناشن  زین  ناگتشذگ  راثآ  هب  هعجارم  میریگیم . قشمرس  نآ  زا  میوشیم و 

جوا هب  ـالبرک  هعجاـف  زا  يرادرب  هرهب  مالـسلامهیلع ، همئا  زا  سپ  هک  ماـگنه  نآ  اـصوصخم  خـیرات ، لوط  رد  ادـعب  یلو  دناهتـسیرگنیم ؛
. دناهدرکیم ریسفت  زومرم ، انشآان و  ریسافت  اب  ار  روبزم  يهیضق  دوب ، هدیسر  دوخ  تمظع 

هفرطکی یلماکت  ریـس  راونالاراحب ،»  » ادـعب بوشآ و  رهـش  نبا  بقانم »  » باتک دـیفم و  مظعا  خیـش  فیلأت  داشرا »  » باتک نیب  هسیاقم  کی 
نهربم ام  يارب  ار  ناتساد 

هحفص 163) ) 
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. دنکیم
هفرطکی تامیلعت  هک  تسادـیپ  میراد و  رارق  هتـشذگ  تامیلعت  لمعلا  سکع  ربارب  رد  میربیم ، رـس  هب  یلاقتنا  هرود  کی  رد  ام  هک  کنیا 

هلـسلس کی  دوجو  لوبق  زا  يرایـسب  ام  رـصع  رد  هک  مینکیم  هظحـالم  بیترت  نیدـب  تشاد و  دـهاوخ  هفرطکی  ـالماک  شنکاو  هتـشذگ ،
!... دنهنیمن ندرگ  نادب  دننزیم و  زابرس  كاردا ، قوفام  لیاسم 

نیا اب  تسا . لصف  لح و  لباق  حالـصا  لیدـعت و  کی  اب  هلأسم  دـناهتفر و  طیرفت  هار  هب  نیرـصاعم  هدرک و  طارفا  ناینیـشیپ  اـم ، هدـیقع  هب 
رارق نیا  زا  تالاکشا ، نیا  دوریم ؛ نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هتـشذگ  مهبم  تاروصت  هک  یتالاکـشا  زا  يرایـسب  لیدعت ،

و دهدیمن ؟ تاجن  ار  وا  ادخ  دوشیم و  هتشک  مدرم  تسد  هب  ادخ ، هب  صخـش  نیرتکیدزن  یناسنا و  قوف  تیـصخش  کی  هنوگچ  هک  دوب 
شیراـی هب  هنجا  هکیـالم و  تساوخن . شدوخ  یلو  تسناوتیم ؛ وا  دوـب . نینچ  رادـقم  : » هک دوـب  لـیبق  نیا  زا  دـشیم  هداد  هک  ییاـهباوج 

... لیبق نیا  زا  و  دوب ». شدج  هایس  ور  تما  ناهانگ  تعافش  يارب  نامیپ و  هب  يافو  يارب  وا  تداهش  درکن . لوبق  یلو  دندمآ ؛
كاردا قوفام  حیسم ، بیلص  دننامه  وا  ندش  هتشک  هک  دوب  هدمآ  رد  بولصم » حیسم   » تروص هب  بیترت ، نیدب  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما 

هتفر و طیرفت  هار  هب  جیربمک »  » هاگشناد یبرع  داتسا  زنکیو »  » روسفورپ هک  دوب  زومرم  مهبم و  ریـسافت  نیمه  رثا  رب  دشیم . دادملق  يرـشب 
: دیوگیم

ندش و ینابرق  دننام  درک ؛ ادیپ  یناتـساب  تیحیـسم  میدـق و  یتسرپ  تب  بهاذـم  رد  ار  هعیـش  یعرف  دـیاقع  راکفا و  مامت  لداعم  ناوتیم  »
كرد زا  هکنیا  نیع  رد  اـم  میئوگب : هک  تسا  نآ  هناـیم  هار  ( 4 ...« ) ناهانگ ندش  هدوشخب  يارب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  قیرط  زا  تعافش 
هیجوت ار  وا  مایق  میناوتیم  میراد  رایتخا  رد  هک  يایلومعم  ياهرازبا  نیمه  اب  یلو  میزجاع ؛ ماـما  یحور  كاردا  قوفاـم  یلاـع و  لـحارم 

ینعم نادـب  هن  نیا  تسوا و  ینامـسآ  یتوکلم و  ياههزیگنا  یحور و  تالاح  رب  هطاحا  تفاـی ، میهاوخن  فوقو  نادـب  اـم  هک  هچنآ  مینک .
تسا

هحفص 164) ) 
هداس رایسب  یبیترت  هب  ار  هلأسم  قوف ، قیاقح  وترپ  رد  نونکا  و  میشاب . زجاع  وا  راک  تشذگرس  هیحور و  هب  یلامجا  ییانشآ  زا  یتح  ام  هک 

. مینکیم یسررب 
لامجا روطب  يرادمامز ، ناوا  رد  ار  وا  یحور  تالاح  دیزی و  يرادـمامز  تایـصوصخ  هیواعم و  ریخا  نارود  عضو  هتـشذگ  تاحفـص  رد 

یتقو مینارذـگیم : رظن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  ار  فارحنا  نرق  مین  لوصحم  ریذـپان  بانتجا  مداصت  تشذگرـس  کـنیا  میدـناوخ .
تموکح هایس  نارود  رد  هک  نایعیش  همه ، زا  شیب  دمآ و  دوجو  هب  روشک  رسارس  رد  بالقنا  کی  يهنیمز  هتشذگ ، لیالد  هب  درم ، هیواعم 

یتیافکیب زا  هدافتـسا  اب  ات  دندمآرب  ددصرد  دنتخادرپ و  تیلاعف  شوج و  بنج و  هب  کنیا  دوب ، هدیـسر  بل  هب  ناشناج  هیواعم ، هلاس   20
يارب رابکی  هاگ ، دـنچ  ره  هیواعم ، نامز  زا  نایعیـش ، دـننز . زابرـس  دـیزی  تعاطا  زا  یمومع ، یتیاضران  عاضوا و  یگتخیر  مهرد  دـیزی و 

يهنیرید يوزرآ  هب  هک  تسا  نآ  عقوم  کنیا  دندوب و  وا  يرادمامز  يوزرآ  رد  هشیمه  دـندرکیم و  هعجارم  مالـسلاهیلع  ماما  هب  بالقنا ،
دیاب هک  تسا  دقتعم  دسانشیم و  یمالسا  هتسیاش  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیشناج  ار  دوخ  زین  مالسلاهیلع ، ماما  دنـسرب . دوخ 

. دتفا وا  تسد  هب  رما  مامز 
هناگچب داهنشیپ  نیا  دریگب . تعیب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  هک  درک  رومأم  ار  هنیدم  یلاو  دیلو » ، » عیرس هدزباتـش و  دیزی ، رگید ، يوس  زا 

مالـسلاهیلع ماما  عالطا  هب  هنامرحم  یـصوصخ و  يهسلج  کی  یط  هنابـش  ناورم ، يهنایـشان  ياهدیدهت  هارمه  هب  دـیلو ، طسوت  هناقمحا  و 
كرت ار  هسلج  دریگ ، تروص  ینلع  دیاب  تعیب  هک  رذع  نیا  هب  دنک ، در  ار  داهنـشیپ  احیرـص  یمـسر  يهسلج  رد  هکنیا  نودب  يو  دیـسر .

. تفگ
. تفگ كرت  ار  هنیدم  شاهداوناخ ، هیلک  اب  دعب ، بش  دیدیم ، رطخ  رد  ار  دوخ  ناج  دعاسمان و  ار  عاضوا  هک  وا 
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: تسا نیا  هیآ  تسوا . یتحاران  بارطضا و  زا  یکاح  هک  دناوخیم  ياهیآ  تشاذگ  رس  تشپ  ار  هنیدم  یتقو  وا 
هحفص 165) ) 

( . 5 « ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  »
.« شخب تاجن  نارگمتس  هورگ  زا  ارم  ایادخ  تفگ : دش و  جراخ  رهش  زا  راظتنا  سرت و  لاح  رد  »

ماـما بیترت ، نیدـب  دوب و  هاگتـسب »  » یمالـسا طـیحم  رظن  زا  هکم  دـمآ . هکم  هب  درک و  یط  ار  هکم  هنیدـم و  نیب  تفاـسم  هزور ، جـنپ  يو 
سکع دوب . دیدزاب  دید و  هظعوم و  مرگرس  هکم  رد  هام  جنپ  درب و  هانپ  نیملسم  يهبعک  هب  یسایس  يهدنهانپ  کی  تروص  هب  مالسلاهیلع ،

مالـسلاهیلع ماما  ندرک  تحیـصن  يارب  ار  وا  تشون و  سابعنبا  يارب  دـیزی  هک  دوب  ياهمان  هکم ، هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دورو  لمعلا 
. دمآ هکم  هب  دوخ  داد و  در  باوج  وا  هب  سابعنبا  درک و  هطساو 

، مالسلاهیلع ماما  یسایس  یگدنهانپ  ربارب  رد  تدم  نیا  رد  يدیزی  هاگتسد  دوبن و  حرطم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  تعیب  هلأسم  هکم ، رد 
، دش دهاوخ  مکارتم  نیریاز  تیعمج  هک  جح  مایا  رد  هک  دوب  هدرک  طابنتـسا  مالـسلاهیلع ، ماما  دوب . هتفرگ  شیپ  رد  راظتنا  ربص و  تسایس 

. دنشکب اتلفغ  ار  وا  تیعمج ، یناوارف  زا  هدافتسا  اب  مایا  نیا  رد  هک  دزیم  سدح  و  تسوا ؛ هجوتم  ياهزات  رطخ 
ماـما توعد  رب  ینبم  یناوارف  ياـههمان  دـش و  لیکـشت  يداـیز  تاـعامتجا  دوـب ؛ داـیز  ناـجیه ، نایعیـش -  رقم  هفوـک -  رد  فرط ، نآ  زا 

ار هار  نیرتهب  دناهدرک ، تعیب  وا  اب  مدرم  هک  دوب  علطم  هداتسرف و  هفوک  هب  ار  ملسم »  » دوخ يهدنیامن  البق  هک  يو  دیسر . وا  هب  مالـسلاهیلع 
وا زا  تسد  دیزی ، نئاخ  تموکح  هک  تسنادیم  تشاد ، هک  یحیحـص  یـسایس  مش  اب  وا  دور . هفوک  هب  رطخ ، زا  ییاهر  يارب  هک  دید  نآ 
وا هک  دهدیم  ناشن  هکم  رد  وا  يهبطخ  دهدب ! نتـشک  هب  یتحار  هب  ار  دوخ  دـیابن  هک  وا  یلو  تسا ؛ هداتـسیا  وا  ناج  ياپ  ات  درادیمنرب و 

. دورب نیب  زا  هناخ  تمرح  دوش و  هتخیر  ادخ  هناخ  رد  شنوخ  یطایتحایب ، رثا  رب  تساوخیمن  یلو  دیدیم ؛ یعطق  ار  رطخ 
عورـشم يهتـساوخ  هب  هک  تشاد  هفیظو  لـصفم ، ياـههمانتوعد  ربارب  رد  وا  دوب . رادروخرب  مه  رگید  لـماع  کـی  زا  هفوـک  هب  وا  تکرح 

. دیوگ تبثم  خساپ  مدرم 
هحفص 166) ) 

ره هب  دورب و  یلمتحم  هار  ره  هب  دنیبیم  فلکم  ار  دوخ  ور ، نیا  زا  دوب و  عامتجا  رد  لدـع  قح و  يرارقرب  يادیـش  قشاع  هک  وا  یفرط  زا 
. دنز تسد  مکاح ، میژر  نتخادنارب  يارب  ییالقع  هلیسو 

نیـسح ماما  تکرح  اب  نامزمه  یلو  دـننک ؛ يرای  ار  وا  دنـشاب و  دوخ  دـهع  رـس  رب  نایفوک  هک  تشاد  دوجو  لامتحا  کی  یـسایس  رظن  زا 
. تفای نایاپ  هاگتسد  عفن  هب  زیچ  همه  ملسم ، ندش  هتشک  اب  دش و  نوگرگد  هفوک  رد  عاضوا  مالسلاهیلع ،

عانتما تشگزاب  زا  یلو  تسا ؛ کیرات  مهبم و  تخـس  عاضوا ، هک  تسناد  دینـش و  ار  دایزنبا  ياتدوک  ملـسم و  لتق  ربخ  هار ، نیب  رد  يو 
دوب لامتحا  نیا  دوجو  نآ ، تشاد و  يرگید  لماع  دـیاش  دوب ، وا  یحور  تمظع  ياضتقم  هکنیا  رب  هوالع  تشگزاب ؛ زا  وا  عانتما  دـیزرو .

نیمه رثا  رب  اریز  دوب ؛ حیحـص  ییالقع و  رایـسب  لامتحا ، نیا  دوش ؛ وا  عفن  هب  دـنک و  نوگرگد  ار  عاضوا  رگید  راـب  هفوک  هب  وا  دورو  هک 
ار مالـسلاهیلع  ماما  و  درک ، عطق  جراخ  اب  ار  هفوک  يهطبار  لرتنک و  ار  تفر  دـمآ و  تسب و  ار  روغث  دودـح و  هفوک ، ياورناـمرف  لاـمتحا 

. دومن هرصاحم  دسرب ، هفوک  هب  هکنآ  زا  شیپ 
دوخ درک  یعس  يرگید ، نما  ياج  ره  ای  هکم و  هب  تشگزاب  رب  ینبم  زیمآ ، تملاسم  ياهداهنشیپ  اب  دش ، هرصاحم  یتقو  مالسلاهیلع ، ماما 

. دندرک يریگولج  تدشب  نیرومأم  یلو  دهد ؛ تاجن  هکلهم  زا  ار 
اوق مامت  اب  دوب ، هدش  هتفاب  تزع  يدنلبرـس و  تراهط و  اب  شدوپ  رات و  هک  مالـسلاهیلع  ماما  دیدرگ و  مالعا  لح  هار  نیرخآ  تعیب ، هلأسم 

يارب ینادـجو  ینید و  هفیظو  رظن  زا  هک  یمزـال  ياـهطایتحا  يهمه  فصو  اـب  يو  بیترت  نیدـب  درک و  یگداتـسیا  داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد 
. دش دیهش  دوب ، هدرک  شیوخ  ناج  ظفح 
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یفرط زا  دوـب و  هـتفرگ  رارق  تـعیب  يارب  تموـکح ، راــشف  تـحت  وـسکی  زا  يو  هـک : تـسا  رارق  نـیا  زا  ناتــساد  يرهاــظ  ناــیرج  سپ 
هک ییاج  لامتحا ، رظن  زا  تشاد و  توعد  هفوک  هب  یفرط  زا  دـهد و  ماجنا  دـیدج  نیاخ  تموکح  لابق  رد  ار  دوخ  يهفیظو  تساوخیم ،

. دوب هفوک  دنک ، بیقعت  دناهدرک ، توعد  وا  زا  هک  یمدرم  دوخ و  فده  مه  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ناج  دناوتب 
هحفص 167) ) 

رگا هک  تسنادیم  دوب و  فقاو  یمالسا  يهعماج  رد  شیوخ  ریثأت  ذوفن و  دودح  دوخ و  تیـصخش  هب  لاح ، نیع  رد  يو  رگید ، يوس  زا 
، وا لتق  يهعجاف  زا  مدرم ، یتحاران  یمومع و  ترفن  نیا  تساخ و  دـهاوخرب  روشک  رـسارس  زا  همکاح  تأـیه  زا  ترفن  جوم  دوش ، هتـشک 
ملظ و اب  يهزرابم  ادخ و  ماکحا  يارجا  يارب  دیاب  هک  دیـشیدنایم  نینچ  بیترت  نیدب  و  دش . دـهاوخ  ییاهشروش  ثداوح و  هلـسلس  رس 

هزات دروخ ، تسکـش  و  دـسرن ، دـصقم  هب  رگا  و  رتهب ؛ هچ  هک  دـناسرب  دـصقم  هب  ار  وا  اـههار  نیا  رگا  دـنک . مادـقا  نکمم  هار  ره  زا  متس 
لامتحا نیا  هتبلا  درک . دـهاوخ  عمج  دوخ  رود  هب  ار  تکلمم  رانک  هشوگ و  نیزرابم  هک  دـمآ  دـهاوخ  رد  یمچرپ  تروص  هب  وا  تسکش 

یلو دوب ؛ كانرطخ  تشونرس  کی  زا  رابخا  روحم  رب  هشیمه  هار ، نیب  رد  وا  تاملک  اذل  تشاد و  حیجرت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رظن  رد 
تـسنادیم هکنآ  اب  يو  مییوگب  هک  تسا  نآ  تسرد  تفریم ». ندش  هتـشک  يارب  يو  : » دنیوگ مهبم  روط  هب  یـضعب  هک  بیترت  نادـب  هن 

ار نآ  الامتحا  دنک و  مهارف  ار  هیماینب  تموکح  لزلزت  تابجوم  هک  یمادـقا  هنوگ  ره  هب  تسد  هک  دـیدیم  مزلم  ار  دوخ  دوشیم ، هتـشک 
. دنزب دزاس ، نوگنرس 

یثنخ نیرومام ، طسوت  شاهشقن  نیفلاخم ، داتـس  هب  هدیـسرن  یلو  دمآیم ؛ قارع  هب  تموکح  لیکـشت  روظنم  هب  يو  تشذـگ ، هچنآ  ربانب 
هب فارتعا  زا  طلغ  هب  ناگدنسیون ، ناگدنیوگ و  تسا و  انشآ  ان  يرایـسب  شوگ  هب  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دیدرگ . نوگرگد  نایرج  دش و 

، دروخ تسکش  درک و  مایق  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  يارب  ماما  هک  یخیرات  تیعقاو  نیا  هب  فارتعا  اب  دننکیم  لایخ  نانیا  دننازیرگ . نآ 
ماهتا نیا  زا  ار  ماما  ناماد  هک  دـننادیم  رتهب  اذـل  دـمآ و  دـهاوخ  رد  رگید  یـسایس  هدروخ  تسکـش  نازرابم  تروص  هب  یخیرات ، رظن  زا 

. دنزاس كاپ  اوران 
حالـصا هار  اهنت  هک  دوب  دقتعم  تسین ، دعاسم  وا  يارب  عاضوا  دـش و  دـهاوخن  رادـمامز  تسنادیم  هک  نآ  اب  يو  ام ، رظن  هب  هک  یلاح  رد 

يو المتحم  هک  دروآ  یفیلکت  وا  يارب  زین  هفوک  توعد  تسوا . دوخ  تماعز  هب  مه  نآ  حلاص و  تموکح  کی  لیکشت  یمالسا  يهعماج 
اب اریز  تسا ؛ هدروـخ  ار  ناـنآ  لوـگ  هدوـبن و  فـقاو  مدرم  يهیحور  هب  ماـما  تـفگ : ناوـتیمن  درکیم . کـیدزن  شیوـخ  دـصقم  هـب  ار 

وا راتفگ  زا  هک  يدهاوش 
هحفص 168) ) 

نم هب  دـییوگیم و  غورد  امـش  هک  داد  هنوگ  نیدـب  دوشیمن  ار  مدرم  باوج  یلو  تخانـشیم ؛ همه  زا  رتـهب  ار  مدرم  وا  تسا ؛ تسد  رد 
میدوب رضاح  ام  هک  دننکیم  لیلد  هماقا  مالسلاهیلع  ماما  دض  رب  هتسویپ  دنتـسین ، راک  لها  هک  دناهدرکن  تباث  المع  مدرم  ات  دیتسین ! رادافو 
نیـسح ماما  رگا  دناهتـشادن ...!؟ افو  وا  ناگدـننک  توعد  هک  میتسنادیم  اـجک  زا  اـم  دـمآیمن ، وا  رگا  یفرط ، زا  دـیدشن ! رـضاح  امـش  و 
تـسد رد  یلیلد  هچ  خـیرات  رظن  زا  تیعقاو و  رظن  زا  درکیم ، مهتم  ییاـفویب  هب  ار  هفوـک  مدرم  یعقاو ، كردـم  هیارا  نودـب  مالـسلاهیلع 

؟ تشاد
نت تفرگ و  رارق  روذـحم  رد  یتسار  وا ، گرزب  ردارب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  تیعقاو  نیا  كرد  زا  ام  نیخروم  تسا ، زونه  هک  زونه 

هفوک هب  تسناوتیم  لیلد  هچ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بیترت ، نیدب  دننکیم ! یبلط  شمارآ  هب  مهتم  ار  يو  دـنراد و  ابا  داد ، حلـص  هب 
سفن و لتق  ناوارف و  تایدعت  اهملظ و  هفوک و  هرصب و  رد  يوما  هاگتسد  تایانج  دوب و  وا  يونعم  ذوفن  ورملق  هک  ياهفوک  مه  نآ  دورن ؟

... دوب هدامآ  رضاح و  عاضوا  ندرک  نوگنرس  يارب  اهنآ  ياههیحور  دوب و  هدروآ  هوتس  هب  ار  شمدرم  اهيرگتراغ ،
تشگیم و نوـگرگد  عـضو  دـشیم  دراو  هفوـک  هب  وا  رگا  دـنتفگ : هار  نیب  رد  وا  باحـصا  هک  هنوـگ  ناـمه  دـیاش  مینادیم ؟ هـچ  اـم  و 
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يارب اوق  مامت  ور  نیمه  زا  و  تسا ، حیحـص  رایـسب  تشذـگ  هک  هنوگ  ناـمه  سدـح  نیا  دـشیم . هبنپ »  » هرـسکی داـیز » رـسپ   » ياههتـشر
. داتفا راک  هب  هفوک  هب  ماما  دورو  زا  تعنامم 

هیـصوت هتـسویپ  وا  ناتـسود  دـشیم و  یقلت  دـیدش  یتحاران  اب  یـسایس  نیرظان  فرط  زا  هکنآ  اب  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  يارب  وا  ماـیق 
تروص رد  یتح  دیدیم و  ار  عاضوا  رتهبناج  همه  رتعیـسو و  يدید  اب  هک  وا  يارب  یلو  دنک ؛ رظن  فرـص  هفوک  هب  نتفر  زا  هک  دـندرکیم 
دـصقم دـشاب ، كدـنا  وا  يزوریپ  لامتحا  دـنچ  ره  دـهد و  همادا  دوخ  ریـس  هب  هک  دومنیم  بجاو  دیـسریم ، فدـه  هب  مه  ندـش  هتـشک 

. دنک لابند  ار  شیوخ 
نانآ هک  تسور  نآ  زا  دمآیم ، قارع  هب  تموکح  نتفرگ  تسد  رد  يارب  يو  هکنیا  هب  رارقا  زا  ام  ناگدنسیون  نیخروم و  زا  ياهدع  رارف 

نتفرگ تسد  رد  يارب  شالت  دننکیم  رکف  دنراد و  دوخ  رکف  رد  تردق  هب  ندیسر  يارب  هزرابم  يهزیگنا  زا  یطلغ  روصت 
هحفص 169) ) 

ساسا رب  دـناوتیم  یـشالت  نینچ  هک  یلاـح  رد  ؛ تسا راوتـسا  یبلط  هاـج  ساـسا  رب  اـهنت  تساـیند و  تاـماقم  ییوجیپ  ینعم  هب  تردـق ،
. دریگ تروص  تما  قوقح  نید و  نوؤش  سیماون و  ظفح  روظنم  هب  تیلوؤسم و  هفیظو و  ساسحا 

گرزب و ناربـهر  طـسوت  تموـکح ، نتفرگ  تسد  رد  میژر و  رییغت  ساـسا  رب  ناـهج  رد  هک  یـشخب  يدازآ  ياـهتضهن  همه  نـیا  رگم 
؟ تسین میرکت  سیدقت و  دروم  دنکیم ، ضوع  ار  هعماج  یسایس  یعامتجا -  متسیس  دریگیم و  تروص  یلم  هاوخ  يدازآ 

یتسپ رصنع  اب  تفالخ  هلأسم  رس  رب  میراد  غارس  وا  زا  هک  يايونعم  یقالخا و  تایصوصخ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لثم  یـصخش  رگا 
هک یـسک  نیب  تسا  قرف  دوشیم ؟ مک  وا  يهدـیا  مارم و  تیمها  زا  يزیچ  دـش  هتـشک  اوعد  نیمه  رـس  رب  تساـخرب و  عازن  هب  دـیزی  لـثم 

حلاص ماظن  کی  يرارقرب  هدـیقع و  هدـیا و  زا  عاـفد  هار  رد  هک  یـسک  نآ  اـب  دـشکیم ، هزراـبم  هنحـص  رد  ار  وا  هناـبلط  هاـج  ياـههزیگنا 
. دزیخیمرب مایق  هب  عورشم  تردق  کی  وترپ  رد  یعامتجا 

هک تسا  ياهدع  ياهشنیب  تاضارتعا و  لمعلا  سکع  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  مایق  رد  تردق  تسایر و  زارحا  رـصنع  هب  فارتعا  زا  رارف 
هب هجوت  نودـب  دـناهدید و  دروخیم ، مشچ  هب  خـیرات  لوط  رد  نآ  ریظن  اهدـص  هک  یـسایس  يهداس  يهزراـبم  کـی  افرـص  ار  روبزم  ماـیق 

یبایزرا رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  انایحا  دـننادیمن و  رتارف  یلومعم ؛ تسکـش  کـی  دودـح  زا  ار  هلأـسم  مالـسلاهیلع ، ماـما  يهزیگنا 
: دسیونیم هیمالسالا » ممالا  خیرات   » باتک رد  یمرضح » دمحم   » الثم دننادیم . راک  هابتشا  یسایس  عاضوا  رد  هبساحم  شیوخ و  تردق 

... تفای نایاپ  شدوخ  یـشیدنا  لام  نودـب  یطایتحایب و  رثا  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  هثداح  تسا ، روآدرد  رایـسب  هک  لکـش  نیدـب  «و 
دنتشون و باتک  هنیمز  نیا  رد  ردقچ  دیدرگ ... مالسا  تما  يهقرفت  هیام  وا  جورخ  اریز  دش ؛ بکترم  ار  یگرزب  ياطخ  مالسلاهیلع  نیسح 

يرما بلط  رد  درم  نیا  هک  تسا  نیا  رخآ  بلطم  دوب ... اهناملسم  نیب  يرود  داجیا  هنتف و  شتآ  نتخورفارب  روظنم  هب  اهباتک  نیا  يهمه 
لابند هک  یسک  هک : بیترت  نیدب  دریگیم  تربع  هعقاو ، نیا  زا  خیرات  دنتـشک . دنتفرگ و  ار  وا  يولج  دوب . هدشن  ایهم  وا  يارب  هک  دمآ  رد 

نآ  لابند  هب  یعیبط  لیاسو  هیهت  نودب  دیابن  دوریم ، گرزب  ياهراک 
هحفص 170) ) 

ربارب رد  ات  تسا  مزال  هک  يروج  ملظ و  همه  نآ  دندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  مدرم  هکنآ  اب  درک ، تفلاخم  دیزی  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  دور .
( . 6 .« ) دوب هدشن  رهاظ  زونه  دومن ، مایق  نآ 

: ینیما همالع  لوق  هب 
ریبدـت يهدـهع  زا  هفیلخ ، دـیاب  هک  تشونیم  یمالـسا  تفالخ ، طیارـش  نوؤش و  رب  هطاحا  زا  سپ  ار  قوف  بلاطم  هدنـسیون ، نیا  شاـک  »

( . 7 ...« ) ددرگ تلم  ياوشیپ  دناوتب  ات  دشاب  كاپ  لیاذر ، زا  هتشاد و  سوفن  بیذهت  هک  دیآ  رب  نوؤش 
يرگید يهدـید  زا  افرـص  ار  هلأسم  دـننک و  يریگرگنـس  ماـما ، نادـنمتدارا  نیدـقتعم و  هک  دـش  ثعاـب  ناگدنـسیون ، هنوگ  نیا  ینیب  مک 
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ار ریسفت  نیا  دروآ . دوجو  هب  هاگتـسد  ندرب  نیب  زا  يارب  یبوخ  یتاغیلبت  يهژوس  دوش و  هتـشک  ات  دوب  هدمآ  يو  دنیوگب : دننک و  یـسررب 
: دسیونیم ءاطغلا » فشاک  هللا  تیآ   » لثملا یف  دنهدیم و  تیمها  رتشیب  مالسلامهیلع ، تیب  لها  تراسا  اب  اصوصخم 

زج تشادن  یهار  وا  دوبن . مهم  نادـنچ  برع  دزن  رد  لتق  نوچ  دـشاب ؛ رتشیب  شرثا  هک  درک  لوبق  ار  سومان  ضرعت  مه  کته و  مه  يو  »
( . 8 .« ) دراذگ اهلد  رد  یقیمع  رثا  هک  دوش  تمرح  کته  وا  زا  هکنیا 

، تشادن ار  هاگتـسد  اب  یماظن  گنج  تردق  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  نایب  بیترت  نیدب  يرتبلاج  تروص  هب  راتفگ  نیمه 
. تخادرپ درس  گنج  حالطصا  هب  باصعا و  گنج  هب  اذل 

يوق يهدام  کی  داجیا  هار  زا  زج  هنیمز ، نیا  دـنک و  داجیا  یمومع  راکفا  رد  ياهنیمز  الوا  یتسیاـب  وا  یگنج ، نینچ  يهنیمز  داـجیا  يارب 
هدام نامه  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ندـش  هتـشک  تخادرپ . تاغیلبت  هب  نآ  يور  درک و  هیهت  ار  یتاغیلبت  يوق  هدام  دـیاب  اذـل  دوشیمن ؛ داجیا 
دمآ البرک  هب  روظنم  نیمه  يارب  ماما  دیخرچیم و  نآ  يهیاپ  رب  مالسلامهیلع  نیدباعلا  نیز  مالسلااهیلع و  بنیز  تاغیلبت  هک  دوب  يايوق 

. داد نتشک  هب  ار  دوخ  و 
نینچ رگا  تسا . لاکشا  دروم  هفرط و  کی  یلو  تسا ، بلاج  هکنآ  اب  ریسفت  نیا 

هحفص 171) ) 
ینخـس تقیقح ، فالخ  رب  دوب و  يزاس  هنحـص  فراعت و  درم  هک  وا  دادیم !؟ تشگزاـب  داهنـشیپ  هظحل ، نیرخآ  اـت  ماـما  ارچ  سپ  دوب ،

. تشگیمزاب دندادیم ، هزاجا  وا  هب  رگا  تشاد و  تقیقح  وا  داهنشیپ  هک  تسا  نیا  رما ، عقاو  تفگیمن .
رد يو  هک  دوب  نیا  هلأسم  ای  و  درادرب ؟ دوخ  يوق  يهژوس  یتاغیلبت و  هدام  درـس و  گـنج  زا  تسد  یگداـس  نیمه  هب  تساوخیم  وا  اـیآ 

هدـش ینیب  شیپ  مایق  کی  يارب  عاضوا ، ات  دنیـشنب  تصرف  رظتنم  دـنک و  اوق  زیهجت  دورب و  دراد  ياهنیمز  هک  يرگید  ياـج  هب  تشاد  رظن 
؟ ددرگ هدامآ 

رد وا  مینکیم . كرد  ار  قیاقح  نیا  یبوخب  يراج  ياهوگتفگ  هار و  نیب  تاـنایرج  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  دوخ  نانخـس  وترپ  رد  اـم 
: تشون میدرگ ،» عمج  قح  درگ  هب  وت ، هلیسو  هب  ات  میرادن  اوشیپ  ام  هک  ایب  ام  يوس  هب  : » دندوب هتشون  وا  هب  هک  هفوک  مدرم  باوج 

«. دراداو راک  نیا  رب  ادخ  يارب  ار  دوخ  دشاب و  تلادع  هب  مئاق  دنک و  مکح  ادخ  باتک  هب  هک  تسین  سک  نآ  زج  ماما  ادخ  هب  »
هتفگ نیا  دنـشکیم ». ار  وت  یهاوخب ، تموکح ) تنطلـس و  ینعی   ) تسا هیماینب  تسد  رد  ار  هچنآ  رگا  : » تفگ وا  هب  عـیطم » نب  هللادـبع  »

. تشاد اوعد  دیزی  اب  تفالخ ، رد  مالسلاهیلع  ماما  تسا : هدوب  ینشور  رما  ماما ، نایانشآ  رظن  رد  هلأسم  هک  دناسریم 
: دومرف دناوخ ، رح  اب  تاقالم  زور  نیلوا  رد  هک  يرصع  زامن  زا  سپ  ماما 

هچنآ دننکیم و  راتفر  ناودـع  روج و  هب  امـش  نیب  هک  نایعدـم  نیا  زا  رما  نیا  یتسرپرـس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  ام  »
«. میرتهتسیاش دنرادن ، دننکیم  اعدا 

رد اما  تسا . هدـیدیم  ماقم  نیا  راوازـس  ار  دوخ  هدوب و  تفالخ  یعدـم  ماما ، هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تسا ، ناوارف  هک  نانخـس  لـیبق  نیا 
: تسا یکاح  يرگید  تقیقح  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  تارکاذم  نانخس و  اجنیا 

هب هک  مدید  باوخ  ار  ادـخ  لوسر  : » تفگ تشادیمزاب ، نتفر  زا  هنیدـم ، زا  تکرح  هار  رـس  رب  ار  وا  هک  هیفنح » دـمحم   » شردارب هب  ماما 
.« دنیبب ریسا  ار  تلایع  هتشک و  ار  وت  تسا  هتساوخ  ادخ  تفگ : نم 

: دومرف دنک ، تکرح  هکم  زا  تساوخیم  یتقو 
هحفص 172) ) 

البرک سیواون و  نیب  ییاج  رد  نابایب  ياهگرگ  ار  مدنبدنب  هک  منیبیم  نانچ  دیـسر  مهاوخ  نادـب  هک  دـناهدیزگرب  یهاگرارق  نم  يارب  »
.« دنک چوک  ام  اب  دنیبیم ، هدامآ  ادخ  اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  دهدیم و  ناج  ام  هار  رد  هک  ره  دننک ... هراپ 
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: دومرف يو  دییأت  نمض  ماما  يوریم »؟ اهریشمش  اههزین و  فرط  هب  : » تفگ وا  هب  يدرمریپ  ملسم ، لتق  ربخ  تفایرد  زا  سپ 
.« دنرآ نوریب  منوردنا  زا  ار  هتخل  نیا  هکنآ  رگم  دناهدناوخن  ارم  ادخ  هب  »

نیا دوب . وا  كانرطخ  تشونرـس  زا  یکاح  همه  هک  تفگیم  ینانخـس  دوخ  تیب  لها  اب  دوب و  يراعـشا  هب  منرتم  رح ، اـب  تاـقالم  زا  سپ 
دهاوخ هتـشک  دیـسر و  دهاوخن  تفالخ  هب  هک  تسنادیم  لاح  نیع  رد  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  تسا  نآ  رادومن  تارکاذم  نانخـس و  يرس 

. دش
: دنکیم نشور  ام  يارب  ار  یموس  تقیقح  هک  مینکیم  هظحالم  زین  ار  يرگید  تارکاذم 

: دومرف وا  باوج  رد  دید ، ار  وا  قدزرف » ، » درک تکرح  هکم  زا  ماما  یتقو 
.« دندرکیم مریگتسد  مدرکیمن  تکرح  رگا  »

: دومرف دناوخ و  هبطخ  رهظ ، زامن  زا  شیپ  رح ، رکشل  اب  تاقالم  زا  سپ 
هک اج  نامه  هب  دـیراد ، شوخان  ارم  مودـق  رگا  دـیهدب و  شخب  نانیمطا  قاثیم  دـهع و  نم  هب  دـیتشون ، اـههمان  هک  دیمیمـصت  نآ  رب  رگا  »

.« مدرگیمرب ماهدمآ ،
تارف زا  دنکشب و  ار  هرـصاحم  هقلح  تساوخیم  تفریم و  پچ  فرط  هب  درب و  هانپ  مسح » يذ   » هوک هب  باحـصا  اب  هرواشم  زا  سپ  يو 

( . 9 . ) دیامن يروآ  عمج  یناروای  دور و  نیادم  رابنا و  هب  دنک و  روبع 
لوا ياج  هب  هدش  رضاح  ماما  هک  داد  شرازگ  هفوک  هب  دعـسنبا  دش ، ماجنا  دعـسنبا  وا و  نیب  البرک  رد  هک  ياهنامرحم  تارکاذم  زا  سپ 

. ددرگرب دوخ 
ینید و مازلا  ياـضتقم  هب  مه  یلبق و  توعد  بسح  رب  مه  و  شیوخ ، ناـج  ظـفح  يارب  مه  يو  هک  تسا  نآ  رادوـمن  بلاـطم ، لـیبق  نیا 

تسا و هدمآیم  هفوک  هب  یقالخا 
هحفص 173) ) 

: دوب دهاوخ  لاکشا  اب  هجاوم  نیا ، زا  ریغ  ياهتفگ  ره  و  تسا . هدوب  رادروخرب  هناگدنچ  لماوع  زا  دش  رجنم  شتداهش  هب  هک  وا  رفس 
راگزاس ندـش ، هتـشک  رب  ریاد  وا  ياهینیب  شیپ  اـب  هدـمآیم ، روظنم  نیدـب  هدوب و  تفـالخ  هب  ندیـسر  يهشقن  رد  اـهنت  وا  هک  هتفگ  نیا 

تداهـش و ینعی   ) هدرکیم تکرح  يوما  هاگتـسد  دـض  رب  تاـغیلبت  يارب  يوق )!(  يهداـم  يهیهت  يارب  اـهنت  وا  هک  زین  هتفگ  نیا  تسین و 
، قوف يهدربمان  لماوع  هب  هجوت  اب  یلو  دزاسیمن ؛ هرـصاحم  نتـسکش  هار و  ندرک  جـک  تشگزاب و  رب  ریاد  وا  ياهداهنـشیپ  اـب  تراـسا ،)

. تسوا مایق  فلتخم  تابجوم  رب  رعشم  ماما ، توافتم  ياههتفگ 
حـضاو یبوخب  دـنکفا ؟ كـاله  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ارچ  دوـشیم ، هتـشک  تسنادیم  هکنآ  اـب  يو  هک : لاوـس  نیا  باوـج  ـالاب  روطـس  زا 

. دوشیم
هرصاحم ار  وا  هدیسرن ، هفوک  هب  یلو  دمآیم ؛ قارع  هب  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  وا  دادن ، نتشک  هب  ار  دوخ  يو  هک : تسا  نیا  باوج  کی 

. دنامیم تمالسب  مه  وا  ناج  تشذگ ، هک  يروط  هب  دشیم  هفوک  دراو  رگا  دیاش  دنتشک و  دندرک و 
تسا یکاح  تاراما ، نیارق و  یلو  دنکیم ؛ تکرش  دربن ، يهنحص  رد  هک  دوب  یهاپـس  يهدنامرف  دننامه  يو  هک : تسا  نآ  رگید  باوج 

؛ دهدیم نتـشک  هب  ار  دوخ  دوریم  هکنآ  هن  دنکیم ، تکرـش  گنج  هنحـص  رد  دوشیم ، هتـشک  دـنادیم  هکنیا  اب  وا  دوشیم . هتـشک  هک 
هب ار  داریا  نیا  هک  یسک  تسوا ؛ نتفر  نیب  زا  مزلتـسم  نمـشد  نتفر  نیب  زا  هک  دنادیم  مه  ار  نیا  یلو  دربب ؛ نیب  زا  ار  نمـشد  هک  دوریم 

يهنحص رد  تکرش  الوصا  دنکیم و  هئطخت  ار  راگزور  روالد  نازابرس  يهناعاجش  تایلمع  ییوگ  دریگیم ، مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 
ایند رد  زور  ره  هیضق  نیا  يهنومن  دنادیم ! هدوهیب  دشاب ، هتـشاد  ندش  هتـشک  هب  ملع  يزابرـس  هک  یتروص  رد  ار  نمـشد  اب  دربن  گنج و 

هب ار  دوخ  مدرم  هک  ساسا  نیا  ارب  ار  شخب  يدازآ  هنابلط و  قح  ياهگنج  یـسک  هاگ  چـیه  یلو  دـتفایم ؛ قاـفتا  گـنج  ياـهههبج  رد 
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. تسا هدرکن  هئطخت  دنهدیم ، نتشک 
هتـشک هب  رجنم  هک  درک  دراو  هیماینب  اب  يهزراـبم  يهکرعم  رد  ار  دوخ  اـساسا  ارچ  يو  هک : دوش  حرطم  تروص  نیدـب  داریا  تسا  نکمم 

زین لاؤس  نیا  ددرگ ؟ وا  ندش 
هحفص 174) ) 

: دوش هداد  باوج  تروص  ودب  تسا  نکمم 
. درک هکرعم  دراو  امازلا  ار  وا  هک  دوب  یتموکح  هاگتـسد  راـشف  يدادبتـسا و  شور  نیا ، درکن . هکرعم  دراو  ار  دوخ  ادـتبا  وا  هک  نیا  یکی 

ردق نآ  وا  درک ، توعد  تعیب  يارب  ار  وا  دیلو  هک  یبش  دوب ؟ ناج  ظفح  تعیب و  زا  رارف  يارب  هنیدـم ، زا  وا  تکرح  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
هب دیناشن و  هناخ  رد  رب  درب و  دوخ  اب  هناحلـسم  ار  دوخ  یلاوم  هداوناخ و  دارفا  زا  ياهدع  ور ، نیا  زا  و  دورب ، اهنت  هک  تشادـن  یناج  نیمأت 

هـسلج رد  هک  ناورم  اریز  دوبن ؛ اجیب  وا  طایتحا  دننک . عافد  وا  زا  دنوش و  دراو  هحلـسا  اب  دش  دنلب  ییادص  رـس و  رگا  هک  داد  روتـسد  اهنآ 
تدـش هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  شکب ! ار  وا  اـی  ریگب و  تعیب  وا  زا  ـالاح  نیمه  اـی  تفگ : دـیلو  هب  تشاد  روضح  یـصوصخ 

! دز کتک 
هار اهنت  هک  دش  مالعا  وا  هب  راب  دنچ  زین  البرک  رد  درکیم . يوما  هاگتسد  يهیحان  زا  هک  دوب  يرطخ  ساسحا  رثا  رب  زین  هکم  زا  وا  تکرح 

حالصا ياههمان  هبترم  ود  دوب ، تحاران  تخس  مالسلاهیلع  نیـسح  نوخ  رد  تکرـش  زا  هک  دعـسنبا  تسا . دیزی  اب  تعیب  وا ، ییاهر  يارب 
. دشکب ار  وا  ای  دریگب و  تعیب  ماما  زا  دیاب  هک  درک  دیکأت  باوج  رد  دایزنبا  هبترم  ود  ره  داتسرف و  هفوک  هب  هنابلط 

؟ دـیراد راک  هچ  دیـسرپ  نانآ  زا  ماما  فرط  زا  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  باوج  رد  دـندروآ ، شروی  نایرکـشل  یتقو  اـعوسات  رـصع 
! گنج ای  تعیب  ای  دنتفگ ،

رد نت  دیزی )  ) تمع رـسپ  مکح  هب  ییوگیم ؟ هچ  میمهفیمن  ام  دز : دایرف  یهاپـس  کی  وا ، جیهم  زوسناج و  يهبطخ  زا  سپ  اروشاع  زور 
! هد

هک دوب  ياهلأسم  نیا  و  تسا . دـیزی  اب  تعیب  نآ  دراد و  دوجو  ماما  تاجن  يارب  هار  کی  اهنت  نایرج ، رخآ  ات  لوا  زا  هک  دوشیم  هظحـالم 
اجنیا و هب  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  هک  دمآ  رد  روهقم  روبجم و  يدرم  تروص  هب  ماما  دش و  ناونع  دیزی  دـیدج  تموکح  فرط  زا  ادـتبا 

!؟ درک هکرعم  دراو  ار  دوخ  وا  بیترت ، نیدب  ایآ  دیدرگ . اهنابایب  هراوآ  دربیم و  هانپ  اجنآ 
ساسا رب  ون  عضو  کی  ندروآ  دـیدپ  يارب  هعماج  دـیما  أجلم و  اهنت  تسنادیم و  یمالـسا  حـلاص  هفیلخ  ار  دوخ  وا  هک : نآ  رگید  باوج 

؛ دوب یمالسا  تاواسم  تلادع و 
هحفص 175) ) 

ره زا  الوا  هک  تسنادیم  فظوم  ار  دوخ  مه  زاب  دنتـشاذگیم ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  مه  رگا  يرابجا ، يداهنـشیپ  تعیب  زا  رظن  فرـص  سپ 
نامز رد  وا  يهویـش  هک  هنوگ  نامه  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  دنک ، هدافتـسا  یمالـسا  لاهدـیا  تموکح  کی  لیکـشت  يارب  یلامتحا  ناکما 

تسایس يهفک  رد  ینیگنس  يهنزو  تروص  هب  دسانشب ، تیمـسر  هب  ار  تموکح  هکنآ  نودب  لماک و  لالقتـسا  کی  وترپ  رد  دوب ، هیواعم 
يارب هک  يدیزی  یلو  دنک ؛ يریگولج  ییاناوت  دودح  ات  ملاظم  دسافم و  زا  داقتنا و  رظن و  راهظا  یتکلمم  ياهراک  رد  هتـسویپ  هک  دیآ  رد 

رب تارکاذـم ، اههمان و  یط  دـنک و  فیقوت  ار  تلود  لاوما  هیواعم ، نامز  لثم  وا  هک  دـهدیم  هزاجا  اجک  هداتـسیا ، وا  ناج  ياـپ  اـت  تعیب 
؛ دنک یگدـنز  هنادنمتفارـش  تروص  هب  تسناوتیم  ماما  مینک  لایخ  رگا  تسا  هابتـشا  دـنز ؟ تسد  تالمح  نیرتدـیدش  هب  تموکح  دـض 

رظن فرـص  میمـصت  نیا  زا  هیماینب  هک  مه  ضرف  رب  دوب و  دـیزی  اب  تعیب  وا ، یگدـنز  يهمادا  هار  اـهنت  هک ، ارچ  دوب ! لاـحم  يزیچ  نینچ 
یمـشاه دض  تاغیلبت  هب  هجوت  اب  و  دشاب . لیلذ  ریذپ و  ملظ  مدرم ، ریاس  لثم  هک  دنک  یگدـنز  تسناوتیم  یتروص  رد  اهنت  وا  دـندرکیم 

هب بیترت  نیدب  وا  و  دنامیمن ، ظوفحم  وا  یگداوناخ  مارتحا  یگداوناخ و  تیـصخش  یتح  تشاد ، جاور  تدـشب  هیماینب ، يهیحان  زا  هک 
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تموکح سیـسأت  میژر و  ندرک  نوگژاو  يهدیا  بیقعت  وا  درف  هب  رـصحنم  هار  نیاربانب ، دمآیمرد . تکلمم  دارفا  نیرتفیعـض  تروص 
. دوب دیدج 

زا دـعب  وا  يهبطخ  درکیم . هکرعم  دراو  ار  دوخ  تسـشنیمن و  تکاـس  دوبن ، روهقم  روبجم و  مه  تعیب  هلاـسم  رد  وا  رگا  بیترت ، نیدـب 
: تسوا لکشم  ریطخ و  هفیظو  زا  یکاح  رح  اب  تاقالم  زا  سپ  رصع ، زامن 

يراک هلیسو  هب  ار  وا  هتسکش و  ار  ادخ  دهع  هدرمـش و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیب  يرگمتـس  هاشداپ  سک  ره  دومرف : ادخ  لوسر  مدرم ! »
!« دربیم ار  هاش  هک  درب  اجنامه  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنکن ، شنزرس  يراتفگ  ای 

: هک دومرف  حیرصت  يو 
.« مرتراوازس رما  نیا  يارب  نم  »

بانتجا دیدج ، يهتفشآ  عاضوا  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  كاکطصا  ییورردور و  يرآ ،
هحفص 176) ) 

مایق یمومع  للع  نییبت  رد  هچنآ  زا  ياهصالخ  دوب ، نیا  درک . وا  هک  درکیم  ناـمه  وا ، لـثم  يدنلبرـس  دنمتفارـش و  درم  ره  دوب و  ریذـپان 
و تفایرد . ناوتیم  ار  نآ  لماوع  هک  هدوب  ریذپان  بانتجا  یعیبط  يهعقاو  کی  البرک  ناتـساد  هک  میدیمهف  اجنیا  ات  تفگ . ناوتیم  البرک 
هک وا  ییانثتـسا  یهلا و  مایق  رگم  دنکیمن . جراخ  يونعم  یهلا و  تیـسدق  زا  ار  وا  مایق  ماما و  ور ،، چیه  هب  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  نیا ،

رگم دشاب ؟ یعیبط  یتنس و  نیزاوم  زا  جراخ  تسناوتیم  دوب ، هدش  ینیب  شیپ  مالسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  البق 
؟ تسادخ لازیال  تردق  زا  نوریب  اهتنس  نیزاوم و  نیا 

تاـغیلبت هب  نآ  يهراـبرد  دـناهداد و  هوـلج  مهم  هزادـنا  نیا  اـت  ار  هلأـسم  ارچ  تسا  نینچ  هیـضق  رگا  دـسرپب : یـسک  تسا  نکمم  نوـنکا 
؟ دناهتخادرپ

. میهدیم خساپ  نادب  مایق ، ياههزیگنا  حیرشت  نمض  هدنیآ ، لصف  رد  ام  هک  تسا  یلاؤس  نیا 
هحفص 177) ) 

ص 34. زیربت ، پاچ  هینیسحلا ، ۀسایس  ( 1)
ص ك. دنلب ، تمه  ( 2)

. دوش عوجر  لوا  لصف  هب  ( 3)
. ینیسح مایق  هفسلف  ( 4)

. دنکیم نایب  رصم  زا  جورخ  ماگنه  ار  ع )  ) یسوم لاح  هیآ ،  21 صصقلا : ( 5)
ص 282. نیسح ، و  ع )  ) نسح ( 6)

ص 259. ریدغلا ، ( 7)
ص 30. هینیسحلا ، ۀسایس  ( 8)
ص 78. نیسحلا ، ۀضهن  ( 9)

اههدیا اههزیگنا و  اههیحور ،

اههدیا اههزیگنا و  اههیحور ،
سمل لباق  یعیبط و  ار  نآ  تابجوم  لماوع و  هک  ینعم  نیدـب  دوب ؛ يداع  دـمآشیپ  کـی  ـالبرک  دـمآشیپ  دـید ، کـی  اـب  هک  تسا  تسرد 
یلاـع تـالامک  ياراد  هک  ار -  وا  زا  يریوصت  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  لـثم  یتیـصخش  هک : درک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  یلو  میتفاـی ؛
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وا زا  هـتفرگ و  رارق  مـیدرک ، هظخـالم  مود  شخب  رد  هـک  يایفارحنا  هتفــشآ و  عـضو  ربارب  رد  میدــید ، لوا  شخب  رد  تـسا -  یناــسنا 
. دوب هتفرگ  رارق  طیحم  لیاذر  مامت  ربارب  رد  یقالخا ، لیاضف  مامت  اب  يو  ناس  نیدب  دسانشب . تیمسر  هب  ار  دوجوم  عضو  دنهاوخیم 

، طیحم یتسرپ  هدام  اب  وا  یتسرپ  ادخ  هکلب  دبای ؛ ییاهر  طیحم ، راشف  زا  ای  دـنک و  نوگنرـس  ار  تموکح  هک  دوبن  نیا  يارب  اهنت  وا  گنج 
طیحم و بصعت  دومج و  اب  وا  فطاوع  تاساسحا و  طیحم ، یلقعیب  يرـسکبس و  اب  وا  رکف  هشیدـنا و  طیحم ، ملظ  اب  وا  یهاوخ  تلادـع 

تـسا ياهزرابم  رتمک  دوب و  هتـساخرب  راکیپ  هزرابم و  هب  طیحم  متـس  ملظ و  ياهدومن  همه  اب  وا  يدازآ  لدع و  ياهدومن  یمامت  هصالخ 
. دشاب رادروخرب  رصانع  نیا  همه  زا  هک  ایند ، رد 

عـضو زا  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا : یفاک  میدـناوخ ، هتـشذگ  شخب  ود  رد  هچنآ  هب  هجوت  مایق ، رد  وا  ناراـی  ماـما و  يهزیگنا  تفاـیرد  يارب 
مایق هک  دسریم  رظن  هب  یهیدب  بلطم  نیا  تشذگ ، ماما  یسایس  قباوس  یحور و  مزیناگرا  یگداوناخ و  طیحم  یتیبرت و 

هحفص 178) ) 
. دشاب هتشاد  سفن  تزع  تفارش و  تلیضف و  یهاوخ ، تلادع  یبلط و  قح  زج  ياهزیگنا  دناوتیمن  وا  نوچ  یتلیضف  اب  رصنع 

زور نآ  یمالسا  طیحم  رد  هک  میتسناد  میدناوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  یفارحنا  تالوحت  هنیمز  رد  هچنآ  اب  نینچمه  و 
دساف و ار  اههیحور  هیواعم ، تموکح  نارود  هتفرگ ، ناج  هدش و  هدنز  ون  زا  هتـشذگ ، یگداوناخ  ياهلیبق و  تابـصعت  هنهک و  ياهفرح 
دوب و هدـش  نیزگیاج  اهزغم  رد  یبلط  هاـج  يزودـنا و  تورث  یـسولپاچ و  ییور و  ود  قاـفن و  هدروآ و  راـب  تسـس  هدارایب و  هدرمژپ و 

. تسادیوه نشور و  ام  يارب  زین  وا  نیفلاخم  ياههزیگنا  بیترت  نیدب 
، اهوگتفگ اـهدروخرب ، زا  یـشرازگ  نیفرط ، ياـههزیگنا  تفاـیرد  تاـیحور و  سمل  یناـعم و  نیا  رتشیب  یـسررب  يارب  لـصف ، نیا  رد  اـم 

فلتخم ياهدومن  راکیپ  يهنحـص  یبوخ  هب  شرازگ ، نیا  میاهدرک . هیهت  مادـک ، ره  یتاـغیلبت  رازبا  نیمـصاختم و  ياـههباطخ  تاـملک و 
. تسا هدنزومآ  بلاج و  رایسب  هک  دهدیم  ناشن  ار  اههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ،

: دش رادیدپ  هنیدم ، رد  تعیب  داهنشیپ  يدژارت  رد  اههزیگنا ، دومن  يهنحص  نیتسخن 
یلو تسا ؛ عناق  دـیلو  دـیوگیم . نآ  ریخأت  تعیب و  ندوب  ینلع  زا  نخـس  تیارد ، تناتم و  لامک  اب  روبزم  داهنـشیپ  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما 

! شکب ار  وا  ای  دنک و  تعیب  ای  نک . ینادنز  ار  وا  هک : دـنکیم  تحیـصن  دـیلو ، هب  هتخادرپ و  يزیگنا  هنتف  هب  هدزباتـش  هناخاتـسگ و  ناورم 
؟ دـنکیمن تعیب  هک  مشکب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نم  هللا ! ناحبـس  : » تفگ تسا ، رتشیب  ماـما  قح  هب  يو  تفرعم  رتلقاـع و  وا  زا  هک  دـیلو 
وا هب  دـید و  هچوک  رد  ار  ماـما  ناورم  ادرف ، دوب ». دـهاوخ  نزو  کبـس  تماـیق  زور  دوش  هبـساحم  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  اـب  هک  یـسک 

: دومرف ماما  دنک . تعیب  هک  درک  تحیصن 
« دیزی لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  »

.« تسا هدش  دیزی  نوچ  یتسرپرس  راچد  تلم  هک  نونکا  درک  دیاب  عادو  مالسا  اب  »
ام تعاط  هب  هک  ره  : » تشون باوج  رد  دیزی  درک و  شرازگ  ماش  هب  ار  نایرج  دیلو 

هحفص 179) ) 
! تسرفب ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  همان ، هارمه  سیونب و  ام  يارب  هدش  نوریب  نآ  زا  ای  هداهن و  ندرگ 

: مینکیم تفایرد  بلطم  دنچ  شرازگ  نیا  زا 
بجوم ـالامتحا  هک  هدادـن ، در  خـساپ  حیرـص  روطب  تعیب ، داهنـشیپ  ربارب  رد  هدوبن و  هیوریب  دـنت و  تاـساسحا  روهقم  ماـما ، هکنآ  یکی 

ار هنیدم  یلاو  هلأسم ، قیوعت  اب  هدیزرو ، رادمتسایس  کی  دننامه  اذل  دبای و  هلصیف  شمارآ  اب  هیضق  دنکیم  یعـس  وا  دوشن . ییوس  دماشیپ 
. دوریم نوریب  هنیدم  زا  هدرک و  ریگلفاغ 

مالـسا تما  مالـسا و  يارب  ياهعجاف  ار  دـیزی  يرادـمامز  وا  تسا . هدـیقع  هدـیا و  ساسا  رب  دـیزی  يرادـمامز  اب  يو  تفلاخم  هکنآ  رگید 
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. دسانشب تیمسر  هب  ار  دیزی  تموکح  دناوتیمن  تسا  مالسا  رادافو  رای  شیوخ و  دج  ردپ و  تلاسر  لماح  هک  وا  دنادیم .
یکی درک ؛ میهاوخ  هظحالم  البرک  ناتـساد  رخآ  ات  ار  اهنآ  ياههنومن  هک  مینیبیم  هفاـیق  ود  هنحـص ، نیلوا  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما  ربارب  رد 

؛ مینکیم هظحالم  یتسپ  یگیامورف و  اب  ار  دیلو  تنوشخ و  يدـنت و  اب  ار  ناورم  رـصنع . تسـس  هیامورف و  يرگید  وگروز و  هماکدوخ و 
. تسا يرادمامز  ماقم و  يهتفیش  تسا ، باتک  باسح و  لها  هک  يرگید  دیوگیم و  روز  دمهفیمن و  قطنم  یکی 

نتشک زا  دنتخانشیم و  ار  ماما  هک  دنتشاد  دوجو  دیلو  دننام  ییاههیحور  اب  يدارفا  البرک  يارجام  رد  دید ، میهاوخ  هدنیآ  رد  هک  يروطب 
دـیلو و لثم  انیع  رمـش  دعـس و  رمع  ناتـساد  دـندشیم . میلـست  یبلطهاج ، يوخ  ربارب  رد  میلـست  رثا  رب  هرخـالاب  یلو  دنتـسجیم  زارتحا  وا 

تـسا نیا  هلأسم  دیدرگ . ارجا  وا  تسد  هب  رمـش  يهشقن  دش و  شیوخ  یبلط  هاج  روهقم  دعـس  رمع  صاخ ، تیعقوم  رد  هک  تسا ؛ ناورم 
هب تعیب ، فاکنتـسا  مالعا  باوج  رد  وا  هیوریب . دنت و  تسا  يدرم  دیزی  دـیلو . هن  تسا  ناورم  عون  زا  دـیزی  ینعی  تکلمم ، رادـمامز  هک 

! تسا ياهداس  رما  مالسلاهیلع  نیسح  نتشک  دنکیم  لایخ  و  تسرفب ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  دسیونیم : دوخ  یلاو 
دوجو هب  اهرمش  اهدیزی و  ربارب  رد  اهدیلو  اهدعس و  رمع  میلست  ار  البرک  يارجام 

هحفص 180) ) 
ییزج نادـجو  هشیدـنا و  نامه  یلو  دـندرکیم ؛ تشحو  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتق  روصت  زا  ادـتبا  هک  يرـصنع  تسـس  ناگیامورف  دروآ .

. دندرک لمع  نآ  فالخ  رب  هک  دنتشاد  ياهدیقع  دنداد ؛ بیرف  ار  دوخ  لقع  هدرک و  شومارف  ار  شیوخ 
ربارب رد  ناـمیا ، هشیدـنا و  لـقع و  هک  مینکیم  هظحـالم  يدـیزی ، تموکح  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دروـخرب  يهنحـص  نیتـسخن  رد 

تیمـسر هب  يارب  هشیدنا  بش  کی  : » تسا هتـساخرب  راکیپ  دربن و  هب  یگیامورف  يرـصنع و  تسـس  ینامیایب ، ییوگروز ، یگماکدوخ و 
شباوج هک  تسین  يزیچ  نیا ، اما  دنکب ، ار  راک  نیا  دهاوخب  هک  دشاب  یـسک  مالـسلاهیلع ، ماما  ضرف ، رب  دیدج »! تموکح  کی  نتخانش 

. قطنم لقع و  هن  تسا  یگیوریب  ییوگروز و  باسح  باسح ، یلو  دشاب ! ریشمش 
لیقع نب  ملسم  تداهش  <

هفوک هار  رد  ماما  <

رح اب  رادید  <

البرک رد  دورف  <

البرک هب  دورف  رد  ماما  يهبطخ  <

لیقع نب  ملسم  تداهش 

لیقع نب  ملسم  تداهش 
رد ام  تسا و  دایز  لطاب  قح و  ياههزیگنا  اههدـیا و  اههیحور ، دومن  لیقع » نب  ملـسم   » تداهـش ات  دورو  زا  هفوک ، رابفـسا  ياـهارجام  رد 

: مینارذگیم رظن  زا  ار  دایزنبا  دعسنبا و  اب  ملسم  يههجاوم  يریگتسد و  هنحص  اجنیا 
: دناوخیم زجر  نینچ  يو  دننک ، ریگتسد  ار  ملسم  دنتساوخیم  یتقو 

ارح الا  لتقا  تمسقا ال 
ارکنائیش توملا  تیأر  ینا 

ارم انخس  درابلا  طلخی  و 
ارقتساف سمشلا  عاعش  در 

ارش قالم  اموی  ءرما  لک 
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ارغا وا  بذکا  نا  فاخا 
دمحم هب  تخیریم و  کشا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  یلاح  رد  دندرب ؛ هرامالاراد  هب  ار  وا  داد و  ناما  ار  يو  ثعـشا » نب  دمحم  »

ودب دایزنبا  درکن . مالـس  دش و  دراو  دایزنبا  رب  دـیاین ». هفوک  هب  ددرگرب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسرفب  يراد  ياهلیـسو  رگا  : » تفگ
موق و ام  رمع ! تفگ : دید . ار  دعس  رمع  دنک . تیصو  وا  هب  دنیبب و  ییانشآ  هک  درک  نیرضاح  هب  یهاگن  ملسم  دش . یهاوخ  هتـشک  تفگ 

عانتما تفگ : هللادـیبع  دـنک . شوگ  وا  يرـس  هتفگ  هب  هک  دـشن  رـضاح  رمع  يروآرب . دـیاب  وت  هک  مراد  يرـس  تجاح  کی  نم  میـشیوخ .
ریشمش و تفگ : یصوصخ  يو  دمآ ، ملسم  رانک  هب  تساخرب و  وا  نکم .

هحفص 181) ) 
مالـسلاهیلع نیـسح  هب  نک و  نفد  ریگب و  داـیزنبا  زا  ار  مدـسج  هدـب و  ماهدرک ، هفوـک  رد  هک  یـضرق  مهرد  دـصتفه  شورفب و  ار  ماهرز 

! دیاین هک  سیونب 
ار تدـسج  تسا . تدوخ  لام  وت ، لام  تفگ : ملـسم  هب  باطخ  دایزنبا  درک . وگزاـب  داـیزنبا  هب  درک و  ینلع  ار  وا  يرـس  بلاـطم  رمع ،

. میرادن يراک  وا  اب  دشاب  هتشادن  راک  ام  اب  رگا  مه  مالسلاهیلع  نیسح  میرادن . يراک 
!« يدناروش رگیدکی  رب  يدرک و  قرفتم  ار  مدرم  يدمآ  ملسم ! : » تفگ هاگنآ 

رـصیق يرـسک و  قیرط  رب  تخیر و  ار  ناشیاهنوخ  تشک و  ار  اهنآ  نابوخ  وت  ردپ  هک  دندید  رهـش  نیا  لها  مدماین . نیا  يارب  نم  هن ، - »
.« مییامن توعد  نآرق  مکح  هب  ار  مدرم  مینک و  لدع  هب  رما  هک  میدمآ  ام  درک . لمع 

»؟ يدرکن نینچ  يدروخیم  بارش  هنیدم  رد  هک  یتقو  نآ  ارچ  قساف ! طوبرم ؟ هچ  وت  هب  اهنیا  - »
هب يالوا  وت  متـسین . ییوگیم  وت  هک  هنوگ  نآ  نم  ینزیم  فرح  ملعیب  ییوگیم و  غورد  هک  دنادیم  ادـخ  مدروخیم ؟ بارـش  نم  - »

لـالح هدرک  مارح  ادـخ  هک  ار  ینوخ  نظءوس ، ینمـشد و  بضغ و  رثا  رب  يروخیم و  هطوغ  نیملـسم  نوخ  رد  هک  ییوـت  يرمخ ، برش 
!« ياهدرکن مه  راک  چیه  هک  ییوگ  یتخادرپ و  بعل  وهل و  هب  يدرمش و 

( تیالو تفالخ و  ینعی  ! ) یتسین نآ  لها  وت  هتساوخن و  ادخ  هک  دهاوخیم  يزیچ  تلد  قساف ! - 
»؟ دراد تیلها  یسک  هچ  سپ  - »

! دیزی نینمؤملاریما  - 
.« دشاب مکح  امش  ام و  نیب  ادخ  هک  میاهداد  تیاضر  نادب  ام  لاح . لک  یلع  هللادمحلا  - »

! دشاب هدشن  هتشک  نآ  دننامب  مالسا  رد  سک  چیه  هک  هنوگ  نآ  مشکن . ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  - 
.« تسا هتشادن  هقباس  هک  يروآ  دوجو  هب  يزیچ  مالسا  رد  هک  يرتراوازس  همه  زا  وت  - »

رصق يالاب  ار  ملسم  داد  روتـسد  تشاذگ و  ار  لیقع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  ازـسان  يانب  وگتفگ ، نیا  زا  سپ  دایزنبا 
دندز و ناملوگ  هک  ام  موق  ام و  نیب  ایادخ  : » تفگیم داتسرفیم و  تاولص  درکیم و  رافغتسا  تفگیم و  ریبکت  ملسم  دندرب .

هحفص 182) ) 
.« نک مکح  دندومن ، نامراوخ  دندرک و  نامبیذکت 

. دندنکفا رصق  نییاپ  هب  ار  شندب  دندز و  ندرگ  ار  يو 
دوخ هب  يو  دندوب ؛ هتسب  ار  شیاههناش  هک  یلاح  رد  دندرب  رازاب  هب  ار  ملسم  لزنم  بحاص  یناه »  » داد روتـسد  ارجام ، نیا  زا  سپ  دایزنبا 

تسد و دنتخیر و  شرـس  رب  دنک ؟ عافد  شدوخ  زا  مدآ  هک  تسین  یناوختـسا  يدراک . ییاصع ، تفگ : درک و  زاب  ار  شیاهتـسد  دیچیپ و 
! ریگب ار  ترس  دنتفگ : دنتسب و  ار  شیاپ 

: دوب منرتم  نینچ  دندزیم  ندرگ  ار  وا  هک  یتقو  منکیمن ! کمک  امش  هب  مدوخ  ناج  هیلع  رب  مرادن و  یتواخس  نینچ  نم  تفگ :
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...« کناوضر کتمحر و  یلا  مهللا  داعیملا . هللا  یلا  »
قح تیرح ، ياههدـیا  اههزیگنا و  اـههیحور ، يههجاوم  زا  يرادومن  تسـالبرک ، روش  رپ  ناتـساد  لـصف  رـس  هک  زیگنا  مغ  تاـنایرج  نیا 

نیـسح ماما  یبالقنا  يهدـنیامن  يهنادرم  یناوخزجر  تسا ، رگید  فرط  زا  ییوگروز  یتسپ و  رکم و  فرط و  کـی  زا  يراوگرزب  یبلط ،
هک هدروخ ، دـنگوس  وا ، دـشکیم . وا  گرزب  يهیحور  سمل  هب  ار  ام  درادیمرب و  هدرپ  وا  يهنابلط  قح  يهزیگنا  زا  یبوخ  هب  مالـسلاهیلع 

میلـست هنادرمناوجان ، یلو  دهدیم  ناما  ار  يو  هک  منیبیم  ار  ثعـشا  رـسپ  یگیامورف  لغد و  ربارب ، رد  یلو  دوشن ؛ هتـشک  یگدازآ  اب  زج 
. دنکیم دایزنبا 

دراد و اـبا  سک  ره  هب  بجاـح  ضرع  زا  يو  هک  دـنکیم  دوـمن  بیترت  نیدـب  لـیقع  نـب  ملـسم  عـبط  وـلع  يراوـگرزب و  هراـمالاراد ، رد 
ار دوخ  یمومع ، عمجم  رد  هک  دشکیم  تلاجخ  هوالع ، دشاب و  تیـصخش  اب  یـشرق و  یلیماف ، رظن  زا  هک  دنک  ادیپ  ار  یـسک  دـهاوخیم 

نایم رد  تیـصخش  اب  نادنواشیوخ  زا  یکی  اب  ار  دوخ  لد  درد  تساوخیم  وا  دنک . حرطم  ار  دوخ  ضرق  مهرد  دـصتفه  دـنک و  کچوک 
ییانـشآ و راـهظا  ، اداـبم هکنآ  سرت  زا  هک  منیبیم  ار  دعـسنبا  دـننام  یـسولپاچ  راـک و  هظحـالم  وسرت ، تسپ و  درم  وا ، ربارب  رد  و  دـهن .

دعب دراد و  عانتما  دوخ  يومع  رـسپ  يهتفگ  نتفریذپ  زا  دنک ، داجیا  یتمحز  بابـسا  شیارب  تموکح ، لوا  هجرد  فلاخم  اب  وا  تیمیمص 
وا هب  تبسن  ییوس  لایخ  همهاو و  هنوگ  ره  عفد  يارب  زاب  دوشیم ، عمج  شرطاخ  دایزنبا  رظن  زا  هکنآ ، زا 

هحفص 183) ) 
یگداوناخ و تیصخش  دعـسنبا ، يرآ ، دنکیم ... شاف  ار  وا  هنامرحم  تیـصو  دهنیم و  نایم  رد  هتفگ  وا  هب  يرـس  روطب  لیقعنبا  هچنآ 

. تسا هدیرب  شیوخ  ناکیدزن  زا  هتخورف و  دایزنبا  هب  ار  دوخ  تفارش 
راکنا هدـنز و  دـهاوش  دانتـسا  هب  قطنم و  لالدتـسا و  اب  فرط  کی  هنحـص ، نیا  رد  هک  میمهفیم  نینچ  دایزنبا  لیقعنبا و  تارکاذـم  زا 

هب ار  وا  ياهیـشک  مدآ  اهلتق و  دایز و  ءوس  قباوس  مدرم و  یتخبدب  زا  نخـس  دنکیم و  حرطم  ار  دوخ  يهنابلط  حالـصا  يهدیا  ریذـپان ،
تمهت دـهدیم ، شحف  رگید ، فرط »  » اما دراذـگیم  نایم  رد  وا  اب  همهاو  نودـب  و  وربور ، ار  دایزنبا  یقـالخا  تائیـس  دروآیم و  ناـیم 

قطنمیب و درم  نینچ  ربارب  رد  ملسم ، دنکیم . یفرعم  تفالخ  يهتـسیاش  ار  دیزی  دیوگیم و  تسایـس  رد  وا  تسکـش  زا  نخـس  دنزیم و 
، دنربیم نتـشک  يارب  ار  وا  هک  هاگنآ  دبلطب . تیمکح  هب  ار  وا  دروآ و  اج  هب  ادخ  دمح  هک  نآ  زج  دیوگب ، درادن  ینخـس  رگید  يروسج 

مامت رد  وا  دنکیم . وا  يهتفیش  هریخ و  ار  هدننیب  هتفرگارف و  ار  شدوجو  رـسارس  تیونعم  رون و  زا  ياهلاه  ناسب  وا ، ياهرافغتـسا  اهاعد و 
. تسا تحاران  وا  يارب  درادن و  مالسلاهیلع  نیسح  زج  يرکذ  رکف و  افص ، افو و  زا  تدم ، نیا 

یلو داد ؛ دـعاسم  لوق  هفوک ، ياورناـمرف  درک و  تعافـش  وا  زا  ثعـشانبا  دوب  هداد  هار  دوخ  لزنم  هب  ار  ملـسم  وا  دوب !؟ هچ  یناـه »  » مرج
داـیزنبا یگماـکدوخ  بضغ و  شتآ  شزورفا  زج  یتلع  ارچ ؟ دـشکب ! ار  وا  تفرگ  میمـصت  هبقرتـم ، ریغ  روط  هب  تهج و  نودـب  هراـبکی 

یگماکدوخ دایزنبا ، دناشنورف . ار  شدانع  هنیک و  شتآ  دنک و  بوعرم  تدشب  ار  طیحم  تساوخیم ، بیترت ، نیدـب  وا  تشادـن . دوجو 
. دیوگیم یهلا  ناوضر  تمحر و  زا  نخس  یناه ، دنکیم و 

هفوک هار  رد  ماما 

هفوک هار  رد  ماما 
عـالطا هفوک  عاـضوا  زا  تکرح ، ماـگنه  يو  درک . تکرح  هفوـک  تمـس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  اـهزور ، نیمه  نراـقم  هک  مینادیم 

دوشیم طابنتسا  وا ، يهبطخ  زا  یلو  تشادن ؛
هحفص 184) ) 

: دومرف يو  دیدیم ، كانرطخ  ار  هدنیآ  وا ، هک 
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بوقعی نوچمه  شیوخ ، ناینیـشیپ  رادید  هب  نم  هک  هو ! تسا ، هتـسب  شقن  نایمدآ  ندرگ  هب  ناوج  رتخد  يابیز  دنبندرگ  نوچمه  گرم  »
نابایب ياهگرگ  ار  میاهدنبدنب  هک  منیب  نانچ  دیـسر . مهاوخ  نادب  هک  دناهدیزگرب  یهاگدروان  نم  يارب  مراد . قایتشا  فسوی ، رادید  هب 
ریدقت ملق  اب  هک  يزور  زا  دـننک ، رپ  نادـب  ار  شیوخ  يهنـسرگ  یلاخ و  ياهمکـش  دـننک و  ادـج  مه  زا  البرک  و  سیواون »  » نیب ياج  رد 

لماک روطب  ار  نارباص  ياهرجا  وا  مینکیم و  ربص  وا  يالب  رب  ام  تسا . تیب  لها  ام  ياضر  ادخ ، ياضر  درک . رارف  ناوتیمن  هدش  هتـشون 
وا مشچ  دش . دنهاوخ  عمج  وا  درگ  تشهب  رد  همه  دش و  دـهاوخن  ادـج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نت  ياههراپ  داد . دـهاوخ  ام  هب 

ياقل هب  ار  شیوخ  دشخب و  ام  هار  رد  ار  شلد  نوخ  هک ، ره  درک . دهاوخ  افو  نانآ  هب  تبـسن  ار  شاهدـعو  دـش و  دـهاوخ  نشور  نانادـب 
.« درک مهاوخ  تکرح  هللاءاشنا  حبص  ادرف  نم  هک  دنک  چوک  ام  اب  دنیب ، هدامآ  رضاح و  راگدرورپ 

ادـخ و هب  وا  دزرویم . قشع  نآ  هب  دـنیبیم و  زیوآالد  ابیز و  یـسب  ار  گرم  وا  تسا . طاـشن  ناـجیه و  قوش ، روش و  زا  زیربل  هبطخ ، نیا 
هک دـنکیم  ساـسحا  وا  تسوا . ياـضر  هب  یـضار  راـگدرورپ و  ياـقل  يهتفیـش  هدیـشوپ و  مشچ  ناـهج  نیا  زا  هـتخود و  مـشچ  تیدـبا 

. تسا نتخاب  دوخ  نداد و  لد  راوازس  هک  دراد  یپ  رد  تلیضف  رون و  زا  یناهج  وا ، ریذپان  بانتجا  یعطق و  یهلا و  تشونرس 
. دوش نیشنمه  تشهب  رد  يو  اب  دنکیم  وزرآ  دنیبیم و  هتسویپ  وا  هب  ار  دوخ  دیوگیم و  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  هب  وا 

مالعا وا  دـننکیم . هراپ  هراپ  ار  وا  شیوخ ، یلاخ  مکـش  ندرک  ریـس  يارب  هک  دـنیبیم  ياهنـسرگ  ناگرگ  ناسب  ار  شیوخ  ناگدنـشک  وا 
. دنهد ادخ  رهم  هب  لد  دنیوشب و  ناج  زا  تسد  دیاب  وا  نایهارمه  هک  دنکیم 

ینیسح زیگناروش  بالقنا  زاتمم  رصانع  تیاهنال ، يدبا و  ياههدیا  نیا  ینامسآ و  ینارون و  يهزیگنا  نیا  یتوکلم ، یلاع و  يهیحور  نیا 
نوچمه هتفای ، نایاپ  هدش و  زاغآ  تیدـبا ، تقیقح و  هب  قشع  زا  هدـنکآ  یحور  اب  ادـخ و  دای  هب  مان و  هب  هک  یبالقنا  ناس  نیدـب  و  تسا .

. تسا ردق  نارگ  جرا و  رپ  تیدبا ،
نب هللادبع   » ای و  يوادیص » رهسم  نب  سیق   » طسوت ياهمان  همرلا » نطب   » زا ماما 

هحفص 185) ) 
هک دایزنبا  يهطرـش  سییر  ریمن ،» نب  نیـصح   » دوب هدش  هتـسب  اههار  نوچ  درک . علطم  دوخ  تکرح  زا  ار  نانآ  و  داتـسرف . هفوک  هب  رطقی »

نیـسح  » ورب و ربنم  تفگ : ودب  هللادیبع  داتـسرف . دایزنبا  شیپ  درک و  ریگتـسد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دـصاق  دوب ، تفر  دـمآ و  لرتنک  رومأم 
. هد مانشد  ار  وگغورد »

: تفگ تفر و  ربنم  هب  سیق 
تباجا ار  وا  میوا . دصاق  نم  تسادخ و  لوسر  رتخد  مالـسلاهیلع  همطاف  رـسپ  ادـخ ، قلخ  نیرتهب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  نیا  مدرم !

. دینک
نانچ دندنکفا  ریز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  داتـسرف . دورد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رب  درک و  تنعل  ار  شردپ  دایزنبا و  هاگ  نآ  يو 

. تسا هدش  هجاوم  ییوگروز  يرسدوخ و  اب  تعاجش ، تمه و  زین ، هنحص  نیا  رد  دش . یشالتم  شندب  هک 

رح اب  رادید 

رح اب  رادید 
: مینارذگیم رظن  زا  الیذ  هک  هدش  لقن  هبطخ  ود  رح ، اب  تاقالم  زا  سپ  ماما ، زا 

: دومرف نینچ  رهظ  زامن  زا  شیپ 
ناـمه رب  رگا  دـندمآ . نم  شیپ  امـش  ناگداتـسرف  دیـسر و  نم  هب  امـش  ياـههمان  هک  ور  نآ  زا  رگم  مدـماین  امـش  يوس  هب  نم  مدرم ! يا  »

هک اج  نامه  هب  نم  دـیراد ، شوخان  ارم  مودـق  دـینکیمن و  نینچ  رگا  دـیهد و  شخب  ناـنیمطا  قاـثیم  دـهع و  نم  هب  هک  دـیتسه  میمـصت 
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.« مدرگیم زاب  ماهدمآ 
: دومرف نینچ  رصع  زامن  زا  سپ  تفگن . هملک  کی  یتح  سک  چیه  دندوب ؛ تکاس  مدرم 

هب وا  تنـس  اب  هتـسکش و  ار  ادـخ  دـهع  هدرمـش و  لـالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیب  يرگمتـس  هاـشداپ  سک  ره  هدومرف : ادـخ  لوسر  مدرم ! »
تسادخ رب  دنکن ، شنزرس  يراتفگ  ای  يراک  يهلیسو  هب  ار  وا  دنکیم و  راک  ینمشد  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نیب  رد  هتساخرب و  تفلاخم 

زابرس نامحر  يادخ  يربنامرف  زا  دندش و  ناطیش  مزالم  تعامج ، نیا  هک  دیشاب  هاگآ  دزاس . راچد  هاش  نآ  تشونرـس  نامه  هب  ار  وا  هک 
لالح و ار  ادخ  مارح  دندرک ، يراصحنا  ار  یمومع  لاوما  و  ءیف » . » دندومن لیطعت  ار  یهلا  دودـح  دـندرک و  دـیدپ  یهابت  داسف و  دـندز .

( تفالخ  ) رما نیا  رب  نارگید  زا  نم  دندرک و  مارح  ار  ادخ  لالح 
هحفص 186) ) 

دیاهدش و دنمهرهب  دینک  افو  دوخ  تعیب  هب  رگا  دـیاهدرک . تعیب  امـش  هک  دـندمآ  نم  شیپ  امـش  ناگداتـسرف  امـش و  ياههمان  مرتراوازس .
اب نم  يهداوناخ  امش و  ناج  اب  نم  ناج  میادخ . لوسر  رتخد  مالسلاامهیلع ، همطاف  دنزرف  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  نم  دیاهتفای . دشر 

.« تسامش يهداوناخ 
: دناهدرک تیاور  زین  لیذ  بیترت  هب  ار  رصع  زامن  زا  دعب  هبطخ 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  ام  دوب . دهاوخ  یـضار  امـش  زا  ادخ  دیـسانشب . قح  لها  يارب  ار  قح  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مدرم ! يا  »
رگا میرتهتسیاش . دننکیم . راتفر  ناودع  روج و  هب  امش  نیب  رد  دنرادن و  دننکیم ، اعدا  هچنآ  هک  نایعدم  نیا  زا  رما  نیا  یتسرپرـس  يارب 

.« مدرگیمرب نم  تسامش ، ياهدصاق  اههتشون و  زا  ریغ  امش  يأر  دیلهاج و  ام  قح  هب  دیرادن و  شوخ  ار  ام  ادج 
طقف هتـشون و  همان  هک  میتسین  اهنآ  زا  ام  ادخ  هب  تفگ : دـندرک ، هیارا  وا  هب  ار  اههمان  هکنآ  زا  سپ  درک و  یعالطایب  راهظا  اههمان ، زا  رح 

: دومرف ماما  مینک . دایزنبا  میلست  ار  امش  میرومأم 
هرخالاب و  دنیشن »! تیازع  هب  تردام  : » دومرف وا  هب  دش ، عنام  رح  دنک و  تکرح  تساوخ  یتقو  و  تسا »! رتکیدزن  وت  هب  راک  نیا  زا  گرم  »

هتـشک یگنجب  رگا  ادـخ  هب  تفگ : مالـسلاهیلع  ماـما  هب  رح  دـنچیپب ، هیـسداق - »  » و بیذـع »  » هداـج پچ -  فرط  هب  هک  دـش  قفاوت  یتـقو 
: دومرف ماما  يوشیم ،

، دیناسرتیم ار  وآ  شیومع  رـسپ  دور و  ادـخ  لوسر  يرای  هب  تساوخیم  هک  یـسوا  درم  نآ  هک  میوگ  مه  نم  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم 
: تفگ

یتفلا یلع  راع  توملاب  ام  یضمأس و 
املسم دهاج  اقح و  يونام  اذا 

هسفنب نیحلاصلا  لاجرلا  یساو  و 
امرجم فلاخ  اروبثم و  قراف  و 

ملا مل  تم  نا  مدنا و  مل  تشع  ناف 
امغرت شیعت و  نا  الذ  کب  یفک 

هار رد  ار  شیوخ  ناج  دزادرپ ، داهج  هب  یناملسم  رس  زا  دشاب و  هتشاد  قح  تین  رگا  تسین  راع  درمناوج  يارب  گرم  موریم و  نم   » ینعی
تمالم مریمب ، رگا  موشن و  نامیشپ  منام ، هدنز  رگا  نم  دزیخ . تفلاخم  هب  نامرجم  اب  دربب و  ناگدش  هابت  زا  دریگ ، فک  رب  هتسیاش  نادرم 

.« دنلام كاخ  هب  ار  تغامد  ینامب و  هدنز  هک  سب  تلذ  نیمه  وت  يارب  مشکن .
هحفص 187) ) 

ار دوخ  مارم  ینابم  لوصا و  هفوک ، مدرم  يارب  راب  نیلوا  يارب  تسا ، نیمـصاختم  دروخرب  نیرتمارآ  هک  هنحـص  نیا  رد  مالـسلاهیلع ، ماـما 
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هاگتـسد رد  يراـج  تاـفارحنا  زا  نخـس  هتخاـس و  حرطم  رگمتـس  هاـش  ياهيرگمتـس  ربارب  رد  ار  عاـمتجا  يهـفیظو  وا  دـنکیم . حیرـشت 
ندرک يراصحنا  یهلا ، دودح  لیطعت  یهابت ، داسف و  ادـخ ، ینامرفان  ناطیـش ، زا  تیعبت  ار  تافارحنا  لوصا  وا  دـیوگیم . تقو  تموکح 

. دنادیم ادخ  مارح  ندرک  لالح  لالح و  ندرک  مارح  هرخالاب  متس و  روج و  یلاخ ، وت  غورد و  ياهاعدا  یمومع ، لاوما 
نوچ دیوگیم  دهدیم و  زیمآ  تملاسم  داهنـشیپ  لاح  نیع  رد  و  درادیم ، مالعا  تفالخ  يهتـسیاش  دنکیم و  یفرعم  ار  دوخ  سپـس  وا ،
دوخ یگدامآ  یسوا ، زابرس  راعشا  هب  داهـشتسا  اب  وا  مدرگیمرب . نم  دیاهداد  هدیقع  رییغت  الاح  رگا  هدوب ، مدرم  توعد  يانبم  رب  وا  ندمآ 
نیا رد  هک  ییوگتفگ  اهنت  و  دوب . توکس  اهنت  یلوصا ، تانایب  نیا  ربارب  رد  فلاخم  هاپـس  لمعلا  سکع  درادیم . مالعا  تداهـش  يارب  ار 

مالـسلاهیلع ماما  مارتحا  تاعارم  تباجن ، بدا و  مکح  هب  يو  هک  تسا  رح »  » هب باطخ  ماـما  زا  دـنت  يهلمج  ود  دوشیم  هظحـالم  هنحص 
ههجاوم ياههنحـص  نیرتمارآ  رح ،»  » اب مالـسلاهیلع  ماما  دروخرب  میدرک  هراشا  هک  روط  نامه  . دیآیمنرب ییوگخـساپ  ماقم  رد  دـنکیم و 
يرورـض مزال و  مصخ ، تایحور  تفاـیرد  يارب  شمارآ ، نیا  تلع  زا  ثحب  هتکن و  نیا  هب  هجوت  تسین ؛ تلع  نودـب  نیا  تسا و  نیفرط 
يهیحور تسا و  یلوـصا  بـیجن و  بدؤـم و  يدرم  يهدـهع  رب  یهدـنامرف  هـک  نآ  یکی  تـسا : زیچ  ود  تـلع ، دـسریم  رظن  هـب  تـسا .

اهنآ دنکیم ، بدا  وا ، يدنت  خساپ  رد  دناوخیم و  زامن  ماما  رـس  تشپ  وا  دننیبیم  رح  نایهارمه  یتقو  تسا . رثؤم  نایهاپـس  رد  هدـنامرف ،
یلو دوب ، زجاع  ماما  هب  تبـسن  يرادافو  زا  هدوسرف و  دـنچ  ره  یمومع  يهیحور  هک  نآ  رگید  دنتـسه . وا  يهیور  زا  يوریپ  هب  ریزگاـن  زین 

دعو و رگا  تشادن و  هنیک  ضغب و  وا  هب  تبـسن  هاگ  چیه  تیعمج  داوس  دوب و  بوبحم  زیزع و  مدرم  لد  قمع  رد  مرتحم و  اهرظن  رد  ماما 
دـنت و هزادـنا  نیا  ات  وا  ربارب  رد  مدرم  هاگ  چـیه  دوبن ، رمـش  دایزنبا و  دـیزی و  نوچ  یناگیامورف  ناگلفـس و  فیوخت  باـعرا و  دـیعو و 

. دنزیرب ار  شنوخ  دنشک و  ریشمش  شیور  هب  هک  دندوبن  روسج 
هحفص 188) ) 

رد مدرم  تایحور  یـسررب  دایزنبا و  صوصخ  هب  يوما  تموکح  یتاغیلبت  رازبا  رب  فوقو  دید ، میهاوخ  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  يروطب 
اب دـیزی  رابج  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  یگمه  ارـسا ، دورو  ماگنه  هب  هفوک  درم  نز و  ياههیرگ  يدـعب و  تابالقنا  اروشاع و  زور 

ینایهاپس هناراکبیرف  تکرح  اب  يرهق و  روطب  دعسنبا ، لثم : یناسک  يهنابلط  هاج  تایحور  مادختسا  یمومع و  سرت  فعض و  زا  هدافتسا 
. دندوب نازیرگ  يو  اب  گنج  زا  اعبط  مدرم  هنرگ ، دندوب و  هداتسرف  ماما  گنج  هب  و  هدرک ، عمج 

هدولآ یعامتجا  وج  کی  یتاذ ، تیصخش  نشور و  هار  تباث و  يهدیا  نتشادن  رثا  رب  هک  تسا  دشر  مک  ياههعماج  حور  تیـصاخ  نیا  و 
تشحو ياهقرب  دعر و  هنوگ  ره  هک  دنباییم  لاجم  یسایس ، ياههنحص  نارگیزاب  طیحم و  نارادمدرس  دنروآیم و  دوجو  هب  کیرات  و 

و دنبیرفب . تروص  نیدب  ار  ياهتـسد  دنناسرب و  بیترت  نادب  ار  ياهدع  ات  دنهد  شیامن  زیوالد  بیرفلد و  ياههنحـص  دننک و  داجیا  زیگنا 
. درک میهاوخ  سمل  رتهب  ار  تقیقح  نیا  هدنیآ ، ياههنحص  رد  ام 

البرک رد  دورف 

البرک رد  دورف 
يارب همان  دایزنبا ، فرط  زا  هک  يدرم  دـنوشیم . هفیظو »! ماجنا   » رومأم یبدایب  نشخ و  دارفا  دوشیم و  ضوع  اههنحـص  دـعب ، هب  نیا  زا 

، دنک انتعا  مالس و  ماما  هب  هکنآ  نودب  دورو ، ماگنه  دزاس ، فقوتم  یفلع  بآیب و  نیمزرس  رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  هدروآ  رح 
هک دراد  نآ  زا  تیاـکح  تیرومأـم ، نـیا  دــشاب . رح  بـقارم  هـک  تـشاد  تیرومأـم  هوـالع ، يو  درک . غـالبا  رح  هـب  ار  دوـخ  تیرومأـم 

: تفگ وا  هب  ریهز  تشاد . ییانشآ  نیق » نب  ریهز   » اب رومأم  نیا  دوب . هدیسر  دایزنبا  هب  رح  ياهشمرن  هب  عجار  ییاهشرازگ 
؟ ياهتفرگ شیپ  رد  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  يریمب ! یهلا  - 

. منکیم افو  شیوخ  تعیب  هب  يوریپ و  دوخ  ماما  زا  - 
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ۀمئا مهانلعج  و  : » هدومرف ناشهرابرد  ادـخ  هک  تساهنآ  زا  وت  ماما  يدـیرخ . گـنن  دوخ  يارب  يدرک و  كـاله  ار  دوخ  تسا . نینچ  هن  - 
( . 1 ...« ) رانلا یلا  نودهی 

هحفص 189) ) 
رگا دوب و  دـهاوخ  رتتخـس  يدـعب  تانایرج  تفگ : ماما  هب  ریهز  درک . فقوت  هب  روبجم  ار  ماـما  دوب ، هتفرگ  رارق  رظن  تحت  دوخ  هک  رح 
زاغآ گنج  هب  نم  : » دومرف ماـما  دـمآ . دـنهاوخ  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  یناوارف  هدـع  اـب  گـنج  زا  رتناـسآ  میگنجب  هدـع  نیا  اـب  اـج  نیمه 

. دمآ دورف  و  منکیمن »
زا ياهنحـص  هک  قوف ، شرازگ  تشاد . لابند  هب  ار  اروشاـع  يهعجاـف  داـتفا ، قاـفتا  يرجه  لاـس 61  مرحم  مود  زور  رد  هک  ناـیرج  نـیا 

تارطخ زا  يریگولج  يارب  ماما  ارچ  هک  دروآیم  شیپ  ار  لاؤس  نیا  لاح ، نیع  رد  دنکیم ، مسجم  ام  يارب  ار  ماما  زیمآ  تملاسم  يهیور 
!؟ دوبن نمشد  ربارب  رد  میلست  عون  کی  دوخ  نیا ، ایآ  و  دزن !؟ تسد  يریگشیپ  هب  نونکا  مه  زا  هدنیآ ،

يهفیظو ياضتقم  هب  یلبق و  توعد  قبط  میتفگ : هک  يروط  هب  وا  دوب ! هدـماین  گنج  يارب  هک  ماما  تسا : نشور  رایـسب  لاؤس ، نیا  باوج 
اب تشاد ؛ وا  یشیجلا  قوس  تیعقوم  هک  یطیارـش  اب  دزیم ، گنج  هب  تسد  رگا  وا  هزات  و  دمآیم ؛ هفوک  هب  یقالخا ، یعرـش و  ینادجو ،

رکـشل وا  یبوکرـس  يارب  يروف  تسین ، یهار  هفوک  ات  البرک  زا  تشادن . يزوریپ  لامتحا  هجو  چـیه  هب  رورم ، روبع و  عطق  اههار و  لرتنک 
اهنت شیوخ و  يورین  یبایزرا  نودب  يو  هک  تفریم  نآ  زا  نخـس  اج  همه  دشیم ؟ هچ  هاگنآ  تسکـشیم ، مه  رد  ار  وا  ياوق  دمآیم و 

درک و لمع  هویش  نیمه  رب  زین  رخآ  ات  درکن و  گنج  هب  عورـش  وا  یلو  تسا ؛ هدرب  گنج  هب  تسد  ریبدت  نودب  ینآ و  ناجیه  کی  رثا  رب 
. دیگنجیم شیوخ  مرح  ناج و  زا  عافد  يارب  زین ، اروشاع  زور  رد 

.41 صصق /  ( 1)

البرک هب  دورف  رد  ماما  يهبطخ 

البرک هب  دورف  رد  ماما  يهبطخ 
نینچ یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  شیوخ  نارای  يارب  هلـصافالب  دمآ و  دورف  البرک  رد  رابجا  روطب  میدـید ، هک  یبیترت  هب  مالـسلاهیلع ، ماما 

: دناوخ هبطخ 
ياهدنام هت  ایند ، زا  تسا . هتفر  نآ  ياهیبوخ  هدییارگ و  یتشز  هب  هدش و  نوگرگد  ایند  هدیـشک . اجنیا  هب  ام  راک  دینیبیم  هک  هنوگ  نامه  »

.« دشاب هتفرگ  ابو  هک  دنام  یهاگارچ  نوچ  مه  نیگنن ، یگدنز  نیا  هدنامن و  یقاب  فرظ  هت  رد  بآ  يهدنام  دننام  هب  شیب 
هحفص 190) ) 

ةویحلا ةداعـس و ال  الا  توملا  يرأ  یناف ال  اقح  هبر  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  یلاو  هب  لمعی  ـال  قحلا  یلاإ  نورت  ـالأ  »
« امرب الا  نیملاظلا  عم 

هک یتسار  دـشاب ، شیوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  بغار  نمؤم  دـیاب  یتسار  دنتـسیایمنزاب ؟ لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  دـینیبیمن  رگم  »
.« منیبن یگراچیب  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  يراگتسر و  زج  ار  گرم  نم 

: دومرف زاب  و 
الب هک  هاگنآ  یلو  دنریگیم ؛ ار  نید  رود  تسا ، هار  هب  ور  ناشیگدنز  هک  مادام  تسا ؛ هداتفا  ناشنابز  رس  رب  نید  دنیایند و  ناگدنب  مدرم  »

.« دنوش مک  نارادنید  درک ، ناشهطاحا 
رد هکنیا  زا  دـیوگیم ؛ نخـس  ایند  ییافویب  زا  دربیم . رـس  هب  یحور  رثأت  کی  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  دـیآیمرب  نینچ  ـالاب  يهبطخ  زا 

گرم راگدرورپ و  ياقل  هب  تبغر  زا  نخـس  دربیم و  جنر  دنوریم ، لطاب  لابند  هب  مدرم  دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  هتفرگ  رارق  یطیحم 
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. تسا هدیقع  هدیا و  اب  نیجع  زین  وا  تارثأت  هدشن و  شومارف  وا  يهدیا  تاملک  نیا  رد  دیوگیم . هنادنمتداعس 
نحل زا  هک  يروط  هب  و  دراد ، شیپ  رد  یکاـنرطخ  تشونرـس  هدـش و  راـتفرگ  هکنیا  زا  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  ینعم  نادـب  هتفگ ، نیا 

مرج هب  ار  وا  دـیاب  ارچ  هک  تسا  هیحان  نیا  زا  وا  رثأت  هکلب  دوشیم ، هتـشک  هک  ور  نآ  زا  هن  یلو  تسا ؛ رثأتم  دوشیم -  طابنتـسا  وا  مـالک 
دربیم و جنر  رایـسب  یطیحم  نینچ  اب  دروخرب  زا  وا  دـننک . شوماخ  ار  شاهنابلط  قح  دایرف  دنـشکب و  لطاب  اب  هزرابم  قح و  زا  يرادـفرط 
، یـشوخ یتحار و  ملأت ، رثأت و  اب  قشع  قوش و  بیترت  نیدب  دنیبن و  ار  راب  تبکن  عاضوا  نیا  دریمب و  دراد  لیم  هک  يدحب  دوشیم ؛ رثأتم 

. تسا هتخیمآ  مه  هب  مالسلاهیلع  ماما  گرزب  حور  رد  یشوخان  یتحاران و  اب 
، تسا یناسنا  فطاوع  يالعا  هنومن  هک  يدرم  دوشیم و  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  البرک  ثداوح  رد  يداش  هیرگ و  زادگ ، زوس و  یگتخیمآ 

تبحم هقالع و  العا  دحب  شردارب  رهاوخ و  دنزرف و  نز و  هب  هفطاع  مکح  هب  تسا و  بلقنم  تدشب  شیوخ  نادناخ  راوگان  تشونرس  زا 
، هدنیآ رد  دیوگیم . نخـس  ادخ  اب  یبلق  تارثأت  یحور و  مالآ  نیا  يهمه  زا  هدز و  دـنویپ  تیدـبا  هب  ار  شاهیحور  لاح ، نیع  رد  دراد و 

. دید میهاوخ  تالاح  نیا  زا  يرتشیب  رظانم 
هحفص 191) ) 

ياههنحـص کنیا  ام  و  ددرگیم ، رادومن  رتشیب  نیفرط ، ياههدـیا  اههزیگنا و  اههیحور ، میوشیم ، رتکیدزن  ـالبرک  يهعجاـف  هب  هچ  ره  ... 
: مینکیم هظحالم  بیترت  نیدب  ار  لباقم  فرط  تایحور  اههنحص  نیا  رد  مینارذگیم . رظن  زا  راوتسرهف  ار  روشرپ  يارجام  نیا 
منادیمن : » تفگیم تفرگ و  رارق  شیوخ  داضتم  راکفا  تایحور و  شکاشک  رد  يو  دش ، البرک  هب  نتفر  داهنـشیپ  دعـس  رمع  هب  یتقو  - 

هنابلط هاج  هیحور  میلست  ماجنارس  و  مریگ » ندرگ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  لتق  هانگ  ای  مرادرب و  تسد  تسا  نم  يوزرآ  هک  ير  کلم  زا 
. دش دوخ 

ير مکاح  هاگنآ  دور و  ناشیا  یبوکرـس  يارب  زابرـس  رازه  راـهچ  اـب  دوب  رومأـم  دعـس  نب  رمع  دـندوب و  هدـیروش  دـیزی  رب  ملید ، مدرم  - 
يریگهرانک رکشل  زا  یناهنپ  روط  هب  نایهاپس  دندرک . وا  هارمه  روز  هب  ار  نازابرس  دش و  وا  هب  البرک  هب  نتفر  داهنـشیپ  نیب ، نیا  رد  ددرگ .

رکشل هب  سرت  زا  نارگید  دز و  ندرگ  ار  فلتخم  نازابرـس  زا  یکی  دش ، علطم  نایرج  زا  هک  هللادیبع  دنتـشگیمزاب . هفوک  هب  دندرکیم و 
( . 1 . ) دنتشگزاب

تفایرد ددرگزاب ، تسا  رـضاح  هدـمآ و  توعد  قبط  هکنیا  رب  ریاد  ار  ماما  زیمآ  تملاـسم  ماـیپ  هکنآ  زا  سپ  ـالبرک ، رد  دعـس  نب  رمع  - 
. درک شرازگ  دایزنبا  هب  ياهمان  یط  ار  نایرج  دراد و  فاعم  وا  اب  گنج  زا  ارم  ادخ  مراودیما  تفگ : درک ،

ادخ تشون : دایزنبا  هب  يو  دیشک ، لوط  رایسب  تفرگ و  تروص  ماما  داهنشیپ  قبط  ماما ، وا و  نیب  هنابش  هک  ياهنامرحم  تاقالم  زا  سپ  - 
ای دور و  تادح  رس  زا  یکی  هب  ای  ددرگرب ، ای  هدش  رضاح  مالسلاهیلع  نیـسح  دیدرگ . حالـصا  تما  نیا  رما  درک و  شوماخ  ار  هنتف  شتآ 

. دنک هرکاذم  دیزی  اب  دور و  ماش  هب 
یتشاذگن و وت  داب ! هتسب  تتسد  بارخ ! تاهناخ  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  دعـسنبا  دروآ ، یگنج  تیرومأم  دمآ و  البرک  هب  رمـش  یتقو  - 

ار شردپ  هیحور  نامه  مالسلاهیلع  نیسح  ادخ  هب  دریذپ . نایاپ  حلص  هب  راک ، میتساوخیم  ام  يدرک ! بارخ  ار  راک 
هحفص 192) ) 

. دوشیمن میلست  دراد و 
تراشب تشهب  هب  دیوش و  راوس  ادخ  رکشل  يرشبا »! ۀنجلاب  و  یبکرا ! هللا ! لیخ  ای  : » دز دایرف  نایرکـشل  هب  اعوسات  رـصع  صخـش  نیمه  - 

. دیهد
! مدوب نم  تخادنا ، ریت  هک  یسک  نیلوا  دیشاب  دهاش  تفگ : درک و  عورش  ار  گنج  دوخ ، يزادناریت  اب  اروشاع  زور  صخش ، نیمه  - 

ملاظ قساف  دایزنبا  زا  نم  دوریمن ! لزنم  هب  نم  لثم  سک  چیه  تفگ : تشگزاب ، دایزنبا  شیپ  زا  دعـسنبا  یتقو  ارجام ، نایاپ  زا  سپ  - 
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! مدومن ینامرفان  ار  لداع  مکاح  مدیرب و  ار  تبارق  مدرک و  يوریپ  رجاف 
باتـش شتآ  هب  تمایق  زا  شیپ  نیـسح ! تفگ : مالـسلاهیلع  ماما  هب  باطخ  دناهتخورفارب ، شتآ  مایخ  رود  دید  رمـش  یتقو  اروشاع  زور  - 
گنج هب  ادتبا  دومرف : درک و  شعنم  ماما  دشکب ، ار  وا  تساوخ  ریرب » . » شتآ يارب  يرتراوازس  وت  نارچ ! زب  نز  رـسپ  دومرف : ماما  يدرک ؟

. منکیمن
يراوگرزب رادافو  رای  ینعی  تسا  یمیرک » وفک   » وا هک  دـیوش  رود  وا  مرح  زا  تفگ : رمـش  دـیوشن ، نم  مرح  ضرعتم  دومرف : ماما  یتقو  - 

. تسا
زا ات  میهدیمن  وت  هب  هرطق  کی  ادخ  هب  دـنزیم . جوم  یهام  مکـش  لثم  بآ  نیبب  نیـسح ! دز : دایرف  تارف  هعیرـش  نتـسب  زا  سپ  يدرم  - 

. يریمب ینگشت 
: دناوخیم ار  هیآ  نیا  ماما  اروشاع  بش  - 

( . 2 « ) بیطلا نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینموملا  رذیل  هللا  ناک  ام  »
. دزاس ادج  كاپ  زا  ار  كاپ  ان  هکنآ  ات  دراذگیمن  او  دوخ  هب  دنتسه  هک  يروط  نیمه  ار  نینموم  ادخ 

. میاهتفای زایتما  امش  زا  میناگزیکاپ و  ام  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دز : دایرف  دعسنبا  نایرکشل  زا  يدرم 
. يآ دورف  تمع  رسپ  مکح  هب  ییوگیم ؟ هچ  وت  میمهفیمن  ادخ  هب  تفگ : وا  باوج  رد  ثعشا » نب  سیق  - »

هحفص 193) ) 
. دنتسب نامثع ، یکز ، یقت  رب  هک  هنوگ  نامه  دنبب ، مالسلاهیلع  نیسح  رب  ار  بآ  تشون : دایزنبا  - 

و يزرلیم ؟ ارچ  دنکشب ، ار  تتسد  ادخ  تفگ : رمش  تفر . بقع  دیزرل و  دنز ، مالـسلاهیلع  ماما  لتق  هانگ  هب  تسد  تساوخ  هک  یلوخ  - 
. داد ماجنا  ار  هعیجف  نآ  دوخ 

: تفگ دمآ و  دعسنبا  يهمیخ  رد  هب  رمش  ای  نانس  - 
ابهذ ۀضف و  یباکر  رفوا 

ابجحملا دیسلا  تلتق  ینا 
اباو اما  سانلا  ریخ  تلتق 
ابسن نوبسنی  ذا  مهریخ  و 

. دوب رتهب  همه  زا  شردام  ردپ و  بسن  هک  متشک  ار  یسک  متشک . ار  یگرزب  رورس  نم  هک  نک  هرقن  الط و  زا  رپ  ارم  باکر  ینعی :
( . 3  ) دشکیم ار  وت  دونشب  وت  زا  ار  فرح  نیا  دایزنبا  رگا  ياهناوید ، رگم  تفگ : دعسنبا 

ار مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هک  دـندوب  هتخیر  دـندربیم و  ساـبل  تنوشخ  روز و  اـب  نارتخد  ناـنز و  زا  ارجاـم ، ناـیاپ  زا  سپ  - 
. دنشکب

لخاد یـسک  داد  روتـسد  يو  دنتخادرپ . يراز  هیرگ و  هب  اهنز  دیـسر . دعـس  رمع  مدرک ، هدنکارپ  ار  اهنآ  نم  دیوگیم : ملـسم  نب  دیمح 
. تخاس لکوم  اههمیخ  تظافح  يارب  ار  ياهدع  دنهد و  سپ  دناهتفرگ  هچ  ره  دوشن ، اههمیخ 

ناهدـنامرف و قطنمیب  ساـسایب و  نشخ ، دـنت و  برطـضم ، جنـشتم ، تاـیحور  زا  يرادومن  ـالاب ، يهدـنکارپ  هاـتوک و  شرازگ  دـنچ  ... 
، ارچ مینکیمن . هظحالم  ياهیور  اب  هنالقاع و  لمع  ای  یلدتـسم و  یقطنم و  نخـس  مه  راب  کی  میدـناوخ ، هچنآ  رد  تسا . مصخ  نازابرس 

نیا دراد ! یغورف  مک  يهولج  و  هدز ، رانک  ار  بصعت  رابغ و  درگ و  هاگآ ، دوخان  هک  میباییم  تسد  ياهتفوکورف  ياهنادـجو  هب  یهاـگ 
یناسک زا  یلو  تسین ؛ باجعا  دروم  نادنچ  تسا ، هداز  گرزب  دراد و  یمالسا  یگداوناخ  يهقباس  هک  دعـسنبا  زا  غورف ، مک  ياههولج 

نینچ تسا . بجعت  ثعاب  نانس  رمش و  لثم 
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هحفص 194) ) 
. درکیم بوذجم  ار ، اهلد  نیرتکیرات  یتح  هک  دوب  ماما  یتوکلم  گرزب و  حور  زا  دنمورین  يوق و  هعشا ، نیا  هک  مینکیم  روصت 

شتآ ندرک  شوماـخ  يارب  شـالت  همه  نآ  یلد و  ود  دـیدرت و  همه  نآ  زا  سپ  يو  هک  میناوخیم  دعـسنبا  هب  طوبرم  ياـهشرازگ  رد 
هب نینچ  نیا  وا ، دـهدیم ! تراشب  تشهب  هب  دـنکیم و  باطخ  ادـخ » رکـشل   » ار دوخ  رکـشل  دریگیم ، گـنج  رب  میمـصت  هک  یتقو  هنتف ،
رد یلو  دنک  شوماخ  ار  شنادجو  يادن  دهاوخیم  یعنـصت ، روطب  و  دـنکیم ! كاپان  هدولآ و  ار  شنادـجو  و  دـیوگیم ! غورد  شدوخ 

یکدـنا دروخیم و  یناکت  ارجام ، نایاپ  زا  سپ  یلو  تسا ؛ نشخ  دـنت و  لوا  زا  وا  تسا : سکع  رب  هیـضق  رمـش ، هب  طوبرم  ياـهشرازگ 
. تسا رذگدوز  هاتوک و  رایسب  هجوت  نیا  یلو  دوشیم ؛ هجوتم 

هاپس يروآ  عمج  لماوع  دننکیم . لاجنج  وه و  دنهدیم و  ازـسان  شحف و  يدنت ، یگتفـشآ و  اب  هک  میناوخیم  نارگید  ياهشرازگ  رد 
. دندیناشک عیجف  هنحص  نآ  هب  ار  هیوریب  فدهیب و  مدرم  نانادرگراک ، هک  میدیمهف  میتسناد و  شیپ  زا  زین  ار 

اب مدرم  اب  تمواقم  بات  دـناهدمآ ، البرک  راکیپ  يهنحـص  هب  قطنمیب  نامیایب و  لزلزتم و  ياههیحور  نینچ  اـب  هک  یمدرم  تسین  بیجع 
نانیا دنشاب . هتشادن  تسا ، نشور  باتفآ  لثم  ناشفده  هار و  دنرادن و  یکاب  گرم  زا  دعـسنبا  لوق  هب  هک  یممـصم  لدنـشور و  نامیا و 

. دنوشیم رتممصم  رتیوق و  دنهنیم ، رتکیدزن  مدق  هچ  ره  نامیا ، اب  نامدرم  یلو  دنراد ؛ نادجو  یتحاران  دنزرلیم و  مدق  ره  رد 
يهصرع رد  شنارای  مالـسلاهیلع و  ماما  يهدـیا  هزیگنا و  هیحور ، اب  اروشاع  زور  بش و  ياهوگتفگ  اـههبطخ و  يهعلاـطم  اـب  کـنیا  و  ... 

: میوشیم انشآ  گنج 
رد يو  دـیوگیم . هچ  منیبـب  مدـناسر ، ردـپ  کـیدزن  هب  ار  دوخ  مدوب ؛ ضیرم  نم  اروشاـع  بش  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

: تفگ نینچ  دوخ  يهبطخ 
ام هب  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن  هب  ار  ام  هک  میوگ  دمح  ارت  ایادخ ؟ مرازگ . رکش  یتخس  یتسس و  رد  منک و  اهشیاتس  نیرتهب  ار  ادخ  »

هب يدرک و  نامهیقف  نید ، رد  یتخومآ و 
هحفص 195) ) 

. يداد لد  شوگ و  مشچ و  ام 
دوخ نادناخ  زا  رتراددنویپ  رتراکوکین و  ینادـناخ  دوخ و  باحـصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحـصا  نم  نادرگ ، نارازگرکـش  زا  ار  ام  ایادـخ 

. دیورب تسا ، زاب  ناتتسد  یگمه  مداد . هزاجا  امش  هب  میشاب . هتشاد  يرگید  زور  منکیمن  نامگ  نم  دهد . ریخ  يازج  امش  هب  ادخ  مدیدن .
.« دینک تکرح  هدیسر  ارف  بش  مرادن . امش  اب  ینامیپ  تسین . یعنام  ام  فرط  زا 

: دنتفگ نینچ  وا  لیماف  رگید  سابع و 
. مینبب ار  يزور  نینچ  دنکن  ادخ  مینامب ؟ وت  زا  دعب  مینکن . نینچ  ام 

: دنتفگ دیورب . تسا ، سب  امش  يارب  ملسم  تفگ : لیقع  نادنزرف  هب 
میدرک و اهر  ار  دوخ  ناگدازومع  نیرتهب  رتگرزب و  رورـس و  ام  مییوگب : مییوگب ، هچ  باوج  هب  اـم  و  دـنیوگیم ؟ هچ  مدرم  هللا ! ناحبـس  »
ار نامنادناخ  لام و  نامدوخ و  ام  مینکیمن ، نینچ  ام  ادـخ  هب  دـندرک ؟ هچ  اهنآ  اب  هک  میتسنادـن  میدزن و  ریـشمش  هزین و  ریت و  اهنآ  هارمه 

!« دنک تشز  ادخ  ار  وت  زا  دعب  یگدنز  میوش . دراو  امش  هاگیاج  هب  ات  مینکیم و  وت  يادف 
: تفگ تساخرب و  هجسوع » نب  ملسم  »

اب مربنورف و  نانیا  يهنیـس  رد  ماهزین  ادـخ  هب  هک  ناه  میرب ؟ يرذـع  هچ  ادـخ  شیپ  وت  قح  يادا  رد  هاگنآ  میراذـگ ؟ یلاخ  ار  وت  رود  ام  »
ادج وت  زا  ام  ادخ  هب  دز . مهاوخ  گنـس  اهنادب  موش ، هحلـسایب  رگا  و  دـنام ، دـهاوخن  ياج  رب  متـسد  رب  ریـشمش  هتـسد  منزن  ناشریـشمش 

هدنز و هتـشک و  راب  داتفه  منادب  رگا  ادخ  هب  میدرک . ظفح  وت  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شرافـس  ام  دنادب  ادـخ  ات  میوشیمن 
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تـسا یتمارک  نیا  منکن ،!؟ نینچ  هنوگچ  تسین ، رتشیب  گرم  کی  هک  الاح  مریمب . وت  ربارب  رد  ات  موشیمن  ادـج  وت  زا  موشیم ، هدـنازوس 
.« دورن نیب  زا  هاگ  چیه  هک 

: تفگ تساخرب و  ریهز 
.« دناهرب نتشک  زا  ار  وت  تیب  لها  ناناوج  وت و  ناج  هلیسو  نیدب  ادخ  موش و  هدنز  هتشک و  راب  رازه  مراد  تسود  نم  »

رد شوهیب  درکیم و  یباتیب  رایـسب  هک  دوخ  رهاوخ  هب  مالـسلاهیلع ، ماما  دنتفگ . نیماضم  نیدـب  ینانخـس  مادـک  ره  زین  رگید  باحـصا 
: دومرف نینچ  وا  هب  دیشاپ و  بآ  دوب ، هداتفا 

هحفص 196) ) 
زج زیچ  همه  دننامیمن و  یقاب  نامـسآ  لها  دـنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادـب  ریگ و  وخ  یهلا  يازع  هب  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  مرهاوخ ! »

تسا و درف  ادخ  دهدیم ، تشگزاب  دنکیم و  ثوعبم  ار  همه  ادـخ  هاگنآ  دوریم و  نیب  زا  هدـیرفآ ، دوخ  تردـق  هب  ار  قلخ  هک  ییادـخ 
قـشمرس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـیاب  یناملـسم ، ره  نم و  دـندوب  نم  زا  رتهب  یگمه  مردارب ، مرداـم ، مردـپ ، مدـج ، دـحاو ،

ردـم و ناـبیرگ  مدـش ، هتـشک  نم  یتـقو  ینک ، ارجا  یتـسار  زا  ار  دـنگوس  منکیم و  شهاوخ  مهدیم و  دـنگوس  وت  هب  مرهاوخ ! میریگ .
.« نزم روبث »  » و یلیو »  » دایرف ناشارخم و  راسخر 

: درک اعد  نینچ  مالسلاهیلع  ماما  مالسلاهیلع ، نیسحلا  نب  یلع  لقن  هب  اروشاع  حبص  رد 
قوثو و هاگیاپ  دنک ، دمآ  شیپ  نم  يارب  هک  يراک  ره  رد  دیما و  يایتخـس  ره  رد  نانیمطا و  يهیام  يراوگان  دـماشیپ  ره  رد  وت  ایادـخ  »
؛ دناهدرک تتامش  نانمشد  دناهتشاذگاو و  ناتسود  هتـشگ و  مک  نآ  يهراچ  هتـشگ و  تسـس  نآ  زا  لد  هک  اهینارگن  هچ  ینم ، يهیامرس 
يدرک و فرط  رب  ار  اـهینارگن  وت  مدوب . بغار  وت  هب  نادرگ و  ور  همه  زا  مدرک . وت  هب  ار  نآ  تیاکـش  مدروآ و  وت  شیپ  ار  نآ  نم  یلو 

.« ییاهدصقم اهتبغر و  ياهتنم  اهیبوخ و  يهمه  يهدنراد  اهتمعن و  يهمه  تسرپرس  وت  سپ  يدوشگ . لد  مغ 
: تفگ نینچ  مدرم  هب  باطخ  دش و  بسا  رب  راوس  شیوخ ، يودرا  میظنت  زا  سپ  مالسلاهیلع ، ماما 

يارب يرذع  رگید  ات  منک  هظعوم  دینک ، لمع  نم  هب  عجار  تسا  راوازس  هچنآ  هب  ار  امش  ات  دینکن  باتـش  دیونـشب و  ار  مراتفگ  مدرم ! يا  »
. دینیبب ار  دوخ  يأر  دیدادن  فاصنا  رگا  دیاهدش و  دنمتداعس  هک  دیدییارگ  فاصنا  هب  رگا  مراذگن ؛ یقاب  امش 

باطخ مسا ، هب  دندوب ؛ هتـشون  همان  وا  يارب  هک  ار  نایرکـشل  زا  نت  راهچ  درک و  یفرعم  ار  شیوخ  تفگ و  یهلا  يانث  دـمح و  هاگنآ  يو 
: دومرف يآ ، دورف  تمع  رسپ  مکح  هب  ییوگیم  هچ  میهفیمن  ام  تفگ : هک  سیق )  ) اهنآ زا  یکی  خساپ  رد  دومرف و 

.« دیبعلا رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هللا ال  «ال و 
.« میامنن رارف  ناگدنب  نوچ  مهدن و  امشب  تسد  تلذ  هب  ادخ ، هب  هن  »

: دز دایرف  هاگنآ  و 
ربکتم لک  نم  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  نومجرت و  نا  مکبر  یبرب و  تذع  ینا  هللا ! دابع  »

هحفص 197) ) 
( . 4 ...« ) باسحلا میب  نموی  ال 

زور هب  نامیا  هک  يربکتم  مدآ  ره  زا  مربیم  هانپ  دـینک و  منارابگنـس  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  امـش  مدوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادـخ ! ناگدـنب  »
.« درادن تمایق 

: تفگ نایاپ  رد  درک و  یفرعم  ار  دوخ  يرگید  هباطخ  یط  يو 
.« منک تاقالم  ار  ادخ  نوخ ، هب  هتشغآ  ات  منکن  تباجا  دنهاوخ ، نم  زا  ار  هچنآ  زا  مادک  چیه  ادخ  هب  »

: تفگ نینچ  يرگید  هباطخ  نمض  رد  وا 
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نآرق دـیدش و  انـشآ  مالـسا  اب  امـش  مدرم ! دـندرگ . رگید  لاح  هب  یلاح  زا  هتـسویپ  ایند  لها  تسا . لاوز  انف و  هناـخ  اـیند  دـینادب ، مدرم ! »
ار شدنزرف  ینمـشد ، ملظ و  رـس  زا  هک  دیاهتـساخ  اپ  هب  کنیا  یلو  تسادخ ؛ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دیتسناد  دـیدناوخ و 

.« دنشکب
: دومرف درک و  دوخ  باحصا  هب  ور  هاگنآ  يو 

( . 5 «! ) نورساخلا مه  ناطیشلا  بزح  نا  الأ  ناطیشلا  بزح  کئلوا  هللا  رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا  موقلا ) نا  »)
. دنناراکنایز ناطیش  بزح  دنناطیش و  بزح  نانیا  هدرب ، ناشادخ  دای  زا  هدرک و  هبلغ  ناطیش  تعامج ، نیا  رب 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  مدرم  هب  باطخ  دعب  و 
مکیغبب موق  رش  ای  متیدعت 

ادمحم یبنلا  انیف  اومتفلاخ  و 
انب مکاصوأ  قلخلا  ریخ  ناک  امأ 

ادمحا هللا  ةریخ  يدج  ناک  امأ 
يدلاو یما و  ءارهزلا  تناک  امأ 

! ددسملا مانالا  ریخ  وخا  یلع 
متینج دق  امب  متیزخا  متنعل و 
ادقوت دق  اهرح  اران  نولصتس 

نیرتهب دیدرک . تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  ام  دروم  رد  هدرک و  يدـعت  ام  رب  ینمـشد  رـس  زا  دـیرتدب ! همه  زا  هک  یمدرم  يا  »
نم ردام  دوبن ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  ادخ  يهدیزگرب  نم  دـج  دـندرکن ؟ امـش  هب  ار  ام  تیـصو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) مدرم
نیا يهطـساو  هب  دیتشگ و  اوسر  دیدش و  تنعل  امـش  دوب ؟ راکتـسرد  مدرم  نیرتهب  هک  تسین  مالـسلاهیلع  یلع  مردپ  مالـسلااهیلع و  ارهز 

هک یتایانج 
هحفص 198) ) 

.« داتفا دیهاوخ  منهج  يهدنزورف  شتآ  رد  يدوز  هب  دیدرک ،
: دناوخ هبطخ  نینچ  دندرک ، شاهطاحا  رکشل  هک  هاگنآ  يو 

هفیظو يادا  يارب  مه  ام  دـیدناوخ و  دوخ  کمک  هب  ار  ام  ناریح ، هتـشگرس و  امـش  تعاـمج ! يا  داـب  امـش  بیـصن  یتخبدـب  تکـاله و  »
امش و نمشد  يارب  ام  هک  ار  یشتآ  دیاهدیشک و  ام  يور  هب  دیراد ، تسد  رد  هک  ییاهریشمش  کنیا  یلو  میدش ؛ امش  یسردایرف  يهدامآ 

نانمـشد يرایتسد  هب  نانآ  دـض  رب  دـیدش و  دوخ  ناتـسود  نمـشد  بیترت ، نیدـب  امـش  دـیتخورفا ! ام  يارب  میدوب ، هدرک  نشور  نامدوخ 
هکنآ رگم  دشاب ؛ هتفای  ققحت  نانآ  دروم  رد  امش  يوزرآ  ای  دنشاب و  هدرک  رـشتنم  امـش  نیب  رد  يداد  لدع و  نانیا  هکنیا  نودب  دیتخادرپ ،

يأر رد  ای  میـشاب و  هدروآ  دیدپ  ياهزات  زیچ  ام  هکنآیب  دندیناروخ  امـش  هب  یتسپ  يزور  دـنداد و  امـش  هب  ار  ایند  مارح  لام  زا  يرادـقم 
. دیدرک نامکرت  دیتشاد و  شوخان  ار  ام  هک  دشابن ؟ امش  يارب  اهلیو  اهباذع و  ارچ  میشاب . هدش  فیعض  هتفر و  اطخ  هب  شیوخ 

راد و رد  دـیدش و  ناطیـش  وریپ  دـیدنکفا و  رود  هب  ار  نآرق  هک  دـیتسه  بازحا  ياههدـناماو  تما و  نایغای  امـش  داب !... تشز  امـش  يور 
ار ءایبنا  دالوا  دیدومن و  شوماخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مسر  هار و  دیرک و  فیرحت  ار  ادخ  باتک  دـیتشگ و  ناراکهنگ  يهتـسد 

دندـناوخ سردایرف  هب  ار  امـش  اهیچهرخـسم  نایاوشیپ  دـیداد و  رازآ  ار  نینموم  دـیدرک و  قحلم  شیوخ  تبـسن  هب  ار  اـنز  دـالوا  دـیتشک .
دینکیم و دامتعا  وا  ناوریپ  و  نایفسوبا )  ) برح دنزرف  هب  امش  دندرک . هراپ  هراپ  ار  نآرق  هک  دنیاهنآ  6 ؛ ) « ) نیضع نآرقلا  اولعج  نیذلا  »
هدرب و ثرا  هب  ار  نآ  امـش  عرف  لصا و  هدـییور و  نآ  اب  امـش  قورع  تسا . هتـسیاش  امـش  نیب  رد  ییافویب  يرآ  دـینکیمن ؟ يراـی  ار  اـم 
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نیبصاغ ندروخ  نان  عبنم  نازادناریت و  نامک  تروص  هب  امـش  هجیتن  رد  هدـنام و  هدرپ  رد  ناتاههنیـس  هدـش و  راوتـسا  نآ  رب  امـش  ياهلد 
. دیدمآرد

هب دننکشیم . نامیپ  دناهتفرگ ، دهاش  نآ  رب  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  نامیپ ، نتخاس  دکؤم  زا  سپ  هک  ینانکـش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  هک  ناه !
. میهدب نت  تلذ  هب  ای  میـشک و  ریـشمش  ای  هدرک : ریخم  زیچ  ود  نیب  ارم  هدازانز ، رـسپ  يهدازانز  هک  ناه  دـییاهنآ ! امـش  هک  دـنگوس  ادـخ 

ياهناج تیمح و  اب  ياهغامد  هزیکاپ ، كاپ و  ناردام  ناردـپ و  دـنراد ؛ اـبا  لوسر  ادـخ و  ار  راـک  نیا  مهدـن ؛ نت  یتسپ  هب  نم  تاـهیه !
ار نامیئل  يوریپ  هک  دریذپیمن  دنلبرس 

هحفص 199) ) 
. مییآرد ياپ  زا  ناراوگرزب  نوچ  هک  هکنآ  رب  میهد  حیجرت 

.« تخادرپ مهاوخ  گنج  هب  امش  اب  مک  يهدع  نیمه  اب  مدناسرت و  ار  امش  مدرک و  فرطرب  ار  امش  رذع  هک  ناه !
: دناوخ ار  راعشا  نیا  هاگنآ  يو 

(7) امدق نوبالغف  بلغن  ناف 
انیمزهم ریغف  مزهن  نا  و 

نکل نبج و  انبط  نا  ام  و 
انیرخآ ۀلود  انایانم و 

سانلا نع  عفر  توملا  ام  اذا 
انیرخآب خانا  هلک  الک 

یموق تاورس  مکلذ  ینفاف 
انیلوالا نورقلا  ینفا  امک 

اندلخ اذا  كولملا  دلخ  ولف 
انیقب اذا  مارکلا  یقب  ول  و 

اوقیفا انب  نیتماشلل  لقف 
انیقل امک  نوتماشلا  یقلیس 

سرت هب  تداع  ام  میاهدروخن ، تسکش  تقیقح  رد  میدروخ ، تسکش  رگا  میاهدوب و  بلاغ  هشیمه  میدق  زا  هک  مینک ، هبلغ  رگا  ام  : » ینعی
! دنسرب تلود  هب  نارگید  هک  میریمب  دیاب  ام  یلو  میرادن ؛

. دزادنایم نارگید  هب  درادرب ، مدرم  هدع  کی  زا  ار  دوخ  هنیس  گرم  هاگ  ره 
. درب نیب  زا  ار  نیشیپ  ياهلسن  هکنیا  امک  درب ؛ نیب  زا  ارم  موق  ناگرزب  گرم ، نیمه 

. میتفاییم مه  ام  دنتفاییم ، اقب  ناراوگرزب  رگا  میدنامیم و  دیواج  مه  ام  دندنامیم ، دیواج  ناهاشداپ  رگا 
. میدیسر ام  هک  دنسر  نامه  هب  نارگ  تتامش  هک  دییآ  شوه  هب  وگب  ام  نارگ  تتامش  هب 

هب نایاپ  رد  دیـسر و  دنهاوخ  تازاجم  هب  یگمه  دوشیم و  ضوع  خرچ  نامز ، كدـنا  هب  هک  درک  ینیب  شیپ  دوخ  يهبطخ  نایاپ  رد  يو 
. داد نایاپ  نینچ  ار  دوخ  يهبطخ  درک و  نیرفن  نانآ 

« ریصملا کیلا  انبنا و  کیلا  انلکوت و  کیلع  انبر  »
: دناوخ زجر  نینچ  تفرگ ، گنج  هب  میمصت  یتقو  مالسلاهیلع  ماما 

مشاه لآ  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا 
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رخفأ نیح  ارخفم  اذهب  ینافک 
یشم نم  مرکا  هللا  لوسر  يدجو 
رهزی قلخلا  یف  هللا  جارس  نحن  و 

هحفص 200) ) 
: دناوخیم زجر  نینچ  دیگنجیم ، یتقو  مالسلاهیلع  ماما 

اوبغر امدق  موقلا و  ارفک 
نیلقثلا  بر  هللا  باوث  نع 

هنباو ایلع  موقلا  لتق 
نیفرطلا  میرک  ریخلا  نسح 

ار مالـسلاهیلع  نسح  شرـسپ  مالـسلاهیلع و  یلع  تیعمج  نیا  دناهدش . نادرگ  ور  ادخ  باوث  زا  میدق  زا  هدـش و  رفاک  تیعمج  نیا  ینعی :
. دنتشک دوب ، راوگرزب  ردام  ردپ و  فرط  زا  بوخ و  درم  هک 

. تسا هدرمش  رب  شردپ  لیاضف  هتشذگ و  تازرابم  زا  ياهچخیرات  زجر  نیا  رد  ماما 
: دناوخ زجر  نینچ  هلمح  کی  رد  يو 

راعلا بوکر  نم  یلوا  لتقلا 
رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  و 

: دناوخ زجر  نینچ  رگید  يهلمح  رد  و 
یلع نب  نیسحلا  انا 

یثنا  نا ال  تیلآ 
، یبا تالایع  یمحا 

( . 8) یبنلا نید  یلع  یضما 
، مارآ نئمطم و  یلد  زا  یکاح  زردـنا و  ظعو و  قطنم ، لالدتـسا و  زا  نوحـشم  ماـما ، ياـهزجر  اـههبطخ و  مینکیم  هظحـالم  هک  يروطب 

. تسا تایعقاو  قیاقح و  زا  يرایسب  رب  لمتشم  دنمورین و  دنلب و  یحور 
طوقـس و اهتملظ ، اهملظ و  اهیگریت ، اهیهارمگ و  زا  هدنکآ و  تیدـبا  ادـخ و  هب  قشع  زا  هک  تسا  یگرزب  حور  شاورت  تاملک ، نیا 

. تسا طلسم  رطیسم و  سوفن ، حاورا و  مامت  رب  دوخ  دنلب  هاگیاج  رد  هک  گرزب  یحور  تسا . هدرزآ  نایمدآ  ياهطاطحنا 
نـشور ام  يارب  میدـناوخ ، باتک  يهتـشذگ  تاحفـص  رد  مالـسلاهیلع  ماما  ياههشیدـنا  راکفا و  زا  هچنآ  اـب  تاـملک  نیا  ياوتحم  قیبطت 

، تزع تراهط و  زا  هتـسویپ ، یگدنز ، نایاپ  ات  نارود و  مامت  رد  مالـسلا  یلع  ماما  ياههزیگنا  اههدیا و  اهنامرآ ، اههشیدنا ، هک  دـنکیم 
رد وا  یحور  تاناجیه  زا  هچنآ  تسا . هدوب  رادروخرب  یشیدنا  دنلب  ینیب و  نشور 

هحفص 201) ) 
. تسا قبطنم  میاهدید  وا  زا  اقباس  هچنآ  اب  ءزج ، هب  ءزج  هدش ، سکعنم  شیاههبطخ  رد  البرک  يهصرع 

. دـناهدشن ادـج  ملاع  تقیقح  زا  شیوخ  رادرک  راتفگ و  رد  دـنراد و  دـنویپ  ملاع  تقیقح  اـب  هک  تسا  یگرزب  نادرم  حور  ياـضتقم  نیا 
زا دناهتسویپ و  ناهج  هب  دنوشیمن . ددرم  لزلزتم و  هاگ  چیه  دنتسین ، ادج  ملاع  سومان  زا  نوچ  دننکیم و  تکرح  رون  رد  هتسویپ  Ơا

. دنیوگیم نخس  ناهج  نابز 
دوشیمن نوگرگد  هاگ  چیه  تسه و  هک  تسنامه  تسه  هچ  ره  ینعی  درادـن -  شیب  تیعقاو  کی  ناهج ، تسا و  یکی  تقیقح  نوچ  و 
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دنـسارهیمن گرم  زا  نانیا  دنرادن ، ینوگرگد  هدیقع  هدـیا و  رد  هاگچیه  دـننآ ، يایوگ  نابز  ناهج و  تیعقاو  يهدـنیامن  هک  زین  نانیا  - 
. دنوشیمن مگ  ملاع  رد  هک  دننادیم  دنراد و  دنویپ  قح  اب  نوچ 

تسد هب  دنـشورفیم ، سخب  نمث  هب  ار  یناسنا  تفارـش  دننکیم و  بوکرـس  ار  شیوخ  نادجو  دنیوگیم و  غورد  دوخ  هب  هک  نانآ  یلو 
بارطـضا و تشحو و  سرت و  ساره و  زرل و  رد  هتـسویپ  دـنرادن ، یگتـسویپ  ییاـج  هب  نوچ  دـنربیم و  ملاـع  زا  ار  دوخ  يهتـشر  دوـخ ،

یگدنز ورگ  رد  ار  دوخ  یتسه  اریز  دنـسرتیم ؛ گرم  زا  زیچ  ره  زا  شیب  دنرادیمرب و  یلد  ود  اب  ار  ماگ  ره  دنربیم . رـس  هب  ینادرگرس 
. دننیبیم شیوخ  کیرات 

. مینکیم هدهاشم  یبوخ  هب  وا  نانمشد  رد  زین  وا و  نارای  ماما و  رد  البرک : راکیپ  رد  ام  ار  هیحور  ود  نیا  لماک  ياههنومن 
مزال لاح ، نیع  رد  میدرک ؛ رکذ  دوب ، نانآ  یلدنـشور  تماقتـسا و  نامیا و  زا  یکاح  هک  ماـما  ناراـی  تاراـهظا  زا  ياهنومن  هتـشذگ ، رد 

بلقنم و يهیحور  تسخن  مالک ، لوط  زا  بانتجا  روظنم  هب  یلو  مینک ؛ هدـهاشم  زین  البرک  زور  رد  ار  اـهنآ  تاـملک  یحور و  عضو  تسا 
یـسررب دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروـم  اـم  ثحب  رد  تهج  ود  زا  دراد و  ییانثتـسا  تلاـح  هـک  یحاـیر - » دـیزی  نـب  رح   » روـشرپ تاـملک 

. مینکیم
هب هنوگچ  يو  هک  مینکیم  هظحالم  میباییم و  تقیقح  تفایرد  دعتـسم  ار  وا  کـنیا  اذـل  میتخانـش و  ییوخ  مرن  بدا و  هب  شیپ  زا  ار  رح 

اب ددنویپیم و  تقیقح  عمج 
هحفص 202) ) 

. دنکیم میلست  تقیقح  يامن  مامت  يهدنیامن  هب  ار  شیوخ  تسا ، هتخیگنارب  ار  یتیگ  نادرم  دازآ  نیسحت  ناهج ، نایاپ  ات  هک  شهج  کی 
نانیمطا و هب  بارطـضا  تشحو و  زا  دروآ و  رون  هب  تملظ  زا  ار  دیزی  نب  رح  هک  یناحور  قیاقد  نآ  تسا  زیگنالد  زیوالد و  روش  هک  هو !

! دوشخب ییاهر  نادجو  باذع  جنر و  همه  نآ  زا  ار  وا  دناشک و  شمارآ 
: تفگ نینچ  مدرم  هب  باطخ  تفرگ ، تروص  مالسلاهیلع  ماما  وا و  نیب  هک  یفورعم  ياهوگتفگ  هبوت و  زا  سپ  يو 

دوخ لاح  هب  هدمآ ، هک  الاح  یلو  دیدرک ؛ توعد  ار  حلاص  يهدـنب  نیا  امـش  دـیرگب . ناتیارب  دنیـشن و  ناتازع  هب  ناتردام  هفوک ! لها  يا  »
تشادزاب ار  وا  دیشکب ؛ ار  وا  هک  دیاهدز  گنرین  وا  هب  کنیا  دیزادرپ و  گنج  هب  وا  هار  رد  هک  دیدوب  لایخ  نیدب  هک  یلاح  رد  دیتشاذگ ؛

...« دور ادخ  ضیرع  ياهرهش  نیا  هب  دناوتن  هک  دیتفرگ  ار  شرود  فرط  ره  زا  هدش و  شریگنابیرگ  هدرک و 
: داد همتاخ  نینچ  ار  دوخ  راتفگ  تفگ و  نخس  تیب ، لها  شطع  زا  هاگنآ  يو 

« أمظلا موی  هللا  مکاقسال  هتیرذ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  متفلخ  امسئب  »
.« دنکن ناتباریس  یگنشت ، زور  هب  ادخ  دیدرک ! دب  وا  نامود  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زا  سپ  »

نوریب دنلبرس  هکرعم  نیا  زا  هک  دوب : رگید  نت  دنچ  رح و  طقف  یلو  دندوب ؛ یحور  شکاشک  راچد  نایرکـشل ، يهمه  میتفگ ، هک  يروطب 
، دراد تیاکح  ناشرادـیب  نادـجو  یگدازآ و  زا  هکنیا  نیع  رد  نانیا ، لمع  دنتـسویپ . مالـسلاهیلع  ماما  هب  اروشاـع  زور  اـی  بش  دـندمآ و 

نازابرس ناهدنامرف و  یگمه  هک  دننکیم  مسجم  بیترت  نیدب  نانیا  تسا . دعـسنبا  نایرکـشل  یحور  یگتفـشآ  زا  يرادومن  قیقد  روطب 
خـساپ نادجو  يادن  هب  دننکیمن و  انتعا  درذگیم ، ناشنوردنا  رد  هچنآ  هب  یتمه  نود  یتسـس و  رثا  رب  دنچ  ره  دنباهتلا ؛ بارطـضا و  رد 

. دنیوگیمن
يهمه دننام  يو  دیسر . نایناهج  شوگ  هب  ناهج  نایاپ  ات  هک  دوب  شیوخ  هتـشذگ  ناکلـسم  مه  يهدش  بوکرـس  نادجو  مایپ  رح ، يرآ :

اب هک  دـندوب ، ياهتخاس  دوخ  نادرم  وا ، يوج  راکیپ  نامزرمه  هدازآ و  درم  نیا  دوب ؛ رح »  » هملک یعقاو  ینعم  هب  مالـسلاهیلع ، ماـما  ناراـی 
. دندرک ریسفت  المع  ار  تیرح » ، » شیوخ ياهيزابناج  اهيراکادف و 

هحفص 203) ) 
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. دنتشادن هغدغد  بارطضا و  هنوگ  چیه  دندیدیم و  نشور  ار  ناشهار  دندرکیم و  تکرح  رون  رد  یگمه  نانیا 
رد هکنآ  رگم  هن  تفگ : يدش ؟ یضار  نم  زا  تفگ : تفاتش و  ردام  روضح  هب  راکیپ ، زا  سپ  وا  هک  میاهدینـش  تسا ، بهو »  » رگید دروم 

نیا رد  دوخ  رسمه  اب  تشذگیمن  وا  یسورع  زا  زور  هدفه  زا  شیب  دوب و  هدرک  جاودزا  هزات  هک  يو  يوش . هتـشک  مالـسلاهیلع  ماما  ربارب 
. داد تراشب  تشهب  هب  ار  وا  ناوج ، مناخ  تفگ ؛ نخس  هراب 

. ورب یهاوخیم  تفگ  وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  دناهدرک ؛ ریـسا  ير »  » رد ار  شرـسپ  دیـسر ، ربخ  یمرـضح » ریـشب  نب  دمحم   » هب رگید : دروم 
! مرادیمنرب وت  زا  تسد  دنردب ؛ ار  مندب  ناروناج  رگا  تفگ :

یناسنا زاـتمم  لیـصا و  رـصانع  زا  ـالبرک ، بـالقنا  مییوگیم  اـم  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـندوب و  هنوگ  نیدـب  همه ، مالـسلاهیلع  ماـما  ناراـی 
هک يایبهذـم  ياهگنج  رد  اریز  تسا ؛ هدوب  ریظنیب  زین  ینید  ياهداهج  رد  البرک ، راکیپ  تفگ : تأرج  هب  دـیاب  تسا . هدوب  رادروخرب 

ییارآ فص  مه  ربارب  رد  ار  اههدـیقع  اههدـیا و  دوـب  هچ  ره  دـندادیم ، ماـجنا  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  لـثملایف 
، دندوبن روط  نیا  همه  مه  رگا  دنتـشاد  نامیا  دندوب  یعدـم  هچنآ  هب  مادـک  ره  دـندیگنجیم و  مه  اب  یلوصا  يور  اوعد ، نیفرط  درکیم .

ساسا رب  نشور  يهزیگنا  اب  تبثم و  يهیحور  اـب  هک  دوبن  نمـشد  نایرکـشل  زا  رفن  کـی  یتح  ـالبرک ، رد  یلو  دـندوب ؛ روط  نیا  يرایـسب 
ياههدیا اههزیگنا و  اههیحور ، هک  دندوبن  مادک  چیه  زرابم ، درف  نیرتکچوک  ات  هتفرگ  ماما  زا  زین ، فرط  نیا  زا  و  دگنجب ! تسرد  يهدـیا 

. دزاسیم نشور  کین  ار  البرک  تضهن  تمظع  زایتما و  زمر  نآ ، هب  هجوت  هک  تسا  یقیقد  رایسب  يهتکن  نیا  دنشاب . هتفاین  نشور  ار  دوخ 
: دنکیم رتنشور  ار  الاب  يهتکن  ریز ، بلطم 

يارب ار  اهنآ  يهیحور  هباطخ  داریا  اب  دنکیم و  صیرحت  عیجشت و  ار  دوخ  نازابرس  گنج ، هدنامرف  اهگنج ، يهمه  رد  مینادیم  هکنانچ 
گنج و يهباطخ  نودـب  هک  دنتـسین  هتخاس  دوخ  نازابرـس  يهمه  اهگنج ، رد  هک  مینادیم  و  دزاسیم . هدامآ  راکیپ  يهنحـص  رد  دورو 

. دنوش دراو  گنج  يهصرع  هب  نامیا  قوش و  اب  راکدوخ ، روطب  هدنامرف . جییهت 
هحفص 204) ) 

ینید ياهگنج  هیلک  رد  تسا . تماقتـسا  تیفرظ و  فدـه و  هب  نامیا  رظن  زا  نازابرـس  ندوب  گنهامهان  رثا  رب  همه ، نیا  هک  مینادیم  و 
. تسا هدوب  رارق  نیمه  زا  بلطم  زین  یبهذم 

ره هک  درک  مالعا  مالـسلاهیلع ، ماما  اریز  دـندوب ؛ فدـه  هب  لماک  ناـمیا  ياراد  گـنهامه و  دارفا ، مالـسلاهیلع ، ینیـسح  تضهن  رد  یلو 
يارب دننامیم و  هچ  يارب  دننادب  ینیب ، نشور  اب  الماک و  هک  دنام  دنهاوخ  هکرعم  نیا  رد  یناسک  تسادیپ  و  دورب . دورب ، دهاوخیم  سک 
مادـک رد  و  تسا ؟ هدرک  باختنا  هیفـصت و  ار  دارفا  هکلب  هدرکن ، صیرحت  عیجـشت و  اهنت  هن  هدـنامرف ، گـنج ، مادـک  رد  دـنگنجیم . هچ 

الب یگمه و  رگید ، فرط  هدوب و  رطاخ  نانیمطا  لماک و  نامیا  ینیب و  نشور  ياراد  انثتـسا  الب  یگمه و  فرط ، کـی  نازابرـس  گـنج ،
... تسا هناگادج  شراگن  کی  دوخ  رد  مهم  يهتکن  نیا  دناهدوب ...! لزلزتم  ددرم و  نامیایب و  انثتسا 

وا نادــناخ  مالــسلاهیلع و  ماـما  ياـهوگتفگ  اـهزجر و  اـههبطخ و  رد  هـک : تـسنیا  میوـش  روآداـی  اـجنیا  رد  دــیاب  هـک  يرگید  يهـتکن 
هب نخس  زین  هدج  دج و  زا  یتح  هدش و  حرطم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ  ياهیگتـسویپ 

دنگنجیم شیوخ  فدـه  رطاـخ  هب  اـهنت  هک  یناـسک  دروآ ؛ شیپ  ار  مهوـت  نیا  تسا  نکمم  اـهراتفگ ، نیا  ياوـتحم  تسا . هدـمآ  ناـیم 
يداژن و ياهلیبق و  تابـصعت  اب  هزرابم  یگتخیمآ  زا  ياهنومن  نیا ، ایآ  دـنروآ . نایم  هب  نخـس  یـصخش  یگداوناـخ و  لـیاسم  زا  یتسیاـبن 

؟ تسین بسن  بسح و  هب  راختفا 
تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تیعبت  مالسا و  یعدم  غورد  هب  نمشد ، هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  الوا ، دیاب  مهوت  نیا  خساپ  رد 
تثارو و مکح  هب  دنتـشاد ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  وا  نادـناخ  ماما و  هک  يايروص  دـنویپ  اـیناث ،

کی زا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  اـثلاث ، و  دوب . هدروآرد  یمالـسا  تیبرت  لـماک  ياـههنومن  تروص  هب  ار  ناـنآ  یگداوناـخ ، طـیحم  تیبرت و 
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يهلیـسو هب  وا  دـض  رب  یمومـسم  تاغیلبت  فرط  کـی  زا  دوب و  اـهرظن  رد  وا  هتـشذگ  تمظع  تشاد و  تموکح  هفوک  رد  یتدـم  فرط ،
رشتنم يوما  هاگتسد 
هحفص 205) ) 

. دشیم
تیمالسا نیغورد  نایعدم  هب  الوا ، مالسلاهیلع ، یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  یبسن  یگداوناخ و  دنویپ  مالعا  اب  وا ، نادناخ  ماما و 

اب ار  شیوخ  تمظع  تبیه و  اـیناث ، دنتـسرپ و  ادـخ  ناملـسم و  نوخ ، تسوـپ و  گر و  اـب ، نادـناخ ، داژن و  رظن  زا  هک  دـندرکیم  میهفت 
تفارـش تیثـیح و  زا  اـثلاث ، دـنتخاسیم و  رادوـمن  وا  تمظع  تـبیه و  مالـسلاهیلع و  یلع  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نتخاـس  مـسجم 

رد هک  یسدقم  نییآ  هب  ار  شیوخ  يونعم  يروص و  دنویپ  نامیا  دندوتـسیم و  یکین  هب  ار  وا  دندرکیم و  عافد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
. دندرکیم شیوخ  تبیه  تمظع و  روهقم  ار  رکشل  دنتشادیم و  مالعا  مصخ  هب  دندیگنجیم ، نآ  هار 

: دیوگیم نینچ  دوخ  زجر  رد  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دینک  هظحالم 
یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  انا 

یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و 
یعدلا نبا  انیف  مکحی  هللاات ال 

یبا  نع  یماحا  فیسلاب  برضا 
یشرق یمشاه  مالغ  برض 

ادخب میرتراوازس . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دنگوس -  ادخ  يهناخ  هب  ام -  و  متـسه . مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نم  ینعی :
! دنزیم ریشمش  یشرق  یمشاه و  ناوج  هک  هنوگ  نامه  منکیم ، تیامح  مردپ  زا  منزیم و  ریشمش  دنکن . مکح  ام  نیب  رد  انز  دنزرف 

: دناوخ زجر  نینچ  رگید  يهلمح  رد  و 
قیاقحلا اهل  تنابدق  برحلا 

قداصم  اهدعب  نم  ترهظ  و 
قرافن شرعلا ال  بر  و هللا 

قراوبلا  دمغت  وا  مکعومجز 
! میوشن ادج  امش  عمج  زا  دورن ، ماین  رد  اهریشمش  ات  ادخ  هب  دنتشگ ! رادومن  نآ  ناروالد  دش و  رادیدپ  گنج  قیاقح  ینعی :

: دناوخیم زجر  نینچ  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  و 
اقز توملا  ذأ  توملا  بهرأ  ال 

اقللا تیلاصملا  یف  يراوا  یتح 
یقو رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفن 

اقرط نا  اقراط  فاخا  و ال 
اقرفملا يرفأ  ماهلا و  برضا  لب 

اقسلاب ودغا  سابعلا  انا  ینا 
یقتلملا دنع  رشلا  فاخا  و ال 

كدنا زیچ  نیا  رد  راکیپ  نادرم  يهنایم  رد  ات  مسرتن  گرم  زا  نم  دیآ ، گرم  یتقو  ینعی :
هحفص 206) ) 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3936 

http://www.ghaemiyeh.com


نم مزاس ، ادـج  شقرف  منز و  ریـشمش  هکلب  مسرتن و  وا  زا  دـیآ  ولج  هک  ره  داب ، ربمایپ  كاپ  ناج  رادـهگن  نم  ناج  موش ، ناـهنپ  گرم ) )
. مسرتیمن يدب  چیه  زا  دروخرب  ماگنه  رد  موریم و  ندروآ  بآ  يارب  هک  مسابع 

: دناوخیم نینچ  رگید  راب  و 
دتهم بلقب  موقلا  لتاقا 

دمحا یبنلا  طبس  نع  بذا 
دنهملا مراصلاب  مکبرضا 

يدیس  لاتق  نع  اودیحت  یتح 
ددوتلاوذ سابعلا  انا  ینا 

دیؤملا یضترملا  یلع  لجن 
نارب ریشمش  اب  ار  امش  نم  منکیم . يرادبناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  زا  مگنجیم و  موق  نیا  اب  هتفای  تیاده  یلد  اب  نم  ینعی :

. دوب دیؤم  ادخ  فرط  زا  هک  میاضترم  یلع  دنزرف  ( ، 9  ) منابرهم سابع  نم  دینک . رارف  نم  ياقآ  اب  ندرک  گنج  زا  ات  منزیم 
زا کی  ره  تسا و  هدوب  هتخیمآ  رد  اهنآ  يهشیر » گر و   » داژن و اب  یمـشاه  نادناخ  ياههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ، هک  دوشیم  هضحالم 

. دراد ریذپان  کیکفت  یگتسویپ  يرگید  اب  دیوگ ، نخس  هک  اهنآ 
دص و رد  دص  هک  دنتفرگ  رارق  مه  يوربور  ییاههرهچ  البرک ، رد  هک  میتسناد  میدش و  انشآ  یبوخ  هب  نیمـصاختم  تایحور  اب  ام  اجنیا  ات 
ود نیا  یلمع  یلجت  کنیا  و  دندوب ، رگیدکی  نیابتم  داضتم و  دنشاب ، كرتشم  یناسنا  میهافم  زا  یموهفم  چیه  رد  هکنآیب  لماک و  روطب 

. مینکیم یسررب  راکیپ  يهنحص  رد  ار  هیحور 
نیدـب یتدـم  گنج ، دـندمآیم . رد  ياپ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  دعـسنبا ، رکـشل  نابلط  زرابم  دـش و  زاـغآ  نت  هب  نت  ادـتبا  رد  گـنج ،

ماما باحـصا  تسار  نوتـس  هب  رکـشل  نوتـس  کی  دـندید ، نینچ  یتقو  دوب . دعـسنبا  هاپـس  هجوتم  هرـسکی  تافلت ، تفای و  همادا  تروص 
. دش روهلمح  دندوبن  رفن  زا 32  شیب  هک  مالسلاهیلع ،

هحفص 207) ) 
هلمح نیا  رد  دنتخادرپ ؛ يزادناریت  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نازادناریت  دـش و  عفد  تدـشب  وا  دودـعم  ناراد  هزین  ماما و  دوخ  طسوت  هلمح ، نیا 
نانچ عضو  درک . قرفتم  ار  نانآ  درب و  هلمح  دعسنبا  نایهاپس  هب  رح » ، » ماگنه نیا  رد  دوب . دعـسنبا  نایرکـشل  هجوتم  هرـسکی  تافلت  زین 

هب هک  یمدرم  اب  رهـش ! نیا  ناعاجـش  اب  دـیگنجیم :؟ یناسک  هچ  اب  دـینادیم  اـهقمحا ! دز : داـیرف  جاـجح » نب  ورمع   » هک دـش  يداـع  ریغ 
فرط زا  سپ ، نیا  زا  و  دینک . ناشنارابگنـس  دیناوتیم  امـش  دنمک و  نانیا  دورن . ناشیا  نادیم  هب  امـش  زا  یـسک  دناهدمآ ! گرم  لابقتـسا 

. دش نغدق  نت  هب  نت  گنج  دعسنبا ،
ملسم . » دش مالسلاهیلع  ماما  رکشل  هب  رمش »  » و ورمع »  » یهدنامرف هب  پچ  زا  يرگید  تسار و  زا  یکی  تخـس ؛ يهلمح  ود  نیا ، زا  سپ  و 

دوب و زیگنا  تریح  هلمح ، نیا  ندز  بقع  دش . عفد  تدشب  زین  هلمح  نیا  یلو  دمآ ؛ رد  ياپ  زا  مالـسلاهیلع  ماما  نارادفرط  زا  هجوسع » نب 
نامز نیا  رد  مینیبیم ؟ هچ  مک  هدـع  نیا  زا  زورما  ام  ینیبیمن  رگم  هک  داد  ماـیپ  ورمع »  » هب دوب  هدـش  جـیگ  هک  ماـظن  هراوس  هدـنامرف  اذـل 

. دوب دایز  نیفرط  زا  تافلت  درب و  يرگید  يهلمح  رمش ،» ، » لاوحا نیمه  رد  دندرک و  يزادناریت  مالـسلاهیلع  ماما  هاپـس  هب  زادناریت ، دصناپ 
... دیشک لوط  رهظ  ات  حبص  زا  نایرج  نیا 

نایرکشل دنوریم و  رازراک  نادیم  هب  هک  دنتسه  ماما  نازابرـس  نیا  دوشیمن و  دعـسنبا  نایهاپـس  فرط  زا  ياهلمح  رهظ ، زامن  زا  دعب  ... 
نانچ مالـسلاهیلع ، ماما  باحـصا  يهدـنام  یقاب  رفن  رثکادـح 50  ربارب  رد  دنتـسه  يرفن  رازه  نیدـنچ  هدـع  کی  دـننکیم . راـم  راـت و  ار 

!... دنتشادن گمج  نادیم  هب  نتشاذگ  مدق  تأرج  هک  دندوب  هدز  تشحو 
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. دنکیم ییامنهار  نانآ  تسپ  يهدیا  تسس و  يهزیگنا  هدز و  تشحو  هدوسرف و  يهیحور  هب  ار  ام  ملظ ، نایهاپس  رارف  تبکن  يهرظنم 
مهرد رارف و  تشحو و  سرت و  نوـعلم  دـش ، دراو  دعـسنبا »  » رارج رکـشل  هب  وا ، ناراـی  مالـسلاهیلع و  ماـما  هیحاـن  زا  هک  یناوارف  تاـفلت 
نابـسا ياپ  تسد و  ریز  دـنتخیریم و  مه  يور  يداـیز  هدـع  دـندرکیم ، رارف  نایرکـشل  هک  هلمح  کـی  رد  دوب . اـهنآ  عاـضوا  یگتخیر 

. دندشیم لامدگل 
ياهزجر  تشاد ، ار  یمهم  شقن  نایرکشل ، نتخاس  هدنکارپ  رد  هک  یمهم  لماع 

هحفص 208) ) 
نانآ رثؤم  ذفان و  باذج و  ياههرهچ  ینامـسآ و  یتوکلم و  ياههفایق  رگید ، لماع  و  وا ؛ نادناخ  نارای و  مالـسلاهیلع و  ماما  ياسآ  دـعر 

. دوب
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نایوج  راکیپ  کیدزن  یگتسویپ  رب  لمتشم  فده و  هدیا و  رادومن  تعاجش و  نامیا و  زا  یکاح  هک  اهزجر ،

ياههتـشر تفرگیم و  نافوط  ار  ناشدوجو  رـسارس  دومن . داجیا  هلغلغ  ناـشزغم  رد  درکیم و  هراـپ  ار  ناشـشوگ  دـعر ، لـثم  دوب ، هلآ  و 
. دندیودیم وس  نآ  وس و  نیا  هب  نادرگرس  ناریح و  تسسگیم و  مه  زا  ناشلد 

هتـشاد نامیا  دوخ  راک  هب  طـلغ -  هب  ولو  یـسک -  رگا  ـالا  دـنکیم و  هراـچیب  تخبدـب و  نینچ  ار  نینچ  ار  مدآ  هک  تسا  یناـمیایب  نیا ،
تفایرد نآ ، دسریم و  رظن  هب  بسانم  نآ  رکذت  هک  تسا  هتکن  کی  اجنیا  رد  دروآ . دهاوخن  راب  یتخبدب  ییاوسر و  نینچ  زگره  دنشاب ،

یتاذ يدیلپ  تواقش و  لامک  زا  یکاح  هکنآ  رب  هوالع  تسا  ناکدوک  راتشک  نانز و  هب  تبـسن  تمرح  کته  ندرب و  هلمح  یحور  لماع 
. دوشیم بوسحم  ناگرزب  اب  گنج  ياهههبج  رد  نانآ  تسکش  زا  یلمعلا  سکع  دوب ، نانآ 

مهرد ار  هاپـس  نانچ  نآ  وا  تسا ؛ تیعمج  لیـس  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  یـصخش  يهنت  کـی  هلمح  يهرظنم  رتزیگنا ، روش  رتبلاـج و  همه  زا 
هک مهد  يأر  نینچ  درادیمرب . نایم  زا  ار  همه  وا  دنورب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادیم  هب  مدرم  يهمه  رگا  ریما ! دز : دایرف  رمـش »  » هک تخیر 

. میریگب ار  وا  رود  فرط  ره  زا  مه  اب  نازادناریت ، نارادهزین و  ماظن و  هراوس 
لوح و ال ال  : » دومرفیم داتـسیایم و  دیناسریم و  اههمیخ  هب  ار  دوخ  تفاکـشیم و  ار  هرـصاحم  هقلح  وا  یلو  دش ؛ یلمع  رمـش  داهنـشیپ 

«... میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق 
فرط ره  زا  تسا ! برعلا » لاتق   » دـنزرف نیا  دـیگنجیم ؟ یـسک  هچ  اـب  دـینادیم  دز : داـیرف  دـید ، دـعاسمان  رایـسب  ار  عضو  هک  دعـسنبا 

مرح يوس  هب  دندیرب و  مرح  اب  ار  شاهطبار  و  دندرک ، هرصاحم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  زادناریت ، رازه  راهچ  لاح ، رد  هک  دینک ! شاهرـصاحم 
: دیشک دایرف  يو  دندرب . هلمح 

.« ابرع متنک  ذا  مکباسحا  یلا  اوعجرا  مکایند و  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  نید و ال  مکل  نکی  مل  نا  نایفسیبا  لآ  ۀعیش  ای  مکلیو  »
هحفص 209) ) 

دیبرع هک  امش  دیشاب . دازآ  دوخ  يایند  رد  دیسرتیمن  ادخ  هب  تشگزاب  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفسوبا ! نامدود  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو  »
.« دینک عوجر  شیوخ  قلخ  بسح و  هب 

ات دنرادن  هانگ  اهنز  میگنجیم و  مه  اب  ام  دومرف : ییوگیم ! هچ  دروآرب : دایرف  رمـش  هک  دـنکفا  ياهلغلغ  روش و  نانچ  ماما ، يهتفگ  نیا 
! دیوشن ممرح  ضرعتم  ماهدنز 

دیوش و رود  درم  نیا  مرح  زا  رکشل ! بوخ ، رایسب  تفگ : يو  داتفا . رثؤم  رمـش  رد  هک  دوب  ذفان  زوسناج و  يردقب  مالـسلاهیلع  ماما  خساپ 
... تسا یمیرک  وفک  هک  دیریگب  ار  شدوخ  رود 

رارحا ماما  ياههدیا  اههزیگنا و  اههیحور ، هب  ار  ام  رمش ، نوچ  یلدگنس  نمشد  ناج  لد و  رد  مالسلاهیلع  ماما  مالک  ياسآ  هزجعم  ریثأت  - 
... دنکیم انشآ  وا  نمشد  مالسلاهیلع و 
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: تسا هتفرگرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  ریز ، هاتوک  تالمج  رد  دشار  ياقآ 
نآرق توالت  هک  ییاهنابز  اب  دروخیم  لقیـص  هک  دوب  ریـشمش  ياههغیت  يادـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ  زا  اروشاـع  بش  رد  »

تاـملک زین  اروشاـع  زور  دـندادیم . شیاـمن  ماـفلین  يهدرپ  نیا  ریز  رد  اـیند  نید و  رما  رد  ار  دوخ  تیماـمت  تیفیک  نیا  اـب  دـندرکیم و 
دیشخردیم و ینامسآ  ياهباهش  دننام  قافن  كرـش و  کیرات  قفا  رد  اهنآ  نابز  زا  هک  دوب  سفن  تزع  تعاجـش و  تریغ و  تمکح و 
دنتخابیم و رـس  تسد و  دـندشیم ، رتهدـنز  دـندرمیم و  دـندشیم ، باترپ  نیمز  رب  ای  زاورپ و  اوه  هب  ادـخ  هار  رد  هک  دوب  رـس  تسد و 

( . 10 ...« ) دندوبریم تقبس  يوگ  کیالم  زا  دندزیم و  دنخبل  گرم  يهرهچ  رب  دنتشگیم ، نیمز  نامسآ و  ياراد 
: ناشیا لوق  هب  اریز  دنکانبات ؛ هدنزورف و  تسا . یقاب  ناهج  ات  البرک ، نایوج  راکیپ  هک  تسین  تلع  نودب  سپ 

طیحم رد  ددرگیم و  رادومن  بوخ  دـیحوت  يهولج  بش  تملظ  رد  دوشیم . رتنایامن  نآ  رد  رون  هلعـش  دـشاب ، رتکـیرات  ردـق  ره  اـضف  »
( . 11 .« ) دنکیم هولج  کین  تلادع  يهرهچ  متس 

هحفص 210) ) 
ماما مایق  تمظع  أشنم  هک  تسا  نیا  خـساپ  يهصالخ  دـمآ : تسد  هب  رـضاح  لصف  ياوتحم  زا  ( 12  ) هتشذگ لصف  شـسرپ  نیرخآ  خساپ 

تماقتـسا و تسا و  ریظن  مک  زین ، مایق  يرهاظ  لکـش  دـنچ  ره  تسوا ؛ داهنکاپ  ناراـی  وا و  يهدـیا  هزیگنا و  هیحور ، تمظع  مالـسلاهیلع ،
تسین وا  مایق  هب  رصحنم  اهنیا  یلو  تسا ؛ شیاتس  سیدقت و  هنوگ  همه  روخ  رد  وا ، نارای  مالسلاهیلع و  ماما  يریذپان  تسکش  يدرمیاپ و 

دیاشگیمن و ياهدقع  زین  زومرم ، سونأمان و  ياهریـسفت  مینیبیم . نآ  زا  يدایز  ياههنومن  ناهج ، یبهذـم  ریغ  یبهذـم و  تازرابم  رد  و 
مایق يرادروخرب  یناسنا و  گرزب  لیاضف  هب  هجوت  مالـسلاهیلع و  ماما  مایق  یهلا  لیـصا و  رـصانع  هب  یباـیتسد  دـیازفایم . لکـشم  رب  هکلب 

اب هک  یتضهن  تسا ؛ یناسنا  شخب  يدازآ  تضهن  نیا  هب  ناهج ، ناگدازآ  قیمع  مارتحا  زمر  اهنت  تیناسنا ، لامک  رهاظم  يهمه  زا  ـالبرک 
هتخورفارب گـنج  ياههنحـص  رد  هک  يرادـیاپان  تاـساسحا  بصعت و  لـیبق  زا  يرگید  لـماع  چـیه  دوـب و  نـیجع  تیدـبا  ادـخ و  قـشع 

. تسا ریظنیب  اتکی و  ناهج  ياهتضهن  نایم  رد  قح  هب  ینیسح  یتضهن  تشادن ، یشقن  نآ  رد  دوشیم ،
مشچ و  درادیم . او  البرک  يهنحص  داژن  کین  ناروآ  مزر  ریاس  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ربارب  رد  مارتحا  هب  ار  یمدآ  هک  هچنآ  تسا  نیا 

... دزودیم تلیضف  اب  هتشذگ و  ناج  زا  نابلط  قح  نآ  يوسارف  ار  يدازآ  تلیضف و  ناگتفیش 
هحفص 211) ) 

ص 102. ءادهشلاوبا ، ( 1)
.179 نارمع /  لآ  ( 2)

ص 267. طبس ، هرکذت  ( 3)
. رفاغ يهروس  يهیآ 27  ناخد و  يهروس  يهیآ 20  ( 4)

.19 هلداجم /  ( 5)
.91 رجحلا ، ( 6)

. امدق نومازهف  مزهن  ناف  ( 7)
هک تسا  راکیپ  رد  ماما  سفن  یگتـسخ  رثا  رب  نیا  دوشیم و  رتهاـتوک  بیترت  هب  ماـما  ياـهزجر  ياهعارـصم  تفگیم : دـشار  ياـقآ  ( 8)

. تسا هدشیم  فیعض  مک و  جیردتب 
رهم لماک  يهنومن  کی  ع )  ) یلع نب  سابع  دوب و  یلعا  دحرـس  هب  البرک  رد  افو  رهم و  درک . یلجت  یناـسنا  رهاـظم  يهمه  ـالبرک  رد  ( 9)

رد یناسنا  یقالخا  رصانع  مامت  زا  البرک  بالقنا  هک  تسا  اعدم  نیا  رب  ییایوگ  دهاش  افو  رـس  زا  وا  ندیماشاین  بآ  ناتـساد  دوب . يردارب 
. تسا هدوب  رادروخرب  هجرد ، نیرتالاو 
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ص 148. ج 5 ، دشار ، ياهینارنخس  ( 10)
ص 344. ج 2 ، قباس ، كر  ( 11)

.؟ دناهتخادرپ تاغیلبت  هب  نآ  يهرابرد  هدش و  هداد  هولج  مهم  نینچ  نیا  ع ،)  ) نیسح مایق  ارچ  هک  دوب  نیا  شسرپ  ( 12)

جیاتن راثآ و 

جیاتن راثآ و 
دوجو هب  هدنیآ  يهدنکارپ  ياهتضهن  يارب  ینوناک  دوخ ، تضهن  اب  ماما  هک : تسا  نیا  دیـشیدنا ، کین  نآ  يهرابرد  دیاب  هک  یلیاسم  زا 

. داد تاجن  لالحمضا  هیزجت و  رطخ  زا  ار  یمالسا  تما  تموکح و  مه  مالسا و  نییآ  مه  بیترت ، نیدب  دروآ و 
دیزی هک  يایتسایسیب  يرـسکبس و  اب  تشذگیم و  دیزی  نیفلاخم  ياههنیـس  رد  هک  یناوارف  ياههدقع  هب  هجوت  اب  هکنآ  نخـس  حیـضوت 

تـضهن ياـههزیگنا  اههدـیا و  تشادـن و  نوناـک  نوـچ  اهكاکطـصا ، نیا  یلو  دوـب ؛ یعطق  مدرم  تموـکح و  نـیب  كاکطـصا  تـشاد ،
راصحنا رد  ار  هزرابم  لوصحم  دـندرکیم و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  تموکح ، ناقـشاع  نابلط و  هیزجت  اـج ، ره  رد  دوب ، هدـنکارپ  ناگدـننک 

. دندرکیم طبض  هدروآ و  رد  شیوخ 
هب نآ  لظ  رد  مالسا  يهدنیآ  يایند  هک  تشارفارب  یمچرپ  تشادرب و  مالـسا  يایند  يهدنیآ  زا  ار  گرزب  رطخ  نیا  مالـسلاهیلع ، ماما  مایق 

. تخادرپ بالقنا 
دـیزی و یتقاـیلیب  رثا  رب  هک  تسا  نیا  میراد ، مالـسلاهیلع  ماـما  ماـیق  مدـع  تروص  رد  يوـما  دـض  ياـهمایق  زا  اـم  هک  يایـضرف  ریوـصت 

تـشاد یتلع  مادک  ره  اهدروخ  دز و  نیا  تسویپیم ؛ عوقو  هب  يدروخ  دز و  دشیم و  زاس  ياهمغن  ییاج  رد  يزور  ره  مدرم ، یتیاضران 
هب یعامتجا  وج  یلو  دـننک ؛ مایق  مالـسا  زا  عافد  روظنم  هب  دنـشاب و  هدـیقع  هدـیا و  بحاص  نایم ، نیا  رد  دوب  نکمم  ياهدـع  کی  اـهنت  و 

مود شخب  رد  هک  یلیالد 
هحفص 212) ) 

ماجنارس تاعامتجا ، هنوگ  نیا  رد  دوب . هدولآ  تخس  کچوک ، یمسوم و  ياهاوعد  تاماقم و  ییوجیپ  ياهلیبق و  تابصعت  هب  میدناوخ ،
رتراکم و همه  زا  هک  اهنآ  ذفنتم و  ياهنادناخ  لیابق و  نادنمتردق و  تسین ، نشور  هعماج  مسر  هار و  نوچ  دیآیم و  دـیدپ  جرم  جره و 

یلک هب  نیب  نیا  رد  هک  يزیچ  دنزادنایم . هار  یفیاوطلا  كولم  طاسب  هرخالاب  دـنزاتیم ، مه  هب  و  دـننکیم . هضبق  ار  عاضوا  دـنرتزابلغد ،
یتما یگچراپکی  و  درذـگیمن ؛ نآ  نس  زا  نرق  مین  زا  شیب  هتـشاذگ و  دوجو  يهصرع  هب  اپ  هزاـت  هک  تسا  ینییآ  مارم و  دوریم ، نیب  زا 

. تسا هدش  سیسأت  هزات  هک  تسا 
هب ندیـشخب  نوناک » !. » تما هن  تموکح و  هن  دوب و  یندـنام  نید  هن  دـیزی ، تموکح  اب  میدرک : هراشا  اج  کـی  هک  يروطب  بیترت  نیدـب 
اپ رب  نییولع  زا  ياردفرط  هب  مالسا  يایند  مالـسلاهیلع ، ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  يروط  هب  هزرابم ، يهدیا  ندرک  نشور  هدنیآ و  تازرابم 

. دوب مالسلاهیلع  ماما  مایق  راثآ ، نیرتناشخرد  زا  یکی  تساخ ،
رایسب ار  عاضوا  نوچ  هدیقع ، نابحاص  نابوخ و  ناشیدنا و  تحلصم  زا  يرایسب  دوب ، هدرکن  مایق  مالسلاهیلع  ماما  رگا  هکنآ : رگید  يهتکن 

هدولآ و راکفا  اب  فلتخم  فئاوط  اههورگ و  دارفا و  فرط  زا  هیوریب  تازرابم  هک  دـندرکیم  هظحـالم  دـندیدیم و  برطـضم  هتفـشآ و 
بقع یسایس  ياههکرعم  زا  ار  دوخ  دننک و  يراددوخ  هدنیآ  تازرابم  رد  یتکرش  هنوگ  ره  زا  اساسا  دوب  نکمم  هدش ، عورـش  هنابلط  هاج 

ياهدع دنچ  ره  هدنیآ -  تازرابم  فده  هک  دش  ثعاب  نیا  داد و  رارق  هزرابم  لوا  فص  رد  ار  هدع  نیا  مالسلاهیلع ، ماما  مایق  یلو  دنشک ؛
. دوش نشور  یمومع  رظن  زا  دنشاب -  هتشاد  رس  رد  رگید  ياهاوه  نیزرابم  زا 

لکلاب یعاضوا  هک  دـننادیم  نآ  اهنت  ار  مایق  کی  يهجیتن  هک  يایحطـس  مدرم  نانیب و  کـیدزن  ـالومعم  هک  هنوگنآ  يدـعب -  تاـنایرج 
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؛ دماین رد  شدرگ  هب  حیحـص  روحم  رب  دیآ -  دوجو  هب  تلادع  لامک  يانبم  رب  يدیدج  عضو  دوش و  نوگنرـس  ملاظ  تردـق  نوگرگد و 
ياهدروخ دز و  اهدروخرب و  هکلب  دوش ، تیاده  يرگید  ریسم  هب  ریبزنبا  لاثما  هنابلط  هاج  ياهگنج  هک  دشن  ثعاب  البرک  بالقنا  ینعی 

يانثتسا هب  يدعب 
هحفص 213) ) 

یحضاو فده و  هدیا و  زا  هک  مالسلاهیلع  ماما  ییانثتسا  صلاخ و  مایق  هک  تسا  نیا  هتکن  یلو  دوب ؛ تموکح  تفالخ و  رـس  رب  يدودعم 
. دش هدنیآ  نیزرابم  یتاغیلبت  ياهرازبا  نیرتمهم  زا  یکی  درک و  ذوفن  راکفا  رد  دوخ ، ياوتحم  اب  دوب ، رادروخرب 

( مدرم قوقح  زا  عافد  مالـسا و  میرح  زا  عاـفد  صـالخا  ینعی   ) دوخ ياوتحم  زا  هاـگچیه  مالـسلاهیلع  ماـما  ماـیق  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب 
. درکیم توعد  یکاپ  اوقت و  نییآ  هب  ار  مدرم  هشیمه  دوخ ، ياوتحم  اب  تضهن  نیا  سپ  دشیمن ، يراع 

درک و زاغآ  يراتفردـب  مشاهینب  اب  تردـق  هب  ندیـسر  زا  سپ  تشاد و  رـس  رب  تفـالخ  ياوه  دوخ ، تضهن  رد  هک  دوب  يدرم  ریبزنبا » »
تاولـص زا  یتح  يو  درک ؛ دـیعبت  رگید  راب  ینادـنز و  دـندرکن ، تعیب  وا  اب  هکنآ  يارب  راـب  کـی  ار  ساـبعنبا  هفینح و  دـمحم  لـثملایف 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  تفگ : مدرم ، داریا  باوج  رد  دیزرو و  عانتما  شیوخ  ياههبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  نداتسرف 
! دنزارفایم ندرگ  نانیا  مربب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مسا  رگا  نم  دنتسه و  یمدرم  دب  هلآ  و 

شوخ مالـسلاهیلع ، ماما  ناگدنـشک  زا  عیـسو  ناشخرد و  یهاوخنوخ  فصو  اب  يو  تسین ؛ نشور  یتسرد  هب  مایق  رد  زین  راتخم  يهزیگنا 
زا نانیا  دوشیم  هظحالم  فصولا  عم  تسا . هدوبن  یـصلخم  درم  زین  وا  هک  دناسریم  ریبزنبا  اب  وا  تارکاذم  لاح و  حرـش  تسین و  هقباس 
هب ییاوه  چـیه  نودـب  تیرح و  تأرج و  لامک  اب  هک  مینیبیم  ار  نیباوت »  » هنایم نیا  رد  دـنتخادرپ ؛ تضهن  هب  دـنتفرگ و  ماهلا  البرک  ماـیق 

. درک دیدجت  ار  البرک  يادهش  يهرطاخ  مایق  نیا  هک  دندز  تسد  ینینوخ  مایق 
لماک روط  هب  ار  نآ  يهدـیا  مسر و  هار و  هک  دـنچ  ره  دریگیم ، ماهلا  البرک  تضهن  زا  هاـگ ، يدـعب ، ياـهتضهن  هک  دوشیم  هظحـالم 

رـصانع زا  یکی  تروص  هب  مالـسلاهیلع  ماما  مایق  هک  نیمه  و  دـنکیم ؛ بیقعت  ار  البرک  تضهن  فدـه  تسرد ، هاـگ ، دـنکیمن و  بیقعت 
، صالخا دیحوت و  روحم  دـنکیم و  ماهلا  نیقلت و  اهمایق  نیا  هب  زین  ار  دوخ  ياوتحم  دوشیم ، يدـعب  ياهمایق  يهکرحم  لماوع  یلـصا و 

. دروخیم مشچ  هب  اجنآ  اجنیا و  سدقم ، يهدیا  کی  تروص  هب  هشیمه 
راکتسرد و مدرم  ياهدع  نانچمه  هک  دش  ییاپرید  جوم  تروص  هب  هلأسم ، نیا 

هحفص 214) ) 
یتـسار و ساـسا  رب  نییوـلع  ياـهمایق  دـناشک و  دوـخ  هارمه  هب  ساـبعلاینب  ناورمینب و  هیماینب و  ناـمز  زا  ار  تـسرپ  ادـخ  هتخوـسلد و 

. درک دومن  هولج و  هنابلط  هاج  مایق  همه  نآ  نایم  رد  تلیضف ،
دمحم  » و خف » دیهش   » مالسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  لیبق  زا  ینیزرابم  مالـسلاهیلع ، ینیـسح  تضهن  زا  دعب  ياهههد  اهلاس و  رد  ام 

ماما مایق  رگا  دنتـشادن . تلادع  قح و  زج  ياهزیگنا  دـندرکیم و  مایق  سابعلاینب  يافلخ  لباقم  رد  هک  مینیبیم  ار  نارگید  و  هیکز » سفن 
ماجنا یبلط  هاـج  یتسرپ و  اوه  گـنت  ياـههبوچ  راـهچ  رد  هرـسکی  يدـعب ، تازراـبم  دـنداتفایمن و  ماـیق  رکف  هب  ناـبوخ  هاـگچیه ، دوبن ،

. تفاییم
هک یناسک  نیلوا  ارجام  نایاپ  زا  سپ  دنتـشادن و  نامیا  دوخ  راک  هب  هفوک  لدـک  يراـت  نایـشروش  میتسناد : هک  هنوگ  ناـمه  هکنآ  رگید ،

، دوب هدرک  هدامآ  هناحـضتفم  تسکـش  هنوگ  ره  يارب  ار  هنیمز  لعفنم ، هدروخ و  تسکـش  يهیحور  نیا  دندوب ؛ ناشدوخ  دندش ، نامیـشپ 
رضاح یتناها  فیفخت و  ره  شریذپ  يارب  دنک ، رازیب  دوخ  زا  ار  وا  هک  دشاب  يدح  هب  ینامیشپ  دشاب و  نامیشپ  دوخ  يهدرک  زا  هک  یسک 
راومه یبوخ  هب  اهنآ  نیفلاخم  يارب  ار  هار  داد ، تسد  یتعامج  اـی  یـصخش  يارب  رگا  تلاـح ، نیا  دـنادیم ؛ نآ  راوازـس  ار  دوخ  تسا و 

. دناسریم هجیتن  هب  ار  بالقنا  دنکیم و 
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، مالـسلامهیلع تیب  لها  اب  هک  یتقو  دنکیم و  تنعل  ار  وا  درط و  دوخ  زا  ار  دایزنبا  یتقو  دونـشیم و  تمالم  دوخ  نادناخ  زا  دیزی  یتقو 
ار نآ  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ینورد  تمادن  یتخبدب و  کی  راتفرگ  دـنکیم ، راتفر  تبحم  مارتحا و  هب  تناها ، همه  نآ  زا  سپ 

تقد کین  رگا  دیآیم و  شیپ  یناسک  ای  یـسک  يارب  هک  تسا  یتلاح  نیرتدب  نیا ، دنک ؛ شوماخ  ار  دوخ  نطاب  يادن  ای  دهد و  نیکـست 
. دوب نانآ  ینورد  یتحاران  تمادن و  بارطضا و  نیمه  نانآ ، رادهنماد  ییاوسر  هیماینب و  لالحمضا  رس  مینک ،

املـسم دـمآیمرد . ياپ  زا  نیفلاخم  ياهمایق  ربارب  رد  اـهيدوز  نیدـب  يوما  هاگتـسد  دـمآیمن ، شیپ  فط »  » يهعقاو رگا  هک  دوبن  مولعم 
هاگتـسد ناوارف  ياهیتحران  زا  یکاح  یگمه  ادخ ، يهناخ  ندز  شتآ  و  هرح »  » عیاقو دوبن . میلـست  يهدامآ  فیعـض و  ردق  نیا  اههیحور 

ره زا  هک  ییاهتردق  دننک . نامتک  ار  نآ  دنتساوخیم  هلیسو  نیدب  هک  دوب  يوما 
هحفص 215) ) 

يارب دنتـشاد ، هک  ياینامیـشپ  ناشیرپ و  يهیحور  هب  هجوت  اب  دندوب ، هدش  اههنتف  اهبوشآ و  ماسقا  عاونا و  راتفرگ  دندوب و  هدـنامرد  وس 
. دندشیم لسوتم  اههبرح  نیرخآ  هب  دوریم ، نیب  زا  دنتسنادیم  هک  یتردق  یعونصم  نتفایزاب 

ياهتضهن رد  دـنناوتب  هک  دـندشیمن  يرج  روسج و  ردـق  نآ  يوما  هاگتـسد  ربارب  رد  مدرم  دـمآیمن ، شیپ  فط  هعقاو  رگا  وس ، نآ  زا 
فرط زا  دیمد و  يدیدج  حور  مدرم  رد  البرک  نایرج  فرط ، کی  زا  سپ ، دنریگ . هدهع  رب  ار  يربهر  انایحا  دننک و  مادنا  ضرع  يدـعب 

. دنزاس نک  هشیر  ار  دساف  تموکح  نآ  دنتسناوت  هدنیآ  نیزرابم  بیترت ، نیدب  درک و  فیعضت  ار  هیماینب  هیحور  رگید ،
رمث هب  رد  هعیـش  يهمئا  هچ  هنیدـم و  ماـش و  هفوک و  رفـس  رد  تراـسا  ناوراـک  هچ  مالـسلاهیلع ، ماـما  ناگدـنامزاب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

حور و نیقلت  مدرم و  فطاوع  تاساسحا و  نتخیگنارب  رد  شیوخ  هناهاگآ  تاغیلبت  اب  نانیا  دنتشاد . يرفاو  مهـس  البرک  بالقنا  ندناسر 
فده و عفن  هب  مالسلاهیلع  ناگدازآ  ماما  تداهش  زا  هک  دندش  قفوم  دندرک و  لماک  هجوت  یمالسا  تما  هب  مالسلاهیلع  ماما  مایق  يهزیگنا 

. دننک يرادرب  هرهب  شیوخ  یهلا  هدیا 
رارق يزاتمم  تیعقوم  رد  ار  مالـسلامهیلع  همئا  تیمولظم ، يهرهچ  نتفرگ  مدرم و  فطاوع  بلج  البرک ، بالقنا  ياوتحم  نیقلت  رب  هوالع 
مایق جیاتن  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  نیا  و  دهد ! مالـسلامهیلع  همئا  هب  تعیب  داهنـشیپ  نآ ، زا  سپ  هک  درک  هبوت  یتموکح ، هاگتـسد  هک  داد 

هب ییاهیتحاران  تابارطضا و  هچ  دوشیم و  هجاوم  یلمعلا  سکع  هچ  اب  يداهنشیپ  نینچ  هک  دندیمهف  یتموکح  ياههاگتـسد  دوب . البرک 
، ناـیاوشیپ نیا  دـش و  هموـتخم  هشیمه  يارب  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  هـمئا  زا  نـتفرگ  تـعیب  هلأـسم  رگید  بـیترت ، نیدـب  دروآ و  دوـجو 

. دننک یگدنز  لقتسم  دنلبرس و  نرق ، ود  لوط  رد  دنتسناوت 
دهدیم ناشن  مالسلاهیلع ، اضر  ترـضح  ات  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نامز  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  همئا  تیعقوم  ینحنم  مسر 

هب هک  دـنروآ  تسد  هب  یتیعقوم  نانچ  شیوخ ، راختفا  رپ  یگدـنز  لوط  رد  ریبدـت  نسح  اـب  دنتـسناوت  ردـق  یلاـع  ناربهر  نیا  هنوگچ  هک 
نوچ هک  مینیبیم  ار  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  دنیآ . لیان  یتکلمم  تاماقم  نیرتیلاع 

هحفص 216) ) 
تفرگ و شیپ  یـصاخ  مسر  هار و  دنک ، کیرحت  تسناوتیم  رتشیب  ار  مدرم  فطاوع  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لصفالب  يهدـنامزاب 

. درک راومه  زین  ار  ناگدنیآ  هار  دنک ، یگدنز  زارفارس  تسناوت  بیترت  نیدب  هکنآ  نمض  رد 
هاگتسد تشحو  سرت و  زا  هچنآ  دوب و  یلاع  رایسب  گرزب ، ماما  ود  نیا  تیعقوم  مالسلاهیلع ، قداص  ماما  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  نامز  رد 

دنتفایزاب ار  شیوخ  تیعقوم  ینیسح ، نامدود  راب ، رگید  هک  تسا  یکاح  دناهتشون ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یسابع » روصنم   » یتموکح
نیدنچ ار  ماما  هک  دوشیم  نوزفا  نانچ  نآ  مالسلاهیلع  متفه  ماما  نامز  رد  تشحو  سرت و  نیا  داتفا . تشحو  هب  نانآ  زا  زاب  تموکح ، و 
يدـهع تیالو  ماقم  طیارـش ، رابجا  مازلا و  اب  نومأـم و  ینادراـک  رثا  رب  مالـسلاهیلع ، متـشه  ماـما  ناـمز  رد  و  دـننکفایم . نادـنز  هب  لاـس 
رادمامز یتسیابیم  دوب ، هدنز  نومأم  زا  سپ  يو  دوبن و  مالسلاهیلع  ماما  تداهش  رگا  هک  دریگیم  رارق  يولع  نادناخ  رایتخا  رد  تکلمم 
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زین نانآ  دوخ  دنتـشاد و  اضرلانبا »  » بقل یگمه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  ات  وا  نادـنزرف  هک  تشاد  یتیعقوم  ناـنچ  يو  دوش . نیملـسم 
. دندوب تسایس  يهنحص  نیگنس  ياههنزو 

 - یـسایس تیعقوم  تیـصخش و  ظـفح  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـیق  ياـپرید  راـثآ  زا  يرادوـمن  هاـتوک  یلاـمجا و  تسرهف  نیا 
. تفای یلجت  یمالسا  هعماج  مالسا و  ظفح  تهج  رد  نانآ  یهلا  فادها  دربشیپ  تراهط و  تمصع و  نادناخ  یعامتجا 

میدناوخ مود  شخب  رد  هک  يروطب  اریز  تسا ؛ هتـشاد  یگداوناخ  یـصخش و  يهبنج  ای  هدوبن و  مهم  تیعقوم ، نیا  ظفح  درک  رکف  دـیابن 
نادناخ دنتـشاد ، دـنویپ  نادـب  ناج  يهشیر  زا  دـندوب و  مالـسا  نید  عورف  لوصا و  يانب  یحو و  تلاسر  لماح  قح ، هب  هک  ینادـناخ  اهنت 

تیصخش تیعقوم و  مالک و  ذوفن  دی و  طسب  نادناخ ؛ نیا  هک  تبسن  ره  هب  دندوب . مالسلامهیلع  هعیـش  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
قداص ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماـما  هک  مینکیم  هظحـالم  اذـل  و  تسا . هدوب  تیقفوم  نیرق  یمالـسا  يهدـیا  تبـسن ، ناـمه  هب  دناهتـشاد ،
شناد ملع و  نییآ  هب  ار  نامدرم  دنتشامگ و  تمه  یمالـسا  گنهرف  رـشن  هب  دنتفرگ ، رارق  یبسانم  تصرف  رد  هکنیا  درجم  هب  مالـسلاهیلع 

حیرشت و دروم  ار  دیجم  نآرق  مالسا و  دندناوخارف و 
هحفص 217) ) 

. دنداد رارق  ریسفت 
نارادمدرـس داسف و  ناربهر  يهیحور  فیعـضت  مدرم و  تاساسحا  جـییهت  متـس و  ملظ و  دـض  لیـصا  ياهتضهن  يربهار  هصالخ : روطب 

لـصاح مالـسلاهیلع ، ماما  مایق  زا  هک  تسا  ياهتـسجرب  يهجیتن  هس  تراهط ، تمـصع و  نادـناخ  تیـصخش  تیدوجوم و  ظفح  تیانج و 
تفای هبلغ  نمشد  رب  دش و  قفوم  دوخ  قح  يهدیا  رد  يرهاظ ، تسکـش  فصو  اب  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  تسنآ  الاب  ياههتفگ  موهفم  دش .

وا داهنکاپ  نارای  ماما و  کین  مان  ياقب  ترهـش و  يروآمان و  زا  ترابع  اهنت  هتفای ، میـسرت  ياهدـع  ناهذا  رد  هچنآ  فـالخ  رب  هبلغ  نیا  و 
. درادـن یـشزرا  تایعقاو ، قیاقح و  هب  سایق  اـب  تقیقح و  هاگـشیپ  رد  تسین و  شیب  رذـگدوز  يراـبتعا  ترهـش ، ماـن و  هکنآ  هچ  تسین ؛

اهنویلیم میرکت  مارتـحا و  دروم  هتفاـی و  یمیظع  ياهتیـصخش  راـصعا ، نورق و  لوط  رد  فـلتخم  لـلم  ماوـقا و  رد  هک  يدارفا  دنرایـسب 
لوق هب  دوش . هدیمان  يزوریپ  هبلغ و  ای  دیآ و  تلیـضف  نانیب ، تقیقح  مشچ  هب  هک  تسین  يزیچ  اهنیا  اما  دنتـسه . دـناهدوب و  يرـشب  سوفن 

«: یناجنز هللادبعوبا  »
گنج رگا  دوش . زیاج  دوجو  ملاع  رد  ار  تفرـشیپ  ذوفن و  دوش و  زوریپ  دروخ  دز و  گـنج و  زا  سپ  هدارا  ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هبلغ 

مالـسلاهیلع نیـسح  ار  بلاغ  هک  تسین  بیرغ  سپ  مینادب . هیماینب  لاوز  يهلـسلس  رـس  خیرات ، تداهـش  هب  ار  دیزی  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
( . 1 . ) مینادب

«: يدنه یلع  ریم  دیس   » لوق هب  و 
دنتسناوت نایسابع  اهنآ ، تیمح  هجیتن  رد  دروآ و  ناجیه  هب  ار  نایناریا  دش ؛ میب  تشحو و  هیام  یمالسا ، ياهروشک  همه  رد  البرک  راتشک 

( . 2 . ) دنزاس ضرقنم  ار  يوما  تلود 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  زین  نوارب » روسفورپ  »

هیـضق البرک  هثداح  زا  سپ  یلو  دنتـشادن ، یگتـشذگ  دوخ  زا  ناجیه و  یفاـک  ردـق  هب  یلع ، نارادـفرط  اـی  هعیـش  هتـسد  اـم  يهدـیقع  هب  »
دوب یفاک  شطع  البرک و  راکذت  دش و  نوگرگد 

هحفص 218) ) 
( . 3 «. ) دنوش انتعایب  گرم  هب  تبسن  یتح  هک  دروآ  ناجیه  هب  ار  مدرم  نیرتتسس  فطاوع  هک 

نکمم هچ  رگ  تسا . یخیرات  قیاقح  هلـسلس  کی  هب  یکتم  هکنآ  هچ  دـهد ؛ حیـضوت  ار  ماما  يهبلغ  دـناوتیم  ياهزادـنا  اـت  اـهراتفگ  نیا 
. دنشاب هدرکن  تواضق  هبناج  همه  هدوبن و  عماج  هک  تسا 
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: دیوگیم یلیالع  تسا . نوناق  ظفح  تسا ، رگید  راثآ  همه  يهحولرس  هک  مالسلاهیلع  ماما  مایق  يهتسجرب  جیاتن  زا  رگید  یکی 
هطلس مارتحا  ییاضق و  نوناق  ذوفن  سابعینب  دهع  رد  یلو  تفاییم  ماجنا  نوناق  هب  ءاکتا  نودب  نارادمامز  زا  ییاهراک  هیماینب  نامز  رد  »

( . 4 .« ) دیدرگ راکشآ  یمالسا ، نوناق 
يرادـساپ تسارح و  هشیمه  هدوب و  ناهج  ناگرزب  هجوت  دروم  هشیمه  هک  تسا  یلیاسم  نیرتمهم  زا  دوشن ، لمع  نادـب  ولو  نوناق ، ظفح 

. دناهتسنادیم دوخ  رخافم  زا  ار  نوناق 
: دنیوگیم هک  یفورعم  يهلمج  ینعم  تسا  نیا  دتفین و  تینوناق  زا  دنامب و  یقاب  دوخ  تیمسر  هب  یمالـسا  نوناق  هک  دش  ثعاب  ماما ، مایق 

.« تسا مالسا  نید  هیقبم  تلع  نیسح ، ماما  »
: ددرگیم رادومن  یبوخ  هب  لیذ  هنومن  دنچ  زا  مدرم ، راکفا  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  ساکعنا 

اهفقسا و دندوب . ینارصن  رهش  نآ  نینکاس  هک  دندیـسر  تیرکت »  » مان هب  يرهـش  رد  تیب  لها  يارـسا  ناوراک  اب  دعـسنبا ، نایرکـشل  - 
رتخد رسپ  هک  هدع  نیا  زا  دنتفگ  دندروآرد و  ادص  هب  ار  اسیلک  سوقان  مالسلاهیلع  نیـسح  يازع  رد  هدرک و  عامتجا  اسیلک  رد  اهشیـشک 

. دندرب رس  هب  نابایب  رد  ار  بش  دنوش و  رهش  لخاد  هک  دندرکن  تأرج  نایرکشل  میرازیب . دناهتشک ، ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هحفص 219) ) 

دنداتـسرف و شردـپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رب  تاولـص  دـنتخادرپ و  تارهاظت  هب  ناوج  ریپ و  درم و  نز و  زا  رهـش  مدرم  اـنیل »  » رهـش رد  - 
! دیور نوریب  رهش  زا  ءایبنا ! دالوا  ناگدنشک  دندیشک : دایرف  هدرک و  تنعل  ار  ناشناوریپ  نییوما و 

. دندشن دراو  سرت  زا  دنگنجب و  اهنآ  اب  دناهدروخ  دنگوس  مدرم  هک  دندش  علطم  متس ، نایهاپس  هنیهج ،»  » هب دورو  ماگنه  هب  - 
. دنتشک ار  رفن  گنس 26  اب  و  يده »؟ دعب  الالضا  و  نامیالا ؟ دعب  ارفکا  : » دنتفگ دنتخادرپ و  تارهاظت  هب  مدرم  صمح »  » رد - 

رب ار  مدرم  دنتشگرب ، یتقو  نانیا  دشاب . هدش  یتلامتسا  نانآ  زا  هک  دندش  توعد  ماش  هب  هنیدم  ناگرزب  زا  ياهدع  البرک ، نایرج  زا  سپ  - 
. دندرمشیمرب ار  دیزی  عیاجف  دندرکیم و  کیرحت  تلود  دض 

رز نم  هب  يو  دیروش ، مهاوخ  دـیزی  رب  مشاب ، هتـشادن  سک  چـیه  مدـنزرف  تشه  زج  نم  رگا  تفگیم : يراصنا » هلظنح   » هفیاط سییر  - 
هتشک دیزی  اب  هزرابم  رد  شدنزرف  اب 8  درک و  لمع  دوخ  لوق  هب  يو  مرب ! راک  هب  وا  اب  دربن  هار  رد  ار  نآ  هک  متفریذـپ  ور  نآ  زا  نم  داد و 

( . 5 . ) دش
زین یمیمص  رادفرط  کی  نتشادن  تموکح و  بارطضا  رب  دمآ ، شیپ  مالسلاهیلع  نیسح  شبنج  زا  سپ  هک  یثداوح  : » داقع داتـسا  لوق  هب 

ات شگرم  زا  سپ  هچ  دـیزی و  رـصع  يهدـنامیقاب  رد  هچ  مه ، تشپ  هک  ییاـهیگریت  تاـبالقنا و  اـهبوشآ ، همه  نآ  درک و  تلـالد  رتشیب 
نیلتاق هک  دشن  لاس  شـش  درم ؛ دـیزی  هک  دـشن  لاس  راهچ  دوب . ینعم  نیا  هاوگ  دـهاش و  دـش ، يوما  تموکح  ریگ  نابیرگ  لاس  نیدـنچ 
شقن مالـسلاهیلع ، نیـسح  یهاوخنوخ  دییاپن . یعیبط  ناسنا  کی  رمع  هزادـنا  هب  شبنج  نیا  زا  سپ  يوما  تموکح  دـندید و  رفیک  البرک 

( . 6 .« ) دندمآ دیدپ  ادعب  هک  دش  ییاهتلود  مچرپ 
متس متس و  الوا ، هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  روطـس  نیا  تسا ؛ مزال  لیذ  روطـس  هب  هجوت  وا ، تیقفوم  ماما و  يهبلغ  تیعقاو  مهف  يارب 

طخ ایناث ، درادن و  تبقاع  هشیپ 
هحفص 220) ) 

: درادیم نایب  ار  ملاظ  تموکح  کی  ندش  نوگنرس  ریس 
رب ناشیورین  دننام  رظتنم  هک  دراد  ناکما  هن  دناهدنام و  رظتنم  هن  دنتشگ ، رادیدپ  دنیاشوخان  ياهتلود  ربارب  رد  هک  ییاهـشبنج  زگره  »... 

هچنآ رب  دـسرتن و  دنـسرتیم ، نارگید  هچنآ  زا  هک  يدـحاو  درف  تکرح  هب  طـقف  اـهنآ  دریگ . ینوزف  هدـیبرچ و  دنـسپان  تلود  نآ  يورین 
دشک نایرج  اج  ره  ات  شیب  مک و  نیمراهچ ، نیمیس و  ای  نیمود و  سپس  دوشیم و  زاغآ  دزرویم ، مادقا  درادن ، یخاتـسگ  يارای  یـسک 
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دروم ریگتـسد و  اهنآ  راهچ  ای  هس  ره  هک  دـیاپیمن  يرید  یلو  دـنوشیم ؛ قحلم  نیتسخن  درف  نادـب  دـیامن  باـجیا  مدرم  ندـمآ  گـنت  و 
يور زا  هدرپ  رابکی  هب  دباییم و  عویـش  مدرم  نایم  اهیتیاضران  مشخ و  هک  تسا  تقو  نیا  رد  دندرگ و  یمه  تلود  نآ  تخـس  هجنکش 

نیا مک  مک  و  دیامنیم ، ملظ  ساسحا  دوشیم و  رادـیب  تسا ، هدوب  لفاغ  نونکات  سک  ره  هک  ناسنادـب  دـتفایمرب ، اهيرگمتـس  ملاظم و 
ناروک دـننام  هک  درادیم  او  ار  وا  دریگیمرب و  ار  وا  ییانیب  ندـمآ ، گنت  اب  راشف  نیمه  دروآیم و  گنت  هب  ار  ملاظم  شنکاو ، ناـیرج و 

کی تسا و  هدـماین  نوریب  لادوگ  کی  زا  زونه  هک  نادـنچ  دـنک ، دروخرب  یگنـس  ای  راوید و  هب  مد  ره  دـتفا و  هلاـچ  نآ  هب  هلاـچ  نیا  زا 
تـسد دوخ  نیک  زا  ناشکمتـس  هن  اما  دـتفایم ؛ رتهنادرخبان  رتهناـهلبا و  بتارم  هب  يرگید  لادوگ  رد  تسا  هدرکن  ناربج  ار  دوخ  ياـطخ 

متـس هک  اجنآ  ات  دنکیم  يراددوخ  دیآیم و  هاتوک  یکدنا  شیوخ  دادیب  زا  رگمتـس  هن  دنهاکب و  شیوخ  ینیبدـب  یلددـب و  زا  دنـشک و 
...« دیامنیم مهارف  ار  شاهدمآ  رد  ياپ  زا  لیاسو  هدینادرگ و  تسس  هدوسرف و  ار  دادیب  خاک  دنزیم و  رخآ  هب  رس  يراکبارخ  یگراب و 

: مییازفایم قوف  روطس  رب  ام  و 
، دننکیم هئطخت  دسریمن ، هجیتن  هب  يدوز  هب  هکنآ  لیلد  هب  ار  متس  ملظ و  دض  تابالقنا  هک  ینیب  کیدزن  مدرم  رظن  زا  هچنآ  تسا  نیا  و 
زا لیـس  هک  دننادیمن  دنتـسین و  فقاو  خیرات  ریـسم  فرگـش  نیناوق  سیماون و  هب  نانیا  دنبایرد . ارنآ  یتسرد  هب  دـنناوتیمن  هدـنام و  رود 

ياـج زا  ماجنارـس  دـنکیم و  نازرل  ار  مکحم  راوتـسا و  ياـهخاک  هک  تـسا  کـچوک  تارطق  نـیمه  هتفاـی و  لیکـشت  کـچوک  یتارطق 
. دنکیم

: دیامرفیم دنوادخ 
«. نوبلاغلا مهلاندنج  نا  نوروصنملا و  مهل  مهنا  نیلسرملا  اندابعل  انتملک  تقبس  دقل  «و 

میظعلا یلعلا  هللا  قدص 
هحفص 221) ) 

ص 106. ینیسح ، تمظع  ( 1)
ص 321. مالسا ، یسایس  خیرات  ( 2)
ص 321. مالسا ، یسایس  خیرات  ( 3)

ص 7. دنلب ، تمه  ( 4)
. یحیرط بختنم  زا  لقن  ص 133 ، البرک ، ۀلطب  عم  ( 5)

ص 200. ءادهشلاوبا ، ( 6)

ینیسح بالقنا  زا  ام  يهرهب 

ینیسح بالقنا  زا  ام  يهرهب 
تفاـیرد نآ  زا  هعیـش  هعماـج  نوـنکا  هک  ار  هچنآ  اـب  تفرگ ، دـیاب  ـالبرک  ماـیق  زا  هک  ار  ییاهـسرد  هک  تسا  نیا  لـصف ، نـیا  رد  اـم  رظن 

. میدرگ انشآ  نآ  ینید  تفایرد  نامدوخ و  هعماج  مهف  نازیم  هب  رذگهر  نیا  زا  هداد و  رارق  هسیاقم  دروم  دننکیم ،
نارگ رهوگ  ندوب  اراد  فصو  اب  یسک  مینیبیم  رگا  ام  تسوا و  روعش  كرد و  تبسن  هب  هعقاو ، ره  زا  سک  ره  تفایرد  هک  تسا  یهیدب 

ار نآ  شزرا  اـی  و  تسین ؛ فـقاو  دراد ، تسد  رد  هچنآ  شزرا  هب  وا  هک  مینک  تفاـیرد  نشور  روـطب  تسا ، یتخبدـب  رقف و  راـچد  تمیق ،
! تسا دنسرخ  دونشوخ و  نآ  ؤلالت  یگدنشخرد و  زا  اهنت  ناکدوک ، دننام  لثملا  یف  هدرک و  كرد  مهبم  روطب 

هسیاقم نامدوخ  لاح  زور و  اب  ار  ینید  نایاوشیپ  ریاس  نینچمه  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  یتمه  دنلب  یحور و  تمظع  يدنلبرـس و  یتقو 
دوـخ يارب   » هک یهلا  روـن  کـی  ناوـنع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ینید و  ناـیاوشیپ  اـم  هک  میمهفیم  یبوـخ  هـب  مـینک ،
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هک مینامیم  یمدرم  نآ  هب  انیع  ام  دنک . نشور  زین  ار  ام  یگدنز  دیاب  رون ، نیا  میشاب  هتشاد  هجوت  هکنآ  نودب  میاهتخانـش ؛ دنـشخردیم »،
. دنزیم هلان  رقف  یگراچیب و  زا  اهبنارگ ، ياهرهوگ  عبانم و  ریاخذ و  نتشاد  اب 

هحفص 222) ) 
تفرگ دیاب  هک  ییاهسرد  <

تسه هچنآ  <

نید  ناغلبم  اب  ینخس  <

دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  ناغلبم  هچنآ  <

بوخ  بیطخ  <

ناغلبم  هب  یتیآ  رتکد  حیاصن  <

مدرم يهفیظو  <

تفرگ دیاب  هک  ییاهسرد 

تفرگ دیاب  هک  ییاهسرد 
نتفرگ رظن  رد  اـصوصخم  میدـناوخ و  یمالـسا  یتاـیح  شخب و  يدازآ  تضهن  نیا  هب  عجار  باـتک ، هتـشذگ  لوصف  رد  هچنآ  يهعلاـطم 
اجنیا رد  ام  یلو  دـهدیم ؛ رارق  ام  سرتسد  رد  تفرگ ، روبزم  مایق  زا  دـیاب  ار  یـسورد  یلامجا  تسرهف  البرک ؛ مایق  نیفرط  یحور  لماوع 

مییوگیم و نخـس  یتخل  ددرگ ، بوسحم  مالـسلاهیلع  ینیـسح  بالقنا  زا  اـم  يهرهب  ناونع  هب  دـناوتیم  هچنآ  رکذـت  يروآ و  داـی  يارب 
داضتم تایحور  فاصم  نیا ، هک  میتسناد  مایق ، یحور  لـماوع  رب  فوقو  اـب  میهدیم . رارق  یـسرب  دروم  ار  ناـمدوخ  دوجوم  عضو  هاـگنآ 

دارفا و نایم  یناسنا  كاپ  تشرس  یهاوخ و  تقیقح  حور  اب  ناسنا  یغاط  هتفای و  فارحنا  زیارغ  هبناج  همه  دیدش و  كاکطـصا  يرـشب و 
نیارباـنب دراد و  دوجو  یمدآ  دارفا  رد  ناـنچمه  تاـفارحنا ، نیا  هک  مینادیم  دروآ و  دوجو  هب  ار  ـالبرک  ناتـساد  هک  دوب  یناـسنا  عـماوج 

البرک راکیپ  ریظن  يراکیپ  يهصرع  رد  امیاد  ام  سپ  دوب ؛ دهاوخ  یعیبط  ریذپان و  بانتجا  هتسویپ  یناسنا ، عماوج  دارفا و  نایم  كالطـصا 
. میتسه

... دجسم رد  هرادا ، رد  رازاب ، رد  هسردم ، رد  هداوناخ ، رد  یمومع : یصوصخ و  یگدنز  رهاظم  نوؤش و  همه  رد  اج و  همه  رد  راکیپ  نیا 
« اروشاع موی  لک  البرک و  شرا  لک  : » فورعم ترابع  دراد . دوجو  یناد  یلاع و  کچوک ، گرزب و  زا  تاقبط ، فانصا و  هیلک  نیب  رد  و 
، فرحنم زیارغ  نایغط  یقالخا و  تافارحنا  يهدـنبیرف  ياههولج  ربارب  رد  ار  یمدآ  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  اما  تسا . تقیقح  نیمه  هب  رظان 
هک دـنچ  ره  دزومایب ، البرک  نایرج  زا  ار  تقیقح  قح و  ياپرید  رثا  دـشاب و  انـشآ  ملاع  سوماـن  هب  هک  یـصخش  دـنکیم . مارآ  نئمطم و 

چیه دـماجنا ، لوط  هب  متـس  ملظ و  ایر و  بیرف و  يزاتکرت  راگزور  ای  دـنروآرد و  یتسار  تقیقح و  بلاق  هب  ار  دوخ  اهغورد ، اهلطاب و 
. دزغلیمن قح  هار  رد  دزرلیمن و  دوخرب  دروخیمن و  بیرف  هاگ 

. مینک راوتسا  ریذپان  للخ  نیتم و  يانبم  رب  ار  دوخ  یگدنز  میناوتیم  میریگارف ، البرک  روشرپ  تشذگرـس  زا  ار  گرزب  سرد  نیا  رد  رگا 
یگنر هب  يزور  ره  تسین ، نشور  یبوخ  هب  یگدـنز ، رد  ام  يهدـیقع  هدـیا و  میتسین و  یلوصا  یمدرم  ام  درادـن و  انبم  ام  یگدـنز  کنیا 

ریز میوریم و  ياهمغن  لابند  هب  میریذپیم و  ياهدیقع  مییآیمرد و 
هحفص 223) ) 

حیحـص و یگدـنز  کـی  يراذـگ  هیاـپ  يارب  ماـما ، ياـهب  نارگ  رهوـگ  زا  هک ، تسا  نآ  رب  لـیلد  همه  نیا  و  ( 1 (؛ مـییآیم درگ  یمچرپ 
، نارگ ياههیامرـس  نتـشاد  تسد  رد  اب  ار  ام  هک  تسا  هشیدنا  یتسردان  ینالقع و  فعـض  یقالخا و  رقف  نیا  میاهدشن . دـنمهرهب  یلوصا ،
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. تسا هدرک  هراچیب  نینچ  نیا 
ام تسا ! اروشاع  زور  زین  ام  زور  البرک و  نیمزرس  زین  ام  نیمزرس  هک  میدیشیدنین  چیه  یلو  میدرک ، شوگ  ار  البرک  ناتـساد  همه ، نیا  ام 

يدرمیاپ و هب  ار  ام  ـالبرک  بـالقنا  هتـسویپ  هک  یلاـح  رد  میتشادرب ، مدـق  قح  فـالخرب  میدـش و  لزلزت  راـچد  میدروخ ؛ ار  لـطاب  بیرف 
ام هب  البرک  بالقنا  دنـسریمن . ییاج  هب  نامیایب  مدرم  تشاد و  نامیا  دـیاب  هک  دزومآیم  اـم  هب  ـالبرک  بـالقنا  دـناوخیمارف . یگدازآ 

رکم و همه  اب  لطاب  ناوریپ  تسا و  بلاغ  زوریپ و  هشیمه  تسا ، راوتـسا  ملاـع  یمیاد  ماـظن  يهیاـپ  رب  نوچ  تقیقح ، قح و  هک  دزومآیم 
نـشور ياهدع  شکمـشک ، عازن و  همه  نیا  نایم  رد  هک  دزومآیم  ام  هب  البرک  بالقنا  دننک . نوگرگد  دنناوتیمن  ار  ملاع  ساسا  بیرف ،

. دنیوشب تسد  تمارک  يراوگرزب و  زا  دنتسین  رضاح  دننکیم و  تقیقح  قح و  يادف  دنراد  هک  ار  هچ  ره  ناج و  لام و  رظن ، دنلب  لد و 
نیا هظحل  ره  تسا  مزال  هک  دـیآیم  رد  زور  هلأسم  تروص  هب  یمدآ  يارب  يرـشب  داـضتم  عیاـبط  تقیقح  ناـمه  هب  هجوت  اـب  همه ، نیا  و 

، شیوخ يرـشب  تاساسحا  هفطاع و  لقع و  اب  ماما ، نانمـشد  میدناوخ  هک  يروط  هب  هکنآ  رگید  هتکن  ددنب . راک  هب  یگدـنز  رد  ار  لوصا 
رد دنکیم . یلجت  دومن و  ام  زا  کی  ره  دوجو  رد  نونکا  مه  هتفاین و  نایاپ  زین  نانیا  داضتم  ياهداهن  یناهن  راکیپ  دـندوب . زیتس  دربن و  رد 

. متس داسف و  نایغط و  هب  لیم  مه  دراد و  دوجو  تقیقح  قح و  زا  تیعبت  یگدازآ و  يورین  مه  سک ، ره  نطاب 
هدـش و دـنمهرهب  البرک  بالقنا  زا  هک  یـسک  نآ  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نانمـشد  یناـهن  دربن  زا  ياهنومن  هک  یمیاد  دربن  نیا  رد 

« رح  » دننام دشاب ، هتفرگ  حیحص  سرد 
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داسف نایصع و  هب  نت  هک  یـسک  نآ  و  دنکیم . بوکرـس  شیوخ  دوجو  رد  ار  داسف  نایغط و  هب  لیم  ددنویپیم و  قح  فص  هب  دوشیم و 
ییاهشیامن قح و  زا  ییاههولج  ام  زا  مادـک  ره  نطاب  رد  تسا . هتخادرپ  لادـج  گنج و  هب  شیوخ  ینورد  قح  اب  تقیقح  رد  دـهدیم ،

: دشار ياقآ  لوق  هب  مینکیم . باختنا  ار  دوخ  هار  میوشیم و  هتفیرف  کی ، ره  هب  هک  میتسه  ام  نیا  دراد و  دوجو  لطاب  زا 
.« تقیقح تسا و  قح  نآ ، تسه و  ام  دوخ  دوجو  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  کی  »

نیـسح ماما  اب  تقیقح  رد  میزادرپ ، گنج  هب  شیوخ  ینورد  تقیقح  قح و  اـب  اـم  رگا  : » هک میئازفایم  ـالاب  يهناـمیکح  يهتفگ  رب  اـم  و 
!« میاهدیگنج مالسلاهیلع 

رعـشی ثیح ال  نم  ای  دـنتفر و  البرک  هب  لوپ  ياوه  هب  ای  دندیـسرت و  ای  وا  نایرکـشل  دـش و  یبلط  هاج  راـچد  دعـسنبا  هک  دوب  نیا  هن  رگم 
نت شیوخ  یناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  رب  مینک و  شوماخ  ار  شیوخ  فطاوع  رون  یگدنز ، رد  رگا  ام  نیاربانب  دندش ؟ متس  رکـشل  یهایس 

هاگنالوج هصرع و  هظحل  ره  رد  ام  دوجو  هصالخ  و  دـناهتفر . اهنآ  هک  میاهتفر  هار  نامه  زا  دـناهدرک و  اهنآ  هک  میاهدرک  نامه  میهد ، رد 
تقیقح فـص  هب  تیرح  يدازآ و  اـب  اـی  هک  مییاـم  نیا  درک و  یلجت  نسحا  متا و  وـحن  هب  ـالبرک  هنحـص  رد  هـک  تـسا  ییاـپرید  راـکیپ 

؛ نطاب قح  يادن  ندرک  شوماخ  نادجو و  نتفوکورف  تلذ و  یگدنکفارـس و  اب  ای  میوشیم و  مالـسلاهیلع  رارحا  ماما  وریپ  میدـنویپیم و 
. میوریم یهابت  داسف و  لابند  هب 

لاح نیمه  رد  دوبریم و  نامـشوگ  زا  هراوشوگ  تشادیمرب و  رداچ  اـم  رـس  زا  دعـسنبا »  » نایرکـشل زا  یکی  دومرف : مالـسلااهیلع  بنیز 
دنبياپ تسا و  یبلط  تعفنم  ساسا  رب  دنکیم  هچ  ره  هک  یـسک  اب  درم  نیا  قرف  دسیونیم : ناتـساد  نیا  لقن  لیذ  هینغم » . » درکیم هیرگ 

شاهفطاع لقع و  رب  يرـسکبس  ییوجدوس و  درم ، نآ  دوجو  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز  دـنرادن ؛ یقرف  اـم  رظن  هب  تسیچ »؟ تسین ، نید  هب 
. تسا رارق  نیمه  زا  ناتساد  زین  اجنیا  رد  دمآ ، بلاغ 

همه همه و  ریبک ،... ریغص و  يروشک ، يرکشل و  وجشناد ، داتـسا ، يرازاب ، يرادا ، یناحور ، زا  معا  تاقبط ، يهمه  دوجو  رد  نایرج  نیا 
ای ماقم  ای  لوپ  هب  وا  تبغر  لیم و  هک  تسا  هدیسرارف  یلحارم  هک  دنکیم  هدهاشم  زور  ره  سک  ره  دراد و  دوجو 
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. تسا دربن  رد  وا  ینمادکاپ  يراکتسرد و  اب  رگید  ياهاوه  ای  ترهش و 
، مییوگن غورد  میریگ ؛ قشمرس  وا  زابکاپ  نارای  البرک و  راکادف  ياوشیپ  رارحا و  ماما  بالقنا  زا  دیاب  ام  هک  تسا  ساسح  تاظحل  نیا  رد 

نادـجو هچ  ره  هصـالخ  مینکن و  زواـجت  نارگید  قوقح  هب  میریگن ، میهدـن و  هوشر  مینکن ، قحاـن  هب  مکح  مییوگن . قـلمت  مینکن ، بلقت 
؟ تسا یبلط  تعفنم  ییوج و  دوس  ساسا  رب  تافارحنا ، نیا  يهمه  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مینک . لمع  دنکیم  مکح  نادب  ام  كاپ 

رد دشکن و  متـس  دهدن و  تلذ  یتسپ و  هب  نت  یگدنز  رد  ام  زا  مادک  چـیه  هک : تسا  نیا  نآ  تسا و  يرگید  سرد  سرد ؛ نیا  لابند  هب 
همه رد  زکرم ، رد  ناتـسرهش ، رد  شخب ، هد ، رد  دروخیم ؛ مشچ  هب  ام  یگدنز  لحارم  مامت  رد  زین  نایرج  نیا  دزیخ . اپ  هب  راکمتـس  ربارب 
جاور گرزب  کچوک و  ياهمتـس  اـهملظ و  میتفگ  نخـس  نآ  زا  هتـشذگ  رد  هک  یفارحنا  ناـمه  ياـضتقم  هب  تاـقبط  همه  نیب  رد  اـج و 

. دراد
زا عافد  قح و  قاقحا  يارب  دهد و  اضق  هب  نت  دشوپب و  مشچ  دوخ  حورـشم  قح  زا  حماست  تشذـگ و  يراگنا و  لهـس  حور  اب  هک  یـسک 

عورـش هداوناخ  کچوک  طیحم  زا  هلأسم ، نیا  تسا . هتـشادرب  ماگ  مالـسلاهیلع  ینیـسح  بـالقنا  بتکم  فـالخ  رب  دزیخن ، اـپ  هب  تقیقح 
. دباییم طسب  يرشب  يهعماج  هب  ات  دوشیم  رترادهنماد  دراذگیم ، نوریب  هب  اپ  هناخ  زا  هچ  ره  دوشیم و 

ادیپ هنماد  دباییم و  جاور  رصنع  تسس  لاح و  هدوسرف  نامدرم  ياهیشک  متس  رثا  رب  هسردم  هداوناخ و  ياهطیحم  رد  کچوک  ياهمتس 
طباور اـهتما و  اـهتلود و  يهناـمولظم  هناـملاظ و  طـباور  تروص  هب  دـنکیم ، مادـنا  ضرع  يرترواـنهپ  يهصرع  رد  یتـقو  دـنکیم و 

هسردم و ای  هداوناخ و  طیحم  کچوک  ییوگروز  نامه  نیا ، دیآیمرد . فیعض  للم  دنمروز و  ياهتلود  یگدز  رامعتسا  يرامعتـسا و 
فیعض للم  دنمروز و  ياهتلود  یگدزرامعتـسا  دادبتـسا و  تروص  هب  هدرک و  دشر  هتفای و  شرورپ  طیحم  بسانت  هب  هک  تسا  هرادا  ای 

. تسا هدمآ  رد  رامعتسا  دادبتسا و  تروص  هب  هدرک و  دشر  هتفای و  شرورپ  هک  تسا  کچوک  طیحم  ییوگروز  نامه  نیا ، دیآیمرد .
هحفص 226) ) 

تـشذگ حـماست و  کچوک ، ياهقح  قاقحا  رد  هک  دنتـسه  ییاهرـصنع  تسـس  اههدوسرف و  ناـمه  زین  ناـگدز  رامعتـسا  ناـشک و  متس 
رارق رگیدکی  رانک  هک  دوب  دشریب  دارفا  کت  کت  يهیحور  تسا . هدمآ  رد  تروص  نیدـب  ات  هدـش  نیجع  اهنآ  رد  هیحور  نیا  دنتـشاد و 
ربارب رد  یگداتـسیا  اهنت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  ام  سرد  دـمآرد . اونیب  شک و  متـس  هدز و  تبکن  یعامتجا  تروص  هب  تفرگ و 

ای ناتـسود و  نایانـشآ و  هیحان  زا  یکچوک  ياهمتـس  اب  شیوخ  یـصوصخ  یگدـنز  طیحم  رد  اـم  زا  مادـک  ره  تسین ، گرزب  ياـهمتس 
. مینکیم توکس  میهدیمن و  تیمها  میهجاوم و  دنراد ، يرترب  ام  هب  تبسن  هک  یناسک 

متـس هک  تشاد  هجوـت  تقیقح  نیدـب  دـیاب  یلو  تسا ؛ رتنوزفا  زین  ندیـشک  متـس  هاـنگ  دـشاب ، رتنوزفا  متـس  هچ  ره  هـک  تـسا  تـسرد 
کچوک هک  تسا  یگرزب  هانگ  تسا ، ملظ  دادـیب و  خاـک  ياـنبریز  هک  ور  نآ  زا  زین ، درادـن  یـشزرا  اـم  رظن  هب  هک  کـچوک  ياهیـشک 

مه زا  میرگیدـکی و  قوـقح  عییــضت  ددـصرد  مییوـگیم و  روز  رگیدـکی  هـب  مـینکیم و  رامعتــسا  ار  رگیدـکی  اـم  اـت  دوـشیم . هدرمش 
. دننکیم عیاض  ار  ام  قوقح  دنیوگیم و  روز  دننکیم و  رامعتسا  ار  ام  زین  نارگید  مینکیم ؛ يرادربهالک 

عورـشم قح  ربارب  رد  دورن و  یماقم  چیه  زا  ییوگروز  چیه  راب  ریز  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  مایق  زا  دوخ  طیحم  رد  درف  کی  سرد 
زا ار  دوـخ  قـح  يرـشب ، گرزب  يهداوناـخ  رد  هک  تسا  نـیمه  زین  هعماـج  سرد  دـنک . عاـفد  دـنزب و  فرح  دـشاب ، کـچوک  وـلو  دوـخ 

، میتفرگ مالسلاهیلع  نیـسح  یبالقنا  بتکم  زا  ار  اهب  نارگ  سرد  نیا  رگا  دنک . یگدنز  دنلبرـس  زارفارـس و  دریگب و  یللملانیب  نارگمتس 
، دـنریگارف یمالـسا  ياهروشک  اصوصخم  هدز و  رامعتـسا  للم  رگا  هک  تسا  یـسرد  نیا  میاهدز . ماـگ  يراگتـسر  حالـص و  هار  هب  اـعطق 

نیدنچ یـسور و  ناملـسم  نویلیم  هاجنپ  (: » هر  ) یـصلاخ هللا  تیآ  موحرم  لوق  هب  تفرگ . دنهاوخ  رـس  زا  ار  دوخ  تمظع  دجم و  راگزور 
یگراوآ تسا و  تزع  فرش و  يریازجلا ، ناملسم  نویلیم  کی  تداهش  « » دنریگب سرد  مالسلاهیلع  نیسح  زا  دیاب  ینیچ  ناملسم  نویلیم 

یگدنز یقیقح و  یگدنز  اهيریازجلا ؛ گرم  تسا . گنن  نیطسلف  بارعا 
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هحفص 227) ) 
( . 2 .« ) تسا یقیقح  گرم  تلذ و  ناینیطسلف ،

یتسار و داد و  لدـع و  وترپ  رد  زج  ار  یگدـنز  دـنک و  ذوفن  ام  يهمه  حور  رد  دـیاب  داهج » ةدـیقع و  ةویحلا  نا   » ماـما يهنادواـج  راـعش 
ایند رگید  ناربهر  يرامعتـسا  دـض  یهاوخ و  يدازآ  ياهبتکم  رد  ار  سرد  نیا  اـم  تسا  نکمم  میهاوخن . يدنلبرـس  تزع و  یتسرد و 

یساسا قرف  یلو  دنشاب ؛ تیرح  تماهش و  يارب  ام  شخب  ماهلا  عبنم  دنناوتب  زین  دنتـسین  دنبیاپ  نید ، لصا  هب  هک  اهنآ  یتح  میریگارف و  مه 
. تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  یهلا  رصنع  رد  هلأسم 

هک دنراد  يرگید  رـصنع  یبهذم  ياهمایق  یلو  تفرگ ؛ ماهلا  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  عافد ، ره  رد  هزرابم و  ره  رد  یتسار  قدـص و 
ریاس رب  تسا  هدوب  لیـصا  رـصنع  نیا  ياراد  رـسارس ، نوچ  مالـسلاهیلع ، ماما  مایق  تسا و  هدرب  الاب  یـسایق  لـباق  ریغ  روطب  ار  اـهنآ  حـطس 

. تسا هتفای  زایتما  میتفگ ، هک  نانچ  زین  یبهذم  ياهمایق 
هاگ نآ  دـشاب ، تادوجوم  تانیاک و  هیلک  ربدـم  ملاع و  مامت  رب  رطیـسم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناهج  رد  گرزب  الاو و  یتقیقح  رگا  ایآ 

یتضهن زا  رتالاب  رتالاو و  یـسب  دوش ؛ ماجنا  وا  روتـسد  نامرف و  نتـسب  راک  هب  يارب  دـشاب و  وا  يوجتـسج  رد  ییاهن ، لیلحت  رد  هک  یماـیق 
؟ دشابن رادروخرب  تسا ، تیاهنال  يدبا و  هک  یناسنا  لیصا  تیزم  نیا  زا  هک  تسین 

نیا دـنکیم و  هدامآ  ندـش  هتـشک  يارب  یتح  شیوخ  قح  زا  عاـفد  هار  رد  ار  ناـمدرم  اـنایحا  زین  ناسانـشن  ادـخ  بتکم  هک  تسا  تسرد 
هک دهدیم  ناشن  یبالقنا  سانـشادخ  کی  یحور  مزیناگرا  هب  هجوت  یلو  تفای ، ناوتیم  زین  مدرم  نیا  رد  تقیقح  یتسرد و  هب  ار  هیحور 

دریگیم و ورین  تسورین ، تردق و  رـسارس  هک  ییدبم  زا  هتخود ؛ مشچ  تیدـبا  هب  دـشوکیم و  ادـخ  يارب  رـسارس  ماجنا ، زاغآ و  رد  يو 
؛ تسا دقتعم  هکلب  دنادیمن و  يدوبان  ار  گرم  دوریمن و  نیب  زا  دوشیمن و  مگ  هک  دمهفیم  دـنادیم و  هتـسباو  ناهج  أدـبم  هب  ار  دوخ 
رد وا  دنکیم . هدامآ  تلیـضف  رون و  ناهج  هب  دورو  يارب  ار  نتـشیوخ  تسا و  يدبا  ناهج  هب  ناهج ، نیا  زا  یلاقتنا  يهلحرم  کی  گرم ،

هکنیا نیع 
هحفص 228) ) 

یبیجع يایازم  اهنیا  دراد و  طاشن  روش و  تبحم و  قوش و  زا  لامالام  یلد  یلو  تسا ، ریذپان  تسکش  عطاق و  حیرص و  رگمتـس ، ربارب  رد 
. تسا نآ  دقاف  یبالقنا  سانشنادخ  هک  تسا 

تنوشخ تینابـصع و  ناجیه و  روهقم  ات  یلو  میریگارف ؛ ناـهج  یبـالقنا  ياـهبتکم  زا  کـی  ره  رد  ار  گرم  زا  ندیـسرتن  تسا ، نکمم 
گرم زین  تروص  نیا  رد  تشاد و  میهاوخن  یگدامآ  مینکن ، نیقلت  ناـمدوخ  هب  عقاو  رد  میتفین و  هدـند  کـی  يور  حالطـصا  هب  میوشن و 
تـسا نکمم  هک  ياهدـیا  نیرتیلاع  هار  رد  نآ  هب  نیدـقتعم  هک  تسا  یبهذـم  ياهبتکم  تیزم  نیا  دوب . دـهاوخن  شخب » تذـل   » ام يارب 

. دنهدیم ناج  نادواج ،» تایح   » و ادخ »  » ینعی دشاب  هتشاد  رشب  درف  کی 
دننک راکنا  دنناوتیمن  ادـخ  نیرکنم  یلو  تسا ؛ یلوصا  هناگادـج و  یبلطم  ریخ ، ای  تسا  باوص  هب  نورقم  هدـیا ، نیا  ایآ  هکنیا  زا  ثحب 
نیا دـنوریم و  گرم  لابقتـسا  هب  رتلابکبـس  رتدـنلب و  حور  اب  رتزیمآ و  طاـشن  رتنشور و  یـساسا  رب  ناتـسرپ ، ادـخ  تروص ، ره  رد  هک 
حرط دـناوخیمارف و  نادـب  ار  ناهج  مدرم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نآ ، شخب  يدازآ  ربهر  ـالبرک و  بـالقنا  هک  تسا  ینییآ  ناـمه 

. دهدیم رارق  یتیگ  دنلبرس  ناگدنمزر  تقیقح و  ناگدنیوج  هار  ارف  هک  تسا  يدیدج 
هـشقن و زا  يوریپ  نآ ، دراد و  دوـجو  يرگید  سرد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  یهلا  ماـیق  رد  سانـشنادخ ، سانـشادخ و  نویبـالقنا  يارب 
هک یمایق  مادـقا و  هک  میریگیمارف  ار  هتکن  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  ام  تسایاضق . تاـهج  هیلک  یباـیزرا  حیحـص و  کـیتکات 

فده هب  یتروص  رد  ددنویپیم ، عوقو  هب  یگدازآ  ییوجقح و  يهزیگنا  ساسارب  متس و  دادبتـسا و  دض  رب  و  داد ، لدع و  يرارقرب  يارب 
. دشاب رادروخرب  حیحص  هشقن  هیور و  زا  هک  دسریم 
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، دـنک لیمکت  البرک  نایرج  نتم  زا  يرتشیب  تاـعلاطم  اـب  هدرک ، هعلاـطم  باـتک  نیا  رد  ـالامجا  هک  ار  هچنآ  اـم  دنمـشوه  يهدـنناوخ  رگا 
نامه تسناوتیم  وا  لثملایف  تسا ... هدوب  یلبق  ریبدت  رکف و  اب  درک ، لمع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هچنآ  مامت  هک  تسناد  دهاوخ 

هحفص 229) ) 
ینادنز ریگتسد و  اجنامه  دزادرپ و  لادج  اوعد و  هب  دنز و  زاب  رس  تعیب  زا  يدنت  اب  احیرـص و  دش ، حرطم  وا  اب  تعیب  هلأسم  هک  لوا  بش 

. دوبن ماخ  راکفا  دنت و  تاساسحا  روهقم  وا  یلو  دوش ؛ هتشک  یتح  ای 
ای یسایس ، حیحص  مادقا  ره  هب  ندز  تسد  یلامتحا و  هار  ره  زا  يهدافتسا  شیوخ و  تیـصخش  نامز و  عاضوا  هب  هجوت  اب  تساوخیم  وا 
زا وا  تکرح  دروآ . دوجو  هب  مالـسا  ناهج  رد  یمیظع  جوم  دورن و  ردـه  هب  شنوخ  دروخیم ، تسکـش  رگا  ای  دـنک و  هضبق  ار  عاـضوا 

بجعت اـب  جاـجح  هیلک  نیب  رد  هک  جـح  عقوم  رد  هکم  زا  وا  تکرح  دـش ، مدرم  ناوارف  ياـهوگتفگ  ناـجیه و  روش و  بجوـم  هک  هنیدـم 
هدـش باـسح  هشقن  کـی  زا  یگمه  وا ، هار  نیب  ياـهراتفگ  و  هفوک ، هب  هدـنیامن  مازعا  هرـصب و  هفوک و  هب  وا  ياـههمان  دـش ، یقلت  ناوارف 

، دیـشخب ناوارف  يهعـسوت  ار  مایق  هنماد  هک  تداهـش ، زا  سپ  تراسا  يارجام  لایع و  لها و  نتـشادرب  اهنیا ، رب  هوالع  دـنکیم و  تیاکح 
دـض رب  دننز و  یبالقنا  هب  تسد  یگدازآ  تیرح و  ياضتقم  هب  دنهاوخیم  هک  نانآ  یبالقنا و  نامدرم  هک  تسا  تقیقح  نیا  يهدنزومآ 

نآ زا  و  دنزاس . قبطنم  دوجوم  طیارش  اب  ار  دوخ  ياهراک  دنوش و  دراو  حیحص  هار  زا  یتسیاب  دنزادرپ ، مایق  هب  دبتـسم  نیاخ و  میژر  کی 
تفایرد بالقنا ، هب  ندز  تسد  لوا  طرش  نیاربانب ، دنکیم . يزاب  هشقن ، کیتکات و  عون  نییعت  رد  ار  یساسا  شقن  ناکم ، نامز و  هک  ور 

دیاب هنماد ، رپ  اپرید و  مایق  کی  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  لابند  هب  يرگید  تقیقح  هتکن ، نیا  تسا و  طیحم  طیارش  هب  هجوت  نامز و  حور 
. دریگ تروص  هتسش  ناج  زا  تسد  راکادف و  دارفا  یهارمه  هب 

نـیثراو و رگا  دـندوب و  رادروـخرب  تیمیمـص  صوـلخ و  زا  دـنراد ، کـیدزن  يراـکمه  یبـالقنا  ربـهر  کـی  اـب  هـک  يدارفا  یماـمت  رگا 
زا دناهتـشاد و  وا  نارای  هتفر و  تسد  زا  ربهر  هک  دنتـشاد  ار  تیمیمـص  صالخا و  نامه  هدیقع و  هدیا و  نامه  بالقنا ، کی  ناگدنامزاب 

ناگدننک تضهن  ضارغا  رگا  یلو  دسریم ؛ هجیتن  هب  بالقنا  دنتخادرپ ، حیحـص  تاغیلبت  هب  دندیـشوک و  وا  فده  بیقعت  رد  لد  ناج و 
. دسریمن رمث  هب  دریگیمن و  جضن  بالقنا  داد ، دنویپ  مه  هب  اتقوم  ار  یتیعمج  نوگانوگ ، ياههدیا  تشاد و  قرف  رگیدکی  اب 

هحفص 230) ) 
فده نییبت  رد  وا  ناگدنامزاب  تیرح  تعاجش و  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  صلخم  ریلد و  نارای  يهیحور  تمظع  هک  دیاهدرک  رکف  امش 

. دشیمن بایماک  شیوخ  فده  رد  مالسلاهیلع  ماما  دوبن ، همه  اهنیا  رگا  املسم  تشاد ؟ هدهع  رب  ار  يایساسا  شقن  هچ  وا ، مایق 
هلأسم نیا  دنراد و  ناوارف  يهدیقع  شیامزآ ، هبرجت و  سح و  هلأسم  هب  ناهج ؛ زورما  نادنمـشناد  هک : تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذت 

. دننادیم تیعقاو  تخانش  تقیقح و  تفایرد  ساسا  ار 
رایسب زین  تسا ، دوهش  شیامزآ و  يهریخ  هک  يراکفا  یبرجت و  نادنمـشناد  هاگدید  زا  مایق ، نیا  نادیواج  تارثا  البرک و  روش  رپ  نایرج 

. تسا زیگنا  تربع  هدنزومآ و 
درک و مسجم  نشور  روطب  ار  لطاب  تسکـش  قح و  يورـشیپ  يرـشب ، خـیرات  يهنحـص  رد  هک  تسا  یـشیامزآ  ناونع  هب  البرک ، بـالقنا 

خیرات خرچ  هکرحم  ياهورین  زا  وا ، میظع  هاگتـسیا  مالـسلاهیلع و  ماما  تمظع  هک  رتالاب  نآ  زا  دوهـش  سح و  شیامزآ و  هبرجت و  مادک 
نارادفرط ایآ  دـناسرب . نایناهج  شوگ  هب  متـس ، ملظ و  يهریت  جاوما  نایم  زا  ار  یهاوخ  تلادـع  یبلط و  قح  دایرف  تسناوت  دـش و  مالـسا 

؟ دننادیمن تقیقح  تفایرد  يارب  ياهدنزومآ  سرد  ار  البرک  يارجام  هبرجت ، سح و 
دوجو هب  میسانشیم و  بالقنا  دیدج  بتکم  کی  ناونع  هب  زورما ، ناهج  يارب  ار  مالسلاهیلع  نادیهـش  ماما  مایق  يراصحنا  ناتـساد  هک  ام 

، ساسا رد  هک  دراد  دوجو  ناهج  رد  يراکفا  هک  میراد  هجوت  هتکن  نیا  هب  میمانیم ، خیرات » يهسامح   » ار یخیرات  تضهن  نیا  يهدـنروآ 
. دنیاتسیم دادبتسا  اب  هزرابم  تیرح و  یگدازآ و  رظن  زا  ار  وا  اهنت  دنتسین و  قفاوم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهدیقع  هدیا  اب 
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ياـهسایقم اـب  دـنناوتیم  دنتـسه ، يراـکفا  نینچ  ياراد  هک  ناـهج  مدرم  زا  هتـسد  نآ  یتح  میدـقتعم : اـم  هک  تسا  هتکن  نیاـب  هجوت  اـب 
. دنبای هار  تقیقح  يهدرپارس  هب  دننک و  یسررب  ار  البرک  يارجام  ناشدوخ 
: مینکیم لقن  یلیالع  دشار و  لوق  زا  ار  لیذ  روطس  ثحب  نیا  لیمکت  يارب 

هحفص 231) ) 
: دیوگیم دشار  ياقآ 

ای نأش و  فلاخم  هک  ییاـهراک  هب  درامـش و  مرتحم  ار  نتـشیوخ  یمدآ  هک  تسا  عبط  تعاـنم  تاذ و  مارتحا  سح  لـیاضف ، ماـمت  أـشنم  »
دشاب يوق  رایسب  دناوتیم  دازیمدآ  دروآیم . راب  هب  یلیاضف  تسا و  یمدآ  تفارـش  ثعاب  سح ، نیا  دهدن . رد  نت  دشاب  شنید  هدیقع و 

. درواین رد  اپ  زا  ار  يو  اهدماشیپ  زا  کی  چیه  هک 
يازفا تشحو  ای  از  تجهب  رهاظم  دش ، دودسم  یمدآ  رد  تالیامت  نآ  رگا  ندش ، مک  ای  ندـش  مگ  زا  وا  سرت  ناسنا و  یناسفن  تالیامت 

زا زاینیب  دید و  دهاوخ  يوق  ار  دوخ  صخش ، ادخ ، هب  هجوت  رثا  رب  تسا ، تردق  ناسنا ، ياهوزرآ  زا  یکی  دراذگیمن و  رثا  وا  رد  ناهج 
.« قلخ

: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  یلیالع 
دیاب ینید  میعز  درک . راک  ینید  فده  يارب  دیاب  هنوگچ  هک  داد  دای  ام  هب  دوب . ام  تفارش  رکف  رد  سفن  نیرخآ  ات  ام و  نابهگن  نیـسح ، »
دوخ تیتاذ  هنوگچ  هک  داد  دای  ام  هب  ار  یسانشدوخ  مالسلاهیلع ، ماما  ددرگن . لطاب  میلست  دوشن و  مرن  زگره  دشاب و  هتـشاد  تباث  يهدارا 

، دـمهفن ار  دوخ  لالقتـسا  هک  یـسک  تسا . یهاوخ  دوخ  تینانا و  هن  نیا  میـشاب و  هتـشادن  اـنتعا  سک  چـیه  هب  دوخ  زج  هب  میـسانشب و  ار 
مالـسلاهیلع نیـسح  زا  ار  هماـع  حـلاصم  هب  تمدـخ  هتخیمآ ، نادـجو  اـب  نوچ  تسا  تمارک  هارمه  یـسانشدوخ  هدـیمهفن ، ار  دوخ  دوجو 

ددرگ و عفادم  صخش  ناج  حور و  ءزج  دصقم ، هکنآ  زج  تسین  نکمم  دصقم  زا  عافد  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  سرد  میتخومآ .
ام هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشگنرب . نادـیم  زا  زگره  هک  تسا  روآ  گنج  ياوشیپ  کی  تروص  وا  تسا . تخـس  ردـقچ  هک  تسا  مولعم 

تخومآ اـم  هب  مینک ؛ عاـفد  نآ  زا  سیدـقت و  ار  هدـیقع  هنوگچ  تخومآ  مینک و  تسارح  میهن و  ندرگ  ار  يداـبم  هنوـگچ  هک  تخوـمآ 
( . 3 .« ) مینک یگدنز  هدیقع  تمارک  اب  هنوگچ  میریمب و  هنوگچ 
.1344 تسا : باتک  شراگن  نامز  هاگشیامن  شراگن ، نیا  ( 1)

. تسا باتک  شراگن  لاس  هب  طوبرم  رامآ  انمض  دینک - ! فطع  الاب  يهلمج  رب  دیتساوخ  يرگید  فیدر  ره  امش  و  ( 2)
ص 304. نیسحلا ، خیرات  ( 3)

تسه هچنآ 

تسه هچنآ 
يهعماج نیب  هک  ییاهسرد  هب  کنیا  تفای و  شراگن  دشاب ، البرک  بالقنا  زا  ام  يهرهب  دیاب »  » هچنآ زا  ياهدرـشف  رایـسب  هصالخ  اجنیا  ات 

. میزادرپیم تسه ،»  » هعیش
هحفص 232) ) 

وا يالبرک  بالقنا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  زا  میاهتسناوتن  ام  رگا  دریگیم و  سرد  هعقاو  ره  زا  دوخ  دادعتـسا  هزادنا  هب  سک  ره  میتفگ :
هک تسا  نآ  رب  لیلد  میاهدرک ، افتکا  نآ  لاثما  نتفر و  ترایز  یناوخ و  هضور  هب  اـهنت  میریگب و  سرد  دوخ  یگدـنز  فلتخم  نوؤش  رد 
ام هک  يراک  هشیدـنا . رکف و  يهبنج  هن  دراد ، یـساسحا  یفطاع و  يهبنج  رتشیب  هک  میاهدرک  تعانق  ناتـساد  زا  تمـسق  نامه  هب  اـهنت  اـم 

بوخ و تین ، رظن  زا  تسا و  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  يهویـش  تاروتـسد و  يانبم  رب  دنچ  ره  میراد ، تاهابم  رخف و  نادب  مینکیم و 
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فلتخم نوؤش  اب  ام  طباور  تاکاردا و  ریاس  لثم  سدقم ، مایق  نیا  زا  ام  كرد  دودح  البرک و  بالقنا  اب  ام  يهطبار  یلو  تسا ، هدیدنسپ 
اب هتخیمآ  حوریب و  صقان و  دوشیم ، نید  هب  طوبرم  هک  يرگید  راک  ره  لثم  اـم و  نتخاـس  دجـسم  اـم و  يهزور  اـم و  زاـمن  لـثم  ینید 

. تسا طیرفت  طارفا و  تهج  رد  ضارغا و  هب  هدولآ  تافارخ و 
مالـسلامهیلع همئا  راگزور  رد  هک  البرک  راختفا  رپ  يادهـش  روبق  ترایز  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  بیاـصم  يارب  هیرگ  یناوخ و  هیثرم 

هداتفا اهتباقر  شکاشک  رد  هدمآ و  رد  یبساک  راک و  تروص  هب  یضعب ، يوس  زا  زورما  دوب ، متس  ملظ و  هیلع  یتاغیلبت  يهژوس  نیرتگرزب 
!... تسا

هک يراب  تقر  يهنحـص  تروص  هب  تسا ، یبلط  تحار  یتسرپ و  دوخ  هب  هدولآ  هک  ام  راکفا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یبـالقنا  بتکم 
مهبم ریوصت  دنچ  اهنت  میظع ، هسردـم  نیا  زا  ام  يهرهب  تسا و  هدـش  مسجم  دـنکیم  تموکح  نآ  رب  يراز  هیرگ و  هلان و  هآ  زوس و  اهنت 

. تسا تراهط  تمصع و  نادناخ  تیمولظم  زا 
مالسلامهیلع بنیز  درکیم و  يراز  هجض و  بآ ، يهرطق  کی  يارب  رخآ  يهظحل  ات  هک  میدرک  مسجم  نانچ  ار  مالـسلامهیلع  رارحا  ماما 

فرط هب  ار  شیاپ  دیراذگب  دیـشکب ، ار  مردارب  میهاوخیم  هک  الاح  دنکیم  سامتلا  هک  میدروآ  رد  يردهبرد  هراچیب و  نز  تروص  هب  ار 
لیلذ و  ( 1  ) میدناوخ رامیب »  » ار دنلب  كاپ و  حور  نیا  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  منک و  زارد  هلبق 

هحفص 233) ) 
کی همه ، نیا  اب  میتخادرپ و  يراز  هب  میدادرـس و  هیرگ  هبدـن و  میدینـش و  میدـناوخ و  رتدـیدش  ار  بیاـصم  میتسناوت  هچ  ره  میدـیمان و 

ضرع و رپ  ینز  هنیس  ياههتسد  میدرکن . تفایرد  ار  مالسلاهیلع  ینیسح  تضهن  حور  میتخوماین و  وا  یبالقنا  بتکم  يابفلا  زا  مه  فرح 
: میدناوخ نینچ  یعمج  هتسد  ماما ، هب  باطخ  میتخادنا و  هار  لوط 

! یتشادن رجنخ  تقاط  وت  بل  هنشت  يا 
! یتشادن ردام  يدوب و  بیرغ  ایوگ 

: تفگ نینچ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هب  عجار  ام  زا  يرعاش 
دیدن ام  داجس  وچ  ریسا  کلف  مشچ 

دیدن اور  سک  ادخ  رون  هتسب  تسد  اب 
یندرگ چیه  لد  يهدید  هب  لغ  ریجنز و 

دیدن امنهر  نآ  ندرگ  رتحورجم ز 
ردبرد دید و  نوزف  بیرغ  امس  ضرا و 

!!! دیدن التبم  ردهبرد و  بیرغ و  وا  نوچ 
يراز هیرگ و  دـنتخادرپ و  ملـسم  ریغ  انـشآ و  ان  بلاطم  هب  دـندمآرب ، ماـما  زا  یتمظع  ناـیب  ددـصرد  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  مه  رگا 

. دنداد نخس  داد  وا  یناسنا )!(  تارثأت  زاربا  و  حانجلاوذ »  » زا دندروآ و  لاثم  دهاش  ار  نآ  لاثما  نامسآ و  ندیراب  نوخ  نیمز و  نامسآ و 
ماما يراـی  يارب  ار  ینج » رفعز   » دـندرک و داـماد  ـالبرک  نادـیم  رد  ار  مساـق »  » هناـیم نیا  رد  زین  یناداـن  نایارـس  هناـسفا  اـهزادرپ و  غورد 

دنداد و تشگزاب  البرک  هب  نیعبرا  رد  يروف  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  قنور  ماما  ملهچ  هکنآ  يارب  دـندناوخارف و 
ینابرق ار  ماما  همه ، نیا  اب  و  دندرک . راداو  هیانک  شین و  تتامش و  هدنخ و  هب  ار  نمشد  تسود و  دنتسب و  البرک  ناتساد  هب  هیاریپ  نارازه 
نیـسح ماما  خـبطم  دود  هکنآ  يارب  اـهنت  ياهراکدـب  نز  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دنتـسناد و  شیوخ  اـهيراکبارخ  اهتیـصعم و  اـهینامرفان ،

. تفر تشهب  هب  دش و  هدیزرمآ  تفرورف ، شمشچ  هب  مالسلاهیلع 
تعانم حور و  تمظع  تراهط ، یکاپ و  يهدنیامن  هک  ار  یماما  اوران ، هتخپان و  ياهكرد  طلغ و  ياهریسفت  اب  ام  يهعماج  بیترت ، نیدب 
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یکاپان و اب  يهزرابم  يارب  هک  سک  نآ  تشادـنپ و  ناکاپان  ناراکدـب و  عیفـش  تسناد و  اههملظم  لالد  دوب ، تعاجـش  تماهـش و  عبط و 
اناوت و يربهار  میظع و  یماما  هک  سوسفا ! دـمآرد ! یکاپان  عیفـش  تروص  هب  هللااـب -  ذوعن  دوب - ، هدرک  ناـبرق  ار  شیوخ  ناـج  فارحنا ،

نوچ  تمظع  اب  يرادمچرپ 
هحفص 234) ) 

نآ ناشخرد و  خـیرات  نآ  اب  مالـسلامهیلع  نیدـباعلانیز  مالـسلامهیلع و  بنیز  نوچ  ياهدازآ  ناـنز  نادرم و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما 
، تقلخ ملاع  ناگدـیزگرب  نآ  يهیلاع  فادـها  سوکعم  تهج  رد  تسرد ، ام ، دـنتفای و  تیهاـم  بلق  نینچ  اـم  رکف  رد  نشور ، يهماـنرب 

... تسام يهتفاین  دشر  فیعض و  ياهكرد  دهاش  همه  اهنیا  و  میدرک . لمع  رکف و 
مایق کی  يهرطاخ  هتسویپ  هک  هنامیکح  روتسد  نیا  تسا ؛ ینید  نایاوشیپ  روتسد  تیب ، لها  بیاصم  يارب  هیرگ  یناوخ و  هیثرم  میتفگ  ... 

اب یتسرد و  هب  رگا  درادیم ، هگن  هدـنز  ام  يهشیدـنا  رد  تیونعم  قالخا و  قدـص و  زا  نآ  ياوتحم  ماـمت  اـب  ار  متـس  ملظ و  دـض  نینوخ 
نادیهـش ردـق  یلاع  ياوشیپ  ماقم  تشادـگرزب  حیحـص و  كرد  اب  رگا  دوش و  یلمع  ینید  نوؤش  ریاس  هب  هبناج  همه  هجوت  اـب  طـیارش و 

رد هک  هنوگ  ناـمه  دـناوتیم ، ددرگ ، كاـپ  كاـپان ، راـکفا  تسرداـن و  ضارغا  زا  رگا  دـشاب و  مأوـت  وا  دنلبرـس  ناـمدود  مالـسلاهیلع و 
نامدود ینوگنرس  بجوم  درک و  افیا  قح  زا  عافد  يراوگرزب و  يراکادف و  حور  نیقلت  راکفا و  جییهت  تهج  رد  ار  دوخ  شقن  هتـشذگ ،

. دهد ماجنا  ار  تلاسر  نامه  زین  کنیا  دش ، یمالسا  فراعم  رشن  مالسا و  ياقب  مالسلامهیلع و  نییدهم  همئا  تیعقوم  میکحت  هیماینب و 
تاحالـصا هلـسلس  کی  هب  دـقتعم  میراد و  هنیرید  تنـس  نیا  هب  طوبرم  راتفر  كرد و  يهوحن  زا  هک  یتاداقتنا  يهمه  فصو  اب  ام  اذـل  و 

هراشا نادـب  قوف  روطـس  رد  هک  میتسه  ياهدـیقع  نآ  رب  هلأسم ، لصا  رد  میتسه ، یبهذـم  یعامتجا و  میظع  نأش  نیا  ردو  عیرـس  یعطق و 
. میدرک

« رمـش  » ای ام  نیرومأم  : » دوب هتـشون  یتلود  نیرومأم  زا  داقتنا  ماقم  رد  تاعالطا  يهلجم  رد  یکی  هک  دـنکیم  لقن  یتیآ  رتکد  موحرم  ( 1)
ماما زا  ام  ام ، تسردان  كرد  دهاش  ار  هلمج  نیا  دیعـس ، دیقف  دراد ،»! جایتحا  سابع  ترـضح  هب  تکلمم  رامیب ،! نیدباعلا  نیز  ماما  ای  دن 

. دنادیم ع )  ) داجس

نید ناغلبم  اب  ینخس 

نید  ناغلبم  اب  ینخس 
يرادازع سلاجم  هب  طوبرم  نوؤش  هیلک  رد  شور  کبـس و  رییغت  نتخاس و  مظنم  ندرک ، دودـحم  لماش : مییوگیم  اـم  هک  یتاحالطـصا 

. تسا
یتسیاب مود ، يهجرد  رد  نارادم  هفوقوم  نایناب و  لوا و  يهجرد  رد  ناناوخ  هیثرم  ناحادم و  ناگدنیوگ و  ظاعو و  تاحالطـصا ، نیا  رد 

ياوشیپ  كاپ  تایونم  زا  يوریپ  هب 
هحفص 235) ) 

، نامز عاضوا  كرد  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  یلـصا  فدـه  هب  هجوت  لاـمک و  تفرـشیپ و  يوسب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  گرزب ،
هکنآ زا  شیپ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مالـسا  هیلاع  حلاصم  ییوج ، تقیقح  تشذـگ و  يراکادـف و  يراکمه و  اب  دـنرادرب و  يرثؤم  ياهماگ 
تسد تیرح ، يدازآ و  اب  دوخ ، دوش ، لمع  ارجا و  هاوخان  هاوخ  داهنـشیپ و  نارگید  فرط  زا  اهشور  اهکبـس و  اهمظن ، اهتیدودحم ،

نیا رد  یتسیاب  دنیراوگوس ، سلاجم  لیکـشت  موس  نکر  هک  زین  سلاجم  ناگدنونـش  دـننزب . دراد ، یخیرات  ترورـض  هک  يراک  نینچ  هب 
. دنهد ماجنا  ار  شیوخ  يهفیظو  یحالصا  همانرب 

یبهذم و نوؤش  رد  هبناج  همه  یعطق و  حالصا  کی  هک  میرادیم  مالعا  تیعطاق  اب  نامز  كرد  طیحم و  ترورض  زا  ماهلا  اب  اجنیا  رد  ام 
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زیچ ره  زا  ددرگیم ، بوـسحم  هعیـش  بهذـم  غـیلبت  سلاـجم  هتخیمآ و  مه  هـب  نـید  غـیلبت  اـب  هـک  يراوـگوس  سلاـجم  رد  نآ  سأر  رد 
نید و نانمـشد  دوبن ، اـههحون  هتـسد و  نیا  اـهيرادازع و  نیا  سلاـجم و  نیا  رگا  هک  دوشیم  هتفگ  رایـسب  تسا . رتبجاو  رتيرورض و 

رامعتـسا يورین  اهتسینومک و  دوبن  رگا  سلاجم  نیمه  : » دسیونیم هدازیـصلاخ  هللا  ۀیآ  لثملا  یف  و  دـندرکیم . نانچ  نینچ و  تکلمم 
هنوگچ امـش  یغیلبت  عضو  هک : دیـسرپ  یحیـسم  نیغلبم  سییر  زا  هاشنامرک  رد  هک  دـنکیم  لقن  يو  دـندوب ». هدـناوخ  ار  مالـسا  يهحتاـف 

کی يهتخاس  اروشاع ) ینعی  « ) نیسح نسح ،  » مایا یلو  مینکیم  ار  دوخ  شـشوک  لاس  مایا  رد  ام  هک  داد  باوج  وا  هب  روبزم  غلبم  تسا ؟
رگا : » متفگ وا  هب  دمآیم ، يدایز  يرادازع  ياههتـسد  هک  برـضلا » نیما  جاح   » لزنم رد  هک  دنکیم  لقن  زاب  و  دنکیم . ناریو  ار  ام  هلاس 

نیرشبم ربارب  رد  اریز  میوش ؛ اهنیا  محازم  ام  تسین  راوازس  : » تفگ وا  دوب ». بوخ  ردقچ  دشیم ، هرادا  یحیحـص  تروص  هب  اههتـسد  نیا 
يارب هک  میروآرد  یحیحـص  تروص  هب  میوگیم  میوش ، عنام  میوگیمن  : » متفگ دنکیمن »! يرادـهگن  ار  مدرم  اهنیا  زج  يزیچ  یحیـسم 

.« دشاب رتدیفم  مالسا 
لیـصحت ناوج و  لسن  میناوتیمن  لیاسو  نیدـب  ام  هدـنیآ ، راگزور  رد  تسین و  تیعقاو  مامت  برـضلا  نیما  جاح  یحیـسم و  غلبم  يهتفگ 

دیاب تسا ، هتفگ  هدازیصلاخ  هللا  ۀیآ  هک  هنوگ  نامه  میرادزاب و  یقالخا  یتدیقع و  فارحنا  يدج  رطخ  زا  ار  تکلمم  يهدرک 
هحفص 236) ) 

. دریگ تروص  هنیمز  نیا  رد  يدج  تاحالطصا 
، سلاجم نیا  اهناتـسرهش  زا  ياهراپ  تاهد و  نینکاس  عامتجا و  نییاپ  تاقبط  اـصوصخم  مدرم و  مومع  يارب  زونه  هک  مینکیم  قیدـصت 

ناـمه اـب  میتـفگ و  نخـس  نآ  زا  هک  یموهوم  هدـننز و  تروـص  هب  هن  یلو  تسا ؛ نید  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  اـب  اـهنآ  لاـصتا  هتـشر 
لوبقم مهبم ، صقان و  يرادـنید  نینچ  نیا  رب  نتـشاذگ  هحـص  هک  میرادـن  هدـیقع  ام  مینادیم . همه  هک  ییاـهطیرفت  طارفا و  تاـفارحنا و 

هتشاد مه  يراثآ  نینچ  سلاجم ، هنوگ  نیا  هک  ضرف  رب  مییوگیم : اذل  دشاب و  وا  سدقم  يهدیا  اب  قبطنم  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  رطاخ 
عـضو نیا  هک  رظن  نآ  زا  دنتـسین و  رادروخرب  دیدج  فراعم  مولع و  زا  هدوبن و  انـشآ  هنامز  عاضوا  اب  هک  تسا  یتاقبط  صاخ  یلو  دشاب ،

، نیاربانب دش ، دـهاوخ  هدوزفا  هدـیمهف  رکف و  نشور  هقبط  رـشق  رب  نوزفا  زور  روط  هب  تخیر و  دـهاوخ  مهرد  اعطق  ارهق و  تروص  ره  رد 
حالطـصا ام  هک  تسا  نیا  درک . يرکف  داد  دنهاوخ  لیکـشت  ار  تکلمم  دارفا  تیرثکا  هدنیآ  رد  هک  رـشق  نیا  رد  نید  ظفح  يارب  یتسیاب 

کیکفت هتخیمآ و  رد  يراوگوس  سلاـجم  اـب  ـالمع  هک  یبهذـم  غیلبت  هلأـسم  صوصخ  رد  مومع و  روطب  ار  بهذـم  هب  طوبرم  نوؤش  رد 
. مینادیم بجاو  مزال و  تسا ، ریذپان 

نیرتمهم زا  هدوب و  یخیرات  تابالقنا  زا  يرایسب  أشنم  هتشذگ ، رد  البرک  روشرپ  هرطاخ  تشادگرزب  تشادگرزب ، تشذگ ، هک  يروط  هب 
صاخ و طیحم  هب  یگتـسب  خیرات ، رد  نآ  شقن  يافیا  تنـس و  ره  تلاسر  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ؛ هدوب  هعیـش  بهذم  تفرـشیپ  للع 

. تسا لیدبت  رییغت و  رد  هتسویپ  هک  دراد  ياهژیو  طیارش 
: دسیونیم فزوژ  رتکد 

مالسلامهیلع همئا  دندشیمن و  رهاظ  لوا  نرق  رد  دوب  هدش  اهنآ  زا  هک  ییاهتراغ  اهلتق و  دوبن و  ناشتسد  هب  تسایر  هکنیا  رثا  رب  هعیـش  »
روطب نانیا  تخانـشیمن . ار  نانآ  نمـشد  نوچ  دنتفرگ  توق  اذل  دوش ، ظفح  ناشناج  ات  دندرکیم  رما  هیقت  هب  ار  نانآ  مود  نرق  لیاوا  رد 
ناشیا زا  ءارما  نیطالس و  دنتفای و  اقترا  هفطاع  ماکحتسا  رثا  رب  دندادیم . لیکشت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  سلاجم  یمـسر 

هیوفص  تنطلس  ات  دنتساخرب 
هحفص 237) ) 

.« دش لیکشت  ناریا  رد 
نیـسح يازع  هماقا  مه  شتلع  دـش و  دـهاوخ  يرتشیب  قرف  ریاـس  زا  رگید  نرق  ود  اـی  کـی  زا  سپ  هعیـش  : » هک دـهدیم  لاـمتحا  هدربماـن 
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.« تسا مالسلاهیلع 
لثم دـناوتیم  زین  هدـنیآ  رد  هلأـسم  نیا  هک  تسا  هدرک  لاـیخ  نینچ  هتـشادنپ و  ناـسکی  ار  طیارـش  هدربماـن ، رتـکد  هک  دوـشیم  هظحـالم 

هب ام  اذل  دهدیم . ناشن  ار  وا  رظن  سکع  لاوحا ، عاضوا و  هکلب  تسین و  هدنیآ  نماض  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دشاب  ذفان  رثوم و  هتشذگ ،
یلصا فده  هب  تشگزاب  نودب  حیحص و  قیمع و  حالصا  کی  نودب  هک  میدقتعم  مینادیم و  هابتـشا  یهارمگ و  ار  اههتفگ  نیا  تحارص 

هار هب  مدرم  حیحص  تیاده  نید و  هبناج  همه  تاروتـسد  نتـسب  راک  هب  نودب  مالـسلاهیلع و  ینیـسح  سدقم  تضهن  حور  هب  هجوت  مایق و 
هنوگ چـیه  تایعقاو ، كرد  یهاوخ و  تقیقح  يهدـیا  اب  یگدـنز  قیبطت  نودـب  فراـعم و  مولع و  هب  ییانـشآ  نودـب  یتسار و  یتسرد و 
تسا نیا  زا  رتنشور  رتهدنزومآ و  یـسب  یلو  تسا ، روآدرد  دنچ  ره  تایعقاو ، سمل  تسین . تکلمم  یتآ  لسن  یبهذم  هدنیآ  هب  يدیما 

سلاجم وترپ  رد  مالـسا  نید  دـشاب . هدوسآ  ناتلایخ  هک : میهد  نانیمطا  میهد و  ربخ  بیغ  زا  میراد و  شوخ  هناسفا ، لاـیخ و  هب  ار  لد  هک 
! دنام دهاوخ  ظوفحم  دبا  ات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

زج تیاده  : » ینعی لالضلا » رشتنا  ثیح  نم  الا  يدهلا  رشنت  ال   » تفگیم یلماع  نیدلا  فرش  دیس  موحرم  یبهذم ، ریمض  نشور  ياوشیپ 
.« دوشیمن رشتنم  هتفای ، رشن  یهارمگ  هک  ییارجم  نامه  زا 

مینک و هدافتـسا  نامز  یتاغیلبت  لـیاسو  رازبا و  زا  میهد و  قیبطت  زور  طیارـش  اـب  ار  دوخ  هک  تسین  نیا  هناـمیکح  يهلمج  نیا  ياـنعم  اـیآ 
؟ میرادب هضرع  مدرم  هب  مینک و  كاپ  نوگانوگ  ياههیاریپ  زا  ار  بهذم  هنادواج  قیاقح 

هار و دننک و  ادیپ  هدرک ، ادیپ  یهارمگ  هک  ار  ییاههار  یبهذم  نیغلبم  ناگدنیوگ و  هک  تسین  نآ  روتـسد  نیا  نتـسب  راک  هب  ياضتقم  ایآ 
اب هک  دـهدیم  قح  دوخ  هب  تسا ، تیناحور  ساـبل  رد  دوخ  نوچ  هدـنراگن  دـنریگ ؟ شیپ  رد  تسار  هار  هب  قلخ  داـشرا  يارب  ینیون  مسر 

زا لیاسم  عون  نیا  هک  دنادیم  مزال  دیوگ و  نخس  هدرپیب  دوخ  ناسابل  مه 
هحفص 238) ) 

. دوش هتفگ  انلع  صقاون  بویع و  حرطم و  تیعطاق  اب  دنتسه ) يدوخ  هک   ) شدوخ لاثما  فرط 
زا رتالاب  ار  نامدوخ  قیاقح ، يور  ندیـشک  هدرپ  اب  میناوتیمن  رگید  ام  هتـشذگ و  فراعت  هلماـجم و  راـگزور  هک : تسا  دـقتعم  هدـنراگن 
. - تخیر هنامیپ  نآ  تسکـشب و  وبـس  نآ  میهدـن -  ار  لاکـشا  داریا و  روما و  رد  رظن  راهظا  تلاخد و  يهزاـجا  مدرم  هب  میناوخب و  مدرم 
ماک رد  هک  ياهتشگ  رـس  لسن  يربهر  يارب  دتفا و  شیوخ  لخاد  رد  هبناج  همه  حالـصا  کی  رکف  هب  تیناحور  هک  تسا  نآ  عقوم  کنیا 

. دراذگ ارجا  يهلحرم  هب  ینیون  حرط  هدش ، راتفرگ  داسف 
ترورض هک  ینید  يربهر  شقن  يافیا  يهدهع  زا  میهدن  ناماس  رـس و  ناماس ، رـسیب و  عاضوا  نیا  هب  رگا ، هک  درک  ناعذا  احیرـص  دیاب 

. دوب میهاوخ  ذخاؤم  لوؤسم و  تقیقح  ادخ و  هاگشیپ  رد  دمآ و  میهاوخن  رب  تسا ، هتشاذگ  ام  يهدهع  رب  خیرات 
هیفـصت کی  لماش  دوش ، ماجنا  دیاب  غیلبت  زرط  رد  اصوصخم  یبهذم و  نوؤش  رد  هک  ياهبناج  همه  تاحالـصا  هک : تسا  دقتعم  هدـنراگن 

ور نیا  زا  تشاد و  دـهاوخ  یناوارف  تالکـشم  یناـحور ، عـجارم  هیحاـن  زا  يربـهر  کـی  نودـب  هک  دوـب  دـهاوخ  هظحـالمیب  یموـمع و 
. مینادیم ینید  ناگرزب  دیلقت و  عجارم  یناحور و  نارادمامز  شود  هب  امیقتسم  ار  دوجوم  عضو  تیلوؤسم 

تـسا نآ  زا  ترابع  هلأسم  نیمود  تسا و  ینید  نیغلبم  دروم  رد  يداوسیب  اب  هزرابم  دیآ ، رد  ارجا  يهلحرم  هب  دیاب  هک  ياهلأسم  نیتسخن 
. دنشاب تیناحور  هاگتسد  ریگب  قوقح  امیقتسم  ینید  نیغلبم  دننک و  ادج  راک  بسک و  زا  ار  غیلبت  هک 

میقس حیحص و  دشابن و  داوس  اب  غلبم  ات  تسا . بهذم  هب  طوبرم  نوؤش  رد  هبناج  همه  حالصا  کی  ياههشیر  نیرتیساسا  هلأسم ، ود  نیا 
هب دریگنارف و  حیحـص  روطب  ار  یمالـسا  فراعم  مولع و  اـت  رگید  تراـبع  هب  دـنکن و  تفاـیرد  ار  شیوخ  عمتـسم  دسانـشنزاب و  مه  زا  ار 

ربنم هب  مدق  دیابن  دیوگب ، نخـس  تکلمم  رکفنـشور  لسن  تامولعم  هب  يهطاحا  اب  مدرم و  نابز  اب  دـناوتن  دـباین و  فوقو  یعامتجا  هیحور 
رد ار  دوخ  دراذگ و 
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هحفص 239) ) 
. دهد رارق  تسا ، هدوب  ءایبنا  يهدهع  رب  هک  یهلا  تلاسر  نیرتریطخ  ضرعم 

باختنا يرگید  لغش  ای  دیازفیب و  دوخ  تامولعم  هب  نونکا  مه  زا  یتسیاب  دنراد ، رارق  تمس  نیا  رد  طیارـش ، ندوب  اراد  نودب  هک  یناسک 
. دننک

تشاد دهاوخن  لماک  يدازآ  یبهذم ، هدنیوگ  دشوپن ، لمع  هماج  ات  هک  تسا  یلیاسم  نیرتیرورض  زا  زین ، بسک ، زا  غیلبت  کیکفت  هلأسم 
زا دش ، تایدام  هب  هدولآ  رگا  تسادخ  ءایبنا  فدـه  بیقعت  هک  یبهذـم  غیلبت  تشاذـگ . دـهاوخن  رثا  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  مدرم  حور  رد  و 

يرـسدرد ارجامرپ و  راک  بسک و  تروص  هب  مینکیم  هظحالم  زورما  هک  هنوگ  ناـمه  دـتفایم و  دوخ  يافـص  ـالج و  تیونعم و  حور و 
. تسین یبهذم  نیغلبم  نایاوشیپ و  نأش  قیال  هجو  چیه  هب  هک  دیآیمرد 

ياج رب  میدـق  زا  هک  یطلغ  رمتـسم  ماظن  رثا  رب  هک  تسا  یلیاسم  نیرتروآ  فسأـت  زا  یبهذـم ، ناگدـنیوگ  نیغلبم و  شاـعم  رارما  هلأـسم 
صاخشا و تیـصخش  تیعقوم و  اهتقایل و  نازیم  اههفیظو و  اهلغـش و  هک  يروط  هب   ) رگیدکی هب  فلتخم  نوؤش  طالتخا  رثا  رب  هدنام و 
ار ياهدع  اضاقت ، هضرع و  لصا  هب  هجوت  اب  یمومع ، ینالقع  دشر  مدـع  هفاضا ، هب  و  تسین ) نیعم  صخـشم و  هجو  چـیه  هب  اهنآ  دودـح 
فیرش و دارفا  رایـسب  هچ  نویناحور ، رد  تسا . هدیناسر  تمعن  زان و  هب  باتک  باسح و  چیه  نودب  ار  ياهتـسد  هدرک و  مومغم  مورحم و 
« دنب دز و   » لها هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  یعجرم  ماقم و  چیه  فرط  زا  اهنآ  یگدنز  تنامـض  مدـع  رثا  رب  هک  دـنراد  دوجو  ياهدرک  لیـصحت 
لوپ و هب  اهدنب  دز و  ریاس  ربنم و  هار  زا  هک  داوسیب  دایش و  دارفا  رایسب  هچ  دنشاب و  مورحم  طسوتم  يداع و  یگدنز  کی  زا  دیاب  دنتـسین .

يربهر تاماقم  هجوت  مدع  تیناحور و  هاگتسد  رد  ینیعم  طباض  چیه  ندوبن  یطابضنایب و  رثا  رب  زج  تسین  نیا  و  دنـسریم . ماقم  لام و 
!؟ دبای همادا  دیاب  یک  هب  ات  هتخیر  مهرد  ناماسبان و  عضو  نیا  یبهذم ، تاغیلبت  نوؤش  هب  یناحور 

یسک هچ  زا  مینزن ، تسد  یلخاد  تاحالطـصا  هب  مییاشگن و  داقتنا  هب  بل  نامدوخ  مینکن و  حرطم  نایرع  حیرـص و  ار  لیاسم  نیا  ام  رگا 
؟ مینادیم حیحص  حلاص و  ار  يراج  تاماظن  هدش و  حالصا  ار  نامدوخ  ام  ای  و  میراد ؟ حالصا  عقوت 

هحفص 240) ) 
هچ دـناوخب ؟ سرد  دـیاب  لاـس  دـنچ  غلبم  کـی  تسیچ ؟ نتفر  ربـنم  طیارـش  تسین  موـلعم  اـساسا  هک  تسین  طـلغ  هشیر  زا  ماـظن  نیا  اـیآ 
هب دیاب  سپ  نیا  زا  هک  تسا  یلیاسم  اهنیا  دنک !؟ شاعم  رارما  هنوگچ  ماجنارـس  و  دیوگب ؟ دیاب  هچ  مدرم  يارب  دـناوخب ؟ دـیاب  ییاهسرد 

. دوش بیقعت  حرطم و  تیناحور  دوخ  فرط  زا  يدج  تروص 
اهلاس فلتخم ، مولع  یـصصخت  ياههتـشر  زا  ياهتـشر  ره  رد  هتفاـی و  هار  يرـشب  عاـمتجا  نوؤش  ماـمت  رد  تعنـص  ملع و  هک  ییاـیند  رد 

زا دـبای و  لماکت  مولع ، یمومع  تفرـشیپ  تازاوم  هب  یتسیاب  زین  غیلبت  هتـشر  دـیآیم ، لمع  هب  قیقحت  صحف و  يواکجنک و  تسراـمم و 
. دراد ینالوط  ناوارف و  لیصحت  هب  جایتحا  هتشر  نیا  تیحیسم ، يایند  رد  مینکیم  هظحالم  هک  تسور  نیا 

: دسیونیم نخس » هیامرس   » لوا دلج  يهمدقم  رد 
نارود هک  درکیم  حیرشت  ار  اکیرمآ  ياههاگشناد  تالیصحت  یبهذم و  تالیکشت  ياهباطخ  نمـض  اکیرمآ ، نادنمـشناد  زا  نت  کی  »... 

دوخ يهجرد  ناحتما  زا  سپ  هدومیپ و  ار  یملع  جرادم  نیرخآ  دنک ، لیمکت  ار  تدم  نیا  هک  یسک  تسا ، لاس  هدجه  اکیرمآ  یلیصحت 
رد دنهد . همادا  لیـصحت  هب  رگید  لاس  هس  تسا  مزال  دننک ، یبهذم  ینارنخـس  دنـشاب و  نید  غلبم  دـنهاوخب  هک  یناسک  یلو  دریگیم ؛ ار 

رظن عطق  دشاب ، هدناوخ  سرد  لاس  لقاال 21  هک  دناهتسناد  یبهذم  ییاوشیپ  ینید و  غیلبت  يهتسیاش  ار  یسک  اکیرمآ  يهدحتم  ياهروشک 
راتفرگ شدوخ  دوشیم و  طبـض  وا  يادـص  لثملا  یف  دریگیم  تروص  لمع ، نارود  لیـصحت و  نمـض  رد  هک  يرگید  ياـهشیامزآ  زا 

.« دریگ رارق  نوبیرت  تشپ  دیآرب و  هباطخ  ربنم  رب  دوشیم  یملع ، تقایل  زاربا  یقالخا و  تیحالص  زارحا  زا  سپ  دونشیم ، ار  دوخ 
تسا نامتک  لباق  سوملم ، تقیقح  نیا  ایآ  دیآیمرب ؟! نآ  يهدهع  زا  یسک  رتمک  هک  یمالسا  یغیلبت  ربنم  لکـشم  طیارـش  لثم  تسرد ،
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دوخ نم  دور ؟ ربنم  هب  دراو و  تیناحور  توسک  هب  دـشاب -  هتـشاد  یبوخ  يادـص  رگا  دـناوتیم -  ام  تکلمم  رد  داوسیب ، درف  کـی  هک 
! دنوریم ربنم  زارف  رب  ظعاو  کی  لثم  دنزادرپیم و  یناوخ  هضور  هب  لغش ، ندوب  اراد  اب  هک  مراد  غارس  اقس »  » و هلمع »  » و یناملس » »

، تسه زین  تیناحور  سابل  ندیشوپ  رد  يراب  دنبیب و  لولعم  يراب ، دنبیب و  نیا 
هحفص 241) ) 

رد اورپیب  دنراد و  نت  رب  ابع  هدابل و  ابق و  همامع و  زا  ار  یناحور  کی  یمـسر  مامت  سلبل  هک  میاهدید  ینیلئاس  نایادگ و  ام  زا  مادـک  ره 
مادختـسا نآرق  کی  يارب  مه  ار  شئاـبآ  دـج و  دـشاب ، مه  دیـس  غورد ، اـی  تسار  یـسک ، رگا  دـنزادرپیم و  ییادـگ  هب  ربعم  دجـسم و 

! دنکیم
یناوخ و هضور  هب  دنریگیم و  شود  رب  ییابع  انایحا  دندنبیم و  رـس  هب  يزبس  ای  دیفـس  لاش  مه  هلحم  رـس  ياهریگ  رام  اهریگ و  هکرعم 

دح نیا  ات  لغـش  نیا  سابل و  نیا  دـیاب  یک  ات  دـنزادرپیم . يرونخـس  یلاقن و  مالـسلامهیلع و  تیب  لـها  بقاـنم  یبهذـم و  ناتـساد  رکذ 
دریمب دـنک و  قد  عـضو  نیا  يارب  یـسک  رگا  دـنک ؟ هدافتـسا  ءوـس  نآ  زا  دـناوتب  ییاـپ  رـسیب و  ره  هک  دـشاب  لرتـنک  نودـب  شزرایب و 

ماما مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یهلا  مایق  زا  رـصنع  تسـس  هتفاین و  دشر  هدز و  رامعتـسا  هعماج  کی  هرهب  تسا  نیا  درک . دیابن  شتمالم 
نییآ ظفح  هب  ام  دـیما  يهیاـم  تسا  نیا  و  يرـشع ! ینثا  يرفعج  يهعیـش  روشک  رد  غیلبت  رما  شوشم  هایـس  يولباـت  تسا  نیا  و  بـالقنا !

دودح و هزین ، رس  روز و  اب  دنیایب و  نارگید  هک  تسا  نآ  رظتنم  تیناحور  ایآ  يرادازع ! سلاجم  مالسلاهیلع و  نیـسح  مان  وترپ  رد  مالـسا 
رظتنم دننیـشنب و  دنراد ، يراظتنا  نینچ  رگا  دـنروآرد !؟ مظن  تحت  دـننک و  لرتنک  ار  تیناحور  لغـش  سابل و  تاماقم و  نوؤش و  روغث و 

و دنزادرپ . سوسفا  هآ و  هب  ای  دنیاشگب و  ضارتعا  هب  بل  دـنرادن  قح  زور  نآ  رد  نویناحور  یلو  تسین ! رود  نادـنچ  زور  نآ  هک  دنـشاب 
ییاـناوت و راـگزور  رد  هک  یتـیعمج  يازـس  ازج و  دـنیوگ . لد  درد  اـجنآ  اـجنیا و  ناـشدوخ  هسدـقم  نوؤش  رد  نارگید  ياـهتلاخد  زا 

تسا سب  نیمه  دنهد ، هار  دوخ  هب  ار  سکان  سکره و  دنوش و  لفاغ  دوخ  زا  تیصخش ، لوپ و  نتـشاد  مالک و  ذوفن  تردق و  تصرف و 
! دنوش بدا  نارگید  تسد  هب  هک 

همه نیا  و  دـسریم ؛ روشک  رـسارس  رد  یناحور  تاماقم  تسد  هب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  كراـبم  مهـس  ناونع  هب  هک  یلوپ  همه  نیا  اـیآ 
مظنم و تالیکـشت  کـی  دـناوتیمن  دـننکیم ، تیناـحور  تحاـس  هب  تکلمم ، نیا  ناملـسم  لدـکاپ و  مدرم  هک  یـصولخ  تدارا و  زاربا 

؟ دنک تسرد  نید  غیلبت  يارب  یلوصا  حیحص و 
مزال  هک  تسام  دوجوم  یگدنز  نتم  اههیشاح  نیا  یلو  متفر ؛ هیشاح  هب  دایز  دیاش 

هحفص 242) ) 
. مییوگب نخس  نآ ، زا  تسا 

قیاقح نشور ، حیرص و  نینچ  نیا  ناشدوخ ، دارفا  زا  یکی  هک  دنشاب  دونـشخ  دیاب  دوش . ام  ناکلـس  مه  شجنر  بجوم  دیابن  قوف  راتفگ 
. دوشیم هبناج  همه  حالصا  کی  راتساوخ  یناحور  تاماقم  زا  یضرم  ضرغ و  چیهیب  دنکیم و  حیرشت  ار 

. دیسر میهاوخ  نآ  هب  لصف  نایاپ  رد  هک  میراد  تکلمم  نیا  مدرم  اب  مه  ینخس  هنیمز  نیا  رد 
، دنکیم یلجت  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يهصرع  رد  دـسریم و  روهظ  هلحرم  هب  سپـس  دوشیم و  عورـش  راکفا  زا  لوا  لوحت ، کی  ... 
رد يراوگوس ، سلاجم  نآ ، سأر  رد  هلمج و  نآ  زا  بهذـم و  هب  طوبرم  نوؤش  تیناـحور و  حالـصا  رب  ینبم  يرکف  لوحت  هناتخبـشوخ 

نادنمشناد هتخاس و  دوخ  دارفا  تسا . ترـسم  يدنـسرخ و  لامک  هیام  نیا  هدش و  ادیپ  عجارم  زا  يدادعت  یناحور و  ناوج  هقبط  تیرثکا 
، دنشیازفا هب  ور  زور  ره  هناتخبشوخ  دنوشیم و  هدید  رانک  هشوگ و  رد  هک  یعلطم  بلط و  حالصا  ناگدنیوگ  ریمـض و  نشور  هتـسراو و 

. دنشابیم هدنیآ  دیما  هیام 
لصفرـس و دـسریم ، شوگ  هب  هیملع  ياههزوح  زا  ياهراپ  رد  صقاـن ، روطب  اـما  شیب ، مک و  هک  مه  هک  يایحالـصا  تامادـقا  يهمزمز 
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. تسا هدنیآ  يرورض  تالوحت  رادومن 
ترورـض نامز و  لماک  كرد  اب  هتخیمآ  هک  مریگ  یبهذـم -  عجارم  یناحور و  تاـقبط  زا  یعیـسو  رـشق  تین  نسح  یکاـپ و  تسادـق و 

راومه ار  هبناـج  همه  لوحت  هار  دوش ، مأوت  ناـمز  تفاـیرد  اـب  رگا  تسا -  یمیظع  يونعم  يهیامرـس  فصولا  عم  یلو  تسین  تاحالـصا 
. درک دهاوخ 

تهج رد  دوخ ، ناکلس  مه  راکفا  ندرک  جیسب  تسا ، یناحور  نشور  تاقبط  شود  رب  نونکا  هک  يریطخ  رایسب  يهفیظو  دسریم  رظن  هب 
. دنک عیرس  يدج و  تامادقا  هب  راداو  هاوخان  هاوخ  ار  یناحور  ناربهر  هک  تسا  يدج  ياضف  کی  داجیا  تاحالصا و 

لوغشم فلتخم  ياهتسپ  رد  هک  ینادنمهقالع  نینیدتم و  نایوجشناد و  يرازاب و  تاقبط  هاگشناد و  دیتاسا  زا  معا  ناملسم ، نارکفنشور 
هنیمز نیا  رد  دیاب  زین  دنراک ،

هحفص 243) ) 
. دننز تسد  هنادنسپ  ادخ  يدج و  تیلاعف  کی  هب 

دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  ناغلبم  هچنآ 

دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  ناغلبم  هچنآ 
زا ياهمش  رضاح ، لاح  يرورـض  يهفیظو  ماجنا  زین  هدنیآ و  هار  ندرک  راومه  هار  رد  هک  تسا  بسانم  دیـسر ، اجنیا  هب  نخـس  هک  نونکا 

لمتشم هدنیآ  حیاصن  میوش . رکذتم  نف  نیا  ناگرزب  نابز  زا  دننک ، لمع  نادب  ای  هتـسج و  زارتحا  نآ  زا  یبهذم  ناگدنیوگ  یتسیاب  هچنآ 
، تسا یمالـسا  توـعد  ساـسا  غـیلبت و  حور  هک  هلـضاف  تاـکلم  ندـش  اراد  يوـنعم و  ياـههبنج  هب  هجوـت  هک  تـسا  یفلتخم  تاـهج  رب 

. تساهنآ يهحولرس 
: دومرفیم مالسلاهیلع  نینموملاریما 

نم لالجالاب  قحا  اهبدؤم  هسفن و  ملعم  هناسلب و  هبیدأت  لبق  هتریسب  هبیدأت  نکیلو  هریغ  میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ءدبیلف  اماما  هسفن  بصن  نم  »
.« مهبدؤم سانلا و  ملعم 

زا شیپ  دـنک و  زاـغآ  شیوخ  شزومآ  هب  نارگید ، میلعت  زا  لـبق  دـیاب  هدرک ، بوصنم  مدرم  ییاوشیپ  ماـقم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  : » ینعی
ار مدرم  هک  یـسک  ات  تسا  لیلجت  راوازـس  رتشیب  دـنکیم ، بدا  دـهدیم و  میلعت  دوخ  هک  یـسک  دـنک . بدا  ار  مدرم  دوخ  لمع  اب  نابز ،

.« دنکیم بدا  دهدیم و  شزومآ 
ربص و يرابدرب و  ملح و  ردـص و  يهعـس  ینابرهم و  عضاوت و  یقالخا و  لیاضف  زا  ام  ات  دـشاب و  ام  يهمانرب  يهحولرـس  دـیاب  راـتفگ  نیا 

فدـه هب  ار  مدرم  میناوتیمن  میـشابن ، رادروخرب  تسا ، یقالخا  ملعم  کی  یبهذـم و  ربهر  کی  يهمزال  هک  يرگید  لاصخ  تماقتـسا و 
. میزاس انشآ  شیوخ  یهلا  توعد 

تمذـم يهنیمز  رد  یتایاور  لقن  زا  سپ  ناجرم » ؤلؤل و   » باـتک رد  تسا ، رـضاح  نرق  نیثدـحم  ناـگرزب  زا  هک  يرون » ثدـحم   » موحرم
: دسیونیم دنروخیم ، نان  مالسلاهیلع  تیب  لها  هار  زا  هک  یناسک 

نف و نیا  ملعت  زا  ناشیا  ضرغ  لصا  هک  ناناوخ  هضور  يهلیلج  يهفیاط  زا  یتعامج  تسا  ناـشیا  يهمولعم  قیداـصم  هحـضاو و  دارفا  زا  »
یناوخ  هضور  هب  قلعتم  هچنآ  نتخومآ 

هحفص 244) ) 
بسک و درجم  تسا ... زیرگ  ياج  ناشیا  حالطصا  هب  هک  هینید  لیاسم  زا  یضعب  هکلب  ظعاوم  بطخ و  بیاصم و  لیاضف و  رابخا  زا  تسا 

وگتفگ همکاحم و  یمک  يدایز و  رد  دننک و  هلماعم  تراجت  بسک و  لها  ریاس  لثم  هکلب  هیروت ! هیقت و  رتس و  نودـب  تسا  لام  لیـصحت 
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.« دنیامن
: دسیونیم دنراد ، رظن  ایند  هب  هک  یناسک  تمذم  رد  يرابخا  لقن  زا  سپ  و 

هک اریز  رابخا ؛ زا  فنـص  نیا  رد  دنلخاد  ملع  نیبلاط  زا  ياهفیاط  دننام  ناناوخ ، هضور  تما  نیا  هک  دش  نشور  حضاو و  میتفگ  هچنآ  زا  »
یتسپ تهج  هب  دسرب و  اهنآ  لاصو  هب  درخب و  هیهانتم  ریغ  ياهباوث  همیاد و  ياهتمعن  دنتـسناوتیم  دـیوگیم ... هچنآ  اب  ناوخ ، هضور 

نآ هدرک و  ضارعا  هـحبار  كراــبم  يهلماــعم  نآ  زا  تقاــف ، رقف و  فوـخ  تـبغر و  صرح و  شتآ  لاعتــشا  تـمه و  روـصق  ترطف و 
ترثک تهج  هب  ار  دوخ  لآم ، نارـسخ  بسک  نیا  رازاب  هاـگ  ره  هک  بجعلا  هدومن و  هضواـعم  هدودـعم  مهارد  هب  ار  اـهب  نارگ  يهیاـمرس 

طاشن و دجو و  تیاهن  رد  هنیمث ، ياهتعلخ  لیصحت  میس و  رز و  ندروآ  درگ  ياوه  هب  دنیب ، جاور  قنور و  اب  نابلاط  یناوارف  نایرتشم و 
بلج ماقم  رد  تیاکش و  هودنا و  نزح و  تیاغ  رد  نابغار  نایرتشم و  تلق  شیوخ و  عاتم  رازاب  داسک  زا  سکعلاب  دشاب و  طاسبنا  حرف و 

؛ دنلقتسم ببـس  وا  ناج  تکاله  نید و  ندرک  هابت  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دیامن  يریذاحم  دسافم و  راتفرگ  ار  دوخ  نایرتشم ، لیـصحت  و 
بیاعم رـشن  دوخ و  راطق  لها  يهلماعم  رد  لوخد  هحیبق و  تاقلمت  عاونا  هب  شنامداخ  هکلب  وا ، باحـصا  يرتشم و  دوخ  زا  لاؤس  لذ  لثم 

...!« دوصقم رادقم  ندیسرن  تهج  هب  تیذا  عاونا  هب  ار  سلجم  بحاص  ندرزآ  اهنآ و 
نینچ دـنیوگیم ، ربنم  رد  هلـضاف  قالخا  هب  مدرم  توعد  مدرم و  ظعو  داشرا و  يهنیمز  رد  نایربنم  هچنآ  يهنیمز  رد  یحرـش  زا  سپ  يو 

: دسیونیم
وا جورخ  ای  لوخد  تقو  رد  سلجم  بحاص  رگا  هک  تسا  نآ  لیاذر  ثیابخ و  هب  يهدولآ  ایند و  يهفیج  يهتفیـش  ناـنچ  دوخ  نکلو  »... 

نیا يهحیبق  ياهتعدـب  زا  هک  دـهدن  رارق  سلجم  متاـخ  ار  وا  اـی  دـنکن  لـمع  تسا ، عقوتم  هک  وا  ریقوت  میرکت و  مزاول  هب  دـنک و  تلفغ 
، دوش مومهم  دهدب ، رتمک  نارق ، ود  ناراطق  مه  زا  ار  وا  دزم  ای  دوشب  وا  هب  دیاب  سلجم  متخ  تسا  رتالاب  شاهبتر  سک  ره  هک  تسا  هورگ 

...« دهد سپ  ار  دزم  دیوگ ، دب  دیامن ، داریا  دنک ، هلگ 
: دسیونیم باتک ، زا  يرگید  لصف  رد  ماقم  یلاع  ثدحم  نیا 

هحفص 245) ) 
نیرهاـط همئا  ادـخ و  لوـسر  لـجوزع و  دـنوادخ  رب  نتـسب  ءارتـفا  نتفگ و  غورد  هب  دوـش  ـالتبم  یبارخ ، نـیا  رب  هوـالع  هللااـب  ذاـیعلا  رگا  »

حیرـص یهن  اب  هکلب  نذایب  نتـشاداو و  یگدنناوخ  هب  دوخ  زا  شیپ  قوسف  ناحلا  اب  ار  دراما »  » لافطا ندرک و  یگدنناوخ  مالـسلامهیلع و 
حدـم نآ و  زا  لـبق  اـعد و  تقو  رد  لـطاب  جـیورت  و  ندرکن ... هیرگ  رد  نیرـضاح  ندرزآ  نتفر و  ـالاب  ربـنم  رب  ندـمآ و  رد  ریغ  هناـخ  هب 

ندومن يرجتم  نیمرجم و  ندرک  رورغم  نیملاظ و  تناعا  هنتف و  نتخیگنارب  نید و  ناگرزب  هب  تناها  دنتـسین و  حدـم  قحتـسم  هک  یناسک 
رابخا لقن  هدساک و  ءارآ  هب  هفیرش  تایآ  ریسفت  رگید و  ثیدح  هب  یثیدح  ندرک  طلخ  رظن و  رد  ار  یـصاعم  ندومن  کچوک  نیقـساف و 

ندرک و گرزب  تهج  هب  مالـسلامهیلع  مارک  ءایلوا  ماظع و  ءایبنا  صیقنت  و  نآ ... تیلها  نتـشادن  اب  نداد  يوتف  هدـساف و  هلطاب  یناـعم  هب 
هضقانتم نانخس  نتفگ  وا و  دساف  ضرغ  اب  ندوب  یفانم  تهج  هب  ربخ  تارقف  زا  یـضعب  نتخادنا  مالـسلامهیلع و  همئا  تاماقم  ندومن  دنلب 

نتفرگ قنور  مـالک و  نداد  تنیز  يارب  ندـش  لـسوتم  هصق و  رد  هصق  ندوـمن  لـخاد  سلجم و  همتاـخ  رد  مارح  ياـعد  هب  ندرک  اـعد  و 
عفر نایبیب  نید  لوصا  لیاسم  رد  تاهبش  رکذ  هرکنم و  بلاطم  رد  هقسف  هرجف و  راعشا  هکحـضم و  تایاکح  هرفک و  نانخـس  هب  سلجم 

توبن تیب  لها  يهمئا  تراهط  تمصع و  یفانم  هچنآ  رکذ  نیملـسم و  افعـض و  نید  لوصا  هیاپ  ندرک  بارخ  نآ و  توق  نتـشادن  ای  نآ 
نیا لاثما  زامن و  تلیـضف  تاقوا  زا  ار  نیرـضاح  ندومن  مورحم  هدساف و  هریثک  ضارغا  تهج  هب  نخـس  نداد  لوط  تسا و  مالـسلامهیلع 

...« دسافم
: دسیونیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  زین ، رصاعم  فورعم  ثدحم  یمق » سابع  خیش  جاح   » موحرم

ملع دـندز و  رمک  رب  تمه  نماد  هک  ار  نامولظم  دیـس  تبیـصم  نیرکاذ  ربنم و  لها  يهلیلج  يهلـسلس  هک  تسا  مزـال  هتـسیاش و  ردـقچ  »
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دننام تدابع  نیا  هک  دنشاب  تفتلم  دنتشاد ، لوذبم  ار  شیوخ  سوفن  میظع  رعشم  نیا  میظنت  يارب  دندیشک و  شود  رب  ار  هللا  ریاعش  میظعت 
همئا ادخ و  لوسر  يدونشوخ  دنوادخ و  ياضر  زج  نآ  ندروآ  ياج  هب  ماگنه  رد  هک  دوش  تدابع  هاگنآ  لمع  نیا  تسا و  تادابع  ریاس 

رد هدش  يراس  يراط و  گرزب  راک  نیا  رب  هک  يدـسافم  زا  دـشابن و  راک  رد  يدـصقم  یـضرغ و  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  يدـه - 
رب نتـسب  ءارتفا  نتفگ و  غورد  هب  دوش  التبم  ای  هاج  ای  لام  لیـصحت  يارب  میظع  تدابع  نیا  رد  دنک  مادقا  هللااب  ذایعلا  ادابم  هک  دنـشاب  رذح 

...« یلاعت يادخ 
هحفص 246) ) 

: دسیونیم نایاپ  رد  يرون  ثدحم  موحرم  شیوخ  داتسا  بلاطم  نیع  لقن  زا  سپ  یموق  ثدحم 
ار نارگید  دزوسیم و  ار  نتشیوخ  هک  تسا  غارچ  لاح  شلاح  سک  نینچ  هک  تسا  فوشکم  سفن  بویع  سـسجتم  ریـصب و  ياناد  رب  »

یترـسح ای  لوقت  نا  : » يهفیرـش يهیآ  لومـشم  و  نوواغلا » مه و  اهیف  اوبکبکف  : » يهمیرک يهیآ  رد  نیواغ  يهرمز  رد  لخاد  دزورفایم و 
و نولعفت » الام  نولوقت  مل  : » يهمیرک يهیآ  و  مکـسفنا » نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمأـتأ  : » يهکراـبم يهیآ  و  هللا » بنج  یف  تطرف  اـم  یلع 

.« دشابیم اهریغ 
: دروآیم شیوخ  يهتفگ  دهاش  ار  ظفاح  راعشا  روبزم  ثدحم 

دننکیم ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 
دننکیم رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخ  هب  نوچ 

سرپزاب سلجم  دنمشناد  مراد ز  یلکشم 
؟ دننکیم رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف  هبوت 

يرواد زور  دنرادیمن  رواب  اییوگ 
دننکیم رواد  راک  رد  لغد  بلق و  همه  نیاک 

: دهدیم نایاپ  همیرک  يهیآ  نیا  اب  ار  دوخ  تحیصن  و 
.« اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعس  لض  نیذلا  الامعا  نیرسخالاب  مکئبنن  له  لق  »

هک مدرم  درکیم : تحیصن  نایربنم  هب  روکذم  ماقم  یلاع  ثدحم  هک : دنکیم  لقن  نخـس » هیامرـس   » رد يراوزبس  رقاب  دمحم  دیـس  ياقآ 
رتاهب نارگ  ناشرمع  زا  هک  میهد  لیوحت  نانآ  هب  يزیچ  دـیاب  نادـجو  لقع و  مکح  هب  دـننراذگیم ، ام  ربنم  ياپ  ار  ناـشیاهب  نارگ  تقو 

. دشاب
یقالخا طاطحنا  زا  یحرش  زا  سپ  ینید » ناربهر  يهفیظو   » ناونع تحت  دوخ  ینارنخس  یط  دشار ، ياقآ  رـصاعم ، يهدنیوگ  دنمـشناد و 

: دیوگیم هعماج 
اهلد رد  ار  یمالـسا  فطاوع  هرابود  ادخ  يرای  هب  ات  درک  تمدـخ  صالخا  قدـص و  اب  مایق و  ادـخ  يارب  دـیاب  هک  تسا  یماگنه  نینچ  »
مالسا سدقم  نید  دشاب . ابرلد  دنسپلد و  دیاب  نید  اما  دنهاوخیم ؛ نید  مدرم  داد . توق  نیملـسم  داهن  رد  ار  کین  قالخا  تخاس و  هدنز 

لامج اـبیز و  يهرهچ  ياراد  دـنک ، عفر  ار  یعاـمتجا  یقـالخا و  ياهيدـنمزاین  دـناوتیم  یناـمز  ره  رد  تسا و  هدـنز  شیاهروتـسد  هک 
هک  تسا  یکاپ  یناحور 

هحفص 247) ) 
دیاب نکیل  تخاس ؛ دـهاوخ  شیوخ  بوذـجم  ار  اهنآ  رتشیب  دوش  هداد  ناشن  مدرم  هب  هتـسیاش  كاپ  صاخـشا  تسد  هب  تسرد و  هاـگ  ره 

، دنراد هک  یتاجایتحا  روخ  رد  نامز و  نآ  مدرم  نابز  هب  ینامز  ره  رد  دنـشاب و  هاگآ  دوخ  نامز  عاضوا  هب  نید  نیا  هب  ناگدـننک  توعد 
هب دـهد و  جاور  ار  اهیبوخ  دـهاکب و  اهيدـب  زا  نید  هک  تسا  نیا  يارب  نید  هب  مدرم  جایتحا  دـننک . نایب  ار  نیبم  نید  نیا  ياهتمکح 
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...« دهد تینما  مدرم 
: دیوگیم نید  هب  مدرم  يهرمزور  جیاوح  زا  ییاهلاثم  رکذ  زا  سپ  هر )  ) دشار ياقآ 

توعد ار  دوخ  راک  هک  يدارفا  ام  میلوؤسم . لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  نآ  هب  عجار  هک  میراد  ندرگ  رب  یگرزب  يهفیظو  دروم  نیا  رد  اـم  »
هنوگ نیا  دروخب و  ناـشدرد  هب  هک  دـنمهفب  يزیچ  اـم  نانخـس  زا  مدرم  هک  دـشاب  نیا  ناـمدوصقم  ادـخ  يارب  دـیاب  میاهداد ، رارق  نید  هب 

...« دروآرب دشیم ، هدربمان  هک  جیاوح 
بلاطم دیابن  ام  هتخیمآ ، مه  هب  غورد  تسار و  بلاطم  عاونا  اهباتک ، رتشیب  رد  تسا و  رایسب  میقس  حیحص و  ياهباتک  ام  تسد  رد  »... 

نایم زا  ای  درک  اهر  ار  هیقب  تفرگ و  ار  شتیب  ود  دیاب  ياهدیصق  کی  زا  تسه  یهاگ  مییوگب  صیخشت  باختنا و  نودب  باتک  کی  زا  ار 
هنع توکـسم  ار  رگید  تمـسق  دروآ و  ار  شتمـسق  کـی  دـیاب  ياهبطخ  زا  اـی  دـیچرب  ار  نآ  دـیاب  تـسا ، روـظنم  قـفاوم  یکی  �̘ ح هد 

...« تشاذگ
هار تسیچ و  اهیبارخ  دـید ، درک و  هعلاطم  ار  اهنآ  لامعا  داد و  شوگ  مدرم  نانخـس  هب  تشگ و  مدرم  نایم  رد  دـیاب  هکنیا  هصـالخ  »... 

.« دمآرب هار  نامه  زا  اهیبارخ  حالصا  ماقم  رد  هاگنآ  تسا ، هنوگچ  شحالصا 
ار مدرم  هک  یبلاطم  ءاجر و  ثیداحا  هکنآ  یکی  درک : تیاعر  ار  هتکن  هس  دیاب  مدرم ، بیاعم  حالصا  ینعی  دوصقم ، نیا  لوصح  يارب  »... 

لمع يهجیتن  ترخآ  رد  تاجن  كاله و  ایند و  رد  یتخبدـب  یتخبـشوخ و  هک  دـنامهف  مدرم  هب  دـیاب  تفگ ؛ رتمک  دـیاب  دزاـسیم  رورغم 
. دـیوشن اوسر  راوخ و  ترخآ  ایند و  رد  ات  دـیهدم  فک  زا  ار  یتسرد  یتسار و  تریغ و  یگنادرم و  تفگ : اـهنآ  هب  دـیاب  تساـهنآ . دوخ 
هک موس  هتکن  دـننک . توعد  شور  کی  هب  دـنیوگب و  نخـس  کی  همه  دوش و  یکی  قطنم  هک  تسا  نیا  دوش  تیاـعر  دـیاب  هک  مود  هتکن 

نامیا دـیوگیم  هچنآ  هب  هک  دـننادب  مدرم  ات  دـنک  لمع  دوخ  هتفگ  قباطم  شدوخ  دـیوگیم  هکنآ  دـیاب  تسا . لمع  دوش ، تیاـعر  دـیاب 
رد هک  يروط  هب  دـنیآرب  کـین  ياـهراک  هب  مدرم  داـشرا  ماـقم  رد  بلق  میمـص  زا  ادـخ  يارب  دـننک و  تمه  ینید  ناگدـنیوگ  رگا  دراد .
هب ور  اتبـسن  هعماج  قالخا  هدـش و  رتمک  مدرم  رد  متـس  تنایخ و  غورد و  اهنآ  ياـههظعوم  يهجیتن  رد  هک  دوش  سوسحم  روشک  رـسارس 

رگا تسا ؛ هتفر  حالص 
هحفص 248) ) 

تباث هک  تسا  تروص  نآ  رد  ار . ناشدوخ  مه  تخاس  دـنهاوخ  هدـنز  ار  نید  مه  دـنریگب ، ياهجیتن  نینچ  دـنناوتب  دـننک و  يراک  نینچ 
شرسپ دید  هک  یتقو  اقآ  نالف  اریز  دنراد ؛ جایتحا  مه  ینید  ظاعو  نید و  هب  دنجاتحم ، بیبط  هب  هک  يروط  نامه  مدرم  هک  درک  دنهاوخ 

یسک نینچ  دوجو  هب  هک  درک  دهاوخ  سح  هتبلا  دروآ ، حالص  هب  ور  تشگرب و  اطخ  هار  زا  هظعوم ، نالف  ندینـش  يهجیتن  رد  شرتخد  ای 
هک دـنکیم  سح  داد ، تاجن  گرم  لاگنچ  زا  ار  وا  بیبط  نالف  دـنیبیم  دوشیم و  يرتفید  هب  التبم  شاهچب  یتقو  هکنانچ  تسا ؛ جاتحم 
.« تشگ دهاوخ  مکحتسم  هعماج  رد  ناشتیعقوم  دش و  دهاوخ  ضوع  اهنآ  هرابرد  مدرم  رظن  تروص  نآ  رد  تسا . جایتحا  بیبط  دوجو  هب 

: دیوگیم نینچ  هدرک ، داریا  ناونع  نیمه  تحت  هک  يرگید  ینارنخس  رد  دشار  ياقآ 
تسا یقیقح  دوصقم  هچنآ  هتسناوتن  یلو  هتفرگ ؛ دوخ  هب  نوگانوگ  ياهتروص  ربنم ، نونک  ات  هدش و  مگ  ربنم  زا  دوصقم  تساهتدم  »... 

...« دهدب مدرم  هب 
رگا درک ، رادیب  بوخ  ار  مدرم  شدوخ  رصع  رد  وا  : دنیوگیم دناهدید ، ار  يرتشوش » رفعج  خیش  جاح  موحرم   » هک نیرمعم  زا  یضعب  »... 

هب ار  مدرم  لامعا  قالخا و  حالـصا  ینعی  تسا  ربنم  زا  یقیقح  دوصقم  هچنآ  مینک و  ادیپ  ار  هدـشمگ  نیا  هرابود  میناوتب  ام  ادـخ  يرای  هب 
.« میاهدرک هعماج  هب  مه  نید و  هب  مه  گرزب ، یتمدخ  میهدب ، اهنآ 

رایـسب نآ  هب  هجوت  یبهذـم ، ناگدـنیوگ  يارب  هک  هدـش  روآدای  مدرم  هیحور  زا  ار  یقیقد  بلاج و  هتکن  ینارنخـس ، نیا  رد  دـشار  ياـقآ 
: دیوگیم يو  تسا . يرورض 
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دراو اهنآ  رب  یتمحز  هک  دنتـسه  ییاهیمرگرـس  بلاط  رتشیب  دننازیرگ و  يدج  روما  زا  هدـشن ، لماک  ناشلقع  هک  ینامدرم  تسناد  دـیاب  »
یگدـنز راـک  هب  هک  ار  نآ  دـننام  ینف و  یتشادـهب و  یقـالخا و  ياـهباتک  مدرم  هک  مـینیبیم  اـههعماج  زا  یـضعب  رد  ـالثم : دزاـسیمن ؛

اـههناسفا و ندـناوخ  ندـیرخ و  هب  ضوع  رد  دـنرخیم و  رتـمک  دـنایامنیم  اـهنآ  هب  ار  یگدـنز  زا  يهشوگ  ره  شور  هار و  دروـخیم و 
ياراد لوا ، عون  ياهباتک  هک  تسا  نیمه  شتهج  دـنراد . هقالع  رتشیب  تسین ، یقـالخا  نیزاوم  یملع و  بولـسا  هب  دـیقم  هک  یتاـیاکح 
باسح يور  هصالخ  یملع و  ياهلومرف  نوناق و  لالدتسا و  اب  تسا  قباطم  قباطم  هدش  هتـشون  اهنآ  رد  هچنآ  ینعی  تسا ؛ يدج  بلاطم 

دهاوخیم ییاهزیچ  وا  دوشیم . هتـسخ  بلاطم  هنوگ  نآ  ندناوخ  زا  تسا ، كدوک  مکح  رد  هدشن  غلاب  شلقع  هک  یـسک  هدش و  هتـشون 
دهاوخیم تسا و  تورث  ناهاوخ  یمدآ  الثم ، دریگب ؛ يرـسرس  ار  راک  دنک و  نایب  نوناق  هدعاق و  تمحزیب  هاوخلد و  هب  ار  یگدـنز  هک 

ندروآ  تسد  هب  هار 
هحفص 249) ) 

؛ دناوخیم هدش  هتشون  تراجت  داصتقا و  نف  رد  هک  ییاهباتک  هن  دوریم ، تعنص  لیصحت  یپ  هن  دشاب  غلابان  شلقع  رگا  دبایب ، ار  تورث 
دهاوخ ار  ییاههناسفا  رتشیب  مدآ ، نینچ  نیا  دـنکیم . نایب  راـک  نیا  يارب  قیقد  ياـهباسح  نوناـق و  هدـعاق و  نارازه  اـهباتک  نآ  اریز 

الط و ياهشمـش  ناـیرپ  اونیب  نـالف  يارب  اـی  تفر ، ورف  جـنگ  هب  شیاـپ  ناـبایب  رد  شیورد  نـالف  هنوگچ  هک  دـنک  تیاـکح  هک  دـناوخ 
تعنص ملع و  رد  دنشاب  لاح  نیا  هب  ات  مدرم  هنوگ  نیا  ( 1 . ) دتفیب یقافتا  نینچ  وا  يارب  هک  درک  دهاوخ  وزرآ  دـندروآ و  نایلرب  ياههناد 

ای ناسنا  ندـب  الثم : میرگنب ، ار  ناـهج  زا  هشوگ  ره  هک  ارچ  تسا ؛ نوناـق  باـسح و  رب  تعنـص ، ملع و  ياـنبم  اریز  تفر ؛ دـنهاوخن  شیپ 
نتـسناد ینعی  ملع  تسین . ریذپ  فلخت  ياهرذ  هک  تسا  یمظنم  ياهباسح  اههدعاق و  ياراد  ندـعم  نالف  شیادـیپ  ای  هایگ  کی  نامتخاس 

نوناق باسح و  دنبیاپ  دنزاسب و  هاوخلد  هب  ار  زیچ  همه  دنهاوخیم  هک  یمدرم  اهنآ . نتسب  راک  هب  ینعی  تعنـص  و  اهباسح ، اههدعاق و  نآ 
.« دندنب راک  هب  دنریگارف و  ار  دنچ  ره  دعاوق  دنهد و  تمحز  هب  نت  دنناوتیمن  دنشابن ؛

: دنکیم نایب  حرش  نیدب  نید  زا  ار  يدرم  نینچ  یقلت  زرط  هاگنآ  دشار ، ياقآ 
: زا تسا  ترابع  یقیقح  نید  اریز  دنـشاب ؛ نآ  وریپ  دنریذپب و  ار  یقیقح  نید  دنناوتیمن  اهنآ  دـنروط ، نیمه  زین  نید  رد  مدرم  هنوگ  نیا  »

.« دوشیم تلادع  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  ناهج  رد  هک  یباسح  مظن و  هب  ندش  میلست 
: دیوگیم تسا ، یناسنا  لامعا  رد  باتک  باسح و  دوجو  زا  یکاح  هک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  هب  داهشتسا  زا  سپ  يو 

نید نینچ  نیا  هب  هک  تسا  تخـس  هدـشن ، غلاب  ناشلقع  هک  یمدرم  رب  تهج  نیا  زا  تسا ، باسح  تلادـع و  هب  لـیاق  یقیقح  نید  نوچ  »
دنوشیم ییاههتفگ  بلاط  دنزاسیم و  هاوخلد  هب  ار  نید  راچان  دنـشاب ، هدرک  هدوسآ  ار  دوخ  لایخ  دـنهاوخیم  فرط  نآ  زا  دـنهد و  نت 

دنچ ره  دهدیمن و  تیمها  نادـنچ  دوخ  ماکحا  هب  هک  دـنک  یفرعم  يروط  ار  ادـخ  دـنک و  مک  اهنآ  شود  زا  ار  باسح  لمع و  راشف  هک 
.« دیزرمآ دنهاوخ  ار  اهنآ  ادخ  زاب  دنزادنا ، اپ  ریز  ار  ادخ  ياهروتسد  دننک و  ینامرفان  ناگدنب 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  ینید  ناگدنیوگ  هفیظو  هاگنآ  يو 
لیم اب  قفاوم  بیبط  رگا  تسین . لماک  ناشلقع  دنرامیب و  اهنیا  اریز  تفگن ؛ نخـس  اهنآ  لیم  هب  مدرم  هنوگ  نیا  اب  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  »... 

دوبهب شرامیب  دیوگب ، نخس  رامیب 
هحفص 250) ) 

. دش دهاوخ  رتدب  هکلب  تفای ؛ دهاوخن 
هب هاوخان  هاوخ  دورورف و  ناشزغم  رد  قیاقح  نیا  ات  درک  يراشفاپ  نادـنچ  دـیاب  دـنهدن ؛ شوگ  يدـج  نانخـس  مدرم ، هنوگ  نیا  دـنچ  ره 

ارادم قفر و  اب  ار  مدرم  هک  دوب  هجوتم  دیاب  فرط  نآ  زا  اما  دنوش . ملـسم »  » ینعی دنوش ؛ یهلا  تاررقم  میلـست  دـنهد و  نت  باسح  مظن و 
.« دننک روصت  یگدنز  اب  فلاخم  ار  نآ  دنمرب و  نید  زا  هرابکی  هک  درکن  يروط  تخاس و  انشآ  نید  مکح  قیاقح و  هب 
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یفالخ و لیاسم  نوماریپ  دـیاب  زین  درک و  یگدـنز  دوشیمن  نید  اب  هک  دـننک  ناـمگ  مدرم  اـت  تخادرپ  تیمهایب  ییاـهزیچ  هب  دـیابن  »... 
نامیا تسـس  مدرم  تریح  دـیدرت و  اهنیا  درک  زیهرپ  ادـج  لادـج  فالتخا و  زا  تشگن و  دوشیم  مدرم  نهذ  یناشیرپ  ثعاب  هک  یبلاطم 

.« دیازفایم
: دننکیم لقن  ربنم  يارب  ار  طرش  نیا  يدنجریب » يداه  خیش  جاح   » يهلاسر زا  ینارنخس ، نیا  رد  يو 

بطر و  » دنارب نخس  دهاوخب  هدنیوگ  هک  هلوقم  ره  رد  هک  ارچ  تسا ؛ ینتفگن »  » نخس زا  ینتفگ »  » نخـس زایتما  سح  باختنا و و  نسح  »
عامتجا لوصا  تعیبط و  سیماون  درخ و  نیزاوم  اب  دـنکیم  باختنا  هباطخ  يارب  هک  ار  ینخـس  دـیاب  هدـنیوگ  هدـش ، هتفگ  رایـسب  سباـی »

.« دیوگن دیاین ، زاس  هدربمان  لوصا  اب  هک  ینخس  دجنسب و 
: دیوگیم رگید  ینارنخس  رد  يو 

هجوتم یـصاخ  دروم  هب  ءانثا  رد  رگا  دیایب و  نامـسآ  زا  هک  دنامیم  ییادن  هب  دوش ، هتفگ  یمومع  حـلاصم  روظنم  هب  هک  یماگنه  نخـس  »
هداـتفا و جـک  هار  هب  اهناملـسم  رتـشیب  دوـشیم ... رادـقمیب  تسپ و  هزادـنا  نیا  دروـخب ، نیمز  هب  نامـسآ  زا  هک  تسا  يزیچ  لـثم  دـش ،
، دراد هدیقع  هچ  نامه  هب  سک  ره  رگا  دننزیم ، نید  زا  مد  دنرادن و  نید  هب  هدیقع  الـصا  یـضعب  دناهداهن . دوخرب  ناملـسم  مان  نانچمه 

رگید یـضعب  دنزب .! نید  زا  مد  نید ، هب  يهدیقعیب  هکنیا  زا  تسا  رتمک  شنایز  دـناوخب ، ینیدیب  هب  ار  مدرم  نیدیب ، الثم  دـنک ، توعد 
هن دننکیم ، تفاظن  تیاعر  هن  دزاسیم ، رازیب  نیدـتم  نید و  زا  ار  یـشوهاب  دـنمدرخ و  ره  هک  تسا  يروط  ناشلمع  یلو  دـنراد ؛ هدـیقع 

یجراخ نادنمشناد  لوق  زا  يدیاوف  نید ، ماکحا  زا  کی  ره  يارب  دنهاوخیم  دنعالطا و  مک  لد و  هداس  رگید  یـضعب  دنیوگیم . تسار 
يارب نانخـس ، نیا  دناهبرجت ... مک  یلو  دنراد ؛ تین  نسح  اهنیا  دنزاس . تباث  ار  اهنآ  تحـص  هار  نیا  زا  دـننک و  لقن  دـیدج  تافاشتکا  و 

هک  نیملسم  ماوع 
هحفص 251) ) 

ار ناسنا  چم  دنوش و  ادیپ  ینادنمشناد  یهاگ  تسا  نکمم  هک  دراد  ینایز  فرط  نآ  زا  یلو  تسا ؛ هدننک  عناق  دنریذپیم ، ارچ  نوچیب و 
یلکب نآ  بادآ  اهروتـسد و  زا  یلو  دناهدینـش ؛ نید  مان  هک  دنتـسه  رگید  يهتـسد  دننک . دیدرت  ینید  بلاطم  يهمه  رد  هاگنآ  دـنریگب و 

دننکیم و هرخـسم  هک  دننیبیم  یلامعا  مه  نارادنید  رد  دنناریح و  تقیقح  رد  دننآ ، رکنم  هن  دنراد و  هدیقع  نید  هب  هن  نانیا  دنعالطایب .
هب دنراد  هک  يدصقم  ای  دنبوشآیمرب  ار  نالد  هداس  دنربیم و  راک  هب  نید  مان  هب  هک  نیضرغم  ياههسیـسد  يهمیمـض  هب  اهنیا  دندنخیم .

اهنیا دنزاسیم ، يرادیب  باوخ و  رد  نادایش  هزور  همه  هک  یتاداع  قراوخ  يهمیمـض  هب  اهنیا  دنهدیم . جاور  اهنآ  نایم  رد  نید  تروص 
طاـطحنا یفیلکتـالب و  یگیوریب و  نیا  راـچد  ار  هعماـج  اـهنیا  يهمه  دوشیم . عارتخا  قرـش  رد  هراومه  هک  یبهاذـم  ناـیدا و  همیمـضب 

...« تسا هدرک  یقالخا 
قیبطت اهنآ  یناگدنز  رب  دنامهف و  اهنآ  هب  تفگ و  مدرم  يارب  دایز  مکیب و  تنـس  نآرق و  دوخ  زا  ار  نید  حیحـص  بلاطم  نامه  دیاب  »... 
نامیا ياراد  مدرم ، هک  درک  یعس  تشگن و  الـصا  دنروخیمن ، مدرم  یگدنز  راک  هب  هچنآ  موهفم و  ریغ  بلاطم  تایفالخ و  درگ  درک و 

.« دنیارگ یتسرد  یتسار و  هب  دنهرب و  دیدرت  لزلزت و  زا  دنوش و 
. تسا لصا  نیمه  يور  زین  سناش  فداصت و  راظتنا  ییامزآ و  تخب  ياهطیلب  دیرخ  عویش  ( 1)

بوخ بیطخ 

بوخ  بیطخ 
« یظفح  » مود دنناوخیم ، هتشون  يور  زا  هک  یناسک  لوا : تسا : هدرک  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  ابطخ  نخس » هیامرـس   » لوا دلج  يهمدقم  رد 

: دسیونیم هاگنآ  و  یلاجترا »  » موس و 
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هباـطخ زیم  يور  تـسد  و  دنتــشادن ، ربـنم  هـلپ  رب  تأرج  مدـق  عوـضوم ، هـیهت  یلبق و  رکف  نودــب  برغ ، قرــش و  ياـبطخ  زا  يرایــسب  »
هک تسا  نآ  زا  رتسدـقم  نوبیرت ، هباطخ و  ربنم  دـنتفگیم : اـهنآ  خـساپ  رد  دـندرکیم ، يریگ  هدرخ  اـهنآ  رب  يدارفا  رگا  دنتـشاذگیمن .

. دنک عییضت  ار  مدرم  فیرش  تقو  دراذگب و  نیا  رب  تراسخ  تسد  نآ و  رب  تراسج  ياپ  هقباسیب ، یسک 
: هک دنکیم  لقن  هاگنآ 

: تفگ تساوخ و  رذـع  هتعاس  عبر  هس  ینارنخـس  کی  زا  تسا  رفـس  مزاع  دـعب ، هتفه  ود  هکنیا  رذـع  هب  نارهت  رد  يوسنارف  بیدا  کـی  »
ینارنخس  هقیقد ، جنپ  لهچ و  يارب 

هحفص 252) ) 
( . 1 ...« ) تسا مزال  هعلاطم  تعاس  جنپ  لهچ و  لقاال 
: هک دنکیم  لقن  هاگنآ  نخس  يهیامرس  يهدنسیون 

.« دنتشونیم ار  دوخ  ربانم  یتح  دنتشاذگیمن و  ربنم  هب  مدق  هعلاطمیب  زگره  هک  متخانشیم  ار  ربنم  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  »
: دسیونیم یلاجترا » بیطخ   » يهرابرد هاگنآ 

. دـیوگب بوخ  ظاـفلا  اـب  ار  بوخ  بلاـطم  دـناوتیم  هک  دوـشیم  ياهکلم  ياراد  دـنکیم و  ـالبق  ار  دوـخ  ياـهرکف  هک  تسا  یـسک  »... 
هعماج یسانش و  ناور  نافرع ، هفسلف ، تیارد ، تیاور ، ثیدح ، ریسفت ، یخیرات ، یملع ، یگنهرف ، فلتخم  تامولعم  تردق ، نیا  يهمزال 

« فراعملا ةرئاد   » دیاب دوش  اهناملـسم  يوگدنلب  نید و  غلبم  دنهاوخیم  هک  دنمرنه  هدنیوگ  قیال و  بیطخ  نخـس ، هاتوک  تسا . یـسانش 
سح شناد  ملع و  مان  هب  زورما  دـنک . داریا  ماقم  ياضتقم  هب  دـشخب و  نیذآ  دـنک و  نییزت  ابیز  ظاـفلا  ساـبل  هب  ( 2 « ) راکفا راکبا  . » دشاب
رگا دـنامن . راوتـسا  هدـش و  عقاو  داقتنا  دروم  دـشابن ، یکتم  یملع  يهیام  یلقع و  هیاـپ  رب  رگا  يداـقتعا  روما  هدـش ، مک  شریذـپ  لوبق و 

، دـننک يراددوخ  رابتعایب  تایاور  لـقن  راـب و  دـنبیب و  راـتفگ  زا  دنـشاب ، دوخ  تیلوؤسم  رطخ  ینیگنـس و  هجوتم  یبهذـم ، ناگدـنیوگ 
راوتـسا ناهرب  لیلد و  يهیاپ  رب  هک  تسا  مرتحم  یتقو  هدـیقع  نامیا و  دـنهد . ناشن  باختنا  نسح  دنـشاب ، تیارد  لـها  دـیاب  ناگدـنیوگ 

...« درک حرط  دیابن  هنرگ  میهد و  قیبطت  يوحن  هب  دیاب  دوشیم  رگا  میدید ، نآ  فالخرب  یتیاور  میتسناد و  لیلد  اب  ار  یتقیقح  رگا  دشاب ،
لـیوأت و تیارد  مکح  هب  ار  لـیزنت  تیآ  تشادـن ، شزاـس  ناـهرب  لـیلد و  اـب  نآرق  رهاـظ  هاـگ  ره  تسا ، رودـصلا  عوطقم  هک  نآرق  »... 

...« مینکیم تیاعر  ظفح و  ار  نآرق  تمکح 
لوبق ناونع  هب  اـهنیمز  ناگدـنرپ و  مذ  حدـم و  رد  هک  يراـبخا  يهنیمز  رد  دوب  هعیـش  یتفم  هک  یـضترم » دیـس   » زا شیپ ، لاـس  رازه  »... 
بتک رد  تایاور  نیا  هکنآ  اب  دومرف : يو  دـش . لاؤس  هدـش ، دراو  اهنآ  ینمـشد  رفک و  ای  مالـسلاهیلع  یلع  تیـالو  دـنوادخ و  تینادـحو 

...« تسین حیحص  تسا و  لقع  فلاخم  تایاور  نیا  دنرادن ، فیلکت  نیمز  ناگدنرپ و  نوچ  یلو  هدمآ ، عورف  لوصا و 
هس  نمض  درک  هاش  نیدلا  رصان  اب  هک  یتاقالم  رد  يرتشوش  رفعج  خیش  یجاح  »... 

هحفص 253) ) 
فالخ هک  مساق  یسورع  هیزعت  القا  هک  تشاد  تساوخرد  ارـصم  درک و  مالعا  مارح  ار  اهینادرگ  هیزعت  اهینادرگ و  هیبش  مومع  اضاقت ،

...« دوش يریگولج  هدش  تمیق  ره  هب  تسا  ضحم  غورد  مالسا و  نأش 
. دیآیم تسار  ینف ، یملع و  یصصخت  ياهینارنخس  دروم  رد  اما  دیامنیم  زیمآ  هغلابم  دنچ  ره  نخس  نیا  ( 1)

. ون رکب و  ياهرکف  ینعی  ( 2)

ناغلبم هب  یتیآ  رتکد  حیاصن 

ناغلبم  هب  یتیآ  رتکد  حیاصن 
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رد ار  نآ  زا  ياهصالخ  ام  هک  دراد  ینید  ناگدـنیوگ  هب  یلـصفم  حـیاصن  دوخ  راتفگ  نمـض  یتیآ  رتکد  موحرم  هیلع  فوسأـم  دنمـشناد 
: میروآیم اجنیا 

. ندش الم  ندناوخ و  سرد  زیچ  همه  رب  مدقم  - 1
. دننک وگزاب  مدرم  يارب  دنهاوخیم ، هک  ار  یبلاطم  تقیقح  نتفایرد  - 2

. بلاطم لقن  رد  يراد  تناما  - 3
. نامز تخانش  - 4

. ینید بلاطم  هب  نتشاد  تیانع  - 5
. تسین ملسم  نید  زا  اهنآ  ندوب  هک  یبلاطم  زا  ندرکن  عافد  - 6

. نابز نتخومآ  - 7
. دناوخب ار  شاهضور  ناوخ ، هضور  دنکب و  ار  شاهظعوم  ظعاو  یصصخت : يهتشر  زا  ندرکن  زواجت  - 8

. یمومع سلاجم  رد  تاهبش  ندرکن  حرط  - 9
. ندناوخن ار  فیعض  بلاطم  - 10

. مدرم تاهبش  تایرفک و  ندینش  رد  ردص  يهعس  - 11
. نتشاد مدقم  قلخ  ياضر  رب  ار  ادخ  ياضر  - 12

. ندرک غیلبت  نید  ساسا  رب  - 13
نایم هب  نابز  زا  نخس  نادرم  اب  دنک و  تبحص  هوشر  هرابرد  نایرازاب  اب  هکنآ  هن  ندومن ، غیلبت  ار  فنص  نامه  یفنص  ره  سلجم  رد  - 14

. دنک داقتنا  نارگید  فنص  زا  یفنص  ره  سلجم  رد  دروآ و 
. ندرک یفرعم  دنتسه  هک  هنوگ  نآ  ار  نید  ناگرزب  - 15

هحفص 254) ) 
. ندرکن تلفغ  کلذ  لاثما  یفاک و  هغالبلاجهن و  زا  نتخادرپن و  تالجم  زور و  بتکم  هب  مه  دایز  - 16

. ندرکن نآرق  زا  سونأمان  ياهریسفت  - 17
. مزال ریغ  ياهزیچ  هب  ندوبن  مزتلم  - 18

. منادیمن دیوگب : دنادیمن ، هچنآ  باوج  رد  - 19
. تسین سابل  يوقت  صیخشت  هار  هک  مدرم  هب  نداد  رکذت  - 20

. نتسنادن شیوخ  یبوخ  رب  لیلد  ار  مدرم  تدارا  - 21
. ندوبن قفانم  - 22

. دنک حرطم  مشش  سالک  هچب  يارب  ار  مهن  سالک  لیاسم  لثملا  یف  هکنآ  هن  نتفگ ، نخس  نیعمتسم  لاح  تیاعر  اب  - 23
. ندرکن فرص  هدوهیب  اهنآ  تابثا  يارب  تقو  تسین ، يرورض  هک  یتایاور  - 24

!. دنراد دوجو  ینادنمشناد  یمومع  سابل  رد  مدرم  نیب  رد  هکنیا  نداد  لامتحا  ای  نتشاد و  نیقی  - 25
!. باتک باسح و  هب  نتشاد  نیقی  - 26

!. نتشادن سابل  مارتحا  هب  عجار  اجیب  عقوت  - 27
. نتفگن هدینش  ناونع  هب  ار  زیچ  ره  - 28

. نتفگن درادن ، هدیقع  هدنیوگ  دوخ  دراد و  يرتشم  ار  يزیچ  رگا  دیوگیم و  هچنآ  هب  نتشاد  رواب  - 29
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. ندرواین رامشب  مالسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رکاچ  مالغ و  ار  ناربمغیپ  - 30
. ندناوخن تسا ، مالسلامهیلع  همئا  قح  رد  يور  هدایز  رب  لمتشم  هک  يراعشا  - 31

( . 1  ) ندرکن جیورت  ساسایب  ياهباتک  زا  - 32
هحفص 255) ) 

يو مینکیم : رکذ  اجنیا  رد  راتفگ  لیمکت  يارب  هک  دراد  مدرم  ناگدـنیوگ و  اب  ینخـس  ـالبرک » ۀـلطب  عم   » باـتک رد  هینغم ، داوج  دـمحم 
: دسیونیم درکیم ، هیرگ  تشادیمرب و  تمصع  تیب  لها  رس  زا  رداچ  هک  يدرم  ناتساد  لقن  زا  سپ 

هیرگ درجم  دننکیم  لایخ  هک  منکیم  میـسرت  ییاهنآ  يارب  دنکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد  ار  دعـسنبا  يهرهچ  مه  درم و  نیا  يهرهچ  نم  »
تفرگ و مدرم ، رب  دنیامن و  یسوساج  دننک و  تسب  دنب و  دنیامن و  هسیسد  دنزرو و  قافن  دننک و  ایر  ول  تسا و  یفاک  اهنآ  يارب  یکابت  و 

تمظع سفن و  يابا  تعاجـش و  زا  دنوریم و  ءادهـشلادیس  ربنم  رب  هک  مینکیم  میـسرت  یناسک  يارب  نانچمه  ار  اههفایق  نیا  دـننک . ریگ 
هب دنروآیم  دورف  رس  ناسانشرس  ربارب  رد  دنیآیم  نییاپ  ربنم  زا  یتقو  یلو  دننکیم ؛ داشرا  ظعو و  ار  مدرم  دنیوگیم و  نخـس  وا  يدابم 

شومارف دندوب و  هدش  روهطوغ  ناراکمتس  ییارس  هحیدم  ربنم  رد  یناسک  هک  ماهدید  ررکم  نم  دننکیم . زارد  زاین  تسد  نازاینیب  فرط 
نارود رد  هک  منکیم  میسرت  ییاهنآ  يارب  مه  تسا و  هدش  بصن  تیانج  اب  هزرابم  ملاظ و  اب  گنج  يارب  اساسا  ربنم  نیا  هک  دندوب  هدرک 

رـس رب  هک  یلاح  رد  ناشوپ  نفک  اروشاع  زور  یلو  دنتـسین ؛ دـیقم  هزور  زامن و  هب  دنتـسه و  يزاـب  راـمق  رمخ و  برـش  لوغـشم  یگدـنز 
هاگنآ دنرادب و  هجو  نیرتدب  هب  ار  هعجاف  نیا  دوبدای  دنروآرد و  اهتروص  نیرتتشز  هب  ار  عیـشت  هعیـش و  دـننز ، ریجنز  هناش  رب  ریـشمش و 

.« دنتسین یگدنز  يهتسیاش  امش  دنیوگب  اهنآ  هک  دننک  زاب  ار  هار  نانز  تمهت  نایوگغورد و  يارب 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  هام  راتفگ  موس  دلج  رد  هک  ینید  هناهام  نمجنا  رد  یتیآ  رتکد  موحرم  ینارنخس  ( 1)

. درک جراخ  رد  مالسا  غیلبت  يارب  نانز  میلعت  فرصم  هب  ار  ماما  مهس  ناوتیم  هک  هدشن  مضه  ام  هعماج  يارب  دیوگیم : يو  - 
هیرگ ياج  هک  یلاح  رد  دـننکیم  شعنم  دـنکیم  هیرگ  یـسک  ناشتبحـص  نایم  رد  یتقو  ناـناوخ  هضور  هک  دـنزیم  لـثم  یتیآ  رتکد  - 

!. دهدیم خر  بالقنا  الماک  نخس  نیب  رد  دوش  بلقنم  هدنونش  هک  تسا  یتقو  نامه 

مدرم يهفیظو 

مدرم  يهفیظو 
یبهذم و تاغیلبت  ضقن  هنیمز  رد  هچنآ  هب  رصحنم  مالسلاهیلع ، ینیسح  بالقنا  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  زا  ام  يهعماج  تافارحنا  يراب : ... 

رتـشیب یبهذـم  نوؤش  رد  نآ  لـماک  یلجت  یلو  دراد ؛ جاور  اـم  نوؤش  يهمه  رد  فارحنا  نیا  تسین . دـش ، هتفگ  يرادازع  ملاـسان  شور 
يهمه رد  دـیارگ ، حالـصا  هب  صاـخ ، نأـش  نیا  رگا  اریز  میتـفگ ؛ نخـس  لیـضفت  هب  هلحرم  نیا  رد  اـم  ور  نیا  زا  دـنکیم و  هجوت  بلج 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  لوق  زا  یعامتجا » ياهنامرآ  یهلا ؛ ياههشیدنا   » لصف رد  هچنآ  دراذگیم . رثا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  یحاون 
، میدرک لقن  نید  نادنمشناد  ءاملع و  ریطخ  فقوم  هفیظو و  هنیمز  رد 

هحفص 256) ) 
ناربهر تافارحنا  میظع  رثا  نشور ، ناـیرع و  راـتفگ  نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  میدرک ، هظحـالم  هکناـنچ  تسا ؛ راـتفگ  نیا  رد  اـم  دنتـسم 

یلو تشاد ، رذح  رب  دوخ  راتفر  ءوس  تبقاع  زا  ار  نانآ  تشاد و  نایب  الدتسم  داسف  یهابت و  ملظ و  عویـش  هعماج و  فارحنا  رد  ار  یبهذم 
. دـنکیم یلجت  رهاـظم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  هعماـج  کـی  یمومع  حور  نیا ، هک  تخاـس  ناـشن  رطاـخ  دـیاب  زین  ار  یـساسا  يهتکن  نیا 

نآ رتشیب  دشر  شرورپ و  أشنم  مه  تسا و  مشچ  شیپ  مه  دراد ؛ يرتشیب  يورین  رتشیب و  دومن  هشیمه  هیحور ، کی  يهدـش  مسجم  رهاظم 
. تسا نارگید  رد  هیحور 
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ینید ناگدـنیوگ  یبهذـم و  ناربهر  شود  هب  اهنت  ـالبرک ، بـالقنا  زا  اـم  يرادرب  هرهب  فارحنا  ریـصقت  هک  تسا  نیا  قوف  يهتفگ  موهفم 
هتفای دشر  ملاس و  طیحم  کی  دشاب ، تسرد  رکفت  حیحـص و  لقعت  ياراد  رگا  هعماج  کی  دنرـصقم . هنیمز  نیا  رد  زین  مدرم  هکلب  تسین ،

. تسا بابان  يهدیدپ  هنوگ  ره  دشر  عنام  هک  دیآیم  دوجو  هب 
. دنشوکب شیوخ  يهیحور  حالصا و  هب  دننک و  هجوت  هتکن  نیدب  دیاب  مدرم  تاقبط 

مدرم و هک  یلاـح  رد  تسا ؛ نیغلبم  نویناـحور و  هجوـتم  اـههلمح  يهمه  ور  نیا  زا  هدـشن ، لـصا  نیا  هب  هجوـت  اـم  عاـمتجا  رد  هنافـسأتم 
نویناحور شور  رییغت  بجوم  دنهد  ماجنا  رگا  هک  دنراد  ياهفیظو  یبهذـم  ناگدـنیوگ  نویناحور و  لثم  زین  یغیلبت  سلاجم  ناگدـنونش 

راتفگ دشار  ياقآ  زین  هراب  نیا  رد  تسا ؛ رثؤم  هدنیوگ  رد  زین  هدنونـش  دراد ، رثا  هدنونـش  رد  هدنیوگ  هک  هنوگ  نامه  دش . دـهاوخ  نیغلبم 
: مینکیم لقن  انیع  هک  دراد  ياهنامیکح 

، دـینکیم فرـص  هک  یتقو  زا  دـیهاوخب  داصتقا  نوناق  ياضتقم  هب  ایناث : دیـشاب ، قح  يایوج  مهف و  بلاط  ـالوا : ناگدنونـش  امـش  رگا  »... 
ار هتکن  هس  نیا  هاگ  ره  دینک ، لمأت  کین  دیونشیم  هچنآ  رد  اثلاث : دیربب ، دوخ  لیاضف  لیمکت  بیاعم و  حالـصا  هار  رد  ار  هجیتن  رثکادح 

.« دروآرب ار  امش  ياضاقت  هک  دنیوگب  يزیچ  دش  دنهاوخ  مزلم  ناگدنیوگ  تروص  نآ  رد  دینک  تیاعر 
: دنکیم رکذ  دهاش  ناونع  هب  ار  راعشا  نیا  دشار ، ياقآ 

تسا هتخاسرب  نامسآ  نیمز و  قح 
تسا  هتخارفا  ران  رون و  سب  نایم ، رد 

نایکاخ يارب  زا  ار  نیمز  نیا 
نایکالفا  نکسم  ار  نامسآ 

هحفص 257) ) 
دوب الاب  نمشد  یلفس  درم 
دوب ادیپ  ناکم  ره  يرتشم 

دننک نونکم  رد  رپ  ار  ناهج  رگ 
دننک نوچ  دشابن  نوچ  وت  يزور 

: دیوگیم هاگنآ  يو 
.« درادن رادیرخ  لضف  مدید  مدوب ، یلضاف  درم  نم  : » دیوگیم دیوگیم ؟ هچ  هک  دیاهدناوخ  ار  یناکاز » دیبع   » باتک امش  »... 

هتـسخ وا  ياههتفگ  زا  دـنهدن و  شوگ  مدرم  نآ  دـیوگب و  دروخیم ، مدرم  یگدـنز  راک  هب  هک  اـهتمکح  نیرتهب  ياهدـنیوگ ، رگا  »... 
دهاوخ نآ  هجیتن  دش ؟ دهاوخ  هچ  هجیتن  دنهد ، ناشن  هقالع  غورد ، ياههناسفا  ندینـش  هب  دنوش و  عمج  اهیلاقن  ياپ  ضوع ، رد  دـنوش و 

تماقتـسا نانچمه  هک  دشاب  ادخ  هجوتم  يوق و  درم  رایـسب  هکنآ  رگم  دـیوگب ؛ ناشیارب  دـنهاوخیم ، مدرم  هچنآ  روبزم  هدـنیوگ  هک  دـش 
.« دزرو

«. ناروک هلحم  رد  يراد  هنییآ  ناروتس و  تیبرت  مدمآ  غیرد  : » دیوگیم يدعس 
. دینش قح  امش  يارب  ات  دیوش  قح  ناهاوخ  نایاقآ 

ناج ناتسپ  رد  تسا  ریش  نخس  نیا 
ناور  ددرگیمن  شوخ  هدنشکیب 

دش هدنیوج  هنشت و  نوچ  عمتسم 
دش هدنیوگ  دوب  هدرم  را  ظعاو 
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، تسین اضاقتیب  يهصرع  ناهج  نیا  رد  یـشاب ، قح  بلاط  هک  دش  یهاوخ  قح  مرحم  یتقو  دیاشگب و  هرهچ  تیارب  قح  ات  وش  قح  مرحم 
. دش دهاوخ  هضرع  وا  رب  نامه  تشاد  هچ  ره  ياضاقت  سک  ره 

. دش دنهاوخ  هتخاس  يدارفا  هنوگ  نامه  دوب ، ییاضاقت  هنوگ  ره  زین  هعماج  رد 
، دیـشاب قیقحت  لها  امـش  هک  یتروص  رد  زین  وگ و  هناـسفا  هاوخ ، هناـسفا  يهعماـج  دروآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  وگ  قح  هاوخ  قح  يهعماـج 

.« دینش دیهاوخ  رتمک  ماخ  نخس 
: دیوگیم هتخپ  ماخ و  ياهمدآ  قرف  دروم  رد  يو 

بجعت درک و  دهاوخ  نایب  قرف  رازه  تسیچ  ناویح  ناسنا و  نایم  قرف  دیسرپ  هب  دش  انشآ  هفسلف  اب  یکدنا  هک  وجشناد  کی  زا  رگا  امش  »
، داتسا نآ  تمدخ  رد  يدرگاش  اهلاس  زا  سپ  انیس  یلعوبا  درگاش  راینمهب  اما  دینادیمن ؛ امـش  ار  یحـضاو  نیا  هب  يزیچ  هک  درک  دیهاوخ 

...!« مناوتب رگا  : » تشون باوج  رد  خیش  دیامرف . نایب  ار  ناویح  ناسنا و  نایم  قرف  دنک و  لضفت  خیـش  هک  درک  اضاقت  تشون و  ياهضیرع 
تافانم زیچ  چیه  اب  زیچ  چیه  تسا و  تسرد  اههبـساحم  يهمه  تسا و  یعطق  اهنآ  دزن  ایاضق  مامت  دـننادیم و  زچ  همه  ماخ ، نامدرم  یلب 

هب دننکیم و  تواضق  دوز  روما  يهمه  رد  درادن و 
هحفص 258) ) 

هملک نآ  و  دنیوگب ؛ هملک  کی  دنناوتب  ات  دننکیم  رکف  اهلاس  هتخپ  نادرم  اما  دنتـسین ؛ يدساف  یلات  چیه  هب  مزتلم  دنهدیم و  يأر  تعرس 
.« دنیوگیم زرل  سرت و  اب  مه  ار 

: دیوگیم هک  دروآیم  دهاش  يرونا  زا  يو 
میآ زارف  نخس  رس  هب  نم  نوچ 
میارایب  ياهدیصق  هک  مهاوخ 
ار نیکسم  ناج  هک  دناد  دزیا 

میامرف  جنر  درد و  دنچ  ات 
نم ات  موش  رد  هدقع  هب  راب  دص 

میآ  نورب  نخس  کی  يهدهع  زا 
: دیوگیم یماظن 

ندرک جرد  شناد  هب  دیاب  نخس 
ندرک  جرخ  هگنآ  هدیجنس  رد  وچ 

نک یکدنا  يراد  رایسب  نخس 
نک  یکی  ار  دص  نکم  دص  ار  یکی 

نایاپ

(( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما   ) ناگدازآ ربهر  - 29

باتک تاصخشم 

1306 یلعبجر 1377 -  یمولظم   : هسانشرس
یمالسا 1362. تاقیقحت  دحاو  تثعب  داینب  نارهت   : رشن تاصخشم  یمولظم  یلعبجر  هتشون  ناگدازآ  ربهر   : روآدیدپ مان  ناونع و 
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90 همانباتک ص 91 -   : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف   : یسیون تسرهف  تیعضو  لایر  95  : کباش ص  [ 91  :] يرهاظ تاصخشم 
4 موس ق61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح   : عوضوم

ق61 البرک ، هعقاو   : عوضوم
BP41/4/م6ر9  : هرگنک يدنب  هدر 

297/953  : ییوید يدنب  هدر 
م2308-64  : یلم یسانشباتک  هرامش 

( همدقم  ) تداهش يهفسلف 

( همدقم  ) تداهش يهفسلف 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مراکم هللا  هیآ  ترضح  زا  همدقم :
؟ دوشیمن شومارف  نیسح  ارچ 
ع)  ) نیسح مایق  یلصا  يهرهچ 

؟ دش زوریپ  البرک  مایق  رد  یسک  هچ 
؟ تسیچ يارب  يراوگوس 

؟ دوشیمن شومارف  ع )  ) نیسح ارچ 
رظن نیا  زا  اهنت  هن  دمآرد ، تیرـشب » خـیرات  ياههسامح  نیرتزیگناروش   » زا یکی  تروص  هب  هک  ع )  ) نیـسح ماما  یگدـنز  خـیرات  تیمها 
رگید مسارم  ره  زا  رتروش  رپ  یمسارم  دزیگنایمرب و  دوخ  فارطا  رد  ار  ناسنا  اهنویلیم  تاساسحا  جاوما  نیرتدنمورین  لاس  همه  هک  تسا 

، دروآیم دوجو  هب 
هحفص 8) ) 

تارهاـظت نیا  درادـن و  یمدرم  یناـسنا و  ینید و  كاـپ  فطاوع  زج  یکرحم »  » هنوـگ چـیه  هک : تسا  رظن  نآ  زا  رتـشیب  نآ  تیمها  هکلب 
تسین و یتاغیلبت  ياهتیلاعف  ینیچ و  همدقم  هنوگچیه  هب  دنمزاین  دریگیم ، ماجنا  یخیرات  يهثداح  نیا  تشادگرزب  رطاخ  هب  هک  هوکـشرپ 

. تسا ریظنیب  دوخ  عون  رد  تهج  نیا  زا 
نانچمه هدشن و  نشور  یتسرد  هب  زونه  یمالسا ) ریغ  نارکفتم  اصوصخم   ) يرایـسب يارب  هک  ياهتکن  یلو  مینادیم ، ابلاغ  ار  تقیقح  نیا 

: هک تسا  نیا  هدنام  یقاب  اهنآ  رظن  رد  یئامعم  تروص  هب 
تـشادگرزب مسارم  ارچ  دوشیم ؟ هداد  تیمها  دراد  ناوارف  هباـشم  تیفیک » تیمک و   » رظن زا  هک  یخیراـت  يهثداـح  نیا  هب  ردـق  نیا  ارچ 

؟ ددرگیم رازگرب  شیپ ، لاس  زا  رتناجیهرپ  رتهوکشرپ و  لاس  ره  هرطاخ  نیا 
البرک هثداح  دنـشاب ، هدـش  شومارف  تسیابیم  هثداح  نیا  ناـنامرهق  تسین و  يرثا  اـهنآ  يهتـسد  راد و  و  يوما » بزح   » زا هک  زورما  ارچ 

!؟ تسا هتفرگ  دوخ  هب  تیدبا  گنر 
هیزجت مینکیم  روصت  ام  درک ، وجتسج  بالقنا  نیا  یلصا  ياههزیگنا  يالهبال  رد  دیاب  ار  لاوئس  نیا  خساپ 

هحفص 9) ) 
. تسین لکشم  هدیچیپ و  نادنچ  دنراد  مالسا  خیرات  زا  یهاگآ  هک  یناسک  يارب  هلئسم  نیا  لیلحت  و 

: تفگ دیاب  رتنشور 
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یئاهنیمزرس كالما و  رس  رب  ای  يرادمامز  یسرک  ندروآ  تسد  هب  رـس  رب  یـسایس  بیقر  ود  گنج  زا  يرادومن  البرک  نینوخ  يهثداح 
. هتفرگن تروص 

. تسا هتفرگن  همشچ  رس  دریگیمرد  ياهلیبق  تازایتما  رس  رب  هک  مصاختم  يهفیاط  ود  ياههنیک  راجفنا  زا  هثداح  نیا 
زا تیرشب ، يارجامرپ  خیرات  لوط  رد  نآ ، ناوزرف  شتآ  هک  تسا  ياهدیقع  يرکف و  بتکم  ود  يهزرابم  زا  ینشور  يهنحـص  هثداح  نیا 
هب ناهج و  بلط  حالصا  نادرم  ناربمایپ و  مامت  يهزرابم  يهلابند  هزرابم  نیا  تسا ، هدشن  شوماخ  زگره  زورما ، ات  هتفرگ  هنمزا  نیرترود 

. دوب بازحا » ردب و   » ياهگنج يهلابند  رگید  ریبعت 
یتـسرپتب و عاونا  زا  تیرـشب  تاـجن  يارب  یعاـمتجا  يرکف و  بـالقنا  ربـهر  کـی  ناونع  هب  مالـسا » ربماـیپ   » هک یماـگنه  مینادیم  همه 

دندوب لوحت  رصانع  نیرتمهم  هک  ار  یبلطقح  هدیدمتـس و  ياهرـشق  درک و  مایق  يرگدادیب  لهج و  لاگنچ  زا  اهناسنا  يدازآ  و  تافارخ ،
رد دومن ، عمج  دوخ  درگ  هب 

هحفص 10) ) 
، هتخاس هدرشف  ار  دوخ  فوفـص  دندوب ، هکم  راوخابر  تسرپتب و  نادنمتورث  اهنآ  سار  رد  هک  یحالـصا  تضهن  نیا  نافلاخم  عقوم  نیا 
و يوما » بزح   » تسد رد  یمالـسا  دـض  ياهـشالت  نیا  راکتبا  و  دـنتفرگ ، راک  هب  ار  دوخ  ياـهورین  ماـمت  ادـن ، نیا  ندرک  شوماـخ  يارب 

. دوب نایفسوبا  اهنآ  تسرپرس 
. دیشاپ مه  زا  یلک  هب  ناشنامزاس  هدمآرد : وناز  هب  مالسا  يهدننکهریخ  ذوفن  تمظع و  ربارب  رد  راک  نایاپ  رد  یلو 

، دـشیم بوسحم  اهنآ  یگدـنز  رد  یفطع  يهطقن  هکلب  دوبن ، اهنآ  يدوبان  ندـش و  نک  هشیر  ینعم  هب  ندیـشاپ  مه  زا  نیا  تسا  یهیدـب 
جوجل و نمـشد  ره  يهمانرب  هک  یجیردت  هدرپ و  تشپ  ياهتیلاعف  هب  لیدبت  ار  دوخ  راکـشآ  حیرـص و  یمالـسا  دـض  ياهتیلاعف  ینعی 

. دندوب تصرف  راظتنا  رد  دندومن و  تسا  ياهدروخ  تسکش  فیعض و 
هاگتـسد رد  هک  دندیـشوک  مالـسا  زا  لبق  نارود  هب  مدرم  قوس  یعاجترا و  شبنج  کی  داـجیا  يارب  ص )  ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  هیماینب 

. دندیدیم رتدعاسم  ار  هنیمز  دنداتفایم  رترود  ص )  ) ربمایپ نامز  زا  ناناملسم  ردق  ره  و  دننک ، ادیپ  ذوفن  مالسا  يربهر 
تسد هب  هک  تیلهاج » ياهتنس   » زا ياهراپ  اصوصخم 

هحفص 11) ) 
. تخاس هدامآ  یلهاج » مایق   » کی يارب  ار  هداج  دیدرگ ، ایحا  ینوگانوگ  للع  يور  هیماینب  ریغ 

: هک نیا  هلمج  زا 
يرترب برع »  » داژن دـش و  هدـنز  اـفلخ  زا  یـضعب  تسد  هب  اددـجم  دوب  هدیـشک  نآ  يور  خرـس  طـخ  مالـسا  هک  یتسرپ  داژن  يهلئـسم  - 1

. دنتفای برع ) ریغ  « ) یلاوم  » رب یصاخ 
رد يواسم  روطب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  لاملاتیب »  » تشگ و راکـشآ  دوبن  راگزاس  ادـبا  مالـسا  حور  اب  هک  نوگانوگ  ياهضیعبت  - 2

ایحا اددـجم  یتاقبط  تازایتما  دـش و  هداد  ياهدـع  هب  يدرومیب  تازاـیتما  دـمآرد و  يرگید  تروص  هب  دـشیم  میـسقت  ناناملـسم  ناـیم 
. دیدرگ

موق و تروص  هب  دـشیم  هداد  دارفا  هب  يونعم  یقالخا و  یملع و  شزرا  تقایل و  ساسارب  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  تاـماقم  اهتـسپ و  - 3
. دش میسقت  افلخ  زا  یضعب  ناگتسب  ماوقا و  نایم  رد  و  دمآرد ، يزاب  شیوخ 

نیرتساسح زا  یکی  يرادـمامز  هب  تفای و  هار  یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  هب  هیواعم » ، » نایفـسوبا دـنزرف  لاوحا ، عاـضوا و  نیمه  نراـقم 
ار هنیمز  تیلهاج ، بازحا  يهدنامیقاب  يرایتسد  اب  اجنیا  زا  دیسر و  ماش )  ) مالسا قطانم 

هحفص 12) ) 
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. تخاس راومه  تیلهاج  ياهتنس  يهمه  يایحا  مالسا و  تموکح  ندرک  هضبق  يارب 
. تخاس لوغشم  دوخ  هب  زین  تفالخ  نارود  مامت  رد  ار  ع )  ) یلع دننام  يدرم  كاپ  هک  دوب  دیدش  يردقب  جوم  نیا 

. دنراد موتکم  ار  نآ  دنتسناوتیمن  زین  نآ  ناگدننک  يربهر  هک  دوب  راکشآ  يردق  هب  یمالسا  دض  شبنج  نیا  يهفایق 
يا ناه  : » دـیوگیم مامت  تحاقو  اب  ناورم  ینب  هیما و  ینب  هب  تفالخ  لاـقتنا  ماـگنه  دوخ  یخیراـت  بیجع  يهلمج  نآ  رد  نایفـسوبا  رگا 

منکیم دای  دنگوس  نآ  هب  نم  هچنآ  هب  دـنگوس  دـیهد ) ساپ  رگیدـکی  هب  و   ) دـیئابرب نادـیم  زا  ار  يرادـمامز  يوگ  دیـشوکب و  هیما ! ینب 
(! تسا هدوب  یسایس  شبنج  کی  دمحم  مایق  و   ) تسین راک  رد  یخزود  تشهب و 

هزور دـیناوخب و  زاـمن  امـش  هک  ماهدـماین  نیا  يارب  نم  : » دـیوگیم هفوک  رد  دوخ  يهبطخ  رد  قارع  رب  طلـست  ماـگنه  هیواـعم »  » رگا اـی  و 
!« درک مهاوخ  دوبان  ار  وا  دزرو  تفلاخم  نم  اب  سک  ره  منک  تموکح  امش  رب  ماهدمآ  نم  دیریگب ،

رد هک  ینادرم  دازآ  ياهرس  يهدهاشم  ماگنه  دیزی  رگا  و 
هحفص 13) ) 

نتفرگ ماقتنا  يهرظنم  دندوب و  اجنیا  رد  دندش  هتشک  ردب  نادیم  رد  هک  نم  ناکاین  شاک  يا  : » دیوگیم دندیشون  تداهـش  تبرـش  البرک 
«!... دندرکیم هدهاشم  مشاه  ینب  زا  ارم 

. دشیم رتداح  رتهدرپ و  یب  تفریم ، رتشیپ  ردق  ره  دوب و  یمالسا » دض  یعاجترا و   » شبنج نیا  تیهام  رب  یئایوگ  دهاوش  اهنیا  يهمه 
تسناوتیم دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  دیزی »  » نامز رد  درکیم و  دیدهت  ار  زیزع  مالـسا  هک  گرزب  رطخ  نیا  ربارب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ایآ 

؟ دندیدنسپیم دندوب  هداد  شرورپ  ار  وا  هک  یکاپ  ياهنماد  ربمایپ و  ادخ و  ایآ  دنیشنب ، شوماخ  دنک و  توکس 
رد دوب ، هدنکفا  هیاس  یمالسا  يهعماج  رب  هک  ار  يرابگرم  توکـس  قلطم ، یگتـشذگ  دوخ  زا  هداعلا و  قوف  يراکادف  کی  اب  دیابن  وا  ایآ 

روطـس دوـخ  كاـپ  نوـخ  اـب  دزاـس و  راکـشآ  هیماینب »  » یتاـغیلبت ياـههدرپ  تشپ  زا  ار  یلهاـج  تضهن  نیا  موـش  يهفاـیق  دنکـشب و  مه 
. دشاب روشرپ  دیواج و  ياهسامح  هدنیآ  يارب  هک  دسیونب  مالسا  خیرات  یناشیپ  رب  یناشخرد 

هحفص 14) ) 
، دومن ضوع  ار  مالـسا  خیرات  ریـسم  و  داد ، ماجنا  مالـسا  ربارب  رد  ار  دوخ  یخیرات  گرزب و  تلاسر  درک و  ار  راک  نیا  ع )  ) نیـسح يرآ 

مایق یقیقح  يهرهچ  تسا  نیا  و  درک ، یثنخ  ار  اهنآ  يهناملاظ  ياهشالت  نیرخآ  دیبوک و  مه  رد  ار  يوما  بزح  یمالسا  دض  ياههئطوت 
کی نرق و  کی  رـصع و  کی  هب  قلعتم  وا  دوشیمن . شومارف  زگره  ع )  ) نیـسح ماـما  خـیرات  ماـن و  ارچ  میمهفیم  اـجنیا  زا  ع ،)  ) نیـسح

. دوب ینادواج  وا  فده  وا و  دوبن ، نامز 
نیا ایآ  دیشون  تداهش  تبرش  یمدرم  ياهشزرا  يایحا  اهناسنا و  تاجن  هار  رد  مالسا ، ادخ و  هار  رد  یگدازآ ، تلادع و  قح و  هار  رد  وا 

...! زگره هن ... ددرگیم ؟ شومارف  هنهک و  هاگ  چیه  میهافم 
؟ دش زوریپ  یسک  هچ  یتسار 

هک وا  زابناج  نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  نآ  زا  ای  دوب ؟ ناشتـسرپ  ایند  راوخنوخ و  نازابرـس  هیماینب و  اب  میظع  يهزرابم  نیا  رد  يزوریپ  ایآ 
!؟ دندرک ادف  ار  دوخ  زیچ  همه  ادخ  يارب  تلیضف و  قح و  هب  قشع  هار  رد 

نیا هب  تسکش »  » و يزوریپ »  » یعقاو موهفم  هب  هجوت 
هحفص 15) ) 

يزوریپ دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  دوخ  نمـشد  ای  دیآرد ، هب  ملاس  دربن  نادیم  زا  ناسنا ، هک  تسین  نآ  يزوریپ  دیوگیم : خـساپ  لاوئس 
. دراد زاب  دوخ  دوصقم  هب  ندیسر  زا  ار  نمشد  و  دربب ، شیپ  ار  دوخ  فده »  » هک تسا  نآ 

زا سپ  شرادافو  نارای  و  ع )  ) نیسح هک  تسا  تسرد  و  دوشیم ، نشور  الماک  البرک  نینوخ  دربن  یئاهن  يهجیتن  ینعم ، نیا  نیا  هجوت  اب 
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. دنتفرگ زیمآراختفا  تداهش  نآ  زا  ینعم ، مامت  هب  ار ، دوخ  سدقم  فده  اهنآ  اما  دندیشون ، تداهش  تبرش  هنانامرهق ، دربن  کی 
ياههئطوت زا  دوش و  رادیب  ناناملـسم  یمومع  راکفا  ددرگ ، راکـشآ  يوما »  » یمالـسا دض  یعاجترا و  تضهن  تیهام  هک  دوب  نیا  فدـه 

. دش ماجنا  یبوخ  هب  فده  نیا  و  دندرگ ، هاگآ  یتسرپتب  رفک و  نارود  تابوسر  و  تیلهاج ، نارود  ناگدنامزاب  نیا 
هک بصاغ  تموکح  نآ  ضارقنا  تامدـقم  نتخاس  مهارف  اب  دـندرک و  عطق  ار  هیماینب »  » يدادـیب ملظ و  تخرد  ياههشیر  ماجنارـس  اهنآ 

. دنتخاس هاتوک  ناناملسم  رس  زا  ار  نآ  نیگنن  موش و  يهیاس  دوب  يرگمتس  ضیعبت و  داسف و  یلهاج و  موسر  ندرک  هدنز  شراختفا 
هحفص 16) ) 

ربمایپ يهشوگ  رگج  مالسا و  گرزب  ياوشیپ  ع )  ) نیسح ماما  اصوصخم  ص )  ) ربمایپ نادناخ  تلیضف  اب  نادرم  نتشک  اب  دیزی »  » تموکح
. دندز اج  همه  رد  ار  ص )  ) ربمایپ ینیشناج  نایعدم  نیا  یئاوسر  سوکو  داد ، ناشن  همه  هب  ار  دوخ  یعقاو  يهفایق  (ص )

لِآل اضرلا   » ای نادیهـش » نیا  یهاوخنوخ   » راعـش داد  يور  البرک  يهثداـح  زا  دـعب  هک  یئاـهلوحت  اـهبالقنا و  ماـمت  رد  هک  تسین  بیجع  و 
، دنتفرگ شیپ  يرگمتس  هار  سپس  و  دندیسر ، تموکح  هب  هلاسم  نیا  زا  يرادربهرهب  اب  دوخ  هک  سابعینب  نامز  ات  هک  مینیبیم  ار  دمحم »

. تفای همادا 
. دنتشگ ناهج  يهدازآ  مدرم  يهمه  يارب  یقشمرس  هکلب  دنتشگ  لئان  دوخ  سدقم  فده  هب  طقف  هن  هک  رتالاب  نیا  زا  يزوریپ  هچ 

!؟ مینکیم يراوگوس  ارچ 
گرزب يزوریپ  نآ  ربارب  رد  هیرگ  همه  نیا  اـیآ  مینکیم ؟ هیرگ  ارچ  میریگیمن ؟ نشج  ارچ  دـش  زوریپ  ع )  ) نیـسح ماـما  رگا  دـنیوگیم 

؟ تسا هتسیاش 
ار يرادازع » يهفسلف   » دننکیم ار  داریا  نیا  هک  اهنآ  اما 

هحفص 17) ) 
. دننکیم هابتشا  هنالیلذ  ياههیرگ  اب  ار  نآ  دننادیمن و 

: تسا هنوگ  راهچ  تسا  یمدآ  بلق  يهچیرد  هک  مشچ »  » زا کشا  ياههرطق  نایرج  و  هیرگ »  » الوصا
يداش يهیرگ  ای  دوشیم  هداد  رـس  لاس ، نیدنچ  زا  سپ  شیوخ  يهدشمگ  دنبلد  دنزرف  ندید  زا  هک  يردام  يهیرگ  قوش  ياههیرگ  - 1

. تسا قوش  يهیرگ  نیا  دباییم ، ار  دوخ  قوشعم  تیمورحم ، رمع  کی  زا  سپ  هک  يزابکاپ  قشاع  راب  تیاضر  نیرفآ و 
، اـهتداشر همه  نآ  رطاـخ  هب  قوش  کـشا  بالیـس  نآ  لاـبند  هب  تسا و  زیگناروش  نیرفآ و  قوش  ـالبرک  ياـههسامح  زا  يداـیز  تمـسق 

نیا ایآ  ددرگیم ، ریزارـس  هدنونـش  ناگدید  زا  ریـسا ، رهاظ  هب  نانز  ندرم و  نیـشتآ  ياهینارنخـس  و  اهیدرم ، دازآ  اهتعاجـش ، اهیراکادف ،
!؟ تسا تسکش  رب  لیلد  هیرگ 

فطاوع جاوما  يهدننکمیـسرت  هک  بلق  نیا  و  گنـس !»  » هن تسا  بلق »  » دراد ياج  ناسنا  يهنیـس  نورد  رد  هچنآ  یفطاـع  ياـههیرگ  - 2
هب دهدیم  ناج  ردپ  قارف  زا  یناتـسمز  درـس  بش  کی  رد  ردام  شوغآ  رد  هک  یمیتی  كدوک  يهرظنم  يهدهاشم  ماگنه  هب  تسا  یناسنا 

ندرک ریزارس  اب  دیآیمرد و  هزرل 
هحفص 18) ) 

. تسا یمدرم  فطاوع  زا  راشرس  هدنز و  یبلق  دهدیم  ناشن  دنکیم و  میسرت  تروص  يهحفص  رد  ار  جاوما  نیا  طوطخ  کشا ، بالیس 
يهثداح رد  نوخ ، بالیـس  نایم  رد  ندز  اپ  تسد و  و  ردـپ ، شوغآ  رد  راوخ  ریـش  لفط  کی  ندرپس  ناج  يهثداـح  ندینـش  اـب  رگا  اـیآ 

لیلد ای  تسا  یناوتان  فعـض و  يهناشن  دنک  باترپ  جراخ  هب  کشا  ياههرطق  تروص  هب  ار  دوخ  نیـشتآ  ياههرارـش  و  دپتب ، یبلق  البرک 
!؟ ساسحا رپ  بلق  نآ  يرادیب  رب  تسا 

اب هارمه و  ع )  ) نیـسح ماما  مارم  اب  دـنیوگب  دـنهاوخیم  هک  اهنآ  تساهفدـه ، روآ  مایپ  کشا  ياههرطق  یهاگ  فدـه  دـنویپ  يهیرگ  - 3
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زاربا اههسامح  راعـشا و  ندورـس  اـب  نیـشتآ ، ياهراعـش  نداد  اـب  ار  راـک  نیا  تسا  نکمم  میتسه ، وا  بتکم  وریپ  گـنهامه و  وا  فدـه 
نورد زا  یکـشا  يهرطق  زوسناج ، يهثداح  نیا  ندینـش  اب  انایحا  هک  سک  نآ  یلو  دـشاب ، یگتخاس  اهنآ  تسا  نکمم  یهاگ  اـما  دـنراد ،

نیسح و ماما  نارای  سدقم  فادها  هب  يرادافو  نالعا  کشا  يهرطق  نیا  دنکیم ، نایب  ار  تقیقح  نیا  رتهناقداص ، دتـسرفیم ، نوریب  لد ،
اب گنج  نالعا  تساهنآ ، اب  ناج  لد و  دنویپ 

هحفص 19) ) 
!؟ تسا نکمم  وا  كاپ  فادها  هب  یئانشآ  نودب  هیرگ  عون  نیا  ایآ  تساهیگدولآ و  زا  يرازیب  نالعا  متس ، ملظ و  یتسرپتب و 

يارب یتماهـش  حور و  دـناهدناماو و  دوـخ  فادـها  هب  ندیـسر  زا  هک  تسا  یناوتاـن  فیعـض و  دارفا  يهیرگ  تسکـش  تلذ و  يهیرگ  - 4
هیرگ نیا  زا  وا  هک  نکم  ياهیرگ  نینچ  ع )  ) نیسح ماما  يارب  زگره  دنهدیم ، رس  هیرگ  هنازجاع  دننیشنیم و  دننیبیمن ، دوخ  رد  تفرشیپ 

! دشاب فده  دنویپ  و  هفطاع ، قوش ، يهیرگ  ینکیم  هیرگ  رگا  تسا ، رفنتم  رازیب و 
كاپ مهم  تسا ، راوگرزب  نآ  فادـها  هب  یلمع  یگتـسویپ  و  وا ، ناراـی  و  ع )  ) نیـسح ماـما  بتکم  هب  یئانـشآ  يراوگوس ، زا  رتمهم  یلو 

. تسا ندرک  لمع  ندیشیدنا و  تسرد  نتسیز و  كاپ  ندوب و 
هعلاـطم گرزب  ماـیق  نیا  جـئاتن  تامدـقم و  يهراـبرد  ياهدـنز  هدرـشف و  ياـهثحب  درذـگیم  امـش  رظن  زا  نوـنکا  مه  هک  باـتک  نـیا  رد 

. دیئامرفیم
ناوج لسن  تاراشتنا  رتفد 

هحفص 20) ) 

راتفگشیپ

راتفگشیپ
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. ناهج ود  یتسیزهب  يارب  ینیئآ  تسا و  یگدنز  يهفسلف  مالسا 
ار شیاسآ  يدابآ و  هار  يرادناهج و  هار  داصتقا ، یگدنز و  هار  رگیدکی ، اب  مدرم  زیمآرهم  یگتـسبمه  هار  یناسنا ، لامک  هار  بهذم  نیا 

. ددرگ ریذپناکما  یمدآ  يونعم  لماکت  دوش و  لصاح  ناسنا  یناور  یمسج و  شمارآ  نآ  هانپ  رد  ات  دهدیم  ناشن  ناسنا  هب 
ار دوخ  راتفر  لامعا و  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  يونعم  یحور و  لماکت  نانچنآ  دیاب  تسا و  نیمز  يور  رد  ادخ  نیشناج  ناسنا  مالسا ، رظن  زا 

نینچ ندروآ  تسد  هب  يارب  دـبای و  شیوخ  يهتـسیاش  یماقم  هدارا ، شناد و  درخ و  يورین  اب  دزاس و  گنهامه  شیوخ  گرزب  ماـقم  اـب 
. دریگ یئادخ  گنر  دیارگ و  نادزی  هب  هک  تسین  نآ  زج  یهار  دنمجرا  یماقم 

هک تسه  نیا  دوب و  نیا  یمالسا  تاررقم  نیناوق و 
هحفص 21) ) 

. دشاب راوتسا  نانآ  نایم  رد  يردارب  يربارب و  دننک و  یگدنز  رگیدکی  اب  شیالآیب  یتسود  يزرورهم و  هب  مدرم 
هک نیا  تسا و  هناگی  يادخ  هب  نامیا  دنکیم  رارقرب  ناناملـسم  يهعماج  رد  سپـس  هشیدنا و  رد  ار  اهناسنا  يربارب  لصا  هک  یلماع  هناگی 
هب تسناوت  دهاوخن  رگید ، ياهناسنا  يهدنب  ریـسا و  ناسنا  هک  اریز  دنروآورف ، میظعت  رـس  وا  زج  سک  چیه  لباقم  رد  دـنرادن  قح  نایمدآ 

. دسرب یناسنا  لامک 
شتسرپ یگدنب و  تلذ  زا  ار  مدرم  هدرک و  دوبان  ار  یگتخاس  ياهدوبعم  مامت  راعش  نیا  اب  مالسا  تسا . مالسا  يدازآ  راعش  هللا » الا  هلا  «ال 

. دزاسیم دازآ  ادخ  ریغ 
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تلادـع ربارب و  يهیاـس  رد  زین  نآ  تسین و  ریذـپناکما  ناـهج  نیا  رد  یتـسیزهب  يهیاـس  رد  زج  ناـسنا  يوـنعم  لـماکت  هـک  ییاـجنآ  زا 
ياهیراکمه هک  دـنک  رارقرب  هعماج  رد  یتاـماظن  دـنکیم  یعـس  دوخ  یقـالخا  يداـقتعا و  لوحت  اـب  مالـسا  دـیآیم ، تسد  هب  یعاـمتجا 

. ددرگ ریذپ  ناکما  یعامتجا  دیحوت  لماک و  تلادع  يربارب و  ساسارب  یعامتجا 
کی شیراوشد ، همه  اب  دنتـشاد  هقالع  نهک  ماظن  يراوتـسا  هب  نانچمه  هک  يرافک  تیلهاج و  نارـس  اب  ص )  ) دـمحم مرکا  لوسر  راکیپ 

هک دوب  نیا  نآ  تشاد و  هژیو  تلصخ 
هحفص 22) ) 

دوب هک  یئوختشز  نانمشد  اب  ع )  ) نیـسح نسح و  بلاطیبانب و  یلع  راکیپ  اما  تخانـشیم ، ار  نمـشد  دیحوت ، مالـسا و  لوبق  اب  سک  ره 
دنتشادن صیخـشت  تردق  هک  رازاب  هچوک و  يداع  مدرم  ندرک  رادیب  طیارـش  نآ  رد  تسین  کش  دندوب و  هدز  هرهچ  رب  سدقت  باقن  هک 

. دوب لکشم  تخس  دندیشیدنایم  رهاوظ  هب  هتسویپ  و 
هیواعم و نامثع و  نامز  رد  هریت  ياهربا  نیا  تفرگ و  ارف  ار  ناناملـسم  تشونرـس  نامـسآ  ياهریت  ياهربا  ص )  ) ادخ لوسر  توف  زا  سپ 
رد دـنتخادنا و  گنچ  مالـسا  يابیز  يامیـس  هب  دوخ  تسیاشان  لامعا  اب  نورد  هریت  نایلاو  ماکح و  دـنتفای . كاـنلوه  تخـس  یتبیه  دـیزی 

. تسا ریذپانبانتجا  یمالسا  ياهنامرآ  هب  دقتعم  لوؤسم و  ناملسم  کی  دربن  یطیارش  نینچ 
هک زیتس  هدوهیب و  دربن  ینمـشد و  هب  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  دـیامیپب و  یتشآ  شمارآ و  هار  ناسک  رگید  اب  هراومه  هک  تسا  ناـسنا  رب  هتبلا 

: دیامرفیم نآرق  هک  اریز  دراکن  یئوج  ماقتنا  يزوت و  هنیک  مخت  دیارگن و  تسا  يزیرنوخ  بجوم 
( . 1 «. ) میمح یلو  هناک  هوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  »

هحفص 23) ) 
«! ددرگ نابرهم  یتسود  تسه  ینمشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  نآ  یئوگ  تقونآ  نک ، عفد  تسا  رتوکین  هچنآ  هب  ار  يدب  »

اما تسا ، یناریو  یهاـبت و  زین  نآ  ماـجرف  تسین و  هدیدنـسپ  هدوتـس و  یئوجگنج  ناـیمدآ ، یتسیزهب  يارب  تسا  ینیئآ  هک  مالـسا  رظن  زا 
نیمزرـس رد  ار  اهداسف  اهیهابت و  هدز و  تسد  اـهیراکبان  هب  تسا و  هدـش  طلـسم  مدرم  رب  دـیزی ) نوچمه   ) رـسهریخ ینمـشد  هک  هاـگنآ 

رورغ یتسرپ و  دوخ  سح  نایغط  بجوم  شمرن  تملاسم و  هک  وا -  لباقم  رد  یعقاو  ناناملـسم  هک  تسین  یقطنم  دـنارتسگیم  یمالـسا 
. ددرگ میلست  دنیشنب و  مارآ  دوشیم - وا 

. دشکب يدوبان  هب  شتردق  دوش و  هتسکش  مه  رد  شیورین  ات  تخادرپ  زیتس  هب  رس  هریخ  نمشد  نیا  اب  دیاب  هک  دهدیم  نامرف  مالسا 
هیبنت و سفن و  زا  عافد  دنکیم و  رترادیاپ  ینمشد  رد  خاتسگ و  ار  نمشد  يرادیاپان ، یلد و  ود  میب و  یتسس و  هک  دنکیم  دیکات  مالـسا 

: دنادیم یبهذم  ضئارف  ءزج  ار  ملاظ  یلامشوگ 
يرای دسر  ناشمتس  نوچ  هک  یناسک  و  اهلثم ،» ۀئیس  ۀئیس  ءازج  نورصتنی و  مه  یغبلا  مهباصا  اذا  نیذلا  «و 

هحفص 24) ) 
( . 2 . ) تسا نآ  دننامه  یتازاجم  يدب ، يازس  دنبلطیم ،

ای و 
يهزاجا دناهدش  مولظم  هتفرگ و  رارق  متس  دروم  هک  نانموم  هب  ینعی  ( . 3 «، ) ریدقل مهرصن  یلع  هَّللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  »

. تساناوت نانآ  يرای  رب  ادخ  هدش و  هداد  راکیپ 
رب دـتفاییم  قح  هاپـس  رد  یتردـق  هک  یماگنه  یمالـسا  نایاوشیپ  ریاس  و  ع )  ) بلاـطیبانبا یلع  ادـخ و  لوسر  هک  دوب  تاـهج  نیمه  هب  و 

. دنهن داینب  مالسا  زاسیگدنز  ياهداینب  رب  ياهعماج  دنهد و  داب  رب  ار  تیغاوط »  » ياهنامرآ ات  دندیروشیم  دوخ  نامز  نارگدادیب 
هک میروادـیما  میاهتخادرپ و  تضهن  ياـههزیگنا  هب  رتـشیب  هدرک و  یـسررب  راـصتخا  هب  ار  ینیـسح  تضهن  اـم  کـچوک ، يهوزج  نیا  رد 
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. دشاب نامیاهبلق  رد  ياهزات  نامیا  ياشگهار  دناسانشب و  ام  هب  ار  ینیسح  بتکم  دناوتب 
یمیکح دومحم 

ناتسبات 1353 مق - 
هحفص 25) ) 

يهیآ 34. تلصف ، يهروس  ( 1)
تایآ 39 و40. يروش ، يهروس  ( 2)

يهیآ 39. جح  يهروس  ( 3)

يوقت تلیضف و  هاگیلجت  همطاف  يهناخ 

يوقت تلیضف و  هاگیلجت  همطاف  يهناخ 
زا یئایند  نآ ، فقس  ریز  هک  ياهناخ  ینعی  همطاف ، يهناخ  ینعی  یکاپ  تفع و  تمصع و  يهناخ  رد  ترجه ، مراهچ  لاس  نابعش  موس  رد 

! دوب هدروآ  ایند  هب  يرسپ  ربمایپ  بوبحم  رتخد  همطاف  هک  اریز  دش ، اپرب  یبیجع  روش  دزیم ، جوم  نامیا  تلیضف و 
یـشرورپ طیحم  یثرا و  ياهتلـصخ  رظن  زا  تشگیم  يدازآ  رادـمچرپ  دـعب  اهلاس  هک  یگرزب  ناسنا  دنتـشاذگ . نیـسح »  » ار دازون  ماـن 

. تشاد صاخ  یماقم 
« يذـمرت . » تفریم رامـشب  ربمایپ  دـنزرف  نیرتزیزع  وا  دوب . يوقت  تفارـش و  تمـصع ، زا  یلماک  يهنومن  و  ربماـیپ ، رتخد  وا  رداـم  همطاـف 

: دومرف ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  یمالسا  فورعم  ثدحم 
هحفص 26) ) 

« تسا رتبوبحم  همه  زا  همطاف  ماهداوناخ  رد  »
ادخ هب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دومنن . یچیپرس  یلع  تاروتسد  زا  هاگ  چیه  درکن و  تنایخ  تفگن و  غورد  زگره  یلع  يهناخ  رد  همطاف 

زا رتدنلب  همطاف  يالاو  ماقم  و  ( 1  ) دومنن كانمشخ  ارم  هاگ  چیه  مه  همطاف  دوش ، كانبـضغ  ع )  ) همطاف هک  مدرکن  يراک  زگره  دنگوس 
. دنک نینچ  هک  دوب  نآ 

گرزب و وت  رـسپ » : » دومرفیم دیـسوبیم و  ار  وا  دوب . هتـسشن  ادـخ  لوسر  يوناز  رب  هک  مدـید  ار  ع )  ) نیـسح دـیوگیم : یـسراف  ناـملس 
«. تسا مئاق  ناشرخآ  هک  یشابیم  تجح  هن  ردپ  تجح و  رسپ  تجح ، وت  یتسه ، ناماما  ردپ  و  ماما ، رسپ  ماما ، هدازگرزب و 

ادخ دیموصعم . هانگ  باکترا  زا  دیتشهب و  لها  ناناوج  گرزب  مدرم و  ياوشیپ  امـش  : » دومرفیم نیـسح  نسح و  هب  ع )  ) بلاطیبانبا یلع 
«. دنک ینمشد  امش  اب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل 

زا رپ  كاپ و  یطیحم  نانچنآ  نیسح  ماما  شرورپ  طیحم 
هحفص 27) ) 

، تشاد یئادـخ  گـنر  زیچ  همه  دوبن ، يربخ  یـشنم  نمیرها  يدـیلپ و  زا  طـیحم  نآ  رد  تسا . هدـیدن  نآ  دـننام  راـگزور  هک  دوب  يوقت 
نسح و هب  ع )  ) همطاف و  ع )  ) یلع و  ص )  ) دـمحم دوب و  هتفرگ  جوا  یناسنا  تاساسحا  نیرتفیطل  هک  اجنآ  اهیتسار ، زا  ولمم  دوب  یئایند 
هب تسا  يراوخ  ینوبز و  هنوگره  يهدنروآ  دیدپ  هک  میب  سرت و  زا  دیاب  یتسودناسنا  تالیامت  رانک  رد  ناملسم  هک  دنتخومآیم  نیسح 

. دشاب رود 
هب زگره  نادرمناوـج  نارداـهب و  دـنریلد و  نادرم  دازآ  دـندرم و  دازآ  ادــخ  نادرم  هـک  تخوـمآ  يرورپ  هدازآ  طـیحم  نـیا  رد  نیــسح 

: دومرف اهراب  ربمایپ  دنهنیمن . ندرگرب  ار  گرزب  يادخ  زج  سک  چیه  یگدنب  دنهدیمن و  نادیم  ناراکمتس 
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. نیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دراد . شتسود  ادخ  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نیسح  سک  ره  »
«. دشاب هتشاد  تسود  ار  وا  زین  وت  مراد و  تسود  ار  نیسح  نم  ایادخ 

. تشذگ رد  زین  ع )  ) همطاف ترضح  شیمارگ  ردام  دعب  هام  دنچ  دومرف و  تلحر  ایند  زا  ربمایپ  هک  دوب  هلاس  تفه  یلعنبا  نیسح 
هحفص 28) ) 

هداـمآ تـشاد  هـک  یمهم  تلاـسر  ماـجنا  يارب  شگرزب  حور  تفاـییم و  شرورپ  ع )  ) یلع یهاوـخ  مدرم  بـتکم  رد  ناـنچمه  نیــسح 
. تشگیم

. دراد ناعذا  نآ  تیمها  تمظع و  هب  یهاگآ  ناملسم  ره  هزورما  هک  دوب  میظع  نانچنآ  تلاسر  نیا 
هحفص 29) ) 

ص 104. مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف  مالسا  يهنومن  يوناب  باتکزا  لقن  هب  ص 256 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 1)

بالقنا ياههشیر 

بالقنا ياههشیر 
مینارذگیم رظن  زا  البرک  یخیرات  دربن  ات  زاغآ  زا  ار  مالسا  خیرات  تعرسب  ام  نیسح ، ماما  بالقنا  یلصا  لماوع  اههشیر و  تخانـش  يارب 

. دربب یپ  ماما  یخیرات  مایق  للع  هب  راصتخا  هب  هدنناوخ  ات 
هک دش  رارقرب  برعلا  هریزج  رد  يربارب  دیحوت و  ساسارب  یماظن  وا  نارای  و  ص )  ) دمحم میظع  ياهجنر  يهیاس  رد  مالـسا  روهظ  زا  سپ 

. دوبن يرثا  یتدیقع  یقالخا و  ياههدسفم  ناسنا و  زا  ناسنا  يهناملاظ  ياهیشک  هرهب  زا  نآ  رد 
ساسارب ياهعماج  دیـشک و  نالطب  طخ  یتاقبط  ياهلیبق و  تازایتما  يهمه  رب  نآرق ، ینعی  لماک  یـساسا  نوناـق  ندروآ  اـب  مالـسا  ربماـیپ 

هب هک  تساوخ  ناناملـسم  زا  شیوخ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  نینچمه  اهراب و  یگدـنز  لوط  رد  ربمایپ  تخاس . يوقت  تفارـش و  یکاپ و 
شوغآ رد  ار  یتخب  کین  يهتشرف  ات  دننز  گنچ  تیبلها »  » و نآرق »  » يهتشر ود 

هحفص 30) ) 
هب یمالسا  يهعماج  گرزب  ناسنا  نآ  يربهر  اب  ات  درک  یفرعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ع )  ) یلع جح ، رفس  نیرخآ  زا  تشگزاب  رد  و  دنریگ ،

بلاطیبانب یلع  قح  هک  یمالسا  تفالخ  بصغ  اب  ادخ  لوسر  توف  زا  سپ  هک  سوسفا  اما  دور ، شیپ  لماکت  يربارب و  تفرشیپ و  يوس 
. دنداد رییغت  ار  ناناملسم  تشونرس  ریسم  دوب  (ع )

اهتورث نآ  میسقت  رد  افلخ  اما  دروآ ، درگ  ناناملسم  يارب  میظع  ياهتورث  یمالسا  روشحلس  نازابرس  يهلیسو  هب  روانهپ  ياهنیمزرس  حتف 
: دیدحلایبانبا لقن  هب  دنتفرگ و  شیپ  ضیعبت  شور 

هیمهس مانمگ  دارفا  زا  شیب  فورعم  ياههداوناخ  هب  و  مجع ، زا  شیب  برع  هب  تشاد ، مدقم  راصنا  رب  اعومجم  ار  نیرجاهم  مود  يهفیلخ  »
( . 1 «. ) درک نیعم 

يهعماج رد  ار  یعامتجا  تاقبط  شیادـیپ  شور  نیا  هک  اریز  دروآ  دـیدپ  یمالـسا  يهعماج  رد  بولطماـن  رایـسب  راـثآ  اهدـعب  شور  نیا 
شزرا و  دومن ، يزیریپ  یمالسا 

هحفص 31) ) 
. داد رارق  تیفارشا  تورث و  ساسا  رب  دوب  ناملسم  قلخ  هب  رتشیب  تمدخ  يوقت و  ساسارب  مالسا  رظن  زا  هک  ار  یناسنا 

جنر بولطمان  شیارگ  نیا  زا  هتـسویپ  دنتـسنادیم ، گرزب  سب  يرطخ  ار  یمالـسا  میلاعت  حور  زا  فارحنا  هک  بلاطیبانبا  یلع  نادـناخ 
. دندربیم
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: تفگ دیشورخ و  مود  يهفیلخ  رب  يزور  دوب ، تلادع  قح و  زا  يرگشیامن  دوخ  نانخس  اب  هتسویپ  هک  ع )  ) یلعنبا نیسح 
هنوگ نیا  ص )  ) دـمحم نادـناخ  دـندرکیم ، مایق  ادـخ  يارب  نامیا  اب  دارفا  دـنتفرگیم و  ار  دوخ  قح  دنتـشاد و  نابز  مدرم  رگا  ادـخ  هب  »
لاعفا زا  دهاوخ و  ار  وت  شاداپ  دنوادخ  هک  شاب  هاگآ  سپ  ینیـشنب .... تسا  ناشیا  قح  هک  يربنم  هب  وت  دوبن  نکمم  دندشیمن و  راتفرگ 

«. درک دهاوخ  لاوئس  وت 
هحفص 32) ) 

(. ع  ) نیسح ماما  بالقنا  یبایزرا  باتک  زا  لقن  هب  ص 111 ، ج 8 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلاجهن  حرش  ( 1)

نامثع تفالخ 

نامثع تفالخ 
. دنک ظفح  ار  یمالسا  رهاوظ  ات  تشاد  ناوارف  یعس  دربیم  راک  هب  لاوما  شخپ  رد  هک  ییئاه  ضیعبت  همه  اب  رمع 

نامه یتح  نافعنبا ، نامثع  ندـمآ  راـک  يور  هب  يو و  گرم  زا  سپ  اـما  دادیمن . نادـیم  نادـنچ  دوخ  ناـشیوخ  ماوقا و  اـب  هک  دوب  نیا 
. دشن ظفح  زین  رهاوظ 

. دنک تمواقم  تسناوتیمن  دوخ  ناکیدزن  ماوقا و  ياههتساوخ  لباقم  رد  دوب و  هدارایب  تخس  يدرم  نامثع 
. دهدیم حرش  ار  نامثع  ناشیوخ  ياهتراغ  اهضیعبت و  اهفارسا ، كانتشحو  يرامآ  رکذ  اب  بهذلا » جورم   » رد يدوعسم 

میب هک  دوب  نانچنآ  یگزره  لواپچ و  تراـغ ، رد  وا  داتـسرف . هفوک  ینارمکح  هب  هبقع » نب  دـیلو   » ماـن هب  ار  دـیلپ  راوخبارـش و  يدرم  وا 
نامثع تفریم ، هفوک  رد  میظع  یشروش 

هحفص 33) ) 
رد زین  دـیدج  نارمکح  درک . بوصنم  هفوک  تموـکح  هب  ار  صاـعلانبا  دیعـس  ماـن  هب  يرگید  صخـش  لزع و  تموـکح  زا  ار  وا  راـچانب 

: دوب هتفگ  یتح  يو  يدوعسم  لقن  ربانب  تشادن ، یمرش  نیرتکچوک  لواپچ  تراغ و 
( . 1 «. ) میریگیم هرهب  نآ  زا  میهاوخب  ردق  ره  ام  تسا و  شیرق  غاب  قارع  »

هحفص 34) ) 
يهحفص 346. دلج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 1)

یلع تموکح 

یلع تموکح 
ببـس شوشغم  عاضوا  اهیناماسبان و  نآ  دیماجنا . نامثع  لتق  هب  دیـسر و  راجفنا  يهطقن  هب  اهیتلادـع  یب  اهضیعبت و  همه  نآ  ماجنارس ،

. دـناهتخاس گرزب  یتبیـصم  راـچد  ار  شیوخ  ربماـیپ ، نادـناخ  زا  يرود  اـب  هنوگچ  هک  دـنوش  هجوتم  دـنیآ و  دوخ  هب  ناناملـسم  هک  دـش 
هک ار ، گرزب  زور  نآ  دندروآ  دای  هب  اهنآ  دندروآ . دای  هب  ار  گرزب  يهثداح  نآ  ینعی  مخ  ریدغ  يهرطاخ  یطیارش  نینچ  رد  ناناملـسم 

. درک داریا  ار  دوخ  یخیرات  فورعم و  يهبطخ  مخ  ریدغ  رد  هجحیذ  مهدجیه  زور  رد  ادخ  لوسر 
باتک زا  يرایسب  تایآ  دش و  روآ  دای  ار  یفلتخم  روما  تدم  نیا  يهلصاف  رد  دیـشک و  لوط  تعاس  راهچ  کیدزن  ترـضح  نآ  يهبطخ 
مدرم يهدوت  نایم  رد  دوخ  فارطا  هب  هک  یلاح  رد  دومن . گنرد  یکدنا  سپس  درک ، تئارق  دوخ  بلاطم  تبسانم  هب  ار  نیملسم  ینامسآ 

دوخ دزن  ار  یلع  دنلب  زاوآ  هب  تسیرگنیم .
هحفص 35) ) 
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: تفگ نینچ  هدرک  تیعمج  هب  باطخ  دیناشن و  ربنم  زارف  رب  شیوخ  زا  رتنیئاپ  هلپ  کی  ادتبا  ار  وا  دناوخارف و 
.»؟ تسیک اهتحلصم  شجنس  روما و  رد  فرصت  هب  رتراوازس  ناشدوخ  زا  یتح  نانموم  هب  تبسن  امش ، زا  مسرپیم  مدرم ! يا  »

: دنهدیم باوج  زاوآ  کی  مدرم 
«. دنرتاناد لوسر  ادخ و  »

؟ متسین امش  دوخ  زا  امش  هب  رتراوازس  نم  ایآ  - 
. تسا نینچ  - 

: دناوخ ار  تفالخ  ینامسآ  روشنم  هاگنآ 
هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 
هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و 

. تسوا يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  »
! اراگدرورپ

! دشاب وریپ  تسود و  ار  یلع  هک  سک  نآ  اب  نک  یتسود 
! درادب نمشد  ار  یلع  هک  ار  نآ  رادب  نمشد 

! دراذگ شايراییب  هک  ار  یسک  نکم  يرای  دنک ! شیرای  سک  ره  نک  يرای 
هحفص 36) ) 

! دشاب یلع  تسود  هک  شاب  نآ  راتسود 
! دزیتسب يو  اب  هک  ار  نآ  هد  رفیک 

! دشاب وا  هک  هنوگ  ره  ناخرچب  شدوجو  روحم  رب  ار  قح 
!!. دنک غالبا  نابیاغ  هب  يرضاح  ره  ناه !

. درک شایفرعم  مدرم  هب  تاصخشم  تایصوصخ و  مامت  اب  تشاد و  تسد  رس  رب  نانچمه  ار  یلع  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ 
یلع اب  تفلاخم  زا  ار  نانآ  داد و  رارق  باطخ  دروم  سانلا » رـشاعم   » ناونع هب  ار  مدرم  هبترم  هس  داتفه و  دودـح  رد  شتانایب  نمـض  ربمایپ 

ینادواج و تداعـس  شناتـسود  يارب  و  داد ، میب  يدـنوادخ  مشخ  رهق و  يدـبا و  كاندرد  باذـع  هب  ار  وا  نافلاخم  یپردیپ  دـیناسرت و 
نید یناهج  يالتعا  دنامیم و  نوصم  ناملسم  تدایس  یگرزب و  یلع  يوریپ  رد  هک : دش  روآ  دای  یمه  درک و  تنامض  ار  دوعوم  تشهب 

يزیچ حیحـص ، تیبرت  زا  تیمورحم  نآرق و  مولع  زا  يرود  و  طلغ ، ياهـشور  عامتجا و  داـسف  یهاـبت و  زج  هنرگ  و  تسا ، ملـسم  مالـسا 
. تشگ دهاوخن  ناشدیاع  رگید 

تماما تفالخ و  ریطخ  عوضوم  درک و  مامت  تما  رب  ار  تجح  دوخ ، يهتعاس  دنچ  ینارنخس  نیا  یط  ص )  ) دمحم
هحفص 37) ) 

هک دوب  هدرک  شاهطاحا  تیعمج  يایرد  زونه  دـش و  کیدزن  نایاپ  هب  وا  يهبطخ  هک  اـجنآ  اـت  دومن  غـالبا  مدرم  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  ار 
: دناوخ نینچ  دوخ  رورپحور  يهجهل  اب  ص )  ) دمحم دناوخب ، مدرم  يارب  هک  تخاس  رومام  ار  وا  دروآ و  دورف  ار  هیآ  نیا  یحو  يهتشرف 

مدرک و مامت  امش  رب  ار  متمعن  لماک و  ار  ناتنید  زورما  انید ،» مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »
: دیشک دایرف  تساخیمرب  تعیبط  قامعا  زا  یئوگ  هک  یئادص  اب  سپس  ( 1 . ) دشاب امش  نییآ  مالسا  هک  متشگ  دونشخ 

!« ربکا هللا  »
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!« دش دونشخ  نم  زا  سپ  یلع  تماما  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ  تفریذپ و  مامتا  دنوادخ  تمعن  تشگ ! لماک  نید 
هک برع ، ياحصف  زا  یکی  لوق  هب  هک  یتلاح  رد  دمآ  دورف  ربنم  زا  ناملـسم  رفن  رازه  تسیب  دصکی و  زا  زواجتم  یهورگ  ربارب  رد  هاگنآ 

یتفگ هک  دوب  كانحرف  نامداش و  يردق  هب  ندمآ  نیئاپ  لاح  رد  دمحم  دوب ، رضاح  زور  نآ  رد 
هحفص 38) ) 

( . 2 . ) تسا هدرک  غالبا  ار  یهلا  نامرف  نیرتگرزب  هداد و  ماجنا  ار  هفیظو  نیرتمهم 
: دومرف ادخ  ربمایپ  هک  دندروآدای  هب  مکمک  مدرم 

وا ینمشد  هب  هک  تسا  یسک  اب  تسکش  دنک و  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  یسک  اب  يزوریپ  تسا . نارفاک  لتاق  نانموم و  نیرتهب  ربهر و  یلع  »
«. دزیخرب

: يهیآ دننک  رکشت  وا  زا  رز  ياههسیک  اب  دنتساوخیم  هک  نانآ  خساپ  رد  ربمایپ  هک  دندروآ  دای  هب  و 
نیا هک  دنتـسه  یناسک  هچ  هدع  نیا  ربمایپ  يا  هک  دندیـسرپ  مدرم  نوچ  دـناوخ و  ار  ( 3 « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  رجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  »

: دومرف ربمایپ  درامشیم  بجاو  ار  نانآ  هب  مارتحا  تدوم و  هیآ 
« دنتسه ناشنارسپ  ود  همطاف و  یلع ، اهنآ  »

هحفص 39) ) 
هک دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دنتفاتـش و  یلع  يهناخ  يوس  هب  ناناملـسم  هک  دوب  مخ  ریدـغ  يهثداح  ندروآ  رطاـخ  هب  اههشیدـنا و  نیا  اـب 

. دریذپب ار  ناناملسم  يربهر 
: دومرفیم وا  دوب . یفنم  ياهتساوخ  نینچ  لباقم  رد  بلاطیبانبا  یلع  خساپ 

. تسا هتفای  رییغت  مالسا  نیئآ  شور  هار و  هتفرگارف و  تعدب  ملظ و  هایس  ياهربا  ار  مالسا  ناهج  قافآ  »... 
چیه شنزرـس  هدـنیوگ و  چـیه  نخـس  هب  درک و  مهاوخ  راتفر  امـش  اب  منادیم  دوخ  هچنآ  قبط  مریذـپب  ار  تفـالخ  نم  رگا  دـینادب  ار  نیا 

...« متسه امش  دارفا  زا  یکی  دننامه  زین  نم  دیریذپب  تفالخ  لوبق  زا  ارم  رذع  رگا  یلو  داد  مهاوخن  شوگ  ياهدننک  تمالم 
یلع ماجنارس  دندش . راتـساوخ  ار  ع )  ) یلع يربهر  دندیزرو و  رارـصا  نانچمه  دندوب  تاحالـصا  تلادع و  يهنـشت  تخـس  هک  مدرم  اما 

. تفریذپ ار  تموکح  یمالسا  ياهتنس  يایحا  نامورحم و  تاجن  يارب  هدومرف  هیقشقش  يهبطخ  رد  هک  روطنامه  (ع )
هحفص 40) ) 

يهیآ 3. هدئام ، يهروس  ( 1)
ای خیرات  زارف  نیرتساسح   » يهدنزرا رایسب  باتک  زا  نآ ، زا  یشخب  تیرـشب ، مالـسا و  خیرات  رد  گرزب  يهثداح  نیا  تیمها  رظن  زا  ( 2)

. دش لقن  ناریبد  زا  یعمج  شراگن  همجرت و  ریدغ » ناتساد 
هیآ 23. يروش ، هروس  ( 3)

یلع تموکح  یلصا  طوطخ 

یلع تموکح  یلصا  طوطخ 
رانکرب راک  زا  دساف  نانارمکح  یئانب ، ریز  تاحالصا  نیا  هانپ  رد  دوب . يداینب  یساسا و  تاحالـصا  لماش  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  تموکح 

لمعب یتاقبط  فالتخا  وحم  يارب  دیدش  تامادقا  تفر و  نیب  زا  دوب  تیلهاج  هب  تشگزاب  يهدنهد  ناشن  هک  یـشیوخ  ياهيرترب  دندش .
. دمآ

نیمه هب  تخورفارب و  دـننک  تراغ  مدرم  لاملاتیب  زا  نانچمه  دنتـساوخیم  هک  ار  نانآ  مشخ  شتآ  دـیدج  یـشم  طـخ  نیا  لاـح  ره  هب 
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. تشگ هجاوم  رایسب  ياهینکش  راک  میظع و  یتالکشم  اب  دوخ  تفالخ  لاس  جنپ  لوط  رد  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  ماما  تهج 
هب ناوتیم  اهنآ  نایم  زا  هک  دگنجب  یمدرم  دض  ياهورین  هیلع  ددعتم  ياهگنج  نمـض  دـش  روبجم  ع )  ) یلع تفالخ ، لاس  جـنپ  لالخ  رد 

. درک هراشا  جراوخ  دض  رب  ناورهن  گنج  هیواعم و  دض  رب  نیفص  هرصب و  رد  لمج  ياهگنج 
تالکشم نیا  يهمه  دوجو  اب  بلاطیبانبا  یلع 

هحفص 41) ) 
ناسنا يهنومن  تیرـشب و  خـیرات  درمدار  نآ  هک  سوسفا  دـص  اما  دـهد ، ناشن  ار  یمالـسا  تموکح  يرگداد  زا  یلماـک  يهنومن  تسناوت 

دش هتشک  مجلمنبا  مان  هب  روعشیب  تخس  لاح  نیع  رد  سدقم و  رهاظ  هب  يدرم  تسد  هب  هفوک  دجـسم  رد  ترجه  ملهچ  لاس  رد  لماک 
. دریگ تسد  رد  ار  یمالسا  تکلمم  یمامت  تموکح  تسناوت  هیواعم  گرزب ، يهعجاف  نیا  اب  و 

هحفص 42) ) 

هیواعم ياههئطوت 

هیواعم ياههئطوت 
رـصع يدادبتـسا  تموکح  نیرت  كانلوه  تسناوت  يو  دـش و  زاب  اهتیانج  اهيرگتراغ و  رد  هیواـعم  تسد  بلاـطیبانبا  یلع  تداهـش  اـب 

. دروآ دوجو  هب  ار  شوخ 
بش و ات  تشاد  مرزآیب  نایوج  هدـبرع  نایچراج و  زادرپغورد ، نیغلبم  هب  دـیدش  يزاین  يدرف ، يدادبتـسا  تموکح  لیکـشت  اـب  هیواـعم 

همه رد  ار  ساره  توکـس و  تملظ و  دـنناشکب و  فارحنا  تملظ و  سای و  يوس  هب  ار  اهناسنا  ياههشیدـنا  دـننک و  غیلبت  وا  عفن  هب  زور 
. دننارتسگب اج 

ياـهلوپ درک و  عـمج  شیوـخ  رود  هب  دنتـسنادیم ، کـین  ار  یئاـسآنت  هک  ار  ناگلفـس  زا  يرایـسب  هیواـعم  یتسایـس ، نینچ  يهجیتـن  رد 
. دومن میسقت  نانآ  نایم  رد  راوهناوید  ار  لاملاتیب 

. دوب ثیداحا » لعج   » دوخ تموکح  میکحت  رد  هیواعم  تامادقا  نیرتکانرطخ  زا  یکی  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 
هحفص 43) ) 

نآ زا  هتسویپ  هک  دوب  یگرزب  یناور  يهدقع  راچد  وا  هک  نیا  لوا  دوب . هتشگ  باختنا  گرزب  فده  ود  يارب  هیواعم  رظن  زا  ثیدح  لعج 
( هیواعم  ) وا یگدـنز  يهتـشذگ  دـیدیم ، ریقح  تخـس  ار  دوخ  درکیم  هسیاقم  بلاطیبانبا  یلع  اب  ار  دوخ  هک  ناـمز  ره  وا  دربیم . جـنر 
هک دوب  نیا  تشاد ، نیسحت  لباق  هوکش و  اب  ناشخرد ، ياهتـشذگ  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  دوب  یتسپ  یگریت و  زا  رپ  روآ و  مرـش  کیرات ،

. دشخبب یئالج  گنر و  شیوخ  تیصخش  هب  دناوتیم  ثیداحا  لعج  اب  درکیم  روصت  هیواعم 
. دزاس رادهکل  هشیمه  يارب  ار  مشاه  ینب  نادناخ  مان  موادم ، رمتسم و  تاغیلبت  هلسلس  کی  اب  تساوخیم  هیواعم 

دـنبای و شرورپ  وا  نعل  رب  ناکدوک »  » دوخ لایخ  هب  ات  دـهد  شرتسگ  نانچنآ  ار  ع)  ) یلع دـض  رب  تاـغیلبت  هک  دوب  هدرک  داـی  دـنگوس  وا 
«! درواین نایم  هب  وا  لیاضف  زا  يرکذ  سک  چیه  هک  اجنآ  ات  دندرگ  ریپ  راک  نیا  رس  رب  ناناوج 

يهزوـح رد  وا  تاـغیلبت  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  اـما  دروـخ  تسکـش  یتاـغیلبت  دربـن  نـیا  رد  خـیرات ، يهنحـص  رد  هیواـعم  هـچ  رگا 
. دوب هداتفا  رثوم  شیئاورنامرف 

: دنکیم لقن  يدوعسم 
هحفص 44) ) 

نعل ربنم  رب  ار  وا  ماما  هک  تسیک  بارت  وبا  نیا  دوب  هتفگ  مالساهیلع - ) یلع   ) بارت وبا  هب  تبسن  نعل  ندینش  زا  سپ  ماش - مدرم  زا  یکی  »
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!«. تسا هدوب  هنتف  مایا  نادزد  زا  یکی  منکیم  نامگ  دنکیم ،
روضح هب  نایـسابع  رارقتـسا  نایوما و  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  ماش  نارـس  نانکمتم و  زا  یهورگ  : » دـسیونیم رگید  ییاـج  رد  وا  مه  و 

هیما ینب  زج  ینادـناخ  نادـنواشیوخ و  ربمغیپ  يارب  مدرم  دنـسرب  تفالخ  هب  ساـبع  ینب  هک  نآ  زا  شیپ  دـندروخ  مسق  حافـس  ساـبعلاوبا 
( . 1 !«. ) دنتخانشیمن

ار دوعوم  ضرا  یسریم ، تفالخ  هب  نم  زا  دعب  وت  هک  دشکیمن  یلوط  تفگ  ادخ  ربمایپ  مدرم ! يا  : » تفگ تفر و  ربنم  رب  هیواعم  يزور 
( . 2 !«. ) دینک تنعل  ار  ع)  ) یلع سپ  مدیزگرب  ار  امش  مه  نم  دنشاب . اجنآ  رد  ناکین  ادخ و  نادرم  اریز  نک  رایتخا 

يرودزم درم  اب  ثیداحا  لعج  تاغیلبت و  نیا  يربهر 
هحفص 45) ) 

: هک درک  لقن  ربمایپ  لوق  زا  هک  دوب  وا  مه  و  دوب ، مرزآیب  اورپیب و  تدـش  هب  نیغورد  ثیداحا  لعج  لقن و  رد  هک  دوب  هریرهوبا »  » مان هب 
!«. هیواعم لیئربج و  نم ، درک ، دامتعا  یحو  لوزن  يارب  رفن  هس  هب  دنوادخ  دومرف  ربمایپ  »

نآ زا  سپ  دش و  مومسم  شکاپان  يدایا  يهلیـسو  هب  وا و  يهلیح  هب  نامز ، شیدنا  رود  ماما  ع)  ) یلع نب  نسح  هیواعم ، طلـست  نارود  رد 
هب مکح » نب  ناورم   » يوس زا  دعب  يدنچ  اما  دزاس ، يوزنم  یمومع  راکفا  رظن  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ات  درک  یثبع  ياهـششوک  هیواعم 

تضهن کی  يهنیمز  تیبوبحم  نیا  زا  هدافتسا  اب  وا  هک  تسین  دیعب  دناهدش و  دنمقالع  ع)  ) نیسح هب  تدش  هب  مدرم  هک  دیـسر  عالطا  يو 
. دزاس مارف  ار  هدرتسگ  عیسو و 

ماما هب  هیواعم  يهمان 
: تشون ع)  ) نیسح ماما  يارب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  شرازگ  نیا  تفایرد  زا  سپ  هیواعم 

نونکات مراد  نامگ  دشاب  هتشاد  تقیقح  رگا  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  يرابخا  وت  ياهراک  زا  یخرب  يهراب  رد  دعب ، اما  »... 
هحفص 46) ) 

. ياهتفگ كرت  ار  نآ 
هک تسا  یـسک  قاثیم  يرادـهگن  نامیپ و  ظفح  رد  مدرم  نیرتهتـسیاش  تسا و  ریزگان  ار  شیوخ  دـهع  هب  ياـفو  ددـنبب ، یناـمیپ  هک  ره  »

. تسا هتشاد  ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  دشاب  یتلزنم  یگرزب و  فرش و  بحاص  وت  نوچمه 
وت اریز  دـیامنیم  راوازـس  ییوت  نوـچ  زا  تحاـس  یکاـپ  نیا  تسا  رود  هب  یتـسار  زا  هدیـسر  نم  هب  وـت  يهراـبرد  هک  یـشرازگ  زین  رگا  »

. یتسه مدرم  نیرتلداع 
تخادرپ و مهاوخ  وت  راکنا  هب  زین  نم  یـشوکب ، نم  راکنا  رد  رگا  شاب ، راوتـسا  ادخ  قاثیم  رد  و  نکیم ، تظعوم  ار  شیوخ  سفن  يراب  »

. درک مهاوخ  نانچ  وت  اب  زین  نم  يزادرپب  دیک  هب  نم  اب  رگا 
، ياهدومزآ هتخانـش و  بوخ  ار  مدرم  نیا  وت  نک . رذح  دنکفا  بوشآ  رد  وت  تسد  هب  ار  ناشیا  يادـخ  هک  نیا  زا  قلخ و  یگدـنکارپ  زا  »

( . 3 !«. ) نک زیهرپ  نادان  هناوید و  مدرم  نانخس  زا  شاب و  دمحم  تما  شیوخ و  نیدو  شیوخ  نارگن  سپ 
هحفص 47) ) 

ضقن اراکـشآ  دوب  هتـسب  ع )  ) یبتجم نسح  اب  هک  ار  یئاهنامیپ  يهمه  دوخ  وا  هک  اریز  دوب . هیواـعم  تحاـقو  زا  یلماـک  يهنومن  هماـن  نیا 
. تفگیم نخس  نامیپ  دهع و  هب  يافو  زا  لاح  هدرک و 

هیواعم هب  ماما  هدنهد  ناکت  يهمان 
: تسا ماما  مشخ  تحارص و  تماهش ، زا  ياهنومن  هک  تشون  ياهمان  وا  خساپ  رد  ع)  ) نیسح

راظتنا وت  هک  نآ  زج  يروما  هب  ارم  هک  هدیسر  وت  هب  یئاهشرازگ  نم  يهرابرد  هک  يدوب  هدش  روآ  دای  دیسر . نم  هب  وت  يهمان  دعب ، اما  »... 
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. تسا هداد  ناشن  یتشاد 
نخـس نیا  هدیـسر ، وت  هب  نم  يهرابرد  هک  ياهدرک  دای  هچنآ  اما  ددرگن و  هتـسب  زاب و  یـسک  يور  هب  یهلا  تیـشم  هب  زج  یکین  ياـهرد  »

. تسا نازادرپ  غورد  نانیچنخس و  نامامن ، يهتخاس 
، ناما رب  ینتبم  دـکوم  ياهنامیپ  اهدـنگوس و  زا  سپ  يدرمـش و  زیچان  ار  وا  قاثیم  يدـیزرو و  تارج  ادـخ  رب  هک  یتسین  نآ  وت  ایآ  اما  «و 
، دندرمشیم هورکم  ار  اهتعدب  و  دنتـسجیم ، يرازیب  يرگمتـس  زا  هک  ار  شاهشیپ  تدابع  رازگ و  زامن  نارای  یتشک و  ار  يدع  نبرجح 

يراکوکین هب  ار  قلخ  و 
هحفص 48) ) 

! يداتسرف گرم  ماک  هب  دنتشادن  كاب  میب و  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  و  دندناوخیم ، اهیدب  زا  زیهرپ  و 
هتـسخ و روجنر و  حورجم و  يرکیپ  تداـبع  ترثک  زا  هک  یتـسین ، ادـخ ، يهدـنب  و  ص )  ) ربماـیپ راـی  قمح ، نبورمع  يهدنـشک  وت  اـیآ  »

! تشاد هتسکش  درز و  يراسخر 
! تسجیم زاورپ  وت  يوس  هب  هوک  زارف  زا  يدرکیم  نمیا  نانچ  ار  ياهدنرپ  رگا  هک  يدیشخبن  ناما  ار  وا  وت  ایآ  »

يادخ ربمغیپ  هک  یلاح  رد  يدـناوخ  نایفـسوبا  رـسپ  شیوخ و  ردارب  ار  فیقث » دـیبع   » شارف دولوم  هیمـس  نب  دایز  هک  یتسین  نآ  وت  ایآ  »
! تسا گنس  طقف  راکانز  يهرهب  تسا و  ود  نآ  هب  قلعتم  دوشیم  دلوتم  يراد  رهوش  نز  زا  هک  يدنزرف  دومرف :

عطق نیملسم  ياپ  تسد و  ات  يدیشخب ، طلست  نیقارع  هب  ار  دایز  یتفگ و  كرت  شیوخ  سفن  ياوه  هب  ییادخ  تجحیب  ار  لوسر  تنس  »
! دزیوآ راد  هب  ناتخرد  يهخاش  زا  ار  ناشیا  رکیپ  دنک و  روک  نانآ  مشچ  هدرک 

! دنتسین وت  زا  نانآ  یتسین و  مدرم  نیا  زا  وت  ییوگ  »
رب هک  ره  هک  يدرک  نامرف  ار  وا  وت  دـنوریم و  ع )  ) یلع نییآ  رب  اهنآ  هک  دادـن  شرازگ  ار  وت  دایز  ایآ  یتسین ، نییمرـضح »  » لتاق وت  ایآ  »

! دناسر لتق  هب  دوریم  یلع  نییآ 
هحفص 49) ) 

یگرزب و دوبن ، نیا  رگا  ياهتسشن و  ماقم  نیا  رد  وا  دوجو  وترپ  زا  کنیا  وت  هک  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  شمع  رـسپ  نییآ  ع ،)  ) یلع نییآ  »
! دوب يرد  هب  رد  یناتسبات و  یناتسمز و  ياهرفس  جنر  لمحت  نانچمه  تردپ  وت و  تفارش 

رد تلم و  نیا  دارفا  یگدـنکارپ  زا  شاـب و  نارگن  ص )  ) دـمحم تما  شیوـخ و  نید  شیوـخ و  سفن  رد  ياهـتفگ  ارم  دوـخ  يهماـن  رد  »
شیوخ و نید  شیوخ و  سفن  رب  منادیمن و  رتگرزب  وت  تموکح  زا  مدرم  نیا  رب  ار  یبوشآ  هنتف و  نم  نک ، زیهرپ  ناشیا  ندنکفا  بوشآ 

نآ زا  رگا  ماهتفای و  یکیدزن  دوخ  يادـخ  هب  مشوکب  داهج  نیا  رد  رگا  منیبیمن ، وت  اب  راکیپ  زا  رترب  ار  یتلیـضف  چـیه  ص )  ) دـمحم تما 
. مراد تلئسم  تیاده  قیفوت  دنوادخ  زا  شیوخ  راک  رد  لاح  ره  هب  میوجیم و  رافغتسا  شیوخ  هانگ  رب  مشوپب  هدید 

یهاوخ دـیک  نم  رب  مشوکب  وت  اـب  دـیک  رد  رگا  تسج و  یهاوخ  نم  راـکنا  میوج  وت  راـکنا  رگا  ياهتفگ : شیوـخ  يهماـن  رد  ناـنچمه  »
. دیزرو

! دنیبن ررض  وت  سفن  زج  وت  یهاوخ  دب  زا  یسک  دسرن و  نم  رب  ینایز  وت  دیک  زا  هک  تسا  نآ  رب  نم  دیما  وت ! رب  ياو  »
ضقن رب  راوس و  شیوخ  لهج  بکرم  رب  نانچمه  »

هحفص 50) ) 
دنگوس و يادا  یتشآ و  زا  سپ  ار  هورگ  نیا  ياهدوبن و  راوتـسا  شیوخ  قاثیم  رد  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  یتسه و  صیرح  دوخ  نامیپ 
ار ام  قح  و  دـنتخادرپ ، ام  لئاضف  رکذ  هب  هک  نیا  رگم  تسین  نیا  دنـشاب ، هدرک  يراکیپ  ای  هتـشک  ار  یـسک  هک  نآ  یب  یتشک ، ناما  نداد 

! دنناسر یبیسآ  ار  وت  دننام  هدنز  رگا  هک  نآ  میب  زا  یتشک  ار  نانآ  وت  و  دنتشاد ، گرزب 
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رد گرزب  کچوک و  لمع  ره  باسح  هک  تسا  یباتک  ار  دنوادخ  هک  نادـب  مهدیم ، یهگآ  رامـش  زور  صاصق و  هب  ار  وت  هیواعم ! يا  »
يدـنکفا و تبرغ  هب  شیوخ  راید  راـی و  زا  اـی  یتشک و  تمهت  هب  یتفرگ و  نظ  ءوس  هب  ار  ناـمدرم  هک  نیا  زا  ادـخ  دوشیم . روطـسم  نآ 

! تشذگ دهاوخن  یتفرگ  تعیب  تسا  هراوخبارش  یناوج  هک  شیوخ  رسپ  يارب 
تناما يدیـشک و  شاشتغا  هب  قلخ  يداد و  تسد  زا  ار  نید  يدـیرخ و  نارـسخ  شیوخ  سفن  يارب  يرادرک  نینچ  اب  هک  تسین  نیا  زج  »

( . 4 !«. ) يدنکفا تشحو  سرت و  رد  ار  سانش  ادخ  ناراکزیهرپ  يدینش و  نادان  هلبا و  مدرم  نانخس  يدرک و  هابت  دوخ 
هحفص 51) ) 

تشذگرد يزومرم  يرامیب  رثا  رب  دعب  لاس  دنچ  يو  دراد . زاب  دوب  هتفرگ  شیپ  هک  یتشز  هار  زا  ار  هیواعم  تسناوتن  زین  همان  نیا  یتح  اما 
. درپس دیزی  دوخ  كاپان  دنزرف  هب  ار  تفالخ  و 

هحفص 52) ) 
. نایوما عیاجف  باتک  زا  لقن  هب  يهحفص 309 ، بهذلا ، جورم  ( 1)

يهحفص 183. هینغم ، داوج  دمحم  اروشاع ، هعیش و  ( 2)
. یشنم دومحم  ياویش  يهمجرت  اب  نیسح » رب  مالس   » زا لقن  هب  ص 284 ، ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 3)

يهحفص 34. نیسح ،» رب  مالس   » زا لقنب  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 4)

تواقش يدیلپ و  رهظم 

تواقش يدیلپ و  رهظم 
تـشز دـیلپ و  ياهداوناخ  زا  دـیزی  تثارو  رظن  زا  دوب . هلبا  رـسکبس و  هک  نیا  هفاضا  هب  نشخ ، هماک ، دوخ  يدرم  شردـپ  دـننام  زین  دـیزی 

نآ هیواعم  ردام  تشاد . هدهع  رب  ار  یمالـسا  دض  ياهراکیپ  يربهر  هک  دوب  یناسک  زا  دـیزی  دـج  نایفـسوبا  مالـسا  ردـص  رد  دوب . يوخ 
يدرم زین  دوخ  هیواعم  دیوج ، دوخ  نادند  اب  ار  مالـسا  ربمغیپ  يومع  هزمح  ترـضح  رگج  دحا  گنج  رد  هک  تشاد  یناویح  يوخ  نانچ 

. راجنهان یناور  تالاح  اب  دوب  یناسنا  دض  ياهتلصخ  اب 
ار وا  نادناخ  يهتـشذگ  تردـق  تورث و  مالـسا  تضهن  هک  دـیدیم  دـیزی  یئوج . ماقتنا  سح  زا  ولمم  دوب  یطیحم  دـیزی  شرورپ  طیحم 

. دوب ماقتنا  يهشیدنا  رد  هتسویپ  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  هیما  ینب  تازایتما  هدرک و  دوبان 
. دناهدناوخ رمخلا » نارکس   » ار وا  تهج  نیمه  هب  دوب و  كابیب  تخس  يراوخبارش  دیزی 

هحفص 53) ) 
: تفگ یتح  دیزی  هک  دناهتشون  نیخروم  زا  یضعب 

«. شونب ریگب و  حیسم  نید  هب  ار  نآ  زورما  دوب  هدش  مارح  دمحا  نید  رد  يزور  رگا  مشونیم  نم  هک  یبارش  نیا  »
ناوتیم هنابیرفماوع  ینارنخـس  کی  اب  ار  ماش  عامتجا  دـننامه  هاگآ  ریغ  عامتجا  هک  دوب  هاگآ  کین  تهـالب  يرـسکبس و  دوجو  اـب  دـیزی 

. داد بیرف 
. تسیرگنیم یحطـس  ار  لئاسم  یمومع  راکفا  هنوگچ  هک  تسا  نآ  يهدنهدناشن  يو  ياهلالدتـسا  شردـپ و  گرم  زا  سپ  وا  ینارنخس 

: دناوخ ماش  مدرم  يارب  نینچ  نیا  ياهبطخ  هیواعم  گرم  زا  سپ  دیزی 
هک اریز  میاتـسیمن  ار  وا  نم  تشاد . ینازرا  وا  هب  ار  دوـخ  ياـهتمعن  عاوـنا  دـنوادخ  دوـب ، ادـخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  هیواـعم  مدرم ! يا  »

«. دناسریم شرفیک  هب  دیامن  هدارا  رگا  هدرک و  وفع  ار  وا  دهاوخب  رگا  تسا . هاگآ  وا  لاح  هب  رگید  سک  ره  زا  شیب  دنوادخ 
: تفگ دوخ  نانخس  يهلابند  رد  دیزی 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 3983 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هچنآ  انامه  مشابن ، يوگانث  ار  دوخ  ملع  يوعد  رد  متـسین و  شیوخ  لهج  هاوخ  رذـع  مدـش و  رما  نیا  يدـصتم  وا  زا  سپ  نم  کـنیا  »
«. دزاس نوگرگد  دراد  هورکم  رگا  دهد و  ماجنا  دراد  تسود  يادخ 

هحفص 54) ) 
زا سپ  ماش  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تفرگ  هنادنـسپ  ادخ  بناجب و  قح  يهرهچ  نانچنآ  هبطخ  نیا  نایب  رد  دـیلپ  راوخبارـش و  درم  نآ  دـیزی 

يهدنهدناشن نیا  تسا و  هدرپس  ادخ  هب  ار  شیوخ  هتفرگ و  شیپ  دوخ  هار  دیدج  يهفیلخ  هک  دندوب  لاحـشوخ  نآ  زا  هبطخ  نیا  ندـینش 
. دوب هدناشک  سالفا  یندوک و  هب  ار  ماش  یلاها  نهذ  هیواعم  هک  تسا  كانلوه  تیعقاو  نیا 

. دندنام رادافو  دوب  گنرین  یهابت و  داسف و  رسارس  هک  يوما  تموکح  هب  ینارنخس  کی  ندینش  اب  هک  نانچنآ 
نیمارف اههمان و  نآ  رد  يو  درک . زاغآ  نارادناتـسا  ماکح و  هب  یئاهروتـسد  لاسرا  اـب  ار  دوخ  راـک  يهماـنرب  نآ  زا  سپ  زور  دـنچ  دـیزی 

: دوب هتشون 
ار وا  ادخ  تفاتـش . رگید  ناهج  هب  سپـس  تسیز و  ناهج  نیا  رد  یتدم  دیـشوپ و  تفالخ  سابل  هک  دوب  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدـنب  هیواعم  »
رهـش و دارفا  يهمه  همان  نیا  ندـید  اب  هک  تسا  بجاو  نونکا  درم . وکین  یگرم  هب  درک و  ياهتـسیاش  یگدـنز  ناهج  نیا  رد  هک  دزرماـیب 

!« دیهدن فارحنا  فارصنا و  تصخر  ار  سک  چیه  دننک و  تعیب  ام  اب  هک  دیزاس  راداو  ار  دوخ  راید 
هحفص 55) ) 

گرزب يهثداح  زاغآ 

گرزب يهثداح  زاغآ 
: تشون نینچ  داتسرف  هنیدم  مکاح  هبقع  نب  دیلو  يارب  هک  مه  یصوصخم  يهمان  رد  دیزی 

رگا دـننک  تعیب  نم  اب  زاس  ناشروبجم  هدـب و  اهنآ  ناشن  ار  همان  ریگب ! ار  نیـسح »  » و ریبز » هللادـبع   » و رمع » هللادـبع   » همان نیا  ندیـسر  اب  »
!« تسرفب نم  يارب  همان  باوج  اب  ار  اهنآ  رس  دندرک  عانتما 

هک تسنادیم  تشاد و  عالطا  ع)  ) نیسح یگنادرم  تعاجش و  زا  يو  دش  یلد  ود  دیدرت و  راچد  تخـس  همان  نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیلو » »
نیسح هک  تفرگ  میمصت  دوب  دیلپ  تخس  يدرم  هک  مکح  ناورم  ترواشم  اب  ماجنارـس  یلو  دریذپیمن ، ار  دیزی  اب  تعیب  گرزب  درم  نآ 

یلع نب  نیسح  داد  ناشن  وا  هب  ار  دیزی  يهمان  تساوخ و  دوخ  رـصق  هب  ار  بلاطیبانب  یلع  دنزرف  یبش  ور  نیا  زا  دزاس  تعیب  هب  روبجم  ار 
ناهنپ رد  ار  نآ  دوشب  هک  تسین  يرما  تعیب  : » تفگ خساپ  رد 

هحفص 56) ) 
!« ناوخب ار  ام  ینکیم  عمج  تعیب  يارب  ار  مدرم  هک  ادرف  داد ، ماجنا 

میمصت دنریگب  تعیب  وا  زا  روز  اب  دنراد  دصق  دیلو  نیرومام  درکیم  ساسحا  نوچ  دش و  جراخ  هرامالاراد  زا  نآ  زا  سپ  یلع  نب  نیسح 
دیزی تموکح  هب  مدرم  يهمه  رگا  دوب . هدمآ  شیپ  یمالسا  تلم  يارب  كانلوه  رایـسب  ییاهزور  نونکا  دوش ، جراخ  هنیدم  زا  هک  تفرگ 

، راوخبارش دیزی  درکیم ! یتواضق  هچ  خیرات  یتسارب  دمآیم ، شیپ  مالـسا  يارب  گرزب  یتبیـصم  دندرکیم  تعیب  وا  اب  دنادیم و  رد  نت 
!؟ دوب زیاج  وا  يارب  توکس  ایآ  یطیارش  نینچ  رد  دشیم و  هتخانش  نیملسم  ربهر  مالسا و  يهفیلخ  مان  هب  راکتیانج ، دیلپ و  يدرم 

: دومرف و  درک ، راثن  کشا  یتارطق  كاپ  تبرت  نآ  رب  تفر و  ادـخ  لوسر  شدـج  ربق  ترایز  هب  راـب  نیرخآ  يارب  ع)  ) نیـسح لاـح  ره  هب 
...« موشیم رود  وت  زا  هارکا  اب  نم  کنیا  راوگرزب ! دج  يا  هآ ، »

شیپ هکم  يوـس  هب  تشذـگیم و  هنیدـم  ياهناتـسلخن  راـنک  زا  ع)  ) نیـسح ناوراـک  يرجه  تصـش  لاـس  بجر  هاـم  متـشه  تسیب و  رد 
. تفریم
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هحفص 57) ) 

نادیهش نیتسخن 

نادیهش نیتسخن 
دـندرکیم و ضوع  گنر  تعرـس  هب  یـسایس  طیارـش  رییغت  اـب  ناـنآ  دـنکیم . تریح  تخـس  هفوک  مدرم  تاـیحور  يهعلاـطم  زا  ناـسنا 
دنناوخب و شیوخ  يوس  هب  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  دنتفرگ  میمـصت  هفوک  مدرم  هیواعم  گرم  زا  سپ  دندادیم ، رییغت  ار  دوخ  يریگتهج 

. دنچیپ مه  رد  ار  نایوما  تموکح  راموط  دننک و  يریگولج  دیزی  تفالخ  زا  وا  يربهر  اب 
. دندرک توعد  هفوک  هب  ار  وا  دنداتسرف و  ع)  ) یلع نب  نیسح  يوس  هب  ناوارف  ياههمان  نایفوک  هشیدنا  نیا  اب 

اب دور و  هفوک  هب  دنتساوخیم  وا  زا  همه  هک  یئاهتـساوخرد  اههمان و  دوب . هتفرگ  رارق  اهتـساوخرد  زا  یهوبنا  ربارب  رد  هکم  رد  ع)  ) نیـسح
. دزیرب مه  رد  ار  نایوما  بعل  يراوخبارش و  یتاقبط ، تازایتما  يرگدادیب و  یتسرپ و  رز  بیرف ، رکم و  طاسب  نایفوک  يرای 

نایفوک يرادافو  زا  نانیمطا  يارب  ع)  ) نیسح
هحفص 58) ) 

. تخاس هناور  رهش  نآ  يوس  هب  ياهمان  اب  هارمه  ار  لیقع » نب  ملسم  »
یلاو نامعن »  » اب رگید  يوس  زا  دوب و  وا  یکدوک  نامز  تسود  راتخم  دـش . دراو  یفقث » هدـیبع  وبا  نب  راـتخم   » يهناـخ هب  هفوک  رد  ملـسم 

. تشاد کیدزن  یشیوخ  هفوک 
. دندرکیم تعیب  وا  اب  دندمآیم و  وا  دزن  هتسد  هتسد  اهنآ  دندرک . تفگش  یلابقتسا  نیسح  کیپ  زا  هفوک  مدرم  لوا  ياهزور 

زا سپ  اما  داتـسرف . ع )  ) یلعنبا نیـسح  يوس  هب  دوب  نایفوک  يرادافو  زا  یکاح  هک  ياهماـن  زیگناروش  لابقتـسا  نآ  يهدـهاشم  اـب  ملـسم 
. تخاس نوگرگد  ار  عاضوا  دمآ و  دیدپ  ياهزات  ثداوح  کیپ ، نتفر 

« دایز نب  هللادیبع   » مان هب  راوخنوخ  راک و  ایر  يدرم  تخاس و  رانکرب  راک  زا  ار  هفوک  یلاو  نامعن ، یـسایس ، يهنارهام  رونام  کی  اب  دـیزی 
. درک بوصنم  هفوک  تموکح  هب  ار 

لقتنم يرگید  ياج  هب  یفقث  راتخم  يهناخ  زا  ار  دوخ  ياهتیلاعف  زکرم  دـیاب  هک  درک  ساسحا  ملـسم  هفوک ، تموکح  زا  نامعن  لزع  اـب 
. تفر يدارم » هورع  نب  یناه   » مانب دوخ  نارای  زا  رگید  یکی  يهناخ  هب  ور  نیا  زا  دنک ،

هحفص 59) ) 
: تفگ هنابیرفماوع  لاح  نیع  رد  نحللا و  دیدش  ینارنخس  کی  رد  درک و  عمج  هفوک  دجسم  رد  ار  مدرم  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  دایزنبا 
وا هب  ار  مورحم  قح  مناتـسب و  ار  مولظم  داد  هک  تخاس  رومام  و  امـش ، میانغ  امـش و  دودـح  امـش و  رهـش  رب  تخاـس  اورناـمرف  ارم  دـیزی  »
ارم رما  هک  تسا  یسک  صاخ  نم  ریـشمش  هنایزات و  مهد . رارق  ناسحا  دروم  نابرهم  ردپ  نوچ  ار  راد  تعاط  رادربنامرف و  مدرم  مناسرب و 

مـشخ زا  هک  دیئوگب  ار  لیقع  نب  ملـسم  : » تفگ هاگ  نآ  و  دنـسرتب .»! شیوخ  ناج  زا  دیاب  مدرم  مرجال  دنکـشب . ارم  دهع  دنک و  تفلاخم 
!«. دزیهرپب نم 

نب ملـسم  هب  روش  یمرگ و  نانچ  اب  هک  نانآ  تخاس . ناساره  ار  هفوک  ناـمیپ  تسـس  نوبز و  مدرم  داـیزنبا ، زیمآ  دـیدهت  دـنت و  ناـنخس 
. دنتشاذگ شیاهنت  یناه »  » يهناخ رد  دندرک و  اهر  ار  يو  هرابکی  دندوب  هداد  تعیب  تسد  لیقع 

. دندینارتسگ هفوک  رب  ار  رورت  تشحو و  دنتشک و  هنامحریب  ار  ملسم  یناه و  دایزنبا  دیلپ  نارای  دعب  زور  دنچ 
وا دشیم . کیدزن  هفوک  رهش  هب  نانز  سفن  يراوس  هک  دشیم  ناهنپ  برغم  ياههوک  سپ  رد  دیشروخ  يهعشا  نیرخآ 

هحفص 60) ) 
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یلعنبا نیسح  يهمان  دناسرب و  هفوک  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  تشاد  یعس  دوب  هتسویپ  عوقو  هب  رهـش  رد  هک  یکانلوه  ثداوح  زا  ربخیب 
. دهدب رهش  ناگدنیامن  هب  ار  (ع )

قیوشت رتعیرـس  تکرح  هب  ار  شیوخ  بسا  هک  ناـنچمه  يو  دوب ، عاجـش  ناـمرهق و  یناملـسم  و  ماـما ، راداـفو  ناراـی  زا  یکی  راوـس  نیا 
درکیم ساسحا  دوخ  يهماج  ریز  رد  نانچمه  ار  ماما  يهماـن  نوچ  دربیم و  هنیـس  هب  ار  شیوخ  تسد  راـب  کـی  هظحل  دـنچ  ره  درکیم 

نینچ ماما  يهمان  رد  دوب ، لاحـشوخ  تشاد  دوخ  اـب  ار  ماـما  يهماـن  هک  نیا  زا  دوب و  يوادیـص » رهـسم  نب  سیق   » درم نیا  درکیم . مسبت 
: دوب هدش  هتشون 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نم يارب  یبوتکم  لیقع  نب  ملـسم  دـعب ، اما  منکیم . شیاتـس  ار  دـننام  اتمهیب و  دـنوادخ  نامیا ، اب  ناردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  »

زا نم  دیاهتشگ و  ناتسادمه  قح ، بلط  رد  دیاهتسب و  رمک  ام  ترصن  هب  دیاهدش و  قفتم  يار  نسح  هب  امـش  هک  داد  یهاگآ  ارم  داتـسرف ،
متشه هبنش  هس  زور  نم  و  ار ، امـش  دیامرف  تیانع  میظع  رجا  و  رما ، نیا  رد  ارم  شیوخ  فطل  هب  دنادرگ  وکین  هک  مدش  راتـساوخ  دنوادخ 

زا هجحیذ 
هحفص 61) ) 

رما رد  دییامن  ششوک  دینک و  هلجع  دیسر  ارف  امـش  کیدزن  هب  نم  يهداتـسرف  نوچ  نونکا  متـشگ . راپـسهر  امـش  بناج  هب  نوریب و  هکم 
« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و  دش . مهاوخ  رضاح  امش  دزن  هب  مایا  نیا  رد  زین  نم  دوخ و 

. دنزب سدح  رهش  ات  ار  دوخ  يهلصاف  سیق  هک  دوب  نیا  زا  عنام  زین  بش  یکیرات  اما  تشگیم  رادیدپ  رود  زا  رهش  مک  مک 
نشور ار  هزاورد  لعشم  رهش  يهزاورد  نانابهگن  هک  دیمهف  یئانـشور  نآ  زا  سیق  دروخ و  مشچ  هب  رود  زا  یفیعـض  یئانـشور  دعب  یتدم 

. دناهدرک
هتـسب اههزاورد  گنج  ای  يداع و  ریغ  عقاوم  رد  طقف  هک  اریز  دـنیبب  هتـسب  ار  نآ  هک  تشادـن  راـظتنا  دیـسر  هزاورد  ولج  هب  سیق  هک  یتقو 

. تسا یئاهربخ  رهش  رد  هک  دز  سدح  هزاورد  ندوب  هتسب  زا  سیق  دوب ، هتشذگن  بش  زا  يدایز  تدم  هک  الاح  و  دشیم ،
هب نتفر  زا  ار  وا  تفر و  يو  يوس  هب  دوب  هزاورد  رانک  رد  شیوخ  بسا  يور  رب  هک  ریمن » نب  نیـصح   » مانب وختـشز  يدرم  ماگنه  نیا  رد 

رد نیصح  تشادزاب ، رهش  لخاد 
هحفص 62) ) 

. تخادرپ يو  زا  یئوجزاب  هب  دایزنبا ، نازابرس  زا  یکی  لعشم  رون  هانپ  رد  بش  یکیرات 
ار یلع  نبا  نیسح  شیوخ  ياوشیپ  يهمان  تعرس  هب  تسا  هتسویپ  عوقو  هب  یثداوح  رهـش  رد  دیمهف  يو  نانخـس  تالاوئـس و  زا  هک  سیق 

. درک هراپ  ار  نآ  دروآ و  نوریب  دوخ  يهماج  ریز  زا 
دعب زور  ات  دنزاس  ینادنز  ار  يو  هدرک  هرصاحم  ار  وا  فرط  ره  زا  تساوخ  نانابهگن  زا  سپ  دوزفا . نیصح »  » نظ ءوس  رب  سیق  لمع  نیا 

. دنورب دایزنبا  دزن  هب  وا  اب 
. تخادرپن هبالو  سامتلا  هب  نوبز  نادرم  نوچمه  رهسم » نب  سیق   » دایزنبا هموکحلا  راد  رد  دعب  زور 

: داد باوج  دیسرپ  ار  شمان  هک  دایزنبا  خساپ  رد  يو 
! منیسح وا  رسپ  و  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  نینموملاریما  نایعیش  زا  نت  کی  نم  - 

: دز دایرف  دایزنبا 
؟ يدرک هراپ  ارچ  یتشاد  دوخ  اب  هک  ار  ياهمان  - 

: داد خساپ  سیق 
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. دوب هدش  هتشون  هچ  نآ  رد  ینادن  وت  هک  نآ  يارب  - 
اب نینچ  نیا  يدرم  تشادن  راظتنا  زگره  هک  دایزنبا 

هحفص 63) ) 
: تفگ تفوک و  نیمز  رب  ار  شیوخ  ياپ  دیوگ  نخس  يو 

؟ دوب هک  يوس  هب  یسک و  هچ  زا  همان  - 
. منادن ار  ناشیا  مان  نم  هک  هفوک  لها  زا  یتعامج  يارب  دوب . ع)  ) نیسح زا  همان  - 

: تفگ نخس  نیا  ندینش  اب  دایزنبا 
هنرگ یتـسرف و  تنعل  نسح  شردارب  یلع و  وا  ردـپ  نیـسح و  رب  يور و  ربـنم  رب  هک  نآ  رگم  تفرگ  مهاوخ  ار  تناـج  ادـخ  هب  دـنگوس  »

!« دننک هعطق  هعطق  ار  تندب  مهدیم  روتسد 
هک دنک  تباث  مدرم  يهمه  هب  هک  تساوخیم  يو  دوب . هدرمش  منتغم  رگید  یتاغیلبت  رونام  کی  يارب  ار  تصرف  دایزنبا  درک . لوبق  سیق 
ات هک  داد  روتـسد  نازابرـس  هب  تهج  نیمه  هب  و  دنتـسرفیم ، تـنعل  وا  رب  دـناهدرک و  تناـیخ  وا  هـب  ع )  ) نیـسح ناراـی  نیرتـکیدزن  یتـح 

. دنزاس هناور  دجسم  يوس  هب  ار  مدرم  دنناوتیم 
یلع و رب  سپـس  داتـسرف و  دورد  وا  لوسر  ادخ و  رب  ادتبا  يو  تفر ، ربنم  يور  هب  سیق  تشگ ، ولمم  تیعمج  زا  هفوک  دجـسم  هک  ینامز 
ات نیتسخن  زا  ار  هیما  ینب  ناشکرـس  درک و  تنعل  ار  شردـپ  دایز و  نب  هللادـیبع  ناوارف  یتماهـش  اب  سپـس  تفگ . اـنث  ع )  ) نیـسح نسح و 

. داتسرف نیرفن  نیسپاو 
هحفص 64) ) 

ار دوخ  ماما  نامرف  دیئوش و  تسد  دیلپ  دایزنبا  زا  مدمآ . امش  يوس  هب  ع)  ) نیـسح بناج  زا  نم  هفوک ! مدرم  يا  : » دروآرب گناب  هاگنآ  و 
!« دینک تباجا 

يدنلب زا  دنرب و  هموکحلا  راد  رصق  يالاب  رب  ار  يو  و  دنزاس ، هفخ  ولگ  رد  ار  سیق  يادص  هک  داد  روتسد  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  دایزنبا 
يالوم زا  نانچمه  یلو  دیشکیم  دایرف  درد  زا  هدش  درخ  ياهناوختسا  اب  وا  دنتخادنا و  نیئاپ  هب  رصق  يالاب  زا  ار  سیق  دنزادنا ، شنیئاپ  هب 

. دنتخاس ادج  شنت  زا  رس  یتیاور  هب  داد و  ناج  ات  تفگیم  نخس  ع )  ) نیسح شیوخ 
يرآ

... دندوب نیتسخن  نادیهش  سیق  یناه و  ملسم و 
هحفص 65) ) 

مدرم ییاهر  يارب  مایق 

مدرم ییاهر  يارب  مایق 
دوـخ یئوـگ ، روز  هب  ع )  ) یلع نبا  نیـسح  ینارنخـس  نـیا  رد  تسـالبرک . ریبـک  دربـن  ياـهنامرآ  يهدـنهدناشن  اـنم »  » رد ماـما  ینارنخس 

ای و  هیغاط » دـناوخیم ». هیغاط »  » ار هیواعم  دـنکیم و  هراـشا  هیماینب  یـشک  مدرم  يرتسگتـشحو و  يرگلواـپچ ، یتسرپ ، جـنگ  یگماـک ،
. دناریم شیپ  دادبتسا  داسف و  یگریت و  يوس  هب  ار  هعماج  هک  تسا  شنم  روتاتکید  يازکیرات  لماع  نآ  دوخ  عیسو  موهفم  رد  توغاط » »

ناشن رطاخ  دنکیم  هراشا  هیما  ینب  تادـهعت  ندراذـگ  اپ  ریز  اهیـشکندرگ و  زا  یتمـسق  هب  هک  نآ  زا  سپ  دوخ  یخیرات  قطن  نیا  رد  اما 
: هک دزاسیم 

ار یمالـسا  هعماج  تابـسانم  تاماظن و  هک  یعاـمتجا  ياـهداد  رارق  ینعی   ) هدـش ادـخ  ربارب  رد  هک  یتادـهعت  هک  دـینیبیم  دوخ  مشچ  هب  »
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( تسادخ ربارب  رد  یتادهعت  تقیقح  رد  یبتجم و  ماما  اب  هیواعم  هک  ینامیپ  نینچمه  دزاسیم ،
هحفص 66) ) 

ربمایپ تعیب  قیرط  زا  هک  یمالـسا  تابـسانم  ینعی   ) هتفرگ ماجنا  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یتادهعت  تسا ... هدـش  هداهن  اپ  ریز  هتـسسگ و  یگمه 
. تسا یئاـنتعایب  دروم  هتفرگ ) ماـجنا  ربماـبپ  ربارب  رد  مخ  ریدـغ  رد  هک  یلع  ینیـشناج  زا  يوریپ  تعاـطا و  دـهعت  نینچمه  هدـش ، دـهعت 

...«. دوشیمن محرت  اهنآ  رب  دناهدنام و  تسرپرس  یب  اهرهش  مامت  رد  ناوتان  ناریگ  نیمز  و  اهلال ، نایانیبان ،
. تسا تضهن  ياهنامرآ  زا  رگید  یتمسق  يهدنهدناشن  زین  هیفنح  نب  دمحم  هب  ماما  فورعم  يهمان  تیصو 

: تشون همان  تیصو  نیا  زا  یشخب  رد  ماما 
فورعملاب و رمآ  نا  دـیرا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  يدـج  هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  ًاملاظ و  ـال  ًارطب و  ـال  ًارـشا و  جرخا  مل  ینا 

. بلاطیبانب یلع  يدج و  ةریسب  ریسا  رکنملا و  نع  یهنا 
ص)  ) مدج تما  راک  هک  ماهتسبرب  تضهن  هب  رمک  رطاخ  نیا  هب  طقف  هکلب  هنارگمتس ، ای  هناراکهبت  هن  ماهدرکن و  مایق  هناسوهلاوب  نم  ینعی 

لمع بلاـطیبا  نبا  یلع  مردـپ  مدـج و  يهویـش  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  منادرگ . حالـصا  مرآ و  حالـص  هب  ار 
. میامن

هحفص 67) ) 

دعس نبا  زا  رتهب  یسک  هچ 

دعس نبا  زا  رتهب  یسک  هچ 
نیـسح دـنداد . ربخ  سیق  یناه و  ملـسم و  زیگنارثات  تداهـش  زا  ار  يو  نارفاسم ، اج  نآ  رد  دیـسر  هلابز »  » هاگلزنم هب  ع)  ) نیـسح ناوراک 

رد ار  ام  ناگداتسرف  دسریم ، ام  هب  رابهودنا  رایـسب  یئاهربخ  نارای ، يا  تفگ  ناوارف  هودنا  اب  درک و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  شیوخ  نارای 
دوش ادج  ام  زا  دهاوخ  هک  ره  سپ  تسام ، راظتنا  رد  یتخـس  ياهزور  نونکا  دندمآرد ، گنرین  رد  زا  ام  اب  قارع  مدرم  دناهتـشک و  هفوک 

. تسا دازآ  دورب  يرگید  تشونرس  يوس  هب  و 
نیا یهارمه  هک  دندرک  ساسحا  دندوب  هدـمآ  نیـسح  ناوراک  لابند  هب  یترهـش  ای  ماقم و  هب  ندیـسر  يارب  هک  نانآ  نانوبز ، زا  ینت  دـنچ 

. تسین اهنآ  حالص  رد  تفریم  شیپ  نینوخ  یگنج  يوس  هب  هک  ناوراک 
. دنتفر رگید  یهار  هب  دندش و  راوس  شیوخ  ياهبکرم  رب  سپ 

هحفص 68) ) 
. درک دروخرب  شنایهاپس  و  رح »  » اب ات  تفر  تفر و  داتفا ، هار  هب  هرابود  ع )  ) نیسح ناوراک 

یلع نب  نیسح  ددرگ . زاب  هنیدم  يوس  هب  ناوراک  هک  دادیم  هزاجا  هن  دوش و  دراو  هفوک  هب  ترضح  هک  تشاذگیمن  هاپس  يهدنامرف  رح 
ار وا  دناهتشون و  رایـسب  ياههمان  يو  يارب  نایفوک  هکلب  تسین  هدناوخان  نامهم  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  يو  هب  تفگ و  اهنخـس  رح  اب  (ع)
اب مدرک  دروخرب  وت  اب  هک  اجک  ره  ات  مرومام  طقف  نم  متـسین ، دناهتـشون  همان  هک  ناسک  نآ  زا  نم  تفگ : باوج  رد  رح  دناهدرک . توعد 

. میورب دایزنبا  دزن  هفوک  هب  ات  مشاب  وت 
هتـسب ارهز  دنزرف  رب  هار  هک  نیا  زا  يو  دوب  هتفرگ  رارق  كانرطخ  یهار  ود  کی  رد  دوب  هدازآ  درمناوج و  يدرم  هک  رح  تاظحل ، نیا  رد 

هفوک و زا  ریغ  یهار  تسا  رتهب  : » تفگ ع )  ) نیـسح هب  يور  نیا  زا  درکیم ، مرـش  ساسحا  تخـس  دوب  هدرک  راـتفر  تنوشخ  هب  يو  اـب  و 
هتـسهآ ناوراک  ود  ره  درک و  لوبق  ع )  ) نیـسح دراد » روذعم  تیرومام  نیا  زا  ارم  دـیاش  مهد ، ربخ  دایزنبا  هب  نم  ات  يریگ  شیپ  هنیدـم 

نامرف يو  هب  دایزنبا  همان  نیا  رد  دیسر ، رح  يارب  دایزنبا  بناج  زا  ياهمان  دعب  زور  دنچ  دنتفریم . شیپ  هیسداق  فرط  هب  هتسهآ 
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هحفص 69) ) 
نیا دوش ، رداص  دـیدج  ياهنامرف  ات  دـنکن  اهر  ار  وا  و  دروآ . دورف  نازوس  فلع و  بآیب و  یناـبایب  رد  ار  نیـسح  ناوراـک  هک  دوب  هداد 

. دراد نیگمهس  تخس  يرفیک  ادخ  لوسر  دنزرف  رب  یملظ  نینچ  يارجا  هک  تسنادیم  يو  تخاس . ناشیرپ  تخس  ار  رح  نامرف 
دورف ع )  ) نیـسح ناوراک  البرک »  » نیمزرـس رد  درزآیم . ار  وا  نانچمه  رح  رادـیب  هاگآ و  نادـجو  اما  دـنداتفا ، هار  هب  هرابود  ناوراک  ود 

دایزنبا يارب  نومضم  نیا  هب  ياهمان  تفرگ و  ار  دوخ  میمصت  سپ  دیسر ، دوخ  تدش  جوا  هب  رح  ینورد  ياهجنر  لاح  نیمه  رد  دمآ و 
وا اب  هزرابم  يهدارا  ارم  يراد  گنج  يهدارا  وا  اب  وت  رگا  مدروآ  ـالبرک  هب  ههاریب  هار و  زا  ار  شناراـی  یلع و  نب  نیـسح  کـنیا  : » داتـسرف

!«. تسین
هب رـضاح  تسا و  هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  رح  هک  دادیم  ناشن  يهناعطاق  نحل  دیـسر . وا  هب  رح  يهمان  هک  دوب  شیوخ  هاگراب  رد  دایزنبا 

نایم نیا  رد  دریذپب . ار  ع )  ) نیسح لتق  نیگنن  يهفیظو  هک  دشاب  هدارایب  يرودزم  يهشیدنا  رد  دیاب  وا  سپ  تسین ، ع )  ) نیسح اب  هزرابم 
! تخوسیم ير  تموکح  قشع  شتآ  رد  هتسویپ  هک  يدرم  دوب ، دعس  نب  رمع  زا  رتهب  یسک  هچ 

هحفص 70) ) 
ینایاپ وا  نوچ  یکانـسوه  درم  لد  ياهشهاوخ  اههتـساوخ و  دوب . تسایر  ماقم و  يهتفیـش  فدـه و  یب  یناـسنا  کـی  يهنومن  دعـسنبا 

. دیوش تسد  شیوخ  ماقم  هداوناخ و  زا  تسناوتیمن  اما  دوب  هاگآ  کین  مشاه  ینب  نادناخ  و  ع )  ) نیسح تیناقح  هب  يو  تشادن .
رد دعـسنبا  دریگرب . تعیب  تسد  داـیزنبا  زا  دزیخرب و  يو  يراـی  هب  هک  دومن  توـعد  ار  دعـسنبا  ع )  ) نیـسح اـهدروخرب ، زا  یکی  رد  »

تفگ دعـسنبا  منکیم . ناـینب  وت  رهب  ار  نآ  زا  رتـهب  ياهناـخ  نم  دومرف  نیـسح  دوش . ناریو  نب  خـیب و  زا  ماهناـخ  مسرتیم  تفگ  باوج 
هفوک رد  ارم  تفگ  دعـسنبا  منکیم . اطع  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف  ع )  ) نیـسح دور ، رد  هب  مگنچ  زا  نم  کلم  لاـم و  هک  مسرتیم 

( . 1 «. ) مناساره دایزنبا  يوس  زا  ناشیارب  هک  تسا  لایع  لها و 
نتـشیوخ لاوما  شیوخ و  يهداوناـخ  زج  زیچ  چـیه  هب  هک  تسا  بلط  تصرف  ناـسنا  کـی  يهیحور  يهدـنهدناشن  همه  تالالدتـسا  نیا 

نارازه تشونرس  لباقم  رد  دشیدنایمن و 
هحفص 71) ) 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نیا  اب  تسا ، توافت  یب  اونیب  مورحم و  رازه 
اهنوضرت نکاسم  اهداسک و  نوشخت  هراجت  اـهومتفرتقا و  لاوما  مکتریـشع و  مکجاوزا و  مکناوخا و  مکؤاـنبا و  مکؤاـبآ و  ناـک  نا  لـق  »

ناتناردـپ و رگا  وگب  نیقـسافلا ؛» موقلا  يدـهی  ـال  هَّللا  هرماـب و  هَّللا  یتأـی  یتـح  اوصبرتـف  هلیبـس  یف  داـهج  هلوسر و  هَّللا و  نم  میکلا  بحا 
یئاهنکـسم دیـسارهیم و  نآ  داسک  زا  هک  یتراجت  دیاهدروآ و  تسد  هب  هک  یلاوما  ناتناشیوخ و  ناتنارـسمه و  ناتنردارب و  ناتنادنزرف و 

ادـخ هک  دروایب  ار  شیوخ  نامرف  ادـخ  ات  دـیرب  راظتنا  تسا  رتبوبحم  يو  هار  رد  داـهج  ربمغیپ و  ادـخ و  زا  امـش  دزن  دیـشوخلد  نآ  هب  هک 
( . 2 «. ) دنکیمن تیاده  ار  ناگشیپ  نایصع  هورگ 

فـص هب  هک  دوـب  هتخاـس  راداو  ار  وا  همه  زا  شیب  هک  زیچ  نآ  اـما  دوـب  یمهم  رما  دعـسنبا  رظن  رد  ناـنآ  هاـفر  هداوناـخ و  شیاـسآ  هـتبلا 
. دوب ير  تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  وا  يهقالع  يو و  رصح  دح و  یب  یبلط  هاج  ددنویپب ، تقیقح  نانمشد 

هحفص 72) ) 
نتفریذپ زا  سپ  یتح  تساوخ و  تلهم  بش  کی  درک  داهنشیپ  يو  هب  ار  هفوک  هاپس  یهدنامرف  دایزنبا  هک  یماگنه  اهنیا  يهمه  دوجو  اب 

. درک تاقالم  ع )  ) نیسح ماما  اب  راب  نیدنچ  البرک  يارحص  رد  داهنشیپ 
. درادزاب كانلوه  تیانج  نآ  زا  ار  هفوک  نایهاپس  و  دعسنبا »  » هک تشاد  ناوارف  یعس  نیسح  ماما 

هک داد  شرازگ  داـیزنبا  هب  هناـمرحم  دوش  راذـگاو  وا  هب  هفوک  هاپـس  یهدـنامرف  دوب  لـیام  تدـشب  هک  دـیزی » نبا  یلوخ   » رگید فرط  زا 
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یهدنامرف ریز  هک  یمیظع  رکشل  ياهریـشمش  ینک  تلفغ  رما  نیا  رد  رگا  تسا و  شزاس  حلـص و  يوگتفگ  لوغـشم  نیـسح  اب  دعـسنبا 
. درک یناوتن  هراچ  تقو  نآ  دوشیم و  هدیشک  وت  رب  دراد  دوخ 

: تشون دعسنبا  هب  نومضم  نیا  هب  نت يهمان  سپ  دش . برطضم  تخس  شرازگ  نیا  زا  دایزنبا 
دراد همادا  بش  همین  زا  یساپ  ات  وت  تاسلج  نیا  يزیریم و  تدوم  یتسود و  حرط  یهدیم و  لیکشت  هسلج  نیسح  اب  بش  ره  ماهدینـش  »

وا و رب  ار  بآ  هنرگ  رتـهب و  هچ  درک  تعاـطا  رگا  دـیآرد . نم  روتـسد  مکح و  هب  گـنرد  یب  وـگب  نیـسح  هب  هماـن  نـیا  تفاـیرد  درجمب 
هب روبجم  ات  دنبب  وا  نادناخ 

هحفص 73) ) 
!« مارح وا  نادناخ  نیسح و  رب  منادیم و  لالح  يراصن  دوهی و  رب  ار  بآ  نم  هک  نادب  وت  مه  ار  رما  نیا  دوش و  تعاطا  میلست و 

ار بآ  هک  درک  رومام  ار  وا  تشاذگ و  جاجحنب » ورمع   » رایتخا رد  وجگنج  راوس  دصناپ  گنرد  یب  روتسد  نیا  تفایرد  زا  سپ  دعسنبا 
هنیدم هب  ای  نیـسح  دـهد  هزاجا  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  دایز  نب  هللا  دـیبع  هب  يددـجم  يهمان  سپـس  ددـنبب . شنایرکـشل  نیـسح و  رب 

. دور يرگید  يهطقن  هب  ای  ددرگرب و 
: دوب نینچ  نآ  نومضم  هک  تشاد  زین  ياهمان  دوخ  هارمه  يو  دیسر . البرک  نیمزرس  هب  دوخ  سفن  هزات  يورین  اب  رمش  دعب  زور  دنچ 

ار وا  تعافش  ینارورپب و  دوخ  يهشیدنا  رد  ار  وا  تمالس  يوزرآ  ینک و  يراگنالهس  نیسح  راک  رد  هک  مداتـسرفن  ار  وت  نم  دعـسنبا ! »
دیچیپرـس و رگا  و  نک ! هناور  نم  دزن  گنرد  یب  ار  وا  دراذـگ  نم  تسد  رد  ار  شتـسد  دـهد و  رد  نت  نم  مکح  هب  وا  رگا  ینک : نم  دزن 

هعطق هعطق  ار  ناشدسج  زاتب ! اهنآ  تشپ  هنیس و  رب  بسا  ناسرب و  لتق  هب  ار  شباحصا  شدوخ و  نک ! هلمح  شنارای  وا و  رب  درکن  تعاطا 
یهد ماجنا  یناوتیمن  ار  روتسد  نیا  رگا  ناسرب ! نایاپ  هب  ار  راک  و  نک ،

هحفص 74) ) 
! دایزنب هللا  دیبع  مدرک ! راک  نیا  رومام  ار  وا  هک  نک  میلست  رمش  هب  ار  نایهاپس  یهدنامرف 

نییعت هاپـس  یهدـنامرف  ار  وا  يرگید  نامرف  اب  دایزنبا  تشاد  ناکما  هظحل  ره  دوب  هدیـسر  البرک  هب  رمـش  نوچ  كانرطخ  یبیقر  هک  لاح 
دنک و ظفح  ار  شیوخ  ماقم  مه  بیترت  نیا  هب  دیالایب و  وا  نارای  نیـسح و  نوخ  هب  ار  شدوخ  تسد  هک  تفرگ  میمـصت  دعـسنبا  دـنک ،

جوم ير  تموکح  قشع  روش و  وا  يهشیدنا  رد  دوب و  هدش  ممصم  الماک  الاح  دعسنبا  يرآ  دزاس . یضار  دوخ  زا  ار  هفوک  رادنامرف  مه 
. دزیم

هحفص 75) ) 
يهحفص 67. هینغم ، داوج  دمحم  هینیسحلا » سلاجم   » يهمجرت اروشاع ، هعیش و  ( 1)

يهیآ 24. هبوت ، يهروس  ( 2)

ناکاپان یبیرف  دوخ 

ناکاپان یبیرف  دوخ 
درادیمن و رب  یبیرف  دوخ  زا  تسد  زاب  دنیب  روهطوغ  يدیلپ  داسف و  زا  یبادرگ  رد  ار  شیوخ  رگا  هک  تسا  نیا  ناسنا  حور  ياهیتفگش  زا 

. دنکیم هیجوت  يوحن  هب  ار  دوخ  ياهیدیلپ  دنیبیم و  بیط  كاپ و  ار  شیوخ  نانچمه 
زا هدز و  هقلح  مه  رود  هب  اـههمیخ  رد  زین  باحـصا  تـشاد و  ياـج  شیوـخ  يهدرپ  ارـس  رد  ع )  ) نیـسح مرحم ، مـهن  هبنـشجنپ  بـش  رد 

. دندناوخیم نآرق  دنلب  يادص  اب  یضعب  دنتفگیم ، نخس  دیشکیم  ار  نانآ  راظتنا  هک  يراکیپ 
کیدزن شنارای  نیـسح و  ياههمیخ  هب  هدش و  ادج  نمـشد  رکـشل  زا  ریمـس  نب  هللادبع  مانب  نورد  هریت  يوختـشز و  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
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دربن نادیم  زا  رارف  يهشیدنا  رد  زین  ياهدع  دنیوگ و  نخس  شیوخ  ياهیگنـسرگ  یگنـشت و  زا  نیـسح  نارای  هک  تشاد  راظتنا  يو  دش .
يروشحلس یلاع  ياهدورس  اههمیخ و  زا  نآرق  توالت  يادص  اما  دنشاب .

هحفص 76) ) 
. دشیم هدینش  هیآ  نیا  اهرداچ  زا  یکی  زا  دومن . یتفگش  راچد  تخس  ار  يو  ینامرهق ، و 

یلع نینموملا  رذیل  هللا  ناک  ام  نیهم -  باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مسهفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  «و ال 
هب میداد  تلهم  نانآ  هب  رگا  دننکن  روصت  دـنتفرگ ) شیپ  نایغط  هار  و   ) دـندش رفاک  هک  اهنآ  بیطلا ،... نم  ثیبخلا  زیمی  یتح  هیلع  متنا  ام 
هک دوبن  نکمم  دـشابیم ، اهنآ  يارب  ياهدـننک  راوخ  باذـع  دـنیازفیب و  دوخ  ناـهانگ  رب  هک  میهدیم  تلهم  ناـنآ  هب  اـم  تساـهنآ ، دوس 

( . 1 ...« ) دزاس ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نآ  رگم  دراذگاو ، دیتسه  امش  هک  تروص  نامه  هب  ار  نانموم  دنوادخ 
: دز گناب  دینش  ار  هیآ  نیا  ریمس  نب  هللادبع  نوچ 

! تسادج امش  زا  نامهار  هک  نوبیط  میئام  هبعک  دنوادخ  هب  دنگوس 
: دیشک دایرف  نارغ  يریش  نوچ  دروآ و  نوریب  همیخ  زا  رس  هک  دش  نیگمشخ  نانچنآ  نیسح  رادافو  یباحص  ریضخ » نبریرب  »

هحفص 77) ) 
رد ناکاپ  رامش  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  ایآ  ياهتسویپ ! ناراوخنوخ  رکشل  هب  هک  یسک  يا  رودزم ! يهلفس  یئوگیم  هچ 

!؟ هدروآ
: تفگ هللا  دبع 

؟ تسا یسک  هچ  سپ  مشابن  ناکاپ  زا  نم  رگا  - 
. تفرگ الاب  تخس  اهنآ  يهرجاشم  ماگنه  نیا  رد 

يو دادیم . شوگ  نانآ  نانخـس  هب  دوب و  یکیدزن  نآ  رد  دوب  دعـس  رمع  رگـشل  زا  دارفا  نیرت  ثیبخ  دیدرت  نودـب  هک  نشوجلا  يذ  رمش 
: دیشک دایرف 

! نادیلپ زا  امش  میناکاپ و  زا  ام  تسا . هدومن  ادج  دیلپ  زا  ار  كاپ  دنوادخ 
: دز دایرف  تفر و  نوریب  رداچ  زا  درب و  ریشمش  يهضبق  رب  تسد  رایتخایب  ریرب » »

اب زج  ار  وت  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  نادـیلپ ! زا  وا  ناردارب  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  یناـکاپ و  زا  وـت  هک  ینکیم  ناـمگ  ادـخ ! نمـشد  يا  - 
! ینامب یقاب  یخزود  رد  نادیواج  لطاب ، راتفگ  رفیک  هب  ات  شاب  تخاس ! ناوتن  دننام  ناگناوید 

: تفگ خساپ  رد  وا 
اب ادرف  هک  يوگب  يراد  لد  رد  هچنآ  بشما  درم ! يا  - 

هحفص 78) ) 
! دش یهاوخ  هتشک  ام  ریشمش 

تاـجن وا و  فادـها  نیـسح و  هار  رد  هک  نیا  زا  نم  هک  دـنادیم  رهاـق  دـنوادخ  یهدیم ! میب  گرم  زا  ارم  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : ریرب 
یفطـصم تعافـش  زا  امـش  هک  ادخ  هب  دنگوس  یلو  منکیم ، راختفا  موش  هتـشک  دنربیم  رـس  هب  نامرـشیب  متـس  ملظ و  ریز  رد  هک  یمدرم 

! تشاد دیهاوخن  ياج  خزود  شتآ  رد  زج  درب و  دیهاوخن  هرهب  (ص )
هحفص 79) ) 

تایآ 178و 179. نارمعلآ ، يهروس  ( 1)

اروشاع
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اروشاع
عضوم مه  لباقم  رد  رکـشل  ود  دشیم ، هدید  نوخ  زا  ياهچایرد  قفا  رد  دشن . زاغآ  يدیپس  اب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  مد  هدیپس 

یهدنامرف رهاظم و  نب  بیبح  اب  پچ  حانج  یهدـنامرف  ع )  ) نیـسح هاپـس  رد  دنداتـسیا . مه  ربارب  رد  لطاب »  » هاپـس و  قح »  » هاپـس دـنتفرگ ،
هب ار  مچرپ  سابعلا  لضفلاوبا  نوچ  يروالد  دندوب ، هداتسیا  هوک  تمظع  هب  ینانامرهق  هک  رکشل  نیا  رد  دوب ، نیق  نب  ریهز  اب  تسار  حانج 

ياـههاگن باـتیب و  ياـهناج  هب  تشاد  تسد  رد  ار  يدازآ  شفرد  راوتـسا ، یهوک  نوچ  هک  لاـح  ناـمه  رد  يو  اـما  دوب . هتفرگ  تسد 
. دندروآیم رب  شطعلا »  » دایرف یگنشت  تدش  زا  هک  دیشیدنایم  یناکدوک  يهدیکشخ  ياهبل  هناسمتلم و 

. تشاد هدهعب  يدیبز » جاجح  نب  ورمع   » ار تسار  حانج  یهدنامرف  دوب و  رمش »  » اب پچ  حانج  یهدنامرف  دعسنبا  هاپس  رد 
هحفص 80) ) 

دزاس هاـگآ  دوب  عوقو  فرـش  رد  هک  یتیاـنج  هب  ار  نانمـشد  هک  نآ  يارب  دـمآ و  رگـشل  ولج  تشگ و  راوس  شیوخ  بسا  رب  ع )  ) نیـسح
ياـههمان اـب  هک  دـیدوبن  امـش  رگم  هفوک ! مدرم  يا  : » دومرف سپـس  تفگ و  نخـس  شیوخ  بسن  زا  ادـتبا  يو  دوـمن ، ینارنخـس  هب  عورش 

زیگنا تریح  تفگ و  نخس  ناشیاههمان  زا  درک و  ادص  مان  هب  ار  نانآ  زا  ياهدع  نایم  نیا  رد  و  دیدرک » توعد  دوخ  يوس  هب  ارم  شیوخ 
! دندش رکنم  ار  شیوخ  ياههمان  اهنآ  هک  نآ 

نیسح دنتخادنا . هار  هب  دایز  يادص  رس و  دسرن  رکـشل  يهمه  هب  ع )  ) نیـسح نخـس  هک  نآ  يارب  شابوا  لذارا و  زا  ياهدع  عقوم  نیا  رد 
: دیشک دایرف  یلع  نب 

، منکیم توعد  داشرا و  تسار  هار  هب  ار  امش  نم  هک  نآ  لاح  دیهدیمن  ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  هک  دوشیم  هچ  ار  امـش  امـش ! رب  ياو  »
يوس هب  دـنام ، یقاـب  شیوخ  نایـصع  رب  هک  سک  نآ  و  تسا ، هتفاـی  زاـب  ار  شیوخ  تداعـس  دـشر و  هار  دـنک  نم  تعاـطا  هک  سک  نآ 

! دور شیپ  يزور  هریت  تکاله و 
ناتیاهلد هتشگ و  ولمم  مدرم  لاوما  زا  امش  ياهمکش  هک  اریز  دیرادیمن  شوگ  نم  نامرف  هب  دیاهدیروش و  نم  رب  امـش  يهمه  هک  منیبیم 

!« تسا هتفر  ورف  میظع  یتملظ  رد 
هحفص 81) ) 

، ثکم یتاظحل  زا  سپ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دندش . تکاس  ماجنارـس  دـنتخادرپ و  رگیدـکی  تمالم  هب  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  هفوک  هاپس 
میهاوخ وربور  امـش  اب  ریـشمش  اب  ام  دـیاهدمآ و  اـم  يوس  هب  هدزتریح  هتـشگرس و  نونکا  داـب ! امـش  رب  تلذ  گرم و  يدوباـن و  : » دومرف

نازوس بیهل  نیا  هنوگچ  امش  نانمـشد  ام و  نمـشد  هک  دینادیمن  امـش  دیاهتخورفارب ، بوشآ  هنتف و  زا  ینازوس  شتآ  هچ  هک  هو  تشگ ،
ياپ تشپ  ار  داد  لدـع و  دـیدمآ و  درگ  مه  رود  هب  امـش  سپ  دـندز ! نماد  هنتف  شتآ  نیا  رب  هظحل  ره  هتخورفا و  امـش  ام و  نیب  ار  شتآ 
مارح يوس  هب  هک  نآ  زج  دـیدشن  راوس  شیوخ  ياهوزرآ  لامآ و  بکرم  رب  همه  نیا  اب  و  دـیدش ، ناتـسادمه  اـم  يدوباـن  يارب  دـیدز و 

! دیدوب هدیدن  اطخ  هب  ییار  هدوتسان و  یلمع  ام  زا  هک  یلاح  رد  دیداد  حیجرت  قلخ  شیاسآ  رب  ایند  رب  ار  شیوخ  شیاسآ  دیدروآ و  يور 
!« دیدرک هیهت  ام  ندرک  دوبان  يارب  اهرگشل  هک  یلاح  رد  دیشابن  كانلوه  یباقع  باذع و  راظتنا  رد  هنوگچ  سپ  »

نیا رد  ناگناورپ  نوچ  ار  شیوخ  دیتخورفا و  داسف  ملظ و  زا  یـشتآ  دـیدمآ ، درگ  مه  رود  رب  امـش  دوب  ماین  رد  اهریـشمش  هک  یلاح  رد  »
یمدرم يوختشز  هچ  هو ! دیدنکفا . شتآ 

هحفص 82) ) 
يوریپ هب  و  دیاهتشگ ، رکنم  ار  ادخ  باتک  هداد  لیکـشت  ار  اههورگ  نیرتدیلپ  دیتسه ، تما  ناشکرـس  هارمگ و  ناربهر  زا  هک  امـش  دیتسه 

دیاهدرمش چیه  هب  ار  ص )  ) یفطصم تعیرش  دیراد و  ار  نآرق  فیرحت  دصق  دیاهتفرگ ، شیپ  رد  ار  يراکهزب  امش  دیاهتخادرپ . ناطیش  زا 
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ازهتسا و  دیرازآیم ، ار  نید  ناوریپ  دیرامـشیم و  دنزرف  ار  انز  دالوا  امـش  دیـشابیم ! ایـصوا  ترتع  لتاق  ءایبنا و  نادنزرف  يهدنـشک  امش 
! دنراگنایم رحس  رامش  رد  ار  نآرق  دنراد و  امش  هب  تیانع  مشچ  ناگدننک 

هب دـنگوس  دـیرادیم ! زاب  تسد  ام  يرای  زا  دیرامـشیم و  نانیمطا  لباق  دـمتعم و  ار  وا  هارمگ  ناوریپ  نایفـسوبا و  امـش  مدرم ! يا  ناه ، »
نیا رد  امش  ياهلد  دراد و  دوجو  تلذم  یتسپ و  نوخ  امـش  ياهگر  رد  دیامنیم و  هدوتـس  یتفـص  امـش  رظن  رد  تلذ  یتسپ و  هک  يادخ 

دنتسکش و ار  ادخ  نامیپ  هک  نانآ  رب  يادخ  تنعل  دیاهتـسویپ  تقیقح  قح و  نابـصاغ  هب  هدرک و  رود  ناکاپ  زا  هداتـسیا  راوتـسا  تلـصخ 
! دندرک ضقن  ار  شیوخ  نامیا 

! درک دهاوخ  ناشتازاجم  ناشیدیلپ  رب  تسا و  ناشیا  نارگن  دنوادخ  »
هحفص 83) ) 

تزرابم و نادیم  رد  هن  رگ  میشوپ و  تلذ  سابل  ام  هک  تسا  هتشگ  نآ  راتساوخ  هداز  كاپان  دنزرف  هدازكاپان  نآ  هک  يادخ  هب  دنگوس  »
رتخا و کـین  ناردـپ  دـیامرفن ، لوسر  دـهدن و  اـضر  تلذ  هب  دـنوادخ  هک  اریز  داد ، میهاوخن  تلذ  هب  نت  زگره  اـم  یلو  میـشوکب  راـکیپ 

نانچ رب  ار  زیمآ  راختفا  تداهـش  دـنریذپن و  ار  تسپ  ناـمدرم  یگدـنب  اـم  تریغ  اـب  ناـگرزب  روش و  رپ  ناربهر  تریـس و  هزیکاـپ  نارداـم 
يادخ هب  دنگوس  درک . مهاوخ  هناریلد  یمزر  امش  اب  دوخ  نادنواشیوخ  اب  و  مدرک ، مامت  امش  رب  ار  تجح  نونکا  دنرامش ، مدقم  یمیلـست 

رب گرم  يایسآ  راگزور  دیئاپن . دوش  راوس  شیوخ  گرم  رب  هدایپ  هک  ینامز  زا  نوزفا  و  دینکن ، تسیز  ناوارف  تدم  نم  زا  دعب  امـش  هک 
! داد یهگآ  زور  نیدب  ارم  نم  دج  زا  نم  ردپ  و  دزاس ، انف  لامیاپ  ناشیرپ و  ار  امش  و  دنادرگرب ، امش  رس 

یهلا ياضق  هب  ار  شیوخ  نم  انامه  دنامن ! هدیشوپ  امـش  رب  رما  ات  دیوش  هشیدنا  رد  شیوخ  نارای  اب  دیروآ و  مه  رد  ار  دوخ  روما  نونکا  »
! تسا راوتسا  تلادع  قیرط  رب  هک  تسوا  و  دوب ، دناوتن  وا  تردق  زا  نوریب  ياهدیرفآ  چیه  هک  مدرپس 

هک نانچنآ  رب ! ورف  يزیچیب  یطحق و  رد  ار  ناشیا  نک و  عطق  تعامج  نیا  زا  ار  ناراب  بآ  نم ! راگدرورپ  يا  »
هحفص 84) ) 

ملظ و نیگآرهز  ماج  اب  ار  هارمگ  تعامج  نیا  ات  هد ، تنطلـس  ناـشیا  رب  ار  نادـیلپ  يدرب و  ورف  یطحق  رد  فسوی  ناـمز  رد  ار  نایرـصم 
! دننک یئاریذپ  تواقش 

هب یتبرـض  ربارب  رد  و  دـنیبب ، ار  شیوخ  تیانج  يازـس  سک  ره  هک  نآ  ـالا  راذـگم  ياـج  هب  ار  هورگ  نیا  زا  يدـحا  نم ! راـگدرورپ  يا  »
ار اـم  تعاـمج  نیا  هچ  نم ، نایعیـش  نم و  تیب  لـها  نم و  ناتـسود  يارب  زا  نم و  يارب  تسا  یتمحر  نیا  دوش ! تازاـجم  رگید  یتـبرض 

يوس هب  میوجیم و  وت  هب  لکوت  لسوت و  نم  راگدرورپ ! يا  دندیئارگ ! يدیلپ  هب  دندرک و  بیذکت  هاگنآ  دنداد  تعیب  تسد  دـنتفیرفب و 
«. میامنیم تشگزاب  وت 

راک هبوت  عاجش 
« رح . » تخاسیم راداو  هنادرم  یمیمـصت  هب  ار  وا  هدرک و  ذوفن  شناج  قمع  رد  ع )  ) نیـسح ياهدایرف  هک  دوب  نت  کی  طقف  ناـیم  نیا  رد 

يرآ داد  باوج  رمع  يزادرپب ،» گنج  هب  ع )  ) نیـسح اب  یتسار  يراد  دصق  وت  ایآ  رمع ! يا  : » تفگ يو  هب  درک و  هاپـس  يهدـنامرف  هب  ور 
نینچ دایزنبا ، ریما ، هک  اریز 

هحفص 85) ) 
هتشگ هدیمخ  هودنا  مرـش و  تدش  زا  یئوگ  هک  نازرل  يرکیپ  اب  سپ  تخاس ، رتناشیرپ  ار  رح  دعـس ، نب  رمع  نخـس  نیا  تسا . هتـساوخ 

ناراـی کلـس  رد  ار  وا  دـیاشخبب و  يو  رب  ار  شتراـسج  هک  تساوخ  وا  زا  تفر و  نیـسح  يوـس  هب  دـش و  رود  دعـس  رمع  رکـشل  زا  دوـب 
. دهد ياج  شیوخ 

نونکا تشگزاب و  دعسنبا  هاپس  يوس  هب  ناهانگ  ندش  كاپ  زا  لاحشوخ  رح  دیشخب  ار  وا  میرک ، دنمتواخس و  يهدازآ  نآ  ع ،)  ) نیسح
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: تفگیم نخس  تقیقح  زا  هک  دوب  رح  نیا 
هک یماگنه  دیدیبلط ، شیوخ  يوس  هب  دیدرک و  توعد  ار  حلاص  درم  نیا  دیرگب ! امش  رب  و  دنیشنب ، امـش  يازع  هب  ردام  هفوک ! مدرم  يا  »

داـهج وا  هار  رد  هک  دـیدوب  هتفگ  هک  نآ  لاـح  دـیداد  شنمـشد  تسد  هب  دـیتشادرب و  وا  زا  تسد  دـمآ  امـش  نیمزرـس  هب  درک و  تباـجا 
دوهی هک  ار  تارف  بآ  دیناسرب و  لتق  هب  ار  وا  ات  دیدرک  ینکـش  نامیپ  هنوگ  نیا  سپ  دیزرو ! دیهاوخن  غیرد  ناج  لذب  زا  درک و  دـیهاوخ 

دب هچ  دـناهدمآ ! رد  ياپ  زا  شطع  زا  هک  دـنربمغیپ  نادـنزرف  نانیا  کنیا  دـیتسب و  شنادـنزرف  نانز و  وا و  يور  هب  دـنروخیم  يراصن  و 
دنوادخ وا ! نادنزرف  قح  رد  ربمغیپ  زا  سپ  دیدوب  امش  هک  یمدرم 

هحفص 86) ) 
( . 1 ! ) دنشاب هنشت  نامدرم  هک  يزور  رد  ار  امش  دنادرگن  باریس 

. داتفین رثوم  لدکاپان  ناتریس  وید  نآ  رب  زین  رح  نانخس  اما 
هحفص 87) ) 

هدـنزرا باتک  نیا  زا  البرک  عیاقو  نتـشون  يارب  ام  هحفـص 123 . فسوی  دمحم  يهتـشون  گرزب ، ياهسامح  رد  هاتوک  يریـس  باتک  ( 1)
. میدرب ناوارف  ياهرهب 

دربن زاغآ 

دربن زاغآ 
دوخ يورین  يهمه  اب  ار  نآ  داد و  رارق  نامک  رد  يریت  دمآ . هاپس  ود  نایم  هب  دنار و  ولج  ار  شیوخ  بسا  هک  دوب  یسک  نیلوا  دعـس  رمع 
: دز دایرف  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  دعسنبا  دمآ . دورف  ماما  رگشل  يولج  رد  ریت  درک . باترپ  ع )  ) یلعنبا نیسح  يودرا  يوس  هب  دیشک و 

! مدرک اهر  ریت  نیسح  يوس  هب  دیزی ! نینموملاریما  هار  رد  هک  مدوب  یسک  نیتسخن  دوخ  نم  هک  دیشاب  هاوگ  هفوک  مدرم  يا  - 
زاـغآ ار  ع )  ) نیـسح يودرا  ناراـب  ریت  هفوک  هاپـس  نارادـنامک  يهمه  هک  دوب  هتـشگن  جراـخ  وا  فیثک  ناـهد  زا  ـالماک  فرح  نیا  زونه 

. دندرک
، دندرکیم اهیریلد  دنتفاتشیم . هاگدروآ  هب  هنانامرهق  هزرش ، ناریش  نوچمه  نیسح  نامیا  اب  زرابم و  نارای  دش . زاغآ  البرک  نینوخ  راکیپ 

رد ار  گرم  هنادنمهوکش  و 
هحفص 88) ) 

. دنتفرگیم شوغآ 
خسار و یهوک  نوچ  بلاطیبانبا  یلع  شیامرف  هب  انب  هک  نامرهق  يدرم  دوب ، ریمع » نب  هللا  دبع   » نیسح هاپـس  زا  اروشاع  زور  دیهـش  نیلوا 

( . 1 . ) دیسارهیمن ثداوح  نافوط  زا  هک  دوب  راوتسا 
. دندرک اهیروالد  دندمآ و  نادیم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نیسح  نارای  وا  زا  سپ 

: دیشکیم دایرف  ندز  ریشمش  ماگنه  رد  ریرب » »
، متسه ریرب  نم 

، دنسارهیم مشرغ  زا  ناریش  هک  يریش 
، منارذگیم ریشمش  مد  زا  ار  امش 

. تسا نیمه  ریرب »  » کین راک  يرآ 
دایرف نانمـشد  رـس  رب  دـعر  نوچ  يو  دریگب ، گرم  زا  ماک  هک  درکیم  وزرآ  دوب  هتفرگن  ماک  دوخ  سورع  هزاـت  زا  هک  عفاـن » نب  لـاله  »
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: دزیم
، تسا نیسح  یلع و  شیک  نم  شیک  »

هحفص 89) ) 
!« موش هتشک  زورما  هک  مراد  وزرآ 

. دیناسریم وا  نیلاب  رب  ار  دوخ  ینامرهق  ره  تداهش  زا  سپ  درکیم و  هراظن  ار  نازابناج  نیا  تماهش  ع )  ) نیسح
هتسویپ نادرم  دازآ  هب  هدش و  جراخ  مدرم  نانمـشد  فص  زا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  تورث  ماقم و  تمـشح و  هک  یحایر » دیزی  نب  رح  »
ياهدع درب . شروی  تشاد  هدهع  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  یهدنامرف  دوخ  هک  یهاپـس  رب  دشاب  هدش  جراخ  نامک  يهلچ  زا  هک  يریت  نوچ  دوب 

رد نیمز  يور  رب  اهریت  هزین و  ریشمش و  ياهتحارج  اهمخز و  زا  ماجنارس  زین  دوخ  دیشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  رازآیب  مدرم  نآ  زا  رایسب 
. دیتلغ

يالوم يهرهچ  هب  تسناوتیمن  دوب و  نیگمرش  نانچمه  رح  تفرگ . نماد  هب  ار  وا  رس  دیناسر و  وا  نیلاب  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  ع )  ) نیسح
: دیسرپ لاح  نامه  رد  درگنب و  شیوخ 

...؟ يدیشخب ارم  ایآ  يدش ؟ یضار  نم  زا  ایآ  - 
: داد باوج  نیسح 

. داهن مان  هدازآ  ار  وت  ردام  هک  نانچمه  ياهدازآ  ناهج  ود  رد  وت  رح ! يا  دش . یضار  مه  ادخ  مدش . یضار  نم  - 
هب دیشک و  تحار  هب  یسفن  نخس  نیا  ندینش  اب  رح 

هحفص 90) ) 
. داد ناج  گرزب  نامرهق  دعب  هظحل  دنچ  تخود . مشچ  شیوخ  يالوم  نامشچ 

. دیسر يرگید  نادرم  يراد  نادیم  هب  تبون  هاگنآ 
دیآیم نادیم  هب  نیق » نب  ریهز  »

شدربن ناتـساد  هک  تسویپ  ناوراک  نیا  هب  نامرهق ، هتـشذگ و  ناج  زا  يدرم  دمآیم  قارع  يوس  هب  هکم  زا  نیـسح  ناوراک  هک  یماگنه 
. تسا زیگنا  تریح  اروشاع  زور  رد 

: دومرف ماما  دندوب  هدز  هقلح  وا  نوماریپ  ع )  ) نیسح ماما  يافواب  هتسیاش و  باحصا  هک  ماگنه  نآ  رد  اروشاع  بش  رد 
نامیپ ام  اب  هک  نانآ  دـینادیم  کین  امـش  اما  میدـمآ . نادـیلپ  يایر  باـقن  ندرک  هراـپ  ناراـکبان و  تموکح  ندـیبوک  مه  رد  يارب  اـم  - 

كانلوه یتیانج  هب  ار  شیوخ  تسد  دـنراد  دـصق  زین  نونکا  دـندراذگ و  اهنت  ار  ام  دنتـسکش و  ار  شیوخ  ناـمیپ  دـندوب  هتـسب  يراداـفو 
. دـناهدنام یقاب  شیوخ  میمـصت  رد  نانچمه  اهنآ  دیـسرن و  یئاج  هب  مراد  زاب  تیانج  نیا  زا  ار  نانآ  هک  نآ  يارب  نم  ياهـشالت  دـنیالایب .

ار تعامج  نیا 
هحفص 91) ) 

اهنت ارم  هک  مداد  هزاجا  زین  منادـناخ  دارفا  امـش  هب  مدرک و  دازآ  شیوخ  نامیپ  ورگ  زا  ار  امـش  نم  دـنیوجیم . ارم  تسین . يراک  امـش  اـب 
! دینک رفس  تسامش  هاوخلد  هک  بناج  ره  هب  دیراذگب و 

: تفگ زیگنا  رثات  ینحل  اب  ع )  ) سابع
: دندیشک دایرف  همه  هرابکی  سپس  و  درواین ! ام  يارب  ار  يزور  نانچ  دنوادخ  مینامب . هدنز  وت  زا  سپ  هک  میورب  ام  هک  نیا  ینعی  - 

... تشاذگ میهاوخن  اهنت  ار  وت  زگره  ام  - 
: تفگ ممصم  ینحل  اب  نیق » نب  ریهز   » ماگنه نیا  رد 
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ناناوج ار و  وت  دنوادخ  نآ  ياج  هب  ات  مدرگ  هتشک  زاب  نانچمه  موش و  هدنز  سپـس  هتـشک و  راب  رازه  هک  مرادیم  تسود  مسق  ادخ  هب  - 
! درادب هدنز  ار  وت  نادناخ 

هب دننک و  يراد  دوخ  دـیزی  شترا  اب  يراکمه  زا  هک  تساوخ  نمـشد  یگتـشذگ  ناج  زا  يرادافو و  دـنگوس  رب  اهنت  هن  اروشاع  زور  يو 
: دز بیهن  نانمشد  رب  نیگمشخ  يربب  نوچمه  تفرگ  رارق  نمشد  هاپس  لباقم  رد  هک  یماگنه  يو  دندنویپب . ع )  ) نیسح هاپس 

هحفص 92) ) 
ار امـش  ام  مینکیم . نانآ  اب  يراتفر  هچ  امـش  ام و  دنیبب  ات  دیامزآیم  ص )  ) دمحم شربمایپ  ناگدنامزاب  يهلیـسوب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  »

لوط رد  رفن  ود  نیا  زا  امـش  اریز  دـیرادرب ! دایز  نب  هللا  دـیبع  هماـک و  دوخ  دـیزی  زا  تسد  دـیئامن و  يراـی  ار  ناـشیا  هک  مینکیم  توعد 
رب ار  امش  دننکیم ، نات  هجنکـش  دنرب ، یم  ار  ناتیاپ  تسد و  دنـشکیم ، لیم  امـش  مشچ  هب  نانیا  دید . دیهاوخن  يدب  زج  ناش  يرادمامز 

.« دنشکیم ار  شلاثما  هورع و  نب  یناه  شناتسود و  يدع و  نب  رجح  ریظن  یناناد  نآرق  كاپ و  نادرم  دننزیم ، راد  هب  لخن  يهنت 
: تفگ درک و  عطق  ار  نیق  نب  ریهز  نخس  دیزی  هاپس  دارفا  زا  یکی 

! میشکب شناهارمه  اب  ار  تربهر  ات  تشاد  میهاوخن  رب  تسد  امش  زا  ام  درم ! شاب  شوماخ  - 
یتسود و روخ  رد  دـیزی  زا  شیب  همطاف  دـنزرف  ادـخ ! ناگدـنب  : » داد همادا  نینچ  دوخ  نانخـس  هب  درم  نآ  یمرـشیب  هب  هجوت  نودـب  ریهز 

ناج هب  دیراذگاو ! دیزی  اب  ار  درمگرزب  نیا  دیئالاین و  ناشنوخ  هب  تسد  دیـسرتب و  ادخ  زا  دینکیمن  يرای  ار  ناشیا  رگا  تسا ، يراکددم 
یضار دیشکب  ار  ع )  ) نیسح هک  نیا  نودب  امش  يادربنامرف  زا  دیزی  مدوخ 

هحفص 93) ) 
!« تسا

فیعض زا  يریگولج  يارب  سپ  دنریگ ، رارق  وا  نانخـس  ریثات  تحت  هاپـس  دارفا  تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  درک  ساسحا  عقوم  نیا  رد  رمش 
: تفگ درک و  باترپ  ریهز  يوس  هب  يریت  دیزی  هاپس  دارفا و  يهیحور  ندش 

! يدروآ گنت  هب  دوخ  یفرح  رپ  اب  ار  ام  وت  - 
: دیشک دایرف  باوج  رد  ریهز 

ار دوخ  دیاب  وت  یناوخب ، تسرد  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  یتح  یناوتب  منکیمن  رکف  ادـخ  هب  یتسین ! شیب  یناویح  وت  دوبن ، وت  اب  منخـس  يور  - 
! ینک هدامآ  كاندرد  باذع  یئاوسر و  گنن و  يارب 

! دیوش گرم  يهدامآ  دیاب  تربهر  وت و  درک : دیدهت  رمش 
: تفگ ریهز 

!« امش اب  نتسیز  هنادواج  زا  تسا  رتینتشاد  تسود  میارب  نیسح  رانک  رد  ندش  هتشک  یناسرتیم ! گرم  زا  ارم  »
: دناوخ ارف  تفص  ناطیش  يهدنامرف  زا  تعاطا  مدع  هب  ار  نانآ  اسر  گناب  هب  درک  هاپس  هب  ور  سپس  و 

ص)  ) دمحم تعافش  مسق  ادخ  هب  دنکیم  فرحنم  ناتنید  زا  ار  امش  شلاثما  رگدادیب و  رسکبس  نیا  ادخ ! ناگدنب  »
هحفص 94) ) 

!« دش دهاوخن  دنشکب  ار  ناشسیماون  نانآ و  ناعفادم  دنزیرب و  ار  شنامدود  ناگدنام و  زاب  نوخ  هک  یتعامج  بیصن 
نآ زا  تسناوتیم  ات  درب و  هلمح  رگشل  بلق  هب  نایژ  يریش  نوچ  رح  لابند  هب  ریهز  دننک . ناراب  ریت  ار  گرزب  نامرهق  هک  داد  نامرف  رمش 

: ماجنارس داتفا و  نیئاپ  هب  بسا  زا  ریشمش  ياههبرض  تاحارج و  تدش  زا  هک  دیئاپن  يرید  اما  دنکفا  كاخ  هب  ناتفص  وید 
. دیسر شیوخ  يزورآ  هب  درپس و  ناج  دوب  هتسویپ  ناگدازآ  ناوراک  هب  هار  همین  رد  هک  يدرم 

هحفص 95) ) 
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«. فصاوعلا هکرحی  خسارلا ال  لبجلاک  نموملا  : » دومرف هک  الوم  يهتفگ  هب  هراشا  ( 1)

دیشاب درم  دازآ  لقا  دیرادن ال  نید  رگا 

دیشاب درم  دازآ  لقا  دیرادن ال  نید  رگا 
زا سپ  دـنداهن و  نادـیم  يوـس  هب  ور  يرگید  نادرم  دوـب ، مالـسا  خـیرات  ياـهزامن  نیرت  هنادنمهوکـش  عـقاو  رد  هـک  رهظ ، زاـمن  زا  سپ 

. دیسر نیسح  نادناخ  دارفا  هب  يراکادف  تبون  هاگنآ  دندش . هتشک  رایسب  ياهیروالد 
ناشن دوخ  زا  یتعاجـش  نانچ  نآ  نادیم  رد  يو  تفرگ ، نادیم  تزاجا  دمآ و  ردـپ  دزن  هب  ربکا ، یلع  مشاه ، ینب  ناوج  نیرتبوبحم  ادـتبا 

. دندش یتفگش  راچد  تخس  نایرکشل  يهمه  هک  داد 
. دندرب موجه  وا  رب  هزین  ریشمش و  اب  دندز و  ناوارف  ياههبرض  تریس  كاپ  ناوج  نآ  رب  مرزآیب  نانمشد 

اب اسر  يادص  اب  رود  زا  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  تشادن  راکیپ  ناوت  بات و  ناوارف  تاحارج  مخز و  زا  هک  یماگنه 
هحفص 96) ) 

. درک عادو  ردپ 
كاخ هب  دنداد ، ناشن  هناناج  یئاه  تسش  برض  نمشد  هب  هک  نآ  زا  دعب  دندمآ و  نادیم  هب  نیـسح  نادناخ  زا  يرگید  نادرم  وا  زا  سپ 

. تسویپ مالسا  نامرهق  يادهش  حاورا  هب  ناشکاپ  حور  هاگ  نآ  دندیتلغ و  رد  نوخ  و 
زا ار  شیوخ  تسد  ود  ادتبا  نمشد ، زا  یهوبنا  اب  ربارب  ان  دربن  کی  رد  يو  دوب . رتزادگناج  همه  زا  نیـسح ، عاجـش  ردارب  سابع ، تداهش 

یگنشت هک  اریز  دناسرب  بآ  هنـشت  نانز  ناکدوک و  هب  هک  دوب  نآ  رب  سابع  شـشوک  يهمه  دیتلغ . رد  نیمز  يور  رب  سپـس  داد و  تسد 
. دندادن يو  هب  یتصرف  نینچ  راوخنوخ  نانمشد  اما  دوب . هدرک  باتیب  تخس  ار  نانآ 

. تشگ زاغآ  ع )  ) نیسح ینعی  درم  نیرخآ  دربن  ماجنارس  و 
. دوب هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  زابناج  نارای  زا  نت  ود  داتفه و  هک  دمآ  گنج  نادیم  هب  ینامز  يو 

دایرف سپس  دنکفا و  دندوب  هتشگ  راوخنوخ  یناگرگ  نوچ  نونکا  هک  دعسنبا  نایهاپـس  هب  یهاگن  ادتبا  تعاجـش ، نادیم  زات  هکی  نآ  وا ،
: دیشکرب

هحفص 97) ) 
هب رگید  هک  دـینیبیمن  رگم  دـنرازیب ! ناگیامورف  زا  تعاطا  یگدـنب و  زا  یگمه  گرزب ، ياهحور  نانمادـکاپ و  نانموم و  ادـخ و  ربمایپ  »

!« منادیم گنن  ار  ناراکمتس  اب  یتسیزمه  تداعس و  ار  گرم  نم  اما  دوشیمن ، هدنادرگ  ور  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  یتسرد  قح و 
کی هب  دوب  شحوتم  ع )  ) یلعنبا نیسح  يوزاب  تردق  زا  هک  دعسنبا  درک . هلمح  راوخنوخ  ناگرگ  هب  هتخآ  ریـشمش  اب  نیـسح  هاگنآ  و 

ناشیرپ ار  نیسح  رکف  هلیسو  نیدب  ات  دننزب  شتآ  ار  اهنآ  دننک و  هلمح  وا  ياههمیخ  هب  رس  تشپ  زا  هک  داد  روتسد  دوخ  ناراوس  زا  هتـسد 
. دنهد تسکش  گنج  رد  ار  وا  دنزاس و 

: دز دایرف  هنادرمنوجان  موجه  نآ  ندید  اب  نیسح 
رارحا و زا  ناتدوخ  يایند  رد  لقا  دینکیمن ال  میب  زیخاتسر  تازاجم  زا  دیرادن و  ینامیا  هدیقع و  ادخ  هب  امش  رگا  نایفسیبا ! ناوریپ  يا  »

!« دیشاب نادرم  دازآ 
یناشیپ ندرک  كاپ  لوغـشم  نیـسح  هک  لاح  نامه  رد  درک و  باترپ  نیـسح  یناشیپ  هب  یگنـس  يو  خساپ  رد  دیلپ  يدرم  دعب  هظحل  دنچ 

. تفر ورف  شاهنیس  رد  رپ  هس  يریت  دوب  نوخ  زا  دوخ 
هحفص 98) ) 
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ناـمرهق ماجنارـس  تفرگ و  ندـیراب  نیـسح  حورجم  رکیپ  يوـس  هب  ریت  ناراـب  داد . یعمج  هتـسد  موـجه  ناـمرف  دعـسنبا  ماـگنه  نـیا  رد 
.... دومن تکرح  وا  يوس  هب  هنامرشیب  رمش  و  دیتلغ . رد  نیمز  رب  فرش  تماهش و  رهظم  نادرم و  دازآ  ریبک  ربهر  نانامرهق و 

تشگ نوزفا  مد  ره  اوه  یگریت 
شتآ ياههلعش  نایم ، نآ  رد 

. دیشکیم بیهل  اههمیخ  زا 
ناکدوک نانز و  دایرف  و 

دشیم هدینش 
اروشاع دوب  یکاندرد  زور  هچ  هک  هو 

هحفص 99) ) 

ترضح راصق  تاملک  اهتمکح و  ظعاوم ، زا : ياهشوگ 

ترضح راصق  تاملک  اهتمکح و  ظعاوم ، زا : ياهشوگ 
مامتا زا  سپ  يو  دوب . هوکش  اب  رایسب  ناناملسم  ياههناخ  هب  تبسن  هک  دوب  هتخاس  ياهناخ  يدرم 

هحفص 100) ) 
: تفگ دمآ و  ع )  ) نیسح ماما  دزن  هب  هناخ  نامتخاس 

. دیئآ دورف  نم  يهناخ  رد  هک  مرادیم  تسود  ماهتخاس و  ياهناخ  - 
: دومرف رثات  اب  دعب  دنکفا و  نآ  نامتخاس  هب  یهاگن  تشگ  هناخ  لخاد  نوچ  یلو  تفریذپ  ار  وا  توعد  ترضح 

وت هب  نیمز  لها  هناخ ، نیا  نتخاس  اب  ياهدومن ، دابآ  نارگید  يایند  يارب  ياهناخ  ياهدرک و  ناریو  تسا  تمایق  رد  هک  ار  دوخ  يهناـخ  - 
. دنرادیم نمشد  ار  وت  نامسآ  لها  دنراذگیم و  مارتحا 

: دنتفگ دندرک و  لاوئس  ع )  ) نیسح هللا  دبع  ابا  زا  ع )  ) بلاطیبانبا یلع  ترضح 
؟ دنکیم راوگرزب  اقآ و  ار  یمدآ  زیچ  هچ  مرسپ  يا  - 

: داد خساپ  ع )  ) نیسح
هحفص 101) ) 

. ثداوح ربارب  رد  لمحت  نادنواشیوخ و  هداوناخ و  هب  ندرک  یکین  - 
: دیسرپ

؟ تسیچ تورث  انغ و  - 
: داد باوج 

اهوزرآ ندرک  مک  - 
: دیسرپ

؟ تسیچ رقف  - 
: دیسرپ تیقفوم  زا  يدیماان  ندیزرو و  عمط  - 

؟ تسیچ یتسپ  - 
: داد باوج 
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. دنک اهینامداش  میلست  ار  نتشیوخ  دهاوخب و  دوخ  يارب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  نآ  رد  ناسنا  یتسپ  - 
: دیسرپ

؟ تسیچ یتشز  - 
: داد باوج 

اب ای  دزرو  ینمشد  شهدنامرف  اب  ربنامرف  هک  نیا  رد  - 
هحفص 102) ) 

. دنکفارد هجنپ  دنکیم  مکح  شنایز  دوس و  رب  هک  یسک 
. دنراگتسر یمدرم  دنیرگب  ادخ  سرت  زا  هک  نانآ 

شیوخ يادـخ  هانپ  رد  دـبایرد و  یگدـنز  رد  ار  شیوخ  يوزرآ  لاـمک  دـنک ، تداـبع  یگتـسیاش  هب  ار  لاـعتم  راـگدرورپ  هک  سک  نآ 
. دنام هدوسآ 

، دـنادرگ شرو  هرهب  دوـخ  شنیب  شناد و  زا  دـشخب و  شهاـنپ  يهیاـس  رد  دـهد و  هار  نتــشیوخ  هـب  ار  اـم  ماـتیا  زا  یمیتـی  هـک  سک  نآ 
. دومرف دهاوخ  شزاینیب  ناهج  ود  ياهتمعن  زا  راگدرورپ 

و دشاب ، هدزتشحو  راکهانگ  تسا . نوزفا  تراسج  تأرج و  تسا  كاپ  نماد  هک  ار  نآ  و  تسا ، رطاخ  هدوسآ  تسا  نیما  هک  سک  نآ 
. دبای هار  راک  يهراچ  هب  شرکف  ات  دزیهرپب  بارطضا  هودنا و  زا  دشیدنیب و  عزج  ياج  هب  دیآ  شیپ  ياهثداح  نوچ  ار  دنمدرخ 

اهینیریش زا  دینک و  ربص  اه  یخلت  رب  تقیقح  هار  رد 
هحفص 103) ) 

. دینادرگرب يور 
. دوب دهاوخ  وت  راظتنا  رد  هدنیآ  تمعن  یئوگ ، ساپس  نیشیپ  ياهتمعن  يارب  ار  يادخ  رگا 

. دنکیم روراب  ار  تفرعم  تخرد  ملع 
. تسا لقع  یتدایز  بجوم  نتخومآ  هبرجت 
. تسا يراک  زیهرپ  رد  يراوگرزب  فرش و 

نایاپ

ع)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  ياههنیمز  - 30

باتک تاصخشم 

2001م .  - 1931 يدهمدمحم ، نیدلا  سمش   : هسانشرس
يدیس  نیسح  همجرت  نیدلا  سمش  يدهمدمحم  نیسح ع /  ماما  مایق  یناسنا  ياهدرواهر  یعامتجا و  ياه  هنیمز  : روآدیدپ مان  ناونع و 

رشنهب 1382 . تکرش  : دهشم  : رشن تاصخشم 
219 ص . يرهاظ :  تاصخشم 

رشنهب 509 . تکرش  يوضر  سدق  ناتسآ  تاراشتنا   : تسورف
لایر 7-882-333-964  کباش 13000 

هیناسنالااهراثآ  هیعامتجالااهفورظ و  نیسحلا  هروث  یلصا  ناونع   : تشاددای
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هیامن   : تشاددای
61ق . موس 4 -  ماما  یلع  نبنیسح   : عوضوم

61ق . البرک --  هعقاو   : عوضوم
مجرتم  نیسح 1341 ، -  يدیس   : هدوزفا هسانش 

يوضر .  سدق  ناتسآ  تاراشتنا   ) رشنهب تکرش   : هدوزفا هسانش 
BP41/5/ش77ث9041 1382  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید 297/9534  يدنب  هدر 
م7170-82  : یلم یسانشباتک  هرامش 

مراهچ پاچ  يهمدقم 

مراهچ پاچ  يهمدقم 
. دشابیم باتک  نیا  مشش  پاچ  دش ، مادقا  نآ  يهمجرت  هب  هک  يا  هخسن 

موس پاچ  ندش  بایان  زا  سپ  ار  ع »)  ) نیسح ماما  مایق  یناسنا  راثآ  یعامتجا و  طیارش   » باتک مراهچ  پاچ  هک  تسا  یتخبـشوخ  يهیام 
. میامنیم یمارگ  ناگدنناوخ  میدقت 

. دناهتشاد نآ  اب  نیشیپ  ياهپاچ  لالخ  زا  ییوکین  دروخرب  دنراد ، هک  يرکف  فلتخم  ياهبرشم  هب  هجوت  اب  باتک  ناگدنناوخ 
دناهتفگ باتک  نیا  يهرابرد  مهنیم -  جرا  ناشیفرطیب  شناد و  هب  هک  نارکفنشور -  نادنمشناد و  زا  يرایـسب  هک  ار  هچ  نآ  زار  دیاش 

زج ع - )  ) نیسح ماما  مایق  باب  رد  اههتشون  مامت  تسا  نآ  تقیقح  تسا . رتهب  باب  نیا  رد  اههتـشون  يهمه  زا  باتک ) نیا   ) هک دشاب  نیا 
. دناهداد رارق  یسررب  دروم  ریز  شور  ود  زا  یکی  قباطم  ار  گرزب  بالقنا  نآ  باتک -  نیا 

رد نهک  تسا  یـشور  نیا  نآ . یفطاع  شزیگنا  يهبنج  ندومن  هتـسجرب  کیدژارت و  رـصنعرب  هیکت  اب  ضحم  یخیراـت  تیاور  شور  - 1
اهبـالقنا یخرب  نوـماریپ  يراـگن  خـیرات  هب  هک  تسا  لـتقم »  » ناگدنـسیون شور  يهمادا  تـقیقحرد  ییاـهمایق ؛ نـینچ  نوـماریپ  شراـگن 

نب هللادبع  لتقم   » و يدـع » نب  رجح  لتقم  « ؛» نامثع لتقم   » لیبق زا  اهـشروش  اهبالقنا و  نآ  نانامرهق  خـیرات  لالخ  زا  مالـسا  رد  اهـشروش 
رد خیرات  شراگن  هک  تسا  یتامدقم  ياههقلح  زا  یکی  ام  داقتعا  هب  یخیرات  شراگن  زا  عون  نیا  دناهتخادرپ . ریبز »

هحفص 10) ) 
ناـیوار و ناثدـحم و  زا  یهورگ  شیادـیپ  ثیدـح و  نیودـت  لـثم  اـههقلح  رگید  هـب  تـسا و  هتـشاذگ  رـس  تـشپ  ار  نآ  ناناملــسم  دزن 

لثم ثداوح  لاس  رب  هیکت   » شور قباطم  یمالـسا  خـیرات  شراـگن  هب  تیاـهن  رد  اـههقلح  نیا  دـش . هدوزفا  ( 1  ) يوبن يهریس  ناگدنـسیون 
. دش رجنم  نارگید  يربط و  ریرج  نب  دمحم 

دنزادرپیم و عازن  نیفرط  یصخش  ياهتلیذر  ای  اهتلیضف  نوماریپ  يرگنشور  هب  شور  نیا  ناگدنسیون  یخیرات ، یتخانـش -  ابیز  شور  - 2
رب ناوارف  يدهاوش  اهتیصخش ، یصخش  خیرات  هک  هچنآ  ره  فرط و  ود  دنسپان  هدیدنـسپ و  ياهیگتـسجرب  اهیگژیو و  باب  رد  لیـصفت  هب 

جوا نآ  زیامت  هجو  هک  دـنزادرپیم  بالقنا  زا  یثداوح  هب  ناـخروم  زا  هتـسد  نیا  دـنیوگیم . نخـس  دـیامنیم ، هئارا  یقـالخا  شور  نیا 
لیلحت نایب و  اب  راکـشآ  هجوت  اب  هتبلا  بلطم  نیا  دـشابیم . رگید  هورگ  دزن  شزرا  ياـهرایعم  تراـقح  اـی  یهورگ و  دزن  یقـالخا  راـیعم 

. دشابیم مالسا  ردص  یلهاج و  رصع  رد  نایوما  مشاهینب و  نیب  یگداوناخ  فالتخا  یصخش  لوصا 
ناسیون هریـس  ناخروم و  زا  یخرب  تشادرب  هب  انب  مود -  شور  سپ  دـشاب ، لتقم »  » ناگدنـسیون یمیدـق  شور  يهمادا  تسخن  شور  رگا 

 - هنیمز نیا  رد  ییاپورا  گنهرف  هک  تسا  هدرب  هرهب  ییاههویـش  اهکبـس و  زا  ناوارف  هک  یـشور  تسا ؛ نردـم  يهبنج  رگنایامن  رـصاعم - 
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، یـسانش ناور  یـسانش ، هعماـج  درواتـسد  زا  يدـنمهرهب  ثیح  زا  هچ  عوضوم و  هب  رگـشهوژپ  دـید  يهیواز  کبـس و  حرط ، ثیح  زا  هچ 
. تسا رابرپ  یخیرات -  شهوژپ  زا  عون  نیا  یقالخاو  یتخانشابیز  ياهشهوژپ 

یـسررب ام  هک  اج  نآ  ات  درکیم و  تمدخ  ضحم  یگنهرف  فده  هارمه  هب  یـسایس ، یتیبرت و  فادـها  هب  هتـشذگ -  رد  تسخن -  شور 
. تسا هدوبن  دنمهرهب  ياهظحالم  لباق  هجوت  زا  لتقم »  » ناگدنسیون هاگن  زا  میاهتشاد 

ار شور  نیا  رصاعم ، نارود  رد  ع )  ) نیسح ماما  يهریس  و  لتقم »  » ناگدنسیون اما 
هحفص 11) ) 

. دنریگیم راک  هب  تشادرب ، رد  ینالوط  ياهلاس  هک  یسایس  فده  اب  یتیبرت  یگنهرف و  ياهفده  تمدخ  يارب  اهنت 
هتـشاد یـسایس  ینومـضم  هک  نیا  نودب  دنکیم ؛ تمدخ  یتیبرت  ياهفده  هب  يدح  ات  یگنهرف و  ياهفدـه  هب  لوا  يهجرد  رد  مود  شور 

. دشاب
يهرمث تقیقح  رد  هک  دـهدیم  هئارا  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  زا  یتشادرب  یقلت و  نوچ  دربیم ، جـنر  یگرزب  بیع  کـی  زا  شور  نیا  اـما 

عازن ثداوح  ینـالوط ، ياـهلاس  یط  رد  هدوـمن و  روهلعـش  ار  نآ  یـسایس  تـالیامت  اـهنامرآ و  تسا و  یـصخش  یگداوناـخ و  فـالتخا 
ياههزیگنا نوچ  تسا ، تسردان  کش  نودب  تشادرب  نیا  تسا . هدومن  هیذغت  ار  نآ  هکم  شیرق و  يرادمامز  ياوشیپ و  نوماریپ  یگلیبق 

يداقتعا و هیجوت  هدوب و  یعامتجا  یسایس -  ياوتحم  ياراد  ع )  ) ترضح بناج  زا  دیسر ، ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  هب  نآ  جوا  هک  یعازن 
هک تسا  هدوب  یعامتجا  یـسایس -  ياوتحم  ياراد  مکاح -  ماظن  مه -  نایوما  بناـج  زا  اـما  دوب ؛ هتفرگ  مالـسا  زا  ار  شور  ندوب  یعرش 
هک یتامادقا  هب  ندیـشخبیمالسا  يهغبـص  اب  سنازیب  تموکح  ياهـشور  یلهاج و  یگلیبق  ياهـشزرا  زا  ار  شریـس  طخ  یلوصا و  هیجوت 

. دریگیمرب تسا ، ینتبم  نآ  هب  ماظن 
یندمت و لماکت  ققحت  رد  ییازس  هب  تیمها  هک  نآ  رصاعم  فده  ققحت  رد  ود -  نآ  ياهیبوخ  مامت  هب  فارتعا  اب  شور -  ود  ره  نیا  اما 

 - ود نیا  زا  کی  ره  قباطم  دـناوتیمن -  ققحم  هک  يروط  هب  دنتـسه ؛ ناوتان  دراد ، صاـخ  روط  هب  ناملـسم  ناـسنا  دزن  یـسایس  یهاـگآ 
دناوتیمن نینچمه  دـیامن ؛ هئارا  یعامتجا  يهلأسم  رد  نردـم  ياهدرواتـسد  وترپ  رد  ناـسنا  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  بـالقنا  اـی  دـمهفب و 

عضو يروراب  رب  دزاسیم و  طبترم  رضاح  عضو  اب  ار  بالقنا  هک  يرصانع  دیامن . فشک  ار  بالقنا  رد  ندوب  یگشیمه  رارمتسا و  رصانع 
 - مسینردـم رانک  رد  دـهدیم و  رارق  یعامتجا  يهلأـسم  يهزوح  رد  ار  هزراـبم  هک  شرگن  هشیدـنا و  زا  يرـصانع  هب  نآ  زیهجت  ینونک و 

ینعی یناسنا  ریغ  يدام  ندـمت  هدنباتـش  ياهریغتم  بادرگ  رد  نش  بوذ  یهابت و  زا  یناسنا  تیـصخش  تمالـس  ظفح  ترورـض  تلاـصا 
. دنک عمج  مه  اب  نردم ، يدام  ندمت 

نوچ دوشیم ؛ ناربج  تسا ، هدش  عضو  نآ  قباطم  باتک  نیا  هک  یـشوررد  ام - داقتعا  هب  دنربیم -  جنر  نآ  زا  شور  ود  نیا  هک  یـصقن 
ماما بالقنا  هب  يا  هزات  ياههرظنم  زا 

هحفص 12) ) 
، هدومن نآ  زا  باتک  نیا  هک  يریسفت  لالخ  زا  و  تسا ؛ هتـشادرب  هدرپ  ياهدروخن  تسد  قامعا  دیدج و  يداعبا  زا  هتخادرپ و  ع )  ) نیـسح
یناسنا و حور  هدروآ و  تلادـع  رب  ینتبم  ياهعماج  هب  ار  نآ  رـصاعم  ناسنا  هک  تسا  هدومن  ياهنامرآ  اب  گنهامه  ینومـضم  ياراد  ارنآ 

. تسا مکاح  نآ  طباور  رب  یمدآ  تمارک 
؛ تردق رس  رب  يدرف  یگلیبق و  عازن  زا  ياهولج  ای  رـشب و  ملظ  نآ  تلع  دشاب و  يدژارت  کی  اهنت  هک  تسا  هتـسناد  نیا  زا  رتارف  ار  نآ  اذل 

راتفر هورگ و  نیا  یبالقنا  راتفر  هک  یلماوع  تسا ؛ هداهنن  ورف  ار  نآ  رد  يدرف  یـصخش و  لـماوع  نآ و  کـیدژارت  يهبنج  لاـح  نیع  رد 
ع)  ) نیـسح ماما  بالقنا  يارو  رد  ناهنپ  تلع  ناـمه  لـماوع  نیا  هک  نیا  هب  فارتعا  نودـب  ار -  هورگ  نآ  يهنارگ  بوکرـس  هدـنزادنارب 
ره هک  يایلوصا  ياهـشنیزگ  باختنا و  هب  ار  عازن  فرط  ود  هک  يايژولوئدیا  رد  تلع  نیا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدومن  نیزم  دـشابیم - 
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 - میدروآ هک  یلیلد  هب  باتک -  نیا  تسادـیپ  تسا . ناهنپ  هدـناشک ، ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا  رد  هتفای  یلجت  ییاهن و  باختنا  هب  ار  کی 
. دشابیم صاخ  روط  هب  مالسا  یبالقنا  خیرات  نارگشهوژپ  ماع و  روط  هب  نارکفنشور  یقیقح  يزاین  يوگخساپ 

. دنادرگ دنمدوس  كرابم و  ار  لمع  نیا  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا 
نیدلا سمش  يدهم  دمحم  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  و 

1977 م  / 2  / 20 1397 ه -   / 3 توریب 2 / 
نآ نییبت  هب  هک  یعوضوم  نیا  يهرابرد  طوسبم  روط  هب  باـتک  نیا  رد  . 1975 توریب ، رکفلاراد ، فلؤم .) زا   ) نیـسحلا راصنأ  كر : ( 1)

ریگارف قیمع و  شهوژپ  هک  تسا  نیا  ام  یبایزرا  دـنبای . قیفوت  نآ  یـسررب  هب  نارگـشهوژپ  هک  تسا  دـیما  میاهتفگ . نخـس  میتفای ، قیفوت 
زتـنارف ياههشیدـنا  رب  اـساسا  هک  ياهیرظن  دوـش ؛ رجنم  ناناملـسم  يراـگن  خـیرات  شیادـیپ  نوـماریپ  عیاـش  يهیرظن  رییغت  هب  عوـضوم  نیا 

. لاتنزور زا  نیملسملا  دنع  خیراتلا  ملع  ر.ك : تسا . یکتم  لاتنزور 

راتفگشیپ

راتفگشیپ
یلاعت ریظن و  یب  تداشر  ینامرهق و  ياههولج  يهبنج  ددرگیم ، ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هب  ناـگمه  هجوت  بلج  بجوم  هک  يزیچ  يرتشیب 

لام دـنزرف و  ناج و  نوچمه  روما  نیرتزیزع  راثیا  يراکادـف و  رد  هک  تسا  ناشگرزب  ربهر  نویبالقنا و  دزن  نآ  ياسآ  هزجعم  یناسنا و 
. دنایامنیم ار  دوخ  یماظن ، يزوریپ  زا  يدیماان  دوبمک و  فعض و  هارمه  هب  یمومع  حالص  لصا و  هار  رد  تینما  شیاسآ و  و 

تیاـنج يارجا  رد  نآ  ياـهراک  زاـس و  رازبا و  نآ و  ناگدـنیامن  مکاـح و  يهقبط  رد  یقـالخا  طاـطحنا  یتـسپ و  سرت و  راـثآ  یفرط  زا 
. دنکیم يرگهولج  تسا ، هدیدن  ار  نآ  دننامه  خیرات  هک  یتروص  هب  اهنآ  نتشادرب  نایم  زا  نویبالقنا و  هب  تبسن  هنایشحو 

نافلاخم رب  نانآ  تقفـش  يزوسلد و  نویبالقنا و  يهقالع  تسا ؛ یتسود  قشع و  يهراـبرد  درفب  رـصحنم  ياـههنومن  نآ  لـئاسم  رگید  زا 
هک هتـشاداو  ياهورین  گنج  هب  ار  اـهنآ  هدروآ و  رد  شیوخ  مادختـسا  هب  هداد و  بیرف  ار  هاـنآ  مکاـح  تردـق  دـندیدیم  هک  تسا  دوخ 

يرگید زا  نتفرگ  تقبس  گرم و  لابقتـسا  هب  ار  کی  ره  هک  رگیدکی  هب  تبـسن  نانآ  قشع  ای  و  دناهدوب ؛ نانآ  دوخ  حالـص  ریخ و  بلاط 
. دشابن دوخ  رای  تداهش  دهاش  ات  تشادیم . او 

نویبـالقنا و نتخاـس  مورحم  رد  هک  مینیبیم  ار  ناـشلامع  ناـمکاح و  ینمـشد  هنیک و  ياـهدومن  نیرتتشز  یناـسنا ، لـمع  نیا  ربارب  رد 
. دنکیم ییامندوخ  نانز ، ناکدوک و  نتشک  بآ و  هب  تبسن  یتح  ناشناکدوک 

هحفص 14) ) 
ار ناشلامع  نامکاح و  ياههزیرغ  نیرتتسپ  نویبالقنا و  لـمع  راـتفگ و  اههشیدـنا ، نیرتدـنمجرا  نیرتفیرـش و  نوچ  یلئاـسم  رگید  و 

يرابنوخ يدژارت  فطاوع ، لوصا و  اهنامرآ ، رد  داـضتم  ياـهوگلا  نیا  ییوراـیور  يهجیتن  درادرب . رد  بـالقنا  نیا  ناتـساد  هک  مینیبیم 
. دروآیم راب  هب  هودنا  مغ و  ياهدنناوخ ، هدنونش و  ره  لد  رد  نانچمه  هک  تسا 

 - ناگدنـسیون رتشیب  ار  دوخ  هک  تسا  يدح  هب  روآ  تفگـش  یبالقنا و  ياههناشن  اب  بالقنا  نیا  کیدژارت  ییاور -  يهبنج  ریثأت  تردق 
. دناهداد صاصتخا  هبنج  نیا  هب  ار  دوخ  ياهشهوژپ  اذل  هدومن و  لیمحت  دنشابن -  اهنآ  يهمه  رگا 

ره ای  بالقنا و  نیا  ثداوح  تسین . ع )  ) نیـسح ماما  بالقنا  مامت  نآ -  يرگتیاده  یتیبرت و  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  ییاور -  يهبنج  اما 
ياـهداهن ماـظن و  رد  هشیر  یبـالقنا  ره  تسا . ریگارف  یخیراـت  دـنور  کـی  زا  یـشخب  هکلب  تسا  هداـتفین  قاـفتا  ـالخ  رد  رگید ، بـالقنا 

یماظن رظن  زا  رگا  دراد و  یصخشم  یعامتجا  یسایس -  طیارـش  بالقنا  ره  تسا . هدش  روهلعـش  نآ  رد  بالقنا  شتآ  هک  دراد  ياهعماج 
. دراد یپ  رد  یجیاتن  راثآ و  دشاب -  هدروخ  تسکش 
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هدشن یـسررب  نآ  ياهدرواتـسد  طیارـش و  تامدقم ، نآ ، ياههبنج  مامت  هک  ینامز  ات  دـش  دـهاوخن  مهف  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  بالقنا  کی 
. تسا باتک  نیا  تیاغ  فده و  نیا  دشاب .

زا هک  يراثآ  دیدرگ و  رجنم  نآ  هب  هک  یتابسانم  نآ و  رب  مکاح  طیارش  یسررب  اب  ار  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  ات  ماهدیشوک  باتک  نیا  رد 
. میامن لیلحت  دمآ ، دیدپ  یمالسا  يهعماج  رد  نآ 

. مروآ رد  ریرحت  يهتشر  هب  مالسا  خیرات  رد  اهبالقنا  يهرابرد  دنوادخ  قیفوت  هب  مراودیما  هک  تسا  ییاهباتک  هلسلس  زا  باتک  نیا 
هجوت هکلب  تسا . هدشن  عقاو  هجوت  دروم  نارگشهوژپ  ناخروم و  بناج  زا  دیاب  هک  هنوگ  نآ  مالـسا  خیرات  رد  اهبالقنا  هک  مداقتعا  نیا  رب 

هک اهبالقنا -  اما  تسا . هداد  یعرش  يهغبص  دوخ  هب  هک  تسا  هدوب  مکاح  تردق  خیرات  هب  نارصاعم -  هچ  ناگتشذگ و  هچ  اهنآ -  رتشیب 
رارق یـسررب  دروم  تفلاـخم  حور  هب  تـالاح  رتـشیب  رد  ياهیـشاح و  لکـش  هب  تسا -  مالـسا  رد  تموکح  ناتـساد  رگید  يهبنج  رگناـیب 

. دناهتفرگ
هحفص 15) ) 

يو هب  هک  شیوخ  راـگزور  مکاـح  يهزیگنا  اـی  یهد و  تهج  یپ  رد  رتشیب -  هتـشذگ -  راـگن  خـیرات  هک  دـشاب  نآ  رما  نیا  تلع  دـیاش 
ياهتیـصخش ثداوح و  هب  تسیزیم  هک  يراگزور  رد  راـگن  خـیرات  هب  مکاـح  یهد  تهج  یهاـگ  تسا . هتـشونیم  هتـشاد ، مه  یتیاـنع 

. دناهدادن تسد  زا  خروم  راگزور  یعامتجا  یسایس -  عضو  رب  ار  ناشریثأت  زونه )  ) هک تسا  هدوب  هتشذگ  یسایس  يرکف - 
سرت و اسب  هچ  ای  و  دناهدومن . يوریپ  نآ  زا  عوضوم  نیا  رد  ناگتـشذگ  هک  دناهدومن  یـشور  هب  دیقم  ار  دوخ  رـصاعم  ناخروم  تسادـیپ 

هدوب نویبالقنا  اهبالقنا و  باب  رد  نخس  زا  زیهرپ  ندیزگ و  يورد  تلع  مارآ ، يهعماج  کی  رد  بالقنا  باب  رد  نتفگ  نخـس  زا  تشحو 
هدیـسرن يادـتناما  زا  ياهبترم  هب  ای  میارذـگ و  قرف  ملع  تسایـس و  نایم  ات  میـشاب  هدیـسرن  يرکف  یگتخپ  يهلحرم  هب  رگا  هژیو  هب  تسا .

. دیامن رود  یسایس ، ياهفده  عفن  هب  یملع  شهوژپ  نتفرگ  تمدخ  هب  زا  ار  ام  هک  میشاب 
صقان هریت و  ار  یخیرات  ریوصت  یمالـسا ، خیرات  رد  اهبالقنا  ریگارف  يدج و  شهوژپ  رد  یهجوتیب  دـشاب ، هک  یهیجوت  ره  اب  لاح  ره  هب 

يریگ لکـش  تسا و  یمالـسا  يهعماج  یخیرات  ریوصت  زا  يرگید  ریوصت  هرهچ و  میتفگ -  هک  هنوگنامه  بالقنا -  نوچ  دـنادرگیم ؛
. تسین نکمم  نآ  يهبنج  ود  زا  يریوصت  نتشاد  نودب  ناناملسم  يهتشذگ  طیارش  باب  رد  تسرد  ياهشیدنا 

يهزرابم عاونا  زا  هک  میآ  لیان  یمالـسا  خـیرات  رد  اـهبالقنا  باـب  رد  ییاـهباتک  هلـسلس  راـشتنا  هب  اـت  دـهد  قیفوت  دـنوادخ  هک  مراد  دـیما 
. درادیم رب  هدرپ  یمالسا ، تعیرش  دومنهر  تیاده و  وترپ  رد  ناشعاضوا  يدوبهب  هار  رد  خیرات -  یط  رد  ناناملسم - 

اب ییاـهن  قیفوت  مشاـب . هدـمآ  لـیان  تسرد  ياـهیرواد  جـیاتن و  هب  تساههتـشون  هلـسلس  نآ  زا  رثا  نیتسخن  هک  باـتک  نیا  رد  تسا  دـیما 
. تسادخ

نیدلا سمش  يدهم  دمحم 

یعامتجا یسایس و  ياههنیمز 

یعامتجا یسایس و  ياههنیمز 
: تسا هدیشک  ریوصت  هب  ار  نآ  نایوما  زا  ياهفیلخ  هک  هنوگ  نآ  يوما ؛ تفالخ 

يدعس لا  كراکدا  کنع  عدف 
الام یصح و  نورثکالا  نحنف 

ارسق سانلا  نوکلاملا  نحن  و 
الاکنلا ۀلذملا و  مهموسن 
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الذ فسخلا  ضایح  مهدرون  و 
الابخ الا  مهولان  ام  و 

. میرتشیب هدع  هدع و  ثیح  زا  ام  هک  نک  اهر  ار  يدعس  لآ  دای 
. مینکیم تسایس  يراوخ  تلذ و  هب  ار  اهنآ  میمدرم و  نامکاح  رابجا  رس  زا  ام 

. دش دهاوخ  اهنآ  بیصن  ملظ  يدرخ و  یب  اهنت  میروآیم و  رد  تلذ  بادرگ  هب  ار  اهنآ 
يوما دیزی  نب  دیلو 

جنپ زور  رد  قشمد ) ياهاتـسور  زا  ییاتـسور   ) ءارخب رد  دیـسر و  تفالخ  هب  743 م  لاس 125 ه /  یناثلا  عیبر  مشش  هبنـشراهچ ، زور  رد  )
.( دیسر لتق  هب  744 م  لاس 126 ه /  یناثلا  يدامج  هبنش 28 

هحفص 19) ) 
دمآرد <

نامثع يرادا  یلام -  تسایس  <

شنافلاخم ربارب  رد  نامثع  راتفر  <

نامثع تسایس  ياهدرواتسد  <

نامثع زا  دعب  یلع  ماما  عضوم  <

نآ هب  تبسن  ناراوخ  تنار  عضوم  یلع و  ماما  تاحالصا  <

هیواعم تسایس  <

یگنسرگ تشحو و  سرت و  تسایس  <

نآ زا  هدافتسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  تسایس  <

یبالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدخت  تسایس  <

یمالسا يهعماج  رب  هیواعم  تسایس  راثآ  <

نایوما تسایس  هب  تبسن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  عضوم  <

دمآرد

دمآرد
یعطق يدح  هعماج  کی  یخیرات  يهلحرم  ود  نایم  هک  تسا  نآ  دش  دهاوخ  هجاوم  نآ  اب  خیرات  رگـشهوژپ  هک  يزیچ  نیرتراوشد  دـیاش 
هظحل نیا  هک  نیا  نایب  ینامز و  تدحو  نییعت  اذل  تسا . یجیردت  دنک و  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  هعماج  کی  لوحت  نوچ  دـیامن ؛ عضو 

. دشابیم راوشد  تسا ، دیدج  يهرود  زاغآرس  ياهرود و  نایاپ 
زا راکـشآ  فارحنا  دـهاش  ناملـسم  تما  هک  يایخیراـت  يهلحرم  قیقد  یناـمز  نییعت  عضو  یپ  رد  هاـگره  هک  تسا  یلکـشم  ناـمه  نیا 

. میشاب راکشآ  ینوگرگد  نیا  دهاش  نامثع  راگزور  مود  همین  زاغآ  زا  میناوتیم  اما  میوشیم . هجاوم  نآ  اب  تسا ، هدوب  مالسا  لوصا 
زا نایرج  نیا  دـیامن . يزاس  هنیمز  ار  نامزاس  رد  يا  هزات  راتخاس  ثداوح و  هعماج ، رد  هزات  ناـیرج  نیا  روهظ  هار  تسا  یعیبط  نیا  رباـنب 

. دومنیم يربهر  ار  نآ  دوب و  مکاح  یمالسا  يهعماج  رب  راگزور  نآ  رد  هک  دمآ  دیدپ  ییاههورگ  تینهذ  اب  لماعت 
یپ رد  دـیاب  هکلب  مییاـمن  هدنـسب  اههدـیدپ  هب  اـهنت  دـیابن  دـشاب . هتـشاد  ار  هناـیارگ  عقاو  شهوژپ  کـی  طیارـش  یـسررب  نیا  هک  نیا  يارب 

اج نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  دناهتخاس . ار  هرود  نیا  خـیرات  هک  مییآرب  نید  ناگرزب  اههورگ و  تامادـقا  رد  اههدـیدپ  نیا  ياههشیر 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4004 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ میتسه یمالـسا  يهعماج  رد  هزات  ناـیرج  نیا  روهظ  ندیـشخب  تعرـس  رد  نآ  تکراـشم  نازیم  ثداوح و  راـک  زاـس و  تعیبط و  یپ  رد 
فده نیرتشیب  مییامن  هجوت  دناهتخاس ، ار  خیرات  نیا  هک  یلامعا  ای  هرود  نیا  خیرات  ناگدنزاس  رب  یقالخا  مکح  رودص  هب  هک  نیا  نودب 

طیارش تفایرد  شهوژپ ، زا  ام 
هحفص 20) ) 

مهم ثداوـح  رگید  نوـچمه  ماـیق  نیا  اـم  داـقتعا  هب  نوـچ  تسا ؛ هدوـب  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  زاـس  هنیمز  هک  تسا  یناـسنا  یعاـمتجا و 
. دشابیم نآ  زا  شیپ  یعامتجا  طیارش  يهجیتن  هکلب  تسا  هدوبن  یعفد  ياهنایرج  يهدییاز  یعامتجا ،

هحفص 21) ) 
میهاوخ ار  یناوارف  ثداوح  دناهدوب ، راذگ  ریثأت  نامثع  راگزور  رد  گرزب  تالوحت  يزاس  هنیمز  رد  هک  میـشاب  یثداوح  نایب  یپ  رد  رگا 

: تسا زیچ  هس  اهنآ  نیرتمهم  دیاش  تفای ؛
، هرود نیا  يریگ  لکـش  رد  ثداوـح  نیا  هداـعلا  قوـف  تیمها  هب  هجوـت  اـب  اروـش . يهثداـح  شـشخب و  رد  رمع  يروآوـن  هفیقـس ، قـطنم 

. تفگ میهاوخ  نخس  هناگادج  کی  ره  يهرابرد 
هفیقس قطنم  <

ششخب رد  رمع  لصا  <

اروش <

هفیقس قطنم 

هفیقس قطنم 
راد هشیر  ناملـسم  زا  يرایـسب  ناج  لد و  رد  نانچمه  هک  یگلیبق  حور  زا  ص )  ) ربمایپ تلحر  هک  دوش  بلطم  نیا  رکنم  دنوتیمن  ققحم 

ص)  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  هنیدم -  رد  یسایس  يهصرع  رد  هک  داد  ناشن  ینادرم  رادرک  رد  ار  دوخ  هیحور  نیا  تشادرب . هدرپ  تسا  هدوب 
مه یپ  زا  روآ  ماـس  رـس  تعرـس  اـب  هک  دنتـشاذگ  ریثأـت  یثداوـح  ریـس  یهد  تهج  رد  دـندوب و  هداـهن  هـصرع  هـب  اـپ  یتاـعاس  زا  سپ  - 

. دندمآیم
ثحب و هب  ص )  ) ربمایپ زا  دـعب  تموکح  يهلأسم  هب  ناناملـسم -  رگید  زا  رود  هب  اـت -  دـندمآ  مه  درگ  هدـعاس  ینب  يهفیقـس  رد  راـصنا 

رگید هار  هب  اهیـشیرق  زا  یهورگ  اـهنآ ، نیفلاـخم  هک  یلاـح  رد  تـسا ؛ ناـنآ  قـح  تموـکح  هـک  دـندوب  دـقتعم  اـهنآ  دـنزادرپب ، سررب 
مه ع )  ) یلع ترضح  درپس و  ع )  ) یلع هب  ار  تموکح  تلحر ، زا  لبق  ص )  ) ربمایپ هک  دنتسنادیم  اهنآ  هتبلا  دنتفریم .

هحفص 22) ) 
ثداوح و دـنت  نایرج  اما  دیـشک . رانک  هفیقـس  ثداوح  زا  دـندوب  لوغـشم  ص )  ) ربمایپ نفد  نفک و  هب  هک  راصنا  زا  یخرب  مشاهینب و  اـب 

رمع تشاداو . ع )  ) یلع باب  رد  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  ناناملسم  رتشیب  هک  ياهژیو  تصرف  ندرمش  منتغم  رد  یـسایس  بازحا  تباقر 
(. 1 . ) تخادرپ تیعقوم  نیا  هیجوت  هب  تشاد ، هراب  نیا  رد  سابع  نبا  اب  هک  يددعتم  نانخس  رد  شتفالخ  ماگنه  هب 

یگلیبق حور  هک  میباییم  رد  مییامن ، تقد  تفرگ  رد  راصنا  نارجاهم و  نایم  نامز  نآ  رد  هک  یلدج  رد  هدش  هتفرگ  راک  هب  قطنم  هب  رگا 
ود نیب  ياههتشک  زا  هک  یتقو  تخیگنارب و  ار  جرزخ  سوا و  نایم  ناهنپ  ياههدقع  اههنیک و  رکبوبا  نخس  دوب ؛ نایامن  حوضو  هب  نآ  رد 

ار راـصنا -  بیطخ  رذـنم -  نب  باـبح  ـالثم  درک . قیوشت  هزیتس  هب  ار  اـهنآ  تفگیم ، نخـس  ریذـپان  ناـمرد  يهنهک  ياـهمخز  زا  هلیبق و 
دوبن یلاخ  هیحور  نیا  زا  مه  نارجاهم  راتفگ  نابز و  دومنیم . مزج  ار  ناشمزع  درکیم و  کیرحت  ار  راصنا  یلهاـج  نحل  هب  هک  مینیبیم 

: دنتفگیم یتقو 
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نامه هب  ثداوح  مییوا .» هلیبق  زا  يو و  ناتسود  ام  هک  نآ  لاح  و  تسا ؟ عازن  رس  رب  ام  اب  ص )  ) دمحم ینـشناج  تفالخ و  رد  یـسک  هچ  »
یجرزخ يهدابع  نب  دعس  دندش . میسقت  هدش ، رو  هلعش  یگلیبق  حور  ریثأت  تحت  راصنا  اذل  دومن و  میسرت  رکبوبا  هک  دندرک  ریس  يریـسم 

(. 2 . ) دندرک تعیب  رکبوبا  اب  اهیجرزخ ) بیقر   ) سوا يهلیبق  هک  یتقو  تفرگ  هرانک  تفالخ -  يارب  جرزخ  يهلیبق )  ) دزمان - 
دقتعم نوچ  دمآ ، نوریب  هبرجت  نیا  زا  شیرق  دوشگ . ناناملـسم  رب  ار  هنتف  ياهرد  داد ، ناشن  هفیقـس  زور  رد  ار  دوخ  هک  یگلیبق  حور  نیا 

تسا و نانآ  قح  تموکح  هک  دندوب 
هحفص 23) ) 

راک زا  شیرق  مهف  رد  ار  رثا  نیرتدب  بلطم  نیا  تس . اهنآ  يهلیبق  زا  ناناملـسم  ربمایپ  نوچ  ددرگیم ، زاب  اهنآ  هب  تسا  یثرا  مه  تفالخ 
. دش دهاوخ  رهاظ  نامثع  تفالخ  راگزور  رد  حوضو  هب  نآ  ياهدمایپ  راثآ و  نیا  تسا . هتشاد  مالسا  رد  تموکح  درک 

ج 2، میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هغالبلاجهن ، حرـش  دـیدحلا ، یبا  نبا  ص 31 . ج 3 ، لـماکلا ، ریثا ، نبا  ص 31 ، ج 5 ، يربط ، ( 1)
.« دنتـشادن یکـش  ع )  ) یلع يهرابرد  راصنا  نارجاهم و  : » تسا هدمآ  یبوقعی  خـیرات  رد  9 و 82  ، 20 ، 21 ، 78 ص 79 ، ج 12 ، ص 57 ،

. فلؤم زا  مالسالا  یف  هرادالا  مکحلا و  ماظن  كر : نینچمه  تسا  هدمآ  ص 83 ، ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد  نومضم  نیمه  هب  بیرق 
جرزخ رب  ار  سوا  رگید  یخرب  رب  ناناملـسم  زا  یخرب  نداد  يرترب  شـشخب و  ماـگنه  رمع  دوش ، هتفگ  رگا  دـهاوخن  فـطل  زا  یلاـخ  ( 2)

اراکشآ رکبوبا  رمع و  دومن و  ضارتعا  لکش  نیا  هب  یسایس  ثداوح  دنور  رب  ةدابع  نب  دعـس  ص 437 . نادلبلا ، حوتف  كر : داد . حیجرت 
: تفگیم نینچ  وا  يهرابرد  رمع  دیـسر . لتق  هب  اج  نامه  رد  دندرک و  دیعبت  ماش  هب  هنیدم  زا  دنتـسج و  يرازیب  وا  زا  دـندرک و  نعل  ار  وا 

ص 17 و 21. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  تسا » قفانم  هک  دیشکب  ار  دعس  دشکب ؛ ار  دعس  دنوادخ  دیشکب ، ار  دعس 

ششخب رد  رمع  لصا 

ششخب رد  رمع  لصا 
تدـم رد  مـه  رکبوـبا  دادیمن ؛ يرترب  يرگید  سک  رب  ار  یـسک  درکیم و  لـمع  يواـست  هـب  ناناملـسم  نـیب  شــشخب  رد  ص )  ) ربماـیپ

نداد يرترب  هب  ار  انب  تخادرپیم -  رما  نیا  هب  يرجه  متـسیب  لاـس  رد  یتقو  رمع -  اـما  درکیم . لـمع  يواـست  لـصا  نیمه  هب  شتفـالخ 
: تشاذگ

برع برع و  ریغ  رب  ار  برع  راصنا و  رب  ار  نارجاهم  مامت  نارجاهم و  ریغ  رب  ار  شرق  نارجاهم  نارگید ، رب  ار  نید ) رد   ) ناگتفرگ یشیپ  »
(. 1 .« ) داد يرترب  لیصا  ریغ  برع  رب  ار  لیصا 

رب ار  سوا  هیبق  درک و  ررقم  رانید ) ای  مهرد  ( ) 2  ) تسیود هعیبر ، يارب  دصیس و  رضم ، يهلیبق  يارب  داد و  يرترب  هعیبر  رب  ار  رـضم  يهلیبق 
(. 3 . ) داد يرترب  جرزخ 

ار اههقبط  يریگلکش  انیب  یمالسا  يهعماج  رد  رمع  نوچ  تشاذگ . ياج  هب  دوخ  زا  یمالسا  هعماج  رد  ار  جیاتن  نیرتدب  اهدعب  لصا  نیا 
اب دوب ، هدش  تیوقت  رکبوبا  ندیـسر  تیمکاح  هب  اب  هرابود  هک  ار  شیرق  تیفارـشا  و  داد ؛ رارق  يدام  يرترب  هار  ار  يرادـنید  درک و  عضو 
ریغ رب  ار  شیرق  نداد ، يرترب  ياهرابتعا  تاظحالم و  مامت  دیـشخب . تردق  ناناملـسم  تشونرـس  رب  نتفای  تیمکاح  يارب  يا  هزات  هیجوت 

تردق تیمکاح و  يارب  مه  نیمه  و  دنتسه ؛ یـشیرق  نوچ  دنمدرم ، نیرترب  یـشیرق  ینعی ، نیا  دادیم . رارق  رترب  شـشخب  رد  ( 4  ) شیرق
. دوب هیجوت  نیرتهب  نتفای 

سوا هعیبر و  رب  رـضم  يرترب  بجوم  نوچ  تسا ؛ هدوب  جرزخ  سوا و  رـضم و  هعیبر و  نایم  یگلیبق  عازن  داجیا  رد  ياهزات  تلع  لصا  نیا 
دش و هتشاذگ  ناناملسم  رگید  و  برع )  ) ناناملسم نیب  يداژن  يریگرد  يانب  گنس  نیتسخن  لصا ، نیا  الامتحا  دشابیم . جرزخ  رب 

هحفص 24) ) 
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. تسب راک  هب  لیصا  ریغ  رب  لیصا  برع  مجع و  رب  برع  نداد  يرترب  رد  ار  نآ  رمع 
وا دیاش  دوب . هدـش  دـماجنایم  نآ  هب  لصا  نیا  هک  یعامتجا  یـسایس و  ياهرطخ  هجوتم  دوخ  تفالخ  رخآ  ياهزور  رد  رمع  هک  نیا  وگ 

ییارگبزح و حور  ذوفن  هلمج  زا  دوب . هدـید  تشاذـگیم ، ياـج  هب  یمالـسا  يهعماـج  رب  لـصا  نیا  هک  يرگناریو  راـثآ  زا  یخرب  دوخ 
: دومنیم ریذحت  ار  نآ  دوب و  هدش  نآ  هجوتم  دوخ  رمع  هک  تسا  هدوب  هنیدم  يهعماج  رد  هقرفت 

مه زا  تسا ، ینالف  يهتسد  زا  دوشیم : هتفگ  نینچ  هک  نیا  رگم  دننیشنیمن  مه  اب  رفن  ود  دیتفرگرب و  یسلاجم  امش  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  »
ناتتفارـش و رد  يوردـنت  ناتنید ، رد  يوردـنت  راک  نیا  مسق  ادـخ  هب  دوشیم . تیاـمح  مه  اهتـسشن  سلاـجم و  تسا ؛ ینـالف  ینانیـشن 

(. 5 « ) تسامش نایم  رد  يوردنت 
: تفگیم داد و  رارق  دوخ  راک  يهحولرس  ار  ششخب  رد  ص )  ) ربمایپ لصا  هب  تشگزاب  رمع  اذل 

مهاوخ رارقرب  تاواسم  اهنآ  نایم  مناـمب  هدـنز  لاـسما  رگا  اـما  مداد ؛ تداـع  رگید  یخرب  رب  یخرب  نداد  يرترب  هب  هجوت  اـب  ار  مدرم  نم  »
« درک مهاوخ  لمع  دناهدرک ، لمع  رکبوبا  و  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  داد ؛ مهاوخن  يرترب  مجع  رب  ار  برع  هایس و  رب  ار  خرـس  دومن و 

(. 6)
ياهدمایپ راثآ و  تفر . ریـسم  نامه  هب  نامثع  دیـسر و  ارف  نامثع  راگزور  دش و  هتـشک  دنک ، لودـع  لصا  نیا  زا  هک  نیا  زا  لبق  رمع  اما 

. دیدرگ ناناملسم  نایم  بوشآ  زاس  هنیمز  هک  دوب  یلماوع  نیرتمهم  زا  تشگ و  رادیدپ  یمالسا  يهعماج  رد  نآ  رگناریو 
.111/8 هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1)

.2 ، 106 یبوقعی ، خیرات  ( 2)
ص 437. نادلبلا ، حوتف  ( 3)

. دنتسه نارجاهم  اهيرضم و  اهیشیرق ، اهبرع ، روظنم  ( 4)
. يرجه لاس 23  هب  طوبرم  ثداوح  ج 5 ص 25 ، يربط ، ( 5)

ص 73. يرخفلا ، رد  یقطقط  نبا  131 و  ص 132 -  ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 107 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 6)

اروش

اروش
، دروآ دوجو  هب  شیرق  دزن  ار  راصحنا  زایتما و  ساسحا  ششخب ، رد  نداد  يرترب  رگا 

هحفص 25) ) 
، اهنآ نارادـفرط  اههلیبق و  راگزور و  نآ  رد  شیرق  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  يرایـسب  ناـج  لد و  رد  زین  رمع –  يداهنـشیپ  رما  اروش - 
و  ) دزماـن یگمه  هک  داد  رارق  شیرق  زا  رفن  شـش  نیب  رد  اروـش  رمع ، دـناهدوبن . نآ  ماـجنا  رب  رداـق  هک  تـخیگنارب  ار  یـسایس  تـالیامت 

خر فرش  رد  هک  ياهثداح  ربارب  رد  یسایس  تردق  عیزوت  یبوخ  هب  هک  میروآیم  ار  =ي  نتم اج  نیا  رد  نونکا  دناهدوب . تفالخ  قاتـشم )
: دشابیم اهدزمان  نآ  نایم  زا  باطخ  نب  رمع  زا  دعب  ناناملسم  دیدج  يهفیلخ  اب  تعیب  نآ  و  دشکیم ؛ ریوصت  هب  دوب ، نداد 

ربارب رد  دندوب و  هدش  عمج  نامدرم  تشگزاب . تخادرپ و  تروشم  هب  مدرم  اب  درک و  ربص  زور  هس  دش ؛ جراخ  فوع  نب  نمحرلادبع  »... 
هب مشاـهینب -  زج  شیرق -  يهمه  يهقـالع  ( 1  ) درک دـهاوخ  تعیب  بلاطیبا  نب  یلع  اب  وا  هک  دنتـشادن  یکـش  دـندوب ؛ هدرک  ماحدزا  رد 

(. 2 « ) دناهدوب رتمک  همه  زا  اهنیا  هک  نامثع  اب  مه  یهورگ  يهقالع  و  ع )  ) یلع اب  راصنا  زا  یهورگ  يهقالع  دوب و  نامثع 
. دندیـسرتیم شايرادـیاپ  تلادـع و  و  ع )  ) یلع زا  شیرق  اما  دندیـسرتیم ؛ هیما  ینب  تیمکاح  زا  نوچ  دنتـساوخیم  ار  ع )  ) یلع مدرم ،

یلع اب  ناشرتشیب  راصنا ، اما  دندوب . ربخ  اب  تموکح  هعماج و  تورث ، باب  رد  ع )  ) ترـضح ياههاگدید  یخرب  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  دـیاش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4007 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندوب كانمیب  تموکح  تاردقم  مامت  رب  شیرق  طلست  زا  نوچ  دوب ، یعیبط  مه  نیا  هتبلا  نامثع . اب  ناشرتمک  دندوب و  (ع )
هب دش ، هتفرگ  نامثع  يارب  هک  یتعیب  زا  تفرگ و  رد  هنیدم  رد  ص )  ) ربمایپ دجسم  رد  هک  یثحب  رد  هیما  ینب  رب  هفیقس  یگلیبق  ندش  هریچ 

زیاج یناملـسم  چـیه  يارب  اذـل  دـنادیم ؛ شیوخ  يهژیو  نأش  دوخ و  ياـهداهن  زا  یکی  ار  تفـالخ  شیرق  هک  تخاـس  صخـشم  حوضو 
. دشاب ضقانت  رد  اهنآ  تالیامت  اب  هک  دهد  هئارا  يرظن  يأر و  تفالخ  رد  هک  تسین 

: تفگیم ورمع  نب  دادقم  هب  یموزخم  يهریغم  نب  ۀعیبر  یبا  نب  هللادبع 
هحفص 26) ) 

(. 3 .« ) دنک تلاخد  شیرق  راک  رد  ات  دهدیم  تأرج  دوخ  هب  وت  نوچ  یمدآ  یک  ات  هارمگ ، نامیپ  مه  يا  »
: تفگیم يوما  حرس  یبأ  نب  دعس  نب  هللادبع 

(. 4 «. ) دینک تعیب  نامثع  اب  سپ  دنوشن ، فالتخا  راچد  اهیشیرق  ات  دیهاوخیم  رگا  مدرم  يا  »
: تفگیم رسای  نب  رامع  اما 

(. 5 « ) دینک تعیب  ع )  ) یلع اب  سپ  دنوشن ، فالتخا  راچد  ناناملسم  ات  دیهاوخیم  رگا  »
اروش يهجیتن  نیاربانب  ع .)  ) یلع هن  دش  تعیب  نتفرگ  هب  قفوم  شیرق -  تیفارشا  دزمان  نامثع -  اما  دوب  ناناملسم  تیرثکا  دزمان  ع )  ) یلع

هک ياهنوگ  هب  تفرگ . تروص  هجیتن  نیا  هب  تبـسن  یتوافتم  ياهیریگ  عضوم  اما  دـش ؛ رجنم  نامثع -  يهلیـسو  هب  نایوما -  تیمکاح  هب 
ار يو  رمع  هک  نیا  زا  دـعب  ار  تفالخ  اهنآ  زا  کی  ره  درک و  ذوفن  اروش  ياهدزمان  ماـمت  ناـج  لد و  هب  تفـالخ  باـب  رد  ندرک  هشیدـنا 

نیا رب  نوچ  دـندوب ؛ هتـسب  تفالخ  هب  لد  زین  شیرق  زا  اروش  دارفا  زا  ریغ  يرگید  دارفا  تساوخیم . دوخ  يارب  دوب ، هدرک  تفـالخ  دزماـن 
نانآ زا  یناوارف  روما  رد  اهنآ  اسب  هچ  هکلب  دنتـسین  رتهب  نادـنچ  اهنآ  زا  دوب ، هدرک  تفالخ  دزمان  ار  اـهنآ  رمع  هک  یخرب  هک  دـندوب  رواـب 

. دنرترب
نارواشم و ات  دـش  هداد  هدـعو  اـهنآ  هب  هفیقـس  رد  هک  یناـسک  تشاذـگ ؛ ياـج  هب  راـصنا  ناور  ناـج و  رد  ار  ریثأـت  نیرتدـب  اروش ، ماـظن 

دروم دـش ، دـیاع  هک  ياهجیتن  اـهنیا ، رب  هوـالع  دـندش . مورحم  مه  تروشم  قح  یتح  زیچ  همه  زا  ناـهگان  دنـشاب و  تموکح  ناراـکمه 
. دندرکیم روصت  ار  هکم  ناکرشم  ینعی  ناشهنیرید  نانمشد  يزوریپ  ار  نایوما  يزوریپ  اذل  دوبن ؛ اهنآ  تیاضر 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  ندش  دوجوم  عضو  میلست  هجیتن و  نیا  زا  شیوخ  یتیاضران  ع )  ) یلع
هحفص 27) ) 

(. 6 «. ) متسه میلست  دوشیم ، ملظ  نم  هب  اهنت  تسا و  ناماس  هب  ناناملسم  روما  هک  ینامز  ات  »
نیا هب  لیابق  رگید  اب  يدـنواشیوخ  طباور  داجیا  ناشياههلیبق و  تورث و  اب  دـندرک و  عمج  دوخ  رود  یناهنپ  ار  راصنا  تفالخ ، ناگتفیش 

، ناشدحاو فده  هار  رد  دندرک و  دوجو  مالعا  اراکـشآ  بازحا  نیا  تشذگ ، نامثع  تفالخ  زا  یکدنا  هک  نیمه  دندرکیم . کمک  رما 
هب ندیـسر  رد  یـصخش  ياهفدـه  اب  صاخ  یـصاخشا  يرادـفرط  هب  دوجوم  بازحا  نیا  شیادـیپ  بجوم  اروش  ماجرف  دـندرکیم . شالت 
نب ۀـیواعم  زا  ینخـس  هبر  دـبع  نبا  دربیم . هرهب  اهرهـش  رب  وا  نامکاح  ناشیوخ و  نامثع و  زا  یتیاضران  لـماوع  زا  هک  تشگ ، تموکح 

: درکیم فارتعا  نینچ  هک  دنکیم  تیاور  نایفس  یبا 
تساوخیم دوخ  يارب  ار  تفالخ  نانآ  زا  کی  ره  درک ... دودحم  رفن  شش  هب  رمع  هک  دوب  اروش  يهطساو  هب  اهنت  ناناملـسم  نایم  هقرفت  »

(. 7 « ) دوب نآ  قاتشم  شلد  دوب و  هتسب  دیما  دوخ  موق  يارب  و 
نیا دندوب . هدش  نآ  راچد  ناناملـسم  نامثع ، راگزور  رد  هک  دنراد  یبوشآ  هنتف و  اب  یگنتاگنت  طابترا  مینیبیم  هک  دناهدوب  یثداوح  اهنیا 

فارحنا اهنیا ، يهمه  يهجیتن  دـندوب . لماعت  رد  هعماج  تیریدـم و  تورث ، باب  رد  تموکح  يهرادا  يهویـش  اب  یگمه  مه و  اـب  ثداوح 
درک التبم  يرش  هب  ار  اهنآ  تشاداو و  شروش  بالقنا و  هب  ار  ناناملسم  دناسر و  دوخ  جوا  هب  ار  يدژارت  هک  دوب  مالسا  لوصا  زا  راکـشآ 
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. دندرکیم زیهرپ  نآ  زا  هک 
هحفص 28) ) 

خیرات رد  تسا . هدوب  هفیقـس  نامز  زا  ناشعضوم  نیا  تسین . ع )  ) یلع هب  تبـسن  مدرم  عوضوم  اـب  هطبار  رد  ياهزاـت  زیچ  اـج  نیا  رد  ( 1)
«. دنتشادن یکش  ع )  ) یلع يهرابرد  راصنا  نارجاهم و  : » تسا هدمآ  ص 83  ،ج 2 ، یبوقعی

ص 52. ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 2)
.232 ص 233 . ج 4 ، يربط ، ج 9 ص 52 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 3)

ص 232 و 233. ج 4 ، يربط ، ص 52 ، ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 4)

ص 232 و 233. ج 4 ، يربط ، ص 52 ، ج 9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 5)
ص 31 و 32. ج 5 ، نایرعلا ، دیعس  دمحم  قیقحت  دیرفلا ، دقعلا  یسلدنا ، هبر  دبع  نبا  ( 6)
ص 31 و 32. ج 5 ، نایرعلا ، دیعس  دمحم  قیقحت  دیرفلا ، دقعلا  یسلدنا ، هبردبع  نبا  ( 7)

نامثع يرادا  یلام -  تسایس 

نامثع يرادا  یلام -  تسایس 
هب درک  عورش  يو  دنتشادن . دای  هب  ار  یتسایـس  نینچ  وا  زا  لبق  ناناملـسم  هک  دوب  نانچ  شایلام  تسایـس  دیـسر ، تفالخ  هب  یتقو  نامثع 

، دوب شایـصخش  تورث  زا  اهـششخب  نیا  رگا  اروـش . ياـضعا  زا  یخرب  هژیوـب  شیرق و  ناـگرزب  ماوـقا و  نادـناخ و  هب  داـیز  ياهـششخب 
رد نامثع  نارازگراک  دندوب . میهس  نآ  رد  ناناملسم  يهمه  هک  دوب  لاملا  تیب  زا  همه  اهلوپ  نیا  یلو  تخیگنایمن  رب  ار  یـسک  ضارتعا 

نادناخ و هب  دندوب و  هدروآ  يور  ياهقطنم  لاملا  تیب  هب  زین  اهنآ  دـندرکیم . لامعا  ار  هنیدـم  رد  وا  يهویـش  تفالخ ، تلود  ياج  ياج 
(. 1 . ) دندیشخبیم لاملا  تیب  زا  دوخ  ناکیدزن  نارای و 

يداصتقا تیلاعف  دوخ  ياهـششخب  اب  هک  ياهقبط  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  دنمتورث  هقبط  نآ  يهطـساو  هب  هک  دز  تسد  یلام  یمادـقا  هب  نامثع 
تمینغ مدرم  ات  درک  داهنـشیپ  هک  دوب  نآ  رما  نیا  راک  زاس و  داد . تصرف  نآ  ياهتورث  دشر  نتفرگ و  تردـق  هب  دیـشخب و  قنور  ار  اهنآ 

دشورفب یسک  هب  دناوتیم  داد  ینیمز  رصم  ای  ماش  ای  قارع  رد  هک  یسک  الثم  دنهد . لاقتنا  دننکیم ، یگدنز  هک  اج  ره  هب  ار  دوخ  یگنج 
زا هدافتسا  هب  نادنمتورث  دراد . قطانم  رگید  ای  زاجح  رد  ینیمز  هک 

هحفص 29) ) 
رد ناشنیمز  اب  دـندرک و  يرادـیرخ  هدـش  حـتف  ياهنیمزرـس  رد  ار  ییاهنیمز  ناشيهدـش ، هریخذ  ياهلوپ  اب  دـندرک و  باتـش  مادـقا ، نیا 

نیدب دندرک . بلج  نآ  رد  يروهرهب  راک و  يارب  ار  هدرب  ریغ  ناگدرب و  دندومن و  هضواعم  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  رد  ار  ییاهنیمز  زاجح ،
. دندرک بسک  يرتشیب  تردق  تردق ، تموکح و  هب  قاتشم  يهقبط  نیا  دنتفای و  ياهدنیازف  دشر  اهتورث  نیا  بیترت 

: دناهدرک فیصوت  نینچ  ار  راگزور  نآ  ناوارف  ياهتورث  نیازا  ياهنومن  نارگید  يدوعسم و 
ۀحلط دمآ  رد  دیسریم . هیردنکسا  رصم و  هفوک ، هرـصب ، رد  يدابآ  نیمز و  هدرب و  رازه  بسا و  رازه  رانید و  رازه  هاجنپ  هب  ریبز  تورث  »
شیب ةارـش )  ) يهقطنم رد  دوب ؛ مه  نیا  زا  شیب  یتیاور  هب  دوب ؛ مه  نیا  زا  شیب  یتیاور  هب  دوب ؛ راـنید  رازه  زور ، ره  قارع  رد  هللادـیبع  نب 

. تسا هدوب  نیا  زا 
شگرم زا  دعب  وا  تورث  متـشه  کی  زا  مراهچ  کی  دوب ؛ دنفـسوگ  رازه  هد  رتش و  رازه  بسا ، دص  فوع ، نب  نمحرلادـبع  ( 2  ) لغآ رد 

. تسا هدوب  رانید  رازه  راهچ  داتشه و 
هک دوب  ینیمز  تورث و  زا  ریغ  نیا  دـشیمن ؛ هتـسکش  ربت  هلیـسو  هب  هک  تشاذـگ  ثرا  هب  ياهرقن  الط و  تفر ، ایند  زا  تباث  نب  دـیز  یتقو 
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ثاثا یهدـب و  تشاذـگ و  ياج  هب  دوخ  زا  راـنید  رازه  دـصناپ  تفر  اـیند  زا  یتقو  هینم  نب  یلعی  تسا . هدوب  راـنید  رازه  دـص  نآ ، شزرا 
هنازخ دزن  مهرد  نویلیم  کی  رانید و  رازه  هاـجنپ  دـص و  شگرم ، زور  ناـمثع  دوخ  اـما  دیـسریم . راـنید  رازه  دصیـس  شزرا  هب  وا  لزنم 

. تشاذگ ياج  هب  یناوارف  رتش  بسا و  دیسریم و  رانید  رازه  دص  هب  نینح »  » و يرقلا »  » هقطنم رد  يو  ياهنیمز  شزرا  تسا ؛ هدوب  شراد 
: دیوگیم همادا  رد  يدوعسم 

«. تسا ناوارف  دـندوب ، نامثع  راگزور  تورث  نابحاص  هک  یناسک  يهرابرد  نآ  فیـصوت  تسا و  ینـالوط  نآ  رکذ  هک  تسا  یبلطم  نیا  »
(. 3)

ینانچ نآ  ياهـششخب  زا  اهنآ  دناهدوبن ، یتورث  نیمز و  چـیه  بحاص  هک  دـندوب  یتسدـیهت  ریقف و  يهقبط  دـنمتورث ، يهقبط  نیا  رانک  رد 
نازابرس و يهقبط  نامه  اهنیا  دناهدوبن . دنمهرهب  مه 

هحفص 30) ) 
يارب یگنج  ياهتمینغ  نتفرگ  رد  يو  نارازگراک  نامثع و  یبلط  راـصحنا  يهطـساو  هب  هقبط  نیا  دـندوب . اـهنآ  ناگتـسباو  ناـیوجگنج و 

اهنت وجگنج  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  میانغ  هک  دـندوب  یعدـم  اهنآ  تفرگ . لکـش  ناـیوجگنج ، نتخاـس  مورحم  دوخ و  ناـکیدزن  دوخ و 
(. 4 . ) دوشیم هداد  وا  هب  هک  دراد  شاداپ  یکدنا 

رگا میریگیمرب و  نآ  زا  میهاوخب  رگا  دوب ؛ شیرق  غاب   » هفوک رد  نامثع  یلاو  صاع  هب  دیعـس  ریبعت  هب  اـنب  قارع ، ياـهرازتشک  غاـب و  اـما 
(. 5 « ) میزاسیم شیاهر  میهاوخب 

(. 6 « ) دشاب مدرم  لیم  مغر  یلع  دنچ  ره  میریگیمرب ، میانغ  نیا  زا  ار  نامزاین  »
، دـنمتورث فارـشا  يهقبط  هک  ناـمز  مه  دـشیم . رتـشیب  زور  هب  زور  هقبط  ود  نیب  فاکـش  دنتـشذگیم و  مـه  یپ  زا  ثداوـح  راـگزور و 

يور مارح  ینارذگـشوخ  هب  مه  ناـگداز  هفیلخ  هک  ییاـج  اـت  ینارذگـشوخ ، بعل و  وـهل و  قرغ  دـندشیم و  رتدـنمتردق  رتدـنمتورث و 
(. 7 ، ) دندوب هدروآ 

. دندومنیم يرتشیب  رقف  ساسحا  دندشیم و و  رتریقف  رگید  يهقبط 
نادناخ و هب  ار  ناناملسم  یلمع  تردق  دندرک ، تعیب  نامثع  اب  یتقو  هک  دوش  نشور  اهنآ  يارب  ات  دنتشادن  زاین  يدایز  تقو  هب  ناناملـسم 

نیمک نا  تشپ  رد  نایوما  هک  دوب  یباقن  نامثع  هک  دش  صخشم  يدوز  هب  دندرپس . طیعم  وبا  نادناخ  هیما و  ینب  ناکیدزن  نادنواشیوخ و 
رـصم و  ماش ، هفوک ، هرـصب ، ینعی  تفالخ  مهم  گرزب و  ياهتـسپ  نامثع  نوچ  درک . تباث  ار  بلطم  نیا  ثداوح  دوز  هچ  و  دندوب . هدرک 
زکرم دـناهدوب . هعماج  داصتقا و  گنج ، رد  هتـسجرب  تیعقوم  اـب  ییاهتـسپ  ناـمه  تسپ و  راـهچ  نیا  درپس . شکیدزن  نادـنواشیوخ  هب  ار 

زا هک  دوب  ناناملسم  نازابرس  عمجت  زکرم  نمـض  رد  دشیم . هدروآ  اج  نآ  زا  تورث  لام و  هک  دندوب  تفالخ  تلود  يزرواشک  تورث و 
هاگیاج و نکاما  یـضعب  اهناتـسا  نیا  زج  دوب . جوا  رد  نانچمه  هک  دوب  یگرزب  يزوریپ  تایلمع  زکرم  دـندمآیم و  تموکح  ياج  ياج 

، دنتشاد مود  يهجرد  شقن 
هحفص 31) ) 

. دندوبن تیانع  هجوت و  دروم  نادنچ  هیقب 
نب دیلو  شردارب  تشامگ و  هرـصب  يرادـنامرف  هب  تشاد  لاس  جـنپ  تسیب و  هک  ار  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  ینعی  شاییاد  رـسپ  نامثع ،
نب دیعس  دومن و  لزع  ار  يو  يرد ، هدرپ  يراوخ و  بارش  تابثا  زا  دعب  یمومع ، راکفا  راشف  ریز  سپـس  هفوک و  رب  ار  طیعم  یبأ  نب  ۀبقع 
نآ يهمیمض  ار  هریزجلا  نیطـسلف و  صمح ، تموکح  نامثع  هک  دوب  ندرا  قشمد و  رد  رمع  لماع  هیواعم ، درامگ . يو  ياج  هب  ار  صاع 
هب ار  حرس  یبأ  نب  دعس  نب  هللادبع  شاینتان ، ردارب  داد . شرتسگ  نکمم  دح  نیرتالاب  ات  ار  وا  تردق  لماوع  بابسا و  بیترت  نیدب  درک .
اب اهرهـش  در  هبنج  ود  ره  رد  ای  اهنآ و  یتیریدـم  ای  ینید  راتفر  دـناهدوب و  نامثع  ناکیدزن  زا  نایلاو  نیا  مامت  تشامگ . رـصم  يرادـنامرف 
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تبـسن بصعت  ییارگ و  هلیبق  سح  دوخ ، تامادقا  رد  دناهدوب و  شیرق  زا  یگمه  اهنیا  تسا . هدوبن  لوبق  لباق  هدیدنـسپ و  مدرم ، يهدوت 
: تفگیم شیرق  هب  تبسن  بصعت  اب  درکیم و  متس  صاع  نب  دیعس  هفوک ، رد  دندرکیمن . ناهنپ  ار  شیرق  ریغ  هب 

«. میزاسیم شیاهر  میهاوخب  ار  هچ  نآ  میریگیمرب و  میهاوخب  ار  هچ  نآ  تسا ؛ شیرق  ناتسب  غاب و  اهرازتشک ، اهغاب و  »
رگید رب  شیرق  يرترب  تلیـضف و  باب  رد  اهنآ  اب  هیواعم  دومن . دـیعبت  ماـش  هب  ار  اـهنآ  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  شیرق  ریغ  ناناملـسم  یتقو 

دیلو نب  دـلاخ  نب  هللادـبع  اـج  نآ  مکاـح  درک . دـیعبت  هریزجلا  هب  ار  اـهنآ  دـنتفریذپن ، ار  وا  نخـس  یتـقو  تخادرپ و  ثـحب  هـب  ناناملـسم 
هللادبع رـصم ، رد  دومن . راهظا  اهنآ  يارب  ار  شیرق  يرترب  اهنآ ، تراقح  نتخاس و  راوخ  اب  مه  وا  دوب و  هیواعم  يهدـناشن  تسد  یموزخم 

ار شیرق  ریغ  ناناملـسم  هک  درک  راـهظا  يدـح  هب  ار  شیرق  هب  تبـسن  بصعت  تـخادرپ و  متـس  مـلظ و  هـب  تاـیلام  نـتفرگ  رد  دعـس  نـب 
ار نادهاش  درادرب ، عضو  نیا  زا  تسد  ات  داد  روتسد  وا  هب  مه  نامثع  یتقو  دنرب . تیاکـش  نامثع  دزن  ات  تشاداو  ار  اهنآ  دومن و  کیرحت 

. دش هتشک  ات  دز  کتک  يدح  هب  ار  ناهاوگ  زا  يدرم  دومن و  هجنکش 
رد یتح  دشیم ؛ کش  مه  ناشيرادنید  رد  هکلب  دنشاب  هتشاد  ياهقباس  مالسا  رد  داهجو  نید  رد  هک  دناهدوبن  یناسک  زا  نامثع  نامکاح 

ندناسر رازآ  رد  هک  دوب  دعس  نب  هللادبع  اهنآ  نایم  رد  دندوب . روهشم  يرادنید  رد  فعض  قسف و  لها  هب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  نیب 
هحفص 32) ) 

زا هبقع  نب  دـیلو  داد . وا  رفک  هب  مکح  نآرق  هک  تفر  شیپ  يدـح  ات  نآرق  هب  ءازهتـسا  رد  دومیپ و  ار  طارفا  دـح  ص )  ) ربمایپ هب  رخـسمت 
. تسا هدمآ  يا  هیآ  وا  قسف  يهرابرد  مه  نآرق  رد  دوب و  هدز  مه  هب  یترهش  روجف  قسف و  رد  هک  دوب  یناسک 

زا ار  ناشيرانک  رب  دندرکیم و  هعجارم  وا  هب  نامثع  دنواشیوخ  نامکاح  نیا  يهرابرد  مدرم -  يهدوت  هچ  ناسانشرس و  هچ  ناناملـسم - 
. دومنیمن یهجوت  اهنآ  تیاکش  هب  یلیم  یب  رس  زا  زج  مه  نامثع  دنتساوخیم . وا 

اهنت نیا  داتفا . هار  هب  ناناملـسم  مشخ  یمومع  تکرح  يو  راگزور  رد  دندیروش و  وا  رب  تفرگ ، شیپ  رد  اهناتـسا  رد  نامثع  هک  یتسایس 
. تسا هدوب  دندرکیم ، لامعا  وا  نامکاح  وا و  هک  ياهلیبق  بصعت  رطاخ  هب 

. دش هتخیگنارب  وا  هیلع  دشیم ، یلامعا  وا  نارازگراک  بناج  زا  هک  یملظ  نیهوت و  رطاخ  هب  برع  ریغ  ناناملسم  ناناملسم و  مشخ 
لئاـق یـشزرا  نید  يارب  هک  شیرق  نـالماع  نیا  دوب و  ناـشییاراد  نیما  ناناملـسم و  رما  یلو  وا  نوچ  دـش ، هتخیگنارب  مه  هباحـص  مشخ 

. تشگیمن ناشعنام  نامثع  یلو  دنتخادرپیم  ملظ  هب  دندادیمن و  اهب  نآ  هب  دناهدوبن و 
نآ راصنا  دـندنام ، مورحم  دوب ، هدـش  هداد  يراکمه  يهدـعو  اهنآ  هب  هک  تیمکاح  زا  اهنآ  نوچ  دـش ، هتخیگنارب  وا  هیلع  زین  راصنا  مشخ 

. دندوب هدرکن  شومارف  زگره  دوب ، هدش  شیرق  ندیسر  تردق  هب  بجوم  هک  ار  ناشلاوما  اههتشک و  اهریشمش و  هک  ار  يزور 
دـندوب و هدـش  شومارف  مه  اهنآ  نوچ  تخیگنارب ، زین  ار  اروش  ياضعا  نایم  رد  تموکح  هب  نادـنمهقالع  شیرق و  ناناوج  مشخ  هرخـالاب 

. دندوب هتفرگن  یتسپ  چیه 
نامثع يرادا  یلام -  تسایس 

هب درک  عورش  يو  دنتشادن . دای  هب  ار  یتسایـس  نینچ  وا  زا  لبق  ناناملـسم  هک  دوب  نانچ  شایلام  تسایـس  دیـسر ، تفالخ  هب  یتقو  نامثع 
، دوب شایـصخش  تورث  زا  اهـششخب  نیا  رگا  اروـش . ياـضعا  زا  یخرب  هژیوـب  شیرق و  ناـگرزب  ماوـقا و  نادـناخ و  هب  داـیز  ياهـششخب 
رد نامثع  نارازگراک  دندوب . میهس  نآ  رد  ناناملسم  يهمه  هک  دوب  لاملا  تیب  زا  همه  اهلوپ  نیا  یلو  تخیگنایمن  رب  ار  یـسک  ضارتعا 

نادناخ و هب  دندوب و  هدروآ  يور  ياهقطنم  لاملا  تیب  هب  زین  اهنآ  دـندرکیم . لامعا  ار  هنیدـم  رد  وا  يهویـش  تفالخ ، تلود  ياج  ياج 
(. 1 . ) دندیشخبیم لاملا  تیب  زا  دوخ  ناکیدزن  نارای و 

يداصتقا تیلاعف  دوخ  ياهـششخب  اب  هک  ياهقبط  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  دنمتورث  هقبط  نآ  يهطـساو  هب  هک  دز  تسد  یلام  یمادـقا  هب  نامثع 
تمینغ مدرم  ات  درک  داهنـشیپ  هک  دوب  نآ  رما  نیا  راک  زاس و  داد . تصرف  نآ  ياهتورث  دشر  نتفرگ و  تردـق  هب  دیـشخب و  قنور  ار  اهنآ 
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دشورفب یسک  هب  دناوتیم  داد  ینیمز  رصم  ای  ماش  ای  قارع  رد  هک  یسک  الثم  دنهد . لاقتنا  دننکیم ، یگدنز  هک  اج  ره  هب  ار  دوخ  یگنج 
زا هدافتسا  هب  نادنمتورث  دراد . قطانم  رگید  ای  زاجح  رد  ینیمز  هک 

هحفص 33) ) 
«. یتسه ام  راد  هنازخ  وت  : » تفگ وا  هب  ضارتعا  رد  نامثع  دوب و  نامثع  یتیریدم  یلام و 

. دش هتسکش  شیاههدند  هک  ییاج  ات  دننزب  ار  وا  ات  داد  نامرف  نامثع  تفرگ و  الاب  دوعسم  نبا  تفلاخم 
هیواعم ياهـشور  هکلب  تشادـنرب  تسد  تفلاخم  زا  رذوبا  زاب  یلو  دومن  دـیعبت  ماش  هب  ار  يو  نامثع  یلو  درک  تفلاخم  مه  يرافغ  رذوبا 

. یمومع لاوما  شـشخب  رد  هیواعم  ياهـشور  زا  داقتنا  هب  درک  عورـش  يو  دناسریم . ددم  نامثع  هب  دیدج  هویـش  هب  مدرم  رب  تموکح  رد 
: تفگ نینچ  نامثع  داد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  وا  عضو  مه  هیواعم  دش و  هجاوم  هیواعم  نارادفرط  يهقالع  اب  يو  نخس 

«. تسرفب نم  دزن  رغال  شومچ و  يرتش  رب  راوس  ار  رذوبا ) یلصا  مان   ) بدنج »
هب ار  وا  نامثع  درک . زاغآ  ار  تفلاخم  گنردیب  یلو  دوب ؛ هتفر  نیب  زا  هار  یتخس  زا  شیاهنار  تشوگ  هک  یلاح  رد  دیسر  هنیدم  هب  رذوبا 

. تفر ایند  زا  يرجه  لاس 32  رد  ییاهنت  تبرغ و  رد  هک  تشذگن  يزیچ  درک و  دعیبت  هذبر 
یب اهزور  رامع  هک ، نانچ  دز  کتک  داد و  مانـشد  ار  وا  ناـمثع  تساـخرب ، تفلاـخم  هب  وا  اـب  زین  موزخم  ینب  ناـمیپ  مه  رـسای ، نب  راـمع 

اب دش و  هدـنکفا  نیمز  يور  رب  وا  نامثع  روتـسدب  تشادـن . زاب  هزرابم  يهمادا  زا  ار  رامع  تنوشخ  همه  نیا  اما  دوب . هداتفا  نیمز  رب  شوه 
. دز نوریب  وا  ياشحاو  ءاعما  دش و  هراپ  شمکش  تسوپ  هک  نیاات  درک  لامدگل  ار  وا  دوب  هدیشوپ  شفک  هک  یلاح  رد  شیاپ  ود 

یلو دنتساخرب  تفلاخم  هب  وا  اب  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یتسایس  دروآیم و  شیپ  هک  یثداوح  رد  زین  راصنا  نارجاهم و  زا  هباحـص ، رگید 
. درکیمن انتعا  سک  چیه  هب  نامثع 

هعماج و ياهزاین  كرد  رب  ینتبم  ياهزرابم  نوچ  دـندوب ؛ نامثع  بناج  زا  یخـساپ  رظتنم  تشگ و  عیاش  ناناملـسم  نایم  رد  تفلاخم  نیا 
نامثع و هک  دندینـشیم  دـندیدیم و  نآ ، ياج  هب  اما  تسا . هدـشیم  لامعا  اهنآ  رب  هک  تسا  هدوب  یتسایـس  زا  ناناملـسم  یتیاضران  نایب 

. دننکیمن تفایرد  یخساپ  چیه  دننکیم و  هجنکش  تخس  ار  نازرابم  وا ، نادناخ 
ناگرزب زا  مه  نازرابم  نیا  تخیگنارب ؛ ار  ناناملسم  يهمه  مشخ  نامثع ، يریگعضوم  نبا 

هحفص 34) ) 
ناورم زا  هک  یلاح  رد  تشادیم . اور  ملظ  نانآ  هب  هدومن و  راوخ  یبلط  حالصا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  نامثع  هک  دناهدوب  ناگتـسجرب  هباحص و 

تعاطا دناهتشادن ، مالـسا  رد  هاگیاج  هقباس و  چیه  هک  ءاقلط  هکم و  حتف  ناملـسم  زا  هک  اهنآ  نارادفرط  هیما و  ینب  زا  وا  لاثماو  مکح  نب 
. دنتفگیم نخـس  دادیم ، رازآ  ار  اهنآ  نامثع  تسایـس  هک  ناناملـسم  یمامت  يهدارا  زا  تفلاخم ، نیا  اب  نازرابم  نافلاخم و  نیا  درکیم .

. دندرکیم ریسفت  ریذحت ، تحیصن و  هنوگره  هب  هجوت  نودب  شاتسایس  يهدارا  رب  مزع  ار  نافلاخم  ربارب  رد  نامثع  عضوم  ناناملسم 
جیاـتن تواـفتم و  لـلع  اـب  يرگید  يهزراـبم  دوب ، ناناملـسم  يهمه  یهاوخریخ  یپ  رد  هک  هناـصلخم  هناـقداص و  يهزراـبم  نیا  راـنک  رد 
یتصرف روما  نیا  هکم  دنتـشاد  داـقتعا  دـقن  مشخ و  جاور  یمومع و  عاـضوا  داـسف  هب  تفلاـخم  نیا  ناربهر  دوب . ناـیرج  رد  نآ  فلاـخم 

مشخ و حور  جاور  رد  اذـل  دوشیم ؛ باتـش  ناشفادـها ، هب  یبایتسد  نامثع و  تموکح  نداد  نایاپ  هب  اهنآ  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  دوب  دـنهاوخ 
. دندیزرویم تکراشم  نآ  هب  ندیشخب  قمع 

نتشاذگ دازآ  قیرط  زا  مه  نآ  دیشخب و  ماکحتسا  ار  ذوفن  تردق و  بابسا  دوخ ، نافلاخم  زا  هورگ  نیا  هب  تبسن  دوخ  تسایـس  اب  نامثع 
دـصق نب  هنیدم  كرت  رد  هورگ  نآ  نتـشاذگ  دازآ  ناوارف و  ياهلویت  داجیا  اهنیمز و  يهطـساو  هب  دح  نیرتالاب  ات  يزودنا  تورث  رد  اهنآ 

رد دنیامن و  دایز  ار  دوخ  نارادفرط  ناوریپ و  دـنیامن و  يزودـنا  تورث  دوخ  يارب  شدارفا  هک  ییاج  تسا ؛ هدوب  هدـش ، حـتف  ياهنیمزرس 
جنپ یـس و  لاس  ثداوح  هب  هراشا  اب  يربط  دنزاس . راودیما  ار  ناشلیابق  نارادـفرط و  هلیـسو  نیدـب  دنـشاب و  تفالخ  هب  ندیـسر  يوزرآ 
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: دیوگیم دزادرپیم و  تقیقح  نیا  هب  يرجه 
(. 1  ) دشیم اهنیمزرس  رگید  هب  نارجاهم ) زا   ) شیرق ناگرزب  جورخ  عنام  رمع  »

اهنیمزرس نآ  هک  یتقو  دنتفر . رگید  ياهنیمزرس  هب  اذل  دشیمن و  عنام  دشیم ، ناشعنام  رمع  هک  هنوگ  نآ  دیسر ، تفالخ  هب  نامثع  یتقو 
رد دندوب ، مانمگ  دنتـشادن و  مالـسا  رد  يزراب  یگژیو  هقباس و  هک  یناسک  دـندید ، ار  اهنآ  مه  مدرم  دـندرک و  هراظن  ار  ایند  دـندید و  ار 

یشیپ راکنیا  رد  مه  اهنآ  دنداد و  دیما  اهنآ  هب  مدرم  دندش . هدنکارپ  اهنآ  نایم 
هحفص 35) ) 

دوب ینیهوت  نیتسخن  نیا  میریگیم ؛ یشیپ  اهنآ  هب  ندش  کیدزن  رد  میسانشیم و  ار  اهنآ  ام  دنسرب  تموکح  هب  رگا  دنتفگ : مدرم  دنتفرگ 
(. 2 « ) دوب مدرم  نایم  رد  هنتف  نیتسخن  دش و  هتشاد  اور  مالسا  هب  هک 

: تسا هدروآ  رگید  دروم  رد  و 
(. 3 ...« ) دندش رود  اهنآ  زا  مدرم  دندش و  هدنکارپ  اهرهش  رد  دز و  رانک  ار  اهنآ  دیسر ، تفالخ  هب  نامثع  یتقو  »

مدرم نایم  رد  ص )  ) دـمحم باحـصا  ات  ماهدـیبسچ  تلم  نیا  رد  هب  نم  : » تفگ تساوخ ، هزاجا  گـنج  يارب  رمع  زا  ماوع  ریبز  یتقو  ( 1)
ص 20. ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دنزاس .» هارمگ  ار  اهنآ  ات  دنوشن  قرفتم 

ص 134. ج 5 ، يربط ، ( 2)

ص 134. ج 5 ، يربط ، ( 3)

نامثع تسایس  ياهدرواتسد 

نامثع تسایس  ياهدرواتسد 
راـصنا دـنتخادرپ و  يزودـنا  تورث  هب  دـندرک و  تکرح  اهرهـش  رد  دوشگ و ، شیرق  ربارب  رد  ار  ترجه  باـب  ناـمثع  هک  مینبیم  یتـقو 

رد هقباس  و  ص )  ) ربمایپ اب  تبحاصم  زا  یـشان  هک  ناشینید  ترهـش  يهطـساو  هب  برع و  لـیابق  اـب  يدـنواشیوخ  تورث و  دوخ  نوماریپ 
ریخ اـب  هنیدـم  رد  ناـمثع  دوـخ  راـتفر  گرزب و  ياهرهـش  رد  ناـمثع  نارازگراـک  راـتفر  دـندروآ . درگ  دوـب ، نآ  هار  رد  داـهج  مالـسا و 

دندیدیم و ار  لئاسم  نیا  یشیرق  هباحص  زا  هتسد  نیا  دنرب . تیاکـش  هب  تسد  ناناملـسم  ات  دش  بجوم  مدرم ، ناهاوخ  ریخ  شناهاوخ و 
مینیبیم مییامن ، هفاضا  تفالخ  هب  قایتشا  باب  زا  اهنیا  دزن  ار  اروش  ریبدت  لئاسم ، نیا  هب  رگا  دندیزرویم . تکراشم  نآ  رد  دندینـشیم و 

. تسا هتشگ  مجسنمو  مظنم  ام  نامشچ  ربارب  رد  وا  تفالخ  نامثع و  هیلع  ناناملسم  شروش  رد  نیداینب  لماوع  صخشم و  طوطخ  هک 
رد يرترب  لـصا  يهطـساو  هب  شاینید ، تیفارـشا  هب  هفاـضا  داد ، لیکـشت  شیرق  تیزکرم  هـب  ار  نآ  هفیقـس  هـک  ینید  یفارـشا و  يهـقبط 
ناج لد و  رد  مه  اروش  لصا  دـنتخادرپ . فازگ  ياـهتورث  زا  يدـنمهرهب  هب  ترجه  نیمز و  یلاـم و  روما  رد  ناـمثع  تسایـس  شـشخب و 

، فده نیا  هب  یبایتسد  يارب  هدـمآ  دوجو  هب  طیارـش  مامت  زا  يرادربهرهب  هب  ار  اهنآ  هک  تخیگنارب  ار  تموکح  هب  قایتشا  دارفا ، زا  رایـسب 
. دوب مهارف  اهنآ  یتیاضران  بابسا  هک  دنتشاد  دوجو  تازایتما  مامت  زا  مورحم  ناناملسم  نازرابم و  يهقبط  هقبط ، نیا  ربارب  رد  داد ؛ قوس 

نارازگراک نامثع و  تامادقا  نآ  رازبا  اما  دندوب ؛ بالقنا  ساسا  لصا و  نازرابم ، روهمج 
هحفص 36) ) 

زا هک  دنتـسه  یناربهر  نامه  اهنیا  دندوب . نآ  رد  نایوجدوس  نامه  درک ، روهلعـش  ار  بالقنا  شتآ  هک  هچ  نآ  یلو  دـندوب . وا  نادـناخ  و 
عمج اهنآ  درگ  راصنا  هک  دـش  بجوم  نانآ  ینید  هاگیاج  تورث و  هداد ، رارق  ناشفدـه  ار  تفـالخ  هک  دـندوب  رادروخرب  یقاـیتشا  روش و 

. دنراد زاب  دنراد ، هک  یبوخ  عضو  زا  مدرم  ات  درک  راومه  ار  هار  مه  عاضوا  یناشیرپ  دنوش ،
راکفا و تدحو  ياراد  یلو  دوبن  قیقد  یبزح  ماظن  يانعم  هب  دنچ  ره  دوب و  یمومع  شبنج  کی  زا  یشان  راوگان  طیارـش  تابـسانم و  نیا 
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. تسا هدوب  كرتشم  ياهفده 
ياج هب  و  دـندوب ؛ هدرک  هشیپ  تلادـع  تمکح و  زا  رود  هب  يراتفر  شبنج  نیا  ربارب  رد  نایوجدوس -  نایوما و  زا  شنایفارطا -  ناـمثع و 

یتسایـس نشخ ، یتسایـس  اب  هدومن و  راوخ  ار  اهنآ  هدرک و  راتفر  تنوشخ  هب  اهنآ  اب  دنهد ، تبثم  خساپ  نویبالقنا  ياههتـساوخ  هب  هک  نیا 
: تسا هدیشک  ریوصت  هب  نینچ  ار  تیعضو  نیا  يربط  دندرک . هلباقم  اهنآ  اب  دوب ، اهرهش  رد  شنارازگراک  اب  نامثع  تسشن  زا  یشان  هک 

رد ار  اهنآ  دننک ؛ شومارف  ار  وت  ات  یهد  نامرف  يداهج  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نم  رظن  نانمؤم  ياوشیپ  يا  تفگ : وا  هب  رمع  نب  هللادـبع  »
نارازگراک نامثع  نآ ،... تسوپ  يور  يهشپ  اپراهچ و  مخز  دنشیدنیب و  دوخ  هب  اهنت  دنوش و  وت  میلـست  ات  نک  راگدنام  نمـشد  نیمزرس 

هب ات  دـننک ، راگدـنام  نمـشد  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  دـنریگب و  تخـس  نانآ  رب  اـت  داد  روتـسد  داد و  ناـمرف  تسایـس  نیا  ماـجنا  هب  ار  دوخ 
(. 1 « ) دندرگ وا  دنمزاین  دنیآرد و  وا  تعاطا  هب  ات  تخادرپ  اهنآ  ياهششخب  میرحت  هب  یفرط  زا  دندرگن . زاب  ناشنطو 

دنتفایرد تسدیهت  نازرابم  نآ  دـهاکب . نآ  تدـش  زا  هک  نیا  ات  تخاسیم  رتروهلعـش  ار  تمواقم  شتآ  زیمآ ، تنوشخ  تامادـقا  نیا  اما 
يارب یعمج  مایق  هب  یمالسا  نیمزرس  ياج  ياج  رد  دنتخادرپ و  بزح  لیکـشت  هب  زاجح  و  رـصم ، هرـصب ، هفوک ، رد  دندروخ و  بیرف  هک 

زا يرایسب  لوؤسم  ار  اهنآ  تقیقح  رد  هک  دندز  تسد  شنایفارطا  رییغت  هب  نامثع  نتشاداو 
هحفص 37) ) 

ار شا  یلام  تسایس  دهد و  رییغت  دنرادیم ، اور  متس  مدرم  هب  دنراتفردب و  هک  شنارازگراک  ات  دنتساوخ  نامثع  زا  دنتسنادیم . اهیراتفرگ 
تحیـصن هب  دـیامن و  مارآ  ار  شروش  اـت  تخادرپیم  هفیلخ  نویبـالقنا و  ناـیم  ینزیار  هب  ع )  ) یلع هک  لاـح  نیع  رد  دزاـس  نوگرگد  زین 

ءوس ناشفدـه  هب  یبایتسد  يارب  مدرم  يهدوت  شروش  زا  تفـالخ ، ناقاتـشم  هک  مینیبیم  دـیامن ، راـتفر  تلادـع  هب  اـت  تخادرپیم  ناـمثع 
هب دارفا  نتخاس  حلسم  نآ و  ناربهر  ندیرخ  بالقنا و  هار  رد  ار  هدروآ  داب  ياهتورث  هتخاس و  رو  هعلش  ار  بالقنا  شتآ  هدرک و  هدافتـسا 

. دش رجنم  نامثع  گرم  ینعی  دوخ  جوا  هب  ناشیرپ  عاضوا  هرخالاب  و  دنتفرگ ؛ راک 
هحفص 38) ) 

ص 373 و 374. ج 3 ، يربط ، ( 1)

نامثع زا  دعب  یلع  ماما  عضوم 

نامثع زا  دعب  یلع  ماما  عضوم 
دوخ رد  راوگرزب  نآ  هک  نیا  هن  درکیم ؛ ابا  ترـضح  نآ  یلو  دریذـپب  ار  تفالخ  ات  دنتـساوخیم  وا  زا  دـندمآ و  ع )  ) یلع ماما  دزن  مدرم 
بوخ اریمالـسا  يهعماج  دوب و  نآ  يهدامآ  دوجو  مامت  اب  ترـضح  هکلب  تشادـن ؛ ار  نآ  تاعبت  راب و  ندیـشک  ناوت  تفالخ و  تردـق 

نادجو دوب و  هدرک  ذوفن  نآ  يافرژ  هب  دوب و  یعامتجا  عاضوا  بقارم  کیدزن  زا  تشاد و  ترشاعم  نآ  فلتخم  تاقبط  اب  دوب و  هدومزآ 
. تخانشیم یبوخ  هب  مه  ار  نآ  یتاقبط 

، هاپـس يهدـنامرف  وا ، رادزار  رواـشم و  نوچ  دوب ، رادروـخرب  زین  دربیم  هرهب  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  ياهژیو  تردـق  زا  اـهنیا  ماـمت  رب  هوـالع 
تهج نیدب  دندوبن ، رادروخرب  نآ  زا  باحصا  زا  کی  چیه  هک  دوب  ياهژیو  ماقم  نیا  دوب . ص )  ) ترضح نآ  ناسر  مایپ  اهنامرف و  يرجم 

یلع يزاس  هدامآ  یپ  رد  مهم  ياهتیلوؤسم  نیا  ندرپس  اب  مه  ص )  ) ربمایپ دوب . هتخاـس  هداـمآ  ـالماک  تموکح  مهم  تیلوؤسم  يارب  ار  وا 
نینچ نخس  ياوحف  زا  دربیم . رـس  هب  ینامرآ  یلاع و  طیارـش  رد  مه  ع )  ) یلع دوب و  یمالـسا  يهعماج  ماقم  نیرتمهم  شریذپ  يارب  (ع )

. دنز هیکت  تفالخ  دنسم  رب  یمالسا  يهعماج  رد  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  دیاب  هک  تسا  ینیشناج  وا  هک  دمآیم  رب 
هعماج زا  زگره  دسرب ، تموکح  هب  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  تسناوتن  ع )  ) ترضح رگا  اما 

هحفص 39) ) 
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ياههاگدـید زا  زگره  نامثع  اهنآ  زا  دـعب  رمع و  رکبوبا ، دـیزرویم . يدـج  تکراشم  یعامتجا  لـئاسم  رد  سکع  رب  دوب و  هدـشن  ادـج 
رد ییاهنایرج  اب  الماک  ع )  ) ترضح دندوبن ؛ زاینیب  نامثع ) تفالخ  نارود  رد  هژیو  هب   ) گنج تسایس و  ییاضق ، روما  رد  ع )  ) ترـضح

نوچ دوبن ، دـنمهرهب  ع )  ) ماما يرگتیادـه  ییامنهار و  زا  نادـنچ  نامثع  اـما  دـیدرونیم . مه  رد  ار  یمالـسا  هعماـج  هک  دـندوب  طاـبترا 
. دندشیم راک  نیا  عنام  يو  روهشم  نادنواشیوخ 

رد شتفالخ  نامز  رد  نامثع  نارازگراک  هک  ياهنامیکح  ریغ  تسایـس  يهطـساو  هب  یمالـسا  يهعماج  هک  درکیم  هدهاشم  ع )  ) ترـضح
ع)  ) ترـضح دـشیم . رتـشیب  زور  هب  زور  هک  تـسا  هـتفر  ورف  يداـصتقا  یعاـمتجا و  ياههلـصاف  زا  یقیمع  فاکـش  رد  دـناهتفرگ ، شیپ 

اپون یمالـسا  يهعماج  رد  نآ  لوصا  يزیریپ  يارب  ناشتایح  لوط  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ینید  میظع  ياهیرگتیادـه  هک  درکیم  هظحـالم 
. تسا هداد  تسد  زا  مدرم  یگدنز  یهدتهج  تیاده و  رد  ار  دوخ  يدمآراک  دندوب ، هداد  ماجنا 

هب نآ  ظفح  قوقح و  قاقحا  یپ  رد  دـنداد و  تسد  زا  ار  مکاـح  تردـق  هب  داـمتعا  نوچ  دـندروآ ، يور  دوخ  هب  یعـضو  نینچ  رد  مدرم 
مدرم دـیدرگ . عطق  دـشاب ، ناشیگدـنز  دربهار  دـیاب  هک  يونعم  ياـهدامن  اـهنآ و  نیب  يهطبار  بیترت  نیدـب  دـندش . ناـشدوخ  يهلیـسو 

هب تبـسن  ناشاهتفر  تسد  زا  دامتعا  ات  ددرگ  مکاح  نانآ  رب  تسرد  يرواد  مکاح و  هک  تسا  نآ  داسف  نیا  ناربج  هار  هک  دـندوب  هتفایرد 
نینچ يهزاجا  هک  دـندوب  هدـمآ  دوجو  هب  ییاپون  تاقبط  نوچ  دوبن ، یبایتسد  لباق  یگداس  هب  لـمع  نیا  اـما  ددرگزاـب . هراـبود  ناـمکاح 

. دنتسیاب هدنزاس ، شالت  هنابلط و  حالصا  شور  ره  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  ياهقبط  نینچ  يهمزال  دندادیمن و  ار  يراک 
دوب هدیدرون  مه  رد  نارود  نآ  رد  ار  یمالسا  يهعماج  هک  يایناور  یعامتجا و  طیارـش  زا  قیمع  یهاگآ  يهطـساو  هب  ع )  ) یلع نیاربانب 

تسا يایبالقنا  لمع  کی  شاهمزال  دهد  نایاپ  دهاوخب  رگا  دوب  هدناسر  دح  نآ  هب  نامثع  هک  يروما  يهرابرد  یبالقنا  روش  تفایرد ، - 
یقیقح داد  رارق  کی  تعیب  هک  ییاج  نآ  زا  و  دریگرب ؛ رد  یـسایس  یعامتجا و  يداـصتقا ، ياـههبنج  زا  ار  یمالـسا  يهعماـج  ناـکرا  هک 
خـساپ زا  اذل  تسین .) ریذـپ  ماجنا  یگداس  هب   ) هک ( 1  ) دراد یپ  رد  نادنورهـش  نامکاح و  يارب  ار  یقوقح  فیلاـکت و  اـهتیلوؤسم ، تسا ،

هباحص مدرم و  يهدوت  راشف  هب  يروف 
هحفص 40) ) 

نازیم نآ  يهطـساو  هـب  هـک  دـهد  رارق  ینوـمزآ  ربارب  رد  ار  اـهنآ  تساوـخیم  ع )  ) یلع ترـضح  دز . زابرـس  تفـالخ ، شریذـپ  باـب  رد 
ءوس ناشیبالقنا  روش  زا  دناهدروخ و  بیرف  هک  دنربن  نامگ  هدنیآ  رد  ات  دـبایرد  لمع ، رد  بالقنا  يهویـش  شریذـپ  رد  ار  ناشیگدامآ 

. دنیامن كرد  دندیروش ، نآ  هیلع  هک  يداسف  هب  دیاب  هک  یطیارش  يراوشد  یتقو  تسا  هدش  هدافتسا 
: تسا هدومرف  رطاخ  نیمه  هب 

ياج رب  نآ  ربارب  رد  اهلد  دراد . نوگانوگ  ياهگنر  اـههیور و  هک  میتسه  ور  هبور  يرما  اـب  اـم  هک  دیـشاب ؛ يرگید  یپ  رد  دـینک  اـهر  ارم  »
نم رگا  هک  دـینادب  تـسا . هدـیدرگ  سانـشان  تـسار  هار  تـسا و  هـتفرگ  ارف  یگریت  ار  نارک  اـت  نارک  ياـپ . رب  مـه  اـهدرخ  دـننامیمن و 
رگا و  مرادیمن ، شوگ  هدننک  شنزرس  تمالم  هدنیوگ و  يهتفگ  هب  منادیم و  دوخ  هک  منکیم  نانچ  امش  اب  متفریذپ  ار  امش  تساوخرد 
رگا نم  میاونـش ؛ رادربنامرف و  نارگید  زا  رتهب  دیراپـسیم ، وا  هب  ار  دوخ  راک  هک  یـسک  يارب  میامـش و  زا  یکی  نوچمه  دـیراذگاو ، ارم 

(. 2 « ) مشاب امش  ریما  ات  تسا  رتهب  مشاب  امش  ریزو 
. داد تبثم  خساپ  اهنآ  تساوخرد  هب  اذل  دنز ، زابرس  تفالخ  شریذپ  زا  ع )  ) ترضح هک  دنتفریذپن  مدرم  اما 

نیا دومن . مالعا  تفریذپ ، نآ  رطاخ  هب  ار  تفالخ  هک  ییاهفدـه  ققحت  رطاخ  هب  ار  شاتسایـس  تفالخ  شریذـپ  ضحم  هب  ع )  ) ترـضح
زا هتفرگرب  هدـش و  یـسررب  الماک  دوب  یـشور  هکلب  ددـنب ، راک  هب  ار  نآ  تفالخ  شریذـپ  زور  يارب  هک  دوبن  یناهگان  رما  کـی  تساـیس 

يارب هعماج  يهدننک  هدامآ  ولج و  يوس  هب  هعماج  تکرح  زاسهنیمز  دربیم و  جـنر  نآ  زا  راگزور  نآ  رد  یمالـسا  يهعماج  هک  یتیعقاو 
. دندوب نآ  هتفیش  هتخود و  مشچ  نآ  هب  هک  ییاهنامرآ  هب  نآ  ندیسر 
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. تسا هدرک  هراشا  ياهبطخ  رد  نیفص  زا  دعب  ینعی  شایگدنز  يراوشد  طیارش  رد  ار  قوقح  نیا  ( 1)
خ 92. هغالبلا ، جهن  ( 2)

نآ هب  تبسن  ناراوخ  تنار  عضوم  یلع و  ماما  تاحالصا 

نآ هب  تبسن  ناراوخ  تنار  عضوم  یلع و  ماما  تاحالصا 
: تفرگ رب  رد  ار  هزوح  هس  ع )  ) ماما یبالقنا  تاحالصا 

هحفص 41) ) 
تیریدم - 1

قوقح - 2
تورث - 3

زا هـک  ینارازگراـک  دـیزرویم . رارـصا  اهرهـش  رد  ناـمثع  نارازگراـک  لزع  هـب  ع )  ) ترـضح تموـکح ، يهرادا  تسایـس  اـب  هـطبار  رد 
. دناهدوب تموکح  لوصا  تسایس و  هب  تبسن  یتیاردیب  یتیافک و  یب  ناشزواجت و  ملظ و  رطاخ  هب  نامثع ، هیلع  شروش  لماوع  نیرتمهم 
ار یگمه  تفریذپن و  ترضح  یلو  دننامب  ناشراک  رس  رب  اهنآ  ات  تفگ  نخس  نامثع  نارازگراک  باب  رد  ع )  ) ترضح اب  هبعـش  نب  ةریغم 

رود نمادکاپ و  رادنید و  يدارفا  درک و  در  یمارآ  هب  هتفگ و  نخس  وا  اب  هرصب  هفوک و  رب  تموکح  يهرابرد  زین  ریبز  هحلط و  دومن . لزع 
درامگ و رـصم  رب  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ماش ، رب  ار  فینح  نب  لهـس  هرـصب ، رب  ار  فینح  نب  نامثع  الثم  تفرگ . راـک  هب  ار  شیدـنا 

يهبرـض مادـقا ، نیا  دـناهدوب . راـگزور  نآ  رد  تفـالخ  گرزب  ياهرهـش  زا  اهرهـش ، نیا  دومن . راگدـنام  هفوـک  رب  ار  يرعـشا  یـسوموبا 
. دناهدوب شیرق  ریغ  زا  نامکاح  نیا  يهمه  نوچ  دز ، شیرق  ذوفن  تردق و  یگرزب و  هب  ياهدنبوک 

: دیامرفیم اهنآ  نایفارطا  نامثع و  نارازگراک  باب  رد  دوخ  ع )  ) ترضح
وا ناگدنب  دننادرگ و  تسد  هب  تسد  ار  ادخ  لام  دنروآ و  تسد  هب  ار  ینارمکح  تما  نیا  ناراکهبت  نادرخیب و  هک  دیآ  مغیرد  اما  ».... 

بارش ناناملسم )  ) امش نایم  رد  هک  تسا  یسک  نانآ  زا  هچ  روای ؛ رای و  ار  ناقساف  دنشاب و  راکیپ  رد  نایاسراپ  اب  دنرامگ و  تمدخ  هب  ار 
(. 1 « ) دش اطع  وا  هب  ییاهششخب  ات  دیورگن  مالسا  هب  هک  یسک  نانآ  زا  و  دیدرگ ؛ يراج  وا  رب  مالسا  دح  دیشون و 

یلهاج یقوقح  نوچ  داد ؛ رارق  بطاخم  مالـسا  رد  فیلاـکت  قوقح و  باـب  رد  ناـسکی  روط  هب  ار  ناناملـسم  يهمه  قوقح ، اـب  هطبار  رد 
رب تیمکاح  رد  رادهشیر  ياهتشذگ  شیرق  الثم  دوب ؛ هتـشگ  حرطم  دعب  نارود  رد  هرابود  هک  هدرب  نیب  زا  ار  اهنآ  مالـسا  هک  تشاد  دوجو 

هقباس و هتشذگ  رد  هک  ییاهناسنا  دوب و  هدش  حرطم  هرابود  نامثع  راگزور  رد  هک  تشاد  برع  لیابق  رگید 
هحفص 42) ) 

، دندوب یشیرق  هک  نیا  فرص  هب  اهنت  ناحتماو  داهج  يهنیشیپ  اب  یناناملسم  رب  دنتشادن ، ص )  ) ربمایپ مالسا و  هب  تبسن  رد  کین  يا  هنیشیپ 
. تسا هدومرف  نینچ  یلهاج  ياهتوافت  نیا  ندومن  لطاب  اب  ع )  ) ترضح دنتشاد . يرترب 

(. 2 « ) مناتسب وا  زا  ار  قح  هک  هاگنآ  ات  راوخ  دنمورین  منادرگرب و  وا  هب  ار  وا  قح  هکیماگنه  ات  تسا  رترادقم  نارگ  نم  دزن  راوخ  »
ییاهتورث یکی  دوب ؛ هجاوم  مهم  هتکن  ود  تسایـس  نیا  اب  هطبار  رد  هک  تفرگ  عطاق  تخـس و  یعـضوم  زین  يداصتقا  تسایـس  اب  هطبار  رد 

. تسا هدوب  ششخب  عیزوت و  يهویش  يرگید  دوب . هدمآ  دوجو  هب  عورشمان  لیالد  هب  نامثع  راگزور  رد  هک 
، دوب هداد  فارشا  يهقبط  هب  نامثع  هک  ار  يداصتقا  ياهتیعقوم  اهییاراد و  مامت  يهرداصم  مکح  دوخ  ياههبطخ  نیتسخن  رد  ع )  ) ترضح

: دومرف دوب ، هدرک  مالعا  زین  ار  ششخب  رد  يربارب  لصا  زا  يوریپ  امسر  هک  نانچ  دومن . مالعا 
هویش و هب  ار  امش  نم  تسا ؛ نم  رب  هک  هچ  نآ  تسامـش  رب  تسامـش و  رب  هک  هچ  نآ  تسا  نم  رب  متـسه ؛ امـش  زا  یکی  زین  نم  مدرم  يا  »
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از هک  یتورث  ره  هدومن و  میـسقت  نامثع  هک  ینیمز  ره  دـینادب  منکیم . ارجا  امـش  رد  هدرک  رما  وا  هک  ار  هچ  نآ  مربیم و  ناـتربمایپ  تنس 
جاودزا هب  نانز  نآ  يهلیسو  هب  هک  مبایب  يزیچ  رگا  دنادرگیمن . لطاب  يزیچ  ار  قح  هک  ددرگیم ؛ زاب  لاملا  تیب  هب  هدیـشخب  لاملا  تیب 

ره تسا ؛ شیاشگ  تلادع  رد  هتبلا  منادرگیم ؛ زاب  ار  همه  دنـشاب ، هدـش  میـسقت  اهنیمزرـس  رد  کلمت و  هب  یناکزینک  دنـشاب و  هدـمآ  رد 
(. 3 « ) تسا رتتخس  وا  رب  متس  هک  دنادب  دشاب  تخس  وا  رب  تلادع  هک  سک 

: تسا هدومرف  رگید  یباطخ  رد 
هار هب  اهرابیوج  اهدور و  دـناهتفرگ و  رب  هناشاک  ارـس و  تسا و  هدرک  قرغ  ار  اـهنآ  اـیند  هک  دـیوگن  ادرف  امـش  زا  یکی  زگره  راـهنز ، »... 

هتشگ یتشز  گنن و  يهیام  نانآ  رب  نیا  دناهتفرگرب و  طاشن  اب  ناکزینک  دناهتشگ و  راوس  كالاچ  وردنت و  نابسا  رب  دناهتخادنا و 
هحفص 43) ) 

هتخورفارب مدـنکفایم ، بقع  دنتـسنادیم  هک  ناـشقوقح  زا  متـشادیم و  زاـب  دـندوب  هتفر  ورف  هک  یعـضو  رد  ار  اـهنآ  هـک  هاـگنآ  تـسا .
راصنا نارجاهم و  زا  کی  مادک  تسا ! هتخاس  مورحم  نامقوقح  زا  ار  ام  بلاطوبا  رسپ  دنتفگیم : دندرمشیم و  تشز  ار  نآ  دندشیم و 
راکشآ لضف  يرترب و  هتبلا  دراد . يرترب  ص )  ) ربمایپ اب  تحباصم  رطاخ  هب  يرگید  هب  تبـسن  هک  تسا  دقتعم  ص ))  ) ربمایپ باحـصا  زا  )

ام نید  رد  هدرک و  دییأت  ار  ام  بهذم  هتفگ و  کیبل  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  سک  ره  تسوا . اب  شرجا  شاداپ و  تسا و  دنوادخ  دنز  ادرف 
نآ زا  تورث  لام و  ادخ ، ناگدنب  يا  امش  و  تسا ؛ هدرک  بجاو  دوخ  رب  ار  مالسا  دودحو  قوقح  هدروآ ، يور  ام  يهلبق  هب  هتشگ و  دراو 
دزن تماـیق  يادرف  ناگـشیپ  اورپ  درادـن و  يرترب  رگید  سک  رب  سک  چـیه  دوـشیم ؛ میـسقت  يواـست  هب  امـش  ناـیم  رد  تـسا و  دـنوادخ 
دزن هک  هچ  نآ  تسا ؛ هدادـن  رارق  ناگـشیپ  اورپ  دزم  شاداپ و  ار  ایند  دـنوادخ  تشاد ؛ دـنهاوخ  ار  دزم  نیرترب  شاداـپ و  نیرتهب  دـنوادخ 

ار نآ  هک  تسام  دزن  یلام  نوچ  دییآ ؛ ام  دزن  ماگنه  حبص  دهاوخب -  ادخ  رگا  دیسر -  زاب  هک  ادرف  تسا . رتهب  ناکین  يارب  تسا  دنوادخ 
دیاب دنـشابن  هچ  دنـشاب و  شـشخب  لها  زا  هچ  برع ، ریغ  هچ  برع و  هچ  دـنامن ؛ زاب  امـش  زا  کی  چـیه  درک . میهاوخ  میـسقت  امـش  ناـیم 

(. 4 « ) دشاب هدازآ  ناملسم  رگا  دوش ، رضاح 
: دومرف عفار  یبأ  نب  هللادیبع  دوخ ، بتاک  هب  دندرک  هعجارم  دوخ  يررقم  نتفرگ  يارب  مدرم  هک  تمایق  زور  نآ  يادرف 

نیمه هب  زین  ار  مدرم  يهیقب  نک و  لمع  نارجاهم  نانچمه  راصنا و  سپس  شخبب و  رانید  هس  نانآ  از  کی  ره  هب  نک و  زاغآ  نارجاهم  زا  »
«. نک لمع  ناسکی  ار  همه  هایس و  خرس و  هویش ؛

: دومرف ماهدرک . شدازآ  زورما  نم  دوب و  نم  يهدرب  زورید  نیا  نانمؤم ، ياوشیپ  يا  تفگ : فینح  نب  لهس 
هحفص 44) ) 

«. دیشخب رانید  هس  اهنآ  يود  ره  هب  و  مدیشخب ؛ وت  هب  هک  مشخبیم  هنوگ  نامه  وا  هب  »
زا یناگرزب  مکح و  نب  ناورم  صاع ، نب  دیعـس  رمع ، نب  هللادبع  ریبز ، هحلط و  اهنت  . » دادن يرترب  نارگید  رب  ار  يدحا  ع )  ) یلع ترـضح 

(. 5 « ) دندوب هدرک  یچیپرس  نامرف  نیا  زا  شیرق 
ناگدرب و نایم  دیـشک و  نالطب  طخ  تشاد ، ینید  يداصتقا و  دـمایپ  هک  یتاـقبط  تواـفت  نوناـق  رب  تیعطاـق  تعرـس و  اـب  بیترت  نیدـب 
تورث و يارب  يرازبا  هلیـسو و  ار  ینید  يرترب  دومن و  رارقرب  يواست  دـیدج  ناناملـسم  مالـسا و  رد  يهینـشیپ  بحاـص  دارفا  ناـگدازآ و 

ینامز دومن ؛ فیعـضت  تفرگ  لکـش  نامثع  راگزور  رد  هک  ياهقبط  نیا  تردق  رگید ، مادقا  اب  هک  نانچ  دادـن . رارق  يداصتقا  ياهتیعقوم 
. دومن رداصم  هدیشخب ، نامثع  هک  ار  ییاهنیمز  اهییاراد و  مکح  هک 

يهیام یفرط  زا  دوب ، هتـشگ  هدـیمخ  ملظ  ینیگنـس  راب  ریز  هک  يریقف  مورحم و  يهقبط  دـیما  يداـش و  يهیاـم  تسایـس  نیا  هک  ینازیم  هب 
هک نیا  نودب  دـندشیم  بحاص  ار  تورث  همه  نیا  اجک  زا  نیا  زا  دـعب  تشگیم . مدرم  رب  اهنآ  یبلط  يرترب  شیرق و  يراوخ  تسکش و 

؟ دیاهدروآ اجک  زا  دیوگب : دوش و  هدوشگ  مه  زا  یبل 
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مدرم رب  دنتـشاد  تیلهاج  رد  هک  ار  یتردق  مالـسا ، يهیاس  رد  دنهد و  همادا  دادبتـسا  تیمکاح و  هب  هک  نیا  زا  دـعب  دنتـسناوتیم  هنوگچ 
؟ دنیامن لیمحت 

زا وا  زا  يوریپ  يهطــساو  هـب  اـت  دـنراداو  ار  ع )  ) یلع هـک  دـندوب  هداـتفا  رکف  نـیا  هـب  دـنمتورث  يهـقبط  يرکف  ناربـهر  ناـگرزب و  دـیاش 
ع)  ) ترـضح دزن  ار  طـیعم  یبا  نبا  ۀـبقع  نب  دـیلو  اذـل  دـنک ؛ دروخرب  اـهنآ  اـب  یتواـفت  یب  یمرن و  هب  دـیامن و  یـشوپ  مشچ  ناگتـشذگ 

: تفگ نینچ  دیلو  دنداتسرف .
هک ار  یتورث  ات  مینک  تعیب  وت  اب  زورما  میتسه . فانم  دبع  ینب  زا  وت  نانگمه  وت و  ناردارب  ام  يدرک . متس  ام  يهمه  هب  وت  نسحلا  وبا  يا  »

منکیم تیاهر  مدنکفا ، ساره  هب  ار  وت  رگا  نم  و  یـشکب . ار  نامثع  نالتاق  يرذـگرد و  ام  زا  میدوب  هدروآ  تسد  هب  نامثع  راگزور  رد 
«. تسرفب ماش  هب  ار  ام  و 

هحفص 45) ) 
: دومرف ع )  ) ترضح

هن ار  دـنوادخ  قح  مناوتیمن  دـیتفای ، تسد  نآ  هب  هک  هچ  نآ  زا  نتـشذگ  رد  اما  تسامـش ؛ قح  نتفرگ  ماقتنا  امـش ، رب  ملظ  يهرابرد  اما  »
(. 6 « ) مرذگرد امش  ریغ  هن  امش و  هب  تبسن 

تعیب ضقن  ینکـش و  نامیپ  هب  دنـسرب ، دوخ  فده  هب  دیدهت  ینزهناچ و  قیرط  زا  دـنناوتیمن  هک  دـندش  نئمطم  هتـسد  يا  ناربهر  یتقو 
نوـچ دـنناوخیم ، ارف  ینکـش  ناـمیپ  هب  ار  مدرم  هک  دـنداد  ربـخ  ع )  ) ترـضح هب  دـندمآ و  ع )  ) یلع دزن  ناـنآ  از  یخرب  دـندروآ . يور 

. دندوب هداد  تسد  زا  ار  هتشذگ  یعامتجا  يداصتقا و  تازایتما 
يهصرع هب  يراک  ناهنپو  ییوگناهنپ  دـح  زا  ار  هلأسم  درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  دـیدج  يهنتف  رـصانع  ياشفا  دـصق  هب  ع )  ) ترـضح

لیدـبت یپ  رد  هک  یتامادـقا  زا  ار  مدرم  يهدوت  دومن و  اشفا  ار  ناشفادـها  دومن و  نشور  ار  هلأسم  نآ  ناربهر  يارب  دومن و  لقتنم  یمومع 
رییغت زج  ناشبالقنا  زا  هک  تخاس  هاگآ  ار  اهنآ  نینچمه  تخاس . هاگآ  دوب ، هتشذگ  طیارش  تشگزاب  یصخش و  عفانم  هب  بالقنا  جیاتن 

. دش دهاوخن  ناشدیاع  يزیچ  اههرهچ 
: تسا هدومرف  دیزرو و  دیکأت  دوب ، هدرک  زاغآ  هک  یشور  یلمع  يارجا  يهمادا  رد  شمزع  هب  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ترضح

ناگدنب مه  امش  تسا . هللا  لام  مه  نآ  هدومن و  نییعت  ار  دوخ  مهس  دنوادخ  درادن ؛ يرترب  رگید  سک  رب  سک  چیه  هک  تمینغ ، نیا  اما  »
ره تسام ؛ نایم  رد  مه  ص )  ) ربمایپ تنس  میاهتشگ . نآ  میلست  میدومن و  رارقا  نآ  هب  هک  تسا  دنوادخ  باتک  مه  نیا  دیدنوادخ و  ملست 

(. 7 « ) دنک لمع  دهاوخیم  هک  روط  ره  تسین ، دونشخ  نآ  هب  هک  سک 
تقیقح رد  هک  دومن  اپرب  نامثع  نوخ  زا  ماـقتنا  ياول  تحت  هرـصب  رد  ار  شروش  نیتسخن  هکلب  دـنامن  هتـسب  تسد  دـیدج ، تیفارـشا  اـما 

يراگزاس دـیدج ، تموکح  اب  هک  دوب  نامثع  تموکح  رد  عفانم  نابحاص  نایوجدوس و  ینعی  ناـیوما  ریغ  ناـیوما و  يهتخادرپ  هتخاـس و 
ندروآرب رد  ع )  ) ماما یهارمه  يراکمه و  زا  یتقو  شروش  نیا  ناراکردنا  تسد  دنتشادن .

هحفص 46) ) 
هفطن رد  ار  شروش  ع )  ) ماما اما  دـنناشکب ، ناشدوخ  يوس  هب  ار  روما  مامز  هک  دـندمآرب  نآ  یپ  رد  دـندوب ؛ هدـش  دـیماان  ناشیاههتـساوخ 

تموکح رد  وجدوس  رـصانع  مامت  دوب و  اـج  نآ  رد  هیواـعم  تموکح  هک  ییاـج  دـنتخیرگ ، ماـش  هب  هنتف  ناراداوه  زا  یخرب  دـمن و  هفخ 
. تسنادیم دوخ  یتاقبط  تازایتما  دوخ و  هیلع  يدیدهت  رطخ و  ار  دیدج  تموکح  مه  هیواعم  رابرد  دوب . هدرک  عمج  دوخ  رود  ار  نامثع 

طیارـش هب  هجوت  اب  تشاد -  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  ینعی  تشاد ؛ یمالـسا  باـن  يوس  تمـس و  ع )  ) ماـما تموکح  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
تمـس و هب  هیواعم  تموکح  اما  دزاـس  ققحم  تما  يارب  ار  تینما  تلادـع و  هاـفر ، هک  دوب  نآ  یپ  رد  یعاـمتجا -  يداـصتقا و  یـسایس ،
اههار و نتسب  رگید و  هورگ  نتخاس  مورحم  تمیق  هب  یهورگ  نداد  يرترب  لوپ و  يهلیـسو  هب  نطاب  بحاصت  رب  تفریم و  يرگید  يوس 
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هب هار  رد  ار  ملظ  نیرتدـب  تراجت ، يزرواـشک و  رب  Ơ سب تایلام  يهزیگنا  هب  هک  دوبن  هشیدـنا  نیا  رد  هیواعم  دوب . ینتبم  ینمااـن  داـجیا 
هک دزاس  هدروآرب  ار  برع  لیابق  ياسؤر  زا  یتشم  زاین  نآ  يهلیـسو  هب  اـت  و  تسا ؛ هتـشاد  اور  ناـنآ  قح  رد  یلاـم  كدـنا  ندروآ  تسد 

. دندادیم لیکشت  مدرم ، يهدوت  طسوت  شخب  يدازآ  تکرح  هنوگ  ره  بوکرس  يارب  ار  وا  يهدامآ  هشیمه  شترا 
تیاهن رد  ناورهن و  دـعب  تیمکح و  نیفـص ، ینعی  دـیآ ؛ دوجو  هب  هیواـعم  يربهر  هب  ناـیرج  نیا  ربارب  رد  رگید  یـشروش  هک  دوب  یعیبط 
لوصا مدرم ، يهشیدـنا  ناـج و  لد و  رد  تسناوت  تدـم  نیا  رد  ع )  ) ترـضح تسا . هدوـب  تیمکح  يهجیتـن  هک  ع )  ) ترـضح تداـهش 

زا اههئطوت  اههسیـسد و  نتـسبآ  ینافوت و  ثداوح  نآ  اب  ع )  ) نسح ماما  نارود  دـعب  دـهن . داینب  ار  تسایـس  تموکح و  باـب  رد  یمالـسا 
هب هک  ددرگیم  یثداوح  راـشف  تحت  تموـکح ، زا  تقوـم  يریگهراـنک  هب  ریزگاـن  ع )  ) ترـضح هک  دـسریم  ارف  ناـبلط  تصرف  بناـج 
. دنکیمن يربارب  دوریم ، رده  هب  رود  ای  کیدزن  يهدنیآ  رد  ای  سردوز  يهجیتن  هب  یبایتسد  نودب  شنارادفرط  نوخ  نآ  رد  هک  یگنج 

. دوش هریچ  يرجه ، کی  لهچ و  لاس  رد  نتفرگ  تعیب  اب  مالسا  ناهج  مامت  رب  تسناوت  تفر و  شیپ  هیواعم  عفن  هب  روما 
هیواعم و هیلع  یگـشیمه  يدـیدهت  مکاح ، فیاظو  زا  ناشیا  كرد  تموکح و  رما  رد  ناشیا  دروخرب  يهویـش  و  ع )  ) یلع ماـما  تساـیس 

فرص هب  اهنت  شیاههژورپ  هیواعم و  يارب  اههشیدنا  نیا  رطخ  تیمها و  تسا . هدوب  ناناملسم  رب  هطلس  رد  وا  ياههژورپ  شنارادفرط و 
هحفص 47) ) 

نایاپ زا  دعب  هیواعم  اذل  دش . یلمع  مه  ناناملـسم  یگدنز  رد  ریظنمک  یـصالخا  تناما و  اب  هکلب  تسا  هدوبن  هشیدنا  راکفا و  يرـس  کی 
هک دهد  لکش  ییوس  تمس و  هب  ار  مدرم  ياههشیدنا  یگدنز و  ات  درک  یعـس  تخادرپ و  لوصا  نیا  اب  هزرابم  هب  تیمکح  يارجام  نتفای 
رد يدازآ  هب  شیارگ  هزیگنا و  ندرب  نیب  زا  تسایـس  هیواـعم  هجیتن  رد  . دـیامن نیمـضت  ار  ضارتعا  رـسدرد و  نودـب  یگـشیمه و  يهطلس 

. تفرگ شیپ  رد  ار  نآ  رطاخ  هب  هزرابم  نآ  يالاو  فادها  نتخاس  نوگرگد  ناناملسم و 
.62 ذخأم ، هغالبلا ، جهن  ( 1)
هبطخ 37. هغالبلا ، جهن  ( 2)

.1  / 269  - 270 هغالبلا ، جهن  حرش  59/1 و  هغالبلا ، جهن  ( 3)
ص 30 و 31. خ 91 ، هیقاسلا ، راد  پاچ  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 4)

ص 37 و 38. ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 5)
ص 38 و 39. ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 6)

ص 39 و 40. نامه ج 7 ، ( 7)

هیواعم تسایس 

هیواعم تسایس 
: تسا هدوب  ریز  لوصا  رب  ینتبم  تسایس  نیا 

. یگنسرگ تشحو و  سرت و  - 1
. نآ زا  يرادرب  هرهب  یگلیبق و  يهزیگنا  يایحا  - 2

. یبالقنا حور  ندومن  تسس  نید و  مان  هب  ریدخت  - 3
ییاهتموکح يهمه  رطخ  يهیام  هک  دربب  نیب  زا  ار  ناناملـسم  يهدوت  یناسنا  شیارگ  هنوگره  اـت  درکیم  شـالت  تسایـس  نیا  اـب  هیواـعم 

. دنامب ناما  رد  مدرم  يهدوت  بالقنا  زا  تسناوت  اذل  دشابیم ؛ تموکح ، رد  نآ  هب  لمع  رد  مالسا  ینابم  اب  هک  تسا 
هحفص 48) ) 
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یگنسرگ تشحو و  سرت و  تسایس 

یگنسرگ تشحو و  سرت و  تسایس 
، دندوبن قفاوم  یسایس  شیارگ  رد  وا  اب  هک  ینادنورهـش  ناملـسم و  يهدوت  نتـشاد  هگن  هنـسرگ  لتق و  تشحو و  سرت و  تسایـس  هیواعم 

. دنکیم تباث  ار  اعدا  نیا  ناناملسم  عاضوا  زا  هرود  نیا  خیرات  هب  ارذگ  یهاگن  داد ؛ همادا 
: دیوگیم نینچ  هیواعم  ناهدنامرف  زا  یکی  يدماغ ، فوع  نب  نایفس 

نیا ات  وش ؛ هناور  تارف  تمـس  هب  منکیم ؛ هناور  یگنج  گرب  زاس و  اب  ناوارف  يرکـشل  اب  ار  وت  نم  تفگ : نینچ  دـناوخارف و  ارم  هیواعم  »
هک نیا  ات  هد  همادا  ار  تهار  هنرگ  وش و  ور  هلمح  نانآ  رب  یتفای  يرکشل  اج  نآ  رد  رگا  ینکیم . روبع  نآ  زا  یسریم و  ( 1  ) تیه هب  هک 
رب نایفـس -  يا  اههلمح -  نیا  يوش . روهلمح  نئادـم  هب  ات  هد  همادا  تهار  هب  زاب  یتفاـین  يرکـشل  مه  اـج  نآ  رگا  ییاـمن . هلمح  راـبنا  هب 
ام يوـس  هـب  دراد  مـیب  هـلمح  تبیــصم و  زا  هـک  ار  سک  ره  ددرگیم و  اــم  ناراداوـه  يداــش  يهیاــم  ناشــسرت و  بجوـم  قارع  مدرم 

تراغ ار  تورث  لام و  امن و  ناریو  يدیـسر ، هک  يدابآ  ره  هب  شکب و  تسین ، ام  يهدیقع  يأر و  رب  هک  یتفای  ار  سک  ره  دـناوخیمارف .
(. 2 «. ) تسا نآ  زا  رتكاندرد  گرم و  لثم  لام  تراغ  نوچ  نک ؛

هحفص 49) ) 
: تفگ نینچ  وا  هب  دور . هفوک  يوس  هب  ات  داد  نامرف  وا  هب  دناوخارف و  ار  يرهف  سیق  نب  كاحض  هیواعم ،

.« دیوش رو  هلمح  وا  هب  دوب ، ع )  ) یلع تعاطا  رد  هک  یتفای  ار  یبرع  ره  »
هیبلعث يهلیبق  زا  هک  یماگنه  تشکیم . دوب ، ع )  ) یلع تعاطا  رد  هک  تفاییم  ار  یبرع  ره  تخادرپیم و  لاوما  تراغ  هب  كاحض  سپ  »
هللادبع ردارب  وا  هک  درک  دروخرب  یلهذ  دوعسم  نب  سیمع  نب  ورمع  هب  سپـس  دوبر . ار  ناشيالاک  دش و  روهلمح  نایجاح  رب  تشذگیم 

(. 3 « ) درب نیب  زا  وا  اب  مه  ار  وا  نارادفرط  زا  یهورگ  تشک ؛ هناطقطق  کیدزن  جح  هار  رد  مه  ار  وا  و  دوب ؛ دوعسم  نب 
: تفگ نینچ  وا  هب  داتسرف و  نمی  زاجح و  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  ةاطرا  نب  رسب  هیواعم ،

رد هک  ار  سک  ره  لاوـما  ناـسرتب و  ار  وا  يدیـسر  هک  سک  ره  هب  نک و  قرفتم  ار  مدرم  یـسریم و  هنیدـم  هب  هک  نیا  اـت  نـک  تـکرح  »
هک زاس  ناشهاگآ  ياهدرک و  ار  اهنآ  ناج  دـصق  وت  هک  ياـمنب  نینچ  ناـنآ  هب  يدـش ، هنیدـم  دراو  یتقو  نک . تراـغ  تسین ، اـم  تعاـطا 

هنیدـم و نایم  مدرم  رادرب . نانآ  زا  تسد  سپـس  يوشیم . دراو  نانآ  رب  وت  دـنرادنپب  هک  نیا  ات  تسین  هتفریذـپ  ناشرذـع  دنتـسین  هانگیب 
....«. امن ناشيهراوآ  ناسرتب و  ار  هکم 

: تفگ وا  هب  نینچمه 
هک دنبایرد  هک  ییاج  ات  ییاشگیم  اهنآ  رب  ار  تنابز  هک  نیا  رگم  دنتـسه ، ع )  ) یلع تعاط  هب  شمدرم  هک  يوشیمن  دراو  ینیمزرـس  رب  »

ار وا  دز  زابرـس  هک  سک  ره  يامن ؛ ناشتوعد  نم  اب  تعیب  هب  نک و  ناشیاهر  سپـس  یتسه ؛ طلـسم  نانآ  رب  وت  دـنرادن و  یتاجن  هار  چـیه 
(. 4 « ) ربب نیب  زا  یتفای  هک  اج  ره  ار  ع )  ) یلع يهعیش  شکب ؛

(. 5 . ) تشک دنازوس ، هک  نانآ  رب  هوالع  ار  رفن  رازه  یس  درب و  شروی  هنیدم  هکم و  هب  تفر و  رسب 
هحفص 50) ) 

نتشک و رد  داد . همادا  شراک  هب  دندوب  فلاخم  وا  اب  یسایس  شیارگ  رد  هک  یناناملسم  اب  تیمکح  زا  دعب  نشخ ، تسایـس  نیا  اب  هیواعم 
. تخادرپ یهابت  داسف و  هب  نیمز  رد  درک و  طارفا  لاوما  يهرداصم  باعرا و  سرت و  وج 

. دوب رتریگارف  رتراب و  تنوشخ  رتهتفای ، نامزاس  راب  نیا  اما  داد  همادا  مه  ع )  ) یلع ماما  تداهش  اب  ار  تسایس  نیا 
قیدـنز ای  رفاک  وا  هب  هک  دادیم  حـیجرت  درف  هک  دوب  هدیـسر  يدـح  هب  تشحو  سرت و  ياضف  نیا  هک  دـنراد  دـیکأت  هتکن  نیارب  ناـخروم 
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ینید ماکحا  رد  یتح  ع )  ) یلع مان  ندرب  زا  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  اـهنآ  تیعـضو  ( 6 . ) دوشن هدیمان  ع )  ) یلع يهعیـش  یلو  دوش  تفگ 
هیما ینب  دیوگیم ، هفینح  وبا  ( 7 « ) درک تیاور  بنیز  وبا  : » دنتفگیم اذل  دنتشاد . ساره  دندیسرتیم ، نآ  زا  نایوما  هک  ییاهتلیضف  هب  هک 

. دشیمن هدرب  ع )  ) یلع زا  یمان  نتفرگیمن و  يدج  ار  نآ  دندرکیمن و  هجوت  ینید  ماکحا  رد  ع )  ) یلع نخس  هب 
(. 8  ) خیشلا لاق  هتفگ : یم  هک  دوب  نیا  خیاشم  نایم  رد  ع )  ) ترضح يهناشن 

(. 9  ) دنهنن مان  ع )  ) یلع ار  ناشدنزرف  ات  دندشیم  دراو  مدرم  رب  نایوما 
: تشون نینچ  درپس و  شنارازگراک  هب  ار  لمعلاروتسد  زا  هخسن  کی  هیواعم 

ره رب  نزرب و  يوـک و  ره  رد  نانارنخـس  اذـل  يرادـن . وا  هب  يدـهعت  دـنک ، تیاور  ار  شنادـناخ  و  ع )  ) یلع لـیاضف  زا  يزیچ  هک  یـسک  »
«. دندزیم هنعط  شنادناخ  وا و  هب  دندومنیم و  يرازیب  وا  زا  دنتخادرپیم و  ع )  ) یلع نعل  هب  يربنم 

مه ار  هرـصب  تشامگ و  نانآ  رب  ار  هیمـس  نب  دایز  هیواعم ، دندوب ؛ دایز  اج  نآ  رد  نایعیـش  نوچ  دنتـشاد ، هفوک  مدرم  ار  طیارـش  نیرتدب  »
دایز دوب . نانآ  زا  یکی  ع )  ) یلع راگزور  رد  وا  نوچ  تخادرپ ، اـهنآ  رازآ  بیقعت و  هب  تخانـشیم ، ار  نایعیـش  هک  وا  دومن . نآ  همیمض 

رب دیـشکیم و  لیم  ار  اهمـشچ  درکیم و  عطق  ار  اهاپ  تسد و  دـناسرتیم و  ار  اهنآ  دـناسریم ؛ لتق  هب  یلگ  گنـس و  ره  ریز  رد  ار  اهنآ 
هراوآ قارع  زا  ار  اهنآ  دیشکیم . بیلص  هب  امرخ  تخرد  يهنت 

هحفص 51) ) 
. تشاذگیمن یقاب  اجنآ  رد  نایعیش  زا  یسانشرس  صخش  تخاسیم و 

یهاوگ و يهزاجا  شنادـناخ  و  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  کـی  چـیه  هب  تشون : نینچ  شتموکح  ورملق  رـسارس  رد  شنارازگراـک  هب  هیواـعم  »
«. دیهدن تداهش 

: تشون نینچ  اهنیمزرس  مامت  رد  دوخ  نارازگراک  زا  کی  ره  هب  سپس 
كاپ رتفد  زا  ار  شماـن  دوب  رگا  تسا ؛ شنادـناخ  و  ع )  ) یلع رادتـسود  اـیآ  دوشیم ، هماـقا  دـهاش  هاوگ و  وا  هیلع  هک  سک  نآ  دـیرگنب  »

شاهجنکش دیتخاس ، مهتم  هورگ  نیا  يراداوه  هب  هک  ار  سک  ره  هک : داتسرف  نآ  یپ  زا  يرگید  روتـسد  دینک . عطق  ار  شايزور  دییامن و 
«. دینک ناریو  ار  شاهناخ  دییامن و 

دامتعا وا  هب  هک  دـمآیم  یـسک  يهناخ  هب  نایعیـش  زا  یکی  هک  ییاج  ات  هفوک  رد  هژیوب  دوب ؛ رتتخـس  اج  همه  زا  قارع  مدرم  رب  عاـضوا  »
ار شزار  ات  دروخیم  تخـس  يدنگوس  هک  نیا  ات  تفگیمن  ینخـس  وا  اب  تشاد و  میب  شراکتمدخ  زا  تفگیم ، وا  هب  ار  شزار  تشاد و 

یـسک تفرگ ؛ ینوزف  هنتف  بوشآ و  زاب  دیـسر و  تداهـش  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  نیا  ات  تفای  همادا  هویـش  نیا  هب  ارجام  دزاسن .... شاف 
(. 10 « ) دوب هراوآ  نیمز  رد  ای  كانمیب و  شناج  زا  هک  نیا  رگم  دنامن  یقاب 
: دومرف هصالخ  نینچ  ار  عضو  نیا  ع )  ) رقاب نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  ماما 

هب دـیامن  ام  هب  یتسود  راهظا  هک  سک  ره  دوشیم و  عطق  اـهاپ  تسد و  یناـمگ  كدـنا  هب  دـندش و  هتـشک  ینیمزرـس  ره  رد  اـم  نایعیـش  »
نامز ات  لامعا  نیا  ددرگیم و  دایز  نانچمه  تبیـصم  الب و  ناریو ؛ شاهناخ  اـی  ددرگیم و  تراـغ  شلاوما  اـی  دوشیم و  هدـنکفا  نادـنز 

(. 11 « ) دسریم جوا  هب  ع )  ) یلع نب  نیسح  لتاق  دایز ، نب  هللادیبع 
نبا ةرمس  هیمس -  نبا  دایز  دندوب . هدرک  لامعا  عیشت  زکرم  قارع -  رب  یندشان  فصو  هنایشحو و  زرط  هب  ار  تسایس  نیا  هیواعم  نامکاح 
نینچ دیسرپ ، يو  زا  هک  یسک  زا  نیریس  نب  سنأ  داد . همادا  طارفا  دح  هب  راتشک  لتق و  هب  زیرنوخ  درف  نیا  تشامگ و  هرصب  رب  ار  بدنج 

: داد خساپ 
هحفص 52) ) 

دمآ هفوک  هب  دوخ  تشامگ و  هرصب  رب  ار  يو  دایز  تسا ؟ شرامش  لباق  تشک  ةرمس  هک  ار  یناسک  ایآ  تشک ؟ مه  ار  یـسک  ةرمـس  ایآ  »
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: تفگ وا  هب  خساپ  رد  یشاب ؟ هتشک  ار  یهانگیب  هک  يراد  میب  ایآ  تفگ : وا  هب  دایز  دناسر . لتق  هب  ار  نت  رازه  تشه  بدنج  نب  ةرمس  و 
(. 12 « ) مرادن میب  مشکب ، ار  نانآ  لثم  رگا 

: دیوگیم يودعلا  راوس  وبا 
(. 13 «. ) دندوب هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  تشک  ار  رفن  تفه  لهچ و  یحبص ، رد  نم  ماوقا  زا  ةرمس  »

هتفگ وا  هب  هاگره  اریز  دـنامن  یـسک  دـمآیم و  مدرم  دزن  هب  تخاس و  ناریو  ار  هنیدـم  لها  ياـههناخ  دـنام و  هاـم  کـی  هنیدـم  رد  ةرمس 
(. 14 . ) تشکیم ار  وا  اروف  هتشاد ، تسد  نامثع  لتق  رد  وا  دشیم 

یناناملـسم نیتسخن  اهنیا  دندش و  هدرب  شورف  يارب  اهرازاب  رد  تفرگ و  تراسا  هب  ار  دـندوب -  هعیـش  اهینادـمه  نادـمه -  يهلیبق  نانز 
هیواعم دنوادخ  : » تفگیم درک و  شالت  هیواعم  تموکح  تیوقت  يارب  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ( 15  ) دندوب هدش  هتخورف  مالسا  رد  هک  دندوب 

(. 16 « ) درکیمن باذع  ارم  زگره  مدومن ، تعاطا  ار  هیواعم  هک  هنوگ  نآ  مدرکیم  تعاطا  ار  ادخ  نم  رگا  دنک ، تنعل  ار 
رب ار  وا  درکیم  يراددوخ  هک  سکره  دومنیم و  قیوشت  ع )  ) یلع نعل  هب  ار  اـهنآ  درکیم و  عمج  شرـصق  رد  ار  مدرم  هیمـس ، نب  داـیز 
اما تسا . هدش  نآ  هب  ییاههراشا  ینئادم  نخس  رد  درکیم . هجنکش  هجنکش ، عاونا  هب  ار  وا  نتـشک ، زج  و  ( 17  ) تشادیم هضرع  ریشمش 

مامت هک  تشاد  دـصق  شتموکح  رخآ  ياهزور  رد  ( 18  ) دوب هدرک  عطق  ار  هفوـک  مدرم  زا  رفن  هس  داتـشه و  تسد  هک  دـیوگیم  ریثا  نبا 
زا لبق  اما  دـیامن ، ناریو  ار  شلزنم  ای  دـشکب  دـنز ، زابرـس  راک  نیا  زا  هک  ار  سک  ره  دراد و  او  ع )  ) یلع نعل  يرازیب و  هب  ار  هفوک  مدرم 

(. 19 . ) تفر ایند  زا  موش  يهشیدنا  نیا  يارجا 
هحفص 53) ) 

دیدحلا یبا  نبا  نتم = رد  تسا . هدوب  قارع  رد  تفلاخم  شیازفا  شفده  هک  دوب  ندومن  هراوآ  ندناچوک و  تسایـس  رانک  رد  اهنیا  يهمه 
تنوکـس ناسارخ  رد  ار  رفن  رازه  هاجنپ  دناهدوب -  نایعیـش  نیرتیبالقنا  هک  ناشياههداوناخ -  هفوک و  مدرم  زا  هک  دش  هراشا  ینئادـم  زا 

. تسکش رد  مه  اب  ار  ناسارخ  هفوک و  رد  تفلاخم  تردق  هلیسو  نیدب  و  ( 20  ) داد
تخادرپیم اهنآ  دمآ  رد  يزور و  هب  هک  یتسایـس  اما  تخادرپیم ، مدرم  تینما  یگدنز و  هب  هک  یتسایـس  زا  دوب  يرـصتخم  شرازگ  نیا 

. تسا هدوبن  رتمک  متس  رد  طارفا  یگریت و  یهایس و  رد  اهیلبق  زا  هک 
باطخ نینچ  ریز  نانخـس  اب  ار  مدرم  دـیدج  تموکح  تعیبط  هب  انب  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  مامت  رب  هطلـس  لماک  شرتسگ  زا  سپ  هیواـعم 

: دومن
دیدناوخیم و زامن  امـش  هک  متـسنادیم  نم  مدیگنج ؟ جـح  تاکز و  زامن و  رطاخ  هب  امـش  اب  نم  هک  دـیرواب  نیا  رب  ایآ  هفوک ، مدرم  يا  »

هدیـشخب نم  هب  دنوادخ  ار  نیا  میامن ، تموکح  امـش  رب  ات  مدیگنج  امـش  اب  رطاخ  نیا  هب  اما  دیدروآیم ، ياج  هب  جح  دیدادیم و  تاکز 
ریز ما ، هدوـمن  هک  یطرـش  ره  هتفر و  ردـه  هب  دوـش ، هتخیر  هار  نیا  رد  هک  ار  ینوـخ  ره  هک  دـینادب  دـیرادن . یلیم  نآ  هب  امـش  یلو  تسا 

« مراذگیم میاهاپ 
(. 21 « ) میتسه دونشخ  رما  نیا  رب  هاشداپ  ناونع  هب  ام  : » تفگ نینچ  دش  یلمع  حلص  هک  مه  نیا  زا  لبق 

. دومنن لودع  نآ  زا  زگره  دوب و  نیما  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  شور  نیا  هب  تبسن  هیواعم  هتبلا 
ناگدیدمتـس يارب  هک  دوب  نآ  زا  رتكریز  هیواعم  دندوب . هدیدن  هتـشذگ  رد  ار  شریظن  هک  دندوب  وا  زا  یمتـس  یملظ و  دهاش  ناناملـسم 

شـشخب و يروبـص و  هب  ار  يرایـسب  هک  دوب  نآ  رتهب  هدـنیآ  هب  هاگن  رد  هکلب  دـنزادرپب ؛ ناشیتحاران  مشخ و  نایب  هب  اـت  دـهناو  ياهنزور 
ربص و ياهناتساد  زا  هتشابنا  ناوارف ، یبدا  یخیرات و  نوتم  دنیامن . فیصوت  ار  وا  ات  دراد  او  دوخ  زا  یتفگش 

هحفص 54) ) 
هب دوب و  دودحم  مدرم  زا  يدادعت  هب  اهنت  شـشخب  نیا  دزاسیم . نشور  ام  يارب  ار  ارجام  تقیقح  یتقد  كدنا  اما  تسا ، هیواعم  شـشخب 
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هب هک  دوب  دودحم  یفارشا  هقبط  نیمه  هب  اهنت  هیواعم  ششخب  درکیمن . تیارـس  دناهدوب ، یمهرد  دنمزاین  تخـس  هک  مدرم  يهدوت  رگید 
ياسور زا  هقبط  نیا  دریگ . ددـم  شیاهگنج  ای  اههئطوت  هب  اهنآ  ینید  ای  یـسایس  ذوفن  زا  تسناوت  دوب و  هدیـسر  تردـق  هب  اـهنآ  يهلیـسو 

ص)  ) ربماـیپ اـب  تبحاـصم  هب  راـبجا  هب  ار  اـهنآ  مالـسا  نیتـسخن  ثداوح  هک  دوـب  هدـش  لیکـشت  یـصاخشا  زا  یخرب  وا و  رادـفرط  لـیابق 
هقبط نیا  دارفا  هب  یناوارف  ياهـششخب  تورث و  دـنتفرگیم و  رارق  هیواـعم  نانمـشد  فـص  رد  اـحیجرت  دوـبن  اهـششخب  نیا  رگا  تـشاداو ؛

شـشخب راـشتنا  هب  نازادرپ ) هصق   ) یمـسر ناـیوار  تخاـسیم . مورحم  ناشیـساسا  ياههتـساوخ  زا  ار  مدرم  رگید  هک  تفاـی  صاـصتخا 
مه ناخروم  دندرکیم و  تیاور  ار  ثیداحا  نیا  نایوار  دنتخادرپ ؛ نآ  نیا و  هب  شفازگ  ياهـششخب  هب  داهـشتسا  اب  مدرم  نایم  رد  هیواعم 

. دندرکیم تبث  هیواعم  راختفا  ناونع  هب  ار  نانآ 
تملاسم هب  ار  يو  نانمـشد  شـشخب  نوچ  دهدیمن ؛ رییغت  ار  تقیقح  ياوتحم  زا  يزیچ  شنانمـشد ، زا  یخرب  هب  تبـسن  هیواعم  شـشخب 

وا رب  دوشن ، هدروآرب  اهنآ  ياههتـساوخ  رگا  هک  درادن  تافانم  رما  نیا  اما  دندوب  ناوتان  يرادیاپ  زا  نانآ  هک  دنچ  ره  تشادیم ؛ او  ییوج 
ياسؤر اهنآ  هک  لیلد  نیا  هب  تباث  تازایتما  زا  اهنآ  نتخاس  مورحم  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  دبایرد  هک  دوبن  راوشد  وا  رب  نمـض  رد  دـنروشب ؛

. درادن او  شروش  هب  دناهدوب ، لیابق 
دنمهرهب یقیقح  هافر  زا  ماش  نوچ  میهد ؛ رارق  اهناتسا  رگید  ماش و  نیب  یلصاف  طخ  دیاب  میزادرپیم  هیواعم  یلام  تسایس  یسررب  هب  یتقو 

نیا رگم  دندناسریمن  يرای  هیواعم  هب  تسا و  هدوب  شیاهگنج  رد  هیواعم  هاگهیکت  نوتـس و  ماش ، رکـشل  هک  تسا  نیا  مه  نآ  زار  دوب و 
نویلیم تصش  دوب ، یگنج  درم  رازه  تصش  دودح  هک  يرکشل  يارب  هک  مینیبیم  اذل  دیامن . یضار  تورث  لوپ و  يهیلـسو  هب  ار  اهنآ  هک 

مه ینمی  لیابق  يارب  هکلب  دوبن  ماش  ياهبرع  همه  سناش  هافر  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  نمـض  رد  ( 22 . ) درکیم هنیزه  لاس  رد  مهرد 
اذـل دادیمن و  یتـیمها  سیق  هب  نمی  تموکح  هب  شداـمتعا  هب  هجوت  اـب  نوچ  دـندربیم ، جـنر  یگدـنز  يراوشد  زا  سیق  لـیابق  اـما  دوب .

تردق يهطساو  هب  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  تفرگیم ؛ تروص  ریخأت  اب  وا  ششخب 
هحفص 55) ) 

(. 23 . ) دوب هتشگ  كانمیب  شیوخ  يهطلس  رب  ینمی  لیابق 
نیا نودب  دندربیم ؛ جنر  یگراچیب  یگدرب و  عاونا  زا  دندیشچ و  ار  یگراچیب  رقف و  خلت  معط  تسدیهت  ریقف و  تاقبط  اهناتسا ، رگید  اما 

تایلام ذخا  ياههویـش  عبانم و  هب  هک  نیا  نودب  دومنیم ، يدـج  هجوت  لام  عمج  هب  هیواعم  دـشاب . یتوافت  همذ  لها  ناناملـسم و  نایم  هک 
وا ندز  رانک  ناوت  هک  یناسک  دوخ ، بولغم  نانمشد  رب  طلـست  يارب  ياهلیـسو  لاملا ، تیب  یتایلام و  عبانم  رب  دوخ  تردق  زا  دیامن ؛ هجوت 

. دومن هدافتسا  دنتشادن ، ار  تردق  زا 
هاوگ دـهاش و  وا  هیلع  هک  سک  نآ  هب  دـیرگنب  « ؛ تشون نینچ  دوخ  نارازگراک  هب  هیواعم  باب ، نیا  رد  كرادـم  دـهاوش و  یخرب  کـنیا 
رگید يروتـسد  رد  دییامن . عطق  ار  شقوقح  دینک و  فذح  رتفد  زا  ار  شمان  تسا ، شنادناخ  و  ع )  ) یلع رادتـسود  رگا  تسا ؛ هدش  هماقا 

(. 24 « ) دییامن ناریو  ار  شاهناخ  دینک و  هجنکش  تخس  ار  وا  دیتخاس ، مهتم  موق  نیا  یتسود  هب  هک  ار  یسک  ره  تسا : هتفگ 
(. 25 . ) دندنامیم قوقح  نودب  تیب ، لها  هب  ندناسر  يرای  ببس  هب  یهانگ  ندب  راصنا  هک  داتفایم  قافتا  رایسب  هچ 

لماـک روط  هب  نیمزرـس  کـی  مدرم  ناـنامرفان  رگا  یتح  دـندرکیم ، عطق  ار  شقوقح  درکیم ، یناـمرفان  ناـنآ  زا  ناناملـسم  زا  یکی  رگا 
(. 26 . ) دنشاب

ناشقوقح زا  مشاهینب  مامت  نتخاس  موحرم  تسبیم ، راک  هب  دـیزی  اب  تعیب  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ندومن  راداو  رد  هیواعم  هک  ییاهـشور  زا 
(. 27 . ) دنک تعیب  ع )  ) ترضح ات  دوب 

هب تشون و  نینچ  شنارازگراک  هب  مه  دایز  شکب .» فص  هب  نم  يارب  ار  هایس  درز و  : » تشون نینچ  قارع  رد  هیمـس ، نب  دایز  شلماع  هب 
(. 28 . ) دننکن میسقت  هرقن  الط و  ناناملسم  نایم  ات  داد  نامرف  اهنآ 
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اما يازفیب . طاریق  کی  یطبق  ره  رب  : » تشون نینچ  رصم  رد  نادرو ، شلماع ، هب 
هحفص 56) ) 

(. 30 . ) تشگن هدوزفا  نانآ  رب  ( 29  ) اهنآ راگزور  رد  میازفیب ؟ نانآ  رب  هنوگچ  : » تشون نینچ  دوب و  رتلداع  هیواعم  زا  نادرو 
مدرم رب  ( 31  ) دندرکیم عارتخا  نآ  نتفرگ  دایز  يارب  ییاههار  مه  اهنآ  دوب و  لام  يروآ  عمج  هب  نارازگراک  قیوشت  رد  هیواعم  راک  نیا 

دوب یسک  نیتسخن  وا  و  ( 32  ) دشیم هتفرگ  تایلام  مهرد  نویلیم  هد  دودح  دشیم و  میدـقت  وا  هب  زورون  دـیع  رد  هک  درک  عضو  یتایلام 
(. 33 . ) تفرگیم لماک  روط  هب  ار  مدرم  لام  هک 

هدمآ تشون  وا  يارب  هک  يدنس  رد  دیشخب . وا  هب  لالح  تورث  ناونع  هب  صاع  نب  ورمع  هب  شمدرم  تورث و  اب  ار  رصم  نیمزرـس  هیواعم ،
يرصم دیامن . فرـصت  لخد و  دهاوخیم ، هک  هنوگره  هداد و  صاع  نب  ورمع  هب  شـشخب  ناونع  هب  ار  شمدرم  رـصم و  هیواعم  هک  تسا 
هیواعم دزن  یلو  دیآیم  باسح  هب  خیرات  لوط  رد  رشب  قوقح  ياهدنـس  نیرتگرزب  زا  هک  تشون  ياهماندهع  رتشا ، کلام  هب  ع )  ) یلع هک 

. ددرگیم شورف  دیرخ و  الاک  کی  ناونع  هب 
خـساپ رد  دـنک ، مالعا  وا  هب  ار  شاهیزج  رادـقم  ات  تساوخ  وا  زا  همذ  لها  زا  یکی  رـصم ؛ رد  صاع  نب  ورمع  راـتفر  زا  ياهنومن  کـنیا  و 

: تفگ نینچ 
مه ماش  رب  ددرگ ، دایز  ام  هنیزه )  ) رگا دـیتسه ؛ ام  يهنازخ  امـش  نوچ  تخاس . مهاوخن  هگآ  نآ  زا  ار  وت  یهدـب  فقـس  اـت  نیمز  زا  رگا  »

(. 34 « ) تفرگ میهاوخ  ناسآ  مه  امش  رب  ددرگ ، کبس  ام  هنیزه )  ) رگا و  درک ؛ میهاوخ  نوزفا 
قارع مدرم  زا  داد و  شیازفا  ار  ماش  مدرم  يرمتـسم  تخاـس ، لـقتنم  قشمد  هب  هفوک  زا  ار  لاـملا  تیب  دـش ، طلـسم  قارع  رب  هیواـعم  یتقو 

: داد حیضوت  نینچ  تورث  يزاس  هتشابنا  رد  ار  شاهفسلف  ( 35 . ) تساک
يارب مراذـگیم ، او  هک  ار  هچ  نآ  تسا و  نم  نآ  زا  مریگیم  هک  ادـخ  تورث  زا  هچ  نآ  وا ، يهفیلخ  نم  تـسا و  دـنوادخ  نآ  زا  نـیمز  »

«. تسا زیاج  نم 
هحفص 57) ) 

سرت و تسایـس  ات  دـنک  مکاح  ار  تیب  لها  نانمـشد  زا  يدارفا  تیب -  لـها  یتسود  زکرم  قارع -  مدرم  رب  هک  دوب  نآ  يهتفیـش  هیواـعم 
مدرم هب  تسناوتیم  هکار  یتازایتما  رهاظب ) ( ؛ دروآ رد  ارجا  يهلحرم  هب  یناسآ  هب  اجنآ  رد  ار  نداد  یگنـسرگ  نتخاس و  راوخ  تشحو و 
تـسد یترهـش  هب  ناسنیدـب  دـننکیمن -  ارجا  ار  نآ  ناشهنیک -  ببـس  هب  شنارازگراـک -  تسنادیم  اـما  درکیم  مـالعا  دـهدب ، قارع 

. دشاب هتشادرب  تسد  شتموصخ  لصا  زا  هک  نیا  نودب  تفاییم 
زا ریـشب  نب  ناـمعن  هفوک ، رد  راـگزور  نآ  رد  وا  رازگراـک  دوش ؛ هدوزفا  راـنید  هد  اـهنآ  هب  هک  هفوک ، مدرم  هب  وا  ناـمرف  زا  ياهنوـمن  زاـب 

. دز زابرس  دیامن  ارجا  ار  نامرف  هک  نیازا  نامعن  تشاد . هنیک  ع )  ) یلع زا  يرادفرط  رطاخ  هب  هفوک  مدرم  هب  تبـسن  دوب و  نامثع  ياههرهم 
. تفرن راب  ریز  زاب  یلو  دنتفگ  نخس  وا  اب  هفوک  مدرم 

هزاجا مسق  ادـخ  هب  : » تفگ خـساپ  رد  درک  تساوخ  رد  ریـصح  هعطق  کی  وا  زا  تساوخ و  کمک  يو  زا  یلولـس  مامه  نب  هللادـبع  یتقو 
(. 36 « ) درک مهاوخن  ارجا  ار  نآ  زگره  داد و  مهاوخن 

هدیـشخب ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  نایوگغورد  ویماظن  ناهدنامرف  لیابق ، ياسؤر  هب  ات  دندش  مورحم  ناشتورث  زا  ناناملـسم  بیترت  نیدـب 
. دوش

مهتم ع )  ) یلع لآ  و  ع )  ) یلع یتسود  هب  هک  یسک  ره  هژیوب  ناناملـسم و  يهمه  هب  تبـسن  یگنـسرگ -  سرت و  تسایـس  تسایـس -  نیا 
. دندومن نآ  لماک  ندرب  نیب  زا  رد  یعس  هک  دوب  یناطرس  يهلزنم  هب  هیما  ینب  تموکح  يارب  ع )  ) یلع یتسود  دمآیم . رد  ارجا  هب  دوب ،

: دیامنیم هئارا  نینچ  ار  زور  نآ  یقارع  يهعماج  رد  هدنام  ياج  هب  یعامتجا  یسایس -  هایس  راثآ  زا  يریوصت  نزواهل ) سویلوی و  )
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هب تفر . رد  ناـشتسدزا  دـندوب ، هدـش  هریچ  نآ  رب  هک  ییاهنیمزرـس  دـمآ  رد  و  دـندروخ ... تسکـش  ناـیماش  اـب  دربـن  رد  قارع  مدرم  »
رب دندوب ، دنمزاین  نادـب  هک  ییاههقدـص  نآ  دـندوب . اهنآ  نامرف  تحت  دـنتفریذپیم و  ار  ناش  ناگرزب  شاداپ  كدـنا  هک  دـندش  ياهنوگ 

ینیگنـس يهطلـس  ار  ماش  تموکح  هک  تسین  یتفگـش  ياـج  نیارباـنب  دوب . ناـیوما  تسد  رد  نآ  فذـح  اـی  فیفخت  هک  دوب  هریچ  ناـنآ 
. دندوب نآ  عفد  هدامآ  دادیم  هزاجا  تصرف  هاگره  دنتفاییم و 

هحفص 58) ) 
هک تفای  ینوزف  ناطلس ، هیلع  اهتیاکـش  يهطـساو  هب  یمالـسا  يهدیقع  و  ص )  ) ربمایپ هب  ناشینمـشد  ببـس  هب  نایوما  هب  تبـسن  ینمـشد 

ياههیامرس دندرکیم و  لمع  دب  تردق  لامعا  رد  هک  ینارازگراک  دوشیم . رارکت  ناطلس -  نارای  ناونع  هب  نایوما -  زا  اهتیاکش  نونکا 
. دنتشادن ياهرهب  چیه  اهنآ  ریغ  تفریم و  مدرم  زا  یکدنا  دادعت  بیج  هب  تموکح 

ار اهنآ  دنکفایم ، ناششود  رب  تیلوؤسم  هک  ناشعضو  اما  دندوب ، کیرش  ساسحا  نیا  اب  لوا  نامه  زا  هفوک  رد  اههداوناخ  لیابق و  نارس 
اهنیا نوچ  دنتـشادیم . زاب  نآ  زا  ار  مدرم  يهدوت  هکلب  دنزاین ؛ تسد  فده  یب  بالقنا  هب  دـننک و  لمع  تمکح  طایتحا و  هب  ات  تشاداو 
نامز ره  زا  شیب  اذـل  دـنزادنین . رطخ  رد  ار  ناشعضو  ات  دـندادیم  رارق  تموکح  فرـصت  تحت  ار  ناشذوفن  ماظن ، حلـص و  مان  هب  نونکا 

ص)  ) ربماـیپ ناـثراو  هب  ندـیزای  تسد  زا  زگره  هک  ياهعیـش  دـشیم ؛ رتشیب  زور  هب  زور  ناشینمـشد  دنتـشگ و  یعقاو  نایعیـش  نانمـشد 
(. 37 « ) درکیم گنت  اهنآ  رب  ار  عاضوا  یگلیبق  تیفارشا  اب  ییورایور  و  دندرک ؛ هجوت  رتشیب  هکلب  دندرکن ، یهاتوک 

هحفص 59) ) 
. دوب اج  نآ  رادنامرف  لیمک  هک  دوب  یلحم  مان  تیه  ( 1)

.85 ص 86 -  ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 2)
.116  - ص 117 ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 3)

ص 6و 7. ج 2 ، نامه ، ( 4)
. تسا هدمآ  ات 18  دلج ص 3  نیمهرد  ةاطرا  نب  رسب  لصفم  يارجام  ص 17 ؛ ج 2 ، نامه ، ( 5)

ص 44. ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 6)
ص 73. ج 4 ، نامه ، ( 7)

ص 117. یکم ج 1 ، هفینح ، وبا  بقانم  ( 8)
ص 17. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 9)

ات 46. ص 44  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 10)
.43 ص 44 . ج 11 ، نامه ، ( 11)

ص 132. ج 6 ، يربط ، ( 12)
ص 122. ج 6 ، نامه ، ( 13)

ص 80. ج 6 ، نامه ، ( 14)
ص 165. ج 1 ، باعیتسالا ، ( 15)

ص 212. ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 16)
ص 35. ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ( 17)

ص 73. ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 18)
ص 35. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 58 و  ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 19)
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ص 259 و 260. ج 2 ، برعلا ، خیرات  یتح ، پیلیف  ص 128 و  ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، ( 20)
ص 220. ج 6 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 21)

ص 475. ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  ( 22)
ص 74 و 75. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  یجرج ، نادیز  ( 23)

ات 46. ص 44  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 24)

ص 76. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 25)

ص 76. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 26)
ص 200. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 252 و  ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 27)

ص 79. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 28)
. تسافلخ نامز  روظنم  ارهاظ  ( 29)

ص 474. ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  ( 30)

ص 19. ج 2 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 31)

ص 19. ج 2 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 32)

ص 19. ج 2 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 33)
ص 79 و 80. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 34)

ص 158. اهطوقس ، ۀیبرعلا و  ۀلودلا  نزواهل ، سویلوی و  ( 35)
ات 32. ص 29  ج 16 ، بتکلاراد ، یناغألا ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  ( 36)

.51 ، 52 ، 53 ص 56 ، اهطوقس ، ۀیبرعلا و  ۀلودلا  نزواهلو ، سویلوی  ( 37)

نآ زا  هدافتسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  تسایس 

نآ زا  هدافتسا  ءوس  يداژن و  یگلیبق و  يریگرد  يایحا  تسایس 
نیا رب  مه  مالسا  نیناوق  لوصا و  دنادیم ؛ ربارب  تیناسنا  ثیح  زا  ار  مدرم  يهمه  دناوخیم و  ارف  يداژن  یگلیبق و  بصعت  كرت  هب  مالسا 

: هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  تسا . ینتبم  يرشب  داژن  هب  راوتسا  تسرد و  هاگدید 
مه اب  نارگید  هب  تبـسن  دنکیم و  شالت  ناشنامیپ  دهع و  هب  اهنآ  نیرتکچوک  تسا و  ربارب  مه  اب  ناشنوخ  دنرگیدکی ، ردارب  نانمؤم  »

«. دندحتم
: دندومرف عادولا  ۀجح  يهبطخ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا 

؛ كاخ زا  مه  مدآ  دیتسه و  مدآ  زا  یگمه  تسا ؛ هدودز  امش  زا  ار  دادجا  ابآ و  هب  رخافت  یلهاج و  توخن  هبترم  دنلب  دنوادخ  مدرم ، يا  »
«. درادن يرترب  اوقت  هب  زج  برع  ریغ  رب  برع 

: هک تسا  هدش  تیاور  ناشیا  زا  نینچمه 
هب دـیامن ، يرای  تیبصع  هب  ای  دـناوخ و  ارف  تیبصع  هب  ای  دوش و  نیگمـشخ  تیبصع  رطاـخ  هب  دـگنجب و  یناداـن  مچرپ  ریز  هک  سک  ره  »

«. تسا هدرم  یلهاج  گرم 
هحفص 60) ) 

: تسا هدومرف  نایب  نینچ  ار  لضافت  يرترب و  یمالسا  رایعم  میرک ، نآرق  رد  مه  دنوادخ 
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. دینک لصاح  لباقتم  ییاسانـش  رگیدکی  اب  ات  میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  تلم و  تلم  ار  امـش  و  میدیرفآ ، ینز  مدرم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا  »
(. 1 « ) تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  دیدرت ، یب  تسامش . نیرتراگزیهرپ  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  دنمجرا  تقیقح  رد 

لیابق ات  دیشوک  یناسنا  خارف  يهیحور  نیا  اب  دناوخ ، ارف  اهتلم  لیابق و  فالتخا  هب  شرگن  هب  ار  اهبرع  یناسنا ، خارف  يهیحور  نیا  اب  مالسا 
ار ناناملسم  يهمه  ات  دیشوک  مالسا  تسسگن . مه  زا  ار  نآ  یلهاج  یگلیبق  رخافت  هک  دیامن  لیدبت  دحاو  تما  کی  هب  ار  برع  ناملـسم 
مه هب  ار  اهنآ  تشونرـس  فده  هدیقع و  تدحو  هک  یتما  دزاس ؛ لدـب  هچراپ  کی  تما  کی  هب  ناشنابز -  نطو و  فالتخا  مغر  یلع  - 

. دهدیم دنویپ 
ار نآ  دـندرک و  شالت  ناناملـسم  نادـجو  رد  یمالـسا  شرگن  نیا  زکرمت  هب  ناشلامعا  نانخـس و  اب  ناشتایح  لوط  رد  مه  ص )  ) ربمایپ
زا دـعب  ناـش ، یگدـنز  لوط  رد  مه  ناـشیا  دـنداد و  همادا  ار  نآ  ع )  ) یلع ناـشیا  زا  دـعب  دـنداد و  ياـج  ناشهشیدـنا  رد  هدـنز  یتـقیقح 

وا و هک  یگلیبق -  تیبصع  یلهاج و  حور  هب  كاـنرطخ  شیارگ  یمالـسا و  شرگن  نیا  زا  ناـمثع  يهرود  رد  میظع  فارحنا  يهدـهاشم 
هک دنچ  ره  مینکیم ؛ سح  ار  هنیمز  نیا  رد  دربن  ترارح  روش و  زین  نونک  ات  ( 2  ) دندناوخ ارف  نآ  هب  دنتفریم -  هار  نآ  هب  شنارازگراک 

يریگ لکش  هب  هک  دنک  تلالد  یهاگدید  قمع  رب  ات  تسا  هدنام  ملاس  نآ  یمک  مغریلع  ثداوح  تسد  زا  عوضوم  نیا  رد  یمالک  راثآ 
يهعماج رد  يریگلکش  نیا  رطخ  نازیم  زا  یهاگآ  هب  ار  ام  تشاد و  رظن  هعماج  یگلیبق  راتخاس 

هحفص 61) ) 
هبطخ نیا  دشابیم ؛ هعـصاق  ي  بطخ باب ، نیا  رد  ع )  ) ترـضح نآ  نانخـس  زا  هدـنام  یقاب  راـثآ  نیرتزراـب  زا  دوش . نومنهر  یمالـسا 

(. 3  ) دراد تلالد  ع )  ) ترضح نآ  هاگدید  رب  هک  تسا  تیمها  رپ  يدنس 
شتموکح ات  دومن  کیرحت  ار  یبرع  لیابق  یگلیبق  بصعت  رادرک  راتفگ و  رد  تسج و  هرهب  یگلیبق  حور  نیا  زا  هزوح  ود  رد  هیواعم  اـما 

، دشیم كانمیب  دوخ  تنطلس  تردق و  زا  هک  یتقو  رگید  یخرب  يهلیـسو  هب  ار  لیابق  زا  یخرب  دیامن و  نیمـضت  لیابق  نارـس  قیرط  زا  ار 
. دندیمانیم یلاوم  ار  نانآ  ناخروم  هک  درکیم  کیرحت  برع  ریغ  ناناملسم  هیلع  یلک  روط  هب  ار  برع  يداژن  بصعت  يو  درکیم . عفد 
؛ تخادرپیم قارع  مدرم  نایم  در  یگلیبق  حور  کیرحت  قیرط  زا  ترضح  نآ  تموکح  هیلع  هئطوت  هب  هیواعم  ع ،)  ) یلع ماما  راگزور  رد 

دوب یناسک  هاگهانپ  ماش  اذل  درکیم ؛ راکشآ  ار  ماش  رد  یگلیبق  ناربهر  صاخ  یعامتجا  يدام و  تازاتیما  لیابق  نیا  ناربهر  يارب  یهاگ 
یپ رد  هک  دوب  یناسک  دـیما  ای  دوب ؛ هتفرگ  مشخ  دـندوب ، هدرک  هک  یتنایخ  ای  دـندوب  هداد  ماـجنا  هک  یتیاـنج  رطاـخ  هب  ع )  ) یلع ماـما  هک 

. دندوب رادروخرب  یعامتجا  يالاب  تلزنم  ششخب و  مارتحا و  زا  هیواعم  دزن  نوچ  دندوب : تردق  تورث و 
: تشون نینچ  دندوب ، هتسویپ  هیواعم  هب  هک  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  يهرابرد  هنیدم  رد  شرادنامرف  فینح ، نب  لهس  هب  ع )  ) ماما

هاگآ یبوخ  هب  نآ  زا  دنتخانـش و  دندید و  ار  تلادع  دـنتفر ؛ نآ  يوس  هب  ناباتـش  دـندروآ و  يور  ایند  هب  هک  دنتـسه  ینایارگ  ایند  نانآ  »
(. 4 «.) داب نانآ  رب  یتشز  گنن و  دنتخیرگ ؛ یبلط  راصحنا  هب  اذل  دنربارب ، ام  دزن  مدرم  هک  دنتسناد  و  دنتسه ؛

هب نتفای  تسد  دـیما  هب  راوشد و  طیارـش  یگدـنز و  ياهانگنت  رطاخ  هب  تفاییم و  قارع  يهعماج  رد  تسد  نیا  زا  يدارفا  هشیمه  هیواعم 
(. 5 . ) دندشیم کیدزن  وا  هب  رتهب  یگدنز 

؛ تسجیم هرهب  دشاب ، راگزاس  بسانم  نامز  رد  هیحور  نیا  کیرحت  هب  هک  یساسحا  نیا  زا  زین  هیواعم 
هحفص 62) ) 

بناج زا  هک  یعبر » نب  ثبش   » هب الثم  دوب ؛ گنهامه  دشاب ، هتشاد  يراگزاس  نآ  اب  تلادع  فاصنا و  هک  هچنآ  اب  وا  راک  هک  ياهنوگ  هب 
: تفگ نینچ  دندوب ، هدمآ  وا  دزن  نیفص  رد  قارع  لیابق  ياسؤر  زا  نت  ود  اب  ع )  ) یلع

« تسا ینادـمه  صاع  نب  دیعـس  ینعی  هلیبق  سیئر  گرزب و  صخـش  نیا  اب  وت  يهطبار  عطق  وت ، يدرخ  مک  تقاـمح و  يهناـشن  نیتسخن  »
(. 6)
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هدهع هب  هعیبر  هدـنک و  هلیبق  تسایر  دوب ؛ هداد  خر  هعیبر  هدـنک و  يهلیبق  تسایر  نوماریپ  هک  تسا  یعازن  باب  دری  رگید  دراوم  هلمج  زا 
هیواعم هب  ربخ  نیا  یتقو  درپس . هعیبر  يهلیبق  زا  جودـخم  نب  ناسح  هب  دومن و  لزع  ار  وا  ع )  ) یلع هک  تسا  هدوب  يدـنک  سیق  نب  ثعـشأ 
تلزنم هک  دورس  يرعـش  مه  رعاش  دیامن  کیرحت  ار  شاهلیبق  ثعـشا و  دیارـسب و  يرعـش  ات  درک  قیوشت  ار  هدنک  هلیبق  زا  يرعاش  دیـسر ،

: تفگ نینچ  یناهنب  عرش  دندوب ، هدرب  یپ  هیواعم  دصق  هب  هک  نمی  مدرم  اما  دومن . وجه  ار  هعیبر  ناسح و  دوتس و  ار  شاهلیبق  ثعشأ و 
(. 7 «. ) دهاوخیمن ار  هعیبر  امش و  نیب  هقرفت  زج  يزیچ  امش  سیئر  نمی ، مدرم  يا  »

هنیک ینمـشد و  اـهنآ  ناـیم  تسا و  هدوـب  برع  لـیابق  ناـیم  یگلیبـق  تیبـصع  ندوـمن  روهلعـش  یپ  رد  هیواـعم  هک  مینیبیم  بیترت  نیدـب 
. تفشآیم رب  ار  یلهاج  ياههنیک  اههدقع و  دنکفایم و 

گنج تارطاخ  يروآدای  کیرحت و  ار  اج  نآ  لیابق  نایم  هنتف  شتآ  اـت  داتـسرف  هرـصب  هب  ار  یمرـضحلا  نبا  يرجه ، لاس 38  رد  هیواعم 
: تفگ وا  هب  دیامن . روهلعش  نامثع ، ندش  هتشک  لمج و 

ار یگنج  نک و  ناشن  رطاخ  ار  نافع  نب  نامثع  گرم  امن و  یتسود  راهظا  دزأ  هب  تبـسن  شاـب و  هعیبر  بقارم  ور و  رـضم  هلیبق  ناـیم  هب  »
«. شخبب وکین  يالاک  ایند و  روما  زا  دناهدیزرو ، تعاطا  هک  یناسک  هب  روآ . ناشدای  هب  ماهدرب ، نیب  زا  ار  اهنآ  نآ ، رد  هک 

هک یشتآ  ییوگ  . دبوشآ رب  ار  لیابق  يهنیک  ات  دش  قفوم  يدایز  دح  ات  یمرضحلا  نبا 
هحفص 63) ) 

رد ع )  ) یلع دوب . هدیسر  لیابق ، نیب  یبسن  يدنواشیوخ  ببس  هب  مه  هفوک  لیابق  هب  دوب  هتخاس  روهلعـش  هرـصب  لیابق  نایم  یمرـضحلا  نبا 
: دناهدومرف نینچ  تابسانم  نیمه  رد  هفوک  لیابق  هب  باطخ 

دینک ناشتروص  رس و  دصق  ریشمش  اب  دنناوخیم ، ارف  هلیبق  هریـشع و  هب  دراد و  دوجو  ینمـشد  هنیک و  ناشنایم  هک  دیدید  ار  مدرم  هاگره  »
تاجن دـیوش و  راگتـسر  ات  دـیرادرب  تسد  نآ  زا  تسا ؛ ناطیـش  بناج  زا  بصعت  نآ  اما  دـنرب ؛ هانپ  شربمایپ  تنـس  نآرق و  ادـخ و  هب  ات 

(. 8 «.) دیبای
تدارا شنادـناخ  و  ع )  ) یلع هب  نایعیـش  الثم  دـندوب . هدـشن  وا  عبات  یمالـسا  ياهنیمزرـس  مامت  دـش ، تعیب  تفالخ  يارب  هیواعم  اـب  یتقو 
يرترب ماش و  هب  لاملا  تیب  لاقتنا  زا  یقارع  لیابق  نمض  رد  دندوب . ناتسادمه  هیما  ینب  اب  ینمشد  رد  نایعیش  اب  مه  جراوخ  دندیزرویم و 

(. 9  ) دناهدوبن نیبشوخ  نادنچ  ششخب  يررقم و  تفایرد  رد  قارع  رب  ماش  مدرم  نداد 
هیما ینب  هب  تبسن  لیالد  نیا  هب  اذل  دندرکیم ، دادملق  مالسا  رب  یتسرپتب  يزوریپ  ار  هیما  ینب  رب  يزوریپ  ناناملسم ، زا  يرایسب  هوالع  هب 

(. 10  ) دندرکیم رفنت  راهظا  یلهاج ، حور  هب  شیارگ  نهک و  ياههنیک  ندرک  هدنز  یهاوخدوخ و  هطلس  و 
اهنآ نیرتمهم  دـیاش  درک ؛ هلباقم  يددـعتم  ياهـشور  هب  دوب  هدـش  هجاوم  نآ  اـب  شتموکح  هک  ياهنیک  مشخ و  دـنت  جوم  نیا  اـب  هیواـعم 
هدوب ریگارف  بوچراچ  نیا  رد  ییارگ  هلیبق  يهیحور  کیرحت  رگیدمه و  هب  يوما  تموکح  فلاخم  يداقتعا  ياههورگ  نتخاس  لوغـشم 

یـشخب تدـحو  هک  یگدـنکارپ  زا  یتلاح  داجیا  کچوک و  ياههنیک  نتخیگنارب  اب  لـیابق  نیب  هقرفت  ینکفا و  فـالتخا  لوؤسم  هک  تسا 
هک ینورد  یلماوع  هب  ار  دوخ  فلاخم  يورین  تسناوت  ببس  نیدب  هیواعم  دشیم . يوما  تموکح  هب  هنایارگ  عقاو  هاگن  عنام  راوشد و  نآ 

. دیامن هقرفت  راچد  دمآیم ، رب  فلاخم  نایرج  دوخ  نورد  زا 
ار یتسایس  نینچ  زین  هیما  ینب  نادناخ  دوخ  اب  هطبار  رد  هکلب  تسا  هدوبن  لیابق  رگید  هب  تبـسن  هیواعم  دزن  رترب  يهنوگ  نآ  تسایـس ، نیا 

يو دیوگیم : نزو  اهلو  هک  نانچ  تفرگ . شیپ  رد 
هحفص 64) ) 

زا زین  ار  اهنآ  تردق  تمظع و  بیترت  نیدب  ات  دزاس  دراو  مه  هنیدم  رد  يوما  نادناخ  فلتخم  ياههورگ  نایم  ار  فالتخا  ات  دیشوکیم 
(. 11 . ) دربب نیب 
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هب تبـسن  اهنآ  زا  هک  لـیابق  رگید  هب  تبـسن  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  رگید  دـشاب ، نینچ  نیا  شنادـناخ  هب  تبـسن  هیواـعم  تسایـس  یتقو 
. تخاسیم دحتم  هیواعم  اب  تفلاخم  رد  اهنآ  كرتشم  ياههزیگنا  نوچ  دشاب ؛ هتشاد  يرتهب  راتفر  دوب ، كانمیب  شتموکح 

لئاسم هنوگ  نیا  زا  وا  یگدنز  خیرات  نوچ  دش ، دهاوخن  هجاوم  لکـشم  اب  نادنچ  دـشاب  هیواعم  راتفر  نیا  فشک  یپ  رد  یـسک  رگا  هتبلا 
. تسا ناوارف 

زا ات  تشاداو  ار  يو  دوخ  صاخ  عفانم  رطاخ  هب  دناهتشاد ، يدایز  ریثأت  یمومع  راکفا  رد  هک  دوخ  رـصم  نارعاش  زا  ییوجهرهب  رد  وا  رنه 
رعـش دوب ، جیار  یلهاج  لیابق  نایم  رد  هک  اجه  رخف و  عوضوم  رد  ات  دومن  قیوشت  ار  اهنآ  اذل  دـیامن ؛ هدافتـسا  هصرع  نیا  رد  نارعاش  نیا 

(. 12 . ) دنیارسب
اب لطخا  یلو  دـندادیم  همادا  ینید  يانبم  رب  ار  هیواعم  وجه  راصنا ، نارعاش  دوب ؛ راصنا  ربارب  رد  لطخا  ینعی  هیوعم  رعاش  عضوم  هلمج  زا 

: دورس نینچ  اهنآ  يهرابرد  تفگیم و  ار  اهنآ  خساپ  یلهاج  یگلیبق و  وجه 
یلعلا مراکملاب و  شیرق  تبهذ 

(. 13  ) راصنالا مئامع  تحت  مؤللا  و 
«. تسا ناهنپ  راصنا  راتسد  ریز  یتسپ  درب و  نیب  زا  ار  اهیراوگرزب  اهیگرزب و  شیرق ، »

فلاـخم يههبج  رد  اـهنآ  نوچ  تسین ؛ راوشد  دـناشک ، راـصنا  ربارب  رد  يریگ  عـضوم  نینچ  هب  ار  هیواـعم  هک  ییاـههزیگنا  تخانـش  هتبلا 
یفرط زا  دبای ؛ تسد  تموکح  هب  هیما  ینب  ات  دومن  ظفح  ار  نآ  هیواعم  هک  دنتشاد  رارق  شیرق  يهتسجرب  نادناخ  رانک  رد  يوما  تموکح 

ياههنیک کیرحت  وا  رظن  هب  دیاش  دندوبن و  نیبشوخ  یگداس  نیا  هب  تموکح  هب  ص )  ) ربمایپ مالـسا و  نانمـشد  یگریچ  هب  نادـنچ  اهنآ 
راصنا و نیب  داحتا  لوؤسم  تشاذگ ، ياج  هب  مالسا  ياهگنج  هک  نهک 

هحفص 65) ) 
. دشاب هیما  ینب  تموکح  شیرق  نیفلاخم 

هب ار  یکی  دیـشوکیم و  جرزخ  سوا و  يهلیبق  ود  نیب  یلهاج  ياههنیک  کیرحت  اـب  راـصنا  نیب  يهقرفت  هب  هیواـعم  هک  مینیبیم  یفرط  زا 
ار یلهاج  ياهرعـش  اـت  درکیم  قیوشت  ار  ناـناوخهزاوآ  تفاـی و  تسد  فدـه  نیا  هب  یتسد  هریچ  اـب  يو  درکیم . عفد  يرگید  يهلیـسو 

: دیوگیم یناهفصا  جرفلا  وبا  دندمآیم . ناجیه  روش و  هب  نآ  يهلیسو  هب  مالسا  لبق  رد  برع  لیابق  هک  دناوخب 
رتمک دوب ؛ کیرحت  قیوشت و  یپ  رد  راـک  نیا  اـب  يو  دـندوب ؛ هتفگ  دوخ  ياـهگنج  رد  جرزخ  سوا و  هک  دوب  يرعـش  يهتفیـش  سیوط ، »

درک و ـالم  رب  ار  اـهزار  يو  دـهدن ... خر  ياهثداـح  دـناوخب و  رعـش  سلجم  نآ  رد  سیوط  دـنوش و  عمج  هلیبـق  ود  نیا  هک  دوب  یـسلجم 
(. 14 «. ) تفشآیم رب  ار  اههنیک 

هک دنتـشون  هیواعم  هب  ینمی  ياههلیبق  زا  یمدرم  دون و  ملظ  یثراح  باهـش  نب  ریثک  رب  نالیع ، سیق  هلیبق  زا  ینافطغ  سیق  نب  هللادبع  الثم 
درک و باطخ  نادان  ار  اهنآ  هیواعم  يریگب ! ماقتنا  هجراخ  نب  ءامسأ  زا  ینادیم  حالـص  رگا  دز ، هبرـض  نافطغ  زا  یتسپ  درف  ار  ام  گرزب 

دازآو داد  نامأ  ار  هللادبع  دش و  نیگمشخ  هیواعم  تفرگ ؛ مهاوخ  ماقتنا  رضم  گرزب  زا  ییاهنت  هب  مسق  ادخ  هب  تفگ : باهش  نب  نبریثک 
(. 15 . ) درک نییعت  وا  رب  ياهید  هن  تفرگ و  ماقتنا  وا  زا  هن  درمش و  لطاب  دوب ، هدرؤا  باهش  نبا  رس  رب  هک  ار  هچ  نآ  دومن و 

يهلیبق هب  تبـسن  هیواعم  ارچ  هک  ددرگیم  نشور  ام  رب  دناهدوب ، نمی  لیابق  زا  قارع  رد  ع )  ) یلع هب  مدرم  نیرتصالخا  اب  هک  مینادـب  رگا 
زابرـس لیابق  تافالتخا  نایم  يرواد  زا  تیمکاح  تردـق و  یتقو  نیا ، رب  هوـالع  تشاد . بصعت  قارع  رد  اـهینمی  هب  تبـسن  قارع  رـضم 

. دوب هتخود  دیما  مشچ  نآ  هب  هیواعم  هک  تسا  ياهجیتن  نامه  نیا  دنریگب و  ماقتنا  رگیدکی  زا  ات  دنشوکیم  لیابق  دوخ  دنزیم ،
ردام نوسیم »  » اب دوشیم  کـیدزن  دـندوب  نیمی  هک  بلک  يهلیبق  هب  دزرویم و  بصعت  اهيرـضم  ربرب  رد  اـهینمی  هب  تبـسن  ماـش  رد  اـما 

. دنکیم جاودزا  بلک ) هلیبق  سیئر   ) لدجب رتخد  دیزی ،
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هحفص 66) ) 
، کـع لـثم  ینمی  ياـههلیبق  رگید  هلیبـق و  نیا  هب  شیاـههئطوت  اـهگنج و  رد  هیواـعم  درک . جاودزا  هلیبـق  نـیا  دارفا  زا  یکی  اـب  مـه  دـیزی 

عـضو يررقم  دـندوب ، يرـضم  نوچ  سیق  يهلیبق  هب  درکیم و  متـس  ماـش  ياهيرـضم  هب  درکیم . هیکت  ناـسغ و ... نوکـس ، کـساکس ،
تساوخ هیواعم  زا  تفریم ، میب  شنابز  زا  هک  يرعاش  یمراد ، نیکسم  الثم  تشاد . يدایز  دامتعا  شاینمی  نارای  کمک  هب  نوچ  درکن ؛

مرن ار  هیواعم  لد  نآ  يهلیسو  هب  هک  تفگ  يرعـش  نیکـسم  یلو  تفریذپن  هیواعم  دوب ، يرـضم  نوچ  یلو  دیامن  عضو  يررقم  وا  يارب  ات 
دندومن یشکندرگ  تموکح  هب  تفرگ و  تدش  اهيرـضم  مشخ  دش و  اهینمی  یگرزب  بجوم  یتسود  نیا  دومنن . یهجوت  مه  زاب  دیامن 

هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنکفا و  شلد  رد  ساره  هک  دینـش  اهینمی  یخرب  زا  يزیچ  هیواعم  دندومن . یتورف  مه  اهیناندع  رگید  سیق و  و 
یمراد نکـسم  يارب  درک و  ررقم  اهیناندـع  سیق و  يارب  رانید  رازه  راهچ  تقو  ناـمه  رد  دـنک . عفد  اهيرـضم  يهلیـسو  هب  ار  اـهینمی 

: داتسرف مایپ  نینچ 
تايررقم نوچ  نک ؛ نینچ  ینامب ، اـم  دزن  اـی  اـج  نآ  یهاوخیم  رگا  مدـیدومن ، عضو  يررقم  یتسه ، تدوخ  نیمزرـس  رد  هک  وت  يارب  »

(. 16 «. ) دیسر دهاوخ 
یگلیبق ياهبصعت  کیرحت  هب  زین  وا  نارادنامرف  دوب . هیواعم  تسایـس  نامه  تفالخ ، ذوفن  ریز  ياهرهـش  رب  هیواعم  نارازگراک  تسایس 

نینچ هدـیدپ  نیا  ای  هراـبرد  نزواـهلو » . » دـندرگ لوغـشم  دوخ  نیب  تاـفالتخا  اـهیریگرد و  هب  دـندرگن و  دـحتم  وا  هیلع  اـت  دـنتخادرپیم 
: دیوگیم

دندوب سیلپ  یکدنا  دادعت  اهنت  اهنآ  نامرف  تحت  دنتخاسیم . روهلعش  ار  اههلیبق -  نایم  ینمشد  ینعی  ینمشد -  نیا  شتآ  نارادنامرف  »... 
لوغـشم دنیامن . مادقا  دیاب  هک  دندرکیم  ساسحا  هاگره  دـندوب و  اههلیبق  رد  عافد  تردـق  هک  نایوجگنج  زا  ییاههتـسد  اههقرف و  هیقب  و 

اهنآ يارب  رگیدکی  يهلیسو  هب  اهنآ  عفد  لیابق و  نتخاس 
هحفص 67) ) 

هک دیامن  هیکت  يرگید  هیلع  هلیبق  کی  هب  یلاو  هک  داتفایم  قافتا  رایـسب  هچ  دنیامن . تیبثت  اهنآ  نیب  ار  ناشتردـق  دنتـسناوتیم  دوب و  ایهم 
رد تفاییم . هار  تردق  هب  يرگید  يهلیبق  دـمآیم ، يدـیدج  رادـنامرف  هاگره  و  دوب . هدروآ  دوخ  اب  هک  درکیم  هیکت  شاهلیبق  هب  امومع 

ياهیگژیو بیترت  نیدـب  دوب . هتفای  هار  تیمکاـح  هب  هک  دـشیم  ياهلیبق  تخـسرس  نمـشد  دـنامیم ، رود  تیمکاـح  زا  هک  ياهلیبق  هجیتن 
(. 17 « ) دوب هدش  هدولآ  یسایس  ياهتمینغ  رس  رب  ینمشد  تسایس و  هب  یگلیبق 

ار يدـنک  يدـع  نب  رجح  تساوخ  یتقو  هک  دـناهدروآ  وا  يهرابرد  دوب . هصرع  نیا  رد  هیواعم  نارادـنامرف  نیرترهاـم  زا  هیمـس  نب  داـیز 
هدوب هدنک  هلیبق  رد  فاکـش  داجیا  راک  نیا  زا  شفده  هک  دیامن  ریگتـسد  ار  وا  ات  داد  روتـسد  يدنک  ثعـشأ  نب  دمحم  هب  دـنک ، ریگتـسد 

نارادفرط ددرگ و  رطاخ  هدوسآ  اهنآ  تدحو  زا  تساوخیم  راک  نیا  اب  يو  تسا . هدـمآیم  باسح  هب  لیابق  نیرتدـنمتردق  زا  هک  تسا 
. دومن میلـست  هنابلطواد  ار  دوخ  تفرگ و  دایز  زا  ار  تصرف  نیا  رجح  يرایـشوه  اما  دزاس . لوغـشم  ياهزات  نانمـشد  هب  ار  دـمحم  رجح و 

(. 18)
: دیوگیم نینچ  وا  يهرابرد  نزواهلو 

تریغ و تسا .... هدوب  لـیابق  دوخ  کـمک  هب  هکلب  درکن  بوکرـس  ار  هفوک  يهعیـش  شروش  سیلپ ، هطـساو  هب  هفوک  رد  يو  عقاو  رد  »... 
(. 19 «. ) دربب نیب  زا  رگیدکی  يهلیسو  هب  ار  اهنآ  ات  تخاس  رداق  ار  يو  اههلبق  نیب  دوجوم  بصعت 

: دیوگیم نینچ  وا  يهرابرد  زاب 
رد هتبلا  و  دننک ؛ راک  وا  رطاخ  هب  ات  دراد  او  ار  اهنآ  هنوگچ  دنک و  عفد  يرگید  يهلیـسو  هب  یکی  ار  لیابق  هنوگچ  هک  دش  هجوتم  دایز  »... 

(. 20 « ) تسا هدوب  قفوم  راک  نیا 
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هحفص 68) ) 
نایرج نیارد  وا  يهرابرد  تشامگ . هرصب  رب  ردپ  زا  دعب  ار  يو  هیواعم  هک  یتقو  تفرگ ، شیپ  رد  ار  ردپ  راتفر  نیمه  زین  هللادیبع  شرـسپ 

وجه هب  ار  یکی  هک  دـنکفا  ینمـشد  ینادـف ، ردـب  نب  ۀـثراح  یثیل و  مینز  نب  سنأ  ینعی ، شرعاـش  تسود  ود  ناـیم  هک  تسا  هدـش  لـقن 
هدوب قفوم  ود  نآ  نایم  فالتخا  داجیا  رد  هللادیبع  دمآ ، دوجو  هب  دـیدش  فالتخا  ود  نآ  نایم  هکنیا  ات  تخاس  روبجم  شاهلیبق  يرگید و 

(. 21 . ) تسا
ار نایفوک  تسناوت  دوب  هدیسر  هفوک  يرادنامرف  هب  یتقو  تفرگ ؛ شیپ  رد  ار  راتفر  نیمه  مه  هیواعم  بناج  زا  هفوک  یلاو  هبعش ، نب  ةریغم 

(. 22 . ) دراد زاب  نایوما  لاعف  يهزرابم  زا 
. دومن زیهجت  نانآ  زا  يرکشل  فده ، نیا  يارب  دورب و  جراوخ  گنج  هب  هرصب  هفوک و  نایعیش  يهلیسو  هب  هک  تشاد  رارصا  يو 

نآ يهجیتن  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  لبق  زا  لیابق  نایم  رد  هک  تسا  هدوب  ینهک  ياههنیک  اهینمـشد و  ددـجم  تشگزاب  تسایـس ، نیا  ماجرف 
وجه و شتآ  نینچمه  دش و  هتخورفارب  يوما  جراوخو و  هعیش  نارعاش  نایم  وجه  شتآ  تسا . هدوب  یگلیبق  یبزح و  یسایس ، رعش  روهظ 

لطخا الثم  دـندرکیم . کمک  بازحا  هب  هلیبق  زا  يرادـفرط  يهزیگنا  هب  هلیبق  نارعاشو  تفرگ  الاب  مه  لیابق  دوخ  نایم  یگلیبق  تاراختفا 
ریرج نوچ  تسویپ ؛ قدزرف  هب  ریرج  هیلع  مه  لطخا  داتـسیا و  بلغت  ینعی  شا  هلیبق  نانمـشد  نـالیع ، سیق  ربارب  رد  تسویپ و  ناـیوما  هب 

. درکیم هذخاؤم  ار  ریرج  مه  نالیع  سیق  یمیمت و  مه  قدزرف  دوب و  بلغت  هیلع  سیق  يوگنخس 
ص)  ) ربمایپ هب  ار  نآ  دنتخادرپیم و  دوخ  تلیـضف  رد  ثیدح  لعج  هب  لیابق  هک  یتقو  تفرگ ، دوخ  هب  ینید  لکـش  یگلیبق ، بصعت  نیا 

نانچ دنتفاییم ؛ هرخافم  هب  دورو  يارب  یباب  ار  ثیداحا  دشیم ، يدج  فرش  راختفا و  تسایر و  رس  رب  لیابق  عازن  یتقو  دندادیم . تبـسن 
ینهج و اهيریمح ، اهيرعشا ، رافغ ، ملـسا ، راصنا ، شیرق ، تلیـضف  رد  یثیداحا  اسب  هچ  دندوب ؛ هدروآ  يور  تین  نیا  هب  مه  رعـش  هب  هک 

یخرب مه  هیواعم  ( 23  ) دوب هدش  لعج  هنیزم 
هحفص 69) ) 

رد ات  تشاداو  ار  نارگید  وا  ياهـشالت  نیا  دـیاش  دوب ؛ هدرک  ریجا  شنادـناخ  وم  دوخ  شیاتـس  رد  ثیداـحا  لـعج  هب  ار  ناـشورف  نید  زا 
. دنزادرپب ثیدح  لعج  هب  دوخ  يهلیبق  شیاتس 

زا دـندوب و  هدـش  لوغـشم  زیچان  ياـههنیک  هب  لـیابق  نیا  درک و  رادـیب  ار  برع  لـیابق  ناـیم  ترفن  ینمـشد و  حور  هیواـعم  بیترت  نیدـب 
ییوگدب يوما و  ناهاشداپ  دزن  تیاعـس  هب  مه  لیابق  نیا  نارـس  دـندومن . تلفغ  هیما  ینب  تموکح  ینعی  ناشیعقاو  نمـشد  اب  ییورایور 

شتآ نتخاـس  رو  هلعـش  رد  دنتـسناوت  نانمـشد  نیب  رواد  ناوـنع  هب  وا  نایـشناج  هیواـعم و  دـندشیم و  لوغـشم  دوـخ  نانمـشد  هب  تبـسن 
تازایتما ات  تشاد  او  نویبالقنا  اب  تفلاخم  نامکاح و  زا  يرادـبناج  عضوم  رد  هشیمه  ار  اهنآ  عضو  نیا  دـندرگ . قفوم  اـهنآ  نیبینمـشد 

هب رد  یتح  دنداتـسیایم و  دوب ، دوجوم  عضو  هیلع  بالقنا  دصق  هب  هک  یـشالت  هنوگ  ره  ربارب  رد  اذل  دـنیامن ؛ ظفح  ار  اهنآ  هب  هدـش  هداد 
. دـندوبریم تقبـس  يوگ  مه  زا  تیمکاح ، هب  تبـسن  لماک  يرادـبناج  رب  دـیکأت  يارب  هار  نیا  رد  يرایـشوه  ذوفن و  تیاـهن  يریگراـک 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  نزواهلو 
تـسد دوبن ، دـنمفده  هک  یمایق  هب  اذـل  دـننک و  لمع  تقد  طایتحا و  هب  هک  دـناشک  وس  تمـس و  نیا  هب  ار  اـهنآ  لـیابق  نارـس  تیعـضو  »
مادـقا رد  ار  ناـشذوفن  ماـظن ، حلـص و  ماـن  هب  اـهنیا  دـندشیم . عناـم  دـنتفریم ، وس  نآ  هب  هک  یتقو  ار  مدرم  يهدوت  یتح  دـندیزاییمن و 

(. 24 «. ) دوشن هجاوم  رطخ  اب  ناشتیعضو  ات  دندادیم  رارق  تموکح 
، دراد تلالد  هدیـسر  عضو  نیا  هب  ناناملـسم  تشونرـس  یگلیبق  حور  يهدنیازف  دـشر  ببـس  هب  هک  هاگدـید  نیا  یتسرد  رب  هک  يدـهاوش 

. دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  ناوارف 
نیا تسا . هدوب  برع  ریغ  ناناملـسم  هیلع  برع  يداژن  تبـصعت  حور  کیرحت  دـیزای ، تسد  نآ  هب  هنیمز  نیا  رد  هیواعم  هک  يرگید  راک 
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: دندرکیم شرافس  نینچ  ع )  ) یلع ماما  هب  هک  ییاج  ات  دندرک  قیوشت  قارع  لیابق  ياسؤر  ار  عضوم 
هک مدرم  زا  هتـسد  نآ  اب  شخب و  يرترب  برعریغ  یلاوم و  رب  ار  شیرق  برع و  ناگرزب  نیا  شخبب و  ار  اهتورث  نیا  نانمؤم ؛ ياوشیپ  يا  »

.« نک ارادم  يراد ، میب  اهنآ  تفلاخم  زا 
هحفص 70) ) 

: تفگ خساپ  نینچ  اهنآ  هب  ع )  ) یلع ماما  یلو  دوب  هیواعم  درکلمع  هب  رظان  اهنآ  نخس 
ینامز ات  دنگوس  ادخ  هب  منک ؟ بسک  دناهتفریذپ ، ارم  تیالو  هک  یناسک  هب  تبـسن  متـس  هار  زا  ار  يزوریپ  هک  دیهدیم  نامرف  نم  هب  ایآ  »

(. 25 «. ) درک مهاوخن  نینچ  دراد ، همادا  زور  بش و  تسا و  رارقرب  راگزور  هک 
. دنتخادرپ همصاخم  هب  رماع  نب  هللادبع  دزن  ( 26  ) یلاوم کی  اب  یبرع  تسا . هدوب  يرگید  يهنوگ  هب  یلاوم  هب  تبسن  همیا  ینب  تسایس  اما 
وا هب  دـنادرگ . نوزفا  ام  نایم  رد  ار  وت  لثم  دـنوادخ  تفگ : برع  دـنادرگن . دایز  اـم  ناـیم  رد  ار  وت  لـثم  دـنوادخ  تفگ : برع  هب  یلاوم 

دنزودیم ار  ام  ياهـشفک  دننکیم و  وراج  بآ و  ار  ام  هار  يرآ ، تفگ : ار . وا  وت  دنکیم و  نیرفن  ار  وت  وا  دش : هتفگ  رماع ) نب  هللادـبع  )
.« دنفابیم ار  ام  ياهسابل  و 

: تفگ ود  نآ  هب  تساوخ و  ار  بدنج  نب  ةرمس  سیق و  نب  فنحا  هیواعم ، دراد ؛ یگتسیاش  برع  اهنت  تواضق  يارب  دنتفگ :
برع و هب  اهنآ  بناج  زا  شروی  هب  ییوگ  دنلسگیم ؛ ار  ناینیشیپ  يهتـشر  هتـشگ و  دایز  ناشدادعت  هک  مدید  ار  ناتـسوپ  نیگنر  نیا  نم  »

«. درک مهاوخ  اهر  هار  ینادابآو  رازاب  ییاپرب  يارب  ار  رگید  شخب  مشکیم و  ار  یشخب  هک  منیبیم  مرگنیم ، هفیلخ 
نازابرس تسا . هدشیم  يررقم  زا  ندش  مورحم  جارخ و  هیزج و  تایلام و  نتخادرپ  يراوخ و  ثعاب  یلاوم  هب  تبسن  هنامصخ  عضوم  نیا 

دندناوخیمن و هینک  هب  ار  اهنآ  یلاوم . گس و  غالا ، دننکیم : لطاب  ار  زامن  هورگ  هس  اهنت  دنتفگیم : دندیگنجیم و  قوقح  نودب  یلاوم 
رب یلاوم  رگا  دنداتـسرفیمن . ناوراک  شیپاشیپ  رد  ار  اهنآ  دـنتفریمن . هار  اهبرع  اـب  فص  کـی  رد  دـندزیم و  ادـص  بقل  ماـن و  هب  اـهنت 

اونان هار  رس  رب  ار  وا  دندادیم ، اذغ  شملع  لضف و  نس و  رطاخ  هب  ار  یلاوم  رگا  دنداتسیایم و  اهنآ  رس  يالاب  رب  دندشیم  رضاح  ییاذغ 
ات دندناشنیم 
هحفص 71) ) 

نادان و مه  دـنچ  ره  دوب و  رـضاح  یبرع  رگا  دـندرکیمن ، توعد  تیم  زامن  يارب  ار  اهنآ  تسین . برع  زا  وا  هک  ددرگن  ناـهنپ  هدـننیب  رب 
. دشاب هدومزآان 

وا رگا  دومنیم ؛ يراگتـساوخ  شبابرا  زا  هکلب  درکیمن  يراگتـساوخ  شردارب  اـی  رتخد و  ردـپ  زا  يراگتـساوخ  سلجم  رد  ناوخ  هبطخ 
جاودزا دـندروآیم ، رد  یـسک  جاودزا  هب  ار  رتخد  بابرا  يهزاـجا  نودـب  ردارب  اـی  ردـپ  رگا  و  هن ؛ هنرگ ، درکیم و  جاودزا  دوب ، یـضار 

زا یـسک  دوب و  يزیچ  وا  اب  دمآیم و  رازاب  زا  یبرع  رگا  . دشیم هدرمـش  یعرـش  ریغ  دوب و  هتفرگ  تروص  يرتسبمه  دـنچ  ره  دوب . لطاب 
(. 27  ) درکیم نینچ  دیاب  دوش ، راوس  تساوخیم  شلد  برع  دیدیم و  هراوس  ار  وا  رگا  دربب . ات  دادیم  وا  هب  ار  راب  دیدیم ، ار  یلاوم 
یمدرم تراظن  نتفر  نیب  زا  اهنآ و  نایم  ینمشد  هنیک و  ندش  هتشابنا  ناناملـسم و  هقرفت  بجوم  یلاوم  هب  تبـسن  یناسنا  ریغ  دروخرب  نیا 

. دشیم نامکاح  رب 
مالـسا هک  ار  يداـحتا  تدـحو و  دیـشاپ و  مه  زا  ار  نآ  هک  نـیا  اـت  درک  ذوـفن  یمالـسا  تـما  يهرکیپ  رد  جـیردت  هـب  رگناریو  درد  نـیا 

نایم تسـسگ و  ار  تفلا  یتسود و  طباور  دـنکفا و  اسرف  تقاط  تخـس و  ییاهگنج  بادرگ  رد  ار  نآ  درب و  نیب  زا  دوب ، هدرک  يزیرهیاپ 
يزیریپ تما  تدـحو  ندرب  نیب  زا  اب  ناشتردـق  میکحت  يارب  وا  نانیـشناج  هیواعم و  هک  یتسایـس  نیا  دیـشاپ . مشخ  هنیک و  مخت  لیابق 

(. 28 . ) تسا هدوب  اهنآ  رب  ناش  نانمشد  يهبلغ  تلع  تیاهن  رد  ناشيدوبان و  رد  یعطق  لماع  دندوب ، هدرک 
هحفص 72) ) 
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يهیآ 13. ( 49  ) تارجح ( 1)
هتـسجرب راگزور  نامثع  راگزور  يرآ  دـش ؛ هتخیگنارب  نامز  نیا  زاغآ  رد  ابیرقت  یگلیبق  حور  هک  میدرک  نایب  یـسررب  نیا  زاغآ  رد  ( 2)

مکاح مدرم  رب  هیما  ینب  هک  یتقو  تفاـی  روهظ  ناـمثع  دوخ  زا  تیبصع  نیا  تسا . یمالـسا  يهعماـج  رب  نآ  یبیرخت  راـثآ  روهظ  ندـش و 
رد يزور  هفوک  یلاو  صاع  نب  دیعس  دندروآیم . رامش  هب  مالسا  حور  زا  رود  یگلیبق و  بصعت  ار  لمع  نیا  ناناملسم  زا  يرایسب  دندش .

يرادنپیم ایآ  : » تفگ نینچ  وا  خساپ  رد  رتشا  کلام  و  تسا » شیرق  ناتـسب  قارع  : » تفگ نانآ  زا  یکی  خساپ  رد  لیابق  ام  ناگرزب  عمج 
نامه زا  لیابق  رگید  شیرق و  نایم  اذـل  تسوت »؟ موق  وت و  ناتـسب  تسا ، هدیـشخب  اـم  هب  نامياهریـشمش  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  قارع  هک 

نب دعـس  نب  هللادـبع  ماش و  رد  هیواعم  راتفر  ص 57 و 58 . ج 4 ، یمالـسالا ، ندمتلا  نادیز ، یجرج  كر : دـمآ  دوجو  هب  فالتخا  نامز 
. دوزفا ناوتیم  بلطم  نیا  هب  زین  ار  هرصب  رد  رماع  نب  هللادبع  رصم و  رد  حرس  یبأ 

تاقبطلا عمتجملا و  لـصف  رد  هدـنراگن  زا  فجن 1956  هغـالبلا ، جـهن  یف  تراـسا  رد  كر : و  ات 48 . ص 23  ج 3 ، هغالبلا ، جـهن  ( 3)
. تسا هتفرگ  تروص  عوضوم  نیا  رد  یلماک  یسررب  لصف  نیا  رد  ظعاولا ، و  یعامتجالا ،

ص 73 و 74. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  ( 4)
8 و 346. ، 108 ص 345 ، نیفص ، باتک  محازم ، نب  رصن  ( 5)

ص 209 و 311. نیفص ، باتک  محازم ، نب  رصن  ( 6)
ص 153 و 156. نامه ، ( 7)

. هغالبلا جهن  حرش  و  ات 86 . ص 84  ج 4 ، يربط ، ( 8)
ص 108. هیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 9)

ص 278 و 279. یسایسلا 7 ج 1 ، مالسالا  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  ( 10)
هیواعم : » تفگیم هک  ظحاج  زا  لـقن  هب  ص 19  ج 11 ، هغالبلا ، جـهن  حرـش  يربط ؛ زا  لقن  هب  ص 112  هیبرعلا ، ۀـلودلا  نزواهلو ، ( 11)

.«. دنکفا هقرفت  شیرق  نایم  هک  تشاد  تسود 
ص 372. ج 1 ، ملاعلا ، یف  بدالا  ۀصق  نیمأ ، دمحا  ص 148 ؛ ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، ( 12)

ص 308 و 309. یسایسلا ، رعشلا  خیرات  بیاشلا ، دمحا  ( 13)
ص 280. مالسالا ، رجف  ص 535 و  ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  ص 170 و  ج 2 ، یساس ، پاچ  یناغالا ، ( 14)

ص 160 و 161. یسایسلا ، رعشلا  خیرات  ( 15)
، یمراد نیکـسم  نیمه  دومن . بلج  ار  یمراد  نیکـسم  یتسود  راک  نیااب  هیواـعم  و 75 . ص 74  ج 4 ، یمالـسالا ، ندمتلا  نادیز ، ( 16)

: دادیم هولج  ابیز  راعشا  نیا  اب  ار  دیزی  ینیشناج 
زاـب ار  تفـالخ )  ) دـهاوخب هـک  ياـج  ره  دـنوادخ  مارآ ، یکدـنا  دـنیوگیم . هـچ  دیعـس  ناورم و  رماـع ، نـبا  هـک  متـسنادیم  شاـک  يا  »

ص 241. یـسایسلا ، رعـشلا  خـیرات  دوب .» دـهاوخ  دـیزی  ناـنمؤم ، ياوشیپ  دـیامن ، یلاـخ  ار  یبرغ  ربنم  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  دـنادرگیم .
نب هللادـبع  نوچ  یناـسک  هب  دـهدیم و  یهاوگ  دراد ، دوجو  يوما  نادـناخ  نرود  رد  هک  يزیتـس  نیا  هب  تسخن  تیب  هک  مینکن  شومارف 

. دراد هراشا  عازن  نیا  رد  صاع  نب  دیعس  مکح و  نب  ناورم  رماع ،
ص 58. ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 17)

یتقو يردب  فیرـشوبا  هب  يو  مینیبیم . ار  اهـشور  نیا  هب  تبـسن  يرادشه  یـسبع  ۀعیبر  نب  ۀصیبق  ینعی  رجح  ناتـسود  زا  یکی  دزن  ( 18)
ارم وت  زج  یـسک  سپ  تسا ، هدیباوخ  وت  يهلیبق  نم و  هلیبق  نیب  رـش  : » تفگ نینچ  دناسر  تداهـش  هب  ار  رجح  ارذع  جرم  رد  ات  دوب  هدمآ 

«. تشک ار  وا  یعاضق  درک و  شیاهر  تبارق  مکح  هب  زین  وا  دشکب .
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ص 105 و 106. ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 19)
ص 207. نامه ، ( 20)
ص 21. یناغالا ، ( 21)

ص 146. ج 1 ، ۀیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، ( 22)
ص 213. مالسلالارجف ، ینیما ، دمحا  ( 23)

ص 52. ۀیبرعلا ، ۀلودلا  ( 24)
. هغالبلا جهن  170 ؛  - ص 174 هغالبلا ، جهن  یف  تاسارد  يدهم ، دمحم  نیدلا ، سمش  ( 25)

(. مجرتم  ) دنتفگیم یلاوم  نایناریا ، صوصخب  برع ، ریغ  هب  ینیهوت  باب  زا  تسا  هدرب  يانعم  هب  اج  نیا  رد  الوم  عمج  یلاوم  ( 26)
ج یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، ات 34 و  ص 18  ج 1 ، مالسالا ، یحض  نیما ، دمحا  ص 260 و 261 . ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا  هبردبع ، نبا  ( 27)

ات 96. ات 64 و 91  ص 60  ، 4
، برعلا خیرات  یتح ، پیلیف  ات 34 . ص 18  ج 1 ، فارـشالا ، باسنأ  يرذالب ، دینک : عوجر  ییارگ  هلیبق  يهرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  ( 28)
ات 173 و صـص 165  ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهل ، ص 156 و 157 و  ج 1 ، هیمالسالا ، بوعـشلا  خیرات  ناملکورب ، ات 352 . ص 350  ج 2 ،

رصتخم یلع ، ریما  دیـس  ات 341 و  صص 337  ج 1 ، یـسایسلا ، مالـسالا  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  ات 415 و 418 و 419 . و 414   403
صص 63 و 67 و 78 و 113 و 114. برعلا ، خیرات 

یبالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدخت  تسایس 

یبالقنا حور  ندرب  نیب  زا  ینید و  ریدخت  تسایس 
؛ دناهدوب ص )  ) ربمایپ نانمـشد  نیرتكانرطخ  عورف ، لوصا و  ثیح  زا  هک  تسا  نآ  دوشیم  هتفرگ  نایوما  رب  هشیمه  هک  یبیع  نیرتمهم  »

دنهد رییغت  دوخ  يوس  هب  ار  نید  تموکح  يهجیتن  هک  دندوب  هدش  قفوم  سپـس  دندوب و  هدروآ  مالـسا  اههظحل  نیرخآ  رد  رابجا  هب  اهنآ 
ص)  ) دمحم تما  يربهر  تیحالص  اساسا  اهنآ  تسا . هدوب  وا  لتق  جیاتن  يریگراک  هب  بوخ  سپس  نامثع و  فعض  رطاخ  هب  الوا  نیا  هک 

اهنآ هک  نیا  اب  دـندوب . هدـش  نآ  نامکاح  اهنآ  هک  زا  دوب  هدـش  نآ  راـچد  ینید  تموکح  هک  ییاهیتخبدـب  زا  دـندوب و  هداد  تسد  زا  ار 
(. 1 «. ) ددرگ لیدبت  قح  هب  دناوتیمن  تردق  نیا  یلو  دندوب  دنمتردق  ماش  رد  شترا  ثیح  زا  اهنآ  دناهدوب . تموکح  بصاغ  هشیمه 

هریچ نید  حالـس  هب  یمومع  ساسحا  نیا  رب  تساوخیم  هیواعم  دـندش . هجاوم  هیما  ینب  تموکح  اـب  یتاـساسحا  نینچ  نیا  اـب  ناناملـسم 
نیا رد  هیواعم  دوش . لسوتم  قیرط  نیا  هب  مه  ناناملسم  يونعم  یحور و  تردق  نتسکش  مهرد  هب  تشاد  دصق  هک  نانچ  دوش ،

هحفص 73) ) 
. دوب گنهامه  تساوخیم ، هک  هچ  نآ  هب  الماک  مه  طیارش  درک و  لمع  هنارهام  نادیم 

: تسا هدروآ  دناهتشاد ، تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  هیواعم  لامع  ناگتسجرب  ناگرزب و  زا  یخرب  مان  خیرات 
: تسا هدروآ  یفاکسا  رفعج  وبا  زا  لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا 

ترفن و نمـضتم  اهربخ  نیا  هک  تشامگ  ع )  ) یلع باـب  رد  تشز  راـبخا  تیاور  هب  ار  نیعباـت  زا  یهورگ  هباحـص و  زا  یهورگ  هیواـعم  »
هیواـعم هک  دـنتخادرپ  یبلاـطم  لـعج  هب  اـهنآ  اذـل  دـنبای . تبغر  نآ  هب  هک  دیـشخب  یتـیعقوم  ار  اـهنآ  تسا . هدوب  ع )  ) ترـضح زا  يرازیب 

(. 2 .« ) دناهدوب ریبز  نب  ةورع  مه  نیعبات  نایم  زا  هبعش و  نب  ةریغم  صاع و  نب  ورمع  هریرهوبا ، اهنآ  هلمج  زا  دیدنسپیم .
ینعی ینورد  عنام  اب  بالقنا  زا  مدرم  يهدوت  نتشادزاب  لقادح  ای  هیما  ینب  تنطلـس  تردق و  ینید  هیجوت  داجیا  هار  رد  دارفا  نیا  زا  هیواعم 

هب تسجیم . هرهب  دوب ، گنهامه  یگلیبق  يهقرفت  ندومن و  داـجیا  تشحو  سرت و  نداد ، یگنـسرگ  لـثم  ینوریب  عناوم  اـب  هک  نید  دوخ 
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هب تبـسن  ینمـشد  نمـضتم  هک  تسا . هدوب  ثیدح  لعج  مه  نآ  دـنکفا و  دارفا  نیا  شود  رب  هیواعم  هک  يرگید  یـساسا  يهفیظو  هوالع 
دوب هداد  لیکشت  هیواعم  هک  ياهکبش  نیا  شرتسگ  نازیم  ریز  نتم = دوب . ص )  ) ربمایپ هب  ثیداحا  نآ  نداد  تبـسن  تیب و  لها  و  ع )  ) یلع

. دنکیم نایب  یبوخ  هب  ار  وا  ياههتساوخ  اب  نآ  یگنهامه  نازیم  و 
: داد نامرف  نینچ  شنارازگراک  هب  هیواعم 

«. يرادن وا  هب  يدهعت  دنک ، تیاور  شنادناخ  بارتوبا و  ياهتلیضف  زا  يزیچ  هک  سک  ره  »
. دنتسجیم يرازیب  وا  زا  دندرکیم و  نعل  ار  ع )  ) یلع يربنم  ره  رب  نزرب و  يوک و  ره  رد  نانارنخس 

: داد روتسد  نینچو  دنریذپن ؛ ار  وا  تیب  لها  و  ع )  ) یلع نایعیش  زا  کی  چیه  هاوگ  هک  تشون  شنارازگراک  هب  هیواعم 
هحفص 74) ) 

هب ار  اهنآ  دیور و  ناشـسلاجم  هب  دییامن ؛ هجوت  دننکیم ، تیاور  ار  وا  بقانم  اهتلیـضف و  هک  یناسک  نامثع و  نرادتـسود  نارادفرط و  هب  »
«. دیسیونب نم  يارب  ار  شاهلیبق  ردپ و  مان  نانآ و  زا  کی  ره  مان  و  دییامن ؛ ناشمارکا  دیزاس و  کیدزن  دوخ 

، سابل هلص ، اهنآ  هب  هیواعم  هک  تسا  هدوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دندومن ؛ يور  هدایز  نامثع  بقانم  تلیـضف و  رد  هک  نیا  ات  دندرک  نینچ  اهنآ 
ییارگایند هناخ و  نتخاس  رد  تفای و  شرتسگ  عضو  نیا  رهش  ره  رد  اذل  درکیم . نینچ  برع  ریغ  برع و  هب  دادیم و  نیمز  شکـشیپ و 

تلیـضف و باب  رد  ثیدح  تیاور  هب  هک  تفریمن  هیواعم  نارازگراک  زا  یکی  دزن  مدرم  زا  یـسک  نیاربانب  دـنتخادرپیم . تباقر  هب  مه  اب 
، تشذگ يدنچ  شور  نیا  رب  دنتشادیم  یمارگ  ار  وا  مان  دشیم  هتشون  وا  مان  هک  نیا  رگم  دزادرپب  نامثع  تبقنم 

امـش هب  ماهمان  نیا  هاگره  تشگ . عیاش  يدابآ  رهـش و  ره  رد  دـش و  دایز  ناـمثع  يهراـبرد  ثیدـح  هک  تشون  شنارازگراـک  هب  هاـگنآ  »
وبا تلیضف  رد  ناناملسم  زا  یکی  هک  ار  یتیاور  زگره  دیناوخارف . نیتسخن  يافلخ  هباحـص و  ياهتلیـضف  باب  رد  ياور  هب  ار  مدرم  دیـسر ،

مـشچ يهیام  رتهب و  نم  يارب  نیا  نوچ  دیروایب . هباحـص  يهرابرد  نآ  فلاخم  یتیاور  هک  نیا  رگم  دـیزاسم  اهر  دـنکیم ، تیاور  بارت 
«. تسوا نایعیش  بارت و  وبا  لیلد  يهدننک  لطاب  نم و  ینشور 

تخس باب  نیا  رد  ثیداحا  تیاور  رد  مه  مدرم  دنتـشادن . تقیقح  دندوب و  یگتخاس  هک  دش  تیاور  هباحـص  بقانم  رد  يدایز  ثیداحا 
ناکدوک و هب  اهنآ  دشیم و  اقلا  مه  ناگدنسیون  ناملعم و  هب  دندرکیم و  نایب  ار  اهنآ  مه  ربانم  رـس  رد  هک  ییاج  ات  دندوب  هدش  لوغـشم 
نارتخد و یتح  اهنآ  دـنتفرگیم . ارف  مه  ار  بلاطم  نیا  دـنتفرگیم ، ارف  ار  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـنتخومآ و  ار  يدایز  ياهتیاور  ناـناوج ،
نایـضاق و ناهیقف و  تفای . جاور  ناتهب  تمهت و  دش و  ناوارف  یگتخاس  ثیدـح  اذـل  دـنداد  شزومآ  زین  ار  ناشمشح  مدـخ و  ناشنانز و 

دندرکیم دـهز  ینتورف و  راهظا  هک  ینادرخبان  راکایر و  ناـیراق  مدرم ، يهمه  زا  شیب  دـنتفای . شیارگ  وس  تمـس و  نیا  هب  زین  ناـمکاح 
دزن هلیسو  نیدب  ات  دندوب  هدروآ  يور  يزاس  ثیدح  هب  اذل  دندوب . هدش  هیلب  نیا  راچد 

هحفص 75) ) 
زا ع )  ) نسح ماما  هکنیا  ات  تشاد  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دـنبای . تسد  لانم  لام و  هب  دـنوش و  کیدزن  اهنآ  هب  دـنبای و  یتلزنم  ناـمکاح 

(. 3 . ) تفرگ الاب  بوشآ  يراتفرگ و  دنتفر و  ایند 
هتفگ دراد . تبـسانم  ربـخ  نیا  اـب  هک  تسا  هدروآ  یبـلطم  شخیراـت  رد  هتـسجرب -  گرزب و  ناثدـحم  زا  هیوـطفن -  هب  فورعم  هفرع  نبا 

: تسا
اهنآ دـنوش . کیدزن  اهنآ  هب  نالعاج  اـت  تسا  هدـش  لـعج  هیما  ینب  راـگزور  رد  هباحـص  ياهتلیـضف  باـب  رد  یگتخاـس  ثیداـحا  رتشیب  »

(. 4 .« ) دنیامن راوخ  ار  مشاهینب  دنهاوخیم ، هلیسو  نیدب  هیما  ینب  هک  دنتشادنپیم 
یلع هرابرد  هک  دنک  تیاور  ار  هیآ  نیا  ات  دیشخب  مهرد  رازه  راهچ  بدنج ، نب  ةرمـس  هب  وا  تسادیپ . الماک  هراب  نیا  رد  هیواعم  شـشخب 

: تسا هدش  لزان  (ع )
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نیرتتخس وا  هک  نآ  لاح  و  دریگیم ، هاوگ  دراد  لد  رد  هچ  نآ  رب  ار  وت  شنخـس  ایند  نیا  یگدنز  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نایم  زا  «و 
دنوادخ و  دزاس ، دوبان  ار  لسن  تشک و  دـیامن و  داسف  نیمز  رد  هک  دـنکیم  شـشوک  دـبای ) یتسایر  ای   ) ددرگرب نوچ  و  تسا . نانمـشد 

(. 5 «. ) درادن تسود  ار  يراکهابت 
: تسا هدش  لزان  مجلم  نبا  يهرابرد  مه  هیآ  نیا  هک  دنک  تیاور  نینچمه  و 

(. 6 « ) تسا نابرهم  ناگدنب  نیا  هب  تبسن  ادخ  و  دشورفیم ، ادخ  يدونشخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یسک  مدرم  نایم  زا  «و 
(. 7 . ) درک تیاور  مه  وا 

هک درک  تیاور  هیما  ینب  و  ع )  ) یلع يهرابرد  یبلاطم  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  داد ، ار  هنیدـم  يرادـنامرف  شاداپ  وا  هب  هیواعم  هک  هریرهوبا  اما 
(. 8 . ) تشاد يراگزاس  هیواعم  یسایس  فادها  قوذ و  اب 

هحفص 76) ) 
هک تسا  یخیرات  ياوتحم  اب  ياهدامن  فذـح  رد  هیواعم  تسایـس  يامیـس  دـنرادیم ، هدرپ  نآ  زا  نوتم  زا  یخرب  هک  هچنآ  اب  طابترا  رد 

هزرابم و  ص )  ) ربمایپ یگدنز  اب  طابترا  رد  یخیرات  يریواصت  اهدامن  نیا  نوچ  دـشابیم ؛ یعامتجا  ریثأت  اب  صخـشم  ینید  شزرا  رگنایب 
. دننازیگنایم رب  اهنهذ  رد  دننکیم و  سکعنم  ار  یمالسا  يزوریپ  رطاخ  هب 

ناکما دنتـساوخ  صاع  نب  ورمع و  هیواعم و  هک  تسا  بلطم  نیا  يهدنرادرب  رد  درادیم و  رب  هدرپ  نآ  زا  هک  ینتم  اهتـسایس  نیا  هلمج  زا 
مان راصنا  هنیدم  ناناملـسم  نآرق ، رد  دنیامزایب . دناهدوب ، روهـشم  نآ  هب  ص )  ) ربمایپ راگزور  زا  جرزخ  سوا و  هک  ار  راصنا »  » مان فذـح 

(. 9 . ) نیرجاهم مه  هکم  ناناملسم  دنتفرگ و 
یبقل هچ  نیا  : » تفگ هیواعم  هب  صاع  نب  ورمع  تسا . نانآ  زا  بقل  نیمه  هطساو  هب  راصنا  يونعم  تردق  ندودز  راک ، نیا  زا  فده  هتبلا 

؛ ییوگیم هک  تسا  ياهملک  نیا  تفگ : مکانمیب . یتشز  نیا  زا  تفگ : هیواعم  نادرگزاب . ناشياهبسن  ار  مدرم  نانمؤم ؛ ياوشیپ  يا  تسا 
(. 10 . ) دندرک در  يرایشوه  اب  ار  نآ  دندش  راک  نیا  هجوتم  هک  راصنا  اما  یتخاس » بویعم  ار  اهنآ  داتفا ، رگراک  رگا 

تـسا ییاهنآ  ثیداحا  نیا  يهلمج  زا  دز . ص )  ) ربمایپ ثیدـح  عاونا  لعج  هب  تسد  ثیدـح -  تیاور و  رد  هیواعم  بتکم  بتکم -  نیا 
هیواعم يهویـش  میاهدرک و  نایب  هک  ياهزوح  نیا  رد  ار  شـشالت  تیاهن  هیواعم  دـشابیم ؛ شاهداوناخ  و  ع )  ) یلع يهراـبرد  نیهوت  هب  هک 

(. 11 . ) تسب راک  هب  دراد ، مان 
هحفص 77) ) 

. دربیم الاب  ناسیدـق  هبترم  هب  ار  اهنآ  ددرگیم و  زاب  هیواـعم -  ناـمثع و  هژیوب  هیما -  ینب  شیاتـس  هب  هک  تسا  يروما  اهتـسایس  رگید  زا 
: هک تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  هریره  وبا  هک  یتیاور  نآ  لثم 

«. هیواعم لییربج و  نم و  تسا : هدرک  دامتعا  رفن  هس  هب  یحو  رد  دنوادخ  »
: دومرف داد و  هیواعم  هب  يریت  ص )  ) ربمایپ ای  و 

«. رد نآ  هقلح  هیواعم  نآ و  رد  ع )  ) یلع مملع و  رهش  نم  ای  و  یبایب ... تشهب  رد  ارم  ات  ریگب  ار  نیا  »
نیما و هب  دومرف : میروآ ؟ يور  یـسک  هچ  هب  ادـخ  لوـسر  يا  دیـسرپ  یـسک  دـیوشیم . هنتف  فـالتخا و  راـچد  نم  زا  دـعب  : » دوـمرف اـی  و 

«. دشابیم نامثع  روظنم  هک  شنارای .
نینچ نانآ  هب  دادیم و  هولج  بوخ  اهنآ  يارب  ار  ندش  میلست  تشادیم و  رذح  رب  بالقنا  زا  ار  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  اهتـسایس  رگید  زا 

زا ینانخـس  نینچ  هک  تسا  یهیدب  نید ، اب  فلاخم  تسا  یلمع  هنالداع ، ماظن  داجیا  یپ  رد  شالت  ملظ و  هیلع  بالقنا  هک  درکیم  میهفت 
. تسا هدشن  رداص  شلوسر  ادخ و 

: هک تسا  درک  لقن  رمع  نب  هللادبع  هک  تسا  نآ  ثیداحا  نیا  يهلمج  زا 
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يروتسد هچ  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دینادیم . تشز  ار  اهنآ  هک  دید  دیهاوخ  ار  يروما  یبلط و  راصحنا  نم  زا  دعب  دومرف : ص )  ) ربمایپ »
«. دیهاوخب ار  ناتقح  دنوادخ  زا  دیزادرپب و  ار  اهنآ  قح  دومرف : دییامرفیم ؟

: ای و 
هب دوش  رود  تعاـمج  زا  بجو  کـی  سک  ره  هک  دـیامن . ربص  نآ  رب  دـیاب  تسا ، دونـشخان  نآ  زا  هک  دـنیبب  يزیچ  شریما  زا  یـسک  ره  »

«. تسا هدرم  یلهاج  گرم 
هحفص 78) ) 

: ای و 
«. دـشاب سک  ره  دـینزب ؛ ریـشمش  اب  ار  وا  دوش  هقرفت  راچد  تما  نیا  روما  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  دوب ؛ دـهاوخ  ییاهدـماشیپ  اهیراوگان و  »

(. 12)
: تفگ نم  هب  هریرهوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجع 

دزن رگا  دنناتسب ؛ ( 13  ) هقدص وت  زا  دـنیآ و  وت  دزن  ماش  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  کیدزن  تفگ : قارع . مدرم  زا  متفگ : یتسه ؟ اجک  زا  »
رذـح رب  ار  وت  نک . اهر  ار  ماش  اهنآ و  شاب و  نآ  يهطقن  نیرترود  رد  دنتـشاذگ  اـجنآ  هب  اـپ  هاـگره  نک . لابقتـسا  ناـنآ  زا  دـندمآ ، وت 

ییابیکـش رگا  و  دنریگیم ؛ وت  زا  ار  هقدص  مه  اهنآ  دوریم و  نیب  زا  تشاداپ  ییوگ ، ازـسان  رگا  نوچ  ییوگ ؛ ازـسان  اهنآ  هب  هک  مرادیم 
(. 14 «. ) دمآ دهاوخ  وت  لامعا  يوزارت  رد  تمایق  زور  رد  يزرو ،

ندناتس رطاخ  هب  ار  اهنآ  هیلع  بالقنا  شروش و  دناوخیم و  ارف  رگمتس  نامکاح  هب  تبسن  میلست  ینتورف و  هب  ار  ناناملسم  یثیداحا  نینچ 
عضوم نوچ  دناوخیم ، ارف  باعرا  دیدهت و  یگنسرگ و  متسر و  ربارب  رد  ربص  هب  ار  مدرم  ثیداحا  نیا  دندرکیم . دادملق  مارح  ناشقح ،

. تسا يرادنید  تفلاخم  نآ  هب  تبسن  يریگ 
شروش و زا  ار  اهنآ  هلیـسو  نیدب  دـنتخیریم و  ناناملـسم  يهدوت  ناج  لد و  رد  ار  مومـسم  نانخـس  نیا  راوخ ، هریج  ناثدـحم  ناظعاو و 
و ددنسپیمن ؛ ار  يراک  نینچ  نید  هک  دندرکیم ) ءاقلا  نینچ   ) دندادیم و تبسن  نید  هب  ار  نآ  دندزیم و  راسفا  دنتـشادیم و  زاب  بالقنا 

. دنتشادیم زاب  ناشعضو  يزاسهب  يارب  شالت  هناملاظ و  تسایس  هب  ضارتعا  زا  ار  مدرم  هلیسو  نیدب 
هک فارحنا  نیا  زا  رگید  یعون  اما  دندوب . هدرک  عادـبا  ناشتموکح  تیبثت  يارب  نایوما  هک  تسا  ینید  يزاس  هارمگ  فارحنا و  یعون  نیا 

سیسأت دناهتفرگ ، راک  هب  تراهم  هب  نایوما 
هحفص 79) ) 

دـندرکیم و کـمک  ناـیوما  تردـق  هـب  هـک  دـندرکیم  هـئارا  مدرم  يهدوـت  يارب  ینید  ياهریـسفت  هـک  دوـب  یــسایس  ینید -  ياـههقرف 
. دومنیم هیجوت  ار  ناشیاهراک 

اب دندرمشیم و  ص )  ) ربمایپ ثاریم  نابـصاغ  ار  هیما  ینب  هک  نایعیـش ، اب  نایوما  دشابیم . هئجرم  يهقرف  هصرع ، نیا  رد  زراب  ياههنومن  زا 
ره دندشیم . هجاوم  نینچ  دنتـسنادیم ، بجاو  تردق  زا  ار  اهنآ  ندز  رانک  اهنآ و  هیلع  بالقنا  دنتـشادنپیم و  رفاک  ار  اهنآ  هک  جراوخ ،

داجیا ار  هئجرم  يهقرف  اذـل  دنتـشادن و  یلیالد  نآ  ربارب  رد  نایوما  هک  دـندروآیم  ینید  لیالد  ناـشياعدا  ربارب  رد  هقرف  ود  نیا  زا  کـی 
. دنداتسیایم ینید  یسایس -  دربن  يهصرع  رد  ناشربارب  رد  دندومنیم و  هئارا  جراوخ  هعیش و  لیالد  ربارب  رد  یلیالد  هک  دندومن 

(. 15 . ) دندومن ریفکت  رطاخ  نیا  هب  ار  وا  هلزتعم  اذل  دومنیم و  ءاجرا  ربج و  راهظا  هیواعم  هک  دنکیم  تیاور  دیدحلا  یبا  نبا 
نمؤم لد  رد  هک  تسا  یفاک  یمدآ  تسین ؛ لمع  هب  يزاـین  نآ  ناـیب  يارب  هک  دـندروآیم  رامـش  هب  صلاـخ  یبلق  يرما  ار  ناـمیا  هئجرم ،

: دنتفگیم اهنآ  ددرگ . مارح  وا  رب  زواجت  ملظ و  دهد و  ناما  ار  وا  مالسا  ات  دشاب 
ره تسا ، یبلق  رواب  نامیا ، دـنتفگیم : تشاد . دـهاوخن  يدوس  تعاط  رفک ، دوجو  اب  هک  نانچ  دـناسریمن ؛ ینایز  نامیا  دوجو  اب  هانگ ، »
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دزن دریمب ، یعـضو  نینچ  رد  رگا  دشاب ، تیحیـسم  دوهی و  دنبیاپ  مالـسا  نیمزرـس  رد  دتـسرپب و  تب  دیامن و  رفک  راهظا  نابز  هب  هک  دـنچ 
(. 16 « ) دوب دهاوخ  نایتشهب  زا  تسا و  هتفر  ایند  زا  لماک  نامیا  اب  دنوادخ 

نیا يهجیتن  ( 17  ) دـندرگ هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  دـنچ  ره  دنتـسه ؛ نانمؤم  زا  نایوما  هک  تسا  نآ  هشیدـنا  هنوگ  نیا  یقطنم  يهجیتن 
، نایوما تموکح  نوچ  دـناهدوبن ؛ قفاوم  ناشتموکح ، ندرب  نیب  زا  نایوما و  اب  دربن  رد  نایعیـش  جراوخ و  اـب  هئجرم  هک  تسا  نآ  هشیدـنا 

ماـکحا يارجا  هب  تبـسن  يوـما  ياـفلخ  یهجوـتیب  هک  دـنتفریذپیمن  هئجرم  تسین . زیاـج  نآ  هیلع  شروـش  هـک  یعرـش  دوـب  یتـموکح 
زا ندش  مورحم  يارب  مالسا ، رد  نامکاح  رگید  نوچمه  تعیرش ،

هحفص 80) ) 
(. 18 . ) تسا یفاک  ناشقوقح 

. دندرکیم رشتنم  نایوما ، هیلع  شروش  زا  ناشینادرگیور  ریدخت و  دصق  هب  ناناملسم  يهدوت  نایم  ار  اههشیدنا  نیا  هئجرم 
رب هئجرم  هب  تبـسن  دندرکیم ، دروخرب  تدش  هب  تشادـن ، يراگزاس  ناشهیحور  اب  هک  ار  ینید  یناوخارف  توعد و  ره  هک  نیا  اب  نایوما 
هک دوب  لـیلد  نادـب  نیا  هتبلا  دـندادیم . جرخ  هب  شمرن  شناربهر  هب  تبـسن  دـندرکیم و  تیاـمح  ار  هقرف  نیا  دـندرکیم . لـمع  سکع 

. دوب ءاجرا  ربج و  هب  لئاق  مه  هیواعم  هک  میتفگ  داهن و  داینب  ار  نآ  ساسا  شدوخ  هیواعم 
رد دـندرکیم ، دـییأت  ار  نایولع  ياههتـساوخ  هک  یناسک  كرد  اب  ـالماک  دـندوب ، هتفرگ  ناـیوما  هب  تبـسن  هئجرم  هک  یعـضوم  تسادـیپ 

: دشکیم ریوصت  هب  ار  هئجرم  هب  تبسن  هعیش  هاگدید  تسا ) وجه  هک   ) ریز تیب  ود  دوب و  ضراعت 
دمحم رب  نک و  هدـنز  شیارب  ار  ع )  ) یلع دای  دریمب . شدرد  هب  شگرم  زا  لبق  هک  دـمن ؛ ناـمداش  ار  وت  يدـید و  ار  هئجرم  زا  يدرف  رگا  »

(. 19 «. ) تسرف دورد  ص )  ) دمحم لآ  و  (ص )
زا مدرم  ینادرگیور  ناشتموکح و  تیبثت  يارب  ینید  فارحنا  يزاـس و  هارمگ  زا  يرگید  کبـس  هب  ناـیوما  تشذـگ ، هچ  نآ  راـنک  رد 

ناسنا ینعی  دندوب ؛ هدش  هجاوم  رایتخا  هدارا و  يدازآ  هب  داقتعا  ببـس  هب  ياهدـننک  دوبان  رطخ  اب  نایوما  دـندروآ . يور  اهنآ  هیلع  شروش 
تبسن دشاب ، دازآ  یتقو  و  دنکیم . باختنا  یگدنز  رد  ار  شلمع  راتفر و  عون  هک  تسا  يدوجوم 

هحفص 81) ) 
. دوب دهاوخ  تیلوؤسم  شا  یپ  رد  يدازآ  عون  ره  نوچ  تسا  لوؤسم  شلامعا  هب 

نآ نارادفرط  داقتعا و  نیا  رب  اذل  دوب . كانرطخ  دـنتخاسیم ، قرفتم  ناشرادرک  اهنآ و  رب  تراظن  زا  ار  مدرم  هک  نایوما  يارب  داقتعا  نیا 
يراگزاس اهنآ  اب  تسایس  يهصرع  رد  هک  ياهدیقع  ( 20 . ) دندیزای تسد  ربج  هب  داقتعا  ینعی  نآ  ربارب  رد  ياهیدقع  هب  دـنتفرگ و  تخس 

زا اـهنآ  موتحم  تشونرـس  تسا ، بیجع  هنارگمتـس و  دـنچره  ناـشلامعا ، هیما و  ینب  دوجو  هک  درکیم  اـقلا  نینچ  مدرم  هب  نوچ  تشاد ،
نانچ هیواعم -  اذل  تشاد . دهاوخن  رب  رد  ياهدیاف  چیه  مه  اهنآ  هیلع  شروش  درادـن و  ناکما  نآ  لیدـبت  رییغت و  تسا و  دـنوادخ  بناج 

يهرابرد تسا و  ریذپان  رییغت  یتشونرس  نوچ  دومنیم ، رهاظت  ءاجرا  ربج و  هب  مدرم  روهمج  ربارب  رد  شیاهراک  هیجوت  يارب  میتفگ -  هک 
. دشاب دیابن  وگتفگ  ثحب و  ياج  چیه  تسا  ینید  مکاح  هک  وا 

زا شناغلبم ، نارازگراک و  هب  ناناملـسم  نایم  ءاجرا  ربج و  ینعی  هدیقع  ود  نوماریپ  شاهژیو  ياههشیدنا  راشتنا  هب  دوب  ریزگان  هیواعم  اذـل 
: دیوگیم دعس  نب  ثیل  دهد . روتسد  نایارس ، ناتساد  هلمج 

غراف حبـص  زامن  زا  یتقو  درامگ . اهناتـساد  نیا  رب  ار  یـصخش  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  هیواعم  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  هژیو ، ياهناتـساد  اـما  »
شمـشح مدخ و  رکـشل و  هداوناخ و  هفیلخ و  يارب  تخادرپیم و  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  دنوادخ و  يانث  دمح و  هب  تسـشنیم و  دـشیم ،

(. 21 « ) دومنیم نیرفن  ار  ناکرشم  مامت  نافلاخم و  درکیم و  اعد 
اعد نیا  امتح  ( 22  ) دـیامن اعد  ماش  مدرم  وا و  يارب  دـنک و  ییارـس  ناتـساد  برغم  حبـص و  زامن  زا  دـعب  درک ك  رومأم  مه  ار  یـصخش 
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. تخادرپیم ییارس  ناتساد  هب  سپس  درکیم و  زاغآ  نآ  اب  ار  هصق  وگ ، هصق  هک  دوب  يزاغآرس 
؛ تسا هدوبن  لفاغ  دربب ، شیپ  ار  وا  فده  دشاب و  هتشاد  يو  يارب  دوب  نکمم  ربج  يهدیقع  هک  يدایز  دیاوف  هب  تبسن  هیواعم  نوچ  یمدآ 

هک دنتسنادیم  یبوخ  هب  نایوما  رگید  وا و 
هحفص 82) ) 

دنرگلواپچ و بصاغ و  ناشناتسد ، ریز  زا  يرایسب  رظن  رد  هک  دنتسنادیم  مه  ار  نیا  دندوبن و  لمحت  لباق  ناناملـسم  يارب  ناشيهداوناخ 
هک دنچ  ره  دنتسه . هانگ  یب  كاپ و  ياهناسنا  نالتاق  و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  نانمشد  دناهدیسر و  تردق  هب  هجنکـش  روز و  رازبا  عاونا  هب 
هب يهدـیقع  مه  نآ  تشادیم و  زاب  ناشنارازگراک  اهنآ و  هیلع  بـالقنا  شروش و  زا  ار  اـهنآ  هک  تشاد  جاور  مدرم  ناـیم  رد  ياهدـیقع 

اهراک و اذـل  دـسرب ؛ تردـق  هب  هداوناـخ  نیا  هک  تسا  هدومن  مکح  لزا  زا  دـنوادخ  درکیم ، اـقلا  مدرم  هب  هک  ياهدـیقع  تسا ؛ هدوب  ربج 
اههشیدنا نیا  هک  دوب  دهاوخ  بوخ  رایـسب  ناشتموکح  اهنآ و  يارب  رطاخ  نیمه  هب  تسین ؛ یهلا  ردق  اضق و  يهجیتن  زج  يزیچ  ناشلامعا 

(. 23  ) دناودب هشیر  مدرم  نهذ  رد 
دایز ریثأت  زا  دوب  رداق  ناملکورب ، لوق  هب  انب  هیواـعم  تسا ؛ هدـش  هدافتـسا  اههشیدـنا  نیا  میکحت  هار  رد  ینید  نوتم  راـنک  رد  مه  رعـش  زا 

(. 24 . ) دریگ هرهب  شایگداوناخ  عفانم  يارب  یمومع  راکفا  رد  شراگزور  نارعاش 
يرعـش دندرکیم و  قیوشت  ار  نارعاش  نیا  یتح  دندرپسیم و  شوگ  ناشنارعاش  هب  تیاضر  اب  وا -  زا  دعب  هیما  ینب  نامکاح  و  هیواعم - 
نانمؤم هک  دوبن  نکمم  رطاخ  نیمهب  دننک و  دادـملق  دـنوادخ  بناج  زا  موتحم  یتشونرـس  ار  ناشتیمکاح  تردـق و  نآ  رد  هک  دـنیوگب 

. دننک مایق  اهنآ  هیلع 
هفیلخ و هکلب  هدیـسرن ، یهاـشداپ  هب  يربـخیب  تلفغ و  يهـظحل  کـی  رد  هدرک ، فیـصوت  ار  وا  هـک  ناـنچ  لـطخا  رظن  رد  هیواـعم  ـالثم 

عنـص زا  یـشان  هکلب  تسا  هدوـبن  یعیبـط  بابـسا  زا  یـشان  تسا ، هتفاـی  تسد  نآ  هب  هک  یتـیقفوم  يزوریپ و  و  تـسا ؛ دـنوادخ  نیـشناج 
: تسا هتفگ  الثم  تسا . هدوب  يدنوادخ 

. داب اراوگ  وا  رب  يزوریپ  سپس  تسا ؛ هدینادرگ  زوریپ  ار  وا  دنوادخ  دسریمن و  ام  هب  شا  هلفان  ياهزامن  هک  يدرم  يوس  هب  »
هحفص 83) ) 

«. دریگیم ندیراب  تمعن  وا  رب  دنوادخ و  نیشناج  تسا ؛ دنلب  شتخب  تشگ و  اهیتخس  دراو  هک  یسک 
هب هکلب  ناشتعاجـش ، هب  هن  دـنراد و  يرترب  تیلهاج  رد  ناشيوکین  يهتـشذگ  يهطـساو  هب  هن  نایوما  ریغ  رب  لطخا -  رظن  هب  هیما -  ینب 

دشاب هدرک  شوارت  صاع  ورمع  نهذ  زا  هک  تسا  هدوبن  ياهئطوت  نیفـص  رد  اهنآرق  ندرک  هزین  رـس  رب  تسا ؛ هداد  يرترب  ار  اهنآ  دنوادخ 
هب ار  اهنآ  تسا و  هدیـشخب  تردـق  نامثع  نوخ  زا  ماـقتنا  رد  اـهنآ  هب  هک  دوب  دـنوادخ  نیا  هرخـالاب  و  تسا . هدوب  يدـنوادخ  ماـهلا  هکلب 

(: دیوگیم لطخأ  . ) تسا هدناسر  تموکح 
.« دناریخ یب  صقان و  اهنآ  ریغ  ياین  تسا و  هداد  يرترب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنلماک و  ناشناکاین  »

«. دندیزرو ییابیکش  دندرک و  دروخرب  مه  هب  نابسا  هک  یتقو  هدومن ، تباجا  ار  ناشياعد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  »
«. دومن کمک  ار  اهنآ  دنتساوخ ، يرای  کمک و  ناشراگدرورپ  زا  یتقو  دوب ، نیمز  رب  ناسرت  اهمشچ  هک  هاگنآ  نیفص  زور  رد  «و 

«. دنتشک هناملاظ  ار  نامثع  هک  دومن  زوریپ  یناسک  رب  »
«. دیشخب اهنآ  هب  دنتساوخ  یئاناوت  وا  زا  تشادن  ناشزاب  يزوریپ  زا  دنوادخ  »

هن دسانشیم  یلهاج  ياهرخافت  یگداوناخ و  بسن  هب  ار  تلیـضف  هک  تسا  یلهاج  حور  ياراد  شراگزور  نارعاش  رگید  لثم  مه  لطخا 
ینید يهشیدنا  نیا  ( 25  ) دنوادخ هب  هن  دوشیم  هتخانش  یکریز  رکشل و  يدایز  تردق و  تعاجش و  هب  مه  يزوریپ  دنوادخ ؛ اب  هطبار  رد 

زا اـی  وا  حودـمم  زا  هدـش  ماـهلا  لـطخأ ؛ نوچ  یمدآ  تعیبط  زا  یـشان  هن  تسا  هیبش  فوصت  هب  دـنوادخ  رکذ  ترثـک  رطاـخ  هب  هک  تسا 
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نیا هچ  تسا ، هدرک  هدـنکارپ  دـبای ، جاور  مدرم  نایم  رد  هک  دوخ  صاخ  ياههشیدـنا  نداد  ناماس  يارب  ار  اهنآ  هیواعم  هک  تسا  یناـسک 
. رعش يهلیسو  هب  هچ  دشاب و  ص )  ) ربمایپ زا  تیاور  هب  هک 

هحفص 84) ) 
: دیوگیم نینچ  دیزی  يدهعتیالو  يهرابرد  یمراد  نیکسم 

»؛ دنیوگیم هچ  صاع  نب  دیعس  ناورم و  رماع و  نبا  هک  متسنادیم  شاکیا  »
«. دنادرگیم زاب  ار  نآ  دهاوخب  هک  اج  ره  نامحر  دنوادخ  مارآ ، یکدنا  دنوادخ ؛ يافلخ  نادنزرف  »

«. دوب دهاوخ  دیزی  نانمؤم ، ياوشیپ  دیامن ، یلاخ  دنوادخ  ار  یبرغ  ربنم  هک  هاگ  نآ  »
هاگنآ زین ، مدرم  يهدوت  ندرک  مارآ  رد  هدش ، هتفرگ  راک  هب  یلک  روط  هب  يومأ  نادناخ  عضو  هیجوت  يارب  ربج  هب  داقتعا  هک  هنوگ  نامه 

(. 26 . ) تسا هدشیم  هتفرگ  راک  هب  مه  دنشیدنیب ، نارازگراک  نامکاح و  راتفر  یشکرس  ملظ و  هب  ات  دندشیم  ریزگان  هک 
ص 278 و 279. ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  ص 53 . ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 1)

ص 61. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 2)
ات 46. ص 44  ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 3)

ثص 46. ج 11 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 4)
يهیآ 204 و 205. ( 2  ) هرقب ( 5)

يهیآ 207. نامه ، ( 6)
ص 73. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 7)
ات 69.  64 ص 67 ، ج 4 ، نامه ، ( 8)

دنوادـخ يانث  حدـم و  عضوم  راد  هک  تسا  هدـمآش  هبوت  يهروس  يهیآ  ود  رد  نارجاهم  بقل  هارمه  هب  راـب  ود  نآرق  رد  راـصنا  بقل  ( 9)
هنع و اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  ناسحأب  مهوعبتا  نیذلا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلا  و   » هلمج زا  . دـشابیم اهنآ  يهرابرد 
نیرجاهملا و یبنلا و  یلع  هللا  باـت  دـقل   » و يهیآ 101 )  ». ) میظعلا زوفلا  کلذ  ادـبأ  اهیف  نیدـلاخ  راهنالا  اهتحت  يرجت  تاـنج  مهل  دـعأ 

(. يهیآ 118 «. ) میحر فوؤر  مهب  هنا  مهیلع  بات  مث  مهنم  قیرف  بولق  غیزی  داک  ام  دعب  نم  ةرسعلا  ۀعاس  یف  هوعبتا  نیذلا  راصنالا 
42 و 48. ص 43 ، ج 16 ، بتکلاراد ، پاچ  یناغالا ، یناهفصا ، جرفلا  وبا  ( 10)

نبا زا  کلملادـبع  نب  ماـشه  هک  مینیبیم  ـالثم  دـیآیم . رامـش  هب  یگنهرف  فیاـظو  رد  تباـث  یتسایـس  شیارگ ، نیا  هک  تسادـیپ  ( 11)
تفریذـپن و وا  تسا . ع )  ) یلع روظنم  دـیوگب ، میظع » باذـع  هل  مهنم  هربک  یلوت  يذـلا  و   » يهیآ يهرابرد  هک  دـهاوخیم  يرهز  باهش 

نبا زا  کلملادـبع -  نب  ماشه  راگزور  رد  قارع  مکاح  يرـسق -  هللادـبع  نب  دـلاخ  یتقو  تسا . لولـس  نب  یبأ  نب  هللادـبع  روظنم  تفگ :
دیآیم منهذ  هب  يزیچ  مه  ع )  ) یلع يهریس  زا  متفگ : وا  هب  تفگ : باهش  نبا  دسیونب ، ار  ص )  ) ربمایپ يهریس  هک  تساوخ  يرهز  باهش 

هارمه شنزرـس  نعط و  اب  هک  نیا  رگم  دسیونب  يزیچ  هراب  نیا  رد  باهـش  نبا  هک  دادـن  هزاجا  يرـسق  دـلاخ  اما  منک ؟ رکذ  مه  ار  نآ  ایآ 
ص 59. ج 19 ، یناغألا ، زا  لقن  هب  مجنپ ؛ پاچ  ص 326 ، ج 2 ، مالسالا ، یحض  نیما ، دمحا  كر : دشاب .

. تفای دیهاوخ  ثیدح  ياهباتک  رگید  يراخب و  رد  ار  بلاطم  نینچ  نیا  ( 12)
. تسا لام  بجاو  تاکز  هقدص  زا  روظنم  اج  نیا  رد  ( 13)

ص 7. ج 1 ، رابخالا ، نویع  هبیتق ، نا  ( 14)
ص 340. ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 15)

ص 204. ج 4 ، لحنلا ، للملا و  یف  لصفلا  مزح ، نبا  ( 16)
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ص 316. ج 2 ، برعلا ، خیرات  یتح ، پیلیف  ( 17)
نینچ نیا  بش  لهچ  دـینک و  راـتفر  زیزعلادـبع  نب  رمع  يهویـش  هب  تفگ : دیـسر  تفـالخ  هب  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیزی  یتقو  ( 18)
لقن ص 593 ) ج 6 ،  ) يربط ریثک ص 232 . نبا  دنرادن . باذع  هبـساحم و  افلخ ، هک  دنداد  تداهـش  دندروآ و  ار  ریپ  لهچ  درک و  ثکم 

نب دـیزی  هیلع  شروـش  رد  ةرفـص  یبا  نب  بهلم  نب  نیزی  هـب  ۀـبؤر  وـبا  ماـن  هـب  يدرم  یتسرپرـس  هـب  هـئجرم  زا  یهورگ  هـک : تـسا  هدرک 
، درک قیوشت  گنج  هب  ار  مدرم  بلهم ، نب  دیزی  دمآ و  شروش  ندیبوک  يارب  کلملادبع  نب  ۀملسم  یتقو  دنتسویپ . ناورم  نب  کلملادبع 

ناشدب مییامن و  هلیح  رکم و  دیابن  اذل  دنتفریذپ و  ناشنامگ  هب  میدناوخ و  ارف  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  اهنآ  ام  تفگ : ۀـبؤر  نبا 
هب ات  دنهد  تبثم  خساپ  ار  امش  هک  دنتساوخ  اهنآ  دینکیم ، دییأت  ار  هیما  ینب  ایآ  امـش ، رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  بهلم  نب  دیزی  میهاوخب . ار 

تباجا ار  ام  هک  نیا  رگم  مینک  نینچ  هک  میربیمن  نامگ  دـنتفگ : اهنآ  دـنزادرپب . هلیح  رکم و  هب  دـشاب و  هدوسآ  ناشلایخ  امـش  يهلیـسو 
«. دناهتفریذپ ام  زا  ار  نآ  دناهدرب  نامگ  هک  ییاهزیچ  رد  دننک 

، رهیزدلگ ات 329 ، ص 316  ج 3 ، مالسالا ، یحـض  ات 294 و  و 291  ات 282   279 مالـسالا ، رجف  نیمأ ، دـمحا  كر : هراب  نیا  رد  ( 19)
يهرامش 20. يهیشاح  ات 77 و 295   75 مالسالا ، یف  ۀعیرشلا  ةدیقعلا و 

يهشیدـنا زا  يوما  ياـفلخ  دـمآ ، دوجو  هب  راـیتخا  ربج و  نوماریپ  هک  یفـالتخا  رد  ، » ص 39 هیمالـسالا ، مظنلا  ادرفدوگ ، سیروـم  ( 20)
. دندرکیم تیامح  یمدآ  لاعفا  رد  هدارا  راکنا 

ص 159. مالسالا ، رجف  ( 21)
ص 160. نامه ، ( 22)

زا اهنت  ار  هدارا  يدازآ  باب  رد  نتفگ  نخـس  هیما  ینب  تسادیپ ، هک  نانچ  : » دیوگیم ص 81  ج 3 ، مالسالا ، یحض  رد  نیما  دمحا  ( 23)
ربج يهجیتن  تسا . هدوب  ناشتسایـس  تمدخ  رد  ربج  هب  داقتعا  نوچ  دندیدنـسپیمن ، مه  یـسایس  رظن  زا  هکلب  دندیدنـسپیمن  ینید  رظن 

تسا و یهلا  ردق  اضق و  مکح  هب  ناشتموکح  تسا و  هدنادرگ  مکاح  مدرم  رب  ار  هیما  ینب  تسوا  تسد  هب  روما  هک  يدـنوادخ  تسا ، نآ 
«. دوب میلست  ردق  اضق و  ربارب  رد  دیاب  اذل 

ص 148. ج 1 ، ۀیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ( 24)
. تسا هتسنادیم  بوخ  هنرگ  هدوب و  راوخ  هریج  مه  لطخا  ( 25)

ات 87. ص 85  مالسالا ، یف  ۀعیرشلا  ةدیقعلا و  رهیزدلگ ، ص 81 و 82 ، ج 3 ، مالسالا ، یحض  نیمأ ، دمحأ  ( 26)

یمالسا يهعماج  رب  هیواعم  تسایس  راثآ 

یمالسا يهعماج  رب  هیواعم  تسایس  راثآ 
هب اـت  تشاداو  ار  مدرم  يهدوـت  تخاـس و  هفخ  ار  ناـج  لد و  رد  يدازآ  يهزیگنا  نداد ، یگنـسرگ  ملظ و  تسایـس  هنوـگچ  هـک  میدـید 

ناسنا یگلیبق ، حور  هک  میدید  و  دنهد . تیاضر  یگدنز ، رد  یگراچیب  یتخبنوگن و  هب  ندش  راچد  سرت  زا  متس  ریز  هنالیلذ و  یگدنز 
هاگدـید اب  هک  تخاس  لوغـشم  يرگید  ياهفدـه  هب  ار  وا  تشادزاب و  دوب  هدرک  هیدـه  وا  هب  مالـسا  هک  شگرزب  ياهفدـه  زا  ار  ناملـسم 

. دشیم طوبرم  هلیبق  دیدج  تب  یگلیبق و  گنت 
هب ار  وا  درادیم و  زاب  ضارتعا  بالقنا و  زا  ار  ناملـسم  ناسنا  یگلیبق ، حوضو  ینعی  یعامتجا  لماع  سرت و  ینعی  یناور  لماع  کی  اذـل 
هب ار  ینطاب  تیاضر  دنتـسناوتیمن  لماع  ود  نیا  اما  دـنکیم ؛ میلـست  ملظ  تیمورحم و  یتخب و  نوگن  اب  هارمه  یگدـنز  هب  نداد  تیاضر 

يزاسکاپ هار  رد  یلمع  یب  هیما و  ینب  تموکح  ربارب  رد  توکـس  رطاخ  هب  هشیمه  هکلب  دـنیامن ، بلج  شباذـع  رد  ناشیرپ و  حور  رطاخ 
لغ و ندومن  هراپ  سرت و  رب  هبلغ  هب  تیاهن  رد  ار  وا  هک  دوب  نآ  لوؤسم  هانگ  ساسحا  نیا  دـندرکیم . هانگ  ساسحا  تارکنم ، زا  هعماـج 
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. دراد او  دندوب ، هدرک  دنب  رد  ار  وا  هک  یگلیبق  ریجنز 
هیجوت داجیا  لوؤسم  ینید ، فارحنا  ینعی  يوما  تسایس  ناکرا  زا  موس  نکر  نیا  اما 

هحفص 85) ) 
یلمع یب  داـقتنا و  ربارب  رد  توکـس  هب  ناملـسم  يهدوت  نتـشاداو  نآ  زا  دارم  تسا . هدوب  یمالـسا  يهعماـج  رداـن  یعاـمتجا  عضو  ینید 
ناـهنپ مدرم  يهدوت  نادـجو  زا  هاـنگ  ساـسحا  بیترت  نیدـب  تسا ؛ هدوب  رتـهب  تیعـضو  هب  طیارـش  رییغت  يارب  شـالت  هنوگ  ره  هب  تبـسن 

، دور نیب  زا  هانگ  ساسحا  یتقو  اما  دوشیم . رجنم  بالقنا  هب  دریگ ، تدـش  راشف  نازیم  هاـگره  هک  تسا  ناـمه  ساـسحا  نیا  دـنامیم و 
راوتـسا ار  يو  یعامتجا  لماع  اما  دهدیم  قوس  ندـش  میلـست  هب  ار  درف  ینید  یناور و  لماع  نیا  ربانب  دیـسر ؛ دـهاوخ  رارقتـسا  هب  هعماج 

. تخیگنا دهاوخن  رب  ار  مدرم  يهدوت  دزن  یضارتعا  چیه  اهنآ  تامادقا  هک  دنوشیم  نئمطم  نامکاح  اذل  دزاسیم ،
تاغیلبت هنوگ  نیا  راتفرگ  هک  ییاهنآ  اما  دناهتشگ ؛ ینید  ریدخت  رد  نایوما  ياههویش  راتفرگ  هک  تسا  یناسک  یناور  تیعـضو  نامه  نیا 

. تسا هدوبن  عضو  نیا  زا  رتزیگنا  مغ  هک  دنتشاد  يرگید  عضو  داتفین ، رگراک  نانآ  رب  نایوما  ياهغورد  اهماد و  دناهدشن و 
هب شحالس  یب  نانمـشد  يهجنکـش  رد  وا  هنایـشحو  يهویـش  هیواعم و  یلام  تسایـس  دش . رجنم  تیـصخش  یگناگ  ود  هب  دارفا  نیا  عضو 

حور هب  ندـیزای  تسد  و  هیواعم -  يایند  هب  ندیـسر  يارب  دنتـشاد -  داقتعا  هچ  نآ  فالخ  هب  ندومن  رهاظت  نتـشاداو و  توکـس  قافن و 
یتیعـضو راوگان ، ردان و  عضو  نیا  داتفا . رگراک  دنیامن ، يوریپ  هلبق  نارـس  زا  هشیدنا  لمأت و  نودب  هک  دشیم  لیمحت  اهنآ  رب  هک  یگلیبق 

، دـهاوخیم اهنآ  زا  تیمکاح  تردـق و  هک  ار  هچنآ  دـنیامن و  ناهنپ  ار  ناشقح  ياهرواب  هشیمه  هک  دـشیم  لـیمحت  ناـنآ  رب  هک  تسا 
نویبالقنا و هک  تدـم  زارد  کیدژارت و  اراوگان و  عضو  نیا  زار  دـمآ . دوجو  هب  تیـصخش  یگناگود  اهنآ  ناـیم  رد  اذـل  دـنیامن . راـهظا 

نیا . ددرگیم زراب  تیصخش  یگناگ  ود  نیا  هب  دندربیم ، رس  هب  نآ  رد  اهنآ  زا  دعب  نارگمتس  یسابع و  يوما  نامکاح  هیلع  نارگـشروش 
نآ زا  دعب  نیا  داتفا . رگراک  تیمکاح  اب  گنهامه  یجراخ  تیـصخش  يراذگریثأت  اب  بالقنا  نارادفرط  نتخاس  هدـنکارپ  رد  یگناگ  ود 

نامیپ مه  يرای  هب  دوب ، هدرک  رد  هب  نادـیم  زا  دوب و  زیتس  رد  نآ  اب  تیمکاـح  هک  یتیـصخش  ناـشرگید ، تیـصخش  يهزیگنا  هب  هکم  دوب 
ریوصت هب  نینچ  هدیسرپ ، هفوک  مدرم  عضو  زا  دوب و  هدید  ار  وا  هک  ع )  ) نیسح ماما  يارب  ار  تیصخش  یگناگ  ود  نیا  قدزرف  دندوب . هتسب 

: دیشک
«. امش رب  ناشياهریشمش  تسامش و  اب  ناشياهلد  »

هحفص 86) ) 
. دناشکب یگدنز  ياهفده  یگدنز و  یگدوهیب  راب ، تلذ  كانفسا و  عضو  هب  ار  یمالسا  يهعماج  هک  تسا  نآ  تسایس  نیا  تعیبط 

یناشیرپ نیا  دشاب و  مکاح  وا  رب  تیرشب  مامت  تشونرس  ینارگن  ات  دشاب  یناسنا  دیاب  هک  ار  ناملـسم  هک  تسا  نآ  یتسایـس  نینچ  تعیبط 
لیدـبت هتـسب ، یگلیبق و  هاگدـید  اب  یناسنا  هب  دوش  رجنم  ناکم  ره  رد  رـشب  ياهیراتفرگ  شهاـک  هب  هک  یتبثم  راـک  میقتـسم و  هجوت  هب  ار 

عنام درکیم و  دودـحم  هلیبق  بوچراچ  رد  ار  برع  هک  دوش  دودـحم  مالـسا -  زا  لبق  نوچمه  هلیبق -  يهتـسب  راصح  نورد  رد  دزاـس و 
. داهن ياج  رب  ار  شرگناریو  ریثأت  دروآرب و  رس  هیواعم  راگزور  رد  هرابود  دشیم ، هلیبق  دودح  زا  جراخ  رد  تیصخش  دشر 

رگید دـباییم و  نایرج  هدـیقع  يارب  هزرابم  تسار و  هار  رب  شایگدـنز  هک  دـنمرواب  ناـسنا  کـی  زا  ار  وا  تسایـس  نیا  هک  تسا  یعیبط 
ار شایگدنز  هک  دیامن  لیدبت  یناسنا  هب  دنادرگیم ، زاب  اهنآ  هب  ار  ناشیناسنا  يهتفر  تسد  زا  تیـصخش  دشخبیم و  يدازآ  ار  اهناسنا 
وا رب  کچوک  عفانم  رذگدوز و  قیالع  اهـشیارگ و  هک  یناسنا  دیامنن ؛ قیوشت  ار  وا  گرزب  يزادنا  مشچ  دزاسن و  راوتـسا  هدیقع  يانبم  رب 

. دنادرگ زیچان  روما  هب  لوغشم  ددرگ و  مکاح 
يهعماـج نآ  زا  هک  ینازیم  هب  شایـصخش  یگدـنز  هک  دـنادیم  تسا و  هاـگآ  اـقیمع  هک  یناـسنا  زا  ار  وا  تسایـس  نیا  هک  تسا  یعیبط 

یناسنا هب  دوشیم . دیدهت  وا  تایح  دیدهت  ضرعت و  نیا  يهیاس  رد  دوش  دیدهت  هعماج  تایح  هک  یتقو  تسین  وا  نآ  زا  دشابیم ، يرـشب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4042 

http://www.ghaemiyeh.com


. دهد یتسپ  يراوخ و  هب  نت  ددرگ و  دنمهقالع  گننو  تلذ  رسارس  یگدنز  هب  هک  دنک ، لیدبت 
هب ار  دوخ  دنـسپیمن و  ار  نتـشیوخ  رب  ملظ  و  دوش ) رداـص  یـسک  ره  زا   ) ملظ هیلع  رگهزراـبم  یناـسنا  زا  ار  وا  هک  تسا  یعیبـط  نینچمه 
هک نیا  رطاخ  هب  اهنت  هک  دیامن  لیدبت  یناسنا  هب  دناوخیم ، ارف  تلادع  هب  زین  ار  وا  تسا و  دنسرخان  رگید  هب  ملظ  زا  درادیم و  او  تلادع 

. دوش لیدبت  يرگمتس  هب  ات  تیاهن  رد  درادرب  هزرابم  زا  تسد  تسا  هتخاسن  مولظم  ار  وا  یتردق 
هب دهاوخیمن  دننکیم ، تموکح  نید  مان  هب  هک  ینارگمتس  يهدنب  هدرب و  ار  نانمؤم  نید ، تسا  هتفایرد  هک  یناسنا  زا  ار  وا  تسایـس  نیا 

. دنکیم دییأت  ار  رگمتس  نامکاح  هک  دزاسیم  لدب  یناسنا 
هحفص 87) ) 

اب هک  دـیامن  لدـب  یناسنا  هب  دـنادیم  قح  ار  تشحو  سرت و  داجیا  ندـنارورپ و  ریقف  تسایـس  هیلع  شروش  هک  یناسنا  زا  ار  وا  هرخالاب  و 
. دزادرپ هزرابم  هب  نویبالقنا 

راب دوخ  تعیبط  هب  ار  یمالسا  يهعماج  هداد و  خر  اراکـشآ  لوحت ، نیا  هک  ییاههنومن  زا  تسا  رپ  ناملـسم  یگدنز  زا  هلحرم  نیا  خیرات 
لمعلا سکع  يهسیاـقم  هب  یتـقو  میهد  تسد  هب  ار  یمالـسا  يهعماـج  رد  تسایـس  نیا  ریثأـت  زا  نـشور  يهدـیا  دـناوتیم  تـسا . هدروآ 
تسایس ربارب  رد  لمعلا  سکع  نوچ  میزادرپب ؛ هیواعم  هب  تبسن  اهنآ  يریگعضوم  شنارازگراک و  نامثع و  تسایس  هب  تبـسن  ناناملـسم 

هدوب نانیشن  هیداب  نانیشن و  رهش  رصم و  هرصب  هفوک ، هکم ، هنیدم ، لثم  یمالـسا  ياهینمزرـس  مامت  زا  دنت  یبالقنا  شنارازگراک ، نامثع و 
اب مینیبیم ؟ ناملـسم  ياههدوت  هب  تبـسن  شایناسنا  ریغ  تسایـس  رد  هیواعم  ياهدیدهت  ربارب  رد  ار  یعمج  لمعلا  سکع  نینچ  ایآ  تسا .

. دوب رتراکشآ  ناشقوقح  تورث و  زا  ناملسم  تما  تیمورحم  رتریگارف و  تراغ و  رتشیب و  هیواعم ، راگزور  رد  ملظ  هک  نیا  هب  هجوت 
یهاگدـنچ زا  ره  يرآ ، دـناهدوب . عـیطم  هنادـلقم  هناروـکروک و  مدرم  يهدوـت  میباـییمن . ار  يزیچ  نـینچ  زگره  هـک  تـسا  نآ  تـقیقح 

يریگعضوم لثم  دـیچیپیم ؛ دوخ  هب  متـس  ملظ و  ماگ  ریز  رد  هعماج  هک  دـنکیم  تلالد  هک  تساـخیمرب  راـنک  هشوگ و  زا  یتاـضارتعا 
نامه رد  دشن و  لیدبت  یمومع  شبنج  کی  هب  تشگ و  راد  هشیر  هنافسأتم  ك  ( 1  ) نآ لاثما  یعازخ و  قمح  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح 

تکرح هب  هعماج  هک  نیا  نودب  درکیم و  ریگتسد  ار  اهـشبنج  نیا  نارادمدرـس  تیمکاح  هک  ینامز  تفر . نیب  زا  تشگ و  شوماخ  زاغآ 
(. 2  ) دشیم يرادیرخ  لوپ  يهلیسو  هب  تساخیمرب ، تفلاخم  هب  یناسنا  هاگره  دندشیم و  هتشک  دیآ  رد 

، دنروآ رد  صاخ  هورگ  تمدخ  رد  يداهن  هب  ار  نآ  ات  دنتساخیمرب  هزیتس  هب  مالسا  رد  یناسنا  شیارگ  اب  ناملسم  نامکاح  هک  ینامز  زا 
. دنتشگ عنام  دوب ، نآ  فیرحت  یپ  رد  هک  ار  سک  نآ  رش  دنتساخرب و  مالسا  زا  عافد  هب  ار  شنارای  نادنزرف و  و  ع )  ) یلع

دیسر و تداهش  هب  هک  نیا  ات  تسا  هدوب  شایگدنز  نارود  مامت  رد  ع )  ) یلع راک  نیا 
هحفص 88) ) 

تموکح هیلع  بالقنا  يارب  ار  هعماج  یناور -  هچ  یعامتجا و  هچ  یمالـسا - يهعماج  طیارـش  دش و  وا  نیـشناج  ع)  ) نسح ماما  شدنزرف 
. دنام اهنت  ع )  ) نیسح ماما  دیسر و  تداهش  هب  زین  وا  تخاس و  هدامآ  هیما  ینب 

ات 243. ص 233  ج 3 ، لماکلا ، ریثأ ، نبا  ( 1)
يارب مهرد  رازه  دص  هیواعم  دنزب ، شروش  هب  تسد  دوب  رارق  شنارای  رجح و  لتق  رطاخ  هب  هک  ینوکـس  يهریبه  نب  کلام  هک  نانچ  ( 2)

ج 3،ص 242. لماکلا ، دش .» مارآ  تفرگ و  مه  وا  : » داتسرف وا 

نایوما تسایس  هب  تبسن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  عضوم 

نایوما تسایس  هب  تبسن  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يریگ  عضوم 
رد ار  دوخ  عفانم  هک  ینایوجدوس  نازوت و  هنیک  نایوج ، ماقتنا  ناگناگیب ، مالـسا ، نانمـشد  هک  یتکرح  اـب  دوب  ناـمزمه  ع )  ) نیـسح ماـما 
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. دوب نامزمه  نآ  اب  تکرح  نیا  شیادیپ  زاغآ  زا  ع )  ) ترضح دندوب . هدرک  زاغآ  دنتسجیم ، شایناسنا  ینابم  هیلع  مالـسا و  هیلع  گنج 
اما . دـندوب هتفای  تاجن  نایوما  ریـشمش  زا  هک  ینارای  ردارب و  اـب  يراـگزور  شزاـبکاپ و  ناراـی  شردارب و  شردـپ و  هارمه  هب  يراـگزور 

شنامشچ اب  ع )  ) ترضح تسا . هداتسیا  وا  یتسیرورت  ماظن  هیواعم و  ربارب  رد  ییاهنت  هب  يو  تسا  هداتـسیا  دربن  يهنحـص  رد  اهنت  نونکا ،
هنوگچ دـهد و  ریـسم  رییغت  هتفای ، لکـش  نآ  رطاخ  هب  هک  یگرزب  ياهفدـه  زا  هک  دوشیم  هتـساوخ  ناملـسم  تما  زا  هنوگچ  هک  دـیدیم 

مهرد و یتشم  یگدـنز و  گنت  بوچراچ  رد  دـنک و  ناهنپ  ار  شدوجو  هک  دوشیم  هتـساوخ  تسا و  هدـش  فارحنا  راچد  تما  یگدـنز 
. دشورفب رگمتس  نامکاح  هب  ار  شایناسنا  تمارک  يدازآ و  نادجو ، یگدنز ، ناملسم  دیامن و  دودحم  ار  دوخ  رانید 

هک دیدیم  دندوب . هدرک  هیکت  وا  هب  تشز  شور  نیا  هب  ناملسم  تما  ندناشک  رد  هک  دوب  شنادناخ  هیواعم و  يهویش  دهاش  ع )  ) ترضح
رد وا  تیمکاح  تردـق و  اب  نوچ  دادیم ، هجنکـش  ار  نانآ  دـناهدش . يریذـپ  متـس  رقف و  راـچد  مدرم  دزاـسیم و  هراوآ  ار  مدرم  هنوگچ 

یـسایس ياهفدـه  هار  رد  نآ  یناـسنا  یناـبم  دوـشیم و  فـیرحت  مالـسا  هنوـگچ  هک  دـیدیم  دـناهدیزرویم . تفلاـخم  یـسایس  شیارگ 
اب هعماج و  نتخاس  دـساف  يارب  شالت  رظاـن  کـیدزن  زا  دوب ؛ شلوسر  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  ینید و  ریدـخت  دـهاش  ددرگیم . نوگرگد 

، وا ندش  میلست  نوچ  ددرگ ، اهنآ  میلست  ات  دنتساوخیم  ع )  ) نیسح ماما  زا  نایوما  دوب . ، يداژن شیارگ  یگلیبق و  حور  کیرحت  قیوشت و 
یتقو هیواعم  دنزادرپب . ناشتسایس  هب  سرت  نودب  ات  دادیم  ناکما  اهنآ  هب  درکیم و  نیمضت  ناشیارب  ار  ناملـسم  تما  مامت  ندش  میلـست 

تعیب دوخ  زا  دعب  دیزی  ینیشناج  يارب  تفگ  میمصت 
هحفص 89) ) 

زا سپ  مه  دیزی  (. 1  ) دیسرن شفده  هب  تیاهن  رد  هک  دشیم  لسوتم  تنوشخ  هب  یهاگ  یمرن و  هب  یهاگ  هک  تشاد  يدصق  نینچ  دریگب ،
بجاو وا  رب  هک  دوب  هاگآ  شایخیرات  شقن  زا  اـقیمع  نوچ  دز ، زابرـس  راـک  نیا  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  اـما  تشاد . ار  دـصق  نیمه  شردـپ 

نانچ هک  یتما  دبوشایب ؛ دوب ، هدرک  تداع  مکاح  تردق  ربارب  رد  میلـست  هب  هک  ار  یتما  نادـجو  وا  بالقنا  ات  دـیامن و  بالقنا  ات  درکیم 
. دیامن حالصا  ار  نآ  يزیچ  تشاد  میب  هک  دوب  هدرک  تداع 

دناوتیمن نخس  دوش . حالصا  نخـس  هب  هک  تسین  نکمم  دوب ، اهنآ  یهد  تهج  يوما و  تسایـس  ریثأت  تحت  ینالوط  تدم  هک  ياهعماج 
نیشتآ نانخس  اب  دهد و  ناکت  تخس  ار  نآ  هک  دشاب  تشاد  ییوگلا  دیاب  ياهعماج  نینچ  دشاب ؛ راذگریثأت  هتفخ  نادجو  هدرم و  ناج  رد 

. دیامن نک  هشیر  هتشادزاب ، كانبات  نشور و  تشونرس  نتخاس  زا  ار  نآ  هدرک و  ریدخت  ار  نآ  هک  ياهدیدنگ  گنهرف  دوخ ،
بجاو وا  رب  ار  ندرک  بالقنا  هک  یـشقن  داد ؛ رارق  شایبـالقنا  تلاـسر  یخیراـت و  شقن  ربارب  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماـما  خـلت ، تیعقاو  نیا 

هنومن و نارگمتـس  اب  دربن  رد  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  هدوت  شبالقنا  اب  دشاب و  مدرم  يهدوت  تاساسحا  رگنایب  شبالقنا ، اب  تخاسیم و 
. دوب نینچ  ع )  ) نیسح ماما  بالقنا  دنشاب . وگلا 

هحفص 91) ) 
ات 252. ص 249  ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 1)

مایق ياههزیگنا 

مایق ياههزیگنا 
مدـج تما  رد  حالـصا  يارب  اهنت  هکلب  یـشکندرگ ، يرگمتـس و  داسف و  دـصق  هب  هن  ماهدرک و  جورخ  ربکت  یهاوخدوخ و  رـس  زا  هن  نم  »
تسا قح  هب  رتهتـسیاش  دنوادخ  سپ  دریذپب  قح ، شریذپ  هب  ارم  سک  ره  تسا ؛ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  دصق  ماهدرک ؛ جورخ 

« تسا نارواد  نیرتهب  دنوادخ  و  نک ؛ يرواد  قح  هب  موق  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  دومن  مهاوخ  ییابیکش  دریذپن ، ارم  سک  ره  و 
ع)  ) یلع نب  نیسح 
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هحفص 93) ) 
دزن مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  نیسح  ماما  ارچ  <

دیزی اب  تعیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم  <

ماما رظن  زا  مایق  ياههزیگنا  <

یمومع  راکفا  رظن  زا  مایق  ياههزیگنا  <

ناگدننک مایق  هاگدید  زا  مایق  ياههزیگنا  <

دزن مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  نیسح  ماما  ارچ 

دزن مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  نیسح  ماما  ارچ 
دادـعت رد  تسنادیم و  یبوخ  هب  ار  اـهنآ  مه  ع )  ) نیـسح ماـما  دوب و  داـیز  هیواـعم  راـگزور  رد  هیما  ینب  تموـکح  هیلع  ماـیق  ياـههنیمز 

هب هک  تسا  ناوارف  اههمان  نیا  تسا . هدرک  هراشا  لئاسم  نیا  هب  دش ، هداد  اههمان  نآ  هب  هک  ییاهخساپ  تشون و  هیواعم  يارب  هک  ییاههمان 
: تسا هدمآ  ياهمان  رد  الثم  . درک میهاوخ  هراشا  یخرب 

يرترب تفرگ . دوخ  رون  ریز  ار  غارچ  رون  دیـشروخ ، رون  شـشخرد  دومن و  اوسر  ار  بش  یهایـس  ینـشور ، حبـص و  هیواعم ، يا  تاهیه  »
زا يدومن و  متـس  یتشگ ، لیخب  هک  يدح  ات  يدرک  عنم  يدومن ؛ يرگمتـس  هک  نیا  ات  يدومن  یبلط  راصحنا  یتشذـگ و  دـح  زا  يداد و 

(. 1 ...« ) تفرگرب ار  شلماک  مهس  ناوارف و  يهرهب  ناطیش  هک  نیا  ات  يدادن  ار  شاهرهب  قح  بحاص  هب  يدش . جراخ  دودح 
: تشون نینچ  رگید  ياهمان  رد 

نآ لاح  یتفاترب و  يور  نم  هب  تبسن  روما  نآ  زا  وت  هک  دیسر  وت  هب  نم  زا  يروما  يدش ، روآدای  نآ  رد  دیسر و  نم  هب  تاهمان  دعب ، اما  »
«. دنکیم ناربج  ار  نآ  دنوادخ  اهنت  دربیمن و  هر  یتفگ  وت  هک  روما  نیا  هب  اهیبوخ  هک  نادب ) . ) ماهتسیاش وت  دزن  اهنآ  نودب  نم  هک 

هحفص 94) ) 
، دـناهدناسر دـب  ار  نآ  عمج  نایم  نانکفا  هقرفت  نانیچ ، نخـس  ناسولپاچ  هک  نادـب  دیـسر ؛ وت  هب  نم  زا  يزیچ  يدـش  روآداـی  هک  نیا  اـما 

«. ناهارمگ دناهتفگ ، غورد 
وت و يوس  هب  مراد  رذـع  مکانمیب و  دـنوادخ  زا  وت  بناج  زا  نآ  كرت  رد  نم  مرادـن ؛ یفالتخا  وت  اب  متـسین و  وت  اب  گـنج  راتـساوخ  نم  »

«. نیطایش ناتسود  نارگمتس و  بزح  وت ؛ دحلم  رگمتس و  ناتسود 
هب رما  دندومن و  اوسر  ار  تعدب  دنتفـشآرب و  متـس  رب  هک  یتسین  وا  دباع  رازگزامن و  نارای  هدنک و  مدرم  زا  يدع ، نب  رجح  لتاق  وت  رگم  »
نآ زا  دعب  ینمشد  متس و  رس  زا  ار  اهنآ  وت  دندوبن . كانمیب  نارگ  شنزرـس  شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  دندومنیم و  رکنم  زا  یهنو  فورعم 
اهنآ وت و  نی  بهک  یقافتا  رطاخ  هب  هک  يداد  لوق  یتشک ؛ ار  اهنآ  يدرپس ، نانآ  هب  يدـج  نامیپ  دـهع و  يدروخ و  راوتـسا  دـنگوس  هک 

ییانتعا یب  وا  نامیپ  دهع و  هب  يدش و  خاتـسگ  يدرک و  ادیپ  تأرج  دـنوادخ  هب  تبـسن  راک  نیا  اب  وت  ینکن ؛ هذـخاؤم  ار  اهنآ  دـهد  خر 
. يدرک

؟ یتشک ار  وا  يداد  نامأ  هک  نیا  زا  دعب  یتسین و  حلاص  دبع  نآ  وا ، نادناخ  و  ص )  ) ربمایپ تسود  قمحلا  نبا  لتاق  وت  رگم  »
ربمایپ تسوت و  ردپ  دنزرف  وا  هک  یتشادنپ  و  تسا ؟ فیقث  يهلیبق  زا  ياهدرب  شرف  رب  هتفای  دلوت  هیمس ، نب  دایز  هک  يدوبن  یعدم  وت  رگم 

زا يدومن و  كرت  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  وت  دوش . راسگنـس  دیاب  راکدب  دمآ و  ایند  هب  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  نآ  زا  دنزرف  دومرف : (ص )
ار ناشنامـشچ  دیامن و  عطق  ار  ناش  ياپ  تسد و  دـشکب و  ار  هاهنآ  ات  یتخاس  هریچ  ناناملـسم  رب  ار  وا  سپ  يدومن ، يوریپ  تسفن  ياوه 

«. دنتسین وت  زا  اهنآ  یتسین و  تما  نیا  زا  وت  هک  نیا  وگ  دشک . بیلص  رب  دنک و  لیم 
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ره هک  یتشون  وا  هب  وت  دنتـسه و  ع )  ) یلع نید  رب  اهنآ  هک  تشون  اهنآ  يهراـبرد  هیمـس  نب  داـیز  هک  يدوبن  اهیمرـضح  تسود  وت  رگم  »
ص)  ) دمحم ̠ يومع رـسپ  نید  نامه  ع )  ) یلع نید  درک . هلثم  وت  نامرف  هب  تشک و  مه  وا  شکب و  ار  اـهنآ  دـشاب  ع )  ) یلع نید  رب  سک 

. ياهتسشن تیاج  رد  نونکا  هک  تسا  نآ  يهطساو  هب  دینادرگ و  مزال  ار  نآ  تردپ  وت و  رب  هک  تسا 
هحفص 95) ) 

( نادـب ( ؛ سرتب ینادرگ ، هنتف  راداو  ار  اـهنآ  هک  نیا  تما و  نیا  ناـیم  هقرفت  زا  رگنب و  ص )  ) دـمحم تما  تنید و  تدوخ و  هب  هک  یتفگ  »
اب داهج  زا  رتمهم  رتگرزب و  يزیچ  ص )  ) دمحم تما  منید و  نم و  يارب  مرادن و  غارـس  تما  نیا  رب  وت  تموکح  زا  رتگرزب  ياهنتف  نم  هک 

«. مرادن غارس  وت 
دیآیم وت  رظن  هب  هک  هچ  نآ  سپ  درک ، یهاوخ  هلیح  نم  اـب  منک  هلیح  وت  اـب  رگا  دـش و  یهاوخ  رکنم  ارم  موش ، رکنم  ار  وت  رگا  یتـفگ ، »

تلهج بکرم  رب  راوس  وت  نوچ  دشابن ؛ وت  دوخ  زا  رتدب  يررض  یسک  رب  دناسرن و  ررـض  هب  وت  يهلیح  هک  مراد  دیما  امن . هلیح  هد و  ماجنا 
دهع و حلص و  زا  دعب  هک  ییاهنآ  نتشک  اب  یتسین و  دنبیاپ  یطرـش  چیه  هب  وت  هک  دنگوس  مناج  هب  ياهتفیـش . ینکـشنامیپ  هب  ياهتـشگ و 

هتبلا دندرمـشیم . مهم  ار  ام  قح  دـندرکیم و  ار  ام  تلیـضف  رکذ  هک  ياهتـشک  رطاخ  نیدـب  ار  اهنآ  وت  یتسکـش ؛ نامیپ  ياهتـشک ، نامیپ 
هب ناشياههناخ  زا  وا  يایلوا  دیعبت  تمهت و  هب  وا  ناتـسود  نتـشک  رطاخ  هب  دنک و  هذخاؤم  تمهت  هب  ار  وت  هک  دنکیمن  شومارف  دنوادخ 

(. 2 «. ) تبرغ راید 
اههنیمز اههناهب و  نیا  ارچ  دسرپیم  مایق ، يارب  ییاههناهب  دوجو  اب  هیواعم  راگزور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ندرکن  مایق  زار  زا  رگـشهوژپ  اذل 

؟ تشاداو دیزی  ربارب  رد  مایق  هب  ار  وا  تشادناو و  هیواعم  ربارب  رد  مایق  هب  ار  ع )  ) ترضح
نآ زا  تلفغ  هک  دراد  هنایارگعقاو  للع  هیواعم ، راگزور  رد  ع )  ) ماما مایق  مدع  هک  تسا  نآ  میراد  رظن  رد  شسرپ  نیا  يارب  هک  یخـساپ 

. تسا للع  بابسا و  نیا  يهصالخ  دیآیم ، یپ  رد  هچ  نآ  تسین . نکمم 
هحفص 96) ) 

هیواعم راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  تیعضو  <

هیواعم تیصخش  <

هیواعم نسح و  ماما  نیب  حلص  نامیپ  <

دیزی تیصخش  <

هیواعم نامز  رد  دیزی  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم  <

ص 195 و 196. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  هبیتق ، نبا  ( 1)
ات 146. ص 143  لوا ، شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  و  ص 189 و 190 . ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 2)

هیواعم راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  تیعضو 

هیواعم راگزور  رد  هعماج  یعامتجا  یناور و  تیعضو 
، دوب هداد  خر  تیمکح  يارجام  زا  دعب  نمی  زاجح و  قارع و  هیروس و  ياهشخب  نیب  یناهنپ  ياهگنج  ناورهن و  نیفص و  لمج ، ياهگنج 
دنتـشاذگیمن و نیمز  هب  ار  دوخ  حالـس  اهنآ  هک  تشذگ  نانآ  رب  لاس  جنپ  درک ؛ هدنز  ار  شمارآ  حلـص و  هب  قایتشا  ع )  ) ماما نارای  دزن 
دوخ و زورید  ناردارب  لیابق و  اب  هکلب  دـندیگنجیمن  دوخ  زا  هناـگیب  ییاـههورگ  اـب  اـهنآ  دـندروآیم . رب  ماـین  زا  رگید  یگنج  يارب  زاـب 

. دنتخادرپیم گنج  هب  دنتخانشیم ، ار  رگیدکی  هک  یناسک 
زور رد  ناشنمـشد  يهلیح  ربارب  رد  تسکـش  یـساسحا  یپ  رد  ع )  ) یلع ماـما  نارود  ناـیاپ  رد  اراکـشآ  هک  یـساسحا  نیا  کـش  نودـب 
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ار ناشياههتساوخ  ع )  ) ترضح تسایـس  هک  دندش  هجوتم  هک  یناسک  لیابق و  ياسؤر  لثم  ع )  ) ماما نانمـشد  يارب  دمآ ، دیدپ  تیمکح 
نآ رب  دـنیامن و  روهلعـش  ار  ساسحا  نیا  شتآ  ات  دـندرک و  شالت  اذـل  تفگ و  دـهاوخن  خـساپ  دوب ، هتخورفارب  هیواعم  یلام  تسایـس  هک 

هتفای تدش  نامثع  راگزور  رد  هک  یگلیبق  حور  هعماج ، نتم = رد  ناشذوفن  لیابق و  ياسؤر  نیا  يراذگ  ریثأت  رد  دننک . يراشفاپ  دیکأت و 
هب دشابیم و  هلیبق  ریثأت  تحت  تسا  یگلیبق  حور  ياراد  هک  یناسنا  دناسر . ددم  دوب ، هدـش  اهر  دـنب  زا  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دـعب  دوب و 

ینمشد تسا ، نمشد  هلیبق  هک  نآ  اب  دزودیم و  مشچ  هلیبق  ياهنامرآ 
هحفص 97) ) 

رد هلیبـق  تاـساسحا  ماـمت  تسا و  هلیبـق  ياهـشزرا  ریثأـت  تحت  نوـچ  درگنیم ؛ نآ  هب  هلیبـق  هک  درگنیم  ياهیواز  زا  روـما  هب  دزرویم و 
. تسا هلیبق  مامت  يهدنهد  تهج  طلسم و  یگلیبق ، ماظن  رد  هلیبق  سیئر  ددرگیم ؛ زکرمتم  سیئر 

ياهزرم نمی و  زاجح و  هب  هک  ماش  ياههقرف  اب  گنج  رد  ندومن  یتسـس  هب  ار  گنج  هب  تبـسن  ناشيرازیب  یتحار و  هب  ناـشلیامت  مدرم 
. دندادیم ناشن  دناوخ ، ارف  نیفص  هب  مود  راب  يارب  ار  اهنآ  هک  ع )  ) ماما نامرف  هب  تباجا  رد  نداد  ناشن  یتسس  دندربیم و  هلمح  قارع 

هژیوب داد ؛ ناشن  ار  دوخ  هشیمه  زا  شیب  هدـیدپ  نیا  دـش ، تعیب  تفالخ  يارب  ع )  ) نسح ماما  اب  دیـسر و  تداهـش  هب  ع )  ) یلع ماـما  یتقو 
. دنتفگ خساپ  رید  رایسب  دناوخارف ، نایماش  اب  گنج  یگدامآ  هب  ار  اهنآ  ع )  ) نسح ماما  هک  یتقو 

ندش ورهبور  زا  لبق  گنج  نیا  تشونرس  اما  دیامن ، هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  یگرزب  رکشل  تسناوت  ع )  ) نسح ماما  هک  نیا  مغریلع 
. دوب تسکش  دیشکیم ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  يددعتم  ياهنایرج  لیلد  هب  نمشد  اب 

حیجرت ياهلیح  ره  هـب  ار  هیواـعم  اـب  گـنج  هـک  جراوـخ  یخرب  دـندوب و  شردـپ  وا و  نایعیـش  یخرب  دـنتفر ؛ وا  اـب  مدرم  زا  ییاـههورگ  »
تیبصع نارادفرط  مه  یخرب  كاکـش و  مه  یخرب  دندوب ؛ هتـسب  لد  یگنج  ياهتمینغ  هب  دندوب و  هنتف  لها  مه  اهنآ  زا  یخرب  دندادیم و 

(. 1 « ) دندرکیم يوریپ  ناشهلیبق  ياسؤر  زا  هک  یگلیبق 
ع)  ) نسح ماما  زا  نتشادرب  تسد  هب  ار  اهنآ  تشون و  همان  اهنآ  زا  يرایـسب  هب  مه  هیواعم  و  دنتخورف ؛ هیواعم  هب  ار  ناشدوخ  لیابق  ياسؤر 

هداد هدعو  هیواعم  هب  اهنآ  دنتشادن . ار  هیواعم  قیوشت  ربارب  رد  تمواقم  بات  مه  ع )  ) ماما نارای  زا  يرایـسب  دومن . قیوشت  وا  هب  نتـسویپ  و 
ار ناشيرادـیاپ  صالخا و  نازیم  اـت  درک  ینارنخـس  اـهنآ  يارب  ع )  ) ماـما یتقو  دـنیامن . وا  لـیوحت  هدرم  اـی  هدـنز  ار  ع )  ) نسح ماـما  هک 

ياسؤر دندوب ، هدرک  ار  ع )  ) ترـضح نتـشک  دصق  یهورگ  هک  یتقو  نامه  رد  ۀیقبلا » ۀیقبلا ، : » دندروآرب دایرف  ياهشوگ  ره  زا  دـیامزایب 
. دنتفریم هیواعم  دزن  هب  ناشلیابق  اب  هنایفخم  بش ، یکیرات  رد  لیابق 

هحفص 98) ) 
هب تبـسن  ار  هعماـج  نیا  قارع ، يهعماـج  رد  یعاـمتجا  یناور و  طیارـش  هـک  دـندید  راوگاـن -  تیعـضو  نـیا  ربارب  رد  یتـقو -  ع )  ) ماـما

دـش و دـهاوخ  وا  صالخا  اب  نارای  يدوبان  بجوم  گنج  هک  تفایرد  تسا و  هدرک  ناوتاـن  يزوریپ  هب  ندز  گـنچ  گـنج و  ياهدـمایپ 
تیالو یسک  هب  دوخ  زا  دعب  هیواعم  هک  دوب  نآ  طیارش  نیا  يهلمج  زا  داد . نت  حلص  هب  یطیارـش  اب  دیـسر ، دهاوخ  يزوریپ  هب  مه  هیواعم 

. دنشاب ناما  رد  ات  دزاس  اهر  ار  مدرم  دشاب و  ع )  ) ماما نآ  زا  تفالخ  دهدن و 
نیا هک  تسا  یتیلوؤسم  تلاسر و  بحاص  ع )  ) ترـضح هک  رابتعا  نیا  هب  دـنک ؛ باختنا  تسناوت  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوب  یهار  اـهنت  نیا 

. دناهدرک هطاحا  ار  يو  هدننک  دیماان  تخس و  طیارش 
رد زا  وا  اب  دـیگنجیم و  هیواعم  اب  دـیاب  ع )  ) نسح ماما  هک  میاردـنپیم  مییامن  تکرح  هفطاع  زا  رتارف  ات  میهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یتقو  اـم 

یناسآ هب  ات  داد  تصرف  هیواعم  هب  هک  دوب  نداد  تلذ  هب  نت  ندش و  میلـست  زج  يزیچ  داد  خر  هک  هچنآ  و  دمآیمن ، رد  شمارآ  حلص و 
نینچ راچد  مه  ع )  ) ترـضح صالخا  اب  نمؤم و  ناراـی  زا  يرایـسب  دزاـس . یلمع  دـنارورپیم ، رـس  رد  هک  ار  هچنآ  دـسرب و  تردـق  هب 

باطخ نینمؤملا » لذـم  ای   » نوچ یتارابع  اب  ار  ع )  ) ترـضح تیعـضو  نآ  يراوشد  یتخـس و  زا  اـهنآ  زا  یخرب  دـندوب و  هتـشگ  یـشزغل 
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. تسا روآ  ریحت  تسخن  هاگن  رد  هک  میتسه  ع )  ) ماـما تیعقوم  مهف  یپ  رد  رگا  میـشیدنیب  يرگید  ياـهرایعم  هب  دـیاب  اـم  اـما  دـندرکیم .
دشیدنیب یگلیبق  تینالقع  هشیدنا و  هب  هک  تسا  هدوبن  یگلیبق  بصعت  اب  يربهر  بلطتردق و  وجارجام ، یصخش  ع )  ) ماما دیدرت ، نودب 

هدرک ذاختا  ع )  ) ترـضح هک  یعـضوم  اذل  دندومنیم . مادـقا  انبم  نیا  رب  دـیاب  هک  دـناهدوب  یمایپ  تلاسر و  بحاص  هکلب  دـیامن ، لمع  و 
تاساسحا دمآیم و  ینیگنـس  شناج  رب  دـنچ  ره  هک  یتلاسر  بحاص  ناسب  تسا . هدوب  شفادـها  اب  راگزاس  بسانم و  عضوم  نامه  دوب ،

. تخاسیم هدرزآ  ار  وا  یصخش 
ار ریز  عضوم  هس  زا  یکی  ثداوح  هب  تبسن  دیاب  تشاد ؛ فارـشا  نآ  هب  ع )  ) نسح ماما  هک  یبسانمان  طیارـش  هب  هک  يربهر  يارب  نیاربانب 

: دیامن باختنا 
. دگنجب هیواعم  اب  تسا  بترتم  يریگ  عضوم  نیا  رب  هک  يروآدرد  جیاتن  بسانمان و  طیارش  مغریلع  - 1

. ددرگ یضار  يدرف  عفانم  هب  اهنت  دهناو و  ار  شفادها  دریگ و  هرانک  نآ  زا  دوخ  دراپسب و  هیواعم  هب  ار  تردق  - 2
هحفص 99) ) 

رگید یحطـس  رد  هکلب  دشاب  ثداوح  رگهراظن  اهنت  هک  نیا  هن  اما  درادرب  هناحلـسم  دربن  زا  تسد  اتقوم  دهد و  دعاسمان  طیارـش  هب  نت  - 3
. دیامن يربهر  شفادها  دوخ و  عفن  هب  ار  ثداوح  دهد و  همادا  هزرابم  هب 

هلمج زا   ) یطیارـش اب  رگا  نوچ  دـنک . باختنا  ار  تسخن  يهویـش  تسناوتیمن  تسا ، یتلاسر  بحاـص  هک  راـبتعا  نیا  هب  ع )  ) نسح ماـما 
رد شرادافو  نارای  ندش  هتشک  زج  ياهجیتن  دزیم ، هیواعم  اب  گنج  هب  تسد  دش  نایب  و  تشاد ) هک  يرصنع  تسـس  هدنکارپ و  ياهورین 

هجیتن اما  تفرگیم  ارف  ار  وا  رود  یتفگـش  یگرزب و  زا  ياهلاه  ، شايرادیاپ يروالد و  رطاخ  هب  تقو  نآ  رد  دـیدرت  نودـب  تشادـن . یپ 
يدادـعت ندـش  هدوزفا  زج  يزیچ ، هب  نتفای  تسد  نودـب  مالـسا  ناـیماح  نیرتهب  زا  یهورگ  تشگیم و  راوشد  دـب و  رایـسب  مالـسا  يارب 

. دنتفریم تسد  زا  نادیهش ، ناوراک  هب  دیهش 
یگدوسآ و شیاسآ و  هب  دـنیوشب و  يراک  ره  زا  تسد  دنتـسناوتیمن  دـناهدوب  یتلاسر  بحاص  هک  نیا  رطاـخ  هب  ع )  ) ترـضح نینچمه 

هدرک باختنا  ع )  ) ماما هک  تسا  یعـضوم  هویـش و  اهنت  موس ، يهویـش  نیا  ربانب  دنروآ . يور  یهدـنامزاس  يربهر و  ياههغدـغد  زا  غراف 
بالقنا يارب  بسانم  طیارـش  رد  هعماج  ات  دیامن  اضما  حلـص  نامیپ  هیواعم  اب  ینعی  تسا ؛ هدوب  ناشیا  يارب  تسرد  عضوم  اهنت  نیا  تسا .

. دوش هدامآ 
ترضح نوچ  میاهتفر ، اطخ  هب  زاب  درکیم ، دادملق  شیاهجنر  شخبشمارآ  نایاپ  ار  حلص  ع )  ) ترـضح هک  مینک  نامگ  رگا  نمـض  رد 

. دزادرپب هزرابم  هب  يرگید  حطس  رد  هرابود و  ات  هکلب  دسرب  یتحار  شیاسآ و  هب  ات  دادن  حلص  هب  نت  (ع )
ناشن هقالع  حلص  هب  هیواعم  نالماع  تاغیلبت  رطاخ  هب  دنتـشاد و  ترفن  نآ  زا  دندوب  هدیـشک  گنج  زا  هک  يدایز  جنر  رطاخ  هب  مدرم  رگا 

هتـساوخ عبات  لاح  نیع  رد  دوب و  هداد  شمارآ  یتحار و  ناوارف و  ياهـششخب  هافر و  هب  ندیـسر  دـیون  ار  اـهنآ  هیواـعم  نوچ  دـندادیم - 
ناشن یتسـس  گنج ، تاعبت  رطاخ  هب  دـندوب و  هدـش  شراچد  هک  ار  هک  ییاـطخ  نازیم  ناـشدوخ  دـیاب  دـناهدوب -  مه  ناـشهلیبق  ياـسؤر 

ار نیا  دنتـسناوتیمن  زگره  اهنآ  دنیامن ؛ هارمگ  دنبیرفب و  ار  اهنآ  ات  دندوب  هداد  هزاجا  هلیبق  ياسؤر  اهوزرآ و  هب  اهنآ  دنبایرد . دـندادیم ،
تیمورحم و متـس و  تموـکح و  نیا  تیعقاو  تعیبـط و  دـیاب  اـهنآ  دنـشاب . رگ  هراـظن  ار  تموـکح  نیا  ناـشدوخ  هک  نـیا  رگم  دـنبایرد 

نارای و  ع )  ) ماما يهفیظو  دنیامن . فشک  ار  اهیدازآ  ندرب  نیب  زا  رمتسم و  یگراوآ 
هحفص 100) ) 

هدامآ نآ ، ندرب  نیب  زا  نآ و  رب  بالقنا  مهف و  يارب  ار  ناـشناج  لـقع و  دـنیاشگب و  تیعقاو  نیا  رب  ار  مدرم  مشچ  هک  دوب  نیا  شراداـفو 
. دنیامن

: تفگ نینچ  نانآ  هب  هفوک  هب  دورو  ضحم  هب  هیواعم  دیشکن ؛ لوط  هب  نادنچ  قارع  مدرم  راظتنا 
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جح هب  دیهدیم و  تاکز  دیرازگیم ، زامن  امـش  هک  منادیم  نم  ماهدیگنج ؟ امـش  اب  جـح  تاکز و  زامن و  يارب  نم  ایآ  هفوک ، مدرم  يا  »
ناتدب امـش  هک  دنچ  ره  تسا ، هدیـشخب  نم  هب  دنوادخ  ار  نیا  میامن ؛ تموکح  امـش  رب  هک  ماهدیگنج  امـش  اب  نیا  يارب  نم  اما  دـیوریم ؛

(. 2 «.) مهنیم اپ  ریز  میاهدرک ، هک  یطرش  ره  تسا و  رده  هب  دوش ، هتخیر  هار  نیا  رد  هک  ینوخ  ره  هک  دینادب  دیآ .
شهاک ار  قارع  مدرم  ياهیررقم  هک  نیا  هلمج  زا  تخاـس  دراو  ییاـههمطل  قارع  مدرم  هب  هک  دز  تسد  يرگید  تامادـقا  هب  نیا  زا  سپ 

هب هک  دنوش  دنمهرهب  یشمارآ  حلص و  زا  ات  دادن  هزاجا  اهنآ  هب  دنگنجب و  جراوخ  اب  ات  تشاداو  ار  اهنآ  دوزفا ؛ نایماش  ياهیررقم  هب  داد و 
حیـضوت لبق  لصف  رد  هک   ) دـیعبت ندومن و  هنـسرگ  تشحو ، سرت و  ینعی  شاهویـش  شور و  هب  نیا  زا  دـعب  دـندادیم . ناشن  شیارگ  نآ 

. دومن مالعا  ار  ربانم  رس  رب  ع )  ) یلع راکشآ  نعل  بس و  سپس  درک . لمع  میداد )
تیمکاـح نیا  تعیبـط  زا  هدرپ  مارآ  مارآ  قارع  مدرم  يهدوت  دـندشیم ، دـنمهرهب  ناـمیپ  نیا  جـیاتن  زا  ارگهلیبـق  ناـمکاح  هک  یلاـح  رد 

. دنتشادرب دندرکیم ، شالت  نآ  يارب  دندوب و  هدرک  تیبثت  ار  نآ  ناشدوخ  هک  ياهناملاظ 
ربارب رد  ناشیتسـس  رب  دـندروخیم و  فسأت  نآ  رب  دـندرکیم و  داـی  ع )  ) یلع تموکح  راـگزور  زا  ناشیگدـنز  لوط  رد  قارع  مدرم  »

ار رگیدـکی  هاـگره  و  دـندوب ؛ نامیـشپ  تخـس  مه  ماـش  مدرم  دوـخ و  ناـیم  حلـص  زا  نینچمه  دـندومنیم ؛ ینامیـشپ  راـهظا  ناـشهفیلخ 
. درک دیاب  هچ  دش و  دهاوخ  هچ  هک  دنتفگیم  نآ  زا  نخس  دندرکیم و  شنزرس  ار  مه  دندیدیم ،

هحفص 101) ) 
ع)  ) ترـضح نانخـس  ندینـش  هب  دندمآیم و  هنیدم  هب  ع )  ) نسح ماما  رادید  يارب  اهنآ  زا  ییاههورگ  هک  دوب  هتـشذگن  یلاس  دـنچ  زونه 

«. دنتخادرپیم
: تفگ یعازخ  درص  نب  نامیلس  ینعی  اهنآ  يوگنخس  دندوب و  هدمآ  ناشیا  دزن  هفوک  ناگرزب  زا  یهورگ  يزور 

رد رب  دـنتفرگیم و  قوقح  همه  هک  هفوک  مدرم  زا  وجگنج  رازه  لهچ  وت  اب  هک  نآ  لاح  درادـن و  ینایاپ  هیواعم  اب  وت  تعیب  زا  ام  بجعت  »
هیواعم اب  هنوگچ  یتشاد ، زاجح  هرـصب و  رد  هک  ینایعیـش  رب  هوالع  دنتـشاد و  دنزرف  رادفرط و  مه  هزادـنا  نیمه  هب  دـندوب و  دوخ  يهناخ 

زا هک  دوب  نآ  رتـهب  ینک  نینچ  یتـساوخیم  رگا  یتـفرگن . يدنـس  دـسرب ، وت  هب  دـیاب  هک  یلوپ  تدوخ و  يارب  نآ  زا  سپ  يدرک ؟ تعیب 
ام رب  راک  دوب ، دـهاوخ  وت  نآ  زا  تموکح  وا  زا  سپ  هک  یتشون  ياهماـن  وا  يارب  رگا  یتفرگیم . هاوگ  هیواـعم  رب  برغ  قرـش و  ناـگرزب 
هب ماهدومن و  ییاهطرش  نم  تفگ : مدرم  نایم  گنردیب  هاگ  نآ  درکن و  افو  نآ  هب  داد و  وت  هب  يزیچ  وت  دوخ و  نایم  وا  اما  دوب . رتناسآ 
زا دناشک و  تدحو  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  لاح  اما  مدومن ؛ ارادم  مداد و  اههدعو  بوشآ  ندرب  نیب  زا  گنج و  شتآ  ندرک  شوماخ  رطاخ 

تسا و هدوب  وا  وت و  ناـیم  هک  هچ  نآ  زج  دادـن ، بیرف  ارم  يزیچ  مسق  ادـخ  هب  داـهن . مهاوخ  میاـپ  ریز  ار  اـهنآ  يهمه  داد ، تاـجن  هقرفت 
علخ منک و  نوریب  اـج  نآ  زا  ار  هیواـعم  لـماع  میآ و  هفوـک  هب  وـت  زا  شیپ  هد  هزاـجا  زیخرب و  گـنج  هب  هراـبود  سپ  تسا . هتـشگ  ضقن 

«. درادن تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ  هک  نز  اهنآ  يهنیس  هب  ار  نامیپ  نآ  میامن و  راکشآ  ار  هیواعم 
: تفگ نینچ  نانآ  هب  يرذالب  تیاور  هب  انب  دنتفگ ... یعازخ  درص  نب  نامیلس  نوچ  ینانخس  مه  نارگید 

تردق يارب  و  مدومنیم ، نینچ  مدومنیم ، یشیدنا  رود  ایند  رما  رد  رگا  دییآیم ؛ باسح  هب  ام  نارادتـسود  زا  دیتسه و  ام  نایعیـش  امـش  »
امش هک  هچ  نآ  زا  ریغ  نم  اما  تسین . رتشیب  نم  يهدارا  زا  يو  يهدارا  رتهوکـش و  اب  رتيوق و  نم  زا  هیواعم  دینادب ) . ) مدرکیم شالت  نآ 

؛ مرادن ناناملسم  نوخ  ظفح  زج  يدصق  نم  مشیدنایم . دیشیدنایم ،
هحفص 102) ) 

ادخ ای  دنیاسایب و  ناتناکین  ات  دیرادرب  گنج  زا  تسد  دـینامب و  ناتیاههناخ  رد  و  دیـشاب . روما  میلـست  دیـشاب . یـضار  یهلا  ياضق  هب  سپ 
. دنک تحار  نادب  رش  زا  ار  مدرم 

يهفیظو نیاربانب  تشگ ؛ اهنآ  يدنـسرخ  يهیام  دنتـسه ، اهنآ  نایعیـش  اهنآ  دومن  مالعا  ع )  ) نسح ماما  یتقو  دـنیبیم -  هک  هنوگ  ناـمه  »
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نانآ زا  سپـس  دـهاوخیم . نانآ  زا  ع )  ) ترـضح هک  دنـشاب  هنوگ  نآ  دـنیامن و  تعاـطا  وا  زا  دـنهد و  وا  ناـمرف  هب  شوگ  هک  دوب  ناـنآ 
زگره هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  نمـض  رد  دننکن . یـضارتعا  وا  هب  دـننک و  تعاطا  مکاح  زا  ینعی ) . ) دـنهد تیاضر  یهلا  ياضق  هب  ات  تساوخ 

ای دنبای و  شیاسآ  قح  لها  ناکین  هکیماگنه  ات  دنشاب  هار  هب  مشچ  اهنت  دندرگن ؛ ناشنمشد  میلست  يرادیاپ  نودب  درک و  دهاوخن  نینچ 
.« دزاس هدوسآ  لطاب  لها  نادب  زا  ار  اهنآ  دنوادخ 

مه ات  دهدیم  نامرف  تقوم  حلـص  هب  ار  نانآ  دـیامنیم و  هدامآ  گنج  يارب  گنج ، ندیـسر  ارف  نامز  ات  ار  اهنآ  ع )  ) ترـضح نیاربانب ، »
دزاس و هدوسآ  هیواعم  رش  زا  ار  مدرم  دنوادخ  دیاش  دنادیم  یسک  هچ  دنسرب . یگدامآ  دادعتـسا و  يهلحرم  هب  دنبای و  شیاسآ  ناشدوخ 

(. 3 «. ) دنزادرپب ناشروما  هب  دنراد  تسود  نمؤم  ناگتسیاش  هک  هنوگنآ  ناناملسم )  ) تما
ات دندمآیم  ع )  ) نسح ماما  دزن  قارع  مدرم  زا  يرایسب  هکلب  دناهدوبن  اهنت  دندوب ، تکرح  نیا  رد  وا  اب  هک  یناسک  درص و  نب  نامیلـس  اما 

يدنک يدع  نب  رجح  هب  دادیم و  هدعو  بالقنا  هدنیآ و  هب  اهنآ و  هب  ع )  ) ترـضح همه  نیا  اب  یلو  دنز ؛ بالقنا  هب  تسد  ع )  ) ترـضح
: دهدیم خساپ  نینچ  هراب  نبا  رد 

؛ مراداو دنرادن ، تیاضر  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ار  اهنآ  هک  متشادن  تسود  اذل  متفای ؛ گنج  زا  يرازیب  حلـص و  هب  ار  مدرم  رتشیب  هقالع  نم  »
رد زور  ره  رد  دـنوادخ  هک  مدـید ؛ تحلـصم  هب  يراگزور  ات  ار  گـنج  نیا  عفد  متخادرپ و  هحلاـصم  هب  گرم  زا  نایعیـش  ظـفح  يارب  و 

(. 4 « ) تسا يراک 
هحفص 103) ) 

اما دـنک . ادـیپ  ار  بالقنا  یگدامآ  ییاناوت و  هعماج  هک  یناـمز  تسا ؛ دوعوم  زور  ندیـسر  ارف  اـت  یگداـمآ  نارود  نارود ، نیا  نیارباـنب ،
رشتنم نآ  رد  تسکش  حور  هک  ییاهوزرآ  تساهوزرآ ؛ دنب  رد  ریـسا و  نانچمه  تسا و  هدیـسرن  یهاگآ  زا  حطـس  نیا  هب  هعماج  نونکا ،

. تسا هدومن  ریوصت  نینچ  ینادمه  ریشب  نب  دمحم  نب  یلع  يارب  ع )  ) ماما هک  یتسکش  تسا ؛ هدش 
گنج رد  منارای  مدید ، هک  نامز  نآ  هژیوب  مدومن . عفد  امـش  زا  ار  ندـش  هتـشک  هک  نیا  زج  ماهدرکن  دـصق  هیواعم  اب  حلـص  هب  زگره  نم  »

وا هب  روما  ندش  یهتنم  زج  ياهراچ  مینک  تکرح  وا  يوس  هب  تخرد  هوک و  اب  رگا  مسق  ادخ  هب  دندیزرو . يراددوخ  دـندومن و  یهاتوک 
(. 5 « ) دوب دهاوخن 

بیرف هک  یتموکح  دـیامن ؛ هدامآ  هیما ، ینب  تموکح  هیلع  ماـیق  يارب  ار  ناـمدرم  درخ  ناـج و  هک  دوب  نآ  ع )  ) نسح ماـما  شقن  نیارباـنب 
ات دـش  بجوم  هنتف  نیا  دوب . هتـشگ  ع )  ) ترـضح زا  دـعب  قارع  مدرم  بیرف  يهیام  دوب و  ع )  ) یلع ماما  راـگزور  رد  اـهبرع  يارب  یگرزب 

اهمتس و ملظ و  زا  یهاگآ  اب  ار  دوخ  دنبایب و  یتصرف  ات  دش  ثعاب  نینچمه  دنراذگ . اهنت  ار  ع )  ) نسح ماما  اههظحل  نیرتتخس  رد  مدرم 
. دنبایرد ار ، یهلا  دودح  هب  زواجت 

ار قارع  يهعماج  يراوخ  تلذ و  زین  وا  تشادن ؛ يرتمک  یهاگآ  قارع ، يهعماج  تیعقاو  زا  ع )  ) نسح ماما  شردارب  زا  ع )  ) نیـسح ماما 
، دراد او  مایق  هب  العف  ار  نآ  هک  نیا  ياج  هب  دزاس و  هدامآ  بالقنا  يارب  ار  قارع  يهعماج  ات  داد  حـیجرت  اذـل  دوب ، هتفاـیرد  شردارب  نوچ 

. دیامن جیسب  بالقنا  يارب 
دیماان زا  دعب  بالقنا -  باب  رد  ناشیا  اب  ینادمه  ریـشب  نب  دمحم  نب  یلع  یتقو  دوب ؛ ع )  ) نسح ماما  شردارب  راگزور  رد  ناشیا  رظن  نیا 

: دومرف نینچ  درک ، هرکاذم  ع )  ) نسح ماما  زا  ندش 
یبا نب  ۀیواعم  روظنم  ( ) 6 « ) تسا هدـنز  ناسنا  نیا  هک  ینامز  ات  دـنامب  شاهناخ  رد  دـیاب  امـش  زا  کی  ره  سپ  تفگ ؛ تسار  دـمحم  وبا  »

(. تسا نایفس 
هحفص 104) ) 

هیواعم هیلع  مایق  رد  ات  دنتـساوخ  ناشیا  زا  دنتـشون و  همان  ع )  ) ترـضح هب  قارع  مدرم  دوب ؛ ع )  ) نسح ماما  تاـفو  زا  دـعب  ناـشیا  رظن  نیا 
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: تشون نینچ  نانآ  هب  درکن و  دییأت  ار  اهنآ  ع )  ) ترضح اما  دنک ، دییأت  ار  اهنآ 
ینامز ات  سپ  تسین ؛ نینچ  میأر  زورما  هک  نم  اما  و  درادب ؛ قفوم  دـیآیم ، شیپ  هک  يروما  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  مراودـیما  مردارب ، اما  »

«. دییامن ظفح  تمهت  زا  ار  دوخ  دینامب و  ناتیاههناخ  رد  تسا ، تایح  دیق  رد  هیواعم  هک 
حلـص و هب  ات  دادیم  روتـسد  شنارای  هب  ع )  ) ترـضح دـنزن ؛ مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  هک  دوب  نآ  ع )  ) نیـسح ماما  يأر  نیارباـنب 
هب راگزور  نآ  رد  يوما  تموکح  هیلع  هتفای  نامزاس  یـشبنج  هک  دزومآیم  ام  هب  نیا  دـنیامن . يرود  اهههبـش  زا  دـنروآ و  يور  شمارآ 
اب اذل  دنوش ، هتـشک  اهنآ  هک  تشاد  غیرد  ع )  ) نسح ماما  هک  دندوب  یـصالخا  اب  كدنا و  ناراداوه  نیمه  نآ  دارفا  تخادرپیم و  تیلاعف 

راگزور رد  هک  دوب  ییاهمتـس  ملظ و  ندومن  راکـشآ  قیرط  زا  مدرم  ناج  لد و  رد  بالقنا  حور  جاور  اهنیا  يهفیظو  دومن . حلـص  هیواعم 
. دندربیم رس  هب  دوعوم  زور  راظتنا  رد  دوب و  هدش  هتشابنا  هیواعم 

نایرج یمارآ  یمرن و  هب  ع )  ) نسح ماما  راـگزور  رد  هک  دوب  هدـش  زاـغآ  حلـص  زا  دـعب  هیما  ینب  تموکح  هیلع  ناوخارف  نیا  هک  میدـید 
هب تسرد  لکـش  زواجتم  رگمتـس و  تموکح  نیا  تشرـس  مه  اهدـعب  دوب و  هیما  ینب  تموکح  ذوفن  تحت  نانچمه  هعماج  نوچ  تشاد ؛

ناکم ره  رد  یناوارف  یناراداوه  جیردت  هب  دوب و  هارمه  تیدج  تنوشخ و  اب  ناوخارف  نیا  ع )  ) نیـسح ماما  راگزور  رد  اما  تفرگن . دوخ 
يهطـساو هب  هک  نآ  یعقاو  تیوه  هک  نآ  زا  دـعب  دوب و  هتخاـس  ناـیامن  ـالماک  ار  شا  هرهچ  يوما  تموـکح  هک  نیا  زا  دـعب  هتبلا  تفاـی ؛

. دوب هدیدرگ  الم  رب  نیریش  ياهراتفگ  اههدعو و 
نیسح ماما  هک  دوب  یتاسلج  روحم  تفاییم و  يدنت  ساکعنا  دوب -  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ییاج  هنیدم -  رد  هیواعم  بناج  زا  ياهثداح  ره 

رجح هیواعم  هک  یتقو  تسا ، نآ  نخس  نیا  لیلد  درکیم . اپرب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رگید  زاجح و  قارع و  نایعیـش  زا  ییاههورگ  اب  (ع )
دنتفر ع )  ) نیسح ماما  دزن  هفوک  ناگرزب  زا  یهورگ  دناسر ، تداهش  هبار  شنارای  يدنک و  يدع  نب 

هحفص 105) ) 
. دنتخاس هاگآ  ارجام  زا  ار  ع )  ) ترضح و 

: دسیونب نینچ  هیواعم  هب  ات  تشاداو  ار  هنیدم  رد  هیواعم  لماع  مکح ، نب  ناورم  دنمتردق  یشبنج 
زا نم  دـننکیم و  دـمآ  تفر و  یلع  نب  نیـسح  دزن  زاجح  مدرم  زا  یناگرزب  قارع و  زا  ینادرم  هک  دـش  روآدای  نامثع  نب  رمع  دـعب ، اما  »

(. 7 «. ) سیونب میارب  ار  ترظن  دراد ؛ ار  وت  اب  تفلاخم  دصق  وا  هک  دیسر  ربخ  نینچ  نم  هب  مدرک  وجتسج  مرادن ؛ نانیمطا  ناشمایق 
هحفص 106) ) 

ص 50 و 51. لوا ، شخب  هعیشلا ، نایعأ  ( 1)
ص 16. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 2)

ات 208. ص 206  هونب ، یلع و  يربکلا ، ۀنتفلا  نیسح ، هط  ( 3)
ص 220. لاوطلا ، رابخألا  يرونید ، ( 4)
ص 221. لاوطلا ، رابخألا  يرونید ، ( 5)

ص 221. نامه ، ( 6)
ص 224. لاوطلا ، رابخالا  ص 142 و 143 و  لوا ، شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 7)

هیواعم تیصخش 

هیواعم تیصخش 
يوترپ ششخرد و  نیا  شمایق ، اب  تسناوتیمن  زگره  درکیم ، مایق  هیواعم  راگزور  رد  رگا  ع )  ) نیسح ماما  هک  تسا  نآ  روصت  نیرتالاب 
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ینامرهق و رگماهلا  هتـشاداو و  شنانامرهق  زا  يوریپ  هب  ینالوط  ياهنرق  یط  رد  ار  اـهنآ  هدومن و  نادواـج  ار  نآ  مدرم  ناـج  لد و  رد  هک 
. دیامن بسک  هتشگ ، يراکادف 

هک یهاگ  هیکت  يهلزنم  هب  تسایـس  زا  هیواـعم  نوچ  تسا . هتفهن  روما  اـب  دروخرب  رد  وا  صاـخ  يهویـش  هیواـعم و  تیـصخش  رد  نآ  زار 
نیسح مایق  ندش  راکشآ  دبایرد  هک  دوب  هاگآ  ردق  نآ  هکلب  تسا ، هدوبن  هاگآان  دزای ، تسد  ادص  رـس و  رپ  یبالقنا  هب  دناوتب  ع )  ) نیـسح
تحت ار  ع )  ) نسح ماـما  حلـص  زا  دـعب  لـصاح  يزوریپ  هک  تسا  ییاـهگنج  هب  وا  ندـش  ریگرد  بجوـم  مدرم ، کـیرحت  وا و  هـیلع  (ع )

رد ع )  ’) نیـسح ماما  تلزنم  هاگیاج و  زا  کش  نودب  وا  نوچ  دربن ؛ نیب  زا  ار  يزوریپ  نیا  يهرمث  هک  دـنچ  ره  داد ؛ دـهاوخ  رارق  عاعـشلا 
. دوب هاگآ  ناناملسم  ناج  لد و 

لبق هک  دوب  نیا  درکیم -  مایق  وا  راگزور  رد  رگا  ع )  ) نیـسح مایق  ندرب  نیب  زا  رد  هیواعم  هک  ياهویـش  رد  نامگ  سدح و  نیرتکیدزن 
هیواعم هک  ار  یمالـسا  يهعماج  بالقنا  نآ  هک  نیا  زا  لبق  دشیم ؛ لسوتم  ندرک  مومـسم  هب  بالقنا ، هب  ع )  ) ترـضح ندـیزای  تسد  زا 

رد ار  شیاقب 
هحفص 107) ) 

. دنادرگ مطالتم  تسجیم ، نآ  شمارآ 
. میراد غارـس  وا  رد  نافلاخم  ندرب  نیب  زا  رد  هیواـعم  يهویـش  زا  هک  تسا  یتخانـش  دـنکیم ، تیوقت  ار  ناـمگ  سدـح و  نیا  هک  هچ  نآ 

ندرب نیب  زا  رد  ار  هویش  نیا  هیواعم  تسا . هدوب  جنشت  ادص و  رـس و  نیرتمک  اب  ناشندرب  نیب  زا  اهنآ ، زا  ییاهر  رد  هیواعم  ینامرآ  يهویش 
نیب زا  و  دوب -  هدش  رصم  هناور  هک  یتقو  رتشا -  کلام  نتشادرب  نایم  زا  رد  ( 1 . ) دوب هدرک  نیرمت  صاقو  یبا  نب  دعس  و  ع )  ) نسح ماما 

(. 2 . ) دوب هتفرگ  راک  هب  دندش -  وا  يهتفیش  ماش  مدرم  هک  دید  یتقو  دیلو ، نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  ندرب 
: تسا هدرک  نایب  نینچ  شفورعم  هلمج  نیا  رد  ار  هویش  نیا  هیواعم 

(. 3 « ) تسا لسع  زا  ینازابرس  ار  دنوادخ  »
كانمیب شتموکح  رب  نانآ  زا  هک  سک  ره  و  ع )  ) نیـسح رب  هیواعم  مینادیم  هک  نیا  دربیم  الاب  نانیمطا  دـح  ات  ار  نامگ  نیا  هک  هچ  نآ 

کـش مک  اـهراک و  نیرتـکچوک  زا  اـهنآ  دنتـشونیم و  هیواـعم  يارب  ار  دارفا  نـیا  ياـهراک  ماـمت  زین  اـهنآ  تشاـمگ ؛ یناـسوساج  دوـب ،
(. 4 . ) دندوبن لفاغ  اهراک  نیرتزیگنا 

تشاد رظن  رد  شنانمشد  يارب  هک  هویـش  نیمه  هب  ار  وا  هیواعم  سپـس  دزیم و  بالقنا  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  رگا 
گر نوخ و  اب  اهناسنا  هک  دشیمن  لیدبت  یتیعقاو  هب  دشیمن و  جراخ  هشیدنا  دودـح  زا  هک  دوب  هچ  وا  لمع  نیا  يهدـیاف  دربیم ، نیب  زا 
نودب یمارآ و  هب  نامدرم  رگید  لثم  مه  وا  تشادرب ؟ رد  يدوس  هچ  یمالـسا  يهعماج  يارب  شگرم  دـننک . یگدـنز  نآ  اب  ناشدـنویپ  و 

، شناوریپ لد  رد  هودـنا  مغ و  بجوم  تفریم و  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  يولع  کـی  اـهنت  تروص  نیا  رد  تفریم ؛ اـیند  زا  ادـص  رس و 
شردپ يهعیش  شنارادتسود و 

هحفص 108) ) 
. دشیم هدرپس  یشومارف  هب  نارگید  نوچمه  هک  نیا  ات  تشگیم 

؟ اجک دز  مایق  هب  تسد  دیزی  راگزور  رد  هک  ییانبم  لصا و  نآ  اجک و  نیا 
يدیدهت ار  نآ  مدرم  يهدوت  هک  دزای  تسد  یلمع  هب  تسین  هتسیاش  ینید -  مکاح  ناونع  هب  هک -  تسنادیم  یبوخ  هب  هیواعم  هوالع ، هب 

دراد هک  یتیلوؤسم  ماقم و  اب  ات  دشخبب  ینید  يهغبـص  شلامعا  هب  دیاب  وا  هکلب  تسا ؛ هدـش  مکاح  وا  تردـق  هب  هک  دنرامـشب  ینید  يارب 
(. 5 . ) دهد ماجنا  ار  نآ  یناهنپ  افخ و  رد  دیاب  سپ  دناشوپ  ار  نآ  ناوتیمن  یتامادقا  اب  اما  دشاب ؛ راگزاس 

؛ تشادنیماهبا چـیه  مدرم  يهدوت  دزن  ینید  يهبنج  زا  هک  تخاس  رهاظ  یتروص  هب  ار  وا  ینید  میلاعت  هب  تبـسن  شاهناراک  هظفاحم  راتفر 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4052 

http://www.ghaemiyeh.com


رطاخ هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم  هک  ییاج  ات  درادـن . داقتعا  يزیچ  هب  تسا و  دـحلم  وا  هک  دنتـشاد  دـیکأت  یخیرات  تاـیاور  هک  نیا  مغر  یلع 
زا هیواعم  ( 6 . ) تسا نامدرم  نیرتثیبخ  وا  تفگیم  وا  هرابرد  تخاس و  نیگهودـنا  دوب ، هدینـش  تاـسلج  یخرب  رد  وا  زا  هک  ییاـهزیچ 

راـکفا رد  تـسا و  ناـمثع  نوـخ  ماـقتنا  یپ  رد  هـک  درکیم  اـعدا  ینعی  دربیم ؛ هرهب  شتلزنم  ماـقم و  نداد  هوـلج  یعرـش  يارب  شطیارش 
ار نآ  تفالخ ، يارب  وا  اب  مدرم  تعیب  نسح و  ماما  اب  حلص  تفالخ و  يارب  نداد  نت  حلص  هب  نیفص  زا  دعب  تیمکح  تسـشن  رد  یمومع 

. تسارآ
يا هدرتسگ  باـتزاب  هب  دیـسریم و  تیعقاو  هب  هشیدـنا  دـندرکیم و  تلفغ  شناـسوساج  تفریم و  رد  هیواـعم  تسد  زا  روما  ماـمز  رگا 

؟ دیسریم قیفوت  هب  هیواعم  راگزور  رد  ع )  ) نیسح ماما  مایق  ایآ  دشیم ، لیدبت 
ع)  ) ترـضح هک  دوشیمن  رجنم  یتآ  یماـظن  يزوریپ  هب  وا  ماـیق  نوچ  تسینیماـظن ، يزوریپ  میتـسه ، نآ  یپ  رد  اـج  نیا  رد  هک  هچ  نآ 

میدید نمض  رد  رتيوق . رایـسب  تیعقوم  رد  سکع  رب  هیواعم  دوب و  فیعـض  يدام  يهبنج  زا  ع )  ) ترـضح نوچ  دسرب ؛ تردق  هب  دناوتب 
زا وا  تردق  شریذپ  مدـع  ببـس  هب  وا  راگزور  رد  نایوما  تردـق  هک  هکنیا  اب  دـیزی -  راگزور  رد  ع )  ) ترـضح مایق  یماظن  ثیح  زا  هک 

 - دوب هدیسر  دوخ  جوا  هب  ماش  رد  یگلیبق  عازن  ناناملسم و  مومع  بناج 
هحفص 109) ) 

(. 7 . ) دیماجنا تسکش  هب 
نتخاس الم  رب  ناشراوگان و  عضو  زا  مدرم  نتخاس  هاگآ  شایناسنا ، یعامتجا و  فادـها  يانعم  هب  ع )  ) ترـضح ماـیق  يزوریپ  یپ  رد  اـم 

رب دیزی  راگزور  رد  هک  دید  میهاوخ  هک  ياهنوگ  هب  نانآ -  رد  هزات  قالخا  هزات و  حور  ندـیمد  تسه و  هک  هنوگ  نآ  هیما  ینب  تموکح 
یماظن و يهصرع  رد  تسکـش  هب  راک  ماجرف  تشونرـس و  نوچ  تسا ؛ یفنم  داد ، دیاب  اج  نیارد  هک  یخـساپ  میتسه . تفای -  تردق  نآ 

. تخاس ایهم  اهبالقنا  خیرات  رد  يا  هژیو  هاگیاج  دیزی ، راگزور  رد  ع )  ) ترضح مایق  هک  تسا  يرگید  يهصرعرد 
هیواعم هک  میباییم  نید  يهناـشن  رد  ار  نآ  مییآرب ، درکیم -  ماـیق  هیواـعم  راـگزور  رد  رگا  ع - )  ) ماـما ماـیق  تسکـش  تلع  یپ  رد  رگا 

رانک رد  هک  دزای  تسد  نآ  هب  ندیشخب  یعرش  يهغبـص  رد  مدرم و  يهدوت  ربارب  رد  شتامادقا  رگید  شراتفر و  هب  ات  دوب  دنمقالع  رایـسب 
. تسا هدوب  قفوم  ناناملسم  یمومع  راکفا  زا  یمیظع  شخب 

مدرم يارب  شنایماح  هیواعم و  هک  یخـساپ  نوچ  تخاسیم ، ادـج  شهیج  وت  اهنت  زا  درکیم -  مایق  رگا  ار  ع )  ) نیـسح مایق  تیعقاو ، نیا 
؛ تسا تموکح  تردق و  بلاط  ع )  ) نیسح هک  دوب  نیا  دندادیم  دوخ  هب  مدرم  هک  یخساپ  ای  دنتشاد و  ع )  ) ترضح مایق  لماع  يهرابرد 
ار یترفن  ینیبدب و  چیه  شگرم  دشیم ، هتـشک  دندرکیم  روصت  شمایق  زا  فده  ار  نآ  مدرم  هک  هچ  نآ  هار  رد  ع )  ) نیـسح ماما  رگا  و 

قحتـسم ار  وا  مدرم  زا  یهورگ  اسب  هچ  هکلب  تشگیمن  رب  مایق  يارب  شایقیقح  ياـههزیگنا  لوصا و  زا  کـی  چـیه  هب  تخیگنایمن و  رب 
يارب ناشمایق  دنیامن ، مالعا  مدرم  يارب  هک  دنتسبیمن  راک  نیا  زا  یفرط  چیه  مه  شنارای  و  ع )  ) نیسح ماما  و  دنتسنادیم ؛ مه  گرم  نیا 

رد یلکـشم  نوچ  دـندرکیمن ، دـییأت  ار  اهنآ  مه  مدرم  تسا ، هدوب  وا  ملظ  زا  تما  تاجن  هیواعم و  طسوت  رییغت  فیرحت و  زا  نید  ظـفح 
نیا هک  دـید  دـنهاوخ  مدرم  هکلب  دوـب ، هدـشن  يرکنم  هب  بـکترم  اراکـشآو  تشاذـگن  تعدـب  نـید  رد  مـه  هیواـعم  دـندیدیمن و  نـید 

. دنکیم ناهنپ  ار  ناشیقیقح  دصاقم  هک  دوب  دهاوخ  ياهدرپ  ناشنخس 
هحفص 110) ) 

زیچ چیه  وا  يارب  دوب و  دیزی  شدـنزرف  يارب  نتفرگ  تعیب  یپ  رد  هیواعم  : » دـیوگیم نیبلاطلا ص 29  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  ( 1)
، برعلا خیرات  رصتخم  یلع ، ریما  دیس  كر : نینچمه  دومن » مومسم  ار  ود  ره  هک  دوبن  صاقو  یبا  نب  دعـس  و  ع )  ) نسح راک  زا  رتنیگنس 

ص 62.
ص 71. ج 4 ، یمالسالا ، ندمتلا  نادیز ، یجرج  ( 2)
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ص 201. ج 1 ، رابخألا ، نویع  ( 3)
: دندوب هتشون  وا  يارب  الثم  دنتـشونیم ؛ وا  يارب  ار  روما  مامت  هک  تشاد  یناسوساج  هنیدم  رد  هیواعم  ،» لوا شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 4)

...«. داد شرسمه  دومن و  دازآ  ار  شزینک  ع )  ) یلع نب  نیسح 
ص 533. ج 1 ، یسایسلا ، مالسالا  خیرات  نسح ، میهاربا  نسح  ( 5)

ص 357. ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 6)
نیـشناج رـس  رب  فـالتخا  ببـس  هب  سپـس  دوـب و  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  دزی  راـگزور  رد  نمی  رـصم و  نیب  اـی  بلک  سیق و  نـیب  عازن  ( 7)

ات 173 ص 165  هیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، كر : تفرگ ؛ رد  لیابق  نیب  گنج  نآ  ببس  هب  تفرگ و  هرانک  تموکح  زا  هک  یناث  يهیواعم 
ص 156 و 157. ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب . و 

هیواعم نسح و  ماما  نیب  حلص  نامیپ 

هیواعم نسح و  ماما  نیب  حلص  نامیپ 
نسح ماما  حلص  يهجیتن  هک  ینامیپ  نیا  زا  درکیم -  مایق  وا  راگزور  رد  رگا  ع )  ) نیسح ماما  مایق  فیرحت  هار  رد  هک  تشاد  قح  هیواعم 
دندوب هتـسب  دهع  هیواعم  اب  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هک  دندوب  هتفایرد  مدرم  يهدوت  نوچ  دـنک ؛ يرادربهرهب  دوب ، هیواعم  اب  (ع )

(. 1 . ) دننک توکس  تسا ، هدنز  هیواعم  ینامز  ات  هک 
، تسا هتـسب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  تبـسن  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  تسناوتیم  هیواعم  درکیم ، مایق  هیواـعم  هیلع  ع )  ) نیـسح ماـما  رگا 

. دشابن رادافو 
تیاضر نودب  ینامیپ  دهع و  هکلب  دیدیمن  يرادافو  هتسیاش  ینامیپ  دهع و  هیواعم ، اب  شنامیپ  دهع و  رد  ع )  ) نیسح ماما  هک  مینادیم  ام 

هگن ار  نآ  تمرح  دومن و  ضقن  ار  نامیپ  نآ  مه  هیواعم  دوبن . طیارش  نآ  رییغت  ناوت  هک  دش  هتسب  یطیارش  رد  ینامیپ  تسا ؛ هدوب  هدارا  و 
هیواعم نوچ  درکیم ، یلاخ  هناش  نآ  زا  دیاب  ع )  ) نیـسح دوب ، یتسرد  نامیپ  دهع و  رگا  دادـن . ار  نآ  هب  يرادافو  جـنر  دوخ  هب  تشادـن و 

. دوب هدشن  تمحز  راچد  چیه  دوب و  هدرک  ضقن  ار  نآ 
تمالس و تشادن و  ار  مایق  یگدامآ  مدید -  هک  ياهعماج  ع )  ) نیسح ماما  يهعماج  اما 

هحفص 111) ) 
رتشیب (. 2 . ) دشاب رادافو  نآ  هب  هک  تسا  ع )  ) ترضح رب  ددنبب و  حلـص  نامیپ  ع )  ) نیـسح هک  دوب  رواب  نیا  رب  دادیم و  حیجرت  ار  یتحار 
راچد یعامتجا  یـسایس و  يهصرع  رد  دزیم ، يراک  نینچ  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  رگا  ع )  ) ترـضح مایق  هک  دوریم  ناـمگ  نینچ 

هک ینامیپ  دهع و  نیمه  ینعی  دیامن ؛ يرگنشور  نآ  رب  هیواعم  هک  درگنب  نآ  هب  يا  هیواز  زا  یمالـسا  يهعماج  هک  یتقو  دشیم ؛ تسکش 
. دناسرب یمومع  راکفا  رظن  هب  ینوناق  ریغ  ینامرفان  درمت و  ناونع  هب  ار  نآ  دناهدرک و  ضقن  ار  نآ  شنارای  و  ع )  ) نیسح

؛ دوب هدرک  تروشم  هیواعم  هیلع  مایق  باب  رد  وا  اب  هک  تسا  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  خـساپ  ریـسفت  نامه  دـیاش  نیا 
؛ دـنامب شاهناخ  رد  دـیاب  تسا  هدـنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  امـش  زا  کی  ره  : » تفگ وا  هب  دوب و  تایح  دـیق  رد  ع )  ) نسح ماـما  هک  یناـمز 

(. 3 « ) دید میهاوخ  دریمب  هیواعم  رگا  ماهدوبن ؛ یضار  نآ  هب  مسق  ادخ  هب  هک  تسا  یتعیب  نیا  نوچ 
: دومرف نینچ  دوب و  هدرک  تروشم  مایق  باب  رد  مه  وا  اب  هک  یئاط  متاح  نب  يدع  هب  يو  خساپ  و 

(. 4 . ) و درادن » دوجو  تعیب  ضقن  يارب  یهار  میدومن و  تعیب  میتسب و  نامیپ  دهع و  ام  »
: دناهدروآ نینچ  ناسیون  هریس  رگید  ینئادم و  یبلک و  درک . يراشفاپ  مه  ع )  ) نسح ماما  گرم  زا  دعب  یتح  عضوم  نیا  رب  ع )  ) ترضح

هحفص 112) ) 
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هماـن وا  اـب  تعیب  هیواـعم و  علخ  يهراـبرد  ع )  ) نیـسح هب  دـندمآ و  رد  تکرح  هب  قارع  نایعیـش  تفر ، اـیند  زا  ع )  ) یلع نب  نسح  یتقو  »
زیاج نامیپ  نتسکش  تسا ، هدیسرن  ارف  شنامز  ات  تسا و  ینامیپ  دهع و  هیواعم  وا  نایم  هک  دش  روآدای  تفریذپن و  ع )  ) ترضح دنتـشون ؛

(5 «. ) دنکفا دهاوخ  يرظن  نآ  هب  دورب  ایند  زا  هیواعم  هک  هاگنآ  و  تسین ؛
ع)  ) نیـسح ماما  اـب  دوخ  تاـبتاکم  رد  ار  بلطم  نیا  يو  درب . هرهب  تشاد ، دوجو  مدرم  نیب  رد  ناـمیپ  دـهع و  هک  یتمرح  نیا  زا  هیواـعم 

: تشون نینچ  ع )  ) ترضح هب  درکیم  راکشآ  يوما  تموکح  یلع  مایق  يارب  یمالسا  يهعماج  جیسب  رد  شتیلاعف  نوماریپ 
سک نآ  ره  مسق  ادخ  هب  مرمشیم ؛ دنسپان  ار  اهنآ  وت  رطاخ  هب  دشاب ، تسرد  رگا  هک  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  بناج  زا  ییاهراک  دعب  اما  »

تلزنم و ياراد  وت  نوچمه  هک  تسا  یـسک  يرادافو  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  و  تسا ، يرادافو  هتـسیاش  تسب ، ییادـخ  ناـمیپ  دـهع و  هک 
راکنا ار  وت  ینک  راـکنا  ارم  هاـگره  شاـب ؛ راداـفو  ادـخ  ناـمیپ  هب  شاـب و  تدوخ  رکف  هب  تسا . هداد  وت  هب  دـنوادخ  هک  دـشاب  یهاـگیاج 

(. 6 « ) زیهرپب تما  نیا  يهقرفت  زا  دیزرو و  مهاوخ  رکم  وت  اب  يزرو  رکم  نم  اب  هاگره  منکیم و 
 - دنبایرد ع )  ) ترـضح مایق  زا  مدرم  اسب  هچ  تسا . نآ  هب  تبـسن  يرادافو  یپ  رد  دزاسیم و  راکـشآ  ار  نامیپ  دهع و  اج  نیا  رد  هیواعم 

ع)  ) نیـسح ماما  تسا . هدوب  هیواعم  اب  حلـص  رد  ع )  ) نسح شردارب  يأر  فـالخ  رب  ناـشیا  هک  درکیم -  ماـیق  هیواـعم  راـگزور  رد  رگا 
خساپ دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  هچنآ  دزاس . راکشآ  دوب ، هتفرگ  هک  یمیمصت  رد  شردارب  اب  دوخ  داحتا  هک  دوب  نآ  قاتشم  هشیمه 

هب حلـص  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخرد  هب  تبـسن  ع )  ) نسح ماما  ندیزرو  عانتما  هک  هاگنآ  تسا  ینادمه  ریـشب  نب  دمحم  نب  یلع  هب  وا 
ارف بالقنا 

هحفص 113) ) 
: داد حیضوت  اهنآ  يارب  ار  یمالسا  يهعماج  یگدامآ  مدع  دش و  روآدای  دندناوخیم ،

(. 7 «. ) دنامب شا  هناخ  رد  دیاب  تسا  هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  امش  زا  کی  ره  سپ  تفگ : تسرد  دمحم  وبا  »
هک دوب  یتلع  نامه  نیا  ( 8 . ) تسا هدوبن  مایق  يهدامآ  زونه  هعماج  نوچ  دزن ، مایق  هب  تسد  هیواعم  راگزور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  نیا  ربانب 

هدیاف یب  يریگرد  رد  یـشالت  ره  هک  دـش  نشور  ع )  ) ترـضح يارب  هک  نآ  زا  دـعب  هتبلا  تشاداو ؛ هیواعم  اب  حلـص  هب  ار  ع )  ) نسح ماما 
تلع تشادیمنرب . تسد  هیواعم  هیلع  مایق  زا  مه  ع )  ) نیـسح ماـما  درکیمن و  حلـص  ع )  ) نسح ماـما  زگره  دوبن  نینچ  رگا  دوب . دـهاوخ 
ماکان ار  شدوخ  هیلع  مایق  هک  دوب  هیواعم  تیـصخش  تشادزاب ، هیواعم  هیلع  مایق  زا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دوزفا و  حلـص  هب  دیاب  هک  يرگید 
يارب ار  هعماج  دیاب  ریزگان  هیواعم -  راگزور  رد  راوگرزب  ود  نآ  طیارش  هب  هجوت  اب  ع - )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  اذل  دنادرگیم .

. دندومنیم هدامآ  مایق 
زا يو  يرود  هیواـعم و  متـس  ملظ و  زا  دـشیم و  رـشتنم  تیقفوـم  اـب  هیواـعم  نارود  لوـط  رد  يوـما  تموـکح  هیلع  ماـیق  يارب  ناوـخارف 

هصالخ نینچ  ار  نآ  نیسح  هط  هک  دش  رجنم  یگرزب  يزوریپ  هب  ناوخارف  نیا  نایاپ  درکیم . هیذغت  یمالسا ، تموکح  هتـسیاش  يهدنیامن 
: دنکیم

ناشنید ار  تیب  لها  هب  قشع  هیما و  ینب  اب  ینمـشد  صاخ ، روط  هب  قارع  مدرم  مومع  مدرم و  زا  يرایـسب  تفر ، ایند  زا  هیواعم  هک  یتقو  »
(. 9 «. ) دنتسنادیم

هحفص 114) ) 
ص 8. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 1)

و ع )  ) نسح هک  دراد  لیامت  يأر  نیا  هب  ات 270  ص 252  ع »)  ) نسحلا حلص   » شدنمشزرا باتک  رد  نیسای  لآ  یضار  خیـش  موحرم  ( 2)
و ع )  ) نسح ماما  نیب  نامیپ  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  تسا  ینوتم  هب  ناشیا  دانتـسا  دـندوب . هدرکن  تعیب  تفالخ  رـس  رب  هیواعم  اب  ع )  ) نیـسح

دراد هراشا  دراد و  تلالد  يدنبیاپ  هنوگ  ره  هب  تبـسن  ع )  ) نسح ماما  ندیـشک  رانک  رب  تسا  دـقتعم  ناشیا  هک  ینوتم  . تسا هدـمآ  هیواعم 
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يزیچ هکلب  میتسین ؛ نآ  در  یپ  رد  هک  تسا  يرظن  نیا  تسا . هدرپس  هیواعم  هب  مه  ار  ینید  ییاوشیپ  یسایس -  تردق  رب  هوالع  يو -  هک 
اما دنکیم . تیوقت  ار  يأر  نیا  هک  تسا  هیواعم  و  ع )  ) نسح ماما  تیـصخش  نآ  تسا و  هدمآ  نوتم  رد  هک  هچ  نآ  زا  ریغ  تسا  يرگید 

تعیب ینید  ریغ  ینید و  يانعم  هب  ع )  ) نسح هک  درک  راکشآ  یمومع  راکفا  يارب  هیواعم  نوچ  دهدیمن . رییغت  ار  هلأسم  لصا  تیعقاو  نیا 
یف ةرادلا  مکحلا و  ماظن  : » كر تسین . نکمم  نآ  نتـسسگ  ضقن و  هک  دنتـسیرگنیم . تهج  نآ  زا  تیعب  هب  مه  ناناملـسم  تسا . هدرک 

زا تاذلاومس » یف  ینعملا  ومـس   » ص 115 و نزواهلو ، اهطوقـس » ۀیبرعلا و  ۀلودلا  : » كر ص 48 . نیدلا ، سمش  يدهم  دمحم  مالـسالا »
ات 105. ص 101  یلیالعلا ، هللادبع  خیش 
ص 173. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 3)

ص 203. لاوطلا ، رابخألا  ( 4)
، یطویس ص 220 ، يرولا ، مـالعأ  ص 206 ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  ص 181و 182 . لوا ، شخب  ج 4، هعیـشلا ، نایعا  نیمالا ، نسحم  ( 5)

ماما اـب  ع )  ) نسح گرم  زا  دـعب  هفوک  مدرم  هک  تسا  هدروآ  ص 252  ج 2 ، برعلا ،» خـیرات   » رد یتح ، پیلیف  ص 206 . ءافلخلا ، خیرات 
نآ هب  ع )  ) نیـسح ماـما  یلو  تفرگ  تروـص  یـشالت  هک  نیا  تسا  تسرد  هچ  نآ  تسا ؛ تسرداـن  نیا  دـندوب . هدرک  تعیب  ع )  ) نیـسح

. دندرکن یهجوت 
ص 188و. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 224 و 225 و  لاوطلا ، رابخألا  ص 142 ، لوا ، شخب  هعیشلا ج 4  نایعأ  ( 6)

ص 221. لاوطلا ، رابخألا  ( 7)
ص 199. ، 1962 فجن ، پاچ  داشرالا ، دیفم ، خیش  ( 8)

ص 295. يربکلا ، ۀنتفلا  ( 9)

دیزی تیصخش 

دیزی تیصخش 
. دوب فلاخم  دشیم ، شردپ  هیلع  مایق  و  ع )  ) نیسح ماما  عنام  هک  هچ  نآ  ره  اب  دیزی ، اما 

دیزی تیصخش  فلا - 
دوب و رگنیحطـس  كاب و  یب  درخ ، یلقع  اب  یناسنا  دوب ؛ رود  يزرو  هشیدـنا  طاـیتحا و  یـشیدنا و  رود  هب  تبـسن  مدرم  يهمه  زا  دـیزی  »

(. 1 « ) دوبن مهم  وا  يارب  زیچ  چیه 
مدرم مایق  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اب  دروخرب  رد  وا  يهویـش  تسا . رظن  نیا  دیؤم  شتفالخ  نارود  رد  تالکـشم  اب  دروخرب  رد  دیزی  يهویش 

. تسا يدحاو  شور  ریبز  نبا  مایق  هنیدم و 
راچد عیرـس  یکابیبو و  يدرخ  مک  نیا  هک  دراد  تلالد  دـناهدروآ  وا  یفطاع  یگدـنز  يهرابرد  ناخروم  هک  ییاـهرظن  راـهظا  زا  یخرب 

(. 2 . ) دناهدوب وا  تیصخش  رد  لیصا  ياهیگژیو  هکلب  هدوبن  یضراع  يروما  ندش ، مشخ 
هحفص 115) ) 

هب هک  نیا  تفریم  راظتنا  هک  هچ  نآ  هکلب  دوش ، هجاوم  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اـب  شردـپ  يهویـش  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتزیچاـن  وا  نمـض  رد 
. تشاد هارمه  هب  ار  یتالکشم  همه  يارب  تیاهن  رد  هک  ددرگ  ور  هبور  نآ  اب  دوخ  تیصخش  اب  راگزاس  ياهویش 

دـصق هک  تشاد  يداقتعا  رواـب و  اـب  ار  هطبار  نیرتمک  هک  تخاـس  ياهنوگ  هب  ار  يو  ( 3  ) دیزی تیحیـسم  هب  کیدزن  ای  یحیـسم  شرورپ 
يهمه هب  نداد  خـساپ  ندوب و  یفطاع  تشاد ، تفالخ  زا  لـبق  هک  يدـنب  يدـیق و  یب  یگدـنز  مالـسا  ینعی  تشاد ؛ ار  مدرم  رب  تموکح 

هک نیا  رب  هوالع  دوب ؛ هتخاس  ناوتان  مه  تفـالخ  زا  دـعب  ندرک  نت  رب  نید  ساـبل  رهاـظ  هب  اوقت و  دـهز و  هب  رهاـظت  از  ار  يو  اههتـساوخ 
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یب هـب  ار  مدرم  هـک  دزاـی  تـسد  یهاــنگ  هـب  ددرگ و  مارح  لــعف  بـکترم  راکــشآ  روـط  هـب  تـشاداو  ار  يو  زین  وا  هـنادرخیب  تعیبـط 
. دومنیم هاگآ  تفالخ ، ماقم  شریذپ  رد  شایتیحالص 

تسا یمایق  هک  نیا  هب  دنیامن  فیرحت  یمومع  راکفا  ربارب  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  مایق  هک  دوبن  يوما  تموکح  نارادفرط  ناوت  رد  نیاربانب 
هب هک  يراتفر  دراد . دوجو  دیزی  دوخ  راتفر  رد  مایق  نیا  تاهیجوت  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  مدرم  يهدوت  نوچ  تموکح ؛ هب  ندیـسر  هار  رد 

تاجن نید و  زا  تیامح  يارب  مایق  رطاـخ  هب  شناراـی  و  ع )  ) ماـما هیجوت  دـیدرت  نودـب  مه  مدرم  درادـن و  يراـگزاس  نید  اـب  يور  چـیه 
. تفریذپ دنهاوخ  نایوما  متس  ملظ و  زا  ناناملسم 

ص 1. مود ، شخب  ج 4  فارشالا ، باسنأ  يرذالب ، ( 1)
مأ شرـسمه  يهرابرد  دـیزی  ياهرعـش  زا  مراهچ  تیب  وا و  قالخا  يهرابرد  موس  تیب  هلمج  زا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هک  یتایبا  نامه . ( 2)

. دراد تلالد  وا  یسنج  فارحنا  رب  همه  تیب  راهچ  رد ص 10 و 11 ، دلاخ و 
وا بعل  وهل و  يهراـبرد  ات 61 . ص 59  تاذلاومـس ، یف  ینعملا  ومـس  یلیالعلا ، هللادبع  ص 258 . ج 2 ، برعلا ، خـیرات  یتح ، پیلیف  ( 3)

ص 156. ج 1 ، هیمالسالا ، بوعشلا  خیرات  ناملکورب ، ص 137 و 138 و  اهطوقس ، ۀیبرعلا و  ۀلودلا  نزواهل ، و  دیرگنب :

هیواعم نامز  رد  دیزی  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم 

هیواعم نامز  رد  دیزی  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم 
زگره یلو  دیامن ؛ نیمضت  ار  دیزی  ربارب  رد  ع )  ) نیسح ماما  توکس  لقادح  ای  دراداو  دیزی  تعیب  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  ات  دیـشوک  هیواعم 

. تفاین تسد  یقیفوت  هب 
تیاور دومنیم ، يزاـسهدامآ  دوخ  زا  دـعب  شرـسپ  يارب  ار  تموـکح  هک  هاـگنآ  هیواـعم ، هب  تبـسن  ار  ع )  ) ماـما زا  یعـضاوم  ناـخروم 

: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  تشون  هیواعم  هب  باب  نیا  رد  هک  تسا  ياهمان  هلمج  زا  دناهدرک .
هحفص 116) ) 

هب تبـسن  ار  مدرم  هک  یتسه  نآ  یپ  رد  متفایرد ؛ يدش ، روآدای  ص )  ) دمحم تما  هب  تبـسن  دیزی  تسایـس  لامک و  يهرابرد  هچنآ  »... 
ياراد هک  یهدیم  ربخ  يزیچ  زا  هک  نیا  ای  و  ینکیم ؛ فیـصوت  نانآ  زا  تیاـنع  مدرم و  زا  رود  ار  وا  ییوگ  يزاـس ؛ مهوت  راـچد  دـیزی 

اب يزاب  گـس  هب  وا  هک  ریگب  كـالم  ار  روما  نیمه  دـیزی  يهراـبرد  دـهدیم  یهاوگ  دوخ  يأر  عضوم و  هب  دوخ  دـیزی  یتسه . هژیو  ملع 
هچ نآ  یباییم . تریصب  اب  ار  وا  هاگنآ  تسا ؛ لوغـشم  نارگاینخ  هورگ  رگاینخ و  ناکزینک  اب  یمرگرـس  يزاب و  رتوبک  ورزیت و  ياهگس 

تاقالم يراد ، دوخ  هک  هچ  نآ  زا  شیب  اب  مدرم  نیا  هانگ  اـب  ار  دـنوادخ  نیا  زا  وت  يارب  دراد  يدوس  هچ  اـمن ؛ اـهر  یتسه  نآ  یپ  رد  هک 
دش زیربل  بآ  ياهکـشم  هک  ییاج  ات  یهدیم ، باوج  متـس  اب  ار  مشخ  ینکیم و  وجتـسج  متـس  رد  ار  لطاب  هتـسویپ  مسق  ادخ  هب  ییامن ؛

(. 1 «. ) تسا هلصاف  ندز  مه  هب  مشچ  کی  گرم  وت و  نیب  دمآ ؛) رس  هب  ترمع  يهنامیپ  )
ع)  ) نیـسح هک  نیا  ات  دراد  او  ناشقوقح  زا  مشاهینب  مامت  نتخاس  مورحم  اـب  دـیزی  اـب  تعیب  هب  ار  ع )  ) نیـسح هک  دوب  نآ  یپ  رد  هیواـعم 
. دنام یقاب  دیزی  اب  تعیب  اب  راکنا  عضوم  نیمه  اب  ع )  ) نیسح ماما  درم و  هیواعم  تفاین . ققحت  تساوخیم ، هک  هچ  نآ  اما  ( 2  ) دنک تعیب 

هحفص 117) ) 
.159 ص 156 -  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 1)

ص 252. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 200 و  ج 1 ، نامه ، ( 2)

دیزی اب  تعیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم 
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دیزی اب  تعیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  عضوم 
.« دنتسنادیم دوخ  نید  ار  تیب  لها  هب  قشع  هیما و  ینب  هب  تبسن  هنیک  قارع ، مدرم  هژیوب  مدرم  زا  يرایـسب  تفر ، ایند  زا  هیواعم  هک  یتقو  »

(. 1)
یب ملظ و  ياههنوگ  دیـشچ و  ار  شباذـع  معط  درک و  فشک  ار  هیما  ینب  تموکح  ياـهیتشز  تشاد ، هک  یتیاـفک  اـب  یمالـسا  يهعماـج 
. تفر رانک  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  هیواعم  راگزور  زاغآ  رد  هک  شنامشچ  ربارب  زا  هدرپ  تفایرد و  ار  يررقم  قوقح و  باب  رد  نآ  یتلادع 

رب ياهدرپ  هک  نید  رهاظ  ظفح  رد  شردپ  يهویـش  هب  تسا و  هدوبن  روما  رد  طایتحا  یـشیدنا و  رود  تیارد و  لها  شردپ  نوچمه  دـیزی 
. تسا هدوبن  دنبیاپ  دنکفیب ، شتامادقا  لامعا و 

هیواعم و گرم  زا  دعب  اذل  تسا . هدوبن  ینامیپ  دهع و  چیه  رگید  تهج  زا  دـیزی  نایم  یتهج و  زا  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  نایم 
مایق هار  تفر و  نیب  زا  دومنیم  داجیا  تعنامم  هیواعم ، راگزور  رد  مایق  و  ع )  ) نیـسح نایم  هک  یلماوع  مامت  یمالـسا ، يهعماج  یهاـگآ 

. دومنیم راومه  ع )  ) نیسح ماما  ربارب  رد  ار  هیما  ینب  تموکح  هیلع 
هحفص 118) ) 

. دروخیم ترسح  ثداوح ، نداد  خر  یپایپ  رد  ع - )  ) نیسح ناشسأر  رد  دوخ -  فلاخم  ناگرزب  زا  تعیب  نتفرگ  رد  دیزی 
هیواـعم ناـمرف  زا  وا  اـب  تعیب  زا  هک  یناـسک  تعیب  دیـسر ، وا  هب  تموـکح  هک  یتـقو  شردـپ  گرم  زا  سپ  هک  دوـب  نـیا  وا  شـالت  ماـمت 

رگید ياهمان  تخاس و  ربخ  اب  هیواعم  گرم  زا  ار  وا  تشون و  ياهمان  هنیدم  مکاح  هبتع  نب  دیلو  هب  اذـل  . دـیامن بلج  دـناهدومن ، یچیپرس 
: دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  تشون 

(. 2 «. ) مالسلا و  دننک . تعیب  ات  ریگتخس  نانچ  تعیب  يارب  ار  ریبز  نبا  رمع و  نب  هللادبع  و  ع )  ) نیسح دعب ، اما  »
: تفگ نینچ  وا  هب  دبای و  ییاهر  وا  تسد  زا  ییابیز  هب  ات  داد  حیجرت  دناوخارف ، تعیب  هب  ار  يو  دیلو  هک  هاگ  نآ  ع )  ) نیسح ماما 

تعیب هب  ار  اهنآ  ياهدرک و  جورخ  مدرم  يارب  هک  هاگنآ  نکم ؛ افتکا  نم  اب  یناهنپ  تعیب  هب  و  دنکیمن ؛ تعیب  یناهنپ  نم  نوچ  یصخش  »
«. تسا یکی  رما  یشاب ، هدناوخ  ارف  اهنآ  اب  زین  ار  ام  يا و  هدناوخ  ارف 

: تفگ نینچ  دیلو  هب  ناورم  اما 
؛ ددرگ ناوارف  وا  امش و  نایم  ياههتشک  هک  نیا  رگم  يرادن  ناوت  وا  رب  یعضو  نینچ  رب  زگره  دنکن ، تعیب  دوش و  ادج  وت  زا  نونکا  رگا  »

«. نزب ار  وا  ندرگ  هنرگ  و  رتهب ) هچ   ) درک تعیب  رگا  نک ؛ ینادنز  ار  وا  اما 
: تفگ نینچ  تساخرب و  ع )  ) نیسح ماما  ماگنه  نیا  رد 

(. 3 «. ) ياهتشگ تسپ  یتفگ و  غورد  یهدیم ؟ نامرف  نم  ندرگ  ندز  هب  وت  ءاقرز ، نبا  يا  وت  رب  ياو  »
هحفص 119) ) 

: دومرف دمآ و  دیلو  دزن  سپس 
مه دیزی  و  تسا ؛ هدومن  متخ  ام  هب  درک و  زاغآ  ام  هب  دنوادخ  میناگتشرف ؛ دش  دمآ و  لحم  تلاسر و  ندعم  توبن ، تیب  لها  ام  ریما ، يا  »

تعیب وا  اب  نم  نوچ  یصخش  دزادرپیم . روجف  قسف و  هب  اراکشآ  تسا و  مرتحم  ياهناج  لتاق  راوخبارش ، قساف و  رجاف و  تسا  یـصخش 
(. 4 «. ) دنکیمن

ماـیق يهجنکـش  يریگتـسد و  رد  هک  يایمحریب  تردـق و  اـب  ار  هیما  ینب  دـساف  تموکح  هیلع  شماـیق  نانخـس ، نیا  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما 
نآ دیاب  امتح  هک  يایخیرات  شقن  ربارب  رد  دوب و  هدمآ  رـس  هب  نتفرگ  نامیپ  دـهع و  نارود  درم و  هیواعم  دومن ؛ زاغآ  تشاد ، ناگدـننک 

اب تعیب  زا  وا  هک  ینامز  ات  تفرگ  دهاوخن  یعرـش  گنر  زگره  دیزی  تموکح  هک  تشاد  نیقی  ع )  ) ترـضح تفرگ . رارق  دـیامن ، افیا  ار 
بـسک یعرـش  ینوناق و  یگژیو  هتخیوآ و  ناملـسم  تلم  ندرگ  هب  ار  ياهزات  دنب  تروص  نآ  رد  دیامن  تعیب  رگا  اما  دنز ؛ زاب  رـس  دـیزی 
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. داد دهاوخن  ماجنا  ار  نآ  زگره  ع )  ) ماما هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دومن ؛ دهاوخ 
زا دیاب  تسا و  یلطاب  تموکح  هک  دـنادب  یلو  دـهد  نت  رگمتـس  تموکح  هب  یلیم  یب  رـس  زا  تما  هک  نیا  نیب  تسا  يدایز  توافت  هتبلا 
نآ رییغت  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  تسا و  ینید  تموکح  هک  دشاب  رواب  نیا  رب  یلو  دشاب  يرگمتـس  تموکح  عبات  هک  نیا  نیب  دورب و  نیب 

. دشابیمن زیاج 
تسوا و موـتحم  تشونرـس  تلذ ، تیمورحم و  یگنـسرگ و  یگراوآ و  وا و  تخب  نوـگن  یگدـنز  هک  تسا  دـقتعم  مود  لاـح  رد  تـما 

دهاوخ نیب  زا  عاضوا  رییغت  رد  اهوزرآ  يهمه  یعـضو ، نینچ  رد  اذـل  دور و  وس  نآ  هب  دـیاب  تسوا  ییاـهن  ماـجرف  تسین . نآ  زا  يزیرگ 
هجیتن رد  دنکیم و  تیامح  ار  اهنآ  دروشب  رگمتـس  نامکاح  رب  هک  نیا  ياج  هب  تما  اذل  . تفر دهاوخ  تسد  زا  مایق  هب  يدیما  ره  تفر و 

نینچ رد  درادـن ، یقح  مکاح  هک  دـنادیم  دوشیم و  میلـست  تما  یتقو  اما  دـهدیم . رد  نت  دـشاب ، دـیاب  شنامگ  هک  هچ  نآ  تیاضر  هب 
نوچ تفای ، دـنهاوخ  لـمع  يارب  یتصرف  نویبـالقنا  ددرگیم و  روهلعـش  ناـج  لد و  رد  بـالقنا  دـنامیم و  هدـنز  رییغت  هب  دـیما  یعـضو 

. تسا هدامآ  بالقنا  يهنیمز 
هحفص 120) ) 

زابرس دیزی  اب  تعیب  زا  هک  نارگید  اما  دوب ؛ وا  موتحم  تشونرس  مایق ، نوچ  دیامن ؛ افیا  ار  شقن  نیا  هک  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  يهفیظو  اهنت 
تعیب مه  نم  دننک ، تعیب  مدرم  رگا  : » تفگ دش و  میلـست  رمع  نب  هللادبع  الثم  دنتـشادن . ار  ع )  ) نیـسح ماما  تلزنم  هاگیاج و  نآ  دـندز ،

دـهاوخیم و دوخ  يارب  ار  تموکح  وا  هک  دـندرکیم  مهتم  دـیزی  اـب  تعیب  ندز  زاـب  رـس  زا  ار  وا  مدرم  هک  ریبز ، نبا  اـی  و  ( 5 «. ) منکیم
راـک نـیا  يهتــسیاش  ار  وا  مـه  مدرم  هتــشاداو و  راـک  نـیا  هـب  ار  يو  تفـالخ  هـب  هقـالع  هـکلب  تـسین ، هناـصلاخ  ینید و  وا  ياـههزیگنا 

. دنتسنادیمن
تماـقا اـجنآ  رد  دـندش و  جراـخ  هکم  هب  هنیدـم  زا  ریبز  نبا  اـب  یتقو  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  هدروآ  ۀـیاهنلا » ۀـیادبلا و   » رد ریثک  نبا 

وا نانخس  زا  دندادیم و  شوگ  وا  نانخس  هب  دنتسشنیم و  وا  فارطا  رد  دندمآیم و  وا  دزن  دنتفرگ و  ار  ع )  ) نیـسح رود  مدرم   » دندیزگ
، دـنکیم ناـیب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  رد  مهم  بلطم  دنتـشونیم .» تقد  هب  دـندرکیم ، تیاور  وا  زا  هک  ار  هچ  نآ  دـندربیم و  اـههرهب 

يا هژیو  هاگیاج  ناناملـسم  ناـج  لد و  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ربخ  نیا  دنتـشاد . شیارگ  وا  هب  دوب و  ع )  ) نیـسح هب  اـهنت  مدرم  هجوت 
: دیوگیم یناهفصا  جرفلا  وبا  دراد .

قارع يوس  هب  نیسح  جورخ  زا  رتهب  وا  يارب  يزیچ  و  تسا ؛ هدوبن  زاجح  رد  ع )  ) نیسح روضح  زا  رتنیگنس  ریبز  نب  هللادبع  رب  زیچ  چیه  »
(. 6 «. ) دریگیم تروص  ع )  ) نیسح جورخ  زا  سپ  اهنت  راک  نیا  دنادیم  هک  نیا  اب  تسین . زاجح  رد  مایق  دیما  هب  و 

: دومرف شنانیشنمه  هب  يزور  دوب . هاگآ  هلأسم  نیا  زا  مه  ع )  ) نیسح ماما 
دهاوخن یفرط  نم  اب  ندوب  اب  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  وا  مور . قارع  هب  زاـجحزا  نم  هک  درادـن  تسود  اـیند  رد  نیا  زا  رتهب  يزیچ  ریبز  نبا  »

(. 7 «. ) دوش یلاخ  وا  يارب  اج  موش و  جراخ  اج  نیا  زا  نم  هک  دراد  تسود  اذل  دننادیمن  لداع  ار  وا  مه  مدرم  تسب .
: تفگ نینچ  ع )  ) ترضح هب  تفریم  قارع  يوس  هب  ع )  ) ترضح هک  یتقو  سابع  نبا 

هحفص 121) ) 
(. 8 «. ) درگنیمن وا  هب  وت  اب  سک  چیه  زورما  يدومن . داش  نآ ، زا  ندش  جراخ  زاجح و  رد  وا  نتشاذگ  اهنت  اب  ار  ریبز  نبا  »

لاثما ریبز و  نبا  دنک ، تعیب  دیزی  اب  وا  رگا  هک  دنتشاد  نیقی  اهنآ  دنکیم . تیاکح  ع )  ) نیسح ماما  هب  مدرم  یگتسبلد  نازیم  زا  اهنیا  مامت 
. دنسرب دنهاوخیم  هک  هچ  نآ  هب  ات  تفای  دنهاوخن  ینارادفرط  نارای و  اهنآ  نوچ  دنیآیمن ، باسح  هب  يددع  دیزی  اب  تفلاخم  رد  وا 

عاجترا و طاطحنا و  دراد ، هک  يداسف  مامت  اب  هیما  ینب  تموکح  ینعی  تفای ، شایخیرات  شقن  ربارب  رد  ار  دوخ  ع )  ) نیسح ماما  نیاربانب ،
ع)  ) ترضح اهنیا  مامت  ناناملـسم . نایم  رد  وا  تیروحم  دشکیم و  هک  یگراچیب  تیمورحم و  يراوخ و  اب  ناملـسم  تما  دوجوم و  متس 
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ینانخس نانچ  اب  ار  شمایق  اذل  دوب . هدش  میسرت  وا  يارب  دهد ، ماجنا  دیاب  هک  يراکیمتح  ماجرف  داد و  رارق  شایخیرات  شقن  ربارب  رد  ار 
لماوع تساهنیا  مدرم ؛ قوقح  نتفرگ  زیچان  نید ، هب  یتمرحیب  يرد ، هدرپ  درک : ناـیب  نینچ  هصـالخ  روط  هب  ار  ماـیق  لـلع  دومن و  زاـغآ 

ود دربب . نیب  زا  ار  مایق  وا ، رورت  اب  ع )  ) ترضح مایق  ندش  رو  هلعـش  زا  لبق  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هیواعم  نب  دیزی  هک  تسادیپ  ع .)  ) ماما مایق 
يارب ار  یناسک  دیزی  هک  دراد  تحارص  تسا و  هتفگ  دیزی  هب  سابع  نبا  هک  ( 9  ) دراد هراشا  یبوقعی  خیرات  باتک  رد  نخس  نیا  هب  بلطم 

. دوب هدرک  هدامآ  قارع -  يوس  هب  اج  نآ  كرت  زا  لبق  هنیدم -  رد  ع )  ) ماما رورت 
. دزاس نشور  ام  يارب  ار  یناهنپ  تروص  هب  هنیدم  زا  ع )  ) نیسح ماما  جورخ  تلع  بطم  نیا  دیاش 

هحفص 122) ) 
ص 295. يربکلا ، ۀنتفلا  ( 1)

ج 4،ص 12. يرذالب ، ص 263 ، ج 3 ، لماکلا ، ریثا ، نبا  ( 2)
ص 12. ج 4 ، يرذالب ، ( 3)

.183 ص 184 -  لوا ، شخب  هعیشلا ، نایعأ  ( 4)
ص 14. ج 4 ، فارشالا ، باسنأ  يرذالب ، ص 265 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 254 ، ج 4 ، يربط ، ( 5)

ص 202. داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 13 و 14 ؛ ج 4 ، يرذالب ، نییبلاطلا و  لتاقم  ( 6)
ص 14. ج 4 ، فارشالا ، باسنأ  ص 276 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 288 ، ج 4 ، يربط ، ( 7)
ص 14. ج 4 ، فارشالا ، باسنا  ص 276  ج 3 ، لماکلا ، ص 288 ، ج 4 ، يربط ، ( 8)

ات 236. ص 234  فجن 1964 ج 2 ، پاچ  یبوقعیلا ، خیرات  بوقعی . یبأ  نب  دمحا  ( 9)

ماما رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 

ماما رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 
ع)  ) ترـضح درک . هدهاشم  ار  رـصنع  نیا  ناوتیم  نآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  تسا ؛ هتـسجرب  رایـسب  یعامتجا  رـصنع  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  رد 
هک یتموکح  . دومن مایق  هیما  ینب  تموکح  يهدنیامن  ناونع  هب  دیزی  رب  ع )  ) ترـضح تسا ؛ هدرک  مایق  ناملـسم  تلم  يارب  هک  دوب  دـقتعم 

. دومنیم شخبیدازآ  ياهشبنج  بوکرس  اهتذل و  فرص  ار  تلم  نیا  ياههیامرس  تشاداو و  یگنـسرگ  تیمورحم و  هب  ار  ناملـسم  تلم 
ار برع  ناناملسم  تدحو  دومنیم و  دیدهت  یتسین  گرم و  هب  ار  اهنآ  داد و  رارق  متـس  ملظ و  تحت  ار  برعریغ  ناناملـسم  هک  یتموکح 

هراوآ ار  يوما  نادناخ  تسایس  تفلاخم  یسایس  يهشیدنا  اب  دارفا  هک  یتموکح  دنکفارد . يزوت  هنیک  ینمـشد و  ناشنایم  دیـشاپ و  مه  زا 
هب ار  ییارگ  هلبق  سح  هک  یتموکح  دومن . هرداصم  ار  ناشلاوما  هدرک و  عطق  ار  ناشقوقح  دـناسر و  لـتق  هب  اـههلوغیب  رد  ار  اـهنآ  دومن و 

دیشوکیم تلم  رد  یناسنا  سح  يدوبان  هب  میقتسم  ریغ  میقتسم و  هک  یتموکح  دومنیم . قیوشت  ناملـسم  تما . یعامتجا  تیوه  باسح 
هب درک . ماـیق  روـما  نیا  ماـمت  رب  ع )  ) نیـسح ماـما  دوـب . هدرب  نیب  زا  ار  یهاوـخ  يدازآ  هب  شیارگ  هنوـگره  ینید ، ریدـخت  يهطـساو  هب  و 

: دومرف نینچ  درک ، وا  هب  هک  یتیصو  رد  هیفنح  نب  دمحم  شردارب 
هحفص 123) ) 

ات ماهدمآ  ماهدرک . جورخ  متدج  تما  رد  حالـصا  يارب  اهنت  هکلب  داسف ؛ یـشکندرگ و  زا  هن  ماهدرک و  جورخ  یهاوخدوخ  رـس  زا  هن  نم  »
، دریذپن ارم  سک  ره  تسا و  قح  يهتـسیاش  دنوادخ  هک  دنادب )  ) دریذـپب قح ، لوبق  هب  ارم  سک  ره  رکنم . زا  یهن  میامن و  فورعم  هب  رما 

«. تسا نارواد  نیرتهب  دنوادخ  هک  دیامن ؛ يرواد  قح  هب  موق  نآ  نم و  نایم  دنوادخ  ات  درک  مهاوخ  ربص 
هک تسا  ع )  ) ترـضح تراـبع  نیا  رد  هجوت  لـباق  يهتکن  تسا . هدوب  وا  ماـیق  فدـه  شنادـناخ ، و  ص )  ) شدـج تما  رد  حالـصا  سپ 
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: دومرف
«. تسا قح  يهتسیاش  دنوادخ  هک  دنادب )  ) دریذپب قح  لوبق  هب  ارم  سک  ره  »

... دریذپب ادخ  لوسر  هب  تبسن  مايدنواشیوخ  ناناملسم و  نایم  رد  مهاگیاج  مايدنمجرا و  فرـش و  رطاخ  هب  ارم  سک  ره  دومرفن : ینعی 
قح هب  يهدننک  توعد  یتقو  درم  تسوا . ياهاعدا  زا  یکی  نیا  تسا و  هتـسب  قح  شریذپ  هکلب  تسا ؛ هدومرفن  ار  روما  نیا  زا  کی  چـیه 

يهیامرس هک  یگلیبق  رخافت  زا  تسا  رتارف  بلطم  نیا  وا . دوخ  رطاخ  هب  هن  دنریذپیم  ریخ  قح و  رطاخ  هب  ار  وا  تقیقح  رد  دنریذپیم ، ار 
. تسا هدوب  ع )  ) ترضح راگزور  رد  ینید  ای  یسایس  ربهر  ره 

نآ زا  دـعب  ینعی  دوب ؛ هرک  دروخرب  یحایر  دـیزی  نب  رح  اب  هک  تشگ  رادـیدپ  هاـگ  نآ  نینچمه  ع )  ) ترـضح ماـیق  رد  یعاـمتجا  رـصنع 
هدیسر وا  هب  لیقع  نب  ملسم  شاهداتسرف ، گرم  ربخ  هک  نیا  زا  دعب  دوب ؛ هتفایرد  ار  ناشیا  اب  تعیب  زا  دعب  قارع  مدرم  یتسپ  ع )  ) ترـضح

رح اـب  هک  ینازابرـس  يارب  ع )  ) ترـضح دوـب . هدـش  صخـشم  دـندوب ، نآ  رظتنم  همه  هـک  یکانـساره  تشونرـس  شناراـی  وا  يارب  دوـب و 
: دومن ینارنخس  نینچ  دناهدوب ،

فلاخم دنکـشیم و  ار  وا  نامیپ  درامـشیم و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  ناطلـس  سکره  دومرف : ص )  ) ربمایپ مدرم ، يا  »
ار وا  هک  تسدنوادخ  رب  دروشن ، وا  رب  رادرک  راتفگ و  هب  دزادرپیم و  زواجت  هانگ و  هب  شناگدنب  نایم  رد  دنکیم و  لمع  شربمایپ  تنس 

يوریپ كرت  دنتخادرپ و  ناطیش  زا  يوریپ  هب  موق  نیا  هک  دینادب  دنکفا . شتآ  رد 
هحفص 124) ) 

ار شلالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دنداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تمینغ  دـنداهناو . ار  یهلا  دودـح  راکـشآ و  ار  داسف  دـندومن و  دـنوادخ 
دزن تعیب  يارب  امش  ياههداتسرف  دیسر و  نم  هبامش  ياههمان  مندرک ؛ مایق  هب  نارگید  زا  رتهتـسیاش  نم  یعـضو ) نینچ  رد  . ) دندومن مارح 

. دیدیسر یهاگآ  دشر و  هب  هک  دیتسه  ناتتعیب  رب  رگا  تخاس . دیهاوخن  راوخ  درک و  دیهاوخن  نمشد )  ) میلست ارم  امتح  امش  دندمآ و  نم 

. متسه امش  ياوشیپ  نم  امـش . اب  ماهداوناخ  تسامـش و  اب  مناج  متـسه ؛ ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  و  ع )  ) یلع رـسپ  نیـسح  نم  هک  دینادب ) )
ردـپ و اب  البق  نوچ  تسین  تشز  نادـنچ  امـش  يارب  مسق ، مناج  هب  دـینک  یلاخ  هناـش  متعیب  زا  دینکـشب و  ار  ناتدـهع  دـینکن و  نینچ  رگا 
ره هتبلا  دیدومن و  عیاض  ار  ناتهرهب  امـش  دروخب ؛ ار  امـش  بیرف  هک  نآ  تسا  هدروخ  بیرف  دـیدرک . نینچ  ملـسم  میومع ، رـسپ  مردارب و 

(. 1 «. ) تسا هدرک  نینچ  دوخ  رب  دنک  ینکش  نامیپ  سک 
نید و فیرحت  مدرم ، تیمورحم  یگنسرگ و  متس  ملظ و  زا : تسا  ترابع  هک  دنکیم  نییبت  ار  شمایق  لماوع  هبطخ  نیا  رد  ع )  ) ترضح

نوچ دشکیم . ریوصت  هب  دـش ، دـنهاوخ  شراچد  مایق  زا  سپ  هک  یگراوآ  تمیورحم و  را  سرت  اهنآ  يارب  نمـض  رد  لاملا . تیب  لواپچ 
. دندادیم حیجرت  دنوش ، هجاوم  تالکشم  اب  دنوش و  تسکش  راچد  دیاش  هک  رییغت  ار  سرت  رب  ار  تلذ  یتسپ و  اب  هارمه  یگدنز  اهنآ 

: دومرف نینچ  ناشیارب  اهیهاگآ  نیا  هب  هجوت  اب 
«. متسه ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  و  ع )  ) یلع رسپ  ع )  ) نیسح نم  »

: دومرف اهنآ  هب  سپس  هدرک و  نایب  ار  دوخ  تیروحم  لوا 
«. متسه امش  ياوشیپ  نم  تسامش و  اب  ماهداوناخ  مناج و  »

« متـسه ندرک  مایق  يارب  یـسک  نیرتهتـسیاش  نم   » هک ترابع  نیا  رد  لمأت  اب  تسه . مه  نم  يارب  دوب  دهاوخ  هک  یتیمورحم  ملظ و  ینعی 
یخیرات شقن  زا  ع )  ) ترضح هک  میباییم  رد 

هحفص 125) ) 
. تسا هدوب  ربخ  اب  درکیم ، افیا  ار  نآ  دیاب  هک  شریذپان  رییغت 

یتاعاس نیرخآ  رد  هبطخ  نیا  تفگ ؛ نخس  تشاد ، نآ  يارب  هک  یتاهیجوت  شمایق و  يهرابرد  قارع  مدرم  اب  ع )  ) ترضح موس  راب  يارب 
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یلو دنوش  تکاس  ات  تساوخ  نانآ  زا  دش و  شبسا  رب  راوس  ع )  ) ترـضح دنیوگیم  دوب . هداد  خر  هیما  ینب  رکـشل  وا و  نیب  يریگرد  هک 
: دومرف اهنآ  هب  سپس  دندرکن . توکس  اهنآ 

نم زا  سک  ره  مناوخیم ؛ ارف  تسار  هار  هب  ار  امش  نم  دیهدیمن . شوگ  منانخس  هب  دینکیمن و  توکس  هک  تسا  هدش  هچ  امـش  رب  ياو  »
هب دینکیم و  یچیپرـس  نم  نامرف  زا  امـش  يهمه  ناگتفای . كاله  زا  دیامن ، ینامرفان  نم  زا  سک  ره  تسا و  ناگتفای  هار  زا  دـنک  يوریپ 

؟ دـینکیمن توکـس  ارچ  ماش ، رب  ياو  تسا . هدروخ  رهم  نآ  رب  تسا و  هدـش  رپ  مارح  زا  نات  ياهلد  نوچ  دـیهدیمن . ارف  شوگ  منانخس 
»؟ دیراپسیمن شوگ  ارچ 

: دنتفگ دنتخادرپ و  مه  شنزرس  هب  دندوب  اهنآ  نایم  رد  هک  دعس  نب  رمع  نارای 
نالوسر ناگتشرف و  و  ص )  ) ربمایپ هب  تفگ و  نخس  شبسن  لصا و  زا  دروآ و  ياج  هب  ار  راگدرورپ  يانث  دمح و  هک  وا  دینک ، توکـس  »

«. تفگ نخس  غیلب  داتسرف و  دورد  یهلا 
: دومرف ع )  ) ترضح هاگنآ 

دوخ رب  هک  یلاح  رد  و  دیدوب ؛ نادرگرس  دیتساوخ و  داد  ام  زا  هک  ینامز  دیروآیم ) دای  هب  ایآ  ( ؛ تعامج يا  امـش  رب  داب  گنن  گرم و  »
هیلع ار  نآ  ام  هک  یشتآ  دیدوب . هدروخ  دنگوس  ام  هب  نداد  يرای  رب  هک  نیا  اب  دیدیشک  ریشمش  ام  هیلع  میدرک . يرای  ار  امـش  دیدیزرلیم 

. دیتشگ دحتم  ناتنانمشد  عفن  هب  اهنآ  هیلع  دیدش و  جیسب  ناتنایلاو  نارادتسود و  هیلع  دیدیشاپ !! ام  رب  میتخورفارب ، امـش  دوخ و  نمـشد 
دیتسب عمط  نآ  هب  هک  يزیچان  یگدـنز  دـنناسر و  امـش  هب  اهنآ  هک  ایند  مارح  زج  مداد ، جاور  امـش  نایم  رد  هک  یتلادـع  فالخرب  مه  نآ 
دیـشاب هتـشادنپ  فیعـض  ار  نآ  هک  يرظن  يأر و  ای  دنزرـس و  ام  زا  ییاطخ  ای  هانگ  هک  نآ  یب  دوب . دـهاوخن  امـش  يارب  ياهرهب  بیـصن و 

مادقا نیدب  )
هحفص 126) ) 

دوب و فالغرد  ریـشمش  هک  نآ  لاح  دیدرک و  شرت  يور  ام  رب  دیداهناو . ار  ام  دیتشادن و  شوخ  ار  ام  هک  امـش  رب  ياو  دـیدیزای .) تسد 
اههناورپ يهلمح  نوچمه  دیتفاتش و  گنج  يوس  هب  ناخلم  نوچمه  امش  اما  میدیـسرن ؛ یعطق  يهجیتن  هب  زونه  و  هدوسآ ؛ تمظع  تبیه و 
فیرحت ناـهانگ و  دـناب  ناطیـش و  نوـسف  نآرق و  ناگدـشدر  ناراـجنهبان و  تما و  ناـگدرب  يا  امـش  لاـح  هب  ادـب  دـیدناوخارف . نآ  هـب 
يهدـنهد طـبر  بسن  هب  ایـصوا و  ترتـع  ناگدـنرب  نیب  زا  ناربماـیپ و  نادـنزرف  نـالتاق  تنـس و  ناگدـننک  شوماـخ  باـتک و  ناگدـننک 

هراـپ هراـپ  ار  نآرق  هک  ناـنآ  و  ( 3  ) ناگدـننز دنخـشیر  نارادولج  سردایرف  هدـنهد و  يرای  ناـنمؤم و  ناگدـنهدرازآ  و  ( 2  ) ناگدازانز
. دنتسه نادواج  باذع  رد  نانآ  دنداتسرف و  شیپ  يزیچ  دب  هچ  دندرک ؛

امـش رد  يرای  كرت  مسق  ادـخ  هب  يرآ  دـینکیم ؛ يرای  كرتاـم  زا  دـیناسریم و  يراـی  شناوریپ  برح و  نب  نایفـس  وبا  دـنزرف  هب  اـمش 
تباث نآ  رب  امـش  ياهلد  تسا و  هتفرگتوق  نآ  رب  ناتگرب  خاـش و  و  تسا ؛ هدـناود  هشیر  امـش  رد  نآ  ساـسا  لـصا و  تسا و  روهـشم 
تنعل دینابـصاغ . يهمعط  ناگدـننیب و  هودـنا  بجوم  هک ) : ) دـیتسه هویم  نیرتتشز  امـش  و  هدرک ، هتـشابنا  ار  امـش  ياههنیـس  هدـیدرگ و 

هب دیداد -  رارق  لیفک  ناتدوخ  هیلع  ار  دنوادخ  امش  دندرک -  ضقن  يراشفاپ  دیکأت و  زا  سپ  ار  اهدنگوس  هک  نانکـش  نامیپ  رب  دنوادخ 
. دیتسه اهنآ  مه  امش  مسق  ادخ 

ام زا  ار  نآ  نانمؤم  شلوسر و  ادـخ و  تسا ؛ رود  هب  ام  زا  تلذ  تسا ؛ هدرک  ریخم  تلذ  ریـشمش و  نایم  ارم  هدازانز  دـنزرف  يهدازاـنز  نآ 
حیجرت ناراوگرزب  ندـش  هتـشک  رب  ار  نانود  زا  تعاطا  هدارا  اب  تمه و  دـنلب  ینادرم  هزیکاپ و  ییاـهنماد  كاـپ و  ناـکاین  و  دـنریذپیمن ؛
نمـشد دادعت  كدنا و  مدارفا  دادعت  هک  نیا  اب  درب ؛ مهاوخ  نیب  زا  ار  نادناخ  نیا  نم  مداد ؛ میب  مدروآ و  رذع  نم  هک  دینادب  دنهدیمن ...

...«. مرادن مه  يروای  دایز و 
: دومرف ع )  ) ترضح هاگنآ 
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هحفص 127) ) 
« میتسین ناگدنوش  بولغم  میوش ، بولغم  رگا  میاهدوب و  نادنمزوریپ  هتشذگ  زا  ام  میوش  زوریپ  رگا  »

«. دسرب نارگید  هب  تلود  تموکح و  دشاب و  ام  گرم  راذگب  اما  تسین  یلدزب  سرت و  ام  تشرس  »
«. دز دهاوخ  وناز  نارگید  يوس  هب  راچان  هب  درادرب ، نامدرم  زا  ار  شاهنیس  گرم  هک  هاگنآ  »

«. درب نیب  زا  زین  ار  هتشذگ  ناگرزب  هک  نانچ  دوبر ؛ رد  ار  ام  ناگرزب  گرم  »
«. میراگدنام مه  ام  دناهدنام ، یقاب  ناراوگرزب  رگا  مینادواج و  مه  ام  سپ  دناهدنام  نادواج  ناهاشداپ  رگا  »

(. 4 «. ) دش دنهاوخ  راچد  میدش ، راچد  ام  هک  هچ  نآ  هب  زین  نانآ  دیشاب ؛ شوهب  وگب ، ام  هب  ناگدننز  دنخشیر  هب  سپ  »
تفگ نانآ  هب  تفگ . نخس  اهنآ  يارب  یگدنز  نآ  یگدوهیب  اهنآ و  یگدنز  تیعقاو  اهنآ  يهرابرد  هبطخ  نیا  ر  ع )  ) نیسح ماما  ترضح 

يرگمتس نامکاح  دندش . تسدمه  وا  هیلع  نارگمتس  نامه  اب  سپـس  دنتـساوخ و  يرای  وا  زا  ناشرگمتـس  نامکاح  تسد  زا  هنوگچ  هک 
مک تسپ و  يایگدنز  دنتـشاداو . مارح  هب  يزیچان  تسپ و  یگدنز  ربارب  رد  ار  اهنآ  هکلب  دندوب  هدرکن  راتفر  تلادع  هب  اهنآ  اب  زگره  هک 

يزیچان لمع  شاداپ  هک  رابتعا  نیا  هب  زیچان  دـنتخادرپیم و  راک  هب  يا  هنالیلذ  زیچاـن و  یگدـنز  يارب  رمع  لوط  رد  نوچ  زیچاـن ، هدـیاف ،
يارب هدارا  هقالع و  راهظا  هشیمه  اهنآ  هک  تفگ  نخس  یحالصا  ياهشبنج  هب  تبسن  ناشررکم  عضاوم  زا  اهنآ  يارب  ع )  ) ترـضح تسا .
عضوم نآ  هیلع  دنشاب ، مایق  نابیتشپ  هک  نیا  ياج  هب  دش  يدج  رما  هک  هاگنآ  اما  دنتـشاد . راوگان  تیعـضو  رییغت  رب  مزع  دندومنیم . مایق 

دازآ اب  دـنزاسیم و  بارخ  ناشیگدـنز  ناشدوخ  تسد  هب  اهنآ  اما  دنتـسه ، زین  اـهنآ  نانمـشد  وا ، نانمـشد  هک  تفگ  ناـنآ  هب  دـنتفرگ .
. دنزاسیم اهر  ناشنارگمتس  ناگدننکراوخ و  نانمشد و  تسد  زا  ار  اهنآ  دننادیم  هک  یناسک  دنگنجیم ، ناشناگدننک 

هحفص 128) ) 
، راگزور نآ  رد  هیما  ینب  نایرکـشل  رب  مکاح  یناور  ياضف  اب  الماک  دراد ، هک  يرگاشفا  یگدـنبوک و  یبالقنا و  کبـس  نیا  اب  هبطخ  نیا 
زا ار  اهنآ  هک  دوب  نآ  یپ  رد  ع )  ) ترـضح اذل  دـنگنجیم ، یناسک  هچ  اب  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  رکـشل  نآ  نازابرـس  دراد . يراگزاس 

ياسر يادن  هدش ، راوخ  يهعماج  نیا  یمالسا ، يهعماج  هک  دوب  نآ  یپ  رد  دزاس ، هاگآ  دنوشیم ، بکترم  هک  یهانگ  ینیگنـس  یتشز و 
. تخاس راجفنا  يهدامآ  رگناریو و  یناشفشتآ  یناملسم  ره  زا  نایب ، يهویش  نیا  اب  ع )  ) ترضح دونشب . ار  وا 

هحفص 129) ) 
ص 228 و 229. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 280 . ج 3 ، لماکلا ، ص 304 و 305 . يربط ج 4 ، ( 1)

. درک قحلم  دوخ  هب  هیواعم  هک  تسا  دایز  نبا  روظنم  ( 2)
. درکیم هرخسم  ار  ربمایپ  هک  تسا  صاعورمع  روظنم  ( 3)

ات 160. ص 155  لوا ، شخب  ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 4)

یمومع راکفا  رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 

یمومع  راکفا  رظن  زا  مایق  ياههزیگنا 
ار رتهب  عضو  هب  ناشراوگان  عضو  رییغت  ترورض  زین  ناناملسم  هکلب  دوبن . هدش  هتفریذپ  ع )  ) ترـضح بناج  زا  اهنت  مایق ، یعامتجا  فده 
ار عضو  نیا  یناسک  . دیایب قارع  هب  ات  دنتساوخ  ناشیا  زا  دنتـشون و  همان  ع )  ) ماما هب  هک  دندوب  هتفایرد  یناسک  ار  عضو  نیا  دندوب . هتفایرد 

. دندوب هتفریذپ  ار  وا  اب  وا و  هار  رد  گرم  هک  دندش  هجوتم 
راتساوخ دندوب و  هتـشون  همان  ناشیا  هب  یناوارف  دادعت  هکلب  دناهدوبن  یمک  دادعت  دندوب ، هتـشون  همان  قارع  زا  ع )  ) ترـضح هب  هک  یناسک 

رد هک  دـناهتفگ  مه  یخرب  ( 1 . ) دندوب هتـشون  ترـضح  هب  همان  زا 150  شیب  قرع  مدرم  هک  دـناهدروآ  ناـخروم  زا  یخرب  دـندوب . ناـشیا 
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هب هک  ییاـههمان  دادـعت  نـیا  یناوارف  زا  دوـب . هدـش  يروآ  عـمج  ع )  ) ترـضح دزن  قارع  مدرم  زا  هماـن  رازه  دودح 12  هدـنکارپ  ياهتبون 
، دناهدرک تیاور  ناخروم  رتشیب  هک  ار  يربخ  رگا  دیـسر ، یتسرد  یبایزرا  هب  ناوتیم  دنز  مایق  هب  تسد  ات  دوب  هدش  هتـشون  ع )  ) ترـضح

: دومرف نینچ  شنارای  وا و  هب  دش  وربور  دیزی  نب  رح  اب  یتقو  ع )  ) نیسح هک  تسا  نینچ  ربخ  نیا  میناوخب ؛
هحفص 130) ) 

تیب لها  ام  تسا . یهلا  ياضر  بلج  يهیام  رتشیب  دیرامـش ، مرتحم  قح  لـها  يارب  ار  قح  دـینک و  هشیپ  دـنوادخ  ياورپ  رگا  مدرم ، يا  »
. دننکیم راتفر  امـش  نایم  رد  زواجت  متـس و  هب  هک  میتسه  یناسک  یتحالـص و  یب  نایعدم  نیا  زا  امـش  رب  تیالو  يهتـسیاش  همه  زا  شیب 

نم يارب  هک  ینالوسر  تسا و  هدـمآ  ناتیاههمان  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  امـش  يأر  دـیرکنم و  ار  اـم  قح  دـیتسین و  اـم  ياریذـپ  امـش  رگا 
«. مدرگیم رب  امش  دزن  زا  دیاهداتسرف ،

: تفگ نینچ  ع )  ) ترضح هب  دیزی  نب  رح 
هب نآ  ياههمان  هک  ار  ییاهنیجروخ  ناعمس  نب  ۀبقع  يا  دومرف : ع )  ) نیـسح میرادن . ربخ  دییوگیم  هک  ییاههمان  نیا  زا  ام  مسق  ادخ  هب  »

(. 2 «. ) درک هدنکارپ  اهنآ  يولج  دروآ و  نوریب  ار  همان  زا  رپ  نیجروخ  ود  زین  وا  روآ . نوریب  تسه ، نم 
دـندناوخیم و ارف  ماـیق  هب  ار  ناـشیا  دوب و  هدـش  هداتـسرف  ع )  ) ترـضح يارب  هک  ییاـههمان  مجح  زا  یتسرد  یباـیزرا  ناوتیم  اـج  نیازا 
، رفن کی  زا  ياهتسب  هکلب  تسا  هدوبن  يدودعم  دارفا  بناج  زا  اههمان  نیا  هک  مینکیم  هظحالم  یفرط  زا  تشاد . دندادیم ، يرای  يهدعو 

میراد رارق  یعمج  تکرح  کی  ربارب  رد  هکلب  میتسین  يدرف  تکرح  کی  ربارب  رد  ام  نیارباـنب  ( 3  ) تسا هدوب  رفن  هد  رفن و  راـهچ  رفن ، ود 
ع)  ) ترـضح يارب  هک  ییاهباتک  زا  تسا  ياهنومن  دیآیم ، ریز  رد  هچ  نآ  دـناهدز . مایق  هب  تسد  نآ  مدرم  تیرثکا  ای  قارع  يهعماج  هک 

: تسا دش  هتشون 
وج هزیتس  شکرـس و  ینمـشد  تسکـش . مه  رد  ار  تردپ  نمـشد  وت و  نمـشد  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتـس  دعب ، اما  کیلع ، مالـس  »

تیاضر مغر  یلع  درک و  دوخ  نآ  زا  بصغ  هب  ار  شمیانغ  تخادرپ و  شلواپچ  هب  دش و  هریچ  تما  نیا  رب  هک  رگمتس  راکبانو و 
هحفص 131) ) 

شنارگمتس ناشکندرگ و  نایم  ار  لاملا  تیب  تشاذگ . یقاب  ار  شنادب  دناسر و  لتق  هب  ار  تما  نآ  ناکین  سپـس  دنار و  مکح  نآ  رب  نآ 
وت يهطساو  هب  دنوادخ  دیاش  هک  ریذپب  ار  ام  ییاوشیپ  سپ  میرادن ، وت  زج  ییاوشیپ  ام  دندش  رود  ادخ  زا  دومث  موق  نوچمه  دومن ؛ میسقت 

نوریب هب  دـیع  زور  رد  میوریمن و  هعمج  زامن  هب  وا  اب  هعمج  زور  رد  ام  تسا و  تفالخ  خاک  رد  ریـشب  نب  نامعن  دروآ . درگ  قح  هب  ار  ام 
رب دنوادخ  تمحر  دورد و  ددنویپب . ماش  هب  دهاوخب -  ادخ  رگا  ات -  مینکیم  نوریب  ار  وا  دـمآ  یهاوخ  هک  میـشاب  نئمطم  رگا  میوریمن .

(. 4 «. ) ادخ لوسر  رسپ  يا  داب  وت 
حوضو هب  اههمان  نیا  رد  یعامتجا  رصنع  دندناوخ . ارف  مایق  هب  ار  ناشیا  دش و  هداتسرف  ع )  ) ترضح يارب  هک  تسا  ییاههمان  يهنومن  نیا 

هک تسا  یتیـصخش  اهنت  ع )  ) نیـسح ماما  تشاداو . مایق  هب  ار  اهنآ  مدرم  نتـشاد  هگن  هنـسرگ  تشحو و  رورت و  تسایـس  نوچ  تسادـیپ .
اـهوزرآ و اـهدرد و  هب  هک  دوـبن  يربـهر  نینچ  ناملـسم ، ناربـهر  ناـیم  رد  نوـچ  دریگب ؛ هدـهع  هب  ار  یماـیق  نینچ  يربـهر  تسناوـتیم 

. دهد خساپ  مدرم  ياهنامرآ 
هحفص 132) ) 

ثص 266 و 267. ج 3 ، لماکلا ، ( 1)
، لاوطلا رابخالا  ات 160 و  ص 155  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ص 229 ، يرولا ، مالعأ  ص 280 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 303 ، ج 4 ، يربط ، ( 2)

ص 249.
یبحرأ و دادش  نب  هللادبع  نب  نمحرلادـبع  يوادیـص ، رهـسم  نب  سیق  : » تسا هدـمآ  نینچ  هعیـشلا  نایعا  رد  ص 262 . ج 4 ، يربـط ، ( 3)
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یلو تسا  هدوب  رفن  راهچ  رفن و  ود  رفن ، کی  زا  ياهتسب  همان و  دودح 150  اهنآ  اب  دنداتسرف ؛ ع )  ) نیسح دزن  ار  یلولـس  هللادبع  نب  ةرامع 
ياهتبون رد  هک  نیا  ات  دندیـسریم  یپایپ  اههمان  دیـسر ، ناشیا  هب  همان  يزور 61  تفگن ؛ خساپ  تفریذـپن و  اهنیا  مغر  یلع  ع )  ) ترـضح

«. دوب هدش  عمج  ع )  ) ترضح دزن  همان  رازه  دودح 12  هدنکارپ 
ص 266. ج 3 ، لماکلاو ،  261  - ص 262 ج 4 ، يربط ، ( 4)

ناگدننک مایق  هاگدید  زا  مایق  ياههزیگنا 

ناگدننک مایق  هاگدید  زا  مایق  ياههزیگنا 
نیرخآات ع )  ) ماما اب  هک  میـسریم  یناسک  هب  میرذـگب  دـناهدش ، نادرگیور  نآ  زا  سپـس  دـناهدناوخ و  ارف  بالقنا  هب  هک  ییاهنآ  زا  رگا 

رـس رد  ار  هشیدـنا  نیمه  اـهنآ  يهمه  دـناهدومن . راگدـنام  ار  ناـشیبالقنا  لـمع  ناشتداهـش ، هب  هک  ياهـظحل  دـناهدنام ؛ یبـالقنا  هـظحل 
رورت و تسایـس  یعامتجا و  متـس  ملظ و  ینعی  تاهیجوت  نیا  دییأت  هب  ار  هیما  ینب  شترا  دـندرکیم و  هیجوت  ار  ناشمایق  دـندنارورپیم و 

. دندناوخیم ارف  دناهتفرگ  راک  هب  نامکاح  هک  یتشحو 
: تفگ نخس  نینچ  هیما  ینب  شترا  ربارب  رد  ریشمش  اب  بسا  رب  اروس  نیق ، نب  ریهز  الثم 

نید و کی  رب  نونکات  ام  تسا . ندرک  تحیـصن  شناملـسم ، ردارب  رب  ناملـسم  قح  مناـسرتیم ؛ یهلا  باذـع  زا  امـش ر  هفوک ؛ مدرم  يا  »
؛ دیتسه ام  تحیصن  يهتسیاش  امش  دوب . هداتفین  قافتا  گنج  ریـشمش و  امـش  ام و  نیب  هک  ینامز  ات  میدوب  مه  ناردارب  نوچ  دحاو  بهذم 

هیرذ هب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  دوب . میهاوخ  ادـج  یتما  کی  ره  امـش  ام و  دلـسگیم و  مه  زا  ام  دـنویپ  دـشاب ، ام  ناـیم  ریـشمش  هاـگره  و 
ندومن راوخ  اهنآ و  يرای  هب  ار  امش  ام  میتسه  نآ  هب  لماع  امش  ام و  زا  کی  مادک  دنیبب  ات  دیامزآیم  شنادناخ  و  ص )  ) دمحم شربمایپ ،

. میناوخیم ارف  دایز  نب  هللادیبع  رگمتس ، دنزرف  رگمتس ،
هحفص 133) ) 

هلثم ار  امـش  دنکـشیم و  لیم  ار  ناتنامـشچ  دننکیم و  عطق  ار  ناتياهاپ  تسد و  اهنآ  دوشیمن ؛ ناتبیـصن  يزیچ  يدب  زج  اهنآ  زا  امش 
یناه شنارای و  يدع و  نبرجح  نوچ  يدارفا  دنشکیم ؛ ار  امش  نایراق  امش و  نیرتهب  دنـشکیم و  بیلـص  هب  لخن  ياههنت  رب  دننکیم و 

«. دنناسریم لتق  هب  ار  وا  لاثما  هورع و  نب 
وت و رورس  هک  نیا  رگم  میوریمن  اج  نیا  زا  ام  مسق  ادخ  هب  : » دنتفگ دندومن و  حدم  ار  دایز  نبا  دنتفگ و  ازسانار  وا  هیما ) ینب  نایرکـشل  )

«. مییامن ناطلس  میلست  ار  شنارای  وا و  ای  میشکب و  ار  شنارای 
هحفص 134) ) 

یمالسا يهعماج  رد  مایق  ياهدرواتسد 

یمالسا  يهعماج  رد  مایق  ياهدرواتسد 
. تفرگ رارق  نآ  ریثأـت  تحت  تخـس  یمالـسا  يهعماـج  درک و  ذوـفن  ناملـسم  مدرم  ناـج  لد و  رد  راـگزور  نآ  رد  ـالبرک  يهعجاـف  »... 

یبالقنا روشرپ و  حور  رد  دهد و  قوس  شیوخ  تمارک  زا  عافد  هب  ار  يو  هک  دوب  ناور  ناج و  رد  یتلاح  ذوفن  لوؤسم  يریذپ ) ریثأت  ) نیا
....«. دیامن هدنز  ار  نآ  ات  دنکفا  ياهزرل  تسس ، ناج  لد و  رد  دنکفارب و  ار  ياهزات  هلعش  شوماخ ،

هحفص 135) ) 
نیسح ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  نازیم  <

هرخؤم <
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نخس ماجرف  <

نیسح ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  نازیم 

نیسح ماما  بالقنا  رد  یماکان  تیقفوم و  نازیم 
یناور و یعامتجا و  طیارـش  هب  میتخادرپ . هیما  ینب  تموکح  هیلع  ع )  ) نیـسح مایق  ياههبنج  زا  یخرب  یـسررب  هب  تشذگ  هک  هچ  نآ  رد 

یلو میتشگ  ناشیبالقنا ، لمع  لحارم  زا  يرایسب  رد  شنارای  و  ع )  ) ماما هارمه  نآ  لالخ  رد  میدرک . هراشا  نآ  ياهفده  للع و  بابسا و 
تیعقوم و هک  ياهراشا  هب  اهنت  تسا و  هدوبن  ام  هجوت  دروم  نادـنچ  هلأسم  نیا  نوچ  میاهتفگن ؛ نخـس  کیدژارت  رـصنع  زا  لصفم  روط  هب 

. میدومن هدنسب  درکیم ، اضتقا  نخس  تفاب 
؟ دومن داجیا  هعماج ، رد  يرییغت  مایق  نیا  ایآ  هک  انعم  نیدـب  میتسه . نآ  یناسنا  درواتـسد  هژیوب  مایق  نیا  ياهدرواتـسد  نایب  یپ  رد  نونکا 

؟ درک دوبان  ار  مایق  نانمشد  ایآ  تشگ ؟ ناگدننک  مایق  يزوریپ  يهیام  ایآ 
کی تسکش  ای  قیفوت  رب  مکح  ددرگیم . يراج  دونشیم ، ای  دناوخیم  یبالقنا  يهرابرد  هک  سک  ره  نابز  رب  هک  تسا  ییاهشسرپ  اهنیا 

ای تسا  هدوب  هارمه  قیفوت  اب  ع )  ) نیسح مایق  ایآ  تسا . هتسباو  دنیامنیم  هئارا  اهشسرپ  نیا  رب  كرادم  دانـسا و  هک  ییاهخـساپ  هب  بالقنا 
اهنت نآ  درواتـسد  تسا و  هدوـب  تسکـش  هب  نورقم  دـندرگیم ، شوماـخ  سپـس  دـنوشیم و  روهلعـش  هـک  اـهمایق  رگید  نوـچمه  یماـیق 

؟ دننکیم نایب  نآ  نارادفرط  یهاگ  دنچ  زا  ره  هک  تسا  يزیگنامغ  تارطاخ 
هحفص 136) ) 

هب یمالـسا  يهعماـج  لوحت  بجوم  هک  ار  ینآ  یـسایس  يزوریپ  چـیه  تسا و  هدوـب  نورقم  تسکـش  اـب  ـالماک  ماـیق  نیا  دوـشیم ، هتفگ 
روز و هب  هک  ییاههتـسد  دـندنام . یقاب  هتـشذگ  نوچمه  مایق  نیا  زا  دـعب  مه  ناناملـسم  تخاسن و  ققحم  ددرگ ، هتـشذگ  زا  رتهب  یعـضو 
ندومن و مورحم  تسایس  هب  اهنآ  اب  دنتساوخیم و  دوخ  هک  يریسم  نآ  هن  دندشیم  هداد  قوس  دشیم ، هتساوخ  هک  يریـسم  ره  هب  تردق 

ماـیق اـما  تشگیمن . مک  ناـنآ  زا  يزیچ  یل  دـندوزفایم و  ناشتردـق  هب  رتـشیب  هچ  ره  ماـیق  نیا  نانمـشد  دـشیم . راـتفر  تشحو  سرت و 
راچد تیمورحم  یگراوآ و  يراوخ ، گرم ، هب  تفرگارف و  ار  اهنآ  ياهلـسن  نماد  لاس  اهدص  دـندوب و  هدـش  يراتفرگ  راچد  ناگدـننک 

. يدرف يهصرع  رد  مه  دش و  هجاوم  تسکش  اب  یعامتجا  يهصرع  رد  مه  نیاربانب  دندش .
، نآ ياهدرواتسد  اهفده و  یپ  رد  دیاب  میمهفب  ار  ع )  ) نیسح مایق  هک  نیا  يارب  تسا . نیا  زج  تریـصب  اب  ققحم  کی  رظن  رد  تقیقح  اما 

نیسح هک  تسا  نآ  رگنایب  میراد  تسد  رد  هک  ینوتم  مییآرب . تموکح ، تردق و  دنـسم  رب  یگریچ  نودب  یعطق و  ینآ و  يزوریپ  هن  اما 
. تسا هدوب  هاگآ  الماک  دوب ، شراظتنا  رد  هک  یتشونرس  هب  (ع )

: دومرف دزاس ، راکشآ  هکم  رد  ار  شمایق  ات  تساوخ  وا  زا  ریبز  نبا  یتقو 
اهنآ مسق  ادخ  هب  دنسرب . ناشهتساوخ  هب  ات  دیشک ، دنهاوخ  نوریب  ارم  اهنآ  موش ، ناهنپ  مه  ناروناج  زا  يروناج  هنال  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  »

(. 1 «. ) تشادن هگن  ار  هبنش  تمرح  دوهی  هک  هنوگ  نامه  تشاد ، دنهاوخن  هگن  ارم  تمرح 
: دومرفیم اهراب  و 

دهاوخ طلـسم  ار  یـسک  اهنآ  رب  دـنوادخ  دـننک  ننیچ  نوچ  و  دـنزیرب ؛ ارم  نوخ  هک  نیا  رگم  درک  دـنهاوخن  اـهر  ارم  اـهنآ  مسق  ادـخ  هب  »
(. 2 «. ) ضیح نوخ  زا  رترادقم  یب  رتتسپ و  دیامن ؛ لیلذ  راوخ و  ار  اهنآ  هک  تخاس 

هب ندیسر  رد  ع )  ) ترـضح تسکـش  دندرک  تحیـصن  یگمه  دندینـش -  ار  قارع  هب  ع )  ) ترـضح تکرح  ربخ  یتقو  نارگ -  تحیـصن 
نوچ تسا ؛ شمایق  زا  رتعیرس  امتح  هجیتن 

هحفص 137) ) 
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رد ای  ع )  ) ترضح هک  دندرکیم  تحیصن  یگمه  اهنآ  دسرب ؟ يزوریپ  هب  دناوتیم  هنوگچ  دندحتم ؛ وا  هیلع  یگمه  هحلسا  لوپ و  تردق 
نمحرلادبع نب  رمع  زا : دندوب  ترابع  دندرکیم  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  نانآ  دورب . قارع  زا  ریغ  رگید  نیمزرـس  هب  اج  نآ  زا  ای  دنامب و  هکم 

. رفعج نب  هللادبع  هیفنح و  نب  دمحم  رمع ، نب  هللادبع  سابع ، نب  هللادبع  یموزخم ،
: دومرف ثرح  نب  نمحرلادبع  هب  باطخ  و  تفریذپن ، ار  کی  چیه  ع )  ) ترضح اما 

هچ ره  ياهتفگ . نخـس  درخ  لقع و  هب  ياهدرک و  تحیـصن  وت  هک  منادیم  مسق  ادخ  هب  دـهد ؛ ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  ومع ، رـسپ  يا  »
رگتحیـصن نیرترب  رواشم و  نیرتهدوتـس  نم  دزن  وت  ییامن ؛ شیاهر  هچ  یـشاب و  ترظن  يأر و  رب  هچ  دوشیم ؛ نامه  دـنک ، مکح  ادـخ 

(. 3 «. ) یتسه
: دومرف نینچ  سابع  نب  هللادبع  هب 

(. 4 « ) ماهتفرگ تکرح  رب  ار  میمصت  نم  اما  یتسه ، زوسلد  رگتحیصن و  هک  منادیم  نم  مسق  ادخ  هب  ومع ، رسپ  يا  »
: تسا هدومرف  رگید  ییاج  رد 

(. 5 « ) دوش هتسکش  نم  يهلیسو  هب  دنوادخ  مرح  تمرح  ات  تسا  رتهب  میارب  موش ، هتشک  ییاج  رد  نم  رگا  »
: دومرف درکیم ، شرافس  دیزی  اب  شزاس  حلص و  هب  ار  وا  هک  رمع  نب  هللادبع  هب 

نارگزواجت و زا  یکی  يارب  اـیرکز  نب  ییحی  رـس  هک  دوب  نآ  دـنوادخ ، رب  اـیند  يزیچاـن  یتسپ و  زا  ینادیمن  رگم  نمحرلادـبع ، وبا  يا  »
(. 6 «. ) رادنرب مايرای  زا  تسد  شاب و  هتشاد  اورپ  ادخ  زا  نمحرلادبع  وبا  يا  هدش ؛ هدرب  هیده  هب  لیئارسا  ینب  ناراکمتس 

هحفص 138) ) 
: دومرف هیما » ینب  اب  ناشریشمش  تسوت و  اب  نامدرم  لد  : » تفگ ع )  ) ترضح هب  قدزرف  یتقو 

یهلا ياضق  رگا  تسا . يراک  هب  هظحل  ره  ام  اراگدرورپ  دهدیم ؛ ماجنا  دهاوخب  هچ  ره  دـنوادخ  تسادـخ و  نآ  زا  نامرف  یتفگ ؛ تسا  »
فالخ رب  اضق  رگا  اما  میبلطیم ؛ يرای  وا  زا  رکش  يادا  اب  مییاتـسیم و  شیاهتمعن  رطاخ  هب  ار  وا  دوش  لزان  میراد ، تسود  هک  هچ  نآ  هب 

(. 7 «. ) دنادیمن دوخ  هیلع  یمتس  ار  نآ  تساوقت ، رب  شنطاب  قح و  شتین  هک  سک  نآ  دوش ، يراج  لیم  تساوخ و 
يراوجمه نسح  یکین و  هزیاج و  ناـمأ و  ع )  ) ترـضح هب  دیـسر و  ع )  ) ترـضح هب  هنیدـم  رادـنامرف  صاـع ، نب  دیعـس  نب  رمع  يهماـن 

ع)  ) ترضح اما  ددرگزاب . ع )  ) ترضح هک  دنیامن  شالت  ات  درک  هناور  ع )  ) ترضح هارمه  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیعـس و  نب  ییحی  دادیم .
: دومرف داد و  همادا  شهار  هب  درکن و  نینچ 

«. ماهدومن مزج  دنوادخ  امرف  يارجا  رب  مزع  ماهتسش و  یگدنز  زا  تسد  »
تحیـصن قارع  هب  نتفرن  هب  ار  وا  هک  درکیم  دروـخرب  یـسک  اـب  هک  نیا  رگم  دـمآیمن  دورف  یلزنم  چـیه  رد  ع )  ) ترـضح بیترت  نیدـب 

لیقع نب  ملـسم  گرم  ربـخ  هک  نیا  اـت  تشادیم ؛ رب  اـهنآ  شیارگ  يراوـخ و  زا  هدرپ  هک  دـشیم  روآداـی  شمدرم  لاوـحا  زا  درکیم و 
رد هک  مه  یتقو  درکن . نینچ  یل  ددرگزاب و  ات  دندناسرت  ار  وا  شنارای  زا  یخرب  دیـسر و  وا  هب  دوب ) هیبلعث  رد  هک  یتقو   ) ةورع نبا  یناهو 
ربخ دعب ، اما  : » دومرف نینچ  تفر و  شنارای  دزن  دینـش ، ار  ( 8  ) رطقی نب  هللادـبع  شاینتان ، ردارب  گرم  ربخ  هکم ) ریـسم  رد  یناکم   ) هلابز
دراد تسود  امش  زا  سک  ره  دندرک . راوخ  ار  ام  نایعیش  دیسر . نم  هب  رطقی  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  گرم  راوگان 

نودب ددرگزاب ، هک 
هحفص 139) ) 

شنارای نایم  رد  هک  نیا  ات  دـنتفرگ  ار  دوخ  هار  کی  ره  دـندش و  هدـنکارپ  وا  رود  زا  مدرم  درادـن . يدـهعت  ام  رب  ددرگزاب و  یعنام  چـیه 
يوریپ وا  زا  هک  یبارعا  هک  تشادـنپیم  هک  داد  ماجنا  تهج  نادـب  ار  راـک  نیا  دـندنام . یقاـب  دـندوب ، هدـمآ  هنیدـم  زا  وا  اـب  هک  یناـسک 

، دنتـشادن شوخ  ار  ع )  ) ترـضح اب  نتفر  اذل  تسا ؛ تسرد  شمدرم  تعاطا  هک  دش  دـهاوخ  دراو  ینیمزرـس  هب  وا  دنتـشادنپیم  دـندرک ،
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هک یناسک  رگم  درک  دـنهاوخن  یهارمه  وا  اب  دـنک ، نایب  اهنآ  يارب  رگا  تسنادیم  ع )  ) ترـضح دـنوریم . اجک  هب  هک  دنتـسنادیم  اـهنآ 
نینچ رما -  ندـش  نشور  زا  سپ  دـندرکیم -  تیحـصن  ار  وا  مارآ  نما و  یهاـگلزنم  هب  نتـشگزاب  هب  ناـنآ  ( » 9 !! ) دـنبلاط ار  وا  اب  ندرم 

(. 10 «. ) دوشیمن شراک  بولغم  دنوادخ  اما  يدید  هک  تسا  نامه  يأر  هک  تسین  هدیشوپ  نم  رب  هللادبع  يا  : » دوزف
زا دـیابن  نیاربانب  تسا . هدوب  ربخ  اب  هاگآ و  دوب ، شراظتنا  رد  هک  یتشونرـس  هب  ع )  ) ترـضح هک  نیا  هب  دـنراد  هراشا  همه  اهرادـشه  نیا 

تسا هدوبن  ینآ  يزوریپ  یپ  رد  ع )  ) ترضح نوچ  مییامن ، ثحب  تموکح  تردق و  رب  هبلغ  رد  ع )  ) ترضح مایق  ياهدرواتـسد  اهفده و 
نیرتهب زا  یهورگ  اب  یناسنا  هنوگچ  تسا . بیجع  ام  يارب  ارهاـظ  رما  نیا  تسا . هدوب  هاـگآ  ینآ  يوریپ  هب  یباـیتسد  مدـع  هب  یبوخ  هب  و 
ناوتیم هنوگچ  تسا . روآ  نایز  دـنادیم  هک  دـگنجیم  ياهلأسم  هار  رد  هنوگچ  دوریم . گرم  يوس  هب  دازآ  رطاخ و  بیط  اـب  شناراـی 

. دبلطیم خساپ  هک  تسا  ییاهشسرپ  اهنیا  درک ؟ نیکمت  هنوگ  نیا  نمشد  هب  تبسن 
حور هک  دـیبلطیم  ار  كانهعجاف  يراحتنا  لمع  کی  هب  ندـیزای  تسد  راگزور  نآ  رد  یمالـسا  يهعماج  عضو  مراد ، داـقتعا  هک  هچنآ 

امنهار و هک  دشاب  یلصا  هار  رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  بتارم  نیرتالاو  يهدنرادرب  رد  دزاس و  روهلعـش  ار  هعماج  نآ  رد  یبالقنا 
دودرم الماک  اـهنآ  رظن  هب  يزوریپ  تـالامتحا  دـیامن و  هولج  اـهنآ  يارب  هار  يراوشد  هک  هاـگنآ  یتح  ددرگ ، نویبـالقنا  ماـمت  هار  غارچ 

. دنرادنرب تسد  فده  زا  نایامن ، تسکش  ياههناشن  دیامنیم و 
یتخـس و هدـهاشم  ضحم  هب  ناـشراوگان  عضو  لوحت  يارب  تبثم  لـمع  هنوگ  ره  زا  یعـضو  نینچ  رد  شمدرم  موـمع  هعماـج و  ناربـهر 

راچان دش و  دنهاوخ  راچد  هار  نیا  رد  هک  یجنر 
هحفص 140) ) 

هب دیـشک . دنهاوخ  تسد  یتبثم  لمع  ره  هب  ندیزای  تسد  زا  اهنآ  دیـشک . دنهاوخ  راک  زا  تسد  دننک ، نابرق  هار  نیا  رد  ییاهینابرق  دـیاب 
يهدوت قالخا  هکلب  تسین  ناگرزب  قالخا  اهنت  نیا  هتبلا  دزاس . ققحم  اهنآ  يارب  ار  سردوز  عفانم  زا  یخرب  مکاح  تردق  هک  نیا  ضحم 

هدمآ لیقع  نب  ملسم  رس  رب  هک  هچنآ  دندید  یتقو  دندش  دیماان  يزوریپ  زا  هک  مینیبیم  ار  هعماج  مامت  تهج  نیدب  تسا . نینچ  زین  مدرم 
هب هک  يدارفا  نینچ  دندرکیم . نینچ  مه  نادرم  دـندناوخیم و  ارف  يراوخ  هب  ار  ناشناردارب  نادـنزرف و  نادرم و  نانز ، هنوگچ  و  تسا ؛
اب مدرم  لد  نوچ  دناهدوب . قداص  هعماج  نآ  يرگریوصت  رد  تسامش .» هیلع  ناشياهریـشمش  تسامـش و  اب  نامدرم  لد  : » دنتفگیم ماما 

تـسد راثیا و  يراکادـف و  هب  طونم  راـک  نیا  هک  دـنتفایرد  یتقو  اـما  دنـسرب  يرتهب  عضو  هب  اـت  دنتـشاد  تسود  نوچ  دوب ، ع )  ) ترـضح
. دنزادرپیم ار  ناشيهزرابم  شاداپ  اهنآ  هب  هک  دندروآ  رد  یناسک  تمدخ  هب  ار  ناشياهریـشمش  دشابیم ، فولأم  یگدـنز  زا  ندیـشک 

شردپ دیزی و  حدم  هب  دومن و  عمج  هفوک  دجسم  رد  ار  مدرم  تسا ، راوسا  شمیمـصت  رب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دش  نئمطم  دایز  نبا  یتقو 
هب ار  اـهنآ  دوزفا و  ناـشقوقح  هب  راـنید  اهدـص  داد و  ناوارف  شـشخب  يهدـعو  مه  مدرم  هب  دومن . داـی  یبوخ  هب  ناـشراتفر  زا  تخادرپ و 

(. 11 . ) داد نامرف  ع )  ) نیسح ماما  اب  ییورایور  یگدامآ و 
؛ میتخانـش ار  ناربهر  عضوم  ینابرق ؛ يادها  یناشفناج و  هب  تسا  طونم  نآ  يزوریپ  هک  تسا  یمومع  ياهـشبنج  ربارب  رد  مدرم  عضو  نیا 

نیا دوب ؛ زیچ  ود  هب  هتسب  وا  یهدنامرف  تموکح و  دیامنیم ؛ هئارا  يوما  هیاس  هدنامرف  دعس ، نب  رمع  هک  تسا  نآ  زا  يرگید  لکش  نیا  و 
(. 12 . ) تسا هداد  حیجرت  ار  گنج  وا  اما  دهدب ؛ تسد  زا  ار  ير  تموکح  هک  نیا  ای  دگنجب و  ع )  ) نیسح ماما  اب  هک 

: دومرف نینچ  وا  هب  ع )  ) ترضح تخادرپ و  وگتفگ  هب  ع )  ) ماما اب  البرک  رد  دعس  نب  رمع 
اهر متسه ؟ وت  يومع  رسپ  هک  یگنجیم  نم  اب  ایآ  يرادن ؟ اورپ  تسوا ، يوس  هب  تتشگزاب  هک  ییادخ  زا  ارچ  دعـس ؛ نبا  يا  وت  رب  ياو  »

. ددرگ ناریو  ماهناـخ  هک  مسرتیم  تفگ : دعـس  نبا  تسا . رت  کـیدزن  دـنوادخ  هب  وـت  يارب  نیا  هک  شاـب  نم  اـب  ار و  تعاـمج  نیا  نـک 
ملاوما هک  مسرتیم  تفگ : درک . مهاوخ  انب  وت  يارب  ار  نآ  دومرف : ع )  ) ترضح

هحفص 141) ) 
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ناـنآ رب  مراد و  دـنزرف  نز و  نم  تفگ : داد . مهاوخ  وت  هب  زاـجح  رد  ملاوما  زا  ار  نآ  زا  رتـهب  نم  دوـمرف : ع )  ) ترـضح ددرگ . هرداـصم 
تشونرس هک  یناسنا  نوچ  هتفخ ؛ ینادجو  هدرم و  لد  تسا  يدرم  وا  هک  دش  نشور  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  هک  دوب  اج  نیا  رد  مکانمیب و 

يدوز هب  يراد ؟ هچ  دوـمرف : وا  هب  ع )  ) ترـضح تسین . ناـسنا  رگید  یناـسفن ، لکـش  رد  زج  دجنـسیم ، يراـیعم  نینچ  اـب  ار  شاهعماـج 
مدنگ زا  هک  مراد  دیما  مسق  ادخ  هب  تسین . وت  يارب  یـشزرمآ  چیه  تمایق  زور  رد  رو  درک و  دـهاوخ  ررقم  ترتسب  رب  ار  وت  لتق  دـنوادخ 

«. يروخن یکدنا  زج  قارع 
(. 13 . ) دنکیم تیافک  وج ، تفگ : ءازهتسا  زا  یتلاح  اب  دعس  رمع 

هجنکـش و يدایز  يریگتخـس  یلام و  كدـنا  هب  هک  رامیب  ياهعماج  تسا ؛ ع )  ) نیـسح ماما  راـگزور  رد  یمالـسا  يهعماـج  ناـمه  نیا 
تراـقح یگدوـهیب و  زا  ددرگزاـب و  نآ  هـب  هعماـج  نـینچ  نـیا  تـمارک  تیناـسنا و  هـک  درادـن  ناـکما  دوـشیم . شورف  دـیرخ و  سرت ،

گرم لوصا و  زا  عافد  تمارک و  يراکادـف و  ياههناشن  نیرتالاو  اب  بالقنا  لمع  کی  اـهنت  ار  ياهعماـج  نینچ  دوش . هاـگآ  شايدوجو 
. دیامن رادیب  ار  نآ  يهتفخ  یبالقنا و  حور  دناوتیم  نآ ، هار  رد 

زا تسناوتیمن  مه  لاح  نیع  رد  دوب . نانآ  تسد  رد  تورث  مامت  نوچ  دزادرپب ؛ تباـقر  هب  ناـیوما  اـب  دـناوتب  هک  دوبن  دـنمتورث  ع )  ) ماـما
رد ینآ  یسایس  يزوریپ  یپ  رد  هک  دوبن  لوقعم  اذل  دنورگب . وا  هب  تنوشخ  سرت و  رس  زا  مدرم  ات  دیامن  یلاخ  هناش  مالـسا  میلاعت  حور و 

ماجنا تسناوتیم  ع )  ) ترـضح هک  يراک  اهنت  دگنجیم . دـیدهتو  روز  هب  ای  تورث  يهلیـسو  هب  تورث و  هار  رد  اهنت  هک  دـشاب  ياهعماج 
شتآ نوخ و  هب  نآ  دارفا  نادـجو  رد  هک  دـیامن  هئارا  رترب  ییوگلا  دـنازرلب و  ار  ياهعماج  نینچ  نیا  قامعا  شلمع ، اـب  هک  دوب  نیا  دـهد 

هب ع )  ) ترضح نارای  هک  مینیبیم  مییامن  یسررب  دناهدیـسر ، تداهـش  هب  البرک  رد  ع )  ) ماما اب  هک  ار  یناسک  مان  رگا  تسا . هدش  هتـشرس 
. دنشاب هدیسرن  تداهش  هب  ع )  ) ماما اب  اهنآ  زا  نت  ود  ای  یکی  هک  دوب  یبرع  يهلیبق  رتمک  دناهدوب و  هتسباو  یبرع  نیرتگرزب 

درک و ذوفن  راگزور  نآ  مدرم  یمالسا  نادجو  رد  البرک  يهعجاف  هک  تفگ  ناوتیم  اذل 
هحفص 142) ) 

دمدب و ياهزات  ترارح  هتفخ ، یبالقنا  حور  رد  ات  دش  ثعاب  رما  نیا  تفرگ . رارق  نآ  ریثأت  تحت  يدج  یلک و  روط  هب  یمالـسا  يهعماج 
شایناسنا تمارک  زا  عافد  هب  ار  نآ  ات  دمدب  ناور  ناج و  رد  یحور  دزاس و  هدنز  ار  نآ  هک  دنفکیب  یـشبنج  نانآ  يهدرـسفا  نادـجو  رد 

. دراداو
؛ میهدن رارق  یـسررب  دروم  اهبالقنا  اهمایق و  رگید  نوچمه  ار  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ياهدرواتـسد  هک  درادیم  نآ  رب  ار  ام  تاظحالم  نیا 

: مییوجب ریز  ياههزوح  رد  ار  نآ  ياهدرواتسد  هکلب 
نینچمه دندرکیم ؛ هرادا  ار  ناشتردـق  نآ  يهلیـسو  هب  ناشياههتـسد  وراد و  نایومأ و  هک  نیغورد  ینید  بوچراچ  نتـسکش  مهرد  - 1

. دادیم تهج  ار  هیما  ینب  تموکح  هک  یلهاج  ینید  یب  حور  ییاوسر 
وا عضوم  دوشیم و  لیدـبت  شیوخ  نتـشیوخ  زا  درف  دـقن  هب  هک  یـساسحا  دارفا ؛ کت  کت  ناور  ناج و  رد  هانگ  ساسحا  نتخیگنارب  - 2

. تسا ینتبم  نآ  رب  هعماج  یگدنز و  ربارب  رد 
. هوکشاب نشور و  ناهج  رب  ناسنا  نیا  نامشچ  ندوشگ  برع و  ناملسم  ناسنا  يارب  ياهزات  ياهتلیضف  شنیرفآ  - 3

. نآ هب  یناسنا  رابتعا  تشگزاب  رطاخ  هب  هزات ، دعاوق  نیناوق و  رب  هعماج  يزیرهیاپ  رطاخ  هب  ناملسم  ناسنا  رد  یبالقنا  حور  داجیا  - 4
هحفص 143) ) 

ینید بوچراچ  نتسکش  مهرد  <

هانگ ساسحا  <

نیون قالخا  <

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4069 

http://www.ghaemiyeh.com


یبالقنا  حور  يرادیب  <

هنیدم مدرم  مایق  <

یفقث راتخم  مایق  <

هریغم نب  فرطم  مایق  <

ثعشا نبا  مایق  <

نیسح نب  یلع  نب  دیز  مایق  <

ایارسلاوبا مایق  <

یبالقنا حور  زا  تما  يدنمهرهب  <

ص 223. لاوطلا ، رابخالا  ص 275 و 276 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 289 و 296 ، ج 4 ، يربط ، ( 1)

ص 223. لاوطلا ، رابخألا  ص 275 و 276 ، ج 3 ، لماکلا ، ص 289 و 296 ، ج 4 ، يربط ، ( 2)
ص 275 و 276. ج 3 ، لماکلا ، ص 287 و 288 ، ج 4 ، يربط ، ( 3)
ص 275و 276. ج 3 ، لماکلا ، ص 287 و 288 ، ج 4 ، يربط ، ( 4)

ص 212. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 132 و  هفاقثلاراد ج 2 ، هکم ، رابخأ  یقرزأ ، هللادبع  نبا  دمحم  ( 5)
ص 212. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 6)

ص 276. لماکلا ج 3 ، ص 290 و  ج 4 ، يربط ، ( 7)
زا ار  يو  دومن و  ریگتسد  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  دوب . هفوک  هب  وا  ياههداتسرف  زا  یکی  و  ع )  ) نیسح ماما  يریش  ردارب  رطقی  نب  هللادبع  ( 8)

. درک نینچ  یمخل  ریمع  نب  کلملادبع  دوشیم ، هتفگ  تشک . ار  وا  دمآ و  شرس  يالاب  هب  يدزأ  نب  ورمع  دنکفا . نیمز  هب  رصق  يالاب 
ص 278. ج 3 ، لماکلا ، ص 300 و 301 و  ج 4 ، يربط ، ( 9)

ص 278. ج 3 ، لماکلا ، ص 300 و 301 و  ج 4 ، يربط ، ( 10)
ص 236. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 11)
ص 309 و 310. ج 4 ، يربط ، ( 12)

ص 283. ج 3 ، لماکلا ، و  ص 2132 ، ج 4 ، يربط ، و  ص 143 ، ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 13)

ینید بوچراچ  نتسکش  مهرد 

ینید بوچراچ  نتسکش  مهرد 
تموـکح یهلا  مکح  هب  اـهنآ  هک  دنتـسجیم  هرهب  ناـشمدرم  ندوـمن  هارمگ  يارب  نید  زا  ناـیوما  هنوـگچ  هـک  مدـید  هتـشذگ  لـصف  رد 

دنشاب و رگمتس  هک  دنچ  ره  ار -  ناشدوخ  هیلع  بالقنا  هک  دوب  نآ  راکنیا  زا  اهنآ  فده  دنتسه  ادخ  لوسر  قح  هب  نانیـشناج  دننکیم و 
قح هب  ینامرفانو  یشکرس  عون  ره  یبوکرس  قح  نید ، مان  هب  ناشدوخ  يارب  دنرمشب و  دنـسپان  يراک  دنزاس -  مورحم  هراوآ و  ار  نانمؤم 

. دنوش لئاق  ار  مدرم  بناج  زا 
ثیداحا نیا  دنتسج . هرهب  دندوب ، هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یناوارف  نیغورد  ثیداحا  زا  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  هک  میدید 

لیکشت ار  هیواعم  یتاغیلبت  هاگتسد  تشذگ و  اهنآ  زا  یضعب  رکذ  هک  دندوب  داد  تبسن  ص )  ) ربمایپ هب  لعج و  نید  نارجات  زا  یهورگ  ار 
رد ناظعاو  نازادرپ و  هصق  يهویـش  هک  دندرکیم  هدافتـسا  ظعو  يزادرپهصق و  سلاجم  لیکـشت  رد  نارگید  اهنیا و  زا  هیواعم  دـندادیم .
مان هب  ار  هیما  ینب  تموکح  هلیـسو  نیدب  دندرکیم و  غیلبت  ار  اههشیدـنا  هنوگ  نیا  سلاجم  نیا  رد  اهنآ  تسا . هدوب  ثیداحا  نیا  فیرحت 
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. دندرکیم دییأت  تیوقت و  نید 
رد ار  ینازادرپ  هصق  اذل  داد ؛ رارق  تموکح  هب  هتسباو  ویمسر  يراک  ار  اههصق  هیواعم ،

هحفص 144) ) 
: دیوگیم دعس  نب  ثیل  تشامگ . راک  هب  تموکح  فرط  زا  یقوقح  اب  دجاسم  لفاحم و 

دـمح و زا  سپ  دادیم  مالـس  ار  حبـص  زامن  هک  هاگره  تشامگ و  راـک  نیا  هب  ار  يدرف  دروآ ؛ دوجو  هب  هیواـعم  ار  هژیو  ياهناتـساد  اـما  »
ناکرـشم مامت  نافلاخم و  رب  نیرفن  شنایرکـشل و  نادـناخ و  هفیلخ و  يارب  اعد  شنادـناخ و  و  ص )  ) ربمایپ رب  دورد  دـنوادخ و  شیاـتس 

(. 1 «. ) دومنیم زاغآ  ار  هصق 
مایق مدرمش  مارح  هیما و  ینب  تموکح  هب  یبیغ  ینامیا  مدرم  اهناتساد ) ینید و  ياههقرف  رعـش ، ص )  ) ربمایپ ثیداحا   ) اهداهن نیا  قیرط  زا 

ار ناشمومـسم  ریثأت  اهداهن  نیا  دوب . هتـشگ  جراخ  دوب ، وا  يدوجو  هیجوت  اهنت  هک  نید  دودح  زا  هک  دنچ  ره  دندوب . هدرک  ادیپ  نآ ، هیلع 
ملظ و عاونا  هب  دنچ  ره  هیما -  ینب  تموکح  زا  هناروکروک  دیلقت  مات و  میلـست  لکـش  رد  ار  ناشراوگان  تشز و  ياههویم  دـندوب و  هداهن 

. دشابیم ع )  ) نیسح مایق  رب  اههناشن  زا  یخرب  اهنیا  يهلمج  زا  داد . زورب  ددرگ -  بکترم  متس 
دنوادخ زا  تعاط  يوریپ و  هب  : » دیوگیم نینچ  دنتشادرب ، لیقع  نب  ملسم  يرای  زا  تسد  مدرم  نآ  رد  هک  ياینارنخـس  رد  دایز  نبا  الثم 

(. 2 .« ) دینز گنچ  ناشنایاوشیپ  و 
رد يا  هزوک  زا  ات  درک ، بآ  بلط  وا  زا  شايریگتـسد -  زا  سپ  لیقع -  نب  ملـسم  هک  دایز -  نبا  ناراـی  زا  یلهاـب -  ورمع  نب  ملـسم  اـی 

: تفگ وا  هب  دناشونب ؛ بآ  وا  هب  رصق  يولج 
« یشچب ار  خزود  يهدیدنگ  بآ  هک  نیا  رگم  یشچیمن  ار  نآ  زا  ياهرطق  مسق  ادخ  هب  تسا ! درس  هچ  ینیبیم  »

؟ یتسه یسک  هچ  تفگ : وا  هب  ملسم 
هب وت  هک  ار  یماما  تما و  متخانش و  يدومن ، اهر  وت  هک  ار  یقح  هک  متسه  یسک  نم  تفگ :

هحفص 145) ) 
(. 3 « ) ماهدرک تعاطا  ياهدربن ، نامرف  وا  زا  وت  هک  یسک  مدرک و  تحیصن  يدرک ، تنایخ  نآ 

رد دنباتشیم و  ع )  ) نیسح ماما  يوس  هب  شدارفا  زا  یخرب  دید  یتقو  البرک -  رد  يوما  رکشل  ناهدنامرف  زا  يدیبز –  جاجح  نب  ورمع  ای 
: تفگ نینچ  ناشدایرف  دنگنجیم ، وا  ربارب 

هب دیدرت  کش و  دیزرو ، تفلاخم  ماما  اب  دش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  نتـشک  رد  دیـشاب و  ناتداحتا  تعاط و  دـنبیاپ  هفوک ، مدرم  يا  »
(. 4 « ) دیهدن هار  دوخ 

ع)  ) نیـسح ماما  اـب  هک  دنتـساوخیم  ینید  يهزیگنا  هب  مدرم  زا  يوما  ناـمکاح  دـنکیم ، ناـیب  هک  تسا  ناوارف  تسد  نیا  زا  ییاـههنومن 
رگا يداقتعا -  نینچ  دندرکیم . هیکت  ناناملـسم  ناج  لد و  رب  يوما  تموکح  ینید  رابتعا  هب  ناشهتـساوخ  نیا  رد  ریزگان  اهنآ  دنگنجب .

ندوب رود  نآ و  ندوب  نیغورد  هک  یـسک  روهظ  نودب  ددرگ و  خسار  مدرم  نهذ  رد  یعنام  چیه  نودب  دریگ و  ارف  ار  هعماج  تاقبط  مامت 
تموکح ناکرا  يدوبان  یمالـسا و  تیعـضو  لوحت  یپ  رد  هک  ار  یـشالت  ره  الماک  هک  تسا  هتـسیاب  دـهد -  ناـشن  ار  تیمکاـح  زا  نید 

تیاهن رد  ددرگیم و  رترادهشیر  مدرم  ناج  رد  زور  هب  زور  دباین ، یفلاخم  رگا  نامز  رذگ  اب  داقتعا  نیا  . دربب نیب  زا  دـشاب ، نایوما  دـساف 
. تسا هناهاوخیدازآ  شبنج  ره  اب  تفلاخم  هب  هعماج  نتشاداو  لوؤسم 

رب ریثأت  رد  هک  دوب  ناشدـساف  تموکح  میکحت  نایوما  ینید  تاغیلبت  فدـه  میهد ، رادـشه  هک  دـنکیم  اضتقا  تیعقاو  هب  هنافـصنم  هاـگن 
شخبیدازآ ياهشبنجیمامت  ابیرقت -  ییاهنت -  هب  اهنآ  دناهدوب . یمالسا  يهعماج  رد  یبالقنا  يورین  اهنت  جراوخ  دروخ . تسکش  جراوخ 

جراوخ رگنایـصع  ياهـشبنج  اما  دندرکیم . يربهر  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ات  هیواعم  ندیـسر  تردق  هب  نامز  زا  ار  هیما  ینب  تموکح  هیلع 
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ندیشاپ مه  زا  نآ ، هب  هک  تسا  هدوبن  یمایق  دورب . یمالسا  يهعماج  رد  ون  میهافم  هزات و  تردق  جاور  نآ  زا  هک  تسا  هدوبن  یـشبنج  نآ 
حطس رد  یمارآ  ياههزرل  اهنت  هنارگنایصع  ياشهبنج  نیا  تشاد . دیما  يوما  تموکح  ینید  بوچراچ 

هحفص 146) ) 
زا دندادیم و  خر  یـصخشم  يهدودحم  بوچراچ و  رد  اهـشزرل  نیا  دندیـسریمن . هشیر  قمع و  هب  زگره  دـندرکیم و  داجیا  یعامتجا 

راتخاس نمـض  رد  دـندرکیمن . زواجت  دادیم ، خر  يوما  یماظن  ياهورین  اهنآ و  ناـیم  هناحلـسم  يریگرد  هک  ییاتـسور  اـی  رهـش  دودـح 
 - شبنج زکرم  رد  یتح  مدرم -  ياهتـشادرب  یگدنز و  رد  يرییغت  چـیه  تشگیم و  زاب  یلبق  عضو  نامه  هب  يدوز  هب  مه  هعماج  يرهاظ 

. دمآیمن دوجو  هب 
. دنتفرگیم عضوم  اهنآ  هیلع  دنتساخیم و  رب  هزیتس  هب  اهنآ  اب  هکلب  تسا  هدوبن  گنهامه  اهنآ  اب  یمالسا  يهعماج  هک  تسا  نیا  نآ  تلع 

. دنتشادن زیتس  رس  جراوخ  هیلع  زج  هزیگنا  رس  زا  يوما  نامکاح  اب  یمالسا  يهعماج  هک  مییوگب  نانیمطا  اب  ناوتیم 
يرکف یعامتجا و  حطـس  رد  زگره  مایق  نآ  دنـشابن ، گنهامه  ناگدـننک  مایق  اب  يداقتعا  یناور و  ثیح  زا  هعماج  هک  یتقو  تسا  یعیبط 

نینچمه تسا . زیتس  لاح  رد  مایق  اـب  هعماـج  نوچ  دـیامنیمن ، داـجیا  یعاـمتجا  راـتخاس  رد  رییغت  زگره  تفاـی . دـهاوخن  تسد  قیفوت  هب 
. دنکیم در  ار  نآ  يداقتعا  ياهشیارگ  میلاعت و  هعماج ، نوچ  دنکیمن ، داجیا  يداقتعا  یگنهرف و  میهافم  رد  يرییغت 

وا اب  هک  یناسنا  ره  نتشک  زا  اهنآ  دنتشاد . يدایز  شیارگ  يزیرنوخ  يریگتخـس و  هب  ندوب و  تنوشخ  لها  اعقاو  جراوخ  نیا ، رب  هوالع 
تالیکـشت دنتـشذگیمن . كدوک ، ای  نز و  ای  تسا  درم  حلـص ، ای  تسا  کگنج  یپ  رد  وا  دـنیامن  هجوت  هک  نیا  نودـب  دـندروخیم ، رب 

(. 5 . ) دوب هدرک  بذج  ار  نارگتراغ  نابلط و  تصرف  ناراکهزب و  زا  يرایسب  جراوخ 
رود رب  هیما  ینب  تموکح  هک  ياینید  بلاق  تسناوتن  زگره  ناشیپایپ  ياهمایق  اذـل  داد ؛ رارق  اهنآ  هیلع  ار  یمالـسا  يهعماـج  اـهنیا  ماـمت 

. دربب نیب  زا  دندوب ، هدیشک  دوخ 
، دنشاب اریذپ  ار  وا  یمالـسا  تما  يهمه  هک  ناملـسم  ینید و  تیعجرم  اب  يدرف  هک  تسا  نآ  ینید  بلاق  نیا  نتـسکش  مه  رد  هار  نیرتهب 

اهنآ ندوب  رود  ندوب و  یلهاج  تقیقح و  زا  دیامن و  اوسر  ار  يوما  نامکاح  ینید  يرهاظ  شـشوپ  دناوتیم  يدرم  نینچ  مایق  دیامن . مایق 
زا

هحفص 147) ) 
قشع و زا  ناناملسم  مامت  ناج  لد و  رد  ع )  ) ترضح نوچ  تسا . هدوبن  ع )  ) نیسح ماما  زج  یسک  درف  نیا  درادرب . هدرپ  یمالسا ، میهافم 

يوس هب  تکرحو  اجنآ  زا  جورخ  سپـس  هکم و  رد  ع )  ) ترـضح تماقا  نامز  رد  ار  نخـس  نیا  قادـصم  دوب . رادروخرب  ییـالاب  مارتحا 
. میاهدید قارع 

ربارب رد  نایوما  عضوم  درادرب . هدرپ  ناشتیقح  زا  دـیامن و  اوسر  ار  يوما  نامکاح  تسناوتیم  هک  تسا  هدوب  یـسک  اـهنت  ع )  ) ترـضح
نیغورد دـنداد و  ناشن  ار  ناشیقیقح  يهرهچ  نایوما  دومن و  عضو  يوما  تموکحو  مالـسا  نید  نیب  یلـصاف  طخ  ع )  ) نیـسح ماما  ماـیق 

. دش شاف  اهنآ  ندوب 
زا ناشنارای  نیرتهب  زا  یهورگ  لیقع و  نادـناخ  ع )  ) یلعنادـناخ شاهداوناخ ، و  ع )  ) نیـسح نتـشک  هب  اهنت  هک  دـندوب  یناـسک  ناـیوما ،
هب هنشت  بل  ار  اهنآ  شنارای ، و  ع )  ) ماما رب  بآ  عطق  زا  سپ  اهنآ  دندادیم . تیاضر  ناناملـسم ، حلاصم  هب  هقالع  يرادنید و  اوقت و  ثیح 

ار ص )  ) ربمایپ نارتخد  و  دندومن ، لامدگل  ار  ناشرکیپ  نابسا  مس  هب  سپس  دندناسر . تداهـش  هب  هدریـش  نز  راوخریـش و  كدوک  هارمه 
ره زا  ار  نایوما  اهراک ، نیا  مامت  دندرب . ماش  هب  سپـس  هفوک و  هب  البرک  زا  ناریـسا  اب  ار  اههتـشک  رـس  دندوب و  هدرک  ریـسا  باجح  نودـب 

نازابرس نخس  ریـسا و  نانز  اههتـشکرس و  دومن . لیدبت  تیناسنا  دض  نید و  دض  ار  اهنآ  یتح  دومن و  رود  یناسناو  ینید  يهغبـص  هنوگ 
ناناملـسم لد  رد  هیما  ینب  تموکح  ینید  هاـگیاپ  هنوـگره  یگدیـشاپ  مه  زا  رد  هک  دـندوب  ییاـسر  هدـنز و  لـیالد  گـنج ، زا  هتـشگزاب 
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. داتفا رگراک 
اهر ار  وا  تساوخ  دـش -  ور  هبور  وا  اب  ع )  ) ماما زابرـس  رازه  اـب  هک  يوما  هدـنامرف  نیتسخن  دـیزی -  نب  رح  زا  هک  یتقو  ع )  ) نیـسح ماـما 

راچد ار  نایوما  هاگیاپ  تقیقح  رد  دوب ، هدـیزرون  رارـصا  گنج  هب  نادـنچ  تفریذـپن - . رح  و  ددرگزاـب -  هدـمآ  هک  ییاـج  هب  اـت  دـیامن 
ماـما هک  مییوـگب  دـیاب  اـج  نیا  رد  دروآ . داـیز  نبا  دزن  هفوـک  هب  اـت  دـنکن  اـهر  ار  ع )  ) ماـما رح  هک  دوـب  نیا  ناـمرف  نوـچ  دوـمن . نارحب 

(. 6 . ) تفریذپن ار  بلطم  نیا  (ع ) نیسح
زا نیفرط  هک  تخاس  یضار  ار  وا  دومن و  هرکاذم  وا  اب  ع )  ) ماما ینالوط  تدم  دمآ و  شیپ  يوما  هاپـس  هدنامرف  دعـس ، نب  رمع  هک  نیا  ات 

نامه هب  ع )  ) ماما دنرادرب و  تسد  گنج 
هحفص 148) ) 

درک در  ار  نآ  دایز  نبا  یلو  تشون  دایز  نب  هللادیبع  هبار  ارجام  دعس  نب  رمع  دورب . دهاوخیم ، هک  ییاج  ره  ای  ددرگرب و  هدمآ  هک  ییاج 
: تشون نینچ  و 

نم دزن  ای  یهد و  يراگدنام  تمالس و  دیما  وا  هب  ای  يزیتسب و  وا  اب  يرادزاب و  ار  وا  ات  مداتـسرفن  ع )  ) نیـسح يوس  هب  ار  وت  نم  دعب ، اما  »
رگا اما  تسرفب  نم  دزن  ملاس  ار  اـهنآ  دناهتـشگ  میلـستو  دـندش  دراو  تموکح  رب  شناراـی  و  ع )  ) نیـسح رگا  رگنب ، ینک . تعافـش  وا  زا 

ع)  ) نیسح رگا  دنتسه . نآ  قحتسم  اریز  دنوش  لثملا  برض  هک  ینتـشک  نانچ  يربب . نیب  زا  ار  اهنآ  يهمه  ات  رب  شروی  نانآ  رب  دنتفریذپن 
اما درادن . يررض  گرم  زا  دعب  راک  نیا  تسا . راکمتس  يدبتسم  نامرفان و  شکرس و  وا  هک  زاتب  وا  تشپ  هنیـس و  رب  نابـسا  اب  دش  هتـشک 

(. 7 «. ) نک نینچ  وا  اب  یتشک  ار  وا  رگا  تسا . نینچ  نم  نخس 
رارـصا نآ  رب  دنتـشاد و  رظن  رد  ار  نتـشک  اهنت  اهنآ  اما  دنرادرب  شنارای  هداوناخ و  يو و  نتـشک  زا  تسد  ات  داد  یتصرف  اهنآ  هب  ع )  ) ماما

. دیدرگ ناناملسم  نایم  رد  اهنآ  ییاوسر  هیام  شیپ  زا  شیب  راک  نیا  دندیزرویم و 
ار متـسد  ات  ربب  دـیزی  دزن  ارم  دومرف : نینچ  دعـس  نبا  هب  ع )  ) ترـضح هک  دـناهدروآ  ناخروم  زا  یخرب  هک ، میوگب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 

همه نیا  هب  يزاین  رگید  تشاد ، يدصق  نینچ  رگا  تسا ؛ هتفگن  نخـس  نینچ  زگره  ع )  ) ماما هک  تفگ  دیاب  تیعطاق  اب  مراذگب . وا  تسد 
دنتـساوخیم اهنآ  تساهنآ . هتـسد  راد و  نایوما و  يهتخادرپ  هتخاس و  ربخ  نیا  هک  نیا  هب  دنراد  هراشا  دـهاوش  لیالد و  مامت  دوبن . ارجام 

وا و ینامرهق  هاگیاج  هلیـسو  نیدـب  اـت  هدروآ  دورف  میلـست  رـس  دـیزی  تموکح  هب  تبـسن  ع )  ) ماـما هک  دـنیامن  روصت  نیا  راـچد  ار  مدرم 
اذل دنزاس . ناهنپ  ار  ع )  ) ماما مایق  لئاسم  هرهچ و  ات  دنتـشاد  هقالع  رایـسب  ناش  هتـسد  راد و  نایوما و  دـنیامن . فیرحت  البرک ، رد  شنارای 

. دندشن قفوم  یلو  دندرگ  هیما  ینب  تموکح  زادنارب  رگناریو و  مایق  عنام  ات  دندز  ینیغورد  ثیداحا  لعج  هب  تسد 
: تفگ هک  دناهدروآ  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  ناخروم  زا  يرایسب  هک  تسا  یتیاور  دراد ، تلالد  ربخ  نیا  رب  هک  هچنآ 

هحفص 149) ) 
ماـمت دیـسر . تداهـش  هب  هک  نیا  اـت  مدوـب  هدـشن  ادـج  وا  زا  زگره  مدرک ؛ یهارمه  قارع  اـت  هکم  زا  هـکم و  اـت  هنیدـم  زا  ار  ع )  ) نیـسح »
دیزی تسد  رد  تسد  وا  هـک  دـشاب  نآ  روآداـی  هـک  نـیا  يهراـبرد  يزیچ  مـسق  ادـخ  هـب  مدینـش ، شتداهـش  زور  اـت  ار  وا  ياـهینارنخس 
ییاـج ناـمه  هب  ارم  دوـمرفیم : اـما  دـنهد ، ریـسم  هزاـجا  ناناملـسم  ياـهزرم  زا  یکی  هب  ار  وا  هک  نیا  اـی  و  تفگن ؛ ناـنآ  هـب  دراذـگیم ،

نینچ اهنآ  یلو  دش ؛ دهاوخ  هچ  مدرم  تشونرس  منیبب  ات  مورب  روانهپ  نیمزرـس  نیا  رد  ات  دینک  میاهر  ای  ماهدمآ ؛ اج  نآ  زا  هک  دینادرگرب 
(. 8 «. ) دندوب هدرکن 

. داد رارق  مالسا  دوخ  هیلع  ناگدننکمایق  يهلزنم  هب  ار  اهنآ  ع ،)  ) نیسح ماما  هب  تبسن  اهنآ  يریگعضوم  نیا 
رد ناشیا  تیعقوم  زیمآ و  تملاسم  لح  هار  هنوگ  ره  هب  تبـسن  اهنآ  شریذپ  مدـع  وا و  نتـشک  رب  ناشرارـصا  هطقن -  نیا  زا  مه  ع )  ) ماما
نآ تخادرپیم . تقیقح  نیا  رب  دیکأت  هب  هیما  ینب  رکشل  رد  دادیم  تسد  هک  یتصرف  ره  رد  دومن و  هدافتـسا  یبوخ  هب  ناناملـسم -  نایم 
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: تسا باب  نیا  رد  ناشیا  اب  ع )  ) ترضح نخس  زا  ياهنومن  دیآیم  ریز  رد  هچ 
يهرابرد منک و  هظعوم  امـش  هب  منادیم  بجاو  رد  هک  ار  هچنآ  ات  دـینکم  باتـش  نم  يهراـبرد  دـیهد ؛ ارف  شوگ  منانخـس  هب  مدرم ، يا  »

لها زا  دـییامن ، فاـصنا  تیاـعر  نم  هب  تبـسن  دیرامـشب و  تسرد  ار  منخـس  دـیریذپب و  ار  مرذـع  رگا  مروآ . تجح  امـش  يارب  مندـمآ 
رب امـش  راک  هاگ  نآ  دیروآ و  درگ  ار  ناتناتـسدمه  سپ  دیریذپن ، ار  مرذع  رگا  اما  تشاد . دیهاوخن  یتجح  نم  رب  دوب و  دیهاوخ  تداعس 

ار نآرق  هک  تسا  ییادخ  متسرپرس  یلو و  نوچ  دیهدن ؛ تلهم  دییامن و  تواضق  نم  يهرابرد  سپ  دوب . دهاوخن  هودنا  مغ و  يهیام  امش 
«. تسا ناگتسیاش  ناراکوکین و  تسرپرس  هتبلا  وا  داتسرف و  ورف 

یب نم و  نتـشک  ایآ  دیرگنب : دینک  شنزرـس  ار  وخ  دیدرگزاب و  ناتدوخ  هب  سپـس  متـسه ، هک  نم  دیرگنب  دـییوجب و  ارم  بسن  دـعب ، اما  »
يومع رسپ  نیشناج و  رسپ  وا و  نادناخ  ناتربمایپ و  رتخد  رسپ  نم  رگم  تسامش ؟ حالص  نم  هب  تبسن  یتمرح 

هحفص 150) ) 
؟ دوبن میومع  رایط  رفعج  رگم  دوبن ؛ مردپ  يومع  ءادهشلادیس  يهزمح  رگم  میتسین ؟ نآرق  شربمایپ و  دیؤم  ادخ و  هب  نمؤم  نیتسخن  وا - 

«. دناتشهب ناناوج  رورس  ود  نیا  دومرف : نینچ  مردارب  نم و  يهرابرد  هک  دیسرن  امش  هب  ادخ  لوسر  بناج  زا  رابرپ  نخس  نیا  رگم 
مـشخ ناـیوگغورد  رب  دـنوادخ  هک  متفاـیرد  هک  یتـقو  زا  مسق  ادـخ  هب  تسا -  قح  هتبلا  هک  دـینکیم -  دـییأت  میوـگیم  ار  هچ  نآ  رگا  »

امش هب  دیـسرپب  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  رد  دیرادنپیم ، وگغورد  ارم  رگا  اما  ماهتفگن . غورد  تساهنآ -  ررـض  يهیام  دریگیم 
امش هب  دیسرپب و  کلام  نب  سنأ  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، دعـس  نب  لهـس  يردخ ، دیعـس  وبا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  زا  تفگ . دنهاوخ 
»؟ دیزیرن ار  منوخ  هک  دوشیمن  عنام  نخس  نیا  ایآ  دناهدینش . مردارب  نم و  يهرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  ار  نخس  نیا  اهنآ  هک  تفگ  دنهاوخ 
وت هک  ار  هچ  نآ  دـبایرد  رگا  تسا ) ینامیا  دـیدرت  کش و  زا  هیانک  ، ) دتـسرپیم لاح  کی  رب  ادـخ  وا  تفگ : وا  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
وت هک  مهدیم  یهاوگ  نم  یتسرپیم و  لاح  داتفه  رب  ار  ادخ  هک  ماهتفای  نانچ  ار  وت  مسق  ادخ  هب  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  ( 9 . ) ییوگیم

. تسا هداهن  رهم  تلد  رب  دنوادخ  نوچ  یباییمن ، رد  دیوگیم  وا  هک  ار  هچ  نآ  رمش ) ( ؛ یتسه قداص 
: دومرف نینچ  نانآ  هب  ع )  ) ماما سپس 

رتخد رسپ  برغم ، قرشم و  نایم  مسق  ادخ  هب  متسه ؛ ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  هک  دیراد  کش  ایآ  دیراد ، کش  نخـس  نیا  يهرابرد  رگا  »
ار ياهتـشک  نم  زا  اـیآ  دـییوگب  نم  هب  متـسه . امـش  ربماـیپ  رتـخد  رـسپ  نم  اـهنت  درادـن . دوجو  نارگید  امـش و  ناـیم  رد  نم  زج  يربماـیپ 

؟ دیتسه یتحارج  صاصق  یپ  رد  ای  مشاب ؟ هدرب  نیب  زا  ار  امش  زا  یتورث  ای  مشاب ؟ هتشک  ار  وا  نم  هک  دیهاوخیم 
: دومرف اذل  دنتفگیمن  نخس  ع )  ) ترضح اب  اهنآ 

هحفص 151) ) 
دناهدیسر اههویم  هک  دیاهتشونن  همان  نم  يارب  امش  رگم  ثراح  نب  دیزی  يا  ثعـشا ، نب  سیق  يا  رجبا ، نب  راجح  يا  یعبر ، نب  ثبـش  يا 

مـسق ادخ  هب  يرآ  هللا ؛ ناحبـس  دومرف : میاهدرکن . نینچ  ام  دنتفگ : ایب . سپ  ییآیم ؛ دـحتم  ینازابرـس  اب  وت  تسا و  هدامآ  الماک  ياضف  و 
نب سیق  تفر . مهاوخ  ینما  ياـج  هب  مدرگیم و  زاـب  امـش  دزن  زا  دیدونـشخان ، نم  زا  رگا  مدرم ، يا  دومرف : سپـس  دـیاهدرک  نینچ  اـمش 

دنهاوخیم و وت  يارب  يراد ، تسود  وت  هک  ار  هچ  نآ  اهنآ  یهدیمن ، رد  نت  تیاهومع  رسپ  تموکح  هب  ارچ  تفگ : ترـضح  هب  ثعـشا 
زا شیب  هب  ار  وت  مشاهینب  هک  یهاوخیم  ایآ  یتسه . تردارب  لثم  وت  دومرف : ماما  دیـسر . دـهاوخن  ياهمدـص  وت  هب  اهنآ  بناج  زا  هاـگنآ 

(. 10 ( »؟ دننک هذخاؤم  لیقع  نب  ملسم  نوخ 
دوخ راگدرورپ  هب  نم  ادخ ، ناگدـنب  يا  درک . مهاوخن  رارقا  ناگدرب  نوچمه  داد و  مهاوخن  اهنآ  هب  لیلذ  ناسنا  تسد  نم  مسق  ادـخ  هب  »

(. 11 « ) درادن داقتعا  تمایق  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مربیم  هانپ  امش  دوخ و  راگدرورپ  هب  دیوش . راسگنس  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  امش  و 
؛ دروشیمن تموکح  رب  نینچ  نیا  یلومعم  ناسنا  کی  دومن . اوسر  ار  هیما  ینب  تموکح  ینید  نیغورد  ششوپ  نانخس  نیا  اب  ع )  ) نیسح
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یفرط زا  درکیم و  هیجوت  ار  دوخ  نآ  يهلیسو  هب  يوما  تموکح  هک  ینید  دوب . هدرک  هیکت  نآ  رب  مالـسا  هک  دوب  ییاههاگیاپ  زا  یکی  وا 
نید مان  هب  هک  یماظن  زا  ملظ  نیا  رگا  یتح  دوش . ور  هب  ور  تداهـش  یبالقنا و  لمع  ضارتعا و  بالقنا ، اب  دـیاب  ملظ  هک  دـنامهف  نانآ  هب 

. تسا دورطم  نید  رظن  زا  دییارگ ، ملظ  هب  هک  نیا  ضحم  هب  تموکح  نوچ  دوش ؛ رداص  دنکیم ، تموکح 
راک نیا  زا  وا  دنیوگیم  سپ  دیامن ؛ تمحر  بلج  هک  دومن  ذاختا  ار  عضوم  نیا  ع )  ) ماما هک  دـندقتعم  یملع  شهوژپ  نایعدـم  زا  یخرب 
دوب و تمحر  بلج  یپ  رد  ع )  ) ماما رگا  نوچ  دنتسه . رود  دنمرواب  نانامرهق  يریگعضوم  هنوگنیا  مهف  زا  اعقاو  اهنآ  اما  دوبن . زاین  یب 

هحفص 152) ) 
تفریم و دایز  نب  هللادیبع  دزن  ای  درکیم و  تعیب  دیزی  اب  الثم  درکیم . هدنسب  یکدنا  رما  هب  اهنت  دهد  تاجن  ار  امش  یگدنز  تساوخیم 

ترضح رگا  تفگیم . نخس  دعـس  نب  رمع  اب  هراب  نیا  رد  یناهنپ  ای  و  درکیم ؛ تعیب  وا  اب  دهد و  ناما  ار  وا  ات  تشونیم  همان  دیزی  هب  ای 
هک ینازابرـس  دروآ . يور  نازابرـس  اـب  نتفگ  نخـس  هب  اـما  دادیم ، ماـجنا  ار  روما  نیا  زا  یکی  دـیاب  اـمتح  دوب  تمحر  بلج  یپ  رد  (ع )

تـشحو بعر و  هب  ار  نانآ  هک  دیامن  دیکأت  ار  تقیقح  نیا  ناشـساسحا  لقع و  رد  ات  دروآ  يور  نانآ  هب  روذعم . دنرومأم و  دنتـسنادیم 
زا شناهارمه  وا و  هک  يراکـشآ  تقیقح  دنکفا . دهاوخ  تشحو  هب  ار  یمالـسا  يهعماج  یمامت  یهاتوک  تدم  زا  دعب  دنکفا و  دـنهاوخ 
رد رادهشیر  لیـصا و  ياهداژن  نیا  زا  شناهارمه  اب  وا  دـننکیم . تموکح  وا  مان  هب  نایوما  هک  ینید  ربمایپ  ؛ دنتـسه ادـخ  لوسر  نادـنزرف 

اهنآ هک  درک  تیبثت  ناشنهذ  رد  ع )  ) ترضح دناهتفرگ . همشچرس  هزمح  رفعج و  ع )  ) همطاف ع ،)  ) یلع ص ،)  ) دمحم ینعی ، مالـسا  خیرات 
دنشاب هتخاس  دراو  نانآ  هب  هک  یتحارج  هن  دشاب و  هدوبر  نانآ  زا  هک  ار  یلام  هن  دشاب و  هتـشک  هک  دنبلطیم  ار  ياهتـشک  هن  وا  زا  نایوما ) )

وا نتشک  رب  نید  مان  هب  هک  یتموکح  تسا ؛ هدیروش  يوما  دساف  تموکح  رب  نوچ  دنتـسه  یپ  رد  نایوما  هکلب  دنیآ ؛ رب  صاصق  یپ  رد  و 
. دراد ینید  هاگیاپ  رد  ییالاو  هاگیاج  هک  یسک  دراد ؛ رارصا 

. دنوش هدیمهف  نینچ  تسا  هتسیاش  ییاه  = نتم نینچ  نیا 
هار رد  نادـناخ  نیا  زا  هدـنام  ياج  هب  دارفا  دربن  اما  دیـسر . ناـیاپ  هب  شناراـی  هداوناـخ و  و  ع )  ) نیـسح ندـش  هتـشک  اـب  ـالبرک  يهعجاـف 

دربـن لکـش  زونه  راـگزور  نآ  زا  دربـن  نیا  درادـن . یناـیاپ  مدرم ، يهدوت  ندومن  هاـگآ  هیما و  ینب  ینید  ریوزت  زا  ناناملـسم  يزاـسهاگآ 
هدوب یمالک  دربن  نونک ، ات  زور  نآ  زا  نوچ  دناهدیـسر ؛ تداهـش  هب  ناگدـننک  مایق  مامت  البرک  رد  نوچ  تسا ؛ هتفرگن  دوخ  هب  هناحلـسم 

. داد همادا  بلاطوبا ، نادناخ  يهلیقع  س ،)  ) بنیز شرهاوخ  شیارگ ، نیا  رد  ار  ع )  ) نیسح مایق  تسا .
. دش الم  رب  شاهداوناخ  و  ع )  ) نیسح تداهش  زا  سپ  يدوز  هب  دندوب ، هتـسارآ  ار  ناشتموکح  نآ  يهطـساو  هب  نایوما  هک  ياینید  ریوزت 

بیترت نیدب  دندوب . هتخاس  رشتنم  یمالسا  ياهنیمزرس  مامت  رد  ار  هوکـش  اب  يهسامح  نآ  تایئزج  دندوب ، هتـشگزاب  دربن  زا  هک  ینازابرس 
عضو دیسر ، دیزی  هب  ع )  ) ماما رس  یتقو  هک  دناهدروآ  ناخروم  دنتخورفارب . ار  هیما  ینب  تموکح  هیلع  شتآ 

هحفص 153) ) 
هب مدرم  يهنیک  مشخ و  هک  تشذگن  يزیچ  اما  دومن . داش  ار  دیزی  شاهدرک  زا  داد و  هلص  وا  هب  دیزی  دوب و  هدش  بوخ  دیزی  دزن  دایز  نبا 

(. 12 «. ) تشگ نامیشپ  شاهدرک  زا  دنتفگ و  ازسان  دندرک و  تنعل  ار  وا  دیسر و  وا 
مه رد  دندوب ، هدناشوپ  ار  ناشدساف  تموکح  نآ  هطـساو  هب  هیما  ینب  رگمتـس  نامکاح  هک  ياینید  شـشوپ  بلاق و  نونکات ، زور  نآ  زا 

دندوب هدرک  سیـسأت  يرکف  ینمجنا  نایوما  هک  میاهدرک  هراشا  تسا . هدوبن  رادروخرب  یتمرح  چـیه  زا  ناناملـسم  يهدوت  نایم  تسکش و 
نمجنا نیا  دـشیم . هدافتـسا  تیلاعف  نیا  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  شایـسایس و  تیلاعف  ندـناشوپ  يارب  يرازبا  شايرکف  تیلاـعف  زا  هک 
ریـسفت مدرم  يارب  هئجرم  دـندادیم . ینید  گنر  ناشلامعا  هب  دـندرکیم و  دـییأت  ار  هیما  ینب  تموکح  هک  دـناهدوب  هئجرم  يهقرف  ناـمه 

. دنرگنن بضغ  مشخ و  هدید  هب  ناشینید  فالخ  لامعا  هب  ناناملسم  مدرم و  ات  درکیم  ظفح  ار  نامکاح  دندرکیم  هئارا  یصاخ  ینید 
. دندرمشیم مارح  مدرم  يهدوت  رب  ار  دساف  تموکح  هیلع  مایق  هک  دنتخادرپ  ییاهاوتف  رودص  هب  مه  یمسر  ناهیقف 
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: دیوگیم جاهنملا » ظافلا  ۀفرعم  یلا  جاتحملا  ینغم   » باتک رد  ینیبرش 
هک نانچ  دشاب . رگمتسو  ملاظ  اوشیپ  لداع و  اوشیپ  نافلاخم  دنچ  ره  دنناملسم  نارگمتس  دنکیم : یفرعم  نینچ  ار  نارگزواجت  هدنسیون ، »

نانچ تسا ! هدمآ  لداع  ماما  ۀضورلا ، باتک )  ) حرشلا و باتک )  ) رد درک و  تیاور  ار  نآ  باحصا  رتشیب  زا  يریـشق  نبا  تفگ و  زین  لافق 
. درادـن تافانم  نآ  اب  هک  تسا  تلادـع  لها  ياوشیپ  ماما و  لداع  ماما  زا  ناشدارم  هک  تسا  هدـمآ  مه  رـصتخملا  مـالا و  باـتک )  ) رد هک 
هک دنچ  ره  تسا ؛ مارح  ناناملسم  عامجا  هب  اهنآ  اب  گنجو  نایاوشیپ  رب  جورخ  هدروآ : هک  تسا  ملسم  حرش  رد  هدنسیون  نخس  نآ  لیلد 

«. دنشاب رگمتس  قساف و 
: دیوگیم هیفسنلا » دئاقعلا   » باتک رد  یفسن  رمع  خیش 

، شناگدنب رب  متس  ینعی  متس ، يهطساو  هب  نینچمه  دنوادخ  تعاطا  زا  ندش  جراخ  ینعی  دوشیمن ؛ لزع  قسف  يهطـساو  هب  اوشیپ  ماما و  »
تیالو لها  قساف  هفینح ، وبا  رظن  زا  نوچ 

هحفص 154) ) 
ناینیـشیپ دوب و  هتفای  جاور  نیدشار  يافلخ  زا  دعب  نامکاح  نایاوشیپ و  زا  متـس  قسف و  نوچ  دـیوگیم ، بلطم  نیا  لیلعت  رد  يو  تسا .»

: دیوگیم يزغلا »  » حرش رب  هیشاح  رد  يروج  اب  دنتشادن ... نانآ  رب  جورخ  هب  يداقتعا  دندرکیم و  تعاطا  اهنآ  زا  مه 
«. تسا مارح  عامجا  هب  رگمتس  ماما  رب  جورخ  تسا : هدمآ  ملسم  حرش  رد  تسا . بجاو  رگمتس  ماما  زا  يوریپ  »

: دیوگیم نینچ  رحبألا » یقتلم  رهنألا و  عمجم   » باتک رد  يرگید  هیقف 
دوش تعیب  وا  اب  رگا  اما  دـیامن . تموکح  شتردـق  میب  زا  مدرم  نایم  رد  ات  دوشیم  ماما  موق ، فارـشا  ناگرزب و  تعیب  يهطـساو  هب  ماـما  »
رگا ددرگیمن  لزع  دیورگ ، ملظ  هب  یلو  دش  ماما  رگا  تسین . مه  ماما  دشابن ، ذـفان  مدرم  تردـق  ربارب  رد  یناوتان  رطاخ  هب  شمکح  یلو 

(. 13 «. ) دوشیم لزع  تردق ) نتشادن   ) تروص نیا  ریغ  رد  دوبن ؛ تردق  ياراد 
مدرم و رب  ملظ  رب  تردـق  ار  تموکح  رب  يهرطیـس  هیجوت  و  درامـشیم ؛ مارح  قساف  نارگمتـس  رب  ار  لداع  ياهناسنا  مایق  اهاوتف ، نینچنیا 

تموکح ره  يوما و  تموکح  هب  ینید  شرگن  موش  يهویم  لصاح و  اهاوتف ، نیا  دننادیم . تسا ، هداد  تیمکاح  هب  دـنوادخ  هک  یتردـق 
اهباتک يالهبال  رد  نانچمه  هدـنرادزاب  ياهاوتف  نیا  اما  تسا . رگمتـس  ناـمکاح  تامادـقا  ینید  هیجوت  يهجیتن  تقیقح  رد  تسا . رگمتس 

. دناهدوب مایق  رظتنم  هظحل  رهرد  نانچمه  مدرم  يهدوت  هکلب  دناهدرپسن ؛ شوگ  اهنآ  هب  یهاتوک  نارود  رد  زج  مدرم  يهدوت  دناهدنام و 
هحفص 155) ) 

ات 160. ص 158  مالسالارجف ، نیما ، دمحا  ( 1)
ص 275. ج 4 ، يربط ، ( 2)

ص 281 و 282. ج 4 ، يربط ، ( 3)
هدومن هئارا  هیروس  رد  هشیدـنا  نیا  ذوفن  زا  ییاههنومن  نزواهلو  اهطوقـس . ۀـیبرعلا و  ۀـلودلا  ، نزواهلو كر : ص 331 . ج 4 ، يربـط ، ( 4)

. تسا
دروخرب نانزهار  نوچمه  اهنآ  اب  دـندوب  هتـسیاش  هک  ياهنوگ  هب  دـندوب ؛ رتهب  يداع  نانزهار  نادزد و  زا  مسا  رد  اهنت  اـهنآ  زا  یخرب  ( » 5)

توریب 1968 ص نییالملل ، ملعلاراد  مچنپ ، پاچ  هیمالـسالا ، بوعـشلا  خـیرات  ناـملکورب ، و  ص 102 ، هیبرعلا ، ۀـلودلا  نزواـهلو ، دوش »
.216

ص 280. ج 3 ، لماکلا ، و   - 303 ص 304 -  ج 4 ، يربط ، ( 6)
ص 284. ج 3 ، لماکلا ، ص 314 و  ج 4 ، يربط ، ( 7)

ص 244. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 283 و 284 و  ج 3 ، لماکلا ، ص 313 ، ج 4 ، يربط ، ( 8)
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(. منادیمن ار  روما  نیا  ینعی   ) دنادب ییوگیم  هچ  نآ  رگا  تسا  لزلزتم  دوخ  نید  رد  رمش  ( 9)
ص ج 4 ، يربط ، درکن . افو  دوخ  يهدعو  هب  یلو  داد  ناما  ار  لیقع  نب  ملسم  هک  تسا  یسک  نامه  سیق -  ردارب  ثعـشا  نب  دمحم  ( 10)

280 و 281.
ص 287 و 288. ج 3 ،: لماکلا ، ، 425 ص 426 -  ج 5 ، يربط ، ( 11)

ص 208. افلخلا ، خیرات  ص 300 و  ج 3 ، لماکلا ،، ص 388 و 389 ، ج 4 ، يربط ، ( 12)
ات 99 و 103 و 104 و ياههحفص 97  رد  هدنسیون ) زا  « ) مالـسالا یف  ةرادالا  مکحلا و  ماظن   » باتک رد  ار  باب  نیا  رد  لصفم  ثحب  ( 13)

. دیرگنب ات 112   107

هانگ ساسحا 

هانگ ساسحا 
یناناملـسم یمامت  نادـجو  رد  هانگ  ساسحا  داجیا  نآ  ماجرفو  ناـیاپ  تشاد ؛ مه  يرگید  ریثأـت  ، ـالبرک رد  نآ  ناـیاپ  و  ع )  ) نیـسح ماـیق 

ساسحا نیا  دندوب . هتفگن  کیبل  یلو  دندوب  هدینـش  ار  وا  مایپ  دندوب . هدرکن  شايرای  یلو  دنتـشاد  ار  وا  ندومن  يرای  ییاناوت  هک  تشگ 
 - دندوب هتـسب  نامیپ  وا  اب  مایق  رب  دندوب و  هداد  يرای  هدعو  وا  هب  هکنآ  لاح  و  دـندوب -  هدیـشک  تسد  شايرای  زا  هک  ینانآ  نادـجو  رد 

. دوب رتراذگ  ریثأت  رتيوق و 
فرط زا  دـهد و  هرافک  تسا ، هدـش  بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  ات  تشادیم  او  ار  صخـش  یفرط  زا  تشاد ؛ هبنج  ود  هانگ  ساسحا  نیا 

. دنتشاداو هانگ  باکترا  هب  ار  وا  هک  تشادیم  او  یناسک  هب  تبسن  ترفن  هنیک و  ساسحا  درف ، نادجو  رد  رگید 
نداد هب  ار  یمالـسا  ياههورگ  زا  يرایـسب  هانگ  ساسحا  نیا  مینیبیم ؛ حوضو  هب  ع )  ) ماما مایق  زا  دـعب  ناملـسم  يهدوت  رد  ار  هلأـسم  نیا 
نامه يزوت ، هنیک  هانگ و  يهرافک  نتخادرپ  يهزیگنا  یعیبط  نایب  دوزفا . نایوما  هب  تبـسن  ار  ناشهنیک  مشخ و  تشاداو و  هاـنگ  يهراـفک 
تلع دوب و  هتخورفارب  ار  نآ  ع )  ) نیـسح تداهـش  هک  دـنتفرگ  رارق  ییاهمایق  اهبالقنا و  فدـه  نایوما  بیترت  نیدـب  تسا . بالقنا  مایق و 

شیارگ و  ع )  ) ترضح ندرکن  يرای  رطاخ  هب  هانگ  يهرافک  نتخادرپ  مه  نآ 
هحفص 156) ) 

. دید میهاوخ  ار  اهمایق  نیا  زا  ییاههنومن  دعب  لصف  رد  تسا . هدوب  نایوما  زا  ماقتنا  هب 
زا يرود  یهاگآ  كرد و  زا  یـشان  هنایارگ  لـقع  یعـضوم  يوما ، تموکح  ربارب  رد  ناناملـسم  عضوم  هاـنگ ، ساـسحا  نیا  يهطـساو  هب 
هب بالقنا ، هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  ساسحا  نیا  هک  دـش  لیدـبت  یفطاع  عضوم  هب  ینامز  اـما  تسا . هدوب  ناشيرگمتـس  نید و  زا  ناـیوما 

ياهدروخ تسکـش  ياهمایق  زا  يرایـسب  رگنایب  رما  نیا  داد . قوس  ینورد  مشخ  ندـناشن  ورف  دـصق  هب  هنایوج و  ماقتنا  لمع  کـی  يهلزنم 
یفطاع يهزیگنا  نیا  نتفگ  خساپ  ییوج و  ماقتنا  هب  شیارگ  نآ  تلع  نوچ  دوب ؛ راکـشآ  اهنآ  تسکـش  ندـش ، روهلعـش  زا  لبق  هک  تسا 

هچنآ دـهدیم  تسد  زا  ار  يزوریپ  تسکـش و  لامتحا  دریگیم ، رارق  شکرـس  یفطاع  تیعقوم  راشف  تحت  یمدآ  هک  یتقو  تسا . هدوب 
يهغبص نآ  هب  درک و  رتروشرپ  رتيدج و  ار  يوما  تموکح  هب  تبـسن  ناناملـسم  عضوم  یناور ، لماع  نیا  هک  نیا  تسین  دیدرت  لباق  هک 

ياهـشور هب  ناوتیم  فرـص ، يهنایارگ  لقع  يریگ  عضوم  رب  دومن . دادـملق  هجوت  لـباق  یلماـع  ناـمکاح  دزن  ار  نآ  داد و  هناـیوج  ماـقتنا 
روهلعـش یگژیو  نیتسار  يهفطاع  نوچ  دوشیم ؛ توافتم  الماک  هلأسم  ددرگ  یفطاع  عضوم ، یتقو  اما  دومن ؛ دیدرت  تفای و  هبلغ  یناوارف 

هدوب نیتسار  قیمع و  ناناملـسم ، دزن  هانگ  هب  ساسحا  اذل  دیامنیم . در  ار  شلباقم  ياههاگدـید  دراد و  ندوب  یگـشیمه  ناروف و  ندـش ،
. تسا

بنیز الثم  دنیازفیب . ار  نآ  ترارح  تدش و  دنزاس و  روهلعش  ار  هانگ  هب  ساسحا  نیا  هک  دمآ  دوجو  هب  تصرف  نیا  تیب  لها  يهیقب  يارب 
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درک هراشا  دنتسیرگیم ، دندوب و  هدش  هریخ  ناریـساو  نارـس  ناوراک  هب  دندوب و  هدمآ  درگ  هک  هفوک  مدرم  نایم  رد  ع )  ) یلع رتخد  (س )
: تفگ نینچ  دندش  تکاس  هک  یتقو  دندرگ . تکاس  هک 

زا دعب  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امـش  لثم  دریذـپن . نایاپ  ناتيهلان  دریگن و  مارآ  ناتکـشا  زگره  دـییرگیم ؟ ایآ  هفوک ، مدرم  يا  دـعب ، اما  »
. دیشکیم شود  هب  ار  یهانگ  راب  دب  هچ  دیهدیم ؛ رارق  ناتبیرف  رکم و  يهیام  ار  ناتياهدنگوس  امش  درکیم . هتشر  ار  شیاههتفاب  نتفاب ،

كاپ نتـسش  هب  ار  نآ  دـیناوتیمن  زگره  هک  دیاهتـشگ  يایتشز  گنن و  راچد  امـش  دـیدنخب . رتمک  دـییرگب و  رایـسب  مسق  ادـخ  هب  يرآ :
رورس ینعی  ناتهار  غارچ  امـش و  تجح  روحم  رایعم و  تلاسر و  يهنیجنگ  ادخ ، لوسر  يهداون  نتـشک  گنن ) ، ) دیناوتیم هنوگچ  دینک .

؟ دییامن كاپ  ار ، تشهب  ناناوج 
هحفص 157) ) 

؟ درابب نوخ  ناراب  نامسآ  زا  رگا  دش  دیهاوخ  هدز  تفگش  ایآ  دیاهدش . هناقمحا  تشز و  يراک  راچد  امش 
. دنام دیهاوخ  نادواج  باذع  رد  مه  امش  هتفرگ و  مشخ  امش  رب  دنوادخ  داد و  بیرف  ار  امش  ناتسفن  دب  هچ  هک  دینادب 

يزیچ بکترم  امـش  دـیاهدرک ؟ باجح  فشک  ار  يراوگرزب  نز  هچ  دـیاهتخیر ؟ ار  ینوخ  هچ  دـیاهدیرد ؟ ار  رگج  مادـک  دـینادیم  اـیآ 
«. دنیآ رد  هزرل  هب  تخس  اههوک  دنوش و  هتفاکش  نیمز  اهنامسآ و  تسا  کیدزن  هک  دیاهدش 

: تفگ نینچ  دوب ، هدینش  ار  نانخس  نیا  هک  یسک 
شنانخس مسق ، ادخ  هب  دیوگیم . نخـس  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم ، ياوشیپ  نابز  زا  ییوگ  ماهدیدن . وا  زا  رترونخـس  ینز  مسق ، ادخ  هب  »

هدـش نامیـشپ  نیگمهـس ، تبیـصم  نآ  تشحو  سرت و  زا  دنتـشگ و  شوهدـم  دـندوب و  هدـش  نایرگ  همه  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  زونه 
«. دندوب

: داد رس  نخس  نینچ  ع )  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف ، دعب ،
يهطساو هب  ار  ام  دومزآ و  ار  امش  ام  يهطـساو  هب  دنوادخ  هک  میتسه  تیب  لها  ام  ربکت ، هلیح و  رکم و  لها  يا  هفوک ، مدرم  يا  دعب ، اما  »

. دیدومن تراغ  ار  ناملاوما  دیدرمش و  لالح  ار  ام  اب  گنج  دیداد ؛ رفک  تبسن  ام  هب  دیتشادنپ و  وگغورد  ار  ام  امش  امش .
يوس هب  اپ  مادک  هب  تفای و  شیارگ  ام  اب  گنج  هب  صخش  مادک  تشادرب و  هزین  ام  يوس  هب  امـش  تسد  مادک  دینادیم  ایآ  امـش ، رب  ياو 

ار امـش  ناطیـش  تسا و  هدروخ  رهم  ناتـشوگ  مشچ و  رب  تسا و  هدش  تخـس  ناتياهلد  دـیدوب . ام  اب  گنج  یپ  رد  دـیدرک و  تکرح  ام 
. دییآیمن رد  تیاده  هار  هب  امش  اذل  داهن و  ياهدرپ  ناتياهمشچ  رب  داد و  بیرف 

یبا نب  یلع  شردارب ، هب  هک  دیتشاد ؟ وا  دزن  یهاوخنوخ  مادک  دوب ؟ ناتلد  رد  ادخ  لوسر  زا  ماقتنا  مادـک  هفوک ؛ مدرم  يا  امـش ، رب  گرم 
كاپ و نادناخ  بلاط و 

هحفص 158) ) 
(. 1 ( ؟» دیاهدیزرو رکم  شاهدیزگرب 

: تفگ نخس  نینچ  مه  داجس  ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع 
وا هب  ناتدوخ  بناج  زا  دیدیزرو ؟ رکم  وا  هب  یلو  دیتشون  همان  مردـپ  هب  امـش  هک  دـینادیم  ایآ  مهدیم ؛ مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم ، يا  »

و دیداتسرف . شیپ  نتشیوخ  يارب  هک  هچ  نآ  رطاخ  هب  امش  رب  گرم  دیدناسر ؟ تداهـش  هب  ار  وا  یلو  دیدرک  تعیب  دیداد و  نامیپ  دهع و 
ار متمرح  دـیتشک و  ار  مترتع  دـیوگب : امـش  هب  یتقو  تسیرگن ، دـیهاوخ  ادـخ  لوسر  هب  مشچ  نیمادـک  هب  ناتهشیدـنا . يأر و  نیا  هب  ادـب 

(. 2 «. ) دیتسین نم  تما  زا  سپ  دیدیرد ؛
نانز گناب  نوچ  یگناـب  تشگ و  داـیرف  هچراـپ  کـی  هنیدـم  دـندش ، هجوتم  مدرم  دـش و  شخپ  هنیدـم  رد  ع )  ) ماـما تداهـش  ربخ  یتقو 

یهارمه ار  وا  مه  یناـنز  دـش و  جراـخ  هـنهرب  رـس  بلاـط  یبا  نـب  لـیقع  رتـخد  دـشن . هدینـش  ع )  ) نیـسح رب  ناـشیاههناخ  رد  مشاـهینب 
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: تفگیم نینچ  دیشکیم  نیمز  يور  زا  شسابل  هک  وا  دندرکیم .
یخرب دیدرک ؟ هچ  مگرم  زا  دعب  منادناخ  ترتع و  اب  دیتسه ، اهتما  نیرخآ  هک  امـش  دیوگب ، امـش  هب  ص )  ) ربمایپ رگا  تفگ  دیهاوخ  هچ  »

«. نوخ هب  قرغ  رگید  یخرب  دناهدش و  ریسا  اهنآ  زا 
: تفگ نینچ  دیدنخ و  دینش ، ار  اهنآ  يادص  هنیدم -  مکاح  دیعس -  نبورمع  یتقو 

« دنداد رس  شوگرخ  زور  حبص  رد  ام  نانز  دایرف  نوچمه  يدایرف  دایز  ینب  نانز  »
(. 3 . ) تسا نامثع  گناب  نوچمه  گناب  نیا  تفگ : سپس 

هحفص 159) ) 
شمایق زا  يریذپ  ریثأت  و  ع )  ) نیسح ماما  هب  یتسود  هقالع و  نایوما و  رب  ترفن  مشخ و  رس  زا  هک  یساسحا  رد  ار  دوخ  هانگ  ساسحا  نیا 

. داد ناشن  دوب ، هدروآرب  رس 
رد ار  ماـیق  نآ  هک  دـنرادیم  رب  هدرپ  يراذـگریثأت  نیا  زا  ترارح  روـش و  اـب  یتـسرد و  هب  هک  دـنراد  دوـجو  ماـیق  زا  يرگید  ياـههنومن 

. تشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  یمالسا  يهعماج 
ییانتعا یب  هب  ار  وا  دایز  نب  هللادیبع  یتقو  تسا ، رح  نب  هللادبع  نخـس  داهن ، اج  هب  ام  يارب  راگزور  نآ  خیرات  هک  ياهنومن  نیرتهب  دـیاش 

: تفگ نینچ  ادهش  هاگلتق  هب  یهاگن  اب  دمآ . البرک  تخیرگ و  هفوک  زا  درک ، مهتم  تموکح  هب 
«. يدیگنجن همطاف  دنزرف  اب  ارچ  دیوگیم : افو  یب  نئاخ و  سب  يریما  »

. تسا نامیشپ  دادن  يرای  ار  وا  هک  نم  زج  سک  ره  يرآ و  ماهدرکن ؛ يرای  ار  وا  ارچ  هک  ینامیشپ  زا  ناما  »
ربا زا  دـناهدرک  يرای  ار  وا  هک  یناسک  حور  دـنوادخ  «.» دوشیمن ادـج  نم  زا  یترـسح  ماهدوبن ؛ وا  ناـیماح  زا  ارچ  هک  مروخیم  ترـسح  »

«. دیامن باریس  یمئاد  تمحر ) )
«. دوب کشا  زا  رپ  منامشچ  دوش و  هراپ  هراپ  مه  زا  منورد  دوب  کیدزن  مداتسیا و  ناشهاگلتق  رکیپ و  رانک  رد  »

«. دنتفریم گنج  نادیم  هب  باتش  اب  یگدنشخب  یگنادرم و  اب  دناهدوب و  گنج  نادیم  رد  یناروالد  نانآ  دنگوس ، مناج  هب  »
«. دندوب نیگمشخ  هک  هشیب  ناریش  دنتشگ ؛ نامیپ  مه  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  يرای  رد  »

«. دناهتشگ مارآ  شوماخ و  رطاخ  نیا  هب  تسا و  هداتفا  نیمزرب  حوبذم  يراگزیهرپ  ناج  دنشکب ، ار  اهنآ  نانمشد  رگا  »
«. دناهدرمژپ ياههفوکش  نارورس و  نانآ  دناهدیدن ، گرم  اب  ییورایور  رد  نانآ  زا  رتهب  ناگدننیب  »

«. تسین ام  نأش  اب  بسانم  هک  ار  ياهشقن  نک  اهر  يراد ؛ دیما  ام  یتسود  هب  یشکیم و  متس  رس  زا  ار  اهنآ  ایآ  »
ام زا  يرایسب  اذل  دیاهتساخرب ؛ ینمشد  هب  ام  اب  اهنآ  نتشک  اب  هک  دنگوس  مناج  هب  »

هحفص 160) ) 
.« تخادرپ دنهاوخ  ماقتنا  هب  امش  هیلع 

«. دنراکمتس دناهتشگ و  فرحنم  قح  هار  زا  هک  مدروآ  رد  تکرح  هب  یهورگ  يوس  هب  ار  يرگشل  هک  ماهدرک  شالت  اهراب  »
(. 4 « ) دوب دهاوخ  رت  تخس  امش  رب  نامیلید  شروی  زا  هک  دش  مهاوخ  هجاوم  امش  اب  ینایرکشل  اب  هنرگ  دیرادرب و  راک  نیا  زا  تسد  »

: دورس نینچ  هک  دوب  يدبع  ذقنم  نب  یضر  دوب ، هتشگ  رادیب  دندوب ، هدرک  هک  یکانتشحو  تیانج  هانگ و  زا  ناشنادجو  هک  یناسک  زا 
(. 5 «. ) دوبن زیزع  نم  دزن  رباج  نب  بعک  مدشیمن و  رضاح  نانآ  اب  گنج  رد  دوبن  مراگدرورپ  تساوخ  رگا  »

«. دنرگنیم گنن  بیع و  هب  ار  نآ  اهلسن  زا  دعب  نادنزرف  دوب و  مانشد  گنن و  زور  زور ، نآ  »
(. 6 «. ) متفرگیم ياج  ربق  كاخ  رد  ع )  ) نیسح ندش  هتشک  زا  لبق  نم  شاک  يا  »

نایوما هیلع  ییاهمایق  اهـشروش و  هب  ار  مدرم  تشگ و  راگدـنام  ماقتنا  بالقنا و  هب  هدـنهد  قوس  غورفرپ و  هشیمه  يارب  هانگ  ساسحا  نیا 
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. تسا هدوب  نارگمتس  هیلع  مایق  مه  نآ  هار  دیبلطیم . يراکادف  نوخ و  ناگدننک  مایق  زا  تفرگیمن و  رارق  مارآ و  هاگچیه  تشاداو و 
هحفص 161) ) 

ات 320. ص 318  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 1)

ات 323. ص 321  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 2)
راکشآ يوما  دیعس  نب  ورمع  عضوم  رد  شتروص  نیرتتشز  رد  شنزرس  ص 300 . ج 3 ، لماکلا ، ات 357 و  ص 346  ج 4 ، يربط ، ( 3)

. تسا
ص 469 و 470. ج 5 ، يربط ، ( 4)

هیلع : » تفگ نینچ  دوب ، هتـشگزاب  گـنج  زا  وا  هک  یتـقو  شرتـخد  اـب  شرـسمه  دوب ؛ يوما  شترا  نازابرـس  زا  یکی  رباـج  نب  بعک  ( 5)
«. تفگ مهاوخن  نخـس  وت  اب  ماهدـنز  ات  مسق  ادـخ  هب  يداد ؛ ماجنا  یگرزب  راک  یتشک ؛ ار  ناـیراق  رورـس  يدرک و  کـمک  همطاـف  دـنزرف 

ذقنم نب  یضر  دش  روآدای  نآ  رد  هک  درک  نیمضت  ار  یتیب  نآ  رد  داد و  خساپ  وا  هب  درکیم  راختفا  شراک  هب  نآ  رد  هک  يرعش  اب  بعک 
؛ يدرب یتمعن  سپس  یتشک و  ار  یهانگ  یب  : » تفگ تساوخ . يرای  گنج  رد  شنمـشد  هیلع  زا  وا  هک  یتقو  داد  تاجن  ندش  هتـشک  زا  ј

«. دنکیم يرای  یسک  هچ  داد ، رد  ادن  هک  هاگنآ  ذقنم  وبا  يا 
432  - ص 433 ج 5 ، يربط ، میربیم . یپ  يدبع  ذقنم  نب  یضر  هنایارگربج  هاگدید  هب  تسخن  تیب  رد 

ص 433. ج 5 ، يربط ، ( 6)

نیون قالخا 

نیون قالخا 
تسکش هب  دوجوم  عضو  لوحت  رد  لیاسو  رازبا و  مامت  نآ  زا  دعب  تسا . دوجوم  عضو  هیلع  یعطق  ییاهن و  ضارتعا  نامه  یعقاو  بالقنا 

. دوب دهاوخ  ریذپان  زیرگ  یعطق و  تشونرس  بالقنا  دسرب ، تسبنب  و 
دنکیمن دوخ  دنب  رد  ار  اهنآ  دوجوم  عضو  هک  یناگبخن  دنراد ؛ ولج  اهنآ  دنتـسه ؛ تما  يهرکیپ  يازجا  نیرتملاس  هشیمه  ناگدـننک  مایق 

باذع نآ  ببـس  هب  دنریگیم و  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دـننکیم و  كرد  ار  نآ  دـنچ  ره  دـنراد ، رارق  نآ  زا  رتارف  یحطـس  رد  هشیمه  هکلب 
. دنشکیم

و دندرگ . دمآ  راکان  حالصا  رازبا  مامت  هک  دوشیم  ققحم  یتقو  بالقنا  زاغآ  ناگبخن و  يهبساحم  رد  تکرح  ریـسم  موتحم و  تشونرس 
هبخن ینامز  اهنآ  دومن . قالطا  هبخن  اهنآ  هب  ناوتیمنو  داد  دنهاوخ  تسد  زا  ار  ناشيدوجو  لیالد  دـننزن ، مایق  هب  تسد  ناگبخن  نیا  رگا 

. دنیامن افیا  مه  ار  شقن  نیا  دنشاب  هتشاد  یخیرات  شقن  هک  دوب  دنهاوخ 
هک دـشابن  يایناسنا  ینید و  ثاریم  يراد  هک  دـهد  خر  ياهعماج  رد  رگا  دـشاب ، ینیون  قـالخا  يهدـنهد  تراـشب  دـیاب  ریزگاـن  بـالقنا 

، تسا هدومن  فیرحت  ار  اهنآ  هداد و  تسد  زا  ار  اهنآ  هعماج  هک  ار  ییاهـشزرا  لوصا و  دیامن  نیمـضت  ار  یـشخب  لماکت  یناسنا  یگدنز 
ایحا

هحفص 162) ) 
زا يرود  هب  ار  نآ  نایوما  دنـسپان  تسایـس  هک  تسا  یمالـسا  يهعماج  عضو  لثم  دـشاب ؛ نینچ  ثاریم  نیااب  ياهعماـج  عضو  رگا  دـیامن .

. تشادیم او  یگدنز  رد  یلهاج  قالخا  زا  يدنمهرهب  یمالسا و  ياهشزرا 
دـساف طحنم و  تسا  یطباور  دوجوم  عضو  رد  یناسنا  طباور  نوچ  تسا ، نآ  يدوجو  ياههفلؤم  هلمج  زا  نیتسار  بالقنا  رد  فده  نیا 

بالقنا هک  دسریم  يدب  زا  ياهزادنا  هب  دوجوم  عضو  بیترت  نیدب  و  طحنم ؛ هنالیلذ و  تسا  یعـضوم  یگدـنز ، ربارب  رد  یمدآ  عضوم  و 
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. تسا نآ  جالع  هار  اهنت 
هک تسین  ياهراچ  نوچ  تسا ، مزال  يرورـض  تشاد ، دـهاوخ  راـک  رـس و  نآ  اـب  هعماـج  هک  رترب  قـالخا  زا  ییوگلا  هب  توعد  نیارباـنب 

. ددرگ رسیم  زین  هعماج  حالصا  ات  دبای  رییغت  دیاب  یگدنز  نارگید و  دوخ و  هب  یمدآ  شرگن 
هدومن هئارا  شایکاپ  ياهیگژیو و  مامت  اب  ار  ییالاو  یمالسا  قالخا  يوما -  تموکح  هیلع  مایق  رد  شنارای -  هداوناخ و  ع )  ) نیسح ماما 

. دندوب هتشون  ار  نآ  ناشناج  نوخ و  اب  هکلب  دندوب  هدرکن  هئارا  یمالسا  يهعماج  هب  ناشنابز  اب  ار  قالخا  هنوگ  نیا  اهنآ  دندوب .
تداع يدرف  نینچ  دشورفب . ایند  لام و  هب  ار  شنادـجو  ینید  ياوشیپ  ای  هلیبق  سیئر  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  دراد  راظتنا  یلومعم  درف  کی 
یقوقح زا  ار  نارگید  دراد  تردق  هک  نیا  فرص  هب  رادقم ، یب  رگمتس  کی  ربارب  رد  سرت  ینتورف و  رس  زا  اهیناشیپ  دنیبب  هک  تسا  هدرک 

یب یتسپ و  هب  ملع  اب  دندوب و  هدش  عبات و  دیزی ، یتسپ  يرادقم و  یب  هب  ملع  اب  مه  تسایـس  نید و  ناگرزب  دنتفا . كاخ  هب  دزاس ، موحرم 
هک نوچ  دندروآیم  دورف  میلـست  رـس  نارگمتـس  زا  هتـسد  نیا  يارب  دارفا  نیا  . دندرکیم شنرک  وا  هب  تسبن  مه  دایز  نب  هللادیبع  یتلاصا 

هعماج رد  مه  اهنآ  هک  دوشیم  بجوم  اهنآ  اب  ندیزرو  یتسود  اهنآ و  هب  نتـسج  یکیدزن  دنتـسه و  ذوفن  تورث و  تردق و  بحاص  اهنیا 
. دننزیم يراک  ره  هب  تسد  روما  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  ناربهر  هنوگ  نیا  دنبای . تسد  یتمعن  هافر و  هب  دندرگ و  تردق  ذوفن و  بحاص 

اذل دـنیامنیم . يراکمه  هعماج  ندومن  مورحم  نتخاس و  لیلذ  راوخ و  هار  رد  نارگمتـس  نیا  اب  مه  دـننکیم و  تنایخ  ناشهعماج  هب  مه 
اهنآ هب  تبـسن  ندرک  یگدنب  ياج  هب  هک  مه  ناشنید  هب  اهنآ  دنیامن . ظفح  ار  دوخ  تخت  جات و  ات  دننزیم  يزادرپغورد  عاونا  هب  تسد 

. دنزرویم تنایخ  دهدیم ، نامرف  ناشندرب  نیب  زا  هب 
هحفص 163) ) 

ینعی تسانـشآ ؛ مه  يرگید  یهورگ  اب  اما  تسانـشآ . یبوخ  هب  دارفا  هنوگ  نیا  اب  راگزور ، نآ  یمالـسا  يهعماـج  رد  یلومعم  درف  کـی 
ماما دندرگ . نانآ  رای  تسدمه و  دنوش و  کیدزن  نارگمتـس  نآ  هب  ات  دننکیم  دـهز  هب  رهاظت  قافن  ایر و  رـس  زا  هک  یناقفانم  نادـهاز و 

:ء تسا هدومن  فیصوت  نینچ  ار  هورگ  نیا  ع )  ) یلع
هدـیچرب نماد  دـنرادیمرب و  هاتوک  ار  اهماگ  دـنرطاخ و  هدوسآ  ار  ترخآ  ایند ، راک  ابو  دـنبلطیم  ار  ایند  ترخآ  راـک  اـب  هک  یهورگ  «و 

(. 1 «. ) دنزاسیم شیوخ  ناهانگ  ششوپ  رازبا  ار  ادخ  یشوپ  هدرپ  دنیارآیم . مدرم  نیما  تأیه  رد  ار  شیوخ  دننکیم . تکرح 
؛ دناهدرک تداع  اهنآ  هب  دنسانشیم و  ار  اهنآ  يداع  مدرم  هک  دناینید  ناربهر  نامه  اهنیا 

. تسین زیگنارب  شسرپ  اهنآ  يارب  دننادیم و  یعیبط  ار  ناشلمع  هک  ياهنوگ  هب 
ذوفن و تذل و  هارمه  هب  هافر  اب  مارآ و  یگدنز  نایم  هک  دننیبب  ار  یناسنا  هک  دومنیم  بیجع  اعقاو  راگزور  نآ  ناملسم  زا  يرایسب  رب  اذل 
، شنارای نیرتكاـپ  تداهـش  گرم و  و  لوصا -  هب  تناـیخ  وا و  متـس  رد  ندـش  کیرـش  رگمتـس ، زا  يوریپ  شراـنک  رد  اـما  تعاـطا - 

رخآ ياههظحل  نآ  رد  شنامشچ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  . دنز باختنا  هب  تسد  هنـشت  بل  اب  شاهداوناخ  یمامت  شناردارب و  شنادنزرف و 
دنزادرپیم دراد ، ار  اهنآ  نتشک  دصق  هک  یشحو  نمشد  ربارب  رد  يرادیاپ  اب  دننزیم و  هجض  یگنـشت  رطاخ  هب  هک  تساهنآ  نارگن  رمع 

، تراسا تسا ؛ ناکدوکو  نانز  نادناخ و  راظتنا  رد  كاندرد  یتشونرـس  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  دـنیبیم و  ار  اهنآ  کت  کت  گرم  سپس 
اب هارمه  یگدـنز  رب  ار  روآ  سرت  گرم  زا  عوـن  نیا  یلو  دـنادیم  ار  اـهنیا  يهمه  وا  تیمورحم .... نتفر و  يرهـش  هب  يرهـش  زا  یگراوآ ،

. دهدیم حیجرت  یشوخ  هافر و 
لاثما سیق و  نب  ثعـشا  دعـس ، نب  رمع  نوچ  يدارفا  رگید  فرط  زا  و  دـننیبب . ار  یناسنا  نینچ  هک  تسا  بیجع  اعقاو  یلومعم  مدرم  يارب 
نیمز رب  هرهچ  دـنتفایم و  كاخ  هب  رگمتـس  ربارب  رد  دـنوش  راـچد  نیا  زا  رتناـسآ  رایـسب  یتشونرـس  هب  اداـبم  هک  نیا  سرت  زا  هک  ار  اـهنآ 

هدـهاشم ار  یمدآ  زا  يرترب  يوگلا  نینچ  هک  دوب  زیگنا  تفگـش  اـهنآ  يارب  اذـل  دـندوب . هدرک  تداـع  یناربهر  نینچ  هب  يرآ  دـنیاسیم !
هتفگ تسا  کیدزن  هک  ییاج  ات  رتارف ؛ رایسب  ییوگلا  دنیامن ؛
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هحفص 164) ) 
. تسین رشب  سنج  زا  وا  دوش 

ات دومن  رادیب  ناشتدم  زارد  هنوگرامیب و  تلفغ  باوخ  زا  ار  اهنآ  تفـشآ و  رب  تخـس  ار  ناناملـسم  نادـجو  راتفر ، قالخا و  هنوگ  نیا 
. دـسیونب یگدرب  تلذ و  زا  یلاخ  یگدـنزو  لوصا  فرـش ، هار  رد  شنوخ  اب  ار  نآ  یمدآ  هک  دـنیامن  هدـهاشم  ار  ینارون  هزات و  ییولباـت 
، دتـسرپیم ار  اـهنآ  هک  یتـشوگ -  ياـهتب  ناربـهر -  ندوب  یلاـشوپ  دربیم و  رـس  هب  نآ  رد  هک  يایگدـنز  ندوـب  نیغورد  یمدآ ، يارب 

هئارا تیمورحم  يراوشد و  اب  یلو  یگدنز  اب  دروخرب  رد  ياهزات  کبس  دش و  هدوشگ  وا  يارب  لمع  زا  يدیدج  يهویـش  هتـشگ و  نشور 
. دوب دهاوخن  دنمشزرا  یمدآ  يارب  یهار  چیه  نآ  زج  هک  نشور  یهار  اما  دش ؛

حور اب  تموکح  رد  هک  تسا  یتردق  بحاص  مکاح و  ره  يارب  يدـج  رطخ  يراتفر ، هوکـشاب  يوگلا  نیا  قالخا و  زا  نابات  يهنوگ  نیا 
نیا دنامدرم و  يهدوت  دریذپیم ، ریثأت  هک  هچ  نآ  اما  دـنریذپیم . ریثأت  نابات  ياهوگلا  نیا  زا  رتمک  ناربهر  نادـجو  تسا . هناگیب  مالـسا 
عافد شایناسنا  تمارک  زا  اـت  دوب  متـس  تحت  تما  يارب  یهار  ندوشگ  یپ  رد  يو  دـهاوخیم . ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه 

. دنیامن
. مییامنیم هدهاشم  ار  راتفر  یلاع  يهویش  نیا  رب  يزیر  همانرب  البرک ، رد  شرابنوخ  نایاپ  ات  هنیدم  رد  نآ  زاغآ  زا  مایق ، لحارم  مامت  رد 

: دیامرفیم نینچ  هنیدم  رد  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  هب  ع )  ) ترضح
(. 2 « ) درک مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  مهزاب  دشابن ، یهاگهانپ  چیه  ایند  رد  رگا  مسق ، ادخ  هب  مردارب ، »

: دیامرفیم نینچ  هراشا و  تفریم -  هکم  هب  هنیدم  زا  هاگنابش  یتقو  يریمح -  غرفم  نب  دیزی  زا  یتایبا  هب  يو 
«. مناوخیمن ارف  مه  ار  دیزی  مناسرتیمن و  هلمح  اب  حبص  هدیپس  رد  ار  نایاپراهچ  نم  »

(. 3 «. ) دوب منیمک  رد  متفرگیم ، هرانک  نادیم  زا  رگا  گرم  مدرک و  متس  يراوخ  رس  زا  هک  يزور  »
هحفص 165) ) 

: تفگ ع )  ) ترضح هب  یتقو  یحایر  دیزی  نب  رح  خساپ  رد  ای  و 
تنوخ يوش ، هتشک  رگا  دش و  یهاوخ  هتشک  یگنجب ، نم  اب  رگا  هک  مهدیم  تداهش  نم  و  مزادنایم ؛ ادخ  دای  هب  تناج  رطاخ  هب  ار  وت  »

«. دوریم رده  هب 
: دومرف

هک میوگیم  ار  ینخس  یلو  میوگب ؟ هچ  وت  هب  منادیمن  دیشکیم ؟ ارم  هک  دیسر  اج  نادب  امش  لکـشم  ایآ  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  ایآ  »
؛ دوب هدید  ص )  ) ربمایپ هب  کمک  هار  رد  ار  وا  هک  هاگنآ  تفگ ، شیومع  رسپ  هب  سوا  ردارب 

: داد باوج  سوا  دش . یهاوخ  هتشک  وت  يوریم ؛ اجک  تفگ : وا  هب 
«. دیامن داهج  راوناملسم  دشاب و  هتشاد  ریخ  تین  هک  هاگنآ  تسین  بیع  ناوج  رب  گرم  تفر و  مهاوخ 

. ددرگ ادج  ناراکهبت  زا  دزیخرب و  تفلاخم  هب  دوشیم ، كاله  هک  یلاح  رد  دیامن و  يرای  ار  ياهتسیاش  ياهناسنا  شیوخ  ناج  اب  «و 
(. 4 «. ) یشاب راوخ  لیلذ و  ینامب و  هدنز  هک  سب  نیمه  وت  تلذ  يارب  دوب ؛ مهاوخن  دنمدرد  مریمب  رگا  متسین و  نامیشپ  منامب  هدنز  رگا  »

: دومرف رآ  دورف  رس  تیاهومعرسپ  تموکح  رب  دنتفگ : وا  هب  هک  نانآ  خساپ  رد  ع )  ) ترضح
نآ هک  دـینادب  دـش . مهاوـخن  میلـست  ناـگدرب  نوـچمه  داد و  مهاوـخن  امـش  هب  لـیلذ  راوـخ و  ناـسنا  تسد  زگره  نم  مسق  ادـخ  هب  هـن ، »

. تسا رود  اـم  زا  تلذ  اـما  نداد . تلذ  هـب  نـت  ندیـشک و  ریـشمش  نـیب  تـسا ؛ هداد  رارق  راـک  ود  ناـیم  ارم  هدازمارح ، دـنزرف  يهدازمارح 
نانود زا  تعاطا  دازآ ، ياهناج  نادرمدار و  هزیکاپ و  ییاهنماد  كاپ و  یناکاین  نانمؤم ، شلوسر ، تسا . هدرک  رود  ام  زا  ار  نآ  دـنوادخ 

(. 5 «. ) دنهدیمن حیجرت  نامیرک  ندش ، هتشک  رب  ار 
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هحفص 166) ) 
: دیوگیم نخس  نینچ  شنارای  ربارب  رد  ع )  ) ترضح

هب اهنت  نآ  زا  هدنادرگرب و  يور  شیاهیکین  تسا ؛ هدـش  لوحت  رییغت و  راچد  ایند  تسا . هدیـسر  دـینیبیم ، هک  اج  نیدـب  ام  راک  دـعب ، اما  »
لمع قح  هب  هک  دـینیبیمن  رگم  تسا . هدـنام  یقاب  هدـش  هابت  هاگارچ  نوچمه  يرادـقم  یب  زیچاـن و  یگدـنز  یفرظ و  يهدـنام  هت  رادـقم 

منادیمن يزیچ  تداعس  زج  ار  گرم  نم  تسا ؛ بغار  راگدرورپ  رادید  هب  نمؤم  یعـضو ) نینچ  رد  . ) ددرگیمن یهن  لطاب  زا  دوشیمن و 
(. 6 «. ) مرازیب نارگمتس  اب  یگدنز  زا  و 

: هک درکیم  رارکت  ار  هلمج  نیا  اهراب  ع )  ) ترضح
(. 7 « ) تلذ اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  تزع  اب  یگرم  »

حور نآ  يهطساو  هب  تفرگ و  رظن  رد  شنارای  دوخ و  يارب  ع )  ) ماما هک  درادیم  رب  يراتفر  تشرس  تعیبط و  زا  هدرپ  نانخس  نیا  يهمه 
. تسا هدیمد  هزات  یتردق  نآ  رد  هتخاس و  رو  هلعش  ار  یمالسا 

کی هک  میهدیم  هئارا  یگدنز  یعون  زا  يریوصت  اج  نیا  اما  دنهدیم . همادا  ناشیگدـنز  هب  یـسایس  ینید و  ناربهر  هنوگچ  هک  میدـید 
نآ زج  دنکیم و  هزرابمو  شالت  نآ  يارب  تسوا و  یـصخش  یگدـنز  یلومعم ، ناسنا  کی  تمه  مامت  دزادرپیم . نآ  هب  یلومعم  ناسنا 

يهعماج و  شیاهجنر ، اهدرد و  هعماج و  اما  ددرگیم . وا  هجوت  زکرم  هلیبق  دـبای ، شرتسگ  وا  دـید  قفا  هک  هاگنآ  اـما  درادـن . ياهشیدـنا 
یعـضو نینچ  رد  شالت  راـک و  تسا و  ناـهنپ  وا  دـید  زا  یلک  لـئاسم  درادـن . تیمها  ناـنچ  نآ  یلومعم  درف  کـی  يارب  زگره  رتگرزب ،

نآ ریـسم  رد  تکرح  طقف  یلومعم  درف  کـی  هفیظو  دـنزیریم ؛ هماـنرب  حرط و  دنـشیدنایم و  هک  تسا  یـسایس  ینید و  ناربهر  يهفیظو 
. درادن هعماج  یلک  لئاسم  رد  یتبثم  يدج و  تکراشم  تسا و  همانرب 

هک دـنکیم  تعاطا  ناربهر  ياهنامرف  اهروتـسد و  زا  دـنکیم و  شـالت  نآ  ظـفح  يارب  تسا و  یگدـنز  هب  نتخادرپ  وا  تمه  هجو  ماـمت 
و دوش ؛ فذح  ناریگب  يررقم  تسرهف  زا  شمان  ادابم 

هحفص 167) ) 
تیاور هب  دزادرپیم و  لیابق  رگید  رب  نتفرگ  بیع  شاهلیبق ن  تاراختفا  هب  اـهنت  اذـل  ( 8 ( ؛ دنکیم رایتخا  توکس  متـس  ملظ و  دقن  زا  اذل 

. تسا یلومعم  درف  کی  یگدنز  يهمانرب  حرط و  نیا  ددرگیم . لوغشم  مدرم  يهرابرد  راعشا 
، دناهدیزرو تکراشم  شتـشونرسرد  وا  اب  دناهدرک و  يرای  ار  ع )  ) ماما هک  یهورگ  نآ  دنراد . يرگید  تلزنم  عضو و  ع )  ) ماما نارای  اما 

اهنآ زا  يرایسب  دنتفرگیم . یقوقح  لاملا  تیب  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دناهتشاد . یتاقلعت  دنزرف و  نز و  نانآ  زا  کی  ره  دناهدوب ؛ يداع  دارفا 
يهدارا اب  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  لئاسم  نیا  زا  یگمه  اـما  دـنربب . ییاـههرهب  یگدـنز  زا  دنتـسناوتیم  دـناهدوب و  یناوج  ناوفنع  رد  زونه 

هتفرگ گرم  رب  يدـج  میمـصت  ناشيهدـیقع  هار  رد  دنداتـسیا و  ناشهعماج  ربارب  رد  دناهتـشاد  نامیا  نآ  هب  هک  یلـصا  هار  رد  ناشيالاو 
. دندوب

دیاب نآ  قیقد  ریوصت  يهئارا  يارب  داد ؛ هئارا  مایق  نیا  رد  ع )  ) نیسح نارای  هداوناخ و  راتفر  زا  یقیقد  لماک و  ریوصت  ناوتیمن  اج  نیا  رد 
. دومن هئارا  ار  ناشيابیز  راتفر  زا  ییاههولج  تسا  نیا  درک  ناوتیم  اج  نیا  رد  هک  يراک  تیاهن  دناوخ . تقد  هب  ار  البرک  ناتساد 

نب هللادبع  شایعاضر ، ردارب  هفوک و  هب  ملـسم  شاهداتـسرف  گرم  زا  هک  هاگنآ  دـش ؛ صخـشم  شیارب  شراک  ماجرف  ۀـلابز  رد  ع )  ) ماما
: دومرف هتخاس و  هاگآ  هلأسم  زا  ار  شناهارمه  دش . ربخاب  رطقی 

ره دندرک . راوخ  ار  ام  ام ، نایعیـش  دندش . هتـشک  رطقی  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  ، لیقع نب  ملـسم  دیـسر ؛ ام  هب  يراوگان  ربخ  دـعب ، اما  »
(. 9 «. ) تسین یقح  وا  رب  ام  بناج  زا  ددرگ ؛ زاب  دراد  تسود  امش  زا  کی 

تین نیا  رب  هظحل  نیرخآ  ات  دنتـشادن و  یکاب  گرم  زا  هک  دندنام  وا  اب  یناسک  دندش  هدنکارپ  ع )  ) ترـضح رانک  زا  تسار  پچ و  مدرم 
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. دندرکیم یناشفناج  دیاب  هک  ياهظحل  دندنام ؛ یقاب 
هحفص 168) ) 

: دومرف نینچ  شنارای  هب  البرک  رد  ع )  ) ترضح
يهتوب رد  هک  هاگنآ  دنبسچیم و  نید  هب  دراد  قنور  ناشیگدنز  هک  ینامز  ات  تسا . ناشنابز  يهقلقل  اهنت  نید  دنیایند و  ناگدنب  مدرم  »

«. دندرگیم كدنا  نارادنید  دنریگ ، رارق  ناحتما 
: دومرف همادا  رد  سپس 

هب اهنت  ایند  زا  تسا . هدومن  تشپ  نآ  ياهیکین  تسا و  هتـشگ  لوحت  رییغت و  راچد  مه  ایند  دینیبیم ؛ هک  دیـسر  اج  نیا  هب  ام  راک  دعب ، اما  »
زا دوشیمن و  لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  رگم  تسا . هدـنام  یقاب  هدـش  هابت  یهاگارچ  نوچمه  يزیچان  یگدـنز  یفرظ و  هدـنام  هت  رادـقم 
اب یگدنز  منادیم و  تداعـس  نامه  ار  گرم  نم  تسا ؛ راگدرورپ  رادـید  هب  دـنمهقالع  یعـضو ) نینچ  رد   ) نمؤم ددرگیمن . یهن  لطاب 

«. يراوخ تلذ و  ار  نارگمتس 
: تفگ نینچ  نیق  نب  ریهز  هاگنآ 

ندنام رب  ار  وت  هارمه  هب  ندرک  مایق  ام  میشاب ، نادواج  نآ  رد  ام  راگدنام و  ام  يارب  ایند  رگا  میدینش ؛ ار  وت  نخس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  »
«. میهدیم حیجرت  نآ  رد 

: تفگ ریضخ  نب  ریرب  سپس 
دج سپس  ددرگ ؛ هکت  هکت  وت  هار  رد  نامرکیپ  میگنجب و  وت  هارمه  هب  ات  هداهن  تنم  ام  رب  وت  يهطـساو  هب  دنوادخ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  »

«. دوب دهاوخ  ام  عیفش  تمایق  زور  رد  وت 
: تفگ نینچ  مه  لاله  نب  عفان 

رادـید زا  میتـسین و  كاـنمیب  یهلا  ریدـقت  زا  اـم  مسق  ادـخ  هـب  برغم . هـچ  قرـشم و  هـچ  هد ؛ تـکرح  اـمنهار ، ربـهر و  ناوـنع  هـب  ار  اـم  »
(. 10 « ) ینمشد تنانمشد ، اب  میزرویم و  یتسود  تناتسود ، اب  میتسه ؛ نامرواب  تین و  رب  ام  میرادن . هارکا  نامراگدرورپ 

هحفص 169) ) 
: دومرف نینچ  دروآ و  درگ  مهد -  زور  بورغ  بورغ -  ماگنه  ار  شنارای  رگید  راب  ع )  ) ماما

هب دـنوادخ  مرادـن ؛ غارـس  ماهداوناخ  زا  رت  هدنـشخب  رتراکوکین و  ياهداوناخ  مسانـشیمن ؛ منارای  زا  رتهب  رتاـفواب و  یناراـی  نم  دـعب ، اـما  »
تیاضر اب  یگمه  ات  مهدیم  هزاجا  امـش  هب  نم  و  دوب ؛ دـهاوخ  ادرف  نانمـشد  نیا  اب  ام  راک  منکیم  نامگ  دـهد . ریخ  يازج  امـش  يهمه 

متیب لها  زا  امـش  زا  کی  ره  دیریگرب و  يرتش  نوچمه  ار  نآ  تسا و  هدیـسر  رارف  مه  بش  دیرادن . يدـهعت  چـیه  نم  هب  تبـسن  دـیورب ؛
نم یپ  رد  اـهنت  تعاـمج  نیا  دـیوش ، هدـنکارپ  ناتياهرهـش  رد  دـهد ؛ وـکین  شاداـپ  امـش  يهمه  هب  دـنوادخ  دریگرب ؛ ار  يرگید  تسد 

«. تشاد دنهاوخرب  يرگید  بلط  زا  تسد  دنبای  تسد  نم  رب  رگا  و  دنتسه ،
، شنادـنزرف شناردارب ، « ؟ تسا دوب  هچ  ترـضح  ناراـی  لـمعلا  سکع  اـما  دوب ؛ هداد  ناـنآ  هب  ع )  ) ترـضح هک  دوب  یتصرف  نیرخآ  نیا 

«. مینامب وت  زا  دعب  هک  دنکن  ادخ  مینکیمن ، نینچ  زگره  دنتفگ : یگمه  رفعج  نب  هللادبع  نادنزرف  اههدازردارب و 
. مداد هزاجا  امش  هب  نم  هک  دیورب  تسا ؛ سب  ار  امش  ملسم  تداهش  دومرف : نینچ  درک و  لیقع  نادنزرف  هب  ور  ع )  ) ماما »

: دنتفگ
میدرک كرت  ار  اهومع  نیرتهب  نامياههدازومع ، نامرورـس و  نامربهر ، ام  مییوگب ) ( ؟ مییوگب هچ  اهنآ  هب  ام  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  مدرم  »

. دناهدرک هچ  مینادیمن  میاهدیشکن . يریشمش  میاهدنکفین و  ياهزین  میاهدرکن و  باترپ  يریت  نانآ  اب  و 
امـش هک  اج  نآ  میگنجیم و  وت  هام  ره  هب  مینکیم ؛ وت  يادـف  ار  نامنادـناخ  ناملاوما و  نامناج ، هکلب  مینکیمن ؛ نینچ  مسق  ادـخ  هب  هن ،
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.« دنادرگ راوگان  ام  رب  ار  وت  زا  دعب  یگدنز  دنوادخ  دیوریم ،
: تفگ نینچ  هجسوع  نب  ملسم  دنتفگ ؛ نخس  شنارای  سپس 

هک نیا  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  مسق  ادخ  هب  اما  تشاد ؟ میهاوخ  ادخ  دزن  ياهناهب  رذع و  هچ  وت  قح  يادا  رد  میزاس ؟ اهر  ار  وت  ام  ایآ  »
اما تسا . مناتسد  رد  ریشمش  هتسد  هک  ینامز  ات  منزب ، هبرض  اهنآ  هب  مریشمش  اب  مبوکب و  نانمشد  هنیس  رد  ماهزین  اب 

هحفص 170) ) 
«. مریمب وت  باکر  رد  ات  دیگنج  مهاوخ  نانآ  اب  گنس  اب  متشادن  یحالس  رگا 

: تفگ نینچ  یفنح  هللادبع  نب  دعس 
رگا مسق ، ادخ  هب  میتشاد ؛ ساپ  وت  رطاخ  هب  ار  ادخ  لوسر  تبیغ  ام  هک  دنادب  دنوادخ  هک  نیا  ات  تخاس  میهاوخن  اهر  ار  وت  مسق  ادخ  هب  »

ادج وت  زا  زگره  دوش ، رارکت  راب  داتفه  راک  نیا  موش و  رتسکاخ  هدنازوس و  هدنز  هدنز  هرابود  هدنز و  سپـس  موشیم و  هتـشک  هک  منادـب 
«. تسا ندرم  راب  کی  نیا  لاح  منکن و  نینچ  نیا  ارچ  هنوگچ و  میامن . تاقالم  وت  باکر  رد  ار  مگرم  هک  نیا  ات  دش  مهاوخن 

: تفگ نینچمه  نیق  نب  ریهز 
هلیسو نیدب  دنوادخ  دهد ؛ خر  نینچ  راب  رازه  ات  نانچمه  موش ؛ هتشک  هرابود  هدنز و  سپـس  موش و  هتـشک  هک  مراد  تسود  مسق  ادخ  هب  »

« دزاسیم رود  تیب  لها  ناناوج  نیا  ناج  وت و  زا  ار  گرم 
: دنتفگ نینچ  یهباشم  نانخس  اب  ناتسود  زا  رگید  یهورگ 

هتـشک مه  رگا  و  مینکیم ؛ تبقارم  وت  زا  یناشیپ  تسد و  رـس و  اب  داب ؛ وت  يادف  ام  ياهناج  نیا  دـش و  میهاوخن  ادـج  وت  زا  مسق  ادـخ  هب  »
(. 11 «. ) تسا هدوب  نینچ  ام  ریدقت  میوش 

: دومرف لاله  نب  عفان  هب  بش  ياههمین  رد  ع )  ) نیسح ماما 
. یهد تاجن  ار  دوخ  ناج  ات  يوریمن ، هوک  ود  نیا  نیبام  هب  بش  لد  رد  ایآ  »

رازه مادک  ره  مبـسا  ریـشمش و  دنک  هیرگ  میارب  مردام  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  ماما  ياپ  تخادنا  ترـضح  ياهمدـق  يور  ار  دوخ  عفان 
هب مرمعو  موش  هکت  هکت  هکنیا  رگم  دش . مهاوخن  ادج  وت  زا  داهن  تنم  نم  رب  وت  يهلیـسو  هب  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دـنراد . شزرا  مهرد 

«. دسر نایاپ 
هحفص 171) ) 

: دروآرب دایرف  نینچ  دنلب  ییادص  اب  نشوجلا  يذ  نبرمش 
: دنتفگ نینچ  دندش و  جراخ  ع )  ) یلع نادنزرف  نامثع ، رفعج و  سابع ، هاگنآ  نامياههداز ؟ رهاوخ  دننیاجک 

؟ یهاوخیم هچ 
: دنداد خساپ  نینچ  ناناوج  نآ  دیتسه . ناما  رد  اههدازرهاوخ  يا  امش ، تفگ :

(. 12 ( »؟ دشاب هتشادن  ناما  ادخ  لوسر  دنزرف  هاگنآ  میشاب و  ناما  رد  ام  ارچ  یتسه ، ام  ییاد  وت  رگا  دیامن ؛ تنعل  ار  تناما  وت و  ادخ  »
ناشهعماج هب  هک  تسا  ینیون  قالخا  نامه  نیا ، دندوب . هتفای  تسد  نآ  هب  ناگدـننک  مایق  نآ  هک  تسا  یقالخا  راتفر و  حطـس  نامه  نیا 

يهویـش قـالخا و  زا  یلاـع  حطـس  نیا  هب  اـت  دوب  هتخاـس  راومه  ار  هار  نآ  ياـههورگ  زا  يرایـسب  يارب  هک  ياهعماـج  دـندوب ؛ هدرک  هئارا 
. دنبای تسد  یگدنز 

رد نز  شقن  اما  دندوب . مه  دنزرف  ردارب و  رـسمه ، ناگدننک  مایق  نایم  رد  نوچ  تسالبرک ؛ مایق  رد  ناملـسم  نز  شقن  زا  شـسرپ  نونکا 
رد نز ، تسـالبرک  رد  نز  شقن  تیعقوـم و  تاـهابم  راـختفا و  بجوـم  دـهدیم  اـم  هب  خـیرات  هک  یخـساپ  دوـب ؟ هچ  اههتـشک  نـیا  ربارب 
زا نخـس  اج  نیا  رد  درکیم . افیا  شقن  رـسمه  رهاوخ و  ردام و  يهلزنم  هب  ناناشفناج ، نارگراثیا و  نازرابم و  ناگدننک و  مایق  شیپاشیپ 
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زا لبق  هک  تسا  یلومعم  نانز  زا  نخـس  هکلب  دـبای . تسد  دـناوتیم  یناسنا  رتمک  اهنآ  راـتفر  حطـس  هب  نوچ  تسین ؛ شنارهاوخ  بنیز و 
مه ینوخ  طابترا  چیه  ناگدننک  مایق  اب  نانز  نیا  نمض  رد  دندوب . لوغشم  ناشيهرمزور  یگدنز و  روما  هب  نارگید  لثم  البرک  يهثداح 
ادـف ار  دوخ  ناج  تیاهن  رد  سپـس  رـسمه و  دـنزرف و  ینامداش  یلاحـشوخ و  اب  اـهنآ  تسا . هدوب  يداـقتعا  يهطبار  اـهنت  هکلب  دنتـشادن ،

. دندرکیم
: تفگ دراد ؛ ار  ع )  ) نیسح ماما  اب  یهارمه  دصق  هک  تفگ  شرسمه  هب  ریمع  نب  هللادبع  الثم 

ع)  ) ماما هب  هک  نیا  ات  درب  ار  وا  مه  هللادـبع  ربب ؛ دوخ  اب  زین  ارم  نک و  نینچ  دـنک ؛ ناماس  هب  ار  تیاهراک  دـنوادخ  ياهدرک ، یتسرد  راک  »
«. دنام ع )  ) ترضح رانک  رد  دندیسر و 

هحفص 172) ) 
: تفگ نینچ  دمآ و  شرسمه  دزن  تفرگرب و  ار  ياهزین  شنز  هک  دش  دربن  هدامآ  سپس 

یلو دربب  نانز  يوس  هب  ار  وا  ات  دـمآ  وا  يوس  هب  هب  هللادـبع  گنجب . ص )  ) دـمحم يهیرذو  ناکاپ  راـنک  رد  داـب ؛ وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
هب دنوادخ  تفگ : نینچ  وا  هب  باطخ  رد  ع )  ) ماما مریمب . وت  اب  هک  نیا  ات  دش  مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  تفگ : نینچ  تفرگ و  ار  شـسابل 

؛ نیـشنب نانآ  اب  تسا ؛ هداد  رارق  تمحر  دروم  نانز  هارمه  هب  ار  وت  دـنوادخ  درگزاب ، نز  يا  دـهد ؛ وکین  تشاداپ  تیب  لها  رطاخ  هب  امش 
. تشگزاب هاگنآ 

: تفگیم نینچ  دزیم  رانک  نآ  زا  ار  كاخ  هک  یتقو  تسشن ، شرس  يالاب  رب  دمآ و  نوریب  دیسر ، تداهش  هب  شرسمه  یتقو 
تسکش و ار  شرس  ياهبرض  اب  مه  وا  دنزب و  ار  شرس  هزین  اب  هک  داد  روتسد  متـسر  مان  هب  یمالغ  هب  رمـش  سپـس  داب . اراوگ  وت  رب  تشهب 

(. 13 . ) دیسر تداهش  هب  هک  ع )  ) ماما باحصا  زا  تسا  ینز  نیتسخن  وا  تفر . ایند  زا  اج  نامه  رد 
: دوب هتفگ  نینچ  وا  هب  شردام  هک  یبلک  بابح  نب  بهو  ای 

دناسر لتق  هب  ار  یهورگ  هک  نیا  ات  درک و  هلمح  هاگنآ  درک . مهاوخ  نینچ  تفگ : بهو  امن . يرای  ار  ادخ  لوسر  دـنزرف  مرـسپ و  زیخرب 
. يوش هتشک  ع )  ) نیسح ربارب  رد  هک  نیا  رگم  دش  مهاوخن  یضار  تفگ : ردام  يدش ؟ یضار  ایآ  ردام ، يا  تفگ : تشگزاب و  و 

تربمایپ دنزرف  ربارب  ردو  درگزاب  ریگم ؛ يدج  ار  وا  نخس  رسپ  تفگ : نینچ  شردام  اما  نکن . تبیصم  راچد  ار  دوخ  تفگ : بهو  رسمه 
عطق شناتـسد  هک  کنیا  ات  داد  همادا  هزرابم  هب  نانچمه  تشگزاب و  بهو  يوش . دـنمهرهب  شدـج  تعافـش  زا  تماـیقزور  رد  اـت  گـنجب 

(. 14 . ) دیسر تداهش  هب  تشگ و 
. دیسر تداهش  هب  ةدانج  یتقو  دیسر . تداهش  هب  ات  دیگنج  دوب -  هتفر  ع )  ) نیسح يرای  هب  شاهداوناخ  اب  هک  یناملـس -  ثراح  نب  ةدانج 

ربارب رد  ورب و  مرـسپ  تفگ : نینچ  شدنزرف  هب  دیامن . يرای  ار  ع )  ) ماما ات  داد  روتـسد  دوبن ، شیب  یناوج  هک  ورمع  شرـسپ ، هب  شرـسمه 
: دومرف نینچ  ع )  ) ترضح تساوخ و  هزاجا  ع )  ) ماما زا  تفر و  گنجب . ادخ  لوسر  دنزرف 

هحفص 173) ) 
زین وا  تسا . هداد  نامرف  نینچ  نم  هب  مردام  تفگ : ناوج  دیاین  شوخ  ار  شردام  دیاش  تسا ، هدیسر  تداهـش  هب  شردپ  تسا و  ناوج  وا 

تشادرب و ار  شرس  شردام  دندوب . هدرک  باترپ  ع )  ) نیسح ماما  هاگودرا  هب  دندوب و  هدرک  عطق  ار  شرـس  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج 
: تفگ نینچ  تشادرب  ار  همیخ  دومع  هاگنآ  مرسپ ؛ يا  وت  رب  نیرفآ  تفگ : نینچ 

. متسه فیعض  روجنر و  ناوتان و  ینز  نم  مرورس ، يا  »
«. درک مهاوخ  هلمح  امش  هب  همطاف  نادنزرف  رطاخ  هب  تخس  ياهبرض  اب  اما 

(. 15 . ) درک اعد  وا  يارب  دننادرگزاب و  ار  وا  هک  داد  روتسد  ع )  ) ماما تشک . ار  اهنآ  دز و  درم  ود  هب  ياهبرض 
؛ تسا هدومن  تلفغ  ناگدـننک  مایق  نیا  اهتداشر  زا  يرایـسب  دای  زا  خـیرات  تسا . هدوب  البرک  رد  ناگدـننک  مایق  راتفر  زا  ییاههنومن  اـهنیا 
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هولج گرزب  اـهنآ  يارب  هک  تسا  يروما  هب  فوـطعم  رتـشیب  ناـشهجوت  دـنیامنیم و  زیهرپ  قـیقد  تاـیئزج  رکذ  زا  اـبلاغ  ناـخروم  نوـچ 
رد یقیقح  شقن  هک  نآ  لاح  و  تسا ؛ ناگرزب  ناربهر و  هب  ناخروم  هجوت  هکلب  دنتـسین  اـهنآ  هجوت  دروم  نادـنچ  يداـع  مدرم  دـنکیم .

، دوب هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  مکاح  تردـق  بناج  زا  البرک  مایق  رابخا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـننکیم . اـفیا  یلومعم  ياـهناسنا  نیمه  ار  دربن 
. دندومن تلفغ  زغم  رپ  تایئزج  زا  يرایسب  رکذ  زا  یمسر  ناخروم  اذل 

نامه قالخا  نیا  دوب . هداد  تسد  زا  ار  نآ  البرک  مایق  زا  لـبق  اهتدـم  هک  تشاذـگ  ریثأـت  تخـس  یمالـسا  يهعماـج  رب  نیون  قـالخا  نیا 
دارفا نیا  يارب  مه  نامکاح  درادیم و  او  مایق  هب  البرک  ناگدـننک  مایق  راـتفر  زا  يریذـپریثأت  زا  سپ  ار  يداـع  درف  کـی  هک  تسا  یـشقن 

نامکاح هیلع  لومعم  دارفا  نیمه  هک  دوب  یتخـس  ياهمایق  دهاش  هاگدنچ  زا  ره  مه  یمالـسا  يهعماج  دـننکیم . زاب  ياهناگادـج  باسح 
تخاسیم روهلعش  ار  اهنآ  رتشیب  البرک  مایق  حور  هک  ییاهمایق  دندرکیم . اپ  هب  یهلا  ياهروتسد  مالـسا و  هب  یهجوت  یب  رطاخ  هب  رگمتس 

. تشادیم او  دنتسنادیم ، قح  هک  ار  هچ  نآ  هار  رد  یبلط  تداهش  هب  ار  اهنآ  و 
زا ماهلا  اب  نایسابع  تلود  تفر و  نیب  زا  اهمایق  اهبالقنا و  نیا  يهلیسو  هب  هیما  ینب  تموکح 

هحفص 174) ) 
، دنتـسه ناگتـشذگ  لثم  مه  نایـسابع  هک  دش  صخـشم  مدرم  يارب  یتقو  و  دیـسر . تردق  هب  دندادیم ، جاور  اهمایق  نیا  هک  ییاههشیدنا 
ملظ و هنوگره  هیلع  هتـسویپ  درکیم ، يربهر  ار  نآ  البرک  يهثداـح  حور  هک  ییاـهبالقنا  دـندوب . هدز  شروش  هب  تسد  هدرکن و  توکس 

. تفاییم همادا  داسف  نایغط و 
هحفص 175) ) 

يهبطخ 32. هغالبلا ، جهن  ( 1)
ص 186. ج 4 ، هیعشلا ، نایعأ  ( 2)

ص 265. ج 3 ، لماکلا ، ص 253 و  ج 4 ، يربط ، ( 3)
280 و 281. تاحفص ، ج 3 ، لماکلا ، ص 305 و  ج 4 ، يربط ، ( 4)

تاحفص 258 و 259. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 5)
ص 234. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 6)

ص 135. نامه ، ( 7)
مه يوش و  راچد  یهلا  باذع  هب  مه  ییامن ؟ عمج  دوخ  رد  ار  یگژیو  ود  یهاوخیم  ایآ  متفگ : رمش  هب  دیوگیم ،: ملـسم  نب  دیمح  ( 8)

میوگیمن وت  هب  متفگ : یتسه ؟ هک  وت  تفگ : دش . دهاوخن  یضار  وت  زا  تبابرا  نادرم  نتـشک  اب  مسق  ادخ  هب  یـشکب ؟ ار  نادنزرف  نانز و 
ص 334. ج 4 ، يربط ، یناسر  ررض  نم  هب  ناطلس  دزن  یسانشب  ارم  رگا  مسرتیم  مسق  ادخ  هب  تفگ : متسه . یسک  هچ 

ص 223. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ج 4،ص 300 و 301 ، يربط ، ( 9)
ص 234 و 235. ج 4 ، هیعشلا ، نایعا  ص 300 و 301  ج 4 ، يربط ، ( 10)

ص 317 و 318. ج 4 ، يربط ، ات 249 و  ص 247  ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ( 11)
ص 245 و 246. ج 4 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 315 و  ج 4 ، يربط ، ( 12)

326 و 334. ، 327 ص 333 ، ج 4 ، يربط ، ( 13)
ص 267 و 268. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 14)
ات 281. ص 279  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 15)

یبالقنا حور  يرادیب 
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یبالقنا  حور  يرادیب 
ياهتفآ تسا . هدوب  یتسـس  دومخ و  ینالوط  يهرود  زا  سپ  ناناملـسم  رد  یبـالقنا  حور  يهراـبود  يرادـیب  تلع  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق 
ینورد عناوم  مامت  ع )  ) نیسح ماما  مایق  اذل  دنک . عافد  شایناسنا  تیوهو  دوخ  زا  ناملـسم  کی  هک  دندشیم  نآ  عنام  یعامتجا  یناور و 

. تسکش مه  رد  دندشیم ، بالقنا  عنام  هک  ار  ياینوریب  و 
هب دشیم  عنام  بالقنا  مدرم و  نایم  دندوب و  هداد  ششوپ  ار  ناشيهدیدنگ  دساف و  تموکح  نآ  يهطـساو  هب  نایوما  هک  ياینید  ياضف 

دومن راکشآ  ع )  ) نیسح ماما  مایق  تشگ ؛ راکشآ  هیما  ینب  تموکح  یعقاو  يهرهچ  دش و  هتسکش  مه  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  يهلیـسو 
. تسکش مه  رد  ار  نآ  دیروش و  نآ  رب  دیاب  اذل  یناسنا و  ینید و  هن  تسا  یلهاج  تموکح  کی  هیما  ینب  تموکح  هک 

عفانم دوخ ، دوب : زیچ  هس  زا  ترابع  دادیم  اهنآ  تبقارم  رب  روتسد  و  دشیم ، عنام  مایق  ناناملسم و  نیب  هک  یقالخا  ملـسم  لوصا  زا  یخرب 
رس رب  دیابن  دش ، میلست  دیابن  هک  تخومآ  ناناملـسم  هب  ینیون  قالخا  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  نک ؛ ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  و  دوخ ،

. نک ادف  تاهدیقع  هار  رد  ار  زیچ  همه  دومن و  هزرابم  راکهبت  ياهورین  اب  دیاب  ناوت  مامت  اب  دمآ و  هاتوک  یناسنا  لئاسم 
هحفص 176) ) 

ياههورگ يارب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اما  دهدیم ؛ قوس  يراک  هظفاحم  هب  ار  یمدآ  هک  دـشابیم  بالقنا  مایق و  عناوم  هلمج  زا  تاذ  بح 
. تشاد یپ  رد  ار  یهاوخ  دوخ  زا  يرازیب  دوخ و  شنزرس  هانگ ، ساسحا  يدیز 

مایق يارب  الماک  ار  اهناسنا  هدرب و  نیب  زا  ار  لماوع  نیا  مامت  (ع ) نیـسح ماما  مایق  اما  ددرگیم ؛ بالقنا  یمدآ و  نایم  عنام  لماوع  نیا  مامت 
. تسا رادروخرب  ياهژیو  مهم و  هاگیاج  زا  نامکاح  اهتلم و  یگدنز  رد  یبالقنا  حور  دومن . هدامآ 

رارق تینما  هیـشاح  رد  نامکاح  دنروآ ، دورف  میلـست  رـس  نامکاح  هب  تبـسن  اهتلم  هک  هاگنآ  دـیارگیم و  يدرـس  هب  یبالقنا  حور  یتقو 
بناج زا  اما  نامکاح ، بناج  زا  نیا  دننک  زاب  یباسح  یـسک  يارب  هک  نیا  نودب  دننزیم ، دنهاوخیم  هک  يراک  ره  هب  تسد  دنریگیم و 

يرورپ و نت  يهیحور  دوب و  دهاوخ  رتناسآ  تلم  نآ  رب  ندش  هریچ  دبای ، همادا  یبالقنا  حور  یتسـس  دومخ و  نامز  هچ  ره  مدرم  يهدوت 
مایق و دیما  ناوتیمن  زگره  یتلم  نینچ  زا  دش . دهاوخ  اراوگ  ذیذل و  وا  يارب  دوجوم  عضو  هب  نداد  نت  دـنکیم و  ذوفن  نآ  رد  یلمع  یب 

راوـشد تخـس  يرما  ار  وا  لوـحت  حالـصا و  یعـضو  نـینچ  تـشاد . تیمکاـح  ربارب  رد  دوـجو  رازبا  دوـجوم و  عـضو  رییغت  يارب  شـالت 
. دیامنیم

بالقنا هک  یعضو  رد  بالقنا  رب  تردق  تشاد  تسود  دنامب ؛ ایوپ  هدنز و  تلم  رد  یبالقنا  يهیحور  هک  دوب  قاتشم  رایسب  ع )  ) یلع ماما 
ار جراوخ  : » دومرف شدنزرف  هب  گرم  رتسب  رد  ع)  ) ترـضح هک  تسا  یمالک  نخـس ، نیا  دهاش  دشاب . راگدنام  مدرم  نایم  رد  تسا  مزال 

هدیـسر نآ  هب  تسا و  لطاب  یپ  رد  هک  تسین  یـسک  نوچمه  تسا  هتفر  اطخ  هب  تسا و  قح  بلاـط  هک  یـسک  نوچ  دیـشکن ؛ نم  زا  دـعب 
(. 1 «. ) تسا

تحت دوب ، گنهامه  مدرم  رترب  عفانم  اب  هک  یتموکح  رب  اهنآ  هک  اریز  دـیگنج  جراوخ  اـب  ع )  ) ترـضح نوچ  تسادـیپ ؛ نخـس  نیا  تلع 
لطاـب یتـموکح  ار  نآ  هک  هـیما  ینب  تموـکح  هـب  تبـسن  ار  جراوـخ  عـضوم  نـیا  اـما  دـندیروش . هدوـهیب  تسرداـن و  ياههشیدـنا  ریثأـت 
جراوخ هب  تبسن  هعماج  توکس  نوچ  دوشن ، جیسب  جراوخ  هیلع  وا  زا  دعب  هعماج  هک  دوب  نیا  ع )  ) ترضح فده  دادن  رییغت  دندرمشیم ،

دنتسیاب و هیماینب  تموکح  ربارب  رد  هشیمه  ات  دهدیم  تردق  ار  اهنآ 
هحفص 177) ) 

اب دش و  جیسب  اهنآ  هیلع  هعماج  دشن و  لمع  ع )  ) ترضح تیصو  هب  اما  دوب  دهاوخن  مارآ  الماک  هیما  ینب  نامکاح  يارب  اضف  بیترت  نیدب 
ریثأت نآ  رد  تشذگ  هک  یلیالد  هب  انب  یلو  دنتشاد ، دوجو  هیما  ینب  تموکح  رانک  رد  يراخ  ناونع  هب  هشیمه  همه  نیا  اب  دندیگنج . نانآ 
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. دنتشاذگن
تـسا بوخ  میـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  يهعماج  رد  یبالقنا  حور  يرادیب  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ریثأت  نازیم  زا  نشور  ریوصت  هکنیا  يارب 

- یمایق چـیه  لاس  تسیب  نیا  لالخ  رد  دوب و  هدـش  راچد  توکـس  نوکـس و  هب  لماک  لاس  تسیب  دودـح  هعماج  نیا  هک  مییامن  هظحالم 
. دوب هدادن  خر  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  لبق  لماوع -  اههزیگنا و  دوج  مغریلع و.

ماما مایق  نامز  ات  دـیدرگ و  ناـیوما  نآ  زا  صلاـخ  تسد و  کـی  روط  هب  تموکح  دوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) یلع ماـما  هک  یناـمز  زا 
هتفرگن تروص  اهنآ ، نایفارطاو  نایوما  طسوت  لاملا  تیب  لواپچ  راتشک و  ملظ و  عاونا  هب  تبسن  یعمج  يدج و  ضارتعا  چیه  ع )  ) نیسح

. یگدـنب میلـست و  عضوم  مه  مدرم  هدوت  عضوم  تسا و  هدوب  یـسایس  ینید و  تاهیجوت  داجیا  اـهراک ، نیا  ربارب  رد  ناـگرزب  عضوم  دوب .
نیسح ماما  مایق  زا  دعب  يرجه و  تصش  لاس  زا  دعب  اهنت  تشذگ و  نینچ  هعماج  نیا  رب  يرجه -  تصـش  ات  ملهچ  لاس  زا  لاس –  تسیب 

مایق و يهدامآ  هظحل  ره  مدرم  يهدوت  دراد ؛ او  مایق  هب  ار  اهنآ  هک  دـندوب  يربهر  راظتنا  رد  دـنتخادرپ و  مایق  هب  مدرم  داد . خر  یلوحت  (ع )
. داد دهاوخ  خر  مه  بالقنا  دوش ، ادیپ  يربهر  هاگره  دنتشاد . يربهر  هب  زاین  اما  دندوب ، يوما  نامکاح  هیلع  شروش 

اب میتفگ -  هک  نانچ  اـما -  تسا . هدوب  جراوخ  شروش  دـندوب ، ور  هبور  نآ  اـب  اـهلاس  نیا  لوط  رد  ناـیوما  هک  یـضارتعا  شروش و  اـهنت 
زا شروش  هک  ییاهرهش  نانکاس  زا  ینازابرس  اب  مه  تیمکاح  دندوب . هتفاین  تسد  قیفوت  هب  نادنچ  اذل  دوبن و  گنهامه  یمالسا  يهعماج 

هرهب اب  شروش  دوب ؛ يرگید  زیچ  داد ، خر  ع )  ) نیـسح مایق  زا  دـعب  هک  هچ  نآ  اما  تخادرپ . جراوخ  عمق  علق و  هب  دوب  هدـش  زاغآ  اـج  نآ 
؛ هعماج تیعقاو  زا  هتـساخرب  یللع  دوب . رتارف  جراوخ  يهزیگنا  زا  نآ  للع  بابـسا و  تسا . هدوب  یمالـسا  يهعماـج  لـماک  هجوت  زا  يریگ 
؛ دنیامن هدافتسا  اهشروش  نیا  اب  هلباقم  هب  یبالقنا  قطانم  رد  نکاس  نازابرـس  زا  دنتـسناوتن  يوما  نامکاح  رقف . تیمورحم و  متـس و  ملظ و 

يهطـساو هب  اذـل  دراد ؛ دوجو  نویبالقنا  ریغ  نویبالقنا و  ناـیم  ینورد  يراـگزاس  یگنهاـمه و  عون  کـی  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  اـهنآ 
زکارم رد  یمئاد  ینایماح  هیروس و  زا  ینازابرـس  بلج  هب  دـندروآ . يور  اهـشروش  نیا  يهلباـقم  هب  یبـالقنا  قطاـنم  زا  هناـگیب  ینازاـبرس 

. دندوب هدروآ  هانپ  تموکح 
هحفص 178) ) 

نیباوت مایق  ه :
داـیز نبا  دیـسر و  تداهـش  هب  ع )  ) ماـما یتـقو  تسا . هدوب  هفوک  رد  نیباوت  تضهن  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  ربارب  رد  شنکاو  نیتـسخن 
ماما هب  هک  دناهدش  گرزب  هابتشا  راچد  تخس  هک  دندوب  هتفایرد  دندوب . هتشگ  نامیشپ  تخـس  نایعیـش  دنادرگزاب ، هلیخن  زا  ار  شنازابرس 
يرای ار  وا  یلو  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  ناشنیمزرـس  رد  ع )  ) ماما دندوب . هتـشاذگ  شیاهنت  یلو  هداد  يراکمه  يرای و  لوق  ع )  ) نیـسح

جنپ دزن  هفوک  هب  اذل  دوشیمن . كاپ  ع )  ) ماما نالتاق  نتـشک  هب  زج  هثداح  نیا  رد  ناشهانگ  گنن و  هک  دندوب  هتفایرد  اهنآ  دندوب . هدرکن 
لئاو نب  هللادبع  يدزأ و  لیفن  نب  دعـس  نب  هللادبع  يرازف ، يهبجن  نب  بیـسم  یعازخ ، درـص  نب  نامیلـس  ياهمان ، هب  هیعـش  ناگرزب  زا  نت 

: درک زاغآ  نخس  نینچ  هبجن  نب  بیسم  اهنآ ، عامتجا  زا  سپ  دنتفاتش . یلجب  دادش  نب  ۀعافر  یمیمت و 
ياههاگمزر زا  یکی  رد  دومزآ . نامناکین  هب  ار  ام  دـنوادخ  هک  نیا  ات  میاهدرک  رورـض  نایعیـش  يهقرفت  نام و  سفن  يهیکزت  رد  اـم  »... 

راکـشآ و ماجرف و  زاغآ و  رد  ام  زا  دندمآ . ام  دزن  وا  ياههداتـسرف  دیـسر و  ام  هب  وا  ياههمان  میدوب . نایوگغورد  زا  ص )  ) ربمایپ يهداون 
. دیسر تداهش  هب  ام  رانک  رد  میدیزرو و  لخب  وا  هب  تبسن  ام  اما  درک . يرای  بلط  ناهنپ 

هحفص 179) ) 
وا يرای  هب  نامياههلیبق  زا  میاهدرک و  کـمک  وا  هب  ناـمتورث  يهطـساو  هب  هن  ناـمنابز و  هب  هن  میاهدرک و  يراـی  ار  وا  نامناتـسد  هب  هن  اـم 
ای دیرادن و  اهنآ  ناتسدمه  نالتاق و  نتـشک  زج  يرذع  چیه  مسق  ادخ  هب  هن  میرادن . نامربمایپ  نامراگدرورپ و  دزن  يرذع  چیه  میاهتفرن .

...«. دوش یضار  ام  زا  هلیسو  نیدب  دنوادخ  دیاش  دیوش . هتشک  هار  نیا  رد  هک  نیا 
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: تفگ نینچ  اهنآ  ربهر  ناونع  هب  یعازخ  درص  نب  نامیلس 
. میدوب هدرک  قیوشت  ندمآ  هب  ار  اهنآ  میداد و  يرای  هدعو  وا  هب  میدوب و  هدروآ  دورف  ص )  ) ربمایپ نادناخ  مودـق  هب  ار  نامياهندرگ  ام  »
وا نت  هراپ  و  ص )  ) ربمایپ دـنزرف  هک  نیا  ات  دوشیم . هچ  ات  میدـنام  رظتنم  میداد . جرخ  هب  یناوتان  میدومن و  یتسـس  دـندمآ ، هک  یتقو  اما 

دنوادخ هک  نیا  ات  دیدرگن  زاب  ناتنادـنزرف  نارـسمه و  دزن  تسا . هدـش  نیگمـشخ  ناتراگدرورپ  هک  دـیزیخرب ، دـش ... هتـشک  ام  نایم  رد 
مسق ادخ  هب  دیـسارهن ؛ گرم  زا  دیربب . ناشنیب  زا  ای  دینک و  رازراک  شنالتاق  اب  هک  نیا  رگم  دوشیمن  یـضار  وا  منامگ  هب  دوش . یـضار 

امش دومرف : اهنآ  هب  ناشربمایپ  هک  هاگنآ  دیشاب  لیئارـسا  ینب  نوچمه  تشگ ؛ لیلذ  راوخ و  هک  نیا  رگم  دیـسارهن  گرم  زا  یـسک  زگره 
ناتراگدرورپ دزن  نیا  هک  دیشکب  ار  ناتدوخ  دیدرگزاب ؛ ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپ  دیاهدرک ؛ متس  ناتدوخ  هب  هلاسوگ  شتسرپ  رطاخ  هب 

«. تسا رتهب  امش  يارب 
نب ینثم  هب  هتفگ . خساپ  وا  توعد  هب  زین  اهنآ  تشون و  همان  نئادم  رد  وا  رادفرط  نایعیش  نامی و  نب  ۀفیذح  نب  دعـس  هب  درـص  نب  نامیلس 

. دنداد تبثم  خساپ  زین  اهنآ  تشون ، همان  اج  نآ  نایعیش  هرصب و  رد  يدبع  هبرحم 
يهنایفخم توعدو  حالـس  يروآ  عمج  دندوب ، هداد  ماجنا  يرجه  لاس 61  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  اهنآ  هک  يراک  نیتسخن 

همادا دیزی  گرم  ات  نانچمه  راکنیا  دنتسویپیم . اهنآ  هب  هتسد  هتسد  هورگ و  هورگ  مه  نایعیـش  تسا . هدوب  ع )  ) ماما یهاوخنوخ  هب  مدرم 
اب هزرابم  هب  اراکشآ  دنتسویپ و  اهنآ  هب  دیزی  گرم  زا  دعب  مدرم  زا  يدایز  دادعت  دنتخادرپ و  مدرم  توعد  هب  مه  اهنآ  زا  یناغلبم  تشاد و 

. دنتخادرپ ناشعفانم  تموکح و 
هحفص 180) ) 

ندروآرب و دایرف  هرابکی  یگمه  دندیسر  اج  نآ  هب  یتقو  دنتفاتش . ع )  ) ماما ربق  يوس  لاس 65 ب  رخالا ، عیبر  هام  جنپ  هعمج ، بش  رد  اما 
: دنتفگ دنداد  رس  هیرگ 

ریذـپهبوت و وت  هک  ریذـپب  ار  نامهبوت  زرمایب و  ار  اـم  تشذـگ  اـم  رب  هک  هچنآ  رطاـخ  هب  میداـهناو ؛ ار  ناـمربمایپ  دـنزرف  اـم  اراـگدرورپ ، »
رگا میریگیم . هاوگ  نانآ  گرم  نوچ  یگرم  رب  ار  وت  ام  اراگدرورپ  يامن . تمحر  شرادافو  دیهش و  نارای  و  ع )  ) نیسح هب  ياهدنـشخب .

«. دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  هتبلا  ینکن ، محر  یشخبن و  ار  ام 
زا ار  یگمه  دنتـساخرب و  راکیپ  هب  يوما  نازابرـس  اب  اهنآ  دـندوب ؛ دربن  گنج و  ناهاوخ  هک  دـنتفگ  كرت  یتلاح  رد  ار  ع )  ) ترـضح ربق 

(. 2 . ) دندرب نیب 
صیخـشت تسرد  ار  هلأسم  اهنآ  هتبلا  دارفا ؛ هن  تسا  ماظن  تسخن  يهجرد  رد  ع )  ) ماـما تداهـش  تیلوؤسم  هک  دـندوب  رواـب  نیا  رب  نیباوت 

. دندومنن یهجوت  نادنچ  هفوک  رد  ع)  ) ماما نالتاق  هب  دندومن و  هجوت  ماش  هب  هک  مینیبیم  اذل  دندوب ، هداد 
اب تسا . هتفرگ  همـشچرس  هاـنگ  زا  یهاوخ  شزرمآ  ینامیـشپ و  هاـنگ و  ساـسحا  يهلأـسم  ناـمه  زا  ماـیق  نیا  هک  نیا  هجوت  لـباق  بلطم 

. تفایرد ار  یبلط  شزرمآ  هب  دیدش  شیارگ  ینامیـشپ و  هانگ و  قیمع  ساسحا  ناوتیم  اهنآ  ياهینارنخـس  اههتـشون و  نانخـس ، يهعلاطم 
یپ رد  اج  نیا  رد  ناگدـننک  مایق  دوب . هدروآ  رد  يراحتنا  یمایق  تروص  ار  نآ  هک  دوب  اههزیگنا  نیا  زا  هتـساخرب  یگمه  تاـساسحا  نیا 

. دناهدوب ماقتنا  یپ  رد  اهنت  هکلب  دناهدوبن  تمینغ  تموکح ، يزوریپ ، یپ  رد  اهنآ  دنتـشادن . نیا  زج  یفده  دندوب و  هانگ  شزرمآ  ماقتنا و 
باختنا ار  گرم  اهنآ  تشگ . دـنهاوخن  زاب  اج  نآ  هب  زگره  هک  دـندوب  هدـش  جراخ  ناشنیمزرـس  زا  خـسار  داقتعا  نیقی و  نیا  اـب  نیباوت 

(. 3 . ) دنتفریذپن دوب ، هدش  هداد  ناما  اهنآ  هب  یتقو  اذل  دندوب و  هدرک 
. تسا هدوب  یبلط  شزرمآ  ماقتنا و  نآ ، نشور  فده  هکلب  تشادن ؛ ینشور  صخشم و  یعامتجا  ياهفده  مایق ، نیا  نیاربانب 

ياهـشبنج ربارب  رد  نآ  عضوم  و  ع )  ) ماما ماـیق  زا  لـبق  يهعماـج  تلاـح  رگناـشن  یبوخ  هب  درـص  نب  نامیلـس  ینارنخـس  نیتسخن  بلاـطم 
هعماج نیمه  عضوم  رگنایب  هک  نانچ  تسا . یحالصا 
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هحفص 181) ) 
یب بیرف و  یناوتان ، ایح ، مرش و  یعون  يهدنرادرب  رد  ابیرقت  نآ  تسخن  يهرقف  رد  ناگژاو  تاملک و  دشابیم . زین  ع )  ) ماما مایق  ربارب  رد 

رگنایب تسا ، هدش  هتفگ  مایق  نیا  کیرحت  رد  هک  یبلاطم  رگید  ینارنخـس و  نیا  يهیقب  نمـض  رد  دـشابیم . نداد  ستـسپ  هب  نت  یلمع و 
يهزیگنا نآ  ياج  هب  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  میهاـفم  یناـعم و  نیا  ماـمت  یناشفـشتآ  نوچمه  ع )  ) نیـسح ماـما  ماـیق  هنوگچ  هک  تسا  نآ 

هب دودـحم  اهنت  ماـیق  نیا  هک  میتفاـیرد  دـش  لـقن  يربط  خـیرات  زا  هک  یبلاـطم  رد  تسا . هداد  رارق  ار  یبلط  تداهـش  بـالقنا و  يهدـنفوت 
بالقنا يهلیسو  هب  نایوما  يهطلـس  يدوبان  قیرط  زا  لاوحا  عاضوا و  رییغت  يوزرآ  رد  هک  اههورگ  دارفا و  رگید  هکلب  تسا  هدوبن  نایعیش 

. دناهدومن كرش  نآ  رد  زین  دناهدوب 
هب زین  ار  ناگدننک  مایق  كدنا  دادعت  تشادـن ، رب  رد  ناگدـننک  مایق  يارب  ماقتنا  زج  یفدـه  هنایوج و  ماقتنا  مایق  کی  مایق ، نیا  هک  نیا  زا 

. دندوب هتفر  وا  اب  اهنآ  زا  رازه  راهچ  اهنت  هک  دوب  یگنج  درم  رازه  هدزناش  درص ، نب  نامیلس  نایرکشل  تبث  رتفد  رد  . دنکیم ریـسفت  یبوخ 
اهنت يراحتنا  مادقا  نوچ  ( 5  ) رفن دصیس  مه  هرصب  زا  دندوب و  هدرک  یگدامآ  مالعا  یگنج  درم  داتفه  دص و  اهنت  مه  نئادم  رهـش  زا  ( 4)

. دناكدنا هشیمه  دارفا  نیا  هک  دیامنیم  بلج  دوخ  هب  ار  لوصا  هب  راشرس  داقتعا  يراکادف و  يالاب  حطس  رد  يدارفا 
يدج تسا ، هتـشادن  صخـشم  یعامتجا  ياهفده  تسا و  هدوب  يراحتنا  هک  دنچ  ره  ار  مایق  نیا  دیاب  میرگنب  تیعقاو  هب  هنافـصنم  رگا  اما 

ار هفوک  رد  مدرم  يهدوت  اهنآ ، ياهراعش  مایق و  نیا  ناربهر  ياهینارنخس  دوب . هداهن  ییازـس  هب  ریثأت  هفوک  يهعماج  رب  نوچ  مییامن ؛ یقلت 
ثیرح نب  ورمع  ینعی  يوما  مکاـح  رب  هک  دوب  هدیـسرن  اـهنآ  هب  دـیزی  گرم  ربخ  زونه  اذـل  دومن ؛ جیـسب  هیما  ینب  تموکح  هیلع  ماـیق  رد 

لاوز زاغآرس  ارجام ، نیا  دندومن . حلص  دوب ، هدرک  تعیب  ( 6  ) ریبز نبا  اب  هک  دوعسم  نب  رماع  اب  دندرک و  نوریب  رصق  زا  ار  وا  دندیروش و 
. تسا هدوب  قارع  زا  هیما  ینب  تموکح 

هحفص 182) ) 
. تسا هیواعم  راگدنام  لطاب  بلاط  جراوخ و  قح ، بلاط  ناراکاطخ  زا  روظنم  يهبطخ 61 . هغالبلا ، جهن  ( 1)

ات 473. ات 436 و 449  ص 426  ج 4 ، يربط ، ( 2)
ص 469. ج 4 ، يربط ، ( 3)
ص 452. ج 4 ، يربط ، ( 4)

ص 466. نامه ، ( 5)

ص 404. نامه ، ( 6)

هنیدم مدرم  مایق 

هنیدم مدرم  مایق 
یمایق میتسه ؛ ماـیق  زا  يرگید  عون  دـهاش  اـج  نیا  رد  اـما  تسا . هدوب  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  هب  تبـسن  يرگید  شنکاو  هنیدـم ، ماـیق 
دـصق هب  یمایق  هکلب  تسا ؛ هدوبن  هنایوج  ماقتنا  مایق ، نیا  ياههزیگنا  فادـها . تهج  زا  مه  هزیگنا و  تهج  زا  مه  نیباوت  مایق  اـب  تواـفتم 
رظتنم یلو  تسا  هدوب  نتخورفارب  يهدامآ  مایق  نیا  يهلعـش  هک  تسین  یکـش  تسا . هدوب  نید  زا  فرحنم  هنارگمتـس و  تموکح  يدوباـن 

مالس بنیز  نوچ  تسا ؛ هدوب  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  مایق ، نیا  ندش  روهلعش  لماع  نیرتمهم  دوب . ندش  روهلعش  راجفنا و  يارب  ياهناهب 
نب ورمع  هک  یئاج  اـت  تخادرپ ؛ دـیزی  تموکح  هیلع  شروش  مدرم و  جیـسب  ماـیق و  يزاـس  هنیمز  هب  هنیدـم  هب  ندیـسر  زا  سپ  اـهیلع ، هللا 

: تشون نینچ  س )  ) بنیز تیلاعف  يهرابرد  دیزی  هب  دوب و  هدش  كانمیب  تموکح  يدوبان  زا  هنیدم  رد  دیزی  لماع  قدشا ، دیعس 
مزع شناهارمه  وا و  . تسا شوهاب  دنمدرخ و  رونخس ، حیـصف و  وا  نوچ  تسا ؛ هدننک  کیرحت  هنیدم ، مدرم  نایم  رد  س )  ) بنیز دوجو  »
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ع)  ) نیسح نوخ  ماقتنا  يارب  مایق 
هحفص 183) ) 

. دنکفا ییادج  مدرم  وا و  نایم  هک  تشون  وا  هب  مه  دیزی  ( 1 « ) دنراد
، هنیدم رادنامرف  نایفـس ، یبا  نب  دـمحم  نب  نامثع  تسا ! هدوب  دـیزی  دزن  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  دورو  مایق  ندـش  روهلعـش  یلـصا  لماع 

نب ورمع  یبا  نب  هللادبع  ۀـکئالملا ) لیـسغ   ) يراصنا يهلظنح  نب  هللادـبع  اهنآ ، نایم  رد  هک  داتـسرف  دـیزی  دزن  ار  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ 
تفریذپ و مارتحا  اب  ار  اهنآ  دیزی  دندمآ . دیزی  دزن  اهنآ  دناهدوب . هنیدـم  مدرم  زا  یناگرزب  ریبز و  نب  رذـنم  یموزخم ، يهیریغم  نب  صفح 
رد دندیـسر ، هنیدم  هب  مه  هورگ  نآ  دمآ و  قارع  هب  رذـنم  یتقو  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  ریبز  نب  رذـنم  زج  اهنآ  يهمه  داد . شاداپ  نانآ  هب 

روبنت دشونیم و  بارش  درادن ، نید  هک  میدمآ  يدرم  دزن  زا  ام  دنتفگیم  . دنتخادرپ دیزی  ياهبیع  ییوگزاب  هب  دندنام و  هنیدم  مدرم  نایم 
نب هللادبع  میدومن . علخ  ار  وا  ام  دنیوگیم ؛ هصق  وا  يارب  نانزهار  نادزد و  دنکیم و  يزاب  گس  دنزاونیم و  وا  دزن  نارگاینخ  دنزیم و 

: تفگ نینچ  تساخرب و  هلظنح 
هب تشاذگ و  مارتحا  نم  هب  وا  متخادرپیم ؛ هزرابم  هب  وا  اب  امتح  متفاییمن ، ار  اهنآ  نادنزرف  طقف  رگا  هک  ماهدمآ  امش  دزن  يدرم  شیپ  زا  »

«. متفریذپ میامن ، بسک  نآ  يهطساو  هب  يرتدق  هک  نیا  يارب  هنت  نم  یلو  داد ؛ هلص  نم 
. دنتفریذپ ناشیتسرپرس  تیالو و  هب  ار  هللادبع  دندرک و  تعیب  دیزی  علخ  رب  لیسغ  هلظنح  نب  هللادبع  اب  دندومن و  علخ  ار  وا  مدرم 

: تفگیم درکیم و  کیرحت  دیزی  هیلع  ار  مدرم  هک  تسا  یناسک  زا  دوب ، هدمآ  هنیدم  هب  ریبز  نب  رذنم  اما 
وا مسق  ادـخ  هب  مناسرب . امـش  عالطا  هب  ار  شراتفر  ات  دوشیم  معنام  درک ، نم  اب  وا  هچ  نآ  مسق  ادـخ  هب  داد ؛ هزیاـج  نم  هب  رازه  دـص  وا  »

«. دوش غراف  زامن  زا  هک  نیا  ات  دوب  تسم  نانچمه  وا  مسق  ادخ  هب  دیشونیم ؛ بارش 
هحفص 184) ) 

. اهنآ زا  رتدیدش  یتح  تفرگ و  بیع  دیزی  رب  شنارای  نوچمه  زین  وا 
رفن رازه  دودح  اهنآ  دادعت  دندرک . نوریب  ار  نایوما  دیزی و  لماع  ناگدننک  مایق  تشادرب و  شروش  هب  رـس  هیما  ینب  تموکح  هیلع  هنیدم 

علق و ياهنایشحو  زرط  هب  ماش  زا  يرکشل  يهطساو  هب  مایق  اما  دیشخبن . يدوس  شروش  زا  ناشنتـشادزاب  رد  مه  دیعو  هدعو و  تسا . هدوب 
. دـناوخیم ارف  وا ، هب  ناشهداوناخ  لام و  ناج و  ندرپس  دـیزی و  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  يرم ، هبقع  نب  ملـسم  يوما ، هاپـس  هدـنامرف  دـش . عمق 

(. 2)
ریبز نبا  دش ، غراف  هنیدم  مایق  بوکرس  زا  یتقو  دوب . لوغشم  هکم  رد  ریبز  نبا  مایق  بوکرـس  هب  نانچمه  وا  شترا  یلو  تفر  ایند  زا  دیزی 

هب ع )  ) نیـسح ماما  مایق  يهمادا  ناوتیمن  ار  ریبز  نبا  مایق  هتبلا  دومن . راکـشآ  ار  تفلاخم  ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  دـعب 
لماع و وا  یـصخش  ضارغا  نمـض  رد  دروآ . باسح  هب  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  زا  لـبق  ماـیق ، زاـس  هنیمز  ناوتیم  ار  ریبز  نبا  دروآ . راـمش 

شنارای دیسر ، هکم  مدرم  هب  ع )  ) ماما تداهـش  ربخ  هک  یتقو  دروآیم . باسح  هب  مهم  یبیقر  ار  ع )  ) ماما وا  تسا . هدوب  بالقنا  يهزیگنا 
تفلاـخم هب  تموکح  رما  رد  وـت  اـب  هک  تسین  یـسک  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  سپ  نوـچ  نک . راکـشآ  ار  تتعیب  دـنتفگ : دـنتفر و  وا  دزن 

هدرک تعیب  وا  اـب  هریزجلا  ماـش و  قارع ، زاـجح ، مدرم  يرجه  لاس 65  رد  اـما  ( 3  ) دـینکم باتـش  تفگ : اـهنآ  هب  ریبز  نبا  یلو  دزادرپب .
(. 4 . ) دندوب

ع)  ) ماما نینوخ  مایق  هک  دوب  يدیدج  يهیحور  نیا  زا  یـشان  دناوخیم ، ارف  نآ  هب  ریبز  نبا  هک  یمایق  هب  مدرم  تبثم  خساپ  دـیدرت ، نودـب 
هک ياهنوگ  هب  دـناهدوب ؛ راذـگریثأت  هیما  ینب  تموکح  رب  هفوک  رد  نیباوت  هنوگچ  هک  میتفگ  دوب . هتخیگنارب  مدرم  يهدوت  ناـج  لد و  رد 

. دندرک درط  ار  قارع  رد  هیما  ینب  لماع  دندوب و  هدومن  هدامآ  ریبز  نبا  تموکح  شریذپ  هب  ار  مدرم 
هحفص 185) ) 
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تنب رتکد  و  تابنیزلا » رابخأ   » باتک رد  يدـیبعلا  ۀـباسنلا  زا  لـقن  هب  ات 122 ، ص 120  فجن ، پاـچ  يربکلا ، بنیز  يدـقنلا ، رفعج  ( 1)
«. ءالبرک ۀلطب   » باتک رد  یطاشلا 

ات 381. ص 366  ج 4 ، هنیدم ) مایق  باب  رد   ) يربط ( 2)
ص 364. نامه ، ( 3)
ص 408. نامه ، ( 4)

یفقث راتخم  مایق 

یفقث راتخم  مایق 
. تشادرب شروش  هب  رس  قارع  رد  ع )  ) نیسح نوخ  زا  ماقتنا  دصق  هب  یفقث  يهدیبع  وبا  نب  راتخم  يرجه ، لاس 66  رد 

راچان میباـیرد  ار  راـتخم  توعد  زا  تیاـمح  وا و  هیلع  شروش  سپـس  رما و  يادـتبا  رد  ریبز  نبا  زا  قارع  مدرم  تیاـمح  زار  هک  نیا  يارب 
دیما هب  اـهنآ ، ناـیماح  ناـیوما و  زا  ماـقتنا  راتـساوخ  و  تسا ؛ هدوـب  یعاـمتجا  تاحالـصا  یپ  رد  قارع  يهعماـج  هک  مینک  هظحـالم  دـیاب 

هب ارهاـظ  دوـب و  ناـیوما  نمـشد  وا  هک  نیا  اـب  درک ، تیاـمح  ریبز  نـبا  زا  ادـتبا  قارع  يهعماـج  دـناهدوب . ماـقتنا  یعاـمتجا و  تاحالـصا 
. دشخب ققحت  ار  رما  ود  ره  وا  تموکح  دیاش  ات  هک  دناوخیم  ارف  ایند  هب  یهجوت  یب  يزرودهز و  تاحالصا و 

نوچمه ع - )  ) نیـسح نـالتاق  یلو  دـنار  نوریب  شتموکح  زا  ار  قارع  مدرم  وا  دوبن . رتـهب  ناـیوما  تموکح  زا  نادـنچ  وا  تموـکح  اـما 
نارگید جاجح و  نبورمع  دعس ، نب  رمع  یعبر ، نب  ثبش  نشوجلا ، يذ  نب  رمـش  دندوب . کیدزن  یتموکح  هاگتـسد  هب  نایوما -  راگزور 

یتـیعقوم نینچ  زا  زین  دـیزی  تموـکح  يهیاـس  رد  هـک  ناـنچ  دـندوب . ریبز  نـبا  تموـکح  يهیاـس  رد  هعماـج  ناـگرزب  ناربـهر و  زا  هـمه 
. دناهدوب رادروخرب 

هحفص 186) ) 
بلاط یبا  نب  یلع  راتفر  قاتـشم  اهنآ  تخاسن . ققحم  اهنآ  يارب  دناهدوب ، نآ  بلاط  مدرم  هک  ار  یعامتجا  تلادع  نآ  ریبز  نبا  نمـض  رد 

هب هفوک  رد  ریبز  نبا  لماع  يودع ، عیطم  نب  هللادـبع  الثم  تخاس . ققحم  اهنآ  يارب  ار  نکمم  تلادـع  هافر و  نیرتالاب  هک  يراتفر  دـندوب .
: تفگیم نینچ  وا  هب  هفوک  مدرم  نابز  هب  یصخش  دوش . لمع  نامثع  رمع و  يهویش  هب  ات  داد  روتسد  وا  تفگیم : مدرم 

رد اهنت  و  دسرب . ام  هب  دیزی ) هیواعم -   ) ششخب هک  نیا  زا  میدرگن  یـضار  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دش ؛ هدرب  ام  تیاضر  هب  ام  تمینغ  »... 
هریس هب  يزاین  و  تسا . يراج  ام  نیمزرس  رد  هک  ياهریس  دوش . راتفر  ام  نایم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  يهریس  هب  اهنت  ددرگ و  میسقت  ام  نیب 

ود نیرتهداس  هک  دـنچ  ره  تسین ؛ مه  باطخ  نب  رمع  يهویـش  هب  يزاین  نینچمه  تسین ؛ نامناج  تورث و  تمینغ و  رد  نامثع  يهویـش  و 
نب دمحم  هب  ار  شتوعد  راتخم  تشگ . وا  هیلع  راتخم  مایق  دییأت  ریبز و  نبا  زا  مدرم  ینادرگیور  ثعاب  يروما  نینچ  ( 1 «. ) تسام رب  هریس 

« نیسح یهاوخنوخ   » مه ار  شراعش  تخاسیم . نئمطم  حالصا  تلادع و  هب  ار  اهنآ  مه  هلأسم  نیا  تخاس . طبترم  ع )  ) یلع دنزرف  هیفنح 
. تخاس یم  ققحم  ار  اهنآ  مود  فده  مه  نیا  هک  داد  رارق 

، دنتـشاد شقن  ع )  ) نیـسح تداهـش  رد  هک  یناسک  يهلیـسو  هب  راتخم  هارمه  ناگدـننک  مایق  اب  هفوک  رد  ریبز  نبا  لماع  عیطم ، نب  هللادـبع 
لمع نیا  تساخرب . گنج  هب  اهنآ  لاثما  یعبر و  نب  ثبش  جاجح ، نب  ورمع  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  نوچ  يدارفا  يهطـساو  هب  وا  دیگنج .

. دیامن کیرحت  يزوریپ  رب  میمصت  مایق و  يهمادا  هب  ار  ناگدننک  مایق  هک  دوب  یفاک  دوخ 
رد دـندوب و  هدـش  عقاو  ملظ  دروم  ناـیوما  راـگزور  رد  یمالـسا  يهعماـج  رد  هک  ياهقبط  هب  تبـسن  دیـسر  تموکح  هب  هک  یتقو  راـتخم 

فیاظو نانآ  دـناهدوب . برع  ریغ  ناناملـسم  ای  یلاوم  نامه  هقبط  نیا  دومن . تلادـع  تیاعر  تشاد ، همادا  عضو  نیا  زین  ریبز  نبا  راگزور 
یقوقح نانآ  يارب  دومن و  فاصنا  تیاعر  اهنآ  هب  تبسن  دیسر  تموکح  هب  راتخم  یتقو  مورحم . اهنآ  قوقح  زا  یلو  دنتشاد  ار  ناناملسم 
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. درک عضو  ناناملسم  رگید  لثم 
هحفص 187) ) 

دحتم وا  اب  گنج  هب  هرخالاب  دـنتخادرپ و  هئطوت  هب  وا  هیلع  دـنتفرگ و  عضوم  راتخم  هیلع  درک و  کـیرحت  ار  فارـشا  ناـگرزب و  راـک  نیا 
(. 2 . ) دندوب هدش  تسکش  راچد  مه  تکرح  نیا  رد  اهنآ  اما  دناهدوب . ع )  ) نیسح ماما  نالتاق  نایشروش ، نیا  سأر  رد  دندش .

البرک رد  ع )  ) ترـضح تیب  لها  و  ع )  ) نیـسح ماما  نالتاق  بیقعت  رد  ندیـشخب  تعرـس  هب  راتخم  قیوشت  رد  يرگید  لـماع  شروش  نیا 
درب و نیب  زا  ار  نانآ  زا  يرایسب  دومن و  بیقعت  ار  اهنآ  سپـس  و  ( 3 ( ؛ تشک ار  نانآ  زا  رفن  داتـشه  تسیود و  زور  کی  رد  راتخم  تشگ .
ار نارگید  یعبر و  نب  ثبش  جاجح و  نب  ورمع  دعس و  نب  رمع  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  هلمج  زا  دومنن . یهجوت  اهنآ  ناگرزب  زا  کی  چیه 

(. 4 . ) تشک
هحفص 188) ) 

ص 220 و 221. ج 5 ، فارشالا ، باسنأ  ( 1)
ص 517. ج 4 ، يربط ، ( 2)

ص 424. نامه ، ( 3)
ص 487 و 577. نامه ، ( 4)

هریغم نب  فرطم  مایق 

هریغم نب  فرطم  مایق 
. دومن علخ  ار  ناورم  نب  کلملادبع  درک و  مایق  فسوی  نب  جاجح  هیلع  هبعش  نب  ةریغم  نب  فرطم  يرجه ، لاس 77  رد 

ملظ و كرد  زا  دـندوب  هداد  وا  هب  نایوما  هک  یتردـق  ار  شنامـشچ  هک  رادـیب  ینادـجو  اب  يدرم  تسا . هدوب  نئادـم  رد  جاجح  لماع  يو 
يربهر دیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هک  دنتـشاد  دصق  دنتـسویپ و  وا  هب  جراوخ  درکن . روک  دـندرکیم ، ناملـسم  تما  هب  نایوما  هک  یمتس 

اما دنیامن ؛ هداعا  ناناملـسم  نیب  رد  ار  اروش  ات  دندنویپب  وا  هب  جراوخ  هک  دوب  نیا  شدصق  مه  وا  دراذـگاو . بیبش  ناشربهر  هب  ارا  نانمؤم 
يهطساو هب  دندرکن و  توعد  نآ  هب  ار  وا  کی  چیه  یلو  تسشن  تروشم  هب  مایق  يهرابرد  شنارواشم  اب  فرطم  اهنآ . هن  تفریذپ و  وا  هن 

: تفگ نخس  نینچ  شباصا  ناگرزب  اب  دز و  مایق  هب  تسد  دندوب  هداد  تبثم  خساپ  هک  یناسک 
اب اوقت  یکین و  رد  : ) درک لزان  نینچ  ام  رب  داد و  نامرف  يراکوکین  تلادـع و  هب  دومن و  بجاو  شناگدـنب  رب  ار  داهج  دـنوادخ  دـعب ، اما  »
هک مریگیم  هاوگ  ار  دنوادخ  نم  دنکیم ) باذع  تخـس  دنوادخ  هک  دیـشاب  هتـشاد  ادخ  ياورپ  زواجت . هانگ و  رد  هن  دینک  يراکمه  مه 

زا کی  ره  مدومن  علخ  ار  فسوی  نب  جاجح  ناورم و  نب  کلملادبع 
هحفص 189) ) 

ياریذـپ هک  سک  ره  دراد . یکین  هارمه  وگلا و  هک  دـنک  يوریپ  نم  زا  سپ  تسا ، نم  يأر  رب  دراد و  تسود  ار  نم  اب  یهارمه  هک  اـمش 
ار امش  درادن . ار  متـس  ملظ و  هیلع  داهج  تین  هک  دیامن  يوریپ  نم  زا  یـسک  مرادن  تسود  نم  هک  دورب ، دهاوخیم  هک  اج  ره  تسین  نآ 

يهلزنم هب  رما  نیمه  دـناسر ، ناماس  هب  ار  نامروما  دـنوادخ  رگا  مناوخیم . ارف  نارگمتـس  هیلع  گنج  شربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باتک  هب 
«. دندنسپیم ناشدوخ  يارب  دنراد  تسود  ار  سک  نآ  هک  دوب  دهاوخ  ناناملسم  نایم  رد  اروش 

: تشون نینچ  یلجب  نوراه  نبریکب  یفقث و  ناحرس  نب  دیوس  هب  فرطم 
ار نآرق  مکح  دشاب و  بلط  راصحنا  دشاب و  هتشاد  دانع  قح  اب  هک  یسک  هیلع  داهج  شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  ام  دعب ، اما  »

اروش يهلزنم  هب  ار  رما  نیا  ام  دـشاب ، نیرترب  دـنوادخ  مان  دوش و  عنم  لطاب  زا  ددرگ و  رهاظ  قح  هک  هاـگنآ  مناوخیم . ارف  دـیامن ، كرت 
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تسود ام و  ینید  ردارب  دریذپب  ار  نیا  امش  زا  کی  ره  دنهاوخیم . ار  يدونشخ  ناشدوخ  يارب  ناناملـسم  هک  میهدیم  رارق  تما  نایم  رد 
«. دنادرگ زوریپ  وا  رب  ار  ام  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  میزیخیم و  رب  داهج  هب  وا  اب  دریذـپن ، ار  نآ  سک  ره  تسا و  تایح  گرم و  رد  ام 

(. 1)
. تسا هتفهن  نآ  رد  البرک  حور  زا  ییوب  هک  دوب  فرطم  مایق  يهویش  نیا 

هحفص 190) ) 
. فرطم مایق  شخب  يربط ، ( 1)

ثعشا نبا  مایق 

ثعشا نبا  مایق 
. دومن علخ  ار  ناورم  نب  کلملادبع  درک و  مایق  جاجح  هیلع  ثعشا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  يرجه ، لاس 81  رد 

هب هک  دنتفایرد  مدرم  يهدوت  هک  دوب  يرامعتسا  تاحوتف  دروآ ، رد  هزرل  هب  ( 1  ) نزواهلو رییغت  هب  انب  ار  يوما  تموکح  هک  مایق  نیا  تلع 
. تسین اهنآ  تحلصم  عفن و 

، دوب هدرب  نیب  زا  ار  جراوخ  شبنج  ماش  شترا  هک  ینامز  داتـسرف ؛ ناتـسجس  هب  قارع  رکـشل  کی  رب  یهدنامرف  هب  ار  نمحرلادبع  جاجح ،
نمحرلادبع ( 3 . ) دومن حتف  ار  نیمزرس  زا  یشخبو  داد  ناشن  ییالاب  یماظن  یتراهم  دوخ  زا  نمحرلادبع  ( 2 . ) دوب هدنام  قارع  رد  نانچمه 

ار شجارخ  دـنبایب و  ار  شهار  ات  دـنزاس  اهر  ار  لیبتر  نیمزرـس  رد  ذوفن  تسا  نآ  شیأر  هک  درک  هاگآ  ار  وا  تشون و  ياهمان  جاجح  هب 
. دنزادرپب

. دش رارکت  راب  هس  ات  راک  نیا  دهد . همادا  ار  ذوفن  داد  نامرف  درک و  مهتم  یناوتان  هب  خیبوت و  ار  وا  تشون و  ياهمان  وا  خساپ  رد  جاجح 
هحفص 191) ) 

رب دوب ، هدرک  تروشم  دوخ  رکـشل  ناهدـنامرف  اب  دوب و  هدرک  نایب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  يأر  هک  نیا  زا  دـعب  ار ، جاجح  نامرف  نمحرلادـبع 
: تفگ نینچ  سپس  تشاد و  هضرع  نانآ 

«. دز مهاوخ  زابرس  مه  نم  دینز  زابرس  هاگره  مهدیم و  همادا  دیهد ، همادا  هاگره  متسه ، اهامش  زا  یکی  نم  »
. درک میهاوخن  تعاطا  وا  زا  زگره  درک و  میهاوخ  ینامرفان  ادخ  نمشد  هب  تبسن  مه  ام  دنتفگ  دندیروش و  وا  رب  مدرم 

: تفگ نینچ  تساخرب و  ینانک  هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا 
هک دش  كاله  رگا  راذگب ؛ بسا  رب  ار  تاهدرب  تشاد : داقتعا  تسخن  يهدنیوگ  هک  دراد  ار  داقتعا  نامه  امـش  يهرابرد  جاجح  دعب ، اما  »
رپ ار  اههرد  دنک و  حتف  ار  ییاهنیمزرـس  امـش  ندنکفا  رطخ  هب  اب  هک  درادن  هجوت  چیه  جاجح  ( 4 . ) تسوت نآ  زا  تفای  تاجن  رگا  چـیه و 
اما دشابیم . وا  تنطلـس  شرتسگ  يارب  همه  اهنیا  دباییم . تسد  لام  هب  دروخیم و  ار  نیمزرـس  دیدش ، زوریپ  دیتفای و  تمینغ  رگا  دنک ؛

جاجح ادخ ، نمشد  درادن . امش  تمحز  جنر و  هب  یهجوت  چیه  هک  دوب  دیهاوخ  يروفنم  نانمشد  امش  دش ، زوریپ  امش  رب  ناتنمـشد  رگا 
زین ام  دنتفگ : نینچ  هشوگ  ره  زا  مه  مدرم  منکیم . علخ  ار  وا  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دینک . تعیب  نمحرلادبع  اب  دـییامن و  علخ  ار 

«. مینکیم علخ  ار  ادخ  نمشد 
: تفگ نینچ  یعبر  نب  ثبش  نب  نمؤملادبع 

. دز دهاوخ  راسفا  ار  امش  نوعرف  نوچمه  دنادرگیم و  امش  نیمزرس  ار  اهنیمزرس  نیا  دینک ، يوریپ  جاجح  زا  امش  رگا  ادخ ، ناگدنب  يا  »
يور جاجح  ناتنمـشد  زا  دینک و  تعیب  نمحرلادبع  اب  سپ  دـیریمیم . امـش  رتشیب  نم  رظن  هب  درک و  دـیهاوخن  رادـید  ار  ناتـسود  زگره 

«. دییامن نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  وا  دینادرگ و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4095 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 192) ) 
ناریا هب  هک  نیمه  دنتـشگزاب و  اهنآ  دندرک . تعیب  وا  اب  قارع  نیمزرـس  زا  وا  دیعبت  جاجح و  علخ  رب  دندمآ و  نمحرلادـبع  يوس  هب  مدرم 

. دندومن علخ  ناهارمگ ، هیلع  داهج  شربمایپ و  تنس  دنوادخ و  باتک  رب  انب  ار  کلملادبع  دندیسر ،
. دندرک تعیب  کلملادبع  علخ  نایماش و  جاجح  اب  گنج  رد  نآ  ناریپ  نایراق و  هرصب ، مدرم  مامت  دیـسر ، هرـصب  هب  نمحرلادبع  هک  یتقو 

تسکش مه  رد  جارخ  هک  دنتشون  وا  هب  جاجح  نارازگراک  تسا . هدوب  یگنسرگ  متس و  مایق ، اب  یهارمه  رد  هرصب  مدرم  یگدزباتش  تلع 
هرصب هب  ات  تشون  دناهتشاد  یتلاصا  اتسور  رد  هک  یناسک  اهرهش ، رگید  هرـصب و  هب  دنتـسویپ . اهرهـش  هب  دندش و  ناملـسم  مه  همذ  لها  و 
هرصب نایراق  دنورب . اجک  هک  دنتسنادیمن  و  هادمحم ، ای  هادمحم ، ای  دندروآ : رب  دایرف  دنتـسیرگ و  دندز و  ودرا  دندمآیم و  مدرم  دنیایب .
يربهر رظتنم  هک  تشاذگ  ياهعماج  رد  مدق  ثعشا  نبا  دنتسیرگ . مدرم  ياههدینش  اههدید و  زا  دنتفر و  مدرم  يوس  هب  رـس  رب  راتـسد  مه 
هدیسر یهاگآ  هب  ثعشا  نب  نمحرلادبع  اب  جاجح  گنج  رد  مه  هرصب  نایراق  تفریذپ و  ار  عیرس  خساپ  نیا  مه  هعماج  دندربیم . رـس  هب 

. دندوب
زا ار  نآ  یماش  نازابرـس  يهلیـسو  هب  جاجح  هاگنآ  دـنتفای و  تسد  مه  ییاهیزوریپ  هب  تشاد و  همادا  ات 83  يرجه  لاس 81  زا  مایق  نیا 

(. 5 . ) درب نیب 
دندوب هدرک  اپ  رب  ار  نآ  قارع  ياهبرع  یلاوم . هن  دـندوب  هدرک  اپ  رب  ار  نآ  اهبرع  هک  یمایق  تسا ؛ ثعـشا  نب  نمحرلادـبع  مایق  ناـمه  نیا 
هرهبیب نآ  میانغ  زا  یلو  دنتشاد  تکرش  يرامعتسا  تاحوتف  رد  هک  یناسک  دوب . هدش  دب  يروآ  تفگش  دح  ات  ناشيداصتقا  عاضوا  هک 

دوب یماش  نازابرـس  نآ  زا  دایز  قوقح  میانغ و  هک  یلاح  رد  دنگنجب  يزیچان  يهریج  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  ناشهفیظو  هک  یناسک  دـندوب .
(. 6 . ) دزادرپب قارع  مدرم  مایق  يدوبان  هب  اهنآ  يهلیسو  هب  ات  تشاذگ  قارع  رد  ار  اهنآ  جاجح  هک 

هحفص 193) ) 
ص 190. هیبرعلا ... ۀلودلا  نزواهلو ، ( 1)

ص 202. نامه ، ( 2)

ص 190. نامه ، ( 3)
. یعوضوم هب  ندادن  تیمها  يهرابرد  دوب  لثملا  برض  ( 4)

. ثعشا نبا  مایق  شخب  يربط ، ( 5)
ات 203. ص 189  ۀیبرعلا ، ۀلودلا  نزواهلو ، ( 6)

نیسح نب  یلع  نب  دیز  مایق 

نیسح نب  یلع  نب  دیز  مایق 
شترا هلیسو  هب  مایق  نیا  درک . مایق  مه  يرجه  لاس 122  رد  دوب و  مایق  هدامآ  هفوک  رد  ع )  ) نیسح نب  یلع  نب  دیز  يرجه ، لاس 121  رد 

. دش هفخ  هفطن  رد  دندربیم ، رس  هب  قارع  رد  هک  يوما 
(. 1 « ) دییآ رد  ایند  نید و  تزع و  هب  يراوخ  تلذ و  زا  هفوک ، مدرم  يا  دوب : نیا  دیز  نارادفرط  راعش 

مدرم دش . ور  هبور  مالسا  نیمزرس  زا  يرایسب  ياهرهش  رد  ناملـسم  ياههدوت  يوس  زا  ياهدرتسگ  لابقتـسا  اب  مایق  هب  توعد  هک  تسادیپ 
اب تشادن  ینامز  راکـشا  رگا  دـیز  مایق  هک  دوب  یعیبط  دـندوب . هدرک  تعیب  دـیز  اب  ناجرج  ير و  ناسارخ ، لصوم ، طساو ، هرـصب ، هفوک ،

(. 2  ) دیامن نالعا  ار  مایق  اهرهش ، مدرم  وا و  نیب  هدش  صخشم  نامز  زا  لبق  ات  تشاداو  ار  دیز  يروما  دشیم . هجاوم  يزوریپ 
نارادفرط تسا . هدوب  تردق  هیلع  یبالقنا  لمع  رد  تکرش  يهدامآ  هشیمه  هک  تفرگ  لکـش  یمئاد  یبالقنا  ماظن  مایق ، نیا  يهطـساو  هب 
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وا زا  تعاطا  هک  یماما  هک  دندوب  دقتعم  دیز 
هحفص 194) ) 

دنکیم عافد  نارگمتس  هیلع  نید  زا  ریشمش  يهلیسو  هب  هک  تسا  ياهدننک  مایق  ره  تسا ، بجاو 
: دیوگیم نزواهلو 

طوقـس هب  دـندمآ و  دوجو  هب  وا  زا  دـعب  هک  یمدرم  ياـهمایق  نوـچ  تسا ؛ مهم  اـما  تفاـی ، ناـیاپ  هناـکاندرد  دـیز  ضارتـعا  ماـیق و  رگا  »
شنالتاق دمآ و  رب  وا  ییوج  ماقتنا  هب  يدوز  هب  ییحی  تافو  زا  دعب  مه  ملـسم  وبا  دندوب . مایق  نیا  اب  هطبار  رد  دـندش ، رجنم  ماش  تموکح 

(. 3 «. ) تشک ار 
هدوب البرکرد  شدج  مایق  زا  ياهقراب  اهنت  دیز  مایق  دهدیم . ناشن  ار  یبالقنا  حور  هیذغت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  ریثأت  حوضو  هب  رما  نیا 

. تسا
هحفص 195) ) 

ص 139. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 1)
ص 135 و 136. نامه ، ( 2)
ص 271. ۀیبرعلا ، ۀلودلا  ( 3)

ایارسلاوبا مایق 

ایارسلاوبا مایق 
میلست یلمع ، یب  حور  هلیسو  نیدب  تخیگنارب و  ناملسم  يهدوت  رد  ع)  ) نیـسح ماما  مایق  هک  تسا  هدوب  یبالقنا  حور  زا  ییاههنومن  اهنیا 

. تخاس یگشیمه  راجفنا  يهدامآ  تردق  کی  ناملسم  يهدوت  زا  درب و  نیب  زا  ار  نامکاح  ربارب  رد  شزاس  و 
مایق تاماهلا  رب  رگا  هک  یماـیق  درب ؛ نیب  زا  ار  نآ  نایـسابع  ماـیق  هک  نیا  اـت  تفاـی  همادا  تموکح  نیا  هیلع  ناـیوما  تموکح  تدـم  ماـمت 

. دیسریمن يزوریپ  هب  زگره  درکیمن ، هیکت  ناناملسم  ناج  لد و  رد  ناگدننک آ  مایق  تلزنم  مایق و  البرک و 
باوص يهداج  زا  نادنچ  داد ، رییغت  ار  نامکاح  يهرهچ  اهنت  هک  مییوگب  رگا  هکلب  دادن ، رییغت  ار  ناملسم  مدرم  تیعـضو  نادنچ  مایق  نیا 

دنتفر و زین  نایـسابع  تشاد . همادا  نانچمه  اهمایق  دییارگن و  یـشوماخ  هب  دوب ، نآ  قوشم  هک  ینازیم  هب  مایق  يهزیگنا  اما  میاهتـشگن . رود 
مایق هب  تسد  هشیمه  ناناملسم  دنام و  یقاب  يدج  نانچمه  هکلب  دییارگن  يدرس  هب  اهمایق  زاب  یلو  دندمآ  يرگید  ياهتموکح  اهنآ  زا  دعب 

. دندومنیم راکشآ  دندوب ، هدرک  فیرحت  نامکاح  هک  ار  شیوخ  تیناسنا  هلیسو  نیدب  دندزیم و 
طاطحنا و ساسحا  دوجوم ، عضو  زا  یهاگآ  زا  هتساخرب  میدید ، هک  نانچ  اهمایق  نیا 

هحفص 196) ) 
. تسا هدوب  نآ  لوحت  يارب  شالت  تیاهن  رد  نآ و  رب  ضارتعاو  تنوشخ 

هداد خر  نایـسابع  تموکح  يهیاس  رد  نینچمه  و  میدـید -  ار  نآ  ياههنومن  زا  یخرب  هک  نانچ  هیما -  ینب  تموکح  يهیاس  رد  رما  نیا 
هک تفریم  هفوک  هار  رد  يزور  میهاربا  نب  دـمحم  نومأم . هیلع  ینـسح  يولع  ياـبطابط  نب  دـمحم  هارمه  هب  ایارـسلاوبا  ماـیق  ـالثم  تسا .

. درکیم عمج  هنهک  ياهماج  رد  تفرگیم و  داتفایم  نیمز  رب  هک  ار  ییاهامرخ  تفریم و  امرخ  راـب  یپ  زا  هک  داـتفا  ینزریپ  هب  شمـشچ 
هار نیا  زا  نم  دیآیمن . رب  ناشتـسد  زا  يراک  مه  اهنآ  هک  مراد  ینارتخد  متـسه و  هویب  ینز  نم  تفگ : نزریپ  ینکیم ؟ هچ  دیـسرپ  وا  زا 

: تفگ نینچ  تسیرگ و  تخس  میهاربا  نب  دمحم  مدرگیم . كاروخ  توق و  یپ  رد  مدنزرف  اب  موریم و 
(. 1 «. ) تفرگ جورخ  رب  مزع  و  دوش ؛ هتخیر  منوخ  ات  میامن  جورخ  ادرف  هک  دیوشیم  بجوم  وت  لاثما  وت و  »
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تنـس ادـخ و  باـتک  و  ص )  ) دـمحم نادـناخ  زا  يرادـفرط  تعیب و  هب  ار  اـهنآ  درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  دـش  راکـشآ  وا  ماـیق  یتـقو 
ماحدزا شفارطا  هک  ییاج  ات  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  يهمه  دـناوخ . ارف  نآرق  مکح  هب  راتفر  رکنم و  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  شربماـیپ ،

(. 2 . ) دش
همادا ار  نآ  يولع  هللادیبع  نب  یلع  وا  زا  دعب  هکلب  دـییارگن  يدرـس  هب  مایق  اما  تفر  ایند  زا  مایق  عورـش  زا  سپ  یکدـنا  دـمحم  نب  میهاربا 

ناگدـننک مایق  راتفر  زا  مینکیم  هعلاـطم  ماـیق  نیا  يهراـبرد  یتقو  ( 4 . ) تـفرگ ارف  ار  نـمی  و  هریزجلا ، ماـش ، قارع ، ماــیق :، يا  ( 3 . ) داد
ناشنمشد و تسکش  زا  دعب  لواپچ  تراغ و  زا  ناگدننک  مایق  نیا  میوشیم . هدز  تفگـش  دندرکیم ، لرتنک  ار  دوخ  هک  نآ ، يهنـسرگ 

(. 5  ) دنتشادیم رب  تسد  هدنامرف  نامرف  ضحم  هب  ناشياهرگنس  رب  طلست 
. دندادیم راعش  نینچ  دندمآیم و  شیپ  ناورم ) ینب  هیما و  ینب  زا   ) دادغب تموکح  نازابرس ،

هحفص 197) ) 
. مینک نانچ  نینچ و  اهنآ  اب  مسق  ادخ  هب  دییارایب . هانگ  يارب  ار  ناتنارتخد  و  نارهاوخ ، نانز ، هفوک ، مدرم  يا  »

: دیوگیم اهنآ  هب  ناشهدنامرف  دنناوخیم و  نآرق  دنیوگیم و  ادخ  رکذ  ناگدننک  مایق  هک  نآ  لاح  و  دندرکیمن ؛ تبحـص  هیانک  هب  اهنآ 
دینک صلاخ  ادخ  يارب  ار  ناتنطاب  دییامن و  حالـصا  ار  ناتياهتین  دییوجب ، يرای  وا  زا  دیبلطب و  شزرمآ  دینک و  هبوت  دییوگ و  ادخ  رکذ 

(. 6 «. ) دینک هدافتسا  ادخ  هار  رد  هناصلاخ  ناتيورین  تردق و  زا  دیریگ و  ددم  ناتنمشد  رب  هبلغ  رد  وا  زا  و 
هحفص 198) ) 

ص 521. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 1)
ص 523. نامه ، ( 2)

ص 531 و 532. نامه ، ( 3)

ص 533 و 534. نامه ، ( 4)
ص 525. نامه ، ( 5)

تاحفص 226 و 227. نییبلاطلا ، لتقم  ( 6)

یبالقنا حور  زا  تما  يدنمهرهب 

یبالقنا حور  زا  تما  يدنمهرهب 
زا یشان  ياهمایق  يهطساو  هب  مدرم  نیا  عضو  تخیگنارب ، ناملـسم  يهدوت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هک  یبالقنا  حور  دیوگب  یـسک  دیاش 

رورت رقف و  ینابرق و  زج  مدرم  يارب  دیماجنایم و  تسکش  هب  هشیمه  یلو  دشیم  داجیا  هشیمه  اهمایق  نوچ  تسا . هتـشگن  رییغت  راچد  نآ 
. تشادن یپ  رد  يزیچ  تشحو  و 

نامیا و ظفح  بجوم  مدرم  يارب  اما  تشادـن  رب  رد  یـسوملم  جـیاتن  اـبلاغ  تخاـسن و  ینآ  لوحت  راـچد  ار  مدرم  عضو  اـهمایق  نیا  يرآ ،
. تسا یگرزب  يزوریپ  دوخ  نیا  و  دوب ؛ هتشگ  یگرزب  تایح و  قح  دوخ و  تیصخش  دوخ و  هب  دامتعا 

زا ار  دوخ  تیـصخش  تروص  نیا  رد  هک  تسوا ؛ رد  یبالقنا  حور  نتفر  نیب  زا  دـش ، دـهاوخ  راچد  نآ  هب  تلم  کی  هک  يزیچ  نیرتمهم 
تـسد زا  ار  دوخ  تیوه  هک  دوب  نانچ  تشونرـس  يدایز  ياهتلم  يارب  هک  نانچ  دـش . دـهاوخ  قرغ  ناحتاف  بادرگ  رد  دـهدیم و  تسد 

ار ناشيونعم  دوجو  لوصا  دوخ و  تیصخش  هتشگ و  نمـشد  میلـست  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشیبالقنا  حور  نوچ  دنورب ، نیب  زا  دنهدب و 
ای یماـظن  فعـض  رطاـخ  هب  اـهنت  دراد ، داـی  هـب  اـهنآ  زا  یماـن  اـهنت  خـیرات  هـکیمدرم  نـیا  دـناهدومن . بوذ  ار  اـهنآ  ناـحتاف  دـناهتخاب و 

ناشيداصتقا
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هحفص 199) ) 
حور ندش  شوماخ  زا  سپ  ناج  لد و  رد  ار  شهار  هک  تسا  نداد  تلذ  هب  نت  میلـست و  تسکـش و  يهفـسلف  زا  یـشان  هکلب  تسا  هدوبن 

. تسا هدش  تفای  یبالقنا ،
زگره دـشاب ، هدـش  ظفح  شدوجو  قاـمعا  رد  یبـالقنا  حور  دـشاب و  نمؤم  راداـفو و  شلوصا  گـنهرف و  تیـصخش ، هب  تما  کـی  رگا 

ع)  ) نیـسح ماما  مایق  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیاشگب  دوخ  يارب  خیرات  رد  ياهزات  هار  دناوتیم  دنزاس و  دوبان  ار  نآ  دـنناوتیمن  نایوجگنج 
. تسا هتخاس  ققحم  ار  نآ 

ياهششوج رد  دوب و  هدنام  ناهنپ  هشیمه  یلو  تخاس  روهلعـش  دوب ، نآ  ندرک  شوماخ  یپ  رد  هیما  ینب  هک  ار  حور  نیا  ع )  ) نیـسح مایق 
يدرس هب  زگره  یلو  دندشیم  هجاوم  تسکش  اب  هشیمه  اهمایق  دادیم . ناشن  ار  دوخ  هاگدنچ  زا  ره  نامکاح  هیلع  ازنافوطو  دنت  یبالقنا 

رد دوجو  راهظا  یشکرس و  بالقنا و  هب  هراومه  ار  ناملسم  يهدوت  تسا و  هدوب  راگدنام  یبالقنا  حور  نوچ  دندییارگیمن ، یـشوماخ  و 
. دادیم قوس  میتسه ، ام  هک  نارگمتس : ربارب 

دوس دندیـشیدنایمن و  هدوت  عفاـنم  هب  هک  هیاـمورف  یناـمکاح  اـههدوت و  يزاـس  میلـست  رازبا  شرتـسگ  دـیدج و  نارود  ندـمآ  رد  اـب  اـما 
هکلب تشگن ، قفوم  دیدج ، يدوبان  رازبا  اههویش و  يریگراک  هب  رد  تفاین و  رارق  مارآ و  ناملسم  يهدوت  زاب  دنتشاد ، رظن  رد  ار  ناگناگیب 
تما بیترت  نیدـب  دادیم . زورب  ار  شیوخ  تیناسنا  نوخ ، بالقنا و  يهلیـسو  هب  نانچمه  دـنام و  یقاب  یبالقنا  نانچمه  ناملـسم  يهدوت 

. ددرگ زاس  خیرات  ات  تشگ  راگدنام  نانچمه  هکلب  دربن و  دوخ  ریسم  هب  ار  نآ  خیرات  دومن و  تباث  ار  دوخ  دوجو  ناملسم 
تسا هدیرفآ  مایق  نیا  هک  یحور  تاساسحا و  اههشیدنا و  نوچ  تسا ؛ لوحت  زاغآرس  مایق  نیا  تسا . ع )  ) نیسح ماما  مایق  درواتـسد  نیا ،

زا هطقن  نیا  زا  ییاهر  يارب  هزرابم  نینوخ  خیرات  يهدنزاس  دنتـسه ، نآ  يهمادا  دـناهداد و  هعـسوت  دـشر و  ار  نآ  نآ ، زا  دـعب  ياهمایق  و 
. دنشابیم ناهج 

يوما تموکح  هک  درک  ینز  هنامگ  نینچ  ناوتیم  دادیم ؟ خر  هچ  دزیمن ، مایق  نیا  هب  تسد  ع )  ) نیـسح ماما  رگا  هک  مینادیمن  الماک  ام 
ینید قافن  نیا  هفـسلف و  نیا  درکیم . میکحت  نداد  شزاس  هب  نت  یلمع و  یب  يهفـسلف  ینید و  قافن  اب  ار  دوخ  تیعقوم  تفاییم و  همادا 

مه راک  تیاهن  بعل و  وهل و  رد  قرغ  زین  ناـمکاح  دومنیم و  مخ  رـس  ناـمکاح  ربارب  رد  هشیمه  تفاـییم و  ماکحتـسا  مدرم  يهدوت  رد 
اهنیمزرس مه  ناحتاف  تسا و  هدوب  ناموکحم  نامکاح و  يدوبان 

هحفص 200) ) 
اهنآ يهمه  مه  خیرات  ناموکحم و  نامکاح و  يدوبان  اهنت  هکلب  دنتفاییمن ؛ دوخ  ربارب  رد  يریگرد  یتمواقم و  چیه  دـندیرونیم و  رد  ار 

. دادیم قوس  يدوبان  يهطرو  هب  مه  اب  ار 
ناموکحمو مدرم  يهدوت  یلو  دندش  لامیاپ  اهتلود  دنتفر و  نیب  زا  نامکاح  داد . خر  دـشیم ، ینیب  شیپ  هک  هچنآ  فالخ  رب  ثداوح  اما 

. دومن رشتنم  البرک  نانامرهق  مایق  هک  دوب  ياهیحور  يهطساو  هب  روما  نیا  مامت  دندنام . یقاب  رادیاپ  نانچمه 
هحفص 201) ) 

هرخؤم

هرخؤم
مودعم زین  ثداوح  نآ  للع ، نآ  فذح  اب  دـنهدیم و  خر  یللع  هب  هک  ناهج  نیا  ثداوح  رگید  ناس  هب  تسین ؛ هثداح  کی  اهنت  اروشاع ،

هکلب تسین ، زیمآ  تـمکح  زوـمآ و  سرد  نایعیـش  يارب  اـهنت  اروشاـع ، خـیرات . رد  يراـج  هدـنز و  تـسا  یناـیرج  اروشاـع ، دـندرگیم .
هب ثداوح  نیازا  کی  ره  اما  تسا  هداهن  رـس  تشپ  ار  تخـس  ياههعجاف  ثداوح و  دوخ  لدرد  خیرات  خیرات . هب  یناسنا  تسا  يدرکیور 
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رادروخرب یناسنا  ییوس  تمـس و  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  یخیرات  ثداوح  نیرتراگدـنام  دـنراد . توافتم  یتیهاـم  راـتخاس و  دوخ  يهبون 
نیا هاوگ  یهلا  ناربماـیپ  كراـبم  راـختفا و  رـسارس  خـیرات  دـنراد . دوخ  رد  ار  رـشب  عون  یبـلط  تزع  يرگراـثیا و  یـشخب ؛ تاـجن  هدوـب ،

نآ لعاف  هب  مئاق  یلعف  ره  هک  اج  نآ  زا  اما  ، دراد ینیـشیپ  یللع  یعامتجا و  ياهشیر  ملاع ، نیا  ثداوح  رگید  نوچمه  اروشاع  تساعدـم .
هب اهنت  اروشاع  رگا  داد . قیثو  يدنویپ  زین  نآ  نالعاف  هب  یخیرات ، یعامتجا و  للع  بابسا و  هب  نداد  دنویپ  نیع  رد  دیاب  ار  اروشاع  تسا ،

لعف و اما  دوب . دـهاوخن  ملاع  ثداوح  رگید  زا  رتارف  يزیچ  ددرگ ، نییبت  یـسایس  یخیراتو ، یعاـمتجا  لـلعو  بابـسا  يهتـسب  ياـههریاد 
تسا نآ  هن  رگم  دهدیم . لیکشت  ار  نآ  تیهام  تیوه و  هک  ددرگیم  نییبت  للع  بابـسا و  نیا  زا  يرتناهنپ  يهتـسه  رد  یمدآ ، رادرک 
نایمدآ راتفر  تسا »؟ رترب  شرادرک  لعف و  زا  وکین ، لعف  لعاف   » هک تسا  نآ  هن  رگم  تساهنآ »؟ تین  دصق و  ورگ  رد  نایمدآ  لامعا   » هک

. دراد دوجو  ینوریب  راتفر  یلـصا  تخاس  ریز  رد  هک  تسا  یتین  دشخبیم ، انعم  ار  تروص  نآ  هچنآ  اما  دنناسکی ، ناشینوریب  تروص  رد 
يهزرابم  ) یعمج راتفر  کی  يهباـثم  هب  زین  اروشاـع  تسا ، نینچ  هک  لاـح  تسین ) ادـیپ  هک  تساـمرخ  يهتـسه  ياـنعم  هب  لـصا  رد  تین  )

ورگ رد  نامز ،) رگمتس  مکاح  هیلع  یسایس 
هحفص 202) ) 

( ندیـسر ناناج  هب  نتخاب و  ناج  دوبعم و  هب  قشع   ) يدرف راـتفر  کـی  يهلزنم  هب  ار  اروشاـع  رگید  يهبنج  زا  اـما  تسا . نآ  نـالماع  تین 
. دیزرو تلفغ  دیابن 

لکش دنور  رد  هک  ییاههبطخ  اهینارنخس و  مامت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  مایپ  رد  هک  یعامتجا  یـسایس ، ياهرهچ  دراد : هرهچ  ود  اروشاع 
ناملاع ناسانـشرس و  ناگرزب و  زا  رفن  رازه  زا  شیب  عمج  رد  انم »  » رد هک  یقطن  رد  تسا . نایامن  تشاذـگ . ریثأت  اروشاـع  تضهن  يریگ 
دربیم مان  یغاط »  » ناونع هب  هیواعم  زا  ینارنخس  نیا  رد  دزادرپیم . یمالسا  هعماج  رب  مکاح  یگنهرف  یسایس  عضو  نییبت  هب  هدومرف  داریا 

نیا رد  هک  هضیب »  » مان هب  تسا  ياهقطنم  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  رگید  روهـشم  قطن  تسین . دـنبیاپ  شایعامتجا  ینید و  تادـهعت  هب  هک 
هب هک  دـنیبب  ار  یناطلـس  سک  ره   » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  رب  هیکت  اب  ار  مایق  یعاـمتجا  یـسایس -  درکیور  ینارنخس 

لوق و رد  درادیم و  اور  متـس  مدرم  ناگدنب  هب  تسین و  دنبیاپ  دنوادخ  دهعت  هب  دنادرگیم و  لالح  ار  ادـخ  مارح  دزادرپیم و  يرگمتس 
ياـنث دــمح و  زا  سپ  فـط »  » رد مرحم  مود  زور  رد  .. دزاـسیم حرطم  دــش ، دــهاوخ  وا  رفیک  تشونرــس و  راـچد  دروـشن ، وا  رب  لـمع 

رد ددرگیمن ؛ يریگولج  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  قح  هب  : » هک دوشیم  روآدای  ایند  یگدـنز  یتشز  ینوگرگد و  هب  هراشا  اب  راگدرورپ ،
اب یگدـنز  منادیم و  یتخبـشوخ  نیع  ار  گرم  نم  اذـل  دزرو . قایتشا  شراگدرورپ  تمحر  هب  دـیاب  رادـنید  ره  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ 

«. یگیامورف ار  ناراکمتس 
، نایمدآ تشونرـس  هعماج و  بولطمان  عضو  ربارب  رد  هک  تسا  نایامن  مالـسلاهیلع  ماما  يوج  تزع  یـسامح و  يهیحور  نانخـس ، نیا  رد 

فراع نآ  یناـفرعو  دـنلب  حور  رد  هشیر  هک  اروشاـع  تضهن  مالـسلاهیلع و  ترـضح  ماـیق  رگید  يهبنج  اـما  دـیامنیم . فیلکت  ساـسحا 
شیوخ دوبعم  هب  مالـسلاهیلع  ترـضح  قشع  یگدادـلد و  تسا ، هتفای  یلجت  اروشاـع  رد  هک  تسا  هیحور  نآ  تقیقح  رد  دراد و  گرتس 
یحور رگتیاکح  یـشیاین  درک . وجتـسج  تافرع  رد  مالـسلاهیلع  ترـضح  شکلد  هناقـشاع و  دنلب و  شیاین  رد  دیاب  ار  راتفر  نیا  تسا .

تسا ياهظحل  رظتنم  دنکیم و  يرارق  یب  یکاخ  ملاع  نت و  سفق  رد  هک  تسا  یحور  رگنایب  هفرع ، ياعد  قوشعم ؛ رادید  يهنـشت  دنلب و 
یناور حور و  سنا  زا  تیاکح  شیاین ، نیا  ندوب  ینالوط  دناسرب . رادید  دوهـش و  ناتـسلگ  هب  نادـنز  نیا  زا  ار  دوخ  دـبایب و  ياهناهب  هک 

. ددرگیمن لولم  هتسخ و  هاگچیه  دوبعم  اب  نتفگ  نخس  زا  هک  دراد 
ياهریـسفت رد  دیابن  ار  اروشاع  اذل  دـیآیمن . مشچ  هب  تسخن  هلهو  رد  هچنآ  تسا . نایئاروشاع  راتفر  ناهنپ  تخاس  ریز  نامه  شیاین  نیا 

یکی دسریم  رظن  هب  درک . دودحم  یعامتجا  يهتسب  دودحم و 
هحفص 203) ) 
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یتارابع رد  مالساهیلع  ماما  هک  دشاب  ياهرقف  زاون ، حور  ياعد  نیا  ياههرقف  نیرتینافرع  نیرتهناقشاع و  نیرتیـسامح ، نیرتهوکـشاب ، زا 
تسا بطاخم  دنوادخ  وس  کی  رد  هک  تارقف  نیا  دهدیم . رس  هناقـشاع  فیطل و  ییوگتفگ  دنوادخ ، هب  باطخ  نیرفآ  روش  یـسامح و 

: دشابیم نینچ  نآ  ملکتم  مالسلاهیلع  ماما  بات  یب  حور  رگید  ییوس  رد  و 
، يالوم ای 

، يدومرف مناسحا  هک  ییوت  تننم ، يذلا  تنأ 
، يدرک مماعنا  هک  ییوت  تمعنأ ، يذلا  تنأ 
، يدومن وکین  هک  ییوت  تنسحأ ، يذلا  تنأ 

، يدومن تمارک  هک  ییوت  تلمجأ ، يذلا  تنأ 
، يدومن لضف  هک  ییوت  تلضفأ ، يذلا  تنأ 

، يدومن لماک  ار  تیاهتمعن  هک  ییوت  تلمکا ، يذلا  تنأ 
، يداد مايزور  هک  ییوت  تقزر ، يذلا  تنأ 

، يدیشخب مقیفوت  هک  ییوت  تقفو ، يذلا  تنأ 
، يدیشخب نم  هب  هک  ییوت  تیطعأ ، يذلا  تنأ 
، يدیشخب میانغ  هک  ییوت  تینغأ ، يذلا  تنأ 
، يداد ماهیامرس  هک  ییوت  تینقأ ، يذلا  تنأ 

، يداد مهانپ  هک  ییوت  تیوآ ، يذلا  تنأ 
، يدومن متیافک  هک  ییوت  تیفک ، يذلا  تنأ 
، يدرک متیاده  هک  ییوت  تیده ، يذلا  تنأ 

، يدرک ظفح  اهشزغل  زا  هک  ییوت  تمصع ، يذلا  تنأ 
، يدناشوپ بیع  هک  ییوت  ترتس ، يذلا  تنأ 

، يداد رارق  مترفغم  دروم  هک  ییوت  ترفغ ، يذلا  تنأ 
، یتخاس وحم  ار  هانگ  جیاتن  هک  ییوت  تلقأ ، يذلا  تنأ 

، یتخاس نکمتم  ارم  هک  ییوت  تنکم ، يذلا  تنأ 
هحفص 204) ) 

، يدیشخب متزع  هک  ییوت  تزرعأ ، يذلا  تنأ 
، يدومرف مايرای  هک  ییوت  تنعأ ، يذلا  تنأ 
، يدرک کمک  هک  ییوت  تدضع ، يذلا  تنأ 

، يدومن مدییأت  هک  ییوت  تدیأ ، يذلا  تنأ 
، يدرک مايرای  هک  ییوت  ترصن ، يذلا  تنأ 

، يدیشخب میافش  هک  ییوت  تیفش ، يذلا  تنأ 
، يداد متمالس  هک  ییوت  تیفاع ، يذلا  تنأ 

. يدومن ممارکا  هک  ییوت  تمرکا ، يذلا  تنأ 
« ادبا ابصا  رکشلا و  کل  امئاد و  دمحلا  کلف  تیلاعت  تکرابت و  »

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4101 

http://www.ghaemiyeh.com


«. وت يهتسیاش  يدبا  ساپس  رکش و  تسوت و  نآ  زا  یمئاد  شیاتس  ییالاو ، هبترم و  دنلب  وت  »
، نم اما 

. ياشخبب نم  رب  سپ  منکیم ، فارتعا  مناهانگ  هب  نم  اهلاراب ، یل : اهرفغاف  یبونذب  فرتعملا  یهلا  ای  انأ 
، مدرک يدب  هک  منم  تأسأ ، يذلا  انأ 

، مدش اطخ  بکترم  هک  منم  تأطخأ ، يذلا  انأ 
، متفرگ هانگ  میمصت  هک  منم  تممه ، يذلا  انأ 

، مدومن ینادان  هک  منم  تلهج ، يذلا  اننأ 
، متشگ تلفغ  راچد  هک  منم  تلفغ ، يذلا  انأ 
، مدش وهس  راچد  هک  منم  توهس ، يذلا  نانأ 

، مدرک هیکت  نتشیوخ  هب  هک  منم  تدمتعا ، يذلا  انأ 
، متشاد هانگ  رد  دمعت  هک  منم  تدمعت ، يذلا  انأ 

، مدرک هدعو  هک  منم  تدعو ، يذلا  انأ 
، مدومن هدعو  فلخ  هک  منم  تفلخا ، يذلاانأ 

، متسکش نامیپ  هک  منم  تثکن ، يذلا  انأ 
، منکیم رارقا  هک  منم  تررقأ ، يذلا  انأ 

هحفص 205) ) 
منکیم فارتعا  وت  تمعن  هب  هک  منم  يدنع : یلع و  کتمعنب  تفرتعا  يذلا  انأ 

، مدرگیم زاب  هانگ  هب  زاب  یبونذب ، ءوبأ  و 
. هتمحر هتنوعمب و  مهنم  احلاص  لمع  نم  قفوملا  مهتعاط و  نع  ینغلا  وه  هدابع و  بونذ  هرضت  نم ال  ای  یل  اهرفغاف 

قیفوت زاینیب و  ناگدـنب  تعاـطا  زا  هک  يدـنوادخ  تسوا  دـنزیمن و  وا  هب  يررـض  شناگدـنب  ناـهانگ  هک  يدـنوادخ  يا  شخبب  نم  رب 
. وا تمحر  يرای و  هب  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  هک  یسک  ره  يهدنهد 

شنازیزع میدقت  زا  سپ  هک  تسا  نامه  رارق  یب  قشاع  حور  نیا  دـنکیم ؛ زاین  زار و  دوخ  يادـخ  اب  قشاع  حور  نیا  هک  تسا  نینچ  نیا 
. كرمال امیلست  کئاضقب ، اضر  یهلا  دیامرفیم : نامسآ  هب  ور 

دیما تسا . هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  متـس  اـب  يهزراـبم  یعمج  يهصرع  رد  قاـیتشا  قشعو و  ناـفرع  يدرف ، يهصرع  رد  اروشاـع  نیارباـنب ،
. میشاب تداشر  قشع و  يهصرع  درم  گرزب  نآ  ناورهر  زا  هک  تسا 

زا نینچمه  دنتشامگ ، تمه  رثا  نیا  عبط  هب  هک  رشن ) هب  تکرش   ) يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  مرتحم  نانکراک  نالوؤسم و  زا  نایاپ  رد 
. دناهدومن مايرای  نتم  راعشا  يهمجرت  رد  هک  مرازگساپس  ریژآ  ياقآ  بانج  دنمناوت  مجرتم  تلیضف و  بحاص  تسود 

يدیس نیسح  دیس 
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نخس ماجرف 

نخس ماجرف 
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ياهنامرآ یگدنز و  اب  هک  تسا  خـیرات  رد  ییارگ  ناسنا  دراد ، ترورـض  نامیبالقنا  ینونک و  يهلحرم  رد  مینآ و  یپ  رد  ام  هک  هچ  نآ 
کی اهنت  دـشابیم و  لماکتم  هتـسویپ و  مه  هب  راتخاس  کی  رد  يرـشب  دوجو  اـب  بیکرت  يارب  نآ  يزاـسهدامآ  تسا و  طاـبترا  رد  یمدآ 

. تسین نیشیپ  یناسنا  یگدنز  زا  هدوهیب  باتزاب 
سلاجم ناشياهیزوریپ و  اهگنج و  تبث  هب  ياهدرتسگ  حطس  رد  دنراد و  هجوت  ناربهر  ناهاشداپ و  يدرف  خیرات  هب  اتداع  برع  ناخروم 

مه فیعـض  دنچ  ره  یهجوت  تسا -  طابترا  رد  تما  یگدنز  اب  هک  یمالـسا - یگدنز  یعامتجا  يهبنج  هب  دنزادرپیم و  ناشبعل  وهل و 
. دنیامنیمن

نآ مهس  اهنت  درادن . یمهس  یناسنا  تیـصخش  نیوکت  رد  هک  تسا  هتـشذگ  باتزاب  اهنت  مدرم -  يهدوت  اب  هطبار  رد  ام -  يارب  خیرات  اذل 
رب ینتبم  هک  لـماکتم  تسرد و  یناـسنا  تیـصخش  نیوـکت  رد  زگره  تسا . رگناریو  رورغ  مـه  یهاـگ  هساـمح و  روـش و  نـتخیگنارب  رد 

دناوتیم ناسنا  اهنت  هک  راوشد  یناحتما  ندمآ  شیپ  ماگنه  رد  ار ) ناسنا  ینعی   ) زکرمت روحم  درادن و  یمهس  تسا ، یناسنا  لیـصا  لوصا 
. دهدیمن تسد  زا  دیامن ، روبع  نآ  زا 

رد شخب  لوحت  لماع  هک  يایـسررب  مییامن ؛ یـسررب  یناسنا  خـیرات  تروص  هب  ار  خـیرات  هک  دـنکیم  مکح  نینچ  ام  رب  ام  ینونک  عضو 
. دشاب یتسه  یگدنز و  هب  تبسن  ام  تیعقوم  اب  هطبار 

هحفص 208) ) 
. دنکیم یط  شاینالوط  يهزرابم  خیرات  یط  رد  ار  كانرطخ  ساسح و  رایسب  هلحرم  نیا  نونکا  یمالسا  تما 

زا هلحرم  نیا  دـشیدنیب . ياهزات  ياهیزوریپ  ققحت  هب  دـیاب  لاح  نیع  رد  تسا  مزال  اهنآ  ظفح  هک  دیـسر  ققحت  هب  دنمـشزرا  ییاـهیزوریپ 
یتسـس اـهیزوریپ  رگید  ققحت  یپ  رد  شـالت  زا  ددرگ و  دنـسرخ  هتفاـی  ققحت  ياـهیزوریپ  هب  یتـقو  نوچ  تسا ؛ رادروخرب  یمهم  تیمها 

. دیامن تیامح  دوخ  زا  شزاس  یتسـس و  نتـسکش  قیرط  زا  دیاب  تما  نیا  اذـل  ددرگیم . اهیزوریپ  نیا  نداد  تسد  زا  رطخ  راچد  دـیامن ،
. تسا هار  اهنت  نیا  ددرگ . یضار  دوخ  زا  دیابن 

قاـمعا رد  رگا  ددرگ ، فرحنم  لـماکت  ریـسم  رد  هک  دوریم  نآ  میب  نوـچ  ددرگن ؛ یتسـس  راـچد  تفرگ ، نـتفر  رب  مزع  یتـقو  یفرط  زا 
. دشابن شايداقتعا  تیوه  یخیرات و  تیصخش  زا  یشان  يروحم  دنک ، هیکت  نآ  رب  ناوتب  هک  يروحم  شدوجو 

وا خیرات  دـشابیم . نآ  يزاسکاپ  زا  سپـس  شخیرات  زا  یهاگآ  دـنکیم ، ظفح  لماکت  ریـسم  رد  يژک  فارحنا و  زا  ار  تما  هک  هچ  نآ 
هیلع اهمایق  اهبالقنا و  خـیرات  هکلب  ناشترـشع ؛ شیع و  سلاجم  اهنآ و  ياهیزوریپ  نامکاح و  ياهگنج  خـیرات  هن  تساهتلم ؛ خـیرات  مه 
رگا نوچ  دنتسین ، اهنآ  زا  دناهدیروش ، اهنآ  رب  هک  ینامکاح  اما  تساهنآ . نامیا  هزرابم و  هیحور ، رگنایامن  اهتلم ، مایق  تسا . نآ  نامکاح 

لماوع ناشتامادقا  اب  دندرکیم و  سح  ار  اهنآ  باذع  جنر و  دیاب  دـناهدوب ، اهنآ  زا  رگا  ای  دـندیروشیم و  اهنآ  رب  دـیابن  دـندوب  اهنآ  زا 
. دندیرفآیمن ار  اهنآ  مایق 

. تساهتلم خیرات  نامه  اهبالقنا ، خیرات 
مادقا هب  تبـسن  هشیمه  هک  نیا  يارب  دندرگن و  هتفیرف  ناشياهیزوریپ  زا  ات  دنـشاب  یمئاد  يرایـشوه  یهاگآ و  رد  اهتلم  نیا  هک  نیا  يارب 

هیلع دننک و  ظفح  ار  اهیزوریپ  ات  دنرب  رس  هب  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  هیلع  یگـشیمه  بالقنا  مایق و  رد  دیاب  دنـشاب ، هاگآ  ناشیلماکت 
يارب دندرگن . فارحنا  راچد  ات  دنیامن  لیلحت  تقد  هب  ار  دوخ  عضاوم  دنزادرپب و  شیوخ  دقن  هب  دنشاب  بالقنا  تلاح  رد  هشیمه  زین  دوخ 
هاگآ اهبالقنا  خیرات  دوخ و  خیرات  زا  دیاب  دنیامن ، حیحصت  نوریب  نورد و  زا  ار  دوخ  عاضوا  دنرب و  رـس  هب  یگـشیمه  بالقنا  رد  هک  نیا 

. دندرک
ظفح يژک  فارحنا و  زا  ار  نآ  شايداقتعا  تیـصخش  دـباییم . ار  شایتازرابم  يداـقتعا و  تیـصخش  یخیراـت  ساـسا  خـیرات ، نیا  رد 

یتسس زا  ار  نآ  شایتازرابم  تیصخش  دیامنیم و 
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هحفص 209) ) 
. یلمع یب  و 

 - ناشنامکاح ای  دوخ  زا  ماهلا  هب  اهنآ -  نوچ  دناهدومن ، فیرحت  ار  نآ  ای  هدرک و  یهاتوک  اهبالقنا  خـیرات  شراگن  رد  نیـشیپ  ناخروم 
تما يارب  دیاب  یبالقنا  خیرات  نیا  ددرگ . حالصا  دیاب  عضو  نیا  نونکا ، اما  دنتسنادیم . یعرش  تیمکاح  هیلع  ییاهـشبنج  ار  اهبالقنا  نیا 

او ناشعضو  هب  ضارتعا  يارب  گرم  بالقنا و  هب  ار  نایمدآ  هک  یتیمورحم  ملظ و  هجنکـش ، زا  دـیاب  دوش . هتـشاگن  حیحـص  هراـبود و  اـم 
. دوش هتشادرب  هدرپ  خیرات  لوط  رد  شایبالقنا  يداقتعا و  هاگهیکت  تما و  نیا  یخیرات  تیـصخش  زا  دیاب  دوش . هتـشادرب  هدرپ  تشادیم ،

لدـب تیلوؤسم  یب  فدـهیب و  نازیر  نوخ  ای  نانزهار  هب  ات  درکیم  ظفح  ار  اهنآ  هشیمه  هک  ناگدـننک  ماـیق  يـالاو  ياهتلـصخ  زا  دـیاب 
. دوش هتشادرب  هدرپ  دنوشن ،

تما و نیا  یگدازآ  رگنایب  هشیمه  داد  ماـجنا  خـیرات  لوط  رد  تما  نیا  هک  ییاـهمایق  تسا ؛ یناـشخرد  خـیرات  اـم ، تما  یبـالقنا  خـیرات 
. دنشابیم شایناسنا  قوقح  زا  دنمهرهب  یگدنز  يارب  نآ  يالاب  هزیگنا  نآ و  تیناسنا 

اهنآ هدرک و  جیسب  ار  نامدرم  هکیمایق  نیتسخن  تسا . یبالقنا  خیرات  نیا  دمآرـس  تسا . خیرات  نیا  يادنلب  رد  البرک  رد  ع )  ) نیـسح مایق 
نآ مایق  دندوب ، هداد  تسد  زا  نایوما  تسایـس  يهطـساو  هب  ار  ناشیبالقنا  هیحور  هک  نآ  زا  دـعب  تشاداو ؛ یگـشیمه  نینوخ و  هار  هب  ار 

. دوب ترضح 
یگدـنز نیرتهب  بالقنا  نیا  ناگدـننک  ماـیق  رب  دوب ؛ يزوریپ  يوس  هب  تکرح  رد  نینوخ  دربن  رد  بـالقنا  نیرتتبالـص  اـب  بـالقنا ، نیا 

. دنتفریذپن دننک ، توکس  مدرم  متس  ملظ و  ربارب  رد  نآ  يهطساو  هب  هک  ار  یگدنز  نیا  نانآ  یلو  دش  هضرع 
ناشگرزب لمع  هک  ياهظحل  ات  لئاسم  يهمه  مغریلع  دندشن . تسس  دنداد . سپ  ار  خیرات  نومزآ  نیرتتخـس  شنانامرهق  هک  یبالقنا 

. دندنام یبالقنا  روشرپ و  دوب ، هدناسر  تداهش  هب  ناشقح  رب  لوصا  هار  رد  ار  اهنآ 
هکلب دـناهدوبن  یـصخش  میانغ  یپ  رد  ناگدـننک  بالقنا  دـندیزای ؛ تسد  نآ  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  دوب  یماـیق  نیرتدـنمجرا  ماـیق ، نیا 

اهنآ هب  ار  متـس  خلت  ياههعرج  دندومنیم و  باذـع  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  یناگرمتـس  تسدزا  ناشهعماج  ییاهر  ناشبالقنا  زا  فدـه 
. دندیناشونیم
هحفص 210) ) 

. تفرگ ماهلا  نآ  زا  دیاب  هک  لماک  يوگلا  يوریپ و  لباق  تسا  ياهنومنو  وگلا  دراد . یلماکت  یخیرات و  تیمها  بالقنا ، نیا  هک  تساذل 
 - تما نایم  رد  ربهر  زاس و  لوحت  تردـق  ناونع  هب  اـهنآ -  رب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  تخـس  ناـبایزرا  بناـج  زا  دـیاب  نیا  هب  هجوت  اـب 
رد ندـش  نیزگیاج  نآ و  یقالخا  لئاسم  فشک  یبالقنا و  حور  يهیذـغت  رد  هک  یـشقن  ریـسفت  حرـش و  اـب  بـالقنا  نیا  هب  يدـج  هجوت 

. دنیامن يدج  هجوت  نامبالقنا ، خیرات  زا  شاهتسیاش  هاگیاج 
ایهم شایخیرات  تیصخش  زاربا  نامهعماج و  یشخب  لوحت  رد  نامیبالقنا  خیرات  يریگراک  هب  يارب  ار  یناوارف  تاناکما  نیون ، نایب  رازبا 

. دزادرپب لمع  هب  خیرات  لوط  رد  شگرزب  یبالقنا  تکرح  يداقتعا  یخیرات -  ینابم  رب  نیون  دربن  یشخب  زکرمت  رب  ات  دزاسیم 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح نیعبرا  - 31

باتک تاصخشم 

1341 نیمادمحم -  ینیماروپ  هسانشرس :
همدـقم اب  ینیماروپ  نیمادـمحم  البرک / هب  ماش  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یـشهوژپ  ینیـسح  نیعبرا  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
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تفرعم 
.1382 نیسح ع ،  مق  رشن : تاصخشم 

ص 124 يرهاظ : تاصخشم 
لایر  56500-2680-06-964 لایر ؛  56500-2680-06-964 کباش :

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
.Mohammad Amin poor amini. Hussein fortieth یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای :

سیونریز  تروصهب  نینچمه  121 ؛ [ - 117  ] همانباتک ص تشاددای :
البرک هب  ماش  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  تشگزاب  نوماریپ  یقیقحت  رگید : ناونع 

نیعبرا  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :
ثیداحا  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :

ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم :
4 فلا BP41/4/پ86 هرگنک : يدنب  هدر 

297/953 ییوید : يدنب  هدر 
م49652-81 یلم : یسانشباتک  هرامش 

تفرعم هللا  تیآ  همدقم 

تفرعم هللا  تیآ  همدقم 
یلاعت  همسب 

نونکاـت هتفرگ و  رارق  ناـققحم  یـسررب  قیقحت و  دروم  فلتخم  بناوج  زا  هک  تسا ، فـط  يهعقاو  نیرتثحبرپ  زا  یکی  ینیـسح  نیعبرا 
يرتلماک عماـج و  رتهدـنزرا و  ياهـشهوژپ  ناـمز  تکرح  اـب  تسا و  هدـیدرگ  هئارا  هنیمز  نیا  رد  ییاـهبنارگ  ياـهدروآ  تسد  راـثآ و 

بانج هوتسن  لضاف و  ققحم  هک  تسا  یقیقحت  هدنزرا ، تاقیقحت  نیا  يهلمج  زا  ددرگیم و  شوکتخـس  نارگـشهوژپ  يهعماج  يهرهب 
تقیقح يدـنمهرهب  هدافتـسا و  لباق  ادـج  و  هداد ، ماجنا  مق  يهیملع  يهزوح  ماـنب  يالـضف  زا  ینیماروپ  نیما  دـمحم  ياـقآ  ةزعـألا  ةدـمع 

. دشابیم هجوت  دروم  ناشیا  رگید  تاقیقحت  يهعیلط  رد  هتفرگ و  رارق  نایوج 
. نیمآ هحورب ، هدیا  هتاضرمل و  هللا  هقفو 

تفرعم يداه  دمحم  مق - 
مرحم 1424 ه  15

هحفص 11) )

راتفگشیپ

راتفگشیپ
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، مایق زاس  رتسب  تانایرج  یفاکشوم  زور و  نآ  یعامتجا  یسایس  طیارش  یسررب  تسا ، یسررب  لباق  نوگانوگ  يایاوز  زا  ینیـسح  تضهن 
ماما يراذگریثأت  تداهش ، زا  سپ  تیبلها  شقن  نارای ، يرادافو  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رالاس  ریظنیب  ینیرفآ  شقن 
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رگید عوضوم  اههد  خیرات و  تکرح  ياتسار  رد  نآ  نتشگ  وگلا  تضهن ، موادت  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  مالسلاهیلع و  نیدباعلا  نیز 
كرد و دادعتسا و  تیفرظ و  روخارف  هب  کی  ره  نونکات  زابرید  زاو  هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ار  نارگشهوژپ  يهشیدنا  نارگـشواک و  نهذ 

. دناهتخادرپ لئاسم  لیلحت  هب  یخرب  هدرک و  يروآدرگ  ار  یبلاطم  دوخ  تشادرب 
یخیرات ياهثحب  نمض  رد  ای  مالسلاهیلع و  نیسحلا  مامالا  لتقم  باتک  شراگن  اب  ناخروم ، نادنمشناد و  زا  نت  اههد  نونکات ، لوا  نرق  زا 

. دناهدمآرب نآ  عیاقو  رکذ  هب  هدروآ و  ار  البرک  یندشن  شومارف  يهعجاف  دوخ ،
زا یکی  هنیدم ، هب  اجنآ  زا  مالسلامهیلع و  تیبلها  تشگزاب  يهلئسم 

هحفص 12) )
هرطاخ دیدجت  رفص و  هام  يهماگنه  هب  لاس  ره  دراد ، هارمه  هب  یخیرات  تالکشم  یخرب  نوچ  تسا و  ینیسح  تضهن  خیرات  مهم  لئاسم 

نآ تاـبثا  یفن و  هب  یخرب  نآ و  یگنوگچ  هب  ياهدـع  دـتفایم و  اـهنابز  رـس  رب  نیعبرا ، زور  رد  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  داـی  و 
ناگرزب زا  ياهدع  تسا و  تیمهارپ  رایـسب  دادیور  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  دـنرذگیم . نآ  رانک  زا  رظنیب  تکاس و  ياهدـع  دـنزادرپیم و 

تارظن هطقن  زا  هک  مراودیما  تشاداو ، مهم  نیا  نوماریپ  یبلاطم  شراگن  تارظن و  یـسررب  دـقن و  هب  ار  ام  اذـل  دـناهدز ، ملق  نآ  يهرابرد 
. موش دنمهرهب  ناشیا  تاداقتنا  نارظنبحاص و 

ینیماروپ نیما  دمحم 
رفظملا 1423 رفص   / 29

هام 1381 تشهبیدرا  اب 12  ربارب 
هحفص 15) )

اقل قوش 

اقل قوش 
رد تسا . رادروخرب  يدرف  هب  رصحنم  تایصوصخ  زا  عیفر و  رایسب  دنلب و  یهاگیاج  ياراد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  كاپ  دقرم  ترایز 

. تخادرپ میهاوخ  ثحب  نیا  نوگانوگ  يایاوز  هب  تایاور ، زا  يریگ  هرهب  اب  شخب  نیا 

ناوارف تیمها 

ناوارف تیمها 
: دومرف مالسلاهیلع  اضر  ماما  - 

؛ هشرع قوف  هللا  راز  نمک  ناک  تارفلا ، طشب  مالسلاهیلع  هللادبع  یبأ  ربق  راز  نم 
( . 1 . ) تسا هتفر  وا  شرع  رب  ادخ  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  دننامه  دور ، تارف  رانک  رد  هللادبعابا  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  - 
؛ نییلع یلعأ  یف  هللا  هبتک  هقحب  افراع  مالسلاهیلع  نیسحلا  ربق  یتأ  نم 

وا قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دور ، نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
هحفص 16) )

( . 2 . ) داد دهاوخ  رارق  اههاگیاج  نیرتالاو  نیرتالاب و  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب ،
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  - 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4106 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ لجوزع هللا  نم  ۀمامإلاب  نیسحلل  رقی  نم  لک  یلع  ۀبجاو  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسحلا  ةرایز 
( . 3 . ) تسا بجاو  دراد ، لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  وا  تماما  هب  رارقا  هک  یسک  ره  رب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز 

: دومرف ۀیسمحا  دیعس  ما  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  - 
؛ ءاسنلا لاجرلا و  یلع  ۀبجاو  نیسحلا  ربق  ةرایز  نإف  هیروز ، یل : لاقف  معن ، تلق : تلاق : نیسحلا ؟ ربق  نیروزت  دیعس ، مأ  ای 

ینز درم و  ره  رب  نیـسح  ربق  ترایز  هک  نک ، ترایز  ار  نآ  يرآ  دومرف : يرآ ، تفگ : ینکیم ؟ ترایز  ار  نیـسح  ربق  اـیآ  دیعـس ، ما  يا 
( . 4 . ) تسا بجاو 

ص 128. ج 4 ، بقانملا ، ( 1)
ح 6. ص 148 ، تارایزلا ، لماک  ( 2)

ص 133. ج 2 ، داشرالا ، ( 3)
ح 3. ص 122 ، تارایزلا ، لماک  ( 4)

لاح ره  رد  ترایز  بابحتسا 

لاح ره  رد  ترایز  بابحتسا 
لامتحا هک  تسا  یتیصوصخ  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترایز  رد  یلو  تسا ، ماکحا  زا  يرایـسب  عفار  نآ ، لامتحا  ررـض و  فوخ  هکنآ  اب 

نیدـب ار  مدرم  اهلد ، رب  سرت  يهبلغ  ررـض و  لامتحا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تایاور ، زا  یخرب  یتح  تسین و  تراـیز  بابحتـسا  عفار  ررض ،
. دناهدومن بیغرت  راک 

زا سرت  اب  نم  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ریکب  نبا 
هحفص 17) )

: دومرف ترضح  موشیم . فرشم  امش  ردپ  ربق  ترایز  هب  نمشد  یماظن  ياهورین  نانیچربخ و  تموکح و  ياهورین 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  هثدـحم  ناک  و  هشرع ، لظ  یف  هللا  هلظأ  انفوخل  فاخ  نم  هنأ  ملعت  امأ  افئاخ ، انیف  هللا  كاری  نأ  بحت  امأ  ریکب ، نباـی 

؛... هشرع تحت 
ار وا  دنوادخ  دتفا ، سرت  هب  ام  رطاخ  هب  سک  ره  هک  ینادیمن  ایآ  دنیبب ؟ ناسرت  ام  هار  رد  ار  وت  ادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  ریکب ! رسپ  يا 

( . 1 ( ...؟ دوب دهاوخ  مالسلاهیلع  نیسح  شرع  ریز  رد  وا  اب  نخس  مه  دهد و  هانپ  شرع  يهیاس  ریز  رد 
: دومرف نم  هب  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیوگیم : ملسم  نب  دمحم 

هنایتإ یف  فاخ  نم  و  فوخلا ، ردق  یلع  هیف  باوثلاف  دشأ ، اذه  نم  ناک  ام  لاقف : لجو . فوخ و  یلع  معن ، تلق : نیـسحلا !؟ ربق  یتأت  له 
؛... ۀمایقلا موی  هتعور  هللا  نمأ 

هب سرت  اب  هک  سک  ره  تسا و  سرت  نازیم  يهزادنا  هب  باوث  نازیم  دومرف : زرل ! سرت و  اب  یلب ، متفگ : يوریم ؟ نیسح  ربق  ترایز  هب  ایآ 
( . 2 .... ) دش دهاوخ  هدیزرمآ  هتفرگ و  رارق  یهالا  هانپ  رد  تخیر و  دهاوخ  تمایق  زور  رد  ار  وا  سرت  دنوادخ  دور ، وا  ربق  ترایز 

دوخ زا  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترایز  هار  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  نارادتـسود  نایعیـش و  هزادنا  هچ  هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  دهاوش 
ناشن يزابناج  تداشر و 

هحفص 18) )
. دندومن میدقت  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  ترایز ، قیفوت  يارب  یتح  دنداد و 

هحفص 21) )
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ح 2. ص 126 ، تارایزلا ، لماک  ( 1)
ح 5. ص 127 ، نامه ، ( 2)

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  نیتسخن 

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  نیتسخن 
روبع البرک  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  زور  هس  يودع ، يهتق  نب  نامیلـس  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  نبا  زا  یلح ، امننبا 

: دورس ار  تایبا  نیاو  دومن  دوخ  یبرع  بسا  رب  هیکت  داتفا ، ناشیا  هاگلتق  ياج  رب  شهاگن  نوچ  درک و 
دمحم لآ  تایبأ  یلع  تررم 

تلح  موی  اهلاثمأ  اهرأ  ملف 
ۀضیرم تحضأ  سمشلا  نأ  رت  ملأ 

ترعشقا  دالبلا  نیسحلا و  دقفل 
ۀیزر اوحضأ  مث  اءاجر  اوناک  و 

تلج  ایازرلا و  کلت  تمظع  دقل 
اهرقف یطعنف  سیق  انلأست  و 

تلز  لعنلا  اذا  سیق  انلتقت  و 
انءامد نم  ةرطق  ینغ  دنع  و 

تلح  ثیح  اهب  موی  مهبلطنس 
اهلهأ رایدلا و  هللا  دعبی  الف 

تلخت  مغرب  مهنم  تحبصأ  نا  و 
مشاه لآ  نم  فطلا  لیتق  ناف 

تلذف  نیملسملا  باقر  لذأ 
هدقفل ءاسنلا  یکبت  تلوعأ  دق  و 

( . 1  ) تلص هیلع و  تحان  انمجنأ  و 
دیاب ار  رئاز  نیتسخن  تیاور ، نیا  ربانب  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم 

هحفص 22) )
: تسین شریذپ  لباق  ریز ، بلاطم  هب  هجوت  اب  نخس  نیا  یلو  تسناد ؛ ۀتق  نب  نامیلس 

. تسا هدناسانشن  هتخانشن و  ناونع  نیا  هب  ار  وا  یسک  نونکات  . 1
هدنـسب البرک  رد  وا  راعـشا  هیثرم و  رکذ  هب  ناسیون ، خیرات  یخرب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  لقن  امننبا  اهنت  ار  تیـصوصخ  نیا  اب  لقن  . 2

نآ نامز  ناکم و  هب  هکنآ  نودـب  دـناهدرک ، لقن  ار  وا  تایبا  اـهنت  ناـشیا  رتشیب  و  ( 2  ) دنزاس نیعم  ار  نآ  نامز  هکنآ  نودـب  دـناهدومن ،
( . 3 . ) دنیامن حیرصت 

: تسا نیا  هدروآ  امننبا  هک  یترابع  نوچ  دنکیم ؛ قرف  ترایز  ناونع  اب  نیا  تسالبرک و  زا  نامیلس  روبع  هب  رظان  تیاور ، نیا  . 3
و ۀیبرع ، هل  سرف  یلع  أکتاف  مهعراصم ، یلا  رظنف  ثالثب ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتق  دعب  ءالبرکب  میمت  ینب  یلوم  يودعلا  ۀتق  نب  نامیلس  رم 

؛... أشنأ
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دنکفا و هاگن  ناشتداهش  هاگیاج  هب  تشذگ و  البرک  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  زور  هس  تشذگ  زا  سپ  يودع  يهتق  نب  نامیلس 
( . 4 ... ) دورس نینچ  دوب ، هدومن  هیکت  دوخ  یبرع  بسا  هب  هک  یلاحرد 

ربق ترایز  دصق  هب  هک  تسا  یـسک  لمع  زا  ریغ  نیا  دشابن و  ای  دـشاب  ترایز  دـصق  هب  هک  تسا  نآ  زا  معا  سدـقم  ناکم  نآ  زا  روبع  و 
جنر ترضح ، نآ 

هحفص 23) )
. درخب ناج  هب  ار  راک  نیا  بقاوع  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  رفس 

يراـی يارب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  صخـش  توعد  هک  وا  دوشیم ، نشور  زین  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  لاـح  بلطم ، نیا  هب  هجوـت  اـب 
سپ دنز ، زابرس  زین  دایزنبا  رکشل  رد  روضح  زا  هدومن و  ار  یفرطیب  تیاعر  دوب  هتسناوت  یگنرز  اب  دوخ  نامگ  هب  دوب و  هتفریذپن  یناسر 

اب دمآ و  البرک  هب  درک و  رارف  هفوک  زا  دیـسرت و  دوخ  ناج  رب  دش ، تساوخزاب  دایزنبا  يوس  زا  هک  یماگنه  البرک ، زادگناج  يهعقاو  زا 
فیرـش ناونع  ناوتیمن  زاب  یلو  ( 5 . ) دورـس ار  يراعـشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  هب  ندـناسرن  يرای  زا  ینامیـشپ  تیاهن 

. مینادیمن اقیقد  البرک  رد  ار  وا  روضح  نامز  نآ  رب  نوزفا  تخاس . قبطنم  وا  رب  ار  رئاز » »
رهطم داسجا  نفد  قیفوت  هک  ار  دسأینب  نایب ، نیا  اب  و  نآ . زا  شیپ  هن  تسا ، رهطم  دسج  نفد  زا  سپ  اهنت  مالسلاهیلع  نیسح  ربق  ترایز » »

. تسناد قوف  ناونع  رد  لخاد  ناوتیمن  دنتفای ، ار 
هحفص 24) )

نوچ تسا ؛ هدومن  ادیپ  ار  ناونع  نیا  بسک  تفارـش  هک  تسناد  یـسک  نیتسخن  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دـیاب  بلاطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
نتفرگ رظن  رد  اب  دوخ و  ینس  تلوهک  هب  هجوت  اب  مالسلاهیلع ، نیـسحلا  هللادبعابأ  نادیهـش ، رالاس  ربق  ترایز  دصق  هب  هک  تسا  یـسک  وا 

. دناهدومن حیرصت  بلطم  نیا  هب  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  نانچ  دمآ ؛ البرک  هب  هنیدم  زا  زور ، یسایس  تخس  رایسب  طیارش 
: دیامرفیم دیفم  خیش 

یـضر هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحاص  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  هیف  درو  يذلا  مویلا  وه  رفـص ...-  هنم -  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 
؛ سانلا نم  هراز  نم  لوأ  ناکف  مالسلاهیلع ، هللادبع  یبأ  اندیس  ربق  ةرایزل  ءالبرک ، یلا  ۀنیدملا  نم  هنع  یلاعت  هللا 

هللادبعابأ ترـضح  ربق  ترایز  دصق  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رای  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  رفـص ، هام  متـسیب 
( . 6 . ) تفاتش ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تفر و  البرک  هب  هنیدم  زا  مالسلاهیلع ،

فسوی نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش  ( ، 8  ) یلح يهمالع  ( ، 7  ) یسوط خیش  دناهدرک . لقن  نادنمشناد  ناملاع و  زا  يرایسب  ار  بلطم  نیا  و 
. دنانادنمشناد نیا  يهلمج  زا  يرون  ثدحم  ( 11  ) یسلجم يهمالع  ( ، 10  ) یمعفک خیش  ( ، 9  ) یلح رهطم  نب 

هحفص 25) )
يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب  <

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  یسررب  <

ترایز نیتسخن  <

ص 293. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 110 ؛ نازحألا ، ریثم  ( 1)
ص 100. ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 233 ؛ فوهللا ، ص 272 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  ( 2)

، فارشألا باسنأ  ص 121 ، نییبلاطلا ، لتاقم  ص 92 ؛ عوبطملا ،) ریغ  مسقلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ، ) يربکلا تاقبطلا  ( 3)
ص ج 3 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ص 447 ؛ ج 6 ، لامکلا ، بیذهت  ص 64 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 117 ؛ ج 4 ، بقانملا ، ص 420 ؛ ج 3 ،
ص 33. ج 2 ، نیدقعلا ، رهاوج  ص 213 ؛ ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 345 ؛ ج 4 ، رکاسعنبا ، بیذهت  ص 379 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، 318 ؛
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ص 110. نازحألا ، ریثم  ( 4)
: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ار  يو  راعشا  ص 270  صاوخلا ، ةرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  ( 5)

رداغ يأ  رداغ  ریمأ  لوقی 
ۀمطاف نب  دیهشلا  تلتاق  تنک  الأ 

هلازتعا هنالذخ و  یلع  یسفنو 
ۀمئال دهعلا  ثکانلا  اذه  ۀعیب  و 

هترصن نوکأ  الأ  یمدنایف 
ۀمئان ددست  سفن ال  لک  الأ 

هتامح نم  نکأ  مل  نأ  یلع  ینا  و 
ۀمزال قرافت  نا  ام  ةرسح  وذل 

اورزآت نیذلا  حاورأ  هللا  یقس 
ۀمئاد ثیغلا  نم  ایقس  هرصن  یلع 

مهلاحم مهلالطأ و  یلع  تفقو 
ۀمجاس نیعلا  ضفنی و  یشحلا  داکف 
یغولا یلا  اعارس  اوناک  دقل  يرمعل 

ۀمراضخ ةامح  اجیهلا  یف  تیلاصم 
ۀیقب سفن  لک  یف  اولتقی  ناف 

ۀمجاو کلذل  تحضأ  دق  ضرألا  یلع 
مهنم لضفأ  نؤارلا  يأر  نأ  ام  و 
ۀمقامق رهز  تاداس و  توملا  يدل 

اندادو اوجری  املظ و  مهلتقیأ 
ۀمئالمب انل  تسیل  ۀطخ  عدف 

مهلتقب انومتمغرا  دقل  يرمعل 
ۀمقان مکیلع و  انم  مقان  مکف 

لفحجب ریسأ  نأ  ارارم  مهأ 
ۀملاظ قحلا  نع  تعاز  ۀئف  یلا 
بیاتک یف  مکترز  الا  اوفکف و 

. ۀملایدلا فوحز  نم  مکیلع  دشأ 
ص 46. ۀعیشلا ، راسم  ( 6)

ص 730. دجهتملا ، حابصم  ( 7)
ص 147. ناجرم ، ؤلؤل و  لقن  ربانب  حالصلا ، جاهنم  ( 8)

ص 195. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 11 ؛ ص 219 ، ۀیوقلا ، ددعلا  ( 9)
ص 489. یمعفک ، حابصم  ( 10)
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ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ( 11)

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب 
یـسایس يرکف و  بوخ  رایـسب  ياـهیریگ  عـضوم  زا  هک  تسا  مالـسا  ياـیند  مرتـحم  هتـسجرب و  رایـسب  ياهتیـصخش  زا  هللادـبع ، نب  رباـج 

. تسا هدوب  رادروخرب 
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  یشک ،

باحـصا زا  هدنام  یقاب  سک  نیرخآ  و  ( 2  ) رفن داـتفه  هورگ  ءزج  و  ( 1  ) مالسلاهیلع نانمؤمریما  دوجو  فارطا  هدمآ  درگ  نازاتـشیپ  زا  وا 
دجـسم رد  تشاد ، رـس  رب  یهایـس  يهماـمع  هک  یلاـح  رد  وا  دوب . مالـسلامهیلع  تیبلـها  ناوریپ  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

یلع تفگیم : تشگیم و  هنیدم  ياههچوک  رد  دوب ، هدز  شیاصع  رب  هیکت  هک  یلاح  رد  و  ( 3 ! ) ملعلا رقاب  يا  دزیم : ادص  تسشنیم و 
( . 5 . ) تشادن وا  هب  يراک  جاجح  دوب ، هدش  درمریپ  نوچ  و  ( 4 . ) تسا رشب  نیرترب  یلع  رشبلا ؛ ریخ 

: دیوگیم يرون  ثدحم 
رقاـب ماـما  يارب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـس  لـماح  مالــسلاهیلع و  یلع  ناـنمؤمریما  دوـجو  فارطا  يهدـمآ  درگ  نازاتــشیپ  زا  وا 

وا دوب و  ناماما ) تماما  رب  دنوادخ  صن  يهدنرادربرد   ) حول ربخ  رگتیاور  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبعابأ  ربق  رئاز  نیتسخن  مالـسلاهیلع و 
یبقانم ياراد  وا  دوب . هدید  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دزن  ار  حول  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  اهنت 

هحفص 26) )
( . 6 .« ) دوب رامشیب  یلیاضف  رگید و 

: دیوگیم یمق  ثدحم 
يو دوش . رکذ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  وا ، تلالج  مالـسلامهیلع و  تیبلها  هب  وا  یگتـسویپ  دوب و  ربمایپ  ردقلا  لیلج  رای  یباحـص و  وا 

رد ار  گنج  هدـجه  وا  هک  تسا  لوقنم  ۀـباغلادسأ  زا  تسا ... رایـسب  دـیامن ، وا  لـضف  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور  تفر و  اـیند  زا  لاس 78  هب 
.... دیدرگ روک  رمع  رخآ  رد  دش و  رضاح  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  باکر  رد  ار  نیفـص  گنجو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر 

( . 7)
: دسیونیم ییوخ  هللا  تیآ 

زا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  دـش و  رـضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ار  هوزغ  هدـجه  و  ( 8  ) ردـب گنج  وا 
مالسلامهیلع و رقاب  ماما  داجـس و  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نارای  زا  يو  دوب . سیمخلا  ۀطرـش  هلمج  زا  نانمؤمریما و  نارای  نیرتهب 

اب ینیلک  دوب ... ردقلا  لیلج 
هحفص 27) )

( . 9 . ) تسا هتفگن  غورد  رباج  هاگ  چیه  تسا : هدرک  تیاور  يو  يهرابرد  ار  نخس  نیا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  حیحص  دنس 
(: 10  ) میرامشیمرب ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  یگدنز  ياهیگتسجرب  لیاضف و  یخرب  اج  نیا  رد 

گنج رد  نارـضاح  زا  و  هبقع ، مود  بش  نادـهاش  زا  و  ناوضر ، تیبلها  زا  يو  ( 11 . ) دندوب ادخ  لوسر  نارای  زا  ود  ره  شردـپ  وا و  - 
اجنآ رد  هک  دوب  ینت  داتفه  يهلمج  رد  ردـپ  هارمه  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  وا  هبقع ، نایرج  رد  ( . 12 . ) تسا هدوب  هرجش  تعیب  قدنخ و 

( . 13 . ) دندومن تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب 
ماما نیدـباعلا و  نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نانمؤمریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  هک  تسا  یلاـسنهک  وا  - 
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( . 15 . ) تشاد لاس  دودح 90  گرم  ماگنه  هب  و  ( 14  ) دوشیم هدرمش  مالسلامهیلع  رقاب 
نیا زا  و  ( 16  ) دناهدرمش تیاور  ات 1540  ار  يو  ثیداحا  یخرب  دـناهدومن . ثیدـح  لقن  يو  زا  يدایز  يهدـع  هک  تسا  ینایوار  زا  وا  - 

هدوب ننس  ناظفاح  ثیدح و  رد  نیرثکم  هلمج  زا  هک  دننکیم  دای  یسک  ناونع  هب  يو  زا  ور ،
هحفص 28) )
( . 17 . ) تسا

( . 19 . ) دنادیم ایفصا  زا  ار  وا  یقرب  و  ( 18  ) هدومن یفرعم  مالسلامهیلع  تیبلها  هب  عطقنم  ار  يو  هدقع  نبا  - 
ار يو  نیما ، دیس  موحرم  و  ( 20  ) هدومن یفرعم  دوخ  نامز  رد  هنیدم  یتفم  هیقف و  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  يدح  هب  يو  یملع  یگتـسجرب  - 

( . 21 . ) دنادیم نارسفم  يالجا  زا 
ح 78. ص 38 ، ج 1 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ( 1)

ح 87. ص 41 ، ج 1 ، نامه ، ( 2)

ح 88. ص 41 ، ج 1 ، نامه ، ( 3)

ح 93. ص 44 ، ج 1 ، نامه ، ( 4)
ح 195. ص 124 ، ج 2 ، نامه ، ( 5)

ص 141. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  رباج ؛ يهمجرت  ۀمتاخلا ،) نم  ۀسماخلا  ةدئافلا   ) ص 580 ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 6)
.140 ص 141 -  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 7)

بیذـهت ك : ر .  ) تسا هدـیدرگ  رـضاح  ردـب  گنج  زج  ار  دـهاشم  یمامت  رباـج  هک  تسا  هدرک  تیاور  حدـق  نب  هراـمع  نب  هللادـبع  ( 8)
رضاح زین  ردب  رد  يو  هک  دنیوگیم  یخرب  هک  دنکیم  حیرـصت  ریثا  نبا  تسا ، فالتخا  دروم  هلئـسم  نیا  یلو  ص 448 ،) ج 4 ، لامکلا ،

هب یسوط  خیش  هلمج  زا  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  نیقیرف  ياهباتکرد  تایاور  یخرب  و  ص 257 ،) ج 1 ، ۀباغلا ، دسا  ك : ر .  ) تسا هدوب 
ج 1، راحبلا ، ۀنیفس  ك : ر . « ) تسا هدوب  يرجش ... يدحا ، يردب ، وا  : » هک دنکیم  لقن  رباج  هرابرد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  لقن 
ج 2، يراخبلا ، خیرات  ك : ر .  ) تسا هدناسریم  بآ  باحـصا  يارب  ردـب  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  زین  يراخب  و  ص 534 )

(. ص 46 ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ك : ر .  ) دراد ردب  گنج  رد  يو  روضح  هب  حیرصت  زین  یبلک  و  (، ح 2208 ص 207 ،
ص 100. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا  ش 2026 ؛ ص 330 ، ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 9)

. دییامرف هعلاطم  هدنراگن  رثا  مالسلاهیلع  نیسحلا  ةداهش  دعب  ام  باتک  رد  ار  نآ  لیصفت  ( 10)
ص 443. ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 11)

ص 336. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 12)
ص 375. ج 5 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ح 1730 و 1731 ؛ ص 180 ، ج 2 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 51 ؛ ج 3 ، تاقثلا ، باتک  ( 13)

ص 46. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 14)
ص 337. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 15)
ص 339. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 16)

ص 257. ج 1 ، ۀباغلا ، دسا  ( 17)
ص 199. ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  ( 18)

ص 46. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 19)
ص 336. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 20)
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ص 336 ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 21)

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  یسررب 

یفوع دعس  نب  ۀیطع  تیصخش  یسررب 
یهارمه قیفوت  هک  تسا  یتیـصخش  میرک ، نآرق  نارـسفم  زا  یمالـسا و  مانب  نادنمـشناد  زا  یفوع ، يهدانج  نب  دعـس  نب  ۀـیطع  نسحوبا ،

. تسناد ترضح  نآ  رئاز  نیمود  ار  وا  ناوتیم  تسا و  هتفای  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابأ  ربق  ترایز  رد  ار  رباج 
: دیامرفیم یمق  ثدحم  موحرم 

تلیـضف رد  يدایز  تایاور  وا  زا  دناهدومن و  لقن  تیاور  يو  زا  نارگید  شمعا و  هک  تسا  ثیدح  ملع و  نادرم  زا  یکی  یفوع  يهیطع  »
( . 1 .« ) تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  نانمؤمریما 

: زا تسا  ترابع  گرزب  تیصخش  نیا  لیاضف  زا  یخرب 
، تفای تدالو  يو  هک  یماگنه  مالسلاهیلع ؛ نانمؤمریما  طسوت  يو  مان  باختنا  -

هحفص 29) )
دنوادخ يهداد  وا  هللا ؛ ۀیطع  اذه  دومرف : ترضح  نآ  راذگب . وا  رب  یمان  تسا ، هدمآ  ایند  هب  نم  زا  يرـسپ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  شردپ 

. دنداهن مان  ۀیطع »  » ار وا  يور  نیا  زا  تسا .
. يراصنا هللادبع  نب  رباج  هارمه  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ربق  ترایز  قیفوت  - 

نب یلع  وا  رگا  ناوـخارف . ار  هیطع  هک  تشوـن  یفقث  مساـق  نـب  دـمحم  هـب  جاـجح  سراـف ، هـب  هـیطع  رارف  ثعـشا و  نـبا  جورخ  زا  سپ  - 
نیا ماجنا  زا  راضحا ، زا  سپ  هیطع  نزب . ار  وا  شیر  رس و  يوم  نزب و  قالش  هبرض  دصراهچ  وا  هب  هنرگو  چیه ، هک  درک  نعل  ار  بلاطیبا 

. دیرخ ناج  هب  دوخ  يالوم  يالو  رد  ار  تناها  لمحت  قالش و  تابرض  دز و  زاب  رس  راک 
رب یتئارق  هاـگن  اـب  راـب  داـتفه  يریـسفت و  دـید  اـب  راـب  هس  ار  نآرق  نم  : » تسوا زا  نخـس  نیا  دوب . ءزج  جـنپ  رد  نآرق  ریـسفت  ياراد  وا  - 

( . 2 .« ) متشاد هضرع  سابعنبا 
(. اطع يهدام   ) ص 205 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 1)

(. اطع يهدام  ، ) ص 205 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 2)

ترایز نیتسخن 

ترایز نیتسخن 
: دنکیم لقن  یفوع  يهیطع  زا  شدنس  هب  يربط  یلع  نب  دمحم  مساقلایبا  نب  دمحم  رفعجوبا  خیش 

دراو البرک  هب  هک  یماگنه  میدـمآ . نوریب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  دـصق  هب  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هارمه 
ره تخاس . وبـشوخ  ار  دوخ  تخادـنا و  شود  رب  ار  هلوح  هتـسب و  رمک  هب  گنل  درک . لسغ  دـناسر و  تارف  رانک  هب  ار  دوخ  رباج  میدـش ،

کیدزن هک  هاگنآ  ات  تفگیم ، ادخ  رکذ  تشادیمرب  هک  یماگ 
هحفص 30) )

. مدیشاپ وا  رب  بآ  يردق  داتفا . شوهیب  تخادنا و  رهطم  ربق  رب  ار  دوخ  مدرک . نانچ  راذگب . وا  ربق  رب  ار  مناتسد  تفگ : نم  هب  دیسر . ربق 
؟ دـهدیمن ار  شتـسود  خـساپ  تسود  ایآ  هبیبحا ؛ بیجی  ـال  بیبح  تفگ : سپـس  نیـسح ،»! اـی  : » تفگ راـب  هس  دـمآ ، شوه  هب  هک  یتقو 
و تسا ، هداتفا  ییادج  ترـس  ندب و  نیب  هتخیوآ و  تاهناش  تشپ و  رب  تندرگ  ياهگر  هکنآ  لاح  یهد و  خـساپ  هنوگچ  تفگ : هاگنآ 
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: دنکیم ترایز  هنوگ  نیا  دراد ، يو  نامیا  لامک  زا  ناشن  هک  یتاملک  اب  ار  ترضح  نآ  نآ ، زا  سپ 
و ءابقنلا ، دیسنبا  و  ءاسکلا ، باحصأ  سماخ  و  يدهلا ، لیلس  و  يوقتلا ، فیلحنبا  و  نینمؤملا ، دیسنبا  و  نییبنلا ، متاخنبا  کنأ  دهـشأف 

يدث نم  تعـضر  و  نیقتملا ، رجح  یف  تیبر  و  نیلـسرملا ، دیـس  فک  کتذغ  دـق  و  اذـکه ، نوکت  کل ال  ام  و  ءاسنلا ، ةدیـس  ۀـمطافنبا 
مالس کیلعف  کل ، ةریخلا  یف  ۀکاش  و ال  کقارفل ، ۀبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  نأ  ریغ  اتیم ، تبط  و  ایح ، تبطف  مالسالاب ، تمطف  و  نامیالا ،

؛ ایرکز نب  ییحی  كوخأ  هیلع  یضم  ام  یلع  تیضم  کنأ  دهشأ  و  هناوضر ، هللا و 
باحـصا نیمجنپ  تیادـه و  يهجیتن  يراکزیهرپ و  نامیپ  مه  وت  و  یتسه . نانمؤم  دیـس  ناربمایپ و  متاخ  دـنزرف  وت  هک  مهدیم  تداـهش 

داد و تیاذغ  نالسرم  دیس  ناتسد  هکنآ  لاح  یشابن و  نانچ  هنوگچ  و  یناوناب ، يهدیس  همطاف  يهداز  نابیقن و  دیس  دنزرف  وت  و  ییاسک .
ياقل هب  بوخ  یتسیز و  بوخ  سپ  یتشگ . ادج  نآ  زا  مالـسا  اب  يدروخ و  ریـش  نامیا  يهنیـس  زا  یتفای و  شرورپ  ناراکزیهرپ  نماد  رد 

ياهلد هچ  رگ  يدیسر ، یهالا 
هحفص 31) )

دوخ هب  تسوت ، حالص  ریخ و  نآ  رد  هک  هچنآ  وت و  حیحص  باختنا  رد  ار  يدیدرت  کش و  چیه  و  دریگیمن ، شمارآ  وت  قارف  زا  نانمؤم 
، ایرکز دنزرف  ییحی ، تردارب  هک  یتفرگ  رارق  یهار  نامه  رب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  و  داب . ادخ  ناوضر  مالس و  وت  رب  سپ  دهدیمن . هار 

. داهن مدق  نآ  رب 
: تفگ البرک  تشدلگ  نادیهش  هب  باطخ  تخود و  رهطم  ربق  فارطا  هب  ار  شهاگن  هاگنآ 

دیتخادرپ و ار  تاکز  دیتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  امش  هک  مهدیم  تداهش  دیدنکفا !... لحر  نیـسح  فارطا  رد  هک  یحاورا  يا  امـش  رب  مالس 
. دیدیـسر نیقی  دح  هب  هکنآ  ات  دیدومن  یگدنب  ار  ادخ  دیتساخرب و  گنج  هب  نارفاک  اب  دیدرک و  رکنم  زا  یهن  دـیدومن و  فورعم  هب  رما 

. میتسه کیرش  دیداد  ماجنا  هک  هچنآ  رد  ام  هک  تخیگنارب ! يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  یسک  نآ  هب  مسق 
یهوک رب  هن  میدمآ و  دورف  یتشد  رد  هن  میدرکن . يراک  هکنآ  لاح  میکیرـش و  نانآ  اب  ام  هنوگچ  رباج ! يا  متفگ : وا  هب  دیوگیم : هیطع 

يا تفگ : رباج  دندش ؟! تسرپرـسیب  ناشنانز  میتی و  ناشنادنزرف  داتفا و  ییادج  ناشاهندب  اهرـس و  نیب  نانیا  میدیگنج و  هن  میتفر و  الاب 
ددرگ و روشحم  نانآ  اب  درادب ، تسود  ار  یموق  هک  سک  ره  : » دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدوخ  بیبح  زا  هیطع ،
نم و تین  هک  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  دـمحم  هک  یـسک  هب  مسق  ددرگ ». کیرـش  ناشلمع  رد  درادـب  تسود  ار  یموق  راک  هک  سک  ره 

ارم تسا . یکی  شنارای  نیسح و  دصق  تین و  اب  نم ، نارای 
هحفص 32) )

( . 1 ... ) ربب هفوک  ياههناخ  تمس  هب 
یلـص دمحم  لآ  هب  تبـسن  ار  يو  تفرعم  تخانـش و  يافرژ  فرط  کی  زا  هک  ارچ  دزاسیم . نشور  ار  رباج  تیعـضو  یبوخ  هب  ربخ  نیا 

ناـنیدیب نادـحلم و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نانمـشد  رگید ، يوس  زا  و  هتخاـس ، راکـشآ  ار  وا  تراـیز  بدا  نشور و  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا هتخاس  راکشآ  ار  يو  يربت  یلوت و  نازیم  یبوخ  هب  تسا و  هدومن  یفرعم 

: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ( 2  ) اطع زا  لقن  هب  رگید  یلیصفت  اب  ار  رباج  ترایز  یگنوگچ  سوواط  نب  دیس 
هک یکاپ  نهاریپ  درک و  لسغ  بآ  رهن  رد  میدیسر ، هیرضاغ  هب  هک  یماگنه  مدوب . هارمه  هللادبع  نب  رباج  اب  رفـص  هام  متـسیب  زور  رد  نم 
رب ار  نآ  زا  يرادقم  مراد ، ( 3  ) دعـس متفگ : يراد ؟ هارمه  هدننک  وبـشوخ  داوم  زا  يزیچ  ایآ  تفگ : نم  هب  سپ  درک . نت  هب  تشاد  هارمه 

يور شوهیب  تفگ و  ریبکت  راب  هس  داتسیا و  مالسلاهیلع  نیسح  كرابم  رس  ربارب  رد  داتفا و  هار  هب  هنهرب  ياپ  اب  داد و  رارق  دوخ  نت  رس و 
: تفگیم نینچ  هک  مدینش  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  داتفا . ربق 

ای مکیلع  مالسلا  هللا ، ةوفص  ای  مکیلع  مالسلا  هللا  لآ  ای  مکیلع  مالسلا 
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هحفص 33) )
ای کیلع  مالـسلا  ةاجنلا ، ۀنیفـس  ای  مکیلع  مالـسلا  تاباغلا ، ثویل  ای  مکیلع  مالـسلا  تاداـسلاةداس ، اـی  مکیلع  مالـسلا  هقلخ ، نم  هللا  ةریخ 

حون ثراو  ای  کیلع  مالسلا  هللا ، ةوفص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  ءایبنألا ، ملع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  ۀمحر  هللادبعابأ و 
، هللا میلک  یسوم  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، حیبذ  لیعامـسا  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، لیلخ  میهاربا  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، یبن 
ای کیلع  مالسلا  یـضترملا ، یلعنبا  ای  کیلع  مالـسلا  یفطـصملا ، دمحمنبا  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، حور  یـسیع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا 

مالـسلا هیلونبا ، هللا و  یلو  ای  کیلع  مالـسلا  لیتقلا ، نب  لیتق  ای  کیلع  مالـسلا  دیهـشلا ، نب  دیهـش  اـی  کـیلع  مالـسلا  ءارهزلا ، ۀـمطافنبا 
و رکنملا ، نع  تیهن  و  فورعملاب ، ترمأ  و  ةاکزلا ، تیتآ  و  ةالـصلا ، تمقأ  دـق  کنأ  دهـشأ  هقلخ ، یلع  هتجحنبا  هللا و  ۀـجح  ای  کـیلع 
، هیفصنبا هیفص و  هبیجن و  هلیلخ و  هللا و  بیبح  کنأ  و  باوجلا ، درت  و  مالکلا ، عمست  کنأ  دهـشأ  كودع ، تدهاج  و  کیدلاو ، تررب 

ءاسن ةدیس  کمأب  و  نییـصولا ، دیـس  کیبأب  و  نییبنلا ، دیـس  كدجب  هللا  یلا  عفـشتسأ  يدیـس ، ای  هللا ، یلا  اعیفـش  یل  نکف  اقاتـشم ، کترز 
؛ نیرخآلا نیلوألا و  نم  کیضغبم  کیئناش و  کیملاظ و  کیلتاق و  هللا  نعل  نیملاعلا ،

. دیزگرب دوخ  قلخ  نایم  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  يا  امش  رب  مالـس  ادخ . ناگدیزگرب  يا  امـش  رب  مالـس  هللا . لآ  يا  امـش  رب  مالس 
تمحر و و  هللادبعابا . يا  وت  رب  مالس  تاجن . یتشک  يا  امش  رب  مالس  اهلگنج . ناریش  يا  امش  رب  مالس  اهرورس . نارورس  يا  امش  رب  مالس 

رب مالس  ادخ . يهدیزگرب  مدآ ، ثراو  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ . ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  داب ! وت  رب  يدنوادخ  تکرب 
هحفص 34) )

ثراو يا  وت  رب  مالـس  . هللا حیبذ  لیعامـسا  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  هللا . لیلخ  میهاربا ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ . ربمایپ  حون ، ثراو  يا  وت 
. یـضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  یفطـصم . دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هللا . حور  یـسیع ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  هللا . میلک  یـسوم ،
ادخ و یلو  يا  وت  رب  مالس  هتشک . دنزرف  يهتشک  ياوت  رب  مالس  دیهش . دنزرف  دیهـش  يا  وت  رب  مالـس  ارهز . يهمطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
يدومن و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  شقلخ . رب  وا  تجح  دـنزرف 
ار نم  خـساپ  يونـشیم و  ار  نم  نخـس  وت  هک  مهدیم  تداهـش  یتساخرب . داهج  هب  تنمـشد  اب  وت  یتشاد و  اور  یکین  تردام  ردـپ و  هب 

سپ متفاتـش ، وت  ترایز  هب  قایتشا  تلاح  اب  یتسه . وا  يهدیزگرب  دنزرف  دنوادخ و  يهدـیزگرب  بیجن و  تسود و  بیبح و  وت  یهدیم و 
، نایناهج نانز  رورس  وت  ردام  نایصو و  دیس  وت  ردپ  ناربمایپ و  دیس  وت  دج ، يهطساو  هب  نم  نم ! ياقآ  شاب . نم  عیفش  دنوادخ  هاگرد  هب 

. ناشرخآ ات  ناشیا  لوا  زا  ار ، وت  نانمشد  نایوگدب و  ناراکمتس و  ناگدنشک و  دنک  تنعل  دنوادخ  مناهاوخ . ار  تعافش 
ربکا یلع  ربـق  تمـس  هب  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپـس  داـهن و  نآ  رب  ار  دوخ  يهنوگ  ود  تخادـنا و  ربـق  يور  رب  ار  دوخ  هاـگنآ 

: تفگ دمآ و  مالسلاهیلع 
؛ مکودع نم  هللا  یلا  أربأ  و  مکتبحمب ، هللا  یلا  برقتأ  کملاظ ، هللا  نعل  کلتاق ، هللا  نعل  يالومنبا ، يالوم و  ای  کیلع  مالسلا 

دنوادخ هب  امش  هب  یتسود  اب  ار ! وت  هب  يهدننک  متس  دنک  تنعل  ادخ  ار ! وت  يهدنشک  دنک  تنعل  ادخ  میالوم ! دنزرف  الوم و  يا  وت  رب  مالس 
هحفص 35) )

. میوجیم يرازیب  دنوادخ  دزن  ناتنانمشد  زا  موشیم و  کیدزن 
: تفگ دومن و  نادیهش  هب  ور  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دیسوب و  ار  ربق  سپس 

مالسلا نیسحلا ، نسحلا و  نینمؤملاریمأ و  ۀعیش  هلوسر و  ۀعیش  هللا و  ۀعیش  ای  مکیلع  مالسلا  هللادبعیبأ ، ربقب  ۀخینملا  حاورألا  یلع  مالـسلا 
هللا و ینعمج  مکروبقب ، نیفاحلا  هللا  ۀکئالم  یلع  مکیلع و  مالـسلا  راربأ ، ای  مکیلع  مالـسلا  نویدهم ، ای  مکیلع  مالـسلا  نورهاط ، ای  مکیلع 

؛ هشرع تحت  هتمحر  رقتسم  یف  مکایا 
نانمؤمریما و ناعبات  وا و  يهداتسرف  ناوریپ  ادخ و  نایعیش  يا  امش  رب  مالـس  دناهدنکفا . لحر  هللادبعابا  ربق  درگادرگ  هک  یحاورا  رب  مالس 
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يدنوادخ ناگتشرف  رب  امش و  رب  مالس  ناکین . يا  امش  رب  مالس  نارگ . تیاده  يا  امش  رب  مالس  ناکاپ . يا  امش  رب  مالس  نیـسح . نسح و 
. دناسر مه  هب  دوخ  شرع  ریز  رد  تمحر و  هاگیاج  رد  ار  امش  نم و  دنوادخ  دندرگیم . ناتیاهربق  درگ  رب  هک 

: تفگ هداتسیا  لاح  رد  دمآ و  مالسلاامهیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع  ربق  تمس  هب  نآ  زا  سپ 
تیدأ و  ۀحیصنلا ، یف  تغلاب  دقل  دهشأ  نینمؤملاریمأنبا ، ای  کیلع  مالسلا  یلع ، نب  سابع  ای  کیلع  مالـسلا  مساقلاابأ ، ای  کیلع  مالـسلا 

؛ اریخ خأ  نم  هللا  كازج  و  ۀبیطلا ، کحور  یلع  هللا  تاولصف  کیخأ ، ودع  كودع و  تدهاج  و  ۀنامألا ،
رد ار  ششوک  تیاهن  وت  هک  مهدیم  تداهش  نانمؤمریما . دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  یلع . نب  سابع  يا  وت  رب  مالـس  مساقوبا . يا  وت  رب  مالس 

اب يدروآ و  اج  هب  ار  تناما  قح  یتسب و  راک  هب  تحیصن 
هحفص 36) )

تردارب هب  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  دـنوادخ  و  داـب . وـت  كاـپ  حور  رب  يدـنوادخ  دورد  سپ  یتساـخرب . داـهج  هـب  تردارب  دوـخ و  نمـشد 
. دهد تریخ  شاداپ  يدومن ،

( . 4  ) تشگرب درک و  اعد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  هاگنآ 
هدیدرگ رفس  مه  هتسویپ و  رباج  هب  هیطع  هنوگچ  هک  تسین  نشور  هچ  رگ  دمآ ؛ لیان  ترایز  فرـش  هب  هیطع  هارمه  رباج  تروص ، ره  رد 

: دراد دوجو  اجنیا  رد  لامتحا  ود  تسا و 
. دشاب هدمآ  البرک  تمس  هب  زاجح  زا  رباج ، هارمه  دشاب و  هدش  فرشم  جح  هب  لاس  نآ  رد  هیطع  . 1

. دشاب هدش  فرشم  البرک  هب  يو  هارمه  اجنآ  زا  هدمآ و  هفوک  هب  دوخ  رباج  . 2
. تسا هدوب  رفص  متسیب  زور  سوواطنبا ، تیاور  رب  زین  ترایز  نامز 

ار هتکن  نیا  میباییمن و  سوواطنبا  يربط و  تیاور  ود  زا  کیچیه  رد  ار  ناشناهارمه  مالـسلاهیلع و  نیدباعلا  نیز  ماما  اب  ناشیا  تاقالم 
. تشاد رظن  رد  دیاب  هدنیآ  ياهثحب  رد 

هحفص 39) )
. دوشیم هدید  ص 190  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  رد  توافت  یکدنا  اب  نومضم  نیمه  و  ص 74 ، یفطصملا ، ةراشب  ( 1)

ص ناجرم ، ؤلؤل و  ك : ر . تسا ، هداد  ار  لامتحا  نیا  زین  يرون  ثدـحم  هک  يروط  نامه  تسا ، هیطع  ناـمه  اـطع  زا  دوصقم  ارهاـظ  ( 2)
.149

: دعـسلا يرهزألا : لاق  هلثم ... يداعـسلا  و  بیطلا ، نم  مضلاب : دعـسلا  دسیونیم : روظنمنبا  تسا . هدننک  وبـشوخ  یهایگ  يهدام  دعـس  ( 3)
(. ص 316 برعلا ج 3 ، ناسل  ك : ر . . ) بیط دوسأ  ضرألا  تحت  لصأ  هل  تبن 

ص 329. ج 101 ، راونألاراحب ، ص 286 ؛ رئازلا ، حابصم  ( 4)

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  ایآ 

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  ایآ 
بتک زا  يرایـسب  رد  هعقاو  لـصا  نآ ، ناـکما  رب  نوزفا  هک  ارچ  راـکنا . لـباق  ریغ  تسا  يرما  ـالبرک ، هب  تیبلـها  ناریـسا  دورو  يهلئـسم 

. تسا هدمآ  یخیرات 
: تسا هدروآ  م 645 )  ) امننبا

یف هترایزل  اومدق  مشاه  ینب  نم  ۀعامج  هیلع و  هللا  ۀمحر  يراصنألا ، هللادبع  نب  رباج  اودجو  ءالبرکب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لایع  رم  امل  و 
؛ بابحألا دابکأل  حرقملا  باصملا  اذه  یلع  حونلا  بائتکالا و  نزحلاب و  اوقالتف  دحاو ، تقو 
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ترایز يارب  هک  دنتفای  ار  مشاهینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر ، البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تیبلها  هک  یماگنه  و 
يراوگوس هب  دندمآ و  مه  درگ  زوسلد  تبیـصم  نیا  رب  هلان  هودنا و  نزح و  اب  نانآ  دندوب . هدیـسر  مه  هب  نامز  مه  هدـمآ و  ترـضح  نآ 

( . 1 . ) دنتخادرپ
: دیوگیم م 664 )  ) سوواطنبا دیس 

هحفص 40) )
هیلع هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نم  الاجر  مشاهینب و  نم  ۀعامج  هللا و  ۀمحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرصملا ، عضوم  یلا  اولـصوف 

؛ مطللا نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  و  دحاو ، تقو  یف  اوفاوف  مالسلاهیلع ، نیسحلا  ربق  ةرایزل  اودرو  دق  هلآ  و 
دندید ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  زا  ینادرم  مشاهینب و  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر و  تداهـش  هاگیاج  هب  سپ 

( . 2 . ) دندزیم دوخ  يهنیس  هب  هداد و  رس  هودنا  هیرگ و  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  نامز  مه  مالسلاهیلع ، نیسح  ربق  ترایز  يارب  هک 
رد تیبلها  ناریسا  نایرج  يهرابرد  مالـسلااهیلع  یلعتنب  يهمطاف  زا  دوخ ، دنـس  هب  قودص  خیـش  موحرم  هک  تسا  یتیاور  رتالاب  نیا  زا 

: دومرف هک  اجنآ  ات  دیامرفیم ، لقن  ماش 
؛ ءالبرک یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  در  ةوسنلاب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  جرخ  نأ  یلا 

( . 3  ) دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  دش و  جراخ  ماش  زا  نانز  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  ترضح  هک  هاگنآ  ات 
: دیامرفیم بابرا )  ) یقارشا دمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  موحرم 

عونمم يراوگوس  هیرگ و  زا  دندرک و  چوک  البرک  زا  رارطـضا  هارکا و  اب  هک  هتـسکش  لد  يهلفاق  نآ  هک  دیامنیم  دیعب  تداع ، بسح  هب 
هنیدم هب  لاح ، رب  عالطا  هسدقم و  رباقم  لاح  رب  یهاگآ  نودب  دندید ، باتفآ  لباقم  ار  دوخ  يادهش  يهفیرش  داسجا  دندش و 

هحفص 41) )
( . 4  ) دندرگرب هدشن  زئاف  هسدقم  تبرت  نآ  ترایز  هب  دننک و  عوجر 

؟ دناهدرکن حیرصت  هلئسم  نیا  هب  املع  زا  یخرب  ارچ  هک  دسریم  نهذ  هب  شسرپ  نیا  اجنیا  رد 
: مییوگیم خساپ  رد 

. درک میهاوخ  نایب  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  دناهدرک ، رکذ  ار  بلطم  نیا  نادنمشناد  زا  يرایسب  الوا ،
نیا رکذ ، مدـع  فرـص  هب  ناوتیمن  و  تسین ، یخیرات  يهعقاو  نیا  لوصح  مدـع  يانعم  هب  ناگرزب  ناخروم و  زا  یخرب  رکذ  مدـع  اـیناث ،

( . 5 . ) دومن راکنا  ار  هلئسم 
: زا دنترابع  دناهدرواین ، نایم  هب  البرک  زا  ینخس  دناهدومن و  هراشا  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  تیبلها  تکرح  هب  اهنت  هک  یناگرزب 

: دسیونیم ناشیا  دیفم ، خیش  - 
؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  هللادبع  یبأ  انالوم  اندیس و  مرح  عوجر  ناک  رفصلا )  ) هنم نیرشعلا  یف  و 

( . 6  ) دوب هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ام  يالوم  دیس و  تیبلها  تشگزاب  زور  رفص  هام  متسیب 
: تسا هتشاگن  نینچ  ناشیا  یسوط ؛ خیش  - 

لوسرلا ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللادبعیبأ  اندیس  مرح  عوجر  ناک  رفص )  ) هنم نیرشعلا  مویلا  یف  و 
؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص 

نیسح هللادبعابا  ام  دیس  تیبلها  رفص  هامزا  متسیب  زور  رد 
هحفص 42) )

( . 7  ) دنتشگزاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهنیدم  يوس  هب  ماش  زا  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب 
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: تسا هدروآ  نینچ  ناشیا  یلح ؛ رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش  - 
ناک مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  انالوم  لـتق  یف  هب  ۀـیاورلا  فـالتخا  یلع  نیتس  نینثا و  وأ  نیتس  يدـحا و  ۀنـس  رفـص  نم  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبأ  انالوم  مرح  عوجر 
نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  ام  يالوم  تیبلها  تشگزاـب  تیاور ، رد  فـالتخا  رباـنب  ( ، 8  ) اـی 62 لاس 61 و  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  رد 

( . 9  ) تفرگ تروص  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع 
: دسیونیم حابصملا  باتک  رد  ناشیا  یمعفک ؛ خیش  - 

؛ ۀنیدملا یلا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفصلا )  ) هنم نیرشعلا  یف  و 
( . 10  ) دنتشگزاب هنیدم  تمس  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تیبلها  رفص  هام  زا  متسیب  رد 

: تسا هدروآ  باتک  رگید  ياج  رد  و 
؛ ۀنیدملا یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفص ) نم  نیرشعلا   ) مویلا اذه  یف  و 

هحفص 43) )
( . 11 . ) دنتشگزاب هنیدم  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع  نیسح  تیبلها  رفص ) متسیب   ) زور نیا  رد  و 

يهلئـسم هب  اجنیا  رد  دناهدوب و  هنیدـم  دـصق  هب  ماش  زا  تیبلها  جورخ  زور  نتخاس  صخـشم  ماقم  رد  اهنت  ناگرزب  نیا  دـسریم  رظن  هب 
ماما تساوخرد  ار  نآ  يهشیر  دـیاب  هچرگ  دـیدرگ . حرطم  ادـعب  البرک  هب  نتفر  يهلئـسم  هکنآ  هچ  دناهتـشادن ؛ رظن  البرک  هب  نانآ  نتفر 

. تفای رهطم  رس  ندنادرگزاب  يارب  دیزی  زا  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز 
: تفرگ هجیتن  هنوگنیا  ناوتیم  هتفگ  شیپ  بلاطم  ربانب 
؛ درمش هلئسم  نافلاخم  زا  ناوتیمن  ار  ناگرزب  نیا  کی .

نوچ درادن ؛ البرک  هب  نتفر  اب  یتافانم  دصق ، نیا  تسا و  هنیدـم  دـصق  هب  ماش  زا  ناشیا  جورخ  نامز  رفـص ، متـسیب  نانآ ، لقن  قبط  رب  ود .
. تسا عمج  لباق  تسا ، ناشیا  یلصا  نطو  هک  هنیدم  هب  نتفر  دصق  اب  البرک  زا  رورم 

هک تسا  نیا  ناـشیا  دوـصقم  هک  دـناهدرک  تشادرب  نینچ  یـسوط  خیـش  تراـبع  رهاـظ  زا  سوواـطنبا ، دیـس  نوـچ  یخرب ، هک  نیا  هـس .
ماش زا  زور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ  تسا . لمجم  لقاال  اـی  و  رهاـظ ، فـالخ  دناهدیـسر ؛ هنیدـم  هب  رفـص ، متـسیب  رد  تیبلـها 

داعبتسا يارب  یلاجم  رگید  نایب ، نیا  اب  تسا و  لوصو »  » يهملک زا  ریغ  عوجر »  » يهملک نوچ  دندیـسر ؛ هنیدم  هب  هکنآ  هن  دندش ، جراخ 
. دنامیمن یقاب  سوواطنبا  دیس 

هحفص 47) )
ص 107. نازحألا ، ریثم  ( 1)

ص 458. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  ص 225 ؛ فوهللا ، ( 2)
ص 440. ج 17 ، ملاوعلا ، ص 140 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ص 192 ، نیظعاولا ، ۀضور  ح 243 ؛ ص 232 ، یلامألا ، قودص ، خیش  ( 3)

ص 207. ۀینیسحلا ، نیعبرألا  ( 4)
. تسا مدع  هب  حیرصت  زا  معا  حیرصت  مدع  رگید  یترابع  هب  و  ( 5)

ص 46. ۀعیشلا ، راسم  ( 6)
ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ص 730 ؛ دجهتملا ، حابصم  ( 7)

يرجه کی  تصش و  لاس  رتاوتم  هکلب  روهشم و  لوق  ربانب  مالسلاهیلع ، نیسح  هللادبعابا  ترضح  تداهـش  لاس  درادن ، اج  دیدرت  نیا  ( 8)
. تسا هدوب  يرمق 
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ص 219. ۀیوقلا ، ددعلا  ( 9)
ص 510. یمعفک ، حابصم  ( 10)

ص 489. نامه ، ( 11)

تداهش زا  سپ  زور  لهچ 

تداهش زا  سپ  زور  لهچ 
زا هک  تسا ، ینیـسح  تضهن  رد  یخیرات  مهم  ثحابم  زا  ، دـندش البرک  دراو  زور  نآ  رد  تیبلها  ناریـسا  هک  یلاـس  نیعبرا و  زور  نییعت 

یفن و هب  ار  ياهدـع  هدـیدرگ و  ینوگانوگ  تالامتحا  تایرظن و  حرط  بجوم  هتخاس و  لوغـشم  ار  نادنمـشناد  يهشیدـنا  نهذ و  زابرید 
. تسا هدومن  راداو  نآ  تابثا 

. میدرگ هلئسم  لصا  دراو  هاگنآ  هتخاس و  حرطم  دمآرد  شیپ  ناونع  هب  ار  یبلاطم  زاغآ  رد  هک  دراد  اج 

نیعبرا زور  نییعت 

نیعبرا زور  نییعت 
یفرعم ناونع  نیا  هب  ار  زور  نیا  زین  ناـملاع  ناراـگن و  خـیرات  تسا . هدـش  هتخانـش  نیعبرا  زور  ناونع  هب  ناـگمه ، دزن  رفـص  هاـم  متـسیب 

( . 1 . ) تسا هدرک  یفرعم  ناونع  نیا  هب  ار  رفص  مهدزون  ناشیا  هک  تسا  ییاهب  خیش  هلئسم  رد  فلاخم  اهنت  دناهدومن و 
هحفص 48) )

. تسا نیعبرا  ياهزور  نمض  رد  اروشاع 
مرحم مهدزای  زور  نایب ، نیا  اب  تسا ، تداهش  زور  زا  زور  لهچ  نتشگ  يرپس  نیعبرا ، يانعم  نوچ  تسا ، باستحا  مدع  هلئـسم  رد  رهاظ 

ترضح تداهش  زا  زور  لهچ  تشذگ  اب  ربارب  رفص ، هام  متسیب  زور  نیاربانب ، نینچمه ... ،و  تسا تداهش  زا  زور  کی  نتـشذگ  يانعم  هب 
. تسا مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ادهشلادیس 

يرجه لاس 61  مرحم  هام  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  هلئـسم  رد  يرگید  لاـمتحا  مینک ، باـسح  زور  کـی  زین  ار  اروشاـع  زور  رگا 
. دوشیم دییأت  روهشم  لوق  زین  لامتحا  نیا  اب  و  دشاب ، هدوب  زور  ياراد 29  يرمق ،

: دیامرفیم سوواط  نب  دیس 
زور دیسر و  تداهش  هب  مرحم  مهد  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هکنآ  اب  تسا ، نیعبرا  زور  رفـص  متـسیب  زور  هنوگچ  دوش  هتفگ  رگا 

!« تسا مکی  لهچ و  زور  رفص  متسیب  زور  نیاربانب  تسا ؟ نیعبرا  نمض  رد  مهد 
زور یس  زا  رتمک  صقان و  هام  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  نآ  رد  هک  یمرحم  هام  تسا  نکمم  دوشیم : هتفگ 
زور یلو  تسا ، هدوب  لماک  هام  هکنآ  ای  تسا ؛ ترـضح  نآ  تداهـش  زا  زور  لهچ  تشذگ  يانعم  هب  رفـص  متـسیب  زور  نیاربانب ، دـشاب ،
ددع رد  اروشاع  زور  نیاربانب ، تسا ، هدوب  زور  رخآ  رد  ترضح  نآ  تداهش  هکنآ  تهج  هب  ددرگیمن ؛ هدرمش  نیعبرا  ددع  زا  تداهش 

( . 2 . ) دیآیمن باسح  هب  نیعبرا 
هحفص 49) )

. تسین عافد  لباق  فلاخم ، اهنت  ناونع  هب  ناشیا  رظن  دسریمن و  رظن  هب  ییاهبخیش  رظن  يارب  یهجو  تروص ، ره  رد 
ص 6. دصاقملا ، حیضوت  ( 1)
ص 589. لامعألا ، لابقا  ( 2)
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البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  لاوقا 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  لاوقا 
: دراد دوجو  رظن  هس  البرک ، هب  مالسلامهیلع  تیبلها  تشگزاب  نامز  اب  يهطبار  رد 
. دندمآ البرک  هب  يرجه  لاس 61  رفص  متسیب  رد  ینعی  لوا ، نیعبرا  رد  نانآ  کی .

. دندمآ يرجه  لاس 62  رفص  متسیب  رد  ینعی  مود ، نیعبرا  رد  ناشیا  ود .
. دندش فرشم  البرک  هب  خیراتود ، نیا  زا  ریغ  ینامز  رد  نانآ  هس .

یلو دناهدرک ، رکذ  ار  مود  لوق  ( 1  ) ناسیون خیرات  زا  یخرب  هچ  رگ  تسا . موس  لوا و  لوق  رادـم  رئاد  هلئـسم  هک  تسا  نیا  ثحب  رد  قح 
ار هلئسم  نیاربانب ، تسا . ینز  هنامگ  نظ و  ساسارب  اهنت  تسا و  یخیرات  دهاوش  لالدتـسا و  زا  یلاخ  نوچ  دومن ، دامتعا  نآ  هب  ناوتیمن 

. میزادرپیم نآ  دقن  هیرظن و  ود  ره  لیالد  رکذ  هب  ،و  میهدیم رارق  نآ  ریغ  لوا و  نیعبرا  روحم  ود  رد 
ص 285 نیـسحلا ، مامالا  لتقم  رد  یفجن  یـسبط  هللا  تیآ  موحرم  تسا و  هداد  خیراوتلا  خسان  رد  رهپـس  موحرم  ار  نآ  لامتحا  ایوگ  ( 1)

. تسا هدومن  لقن  ار  نآ  طوطخم ) )

لوا نیعبرا  ناقفاوم 

لوا نیعبرا  ناقفاوم 
نیا ناشیا  مالک  رهاظ  زا  مک  تسد  ای  و  دناهداد ، لوا  نیعبرا  رد  مالسلامهیلع  مالـسلامهیلع  تیبلها  تشگزاب  هب  رظن  ناگرزب ، زا  ياهدع 

: دوشیم هدافتسا  انعم 
: دسیونیم ۀیقابلا  راثآلا  باتک  رد  ناشیا  م 440 ؛)  ) ینوریب ناحیروبا  کی .
، قشمد ۀنیدم  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  لخدأ  لوألا : مویلا  یف  رفص ؛ رهش 

هحفص 50) )
: لوقی وه  هدی و  یف  ناک  بیضقب  هایانث  رقن  و  هیدی ، نیب  هللا  هنعل  دیزی  هعضوف 

مقتنأ مل  نا  فدنخ  نم  تسل 
لعف  ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 
لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج 

احرف اولهتسا  اولهأف و 
لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث 

مهخایشأ نم  مرقلا  انلتق  دق 
لدتعاف  ردبب  هانلدع  و 

؛ ) 2  ) ماشلا نم  مهفارصنا  دعب  همرح  مه  و  نیعبرألا ، ةرایز  هیفو  هتثج ، عم  نفد  یتح  ( 1  ) همثجم یلا  نیسحلا  سأر  در  نیرشعلا  یف  و 
و داهن ... دوخ  لباقم  رد  ار  نآ  داب -  يو  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی -  و  دندومن ، قشمد  دراو  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  رفص ، هام  لوا  زور  رد 

زور نیا  يهرابرد  نیعبرا  ترایز  دـندومن و  نفد  اج  نامه  رد  دـندرک و  قحلم  شندـب  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـس  نآ ، متـسیب  زور  رد 
( . 3 ! ) دندرک ترایز  ار  شربق  ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیبلها  زا  نت  لهچ  هک  دنیوگ  نیعبرا »  » ار ترایز  نیا  ببس  نیدب  و  تسا .
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: دسیونیم ةرکذت  رد  م 671 )  ) یبطرق ود .
ةرایز هیف  ةراـیزلا  نومـسی  مهدـنع  فورعم  موی  وه  و  لـتقلا ، نم  اـموی  نیعبرأ  دـعب  ءـالبرکب  ۀـثجلا  یلا  دـیعأ  سأرلا  نا  لوقت  ۀـیمامالا  و 

؛ نیعبرألا
تسا فورعم  نانآ  دزن  زور  نیا  دش و  قحلم  ندب  هب  هدنادرگزاب و  البرک  هب  زور  لهچ  زا  سپ  ناشیا  سدقم  رس  دنیوگیم : هیماما 

هحفص 51) )
( . 4  ) تسا نیعبرا »  » ترایز دوصقم  دننکیم و  دای  ترایز  هب  نآ  زا  و 

: دسیونیم تادوجوملا  بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  باتک  رد  ناشیا  م 682 ؛)  ) ینیوزق دومحم  نب  دمحم  نب  ایرکز  هس .
؛ هتثج یلا  نیسحلا  سأر  تدر  هنم  نورشعلا  و  قشمدب ، مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  هیف  تلخدأ  ۀیمأ ، ینب  دیع  هنم : لوألا  مویلا 

ار ناشیا  رس  هام ، نآ  متسیب  زور  رد  دنتخاس و  دراو  قشمد  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رس  زور  نآ  رد  نوچ  تسا ؛ هیماینب  دیع  رفص  هام  لوا 
( . 5  ) دش هدنادرگزاب  ندب  هب 

: تسا هدروآ  نینچ  دصاقملا  حیضوت  باتک  رد  ناشیا  م 1030 ؛)  ) ییاهب خیش  راهچ .
مالسلاهیلع هتداهش  نم  نیعبرألا  موی  وه  مویلا و  اذه  یفو  مالسلاهیلع -  نیسحلا  هللادبع  یبأل  نیعبرألا  ةرایز  هیف  رفصلا ؛) نم   ) رشع عساتلا 

، ءالبرک یلا  ماشلا  نم  مالـسلاهیلع  همرح  دورو  مویلا  کـلذ  یف  قفتا  و  مالـسلاهیلع ، هتراـیزل  هنع  هللا  یـضر  يراـصنألا  رباـج  مودـق  ناـک 
؛ ۀیحتلا مالسلا و  هنکاس  یلع  ۀنیدملا  نیدصاق 

نب رباج  دورو  زور  تسا ، نیعبرا  زور  هک  زور  نیا  رد  و  تسا ... مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نیعبرا  ترایز  رفـص ، هام  مهدزون  زور 
البرک هب  ماش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیبلها  دورو  زور  اب  زور  نآ  تفاتـش و  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا ، يراصنا  هللادـبع 

( . 6 . ) دنتشاد ار  هنیدم  هب  تمیزع  دصق  ناشیا  هک  یلاح  رد  دیدرگ ؛ یکی 
هحفص 52) )

: دیوگیم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نفد  لحم  يهرابرد  نوگانوگ  لاوقا  رکذ  نمض  رد  م 1031 )  ) يوانم جنپ .
؛ لتقلا نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دیعأ  سأرلا  نولوقی  ۀیمامالا  و 

( . 7 . ) دیدرگ نفد  البرکرد  دش و  هدنادرگزاب  ندب  هب  رس  تداهش ، زا  زور  لهچ  زا  سپ  دنیوگیم : هیماما 
: دیامرفیم نیعبرا  زور  رد  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترایز  بابحتسا  تلع  اب  يهطبار  رد  م 1110 )  ) یسلجم يهمالع  شش .

نم مهعوجر  دنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر  کلذ  یف  ۀـلعلا  نأ  باحـصألا  نیب  روهـشملا  و 
؛ داسجألاب سؤرلا  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  قاحلا  ماشلا و 

ماش زا  هک  یماگنه  تسا ، البرک  هب  يزور  نینچ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  تیبلها  تشگزاب  نآ ، تلع  هک  تسا  نیا  باحـصا  نیب  روهـشم 
( . 8 . ) تخاس قحلم  ناشیا  داسجا  هب  ار  سدقم  ياهرس  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  و  دنتشگیم . زاب 

نیعبرا زور  رد  تیبلها  تشگزاـب  يهراـبرد  ار  باحـصا  نیب  ترهـش  ناـشیا  هک  دـناهدرک  تشادرب  نینچ  تراـبع  نیا  رهاـظ  زا  یخرب  - 
. دناهدومن وگزاب 

تیبلها تشگزاب  هن  تسا ، نیعبرا  زور  رد  مالسلاهیلع  ادهشلادیس  ترضح  ترایز  بابحتسا  ترهـش ، قلعتم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
هب نیعبرا  زور  رد 

هحفص 53) )
! البرک

: دسیونیم يواربش  تفه .
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؛ هلتقم نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  ۀثجلا  یلا  دیعأ  لیق  و 
( . 9  ) دش هدنادرگزاب  ندب  هب  تداهش ، زا  سپ  زور  لهچ  زا  دعب  ترضح  نآ  ندب  هب  رس  هک  تسا  هدش  هتفگ 

: دیوگیم زین  ( ( 10  ) م 1322  ) یجنلبش تشه .
؛ لتقملا نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  ۀثجلا و  یلا  دیعأ  هنأ  یلا  ۀیمامالا  تبهذ  و 

كاخ هب  البرک  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  زور  لهچ  و  دـیدرگ ، قحلم  ناـشیا  ندـب  هب  ترـضح  نآ  رـس  هک  تسا  نیا  هیماـما  رظن 
( . 11 . ) دش هدرپس 

: دسیونیم رباج  ترایز  يهرابرد  یفطصملا  ةراشب  تیاور  رکذ  زا  سپ  م 1341 ق ) ( ) بابرا  ) یقارشا دمحم  ازریم  هللا  تیآ  هن .
لوا لاـس  رد  رباـج  تراـیز  هک  هدـشن  رکذ  زین  رگید و  زور  اـی  هدوب  نیعبرا  زور  رد  رباـج  تراـیز  هک  تسین  روکذـم  ربتعم ، ربـخ  نیا  رد 

نیعبرا زور  رد  البرک  هب  ار  تیبلها  دورو  لاح  ره  رد  تسا . رما  ود  ره  ققحت  هعیـش ، بتک  ریاس  رد  روکذـم  نکیل  دـعب ؛ ای  دوب  تداـهش 
قودص یلاما  ترابع  زا  و  نیعلارون ، باتک  بحاص  فنخموبا و  سوواطنبا و  امننبا و  دـننام  هصاخ ؛ هماع و  زا  دـناهدرک ، رکذ  يرایـسب 

مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  جرخ  دیوگ : هک  دوش  رهاظ  زین 
هحفص 54) )

. دناهدومنن قارع  هب  یترفاسم  تیبلها  تداهش ، لاس  زا  دعب  هک  تسا . ظوفحم  خیرات  هریس و  رد  و  ءالبرک ... یلا  سأرلا  در  ةوسنلاب و 
: دیامرفیم يرون  ثدحم  رظن  يهصالخ  رکذ  زا  سپ  ناشیا 

وا دوخ  هکنآ  اب  سوواط  نب  دیس  هچ  رگا  درک ، بیذکت  بارغتـسا  هب  ناوتن  ار  هلوقنم  روما  تسین و  يزیچ  داعبتـسا  رب  هدایز  وا  لصاح  و 
عـضو رد  عبتت  لمأت و  یـسک  هاـگره  هدومن و  داعبتـسا  لاـبقا  باـتک  رد  هدرک ، رکذ  نیعبرا  رد  ار  ( 12  ) تیبلـها دورو  فوهل  باـتک  رد 

ره اصوصخ  تسین ، تداع  فالخ  ناشیا  تفاسم  یط  هنوگ  نیا  هک  دـنادیم  دـشاب ، هدومن  هقباس  يهنمزا  رد  اصوصخ  بارعا و  ترفاسم 
دورو بیذکت  يارب  یهجو  لاح  ره  رد  تسا ... دوهعم  یـسب  ترفاسم  رد )  ) ریـس تعرـس  لیبق  نیا  زا  دـشاب و  هتـشاد  باتـش  ياهلفاق  هاگ 

( . 13 . ) تسین البرک  هب  تیبلها 
، دومن يروآدرگ  هرابنیا  رد  گرزب  یباتک  دومن و  لمحت  هلئسم  نیا  تابثا  رد  یناوارف  جنر  ناشیا  ییابطابط ؛ یـضاق  دیهـش  هللا  تیآ  هد .

. دروآ میهاوخ  يرون  ثدحم  يهلدا  حرط  ماگنه  هب  ار  وا  يهلدا  يهصالخ  هک 
هدرک رکذ  ار  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  رهاط  ندب  هب  سدـقم  رـس  ندـنادرگزاب  اهنت  قوف ، ياهلقن  زا  یخرب  هچ  رگ  هک  تسا  ینتفگ  - 

راک نیا  روهـشم  لوق  ربانب  و  تسین ، ادج  البرک  هب  تیبلها  تشگزاب  يهلئـسم  زا  ندـب ، هب  رـس  قاحلا  يهلئـسم  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ،
، يوانم ینیوزق ، نآ  زا  سپ  یبطرق و  نخس  ور  نیا  زا  تفریذپ ، تروص  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  طسوت 

هحفص 55) )
. میدروآ ار  یجنلبش  يواربش و 

(. خ ل  ) هتثج ( 1)
ص 422. ۀیقابلا ، راثآلا  ( 2)

(. تشرس اناد  ربکا  يهمجرت   ) ص 528 لصف 20 ، ۀیقابلا ، راثآلا  ( 3)
ص 668. ج 2 ، ةرکذتلا ، ( 4)

ص 45. تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( 5)
زور يهبساحمرب  ینبم  دناهتسناد ، نیعبرا  زور  ار  مهدزون  زور  هک  ناشیا  شیامرف  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  ص 6 . دصاقملا ، حیضوت  ( 6)
زور ناونع  هب  ار  زور  نیا  ناشیا  زج  سک  چـیه  و  تسا ، دـعب  زور  زا  هبـساحم  هک  تسا  نآ  رهاظو  تسا ، نیعبرا  ددـع  نمـض  رد  اروشاع 
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. تسا هدرکن  یفرعم  نیعبرا 
ص 205. ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  ( 7)

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ( 8)
ص 70. فارشألا ، بحب  فاحتالا  ( 9)
ص 53. ج 13 ، نیفلؤملا ، مجعم  ( 10)

ص 121. راصبألا ، رون  ( 11)
. دناهتخاسن نیعم  ار  نامز  و  دناهدومن ، لقن  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  ار  تیبلها  دورو  اهنت  فوهل  رد  دیس  موحرم  ( 12)

.205 ص 207 -  ۀینیسحلا ، نیعبرألا  ( 13)

لوا نیعبرا  نافلاخم 

لوا نیعبرا  نافلاخم 
هک دناهتـسناد ، لاحم  ای  دـیعب و  ار  نآ  دـنریذپب و  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  تشگزاـب  دناهتـسناوتن  نادنمـشناد  زا  ياهدـع 

: میروآیم ار  ناشیا  زا  یخرب  نانخس 
خیـش مالک  زا  دوخ  هک  یتشادرب  اب  و  دزاسیم ، دراو  هشدخ  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ناشیا  ارهاظ  سوواط ؛ نب  دیـس  کی .

: دسیونیم وا  تسا . هتسناد  دیعب  خیرات  نیا  رد  ار  تیبلها  تشگزاب  دراد ، یسوط 
یف و  رفص ، نم  نیرشعلا  موی  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  عم  ۀنیدملا  اولص  مالسلاهیلع و  نیسحلا  مرح  نأ  حابـصملا  یف  تدجو  و 
هللا هنعل  دایز  نب  هللادیبع  نأل  دعبتـسم ، امهالک  و  رفـص ، نم  نیرـشعلا  موی  ماشلا  نم  مهدوع  یف  اضیأ  ءالبرک  اولـصو  مهنأ  حابـصملا  ریغ 

رثکأ وأ  اموی  نیرـشع  وحن  یلا  جاتحی  اذـه  و  هیلا ، باوجلا  داع  یتح  مهلمحی  مل  و  مهلمح ، یف  هنذأتـسی  يرج و  ام  هفرعی  دـیزی  یلا  بتک 
اورخأت مهنأ  یـضتقی  لاحلا  ةروص  و  درب ، رح و ال  نم  مهنکی  عضوم ال  یف  ارهـش  اهیف  اوماقأ  مهنأ  يور  ماشلا  یلا  مهلمح  امل  هنأل  و  اهنم ،

و کلذ ، نکمیف  ءالبرک ، یلع  مهدوع  یف  مهزاوج  امأ  و  ۀنیدملا ، وأ  قارعلا  اولصو  نأ  یلا  مالسلاهیلع  لتق  موی  نم  اموی  نیعبرأ  نم  رثکأ 
ارئاز لصو  رباج  ناک  ناف  يراصنألا ، هللادـبع  نب  رباج  يور  ام  یلع  اوعمتجا  مهنأل  رفـص ، نم  نیرـشعلا  موی  اهیلا  مهلوصو  نوکی  ام  هنکل 

؛ اهریغ وأ  ۀفوکلا  نم  زاجحلا  ریغ  نم  لصو  رباج  نوکی  نأ  یلع  و  اموی ، نیعبرأ  نم  رثکأ  هئیجم  هیلا و  ربخلا  لوصو  جاتحیف  زاجحلا  نم 
نب یلع  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  تیبلها  هک  مدید  حابصم  رد 

هحفص 56) )
هب زور  نامه  رد  ماش ، زا  تشگزاب  ماگنه  هب  نانآ  هک  متفای  حابصم  ریغ  رد  دندیسر و  هنیدم  هب  رفص ، متـسیب  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هتـشون ار  ارجام  نآ  رد  هک  تشون  دیزی  يارب  ياهمان  هللا -  هنعل  دایز -  نب  هللادیبع  هکنآ  يارب  تسا ؛ دیعب  نآ  يود  ره  دندیـسر و  البرک 
هب راک  نیا  دومنن و  ناشیا  لاسرا  هب  مادقا  درکن ، تفایرد  ار  خساپ  هک  یماگنه  ات  وا  دومن و  هزاجا  بسک  ماش  هب  ناریسا  نداتسرف  يارب  و 
هک دندوب  ییاج  رد  هام  کی  نانآ  دندرب ، ماش  هب  ار  تیب  لها  هک  یماگنه  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  تسا . دـنمزاین  رتشیب  ای  زور  تسیب 
زا ناشیا  روبع  اما  دندیسر . هنیدم  ای  قارع و  هب  نیعبرا  زا  سپ  نانآ  هک  تسا  نیا  هیضق  تروص  تشادیمنزاب و  امرس  امرگ و  زا  ار  ناشیا 

يراصنا هللادبع  نب  رباج  اب  تیاور -  قبط  اهنآ -  هک  ارچ  تسا ؛ هدوبن  رفص  متسیب  زور  رد  یلو  تسا ، ریذپ  ناکما  تشگزاب  ماگنه  البرک 
دنمزاین زور  لهچ  زا  شیب  البرک ، هب  يو  ندمآ  وا و  هب  ربخ  ندیـسر  دشاب ، هدـمآ  زاجح  زا  ترایز  ناونع  هب  رباج  رگا  دـندرک و  تاقالم 

( . 1 . ) تسا
میدروآ باتک  نیا  زا  ام  هک  یتراـبع  اـب  تسا ، هدرک  لـقن  دـهتجملا  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  مـالک  زا  ناـشیا  هچنآ  هک  تسا  ینتفگ  - 
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: تسا نیا  تسا  خیش  حابصم  رد  هچنآ  دزاسیمن .
نب نیسحلا  هللادبع  یبأ  اندیس  مرح  عوجر  ناک  هنم  نیرشعلا  مویلا  یف  و 

هحفص 57) )
( . 2 ( ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

، درادـن دوجو  لوصو  يهملک  یـسوط  خیـش  مالک  رد  تسا . هنیدـم  هب  ندیـسر  و  لوصو »  » زا ریغ  هنیدـم  هب  ماـش  زا  تشگزاـب  و  عوجر » »
ناشیا هکنیا  نایب ، نیا  اب  میتسین و  قفاوم  ناشیا  تشادرب  اب  ام  هک  تسناد ، خیـش  مالک  زا  سوواط  نب  دیـس  تشادرب  دیاب  ار  نیا  نیاربانب ،

ره رد  یلو  تسا ؛ یفتنم  اعوضوم  لوا  رما  تسا ، هتـسناد  دیعب  ار  لاس 61  رفـص  متـسیب  خیرات  رد  البرک  هب  ای  هنیدم و  هب  تشگزاب  رما  ود 
نب رباج  تراـیز  یتح  لوا و  نیعبرا  رد  ار  تیب  لـها  تشگزاـب  دـنکیم ، رکذ  هک  یخیراـت  تادنتـسم  نیارق و  هب  هجوت  اـب  ناـشیا  لاـح ،

: دنادیم دوخ  لوق  لیلد  ار  دهاوش  نیا  دریذپیمن و  خیرات  نیا  رد  ار  يراصنا  هللادبع 
مزال رتشیب  ای  زور و  تسیب  دودح  همان ، تشگرب  تفر و  درک ، فیلکت  بسک  داتـسرف و  دـیزی  يارب  همان  هفوک  زا  دایز ، نب  هللادـیبع  فلا .

. دراد
بـش يامرـس  زا  زور و  يامرگ  زا  ار  ناشیا  هک  یبسانمان  رایـسب  ياج  رد  ماـش  رد  هاـم  کـی  دودـح  تیبلـها  هک  تسا  هدـش  تیاور  ب .

. دنتشاد تماقا  دومنیمن  تظفاحم 
تمـس هب  زاجح  زا  وا  تکرح  زاجح و  هب  ربخ  ندیـسر  نوچ  دناسرب ، البرک  هب  ار  دوخ  رفـص  متـسیب  رد  دناوتیمن  زین  هللادبع  نب  رباج  ج .

. دراد زاین  زور  لهچ  زا  شیب  هب  البرک 
. دریذپیم لوا  نیعبرا  ریغ  رد  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  زا  روبع  ناکما  نایاپ ، رد  ناشیا 

زا زاجح  رد  رباج  هچنانچ  : » هکنیا رب  ینبم  ناشیا  ریخا  شیامرف  - 
هحفص 58) )

نوچ تسین ؛ مامت  دوب ،» دـهاوخ  زاین  تقو  زور  لهچ  زا  شیب  هب  دـشاب ، هدـش  البرک  راپـسهر  هاگنآ  هدـش و  هاگآ  ترـضح  نآ  تداهش 
: داتفا هجض  هب  راب  هس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هنیدم 

نم هک  داد  ربخ  دیسرپ . ار  تلع  وا  زا  دید . دولآ  رابغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يو  دید . یبیجع  باوخ  هملـسما  اروشاع ، زور  رد  . 1
ره هک  دوب  هدومرف  دوب و  هداد  كاخ  زا  رپ  ياهشیش  هملس  ما  هب  ترـضح  نآ  نینچمه  ( 3 . ) مدید ار  نیسح  ندیسر  تداهش  هب  نونکا  مه 

تفر كاخ  نآ  غارس  ، باوخ نآ  زا  سپ  هملس  ما  تسا . هدیسر  تداهـش  هب  منیـسح  هک  نادب  تفرگ ، دوخ  هب  نوخ  گنر  كاخ  نیا  هاگ 
درم نز و  موجه  هک  داد  رـس  هلانو  ناغف  هجـض و  نانچ  هاگنآ  دوب . هدومرف  ینیبشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تفای  نانچ  ار  نآ  و 

(5 ( ؛ تسا هدش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  هروراق  يارجام  ( 4 . ) دوب سابعنبا  ناـنآ  يهلمج  زا  هک  تشاد ، یپ  رد  ار  هنیدـم  لـها 
، البرک يهعجاف  قمع  زا  نتفای  یهاگآ  سپ  دوب ، اراد  هک  یتفرعم  نآ  اب  هدوب و  هنیدم  رد  رباج  هک  درادن  يدعب  چیه  نیاربانب ،

هحفص 59) )
. ددرگ راپسهر  وس  نادهب 

دوجو هب  هجوت  اب  ضرف ، نیاربانب  دـش ، مالعا  مدرم  هنیدـم و  یلاو  هب  یمـسر  ربخ  تموکح ، نالماع  يوس  زا  ـالبرک ، يهعجاـف  زا  سپ  . 2
رد البرک  هب  وا  ندیـسر  هنیدم و  زا  رباج  تکرح  زاب  دشاب ، هدیـسر  هنیدم  هب  ربخ  نیا  رفـص  يادتبا  مرحم و  رخآ  یلاوح  ات  هچنانچ  کیپ ،

. دوب دهاوخ  ریذپ  هیجوت  رفص  متسیب 
( . 6  ) هنیدم هب  تیبلها  ندیسر  ماگنه  هب  . 3

رب ینبم  رگید  لوق  لوا و  نیعبرا  رد  البرک  هب  تشگزاب  يهراـبرد  باحـصا  نیب  روهـشم  لوق  رکذ  زا  سپ  ناـشیا  یـسلجم ؛ يهمـالع  ود .
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: دیوگیم دریذپیمن و  ار  ود  ره  ، هنیدم هب  خیرات  نیا  رد  ناشیا  تعجارم 
کلذ یف  ۀـلعلا  نأ  باحـصألا  نیب  روهـشملا  و  مویلا ، اذـه  یف  هیلع  هللا  تاولـص  هترایز  بابحتـسا  یف  ۀـلعلا  ام  راـبخألا  یف  سیل  هنأ  ملعا 

هللا تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  قاحلا  و  ماشلا ، نم  مهعوجر  دـنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لـثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر 
رهظی امک  کلذ  عسی  نامزلا ال  نأل  ادـج ، نادعبتـسم  امهالک  و  ۀـنیدملا ، یلا  اوعجر  مویلا  کلذ  لثم  یف  لیق  و  داـسجألاب ، سوؤرلا  هیلع 

؛ دعبتسم اضیأ  يرخألا  ۀنسلا  یف  کلذ  نوک  و  راثآلا ، رابخألا و  نم 
، نآ تلع  هک  تسا  نیا  باحـصا  نیب  روهـشم  تسین و  هتـسناد  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  ترایز  بابحتـسا  تلع  ، تاـیاور راـبخا و  زا 

نیسح نب  یلع  تسد  هب  اهندب  هب  اهرس  نتخاس  قحلم  البرک و  هب  ماش  زا  يزور  نینچ  لثم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیبلها  تشگزاب 
، يزور نینچ  لثم  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  تسا . مالسلاهیلع 

هحفص 60) )
هتـسناد تایاور  رابخا و  زا  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ؛ ار  نآ  شیاـجنگ  ناـمز ، نوچ  تسا ؛ دـیعب  نآ  يود  ره  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  ناـنآ 

( . 7 . ) تسا دیعب  مه  نآ  دنشاب ، هدیسر  البرک  هب  دعب  لاس  نیعبرا  رد  نانآ  هکنآ  اما  و  دوشیم .
ار ياهدع  نهذ  هک  دراد . هجوت  لباق  ياهلدا  تسا و  هدش  رکنم  یلک  روط  هب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  هلئسم  ناشیا  يرون ؛ ثدحم  هس .

. دمآ دهاوخ  ناشیا  مالک  لیصفت  تسا و  هتشاد  لوغشم  دوخ  هب 
: دسیونیم هتسناد و  دیعب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  زین  ناشیا  یمق ؛ ثدحم  راهچ .

تداهـش زا  دـعب  هک  هدرک  تیاور  زین  سوواـط  نب  یلع  لـیلج  دیـس  دوخ  هکلب  دـناقفتم ، نیخروـم  نیثدـحم و  تاـقث  هک  داـب  فوـشکم 
رگید زور  نآ ، سپ  زا  درک و  هناور  نـیعل  داـیزنبا  دزن  ار  ادهـش  ياهرـس  تـسخن  نوـعلم  دعـس  رمع  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  ترـضح 

هب همان  و  تشاد ، سوبحم  ار  ناشیا  مالـسلامهیلع  تیبلها  اب  تتامـش  تعانـش و  زا  دـعب  ثیبخ  دایزنبا  درب و  هفوک  بناج  هب  ار  تیبلها 
. تشاد دـیاب  ناور  ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  نیعل  دـیزی  دـیامن . لمع  هچ  اهرـس  تیبلـها و  باـب  رد  هک  داتـسرف  هیواـعم  نب  دـیزی 

ریـس يهقرفتم  تایاکح  هدـیدع و  يایاضق  زا  هچنآ  و  داتـسرف . ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفـس  يهیهت  نوعلم  دایزنبا  مرجـال 
هیرب و يارق  یناطلس و  هار  زا  ار  ناشیا  ریس  هک  دیامنیم  نانچ  هدش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناج  هب  ناشیا 

هحفص 61) )
مه ماش  رد  و  هدش ، هتفگ  خـسرف  میقتـسم 175  طـخ  هب  ماـش  هفوک و  نیب  اـم  هچ  دوشیم . زور  تسیب  هب  بیرق  مه  نآ  هدوب ، تارف  یبرغ 
دعب تیبلها  هک  تسا  دعبتـسم  یلیخ  بلاطم  نیا  يهظحالم  اب  سپ  هدومرف ... لابقا  رد  دیـس  هک  نانچ  دناهدرک ، فقوت  هام  کی  هب  بیرق 
نیا لجأ  دیس  دوخ  دنوش و  دراو  هدوب  البرک  هب  رباج  دورو  زور  نیعبرا و  زور  هک  رفـص  متـسیب  زور  دندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا 

هراشا هریغ  لتاقم و  رد  خیراوت  ریس و  لها  نیدمتعم  ثیدح و  نف  يالجأ  زا  يدحا  هکنآ  هوالع  هب  هدرمـش ، دعبتـسم  لابقا  رد  ار  بلطم 
زا هکنانچ  دوشیم ؛ مولعم  نآ  راکنا  ناشیا  مالک  قایس  زا  هکلب  هدوب ، هتسیاش  یتاهج  زا  نآ  رکذ  رگید  هکنآ  اب  دناهدرکن ، بلطم  نیا  هب 

رکذ نارگید  ینامرق و  يربط و  ریثانبا و  ار  ترابع  نیا  بیرق  و  یتفایرد . هنیدـم  تمـس  هب  تیبلها  تکرح  باب  رد  دـیفم  خیـش  ترابع 
مرح رفص  متسیب  زور  رد  هک  دناهتفگ  یمعفک  یـسوط و  خیـش  دیفم و  خیـش  هکلب  تسین ؛ قارع  رفـس  زا  يرکذ  مادکچیه ، رد  دناهدرک و 

نیـسح ماما  ترایز  تهج  هب  هللادـبع  نب  رباج  زور  نامه  رد  هنیدـم و  هب  ماـش  زا  دـندرک  عوجر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح 
تیبلـها هک  دـناهداد  لاـمتحا  یـضعب  و  درک ... تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  تـسا  یـسک  لوا  دـمآ و  ـالبرک  هـب  مالـسلاهیلع 

زا دـعب  هک  هدـش  هداد  لامتحا  مه  تسا و  دـیعب  یتاهج  هب  لامتحا  نیا  دـناهدمآ و  البرک  هب  ماـش  هب  هفوک  زا  نتفر  نیح  رد  مالـسلامهیلع 
هب البرک ، هب  ار  ناشیا  دورو  دناهدرک  لقن  هک  امننبا  خیش  دیـس و  هچ  هدوب ، نیعبرا  زور  ریغ  رد  نکیل  دناهدمآ ، البرک  هب  ماش  زا  تعجارم 

دناهتخاسن و دیقم  نیعبرا  زور 
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هحفص 62) )
هب دیقم  دناهدرک ، لقن  هک  هریغ  ریـسلا و  بیبح  ءادهـشلا و  ۀـضور  بحاص  دـننام  نارگید  هکنآ  ببـس  هب  تسا ، فیعـض  زین  لامتحا  نیا 
یف اوفاوف  : » هدومرف هکنانچ  دـندش ، دراو  تقو  کی  زور و  کی  رد  رباج  اب  هک  تسا  رهاظ  زین  دیـس  تراـبع  زا  و  دـناهتخاس . نیعبرا  زور 

رد البرک  هب  رباج  دورو  لیـصفت  دـش  رکذ  هچنآ  يهوالع  هب  هدوب و  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباـج  دورو  هک  تسا  ملـسم  و  دـحاو ،» تقو 
تیبلها دورو  زا  يرکذ  ادبا  تسا و  دوجوم  تسا  هربتعم  بتک  زا  ود  ره  هک  یفطـصملا  ةراشب  و  سوواط ، نب  دیـس  رئازلا  حابـصم  باتک 

( . 8 . ) دوش رکذ  دیاب  ماقم  بسح  هب  هکنآ  اب  هدشن ، ماگنه  نآ  رد 
. ددرگیم مولعم  ناشیا  خساپ  دوشیم  هداد  اجنآ  هک  یخساپ  اب  و  درادن ، يرون  ثدحم  نخس  رب  هفاضا  یبلطم  ناشیا 

( . 9 ! ) تسا هدرمش  یخیرات  ياههناسفا  ءزج  ار  نآ  تسا و  هدش  هیضق  رکنم  زین  ناشیا  یتیآ ؛ میهاربا  دمحم  خیش  موحرم  جنپ .
هدرک لقن  ار  بلطم  نیا  هک  یـسک  اهنت  دـیامرفیم  هدـش و  رکنم  ار  رباج  اب  تیبلها  تاـقالم  ربخ  ناـشیا  يرهطم ؛ دیهـش  هللا  تیآ  شش .

نآ ضرعتم  دوخ  ياـهباتک  رگید  رد  دیـس  دوخ  یتـح  تسا ! هدرکن  لـقن  ناـشیا  زا  ریغ  سک  چـیه  و  تسا ، فوهل  رد  سوواـط  نب  دـیس 
( . 10 . ) درادن يراگزاس  نآ  اب  زین  یلقع  لیلد  تسا و  هدیدرگن 

لوصح مدع  تاقالم ، ربخ  راکنا  زا  ناشیا  دوصقم  رگا  هک  تسا  ینتفگ  - 
هحفص 63) )

نب دیـس  هک  تفگ  دـیاب  دـیامنیم ، ار  نیا  یلقع ، لیلد  يهمیمـض  اب  هژیو  هب  ناشیا ، ترابع  رهاظ  هک  تسا ، نیعبرا  زور  صوصخ  رد  نآ 
رد رباـج  اـب  تیبلـها  تاـقالم  لـصا  راـکنا  ناـشیا  دوـصقم  رگا  و  تسا . هـتفگن  ار  يزیچ  نـینچ  زین  فوـهل ، باـتک  رد  یتـح  سوواـط ،

یسلجم همالع  ( ، 13  ) بلاطیبا نب  دمحم  دیس  و  ( 12  ) ییاهب خیشوا  زا  سپ  و  ( 11  ) امننبا وا  زا  شیپ  تسین و  درفتم  دیـس  تسالبرک ،
. دناهتفگ نارگید  و  ( 15  ) يزودنق ( ، 14)

ص 589. لامعألا ، لابقا  ( 1)
ص 730. دجهتملا ، حابصم  ( 2)

(، مالسلاهیلع نیسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) قشمد خیرات  ح 882 ؛ ص 373 ، ج 23 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 657 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننـس  ك : ر . ( 3)
ص 202؛ ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ص 126 ؛ ج 2 ، يربکلا ، صئاـصخلا  ص 22 ؛ ج 1 ، ۀباغلا ، دـسا  ص 433 ؛ بلاطلا ، ۀـیافک  ص 388 ؛
ص 96؛ ج 2 ، یمزراوخلا ، لـتقم  ص 439 ؛ ج 2 ، لامکلا ، بیذـهت  ص 294 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 316 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریس 

ص 202. قودص ، خیش  یلاما  ص 298 ؛ ج 2 ، بلاطملا ، رهاوج  ص 217 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 148 ؛ یبقعلا ، رئاخذ 
ح 640. سلجم 11 ، ص 315 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 4)

، لامکلا بیذهت  ص 162 ؛ ج 1 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 426 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  ح 2817 ؛ ص 114 ، ج 3 ، یناربط ،)  ) ریبـکلا مجعملا  ( 5)
ص یبقعلا ، رئاـخذ  ص 346 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ص 292 ؛ ۀـقرحملا ، قعاوصلا  ص 189 ؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  ص 408 ؛ ج 6 ،

مالعا ص 180 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ص 130 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 93 ؛ ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 125 ؛ ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  146 ؛
ص 215. نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 193 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  ص 217 ؛ يرولا ،

ص 373. ةرونملا ، ۀنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  ك : ر . ( 6)
ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ( 7)
.524 ص 525 -  لامآلا ، یهتنم  ( 8)

ص 148. اروشاع ، یخیرات  یسررب  ( 9)
ص 30. ج 1 ، ینیسح ، يهسامح  ( 10)
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ص 107. نازحألا ، ریثم  ( 11)
ص 6. دصاقملا ، حیضوت  ( 12)

ص 458. ج 2 ، سلاجملا ، ۀیلست  ( 13)
ص 450. نویعلا ، ءالج  ( 14)

ص 92. ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 15)

نافقوتم

نافقوتم
ار مود  ای  لوا  نیعبرا  رظن  ود  زا  کیچیه  هدومن و  فقوت  هلئـسم  رد  یفجن ، یـسبط  اضر  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  نوچ  یخرب  لباقم ، رد  و 

: دیامرفیم دنک و  رایتخا  هتسناوتن 
ماشلا ال یف  مهفقوت  نأ  خیراوتلا  ةدع  رهاظ  نأ  عم  یلوألا ، ۀنـسلا  یف  سانلا  ماوع  دنع  روهـشملا  نکل  و  کلذ ، یف  نیفقوتملا  نم  انأ  هیلعف 

؛ رهش نم  لقی 
نیا مدرم  ماوع  دزن  روهـشم  یلو  منکیمن ) رایتخا  ار  لوق  ود  زا  کی  چـیه  و   ) متـسه هلئـسم  رد  ناگدـننک  فقوت  يهرمز  زا  نم  نیاربانب ،

ماش رد  ناشیا  فقوت  هک  تسا  نیا  یخیرات  بتک  یضعب  رهاظ  هکنآ  اب  دنتشگزاب . البرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  نانآ  هک  تسا 
هحفص 64) )

( . 1 . ) تسا هدوبن  هام  کی  زا  رتمک 
هحفص 67) )

(. یطخ يهخسن   ) ص 285 مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  لتقم  ( 1)

دقن يوزارت  رد  هاگدید  ود 

دقن يوزارت  رد  هاگدید  ود 
نیعبرا رد  تیبلها  تشگزاب  رکنم  یلک  روط  هب  يرون  ثدحم  دنراد . رارق  هلئسم  تهج  ود  رد  ییابطابط ، یضاق  يرون و  ثدحم  موحرم 

رارق وا  ریثأت  تحت  یمق  ثدـحم  نوچ  ینارگید  هداد و  شرورپ  رگید  یـشاوح  اب  ار  لاـمعألا  لاـبقا  رد  سوواـطنبا  يههبـش  تسا و  لوا 
باوج ندـنارورپ  اب  هدـمآرب و  لوا  نیعبرا  رد  تیبلها  تعجارم  تابثا  ماـقم  رد  ییاـبطابط  یـضاق  دیهـش  لـباقم ، فرط  رد  و  دـناهتفرگ .

ام يور ، نیا  زا  تسا . هدیشک  رایـسب  تمحز  ناوارف و  جنر  قح  هب  هدمآ و  ناشیا  ییوگ  خساپ  هب  روطق  یباتک  شراگن  یقارـشا و  موحرم 
. مینیشنیم یسررب  دقن و  هب  ار  فرط  ود  ره  يهلدا  هصالخ ، روط  هب 

البرک رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  یگنوگچ  یسررب 

البرک رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  یگنوگچ  یسررب 
: دیوگیم يرون  ثدحم 

رد هک  ناگرزب  تافلؤم  هک  تسین  هدیشوپ  بلطم  نیا  یلو  تسا . هدوب  تامارک و ... بحاص  نأشلا ، میظع  ردقلا ، لیلج  سوواط ، نب  دیس 
هلوک اب  رمع  رخآ  رد  هک  ییاهباتک  اب  دنراگنیم ، یناوج  يهرود  رد  هک  ییاهباتک  دنتسین و  ناسکی  دوشیم ، هتشاگن  ناشرمع  دادتما 

هحفص 68) )
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رد تسا ، تیبلها  اب  رباج  تاـقالم  نمـضتم  هک  ار  فوهل  باـتک  سوواـط  نب  دیـس  و  دراد . قرف  دنـسیونیم ، هبرجت  یگتخپ و  زا  يراـب 
: دراد دوجو  اعدم  نیا  رب  لیلد  ود  تسا و  هتشون  یناوج  لیاوا 

لاح دنک و  رکذ  ار  تیاور  دنس  هتشون و  ذخآم  دناوتب  هک  اجنآ  ات  هک  تسا  نیا  تسا ، هتشون  هک  ییاهباتک  يهمه  رد  ناشیا  شور  فلا .
هب تیاور  دنس  ذخأم و  رکذ  زا  يرثا  رئازلا ، حابصم  باتک  رد  نینچمه  باتک و  نیا  رد  دوخ ، يهویـش  فالخرب  ناشیا  هک  مینیبیم  هکنآ 

، باتک هب  داریا  سپ  تسا . هدرک  رکذ  ار  دانـسا  نآ  رد  دراد و  ینتجم  مان  هب  فوهل  زا  رترـصتخم  یباتک  ناشیا  هکنآ  اب  و  هدرواـین ، ناـیم 
. درادن دناهدرک -  بسک  جیردت  هب  نآ و  زا  سپ  ار  یگرزب  هک  نآ -  فلؤم  یگرزب  اب  تافانم 

: دسیونیم فوهل  لوا  رد  و  ( 1  ) تسا هتشون  شفیلکت  لیاوا  رد  ار  رئازلا  حابـصم  باتک  هک  دنکیم  حیرـصت  دوخ  تازاجا  رد  ناشیا  ب .
زین وا  هک  متساوخ  دنکیم ، زاینیب  رگید  یترایز  باتک  ره  ای  حابـصم و  باتک  نتـشادرب  زا  ار  رئاز  هک  متـشون  ار  رئازلا  حابـصم  نم  نوچ 

( . 2 . ) متشاگن ار  باتک  نیاربانب  دشاب ، لتقم  باتک  لمح  زا  زاینیب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  فرشت  ماگنه 
يهرود رد  تسالبرک ، رد  تیبلها  اب  رباج  تاقالم  يهلئسم  رد  یساسا  ردصم  هک  ار  فوهل  باتک  سوواط  نب  دیس  هکنیا  هصالخ 

هحفص 69) )
( . 3  ) تسین رادروخرب  هتسیاش  هتسیاب و  يرابتعا  ناقتا و  زا  هتشاگن و  یناوجون  ای  یناوج و 

. تسا هشقانم  لباق  دناهدومرف ، رکذ  هک  یهجو  ود  ره  بلطم و  نیا  - 
ندروآ ذخأم و  رکذ  فرـص  هک  هنوگنامه  درادـن ؛ هدنـسیون  عالطا  یمک  مات و  ناقتا  مدـع  زا  ناشن  دانـسا ، فذـح  ذـخأم و  طاقـسا  . 1
تیلباق هک  هدوب  کچوک  یباتک  شراگن  رئازلا  حابمـص  رد  دیـس  فدـه  هک  ییاجنآ  زا  درادـن و  تلالد  فلؤم  لماک  یهاگآ  رب  دانـسا ،

یباتک شراگن  فوهل  فیلأت  رد  يو  دوصقم  دزاس و  زاینیب  یسوط  خیش  دجهتملا  حابـصم  باتک  لثم  زا  ار  رئاز  هتـشاد و  رفـس  رد  لمح 
فذـح ار  دـیناسا  هتخادرپن و  ذـخأم  رکذ  هب  نیاربانب  دـشاب ، گرزب  یلتقم  باتک  لمح  زا  ینیـسح  رئاز  يهدـننکزاینیب  هک  هدوب  رـصتخم 

. دوبیم ضرغ  ضقن  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، هدرک 
هتکن نیا  رکذ  رئازلا و  حابصم  باتک  رکذ  زا  سپ  ناشیا  نوچ  دشاب ، هتـشون  ناوا  نامه  رد  زین  ار  فوهل  باتک  دیـس ، هک  تسین  مولعم  . 2

رکذ ار  فوهل  باتک  مان  راک  رخآرد  هتخادرپ و  دوخ  تافلؤم  ریاس  رکذ  هب  نآ  زا  سپ  تسا ، هتـشاگن  فیلکت  لیاوا  رد  ار  باتک  نیا  هک 
هتفای فیلأـت  يو  ملق  هب  هک  تسا  ییاـهباتک  نیرخآ  زا  فوهل  باـتک  هک  تفگ  ناوتب  تراـبع  نیا  هب  دانتـسا  اـب  اـسب  هچ  هک  ( ، 4) دنکیم

هک درک  هدافتسا  ناوتیمن  تلع  رد  کیرشت  رئازلا و  حابصم  هب  باتک  نیا  مامـضنا  يهلئـسم  زا  و  ( 5 . ) دـشاب لمجم  مک  تسد  ای  تسا و 
: دوش هتفگ  هک  ات  تسا ، هتشون  ناوا  نامه  رد  زین  ار  باتک  نیا 

هحفص 70) )
تـسا یفاک  دوخ  نیا  و  هدش ، فیلأت  فیلکت  لیاوا  رد  و  رئازلا ، حابـصم  ممتم  يهلزنم  هب  فوهل  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  ( 6  ) مالک نیا  و 

( . 7 . ) ناشیا يهلیلج  تافلؤم  ریاس  لثم  ماکحتسا  ناقتا و  رد  نآ  ندوبن  حوضو  يارب 
زا و  تسا ، هدرک  دـییأت  الماک  ار  باتک  نیا  دربیم ، رـس  هب  مات  یگتخپ  علـضت و  تیاـهن  رد  هک  رمع ، رخآ  رد  سوواـط  نب  دیـس  دوخ  . 3

: دیوگیم دلابیم و  دوخب  نآ  فیلأت 
؛ هلضف نم  هترکذ  ام  فرع  هیلع  فقو  نم  و  هلثم ، یلا  ینقبس  ادحأ  نأ  تفرع  ام  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  تفنص  و 

سک ره  دشاب و  هتفرگ  یشیپ  يراک  نینچ  ماجنا  رد  نم  رب  هک  مسانـشیمن  ار  یـسک  متـشاگن و  ار  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  و 
( . 8 . ) دبایرد ار  نم  نخس  یتسرد  دنکفا ، رظن  نآ  رد  دبای و  تسد  نآ  هب  هک 

، تسا هدومن  رمع  رخاوا  رد  دوخ و  ياهباتک  زا  يرایـسب  ای  همه و  شراگن  زا  نتفای  غارف  زا  سپ  هک  رثا ، بحاص  زا  تداهـش  نیا  دوجو  اب 
. دنامیمن نخس  نآ  يارب  ییاج  رگید 
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: دیامرفیم فوهل  باتک  تیمها  يهرابرد  دمحم ، دوخ  دنزرف  هب  باطخ  ۀجحملا  فشک  باتک  رد  دیس  دوخ  نینچمه 
يذـلا هلالج  لج  هللا  لضف  نم  وه  و  قیفلتلا ، بیترتلا و  بیرغ  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  لتق  یف  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهلملا  باـتک  اـهنم  و 

؛ هیلع ینلد 
هحفص 71) )

هدش و هتشاگن  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  يهرابرد  هک  تسا  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  متـشاگن  هک  ییاهباتک  هلمج  زا  و 
( . 9 . ) تخاس نومنهر  نآ  ماجنا  رب  ارم  هک  تسا  یهالا  لضفت  تسا .، رادروخرب  ون  یشنیزگ  شنیچ و  زا 

ربـتعم یباـتک  تسا ، هتـشون  فیلکت  ناوا  رد  فلؤم  حیرـصت  هب  هک  ار  رئازلا  حابـصم  باـتک  يرون  ثدـحم  دوخ  هک  تسا  نیا  بلاـج  . 4
. تسین عمج  لباق  ود  نیا  و  دنادیم ! نقتم  ریغ  یباتک  ، ناوا نامه  رد  فیلأت  لامتحا  اب  ار  فوهل  باتک  و  ( . 10 . ) تسا هدرک  یفرعم 

اب نامز  مه  ای  ناشیا و  زا  شیپ  دراد ، لاکـشا  تهج  نیا  زا  هتـشون و  یناوج  لیاوا  رد  ار  باتک  نیا  سوواط  نب  دیـس  هک  میریذپب  رگا  . 5
البرک رد  ار  تیبلها  اب  رباج  تاقالم  ربخ  زین  تسا ، ردـقلا  لیلج  رایـسب  یخروم  هیقف و  هک  یلح  يامن  نب  دـمحم  نب  رفعج  خیـش  ناشیا ،

و دروخب ! ناقتا  مدع  بوچ  ات  تسا  هتـشاگن  یناوج و ... رد  ار  باتک  زین  ناشیا  هک  تسا  هتفگن  نونک  ات  سک  چیه  و  تسا ، هدش  روآدای 
، تسا هدوب  لاس 664  سوواطنبا  تافو  هک  یلاـح  رد  ( 11 ( ؛ دناهتشون لاس 645  ار  يو  تافو  نوچ  تسا ، مدـقم  سوواطنبا  رب  ناـشیا 
نامز و مه  ناشیا  نقیتم  ردـق  میریذـپن ، ار  يو  تافو  خـیرات  رگا  تسا و  هدوب  سوواط  نب  دیـس  زا  شیپ  لاـس  هدزون  اـمننبا  تاـفو  سپ 

فوهل رد  دیس  ترابع  لقن  زا  سپ  هک  تسا  ناشیا  زا  بجع  و  ( 12  ) تسا دیس  اب  رصاعم 
هحفص 72) )

: دیامرفیم
( . 13 . ) تسا هدومن  رکذ  هدرک ! فیلأت  دیس  تافو  زا  دعب  لاس  هک 24  نازحألاریثم  باتک  رد  امن  نب  رفعج  ار  ترابع  نیمه  رصتخم  و 

ص 39. ج 107 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 86. فوهل ، ( 2)

.144 ص 145 -  ناجرم ، ؤلؤل و  ك : ر . ( 3)
.39 ص 42 -  ج 107 ، راونألاراحب ، ( 4)

ك: ر . تسا . هدش  دای  فوهل  زا  باتک  نآ  رد  نوچ  تسا ؛ هدش  هتـشون  لامعالا  لابقا  زا  شیب  فوهل  باتک  هک  تسا  نآ  نقیتم  ردق  ( 5)
ص 562. لامعألا ، لابقا 

. باتک شراگن  تلع  دروم  رد  فوهل ،»  » لوا رد  سوواط  نب  دیس  مالک  هب  هراشا  ( 6)
ص 145. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 7)

ص 42. ، 107 راونألاراحب ، ( 8)
ص 138. ۀجهملا ، ةرمثل  ۀجحملا  فشک  ( 9)

.148 ص 149 -  ناجرم ، ؤلؤل و  ( 10)
ص 349. و ج 19 ، ص 170 ؛ و ج 13 ، ص 43 ؛ ج 1 ، ۀعیرذلا ، ( 11)

مـساقلاوبا نیدـلا  مجن  خیـش  نانآ  يهلمجزا  هک  تسا ، قبطنم  رفن  نیدـنچ  رب  هک  تسا ، امننبا  ناونع  قالطا  رد  فالتخا  نیا  تلع  ( 12)
ياـج نیدـنچ  رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  هللا  تیآ  موحرم  ، تسا یلح  اـمننبا  هللاۀـبه  نب  رفعج  نب  دـمحم  میهارباوبا  نیدـلا  بیجن  نب  رفعج 

ص و ج 19 ، ص 170 ؛ و ج 13 ، ص 43 ؛ ۀعیرذلا ج 1 ، ك : ر .  ) تسا هتـشون  ار 645  ناشیا  تافو  لاس  ۀعیـشلا  فیناصت  یلا  ۀـعیرذلا 
ققحملا فصو  یف  یکرکلا  ققحملا  لاق  : » دیوگیم هتـسناد و  یلح  يامن  نبدـمحم  وا  ردـپ  تافو  لاس  ار  لاس  نیا  یمق  ثدـحم  (. 349
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امننبا قلطی  دق  و  ۀنـس 645 ، فجنلاب  یفوت  یلحلا ... امن  نب  دمحم  دحوألا  دیعـسلا  هیقفلا  خیـشلا  تیبلالهأ  هقفب  هخیاشم  ملعأ  و  یلحلا :
ءاربک نم  و  ۀلجألا ، ءالـضفلا  نم  هللا  همحر  ناک  یلحلا ، امننبا  هللا  ۀـبه  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  رفعج  نیدـلا  مجن  هیقفلا  خیـشلاهنبا  یلع 

ینکلا ك : ر . ...« ) نازحألاریثمب موسوملا  لتقملا  بحاص  و  ۀـمالعلا ، هللا  ۀـیآ  خـیاشم  دـحأ  ردـقلا ، لـیلج  نأـشلا ، میظع  ۀـلملا ، نیدـلا و 
ص 442) ج 1 ، باقلألاو ،

: تسا هدش  لقن  ناشیا  تافو  لاس  رد  لاوقا ، نیا  عومجم ، رد 
. ینارهت گرزب  اقآ  لقن  قبط  ( 645 . ) 1

ص 1888. ج 6 ، بدألا ، ۀناحیر  رد  سردم  لقن  قبط  ( 676 . ) 2
ص 74. ج 1 ، تایلبابلا ، رد  یبوقعی  لقن  قبط  دودح 680 ) . ) 3

ص 156. ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  رد  یلماع  نیما  نسحم  دیس  لقن  قبط  ( 680 . ) 4
ص 428. ج 2 ، نونکملا ، حاضیا  لقن  قبط  ( 685 . ) 5

ود نیا  هک  تسا  نیا  نقیتم  ردق  یلو  تسا ، هتـشاد  مدقم  امننبا  رب  ار  سوواط  نب  دیـس  يرون ، ثدحم  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  و 
زا دـناهتخاس و  يرپس  مه  اـب  ناـمزمه  ار  دوخ  رمع  زا  يداـیز  تدـم  دـناهدوب -  رگیدـکی  رـصاعم  رهـش و  کـی  زا  ود  ره  هک  راوگرزب - 

باتک هک  تفگ  ناوتیمن  عطاق  روط  هب  مینادیمن ، اقیقد  ار  نازحألا  ریثم  فوهل و  باتک  ود  زا  کی  ره  شراگن  نایاپ  خیرات  هک  ییاجنآ 
. تسا هدومرف  ار  ییاعدا  نینچ  يرون  ثدحم  هک  هنوگنامه  تسا ؛ هتفای  شراگن  فوهل  بحاص  تافو  زا  سپ  لاس  نازحألاریثم 24 

ص 143. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 13)

لوا نیعبرا  رد  تشگزاب  مدع  رب  يرون  ثدحم  لیالد  یسررب 

لوا نیعبرا  رد  تشگزاب  مدع  رب  يرون  ثدحم  لیالد  یسررب 
رایـسب و روما  اب  تسا ، هدرک  لقن  سوواط  نب  دیـس  هک  هچنآ  ربانب  ـالبرک ، هب  لوا  نیعبرا  رد  تیبلـها  ندیـسر  دـیوگیم : يرون  ثدـحم 

ددعتم و رابخا 
هحفص 73) )

: دراد تافانم  ناملاع  زا  یخرب  حیرصت 

ینامز يراگزاسان  ثداوح و  ریس 

ینامز يراگزاسان  ثداوح و  ریس 
فوهل رد  اقباس  هک  هچنآ  هب  هراشا  زا  سپ  لابقا  باتکرد  ور  نیا  زا  درب ؛ یپ  دوخ  لقن  تاهابتشا  یخرب  هب  یتدم  زا  سپ  سوواط  نب  دیس 

: تسا هدرک  نایب  هنوگنیا  ار  دوخ  يهلدا  هتسناد و  دیعب  ار  نآ  تسا ، هتشون 

فیلکت بسک  يهمان  لاسرا 

فیلکت بسک  يهمان  لاسرا 
تـسیب دودـح  هب  هفوک ، رد  تیبلها  دوجو  نامز  تدـم  رد  نآ ، خـساپ  تفایرد  دـیزی و  هب  دایزنبا  يوس  زا  فیلکت  بسک  يهمان  لاسرا 

. دراد زاین  رتشیب  ای  زور و 
: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  - 
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دوخ بلطم  هب  ياهراشا  هکنآ  نودب  دنادیم ، دـیعب  رابخا  زا  یخرب  لقن  ربانب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  يهلئـسم  لصا  لابقارد  دیـس  . 1
نآ نامز  هب  هراشا  نودب  تشگزاب -  لصا  هک  تسین  فوهل  رد  دوخ  يهتـشون  رکنم  ناشیا  نیاربانب ، دنک ؛ یفن  ار  نآ  ای  دنک و  فوهل  رد 

. تسا هتخاس  حرطم  ار  - 
: دهدیم خساپ  ییابطابط  یضاق  موحرم  . 2

، رتوبک زا  هدافتسا  هک  يو  ياعدا  يرون و  ثدحم  راکنا  هدوب و  ربهمان  نارتوبک  يهطساو  هب  ارـسا ، يهرابرد  دیلپ  دیزی  زا  دایزنبا  ناذیتسا 
قیقحت زا  یلاخ  هجویب و  ياعدا  تسا ، هدمآ  راک  يور  لصوم  رد  نییمطاف  نامز  زا  هدش و  زاغآ  سابعینب  نارود  رخاوا  زا 

هحفص 74) )
ةاطرا نب  رـسب  ربخ  رد  هک  نانچمه  دـنک ؛ یط  ار  ماش  هفوک و  نیب  تفاـسم  زور  هس  رد  تسناوتیم  زین  کـیپ  هکنیا  رب  نوزفا  ( ، 1  ) تسا

. دمآ دهاوخ 
: دراد دوجو  نآ  رب  يدهاوش  تسین و  هجو  زا  یلاخ  يرون  ثدحم  موحرم  شیامرف  - 

: تسا هدروآ  نینچ  یگنز  يدومحم  نیدلارون  يهرابرد  ریثکنبا  . 1
و جنرفلا ، دالب  یلا  اهللختی  ناذمه ال  یلا  ۀبونلا  دح  نم  کلم  هناف  اهعاستا ، هتکلمم و  دادتمال  کلذ  و  يداوهلا ، مامحلا  نیدـلارون  ذـختا 

؛ ةدع رسیأ  و  ةدم ، عرسأ  یف  قافآلا  یلا  لئاسرلا  لمحت  یتلا  مامحلا  نصح  ۀعلق و  لک  یف  ذختا  کلذل  و  هتنده ، هرهق و  تحت  مهلک 
زا يو  تکلمم  اریز  دوب ؛ يو  ینارمکح  يهریاد  عیـسو  يهرتسگ  يروانهپ و  نآ  تلع  تفرگ و  راـک  هب  ار  زاورپ  زیت  نارتوبک  نیدـلارون ،
ریز قطانم  نیا  یمامت  و  دیـسریم ، گنرف  ياهرهـش  دودـح  ات  هک  دوب ، هچراپکی  تروص  هب  نادـمه  هب  رـصم ) رد   ) هبون دـح  زا  وس  کی 

. دـندناسریم ار  اههمان  یتحار  هب  نامز و  نیرتهاـتوک  رد  هک  داد  رارق  ربهماـن  نارتوبک  ياهعلق  ره  رد  ور  نیا  زا  تشاد . رارق  يو  يهرطیس 
( . 2)

: دسیونیم رگید  ياج  رد  و 
؛ ةدم عرسأ  یف  هعلطت  یتلا  يداوهلا  مامحلا  اهیف  لعج  و 
رد ار  اهشرازگ  هک  داد  رارق  زاورپزیت  نارتوبک  نآ  رد  و 

هحفص 75) )
( . 3 . ) دندناسیم يو  هب  نامز  نیرتعیرس 

: دسیونیم نیما  شدنزرف  هب  نوراه  گرم  ربخ  ندیسر  نامز  تدم  يهرابرد  رکاسعنبا  . 2
؛ اموی رشع  انثا  نیمألا  یلا  ربخلا  لصو  موی  یلا  دیشرلا  یفوت  موی  ذنم  و 

( . 4 . ) دیشک لوط  زور  هدزاود  دنزرف  نیما ، هب  وا  گرم  ربخ  ندیسر  زور  ات  دیشرلا  نوراه  گرم  زور  زا  و 
. دیسریم دادغب  هب  نیا  زا  شیپ  یسایس  مهم  دادیور  نیا  دیاب  دوب ، لومعم  نامز  نآ  رد  ربهمان  نارتوبک  يریگراک  هب  رگا  و 

ص 28. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)
ص 334. ج 12 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ( 2)

ص 346. ج 12 ، نامه ، ( 3)
ص 228. ج 56 ، قشمد ، ۀنیدم  خیرات  ( 4)

ماش رد  تیب  لها  يههام  کی  تماقا 

ماش رد  تیب  لها  يههام  کی  تماقا 
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( . 2 . ) تسا هدوب  هام  کی  ( 1  ) رابخا یخرب  لقن  ربانب  ماش ، رد  تیبلها  تماقا  تدم 
: دسیونیم ییابطابط  یضاق  موحرم 

مولعم نآ  لقان  هن  یلو  تسا ، هدومرف  شدوخ  هچنانچ  دنشاب ، هدنام  ماش  رد  هام  کی  ارسا  هک  تسا  یلقن  ربانب  دیس ، موحرم  داعبتسا  تهج 
زور دـنچ  زا  رتـشیب  هک  دـناهدرک  حیرـصت  ربـتعم  خـیراوت  هکلب  دـناهدرک ؛ لـقن  دـشاب  داـمتعا  لـباق  هک  یخیراـت  یتـیاور و  رد  هن  تسا و 

زور هد  يربط  لوق  هب  تیاهن  ای  زور  تشه  هدنامن
هحفص 76) )

( . 3 . ) دناهدنام
: تسا هشقانم  لباق  ریز  بلاطم  هب  هجوت  اب  ناشیا  شیامرف  - 

تیـصخش نآ  اب  ناشیا  هک  دهدیم  خـساپ  فوهل ، لقن  فعـض  رب  ینبم  يرون  ثدـحم  رظن  در  ماقم  رد  ییابطابط  یـضاق  موحرم  دوخ  . 1
رکذ یلو  هدـید ، ار  نآ  ذـخأم  امتح  دنـسیونیمن . لیلد  نودـب  یبلطم  دـنرادیم ، اور  هک  ییاهطایتحا  تدـش  نآ  اب  و  دـنراد ، هک  ییـالاو 

ار ماش  رد  تیبلها  يههام  کی  تماقا  ذـخأم  زین  سوواـطنبا  هک  دوشیم  هتفگ  و  دوشیم ! هداد  ناـشیا  دوخ  هب  خـساپ  نیمه  . دـناهدومنن
. تسا هدرواین  اردوخ  دنتسم  مان  هچ  رگ  دناهدرک ، دامتعا  نآ  رب  دناهدید و 

فقوت ماش  رد  مینو  هام  کی  تدـم  تیبلها  نآ ، ساسارب  هک  تسا  هدروآ  ار  يربخ  رابخألا  حرـش  باـتک  رد  م 363 )  ) نامعن یـضاق  . 2
: دسیونیم دیزی  یشیامن  يهیرگ  رکذ  زا  سپ  وا  دناهتشاد .

مث سمشلا ، رح  نم  نههوجو  ترشقا  یتح  فصن ، ارهش و  اوماقأف  رح ، درب و ال  نم  نهنکی  لزنم ال  یف  نهـسلجأ  نأ  دعب  کلذ  نا  لیق  و 
؛ مهقلطأ

تشادیمن هاگن  امرگ  امرس و  زا  ار  نانآ  هک  دوب  هداد  رارق  ياهناخرد  ار  ناشیا  دیزی  هک  دوب  ینآ  زا  سپ  بلطم  نیا  هک : تسا  هدش  هتفگ 
ناشدازآ نآ  زا  سپ  دـش و  نوگرگد  دیـشروخ  يامرگ  زا  نانآ  تروص  گنر  هک  اجنآ  ات  دنتـشاد ، تماقا  مین  هام و  کـی  اـجنآ  رد  و 

( . 4 . ) تخاس
هحفص 77) )

: دیوگیم ییانتعایب  اب  هتخادنا و  رظن  بلطم  نیا  هب  ییابطابط  یضاق  موحرم  ایوگ 
ندـنام هام  کی  لوق  اب  هکنیا  رب  هوالع  زین  لوق  نیا  دـندرک ، فقوت  مین  هام و  کی  هک  مدـید  هیلیعامـسا  يهقرف  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  و 

( . 5 . ) دش دهاوخ  رکذ  هک  يدهاوش  هب  رظن  تسین ، دامتعا  لباق  دزاسیمن ،
لوـق اـب  یلوا  قـیرط  هب  لوـق ، نیا  هکنیا  رب  نوزفا  ( 6 . ) دراد ناـحجر  یتاـهج  زا  تسین و  يربط  لـقن  زا  رتمک  ناـمعن  یـضاق  لـقن  یلو  - 

. دراد زین  هدایز  نآ  رب  يهوالع  نوچ  دزاسیم ؛ ههام  کی  ندنام  رب  ینبم  سوواطنبا 
ص 589. لامعالا ، لابقا  ك : ر . ( 1)

ص 145. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 2)
ص 29. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 3)

ص 269. ج 3 ، رابخألا ، حرش  ( 4)
(. یقرواپ  ) ص 30 نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 5)

یـضاقلا وه  و  یبرغملا ، ۀفینحوبأ  هل  لاقی  و  ۀعیـشلا ، ۀفینحوبأ  : » دسیونیم هرـس  سدـق  یمق  سابع  خیـش  جاح  عبتتم  ثدـحم  موحرم  ( 6)
اهنم ابتک  ۀعیشلا  قیرط  یلع  فنـص  ایماما و  راص  يدتها و  مث  الوأ ، ایکلام  ناک  رـصمب ، یـضاقلا  روصنم  نب  دمحم  هللادبعیبأ  نب  نامعنلا 

هوجوب املاع  هیناعمب ، ملعلا  نآرقلا و  لهأ  نم  لضفلا ، ۀـیاغ  یف  قالوزنبا -  نم  القن  ناکلخنبا  لاق  امک  ناک -  مالـسالا و  مئاعد  باتک 
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نم مالـسلامهیلع  تیبلا  لهأل  فلأ  و  فاصنا ، لقع و  عم  ساـنلا  ماـیأب  ۀـفرعملا  لـحفلا و  رعـشلا  ۀـغللا و  ءاـهقفلا و  فـالتخا  ملع  هقفلا و 
و جیرـسنبا ، یلع  یعفاشلا و  کلام و  یلع  ۀـفینح و  یبأ  یلع  در  هل  و  نیفلاخملا ، یلع  دودر  هل  و  فیلأت ، نسحأـب  قاروأ  فـالآ  بتکلا 

نب دعم  میمتیبأ  زعملا  ۀبحص  امزالم  ناک  و  ۀبختنملاب ، اهبقل  ةدیصقلا  هل  و  مالسلامهیلع ، تیبلالهأل  هیف  رصتنی  و  ءاهقفلا ، فالتخا  باتک 
ك: ر .  ». ) ۀنـس 363 رـصمب  بجر  لهتـسم  یف  تام  هتدـم و  لطت  مل  و  هعم ، ناک  ۀیرـصملا  رایدـلا  یلا  ۀـیقیرفا  نم  لصو  امل  و  روصنم ،

(. ص 57 ج 1 ، باقلألا ، ینکلا و 

ینامز يراگزاسان 

ینامز يراگزاسان 
: دیوگیم يرون  ثدحم 

فیلکت بسک  يهمان  لاسرا  هلئسم  دوخ  هک  تسا  ( 1  ) ناشیا زا  بجع 
هحفص 78) )

ود نیا  تسا و  هتخاس  حرطم  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  تشگزاـب  يهلئـسم  لاـح  نیع  رد  هتخاـس و  حرطم  دـیزی  هب  داـیزنبا  يوس  زا 
( . 2  ) تسین عمج  لباق  هاگچیه 

. دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  و  تسا ، عمج  لباق  ود  نیا  هتبلا  - 
. تسا سوواط  نب  دیس  دوصقم ، ( 1)

ص 146. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 2)

یخیرات ياهباتک  رد  ارجام  رکذ  مدع 

یخیرات ياهباتک  رد  ارجام  رکذ  مدع 
: دیوگیم يرون  ثدحم 

یتاهج زا  نآ  رکذ  هکنآ  اب  دندرکن ؛ هصق  نیا  هب  هراشا  لتقم  رکذ  قایس  رد  خیراوت ، ریس و  لها  نیدمتعم  ثیدح و  نف  يالجا  زا  يدحا 
( . 1 ! ) دوشیم مولعم  نآ  راکنا  ناشمالک  قایس  زا  هکلب  دوب ؛ انتعا  لحم  هتسیاش و 

هنیدم تمس  هب  ناشیا  نداد  تکرح  سپس  و  ماش ، رد  دیزی  يهناخ  هب  لصتم  ياهناخ  رد  تیبلها  رارقتسا  رب  دیفم  خیش  مالک  هاگنآ  يو 
: دریگیم هجیتن  نینچ  نایاپ  رد  دنکیم و  لقن  ار 

يدمتعم لحم  رد  ار  نآ  دیفم  خیـش  دننک و  يرادازع  زور  دنچ  دننک و  تاقالم  ار  رباج  دنور و  البرک  هب  دوخ  ریـس  رد  ناشیا  هک  دوشن  و 
رد زین  يربط  هدرک و  رکذ  خیراوتلا  لماکرد  ریثانبا  ار  ترابع  نیمه  هب  بیرق  و  دنکن . نآ  هب  هراشا  ماقم  نیا  رد  هدید و  ای  دـشاب ، هدـیدن 

( . 2 . ) تسین قارع  رفس  زا  يرثا  کی  چیه  رد  هتفگ و  ماقم  نیا  رد  يرصتخم  تسا  هربتعم  خیراوت  زا  هک  دوخ  خیرات 
هحفص 79) )

: هک تفگ  دیاب  خساپ  رد  - 
ناشیا راکنا  نآ ، زا  ناوتیمن  تسناد و  البرک  هب  تیبلها  تشگزاب  مدع  لیلد  ار  نآ  ناوتیمن  و  تسا ، مدع  رکذ  زا  ریغ  رکذ  مدـع  الوا ،

. دیمهف ار 
اب هیبش  خیرات  رد  ناشیا  شور  تسین . زاسراک  خیرات ، شراگن  رد  ناشیا  يهویـش  نتـشاد  رظن  رد  نودب  دیفم  خیـش  مالک  هب  کسمت  ایناث ،

روهشم فالخ  هچ  رگا  تسا . دنسم  ثداوح  رابخا و  رکذ  ناشیا  شور  ییابطابط ، یضاق  دیهش  حیرـصت  هب  انب  تسا . لوادتم  یهقف  شور 
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. دشاب
: دسیونیم نینچ  داشرالا  لوا  رد  دیفم  خیش 

؛ تسمتلا کلذ و  نم  ترثأ  ام  بسح  راصتخالا  زاجیالا و  هیف  رحتم  و 
( . 3 . ) متسب راک  هب  مدومن  وجوتسج  هدیسر و  نم  هب  هک  هچنآ  قبطرب  بلاطم  یسیون  هصالخ  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  و 

هن دزاسیمن ، خیرات  شراگن  رد  وا  شور  اب  هک  تسا  تهج  نادب  ناشیا  رکذ  مدع  اما  درادن . هشقانم  ياج  دیفم  خیـش  راک  ناقتا  نیاربانب ،
. دشاب نآ  رکنم  هکنآ 

هب هجوت  اب  میدروآ و  البرک  هب  تیبلها  تشگزاب  رب  ینبم  ار  ییاهبخیـش  ینوریب و  ناحیروبا  نوچ  یناگرزب  نانخـس  ثحب ، لوا  رد  اـثلاث ،
. دوشیم طقاس  خیراوت  ریس و  بابرا  ثیدح و  نف  يالجا  زا  يدحا  رکذ  مدع  رب  ینبم  ناشیا  مالک  یلک  بلس  نآ ،

ص 146. ناجرمو ، ؤلؤل  ( 1)
ص 147. نامه ، ( 2)

ص 4. ج 1 ، داشرالا ، ( 3)

رفص متسیب  رد  هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  تیاور 

رفص متسیب  رد  هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  تیاور 
: تسا هدومرف  رفص  هام  عیاقو  رد  ۀعیشلا  راسم  رد  دیفم  خیش 

هحفص 80) )
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعیبأ  انالوم  اندیس و  مرح  عوجر  ناک  هنم  نیرشعلا  مویلا  یف  و 

هللادبع یبأ  ربق  ةرایزل  ءالبرک  یلا  ۀنیدملا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحاص  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  هیف  درو  يذلا  مویلا  وهو 
؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  هترایز  بحتسی  و  نیملسملا ، نم  هراز  نم  لوأ  ناکف  مالسلاهیلع ، نیسحلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهنیدـم  يوس  هب  ماش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ام  يالوم  دیـس و  تیب  لها  ، رفـص هام  متـسیب  زور  رد 
نیـسحلا هللادبعابا  ربق  ترایز  دـصق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رای  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  نیا  دنتـشگزاب و 

زور نیا  رد  ترـضح  نآ  تراـیزو  تفاتـش ، يو  تراـیز  هب  هک  تسا  یناملـسم  نیتـسخن  وا  دـش و  دراو  ـالبرک  هـب  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع 
( . 1 . ) تسا بحتسم 

دوخ حابصم  زا  عوضوم  ود  رد  یمعفک  حالصلا و  جاهنم  رد  یلح  يهمالع  دجهتم و  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  ار  ترابع  نیمه  بیرق  و 
. دندرک مهوت  یـضعب  هک  نانچ  دـندش ؛ هنیدـم  دراو  هکنآ  هن  دـندمآ ، نوریب  ماش  زا  نیعبرا  زور  هک  تسا  نآ  ترابع  رهاظ  هدرک و  رکذ 

نآ اب  نامعن  هب  دیزی  لمعلاروتسد  بسح  هک  هلفاق  نآ  صوصخب  دوشن ، فراعتم  يهلفاق  ریـس  هام  کی  زا  رتمک  هنیدم  ات  قشمد  زا  هچ  ( 2)
یفالتخا هک  رباج  قح  رد  دادیمن و  ترابع  رییغت  دوب ، نآ  دارم  رگاو  تسا  خسرف  تسیود  زا  هدایز  دلب  ود  نیا  نیب  ام  دـعب  و  دومن ، راتفر 

هب تسین ، نیعبرا  زور  رد  وا  دورو  رد 
هحفص 81) )

رد نآ  رکذ  الا  و  البرک ؛ هب  ناشیا  ندـماین  رد  تسا  یحیرـص  تاملک  نیا  لاح ، ره  رد  دومرفیمن و  ریبعت  عوجر »  » هب اجنیا  رد  و  دورو » »
( . 3 . ) دوب یلوا  یتاهج  زا  رفص  هام  عیاقو 

زور هن  و  هنیدم ، تمـس  هب  ماش  زا  ناشیا  جورخ  زور  رفـص ، هام  متـسیب  زور  هکنیا  رب  ینبم  دیفم  خیـش  مالک  زا  ناشیا  تشادرب  هچ  رگ  - 
: یلو دناهداد ، جرخ  هب  دورو »  » و عوجر »  » تاملک نیب  قرف  رد  ییاج  هب  تقد  ناشیا  حیحص و  تسا ، هدوب  هنیدم ، هب  ناشیا  دورو 
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. دیمهف ناوتیمن  ار  تحارص  رکذ ، مدع  زا  هکنآ  هچ  درادن ؛ البرک  هب  ناشدورو  مدع  رب  یتحارص  دیفم  خیش  مالک  الوا :
. تشاد رظن  رد  ار  یخیرات  عیاقو  شراگن  رد  دیفم  خیش  يهویش  دیاب  ایناث :

. تسا هدروآ  يددعتم  دهاوش  ییابطابط  یضاق  دیهش  هام ، کی  زا  رتمک  ینامز  تدم  رد  هنیدم  هب  ماش  زا  ریس  ناکما  يهرابرد  اثلاث :
ص 62. ۀعیشلا ، راسم  ( 1)

. دشابیم لامعالا  لابقا  رد  سوواط  نب  دیس  ناشیا ، روظنم  ارهاظ  ( 2)
ص 147. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 3)

تیاور رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  رکذ  مدع 

تیاور رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  رکذ  مدع 
تاقالم مالـسلامهیلع و  تراهط  تیب  لها  دورو  زا  يرکذ  ادبا  و  تسا ، دوجوم  ربتعم  باتک  ود  رد  یلعم  يالبرک  رد  رباج  دورو  لیـصفت 

( . 1 . ) تسین اجنآ  رد  رباج  اب  ناشیا 
: دسیونیم یفطصملا  ةراشب  ربخ  رکذ  زا  سپ  و 

بسح هب  دومنن و  تاقالم  ار  یسک  درکن و  گنرد  اجنآ  رد  شیب  یتعاس  دنچ  رباج  دوشیم  مولعم  ربتعم  فیرش  ربخ  نیا  زا  و 
هحفص 82) )

نآ هب  ياهراشا  ادـبا  رباج ، اب  ترایز  رفـس  نآ  یگنوگچ  لقن  رد  هیطع  دـننک و  تاقالم  رباج  اب  دـنوش و  دراو  تیبلـها  هک  دوشن  تداـع 
( . 2 . ) دنکن

: تسا هتشون  رئازلا  حابصم  تیاور  ندروآ  زا  سپ  و 
و دشاب ، بانج  نآ  ترایز  لوا  رهاظ ، رد  دیایب و  اجنآ  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  هک  دنک  رواب  یمیلـس  لقع  بحاص  مرادن  نامگ  و 

نآ هب  زور  نآ  رد  نایعیـش  نونکات  هک  دنک ، ترایز  لقن  رباج  زا  دـنکن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  یترایز و  و  دوشن ، نآ  هب  ياهراشا 
( . 3 . ) دننک لمع 

: تسا بلاج  ریز  تاکن  هب  هجوت  - 
و ( ، 4  ) دوب هتسناد  نقتم  ریغ  یباتک  سواط ، نب  دیـس  یناوجون  يهرود  رد  نتفای  شراگن  رطاخ  هب  ار  رئازلا  حابـصم  باتک  اقباس  ناشیا  . 1

! دنادیم ربتعم  ار  نآ  اجنیا  رد 
. دمآ دهاوخ  هک  دراد  یهجو  هیطع ، رکذ  مدع  یلو  تساج ، هب  يرون  ثدحم  داعبتسا  . 2

ص 148. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 1)
ص 149. نامه ، ( 2)

. نامه ( 3)
ص 144. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 4)

یناطلس هار  زا  تیب  لها  تکرح 

یناطلس هار  زا  تیب  لها  تکرح 
نتـشاد رظن  رد  اب  هک  دراد  ییاهدـیؤم  دـهاوش و  بلطم  نیا  تسا و  هدوب  یناطلـس » هار   » زا ماـش  تمـس  هب  هفوک  زا  ناـشیا  تکرح  ریـسم 

تاملک رابخا و  زا  ضراعم  دوجو  مدع  هب  تیانع  اب  اهنآ و  يهعومجم 
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هحفص 83) )
: میروآیم ار  یخرب  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نیا  باحصا ،

شوختـسد تسا  دوجوم  هک  هچنآ  تسین و  تسد  رد  تسا  راـبتعا  تیاـهن  رد  هک  فنخمیبا  لـتقم  لـصا  هچرگ  فنخمیبا ؛ لـقن  فـلا .
هک تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  باتک ، نیا  ددعتم  ياههخسن  يهظحالم  یلو  تسا ، هتخادنا  دامتعا  رابتعا و  زا  ار  نآ  تسا و  هدش  یتارییغت 

ياههدکهد زا  دابآ و  ابلاغ  هار  نیا  دناهدرب . ماش  هب  تسا ، یناطلـس  هار  نامه  هک  بلح ، نیبیـصن و  لصوم و  تیرکت و  هار  زا  ار  تیبلها 
، هار نآ  زا  ریـس  مایا  رد  تامارک  یخرب  ددعتم و  يایاضق  دراد و  لزنم  لهچ  دودـح  ماش  ات  هفوک  زا  درذـگیم و  دابآ  ياهرهـش  رایـسب و 

. تسا هدوبن  راک  رد  مه  لعج  يارب  ياهزیگنا  هکنآ  اصوصخ  تشاگنا ؛ تسردان  ار  اهنآ  يهمه  ناوتیمن  هک  تسا  هدش  لقن 
زات یتامارک  زورب  نیرسنق و  بهار  يهیضق  نوچ  دراد ، دوجو  زین  يرگید  حیحـص  دهاوش  یناطلـس ، هار  زا  تیبلها  نداد  روبع  يارب  ب .

رد هک  تسا  بلح  یلزنم  کـی  رد  نیرـسنق  تـسا . هدرک  رکذ  ( 1  ) بقانم رد  بوشآ  رهـشنبا  هک  هنوگنامه  ناـکم ، نآ  رد  كراـبم  رس 
. دیدرگ بارخ  مور  تراغ  لیلد  هب  لاس 351 

« نارح . » دیسر تداهش  هب  ماجنارس  دروآ و  مالسا  دینش و  اجنآ  زا  روبع  ماگنه  رد  رونم  رـس  زا  ار  نآرق  توالت  ینارح  يدوهی  ییحی  ج .
. بلح عباوت  زا  تسا  ياهیرق  مان  زین  و  هلجد ) تارف و  نیب   ) هریزج دالب  رد  تارف  قرش  رد  تسا  يرهش 

هحفص 84) )
هدروآ نینچ  تسا  ییاهب  لـماک  هب  فورعم  هک  ۀفیقـسلا  لـماک  باـتک  رد  ( 2  ) یـسربط یلع  نب  نسح  نیدـلادامع  ریـصب ، لیلج  ملاع  د .

لقن لزانم  نآ  يارب  ار  ییاـهارجام  يو  ( 3 . ) دندومن روبع  رزیـش  نیقرافایم و  کبلعب و  نیبیـصن و  لصوم و  دمآ و  هب  ریـس  نآ  رد  : » تسا
. تسا هدرک 

و تسا . هریزج ) دالب  زا   ) رکب راید  کیدزن  نیقرافایم »  » و تسا ، ماـش  یلزنم  هس  رد  کـبلعب »  » و لـصوم ،»  » لـثم تسا  هلجد  راـنک  دـمآ » »
. تسا بلح  ماش و  نیب  ةامح  کیدزن  رزیش » »

هدومن لقن  ءادهـشلا  ۀـضور  باتک  رد  ار  لزانم  نیا  زا  تیبلها  نداد  روبع  ياهارجام  زا  ینوگانوگ  ياـیاضق  زین  یفـشاک  نیـسح  ـالم  ه .
. تسا

تالاحم زا  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  ماش ، هفوک و  رد  تیبلها  فقوت  نامز  تدم  نیرتمک  نتشاد  رظن  رد  و  ریس ، نیا  يهظحالم  اب  هجیتن :
. دوب دهاوخ  تاعنتمم  و 

، دوب دهاوخ  عنتمم  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  زین ، تارف  یبرغ  و  هیرب »  » ریسم زا  ناشیا  ریس  ضرف  ربانب  میشوپب ، مشچ  زین  بلطم  نیا  زا  رگا 
سلجم لیکـشت  مرحم و  مهدزاود  زور  هفوـک ، هب  تیبلـها  دورو  تسا . خـسرف  میقتـسم 175  طخ  هب  ماش  ات  هفوک  نیب  لـصاف  دـح  نوچ 

تشگزاب ماش و  ات  هفوک  زا  دصاق  نتفر  لابقا ، رد  سوواط  نب  دیس  هتفگ  ربانب  تسا . هدوب  مهدزیس  زور  رد  دایزنبا 
هحفص 85) )

( . 4 . ) دناهدروآ لماک  رد  ریثانبا  نوچ  ینارگید  ار  وا  تشگزاب  کیپ و  مازعا  يهلئسم  و  درادن . ناکما  زور  تسیب  زا  رتمک  هفوک  هب  يو 
مئامحلا مئامن  باتک  زا  تسا و  هدوبن  لومعم  راک  نیا  هرود  نآ  رد  نوچ  تسین ؛ روصت  لباق  زین  ناسر  هماـن  رتوبک  نداتـسرف  لاـمتحا  اـما 

رد یگنز  نب  دومحم  نیدـلارون  درک ، لقن  لصوم  زا  ار  نآ  هک  یهاشداپ  نیتسخن  هک  دوشیم  هدافتـسا  رهاـظلا  دـبعنبا  نیدـلا  ییحم  رثا 
. تسا هدوب  لاس 565 

لوغـشم زور  تفه  ییاهب ، لماک  لقن  ربانب  ندـمآ ، نوریب  زا  دـعب  تسا و  هدوب  هام  کی  ماش  رد  ناشیا  نادـنز  تدـم  لاـبقا ، لـقن  رباـنب  و 
ماگنه تخاس و  هناور  ار  ناشیا  هاگنآ  تشاد و  هاگن  دوخ  يهناـخ  رد  ار  ناـشیا  زور  هد  دـیزی  يربط ، لـقن  رباـنب  و  ( 5 . ) دندوب يرادازع 

، بش ره  رد  رگا  دوشیم ، هدافتـسا  نارگید  دـیفم و  خیـش  مالک  زا  هکنانچ  دـندرکیم ؛ ریـس  بش  رد  لالجا  مارکا و  لامک  اب  تشگزاـب 
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هب ریـسم  نآ  رد  تکرح  هکنآ  لاح  دوب و  دـهاوخ  زور  هب 22  کیدزن  ریس  تدم  دنـشاب ، هدرک  ریـس  میقتـسم  طخ  نامه  رب  خسرف  تشه 
( . 6 . ) تسین رسیم  دراد ، هارمه  ار  نافیعض  ناکدوک و  نانز و  هک  ياهلفاق  يارب  جاتحیام  ریاس  بآ و  دوبمک  رطاخ 

هدیـسر عانتما  يهجیتن  هب  نوچ  تسا و  رادروخرب  یبوخ  قیقحت  زا  افاصنا  هک  تسناد ، دـیاب  يرون  ثدـحم  لـیلد  نیرتمهم  ار  هجو  نیا  - 
هک تسا ، هتخادنا  وپاکت  هب  ار  ییابطابط  یضاق  دیهش  نوچ  ینارگشهوژپ  تسا ،

هحفص 86) )
: مینکیم هدنسب  ناشیا  هتفگ  نیا  هب  اهنت  دروآ و  میهاوخ  لقتسم  روط  هب  ار  ناشیا  خساپ  هلدا و 

ار زور  تسیب  دودح  ینامز  تدم  هک  کیپ ، تشگرب  تفر و  دیزی و  زا  هناجرم  رـسپ  فیلکت  بسک  هکنیا  رب  ینبم  يرون ، ثدحم  رظن  اما 
نآ خـساپ  دزاسیم ، نکمم  ریغ  دعبتـسم و  نیعبرا  رد  ار  البرک  هب  تیبلها  تشگزاب  ماش ، رد  تیب  لها  يههام  کـی  تماـقا  و  دـبلطیم ،

: تسا نیا 
. دیدرگ مولعم  ةاطرا  نب  رسب  ربخ  رد  هک  هنوگنامه  Ř ̘�� یپب ار  ریسم  نیا  زور  هس  دودح  یط  رد  کیپ  هک  تسا  نکمم  . 1

تمدخ هب  روظنم  نیدب  ار  رتوبک  هک  یـسک  لوا  نوچ  دشاب ؛ هدیدرگ  لصاح  ربهمان  رتوبک  طسوت  فیلکت  بسک  نیا  هک  تسا  نکمم  . 2
يریگراـک هب  نیارباـنب ، دـنتفرگیم ؛ هرهب  نآ  زا  ناـیناریا  نینچمه  و  مالـسلاهیلع ، نامیلـس  وا  زا  سپ  دوب ، مالـسلاهیلع  ربماـیپ  حون  ، تفرگ

. دوب لوادتم  نامز  نآ  رد  ربهمان  نارتوبک 
دنچ نانآ  هک  دنکیم  حیرـصت  یخیرات  ياهباتک  هکلب  میرادن ؛ ماش  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  يههام  کی  تماقا  رب  ینبم  ربتعم  یلیلد  . 3

( . 7 . ) دندوب اجنآ  رد  زور  هد  ات  تشه  نیب  يزور 
ص 60. ج 4 ، بقانملا ، ك : ر . ( 1)

. تسا شرفت  برعم  سربط  هب  بوسنم  یسربط  ناتسربط و  هب  بوسنم  تسا ، حیحص  يربط  ( 2)
ص 291. ییاهب ، لماک  ك : ر . ( 3)

ص 437. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ك : ر . ( 4)
ص 302. ییاهب ، لماک  ( 5)

.150 ص 153 -  ناجرم ، ؤلؤل و  ك : ر . ( 6)
ص 29. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 7)

؟ دشاب رئاز  نیتسخن  دیاب  رباج  ارچ 

؟ دشاب رئاز  نیتسخن  دیاب  رباج  ارچ 
ربق ترایز  هب  تقو  کـی  رد  هکلب  زور ، کـی  رد  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  مشاـهینب و  نادرم  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماـما  ترـضح  رگا 

ترضح
هحفص 87) )

. دندرمـش يو  بقانم  زا  ار  نآ  دننادب و  ترـضح  نآ  رئاز  نیتسخن  ار  رباج  هک  دوبن  بسانم  سپ  دندش ، فرـشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
( . 1)

: تسا هدیسر  البرک  هب  ماش  ناریسا  ناوراک  زا  رتدوز  رباج  هک  دوشیم  هدیمهف  سوواطنبا  مالک  روهظ  زا  هک  مییوگب  دیاب  خساپ  رد  - 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نم  الاجر  مشاهینب و  نم  ۀعامج  يراصنألا و  هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرـصملا ، عضوم  یلا  اولـصوف 

؛... مطللا نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالتو  دحاو ، تقو  یف  اوفاوف  مالسلاهیلع ، نیسحلا  ربق  ةرایزل  اودرو  دق 
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زا ینادرم  مشاهینب و  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  و  دندیسر ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  هاگیاج  هب  مالسلامهیلع  تیبلها 
هلان هیرگ و  ازع و  هب  دندیسر و  مه  هب  تقو  کی  رد  سپ  دناهدمآ . ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  دنتفای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ 

( . 2 .... ) دنتخادرپ مطلو 
تقو یف  اوفاوف  يهلمج  ایوگ  دندوب و  رضاح  اجنآ  رد  ناهارمه  رباج و  البرک ، هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  دورو  ماگنه  ترابع  نیا  قباطم 

ناشعامتجا هب  رظان  ترابع  نیا  مالک ، قایس  رد  اودجوف »  » و اولصوف »  » هملک ود  يهظحالم  اب  تسا . هتخادنا  ههبـش  نیا  هب  ار  ناشیا  دحاو ،
. دناسرب نامز  کی  رد  ار  نانآ  يهمه  ندیسر  لصا  هکنآ  هن  تسا ، ناشیرازو  هیرگ  نامز و  کی  رد 

نیتسخن ار  رباج  ارچ  سپ  دندوب ، رـضاح  البرک  رد  مشاهینب  زا  نارگید  اب  رباج  رگا  دوب : رتراوازـس  دـشیم  حرطم  هنوگنیا  شـسرپ  رگا 
؟ دناهتسناد ترضح  نآ  رئاز 

هحفص 88) )
: هک تسا  نآ  شسرپ  نیا  خساپ  و 

البرک هب  مالـسلامهیلع  تیبلـها  دورو  زا  شیپو  رباـج  زا  سپ  دارفا  نیا  دـشاب و  هدیـسر  ـالبرک  هب  ناـشیا  زا  شیپ  رباـج  تسا  نـکمم  . 1
؛ دنشاب هدیسر 

؛ دشاب هداد  رارق  عاعشلا  تحت  ار  نارگید  رباج ، يهتسجرب  تیصخش  . 2
نآ حیضوت  هک  تسا  رئاز  نیتسخن  رباج  زاب  دنشاب ، هدیسر  البرک  هب  رباجاب  نامز  مه  دارفا ، نیا  هچنانچ  مینکیم ، رایتخا  هک  يرظن  ربانب  . 3

. دمآ دهاوخ 
ص 154. ناجرم ، ؤلؤل و  ك : ر . ( 1)

ص 225. فوهللا ، ( 2)

راک ماجنارس 

راک ماجنارس 
: دنکیم وگزاب  ار  بلطم  هس  دوخ ، لیلد  نیا  رد  يرون  ثدحم 

ریخم ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  وا ، یهاوخرذـع  دـیزی و  يرهاظ  ینامیـشپ  زاربا  زا  سپ  دوبن ؛ البرک  هب  تشگزاب  زا  ینخـس  ماش  رد  فلا .
مزع هب  ار  ماش  نانآ  دندیزگرب و  ار  هنیدـم  هب  تشگزاب  تیبلها  دـندرگزاب و  هنیدـم  دوخ  یلـصا  نطو  هب  ای  دـننامب و  ماش  رد  ای  هک  درک 

. دوبن حرطم  البرک  هب  تشگزاب  زا  ینخس  الصا  اجنآ  رد  دندرک و  كرت  هنیدم 
: مییوگیم خساپ  رد  - 

یلصا نطو  هب  تشگزاب  ریسم  رد  البرک  زا  روبع  اب  تافانم  نیا  دوب و  دروم  ود  نیا  زا  یکی  رد  ناشیا  یمیاد  تماقا  زا  دیزی  شـسرپ  الوا :
عقاو هک  هچنآ  اب  تافانم  تسا و  حیحص  الماک  دندرک ، كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  ماش  تیبلها  هک  نخس  نیا  نیاربانب ، درادن ؛ هنیدم )  ) دوخ

. درادن دش 
ادـعب رظن  نیا  ناشیا ، اب  راتفر  يدوبهب  ناوراـک و  نیا  دارفا  لاـح  تیاـعر  رب  ینبم  دـیزی  رما  رودـص  زا  سپ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اـیناث :

تیبلها يارب 
هحفص 89) )

. دندرگزاب البرک  هب  نامیپ  دیدجت  يارب  دننک و  هدافتسا  تصرف  زا  هک  دش  لصاح 
نیددرتم زا  هچنانچ  دـنرادن . یکرتشم  ردـق  دوشیم و  ادـج  زاجح  هار  زا  قارع  هار  ماـش ، دوخ  رد  هار ؛ رد  كرتشم  ردـق  دوجو  مدـع  ب .
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. دوشیم مولعم  رگیدکی  اب  دلب  هس  نیا  لوط  فالتخا  زا  هدش و  هدینش 
: هک تسا  نآ  خساپ  - 

زا يرکذ  نازحألا  ریثم  رد  امننبا  لقن  ربانب  هکنآ  لاح  دوشیم و  هدافتسا  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس  مالک  زا  كرتشم ، ردق  دوجو  الوا :
لامـش ریـسم  زا  دنتـسناوتیم  دنـشاب ، هتفرگ  ار  البرک  هب  تمیزع  دصق  ماش  دوخ  زا  تیبلها  هچنانچ  نیاربانب  تسین . هار  رد  كرتشم  ردـق 

. دندرگزاب البرک  هب  درادن ) كرتشم  ردق  هک   ) یناطلس دابآ  هار  ندومیپ  اب  و  هدش ، جراخ  قشمد 
داجیا هکنآ  لاح  و  دناهدید ، ای  هدومیپ  ار  هار  يو  يهرود  رد  هک  دننکیم  یناسک  نخس  رب  دامتعا  ناشیا  كرتشم ، ردق  دوجو  ربانب  ایناث :
تیارـس نامز  نیا  رد  نیددرتم  لوق  هب  افتکا  ددرگیم و  ارجا  نییعت و  یمومع  حـلاصم  هب  هجوت  اب  نامز ، ره  رد  نآ  ریـسم  نییعت  اـههار و 

. تسین ینف  ، نامز نآ  يارب  نآ  نداد 
! ییاوه هن  تسا ، ینیمز  ریس  رد  هلئسم  ضرف  نوچ  دوشیم ؛ نشور  مه  دالب  لوط  يهظحالم  خساپ  بلطم  نیا  زاو 

يرپس قشمد و  زا  جورخ  زا  سپ  دنکیم ، دـییات  قارع  هب  ماش  ریـسم  کی  رد  ار  كرتشم  ردـق  دوجو  ییایفارغج ، يهشقن  يهظحالم  اثلاث :
هنیدـم هب  ماش  هار  زا  ماشلا ) ۀـیداب  قیرط   ) البرک هفوک و  هب  ماش  هار  يرـصب »  » يهقطنم رد  بونج ، تمـس  زا  رتمولیک  دودح 115  نتخاس 

هار زا  هک  نانچ  یلب ، ددرگیم . ادج 
هحفص 90) )

. درادن زاجح  هار  اب  یکرتشم  ردق  هار ، نآ  دنوش و  جراخ  قشمد  لامش  تمس  زا  دیاب  دنورب ، البرک  هب  دنشاب  هتساوخ  یناطلس 
البرک هب  تشگزاب  تساوخرد  دیزی  زا  مالـسلامهیلع  تیبلها  رگا  هک  دوریمن  نامگ  تساوخرد ؛ تروص  رد  دیزی  شریذـپ  داعبتـسا  ج .

( . 1 . ) دریذپب شترطف  يدیلپ  هریرس و  ثبخ  نآ  اب  وا  دنیامن ،
تردق و يهلداعم  رییغت  زا  دیزی  سرت  ماش و  رد  ناشتماقا  تدم  رد  مالـسلامهیلع  تیبلها  يهداعلا  قوف  ریثأت  اهیرگنـشور و  هب  هجوت  اب  - 
زا مالسلامهیلع  تیبلها  هچنانچ  ( ، 2  ) دش تیبلها  اب  راتفر  رییغت  ینامیـشپ و  زاربا  دـیزی و  کیتکات  رییغت  هب  رجنم  هک  تموکح ، يدوبان 

. دریذپن هک  تسا  دیعب  دندرگزاب ، البرک  هب  هک  دنشاب  هتساوخ  وا 
هک دوب  هداد  روتسد  ناوراک  ناهارمه  هب  دیزی  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعسنبا  اما  تسا ، هدرکن  تبث  ار  یتساوخرد  نوچمه  خیرات  هچرگ 
ای ماش و  دوخ  رد  ادتبا و  نامه  زا  تیب  لها  هک  تسین  دـیعب  سپ  ( ، 3  ) دنروآ دورف  دنشاب  هتـساوخ  هک  یناکم  ره  اج و  ره  رد  ار  تیبلها 

. دنروآ مهارف  ار  مزال  رتسب  نانآ ، دنشاب و  هتشاد  ار  البرک  هب  نتفر  تساوخرد  نآ ، زا  جورخ  زا  سپ 
ص 154. ناجرم ، ؤلؤل و  ك : ر . ( 1)

. رصتنی مولظملا  شخب  ، 235 ص 263 -  ةرونملا ؛ ۀنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  ك : ر . ( 2)
ص 84. عوبطملا ،) ریغ  مسقلا  نم  هلتقم  مالسلاهیلع و  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) يربکلا تاقبطلا  ( 3)

تشگزاب ناکما  رب  ییابطابط  یضاق  دیهش  لیالد  یسررب 

تشگزاب ناکما  رب  ییابطابط  یضاق  دیهش  لیالد  یسررب 
هب لوا  نیعبرا  رد  البرک  هب  تیبلها  تشگزاب  تابثا  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  ییابطابط ، یضاق  یلعدمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  موحرم 

جرخ
هحفص 91) )

مجنپ لیلد  خـساپ  رد  صوصخ  هب  و  دـناهدرک ، میدـقت  ار  گنـسنارگ  یباـتک  دـناهداد ، ماـجنا  هک  یگرزب  شهوژپ  عبتت و  جـنر  اـب  هداد و 
: میزادرپیم نآ  يهدیکچ  رکذ  هب  اهنت  هک  دناهدرک ، رکذ  ار  يددعتم  دهاوش  يرون  ثدحم 
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ترهش

ترهش
دیس هدرک  ههبش  هک  یسک  نیتسخن  دوشیمن و  هدید  عوضوم  نیا  رد  یلاکـشا  ههبـش و  هنوگچیه  يرجه ، متفه  نرق  ات  هیماما  ياملع  زا  - 

( . 1 .) تسا هدوب  لابقا  باتک  رد  سوواط  نب 
تاقالم تشگزاب و  نایرج  يو  هک  دـننکیم  هلمح  سوواطنبا  هب  البرک  هب  تیبلها  تشگزاب  مدـع  هب  نالئاق  هک  تسا  نیا  فیارظ  زا  - 

لاـبقا رد  ار  سوواـط  نب  دیـس  داعبتـسا  زین  هلئـسم  ناـقفاوم  و  دـنریذپیمن ، فوهل  رد  ار  يو  تیاور  هدرک و  تیاور  لوـهجم  يوار  زا  ار 
! تسا هتفرگ  رارق  هلئسم  نیا  رد  نافلاخم  ناقفاوم و  ياههلمح  جامآ  فده  سوواط  نب  دیس  نیاربانب ، دنریذپیمن ؛

رد تداهش ، زا  سپ  زور  لهچ  مالسلاهیلع ، داجس  ماما  ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  كرابم  رس  هک  تسا  نآ  هیماما  ياملع  نایم  روهـشم  - 
( . 2 .) تسا هدومرف  قحلم  البرک  رد  شرهطا  بیطا و  دسج  هب  تسا و  هدروآ  لوا  نیعبرا  زور 

هچ رگ  دریذپیمن ؛ هدنادرگ و  يور  نآ  زا  ناشیا  دوخ  زاب  دشاب ، هدومن  ار  هلئسم  رد  ترهـش  ياعدا  یـسلجم  يهمالع  هک  میریذپب  رگا  - 
دزن نآ  ترهش 
هحفص 92) )

. دناهدرک لقن  ار  نآ  نارگید ، یجنلبش و  يوانم و  نوچ  هک  یناسک  و  تسهو ، هدوب  ملسم  هلمجلا  یف  ، هعیش مدرم 
ص 2. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)

ص 4. نامه ، ( 2)

یخیرات دهاوش 

یخیرات دهاوش 
: دیامرفیم ییابطابط  یضاق  دیهش 

، میرگنب نامز  نآ  خـیرات  رد  قمعت  اب  رگا  تسا و  ناـمز  نآ  رد  ندـمآ  نتفر و  لاـح و  ناـیرج  هب  هجوت  مدـع  زا  اـهنآ  ندرمـش  دـیعب  نیا 
ادـیپ يدایز  دـهاوش  خـیرات ، يهظحالم  اب  دنتـشگیمرب و  دـنتفریم و  سکعلاب  ماـش و  هب  قارع  زا  زور  دـنچ  فرظ  رد  هک  دـید  میهاوخ 

ناوتیم یتح  دناهدرکیم ؛ یط  یتدم  كدنا  رد  ار  زارد  لوط و  ياهتفاسم  زاتدـنت ، یبرع  ياهبـسا  زاجح و  لولذ  ياهرتش  اب  هک  دوشیم 
زور و هد  فرظ  رد  هک  دراد  دوجو  خیرات  رد  يدایز  دهاوش  دـناهتفر ...! نیب  زا  هکلب  هدـش و  بایان  اهبـسا  اهرتش و  نآ  ام  نامز  هک  تفگ 

تعرـس نآ  زا  يراثآ  زین  رـضاح  نامز  رد  یتح  دـندرکیم و  قارع  هب  تعجارم  ماـش  زا  ماـش و  هب  قارع  زا  هتفه  کـی  هکلب  زور و  تشه 
: دوشیم هراشا  لاح  هتشذگ و  دایز  دراوم  هب  لیذ  رد  نیاربانب  دراد و  دوجو  ياهنومن  یبرع  لیصا  داژن  رد  زونه  یقاب و  اهریس 

لیقع ياهبرع  ریس  قارع و  ماش و  نیب  میقتسم  هار  دوجو 

لیقع ياهبرع  ریس  قارع و  ماش و  نیب  میقتسم  هار  دوجو 
قارع هب  هتفه  کی  تدم  رد  و  دنوریم ، هار  نآ  زا  ام  نامز  رد  لیقع  ياهبرع  دشاب و  میقتـسم  تسار و  هک  تسا  قارع  ماش و  نایم  یهار 

. دنسریم
هحفص 93) )

لبج ماش و  لها  زا  قشمد و  نکاس  موحرم  نآ  دوخ  دـنکیم و  قیدـصت  ار  نآ  هراشا و  بلطم  نیا  هب  ۀعیـشلا  نایعا  رد  نیما  دیـس  موحرم 
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ماش قارع و  نایم  ریبک  يارحـص  ياههار  لاوحا  زا  اهمجع  بلاغ  نوچ  و  دوب ... ناـماس  نآ  عاـضوا  لاوحا و  هب  انـشآ  رتهب  تسا و  لـماع 
هدش ادیپ  اهنآ  ناهذا  رد  قارع  هب  ناشندمآ  تلاسر و  نادناخ  يارسا  تعجارم  رد  اهلاکشا  اهههبش و  اذل  دنرادن ، ربخ  دنتـسه و  عالطایب 

( . 1 . ) دناهدرمش تالاحم  زا  ار  نیعبرا  يهیضق  و 
زا برع و  ناشیا  هک  تسین  یکـش  دوب و  سوواط  نب  دیـس  دومن  ههبـش  حرط  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دنکیم  حیرـصت  ناشیا  دوخ  الوا : - 

! تسا هدرک  تیارس  مجع  ياملع  رگید  يرون و  ثدحم  یسلجم و  همالع  هبوا  زا  سپ  تسا و  هدوب  هلح  لها 
هک تسا  نیا  رد  نخس  یلو  تسا ، ماش  قارع و  نیب  ام  میقتسم  روط  هب  تارف  برغ  تمس  زا  هک  تسا ، ماشلا  ۀیداب  هار  نامه  هار  نیا  ایناث :

دهاش خساپ  نیاربانب ، تسا . یفنم  خساپ  هن ؟ ای  تسه  تسد  رد  ریسم  نیا  رد  ماش  هب  هفوک  زا  تیبلها  تکرح  ریـس  رب  ینبم  يدهاوش  ایآ 
. ددرگیم نشور  زین  يدعب 

ص 33. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)

بیلص ياهبرع  ریس 

بیلص ياهبرع  ریس 
قارع رد  فرـشا  فجن  هب  زور  تشه  فرظ  رد  تسا ،) يرـصب »  » نآ زکرم  و  دراد ، رارق  قشمد  بونج  رد  هک   ) ناروـح بیلـص  ياـهبرع 

هدومرف قیدصت  یلماع  نیما  دیس  زین  ار  عوضوم  نیا  دنسریم ،
هحفص 94) )

( . 1 . ) تسا
ص 33. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ك : ر . ( 1)

هیواعم گرم  زا  نداد  ربخ  رامت و  مثیم  نایرج 

هیواعم گرم  زا  نداد  ربخ  رامت و  مثیم  نایرج 
( . 2 . ) تسا هدیسر  هفوک  هب  ماش  زا  هتفه  کی  یط  رد  هیواعم  گرم  ربخ  هک  دوشیم  مولعم  ( 1  ) رامت مثیم  نایرج  هب  دانتسا  اب 

ص ج 20 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ص 262 ؛ ج 3 ، لاقملا ، حـیقنت  يهرامش 135 ؛ ص 293 ، ج 1 ، لاجرلا ، ۀـفرعم  راـیتخا  ك : ر . ( 1)
.104

ص 34. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 2)

هنیدم هب  هیواعم  گرم  ربخ  ندیسر 

هنیدم هب  هیواعم  گرم  ربخ  ندیسر 
يو هب  داد و  عـالطا  ار  ربـخ  نیا  هنیدـم  یلاو  هب  دـیزی  درم و  يرجه  لاس 60  بجر  مهدزناپ  رد  هیواـعم  هک  تسا  ملـسم  هکلب  روهـشم و 

داد و عالطا  ار  هیواعم  گرم  دومن و  توعد  ار  ماـما  زین  هنیدـم  مکاـح  دریگب . تعیب  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  زا  هک  داد  روتـسد 
و ( 1  ) دش جراخ  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  يرجه  لاس 60  بجر  رد 28  و  دـیزرو ... عانتما  ماما  دومن و  داهنـشیپ  ماما  هب  ار  دـیزی  اـب  تعیب 

مایا نیا  یط  رد  تانایرج  نیا  یمامت  هک  تسا ، هلـصاف  زور  هدزیـس  هنیدـم ، زا  ماما  ندـش  جراخو  هیواعم  گرم  نایم  دـیدرگ . هکم  مزاع 
یتسیاب هک  يرون  ثدحم  يهتفگ  بسحرب  تسا . رتشیب  قارع  هب  ماش  يهلصاف  زا  زاجح  ات  ماش  يهلـصاف  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدش  عقاو 

زاجح هب  هیواعم  گرم  ندیسر  ربخ  طقف  زور ، تسیب  زا  رتشیب 
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هحفص 95) )
( . 2 . ) تسا هدوب  ربهمان  رتوبک  يهطساو  هب  اهخساپ  نتفرگ  اههمان و  لاسرا  نیا  مامت  یلاو ؛... هب  دیزی  مود  بوتکم  هرابود  دشکب و  لوط 

ثحب ماـقم  درد  هب  و  دـتفا ، رگراـک  ربهماـن  رتوـبک  يریگراـک  هب  مدـع  رب  ینبم  يروـن  ثدـحم  باوـج  رد  دـناوتیمن  خـساپ  نیا  ـالوا ، - 
. دروخیمن

نآ هب  تسا و  هدـش  هداتـسرف  زور  هدزیـس  لـصاف  دـح  رد  ناـمز  رد  هماـن  ود  دـیزی  فرط  زا  هک  تسا  هتفرگ  نآ  رب  ار  ضرف  ناـشیا  اـیناث ،
هک مود  يهماـن  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  خـیرات  زا  هک  هچنآ  نوـچ  تسین ت ؛ تسرد  نخـس  نیا  یلو  تسا . هدیـسر  يریگهجیتـن 
ربخ مالعا  لصا  نمـضتم  هک  یلـصا  يهمان  هارمه  تسا ، نارگید  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  زا  يریگ  تعیب  يواح  هک  کچوک  ذغاکرد 

( . 3 . ) تسا هدش  هداتسرف  تسا  هیواعم  گرم 
: تشون دیلو  هب  دیزی  يربط  يهتشون  ربانب 

هفلختـسا و هللا و  همرکأ  هللا ! دابع  نم  ادبع  ناک  ۀیواعم  ناف  دعب ؛ امأ  ۀبتع ، نب  دیلولا  یلا  نینمؤملاریمأ  دیزی ، نم  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب 
نذأ اهنأک  ۀفیحص  یف  هیلا  بتک  و  مالـسلا » و  ایقت ،! ارب  تام  ادومحم و  شاع  دقف  هللا ، همحرف  لجأب ، تام  ردقب و  شاعف  هل ، نکم  هلوخ و 

؛ مالسلاو اوعیابی ، یتح  ۀصخر  هیف  تسیل  ادیدش ، اذخأ  ۀعیبلاب  ریبزلا  نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  انیسح و  ذخف  دعب ، امأ  ةرأف :
هیواعم هک  انامه  دعب ، اما  تسا . ۀبتع  نب  دیلو  هب  ! نانمؤمریما دیزی  يوس  زا  همان  نیا  رگشیاشخب . يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

هحفص 96) )
موتحم لجا  رد  تسیز و  مولعم  ردق  هب  وا  و  دیـشخب ! تموکح  تردق و  وا  هب  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  دنوادخ  دوب ! ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب 

. مالسلاو درم ! راکزیهرپ  راکوکین و  تسیز و  بوخ  هک  دابوا  رب  ادخ  تمحر  درم .
ریبز نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  نیـسح و  زا  دعب ، اما  تشاگن : نینچ  دوب  زیر  کچوک و  شوم  شوگ  يهزادنا  هب  هک  رگید  ياهمان  رد  و 

( . 4  ) مالسلا و  تسین . ناشیارب  تعیب  زج  يرگید  هار  چیه  ریگب و  تعیب  رتمامت  هچ  ره  تدش  اب 
. تسناد هنیدم  زا  ترضح  نآ  جورخ  زا  سپ  ار  نآ  دیاب  رگید ، ینامز  رد  نآ  لاسرا  ضرف  رب  و 

ص 276. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ك : ر . ( 1)
ص 36. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 2)

ص 339. ةرونملا ، ۀنیدملا  یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا  ك : ر . ( 3)
ص 250. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 4)

ماش هب  هفوک  زا  هرکبوبا  تشگرب  تفر و 

ماش هب  هفوک  زا  هرکبوبا  تشگرب  تفر و 
يربخ متفه ، زور  دمآ و  هیواعم  دزن  هرکبوبا  درک . هناور  ماش  هب  هفوک  زا  داد و  تلهم  ار  هرکبوبا  ةأطرا  نب  رسب  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط 

هب مین  زور و  هس  تدم  رد  هرکبوبا  دوشیم  مولعم  هیـضق  نیا  زا  ( 1 . ) دیناسر رـسب  هب  هفوک  رد  هتفرگ و  هیواعم  زا  دوب ، هتفر  نآ  یپ  هک  ار 
( . 2 . ) دیناسر رسب  هب  هفوک  رد  ار  دوخ  هتشگرب و  هفوک  هب  مین  زور و  هس  فرظ  رد  هتفر و  ماش 

هحفص 97) )
هک تسا ، هتفرگ  تروص  سفن  هزات  وردنت  نابسا  زا  يریگهرهب  اب  کیپ و  طسوت  هک  تسا ، ماشلا  ۀیداب  قیرط  زا  ریـس  تحـص ، ضرف  رب  - 

! دشیم مامت  مه  اههتسب  نابز  نآ  ناج  تمیق  هب  هزات 
لتقف مایأ ، ۀعبـس  راسف  اعجار ، ابهاذ و  اعوبـسأ  هلجأف  ارـسب  لجأتـساف  ۀفوکلاب ، وه  ۀیواعم و  یلا  ةرکبوبأ  بکرف  دسیونیم ...« : يربط  ( 1)
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(. ص 127 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ك : ر . ....« ) مهنع فکلاب  ۀیواعم  بتکف  هملکف ، نیتباد ! هتحت 
ص 96. ج 6 ، يربط ، خیرات  زا  ص 37  نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 2)

راتخم ییاهر  نایرج 

راتخم ییاهر  نایرج 
رهاوخ رهوش  ، رمع نب  هللادـبع  يهمان  تفر و  دـیزی  دزن  هریمع  هک  تسا  هدـمآ  دایز  نب  هللادـیبع  نادـنز  زا  یفقث  راـتخم  نتفاـی  ییاـهر  رد 

وا ( 1 . ) دناسر هفوک  هب  قشمد  زا  زور  هدزای  تدـم  رد  ار  راتخم  ندرک  دازآ  روتـسد  رب  ینبم  دـیزی ، يهمان  وا  دـیناسر و  دـیزی  هب  ار  راتخم 
: دیوگیم

؛ اموی رشع  دحأ  دعب  ۀفوکلا  تلصو  یتح  ارئاس  لزأ  مل  قشمد و  نم  تجرخ  و 
( . 2 . ) مدیسر هفوک  هب  زور  هدزای  زا  سپ  هک  هاگنآ  ات  مدوب  هار  رد  هتسویپ  هدش و  جراخ  قشمد  زا  و 

ص 37. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)
نیعلا ص 74. ةرق  زا  لقن  هب  ص 37  نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 2)

هعیبر نب  رماع  نایرج 

هعیبر نب  رماع  نایرج 
یمامت اب  رماع  داد و  تکرح  راتخم  اب  گنج  يارب  ماـش  زا  رکـشل  رازه  دـصکی  اـب  ار  ۀـعیبر  نب  رماـع  ناورم ، هک  هدـش  لـقن  نیعلا  ةرق  رد 

( . 1 . ) دیسر هفوک  هب  زور  هد  رد  درک و  تکرحت  مامت  تیدج  اب  رکشل 
هحفص 98) )

. دناهتفر ماشلا  ۀیداب  قیرط  زا  نانیا  ضرف ، ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  رهاظ  الوا ، - 
ره ام  هک  دـنکیم ، لقن  دـمحم  نب  هللادـبع  خیـش  رثا  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  راث  حرـش  یف  نیعلا  ةرق  باتک  زا  ار  نایرج  ود  ره  ناشیا  ایناث ،

نیا فعـض  و  میتفای . و 107  تاحفـص 93  رد  م 418 )  ) ینیارفـسا رثا  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  دهـشم  یف  نیعلا  رون  باـتک  رد  ار  نآ  يود 
أشنم تسا  نکمم  ( 2  ) دوب هدـش  پاچ  هعومجم  کی  رد  نیعلا  رون  هارمه  باتک  نیا  هک  اجنآ  زا  و  تسین ، هدیـشوپ  نف  لها  يارب  باتک 

. دشاب هدش  مهوت  نیا 
نیعلا ص 127. ةرق  زا  لقن  هب  ص 38  نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)

نیـسح دمحم  طخ  هب  هک  تسا  ياهخـسن  نامه  نیا  ایوگ  و  ص 345 . ج 2 ، ریدغلا ، ص 72 ؛ ج 17 ، ۀعیـشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ( 2)
. تسا هدیسر  پاچ  هب  یئبمب  رد  ق  لاس 1299 ه - باتکلا  کلم  يزاریش  اضر  ازریم  تمه  اب  ینادمه و 

البرک هب  هکم  زا  نیسح  ماما  تکرح  ریس 

البرک هب  هکم  زا  نیسح  ماما  تکرح  ریس 
. درک تکرح  قارع  فرط  هب  هکم  زا  تصـش  لاس  هجحيذ  متـشه  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبعابأ  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا 

تعرس اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  مولعم  زین  تاراما  میالع و  رایـسب و  نیارق  زا  تسا و  خسرف  دودـح 380  رد  هفوک  هکم و  نیب  تفاسم 
نب رح  ندیسر  زا  سپ  و  دومرفیم . توعد  دوخ  يرای  هب  تسنادیم  حالـص  هک  ار  مدرم  زا  یـضعب  هار ، يانثا  رد  و  تفریمن . شیپ  مامت 

میقتـسم هار  تفاسم  یط  رد  هفوک  یخـسرف  هدزناپ  زا  و  تفرگ ، مالـسلاهیلع  ماما  رب  ار  هار  زور  ود  ترـضح ، نآ  روضح  هب  یحاـیر  دـیزی 
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یط زور  دودح 24  رد  البرک  ات  هکم  زا  ار  ینالوط  تفاسم  نآ  و  دش ، البرک  دراو  لاس 61  مرحم  مود  زور  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ 
هحفص 99) )

زامج وردنت و  رایـسب  هک  اهنامز  نآ  رد  دناهدوب  ینارتش  بکارم  دبال  دناهدرکیم ، یط  یناسآ  هب  ار  هار  خسرف  هدزناپ  يزور  ینعی  دومرف ؛
( . 1 . ) تسا هدوب  تفاسم  هزادنا  نآ  یط  اهنآ  یفراعتم  ریس  هک  لولذ  و 

: تسا مزال  ریز  تاکن  هب  هجوت  - 
رد ار  تفاسم  نیا  عقاو ، رد  نانآ  نیاربانب ، دومن ؛ رـسک  دـیاب  ار  تدـم  نیا  رح ، هاپـس  ربارب  رد  ناوراک  يهزور  ود  فقوت  هب  هجوت  اب  الوا ،

. دناهدرک یط  ار  زور  رد  رتمولیک ) دودح 95   ) خسرف  17 ناشیا 2 /  باسح  ربانب  هک  دناهدومیپ ، زور  تدم 22 
؛ تسا هدومیپ  ار  هار  خـسرف )  260  / 7  ) رتمولیک دودـح 1434  البرک  هب  هکم  زا  ینیـسح  ناوراک  ناسانـشراک ، یخرب  دروآرب  قبط  اـیناث ،

. دنیامیپب خسرف )  11 دودح 8 /   ) رتمولیک دودح 65  يزور  اب  ار  تفاسم  نیا  دناهتسناوت  نانآ  نیاربانب 
نیا تسا . رتمولیک )  962 دودح 5 /   ) خسرف  175 يرون ، ثدحم  لقن  ربانب  ماشلا ،) ۀیداب  قیرط   ) هفوک هب  ماش  نیب  میقتسم  لصاف  دح  اثلاث ،

. تسا کیدزن  دناهتسناد  رتمولیک  دودح 915  ار  نآ  ناسانشراک  یخرب  هک  ياهزادنا  اب  تفاسم 
. تسا هدوب  رتمولیک  دودح 1434  یناطلس ،)  ) نیبیصن لصوم -  هار  زا  ماش ، هب  هفوک  تفاسم  نف ، لها  زا  یخرب  يهبساحم  ربانب  اعبار ،
هدناسر قشمد  هب  ماشلا  ۀیداب  هار  زا  ار  تیبلها  رگا  تسا ، مکاح  نانآ  رب  هک  یصاخ  تیعـضو  ناوراک و  لاح  تیفیک  هب  هجوت  اب  اسماخ ،

، دنشاب
هحفص 100) )

رد ییابطابط  یضاق  دیهش  يهبـساحم  ربانب  هتبلا  .) تسا مزال  تقو  زور  دودح 22  دنشاب ، هدرب  یناطلـس  هار  زا  رگا  و  زور ، هدراهچ  دودح 
جرخ هب  ناشیا -  عفن  هب  ام -  هک  یتقد  زا  رگا  و  تسا . مزال  تقو  زور  هدزناپ  دودـح  مود ، ضرف  ردو  زور ، هد  اـت  هن  دودـح  هب  لوا  ضرف 
هدزای نامز  تدم  هب  مینادب ، رتمولیک )  82 دودح 5 /   ) خسرف هدزناپ  هنازور  ناشیا ، شیامرف  هب  انب  ار  ریس  تدم  مینک و  رظن  فرـص  میداد 

(. تسا مزال  یناطلس  هار  رد  ریس  ضرف  رد  زور  هدفه  دودح  و  ماشلا ، ۀیداب  قیرط  رد  ریس  ضرف  رد  زور 
ص 39. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)

رفص لوا  رد  ماش  هب  تیب  لها  دورو 

رفص لوا  رد  ماش  هب  تیب  لها  دورو 
ینیوزق دمحم  نب  ایرکز  ینوریب و  ناحیروبا  هلمج  زا  دننادیم . رفص  لوا  زور  رد  ماش  هب  ار  تیبلها  ناریسا  دورو  ربتعم  بتک  زا  يرایسب 

ضعب رب  انب  اـی  مرحم 61 و  هام  متـسیب  دودح  رد  تیبلها  دناهدوب ، ینادـنز  هفوک  رد  هک  يزور  دـنچ  يهظحالم  اب  سپ  دـناهدروآ ، نانچ 
زا هچ  رگا  دناهدیسر ؛ ماش  هب  زور  هدزناپ  ای  هد  فرظ  رد  و  دناهدش ، هداد  تکرح  ماش  تمس  هب  هفوک  زا  مرحم ، مهدزناپ  رد  ربتعم  خیراوت 
یط تعرـس  اـب  ار  رود  ياـههار  نآ  دوـشیم ، هدـیمهف  ریاـظن  نیارق و  زا  هکناـنچ  نارود ، نآ  بکرم  اریز  دنـشاب ؛ هتفر  مه  یناطلـس  هار 

نیمه هب  بیرق  هک  دراد  داعبتـسا  هچ  درک و  شیوشت  راچد  ار  ناهذا  تخادنا و  هار  هب  تاهبـش  دـیابن  ماش  زا  تعجارم  رد  و  دـناهدرکیم .
( . 1 ( !؟ دنشاب هدرک  تعجارم  البرک  هب  ماش  زا  تدم  هزادنا 

هحفص 101) )
: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  - 

تیبلها دورو  زا  نخس  یلو  دراد ، ماش  هب  رفص  هام  لوا  رد  ترضح  نآ  رهطم  رـس  دورو  هب  حیرـصت  دندومرف ، هک  يربتعم  ياهباتک  الوا ،
هارمه رگید  راـب  زین  نآ  زا  سپ  و  دنـشاب ، هدرب  ماـش  هـب  تیبلـها  دورو  زا  شیپ  ار  رهطم  رـس  تـسخن  هـک  دوریم  نآ  لاـمتحا  و  درادـن ،
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( . 2 . ) تسا ثحب  زا  جراخ  نآ  رکذ  هک  دنکیم  دوجو  بلطم  نیا  رب  يدهاوش  و  دنشاب ، هتخاس  دراو  ناوراک 
یـضاق موحرم  شیاـمرف  دنـشاب ، هدرب  قشمد  هب  ماـشلا  ۀـیداب  هار  زا  ار  تیبلـها  رگا  هک  دوشیم  مولعم  هتـشذگ  يهبـساحم  قـبط  رب  اـثلاث ،

لوا خیرات  رد  ناشیا  ندش  دراو  هک  دوب ، دهاوخ  مزال  تقو  زور  دودح 22  دنشاب ، هدرب  یناطلس  هار  زا  رگا  تشاد و  دهاوخ  اج  ییابطابط 
دیدحت رد  هابتـشا  هک  دسریم  رظن  هب  و  دش . دهاوخ  هشدخ  راچد  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  يهلئـسم  نآ  عبت  هب  دوب و  دهاوخ  عنتمم  رفص 

زور هدزناپ  دودح  یط  رد  ار  یناطلس  هار  دنتـسناوتیم  تیبلها  ناشیا ، يهبـساحم  ربانب  نوچ  دشاب ؛ هدرک  هابتـشا  راچد  ار  ناشیا  تفاسم ،
. دوب ریذپ  هیجوت  البرک  هب  تشگزاب  مه  دیدرگیم و  لح  رفص  لوا  رد  دورو  مه  هبساحم ، نیا  اب  ودننک  يرپس 

ص 41. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ك : ر . ( 1)
ص 96. ةرونملا ، ۀنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  ك : ر . ( 2)

جح كرد  هفینحوبا و  دیشرلا و  نوراه 

جح كرد  هفینحوبا و  دیشرلا و  نوراه 
زا سپ  ودندومنیم  تیؤر  دادغب  رد  ای  هفوک و  رد  ار  ۀجحلا  يذ  لاله  ( 1  ) هفینحوباو یسابع  دیشرلا  نوراه  هک  تسا  هدش  لقن 

هحفص 102) )
( . 2 . ) دندروآیم اج  هب  لامعا  هدرک و  كرد  ار  جح  مایا  دندشیم و  راپسهر  هکم  تمس  هب  جح  کسانم  يادا  يارب  نآ 

دوب بسانم  هک  ددرگیم ، هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  نآ  داـفم  تحـص  یلو  میتفاـین ، یخیراـت  ربتعم  بتک  رد  ار  لـقن  نیا  نیع  هچ  رگ  - 
: دیوج کسمت  نادب  ناشیا 

ام اب  و  دید ، هیـسداق  رد  ار  هجحيذ  لاله  هفینحوبا  هک  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  دیوگیم  حیبص  نب  دـیلو  فلا .
( . 3 .... ) درک كرد  تافرع  رد  ار  هفرع  زور 

تسیابیم هکنیا  تهج  زا  تسا و  هدومنیم  يرپس  زور  هنابش  هن  یط  ار  تفاسم  نیا  وا  هک  تسا  نیا  نآ  دافمو  تسا  مامت  تیاور  تلالد 
رایـسب ریـسم  رد  وا  فقوت  تسیابیم  يرهق  روط  هب  دـناسرب و  هکم  هب  جـح  کسانم  كرد  لامعا و  ماجنا  يارب  ار  دوخ  ماـمت ، يهلجع  اـب 

رد نوچ  دراد ، لاکـشا  دنـس  تهج  زا  یلو  تسا ، هدیدرگ  عقاو  ماما  خیبوت  دروم  تهج  نیا  زا  ددرگ و  هدناوخ  باتـش  اب  اهزامن  هاتوک و 
( . 4 . ) تسا هدشن  قیثوت  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  نیعا  نب  بویا  نآ  قیرط 

: دیوگیم نامثع  نب  هللادبع  ب .
؛ هل ةالص  ال  لاقف : ةرشع ، عبرأ  یف  ریسی  هنأ  و  قباسلا ، ۀفینحوبأ  مالسلاهیلع  هللادبعیبأ  دنع  رکذ 

هحفص 103) )
، دـنکیم يرپس  زور  هدراـهچ  یط  رد  ار  تفاـسم  نیا  وا  هک  نیا  و  دـمآ . ناـیم  هب  قباـس  يهفینحوبا  ماـن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دزن  رد 

(. تسین رادروخرب  لماک  طیارش  زا  وا  زامن  ینعی  ( ) 5 . ) درادن زامن  وا  دومرف : ترضح 
زین یمق  ثدـحم  هک  نانچمه  تسا ؛ هدرکیم  يرپس  زور  هدراهچ  یط  ار  سکعلاب  هکم و  ات  هفوک  ریـسم  وا  هک  تسا  نآ  ربخ  دافم  رهاـظ 

هدشیم زامن  تابجاو  تیاعر  مدع  مزلتـسم  هک  هدرک ، يرپس  تعاس  راهچ  یط  رد  ار  خـسرف  هد  وا  هکنآ  هن  ( 6 ( ؛ تسا هدرک  رکذ  ار  نآ 
( . 7 . ) دناهدومرف رکذ  ار  نآ  ناگرزب  زا  یضعب  هک  نانچ  تسا ؛

تقاثو هک  دـنراد ، رارق  دـماح  نب  نامثع  ینارب و  نسحلا  نب  دـمحم  نآ  قیرط  رد  نوچ  تسا ؛ التبم  دنـس  رد  لاکـشا  هب  زین  تیاور  نیا  و 
( . 8 .) تسین تباث  اهنآ 

( . 9 . ) دندرکیم يرپس  زور  هدفه  رد  ار  هکم  ات  هفوک  ریسم  یخرب  هک  دوشیم  هدافتسا  یخیرات  بتک  یضعب  زا  و 
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يهرامش 2807؛ ص 214 ، یسوط ، لاجر  ك : ر . دوب . هدنز  لاس 183  ات  هک  تسا ، ینادمه  نایب  نب  دیعس  جاحلا ، قئاس  ۀفینحوبا ، وا  ( 1)
ص 102. ج 2 ، قداصلا ، مامالا  باحصا  ص 116 ؛ ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم 

.48 نیعبرا : لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 2)
ج 11، ۀعیشلا ، لئاسو  ك : ر . ةالص .» اذهل  ام  ةالص ، اذهل  ام  لاقف : ۀفرع ، انعم  دهش  و  ۀیـسداقلاب ، ۀجحلا  يذ  لاله  يأر  ۀفینحابأ  نا  ( » 3)

ص 122. و ج 96 ، ص 45 ، و ج 73 ، ص 212 ، ج 61 ، راونألاراحب ، ص 292 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ح 15232 ؛ ص 450 ،
ص 118. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 4)

ص 118. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 193 ؛ هابتشالا ، حاضیا  ص 606 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ( 5)
ص 57. ج 1 ، باقلألا ، ینکلا و  ( 6)

ص 118. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 7)
. نامه ( 8)

ص 155. ج 12 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ( 9)

یطابسا نارزیخ  نایرج 

یطابسا نارزیخ  نایرج 
زور هد  رد  تسا ، خسرف  هب 380  بیرق  هک  ار  ماش  قارع و  نیب  تفاسم  تسا  هتسناوتن  یطابسا  نارزیخ  دیفم ، خیش  لقن  ربانب 

هحفص 104) )
( . 1 . ) دیامنیم لقن  يداه  ماما  اب  ار  يو  تاقالم  يهیضق  دنک و  يرپس 

ربخ هفیلخ  قثاو  یتمالـس  زا  شیپ ، زور  هدات  يو  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  داـشرا  تیاور  زا  هک  ار  هچنآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  - 
: دیوگیم دسرپیم  ار  هفیلخ  لاوحا  مالسلاهیلع  يداه  ماما  یتقو  نوچ  دراد ،

؛ مایأ ةرشع  ذنم  هب  يدهع  هب ، ادهع  سانلا  برقأ  نم  انأ  ۀیفاع ، یف  هتفلخ  كادف  تلعج 
يو لاح  زا  شیپ  زور  هد  ات  مهاگآ ،) يو  رابخا  زا   ) هک متـسه  وا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  زا  نم  متفاـی . یتمالـس  رد  ار  وا  تیادـف ! هب  مناـج 

( . 2 . ) مراد ربخ 
. تسا هدینش  هار  يهنایم  ای  قارع و  رد  يرگید  زا  ای  هتشاد و  تاقالم  وا  اب  يو  دوخ  هک  تسا  نیا  زا  معا  ربخ  تفایرد  نیا  و 

ص 301. ، 2 داشرالا ، ( 1)
. نامه ( 2)

رتشا کلام  نایرج 

رتشا کلام  نایرج 
( . 1 . ) تسا هدرک  یط  زور  هدزاود  یط  رد  ار  هفوک  ات  صمح  تفاسم  کلام ،

ص 50. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)

همثره نب  ییحی  نایرج 

همثره نب  ییحی  نایرج 
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هار زا  ار  مالـسلاهیلع  يداه  ماـما  هک  تساوخ  وا  زا  دـناوخارف و  ار  يو  همثره  نب  ییحی  لـکوتم  هک  یماـگنه  يدـنوار ، بطق  لـقن  رباـنب 
هب ار  دوخ  تکرح  نایرج  دعب  و  درب ، يو  دزن  هب  مارتحا  اب  ارحص ،

هحفص 105) )
دوخ لد  رد  : » دیوگیم دـنکیم و  بجعت  روما  زا  یخرب  ندـید  زا  سپ  و  دـنکیم ، لقن  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  اب  رادـید  هنیدـم و  تمس 
زور هد  رد  ار  ارماس  قارع و  ات  هرونم  هنیدـم  زا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  ( ، 1 ...« ) تسا هار  زور  هد  قارع  ات  زاجح ) رد   ) ام ناـیم  هک  متفگ 

( . 2 . ) دندرکیم یط  نامز  نآ  يداع ، روط  هب 
( ، 3  ) تسا هدمآ  نیرشع »  » يهملک ةرـشع »  » يهملک ياج  هب  جئارخلا  حئارجلا و  رگید  يهخـسن  کی  رد  یلو  تسا ، حضاو  ربخ  تلالد  - 

! تسا هلصاف  زور  تسیب  قارع  زاجح و  نایم  هک  دوشیم  نیا  نآ  قبط  رب  ترابع  يانعم  و 
ص 395. ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 1)

ص 55. نیعبرا ، لوا  يهرابرد  قیقحت  ( 2)
تیآ موحرم  يهناخباتک  رد  يهرامش 983  هب  هک  باتک  یطخ  يهخسن  زا  لقن  هب  ص 395  ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  یقرواپ  ك : ر . ( 3)

. دوشیم يرادهگن  یشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا 

ییابطابط یضاق  دیهش  يریگ  هجیتن 

ییابطابط یضاق  دیهش  يریگ  هجیتن 
رد ریس  عوقو  یخیرات ، دهاوش  نیا  هب  تیانع  اب  هک  دنک ، هدافتـسا  دهاوخیم  دش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  ییابطابط  یـضاق  دیهـش  هللا  تیآ 

تدـم رد  ماش  ات  هفوک  زا  ناـشیا  تکرح  ناـکما  دریگیم : هجیتن  نینچ  هدوب و  نکمم  ـالبرک  هب  ماـشزاو  ماـش  هب  هفوک  زا  ياـتوک  تدـم 
نآ ناکما  یخیرات  دهاوش  نیا  تسین و  شیب  داعبتـسا  فرـص  تسا ، هدروآ  يرون  ثدحم  هک  هچنآ  تسا و  نکمم  زور  هد  دودح  ینامز 

. دنکیم تباث  ار 
حیحـص دـناهدرک ، كرت  ماش  دـصق  هب  ار  هفوک  مرحم  مهدزناپ  زور  تیبلها  هک  تسا  هدرک  رکذ  يزوجلا  نب  طبـس  هچنآ  هکنآ  هصالخ 

رد نانآ  تسا و 
هحفص 106) )

البرک هب  زور  هد  ات  تشه  نیب  ینامز  تدم  رد  سپـس  دنتـشاد . فقوت  اجنآ  رد  زور  تشه  دودح  و  ( ، 1  ) دندیسر ماش  هب  رفص  هام  لوا 
. دنناسرب البرک  هب  نیعبرا » زور   » رفص هام  متسیب  رد  ار  دوخ  دنتسناوت  دندیسر و 

: تسا هتسد  دنچ  رب  ییابطابط  یضاق  موحرم  دهاوش  - 
. تسا سکعلاب  ای  قارع و  هب  زاجح  زا  تدم  هاتوک  ریس  ناکما  هب  رظان  یخرب  . 1

. تسا سکعلاب  ای  قارع و  هب  ماش  زا  تدم  هاتوک  ریس  ناکما  هب  رظان  یخرب  . 2
يدهاش ناوتیمن  تسا  دیرب  کیپ و  طسوت  هک  هچنآ  و  درادن ، یلکـشم  دشاب ، ماشلا  ۀیداب  هار  رد  ریـس  هب  طوبرم  هک  هچنآ  هتـسد  نیا  رد 

. درادن ار  ریس  تعرس  ییاناوت  هک  تسا  یصاخ  ياهیگژیو  اب  یناوراک  رد  مالک  ضرف  نوچ  داد ؛ رارق  ثحب  يارب 
یهاتوک تدم  رد  ار  ریس  ناکما  هک  تسا  هتسناوت  ییابطابط  یضاق  موحرم  هک  تسا  نیا  مالک  تیاهن  مینک ، رظن  فرـص  هتکن  نیا  زا  رگا 

یپ رد  يرون  ثدـحم  هک  عانتما  ضرف  زا  ار  هلئـسم  تروص  تسا و  هتخاس  راومه  دوخ  رب  ار  يدایز  تمحز  عبتت و  اـفاصنا  دـنک و  تباـث 
تباـث ار  عوـقو  هزادـنا ، نیا  تسا و  عوـقو  رد  نخـس  یلو  دزاـسیم ؛ لـقتنم  ناـکما  ضرف  هب  ار  نآ  و  دزاـسیم ، جراـخ  تسا  نآ  تاـبثا 

. دنکیمن
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هکنآ رب  نوزفا  تسا . ریذـپ  هیجوت  یناطلـس  هار  رد  ریـس  دوخ ، عـفن  هب  یـسایس  يروهرهب  زا  هیماینب  نیگنن  تموـکح  ضرغ  هب  هجوـت  اـب 
مان رکذ  نینچمه  بلح . رد  هطقن  دهشم  لثم  تسا ؛ هدنام  یقاب  ریس  نیا  زا  زین  يراثآ 

هحفص 107) )
تیبلها فقوت  یناطلس و  هار  ندومیپ  نیاربانب ، تسا . ریسم  نیا  رد  ریس  يهدننک  دییأت  ددعتم  ياهباتک  رد  نیرـسنق -  لثم  لزانم -  یخرب 

تسا و دنمزاین  زور  تسیب  دودح  ینامز  هب  ماش ، هب  تیبلها  ندیـسر  تسا ، هدش  عقاو  ریـسم  نیا  رد  هک  ییاهارجام  لزانم و  زا  یخرب  رد 
. دومن هسیاقم  تسا -  یهیدب  اهنآ  رد  ریس  رد  تعرس  ياضتقا  هک  جح -  دصق  هب  هفیلخ  تکرح  ای  و  کیپ ، مازعا  لثم  اب  ار  نآ  ناوتیمن 

ص 422. ۀیقابلا ، راثآلا  ك : ر . ( 1)

لوا نیعبرا  رد  لوصو  تاقالم و  نیب  همزالم 

لوا نیعبرا  رد  لوصو  تاقالم و  نیب  همزالم 
: دیامرفیم یضاق  موحرم 

مالسلامهیلع تیبلها  اب  يو  تاقالم  سپ  تسا ، هتفاتش  نیعبرا  زور  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  رباج  هک  اجنآ  زا 
( . 1 . ) دناهدیمهف املع  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  هتفگن  ار  نآ  ریغ  یسک  نوچ  تسا ، هدوب  زور  نیا  رد  زین 

ندـش عقاو  ام  هک  درادـن  یموزل  یلو  تسا ، ملـسم  تباث و  لاس 61  رفـص  هام  متـسیب  زور  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  بانج  تراـیز  - 
ود هک  سوواط  نبدیس  امننبا و  هکنآ  هژیو  هب  تسین ، ود  نیا  نیب  ياهمزالم  و  میریذپب ، زور  نآ  رد  ار  مالـسلامهیلع  تیبلها  اب  تاقالم 

. دناهتخاسن نیعم  ار  تاقالم  نامز  دنتسه ، ام  ثحب  دروم  بلطم  یساسا  ردصم 
. دومن دیهاوخ  هظحالم  مشش  لصف  رد  ار  بلطم  حیضوت 

هحفص 111) )
ص. لوا ، نیعبرا  يهرابرد  قیقحت  ( 1)

رگید یهاگدید  ینخس و 

رگید یهاگدید  ینخس و 
ار ناکما  ضرف  دیدرگ  رکذ  هک  يدـهاوشو  تسین ، زاسراک  هدـش  رکذ  تاروذـحم  هب  هجوت  اب  اعدا  دروم  ترهـش  هک  دـش  مولعم  نونکات 
هب ناشیا  تشگزاب  اب  ار  تیبلها  اب  يو  تاقالم  رباج و  تراـیز  نیب  همزـالم  اـما  و  تسین . یفاـک  عوقو  تاـبثا  يارب  یلو  دـنکیم ، تباـث 

: تسناد یفتنم  ناوتیم  هنوگنیا  لوا  نیعبرا  رد  البرک 
هدیرخ و ناج  هب  ار  رفس  جنر  هک  یهاگآ  فراع و  دنمشناد  رادافو و  رای  نآ  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دسریم  رظن  هب  نیارق ، هب  هجوت  اب 

تسد دنکن و  هدنسب  ترایز  کی  هب  تسا ، هدش  راپـسهر  البرک  تمـس  هب  نس  تلوهک  یلاسگرزب و  رد  هدیـسارهن و  دوخ  راک  بقاوع  زا 
: دشاب هتفاتش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  دوخ  بوبحم  الوم و  ربق  ترایز  هب  راب  ود  مک 

نیـسحلا لتقم  رد  یمزراوخ  و  ( 2  ) رئازلا حابـصم  رد  سوواط  نب  دیـس  و  ( 1  ) یفطـصملا ةراشب  رد  يربط  هک  تسا  یترایز  لوا : تراـیز 
. دناهدروآ ( 3  ) مالسلاهیلع

هحفص 112) )
. تسا مالسلامهیلع  تیبلها  اب  تاقالم  هب  نورقم  هک  تسا  یترایز  مود : ترایز 

: تخادرپ میهاوخ  هاگدید  نیا  نییبت  هب  ریز  رد 
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لوصح مدـع  رب  هنیرق  هکلب  تسا ؛ هدـشن  تاقالم  يهلئـسم  هب  ياهراـشا  هنوگچـیه  یمزراوخ ، سوواـط و  نب  دیـس  يربط و  تیاور  رد  . 1
تمـس هب  ار  وا  هک  دـهاوخیم  هیطع  زا  رباـج  تراـیز ، ماـجنا  زا  سپ  هک  دـننکیم  حیرـصت  یمزراوخ  يربـط و  دراد . دوجو  زین  تاـقالم 

ددرگ و عقاو  تیمها  نیا  اب  ياهثداح  هک  تسا  دیعب  رایـسب  ( 4 . ) دنتـشادرب ماگ  ریـسم  نیا  رد  ود  ره  هاگنآ  دنک . تیاده  هفوک  ياههناخ 
. دنکن لقن  ار  نآ  هیطع 

هدوبن ناشیا  زا  ریغ  یـسک  رباـج ، تراـیز  ماـگنه  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  یمزراوخ  سوواـط و  نب  دیـس  يربط و  ربخ  زا  هچنآ  . 2
هتفاتش ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  زین  مشاهینب  زا  یهورگ  هک  تسا  هدوب  یتقو  تیبلها ، اب  تاقالم  هب  نورقم  ترایز  هکنآ  لاح  تسا و 

( . 5 . ) دنتفای اجنآ  رد  مشاهینب  زا  ياهدع  اب  ار  رباج  دندیسر ، البرک  هب  هک  یماگنه  تیبلها  دندوب و 
. درادن دوجو  هیطع  زا  يرثا  مان و  چیه  مود  ترایز  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هتسجرب  هیطع  شقن  مان و  لوا ، ترایز  رد  . 3

هک تسا  بلطم  نیا  يهدـننک  تابثا  تسا ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رئاز  نیتسخن  رباج  هکنیا  رب  ینبم  نادنمـشناد  ناخروم و  حیرـصت  . 4
دیاب ار  هیطع  اب  رباج  ترایز  نایب ، نیا  اب  تسا و  مشاهینب  زا  یهورگ  ترایز  زا  شیپ  يو  ترایز 

هحفص 113) )
. داد رارق  وا  ترایز  نیتسخن 

هنوگچـیه دراد و  دوـجو  هیطع  ماـن  نآ  رد  هک  دـناهدروآ ، یمزراوـخ  و  رئازلا ) حابـصم   ) رد سوواـط  نب  دیـس  يربـط و  هـچنآ  هصـالخ ،
نب دیـس  امننبا و  هک  هچنآ  اب  دوشیم ، متخ  هفوک  تمـس  هب  ناشیراپـسهر  هب  تراـیز ، ماجنارـس  درادـن و  مشاـهینب  روضح  زا  ياهراـشا 
نوچ یـصخش  هک  درادن  يدعب  هنوگ  چـیه  دـنکیم و  قرف  تسین ، هیطع  شقن  مان و  زا  يرثا  نآ  رد  هک  دـناهدروآ ، فوهل )  ) رد سوواط 

. دنکن هدنسب  ترایز  کی  هب  رباج 
و تسا ، مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نادیهـش ، رالاس  تداهـش  زا  زور  لهچ  تشذـگ  زا  سپ  رباج  تراـیز  زور  نیعبرا  زور  نیارباـنب ،
. تسا مود  نیعبرا  زا  شیپ  املسم  یلو  مینادیمن ، ار  نآ  زور  اقیقد  هچرگ  تسا ؛ نیعبرا  زا  سپ  ناشیا  اب  رباج  تاقالم  تیبلها و  ترایز 
هب خـیرات  نیا  رد  مه  ار  تیبلها  دورو  هچنانچ  ( ، 6  ) تسا هدرک  نییعت  رفـص  هام  لوا  رد  ماش  هب  ار  رهطم  رـس  دورو  هک  یلقن  هب  هجوت  اـب 

تـسیب ماش ، رد  ناشیا  تماقا  تدم  ( ، 8  ) تسا هدـش  نییعت  رفـص  هام  متـسیب  ناشیا ، جورخ  نامز  هک  يربخ  هب  هیکت  اب  و  ( 7  ) مینادب ماش 
اب ینادـنچ  يهلـصاف  البرک  هب  تیبلها  ندیـسر  نامز  دـشاب ، هدوب  ماشلا  ۀـیداب  ربنایم  هار  زا  نانآ  تشگزاب  ریـسم  هکنآ  ربانب  هدوب و  زور 

تدم هچنانچ  دنشاب و  هدیسر  البرک  هب  لوالا  عیبر  لیاوا  رد  ای  رفص و  نایاپ  دودح  رد  نانآ  هک  درک  نامگ  ناوتیم  و  درادن . لوا  نیعبرا 
هحفص 114) )

ریخأت هب  يرادقم  نامز  مینادب  یناطلس  هار  زا  مه  ار  تشگزاب  ای  و  مینادب ، ( ، 10  ) مین هام و  کی  ای  و  ( 9  ) هام کی  دودح  ار  ناشیا  تماقا 
. دشاب هدوب  لوالا  عیبر  هام  زا  ریغرد  هک  تسا  دیعب  دتفایم و 

. دریذپیم نایاپ  اهشکمشک  تاعزانم و  زا  يرایسب  و  دوشیم ، لح  هلئسم  تالکشم  زا  يرایسب  نایب  نیا  اب 
، ققحت ضرف  رد  ددرگ و  حرطم  لیلد  ناونع  هب  دـناوتیمن  تسا ، هدرک  دای  املع  مهف  ناونع  هب  نآ  زا  ییاـبطابط  یـضاق  موحرم  هچنآ  اـما 

. تفرگن رارق  شریذپ  دروم  هک  تسا ، تاقالم  لوصح  رباج و  ترایز  نیب  يهمزالم  توبث  زا  یشان 
: تسا نیا  ثحب  يهجیتن  هتشذگ ، بلاطم  هب  هجوت  اب 

رفـص متـسیب  زین  ار  جورخ  نامز  و  دنـشاب ، هتـشگزاب  البرک  هب  ریـسم  نامه  زا  نانآ  هدرب و  ماش  هب  ماشلا  ۀیداب  قیرط  زا  ار  تیبلها  هچنانچ 
. دراد دوجو  لوا  نیعبرا  رد  البرک  هب  ندیسر  ناکما  مینادن ،

ار يدـهاش  لـیلد و  هنوـگ  چـیه  دـنکیم ، رکذ  ار  لاـمتحا  نیا  هک  نیما  دیـس  و  دـنکیمن ، دـییأت  ریـسم  نیا  زا  ار  تفر  ریـسم  ینیارق  یلو 
نیا رد  تکرح  زا  يرثا  يربتعم ، ریغ  ربتعم و  باتک  چـیه  رد  تسا و  هتخاس  حرطم  ار  نآ  دـیاش  و  لعل »  » يهملک رکذ  اب  اهنت  دروآیمن و 
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. دروخیمن مشچ  هب  ریسم 
زا اهنآ  نداد  تکرح  نیاربانب ، دروآ ؛ تسد  هب  دوخ  نیگنن  تیاـنج  زا  ار  هرهب  تیاـهن  تساوخیم  هیماینب  دـساف  تموکح  نآ ، رب  نوزفا 

هولج یقطنم  تشاد ، دوخ  رد  ار  لزنم  لهچ  دوشیم  هتفگ  هک  یناطلس ، هار 
هحفص 115) )

ناونع هب  ریسم  نیا  رد  تیبلها  نادیهش و  زا  يراثآ  ندنام  یقاب  و  دراد . زاین  تقو  زور  تسیب  دودح  هب  ریـسم  نیا  رد  تکرح  دزاسیم و 
ای بلح  ياهرهـش  لثم  ریـسمرد ، تیبلالآ  ناکدوک  زا  یخرب  نفدم  ای  و  ( ، 11  ) هطقن دهشم  لثم  دریگ ، رارق  دانتـسا  دروم  دناوتیم  دییأت 

. کبلعب
بهار رید  يهیضق  لثم  تسا ؛ یناطلس  هار  هب  طوبرم  هک  دناهدرک  رکذ  ار  هار  تانایرج  زا  یضعب  یخیرات ، هجوت  دروم  بتک  زا  یخرب  رد 

. کبلعب رد  تیبلها  زا  یضعب  نانخس  ( ، 13  ) نیرسنق رد  ( 12)
وا زا  شیپ  و  سوواط ، نبدیس  هکنانچمه  دناهتفگ ، مین  هام و  کی  ات  کی  دودح  ات  هک  ماش  رد  تیبلها  تماقا  تدم  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
زا فیلکت  بسک  يهلئـسم  و  دشاب ) مک  تدم  نآ  هچ  رگا  ، ) دناهدوب ینادـنز  هفوک  رد  هک  یتدـم  هب  تیانعاب  تسا و  هتفگ  نامعن  یـضاق 

. مینادیمن یقطنم  لوا  نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  زاب  ربهمان ، رتوبک  یتح  ای  کیپ و  طسوت  دیزی 
ضراعم نارگید ، ییاهبخیش و  ینیوزق و  ینوریب و  لثم  یخرب  حیرصت  اما 

هحفص 116) )
. تسا هدوبن  نونفوذ  نانآ  لثم  تسا و  مدقم  اهنآ  رب  یخیرات  رظن  زا  هک  نامعن ، یضاق  دننامه  یخرب  لقن  اب  تسا 

دروم هک  تسا  لوا  نیعبرا  رد  تیبلها  اب  يو  تاقالم  لوصح  رباج و  تراـیز  نیب  يهمزـالم  زا  یـشان  دـناهداد  تبـسن  هیماـما  هب  هچنآ  و 
. میتسناد نیعبرا  زا  سپ  رگید  یترایز  رد  ار  نآ  و  تفرگن ، رارق  شریذپ 

نانچمه مینادب ؛ صاخ  یطیارـش  اب  و  هژیو ، يرما  ار  نآ  ای  و  مینادن ، نیعبرا  زور  رد  دیاب  ای  ار  رهاط  دـسج  هب  رهطم  رـس  قاحلا  خـیرات  اما 
( . 14 . ) تسا هدیسر  نآ  هب  سوواط  نب  دیس  هک 

ص 74. یفطصملا ، ةراشب  ( 1)
ص 286. رئازلا ، حابصم  ( 2)

ص 190. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  ( 3)
(. ص 75 یفطصملا ، ةراشب  ك : ر . « ) قیرطلا یف  اراص  مث  نافوک ، تایبا  وحن  ینذخ  : » دیوگیم هیطع  هب  رباج  هک  اجنآ  ( 4)

هیلع و هللا  ۀمحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجو  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لایع  رم  امل  و  : » دیوگیم ص 107  نازحألا ، ریثم  رد  امننبا  ( 5)
. تسا هدروآ  ص 225  فوهل ، رد  دیس  ار  نومضم  نیا  بیرق  و  هترایزل » اومدق  مشاهینب  نم  ۀعامج 

ص 45. تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ص 422 ؛ ۀیقابلا ، راثآلا  ( 6)
. تسا نانچ  يوق  نامگ  هب  هک  ( 7)

ص 510 و 489. یمعفک ، حابصم  ص 219 ؛ ۀیوقلا ، ددعلا  ص 730 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 46 ؛ ۀعیشلا ، راسم  ( 8)
ص 589. لامعألا ، لابقا  ( 9)

ص 269. ج 3 ، رابخألا ، حرش  ( 10)
ار یگنسو  مدومن ، ادیپ  بلح  رهـش  رد  ار  سدقم  ناکم  نیا  ترایز  قیفوت  متـشاد ، هیروس  روشک  هب  اریخا  بناج  نیا  هک  يرفـس  رد  ( 11)
رد ماقم  نآ  یلوتم  هللارـصن ، میهاربا  خیـش  ياقآ  باـنج  ار  مهم  ناـیرج  نیا  و  مدرک ، هدـهاشم  دوب  هتفرگ  نوخ  گـنر  نآ  زا  یتمـسق  هک 

يرادازع ماـیا  رد  شیپ  لاـس  تفه  دودـح  : » دومن وگزاـب  میارب  ش  1381 ه -  / 12 اــب 24 /  ربارب  ق ، مارحلا 1424 ه - مرحم  خیرات 11 
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هزات ینوخ  ناهگان  هک  دندوب  هناصلاخ  يرادازع  لوغشم  ماقم  نیا  رانک  رد  یناتسکاپ  نایعیش  زا  ياهدع  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
. مدناسر رخآ  تاظحل  رد  ار  مدوخ  دـندناسر ، نم  هب  ربخ  هک  یتقو  دوریم ، ورف  نآ  رد  جـیردت  هب  دـعب  و  دوشیم ، رهاظ  گنـس  يور  رب 

.«. تفر ورف  جیردت  هب  مه  نآ  دعب  و  دوب ، هدنام  یقاب  هک  دوب  هزات  نوخ  يهرطق  کی  مدید  هچنآ 
ص 418؛ مالسلاهیلع ،) نیـسحلا  مامالا  خیرات   ) ج 17 ملاوعلا ، ص 303 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ص 60 ؛ ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  ( 12)

. صئاصخ رد  يزنطن  زا  لقن  هب  بوشآ ، رهشنبا  بقانمزا 
ك: ر . ... ) مصاوعلا برقب  صمح  ۀهج  نم  ۀلحرم  بلح  نیب  اهنیب و  ، ۀنیدم نیرـسنق  تناک  و  بلح ، اهنم  ماشلاب  ةروک  یه  نیرـسنق : ( 13)

(. ص 404 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم 
ص 588. لامعالا ، لابقا  ك : ر . ( 14)

 ( هینیسحلا صئاصخ  زا  ياهدیزگ   ) بیس يوب  ثیدح  - 32

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  نسحم 1353 ، -  دنودمحا ، هسانشرس :
نـسحم نیـسح ع /  ماما  بئاصم  رکذ  اهیگژیو و  نایب  هینیـسحلا :  صئاصخ  زا  ياهدـیزگ   ) بیـس يوب  ثیدـح  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 

دنودمحا
.1379 رامت ، مثیم  مق  رشن : تاصخشم 

ص 238 يرهاظ : تاصخشم 
لایر  8000 2-22-5598-964 کباش :

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
تسا  يرتشوش  رفعج  هینیسحلا  صیاصخ  زا  ياهدیزگرب  رضاح  باتک  تشاددای :

لایر  مود 8000:1380  پاچ  تشاددای :
لایر   8000 زییاپ 1381 ؛ موس  پاچ  تشاددای :

سیونریز  تروصهب  نینچمه  237 ؛ همانباتک ص 238 -  تشاددای :
هدیزگرب  یسراف  هینیسحلا  صئاصخلا  رگید : ناونع 

لئاضف  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :
ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم :

نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم :
هدیزگرب  یسراف  هینیسحلا  صئاصخلا  1230ق  نیسح 1303 -  نبرفعج  يرتشوش  هدوزفا : هسانش 

32ح4 فلا /BP41/4 هرگنک : يدنب  هدر 
297/953 ییوید : يدنب  هدر 

م25559-79 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم
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همدقم
هدوب شرافس  هجوت و  دروم  هارمه  صوصخب ، مالسلاهیلع ، ادهشلادیس  بئاصم  رکذ  و  امومع ، تراهط ، تمصع و  تیب  لها  بئاصم  رکذ 
ماما نآ  نارادتـسود  ناتـسود و  هب  ار  ياهتـشون  ات  میدـش  نآ  رب  اذـل  دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  رتاوتم  ربتعم و  تایاور  هک  اـج  نآ  اـت  تسا ،

نآ تیمولظم  نیع  رد  تدایـس  يراوگرزب و  تمارک و  يایوگ  مه  دشاب و  خیرات  دـیدرتیب  عیاقو  رب  دنتـسم  مه  هک  میهد  هئارا  راوگرزب ،
ياهتشون دهد ؛ ناشن  نابوخ ، یبلطحالـصا  هشیدنا  رب  ار  نابلطایند  یبلطایند  ملظ  دناوتب  هک  يراتـشون  دیواج ؛ هشیمه  يهتـسراو  ياهناسنا 

دـشاب يدبا  يهدنز  تقیقح  نیا  يهدننک  نایب  هک  ياهتـشون  دشاب ؛ خـیرات  يهشیمه  رد  ییاناد  لقع و  رب  ینادان  لهج و  متـس  يایوگ  هک 
و دوشیم ؛ دوبان  يدوز  هب  هک  تسا  یفک  دـننام  لطاب ، ینعی  ( 1 «. ) ضرالا یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ائافج و  بهذیف  دـبزلا  اماف   » هک

. دنامیم یقاب  نیمز ، رد  تسا و  مدرم  تعفنم  ریخ و  هب  هک  تسا  یبآ  دننام  قح ، اما 
بلق رب  یلو  درک ، هبلغ  بلاـق  رب  بلقت  روز و  اـب  ناوتب  دـنچ  ره  هک  دـشاب  ناشیدنارامعتـسا  ناهاوخدـب و  هب  ماـیپ  نیا  نیبم  هک  ياهتـشون 
مامت بلق  رد  نآ ، ترارح  شـشوج و  هک  درک  داجیا  اهبلق  رد  نیـسح  هک  یبالقنا  نوچمه  دومن ؛ بالقنا  دیاب  بلق  رد  هکلب  ناوتیمن ؛

نآ ات  ادبأ ؛» دربتال  نینمؤملا  بولق  یف  اترارح  نیسحلا  لتقل  نا   » هک تسا  یقاب  دبا  ات  ناملسمریغ ، ای  ناملـسم و  هچ  رواب ، لها  ياهناسنا 
اهنت هن  هک  اج 

هحفص 12) )
، يدـناگ تسا . هدوب  شـشوج  ترارح و  نیا  زا  رثأتم  زین  دـنه  بالقنا  نوچمه  رگید  ياهبالقنا  هکلب  تسوا  ياروشاـع  زا  اـم  بـالقنا 

. متفرگ وگلا  مالسلاهیلع  نیسح  تکرح  زا  نم  دیوگیم : دنه  دیقف  ربهر 
تسا یباتک  نیرتلماک  دیاش  مدید  مدومن ، هعلاطم  تقد  اب  ار  نآ  متفای و  ار  يرتشوش  رفعج  خیـش  ۀینیـسحلا  صئاصخلا  باتک  هک  ینامز 

هدافتـسا نآ  زا  هیهت و  ار  نآ  دنناوتن  همه  دیاش  هدش و  هتـشون  یبرع  نابز  هب  تسا و  لصفم  باتک ، نیا  اما  هدش ؛ هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک 
ددرگ و رتناسآ  مدرم ، مومع  يارب  نآ  ندناوخ  ات  دـشاب  یـسراف  نابز  هب  هک  میامن  باختنا  نآ  زا  ار  ینیچلگ  متفرگ  میمـصت  اذـل  دـننک .
اب هتبلا  میامن ، هدافتسا  همجرت  نیمه  زا  مدش  ممصم  مدید ، ار  نیسحلا  صئاصخ  یلع  نیعلا  عمد  مان  هب  یناتـسرهش  هللا  ۀیآ  يهمجرت  یتقو 

يور شیپ  رد  هک  ياهتـشون  نونکا  و  هدومنیم ، لکـشم  نابز  یـسراف  هدـنناوخ  يارب  نآ  يانعم  هک  تاملک  زا  یـضعب  رد  تارییغت  یمک 
: تسا تازایتما  نیا  ياراد  تسا ، مرتحم  زیزع و  ناگدنناوخ 

زا بلطم  سردآ  رتشیب  ناقتا  رابتعا و  تهج  هدش و  باختنا  دراد ، تبیصم  رکذ  هبنج  هک  یبلاطم  رتشیب  ۀینیسحلا ، صئاصخ  باتک  زا   - 1
. تسا هدیدرگ  رکذ  صئاصخ  باتک 

زا هدافتـسا  اب  تلالد ، رظن  زا  تسا و  رابتعا  تیاهن  رد  دنـس ، رظن  زا  هدیدرگ ، میظنت  زربم  دـهتجم  کی  طسوت  نوچ  اهتبیـصم ، رکذ   - 2
. تسا هدومن  طابنتسا  جارختسا و  تایاور ، اهلقن و  زا  ار  ییابیز  بلاطم  داهتجا ، يهوق 

لتاقم زا  زین  ظعاوملا و  سلاجم  دهاشملا و  دئاوف  دـننام  رفعج ، خیـش  رگید  ياهباتک  زا  بئاصم ، رکذ  ناونع  هب  یـشخب  همتاخ ، رد   - 3
. هدیدرگ هدافتسا  تسا  نآ  اب  بسانم  هک  ابیز  راعشا  زا  تبیصم  رکذ  نایاپ  رد  هک  تسا  هدش  يروآعمج  رگید ،

هدـش يروآعمج  بلاطم ، رابتعا  رد  تقد  لامک  اب  ربتعم و  لتاقم  زا  هدـیدرگ ، هفاضا  هدـنروآدرگ )  ) بناـج نیا  طـسوت  هک  یبلاـطم   - 4
. تسا

. تسا هدش  هدروآ  بئاصم  رکذ  شخب  زا  دعب  راعشا ، ناونع  هب  یشخب   - 5
بیس يوب  ثیدح  هب  باتک  يراذگمان  هجو  يهرابرد  یهاتوک  حیضوت  همتاخ ، رد 

هحفص 13) )
: دوشیم هدروآ 
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رمع رخاوا  رد  هللا ، مهمحر  یلع  دـمحم  خیـش  جاح  مردـپ  دـنکیم : لقن  هلظ ) ماد   ) یعناص فسوی  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
: دیوگیم هملـسما  هک  مدیـسر  ثیدح  نیا  هب  مدناوخیم . ار  نازحألا  جیهم  باتک  وا  يارب  يزور  دوب . هدرک  ادیپ  ییانیب  فعـض  شفیرش 

روضح یبلک  يهیحد  تروص  هب  ترضح ، نآ  دزن  زین  لیئربج  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مالسلاامهیلع  نینـسح  يزور 
هب بیس و  تشهب ، زا  درک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  تسد  لیئربج ، دندرکیم . هیده  بلط  وا  زا  هدرک  وا  نیتسآ  رد  تسد  اهنآ  تشاد .
هب دیورب  دومرف : دیـسوب و  ار  ناشیا  ترـضح ، نآ  دنتفر . دوخ  دج  دزن  هدـش ، لاحـشوخ  اهنآ  داد . ناشیا  هب  هدروآ و  ناشیا  يارب  يرانا  و 
مه اب  دروآ و  فیرـشت  ربمغیپ  ات  دـندرکن  لوانت  نآ  زا  يزیچ  هدرک  لـمع  دوخ  دـج  هدومرف  هب  ناـشیا  دـیورب . ردـپ  دزن  لوا  دوخ و  لزنم 

. دوب یقاب  اههویم  نیا  تشگیمرب و  لوا  لاح  هب  دندرکیم ، لوانت  نآ  زا  دنچ  ره  دندرک و  لوانت 
مردـپ هکنآ  اـت  دوب  بیـس  هب و  نکل  مدـیدن ، ار  راـنا  نآ  رگید  تفر  اـیند  زا  همطاـف  مرداـم  نوچ  هک  هدـش  تیاور  ادهـشلادیس  باـنج  زا 

مدرکیم و وب  ار  بیس  نآ  نم  دنتسب . ام  رب  ار  بآ  هک  یتقو  ات  دوب ، یقاب  بیس  نآ  دش و  دوقفم  زین  هب  نآ  دندرک ، دیهـش  ار  نینمؤملاریما 
هدش و ریغتم  هک  ار  نآ  مدید  دش ، کیدزن  ملجا  نوچ  ءانفلاب ؛ تنقیأف  تریغت  دـق  اهتیأر  یلجا  یند  املف  دـشیم . مک  نم  یگنـشت  باهتلا 

. مدرک نیقی  مدوخ  ندش  هتشک  هب 
دندرک دیهـش  ار  وا  نوچ  مدینـش . وا  زا  دوش ، هتـشک  مردپ  هکنآ  زا  شیپ  تعاس  کی  ار  نیا  هک  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع 
ترایز ار  وا  دنام و  یقاب  وا  تداهش  زا  دعب  بیس ، يوب  مدیدن و  يرثا  وا  زا  ار و  بیس  نآ  مدرک  سسجت  مدینـش  وا  هاگلتق  زا  بیـس  يوب 

هک دنشاب  نآ  یپ  رد  رحس ، تاقوا  دیاب  سپ  ار  شـسدقم  ربق  دننک  ترایز  هک  ام  حلاص  نایعیـش  زا  مدینـش . شربق  زا  بیـس  يوب  مدرک و 
مالسلاهیلع نیسح  ربق  زا  بیس  يوب 

هحفص 14) )
(. 2 . ) دنشاب قداص  صلخم و  رگا  دینش ؛ دنهاوخ 

. مدیسرپ ار  تلع  وا  زا  دش . يراج  مردپ  ناگدید  زا  کشا  مدید  مدیسر ، هک  تیاور  زا  تمسق  نیا  هب  دیامرفیم : یعناص  یمظعلا  هللا  ۀیآ 
، بیس يوب  متفر . ترضح  ترایز  هب  اهنت  یهاگرحس  مدش . فرشم  البرک  هب  ءادهشلادیس  ربق  ترایز  يارب  یسمش  لاس 1323  رد  دومرف :
هک نونکا  مدوب . هدینش  هن  هدید و  هن  ار  ثیدح  نیا  نامز ، نیا  ات  متفاین و  یبیس  متـشگ ، هچ  ره  دوب . هدرک  رپ  ار  ترـضح  نآ  مرح  ياضف 

. دش عقاو  لوبق  دروم  ترضح ، هب  متدارا  راهظا  هک  مرکاش  ار  يادخ  مدیمهف و  ار  تلع  يدناوخ ، میارب  ار  ثیدح 
ددنب و رای  ورگ  رد  لد  هک  ره  هک  نیسح ؛ يوب  ندینش  تسا و  نیسح  يوک  هب  دورو  طرـش  ود  تقادص ، صالخا و  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 

: دونشب رای  يوب  دنک ، زاب  وا  لایخ  رب  شوغآ 
دیآ لکاک  وا  نب  زک  یمیسن 

دیآ لبنس  يوب  رتشوخ ز  ارم 
شوغآ رد  ار  تلایخ  مریگ  بش  وچ 

دیآ لگ  يوب  مرتسب  زا  رحس 
، خساپ نیا  هک  دزویم  رای  يوک  زا  هک  تسا  یمیمش  شخساپ  دزوسیم و  قشع  یمرگ  زا  هک  تسادیـش  لد  ثیدح  بیـس ، يوب  ثیدح 

. تسا یقیقح  ناقشاع  ياهناج  اهلد و  هب  طقف 
دراد رثا  دلانیم  قشع  زک  یلبلب  ناغف 

دراد رس  هب  يروش  دشک  يدایرف  هک  یغرم  ره  هن 
ار هدش  دای  يهمجرت  قیقحت  راک  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مولع  یتاقیقحت  يهسـسؤم  نایدصتم  تامحز  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد 

باتک يزاس  هدامآ  رد  هک  ینازیزع  رگید  راتساریو و  رامت ، مثیم  تاراشتنا  مرتحم  ریدم  زا  ار  دوخ  ساپـس  ریدقت و  نینچمه  هداد و  ماجنا 
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. میامن زاربا  دندرک  يرای  ارم 
ناتسمز 1379

اسر یگنهرف  هسسؤم 
دنودمحا نسحم 

هحفص 15) )
يهیآ 17. دعر ، يهروس  ( 1)

ص 289. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 2)

رادرب ياهشوت  رخآ ، سفن  نیا  رد 

رادرب ياهشوت  رخآ ، سفن  نیا  رد 
. ماصتعالاراد پاچ  ص 9  هینیسحلا ، صئاصخ 

یفطصم دمحم  مدآ ، دالوا  فرشا  مرکا و  لوسر  اصوصخ  هاگرد ، نآ  ناگدیزگرب  اهتنمیب  دورد  تسا و  هلا  تاذ  صوصخم  انث  دمح و 
 -. یلیفسلا نوضرألا  یلعلا و  تاومسلا  تماد  ام  مهیلع  هللا  تاولص  تمایق -  ياعفش  دناتیاده و  هارهاش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یناوج ماـیا  دیـسر و  يریپ  ماـمز  مدـید  نوـچ  هک  اـمهنع -  هللا  یفع  يرتـشوش -  نیـسح  نب  رفعج  ریقح ، يهدـنب  دـیوگ  نینچ  دـعب ، اـما 
ياهدیاف هن  و  هدیچ ، يرمث  هن  و  هدید ، یلصاح  نآ  زا  هن  هتشذگ ؛ تصـش  زا  رمع ، هدمآ و  تسکـش  فرط ، ره  زا  ار  ندب  ساسا  تشذگ ،

، وت رب  ياو  هک : مدومن  باطخ  لفاغ ، راکهانگ  سفناب  سپ  تشذگ . دهاوخ  لاونم )  ) هریت نیمه و  رب  زین  هدـنیآ  هک  تسا  بیرق  نع  هدرب .
ود نیا  سپ  یتشادن . رب  یلصاح  هتـشاک و  یمخت  تشک ، تعارز و  ماگنه  و  هدش ، لدبم  نابرهمان  فیرخ  هب  یناوج  راهب  یلفاغ !؟ یک  ات 

نیا ردـق  يداد . داب  هب  ار  رمع  يهیامرـس  باتـشب . هشوخ  ود  نیا  نتـشک  رد  سپ  يدومن . فلت  تلفغ ، هب  ار  اـهنمرخ  و  باـیرد ؛ ار  زور 
. نادب ار  عاتم  یئزج 

هب راچان  دماین ، شوه  هب  ادص  نیا  هب  دوب و  شوگ  رد  هبنپ  ار  لفاغ  سفن  نوچ 
هحفص 16) )

يا و  تسا ؟ کیدزن  ورد  ماگنه  هک  ياهتـشاک  هچ  نیبب  هلفاق ! زا  دنام  یهاوخزاب  هلحار ، دازیب و  رفاسم  يا  مدرک : ادن  ار  وا  دنلب ، يادـص 
، داعم تداعیم  تسا . نیـشنمه  تیالب  رازه  و  نیمک ، رد  تگرم ، دایـص  هک  غرم  نآ  ییوت  هناگیب ، شیوخ و  رب  ملاظ  هنامز و  رورغم  رجات 

. تسا داصرم  رد  تیادخ  و 
هنهرب و ياپ ، تسا و  تخـس  هندرگ  وش  رادـیب  ناه ! هک  مداد  تکرح  ار  وا  هتفر ، کـیدزن  سپ  دیـشخبن . يرثا  هتفخ  نآ  رد  ادـن  نیا  زاـب 

. ییامن روبع  دیاب  هدایپ 
یک ات  امن  لیجعت  نک و  تکرح  یکدـنا  تسا . بارخ  تراـک  یلاـخ ، تسد  اـب  يراد . شیپ  رد  هفوخم  لزاـنم  و  تسا ؟ باوخ  تقو  هچ 

نینمؤملاریما مالک  اشگب و  دوخ  شوگ  کیراب . یهار  و  کـیرات ، يراد  شیپ  رد  يزور  هک  نک  رظن  اـشگب و  مشچ  تلاـسک ؟ تلاـطب و 
هدیبسچ و تندرگ  ناوختسا  هب  شتآ  ياهقوط  هک  یتقو  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دیفس ، نساحم  ریپ  يا  ، » دیامرفیم هک  ونـشب  ار  مالـسلاهیلع 

(. 1 ( .»؟ دروخ ار  تیوزاب  تشوگ  هعماج ، لغ 
زا  ) دقف رب  مدش و  نالان  نایرگ و  وا  لاح  هب  تسا . هدرم  هک  دش  نامگ  ارم  سپ  دماین . تکرح  هب  ادن  هحیص و  همه  نیا  زا  سفن  مدید  زاب 

: متفگ متشگ و  ارسهحون  زیزع ، رمع  نداد ) تسد 
هابت ترمع  همه  دش  یصاعم  رد 
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هانگ  راب  زا  تشگ  مخ  تتماق 
دیفس دش  یهایس  ور  رد  وت  يوم 
دیسر تگرم  دصاق  هر ، زا  ینعی 

نیا رد  سرب . دوخ  داـیرف  هب  نک و  محر  دوخ  رب  رخآ  متفگ : یمرن  هب  هاـگ  نآ  دـش . وا  تاـیح  هب  دـیما  ارم  هک  دیـشک  سفن  یکدـنا  سپ 
ایآ ددرگ . دودسم  هبوت  باب  دیآرد و  هب  گرم ، دیآ و  رـس  هب  لجا  هک  نآ  زا  شیپ  رامـش ، تمینغ  تصرف ، رادرب و  ياهشوت  رخآ ، سفن 

يراد نامگ  ایآ  دنکیمن ؟ تیافک  ار  وت  دندیناسرت ، هار  نیا  زا  ار  وت  همه ، دندمآ و  هک  نیلسرم  يایبنا  ینامـسآ و  ياهباتک  يهمه  نیا 
راد دنشاب و  هدش  قلخ  ثبع  هب  همه  تاقولخم ، زا  امهنیب  ام  نیمز و  نامسآ و  نیا  هک 

هحفص 17) )
سفن نوچ  دوب ؟ یهاوخ  تاجن  لها  زا  وت  هک  تسا  عمج  ترطاخ  تسا و  لصاح  وت  يارب  زا  نیقی  نینچ  اجک  زا  دـشابن ؟ یماـقتنا  ازج و 

بلط يوس  هب  وا  کیرحت  تیوقت و  يارب  زا  سپ  دیدرگ . تفتلم  يردق  دیبنج و  دوخ  ياج  زا  یکدنا  دینـش ، ار  تخـس  نخـس  نیا  موش ،
: لیصفت نیا  هب  مدروآ ، وا  دای  هب  دنالاب ، ود  يهلزنم  هب  هک  ار  اجر  فوخ و  تالاح  لابو ، زا  صالخ  لامک و 

هبطخ 182. مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، ( 1)

اجر فوخ و  تالاح 

اجر فوخ و  تالاح 
ص 12. هینیسحلا ، صئاصخ 

زا هن  متفاین ، يرثا  چیه  دوخ  رد  نآ ، زا  تسا و  نامیا  رب  امامت  لاوحا ، زا  تاجن  لامعا و  لوبق  رادم  مدید  هک  تسا  نآ  فوخ ، ببس  لوا 
زا دوخ  رد  مدیدن  و  ددرگ ، توم  رب  فرـشم  قوش  زا  ادـخ ، رکذ  لاح  رد  صخـش  هک  نآ  يهجرد  یندا  زا  هکلب  شـصقان ؛ زا  هن  لماک و 

یهلا دارم  قبط  رب  تکرح ، اضعا  رب  هن  و  تسا ، نانیمطا  نوکس و  بجوم  هک  بلق  رب  هن   ) اضعا بلق و  رب  دوشیم  میسقت  هک  نامیا  يازجا 
. دشاب ران  دولخ  زا  تاجن  ثعاب  هک  ياهرذ  دقف  زا  مراد  فوخ  هک  نآ  یتح  دشاب ؛)

یلوبق يارب  زا  طیارـش  ردق  نآ  هحلاص ، لامعا  رد  متفای و  دوخ  رد  ار  نآ  دادضا  تسا ، نامیا  راثآ  زا  هک  هدـیمح  قالخا  رد  مدومن  مرظن 
. ماهدیدن اهنآ  لیصحت  هب  قفوم  ار  دوخ  رمع ، مامت  رد  هک  تسا  نآ 

. مدومن نآ  كرادت  سپ  دهد ، تسد  نم  رب  يدیماان )  ) طونق سأی و  هک  دش  کیدزن  فوخ ، تدش  زا  سپ 
یلع يهعیش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تما  زا  ار  دوخ  مدید  یهلا و  لئاضف  يوس  هب  مدرک  رظن  اجر ، يارب  زا  مود  تلاح  هب 
سپ تاـصرع . عیفـش  تاـجن و  یتـشک  قیـالخ و  هاـنپ  میقتـسم و  طارـص  میوـق و  هار  دـناناشیا  هک  تیب  لـها  نارادتـسود  مالـسلاهیلع و 

. متشگ یهلا  تمحر  هب  مراوادیما 
هحفص 18) )

یتسود و  دوب ؟ یلع  هب  تعباتم  یبن و  هب  ادتقا  مادک  ار  وت  تسا ، یتمالع  ار  یصو  يهعیـش  یبن و  تما  هک  مدش ، لخاد  موس  تلاح  هب  زاب 
؟ دومن زورب  وت  زا  رثا  مادک  تسا . راثآ  ار 

. طونق سأی و  يهکلهم  رد  نداتفا )  ) عوقو سرت  زا  مدیزرل و  دوخ  رب  فوخ  زا  زاب  مدیدن ، دوخ  رد  الو  عیشت و  راثآ  زا  نوچ  و 
مالـسلاهیلع ادهـشلادیس  ترـضح  هب  قلعتم  هک  یلئاسو  مدـید  مدومن  رظن  یهلا  لئاسو  يوس  هب  تقد  رظن  هب  مدرب و  هانپ  مراهچ  تلاـح  هب 

تـسا یتیـصوصخ  ار  بانج  نآ  باب و  نیا  رد  تسا . معا  متا و  شعفن  رتمک و  شطیارـش  تسا ؛ فرـشا  لمکا  و  رتناسآ ، رتشیب و  تسا 
. دنرون کی  زا  همه  دنچ  ره  تسین ، لئاسو  یقاب  رد  هک 
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ءابآ دنچ  ره  تیاده ، غارچ  تسا و  تاجن  یتشک  و  تشهب ، باوبا  زا  تسا  یباب  صوصخلاب  بانج ، نآ  هک  تسا  نآ  تیصوصخ ، نآ  و 
هئاضتسا رتکیدزن و  لحاس  هب  وا  یتشک  رتعیسو و  ترـضح ، نآ  باب  نکل  دناتاجن  ياهیتشک  نانج و  باوبا  زین  وا  مارک  ءانبا  ماظع و 

. تسا رتعیسو  وا  يهریاد  رتناسآ و  بانج  نآ  هانپ  نکل  دناقلخ ؛ هانپ  ناشیا ، يهمه  تسا . رتلهس  وا  رون  هب  ندرک ) ییانشور  بلط  )

شاب راودیما  سفن  يا 

شاب راودیما  سفن  يا 
ص 14. هینیسحلا ، صئاصخ 

رظن رون  نیا  هب  و  یـسرب ، لحاس  هب  ات  يآرد  یتشک  نیا  هب  و  يوش ، نمیا  ات  وش ، هاگرد  نیا  لخاد  ناه ! هک : مدومن  باطخ  ار  سفن  سپ 
نامیا هب  متفای و  نشور ) هار   ) جاهنم رد  ار  نامیا  تامالع  مدومن ، هضحالم  تسرد  نوچ  مدومن و  مزج  ار  مزع  نیا  زاب  یباـیب . هار  اـت  اـمن 

: تهج دنچ  هب  متشگ ، مراوادیما  دوخ ،
رد موشیمن  رکذ  هیرگ . يهتشک  منم  هک  تسا  روثأم  ترضح ، نآ  زا  هک  نیا  یکی 

هحفص 19) )
سپ متفای . ار  تلاح  نیا  دوخ ، رد  نم  دوب و  ایبنا  مامت  رد  تفص ، نیا  و  ( 1 ( ؛ ددرگیم مومغم  دوشیم و  نایرگ  هک  نیا  رگم  ینمؤم ، دزن 

. تشاد مهاوخ  تسا ، دولخ  زا  یجنم  هک  هرذ  نآ  لقاال  هک  مدش  دوخ  نامیا  هب  راودیما 
راودـیما سپ  دوب . نیرهاط  يهمئا  تافـص  زا  نیا ، موشیم . مومهم  نوزحم و  رایتخایب ، اروشاـع ، ماـیا  رد  هک  ار  دوخ  متفاـی  هک  نیا  مود 

تنیط لـضاف  زا  اـم  يهعیـش  هک  تاـیاور  زا  یـضعب  ياـضتقم  هب  دـناهدومرف  هک  ناـنچ  متفاـی ، دوـخ  رد  ناـشیا  تیـالو  زا  يرثا  هک  مدـش 
(. 2 . ) تسا ناشیا  تبیصم  ام  تبیصم  سپ  دنتشگ . ریمخ  ام  تیالو  رون  هب  دندش و  هدیرفآ  ام  تشرس ) )

نادنخ یسک  ار  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دندشیم و  مومغم  مومهم و  همه  مرحم ، مایا  رد  يده  يهمئا  هک  تسا  دراو  رایـسب  رابخا  رد 
ازع سلجم  رد  دـندوب و  ناـشیرپ  نوزحم و  اروشاـع  يهـهد )  ) يهرــشع ماـمت  رد  مالــسلاهیلع  اـضر  ترــضح  و  ( 3  ) ماـیا نـیا  رد  دـیدن 

هیثرم هک  دندومرفیم  رما  دوب ، هیثرم  لها  زا  دشیم و  دراو  ناشیا  رب  یسک  رگا  سپ  دندیناشنیم . هدرپ  تشپ  ار  دوخ  لایع  دنتـسشنیم و 
. دندشیم بئاصم  رکذ  رشابم  دوخ ، الا  و  ( 4 ، ) تسا فورعم  یعازخ  لبعد  يهیضق  رد  هک  نانچ  دناوخب ،

هاگ ره  بیبش ! رـسپ  يا  : » دـندومرف سپ  مرحم  هام  لوا  زور  رد  باـنج ، نآ  رب  دـش  لـخاد  هک  تسا  روکذـم  بیبش  نب  ناـیر  تیاور ، رد 
نآ اب  دش  هتشک  و  دنفسوگ ، ندومن  حبذ  دننام  دندومن ، حبذ  ار  وا  هک  مالسلاهیلع ، نیسح  رب  نک  هیرگ  سپ  يزیچ ، رب  درک  یهاوخ  هیرگ 

(. 5 . ) تیب لها  زا  رفن  هدجیه  رورس ،
رد بلق  راسکنا  هک  دوشیم  رهاظ  سپ  مالسلامهیلع  همئا  یقاب  يهویش  دوب  نینچمه  و 

هحفص 20) )
لالدتسا نآ  فالخ  ضورع  ای  مدع  هب  و  نامیا ، بتارم  دوشیم  فلتخم  نآ ، توافت  هب  تسا و  ناشیا  هب  يهقالع  تامالع  زا  مرحم ، لوا 

( حیرفت  ) هزنت رورس و  مایا  ار  مایا  نیا  هک  نیفلاخم  دالب  زا  یضعب  رد  تسا  لوادتم  هک  نانچ  ناشیا ، ینمشد  نامیا و  بلس  رب  دومن ، ناوت 
. نیرادلا یف  مهازخأ  هللا و  مهلذخ  دنهدیم . رارق  دوخ 

(. سلجم 28  ) ص 118 قودصلا ، یلاما  ج 44 ص 284 ، راونالاراحب ، ( 1)
ج 2 ص 27. یحیرطلا ، بختنم  ( 2)

(. تیاور نومضم  رد  توافت  اب   ) ص 101 تارایزلا ، لماک  ج 44 ص 280 ؛ راونالاراحب ، ( 3)
ج 2 ص 255. دیفملا ، خیش  ، داشرالا ( 4)
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(. سلجم 27  ) ص 112 قودصلا ، یلامأ  ج 44 ص 286 ؛ راونالاراحب ، ( 5)

البرک نیمز  هب  دورو  ماگنه 

البرک نیمز  هب  دورو  ماگنه 
ص 16. هینیسحلا ، صئاصخ 

زا تفـص ، نیا  و  ـالب ؛ تنحم و  نیمزرـس  نآ  ـالبرک و  نیمز  هب  دورو  هدـهاشم و  ماـگنه  نیگمغ ،)  ) موـمهم ار  دوـخ  متفاـی  هک  نآ  موـس 
(. 2 . ) هدراو تایاور  ياضتقم  هب  تسا ، يربک  بنیز  ترضح  تلاح  نینچمه ، و  ( 1  ) هدوب مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تافص 

، نآ و  تسا ، رورـس  نآ  ياپ  نییاپ  رد  هک  شدنمجرا  دـنزرف  ربق  بانج و  نآ  ربق  يهظحالم  ماگنه  رد  هتـسکش ، لد  ار  دوخ  متفای  اضیا  و 
(. 3 . ) تسا دراو  روثأم ، تایاور  زا  یضعب  رد  هک  نانچ  تسا ، نامیا  تامالع  زا 

شرهطا دج  رورس و  نآ  دوخ  تافص  زا  نیا ، و  ترضح ، نآ  رهاط  تبرت  مامشتسا  تقو  رد  زیرکشا  ار  دوخ  مشچ  متفای  هک  نآ  مراهچ 
. دمآ دهاوخ  هللا  ءاش  نا  باتک ، دصاقم  یط  رد  تارقف ، نیا  زا  یضعب  نایب  هک  نانچ  هدوب ،

(، متفای  ) بولـسم لوبق ، طیارـش  عامتجا  مدع  تهج  هب  دوخ ، هب  تبـسن  اهنآ  زا  ریغ  هزور و  زامن ، زا  حلاص  لامعا  دـنچ  ره  هک ، نآ  رگید 
. درادن بلـس  تحـص  انیقی  ماهدرک ، هک  یکابت  لقاال ، ندینایرگ و  نینچمه  و  تسا ، هیرگ  تقیقح  بانج ، نآ  رب  هیرگ  هک  مدـید  نکیلو 

یکابت و یکبأ  وا  یکب  نم   » ثیدح لخاد  سپ 
هحفص 21) )

. دوب مهاوخ  ( 4  (« ) ددرگ بجاو  وا  يارب  تشهب  دراداو ، هیرگ  هب  ار  دوخ  ای  دنایرگب و  ای  دیرگب و  سک  ره  ۀنجلا ؛( هل  تبج 
صالخ نارین  دولخ  زا  و  یتفای ، دوخ  رد  نامیا  زا  یئزج  مریگ  هک  مدش  لقتنم  مجنپ  تلاح  هب  ات  دیدرگ  نئمطم  مبلق  مکحم و  مدیما  سپ 

نآ هراکم  تسین و  يویند  فیعض  تامدص  تقاط  هک  ار  وت  درک ؟ یهاوخ  هچ  رـشن ، رـشح و  تامدص  ربق و  خزرب و  باذع  اب  ایآ  يدش ،
اب نامیا ، زا  فیعـض  ءزج  نیا ، دیاش  هکلب  دومن ؟ یناوت  تامدـص  نآ  لمحت  هنوگچ  يوش ، لولم  تمعن ، ماود  زا  هلکب  يرادـن ، لمحت  ار 

؟ درک یهاوخ  هچ  تقو  نآ  دوش ، لیاز  ناطیش  سواسو  تامدص و  الب و  ضورع  زا  همدص  یمک 
يزیچ نینچ  هینیـسح ، لئاسو  نایم  رد  هک  مدومن  هظحالم  متـشگ . لـقتنم  مشـش  تلاـح ، هب  و  دومن ، هبلغ  لد  رب  بارطـضا ، فوخ و  سپ 

، تسا دنوادخ  ترایز  دننام  رابخا ، ياضتقم  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ترایز  نآ ، دوب و  دـناوت  نآ  تابث  نامیا و  توق  ببـس  هک  تسه 
. تسا نامیا  لامک  بابسا  زا  رورس ، نآ  ترایز  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دنوش . هارمگ  تیاده ، زا  دعب  دشابن و  تباث  ناشنامیا  هک  یناسک 
دناسریم و تمالـس  راگدرورپ  : » دیوگ دیآ و  وا  دزن  یکلم  دیامن ، تعجارم  هدارا  نوچ  رئاز ، هک  هنیمز  نیا  رد  هدش  دراو  رابخا  نینچمه 

(. 5 «. ) دش هدیزرمآ  تاهتشذگ  ناهانگ  هک  ریگ  رس  زا  ار  لمع  دیوگیم :
. دیدرگ نکاس  ملد  نئمطم و  مبلق  سپ  دیامن . ظفح  قافن ، رفک و  زا  ار  وا  دبال ، دناسرب ، مالس  وا  رب  دنوادخ  نوچ  سپ 

نیب زا   ) طبح ببـس  وت  ناهانگ  دیاش  دنتـسه . هنـسح  لامعا  يدومن ، رکذ  هک  اهنیا  تیاهن ، رد  هک  تخادـنا  فوخ  هب  ارم  متفه  تلاح  زاب 
لماع دوخ  لمع  رد  طبح ، هک  مدرب  اجتلا  متشه  تلاح  هب  مدش و  برطضم  زاب  دنوش . نانسح  نتفر )

هحفص 22) )
هک نانچ  دوش . طبح  ات  تسین  وا  لامعا  زا  هک  نآ  لاح  دوشیم و  هتـشون  وا  يارب  هک  تسا  یلمع  هینیـسح ، لـئاسو  رد  تسا و  صخـش ) )

یلـص ربمغیپ  جح  هک  تسا  مولعم  و  ادخ ، ربمغیپ  ياهجح  زا  رتشیب ، ای  جـح  کی  رئاز ، يارب  زا  هدـش  دراو  بانج  نآ  ترایز  تلیـضف  رد 
. دوب دهاوخ  لوبقم  هتبلا  رورس ، نآ  لمع  و  دوش ، طبح  ات  تسین  رئاز  دوخ  لمع  هلآ  هیلع و  هللا 

(. سلجم 87  ) ص 478 قودصلا ، یلامأ  ص 252 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
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(. سلجم 9  ) ج 2 ص 127 یحیرطلا ، بختنم  ( 2)
(. باب 108  ) ص 325 تارایزلا ، لماک  ص 73 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 3)

ص 5. سوواط ، نبدیس  فوهل ، ج 44 ص 288 ؛ راونالاراحب ، ( 4)
ص 342. ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ج 6 ص 43 ؛ بیذهتلا ، ( 5)

ربمغیپ ناماد  رد  نیسح 

ربمغیپ ناماد  رد  نیسح 
ص 18. هینیسحلا ، صئاصخ 

رد مالسلاهیلع  نیسح  بانج  يزور  دندومرف : هک  تسا  روثأم  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  یتیاور  تایاور ، نآ  بئاجع  زا  و 
شوخ لـفط ، نیا  زا  ار  وت  ردـق  هچ  درک : ضرع  هشیاـع  دوـمرفیم . تفطـالم  وا  هب  رورـس  نآ  دوـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـماد 

دنهاوـخ ار  وا  نم ، تما  هک  یتـسرد  هب  و  تسا ، نم  مشچ  روـن  لد و  يهوـیم  هک  مشاـب  هتـشادن  تـسود  ار  وا  هنوـگچ  : » دوـمرف دـیآیم ؟
زا جح  کی  درک : ضرع  نم .» ياهجح  زا  جح  کی  وا  يارب  زا  دنوادخ  دسیونب  شتافو ، زا  دعب  دیامن  ترایز  ار  وا  سک  ره  سپ  تشک .
زا جح  راهچ  هکلب  یلب ؛ : » دندومرف وت ؟ ياهجـح  زا  جـح  ود  درک : ضرع  نم .» ياهجـح  زا  جـح  ود  هکلب  یلب ؛ : » دـندومرف وت ؟ ياهجـح 

(. 1 . ) ادخ لوسر  يهرمع  جح و  دون  هب  دیسر  ات  دومرفیم ، دایز  ترضح  دومنیم و  بجعت  وا  نینچمه  و  نم ،» ياهجح 
رد ار  یصخش  هک  تسا  هدش  دراو  هک  نانچ  دربب . ار  لمع  سانلا ، قوقح  هک  نیا  زا  مدیسرت  مداتفا و  مهن  تلاح  هب  زاب  مدش  راودیما  سپ 

دنربب و ار  لامعا  نآ  ملاظم ، لها  سپ  ار . تمایق  يارحص  دهد  رون  وا  لامعا  هک  دنروایب  رشحم 
هحفص 23) )

(. 2 . ) دوش هدرب  شتآ  هب  وا  دننک و  راب  وا  رب  ار  دوخ  ناهانگ 
نآ رب  هیرگ  باوث  رد  تسا  هدـش  دراو  هک  مدـید  مدومن ، هظحـالم  هک  متـشگ  مهد  تلاـح  هب  یجتلم  دومن و  هبلغ  فوـخ  رگید  راـب  سپ 

دهاوخن مامت  زاب  دنربب ، ملاظم  بابرا  ار  هچ  ره  هک  مدـش  راودـیما  سپ  (. 3 . ) تسین نآ  باوث  يارب  زا  یتیاهن  يدـح و  هک  نیا  ترـضح ،
. دش

دیاش متفگ  دوخ  اب  سپ  تسا . زامن  لوبق  لامعا ، لوبق  طرـش  رایـسب ، رابخا  ياضتقم  هب  هک  مدـید  مدـش و  مهدزاـی  تلاـح  هب  لـقتنم  زاـب 
دیماان هک  دش  کیدزن  دش و  لکـشم  نم  رب  رما  سپ  دش . دهاوخ  در  وت  لامعا  دنیامن ، در  ار  نآ  نوچ  دـشاب و  هدـشن  لوبقم  وت  ياهزامن 

نما و هوجو  هک  اریز  دش ؛ مکحم  نآ  هب  نم  دیما  و  هضراعتم ، تالامتحا  دش  متخ  نآ ، اب  متـشگ و  لقتنم  مهدزاود  تلاح  هب  هاگان ، موش .
. تسا ینیسح  لئاسو  يارب  زا  هک  ار  یبیجع  صاوخ  مدومن  هظحالم  هک  دوب  نیا  نآ ، دیسر و  یپ  رد  یپ  نانیمطا ،

(. باب 22  ) ص 68 تارایزلا ، لماک  ص 35 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 1)
ج 7 ص 270. راونالاراحب ، ( 2)

(. باب 32  ) ص 103 تارایزلا ، لماک  ص 285 ؛ ج 44 ، نامه ، ( 3)

دروآیم بلق  تقر  همه  يارب  نیسح  دای 

دروآیم بلق  تقر  همه  يارب  نیسح  دای 
لوبق رد  هک  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هک  تسا  لـفاون  ربارب ) دـنچ   ) فاعـضا لـئاسو ، نیا  باوث  هک  نآ  یکی  ص 20 ) هینیـسحلا ، صئاصخ  )

(. 1 . ) دنرثؤم ضئارف 
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؟ دنشابن رثؤم  لئاسو ، نیا  هنوگچ  سپ 
رد و  دوش ، عقاو  تمحز  تبرق و  دـصق  رایتخا و  هب  لماع ، صخـش  زا  هک  تسا  یتادابع  لامعا و  رد  طـبح ، لوبق و  طیارـش  هک  نآ  رگید 

دوش و عقاو  دصق ، رایتخا و  نودب  دنچ  ره  تسا ، بترتم  نآ  رب  راثآ  هک  تسه  یلمع  لئاسو ، نیا 
هحفص 24) )

لامعا لخاد  نآ ، دوشیم و  عقاو  برق  تین  لمأت و  دـصق و  اب  یهاگ  هک  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  باـنج و  نآ  بئاـصم  رب  تسا  تقر  نآ ،
. تسا در  لوبق و  لباق  حلاص و 

ماما هک  دسانـشب  ار  شبحاص  هک  نیا  نودب  دونـشب ، ار  زادگناج  بئاصم  نیا  صخـش ، هاگره  هک  دوشیم  لصاح  رایتخا  نودـب  یهاگ  و 
صخش هنوگچ  دزیریم . کشا  رایتخایب ، دوشیم و  یلوتـسم  وا  رب  تقر  زاب  تسا ، نافلاخم  زا  هک  دنک  نامگ  رگا  ناناملـسم ، زا  ای  هدوب 

دننک و دیهش  ردپ ، يهنیس  يور  هب  ار  وا  ای  دهد ؟ ناج  شمـشچ  شیپ  رد  شطع ، تدش  زا  یـصخش  لفط  هک  دونـشب  هاگره  دنکن ، تقر 
دنیامن ناروتس  مس  لامیاپ  نتشک ، زا  دعب  ار  یـسک  دسج  هک  نیا  ای  دننز ؟ شموقلح  رب  ریت  دبلط ، بآ  وا  تهج  هب  نوچ  ای  دیامن ؟ رظن  وا 

عامتـسا زا  یبلقلایـسق  ره  دبال  دننک ؟ شبن  لاس ، تسیود  زا  دعب  ار  وا  ربق  ای  دنزیوایب ؟ تخرد  رب  دننزب و  هنایزات  بوچ و  هب  ار  وا  رـس  و 
. دوشیم یهلا  تمحر  ثعاب  نیا ، و  دنکیم ، تقر  دوشیم و  لاحلاریغتم  روما ، نیا 

وا زا  دینش ، ار  سنوی  يادص  و  دنربیمورف ، ار  وا  هک  دومن  روبع  نوراق  رب  یهام  مکـش  رد  سنوی  ترـضح  نوچ  هک  تسا  دراو  هک  نانچ 
سپ نارمعلآ ! یلع  افـسأ  او  تفگ : نوراق  ناشیا . توم  هب  داد  ربخ  سنوی  نارمعلآ . موثلک و  نوراـه و  یـسوم و  لاوحا  زا  دومن  لاؤس 

هـشیمه هک  نیا  اب  مشابن ، راوادـیما  نم  هنوگچ  سپ  (. 2  ) ایند رد  دـیدرگ  عفترم  وا  زا  نتفرورف ،)  ) فسخ باذـع  دـش و  تمحر  لومـشم 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  میهاربا و  لآ  رب  مفسأتم 

هحفص 25) )
(. تسا ددعتم  تیاور ،  ) ج 3 ص 52 ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)

(. سنوی يهروس  ریسفت   ) ص 318 ج 1 ، یمقلا ، ریسفت  ص 252 ؛ ج 13 ، راونالاراحب ، ( 2)

دیامن رثوک  تیاقس  ترضح ، نآ  رئاز 

دیامن رثوک  تیاقس  ترضح ، نآ  رئاز 
ص 21. هینیسحلا ، صئاصخ 

. دـنام دـنهاوخ  یقاب  نآ  رثا  یئزج  هکلب  دـنکیمن ، ریثأت  مامت  زا  عنم  ابلاغ  دـسرب ، اهنآ  ریثأت  رب  عنام  هاگره  هیلک ، تارثؤم  زا  هک  نآ  رگید 
الثم منکیم . تعانق  نآ ، هب  نم  دنام و  دهاوخ  رثا  یئزج  هلاحمال ، دوش ، هینیـسح  لئاسو  مات  ریثأت  زا  عنام  نم ، يهئیـس  لامعا  هاگره  سپ 

ار سک  ره  دـنیوگیم  اـی  ( 1 ، ) رفن دـص  اـی  رفن  هد  قح  دـننکیم و  لوـبق  ار  ناـشیا  تعافـش  هک  تسا  دراو  باـنج ، نآ  نیرئاز  نأـش  رد 
نم رب  نآلا  هکلب  تسا ، زاب  نم  يور  هب  منهج  ياـهرد  هک  ار  دوخ  منیبیم  نوچ  نم  و  ( 2 ( ؛ امن تشهب  لخاد  ریگب و  ار  شتسد  یهاوخب ،

؛ مشاب رـشحم  ناعیفـش  يهلمج  زا  هک  مرادن  عمط  سپ  میامنیم ، هدهاشم  دوخ ، رب  ار  دولخ  مئالع  هکلب  اهریجنز ، اهلغ و  اب  تسا ، طیحم 
دلخم هک  دیامن  صالخ  منهج  زا  یتدم  زا  دعب  هک  نیا  زا  ای  دهد ، تاجن  تمایق ، دئادش  زا  دریگب و  ار  متـسد  یکی  هک  نیا  هب  معناق  هکلب 

هک معناق  متـسین ، ماقم  نیا  قیال  نوچ  نم  و  ( 3  ) دـنیامنیم هملاکم  دـنوادخ  اب  شرع ، رد  بانج ، نآ  راوز  هک  تسا  دراو  اضیا  و  مناـمن .
يهتسیاش نوچ  نم  و  ( 4  ) دیامن رثوک  تیاقـس  بانج ، نآ  رئاز  تسا  دراو  اضیا  و  دـیوگ ؛ نخـس  نم  اب  تمحر ، يهکئالم  زا  کلم  کی 

ناـیقاس زا  یکی  هک  منوـنمم  سپ  ( ، 5  ) دـیهدب نم  هب  بآ  يردـق  میوگب ، تشهب  لـها  اـب  منهج  رد  هک  منآ  ضرعم  رد  هکلب  متـسین ، نآ 
، رثوک
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هحفص 26) )
. دهد بآ  ارم 

زا هک  معناق  متسین ، ماقم  نیا  يهتسیاش  نوچ  و  ( 6  ) تشهب رد  دش  دهاوخ  هرفسمه  ربمغیپ  بانج  اب  ترـضح ، رئاز  هک  تسا  دراو  اضیا  و 
. هللا ءاش  نا  دنام . دهاوخ  یقاب  ، رادقم نیا  میظع ، تارثؤم  نیا  راثآ  زا  دبال  و  موش ، صالخ  موقز  ندروخ 

هب هیرگ  تلاح   ) یکابت هک  یندا  يهجرد  زا  دوش ، عمج  صخـش  تهج  هب  نامز ، کـی  رد  باـنج ، نآ  لـئاسو  تسا  نکمم  هک  نآ  رگید 
تادابع عیمج  لوصح  صخش ، تهج  هب  اهنآ  لوصح  هب  تسا و  بانج  نآ  يور  شیپ  تداهـش  هک  یلعا  يهجرد  ات  تسا ، نتفرگ ) دوخ 

اکبا و صخـش ، تهج  هب  دوش  لصاح  و  رورـس ، نآ  بئاصم  نآ ، رد  دوش  رکذ  دوش و  دقعنم  یـسلجم  هاگره  الثم  دحاو . نامز  رد  دوش ،
تلـالج و هب  بلق ، هجوـت )  ) راعـشا رب  مالـس  تاولـص و  هب  ترـضح ، نآ  يوـس  هب  بـلق ، هجوـت  تـقر و  مـه و  نزح و  و  یکاـبت ، اـکب و 

نآ باکر  رد  تداهـش  و  وا ، يرای  ندرک  وزرآ  و  نآ ، تهج  هب  هیرگ  ضورع  و  وا ، تالاح  روصت  و  وا ، قح  هب  تفرعم  و  وا ، يراوگرزب 
، رورـس نآ  يور  شیپ  رد  تداهـش  یتح  تادابع ، عیمج  هب  ار  ادـخ  تسا  هدرک  تدابع  لـئاسو و  عیمج  باوث  هب  دوش  زئاـف  هتبلا  باـنج ،

. دراد نآ  رب  تلالد  هک  يرابخا  دمآ  دهاوخ  هک  نانچ 
(. باب 68  ) تارایزلا ص 165 لماک  ص 77 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 1)
(. باب 68  ) تارایزلا ص 166 لماک  ص 27 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 2)
(. باب 54  ) تارایزلا ص 141 لماک  ص 73 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 3)
(. باب 44  ) تارایزلا ص 124 لماک  ص 79 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 4)

يهیآ 50. فارعا ، يهروس  ( 5)
(. باب 52  ) تارایزلا ص 137 لماک  ص 66 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 6)

دراد تفص  هدراهچ  نیسح ، يرادازع  سلاجم 

دراد تفص  هدراهچ  نیسح ، يرادازع  سلاجم 
ص 23. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا تفص  هدراهچ  نآ ، ار و  هفیرش  دهاشم  تافص  تساراد  یسلجم ، نینچ  و 
. شلها رب  تسوا  تاولص  لحم  ینعی  تسا ، دنوادخ  يالصم  هک  نآ  لوا 

. دنوشیم رضاح  نآ  رد  هکئالم  هک  نآ  مود 
هحفص 27) )

. دوش زئاف  يده  همئا  ادخ و  ربمغیپ  ياعد  هب  صخش ، هک  نآ  موس 
. ددرگ ادهشلادیس  بانج  رظن ، روظنم  هک  نآ  مراهچ 

. دیامن هملاکم  هبطاخم و  ناشیا  اب  ترضح ، نآ  هک  نآ  مجنپ 
. تسا مالسلاهیلع  قداص  بانج  بوبحم  یسلجم ، نینچ  مشش 

. تسا تافرع  دننام  متفه 
. تسا مارحلارعشم  دننام  متشه 

(. 1 . ) تسا هبعک ) راوید   ) میطح دننام  مهن 
. تسا هللا  تیب  فاطم  مهد 
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. تسا نیسح  يهبق  مهدزای 
. تساهشتآ يهدننک  شوماخ  مهدزاود 

. تسا تایح  بآ  عبنم  مهدزیس 
نوچ و  دبایب ؛ هللا  ءاش  نا  بلاطم ، نیا  لیصفت  تسا و  رـشحم  نآ ، رخآ  تقلخ و  نآ ، يادتبا  هک  دوشیم  یـسلاجم  عبات )  ) یلات مهدراهچ 

هفیطل و تادابع  هفیرـش و  تـالاح  نیا  اـب  دـهاشم ، همه  نیا  زا  يوش و  دـیماان  هک  ینکیم  ناـمگ  هنوگچ  سپ  ییاـمن ، روصت  ار  رما  نیا 
: تسا یفاک  ارم  نامه ، دنام و  دهاوخ  يرثا  لیلق  نآ ، هب  دشاب  عنام  عناوم  رگا  سپ  تاکرب ؟ رتاوت  تافص و  عامتجا 

نکلو ینیفکی  کنم  لیلق 
لیلق  هل  لاقیال  کلیلق 

سفن اب  هبطاخم  دـیدرگ ، نیقی  ارم  بلطم  نیا  نوچ  و   (. داهن مان  مک  ناوتن  ار  وت  تیانع  نیرتمک  یلو  تسا ؛ سب  ارم  وت  تیاـنع  نیرتمک  )
نیا فیلأت  رد  عورـش  نآ ، ماکحتـسا  تهج  هب  مدز و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناماد  هب  لـسوت  تسد  رایـسب ، يراودـیما  هب  مدومن و  هاـتوک  ار 

نآ صئاصخ  نایب  رب  تسا  لمتشم  هک  مدومن  باتک 
هحفص 28) )

نیـسحلا صئاـصخ  ار  نآ  مدـیمان  مالـسلامهیلع و  همئا  اـیبنا و  زا  یتـح  تاـقولخم ، ماـمت  زا  تسا  زاـتمم  صئاـصخ ، نآ  هـب  هـک  باـنج ،
رکذ ياقب  بابـسا  و  رورـس ، نما و  يهیام  و  روشن ، ربق و  يهریخذ  ار  نآ  هک ، نآ  راگدرورپ  لـضف  زا  دـیما  مولظملا ، اـیازم  مالـسلاهیلع و 

. بینأ هیلا  تلکوت و  هیلع و  هللااب  الا  یقیفوت  ام  و  دهد ؛ رارق  ناوارف )  ) روفوم
هحفص 29) )

اههاـنگ نـتفر  نـیب  زا  ثعاـب  دوریم  نـیب  زا  ناـهانگ  لـحم  نآ  رد  هـک  مـیطح  دـننام  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  يرادازع  سلجم  ینعی  ( 1)
. ددرگیم

نیسح نایرگ  ملاع  همه 

نیسح نایرگ  ملاع  همه 
،ص 29. هینیسحلا صئاصخ 

تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  فیرـش  رون  تاقولخم ، لوا  هک  تسا  نآ  دوشیم ، دافتـسم  رایـسب  يهحیحـص  رابخا  زا  هچنآ 
لوا هک  تسا  رابخا  ضعب  رد  و  وا ، نأش  هب  ادخ  يانتعا  ترثک  و  وا ، تیببحا  ترضح و  نآ  تیفرـشا  هب  رظن  دراد ، تلالد  نیا  رب  زین  لقع 
نوچ تسا ، مالسلاهیلع  نیسح  رون  تاقولخم ، لوا  هک  تسا  نآ  هجیتن  ریدقت ، ره  هب  تسا و  يده  يهمئا  رون  رورس و  نآ  رون  تاقولخم ،

رد و  ( 1  (« ) میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  (؛ نیـسح نم  انأ  ینم و  نیـسح  : » دومرف شدج  هک  نانچ  دندحا ، رون  دـندحاو و  رون  همه ،
، بانج نآ  رون  تفارـش  نایب  رد  شماقم  هک  ( 2  (« ) تسا نم  زا  نیسح  متسه و  نیـسح  زا  نم  (؛ ینم نیـسح  نیـسح و  نم  انأ  : » رگید ربخ 

تـسین بجع  سپ  دنرورـس ، نآ  دوجو  لیفط  عبات و  قلخ ، يهمه  تسا و  تاقولخم  لوا  بانج ، نآ  نوچ  و  لوا ؛ ثیدـح  زا  تسا  رتالاب 
عیمج هک 

هحفص 30) )
، تاتابن نداعم ، رـصانع ، تادامج ، منهج ، تشهب ، ناطیـش ، نج ، سنا ، كالفا ، هکئالم ، اـیبنا ، زا  دـننک ، هیرگ  باـنج  نآ  رب  تاـقولخم ،

رازه تسا  هدومرف  قلخ  دـنوادخ ، هک  تسا  دراو  رابخا  یـضعب  رد  هک  ملاوع ، عیمج  زا  هکلب  اـهنت ، ملاـع  نیا  زا  هن  هاـم ؛ باـتفآ و  ناویح ،
رد هک  نانچ  هدوب ، نآ  ققحت  زا  شیپ  هکلب  تسا ، رورـس  نآ  لـتق  زا  دـعب  اـهنت  هن  ملاوع ، نیا  ياـکب  و  ( 3 ، ) مدآ رازه  رازه  ملاـع و  رازه 
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ءاطی ال امل  اهیلع و  نم  ضرالا و  اهیف و  نم  ءامسلا و  هتکب  : » تسا روثأم  هجرف -  هللا  لجع  بئاغ -  تجح  ترضح  زا  نابعش  موس  ترایز 
« دوب هداهنن  ایند  يهصرع  هب  مدق  زونه  هک  نیا  لاح  و  دندرک ، هیرگ  بانج  نآ  رب  تساهنآ ، رد  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  : ( ینعی ( ) 4  ) اهیتب

رورـس نآ  يارب  زا  تسا ، ملاـع  رد  هک  يراـسکنا  عوضخ و  ره  سپ  هدوب ، عوـضخ  عوـشخ و  رهظم  تقلخ ، لوا  رد  باـنج ، نآ  نوـچ  و 
هکلب دـندومنیم ؛ هیرگ  وا  لاـح  رب  اـضیا  دـندزیم ، باـنج  نآ  ندـب  رب  هک  ریت  نانـس و  ریـشمش و  رجنخ و  نآ  هک  مییوگیم  هکلب  ؛ تسا

و دـندوب ، هداد  هیلـصا  ترطف  رییغت  هرهاظ ، تافـص  هب  دـنچ  ره  دـندوب ، نایرگ  رورـس ، نآ  لاح  رب  هیلـصا ، ترطف  هب  مه  نیبصان  نیلتاق و 
، نابز هب  یلو  دنراد ، قیدصت  بلق  هب  هک  يرافک  دننام  دنداتفایم ، هیرگ  هب  دندشیم ، لفاغ  نوچ  زاب  یلو  دوب ؛ دـنهاوخ  خزود  رد  دـلخم 
هب لد ، رد  هک  یلاح  رد  دندومن ، راکنا  ار  نآ  یشکرس ، متـس و  يور  زا  (؛ اولع املظ و  مهـسفنأ  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و  : » دننکیم راکنا 

نانمـشد نینچمه  و  دنیامنیم ، دیحوت  هب  رارقا  دوخ ، جاجل  دانع و  زا  دنوش  لفاغ  نوچ  هک  هیرهد  هقدانز و  دننام  (. 5  (. ) دنتشاد نیقی  نآ 
هب لاغتشا  توادع و  يهبلغ  لاح  رد  هک  دوب  يدح  هب  تبیـصم  تمظع )  ) مظع یهاگ  هکلب  دندشیم ؛ نایرگ  تلفغ ، لاح  رد  بانج ، نآ 

نانچ دندشیم . نایرگ  تراسا ،)  ) رسا و  تراغ )  ) بهن حرج و  لتق و 
هحفص 31) )

رتخد همطاف  يهراوشوگ  دومن  بلـس  هک  ینوعلم  نآ  و  ( 6 ، ) دش نایرگ  دومن ، ترـضح  نآ  لتق  هب  رما  هک  یتقو  رد  نوعلم ، دعـسنبا  هک 
تقر ناشیا  تلاح  رب  داتفا ، ناریـسا )  ) يراسا هب  شرظن  نوچ  تواسق ، تواقـش و  نآ  اب  نوعلم ، دـیزی  و  ( 7 ، ) دومنیم هیرگ  ار ، ترضح 

(. 8 ! ) هناجرم رسپ  داب  حیبق  تفگ : دومن و 
هحفص 33) )

(. باب 14  ) ص 53 تارایزلا ، لماک  ص 271 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ( 1)
ج 3 ص 226. بقانملا ، ج 43 ص 296 ؛ راونالاراحب ، ( 2)

ص 277. دیحوتلا ، ج 2 ص 652 ؛ لاصخلا ، ج 57 ص 321 ؛ راونالاراحب ، ( 3)
(. مالسلاهیلع نیسح  ماما  تدالو   ) ص 758 یسوطلا ، دجهتملا ، حابصم  ص 347 ؛ ج 98 ، راونالا ، راحب  ( 4)

يهیآ 14. لمن ، يهروس  ( 5)
ج 5 ص 228. يربطلا ، خیرات  ج 45 ص 55 ، راونالاراحب ، ( 6)

ج 45 ص 60. راونالاراحب ، ( 7)
ج 2 ص 125. داشرالا ، ج 45 ص 136 ؛ راونالاراحب ، ( 8)

نیسح ماما  يهدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  تایصوصخ 

نیسح ماما  يهدیدنسپ  قالخا  هدیمح و  تایصوصخ 
ص 41. هینیسحلا ، صئاصخ 

زا یکی  هک  مییوگیم  سپ  تسا . رترب  كاردا  زیح  ار  نآ  هک  ۀمامالا  تافص  ثیح  نم  هن  تسا ، رورس  نآ  تدابع  قالخا و  تافص و  رد 
رب درک  ضرع  دعـسنبا ، هک  تسا  يورم  هک  نانچ  شابوا . لذارا و  تلذ  راب  لمحت  مدع  تسا و  نید  تریغ  تفـص  هدیمح ، تافـص  نآ 
هب تلذ  تسد  نم ، هک  دش  دهاوخن  زگره  دندومرف : ترضح  دوش . صالخ  لتق ، زا  و  دیزی ، دایز و  رسپ  مکح  رب  دوش  لزان  هک  بانج  نآ 

ءاطعأ يدـیب  مکیطعأ  هللا ال  ال و  ( » 1 . ) دنتـسین یـضار  نآ  هب  نامیا ، لها  لوسر و  ادـخ و  منک . هانگ  هب  رارقا  نامالغ ، دـننام  مهد و  امش 
«: دیبعلا رارقإ  ارقأ  لیلذلا و ال 

. دومن ترضح  نآ  هب  رادتقا  دوخ ، رظن  هب  دیسر ، ماقم  نیا  هب  بانج  نآ  زا  دعب  سک  ره  و 
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هحفص 34) )
ص 103. ج 2 ، داشرالا ، ص 7 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 118 ؛ فنخمیبأ ، لتقم  ( 1)

تعاجش

تعاجش
ص 42. هینیسحلا ، صئاصخ 

، ردفص ردیح  زا  دومن و  رئاس  لثم  ار  هینیسح  تعاجش  هک  دیسر  یماقم  هب  تفص ، نیا  رد  ترـضح ، نآ  تسا و  تعاجـش  تفـص  رگید ،
. دیسرن روهظ  زورب و  زیح  رد  رادقم  نیا 

هزین رب  ار  شرـس  هک  یتقو  ات  (. 1 . ) دینـشیم ار  وا  حیبست  يادـص  ردام ، دوب ، ردام  مکـش  رد  هک  یتقو  زا  هک  تسا  تدابع  تفـص  رگید ،
زا هک  یصخش  باوج  رد  دومرف  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  هچنآ  رب  تسا  هوالع  تیصاخ ، نیا  رد  و  ( 2 ، ) دومنیم نآرق  تئارق  دندومن ،
ره ترـضح  هک  نآ  لاح  و  میدش ، دلوتم  هنوگچ  هک  تسا  نآ  بجع  دومرف : تسا ؟ مک  تدج  ام  دلاو  دالوا  ارچ  دومن : لاؤس  بانج  نآ 

«. درکیم زامن  تعکر  رازه  بش ،
رازه ترضح ، نآ  سپ  دومن . میلعت  دمح  يهروس  ار  ترضح  نآ  دالوا  زا  یکی  یملس ، نامحرلادبع  تسا . قوقح  تیاعر  رگید ، تفص 

(. 3 «. ) تسا نیا  رب  هدایز  وا  قح  : » دومرف رد و  زا  دومن  رپ  ار  وا  ناهد  دومن و  اطع  وا  هب  هلح  رازه  رانید و 
هحفص 35) )

ج 2 ص 844. جئارخلا ، ص 273 ؛ ج 34 ، راونالاراحب ، ( 1)
ج 44 ص 196. راونالاراحب ، ( 2)

ص 222. ج 3 ، بوشآرهشنبا ، بقانملا ، ص 191 ؛ نامه ، ( 3)

ءایح

ءایح
ص 43. هینیسحلا ، صئاصخ 

زا دومن  لاؤس  ( يا ) یبارعا هک  تسا  فورعم  هک  نانچ  لاؤس . لذ  تهج  زا  لـئاس ، لاـح  رب  تقر  و  اـطع ، تقو  رد  تساـیح  رگید ، تفص 
. رعش دنچ  نمض  رد  بانج  نآ 
نم كاجر و  نم  نآلا  بخی  مل 

ۀقلحلا کباب  نود  نم  كرح 
دندومرف دنداد و  یبارعا  هب  رد ) يال   ) باب قش  زا  دنتسب و  دوخ  يادر  رد  مهرد  رازه  راهچ  دندش و  هناخ  لخاد  ترضح ، سپ 

رذتعم کیلا  یناف  اهذخ 
ۀقفشوذ کیلع  ینأب  ملعا  و 

اصع ةادغلا  انریس  یف  ناک  ول 
ۀقفدنم کیلع  انامس  تسمأ 

ریغوذ نامزلا  بیر  نکل 
ۀقفنلا ۀلیلق  ینم  فکلاو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4163 

http://www.ghaemiyeh.com


وت رب  ام  ياطع  ربا  نیا ، زا  رتشیب  دوب ، اـم  رما  رد  یتعـسو  رگا  مناـبرهم . وت  رب  مهاوخیم و  رذـع  نآ ، یمک  زا  ار و  مهارد  نیا  ریگب  ینعی :
(. 1 . ) تسا یهت  ایند  لام  زا  نم  تسد  دندومنن و  تیاعر  ار  ام  قح  نامز ، يانبا  نکل  دومنیم ؛ شزیر 

ام هب  يزیچ  رگم  : » تفگ ار  وا  نزاخ ، دومنیم . شرامش )  ) یفارص ار  اهلوپ  صخـش ، نآ  سپ  داد . مهرد  ای  رانید  رازه  ار  یلئاس  اضیا  و 
و تتساوخرد ، تهج  هب  یکی  رازه . رازه و  رازه و  هدب  وا  هب  یتفگ . تسار  : » دومرف ترـضح  ار .» دوخ  يوربآ  يرآ ، تفگ : ياهتخورف ؟

«. یتفرن نارگید  شیپ  يدمآ و  ام  دزن  هک  نآ  تهج  هب  موس  و  تیوربآ ، تهج  هب  مود 
: دومرف ترضح  داد ، ترضح  نآ  هب  ياهمان )  ) ياهعقر یتقو  اضیا  و 

هحفص 36) )
، دنوادخ دومرف : يدومرف ؟ ار  مالک  نیا  هدناوخن ، ار  هعقر  ارچ  تفگ : یـصخش  دوش .» هدـناوخ  هعقر  هک  نآ  زا  شیپ  تساور ، وت  تجاح  »

«. هتعقر أرقأ  یتح  هماقم  لذ  نع  یبر  ینلأسی  یناوخب . ار  هعقر  ات  یتشاد  هاگن  راظتنا  هب  ار  وا  ارچ  هک  دومن  دهاوخ  لاؤس  نم  زا 
هک نانچ  دیامن . نید  يهلئسم  میلعت  ار  وا  تساوخیم  هک  یلهاج  لاؤس  تلذ  زا  دومنیم  ایح  هک  دوب  یماقم  هب  ایح ، تفص  نیا  رد  يراب ،

. درک ایح  وا ، هب  دـیامن  میلعت  تساوخ  سپ  تفرگیمن . تسرد  ار  وضو  هک  بارعا  زا  ار  یـصخش  بانج ، نآ  دـید  هک  تسا  تاـیاور  رد 
نینچ نوچ  تسا . رتهب  وضو  مادک  هک  مینکیم  لاؤس  وا  زا  میزاسیم و  وضو  وا  روضح  رد  ام  هک  تفگ  نسح  ترـضح  شردارب  هب  سپ 

(. 2 . ) ار وضو  متسنادیمن  هک  مدوب  یلهاج  نم  دیریگیم و  وضو  بوخ  ود  ره  امش  درک : ضرع  دش و  هبنتم  یبارعا  نآ  دندرک ،
هحفص 37) )

ج 3 ص 222. بقانملا ، ص 190 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

ج 3 ص 168. بقانملا ، ص 319 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ( 2)

اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  تادابع  تایصوصخ  رد 

اروشاع زور  رد  نیسح  ماما  تادابع  تایصوصخ  رد 
ص 53. هینیسحلا ، صئاصخ 

یندب تادابع 

یندب تادابع 
اهنت و زامن  نامه  هکرعم  رد  دیهـش  رگم  ناشیا ؛ رب  زامن  نفد و  طونح و  نیفکت و  لیـسغت و  تاوما و  زیهجت  تسا  بجاو  : ( زئانجلا باـب  )
هک ننس  بادآ و  نیا  ریغ  و  نتـشادب ، ار  نآ  يهشوگ  راهچ  هزانج و  نآ  عییـشت  تسا  بحتـسم  و  تسا ، مزال  نآ  رد  سابل )  ) بایث اب  نفد 

زامن زا  بجاو  لقا  دیاش  و  تشادن ،) ییاناوت   ) وبن نکمتم  نآ ، تابجاو  زا  شباحصا  هب  تبسن  ترضح  نآ  تسا و  حورـشم  هقف  بتک  رد 
. دشاب هدروآ  اج  هب  ار 

لیلد جنپ  هب  هراوخریش  لفط  نفد 

لیلد جنپ  هب  هراوخریش  لفط  نفد 
ص 59. نامه ،

دیاش و  ( 1  ) درک نفد  ار  وا  دومن و  رفح  يربق  ریـشمش  اب  شراوخرـش )  ) شعیـضر لفط  يارب  زا  تایاور ، ضعب  بسح  هب  سپ  نفد ، اما  و 
شرس
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هحفص 38) )
: دشاب هجو  دنچ 

(. دوب رودقم  شیارب   ) دش نکمتم  نآ  زا  هک  نآ  یکی 
. دهد تاجن  ار  وا  سأر ، عطق  زا  هک  نیا  مود 

. دنامن كاخ  يور  هب  زور  هس  هک  نیا  موس 
. دوشن نابسا  مس  لامیاپ  هک  نیا  مراهچ 

. دنیامنن هدهاشم  تلاح ، نیا  هب  ار  وا  ندب  هک  نآ  مجنپ 
یـضعب يولهپ  ار  یـضعب  دومنیم و  عمج  ار  ناشیا  داسجا  ـالثم  دروآ . اـج  هب  باحـصا  هب  تبـسن  باـنج  نآ  دـش ، نکمتم  ار  هچنآ  یلب ،

. درکیم هزانج  لمح  يرگید  رگا  دومرفیم ، عییشت  و  (. 2 ( ) دادیم لاقتنا   ) دومنیم لقن  سیفن  سفن  هب  دوخ  ار  یضعب  تشاذگیم و 
، كدوک نیا  زا  ریغ  ترضح  ارهاظ  البرک .) رد  نیسح  ماما  جاجتحا   ) ج 2 ص 25 یسربطلا ، جاجتحالا  ص 49 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

. درکن نفد  ار  ناگتشک  زا  يرگید  سک 
نآ دوخ  تیصو  ربانب  ارهاظ  هک  دنام  یقاب  تداهش ، عضوم  نامه  رد  هک  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  شایمارگ  ردارب  يهزانج  زا  ریغ  ( 2)

. دوب ترضح 

لام ندب و  تاکز 

لام ندب و  تاکز 
ص 59. هینیسحلا ، صئاصخ 

یتمیق هک  هنهک  يهماج  نآ  یتح  داد ، تشاد ، هچنآ  مامت  هکلب  عبر ، ای  رـشع  نامه  هن  ار  لام  تاـکز  ندـب و  تاـکز  دومن  ادا  باـنج  نآ 
(. 1 . ) دوب رانید  رازه  اهنآ  تیمق  هک  دومن  اطع  هلح  دنچ  اروشاع  بش  رد  هدنب ) ندرک  دازآ   ) باقر کف  تهج  هب  و  تشادن ،

(2 ( ؛» هداهج قح  هللا  یف  متدهاج  و  : » تسا هعماج  ترایز  رد  هک  نانچ  دـندروآ ؛ اج  هب  ار  داهج  قح  يدـه  يهمئا  يهمه  دـنچ  ره  داهج 
. تسا رما  دنچ  نآ  و  رورس ، نآ  زا  ریغ  هدشن ، فلکم  نآ  هب  يدحا  هک  دوب  یتایصوصخ  داهج ، رد  ار  ترضح  نآ  اما 

هحفص 39) )
ص 41. فوهل ، ص 394 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

ج 2 ص 274. رابخألا ، نویع  ج 2 ص 307؛ هیقفلا ؛ هرضحی  نم ال  باتک  ( 2)

مالسا رد  داهج  اب  نیسح  ماما  داهج  يهناگهدزیس  ياهزایتما 

مالسا رد  داهج  اب  نیسح  ماما  داهج  يهناگهدزیس  ياهزایتما 
ص 60. هینیسحلا ، صئاصخ 

رارف رفن  هد  زا  رفن  کی  هک  دوب  بجاو  سپ  دـشابن . دایز  نیملـسم  ربارب  هد  زا  رافک ، هک  دوب  نآ  مالـسا ، رد  داهج  طیارـش  زا  هک  نآ  یکی 
، رافک رگا  سپ  دشابن . دایز  ربارب ،) ود   ) لباقم ود  زا  هک  دش  طرش  دش و  دراو  فیفخت  نآ ، تکوش  دایدزا  مالـسا و  توق  زا  دعب  دنکن و 

داهج دتـسیاب و  رتشیب  هکلب  رفن ، رازه  یـس  لباقم  رد  نت  کی  هک  دـش  مزال  بانج ، نآ  رب  دوبن و  مزال  داـهج  دنـشاب ، لـباقم  ود  زا  هداـیز 
. دیامن

لفط نسحلا و  نب  هللادبع  مساق و  دننام  لافطا ، يارب  زا  دیدرگ  عورشم  هعقاو ، نیا  رد  هدوبن و  مزال  خویـش  لافطا و  رب  داهج ، هک  نآ  مود 
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. رهاظم نب  بیبح  دننام  ریبک ، خیش  يارب  زا  نینچمه  و  هزوجع ، نآ 
امـش مامت  ادرف  هک  داد  ربخ  باحـصا ، هب  دوشیم و  هتـشک  هک  تسنادیم  ترـضح  نآ  و  دـشابن ، تکاله  لامتحا )  ) يهنظم هک  نآ  موس 

. یلع مدنزرف  رگم  دباین ، تاجن  و  ( 1  ) دیوشیم هتشک 
رهـشا رد  لاتق  دـیاب  هلمج  نم  دوب . هدومنن  ررقم  رافک ، اب  داهج  رد  دـنوادخ  هک  دـندومن  يراتفر  بانج  نآ  اب  ناراکمتـس ، هک  نآ  مراهچ 

. دندومن هلباقم  اهنآ  اب  راچان  ترضح ، نآ  دندومن و  لاتق  تسا ، مارح  رهش  هک  مرحم  رد  ترضح ، اب  اهنآ  و  دشابن ، مارح ) ياههام   ) مرح
لفط نآ  یکی  دندرک : دیهش  راوخریش  هکلب  لفط ، دنچ  بانج ، نآ  زا  و  دنشاب ، رفک  زا  دنچ  ره  تشک ، دیابن  ار  نز  لفط و  هک  نآ  مجنپ 

وا هک  دیبلط  ترضح  هک 
هحفص 40) )

، بآ ضوع  هب  دـیبلط . بآ  شیارب  زا  درب و  ناـشیا  دزن  هب  ار  يرگید  و  ( 2 ( ؛ دندرک دیهـش  ار  وا  دنتخادنا و  وا  بناج  هب  يریت  دـسوبب . ار 
(. 3 . ) دندز شموقلح  رب  ریت 

، دنروآ نادیم  هب  کی  کی  هک  دندومن  طرـش  ناشیا  و  دنیامنن ، موجه  هعفد  کی  وا  رب  دـیامن ، تزرابم  طرـش  رفاک ، هاگره  هک  نآ  مشش 
هزین و اـب  یهورگ  ریـشمش و  اـب  یهورگ  ( ) 4 ( ؛ حـمرلا ۀـقرف  و  فیـسلاب ، ۀـقرف  دـندومن ، موجه  وا  رب  فرط  ره  زا  دـندرک و  تفلاخم  دـعب 

 (. دنتشاد تسد  رد  هچنآ  گنس و  اب  یهورگ 
و دنوشن ، لصأتـسم  مامتلاب  هک  نیا  ات  دوش  لئاح  بش  دیـشکن و  یلوط  هلتاقم  هک  نیا  ات  دشاب ، رهظ  زا  دـعب  لاتق ، هب  يادـتبا  هک  نآ  متفه 

(. 5 . ) دندش لاتق  لوغشم  عولط ، لوا  زا  دندومن و  ینعم  نیا  فالخ  ناشیا 
هفوک و هب  ار  بانج  نآ  كرابم  رس  ناشیا ، و  ( 6 ، ) دننکن لقن  ییاج  هب  برح  لحم  هکرعم و  زا  دندیرب ، نوچ  ار  رفاک  رس  هک  نآ  متـشه 

ریما ترـضح  هک  نانچ  دننکن . بلـس  ار  وا  دشاب ، هلیبق  گرزب  رگا  رفاک ، هک  نآ  مهن  دندرک .) لقتنم   ) دـندومن لقن  باحـصا  رـس  اب  ماش ،
ترـضح دوب ، ریظنیب  هک  تشادرب  رد  العا  یتمیق  هرز  دوب و  رفک  مامت  وا  دـناسر و  لـتق  هب  ار  دودـبع  نب  ورمع  هک  یتقو  رد  مالـسلاهیلع 

«، منک شتمرح  کته  متـساوخن  تسا . موق  گرزب  وا  : » دومرف دـیدربن ؟ ار  وا  هرز  ارچ  هک : درک  ضرع  یـصخش  دـندیدرگن . نآ  ضرعتم 
هک دـید  هک  نآ  یکی  تهج : ود  هب  دـش ، كاـنحرف  تسا ، ریما  باـنج  وا  لـتاق  هک  دـیمهف  دـید و  ار  لاـح  نیا  نوچ  ورمع  رهاوخ  و  ( 7)

: تفگ سپ  هدومن  هظحالم  ار  وا  تمرح  هک  نآ  رگید  و  هدوب ، گرزب  شلتاق 
هحفص 41) )

هلتاق ریغ  ورمع  لتاق  نأ  ول 
دبألا رخآ  یلع  یکبأ  تنکل 
هب باعی  نم ال  هلتاق  نکل 

(8  ) دلبلا ۀضیب  هوبأ  یعدی  ناک  و 
. متخیریم کشا  وا  يارب  رمع  کی  دوب ، یلع  زا  ریغ  ورمع  لتاق  رگا  تفگ : دومن ، رورس  راهظا  اضیا  و 

؟ درکیم هچ  ایآ  دوب ، نوعلم ) رمش   ) هدازمارح لصا  دب  تخبان  سیپ ، صوربم  هک  دوب  نارچزب  رسپ  شردارب ، لتاق  رگا  هک  منادیمن  نم 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  ترضح  هک  نیا  یتح  دومن .) عطق  ار  ناشیا  ندب  ياضعا  دیابن   ) تسین عورـشم  ندومن ، هلثم  ار  رفاک  هک  نآ  مهد 

رد هدوب و  تباـث  ناتـسرپتب ، راـفک و  شیپ  رد  زین  رما  نیا  و  ( 9 ، ) دوـب نیرخآ  نیلوا و  يایقـشا  هک  مجلمنبا  ندرک  هلثم  زا  دوـمرف  یهن 
. هدشیم تیاعر  نیملسم ، هب  تبسن  تیلهاج ،

نوچ و  قاع ! يا  شچب  تفگ : تشاذگ و  شناهد  رب  ار  هزین  رس  شدزن و  دمآ  دومن ، روبع  هزمح  دسج  رب  هک  ینامز  نایفسوبا ، هک  نانچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناوریپ )  ) عابتا يا  ، » هک دز  دایرف  دناهدرب ، ار  شرگج  هدـیرد و  ار  شمکـش  هدـیرب و  ار  شناتـشگنا  هک  دـید 
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زا مظعا  هب  نوعلم ، دایز  رـسپ  نکل  ( 10 . ) مدوبن یـضار  نآ  هب  مدومنن و  نآ  هب  رما  نم ، هک  ادـخ  هب  مسق  تسا . هلثم  امـش  يالتق  ( نایم ) رد
لاح هب  يررض  نتشک ، زا  دعب  دنچ  ره  زاتب ، وا  تشپ  هنیس و  رب  ار  اهبسا  یتشک ، ار  نیسح  نوچ  هک  دعسنبا  هب  تشون  داد و  نامرف  هلثم 

(. 11 . ) دوش لمع  ماهتفگ ، یمالک  نکلو  درادن ، وا 
رب ار  هیفـص  لالب ، نوچ  ربیخ ، رد  و  دـنهد ، روبع  دوخ  ماوقا  يهتـشک  رب  ار  ناشیا  دـیابن  دـننک ، ریـسا  ار  رافک  نانز  نوچ  هک  نآ  مهدزاـی 

لالب ترضح  درب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  هب  ار  وا  دمآرد ، هزرل  هب  شندب  داد و  روبع  نایربیخ  هتشک 
هحفص 42) )

ار ناشیا  ياهرـس  هکلب  التق ؛ هب  رورم  هب  دـندرکن و  افتکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناریـسا  هب  تبـسن  نکل  (. 12 . ) دومرف باـتع  ار 
(. 13 . ) دندش ماش  دراو  ات  دوب ، ناشیا  مشچ  شیپ  رد  هراومه  دنتشاد و  ناشیا  هارمه 

رد دـنرواینرد و  شورف ) ضرعم   ) عیب ضرع  هب  رازاب  رد  ار  ناشیا  دنـشاب ، تنطلـس  نادـناخ  زا  رگا  رافک ، زا  ریـسا  نانز  هک  نآ  مهدزاود 
ار ناریسا )  ) ایابس نوچ  هک  ماهدید  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  یتیاور  رد  و  دنیامنن ؛ فوشکم  ار  ناشیا  ياهور  دنرادن و  اپ  هب  سلاجم ،
، نوعلم دـیزی  سلجم  رد  و  ( 14 ( ؛ دنـشاب رتورـشوخ  نانیا ، زا  هک  یناریـسا  میاهدیدن  ام  هک  دـنتفگیم  مه  اب  ماش  لها  دـندومن ، ماش  دراو 
رد ندروآ  نوریب  زا  تسا  رتـالاب  رتدـب و  هرقف ، نـیا  و  ( 15 «، ) شخبب نم  هب  ار  زینک )  ) هیراـج نیا  دـیزی ! يا  تفگ : وا  هـب  یماـش  صخش 

. عیب ضرعم 
نآ رب  مادـقا  ررـض ، هب  عطق  اـب  باـنج ، نآ  تسا و  ررـض  زا   ( ندوب ) نما نآ ، طرـش  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  هک  نآ  مهدزیس 

دومنیم و مسبت  دوخ ، لتاق  يور  رد  هک  نانچ  تسا ، یتایصوصخ  داشرا ، تیاده و  يارب  زا  و  تسا ؛ ترضح  نآ  صئاصخ  نآ  و  دومن ،
(. 17 . ) دومن مالسا  هب  داشرا  ار  بهار  شکرابم ، رس  و  ( 16  ) دومرفیم هظعوم  ار  وا 

ج 3 ص 847. جئارخلا ، ج 44 ص 298 ؛ راونالاراحب ، ( 1)

ص 112. ج 2 ، داشرالا ، ص 46 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
ص 350. مومهملا ، سفن  ص 227 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  ( 3)

ص 54. فوهل ، ص 54 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)
ص 99. ج 2 ، داشرالا ، ص 4 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 5)
ص 90. عئارشلا ، ص 33 ؛ ج 2 ، یسوطلا ، طوسبملا  ( 6)

ص 92. ج 1 ، داشرالا ، ص 257 ؛ ج 20 ، راونالاراحب ، ( 7)

ص 95. ج 1 ، داشرالا ، ص 260 ؛ ج 20 ، راونالاراحب ، ( 8)
ص 95. ج 2 ، بقانملا ، ( 9)

(. هیمالسا ط   ) ص 84 يرولا ، مالعأ  ص 97 ؛ ج 20 ، راونالاراحب ، ( 10)
(. باب 88  ) 261 ص 266 -  تارایزلا ، لماک  ص 180 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 11)

ص 100. يرولا ، مالعأ  ص 22 ؛ ج 21 ، راونالاراحب ، ( 12)
(. سلجم 31  ) ص 141 قودصلا ، یلامأ  154 ؛ ص 156 -  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 13)
(. سلجم 31  ) ص 141 قودصلا ، یلامأ  154 ؛ ص 156 -  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 14)
(. سلجم 31  ) ص 141 قودصلا ، یلامأ  154 ؛ ص 156 -  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 15)

ص 36. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 56 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 16)
ص 579. ج 2 ، جئارخلا ، ص 185 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 17)
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نیکسم میتی و  ماعطا 

نیکسم میتی و  ماعطا 
ص 65. هینیسحلا ، صئاصخ 

لمع نیا  زا  باـنج ، نآ  و  راوشد ، يهبقع  زا  صـالخ  بجوم  تسا و  لاـمعا  لـضفا  زا  نیکـسم ، میتی و  هب  یگنت  تقو  رد  ندومن  ماـعطا 
زور رد  دشن  نکمتم 

هحفص 43) )
، تهج نیا  زا  دوب . دوقفم  ناشیا  دزن  رد  هرابکی )  ) هرملاب ماعط ، هک  اریز  دوب ؛ گـنت  تهج  ره  زا  ناـشیا  رب  هک  يزور  هک  نیا  اـب  اروشاـع ،

(. 1 . ) هنشت هنسرگ و  دیدرگ ، دیهش  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  دومرفیم  مالسلاهیلع  داجس  ترضح 
تـسا یتلذ  نآ ، رد  نوچ  درکن . ماعط  بلط  دومن و  بآ  بلط  ترـضح ، نآ  و  هدش ، رکذ  ررکم  دوب ، هدایز  تدش  ار  یگنـشت  نوچ  یلو 

، هفوک لها  نوچ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دنتفرگیمن ، دادیم ، مه  لاؤس  نودب  یسک  رگا  هکلب  دنراد ؛ عانتما  نآ  زا  تریغ ، باحصا  هک 
لافطا و ناهد  زا  دـنتفرگیم  و  تسا ، مارح  اـم  رب  هقدـص  هک  ناـشیا  رب  دز  ياهحیـص  موثلکما ، دـندادیم ، ریـسا  لاـفطا  هب  ودرگ  اـمرخ و 
ره هدوب ، مارح  ناشیا  يارب  زا  لوبق  و  تلذ ، تناها و  رب  تسا  لمتـشم  هک  تسا  ياهقدـص  لاح ، نیا  رد  ماـعطا  هک  اریز  ( 2 ( ؛ دنتخادنایم

(. تسا مارح  یسک  ره  رب  تلذ ، لوبق  یلو  تسین ؛ مارح  تاداس  رب  هبودنم ، يهقدص  نوچ   ) دشابن تاکز  ناونع  هب  دنچ 
ص 92. فوهل ، ( 1)

ص 114. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)

ماحرا دالوا و  تفطالم 

ماحرا دالوا و  تفطالم 
ص 66. هینیسحلا ، صئاصخ 

هب تبـسن  دـمآ  لمع  هب  نآ  فطلأ  نسحأ و  ترـضح ، نآ  زا  دراد و  تلیـضف  رایـسب  نارتخد ، اصوصخ  ماحرا ، دالوا و  هب  ندرک  ینابرهم 
(. 1 . ) دوزفایم هریغص  نآ  هودنا  نزح و  رب  رما ، نیا  یلو  داد ؛ یلست  ار  وا  دیشک و  شرس  رب  تسد  دیسوب و  ار  وا  هک  هنیکس ، ترضح 

هحفص 44) )
ص 133. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 25 ؛ ج 3 ، بقانملا ، ( 1)

یبلق تادابع 

یبلق تادابع 

ص 70. هینیسحلا ، صئاصخ 
نایب ار  هدیدنـسپ  تافـص  هدـیمح و  قالخا  هک  تسا  مزال  الوا  سپ  ار  قالخا  مراکم  یلعا  دومن  رهاظ  زور  نآ  رد  باـنج ، نآ  هک  نادـب 

: تسا هدزاود  تفص ، نآ  ددع  و  ( 1  ) تسا لسر  ایبنا و  لاصخ  زا  اهنآ  هک  تسا  دراو  يربخ  رد  هک  مییامن ،
ص 56. ج 2 ، یفاکلا ، لوصأ  ص 155 ؛ ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)

نیقی
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نیقی
ص 70. هینیسحلا ، صئاصخ 

هک یماگنه  دومن  زورب  ترضح  نآ  رد  تفـص ، نیا  و  نآ ، زا  نتفرگ  هرانک  ایند و  زا  تسا  سفن  ضارعا  نآ ، تقیقح  و  تسا ، نیقی  لوا 
، نیا : » هک نومـضم  نیا  هب  مشاهینب ، ریاس  ۀـیفنحلا و  نب  دـمحم  شردارب  يوس  هب  تشون  دیـسر ، البرک  نیمز  هب  دـمآ و  نوریب  هنیدـم  زا 
هدوبن و چیه  ایند  ایوگ  یپ  دعب ، اما  مشاهینب  زا  دنیوا  دزن  هک  یناسک  یلع و  نب  دـمحم  شردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  یباتک 

. تسا ترخآ  هب  نتسب  لد  ایند و  زا  ندیرب  لد  ینعم  رد  مالک ، نیا  و  ( 1 « ) هدوب هشیمه  ترخآ 
(. باب 24  ) ص 75 تارایزلا ، لماک  ص 87 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

اضر

اضر
ار دوخ  ياضعا  منیبیم  ایوگ  : » هک دومرف  هکم  زا  جورخ  ماگنه  هک  نانچ  دوب  نآ  يالعا  يهجرد  رد  بانج ، نآ  تساضر و  تفـص  مود 

ادخ ياضر  و  البرک ، سیواون و  نیبام  رد  دنیامن  هراپ  هراپ  ار  نآ  ارحص  ناگرگ  هک  تسا  نآ  ضرعم  رد  هک 
هحفص 45) )

(. 1 . ) تسا تیب  لها  ام  ياضر 
ص 26. فوهل ، ص 367 ؛ ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 1)

تواخس

تواخس
. دومن لذب  یهلا  هار  رد  نآ ، ریغ  لام و  زا  تشاد  هچنآ  هک  دوب  یماقم  هب  تفص ، نیا  رد  بانج ، نآ  تسا و  تواخس  موس 

تعاجش

تعاجش
زورب زور  نآ  رد  باــنج  نآ  زا  و  ( 1 ، ) تسا دراو  تیاور  رد  هک  ناـنچ  هتفرگ  ادـخ  ربمغیپ  زا  ثرا ، هب  ار  نآ  و  تسا ، تعاجـش  مراـهچ 

زا هچنآ  يرگید ، زا  هن  شردپ و  زا  دومنن  زورب  میوگیم  نکل  هدوب ؛ رتعاجـش  شردپ  زا  میوگیمن  دش . لثملابرـض  هک  یتعاجـش  دومن 
و دشاب -  رایسب  نانمـشد  نایم  رد  اهنت  هکی و  هک  ار  یـسک  دوخ  رمع  رد  مدیدن  هک  دیوگ  رامع  نب  هللادبع  هک  نانچ  دش  رهاظ  رورـس  نآ 

یس زا  هک  موق  نآ  رب  دومنیم  هلمح  تلاح ، نیمه  هب  و  بانج ، نآ  زا  رترادلد  دنـشاب -  هتـشک  ار  شباحـصا  ابرقا و  دالوا و  هک  نیا  لاح 
(. 2 . ) خلم دننام  دندشیم ، قرفتم  وا و  يور  شیپ  زا  دندرکیم  رارف  سپ  دندوب . رتدایز  رفن  رازه 

هک شتلوص  رب  هوالع  دراد ، تعاجـش  لامک  رب  تلـالد  هک  دـهاوخیم  یـصوصخم  بلق  توق  رکـشل ، ترثک  نیا  رب  ندرک  هلمح  دوخ  و 
. تسا هدوب  تیعمج  نآ  رارف  ثعاب 

هحفص 46) )
ص 165. ج 3 ، بقانملا ، ص 77 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، ص 263 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 51. فوهل ، ص 228 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 545 ؛ نازحألا ، ریثم  ص 50 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
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ملح بلق و  نانیمطا 

ملح بلق و  نانیمطا 
ص 71. هینیسحلا ، صئاصخ 

شیور دـشیم و  رتداـیز  شناـنیمطا  راـقو و  دـشیم ، رتتخـس  وا  رب  رما  دـنچ  ره  ترــضح ، نآ  و  تـسا ، بـلق  ناـنیمطا  راـقو و  مـجنپ 
(. 1 . ) دیشخردیم

رد یعـس  دـندومنیم و  تقر  تیب ، لها  باحـصا و  يهمه  رب  هک  دوب  لامک  ماقم  هب  بانج ، نآ  رد  تفـص  نیا  و  تسا ، بلق  تقر  مشش 
دراد و تزرابم  لایخ  مساق ، شاهدازردارب  دـید  نوچ  الثم  دـشیم . دایز  شبئاصم  ببـس ، نیمه  هب  دومرفیم و  ناشیا  تیاعر  تیاـمح و 
هچ سپ  ( 2 . ) دومن شغ  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  دور ، گرم  يوس  هب  دهاوخیم  تسا و  هتـسشن  ریحتم  میتی ، هک  دومن  هظحالم  ار  وا  لاح 

. دننکیم نالوج  شکرابم  ندب  رب  اهبسا  حورجم و  ندب  اب  هداتفا  كاخ  رب  دید  هک  یتقو  رد  تشاد  لاح 
یسک رب  نیرفن  حرج ، لتق و  اهتیذا و  تبیصم و  همه  نیا  اب  هک  دوب  لامک  ماقم  هب  بانج ، نآ  رد  تفص  نیا  و  تسا ، ملح  تفـص  متفه 

يریشمش نوعلم ، رسب  نب  کلام  هک  نیا  یتح  دندومنن . لمحت  رگید  دندومن ، حورجم  متـش ، بس و  هب  ار  وا  لد  هک  یتقو  رد  رگم  دومنن ،
؛ دومن نیرفن  ار  وا  ترـضح  درک ، بس  نوچ  درکن و  نیرفن  ار  وا  ریـشمش ، ندز  تقو  رد  باـنج  نآ  ار و  وا  دوـمن  بس  دز و  ترـضح  هب 

توملا : » دومرف هک  نانچ  دشیمن ؛ تلذ  لمحتم  دوب . میـضلایبأ  بانج  نآ  و  تسا ، تلذ  بجوم  نآ ، لمحت  دوب و  فافختـسا  نوچ  ( 3)
« (. تسا گنن  شریذپ  زا  رتهب  گرم ، ( ) 4 « ) راعلا بوکر  نم  ریخ 

هحفص 47) )
ص 288. رابخألا ، یناعم  ص 297 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 34. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
ص 55. نازحألاریثم ، ص 53 ؛ نامه ، ( 3)

ص 51. فوهل ، ص 50 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)

تورم قلخ ، نسح 

تورم قلخ ، نسح 
ص 72. هینیسحلا ، صئاصخ 

قلخ نسح  تفطالم و  راهظا  نانچ  نمـشد ، تسود و  اب  ساوح ، يهقرفت  تبیـصم و  تدـش  اـب  ترـضح ، نآ  و  تسا ، قلخ  نسح  متـشه 
. تسا بجعت  دروم  هک  دومرفیم 

يهفیاط هک  دشن  یضار  و  ( 1  ) درک باریس  ار  نمشد  رکـشل  مامت  هک  یتقو  نآ  دش ، رهاظ  ترـضح  نآ  زا  نآ ، لماک  تسا و  تورم  مهن 
باحـصا زا  یکی  دـیوگ ، نخـس  هک  دـمآ  همیخ  کـیدزن  هب  نیعل  رمـش  هک  یماـگنه  هک  تسا  نآ  بجع  و  ( 2 ( ؛ دـننک يراـی  ار  وا  نج ،

(. 3 . ) منکیمن لاتق  هب  ادتبا  نم  دندومرف : دندش و  عنام  ترضح ، دزادنا . وا  بناج  هب  يریت  تساوخ 
ص 79. ج 2 ، داشرالا ، ص 376 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 29. فوهل ، ص 330 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)
ج 2 ص 100. داشرالا ، ص 5 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 3)

تریغ
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تریغ
مولعم وا  لاعفا  لاوقا و  زا  سپ  سفن ، هب  تبـسن  اما  دوب ؛ لامک  دح  هب  نآ ، رد  و  لایع ، لها و  سفن و  هب  تبـسن  تسا  تریغ  تفـص  مهد 

نب حلاص  تبرـض  ببـس  هب  دـنامن  بانج  نآ  يارب  زا  يراوس  تقاط  نوچ  هک  تسا  نآ  دـیامنیم ، عورجم  ار  لد  هک  اهنآ  زا  یکی  تسا .
نیمز رب  دیدرگ و  فیعـض  نداتـسیا ، زا  هک  دـش  دراو  وا  رب  یتامدـص  زاب  تساخرب . تریغ  تدـش  زا  سپ  دـمآ . نیمز  رب  بسا  زا  بهو ،
دوـب نآ  تهج  هب  همه ، نیا  و  ( 1 ، ) داتفایم یهاگ  تسشنیم و  یهاگ  هک  دندومن  یمسق  هب  دنتـشاذگن و  تلاح  نآ  اب  ار  وا  زاب  تسـشن .

دننیبن و هداتفا  ار  وا  هک 
هحفص 48) )

. دننک تتامش 
هک نمـشد  زا  ندرک  سامتلا  و  ( 2 ، ) نآ رد  ندرک  شتآ  قدنخ و  ندـنک  هب  ناشیا  ظفح  رد  دومن  دـهج  لذـب  سپ  لایع ، هب  تبـسن  اما  و 

تردق یگنشت و  لامک  اب  هک  يدح  هب  ات  دییآ ،) » نم  يوس  هب  دیـشک و  تسد  مرح  زا  ( ) 3 ( ؛ یمرح اوکرتا  یسفنب و  ینودصقأ  : » دومرف
لاح يروخیم و  بآ  نیـسح ! يا  هک : درک  ادن  ینوعلم  نوچ  دوب ، هدیناسر  ناهد  کیدزن  هب  هک  نیا  اب  تخیر ، تسد  زا  ار  بآ  بآ ، رب 

(. 4 . ) دنتخیر همیخ  هب  رکشل  هک  نآ 
ص 54. فوهل ، ص 54 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 98. ج 2 ، داشرالا ، ص 4 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
ص 52. فوهل ، ص 51 ؛ ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 3)

ص 215. ج 3 ، بقانملا ، ص 51 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)

ربص تعانق و 

ربص تعانق و 
هب ار  دوخ  تیمولظم  تسین و  بلطگنج  وا  دیوگب  همه  هب  هک  نیا  (و  تجح مامتا  تهج  هب  ترضح ، نآ  و  تسا ، تعانق  تفص  مهدزای 

. دورب مالسا  دودح  زا  يدحرس  فرط  هب  هک  دنرادرب  وا  زا  تسد  هک  دومن  تعانق  دنک ،)  مالعا  همه 
. دنتشاذگن شندب  هب  ار  نآ  زاب  هنهک ، يهماج  کی  هب  ایند  مامت  زا  دومن  تعانق  زاب  ( 1 . ) دندشن یضار 

تـسا نآ  دهاش  ادخ  مالک  هک  نانچ  تسا . نآ  هب  طونم  ناشیا ، باوث  تسا و  تماما  كالم )  ) طانم نآ ، و  تسا ، ربص  تفـص  مهدزاود 
قداص ترـضح  زا  و  ( 3 « ) اریرح ۀـنج و  اوربـص  اـمب  مهازج  و  : » هدوـمرف و  ( 2 « ) اوربص امل  انرمأب  نودـهی  ۀـمئأ  مهاـنلعج  و  : » هدومرف هک 

هـس هب  میاـمن  ناـحتما  ار  وت  هک : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دومن  یحو  جارعم ، بش  رد  دـنوادخ ، هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع 
مولعم وت  ربص  ات  زیچ ،

هحفص 49) )
: هک دیسر  یحو  ندرک . ربص  رب  میوجیم  وت  هب  تناعتسا  ار و  وت  رما  موشیم  میلست  درک : ضرع  دوش ،

. منکیم ربص  مراد و  لوبق  درک : ضرع  یهد . حیجرت  دوخ  رب  ار  تما  يارقف  لوا 
. منکیم ربص  مراد و  لوبق  درک : ضرع  موق . زا  يوش  بیذکت  تیذا و  لمحتم  هک  نآ  مود 

رب دننکیم و  بصغ  ار  وا  قح  سپ  مالسلاهیلع ؛ یلع  تردارب  اما  دیـسر . دهاوخ  تیب  لها  هب  هک  یبئاصم  رب  ییامن  ربص  دیاب  هک  نآ  موس 
رد دـشاب و  هلماح  هک  یلاح  رد  دـننزیم ، دـننکیم ، تیذا  ار  وا  دـنیامنیم و  مورحم  ثرا  زا  ار  ترتخد  دومن ؛ دـنهاوخ  يدـعت  ملظ و  وا 

مخز ار  وا  دـننکیم و  دیهـش  رهز  هب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ترـسپ  و  دـننکیمن ؛ شتمرح  تاـعارم  دـنوشیم و  لـخاد  رهق ، هب  وا  يهناـخ 
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دنشکیم و یتخس  هب  ار  وا  سپ  دننک . يرای  ار  وا  هک  دنبلطیم  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ترـسپ  و  دنیامنیم ؛ تراغ  ار  وا  بابـسا  دننزیم و 
(. 4 . ) منکیم ربص  بلط  وت  زا  موشیم و  میلست  درک : ضرع  دنربیم . يریسا  هب  ار  شلایع  دننکیم و  دیهش  ار  شباحصا  دالوا و 

ص 89. ج 2 ، داشرالا ، ص 389 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
يهیآ 73. ءایبنا ، يهروس  ( 2)

يهیآ 12. رهد ، يروس  ( 3)
(. باب 108  ) 332 ص 335 -  تارایزلا ، لماک  ص 61 ؛ ج 28 ، راونالاراحب ، ( 4)

نیسح رب  لوسر  ترضح  يهیرگ 

نیسح رب  لوسر  ترضح  يهیرگ 
ص 75. هینیسحلا ، صئاصخ 

تقفش و يهمزال  هکلب  تسین ، ربص  یفانم  نآ ، نوچ  دومنیم ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  نکل  درک ، ربص  روما  نیا  يهمه  رب  ترـضح 
تبسن رگم  دنک ، هیرگ  دشاب و  هدومن  رکذ  دوخ  تیب  لها  زا  یکی  اب  ار  دوخ  تبیصم  یتقو ، ترـضح ، نآ  هک  هدشن  هدینـش  تسا و  تقر 

ار وا  : » دوـمرفیم مالـسلاهیلع  یلع  هب  دـشیم و  بلاـغ  وا  رب  هیرگ  دروآیم ، داـی  هب  اـی  دـیدیم  ار  وا  تقو  ره  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  هـب 
دیسوبیم سپ  رادزاب .»

هحفص 50) )
مالسلاهیلع نیسح  رگا  و  ( 1 « ) مسوبیم ار  اهریـشمش  ياج  : » دومرفیم ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـندرک : ضرع  درکیم . هیرگ  ار و  وا  يولگ 

نینچمه و  ( 2 ( ؛ درکیم هیرگ  دیـشوپیم ، وـن  ساـبل  رگا  درکیم و  هـیرگ  دـیدیم  نوزحم  رگا  درکیم و  هـیرگ  دـیدیم ، لاحـشوخ  ار 
. دندرکیم هیرگ  همه  مالسلاهیلع ، نسح  همطاف و  نینمؤملاریما و 

(. باب 23  ) ص 70 تارایزلا ، لماک  ص 261 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 246. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)

ربص هب  نیسح  تیصو 

ربص هب  نیسح  تیصو 
دیردم و نابیرگ  دیشارخم و  تروص  دینک و  ربص  هک  نیرخآ ، عادو  رد  ار  تیب  لها  دومن  تیصو  مالـسلاهیلع ،) نیـسح  ماما   ) بانج نآ 

: دومرف هک  نانچ  شتایح . لاح  رد  دومن  عنم  هیرگ  زا  ار  هنیکس  شرتخد  یلب ، منکیمن . عنم  هیرگ  زا  ار  امش  نکل  ( 1 ( ؛ دییوگم الیواو 
ةرسح کعمدب  یبلق  یقرحت  ال 

ینامثج  یف  حورلا  ینم  مادام 
يذلاب تنأف  تلتق  اذاف 

(2  ) ناوسنلا ةریخ  ای  هنیتأت 
نتخیر کشا  نیا  هب  وت  مدش ، هتـشک  نم  هک  هاگ  نآ  مراد . ندـب  رد  حور  هکیماگنه  ات  نازوسن ، ار  ملد  دوخ ، هاکناج  ياهکـشا  اب  ینعی 

! ناوناب يهدیزگرب  يا  يرتهتسیاش ،
ریت و يهمدص  زا  شیاضعا  مامت  هداتفا ، مرگ  كاخ  رب  هک  یتقو  نآ  رد  دندومن ، بجعت  نآ  زا  هکئالم  هک  ار  ترـضح  نآ  امن  هظحالم  و 

ولهپ هس  يهزین  زا  شبلق  خاروس ، خاروـس  ریت  زا  شاهنیـس  هتـسکش ، شایناـشیپ  هتفاکـش ، شرـس  هراـپ ، هراـپ  حورجم و  ریـشمش ، ناـنس و 
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هب یکشخ  زا  شنابز  هتفاکش ، ار  شیولهپ  رگید ، ریت  هتسخ ، ار  شیولگ ) ریز   ) شکحن رگید  ریت  و  هتـسشن ، شموقلح  رد  ریت  کی  كاچ ،
، شطع زا  شیاهبل  هدیتفت ، یگنشت  زا  شرگج  هدیبسچ ، ماک 

هحفص 51) )
عطق کیرش ، نب  ۀعرز  تبرـض  زا  شتـسد  هدش ،) هتخورفارب   ) هتفات شـسکیب  لایع  هدش و  هتـشک  باحـصا  سارب  زا  شبلق  هدش ، کشخ 

تتامش و و  فرط ، کی  زا  شلافطا  لایع و  يهثاغتـسا  يادص  هدش ، باضخ  نوخ  زا  شیور  رـس و  هتفرگ ، اج  شیولهپ  هب  هزین  زین  هدش ،
تخیرن و یکـشا  يهرطق  دیـشکن و  یهآ  اهنیا  يهمه  دوجو  اب  ( 3  ) فرط کی  زا  باحصا  ياههتـشک  و  رگید ، فرط  زا  نانمـشد  متش و 

هاـنپ يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  میابیکـش . وـت  ياـضق  رب  نیثیغتـسملا ؛( ثاـیغ  اـی  كاوـس ، دوـبعم  ـال  کـئاضق ، یلع  اربـص  : » تفگ یمه 
(. 4 !(«. ) نایوجهانپ

وت ییابیکش  زا  اهنامسآ  ناگتشرف  یتسار  هب  تاومسلا ؛( ۀکئالم  كربص  نم  تبجع  دقل  و  : » تسا هدش  دراو  وا  ترایز  رد  هک  تسا  نیا 
(. 5  («. ) دندمآ تفگش  هب 

ات دشیم ، رتشیب  شنانیمطا  دیشخردیم و  شاهراسخر  درکیم ، تدش  وا  رب  رما  دنچ  ره  هک  تسا  يورم  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  زا  و 
شش البرک  رد  ترـضح  نآ  یلب ، ( 6 « ) درادن كاب  گرم ، زا  هنوگچ  ار  نیـسح  دینیبب  دـنتفگیم : یـضعب  هب  نانمـشد  زا  یـضعب  هک  نیا 

: دشاب هجو  دنچ  دیاش  شاهتکن  درک و  هیرگ  هبترم 
ص 134. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 47 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 257. ج 3 ، بقانملا ، ص 133 ؛ ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ( 2)
. دوش هعجارم  ترضح ، نآ  تداهش  نایب  رد  لتاقم  بتک  هب  ( 3)

. دشن ادیپ  فنخمیبا  لتقم  رد  یلو  تسا ؛ هدرک  لقن  فنخمیبا  زا  ص 145 )  ) ةاجنلا ۀعیرذ   » باتک رد  ( 4)
ص 288. رابخألا ، یناعم  ص 240 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 5)
ص 288. رابخألا ، یناعم  ص 297 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 6)

دنتسیرگ ماما  هک  یعضاوم 

دنتسیرگ ماما  هک  یعضاوم 
ص 77. هینیسحلا ، صئاصخ 

هک نیا  موس  هدوب . ادـخ  نید  لالحمـضا  تهج  هب  هک  نآ  رگید  تسا . تاداـبع  مظعا  زا  تیب ، لـها  بئاـصم  رب  هیرگ  دوـخ  هک  نآ  یکی 
زین یگتخوسلد  ، بئاصم رد  دبال  دوب ، ناشیا  يارب  زا  یگتسخ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  هک  نانچمه  دندوبن . یلاخ  هیرـشب  مزاول  زا  ناشیا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک  نانچ  دشیم . ناشیا  ضراع 
هحفص 52) )

یهلا بضغ  بجوم  هک  ار  یفرح  میوـگیمن  نکیلو  دزیریم ، کـشا  دزوـسیم و  لد  : » دوـمرف دـش و  ناـیرگ  میهاربا ، شلفط  توـف  رد 
زا دعب  سکیب ، اهنت و  ار  دوخ  دنیبب  هک  ار  رـشب  تسا  نکمم  هنوگچ  ایآ  هدومن . شراوگرزب  دج  هب  یـسأت  زین  ترـضح  نآ  و  ( 1 ( ؛» دشاب

هطاحا ار  وا  نانمشد  فارطا ، زا  دنشاب و  هتفرگ  گنت  وا  رب  ار  نیمز  يور  دشاب و  مولظم  هک  یتلاح  رد  دالوا ، ناردارب و  باحصا و  ترثک 
ناشیا هک  هدش  ایهم  و  رضتحم ، يرگید  شغ و  رد  یکی  شوخان و  یکی  هنـشت ؛ هنـسرگ و  همه  هک  یلافطا  نایع و  نایم  رد  دنـشاب ، هدومن 

هناور دهاوخیم  سپ  دینکن . عزج  هحیص و  دینک و  ربص  دیشاب و  يریسا  يایهم  هک  دیوگیم  اهنآ  هب  و  گرم ، يوس  هب  دورب  دراذگب و  ار 
، نیا هک  مریگب  وت  زا  ياهشوت  ات  نک  فقوت  یکدنا  دنکیم : ضرع  دبـسچیم و  شاهماج  هب  دـیآیم و  هنهرب  رـس  شاهریغـص  رتخد  دوش ،
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هک دوب  نیا  دوشن ؟ نایرگ  تلاح ، نینچ  رد  دـناشنب . دوخ  ناماد  هب  ار  وا  دنیـشنب و  سپ  دـسوبب . ار  وا  ياـپ  تسد و  سپ  تسا . رخآ  عادو 
: دومرفیم دومن و  كاپ  نیتسآ  اب  ار  دوخ  کشا  دش و  نایرگ  ترضح 

یملعاف هنیکس  ای  يدعب  لوطیس 
یناهد  مامحلا  اذإ  ءاکبلا  کنم 

. دسرارف نم  گرم  هک  هاگ  نآ  تسه ، تیارب  ینالوط  ياهیرگ  نم ، زا  دعب  هک  نادب  هنیکس ! يا  ینعی :
(. 2 . ) ترضح نآ  يهیرگ  تاقوا  زا  دوب  تقو  کی  نیا ،

، هدش عطق  ياهتسد  فرط و  کی  رد  هدش  خاروس  کشم  هداتفا . كاخ  رب  دید  سابع . شردارب  دسج  دزن  هب  دمآ  هک  دوب  تقو  نآ  مود 
(. 3 . ) دومنیم دیدش  يهیرگ  سپ  فرط . کی  رد  کی  ره 

ردق نآ  دیشک و  لغب  رد  ار  وا  سپ  دومن . لاتق  يهدارا  مساق ؛ هک  یتقو  موس 
هحفص 53) )

(. 4 . ) درک شغ  هک  تسیرگ 
(. 5 . ) هدش لاماپ  نابسا  مس  زا  هک  دید  مساق و  دسج  دزن  هب  دمآ  هک  دوب  یتقو  مراهچ 

درک و نامسآ  هب  رس  تفرگ و  تسد  يور  هب  ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  شکشا  تفر ، نادیم  هب  ربکا  یلع  شرـسپ  هک  یتقو  مجنپ 
(. 6 . ) دومن تاجانم 

زا کـشا  هرطق  دـنچ  دـش و  بلاـغ  شدوـخ  رب  هیرگ  لاـح ، نآ  رد  عزج . هیرگ و  زا  ار  بـنیز  شرهاوـخ  دادیم  یلـست  هـک  یتـقو  مـشش 
هک تسا  لاـحم  اـتداع  هک  ینادیم  هروکذـم ، تلاـح  نـیا  رد  ینک  لـمأت  هاـگره  و  ( 7 ( ؛ تشاد هاـگن  ار  دوخ  زاـب  تخیرورف ، شمـشچ 

. لاوحا نیا  رد  دوشن  نایرگ  نابرهم ، فوئر و  بلق  بحاص 
هحفص 55) )

ص 72. ج 3 ، یفاکلا ، عورف  ص 157 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، ( 1)
ص 257. ج 3 ، بقانملا ، ( 2)

ص 51. فوهل ، ص 71 ؛ نازحألاریثم ، ص 42 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 3)
ص 35. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)

.35 ص 36 -  نامه ، ( 5)
ص 30. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 42 ؛ نامه ، ( 6)

ص 96. ج 2 ، داشرالا ، ص 2 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 7)

نیسح ماما  هب  تبسن  هیهلا  فاطلا  صوصخ  رد 

نیسح ماما  هب  تبسن  هیهلا  فاطلا  صوصخ  رد 
ص 89. هینیسحلا ، صئاصخ 

دومن اطعا  نیسح  هب  دنوادخ  هک  یبآ 

دومن اطعا  نیسح  هب  دنوادخ  هک  یبآ 
ص 115. هینیسحلا ، صئاصخ 
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: بآ عون  راهچ  دومن  اطع  وا  هب  دنوادخ  دندرک ، عنم  حابم ، بآ  زا  ار  بانج  نآ  هک  نوچ 
رب هک  یتقو  ربکا ، یلع  هک  ناـنچ  دومن . باریـس  نآ  زا  ناـشحور ، جورخ  زا  شیپ  ار  وا  باحـصا  داد و  رارق  وا  قح  ار  رثوک  ضوح  یکی 
قح و  ( 1 « ) دش مهاوخن  هنـشت  نآ ، زا  دعب  زگره  هک  یماج  هب  دومن  باریـس  ارم  هک  تسا  نم  دـج  نیا  ردـپ ! يا  : » درک دایرف  داتفا ، نیمز 

، هدیاف نیا  و  تسا ، عمسم  تیاور  رد  هک  نانچ  دومن . دهاوخ  باریـس  نآ  زا  ار  ناشیا  ربکا ، شطع  زور  رد  هک  داد  رارق  وا  ناگدننکهیرگ 
هک نیا  هب  دوـشیم  كاـنحرف  رثوـک ، هـک  تـسا  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تیـصوصخ  نـکل  تـسا ؛ يورم  هنـسح ، لاـمعا  زا  يرایـسب  رد 

(. 2 . ) دنشونب نآ  زا  ناگدننکهیرگ ،
جوزمم وا  ناگدننکهیرگ  کشا  اب  هک  تشهب ، رد  تسا  ناویح  بآ  مود 

هحفص 56) )
(. 3 . ) دیازفایم شعمط  یبوخ  رد  سپ  دوشیم .

مـسا رثا  ار  نآ  دـنیوگ و  ةربـعلا » لـیتق  عمدـلا و  عیرـص   » هک ار  وا  هک  تسا  نیا  هداد . رارق  وا  قـح  دـنوادخ ، هک  تسا  مشچ  کـشا  موـس 
(. 4 . ) شتبرت ندییوب  رثا  شربق و  هب  رظن  رثا  شتبیصم و  رکذ  رثا  و  وا ، هب  تسا  بوسنم  هچ  ره  رثا  هکلب  هداد ؛ رارق  شفیرش 

وا نیلتاق  رب  دـننک و  دای  ار  وا  دـیاب  هک  تسه  نآ  رد  بانج ، نآ  قح  سپ  دنـشونب ، ناتـسود  هک  تسا  يراوگـشوخ  درـس  بآ  ره  مراهچ 
دینک دای  ارم  دیدیشون ، ییاراوگ  بآ  هاگره  نم ! نایعیش  يا  ینورکذاف ؛( ءام  بذع  متبرش  نإ  ام  یتعیش  : » دومرف هک  نانچ  دنتسرف . تنعل 

و ( 5 « ) ار مالـسلاهیلع  نیـسح  مدرک  داـی  هک  نیا  رگم  يدرـس ، بآ  مدـیماشاین  زگره  نم  : » هک دوـمرف  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  و  (« 
. دشاب هجو  ود  دیاش  تسا ، عون  راهچ  بآ ، تهج  زا  بانج  نآ  قوقح  هک  نیا  رد  تمکح 

.115 ص 116 -  نیبلاطلا ، لتاقم  ص 44 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)
(. باب 32  ) ص 101 تارایزلا ، لماک  ص 290 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)

ص 369. مالسلاهیلع ، يرکسعلا  ماما  ریسفت  ص 305 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3)
.108 ص 109 -  تارایزلا ، لماک  ص 279 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4)

لقن توافت  اب  ثیدح  نیمه  ص 106  تارایزلا ، لماک  ص 303 و  ج 44 ، راونالاراحب ، رد  سلجم 39 .)  ) ص 122 قودصلا ، یلامأ  ( 5)
. تسا هدش 

بآ زا  نیسح  نتخاس  مورحم 

بآ زا  نیسح  نتخاس  مورحم 
ص 117. هینیسحلا ، صئاصخ 

: دندومن عنم  تشاد ، بآ  رد  هک  قح  راهچ  زا  ار  وا  هک  نآ  یکی 
هک تسا  نیا  (. 1 . ) هایگ بآ و  رد  دناکیرـش  مه  اـب  مدآ  ینب  يهمه  هک  ناـنچ  تشاد . نآ  رد  مدرم  يهمه  اـب  هک  یکرتشم  قح  زا  لوا 
هب نداد  بآ  بابحتـسا  تسا  تهج  نیمه  زا  دـیاش  و  دـنریگن ، کلام  زا  نذا  دـنچ ، ره  هک  هکولمم  ياـهرهن  زا  ندروخ  بآ  تسا  زیاـج 

(. 2 . ) تسا دراو  یتیاور  رد  هک  نانچ  دنشاب ، هنشت  هاگره  رافک ،
هحفص 57) )

دوشیم بجاو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  بآ ، رد  تسا  قح  ار  یحور  يذ  ره  هک  نوچ  هتشاد . نارادناج  يهمه  اب  هک  یکرتشم  قح  مود 
(. دنوشیم فلت  تاناویح  دنریگب ، وضو  بآ  اب  رگا  ینعی  . ) اهنآ ریغ  هکولمم و  تاناویح  رب  دشاب  شطع  فوخ  هاگره  ممیت ،

بلط ناشیا  يارب  زا  یکـشخ  لاس  رد  هبترم  کی  دوب : هدومن  باریـس  ار  ناـشیا  هبترم  هس  هک  تشاد ، هفوک  لـها  رب  هک  یـصاخ  قح  موس 
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و ( 4 ( ؛ تفرگ هیواعم  رکشل  زا  ریشمش ، برض  هب  ار  بآ  نیفـص ، رد  رگید  يهعفد  و  ( 3 ( ؛ دـمآ ناراب  بانج ، نآ  تکرب  هب  دومن و  ناراب 
(. 5 . ) داد بآ  ار  رح  رکشل  هیسداق ، رد  رگید 

، تعامج نآ  و  ( 6  ) دوب مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  شرداـم  رهم  نوچ  تشاد ، تارف  رهن  صوصخ  رد  ترـضح  نآ  هک  یقح  مراـهچ 
هک ار  لفط  نآ  دندید  دومن و  شهاوخ  شراوخریش  لفط  تهج  هب  هرطق  کی  هک  نیا  یتح  دندومنن ؛ ار  قوقح  نیا  زا  کی  چیه  تاعارم 

! هآ دندادن . دومن ، بلط  هرطق  کی  شدوخ  يارب  زا  دعب ، دندرکن . تباجا  زاب  سپ  تسا . بابک  یگنشت  زا 
دیکمیم باریس و  همه  دد ، وید و  دندوب 

البرک نامیلس  بآ ، طحق  متاخ ز 
ص 331. ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1)

ص 57. ج 4 ، یفاکلا ، عورف  ( 2)
ص 187. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3)

ص 266. نامه ، ( 4)
ص 79. ج 2 ، داشرالا ، 376 ؛ نامه ص ، ( 5)

ص 128. ج 3 ، بقانملا ، ص 113 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ( 6)

دوب هدومن  ریثأت  ترضح  نآ  وضع  راهچ  رد  یگنشت 

دوب هدومن  ریثأت  ترضح  نآ  وضع  راهچ  رد  یگنشت 
ص 118. هینیسحلا ، صئاصخ 

: دوب هدومن  مامت  ریثأت  وضع  راهچ  رد  رورس ، نآ  یگنشت 
. دوب هدش  هدرسفا  هک  كرابم  ياهبل  لوا 

: دومرف یگدنز  زا  يدیماان  زا  دعب  رما ، رخآ  رد  هک  نانچ  هراپ ، هراپ  رگج  مود 
هحفص 58) )

 («. دش هراپ  هراپ  یگنشت  زا  مرگج  هک  دیهدب  نم  هب  یبآ  يهرطق  1 ؛( )  ) ءامظلا نم  يدبک  تتفت  دقف  ءاملا  نم  ةرطق  ینوقسا  »
(. 2 . ) دوب هدییاس  ناهد  فارطا  هب  سب  زا  دوب ، هدش  حورجم  هک  ترضح  نآ  نابز  موس 

لوقنم مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  اب  لیئربج  هملاکم  ثیدح  رد  هک  نانچ  دوب . هدیدرگ  کیرات  یگنـشت  زا  هک  شـسدقم  ياهمشچ  مراهچ 
نامـسآ وا و  نیبام  دشاب  هدش  لئاح  یگنـشت  هک  يدح  هب  هاشطع »! او   » دـیوگیم هک  یتلاح  رد  ار  وا  مدآ ، يا  ینیبب  رگا  تفگ : هک  تسا 

(. 3 . ) دود دننام 
مه نایعیـش  امـش  دیـسر ، اج  نیا  هب  نخـس  نوچ  دومن . اطع  وا  هب  دـنوادخ  بآ ، زا  عون  کی  هعبرا ، ياضعا  نیا  زا  کی  ره  ببـس  هب  سپ 

. ناگدید کشا  هب  دیزرون  لخب 
ج 2 ص 134. یحیرطلا ، بختنم  ص 135 ؛ ةاجنلا ، ۀعیرذلا  ( 1)

ص 36. ج 2 ، یمزراوخلا ؛ لتقم  ص 56 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
ص 245. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3)

دومن اطعا  نیسح  هب  دنوادخ  هک  یکاخ 
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دومن اطعا  نیسح  هب  دنوادخ  هک  یکاخ 
ص 129. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا یصئاصخ  فیرش ، تبرت  نآ  يارب  زا  و 
يادـعام ینعی  تسا ؛ فرـشا  فجن  زا  هک  دـناهتفگ  یـضعب  هکلب  تسا ؛ ربخ  رد  هک  نانچ  تسا ، فرـشا  همظعم ، يهبعک  زا  هک  نآ  یکی 

. مالسلاهیلع نینمؤملاریما  دقرم  لصا  زجب ) )
رد هک  نانچ  درک ، هزیکاـپ  كراـبم و  ار  نآ  و  لاـس ، رازه  راـهچ  تسیب و  هب  هبعک  زا  شیپ  دومن ، قلخ  دـنوادخ  ار  نیمز  نیا  هک  نآ  مود 

. تسا دراو  هربتعم  تایاور 
هحفص 59) )

و دـهد ، رارق  تشهب  ياـهنیمز  زا  رتهب  ار  نآ  دـنوادخ ، هک  نیا  اـت  دوب  دـهاوخ  دوب و  هزیکاـپ  كراـبم و  هشیمه  نیمز ، نیا  هک  نیا  موس 
(. 1 . ) تسا تیاور  رد  هک  نانچ  دشاب ، نآ  رد  ادخ  يایلوا  نکاسم  لزانم و  نیرتهب 

(. 2 . ) تسا تایاور  رد  هک  نانچ  تسا ، تشهب  ياهنیمز  زا  نیمز  نیا  نآلا  هک  نیا  مراهچ 
رد سپ  افصاب . ینارون  تبرت  اب  دننک  دنلب  ار  البرک  دوش ، تمایق  لازلز  نوچ  هک  تسا  يورم  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  زا  هک  نیا  مجنپ 

: هک دنک  ادن  نیمز  نآ  دنزب و  ار  ناگدید  هک  ناشخرد  يهراتس  دننام  ، دشاب نایامن  تشهب ، رد  نآ  رون  هک  دنراذگ  تشهب  ضایر  نیرتهب 
(. 3 . ) ار تشهب  لها  بابش  دیس  ادهشلادیس و  ترضح  دسج  متشادرب  رد  هک  هزیکاپ  كاپ و  نیمز  نآ  کنم 

(. 4 . ) تسا ربارب  داتفه  شباوث  تبرت  نآ  ياههناد  اب  ندرک  حیبست  مشش 
. دراد ندرک  حیبست  باوث  اههناد  ندینادرگ  متفه 

ام ددع  كدمحأ  کللهأ و  کحبسا و  تحبصأ  ینأ  مهللا  : » دیوگب زور  لوا  دریگ و  تسد  رد  تبرت  نآ  زا  یحیبست  هاگره  هکنآ  متشه 
ات سپ  میوگیم .» ساپـس  ار  وت  مناخرچیم ، ار  محیبست  هک  يدادعت  هب  مدرک . حبـص  وت  لیلهت  حیبست و  اب  نم  ادنوادخ ! یتحبـس ؛ هب  ریدأ 

، دراذـگ رـس  ریز  رد  ار  حـیبست  ار و  اعد  نآ  دـناوخ  باوخ  تقو  رد  رگا  نینچمه  و  دوشیم ؛ هتـشون  ندرک  حـیبست  باوث  وا  يارب  زا  ماش 
(. 5 . ) تسا مالسلاهیلع  داجس  ترضح  ثیدح  رد  هک  نانچ  دراد ، ار  تیصاخ  نیمه 

هحفص 60) )
ای تسا ، عبس  تاوامـس  هب  دوعـص  ذوفن و  ای  دارم ، و  ( 6  ) دـنکیم هراپ  ار  هناگتفه  ياهباجح  سدـقم ، كاخ  نآ  رب  هدجـس  هک  نیا  مهن 

رون نآ ، رب  دوجـس  اـضیا  و  ( 7  ) تسا لـبج  نب  ذاـعم  تیاور  رد  هک  ناـنچ  دـنالامعا  لوبق  زا  عناـم  هک  تسا  یـصاعم  ياـهباجح  دارم ،
(. 8 . ) ار عبس  نیضرا  دهدیم 

نآ لـگ ، زا  هک  ار  یحاوـلا  تسا  لـماش  هک  نیا  اـی  تسا  كاـخ  نآ  دوـخ  رب  يهدجـس  رد  لـضف ، اـیآ  هک  تسا  ياهلئـسم  اـج  نیا  رد  و 
مالـسلاهیلع قداص  بانج  يارب  زا  هک  تسا  هدومن  تیاور  هک  تسا  یلوا  رامع ، نب  ۀیواعم  تیاور  رهاظ  دنمانیم . رهم  ار  نآ  دنزاسیم و 

(. 9 . ) درکیمهدجس نآ  رب  دومنیم و  شرف  دوخ  دوجس  لحم  رب  ار  نآ  هک  فیرش  بارت  زا  دوب  هسیک )  ) هطیرخ
تهج هب  فیرـش ، ربق  كاـخ  رگم  ( 10 ، ) تسا ریزنخ  محل  دـننام  نآ  هک  تسا  یتاـیاور  رد  و  تسا ، مارح  لـگ  كاـخ و  ندروـخ  مـهد 

هب هک  نیا  ات  نآ ، رب  ندرک  رهم  ندناوخ و  اعد  تسا ، قداص  تین  طیارش  نآ ، يهدمع  تسا و  روکذم  شلحم  رد  هک  یطیارش  هب  افشتسا 
(. 11 . ) دوشن لئاز  شرثا  هدیسرن ، نیطایش  هنجا و  سم 

. دنرادرب تین  نیا  هب  رگا  تسا ، دنتـسه ) سرت  ثعاب  هک  ییاهزیچ   ) فواخم زا   ( ندش ) نما ببـس  رهطم ، كاخ  نآ  نتـشاد  هاگن  مهدزای 
(. 12)

(. 13 . ) تسا تایاور  رد  هک  نانچ  دوشیم ، نآ  تکرب  ببس  تراجت ، يالاک )  ) عاتم رد  كاخ   ( نآ ) زا نتشاذگ  مهدزاود 
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هک نیا  ات  دنرادرب  كاخ  نآ  اب  ار  لفط  قس )  ) کنح هک  تسا  بحتسم  مهدزیس 
هحفص 61) )

(. 14 . ) تامدص زا  دوش  نمیا 
يدالوا دادیم و  انز  ینز  هک  تسا  يورم  هک  ناـنچ  15 ؛ )  ) باذع زا  دوشیم  تیم  ناما  ببـس  دـنراذگ ، ربق  رد  ار  نآ  هاگره  مهدراهچ 

ررکم هعفد  دنچ  تخادنایم . نوریب  ار  وا  نیمز  دـندومن ، نفد  ار  وا  دومن و  تافو  نوچ  دـینازوسیم . شتآ  اب  دـشیم ، لصاح  نآ  زا  هک 
(. 16 . ) درک لوبق  ار  وا  نیمز  دندراذگ . شربق  رد  تبرت  ماما ، میلعت  هب  رخآ  دندرک .

(. 17 . ) دننک طولخم  تبرت ، نآ  اب  ار  تیم  طونح  هک  تسا  بحتسم  مهدزناپ 
(. 18 . ) باسح نودب  تسا ، تشهب  لوخد  ببس  سدقم ، نیمز  نآ  رد  نفد  مهدزناش 

هیدـه ناشیا  تهج  هب  هرهاط  تبرت  زا  هک  دـنکیم  شهاوخ  ناشیا  زا  نیعلاروح  دـنوشیم ، لزاـن  نیمز  هب  تشهب  کـئالم  نوچ  مهدـفه 
(. 19 . ) دنوش كربتم  نآ ، هب  هک  دنربب 

تشادرب و نآ  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  هدرب و  ربـمغیپ  يارب  زا  هیدـه  هتـشادرب ، یکلم  ره  كراـبم ، تبرت  نیا  زا  مهدـجه 
. هللا ءاش  نا  دیایب ، هک  نانچ  تشادرب ؛ نآ  زا  مه  ترضح  دوخ 

( هدازدنزرف  ) طبس تسیود  یصو و  تسیود  یبن و  تسیود  ترضح ، نآ  تداهـش  زا  شیپ  تسا  هدش  نفد  سدقم  نیمز  نیا  رد  مهدزون 
(. 20 . ) تسا ربتعم  تیاور  رد  هک  نانچ  دندش ، دیهش  همه  هک 

زا شیپ  هک  نانچ  تسا ، کشا  نتخیر  ببس  كاپ ، كاخ  نیا  ندیئوب  متسیب 
هحفص 62) )

(. 21 . ) هیرگ بابسا  رد  دیایب  هک  نانچ  دش  عقاو  ترضح  دوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تبسن  تداهش ، يهعقاو 
نآ زا  دوشیم . رهاظ  رایـسب ، رابخا  زا  هک  نانچ  بانج ، نآ  تداهـش  لاح  رد  دـیدرگ  نوخ  هب  لدـبم  دوب ، اـج  ره  تبرت ، نیا  مکی  تسیب 
دوب هتشادرب  دوخ  هک  تبرت  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  هک  دناهدومن  تیاور  هعیش  ینس و  هک  تسا  هملسما  تیاور  هلمج ،
تقو ره  سپ  راد . هاگن  ار  نیا  : » دومرف دوب و  یخرس  كاخ  نآ ، داد و  هملـسما  هب  دوب ، هدروآ  هیده  شیارب  زا  لیئربج  ای  جارعم ، بش  رد 

«. دناهدرک دیهش  ار  مدنزرف  هک  نادب  نوخ ، هب  دش  لدبم 
حبـص دش ، اروشاع  زور  نوچ  سپ  متـسیرگیم . مدومنیم و  رظن  ار  نآ  زور  ره  مدومن و  طبـض  ياهشیـش  رد  ار  نآ  سپ  دیوگ : هملـسما 

. دش دنلب  ماهلان  دایرف  سپ  تسا . هدش  نوخ  هب  لدبم  مدـید  متـشگرب ، وا  يوس  هب  رهظ )  ) لاوز زا  دـعب  نوچ  دوب . كاخ  نامه  مدرک ، رظن 
(. 22 . ) دیشوجیم نآ  رد  نوخ  هک  هملسما  شیپ  رد  ار  هشیش  مدید  دیوگ : یملس 

ربق هب  دـنیامن  رظن  دـنوش و  كراـبم  ربـق  کـیدزن  رگا  اـصوصخ  نادـجولاب ؛ تسا ، نزح  ببـس  نیمز ، نآ  رد  ندـش  لـخاد  مود  تسیب و 
(. 23 . ) تسا تیاور  رد  هک  نانچ  تسوا ، ياپ  نییاپ  رد  هک  ربکا  یلع  شدنزرف 

هب هک  يربمغیپ  ره  تسد  هب  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  هب  هک  یکلم  ره  تسد  هب  تسا  هدیـسر  تبرت ، نیا  موس  تسیب و 
(. 24 . ) تمایق زور  ات  تسا  ایبنا  يهمه  ماقم  نآ ، سپ  هدیلام ، دوخ  ندب  هب  هدییوب و  هتفرگ ، ار  نآ  هدمآ ، البرک  ترایز 

هحفص 63) )
(. باب 88  ) ص 268 تارایزلا ، لماک  ص 107 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 1)
(. باب 89  ) تارایزلا ص 271 لماک  ص 111 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 2)

(. باب 88 ، ) ص 268 تارایزلا ، لماک  ص 108 ، ج 98 ، راونالاراحب ، ( 3)
ص 678. دجهتملا ، حابصم  ص 136 ، ج 98 ، راونالاراحب ، ( 4)
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ص 61. يدناور ، تاوعدلا ، ص 200 ، و ج 45 ، ص 136 ، ج 98 ، راونالاراحب ، ( 5)
ص 677. نیدجهتملا ، حابصم  ص 135 ، ج 98 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 246. ۀیددعلا ، ظعاوملا  یف  ۀیرشع  ینثالا  ( 7)
(. هیلع دجسی  ام  باب   ) ص 72 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  ( 8)

ص 677. دجهتملا ، حابصم  ص 135 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 9)
(. باب 95  ) ص 285 تارایزلا ، لماک  ص 129 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 10)
(. باب 95  ) ص 285 تارایزلا ، لماک  ص 128 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 11)

ج 1 ص 325. یسوطلا ، یلامأ  ص 118 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 12)
(. باب 92  ) ص 278 تارایزلا ، لماک  ص 125 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 13)
(. باب 92  ) ص 278 تارایزلا ، لماک  ص 124 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 14)

ص 278. دجهتملا ، حابصم  ص 73 ؛ ج 6 ، ماکحألا ، بیذهتلا  ص 136 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 15)
ص 461. ج 1 ، بلطملا ، یهتنم  ج 2 ص 742 ؛ ۀعیشلا ، لئاسو  ( 16)

ص 76. ج 6 ، ماکحألا ، بیذهتلا  ص 133 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 17)
(. سلجم 28 ، ) ص 117 قودصلا ، یلاما  ص 256 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 18)

ص 119. ریبک ، رازم  ص 134 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 19)
(. باب 88  ) ص 270 تارایزلا ، لماک  ج 6 ص 72 ؛ ماکحألا ، بیذهتلا  ص 116 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 20)

ص 9. نازحألاریشم ، ص 247 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 21)
.230 ص 232 -  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 22)

(. باب 108  ) ص 324 تارایزلا ، لماک  ج 98 ص 73 ؛ نامه ، ( 23)
(. باب 17  ) ص 61 تارایزلا ، لماک  ص 236 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 24)

وا دای  اب  کشا  ندش  يراج  ترضح و  نآ  يارب  لد  عوشخ  تایصوصخ  رد 

وا دای  اب  کشا  ندش  يراج  ترضح و  نآ  يارب  لد  عوشخ  تایصوصخ  رد 
ص 161. هینیسحلا ، صئاصخ 

کی نآ ، رد  و  اثر ، داشنا  ازع و  يهماقا  هیرگ و  تقر و  بانج و  نآ  رکذ  يارب  زا  عوشخ  هب  تسا  قلعتم  هک  یتایصوصخ  رد  مجنپ  ناونع 
: تسا دصقم  دنچ  همدقم و 

عـشخت نا  اونمآ  نیذلل  نأی  ملا  : » تسا هدومرف  هک  نانچ  هلا ، هاگرد  بوغرم  بوبحم و  هک  تسا  يرما  عوشخ ، هک  نادـب  سپ  همدـقم : اما 
.») ؟ دنک عوشخ  ادخ  يارب  نانمؤم ، ياهلد  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  1 ؛( )  ) هللا رکذل  مهبولق 

بابـسا و  قرو ، هرذ و  رد  هکلب  دـیاهدومن ؟ قافآ  سفنا و  رد  تاـیآ  هدـهاشم  هداد ، شوه  لـقع و  امـش  هب  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی 
هک دش  هدناوخ  امش  رب  نآرق  تایآ  هکنآ  زا  دعب  و  دینیبیم ، دنتسه  التبم  تلفغ  هب  هک  صاخـشا  رد  زور  بش و  ار  نتفرگ ) تربع   ) رابتعا

ار دوخ  رمع  هک  یناسک  دندرک ، رمع  هک  یناسک  ردق  هب  ياهدرک  رمع  هک  نآ  زا  دعب  و  دش ، دـهاوخ  یـشالتم  دوش ، هدـناوخ  هوک  رب  رگا 
دندمآ و لسر  ایبنا و  هک  نآ  زا  دعب  و  دندومن ، سفن  يهیکزت  یهلا و  تعاط  فرص 

هحفص 64) )
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ار نآ  ياعدا  همه  امـش  و  دنتـشگ ، رپ  نآ  زا  اهـشوگ  هدش و  اپ  رب  مالـسا ، هک  تسا  يدـیدم  تدـم  و  دـندرک ، فیوخت  دـیدهت و  ار  امش 
. دینکیم

زامن رد  نوچ  و  دـیوش ، عونمم  تیـصعم  زا  نآ ، ببـس  هب  و  ادـخ ؟ رکذ  دزن  رد  دوش  عشاخ  امـش  ياهلد  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  اـیآ 
تـسا هدشن  تقو  ایآ  دیاهدرکن . عوشخ  اب  زامن  تعکر  ود  زونه  تشذگ و  رمع  دیدرگ ؟ عشاخ  دییامن ، هظحالم  ار  وا  تمظع  دـیتسیاب و 

يرکف و ناشیا ، يارب  زا  دشابن  سپ  وا ، رکذ  يارب  زا  دـنوش  عشاخ  هکنیا  رگم  تسین ، يأجلم  عفان و  هک  دناهتـسناد  هک  یـصاخشا  يارب  زا 
؟ ادخ رگم  يرکذ 

دـنوش و هبنتم  هک  نیا  دـناهدوبن ، یتعاس  ادـخ  دای  رد  دـناهدینارذگ و  تلفغ  هب  ار  فیرـش  رمع  هک  یناـسک  يارب  زا  تسا  هدـشن  تقو  اـی 
هلا هاگرد  رد  دشاب و  لوبق  ناشیا  يهبوت  دیاش  بارطـضا ، فوخ و  يهبلغ  بلق و  عوشخ  هب  دـننک ) ناربج   ) دـننک كرادـت  ار  رمع  يهیقب 

؟ دنوشن اقل  زا  نیبوجحم  هلمج  زا  دنبای و  هار 
نیـسح رکذ  دزن  رد  دوش  عشاـخ  ناـشیا ، بلق  هک  نیا  ادـخ ، ياـیلوا  تفرعم  هب  دـناهدشن  قفوم  هک  یناـسک  هک  تسا  هدـشن  نآ  تقو  اـیآ 

و ادـخ ، تیالو  ناشیا ، تیالو  هک  نانچمه  هک  اریز  دنـشاب ؛ هللا  رکذـل  نیعـشاخ  لـخاد  اـت  ترـضح ، نآ  رب  دـننک  هیرگ  سپ  مالـسلاهیلع 
دزن رد  بلق  عوشخ  سپ  تسوا ، تفرعم  ناشیا ، تفرعم  و  وا ، ترایز  ناشترایز  و  وا ، تبحم  ناشیا ، تبحم  ادـخ و  توادـع  ناشتاودـع ،

لخاد مرحم  هک  یتقو  رد  اصوصخ  تسا ؟ هدیـسرن  رما  نیا  تقو  اـیآ  دـش ، دـهاوخ  بوسحم  هللا  رکذ  هب  بلق  عوشخ  ناـمه  ناـشیا ، رکذ 
هب دوش  عشاخ  امـش  بولق  هک  تسا  ینامز  لاح  نینمؤم ! يا  سپ  دـناشورخ ؟ شوج و  رد  مدرم  يهمه  ینیبیمن  دـسرب ، اروشاـع  دوش و 
هب عجار  هک  يوحن  هب  مالسلاهیلع ، نیسح  رکذ  هب  ریثک  رکذ  هب  دینک  ادخ  رکذ  سپ  ادخ ؟ رکذ  هب  تسا  عجار  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  رکذ 

. دشاب ادخ  رکذ 
عجار نآ ، زا  یضعب  هک  تسا  مسق  دنچ  مالسلاهیلع  نیسح  رکذ  هب  عوشخ  هک  نوچ 

هحفص 65) )
. نآ لماک  درف  تسا  نامه  و  ادخ ، رکذ  هب  تسا 

يهیآ 16. دیدح ، يهروس  ( 1)

هیرگ يارب  زا  ینطاب  أشنم  رد 

هیرگ يارب  زا  ینطاب  أشنم  رد 
ص 165. هینیسحلا ، صئاصخ 

و تسا ، هدننک  هیرگ  ظوحلم  هک  تسا  یببس  یهاگ  هیرگ ، أشنم  هک  نادب  نآ ، لوصح  ببـس  هیرگ و  يارب  زا  ینطاب  أشنم  رد  لوا ، دصقم 
. تسین ظوحلم  هک  تسا  یببس  یهاگ 

ظوحلم ببس  هب  هیرگ 

ظوحلم ببس  هب  هیرگ 
. تسا صخش  روظنم  هجوت و  دروم  هک  یببس  هب  ینعی 

: تسا مسق  تشه  سپ  تسا ، ظوحلم  ببس  هب  هک  لوا  عون  اما 
هک تسا  تهج  نیا  زا  و  تسا ؛ نیدـلاو  يهقالع  اههقالع  مظعا  و  تبیـصم ، بحاص  اب  دـشاب  هیبلق  هقالع  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  لوا  مسق 

. دنتسه وت  تروص  دوجو  يدادعا  ببـس  ناشیا ، هک  نآ  شببـس  و  ( 1  ) تسا هدومرف  رکذ  دوخ ، قح  نیرق  ار  نیدـلاو  قح  نانم ، دـنوادخ 
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هک یقیقح  دلاو  سپ  قح . نیا  هب  تسا  قحا  يونعم ، يروص و  داجیا  تلع  سپ  تسا ، هبترم  نیا  هب  يروص  يدوجو  تلع  قح  نوچ  سپ 
همطاف نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  هب  تسا  ناسحا  ادهـشلادیس ، رب  هیرگ  ازع و  يهماقا  دـناناسحا و  هب  یلوا  تسا ، مالـسلاهیلع  یـصو  یبن و 
نیـسح نسح و  هب  رداـم ،)  ردـپ و  هب  یکین  و  3 ؛( )  ) اناسحا نیدـلاولاب  و  : » تسا هدـش  ریـسفت  تایاور  ضعب  رد  هکلب  ( 2 ( ؛ مالسلامهیلع

. ائادتبا دلاو ، هب  تسا  ناسحا  وا ، رب  هیرگ  سپ  ( 4  ) مالسلامهیلع
هحفص 66) )

و تسا ، مارتحا  زازعا و  عفن ، يهدـمع  یـسک و  هب  تسا  ندـیناسر  تعفنم  ناسحا ، ینعم  هک  تسا  نیا  تسا ، ناسحا  هیرگ  هکنیا  ببـس  و 
هک ار  يرتخد  ادـخ  زا  ( درک تساوخرد   ) درک لاؤس  دومن و  اـعد  میهاربا ، ترـضح  تهج ، نیا  زا  و  تسا ، نیلوتقم  تاوما و  زازعا  هیرگ ،

(. 5 . ) دنک هیرگ  شیارب  زا  ندرم ، زا  دعب 
راصنا سپ  درادن .» هدننک  هیرگ  هزمح ، ممع  : » دومرف دحا ، يادهـش  رب  ار  راصنا  ياهنز  يهیرگ  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ 
(. 6 . ) دومرف اعد  ناشیا ، قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  و  دنیامن ، هبدن  هیرگ و  هزمح  رب  هک  دندومن  رما  ار  دوخ  ياهنز 

رب سپ  تشادـن . رگهحون  هک  نیمه  رد  رگم  تاـمارتحا ، ریاـس  نفد و  زاـمن و  عییـشت و  زا  دـندومن  زیهجت  ار  ادهـشلادیس  يهزمح  باـنج 
ناشیا ناملاظ ، نکلو  رگهحون ، نانز  رگم  تشادن ، چیه  مالسلاهیلع  نیسح  ادهشلادیس  ترضح  و  دمآ ، نارگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هک یسک  اریز  یقیقح ؛ بیرق  يهیرگ  وحن  هب  بیرغ  دیهـش  نآ  رب  مینک  هیرگ  ناتـسود ، يا  دییایب  سپ  دندومنیم . عنم  هیرگ  هبدن و  زا  ار 
. دوب دهاوخ  محر  عطاق  نیدلاو و  قاع  دنکن ، هیرگ  نینچ 

ملا تمحز و  رد  ندب  مامت  دیآ ، درد  ای  دوش  ضیرم  ناسنا  زا  يوضع  هاگره  هک  نیا  هب  رظن  تسا ، لاصتا  تدش  يهقالع  ( ، 7  ) مود مسق 
قلخ باـنج  نآ  روـن  زا  ناـشیا  هک  اریز  تسا ؛ رورـسلاراد  هک  تشهب  رد  ( 8  ) باـنج نآ  رب  نیعلاروـح  هیرگ  تسا  مسق  نـیا  زا  و  تـسا ،
هزین رس  رب  شرس  و  دشاب ، هداتفا  نابکرم  ياپ  ریز  رد  حورجم ، ندب  اب  مرگ ، كاخ  يور  رب  ترضح  نآ  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  دناهدش .

، هتخوس باحصا ، ناردارب و  دالوا و  تقرافم  زا  شبلق  و  هدیتفت ، یگنـشت  زا  شرگج  خاروس و  ریت ، زا  شلد  و  يراج ، نیمز  رب  شنوخ  و 
. دنشاب لوغشم  رورس  شیع و  هب  یتشهب  روصق  رد  نیعلاروح ، کلذ  عم 

هحفص 67) )
ام نایعیش  : » دندومرف هک  تسا  لوقنم  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  يربخ  رد  اریز  تسا ؛ مسق  نیا  زا  نایعیش ، يهیرگ  ماسقا  زا  یـضعب  و 
مه ام  میشاب و  ناشیا  يهمئا  ام  هک  نیا  هب  دندش  یضار  دناهدش ؛ ریمخ  ام  تیالو  بآ  هب  دناهدش و  قلخ  ام  تنیط  لضف  زا  دنتـسه و  ام  زا 
نزح هب  دنوشیم  نوزحم  ام و  تامدص  رب  دنوشیم  نایرگ  تسا ؛ ناشیا  تبیصم  ام  تبیصم  دنتسه . ام  يهعیـش  ناشیا  هک  میتسه  یـضار 

دوب و دنهاوخ  ام  اب  ناشیا  سپ  ناشیا . لاوحا  رب  میتسه  علطم  ناشیا و  ملأت  هب  میوشیم  ملأتم  مه  ام  ام و  رورس  هب  دندرگیم  رورـسم  ام و 
ار و ام  تبیـصم  دنک  دای  سک  ره  و  دنتـسه ، ام  زا  ام  نایعیـش  ایادخ ! : » دومرف سپ  میوشیمن .» ادج  ناشیا  زا  مه  ام  دنوشیمن . ادج  ام  زا 

(. 9 «. ) دومن دهاوخن  باذع  ار  وا  ادخ  ام ، يارب  زا  دوش  نایرگ 
هک ینایعیـش  ام  يارب  زا  دومن  رایتخا  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف هک  تسا  يورم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
ام زا  ناشیا  دنهدیم . ام  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  و  ام ، نزح  هب  دـندرگیم  نوزحم  و  ام ، رورـس  هب  دـنوشیم  رورـسم  دـننکیم و  يرای 

(10 «. ) میتسه ناشیا  زا  مه  ام  دنتسه ،
زا شیپ  تسا ، هدومن  رایتخا  ار  ادهش  هک  نانچ  تسا ، هدومن  رایتخا  ادخ  ار  هعیش  نیصلخم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  فیرـش ، ثیدح  نیا  و 

. ناشتداهش
نیـسح ياـپ  كاـخ  هک  لـفط  نآ  تبحم  زا  هدوـمن  لالدتـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هـک  ناـنچ  تـسا . یتاـمالع  هعیـش  يارب  زا  و 

(. 11 . ) البرک رد  دوب  دهاوخ  وا  راصنا  زا  هک  نیا  رب  دیلامیم ، مشچ  رب  ار  مالسلاهیلع 
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دنتسم سپ  ار  شترصن  اما  و  شتبحم ، رب  دندومن  لالدتسا  لفط ، نآ  لعف  زا  ترضح  هک  تسا  نآ  تسا ، ثیدح  رد  هچنآ  دیوگ : مجرتم 
رابخا هب  دندومرف 
هحفص 68) )

. اهتنا تشذگ ، هک  نانچ  لیئربج ،
دهاوخن ناشیا  زا  هقالع ، نیا  هب  دـنکن  هیرگ  هک  یـسک  اریز  میرامـشیم ؛ هعیـش  ار  دوخ  رگا  هقالع ، نیا  ببـس  هب  مینک  هیرگ  دـییایب  لاح 

. دوب
. تسا رایـسب  قوقح  هدـننک . هیرگ  رب  دـشاب  قح  بحاص  هدیـسر ،) تبیـصم   ) باصم ینعی  تسا ، قوقح  موس ، يهقالع  ( ، 12  ) موس مسق 
ام دوجو  هک  اریز  ام ؛ رب  تسا  قح  نیا  بحاص  بانج ، نآ  و  دادـجا ، نیدـلاو و  دـننام  ندوب ، دوجو  ببـس  ینعی  تسا ؛ داـجیا  قح  یکی ،

. تسا یکی  شدج  رون  اب  وا  رون  هک  تسا  ترضح  نآ  يهطساو  هب  همه  ام ، يابآ  دوجو 
قح تسا  هنوگچ  سپ  مالسا . رد  تکراشم  تهج  هب  یملسم ، رب  یملـسم  ره  يارب  زا  تسا  تباث  نآ ، تسا و  نامیا  مالـسا و  قح  رگید ،

هکراتم رگا  هک  اریز  داد ؛ ادخ  نید  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ینعی  نامیا ، هب  ام  تیادـه  يارب  زا  دـش  ببـس  هک  یـسک 
یعـس مامت  و  دنتـشاد ، دابع  دالب و  رب  طلـست  لامک  هیماینب ، هک  اریز  دشیمن . رهاظ  هعیـش  نید  دادیمن ، اهتبیـصم  نیا  هب  نت  درکیم و 

رارق زامن  يازجا  زا  ار  ریما  ترـضح  بس  هک  يوحن  هب  دـندومن ، هبتـشم  مدرم ، رثکا  رب  ار  رما  هک  نیا  ات  قح ، نید  ياـفخا  رد  دـندومنیم 
دنتـسنادیم نینچ  دندومنیم و  تیبرت  نآ  رب  ار  لافطا  تیلوفط ، زا  دنامالـسا و  همئا  هیماینب ، هک  دـندرک  لخاد  مدرم ، نهذ  رد  دـنداد و 

دندرک و دیهش  هبیجع  تیفیک  نیا  هب  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  نوچ  و  تسا ، تلالـض  رد  دنک ، ناشیا  تفلاخم  سک  ره  هک 
قح يهمئا  ناـشیا  رگا  هک  دـندش  هبنتم  مدرم  دـندومن ، ریـسا  تیفیک  نیا  هب  دـندوب -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  هک  ار -  شلاـیع 

. روج نیطالـس  قیرط  اب  هن  و  تلادع ، قیرط  اب  هن  و  بهذم ، نید و  اب  هن  تسین ، قفاوم  ناشیا ، لعف  هکلب  دندرکیمن ؛ يراک  نینچ  دـندوب ،
مه تنس  لها  هکلب  دیدرگ . رهاظ  هعیش  بهذم  دنتفر و  تیاده  هار  هب  مک  مک  دنتسج و  يربت  ناشیا  زا  دنتـشگرب و  تاداقتعا  نآ  زا  سپ 

دنتسناد
هحفص 69) )

نید هب  تیاده  ببـس  ۀقیقحلایف ، سپ  دننادیم . زیاج  ار  دیزی  رب  تنعل  ناشیا ، رثکا  دندوب و  روج  ماکح  هکلب  دـندوبن ، هفیلخ  ناشیا ، هک 
. تسا مالسلاهیلع  نیسح  ادخ ،

هاـیگ دراـبیم و  ناراـب  وا  تکرب  هب  تسا و  باـنج  نآ  ببـس  هب  يزیچ  ره  تاـیح  ینادیم  وـت  تسا و  نداد  ماـعط  کـمن و  رگید ، قـح 
. تسوا تکرب  هب  وت  بارش  ماعط و  مامت  سپ  تسا . دابع  يزور  هک  دیوریم 

ار اـم  هک  تسا  باـنج  نآ  ببـس  هب  همه  يرهاـظ ، يروص  هکلب  يدـبا ، یقیقح  تاـیح  هک  تسا  موـلعم  تسا و  تاـیح  قـح  رگید ، قـح 
. تسا لامعا  لوبق  ببس  هک  تیالو  هب  دومن  تیاده 

راوز و يوـس  هـب  شرظن  هراوـمه  شرعلا ، نـیمی  رد  دراد و  نایعیــش  هـب  ار  یتـسود  لاـمک  باــنج ، نآ  تـسا و  یتـسودقح  رگید ، قـح 
(. 13 . ) تسا ناگدننگهیرگ 

رد یتسه و  لجخ  وا  زا  هشیمه  دوش ، لمحتم  یتمحز  اـی  دـشکب  يرـسدرد  وت  يارب  زا  یـسک  هاـگره  سپ  تسا . تمحز  قح  رگید ، قح 
وت يارب  زا  هک  بانج  نآ  تامدـص  تامحز و  كرادـت  رد  ارچ  سپ  ینکیم . ار  وا  تمحز  ناربج )  ) كرادـت ییآیمرب و  یفـالت  ددـص 

؟ یتسین هدش  لمحتم 
لامک زا  بانج  نآ  رگم  یلب ، ار ؟ میظع  قح  نیا  دنکیم  یفالت  کشا ، يهرطق  دـنچ  نیا  ایآ  درک . یناوت  كرادـت  زیچ  هچ  هب  منادیمن  و 

. دوب دیهاوخ  بوسحم  افویب  قوقحیب و  الا  و  دییامنن ، هقیاضم  رادقم  نیا  زا  سپ  دیامن . لوبق  فطل ، تمحر و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4182 

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب ناشیا  نأش  تلالج  یفانم  رگا  اصوصخ  هلجا ، ناگرزب  تبیصم  هک  اریز  تسا ، نأش  تلالج  یگرزب و  يهقالع  ( ، 14  ) مراهچ مسق 
اب ناهاشداپ  يهریس  تسا ، يراج  نیمه  رب  و  دشاب ، رفاک  هکلب  دشاب ، یبنجا  دنچ  ره  تسا ، تقر  بجوم 

هحفص 70) )
(. 15 . ) تسا فورعم  اراد  اب  ردنکسا  يهیضق  هک  نانچ  دوخ ، نانمشد 

شرف متاح  نب  يدع  يارب  زا  ار  دوخ  يهماج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  تهج ، نیا  زا  تسا و  يراج  نیا ، رب  زین  عراش  مکح  و 
، نینمؤملاریما ترضح  ببس ، نیمه  هب  و  (. 16 «. ) دـشاب هدـش  لیلذ  هک  ار  یموق  زیزع  دـییامن  مارکا  : » دومرف و  دوب ، رفاک  هک  نیا  اب  دومن ،
، دوب دوخ  موق  گرزب  نوچ  : » دومرف و  تشادن ، دننام  لثم و  هک  نیا  اب  تفرگن ، مه  ار  وا  هرز  هکلب  دومنن ، بلس  ار  دودبع  نب  ورمع  بایث 
، دنوش ریسا  هاگره  هک  نیطالـس  نارتخد  يارب  زا  تسا  هداد  رارق  یتمرح  سدقم ، عراش  نینچمه  و  ( 17 « ) میامن شتمرح  کته  متساوخن 

(. 18 . ) دنروآیمنرد ءارش  عیب و  ضرعم  رد  دنکیم و  ریخم  ار  ناشیا 
نایرع ار  شندـب  دـندومن ، شتمرح  کته  و  دوب ، لیلج  گرزب و  هک  اریز  میلانب ؛ دوخ  ياـقآ  دیـس و  يارب  زا  ناـمالغ ، دـننام  دـییایب  سپ 

تیناسنا زا  دنکن ، هیرگ  نینچ  هک  یـسک  دندومن و  عمط  يزینک  هب  ناشیا ، رد  دندینادرگ و  رهـش  هب  رهـش  يریـسا ، هب  ار  شلایع  دندومن و 
. تسا رود 

نـسح هک  اریز  تسا ؛) یناـسنا  یلاـع  تافـص  ياراد  هدـید ، تبیـصم  هک  اـنعم  نیا  هب   ) تسا تافـص  دـماحم  يهقـالع  ( 19 ، ) مجنپ مـسق 
ره شمارتحا ، هب  تسا  هدومن  رما  سدـقم  عراش  هکلب  دنـسانشن ؛ ار  وا  دـنچ  ره  شبحاـص ، رب  تسا  لد ) نتـسکش   ) تقر بجوم  تاـفص ،
زا یکی  و  ( 20 ( ؛ تسا تواخس  بحاص  هک  اریز  شکم ، ار  يرماس  هک  مالـسلاهیلع  یـسوم  هب  دیـسر  یحو  هک  نانچ  دشاب . رافک  زا  دنچ 

هک شکم  ار  صخش  نیا  هک  دش  لزان  لیئربج  دندروآ . لتق  ضرعم  رد  دندومن و  ریسا  ار  رافک 
هحفص 71) )

(. 21 . ) تسا هرفس  بحاص 
اهرازه تواخس  رد  هک  یسک  الثم  دشاب . تافص  نآ  دض  هب  رگا  اصوصخ  دنکیم ، بولق  رد  ریثأت  هنسح ، تافـص  بحاص  تبیـصم  سپ 

رگا تسایح ، تدش  بحاص  هک  یسک  و  دزوسیم ، وا  لاح  هب  لد  هتبلا ، دنک ، شهاوخ  ینان  همقل  هک  دوش  جاتحم  رگا  تسا ، هدرک  هیطع 
. تسا تقر  لحم  دیآرب ، تلذ  و  یکبس ) يراوخ و   ) ناوه ضرعم  رد 

وا اب  اهنآ  دض  هب  هنوگچ  نیبب  ار و  مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  يهدیدنـسپ  لاصخ  هدیمح و  تافـص  زا  کی  کی  امن  هظحالم  ایب و  سپ 
: دوش وت  تقر  بجوم  هک  نیا  ات  دندومن ، راتفر 

هدرک و یهلا  ریبکت  دیمحت و  حیبست و  لیلهت و  اهنیمز  اهنامـسآ و  قلخ  زا  شیپ  هکلب  دوب ، لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  هراومه  هک  ینابز  لوا :
لاح زا  و  هدینـش ، وا  زا  لیلهت  حیبست و  ردام ، مکـش  رد  هدومن و  رکذ  هلظا  حابـشا و  رون و  ملاع  رد  دـعب ، و  دـناهدومن ، ملعت  وا  زا  هکئالم 

اب دیلپ ، دایزنبا  و  شکرس )  ) دینع دیزی  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  هدومن ، نآرق  توالت  هزین  رـس  رب  هکلب  هدوساین ، رکذ  زا  تداهـش ، ات  تدالو 
؟ شلایع روضح  رد  دننک  تتامش  هدنخ و  و  دنرازایب ؟ شنارزیخ  بوچ 

، دریگیمن تسرد  دریگیم و  وضو  ار  یبرع  دـید  یتقو  هک  نانچ  لهاج ؛ دـیوگب : لهاج  هب  تساوخیمن  اـیح  تدـش  زا  هک  یـسک  مود :
کی مادک  هک  امن  هظحالم  میریگب ، وضو  وت  روضح  رد  میهاوخیم  ام  هک  تفگ  تشاذـگ و  رارق  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  سپ 

، مدوب لهاج  نم  دـیتفرگ و  وضو  وکین  ود  ره  امـش  هک  درک  ضرع  ناشیا ، يوضو  هدـهاشم  زا  دـعب  برع ، نآ  سپ  میریگیم . وضو  رتهب 
هب يدومن  لیجعت  نیسح ! يا  هک  دیوگب  وا  هب  يرفاک  هک  تساهتسیاش  ایآ  ( 22)

هحفص 72) )
(. 24 ( ؟ تسین لوبق  وت  زامن  نیسح ! يا  دیوگب : وا  هب  ینوعلم  و  ( 23 ( ؟ ایند شتآ 
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: دـنیوگب وا  هب  سپ  تساور ،» وـت  تجاـح  اروـف  : » دـیامرفیم دوـب ، هدوـمن  ضرع  شتمدـخ  هب  هعقر  هک  ار  يدـنمتجاج  هـک  یـسک  موـس :
فوخ و نیب  رد  ار  وا  ارچ  هک  دنکیم  هذخاؤم  دنوادخ ، : » دومرف تساور ، وت  تجاح  ییوگب  دـعب  یناوخب ، ار  وا  يهعقر  الوا  یتساوخیم 
، دـهاوخب ناسآ  لهـس و  روما  زا  دـشاب و  نانمـشد  لباقم  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  یناوخب ، ار  شاهعقر  ات  يدومن  لطعم  تلذ ، تلاح  اجر و 

(. 25 ( ؟ دنیامن ابا  دنهد ، وا  نخس  هب  شوگ  یکدنا  ناشیا  هک  دنک  شهاوخ  هک  نیا  یتح  دننکن ؟ شتباجا 
سپ ضرق ، مهرد  رازه  تصـش  تهج  هب  دومن  مغ  مه و  راهظا  وا  تفر و  وا  نیلاب  هب  دیز ، نب  ۀماسا  راضتحا  تقو  رد  هک  یـسک  مراهچ :

، دیامن بآ  هرطق  کی  شهاوخ  هلان  هآ و  اب  شراضتحا  تقو  رد  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  ( 26 ، ) دندومن ادا  ار  شنید  اج  نامه  ترضح ، نآ 
! يدیس ای  کیلع  هافسأ  و  ( 27 ( ؟ دننکن شتباجا 

، دبلطیم ترذعم  نآ ، یمک  زا  دنکیم و  تلاجخ  راهظا  دهدیم و  رد  تشپ  زا  رانید  رازه  راهچ  دوخ ، حدام  یبارعا  هب  هک  یسک  مجنپ :
نینچمه دومن و  بلط  وا  زا  بآ  تبرش  کی  هک  شرتخد  لاؤس  تباجا  زا  دوش  زجاع  هک  دننک  ياهلماعم  وا  اب  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  ( 28)

رـضاح شرـس  رب  هک  دومن  شهاوخ  هک  مساق  شاهدازردارب  تباجا  زا  و  درک ، شهاوخ  بآ  ياهرطق  ریغـص ، لـفط  يارب  زا  هک  شاهجوز 
ار وت  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  هچ  کمع »! یلع  زعی  : » دومرف هک  دوب  نیا  دوب ، بانج  نآ  تلاجخ  رادـقم  هچ  ایآ  دوش ،

ای دیامنن ، تباجا 
هحفص 73) )

(. 29 . ) دشاب هتشادن  وت  لاح  هب  ياهدیاف  دنک و  تباجا 
يوحن هب  دومنیم ، لمح  ناشیا  يهناخ  هب  ماتیا  و  نادنمتسم )  ) لمارا تهج  هب  ماعط  كرابم ، شود  هب  رات ، ياهبش  رد  هک  یـسک  مشش :

دهد و ناشن  نمشد  هب  دنک و  دنلب  تسد ، يالاب  ار  دوخ  عیضر  لفط  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  ( 30 ، ) دوب رهاظ  شکرابم  تشپ  رب  نآ  رثا  هک 
(. 31 ( ؟ دننکن شتباجا  دیامن ، شیارب  زا  بآ  يهرطق  کی  شهاوخ 

رد نان  ياههراپ  دندوب و  هتسشن  هک  ارقف  زا  یعمج  رب  درکیم  روبع  یتقو  هک  دوب  یمسق  هب  قلخ ، اب  تمحرم  فطل و  رد  هک  یسک  متفه :
اب تسـشن و  وناز  ود  ترـضح  نآ  دندومن ، ماعط  هب  توعد  دندید ، ار  بانج  نآ  نوچ  دـندوب ، ندروخ  اذـغ  لوغـشم  هدراذـگ ، دوخ  دزن 

تباجا ارم  توعد  مه  امـش  مدومن ، تباجا  ار  امـش  نم  : » دومرف دعب  درادیمن » تسود  ار  ناربکتم  ادخ  : » دومرف هدش ، اذغ  لوغـشم  ناشیا 
سپ يدوب ،» هدرک  هریخذ  هچنآ  روآ ، نوریب  : » دومرف زینک )  ) هیراـج هب  دروآ و  لزنم  هب  ار  ناـشیا  سپ  میرـضاح  دـندرک : ضرع  دـییامن ،»
لایع هک  دوشن  وا  رودقم  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  ( 32 ، ) ناشیا یشوخلد  تهج  هب  هرفس  رس  رد  ناشیا  اب  تسشن  یبوخ و  ماعط  دومن  رـضاح 

؟ بآ هعرج  کی  هب  دیامن ، دونشخ  ار  شلافطا  و 
مزال بانج ، نآ  هب  یـسأت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  تیعبت  هب  مینک  هیرگ  دـییایب  سپ  تسا . تیعبت  يهقالع  ( ، 33  ) مشش مسق 

يریاـم و کـلم و  نج و  منهج و  تشهب و  روـیط و  شوـحو و  نیمز و  نامـسآ و  تیعبت  هکلب  ایـصوا ، اـیبنا و  عـیمج  تیعبت  هـکلب  تـسا ،
يهیضق رد  هک  نانچ  نهآ ؛ هکلب  راجحا و  راجشا و  هکلب  يریالام ،

هحفص 74) )
تسین رتتخس  نهآ ، گنس و  زا  رخآ  رابب ، کشا  تیعبت ، هب  وت  سپ  ( 34 . ) تسیرگ نوخ  هک  دش  عقاو  مالسلاهیلع  حون  یتشک  ياهخیم 

. وت بلق 
رد ریـصقت ، نودـب  ار  يدرم  هک  يونـشب  رگا  ـالثم  اـهزیچ . ریاـس  زا  رظن  عطق  تسا ، تقر  بجوم  هک  تسا  تیـسنج  يهقـالع  متفه ، مسق 

هلماعم وا  اب  هک  ياهدینش  هک  مسق  نآ  هب  دندومن و  سبح  باحـصا ، نارهاوخ  ناردارب و  ناوج و  نارـسپ  ریغـص و  لافطا  لایع و  اب  ارحص 
تنمشد هکلب  سکعلاب ، هدومن و  مارح  ار  لالح  هک  يرصقم  صخش  هک  يونشب  رگا  هکلب  دوشیم ؛ قرتحم  وا  لاح  رب  تبلق  هتبلا  دندرک ،

نم زا  ایآ  تعامج ! يا  امش  رب  ياو  : » دومرفیم ترـضح  نآ  ینکیم و  تقر  وا  رب  دندومن ، راتفر  وا  اب  مسق  نیا  هب  هدوب ، ادخ  هب  رفاک  هک 
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(. 35 . ) دندادیمن باوج  ماهداد ،»؟ رییغت  ار  تعیرش  ای  ماهتفرگ  بصغ  هب  امش  زا  یلام  ای  دیراد  بلط  ینوخ 
يا دییایب  سپ  دـنیامن . راتفر  وت  اب  مسق  نیا  هب  هک  دوبن  راوازـس  يدوب ، هدرک  مه  ار  اهراک  نیا  رگا  اقآ ! يا  موش  وت  يادـف  دـیوگ : فلؤم 

. تسین تورم  محر و  باحصا  زا  دنکن ، هیرگ  هنوگ  نیا  هک  یسک  هک  اریز  مینک ؛ هیرگ  محرت  اب  ناونع ، نیا  هب  نایعیش ،
هک هظحالم  رد  نک  عمج  ار  همه  ایب  سپ  دش . رکذ  هک  یتافص  عومجم  يارب  زا  هیرگ  ینعی  قبـس ، ام  عومجم  يهقالع  ( ، 36  ) متشه مسق 

، وت رب  تسا  قوقح  يهمه  بحاص  و  نیمز ، نامـسآ و  رد  تسا  گرزب  مه  و  يراد ، وا  هب  لاصتا  مه  و  دوب ، یقیقح  دلاو  مه  بانج ، نآ 
تابیـصم تامدص و  نیا  دروم  ریـصقتیب  هانگیب و  هدوب ، رـشب  سنج  زا  و  دناهتـسیرگ ، وا  رب  قلخ  مامت  تسا ؛ هدیمح  تافـص  بحاص  و 

. هدیدرگ
هحفص 75) )

يهیآ 23. ءارسا ، يهروس  ( 1)
(. باب 26 ، ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)

يهیآ 23. ءارسا ، يهیآ 151 ؛ ماعنا ، يهیآ 36 ؛ ءاسن  يهیآ 83 ؛ هرقب ، ياههروس  ( 3)
ص 297. ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ص 246 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ( 4)

ص 85. يرولا ، مالعأ  ص 117 ؛ ج 12 ، راونالاراحب ، ( 5)
ص 85. يرولا ، مالعأ  ص 98 ؛ ج 20 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 166. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 7)
ص 10. تارف ، ریسفت  ص 241 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 8)

ص 27. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ( 9)
(. ةأمعبرأ ثیدح   ) ص 635 ج 2 ، لاصخلا ، ص 287 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ( 10)

ص 242. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 11)

ص 167. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 12)
ص 54. ج 1 ، یلامالأ ، ص 64 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 13)

ص 169. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 14)
ص 290. ج 1 ، يربطلا ، خیرات  ( 15)

ص 659. ج 2 ، یفاکلا ، ص 469 ؛ ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 16)
ص 91. ج 1 ، داشرالا ، ص 257 ؛ ج 20 ، راونالاراحب ، ( 17)

.207 ص 208 -  ج 3 ، بقانملا ، ص 330 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 18)
ص 170. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 19)

ص 29. ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ص 208 ؛ ج 13 ، راونألاراحب ، ( 20)
ص 39. ج 4 ، یفاکلا ، ص 84 ؛ ج 22 ، راونألاراحب ، ( 21)

ص 319. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 22)
ص 99. ج 2 ، داشرالا ، ص 5 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 23)

ص 21. ج 45 ، راونألاراحب ، ( 24)
ص 6. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 8 ؛ نامه ، ( 25)
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ص 221. ج 3 ، بقانملا ، ص 189 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 26)
ص 55. فوهل ، ص 57 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 27)

ص 222. ج 3 ، بقانملا ، ص 190 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 28)
ص 112. ج 2 ، داشرالا ، ص 5 ؛ فوهل ، ص 35 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 29)

ص 222. ج 3 ، بقانملا ، ص 190 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 30)
ص 143. صاوخلا ، ةرکذت  ( 31)

ص 257. ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  ص 189 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 32)
ص 174 و 175. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 33)

ص 230. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 34)
ص 101. ج 2 ، داشرالا ، ص 7 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 35)

ص 175. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 36)

ظوحلم ببس  نودب  هیرگ 

ظوحلم ببس  نودب  هیرگ 
ترضح ياهتبیصم  هب  هجوت  نودب 
ص 175. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا مسق  دنچ  زین  نآ  سپ  تسا . ظوحلم  ببس  نودب  يهیرگ  هک  مود  عون  اما  و 
تسا ترـضح  نآ  رب  تقر  اهنآ  مامت  عجرم  سپ  دوشیم . لصاح  مدرم  يارب  زا  هک  مغ  مه و  راسکنا و  عوشخ و  عوضخ و  ره  لوا ، مسق 

. دومن دیاب  ادبعت  نآ ، هب  قیدصت  تسا و  تایاور  رد  هک  نانچ  نطاب ، رد 
تلفغ هک  تسا  یتقو  نانمـشد ، رد  شزورب  نکل  هدش ، هداد  رارق  نمـشد ، تسود و  زا  قیالخ  ترطف  رد  هک  تسا  يرطف  تقر  مود  مسق 

دینک هیرگ  دییایب  مییوگب  امش  هب  هک  تسین  تجاح  تمسق ، نیا  رد  و  ( 2  ) هیواعم و  ( 1  ) دینع دیزی  يهیرگ  لثم  دنشاب ، هتشاد  ینمشد  زا 
تبارق و یسانشیمن و  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  نک  ضرف  هکلب  هدرک ، همه  زا  رظن  عطق  مییوگیم  هکلب  اذک ؛ اذک و  تبیـصم و  نالف  رب 

يراج کشا  زاب  رایتخایب ، ایآ  نیبب  سپ  امن ، رظن  عطق  تیعبت ، رجا و  باوث و  نأش  تلالج  هدیمح و  تافـص  زا  تسین و  راک  رد  یقوقح 
؟ هن ای  دوشیم 

، کلذ عم  تقر و  زا  سفن  عنم  ضغب و  هب  توافتلا  اب  یتح  دوشیم ، لصاح  نمشد  يارب  زا  هک  تسا  قباس  زا  رتالاب  هک  یترطف  موس  مسق 
تراغ هب  هک  ینوعلم  نآ  هیرگ  یلوخ و  و  دـثرم ) نب  سنخا   ) دـیز نب  سنخا  و  ( 3  ) دعـسنبا يهیرگ  لثم  ناشیا ، رب  هیرگ  دوشیم  بلاغ 

هک نیا  اب  دروآیم ، هیرگ  هب  ار  ناشیا  رایتخا ، نودب  هک  تالاح  زا  یضعب  ببس  هب  رکشل ، يهمه  يهیرگ  و  ( 4  ) ار تیب  لها  رویز  دربیم 
ار دوخ 

هحفص 76) )
رب ناشیا و  رب  هیرگ  دـشیم  بلاغ  نکلو  دوب ، ناشیا  لغـش  لـمع و  یفاـنم  دـندوب و  دوخ  ضعب  توادـع و  هب  تفتلم  دنتـشادیم و  هاـگن 
اب ار  نمـشد  هک  ار  تلاح  نیا  ینادـب  یهاوخب  رگا  و  دوب ؛ مه  قفانم  رفاک و  انز و  دالوا  ناشیا ، ناـیم  رد  هک  نیا  لاـح  و  ناـشیا ، تواـقش 

يوـشیم و بلقنم  هنوـگچ  هک  دـید  یهاوـخ  هتبلا  راد . هاـگن  هیرگ  زا  ار  دوـخ  هد و  شوـگ  سپ  دزادـنایم ، هـیرگب  ینمـشد  هـب  تاـفتلا 
. ار وت  دوشن  نکمم  ینک ، طبض  ار  دوخ  هچ  ره  و  یلانیم ، رایتخایب 
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زا شبلق  هتفاکش و  شرس  تشاد ، ندب  رد  مخز  دصناپ  رازه و  دوب و  هداتـسیا  نادیم  رد  هک  یتقو  رد  ار  شتلاح  امن  هظحالم  هلمج ، نآ  زا 
رب ریشمش  لاوحا ، نیا  اب  بابک ، بابحا  تقرافم  زا  و  باتیب ، یگنـشت  زا  و  هتـسکش ، لد  لایع  یـسکیب  يارب  زا  خاروس و  هبعـش  هس  ریت 

شیر رب  شکـشا  لاـح ، نیا  رد  دعـسنبا  و  يراد ؟ هاـگن  هیرگ  زا  ار  دوخ  یناوـتیم  لاـح  دـنهدن ، دـنک ، بآ  بلط  وا  دـننزب و  شیوـلگ 
هتشاذگ و وا  دزن  ار  اهرـس  سپ  دندرب ، دیزی  دزن  هب  ار  هدیرب  ياهرـس  ناگچب و  نانز و  هک  یتلاح  هلمج ، نآ  زا  و  تشگ ؛ يراج  شـسحن 

(. 5 ! ) هناجرم رسپ  داب  حیبق  تفگ : دومن و  تقر  دیدب ، دیزی  نوچ  هک  یتئیه  هب  دنتشاد ، هاگن  هتسب  شربارب  رد  ار  نارتخد  نانز و 
ص 196. ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

«. مالسلاهیلع یلع  یلع  ۀیواعم  ءاکب  و  : » هدمآ باتک  یبرع  نتم  رد  ( 2)
ص 55. ج 45 ، راونألاراحب ، ( 3)

(. سلجم 31  ) ص 139 قودصلا ، یلامأ  ص 82 ؛ نامه ، ( 4)
.124 ص 125 -  ج 2 ، داشرالا ، ص 136 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 5)

تسا هیرگ  رب  ثعاب  هک  هیجراخ  بابسا  رد 

تسا هیرگ  رب  ثعاب  هک  هیجراخ  بابسا  رد 
ص 178. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا ببس  هدراهچ  نآ ، تسا و  بانج  نآ  صئاصخ  زا  تسا و  هیرگ  رب  ثعاب  هک  هیجراخ  بابسا  رد  مود  دصقم 
رد تسا  مالسلاهیلع  مدآ  يهیضق  نآ ، دهاش  و  سدق ، ملاع  رد  هکلب  هلظا ، حابشا و  ملاع  رد  تسا  بانج  نآ  لظ  حبـش و  ندید  لوا  ببس 

ملاع رد  ار  دوخ  يهیرذ  هک  یتقو 
هحفص 77) )

رظن دید ، ار  ضرا  تاوامـس و  توکلم  نوچ  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  و  ( 1  ) تسیرگ دـید و  ار  البرک  يهیـضق  دومن و  هدـهاشم  رذ 
(. 2 . ) تسا ربخ  رد  هک  نانچ  داتفا ، هیرگ  هب  یمجنپ  حبش  رظن  زا  شرع ، ریز  رد  ار  هرهاط  يهسمخ  حابشا  درک ،

نیگمغ ناـیرگ و  هک  نیا  رگم  ياهنمؤم ، نمؤم و  دزن  رد  موشیمن  رکذ  دومرف : دوخ  هک  ناـنچ  تسا ، باـنج  نآ  مسا  ندینـش  مود  ببس 
(. 3 «. ) نم يارب  زا  دوشیم 

نم کشا  مالسلاهیلع  نیـسح  رکذ  دزن  رد  هک  دنتفگ  مالـسلاهیلع  ایرکز  مالـسلاهیلع و  مدآ  هک  نانچ  تسا ، ترـضح  نآ  رکذ  موس  ببس 
(. 4 . ) دنکشیم ملد  دوشیم و  يراج 

ره مه  دعب  تسیرگ و  دید ، ار  وا  هک  شدلوت  لوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شدج  هک  نانچ  تسا ، بانج  نآ  هب  رظن  مراهچ ، ببس 
ره يهیرگ  ببـس  وا  : » دومرف تسیرگ و  وا ، هب  دومن  رظن  مالـسلاهیلع ، نینمؤـملاریما  شردـپ  و  ( 5 ، ) تسیرگیم ، درکیم وا  هب  رظن  تـقو 

(. 6 «. ) دنزرف يا  یلب  : » دومرف ماهیرگ »؟ ببس  نم  ایآ  : » درک ضرع  تسا .» نمؤم 
هک تسا  حیحـص  ربخ  رد  هک  نانچ  تسا ، رظان  امـش  هب  وا  دینکیمن ، رظن  امـش  رگا  دینک و  رظن  وا  بلق و  رظن  اب  ناتـسود ، يا  دییایب  سپ 

يرود و هک  تسین  یبجع  و  ( 7  ) شناگدننکهیرگ راوز و  يوس  هب  شتداهش و  لحم  هب  دنکیم  رظن  تسا و  شرع  نیمی  رد  ترضح ، نآ 
. دنشابن ةرظانلا » هللا  نیع   » نآ دید  زا  عنام  اههناخ  اهراوید و 

نیمز رد  تسا و  بیرغ  مالسلاهیلع ، نیسح  : » هک دندومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  نانچ  تسا ، رورـس  نآ  ربق  هب  رظن  مجنپ  ببس 
هب هک  یسک  وا  رب  دنکیم  هیرگ  تبرغ ،

هحفص 78) )
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رب دنکیم  تقر  و  هدـیدن ، ار  وا  هک  یـسک  وا ، لاح  هب  دزوسیم  دوریمن و  ترایز  هب  هک  یـسک  وا ، رب  تسا  نوزحم  و  دوریم ، شترایز 
(. 8 «. ) تسا نوفدم  ردپ ، ياپ  نییاپ  رد  هک  شدنزرف  ربق  هب  دنک  رظن  هک  یسک  وا ،

دیـسوبیم و ار  شکرابم  يولگ  یهاگ  هک  دوب  عقاو  شدـج  يارب  زا  هک  نانچ  بانج ، نآ  ندز ) هسوب   ) لـیبقت ندـب و  سمل  مشـش  ببس 
مامت یهاگ  و  ار ، شیاهنادـند  یهاگ  و  ار ، شایناـشیپ  یهاـگ  و  درکیم ، هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  شفاـن  يـالاب  یهاـگ  و  درکیم ، هیرگ 

(. 9 «. ) منکیم هیرگ  ار و  ریشمش  ياج  مسوبیم  : » دومرفیم ینکیم »؟ هیرگ  ارچ  ردپ  : » درکیم ضرع  درکیم . هیرگ  ار و  شندب 
ار ییاج  ار و  نارزیخ  بوچ  لحم  مسوبیم  : » دومرفیم هنیآ  ره  يوشیم ،»؟ ناـیرگ  اهنادـند  ندیـسوب  زا  ارچ  هک : دومنیم  لاؤس  رگا  و 

«. تسوا يهدنخ  زا  نم  يهیرگ  سپ  ددنخیم . نآ  ندید  زا  دایزنبا ، هک 
یتـقو نوتاـخ ، بنیز  شرهاوخ  و  تسا ، هبعـش  هس  ریت  لـحم   » هک دومرفیم  ،»؟ یـسوبیم ار  فاـن  يـالاب  ارچ  : » هک دومنیم  لاؤـس  رگا  و 

رگا اـصوصخ  . ) اهریـشمش اـههزین و  اـهریت و  زا  دوب  حورجم  مخز و  اپارـس  هک  اریز  دـشن ؛ نکمتم  دـسوبب ، ار  شدـج  هاـگهسوب  تساوخ 
: تقو نآ  رد  دناهتفگ  هردخم  نآ  لاح  نابز  زا  و  دشاب ،) ققحم  ناروتس ، مس  اب  ندومن  لاماپ  يهلئسم 

نانس ریت و  رثا  زک  مرس  هب  ملاع  كاخ 
تسین  وت  ياضعا  همه  رب  نم  يهسوب  کی  ياج 

هدـش و هدـیرب  يوـلگ  نآ ، دوـب و  هدیـسوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  داد  هسوـب  ار  ردارب  ندـب  زا  یعـضوم  کـی  هـمرکم  نآ  یلب ،
دوخ تروص  هک  یتقو  تهج ، نیا  زا  و  دیسوبیم ؛ ار  شرهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  یلحم  نطاب  ینعی  دوب ؛ هدش  عطق  ياهگر 

ندب اب  هک  وت  نیسح  تسا  نیا  هادج ! ای  : » درک دایرف  ردارب ، يولگ  رب  تشاذگ  ار 
هحفص 79) )

هجو دنچ  دیاش  دیمهف و  اجک  زا  ار  بلطم  نیا  هردـخم ، نآ  هک  منادیمن  نم  و  ( 10 « ) دناهدیرب افق  زا  ار  شرـس  هداتفا ، نیمز  رب  هراپ  هراپ 
: تفگ ناوت 

تعجارم هب  هدومن  رما  ار  وا  ترضح  هک  تسا  تایاور  رهاظ  فالخ  نیا ، دشاب و  هدومن  هدهاشم  هدوب و  رـضاح  تقو ، نآ  رد  هک  نآ  لوا 
. همیخ يوس  هب 

. تسا دیعب  مه  نیا  دنتفگیم : مه  اب  دندوب و  رضاح  هک  دشاب  هدینش  مدرم  زا  هکنیا  مود 
هب هک  تسناد  سپ  دناهتخادنا ، ور  هب  ار  وا  هک  دومن  هظحالم  نوچ  دشاب . هدومن  طابنتـسا  كرابم ، دـسج  تلاح  يهدـهاشم  زا  هکنیا  موس 
زا دـش  رتمیظع  شرهطم  ياههماج ) ندوبر   ) باـیث بلـس  تلاـح  تلاـح و  نیا  ببـس  هب  شتبیـصم  سپ  تسا . هدـش  دیهـش  عضو ، نیمه 

. شراوگرزب دج  هب  دومن  هثاغتسا  هک  دوب  نیا  تداهش . لصا  تبیصم 
. دوب ترـضح  نآ  مسا  هب  هک  یخیم )  ) يرامـسم یتح  دوشیم ، اکب  نزح و  بابـسا  زا  نامه ، هک  بانج  نآ  هب  يزیچ  باستنا  متفه  ببس 

مدقم يارب  زا  خـیم  جـنپ  يربمغیپ و  ره  مسا  هب  دروآ  مالـسلاهیلع  حون  نتـشک  يارب  زا  يدـنچ  ياهخـیم  لیئربج  هک  تسا  دراو  هک  نانچ 
. دیـشخرد نآ  زا  يرون  سپ  دـبوکب . هک  دوخ  تسد  هب  هک  ار  خـیم  زا  کـی  ره  حوـن  تفرگ  سپ  هرهاـط . يهسمخ  مسا  هب  دروآ  یتـشک 
هب تشادرب و  ار  مجنپ  خـیم  نوچ  سپ  مالـسلامهیلع . نسح  همطاف و  یلع و  مسا  هب  نینچمه  تسایبنا و  متاخ  مسا  رب  نیا  تفگ : لـیئربج 

(. 11 . ) تسا مالسلاهیلع  نیسح  مسا  هب  نیا ، تفگ : لیئربج  دیسر . حون  تسد  هب  دش و  رهاظ  وا  زا  نوخ  تفرگ ، تسد 
هک تسا  نآ  بجع  و  دوشن ؟ نوخ  ارچ  ینیـسح  ياهلد  سپ  دنک ، هیرگ  نوخ  دـشاب ، هتـشاد  بانج  نآ  هب  تبـسن  هک  ینهآ  هاگره  سپ 

هک نانچ  دنوشیم . هیرگ  نزح و  بابسا  همه  هدش ، هداد  تبسن  بانج  نآ  هب  هک  رورس  حرف و  بابسا 
هحفص 80) )

یلـص ربمغیپ  شدج  يهیرگ ) ثعاب   ) یکبم وا  ون  سابل  ندیـشوپ  و  بانج ، نآ  دیع  و  ( 12  ) دوب نایرگ  تشهب  رد  ترـضح  نآ  يهیروح 
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بابـسا همه  هک  شتینهت  شتدـالو و  شلمح و  شندروـخ و  کـین  ماـعط  و  ( 13  ) گـنج رد  شحتف  شايراـی و  دـشیم ، هلآ  هـیلع و  هللا 
(. 14 . ) دناهدوب شردپ  شدج و  یکبم  دناحرف ،

ص 175. ج 11 ،، راونألاراحب ، ( 1)
ص 151. ج 36 ، نامه ، ( 2)

(. باب 36 ، ) 108 ص 109 -  تارایزلا ، لماک  ص 279 ؛ ج 44 ، نامه ، ( 3)
ص 223. ص 245 و ج 44 ، ج 44 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 133. ج 2 ، داشرالا ، ص 239 ؛ نامه ، ( 5)
(. باب 36 ، ) ص 108 تارایزلا ، لماک  ص 280 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 6)
(. باب 32 ، ) ص 103 تارایزلا ، لماک  ص 292 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 7)
(. باب 108 ، ) ص 325 تارایزلا ، لماک  ص 73 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 8)

(. باب 22 ، ) ص 70 تارایزلا ، لماک  ص 261 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 9)
ص 58. فوهل ، ص 59 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 10)

ص 230. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 11)
ص 10. تارف ، ریسفت  ج 44 ص 241 ؛ راونالاراحب ، ( 12)

ص 266. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 13)
. ترضح نآ  تدالو  باب  ج 43 ، راونالاراحب ، ( 14)

اکب نزح و  ببس  مرحم ، هام  لوخد 

اکب نزح و  ببس  مرحم ، هام  لوخد 
ص 182. هینیسحلا ، صئاصخ 

تقر نزح و  ثعاب  شنفد ، نیمز  هب  دورو  مهن  ببـس  ( 1 . ) تسا نز  درم و  مامت  ياکب  نزح و  ثعاـب  شنفد ، نیمز  هب  دورو  متـشه  ببس 
! نیمز يا  دناهتفگ : ار و  فیرش  ماقم  نآ  دناهدومن  ترایز  ایبنا  يهمه  هک  تسا  دراو  نوچ  دش . عقاو  ایبنا  عیمج  هب  تبسن  هک  نانچ  تسا ،
زا سپ  دندش . مومهم  گنتلد و  دش ، دراو  ناشیا  رب  همدص  دندش ، دراو  هک  مادـک  ره  و  تماما ، جرب  نابات و  هام  دـش  دـهاوخ  نفد  وت  رد 

نیا ( 2  ) دش دهاوخ  دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  نآ ، رد  هک  تسالبرک  نیمز  نیا ، هک  دیسر  یحو  سپ  نآ . ببـس  زا  دندومن  لاؤس  دنوادخ 
نیمز بجع  ردارب ! يا  درک : ضرع  موثلکما  تسا  يورم  هک  نانچ  دـندش . دراو  البرک  هب  هک  یتقو  رد  دـش ، ققحم  مه  تیب  لـها  رد  رما ،

هک مدـید  باوخ  رد  دومرف : نایرگ و  دـش  رادـیب  سپ  تفر . باوخ  هب  نیمز  نیا  رد  مردـپ : هک  ( 3  ) دندومرف ارحـص . نیا  تسا  یکانلوه 
هنوگچ هللادبعابا ! ای  : » دومرف دعب  تسا .» برطضم  نوخ ، يایرد  رد  نیسح ، مدنزرف 

هحفص 81) )
(. 4 «. ) اجنیا رد  دوش  عقاو  هثداح  نیا  هک  یتقو  رد  دوب  یهاوخ 

زا مسا  دـنچ  درک . لاؤس  نآ  مسا  زا  دـیدرگ ، دراو  نیمز  نیا  هب  نوچ  بانج  نآ  دوخ  هک  ناـنچ  تسا . نیمز  نآ  مسا  ندینـش  مهد  ببس 
مربیم وت  هب  هانپ  ایادخ ! : » درک ضرع  دمآ . ترـضح  نآ  مشچ  رد  کشا  سپ  دنمانیم . البرک  ار  نآ  دـنتفگ : تبقاع  درک . رکذ  نآ  يارب 

، نیمز نیا  رد  ام  ياهلفط  ندش  حبذ  ام و  ياهنوخ  ندـش  هتخیر  ام و  ياهراب  نداتفا  ام و  نارتش  هاگباوخ  لحم  تساجنیا  الب . برک و  زا 
چوک اـج  نیا  زا  اـم  رگید  هک  دـیزادنیب  ار  اـهراب  دـندرگیم . ـالتبم  يریـسا  تلذ  هب  نم  لاـیع  دوشیم و  هتخیر  نم  باحـصا  نم و  نوخ 
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(. 5 «. ) درک میهاوخن 
تیاور یقر  دوواد  هک  نانچ  دوب . مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  يهیرگ  بابـسا  زا  هشیمه  نآ ، تسا و  ندیـشون  درـس  بآ  مهدزاـی  ببس 

تقو ره  هدرک . ضغنم  ار  ام  شیع  مالـسلاهیلع  نیـسح  رکذ  : » دومرف دـیدرگ و  نایرگ  دیـشون و  بآ  سپ  مدوب . بانج  نآ  دزن  هک  هدومن 
؛ ینورکذاف ءام  بذع  متبرش  نا  ام  یتعیش  : » دناهدومرف هک  تسا  لوقنم  رورـس ، نآ  دوخ  زا  و  ( 6 « ) ار وا  مروآیم  دای  مشونیم ، درس  بآ 

«. دییامن دای  ارم  دیشونب ، راوگشوخ  بآ  تقو  ره  نایعیش ! يا  ( 7)
مدش لخاد  هک  تسا  يورم  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  زا  هک  نانچ  ار . ادخ  ربمغیپ  دینایرگ  نآ  و  شکرابم ، تبرت  ندییوب  مهدزاود  ببس 

ارچ هللا ! لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  : » مدرک ضرع  تسا . يراج  شکرابم  مشچ  زا  کشا  مدید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب 
نیـسح هک  داد  ربـخ  نم  هب  دوـب و  نم  دزن  رد  لـیئربج  ـالاح  نـکل  هـن ! : » دوـمرف هدروآ .»؟ مـشخ  هـب  ار  وـت  یـسک  رگم  يزیریم ؟ کـشا 

سپ يرآ ! متفگ : مورایب  ییامن ، وب  ار  شتبرت  یشاب  هتساوخ  رگا  دندروآ و  لتق  هب  تارف  طش  دزن  ار  مالسلاهیلع 
هحفص 82) )

(. 8 .«. ) دیدرگ يراج  مکشا  رایتخایب  سپ  داد . نم  هب  دروآ و  یکاخ  يهضبق  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد 
لگ يردـق  كرابم ، رـس  تمـس  دزن  زا  متفر و  البرک  ترایز  هب  هک  هدرک  تیاور  راکبیبا  هک  نانچ  مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  نینچمه 

هب تسیرگ  دـییوب و  ار و  نآ  تفرگ  سپ  مدومن . وا  هب  ار  لگ  نآ  مدیـسر . مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  هب  نوچ  متـشادرب و  خرس 
(. 9 «. ) تسا مالسلاهیلع  نیسح  مدج  تبرت  يوب  نیا  : » تفگ دش و  يراج  شکشا  هک  يوحن 

وا دیهشب  متعمس  وأ  : » دومرف هک  نانچ  تسا ، ترضح  نآ  رکذم  نآ ، هک  اریز  یمولظم ؛ ای  یبیرغ  ای  يدیهـش  مسا  ندینـش  مهدزیـس  ببس 
(. 10  («. ) دینک هیرگ  نم  رب  دیونشب ، یبیرغ  ای  دیهش و  مان  هاگره  (؛ ینوبدناف بیرغ 

. هللا ءاش  نا  دوشیم ، رکذ  دعب  لصف  رد  هک  یتالیصفت  هب  نآ ، ندرک  روصت  ای  ندینش  تقو  رد  ترضح  نآ  ياهتبیصم  مهدراهچ  ببس 
(. سلجم 27 ، ) ص 111 قودصلا ، یلامأ  ص 284 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

.242 ص 244 -  ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)
، فوهل ج 1 ص 237 و  یمزراوخلا ، لتقم  ك : ر . رتشیب ، عـالطا  يارب  یلو  دـشن ؛ ادـیپ  دوب ، سرتسد  رد  هک  یبتک  رد  نومـضم  نیا  ( 3)

. تسا هدش  نایب  يرگید  تروص  هب  شنارهاوخ  اب  ترضح  هملاکم  هک  ص 35 ،
(. سلجم 87 ، ) ص 478 قودصلا ، یلامأ  ص 254 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4)

ص 35. فوهل ، سلجم 30 ؛) ، ) ص 132 قودصلا ، یلامأ  ص 315 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 5)
(. باب 34 ، ) ص 106 تارایزلا ، لماک  سلجم 29 ؛) ، ) ص 122 قودصلا ، یلامأ  ص 303 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 741. یمعفک ، حابصملا ، ( 7)
ص 9. نازحألاریثم ، ج 744 ص 247 ؛ راونالاراحب ، ( 8)

(. باب 93 ( ؛ ص 283 تارایزلا ، لماک  ص 131 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 9)
ص 741. حابصملا ، ( 10)

ترضح نآ  رب  هیرگ  عزج و  تقر و  تیفیک  رد 

ترضح نآ  رب  هیرگ  عزج و  تقر و  تیفیک  رد 
ص 185. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا مسق  دنچ  نآ  و  بانج ، نآ  رب  هیرگ  عزج و  تقر و  تیفیک  رد  موس ، دصقم 
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حیبست باوث  لاح ، نآ  رد  ندیشک  سفن  باوث  هک  تسا  نآ  شاهرمث  تسا و  بتارم  لوا  نآ  و  مغ ، مه و  هب  تسا  بلق  يهیرگ  لوا  مسق 
(. 1 . ) تسا ربخ  رد  هک  نانچ  تسا ،

هحفص 83) )
ضوح رب  هک  یتقو  اـت  دـنامب  بلق  رد  هراومه  هک  یحرف  ناـنچ  راـضتحا . لاـح  رد  تسا  حرف  نآ ، يهرمث  تسا و  بلق  قارتـحا  مود  مسق 

(. 2 . ) تسا یتیاور  رد  هک  نانچ  دوش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هدننک هیرگ  هک  دومرف  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  نانچ  تروص ، رب  ندش  يراج  زا  شیپ  مشچ ، رد  تسا  کشا  ندیدرگ  موس  مسق 

. دیآ نوریب  شمشچ  زا  کشا  هکنآ  زا  شیپ  دنکیم ، تمحر  دنوادخ  ار 
، تسا بونذ  نارفغ  ببـس  نآ ، هک  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  دشاب . ياهشپ  لاب  ردـق  هب  دـنچ  ره  مشچ ، زا  کشا  ندـمآ  نوریب  مراهچ  مسق 

(. 3 . ) دشاب ایرد  فک  ردق  هب  دنچ  ره 
ار نآ  ترارح  دزیر  منهج  رد  نآ  زا  هرطق  هاـگره  : » دـندومرف هک  تـسا  یتیـصاخ  نآ  رد  و  مـشچ ، زا  تـسا  کـشا  نـتخیر  مـجنپ  مـسق 

(. 4 «. ) دیامن شوماخ 
هیثرم صخـش ، هک  یتقو  رد  تسا  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  يهیرگ  نیا  و  هنیـس ، شیر و  تروص و  رب  نآ  ندـش  يراـج  مشـش  مسق 
ماـمت وت  يارب  زا  دـنوادخ ، و  رتشیب ، هکلب  میدرک ؛ هیرگ  اـم  هک  ناـنچ  دـندرک ، هیرگ  هکئـالم  هنیآ  ره  : » دومرف سپ  شیارب . زا  دـناوخیم 

(. 5 «. ) درک بجاو  ار  تشهب 
! ایادـخ : » دومرف اعد  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  هک  ناـنچ  تسا . نداد  ناـج  ندز و  داـیرف  ندرک و  هحون  ندز و  هحیـص  متفه  مسق 
، بانج نآ  رب  زور  ره  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ترـضح  هک  تسا  ربخ  رد  و  ( 6 «. ) دوشیم دـنلب  اـم  تهج  هب  هک  ار  هحیـص  نآ  نک  تمحر 

تکاس ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  نیا  ات  دنزیم ، دایرف ) اب  هارمه  يهیرگ   ) هقهش
هحفص 84) )

(. 7 . ) دیامنیم
رد هب  امـش  ناج  هک  نیا  اـت  دـینک  هیرگ  ردـق  نآ  هتبلا  تسا ، میظع  ردـق  هچ  تبیـصم  نآ  دـینادب  رگا  تفگ : هک  رذوبا  زا  تسا  ربخ  رد  و 

(. 8 . ) دور
رب دنه  يا  نک  لیوع  تفگ : دومن و  رما  دنه ، دوخ  يهجوز  هب  بانج ، نآ  لتاق  دیزی ، هک  تسا  يراز ) هیرگ و   ) ندرک لیوع  متـشه  مسق 

(. 9 . ) هللا ءاش  نا  دیایب ، شلیصفت  هک  نانچ  دومن . لیجعت  شلتق  رد  دایزنبا  دوب و  شیرق  گرزب  هک  مالسلاهیلع  نیسح 
: هک درکیم  دایرف  دیسر و  وا  هب  ترضح  تداهش  ربخ  هک  یتقو  رد  دوب  رمع  نب  هللادبع  لمع  نآ  و  تسا ، تروص  رس و  رب  ندز  مهن  مسق 

(. 10 . ) دومن تکاس  ار  وا  هک  نیا  ات  دیزی ، تسین ، مالسلاهیلع  نیسح  زور  لثم  يزور  چیه 
دشاب هتـشاد  تواسق  بلق  هاگره  ینعی  دوب . دهاوخ  تشهب  شیارب  زا  هک  دیامن  هدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ینعی  تسا ؛ یکابت  مهد  مسق 

(. 11 . ) دیامن نزح  راسکنا و  راهظا  دزادنا و  ریز  هب  ار  رس  لقاال  سپ  دزوسن ، و 
: دشاب زیچ  ود  تواسق  أشنم  هک  دوشیم  و  دزوسن ، اهتبیصم  نینچ  رب  لد  هک  تسا  یتواسق  هنوگچ  منادیمن  و 

ادخ هب  هانپ  : » هدومرف هک  هدش  نآ  هب  هراشا  اعد  رد  هک  نانچ  تسا . تواسق  بجوم  هک  تسایند  لام  یتدایز  لیصحت  رد  ندش  لخاد  لوا 
(. 12 «. ) دوشیمن ریس  هک  یمکش  کشخ و  مشچ  یساق و  بلق  زا 

(. 13 . ) تسا ربخ  رد  هک  نانچ  هدیافیب ، روما  رد  ندومن  ملکت  رایسب  مود 
هحفص 85) )

. دوشیم بلق  تواسق  عفر  ببـس  تسا ، نآ  رد  هک  ناوارف  رجا  رب  هوـالع  هک  تسا  میتی  رـس  رب  ندیـشک  تسد  اـب  بلق ، تواـسق  جـالع  و 
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(. 14)
هب هعجارم  زا  دـعب  دوب  تیب  لـها  يهیرگ  نآ  و  هیرگ ، ترثـک  زا  مشچ  یکـشخ  تهج  هب  کـشا ، نودـب  تسا  ندرک  هیرگ  مهدزاـی  مسق 

(. 15 (. ) توواق  ) قیوس برش  هب  دومن  جالع  ار  نآ  هک  نیا  ات  هنیدم 
داد ربـخ  کلملادـبع ، نب  عمـسم  هک  ناـنچ  بارـش . ماـعط و  كرت  هب  دوـش ، رهاـظ  صخـش  رد  نآ  رثا  هک  تسا  ياهیرگ  مهدزاود  مـسق 

. دومرف شقح  رد  اعد  ترضح ، سپ  مالـسلاهیلع . نیـسح  رکذ  رد  شدوخ  يارب  زا  تلاح  نیا  ضورع  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
. هللا ءاش  نا  دیایب ، هیرگ  صاوخ  نایب  رد  هک  نانچ 

ص 115. ج 1 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 278 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)
(. باب 32 ، ) ص 102 تارایزلا ، لماک  ص 290 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 2)
(. باب 32 ، ) ص 103 تارایزلا ، لماک  ص 285 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3)
(. باب 32 ، ) ص 102 تارایزلا ، لماک  ص 290 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4)

ص 187. یشکلا ، لاجر  ص 283 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 5)
(. باب 40 ، ) ص 117 تارایزلا ، لماک  ص 52 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 6)
(. باب 27 ، ) ص 87 تارایزلا ، لماک  ص 225 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 7)
(. باب 23 ، ) ص 74 تارایزلا ، لماک  ص 219 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 8)

ص 74. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 143 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 9)
ص 328. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 10)

ص 5. فوهل ، ص 228 ؛ ج 44 ، نامه ، ( 11)
ص 66 و 539. یسوطلا ، حابصملا  ( 12)

ص 1. ج 1 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 281 ؛ ج 68 ، راونالاراحب ، ( 13)
ص 49. هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  ص 327 ؛ لامعألا ، باوث  ص 111 ؛ ج 17 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 14)

ص 464. ج 1 ، یفاکلا ، ص 170 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 15)

ترضح نآ  رب  تبیصم  رکذ  يارب  سلاجم  نایب  رد 

ترضح نآ  رب  تبیصم  رکذ  يارب  سلاجم  نایب  رد 
ص 188. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا عون  جنپ  نآ  و  وا ، رب  هیرگ  شتبیصم و  رکذ  يارب  زا  تسا  هدش  دقعنم  هک  یسلاجم  نایب  رد  مراهچ ، دصقم 
. مدآ تقلخ  زا  شیپ  دش  دقعنم  هچنآ  یکی 

. مالسلاهیلع نیسح  تدالو  زا  شیپ  مدآ و  تقلخ  زا  دعب  دش  دقعنم  هچنآ  مود 
. تداهش زا  لبق  تدالو و  زا  دعب  دش  دقعنم  هچنآ  موس 

. ایند رد  تداهش  زا  دعب  دش  دقعنم  هچنآ  مراهچ 
. تمایق زور  رد  ایند  ياضقنا  زا  دعب  دوشیم  دقعنم  هچنآ  مجنپ 

ناوراک ریما  رب  ناور  کشا  باتک  هب  یلیـصفت ، هعلاطم  يارب  مییاـمنیم . رکذ  مراـهچ  عون  زا  ینیچلگ  طـقف  راـصتخا ، تیاـعر  تهج  هب  )
(. دییامن هعجارم 
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هحفص 86) )

ترضح نآ  رب  لوسر  ترضح  یناوخ  هیثرم 

ترضح نآ  رب  لوسر  ترضح  یناوخ  هیثرم 
ص 230. هینیسحلا ، صئاصخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سلجم  لوا  سلجم  تسا : مسق  دنچ  نآ ، دیدرگ و  دقعنم  شتداهـش  زا  دـعب  هک  تسا  یـسلاجم  مراهچ ، عون 
هاـگان مدوب . باوخ  هب  دوخ  لزنم  رد  يزور  هک  هدرک  لـقن  ساـبعنبا  هکناـنچ  دوب . هملـسما ، عمتـسم ، ناوخهیثرم و  وا  هک  هنیدـم  رد  دوب 

ارم تسد  نم  دئاق  و  مدمآ ، نوریب  سپ  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يهجوز  هملـسما ، يهناخ  زا  مدینـش  یمیظع  يهلان  هحیـص و  يادص 
دوشیم هچ  ار  وت  متفگ : اج ، نآ  مدیسر  نوچ  سپ  دندمآیم . وا  يهناخ  رد  درم ، نز و  زا  هنیدم  لها  و  هملسما ، يهناخ  هب  میتفر  تفرگ ،

! بلطملادبع نارتخد  يا  تفگ : هیمـشاه و  ياهنز  هب  درک  ور  دادن و  نم  هب  باوج  نینمؤم ؟ ردام  يا  ینکیم  هلان  دایرف و  نینچ  نیا  هک 
ار رورس  نآ  يهناحیر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  طبـس  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  امـش و  ياقآ  هک  هحون  هیرگ و  رد  دینک  يرای  ارم 
. لاحلاریغتم دولآدرگ و  مدید  باوخ  رد  لاح  ار  ادخ  ربمغیپ  تفگ ، ار ؟ ربخ  نیا  یتسناد  اجک  زا  نانمؤم ! ردام  يا  متفگ : دندومن . دـیهش 
«. ماهدش غراف  ناشیا  نفد  زا  لاح ، دندش و  هتشک  شتیب  لها  نیـسح و  مدنزرف  : » دومرف امـش ؟ بانج  رد  تسا  لاح  هچ  نیا  مدرک : ضرع 

(. 1)
هک تسا  نکمم  هک  اریز  دوب ؛ تداهـش  زا  دـعب  زور  دـنچ  ناشیا ، نفد  هک  تسا  ملـسم  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  باوخ  نیا  دـیوگ : مجرتم 

. اهتنا الثم ، مهد ، ای  ار  تداهش  میس  زور  يهعقاو  دشاب  هدید  باوخ  رد  هملسما 
لاؤس تلاح  نآ  ببس  زا  سپ  دوب . دولآكاخ  شنساحم  رس و  هک  نآ  لاح  ار و  لوسر  ترـضح  مدید  باوخ  تفگ : رگید  تیاور  رد  و 

مدرم : » دومرف مدومن .
هحفص 87) )

(. 2 .« ) مدوب رضاح  اج  نآ  نم  و  دنتشک ، تاعاس  نیا  رد  ارم  دنزرف  دندومن و  موجه 
هک كاخ  نآ  هب  مدرک  رظن  سپ  تفر . رد  هب  نم  رس  زا  شوه  لقع و  ایوگ  مدش و  تیب  لخاد  دمآرد و  هزرل  هب  مندب  سپ  دیوگ : هملسما 

لدبم تقو  ره  سپ  نک . طبض  هشیـش  رد  ار  نیا  : » دومرف درپس و  نم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب و  هدروآ  البرک  زا  لیئربج 
نوخ نآ  زا  هملسما ، سپ  دیوگ : سابعنبا  هدمآ . شوج  هب  نوخ  زا  هشیش  مدید  دناهتشک .» ار  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  نادب  دوش ، نوخ  هب 

، زور نامه  هک  دـش  مولعم  دیـسر ، قارع  زا  ربخ  نوچ  سپ  دوب . ازع  متام و  لوغـشم  مامتلاب  ار  زور  نآ  دـیلام و  دوخ  تروص  هب  تفرگ و 
(. 3 . ) دندوب هدرک  دیهش  ار  ترضح 

زا يریال ، اـم  يری و  اـم  و  تساـهنآ ، رد  هچ  ره  ناـکم و  ناـمز و  زا  دـش ، اـپ  رب  هللا  يوساـم  ماـمت  رد  هک  دوب  یماـع  سلجم  مود  سلجم 
تشهب و تاناویح و  تاتابن و  هعبرا و  رـصانع  اههراتـس و  هکئالم و  اهنامـسآ و  و  نآ ، يهلمح  شرع و  بجح و  زا  تاـقولخم ، فانـصا 

ناـمز رد  دوب  یـصاخ  سلجم  نیا ، و  کـلذ ، ریغ  هنزخ و  منهج و  نآ و  راـمث  راـهنا و  راجـشا و  روصق و  ناـملغ و  روـح و  نآ و  يهنزخ 
(. 4 . ) شدوخ بسح  هب  دیدرگ  ریغتم  يزیچ  ره  لاح  و  بانج ، نآ  متام  رد  دش  بلقنم  يوسام  لاوحا ، نآ  رد  هک  یصوصخم 

فاسکنا و هب  باـتفآ ، و  دوب ، یخرـس  نوخ و  نتخیر  جوم و  هب  اوه  رثأـت  و  ( 5 ، ) دوب هیرگ  هب  شرثأـت  دوب ، مشچ  بحاـص  سک  ره  سپ 
، نیمز و  ( 9 ، ) تملظ هب  اضف  و  ( 8 ، ) مد جورخ  هب  راجشا  و  ( 7 ، ) حیبست زا  ندنامزاب  ناشیا و  فوفـص  لالتخا  هب  هکئالم ، و  ( 6 ، ) یخرس

و لزلزت ، هب 
هحفص 88) )
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رد ندرک  هحون  هب  نج ، و  طوقـس ، هب  اوه  ناغرم  و  ندز ، جوم  هب  اهایرد  و  بآ ، زا  ندـمآ  نوریب  هب  نایهام ، و  ( 10 ، ) بارطضا هب  اههوک 
برـض یتقو  هک  دومن  نایب  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  هک  ناـنچ  نیعم . دوب  یتقو  صوصخم  ماـع ، سلجم  نیا  و  ( 11 ، ) نیمز فارطا 

(. 12 . ) دنربب ار  وا  رس  هک  دنتفاتش  وا  يوس  هب  ور  داتفا ، نیمز  هب  دندز و  ترضح  نآ  هب  ریشمش 
رد يرگید  و  دش ؛ دراو  وا  رب  تبرـض  کی  هک  دوب  يراوس  تقو  رد  یکی  دـندز : بانج  نآ  رب  ریـشمش  تقو ، هس  رد  هک  تسا  نیا  نایب  و 

، برض نیدنچ  وا  رب  دوب ، هداتفا  كاخ  يور  رب  هک  دوب  یتقو  رد  يرگید  و  دندز ؛ وا  هب  تبرض  دنچ  دوب ، هتـسشن  كاخ  يور  رب  هک  یتقو 
یکی دـش . دـنلب  ادـص  نیدـنچ  دـیدرگ و  عقاو  بالقنا  لاـح ، نیا  رد  دـندومن . سأر  عطق  يهدارا  سپ  دـندز . شفیرـش  ندرگ )  ) رحنم رب 

و تسا »؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  نم ، دج  دنـشکب و  هنـشت  ارم  هک  تساور  ایآ  : » دومرفیم هک  دوب  رورـس  نآ  دوخ  يادص 
و ( 13 ( ؛ یحـضا رطف و  دیع  هب  دیوشن  قفوم  زگره  هارمگ ! ریحتم  تما  يا  هک : دومن  ادن  شرع ، نانطب  زا  ادخ  رما  هب  هک  دوب  یکلم  رگید ،

ربمغیپ دنزرف  هک  دـینکرب  نزح  سابل  اهایرد ! لها  يا  دومن : ادـن  دوشگ و  اهایرد  هب  ار  دوخ  ياهلاب  هک  نیرب  تشهب  زا  دوب  یکلم  رگید ،
(. 14 . ) دندومن حبذ  ار 

راتفر نینچ  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  ادیـس ! اهلا و  هک : دـندمآ  دایرف  هب  هکئـالم  همه  و  ( 15 « ) البرکب نیـسحلا  لتق  دـق  : » درک دایرف  لئربج  و 
دایرف هدروآ ، هاگلتق  هب  ور  دمآ ، نوریب  هیمخ  زا  بنیز  و  ( 16 ( ؟ وت ربمغیپ  رسپ  هدیزگرب و  نیسح ، اب  دننک 

هحفص 89) )
هک یتعامج  تسد  زا  همیلظلا ! هیملظلا ، دزیم : هحیـص  دـیودیم و  هاـگمیخ  هب  هاـگلتق  زا  حاـنجلاوذ ، و  ( 17 ! ) هادیـس او  اـخا ! او  درکیم :

. دنتشک ( 18  ) ار دوخ  ربمغیپ  دنزرف 
نآ رکذ  دزن  رد  دـیوشیمن  لاحلاریغتم  ناتـسود ، امـش  ایآ  دـش . عقاو  ملاع  يازجا  مامت  رد  تارییغت ، تابالقنا و  نآ  تلاـح ، نیا  رد  سپ 
زا هک  لاح  ( 19 . ) دیریمب هک  دینک  هیرگ  ردق  نآ  هنیآ  ره  دهدیم ، تسد  هچ  تقو  نآ  رد  ملاع  لها  رب  هک  دینادب  رگا  تفگ : رذوبا  هکلب 
مث هآ ، دیهدن . تسد  زا  ار  یکابت  یگنتلد و  يراز و  هیرگ و  و  هلان )  ) جیجع خارـص و  هحون و  هبدـن و  لقاال  سپ  دناهتـساوخن ، ندرم  امش 

! هآ
(. 20 . ) دنتسیرگیم رکشل  تیب و  لها  دناوخیم و  هیثرم  مالسلااهیلع  بنیز  هک  دوب  هاگلتق  موس  سلجم 

(. 21 . ) دوب ضیبا  ریاط  ناوخهیثرم ، دوب و  رویط  سلجم  مراهچ  سلجم 
هحون حبـص  ات  رورـس ، نآ  دـسج  يوس  هب  دـندوب  هدیـشک  ار  اهندرگ  همه ، هک  مرحم  مهدزای  بش  رد  دوب  شوحو  سلجم  مجنپ  سلجم 

(. 22 . ) دندرکیم
(. 23 . ) بانج نآ  دسج  فارطا  رد  دوب  نج  نادرم   ( سلجم ) مشش سلجم 

(. 24 . ) شکرابم دسج  فارطا  رد  دوب  هینج  نانز   ( سلجم ) متفه سلجم 
دندمآ و ترـضح  نآ  يرای  تهج  هب  هک  هفوک  لها  زا  دندوب  رفن  جـنپ  عمتـسم ، یهاش و  يهیرق  رد  دوب  ینج  نآ   ( سلجم ) متـشه سلجم 

(. 25 . ) دندیسرن
هحفص 90) )

. هللا ءاش  نا  دیایب ، نآ  لیصافت  هک  نانچ  هددعتم ، نکاما  رد  دوب  اهنج  يهمه  سلجم  مهن  سلجم 
، هدننک هیرگ  دندوب و  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  يرغص و  يهمطاف  موثلکما و  بنیز و  رکاذ ، هک  دوب  هفوک  ياههچوک   ( رد ) مهد سلجم 

رـس رب  كاخ  هنیـس و  هب  یـضعب  دـندزیم و  رـس  هب  یـضعب  دوب . دـنلب  ناشیا  هلاـن  هیرگ و  يادـص  هک  دـندوب  اـسن  لاـجر و  زا  هفوک  لـها 
(. 26 . ) تسا هدشن  هدید  يزور  نانچ  دندنکیم و  ار  دوخ  ياهوم  دنتخیریم و 

هدنز ات  نآ ، زا  دـعب  و  هنیدـم ، هب  تعجارم  ات  نآ ، زا  و  ماش ، ات  البرک  زا  نکاما ، لاوحا و  يهمه  رد  دوب  تیب  لها  سلجم  مهدزای  سلجم 
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، ندیشون بآ  ای  ندروخ  ماعط  تقو  رد  اصوصخ  تسیرگیم ؛ لصتم  هک  لاس  لهچ  تدم  مالسلاهیلع ، داجس  ترـضح  سلجم  و  دندوب ،
(. 27 «. ) دش هتشک  هنشت  هنسرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رسپ  : » دومرفیم و 

: تفگ دنه  شاهجوز  هب  هک  دوب  یتقو  نآ  و  دندوب ، عمتـسم  شرکـسع  ياسؤر  درک و  هیثرم  دوخ  هک  دوب  دـیزی  سلجم  مهدزاود  سلجم 
(. 28 . ) دیایب شلیصفت  و  دومن ، لیجعت  وا  نتشک  رد  هناجرم  رسپ  تسا و  شیرق  گرزب  هک  همطاف  رسپ  نیسح ، رب  نک  هحون 

ترـضح ناوخهیثرم ، هک  ماش ، دجـسم  رد  دوب  دـیزی  سلجم  مالـسلاهیلع : داجـس  ترـضح  یناوخهیثرم  دـیزی و  سلجم  مهدزیـس  سلجم 
یهلا و يانث  دـمح و  رب  لمتـشم  دـناوخ  ياهبطخ  دـمآ و  ربنم  رب  بانج ، نآ  دـندوب . دـیزی  ماش و  لها  عمتـسم ، دوب و  مالـسلاهیلع  داـجس 

. نینمؤملاریما شرگید  دج  هانپ و  تلاسر  ترضح  شدج  رب  تاولص 
هحفص 91) )

هک یسک  نآ  رسپ  منم  دندیرب . افق  زا  ار  شرـس  هک  یـسک  نآ  رـسپ  منم  : » دومرف هک  نیا  ات  شراوگرزب ، ردپ  يهیثرم  هب  دومن  عورـش  سپ 
اپ هب  هنتف  هک  دیـسرت  دـیزی  دـش و  دـنلب  هیماینب  ماش و  لها  زا  هیرگ  هحیـص و  يادـص  سپ  دـندروآ .». نوریب  شنت  زا  ار  شیادر  همامع و 
افق زا  رـس  ار  باـنج  نآ  هک  نیا  ندینـش  زا  دـننک  يراز  هحون و  ماـش  لـها  هیماینب و  هاـگره  سپ  دـیوگ . ناذا  نذؤم  درک  رما  سپ  دوش .

هچ رد  دـندرب و  ترـضح  نآ  رـس  زا  همامع  هنوگچ  هک  دـنک  روصت  رگا  دـنکب ، دـیاب  هچ  هعیـش  سپ  دـندرب ، ادر  همامع و  وا  زا  دـندیرب و 
(. 29 ( ؟ دوب تقو  مادک  دوب و  تلاح 

شنارتخد و دـیزی و  يهجوز  دـندناوخیم و  هیثرم  نارتخد ، موثلکما و  بنیز و  هک  دـیزی  يهناخ  رد  دوب  نانز  سلجم  مهدراـهچ  سلجم 
. دندومن هیزعت  يهماقا  زور  تفه  سپ  ترـضح . نآ  يازع  رد  داد  نذا  دیزی ، هک  دوب  یتقو  نیا  و  دـندومنیم ، هحون  هیرگ و  هیماینب  نانز 

(. 30)
رس رب  ار  اههیمخ  هکنآ  زا  دعب  تیب ، لها  تعجارم  زا  دعب  هنیدم ، جراخ  نابایب  رد  دوب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  سلجم  مهدزناپ  سلجم 

يراج شمشچ  زا  کشا  تسشن و  یسرک  رب  بانج ، نآ  دنتشاذگ و  ترضح  يارب  زا  یسرک  دندمآ ، لابقتـسا  هب  هنیدم  لها  دندرک و  اپ 
هحیص يادص  دندید ، تلاح  نآ  اب  ار  بانج  نآ  هنیدم  لها  نوچ  دادیمن ، تلهم  کشا  زاب  دومنیم ، كاپ  ار  اهکشا  لامتـسد  اب  دوب و 

. دندش تکاس  یکدنا  دیوش . تکاس  هک  درک  هراشا  ترـضح  سپ  دوب . هجـض  کی  هعقب ، نآ  مامت  ایوگ  هک  دـش  دـنلب  ناشیا  زا  هجـض  و 
رب ار  وا  منکیم  دـمح  تسا . قیالخ  مامت  يهدـننیرفآ  نید و  زور  کلام  هک  تسا  ملاع  راـگدرورپ  صوصخم  اـنث ، دـمح و  : » دومرف سپ 

و دومرف ، التبم  ار  ام  دومحم ، دنوادخ  هک  دینادب  سانلا ! اهیا  رامـشیب . ياهتبیـصم  یتخـس  و  راجنهان ، رهد  تامدص  راگزور و  دـیادش 
رد یمظع  يهنخر  هک  گرزب  یتبیصم  هب  دومن  ناحتما 

هحفص 92) )
و دـنتفر ، يریـسا  هب  شلافطا  تیب و  لها  دـندش و  هتـشغآ  نوخ  هب  هتـشک و  شترتع  اب  هللادـبعوبا  بانج  مدرم ! يا  هدرک . ثداـح  مالـسا 
زا دـعب  تریغ ، اب  درم  مادـک  تشاد  دـهاوخن  دـننام  لثم و  هک  تسا  یتبیـصم  نیا ، و  دـندینادرگ ، دالب  رد  هزین ، رـس  رب  ار  ناـشیا  ياـهرس 
زا اهنامـسآ  هک  نآ  لاح  رورـس ، نآ  رب  دوشن  يراج  وا  کشا  هک  تسا  مشچ  مادک  و  تشگ ؟ دهاوخ  رورـسم  تبیـصم ، نیا  يهظحالم 
نآ لاح  رب  نیـضرا ، تاوامـس و  لها  نیبرقم و  يهکئالم  نایهام و  ناـتخرد و  اـهنیمز و  و  دـندمآ ، جوم  هب  اـهایرد  و  دنتـسیرگ ، وا  يارب 

ار تیب  لها  ام  مدرم ! يا  دراد ؟ ار  نآ  ندینش  تقاط  شوگ ، مادک  و  دوشن ؟ هتـسکش  وا  يارب  زا  هک  تسا  لد  مادک  دندرک ؟ هیرگ  بانج 
رد ياهنخر  ای  دشاب ، هدش  رداص  یهانگ  ام  زا  هک  نیا  نودب  لباک ، كرت و  ناریـسا  دننام  دندرب ، يرهـش  هب  يرهـش  زا  دندرک و  رد  هب  رد 

دندرکیم تیـصو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  رگا  هللا  و  هداتفین . قاـفتا  اـیند  رد  لاـح  اـت  هک  تسا  يرما  نیا ، و  میـشاب ، هدرک  نید 
ناشیا يارب  زا  دـندرک  هچنآ  زا  رتشیب  درک ، شرافـس  ناشیا  هب  ام  قح  رد  هچنآ  ضوع  هب  دـننک ، تیذا  و  دـنیامن ، لاتق  ام  اـب  هک  ار  ناـشیا 
تسوا میتشاذگ و  دنوادخ  هب  ار  رما  میتسه  میلـست  اضر و  تیب  لها  ام  یلو  تسا ، زادگناج  اهتبیـصم  نیا  دنچ  ره  سپ  دشیمن . رـسیم 
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(. 31 . ) مقتنم زیزع و 
، تیب لها  ریاس  داجـس و  ترـضح  تفگ و  هیثرم  دـیدرگ ، رهاظ  هنیدـم  راثآ )  ) داوس هک  یتقو  رد  دوب  موثلکما  سلجم  مهدزناـش  سلجم 

(. 32 . ) هللا ءاش  نا  دیایب ، هک  نانچ  ار  شردارب  شردام و  شدج و  دعب  دومن ؛ باطخ  ار  هنیدم  الوا  دندوب . عمتسم 
هکئالم ناونع  رد  هک  یتایفیک  هب  تمایق ، زور  ات  دوشیم  دـقعنم  بانج  نآ  ربق  دزن  رد  زور  ره  هک  تسا  هکئـالم  سلجم  مهدـفه  سلجم 

. دش دهاوخ  رکذ 
مالسلااهیلع همطاف  ترضح  يارب  زا  زور  ره  هک  تسا  یسلجم  مهدجیه  سلجم 

هحفص 93) )
هب دـیامنیم  رظن  زور  ره  همرکم ، نآ  هک  تسا  نآ  شلمجم  و  نآ ، ریغ  اهدـیع و  رد  یتح  تماـیق ، زور  اـت  اهنامـسآ  رد  دوشیم  دـقعنم 

اهنیمز اهنامسآ و  زا  تادوجوم ، ناکرا  مامت  هک  دشکیم  يدایرف  سپ  مالسلاهیلع  نیسح  شدنزرف  تداهش ) نداتفاورف و  لحم   ) عرصم
شدنزرف راوز  قح  رد  اعد  سپ  دیامنیم . تکاس  ار  وا  دیآیم و  وا  دزن  هب  ادخ  ربمغیپ  هک  نیا  ات  دنوشیم ، برطضم  هکئالم ، اهایرد و  و 

(. 33 . ) دنکیم
دوب ناـفع  نب  رفعج  وگهیثرم ، دوب و  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  سلجم  هلمج ، نآ  زا  تسا  نیرهاـط  يهمئا  سلاـجم  مهدزوـن  سلجم 

نآ رد  دندومن ، عیاض  ار  نآ  ماکحا  هک  دنک  هیرگ  مالـسا  رب  سپ  دنکیم ، هیرگ  سک  ره  هتبلا  هک : تسا  نیا  شراعـشا  نومـضم  و  ( 34)
(. 35 . ) دندرک باریس  مالسلاهیلع  نیسح  نوخ  زا  ار  هزین  ریشمش و  هک  تقو 

ندب يارب  زا  دینک  هیرگ  هک : تسا  نآ  شنومضم  دوب و  بلاغ  نب  هللادبع  ناوخهیثرم  هک  اضیا  دوب ، مالـسلاهیلع  قداص  سلجم  يرگید  و 
(. 36 . ) دندیشاپیم نآ  رب  درگ ، رابغ و  اهداب  هداتفا و  نایرع  مرگ ، كاخ  رب  هک  بانج  نآ 

«. ناوخب تقر  اب  یناوخیم ، هحون  دوخ  دزن  رد  هک  مسق  ناـمه  هب  : » دومرف ار  فوفکم  نوراـهوبا  هک  دوب  رورـس  نآ  سلجم  زاـب  رگید ، و 
ترـضح سپ  وگب . رهاط  ندـب  اب  ار و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  ندـب  نک  روصت  هک : تسا  نآ  شنومـضم  هک  دـناوخ  يراعـشا  سپ 

هحون و تیاـقآ  يارب  زا  زیخرب و  میرم ! هک : تسا  نآ  شعلطم  نومـضم  هک  دومن  عورـش  رگید  يهدیـصق  سپ  وگب . دومرف : زاـب  تسیرگ .
(. 37 . ) دش دنلب  شرهطم  مرح  زا  هاتبا ، دایرف و  هجض و  هحیص  يادص  تسیرگ و  ترضح  نآ  سپ  نک . هیرگ  نیسح  رب  امن و  هبدن 

هحفص 94) )
ینعی دیدرگ ؛ سلجم  مظن  یلوتم  ترضح ، نآ  دوخ  دوب و  یعازخ  لبعد  ناوخهیثرم ، هک  دوب  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  سلجم  رگید ، و 

شمـشچ سک  ره  : » دومرف و  ناوخب !» : » دوـمرف ار  لـبعد  دـیناشن و  هدرپ  تشپ  رد  ار  ناـنز  دوـمن و  بصن  ياهدرپ )  ) يرتـس تساوـخرب و 
نیا هب  ندناوخ  هیثرم  هب  دومن  عورش  لبعد  سپ  تمایق .» زور  دش  دهاوخ  روشحم  ام  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدج  تبیـصم  رد  دوش  نایرگ 

تروـص رب  هنیآ  ره  تارف ، بآ  راـنک  رد  هنـشت  بـل  اـی  هدـش  دیهـش  هداـتفا و  ار  نیـسح  řȘ نیم لاـیخ  رگا  همطاـف ! يا  هک : نومـضم 
(. 38 . ) دندزیم هحیص  نانز ، تسیرگیم و  ترضح  و  هدیصق ؛ رخآ  ات  يدومنیم ، يراج  راسخر  رب  کشا  يدزیم و 

. هللا ءاش  نا  دیایب ، هک  نانچ  دش ، هراشا  هچنآ  زا  ریغ  زور ، ره  تسا  هکئالم  سلجم  متسیب  سلجم 
لالم لالک و  ثعاب )  ) ثروم الوا ، هک  تسا  نآ  شصیاصخ  زا  و  تمایق ، زور  ات  دوب  دهاوخ  اپرب  هک  تسا  نایعیش  سلاجم  مکی  تسیب و 

يدـلب هک  نیا  یتـح  دـیازفایم ، نآ  ياـهب  جاور و  تزع و  رد  لاـس ، هب  لاـس  هک  تسا  نآ  رتبجع  و  دوـشیمن ، یگدزلد ) یگتـسخ و  )
رد هکلب  دوشن ؛ اپ  رب  مالسلاهیلع  نیسح  يازع  يهماقا  نآ  رد  هک  رافک ، نافلاخم و  ناقفانم و  دالب  یتح  نادلب ، زا  تسا  هدنامن  ینیمزرس ) )

. دوشیم اپرب  سلاجم  هینالع  ماش ، رصم و  هینطنطسق و  دادغب و  رد  تاونس ، نیا 
ص 322. ج 1 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 230 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 232. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 2)
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ص 322. ج 1 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 231 ؛ نامه ، ( 3)
(. باب 26  ) ص 80 تارایزلا ، لماک  ص 206 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)
(. باب 26  ) ص 79 تارایزلا ، لماک  ص 205 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 5)
(. باب 24  ) ص 77 تارایزلا ، لماک  ص 204 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 160. ج 1 ، عئارشلا ، للع  ج 45،ص 221 ؛ راونالاراحب ، ( 7)
ص 234. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 8)

ص 55. فوهل ، ص 57 ؛ نامه ، ( 9)
(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ص 315 و ج 45 ، ج 45 ، راونألاراحب ، ( 10)

(. سلجم 27  ) ص 110 قودصلا ، یلامأ  ص 202 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 11)
 ). سلجم 31  ) ص 142 قودصلا ، یلامأ  ص 217 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 12)
(. سلجم 31  ) ص 142 قودصلا ، یلامأ  ص 217 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 13)

(. باب 21  ) 67 ص 68 -  تارایزلا ، لماک  ص 221 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 14)
(. باب 108  ) ص 338 تارایزلا ، لماک  ص 173 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 15)

ص 33. ج 2 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 221 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 16)
ص 54. فوهل ، ص 54 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 17)

ص 266. ج 44 ، راونألاراحب ، ( 18)
(. باب 23  ) ص 74 تارایزلا ، لماک  ص 219 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 19)

ص 58. فوهل ، 58 ؛ ص 59 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 20)
ص 493. ج 17 ، ملاوعلا ، 191 ؛ ص 193 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 21)

(. باب 26 ، ) ص 79 تارایزلا ، لماک  ص 205 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 22)
(. سلجم 27  ) ص 110 قودصلا ، یلامأ  ص 202 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 23)

.193 ص 194 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 24)
(. باب 29  ) ص 93 تارایزلا ، لماک  240 ؛ ص ، نامه ، ( 25)
.63 ص 69 -  108 ؛ ص 113 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 26)

ص 92. فوهل ، ص 272 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، ص 109 ؛ ج 46 ، راونألاراحب ، ( 27)
.73 ص 74 -  ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 143 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 28)

ص 69. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 305 ؛ ج 3 ، بقانملا ، ص 174 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 29)
ص 196. ج 45 ، راونألاراحب ، ( 30)

ص 88. فوهل ، ص 148 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 31)
ص 160. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 197 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 32)
(. باب 27  ) ص 87 تارایزلا ، لماک  ص 225 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 33)

(. ح 508  ) ص 574 ج 2 ، یشکلا ، لاجر  ص 283 ؛ ج 282 ، راونألاراحب ، ( 34)
ص 144. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 286 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 35)
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(. باب 33  ) ص 105 تارایزلا ، لماک  ص 286 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 36)
(. باب 33  ) ص 104 تارایزلا ، لماک  ص 287 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 37)

.15 ص 16 -  ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 257 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 38)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  کشا و 

ترضح نآ  رب  هیرگ  سلاجم  صاوخ  رد 

ترضح نآ  رب  هیرگ  سلاجم  صاوخ  رد 
ص 245. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا تشه  نآ  و  بانج ، نآ  هیرگ  سلاجم  صاوخ  رد  مجنپ ، دصقم 
ره هک  تسا  ربخ  رد  و  تسا ، ناشیا  رما  يایحا  نآ ، رد  هک  نیا  لوا  تیصاخ 

هحفص 95) )
(. 1 . ) دنریمیم اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دریمن  تسا ، همئا  رما  يایحا  نآ  رد  هک  یسلجم  رد  دنیشنب  سک 

(. 2 . ) دراد حیبست  باوث  لاح ، نآ  رد  سفن  مود  تیصاخ 
(. 3 . ) تسا لوسر  ادخ و  بوبحم  سپ  تایاور . ياضتقم  هب  تسا  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  بوبحم  سلاجم  نآ  موس  تیصاخ 

هب دنکیم  رظن  تسا و  شرع  تسار ) تمس   ) نیمی رد  بانج ، نآ  هک  اریز  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  رظن  لحم  مراهچ  تیـصاخ 
(. 4 . ) ناگدننکهیرگ راوز و  هب  البرک و  نیمز  يوس 

هب ناـفع  نب  رفعج  يزور  هک  تسا  هدـش  تیاور  هک  ناـنچ  دـنوشیم . رـضاح  سلجم  نآ  رد  نیبرقم  يهکئـالم  هـک  نآ  مـجنپ  تیـصاخ 
يهیثرم رد  هک  ماهدنیـش  رفعج ! يا  : » دومرف دـیناشن و  کیدزن  هب  ار  وا  ترـضح  سپ  دـش . فرـشم  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تمدـخ 

اب ترـضح  نآ  دـناوخ و  سپ  ناوخب » : » دومرف موش ! تیادـف  یلب ، درک ، ضرع  ییوگیم »؟ بوخ  ییوـگیم و  رعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نیا رد  نیبرقم  هکئالم  هللاو  رفعج ! يا  : » دومرف سپ  دیدرگ . يراج  شفیرـش  نساحم  تروص و  رب  کشا  هک  نیا  ات  دنتـسیرگ ، باحـصا 

تشهب مامت  نآلا  وت  يارب  زا  دومن  بجاو  دنوادخ  رتشیب ، هکلب  میتسیرگ ، ام  هک  نانچ  دندرک ، هیرگ  ار و  وت  راعشا  دندینش  دنرـضاح و  اج 
نیـسح دنک  رکذ  هک  تسین  سک  چیه  : » دومرف نم .» دیـس  يا  یلب  درک ، ضرع  میوگب »؟ رتشیب  ایآ  رفعج ! يا  دیزرمآ . ار  وت  ناهانگ  ار و 

مـشش تیـصاخ  دـنوش . هدـیزرمآ  شناهانگ  ددرگ و  بجاو  شیارب  زا  تشهب  هک  نیا  رگم  دـنایرگب ، اـی  دـنک  هیرگ  سپ  ار ، مالـسلاهیلع 
نآ يهبق  هک  اریز  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  يهبق  يازع  سلجم 

هحفص 96) )
عوضخ رب  دشاب  لمتـشم  هک  یـسلجم  ره  سپ  عوشخ . عوضخ و  زا  تسا  ترابع  وا  يهبق  هکلب  تسین ؛ صوصخم  ناینب  اهنت  نامه  بانج ،

. دوب دهاوخ  نآ  رد  اعد  تباجا  تسا و  ترضح  نآ  يهبق  نامه  بانج ، نآ  رکذ  يارب  زا  اصوصخ  عوشخ ، و 
عفر بوـنذ و  نارفغ  هب  تسا ، یهلا  صوـصخم  تـمحر  تاولـص و  لوزن  لـحم  هـک  اریز  تـسا ؛ ناگدـننکهیرگ  جارعم  مـتفه  تیـصاخ 

. دوش لماش  ار  ام  سلجم  لها  ( مامت ،) تمحر هک  تسه  دیما  یکابت ، ای  اکب  دوش  ققحتم  رفن  کی  يارب  زا  رگا  هکلب  ناشیا ؛ تاجرد 
نا دیایب ، شنایب  هک  نانچ  دناهدوب ، سلاجم  يهمه  لجا  لضفا و  مدـقا و  فرـشا و  هک  تسا  یـسلاجم  ریظن  نآ ، هک  نیا  متـشه  تیـصاخ 

. هللا ءاش 
(. سلجم 17  ) ص 68 قودصلا ، یلامأ  ص 278 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 1)
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ص 115. ج 1 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 278 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)
ص 18. دانسالا ، برق  ص 282 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)

(. باب 32  ) ص 103 تارایزلا ، لماک  ص 292 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 4)

هیرگ صاوخ  رد 

هیرگ صاوخ  رد 
ص 247. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا مسق  تشه  نآ ، و  هیرگ ، صاوخ  رد  متفه  دصقم 
(. 1 . ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يهلص  هک  نیا  لوا 

ایآ : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ترضح  و  دنکیم ؛ هیرگ  زور  ره  ترضح ، نآ  هک  اریز  تسا ؛ مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تدعاسم  مود 
ادـخ و ربـمغیپ  قح  يادا  موس  (. 2 «. ) دنـشاب مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نیعم  رواـی و  هک  یـشاب  یناـسک  هلمج  زا  هک  يرادیمن  تسود 

(. 3 . ) رابخا ياضتقم  هب  دوشیم ، نآ  هب  يده  يهمئا 
. تسا تقو  نآ  بسح  هب  یتقو  ره  رد  يرای  هک  اریز  تسا ؛ نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  يرای  ترصن و  مراهچ 

. تسا نیحلاصلا  دابع  هکئالم و  ایبنا ، یسأت  نآ ، رد  مجنپ 
هحفص 97) )

. تسا یبرقلايذ  تدوم  هک  تسا  تلاسر  دزم  يادا  مشش 
(. 4 . ) ترضح نآ  هب  تسافج  نآ ، كرت  متفه 

رب درک  یهاوخ  هیرگ  رگا  دومرف : بیبش  رـسپ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  نانچ  اهتبیـصم . اههیرگ و  عیمج  زا  تسا  یلـست  متـشه 
هک ار  شتیب  لها  زا  رفن  هدجیه  وا  اب  دنتشک  دنفسوگ و  دننام  دندومن  حبذ  ار  وا  هک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  نک  هیرگ  سپ  يزیچ ،

. دنتشادن دننام  لثم و  نیمز ، يور  رد 
لها هک  تسا  نآ  ببـس  دیاش  و  لتق ، هب  تیب ، لها  رد  هدومرف و  ریبعت  حبذ  هب  بانج ، نآ  دوخ  رد  هک  تسا  هتکن  کی  ثیدـح ، نیا  رد  و 

هک دندوب  هدز  يراک  ياهتحارج  دـنچ  ره  مه  ترـضح  نآ  هب  و  دـش ، دراو  ناشیا  رب  هک  ییاهتحارج  نآ  ببـس  هب  دـندش  هتـشک  تیب 
. دندیرب ار  شرـس  دنتفرگ و  ینعی  دنفـسوگ ، دننام  دندومن  حبذ  ار  وا  هکلب  دندومنن ؛ نآ  هب  افتکا  یلو  ناشیا ، دوصقم  رد  دوب  یفاک  انامه 

(. 5)
سرت و فوخ و  نودب  دشکیم  ار  دنفـسوگ  باصق ، هک  نانچمه  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  دنفـسوگ ، حـبذ  هب  هیبشت  دـیاش  دـیوگ : مجرتم 
؛ دندش رورـس  نآ  حبذ  رـشابم  تالابم ، فوخیب و  مسق ، نیمه  هب  درادن ، راظنا  رد  یتیمها )  ) یمظع و  دـنکیمن ، تمالم  ار  وا  مه  یـسک 

! مولظم ای  کیلع  یفسأ 
(. باب 26 ، ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

(. باب 26 ، ) ص 82 تارایزلا ، لماک  208 ؛ ص 209 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)
(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 4)

(. سلجم 27  ) ص 112 قودصلا ، یلامأ  ص 299 ؛ ج 1 ، رابخألا ، نویع  ص 286 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 5)
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هیرگ لئاضف  رد 

هیرگ لئاضف  رد 
ص 248. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا جنپ  نآ  و  هنسح ، لامعا  ریاس  رب  هیرگ  دراد  یتدایز  اهنآ  اب  هک  يروما  ینعی  هیرگ ، لئاضف  رد  متفه  دصقم 
هحفص 98) )

تسا ربخ  رد  هک  نانچ  کیلع .»! هللا  یلـص  : » وا هب  دییوگب  ینعی  هدننکهیرگ ؛ رب  نداتـسرف  تاولـص  تسا  زیاج  هک  تسا  نیا  لوا  تلیـضف 
اعد ای  تسا ، رابخا  ای  دارم ، و  ( 1 « ) مالسلاهیلع نیسحلا  یلع  نیکابلا  یلع  هللا  یلص  الأ و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک 

. تسا لصاح  بولطم  ریدقت ، ره  هب  و 
زیزع دلو  صخش ، هک   ( تسا نیا  زا  ترابع  نآ  و  ،) لامعا نیرتتخس )  ) بعصا  ( تلیضف هب  ) دسریم تلیضف  یهاگ  هک  نآ  مود  تلیـضف 

: دـندومرف هک  دوشیم  رهاظ  مالـسلاهیلع  اضر  ثیدـح  زا  هک  نانچ  دـنک . ینابرق  دوخ ، تسد  هب  وا ، يوس  هب  برقت  ادـخ و  رما  هب  ار  دوخ 
عفرا هب  هک  نیا  اـت  دوب ، هدرک  حـبذ  ار  شرـسپ  شاـک  هک  درک  وزرآ  دومن ، ادـف  شرـسپ  ضوع  هب  ار  دنفـسوگ  مالـسلاهیلع  میهاربا  نوچ  »

. ترـضح نآ  رب  تسیرگ  درک و  عزج  سپ  ار . البرک  هدنهد ) ناکت   ) هلئاه هیـضق  دومن  یحو  وا  هب  دنوادخ  سپ  دیدرگیم . زئاف  تاجرد 
نیا یلو  (. 2 «. ) مداد رارق  وت  يارب  زا  ار  تاجرد  عفرا  مدومن و  لوبق  لیعامـسا ، رب  وت  عزج  ضوع  هب  ار  عزج  نیا  هک  وا  هب  دـش  یحو  سپ 

رد هک  اریز  دوب ؛ زیزع  میهاربا  دزن  رد  هک  یمسق  هب  دشاب ، زیزع  وا  دزن  رد  مالسلاهیلع  نیسح  هک  یسک  رگم  دسریمن  یـسک  ره  هب  بلطم 
دـش یحو  وت .» بیبح  : » درک ضرع  قلخ .»؟ عیمج  زا  وت  شیپ  رتبوبحم  تسیک  : » هک دـش  لاؤس  مالـسلاهیلع  میهاربا  زا  لوا  تیاور ، نیا 

تسا رتبوبحم  وا  دنزرف  ایآ  : » دومرف مسفن » زا  تسا  زعا  نم  شیپ  وا  هکلب  : » درک ضرع  وت »؟ سفن  ای  وت  دزن  تسا  رتبوبحم  وا  ایآ  : » هک
ار وت  لد  نانمـشد  تسد  هب  ناودـع ، ملظ و  قیرط  هب  وا  دـنزرف  حـبذ  ایآ  : » دومرف وا .» دـنزرف  : » درک ضرع  تدوخ .»؟ دـنزرف  ای  وت ، دزن  هب 

.»؟ نم تعاطا  هار  رد  دوخ  تسد  هب  ار  تدنزرف  تدوخ  حبذ  ای  دروآیم ، درد  هب  رتشیب 
نآ تسیرگ و  دش و  نایب  شیارب  زا  البرک  يهعقاو  سپ  وا .» دنزرف  حبذ  : » درک ضرع 

هحفص 99) )
دننام وا  حبذ  تسا و  زیزع  دنزرف ، زا  رتبوبحم  امـش  دزن  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یناسک  يا  سپ  دش . رکذ  هک  دمآ  وا  يوس  هب  یحو 
دالوا ینابرق  باوث  یعزج ، ره  هب  امـش ، يارب  زا  هک  ار  امـش  دـشاب  تراـشب  دروآیم ، درد  هب  دـنزرف  حـبذ  زا  رتشیب  ار  امـش  لد  دنفـسوگ 

. هللا ءاش  نا  دوب ، دهاوخ 
(. 3 . ) لامعا ریاس  فالخ  هب  ترثک ، بناج  رد  شباوث  يارب  زا  تلق و  بناج  رد  تسین  وا  يارب  زا  يدح  هک  نآ  موس  تلیضف 

ینعی تسا . لصاح  نآ  باوث  زاب  دوش ، عقاو  نآ  هیبش  نکلو  جراخ ، رد  دوشن  مه  ققحم  رگا  هک  تسا  بیاـجع  زا  نآ  مراـهچ و  تلیـضف 
تامالع راهظا  دنک و  ادص  دزادنا و  ریز  هب  ار  رـس  ینعی  هدننکهیرگ ؛ هب  دیامن  هیبش  ار  دوخ  ینعی  دـشاب ، یکابت  نامه  دـشابن و  هیرگ  رگا 

. دناهدرک مهوت  یضعب  هک  نانچ  ایر ، تهج  هب  هن  دشاب ، مه هللا  یکابت  دیاب  نکل  ( 4 ( ؛ دراد ار  نآ  باوث  دیامن ، تقر 
ءاش نا  دیایب ، نآ  ضعب  تشذگ و  یـضعب  هک  يدـنچ  تاهج  زا  هحلاص  لامعا  نامیا و  ماسقا  عیمج  زا  تسا  رتالاب  هک  نآ  مجنپ  تلیـضف 

. هللا
ص 369. مالسلاهیلع ، يرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 304 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 1)

ص 209. ج 1 ، رابخألا ، نویع  225 ؛ ص 226 -  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)
.103 ص 104 -  تارایزلا ، لماک  ص 285 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)

(. سلجم 29  ) 120 ص 121 -  قودصلا ، یلامأ  ص 282 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 4)
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هیرگ باوث  رجا و  رد 

هیرگ باوث  رجا و  رد 
ص 251. هینیسحلا ، صئاصخ 

باقع لاوها و  زا  تاجن  هب  تسا  قلعتم  هچنآ  لوا  تیصاخ  تسا : عون  دنچ  نآ  و  باوث ، رجا و  تیثیح  زا  هیرگ  صاوخ  رد  متـشه  دصقم 
: تسا دروم  دنچ  رد  نیا ، لیصفت  و  باذع ) )

مالـسلاهیلع ریما  ترـضح  رایـسب . تمحز  دـیدش و  لوـه  رب  ( تسا ) لمتـشم هک  تـسا  یگرزب  يهـبقع  نآ  و  حور ، جورخ  تـقو  رد  یکی 
، توم يارب  زا  : » هک دومرفیم 

هحفص 100) )
(. 1 «. ) دوشیمن روصت  ایند  لها  لوقع  هب  دیآیمن و  رد  فصو  هب  هک  تسا  ییاهیتخس 

لها زا  وت  : » دـندومرف کلملادـبع  نب  عمـسم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  نانچ  تسا . نآ  زا  تاجن  ببـس  ادهـشلادیس ، رب  هیرگ  و 
تبوقع ارم  دنهد و  یلاو  هب  ربخ  هک  مسرتیم  مراد . یبصان  نانمشد  هن ، درک : ضرع  يوریم »؟ مالسلاهیلع  نیـسح  ترایز  هب  ایآ  یقارع .

. ماهدرک كرت  هیقت  باب  زا  نم  سپ  دنک و 
دوشیم رهاظ  نم  رد  نزح ، رثا  منکیم و  هیرگ  هللاو  یلب ! درک : ضرع  ییامنیم .»؟ عزج  ینکیم و  دای  ار  بانج  نآ  بئاصم  ایآ  : » دومرف

ار توملا  کلم  دننک  تیصو  هک  ارم  ناردپ  ندرم ، تقو  رد  دید  یهاوخ  هک  شاب  هاگآ  دومرف : ترـضح  منامیم . زاب  ندروخ  ماعط  زا  و 
(. 2 «. ) دشاب وت  مشچ  ینشور  ببس  هک  وت  قح  رد 

رب هیرگ  یلو  تیـصعم ؛ لها  يارب  زا  تسا  شحوم  فوخم ، رایـسب  تسا و  میظع  لوه  نآ ، رد  و  توملا ، کلم  يهدهاشم  مود  تیـصاخ 
کلم : » هک قباس  مالک  زا  دعب  دومرف  عمسم  هب  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هک  نانچ  تسا . نآ  زا  تاجن  ببس  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح 

(. 3 . ) درادن یتشحو  نابرهم ، ردام  يهدهاشم  هک  تسا  مولعم  و  دوب » دهاوخ  ردام  زا  رتنابرهم  وت  رب  توملا ،
هک تسا  بحتـسم  اعرـش  هک  تسا  نیا  تسا . كانـسرت )  ) شحوم لوهم و  يهبقع  تسا و  گرزب  تبیـصم  ربـق ، رب  لوزن  موس  تیـصاخ 
رد هک  نانچ  تسا . نآ  زا  تاجن  ببـس  ترـضح ، نآ  رب  هیرگ  و  ( 4 ، ) نآ يارب  زا  دوش  ایهم  هک  نیا  اـت  دـننک ، لـقن  هعفد  هس  رد  ار  تیم 
دنک قلخ  یتروص  شوخ  صخش  رورـس ، نآ  زا  دنوادخ  دیامن ، ینمؤم  بلق  رد  رورـس  لاخدا  یـسک  رگا  هک  تسا  دراو  رایـسب ، تایاور 

شیپ هک 
هحفص 101) )

نم هک  شاـب  نمیا  وا ! ناوضر  یهلا و  تمارک  هب  ادـخ  تسود  يا  داـب  تراـشب  ار  وت  دـیوگ : دـنک و  لابقتـسا  ار  وا  دور و  ربق  هب  تیم ، زا 
(. 5 ! ) تمایق زور  ات  دوب  مهاوخ  وت  سنوم 

نیـسح رب  هیرگ  هب  دیامن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلامهیلع و  يدـه  يهمئا  ادـخ و  ربمغیپ  بلق  رد  رورـس  لاخدا  یـسک  هاگره  سپ 
هک یتروص  نآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  تسام ، يرای  ام و  يهلص  تسام و  هب  ناسحا  لمع ، نیا  هک  دندومرف  دوخ  هک  نانچ  مالـسلاهیلع 

(. 6 . ) یمئاد سنوم  نآ  تشاد  دهاوخ  یلامج  هنوگچ  و  دوش ؟ قلخ  ناشیا  رورس  زا 
هک دیامرفیم  ناشیا  نابز  زا  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک  نانچ  تسا . میظع  يالب  میلا و  باذع  خزرب ، ربق و  رد  ندنام  مراهچ  تیـصاخ 
افص هداد و  رییغت  ار  ام  ياهتروص  هتخیر ، ام  قرف  رد  اهكاخ  و  هدروآ ، گنت  هب  ماقم ، یگنت  ار  ام  هک  دننکیم  دایرف  نآ  ره  رد  ناشیا ،

(. 7 . ) هدیماجنا لوط  هب  ام  تشحو  هدوبر ، ار  ام  ياهب  و 
كاـنحرف ناـنچ  شندرم  تقو  رد  هک  هدـننک  هیرگ  قـح  رد  تسا  دراو  هک  اریز  تسا ؛ عفاـن  ماـقم ، نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  و 
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(. 8 . ) تمایق زور  ات  تسا  یقاب  شلد  رد  حرف ، نآ  هک  دوشیم 
: دومرفیم تسیرگیم و  نآ  رکذت  هب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  هک  تساربک  يهیلب  امظع و  تبیصم  ربق ، زا  ندمآ  نوریب  مجنپ  تیصاخ 

دوـخ شود  رب  ار  یـصاعم  ینیگنـس )  ) لـقث تسا و  ناـیرع  مندـب  هک  یتلاـح  رد  میآیم ، نوریب  ربـق  زا  هک  یتـقو  يارب  زا  مـنکیم  هـیرگ 
و لاحـشوخ ، نادـنخ و  یـضعب  تسا ؛ التبم  دوخ  راک  هب  تقو ، نآ  رد  سک  ره  و  منک ، رظن  پچ  هب  یهاـگ  تسار و  هب  یهاـگ  هدیـشک ،

نایرگ و یضعب 
هحفص 102) )

(. 9 . ) لابو راتفرگ 
، دیآرب ربق  زا  نوچ  هک  تسا  دراو  هدـننک ) هیرگ   ) یکاب قح  رد  و  تسا ، راب  یکبـس  تزع و  رتس و  ببـس  مالـسلاهیلع ، نیـسح  رب  هیرگ  و 

(. 10 . ) یهلا باوث  هب  دنهد  شتراشب  دنیآ و  وا  لابقتسا  هب  هکئالم  دشاب و  رهاظ  وا  تروص  زا  رورس 
و تسا ، فقوم  ماقم و  تلاح و  نیدـنچ  نآ ، يارب  زا  تسامظع و  تبیـصم )  ) يهیهاد تسا و  یگرزب  رما  تماـیق ، هلزلز  مشـش  تیـصاخ 

نیدلا موی  لصفلا و  موی  هعراق و  هقاح و  هلزلز و  تعاس و  هیشاغ و  تمایق و  لثم : دراد ؛ یمسا  یتلاح ، ره  بسح  هب  رایـسب و  نآ ، دیادش 
موی دانتلا و  موی  ءاـکبلا و  موی  رارفلا و  موی  هعقاو و  هخاـص و  يربکلا و  ۀـماط  باـسحلا و  موی  ربکـألا و  عزفلا  موی  ربکـألا ، ضرعلا  موی  و 

جاتحم نطاوم ، نیا  زا  کی  ره  زا  یـصالخ  و  امیمح ؛ میمح  لأسی  موی ال  و  توثبملا ، شارفلاک  سانلا  نوکی  موی  ۀـفزألا و  موی  نباـغتلا و 
یتحار و كرت  رایـسب و  تدابع  اهبش و  يرادیب  لام و  ناج و  نداد  تخـس و  تادهاجم  قالخا و  لاوحا و  تافـص و  لامعا و  هب  تسا 

. دیامنیم لهس  ار  فقاوم  نیا  عیمج  مالسلاهیلع ، ادهشلادیس  ترضح  رب  هیرگ  یلو  ایند ؛ رد  دهز 
یک هک : شراوگرزب  ردپ  زا  دومن  لاؤس  هک  نآ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  نانچ 

ناگدننکهیرگ تسد  مریگب  دوش ، تمایق  زور  نوچ  : » دومرف دعب  تما .» ناکین  زا  یعمج  : » دومرف دیامن ؟ ار  نیـسح  مدنزرف  يازع  يهماقا 
عزف و نزح و  نایرگ  هخاص و  هماط و  هعراق و  زا  دـشاب ، ادـخ  ربمغیپ  تسد  هب  شتـسد  هک  یـسک  هتبلا  و  ( 11 « ) میامن تشهب  لـخاد  ار و 

. تسا غراف  تتشت ، نبغ و 
نانچ تسا . تخس  رایسب  باسح  لامعا و  يهمان  ندناوخ  تقو  متفه  تیصاخ 

هحفص 103) )
هک یتقو  نآ  زا  هآ  : » دومرفیم درکیم و  حون  تفریم و  ارحص  هب  بش  فصن  تسیرگیم و  نآ  روصت  هب  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  هک 
لاح هب  ياو  سپ  ار . نیا  دـیریگب  ییامرفب : سپ  یـشاب . هدومن  طبـض  ار  نآ  وت  ماهدرک و  شومارف  ار  نآ  نم  هک  ار  یهانگ  لـمع  مناوخب 

هدـیزگ و رام  دـننام  دـیچیپیم ، دوخ  هب  سپ  دـهدیم . تاجن  ار  وا  هلیبق  هن  دروخیم و  وا  راـک  هب  هریـشع  هن  هک  دـنریگب  ار  وا  هک  یـسک 
(. 12 . ) دیدرگیم کشخ  بوچ  نوچ  درکیم و  شغ  داتفایم و 

نیسح ترضح  تمدخ  رد  دوب  دنهاوخ  شرع  يهیاس  رد  ناشیا ، هک  اریز  تسا ؛ عفان  ماقم  نیا  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  رب  هیرگ  و 
(. 13 . ) دنتسه باسح  هب  لوغشم  مدرم ، و  مالسلاهیلع ،

و ( 14 ، ) نآرق يهیآ  صن  هب  تسا ، تایمتح  زا  دوش و  عقاو  دیاب  هتبلا  و  تسا ، میظع  لوه  رب  لمتشم  طارص ، لپ  زا  روبع  متـشه  تیـصاخ 
، روبع تقو  رد  یتعامج  و  ( 15 ، ) دناملاس یلو  تمحز ؛ هب  یعمج  دننک و  روبع  قرب  دننام  یـضعب  دوب ؛ دنهاوخ  فلتخم  طاسقا  هب  مدرم ،

(. 16 . ) رادب ملاس  ایادخ ، دیامرفیم : هداتسیا و  اج  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بانج  هک  نیا  اب  هناورپ ، دننام  دنتفایم  شتآ  هب 
نانچ نآ ، تابقع  زا  دهد  تاجن  ار و  ناشیا  دهدیم  روبع  ار و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگدـننکهیرگ  تسد  ترـضح ، نآ  دریگیم  نکیلو 

(. 17 . ) تسا دراو  رابخا ، رد  هک 
لاوحا دشا  لاوها و  مظعا  زا  منهج ، هب  شندرب  صخش و  نتفرگ  مهن  تیصاخ 
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هحفص 104) )
(. 18 . ) تسا نآ  عفاد  مالسلاهیلع  نیسح  يهیرگ  و  ربکا ، عزف  تسا  نآ  تسا و 

، دیهـش ماما  رب  هیرگ  تسین و  نآ  بات  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  تابوقع  دشا  تایلب و  مظعا  زا  منهج ، رد  ندش  لخاد  مهد  تیـصاخ 
زا دیاش  تسا  هیانک  نآ ، و  ( 19  ) ار منهج  ترارح  دیامنیم  شوماخ  نآ ، زا  هرطق  کی  هک  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  نآ . زا  دهدیم  تاجن 

. دمآ دهاوخ  نوریب  نآ  زا  دبال  دشاب ، منهج  رد  عوقو  قحتسم  رگا  هدننک ، هیرگ  هک  نیا 
، ار ناهانگ  عیمج  دوشیم  هرافک  کشا ، هرطق  کی  هک  تسا  دراو  رایـسب  تایاور  رد  و  ناـهانگ ، ریفکت  هب  تسا  قلعتم  هچنآ  رد  مود  عون 

(. 20 . ) دشاب اهایرد  فک  ناگراتس و  ددع  هب  هچ  رگا 
يهمئا ادـخ و  ربمغیپ  ياعد  دـسرب  صخـش  هب  هک  یتلاح  زا  تسا  رتهب  تالاح  مادـک  و  تـالاح ، نسح  هب  تسا  قلعتم  هچنآ  رد  موس  عون 
لصاح بانج  نآ  رب  هیرگ  ببس  هب  تلاح ، نیا  و  ناشیا ؟ زا  مالسلاهیلع  ادهـشلادیس  شهاوخ  ببـس  هب  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف  يده و 

(. 21 . ) دوشیم
(. 22 . ) دشاب هتشاد  لزنم  تشهب ، رد  صخش  هشیمه  هک  تسا  نآ  هرطق ، ره  رجا  هک  تسا  ربخ  رد  و  رجا ، لوصح  تهج  زا  مراهچ  عون 

هک تسا  ربـخ  رد  تسین . يدـه  يهمئا  ءاـیبنالا و  متاـخ  يهجرد  زا  ربـالاب  تـشهب ، رد  تاـجرد  چـیه  و  تاـجرد ، تـهج  زا  مـجنپ  عوـن 
(. 23 . ) ناشیا يهجرد  رد  دوب  دهاوخ  ناشیا  اب  هدننکهیرگ ،

هحفص 105) )
هبطخ 212. ص 689 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، ( 1)

(. باب 32  ) ص 101 تارایزلا ، لماک  289 ؛ ص 290 -  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)
(. باب 32  ) ص 101 تارایزلا ، لماک  289 ؛ ص 290 -  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)

ص 306. ج 1 ، عئارشلا ، للع  ج 837 ؛ ۀعیشلا ، لئاسو  ( 4)
ص 190. ج 2 ، یفاکلا ، لوصأ  ( 5)

(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)
هبطخ 212. ص 963 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، ( 7)

(. باب 32  ) ص 101 تارایزلا ، لماک  ص 290 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 8)
. تسا یلامث  يهزمحوبا  ياعد  تارقف  زا  ص 534 . دجهتملا ، حابصم  ( 9)

(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 10)
. توافت يرصتخم  اب  ص 534  ج 17 ، ملاوعلا ، ص 292 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 11)

(. سلجم 18  ) ص 73 قودصلا ، یلامأ  11 ؛ ص 12 -  ج 41 ، راونألاراحب ، ( 12)
(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 13)

يهیآ 71. میرم ، يهروس  ( 14)
(. سلجم 33  ) ص 149 قودصلا ، یلامأ  ص 64 ؛ ج 8 ، راونألاراحب ، ( 15)

و نم ... تما  ایادخ ! دیامرفیم : ادخ  ربمغیپ  تسا  روکذـم  رداصم ، رد  ص 421 و  ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ص 65 ؛ ج 8 ، راونألاراحب ، ( 16)
. رادب ملاس  دننکیم ... ادن  طارص ، فارطا  رد  هکئالم 

(. باب 16  ) ص 58 تارایزلا ، لماک  234 ؛ ص 235 -  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 17)
(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 18)
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(. باب 32  ) ص 101 تارایزلا ، لماک  ص 290 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 19)
ص 22. ج 2 ، رابخألا ، نویع  باب 32 ؛)  ) ص 103 و 104 تارایزلا ، لماک  284 ؛ ص 285 -  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 20)

(. باب 32  ) ص 103 تارایزلا ، لماک  ص 292 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 21)
(. باب 32  ) 100 ص 101 -  تارایزلا ، لماک  ص 272 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 22)

(. سلجم 17  ) ص 68 قودصلا ، یلامأ  ص 278 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 23)

دنک نیسح  رب  هیرگ  هک  یمشچ  تازایتما  رد 

دنک نیسح  رب  هیرگ  هک  یمشچ  تازایتما  رد 
ص 257. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تایاور ياضتقم  هب  تسا  زیچ  دنچ  نآ ، و  دنک ، مالسلاهیلع  نیسح  رب  هیرگ  هک  یمشچ  زایتما  رد  مهن ، دصقم 
(. 1 . ) تسا رتبوبجم  ادخ  دزن  اهمشچ  يهمه  زا  مشچ  نآ  هک  نیا  لوا  زایتما 

رورسم و وا  سپ  دشاب . هدرک  هیرگ  مالسلاهیلع  نیـسح  رب  هک  یمـشچ  رگم  دنانایرگ ، تمایق ، زور  رد  اهمشچ  يهمه  هک  نیا  مود  زایتما 
(. 2 . ) تشهب میعن  هب  دوب  دهاوخ  لاحشوخ 

(. 3 . ) رثوک يوس  هب  ندرک  رظن  هب  ددرگ  نشور  هتبلا  مشچ ، نآ  موس  زایتما 
(. 4 . ) دنراد هاگن  دننک و  كاپ  نآ  زا  کشا  هک  دوش  هکئالم  سوسمم  مشچ ، نآ  مراهچ  زایتما 

(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 534. ج 14 ، ملاوعلا ، ص 293 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. باب 32  ) ص 102 تارایزلا ، لماک  ص 290 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)
. تسین دنراد » هاگن   » يهلمج باتک ، لصا  رد  و  ص 369 ، مالسلاهیلع ، يرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 305 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 4)

مولظم ماما  رب  دوشیم  يراج  هک  یکشا  صاوخ  رد 

مولظم ماما  رب  دوشیم  يراج  هک  یکشا  صاوخ  رد 
ص 258. هینیسحلا ، صئاصخ 

. ادخ دزن  تسا  تارطق  بحا  هک  نیا  لوا  تسا : زیچ  جنپ  نآ  و  مولظم ، ماما  رب  دوشیم  يراج  هک  یکشا  صاوخ  رد  مهد : دصقم 
هحفص 106) )

. دنک شوماخ  ار  شترارح  دتفیب ، منهج  رد  نآ  زا  هرطق  کی  هکنیا  مود 
(. 1 . ) دننکیم طبض  هشیش ، رد  دنریگیم و  ار  اهکشا  نآ  هکئالم ، هک  نیا  موس 

ییاراوگ تبوذع  سپ  تایح  بآ  اب  ار  نآ  دننکیم  جوزمم  سپ  دـنیامن . تشهب  نارادهنازخ )  ) نازخ میلـست  ار  کشا  نآ  هک  نیا  مراهچ 
(. 2 . ) دوشیم لباقم  رازه  نآ ،

(. 3 . ) تسین يرصح  یتیاهن و  ار  شرجا  هک  کشا  رگم  تسا ، يدودحم  باوث  لمع ، ره  يارب  زا  مجنپ 
ص 140. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ( 1)

ص 369. مالسلاهیلع ، يرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 305 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)
(. باب 34  ) ص 106 تارایزلا ، لماک  ص 287 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)
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باوث رجا و  همه  نیا  رس  رد 

باوث رجا و  همه  نیا  رس  رد 
ص 259. هینیسحلا ، صئاصخ 

. هرصاق لوقع  داعبتسا  عفد  و  هقباس ، دصاقم  يهمتاخ  رد  مهدزای  دصقم 
لمع نیا  يارب  زا  ار  اهباوث  صاوخ و  نیا  رامـشم  دایز  نکم و  بجعت  ار ، هبیجع  صاوخ  تاـیفیک و  نیا  يدینـش  نوچ  مییوگیم : سپ 

ترـضح هب  ( هک ) میرک دنوادخ  زا  تسا  ییاطع  اهنیا  هکلب  تسا ، کشا  هرطق  کی  تهج  هب  هن  باوث ، همه  نیا  هقیقحلایف ، هک  اریز  لیلق ؛
رد ناشیا ، زا  یـضعب  هک  قباس  كولم  تیاـکح  رد  ياهدینـش  وت  هدومن و  هک  یتمدـخ  لـباقم  رد  هدومن ، تمارک  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس 
هک رعـش  کـی  هب  ار  هدـئاز  نب  نعم  دوـمن  حدـم  يایبارعا  هک  تسا  روهـشم  هک  ناـنچ  دـندومنیم  یلک  ییاـطع  یئزج ، تمدـخ  لـباقم 

رازه دص  دیبلط و  ار  وا  سپ  مرادن . يرگید  هطساو  هک  ناسرب  وا  فیرش  عمـس  هب  ارم  تجاح  وت  نعم ! دوج  يا  هک : تسا  نیا  شنومـضم 
وا بلط  هب  مراهچ  زور  نوچ  داد . رازه  دصراهچ  موس ، زور  و  داد ، وا  هب  مهرد  رازه  تسیود  رگید  زور  و  داد ، وا  هب  مهرد 

هحفص 107) )
ياطع رد  ار  هنیزخ  مامت  دوب ، هدنام  رگا  هک : نعم  تفگ  سپ  دـنریگ . سپ  وا  زا  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  تسا ، هدرک  رارف  دـنتفگ : داتـسرف ،

(. 1 . ) مدادیم وا 
سپ ابلق ، هن  اناسل  تسا ، هدرک  وا  حدم  رعـش  کی  اب  هک  یـسک  هب  ار  شاهنیزخ  مامت  دـنک  اطع  جاتحم ، ریقف  ریقح  يهدـنب  نیا  هاگره  سپ 

هار رد  دومن و  لذب  هک  یـسک  هب  دـنکن  اطع  دـنکیمن ، لولم  ار  وا  اطع  ترثک  درادـن و  یمامت  شاهنازخ  هک  لاعتم  ینغ  دـنوادخ  هنوگچ 
هک یلاح  رد  ار  دوخ  تاـیح  یتحار و  لاـفطا و  لاـیع و  دـالوا و  اـضعا و  و  حراوج ، عیمج  رـس و  اـپ و  تسد و  نت و  ناـج و  وا ، ياـضر 

ریشمش و نانس و  نابز و  زا  دشیم ، دراو  وا  رب  فرط  ره  زا  اهمخز  و  شلافطا ، لایع و  رما  رد  دوب  ریحتم  هنـشت و  و  نیگهودنا )  ) بورکم
؟ گنس رجنخ و  ریت و 

هب رهاوج ، زا  ار  دوخ  تنیز  و  اـهرویز )  ) لـلح یلح و  دومن  اـطع  تشاد ، ماـن  هصلاـخ  هک  يوما  ماـشه  قوـشعم  هک  دناهتـشون  نینچمه  و 
. دندادن وا  هب  هلـص  ار و  ماشه  درک  حدم  يرعاش  هک  تسا  لقن  دش . حدـم  وا  وجه  سپ  ار ، اجه  فورح  زا  یفرح  دومن  لدـب  هک  يرعاش 

: تشون هرامالاراد  رد  رب  سپ 
مکباب یلع  يرعش  عاض  دقل 

ۀصلاخ یلع  رد  عاض  امک 
دیشارت ار  نیع  يهریاد  تفر و  یفخم  سپ  دراد ، ار  وا  تبوقع  لایخ  هک  دیمهف  وا  داتسرف . رعاش  بلط  هب  دیسر ، هصلاخ  هب  ربخ  نیا  نوچ 

(. 2 . ) دیدرگ حدم  هب  لدبم  وجه ، و  هزمه ، هب  دش  لدبم  نیع  سپ  تشاذگ . یقاب  ار  نیع  رس  و 
دندـید دـندرک  هظحالم  نوچ  ماهدرک . حدـم  هک  داد  باوج  يدرک ؟ وجه  ارم  ارچ  هک : دومن  باتع  ار  وا  تفر ، هصلاـخ  دزن  هب  نوچ  سپ 

. درک اطع  وا  هب  ار  دوخ  للح  یلح و  مامت  سپ  تسا ، حدم 
کی لیدبت  تهج  هب  ار  دوخ  لاوما  زعا  مامت  فیعض ، نز  نیا  هاگره  سپ 

هحفص 108) )
ار شدوجو  ياضعا  عیمج  هک  یسک  قح  رد  دوب  دهاوخ  هچ  نیدوجالأ  دوجأ  و  نیـضرا ، تاوامـس و  قلاخ  ( ياطع ) سپ دنک ، اطع  فرح 

ادبا و  دوب ، دهاوخن  بجع  دهدب ، هک  تسا  نکمم  دجنگ و  روصت  رد  هچ  ره  دیامن ، اطع  مالسلاهیلع  نیـسح  هب  رگا  هکلب  هداد ؟ وا  هار  رد 
هک نانچ  دنکـشیم ، راکنا  نیا  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  بانج  لد  و  لخب ، هب  تسا  داوج  تبـسن  راکنا ، نآ  رد  هک  دومن  راکنا  دیابن  ار  اهنیا 
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. وا ریغ  یسلجم و  ینیسح و  یلع  دیس  ار  نآ  تسا  هدرک  تیاور  هک  یباوخ  زا  دوشیم  رهاظ 
رواجم يوضر ، سدقم  دهشم  رد  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاکح  ینیسح  یلع  دیـس  زا  هک  تسا  لوقنم  یحیرط  بختنم  زا  دیوگ : مجرتم 

زا هک  ربخ  نیا  هب  دیـسر  دـناوخیم . ام  رب  تفرگ و  ار  لتقم  باـتک  اـقفر  زا  یکی  دـش  اروشاـع  زور  هک  نیا  اـت  نینمؤم ، زا  یعمج  اـب  دوب 
لاب ردق  هب  هچ  رگا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  تبیـصم  رب  دیرگب  وا  مشچ  سک  ره  : » دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح 

: تفگ درک و  ربخ  نیا  راکنا  دوب . سلجم  رد  یـصخش  دشاب .» ایرد  فک  ردـق  هب  هچ  رگا  دزرمایب ، ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـشاب ، یـسگم 
. میدش قرفتم  دش و  رایسب  نایم  رد  ثحب  دیاین و  تسرد  لقع  اب  نیا ،

رایسب تسا  یضوح  دید  دومن . رظن  بآ  بلط  هب  فرط  ره  هدش . بلاغ  وا  رب  یگنشت  هدومن و  مایق  تمایق ، هک  دید  باوخ  رد  صخش  نآ 
؟ دنتسیک ناشیا  هک  دیـسرپ  دنتـسه . نیزح  شوپهایـس  نز  کی  درم و  ود  نآ ، دزن  رد  تسا و  رتدرـس  فرب ، بآ  زا  هک  بآ  زا  ( رپ ) گرزب

بآ تفر و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  کیدزن  سپ  دنتسه . مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دنتفگ ،
؛ دومن رافغتـسا  دوخ ، يهتفگ  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  و  یتسه ،» هیرگ  لضف  رکنم  وت  ، » دومرف دومن و  وا  هب  يدـنت  رظن  ترـضح ، دـیبلط .

(. 3 . ) اهتنا
يهمه هک  اریز  تسوا ؛ رجا  لیلقت  بانج و  نآ  ماقم  صیقنت  راکنا ، نیا  رد  و 

هحفص 109) )
. تسا رورس  نآ  هب  اطع  ایاطع  نیا 

وت هب  هک  يرجا  نآ  سپ  دوش ، يراج  کـشا  دـندومن و  هراوآ  نطو  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  نیا  روصت  زا  دوش  رثأـتم  وت  بلق  هاـگره  ـالثم 
هدوب وا  صوصخم  تسا و  رورـس  نآ  یگراوآ  تیفیک  رجا  نآ ، هکلب  دـیآ ؛ رایـسب  رظن  هب  اـت  تسین  کـشا  نآ  رجا  هقیقحلایف  دـسریم ،

نیا يارب  زا  اهرجا  نآ  ایآ  شاهدیرب  رـس  يارب  زا  دنتـشاذگن  يرقم  هک  نیا  یتح  دـندومن ، عنم  هنکما  دالب و  عیمج  زا  ار  وا  هک  اریز  تسا ؛
؟ تسا دایز  تیفیک ،

رجا هکلب  اـهنت ، وا  شطع  رجا  هن  تسکـش و  ( رجا ) هن نآ  دوش ، يراـج  وت  کـشا  باـنج و  نآ  شطع  يارب  زا  يوش  رثأـتم  رگا  نینچمه  و 
تتامش زا  شلد  یگتخوس  شنامشچ و  یکیرات  شناهد و  بل و  ندیکشخ  شنابز و  ندش  حورجم  تسا و  رورس  نآ  رگج  ندش  بابک 

نآ یـشوماخ  ببـس  دـتفیب و  منهج  رد  رگا  کشا  سپ  یماشایب . میمح  زا  هک  نیا  اـت  دـیماشآ  یهاوخن  بآ  هک  ناـشیا  نتفگ  نانمـشد و 
، دـنز رود  مشچ  رد  کشا  سپ  وا ، ياهمخز  يارب  زا  دوش  رثأتم  تبلق  نوچ  و  کـشا ، هرطق  کـی  رجا  هن  تسا ، یگتخوس  نآ  رجا  دوش ،
( بجو  ) ربش تفه  هک  یندـب  هک  اریز  دـیدرگ ؛ دراو  فیرـش  ندـب  نآ  رب  مخز ، يالاب  مخز  هک  تساهمخز  نآ  لـمحت  يارب  زا  نآ ، رجا 

یضعب هک  نآ  رگم  دوشیمن ، دشاب ، هتشاد  هزین  مخز  نآ  لثم  و  ریشمش ، مخز  يدنا  داتفه و  و  ریت ، مخز  راهچ  ور  شیپ  زا  دشاب . وا  لوط 
. کشا ضوع  هب  نآ ، رب  تسیرگ  دیاب  نوخ  سپ  ددرگ . دراو  یضعب  يالاب 

کـشا ضحم  هب  هن  نآ ، رجا  سپ  دوش . يراج  کشا  ربص و  لتق ، قیرط  هب  باـنج  نآ  ندـش  هتـشک  تهج  هب  دوش  رثأـتم  تبلق  هاـگره  و 
حبذ ار  وا  ریشمش  برض  هب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  هکلب  دنفـسوگ ؛ حبذ  دننام  هب  تسا  حبذ  تهج  هب  هن  و  تسا ، لتق  تهج  هب  هن  و  تسا ،

. اهنیمز اهنامسآ و  لها  رب  تسا  میظع  وت  تبیصم  ردق  هچ  مولظم »! ای  کیلع  هافهلا  و   » دندومن
هحفص 111) )

ص 280. ج 3 ، ۀینامعنلا ، راونألا  ( 1)
هابت هصلاخ  رس  رب  هدش  هتخیر  ياهرد  هک  نانچ  دش ، هابت  امـش  ناتـسآ  رد  نم  رعـش  : » تسا نینچ  رعـش  يانعم  دوش ، تبث  عاض »  » رگا ( 2)

رس رب  هدش  هتخیر  ياهرد  هک  نانچ  دیشخردب ، امش  ناتسآ  رد  نم  رعش  « ؛ دوب دهاوخ  نینچ  رعـش  يانعم  دوش ، تبث  ءاض »  » رگا و  دیدرگ »
«. دیشخردب هصلاخ 
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ص 83. ج 2 ، یحیرطلا ، بختم  ص 293 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)

ترضح نآ  ترایز  يهصاخ  لئاضف 

ترضح نآ  ترایز  يهصاخ  لئاضف 
ص 264. هینیسحلا ، صئاصخ 

(. میاهدومن نیچلگ  ار  تهج  چنپ  هناگهدزای ، تاهج  زا   ) تسا تهج  هدزای  نآ  و  نآ ، يهصاخ  لئاضف 
هدوـمن فـیلکت  تحلـصم ، تمکح و  يور  زا  میلع ، میکح  دـنوادخ  هک  نادـب  لاـمعا . ریاـس  هـب  تبـسن  تـسا  نآ  تیعماـج  لوا  تـهج 

، هصوصخم تسا  يراثآ  برق ، لوصح  رد  ار  کـی  ره  هک  تابحتـسم )  ) تابودـنم تاـبجاو و  زا  هصوصخم  لاـمعا  هب  ار  ( ناگدـنب ) تسا
صخش هک : دناهتفگ  الضف  زا  یـضعب  تهج ، نیا  زا  و  درادن ، ار  يرگید  يهرمث  کی ، ره  و  صاوخ ، معط و  تیثیح  زا  ندب ، ياذغ  دننام 
صاوخ عماج  ترایز ، لـمع  نیا  یلو  دوشیم ، توف  وا  زا  رگید  تایـصوصخ  هک  اریز  یبحتـسم ؛ تاداـبع  لـضفا  رب  دـنک  راـصتقا  دـیابن 

رکذ لحم  هک  یحلاصم  تهج  هب  دوشیمن  تابجاو  طقسم  دنچ  ره  هیبلق ، هیندب و  هیلعف ، هیلوق و  هبودنم ، هبجاو و  زا  تسا ، تادابع  عیمج 
، لامعا لضفا  هک  تسا  نآ  بلاطم  نایب  و  تسین ،

هحفص 112) )
: تهج ود  زا  دوشیم ، لصاح  ترایز  هب  تسا و  نید  دومع  هک  تسا  زامن 

(. 1 . ) تیاهن ریغ  هب  تسا  فعاضم  نآ  باوث  هک  رورس ، نآ  ربق  دزن  رد  زامن  رب  تسا  لمتشم  هک  نیا  لوا 
ینب رفن  رازه  رازه  زامن  اب  تسا  لداعم  کـی  ره  زاـمن  باوث  هک  دـنزامن  لوغـشم  فیرـش ، ربق  نآ  دزن  رد  کـلم  رازه  داـتفه  هک  نیا  مود 

(. 2 . ) تسا راوز  تهج  هب  همه  نآ ، باوث  و  تسا ، رابخا  رد  هک  نانچ  مدآ ،
(. 3 . ) تسا هدش  لوبق  تاکز  رازه  یترایز  ره  رد  سپ  تاکز ، اما  و 

ای ود ، ای  جح ، کی  اب  تسا  هرمع  لداعم  ترایز ، ره  سپ  تسه . مه  زامن  نآ ، رد  هک  اریز  زامن ؛ یتح  تسا ، لامعا  لضفا  هک  جـح  اما  و 
(. 4 . ) تسا تایاور  رد  هک  نانچ  هرمع ، شعفر  یجح و  یمدق ، ره  عضو  ای  رازهدص ، ای  دص ، ای  داتشه ، ای  ود ، تسیب و  ای  تسیب ، ای  هد ،

فراع فیرش و  ربق  يوس  هب  دوش  هناور  تارف و  رانک  رد  دنک  لسغ  صخش  نوچ  هک  هفرع ، ترایز  لضف  رد  تسا  ناهد  ریشب  ربخ  رد  و 
رد و  (. 5 . ) تشاد دهاوخ  لوبقم  يهرمع  دص  لوبقم و  جح  دـص  دراذـگیم ، درادیمرب و  هک  یمدـق  ره  هب  سپ  دـشاب ، بانج  نآ  قح  هب 

تیاور رد  هک  نانچ  ادخ . لوسر  دوخ  جح  باوث  یضعب  رد  دص ، ای  هاجنپ ، ای  یس ، ای  ود ، ای  ادخ ، ربمغیپ  اب  جح  هک  تسا  تایاور  یضعب 
(. 6 . ) دنهدیم وا  رب  شاهرمع  اب  ادخ  ربمغیپ  ياهجح  زا  جح  دون  باوث  هک  تسا  روکذم  شرخآ  رد  هشیاع ، زا  هقباس 

هحفص 113) )
ءادهشلادیس و اصوصخ  يده  يهمئا  قح  هب  ناشتفرعم  تاجرد  ناشنامیا و  توق  تهج  زا  تسا ، راوز  بتارم  بسح  هب  تافالتخا ، نیا  و 
زا منیسح .»)  زا  زین  نم  نیسح ؛(:» نم  انأ  و  : » شدج لوق  تیصوصخ  تسا  نآ  زا  هک  وا  صیاصخ  بانج و  نآ  تلیضف  هب  ناشنیقی  رادقم 

قوش و يور  زا  رئاز  نوچ  هک  دـشاب  نآ  شتهج  دـیاش  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  جـح  اب  لداعم  وا  تراـیز  هک  تسا  نآ  عورف 
هب تسا ، هدومن  تراـیز  ار  یقیقح  هللا  تیب  سپ  دور ، تراـیز  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  تبحم  رورـس و  نآ  تبحم 
نآ هجوتم  ار  دوخ  بلق  رود ، زا  اـی  وا ، ربق  دزن  دوش  رـضاح  نوچ  سپ  طاـبترا . تبحم و  رد  ادـخ  ربمغیپ  بلق  اـب  تسا  بساـنم  هک  یبـلق 

يدینش نوچ  و  بانج ، نآ  هب  تسا  هدومن  هجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  بلق  هب  ایوگ  سپ  هتسکش ، لد  اب  دنک  ترایز  دیامن و  بانج 
، درواین ریز  هب  تشپ  زا  ار  وا  هک  دوجـس ، لاح  رد  دش  راوس  رورـس  نآ  تشپ  هب  هک  یتقو  رد  دومن  تقر  ترـضح ، نآ  رب  ادخ  ربمغیپ  هک 

(. 7 . ) دیآ ریز  هب  دوخ  ات  درک  ربص  هکلب 
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ار وا  بلق  ناربج  و  ( 8 ، ) داتفا نیمز  هب  ینزم  بهو  نب  حلاص  يهزین  تبرض  زا  ترـضح ، نآ  هک  شترایز  تقو  رد  ییامن  روصت  رگا  سپ 
، لباقم دون  هللا ، تیب  زا  تسا  لضفا  رورـس  نآ  نوچ  و  دشاب ؛ هدومن  ار  وا  دصق  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  دننام  نآ ، سپ  مالـس ، هب  ییامن 

. تشاد دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  جح  دون  باوث  تهج  نیا  زا  تسین ، مولعم  ام  هب  هک  يرس  تهج  هب 
(. 9 . ) هحیحص تیاور  ياضتقم  هب  دراد ، لوبقم  يهقدص  رازه  باوث  بانج ، نآ  ترایز  سپ  هقدص ، اما  و 

(. 10 . ) تسا رادهزور  رازه  باوث  ترایز ، رد  سپ  هزور ، اما  و 
هحفص 114) )

. ادـخ هار  هب  دتـسرفب  دـنک و  راوس  ماجل ، نیز و  اب  بسا  رب  ار  رفن  رازه  هک  تسا  یـسک  يهلزنم  هب  رئاز ، سپ  هللا ، لـیبس  رد  تناـعا  اـما  و 
(. 11)

(. 13 . ) دش دهاوخ  روشحم  دیهش  شدوخ  هکلب  ( 12 ، ) ردب يادهش  زا  تسا  دیهش  رازه  باوث  ترایز ، رد  سپ  داهج ، اما  و 
(. 14 . ) ادخ هار  رد  تسا  هدنب  رازه  ندرک  دازآ  باوث  ترایز ، رد  سپ  قتع ، اما  و 

. رابخا ياضتقم  هب  تشاد ، دـهاوخ  لیعامـسا  دالوا  زا  هدـنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  دراذـگب ، ای  درادرب  هک  یمدـق  ره  هب  دـشاب ، هدایپ  رگا 
(. 15)

تسا نآ  رد  و  ( 16 ، ) دننک ادخ  سیدقت  حیبست و  هک  کلم  رازه  داتفه  راوز ، قرع  زا  دـنکیم  قلخ  دـنوادخ ، سپ  حـیبست ، رکذ و  اما  و 
. نیبرقم يهکئالم  زا  ادخ  نارکاذ  باوث 

یلع و هب  ترـضح و  نآ  هب  تسا  ناسحا  تسا و  یقیقح  دـلاو  هک  تسادـخ  لوسر  يهلـص  ترایز ، رد  سپ  نینمؤم ، هب  محر  هلـص  اما  و 
. مالسلامهیلع نیسح  نسح و  همطاف و 

(. باب 83  ) ص 252 تارایزلا ، لماک  ص 83 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)
(. باب 27  ) ص 86 تارایزلا ، لماک  ص 56 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. باب 56  ) 142 ص 143 -  تارایزلا ، لماک  ص 18 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. 63 باب 66 -   ) 154 ص 164 -  تارایزلا ، لماک  28 ؛ ص 45 -  ج 98 ، راونألاراحب ، ( 4)

(. باب 70  ) ص 172 تارایزلا ، لماک  ص 87 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 5)
(. باب 22  ) ص 68 تارایزلا ، لماک  ص 35 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 6)

نآ رد  هچنآ  هک  تسا  هدـشن  رکذ  باتک  رد  هچنآ  اب  یتوافت  اب  هتبلا  . 156 ص 155 -  ج 3 ، بقانملا ، ص 283 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 7)
. تسا مالسلاهیلع  نسح  ماما  لاح  نأش و  رد  تسا ،

ص 35. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 55 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 8)
(. باب 56  ) 142 ص 143 -  تارایزلا ، لماک  ص 18 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 9)

(. باب 56  ) 142 ص 143 -  تارایزلا ، لماک  ص 18 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 10)
(. باب 67  ) ص 164 تارایزلا ، لماک  ص 43 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 11)

(. باب 74  ) و ص 183 باب 74 )  ) ص 173 تارایزلا ، لماک  ص 37 و 104 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 12)
(. باب 74  ) و ص 183 باب 71 )  ) ص 173 تارایزلا ، لماک  ص 37 و 104 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 13)

(. باب 67  ) ص 164 تارایزلا ، لماک  ص 43 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 14)
(. باب 49  ) ص 134 تارایزلا ، لماک  ص 36 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 15)

ص 204. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 377 ؛ ج 12 ، ۀعیشلا ، ثیداحأ  عماج  ( 16)
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دیزیرب کشا  مشچ ، ود  يا 

دیزیرب کشا  مشچ ، ود  يا 
ص 268. هینیسحلا ، صئاصخ 

هب ماعطا  شتیب و  لها  ناگنـشت  هب  تسا  نداد  بآ  يهلزنم  هب  وا  ترایز  سپ  یگنـسرگ ؛) یطحق و  زور  رد  ) نیکاسم ماـتیا و  ماـعطا  اـما  و 
دیـس ترایز  بانج ، نآ  تراـیز  سپ  ناـشیا . مارکا  نینمؤم و  تراـیز  اـما  و  تسا ؛ نیـشنكاخ  رطـضم  ماـما  هب  ناـسحا  و  تسا ، ناـشیا 

. تسا میظعت  مارکا و  بجوم  تسا و  نینمؤم 
هحفص 115) )

رطضم هک  نینمؤم  ماما  هب  نداد  ضرق  تسا  هنوگچ  سپ  تسادخ . هب  نداد  ضرق  رطضم ، نمؤم  هب  نداد  ضرق  سپ  هنـسحلا ، ضرق  اما  و 
وا دزن  یـسک  دـنتخادنا و  ناـبایب  رد  ار  شفیرـش  دـسج  هک  نیا  یتـح  دـنتفرگ ، وا  زا  تشاد  هچ  ره  قـلخ ، يهمه  و  هدوـب ، نطو  بیرغ  و 

دهاوخ ربارب  دنچ  ار  شباوث  منادیمن  هک  ادـخ  رب  تسا  یگرزب  ضرق  هتبلا  يور ، شترایز  هب  ییامن و  وا  دـصق  وت  هاگره  سپ  تفریمن .
. دنهدب هنسحلا  ضرق  وا  هب  هک  یناسک  هب  تسا  هدرک  هدعو  هک  یمیرک  داد ،

نم تدایع  هب  ارچ  نم ! يهدـنب  يا  : » هک دـیامن  باـتع  ار  وا  رـشحم ، رد  دـنوادخ  دـنک ، كرت  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  ضیرم  تداـیع  اـماو 
، رـس درد  ای  بت ، هب  رامیب  يارب  زا  هن  تسا  تدایع  ینک ، لـمأت  نوچ  باـنج ، نآ  تراـیز  سپ  ( 1 ( .»؟ مدش ضیرم  هک  یتقو  رد  يدـماین 
هک نانچ  تسا . ءاـضعألا  ضـضرم  ءاـضعألا و  عطقم  تداـیع  هکلب  نیگهودـنا ،)  ) ناـفهل بورکم  و  ناـشطع ، حورجم  تداـیع  نآ  هکلب 

دـیزیرب و کـشا  مشچ ، ود  يا  : » دومنیم هحوـن  نومـضم ، نیا  هب  هک  دـندید  باوـخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تسا  لوـقنم 
(. 2 «. ) دندومن درخ  ار  شاهنیس  البرک  نیمز  رد  هک  یتیم  يارب  زا  دیوشن  کشخ  دیشاب و  يراج 

. يوش زئاف  تدایع ، ضیرم و  يراتسرپ  باوث  هب  هک  امن  شتدایع  دصق  يور ، شترایز  دصق  هب  نوچ  سپ 
نآ يهزانج  عییـشت  مکح  رد  بانج ، نآ  ترایز  سپ  تساـهتنمیب . شتلیـضف  وا  زیهجت  هک  بیرغ ، نمؤم  صوصخب  نمؤم ، زیهجت  اـما  و 

. فیرش ربق  نآ  هب  یبلق  هجوت  رابتعا  هب  دوخ ، بلق  رد  رونا  دسج  نآ  تسا و  رهطم  ندب  نآ  نیفکت  لیسغت و  رورس و 
تاجن ببس  تسا و  لامعا  لضفا  زا  هک  نینمؤم  بلق  رد  رورس  لاخدا  اما  و 

هحفص 116) )
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  رب  دوشیم  لخاد  يرورـس  هچ  هک  رئاز  تسنادیم  رگا  هک  تسا  دراو  تراـیز  لـضف  رد  سپ  ( 3 ، ) تسا لاوـها  زا 

درک و دنهاوخ  اعد  وا  قح  رد  ردق  هچ  ادهـش و  عیمج  يده و  يهمئا  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و 
ای دـهد ، رارق  اج  نآ  رد  ار  دوخ  يهناخ  هشیمه  هک  تشادیم  تسود  هنیآ  ره  دوشیم ، ررقم  وا  تهج  هب  ترخآ  اـیند و  رد  اـهباوث  هچ 

(. 4 . ) دنامن دوخ  يهناخ  رد  زگره  هک  نیا 
يورم مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  هک  نانچ  دنکن . دـیماان  ار  رئاز  هک  تسا  هدومن  دای  مسق  دـنوادخ ، هک  نآ  ( 5  ) مود تهج 
دومن دای  مسق  دنوادخ  سپ  دوب ، نوزحم  بورکم و  هنشت و  هک  یتلاح  رد  دش  هتشک  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  نوچ  : » دومرف هک  تسا 

نآ هب  دـیوج  لسوت  دـنک و  اـعد  دور و  وا  ربق  دزن  یـضرم  يدرد و  بحاـص  اـی  ياهنـشت  اـی  يراـکهانگ  اـی  یمومغم  اـی  یبورکم  ره  هک 
(. 6 «. ) دیامن دایز  ار  شايزور  دزرمایب و  ار  شناهانگ  دنک و  اور  ار  شتجاج  دیامن و  لئاز  ار  شبرک  شمغ و  هتبلا  راوگرزب ،

تمحز رد  ار  زور  دشاب و  رادیب  ار  بش  اج  نآ  رد  رئاز  هاگره  هک  هدش  دراو  یتیاور  رد  هک  تسا  ياهصوصخم  تیـصوصخ  موس  تهج 
(. 7 . ) دوش بجاو  شیارب  زا  یلعا  تشهب  رظن ، نآ  هب  هک  دیامن ، رظن  وا  هب  دنوادخ  دشاب ،

(. 8 . ) تسا قزر  رمع و  یتدایز  هلمج ، نآ  زا  ترایز . رد  تسا  ياهصوصخم  تاریثأت  مراهچ  تهج 
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دیاقع رد  تسا  بلق  نانیمطا  ببس  نآ ، هک  تسا  دراو  هفرع  ترایز  رد  و 
هحفص 117) )

عفد ار  دب  ياهگرم  اهيدب و  عیمج  هک  نآ  هلمج  نآ  زا  دـنراد و  فقوت  نیا  رب  همه  هک  اریز  تسا ؛ راثآ  يهمه  زا  رثا ، نیا  و  ( 9 ، ) هقح
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  روکذم  ثیدح ، هدزناپ  رد  هک  نانچ  دیامنیم ، لخاد  ادخ  ربمغیپ  تنامض )  ) نامـض رد  و  ( 10 . ) دیامنیم

ترایز ار  وا  تمایق ، زور  هک  نیا  ار  شردارب  ای  شردام  ای  شردـپ ، ای  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دـنک  ترایز  سک  ره  هک  تسا  نماض  هلآ ، و 
(. 11 . ) ار وا  دیامن  صالخ  نآ ، دئادش  اهلوه و  زا  دنک و 

(. باب 26  ) ص 81 تارایزلا ، لماک  ص 207 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 635. ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 242 ؛ ج 2 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 219 ؛ ج 78 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 190. ج 2 ، یفاکلا ، لوصأ  ص 290 ؛ ج 71 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. باب 98  ) ص 297 تارایزلا ، لماک  14 ؛ ص 15 -  ج 98 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 280. هینیسحلا ، صئاصخ  ( 5)
(. باب 69  ) ص 168 تارایزلا ، لماک  ص 46 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 6)
(. باب 98  ) ص 295 تارایزلا ، لماک  ص 12 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 7)
(. باب 61  ) ص 151 تارایزلا ، لماک  ص 47 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 8)
(. باب 70  ) ص 170 تارایزلا ، لماک  ص 86 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 9)

ص 42. ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  ص 48 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 10)
(. باب 1  ) 10 ص 11 -  تارایزلا ، لماک  140 ؛ ص 142 -  ج 97 ، راونألاراحب ، ( 11)

ترضح نآ  ترایز  يهبیجع  لئاضف  رد 

هراشا

ترضح نآ  ترایز  يهبیجع  لئاضف  رد 
ص 281. هینیسحلا ، صئاصخ 

رد مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هاگره  الثم  ناـشتایح . رد  همئا  تراـیز  زا  تسا  لـضفا  نـآلا  ترـضح ، نآ  تراـیز  هک  نیا  هلمج  نآ  زا 
نآلا مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  تلیـضف  هب  تفگیم ، نخـس  وت  اب  وا  یتفگیم و  نخـس  وا  اـب  یتفریم و  وا  تراـیز  هب  وت  دوب و  تاـیح 
قوش هک : متفر  شتراـیز  هب  نوچ  مالـسلاهیلع ، قداـص  ترـضح  هب  مدرک  ضرع  هک  هدومن  تیاور  روـفعییبا ، نبا  هک  ناـنچ  دیـسریمن .

قح هک  یسک  ترایز  هب  یتفرن  ارچ  نکن . ادخ  زا  تیاکش  : » دومرف مدمآ . تمدخ  هب  هک  تخادنا  تقـشم  تمحز و  نیا  هب  ارم  وت  ترایز 
ضرع نکم .» ادـخ  تیاکـش  : » دومرف هک  نآ  زا  دـمآ  رتتخـس  نم  رب  مـالک ، نیا  دـیوگیم : يوار  نم .»؟ قح  زا  تسا  رتمیظع  وـت  رب  وا 

اعد يدوب و  هتفر  وا  ترایز  هب  هاـگره  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  : » دومرف امـش ؟ قح  زا  نم  رب  تسا  رتمیظع  وا  قح  هک  تسیک  مدرک :
(. 1 «. ) دوب رتهب  يدرکیم ، دوخ  لاح  تیاکش  يدرکیم و 

. دنتفریم ترضح  نآ  راوز  ترایز  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  هک  نآ  هلمج  نآ  زا  و 
هحفص 118) )

فیرـشت نم  دزن  رقاـب  ترـضح  لزنم ، هب  متـشگرب  نوچ  ار و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربـق  مدومن  تراـیز  هک  هدرک  تیاور  نارمح  هک  ناـنچ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نادیهـش  روبق  دنک  ترایز  سک  ره  نارمح ! يا  : » دندومرف یلع و  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  رمع  اب  دـندروآ 
(. 2 «. ) هدش دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  ناهانگ ، زا  دور  نوریب  ادخ ، هب  برقت  تهج  هب  ار 

زا دعب  دیامرفیم ، ربخ  رد  هک  نانچ  دراد . یتیصوصخ  راوز ، هب  تبسن  یهلا  تمحر  ياهرظن  هک  تسا  نآ  شلئاضف  بئاجع  يهلمج  زا  و 
ار هک  ره  و  شتیب ، لها  اب  صوصخب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  راوز  دزرمآیم  رظن  نآ  هب  دنوادخ ، و  : » زور ره  رد  یهلا  تمحر  ياهرظن  رکذ 

(. 3 «. ) دشاب منهج  قحتسم  دنچ  ره  دنک ، تعافش 
؛ لاس لهچ  دنور  تشهب  هب  نارگید  زا  شیپ  دیاب  هک  تسا  یتیـصوصخ  تشهب ، لوخد  رد  ار  راوز  هک  تسا  نآ  لئاضف ، نآ  فیاطل  زا  و 

ربق هب  هک  يرظن  تکرب  تهج  هب  رظن ، نآ  رد  دراد  ریخ  دیما  دنکیم و  وا  هب  رظن  ترضح و  نآ  راوز  هب  دیوجیم  كربت  يزیچ  ره  و  ( 4)
(. 5 . ) تسا هدومن  رورس  نآ 

هک نانچ  مدرم . يارب  زا  تسا  هدـشن  نایب  ترایز  لئاضف  مامت  زونه  هک  دوشیم  رهاظ  رایـسب  رابخا  زا  هک  تسا  نآ  شلئاـضف  بئارغ  زا  و 
رگید ربخ  رد  و  ( 6 ( ؛ قوش زا  درم  دنهاوخ  هنیآ  ره  مامتلاب ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  لضف  دننادب  مدرم  رگا  هک  تسا  حیحص  ربخ  رد 

(. 7 . ) لافطا نتفر  هار  دننام  اپ ، تسد و  راهچ  هب  هدیعب ، دالب  زا  شدزن  هب  دنیایب  هنیآ  ره  ار ، نآ  لضف  دننادب  رگا  هک  تسا 
هحفص 119) )

(. باب 69  ) ص 168 تارایزلا ، لماک  ص 46 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 282. ج 2 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 20 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. باب 68  ) ص 166 تارایزلا ، لماک  ص 27 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. باب 53  ) ص 137 تارایزلا ، لماک  ص 26 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 4)

(. باب 108  ) ص 325 تارایزلا ، لماک  ص 74 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 5)
(. باب 56  ) ص 142 تارایزلا ، لماک  ص 19 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 6)

ص 316. ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  باب 8 ؛)  ) 28 ص 29 -  تارایزلا ، لماک  390 ؛ ص 399 -  ج 97 ، راونألاراحب ، ( 7)

یلع نب  نیسح  راوز  دنیاجک 

یلع نب  نیسح  راوز  دنیاجک 
ص 285. هینیسحلا ، صئاصخ 

زا هک  يزور  دـننام  دور ، نوریب  اـیند  زا  سپ  دوـش ، لـصاح  دـئاوف  تارمث و  نآ  رئاز ، يارب  زا  رگا  هک  تسا  نینچ  نآ  تـیفیک  لیـصفت  و 
! دوشیمن رتالاب  نآ  زا  یتمعن  هک  وا ،) رب  داب  اراوگ   ) هل ائینه  نیبورک . نییلع و  العا  هب  دشاب  هدیسر  هک  نیا  ای  تسا و  هدش  دلوتم  ردام 

، خزرب لوا  ای  گرم ، تقو  رد  روما  هک  تسه  دیما  سپ  دور ، ایند  زا  هانگ  اب  دسرن و  بتارم  نیا  هب  هک  دـشاب  وا  رد  هانگ  زا  یعناوم  رگا  و 
هب ترـضح ، نآ  هک  تسا  دیما  سپ  شناهانگ ، یگرزب  تهج  هب  دـتفا  ریخأت  مه  نآ  زا  رگا  و  بانج ؛ نآ  ترایز  تکرب  هب  دوش  حالـصا 

رـشحم نوچ  سپ  عناوم ، تدش  تهج  هب  دوش ، مورحم  مه  نآ  زا  رگا  و  ( 1 ( ؛ شتیلباق دادعتـسا و  بسح  هب  خزرب ، مایا  رد  دیآ  وا  ترایز 
(. 2 . ) دنیامن شصالخ  هتخانش ، یناشیپ  رهم  تمالع  هب  ار  وا  هک  تسا  دیما  دنیآ ، راوز  شیتفت  هب  لیئربج  اب  ادخ  ربمغیپ  دوش و  يربک 

ادـن نوچ  رگید .)  یقیرط  هب  تسه  ) وا تاجن  دـیما  زاب  سپ  تسا ، هدـش  وحم  بونذ  تملظ  زا  تمالع ، نآ  هتفر و  مه  تیلباـق  نیا  رگا  و 
راوز دنیاجک  هک : دسر  ادن  زاب  ادخ  رگم  دنادیمن ، یـسک  ار  ناشیا  ددع  هک  دـنزیخرب  یتعامج  سپ  دـمحم  لآ  يهعیـش  دـنیاجک  دـسر :

ره سپ  دـییامن . تشهب  لـخاد  دـیهاوخب و  هک  ار  سک  ره  تسد  دـیریگب  هک : دوش  باـطخ  سپ  دـنزیخرب  یعمج  سپ  یلع ؟ نب  نیـسح 
نم هک : دیوگیم  وا  هب  یصخش  هک  نیا  یتح  دریگیم ، دهاوخب ، ار  سک  ره  تسد  يرفن 
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هحفص 120) )
(. 3 . ) دوشیمن وا  عنام  یسک  دریگیم و  ار  وا  تسد  سپ  وت . میظعت  تهج  هب  متساخرب  وت  ياپ  شیپ  زور  کی 

رد هک  رگید ، يادـن  هب  تسه  وا  صالخ  دـیما  زاـب  سپ  دریگب ، ار  وا  تسد  یـسک  هک  دـشابن  مه  لـباق  دـشابن و  وا  رد  تیلباـق  نیا  رگا  و 
سپ یلع ؟ نب  نیـسح  راوز  دنیاجک  هک : دـنک  ادـن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  یثیدـح 
نیسح ربق  ترایز  زا  امـش  دوصقم  هک : دسر  ناشیا  هب  باطخ  سپ  ادخ . رگم  دنادن ، یـسک  ار  ناشیا  ددع  هک  دنزیخرب  يرایـسب  تعامج 

همه هک  ترـضح ، نآ  رب  محرت  ارهز و  يهمطاـف  یـضترم و  یلع  ادـخ و  لوـسر  تبحم  تهج  هب  هک  دـننک  ضرع  دوـب ؟ هچ  مالـسلاهیلع 
دیوش و قحلم  اهنآ  هب  سپ  دنرضاح . مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  کنیا ، هک : دسر  باطخ  دیسر . وا  هب  تمحز 

(. 4 . ) دنشابیم ملع  فارطا  رد  دنوریم و  سپ  تسا . مالسلاهیلع  یلع  تسد  رد  هک  دیوش ، ادخ  لوسر  ملع  ریز  رد  لخاد 
لیئربج ربمغیپ و  هک  تسین  تیلباق  نآ  ار  امش  دیتسه و  مالسلاهیلع  نیـسح  راوز  زا  رگا  ناراکهانگ ! هورگ )  ) رـشعم يا  هک : دیوگ  فلؤم 

نیا هب  دیزیخرب و  دوخ ، ار و  ادن  نیا  دینک  تباجا  سپ  دیرب ، تشهب  دـیریگب و  ار  یـسک  تسد  امـش  ای  دـنریگب ، ار  امـش  يوزاب  دـنیایب و 
دوخ ياـج  زا  دـیناوتن  ناـهانگ ، ینیگنـس  زا  دـشابن و  امـش  رد  مه  تیلباـق  نیا  رگا  و  دـییایب ؛ رخآ  فص  رد  دـنچ  ره  دـیوش ، قحلم  ملع ،

رد هک  دوشیم ، عقاو  رـشحم  رد  هک  رگید  تلاح  رد  دیـشاب  صالخ  رظتنم  و  بانج ، نآ  ترایز  راثآ  زا  دیـشابن  دیماان  زاب  سپ  دـیزیخرب ،
. تسا گرزب  يراودیما  نآ 

هحفص 121) )
ص 16. ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)

(. باب 88  ) ص 265 تارایزلا ، لماک  182 ؛ ص 183 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)
(. باب 68  ) ص 166 تارایزلا ، لماک  ص 27 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. باب 55  ) ص 141 تارایزلا ، لماک  ص 21 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 4)

رشحم هب  ارهز  ترضح  ندش  دراو  تیفیک 

رشحم هب  ارهز  ترضح  ندش  دراو  تیفیک 
ص 287. هینیسحلا ، صئاصخ 

تمارک يهلح  شرب  رد  هک  دوشیم  رشحم  دراو  یـصوصخم  تیفیک  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زور ، نآ  رد  هک  تسا  نآ  شنایب  و 
ياهبق شرـس  يالاب  هتـشون و  زبس  طخ  هب  اهنآ  رب  هک  تسا  یتشهب  يهلح  رازه  نآ ، يور  هب  و  ( 1  ) هدـمآ لمع  هب  تایح  بآ  زا  هک  تسا 

ره دراد . نکر  داتفه  هک  رون  زا  تسا  یجات  شرـس  رب  و  تسادـیوه ، شرهاظ  زا  شنطاب  ادـیپ و  شنطاب  زا  شرهاظ  هک  یهلا  رون  زا  تسا 
زا نآ ، ياهاپ  هک  تشهب  ياههقان  زا  تسا  راوس  ياهقان  رب  و  ناشخرد ، يهراتـس  دننام  دـهدیم  رون  توقای و  رد و  هب  تسا  عصرم  ینکر ،

(3 ، ) تسا خسرف  کی  هب  نآ  لوط  هک  رت  دیراورم  زا  شراهم  و  ( 2  ) رمحا توقای  زا  شنامـشچ  رفذا و  کشم  زا  شمد  تسا و  زبس  درمز 
، هقان نآ  رب  دیامنیم و  روبع  ایبنا  متاخ  رتخد  کنیا  هک  ار  دوخ  ياهمشچ  دیشوپب  دنکیم : دایرف  تسا و  لیئربج  تسد  هب  شراهم  نآ ، و 
زا هک  نیعلاروح  رازه  هدزاود  تشهب ، بناج  زا  دـنیآیم  شلابقتـسا  هب  تسا و  نآ  رد  همرکم  نآ  هک  ـالط  زا  تسا  ياهواـجک )  ) یجدوه

، رت دیراورم  زا  مامز ، توقای و  زا  ناشیاهلاب  هک  دنراوس  یتشهب  ياهبوکرم  رب  همه  و  دومن ؛ دنهاوخن  دناهدومنن و  لابقتسا  يدحا  يارب 
اهنآ قرف  رب  روـن و  زا  تسا  ياهرمجم  هیروـح ، ره  تسد  رد  و  دـشاب ، دـجربز  زا  باـکر ، سدنـس و  زا  شوـپنیز ، رد و  زا  اـهنآ  نـیز  و 

رتخد میرم ، دیآ  وا  لابقتسا  هب  سپ  ( 4 . ) تسا رهاوج  ياهجات 
هحفص 122) )
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. هیروح رازه  داتفه  اب  هیـسآ  اوح و  و  تسا ، ریبکت  ياهملع  ناشتـسد  رد  هک  کلم  رازه  داتفه  اب  هجیدخ  و  هیروح ، رازه  داتفه  اب  نارمع ،
همرکم نآ  اب  و  ( 5 ، ) تسا هکئالم  زا  یفوفـص  رگید ، يهلپ  ات  هلپ  ره  نیباـم  دراد و  هلپ  تفه  هک  دـنیامن  بصن  شیارب  رون  زا  يربنم  سپ 

«. ار نیسح  نسح و  منیبب  مهاوخیم  ایادخ ! : » دنک ضرع  سپ  ( 6  ) مالسلاهیلع نیسح  نوخ  هب  هقرغ  نهاریپ  دولآنوخ و  ياهتخر  تسا 
نآ نوچ  سپ  ( 7 . ) تسا يراج  وا  ياـهگر  زا  نوخ  درادـن و  ندـب  رد  رـس  هک  یتلاـح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  زا  دوش  روصم  سپ 

(. 10 . ) دننز هرعن  همه  هکئالم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  و  ( 9  ) دزادنا ریز  هب  هقان  زا  ار  دوخ  و  ( 8  ) دنز ياهرعن  دنیبب ، ار  تلاح 
ص 30. ج 2 ، رابخألا ، نویع  ص 221 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 1)

(. سلجم 5  ) ص 25 قودصلا ، یلامأ  ص 219 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 2)
ص 261. ج 2 ، لامعألا ، باوث  ص 223 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 3)

ص 169. تارف ، ریسفت  ص 224 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 171. تارف ، ریسفت  ص 226 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 5)
(. سلجم 15  ) ص 130 دیفملا ، یلامأ  ص 224 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 6)

ص 171. تارفریسفت ، ص 226 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 7)
ص 258. ج 2 ، لامعألا ، باوث  ص 222 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 8)

(. سلجم 5  ) ص 25 قودصلا ، یلامأ  ص 219 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 9)
ص 258. ج 2 ، لامعألا ، باوث  ص 222 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 10)

رشحم هب  نیسح  ماما  ندش  دراو  تیفیک 

رشحم هب  نیسح  ماما  ندش  دراو  تیفیک 
ص 290. هینیسحلا ، صئاصخ 

هرعن دنیبب ، ار  وا  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ  و  هتفرگ ، فک  رد  ار  شرـس  هک  یتلاح  رد  دیایب ، دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  تسا  ربخ  رد  رو 
دنزرف نهاریپ  نیا  ایادخ ! : » دنک ضرع  دریگ و  تسد  رب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نهاریپ  سپ  ( 1 . ) دنیآرد هیرگ  هب  رشحم  لها  مامت  هک  دنز 
شندب رب  مه  ار  نهاریپ  نیا  ایادخ ! هک : نیا  ای  تسا ، خاروس  خاروس  ریت ، هزین و  ریشمش و  برض  زا  هنوگچ  هک  نیبب  ینعی  ( 2 ( ؛» تسا نم 

لداع دنوادخ  سپ  دنتخادنا . نیمز  يور  رب  نایرع )  ) يراع ار  وا  دنراذگن و 
هحفص 123) )

. باذع ماسقا  هب  دـندوب ، دوخ  ناردـپ  لعف  هب  یـضار  هک  ناشیا  دالوا  دالوا  ناشیا و  دالوا  بانج و  نآ  ناگدنـشک  زا  دـشک  ماقتنا  مقتنم ،
دربب و  دنیچیم ، ار  هناد  هک  یغرم  دننام  دنیچرب ، ار  ناشیا  دیآ و  نوریب  منهج  زا  یهایس  يهنابز  دعب ، دنشکب . ار  ناشیا  هبترم  نیدنچ  سپ 

(. 3 . ) منهج يوس  هب  ار  ناشیا 
ره همطاف ! يا  ، » دسریم ادن  هک  تسام ، تجاح  لحم  هک  تعافش ، ماقم  رد  تسا  همرکم  نآ  يارب  زا  یتیـصوصخ  تاماقم ، نیا  زا  دعب  و 

: دـنکیم ضرع  ار .» همه  مدیـشخب  : » هک دـسریم  باـطخ  مهاوخیم .» ار  دوـخ  نایعیـش  : » هک دـنکیم  ضرع  بلطب .» يراد  هک  تجاـح 
باطخ مهاوخیم .» ار  دوخ  نایعیـش  يهعیـش  : » دنکیم ضرع  ار .» ناشیا  مدیـشخب  : » هک دـسریم  باطخ  مهاوخیم .» ار  مدالوا  نایعیـش  »

وا هارمه  هب  ناـشیا  يهمه  تشهب و  يوس  هب  دوش  هناور  سپ  دوب .» دـهاوخ  وـت  اـب  هدرب ، هاـنپ  وـت  هب  هک  ره  سپ  وـش . هناور  : » هک دـسریم 
(. 4 . ) دنورب

تسد لوا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رگا  هیرگ ! رد  ار  وا  دیاهدومن  يرای  ار و  همرکم  نآ  دنزرف  دیاهدرک  ترایز  هک  یهورگ  يا  سپ 
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یهاوخ هعیش  يهعیـش  هن ، رگا  و  تسا ، لماش  ار  وت  هعیـش ، ای  یمظع ، تعافـش  نیا  رد  سپ  یتساخنرب ، لوا  يادن  تقو  رد  دریگن و  ار  وت 
ناـمگ سپ  تسا . باـنج  نآ  رب  هیرگ  وا و  دـنزرف  تراـیز  زا  رتهب  هاـنپ ، مادـک  و  درب ؛ یهاوخ  وا  هب  هاـنپ  سپ  یتسین ، مه  نآ  رگا  و  دوب ،
ترثک تهج  هب  یناسرت ، مه  یگرهبیب )  ) نامرح نیا  زا  رگا  و  يوشن ، هناور  همرکم  نآ  هارمه  هب  يوش و  مورحم  ماـقم  نیا  زا  هک  مرادـن 

، رئاز يا  شابم  سویأم  زاب  سپ  درب ، دنهاوخ  منهج  هب  ار  وت  دـبال  هک  یهدـب  لامتحا  تلاح و  نیا  رد  تاجن  زا  یـشاب  سویأم  یـصاعم و 
، دنک ترایز  ارم  سک  ره  : » هک تسا  هدومرف  يربخ  رد  هک  نانچ  داد . دهاوخ  تاجن  شتآ ، زا  ار  وت  دمآ و  دهاوخ  ترـضح  نآ  دبال  هک 

شنوریب نآ  زا  مبایب ، شتآ  رد  ار  وا  رگا  و  توم ، زا  دعب  درک  مهاوخ  ترایز  ار  وا  هتبلا 
هحفص 124) )
(. 5 «. ) مروآیم

. تسا میظع  رایسب  ناشیا ، هانگ  هک  راوز ، نیرتمک )  ) یندا يارب  زا  تسا  صالخ  تاجرد  رخآ  نیا ، و 
ص 252. ج 2 ، لامعألا ، باوث  ص 221 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 1)

(. سلجم 15  ) ص 130 دیفملا ، یلامأ  ص 224 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 2)
ص 171. تارف ، ریسفت  ص 226 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 3)
ص 172. تارف ، ریسفت  ص 227 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 16. ج 98 ، راونألاراحب ، ( 5)

راوز يارب  زا  هصاخ  تافص 

راوز يارب  زا  هصاخ  تافص 
ص 292. هینیسحلا ، صئاصخ 

: تسا رایسب  دوشیم  لصاح  راوز  يارب  زا  هک  هصاخ  تافص 
ربق راوز  دـینیبب  دـیامرفیم : و  نیبرقم ، هکئالم  رب  شرع و  ناگدـننکلمح )  ) يهلمح رب  دـنکیم  تاهابم  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  یکی 

(. 1 . ) قوش اب  دنوریم  وا  بناج  هب  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح 
(. 2 . ) دیامنیم ناشیا  يوس  هب  تمحر  رظن  دنوادخ ، هک  نیا  رگید 

(. 3 . ) تسا نیسح  تبحم  لیلد  هک  نیا  رگید 
(. 4 . ) شرع رد  تسا  دنوادخ  نیثدحم  يهلمج  زا  رگید ،

(. 5 . ) دوشیم هتشون  نییلع  رد  هک  نآ  رگید 
(. 6 . ) دروخیم ماعط  ناشیا  اب  هرفس  کی  رد  دوب و  دهاوخ  يده  يهمئا  ادخ و  ربمغیپ  راوج  رد  تشهب ، رد  رگید ،

(. 7 . ) دیعس هب  دوشیم  لدبم  دشاب ، یقش  رگید ،
هحفص 125) )

(. 8 . ) دوشیم هدرمش  نیبورک  زا  رگید ،
. دیامنیم ترایز  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ترـضح  زور  ره  بانج ، نآ  هک  اریز  تسا ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ناروای  زا  هک  نآ  رگید 

(. 9)
يهدجس رد  بانج ، نآ  هک  اریز  دوش ؛ یم  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  ياعد  لحم  بلق ، مشچ و  تروص و  زا  وا ، ياضعا  هک  نآ  رگید 

زا کشا  هک  اهمشچ  نآ  رب  امن  محر  مالسلاهیلع و  نیسح  ربق  رب  دوشیم  هدیلام  هک  اهتروص  نآ  رب  نک  محر  ایادخ ! هک : دیامرفیم  اعد 
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(. 10 . ) دوشیم دنلب  ام  تهج  هب  هک  هرعن  نآ  رب  نک  محر  و  دزوسیم ، ام  رب  هک  ار  اهلد  نآ  نک  محر  و  دزیریم ، اهنآ 
نم هب  هک  نیا  ات  مدرپس ، تناما  وت  هب  ار  اهندب  نآ  نم  ایادخ ! دومرفیم : هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تناما  رئاز ، هک  نآ  رگید 

(. 11 . ) ضوح دزن  رد  ییامن  در 
(. 12  ) تسا لوسر  ادخ و  رئاز  ترضح ، نآ  رئاز  رگید ،

ياـهتمارک سب  زا  مدوـب ، مالــسلاهیلع  نیــسح  راوز  زا  شاــک  هـک  دــنکیم  وزرآ  دراد ، ياهـجرد  تـشهب  رد  سک  ره  هـک  نآ  رگید 
(. 13 . ) راوز قح  رد  دیامنیم  هدهاشم  هصوصخم 

(. باب 56  ) ص 143 تارایزلا ، لماک  ص 75 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 115. ج 1 ، لامعألا ،، باوث  ص 85 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. باب 78  ) ص 193 تارایزلا ، لماک  ص 4 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. باب 54  ) ص 141 تارایزلا ، لماک  ص 73 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 4)

(. باب 59  ) ص 148 تارایزلا ، لماک  ص 110 ؛ لامعألا ، باوث  ص 70 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 5)
(. باب 57  ) ص 145 تارایزلا ، لماک  ص 20 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 6)
(. باب 57  ) ص 145 تارایزلا ، لماک  ص 20 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 7)
(. باب 70  ) ص 172 تارایزلا ، لماک  ص 88 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 8)

ص 32. طابسا ، نب  یلع  رداونلا ، ص 75 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 9)
(. باب 40  ) ص 117 تارایزلا ، لماک  ص 8 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 10)
(. باب 40  ) ص 116 تارایزلا ، لماک  ص 8 ؛ ج 89 ، راونألاراحب ، ( 11)

(. باب 59  ) ص 147 تارایزلا ، لماک  ص 76 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ( 12)
(. باب 50  ) ص 135 تارایزلا ، لماک  ص 72 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 13)

ترضح نآ  ترایز  رد  هناگتفه  ياهکیبل 

ترضح نآ  ترایز  رد  هناگتفه  ياهکیبل 
.313 ص 328 ، هینیسحلا ، صئاصخ 

هک تسا  نتفگ  کیبل  هبترم  تفه  تسا ، هدمآ  هروثأم  تارایز  ضعب  زا  هک  نانچ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ترایز  تایـصوصخ  زا  یکی 
رکذ هجو  دنچ  نآ  نتفگ  بابحتسا  يارب  فلؤم  هک  هللا »! یعاد  کیبل  : » دنیوگیم نینچ  مالس ، زا  دعب 

هحفص 126) )
: تسا هدرک 

. دشاب بیجم  تالاح  يهظحالم  هب  لوا  هجو 
. دشاب تلاح  تفه  رد  ترضح  نآ  ندرک  يرای  بلط  يارب  زا  عبس  تایبلت  هک  نیا  مود  هجو 

هصوصخم روما  يارب  ترضح  ياههثاغتسا  باوج  رد  اهکیبل 

هصوصخم روما  يارب  ترضح  ياههثاغتسا  باوج  رد  اهکیبل 
دومن و هصوصخم  روما  تهج  هب  هک  بانج  نآ  ياهیهاوخ ) يرای   ) ياههثاغتسا يارب  زا  دنشاب  تباجا  يهعبـس  تایبلت  هک  نیا  موس  هجو 
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. درکن شتباجا  یسک 
(. 1 . ) باحصا تیب و  لها  يارب  زا  بآ  بلط  تهج  هب  دومن  هثاغتسا  لوا 

(. 2 . ) دننکیمن لاتق  امش  اب  تسین و  یهانگ  ار  نانیا  دومرف : هک  دوب  لافطا  نانز و  يارب  زا  بآ  بلط  يهثاغتسا  مود 
هک نیا  هب  دومن  تعانق  دـعب  دروایب .»؟ لفط  نیا  يارب  زا  بآ  تسین  یـسک  ایآ  : » دومرف هک  راوخریـش ، لفط  يارب  زا  دومن  بآ  بلط  موس 

(. 3 . ) دنهد بآ  ار  وا  ناشیا  دوخ 
. دیرادرب تسد  نم  مرح  زا  دینک و  دصق  ارم  نایفسوبا ، لآ  يهعیش  يا  هک  دومن  رکشل  عیمج  هب  هثاغتسا  مراهچ 

، دـیهاوخ هچ  ره  منتـشک  زا  دـعب  دـینک . لمأت  اههمیخ ) نتفر  تراغ  هب   ) مایخ بهن  زا  تعاس  کـی  هک  دومن  رکـشل  هب  هثاغتـسا  زاـب  مجنپ 
(. 4 . ) دینکب

دایرف ترـضح  منازوسب .» ار  اههمیخ  ات  دیروایب  شتآ  : » دنکیم دایرف  نیعل ، رمـش  دینـش  داتفا و  نیمز  رب  هک  یتقو  رد  دومن  هثاغتـسا  مشش 
رسپ يا  : » درک

هحفص 127) )
(. 5 ( .»؟ ینازوسب ارم  مرح  هک  یبلطیم  شتآ  وت  نشوجلاوذ !

(. 6 . ) هثاغتسا نیمه  نیب  رد  دندیربب ، ار  شکرابم  رس  سپ  بآ . هرطق  کی  يارب  زا  سفن  رخآ  رد  دومن  هثاغتسا  متفه 
زئاف ات  دنیوگب ، کیبل  اهنآ  ددـع  هب  وا ، ناتـسود  هک  تسا  بسانم  هعبـس ، تاثاغتـسا  نیا  رد  درکن ، تباجا  ار  بانج  نآ  یـسک  نوچ  سپ 

. دنیامن روصت  لد  رد  رگا  لاوحا ، نآ  رد  ترضح  نآ  يهثاغا  رب  دنوش 
ص 244. ج 1 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 288 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 1)

ص 52. فوهل ، ص 51 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)
ص 143. يزوجنبا ، صاوخلا ، ةرکذت  ( 3)

ص 79. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 4)
ص 53. فوهل ، ص 54 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 5)

ص 36. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 56 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)

شدوخ تالاح  يارب  ترضح  ياههثاغتسا  باوج  رد  کیبل 

شدوخ تالاح  يارب  ترضح  ياههثاغتسا  باوج  رد  کیبل 
ص 329. هینیسحلا ، صئاصخ 

تهج هب  دـیدرگ ، عقاو  بانج  نآ  زا  هک  هثاغتـسا  تفه  يارب  زا  دنـشاب  تباجا  يهعبـس  تایبلت  هک  تسا  یبیجع  هجو  نآ ، و  مراهچ : هجو 
زا يزیچ  بلط  هک  نیا  نودـب  شندوب ، اـهنت  ندوـب و  بیرغ  و  وا ، هب  ناـشیا  ییاـنتعایب  و  شايراـی ، زا  مدرم  ضارعا  و  شدوـخ ، تلاـح 

یـصاخ و ریثأـت  کـی ، ره  هک  دوب  هصوـصخم  تاریثأـت  نآ ، يارب  زا  و  ( 1 ( ؛ دـیمان هیعاو »  » ار نآ  ترـضح  هک  تسا  نیا  و  دـنک ، یـسک 
، اههثاغتسا يادص  هک  اشگب  ار  دوخ  شوگ  سپ  دش . لصاح  یعاضوا  رییغت  یصوصخم و  بالقنا  نآ  هب  هک  دنتشاد  یصوصخم  کیرحت 

. دنیامن تباجا  دنراد و  شوگ  دیاب  سپ  دسریم . شناتسود  شوه  شوگ  هب  زونه 
ص 82. ج 2 ، داشرالا ، ص 379 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 1)

مه هب  رکشل  ود  ندش  لباقم 
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مه هب  رکشل  ود  ندش  لباقم 
ص 329. هینیسحلا ، صئاصخ 

مالسلاهیلع و نیسح  ترضح  رس  يالاب  دیسر  هک  نیا  ات  دومن ، لزان  ار  رفظ  رـصن و  دنوادخ ، دندش ، لباقم  مه  هب  رکـشل  ود  هک  یتقو  رد 
سپ درک . ریخم  ار  وا 

هحفص 128) )
(. 1 . ) درک هثاغتسا  تجح ، مامتا  تهج  هب  نکلو  ار ، یهلا  ياقل  دومن  رایتخا 

هک يوحن  هب  دـش ، بلقنم  ناشیا  تلاح  و  دنتـشاد ، هک  یمزع  رب  هوالع  لاتق ، رد  باحـصا  مزع  رد  دومن  یـصاخ  ریثأـت  هثاغتـسا ، نیا  سپ 
ناشیا و هب  دییامن  یسأت  هیبلت ، رد  زین  امـش  سپ  دنتفرگیم . یـشیپ  يرگید  رب  کی  ره  دندادیم و  ریت  ریـشمش و  مد  هب  ار  دوخ  رایتخایب ،

نآ رد  تفگن  کیبل  ام  نابز  و  يدومنیم ، روای  بلط  هک  یتقو  نآ  رد  ادهـش  دننام  دومنن ، وت  تباجا  ام  ندب  رگا  ام ! يالوم  يا  دـییوگب :
. تسا ترایز  رد  هچنآ  رخآ  وت ، رب  هیرگ  هب  ام  مشچ  و  ناشیا ، لمع  یتسود  هب  هدومن  تباجا  ار  وت  ام  بلق  هک  قیقحت  هب  سپ  تقو ،

ص 44. فوهل ، ص 12 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

گنج عوقو  عقوم 

گنج عوقو  عقوم 
یـسک ایآ  : » هک دومن  دایرف  دـنلب  يادـص  هب  دـندش ، برطـضم  نانز  بانج و  نآ  رب  دـش  تخـس  رما ، و  تسویپ ، رد  گـنج  هک  یتقو  نآ 

دروآ ناجیه  هب  ار  ناشیا  و  دندوب ، بانج  نآ  هارمه  هک  ینانز  رد  درک  ریثأت  ادن  نآ  سپ  ( 1 ( »؟ ار نانمشد  رش  دیامن  عفد  ام  زا  هک  تسه 
. ادهش ناونع  رد  هللا  ءاش  نا  دیایب  هک  نانچ  دنداد ، نتشک  هب  ار  دوخ  یضعب  هکلب  دنتشادرب ، جاوزا  دالوا و  زا  تسد  هک 

هک تسا  راوازـس  سپ  دوخ ، زیزع  دالوا  لذـب  هب  دـنتفگ  کـیبل  دروآ و  تکرح  هب  ار  ناـنزریپ )  ) زیاـجع ناـنز  هثاغتـسا ، نیا  هاـگره  سپ 
. ترایز رخآ  ات  هللا »! یعاد  کیبل  : » دنیوگب هیبلت و  هب  ار  ادن  نآ  دننک  تباجا  دنیآ و  تکرح  هب  نآ ، روصت  دزن  رد  ناتسود 

هحفص 129) )
ص 50. فوهل ، ص 46 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

نارای ندش  هتشک  تقو  رد 

نارای ندش  هتشک  تقو  رد 
ص 330. هینیسحلا ، صئاصخ 

داتـسیا موق  لباقم  رد  ادخ و  تاقالم  مزع  هب  دمآ  نوریب  همیخ  زا  سپ  دنام ، اهنت  هکی و  دنتـشک و  ار  شباحـصا  دالوا و  همه  هک  یتقو  رد 
دید و  دیدن ، ار  یـسک  درک . پچ  بناج  هب  يرظن  و  دـیدن ؛ ار  يدـحا  دومن . تسار  فرط  هب  يرظن  سپ  دوب  بسا  رب  راوس  هک  یتلاح  رد 

هب هک  تسین  یـسک  ایآ  : » هک دیـشکرب  دایرف  هدـنام . سکیب  همه  شلافطا ، لایع و  دـناهداتفا و  كاخ  رب  همه  شباحـصا  تیب و  لـها  هک 
ربص و و  نانز ، رد  هثاغتـسا  نیا  دومن  رثا  سپ  ادـخ .؟ هار  رد  ار  ام  دـنک  تناعا  هک  تسین  یـسک  ایآ  ادـخ »؟ ياضر  ضحم  دـسر  ام  دایرف 

شوگ هب  نادـیم ، نایم  رد  ناشیا ، يادـص  هک  دـندروآرب  هیرگ  هلان و  هب  دایرف  هعفد  کی  یمامت ، هک  يوحن  هب  درب ، ناشیا  زا  ار  ییاـبیکش 
(1 «. ) دیراد شیپ  رد  رایسب  يهیرگ  دیهدن . تتامش  نم  رب  ار  نانمـشد  دیریگ و  مارآ  : » دومرف همیخ و  هب  تشگرب  سپ  دیـسر . بانج  نآ 

رخآ ات  هللا ! یعاد  کیبل  دنیوگب ، و  هحیص ، هلان و  دایرف و  هب  دنیامن  تباجا  هثاغتسا ، نیا  روصت  دزن  رد  زین  ناتسود  هک  تسا  هتـسیاش  سپ 
. دش دهاوخ  دونشخ  ناشیا  زا  بانج ، نآ  هک  ترایز ،
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. تسا توافتم  روکذم ، اب  هتبلا  ص 129 ، ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 321 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 1)

داتفا كاخ  رب  هک  یتقو  رد 

داتفا كاخ  رب  هک  یتقو  رد 
ص 331. هینیسحلا ، صئاصخ 

دوـب و ضیرم  هک  نیا  اـب  هک  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ترـضح  رد  دوـمن  رثا  هثاغتـسا ، نـیا  و  دـنتخادنا ، شکاـخ  رب  هـک  دوـب  یتـقو  رد 
تسد هب  ییاصع  دمآ و  تکرح  هب  هثاغتسا  نیا  زا  دوبن ، مزال  داهج  وا  يارب  دنک و  تکرح  تسناوتیمن 

هحفص 130) )
، ردارب رـسپ  يا  درکیم : دایرف  دـمآ و  نوریب  شبقع  زا  موثلکما ، دـمآ . نوریب  اههمیخ  زا  دـشیم و  هدیـشک  نیمز  رب  شریـشمش  تفرگ و 
رد ار  وا  راد  هاـگن  موثلکما ! يا  : » دومرف ترـضح  سپ  منک . گـنج  ادـخ  لوـسر  رـسپ  يور  شیپ  رد  راذـگب ! همع  يا  تفگیم : درگرب !

«. دوشن یلاخ  دمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  هک  نیا  ات  همیخ ،
(. 1 . ) دینادرگرب ار  وا  سپ 

. دیدرگ دراو  یپ  رد  یپ  ياهتبیصم  هک  دینک  لیجعت  ار و  هثاغتسا  نیا  دییوگب  هیبلت  زین  امش  سپ 
ص 32. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 46 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

مرگ كاخ  يور  رب  رادمخز  ندب  اب 

مرگ كاخ  يور  رب  رادمخز  ندب  اب 
ص 332. هینیسحلا ، صئاصخ 

رد دومن  رثا  ادص  نیا  و  دوب ، هداتفا  مرگ  كاخ  يور  رب  رادمخز  ندب  اب  هک  دوب  یتقو  نآ ، و  دیـسر ، شوگ  هب  مجنپ  يهثاغتـسا  يادـص  و 
: دندمآ نوریب  اههمیخ  زا  لفط ، ود  سپ  مرح . لافطا 

ماـیخ زا  يردـق  نوچ  و  درکیم ، رظن  پچ  تسار و  هب  و  میب ، سرت و  اـب  دـمآ  نوریب  تشاد . شوگ  رد  هراوشوگ  ود  هک  دوب  یلفط  یکی 
. دوب هدش  شوهدم  هناک  تفگیمن ، چـیه  و  درکیم ، رظن  وا  هب  شردام  هک  یتلاح  رد  دومن ، دیهـش  دز و  یتبرـض  ار  وا  ینوعلم  دـش ، رود 

(. 1)
. دیود نوریب  همیخ  زا  دـید ، لاح  نآ  هب  ار  شیومع  نوچ  دوب . هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  هدزای  هک  مالـسلاهیلع  نسح  نب  هللادـبع  يرگید  و 

دزن هب  دـمآ  و  موشیمن » ادـج  میومع  زا  هللاو  : » تفگ دریگب ، ار  وا  تساوخ  نوچ  راد .» هاگن  ار  وا  رهاوخ ! يا  : » درک داـیرف  ترـضح  سپ 
(. 2 . ) دنتشک ار  وا  دندرک و  عطق  ار  شتسد  هک  نیا  ات  وا ، زا  دومن  هعفادم  ترضح و 

هحفص 131) )
ص 31. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  45 ؛ ص 46 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

.114 ص 115 -  ج 2 ، داشرالا ، ص 53 ؛ فوهل ، ص 53 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)

شلتق يارب  زا  نمشد  ندش  ایهم 

شلتق يارب  زا  نمشد  ندش  ایهم 
ص 333. هینیسحلا ، صئاصخ 
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رـس هاگلتق ، يوس  هب  دروآ و  نوریب  همیخ  زا  ار  وا  بنیز و  شرهاوخ  رد  دومن  رثا  هثاغتـسا ، نیا  و  شلتق ، يارب  زا  دندش  ایهم  هک  یتقو  نآ 
وت دوش و  دیهش  هللادبعوبا  هک  تسا  راوازس  ایآ  دعس ! رسپ  يا  : » دومرفیم دومنیم و  يرای  بلط  دعـسنبا ، زا  دیدرگ و  ناور  هنهرب  ياپ  و 

(. 1 . ) دینادرگرب ار  دوخ  يور  دش و  يراج  شکشا  هک  يوحن  هب  دمآرد ، هیرگ  هب  تلاح  نیا  زا  دعسنبا  و  ینک ،»؟ رظن  وا  يوس  هب 
ص 35. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 55 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)

تداهش تلاح  رد 

تداهش تلاح  رد 
لزلزت دروآ ، تکرح  هب  ار  همه  دومن و  رثا  تادوجوم ، عیمج  رد  هک  دوب  رتمیظع  همه  زا  نآ ، و  دوب ، تداهش  تلاح  رد  متفه ، يهثاغتـسا 

منهج و تشهب و  و  نآ ، يـالاب  ریز و  میظع و  شرع  یتح  داد ، تکرح  دوخ ، لـحم  زا  ار  ینکاـس  تباـث و  ره  هدـنکفا و  ملاـع  راـطقا  رد 
. دیاین روصت  ریرقت و  ریرحت و  هب  نآ ، حرـش  هدش و  هراشا  تداهـش  ناونع  رد  نآ  تایـصوصخ  لیـصفت  نایب  هچنآ  و  دوشیم ، هدید  هچنآ 

(. 1)
رد دومنن  تباجا  ار  وت  مندـب  رگا  : » وگب و  وگب ، ار  متفه  کیبل  قیالخ و  ریاـس  هب  نک  ادـتقا  سپ  ـالامجا ، يدومن  روصت  ار  نآ  نوچ  سپ 

ياضعا مامت  هب  و  هرعن ، هیرگ و  نویش و  ناغف و  دایرف و  هلان و  و  حراوج ، اضعا و  تسد و  مشچ و  شوگ و  بلق و  هب  نآلا  سپ  نامز ، نآ 
. میامنیم تباجا  ( 2 ، ) دوخ تالاح  دوجو و 

هحفص 132) )
. ار دوخ  تباجا  یتباجا ، ره  ضوع  هب  و  دینش ، دهاوخ  یکیبل  یکیبل ، ره  ضوع  هب  دوش ، رداص  وت  زا  کیبل  تباجا و  تفه  نیا  نوچ  و 

(. باب 26  ) ص 83 باب 24 ؛)  ) ص 75 تارایزلا ، لماک  303 ؛ ص 308 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
(. باب 79  ) ص 218 تارایزلا ، لماک  ص 169 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 2)

ترضح نآ  ياضعا  زا  کی  ره  ترایز 

ترضح نآ  ياضعا  زا  کی  ره  ترایز 
نآ ياضعا  زا  کی  ره  رب  دننکیم  مالس  هک  تسا  نآ  ندرک ، ترایز  تقو  رد  تسا  مالسلاهیلع  نیـسح  هب  صوصخم  هک  ییاهباطخ  زا 
رب یهاگ  و  نادـند ، رب  یهاـگ  شرهطا و  ناـبل  رب  یهاـگ  و  شرونم ، تروص  رب  یهاـگ ، و  شرهطم ، رـس  رب  یهاـگ  ادـج ؛ ادـج ، باـنج ،

نیا تایـصوصخ  زا  و  شرگج ؛ رب  یهاگ  و  بلق ، رب  یهاگ  و  تشپ ، رب  یهاگ  و  هنیـس ، رب  یهاگ  و  نوخ ، رب  یهاگ  و  شفیرـش ، نساـحم 
نآ رب  مالـس  دـنیوگیم : یهاگ  شرونم ، رـس  رب  مالـس  رد  الثم  دوشیم . هددـعتم  هوجو  هب  یئزج  ره  رب  مالـس  هک  تسا  نآ  تیـصوصخ ،
رب هک  يرـس  یهاگ  و  دندیرب ، افق  زا  هک  يرـس  نآ  یهاگ  و  دندومن ، بصن  هزین  رب  هک  يرـس  نآ  یهاگ  و  دندرک ، دـنلب  هزین  رب  هک  يرس 

. دنتخیوآ هک  يرس  یهاگ  و  دنتشاذگ ، سلجم 
هک ییولگ  یهاگ  و  دندیرب ، ار  نآ  هک  ییولگ  یهاگ ، و  دندرک ، رحن  ار  نآ  هک  ییولگ  دنیوگیم : یهاگ  شکرابم  يولگ  رب  مالس  رد  و 

. دندز ریشمش  ار  نآ 
یهاگ و  دندومن ، نوخ  هب  هقرغ  هک  يدسج  نآ  یهاگ  و  دوب ، هداتفا  كاخ  هب  هک  يدسج  نآ  دنیوگیم : یهاگ  شدسج ، رب  مالـس  رد  و 

نآ یهاگ  و  دندومن ، هراپ  هراپ  هک  يدسج  نآ  یهاگ  و  تشاد ، تیاهنیب  مخز  هک  يدسج  نآ  یهاگ  و  دندومن ، هنهرب  هک  يدـسج  نآ 
. دندرک نابسا  مس  لاماپ  هک  يدسج 

يرس نآ  رب  مالس  دنیوگ : نوچ  الثم  تسا . هدوب  یهوجو  رب  زین  تایصوصخ  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  تیـصوصخ  نیا  تایـصوصخ  زا  و 
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مالـس دنیوگ : نوچ  و  دیزی ، يهرامالاراد  رد  رب  یهاگ  ماش ، يهزاورد  رد  رب  یهاگ  و  تخرد ، رب  دنتخیوآ  دـنیوگ : یهاگ  دـنتخیوآ ، هک 
: دنیوگ یهاگ  دنتشاذگ ، نیمز  هب  هک  يرس  نآ  رب 

هحفص 133) )
. بسا يهربوت  رد  یهاگ  و  نایاسرت ، رید  رد  یهاگ  یلوخ و  رونت  رد  یهاـگ  داـیزنبا و  لـباقم  رد  یهاـگ  و  دـیزی ، يور  شیپ  دنتـشاذگ 

(. 1)
قافتا يرگید  يارب  زا  هک  یهلا  رما  رب  بانج  نآ  زا  تسا  هدوب  یصاخ  میلست  اهتبیصم ، نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  اهمالـس  نیا  رـس  و 

مرح ار  نآ  هک  هدومرف ، ررقم  وا  يارب  زا  هک  ار  هچنآ  بانج ، نآ  هب  دیامن  میلست  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  هتسیاش  سپ  ایلوا . ایبنا و  زا  داتفین 
دـشاب و هتـشاد  هطبار  وا  اب  دـهد و  رارق  دوخ  عیفـش  ار  وا  ددرگ و  کسمتم  دـیامن و  لسوت  وا  هب  هک  یـسک  يارب  زا  دـهد ، رارق  دوخ  نما 

تیفیک نیا  هب  هاگره  هک  تسا  یگرزب  يراودیما  ندرک ، مالس  عضو  نیا  رد  ایـصوا و  ایبنا و  رب  تسا  ندرک  مالـس  یناعم  زا  یکی  نیمه ،
ياضعا رب  هک  یـشتآ  یمالـس ، ره  هب  دوش  شوماخ  نآ ، هب  هک  تسا  دـیما  کی . ره  رب  مینک  هیرگ  و  هفیرـش ، ياـضعا  نآ  رب  مینک  مـالس 

. میدومن هقرغ  نآ ، رد  ار  دوخ  ياپارس  میاهدرک و  نشور  یصاعم  زا  دوخ 
هحفص 135) )

. ترایز باب  ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)

دیجم هللا  مالک  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  رد 

دیجم هللا  مالک  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  رد 
ص 353. هینیسحلا ، صئاصخ 

تسا نیسح  مولظم ، زا  دارم 

تسا نیسح  مولظم ، زا  دارم 
ص 373. نامه ،

(. 1 . ) لتقلا یف  فرسی  الف  اناطلس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  «و 
 (« دنکن يورهدایز  راتشک ، رد  میداد ، رارق  ییاورنامرف  شهاوخنوخ  يارب  دوش ، هتشک  متس  هب  هک  یسک   ؛(

مئاق ترضح  وا  یلو  دندرک و  دیهش  ملظ  هب  ار  وا  هک  تسا  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  دارم ، هک  تسا  يورم  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا 
(. 2 . ) تسا

، تسوا یلو  يارب  زا  سپ  دنـشکب ، ملظ  هب  هک  ار  یـسک  ینعی  مدرم . يهمه  يارب  زا  ماع ، تسا  یمکح  هفیرـش ، هیآ  ارهاظ  دـیوگ : فلؤم 
هک تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  یلو  يارب  زا  ینعم  نیاربانب  و  وا ؛ ریغ  نتـشک  هب  دـنکن  فارـسا  و  شلتاـق ، رب  صاـصق  قح  اـعرش ،

نب حلاص  ای  نانس ؟ ای  رمش ؟ ای  دعس ؟ رسپ  ای  دایز ؟ رسپ  ای  هدوب ؟ دیزی  بانج ، نآ  لتاق  هک  دید  دیاب  نکلو  شلتاق ، زا  دیامن  صاصق 
هحفص 136) )

هللا مسب  : » دومرف سپ  دز ؟ شکرابم  بلق  هب  هعبـش  هس  ریت  هک  ینوعلم  نآ  ای  داتفا ؟ نیمز  رب  بسا  زا  هک  دز  ترـضح  نآ  رب  هزین  هک  بهو 
؟ ناشیا ریغ  ای  هللااب ،» و 

نانچ تسا ؛ دیزی  لالقتـسالاب ، لتاق ، کی  سپ  اتقیقح ، لالقتـسالاب و  هدوب ، لتاق  رازه  دص  ترـضح ، نآ  يارب  زا  هک  تسا  نآ  قیقحت  و 
(. 3 . ) تسا هدش  رکذ  ایبنا  رابخا  رد  هک 
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(. 4 . ) ۀناجرمنبا هلتق  تفگ : دیزی  هک  نانچ  تسا ، دایزنبا  يرگید  و 
مالـسلاهیلع نیـسح  لتاق  نیا  دنتفگیم : یکدوک ، رد  دندیدیم  ار  وا  مالـسلاهیلع ) یلع   ) باحـصا نوچ  هک  دوب  دعـس  نب  رمع  يرگید  و 

(. 5 . ) تسا
. هیرگ تریغ و  یگنشت و  و  هبعش ، هس  ریت  يهدننز  و  یلوخ ، و  نانس ، يرگید  و  رمش ، يرگید  و 

(. 6 « ) ابورکم تلتق  : » هدومرف دوخ ، هک  تسا  نآ  رما  تقیقح  و 
. راوگرزب نآ  لتق  ببس  هب  تسا  هراشا  ظفل ، نیمه  سپ  دنمان . البرک  بحاص  ار  وا  تهج ، نیا  زا  و  هتشک ، ارم  نزح ، تبرک و  ینعی 

. تقیقح قیرط  هب  بانج ، نآ  رب  تسا  قبطنم  همه  هک  تسا  ینعم  دنچ  مولظم ، ندش  هتشک  يارب  زا  هک  میوگ  زاب 
ار شباحـصا  دالوا و  لام و  کلم و  دنـشاب و  هدومن  وا  رب  يدعت  ینعی  دـشاب ؛ مولظم  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هدـش  هتـشک  هک  نیا  ینعم  کی 

تقیقح و  دنشاب ؛ هتفرگ  شتسد  زا  یگنشت  هزین و  غیت و  ریت و  برض  هب  هینطاب ، هیرهاظ و  زا  شحراوج ، اضعا و  يهمه  هکلب  دنـشاب ؛ هدرب 
فویس و نعط  زا  هک  هدوب  بانج  نآ  رد  تفص ، نیا 

هحفص 137) )
دـندوشگ و يدـعت  تسد  شلافطا  لایع و  لام و  رب  و  شکرابم ، يولگ  یتح  دوب ، هتـشگ  ریغتم  وا  ياضعا  حراوج و  مامت  اههزین ) ، ) حامر

تفـص نیا  یلک  قادصم  هک  یـسک  سپ  دنتـشک . ار  وا  تلاح ، نیا  رد  دـنتخادنا و  كاخ  رب  سکیب ، اهنت و  هدومن ، هراوآ  دالب ، زا  ار  وا 
: تسا دراو  اعد  رد  هک  تسا  نیا  وا . يارب  زا  تسا  هدش  ملع  تسا ، فصو  هک  مولظم  ظفل  تهج ، نیا  زا  تساهنت و  نیـسح  نامه  تسا ،

ضرع يوار  ار .» مولظم  ترایز  نکم  كرت  : » هک تسا  ثیدـح  رد  و  ( 7 ( ؛»)  مولظم نوخ  هب  مهدیم  مسق  ار  وت  مولظملا ؛( مد  كدـشنا  »
(. 8 !«. ) البرک دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  تسوا  هک  ینادیمن  رگم  : » دومرف مولظم ؟ تسیک  هک : درک 

ای صاصق ، دننام  دشاب ، وا  لتق  يهحابا  بجوم  هک  یعرش  قح  نودب  دنـشکب ، ار  وا  ینعی  تسا ؛ نتـشک  لصا  رد  ندوب ، مولظم  مود  ینعم 
امـش زا  ار  یـسک  ایآ  دیراد ؟ بلط  هچ  نم  زا  امـش ! رب  ياو  : » دومرف دوخ  هک  نانچ  تسا . نیـسح  ینعم ، نیا  دارفا  رهظا  و  داسفا ، ای  دـح ،

(. 9 ( .»؟ ماهدرک لیدبت  ار  یتعیرش  ای  ماهتفرگ ؟ امش  زا  یلام  ای  دینک ؟ صاصق  دیهاوخیم  سپ  ماهتشک ،
نتـشک رد  یتـح  تسا . هدرب  راـک  هب  وکین  ياـنعم  ره  رد  ار  ناـسحا  دـنوادخ ، هک  نوچ  تسا ؛ لـتق  تیفیک  رد  ندوب ، موـلظم  موـس  ینعم 

تسد و و  دنـشکن ، ناسنجمه )  ) سنج يانبا  يور  شیپ  رد  و  دـنیامنن ، هحیبذ  هب  ار  وا  و  دـننک ، زیت  ار  دراـک  هک  تسا  بحتـسم  یناـبرق ،
نیا زا  کـی  چـیه  و  دـنهد ؛ بآ  ار  وا  و  دـننکن ،) ادـج  شحور  جورخ  زا  شیپ  ار ، شیاـضعا  ینعی   ) دـننکن هـلثم  ار  وا  و  دـندنبن ، شیاـپ 

. دندرک ملظ  نآ  تیفیک  رد  هکلب  دناهدومنن ، تاعارم  ترضح  نآ  نتشک  رد  ار  اهناسحا 
اضعا و عطق  هب  سابل و  بلس  هب  تسا  نتشک  زا  دعب  تیمولظم ، مراهچ  ینعم 

هحفص 138) )
هنهک يهماج  نآ  هک  نیا  یتح  تسا ، باـنج  نآ  هب  رـصحنم  مه  نیا  و  نفد ؛ نفکیب و  اـهكاخ ، يور  رب  نتخادـنا  و  ( 10  ) ندرک لاماپ 

(. 11 . ) دنتشاذگن شندب  رب  مه  ار  هراپ 
. وا ریغ  هن  دوب ، عمج  بانج  نآ  رد  همه  و  تسا ، هروکذم  ياحنا  عیمج  هب  تیمولظم ، مجنپ  ینعم 

يهیآ 33. ءارسا ، يهروس  ( 1)
ص 206. ج 3 ، بقانملا ، ص 290 ؛ ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  ص 218 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)

.28 ص 29 -  ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 242 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 3)
ص 40. ج 2 ، یسربطلا ، جاجتحالا ، ص 74 ؛ ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 131 و 162 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 4)

قباطم همغلا ، فشک  ترابع  هک  دنامن  یفخم  و  ص 135 ، ج 2 ، داشرالا ، ص 9 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 263 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 5)
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. تسا یلع » باحصا  ، » راحب داشرا و  ترابع  نکل  تسا ؛ یبنلا » باحصا   » باتک نتم 
(. باب 26  ) ص 109 تارایزلا ، لماک  ص 297 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 6)

(. رکش يهدجس  بادآ   ) ص 213 دجهتملا ، حابصم  ص 325 ؛ ج 3 ، یفاکلا ، ص 235 ؛ ج 83 ، راونألاراحب ، ( 7)
(. باب 52  ) ص 137 تارایزلا ، لماک  ص 66 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 8)

ص 101. ج 2 ، داشرالا ، ص 7 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 9)
.38 ص 39 -  ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  58 ؛ ص 59 -  فوهل ، ص 59 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 10)
ص 37. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  56 ؛ ص 57 -  فوهل ، 57 ؛ ص 58 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 11)

ترضح نآ  هب  نآرق  زا  تسا  قلعتم  هک  یتافص 

ترضح نآ  هب  نآرق  زا  تسا  قلعتم  هک  یتافص 
ص 380. هینیسحلا ، صئاصخ 

افـش و تایآ  ریهطت و  يهیآ  رون و  يهیآ  یـسرکلاۀیآ و  دننام  تسه ، یـصاوخ  تافـص و  امـسا و  اهنآ  يارب  زا  هک  تسا  یتایآ  نآرق  رد 
: هیآ ود  تسوا ، رد  و  وا ، ملع  ینعی  ار ، اهنیمز  اهنامسآ و  يهمه  لماش  هک  عیفر  یسرک  تسوا  رد  مالسلاهیلع  نیسح  و  هدجس ، تایآ 

شاهفرغ لباقم  زا  ار  رس  نآ  هک  یتقو  رد  مقرا ، نب  دیز  يارب  زا  و  ( 1  ) ماش هار  رد  یتعامج  يارب  زا  دومن  یلجت  هک  شکرابم  رس  زا  یکی 
تسا ترضح  نآ  رونا  رس  زا  رون ، نآ  دید  درک ، رظن  نوچ  درک . بجعت  هدیدرگ و  لخاد  هنزور  زا  هک  ار  وا  عاعش  دید  سپ  دنداد . روبع 

(. 2 . ) دیامرفیم توالت  فهک  يهروس  و 
نایم رد  مدید  دیوگیم : ناگتـشک ، ياشامت  هب  دمآ  هک  یتقو  دید  بش  رد  دساینب ، يهفیاط  زا  عراز  درم  نآ  هک  شرهطا  ندب  زا  یکی  و 

. دنیشنیم دسج  نآ  دزن  رد  دیآیم  هک  ار  يریش  مدید  و  باتفآ ، دننام  دیشخردیم  هک  ار  يدسج  اهنآ 
زا و  شتبحم ، رد  هینطاب  ضارما  يارب  زا  افش  تایآ  تسا  بانج  نآ  رد  و 

هحفص 139) )
روصت يارب  زا  تسا  هتـسیاش  هدجـس ، تایآ  دـننام  هک  تسا  هدوب  هعبرا  تایآ  ترـضح  نآ  دـسج  رد  و  شتبرت ، رد  هیرهاظ  ضارما  يارب 

: دزاس هدولآ  كاخ  هب  ار  دوخ  دتفیب و  نیمز  هب  صخش  اهنآ 
(. 3 . ) درک رد  هب  رس  شتشپ  زا  دیسر و  شفیرش  بلق  رب  هک  هبعش  هس  ریت  زا  یکی 

(. 4 . ) داتفا نیمز  هب  بسا  زا  دیسر و  شهاگیهت  رب  هک  بهو  نب  حلاص  يهزین  رثا  مود 
(. 5 . ) دومن نوخ  زا  رپ  ار  شهالک  همامع و  دیسر و  شکرابم  قرف  رب  هک  دوب  رسی  نب  کلام  ریشمش  رثا  موس 

یتایآ اهنیا  دـیدرگ . دراو  افق  بناج  زا  نآ  رثا  یلو  دومن ؛ ادـج  ندـب  زا  ار  رـس  دیـسر و  شرهطم  يولگ  رب  هک  دوب  يریـشمش  رثا  مراـهچ 
رب ددرگ و  مخ  ناشتماق  دوش و  لزلزتم  ناشدوجو  ناکرا  نآ ، عامتسا  ای  روصت  تقو  رد  هک  بانج  نآ  ناتـسود  رب  دنکیم  مزال  هک  تسا 

. دننک رس  رب  كاخ  دنتفیب و  نیمز 
هحفص 141) )

.74 ص 75 -  فوهل ، 87 ؛ ص 88 -  ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  145 ؛ ص 146 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 122. ج 2 ، داشرالا ، ص 141 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 52. فوهل ، ص 53 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 3)

ص 54. فوهل ، ص 55 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 4)
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ص 52. فوهل ، ص 53 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 5)

مارحلا هللا  تیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  رد 

مارحلا هللا  تیب  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  رد 
ص 365. هینیسحلا ، صئاصخ 

نیسح يارب  زا  هبعک  تامارک  لئاضف و  عیمج 

نیسح يارب  زا  هبعک  تامارک  لئاضف و  عیمج 
ص 402. هینیسحلا ، صئاصخ 

(. میدومن نیچلگ  ار  نآ  زا  تلیضف  هدزای  ام  هک  هدومن  رکذ  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  ار  هبعک  تمارک  تلیضف و  هاجنپ  ردقنارگ ، فلؤم  )
قیـالخ رب  وا  ببـس  هب  یهلا ، ياـهضیف  هک  تسا  هیهلا  تاـکرب  بحاـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  و  نیرواـجم ، راوز و  هب  تـسا  كراـبم  لوا 

و شیازع ، يهماقا  هب  یخرب  و  دنوشیم ، قحتـسم  وا  رب  هیرگ  هب  یهورگ  و  دنتفر ، تشهب  هب  شباکر  رد  تداهـش  هب  یعمج  سپ  دزیریم .
تناعا هب  ای  شترایز ، هب  یضعب  و  ندروخ ، بآ  تقو  رد  وا  زا  ندروآ  دای  هب  ياهقرف  و  یکابت ، هب  ياهفیاط  و  وا ، رب  ندینایرگ  هب  یتعامج 

(. 1 . ) دوشیم ضئاف  مدرم  رب  بانج ، نآ  ببس  هب  هک  یتاکرب  زا  اهنیا  وحن  و  شتبرت ، رد  ندش  نفد  ای  شراوز ،
ار و نآ  دیص  دومن  مارح  و  داد ، رارق  مرتحم  فرط ، راهچ  زا  ار  هبعک  مرح  مود 

هحفص 142) )
نآ نفدم  يارب  زا  و  شبحاص ، ندرک  ادیپ  تهج  هب  رگم  ار ، دبایب ) اجنآ  رد  صخـش  هک  يزیچ   ) شاهمقل ار و  نآ  هایگ  تخرد و  ندـیرب 

خسرف کی  ات  شمرح  و  درک ، زیوجت  افـش  تهج  هب  ار  نآ  ندروخ  دومن و  مرتحم  ار  شتبرت  هک  فرط  راهچ  زا  تسا  یمارتحا  ترـضح ،
فلتخم املع ، تاملک  تلیـضف و  بتارم  توافت  هب  دناهدرک  عمج  یـضعب  و  رابخالا ، فالتخا  یلع  خسرف ، جنپ  ای  خـسرف ، راهچ  ای  تسا ،

نآ هب  هبیرق  یحاون  ربق و  دوخ  تبرت  یضعب  و  دناهدرک ، زیوجت  اقلطم  ار  مرح  تبرت  یضعب  لکا . زاوج  عضاوم  هب  تبـسن  دیدحت  رد  تسا 
. عارذ داتفه  ای  لیم ، راهچ  ای  لیم ، کی  هب  دـیدحت  دوشیم  رهاظ  تایاور  ضعب  زا  و  تسا ، طوحا  نیا  و  دـنیوگ ، ربق  كاـخ  اـفرع  هک  ار 

(. 2)
هک تسا  هدش  نامگ  ار  یـضعب  بادآ ، نآ  ترثک  و  ( 3 . ) تسا روکذم  شلحم  رد  هک  تسا  یطیارـش  بادآ و  تبرت ، ندروخ  يارب  زا  و 

. طیارش هن  تسا  بادآ  زا  همه  نآ  هک  تسا  نآ  رهظا  و  تسا ، هدیمهف  تیطرش  ایوگ  و  تسا ، تبوعص  لامک  رد  نآ  هب  افشتسا 
نمأـم زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسین و  زیاـج  شلتق  دوشیم و  ظوفحم  وا  نوخ  درب ، هاـنپ  سک  ره  تسا و  ناـما  نما و  لـحم  هبعک ، موس 

ار بانج  نآ  تمرح  کته  مه  دـندرک و  ار  هناخ  تمرح  کـته  مه  هیماینب ، نکل  درب ؛ هاـنپ  وا  هب  هک  یـسک  نوخ  تسین  لـالح  تسا و 
بآ بلط  شیارب  زا  دوب و  شتـسد  رد  یکی  هک  ار ، ریغـص  لفط  ود  یتح  دـنتخیر . ناـشنوخ  دـندرب ، هاـنپ  وا  هب  هک  ار  یناـسک  دـندومن و 

هب ار  وا  ترضح  نآ  درک . شیومع  هب  هثاغتسا  سپ  دندرک . عطق  ار  شتسد  شاهنیـس ؛ يالاب  يرگید  و  4 ؛ )  ) دندز شموقلح  هب  ریت  دومن ،
دندز وا  هب  يریت  سپ  تفرگ . هنیس 

هحفص 143) )
زا ار  هنیکـس  شرتخد  ینعی  دـندرک ؛ قرفتم  دـندوب ، هدومن  هطاحا  وا  رب  هک  ار  تماـما  جرب  نارتوبک  و  ( 5  ) شاهنیس يالاب  دنتـشک  ار  وا  و 

(. 6 . ) دندرک راوس  نارتش ، زاهج  رب  دنتسب و  ریجنز  هب  دندیشک و  شاهنیس  يور 
. دننیشنیمن نآ ، راوید  رب  دننکیمن و  روبع  نآ  يالاب  زا  نارتوبک ، هک  هداد  رارق  هرهاظ  تمارک  هبعک ، يارب  زا  مراهچ 
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نارتوبک هب  رظن  هتـسشن ، فاطم  رد  مدوب و  بلطم  نیا  بظاوم  زور  دنچ  هللا ، تیب  جح  هب  مدش  فرـشم  هک  یماگنه  ریقح  دـیوگ : مجرتم 
دنتفریم رگید  فرط  هب  دندشیم و  فرحنم  دندیـسریم ، تیب  راوید  يذاحم  هب  نوچ  زاورپ ،)  ) ناریط تدش  تلاح  رد  مدیدیم  متـشاد .

. اهتنا هدومرف ، فلؤم  هک  نانچ  رویط  قلطم  هن  تسا ، نارتوبک  صوصخم  مکح ، نیا  یلو  دندرکیمن ؛ روبع  هناخ  يالاب  زا  و 
هب اهواگ  و  درکیمن . هطاحا  نآ  هب  بآ  دشیم و  دنلب  ربق  دنتسب ، شربق  هب  بآ  هک  هدوب  هرهاظ  تمارک  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  زا  و 

مکح هک  نیا  یتح  شراثآ ، وحم  فیرـش و  ربق  نآ  ثرح  هب  دومن  رما  لاس  تسیب  تدم  لکوتم ، هک  یتقو  رد  دـنتفریمن  رهطم  ربق  فرط 
بآ دنتـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  سپ  هدش . نفد  تعاس  نآ  رد  هنأک  ار  فیرـش  دسج  دندید  سپ  ار . رونم  ربق  نآ  دندومن  شبن  درک 

ناـشیا يوـس  هب  ریت  هک  ار  یتعاـمج  دـندیدیم  دـنتفریمن و  شیپ  دـنداد ، تـکرح  وا  يوـس  هـب  ار  اـهواگ  و  تـفرن ؛ شیپ  دنتـسب . نآ  رب 
(. 7 . ) دروخیم شبحاص  هب  تشگیمرب و  ریت  دنتخادنایم ، تعامج  نآ  تمس  هب  يریت  اهنیا  رگا  و  دنزادنایم ،

مالـسلاهیلع نیـسح  يارب  زا  ینعم ، نیا  و  دوشیم ، دافتـسم  هرتاوتم  رابخا  زا  هک  نانچ  متاخ . ات  مدآ  زا  تسایبنا ، مامت  هاگفاوط  هبعک  مجنپ 
هب تبسن  مه  تسا ، تباث  زین 

هحفص 144) )
نآ نابعش ، يهمین  بش  رد  یسک  رگا  هک  تسا  ربخ  رد  هکلب  شرهطم ؛ ربق  هب  تبـسن  مه  و  كرابم ، رـس  هب  تبـسن  مه  و  شفیرـش ، دسج 

(. 8 . ) ربمغیپ رازه  راهچ  تسیب و  دص و  وا  اب  دنیامن  یتسود ) راهظا   ) هحفاصم دنک ، ترایز  ار  ترضح 
. تسا هدش  هداد  حرش  هتشذگ  ياهباب  رد  هک  نانچ  ( 1)

ك: زین ر . 106 ؛ ص 116 -  ج 98 ، راونألاراحب ، باـتک  هب  دوش  هعجارم  تبرت ، ندروخ  زاوج  دـح  مرح و  دـح  تبرت و  عوضوم  رد  ( 2)
.279 ص 284 -  تارایزلا ، لماک 

(. باب 93 ، ) ص 280 تارایزلا ، لماک  ص 127 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 3)
ص 143. صاوخلا ، ةرکذت  ص 50 ؛ فوهل ، ص 112 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 46 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 53. فوهل ، ص 114 ؛ ج 2 ، داشرالا ، 53 ؛ ص 54 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 5)
ص 58. فوهل ، ص 59 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)

ص 67. ج 2 ، یحیرطلا ، بختم  ج 221 ؛ بقانملا ، 395 ؛ ص 404 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 7)
(. باب 72  ) 179 ص 180 -  تارایزلا ، لماک  ص 98 ؛ ج 93 ، راونألاراحب ، ( 8)

بیس يوب  ثیدح 

بیس يوب  ثیدح 
و ادـخ ، لوـسر  رب  دـندش  دراو  نینـسح  هک  هملـسما  يرـصب و  نسح  زا  هدوـمن  تیاور  راـحب  رد  هک  تسا  یثیدـح  هلمج ، نآ  زا  مـشش و 
ار دوخ  تسد  لـیئربج ، تسا . یبـلک  يهیحد  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـندیدرگ ، وا  فارطا  رد  ناـشیا  سپ  دوـب . ترـضح  نآ  دزن  رد  لـیئربج 

یلاحـشوخ زا  ناـشیا  يور  داد . ناـشیا  هـب  دروآ و  يراـنا  یهب و  یبیـس و  سپ  دریگب . يزیچ  یــسک  زا  هـک  یــسک  دـننام  داد ، تـکرح 
زا کی  چیه  دنتفر و  سپ  دوخ . ردام  ردپ و  دزن  دیورب  دومرف : دییوب و  تفرگ و  ناشیا  زا  ترضح  دوخ . دج  دزن  هب  دندیود  تخورفارب و 
زاب  ) دومنیم دوع  دوخ  لاح  هب  دندروخیم ، نآ  زا  دـنچ  ره  و  دـندروخ ، مه  اب  همه  تفر و  ناشیا  دزن  هب  ربمغیپ  هک  نیا  ات  دـندروخن  نآ 

و دش ، دوقفم  رانا ، هک  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  دومن . تافو  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هک  ینامز  ات  دوب ، تلاح  نیمه  هب  و  تشگیم )
نوچ سپ  دنتسب . ام  يور  هب  ار  بآ  هک  یتقو  ات  دوب ، دوخ  لاح  هب  بیـس  و  دش ، دوقفم  هب ، تشگ ، دیهـش  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نوچ 

رب نادند  دیسر ، تیاهن  هب  نم  یگنشت  نوچ  تبقاع ، دشیم . نکاس  نم  یگنـشت  یکدنا  مدرکیم ، وب  ار  نآ  دشیم ، بلاغ  ام  رب  یگنـشت 
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زا لبق  تعاس  کی  مدینش  مراوگرزب  ردپ  زا  ار  نخس  نیا  هک  دیامرفیم  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  مدومن . كاله  هب  نیقی  مدرـشف و  نآ 
یقاب لحم  نآ  رد  هحیار ، نیا  و  دنتفاین ، ار  شدوخ  یلو  دشیم ، مامشتسا  شتداهش  لحم  زا  بیس  يوب  دیدرگ ، دیهش  نوچ  و  شتداهش ،

راوز زا  سک  ره  و  تسا ،
هحفص 145) )

(. 1 . ) دومن دهاوخ  مامشتسا  ار  نآ  دشاب ، نیصلخم  زا  رگا  هک  دور  ترایز  هب  رحس ، تقو  رد  دیامن ، ار  نآ  يهحیار  مامشتسا  دهاوخب 
، برع فیاوط  سپ  هدوب . نآ  رب  هماج  ندیناشوپ  نآ و  تنیز  رب  لکوم  لیعامـسا ، ترـضح  هک  تسا  نآ  هبعک ، تامارتحا  هلمج  زا  متفه 

ياهماج نامیلس ، ترضح  دعب  و  ( 2 ، ) دندیناشوپیم هناخ  هب  دنتخاسیم ، هماج  شاهجوز ، لیعامـسا و  ردام  دندروآیم و  فحت  ایادـه و 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  داتـسرف و  ياهماج  مالـسلاهیلع  نیـسح  يارب  زا  دنوادخ  و  كولم ؛ ریاس  نینچمه  داتـسرف ، هبعک  تهج  هب 

ياههماج زا  هک  دناشوپیم  مالسلاهیلع  نیسح  رب  ياهماج  ادخ  لوسر  ترضح  مدید  هدرک ، تیاور  هملـسما  هک  نانچ  دیناشوپ ، رب ا و  هلآ 
ياـهرپ زا  شدوپ  و  تسا ، هداتـسرف  نیـسح  يارب  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ياهیدـه  نیا  : » دوـمرف تسیچ ؟ نیا  هک  مدرک  لاؤـس  تسین . اـیند 

(. 3 . ) تسا لیئربج  لاب  كزان 
هب دروآ  هیدـه  ياهماج  تشهب ،) نابهگن  ناـبرد و   ) ناوضر سپ  دومن . بلط  دـیع  تهج  هب  هماـج  شرداـم  زا  ترـضح  نآ  دوخ  یهاـگ 

(. 4 . ) تسا روهشم  هک  نانچ  دیناشوپ ، ناشیا  رب  مالسلااهیلع  همطاف  و  مالسلاهیلع ، نسح  ترضح  وا و  تهج 
باـنج و نآ  شهاوخ  هب  دومن  گـنر  خرـس  ار  وا  لـیئربج  و  داتـسرف ، هیدـه  دـنوادخ ، و  دـیع ، تهج  هب  دومن  بلط  شدـج  زا  یهاـگ  و 

(. 5 . ) تسا فورعم  زین  نآ  ثیدح  هک  نانچ  تسیرگ .
ون ياهسابل  دـنیامن و  دیهـش  ار  وا  نوچ  هک  نآ  يارب  زا  هکلب  تنیز ، دـیع و  يارب  زا  هن  هنهک ، يهماج  اما  دومن ، بلط  رهاوخ  زا  یهاگ  و 

نیا رد  عمط  دنربب ، ار 
هحفص 146) )

و دومن ، هراـپ  ار  نآ  عضوم  دـنچ  ترـضح ، دروآ و  هنهک  يهماـج  بنیز ، شرهاوـخ  سپ  دـنامن . ناـیرع  شندـب  دـننکن و  هنهک  يهماـج 
ار وا  البرک  ياهكاخ  و  دومن ، نیگنر  دیع  رد  ار  شاهماج  لیئربج  هک  گنر  نامه  هب  ( ، 6  ) درک نیگنر  ار  هماج  نآ  ترضح ، ياهنوخ 

يور رب  نایرع  ار  شفیرـش  ندـب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  هیوح  نب  قاحـسا  کـلذ ، عم  دومن . شاهراـپ  هراـپ  ریـشمش ، هزین و  و  درک ، یکاـخ 
(. 7 ! ) هآ تشاذگ . كاخ 

هب شتداهش  زا  شیپ  زور  هس  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ار  نآ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  نهاریپ  نیا  دیوگ : ححـصم 
نامهم تعاس  کی  طقف  وا  هک  نادب  دنک ، هبلاطم  وت  زا  نیسح  تردارب  ار  نهاریپ  نیا  هک  یماگنه  دومرف : داد و  مالسلااهیلع  يربک  بنیز 

(. 8 . ) یهتنا دنشکیم ؛ یعضو  نیرتتخس  هب  انز ، دالوا  ار  وا  سپس  تسوت .
ربمغیپ داتفه  ربق  ماقم ، نکر و  نیب  ام  رد  و  شنارتخد ، لیعامـسا و  ربق  تسا  نآ  رد  هبعک و  هب  تسا  لصتم  حـیبذ ، لیعامـسا  رجح  متـشه 
لصتم مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ربق  مالـسلاهیلع ، نیـسح  و  ( 9 ، ) تسا روثأم  رابخا  رد  هک  نانچ  دـناهدرم . یگنـسرگ  زا  همه  هک  تسا 

هب رئاح  و  دنتـشگ ، نوفدـم  هرفح ، کی  رد  دـندش و  هتـشک  هنـشت  همه  هک  تسا  وا  ياـپ  نییاـپ  رد  قیدـص ، ود  داـتفه و  ربق  وا و  هب  تسا 
(. 11 . ) تسا حیحص  تایاور  رد  هک  نانچ  دنانوفدم ، یصو  تسیود  یبن و  تسیود  اج  نآ  و  ( 10 ، ) تسا طیحم  ناشیا ،

همرـس و تنیز و  تایرطع و  نانز و  زا  دیامن ، ایند  يهقالع  لام و  كرت  ددنبب و  مارحا  هک  هبعک  دصاق  رب  تسا  هدرک  بجاو  دنوادخ  مهن 
و ( 12 ، ) سابل هیاس و 

هحفص 147) )
(. 14 . ) دنک بانتجا  ذیاذل ، تایرطع و  زا  و  ( 13 . ) دشاب هنشت  هنسرگ و  هدولآرابغ و  هک  مالسلاهیلع  نیسح  رئاز  يارب  زا  تسا  بحتسم 
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ص 161. ج 3 ، بقانملا ، ص 289 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 204. ج 4 ، یفاکلا ، ص 95 ؛ ج 12 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 71. ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 271 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 3)
ص 72. ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 161 ؛ ج 3 ، بقانملا ، ج 43،ص 289 ؛ راونألاراحب ، ( 4)

.70 ص 71 -  ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  245 ؛ ص 246 -  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 5)
ص 53. فوهل ، ص 54 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)
ص 56. فوهل ، ص 57 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 7)

(. ص 95 مایألا ، روهشلا و  عیاقو  زا : لقن  هب   ) ص 324 ارهزلا ، ۀمطاف  دنسم  ( 8)
ص 214. ج 4 ، یفاکلا ، ( 9)

ص 130. ج 2 ، داشرالا ، ص 108 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 10)
(. باب 88  ) ص 270 تارایزلا ، لماک  ص 116 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 11)

. تسا هدش  هداد  حرش  مارحا ، كورت  باب  رد  یهقف  بتک  رد  ( 12)
(. باب 48  ) ص 131 تارایزلا ، لماک  ص 114 ؛ لامعألا ، باوث  ص 140 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 13)

ص 76. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 148 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 14)

لایع كرت  هب  رومأم  البرک  رد  نیسح  ماما  و  هکم ، رد  لیلخ  ترضح 

لایع كرت  هب  رومأم  البرک  رد  نیسح  ماما  و  هکم ، رد  لیلخ  ترضح 
ص 435. هینیسحلا ، صئاصخ 

زین مالـسلاهیلع  نیـسح  دورب و  دراذـگب و  اج  نآ  رد  اهنت  ار  دوخ  لایع  هیرذ و  هک  دـش  رومأم  لیلخ ، ترـضح  هک  تسا  یلحم  هکم  مهد 
هک شلایع  قح  رد  دومن  اـعد  لـیلخ  نکل  دورب ، دراذـگب و  سکیب  هنـسرگ و  هنـشت و  ناریح و  ـالبرک  رد  ار  دوخ  لاـیع  هک  دـش  رومأـم 

نیمز نیا  رد  ار  دوخ  لایع  مالسلاهیلع  نیسح  و  دنک ، يزور  ناشیا  هب  تارمث ، زا  و  ناشیا ، يوس  هب  دیامن  لیام  ار  قیالخ  بولق  دنوادخ ،
(. 1 . ) دوشیم دراو  امش  رب  هک  الب  ره  رب  دینک  ربص  دیشاب و  يریسا  يایهم  دومرف : تشاذگ و 

تسا و رتالاب  هبعک  لئاضف  زا  نیا ، و  دنلامب ، اهنآ  هب  تسد  دنـسوبب و  ار  هبعک  هک  نیا  هب  ار  تاقولخم  فرـشا  دومن  رما  دـنوادخ ، مهدزای 
ار وا  ياـضعا  عـیمج  تفرگیم و  رب  رد  ار  وا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هـک  اریز  تـسا ؛ تباـث  اـم  ناـمولظم  يـالوم  يارب  زا  نآ  ریظن 
یقارع و نکر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالتـسا  هک  نانچمه  و  ار ، بانج  نآ  ياهبل  نیبج و  بلق و  ولگ و  ریز  اـصوصخ  دیـسوبیم ،

نیـسح حراوج  اضعا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالتـسا  و  ندیـسوب )  ) لیبقت نینچمه  هتـشاد ، اهتمکح  ارـسا و  صوصخلاب ، ار  یماـش 
لیبقت ترثک  رس  اما  هدوب ، تارابخا  تازجعم و  رارسا و  زین  هصوصخم  عضاوم  لیبقت  ریثکت  يارب  زا  و  تسا ، يدنچ  رارـسا  ار  مالـسلاهیلع 

. تسا مولعم  سپ  شکرابم  يولگ 
یناشیپ هک  دوب  یگنس  عضوم ، هک  تسا  نآ  تهج  هب  دیاش  سپ  یناشیپ ، اما  و 

هحفص 148) )
عـضوم نوچ  ای  ( 3 ، ) دـندز یناـشیپ  نآ  هب  هک  تسا  ریت  عضاوم  اـی  ( 2 ، ) دـیدرگ يراـج  شرونا  تروص  رب  نوخ  تسکـش و  ار  شفیرش 

یتیصوصخ ماقم ، نیا  رد  نیسح  و  ( 4 ( ؛ تسا تیاور  رد  هک  نانچ  تسا ، نمؤم  رون  روهظ  لـحم  یناـشیپ ، تهج ، نیا  زا  و  هدوب ، دوجس 
اتروص و تسادخ ؛ هب  برقت  تالاح  هلمج  زا  شدوخ  دوجس  تلاح  هک  تسا  نآ  شنایب  تسا . صوصخم  يهدجس  شاهدجس  هک  تشاد 
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نیسح يارب  زا  و  ( 5 ، ) تسا دوجـس  تلاح  ادخ ، هب  دـبع  تالاح  بارقا  زا  تسا  ربخ  رد  و  تسا ، نآ  رب  تلالد  رابخا ، تایآ و  رد  و  انعم ،
تلاح هب  هک  ینامز  ات  دش ، جراخ  نطو  زا  هک  یتقو  زا  دومنیم ، یقرت  یهلا  برق  تاجرد  رد  هک  یتقو  رد  دوب  یصاخ  دوجس  مالسلاهیلع 

نم حوبذملا   » ترابع زا  هک  نانچ  هزین  رـس  رب  رگم  درکن ، دـنلب  رـس  رگید ، دوجـس و  دـصق  هب  تشاذـگ  كاخ  رب  كرابم  یناشیپ  دوجس ،
كرابم یناشیپ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تهج ، نیا  زا  سپ  ( 6  ) دوشیم دافتسم  دندیرب ، تشپ  زا  ار  شرـس  هک  نآ  ینعی  ءافقلا ،»

. دیسوبیم ررکم  ار 
بانج نآ  لتق  ببـس  ریت ، نامه  هقیقحلایف ، هک  تسا  دولآرهز  يهبعـش  هس  ریت  عضوم  هک  تسا  نآ  شرـس  شرونم ، بلق  ندیـسوب  اما  و 

(. 7 . ) دش
زا ار  دوخ  بوچ  ردارب  دایز ! رـسپ  يا  تفگ ، مقرا  نب  دیز  هک  یتقو  رد  دش  رهاظ  نآ ، ارـسا  زا  یکی  سپ  وا ، نادند  بل و  ندیـسوب  اما  و 

(. 8 . ) ار اهبل  نیا  دیسوبیم  ررکم  ادخ  لوسر  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  نم  هک  كرابم ، بل  ود  نیا 
هحفص 149) )

ص 127. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 97 ؛ داشرالا ، ص 3 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 34. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 52 ؛ فوهل ، ص 53 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 258. ج 3 ، بقانملا ، ص 43 ؛ ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 52 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 3)
ص 127. ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ص 160 ؛ ج 82 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 56. لامعألا ، باوث  ص 7 ؛ ج 2 ، رابخألا ، نویع  ص 162 ؛ ج 82 ، راونألاراحب ، ( 5)
ص 260. ج 3 ، بقانملا ، ص 59 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 34. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 52 ؛ فوهل ، ص 53 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 7)
ص 72. نازحألا ، ریثم  ص 118 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 8)

هکئالم هب  تبسن  ترضح  نآ  تایصوصخ  رد 

هکئالم هب  تبسن  ترضح  نآ  تایصوصخ  رد 
ص 462. هینیسحلا ، صئاصخ 

: دومن اطع  ترضح  هب  هکئالم  زا  هفیاط  هس  دنوادخ ،
 (. دندوب ) شتایح مایا  رد  بانج  نآ  مادخ  لوا ، فنص 

. دروم دنچ  رد  دندش  لزان  هک  بانج  نآ  راصنا  مود ، فنص 

دناتمدخ هب  لوغشم  هک  ياهکئالم 

دناتمدخ هب  لوغشم  هک  ياهکئالم 
و دشابیم ، فلتخم  لغاشم  لامعا و  ناشیا ، يارب  زا  و  شربق ، دزن  رد  دنابانج  نآ  تامدـخ  لوغـشم  هک  دنتـسه  ياهکئالم  موس ، فنص 

: دنتسه هقرف  نیدنچ  ناشیا ،
رازه راهچ  ناشیا ، تسا و  بانج  نآ  رب  هیرگ  ناشیا ، راک  و  دنشابیم ، شربق  رواجم  دولآرابغ ، ناشیرپ و  هک  دنتسه  ییاهنآ  لوا ، يهقرف 

(. 1 . ) دناکلم
(. 2 . ) دشابیم ناشاههدرم )  ) ناشاتوم زیهجت  یضرم و  تدایع  تعیاشم و  راوز و  لابقتسا  ناشلغش  مود ،
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(. 3 . ) دیوش نمیا  ینامیشپ  زا  ات  ادخ ، ياهتمارک  يوس  هب  دییایب  ریخ ! نابلاط  يا : هک  حبص  ره  دننکیم  ادن  ربق  رب  موس ،
ار وت  ادخ  یتفای و  تمالـس  يدرب و  تمینغ  هک  ادـخ ، يهدـنب  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  : ( هک ) تعجارم زا  دـعب  دـننک  باطخ  راوز  هب  مراهچ ،

ار لمع  سپ  دیزرمآ .
هحفص 150) )

(. 4 . ) ریگ رس  زا 
(. 5 . ) زور ره  رد  دنرازه  راهچ  زین  ناشیا  و  دنوریم ، الاب  دنیآیم و  هک  دنتسه  وا  رب  هدننک  هیرگ  راوز و  مجنپ ،

(. 6 . ) کلم رازه  دص  زور ، هنابش  ره  رد  وا  رب  دنتسرفیم  تاولص  مشش ،
(. 7 . ) راوز يارب  زا  تسا  رافغتسا  ناشیا ، لغش  متفه ،

يهراوهاگ هب  هانپ  هک  تسا  يزور  زا  لغـش  نیا  هب  لکوم  هک  تسا  سرطف  وا  و  دنناسریم ، بناج  نآ  هب  رود  هار  زا  ار  راوز  مالـس  مهد ،
(. 8 . ) درب وا 

تمایق زور  رد  رهم ، نیا  هب  و  ادهـش ، نیرتهب  رئاز  تسا  نیا  هک  ادـخ  رون  زا  دـننزیم  راوز  یناشیپ  رب  رهم  هک  دنتـسه  ياهکئالم  مهدزاـی ،
(. 9 . ) تمایق لاوحا  زا  دنهدیم  تاجن  دنریگیم و  ار  ناشیا  يوزاب  لیئربج ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپ  دنوشیم . هتخانش 

(. 10 . ) نآ ییاراوگ  رد  دیازفایم  سپ  تایح . بآ  هب  دننکیم  جوزمم  ار و  ناگدننک  هیرگ  مشچ  کشا  دننکیم  عمج  مهدزاود ،
نازرل ناشیا ، لصافم  دناهداتسیا و  هدومن ، رورم  ناشیا  رب  بانج  نآ  حور  هک  يزور  زا  هک  دناکلم  رازه  داتفه  نامـسآ  ره  رد  مهدزیس ،

(. Ə هدومن 11)  تیاور  رذوبا  هچنانچ  تمایق ، زور  ات  عزف  تدش  زا  تسا 
نذا نوچ  و  شايرای ، تهج  هب  دـنوادخ  زا  دـنتفرگ  نذا  هک  دنتـسه  ياهکئالم  ناشیا ، و  تعجر ، نامز  رد  دنتـسه  وا  راـصنا  مهدراـهچ ،

دندش و ایهم  دنتفای ،
هحفص 151) )

: هک دش  یحو  میدیسرن . بانج و  نآ  يرای  رد  ار  ام  يداد  نذا  ایادخ ! دندرک : ضرع  هدش . دیهش  ترضح ، هک  دندید  سپ  دنتشگ . لزان 
دنتسه و اجنآ  رد  سپ  امش .» دش  توف  هچنآ  رب  دینک  هیرگ  و  دینک ، شايرای  دـیامن و  تعجر  هک  ینامز  ات  دیـشاب  وا  يهبق  تحت  رد  »

دننام بانج ، نآ  ترـصن  تاوف  تهج  هب  دنک  هیرگ  زین  نایعیـش  زا  یکی  رگا  و  دنـشاب ، وا  ناروای  دـیامن ، تعجر  نوچ  و  دـننکیم . هیرگ 
(. 12 . ) دوب دهاوخ  هکئالم  نیا 

(. 13 . ) تسا ربخ  رد  هچنانچ  دنناسریم ، رئاز  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالس  مهدزناپ 
ادـخ تدابع  هک  کلم  رازه  داتفه  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ربق  هب  دـنالکوم  هک  قداص  ترـضح  زا  تسا  ۀـسبنع  تیاور  رد  هچنآ  مهدزناش ،

(. 14 . ) تسا راوز  يارب  زا  اهنآ  باوث  و  مدآ ، ینب  زامن  رازه  اب  تسا  لداعم  ناشیا ، زامن  کی  دننکیم و 
نوچ ار و  ادخ  دـننک  تدابع  دـننامب و  وا  يهناخ  دزن  هک  دـنوشیم  رومأم  دـعب  شاهناخ . ات  ادـخ  رما  هب  دـننکیم  راوز  تعیاشم  مهدـفه ،

(. 15 . ) تمایق زور  ات  دوب  دنهاوخ  وا  يهرایزلا  بئان  دریمب ،
. تمایق زور  ات  دننکیم  رافغتسا  وا  يارب  دننامیم و  وا  ربق  دزن  رد  رئاز ، تافو  زا  دعب  هک  دنتسه  ياهکئالم  مهدجیه ،

(. 16 . ) تمایق زور  ات  دننکیم  هطاحا  ار  ترضح  نآ  مرح  رود  کلم  رازه  زور  ره  مهدزون ،
رس داتفا و  كاخ  رب  ترضح ، نوچ  و  دندوب ، هکئالم  عیمج  نآ ، و  دندیلان ، ادخ  هاگرد  هب  دش ، دیهش  نوچ  هک  دنتسه  ياهکئالم  متـسیب ،

هب دندیلان  هبترم  کی  هب  هکئالم ، مامت  هک  دیامرفیم  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  دندومن ، ادج  ار  شکرابم 
هحفص 152) )

ناشیا هب  دیسر  یحو  سپ  وت . ربمغیپ  دنزرف  وت و  یفص  مالسلاهیلع ، نیـسح  اب  دننکیم  راتفر  مسق  نیا  ام ! دیـس  اقآ و  يا  هک  ادخ ، هاگرد 
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ناشن ار  مالـسلامهیلع  همئا  حابـشا  هکئالم ، هب  سپ  ناشیا .» زا  دیـشک  مهاوخ  ماقتنا  هتبلا  مسق ، مدوخ  لالج  تزع و  هب  دیریگب ! مارآ  : » هک
زا دیشک  مهاوخ  ماقتنا  مئاق ، نیا  اب  : » هک دومرف  سپ  دنکیم . زامن  هداتسیا و  هک  دندید  ار  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  ناشیا ، نایم  رد  داد .

(. 17 .«. ) ناشیا
يهکئـالم زا  یکلم  هک  تسا  ربخ  رد  هک  ناـنچ  دـندرب . اهنامـسآ  هب  ار  شتبرت  شتداهـش ، زا  دـعب  هک  دـندوب  ياهکئـالم  مکی ، تسیب و 

دنزرف هک  دـینک  رب  رد  نزح  سابل  اهایرد ! لها  يا  درک : دایرف  اهایرد و  يهمه  رب  دوشگ  ار  دوخ  ياهلاب  اـهایرد و  هب  دـش  لزاـن  سودرف ،
یقاب یکلم  چـیه  درب و  اهنامـسآ  هب  تشادرب و  دوخ  ياـهلاب  هب  باـنج ، نآ  تبرت  زا  سپ ، دـندیرب . رـس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

(. 18 . ) دنام نآ  زا  يرثا  وا  دزن  رد  دییوب و  ار  تبرت  نآ  هک  نیا  رگم  دنامن ،
روکذـم شلحم  رد  هک  نانچ  دـندش ، لزان  ترـضح  نآ  نیفکت  طینحت و  لیـسغت و  زیهجت و  يارب  زا  هک  دـندوب  ياهکئالم  مود ، تسیب و 

(. 19 . ) تسا
هحفص 153) )

(. باب 65  ) ص 159 تارایزلا ، لماک  ص 40 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)
(. باب 27  ) 83 ص 86 -  تارایزلا ، لماک  ص 55 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. باب 44  ) ص 125 تارایزلا ، لماک  67 ؛ ص 66 -  ج 98 ، راونألاراحب ، ( 3)
(. باب 62  ) ص 153 تارایزلا ، لماک  ص 67 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 4)
(. باب 77  ) ص 191 تارایزلا ، لماک  ص 56 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 5)

(. باب 88  ) ص 265 تارایزلا ، لماک  ص 182 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)
(. باب 45  ) ص 127 تارایزلا ، لماک  ص 11 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ص 39 ؛ ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  ( 7)

(. باب 20  ) ص 66 تارایزلا ، لماک  243 ؛ ص 244 -  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 8)
(. باب 88  ) ص 265 تارایزلا ، لماک  ص 182 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 9)

(. هرقب يهروس  يهیآ 84  لیذ   ) ص 369 مالسلاهیلع ، يرکسعلا  مامالا  ریسفت  ص 305 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 10)
(. باب 23  ) ص 74 تارایزلا ، لماک  ص 291 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 11)

ص 283. ج 1 ، یفاکلا ، باب 27 ؛)  ) ص 88 تارایزلا ، لماک  ص 225 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 12)
(. باب 49  ) ص 123 تارایزلا ، لماک  ص 72 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 13)
(. باب 42  ) ص 121 تارایزلا ، لماک  ص 72 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 14)

(. باب 77  ) ص 19 تارایزلا ، لماک  ص 68 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 15)
(. باب 68  ) ص 168 تارایزلا ، لماک  ص 28 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 16)
(. باب 129  ) ص 160 عئارشلا ، للع  ص 221 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 17)

(. باب 21  ) 67 ص 68 -  تارایزلا ، لماک  ص 221 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 18)
(. هدئاز نب  ۀمادق  ثیدح  (، ) باب 88  ) ص 265 تارایزلا ، لماک  ص 281 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 19)

ماظع يایبنا  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  رد 

هراشا
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ماظع يایبنا  هب  تبسن  نیسح  ماما  تایصوصخ  رد 
ص 476. هینیسحلا ، صئاصخ 

میهاربا باب 

میهاربا باب 
ص 489. هینیسحلا ، صئاصخ 

برقت هار  رد  ار  دوخ  هک  ار  لیلخ  ترضح  نک  دصق  یشاب ، هتساوخ  رگا  سپ  هللا ،» لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  : » ییوگب ترایز  رد  هاگره 
؛ دوخ یـصالخ  يارب  زا  درکن  اعد  ار و  هکئالم  تناعا  درکن  لوبق  و  دوب ، خـسرف  کـی  تفاـسم ، رد  هک  تخادـنا  يدورمن  شتآ  هب  یهلا ،
ار دوخ  هک  ار  البرک  لیلخ  نک  دصق  یشاب ، هتساوخ  رگا  و  ( 1 ( ؛ نم لاؤس  زا  دنکیم  تیافک  نم ، لاح  هب  دنوادخ  ملع  درک : ضرع  هکلب 

شتآ هک  دش  ببس  و  ( 2  ) ار هکئالم  يرای )  ) يهثاغا درکن  لوبق  دروآرد و  هزین  ریـشمش و  خسرف  نیدنچ  ضرع  رد  ادخ  هب  برقت  هار  رد 
(. 3  ) دومن مالس  درس و  يریثک  عمج  رب  ار 

رب ار و  لیعامسا  شدنزرف  دنک  ینابرق  هک  ار  لیلخ  امن  دصق  یهاوخ ، رگا  و 
هحفص 154) )

. دید نیمز  رب  هراپ ، هراپ  ندب  اب  درک و  ینابرق  ار  یلع  شدنزرف  هک  ار  لیلخ  نیا  نک  دصق  ای  تخادنا ، نیمز 
لمر زا  رپ  ار  نیجروخ  دروآ . یلاخ  ار  راب  هک  دیشک  تلاجخ  سپ  دیبلط . درآ  وا  زا  هراس  شاهجوز  هک  ار  یلیلخ  نک  دصق  یهاوخ ، رگا 
یلاخ تسد  اب  سپ  دیبلط . بآ  وا  زا  هنیکس  شرتخد  هک  ار  لیلخ  نیا  نک  دصق  ای  ( 4 ( ؛ درآ هب  درک  بلقنم  دنوادخ ، سپ  دومن ، گیر ) )

. وت یگنشت  رتخد ، يا  نم  رب  تسا  بعص  دومرف : وا  هب  تشگرب و 
ار هبعک  رد  دـمآ و  سپ  دوب . اهنآ  دزن  بآ  کـشم  کـی  تشاذـگ و  عرزیب  يداو  رد  ار  دوخ  لـها  هک  ار  یلیلخ  نک  دـصق  یهاوخ  رگا 

لیام قیالخ ، بولق  هک  ناـشیا  قح  رد  درک  اـعد  سپ  متـشاذگ . عرزیب  يداو  نیا  رد  ار  دوخ  يهیرذ  ضعب  نم  ایادـخ ! تفگ : تفرگ و 
هنـشت و ماعط ، بآیب و  يداو  رد  تشاذگ  ار  شلها  هک  ار  لیلخ  نیا  نک  دـصق  ای  ددرگ ؛ ناشیا  يزور  تارمث  زا  ناشیا و  يوس  هب  دوش 

(. 5 «. ) دیشاب يریسا  يایهم  : » دومرف عادو  تقو  رد  و  ناریح ، هنسرگ و 
دوشن دـیماان  و  ار ، تعافـش  تشادیم  تسود  هک  ار  لیلخ  نیااـی  ( 6  ) ار تفایـض  تشادیم  تسود  هک  ار  لـیلخ  نک  دـصق  یهاوخ  رگا 

. ار تمحر  عبنم  لیلخ  ای  ار  تلم  بحاص  لیلخ  نک  دصق  یهاوخ ، رگا  ددرگ . کسمتم  وا  هب  هک  یسک 
هحفص 155) )

ص 55. ج 2 ، رابخألا ، نویع  ص 63 ؛ ج 1 ، راونألاراحب ، ( 1)
.28 ص 29 -  فوهل ، ص 330 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 848. ج 2 ، جئارخلا ، ص 80 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( 3)
ص 153. ج 1 ، یمقلا ، ریسفت  5 ؛ ص 6 -  ج 12 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 201. یسلجم ، رقابدمحم  نویعلا ، ءالج  ( 5)
ص 348. ج 1 ، یسوطلا ، یلامأ  ص 4 ؛ ج 12 ، راونألاراحب ، ( 6)

بوقعی باب 

بوقعی باب 
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ص 491. هینیسحلا ، صئاصخ 
تشاد و رـسپ  هدزاود  هک  ار  قاحـسا  نب  بوقعی  امن  دصق  یهاوخ  رگا  بوقعی .» یلع  مالـسلا  : » دنیوگیم مالـسلاهیلع  نیـسح  ترایز  رد 

مخ شرمک  دروخ . گرگ  ار  ام  زا  یکی  ردپ ! يا  دنتفگ : وا  هب  يزور  سپ  دـندوب . هداتـسیا  شتمدـخ  رد  ملاس ، حیحـص و  ناشیا ، يهمه 
يا تفگ : هک  دینـش ، ار  وا  يادص  تشاد و  رـسپ  کی  هک  ار  البرک  بوقعی  نک  دصق  ای  نزح ؛ تدـش  زا  دـیدرگ  دیفـس  شمـشچ  دـش و 

(. 1 . ) متفر مه  نم  کنیا  ظفاحادخ ! ردپ ،
؛ هدوب ینابرهم  گرگ  بجع  تفگ : سپ  هدشن ، هراپ  یلو  تسا ، دولآنوخ  هک  ار  فسوی  سابل  دید  هک  ار  بوقعی  نک  دصق  یهاوخ  رگا 
هک دنتـساوخ  بوقعی  زا  هدنامن . یملاس  ياج  شندب ، زا  هن  سابل و  زا  هن  هراپ ، هراپ  ار  شدنزرف  دـید  هک  ار  بوقعی  نیا  نک  دـصق  ای  ( 2)

نیـسح و  مرادـن ، ار  شتقرافم  بات  نم  تفگ : دومن و  عانتما )  ) اـبا سپ  دـننک . يزاـب  جرفت و  ارحـص  رد  هک  دوخ  هارمه  دـنربب  ار  فسوی 
«. شدج تاقالم  هب  تسا  قاتـشم  هک  ار ، وا  دـیراذگب  : » دومرف دـندرک . عنم  ار  وا  نانز  دـش ، هناور  ربکا  یلع  شدـنزرف  نوچ  مالـسلاهیلع ،

(. 3)
، ار شدنزرف  يهلان  دینش  مالـسلاهیلع  نیـسح  و  دش ، نشور  شمـشچ  سپ  تخادنا ، وا  دزن  ار  فسوی  يهماج  دمآ و  ریـشب  بوقعی ، يارب 

. دیدرگ مامت  شمشچ  رون  سپ 
هحفص 156) )

ص 85. نیبلاطلا ، لتاقم  ص 49 ؛ فوهل ، ص 45 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
ص 342. ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ص 225 ؛ ج 12 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. نازحألا جیهم  زا  لقن  هب   ) ص 125 ةاجنلا ، هعیرذلا  ( 3)

فسوی باب 

فسوی باب 
رب ناشیا  يأر  تبقاع ، دیزادنایب . هاچ  رد  هکلب  دیشکن ؛ تفگ : يرگید  میشکب . ار  وا  دنتفگ : یـضعب  دندرک ، ادج  ردپ  زا  نوچ  ار  فسوی 

رایسب ياهمخز  دنتشک و  ار  وا  ناردارب  دالوا و  باحصا و  هک  نآ  زا  سپ  مالسلاهیلع ، نیسح  و  دنتخادنا ؛ هاچ  رد  ار  وا  هک  تفای  رارق  نیا 
یفاک اهریت  نآ  زا  ریت  کی  هکلب  دوب ، لتق  رد  یفاک  اهنآ  ضعب  هکلب  درکیم ، تیافک  اهمخز  نآ  هک  دـندز ، وا  رب  ریـشمش  هزین و  ریت و  زا 

هک دـندروآ  هلمح  یتعامج  سپ  دننیـشنب . ناتیازع  هب  امـش  ياهردام  دیـشکب .»! ار  وا  : » هک دـندرک  دایرف  دـندرکن و  افتکا  کلذ ، عم  دوب ،
(. 1 . ) تسین ریرحت  يارای  ار  ملق  هک  یقیرط  هب  دننک ، حبذ  دنشکب و  ار  هدش  هتشک 

و شورف ؛ يارب  زا  دندرب  رـصم  رازاب  هب  دندیرخ و  دعب  و  دـندرک ، شریـسا  دـندروآ و  نوریب  ار  وا  ياهلفاق  هاچ ، رد  نداتفا  زا  دـعب  فسوی 
، ماـش هفوـک و  ياـههچوک  رد  دـندومن و  بصن  هزین  رب  دنتـشادرب و  ار  وا  رـس  دـنتخادنا ؛ كاـخ  رب  هک  نآ  زا  دـعب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

(. 2 . ) دندینادرگ
سپ دندرب ، دیزی  دزن  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  و  دیدرگ ؛ نیما  نیکم و  هاشداپ ، دزن  رد  تبقاع ، دندرب و  رـصم  زیزع  دزن  هب  ارهق  ار  فسوی 

(. 3 . ) درک شفیرش  نادند  هب  هراشا  بوچ ، اب  دومن و  ازهتسا  تتامش و  ار  وا 
هحفص 157) )

ص 35. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 55 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
باب 39. ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 79. نازحألا ، ریشم  132 ؛ ص 133 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 3)
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حلاص باب 

حلاص باب 
باریس هب  دوب  یلتبم  لافطا  لایع و  بحاص  مالـسلاهیلع ، نیـسح  و  ( 1 ، ) نآ ندرک ) باریـس   ) يایقـس هب  دوب  یلتبم  يهقان  بحاص  حلاص ،

دنچ شموق  و  دـماشاین ، نآ  زا  يرگید  هک  دـشاب  شاهقان  يارب  زا  بآ  مامت ، زور  کی  هک  تساوخیم  مالـسلاهیلع  حـلاص  ناـشیا . ندرک 
دش یضار  هک  نیا  ات  ( 2 ، ) دندرک هقیاضم  تساوخ ، بآ  کشم  دنچ  شلافطا  لایع و  يارب  زا  مالسلاهیلع ، نیـسح  و  دندش ؛ یـضار  زور 

(. 4 . ) دندومن عانتما  دنناسرب ، شرگج  هب  هرطق  کی  ای  ( 3  ) دنهدب شلفط  هب  هعرج  کی  هک 
تـشحو دـننکیم ، روبع  اجنآ  زا  هک  یناسک  لاح ، ات  و  تفر ، الاب  هوک  رب  نانکهلان ، شاهقان  يهچب  دـندومن ، یپ  ار  شاهقان  نوچ  حـلاص ،
ياهحیص لفط ، نآ  دندز و  ریت  تفرگ ،)  تسد  يور  ) بآ شهاوخ  تهج  هب  ار  شلفط  نوچ  مالسلاهیلع ، نیسح  و  ( 5 ( ؛ اج نآ  زا  دنراد 

زا سپ  تسین . حلاص  يهقان  يهچب  زا  رتمک  وت  دزن  رد  نم  لفط  نیا  ایادـخ ! : » درک ضرع  ترـضح  دومن . تقرافم  ندـب  زا  شحور  دز و 
(. 6 «. ) نک اطع  رتهب  ضوع  سپ  ینادیمن ، ماقتنا  رد  حالص  لاح  رگا  و  شکب ، ماقتنا  موق ، نیا 

رد هک  ار  یناسک  یـسردایرف  لفط ، نآ  يهلان  ضوع  رد  بانج ، نآ  هب  تسا  هدومن  اطع  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رتهب ، ضوع  دیوگ : فلؤم 
دایرف رشحم 

هحفص 158) )
دنلب ناشیا  دایرف  لفط ، نیا  تبیصم  عامتسا  زا  نآلا  رگا  اصوصخ  دننکیم ، دایرف  شتآ  نایم  رد  ای  دننکیم ، دایرف  فقاوم  رد  ای  دننکیم ،

. دوش
يهیآ 155. ءارعش ، يهروس  ( 1)
ص 41. ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)

ص 22. ج 1 ، یحیرطلا ، بختنم  ( 3)
(. ص 266 ص 6 ، ج 6 ، نایبلا ، عمجم  ك : ر .  ) ص 392 ج 11 ، راونألاراحب ، ( 4)

ص 266. ج 6 ، نایبلا ، عمجم  ص 392 ؛ ج 11 ، راونألاراحب ، ( 5)
ص 108. ج 2 ، داشرالا ، 59 ؛ ص 60 -  نیبلاطلا ، لتاقم  ص 47 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)

لاحترا لوزن و  تقو  رد  ییحی  ندرک  دای 

لاحترا لوزن و  تقو  رد  ییحی  ندرک  دای 
ص 496. هینیسحلا ، صئاصخ 

هیناز نز  يارب  زا  هیده  هب  ار  وا  رس  تفگیم : دومرفیم و  ییحی  رکذ  یلزنم  ره  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  هک  تسا  ربخ  رد  مود : رما 
ار صخش  نآ ، ندید  نمشد و  تتامش  ینعی  تسا ؛ بئاصم  مظعا  نیا ، هک  دوشیم  رهاظ  تریـصب ، يهدید  اب  لمأت  زا  و  دندرب ؛ راکانز ) )
ره هتشاذگ و  شیور  شیپ  دیزی ) ای  دایزنبا و   ) هدیرب رـس  نآ  ندید  تبیـصم  تسا  هنوگچ  سپ  دزاسیم . راچد  التبا  فعـض و  تلاح  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رب  رما ، نیا  و  دـیزی ؛ دایزنبا و  سلجم  رد  دـش  عقاو  مولظم  ماما  يارب  زا  هک  ناـنچ  دـنکب ، وا  اـب  دـهاوخب  هچ 

(. 1 . ) یلاحشوخ اب  دندرک  رس  نآ  هب  رظن  هک  یناسک  رب  درک  نیرفن  تهج ، نیا  زا  هدوب و  بعص 
ص 164. ج 1 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 248 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 1)

مولظم ییحی  زا  مولظم  نیسح  تبیصم  تیمظعا 
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مولظم ییحی  زا  مولظم  نیسح  تبیصم  تیمظعا 
. مولظم ییحی  زا  مالسلاهیلع  مولظم  نیسح  تبیصم  تیمظعا  رد  موس : رما 

ام لاحترا . لوزن و  لاح  لزنم ، ره  رد  شرکذ  تقو  رد  درکیم ، وا  رب  مالس  هک  اریز  ییحی ؛ رب  مالس  نمـض  رد  مینک  نایب  ار  بلطم  نیا  و 
. شتداهش رطاخ  هب  تشاد  یمارگ  ار  وا  دنوادخ ، هک  ییحی  رب  داب  مالس  مییوگیم : سپ  قیبطت . لزانم  رد  مینکیم  بانج  نآ  هب  یسأت  زین 

ار ییحی  نآ  نک  دصق  یهاوخیم  لاح  ( 1)
هحفص 159) )

مخز ردق  نآ  ینعی  دنتشک ؛ ربص  قیرط  هب  هک  ار  ییحی  نیا  نک  دصق  ای  دندیرب ؛ ار  شرس  دنتفرگ و  ار  وا  ینعی  دنتـشک ، ربص  قیرط  هب  هک 
. دندیرب ار  شرس  سپ  داتفا ، تکرح  زا  هک  دندز  وا  رب 

ات دندز  شیولهپ  هب  هزین  هک  ار  ییحی  نیا  نک  دصق  ای  دندیرب ؛ تشط  رد  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  شرس  هک  ار  ییحی  نک  دصق  یهاوخ  رگا 
. دندیرب ار  شرس  سپ  داتفا ، نیمز  رب  بسا  زا 

راهچ هب  هک  ار  ییحی  نیا  نک  دصق  ای  شرجنخ ؛ هب  دراک  کی  ندیـشک  هب  دش  نکاس  شلتاق ، توادع  هک  ار  ییحی  نآ  دصق  یهاوخ  رگا 
و ندز ، هزین  و  ندرک ، رحن  ولگ و  ندیرب  زا  ترضح ، نآ  هب  دیسر  هچنآ  هب  و  هزین ، دنچ  دص و  و  ریشمش ، يهبرـض  دنچ  دص و  ریت و  رازه 

. دندرکن افتکا  ندومن  هلثم  ندرک و  لاماپ  زا  لتق ، زا  دعب  دیسر  شندب  هب  هچنآ  هب 
زاب دندرک ، راد  هب  دندینادرگ و  اهرهـش  هب  دندرک و  شاهزین  رب  هکلب  دـیدرگن ؛ نکاس  نتـشک  هب  وا  سدـقم  رـس  هب  تبـسن  ناشیا  توادـع 

(. 2 . ) سلجم دنچ  رد  دندرک  هراشا  شنادند  بل و  هب  بوچ  اب  و  درکن ، تیافک 
فسأت رما ، نیا  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  و  هعفد ، کی  ياهناخ ، هب  ياهناخ  زا  دندرب  هیده  ار  شرـس  هک  ار  ییحی  نآ  نک  دصق  یهاوخ  رگا 

کی هن  ینعی   ) يرخا دعب  ۀبترم  دنداتسرف  هیده  دندینادرگ و  اهرهـش  رد  ار  شرـس  هک  ار  ییحی  نیا  نک  دصق  ای  درکیم ؛ هیرگ  درکیم و 
(. دندربیم یناکم  هب  یناکم  زا  ددعتم  تاعفد  هکلب  هبترم ،

هک ار  ییحی  نیا  نک  دصق  ای  دش ؛ ریغتم  ملاظ ) نآ  تلاح   ) شتلاح دندرب ، ملاظ  دزن  هب  ار  شرس  نوچ  هک  نک  دصق  ار  ییحی  یهاوخ  رگا 
روک دـندوب . هدز  بانج  نآ  رب  هک  اهمخز  نآ  يهمه  زا  هدوب  رتالاب  مسبت ، نیا  و  دومن ، مسبت  دنتـشاذگ ، شملاـظ  دزن  رد  ار  شرـس  نوچ 

! دوش نایرگ  مسبت  نیا  عامس  تقو  رد  هک  یمشچ  دابم 
هحفص 160) )

ای تشادن ؛ یلافطا  لایع و  هقالع و  چیه  هک  نآ  لاح  و  نتشک ، يارب  زا  دندیـشک  نوریب  شدجـسم  زا  هک  ار  ییحی  نک  دصق  یهاوخ  رگا 
دایرف کی ، ره  و  نانمشد ، نایم  رد  سکیب  هنشت ، ناریح  نانز  دوب  نآ  رد  هک  دندیشک  نوریب  اههمیخ  زا  ار  وا  هک  ار  ییحی  نیا  نک  دصق 

داتفا و شیاپ  رب  دیـسر و  وا  هب  شاهریغـص  رتخد  هاـگان  دـمآ . نوریب  هدرک ، تکاـس  ار  ناـشیا  سپ  ( 3 . ) دندیـشکیم هالکث  او  هـالیواو و 
هک يراعـشا  دوـمرف  دـندیناشن و  تـمحرم  ناـماد  هـب  ار  وا  دنتـشگرب و  ترـضح  تـلذ ! یــسکیب و  زا  داد  درکیم : داـیرف  دیــسوبیم و 

(. 4 . ) نک هیرگ  یهاوخ  هچ  ره  موش ، هتشک  نوچ  نازوسم و  دوخ ، يهیرگ  هب  ارم  ماهدنز ، ات  هک : تسا  نآ  شنومضم 
زا دشن  نکاس  دیـشوج و  سپ  داتفا ، نیمز  رب  هرطق  کی  شنوخ  زا  دـندیرب و  تشط  رد  ار  شرـس  هک  ار  ییحی  نآ  امن  دـصق  یهاوخ  رگا 

شرس كاخ ، يور  رب  هک  ار  ییحی  نیا  نک  دصق  ای  داتفا ؛ ششوج  زا  تقو  نآ  ار ، لیئارساینب  زا  يرایسب  دومن  یناف  هک  نیا  ات  ششوج ،
هب دیـشاپ و  نامـسآ  هب  دیلام و  تروص  رب  تفرگ و  تسد  هب  شدوخ  هک  نآ  زا  هرطق  دنچ  رگم  دنتخیر ، كاخ  رب  ار  شنوخ  دندیرب و  ار 

. دشیم نوگنرس  نیمز  مامت  الا  و  تشگنرب ، نیمز  يوس 
ادج تبرـض ، هدزاود  هب  ار  شرـس  هک  ار  ییحی  نیا  ای  دـندیرب ؛ ار  شرـس  دراک ، شـشک  کی  هب  هک  ار  ییحی  نآ  نک  دـصق  یهاوخ  رگا 

(. 5 . ) ریشمش اب  دندومن 
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لاماپ شندب  دندیرب و  ار  شرـس  هک  ار  ییحی  نیا  ای  دوب ؛ ملاس  شندب  نکیلو  دـندیرب ، ار  شرـس  هک  ار  ییحی  نآ  نک  دـصق  یهاوخ  رگا 
ار شرس  هک  ییحی  نیا  رب  مالس  دش ! لاماپ  شندب  دندیرب و  افق  زا  ار  شرس  هک  ییحی  نیا  رب  مالس  دوب . حورجم  خاروس و  خاروس  هدش و 

رد رونت و  رد  دندرک و  بصن  هزاورد ، رب  دنتخیوآ و  تخرد  رب  دندومن و  دنلب  هزین  رب  دنتشاذگ و  گنس  يور  رب 
هحفص 161) )

(. 6 ! ) تسا ندب  اب  رس  تبقاع  دنچ  ره  تسین ، مولعم  شنفد  لحم  دنتشاذگ و  هناخباریز 
ص 318. ج 98 ، راونألاراحب ، ( 1)

. دش نایب  هتشذگ  لوصف  رد  بلاطم ، نیا  لیصفت  ( 2)
ص 22. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 134 ؛ ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  46 ؛ ص 47 -  ج 45 ، راونألاراحب ، ( 3)

ص 133. ج 2 ، یحیرطلا ، بختنم  ص 257 ؛ ج 3 ، بقانملا ، ( 4)
ص 37. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  ص 56 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 5)

.21 يهیآ 22 -  صصق ، يهروس  ( 6)

ریشمش بحاص  نیسح  اصع و  بحاص  یسوم 

ریشمش بحاص  نیسح  اصع و  بحاص  یسوم 
تعاجش رهظم  هک  تسا  ریشمش  بحاص  مالسلاهیلع ، نیسح  و  هدوب ، هزجعم  هک  تساصع  بحاص  یسوم ، ص 504 . هینیسحلا ، صئاصخ 

ریزو ار  شردارب  نوراه  دنوادخ ، هک  درک  اعد  یسوم  دش . هینیسح  تعاجـش  هب  روهـشم  دوب و  هدیـسر  ثاریم  بانج ، نآ  هب  هدوب و  هیوبن 
، تهج نیا  زا  و  دوب ، شیوزاب  روز و  رمک و  توق  ثعاب  هک  تشاد  شردارب  سابع  نوچ  يریزو  اضیا  مالسلاهیلع ، نیـسح  و  دهد ، ارق  وا 

. تسکش متشپ  نآلا ، هک : دروآرب  هلان  وا  تداهش  تقو  رد 
نایهام دندمآرد و  جوم  هب  اهایرد  مامت  مالسلاهیلع ، نیسح  يارب  زا  و  دندومن ، روبع  لیئارساینب  ات  دش ، قشنم  ایرد  کی  یـسوم ، يارب  زا 

درک نهپ  ار  دوخ  ياهلاب  اهایرد ، رب  دش  لزان  نیرب  سودرف  يهکئالم  زا  یکلم  و  دندرک ، هحون  بانج ، نآ  رب  دنتخادنا و  نوریب  ار  دوخ 
هک دـیامرفیم  رگید  تـیاور  رد  و  ( 1 «. ) دـندیرب رـس  ار  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هک  دـینک  رب  رد  نزح  سابل  ایرد ! لـها  يا  : » هک دومن  ادـن  و 
هک تسا  یتقو  رد  نیا ، و  دوشن ، عنام  اهنآ  هب  لکوم  کلم  رگا  دـنزیرورف ، یـضعب  هب  یـضعب  دـنوش و  قشنم  اهایرد  هک  دوشیم  کـیدزن 

نیا زا  و  دوشیم ، عقاو  ررکم  رما ، نیا  هک  تسا  تایاور  ضعب  رد  هکلب  شدنزرف ؛ رب  دـنکیم  هحون  هیرگ و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
ترضح ناروای  زا  هک  يرادیمن  تسود  ایآ  : » دندومرف تهج 

هحفص 162) )
(. 2 ( .»؟ یشاب مالسلااهیلع  همطاف 

.»؟ تسیک زا  نیا  : » درک لاؤس  وا  زا  دومنیم ، رفح  يربق  هک  يدرم  هب  تشذـگ  هک  یتقو  رد  درک  رفح  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ربق  یـسوم ،
و ربق ، ندنک  رب  ار  وا  درک  تناعا  سپ  منک .»؟ کمک )  ) تناعا ار  وت  یهاوخیم  : » تفگ ادـخ . ناگدـنب  زا  حـلاص  يهدـنب  کی  زا  تفگ :

درک بلط  دـندومن . وا  هب  ار  شماقم  سپ  دـیباوخ . سوم  هن ؟ ای  دراد  تعـسو  منیبب  ات  نآ ، رد  باوخب  تفگ : درم  نآ  دومن . مامت  ار  دـحل 
ار وا  ربق  دشن ، نفد  زور  هس  هک  نوچ  مالسلاهیلع  نیـسح  و  ( 3 ( ؛ دیدرگ ضوبقم  شحور  ربق ، نامه  رد  سپ  دـننک . ضبق  ار  شحور  هک 

باوخ رد  اروشاع  زور  هملـسما ، هک  تسا  ربخ  رد  هک  نانچ  دومن . رفح  ترـضح  نآ  زین  ار  شباحـصا  روبق  هکلب  دومن ؛ رفح  ادـخ  لوسر 
لوغـشم لاح ، ات  مدید و  هتـشک  ار  وا  نم  دندرک و  دیهـش  وا  دندروآ و  موجه  مدـنزرف  رب  مدرم ، : » دومرف دولآرابغ و  ار  ادـخ  لوسر  دـید 

(. 4 «. ) شباحصا مالسلاهیلع و  نیسح  يارب  زا  مدوب  روبق  رفح 
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دید سپ  دـسریم  اـجک  هب  وا  رما  تبقاـع  هک  درکیم  رظن  رود  زا  دـمآ و  شرهاوـخ  دـنتفرگ ، بآ  ناـیم  زا  نوـعرف  لآ  نوـچ  ار  یـسوم 
يارب زا  ار  هدریـش  ياهنز  مامت  دـنهدیم و  نماد  هب  نماد  تسد و  هب  تسد  دناهتـشادرب و  يدـنزرف  هب  ار  وا  رـصم  گرزب ) نانز   ) نیتاوخ
يارب زا  هک  مراد  غارس  یتیب  لها  نم  تفگ : دمآ و  شرهاوخ  سپ  دنکیمن  لوبق  ار  ناشیا  ناتـسپ  بانج ، نآ  دناهدومن و  عمج  وا  یگیاد 

(. 5 . ) هصق رخآ  ات  وا ، تلافک 
دنیبب هک  دمآ  نوریب  همیخ  زا  شرهاوخ  دنتفرگ و  ار  وا  درگ  نایفسوبا ، لآ  داتفا ، كاخ  يور  رب  بسا  يالاب  زا  نوچ  مالسلاهیلع  نیسح  و 

رکشل هب  دومن  هثاغتسا  دیشکرب و  دایرف  اهریشمش . اههزین و  يهمعط  ار  وا  دید  سپ  هدیشک . اجک  هب  وا  رما  تبقاع 
هحفص 163) )

(. 6  ) ینک رظن  وا  هب  وت  دوش و  هتشک  هللادبعوبا  ایآ  دعس ! رسپ  يا  دومرف : و 
، دنیامن نشور  شتآ  دنتسناوتن  تفایرد و  ار  ناشیا  ناتسمز  بش  رد  ناراب  امرـس و  دیـسر و  انیـس  روط  هب  درب و  ار  دوخ  لها  نوچ  یـسوم 

ياهراپ امـش  يارب  زا  دیاش  موریم  ماهتفای  شتآ  نم  هک  دینک  فقوت  : » تفگ شلها  هب  دید و  ار  شتآ  رود ، زا  درک و  رظن  فارطا  هب  سپ 
: دومرف شلها  هب  هک  ار  هللا  لوسر  رـسپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نک  دـصق  ای  ار ، هللا  میلک  نک  دـصق  یهاوخ  رگا  ( 7 «. ) مبایب یهار  ای  مرواـیب ،

(. 8 «. ) دنیبب ریسا  ار  امش  تسا  هتساوخ  ادخ  هک  نم ، اب  دییایب  سپ  ماهتفای . یشتآ  هکرابم  يهعقب  سدقم و  يداو  رد  نم  »
، نوخ یخرس  مالسلاهیلع ، نیسح  و  ( 9  ) یگنسرگ زا  دوب  هدومن  لوانت  فلع  سب  زا  دوب ، رهاظ  شمکـش  تسوپ  زا  هایگ  يهزبس  یـسوم ،

. یگنشت زا  دوب  هدش  دوبک  شکرابم  نابل  دوب و  رهاظ  شتسوپ  شیوم و  شرس و  شندب و  ياضعا  عیمج  زا 
(. باب 21  ) 67 ص 68 -  تارایزلا ، لماک  ص 221 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 1)
(. باب 26  ) 82 ص 83 -  تارایزلا ، لماک  ص 209 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 2)

(. سلجم 41  ) ص 193 قودصلا ، یلامأ  ص 153 ؛ ج 1 ، نیدلا ، لامکا  ص 365 ؛ ج 13 ، راونالاراحب ، ( 3)
ص 319. دیفملا ، یلامأ  سلجم 29 ؛)  ) ص 120 قودصلا ، یلامأ  ص 230 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 4)

.148 ص 149 -  ج 1 ، نیدلالامک ، ص 39 ؛ ج 13 ، راونألاراحب ، ( 5)
ص 35. ج 2 ، یمزراوخلا ، لتقم  195 ؛ ص 196 -  فنخمیبأ ، لتقم  ص 55 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ( 6)

يهیآ 10. هط ، يهروس  ( 7)
ص 28. فوهل ، ص 364 ؛ ج 44 ، راونألاراحب ، ( 8)

ص 138. ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ص 28 ؛ ج 13 ، راونألاراحب ، ( 9)

ارهز دنزرف  نیسح  و  میرم ، دنزرف  یسیع 

ارهز دنزرف  نیسح  و  میرم ، دنزرف  یسیع 
ص 511. هینیسحلا ، صئاصخ 

ار مالسلااهیلع  همطاف  و  افطصا ، تراهط و  هب  دندرک  ادن  هکئالم  ار  میرم  تسارهز . يهمطاف  رـسپ  نیـسح ، تسارذع و  میرم  رـسپ  یـسیع 
رـسپ یـسیع ، دوب . هللا  تمحر  هللا و  رون  مالـسلاهیلع  نیـسح  دوب و  هللا  ۀملک  هللا و  حور  مالـسلاهیلع  یـسیع  ادن . نیمه  هب  دـندومن  ادـن  زین 

نآ تسا . نایملاع  يهدیس  رسپ  مالسلاهیلع ، نیسح  و  دوب ، نامز  نآ  ءاسن  يهدیس 
هحفص 164) )

شندب یسیع ، نیا  دیشوپیم و  نشخ  سابل  یسیع  نآ  دهن . نیلاب  رب  هک  تشادن  يرـس  یـسیع ، نیا  و  ( 1  ) دومنیم نیلاب  ار  گنس  یسیع 
لاوما و یـسیع ، نیا  و  تشادـن ، یلام  یـسیع  نآ  دروخن . ماـعط  زور  هس  یـسیع ، نیا  دروخیم و  تخـس  ماـعط  یـسیع ، نآ  دوب . ناـیرع 
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وا ياوق  وا  تبیـصم  زا  هک  تشاد  يدـلو  یـسیع ، نیا  دوش و  شنزح  ببـس  هک  تشادـن  يدـلو  یـسیع ، نآ  دـندرب . تراغ  هب  ار  شـسابل 
رد زور  هس  یـسیع ، نیا  دوب و  براغم  قراشم و  وا  نابهیاس )  ) یـسیع نآ  ادـخ . هار  رد  درک  ربص  یلو  دـش ، ماـمت  شمـشچ  رون  تسس و 
اپ رب  هک  دنتـشاذگن  ار  یـسیع  نـیا  و  ( 2  ) دوب شیاهتسد  شمداخ  دوب و  شیاـهاپ  شیاـپراچ )  ) شاهباد یـسیع ، نآ  دوب . هداـتفا  باـتفآ 

(3  ) دندرک ادج  ندب ، زا  ار  شیاهتسد  دندومن و  عطق  ار  شفتک  دندیرب و  يرتشگنا  تهج  هب  ار  شتشگنا  دتسیاب و 
قیفوتلا یلو  هللا  و 

هحفص 165) )
(. يهبطخ 156  ) ص 507 ج 3 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، ص 238 ؛ ج 14 ، راونألاراحب ، ( 1)
(. يهبطخ 156  ) ص 507 ج 3 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، ص 238 ؛ ج 14 ، راونألاراحب ، ( 2)

. تشذگ بلاطم  نیا  لیصفت  ( 3)

البرک هب  تیب  لها  دورو 

البرک هب  تیب  لها  دورو 
: دیامرفیم هماقم -  هللا  یلعا  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح 

نایب يارب  تیب ، لها  نودب  اهنت  دـندرک ، عمج  ار  باحـصا  مامت  دـندز و  همیخ  دومرف  ترـضح  هک  نیا  یکی  داتفا : قافتا  هعقاو  هس  زورما 
تعیب دهاوخیم : تعیب  ود  اج  نیا  نوچ  دننک . هزات  مه  یتعیب  ددرگ و  مامت  ناشیا  رب  مه  تجح  دوش و  مولعم  اهنآ  يافو  ات  و  تحلـصم ،

هچ دـینیبب  مینکیم .) رظن  فرـص  نآ ، رکذ  زا  راـصتخا  تهج  هب  هک   ) دوـمرف یتبحـص  ترـضح  رگید . ياـهداهج  رب  هوـالع  صوـصخم .
! دنتشاد ییافو  هچ  دندوب و  یباحصا 

هک تسا  یلفط  نآ  ریهز ، نیا  دنیوگیم  دوب و  هتفای  تیاده  هزات  هک  ریهز  هلمج ، نآ  زا  دنتفگ . یباوج  دنتـساخرب و  باحـصا  زا  کی  ره 
باحـصا درک . تفطالم  دیـسوب و  تفرگ و  ار  وا  ترـضح  دـنکیم . يزاـب  دـید  ار  وا  تشذـگیم ، یهار  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

. دـنکیم يزاب  نیـسح  اب  مدـید  زور  کی  درادیم . تسود  یلیخ  ار  نیـسح  لفط ، نیا ،  » دـندومرف ترـضح  تسیک ؟ نیا  دـندرک : ضرع 
«. دنکیم يرای  ار  وا  البرک  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دیسوبیم . تشادیمرب و  ار  وا  مدق  ریز  كاخ 

هحفص 166) )
ایند هک  هللاو : منادب -  رگا  میورب !؟ میرادرب و  وت  زا  تسد  هن ! تسا ، هدرک  تشپ  وت  هب  ایند  هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  ماما  تمدخ  ریهز 

هچ هللا ! لوـسر  نباـی  درک : ضرع  ریرب  وـت . زا  دـعب  یناگدـنز  زا  تسا  رتـهب  مریمب ، وـت  يور  شیپ  دـنهد ، نم  هب  ار  شاهمه  تسا و  یقاـب 
و موش ، هتـشک  موش ، هدنز  دننازوسب و  دنـشکب و  ارم  راب  رازه  رگا  تسا ؟ نیگنـس  ام  رب  ندرک  وت  يادف  ناج  کی  ینکیم  لایخ  میوگب ؟

. مایضار مرادیم و  تسود  درادب ، تمالس  ار  وت  ناناوج  ار و  وت  ناج  ملاع ، دنوادخ 
رازه هک  دـمآ  يریت  انثا ، نیا  رد  هک  دوب  هتـسشن  لالج  همیخ  رد  نامولظم ، دیـس  زورما ، هک  تسا  نیا  تسا  هداـتفا  زورما  هک  رگید  قاـفتا 

. تسشن ترضح  نآ  لد  رب  دمآ و  هار  خسرف  هدزاود  زا  تشاد ، هبعش 
لاـح اـت  ییوـگیم  تشاد ! هبعـش  رازه  ریت ، نآ  و  درادـن ، هبعـش  راـهچ  اـی  هبعـش  هس  زا  رتـشیب  دراد ، هبعـش  هـس  تیاـهن  يریت  ره  ناردارب !
تسا نیا  وا  زا  دارم  دیایب ، گنـسرف  هدزاود  زا  هک  هبعـش  رازه  ریت  دراد : ینعم  مالک ، نیا  منکیم : ضرع  تسا ! ياهزات  بلطم  ماهدینـشن ،

ایوگ داد . ترـضح  تسد  هب  دروآ و  ار  همان  یقـش ، نآ  يهداتـسرف  هباذع . هللا  فعاض  نوعلم -  دایزنبا  زا  دـمآ  ياهمان  زور ، نیا  رد  هک 
. دوشگ ار  همان  بانج ، نآ  درکن . مه  مالس 

ار همان  دش ، ریغتم  ماما ، لاح  درک  هعلاطم  ار  همان  تسشن ... ترـضح  لد  رب  دمآ ، هبعـش  رازه  ریت  نیا  هک  نیمه  ثیبخ ... يهناجرم  رـسپ  زا 
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«. باذعلا ۀملک  هیلع  تقح  دقل  درادن . باوج  : » دومرف ماما  امرف . اطع  ار  همان  باوج  درک : ضرع  هداتسرف  تخادنا .
دروخرب همئا  ریاس  دننام  مه  ترضح  نآ  رگا  هک  دننکیم  ضارتعا  نادان  دارفا  زا  یضعب  اسب  هچ  دوب . رتالاب  اهریت  يهمه  زا  ریت  نیا  يراب ،

هوالع هک  دوشیم  مولعم  نینچ  هرقف ، نیا  زا  منکیم : ضرع  دوب . نیا  رد  شناروای  ترضح و  نآ  یتمالس  تشاد و  يررض  هچ  دومنیم ،
ردق نیا  هب  ترضح ، نآ  زا  یلک ، دسافم  رب 

هحفص 167) )
. دننک دوخ  مکح  يهدنب  ار  ترضح  نآ  دنتساوخیم  دندشیمن و  یضار 

لد زا  تسشن و  تکرابم  لد  رب  هبعش  رازه  ریت  هناجرمنبا ، يهتـشون  يهطـساو  هب  هللادبعابا ! اقآ  دنک : ضرع  یـسک  دراد  نآ  ياج  المجم 
هچ امـش  رب  منادیمن  یتـشونن . مه  ار  نآ  باوـج  یتخادـنا و  نـیمز  رب  ار  نوـعلم  نآ  يهماـن  يدـش ، مـه  ریغتم  تـفرن و  نوریب  تکراـبم 

تخت نییاـپ  رد  ار  تسدـقم  رـس  هتـسشن ، تخت  رب  یقـش  نآ  و  دـندومن ، نوـعلم  نآ  سلجم  دراو  ار  تکراـبم  رـس  هک  یتـقو  تشذـگ ...
هک تسا  نیا  رتالاب  اهتبیصم  همه  زا  دراد و  رگید  تبیصم  درک ! هچ  میوگیمن  یلو  تشاد ؛ تسد  رد  مه  یبوچ  نوعلم ، نآ  دنتـشاذگ .

(. 1 . ) تسکشیم ار  شناهد  ادخ  شاک  مکحضف . يذلا  دمحلا هللا  : » تفگ هدومن و  هدنخ  هب  عورش  سدقم ، رس  هب  درک  هاگن  هک  نوچ 
ياهلمج دندرک ، مارآ  ار  وا  دومن و  ار  ترـضح  نتـشک  دصق  داد ، وا  هب  ینکـشنادند  باوج  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  نیا  زا  دعب 

نوعلم نآ  تشگ . ناور  شناگدـید  زا  کـشا  دـیکرت و  شیولگ  ضغب  درواـین و  باـت  تمظع ، ربـص و  هوـک  نآ  بنیز ، رگید  هک  تفگ 
تسیرگب تسکش و  بنیز  لد  ناهگان ، هک  داد ، افش  ادخ  هک  متشاد  لد  هب  يدرد  وت  ناشیوخ  نادناخ و  رتگرزب  یـشکندرگ  زا  تفگ :

. تیفتشا دقف  اذه  کفشی  نإف  یلصأ  تثثتجا  یعرف و  تعطق  یلها و  تربا  یلهک و  تلتق  دقل  تفگ : و 
! یتفرگ افش  تسا ، نیا  رد  وت  يافش  رگا  سپ  يدنک . ارم  يهشیر  يدیرب و  ارم  خاش  یتخادنارب و  ارم  نادناخ  یتشک و  ار  نم  رورس 

هحفص 168) )
. ظعاوملا سلاجم  زا : لقن  ( 1)

لیقع نب  ملسم  یبیرغ 

لیقع نب  ملسم  یبیرغ 
هب ار  شیوخ  يومعرـسپ  لیقع ، نب  ملـسم  دورب ، هفوک  هب  دـندرک  تساوخرد  دنداتـسرف و  ماما  هب  هفوک  لها  هک  يدایز  ياـههمان  زا  دـعب 

یتقو یلو  دنداد ؛ تعیب  تسد  ملسم ، هب  رفن  رازه  هدجه  دودح  دندرک . تعیب  وا  اب  زین  نایعیش  دمآ و  هفوک  هب  ملـسم ، داتـسرف . اهنآ  يوس 
هب زامن  ندناوخ  يارب  ملسم  یتقو  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دندش . هدنکارپ  وا  فارطا  زا  شیوخ  ناج  سرت  زا  مدرم  دمآ ، هفوک  هب  دایزنبا 

و دـندرک ، تکرـش  برغم  زامن  رد  رفن  یـس  بش  نآ  دـندرکیم ، تکرـش  نآ  رد  قوش  اب  رفن  نارازه  بش  ره  هک  يزاـمن  دـمآ ، دجـسم 
رد نآ  زا  هک  ینامز  دندوب و  ترضح  نآ  هارمه  رفن  هد  دیسر ، هدنکلا » باب   » هب هک  یتقو  دمآ ، نوریب  دجسم  زا  ترضح  نآ  هک  یماگنه 

. تسا نادرگرـس  اههچوک  نایم  اهنت  ياهنت  رگید  لاح  داد . همادا  اهنت  ار  دوخ  هار  وا  دنامن و  وا  اب  رفن  کی  یتح  سک ، چـیه  دـمآ ، نوریب 
ار ناـشیاههناخ  رد  دـندرکیم ، توـعد  هناـخ  هب  ار  وا  رارـصا  اـب  بش  ره  هک  یناـسک  دـنکیم . هاـگن  تسار  هب  یهاـگ  پچ و  هب  یهاـگ 

! دناهتسب
؟ منک هچ  نم  هدش و  بش  ادخ  يا 

؟ منک هچ  نم  نمشد  همه  نیا  نت و  کی 
دنانکشنامیپ همه  هفوک  لها 

دنانکشنادکمن راوخکمن و  دوخ 
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دنتسویپ یگمه  نم  اب  حبص 
دنتسب میورب  هناخ  رد  بش 

دندز گنچ  نم  نماد  رب  حبص 
دندز گنس  ارم  ماب  زا  ماش 

هحفص 169) )
هناورپ همه  عمش و  نم  حبص 
هناگیب  زا  رتهناگیب  ماش 

ملـسم تسا . یـسک  راـظتنا  رد  هداتـسیا و  شاهناـخ  راـنک  ینزریپ  دـید  نادرگرـس . اـههچوک  رد  تسا و  هفوک  بیرغ  بشما  هفوـک ، زیزع 
. مماشایب هدب  نم  هب  بآ  يرادقم  ادخ ! زینک  يا  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع 

یلع رادتسود  هعیش و  نزریپ  نآ  هعوط ، تسشن . اج  نامه  دیشون و  مالـسلاهیلع  ملـسم  دروآ . بآ  ترـضح  يارب  تفر و  هناخ  هب  نز  نآ 
. ورب هناخ  هب  تسین . بسانم  اج  نیا  رد  امش  فقوت  ادخ ! يهدنب  يا  درک : ضرع  اقآ  هب  تخانشیمن ، ار  ترضح  هک  مالسلاهیلع 

ناربج مناوتب  هدنیآ  رد  دیاش  ینک ؟ نامهم  ارم  بشما  تسا  نکمم  ایآ  مرادن . هناخ  رهش ، نیا  رد  نم  ادخ ! زینک  يا  دومرف : وا  هب  ترضح 
. منک

. دننک نامهم  ار  وا  هک  دـنک  اضاقت  بشما  دـندرکیم ، عازن  مه  اب  وا  ندرک  نامهم  يارب  بش  ره  هک  یـسک  دـح ! هچ  ات  یمولظم  تبرغ و 

. تسا نامهم  هعوط  يهناخ  رد  ملسم ، هک  دیسر  دایزنبا  هب  ربخ  منک . هاتوک  نخس ، درک . لوبق  تخانش ، ار  ترضح  هک  نیا  زا  دعب  هعوط 
وا هب  دندش ؛ لسوتم  هلیح  هب  دننک . هبلغ  وا  رب  گنج  اب  دنتسناوتن  دندمآ و  دنک . ریگتسد  ار  ملسم  ات  داتـسرف  ار  ثعـشا  نب  دمحم  دایزنبا ،

. دندرکن لمع  دوخ ، ناما  هب  دنداد و  ناما 
هرامالاراد زا  دننزب و  ندرگ  ار  ملسم  داد  روتسد  رایسب ، تتامش  تناها و  زا  سپ  زین  دایزنبا  دندروآ . دایزنبا  دزن  هب  ار  مالسلاهیلع  ملـسم 

. دنزادنیب نییاپ  هب 
. دش ملـسم  نتـشک  رومأم  تشاد ، لد  رد  ار  ترـضح  نآ  يهینک  دوب و  هدروخ  یتخـس  تبرـض  مالـسلاهیلع  ملـسم  زا  هک  نارمح  نب  رکب 
زا ار  ندب  سپس ، تخادنا و  نیمز  هب  ار  ترضح  نآ  سدقم  رس  دز و  ندرگ  درک و  ریزارس  نیمز  فرط  هب  درب و  رصق  يالاب  ار  ترـضح 

: دندرک ضرع  وا  هب  تخیریم . کشا  دندرب ، هرامالاراد  يالاب  ار  ترضح  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  درک . باترپ  نیمز  يوس  هب  الاب 
هحفص 170) )

. تسا هدرک  تکرح  امش  فرط  هب  هک  مزیریم  کشا  یبیرغ  نآ  يارب  هکلب  زگره ؛ دومرف : يراد ؟ همهاو  گرم ، زا 
منامهم هزات  نم  امش  رب  مدیهد  تلهم  یمد 

مناملسم  مدرم ، يا  رخآ  مشابن ، نامهم  رگا 
اما رز ، میس و  مدرم  دنزاس  نامهیم  راثن 

منازوس  عمش  نوچ  نادرخبان ، امش  تسد  زا  نم 
ماب زا  رد و  زا  دنزیرب  شتآ  مرس  رب  یهورگ 
منارابگنس  دنیامن  ناودع  زا  رگید  هورگ 
یبآ يهعرج  مدیهد  دییامن و  یمحر  نم  هب 

مناشطع  هک  سب  زا  رارق  ربص و  مفک  زا  هتفر  هک 
رگید يهظحل  مرادن  زگره  یگدنز  دیما 
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مناشیرپ ندرم  مد  رد  منیسح  رهب  یلو 

نیسح رهم  رپ  ناماد  رد  نازیر  کشا  رح ،

نیسح رهم  رپ  ناماد  رد  نازیر  کشا  رح ،
زا یکی  رجاـهم ، دوب . هداـتفا  شمادـنا  رب  هزرل  دومن . کـیدزن  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  ار  دوـخ  كدـنا ، كدـنا  تفر و  راـنک  هب  مک  مک  رح ،

. مدوب هدیدن  تلاح  نیا  هب  ار  وا  نونک ، ات  نم  هک  دوب  هداتفا  رح  مادنا  رب  ياهزرل  نانچ  دیوگیم : دعس  رمع  رگشل  نازابرس 
هفوک درم  نیرتریلد  دنتفگیم  نم  هب  رگا  يزرلب و  هنوگ  نیا  هک  مدوب  هدیدن  نینچ  ار  وت  یگنج  چـیه  رد  ادـخ  هب  دـیوگیم ، وا  هب  رجاهم 

؟ مرگنیم وت  رد  هک  تسا  یسرت  هچ  نیا  سپ  مدرکیم . یفرعم  ار  وت  تسیک ،
هچ رگا  منیزگیمنرب ، تشهب  رب  ار  زیچ  چـیه  ادـخ  هب  دـنگوس  و  مرگنیم ، خزود  تشهب و  نیب  ار  دوخ  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ ، رح 

. دننازوسب ارم  موش و  هراپ  هراپ 
هحفص 171) )

وا تبقاع  نسح  رح و  زا  ابیز  راک  ود 

وا تبقاع  نسح  رح و  زا  ابیز  راک  ود 
رادیب ترطف  كاپ و  تنیط  يهناشن  تسابیز و  رایـسب  هک  مینکیم  هدهاشم  ماما  اب  ار  رح  دروخرب  ود  یحایر ، دـیزی  نب  رح  لاح  حرـش  رد 

: تسا رح 
ناذا قورـسم ، نب  جاـجح  دیـسر ، هک  رهظ  زاـمن  ناـمز  درک ، دروخرب  شناراـی  رح و  هب  مسحوذ ،»  » لزنم رد  ماـما  هک  یتقو  لوا ، دروخرب 
زامن ماما ، زا  ادج  میناوخیم و  زامن  امش  اب  همه  هکلب  ریخ ، درک : ضرع  رح  یناوخیم .»؟ زامن  تباحصا  اب  ایآ  : » دومرف رح  هب  ماما  تفگ .

. داد ناشن  بدا  ماما ، لباقم  رد  رح  هک  دوب  عضوم  کی  نیا  دناوخ . زامن  ماما ، رس  تشپ  درکن و  اپ  رب  تعامج 
ماما تکرح  عنام  رح  داد . تکرح  روتسد  درک و  راوس  ار  نانز  دنوش و  راوس  درک  رما  ار  شباحـصا  ماما ، هک  دوب  اج  نآ  مود ، دروخرب  و 
؟ یهاوخیم هچ  ام  زا  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  ینعی  انم ؛»؟ دیرت  ام  کما  کتلکث  : » دومرف دش و  تحاران  ماما ، دش . هنیدم  تمس  هب 

ماـن زین  نم  تشاد ، رارق  یتـسه  وـت  هک  یلاـح  نینچ  رد  وا  تفگیم و  نم  هب  ار  هـلمج  نـیا  يرگید  سک  وـت  زا  ریغ  رگا  درک : ضرع  رح 
. میامن دای  مناوتیم ، هک  یهجو  نیرتهب  هب  زج  ار  وت  ردام  مان  هک  مهدیمن  دوخ  هب  ار  یقح  نینچ  هک  منک  هچ  یلو  مدروآیم ، ار  وا  ردام 

تیادـف درک : ضرع  دـمآ ، مالـسلاهیلع  ماما  دزن  رح  یتقو  دـیدرگ . وا  تاـجن  ثعاـب  هک  دوب  رح  تفرعم  بدا و  زا  يرگید  هناـشن  زین  نیا 
، ناـبایب نیا  رد  ار  وت  راـچان  مدـمآ و  تهارمه  درک و  عـنم  تشگزاـب  زا  ار  وـت  هک  متـسه  یـسک  ناـمه  نم  ادـخ ! لوـسر  رـسپ  يا  مدرگ 
هب منامیـشپ و  ماهداد ، ماجنا  هچنآ  زا  نم  دنهد ... رارق  انگنت  رد  هنوگ  نیا  ار  وت  دـنریذپن و  ار  وت  داهنـشیپ  مدرکیمن  نامگ  نم  متـشادزاب .

ادخ يوس 
هحفص 172) )

«. ۀبوت کلذ  نم  یل  يرتفا  : » منکیم هبوت 
دزن ات  دیبلط  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  دش ، هتفریذپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگـشیپ  رد  هک  نآ  زا  سپ  رح  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 

رب مالس  درک : ضرع  نایرگ ، یمشچ  هتـسکش و  یلد  اب  تفر و  اهنآ  يهمیخ  کیدزن  رح  داد . هزاجا  ماما  دورب . یهاوخرذع  يارب  ناوناب ،
هانپ امـش  هب  مراد  وفع  دیما  مدـیناسرت . متـسکش و  ار  امـش  ياهلد  متفرگ و  ار  امـش  هار  رـس  هک  صخـش  نآ  منم  توبن ! نامدود  يا  امش 

(. 1 . ) دینکن تیاکش  نم  زا  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دزن  دیشخبب و  ارم  مراد  اضاقت  ماهدروآ .
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مدرک وت  یگدنب  دوب ، مایگجاوخ  دیما 
مدیزگ  وت  تمدخ  دوب ، متنطلس  ياوه 

ملامش داب  نانع  مه  تبلط  رد  هچ  رگا 
مدیسرن  تتماق  نامارخ  ورس  درگ  هب 

ینادب مراخ  زا  رتمک  هچ  رگا 
ینارب  تشیپ  زا  لگ  يا  دیابن 

راخ سنوم  لگ ، دوشیم  اج  ره  هک 
ینامز  يورلگ  وت  راخ و  منم 

تناتسآ كاخ  هب  خر  مداهن 
یناهج  ناطلس  هک  يا  یهاگن 

مناوختسا زغم  تخوس  تمادن 
یناج  مارآک  نم ، تسد  زا  ریگب 

ارهز دنزرف  يا  وت  نابرق  هب 
ینانمشد  نایم  رد  اهنت  هک 

هحفص 173) )
نم رب  ياو  تلاجخ ، زا  بآ  مدش 
ینامهیم  ام  رب  هنشت  بل  وت  هک 

ص 116. دیهشلا ، رح  نأش  هب  دیدسلا  لوقلا  لقن : قباطم  راربألا ، بئاصم  ( 1)

مالسلا هیلع  ماما  رب  هدراو  بئاصم  رکذ 

هراشا

ماما باحصا  تبیصم  رکذ 
: ماما باحصا  رب  مینک  مالس  دیوگیم  نینچ  هیلع -  هللا  ۀمحر  يرتشوش -  رفعج  خیش 

يا مینک : ضرع  و  داتفا ، نیمز  رب  هک  یتلاح  نآ  رد  يراصنا ، همامثوبا  مان  هب  ماما ، باحصا  ناگرزب )  ) يالجا زا  یکی  رب  مینک  مالـس  لوا 
. دـش البرک  دراو  دعـس ، رمع  رکـشل  دوب  هتـسشن  دوخ  يهمیخ  رد  تمالـس ، لاـمک  رد  ادهـشلادیس ، هک  دوب  مرحم  مراـهچ  زور  هماـمثوبا !

اجک ماهتشون ، وا  يارب  همان  مدوخ  نم ، تفگیم : درکیمن و  لوبق  تفگ ، یـسک  ره  هب  دربب . ترـضح  يارب  یماغیپ  دیایب و  یـسک  تفگ :
. داد وا  هب  ار  ماغیپ  دعس ، رمع  موریم . نم  یهاوخیم ، رگا  تفگ : ینوعلم  مشکیم . تلاجخ  مورب ؟

ار تریـشمش  يورب . ماما  تمدخ  ریـشمش  اب  يرادـن  هزاجا  دومرف : وا  هب  دـید . ار  وا  همامثوبا  دیـسر . اههمیخ  کیدزن  ات  دـمآ  صخـش  نآ 
فرح تقو  نآ  مریگیم ، تریشمش  يهضبق  هب  ار  متسد  دومرف : همامثوبا  منکیمن . ادج  ملیامح  زا  ار  مریـشمش  تفگ : نوعلم  نآ  راذگب .

. مدرگیمرب تفگ : درگرب . سپ  دومرف : درکن . لوبق  نوعلم ، نآ  نزب .
مه تشاد و  هزین  مه  ترضح . رس  يالاب  دمآ  سنا  نب  نانس  ینیبب  هک  ییاجک  اما  ینیبب ؛ یتسناوتن  ار  نیا  همامثوبا ! يا  میوگب : مهاوخیم 

. درب راک  هب  ار  هس  ره  و  نامک ، ریت و  مه  ریشمش و 
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نآ هب  هدنرد  تاناویح  نتشک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتشک  ياهنوگ  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
نانسلا و فیسلاب و  لتق  دقل  : » دندوب هدرک  یهن  وحن ،

هحفص 174) )
(. 1 «. ) اصعلاب بشخلاب و  ةراجحلاب و 

هک دوب  ترـضح  لوا  یهاوخکمک )  ) يهثاغتـسا درک ، بلقنم  ار  وا  هک  شتیادـه  ببـس  لصا  هک  دـینادب  رح . بانج  هب  منکیم  یمـالس 
، ومع تفگ : دوب . شهارمه  شیومع  دینش ، ار  ادص  نآ  رح  نوچ  دندوب . باحصا  زونه  هک  یلاح  رد  درک ، دنلب  هثاغتـسا  دایرف  ترـضح ،

! دنکیم هثاغتسا  روط  هچ  نیبب  ثیغتسی .» فیک  نیسحلا  یلا  رظنت  امأ  »
هچ دوب ، هداتفا  نادیم  رد  هک  یتقو  نآ  ار  وا  هثاغتـسا  يدیدیم  رگا  اما  يدرک ؛ ادف  ار  دوخ  ناج  يدـید ، ار  وا  تلاح  نآ  هثاغتـسا  رح ! يا 

؟ يدرکیم
بات نم  دـندش . امـش  دزن  اهنیا  ناج  اقآ  کنم » اوبرتقإ  دـق  ءالؤه  هللا  لوسر  نبای   » درک ضرع  ترـضح ، تمدـخ  دـمآ  هللادـبع  نب  دـیعس 

. موش هتشک  مورب  هدب ، نذا  ارم  منیبب ؟ مرادن 
(. 2 . ) دندش اههمیخ  لخاد  رکشل  هک  ینیبب  ییاجک  دنوش . ترضح  کیدزن  نمشد ، رکشل  ینیبب  یتشادن  بات  هللادبع ! نب  دیعس  ای 

نورد مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  دـندوب و  اههمیخ  رد  ناکدوک ، نانز و  هک  یلاـح  رد  دندیـشک ، شتآ  ار  اـههمیخ  هک  منک  هفاـضا  و 
. تشادن ندرک  تکرح  ناوت  يرامیب ، تدش  زا  دوب و  همیخ 

دزورفرب شتآ  هک  مسرت  نآ  زا 
دزوسب مرامیب  همیخ  نایم 

دریگ هلعش  شتآ  هک  مسرت  نآ  زا 
دریمب مرامیب  همیخ  نایم 

بآ رانک  ار  یسک  دنشک  یک  هنشت  بل 
دوبن ادخ  یبن  طبس  نیسح  مریگ 

دننزیمن یغرم  يهنایشآ  هب  شتآ 
دوبن ابع  لآ  يهمیخ  هک  مریگ 

هحفص 175) )
(. دنتشک ار  ماما  اصع  بوچ و  گنس و  هزین و  ریشمش و  اب  ینعی :  ) ص 134 رمحألا ، تیربک  ( 1)

. ظعاوملا سلاجم  ( 2)

سابع ترضح  تداهش 

سابع ترضح  تداهش 
رد دوب و  هاپس  مچرپ )  ) ياول لمح  لوا ، يهفیظو  دوب . مهم  رایسب  ود  ره  هک  دش  هدرپس  سابعلا ، لضفلاابا  ترضح  هب  هفیظو  ود  البرک  رد 

ردارب دومرف : وا  هب  دعب  تسیرگ و  تخـس  دیبلط ، نادیم  يهزاجا  ماما  زا  لضفلاابا  ترـضح  هک  ینامز  هک  سب  نیمه  بصنم ، نیا  تیمها 
. دوشیم هدنکارپ  مرکشل  يورب ، رگا  ینم و  ياول  بحاص  وت  ناج !

هب ار  نآ  درکیم  اـضتقا  مچرپ ، تیمها  اریز  تسا ؛ مالـسلاهیلع  ساـبع  ریذـپانفصو  تماهـش  يریلد و  يهناـشن  زین  هفیظو  نیا  ندرپـس  و 
نیا يهتـسیاش  لضفلاابا ، ترـضح  ماما ، کچوک  هاپـس  رد  ناروالد ، لیخ  نایم  رد  تسا و  نادیم  درف  نیرتریلد  هک  دـنهدب  یـسک  تسد 
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زا ار  وا  ات  دندوب  هدیـشک  هشقن  وا  يارب  هفوک  رد  هک  دوب  هتخادنا  نانمـشد  لد  رد  یـسرت  نانچ  نآ  وا  تعاجـش  و  دوشیم ؛ هتخانـش  ماقم 
. دوب راک  نیمه  يارب  اههلیح  زا  یکی  زین  رمش  يهمانناما  دننک و  ادج  ردارب 

يهمه اب  دوب و  نمشد  نازرل  تشپ  سابعلا ، لضفلاوبا  تعاجش  تماهـش و  : » دیوگیم نینچ  مومهملا  سفن  يهمجرت  رد  ياهرمک  هللا  ۀیآ 
زا رطخ  نیا  عفد  يارب  دـینازرلیم و  ار  نمـشد  تشپ  وا  تعاجـش  مه  زاب  دوب ، هدـمآ  درگ  البرک  نادـیم  رد  هک  ناوارف  نوشق  یگداـمآ و 

. دننک ادج  نیسح  زا  ار  لضفلاابا  هدش ، وحن  ره  هب  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  هفوک 
ناوارف تیمها  بآ ، یطحق  نازوـس و  يارحـص  نآ  رد  هک  دوـب  مرح  لـها  هب  بآ  ندـناسر  دوـب ، مهم  رایـسب  زین  نآ  هـک  رگید  يهـفیظو 

. تشاد
هک ییاج  نیا  هب  دیسر  ترضح  دش ، هراپ  کشم ، هک  میوگب  یتقو  زا  ار  هنشت  ياقـس  نیا  تبیـصم  دیوگیم : يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح 

. تسا رهطم  ربق  نآلا ،
هحفص 176) )

. درکن تکرح  هداتسیا و  دوخ  ياج  رب  رگید  ینعی  سابعلا ؛» فقو  کلذ  دنعف  »
هک تسا  نیا  منامگ  دنک ، گنج  دهاوخب  هک  درادن  مه  تسد  درادن و  هک  رارف  دصق  نوچ  دورب ؟ اجک  هب  دـنکب ؟! هچ  دتـسیاب . دـیاب  هتبلا 

تسوپ و رهاظ  ذـفنقلاک » هدـلج  راصف  : » تسا رابخا  رد  هچ  نانچ  دـش . نارابریت  دوب ، هداتـسیا  هک  یتلاح  نامه  رد  دـماین . مه  همیخ  هب  ور 
يهنیـس رب  دـمآ  يریت  هاگان  دتـسیایمن . نالوج  زا  تلاح ، نیا  رد  مه  بسا  دوب . هدـش  تشپراخ  لثم  دوب ، هدروخ  نآ  هب  ریت  سب  زا  هرز ،

نآ بانج ، نآ  تبیـصم  دیدینـش . هک  دوبن  اهنیا  بانج ، نآ  تبیـصم  میوگب : مهاوخیم  داتفا . نیمز  رب  ترـضح  نآ  تسـشن و  شکراـبم 
رگج و رب  ایوگ  اهریت  نیا  مامت  دش . دـهاوخ  هچ  دـتفیب  نیمز  رب  تماق ، يدـنلب  نآ  اب  بانج  نآ  نک ... روصت  داتفا . بسا  زا  هک  دوب  یتقو 

(. 1 . ) تسشن ترضح  نآ  نطاوب  اشحا و 
، باوخ ملاـع  رد  هک  دـنتفگ  نم  هب  هقث  ياـملع  زا  یکی )  ) یـضعب دـیوگیم : هللا  مهمحر  یتبـس  مظاـک  خیـش  زا  لـقن  هب  مرقم ، لـتقم  رد 

اهراب نم  نم ! يالوم  هک  مدرک  ضرع  دیوگیمن :» ارم  تبیـصم  مظاک  خیـش  : » هک دندومرف  ام  هب  هک  مدـید  ار  سابعلا  لضفلاابا  ترـضح 
، دـتفایم نیمز  هب  بسا  يور  زا  راوس ، کـی  یتـقو  هک  هتفگ  ار  تبیـصم  نیا  اـیآ  : » دومرف ترـضح  هدـناوخ  ار  امـش  تبیـصم  هک  مدـینش 

هدش عطق  وا  تسد  ود  ره  دشاب و  وا  ندب  رد  ریت  رگا  لاح  دراذگیم . نیمز  يور  نیمز ، اب  دروخرب  تدـش  زا  يریگولج  يارب  ار  شتـسد 
(. 2 ( ؟ دروخ دهاوخ  نیمز  هب  هنوگچ  دشاب ،

متسد هب  داد  هناهب  تتسم ، سگرن  يهداب  وچ 
متسکش  قشع  نارگ  گنس  هب  شوه  يوبس 

راب زا  دنکشب  تخرد  ناوارف ، داد  هویم  وچ 
متسکش  هچ  رگا  مغ  هچ  ملاهن ، داد  وچ  رمث 

هحفص 177) )
داتفا وت  ياپ  شیپ  دوب و  مرمث  نم  تسد  ود 

متسه  وت  شیپ  هب  ملباقان  يهیده  لجخ ز 
هاش يا  تنماد  هشیمه  مزاین  تسد  هتفرگ 

متسد  وت  ریگب  ایب  نونکا ، ماهداتف  اپ  ز 
. ظعاوملا سلاجم  زا : لقن  ( 1)
ص 337. نیسحلا ، لتقم  ( 2)
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سابع قارف  رد  ماما 

سابع قارف  رد  ماما 
« هللادـبعابأ اـی  مالـسلا  ینم  کـیلع  : » دـیوگیم هک  دینـش  ار  ردارب  يادـص  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یناـمز  دـیوگیم : نینچ  مرقم  موحرم 

ردارب يهزانج  هب  تعرس  هب  ار  دوخ  ( 1 ( ،؟ ریخ ای  تفگ  اخا » كردأ  اخأ  ای  : » دایرف ایآ  درک و  يادـص  ار  ردارب  سابع ، اـیآ  هک  منادیمن  )
. دناسر وا  هب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  متسنادیم  شاک  يا  دناسر .

تـسد زا  ناوت  اب  ایآ  هک  متـسنادیم  شاک  يا  ةوخالا ؛ نم  بذاجب  مأ  للجلا  حدافلا  اذـهب  هنم  ةراطتـسم  ةایحبأ  هاتأ : اذامب  تملع  ینتیل  «و 
نوخ هب  قرغ  ندب  هب  ار  وا  ردارب ، هب  قشع  هبذاج و  ای  و  دـناسر ، ردارب  هب  ار  دوخ  دوب ، هتفر  تسد  زا  تبیـصم ، نیا  رد  هک  شدوخ  يهتفر 

«. درک کیدزن  وا 
دـسج دزن  دـمآ  هک  دوـب  یناـمز  تسیرگن ، ربـکا  یلع  تبیـصم  رد  نینچ ، نیا  هک  تخیر  کـشا  تدـش  هب  ماـما  هک  یعـضاوم  زا  یکی  و 

. فرط کی  رد  کی  ره  هدش ، عطق  ياهتسد  فرط و  کی  رد  هدش  خاروس  کشم ، هک  دید  سابع . شردارب 
هجوتم دوشگ و  مشچ  مالـسلاهیلع  سابع  درادرب . ار  وا  ات  تساوخ  دـمآ ، ردارب  نیلاب  رب  نوچ  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  يربخ  رد 

قح هب  ار  وت  ناج ! ردارب  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  ساـبع  اـههمیخ .» يوس  هب  : » دومرف ماـما  يربیم ؟ اـجک  ارم  ناـج ! ردارب  دیـسرپ : دـش ؟
زا نم  درک : ضرع  مردارب »؟ ارچ  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  منامب ؟ اج  نیمه  راذگب  ربن . اههمیخ  هب  ارم  مهدیم  دنگوس  ادخ  لوسر  تدج 

مرش هنیکس  ترتخد 
هحفص 178) )

(. 2 . ) مدوب هداد  بآ  يهدعو  وا  هب  مراد .
مراذگب ياج  رب  تنت  مدرگرب ، هک  تقاط  نآ  هن 

مرادرب  كاخ  يور  ار ز  تمسج  هک  ات  توق  هن 
اهنمشد نیب  رد  ماییاهنت  سنوم  يا  الا 

مراذگب  تاهنت  نانمشد  نایم  رد  هنوگچ 
هدجس رب  دیدرگ  لصتم  تمایق  رگ  مغ  روخم 

مرآ  اج  هب  ار  شعوکر  نم  نمشد ، ریت  شیپ  هک 
دیسوبیم ار  هدیپت  نوخ  هب  لخن  نآ 
دیسوبیم ار  هدیرد  مه  کشم ز  نآ 

دوب هدش  مخ  همقلع  رانک  دیشروخ ،
دیسوبیم ار  هدیرب  نت  ناتسد ز 

درک شباتیب  هنیکس  شطعلا  ات 
درک شبآ  رپ  طش و  نورد  کشم  دز 

کشم هب  دوب  ناگنشت  دیما  هک  یبآ 
درک شبآ  رب  شقن  دیهجب و  يریت 

درکیم سح  ار  باتفآ  تبرغ  وا 
درکیم سح  ار  باهتلا  هثداح  رد 
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دزیم شتآ  شناکدوک  یباتیب 
درکیم سح  ار  بآ  ياکنخ  یتقو 

. هدنروآ درگ  زا  ( 1)
. مالسلاهیلع نیسح  ماما  تاملک  يهعوسوم  ( 2)

نادنزرف يارب  نینبلا  ما  هیثرم 

نادنزرف يارب  نینبلا  ما  هیثرم 
. دومن جاودزا  مالـسلاهیلع  یلع  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  تداهـش  زا  دعب  هک  دوب  بالکینب  نامدود  زا  تلیـضف  اب  رایـسب  ینز  نینبلاما ،

نیا دندیسر . تداهـش  هب  البرک  رد  شدنزرف  راهچ  ره  هک  دوب  رفعج  هللادبع و  نامثع ، سابع ، ياهمان : هب  رـسپ  راهچ  جاودزا ، نیا  يهرمث 
هب زور  همه  نادنزرف ، تداهش  زا  سپ  هدیدغاد ، ردام 

هحفص 179) )
دروآیم و هیرگ  هب  ار  نمشد  تسود و  هک  دومنیم  ییارـسهحون  درکیم و  يرادازع  شنادنزرف  يارب  نانچ  نآ  دمآیم و  عیقب  ناتـسربق 

وت هب  ادـخ  نینبلاما ! يا  دـنتفگیم : دـندادیم و  تیلـست  نینبلاما  مان  اب  ار  وا  اهنز  تخیریم . کشا  زین  تواسق  همه  نآ  اـب  ناورم ، یتح 
: تفگیم اهنآ  باوج  رد  وا  و  دهد ؛ لمحت  ربص و 

نینبلاما کیو  ینوعدت  ال 
نیرعلا  ثویلب  ینیرکذت 

. دیزادنایم منادنزرف  دای  هب  ارم  نوچ  دیناوخن . نینبلاما  ارم  رگید  هنیدم ! نانز  نیا 
مهب یعدا  یل  نونب  تناک 

نینب  نم  تحبصأ و ال  مویلا  و 
. مرادن يرسپ  رگید  نونکا  یلو  دنتفگیم ؛ نینبلاما  ارم  اهنآ  رطاخ  هب  هک  متشاد  ینادنزرف 

یبدلا روشن  لثم  ۀعبرأ 
نیتولا  عطقب  توملا  اولصو  دق 

. دنتشک ار  اهنآ  ناشندرگ  گر  ندرک  عطق  اب  هداد ، رارق  ریت  جامآ  ار  اهنآ  هک  متشاد  يراکش  زاب  راهچ  و 
مهئالشأ ناصرخلا  عزاتت 

نیعط  اعیرص  یسمأ  مهلکف 
. دنداتفا كاخ  يور  رب  حورجم ، ندب  اب  مرسپ ، راهچ  ره  دندرک و  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  كاپ  ندب  دوخ ، ياههزین  اب  نانمشد 

اوربخأ امکا  يرعش  تیل  ای 
نیمیلا  عیطق  اسابع  نأب 

؟ تسا هدش  عطق  مسابع  تسد  دنداد ، ربخ  نم  هب  هک  روط  نامه  ایآ  متسنادیم  شاک  يا 
سپ نیا  زا  نینبلاما  دییوگن  ارم  راهنز 
مرادن  رسپ  رگید  منینبیب ، ما  نم 

دیناوخم نینبلاما  ارم  رگید 
دییامن يرای  ماهلان  هآ و  هب 
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زور بش و  مسابع  رهب  ملانب 
زورفاشتآ مناج  هب  مهآ  هدش 

منیبج هم  نآ  البرک  تشد  هب 
منیسح  ياقس  دوب  مدینش 

هحفص 180) )
تشگرب هنشت  داهن و  اپ  اهایرد  هب 

تسب  بل  بآ  زا  دوب ، هنشت  شنیسح 
درک وربآ  بسک  بآ و  زا  تشذگ 

درک ور  بآ ، اب  اههمیخ  يوس  هب 
دش میخ  يوس  رب  وچ  ناتسلخن  ز 

دش ملق  شتسد  ایقشا  تسد  هب 
: تسا بوسنم  ناشیا  هب  زین  يرگید  يابیز  راعشا  و 

دقنلا ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يأر  نم  ای 
دبل يذ  ثیل  لک  ردیح  ءانبأ  نم  هارو  و 
دی عوطقم  هسأرب  بیصأ  ینبا  نا  تئبن 
دمعلا برض  هسأرب  لامأ  یلبش  یلع  یلیو 

دحا کنم  یندامل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ول 
ره ردیح ، نارسپ  وا ، رس  تشپ  درکیم و  هلمح  نمـشد  رب  هنوگچ  هک  يدید  ار  مسابع  تعاجـش  يرواگنج و  البرک  رد  هک  یناگدید  يا 
يا دوب . عطق  شناتـسد  هک  یلاح  رد  دندز ، مسابع  قرف  رب  نینهآ ، دومع  اب  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  دندیگنجیم ! يراکـش  ریـش  دننام  مادک 

درکیمن تئرج  سک  چیه  دوب ، تتـسد  رد  ریـشمش  یتشاد و  ندب  رد  تسد  رگا  مسابع ! يا  دندز . شرـس  رب  دومع  اب  هک  مدنزرف  رب  ياو 
. دوش کیدزن  وت  هب 

: تفگیم وا  دادیم ، ار  شتداهـش  ربخ  دربیم و  مان  هک  ار  شنادنزرف  زا  مادک  ره  دمآ ، هنیدـم  هب  ریـشب  هک  ینامز  هدـیدغاد ، ردام  نیمه 
همه نم و  نادنزرف  هدب . ربخ  نیسح  زا  نیـسحلا ؛ هللادبعیبال  ءادف  مهلک  ءارـضخلا  تحت  نم  يدالوأ و  نیـسحلا ، هللادبعیبأ  نع  ینربخا  »

!«. نیسح يادف  تسا ، دوبک  نامسآ  ریز  هچنآ 
«. يدرک هراپ  ار  ملد  ياهدنب  یبلق ؛ طاین  تعطق  دق  : » تفگ يزوسناج  يهلان  اب  نینبلاما ، دنتشک . زین  ار  نیسح  تفگ : ریشب 

هحفص 181) )

ربکا یلع  نتفر  نادیم  هب 

ربکا یلع  نتفر  نادیم  هب 
زا دـعب  ماما  هک  یتالمج  رد  ناوتیم  ار  نآ  زا  ياهمـش  هک  تسا  مرکا  لوسر  هب  وا  نازوس  قشع  زا  ياهشوگ  ربکا ، یلع  هب  ماـما  يهقـالع 
هک شاب  دهاش  ادخ ! يا  هک : دنکیم  اوجن  دوخ ، يادخ  اب  داد ، هزاجا  وا  هب  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  نتساوخ  هزاجا  زا  دعب  هلـصافالب  هک  نآ 
ره دوب و  ادخ  لوسر  قارف  زا  ماهدروخ  مخز  لد  محرم  هک  ومه  دوریم ؛ اهنآ  يوس  هب  ادـخ  لوسر  مبوبحم  قوشعم و  هب  مدرم  نیرتهیبش 

یلع دهشا  مهللا  : » دومرف مالسلاهیلع  نیسح  اذل  درکیم . مارآ  ارم  وا  لامج  ریذپلد  میـسن  دنازوسیم ، ار  ملد  ربمایپ ، قارف  شتآ  هک  نامز 
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«. ههجو یلا  انرظن  کلوسر  هجو  یلا  انقتشا  اذا  انک  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبشأ  مالغ  میهلا  زرب  دقف  موقلا  ءالؤه 
«. هنم سیآ  رظن  هیلا  رظنف  ، » دومن شناوج  هب  رس  تشپ  زا  ترسح ، اب  یهاگن  ماما ،

رمث یبن  هب  رمق  ءامس  هب 
رهگ یلع  هب  رد  همطاف  هب 

رسپ نیسح  هب  رگج  نسح  هب 
یتلاصا  یتباجن و  هچ 

نکش نکش  هچ  وا  فلز  مخ 
نت  ماف  هرقن  لاثم  هب 

نفک نت  هب  فتک  رب  يرپس 
یتمایق  یتماق و  هچ  هب 

هاگلتق يوس  رظن  ولج  ز 
هگهمیخ  يوس  رظن ، بقعز 

هگن شدق  هب  هش  دومنب 
یتلاح  هچ  یترسح و  هچ  هب 

هحفص 182) )
مرسپ ارهز  فسوی  يا  يوریم  اجک  هب 

مرسپ  ارحص  لد  رد  دوب  رایسب  گرگ 
مدق دنچ  ورب  هار  مدق  دنچ  مرب  رد 

مرسپ  اشامت  بوخ  ار  وت  دق  منک  ات 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  ماما  تلاح  نیا  تبیصم  رفعج ، خیش  جاح 

. هیلا رظنف  تسا ، ترضح  راضتحا  تقو  الاح 
هب ادهـشلادیس  تشاد  يرگید  هاگن  اما  دجو  يور  زا  دنکیم  هاگن  رـسپ  هب  ردپ  یهاگ  دناعون . دنچ  اهرـسپ  هب  اهردـپ  ياههاگن  هک  نادـب 

. دوب شدج  هب  قایتشا  رظن  هک  ربکا  یلع 
هیلا رظنف  دوبن ؟ اهنیا  زا  کی  چیه  ربکا ، یلع  هب  ادهشلادیس  هاگن  نیا  دوشیم . هچ  شراک  ینادیمن  هک  تسا  فوخ   ( يور زا  ،) رگید هاگن 

. دوب هناسویأم  رظن  هنم . سیآ  رظن 
. تسا لوا  راضتحا  نیا  دیناشوپ . وا  رب  هحلسا 

. دورب دیراذگب  هنیعد ؛ دومرف : دنتفرگ . ار  شرود  دندمآ  اهنز 
دوریم رسپ  هک  دوب  رتدایز  ردپ  يهصغ  منادیمن  ریخ ؟ ای  تسا  هدرک  یهاگن  ردپ ، هب  مه  وا  هتبلا  منادیمن  دش . راوس  هدرک ، عادو  ار  ردپ 

. تسا رضتحم  ترضح ، رگید  الاح  تفر ... يردق  دش ... راوس  تساهنت ؟ ردپ ، تفر ، الاح  هک  رسپ  هصغ  ای 
هتسهآ هتسهآ  ناوج ، نآ  تفیم  هک  نوچ  نادیم  هب 

هتسهآ  هتسهآ  ناج ، تفریم  نورب  هش  مسج  ز 
دمآ نارگ  هللا  راث  بلق  رب  وا  نارجه  نانچ 

هتسهآ  هتسهآ  نامک ، نوچ  دش  مخ  هاش ، تشپ  هک 
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يدنوادخ رارسا  هاگتولخ  عمش  نآ  نیسح 
هتسهآ  هتسهآ  ناور ، شکشا  بل و  رب  مسبت 

هحفص 183) )
دوریم مناج  مارآک  نار  هتسهآ  نابراس  يا 

دوریم مناتسلد  اب  متشاد  دوخ  اب  هک  لد  نآ 
ءالوه یلع  دهـشا  مهللا  : » دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  تسا ؟ يراج  لصتم  شکـشا  ترـضح ، دـش ، رود  يردـق  هک  نیمه 

«. کلوسرب سانلا  هبشأ  مهیلا  زرب  دقف  موقلا 
. درک هیرگ  يردق  درک ... تلاح  نایب  يردق  درک ... نیرفن  يردق 

هللا عطق  دعـس ! نبای   » دز ادص  دیـسریم . رکـشل  هب  ادـص  هک  دیـسر  ییاج  ات  شرـس  تشپ  هدایپ  دـش . باتیب  دـش ، رود  يردـق  هک  نیمه 
«. کمحر

يذلا بوقعی  یلع  مالسلا  : » هدش دراو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  دیوگیم : رفعج  خیـش  ربکا : یلع  ندب  رانک  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دصق یهاوخ  رگا  لاح  دنادرگزاب .» وا  رب  دوخ  فطل  هب  ار  شاییانیب  دنوادخ ، هک  یسک  نآ  بوقعی ، رب  مالس  هتمحرب ؛ هرـصب  هیلع  هللا  در 

شرمک ، دروخ گرگ  ار  ام  زا  یکی  ردپ : دنتفگ ، وا  هب  یتقو  دندوب و  وا  تمدخ  رد  همه  هک  ار  رسپ  هدزاود  ردپ  قاحـسا ، نب  بوقعی  نک 
ار شدایرف  تشاد و  فسوی  کی  اهنت  هک  ار  بوقعی  نآ  نک  دصق  یهاوخ  رگا  و  داد ؛ تسد  زا  ار  شاییانیب  هودنا ، تدـش  زا  دـش و  مخ 

(. 1 «. ) عدوم مالس  مالسلا  ینم  کیلع  اتبأ  ای  : » دیوگیم هک  دینش 
نیا یلو  یناـبرهم ! گرگ  هچ  تفگ : تسا ، ملاـس  نهاریپ  یلو  هدـش ، هتـشغآ  نوـخ  هـب  هـک  ار  فـسوی  نـهاریپ  هـک  یتـقو  بوـقعی ، نآ 

(. 2 . ) درادن شندب  سابل و  رد  یملاس  ياج  هک  دید  ار  شفسوی  يهدش  هعطق  هعطق  هراپ و  هراپ  ندب  بوقعی ،:
مدیرب وت  زا  لد  ورب ، متفگ  هک  رادم  نامگ 

مدیود  هدایپ  تهرمه  مدز ، هدرمش  سفن 
هحفص 184) )

مشچ هب  کشا  دوب و  تسد  فک  هب  منساحم 
مدیرپ  ياج  یهگ ز  مداتف ، كاخ  هب  یهگ 
تماق هب  هدید  تافق ، رد  ناج  وت ، شیپ  هب  ملد 

مدیشک  هچ  نم  تسا  دهاش  لد  دناد و  يادخ 
میوگب هک  نک  لاؤس  اشگب و  دوخ  مشچ  ود 

مدیسر  هنوگچ  نم  وت  شعن  رس  ات  همیخ  ز 
یلوخ يهزین  هن  دشکیم ، ارم  رمش  غیت  هب 

(3  ) مدید وت  غاد  هک  ياهظحل  ارم  تشک  هنامز 
: لوقی وه  هدخ و  یلع  هدخ  اعضاو  هیلع  بکنا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هاتأف 

. تشاذگ وا  تروص  هب  تروص  تخادنا و  رسپ  شعن  يور  رب  ار  دوخ  دمآ و  ماما  افعلا . كدعب  ایندلا  یلع 
هداتسیا ماش  هفوک و  رکشل 

هدازهش  هش و  ياشامت  هب 
هداتفا رسپ  شعن  يور  هش 
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هداد  ناج  نیسح  دنتفگ  همه 
نامـسآ هب  ار  نآ  دومن و  ربکا  یلع  نوخ  زا  رپ  تسد ، هاگنآ  ةرطق ؛ هنم  طقـسی  ملف  ءامـسلا  وحن  هب  یمر  رهاطلا و  همد  نم  هفکب  ذـخأ  مث  »

«. تشگنزاب نیمز  هب  نآ  زا  ياهرطق  هک  درک  باترپ 
ص 49. فوهل ، ( 1)

ص 491. هینیسحلا ، صئاصخلا  ( 2)
ص 227. مثیم ، لخن  ( 3)

نسحلا نب  مساق  تبیصم 

نسحلا نب  مساق  تبیصم 
ادهش ریاس  دنتشادن . نارگید  هک  تسا  هتشاد  يزایتما  ادهش  نایم  رد  مالسلاهیلع  نسحلا  نب  مساق  دیامرفیم : هللا  مهمحر  رفعج  خیش  جاح 
هتـشک مه  لفط  دـنچ  هچ  رگا  دوبن . داهج  هب  فلکم  مساق ، یلو  هدوب ، فیلکت  اهنآ  رب  یهلا  داهج  دـندوب ، غلاب  همه  دـنتفر ، نادـیم  هب  هک 

هب یغلاب  ریغ  تیب ، لها  نایم  رد  دندوبن و  يداهج  یلو  دندش ؛
هحفص 185) )

... نزریپ نآ  رسپ  دننکیم ، لقن  هک  نانچ  مه  باحصا  زا  و  مساق ؛ رگم  هتفرن ، داهج 
دوب و غلابان  رـسپ ، هک  هدـش  لقن  نینچ  اهنآ  زا  یکی  دروم  رد  نزریپ . ود  نآ  لثم  رتزیزع ، ناج  زا  یـضعب  دـنداد و  ناج  یـضعب  البرک  رد 

مه شردام  هدش و  هتـشک  شردپ  رـسپ ، نیا  دومرف : ترـضح  نادیم . هب  دورب  دریگب و  نذا  دیایب  هک  دـش  راوس  دوب . ادهـش  زا  مه  شردـپ 
ارم هداد و  روتـسد  نم  هب  مرداـم  هللا ! لوـسر  نباـی  درک : ضرع  رـسپ  دـینادرگرب .» ار  وا  دـشابن . یـضار  دـیاش  درادـن . وا  زا  ریغ  ار  یـسک 

. ملحلا غلبی  مل  ریغص  مالغ  وه  نسحلا و  نب  مساقلا  جرخ  کلذب  ینترما  یما  هداتسرف :
دندرک هیرگ  يردق  هب  و  هقنتعاف . نیـسحلا  هیلا  رظنف  تخادنا . وا  ندرگ  هب  تسد  درک  وا  هب  یهاگن  ماما ، دراد . لاس  هدزیـس  دودـح  مساق ،

اب ماما ، دنتفرگ و  نذا  دندمآ و  رگید  يادهـش  هک  نآ  لاح  و  ارچ ؟ تدش  نیا  هب  دوب ؟ تباب  هچ  زا  هیرگ  نیا  منادیمن  دنتفر . لاح  زا  هک 
ناماد رد  ار  وا  ماما ، دوب و  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  شردارب  راگدای  هک  نیا  وا و  یمیتی  رطاخ  هب  دیاش  ! ) دندرکن يراتفر  نینچ  سک ، چیه 

(. دوب هدنارورپ  دوخ ،
دنیوگب رگا  دندومرف . هقیاضم  لوا  ماما ، هک  تسا  رفن  کی  نیمه  اهنت  دادن .» هزاجا  ماما ، تساوخ و  هزاجا  ماما  زا  هل ؛ نذأی  ملف  هنذأتساف ، »

. تسا غورد  هدوب ، روط  نیا  اج  همه  هک 
(. 1 «. ) دهد هزاجا  ات  دیسوبیم  ار  ترضح  ياپ  تسد و  امئاد  ناوج ، نآ  هیلجر ؛ هیدی و  لبقی  مالغلا  لزی  ملف  »

ندیشک افو  هر  هب  تنحم ، جنر و  تسا  شوخ  هچ 
ندیرخ  ناج  هب  ار  همه  ناناج ، زان  تسا  شوخ  هچ 

هحفص 186) )
يرای وت  نوچ  مودق  هب  يراپسناج ، تسا  شوخ  هچ 

ندیپت  نوخ  هب  اهش  وت  يالبرک  يانم  هب 
نادیم يوس  هب  مورب  ناج ، ومع  رگا  دوش  هچ 

ندیود  رس  هب  نم ، نامرف و ز  وت  زا  تسا  شوخ  هک 
: تفرگ هزاجا  ومع  زا 
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نوریب همیخ  نایم  دش ز  یبتجم  لازغ  وچ 
ندید  يارب  نید  هش  دمآ ، یپ  زا  باتش ، هب 

ینابغاب هچ  یلگ ، هچ  یناوجون ، هچ  ومع ، هچ 
ندیمرآ  ياج  هچ  هک  هد  ربخ  ابص  نسح  هب 

. دوب هام  يهراپ  ایوگ  شتروص  هک  دمآ  نوریب  ام  گنج  هب  يرسپ  هک  دنکیم  لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دشاریبا ، نب  نامیلسزا  فنخمیبا ،
هک تسا  يراـک  هچ  نیا  متفگ : وا  هب  منکیم  هلمح  وا  هـب  دـنگوس ، ادـخ  هـب  تـفگ : هـیلع -  هللا  ۀـنعل  يدزا -  لـیفن  نـب  دعـس  نـب  ورمع 

: تسا یفاک  وا  يارب  دناهتفرگ ، ار  وا  رود  هک  یهورگ  نامه  ینکب . یهاوخیم 
ناهج رد  تسا  هدینش  هک  ای  هدید  هک  بر  ای 

یچراکش  دص  مرح ، لازغ  کی  دیص  رد 
مدایرف هب  ومع ، يا  هامع ! ای  دیـشک : دایرف  داـتفا و  نیمز  يور  تروص ، هب  وا  دز و  وا  قرف  هب  ياهبرـض  تشپ  زا  یتصرف  رد  تفر و  وا  یلو 

ۀنعل دعس -  نب  ورمع  رب  ار  دوخ  ریشمش  درک و  هلمح  هاپس  نآ  رب  نیگمشخ ، يریش  دننام  دینش ، ار  وا  يادص  ات  مالسلاهیلع  نیـسح  سرب !
هفوک لها  دندینـش . نایرکـشل  هک  دیـشک  يدایرف  دـش و  ادـج  قفرم  زا  شتـسد  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  تسد  وا  دروآ و  دورف  هیلع –  هللا 

رد وا  داتسیا و  ناوج  نآ  رس  يالاب  ماما  تسـشنورف ، رابغ  هک  نیمه  دش . لاماپ  نابـسا  مس  ریز  وا  یلو  دنهد ، تاجن  ار  وا  ات  دندرک  هلمح 
رود دومرفیم : تخیریم و  کشا  ماما ، دیاسیم . نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  تسا و  راضتحا  لاح 

هحفص 187) )
باوج ای  و  دیوگن ، تباوج  وا  ینزب و  ادص  ار  وا  وت  هک  تیومع  رب  تسا  تخس  ادخ  هب  دنتـشک ! ار  وت  هک  موق  نیا  ادخ  تمحر  زا  دنـشاب 

. دشخبن یعفن  وت  يارب  یلو  دهد ؛
(. 2 . ) کعفنی الف  کبیجی  وا  کبیجی  الف  هوعدت  نا  کمع  یلع  هللا  زع و 

نم ندب  ناروتس  مس  زا  دش  مرن  ومع  يا 
نم  نت  هب  ناج  دوب  هک  ات  هنب  ياپ  مرس  رب 
دصاق هک  دوب  مردپ  ناعنک  فسوی  نوچ  شاک 

نم  نهریپ  نوخ  هب  هتسش  وا  رب  رد  دربب 
نتفگ وت  شیپ  ینخس  ناوتن  هک  درک  ناوت  هچ 

نم  نهد  زا  كاخ  نماد  رب  هتخیر  نوخ  هک  سب 
. ظعاوملا سلاجم  ( 1)

ص 168. فوهل ، ص 170 ؛ فجن ، يادتقم  ( 2)

رغصا یلع  تبیصم 

رغصا یلع  تبیصم 
هک دندرک  راتفر  ماما  اب  ياهنوگ  هب  ناشتوادـع ، رد  مالـسلاهیلع  ماما  نانمـشد  دـیامرفیم : هماقم -  هللا  یلعا  يرتشوش -  رفعج  خیـش  جاح 

. تسین زیاج  مالسا ، رد  يدروخرب  نینچ  نیا  زین  رافک  دروم  رد  یتح 
، دـندرک دیهـش  ار  ماما  زا  یناکدوک  اهنآ  و  تساههچب ؛ نانز و  نتـشک  تسین ، زیاج  رافک  اب  گـنج  رد  یتح  هک  ییاـهراک  نآ  زا  یکی  و 

يرگید و  دز ؛ هسوـب  وا  يوـلگ  رب  ماـما ، زا  لـبق  ریت ، هـک  دـسوبب  تـشاد  دـصق  هـک  ار  ماـما  زا  یکدوـک  یکی  راوخریـش . لـفط  ود  یتـح 
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ایآ لفطلا ؛ اذهل  ءاملا  نم  ۀبرشب  انیتأی  دحأ  نم  اما  : » دیشک دایرف  داتـسیا و  نمـشد  رکـشل  لباقم  تفرگ و  شوغآ  رد  ماما  هک  يراوخریش 
؟ دهدیمن ار  وا  باوج  یـسک  دـید  ناما  هک  ینامز  لفط .» نیا  يارب  هکلب  نامدوخ ، يارب  هن  دـهدب ؟ ام  هب  یبآ  يهعرج  هک  تسه  یـسک 

درک و ضوع  ار  شنخس  نحل 
هحفص 188) )

«. عیضرلا اذه  اوقسإ  : » دینک شباریس  دوخ  دیربب و  ار  كدوک  دییایب  دیرادن ، نانیمطا  نم  هب  ای  دیرادن و  رواب  رگا  دومرف :
ششوغآ رد  رغصا  یلع  نادیم و  هب  دمآ  نیسح 

ششوپور  هاش  يابع  یهام ، خر  رب  يربا ، وچ 
اهتیاکح لد  زوس  دیوگ ز  وا  شوماخ  بل 

ششود  رب  هتشگ  مخ  شرس  یبآیب ، یباتیب و  ز 
نوزحم وا  تام  هاگن  نوخ ، رپ  لد  گنریب و  شبل 
ششوک  همه  ربص و  همه  هدرب ، البرک  ياوه 

یبآیب دیرگیم ز  هن  يریشیب ، دلانیم ز  هن 
ششومارف  ردام  هدش  رگید ، ردپ  شوغآ  رد 

یمارآ هب  درآ  نورب  یهاگ  ار  شیوخ  نابز 
ششوماخ  کشخ  نابل  دنادرگ  بوطرم  رگم 

نیمه تبیـصم ، لصا  هکلب  ریخ ، تسا ؟ ندروخ   ( رغـصا یلع  ) موقلح هب  ریت  تبیـصم  دینکیم  لایخ  اهامـش  دـیامرفیم : رفعج  خیـش  جاح 
: تعامج يا  هک  دومرف  تسا . هدوب  راضتحا  نداد و  ناج  لاـح  رد  لـفط  ارهاـظ  هک  یناـمز  رد  مه  نآ  تسا و  ندروآ  نادـیم  هب  ار  لـفط 
هب یگنـشت  زا  هنوگچ  دینیب  یمن  اشطع . یظلتی  هنورت  امأ  دـیهدب . لفط  نیا  هب  دـیروایب و  بآ  ناتدوخ  ینعی  عیـضرلا ؛ اذـه  اوقـسإ  مکلیو !

. دچیپیم دوخ 
درک و دـنلب  ار  وا  هک  نآ  رگید  یکی  دـیهدب . شبآ  ناـتدوخ  دـییایب  دومرف : هک  نآ  یکی  دـنزیم . شتآ  ار  لد  لـفط ، نیا  تباـب  زیچ  ود 

(. 1 . ) دنزیم اپ  تسد و  یبآیب  زا  هدش و  درز  شگنر  هنوگچ  دینیبب  دومرف .
درک بآ  يانمت  وچ  البرک  ناطلس 

درک باوج  ار  وا  هلمرح  ریت  هب  نمشد 
ار نیسح  عیضر  لفط  بآ ، هدروخان 
درک بآ  زا  ریس  رگد  هناملاظ ، ریت  نآ 

هحفص 189) )
دوب راپسناج  یلع  هک  یگنشت  زوس  زا 

درک باتش  نتشک  هب  هچ  زا  منادن  نمشد 
نیسح فک  هب  ار  یلع  قلح  نوخ  تفرگب 
درک باضخ  ار  دوخ  نساحم  وا  نوخ  اب 

البرک رازلگ  هب  هفوکش  همه  نآ  زا 
درک بالگ  تداهش  هک  يرپلگ  دوب  نیا 

ص 118. ظعاوملا ، سلاجم  ( 1)
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نسحلا نب  هللادبع  تبیصم 

نسحلا نب  هللادبع  تبیصم 
: دیامرفیم نینچ  دیآیم ، نایم  هب  نخس  ترضح  ياههثاغتسا  دروم  رد  یتقو  صئاصخ ، باتک  متفه  ناونع  رد  رفعج ، خیش  جاح 

همیخ زا  لـفط  ود  هک  دومن  رثا  لاـفطا  رد  هثاغتـسا ، نیا  هک  دوب  هداـتفا  نیمز  يور  رب  حورجم  وا  هک  دوـب  یناـمز  ترـضح ، مجنپ  هثاغتـسا 
هاگن همیخ  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  كانـساره ، دوب و  هراوشوگ  ود  شـشوگ  رد  هک  دوب  یکدوک  یکی  ماما : يرای  يارب  دـندش  جراـخ 

نآ ردام  هک  یلاح  رد  تشک ، ار  وا  دز و  وا  رـس  هب  ياهبرـض  هیلع -  هللا  ۀـنعل  تیبث -  نب  یناه  دـش ، رود  اههمیخ  زا  هک  ینامز  درکیم و 
. دوب هدش  شوهیب  ایوگ  تفگیمن ، ینخس  درکیم و  هاگن  لفط ،

هب دـشکیم ، دایرف  هک  دـید  تلاح  نآ  رد  ار  شیومع  یتقو  دوب ، هلاس  هدزای  یلفط  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نسح  نب  هللادـبع  لفط ، نیمود  و 
؛ تفرگ ار  وا  نهاریپ  نیتسآ  بنیز : ترـضح  و  نادرگرب » همیخ  هب  ار  وا  دیایب  وا  راذگن  مرهاوخ ! : » دز دایرف  ماما  درک . تکرح  ومع  يوس 
درک و اهر  همع  تسد  زا  ار  نیتسآ  دایز ، شالت  اب  و  یمع » قرافأ  هللاو ال  : » موشیمن ادـج  میومع  زا  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : لـفط  نآ  یلو 

دورف ماما  رـس  رب  ار  دوخ  ریـشمش  امهیلع )-  هللا  ۀـنعل  لـهاک -  نب  ۀـلمرح  یلوق  هب   ) بعک نب  رحب  ناـمز ، نآ  رد  دـناسر . ماـما  هب  ار  دوخ 
ریشمش كاپان ، نآ  و  یمع »؟ لتقتا  ۀثیبخلا  نبای  کلیو  یشکیم ؟ ارم  يومع  ایآ  هدازانز  يا  وت  رب  ياو  دیشک : دایرف  كدوک ، نآ  دروآ .

ومع رپس  ار  دوخ  تسد  كدوک  دروآ . دورف  ار 
هحفص 190) )

، هاگان هک  دنابسچ  هنیـس  هب  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  ماما  هامع ! ای  دش : دنلب  شدایرف  درک و  نازیوآ  تسوپ  هب  ار  شتـسد  هبرـض ، داد و  رارق 
(. 1 . ) دناسر تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  شیومع  ناماد  رد  ار  وا  دز و  وا  رب  يریت  هلمرح ،

مدینش ار  تنیعم  نم  له  يهلان  ات  ومع  يا 
مدیود  يزابناج  روش  اب  هگلتق  ات  مرح  زا 

وت رصان » نم  له   » گناب نم  زا  درب  لد  نانچ  نآ 
مدیشک  بنیز  ماهمع  تسد  ار ز  منیتسآک 

متسد هب  دمآ  »ت  رصان نم  له   » وکین ز یتصرف 
مدیمرآ  نوخ  مزلق  رد  نم  هک  يدرک  مرک  وت 
ناج ومع  نک  ملوبق  اما  مکچوک ، یلفط  هچ  رگ 
مدید  ههام  شش  ینابرق  نم  وت  تسد  رس  رب 

دمآ وت  اب  نم  لد  یتفر  هگهمیخ  زا  نورب  ات 
(2  ) مدیرب لد  ندنام  نم ز  يداهن ، ور  نتفر  هب  وت 

ص 173. فوهل ، ( 1)
ص 239. مثیم ، لخن  ( 2)

عادو تبیصم 

عادو تبیصم 
: دیوگیم هیلع -  هللا  ۀمحر  يرتشوش -  رفعج  خیش  جاح 
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: دنـشاب رفن  لهچ  تیب ، لها  ارهاظ  دـندش . عمج  همه  ترـضح ، نآ  دالوا  تیب و  لها  ياهدرم  دـندز  ادـص  همیخ ، ناـیم  تفر  باـنج  نآ 
ثیدح رد  نوچ  دناهدوب . رفعج  نب  هللادبع  دالوا  دندوب ؛ رایط  رفعج  دالوا  دـندوب ؛ مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دالوا  ترـضح ؛ نآ  ردارب  تفه 

، نیمز يور  رب  دنتفرگ ، مارآ  رکشل  برغم و  کیدزن  تسشن  درگ  اروشاع  زور  هک  نیمه  دومرف : ترضح  هک  تسا  حیحص 
هحفص 191) )

لوسر ترـضح  رگا  هیلإ ؛ يزعملا  وه  ناکل  اـیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  ول   » ترـضح ریبعت  هب  هک  دوب  تیب  لـها  زا  رفن  یس 
هک هدنام  یقاب  مه  ارـسا  لافطا و  زا  ات  هد  لقاال ، دنتفگیم . تیلـست  تیزعت و  وا  هب  دیاب  ینعی  دوب ؛» نانآ  يازع  بحاص  وا  دوب ، هدنز  ادخ 

یـسک تیب ، لها  زج  هک  همیخ  نآ  ریز  رد  دـندمآ  اهنز  دـنیایب . اهنز  : » دومرف درک و  عمج  ار  همه  ترـضح ، دـندوب . رفن  لهچ  عومجم ،
هب ندرک  هاگن  هب  درک  عورـش  دـندش ، عمج  همه  هک  لاـح  نیا  رد  ترـضح ، نآ  ینعی  مهیلإ .» رظنف  : » تسا هملک  ود  ثیدـح ، لـصا  دوبن .

هیرگ هب  ادهـشلادیس  يادـص  عمج ، همیخ  کی  ریز  تیب ، لها  يهمه  دـینک  هظحالم  درک . هیرگ  تعاس  کی  ینعی  ۀـعاس ؛» یکب  و   » اـهنآ
ناـیرگ ار  اـهنز  ( هک ) لاـفطا دـننکیمن ؟ هیرگ  اـهنز  دـندرک ، هیرگ  هک  اـهدرم  دـننکیمن ؟ هیرگ  تیب  لـها  تروص ، نیا  رد  دوش . دـنلب 

. دش دنلب  همه  يهیرگ  يادص  سپ  دننکیمن ؟ هیرگ  دندیدیم ،
هملک ود  نیمه  هنک  هب  تسین . ندرک  لعج  هیثرم  هب  تجاح  ردارب ! يا  درک . هظحالم  ار  نآ  رـس  دیاب  دش . رداص  ترـضح  زا  راک  ود  الاح 

. تسا سب  هودنا ، نزح و  يارب  زا  تمایق  ات  ورب ،
لاـیع و نیا  يهراـبرد  دوب  ریحتم  ترـضح  ینعی  دوب ، تریح » هاـگن   » لوا رد  هاـگن ، نیا  دوب  هاـگن  هچ  منیبب  اـهنآ ، هب  درک  هاـگن  ترـضح 

. لافطا
. دوب عادو » هاگن  ، » رگید هاگن  دوب ، ترسح » هاگن   » یکی

رد همه  دید ، هک  ار  ناشیا  تشاد . یتاروصت  ترـضح  هیرگ ، نیا  رد  تسا . یلیخ  تعاس ، کی  هیرگ  دوب ؟ هچ  يارب  تعاس  کی  يهیرگ 
رـضاح شرظن  شیپ  همه  هدنیآ ، تاقافتا  درکیم . هیرگ  درکیم ، روصت  یهاگ  درک . یتاروصت  دناهتـسشن ، مه  رانک  دناعمج ، همیخ  کی 

: دوب دـنهاوخ  هاگلتق  رد  تیعمج ، نیمه  هب  همه  هک  دـمآ  دـهاوخ  یتقو  دـناهمیخ ، کـی  ریز  ـالاح  هک  یتیعمج  نیا  هک  درک  دروآرب  دوب .
! فرط کی  ارسا  فرط ، کی  ادهش 

هحفص 192) )

ترضح اب  ماما  کچوک  رتخد  عادو 

ترضح اب  ماما  کچوک  رتخد  عادو 
: دیوگیم رفعج ، خیش 

نیا زا  دـعب  اهمخز ، نیا  زا  دـعب  ار  ترـضح  لاح  دـینک  روصت  دـنام . اهنت  هک  یتقو  نآ  زا  منک ، عورـش  ار  ترـضح  تبیـصم  مهاوخ  یم 
نع رظنف  دیدن ، ار  یـسک  هنیمی ، نع  رظنف  فرط : نیا  هب  درک  یهاگن  بانج ، نآ  هدنامن . شیارب  سک  چـیه  هدـش و  اهنت  لاح  اهتبیـصم .

منیبیم تسا . هداتـسیا  اـهنت  منیبیم  ماهدرک ، روصت  نم  دـشاب . هاـگهمیخ  فرط  هب  تهاـگن  تروصت ، رد  زین  وت  دـیدن . ار  یـسک  هلاـمش .
. دـناهتفرگ ار  شرود  همه  منیبیم . ار  لافطا  اـهنز و  دـنک . عادو  اـهنآ  اـب  دراد  دـصق  هک  تسادـیپ  همیخ . نآ  رد  همیخ و  نیا  رد  دوریم 
اهنز و دراپـسب . وا  هب  ار  تماما  ياـهتناما )  ) عیادو دـنک  عادو  وا  اـب  هک  نیا  تهج  هب  مالـسلاهیلع ، نیدـباعلانیز  ماـما  يهمیخ  رد  دوریم 

سک نالف  هب  ار  ناتـشرافس  دـیوگیم  دـیآیم ، وا  لاـبند  رخآ  مد  هک  شلاـیع  هب  دور ، رفـس  هب  هک  سک  ره  دـندز . هقلح  وا  رود  لاـفطا ،
ادخ هب  ار  امـش  دومرف : اذـل  تشادـن . ملاع  راگدرورپ  زج  یـسک  دـیایب ، نوریب  تساوخیم  مالـسلاهیلع  ادهـشلادیس  هک  یتقو  اما  ماهدرک ؛

. ماهدرپس
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عمج وا  يهدش  قرفتم  ساوح  دراد ، ار  یهلا  فیلکت  ندروآ  ياج  هب  دصق  هدش و  نادیم  مزاع  هک  الاح  مدـید  مدرک . روصت  ار  وا  تالاح 
. دیدرگ زمرق  هدش ، درز  گنر  دش . هتفکش  هدرسفا  تروص  دش .

تسا و باریـس  ایوگ  شمارآ . لامک  اب  مارآ ، یلو  دمآ ، منیبیم  دـیدرگ . نکاس  شحراوج  دـش و  نئمطم  تلاح ، نیا  رد  تسا  ثیدـح 
. هدرکن برطضم  ار  وا  لایع  بارطضا 

بانج نآ  رس  تشپ  یکچوک  رتخد  کی  دمآ ، يردق  منیبیم ، نآلا  ایوگ 
هحفص 193) )

فقوت الهم  ۀبا  ای  موش : تعنام  مهاوخیمن  مراد ! یـشهاوخ  دیوگیم : مدـید  دـیوگیم . هچ  هچب  رتخد  نیا  منیبب  مهدیم  شوگ  دوریم .
هـشوت يردـق  هاگن ، نیا  اب  منیبب و  ار  وت  رگید  يهعفد  کی  طقف  نک  فقوت  مرادـن ، يراک  ناج ! اباب  ینعی  کـیلا ؛» يرظن  نم  دوزتأ  یتح 

. داد یلست  وا  هب  درک ، لغب  ار  وا  دش . هدایپ  ای  داتسیا ، ترضح  دوش . مارآ ) ملد  ینعی  «، ) مرادرب
(. 1 ( ؟ يدرگیمرب مه  زاب  ایآ  ناج ! اباب  دیسرپ : درک . ردپ  زا  مه  یلاؤس  رتخد ، نآ  هک  هدمآ  اهلتقم  یضعب  رد 

هیرگ تدش  هب  دنلب و  يادص  اب  ماما ، هک  تشاذگ  ریثأت  ماما  رد  يردق  هب  تلاح ، نیا  دیـسوب و  ار  ردـپ  ياپ  تسد و  کچوک ، رتخد  نیا 
«. نازوسن ار  ردپ  يهدروخمخز  بلق  تاملک ، نیا  اب  ناج ! هنیکس  : » دومرفیم دومن و  كاپ  نهاریپ ، نیتسآ  اب  ار  شنامشچ  کشا  درک و 

ار دوخ  رتخد  يافو  ینیب  نونک  یهاوخ  رگا 
ار دوخ  رس  نکفا  ردپ  يا  بکرم  ياپ  ریز  هب 

تهار رس  مریگ  مدمآ  نالفط  مشچ  زا  ناهن 
ار دوخ  رتخد  رگید  راب  کی  لغب  رد  يریگ  هک 
مدرم شطع  زا  مه : نآ  وت  اب  دشاب  فرح  کی  ارم 

ار دوخ  روآبآ  هدب  نامرف  همقلع ، رد  ورب 
؟ دسوبیم همع  تیولگ  اباب  رگم  هداد  خر  هچ 

ار دوخ  رجنح  نیا  يرجنخ  يارب  هدامآ  يدرک  منامگ 
هحفص 194) )

. ظعاوملا سلاجم  ( 1)

ترضح تداهش  تبیصم 

ترضح تداهش  تبیصم 
: دیوگیم هماقم -  هللا  یلعا  يرتشوش -  رفعج  خیش  موحرم 

انب ترـضح  دندش ، لصاو  كرد  هب  دندمآ و  ناریلد ، ناعاجـش و  زا  رکـشل  نآ  رد  دوب  زرابم  هچ  ره  دـیبلط و  زرابم  ماما ، هک  نآ  زا  دـعب 
. دنک هلمح  شدوخ  تشاذگ 

هنمیم و رکـشل و  بلق  دـندرکیم و  رارف  ترـضح  لباقم  زا  هدـش ، هدـنکارپ  ياهخـلم  دـننام  دـیوگیم : ثوغی  دـبع  نب  راـمع  نب  هللادـبع 
عضوم نآ  هب  یتقو  هک  هدوب  مرح  لها  مایخ  کیدزن  ارهاظ  هک   ) دوب هداد  رارق  ار  يزکرم  تخیر و  مه  هب  ار  نآ  پچ ) تسار و   ) يهرسیم

دنلب ییادص  هنوگچ  دیدش  يامرگ  یگتـسخ و  نیع  رد  هنـشت ، نابز  هدیکـشخ و  يولگ  زا  منادیمن  لاح  هک  دـنلب  يادـص  اب  تشگیمرب 
«. هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ال  ، » دیشکیم دایرف  دوشیم )

ار ندمآ  کیدزن  تئرج  یـسک  دندوب و  رود  ترـضح  زا  یلو  دندوب ؛ هدرک  هطاحا  ار  ترـضح  فارطا  تسا . روط  نیا  دندید  هک  رکـشل 
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هک دینیبب  و  یـسفنب » ینودصقأ  : » دومرف دوخ  لایع ، ظفح  يارب  دش . نارگن  ترـضح ، دنتفر . اههمیخ  فرط  هب  اهنآ  زا  يدادـعت  تشادـن .
وا هاگهمیخ  فرط  یسک  رکـشل ! دز : ادص  درک . محر  ترـضح  لاح  هب  تواسق ، همه  نآ  اب  رمـش  هک  تسا  هدوب  هنوگچ  ترـضح  تلاح 

. تسین یسک  گنن  وا  تسد  هب  ندش  هتشک  دورن .
. دوب ادیپ  تارف  بآ  رود  زا  هک  دوب  هداتسیا  ییاج  رد  ترضح  ایوگ  دنمهفب . ار  وا  یگنشت  لاح ، نابز  هب  هک  دوب  هداتسیا  ییاج  ترـضح ،

«. يوش كاله  یگنشت  زا  ات  مهدیمن  وت  هب  ياهرطق  ینیبیم ؟ ار  بآ  : » دز ادص  ینوعلم 
: درک باطخ  اهنز  هب  دنک . عادو  لایع ، اب  هک  دمآ  هاگهمیخ  فرط  هب  هعفد ، نیا  تشگرب و  دروخن و  بآ  یلو  دش ؛ تارف  دراو  ترضح ،

؛» نک رازإب  نیطغت  »
هحفص 195) )

. دینک رس  ار  ناتاهرداچ  ینعی 
دوب هدیـسر  ترـضح  هب  هک  تاحارج  هب  هجوت  اب  دومرف ، هدـهاشم  هک  ار  ناگنـشت  تلاح  درک ، ار  لایع  تلاح  يهظحالم  یتقو  ترـضح ،

، هلمح نیا  رد  دـمآ و  شوج  هب  شتریغ  دوب ،) هتفرگ  ار  هرز  ياـههقلح  ترـضح ، رب  هدراو  تاـحارج  نوخ  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـیمح  )
هک ناصقنلا » مهنم  ناب  یتح   » هک تشک  ار  اهنآ  زا  ردق  نآ  هک  تسا  ثیدـح  رخآ  رد  هک  ردـق  نیمه  دوب . هینیـسح  تعاجـش  زورب  ماگنه 

. دیدرگ رهاظ  هوبنا  رکشل  نآ  رد  یمک 
«. هفیرشلا هتهبج  یف  عقوف  رجح  هاتأ  اذإ   » دیامن تحارتسا  يردق  هک  داتسیا  یعضوم  رد  دش ... ضراع  ترضح  ندب  رب  فعض  انثا ، نیا  رد 

رهاظ دـنک . كاپ  رونم ، تروص  كرابم و  مشچ  زا  نوخ  هک  درک  دـنلب  ار  نهاریپ  نماد  درک . تباصا  ترـضح  یناـشیپ  هب  دـمآ و  یگنس 
. دش يراج  نادوان  لثم  نوخ ، دمآ و  هبعش  هس  ریت  هاگان  هک  دیسوبیم  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ییاج  نامه  دش ... ادیپ  لد ،

...«. هللااب هللا و  مسب   » دومرف دیشک . نوریب  تشپ  زا  ار  ریت 
لد نیسح  زا  نم  مدیرب  مد  نآ 
لدهیس  رمش  لتقم ، هب  دمآک 

مدیودیم نم  دیودیم و  وا 
لتاق  يوس  نم  لتقم ، يوس  وا 

متسشنیم نم  تسشنیم و  وا 
لباقم  رد  نم  هنیس ، يور  وا 

مدیشکیم نم  دیشکیم و  وا 
لد  زا  هلان  نم  نیک ، زا  رجنخ  وا 

مدیربیم نم  دیربیم و  وا 
لد  نیسح  زا  نم  رس ، نیسح  زا  وا 

لد نیسح  زا  نم  مدیرب  مد  نآ 
لدهیس رمش  لتقم ، هب  دمآک 

ردارب يهتشک  رانک  بنیز ،

ردارب يهتشک  رانک  بنیز ،
درکیم و يراز )  ) هبدن مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  يارب  هک  ار  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  منکیمن  شومارف  مسق ، ادخ  هب  دیوگیم : يوار 
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كانهودنا و يادص  اب 
هحفص 196) )

: دزیم دایرف  مغ ، رپ  یلد 
وت نارتخد  هدیدرگ و  هعطق  هعطق  شیاضعا  تسا و  روهطوغ  نوخ ، رد  هک  تسوت  نیسح  نیا  دنداتسرف . دورد  وت  رب  ناگتـشرف  ادمحم ! ای 

: تفگ هلمج : زا  دومرف . يرگید  راذگناج  نانخس  هک  دمآ  رگید  تیاور  رد  و  دندش . هدرب  تراسا  هب 
ات هتفرن ، رفس  هب  هک  نآ  يادف  هب  مردپ  دناهدرب . ار  شاهمامع  سابل و  هدش و  هدیرب  اقف  زا  شرـس  هک  تسوت  نیـسح  نیا  راوگرزب ! دج  يا 

نامه اب  داد ، ناج  هک  ياهنـشت  نآ  يادف  هب  مردپ  و  مشاب ، هتـشاد  ار  شیاوادم  دیما  ات  تسین  حورجم  و  مشاب ، هتـشاد  ار  وا  تشگزاب  دیما 
. دزیریم شنساحم  زا  نوخ  تارطق  هک  یسک  نآ  يادف  هب  مردپ  هنشت . نابل 

(. 1 . ) دروآیمرد هیرگ  هب  ار  نمشد  تسود و  ره  ادخ ، هب  دنگوس  دیوگیم  يوار  هک  رگید  تالمج  نینچمه  و 
داتف ناوراک  نآ  هر  نوچ  هاگلتق  رب 

داتف ناهج  ردنا  هلغلغ  طاشن  روش و 
نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب 
وا زا  نیسح  اذه  يهرعن  رایتخایب ،

داتف ناهج  رد  وا  شتآ  هکنانچ  دز  رس 
لوسرلا ۀعضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

لوسرلا  اهیا  ای  هک ، درک  هنیدم  رد  ور 
تسوت نیسح  نوماه  هب  هداتف  يهتشک  نیا 

تسوت  نیسح  نوخ ، رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیا 
هحفص 197) )

یگنشت زوسناج  شتآ  زک  رت ، لخن  نیا 
تسوت  نیسح  نودرگ ، هب  هدناسر  نیمز  زا  دود 

تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 
تسوت  نیسح  نوزفا ، شنت  رب  هراتس  زا  مخز 

تارف زا  عونمم  هداتف و  بل  کشخ  نیا 
تسوت  نیسح  نوگلگ ، هدش  نیمز  وا  نوخ  زک 

نیمز رب  هدنام  نینچ  هک  ناپت  بلاق  نیا 
تسوت  نیسح  نوفدم ، هدشان  دیهش  هاش 

كاخ يور  هب  هش  نآ  رکیپ  دید  وچ  بنیز 
كانزوس  درد  دص  هب  هلان  دیشک  لد  زا 

نک زاب  هدید  نوخ ، رتسب  هب  شوخ  هتفخ  ياک 
نک  زان  باوخ  سپس  نیبب و  ام  لاوحا 

زیخ ياج  تماما ز  ریرس  ثراو  يا 
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نک  زامن  دوخ ، نفکیب  ناگتشک  رب 
نیبب الب  رحب  يهطرو  هب  دوخ  لافطا 

نک  زارد  ناشیا  يریگتسد  هب  یتسد 
ناوراک ریم  يا  دش  ماش  حبص ، زیخرب 
نک  زاهجیب  رتش  رب  راوس  ار  ام 

سارهرپ تشد  نیا  زا  ریگب و  ام  تسد  ای 
نک  زاجح  يوس  هب  هناور  رگد  راب 

ص 202. مومهلا ، سفن  ص 180 ؛ فوهل ، ( 1)

ترضح نآ  رهطم  رس  تبیصم 

ترضح نآ  رهطم  رس  تبیصم 
: دیوگیم نینچ  يرتشوش ، رفعج  خیش  جاج 

هب تسا . نفدیب  هک  تسا  زور  هنابش  لهچ  میوگیم  نم  اما  هدنام ؛ نفدیب  زور ، هنابـش  هس  راوگرزب ، نآ  هک  تسا  نیا  مدرم  نیب  روهـشم 
يهدمع هک  نآ  تهج 

هحفص 198) )
ره رد  نکل  تسا ؛ فلتخم  رابخا  رـس ، صوصخ  رد  دوشیمن . ماـمت  نفد ، زیهجت و  تسا  هدـشن  نفد  اـت  رـس ، تسا و  رـس  ندـب ، ياـضعا 

. مییامن زیهجت  نیفکت و  ار  كرابم  رس  ام  ات  دییایب  تسا  هتشگ  قحلم  ندب  هب  تروص ،
توبات یکی  و  هزین ، يالاب  توبات  یکی  و  الط ، تشط  توبات  یکی  دراد : توبات  دـنچ  هک  نآ  تهج  هب  درادـن ، مزال  توباـت  رـس ، نیا  اـما 

. قبط
هک ناـنچ  دـشیم . هدـیبات  نامـسآ  هب  رـس ، نآ  زا  هک  يرون  هب  دوب  هدیـشوپ )  ) فوفحم هک  نیا  تهج  هب  دـهاوخیمن ، مه  نفک  رـس ، نیا 

. تسا ترضح  نآ  كرابم  رس  زا  مدید  مدرک ، هاگن  دیشخرد . يرون  هک  هفرغ  رد  مدوب  هتسشن  دنکیم  تیاور  یماش  یصخش 
. تشاد هاگن  ار  نآ  بش ، کی  داد و  رس  لماح  هب  يدایز  غلبم  هک  مدید ... ینارون  يرس  هلفاق ، نایم  رد  هک : دیوگیم  بهار  هک  نانچ  و 

. شلسغ هدنام  طقف  هدرک . طونح  روفاک ، کشا و  اب  بهار ، نامه  هک  نآ  تهج  هب  دهاوخیمن ، طونح  و  دهاوخیمن ، نفک  يرآ ،
؟ دیهد لسغ  ار  وا  دوخ ، مشچ  کشا  اب  دیناوتیم  ایآ 

: میوگب ار  رس  تبیصم  مادک  منادیمن 
. تسا رتدایز  رس ، تبیصم  نم ، رظن  هب  نکل  هدنام ، نیمز  رد  رادمخز  زور  هس  كرابم ، ندب  دنچ  ره 

؟ ار نتشادرب  همامع  نتشگ و  نایرع  ای  و  ار ؟ شیاهمخز  ای  میوگب ؟ ار  ندب  زا  ندش  ادج 
! رس نآ  ینطاب  تبیصم  اما  تسا . رس  يرهاظ  تبیصم  اهنیا 

لباقم تسا ، ینطاب  مه  يرهاظ و  مه  هک  یتبیـصم  اما  ماـش ! هب  اـج  نآ  زا  و  داـیزنبا ! يارب  اـج  نآ  زا  و  دعـس ، نب  رمع  يارب  ندرب  هیدـه 
نیا و  ( 1 ( ؟ میوگب ار  ندز  كرابم  نادند  بل و  رب  ندرب و  الاب  بوچ  ای  میوگب و  ار  ندش  هتشاذگ  دایزنبا 

هحفص 199) )
تسد راک  نیا  زا  نوعلم ، دایزنبا  هک  دید  یتقو  مقرا ، نب  دیز  هک  دنکیم  لقن  ملـسم ، نب  دیمح  هک  تسا  هدوب  میظع  يردق  هب  تبیـصم ،

هب هک  رادرب  اهنادـند  نیا  زا  ار  تبوچ  دیـشک : دایرف  درکن و  لـمحت  دـبوکیم ، ترـضح  نادـند  بل و  هب  بوچ  اـب  هتـسویپ  دـشکیمن و 
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دنلب دیکرت و  وا  ضغب  سپـس  دزیم . هسوب  اهنادند  نیا  رب  هک  مدید  ار  ادخ  لوسر  ياهبل  مدوخ  نم  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ 
(2 ! ) درک هیرگ 

نم نادند  بل و  رب  ار  متس  بوچ  نزم  ای 
نم  نالفط  تسلجم  زا  دنور  نوریب  وگب  ای 

مردام ارهز  يور  زا  امن  یمرش  نزم  ای 
نم  نایرگ  رهاوخ  مشچ  یفخم ز  نزب  ای 

مدید وت  راسخر  لگ  ات  الط  تشط  رد 
مدیرد  ربص  نهریپ  مدز  دایرف 

تدش هب  دروخیم  وت  ياهبل  هب  بوچ  نوچ 
تروص  هب  لافطا  مدزیم ، دوخ  رس  رب  نم 

. ظعاوملا سلاجم  ( 1)
. ياهرمک هللا  ۀیآ  يهمجرت  مومهملا  سفن  ( 2)

هفوک رد  تیب  لها  تبیصم 

هفوک رد  تیب  لها  تبیصم 
نخـس هفوک  مدرم  اـب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  رتـخد  هک  یتاـظحل  رد  دـسیونیم : ص 115 ) ج 45 ،  ) راونـألاراحب رد  یـسلجم  همـالع 

دندروآ ار  ادهش  ياهرـس  هک  دوب  ینامز  نآ ، دش و  هجوتم  وس  کی  هب  مدرم ، هاگن  تساخرب و  دیدش  يهجـض  يادص  ناهگان  تفگیم ،
. دوـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  مدرم  نیرتهیبـش  دیـشخردیم و  هاـم  دـننام  مالـسلاهیلع ، نیـسح  سدـقم  رـس  اهرـس  شیپاـشیپ  رد  و 

دوب هدش  باضخ  شنساحم 
هحفص 200) )

يوـلج هک  يربا  دـننام  دوـب و  هدـش  هتخیمآ  مهرد  نوـخ  اـب  یلوـخ ، روـنت  رتسکاـخ  دربیم . تسار  پچ و  هب  ار  فیرـش  نساـحم  داـب ، و 
ار رس  نانچ  نآ  دش و  دوخیب  دوخ  زا  دومن ، هدهاشم  ار  لاح  نیا  ات  بنیز ، ترضح  هک  دوب  هتـسشن  ماما  هرهچ  رب  دریگب ، ار  هام  یناشفارون 

تحت نم  جرخی  مدـلا  انیأر  یتح  لـمحملا  مدـقمب  اـهنیبج  تحطنف  . » دـیدرگ يراـج  وا  هعنقم  ریز  زا  نوخ  هک  دـیبوک  لـمحم  يهبوچ  رب 
. دناوخ ردارب  يارب  يزوسناج  يهضور  و  ییابیز ، تحاصف و  تیاهن  رد  يراعشا  ندورس  هب  درک  عورش  لد ، زوس  اب  و  «. اهعانق

الامک متتسا  امل  الاله  ای 
ابورغ ادباف  هفسخ  هلاغ 

يداؤف قیقش  ای  تمهوت  ام 
ابوتکم اردقم  اذه  ناک 

اهملک ةریغصلا  مطاف  یخأ ! ای 
ابوذی نأ  اهبلق  داک  دقف 

انیلع قیقشلا  کبلق  یخأ ! ای 
ابیلص راص  یسق و  دق  هل  ام 

رسألا يدل  ایلع  يرت  ول  یخأ  ای 
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اباوج قیطی  متیلا ال  عم 
ادان برضلاب  هوعج  وأ  املک 

ابوکس اعمد  ضیفی  لذب  ك 
هبرق کیلا و  همض  یخأ ! ای 

ابوعرملا هداؤف  نکس  و 
يدانی نیح  میتیلا  لذا  ام 

ابیجم هاری  هیبأب و ال 
(. دوب هتسشن  ترضح  يور  رب  هک  يرتسکاخ  زا  هیانک   ) يدش ناهنپ  تفرگ و  ار  وت  فوسخ  يدش ، لماک  نوچ  هک  يون  هام  يا 

. دشاب هدش  ردقم  یتبیصم  زور  نینچ  مدرکیمن  نامگ  ملد ! يهراپ  يا 
. دوش بآ  شلد  تسا  کیدزن  هک  وگب  نخس  کچوک ، يهمطاف  اب  ناج ! ردارب  يا 

؟ ياهدش نابرهمان  ام  هب  تبسن  هک  هدش  هچ  دوب . نابرهم  ام  اب  وت  بلق  مناج ! ردارب  يا 
ناوت رگید ، نامیتی  هارمه  هک  يدیدیم  تراسا  تقو  ار  یلع  شاک  ردارب ! يا 

هحفص 201) )
. تشادن نتفگ  نخس 

. دوب يراج  شناگدید  زا  کشا ، دناوخیم و  يراز  هب  ار  وت  دندادیم ، رازآ  دندزیم و  ار  وا  تقو  ره 
. نک مارآ  ار  وا  ناشیرپ  لد  امنب و  دوخ  کیدزن  ریگب و  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  ناج ! ردارب  يا 

. دهدن ار  وا  خساپ  ردپ ، یلو  دنزب ؛ ادص  ار  شردپ  وا  هک  تسا  تخس  میتی  يارب  ردق  هچ  ناج ! ردارب  يا 
؟ یفوسخ ردنا  ارچ  نم ، لاله 

؟ یفوک گنس  وت  رس  اب  هدرک  هچ 
دنکیم هام  وچ  ترس  ین ، يور  هب  يرگهولج 

دنکیم هابت  رمع  نم ، لاله  يا  تبورغ 
نک هاگن  ین  يور  ز  ارم ، لمحم  نورد 

دنکیم هاگن  ار  وت  ترتخد  هنوگچ  نیبب 

؟ تشذگ هچ  هار  نایم  رد 

؟ تشذگ هچ  هار  نایم  رد 
. دوب مالسلاهیلع  نیسح  سدقم  رس  اب  هارمه  نالتاق ، نانمشد و  اب  ندرک  رفس  ادهشلادیس ، تیب  لها  گرزب  ياهتبیصم  زا  یکی 

ام ردپ  كاپ  رکیپ  نوخ  هب  دیتلغ 
ام رفسمه  وا  رس  اب  وا  لتاق  دش 

«. دندیدرگ اهرتش  رب  راوس  ات  دزیم ، ار  اهنآ  هنایزات  اب  سیق ، نب  رجز  ( 1 ، ) لامجلا یلع  نهوبکرا  یتح  طوسلاب  نهبرضی  ذخاف  »
. تشذگ هچ  اهنآ  رب  دندش و  راوس  اهرتش  رب  هنوگچ  هک  دوب  اهرتش  رب  ندش  راوس  ماگنه  رگید ، تبیصم 

هحفص 202) )
هتسخ بلق  اب  موریم  اغیرد 
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هتسشن  لگ  ناتسلگ  کی  غاد  هب 
زان تمشح و  اب  مدمآ  اج  نیدب 

هتسب  تسد  اب  موریم  اج  نیا  زا 
ماـما زا  وا  مالـسلاهیلع و  رقاـب  ماـما  زا  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ( هک ) مدـناوخ حـیباصم  باـتک  رد  ( هک ) تسا هدـمآ  موـمهملا  سفن  رد 

؟ دندرک راوس  یبکرم  عون  هچ  رب  ار  امش  هک  دومن  لاؤس  نیدباعلانیز 
رب نم ، رس  تشپ  نانز ، دندوب و  هتشارفارب  یملع  رب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  رـس  دندوب و  هدیناشن  شوپوریب  گنل ، يرتش  رب  ارم  دومرف : ماما 

یمـشچ زا  کشا  دندیدیم  رگا  دنتـشاد . تسد  رد  هزین  دندوب و  ام  درگ  رب  لابند و  ناراوس  یهورگ  و  بویعم ، راومهان و  همه  ییاهرتش 
. میدیسر قشمد  هب  ات  دندزیم  وا  رس  رب  هزین  اب  تسا ، ناور 

نوچ دندرب . ار  ارسا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رـس  مدرم ، نآ  هک  دنکیم  لقن  هر )  ) دیـس زا  ماش ، هب  تیب  لها  دورو  رد  مهدزیـس ، لصف  رد  و 
تیمها ردق  هچ  موثلکما ، ياضاقت  نیا  دینیبب  هآ ، مراد . یتجاح  وت  هب  رمـش ! يا  دومرف : دـمآ و  رمـش  دزن  موثلکما ، دـندش ، قشمد  کیدزن 

هب ار  ام  دومرف : تسیچ ؟ وت  تجاح  دیـسرپ : دـیامنب . ییاضاقت  تسا ، شردارب  لتاق  هک  رمـش ، لثم  یـسک  زا  هک  دوشیم  رـضاح  هک  دراد 
رود اهرـس  زا  ار  ام  دننک و  رود  اههواجک  زا  ار  اهرـس  وگب  اهرـس  نالماح  رب  دـشاب و  رتمک  یچاشامت  هک  نک  دراو  يرد  زا  يربیم ، رهش 

اههواجک نایم  دننک و  هزین  هب  ار  اهرـس  داد  روتـسد  تساوخرد ، نآ  باوج  رد  رمـش  اما  میدش . اوسر  دندرک ، هاگن  ام  هب  سب  زا  هک  دننک 
. دنهد روبع  نایچاشامت  طسو  زا  دشاب و  رتغولش  هک  دنربب  يرد  زا  ار  اهنآ  ینمشد ، تجاجل و  زا  دنرآ و 

هحفص 203) )
ص 382. مرقملا ، نیسحلا ، لتقم  ( 1)

راعشا

ارهز شردام  ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

ارهز شردام  ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  نابز 
سرپب رگج  نینوخ  بنیز  لاح  زیخرب 

سرپب  رسپ  لاح  هدزمتس  رتخد  زا 
ياهدوبن رگ  الب  تشد  هب  ناگتشک  اب 

سرپب  رس  هب  رس  ناشتیاکح  ماهدوب  نم 
ماش تشذگرس  زا  هفوک و  يارجام  زا 

سرپب  رگد  ثیدح  هدینشان  هصق  کی 
قشمد هفوک و  رفس  زا  تناکدوک  زا 

سرپب  رفس  جنر  لزانم و  ندومیپ 
ربخ شاهراپ  دص  نت  زا  هنیکس  داد 

سرپب  رحس  غرم  هتفکش ز  لگ  لاح 
ام رارقیب  لد  رابکشا و  مشچ  زا 

سرپب  رذگ  نادیهش  يوس  هب  نوچ  میدرک 
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تسکش مه  هب  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 
سرپب  رپ  هتسکشب  رئاط  لاح  زیخرب 

هحفص 204) )

ربمغیپ شدج  ربق  رس  رب  موثلک  ما  ترضح  لاح  نابز 

ربمغیپ شدج  ربق  رس  رب  موثلک  ما  ترضح  لاح  نابز 
مشورخ ناغف  دسریم  کلف  هب  ات  هچ  رگا 

مشوه  هن  دنام و  ربص  هب  نارود ، مغ  زا  هچ  رگ  و 
وک ترفسمه  هک  ینک  نم  زا  رگ  لاؤس  یلو 

مشومخ  باوج  رد  تسه  ارم  هک  یتلجخ  ز 
نیک زا  هدمآ  هک  اهملظ  نآ  نم  هب  رفس  نیا  رد 

مشوکب  رازه  رگا  تفگ ، ناوتن  کی  رازه 
شتآ رس  رب  هدناشن  منارفسمه  قارف 

مشوجب  هک  مرسیم  شتآ  رس  رب  تساجک 
نادیم هب  يور  دوب  منیسح  هچ  البرک  هب 

مشوگ  هب  دیسر  ناهگان  وا  يهلان  يادص 
یبآ يهرطق  بابک ، دش  ملد  هورگ  يا  هک 

مشوحو  رویط و  زا  مک  رخآ  هن  دیهد ، نم  هب 
ار وا  يهثاغتسا  يادص  مدینش  هک  نامز  نآ  زا 

مشونب راوگشوخ  بآ  رگا  دشاب  مارح 

ماش ات  البرک  ناتساد 

ماش ات  البرک  ناتساد 
تسادیپ هلبآ  متس ، راخ  زا  لگ  ياپ  رب 

تسادیپ  هلسلس  رثا  ار  ياهلسلس  رس 
هحفص 205) )

تسادیپ هلولو  ادخ  شرع  یلا  شرف  زا 
تسادیپ  هلفاق  الب  نینوخ  يداو  رد 

یغارچ غاد  ررش  زا  همه  دنراد 
یغارس  میریگ  هلفاق  نیا  زک  دنزیخ 
قشع مارحلا  تیب  هب  هدرک  ور  هلفاق  نیا 

قشع  ملع  تراسا ؛ نادیم  هب  هدیبوک 
قشع مغ  ياهالب  هب  اهیلب  تسا  هتفگ 
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قشع  مرتحم  مرح  فاوط  رهب  زا 
تراسا نینوخ  يهماج  همه  مارحا 

ترایز  لسغ  رگج ، بانوخ  هب  دندرک 
هدیسر رادلد  تبرت  رس  هب  رباج 

هدیسر  رای ، نید  رواییب  روای  رب 
هدیسر رادازع  هتشک  نآ  رب  هک  ییوگ 

هدیسر  راز  لد  نازوس و  يهنیس  اب 
ار ادخ  هدناوخ  ناشفکشا ، هدش و  مرحم 

ار ادهش  روبق  هتسش  رگج  نوخ  اب 
یبیرغ رهب  لد  مغ  یبیرغ  هدروآ 

یبیبح  ربق  يور  هب  یبیبح  هداتفا 
یبیبط نامهم  هدش  یقارف  رامیب 

یبیکش  هن  يرارق ، هن  یناوت ، بات و  هن 
مبابک هدرک  تمغ  یبیبح ك  تفگیم :

مباوج  تسود  يا  هدب  رخآ ، متسود  نم 
ممالک ناج  لد و  رگنشور  وت  مان  يا 

ممالس  هب  ممالس  تقبس ز  هتفای  يا 
هحفص 206) )

مماما الوم و  ربهر و  سرداد و  يا 
ممالغ  ریپ  مه  تسود و  مه  قشاع و  مه 

هنیدم رهش  زا  رفس  نیا  رد  وت  دای  اب 
هنیس  رس و  رب  ماهتفوک  الب  برک و  ات 

تخادنا هلولو  اج  همه  رد  تمغ  نودرگ ز 
تخادنا  هلصاف  تندب  ات  رس  ماش ز  ات 

تخادنا هلسلس  ترسپ  اهنت  ندرگ  رب 
تخادنا  هلبآ  لگ  وت  میتی  ياپ  رب 

دوب ترفسمه  ملد  غرم  یلو  وت  زا  رود 
دوب ترس  لابند  هب  هاگ  ندب  شیپ  هگ 
؟ يدوبن وت  رخآ  همطاف  لد  رون  يا 

يدوشگ  هدید  مخر  هب  ربمیپ  شود  زک 
يدوبر تسد  زا  ملد  مه  يدز  هدنخ  مه 

يدومن  هقلح  دوخ  يوزاب  نم  ندرگ  رب 
هدید ود  رون  ياهرطاخ  نآ  زا  رآ  دای 
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هدیرب  ياهگر  يوگ ز  ینخس  نم  اب 
هیطع رون ، ارم  نایرگ  يهدید  يا 

هیطع  روش ، همزمز و  زا  رپ  تسارحص 
؟ تسیک زا  هلولو  نیا  هتسویپ و  يهلان  نیا 
؟ تسیک زا  هلفاق  نیا  هک  رآ  ربخ  زیخرب و 

تسارحص نماد  رپ ، هلفاق  نیا  نویش  زا 
تسارهز  هلان  زا  ربخ  ار  سرج  ياوآ 

تساربک بنیز  همزمز  ملد  شوگ  رب 
تسانیسح  ابیرغ و  ادیهش و  دایرف 

هحفص 207) )
هتفرگ روجنر  نم  يولگ  هیرگ  زا 

؟ هتفرگ روش  اتبا » ای   » اب هک  تسیک  نیا 
درک يرثا  وا  نخس  هیطع  بلق  رب 

درک يرفس  تنحم ، يداو  نآ  رد  شیوخ  زا 
درک يرظن  وس  ره  هلفاق  نآ  ندید  رب 

درک يرگج  نوخ  يراج ، خر  هب  هظحل  ره 
شهآ هلان و  کلف  هب  دمآرب  هنیس  زا 

شهاگن  داجس  دیس  رب  وچ  داتفا 
هراظن رود  زا  هلفاق  نآ  هب  درک  ات 

هرارش  تخیر  مدق ، هب  ات  رس  عمش ز  وچ 
هراتس تخیر  ناخر  هام  نآ  مدقم  رد 

هرابود  قشع  مرح  يوس  هب  تشگرب 
رباج هدمآ ، رگد  روشاع  هک  هلان  دز 
رباج هدمآ ، رفس  بنیز ز  هک  زیخرب 

رباج هدمآ ، غارس  هب  ار  دوخ  لگ  لبلب 
رباج هدمآ ، غاب  هب  هراب  رگد  هلالآ 
رباج هدمآ  غارچ  قاشع  تبرت  رب 

رباج هدمآ ، غاد  هلفاق  کی  هک  زیخرب 
هنیدم ياهلگ  هب  بآ  هدب  زیخرب و 

هنیکس  ناشطع  بل  زا  لجخ  تساقس 
میناوخب هزات  مغ  يدورس ز  زیخرب 

میناشنب  ار  لد  مغ  رارش  زیخرب 
میناسرب ناریسا  هب  ار  دوخ  هک  زیخرب 
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میناشف  داجس  هر  رد  لگ  هک  زیخرب 
هحفص 208) )

میریگب ریهطت  يهیآ  شرس  يالاب 
میریگب  ریجنز  لغ و  مخز  هسوب ز  لگ 
« وه  » مرح نآ  رد  هدش  مرحم  مرحم  نآ 

وجادخ ریپ  نآ  هتخوسلد  قشاع  نآ 
ور رس و  هدرک  ادهش  كاخ  هب  هتشغآ 

وس ره  هب  درک  رظن  شیوخ  لد  مشچ  اب 
دریمب ماگ  ره  هب  هراب  دص  هک  تساوخیم 

دریگب داجس  دیس  زا  ربخ  کی  ات 
شماج هتخوس ، رگج  کشا  زا  دوب  رپ 

شمالک  نازوس ز  لد  رارش  تخیریم 
شماشم هب  ینیسح  رطع  يهحیار  دز 

شماما  شخبناج  بل  زا  مالس  دینشب 
تمالغ ریپ  لجخ  وت  مالس  يا ز  تفگ :
تمالس  دوب  ردپ  قالخا  روآدای 

زارفارس ریپ  نآ  هتخوسلد ، رئاز  نآ 
زاورپ هب  هتسخ  نت  شحور ز  ریاط  دش 

زاب مه  تسد ز  ناج ، لد و  زا  درک  هلان و  دز 
زاب يرگد  نیسح  شوغآ  رد  تفرگب 

ار شبت  بات و  ررش  نودرگ ، هب  دنکفا 
ار شبل  تشاذگب  هعماج  لغ  مخز  رب 

ار شردپ  بیبح  درک  رظن  وچ  الوم 
ار شرصب  کشا  لد و  زوس  مخ و  دق 

ار شرگج  مغ  ررش  هرابود  دنازوس 
ار شرس  ریپ ، نآ  يهناش  يور  تشاذگب 

هحفص 209) )
رطعم هدوب  تسفن  زا  یحو  نشلگ  ياک 

رپرپ هدش  ام  زا  لگ  غاب  کی  هک  سوسفا 
ام رس  هب  دمآ  هچ  تفگ  ناوتن  رباج 

ام رب  گرب و  همه  تخیر  نازخ  روج  زک 
ام ردپ  كاپ  رکیپ  نوخ ، هب  دیتلغ 

ام رفسمه  وا  رس  اب  وا  لتاق  دش 
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میدینش ماع  ألم  رد  نابز  مخز  ام 
میدینش  مانشد  همه  زا  هنگ ، مرجیب و 
دز مرگج  مخز  هب  هدنخ  اج  همه  نمشد 

دز مردپ  قرف  هب  گنس  الب  ماش  رد 
دز مرس  هب  هگ  نت ، هب  هاگ  نانس  بعک  اب 

دز مریس  وکین  رهاوخ  خر  هب  یلیس 
هنیکس يور  رب  یلیس ، رثا  مدید 

هنیدم  رهش  همطاف و  زا  مدمآ  دای 
مغارچ تسا  شومخ  هک  بش  لهچ  تشذگب 

مغارس  هب  هر  زا  هدمآ  یمغ  هظحل  ره 
مغاد ود  داتفه و  لد  نینوخ  يهلال  نم 

مغاب  هب  تسا  هدنامن  هچنغ  کی  هن ، هلال  کی 
دنراپسهار مغ  يداو  رد  هلفاق  نیا 

دنرادن درم  رگد  مولظم ، نم  زا  ریغ 
داتفا هلزلز  کلف  ناکرا  هب  هاگان 

داتفا هلغلغ  کلم ، دایرف  شرع ز  رد 
داتفا هلولو  رد  هرسکی  لسر  حاورا 

داتفا هلفاق  هگن  نادیهش ، ربق  رب 
هحفص 210) )

دنداتف کشخ  رجش  زا  نازخ  گرب  نوچ 
دنداهن راسخر  لگ  نادیهش ، كاخ  رب 

دندیرد شیوخ  لد  هماج  ضوع  نالفط 
دندیشک دایرف  تروص و  رب  هدز  یلیس 
دندیود ربق  نآ  هب  ربق  نیا  زا  هیرگ  اب 
دندیدن زور  لهچ  هک  يروبق  درگ  رب 

دندناشف کشم  نوخ  هب  هتشغآ  هرط  رب 
دندناشک دندناشک ، كاخ  يور  هب  ار  دوخ 
دیآرب لافطا  نت  زا  ناج  هک  تساوخیم 

دیآ رس  هب  مه  اب  همه  رمع  هک  تفریم 
دیآرب هدید  زا  هدش  نوخ  یگمه  اهلد 
دیآ رگد  روش  ددرگ و  رگد  روشاع 

دندوب هتخورفا  شتآ  مدق  هب  ات  رس 
دندوب هتخوس  ددم ، درکیمن  کشا  رگ 
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تشاد نازخ  غاب  نآ  زا  مغ  راهب  هک  بنیز 
تشاد  ناج  ود  داتفه و  يداو ، نآ  رکیپ  رد 

تشاد نامک  دق  رگج و  رب  شملا  ریت 
تشاد  ناور  کشا  ادهش  کشخ  بل  رهب 

تخیر رگج  نوخ  زا  رد  رادلد  تبرت  رب 
تخیر  رهگ  تخیر ، رهگ  تخیر ، رهگ  هتسویپ 

نم رظن  رد  تخر  رهم  اج  همه  يا  تفگ 
نم  رفسمه  ین  رس  رب  دوخ  رس  اب  يا 

نم رحس  غارچ  هناریو  هب  هدوب  نیا 
نم  رس  هب  دمآ  هک  هچنآ  دوب  هار  رد 

هحفص 211) )
مدوب وت  ماگمه  هک  هدنز  دنس  مراد 

مدوبک  مسج  نیا ، هتسش و  نوخ  هب  يور  نیا 
دوب ام  لفحم  لگ  هتسد  وت  رس  ین  رب 

دوب ام  لفحم  رد  وت  نآرق  يهزاوآ 
دوب ام  لد  مخز  محرم  ودع  دنخبل 
دوب ام  لزنم  ارس  هناریو  هشوگ  رد 

میتفرگ ماش  رد  وت  رهب  ازع  هک  اج  ره 
میتفرگ  ماب  بل  گنس  زا  دوخ  شاداپ 

دنام اههرطاخ ، مرظن  رد  الب  برک و  زا 
دنام اپ  هب  راخ  زا  هلبآ  ار  وت  ياهلگ 

دنام اج  وت  شیپ  ملد  ماش و  يوس  هب  متفر 
دنام ادهش  زا  رگج  هب  مغاد  ود  داتفه و 

رپرپ هدش  ام  زا  لگ  غاب  کی  هک  سوسفا 
رتوبک دنچ  نیا  مدنام و  نم  یتفر و  وت 
یناج نمشد  دنک  هک  منامگ  دوب  یک 

یناودبسا  نم  يهراپ  دص  فحصم  رب 
یناشفکشا زا  ماهدید  دوش  عونمم 

یناوخهیثرم  منک  هک  مدنهدن  تلهم 
متفرگ وت  رب  اعد  تسد  رحس ، هب  ات  بش 
متفرگ  وت  رب  ازع  هنابیرغ  سبح  رد 

میوگب هتسهآ  يهیرگ  همزمز و  زا 
میوگب  هتسب  متس  ریجنز  هب  تسد  زا 
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میوگب هتسخ  ندب  نانس و  بعک  زا 
میوگب  هتسکشب  رس  گنس و  شراب  زا 

هحفص 212) )
تشپ دنکن  مخ  یلع  تخد  زا  همه  اهنیا 

تشک  ارم  وت  غاد  هدش ، رپرپ  يهلال  يا 
میدید هلبآ  زا  لگ  شقن  اپ  فک  رب  ام 

میدید  هلفاق  يولج  ار  ادهش  سأر 
میدید هلهله  فک و  يداش و  ین  بعک 

میدید  هلسلس  کی  هب  هتسب  ار  هلسلس  کی 
يزیتسملظ هر  هب  اج  ام  هب  دنداد 

يزینک  هب  ار  ناملد  زیزع  دندناوخ 
مدوب وت  دای  الب  جاوما  رد  هن  اهنت 

مدوب  وت  راتفرگ  دالیم ، يهظحل  زا 
مدوب وت  رادیب  همطاف  رب  هب  اهبش 

مدوب  وت  رادید  بلاط  مهگن  ره  اب 
متفرگ وت  غاد  هب  سنا  رگد  هک  ادرد 

متفرگ  وت  غارس  كاخ ، زا  متشگرب و 
نم رس  وت  زا  شیپ  دشیم ، ادج  شاک  يا 

نم  رگج  رب  تمغ  ریت  ورف  تفریم 
نم رب  گرب و  وت  دق  لخن  وچ  تخیریم 
نم  رت  نامشچ  ود  روک  لزا  دشیم ز 
مدید وت  كاچ  دص  رکیپ  نیمز ، يور  نم 

مدید  وت  كاپ  رس  هزاورد ، هب  هزیوآ 
گنچ فد و  يان و  هدز  مصخ  ترس  ياپ  يا 
گنس  فده  تنیبج  هتشگ  ین  رس  رب  يا 

گنر نوخ  هدیدرگ ز  وت  يابیز  تعلط  يا 
گنت  هدش ، گنت  ملد  هک  ردارب  زیخرب 

هحفص 213) )
مسوبب وت  يور  هک  كاخ  زا  رس  رادرب 

مسوبب  وت  يولگ  ياهگر  هک  زیخرب 
مدیشک شود  رس  هب  ار  الب  هوک  نم 

مدیربن  مد  کی  مدیزرلن و  ماگ  کی 
مدید وت  راسخر  لگ  ات  الط  تشط  رد 
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مدیرد  ربص  نهریپ  مدز  دایرف 
تدش هب  دروخیم  وت  ياهبل  هب  بوچ  نوچ 

تروص  هب  لافطا  مدزیم ، دوخ  رس  رب  نم 
دوب الب  دوب ، الب  دوب ، الب  ماش  رد 

دوب الب  برک و  زا  رتتخس  مسق  هللااب 
دوب الم  هب  تلالظ  رفک و  متس و  ملظ و 

دوب الط  تشط  زا  رگهولج  تخر  دیشروخ 
دوب ندز  رود  رد  وت  مشچ  تفص ، هنیئآ 
دوب نم  هب  لاوحا  همه  رد  تهگن  مدید 

یسرپب ماش  زا  نم  ات ز  ماهدمآ  زاب 
یسرپب  ماع  ألم  رد  ام  ندوب  زا 

یسرپب مانشد  هنعط و  زا  هدنخ و  زا 
یسرپب  ماب  بل  گنس  رس و  نوخ  زا 

یسرپن هناریو  هصق  زا  رگد  اما 
یسرپن  هنادرد  هنادکی ز  رهوگ  يا 

تبارخ ماش  زا  هدمآ  زاب  رتخد  نیا 
تبابر  موثلک و  همجن و  همطاف و  نیا 

تبات بت و  رپ  يهلفاق  هر ، هتشگرب ز 
تبالگ  دنناشف  كاخ  رب  همه  اهلگ 

هحفص 214) )
وت فدص  زا  میتی  رد  یکی  هدنام  اج 
وت فرط  زا  ریفس  هتشگ  الب  ماش  رد 
شناشن راخ  ره  دوب ز  نت  هب  هک  لگ  نآ 

شناج  وچ  ظفح  دوخ  رب  رد  اج  همه  مدرک 
شنازخ ياشامت  هب  متسشن  هک  ادرد 

شناهن  هنابیرغ  كاخ  لد  هب  مدرک 
هنال هدز  شتآ  یطوط  نآ  هک  سوسفا 
هنابش  نفد  دش  همطاف  ام  ردام  نوچ 

هنیفس حابصم و  یکیرات  می  رد  يا 
هنیس  وتیب ز  دشک  هلعش  مسفن  اب  ناج 

هنیدم هب  بنیز  یشاب و  الب  برک و  وت 
هنیکس  کشا  وت و  نارجه  مدنام و  نم 

ار تندب  نابایب  هب  مداهن  هراپ  دص 
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ار تنهریپ  نطو  يوس  مرب  تاغوس 
دوب الب  برک و  رگا  هفوک  رگا  ماش  رگ 

دوب الو  دوب  الو  دوب ، الب  هک  اج  ره 
دوب افو  دوب ، افو  درک ، افج  هک  سک  ره 

دوب ادخ  دوب ، ادخ  دوب ، ادخ  ماگ  ره 
تفگ وکن  هچ  ام  لد  زوس و  زا  نخس  مثیم » »

تفگ  وگب ، میتفگ  هعقاو  نیا  رد  هچ  ره  ام 
هحفص 215) )

ماما نارتخد  زا  یکی  لاح  نابز 

ماما نارتخد  زا  یکی  لاح  نابز 
هنم يافرح  هب  ششوگ  یسک  ره 

هنزن  دایرف  یگنشت  زا  هگید 
هدش ادف  دوب ، اهام  وت  درم  یچ  ره 

هدش  اهنت  هگید  اباب  اههچب 
هرادن اقس  هگید  ام  ياباب 

هرایب  اهام  يارب  بآ  هرب 
مدیدیم همیخ  يهشوگ  نیا  زا  نم 

مدینش  رفاک  موق  اب  وش  افرح 
هدش ینوخ  اباب  تسد  اههچب 

هدش  ینوبرق  هام  شش  منومگ 
هدیشک رغصا  ور  يروط  ور  ابع 

هدیشک  تلاجخ  یلیخ  همولعم 
نومربکا شاداد  قرف  نوخ  هب 

نومرپرپ  ياهلگ  مامت  هب 
دیزیرن نوریب  اههمیخ  زا  هگید 
دیزیرن کشا  اباب  مشچ  يولج 

هشکب تلاجخ  اباب  دیراذن 
هشسب هدیشک  نمشد  زا  هچ  ره 

نیسح رخآ  عادو 

نیسح رخآ  عادو 
نانز رس  رب  هنیس و  رب  شرهاوخ 
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نانع  ار  ردارب  دریگ  ات  تفر 
ار هار  هش  رب  تسب  شکشا  لیس 

ار هاش  ناریح  درک  شهآ  دود 
نامز ره  یتفر  هاش  يافق  رد 

نامسآ  رب  شاالهم  الهم  گناب 
باتش مک  مک  نارگرس ، راوس  ياک 

باکر  نز  رتکبس  یتخل  نم  ناج 
وت يوجلد  خر  نآ  مسوبب  ات 
وت يوم  جنکش  نآ  میوبب  ات 

زان تسم  قوش و  مرگ  اپارس  دش 
زاب درک  وس  نآ  هب  یمشچ  يهشوگ 

نانز سنج  زا  ییوم  نیکشم  دید 
نانع  رب  یتسد  یتسد و  کلف  رب 

راگزور نیرفآ  درم  وگم ، نز 
راقولا تخا  لالجلا  تنب  وگم ، نز 

هحفص 216) )
نیبج شقن  شرد  كاخ  وگم ، نز 

نیتسآ  رد  ادخ  تسد  وگم ، نز 
درک لابقتسا  رهاوخ  رب  ناج  سپ ز 
درک لاد  ار  فلا  دسوب ، شخر  ات 
؟ یبنیز ایآ  نم ، ریگنانع  ياک 
؟ یبش رد  نادنمدرد  هآ  هک  ای 

نکم يریجنز  قوش ، ياپ  شیپ 
نکم  يریگنانع  نیا ، تسا  قشع  هار 

رفسمه رهاوخ ، ناج  متسه  وت  اب 
رس هب  نم  یبوکهار ، نیا  اپ  هب  وت 

وت لاح  زا  یمد  لفاغ ، متسین 
وت لابند  اجک  ره  رس ، زا  میآ 

شاب هناخبحاص  وت  ار  نازوس  هناخ 
شاب  هنادرم  یهرمه ، رد  نانز  اب 

نکم يراز  ممغ  رد  رهاوخ  ناج 
نکم  يرادازع  مرهب  ادص  اب 

نکم او  خر ، زا  هدرپ  رس ، زا  زجعم 
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نکم  اوسر  ار  هام  باتفآ و 
دنسپان راوگان و  نم  رب  تسه 

دنلب ددرگ  تاهیرگ  يادص  رگ 
يرتخد ار  یلع  وت  دشاب  هچ  ره 

؟ يرن ریش  زا  مک  یک  اریش ، هدام 
نزم مد  هنیکس ، یلیس  دروخ  رگ 

نزم  مه  رب  مد  نیز  یملاع 
یناماس نامع 

نیسح نابیرغ  ماش 

نیسح نابیرغ  ماش 
شتآ يدز  ار  تیالو  هاگرخ  هک  بش  نآ  کلف 

نک  ادیپ  خرچ  يا  درگب  دش  مگ  نیسح  زا  كدوک  ود 
برغم قرشم و  زا  کلف  يا  مگ ، تهم  رهم و  دوش 
نک  یلست  بنیز  لد  نایورهام و  نیا  يوجب 

شدرگ رد  ود  ره  بنیز  تسا و  موثلکما  ارحص ، هب 
نک  ارحص  هوک و  رد  وجتسج  نوتاخ  نیا  اب  مه  وت 

هحفص 217) )
تشما ردپیب  لفط  ود  نیا  دندرگن  ادیپ  رگا 

نک  ادرف  رهب  زا  ار  شیوخ  تبوقع  يایهم 
يراز اب  دنداد  ناج  ود  ره  يراوخ  ریز  منامگ 

نک اشامت  ار  توبن  ياهلگ  راخ ، ریز  هب 

رغصا یلع  گوس  رد  یعابر  دنچ 

رغصا یلع  گوس  رد  یعابر  دنچ 
رغصا هدوب  هراوخریش  هچ  رگا 
رغصا هدومنب  اور  تجاح  یسب 

ار ناتسود  گرزب  ياههرگ 
رغصا هدوشگب  شکچوک  تسد  هب 

تسا باوخ  قرغ  شومخ و  رغصا  یلع 
تسا  بابر  شوغآ  رد  شیاج  یهت ،

هبعش هس  يریت  هنشت و  يولگ 
تسا  بابک  ارهز  يهنیس  مغ  نیزا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4270 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا بآ  طحق  همیخ  رد  ناج ، ومع  باتشب 
تسا  بابر  نماد  رد  شوهدم ، هداتف  رغصا 

رغصا هب  هدب  لوا  رسیم ، رگا  بآ  دش 
تسا  بابک  یگنشت  زا  رورپزان ، لفط  نیاک 

ناسح
تشادن گنر  شطع ، زا  هرهچ  هب  هک  رغصا 
تشادن  کنتلد  نم  اب  نخس ، يارای 
نم يههام  شش  شاب ، هاوگ  وت  بر  ای 

تشادن  گنج  یسک  اب  ملظ و  يهتشک  دش 
هحفص 218) )

رغصا یلع  يهحون 

رغصا یلع  يهحون 
ردام كدوک  يا  باوخب  رپرپ ، يهچنغ  يا  باوخب 

يالال  مردام  ییال  يالال ، مرغصا  یلع 
؟ یباوخیمن ردام  ارچ  یباتیب  هچ  زا  مزیزع 

يالال  مرغصا  یلع  یبآ ، هنشت  منامگ 
نم ناوت  بات و  ربم  نم ، ناج  هب  شتآ  نزم 
يالال  مرغصا  یلع  نم ، ناور  کشا  نیبب 

مناتسپ وت  يریگیمن  مناج  یلع  ردام  ارچ 
يالال  مرغصا  یلع  منادیمن ، یهاوخیم  هچ 

ابیز كدوک  يا  باوخب  اغوغ  نکم  نم  زیزع 
يالال  مرغصا  یلع  ار ، ردام  بلق  نازوسم 

ار نم  لصاح  نازوسم  ار  نم  لد  شتآ  نزم 
يالال  مردام  ییالال  يالال ، مرغصا  یلع 

؟ يراد رفس  لیم  رگم  يراد ، رس  هب  نیا  تسا  روش  هچ 
يالال  مرغصا  یلع  ار  نم  لزنم  ناکم و 

وت راهب  ددرگ  نازخ  وت  رانک  رد  مباوخن 
يالال  مرغصا  یلع  يراز ، نکم  ردام  نینچ 

يزیربت زین 
هحفص 219) )

مهدزای بش  يهحون 
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مهدزای بش  يهحون 
بشما تسا  بش  نآ  تسه ، یبش  ار  تمایق  حبص  رگا 

بشما  تسا  بل  رب  ترسح  ناج ز  لولم و  نم  زا  بیبط 
نک اشامت  باوخ و  زا  نک  رب  رس  یکی  ناج ، ردارب 

بشما  تسا  بر  بر  ای  برای  رکذ  رد  نوچ  وتیب  بنیز  هک 
تشحو رپ  تشد  نیا  بیرغ  نم ، بالقنا و  رپ  ناهج 

بشما  تسا  بت  بات و  رد  رامیب ، شوخ و  باوخ  رد  وت 
مدمه نابراس  اب  تنت  یلوخ و  نامهم  ترس 

بشما  تسا  بلطم  نارازه  لد ، ردنا  ود  ره  اب  ارم 
نیب نابیرغ  ماش  ایب  وگ  ارهز  هب  نم  زا  ابص 

بشما تسا  بنیز  لاح  هب  نمشد ، يهدید  نایرگ  هک 

مهدزای زور  رصع  رد  ردارب  اب  بنیز  ترضح  عادو 

مهدزای زور  رصع  رد  ردارب  اب  بنیز  ترضح  عادو 
ار وت  منک  ادیپ  هک  هگلتق  هب  میآ 

ار وت  منک  ادرف  ترجه  عادو  بشما 
ناگتشک نیب  مدق  هب  مدق  ار  وت  میوج 

ار وت  منک  انمت  بارطضا ، قوش و  اب 
وت ناشن  میوجب  هچ  زا  هک  متریح  رد 

ار وت  منک  ادیپ  هچ  ز  نهریپ ، هن  رس ، ین 
هحفص 220) )

وت يولگ  مسوبب  كاخ و  تمریگرب ز 
ار وت  منک  ارهز  وچ  هناردام  هحون  دوخ 

شیوخ مشچ  کشا  وت  يهنشت  قلح  هب  مزیر 
ار وت  منک  ارمح  لگ  يا  هک  ات  باریس 

نیسح روخم  مغ  رگا ، تبآ  دادن  نمشد 
ار وت  منک  ایرد  وچ  هدید  ارحص ز 
ياهدید زوسرگج  ياهغاد  هک  نآ  يا 

ار وت  منک  اوادم  هدید  کشا  هب  نونکا 
ناسح

ردپ شعن  رس  رب  هنیکس  ترضح  لاح  نابز 

ردپ شعن  رس  رب  هنیکس  ترضح  لاح  نابز 
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، تفرگ لغب  رد  ار  دوخ  ردپ  ندب  هنیکس  دیوگیم : فوهل  رد  دیس 
اهیبأ دسج  نع  اهورج  یتح  بارعألا  نم  هدع  تعمتجاف 

موریمن انعر  لگ  نیا  رانک  زا  نم 
موریمن  اهاط  نشلگ  ماهدنز ز  ات 

تسا رپرپ  ياهلگ  هک  قشع  ناتسلگ  نیز 
موریمن ارحص  بناج  هورگ ، نیا  اب 

نوخ فحصم 

نوخ فحصم 
ناوخب نآرق  ناوخب  نآرق  نانس ، رب  نابات  رهم  يا 

ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  نابزمه ، ناشومخ  اب  يا 
هحفص 221) )

يربیم لد  ناوراک  زا  يربیم ، لمحم  هن  اهنت 
ناوخب  نآرق  ناتس ، ناج  مه  ربب  لد  مه 

نم هار  غارچ  اهنت  نم ، هام  باتفآ و  يا 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  ناوراک ، يور  شیپ  رد 

هلسلس نایم  رد  ام  هلفاق  يامنهر  وت 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  نابراس ، ملظ  عفد  رب 

ترهاوخ اب  نخس  یتفگ  ترجنح  هدیرب  زا  شود 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  نانس ، يالاب  هب  نونکا 

هدش يراج  تبل  زا  نوخ  هدش ، يراق  فحصم  يا 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  ناهد ، اشگب  رگد  راب 

تمد زا  مریگب  ورین  تمتام  هوک  ریز  ات 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  نانمشد ، نایم  یتح 

يرفولین يهلال  رب  يرتسکاخ  یطوط  يا 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  ناشف ، یکشا  شکب ، یهآ 
دش هدیچ  تخرس  ياهلگ  دش ، هدیشوپ  نوخ  هب  تغاب 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  نابغاب ، يا  لگ  گوس  رد 

رگج رب  منابز  مخز  رصب ، رد  مقارف  کشا 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  ناهر ، او  تمهت  ار ز  ام 

ترهاوخ مشچ  شیپ  رد  ترتخد  دریمب  مسرت 
ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  ناوت ، باتیب و  لفط  رب 

تمثیم دریگب  نومضم  تمد  ضیف  زا  مد  ره  ات 
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ناوخب  نآرق  ناوخب  نآرق  ناهن ، ادیپ و  رس  يا 
راگزاس اضرمالغ 

هحفص 222) )

ردپ رهطم  رس  رانک  رد  هیقر  لاح  نابز 

ردپ رهطم  رس  رانک  رد  هیقر  لاح  نابز 
اپ هب  رگید  يرشحم  دش  ارس ، ناریو  نآ  رد  هگان 

نیشنرتسکاخ  هاش  اب  الط ، تشط  دش  هدروآ 
نیمز رب  شدنتشاذگب  نیبم ، رون  دش  هدرپیب 

نیبب  اباب  ایب  ینعی  نیمغ ، لفط  نآ  شیپ  رد 
درک زاغآ  نخس  هگ  نآ  درک ، زان  مد  کی  هنالفط 

نیعل  رافک  روج  زا  درک ، زاب  تیاکش  باب 
نم ياوأم  دش  هناریو  نم ، ياباب  يا  تفگیم :

نیشنارحص  يرتخد  نوچ  نم ، ياپ  هتشگ  حورجم 
. دیرب ار  تندرگ  گر  یسک  هچ  ناچ  ردپ  كدیرو ، عطق  يذلاذ  نم  اتبأ  ای 

. درک باضخ  تنوخ  هب  ار  تنساحم  یسک  هچ  ناج  ردپ  کئامدب  کبضخ  يذلاذ  نم  اتبأ  ای 
. درک میتی  یکدوک  رد  ارم  یسک  هچ  ناج  ردپ  ینس ، رغص  یلع  ینمتیأ  يذلاذ  نم  اتبأ  ای 

ماما ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

ماما ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  نابز 
مدیشک هک  اهجنر  هچ  ردارب  ناج  وت  زا  سپ 

مدیدن  هک  اههچوک  هچ  متشگن ، هک  اهرهش  هچ 
منامگ دوبن  ردق  نیا  دوخ  یناج  تخس  هب 

مدیسر  ماش  هب  البرک  تشد  هدنز ز  وتیب  هک 
هحفص 223) )

ار تنهریپ  رمش  مد  نآ  رد  دومن  نورب 
مدیردب  نامز  ره  هماج  مغ  هجنپ  نت ز  هب 

ین رس  هب  ار  وت  رس  مدید  هدراچ  هام  وچ 
مدیمخ  وت  تبیصم  راب  راولاله ز 

ین رس  هک  نم  نآ ز  رس  لمحم ، يهبوچ  هب  مدز 
مدید  وت  هام  وچ  رس  یلوخ  هزین  كون  هب 

نمشد يهنعط  نانس و  نعط  هنایزات و  ز 
مدیما  عطق  تشگ  شیوخ  یگدنز  رگد ز 
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هنهرب ياپ  ماش  رازاب  هچوک و  نایم 
مدیشک  بیج  هب  نامرحمان  تلاجخ  زا  رس 

هتسب يوزاب  هب  دیزی  مزب  دراو  وچ  مدش 
مدیبلط  ادخ  زا  دوخ  گرم  هبترم  رازه 

تسادیپ هلبآ  ناشن  میاپ  فک  رب  زونه 
مدیود  هدایپ  افج  سب ز  ماش ز  هار  هب 

يدوج

ارهز شردام  ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

ارهز شردام  ربق  رس  رب  بنیز  ترضح  لاح  نابز 
سرپب رگجنینوخ  بنیز  لاح  زیخرب 

سرپب  رسپ  لاح  هدزمتس ، رتخد  زا 
ياهدوبن رگالب  تشد  هب  ناگتشک  اب 

سرپب  رس  هب  رس  ناشتیاکح  ماهدوب  نم 
ماش تشذگرس  زا  هفوک و  يارجام  زا 

سرپب  رگد  ثیدح  هدینشان  هصق  کی 
هحفص 224) )

قشمد هفوک و  رفس  زا  تناکدوک  زا 
سرپب  رفس  جنر  لزانم و  ندومیپ 
ربخ شاهراپ  دص  نت  زا  هنیکس  دراد 

سرپب  رحس  غرم  هتفکش ز  لگ  لاح 
ام رارقیب  لد  رابکشا و  مشچ  زا 

سرپب  رذگ  نادیهش  يوس  هب  نوچ  میدرک 
تسکش مه  هب  ثداوح  گنس  مرپ ز  لاب و 

سرپب رپ  هتسکشب  رئاط  لاح  زیخرب 

ربمغیپ شدج  ربق  رس  رب  موثلک  ما  ترضح  لاح  نابز 

ربمغیپ شدج  ربق  رس  رب  موثلک  ما  ترضح  لاح  نابز 
مشورخ ناغف و  دسریم  کلف  هب  ات  هچ  رگا 

مشوه  هن  دنام و  ربص  هن  نارود ، مغ  زا  هچ  رگ  و 
وک ترفسمه  هک  ینک  نم  زا  رگ  لاؤس  یلو 

مشومخ  باوج  رد  تسه ، ارم  هک  یتلجخ  ز 
نیک زا  هدمآ  هک  اهملظ  نآ  نم  هب  رفس  نیا  رد 
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مشوکب  رازه  رگا  تفگ  ناوتن  کی  رازه 
شتآ رس  رب  هدناشن  منارفسمه  قارف 

مشوجب  هک  مرسیم  شتآ  رس  رب  تساجک 
نادیم هب  يور  دومن  منیسح  وچ  البرک  هب 

مشوگب  دیسر  ناهگان  وا  يهلان  يادص 
یبآ يهرطق  بابک ، دش  ملد  هورگ  يا  هک 

مشوحو  رویط و  زا  مک  رخآ  هن  دیهد  نم  هب 
هحفص 225) )

ار وا  يهثاغتسا  يادص  مدینش  هک  نامز  نآ  زا 
مشونب  راوگشوخ  بآ  رگا  دشاب  مارح 

يدوج

دروخ بآ  کشم  هب  ریت  هک  ینامز  سابع  لاح  نابز 

دروخ بآ  کشم  هب  ریت  هک  ینامز  سابع  لاح  نابز 
نک يرادافو  لقاال  وت  کشم ، يا 

نک  يرای  ارم  وت  مرادن ، تسد  نم 
مداد رغصا  هب  وت  بآ  يهدعو  نم 

نک  يرادهگن  وا  يارب  هعرج  کی 
مرس يالاب  هب  نک  هاگن  کشم ، يا 

نک  يرادوربآ  هتسشن  تسا  ارهز 
میوربآ زیرم  کشم ، يا 

میوزرآ  وت  هدم  داب  رب 
تسا گنت  هصرع  هچ  رگا  کشم ، يا 
تسا  گنن  همیخ  هب  مور  بآیب 

يراوگشوخ بآ  باریس ز 
يرادن  ربخ  مرح  اما ز 

میوس هتفرگ  وبس  كالفا 
میوربآ  زیرم  كاخ  رب 

دروآ کشم  هنیکس  هک  مدنآ 
دروآ کشا  رپ ز  يهدید  اب 

تخود شاهدید  هب  نم  يهدید  ات 
تخوس  مایتسه  هآ  شتآ  زا 

مدرک هانگ  نم  هک  سوسفا 
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مدرک  هاگن  ناور  بآ  رب 
مدروخن ار  بآ  هک  دنچ  ره 

مدرب  بآ  ياکنخ  رد  فک 
اداب هدیرب  نت  تسد ز  نیا 

اداب هدید  ود  نورب  هقدح  زا 
تسا نیا  بآ ، سمل  يهرافک 

تسا  نینچ  یقشاع  هک  داب  شوخ 
هحفص 226) )

سابع ردام  نینبلا ، ما  نابز 

سابع ردام  نینبلا ، ما  نابز 
منم هنایشآ  هدرک  شلد  هب  مغ  هک  یسک 
منم  هنابز  دشک  شناج  هب  درد  رارش 
تسین هداتف و  مغ  يایرد  لد  رد  هک  یسک 

منم  هنارکیب  رحب  نیا  زا  شتاجن  هر 
تسا ناراگزور  تخبشوخ  ردام  هک  یسک 

منم  هناشن  دوب  ار  الب  ریت  کیلو 
شرخف دوب  یلع  اب  يرسمه  هک  یسک 

منم  هنابز  شایتسه  رب  هدزمغ  کیلو 
شمان دوب  نینبلاما  هدیس  هک  یسک 

منم  هناشنیب  مان ، نیا  زا  هدنام  کیلو 
زور ره  نتشیوخ  نازیزع  ربق  دای  هب 

منم  هنال  عیقب  ردنا  هتخاس  هک  یسک 
سابع رفعج و  نوع و  زا  سپ  بیرغ  دش 

منم  هناش  هب  دشک  یبیرغ  راب  هک  یسک 
شرمع لصاح  هدوب  رسپ  راچ  هک  یسک 

منم  هنایزات  هدروخ  ناشتداهش  زا  هک 
مسابع تسد  ود  دش  ادج  هک  ماهدینش 

منم  هنایم  نیا  رد  دز  رس  هب  تسد  هک  یسک 
افج ریت  تسشن  شمشچ  هب  هک  ماهدینش 

منم  هناشن  دش  ریت  نآ  رب  زاب  هک  یسک 
هحفص 227) )

نیسح مسج  لامیاپ ، هدش  هک  ماهدینش 
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منم  هنادواج  غاد  نیا  زا  دزوس  هک  یسک 
تسین ردام  غیرد ، ار  الب  تشد  بیرغ 

منم  هناردام  هدرک  وا  رب  هیرگ  هک  یسک 
هدنام اج  هب  نم  سابع  هنادزان ز  ود 

منم  هناخ  عمش  ود  نیا  اب  هتخوس  هک  یسک 
نم تبیصم  زا  وچ  دیؤم »  » تسا هدز  ملق 

منم هناهب  نیا  هب  دش  وا  عفاش  هک  یسک 

البرک تبیصم  رد  یناشاک  مشتحم  دنب  عیجرت 

البرک تبیصم  رد  یناشاک  مشتحم  دنب  عیجرت 
تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
تسا  متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 

نیمز زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 
تسا  مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص ، خفنیب 

وا زک  اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 
تسا  مهرد  هلمج  ناهج ، قلخ  ناهج و  راک 

باتفآ برغم  زا  دنکیم  عولط  ایوگ 
تسا  ملاع  تارذ  یمامت  رد  بوشآک 

تسین دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 
تسا  مرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا 

تسین لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 
تسا  مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس 

هحفص 228) )
دننکیم هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 

تسا  مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ 
تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
تسا  متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 

البرک نافوت  يهدروخ  تسکش  یتشک 
البرک نادیم  هب  هداتف  نوخ  كاخ و  رد 

تسیرگیم شاف  وا  رب  راگزور  مشچ  رگ 
البرک ناویا  رس  زا  تشذگیم  نوخ 

کشا ریغ  هب  یبالگ  رهد ، تسد  تفرگن 
البرک ناتسب  هب  هتفکش  دش  هک  لگ  نآ  ز 
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نایفوک دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 
البرک نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ 
دیکمیم باریس  همه  دد  وید و  دندوب 
البرک نامیلس  بآ ، طحق  متاخ ز 
دسریم قویعب  زونه  ناگنشت  نآ  ز 

البرک نابایب  شطعلا ز  دایرف 
مرش درکن  ادعا  رکشل  هک  یمد  زا  هآ 

البرک ناطلس  يهمیخ  هب  ور  دندرک 
دش دنپس  تریغ ، شتآ  رب  کلف  مد  نآ 

دش دنلب  ناغفا  مرح  رد  مصخ  فوخ  زک 
يدش نوگن  نودرگ  قدارس  نامز  نآ  شاک 
يدش  نوتسیب  نوتس ، دنلب  هگرخ  نیو 

هحفص 229) )
هوک هب  ات  هوک  زا  يدمآرب  نامز  نآ  شاک 

يدش  نوگریق  نیمز  يوز  هک  هیس  لیس 
تیب لها  زوسرگج  هآ  نامز ز  نآ  شاک 

يدش  نود  نودرگ  نمرخ  قرب  هلعش  کی 
نامسآ درک  تکرح  نیا  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش  نوکسیب  نیمز ، يور  راوبامیس 
كاخ نورد  دش  وا  رکیپ  هک  نامز  نآ  ياک 

يدش  نورب  نت  زا  همه  نایناهج  ناج 
تسکش یبن  لآ  یتشک  هک  نامز  نآ  شاک 

يدش  نوخ  يایرد  يهقرغ  مامت  ملاع ،
رشح زور  هب  يداتفن  رگ  ماقتنا  نیا 

يدش  نوچ  رهد  هلماعم  لمع ، نیا  اب 
دنروآرب ملظت  تسد  یبن  لآ 

دنروآرد مطالت  هب  ار  شرع  ناکرا 
دندز الص  ار  نایملاع  وچ  مغ ، ناوخ  رب 

دندز ایبنا  هلسلس  هب  الص  لوا 
دیپت نامسآ  دیسر  وچ  ایلوا  هب  تبون 
دندز ادخ  ریش  رس  رب  هک  یتبرض  ناز 

اههزیر ساملا  رگخا  یتشآ ز  سپ 
دندز یبتجم  نسح  رب  دنتخورفا و 
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دوبن شمرحم  کلم  هک  یقدارس  نآ  رد 
دندز البرک  رب  هنیدم و  زا  دندنک 

هحفص 230) )
دیرد یفطصم  رگج  نازک  یتبرض  سپ 

دندز یضترم  فلخ  يهنشت  قلح  رب 
نایفوک تشد  نآ  رد  هزیتس  يهشیت  زو 

دندز ابع  لآ  شلگ  اهلخن ز  سب 
وم هدوشگ  نابیرگ ، هدیرد  مرح  لها 

دندز ایربک  مرح  رد  رب  دایرف 
باجح رس  وناز  هب  هداهن  نیمألا  حور 

باتفآ  مشچ  وا  ندید  دش ز  کیرات 
دیسر نیمز  رب  وا  يهنشت  قلح  نوخ  نوچ 

دیسر نیرب  خرچ  يهورذ  هب  نیمز  زا  شوج 
بارخ دوش  نامیا  يهناخ  هک  دش  کیدزن 

دیسر نید  ناکرا  هب  هک  اهتسکش  سب  زا 
دندز نیمز  رب  ناسخ  وچ  وا  دنلب  لخن 

دیسر نیمز  رابغ  نامسآ ز  رب  نافوت 
دناسر یبن  رازم  هب  نوچ  رابغ  نآ  داب 

دیسر نیمتفه  کلف  رب  هنیدم  زا  درگ 
درب لین  هب  نودرگ  مخ  رد  هماج  هرابکی 

دیسر نیشننودرگ  یسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ 
شورخ تبون  نوچ  هلغلغ  کلف ز  دش  رپ 

دیسر نیمألا  حور  ترضح  هب  ایبنا  زا 
رابغ نآک  راک  طلغ  مه  لایخ و  نیا  درک 

دیسر نیرفآ  ناهج  لالج  نماد  ات 
هحفص 231) )

لالجلاوذ تاذ  يرب  هچ  رگ  لالم  زا  تسه 
لالمیب  تسین  یلد  چیه  تسا و  لد  رد  وا 

دنز مقر  نوچ  وا  لتاق  يازج  مسرت 
دننز ملق  تمحر  يهدیرج  رب  هرابکی 
رشح زور  ناعیفش  هانگ ، نیزک  مسرت 

دنز مد  قلخ  هنگ  زک  مرش  دنراد 
نیتسآ دیآ ز  رد  هب  قح  باتع  تسد 
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دننز متس  لها  رب  تسد  تیب  لها  نوچ 
كاخ ناکچنوخ ز  نفک  هک  یمد  زا  هآ 

دننز ملع  شتآ  هلعش  وچ  یلع  لآ 
تیب لها  ناناوج  هک  نامز  نآ  زا  دایرف 

دننز مدق  رشحم  هصرع  هب  نفک  نوگلگ 
البرک روش  ناشفصمه  هب  دز  هک  یعمج 

دننز مه  هب  رشحم  فص  نانزفص  رشح ، رد 
زاب دننک  عقوت  هچ  ازع  بحاص  زا 

دننز مرح  دیص  هب  غیت  هک  ناسکان  نآ 
لیئربج هک  ار  يرس  دننک  نانس  رب  سپ 

لیبسلس  بآ  زا  شیوسیگ  رابغ  دیوش 
راوگرزب نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور 
راسهوک دمآرب ز  هنهرب  رس  دیشروخ 

هوک هوک  تساخرب  دمآ و  شبنج  هب  یجوم 
راز راز  تسیرگب ، دمآ و  شراب  هب  يربا 

هحفص 232) )
نئمطم كاخ  دش ، هلزلز  مامت  یتفگ 
رارقیب خرچ  تکرح ، زا  داتف  یتفگ 

زین خرچ  دمآرد ، هزرل  هب  نانچ  نآ  شرع 
راکشآ دش  تمایق  هک  نامگ  رد  داتفا 

دوب بانط  شروح  يوسیگ  هک  ياهمیخ  نآ 
راوبابح فلاخم ، داب  نوگنرس ز  دش 

لیئربج تشاد  ناشلمحم  ساپ  هک  یعمج 
راوسرتش لمحم  يرامعیب و  دنتشگ 

یبن تما  زا  لمع  نیا  دز  رس  هک  نآ  اب 
راسمرش تشگ  یبن  يور  نیمألا ز  حور 

درک ماش  هب  ور  ملا  لیخ  هفوک  هگ ز  ناو 
درک مایق  تمایق  تفگ ، لقع  هک  یعون 

داتف ناوراک  نآ  هر  نوچ  هاگبرح  رب 
داتف نامگ  رد  ار  همهاو  طاشن و  روش و 

دنکف تهج  شش  رد  هلغلغ  هحون  گناب  مه 
داتف نامسآ  تفه  کئالم  رب  هیرگ  مه 
دیشک اپ  تشد  زا  ییوهآ  دوب  هک  اج  ره 
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داتف نایشآ  زا  يریاط  دوب  هک  اج  ره 
تفر دای  تمایق ز  روش  هک  یتشحو  دش 

داتف ناگتشک  نآ  رب  تیب  لها  مشچ  نوچ 
درک راک  مشچ  ادهش  نت  رب  دنچ  ره 
داتف نانس  ریت و  يراک  ياهمخز  رب 

هحفص 233) )
نایم نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف نامز  ماما  فیرش  رکیپ  رب 
وا زا  نیسح  اذه  يهرعن  رایتخایب ،

داتف ناهج  رد  وا  زا  شتآ  هک  نانچ  دز  رس 
لوتب تعضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

لوسرلا  اهیا  ای  هک : درک  هنیدم  رب  ور 
تسوت نیسح  نوماه  هب  يهداتف  يهتشک  نیا 

تسوت  نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو 
تسه هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیو 

تسوت  نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز 
تشد يور  هک  تتداهش  طیحم  يهقرغ  نیا 

تسوت  نیسح  نوگلگ  هدش  وا  نوخ  جوم  زا 
هآ کشا و  لیخ  اب  هک  هاپس  مک  هاش  نیا 

تسوت  نیسح  نوریب ، هدز  ناهج  نیا  زا  هگرخ 
نیمز رب  هدنام  نینچ  هک  ناپت  بلاق  نیا 

تسوت  نیسح  نوفدم  هدشان  دیهش  هاش 
تارف زا  عونمم  هداتف  بل  کشخ  نیا 

تسوت  نیسح  نوحیج  هدش  نیمز  وا  نوخ  زک 
یگنشت زوسناج  شتآ  زک  رت  لخن  نیو 

تسوت  نیسح  نودرگ  هب  هدناسر  نیمز  زا  دود 
درک باطخ  ارهز  هب  عیقب  رد  يور  سپ 
درک بابک  ار  اوه  غرم  نیمز و  شحو 

هحفص 234) )
نیبب ام  لاح  نالد  هتسکش  سنوم  ياک 

نیبب  نایشآیب  سکیب و  بیرغ و  ار  ام 
دنرشحم ناعیفش  هک  ار  شیوخ  دالوا 

نیبب  افج  لها  تبوقع  يهطرو  رد 
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ناشفنیتسآ نوک  ود  باجح  رب  دلخ  رد 
نیبب  الم  رب  ام  تبیصم  ناهج  ردنو 

البرک ناشورخ  ربا  وچ  آرد  ین  ین 
نیبب  الب  جوم  هنتف و  لیس  نایغط 

رگن نوخ  كاخ و  رد  همه  ناگتشک  ياهنت 
نیبب  اههزین  رب  همه  نارورس  ياهرس 
مادم یبن  شود  رس و  رب  دوب  هک  رس  نآ 

نیبب  ادج  فلاخم  شود  شاهزین ز  کی 
وت رانک  رد  ششرورپ  دوب  هک  نت  نآ 

نیبب  البرک  يهکرعم  كاخ  هب  ناتلغ 
داد دایزنبا  ز  لوسرلا ، ۀعضب  اب 

داد داب  هب  تلاسر  تیب  لها  كاخ  وک 
ياهدرک دادیب  هچ  هک  یلفاغ  خرچ ، يا 

ياهدرک  دابآمتس  نیا  رد  اهچ  نیک  زو 
لوسر ترتع  رب  هک  تسا  سب  نیا  تنعط  رب 
ياهدرک  دادما  وت  مصخ و  هدرک  دادیب 

هگچیه تسا  هدرکن  دایز ، يهداز  يا 
ياهدرک  دادش  وت  هک  لمع  نیا  دورمن 

هحفص 235) )
نیسح نتشک  زا  ياهداد  دیزی  ماک 

ياهدرک  داشلد  هک  لتق  هب  ار  هک  رگنب 
تسا تواقش  تخرد  راب  هک  یسخ  رهب 

ياهدرک  داشمش  لگ و  اب  هچ  نید  غاب  رد 
وت هچنآ  درک  ناوتن  نید  نانمشد  اب 

ياهدرک  دالوا  ردیح و  یفطصم و  اب 
نآ رب  یبن  دوخ  بل  لعل  هدوس  هک  یقلح 

ياهدرک  دالوف  رجنخ  هب  شاهدرزآ 
دنروآرد رشحم  هب  هک  یمد  ار  وت  مسرت 

دنروآرد رشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا 
دش بآ  گنس ، لد  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بارخ  تقاط ، يهناخ  ربص و  داینب 
كانزوس فرح  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 

دش بابک  ایرد  یهام  اوه و  غرم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4283 

http://www.ghaemiyeh.com


ناکچنوخ رعش  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 
دش بان  نوخ  ناعمتسم ، کشا  يهدید  رد 

زیخهیرگ مظن  نیا  زا  هک  مشتحم  شوماخ 
دش بابک  نوگرگج ، کشا  هب  نیمز  يور 

تسیرگ نوخ  هک  سب  کلف  هک  مشتحم  شوماخ 
دش بابح  نوگلگ  هبترم  رازه  ایرد 
باتفآ وت  زوس  هب  هک  مشتحم  شوماخ 

دش باتهام  نایمتام  درس  هآ  زا 
هحفص 236) )

نیسح مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخ 
دش باجح  ربمیپ ، يور  ار ز  لیربج 
درکن نینچ  ییاطخ  دوب ، هلفس  خرچ  ات 

درکن نینچ  ییافج  هدیرفآ ، چیه  رب 

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  هصالخ   ) رون هار  نارگتیاده  - 33

باتک تاصخشم 

1945 یقتدمحم -  یسردم  هسانشرس :
Imam Husein(a)yn haiaty/ Mahammadtagi Mudarrisi; tarjuma edan I. روآدــیدپ : ماـن  ناوـنع و 

Mamizada

.2000  = 1379 نیسحلا ع ,  نابحم  نارهت  رشن : تاصخشم 
ص 68 يرهاظ : تاصخشم 

(5Hidaiat iolunun chyraglary seriiasyndan; 5 ج = ]   ] یسردم یقتدمحم  رون / هار  نارگتیاده  : ) تسورف
ج 5 رون ؛ هار  نارگتیاده  یقتدمحم 1945 ، -  یسردم 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو  لایر  96456489042000 کباش :
Imam Husein(a)yn haiaty رگید : ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :

، البرک هعقاو  عوضوم : همانتـشذگرس  4ق --  موس 61 -  ماـما  یلع ع ،  نبنیـسح  عوضوم : همانتـشذگرس  موصعم --  هدراـهچ  عوضوم :
ق61

ج 1379  . BP36/م4ه4045،5 هرگنک : يدنب  هدر  مجرتم   - ، 1330 دابع ، هدازیمم  هدوزفا : هسانش 
953  / 297 ییوید : يدنب  هدر 

م17944-79 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ
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راتفگشیپ
. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هللا  یّلص  و  دمحلا هللا ،

. دندنمزاین تیاده  رون و  هب  يرگید  زور  ره  زا  شیب  زورما  ناناملسم 
. دنا هدش  رابگرم  ياهنافوت  ریسا  هنارک  یب  ینابایب  رد  کیرات و  یبش  رد  نانآ 

تیاده رون و  هب  هزورما  ناناملـسم ، دـننکب ؟ دـیاب  هچ  دـنناد  یمن  دـنا و  هدـمآ  راچد  یگدـنکارپ  هب  مدرم  هدـش و  متخ  تسب  نب  هب  اههار 
. دنتفرگ هلصاف  تیاده  رون و  نوناک  زا  زین  هزادنا  نیمه  هب  اّما  دنجاتحم 

. مینیب یم  هک  تسا  نینچ  نانآ  عضو 
. درک هیذغت  ار  نانآ  هتسویپ  دیاب  يرکف  رظن  زا  هک  دنتسه  يرایشوه  یهاگآ و  نانچ  دقاف  یتادراو  ياه  هشیدنا  راکفا و  ربارب  رد  اهنآ 

. دنرادن یهاگآ  تسا ، هبرجت  ياهلاس  هداز  هک  نآ  نشور  ياههاگدید  هب  دنسانش و  یمن  ار  دوخ  نید  میلاعت  نانیا 
. دناسرب دنراد  ار  شراظتنا  هک  يدنلب  هّلق  هب  هاگترپ  نیا  رعق  زا  ار  تّما  دناوت  یم  هک  تسا  ینییآ  هناگی  ناشنید  هک  دنناد  یمن  نانیا 

. تساعّدا نیا  تابثا  يارب  هدنز  يا  هنومن  هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ 
. میریگب ارف  هدینادرگ ، نامدرم  رگتیادهو  اوشیپ  ار  وا  دنوادخ  هک  یناملسم  ربهار  نیرتگرزب  زا  ار  دوخ  یهاگآ  شنیب و  کنیا 

!؟ تسا یفاک  رادقم  نیمه  ایآ  هک  میـشیدنیب  دوخ  اب  هاگنآ  میرادروخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رمثرپ  شنیب  زا  هزادـنا  هچ  ات  میرگنب 
هدرک هفاضا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  رب  هدمآ ، نیـشیپ  ياهباتک  رد  هک  هچنآ  رب  نوزفا  هزات و  يا  هحفـص  هک  منک  یمن  نامگ  نم 

. مشاب
. ما هدوزفین  دنا ، هتشون  هتفگ و  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رب  يرطس  تفگ ، ناوت  یم  یّتح 

. دشاب هتخادرپ  ترضح  نآ  یگدنز  داعبا  مامت  هب  زاجیا ، نیا  هب  یباتک  نونکات  هک  منک  یمن  نامگ  یّتح 
. داتفا دنهاوخ  یتفگش  هب  دنناوخ ، یم  رصتخم  نیا  رد  هچنآ  زا  باتک  نیا  ناگدنناوخ  زا  دص  رد  ُهنو  دون  هک  مرواب  نیا  رب  همه  نیا  اب  اّما 

. دندنمزاین نادب  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  هزورما  ًادیدش  هک  تسا  يرون  زا  ناناملسم  تلفغ  ناشن  دوخ  نیا  و 
. مینارذگب رظن  زا  ار  مالسا  گرزب  تیصخش  نیا  هنادنمهوکش  یگدنز  مه  اب  ماگمه  ات  منک  یم  هاتوک  ار  نخس  کنیا 

یسّردم یقتدّمحم 

همانیگدنز

همانیگدنز
مّوس ّدلوت : ّلحم  نامز و  هللادـبع  ابا  هینُک : ءادهّـشلا  دیـس  ترهـش : ارهز  همطاف  ترـضح  بلاطیبا و  نب  یلع  ماما  ردام : ردـپ و  نیـسح  مان :

لاس 61 ه. ياروشاع  زور  تداهش : لحم  نامز و  هنیدم  رد  ترجه  لاس 3  نابعش 
. یگلاس نس 57  رد  ءالبرک  رد  ق 
. سّدقم ءالبرک  رد  فیرش : دقرم 
: شخب راهچ  رد  یگدنز : نارود 

( لاس دودح 6   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رصع   - 1
( لاس دودح 30   ) ردپ اب  تمزالم  نارود   - 2

( لاس هد  دودح   ) نسح ماما  شرادرب  اب  تمزالم   - 3
لاس هد  تماما : تدم   - 4
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هتسجخ دولوم 

هتسجخ دولوم 
. دور یم  رامش  هب  ناهاگرحس  نیرتابیزو  نیرتناشخرد  زا  یکی  ترجه  مّوس  لاس  زا  نابعش  مّوس  زور  هاگپ 

. تفرگ شزاون  هب  ار  گرزب  كرابم و  يدولوم  رون  زا  یناتشگنا  اب  زور  نیا  رد  هک  وا  ارچ 
. درب ورف  دوخ  رد  ار  تلاسر  هاگلزنم  ناشخرد ، كاپ و  يرون  نابعش  مّوس  رد 

زا ار  اهناسنا  دشاب و  تّما  يادتقم  تلاسر و  شخب  موادت  ات  دیزگرب  ار  وا  دنوادخ  عقاو  رد  تشاذـگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  هدـنخرف  يدولوم 
. دناهرب یگدنب  لهج و  ياهیکیرات 

. دباتش یم  دولوم  نیا  لابقتسا  هب  راختفا  يداش و  اب  تلاسر  هاگلزنم  مینیب  یم  هک  یماگنه  دش ، میهاوخ  یتفگش  راچد  نامگ  یب 
. دراد ياج  ّتبحم  رپ  يردپ  نابرهم و  يّدج  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  نآ  يادنلب  رد  هک  يا  هداسو  کچوک  هناخ 

تبغر ترسح و  اب  تفرگ و  ارف  ار  ترضح  نآ  هودنا  رورس و  زا  هتخیمآ  یتلاح  تسا ، هداز  يرسپ  ارهز  همطاف  هک  دش  هداد  ربخ  ربمایپ  هب 
. دش كدوک  راتساوخ 

. زگره دراد !؟ یصقن  بیع و  دازون  نیا  رگم  ایآ  داب  تیادف  مردام  مردپ و  ادخ ! لوسر  يا  تسا  هداد  خر  يا  هثداح  هچ  رگم 
. دنشیدنا یم  نادب  نارگید  هک  تسا  يراکفا  زا  رترود  رت و  هدرتسگ  یسب  تلاسر  راد  هیالط  هشیدنا  هک 

. تسا ربهر  کی  فیاظو  ای  گرزب  ردپ  کی  فیاظو  ای  ردپ  کی  تیلوئسم  زا  رتگرزب  وا  هفیظو  تیلوئسم و 
. تسا هتفای  تیرومأم  دنوادخ  يوس  زا  نایناهج  نداد  میب  يارب  هک  تسا  يربمایپ  تسا و  خیرات  کی  تّما و  کی  هدنزاس  تقیقح  رد  وا 

ترخآ رفس  راب  اهزور  زا  یکی  رد  دیاب  راچان  هب  تسین و  گرم  زا  يزیرگ  دیوگ : یم  دور و  یم  رترود  یـسب  دوخ  باوص  هشیدنا  رد  وا 
تما  ) ار دوـخ  هک  دوـب  دـهاوخ  یتـّما  هدـنیآ  نآ  رد  درک و  زاـب  تسه  زورما  هک  هچنآ  زا  رت  هدرتـسگ  یهار  هدـنیآ  يارب  دـیاب  تسب و  ار 

. دنک یم  یقلت  دوخ  یعقاو  ربهار  هنومن و  ار  ادخ  ربمایپ  صخش  دناوخیم و  یمالسا )
تیاده گرزب  دنوادخ  يوس  هب  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  ات  دشاب  رادروخرب  موصعم  یناربهر  كاپ و  نارگتیادـه  دوجو  زا  تّما  نیا  دـیاب 

. دننک
ود شیومع و  رـسپ  یلع  ترـضح  ینعی  يو  نادـناخ  زج  یناسک  دوب ، هداد  یهگآ  نادـب  ار  ربماـیپ  اـهراب  یحو  هک  ناـنچ  ناـیاوشیپ ، نیا 

. دندوبن ود ، نآ  كاپ  لسن  سپسو  وا  دنزرف 
، ناناملسم نایم  رد  فرحنم  رصانع  دوجو  عقاو  رد  تفر !؟ دهاوخ  شیپ  دهاوخ ، یم  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  هدنیآ ، رد  اهراک  ایآ  اّما 

. دمآ یم  رامش  هب  تّما  هدنیآ  دروم  رد  ربمایپ  هب  راکشآ  يرادشه 
ناـمه هتفاـی  یّلجت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  دوـجو  رد  هک  یّقح  تشونرـس  هـک  دوـب  هداد  یهگآ  ترـضح  نآ  هـب  اـهراب  یحو 

ربارب رد  ربماـیپ  راـگزور  رد  هک  مه  يرـصانع  دـنیب ، یم  روـلبتم  يو  كاـپ  نادـناخ  دوـجو  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یقح  تشوـنرس 
. دنریگ یم  عضوم  ترضح  نآ  كاپ  نادناخ  لباقم  رد  يراشف  اپ  روز و  اب  ًادعب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  دنتفرگ  ههبج  وا  توعد 

نیسح ماما  راگزور  رد  لطاب  قح و  ناگدنهد  يرای  فصو  دیـسر ، دهاوخ  دوخ  شوج  هطقن  هب  هدنیآ  رد  نانمـشد  تفلاخم  دانع و  جوم 
مه زا  تسا ، شوج  بنج و  لاح  رد  وا  كرابم  ناتـسد  رب  هتخود و  ربمایپ  كاپ  لامج  رب  هدـید  نونکا  هک  يا  هراوخ  ریـش  كدوک  نیمه 

. دش دهاوخ  ادج 
. دروخ یم  هطوغ  دوخ  ياه  هشیدنا  رد  درگن و  یم  رود  يا  هدنیآ  هب  زین  ربمایپ 

. دنکفا یم  هراوخ  ریش  هتسجخ  كدوک  نیا  هب  یهاگن  راب  رگد 
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. دبای یم  هار  شلد  رد  هودنا  نزح و  ینامز  دریگ و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  وا  ینامداش  هاگ 
. دریگ یم  ندیراب  شرهم  رپ  ناشخرد و  نامشچ  زا  کشا  تارطق  هکنآ  ات  درب  یمرس  هب  تلاح  نیا  رد  ار  یتدم  وا 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  یسک  نامه  وا  هکنآ  لاح  دیرگ !! یم  تعاجش  يریلد و  همه  نآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اتفگش !!
. درب یم  هانپ  ودب  طیارش  نیرت  ینارحب  نیرتراوشد و  رد  شیرق  درم  نیرتروالد  نیرت و  عاجش  مالسلا 

یللخ شنیدالوپ  هدارا  مزع و  رد  هاگ  چیه  دربن  یتخس  دوب و  رتکیدزن  نمـشد  هب  نارگید  زا  گنج  نادیم  رد  یلع  ماما  لوق  هب  هک  یـسک 
. درک یمن  دراو 

نآ زا  دـیوگ  یم  تیب  لها  راکتمدـخ  ءامـسا  دـیرگ !! یم  دـنا ، هدـمآ  درگ  كدوک  نیا  دـلوت  مسارم  رد  هک  ینانز  نایم  رد  کنیا  وا  اـّما 
. میرگ یم  مدنزرف  نیا  رب  دهد : یم  خساپ  ادخ  ربمایپ  ییرگ !؟ یم  ارچ  تیادف  هب  مردام  ردپ و  مدیسرپ : ترضح 

. تشک دنهاوخ  ار  وا  نم  زا  سپ  شکرس  نامدرم  دومرف : ادخ !؟ لوسر  يا  دمآ  ایند  هب  تعاس  نیمه  وا  متفگ :
( . 1 .) دنک هرهب  یب  نم  تعافش  زا  ار  نانآ  دنوادخ 

مان و ظفح  هب  ار  وا  ات  دوبن  يرـشب  یلیامت  ای  یناـسنا  يا  هفطاـع  درک ، یم  ناـجلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لد  رد  هک  يا  هلأـسم 
. دنک کیرحت  شنادناخ  رد  شناشن 

. دوب هدرک  باختنا  ار  وا  شنامیا  یتسار و  هدارا ، مزع و  هب  ملع  اب  هدیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  يربمایپ  هلأسم  نیا  هکلب 
. دنتشادن ار  نآ  نتشادرب  بات  نیمز  اهنامسآ و  گرتس و  ياههوک  هک  تشاد  شود  رب  یتیلووئسم  هک  دوب  یسک  هلأسم 

. دوب نایناهج  همه  شوگ  هب  بتکم  مایپ  ندناسر  وا  تیلوئسم 
. دوب نانآ  هدنهد  میب  يو  زا  سپ  هک  دوب  یناسک  ياوشیپ  ادتقم و  وا  هکلب  دوبن  وا  رسپ  طقف  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. دمآ یم  رامش  هب  ملظ و  اب  تلادع  غورد و  اب  تسار  لطاب و  اب  قح  دربن  ربخ  ًاعبط  يو  ندش  هتشک  ربخ  نیا  ربانب 
. دوب مه  نتسیرگ  راوازس  ًاعقاو  هک  تسیرگ  یم  دولوم  نیا  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ور  نیازا 

. دوب اپ  رب  تلاسر  هناخ  رد  یبیجع  دلوت  نشج 
. دوب مأوت  درد  هودنا و  اب  هدنخ  کشا و  اب  ینامداش 

. دبای یم  نایرج  هیرگ  هدنخ و  دیما ، سرت و  نایم  هراومه  ناحلاص  نشج  هک  يرآ 
يرآ هن ؟ ای  دـنراد  تکرـش  زین  هداس  مرگ و  نوناک  نیا  نانکاس  نشج  رد  زین  نایبورک  اـیآ  هک  میونـشب  میهد و  ارف  شوگ  یکدـنا  کـنیا 

. دوش یم  کیدزن  كدنا  كدنا  هک  میونش  یم  هتسهآ  ییاوجن  کنیا 
. تسا نایبورک  ياوجن  نیا  ییوگ 

. دنا هدنکآ  رد  دوخ  روضح  رطع  زا  ار  هناخ  ياضف  نانآ 
نوراه هلزنم  هب  وت  يارب  یلع  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  دنوادخ  دّمحم ! يا  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  لیئربج 

. یسوم يارب  تسا 
. تسین وت  زا  سپ  يربمایپ  هکنآ  زج 

. ناوخب نوراه  رسپ  مان  هب  ار  تدنزرف  نیا  سپ 
. ریبش دهد : یم  خساپ  لیئربج  تشاد ؟ مان  هچ  نوراه  دنزرف  دیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

( . 2 .) دمان یم  نیسح  ار  يو  ربمایپ  سپ  تسا ! یبرع  نم  نابز  اّما  دیامرف : یم  ربمایپ 
. دیآ یم  شیپ  زین  سرطف 

. دنا هدروآ  لفحم  نیدب  ار  وا  ناگتشرف  رگید  کنیا  هک  لاب  هتسکش  تسا ، يا  هتشرف  وا 
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. دید ار  هکئالم  جاوفا  هکنآ  ات  تشاد ، رارق  هجنکش  دروم  نادنز  رد  هراومه  دوب و  هدش  هدنار  دنوادخ  هاگرد  زا  سرطف 
: داد خساپ  لیئربج  تسا ؟ هدش  اپرب  تمایق  ایآ  دییآ ، یم  دورف  دیور و  یم  الاب  یپایپ  منیب  یم  نینچ  ار  امـش  هک  هدـش  هچ  دیـسرپ : نانآ  زا 

. میا هناور  شدزن  هب  شاب  داش  نتفگ  يارب  ام  کنیا  هک  هدش  يدنزرف  بحاص  متاخ ، ربمایپ  هکلب  زگره ،
. دریگ رارق  لوبق  دروم  شتعافش  دنک و  تعافش  نم  زا  وا  هک  دشاب  دیربب ، وا  دزن  دوخ  اب  زین  ارم  دیناوت  یم  ایآ  دیسرپ : سرطف 

. دروآ دوخ  اب  ار  وا  لیئربج  هاگنآ 
. دش لّسوتم  وا  هب  دمآ و  ادخ  ربمایپ  دزن  سرطف 

. درک هراشا  نیسح  هراوهگ  هب  ترضح  نآ 
. دوب هدیمرآ  هراوهگ  نایم  رد  نیسح 

. دیلام نآ  ياه  هرانک  هب  ار  شا  هتسکش  ياهلاب  تفر و  هراوهگ  فرط  هب  سرطف 
. دینادرگ زاب  ودب  ار  سرطف  ياهلاب  تمالس  یلع ، نب  نیسح  رطاخ  هب  دنوادخ  سپ 

کی رد  دراـشف ، یم  شـشوغآ  رد  دریگ و  یم  ار  كراـبم  راوـخ و  ریـش  كدوـک  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـبای و  یم  ناـیاپ  نشج 
ات ار  كدوک  دوخ ، ناهد  بآ  زا  دراذگ و  یم  كدوک  ناهد  رد  ار  شنابز  هاگنآ  دـیوگ و  یم  هماقا  شرگید  شوگ  رد  ناذا و  شـشوگ 

. دنک یم  هیذغت  دهاوخ ، یم  هک  اجنآ 
هب سپـس  دهد و  یم  هقدـص  اهنآ  نز  هزادـنا و  هب  دـشارت و  یمار  شرـس  ياهوم  دـنک و  یم  هقیقع  وا  يارب  دنفـسوگ  ود  هتفه  ود  زا  سپ 

يارب بسانم  ییوگلا  هنومن و  تروص  هب  نابرهم  دـج  نیا  ناس  نیدـب  تسا  تیلهاج  موسر  زا  نوخ  دـیامرفیم : دـنک و  یم  هراـشا  ءامـسا 
. دنک یم  هولج  ناناملسم 

. دوب دوخ  ییافوکش  جوا و  ياهتنم  رد  یمالسا  موسر  بادآ و  ماگنه  نآ  رد  هچ  رگا  درک ، یمن  هدنسب  یمالسا  بادآ  يارجا  هب  اهنت  وا 
. داد یم  نامرف  اهنآ  هب  زین  دوخ  راتفگ  رد  یلهاج ، بادآ  یلمع  خسن  رب  هوالع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  فصو  نیا  اب 

یم نوخ  هب  ار  وا  رـس  دش  یم  ّدلوتم  ناشنایم  رد  یکدوک  نوچ  هک  دوب  نآ  موسرم  تیلهاج  راگزور  ِبارعا  نیب  رد  هک  دینادب  تسین  دـب 
. دنهد یهاوخ  ثاریم  هزاجا  وا  هب  دنزاس و  نایامن  ار  دوخ  شحوت  هلیسو  نیدب  ات  دندولآ 

. تشذگ شرمع  زا  لاس  ود  هکنآ  ات  تفای  یم  شرورپ  دشر و  نانمؤم  ریما  مرکا و  ربمایپ  رظن  تحت  بتکم و  شوغآ  رد  كدوک  نیا 
ارچ سپ  دراد  تلالد  وا  نیدالوپ  هدارا  رفاو و  شوه  رب  كدوک  هرهچ  طوطخ  اتفگش ! دوب ! هدوشگن  راتفگ  هب  نابز  زونه  دوجو  نیا  اب  اّما 

تـشپ رد  تعامج  زامن  هماقا  يارب  ناناملـسم  زور ، کی  دـشاب ؟ هدـمآ  دـیدپ  يا  هضراع  شناـبز  رد  تسا  نکمم  اـیآ  دـنز ؟ یمن  فرح 
. دوب هتفرگ  ياج  ربمایپ  رانک  رد  زین  نیسح  دندوب و  هداتسیا  فص  هب  مالسا  یمارگ  لوسر 

. دندش یم  هدامآ  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  يارب  نارضاح 
. دوب امرفمکح  اج  همه  رب  توکس  هدرتسگ و  هیاس  اهلد  رب  عوشخ  عوضخ و 

. دنیوگ ریبکت  يو  یپ  رد  نانآ  ات  دیوگ  ریبکت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندوب  نآ  راظتنا  رد  همه 
تاکرح مامت  هک  هتـسهآ  كزان و  ییادص  نآ  یپرد  ربکا و  هللا  تفگ : تسکـش و  مه  رد  ار  توکـس  نیگنـس  راقو و  اب  ییادص  ناهگان 

. داد رس  ار  ربکا  هللا  همغن  شمارآ  عوشخ و  لامک  رد  هک  دیسر  شوگ  هب  دوب ، ربمایپ  يادص  اب  قباطم  نآ  تانکسو 
. دوب یلع  نب  نیسح  يادص  نیا ،

. دوشگ ریبکت  هب  نابز  زین  نیسح  تفگ و  ریبکت  هراب  ود  مرکا  ربمایپ 
زین نیسح  تفگ و  ریبکت  راب  تفه  ربمایپ  دندرک !! یم  بجعت  دنتفگ و  یم  ریبکت  دندینش و  یم  دندوب ، هنحـص  نیا  دهاش  هک  نارازگزامن 

. داد ار  ربمایپ  ریبکت  خساپ  راب  تفه 
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. درک یم  رارکت  دینش ، یم  هک  ار  هچنآ  زین  نیسح  داتسیا و  زامن  هب  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 
. دوب ربکا  هللا  ینعی  دیحوت  هملک  دروآ ، نابز  رب  نیسح  ماما  هک  يا  هملک  نیتسخن  بیترت  نیدب 

جنپ هاجنپ و  زا  سپ  دوب  ربکا  هللا  یگلاس  ود  رد  شراـتفگ  نیتسخن  هک  یکدوک  نیا  مینیب  یم  میوش ، یم  ماـگمه  خـیرات  اـب  هک  یماـگنه 
رد درون و  یم  رد  ار  شیوخ  هودـنا  درد و  تاظحل  نیـسپاو  تشاد و  یمرب  ار  شیوخ  سّدـقم  داهج  ياهماگ  نیرخآ  هک  یلاح  رد  لاس ،

یمرگ دوب و  هدـش  هراپ  هراپ  یگنـشت  شزوس  زا  شرگج  هداـتفا و  دیـشروخ  شباـت  ریز  ارحـص و  غاد  ياهنـش  رب  شکاـپ  رکیپ  هک  یلاـح 
اب دوشگ و  مه  زا  دوب ، هتفای  سامت  رایسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياهبل  اب  هک  ار  شیاهبل  دندوب ، هتفرگ  دوخ  رد  ار  وا  هوبنا  ياهریـشمش 

حور هک  ینامز  ات  وا  ياهبل  تسین ! وت  زج  يدوبعم  چـیه  مدونـشخ و  وت  يدونـشخ  هب  نم  ادوبعم  درک : ضرع  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  يراز 
. دوب ّمنرتم  همغن  نیدب  نانچمه  دشکرپ ، نامسآ  هب  شراوگرزب  كاپ و 

كدوک و قالخا  دـشر  رد  يا  هدـمع  مهـس  تیبرتو  تسا  یفرگـش  راثآ  ياراد  تثارو  هک  تسا  هدرک  تباـث  دـیدج  شناد  هک  اـجنآ  زا 
نیرت و قلخ  شوخ  زا  هک  نیسح  ماما  دج  ردپ و  یتیبرت  هویـش  هک  دنام  یمن  یقاب  دیدرت  ياج  دراد ، وا  صیاصخ  تافـص و  يریگ  لکش 
یقالخا و لیاضف  دـنا  هتـسناوت  یم  یبوخب  هویـش  نیا  اب  نانآ  هدوب و  اـه  هویـش  نیرتـالاو  نیرتهب و  دـنا ، هدوب  ناـمدرم  نیرت  بسن  یمارگ 

. دنهد شرورپ  دشر و  ناسنا  نورد  رد  ار  هدیدنسپ  تافص 
هک يو  ردام  ردپ و  زین  و  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  ، ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صخـش  هدرورپ  تسد  هراب  رد  ناوت  یم  ایآ  نیا  ربانب 

: تسا هدومرف  هک  دش  عناق  نآرق  رد  دنوادخ  نخس  نیا  هب  دیابن  ایآ  داتفا ؟ دیدرت  نامگ و  هب  دنا  هدوب  ربمایپ  ناگدرورپ  تسد  زا  مه  نانآ 
( . 3 () ُناَجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخی  ِنَابِّذَُکت -  اَمُکِّبَر  ِءَالآ  يَِأبَف  ِنایِْغبی -  ٌخَزَْرب َال  اَمُهَنَیب  )

. دننک یمن  رگیدکی  دودح  هب  زواجت  هک  تسا  يا  هلصافو  خزرب  ایرد  ود  نآ  نایم  تخیمآ و  مه  هب  ار  ایرد  ود  هک  تسوا 
. دینک یم  راکنا  ار  ناتیادخ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  الا 

. دیآ نوریب  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد ، ود  نآ  زا 
دشاب یم  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  بناج  زا  نآ  عبنم  هک  تسا  تّوبن  يایرد  یکی  ایرد ، ود  زا  دوصقم 

. دریگ یم  تأشن  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  هک  تسا  تیاصو  يایرد  يرگید  و 
. دمآ دنهاوخ  نوریب  نآ  زا  نیسح )  ) ناجرم و  نسح )  ) ؤلؤل هک  تسا  یهیدب  دنزیمآرد ، رگیدکی  اب  نوچ  ایرد  ود  نیا 

. تسناد ادج  تیبرت  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  هاگ  چیه  دوش  یم  روصت  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رترب  رتکاپ و  تثارو  نیا 
. تشاد رایسب  توافت  نامدرم  رگید  تیبرت  اب  نیسح  ماما  تیبرت 

. درک یم  لمع  مهم  نیا  رد  ًامیقتسم  داد و  یم  ناشن  يدج  مامتها  نیسح  ماما  تیبرت  هب  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  صخش 
. درک دانتسا  ریز  ثیدح  ود  هب  ناوت  یم  ءادهّشلادیس  تیبرت  هب  تبسن  مرکا  ربمایپ  هّجوت  نازیم  نداد  ناشن  يارب 

رظن ریز  ود  نآ  تیبرت  رب  هوالع  هکلب  دوبن  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هدرورپ  اهنت  نیـسح  ماما  هک  دننک  یم  دـیکأت  نیا  رب  ثیداحا  نیا 
. تفای یم  شرورپ  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. دمآ نوریب  ینامهیم  هب  نتفر  يارب  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  يرماع  یلعی  زا   - 1
. دمآ ترضح  نآ  لابقتسا  هب  ربمایپ  ندید  اب  نیسح  دوب ، يزاب  مرگ  رس  ناکدوک  اب  هک  دش  ور  هب  ور  نیسح  اب  ناهگان 

یم وا  تاـکرح  هب  ادـخ  ربماـیپو  تفر  یم  وس  نآ  وـس و  نیا  درک و  یم  زیخ  تسج و  كدوـک  اـّما  درک  زارد  ار  شناتـسد  ربماـیپ  هاـگنآ 
رد ار  شناهد  دراذـگ و  وا  ندرگ  تشپ  ار  شرگید  تسدو  هناچ  ریز  ار  شیاهتـسد  زا  یکی  هاگنآ  تفرگ  ار  وا  هرخالاب  هکنآ  اـت  دـیدنخ 

( . 4 .) شدیسوب داد و  رارق  وا  ناهد 
. دروآ بآ  وا  يارب  تساخرب و  مرکا  ربمایپ  تساوخ  بآ  یلع ، نب  نسح   - 2

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4289 

http://www.ghaemiyeh.com


بآ زین  نیـسح  يارب  هاگنآ  داد و  نسح  هب  ار  بآ  تسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  اّما  مهاوخ  یم  بآ  مه  نم  ردـپ  تفگ : زین  نیـسح 
. دروآ

نـسح داد : خساپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يراد ؟ یم  تسود  نیـسح  زا  شیب  ار  نسح  ایوگ  تفگ : دوب ، هنحـص  نیا  دـهاش  هک  همطاف 
. دوب هتساوخ  بآ  يو  زا  شیپ 

( . 5 .) میراد ياج  تشهب  زا  ییاج  رد  درک -  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هدیباوخ -  نآ  ود و  نیا  وت و  نم و  هک  نادب  و 
. دش یم  گرزب  درک و  یم  دشر  شکاپ  ردام ، ردپ و  هیاس  ریز  رد  ربمایپ و  رظن  تحت  دنمشوه  كدوک  نیا 

. دوب هتخاس  ریحتم  ار  هباحص  هک  داد  یم  ناشن  مامتها  هّجوت و  نانچ  وا  قح  رد  ربمایپ 
نیـسح نسح و  هک : درک  یم  دزـشوگ  ناناملـسم  زا  نت  اهدـص  هب  دوخ  شخب  ییانـشور  نانخـس  اب  مرکا  ربمایپ  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب 

. دنا یتشهب  ناناوج  رورس 
. دننیشنب هچ  دننک و  مایق  هچ  دنماما  ود  ره  نیسحو  نسح  دومرف : یم  ای  و 

. منیسح زا  نم  نم و  زا  نیسح  : دومرف یم  زین  و 
. دیسانشب ار  وا  تسا  یلع  رسپ  نیسح  نیا  مدرم  يا  دومرف : یم  نانآ  هب  باطخ  درب و  یم  الاب  مدرم  نایم  رد  ار  نیسح  ترضح  نآ 

. دنیوا اب  زین  شنارادتسود  تسا و  یتشهب  وا  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  دوزفا : یم  دوخ  راتفگ  همادا  رد  هاگنآ 
تـسود ار  وا  مهوت  مراد  تسود  ار  نیـسح  نم  ادنوادخ ، دومرف : یم  دناشن و  یم  دوخ  نماد  رد  ار  وا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زین  هاگ 

. رادب
نآ فرط و  نیا  هب  ناناملـسم  نامـشچ  ربارب  رد  دـناشن و  یم  دوخ  كراـبم  شود  رب  نیـسح -  نسح و  ار -  ود  نآ  تاـقوا  زا  يرایـسب  و 

. درب یم  فرط 
لماک يا  هرهب  یگرزب  دـجم و  زا  قیرط  نیا  زا  تفای و  شرورپ  ربمایپ  تیبرت  فنک  رد  تلاسر و  هیاس  رد  یمارگ  دولوم  نیا  ناـس  نیدـب 

. دُرب
ج10. راونالا ، راحب  ( 1)

ص111. ج104 ، راونألا ، راحب  زین  ربش و  هدام  لیذ  ۀغللا  سوماق  ( 2)
.20 هیآ 24 -  نمحرلا ، هروس  ( 3)

ص626. ج2 ، كردتسم ، ( 4)
ص259. یفلزلا ، ملاعم  ( 5)

ربمایپ زا  سپ  نیسح  ماما 

ربمایپ زا  سپ  نیسح  ماما 
. تسویپ عوقو  هب  یگرزب  ياهدماشیپ  مرکا ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ 

. تساخ یمرب  يرانک  هشوگ و  ره  زا  یگتسد  دنچ  زیگنا و  هقرفت  ياهادص 
لیالد نیرت  نشور  اب  تسا و  هداتسیا  قح  رانک  رد  شراوگرزب  ردپ  شود  هب  شود  هک  مینیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  عاضوا  نیا  رد  اّما 

. دزادرپ یم  نآ  غیلبت  نالعا و  هب 
دض رب  شردپ  ناشورخ  نایهاپس  یهدنامرف  وا  دروآ ، یم  دای  هب  ار  شردپ  تبیه  رپ  لیامش  شیامیس  هک  یناوج  مینیب ، یم  ار  وا  رگید  راب 

. تشاد هدهع  رب  ار  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  ماش ، توغاط 
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نایغط دض  رب  یناشخرد  گرزب و  ياهیزوریپ  دوخ  قیقد  ياه  هشقن  راوتسا و  ریبدت  نارب و  ریشمش  نیدالوپ و  هدارا  مزع و  اب  ترـضح  نآ 
. دروآ تسد  هب  دننادرگ ، زاب  تیلهاج  نارود  هب  ار  یمالسا  تّما  دنتساوخ  یم  هک  هیما ، ینب 

. دش ماما  نآ  كاندرد  تداهش  هب  رجنم  دمآ و  رد  ارجا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  لتق  دیلپ  هشقن 
. داتفا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شود  رب  تّما  ریطخ  ساّسح و  ياهتیلووئسم  ترضح  نآ  تداهش  اب 

یلطاب دض  رب  ار  یمالسا  تّما  داد و  یم  همادا  تّما  تیلوئسم  قح و  تناما  يادا  رد  شیوخ  سّدقم  داهج  هب  زین  نیـسح  ماما  نایم  نیا  رد 
تفالخ هب  هیواعم  یسرتسد  تروص  رد  هک  یعیاجف  ثداوح و  زا  ار  مدرم  دیناروش و  یم  دوب ، هدروآ  درگ  ماش  رد  ار  دوخ  ياوق  مامت  هک 

. داد یم  میب  تسویپ ؛ یم  عوقو  هب 
یم دیهـش  مومـسم و  دنزیر ، یم  شیاذـغ  رد  هیواعم  روتـسد  هب  هک  يرهز  اب  ماما  نآ  دـسر و  یم  نایاپ  هب  زین  نسح  ماما  یگدـنز  نارود 

. دوش
هیما ینب  زا  يزیچ  يرگمتس  زج  هک  ینیتسار  ناناملسم  دتفا و  یم  نیـسح  ماما  تسد  هب  یهلا  تفالخ  ناکـس  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 

. دنهن یم  ندرگ  وا  زا  يوریپ  هب  دندوب ، هدیدن 
. دش یم  هصالخ  تّما  یمالسا  تاسّدقم  تاساسحا و  نتخاس  دوبان  رد  هیما ، ینب  تّمه  مامت  عقاو  رد 
. دش راد  هدهع  ار  ناناملسم  تماما  ییاوشیپ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرجه ، مهاجنپ  لاس  لیاوا  رد 

. مینکفیب یمالسا  روشک  رد  راگزور  نآ  هب  مکاح  عاضوا  هب  ارذگ  یهاگن  هک  تساجب  کنیا 
. دنک هدهاشم  ار  دوخ  نافلاخم  تکرح  زکرم  رد  یسایس  عاضوا  کیدزن  زا  ات  تفر  جح  هب  هیواعم  يرجه  لاس 51  رد 

هیواعم اب  ناـسک  نیرت  فلاـخم  نیرت و  نمـشد  دوخ  ناـنیا  و  دـش ، یم  بوسحم  نارجاـهم  هباحـص و  هنایـشآ  هراومه  هنیدـم  هّکم و  اریز 
. دندوب

يو تفـالخ  زا  ًادـیدش  دـننک و  یم  ینمـشد  يو  اـب  صاـخ  يا  هنوگ  هب  راـصنا  هک  تفاـیرد  درک ، رادـید  هنیدـم  هّکم و  زا  هیواـعم  نوچ 
. دندونشخان

راوس اهنآ  رب  هک  دنتـشادن  رتش  ردـق  نآ  راصنا  داد : خـساپ  یکی  دـندماین ؟ نم  لابقتـسا  هب  راصنا  ارچ  دیـسرپ : شیوخ  ناـیفارطا  زا  يزور 
. دنیآ وت  لابقتسا  هب  دنوش و 

شکبآ نارتش  تفگ : دوشگ و  هنعط  هب  نابز  دینـش ، ار  رادشین  ِخساپ  نیا  نوچ  تسناد ، یم  ار  راصنا  درـس  دروخرب  ّتلع  دوخ  هک  هیواعم 
( . 1 (؟ دندرک هچ  ار 

. دنتشاد روضح  زین  راصنا  نارس  زا  یخرب  نارضاح ، نایم  رد 
باکر رد  هک  يرگید  ياهدربن  دـحا و  ردـب و  گـنج  رد  ار  نارتش  نآ  اـهنآ ، داد : خـساپ  هداـبع ، نب  دعـس  نب  سیق  ماـن  هب  اـهنآ  زا  یکی 

امش هک  یلاح  رد  دش  هریچ  یهلا  نامرف  هکنآ  ات  دنراداو  مالسا  هب  ار  تردپ  وت و  ات  دنداد  تسد  زا  دندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. دیتشاد یم  شوخ  ان  ار  نآ 

ار زورما  هایس  ياهنافوط  هتشذگ و  ياهزور  ناشخرد  تارطاخ  هک  دیهج  نآ  زا  يرگخا  دمآ و  رد  شورخ  شوج و  هب  سیق  هنیـس  هاگنآ 
. تشاد هارمه  هب  دوخ  اب 

. دوب هدرک  دهع  ام  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ  تفگ : وا 
. دوب میهاوخ  ضیعبت  دهاش  هدنیآ ، رد  هک 

. دریگ یم  دنخشیر  هب  ار  تاسّدقم  دنک و  یم  خیبوت  ار  راصنا  هیواعم 
ربمایپ توعد  ربارب  رد  زاغآ  زور  زا  ار  اهنآ  هنانمـشد  عضاوم  تخادرپ و  وا  نایفارطا  هیما و  ینب  قباوس  هراب  رد  يرگنـشور ، هب  سیق  هاگنآ 
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نب یلع  شنامز ، ماما  اب  هیواعم  ینمشد  زا  صوصخب  درک و  حیرـشت  ًاقیقد  يو ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  راکنا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 
یم رامش  هب  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  وا  نمـشد  هناگی  هیواعم ، رظن  زا  هک  یلع  ماما  هراب  رد  ربمایپ  زا  یثیداحا  تشادرب و  هدرپ  بلاطیبا ،

. دیدرگ روآ  دای  يو  هب  دمآ ،
رفـس زا  هیواعم  دیماجنا ! دـهاوخ  یموش  ماجرف  هچ  هب  درک ، یم  لامعا  هیواعم  هک  یتفلاخم  ینمـشد و  نیا  هک  تسنادـن  زور  نآ  رد  سیق 

. دنارورپ یم  رس  رد  نارجاهم  راصنا و  تفلاخم  نتسکش  مهرد  يارب  يا  هشقن  هک  یلاح  رد  تشگزاب  جح 
. دوب نینچ  درک ، يزیر  حرط  صوصخ  نیا  رد  هیواعم  هک  يا  هشقن  نیتسخن 

. دننک یم  یگدنز  یمالسا  روشک  رد  يرایسب  نادنمشیدنا  نارایشوه و  هک  دوب  هدرب  یپ  هیواعم 
. دنا هدرک  سمل  یبوخب  ار  يوما  مکاح  بزح  تقیقحو  هتخودنا  رایسب  ییاه  هبرجت  کیدزن ، ياه  هتشذگ  زا  یناسک 

دوب نکمم  هک  ییاهیراوشدو  تالکـشم  مامت  اب  نآ  يالاو  ياهتمرح  زا  عافد  زین  نآ و  زا  يوریپ  بوجو  قح و  تسادـق  هب  نینچمه  نانیا 
. دندوب هدروآ  نامیا  دیامن ، خر  نانآ  يارب 

ياـج نیـسح  ماـما  وا  زا  سپ  نسح و  ماـما  سپـس  یلع و  ماـما  لّوا  هجرد  رد  ناـفلاخم  نیا  تکرح  زکرم  رد  هک  تسناد  یم  نینچمه  وا 
. دنراد

هزرل هب  هظحل  ره  ار  هیما  ینب  تنطلس  تخت  هک  اهنآ  یفاک  مزال و  ياهیگدامآ  زین  شناوریپ و  مالسلا و  هیلع  یلع  راوتـسا  ياههاگیاپ  زا  وا 
. تشاد یهاگآ  یبوخب  دروآ ، یم  رد 

. درک یحارط  ار  شیوخ  هنانئاخ  روفنم و  هشقن  روما ، نیا  مامت  زا  یهاگآ  تخانش و  اب  هیواعم 
. دننازیرگ دونشخان و  هیما  ینب  تموکح  زا  وا ، نادناخو  مالسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  هک  دیشیدنا  وا 

زا ار  قح  اهنادـب  هک  ار  ناناملـسم  ياهرایعم  اهکالم و  دـنک و  نوریب  شنارادتـسود  لد  زا  ار  یلع  یتسود  لّوا  ماـگ  رد  تسیاـب  یم  سپ 
. دناشکب لاصیتسا  هب  دنتخاس ، یم  ادج  لطاب 

. دوبن تفای ، یم  رولبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  رد  هک  نیتسار  مالسا  زج  يزیچ  اهکالم  نیا 
لیلد اب  هک  یناسک  راک  رد  دـعب ، اّما  دوب : نینچ  نآ  صن  هک  تشاـگن  يا  هماـن  روشک  هشوگ  راـهچ  رد  دوخ  ناـیلاو  هب  هیواـعم  نیا ، رباـنب 

. دینک رانک  رب  یناوید  روما  زا  ار  نانآ  دیراد و  اور  تقّد  دوش  یم  تباث  شنادناخ  یلع و  هب  نانآ  یتسود 
. دیریذپن یهاوگ  شنادناخ  یلع و  نایعیش  زا  کی  چیه  زا  دینک و  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  نانآ  قزر  مهس و  و 

. دش رادومن  دنداد ، یم  لیکشت  ار  يوما  بزح  نافلاخم  ههبج  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  هار  رد  هک  دوب  يا  هئطوت  نیتسخن  نیا 
رت تخـس  رتراوشد و  رایـسب  تسخن ، هشقن  زا  بتارم  هب  هک  درک  يزیر  حرط  يرگید  هشقن  دوخ ، رفک  لـهج و  تملظ ، رد  هیواـعم  سپس 

. دوب
فرـص هب  ترابع  رد  ناشدیـشکب !! تمهت  فرـص  هب  ناشدـیریگب و  دـیدرب  کش  نامگ و  نانآ  هب  هک  يدرجم  هب  تشون : شناـیلاو  هب  وا 

. دیرگنب ناش  دیشکب  تمهت 
يراب تشهد  ياضف  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفای !؟ ناوت  یم  رت  هناملاظ  رتدب و  نیا  زا  ینوناق  ناراکتیانج  سوماق  رد  ًاعقاو  ایآ 

. درک یم  یگدنز 
درد هب  ار  وا  لد  شنارادتـسود ، نارای و  درومرد  هیواعم  روتـسد  نیا  يارجا  ناـمگ  یب  دیـشک و  یم  شود  هب  ار  یهلا  تفـالخ  بصنم  وا 

. دروآ یم 
. داد یمن  ار  نایوما  هناقمحا  تموکح  دض  رب  هناحلسم  مادقا  هزاجا  يو  هب  دوب ، ور  هب  ور  نآ  اب  ترضح  نآ  هک  یطیارش  اّما 

باوخ هب  ار  تّما  لاملا ، تیب  قیرط  زا  تفگنه  لاوما  شـشخب  اـب  تخیوآ و  یم  گـنچ  گـنرینو  هلیح  هب  روما  ماـمت  رد  هیواـعم  هک  ارچ 
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یم رد  ياپ  زا  دوب ، هدـیمان  لسع  نازابرـس  ار  نآ  هک  يزیچ  اب  دـندروآ  یمن  ورف  میلـست  رـس  يو  لباقم  رد  نانآ  رگا  درب و  یم  ورف  قیمع 
. دروآ

. دنار یم  نوریب  هزرابم  هنحص  زا  ار  نانآ  شنافلاخم ، كاروخ  ای  بآ  نتخاس  مومسم  قیرط  زا  وا  عقاو  رد 
دیهش مومسم و  ار  يو  ترضح ، نآ  راکتیانج  رـسمه  قیرط  زا  تسب و  راک  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دض  رب  ار  هلیح  نیمه  هک  نانچ 

. درک
یهاتوک هاگ  چیه  دندروآ  یمن  ورف  بصنم  لام و  ربارب  رد  میلـست  رـس  هک  ینادرم  گرزب  دض  رب  گنرین  هلیح و  نتـسب  راک  هب  زا  هیواعم 

. درک یمن 
زا ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  گرزب  یباحص  يّدع ، نب  رجح  ینعی  یعیـش ، گرزب  نارـس  زا  یکی  گنرین  رکم و  نیمه  هب  لّسوت  اب  يو 

. دروآ رد  ياپ 
داتـسرف و نانآ  هلباقم  هب  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  یهورگ  دسرب ، تختیاپ  هب  نانآ  ياپ  هکنآ  زا  شیپ  دناوخ و  ارف  ماش  هب  ار  شنارای  ورجح  وا 

. دناشک نوخ  كاخ و  هب  دندوب ، يو  رکشل  هدنامرف  مالسلا و  هیلع  یلع  وریپ  هکنیا  مرج  هب  اهنت  ار  ناشیا 
. دوب یمالسا  تّما  يرادیب  رد  یمهم  لماع  رجح ، تداهش 

. دنتشاد رب  نایصع  شروش و  هب  رس  یثراح  دایز  نب  عیبر  ناسارخ ، یلاو  نوچمه  هیما ، ینب  باحصا  زا  یخرب  یتح  هک  يروط  هب 
. دنیآ درگ  دجسم  رد  هک  تساوخ  مدرم  زا  دمآ و  دجسم  هب  دایز  نب  عیبر  دش ، دیهش  رجح  نوچ  دنا  هتشون 

ناناملـسم ریمـض  رد  رگا  تفگو : درک  نایب  لیـصفت  هبار  رجح  تداهـش  هعجاف  داتـسیا و  ینارنخـس  هب  دوخ  دندش ، عمج  ناناملـسم  نوچ 
. دنزیخ اپب  دیهش  رجح  یهاوخنوخ  هب  دیاب  دشاب  یتریغ  كدنا 

يارب رجح  هک  دیرادشه  تفگ : رجح  تداهش  ربخ  ندینش  اب  تشاد ، ياج  مالسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  فص  رد  زورید  ات  هک  هشیاع ، یتح 
. دوب مدق  تابث  و  يزارفرس ، برع  نارتهم 

هدنام اهنآ  سپ  زا  دنرادن ، هیاس  چیه  هک  یناسک  کنیاو  دنتسیز  یم  اهنآ  ياه  هیاس  رد  مدرم  هک  یناسک  دنتفر  دناوخ : ار  تیب  نیا  هاگنآ 
. دنا

زا راب  نیتسخن  يارب  هیواعم  هک  يروط  هب  تشاد  هارمه  هب  زین  ییاهدمایپ  دروآ و  دـیدپ  گرزب  يا  هزرل  یـسایس  لفاحم  رد  رجح  تداهش 
. دش نامیشپ  شدنسپان  رادرک 

. دمآ یمن  باسح  هب  صوصخ  نیا  رد  هیواعم  تیانج  نیتسخن  رجح ، تداهش  اّما 
رایـسب مارتـحا  جرا و  زا  ناناملـسم  ماـمت  دزن  رد  هـک  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی  قـمح ، نـب  ورمع  زین  نـیا  زا  شیپ  وا 

. دیناسر لتق  هب  دوب ، رادروخرب 
. دندرک اه  هزین  كون  رب  ار  وا  رس  ورمع  نتشک  زا  سپ  نانآ 

. دندرب یم  الاب  هزین  زارف  رب  ار  شرس  مالسا  زا  سپ  هک  دوب  یسک  نیتسخن  قمح  نب  ورمع  بیترت  نیدب 
. دوب هتفریذپن  ماجنا  یناملسم  چیه  قح  رد  يو  زا  شیپ  يراک  نینچ 

. درک یم  مکاح  ناناملسم  ناهج  رب  ار  بارطضا  یگریت و  ياهربا  هک  تشاد  دوخ  هارمه  هب  يروآ  بعر  رایسب  ياهدمایپ  هعجاف ، ود  نیا 
. دش طلسم  هرصب  هفوک و  رب  هیبا  نب  دایز  درک : هراشا  لیذ  بلطم  هب  یگریت  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع  هب  ناوت  یم 

هب دوب و  يو  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ناراداوه  زا  نایعیش و  وزج  دزاس ، قحلم  دوخ  هب  شبسن  هطـساو  هب  ار  وا  هیواعم  هکنآ  زا  شیپ  وا 
. تخانش یم  ار  نانآ  ناربهر  نارس و  دوب و  هاگآ  اهنآ  رارسا  مامت  زا  ببس  نیمه 

ریز ای  تشک و  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب  تخادرپ و  يراـنک  هشوگ و  ره  رد  نایعیـش  بیقعت  هب  دیـسر ، هفوک  هرـصب و  تموکح  هب  داـیز  نوچ 
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. تفرگ هجنکش 
هبو ما  هعیش  نم  دیوگب : هک  دوب  نآ  زا  رتهب  بتارم  هب  وا  يارب  مرادن  نامیا  يربمایپ  چیه  هب  مرفاک و  نم  تفگ : یم  یسک  رگا  هک  اجنآ  ات 

. مزرو یم  رفک  توغاطو  تبج  هب  تبسنو  مراد  نامیا  قح  تسادق 
نآ رد  تشون و  یتنطلـس  خاک  هب  يا  همان  دریگ ، تسد  هب  ار  هرـصب  هفوک و  لرتنک  يزیرنوخ ، لتق و  ّوج  داجیا  اب  تسناوت  دایز  هک  نیمه 

. تسا دازآ  متسار  تسد  کنیا  ما و  هدرک  مارآ  شوماخ و  مپچ  تسد  هب  ار  قارع  نم  تفگ :
. مراد لوغشم  نادب  زین  ار  شیوخ  تسار  تسد  ات  راپس  نم  هب  ار  زاجح  تیالو  سپ 

هاگرد هب  تسد  يراز  اب  دـندمآ و  درگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  ناناملـسم  دـش  رـشتنم  هرونم  هنیدـم  رد  همان  نیا  ربخ  نوچ 
دنوادـخ مینک  نایب  هک  میتسین  نآ  ددـص  رد  نونکا  ام  راد ! ناما  رد  دایز  تسار  تسد  ّرـش  زا  ار  اـم  ادـنوادخ ! دـنتفگ : هتـشادرب  دـنوادخ 

. تشاد ناما  رد  دایز  تسار  تسد  ّرش  زا  ار  نانآ  هنوگچ 
. تفر ایند  زا  ّتلذ  يراوخ و  اب  دش و  راچد  نوعاط  يرامیب  هب  هک  ارچ 

. دوب هدنکفا  هیاس  یسایس  لفاحم  رب  هک  دوب  یتشحو  سرت و  زا  يا  هشوگ  نداد  ناشن  اهنت  تمسق  نیا  لقن  زا  ام  فده 
! دنتشاد یمرب  اعد  هب  تسد  ملاظ  هشیپ و  متس  یمکاح  ّرش  عفد  يارب  مدرم  هک  هنوگ  نادب 

نیسح ماما  عضوم  <

هنیدم نایدوهی  لامع  رامش  رد  مالسا  زا  شیپ  نانآ  هک  ارچ  . دریگب دنخـشیر  هب  ار  راصنا  تساوخ  یم  هلمج  نیا  اب  هیواعم  تقیقح  رد  ( 1)
(. فلؤم .) دندرک یم  يرایبآ  ار  نایدوهی  ياهناتسغاب  دوخ  نارتش  اب  دندوب و 

نیسح ماما  عضوم 

نیسح ماما  عضوم 
هیلع نیسح  ماما  عضوم  هک  دوب  نآ  يارب  اهنت  دش  هتفگ  ارذگ  هدرشف و  تروص  هب  هیواعم ، راگزور  یسایس  عاضوا  هراب  رد  نونک  ات  هچنآ 

. دوش هتسناد  هتخانش و  راجنهبان  عاضوا  نیا  لابق  رد  مالسلا 
. میربب یپ  ًالامجا  نیسح  ماما  عضوم  هب  میناوت  یم  ام 

اهملظ زا  یکاح  یپایپ  ياهربخ   - 1 مینک : هشیدنا  تقد و  میزادرپ ، یم  نآ  نییبت  حرش و  هب  نونکا  هک  يدروم  هس  نیا  رد  هکنآ  طرش  هب 
هناملاظ نامرف  نیا  رودص  زا  سپ  ترضح ، نآ  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  نانآ  يراداوه  رطاخ  هب  ناناملـسم  قح  رد  هیواعم  عیاجف  و 

. دوش هتشادرب  وا  زا  یلام  یناج و  نیمأت  دنک ، لقن  یلع  زا  یتیلضف  سک  ره  دسر : یم  هنیدم  هب  هیواعم ، هناعطاق  و 
. دوب يرجه  لاس 51  زاغآ  رد  نوناق  نیا  رودص 

. تخادرپ نآ  يارجا  هب  دوخ  دیشک و  هناریلد  يا  هشقن  نوناق ، نیا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا شیب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  يا  هدع  زین  مشاه و  ینب  نادرم  نانز و  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  یسلجم  هب  ار  مدرم  وا 

. درک توعد  دنتشاد ، روضح  ناعبات  زا  نت  تسیود  زین  شنایعیش و  زا  نت  دصتفه 
. تخادرپ نخس  داریا  هب  سلجم  نیا  رد  ماما 

. دینیب یم  دیناد و  یم  دوخ  هک  هدرک  نآ  نامنایعیش  ام و  رب  نایفس ) یبا  نب  هیواعم   ) هیغاط نیا  دعب ، اّما  دومرف : هاگنآ  دوتس و  ار  يادخ 
. دینک بیذکت  ارم  متفگ  غورد  رگا  دینک و  مقیدصت  سپ  متفگ  تسار  رگا  مراد  امش  زا  يا  هتساوخ  نم 

ناهنپ هدیشوپ و  ار  منانخس  بصنم و  ماقم و  نیا  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  ناتربمایپ  اب  میشیوخ  ادخ و  لوسر  قح  امـش و  رب  ادخ  قح  هب  نم 
. دیناسرب دوخ ، ياه  هلیبق  اهرهش و  رد  دیراد ، دامتعا  نانادب  هک  ینامدرم  هب  دیرادم و 
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. دیدرگزاب ناتلیابق  اهرهش و  هب  هاگنآ  دیسیونب  ار  مراتفگ  دیونشب و  ارم  نانخس 
. دیناوخ ارف  دیناد  یم  ام  ِنآ  زا  هک  یقح  رب  دیراد ، نانیمطا  دامتعا و  نانادب  هک  ار  مدرم  زا  کی  ره  سپ 

. دروخب تسکشو  دورب  تسد  زا  ودوش  لامیاپ  قح  نیا  هک  مسرت  یم  نآ  زا  نم 
. دنشاب هتشادن  شوخ  ار  نآ  نارفاک  هچ  رگا  تسا  شیوخ  رون  هدننک  مامت  دنوادخ  هکنآ  لاح 

نتفگ زا  یکدـنا  زارف ، ره  نایاپ  رد  درک و  هدـنز  نارـضاح  داـی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرطاـخ  راوتـسا ، ارغ و  هبطخ  نیا  رد  ماـما  هاـگنآ 
ترضح نآ  راتفگ  یتسار  رب  ادصمه  هچراپکی و  نانآ  تفرگ و  یم  هاوگ  دوخ  راتفگ  قدص  رب  ار  ناعبات  باحـصا و  دنام و  یم  شوماخ 

. یتفگ وت  هک  تسا  نینچمه  ادخ  هب  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  فارتعا 
یلص ربمایپ  زا  هک  ار  یثیداحا  درک و  ریـسفت  دناوخ و  دوب  هدش  لزان  شنادناخ  نانمؤمریما و  هراب  رد  نآرق  رد  هک  ار  یتایآ  مامت  ماما  نآ 

. تفگ زاب  دوب ، هدیسر  شدوخو  ردارب  ردام و  ردپ و  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا 
. ییامرف یم  وت  هک  تسا  هنوگ  نیمه  ادخ  هب  دنتفگ : یم  سلجم  نآ  رد  رضاح  باحصا  دراوم  نیا  مامت  رد 

. میهاوگ نآ  یتسار  رب  میا و  هدینش  نینچ  زین  ام 
. ما هدینش  هباحص  نیرت  نمؤمو  نیرتوگتسار  زا  ار  تیاور  نیا  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : زین  ناعبات  زا  یکی 

دیراد دامتعا  شنید  هب  وا و  هب  هک  یـسک  زا  زج  ار  تایاور  نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : تفرگ و  هاوگ  نانآ  رب  ار  ادـخ  هاگنآ 
. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  رد  هیواعم  نایغط  ربارب  رد  یبسانم  عنام  هشقن ، نیا  دیا ؟ هدینش 

. دیادزب خیرات  هنهپ  زا  ار  تیب  لها  رثآم  ینعی  دنمهوکش ، ناشخرد و  ياهزارف  هک  دوب  نآ  هیواعم  هشقن  اّما 
. تشاد هنایم  نیا  رد  مهم  یشقن  زین  یتموکح  هنازخ  هکلب  دندرکن  هدنسب  روز  هب  اهنت  خیرات  ناشخرد  ياهزارف  نیا  وحم  رد  نانیا 

. نانآ نیرتبوضغم  زا  ای  دندوب  مدرم  نیرترگناوت  زا  ای  ناثدحم  دش و  یم  شورف  دیرخ و  اهالاک  زا  يرایسب  دننام  مه  ثیدح 
زاب رـس  هیما  ینب  ياه  هتـساوخ  يارجا  زا  رگا  دـندش و  یم  رادروخرب  زیچ  همه  زا  دـنداهن ، یم  ندرگ  هیما  ینب  ياه  هتـساوخ  هب  نانآ  رگا 

. دندروآ یم  اهنآ  رس  رب  دنتساوخ  یم  هک  ییالب  ره  دندز ، یم 
. تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  یتفلاخم  نینچ  راظتنا  فورعم ، رگ  هلیح  نیا  هیواعم ، دیاش 

. دریگب دوخ  هب  كانرطخ  یلکش  هدنیآ  رد  تفلاخم  نیا  هک  دوب  هدرکن  رکف  هاگ  چیه  وا  اّما 
. دوب راظتنا  لباق  وا  رظن  زا  نیسح  ماما  تفلاخم  لاح  ره  هب 

. دید یمن  مه  باوخ  هب  ار  نآ  زگره  هیواعم  هک  داد  خر  يدماشیپ  هدنبوک ، دروخرب  نیا  زا  سپ  اّما 
. تشذگ یم  هنیدم  زا  دوب  یتنطلس  خاک  نارودزم  يارب  نوگانوگ  ياهالاک  لماح  هک  نمی  یلاو  هب  ّقلعتم  یناوراک   - 2

همان ناوراک  نیا  نتفرگ  زا  سپ  ماما  دروآ  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  نآ  دوخ  یعرـش  قح  ناونع  هب  تفای  تسد  ناوراک  نیا  رب  نیـسح  ماما 
نایفس یبا  نب  ۀیواعم  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  دوب : نینچ  همان  نیا  تخاس  شوهدم  ار  شلقع  هریخ و  ار  شنامـشچ  هک  تشون  هیواعم  هب  يا 

. تشذگ یم  ام  فرط  زا  نمی  زا  یناوراک  دعب ، اّما 
. دنادرگ زاب  تردپ  نادنزرف  هب  ار  نآ  سپس  دنک و  رپ  ار  قشمد  نیازخ  اهنادب  ات  دوب  ییاه  هچراپ  لاوما و  لماح  ناوراک  نیا 

. مالسلاو . مدرک بحاصت  ار  اهنآ  مدوب و  دنمزاین  لاوما  نیدب  نم 
. دوب يو  مان  رب  شردپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مان  ندوب  مّدقم  درک  بلج  دوخ  هب  همان  نیا  رد  ار  هیواعم  رظن  هک  يا  هتکن  نیتسخن 
هزرابم هیلّوا  نورق  قطنم  رد  دوخ  نیا  هک  دوب  هدرک  باطخ  دنک ، دای  نانمؤمریما  بقل  اب  ار  هیواعم  هکنآ  نودب  نیسح  ماما  هتـشذگ  نیا  زا 

. دمآ یم  رامش  هب  هفیلخ  ینوناق  تردق  اب  راکشآ  يا 
. تسا هتسناد  يرب  قحان  تموکح  تعاطا  زا  ار  دوخ  همان  هدنسیون  هک  درک  یم  دیکأت  رما  نیا 
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. دوب ناوراک  بحاصت  عوضوم  درک ، هریخ  دوخ  هب  ار  هیواعم  ناگدید  هک  يرگید  هتکن 
. دمآ یم  رامش  هب  مکاح  تردق  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دّرمت  رب  لیلد  نیرتراکشآ  دوخ  نیا 

تساوخ یمن  زین  نیسح  ماما  هتبلا  دبلط و  یمن  ار  یلامعا  نینچ  زا  ضامغا  زج  مکاح  طیارش  هک  تفایرد  یکریز  تواکذ و  اب  هیواعم  اّما 
. دشاب حلسم  نایصع  رگزاغآ  وا  هک 

. دیزرو یم  رارصا  رایسب  زین  ناناملسم  ياهنوخ  ظفح  رب  دیزرو ، یم  رارصا  تقیقح  رشن  رب  هک  هنوگ  نامه  وا 
رد دوب و  هدرک  هراشا  ماما  ردـق  لالج و  الاو و  هاگیاج  هب  نآ  رد  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هماـن  هب  خـساپ  رد  يا  هماـن  هیواـعم 

. دسرب يدنزگ  ناشیا  هب  دهاوخ  یمن  هک  درک  مالعا  نمض 
خاک هب  یپ  رد  یپ  ماما  هب  طوبرم  رابخا  دیـشوک و  یم  تقیقح  ياهرگنـس  میکحت  رد  نارای  ندرک  عمج  یهاـگآ و  رـشن  اـب  نیـسح  ماـما 

. تسا لطاب  زا  ّقح  ندرک  ادج  گرزب و  یبالقنا  داجیا  فرش  رد  ترضح  نآ  هک  داد  یم  ربخ  و  دیسر ، یم  یتنطلس 
. تفرگ شیپ  رد  رگید  يا  هلیح  زین  راب  نیا  دیشیدنا  یم  گنرین  رکم و  هب  يزیرنوخ  گنج و  داجیا  زا  شیپ  هراومه  هک  هیواعم  اّما 

. درک دای  ترضح  نآ  دوخ و  نایم  هناتسود  طباور  زا  دوشگ و  ماما  شهوکن  خیبوت و  هب  نابز  نآ  ردو  تشون  ماما  هب  يا  همان  وا 
یهاگآ یبوخ  هب  دـش ، یم  لامعا  يرانک  هشوگ و  ره  رد  ربمایپ  نادـناخ  نارادتـسود  نایعیـش و  رـس  رب  هک  یعیاـجف  زا  نیـسح  ماـما  یلو 

. تشاد
. درک هراشا  هیواعم  دیلپ  لامعا  کیاکی  هب  نآ  یط  تشون و  هیواعم  هب  رگید  يا  همان  نیسح  ماما   - 3

:. دوب هدمآ  همان  نیا  رد 
. يا هدیشوپ  مشچ  اهنآ  زا  نم  رطاخ  هب  وت  هک  هدیسر  ییاهشرازگ  وت  هب  نم  زا  يدوب : هتفگ  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  يا  همان  دعب  اّما 

. دنکن ییامنهار  تانسح  رب  یلاعت  دنوادخ  زج  مرتراوازس و  نیا  زا  ریغ  ياهراک  ماجنا  هب  وت  رظن  رد  نم  هکنآ  لاح 
نانیچ و نخـس  ناسولپاچ و  بناج  زا  اهـشرازگ  نیا  هک  ینادـب  دـیاب  هدیـسر ، وت  هب  نم  هراـبرد  يدوب  هتفگ  هک  ییاهـشرازگ  هراـبرد  اـّما 

. دنزادنا هقرفت  عمج  نایم  دنهاوخ  یم  هک  تسا  یناسک 
. متسین وت  اب  تفلاخم  گنج و  راتساوخ  نم  دنا و  هتفگ  غورد  نانمشد 

يایلوا و  نارگمتـس ) بزح   ) ترفاک رگمتـس و  ناتـسود  وت و  يارب  نآ  رد  هک  ییاهـشزوپ  رذـع و  زا  وت و  زا  حـیاصن  نیا  كرت  رد  نم  و 
. مسرت یم  دنوادخ  زا  تسا ، ناطیش 

فورعم هب  رما  دندرمش ، یم  دیلپ  تشز و  ار  اهتعدب  نانآ  یتسین ؟ وا  تسرپادخ  رازگزامن و  نارای  يدنک و  يدع  نب  رجح  هدنشک  وت  ایآ 
. دنتشادن كاب  ادخ  هار  رد  نارگ  شهوکن  شنزرس  زا  دندرک و  یم  رکنم  زا  یهن  و 

. يرادن يراک  ناشیا  هب  هک  يدوب  هداد  لوق  نانآ  هب  هدروخ و  تخس  ياه  مسق  هک  یلاح  رد  یتشک  اوران  متس و  هب  ار  نانآ  وت  اّما 
. يدروآ رد  ياپ  زا  ار  نانآ  همه  يدرمش و  کچوک  ار  وا  نامیپ  يدرک و  يرجت  دنوادخ ، رب  اّما 

ناوتان و ار  شندـب  فیعـض و  ار  وا  تدابع  هک  یحلاص  هدـنب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یباحـص  قمح  نب  ورمع  هدنـشک  وت  ایآ 
. یتشک ار  وا  یتسب ، دهع  وا  اب  هداد و  ناما  هدعو  وا  هب  هکنآ  زا  سپ  وت  یتسین ؟ دوب  هدرک  درز  ار  شیامیس  گنر 

. دندیتلغ یم  نییاپ  هب  اههوک  هلق  زا  هنیآ  ره  دندیمهف  یم  ار  نآ  یهوک  ناوهآ  رگا  هک  ناس  نادب 
وا يدرک  نامگ  هک  یلاح  رد  يدناوخن  دوخ  يوس  هب  دـمآ  ایند  هب  فیقث  هلیبق  زا  يا  هدـنب  رتسب  رد  هک  یکدوک  ار ، هیمـس  نب  دایز  وت  ایآ 

. تسوت ردپ  دنزرف 
. رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا  دوب : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح 

. يدرک يوریپ  شیوخ  سوه  اوه و  زا  یشاب  هتشاد  یتیاده  دنوادخ  بناج  زا  هکنآ  نودب  يداهناو و  ار  ادخ  لوسر  ّتنس  هناهاگآ  وت  اّما 
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دنک و یم  روک  ار  ناشنامشچ  دیرب ، یم  ار  ناشیاهاپ  اهتسد و  دشک و  یم  ار  ناناملسم  کنیا  وا  یتخاس و  ّطلسم  ناناملسم  رب  ار  وا  هاگنآ 
. دزیوآ یم  ناشراد  هب  ناتخرد  هنت  رب 

يو هک  تشون  وت  هب  وا  هراب  رد  دایز  هک  یتسین  یمرضح  هدنـشک  وت  ایآ  دنتـسین !؟ وت  زا  مه  تّما  نیا  یتسین و  تّما  نیا  زا  دوخ  وت  ییوگ 
هیلع نیسح  ماما  ناس  نیدب  نک !؟ هلثُم  ار  وا  رکیپ  شکب و  تسا  یلع  نییآ  رب  هک  ره  یتشاگن : شخـساپ  رد  مه  وت  تسا و  یلع ، نییآ  رب 

. دروآ دورف  وا  رامقا  هیواعم و  هدرگرب  ار  شیوخ  باذع  هنایزات  همان ، نیا  نایاپ  ات  مالسلا 
. درک یگدنز  هیواعم  دهع  رد  نیسح  ماما  هنوگ  نیدب 

. دیّرغ یم  اسآ  دعر  یتعدب  ره  ربارب  رد  هک  دوب  ییادص  هناگی  وا 
. دمآ یم  دورف  هعماج  رد  طارفا  ای  یگدنام  بقع  ره  رهظم  رب  هک  دوب  یگرزب  هنایزات 

قیوشت و ناهارمگ  تموکح  رب  شروش  بالقنا و  داجیا  هب  ار  نانآ  تخیگنا و  یم  رب  ار  ناروآ  مان  نادنمشیدنا و  زا  يرایسب  ترضح  نآ 
. درک یم  بیغرت 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  دنتـشاد و  یمن  ساپار  دوخ  ياهنامیپ  دـنداد و  یم  حـیجرت  نید  حـلاصم  رب  ار  دوخ  عفانم  هک  ندوب  یناسک  نانآ  اّما 
. دوب يرگتیانجو  راکهبت  ره  تسد  ینابرق  مالسا  همذ 

تمواـقم و رایـسب  ناـنآ  سیماون  ینید و  تاسّدـقم  یمالـسا و  تّما  حـلاصم  هیلع  هیما  ینب  تازواـجت  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
. درک یگداتسیا 

رظن رد  شگرزب  مایق  ترـضح و  نآ  دوجو  نودـب  ار  نیـسح  ماما  راگزور  رد  مکاح  ینید  عاضوا  میهاوخب  اـم  رگا  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
کیرات هرود  نیا  رد  تسا ، هدش  يرپس  ناناملسم  رب  هک  تسناد  يرصع  نیرت  تخس  نیرت و  هریت  نیرت و  هایـس  دیاب  ار  هرود  نآ  میریگب ،

. دوب هدش  رتکیدزن  فارحنا  هب  فیعض و  رایسب  ادخ  نید  هللا ، دبع  ابا  دوجو  نودب  یناملظ ، و 
مالـسلا و هیلع  هللا  دـبع  اـبا  صخـش  رگم  دـنک  تمواـقم  يّوما  هایـس  جوم  نیا  ربارب  رد  دـناوتب  هک  دوـبن  ییورین  چـیه  ماـگنه  نآ  رد  اریز 

. دندوب ترضح  نآ  نارای  هقلح  رد  هک  یهاگآ  ِراصنا  نارجاهم و 
یم ربخ  ناناملسم  حلاص  ياهورین  يارب  راوگان  خلت و  ییاه  هبرجت  زا  همه  دوب ، هداد  خر  نیسح  ماما  رصع  زا  شیپ  هک  ییاهگنج  هک  ارچ 

. داد
رس هب  دش و  یم  هرصاحم  هرهلد  سرت و  ياهدابدرگ  تشحو و  ياهنافوط  نایم  رد  تعرسب  تفرگ  یم  تروص  هک  یـشبنج  تکرح و  ره 

. تشگ یم  راچد  دوخ  زا  شیپ  شبنج  تشون 
. دوب هدنام  ياج  رب  نیسح  ماما  مالسا ، روای  عفادم و  نیرخآ  نیلّوا و  اهنت  کنیا 

ادخ لوسر  شّدج  زا  هک  ییاهیگتسیاش  مامت  اب  زین  شرابت و  فرش و  يرترب  یماگشیپ و  راوتـسا و  مزع  ریبدت و  اب  تسناوت  یم  هک  دوب  وا 
. دهد لیکشت  يوما  هدرتسگ  نایغط  ربارب  رد  دنمورین  يا  ههبج  دوب ، هدرب  ثرا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

. تفریذپ تروص  ترضح  نآ  تسد  هب  دیزی ، هیواعم و  تفالخ  راگزور  رد  ههبج  نیا  لیکشت 
راگزور زا  یکدنا  زین  هدنیآ  تاحفص  رد  میدومن و  وگزاب  ار  هیواعم  تفالخ  رـصع  رد  مکاح  عاضوا  زا  يا  هشوگ  شیپ  تاحفـص  رد  ام 

. درک میهاوخ  وگزاب  ار  دیزی 
. درک میهاوخ  هدنسب  رصتخم  يراتفگ  هب  اهنت  زیهرپ و  اهدادیور  عیاقو و  یلیصفت  حرش  زا  اّما 

هاگآ نآ  زا  نمؤم  یعیش  ره  هکاجنآ  ات  تسا  فورعم  روهـشم و  رایـسب  دیزی  تموکح  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ًالوا : اریز 
. تسا

هب ار  نیسح  ماما  هک  ینید  یسایس  عیاقو  مامت  لیلحت  نآ  رد  هک  تسا  گرزب  یملع و  یفراعملا  ةریاد  دنمزاین  نیسح  ماما  مایق  حرش  ًایناث :
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. دوش رکذ  داد ، قوس  الاو  دنمهوکش و  داهج  نآ  فرط 
یتیـصخش ياهیگژیو  زا  اهنآ  رد  میزادرپب و  رگید  ثحابم  هبو  مینک  اهر  ماـمت  اـن  اـج  نیمه  رد  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  راوازـس  نیا ، رباـنب 

یلاجم ثحب و  هب  ار  رـصع  نآ  ینیدو  یـسایس  عاـضوا  هراـب  رد  وگتفگ  مییوگ و  نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ادهّـشلادیس  ترـضح 
. مینک لوکوم  رت  هدرتسگ 

یقالخا گرزب  ياهیگژیو 

یقالخا گرزب  ياهیگژیو 
راوگرزب هدنشخب و  <

نافیعض روای  <

يروالد تعاجش و  <

دباع يدهاز  <

میکح رابدرب  <

ارس ههیدب  رونخس  <

راوگرزب هدنشخب و 

راوگرزب هدنشخب و 
ار لـماک  يا  هید  تخادرپ  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  دـمآ و  نیـسح  ماـما  دزن  یبارعا  کـی  يزور   - 1

. مناوتان نآ  يادا  زا  اّما  ما  هدرک  تنامض 
. متفاین رت  هدنشخب  رتراوگرزب و  ار  یسک  هللا  لوسر  نادناخ  زا  منک و  یم  اضاقت  ار  نآ  مدرم ، نیرتراوگرزب  زا  هک  متفگ  دوخ  اب 

مهد یم  وت  هب  ار  هید  نآ  ثلث  یتفگ  خساپ  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  منک  یم  شسرپ  هس  وت  زا  برع  ردارب  يا  دومرف : يو  هب  نیسح  ماما  سپ 
هب یهاوخ  یم  هک  ار  یلام  مامت  یتفگ  خساپ  ار  شـسرپ  هس  ره  رگا  مزادرپ و  یم  وت  هب  ار  نآ  ثلث  ود  يداد  باوج  ار  شـسرپ  ود  رگا  و 

. مهد یم  وت 
. يرآ دومرف : ترضح  دسرپب ؟ دهاوخ  یم  ینم  نوچ  زا  تسا  فرش  ملع و  لها  هک  وت  دننام  یسک  ایآ  درک : ضرع  یبارعا 

. دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا 
. تسا تفرعم  هزادنا  هب  فورعم 

. تفرگ مهاوخ  ارف  وت  زا  ار  اهنآ  باوج  هنرگو  ( چیه هک   ) مداد خساپ  رگا  سرپب  یهاوخ  یم  هچنآ  درک : ضرع  یبارعا 
. هللااب الا  ةوق  و ال 

. ادخ هب  نامیا  تفگ : یبارعا  تسیچ ؟ لامعا  نیرترب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. دنوادخ هب  دامتعا  تفگ : یبارعا  تسیچ ؟ يدوبان  یتسین و  زا  ییاهر  هار  درک : لاؤس  ترضح 

. ملح اب  هارمه  ملع  تفگ : یبارعا  تسیچ ؟ ناسنا  هدنهد  تنیز  دیسرپ : نیسح  ماما 
. تّورم اب  هارمه  لام  تفگ : یبارعا  دشن ؟ نیا  رگا  دیسرپ : ماما 

. ربص اب  هارمه  رقف  تفگ : یبارعا  دشن ؟ نیا  رگا  دیسرپ : ترضح 
نآ راوازـس  وا  هک  شدـنازوسب  دـیآ و  دورف  وا  رب  نامـسآ  زا  يا  هقعاص  تروص  نیا  رد  تفگ : یبارعا  دـشن ؟ نیا  رگا  دیـسرپ : ترـضح 
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. تسا
تـسیود هب  نآ  نیگن  هک  ار  دوخ  يرتـشگناو  داد  وا  هب  دوب ، راـنید  رازه  نآ  رد  هک  يا  هسیک  دـیدنخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگنآ 

. ناسرب دوخ  فرصم  هب  ار  يرتشگنا  هدب و  تناراکبلط  هب  ار  الط  نیا  یبارعا  يا  دومرف : دیشخب و  ودب  دیزرا ، یم  مهرد 
( . 1 .) دهن اجک  رد  ار  شتلاسر  هک  تسا  رتاناد  ادخ  تفگ : تفرگ و  ار  اهنآ  مامت  یبارعا 

نآ يارب  لگ  يا  هتـسد  هک  یلاح  رد  دش و  لخاد  ترـضح  نآ  زینک  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیپ  دیوگ : کلام  نب  سنا   - 2
. داد مالس  يو  هب  دوب ، هدروآ  ترضح 

. مدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  دومرف : وا  هب  ماما 
. درک مالس  لگ  يا  هتسد  اب  امش  هب  وا  مدرک : ضرع 

. تسا هتخومآ  بدا  نینچ  ار  ام  دنوادخ  دومرف : يدرک !؟ شدازآ  هک  دوبن  مهم  نادنچ  زینک  نآ  يارب  رما  نیا 
. دیتسرفب نآ  دننامه  ای  نآ  زا  رتهب  یتیحت  زین  امش  دنداتسرف  تیحت  امش  هب  نوچ  دومرف : وا 

( . 2 .) دوب شندرک  دازآ  نز ، نیا  تیحت  زا  رتهب 
. درک حرطم  ار  دوخ  تجاح  رعش ، يا  هعطق  ندناوخ  اب  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  یبارعا  کی   - 3

رد ادـص  هب  ار  وت  هناـخرد  هقلح  هک  سک  نآ  هتـسب و  دـیما  وت  هب  نونکا  هک  سک  نآ  دـشن  دـیمون  دوـب - : نینچ  دـناوخ  يو  هک  يا  هعطق 
. تسا هدروآ 

. دوب ناقساف  ناراکهبت و  هدنشک  تردپ  يدامتعا و  دروم  هدنشخب و  وت  - 
. دمآ یم  دورف  ام  رب  خزود  دوب ، یمن  امش  ّدج  رگا  - 

رازه راهچ  دز و  رانک  ار  دوخ  يادر  دـش  غراف  شزامن  زا  نوچ  دوب و  زامن  ندـناوخ  لاـح  رد  ماـما  دـناوخ ، یم  ار  دوخ  راعـشا  يو  یتقو 
وت زا  نم  هک  نادـب  ریگب و  ار  اهرانید  نیا  دومرف - : ( هیفاق نزو و  نامه  هب   ) يراعـشا ندورـس  اب  داد و  یبارعا  نآ  هب  تشادرب و  الط  راـنید 

. منابرهم زوسلد و  وترب  نم  هک  نادب  زین  مهاوخ و  یم  شزوپ 
. دیراب یم  وت  رب  دش و  یم  ناراب  رپ  گرزب و  انامه  دوب  یم  يربا  ام  یهاگحبص  ریس  رد  رگا  - 

. تسا گنت  یلاخ و  نم  تسد  دوش و  یم  ینوگرگد  رییغت و  راچد  راگزور  اّما  - 
( . 3 (!!؟ دنوش یم  دوبان  یهت و  هدنشخب ، ناتسد  نیا  هنوگچ  تفگ : دیشک و  یمرگ  هآ  شناج  يافرژ  زا  تسیرگ و  قوش  يور  زا  یبارعا 

.29 ص40 -  نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا -  نایعا  ( 1)
. داّقع دومحم  سابع  ءادهشلا -  وبأ  ( 2)

ص66. ج4 ، بقانم ، زین  لضاف و  داوج  مجنپ ، موصعم  ( 3)

نافیعض روای 

نافیعض روای 
. تسا ترضح  نآ  مرک  ششخب و  هدیدنسپ  تافص  زا  يا  هخاش  هباثم  هب  تقیقح  رد  تفص  نیا 

رگید رب  دیـشروخ  نیمز و  رب  ربا  هک  نانچمه  دزرو  یم  رهم  نارگید  هب  تبـسن  دـسرب  الاو  كاپ و  تافـص  يادـنلب  هب  سفن  هاـگ  ره  اریز 
. دشخب یم  ّتبحم  ینابرهم و  ناگراتس 

. دندرک هدهاشم  قیمع  یمخز  ترضح  نآ  هناش  رب  اروشاع ، يارجام  زا  سپ   - 1
. تسا هدش  ادیپ  ترضح  نآ  هناش  رب  ریشمش  دنچ  تبرض  رثا  رد  مخز  نیا  هک  دیسر  یم  رظن  هب 
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. تسین يداع  یمخز  نیا ، هک  دنتفایرد  دندید  ار  مخز  نیا  هک  یناسک 
. دندرک شسرپ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

ناـنز و هویب  لزنم  هبو  تفرگ  یم  شود  رب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  يا  هرب  وت  لـمح  رثا  رد  مخز  نیا  داد : خـساپ  ترـضح  نآ 
( . 1 .) درب یم  ناگراچیب  نامیتی و 

. درک میسقت  ناگرزب  نارس و  نایم  ار  یلام  هیواعم  هک  دنا  هتشون  هنیمز  نیمه  رد   - 2
لاوما نیا  هک  یناسک  هرابرد  يو  روضح  رد  هیواعم و  هاگراب  رد  نارـضاح  ندناسر ، ناشنابحاص  هب  ار  هدش  میـسقت  ياهلام  اهرب  راب  نوچ 

. دنتخادرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراب  رد  وگتفگ  هب  هکنآ  ات  دنتفگ  نخس  دوب ، هدش  شخپ  نانآ  نایم 
رگاو دنک  یم  شخپ  دندش ، هتشک  نیفص  رد  شردپ  باکر  رد  هک  یناسک  نامیتی  نایم  رد  تسخن  ار  لام  نیا  نیسح  تفگ : هیواعم  سپ 

( . 2 .) دناشون یم  ریش  دشک و  یم  رتش  نادب  دنام ، یقاب  نآ  زا  يزیچ 
. دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  نیرت  تخسرَس  زا  هیواعم 

اجنآ ات  ترضح  دنک ! فارتعا  ترضح  نآ  یگدنشخب  یگرزب و  هب  هکنآ  رگم  تشادن  يا  هراچ  چیه  يدراوم  نینچ  رد  فصو  نیا  اب  اّما 
نیرتکچوک اب  تشادن و  كاب  یهانگ  یب  چـیه  نتـشک  زا  هک  شیوگغورد  نمـشد  یتح  هک  دوب  هتفر  شیپ  یگدنـشخب  يراوگرزب و  رد 
. تشادرب دوخ  هار  رس  زا  ار  نسح  ماماو  ناکاپ  رورس  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  یناسک  یتح  درب و  یم  نایم  زا  ار  اهنآ  یماهتا 

!! دوتس یم  ار  ترضح  نآ  تفگ و  یم  نخس  نیسح  ماما  لیاضف  زا  تفر و  یم  ربنم  يالاب  رب 
زا شیپ  ار  نآ  همه  زین  وت  دیـشخب  وت  هب  اـیند  نوچ  دـناوخ - : یمار  راعـشا  نیا  تواخـس  دوـج و  هب  مدرم  بیغرت  يارب  ترـضح  نآ   - 3

. شخبب مدرم  رب  دورب ، نیب  زا  هکنآ 
. دراد هاگن  ار  هتفر  تسد  زا  ياهتمعن  نآ  دناوت  یمن  لخب  تسین و  هدیسر  ياهتمعن  نآ  هدننک  دوبان  ششخب ، سپ  - 

. دوب اهنادب  لماع  دشاب ، کین  لاصخ  هدنیوگ  هکنآ  زا  شیپ  وا  تقیقح  رد 
. دنک یم  تیاکح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگژیو  نیمه  زا  ریز  ناتساد 

. هودنا نیا  زا  ياو  دیوگ : یم  وا  هک  دینش  تفر و  دوب ، هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  دیز  نب  ۀماسا  رادید  هب  نیسح  ماما   - 4
. مراد هک  یضرق  تفگ : هماسا  هودنا ؟ مادک  ردارب  يا  دیسرپ : هماسا  زا  ترضح  نآ 

. مهرد رازه  تصش 
. نم رب  نآ  تخادرپ  دومرف : ماما  سپ 

. مورب ایند  زا  دوخ  ضرق  يادا  زا  شیپ  مسرت  یم  تفگ : هماسا 
ضرق هماسا ، تافو  زا  شیپ  دوب  هتفگ  دوخ  هک  نانچ  ترـضح  نآ  و  مشاب ؛ هدرک  ادا  ار  ضرق  نیا  نم  هکنآ  رگم  يریم  یمن  دومرف : ماـما 

( . 3 .) تخادرپ ار  وا 
ص132. ج4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 1)

. داّقع دومحم  سابع  ءادهشلا -  وبأ  ( 2)
ص126. ج4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ( 3)

يروالد تعاجش و 

يروالد تعاجش و 
يوگ ناگمه  زا  یلامک  ره  هب  ندیسر  رد  هدیـسر و  یناسنا  تالامک  همه  هّلق  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هک  میرواب  نیا  رب  نایعیـش  ام 
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. دندوب هدوبر  تقبس 
نامه هب  صوصخم  یتفص  ات  هدش  یم  بجوم  دنا ، هدرب  یم  رس  هب  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  ره  هک  یعامتجا  ّصاخ  طیارـش  اّما 

. دنک ادیپ  يرتشیب  دومن  نآ  رد  طیارش  عاضوا و 
. دنا هتشاد  يرگید  زا  توافتم  یتفص  نانآ  زا  مادک  ره  هک  تفگ  ناوت  یم  نیا  ربانب 

. تسا ترضح  نآ  يروالد  تعاجش و  انامه  هتخاس ، زیامتم  همئا  رگید  زا  ار  يو  هک  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هتسجرب  تفص 
اب يرابدربو  کشا  اب  نوخ  اهنآ  رد  هک  ییاه  هنحـص  دروآ  یم  رطاخ  هب  زیگنا  تفگـش  ياه  هنحـص  نآ  اب  ار  البرک  هعقاو  ناـسنا  هاـگ  ره 
رد مالــسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیــسح  ینعی  نادــیم  نـیا  نادرم  ریلد  زا  یکی  ناـمرهق  هرهچ  دوـب ، هـتخیمآ  يراکادــف  اـب  یلدــمه  تّورم و 
هب تسد  ار  نآ  هک  ترـضح  نآ  یگنج  ياهییاناوت  زا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  ناـیامن  دوخ  لکـش  نیرتناـشخرد  نیرتدـنمهوکش و 
رد یخیرات  یعطق  دانـسا  كرادـم و  هراب  نیا  رد  هکنآ  ای  میتشادـن و  یهاـگآ  دوب  هدرب  ثرا  هب  شیوخ  ناردـپ  زا  هنیـس  هب  هنیـس  تسد و 

يرایسب رد  اسب  هچ  دنشاب ، دنوادخ  هزجعمو  تقلخ  تیآ  تسیاب  یم  يونعم  ناربهر  هک  میدوبن  داقتعا  رواب و  نیارب  رگا  میتشادن و  تسد 
. میدش یم  دیدرتو  نامگ  راتفرگ  هدروآ ، دورف  میظعت  رس  اهنآ  ربارب  رد  ام  ریمض  هشیدنا و  لقع و  هک  یتباث  قیاقح  زا 

دـسج نتفای  يارب  نابـسا  زات  تخات و  نایم  رد  داهن و  یم  ماگ  دربن  نادـیم  هب  یتبـسانم  ره  رد  اروشاع  هعقاو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تخادرپ یم  يوجتسج  هب  دوب  هدش  دیهش  هک  یمشاه  ای  یباحص 

. تفرگ یم  رد  شنانمشد  وا و  نایم  نینوخ  سب  ياهیریگرد  دوخ  نارای  دسجرس  رب  ندیسر  ات  اسب  هچ  و 
. دش یم  بوسحم  راوشد  اتمه و  یب  یشروی  دوخ  اهدربن ، اهیریگرد و  نیا  زا  کی  ره 

. دهاک یم  وا  هدارا  ناسنا و  يورین  زا  دوخ  تبیصم ،
شالت هک  تسا  يرگید  لماع  دوخ  دیدش  يامرگ  ودهد  یم  شهاک  ار  وا  ناوت  دـنک و  یم  فیعـض  هدوسرف و  اروا  یگنـشتو  یگنـسرگ 

. دبلط یم  يو  زا  يرتشیب 
. دوب هدمآ  دوجو  هب  نیسح  ماما  يارب  اروشاع  زور  رد  دراوم ، نیا  مامت 

. تخات یم  يوخ  هدنرد  نمشد  رب  شیوخ  هناعاجش  ياهشروی  اب  دوب و  هدرک  رب  رد  یهرز  مین  وا  لاح  نیا  اب  اّما 
یم نوخو  كاـخ  هب  دوخ  فارطا  رد  تخرد ، گرب  دـننام  ار  نمـشد  هاپـس  ناروـالد  دـمآ ، یم  دورف  نوچ  هک  دوب  يا  هقعاـص  نوـچمه 

. دناشن
. مدیدن نیسح  زا  رتریلد  ار  سک  چیه  تفگ : یم  تشاد ، روضح  اروشاع  هنحص  رد  هک  یناسک  زا  یکی 

. دنتخیرگ یم  وا  لباقم  زا  دزیرگ ، یم  ریش  يور  شیپ  زا  هک  یفیعض  ناویح  دننام  نانمشد  دروآ ، یم  شروی  نوچ 
. تشادن دوجو  یسک  ناشیا  زا  رتحیصف  هکنیا  هوالعب 

یمالسا و تاحوتف  رد  ار  ترـضح  نآ  ياهینامرهق  زا  يریظن  مک  ياه  هنحـص  مینز  یم  قرو  ار  خیرات  میدرگ و  یم  زاب  هتـشذگ  هب  نوچ 
. مینک یم  هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهگنج  رد  نآ  زا  سپ 

دنمهوکش يرهظم  نامگ ، یب  هک  اروشاع  زور  رد  ترـضح  نآ  تعاجـش  ياپمه  دناوت  یمن  دوخ  تلاصاو  تّوق  مامت  اب  اهیروالد  نیا  اّما 
. دوش دادملق  دیآ ، یم  رامش  هب  یناسنا  خیرات  رد 

( . 1 .) دوش یمن  تفای  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  رترادلد  سک  چیه  ناسنا  عون  نایم  رد  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  داقع 
ص46. داّقع ، دومحم  سابع  ءادهشلا -  وبأ  ( 1)

دباع يدهاز 
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دباع يدهاز 
. دوب هدرک  تخس  يو  رب  ار  راک  راگزور  نآ  هریت  طیارش  هک  یماگنه  رگم  تفر  یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  لاس  ره  وا 

. دروآ یم  هارمه  ار  راوس  نودب  رتش  اههد  دوخ  رانک  رد  تفر و  یم  ّجح  هب  هدایپ 
، دوب شهارمه  هک  ینارتش  رگید  زا  هاگنآ  دش و  یم  یلاخ  شا  هشوت  هک  دیـشخب  یم  وا  هب  ردقنآ  دید  یم  هک  ار  يدنمتـسم  تسدیُهت  ره 

. درک یم  نیمأت  ار  شیوخ  هقوذآ  هشوت و 
. دراذگ یم  زامن  تعکر  رازه  بش  ره 

یم زامن  تعکر  رازه  بش  ره  وا  داد : خساپ  دوب ؟ دنزرف  مک  تردپ  ارچ  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شراوگرزب ، دـنزرف  زا 
. دشاب هتشاد  يرتشیب  نادنزرف  تسناوت  یم  هنوگچ  سپ  دراذگ 

میکح رابدرب 

میکح رابدرب 
. دشاب ّطلسم  دوخ  باصعا  رب  طیارش  نیرت  تخس  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  ییابیکش   - 1

. تسا هدرک  يرادیاپ  متس  ملظ و  ربارب  رد  ناسنا  هک  هدوب  یتلاح  نیرت  تخس  نیرتراوشد و  رد  اروشاع  زور  رد  ماما  نامگ  یب 
يو نیدالوپ  مزع  هدارا و  تردق  هناریلد و  تمواقم  زا  ینامسآ  ناگتشرف  یّتح  هک  هنوگ  نآ  دیزرو ، ییابیکش  ترضح  نآ  همه  نیا  اب  اّما 

. دندمآ تفگش  هب 
. دوب مزال  تازاجم  يو  رب  هک  دش  یلمع  بکترم  ترضح  نآ  نامداخ  زا  یکی   - 2

. دننزب دح  ار  وا  داد  روتسد  ماما 
. دینک شیاهر  دومرف : ماما  دنناشن ) ورف  دوخ  بضغ  مشخ و  هک  ییاهنآو  ( ) َظیَْغلا َنیِمِظاَْکلاَو  ) نم يالوم  تفگ : مداخ 

. متشذگ وت  زا  دومرف : ماما  دنرذگ ) رد  مدرم  يدب  زا  و  ( ) ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاَْعلاَو  : ) تفگ مداخ 
یغلبم ربارب  ود  يدازآ و  ادـخ  هار  رد  وت  دومرف : ماما  دراد ) یم  تسود  ار  ناراک  وکین  دـنوادخ  و  () َنِینِـسْحُْملا ُّبِحی  ُهللاَو  : ) تفگ مداـخ 

( . 1 .) داد مهاوخ  وت  هب  مداد ، یم  وت  هب  نیا  زا  شیپ  هک 
ص159. ۀّمهملا ، لوصفلا  ( 1)

ارس ههیدب  رونخس 

ارس ههیدب  رونخس 
. تسا هدش  يروآ  درگ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رابرهگ  حیصف و  نانخس  زا  يا  هنیجنگ  یخیرات  ياهباتک  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  راوگرزب  یباحص  رذوبا  دیعبت  هب  مادقا  نامثع ،  - 1 منک : یم  هدنـسب  همه  نآ  زا  یکدنا  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  اّما 
. درک

. دندش رضاح  رذوبا  هقردب  يارب  شنادنزرف  یلع و  ماما 
. دومرف رذوبا  هب  باطخ  تبسانم ، نیدب  هّجوت  اب  نیسح  ماما 

. تساناوت ینیب  یم  هک  یعاضوا  نتخاس  نوگرگد  هب  دهاوخب  هک  هاگ  ره  دنوادخ  ومع ! يا 
. یتشاد غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  وت  دنتشاد و  غیرد  وت  زا  ار  دوخ  يایند  موق  نیا 

. دندنمزاین رایسب  يا ، هتشاد  غیرد  ناشیا  زا  وت  هک  هچنادب  نانآ  يزاین و  یب  دنا ، هتشاد  زاب  نآ  زا  ار  وت  نانآ  هچنآ  هبوت  هک  نآ  لاح 
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و تسا ، مرک  نید و  زا  یئزج  ییابیکـش  هک  يوجب  يراـی  وا  زا  يربص  یب  صرح و  زا  يرود  ياربو  هاوخ  يزوریپو  ربـص  يادـخ  زا  سپ 
( . 1 .) دزادنا یمن  ریخأت  هب  ار  لجا  يربص  یب  دروآ و  یمن  يزور  صرح 

. ما هدمآ  وت  تمدخ  مهمهم  منیا و  وللعجو  لقره  زا  نم  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  یبارعا   - 2
زین نیا  زا  شیب  نم  تفگ : یبارعا  دـنباین  رد  ار  نآ  ناـیاناد  زج  هک  یتـفگ  نخـس  يا  هنوگ  هب  یبارعا ! يا  دومرف : دـیدنخ و  نیـسح  ماـما 

. تفگ مناوت 
. داد نخس  هزاجا  وا  هب  ماما  یهد ؟ مخساپ  میوگ  یم  نم  هک  نانچ  یناوت  یم  زین  وت  ایآ 

: درک زاغآ  راعشا  نیا  ندناوخ  هب  یبارعا  سپ 
وهللا یلا  یبلق  افه 

هیخرش عدو  دقو 
. دناوخ نزو  نیمه  رب  تیب  ُهن  همادا  رد  و 

: دورس وا  خساپ  رد  هیفاقو  نزو  نامه  رب  يراعشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دناوخ  ار  دوخ  راعشا  یبارعا  هکنآ  زا  سپ 
دق یناطیش  مسر  امف 

هیمسر تایآ  تحت 
نیلیذ تجرد  روفس 

هیعاف ءاغوب  یف 
يرتت فجرح  فوته 

هیبوت دیبلت  یلع 
زا هاتوک و  ياهلخن  للعج ، زا  مور و  هاشداپ  لقره ، زا  يو  دوصقم  دومرف : تخادرپ و  یبارعا  راوشد  تاملک  ریـسفت  هب  نیـسح  ماما  هاگنآ 

. تسا بآ  رپ  هاچ  مهمهم ، زا  تخرد و  هشپ  منیا ،
. دوب هدمآ  اجنآ  زا  یبارعا  نآ  هک  دوب  ینیمزرس  فاصوا  نیا 

( . 2 .) مدوب هدیدن  رترکف  شوخ  نابز و  هداشگ  نخس و  شوخ  ناوج  نیا  زا  ار  یسک  زورما  ات  تفگ : یبارعا  سپس 
رد لُخب  نافیعـض و  اب  یتشرد  نانمـشد و  زا  سرت  ناهاشداپ ، ياهیوخ  نیرتدب  دومرف : هک  تسا  ترـضح  نآ  دنمـشزرا  نانخـس  رگید  زا 

( . 3 .) تسا ششخب  ماگنه 
یمن نادب  هک  هچنآ  لابقتـسا  هب  و  وشم ، راد  هدهع  يرادن  ار  نآ  ناوت  هک  يراک  دومرف : هک  تسا  ترـضح  نآ  فیطل  ياهزردـنا  زا  زین  و 

بلطم و شاداپ  يا  هدرک  هک  يراک  هزادنا  هب  زج  نکم و  جرخ  دمآرد ، زا  شیب  نکم و  تداع  يرادن  تردق  نآ  رب  هچنادب  ورم و  یسر ،
( . 4 .) ربم تسد  یناد ، یم  نآ  هتسیاش  ار  دوخ  هک  هچنادب  زج  وشم و  داش  دنوادخ  تعاط  هب  لین  رطاخ  هب  زج 

لذب نابز و  تشادهاگن  دومرف : ترضح  نآ  تسیچ ؟ لضف  دش : هدیسرپ  يو  زا  هک  تسا  یماگنه  ترضح ، نآ  رابرهگ  نانخس  رگید  زا 
. ناسحا

. دهدن دوس  ار  وت  هک  يراک  رطاخ  هب  نداتفا  جنر  هب  دومرف : تسیچ ؟ صقن  سپ  دش : هدیسرپ 
ص207. یفاکلا ، ۀضور  ( 1)

. لوؤسلا بلاطم  زا  لقن  هب  ص73 ، داقعلا ، دومحم  سابع  ءادهشلا ، وبأ  ( 2)
ص128. نیسحلا ، مامإلا  ۀغالب  ( 3)

ص154. ذخأم ، نامه  ( 4)
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اروشاع مایق 

اروشاع مایق 
یتنطلس تموکح  هیواعم و  <

یثوروم قح  <

یتنطلس تموکح  هیواعم و 

یتنطلس تموکح  هیواعم و 
. دوبن یثوروم  يا  هدیدپ  یمالسا  شنیب  رد  تفالخ  هک  تسناد  دیاب 

. دننک یثوروم  ار  نآ  دنتساوخ  یم  دندوب  هدرک  راومه  دوخ  يارب  ار  تفالخ  هار  نامثع ، دهع  رد  هک  یناسک  اّما 
نایفس وبا  دندوب ، رضاح  نآ  رد  زین  نامثع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هدمآ و  درگ  نآ  رد  هیما  ینب  زا  يرایـسب  عمج  هک  یـسلجم  رد  يزور 

. تسُج تکرش  سلجم  نیا  رد  زین  دوب ، هدرک  اپ  رب  مالسا  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  يرابنوخ  ياهگنج  هک  ینافلاخم  هدرک  رس 
. تفر یم  رامش  هب  مرتحم  يدرم  نانآ  دزن  رد  دوب و  هیما  ینب  خیش  کنیا  وا 

. دندش یم  بوسحم  یمالسا  تموکح  یسایس  ياهداهن  اههاگتسد و  رب  مکاح  بزح  اهنت  زور  نآ  رد  زین  هیما  ینب 
. درک یم  ادیپ  ار  شیوخ  هار  تشاد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  رگید  هک  نایفس  وبا 

. درب دهاوخ  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  يو  گرم  يدوزب  هدمآ و  رس  شرمع  هک  دوب  هدرک  ساسحا  ماگنه  نآ  رد  وا 
سلجم نیا  رد  داد : خـساپ  درم  دراد ؟ روضح  هیما  نادـنزرف  زا  ریغ  یـسک  سلجم  نیا  رد  ایآ  دیـسرپ : نارـضاح  زا  یکی  زا  تسـشن  نوچ 

. تسین يا  هبیرغ 
. دینادرگب تسد  هب  تسد  دوخ  نیب  پوت  دننام  ار  تموکح  تفگ : نارضاح  هب  باطخ  دش ، نئمطم  تباب  نیا  زا  یتقو  نایفس  وبا 

. یخزود هنو  دراد  دوجو  یتشهب  هن  دروخ  یم  دنگوس  وا  هب  نایفسوبا  هک  یسک  هب  دنگوس  سپ 
. دندرپس شوگ  هب  ار  شنانخس  دنتشاد و  ارف  شوگ  وا  هب  نارضاح  همه 

. درکن ضارتعا  وا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زج  یسک  سلجم  نآرد 
. داد رارق  شهوکن  دروم  شرفک  نتشاد  راکشآ  رطاخ  هب  ار  وا  نانمؤمریما 

يا هبیرغ  سلجم  نیا  رد  تفگ  هک  مدروخ  ار  يدرم  نخـس  بیرف  هکلب  مرادـن  یهانگ  نم  تفگ : دوشگ و  شزوپ  هب  نابز  نایفـس  وبا  اّما 
. میوگب ینانخس  نینچ  اراکشآ  نم  هک  دوب  رود  هب  یشیدنا  تبقاع  زا  هنرگ  درادن و  روضح 

. دندش هدنکارپ  عمج  نآ  دیسر و  نایاپ  هب  سلجم  نیا 
. دراذگ ناناملسم  یسایس  عاضوا  هدنیآ  رد  یگرزب  ریثأت  سلجم  نیا  دوجو  نیا  اب  اّما 

تردق هب  یبایتسد  ناهاوخ  هک  سک  ره  سپس  يوما و  مکاح  بزح  تسخن  تشادرب و  هدرپ  یمیدق  يا  هئطوت  زا  نایفس  وبا  نانخس  يرآ 
. دناشوپ قیقحت  هماج  نادب  دربب ، نایم  زا  ار  یمالسا  ياهداهن  هتشذگ ، ياهینمشد  اه و  هنیک  رطاخ  هب  تساوخ  یم  دوب و 

. دنهد ماجنا  دنتساوخ ، هک  راک  ره  دنناوتب  نآ  زا  سپ  ات  دوب  تموکح  رب  ّطلست  تفالخ ، ندرک  یثوروم  زا  فده 
یخزود تشهب و  هب  نانآ  هک  ارچ  دـنداد  یم  هولج  ابیز  ار  یتشز  ره  ناـسآ و  ار  یلکـشم  ره  هار  نیا  رد  شنارکفمه ، رگید  نایفـس و  وبا 

. دندوب انتعا  یب  وا  نیشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ودنتشادن  رواب 
. دش یم  دای  يدب  هب  مانشوخ  يدرف  زا  ای  دش و  یم  هدولآ  راد و  هکل  یفیرش  سّدقم و  نامرآ  رگا  دنتشادن  كاب  چیه 
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هک یلیاسو  یتح  درک و  یم  هیجوت  ناشیا  يارب  نادب ، ندیسر  تهج  رد  ار  يا  هلیسو  ره  زا  هدافتـسا  هک  دوب  يا  هدنیآ  نانآ  يور  ارف  اریز 
. دمآ یم  رامش  هب  مرتحم  سّدقم و  دش  یم  هتفرگ  راک  هب  فده  نیا  هب  لین  يارب 

. دوب هدیوارت  نانآ  یلاشوپ  یلاخ و  ياهزغم  زا  هک  دوب  يا  هنالهاج  رّکفت  هیبش  ًالماک  هشیدنا  زرط  نیا 
تفای میهاوخ  رد  میوش ، هارمه  نایـساّبع  تلود  ندـمآ  راک  يور  هب  ات  نامثع  تفالخ  راگزور  رخاوا  زا  هک  ییاهدادـیور  اب  هک  یماـگنه 

. تسوا ناوریپ  يو و  داقتعا  نایفسوبا و  نخس  نامه  اهدادیور  نیا  دنور  ندرک  نشور  يارب  ریسفت  نیرت  حیحص  نیرتهب و  هک 
ییاه هلمح  دـش و  هتفرگ  هدـیدان  هیواعم  تموکح  نارود  رد  هک  ییاهتمرح  تسویپ و  عوقو  هب  یلع  ماما  تفالخ  رـصع  رد  هک  ییاهگنج 

همه تفریذپ ، تروص  يوما  يافلخ  ریاس  تموکح  نارود  رد  هک  يرگید  ياهگنج  اهدربن و  داد و  يور  دـیزی  تموکح  راگزور  رد  هک 
. دمآ رد  ارجا  هب  هنهک  یمیدق و  هشقن  نیا  هب  ندیشخب  قّقحت  يارب  لصا و  نیمه  يانبم  رب  همه  و 

. دیشیدنا یمن  هلیسو  ره  هب  مه  نآ  مدرم ، مامت  نتفرگ  یگدنب  هب  تنطلس و  لیکشت  لاوما و  تراغ  هب  زج  يوما  بزح 
تقیقح رد  دنک  ادج  نایفس ) وبا  نخـس   ) راکـشآ تقیقح  نیا  زا  ینالوط  ههرب  نیا  رد  ار  یـسایس  ياهدادخر  دهاوخب  سک  ره  نیا  ربانب 

. تسا هدرک  ادج  شیوخ  ببس  زا  ار  ّببسم  ّتلع و  زا  ار  لولعم 

یثوروم قح 

یثوروم قح 
دوخ نآ  زا  یثوروم  یـصخش و  قح  ار  نآ  تساوخ  تفای  هار  تفـالخ  هب  هک  ناـمثع  هک  زور  ناـمه  زا  يوما  بزح  هک  دوب  هنوگ  نیدـب 

. دهد هولج 
نب ورمع  يرافغ و  رذوبا  نوچمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  گرزب  هباحـص  زا  یخرب  رادـشه  شیوخ و  يرادـیب  اب  ناناملـسم  اـّما 

تفوک و مه  رد  ار  هیما  ینب  ياهوزرآ  لامآ و  خاک و  هک  دـنتخورفا  رب  ار  یبالقنا  شتآ  دـندرک و  ساسحا  یبوخ  هب  ار  هئطوت  نیا  قمح ،
. تخاس رات  هریت و  دوب ، هدش  انب  نامثع  تفالخ  هیاپ  رب  هک  ار  نانآ  نیریش  ياهایؤر 

. دندرک حرطم  يرگید  هنوگ  هب  ار  دوخ  زت  تموکح ، هب  ندیسر  يارب  هیما  ینب  اّما 
. دنتساخرب نامثع  یهاوخنوخ  هب  دیناد  یم  هک  نانچ  و 

سپ دنتسناوت  یم  دوب ، نیا  زا  ریغ  رگاو  دنتـشادنپ  یم  وا  تفالخ  ثراو  نامثع  زا  سپ  ار  دوخ  نانآ  هک  نآ  رب  دوب  يا  هناشن  نیتسخن  نیا 
. دنزیخرب نامثع  یهاوخنوخ  هب  دننک ، تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  دنوش و  ادصمه  ناناملسم  رگید  اب  هکنآ  زا 

. دنتشادن يدصق  نینچ  نانآ  یلو 
هریـش رـسپ  یّتح  دش و  یم  ردپ  تخت  جات و  ثراو  دـنزرف ، اهنآ  رد  هک  دـندوب  ناهاوخ  ار  ناریا  مور و  تموکح  نوچمه  یتموکح  هکلب 

. دسر تنطلس  هب  شردپ  زا  سپ  تسناوت  یم  يا  هراوخ 
. درکن هدنسب  اعدا  نیمه  هب  هیواعم  اّما 

هب ناشنـساحم  دنتـسیرگ و  ناـمثع  تیمولظم  رب  هدـمآ  درگ  نآ  ریز  یگنج  درم  رازه  هاـجنپ  تشارفارب و  ماـش  رد  ار  ناـمثع  نهاریپ  هکلب 
. دش هدولآ  ناشنامشچ  کشا 

نالتاق هکنآ  رگم  دننکن  ماین  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  دنتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  دنتـشارفا و  رب  شیوخ  هزین  زارف  رب  ار  نامثع  نهاریپ  هاگنآ 
. دنوش هتشک  دوخ  ای  دنشکب  ار  نامثع 

بختنم هک  يدـیدج  هفیلخ  اـب  تعیب  زا  هک  دوب  نآ  صاـصق ، قـیرط  اـیآ  دوـب ؟ تسرد  ناـمثع  نـالتاق  صاـصق  يارب  هیواـعم ، هویـش  اـیآ 
اب تعیب  زا  هیواعم  هک  دوب  نآ  نامثع  یهاوخنوخ  قیرط  ایآ  دنز ؟ زابرـس  دوب ، مالـسا  ناهج  ناناملـسم  مامت  هنیدم و  رد  راصنا  نارجاهم و 
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یمن عقاو  دیفم  هملک  تدحو  اهألخ و  ندرک  رپ  زج  زیچ  چیه  هک  يراجنهان  ساسح و  طیارش  نآ  رد  دنک و  يراددوخ  مالسلا  هیلع  یلع 
ناـنوچ ار  شنوخ  هب  هتـشغآ  نهاریپ  هک  دوب  نآ  ناـمثع  هب  هیواـعم  ّتبحم  يدـنمقالع و  هناـشن  اـیآ  دروشب ؟ یلع  ماـما  تموکح  رب  دـش ،
لزلزت راچد  ار  مالسا  هک  ییاهگنج  نیرتدب  زا  یکی  دشخب و  ناج  ار  یلهاج  تاساسحا  اه و  هزیگنا  مامت  نآ  هناهب  هب  دزارفا و  رب  یشفرد 

( . 1 (!؟ دروآ دوجو  هب  درک ، دوبان  ار  ناناملسم  زا  يرایسبو  تخاس 
مان هب  ار  نانآ  زا  کـی  ره  تشون و  ریبز  هحلط و  هب  هناگادـج  ییاـه  هماـن  هیواـعم  ارچ  هنرگ  دوبن و  ناـمثع  نـالتاق  زا  ماـقتنا  اـهنت  فدـه 

شیپاشیپ دنک و  یم  ینابیتشپ  اهنآ  زا  تفالخ  هب  نانآ  ندیسر  يارب  دنرتراوازس و  یلع  زا  تفالخ  هب  نانآ  هک  درک  اعدا  دای و  نانمؤمریما 
نیا رد  دـیآ و  دـیدپ  جرم  جره و  بوشآ و  مالـسا ، ناهج  رد  هک  دوب  نآ  هیواـعم  دوصقم  هکلب  تسا !؟ هتفرگ  تعیب  ناـیماش  زا  ناـشیارب 
موش فده  نیا  هنحـص  تشپ  رد  زین  يوما  بزح  هتبلا  دبای و  تسد  دـنارورپ  یم  رـس  رد  ار  شیوزرآ  هراومه  هک  یتموکح  هب  دوخ  نایم 

. تشاد ياج 
. دینک هّجوت  يرگید  هنحص  هب 

شا هتسیاش  نابحاص  تسد  زا  ار  تموکح  تسناوت  دوخ  لماوع  يدایا و  فطل  هب  دش و  قفوم  دوخ  هئطوت  يارجا  رد  هیواعم  هک  یماگنه 
زا سپ  ار  شزاب  رامق  راوخبارـش و  دنزرف  دیزی ، هک  دمآ  رب  هشیدنا  نیا  ددص  رد  دسرب ، شیاه  هتـساوخ  فادـها و  مامت  هب  دـنک و  نوریب 

. درامگب ینیشناج  هب  دوخ 
. درک ریسفت  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  هچنادب  زج  ناوت  یمن  ار  دادیور  نیا 

. مینک یم  رکف  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتقیمع  هلأسم 
. دوب هراکمتسو  يوما  یهاشداپ  تسد  هب  تفالخ  لیوحت  هکلب  دوبن  ردپ  زا  رسپ  ینیشناج  اهنت  دیزی ، ندرک  نیشناج 

ار ناـمثع  تموکح  زکرم  درگادرگ  مدرم  هک  یماـگنه  يو  درک ، هراـشا  هتکن  نیمه  هب  ناـمثع  تفـالخ  راـگزور  رد  زین  مکح  نب  ناورم 
نیا سپ  دـیهاوخ ؟ یم  هچ  اـم  تموکح  زا  دیـسرپ : درک و  باـطخ  اـهنآ  هب  دنتـساوخ  یم  ار  دوخ  عورـشم  قوقح  يو  زا  دـندوب و  هتفرگ 

. دیراد هگن  یقاب  ناتتسد  رد  نادند  گنچ و  اب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  هک  تسامش  تموکح 
. دنک یم  دیکأت  دییأت و  ار  ریسفت  نیا  زین  تسویپ  عوقو  هب  ریسم  نیا  رد  هک  ییاهدادخر  مامت 

ربنم رب  دـمآ و  دنتـشاد  روضح  نآ  رد  زین  ناملـسم  ناـگرزب  نارـس و  زا  يرامـش  هک  يدجـسم  هب  هیما  ینب  ناراداوه  زا  یکی  يزور  یتح 
. تسشن

. دوب هتفرگ  ياج  شرانک  رد  زین  دیزیو  هتسشن  سلجم  ردص  رد  زور  نآ  هیواعم 
تـسا نیا  ناـنمؤمریما  تفگ : داد ، یم  ناـکت  اوـه  رد  ار  شریـشمش  هک  یلاـح  رد  تسیرگن و  دـیزی  هب  هاـگنآ  هیواـعم و  هـب  تـسخن  درم 

(. هیواعم )
. تسا هفیلخ  دیزی )  ) نیا دُرم  رگا  سپ 

(. ریشمش هب  هراشا  ) تسا هفیلخ  نیا  هنرگو  تفگ : دنابنج ، یم  ار  شریشمش  هک  یلاح  رد  هاگنآ ،
. دنتفریذپ ار  وا  نخس  گنرین ، رپ  نارب و  ریشمش  نامه  ینعی  دوب ، هدرک  یفرعم  درم  نآ  هک  يا  هفیلخ  نیرخآ  سرت  زا  زین  مدرم 

. دنریگ تعیب  مدرم  زا  وا  يارب  هک  داد  روتسد  يا  همان  یط  شنایلاو  هب  دیزی  دُرم و  هیواعم 
. دیسر هنیدم  هب  وا  همان 

. دش دیزی  اب  تعیب  راتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  زا  هنیدم  مکاح  روتسد ، نیا  یپ  رد 
ندرک ینلع  يارب  دروآ و  عمج  ار  شنارایو  هداوناخ  درک و  يراد  دوخ  دـیزی  اب  تعیب  زا  ترـضح  نآ  تفر  یم  راظتنا  هک  روط  نامه  اّما 

. دش راپسهر  هّکم  يوس  هب  شبالقنا  مایق و 
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یگریت رب  دنک و  رب  خیب  زا  ار  يوما  بزح  هشیر  تساوخ  یم  يو  هکلب  دوبن  دـیزی  ندرب  نایم  زا  اهنت  بالقنا ، نیا  زا  ترـضح  نآ  فدـه 
. دشخب همتاخ  دوب ، هدنکفا  هیاس  مالسا  ناهج  رب  هک  یتملظو 

. دش یم  مامت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوس  هب  مایق  نیا  نامگ  یب 
. دنیزگ تماقا  همّرکم  هّکم  رد  يزور  دنچ  تشاد  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يراوتـسا هب  مالـسا و  بتکم  رد  يو  ناـشخرد  هقباـس  هب  زین  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  رد  ترـضح  نآ  يـالاو  هاـگیاج  هـب  مدرم 
. دندوب هاگآ  یبوخب  ناناملسم  هب  طوبرم  لیاسم  رد  وا  ياهماگ 

. داتسرف هّکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رورت  يارب  حّلسم  درم  دص  دیزی 
. دنک تکرح  هفوک  تمس  هب  تفرگ  میمصت  دش و  فرصنم  هکم  رد  تماقا  زا  دوب ، هدش  هاگآ  دیزی  هئطوت  زا  هک  ماما 

هیلع نیسح  ماما  رگا   - 1 درک : هراشا  اهنادب  هصالخ  روط  هب  اجنیا  رد  ناوت  یم  هک  دوب  یلماوع  رب  طونم  ترضح  نآ  میمـصت  رییغت  ارچ ؟
اب هک  دـتفا  قافتا  هّکم  رد  يا  هثداح  دوب  نکمم  دـندوب و  رایـسب  هّکم  رد  تموکح  ناراداوه  داد ، یم  گنج  نـالعا  هیما  ینب  هیلع  مالـسلا 

. دشاب هتشاد  تافانم  ادخ  هناخ  تمرح  تسادق و 
. دوب هدیاف  یب  مه  زاب  دش ، یم  زوریپ  تخادرپ و  یم  گنج  هب  اجنیا  رد  نیسح  ماما  رگا  یفرط  زا 

هاپـس کـی  ندیـسر  اـهنت  دـندوب و  هداـمآ  هدـنکارپ و  اـج  همه  رد  شیاـهورین  هک  تشاد  دوجو  حّلـسم  دـنمورین و  یتلود  وا  سپ  رد  اریز 
. دیسر یم  رظن  هب  یفاک  بالقنا  نیا  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  تموکح  فرط  زا  کچوک 

يورین نیرتـگرزب  هفوـک  تقو  ناـمه  هک  یلاـح  رد  تشاد  دوـخ  يارب  مـکحم  یهاـگیاپ  هّـکم  رد  هراوـمه  هـیما ، ینب  تموـکح  یفرط  زا 
. دوب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یمالسا 

ماما هب  هدرک  لعج  یتایاور  نانآ  هک  تشاد  لامتحا  دندوب و  رایسب  هیما  ینب  نارودزم  هّکم  رد  هک  دوزفا  ار  هتکن  نیا  زین  لماع  نیا  هب  دیاب 
. دوب كاپ  اهتمهت  نآ  زا  ترضح  نآ  تحاس  هک  دنهد  تبسن 

. دوب هتفریذپ  تروص  هریره  وبا  تسد  هب  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  اب  راک  نیمه  يو  زا  شیپ  هک  نانچ 
نیدـب لطاب و  رب  شنانمـشد  تسا و  قح  رب  وا  هک  دـننادب  مدرم  هک  دوب  نآ  تشاد  تیمها  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  يزیچ  اـهنت 

. دننیزگ يرود  دندوب ، نآ  ناگدنیامن  شنانمشد  هک  لطاب  هار  زا  دندنویپب و  دوب  نآ  رولبت  يو  دوخ  هک  قح  هار  هب  زین  نانآ  هلیسو 
هتفای تیرومأم  تموکح  بناج  زا  هک  یناـسک  نیمه  ریـشمش  هب  هک  دوب  نآ  هجیتن  مه  زاـب  داد ، یمن  گـنج  نـالعا  نیـسح  ماـما  مه  رگا 

. دوش هتشک  دندوب ، هدرک  لمح  حالس  مارحا  ياهسابل  ریز  دنشکب و  ار  ترضح  نآات  دندوب 
. تشادنپ یم  رت  هتسیاش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تفالخ  يارب  ار  دوخ  تشاد و  تنوکس  هّکم  رد  ریبز  نبا   - 2

. دهد یتسود  تسد  تسوا ، نانمشد  زا  درک  یم  اعدا  هک  دیزی ، اب  دوخ  بیقر  نتشادرب  نایم  زا  يارب  هک  دوبن  مهم  وا  يارب  نیا  ربانب 
. درک لمج  گنج  رد  ار  راک  نیمه  زین  ریبز ، شردپ ، هک  نانچ  مه 

دوخ هب  ار  تفالخ  هلیـسو  نیدـب  ات  تسویپ ، دـندوب  زین  يو  دوخ  نافلاخم  هک  مالـسلا ، هیلع  یلع  نافلاخم  فوفـص  هب  ریبز  گنج  نآ  رد 
. دهد صاصتخا 

. دنک ریگرد  ریبز  دنزرف  اب  ار  دوخ  تساوخ  یمن  زین  نیسح  ماما  یفرط  زا 
زا ار  تفـالخ  فارحنا ، نیا  دوب و  هدیـسر  هراکمتـس  ییاورناـمرف  هب  ماـش  رد  تفـالخ  هکنیا  نآ  تشاد و  دوجو  يرت  مهم  هلأـسم  هک  ارچ 

. دوب رتخلت  رتمهم و  ریبز  نبا  نایرج  زا  هلأسم ، نیا  ًاعطق  دوب و  هداد  قوس  لطاب  فرط  هب  هدرک و  جراخ  قح  ریسم 
یم ادـخ  هناخ  يوس  هب  هّجح ، يذ  متـشه  زور  رد  رانکو ، هشوگ  ره  زا  ناـمدرم  هک  یماـگنه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  نیمه   - 3

. دوب شدوصقم  نالعا  يارب  گرزب  یغیلبت  دوخ  دش ، یم  جراخ  هّکم  زا  دندمآ ،
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رد هک  ییاهدادـیور  زا  رود و  تفالخ  تختیاپ  زا  هک  ییاهرهـش  نامدرم  يرادـیب  يارب  ییاهنت  هب  تکرح  نیمه  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب 
. درک یم  هولج  یفاک  دندوب  ربخ  یب  تشذگ ، یم  اجنآ 

. دش راپسهر  هفوک  يوس  هب  دوخ  دنمهوکش  هلفاق  اب  نیسح  ماما  هاگنآ 
. دندوب هداد  تعیب  تسد  يو  اب  هدرک و  نالعا  ماما  زا  ار  دوخ  يوریپ  هفوک  مدرم 

زین کنیا  دـنتخادرپ  نایماش  اب  گنج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  راـنک  رد  هک  روط  ناـمه  هک  دـندوب  هداد  هدـعو  نیـسح  ماـما  هب  ناـنآ 
. دننک دربن  نانآ  اب  نیسح  ماما  باکر  رد  دنرضاح 

. دش هدیزگرب  نانآ  ربهر  ناونع  هب  دوب ، نیما  ذّفنتم و  يدرف  هک  نیسح  ماما  يومع  رسپ  لیقع  نب  ملسم 
یم راوخ  شنارای  ناراداوه و  دنک ، یم  نایب  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نانچ  دـنتفرگ و  ندـیزو  هایـس  ياهنافوط  دـعب  یکدـنا  اّما 

. دور یم  نایم  زا  ماش  يورین  بیغرت  بیهرت و  ریز  شهاپس  دنهن و  یم  اپ  ریز  ار  شتعیب  دنوش و 
هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  يدـنب  ياپ  نآ  تخاس و  نوگرگد  ار  خـیرات  تکرح  هک  دوب  مه  يرگید  ببـس  لماوع ، نیا  رب  هفاـضا 

. دوب طیارش ، نیرتاسرف  تقاط  نیرت و  تخس  رد  یّتح  قح ،
. دنتشادن كاب  یگنرین  رورت و  تیانج و  چیه  باکترا  زا  لباقم ، رد  نایماش  هک  نآ  لاح 

نیـسح ماما  نایم  يریگ  تهجو  تکرح  نایم  توافت  ناوتب  اهنادـب  شرگن  اب  ات  درک  میهاوخ  لقن  ار  ارجام  ود  اـهنت  هتکن  نیا  تاـبثا  يارب 
. تفایرد ار  ناشنارایو  دیزی  مالسلا و  هیلع 

. دهد رییغت  هیما  ینب  دوس  هب  ار  عاضوا  هکلب  ات  دمآ  هفوک  هب  دایز  نب  هللا  دیبع  دوب و  هفوک  قلطم  مکاح  لیقع  نب  ملسم 
. دوب يرامیب  رتسب  رد  هورع ، نب  یناه  مان  هب  هفوک  ناگرزب  زا  یکی 

. دنک هارمه  دوخ  اب  ار  وا  هلیسو  نیدب  دیاش  ات  دور  یناه  تدایع  هب  تفرگ  میمصت  دایز  نبا 
دیزی و هداتسرف  نوچ  ات  دوش  ناهنپ  یهاگناهن  رد  داد  روتسد  ملـسم  هب  دوب  هدش  عّلطم  دایز  ندمآ  زا  هک  یناه  دوب و  یناه  هناخ  رد  ملـسم 

صالخ ار  دوخ  دیزی  وا و  ّرش  زا  دنزب و  ار  دایز  نبا  ندرگ  دیآ و  نوریب  شیوخ  هاگناهن  زا  ملـسم  دمآ ، شا  هناخ  هب  هفوک  نایوما  هدنامرف 
. دنک

هرـسکی ار  راک  دـیآ و  نوریب  شیوخ  زا  ملـسم  هک  دوب  نآ  راـظتنا  رد  هظحل  هب  هظحل  یناـه  دـمآ و  یناـه  تداـیع  هب  داـیز  نبا 
. دزاس

. دش یم  يرپس  تاظحل  قیاقد و  اّما 
. درک یمن  لمع  دوب  هداد  هک  یلوق  هب  ملسم  و 

. درک یم  بیغرت  دایز  نبا  نتشک  رب  ار  ملسم  يوحن  هب  هک  درک  يراعشا  ندناوخ  هب  عورش  یناه 
. تخیرگ یناه  هناخ  زا  سرت  اب  دوب  هدش  هلأسم  نیا  هجوتم  يدودح  ات  هک  دایز  نبا 

. دمآ نوریب  شهاگناهن  زا  ملسم  دایز ، نبا  نتفر  اب 
یلص ادخ  لوسر  تفگ : خساپ  رد  ملسم  يدرک ؟ لّلعت  يراگنا و  لهس  دایز  نبا  Ơ شک رد  ارچ  هک  داد  رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  یناه 

. دنک یمن  ینکش  نامیپ  ناملسم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا 
. دوب نیسح  ماما  نارای  قطنم  رد  تکرح  يارب  سایقم  نازیم و  نیرخآ  نیلوا و  ادخ  لوسر  نخس 

ماجنا اب  ناوت  یمن  دوش و  یمن  رجنم  وا  ینامرفان  هب  دنوادخ  يدونشخ  هاگ  چیه  دنتشادن و  ادخ  يدونشخ  هب  ندیسر  زج  یفده  نانآ  اریز 
. دش دنوادخ  زا  تعاطا  یعدم  تیصعم ،

. دیسر تداهش  هب  ملسم  دش و  نوگژاو  عاضوا  اّما 
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. درک تفایرد  ار  ملسم  تداهش  ربخ  هفوک  هب  ندمآ  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دننک شکمک  دنناسر و  يرای  ار  وا  هک  تشاد  زاین  ینارای  هب  طیارش  نآرد  ترضح  نآ  هک  نآ  لاح 

هیما و ینب  نارای  زا  ّمعا  ماما  نافلاخم  هک  دوب  هّکم  شتشپ  رد  دوب و  هدیشک  تسد  يو  يرای  زا  هک  دوب  هفوک  رهـش  ماما  يوراشیپ  هک  ارچ 
. دندوب هدمآ  درگ  نآ  رد  نارگید 

ره هب  ترـضح  نآ  هک  درک  یم  اضتقا  طیارـش  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  رفن  رازه  دودـح  رد  اـهنت  تفلاـخم  همه  نیا  ربارب  رد 
. دهدن تسد  زا  زین  ار  دوخ  نارای  دادعت  نیمه  هدش  هک  يا  هلیسو 

تیعقوم هب  هدـش و  طقاس  هفوک  رد  شتموکح  هک  تفگ  نانآ  هب  دراذـگ و  نایم  رد  دوخ  نارای  اب  تحارـصب  ار  عوضوم  ترـضح  نآ  اـّما 
. دور دوخ  هار  هب  دوشب و  ادج  هاپس  نیا  زا  دناوت  یم  دهاوخب  هک  سک  ره  تسا و  هدمآ  راتفرگ  يراوشد 

کنیاو مدروآ  درگ  ار  امـش  دنتـسه  نم  اـب  قارع  مدرم  هک  روصت  نیا  اـب  نم  مدرم ! يا  دـینک : هجوت  هفوـک  طوقـس  زا  سپ  ماـما  هبطخ  هب 
. دنا هتشادرب  تسد  ام  يرای  زا  ام  نایعیش  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هک  هدیسر  نم  هب  میومع  رسپ  زا  كاندرد  یشرازگ 

( . 2 .) ددرگزاب هنرگ  دوش و  هارمه  ام  اب  دنک  یم  ربص  اه  هزین  يزیت  اهریشمش و  گنج  رب  هک  امش  زا  سک  ره  سپ 
حضاو و حیرـص و  تساوخ ، یم  دـنوادخ  هک  درک  یم  لمع  نانچ  نیمه  يارب  دوبن  ادـخ  زج  شمایق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فدـه 

. گنرین رکم و  نودب 
: میزادرپب یخیرات  يارجام  ود  لقن  هب  دیزی  نارای  هراب  رد  تسین  دب  لاح 

يو اـب  روـما  زا  یخرب  هراـب  رد  دـهاوخ  یم  هک  هناـهب  نیا  هب  ار  هفوـک  یعیـش  ناـگرزب  ناربـهر و  زا  یکی  هورع  نب  یناـه  داـیز ، نـبا   - 1
ریگتـسد و ار  وا  دـش  ناکم  نآ  دراو  نوچ  تفر  تراما  رـصق  هب  دروخ و  ار  داـیز  نبا  بیرف  یناـه  دـیبلط ، دوخ  روضح  هب  دـنک  تروشم 

. دندناسر شتداهش  هب  سپس  دندرک و  هجنکش 
. دنرادن يراک  يو  اب  هک  دندوب  هدروخ  دنگوس  هداد و  لوق  یناه  هب  نانآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

ار یناه  دنتساوخ  دندروآ و  رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  نآ  درگادرگ  هدمآ ، هرامالا  رـصق  هب  یناه  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوریپ   - 2
. دننک دازآ  دندوب ، هدرب  هرامالا  رصق  هب  ار  وا  بیرف  هب  هک 
. دوبن تایح  دیق  رد  ًالصا  هظحل  نآ  رد  یناه  هک  نآ  لاح 

زاب نانآ  نایم  هب  اروش  نایاپ  زا  سپ  تسا و  هدـنز  یناه  هک  دـنداد  یم  نانیمطا  ناضرتعم ، هب  رـصق  زارف  زا  هیما  ینب  ناـهاوخاوه  ناراـی و 
. تشگ دهاوخ 

هنازخ زا  ناوارف  لاوما  ششخب  لذب و  اب  دندرک و  دیدهت  دوب ، هدیسر  هفوک  ياهیکیدزن  هب  کنیا  هک  ماش  نایهاپس  ندمآ  هب  ار  نانآ  سپس 
. دندیشوک نانآ  بلج  رد  لاملا  تیب 

. داتفا هیما  ینب  تسد  رد  ًالماک  هفوک  هک  نآ  ات  دندش  راچد  هقرفت  هب  كدنا  كدنا  نایفوک 
. دوب یناه  ندناسر  لتق  هب  زا  سپ  ملسم  نتشک  دنداد  ماجنا  نانآ  هک  يراک  نیتسخن 

نیغورد و ياـه  هدـعو  نیمه  نآ ، طوقـس  ببـس  هک  تـسا  نآ  دـیآ  یم  تـسد  هـب  ینیـسح  تـضهن  خـیرات  یـسررب  هعلاـطم و  زا  هـچنآ 
. تسا هدوب  گنرینو  هلیح  رپ  ياهدیدهت 

. دروآ درگ  هملاید  ناکرت و  اب  گنج  مان  هب  يرکشل  هفوک  رب  لماک  ّطلست  زا  سپ  دایز  نبا 
شلتق هب  ای  دنزاس و  ریگتسد  ار  وا  ات  داتسرف  ماما  اب  ییورایور  هب  ار  هاپس  نیا  دایز  نبا  دیسر ، هفوک  یکیدزن  هب  نیـسح  ماما  ناوراک  نوچ 

. دنناسرب
یحایر دیزی  نب  رح  ار  نانآ  یهدنامرف  هک  دوب  یگنج  درم  رازه  زا  لکشتم  دش  ور  هب  ور  نیسح  ماما  اب  رکشل  نیا  زا  هک  یهاپـس  نیتسخن 
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. تشاد هدهعرب 
. دیآ هفوک  هب  هتسب  تسد  هکنآ  ای  دنک و  تعیب  ای  هک  تساوخ  ماما  زا  رُح 

. درک باختنا  ار  هنیدم  هفوک و  هار  نیب  یهار  تفریذپن و  ار  وا  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. داد روتسد  نیسح  ماما  اب  گنج  موزل  رب  دایز  نبا  تشون و  دایز  نبا  هب  يا  همان  رح 
. تفاتش ماما  ییورایور  هب  دیسر  یم  نت  رازه  یس  زا  شیب  هب  نانآ  رامش  هک  یهاپس 

. دندش ور  هب  ور  رگیدکی  اب  ( 3) البرک مان  هب  ییاج  رد  هاپس  ود  نیا 
. دیسر هیما  ینب  هاپس  هدنامرف  دعس  رمع  هب  دایز  نبا  همان  هک  دوب  مارحلا  مّرحم  هام  مهن  زور 

گنج نانآ  اب  سپـس  دندنبب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرح  سرتسد  زا  ار  بآ  تسخن  هک  دوب  هداد  نامرف  همان  نیا  رد  دایز  نبا 
. دننک

. تساوخ تلهم  نانآ  زا  بش  کی  ماما 
. دندروآ شروی  هللا  دبع  ابا  هاگ  همیخ  رب  نایدیزی  دیسر  ارف  مّرحم  مهد  زور  نوچ 

یکی دنداد ، ناشن  دوخ  زا  يرایـسب  ياهیروالد  هکنآ  زا  سپ  دنتخادرپ و  هزرابم  تمواقم و  هب  نیـسح  ماما  روالد  نارای  زا  نت  ود  داتفه و 
. دندیتلغ شیوخ  نوخ  هب  يرگید  زا  سپ 

. درک دای  مالسلا  هیلعسابعلا  لضفلا  وبا  ترضح  زا  دیاب  نانآ  سأر  رد  هک  دندش  هتشک  نادیم  نیا  رد  زین  ماما  ناردارب 
. دندیسر تداهش  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

. دش هتشک  ششوغآ  رد  يو  هراوخ  ریش  کچوک و  دنزرف  یتح 
. دوبن هدنز  ترضح  نآ  زج  یسک  رگید 

. داد ناشن  دوخ  زا  گرزب  یتعاجش  دش و  رو  هلمح  نانمشد  فوفص  رب  ییاهنت  هب  دوخ  نیسح  ماما 
. دندش هتشک  هفوک  هاپس  زا  يرایسب  رامش 

هب شریشمش  اب  سنا و  نب  نانس  تسد  هب  شیوخ  هزین  رـس  اب  هلمرح و  تسد  هب  شیوخ  راّدغ  ریت  اب  ریدقت  هک  دوب  هتـشذگن  یتاعاس  زونه 
. دندروآ موجه  ترضح  نآ  رب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  تسد 

. داتفا كاخ  رب  مولظم  هنشت و  نیسح  ماما  دعب  یتاظحل 
هب مه  نآ  ـالبرک  نیمزرـس  رد  شکاـپ  ناراـی  ءادهّـشلادیس و  تداهـش  اـب  هک  كانتـشهد  هعقاو  نیا  زا  سپ  دورد ! نارازه  شناراـی  وارب و 

. داتفا هزرل  هب  هیما  ینب  تخت  دندش و  هاگآ  ارجام  نیا  زا  مالسا  ناهج  طاقن  مامت  مدرم  دیسر  نایاپ  هب  راب  هعجاف  یلکش 
. دیدرگ وحم  خیرات  هنحص  زا  يوما  تموکح  تیاهن  رد  دش و  هتخورفا  رب  يرانک  هشوگ و  ره  رد  بالقنا  شتآ  هک  تشذگن  زارد  ینامز 

. دوب فرحنم  دوخ  حیحص  يارجم  زا  نانچمه  یمالسا  تموکح  هدشن و  مامت  ًالماک  هیما  ینب  طوقس  اب  لکشم  اّما 
يوس زا  هک  یفارحنا  هنوگره  ربارب  رد  هک  دروآ  دـیدپ  دـّحتم  دـنمورین و  يا  ههبج  يو  گرزب  تضهن  ءادهّـشلادیس و  ماـیق  دوجو  نیا  اـب 

. درک یم  یگداتسیا  دش ، یم  لامعا  ناراکتیانج 
نیا رد  یقداص  نیتسار و  توعد  هنوگره  هک  تفای  میهاوخ  رد  میهدرارق ، هعلاطم  دروم  تقد  هب  ار  یخیرات  ياهدادـیور  اـم  رگا  عقاو  رد 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياروشاع  تضهن  زا  هدیشوج  زارد ، نارود 
حرطم مالـسا  خـیرات  رد  هنابلط  حالـصا  تاکرح  يارب  لیـصا  یهاگیاپ  ناونع  هب  هراومه  نیـسح  ماما  مایق  هک  تفگ  ناوت  یم  ناس  نیدـب 

. دوب دهاوخ  نینچ  زین  دبا  ات  تسا و  هدوب 

تشون یپ 
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ص163 162. دلاخ : دّمحم  دلاخ  مالسلا -  هیلع  یلع  باحر  یف  ( 1)
ص69. نیسحلا ، مامإلا  ۀغالب  ( 2)

. دراد هلصاف  رتمولیک  هفوک 75  اب  يزورما 105 و  دادغب  اب  هک  تسا  ییاج  مان  البرک  ( 3)

( عوضوم لماش 45   ) ناگرزب مالک  رد  نیسح  ماما  هریس  لیاضف و  - 34

باتک تاصخشم 

1342 سابع -  يزیزع  هسانشرس :
يزیزع  سابع  یلاعلاهلظدم /  يربهر  مظعم  ماقم  سوواط ..  نبدیس  ناگرزب  مالک  رد  نیسح  ماما  هریس  لیاضف و  روآدیدپ : مان  ناونع و 

هالص 1381. مق  رشن : تاصخشم 
ص 480 يرهاظ : تاصخشم 

لایر  516000-50-7436-964 کباش :
یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

478 [ - 477  ] همانباتک ص تشاددای :
لیاضف  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع  نبنیسح  عوضوم :

راصق تاملک  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :
ق61 البرک ، هعقاو  عوضوم :

؟ اروشاع عوضوم :
BP41/4/ع4ف6 1381 هرگنک : يدنب  هدر 

297/953 ییوید : يدنب  هدر 
م47377-81 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

 -. هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا -  لوسر  لاق 
. ادبا دربت  نینمؤملا ال  بولق  یف  هرارح  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  لتقل  نا 

. دوش یمن  شوماخ  درس و  زگره  هک  تسا  نانمؤم  ياهلد  رد  ییامرگ  ترارح و  مالسلا -  هیلع  نیسح -  تداهش  يارب 
؟ تسیک نیسح 

؟ تشگ نادیواج  وا  تضهن  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ دنیآ یم  شوج  هب  وا  نوخ  ششوج  زا  مدرم  اه ، نرق  تشذگ  زا  سپ  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ تسوا هناوید  یملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ دوب زاس  ناسنا  هدنزاس و  وا  بتکم  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ دوب عمج  وا  دوجو  رد  یقالخا  لیاضف  یمامت  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ تسا تیاده  غارچ  تاجن و  یتشک  هک  تسیک  نیسح  نیا 
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؟ تسا تیاده  غارچ  تاجن و  یتشک  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ داد رارق  تداهش  يوقت و  تفرعم ، قشع ، تمحر ، یقالخا ، لیاضف  هاگیلجت  ار  البرک  نیمزرس  هک  تسیک  نیسح  نیا 

خیرات لوط  رد  هزجعم  کـی  تروص  هب  شزوس  رگج  تداهـش  مه  شمیظع و  تضهن  مه  شکراـبم و  دوجو  مه  هک  تسیک  نیـسح  نیا 
؟ دیدرگ تبث 

؟ درکن توکس  ملظ  لباقم  رد  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ دیزگرب ار  تداهش  هار  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ داتسیا یقالخا  لیاذر  ربارب  رد  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  يارب  شمایق  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ دنتسیرگ وا  تبیصم  رد  تانیاک  هلمج  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ تسا ناسنا  هدننک  همیب  وا  تبیصم  رب  هیرگ  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ تسا لد  لها  هناخافش  شکاپ  رازم  هک  تسیک  نیسح  نیا 
؟ تسا ترخآ  ایند و  هدننک  همیب  وا  هب  قشع  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ درک میدقت  ار  شنادنزرف  ناج و  نید ، يایحا  هار  رد  هک  تسیک  نیسح  نیا 
. منیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دومرف : وا  ناش  رد  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ادخ -  ربمایپ  شدج  هک  تسیک  نیسح  نیا 

. داد وا  هب  ار  هنئمطم  سفن  بقل  شیادخ  هک  تسا  نیسح  نیا 
. تسا ءافش  شتبرت  هک  تسا  نیسح  نیا 

. دیدرگ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیهش  هک  تسا  نیسح  نیا 
. داد ءاقترا  هجرد  نیرتیلاع  هب  ار  تداهش  هک  تسا  نیسح  نیا 

. تسا راذگ  ریثات  باذج و  عطاق و  شمالک  هک  تسا  نیسح  نیا 
. داد حیجرت  راب  تلذ  یگدنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  هک  تسا  نیسح  نیا 

. تخومآ رشب  هب  ار  سفن  تمارک  یهاوخیدازآ و  سرد  خیرات ، هشیمه  يارب  هک  تسا  نیسح  نیا 
. دشخب یم  الج  ار  لد  مشچ و  وا  رب  هیرگ  هک  تسا  نیسح  نیا 

تخاس نوگلگ  دوخ  نوخ  اب  ار  رشب  خیرات  هک  تسا  نیسح  نیا 
. درواین دورف  میلست  رس  داتسیا و  نمشد  رکشل  زا  رفن  رازه  یس  ربارب  رد  اهنت  هکی و  هک  تسا  نیسح  نیا 

. دشن میلست  مه  زاب  اما  دندرک ؛ هعطق  هعطق  شناگدید  ربارب  رد  ار  شنادنزرف  هک  تسا  نیسح  نیا 
. تشذگ دنزرف  ناج  لام و  زیچ  همه  زا  تسود ، هار  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 

. دوب رباص  رکاش و  مه  زاب  اما  دندومن ، رپرپ  هبعش  هس  ریت  اب  ار  شا  ههام  شش  لفط  شربارب ، رد  هک  تسا  نیسح  نیا 
. درک هبلغ  نانمشد  ریشمش  رب  وا  نوخ  هک  تسا  نیسح  نیا 

. تسا مسج  حور و  هدنهد  الج  شخبافش و  شفیرش ، هاگترایز  تبرت و  هک  تسا  ییاوشیپ  نیسح 
. تخاس يدبا  نادواج و  ار  دوخ  مان  داتسیا و  لیاذر  همه  ربارب  رد  اروشاع  رهظ  رد  هک  تسا  لیاضف  همه  هدنیامن  رهظم و  نیسح 

. تسا دیواج  هدنز و  شنوخ  شبتکم و  تضهن و  شمان ، هک  تسا  يدرم  دازآ  نیسح 
. دنتسیرگ وا  بیاصم  رب  دندیزرو و  یم  قشع  وا  هب  ءایلوا  و  مالسلا -  هیلع  نیموصعم -  ءایبنا و  یمامت  هک  تسا  یماما  نیسح 

. تسا رت  محازم  شا  هدنز  زا  نیسح  هدرم  هک  دیمهف  شندرک ، دیهش  زا  سپ  هیما  ینب  دیلپ  هاگتسد  هک  تسا  نیسح  نیا 
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، تریغ تعاجـش ، يراکادـف ، تزع ، سرد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  زا  میریگ و  رارق  اروشاع  بتکم  نادرگاش  هرمز  رد  زین  اـم  اـت  مییاـیب 
نیا میناوتب  رگا  هک  میزومایب ، تقیقح  قح و  هار  رد  داهج  یبلط و  تداهـش  رکنم ، زا  یهن  فرعم و  هب  رما  يارب  ماـیق  ربص ، یهاوخیدازآ ،

. مییامن ندوب  ینیسح  ياعدا  میناوت  یم  هاگنآ  میهد ، شرورپ  دوخ  رد  ار  لیاضف 
هزیگنا ماما و  تیهام  تیـصخش و  دوجو  ماـمت  اـب  دـندوب و  نیـسح  ناگتفیـش  زا  هک  نید ، ناـگرزب  ناـفراع و  نادنمـشناد و  هک  قح  هب  و 

دیواج و هرامه  هک  يروط  هب  دندومن ، یم  نایب  هدنزومآ  رایـسب  اویـش و  باذـج و  ینایب  ار  نآ  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  شمایق  تضهن و 
. دنک یم  هولج  هزات  ون و  اه  لسن  یمامت  يارب 

، يرهطم دیهش  يرتشوش ، همالع  یمق ، سابع  خیـش  سوواط ، نب  دیـس  نید ، ناگرزب  زا  هک  تسا  یبلاطم  هدمآ ، درگ  باتک  نیا  رد  هچنآ 
ردقنارگ تضهن  نادیهش و  دیس  ماقم  تمظع  ناش و  رد  يربهر  مظعم  ماقم  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یلمآ ، هداز  نسح  همالع  بیغتسد ، دیهش 

. دنا هدومرف  نایب  ترضح  نآ 
. دشاب یم  نیمه  رد  هتسراو  ناسنا  کی  رنه  هک  اریز  دهد ، رارق  ینیسح  زین  ار  ام  گرم  یگدنز و  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  دییایب  نازیزع 

مینک و یگدنز  وت  قشع  اب  ات  امن  کح  ام ، ناج  لد و  رد  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  تبحم  امرف و  یتیانع  نانمؤم ! بولق  بوبحم  يا  نیـسح !
. هللا ءاش  نا  میورب . ایند  زا  وت  قشع  اب 

. دمحم لآ  دمحم و  تامم  یتامم  دمحم و  لآ  دمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا 
يزیزع سابع 

مق هیملع  هزوح 
زییاپ 81.

نیسح ماما  لیاضف 

نامسآ زا  نیسح  مان  ندمآ   - 1
مالسلا هیلع  نیسح -  ماما  هک  یماگنه  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  ربتعم  ياهدنـس  اب  رگید  نایوار  یـسوط و  خیش 

 - نیسح ماما  دیوگ : یم  ءامسا  روایب ! ار  مدنزرف  ءامس ! يا  دندومرف : سیمع  تنب  ءامسا  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ -  دمآ ، ایند  هب  - 
رد ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  داهن ، دوخ  ناماد  رد  هتفرگ و  ار  وا  ربمایپ  مدرب ، ربمایپ  دزن  هدـیچیپ و  يدیفـس  هچراـپ  رد  ار  مالـسلا -  هیلع 

يادخ تفگ : هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  هب  باطخ  دش و  لزان  مالسلا -  هیلع  لیئاربج -  ماگنه  نیا  رد  تفگ ، ار  هماقا  وا  پچ  شوگ 
ریبش ار  دنزرف  نیا  مان  سپ  یـسوم ، يارب  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  یلع  هک  اج  نآ  زا  دـیامرف : یم  هدـناسر و  مالـس  وت  رب  یلاعت 

(. 1 ! ) هنب مان  نیسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  نابز  نوچ  اما  دوب ؛ نوراه  کچوک  رسپ  مان  نیا  هک  راذگب ،
! تسیرگ نیسح  تبیصم  رد  ربمایپ   - 2

، دراد دوجو  گرزب  یتبیـصم  وت  يارب  ناـج ! نیـسح  دوـمرف : یم  تسیرگ و  یم  دیـسوب و  یم  ار  نیـسح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ - 
(. 2 . ) ییامن لقن  همطاف  يارب  ار  نخس  نیا  ادابم  ءامسا ! يا  دومرف : سپس  ار ، وت  هدنشک  لتاق و  دنک  تنعل  دنوادخ 

؟ دوب هک  سرطف   - 3
زا تشاد و  مان  سرطف  هک  يا  هتـشرف  هب  هریزج  نآ  رد  درک ، روبع  يا  هریزج  زا  نیـسح  ماما  تدـالو  کـیربت  يارب  دورف  ماـگنه  لـیئربج 

. دومن دروخرب  دوب  شرع  نالماح 
، دوب هدش  هتـسکش  شیاه  لاب  هدش و  سوبحم  هریزج  نآ  رد  دوب ، هدرک  يراگنا  لهـس  ریخات و  يدنوادخ  رماوا  زا  یکی  رد  نوچ  سرطف 
هب لوغـشم  دوب و  هریزج  نآ  ینادـنز  سرطف  هک  دوب  لاس  دـصتفه  هب  کیدزن  دـمآ ، اـیند  هب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  هک  ناـمز  نآ 
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. دنوادخ تدابع 
هلیـسو هب  ار  وا  زین  دنوادخ  درک ، رایتخا  ار  ایند  باذع  سرطف  دینادرگ و  ریخم  ترخآ  باذع  نایم  ار  سرطف  دـنوادخ  رگید  یتیاور  قبط 

یم دنلب  يدب  يوب  وا  ریز  زا  هتـسویپ  دوبن و  هریزج  نآ  نکاس  يرادناج  چیه  دروآ ، رد  قلعم  تلاح  هب  هریزج  نآ  رد  شنامـشچ  ياه  هژم 
(. 3 . ) دش

لیئربج زا  سرطف  شهاوخ   - 4
؟ دیور یم  اجک  هدیسرپ : لیئربج  زا  دننک ، یم  لوزن  نیمز  هب  هکئالم  هارمه  لیئربج  دید  هک  ینامز  سرطف 

. میوگ تینهت  کیربت و  ترضح  نآ  هب  ات  هداتسرف  ارم  هدومرف و  ینازرا  یتمعن  یفطصم  دمحم  ترضح  هب  دنوادخ  تفگ : وا 
نم هاـنگ  اـطخ و  زا  یلاـعت  قح  دـنک و  ییاـعد  نم  يارب  ترـضح  نآ  هک  دـیاش  ربـب ، دوـخ  هارمه  زین  ار  نم  لـیئاربج ! يا  تفگ : سرطف 

(. 4 . ) درذگرد
ربمایپ تمدخ  سرطف  ندمآ   - 5

ربماـیپ دوـمن ، وگزاـب  ربماـیپ  يارب  ار  سرطف  لاـح  حرـش  کـیربت ، مالـس و  ضرع  زا  سپ  دیــسر ، ربماـیپ  تمدـخ  سرطف  هارمه  لـیئربج 
(. 5  ) ددرگ زاب  دوخ  هاگیاج  هب  دلامب و  كرابم  دولوم  نیا  هب  ار  شدوخ  هک  وگب  وا  هب  دندومرف :

یتمالس نتفای  زاب   - 6
هب تفگ ، یم  ار  تاملک  نیا  هک  یلاح  رد  دـندمآ و  رد  شیاه  لاب  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دـیلام ، نیـسح  فیرـش  ندـب  هب  ار  دوخ  سرطف 
نم رب  وت  دـنزرف  هک  تهج  نیا  زا  دـننک و  یم  دیهـش  ار  دولوم  نیا  وت ، تما  نیا  يدوز  هب  هللا ! لوسر  ای  تفگ : وا  دومن ، جورع  الاب  يوس 

هب ار  تاولص  نیا  نم  دتسرف ، تاولـص  وا  رب  هک  سک  ره  مناسر و  یم  وا  هب  ار  شنیرئاز  مالـس  ترایز و  نآ ، ناربج  هب  زین  نم  داهن ، تنم 
(. 6  ) مناسر یم  وا 

نیسح ماما  هدش  هدازآ  سرطف ،  - 7
دازآ هک  نم  ياتمه  دننامه و  تسیک  تفگ : یم  ار  نانخس  نیا  دومن ، یم  جورع  نامسآ  تمس  هب  سرطف  هک  یماگنه  رگید  یتیاور  قبط 

(. 7 . ) متسه دمحم  همطاف و  یلع و  نب  نیسح  هدش 
! تسوت دالوا  رد  تماما   - 8

وا ناهد  رد  ار  شنابز  ترضح  نآ  دندروآ و  یم  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ -  دزن  ار  نیسح  هدش  تیاور  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا 
یتیاور یعازخ  هیما  رتخد  هرب  زا  بوشآ  رهـش  نبا  ( 8 . ) دروخن ریـش  ینز  چیه  زا  درک و  یم  افتکا  نامه  هب  دـیکم و  یم  ات  تشاذـگ  یم 

دلوتم وت  زا  يرـسپ  يدوز  هب  هداد  ربخ  لیئربج  دومرف : همطاف  هب  دوخ  ياه  ترفاسم  زا  یکی  رد  لوسر  تسا  نیا  نآ  هصـالخ  هدرک  لـقن 
. دیشک لوط  یهام  ول  مدرگرب و  ات  هدم  ریش  وا  هب  مدرگن  رب  ترفاسم  زا  ات  دوش  یم 

: دومرف همطاف  هب  دمآ  ادخ  لوسر  ات  دادن  ریش  س )  ) همطاف دش ، دلوتم  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ترـضح  ترفاسم  زا  سپ  درک  لوبق  همطاف 
ات دیکم  یم  تشاد  تشاذگ . نیـسح  ناهد  رد  ار  شنابز  تفرگ  ار  وا  ادخ  لوسر  مدادن . زونه  يریـش  درک : ضرع  يدرک ؟ هچ  مرـسپ  اب 

(. 9 . ) تسا وت  دالوا  رد  تماما  ددرگ  یمن  رب  دوخ  هدارا  زا  دنوادخ  دومرف : سپس  نیسح . يدش  بایماک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  اجنآ 
ع)  ) نیسح رون  هاگیاج  نیتسخن  - 9

 - هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ -  ربمایپ  رهم  رپ  شوغآ  تسد و  ود  تدالو ، زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  دوجو  رون  هاـگیاج  نیتسخن 
. دوب

یم راظتنا  ار  ناهج  قفا  رد  مالسلا -  هیلع  نیسح -  دوجو  رون  عولط  هداتسیا و  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  قاطا  برد  رانک  رد  ترـضح  نآ 
! ءامـس يا  ناه  هک : داد  ادـن  ربمایپ  درک ، هدجـس  شراگدـیرفآ  يارب  تخاس و  ناراب  رون  شدوجو  رون  هب  ار  ناـهج  هک  یماـگنه  دیـشک .
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... روایب ار  میتوکلم  دنزرف 
. ما هتخاسن  شرادید  هدامآ  فیظن و  زونه  تفگ : وا 

(. 10 . ) تسا هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  فیظن و  ار  وا  دنوادخ  دینک ؟ یم  فیظن  ار  وا  امش  دومرف : بجعت  اب  ربمایپ 
. دروآ هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ -  يوس  هب  نیمشپ  يا  هچراپ  رد  ار  یتوکلم  كدوک  نآ  تفایرد و  ار  تیعقاو  تسیرگن و  ءامسا 

ار كدوـک  نآ  هک  یلاـح  رد  درک و  زاـغآ  نتـسیرگ  تسیرگن و  وا  رب  هنارکفتم  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ربماـیپ 
: دومرف دوب ، هتخاس  بطاخم 

(. 11 . ) نارگ تسا ... نارگ  نم  رب  هک  یتسار  هب  ناج ! نیسح  ... 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ -  ربمایپ . هنیس  شود و  هناش و  یهاگ  دوب و  وا  هاگیاج  یحو  هتـشرف  هناش  یهاگ  ربمایپ ، شوغآ  تسد و  يور  زا  سپ 
همه ات  درب  یم  الاب  یهاگ  دنک و  شناراب  هسوب  رگ ، هراظن  ناگدـید  ربارب  رد  ات  تفرگ  یم  شـسدقم  ناتـسد  يور  رب  ار  وا  یهاگ  هلآو - 

(. 12 . ) دنبایرد ار  وا  تیعقوم  دنرگنب و 
ع)  ) نیسح ماما  رون  يرگ  هولج   - 10

: دیامرف یم  مالسلا -  هیلع  ارهز -  همطاف  ترضح  مالسا  هنومن  يوناب 
رون مدروآ ، یم  يور  فرط  ره  هب  هک  ارچ  متشادن  غارچ  هب  زاین  رات ، بش  رد  مدوب  مالسلا -  هیلع  نیـسح -  دوجو  رون  لماح  هک  یماگنه 

. تشگ یم  ( 13  ) ناراب
هنوگ هب  هکلب  تشاد ، يرگ  هولج  یگدنشخرد و  یکیرات  رد  اهنت  هن  هک  دوب  نیا  مه  یکی  ترـضح ، نآ  دوجو  رون  رگید  تیـصوصخ  زا 

. تشگ یم  رهاظ  زین  دیدش  رون  ریز  رد  هک  دوب  يا 
هب رکیپ  دروم  رد  هک  هنوگنامه  دـش ؛ یمن  عنام  وا  یناشفا  رون  ولالت و  زا  يا  هدرپ  باجح و  عناـم و  چـیه  هک  دوب  یگژیو  نیا  يراد  زین  و 

: هک دنتفگ  شا  هتشغآ  نوخ 
(. 14 .) ما هدیدن  وا  هرهچ  تینارون  هب  يا  هتشغآ  نوخ  كاخ و  هب  دیهش  چیه  نونک  ات 

عنام تسناوت  یمن  دوب ، هتسشن  شسدقم  هرهچ  رب  هک  ینوخ  كاخ و  تشاد و  ؤلالت  نامـسآ  رب  يرون  نوتـس  دننامه  شنازورف  هرهچ  رون 
(. 15 . ) دوب هداتفا  هریت ، كاخ  رب  هک  دوش  يزورفا  ناهج  دیشروخ  ششخرد 

یطاطخ رد  ع )  ) نیسح نسح و  هقباسم   - 11
نم طخ  تفگ : مالسلا -  هیلع  نیسح -  هب  نسح  دندوب ، نتشون  لوغشم  یکدوک ) رد   - ) مالـسلا هیلع  نیـسح -  نسح و  هک : هدش  تیاور 

تسا رتابیز  وت  طخ  زا  نم  طخ  هن ، تفگ : مالسلا -  هیلع  نیسح -  تسا ، رتابیز  وت  طخ  زا 
ار کی  چـیه  تشادـن  تسود  هک  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  نک ، يراود  ام  نایم  ردام : دـندرک : ضرع  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  هاـگنآ 
: دومرف دنک  تحاران  ار  کی  چیه  تشادن  تسود  هک  مه  وا  دندیسرپ ، مالـسلا -  هیلع  یلع -  زا  دیـسرپب . دوخ  ردپ  زا  دومرف : دنک  هدرزآ 

. دیسرپب مالسلا -  هیلع  ادخ -  لوسر  دوخ  دج  زا 
، منک یمن  يرواد  نآ  نایم  نم  تفگ : دـمآ  لیئربج  نوچ  مسرپب ، لیئربج  زا  ات  منک  يرواد  امـش  نایم  نم  دومرف : مالـسلا -  هیلع  ربمایپ - 

، دنک يرواد  لیفارسا 
رد لاعتم  يادخ  زا  سپ  دیامرف ، يرواد  ناشنایم  هک  منک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  یلو  منک  یمن  يرواد  نانآ  نایم  مه  نم  تفگ : لیفارسا 

. دنک يرواد  همطاف  ناشردام  یلو  منک  یمن  يرواد  نم  دومرف : لاعتم  يادخ  درک ، يرواد  تساوخ 
نادـنزرف  ) هب تشاد  رهاوج  زا  يدـنب  ندرگ  وا  منک ، یم  يرواد  ناـنآ  ناـیم  نونکا ) ! ) راـگدرورپ درک : ضرع  مالـسلا -  اـهیلع  همطاـف - 

ار نآ  رتشیب  هک  ره  منک  یم  شخپ  امش  نایم  ار  دنبندرگ  نیا  رهاوج  نم  دومرف : مالسلا -  هیلع  نیـسح -  و  مالـسلا -  هیلع  نسح -  دوخ )
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دورف هک  داد  نامرف  وا  هب  ادخ  دوب  یهلا  شرع  يا  دـنلب  رد  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دومرف ، شخپ  ار  نآ  سپ  تسا ، رتابیز  وا  طخ  تشادرب 
میرکت و رطاخ  هب  نیا  درک . نینچ  هدرب ) نامرف   ) مه لیئربج  دنوشن . تحاران  کی  چیه  ات  دنک  میـسقت  ناسکی  نانآ  نایم  ار  رهاوج  دیآ و 

(. 16 . ) دوب نانآ  تشادگرزب 
ع)  ) نیسح ماما  ردق  تلالج   - 12

تسا یتا  له  هروس  دنک ، یم  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  نسح و  ماما  ناش  تمظع  ردق و  تلالج  رب  تلالد  هک  فیرـش  نآرق  تایآ  زا 
مالسلا اهیلع  ارهز -  ترضح  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هک  نآ  زا  سپ  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  دیا  هدینـش  ار  شلوزن  ناش  هک 

نسح و دـندرک . رذـن  هب  يافو  هدازاـقآ  دوبهب  زا  سپ  دـنریگب ، هزور  زور  هس  دـنزیخرب ، يراـمیب  رتسب  زا  نینـسح  رگا  هک  دـندرک  رذـن  - 
رد دنتفرگ . هزور  دندرک و  ادتقا  ناشراوگرزب  نیدـلاو  هب  مه  نانآ  فصولا  عم  دـندوب  کچوک  یلیخ  هک  نآ  اب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح - 
مه زاـب  دـمآ  میتی  مه  مود  بش  رد  دـندرک . راـطفا  بآ  اـب  دـنداد و  وا  هب  ار  ناـشکاروخ  همه ، دـمآ و  ینیکـسم  راـطفا  ماـگنه  لوا  بش 

تمحرم وا  هب  ار  ناشکاروخ  مامت  هداوناخ  همه  زاب  درک  یگنـسرگ  راهظا  دـمآ و  يریـسا  موس  بش  رد  دـندرک و  اطع  وا  هب  ار  ناشیاذـغ 
رتسب زا  هزات  هک  ییاه  هچب  دنزرل  یم  یگنسرگ  فعـض و  تدش  زا  نینـسح  دید  نینمؤملاریما  مراهچ  زور  دندرک . راطفا  بآ  هب  دندرک و 

هک ار  ناشیا  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادخ -  ربمغیپ  دنا . هنوگچ  تسا  مولعم  دنا ، هدرک  راطفا  بآ  هب  هتفرگ و  هزور  هس  هتـساخرب و  يرامیب 
نیا هارمه  یتشهب  یقبط  هک  دنا  هتـشون  مه  هماع  زاب  دش و  لزان  یتا  له  هروس  ماگنه  نیا  رد  هک  درک  دـنلب  اعد  هب  تسد  دـش  رثأتم  دـید ،

هنوگچ یلاس  درخ  رد  نینـسح  هک  تسا  نیا  ضرغ  دوب . دـنلب  ارهز  هناخ  زا  یتشهب  ماعط  رطع  يوب  هتفه  کی  اـت  هک  دـیدرگ  لزاـن  هروس 
(. 17 . ) تسا ناشردام  ردپ و  ناشیا و  لمع  زا  دیجمت  حدم و  رد  نآرق  تایآ  نیا  دندوب ؟ قح  تیانع  فطل و  دروم 

؟ تسا ع )  ) نیسح ماما  لسن  زا  مئاق  ارچ   - 14
هداز مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  دالوا  زا  هدش و  هداز  مالسلا -  هیلع  نیسح -  لسن  زا  مالسلا -  هیلع  دمحم -  لآ  مئاق  ارچ  هکنآ  دروم  رد 

رابخا زا  هچنآ  نکیل  هدش ؛ ییاه  ثحب  دنوش ، لیان  راختفا  نیا  هب  مالسلا -  هیلع  نیسح -  هیرذ  هک  هدش  ثعاب  یلماوع  للع و  هچ  هدشن و 
. هداد صاصتخا  نیسح  نادنزرف  هب  ار  تلیضف  زایتما و  نیا  البرک  هثداح  دوش  یم  هدافتسا 

اجک زا  متفگ : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هب  دیوگ ، يو  هک  هدرک  لقن  یمـشاه  يانثم  نب  نمحرلا  دـبع  زا  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
رد نانآ  يود  ره  هک  یلاح  رد  هدمآ ؟ مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  نادنزرف  هب  تبـسن  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  دالوا  هب  يرترب  تلیـضف و 

؟ دنتشاد نایرج  ارجام  کی 
وا ندش  هتـشک  نیـسح و  دلوت  زا  دمآ و  دورف  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  انامه  هک  دینادب  میوگ ؟ یم  نم  ار  هچنآ  دـیرادن  داقتعا  رگم  دومرف :

ار وا  دیبلط و  ار  یلع  مرکا  ربمغیپ  هاگنآ  مهاوخ . یمن  ار  يدنزرف  نینچ  نم  تفگ : ادـخ  لوسر  دـش . رارکت  ربخ  نیا  هبترم  هس  داد و  ربخ 
یب راهظا  مه  وا  دـنتفگ ، ار  بلطم  مالـسلا -  اهیلع  همطاـف -  هب  مرادـن و  جاـیتحا  هب  نم  هک  تفگ  ار  هملک  ناـمه  مه  یلع  تخاـس . علطم 

. دومن یلیم 
هب ردـپ ! يا  دومن : ضرع  همطاف  دوب . دـنهاوخ  نم  نید  نایاوشیپ  نم و  ثراو  وا  نادـنزرف  رـسپ و  نیا  دومرف : هدـش و  لزان  لیئربج  سپس 

هدنز يا  ههام  شـش  دنزرف  تشاذگ و  ورف  ار  وا  هام  شـش  زا  دعب  تفای و  لمح  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  هب  سپ  مداد . اضر  ادـخ  ياضق 
(. 18 . ) ییحی یتیاور  هب  یسیع و  و  مالسلا -  هیلع  نیسح -  زج  هدنامن 

تشهب زا  كاشوپ   - 15
يابیز ياه  سابل  زا  اهراب  داد و  رارق  شیوخ  صاخ  تیانع  دروم  زین  كاشوپ  سابل و  دروم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  دـنوادخ 

(. 19  ) تسا روهشم  زین  نانآ  سابل  گنر  توافت  رس  هک  داد ، هیده  نانآ  هب  هژیو ، ياه  گنر  رد  تشهب 
: دیوگ یم  هملس  ما  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه 
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هک مدرک  لاوس  نآ  دروم  رد  دناشوپ ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  مادنا  رب  مدیدن ، ار  شریظن  ایند  رد  هک  یصوصخم  سابل  هک  مدید  ار  ربمایپ 
: دومرف

لیئربج لاب  كرک  زا  شدوپ  رات و  هک  تسا  نیا  نآ  ياه  یگژیو  زا  مناشوپ ، یم  شمادنا  رب  ار  نآ  نم  تسا و  نیـسح  هب  ادخ  هیده  نیا 
(. 20  ) تسا

(. 21 . ) دیناشوپ یتشهب  ياه  سابل  زا  دوب  هداتفا  كاخ  رب  هک  شنایرع  هتفخ و  نوخ  هب  ندب  رب  ناگتشرف  تسد  هب  دنوادخ  زین  و 
ع)  ) نیسح ماما  هب  ربمایپ  مارتحا   - 16

اهر و ار  شیوخ  نخس  لاح ، نامه  رد  وا  دمآ و  یم  شیوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  ینارنخس  لوغـشم  ربنم  زارف  رب  ربمایپ  هاگ 
یم ياج  شیوخ  ناماد  در  ای  رانک  رد  هاـگنآ  دروآ ، یم  داـهن و  یم  شیوخ  فتک  رب  دومن و  یم  لابقتـسا  وا  زا  دـمآ و  یم  دورف  ربنم  زا 

. داد
یم دورف  ربنم  زا  ترضح  نآ  دمآ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  نخـس  لاح  رد  وا  هک  داتفا  یم  قافتا  هاگ  نیا ، زا  رتروآ  تفگش 

، تخاـس یم  ناونع  شیوخ ، ردـقنارگ  كدوک  هب  هقـالع  قشع و  تدـش  ار  شیوـخ  راـک  لـیلد  هاـگنآ  درک و  یم  لابقتـسا  ار  وا  دـمآ و 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هک  هنوگنامه 

(. 22 . ) مدمآ دورف  ربنم  زا  هنوگچ  هک  مدشن  هجوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ندید  اب  تسوا  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخ  هب 
ع)  ) نیسح ماما  رب  ربمایپ  هسوب   - 17

مدرم هوبنا  هاگدید  ربارب  رد  تسیرگن  هنیدم  هاگنادیم  رد  ناکدوک  اب  يزاب  ماگنه  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
ار وا  سپ  وا ، یپ  رد  زین  ربمایپ  درک و  هاگنادیم  رد  ندـیود  هب  عورـش  شبوبحم  كدوک  دوشگ و  ار  شـسدقم  ناتـسد  تفر و  وا  يوس  هب 

: دومرف تخاس و  شناراب  هسوب  داهن و  وا  ناهد  رب  ناهد  داهن و  شرس  تشپ  هب  ار  شرگید  تسد  هاچ و  ریز  رد  تسد  کی  تفرگ 
. طابسالا نم  طبس  نیسح  انیسح ، بحا  نم  هللا  بحا  ینم  نیسح  نم  اناو  ینم  نیسح 

.... دراد یم  تسود  درادب  تسود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  سک  نآ  ره  ادخ ، نم ، زا  نیسح  متسه و  نیسح  زا  نم  دینادب  مدرم !
! دوب متشپ  رب  نیسح  هن   - 18

وا تسشن و  یم  دوب ، تعامج  زامن  ادخ و  اب  شیاین  هدجس و  لاح  رد  هک  ترضح  نآ  تشپ  رب  شا  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم دـندناوخ ، یم  تعامج  هب  ار  زامن  ترـضح  نآ  اـب  هک  یناـسک  دـیآ ، دورف  دوخ  بوبحم  كدوک  اـت  داد  یم  لوط  ار  هدجـس  ردـقنآ 

(. 23 . ) دوب هتسشن  متشپ  رب  نیسح ، میمارگ  دنزرف  هکلب  هن ! دومرف : یم  تسا ؟ هدمآ  دورف  یهلا  یحو  هدجس ، لاح  رد  ایآ  دندیسرپ :
ع)  ) نیسح نارادتسود  هب  ربمایپ  تبحم   - 19

: دومرف دندیسرپ ، ار  نآ  لیلد  هک  یماگنه  داد ، رارق  رایسب  تبحم  رهم و  دروم  تفرگرب و  رد  ار  وا  دید و  هار  رد  ار  یکدوک  يزور  ربمایپ 
داهن و هرهچ  رب  تشادرب و  ار  نسح  ياپ  كاخ  هک  مدید  دوخ  دراد . یم  تسود  ار  نیـسح  مدـنزرف  وا  هک  ارچ  مراد  یم  تسود  ار  وا  نم 

(. 24 . ) دوب دهاوخ  نیسح  نارای  زا  اروشاع ، هسامح  رد  وا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 
ع)  ) نیسح ماما  هب  یهلا  هصاخ  فاطلا   - 20

روآ مایپ  دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ربمایپ  ینطاب  بلق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شا  هصاخ  فاطلا  ورملق  رد  نیرفآ ، ناهج  يادـخ 
: دومرف شبوبحم 

. تسا نم  بلق  تایح  هیام  نیسح ، یبلق  هجهم  هنا 
: دومرف دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  سدقم  حور  و 

. تسا نم  دوجو  نارک  رد  هک  تسا  یحور  نیسح  ( 25 . ) یبنج نیب  یتلا  یحور 
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. داد رارق  شلد  هویم  ار  وا  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  رهطم  افصم و  لد 
. تخاس ترضح  نآ  شمارآ  هیام  ار  وا  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  دنلب  هشیدنا  زغم و 

: دومرف دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  ییانیب  تردق 
. ددنب یم  رب  تخر  مهودنا  یگنسرگ و  مرگن ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  هب  هک  یماگنه 

: دومرف دوخ  هک  تشاد  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  ییایوب  سح 
. تسا نم  یگدنز  يوبشوخ  لگ  مالسلا  هیلع  نیسح 

یگنـسرگ و وا  هب  هراظن  اب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، نم  ماعط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف : یم  دوخ  هک  تشاد  ینازرا  وا  هب  ار  ربماـیپ  يورین 
. دور یم  نایم  زا  میناوتان 

. تخاس بکرم  شیارب  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  هناش 
. تخاس وا  يراوس  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  تشپ 

. تخاس وا  ياهییالاو  ینامسآ و  ياهشزرا  هاگشرورپ  یبرم و  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  ناماد 
. تخاس رابرپ  وا  يارب  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  نابز 

. تخاس نآ  هدننک  هیذغت  ار  شناتشگنا  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  ترضح  نآ  تسد 
. تخاس وا  سلجم  نما و  هاگیاج  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  وا  هب  ار  شا  هدرتسگ  هنیس 

. داد رارق  ودب  يزرو  رهم  شزاون و  هلیسو  ار  اهنآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ربمایپ  بل  ود 
. تخاس مالسلا  هیلع  نیسح  همانگوس  هدنیارس  هدننک و  دیجمت  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  نخس 
: دومرف یم  هتسویپ  هک  تخاس  مالسلا  هیلع  نیسح  يادف  ار  نآ  تشاد و  ینازرا  ودب  ار  ترضح  نآ  رسپ  رگید ،

(. 26 . ) متخاس وا  يادف  ار ، میهاربا  مرسپ  هک  یسک  يادف  هب  میهاربا  ینباب  هتیدف  نم  تیدف 
ناجرم ؤلؤل و  ریسفت   - 21

يایرد ود  تسا : هدمآ  نینچ  يروث  نایفس  ریبج و  نب  دیعس  یسراف و  ناملـس  زا  لقن  هب  یـسربط  مالـسالا  نیما  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد 
یلع و ناجرملا ، ولؤللا و  امهنم  جرخی  نابذـکت ، امکبر  ـالآ  ياـبف  ناـیغبی ، ـال  خزرب  اـمهنیب  ناـیقتلی ، نیرحبلا  جرم  هفیرـش  هیآ  رد  روبزم 

(. 27 . ) دنا نیسح  نسح و  ناجرم  ولؤل و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  خزرب  دنا و  همطاف 
رگید یتلیضف  هلهابم ، هیآ   - 22

. تسین نآ  توق  هب  یلیلد  چیه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ءاسک  باحصا  لضف  رب  يوق  یلیلد  هلهابم -  هیآ  زا  راگدنوادخ -  لوق  رد 
دنا و هدوب  نیسح  نسح و  وا  دنزرف  رود  وا و  رهوش  وا و  ردپ  همطاف و  طقف  هلهابم ، زور  رد  ءاسک  باحصا  هک  تسا  مالسا  تما  عامجا  و 

. تسا هدوبن  نانآ  اب  يدحا 
نسح و شدـنزرف  ود  یلع و  ماما  وفک  همطاف  ترـضح  یلع و  نینمؤملاریما  ماما  وا  یـصو  ربمغیپ و  زا  ریغ  هک  تسا  هدرکن  اعدا  یـسک  و 

چیه نودب  دنک ، اعدا  یـسک  رگا  و  تسا ؛ هتـشاد  تکرـش  نانآ  اب  تسا و  هدوب  ءاسک  باحـصا  رد  لخاد  هلهابم  زور  رد  يرگید  نیـسح ،
ءاسک باحـصا  تیالو  هب  نیکـسمتم  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  دمح  تسا ، هدز  ءارتفا  تسا و  هتـسب  غورد  شلوسر  ادـخ و  رب  راکیپ ، کش و 

. تسا هداد  رارق 
زا هلهابم  يارب  هلهابم  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  هلهابم ، هیآ  ریـسفت  رد  نآرق  نارـسفم 

سپ و  دومرف : ابع  رد  لخاد  ار  وا  دمآ و  نسح  سپ  دوب ، هتفرگ  شود  رب  هایس  يوم  زا  راد  هناشن  نیکـشم  يابع  و  تسا ، هدش  جراخ  هناخ 
لها سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تفگ : هاگنآ  یلع ، سپس  همطاف و  نآ  زا  سپ  و  دومرف ، ابع  رد  لخاد  ار  وا  دمآ و  نیسح  نآ  زا 
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. اریهطت مک  رهطی  تیبلا و 
هیآ زا  صوصنم  موصعم  نت  جـنپ  نیا  ابع  لآ  ءاسک و  باحـصا  زا  دـیامرفب -  ینارون  ار  ناـشناهرب  دـنوادخ  هیماـما -  دارم  هک  نادـب  سپ 

. تسا نآرق  هلهابم 
يراعـشا ناذیا و  زین  و  دشاب ؛ هدوب  ناشتلزنم  برق  تناکم و  فطل  رب  یهیبنت  ات  دنا  هدـش  دروآ  مدـقم  سفنا  رب  ءاسن  ءانبا و  هلهابم  هیآ  رد 

(. 28 . ) دنا سفنا  يدفم  سفنا و  رب  مدقم  ءانبا  هک  دشاب  هتشاد  ینعم  نیدب 
ع)  ) نیسح تفرعم  هب  ربمایپ  شرافس   - 23

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 
هدیشخب يرترب  زایتما و  ناگمه  رب  ار  وا  شیادخ  هک  هنوگنامه  دیسانشب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا  هتسیاش  هکنانچ  نآ  مدرم ! يا  ناه 

(. 29 . ) دیراد شرترب  تسا 
نیسح نسح و  ماما  رب  شتآ  ندوب  مارح   - 24

: دیوگ دیز  نب  دمحم  نب  رفعج 
؟ یـسرب مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  ترـضح  تمدخ  هب  هک  یهاوخ  ایآ  تفگ : ارم  دزیرهم  نب  هدنم  نب  دمحم  هک  مدوب  دادـغب  رد 

! يرآ متفگ :
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : ترضح  میتسشن ، هدرک ، مالس  میدش و  لخاد  وا  رب  سپ 

، مالـسلا هیلع  نیـسح  نسح و  صاخ  نیا ، و  دـینادرگ ، مارح  وا  هیرذ  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  سپ  دوب ؛ كاپ  فیفع و  مالـسلا ، اهیلع  همطاـف 
(. 30 . ) تسا

ناگمه هدوتس   - 25
. تسا ناگمه  شیاتس  دروم  هک  تسا  نآ  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  زا 

وا فصو  رد  یگمه  هدوتس و  ار  وا  یگمه  شنانمشد ، نارفاک و  ات  ناتسود  ناگشیپ ، يوقت  نانمؤم ، ناحلاص ، ناگتـشرف ، ناربمایپ ، ادخ ،
. دنا هتفگ  نخس 

هنومن يارب  تسا ، هدوتس  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  شدیجم  نآرق  رد  ار  ترضح  نآ  دنوادخ 
. تسا هدرمش  هنئمطم  سفن  عماج  لماک و  قادصم  ار  وا   - 1

(. 31 . ) تسا هتخاس  ناونع  شیوخ  تمحر  زا  یمیظع  هرهب  ار  وا   - 2
. تسا هتشاد  ررقم  ار  نانآ  زا  لیلجت  مارتحا و  هک  هداد ، رارق  یناردپ  نیرتالاو  ار  وا   - 3

؟ يا هداد  ماجنا  ار  ساسحا  طرش  يا و  هدرک  یتمدخ  الاو ، ردپ  نیا  رب  ایآ  هک  شیدنیب  کین  کنیا ...
. تسا هدرمشرب  دندیطلغ  شیوخ  نوخ  هب  هنامولظم  هک  یناسک  نادیهش و  رالاس  زراب و  قادصم  ار  وا   - 4

. تسا هدومرف  فیصوت  میظع  حبذ  ار  وا   - 5
. درمش صیعهک  تقیقح  حور  زمر  ار  وا   - 6

. داهن مان  ناجرم و ... نوتیز ، رجف ، نوچ  یگرزب  سدقم و  ياهمان  اب  ار  ترضح  نآ  رین  و   - 7
هک یتسار  هب  هاجنلا  هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا  تشاد : موقرم  شرع  تسار  تمـس  رد  وا  تمظع  تیـصخش و  شیاتـس  رد  و   - 8

(. 32 . ) تسا تاجن  یتشک  تیاده و  شخب  ینشور  لعشم  مالسلا  هیلع  نیسح 
ع)  ) هللا دبع  یبا  رب  رباج  هیثرم   - 26

هیلع نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  ماما  ترایز  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباـج  هک : تسا  هدرک  تیاور  یفطـصملا  تراـشب  رد  يربط  نیدـلا  داـمع 
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يوقت و دنگوس  مه  دـنزرف  و  نانمؤم ، دیـس  رـسپ  ناربمایپ و  نیرتهب  دـنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : نینچ  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا 
(. 33  ) یئاسک لها  سماخ  تیاده و  هلالس 

ءاسک باحصا   - 27
. دوبن هارمه  اهنآ  اب  يدحا  دندوب و  نیسح  نسح و  وا  دنزرف  ود  وا و  رهوش  وا و  ردپ  همطاف و  طقف  هلهابم  رد  ءاسک  باحصا 

نیـسح نسح و  ناشیا  دـنزرف  ود  همطاف و  يو  وفک  یلع و  نینمؤملاریما  ماما  یـصو ، ترـضح  ربمایپ و  زج  هک  دـشن  یعدـم  یـسک  چـیه 
. تسا هتسب  غورد  شلوسر  ادخ و  رب  رگید  صخش  یعدم  کش  نودب  تسا . هدوب  لخاد  هلهابم  رد  يرگید 

؛ مهتیالوب نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا 
(. 34  ) تسا هداد  رارق  ناشیا  تیالو  هب  ناکسمتم  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتس 

يوبن تخرد  هویم   - 28
: تفگ هک  دش  تیاور  سابع  نبا  زا 

لها نارادتـسود  دنا و  نآ  هویم  نیـسح  نسح و  نآ و  حاقل  یلع  نآ و  لمح  همطاف  متخرد و  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(. 35 . ) دننآ یتشهب  گرب  اتقیقح  تیب 

ص 45. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 1)

ص 46. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 2)

ص 54. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 3)

ص 55. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 4)

ص 58. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 5)

ص 60. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 6)

ص 63. لامالا ، یهتنم  زا  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  لیاضف  ( 7)
ص 366. ج 2 ، دیدج ، عبط  یفاک ، لوصا  ( 8)

ص 50. ج 3 ، راونا ، رهش  نبا  بقانم  ( 9)
ص 256. ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 10)

. یتوافت كدنا  اب  ص 243 ، ج 43 ، راونالا ، راحب  ص 6 ، ج 2 ، نویعلا ، ءالج  ( 11)
ص 86 و 87. مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ياهیگژیو  ( 12)

ص 57. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 13)
ص 57. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 14)

ص 86. مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ياهیگژیو  ( 15)
ص 68 و 69. مالسلا ،-  هیلع  نیسح -  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 16)

ص 29. بیغتسد ، دیهش  مالسلا -  هیلع  ادهشلادیس -  ( 17)
ص 4. ج 6 ، خیراوتلا ، خسان  ( 18)

ص 245. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 19)
ص 271. ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 20)

ص 283. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21)
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ص 295. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 22)
ص 493. ج 3 ، لبنحدمحا ، دنسم  صت 294 ؛ ج 43  راونالا ، راحب  ( 23)

ص 242. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 24)
ص 296. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 25)

ات 187. ص 185  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  اهیگژیو  ( 26)
ص 45. یلمآ ، هداز  نسح  همکح ، صف  ( 27)

ص 193. همکح ، صف  حرش  ( 28)
ص 108. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29)

ص 213. تماما ، هلاسر  ( 30)
ص 279. ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 31)

ص 103. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 32)
ص 54. یلمآ ، هداز  نسح  هیتمصع ، همکح  صف  ( 33)

ص 53. هیمطاف . هملک  یف  هیتمصع  همکح  صف  ( 34)

ص 44. هیمطاف ، هملک  یف  هیتمصع  همکح  صف  ( 35)

یهلا يایبنا  رب  نیسح  ماما  زاتمم  تایصوصخ 

ع)  ) نیسح ماما  هب  ربمایپ  لسوت   - 29
هک دش  یم  فرط  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  يادخ  نیسح و  دای  مان و  اب  دیسر  یم  یگرزب  لکشم  جنر و  هب  هک  ادخ ، ناروآ  مایپ  زا  مادک  ره 

: دوش یم  هدنسب  تیاور  دنچ  هب  دروم  نیا 
وا شیاین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  اب  دروآ و  نابز  هب  وا  تخومآ و  هب  ار  سدـقم  هناگجنپ  ياه  ماـن  دـنوادخ  مدآ ، شیاـین  هبوت و  رد   - 1

(. 1 . ) تفرگ رارق  لوبق  دروم 
مالسلا هیلع  نیـسح  مان  اب  دیوج و  لسوت  سدقم  رون  جنپ  هب  هک  دش  یحو  ترـضح  نآ  هب  یتشک ، نتفرگ  مارآ  يارب  حون  نافوط  رد   - 2

(. 2 . ) تفرگ رارق  شیوخ  هاگرارق  رد  هاوخلد  روط  هب  حون  یتشک 
سدقم ياه  مان  دـنوادخ ، ( 3 ... ) راد ینازرا  يدـنزرف  نم  هب  دوـخ  بناـج  زا  راـگدرورپ ! تفگ : یم  هک  ربماـیپ  ياـیرکز  ياـعد  رد   - 3

(. 4 . ) دیسر ودب  ربمایپ  ییحی  هب  تراشب  مالسلا  هیلع  نیسح  هیامنارگ  مان  ندروآ  نابز  هب  اب  وا  تخومآ و  وا  هب  ار  هناگجنپ 
هیلع نیـسح  مان  هب  هناگجنپ  ياه  مان  يروآ  دای  اـب  هک  یماـگنه  دـناوخ و  ارف  ار  يادـخ  یهاـم ، مکـش  زا  تاـجن  رد  سنوی  ترـضح   - 4

(. 5 . ) تفای تاجن  دیسر ، ادخ  هدیزگرب  هدنب  نیا  مالسلا 
: هک دیسر  ادن  درک و  شیاین  ادخ  هاگراب  هب  هک  ماگنه  زین ، ربمایپ  بویا  زا  يراتفرگ  دنزگ و  ندش  فرط  رب  نایرج  رد   - 5

بارش دراب و  لستعم  اذه  کلجرب  ضکرا 
هیلع نیـسح  سدـقم  مان  اـب  زین  اـجنآ  ندـیماشآ . يارب  درـس  تسا  یبآ  نیا  وش و  تسـش و  يارب  تسا  یبآ  نیا  بوکب  نیمز  رب  ار  تیاـپ 

. دش هدروآرب  شیاعد  مالسلا 
میظع حبذب  هانیدفو  دمآ : مایپ  هک  لیعامسا  میهاربا و  نایرج  رد   - 6

. میدیرخ زاب  یهوکشرپ  ینابرق  هب  ار  وا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4321 

http://www.ghaemiyeh.com


نیـسح هک  ارچ  تسا ، نشور  زین  هیآ  موهفم  مایپ و  بیترت  نیا  اـب  و  ( 6  ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  هوکـش  رپ  ینابرق  نیا  هک : تسا  تیاور 
. دوب لیعامسا  زا  رترب  مالسلا  هیلع 

دای اب  تسج و  لسوت  سدقم  رون  جنپ  هب  لیئربج  هلیسو  هب  ترضح  نآ  هک : تسا  تیاور  زین  هاچ ، هاگناهن  زا  ربمایپ  فسوی  تاجن  رد   - 7
(. 7 . ) تفای ییاهر  هاچ  رس  هب  بآ  يارب  نانآ  هداتسرف  دندیسر و  نایناوراک  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  و 

تاجن ادـخ ، هاگراب  رد  وا  تمرح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  دای  مان و  زین ، ینالوط  ياه  لاس  زا  سپ  رـصم ، نادـنز  زا  فسوی  تاجن  رد   - 8
(. 8 . ) دوب شخب 

. دوب زاس  راک  وا  سدقم  مان  زین  بوقعی  هودنا  مغ و  نتخاس  فرطرب  رد  - 9
نم هب  ایآ  دنتفر ، متسد  زا  فسوی ، مدنزرف  مناگدید و  رون  راگدرورپ ! تفگ : ادخ  هاگراب  هب  ور  دش ، تخـس  بوقعی  رب  راک  هک  یماگنه 

؟ يزرو یمن  رهم 
هب ار  ممشچ  رون  هک  مهد  یم  دنگوس  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  هوکش  هب  ار  وت  ایادخ ! راب  وگب : هک  دیسر  مایپ 

. نادرگ زاب  نم 
(. 9 . ) دیدرگ انیب  وا  دیسر و  ارف  هدنهد  تراشب  مالسلا ، هیلع  نیسح  مان  ندروآ  نابز  اب  و 

جنر و تسادخ ، هدـیزگرب  صاخ و  هدـنب  هک  ترـضح  نآ  سدـقم  مان  دای و  اب  هک  تسه  يرگید  دراوم  هدـش ، دای  دراوم  رب  هوالع   - 10
هیاس نانآ ، بلق  هچارـس  رب  هودنا  مغ و  جوم  هاگآدوخان  وا ، سدقم  مان  دای و  اب  زین  تسا و  هدش  فرطرب  ادـخ  تساوخ  هب  ربمایپ  هودـنا و 

. تسا هدیسر  تباجا  فده  هب  ادخ ، هاگراب  رد  ناشیاهاعد  تسا و  هدنکفا 
: زین ام  و 

هب ار  وت  تسا ، هدـننک  دوبان  گرزب و  نامناهانگ ، رطاخ  هب  ام  يراتفرگ  میا . هدـیدجنر  شیوخ  ناـهانگ  جـنر  يراـتفرگ و  هب  ایادـخ ! راـب 
هب زاس و  فرط  رب  ار  ام  هودنا  يراتفرگ و  هک  میهد  یم  تدنگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  مارتحا  هوکش و 

ار ام  ياه  هتساوخ  ددرگ ، یم  يراج  نامناگدید  زا  کشا  بالیس  دنکـش و  یم  نامیاه  لد  دای ،. اب  هک  شـسدقم  مان  يراذگ  رثا  تکرب 
(. 10 ! ) دروآرب

نیسح ماما  اب  مدآ  ترضح  هسیاقم   - 30
هب مدآ ، هک  دندرک  هدجـس  شربارب  رد  ناگتـشرف  همه  وا ، شنیرفآ  زا  سپ  ادخ  نامرف  هب  تسا و  تیناسنا  ردپ  ادـخ و  ناروآ  مایپ  زا  مدآ 

. ادخ نآ  زا  هدجس  دوب و  هلبق  هلزنم 
نانآ جارعم  شهاگتداهش  دندرک و  فاوط  وا  هاگتداهش  درگادرگ  رد  دنداتسرف و  مالـس  دورد و  وا  رب  ناگتـشرف  دوب  هنوگنیا  زین  نیـسح 

. نانآ دوعص  دورف و  هاگیاج  دوب و 
. دروآ دیدپ  وا  دوجو  رون  زا  ار  نایروح  تشهب و  هک  تسا  یناسنا  گرزب  نیسح  داد و  ياج  شا  هژیو  تشهب  رد  ار  مدآ  دنوادخ 

تسا تشهب  رویز  بنیز و  نیسح  دش و  هتسارآ  یتشهب  ياه  سابل  هب  مدآ 
. ناتسود ییادج  هب  نیسح  دیزگرب و  دنوادخ  ار  مدآ 

. ناتسود يادج  هب  نیسح  دش و  شیامزآ  تشهب  قارف  هب  مدآ 
نیسح درک و  باریس  ار  ینیمز  تخیر و  نیمز  رب  هک  دید  ار  وا  نوخ  دیدرگ و  شیامزآ  شدنزرف  ندب  هک  شدنزرف  ندش  هتـشک  هب  مدآ 

. دندرک هراپ  ار  وا  ندب  هک  شدنزرف  تداهش  هب  زین 
نداهناو هب  نیـسح  اما  تفاین ، نینهآ  میمـصت  وا  رد  دـنوادخ  درک و  شومارف  دـیدرگ و  شیاـمزآ  تخرد  نآ  ندروخ  زا  رادـشه  هب  مدآ 

. دوب ریظن  یب  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  يراوتسا  نینهآ و  میمصت  تخاسن و  شومارف  دیدرگ و  شیامزآ  يدام  ياه  شزرا  قئالع و  یمامت 
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نیا نایم  زا  هدیزگرب  نیـسح  دنا و  شنیرفآ  هدیزگرب  شنادنزرف  وا و  دوب و  تادوجوم  نایم  رد  ادخ  هدیزگرب  تماق ، هرهچ و  رظن  زا  مدآ 
. وا زا  ربمایپ  تسادخ و  ربمایپ  یتسه  ناهج  بوبحم  هدیزگرب  زا ، وا  هک  ارچ  ناگدیزگرب ،

نیسح ماما  اب  ربمایپ  سیردا  هسیاقم   - 31
. دربالاب دیشخب و  جوا  ار  تبرت  رکیپ و  نوخ ، حور  تداهش ، زا  سپ  زین  نیسح  داد و  جوا  اه  نامسآ  رب  ار  سیردا  ترضح  دنوادخ 

ادخ زا  ترجه  هب  زین  نیسح  دش و  شیامزآ  قح  هار  رد  یگنشت  یگنـسرگ و  نارای ، یگدنکارپ  دادیب  ملظ و  ورملق  زا  ترجه  هب  سیردا 
هب رکیپ  رانک  رد  شرهاوخ  هک  تلادـع ... قح و  يارب  راگزور  راشف  یگنـشت و  هب  يوما و  ماشآ  نوخ  يروتاتکید  اب  هنامرهق  ییورایور  و 

. دیسر تداهش  هب  هنشت  بل  اب  هک  نآ  يادف  هب  مردپ  تفگ : دز و  هلان  شا  هدیپط  نوخ 
نیسح ماما  اب  حون  هسیاقم   - 32

. تسا ناروآ  مایپ  گرزب  حون ،
. تشهب نادرمناوج  همه  رالاس  مالسلا ، هیلع  نیسح 

. تفای تفارش  حون  هاگیاج  هناخ و 
. دش رتشیب  شتفارش  اج  نآ  زا  نیسح  هاگتداهش 

. دوب وا  رطاخ  هب  نافوط  زا  مدرم  تاجن  هک  ارچ  نیملاعلا  یف  حون  یلع  مالس  هک : داتسرف  دورد  حون  هب  نایناهج  نایم  رد  دنوادخ 
. تسوا دوجو  تکرب  هب  خزود  شتآ  زا  تیرشب  همه  تاجن  هک  داب  دورد  زین  نیسح  هب 

. دوب اه  بآ  جاوما  رب  تاجن  یتشک  هدنراد  حون 
. دبای تاجن  ترخآ  ایند و  یتخبدب  ياه  شتآ  زا  دنیشن  نآ  رب  سک  نآ  ره  هک  تسا  یتاجن  یتشک  بحاص  نیسح 

زا نوخ  دـندز و  ار  وا  یـشوهیب  دـح  رـس  اـت  دنتـشاد و  اور  متـس  وا  رب  درک و  یگدـنز  شیوخ  موـق  ناـیم  رد  لاـس  هاـجنپ  دـصهن و  حوـن 
. دش يراج  شیاهشوگ 

رب زور  هس  شکاپ  رکیپ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دوب و  نانآ  نایم  رد  يزورمین  دش و  توعد  مدرم  يوسارف  زا  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح 
رتشیب لاس ، هاجنپ  دصهن و  زا  دنتـشاد ، اور  وا  رب  تعاس  کی  رد  هک  یمتـس  دندرب و  اه  هزین  زارف  رب  ار  شـسدقم  رـس  دـنام و  كاخ  يور 

. دوب
نیسح ماما  اب  میهاربا  هسیاقم   - 33

یم هللا  لیلخ  میهاربا  یلع  مالـسلا  هک  يروآ  یم  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  رد  صالخا  ینتورف و  اـب  هک  یماـگنه 
. ینک تین  ار  میهاربا  ای  مالسلا  هیلع  نیسح  نانآ ، ، رفن  ود  ره  یناوت 

زا اـهنت  هن  تخاـس و  کـیدزن  نارگدادـیب  شتآ  هب  ار  نتـشیوخ  ادـخ  ناـمرف  ماـجنا  رطاـخ  هب  هک  ینک  تین  ار  ادـخ  لـیلخ  نآ  یناوت  یم 
طیارـش زا  وا  یلاحب ... هملع  یلاؤس  نم  یبسح  تفگ : هک  ارچ  دناوخن  زین  ار  شیادخ  صالخا  تدـش  زا  هکلب  تساوخن ، ددـم  ناگتـشرف 

. تسا هاگآ  نم 
دومن و اه  هزین  اهریـشمش و  جامآ  ادخ  نامرف  ماجنا  هار  رد  ار  نتـشیوخ  هک  ینک  راثن  دورد  مالـس و  البرک ، لیلخ  تین  هب  یناوت  یم  زین  و 

(. 12 . ) تخاس تمالس  درس و  یگرزب  تما  يارب  ار  يوما  هنتف  شتآ  ار و  خزود  شتآ  و  ( 11  ) تفریذپن ار  ناگتشرف  يرای 
. داهن كاخ  رب  ادخ  رطاخ  هب  ار  لیعامسا  شدنزرف  ینارون  هرهچ  هک  ینک  تین  ار  یگرزب  لیلخ  نآ  یناوت  یم  مالس ، ماگنه  هب 

. داهن كاخ  رب  هعطق  هعطق  ندب  اب  ار  یلع  شدنزرف  نازورف  هرهچ  ادخ  هار  رد  هک  ینک  تین  ار  یهوکشرپ  لیلخ  نآ  یناوت  یم  زین 
تساوخ و ییاذغ  داوم  اذغ ، هیهت  يارب  وا  زا  هراس  شرـسمه  هک  ینک  تین  ار  يراوگرزب  لیلخ  یناوت  یم  میهاربا ، رب  دورد  راثن  ماگنه  هب 
هب ار  نآ  شتردق  هب  دـنوادخ  درک و  رپ  نابایب  ياه  گیر  زا  ار  فرظ  دـنادرگرب و  یلاخ  تسد  ار  وا  هک  دیـشک  تلاجخ  شرـسمه  زا  وا 
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(. 13  ) درک لیدبت  ییاذغ  داوم 
: دومرف شا  هنادرد  خساپ  رد  هک  تساوخ  بآ  وا  زا  نمشد  هرـصاحم  رد  شا  هیامنارگ  تخد  هک  ینک  دصق  ار  يا  هزاوآ  دنلب  لیلخ  نآ  ای 

(. 14 . ) دیرخ ناج  هب  دیاب  ار  تالکشم  همه  ادخ  يارب  اما  تسا ، نادرگ  نم  رب  وت  یگنشت  مرتخد !
ربمایپ بوقعی  رب  ع )  ) نیسح ماما  يرترب   - 34

: هک میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  رد 
هتمحرب هرصب  هیلا  هللا  در  يذلا  بوقعی  یلع  مالسلا 

بوقعی یناوت  یم  مالـس ، دورد و  نیا  رد  دـینادرگ . زاب  ودـب  ار  شناگدـید  رون  شیوخ ، تمحر  هب  دـنوادخ  هک  ربماـیپ  بوقعی  رب  مـالس 
: دنتفگ دنداتسیا و  شربارب  رد  تمالس  تحص و  لامک  رد  دناوخ ، ارف  ار  نانآ  هک  یماگنه  دوب و  رسپ  هدزاود  ردپ  هک  ینک  تین  ار  ربمایپ 

. دروخ گرگ  ار  ام  زا  یکی  ناج ! ردپ 
. داد تسد  زا  ار  شنامشچ  رون  مخ و  شرمک  كان ، درد  ربخ  دادخر و  نیا  زا  وا  و 

! ناجردپ هک : دینـش  هاگتداهـش  زا  ار  شیادن  هک  دوب  رـسپ  کی  ردپ  هک  ینک  دـصق  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  البرک ، بوقعی  یناوت  یم  زین  و 
(. 15 . ) تسا ییادج  تاظحل  کنیا  هک  شاب  اریذپ  ارم  مالس  نیرخآ 

هدوب يرهم  رپ  گرگ  ایوگ  تفگ : تسیرگن و  دوب  ملاس  مک  ار  شدنزرف  نوخ  هب  هدولآ  نهاریپ  هک  ینک  تین  ار  ربمایپ  بوقعی  یناوت  یم 
(. 16 . ) تسا هدرکن  هراپ  ار  وا  نهاریپ  هدروخ و  ار  مرسپ  هک 

یم تفریذپ و  یمن  وا  اما  دنک ، يزاب  دروخب و  شزیگنا  لد  رظانم  ابیز و  تشد  رد  هک : هناهب  نیدب  دنتـساوخ  ار  فسوی  ربمایپ ، بوقعی  زا 
. دزاس یم  نیگهودنا  ارم  وا ، ندرب  تفگ :

: دومرف دنتشاد ، زاب  تکرح  زا  ار  وا  مرح  ناوناب  درک و  تکرح  داهج  نادیم  يوس  هب  شنامرهق  دنزرف  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  اما 
. دراد رس  رد  ار  شربمایپ  ادخ و  رادید  قوش  هک  دینک  اهر  ار  وا 

. دش انیب  وا  تخادنا و  وا  يور  رس و  هب  ار  نآ  دیسر و  ارف  فسوی  نهاریپ  اب  هدنهد  تراشب  ار  ربمایپ  بوقعی 
(. 17 . ) دش رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  ییوگ  دینش  ار  شدنزرف  ییادج  يادن  مالسلا  هیلع  نیسح  اما 

فسوی ترضح  اب  نیسح  ماما  هسیاقم   - 35
ار فسوی  تفگ : ناـنآ  زا  یکی  دندیـشک ، ار  وا  نتـشک  هشقن  دـندنکفا و  ییادـج  شردـپ  فسوی و  ناـیم  دوـسح ، ناردارب  هک  یماـگنه 

. دندرک نینچ  و  دینکفیب . هاچ  هاگناهن  رد  ار  وا  دیشکن و 
قیمع و ياه  مخز  نتخاس  دراو  زا  سپ  و  ناردارب و ... نادنزرف ، نارای ، یمامت  ندناسر  تداهش  هب  زا  سپ  ار  البرک  هوکـش  رپ  فسوی  اما 

هتـسد ار  نیـسح  هک : دندیـشک  دایرف  يوما  موش  هاپـس  یگمه  ناهگان  دوب ، یفاک  شتداهـش  يارب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  شرکیپ  رب  رایـسب 
رپ تداهش  زا  سپ  شرهطم و  رس  ندیرب  يارب  یهورگ  دندروآ و  موجه  ترضح  نآ  نتشک  يارب  یهورگ  هک  دوب  اجنیا  دیـشکب . یعمج 

(. 18 . ) تسا ناوتان  نآ  میسرت  زا  ملق  هک  دنتشاد  اور  رهطم  رکیپ  نآ  رب  هک  ییاه  تواقش  شهوکش ،
. دندنادرگ رصم  رازاب  رد  شورف  يارب  دندرب و  دوخ  اب  دنتفای و  هاچ ، هاگناهن  رد  ندنکفا  زا  سپ  ار  ربمایپ  فسوی  نایناوراک 

رازاب ماش ، هفوک ، رد  دادیب  ياه  هزین  زارف  رب  ار  شسدقم  رس  دوب ، كاخ  يور  رب  شرکیپ  هک  یلاح  رد  تداهـش  زا  زین  ار  البرک  فسوی  و 
اما دـندرب ، رـصم  هاشداپ  رابرد  رب  روز  برـض  هب  ار  ربمایپ  فسوی  ( 19 . ) دندینادرگ هنادنم  تواقـش  هنالدزب و  اهرهـش ، نآ  ياه  هچوک  و 

. دش وا  رادتناما  تفرگ و  رارق  وا  مارتحا  دروم  یتدم  زا  سپ 
نادیهـش رالاس  دیـس و  رب  درک و  یم  راختفا  شیوخ  تیانج  هب  هک  دـندرب  یکافـس  روتاتکید  هاگراب  هب  ار  البرک  فسوی  سدـقم  رـس  اـما 

(. 20 . ) تخاون یم  دادیب  بوچ  وا  نادند  بل و  رب  تشاد و  یم  اور  تناها 
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ع)  ) نیسح ماما  ربمایپ و  دوه  سایق   - 36
مث ال اعیمج  ینودیکف  تفگ ...: ادـخ  هب  لکوت  اب  نانمـشد  ربارب  رد  هک  هنوگنآ  صاخ ، يدامتعا  لکوت و  بحاص  دوب و  ادـخ  ربمایپ  دوه 

(. 21 . ) نورظنت
. دیهدن تلهم  ارم  دیزیخرب و  يرگ  هلیح  هب  نم  دض  رب  یگمه 

. تفگ ار  نخس  نیمه  هنادنم  تماهش  نانآ  داشرا  یهاوخ و  ریخ  زا  سپ  داتسیا ، يوما  هاپس  ربارب  رد  هک  یماگنه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(. 22)

. دنتشادرب تسد  وا  زا  اما  دنتخادنا ، گنس  ودب  دندز و  ار  وا  شموق  اما  تفگ ، ار  نخس  نیا  ربمایپ  دوه 
. دندز تسد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  دض  رب  یتواقش  ره  هب  شیوخ ، تاناکما  حالس و  همه  اب  يوما  هاپس  یلو 

(. 23 . ) دندرک اهر  هاگنآ  دندرشف و  ار  شیولگ  سفن ، نداتفا  هرامش  هب  ات  دنداد و  رارق  شروی  دروم  ار ، ربمایپ  دوه  راکمتس ، نارفاک 
دنتخات شسدقم  ندب  رب  تسا  هاگنآ  دندرک و  هعطق  هعطق  ار  شرکیپ  تداهش ، زا  سپ  دندیرب و  رس  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يوما ، هاپس  اما 

(. 24 . ) دندیدرون مهرد  ار  شرکیپ  و 
ع)  ) نیسح ماما  ربمایپ و  بیعش  هسیاقم   - 37

دنراظتنا رد  هداتسیا و  يرانک  هک  دید  ناشنادنفـسوگ  اب  نیدم  هزاورد  رب  ار  نانآ  یـسوم  دوب ، هیامنارگ  تخد  ود  ردپ  گرزب ، ربمایپ  نیا 
ناشردپ یلاسنهک  لیلد  نیمه  هب  دـنهد و  بآ  ار  دوخ  نادنفـسوگ  نانآ  هاگنآ  دـنورب ، هتخاس و  باریـس  ار  شیوخ  نادنفـسوگ  مدرم  ات 

. دنتسه راک  نیا  زا  ریزگان 
(. 25 . ) داد بآ  ار  ناشنادنفسوگ  نانآ ، طیارش  ندید  اب  یسوم ،

، لاـسدرخ ناـکدوک  نارهاوخ ، نارتـخد ، هک  دوـب  هتفرگ  رارق  یتخـس  طیارـش  رد  اـیر ، رفک و  دـض  رب  داـهج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـما 
تساوـخ و بآ  ناـنآ  يارب  دـمآ و  تارف  يوـس  هب  یمارگ  نآ  دـندوب و  یگنـشت  جوا  رد  یگمه  شناـکیدزن ، ناـگداز و  ردارب  ناردارب ،
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوبن ، نانآ  عناـم  یـسک  دندیـشون و  یم  ناـبایب  ياـه  كوخ  اـه و  گـس  یتح  ناـگمه  بآ ، نآ  زا  هک  یلاـحرد 
زا رتالاب  رترب و  ناشگرزب ، ياین  ردپ و  دنتسناد  یم  هکنیا  اب  دندناسر  تداهش  هب  بآ  هرـصاحم  رد  ار  شناسک  همه  وا و  ( 26 . ) دنتشادزاب

. دنتسه نایناهج  همه 
ع)  ) نیسح ربمایپ و  ییحی   - 38

: دنراد تهابش  مه  اب  هاگدید  هس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ربمایپ و  ییحی 
. تسا ییاه  تهابش  ادخ  صاخ  هدنب  ود  نیا  نایم  یفلتخم  دراوم  رد  هکنیا ، تسخن   - 1

ربمایپ و ییحی  لتاق  زج  ادخ ، قولخم  زا  کی  چیه  راوازس  هک  تسا  يا  هطقن  منهج ، رد  دومرف : یم  هک  تسا  تیاور  یمارگ  ربمایپ  زا   - 2
(. 27 . ) تسین نیسح  شدنزرف  لتاق 

(. 28 . ) درک یم  دای  ربمایپ  ییحی  زا  هتسویپ  یهاگلزنم  ره  رد  البرک ، هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ   - 3
(. 29  ) ییحی ای  زمر   - 39

، ار شسدقم  رس  ندش  هداد  هیده  هژیو  هب  درک و  یم  دای  گرزب  ربمایپ  نآ  ییحی  البرک  هکم و  نایم  هاگلزنم ، ره  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
گرزب رود  زا  نمشد  تتامش  ندینـش  هک  ارچ  دسر ، یم  رظن  هب  بئاصم  نیرت  تخـس  نیا  میـشیدنیب  کین  رگا  تخاس و  یم  ناشن  رطاخ 

دروم رد  هک  هنوگنامه  وا ، تناها  ترارش و  لمحت  وا و  ربارب  رد  تسود  هدیرب  رس  ندید  نمـشد و  رب  نتـسیرگن  اما  تسا . تبیـصم  نیرت 
نید اب  هک  سکره  رب  هک  دمآ  نارگ  ردـقنآ  یمارگ  ربمایپ  رب  تیانج  نیا  تسا . لمحت  لباق  ریغ  تخـس  داتفا ، قافتا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(. 30 . ) درک نیرفن  ددرگ  نامداش  يوما ، متس  هاگراب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  سدقم  رس 
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ع)  ) نیسح ماما  اب  یسوم  ترضح  هسیاقم   - 40
هکم هب  هک  یماگنه  و  ( 31  ) درک توالت  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  هب  طوبرم  تایآ  زا  یخرب  درک  تکرح  هنیدـم  زا  ع )  ) نیـسح هک  یماـگنه 

، دوب راوگرزب  ود  طیارش  هسیاقم  تقباطم و  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  طوبرم  ایآ  توالت ، نیا  رد  ار و  تایآ  نیا  زا  نارگید  یخرب  دش ، دراو 
رختفم ماقم  نیدب  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  هنوگنامه  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا و  ادخ  نخس  مه  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تروص : نیدب 

: دیسر ادن  هک  تداهش  ماگنه  هب  مه  شیگدنز و  رد  مه  دش ،
. هیضرم هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا -  سفنلا  اهتیا  ای 

، دوب نآ  زا  رتارف  مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  ناشفارون  ناشخرد و  هاگ  شسدقم  تسد  هک  دوب  یـصاخ  هزجعم  ياراد  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هب هک  ماگنه  شکرابم  هرهچ  دوب و  ینارون  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رایـسب  ياـه  هسوب  رطاـخ  هب  شـسدقم  هاـگولگ  یناـشیپ و  هک  ارچ 
رس تشاد و  یم  زاب  شندش  هتشک  یگنوگچ  هب  هجوت  زا  ار  يا  هدننیب  ره  هک  نانچنآ  درک  یم  یناشفا  رون  دوب ، دش  هتشغآ  نوخ  كاخ و 

. دیشخرد یم  اه  هزین  زارف  رب  زین  شرهطم 
هیلع نیسح  دیشوج و  یم  نآ  زا  بآ  دش و  یم  رجفنم  اه  هرخـص  اصع ، اب  ندز  رثا  رب  هک  دوب  نیا  نآ  دوب  يرگید  هزجعم  ياراد  یـسوم ،

رد هک  هنوگنامه  دیدرگ ، ناور  اه  هزیر  گنس  اه و  هرخص  زا  نوخ  دش و  اه  هرخص  راجفنا  ثعاب  شتداهـش  زادگناج  هعجاف  زین  مالـسلا 
. داتفا قافتا  سدقملا  تیب 

. دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  دنتشاد  یم  رب  هک  ار  یگنس  ره  دعب ، زور  دادماب  ات  وا  تداهش  هاگماش  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  زین  و 
... شسدقم مان  زین  تخاس و  يراج  هاگدید  زا  کشا  بالیس  وا  تداهش  زین  و 

بطر زا  یقبط  یهاگ  دمآ ، دورف  يرایسب  ياه  هویم  زین  ع )  ) نیسح يارب  دمآ و  دورف  يولس  نم و  ینامسآ  ياذغ  تمعن  شیارب  یـسوم ،
... بیس رگید  ینامز  هب و  رانا و  ینامز  هدش ، هتخپ  ياذغ  یهاگ  و 

نیـسح دنک و  یم  دای  دنگوس  ناکم ، نادب  ادـخ  هک  ییاج  ات  تفای  تفارـش  وا  رطاخ  هب  انیـس  روط  هک  تسا  يربمایپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
. تسا البرک  نامه  انیس ، روط  هک  تسا  تایاور  یخرب  رد  تفای و  هژیو  تفارش  وا  راختفا  هب  البرک  هک  تسا  یگرزب  ياوشیپ  مالسلا  هیلع 

ربمایپ تعاجش  هک  تسا  يریشمش  بحاص  مالسلا  هیلع  نیسح  دیدرگ و  راکشآ  نآ  زا  اه  هناشن  هک  تسا  یصاخ  ياصع  بحاص  یسوم 
. دیدرگ قافآ  هرهش  مالسلا  هیلع  نیسح  تعاجش  هک  ییاج  ات  داهن  ثرا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  ار  وا  دش و  راکشآ  نآ  زا 

. هد رارق  مریزو  منادناخ  زا  ار  نوراه  مردارب  ایادخ ! راب  ( 32  ) یخا نوراه  یلها  نم  اریزو  یل  لعجاو  تفگ ...: یسوم 
، شزوـس متـس  يدـیحوت و  ماـیق  ياـه  بیـشن  زارف و  همه  رد  ار  وا  داد و  رارق  ساـبع  شردارب  نوـچ  يریزو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  و 

کنیا هک  زیخاپب  مردارب ! دومرف : سابع  تداهـش  یماگنه  هب  تهج  نیمه  هب  دـینادرگ ، وا  روای  رای و  هناوتـشپ و  ار  وا  تخاس و  وا  کیرش 
(. 33 . ) تسکش مرمک 

ع)  ) نیسح ماما  یسیع و  ترضح  هسیاقم   - 41
. تسا كاپ  میرم  دنزرف  ردق  نارگ  ربمایپ  نیا 

. مالسلا اهیلع  هرهطم  همطاف  هیامنارگ  دنزرف  مالسلا ، هیلع  نیسح  و 
يا ناه  نیملاعلا . ءاسن  یلع  کیفطـصا  كرهط و  کیفطـصا و  هللا  نا  میرم  ای  هک : دـنداد  شیادـن  ناگتـشرف  هک  تسا  ییوناـب  دـنزرف  وا 

. دیشخب يرترب  ناهج  نانز  رب  تخاس و  هزیکاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  میرم !
. دوب ترخآ  ایند و  ناوناب  نیرترب  تفرگ و  رارق  ناگتشرف  يادن  دروم  هک  تسا  يا  هیامنارگ  يوناب  دنزرف  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 

. تسوا هدیرفآ  ادخ و  حور  مالسلا  هیلع  یسیع 
. وا تمحز  هزاورد  ادخ و  ون  مالسلا  هیلع  نیسح 
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. تسا شیوخ  رصاعم  ناهج  ناوناب  يوناب  دنزرف  مالسلا  هیلع  یسیع 
. ترخآ ایند و  نانز  رالاس  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح 

(. 34 . ) دوب تخاس  دوخ  شلاب  ار  گنس  تشخ و  یگتسراو ، دهز و  تدش  زا  گرزب  ربمایپ  نآ 
. دهن نیلاب  رب  ات  تشادن  ندب  رد  رس  درک و  راثن  ادخ ، هار  رد  ار  رس  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دیشوپ یم  نشخ  سابل  مالسلا  هیلع  یسیع 
. دندوبر شندب  زا  ادخ  هار  رد  مه  ار  شسابل  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دیزرو یم  تعانق  هداس ، ییاذغ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 
. دوب اذغ  بآ و  هرصاحم  رد  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دراد هاگن  ار  نآ  ات  تشادن  یتورث  مالسلا  هیلع  یسیع 
. دندوبر شتداهش  زا  سپ  شرهطم ، رکیپ  زا  سابل  دندرک و  تراغ  ار  شیاه  همیخ  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دزاس رادغاد  ار  وا  شتداهش  اب  ات  تشادن  يرسپ  مالسلا  هیلع  یسیع 
يارب اما  تخاس ، رات  هریت و  شناگدید  ربارب  رد  ار  ایند  تفرگ و  ار  وا  ناوت  قح ، هار  رد  تداهـش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیامنارگ  دـنزرف 

. تخاس هشیپ  ییابیکش  ادخ 
. دوب نیمز  ياه  برغم  اه و  قرشم  دیشروخ ، ترارح  ربارب  رد  شا  هیاس  مالسلا  هیلع  یسیع 

. دوب دیشروخ  شبات  ریز  زور  هنابش  هس  شرکیپ  مالسلا  هیلع  نیسح 
(. 35 . ) شناتسد ود  شرازگتمدخ ، دوب و  شیاپ  ود  شبکرم ، مالسلا  هیلع  یسیع 

دـندیرب و شرتشگنا  ندرب  يارب  ار  شناتـشگنا  درک و  راثن  ادـخ  هار  رد  ار  اـپ  تسد و  رـس و  هک  تسا  يدرم  گرزب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
. دندرب

ص 174. ج 11 ، راونالا ، راحب  ( 1)

ص 243. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 2)
.5 میرم /  ( 3)

ص 178. ص 223 و ج 24 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4)
.402 ج 14 ، راونالا ، راحب  ( 5)

.107 تافاص /  ( 6)
ص 231. ج 12 ، راونالاراحب ، ( 7)
ص 260. ج 12 ، راونالاراحب ، ( 8)
ص 260. ج 12 ، ذخام ، نامه  ( 9)

ات 48. ص 745  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 10)
ص 63. راونالا ، راحب  ( 11)

ص 330. ذخام ج 44 ، نامه  ( 12)
ص 80. ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 13)

ص 721. ص 720 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 14)
ص 45. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 15)
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ص 225. ج 12 ، ذخام ، نامه  ( 16)
ص 722. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 17)

ص 55. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 18)
ص 115. ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 19)

ص 132. ذخام ، نامه  ( 20)
.55 دوه /  ( 21)

ص 9. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 22)
ص 361. ج 11 ، ذخام ، نامه  ( 23)

ص 57. ذخام ج 45 ، نامه  ( 24)
23 و 24. صصق /  ( 25)

ص 11. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 26)
ص 301. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 27)
ص 298. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 28)

ص 726. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29)
ص 248. ج 44 : ذخام ، نامه  ( 30)

.21 صصق /  ( 31)
29 و 30. هط /  ( 32)

. هیلع هللا  ناوضر  مالسلا ص 36 هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 33)
.42 نارمع /  لآ  ( 34)

ص 238. ج 14 ، راونالا ، راحب  ( 35)

نانمشد نابز  زا  نیسح  ماما  لیاضف 

! مدید وت  هب  ار  ربمایپ  تبحم  نم   - 42
ربز مان  هب  هوعل  يذ  نادناخ  زا  يدرم  داد ، رـس  زرابم  نم  له  يادن  دمآ و  نادیم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دیوگ : هملـسم  نب  قیفش 
یلع نب  نیسح  منم  دومرف : یتسیک ؟ وت  اتفگش ! تفگ : تخانـش ) ار  وا  نوچ   ) تفر و وا  يوس  هب  دوب -  عاجـش  رایـسب  هک  ملـسا -  نب  ناق 

. مالسلا هیلع 
زا دوب و  راوس  ییوم  خرـس  رتش  رب  هک  مدـید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـنگوس  ادـخ  هب  درگرب ، مدـنزرف ! تفگ : ناقربز 

. منک رادید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  وت  نوخ  اب  هک  متسین  نانچ  نم  يدوب و  وا  ولج  نآ  رد  وت  دمآ و  یم  ابق  بناج 
(. 1 . ) تشگرب وا ) دربن  زا   ) تفگ یم  ار  دوخ  رعش  زا  یشخب  هک  یلاح  رد  ناقربز 

ع)  ) نیسح تلالج  ساپ   - 43
تشاد یم  ساپ  ار  نیـسح  تلالج  تمظع و  باطخ  نب  رمع  ( 2 . ) داد یم  ناشردپ  ياطع  لثم  ار  نیـسح  نسح و  ياطع  باطخ  نب  رمع 

. امـش سپـس  هدـینایور و  ادـخ  ینیب  یم  ام  رـس  رد  ار  هچنآ  ینعی : متنا  مث  هللا  انـسور ، یف  يرتاـم  تنبا  اـمنا  تفگ : یم  ترـضح  نآ  هب  و 
(. 3 . ) میراد امش  ادخ و  زا  میراد  ایند  نید و  زا  هچره  تزع و  رابتعا و  همه  نیا  هک  دوب  نیا  شدوصقم 
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ءامـسلا لها  یلا  ضرالا  لها  بحا  اذه  تفگ  دروآ ، یم  فیرـشت  نیـسح  دید  هک  دوب  هتـسشن  هبعک  هیاس  رد  يزور  رمع  هللادبع  شرـسپ 
هنا تفگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  رد  هک  دوب  هللادبع  نامه  وا  نامـسآ ، لها  دزن  تسا  نیمز  لها  نیرت  بوبحم  زورما  درم  نیا  مویلا 

تـشگنا زا  توبن  تیب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـهد ، یم  اذـغ  دوخ  راـقنم  اـب  ار  دوـخ  هجوـج  غرم  هک  ناـنچمه  ینعی : ارغ  ملعلا  زغی 
(. 4 . ) تسا هدروخ  ار  مولع  ياذغ  يربمغیپ 
ع)  ) نیسح ياپ  كاخ  ندرک  كاپ   - 44

رد ات  دـهد  هزاجا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دوبن  یناث  هفیلخ  رظن  رد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیمها 
یلاع رایسب  رظن  اب  وا  هب  دوب و  مارتحا  هجوت و  دروم  هباحـص  همه  رظن  رد  هکلب  ددرگ ، دنم  هرهب  وا  یلاع  رظن  زا  دنک و  تکرـش  اه  هرواشم 

. دندرک یم  هاگن 
دعب رکاسع  نبا  درک . یم  راختفا  راک  نیا  هب  درک و  یم  كاپ  دوخ  هماج  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ياپ  كاخ  رکاسع  لقن  هب  انب  هریره  وبا 

هریره وبا  درک ، خـیبوت  دومرف و  باـتع  راـک  نیا  يارب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دـیوگ  یم  دوخ ، ریبک  خـیرات  رد  ربـخ  نیا  لـقن  زا 
. دننک یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  وت  دننادب  مدرم  رگا  مناد  یم  نم  هک  ار  هچنآ  ادخ  هب  مسق  تفگ :

ره ینعی : ینضغبا  دقف  امهـضغبا  نم  ینبحا و  دقف  نیـسحلا  نسحلا و  بحا  نم  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هریره  وبا  زاب 
(. 5 . ) تسا هتشاد  نمشد  ارم  امتح  دنادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  انامه  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک 

! تسا نیسح  نیا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب   - 45
دـندش و یم  بولغم  لوا  هملک  نامه  رد  دـندش و  یم  نخـس  دراو  هلوقم  ره  رد  وا ، نافیرح  تغالب و  تحاـصف و  هغباـن  یلع  نب  نیـسح 

. دندودز یم  دوخ  یناشیپ  زا  یگدنمرش  قرع 
باوج لباقم  رد  یسلجم  کی  رد  دوب ، هتفای  ترهـش  برع  هابور  هب  هک  شا  يرگ  هلیح  يرونخـس و  نایب و  تردق  نآ  اب  صاع  نب  ورمع 
بلاط یبا  نب  یلع  رـسپ  تسا و  نیـسح  نیا  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  تفگ : درک و  وا  هب  يور  هیواعم  هک  دـش  هدـنامرد  نانچ  نیـسح  ياه 

.( تسا تسس  ام  قطنم  دنک و  ام  نابز  وا  نابز  لباقم  رد  ینعی  . ) تسا
ع)  ) نیسح ماما  مالک  تحاصف   - 46

هچ تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  یـسلجم  کی  رد  صاع  نب  رمع و  هک  دـیوگ  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  دوخ ، باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
: دناوخ ار  یملسلا  سادرم  نب  سابع  رعش  باوج  رد  ماما  تسا ؟ رتشیب  امش  دالوا  زا  ام  دالوا  هک  دش  ثعاب  لماوع 

. دوش یم  دالوا  مک  ای  يروآ ، یم  دالوا  کی  راکش  غرم  اما  دنروآ ، یم  دایز  هجوج  لبنت ، زاورپ  نیگنس  گنر  هایس  ياه  هدنرپ 
؟ دوش یم  دیفس  رتدوز  امش  ياه  براش  زا  ام  لیبس )  ) ياه براش  هک  هدش  ثعاب  یلماع  هچ  تفگ : صاع  ورمع 

گنر دروخ و  یم  امـش  تروص  هب  اهنآ  سفن  دـینک  یم  یکیدزن  نانآ  اب  تقو  ره  اذـل  دنتـسه ، وب  دـب  ینوفع و  امـش  ناـنز  دومرف : ماـما 
. دهد یم  رییغت  ار  امش  ياه  براش 

؟ تسا رت  نیگنس  رتدایز و  ام  ياه  شیر  زا  امش  ياه  شیر  هک  دش  ببس  هچ  تفگ : صاع  ورمع 
رهـش زا  روظنم  ادـکن  جرخی ال  تثبخ ال  يذـلا  هبر و  نذاب  هتاـبن  جرخی  بیطلا  دـلبلا  و  دـناوخ . ار  فارعا  هروس  هیآ 56  مالـسلا  هیلع  ماما 
نجل ثیبخ و  نیمز  اما  دروآ ، یم  نوریب  راگدرورپ  نذا  اب  ار  دوخ  ياهزبس  كاپ  بوخ  نیمز  ینعی : تسا ) نآ  ياـه  نیمز  كاـپ  ياـبیز 

. دروآ یم  مک  ار  لصاح  راز 
. تسا بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  نیا  اـقح  تسا  صاـعورمع ) ینعی   ) وت رب  هک  مدوخ  قح  هب  تفگ : دوب  رـضاح  سلجم  ناـمه  رد  هک  هیواـعم 

: دناوخ ار  رعش  تیب  ود  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ 
! تسا رضاح  زین  وا  رس  ندیبوک  يارب  نیلعن  مینک . یم  هلمح  وا  رب  ام  دنک ، هلمح  ام  هب  هرابود  ورمع  ینعی  برقع  رگا 
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(. 6 . ) ترخآ هن  دراد و  دوجو  ایند  هن  وا  يارب  هک  تسا  هدرک  نیقی  دناد و  یم  مه  برقع  و 
! ییاضترم یلع  رسپ  وت  هک  مهد  یم  تداهش   - 47

. دوب هنیدم  یلاو  مکح  نب  ناورم  دیوگ : هک  هدرک  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  زا  وا  ینیلک و  دـمحم  نب  ماشه  زا  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبس 
املع تشک و  ار  نامثع  تخادنا و  هقرفت  مدرم  نیب  تردپ  دیوگ  یم  ناورم  هک  میوگب  يو  هب  ات  داتسرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیپ  ارم 

ره هک  تسا  رطاق   ) دـننامه امـش  لثم  ینک و  راختفا  تردـپ  ریغ  هب  تروص  نیا  رد  دـیاب  وت  درب . نیب  زا  تسا ) جراوخ  روظنم   ) ار داـهز  و 
. تسا بسا  مردارب  دیوگ  یم  باوج  رد  تسیک  تردپ  دنیوگ  يو  هب  تقو 

هک مراد  ناورم  زا  يروآ  مرش  مایپ  درک : ضرع  یگدنمرش  تلاجخ و  اب  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رضحم  هب  قاحـسا  نبا 
. تفگ دهاوخن  دیهدن  هزاجا  امش  رگا  فصولا  عم  مدروآ ؛ یمن  نابز  هب  زگره  مدیسرت  یمن  ریشمش  توطس و  زا  رگا 

رگا هک  وگب  ناورم  هب  دومرف : ماما  درک . نایب  ار  ناورم  هتفگ  وا  میرب . یم  هانپ  ادخ  هب  وا  نانخس  زا  ام  وگب . امتح  دومرف . مالـسلا  هیلع  ماما 
! تسا دیدش  ادخ  تمقن  دشاب  غورد  رگا  داد و  دهاوخ  رجا  تیادخ  دشاب  تسار  وت  راتفگ  نیا 

یمایپ دش  مولعم  ماما  رب  دیسرپ  وا  تیرومأم  لحم  ریسم و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دروخرب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دمآ و  نوریب  قاحـسا  نبا 
هیلع نسح  ماما  منز . یم  ندرگ  ار  وت  ای  ییوگب  دـیاب  ای  دومرف : ماما  درک . عانتما  نآ  نایب  زا  دـصاق  دیـسرپ . مایپ  نتم  زا  ماما  تسا . هتـشاد 

. دومن ار  دصاق  يدازآ  ياضاقت  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  دمآ . نوریب  دینش و  ار  ردارب  يادص  مالسلا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  داد . حرـش  ار  مایپ  نتم  دصاق  منک . یمن  شدازآ  دـیوگن  ار  ناورم  مایپ  ات  درک  دای  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دوخ هب  راـجملا  يذ  رازاـب  رد  ار  مدرم  هک  یمـشچ  دوبک  نز  رـسپ  يا  هک  دـیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  وگب  ناورم  هب  دوـمرف :
ار و وت  نم  لوسر ! نابز  هب  هدـش  نعل  ادـخ و  لوسر  هدـش  هدـنار  رـسپ  يا  درک . یم  دـنلب  روجف  مچرپ  ظاکع  رازاب  رد  درک و  یم  توعد 

. مسانش یم  بوخ  ار  تردام  ار و  تردپ 
لوسر رسپ  وت  مهد  یم  تداهش  نم  هک  وگب  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  درگرب  تفگ : ناورم  هب  دوب  هدینـش  هک  ار  هچنآ  همه  تشگرب و  دصاق 

(. 7 .) ییاضترم یلع  رسپ  وت  مهد  یم  تداهش  وگب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ییادخ و 
تسا يرب  بیع  ره  زا  نیسح   - 48

ترـضح نآ  هب  يا  همان  ور  نیا  زا  دـنک . بالقنا  هدـنیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا  نکمم  هک  دـندوب  هداد  شرازگ  هیواعم  هب 
. تشاد رذح  رب  بالقنا  دصق  زا  ار  ماما  همان  نآ  رد  تشون و 

هیواعم تایانج  زا  یخرب  نآ  رد  تشون و  زیمآ  تحیـصن  لاح  نیع  رد  هدنهد و  ناکت  دـنت و  يا  همان  هیواعم ، باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیرتگرزب هک  تخاس  ناشن  رطاخ  دروآ و  نایم  هب  يرکذ  وا  يراوخبارـش  يزاب و  گس  دیزی و  يدهعیلو  لمحت  زا  دیـشک و  شخر  هب  ار 

زا یلع  نب  نیـسح  دید  هک  دیزی  اهیلع : کتیالو  نم  همالا  هذه  یلع  مظعا  هنتف  ملعا  ینا ال  و  تسین : وت  تموکح  زا  رت  میخو  تما ، رب  هنتف 
بلاط یبا  نب  یلع  دنک و  ریقحت  ار  وا  دـسیونب و  ترـضح  نآ  يارب  يا  همان  تفگ : شردـپ  هب  تسا  هدرک  دای  وا  زاب  گس  يراوخبارش و 
هنوگچ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  نم  تفگ : نینچ  زغم  کـشخ  لـهاج  ناوج  نیا  هب  هیواـعم  دـیامن . داـی  یتـشز  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

. بیغلل اعضوم  هیف  يرا  ام  هللا  وف  منیب : یمن  يو  رد  یبیع  هنوگچیه  مسق ، ادخ  هب  منک ! يوجبیع 
! دنک یم  دای  تمظع  هب  روطچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شرـسپ ، اب  هنامرحم  هسلج  رد  دوخ و  خاک  هاگتولخ  رد  هیواعم  هک  اتفگش 

نیـسح دوجو  رطاخ  هب  هنیدم  رهـش  دوب و  هدش  ناملـسم  نز  درم و  ياه  لد  کلام  مظعا  ربمغیپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مییوگب  رگا 
هیواعم هب  نیـسح  هرابرد  هاگ  هاگ  میا و  هتفگن  هغلابم  تشاد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـصع  تیعقوم  تیناحور و  نامه  مالـسلا  هیلع 

(. 8 . ) دندرک یم  نکش  نادند  ياه  ضارتعا 
هیواعم بیجع  حدم   - 49
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هب نداهن  تمرح  هب  ار  وا  داد و  میب  هتـسب ، يدـهعتیالو  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  اـب  هک  یناـمیپ  دـهع و  نتـسکش  زا  ار  هیواـعم  فنحا ،
. دش روآ  دای  ربمغیپ  نادناخ  هب  تبسن  ار  قارع  مدرم  یتسود  تبحم و  دومن و  شرافس  یمومع  راکفا 

یم وت  هک  یلاح  رد  يرادب ، مدقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  دیزی  رگا  يرادن  ادخ  دزن  رد  يرذع  چیه  وت  هک  نادب  هیواعم ! تفگ : سپس 
زا ار  نیسح  نسح و  قارع  لها  ادخ ، هب  تفگ : تانایب  نیا  نمض  رد  و  دنتسه . یفده  دصقم و  هچ  ياراد  دنتسیک و  نیسح  نسح و  یناد 

دوخ نایفارطا  نیرصاعم و  همه  زا  ار  یلع  نب  نیـسح  دوخ  یکریز  تیناطف و  بسح  رب  هیواعم  ( 9 . ) دنراد تسود  رتشیب  مالسلا  هیلع  یلع 
. دش یم  عقاو  نارگید  باجعا  دروم  نیسح  زا  وا  یحادم  یهاگ  هک  يروط  هب  تخانش ، یم  رتهب 

! يدومرف غالبا  بوخ   - 50
ینم هب  ار  وا  هک  تسا  رتـهب  دوش ، هتـساک  یلع  نب  نیـسح  هراـبرد  وت  ینارگن  يدـح  اـت  هکنآ  يارب  دـنتفگ : هیواـعم  هب  نیقفاـنم  زا  یعمج 

. دمآ دهاوخ  نییاپ  مدرم  رظن  رد  وا  تمظع  دندینش  ار  وا  راتفگ  مدرم  یتقو  تسا  یهیدب  دناوخب ، هبطخ  مدرم  يارب  ات  ینک  توعد 
زا يدـح  هب  درک  زاغآ  ار  هبطخ  یتقو  ماما  مدرک ، نسح  شردارب  هرابرد  ار  راک  نیا  نم  تفگ : دوب  تفـص  هابور  تسایـس  رد  هک  هیواعم 
هب هیواعم  هک  دـش  يدـح  هب  نیقفانم  رارـصا  فصو  نیا  اب  درک . طقاس  مدرم  رظن  زا  لامیاپ و  ار  ام  هک  داد  ناشن  تغالب  تحاـصف و  دوخ 

دمح زا  سپ  درب و  فیرشت  ربنم  رب  دومرف و  لوبق  ماما  دناوخب . هبطخ  مدرم  يارب  هتفر و  ربنم  هب  ات  دومن  تساوخ  رد  ترضح  نآ  زا  راچان 
تبارق تبرق و  ترضح  نیا  اب  ار  سک  چیه  ادخ . لوسر  تریـشع  ترتع و  میئام  ادخ و  رهاق  بلاغ و  ياهرکـشل  میئام  تفگ : نینچ  انث  و 
ياراد هک  ینآرق  نآ  هدومرف ، دـننامه  میرک  نآرق  اب  ادـخ  لوسر  نیلقث و  زا  یکی  میئام  وا و  هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  میئاـم  و  تسین ، اـم 

دزن رد  ناصقن  هدایز و  یب  نآ  لیوأت  ریـسفت و  و  تسا ، هتـساریپ  هتخادرپ و  لئاط  لطاب و ال  زا  نآ  فارطا  تسا و  ءایـشا  تماـمت  لیـصفت 
سپ مینک ، یم  تیعبت  تسام  دزن  رد  هک  نآ  قیاقح  زا  ام  هکلب  دراذـگ ، یمن  رظتنم  لـطعم و  دـیدرت  یناریح و  تلاـح  اـب  ار  اـم  تساـم و 

. تسا هتخاس  بجاو  امش  رب  ار  ام  تعاطا  دنوادخ  اریز  دیباتن ، ام  نامرف  زا  رس  ار و  ام  مینک  تعاطا 
ات دییامن  تشگزاب  لوسر  باطخ  ادخ و  باتک  هب  دیوش  هدنامرد  يراک  رد  هک  اجنآ  ار و  رمالا  یلوا  ادخ و  لوسر  ادـخ و  دـینک  تعاطا 

ناطیـش ماد  هلیح و  زا  یـسک  رتمک  دوشن  ناتلماش  ادـخ  تمحر  لضف و  رگا  دـنزاس و  هاگآ  ار  امـش  دـنهاگآ  لـیوأت  ریـسفت و  زا  هکناـنآ 
مویلا مکل  بلاغ  تفگ ال  اهنآ  هب  هک  دیشابن  صاخـشا  نآ  دننام  دیهدن ، ناطیـش  توعد  هب  شوگ  دیـشاب و  شوه  هب  سپ  هتفای ، یـصالخ 

مکنم يرب  ینا  لاق  هیبقع  یلع  صکن  ناتئفلا  تئارت  املف  مکل  راج  ینا  سانلا و  نم 
اب دنکـش و  مه  رد  ار  امـش  دنادرگرب و  يور  امـش  زا  هاگانب  دزاس  هتفیرف  یتسود  عمط  هب  هتفیـش و  ار  امـش  هجنپ  يوق  نمـشد  نیا  هچنانچ 

نیا دهدن . ناما  طخ  ار  امش  نامیا  امـش و  دهرن و  تمالـس  هب  امـش  زا  نت  کی  هک  تسا  تقو  نآ  دیامن ، رفیک  گندخ  هزین و  ریـشمش و 
بوخ هللادبع ! ابا  ای  دهد  ریخ  تیادخ  تفگ : درک و  رکشت  مالسلا  هیلع  نیسح  تانایب  زا  ارهق  نکیلو  دمآ ، نارگ  رایسب  هیواعم  رب  تاملک 

(. 10 . ) يدومرف غالبا 
ع)  ) نیسح ماما  هب  هیواعم  مارتحا   - 51

هشیمه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تخادرپ . یتشرد  هب  ناوت  یمن  وا  اب  هتفرگ و  ياج  مدرم  لد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسناد  یم  هیواعم 
اب دـش و  دراو  ع )  ) نیـسح ناهگان  درک ، یم  ییوگدـب  یلع  زا  ربنم  يـالاب  رد  زور  کـی  هک  يروط  هب  دوب  هناعاجـش  هیواـعم  اـب  شراـتفر 

. درک هلمح  هیواعم  فرط  هب  ریشمش 
(11 ! ) دیامن تمسق  ارقف  نیب  هک  دومن  میدقت  ماما  هب  هجوت  لباق  یغلبم  تساوخ و  رذع  مه  دعب  دش ، ناهنپ  ربنم  تشپ  دمآ و  دورف  هیواعم 

یم مارتحا  هداعلا  قوف  نیسح  هب  باحصا  ریاس  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  دیوگ : ریثک  نبا  هب  فورعم  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسا  ءادفلاولا 
لاح هب  ات  هک  دومن  دای  دنگوس  داتـسرف و  وا  يارب  مهرد  رازه  تسیود  هبترم  کی  درک ، یم  میظعت  ار  يو  نانآ  زا  شیب  هیواعم  دـندومن و 

. تسا هدرکن  نینچ  یسک  هب 
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هکنآ اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دـعب  یتح  تسا و  هدوبن  نم  زا  لضفا  وت  زا  دـعب  هن  وت و  زا  شیپ  هن  يدـحا  هک  نادـب  دومرف : رقاب  ماـما 
یم مارتحا  ترضح  نآ  هب  داتسرف و  یم  نیسح  يارب  ار  هیطع  نامه  هتسویپ  وا  دشن ، رضاح  دیزی  هیواعم و  اب  تعیب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(. 12 . ) تشاذگ
نیسح ماما  یملع  ماقم  تمظع   - 52

هب اذل  دنک ؛ فیرعت  ربمغیپ  دجسم  رد  ترـضح  نآ  دوجو  عمـش  درگ  رد  مدرم  عامتجا  نیـسح و  سیردت  ملع و  هقلح  زا  تساوخ  هیواعم 
: تفک نینچ  شیرق  زا  يدرم 

نانآ رد  يدح  هب  توکـس  دندوب و  هتـسشن  یهوبنا  تیعمج  نآ  رد  هک  مدـید  يا  هقلح  ادـخ ، لوسر  دجـسم  هب  مدـش  لخاد  هک  یماگنه 
هب مالسلا  هیلع  نیسح  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایوجـشناد  هژیو  هقلح  نیا  دوب و  هتـسشن  ناشرـس  رب  يا  هدنرپ  ایوگ  هک  دوب  امرف  مکح 

(. 13 . ) دوب هدیشوپ  شیاه  قاس  فصن  ات  دوب و  سبلم  ابع  دننام  یسابل 
یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  دنیب . یم  هدرک  هطاحا  ار  وا  ایند  یهاشداپ  تموکح و  اهرویز و  فراخز و  زا  هک  هچنآ  ار و  شدوخ  هیواعم 

رـضحم رد  تسا . نامـسآ  ات  نیمز  زا  تلاح  ود  نیا  نیب  هلـصاف  دنیب  یم  هک  تسا  اج  نیا  هدرک  هطاحا  ار  وا  میلع  تقیقح  زا  هچنآ  اب  دنیب 
ضحم توکس  مسج و  شمارآ  تیاهن  رد  دندوب و  هتسشن  دید  یم  مشچ  هک  اجنآ  ات  مدرم  فوفص  هک  دوب  يا  هقلح  مالسلا  هیلع  نیـسح 

هب ار  ناششوگ  هتخود و  ع )  ) نیسح هب  ار  دوخ  مشچ  همه  دوب ! مالسلا  هیلع  نیسح  تمظع  هب  تبـسن  ناش  دننام  یب  عوضخ  زا  یکاح  هک 
. دنورب ترضح  نآ  تیونعم  هانپ  هب  ار  یتعاس  یناسفن  ياهاوه  شتسرپ  تاوهش و  تراسا  زا  دنتساوخ  یم  ییوگ  دندوب . هدرپس  وا 

روط نآ  دنناد  یم  همه  و  دنشچب . ار  نامیا  توالح  یلاع  رضحم  نآ  رب  دنبایب و  یکانمن  نیمز  نازوس ، مرگ و  ياوه  رد  هک  یناغرم  دننام 
(. 14 ! ) ددرگ یمن  لصاح  لفحم  چیه  رد  دوش  یم  هدنز  هزات و  ملاع  هب  تبسن  ینادجو  روعش  یلاع  رضحم  نآ  رد  هک 

ع)  ) نیسح ماما  تلیضف  هب  هیواعم  فارتعا   - 53
زا رایسب  هیواعم  دندش . دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دندوب ؟ هتـسشن  هیواعم  دزن  نایـشیرق  زا  یهورگ  ریبز و  نب  هللادبع  يزور 

! هللادبع ابا  ای  تفگ : هداد و  ياج  دوخ  صوصخم  هاگیاج  رد  ار  ترـضح  نآ  تفگ و  دمآ  شوخ  تفر و  شیپ  دومن و  لیلجت  شترـضح 
! تسا روآ  کشر  فانم  دبع  ینب  رب  ردقچ  هک  ینیب ، یمن  هتسشن  نینچ  نیا  هک  ار  ریبز  رسپ 

رد ار  یـسک  مرادن  نامگ  تسا و  مولعم  کین  ادخ  لوسر  اب  وا  تبارق  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تلیـضف  ارم  هیواعم ! تفگ : ریبز  نب  هللادـبع 
. میوگب تردپ  وت و  رب  ار  ریبز  لضف  ات  راد  شوگ  يراد  ترخافم  رب  دنمقالع  رگا  دشاب و  ههبش  دیدرت و  نآ 

زا عنام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ياقآ  هک  یتسرد  هب  ریبز ! رـسپ  تفگ : دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدش  دازآ  ناوکذ 
زا وا  تسا . تکاس  ملح  يور  زا  دیوگ  نخس  وا  رگا  دشاب . هتشاد  مکحم  لد  نایب و  يدازآ  هدنیوگ  هکنآ  رگم  دوش  یم  نم  نتفگ  نخس 
یم اهتیب  نیا  اب  ار  میاـقآ  نم  کـنیا  دـنراد . فارتعا  وا  تلیـضف  هب  مرتحم  نادرم  همه  هدیـسر و  یلاـع  ماـقم  هب  دومن و  فاکنتـسا  راـتفگ 

. میاتس
نینچ ماقم  هب  دـنک  تیلاعف  سک  ره  دـندوب . نادان  رـصقم و  مدرم  هک  یماگنه  هدیـسر ، لاـمک  تیاـغ  هب  هک  دـینزن  فرح  یـسک  هراـبرد 

لآ هخاش  رشبلا و  ریخ  هدنبات و  هام  ون  هب  تسا  نکمم  روطچ  و  دنک ، ومن  دشر و  دناوت  یمن  ربهر  نودب  دنز  یم  اپ  تسد و  دسرب  صخش 
. دیسر هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 

روط هب  نطاب  ریمض  زا  هیواعم  یهاوگ  نیا  و  دنک . دایز  ناگرزب  نادناخ  رد  ار  وت  لاثما  ادخ  یتفگ ، تسار  ادخ  هب  ناوکذ ! تفگ : هیواعم 
. دوب هاگآدوخان 

تسین و شوماخ  نیسح  نوچ  نکیل  مدز ؛ یمن  فرح  وا  مارتحا  ساپ  هب  تفگ  یم  نخس  شدوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  تفگ : ریبز  نبا 
. درادن باوج  نامالغ  راتفگ  دز ، فرح  شمالغ 
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. ملضفا امش  زا  نم  تسا ، موق  نامه  زا  موق  ره  مالغ  هک  مرکا  لوسر  هتفگ  بسح  رب  تفگ : ناوکذ 
دـندومن و ترخاـفم  هب  عورـش  سپـس  رامـش . رب  تسه  ریبز  رب  يرخف  ار  وـت  رگا  لاـح  میوـگن ، ار  وا  باوـج  نم  هیواـعم  تفگ : ریبز  نبا 

(. 15 . ) دیشک ازارد  هب  سلجم 
! تسا مشاه  ینب  نابز  نیا   - 54

زینک اب  ما  هدینـش  هک  درک  راهظا  تشون و  وا  يارب  يا  همان  هیواعم  دومن . جاودزا  وا  اب  هدرک و  دازآ  ار  دوخ  زینک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دجم و هیام  جاودزا  يارب  رتهب و  لسن  دـیلوت  يارب  ار  شیرق  نز  و  يا ؛ هداد  رارق  شیرق  زا  دوخ  گنـس  مه  ار  وا  يا و  هدرک  جاودزا  دوخ 

. يا هدرک  روظنم  ار  تدالوا  هن  يا  هتفرگ  رظن  رد  ار  دوخ  تیصخش  هن  لمع  نیا  رد  يا . هدرک  كرت  دشاب  راختفا 
لثم مه  ندرک  كرت  مزینک و  جیوزت  اب  ارم  دیسر  وت  همان  هک  دیبوک  هیواعم  ناهد  رب  تشون و  يا  همان  مامت  تحارـص  اب  وا  باوج  رد  ماما 

نم تسین و  یـسک  تبـسن  ماقم و  تفارـش و  رد  ادـخ  لوسر  زا  رتالاب  هک  لاـح  رد  يدوب ، هدومن  تمـالم  هدرک و  ریقحت  شیرق  زا  مدوخ 
ياضر زج  متـشادن  يروظنم  مدوخ و  رایتخا  اب  مدرک  دازآ  هک  دوب  يزینک  نیا  منک و  یمن  راختفا  نانز  هب  مبـستنم و  وا  هب  هک  مراد  راختفا 
بویع هب  ندوب  بویعم  درم  کی  يارب  خیبوت  بیع و  صقن و  هنوگ  ره  مالـسا  مدـینادرگرب و  دوخ  يوس  هب  مالـسا  نوناق  هب  سپـس  ادـخ .
شردپ هب  سپـس  دناوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  همان  وا  تخادنا و  دیزی  فرط  هب  دناوخ  ار  همان  هیواعم  هک  یتقو  تسا ! تیلهاج 

. وت رب  هدرک  راختفا  ادیدش  نیسح  تفگ :
(. 16 ! ) دنک یم  کشخ  ار  ایرد  هراپ و  ار  گنس  هک  تسا  دنت  نانچ  تسا و  نیمه  مشاه  ینب  نابز  هکلب  هدرکن ، راختفا  هن . تفگ : هیواعم 

ع)  ) نیسح خر  ییابیز   - 55
یتشط رد  ار  رهطم  رس  دندروآ  دایز  نب  هللا  دیبع  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  هک  یتقو  دنا : هدرک  تیاور  ریثا  نبا  يراخب و 

سنا تفگ : یم  نخـس  ترـضح  نآ  ییابیز  ییوکین و  زا  دز و  یم  نینزان  ینیب  مشچ و  نآ  رب  دوخ  یتسد  بوچ  ای  ریـشمش  اب  داد و  رارق 
(. 17 . ) دوب ادخ  ربمغیپ  هب  تیب ) لها  ینعی   ) ناشیا نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  نیسح  تفگ :

ع)  ) نیسح ماما  زا  هیواعم  لیلجت   - 56
ترضح نآ  هب  مارتحا  نامرف  ریزگان  لاح  نامه  رد  تشاد و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  يوزرآ  هک  دوب  يا  هماکدوخ  نیتسخن  هیواعم 

هریچ وا  رب  رهاظ  هب  يدش و  ریگرد  وا  اب  رگا  اما  مکانمیب ، نیسح  زا  وت  تنطلـس  رب  نم  تفگ : دیزی ، هب  تیـصو  ماگنه  هب  درک و  رداص  ار 
. تسا ربمایپ  رگج  هراپ  هک  ارچ  راد ، هگن  ار  شتمرح  تیاعر و  ار  وا  مارتحا  يدش 

ع)  ) نیسح ماما  نوخ  نتخیر  زا  ادخ  هب  هانپ   - 57
هنیدـم يرادـنامرف  ماقم  رد  اما  درک ، تفایرد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  نامرف  يوما ، دـیلپ  رابرد  بناـج  زا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  دـیلو 

: تفگ
(. 18 . ) موش التبم  نادب  مدرگ و  شیامزآ  نیسح  سدقم  نوخ  نتخیر  هب  رگا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب 

ع)  ) نیسح ماقم  زا  دعس  رمع  لیلجت   - 58
: درک لیلجت  ار  وا  هنوگنیا  وا ، اب  راکیپ  رب  میمصت  ماگنه  هب  يوما  دیلپ  هاپس  هدنامرف  دعس  رمع 

هدولآ و مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  نتخیر  نیگمهـس  تیانج  هب  ار  نتـشیوخ  ای  منک ؟ اهر  تسا  نم  يوزرآ  تیاهن  هک  ير  يرادناتـسا  ایآ 
(. 19 ( ؟ مزاس راکهانگ 

نآ زا  رتارف  هک  تسا  يرو  هلعش  شتآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ندناسر  تداهـش  هب  لمحت  لباق  ریغ  كاندرد و  رفیک  هک  مناد  یم  کین  دوخ 
لیلجت مالسلا  هیلع  نیسح  زا  هنوگنیا  و  ( 20 ( ؟ منک رس  رب  یکاخ  هچ  سپ ، تسا ... تخب  هریت  نم  مشچ  ینـشور  ير  تموکح  اما  تسین ،

(. 21 . ) درک یم 
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ع)  ) نیسح لضف  هب  نمشد  رارقا   - 59
: هک درک  لیلجت  هنوگنیا  ترضح  نآ  زا  رون ، هاگودرا  هب  هناشنمدد  موجه  نامرف  رودص  ماگنه  هب  رمش ، دیزی ، دیلپ  هرهم  نیمود 

(. 22  ) میرک وفک  هنا  راع ، هیام  هن  تسا و  راختفا  وا  تسد  هب  ندش  هتشک  هک  تسا  ییاتمه  یب  دروامه  ردقنارگ و  نامرهق  وا 
مهاوخ ار  وت  نیسح ! ای  ناه  هک : درک  یم  لیلجت  ار  ترضح  نآ  دوخ  دوب ، هتـسب  رمک  وا  نتـشک  هب  هک  نمـشد  هاپـس  زا  يدیلپ  هرهم  زین  و 

(. 23 . ) دوب دهاوخ  نم  نمشد  گرزب ، يادخ  هک  مناد  یم  کین  هکنیا  اب  تشک 
ار تیناسنا  ياوشیپ  دـش و  يراج  شنابز  هب  قح  هتـساوخان  هنوگنیا  داـیز : نبا  موش  خاـک  هب  دورو  ماـگنه  هب  شـسدقم  رـس  راد  هزین  زین  و 

: دوتس
ابهذ هضف و  یباکر  ءالما 

ابجحملا دیسلا  تلتق  ینا 
ابا اما و  سانلا  ریخ  تلتق 

ابسن نوبسنی  ذا  مهریخ  و 
ریظن یب  هیامنارگ و  يدرمگرزب  امش ، متـس  ياقب  يارب  ما و  هدرک  امـش  عفن  هب  یگرزب  تیانج  هک  ارچ  زاس ، زیربل  هرقن  الط و  زا  ار  مباکر 

. ما هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار 
. ما هتشک  ار  یتیگ  ناردام  نیرتالاو  ردپ و  نیرتهب  دنزرف  نم  يرآ !

(. 24 . ) درک رداص  ار  وا  مادعا  مکح  گنرد  یب  زین ، دایز  نبا  هک 
(. 25 . ) دندوتس ار  وا  يالاو  تیصخش  رثن  مظن و  اب  دنتخاس ، لامیاپ  ار  شسدقم  رکیپ  هک  یناگشیپ  تواقش  زین  و 

هب دوب ، شناگدـید  ربارب  رد  ترـضح  نآ  ینارون  رـس  هک  یلاح  رد  يوما ، هماکدوخ  رـصنع  دـیزی  هک  دوب  نیا  همه  زا  رتزیگنا  تفگـش  و 
(. 26 . ) درک نیرفن  نعل و  شراوخنوخ  نانمشد  رب  تخادرپ و  ترضح  نآ  مارتحا  شیاتس و  هب  راچان 

ماما لضف  هب  نیسح  لتاق  فارتعا   - 60
: تفگ دوتس و  ار  وا  ترضح  نآ  نتشک  ماگنه  هب  نانس ، مان  هب  نمشد  ناهدنامرف  زا  یکی 

ملعت یسفن  مویلا و  کلتقا 
معزم هیف  سیل  انیقی  املع 

متکت لاجمال ال و ال  و 
(. 27  ) ملکت نم  ریخ  كابا  نا 

(. 28 ...) دوب نارونخس  نایاناد و  نیرتالاو  نیرتهب و  تردپ  مراد  نیقی  هک  ما  هتسب  وت  نتشک  هب  رمک  یلاح  رد  کنیا 
نمشد تسود و  هدش  هدوتس   - 61

نوخ نتخیر  رد  هک  ینانامه  یتح  هک  تسا ، راگزور  ياه  یتفگش  زا  نیا  تسا و  نمشد  تسود و  هدش  هدوتس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد دنتـسناوتن  زین  نانامه  دندروآ ، دیدپ  ار  تیرـشب  خیرات  نیرتدیلپ  دندش و  ناتـساد  مه  تسدـمه و  اونین  هدـیتفت  ياه  گیر  رب  شکاپ ،

(. 29 . ) دنیامنن دیجمت  ار  وا  دندنب و  ورف  بل  وا  شیاتس 
نانمشد نابز  زا  ع )  ) نسح ماما  تدابع   - 62

هک اهنآ  یتح  دـنا و  هتفگ  ياه  نخـس  تنـس  لها  هورگ  زا  اصوصخم  نادنمـشناد ، ناخروم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداـبع  هراـبرد 
دندرک مالعا  زیگنا  تفگش  يرظن  يار و  وا  تدابع  رما  رد  دندوب  تیب  لها  نمشد 

: دسیون یم  ریثا  نبا 
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یم رـس  وا  زا  بوخ  ياهراک  همه  دوب و  هقدص  جح و  زامن و  هزور و  لها  دایز  نیدتم و  لضاف  يدرف  داب  یـضار  زا  وا  يادخ  هک  نیـسح 
. دز

دوب تیب  لها  هنیک  زا  زیربل  شلد  و  هللا ، لوسر  تفالخ  یعدم  قفانم ، يدرف  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  بیقر  عقاو ، رد  هک  ریبز  نب  هللا  دبع 
ربخ هک  زور  نآ  و  دوب . اهزور  رد  راد  هزور  رایـسب  تدابع و  يارب  زیخ  بش  رایـسب  يدرف  وا  تفگ : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دابع  هراـبرد 

ار وا  مسق  ادخ  هب  تفگ : رگید  فرط  زا  یلو  دش ، هتشادرب  وا  هار  رـس  زا  یبیقر  هک  دش  لاحـشوخ  رظن  کی  زا  دیاش  دینـش ، ار  وا  تداهش 
. تشاد یم  هزور  اهزور  زا  يرایسب  دوب و  ینالوط  سب  یمایق  تدابع  يارب  اه  بش  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنتشک ،

رب هوالع  دوب . زامن  لها  وا  دـسیون : یم  نادیهـش ) رالاس  اـی  ردـپ   ) ادیهـشلا وبا  ماـن  هب  دوه  باـتک  رد  رخاـتم  هدنـسیون  دنمـشناد و  داـقع ،
. دش یم  كرت  وا  زا  راچان  هب  هک  یتقو  تفر  یم  جح  هب  هلاس  همه  تفرگ ، یم  یبحتسم  هزور  دایز  درازگ ، یم  رایـسب  یبحتـسم  ياهزامن 

. تسا هدش  هتشون  دایز  وا  یگدنز  خیرات  رد  نانخس  نیا  هنومن  و 
ع)  ) نیسح ماما  تمظع  ربارب  رد  دیزی  ندش  میلست   - 63

نیا ثیبخ  نآ  دنتشاذگ  نیمز  هب  هتشون  دیزی  لباقم  رد  ار  البرک  يادهـش  ياهرـس  هک  یتقو  دیوگ : یم  هحفص 230  داشرا  رد  دیفم  خیش 
: دناوخ ار  رعش 

. دندوب متس  راوازس  هدش و  نیرفن  نانآ  هک  میا  هدیناشخرد  دوخ  هاگراب  رد  ار  يزیزع  مدرم  ياهرس 
محر عطق  نم  زا  هدومن و  مایق  نم  تنطلس  هیلع  تفرگ و  هدیدان  ارم  قح  تردپ  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ور  سپس 
. مکیدیا تبسک  امف  هبیصم  نم  مکباصا  ام  و  دناوخ : ار  هیآ 30  اروش ، هروس  زا  و  يدید . هک  درک  نینچ  نیا  ار  وا  دنوادخ  سپ  درک ،

امش ياه  ناج  هب  تبسن  نیمز  يور  رد  هک  يدادیور  تبیصم و  ره  : ) دناوخ ار  دیدح  هروس  هیآ 22  يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
. میتسه هیآ  نیا  لومشم  ام  دومرف : و  تسا ) ناسآ  ادخ  يارب  نیا  هدش و  هتخیر  نآ  مظنم  همانرب  ادخ  باتک  رد  البق  دوش ، یم  دراو 

ره : ) دناوخ خساپ  ماقم  رد  ار  اروش  هروس  هیآ 20  دیزی  دیوگب ، يزیچ  تسناوتن  وا  یلو  وگب . ار  وا  باوج  تفگ : دیلاخ  دوخ  رسپ  هب  دیزی 
( تسا ناتدوخ  ياه  لمع  هجیتن  اه ، يراوگان  زا  دسر  یم  امش  هب  هچ 

نیا نم  نوردتا  تفگ : سلجم  راضح  هب  درک و  كرابم  رـس  هب  یهاگن  دـیزی  هحفـص 355  دوخ  خیرات  مراهچ  دـلج  رد  يربط  لقن  هب  اما 
الیذ هک  ربخ ... رخآ  یلا  درک . یم  راختفا  نم  هب  نیا  هتفرگ ، تأشن  اجک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هثداح  نیا  دـیناد  یم  اـیآ  اذـه ؟ یتا 

. دش دهاوخ  هتفگ 
یم درک و  یم  راختفا  نم  هب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ینعی  درم -  نیا  تفگ : درک و  سلجم  لها  هب  ور  دیزی  هدروآ : نینچ  یئابطابط  همالع 
. مرت قیال  تفالخ  نیا  هب  مرتهب و  دیزی  زا  مدوخ  دیزی و  دج  زا  شدج  تسا و  رترب  دیزی  ردام  زا  مردام  رتهب و  دیزی  ردپ  زا  مردپ  تفگ :

دنگوس مناج  هب  یمود  راتفگ  اما  داد ؛ یهاشداپ  نم  ردـپ  هب  دـنوادخ  دومن و  هزرابم  نم  وا  ردـپ  اریز  هدوب  ساـسا  یب  وا  یلوا  راـتفگ  اـما 
ره دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  تسا ، دـیزی  دـج  زا  رتهب  مدـج  تفگ  یم  هکنآ  و  تسا . لضفا  نم  رداـم  زا  ربمغیپ  رتخد  همطاـف  تسا . تسار 

. تسا تسرد  همه  اهنیا  دناد ؛ یمن  ادخ  لوسر  نزومه  ار  یسک  دراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  سک 
: هدروآ نینچ  يربط  نیا  زا  دعب  اما  تسا . قباطم  ییابطابط  همالع  يربط و  ترابع  اجنیا  ات 

راب ربمغیپ ) يا   ) وگب ءاشت  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتوت  کلملا  کلام  مهللا  لـق  ارقی : مل  ههقف و  لـبق  نم  یننا  اـمنا  هنکل  و 
تزع و یهاوخ ، هک  ره  هب  يریگب و  یهاوخ ، هک  ره  زا  یـشخب و  تنطلـس  کلم و  یهاوخ ، ار  هک  ره  وت  یتسه ! کلم  هاشداپ  يا  ایادخ !

(. 30  ) یشخب رادتقا 
... هک هدوب  هدناوخن  ار  هیآ  نیا  داتفا و  زور  نیا  هب  هک  هدوبن  تسرد  یلع  نب  نیسح  صیخشت  مهف و  نکیلو 

هک وا  راتفگ  ینعی  ( 31  ) کلملا کلام  مهللا  هیالا  هذـه  ارقی  مل  هلعلف  ینم  ریخ  هناب  هلوق  اما  تسا : رارق  نیدـب  یئابطابط  همالع  ترابع  اما 
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. دوب هدناوخن  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ایوگ  مدیزی  زا  رتهب  نم 
نامه نیا  درادن و  فارتعا  میلست و  زج  يا  هراچ  يو  ردام  تیبوبحم  ربارب  رد  مالسلا و  هیلع  نیـسح  دج  تمظع  ربارب  رد  هیواعم  نب  دیزی 

هیلع یلع  نب  نیـسح  صخـش  ربارب  رد  توبن و  تمظع  اب  نادناخ  مالـسا و  گرزب  ياوشیپ  ربارب  رد  هیواعم  رـسپ  هک  تسا  یتراقح  هدـقع 
دنک و دای  تمظع  یگرزب و  هب  ار  نیسح  ردام  دج و  هکنیا  زج  تشادن  يا  هراچ  ناناملـسم  ربارب  رد  درک و  یم  ساسحا  دوخ  رد  مالـسلا 

. دروایب نابز  هب  تسا  رت  خلت  يزیچ  ره  زا  وا  يارب  هک  ار  خلت  فارتعا  نیا 
، دـیامن فرحنم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صخـش  هرابرد  ار  مدرم  راکفا  مه  دـنک و  مارآ  ار  دوخ  یحور  جـنر  يدـح  ات  هکنآ  يارب  یلو 

دهاوخب سک  ره  زا  دهد و  یم  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  تموکح  ادخ  دیوگ : یم  اذل  دیوج  یم  هانپ  نارق  هیآ  هب  دـنک و  یم  ییاپ  تسد و 
. دریگ یم 

مدرم رب  ناـهانگ  یب  نوـخ  نتخیر  مدرم و  يدازآ  بلـس  اـب  دـناوت  یم  دراد و  هزین  رـس  سک  ره  هک  تـسا  نـیا  هیواـعم  نـب  دـیزی  قـطنم 
. تسا هدرک  دـییات  ار  بلطم  نیا  مه  نآرق  تسا و  هداد  يو  هب  ار  تموکح  نیا  ادـخ  اساسا  تسوا و  راکددـم  رای و  ادـخ  دـنک  تموکح 

(. 32)
هیما ینب  مشاه و  لآ  توافت   - 64

راختفا تسا -  رگنایامن  وا  دوجو  رد  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه  تسا و  تیناـسنا  لـماک  رهظم  هک  ءاـیبنالا -  متاـخ  دوجو  هب  هک  يا  هلیبق 
یهارمگ و اشحف و  كرـش و  رفک و  نوناک  هک  هیما  ینب  هلیبق  هب  دسر  هچ  ات  دراد  يرترب  حیجرت و  ایند  لیابق  همه  رب  دـیدرت  نودـب  تفای ،

. تسا تلاذر 
هب ینخـس  تسا  رفک  نامیا و  لطاب و  قح و  بسانت  لباقت و  هیما  ینب  اب  مشاه  ینب  هفیاط  ود  نیا  تبـسن  هسیاـقم و  هک  دـیوگب  یـسک  رگا 

. تسا هتفگن  هغلابم  فازگ و 
ار هکم  یلع ! ای  مدرک : ضرع  مدید . باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش  دیوگ : تسا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  هک  یلحم  نب  هللارـصن  خیش 
رب یتمرح  نایفس  لآ  فرط  زا  اروشاع  زور  یلو  تسا ، ناما  رد  دوش  دراو  نایفـسوبا  هناخ  هب  یـسک  ره  هک  دیدومرف  مالعا  دیدومن و  حتف 

. دندشن لیاق  وت  نارتخد 
. هاوخب وا  زا  هدورس  باب  نیا  رد  هک  ار  يراعشا  وا و  شیپ  ورب  هتفگ ؛ رعاش  یفیص  نبا  ار  وت  باوج  دومرف : ترضح 

يارب ما و  هدورـس  بش  نیمه  رد  ار  راعـشا  هک  دومن  دای  دنگوس  تهب  تلاح  هب  متفگ . ار  باوخ  نایرج  متفر و  يو  هناخ  هب  بش  دـیوگ :
: دناوخ نم  يارب  ار  راعشا  هاگنآ  و  ما . هدرکن  لقن  یسک 

يراج لیس  دننام  نیمز  يور  رد  نوخ  دیدیسر  تنطلس  هب  امش  نوچ  یلو  دوب ، ام  تعیبط  تشذگ  وفع  میتشاد ، تموکح  ام  هک  یماگنه 
. تشگ

. میدرک یم  تشذگ  وفع و  ناریسا  رب  هتشذگ  نامز  زا  ام  هک  یتروص  رد  ار  ناریسا  نتشک  دیدرک  لالح  امش 
(. 33 . ) تسوا رد  هک  ار  هچنآ  دنک  یم  حشرت  یفرظ  ره  اریز  تسا ؛ یفاک  هیما ) ینب  مشاه و  ینب   ) امش ام و  نایم  توافت  قرف و  نیا 

ص 170. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 1)
ص 135. هیقارعلا ، بتکراد  عبط  یبقعلا ، ریاخذ  هب  دوش  عوجر  ( 2)

ص 245. صاوخلا ، هرکذت  ( 3)
ص 148. تاذلاومس ، یف  ینعملاومس  ( 4)

ص 304. ، 43 راحب ، ( 5)
ص 67. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ( 6)
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ص 109. ج 44 ، راحب ، ( 7)
ص 157. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 8)

ص 49. هللا ، لوسر  طبس  مالسلا  اهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ( 9)
ص 205. راحب ج 44 ، ( 10)

ص 46. ج 1 ، نیسح ، ماما  یناگدنز  ( 11)
ص 151. ج 8 ، هباهنلا ، هبادبلا و  ( 12)

ص 98. ینعملاومس ، ( 13)
ص 194. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 14)

ص 116. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ص 226 . دیدج ، عبط  ماقمق  ( 15)
ص 138. يذلاومس ، یف  ینعم  اومس  ( 16)

ص 20. ج 2 ، هباغلادسا ، ص 188 ئ  ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 17)
ص 325. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 18)

ص 523. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 311 . ج 44 ، راونالاراحب ، ( 19)
ص 556. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص48 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 360 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، ( 20)

ص 235. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21)
ص 51. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 22)

ص 56. ذخام ، نامه  ( 23)
ج 2 ص 573. ریثا ، نبا  لماک  ص390 ؛ ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 322 ؛ ذخام ج 44 ، نامه  ( 24)

ص 59. ذخام ج 45 ، نامه  ( 25)
ج 2 ص 119. دیفم ، داشرا  ص 131 ؛ ذخام ، نامه  ( 26)

ص 56. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 27)
ص 107. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 28)

ص 106. ذخام ، نامه  ( 29)
.26 نارمع /  لآ  ( 30)

ص 142. ج 3 ، نازیملا ، ( 31)
ص 270. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 32)

ص 362. ج 1 ، بدالا ، هناحیر  ( 33)

نآرق رد  یلع  نب  نیسح  ماما  يامیس 

ع)  ) نیسح تدوم  رد  يا  هیآ   - 65
وت نادنواشیوخ  نیا  دنتـسیک  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ربمغیپ  نارای  دش  لزان  مکلئـسا ... لق ال  هیآ  هک  یتقو  دنا : هدرک  تساور  سابع  نبا  زا 

. مالسلا هیلع  نیسح  نسح و  اهنآ  رسپ  ود  مالسلا و  هیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  دندومرف : هتشگ ؟ بجاو  ام  رب  هنآ  یتسود  تدوم و  هک 
هلهابم هیآ   - 66
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نمف تسا  نارمع  لآ  هیآ 61  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ربمغیپ ، دروم  رد  نیملـسم  قافتا  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا 
هللا هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دعب  نم  هیف  کجاح 

ترـضح نآ  فرط  زا  هلهابم  داهنـشیپ  اریز  تسا ، مرکا  ربمغیپ  تلاسر  يارب  حیرـص  يوق و  رایـسب  لیالد  زا  یکی  هیآ  نیا  نیبذاکلا . یلع 
رامش هب  شتلاسر  نالطب  دنـس  فعـض و  هطقن  راهظا  یعقاو و  راحتنا  کی  توعد  نیا  دوبن  نمؤم  دوخ  توعد  هب  ترـضح  نآ  رگا  دوب و 

. تفر یم 
اراصن و نیرفن  هکنآ  ای  دـش و  یم  باجتـسم  بانج  نآ  قح  رد  نارجن  يراصن  نیرفن  ای  دوبن ، نوریب  لاح  ود  زا  رما  عقاو  ساـسا  نیمه  رب 
دوب و ملـسم  راکـشآ و  ترـضح  نآ  ياعدا  نالطب  تروص  ود  ره  رد  تشگ . یم  رمث  یب  لطاع و  ود  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  مه 

تباجتسا هب  هدوب و  قح  رب  وا  ياعدا  توعد و  هکنیا  رگم  درک ، دهاوخن  يداهنشیپ  نینچ  دشاب  توبن  یعدم  غورد  هب  هک  يدنمدرخ  چیه 
. دشاب هتشاد  نانیمطا  نمشد  كاله  دوخ و  ياعد 

، یلع نداد  تکرش  یفرط  زا  تسا ؛ توبن  لیلد  نیا  دومن و  هلهابم  داهنشیپ  تحارص  تعاجش و  لامک  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
ربمغیپ اب  هک  يرفن  راهچ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  زین  هدوب  ادخ  روتسد  رما و  هب  امتح  هک  هلهابم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،

. دنتسه رت  یمارگ  رت و  مرتحم  رتزیزع و  همه  زا  ربمایپ  تیدحا و  هاگشیپ  رد  قلخ و  نیرت  یمارگ  نیرت و  هتسیاش  دنتفای  روضح 
. تسا لاعتم  دنوادخ  هب  اهنآ  صاخ  برقت  ماقم و  تلالج  نالعا  هلهابم  هیآ  تقیقح  رد 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  يو  یهارمه  نینچمه  ینآرق  یخیرات و  تیمها  اب  مسارم  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تکرـش  نیاربانب 
 - رذ یبا  ناملس و  لیبق  زا  هباحص  رایخا  حلاص و  نز ، درم و  ریبک ، ریغص و  زا  دنتشاد -  دوجو  راگزور  نآ  رد  هک  ناملسم  همه  نآ  نایم 

. دنمجرا رایسب  تسا  یماقم  گرزب و  یتلیضف 
یماگنه و  دیـشک ، هیواعم  خر  هب  ار  نآ  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  دوب  رادروخرب  یئالاو  تیمها  نانچ  زا  ربمایپ  نارای  نیب  هلهاـبم  ناـیرج  و 

زا سپ  ربمایپ  هک  تفگ  درک و  نایب  اهنآ  زا  یکی  ار  هلهابم  هیآ  زیچ و  هس  تلع  هب  تفگ : ینک ؟ یمن  بس  ار  یلع  ارچ  تفگ : هیواـعم  هک 
تیب لها  ناصاخ و  اهنیا  ایادـخ ! یلها  ءالوه  مهللا  دومرف  سپـس  درک و  توعد  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  زا  اهنت  هلهاـبم  هیآ  لوزن 

(. 1 . ) دنتسه نم 
نیمز نامسآ و  هیرگ   - 67

هیرگ نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  سپ  دومن  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دوب و  هتـسشن  دجـسم  نحـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : يدرم 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دـش . دراو  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماگنه  نآ  رد  دـشن  هداد  تلهم  ناـشیا  هب  دـندرک و 

(. 2 . ) دیرگ یم  وا  رب  نیمز  نامسآ و  دوش و  یم  هتشک  نیا  شاب  هاگآ  دومرف :
هنئمطم سفن  قادصم   - 68

يوس هب  مارآ ، سدـقم و  سفن  يا  یتنج ، یلخدا  يدابع و  یف  یلخداـف  هیـضرم -  هیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا -  سفنلا  اـهتیا  اـی 
يآرد نم  صاخ  ناگدنب  فص  رد  سپ  تسا ، یضار  وت  زا  وا  شیاه و  تمعن  زا  يدونشخ  یـضار و  وت  انامه  هک  درگ  زاب  تراگدرورپ 

(. 3 . ) وش دراو  متشهب  هب  و 
ياه تبیـصم  همه  نآ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ادخ ، لوسر  مشچ  رون  زا  رت  مارآ  رت و  سدـقم  رت ، نئمطم  یـسفن  هچ 

هب شناگدـید  يولج  هک  شناراـی  نازیزع و  همه  نآ  اـب  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  یمکحتـسم  هوک  تسا ، یفاـک  کـی  ره  هک  اـسرف  تقاـط 
هب اریز  دش ، یم  رت  هتخورفا  رب  دیراب ، یم  رتشیب  ترضح  رب  تبیـصم  اروشاع  زور  هچ  ره  دیوگ : یم  يو  ار  لاح  نیا  اب  دندیـسر ، تداهش 

. دش یم  کیدزن  يرتشیب ، نانیمطا  اب  شراگدرورپ  ياقل 
، هنئمطم سفن  قادصم  نیرتزراب  هک  میدیزگرب  ار  هیآ  نیا  یلو  تسا  هدش  لیوأت  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  هرابرد  يدایز  تایآ 
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. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  اعطق 
تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هروس  نیا  اریز  دیناوخب : دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دزرمایب دنک و  تمحر  ار  امش  ادخ  دیدنبب . لد  نآ  هب  و 
؟ تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخم  هروس  نیا  ارچ  دیسرپ : دوب ، رضاح  سلجم  رد  هک  هماسا  وبا 

...، نئمطم سفن  يا  دیامرف : یم  هک  ار  قح  نخس  يونش  یمن  ایآ  دومرف : ماما 
لآ زا  وا  باحصا  تسا و  یضار  وا  زا  ادخ  یـضار و  ادخ  زا  تسا و  نئمطم  سفن  هک  تسوا  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دوصقم 
لآ هعیش  شنایعیش و  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  هروس  نیا  تسا . یضار  نانآ  زا  وا  دنتسه و  یـضار  تمایق  زور  دنوادخ  زا  دمحم 

تسا و تشهب  رد  شا  هجرد  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هارمه  دنک ، تموادم  هروس  نآ  رب  هک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  اصوصخ  دمحم 
. تسا میکح  بلاغ و  دنوادخ  انامه 

شباکر رد  ترضح و  نآ  اب  میدوب و  البرک  اروشاع ، زور  رد  شاک  يا  هک  مینک  یم  وزرآ  ترضح ، ترایز  زور  هک  هنوگنامه  ام  یتسار 
چیه ناوت  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  هن  يا  هزادـنا  ات  مینک و  يوریپ  وا  زا  دوخ  رادرک  راتفگ و  لـمع و  رد  زورما  دـش ، یم  هتـشک 

دوش و زین  ام  لاح  لماش  هفیرـش ، هیآ  نیا  هک  تسا  دیما  میهد ، رارق  رظن  دم  ار  ادـخ  دوخ ، ياهراک  رد  میـشاب و  هتـشاد  راثیا  تسین  سک 
. تسا رت  مهم  رترب و  نادیواج  تشهب  رد  یتمعن  ره  زا  هک  تسا  تیاضر  نیا  ربکا  هللا  نم  ناوضر  انامه  هک  مینک  بسک  ار  ادخ  تیاضر 
هن هتشاد و  هقباس  هن  خیرات  رد  دش ، هدید  شنارای  ناشیوخ و  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  اروشاع  زور  هک  يراکادف  راثیا و  نآ  هتبلا 

روصتم و يدـحا  يارب  دـمآ ، رد  زوریپ  دنلبرـس و  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یناحتما  شیاـمزآ و  نآ  و  دوش ، یم  هدـید  نآ  زا  سپ 
ياه نامرآ  فادها و  ققحت  يارب  ناکما ، دح  ات  مییامن و  يوریپ  ترضح  نآ  زا  مینک ، وزرآ  هچنانچ  دیاب ، لاح  ره  هب  یلو  تسین  روسیم 
ماما اقآ  زا  ار  یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  سرد  ادهـش  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  هک  روطناـمه  مینک ، يراکادـف  يراـثن و  ناـج  شیـالاو 

. دندیسر الاو  ماقم  هب  و  دنتخومآ . مالسلا  هیلع  نیسح 
ماقتنا يارب  هدـنیآ  رد  يربهر و  مظعم  ماقم  رانک  رد  نالا  و  دـنهدن ، تسد  زا  ار  یبلط  تداهـش  هیحور  نیا  گنج  ناـحتاف  هک  میراودـیما 

. میشاب جع )  ) دوعوم يدهم  ترضح  مچرپ  ریز 
میهاربا يرامیب   - 69

(! میآ یمن  نشج  مسارم  هب  امـش  اب  و   ) مرامیب نم  تفگ : و  دنکفا ... ناگراتـس  هب  یهاگن  سپـس  میقـس ؛ ینا  لاقف  موجنلا -  یف  هرظن  رظنف 
(. 4)

رب هک  یبئاصم  رب  وا  دومرف : مرامیب  نم  تفگ : دـنکفا و  ناگراتـس  هب  یهاگن  میهاربا )  ) سپ هک  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(. 5  ) ما هتشگ  رامیب  دیآ  یم  دورف  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هچنآ  زا  نم  تفگ : دومن و  هشیدنا  دیآ ، یم  دورف  مالسلا  هیلع  نیسح 

شتیب لها  لباقم  رد  ع )  ) نیسح ماما  نتشک   - 70
(. 6  ) قح هب  زج  دیشکن ، هدرمش ، مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یسک  و  قحلاب ؛ الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال 

هب شا  هداوناخ  نایم  رد  ار  نیـسح  هک ) تسا  نیا   ) هدومن مارح  ار  شنتـشک  دنوادخ  هک  یـسفن  زا ) دارم  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دندناسر لتق 
هبیط هملک   - 71

. ءامسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برض  فیک  رت  ملا 
هخاش و  تباث ، نیمز ) رد   ) نآ هشیر  هک  هدرک  هیبشت  يا  هزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاـپ ) راـتفگ  و   ) هبیط هملک  دـنوادخ  هنوگچ  يدـیدن  اـیآ 

(. 7 ( !؟ تسا نامسآ  رد  نآ 
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، تخرد نیا  هشیر  دومرف : تسا ، نامـسآ  رد  نآ  هخاش  تباث و  تخرد )  ) نآ هشیر  هک : فیرـش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ ، هخاش  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مه هعیـش  دنتـسه و  نآ  رت  کچوک  ياه  هخاش  زین  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  هن  دـنیآ و  یم  رامـش  هب  نآ  هویم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و 
(. 8 ...( ) تسا نآ  گرب 

نارتخد ندرک  روگ  هب  هدنز   - 72
؟ دندش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  دوش : یم  لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تلتق ، بنذ  ياب  تلئس -  هدوئوملا  اذا  و 

(. 9)
: دومرف دندش ؟ هتـشک  هانگ  نیمادـک  هب  هک  دوش  هدیـسرپ  هدـش  روگ  هب  هدـنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  هیآ  نیا  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما 

(. 10  ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  هیآ  نیا 
ع)  ) ایرکز نیسح و  ماما   - 73

ایمس لبق  نم  هل  لعجن  مل 
(. 11 ! ) میا هدادن  رارق  وا  يارب  یمان  مه  نیا ، زا  شیپ  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
طقف نامسآ  تشادن و  یمان  مه  لبق  زا  هک  تسا  ایرکز  نب  ییحی  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میدادن : رارق  یمان  مه  وا  يارب  لبق  زا  ام 

دومن یم  بورغ  زین  یخرس  هب  درک و  یم  عولط  یخرس  هب  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  شنتسیرگ  دش : هتفگ  درک . هیرگ  زور  لهچ  ود  نآ  رب 
هناخ رهش و  زا  ندش  هدنار   - 74

: دنتفگ یم  هکنیا  زج  دندش . هدنار  قحان  هب  دوخ ، رهـش  هناخ و  زا  هک  اه  نامه  هللا ؛ انبر  اولوقی  نا  الا  قح  ریغب  مه  راید  نم  اوجرخا  نیذلا 
(. 12 ! ) تساتکی يادخ  ام ، راگدرورپ 

ام راگدرورپ  دنتفگ : یم  هک  نآ  رطاخ  هب  طقف  دندش  هراوآ  دوخ  رهش  هناخ و  زا  قحان  هب  هک  یناسک  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. داب مالس  دورد و  نانآ  یگمه  رب  تفای ، ققحت  نب  نیـسح  رد  دش و  لزان  هزمح  رفعج و  یلع و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : تسا  اتکی  يادخ 

(. 13)
ع)  ) همئا لوسر و  ادخ و  زا  تعاطا   - 75

زا دـسرتب و  ادـخ  زا  و  دـنک ، تعاـطا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  سک  ره  و  نوزئاـفلا ؛ مه  کـئلواف  هقتیو  هللا  شخی  هلوـسر و  هللا و  عـطی  نم  و 
. دنتسه ( 14  ) یعقاو نادنم  زوریپ  نامه  یناسک  نینچ  دزیهرپب ، شنامرف  تفلاخم 

ناشیا دنگوس  ادخ  هب  دنتسه  مالسلا  هیلع  نیسح  ناوریپ  ناتسود و  زا  هکنانآ  دنمتداعس  دومرف  یثیدح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(. 15  ) دنتسه تخبکین  زوریپ و  تمایق  رد 

دیحوت هملک   - 76
! دـندرگ زاب  ادـخ  يوس  هب  دـیاش  داد ، رارق  دوخ  زا  دـعب  ياه  لسن  رد  يا  هدـنیاپ  هملک  ار  دـیحوت  هملک  وا  هبقع ؛ یف  هیقاب  هملک  اـهلعج  و 

(. 16)
دوخ زا  دعب  ياه  لسن  رد  هدنیاپ  يا  هملک  ار  نآ  وا  و  تسا : هدش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دندومرف : یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. تسا یقاب  تمایق  زور  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  رد  تماما  ینعی ) ، ) داد رارق 
گرزب هثداح  ود   - 77

نیمود هثداح  نآ ، لابند  هب  و  دروآ ، یم  رد  هزرل  هب  ار  زیچ  همه  كانتـشحو  ياه  هلزلز  هک  زور  نآ  هفدارلا ، اـهعبتت  هفجرلا -  فجرت  موی 
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(. 17 . ) دروآ یم  خر  رشحم ) میظع  هنحص  )
نآ لابند  هب  دنازرلب و  ار  ناهج  گرزب  يا  هلزلز  هزرل و  هک  يزور  هک : فیرش  هیآ  نیا  لیوأت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

نیتسخن تسا . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیمود  هثداح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هدننازرل  دندومرف : دهد  یم  خر  نیمود  هثداح 
(. 18 . ) تسا مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دیادز  یم  رس  ار  كاخ  و  دیآ ) یم  نوریب  نآ  زا  و   ) هدش هتفاکش  وا  ربق  تعجر ) رد   ) هک يدرف 

تسام زا  ام  رادتسود   - 78
تسا توبن  تیب  لها  ام  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ام  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  دیهش  ماما  دیوگ : یم  بلغت  نب  نابا 

؟ توبن تیب  لها  امش  زا  مدرک : ضرع 
نآ نخـس  ایآ  دومرف : دروآ و  دهاش  ناحبـس  يادخ  مالک  زا  سپـس  دـندومن ، رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و  توبن ) تیب  لها  ام  زا  دومرف :

(. 19 . ) تسا نم  زا  وا  اقح  يامن  يوریپ  ارم  سک  ره  سپ  يا : هدینشن  ار  حلاص  دبع 
ع)  ) نیسح ناش  رد  ریهطت  هیآ   - 79

هیلع یلع  شردپ  ترـضح و  نآ  هب  یماش  درم  کی  دـش . ماش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  یتقو  هک  هدرک  تیاور  هللادـبع  نب  دادـش  زا 
تسد ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  نیسح و  نسح ، یلع ، هراومه  نم  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : تساخرب و  عقـسا  نب  هلثاو  درک ، تراسج  مالـسلا 

ما هناخ  رد  زور  کی  هکنیا  نآ  دومرف و  هک  ار  هچنآ  دومرف  اهنآ  قح  رد  ربمغیپ  مدینش  هک  تسا  ینامز  زا  دعب  نم  تبحم  نیا  و  مراد ، یم 
دـیناشن و شتـسار  نار  رب  ار  وا  ربمغیپ  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  شدـنزرف  متـشاد . روضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  رد  هملس 

دوخ يور  شیپ  ار  وا  دـمآ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپـس  دیـسوب . دـیناشن و  شپچ  نار  رب  ار  وا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  دیـسوب .
(. 20  ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دومرف : دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دیناشن ،

ص 442. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  ( 1)
ص 125. تارایزلا ، لماک  ( 2)

یلا 30.  27 رجف / . ( 3)
.88 تافاصلا /  ( 4)

ص 98. ج 17 ، ملاوعلا ، ( 5)
.33 ءارسالا /  ( 6)
.24 میهاربا ، ( 7)

ج 15 ص 19. ملاوعلا ، ( 8)
.9  - 8 ریوکتلا /  ( 9)

ص 19. ج 15 ، ملاوعلا ، ( 10)
میرم 7. ( 11)

.40 جحلا /  ( 12)
ص 219. ج 44 ، راحب ، ( 13)

.52 رونلا / ، ( 14)
ص 225. ج 44 ، راحب ، ( 15)

.28 فرخزلا /  ( 16)
.7-6 تاعزانلا /  ( 17)
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. یمالسا داشرا  ترازو  زا  ثیدح  اقچ  زا  لقن  ص 110 ؛ ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  ( 18)
مالسلا ص 652. هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 19)

ص 20. ج 2 ، هباغلادسا ، ( 20)

ءادهشلادیس ترضح  یسامح  تیصخش 

اه تیصخش  عاونا   - 80
ییانغ ناشحور  یضعب  تسا . هسامح  ناشحور  دنتـسه و  یـسامح  تیـصخش  اه ، تیـصخش  زا  یـضعب  دنراد ، یماسقا  مه  اه  تیـصخش 

(. 1  ) تسا هظعوم  زردنا و  دنپ و  لکش  ناشحور  لکش  یضعب  تسا ، هلان  هآ و  تسا ، ياثر  اساسا  ناشحور  یضعب  تسا ،
اروشاع هثداح  هدنزاس  ياه  تیصخش  تمظع   - 81

هفسالف هکلب  دوش و  یمن  هتخانش  دیاب  هک  نانچنآ  تسه  اسب  ناشدوخ  نامز  رد  هک  تسا  ملاع  نیا  قیاقح  زا  يرایـسب  لثم  اروشاع  هثداح 
نامز هکنآ  از  دعب  درک . یبایزرا  تسه ، دشاب  هک  نانچنآ  شدوخ  نامز  رد  ناوتن  ار  یخیرات  هثداح  چیه  دیاش  هک  دنتـسه  یعدم  خـیرات 

. دوش یم  هتخانش  رتهب  هثداح ، نآ  هاگنآ  دنداد ، زورب  ار  دوخ  هثداح ، کی  هب  طوبرم  تانایرج  اه و  لمعلا  سکع  مامت  تشذگ و  يدایز 
، تساهنآ دوجو  هتـسیاش  هک  یجوم  نآ  ناشدوخ  نامز  رد  ابلاغ  گرزب  ياه  تیـصخش  دـنروط . نیمه  مه  ياه  تیـصخش  هک  ناـنچمه 

ناشتوف زا  دـعب  دنـصخاش  یلیخ  ناشدوخ  نامز  رد  هک  يدارفا  الومعم  و  دـنوش ، یم  هتخانـش  اجیردـت  ناـشگرم  زا  دـعب  دوش ؛ یمن  ادـیپ 
شرتسگ اهنآ  تیـصخش  اجیردت  ناشگرم  زا  دعب  یلو  دنتـسین  صخاش  اهردقنآ  ناشدوخ  نامز  رد  هک  يدارفا  اسب  و  دنوش ، یم  شومارف 

. دنوش یم  هتخانش  رتهب  دنک و  یم  ادیپ 
! تسا تیناسنا  دورس  ع )  ) نیسح  - 82

متـسر هک  روطنآ  هن  تسا و  یـسامح  تیـصخش  کی  هاشمزراوخ  نیدـلا  لالج  هک  روطنآ  هن  اما  تسا ، یـسامح  تیـصخش  کی  نیـسح 
، تیموق هسامح  هن  تیرشب ، هسامح  تیناسنا ، هسامح  اما  تسا ، یسامح  تیصخش  کی  نیسح  تسا . یـسامح  تیـصخش  کی  يا  هناسفا 

اما تسا ، ورین  ءاقلا  تسا ، سرد  تسا ، کیرحت  تسا ، ناجیه  نیسح  زیچ  همه  نیسح ، حور  نیسح ، هثداح  نیسح ، لمع  نیـسح ، نخس 
یقرـش هک  تهج  نآ  زا  ای  تسا !؟ بستنم  یـصوصخ  هب  موق  کی  هب  الثم  هک  تهج  نآ  زا  ایآ  یـسرد ؟ روج  هچ  ییورین ؟ ءاـقلا  روج  هچ 
یناریا شنز  ـالثم  هک  تهج  نآ  زا  ياـه  یناریا  زا  یـضعب  لوـق  هب  اـی  تسین !؟ برع  ریغ  تسا و  برع  ـالثم  هک  تـهج  نآ  زا  اـی  تـسا ؟

!؟ تسا
نوچ تسا . نیمه  مه  نیـسح  ندـشن  هتخانـش  تلع  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  دـناوت  یمن  ییاه  هسامح  نینچ  کـی  نیـسح  دوجو  رد  اـساسا 
ناهج رد  امش  تسا ؟ روطچ  اعقاو  هک  مینیبب  الاح  دنـسانشب . ار  وا  دنناوت  یم  دارفا  رتمک  تساه ، هسامح  هنوگنیا  قوفام  رتالاب و  وا  هسامح 

ياه هبنج  ینعی  هسامح  ياقترا  ولع و  رظن  زا  ندوب و  یـسامح  تدـش  رظن  زا  یلع  نب  نیـسح  تیـصخش  دـننام  یـسامح  تیـصخش  کی 
هک منک  یم  ضرع  تارج  هب  و  درادن ، ریظن  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تیناسنا  دورس  نیسح  درک . دیهاوخن  ادیپ  یلم  یموق و  هبنج  هن  یناسنا 

اقترا ولع و  رظن  زا  هچ  هسامح و  توق  تردق و  رظن  زا  هچ  درک ، دیهاوخن  ادیپ  نیـسح  هسامح  دننام  يا  هسامح  ایند  رد  امـش  درادن ، ریظن 
(. 2  ) میا هتخانشن  ار  هسامح  نیا  مدرم  ام  هنافسأتم  نآ و  ندوب  یناسنا  و 

یسامح تیصخش  کی  تیصاخ   - 83
دوجو هب  تریغ  تیمح و  دروآ ، یم  دوجو  هب  جوم  حور  رد  هک  تسا  نیا  یسامح  تیصخش  ای  هچخیرات و  ای  نخس  کی  تیـصاخ  رثا و 

توخر و زا  ار  اه  نت  و  دروآ ، یم  رد  ششوج  تکرح و  هب  ار  اه  نوخ  اه ، ندب  رد  دروآ ، یم  دوجو  هب  تبالـص  تعاجـش و  دروآ ، یم 
هبنج طـقف  نوچ  هک  دوش  یم  هتخیر  یطیحم  رد  اـه  نوخ  رایـسب  هچ  دـیامن ، یم  كـالاچ  کـباچ و  ار  اـهنآ  و  دـنک ، یم  جراـخ  یتـسس 
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سبح اـه  هنیـس  رد  رتشیب  اـه  سفن  دـهاک و  یم  تلم  مدرم و  يورین  زا  هک  تسا  نیا  شرثا  تسا ، مدرم  تیبوغرم  شرثا  دراد ، يزیرنوخ 
(. 3 .) دوش یم 

یسامح حور  کی  جیاتن   - 84
ار يروشحلـس  تعاجـش و  تیمح و  تریغ و  یحور  ظاـحل  زا  هـک  تـسا  نآ  یـسامح  تیـصخش  یـسامح ، هچخیراـت  یـسامح ، نـخس 

تایح عقاو  رد  دشخبب ، یکالاچ  یکباچ و  ترارح و  ورین و  ندـب  هب  دروآ ، شوج  هب  قورع  رد  ار  نوخ  یندـب  ظاحل  زا  دـنک و  کیرحت 
(. 4 . ) دروآ دوجو  هب  رگمتس  متس و  لباقم  رد  تمواقم  سح  دنک ، داجیا  هروث  بالقنا و  هیحور  رگید  ترابع  هب  دهدب ؛ ندب  هب  هزات 

ءادهشلادیس ترضح  حور  تمظع   - 85
ياـه هتـساوخ  رد  ناـشیاه  فدـه  اـهدرد و  همه   ) دـنرادن فدـه  دـنرادن و  درد  دوخ  زا  نوچ  کـچوک  ياـه  هیحور  یلک  روـط  هب   - 1

تعانق دننک  یم  لیصحت  یگزویرد  هب  هک  يا  همقل  هب  دنزادنا ، یمن  تمحز  هب  ار  اه  نت  دنرادن ، لآ  هدیا  و  دوش ) یم  هصالخ  ینامـسج 
. دنهد یم  رارق  الب  تمحز و  رد  دنراد و  یم  او  تکرح  هب  ار  نت  هشیمه  گرزب  ياه  هیحور  اما  دننک ؛ یم 

هنوگنیا رد  تسا  اهنآ  سفن  تمظع  هناشن  هک  تسا ، راختفا  اهنآ  يارب  تداهش  تهج  نیمه  هب  دوش . یم  هدیرب  ناشرس  هتفاکش و  ناشقرف 
. دربب رونت  يوت  ار  رس  دنیبب و  تازاجم  یلع  ندب  تسا . راوشد  ندب  راک  تسا  رت  گرزب  ناشمسج  زا  ناشحور  هک  صاخشا 

ریت ياه  مخز  هدامآ  نتفر ، بسا  مس  ریز  هدامآ  دشاب ، هزادنا  یب  یگنشت  هدامآ  دیاب  دشاب ، مدمه  نیـسح  حور  اب  دهاوخب  رگا  نیـسح  نت 
تمیق هب  دـنک ، یم  مهارف  شیارب  ار  اه  تاس  روس و  همه  هدـش ، ماؤت  کچوک  حور  کی  اب  هک  یندـب  لاح  هب  اـشوخ  ( 5 . ) دشاب ذفنقلاک 

دنک یم  هیهت  تسپ  یشکمدآ  تیانج و  تمیق  هب  دنک ، یم  هیهت  نان  يدزد  یگزویرد و 
ولگ زا  دـیاب  تمحز  هب  هک  دـیآ  یمن  شریگ  رتشیب  وج  نان  همقل  دـنچ  تسا . ماوت  گرزب  فیرـش و  حور  کی  اب  هک  یندـب  لاـح  هب  ياو 

تـسد هب  ریـشمش  ای  دشاب ، عامتجا  مظن  بقارم  دریگب  شتـسد  هب  هرد  دـیاب  زور  دـنک ، يراد  هدـنز  بش  دـیاب  فرط  نآ  زا  دـهدب ، نییاپ 
. درب رونت  يوت  رس  زور  کی  دنزب ، ار  ناراکهبت  ندرگ  دریگب و 

(. 6 . ) هحار یف  مهنم  سانلا  و  بعت ، یف  مهنم  مهسفنا  دیامرف : یم  نیقتم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع   - 2
تسا نارگید  زا  تحار  بلس  مدع  شیاسآ و  رد  اهنآ  شیاسآ  کنیا  هب  تسا  هراشا  تسا ؛ یناویح  سفن  سفن ، زا  دارم  اجنیا 

ضعبی رومـالا و  یلاـعم  بحی  هللا  نا  تسا : هدرک  تیاور  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هـک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  هـلمج   - 3
. تسا دنلب  یلاع و  یناعم  اب  شراکورس  تسین و )  ) یمسج تسپ  روما  اب  ماما  حور  هک  دناسر  یم  ( 7  ) اهفاسفس

، تسا یناویح  یندب و  ینامسج و  ياه  فده  تمدخ  رد  فطاع 3ه  لقع و  رکف و  ینعی  تسا ، مسج  رازگتمدخ  حور ، یضعب  يارب   - 4
ساسحا هک  شاب  گرزب  دیاب  حور  دنک ؛ یمن  مه  جنر  ساسحا  یتح  کچوک  حور  هچ  رگا  درب  یم  جنر  يدح  ات  حور  تسا ، ریسا  حور 

. دریگ یمن  رارق  مسج  تمدخ  رد  تسین و  کچوک  دنکب  جنر  درد و  ساسحا  رگا  دنکب ؛ جنر  درد و 
: رعش نیا   - 5

لابجلا للق  نم  رخصلا  لقنل 
لاجرلا ننم  نم  یلا  بحا 

راع تسکلا  یف  یل  سانلا  لوقی 
(. 8  ) لاوسلا لذ  یف  راعلا  ناف 

. تسا حور  یگرزب  رطاخ  هب  ندب  نداتفا  هب  زا  يرادومن 
. حور تمظع  رطاخ  هب  تسا  ندب  نداتفا  تمحز  هب  زا  يرادومن  هلذلا ، انم  تاهیه  یعدلا ... نب  یعدلا  نا  الا و  دومرف : ماما  کنیا   - 6

ادج مه  زا  دنناوت  یمن  دنتسه و  مه  اب  امازلا  یفرط  زا  هک  دنقیفر  ود  دننام  یگناگود ، هبنج  زا  یگناگی ، داحتا و  نیع  رد  ندب  حور و   - 7
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: دنتسین فده  مه  هک  دنتسه  یقیفر  ود  رگید  فرط  زا  دنشاب و 
فرش یقرت و  ردنا  ناج  لیم 

فلع بابسا و  بسک  رد  نت  لیم 
. تسا يرگید  ررض  هب  مادک  ره  ندرک  دشر  يرگید و  عفن  هب  مادک  ره  ندنام  کچوک  هک  تسا  نیا 

کی لامآ  تاینمت و  راکفا و  اهوزرآ و  قفا  زا  اهنآ  حور  قفا  تسا : حضاو  مه  شلیلد  دنتسه . يدب  نارهوش  هشیمه  غباون  دنیوگ  یم   - 8
شدوخ عقوم  رد  ردـقنآ  ار  دوخ  دـناوتب  غوبن  نیع  رد  یـسک  رگا  اما  تسین . نز  اب  شحور  یلو  تسه  نز  اـب  شمـسج  تسا . رتـالاب  نز 

دراد و ار  نوخ  نداد  لزنت  تردق  دوش  یم  مولعم  تسا ، غوبن  قوف  اعقاو  وا  دنک ، ترـشاعم  مه  يداع  قفا  رد  يداع  نز  اب  هک  دـهد  لزنت 
. تسا هداعلا  قوف  یلیخ  دوخ ، نداد  لزنت  تردق 

کی ما  هدید  یم  ما . هدوب  میلا  باذع  رد  منک . یگدـنز  یتعاس  ما  هدوب  روبجم  نییاپ  قفا  رد  یـصاخشا  اب  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  نم  يارب 
. ما هدرک  شومارف  ار  متامولعم  همه  يوگ  منزب ، اهنآ  اب  مرادن  فرح  هملک 

گرزب و هشیدـنا  کی  تسا ، گرزب  يوزرآ  کی  گرزب  حور  دراد . یمک  هبنج  تسا ، تراقح  یکچوک و  لـباقم  رد  حور  یگرزب  - 9
يوزرآ هتبلا  دوش -  لوا  صخـش  تورث  رد  دراد  وزرآ  هکنآ  تسا . گرزب  تمه  کی  تسا ، گرزب  هدارا  شهاوخ و  کی  تسا ، عیـسو 

وت دندیـسرپ : ار  یناتـسجخلا  هللادـبع  نب  دـمحا  یـضورع  یماظن  لوق  هب  دراد . گرزب  حور  کـی  تکرح -  اـب  ماوت  يوزرآ  هکلب  یلاـخ 
؟ يداتفا نوچ  ناسارخ  يریما  هب  يدوب ، هدنب  رخ  يدرم 

: مدیسر تیب  ود  نیدب  مدناوخ ، یمه  یسیغداب  هلظنح  ناوید  يزور  ناتسجخ  رد  سیغداب  هب  تفگ :
تسا رد  ریش  ماک  هب  رگ  يرتهم 

يوجب ریش  ماک  نک ز  رطخ  وش 
هاج تمعن و  زع و  یگرزب و  ای 

يورایور گرم  تنادرم  وچ  ای 
شیوخ نطو  زا  مدیرخ و  بسا  متخورفب و  نارخ  دوب  متـسناوتن  یـضار  مدوب  هک  تلاح  نآ  رد  هجو  چیه  هب  هک  دمآ  دـیدپ  رد : يا  هیعاد 

نت تراقح  یکچوک و  یمک و  هب  گرزب  حور  دوب . تیب  ود  نیا  ببس  لصا و  مدش ... يرافص  ثیللا  نب  یلع  تمدخ  هب  مدرک و  تلحر 
. دوش یمن  یضار  دوخ  ردق  زا  مک  هب  دهد ، یمن 

یضار وشم  دوخ  ردق  زا  مک  هب 
زاب دریگن  یم  کشجنگ  هک  نیب 

لابقتـسا ار  هرطخ  ار و  اهایرد  دنک ، یم  رفـس  دـنک ؛ یمن  تعانق  دوخ  كاخ  بآ و  هب  هناخ و  جـنک  هب  تسا ، ترجاهم  لها  گرزب  حور 
. دریم یم  رمع  هار  هـمین  رد  ( 9  ) رـصان لـثم  دریگ و  یم  یبلق  يراـمیب  دوش ، یم  ریپ  رتدوز  هجیتن  رد  دـشوک و  یم  زور  بش و  دـنک ، یم 

مشاب ریش  لاس  کی  مهد  یم  حیجرت  مشاب  دنفسوگ  لاس  دص  هکنآ  ياج  هب  تفگ : ینیلوسوم 
. دنک یگدنز  ماک  هب  لاس  ود  هک  دور  یم  نادنز  لاس  تسیب  لاس و  هد  درادن ، كاب  نادنز  زا  گرزب  مدآ 

تداسح تباقر و  کی  گرزب ، یبلط  هاج  کی  اما  دـنا ، هدوب  مارآ  ان  گرزب و  ياه  حور  نوئلپاـن  رداـن و  هاـش و  راـیاشخ  ردنکـسا   - 10
. دنراد يرتشیب  تیمها  تمظع و  هتبلا  کچوک  حور  اب  هسیاقم  اب  اهنیا  دنا . هدوب  گرزب  یتسرپ  لمجت  کی  گرزب ، توهش  کی  گرزب ،

. دنتسه گرزب  ياه  تسرپاوه  اهنیا  تسا ، هتفر  منهج  هب  گرزب  حور  کی  دنورب  مه  منهج  هب  رگا  اهنیا 
. تسا اه  يزوت  هنیک  اه ، تداسح  اه ، یبلط  هاج  اه ، توهش  تسا ، هدرک  دشر  اهنیا  حور  رد  اهنیا و  دوجو  رد  هچنآ 

حور تئاند  یتسپ و  لباقم  رد  هکلب  تسین ، حور  یکچوک  لـباقم  رد  حور  يراوگرزب  تسا ، یگدـنب  زا  ریغ  يراوگرزب  يراوگرزب ، اـما 
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. تسا
یتسپ هب  نت  دنیوگ  یم  يدام . قطنم  دض  یعیبطلا و  ءاروام  تقیقح  رد  تسا  يا  هلأسم  کی  دوخ  نیا  تسا ؟ يا  یتسپ  هنوگچ  یتسپ  نیا 

: هکنیا هچ ؟ ینعی  راختفا  تسین . سوملم  مادک  چیه  هک  اهنیا  لیلذ . هن  شاب  زیزع  رکون ، هن  شاب  اقآ  هدن ، يراوخ  هب  نت  هدن ،
ناتسود هیرگ  هدرم و  نت 

نانمشد هدنخ  هدنز و  زا  هب 
یگدنز نیا  زا  دیآ  راع  ارم 
یگدنب منک  مشاب  رالاس  هک 

: هکنیا
(. 11 ( ؟ هچ ینعی  ( 10  ) نیروهقم مکتایح  یف  توملا  نیرهاق و  مکتوم  یف  ایحلا  نا 

گرزب حور  کی  همیرج   - 86
رکش ار  ادخ  دوش ، یم  هتفاکش  شقرف  دوش  هتـشک  شدوخ  گرزب  ياه  فده  یهلا و  ياه  فده  هار  رد  هک  دنک  یم  وزرآ  گرزب  حور 

بـسا مس  ریز  رد  هک  ینت  نآ  دوش . دراو  شندب  هب  مخز  دصیـس  اروشاع  زور  رد  دیاب  هاوخ  ان  هاوخ  دش ، گرزب  هک  یتقو  حور  دنک . یم 
همیرج دـهد ، یم  ار  یتسرپ  قح  همیرج  دـهد ، یم  ار  هسامح  کی  همیرج  دـهد ، یم  ار  گرزب  حور  کی  همیرج  دوش ، یم  لامدـگل  اـه 

. دهد یم  ار  دیهش  حور 
ارابک سوفنلا  تناک  اذاو 

ماسجالا اهدارم  یف  تبعت 
(. 12 . ) مهدب شزرا  نوخ  نیا  هب  مهاوخ  یم  نم  دیوگ  یم  نت  هب  دش  گرزب  حور  هک  یتقو 

ع)  ) نیسح میظع  ینامرهق   - 87
هک دوب  یم  نیا  افرـص  رگا  دوب ، یم  تبیـصم  کی  افرـص  رگا  دوب ، یم  روآ  نزح  ناـیرج  کـی  افرـص  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  تداهـش  رگا 

نینچ زگره  یگرزب ، رایـسب  تیـصخش  ولو  دوب ، یم  تیـصخش  کی  ندـش  هلفن  افرـص  رگید  ریبعت  هب  تسا و  هدـش  هتخیر  قحان  هب  ینوخ 
ضرع هک  يریبـعت  هب  هک  دروآ  دوخ  لاـبند  هب  ار  راـثآ  نیا  تهج  نآ  زا  یلع ، نب  نیـسح  تداهـش  دروآ . یمن  دوـخ  لاـبند  هب  ار  يراـثآ 

، دوب یهلا  یمالسا و  گرزب  هسامح  کی  وا  تضهن  میدرک ،
، دوبن رگمتس  رگتیانج و  يا  هدع  کی  فرط  زا  يرگمتـس  تیانج و  کی  تبیـصم و  کی  اهنت  هچخیرات ، ناتـساد و  نیا  هک  تهج  نیا  زا 

(. 13 . ) دندرک دراو  وا  رب  ار  اه  تیانج  هک  دوب  یسک  نامه  فرط  زا  گرزب  رایسب  ینامرهق  کی  هکلب 
ص 118. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)
ص 120. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 2)

ص 162. ذخام ، نامه  ( 3)
ص 323. ج 3 ، ذخام ، نامه  ( 4)

. دومن یم  تشپراخ )  ) ذفنق دننام  ریت  تباصا  ترثک  زا  ترضح  نآ  كرابم  ندب  هک  دنا  هدروآ  ( 5)
. دنا هدوسآ  نانآ  زا  مدرم  و  دنزادنا ، یم  تمحز  هبار  دوخ  نیقتم . هب  فورعم  هبطخ 184 ، هغالبلا ، جهن  رد  ترابع  نیا  هب  بیرق  ( 6)

. دراد نمشد  ار  نوبز  تسپ و  ياهراک  دراد و  یم  تسود  ار  یمارگ  دنلب و  ياهراک  دنوادخ  ص 246 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 7)
گنت تسک  دنیوگ  یم  نم  هب  مدرم  تسارت . بوبحم  نارگید  زا  ندرب  تنم  زا  نم  دزن  ياه  هوک  هلق  زا  گنس  هتخت  ندیشک  شود  هب  ( 8)

. تسا شهاوخ  تلذ  رد  گنن  هک  یتروص  رد  تسا ،
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. رصانلادبع لامج  ( 9)
. تسکش اب  ماوت  یگدنز  رد  گرم  و  تسا ، هنادنم  زوریپ  گرم  رد  یگدنز  هبطخ 51 . هغالبلا ، جهن  ( 10)

ص 364. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 11)
ص 143. ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 12)
ص 162. ذخام ج 1 ، نامه  ( 13)

نایفوک توعد 

هفوک رد  هیواعم  گرم  ربخ  باتزاب  - 88
ریبز نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هک  نیا  ربخ و  نیا  زا  عالطا  ضحم  هب  نایفوک  دیدرگ ، رـشتنم  هفوک  رهـش  رد  هیواعم  گرم  ربخ 
رکـش ار  دنوادخ  دندش ، عمج  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  مان  هب  یـصخش  هناخ  رد  دنا ، هدش  هدنهانپ  هکم  رد  دنا و  هتفرن  دیزی  اب  تعیب  راب 

هیواعم هک  دینادب  نایعیش ! يا  هک : درک  ینارنخس  تساخرب و  نامیلس  لاح  نیا  رد  دیدرگ ، كاله  هیواعم  ماجنارس  هک  نیا  زا  دندومن  یم 
زا یطیارش  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ، هتـسشن  تنطلـس  تخت  رب  وا  ياج  هب  راوخ  بارـش  دیزی  هدیـسر و  تکاله  هب  رگمتس 

. تسا هتفاتش  هکم  تمس  هب  هدز و  زاب  رس  دیزی  اب  تعیب 
اب دیشاب و  وا  روای  دیناوت  یم  هک  دینیب  یم  ار  نیا  دوخ  رد  رگا  کنیا  دیدوب ، وا  راوگرزب  ردپ  نایعیـش  وزج  نیا  زا  شیپ  وا و  نایعیـش  امش 
وا زا  دینک و  يرای  ار  وا  دیناوت  یمن  هک  دیناد  یم  دیسرت و  یم  رگا  اما  دییامن ؛ توعد  ار  وا  دیسیونب و  يا  همان  سپ  دینک ، داهج  نانمـشد 

. دیزادناین هکلهم  رد  ار  وا  دیهدن و  شبیرف  سپ  دییامن ، يوریپ 
اب داـهج  وا  يراـی  رد  ردـک و  میهاوخ  تعیب  وا  اـب  یگدـنب  تدارا و  تسد  هب  یگمه  اـم  دـیایب ، هفوک  يوـس  هب  ماـما  رگا  دـنتفگ : اـه  نآ 

(. 1 . ) درک میهاوخ  اه  یناشفناج  شنانمشد 
ایب ام  يوس  هب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا   - 89

ماما يارب  يا  همان  نایعیش  رگید  رهاظم و  نب  بیبح  یلجب و  دادش  نب  هعافر  هبجن و  نب  بیسم  درـص و  نب  نامیلـس  اهوگتفگ ، نیا  زا  سپ 
: هک دندرک  نایب  نینچ  نیا  هیواعم  تکاله  ربخ  نتفگ  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  همان  نآ  رد  دنداتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح 

دنوادخ امـش  دوجو  تکرب  زا  هک  دیاش  نک ، هجنر  مدق  ام  رهـش  هب  میرادن و  ییادتقم  ماما و  ام  اریز  ایب ؛ ام  يوس  هب  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا 
. دنادرگ راکشآ  ام  رب  ار  قح 

دوخ رب  مکاح  ریما و  ناونع  هب  ار  وا  ام  اما  دناد ، یم  ام  ریما  ار  شدوخ  وا  تسا ، لیلذ  دوخ  یتموکح  رـصق  رد  هفوک  یلاو  ریـشب  نب  نامعن 
یمن جراـخ  وا  هارمه  زاـمن  يرازگرب  يارب  داـیعا  رد  میدرگ و  یمن  رـضاح  وا  هعمج  زاـمن  رد  میناوـخ و  یمن  مـیریما  هـب  میـسانش و  یمن 

. دوش قحلم  نایماش  هب  اـت  مینک  یم  نوریب  هفوک  زا  ار  ناـمعن  دروآ ، یم  فیرـشت  اـم  رهـش  يوس  هب  ترـضح  نآ  هک  مینادـب  رگا  میدرگ ،
(. 2  ) مالسلاو

توعد همان  رازه  هدزاود   - 90
نیا تفایرد  اب  ماما  دیسر ، همان  دصشش  هب  اه  همان  نیا  رامش  زور ، کی  رد  هک  نآ  ات  دیسر  یم  ماما  هب  مه  رـس  تشپ  بترم و  اه  همان  نیا 

(. 3 . ) دش هداتسرف  ماما  يوس  هب  همان  رازه  هدزاود  هک  نآ  ات  داد  یمن  یباوج  دومن و  یم  ربص  لمأت و  مه  زاب  اه  همان 
ناملسم رازه  هدجه  ياضما   - 91

، دش هتخاس  باطخلا  نب  رمع  هفیلخ  نامز  رد  رهـش  نیا  دش . سیـسأت  هاگودرا  کی  ناونع  هب  مه  لوا  زا  تسا ، هدوب  هاگودرا  الـصا  هفوک 
دوخ يارب  اجنآ  رد  و  ودرا ، نامه  عقاو  رد  و  دـندوب ، زابرـس  هک  یناناملـسم  نامه  تخاس . صاقولا  یبادعـس  ار  رهـش  نیا  دوب . هریح  ـالبق 
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. دوب ملاع  اهرهش  نیرت  يوق  رظن  کی  زا  اذهل  دنتخاس و  هناخ 
هدجیه دودح  هکلب  رفن  رازه  هن  رفن و  رازه  هاجنپ  هن  رفن ، رازه  هن  رفن ، ود  هن  رفن ، کی  هن  دننک ، یم  توعد  نیـسح  ماما  زا  رهـش  نیا  مدرم 

دص دودح  دیاش  عومجم  رد  هک  دندوب  هدرک  اضما  رفن  دص  دیاش  ار  رگید  یضعب  رفن و  دنچ  ار  اه  همان  زا  یضعب  هک  دیسر  یم  همان  رازه 
. دنا هتشون  همان  وا  هب  رفن  رازه 

ینعی تسا ، نواعت  تیهام  شلمع ، تیهام  تبثم و  لمعلا ، سکع  تسا . هدش  مامت  وا  رب  تجح  دـشاب ؟ دـیاب  هچ  ماما  لمعلا  سکع  اجنیا 
تبثم تیهام  درادن ، يوقت  یفنم و  تیهام  ماما  لمعلا  سکع  رگید  اجنیا  دباتـشب . اهنآ  کمک  هب  دـیاب  ماما  دـنا ، هدرک  یمایق  یناناملـسم 
هفیظو اجنآ  رد  تسیچ ؟ هفیظو  اجنیا  دهدب . تبثم  خساپ  اهنآ  توعد  هب  دیاب  نیـسح  ماما  تسا ، هدـش  زاغآ  نارگید  هیحان  زا  يراک  دراد 

نبا داهنشیپ  نیـسح  ماما  رگا  اذهل  و  دیالاین . درادهگن و  كاپ  ار  شدوخ  و  هن ، دیوگب : دیاب  طقف  نیـسح  ماما  تعیب ، رظن  زا  دوب . نتفگ  هن 
هفیظو هدهع  زا  دنتفای ، یمن  تسد  وا  هب  دیزی  نایرکشل  هک  درک  یم  یگدنز  نمی  ياه  ناتـسهوک  رد  تفر  یم  درک و  یم  لمع  ار  سابع 
تعیب ياضاقت  رظن  زا  هن  تفگ : یم  نک ، تعیب  دنتفگ : یم  اهنآ  دنکب ؛ تعیب  تساوخ  مین  دنتـساوخ ، یم  تعیب  نوچ  دوب ؛ هدـمآرب  شلوا 

. دوب هداد  ماجنا  ار  شا  هفیظو  دندرک ، یم  داهنشیپ  نارگید  سابع و  نبا  هک  نمی  ياه  ناتسهوک  زا  و 
. دنا هداد  ءاضما  رازه  دص  دودـح  اب  همان  رازه  هدـجه  دودـح  اه  ناملـسم  تسا ؛ دـیدج  هفیظو  کی  تسا ؛ توعد  هلأسم  هلأسم ، اجنیا  اما 

(. 4 . ) تسا تجح  مامتا  اجنیا 
هفوک لها  یگدامآ   - 92

، تسا هتشاد  تلاخد  ای  دشاب و  هتشاد  تلاخد  ینیسح  تضهن  رما  نیا  رد  تسا  نکمم  هدوب و  راک  رد  هک  یلماوع 
ماما و نایم  یقرف  تهج  نیا  رد  دوب . تماـما  يونعم  ماـقم  ياراد  تفـالخ و  ثراو  صوصنم و  قیـال و  تیـصخش  هناـگی  ماـما  هکنیا   - 1

دوبن هاگ  هس  يافلخ  هیواعم و  دیزی و  تموکح  نایم  یقرف  هک  نانچمه  دوبن ، شردارب  شردپ و 
، تعیب اـب  تقیقح  رد  دـندرک و  تـعیب  دـنداد و  صیخـشت  ار  تیحلـصا  مدرم  رگا  دـنک . یمن  باـجیا  يا  هـفیظو  ییاـهنت  هـب  تـهج  نـیا 

یگدامآ مدرم  هک  یمادام  ماما  دـنک  یم  لبق  مه  وا  دـندرک  مالعا  ماما  نیا  يرادـمامز  لوبق  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ار و  دوخ  تیحـالص 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچمه  تسا  یماگمه  يراکمه و  هکلب  تسین  تفلاخم  ماـما  عاـضوا  رگید  فرط  زا  و  یفرط ، زا  دـنرادن 

قحا ینا  متملع  دقل  دومرف : شدوخ  دش . یم  رضاح  تعامج  زامن  هب  درک و  یم  تکرـش  ییاضق  یـسایس و  ياه  تروشم  رد  درک ، نینچ 
. هصاخ یلع  الا  روج  اهیف  نکی  مل  نیملسملا و  روما  تملس  ام  نملسال  هللا  و و  يریغ ؛ نم  اهب  سانلا 

رظن رد  دـیاب  تسا  هفوک  لها  توعد  هک  موس  لماع  همیمـض  هب  ار  لماع  نیا  تسا . هتـشادن  تلاخد  ییاهنت  هب  لماع  نیا  البرک  هیـضق  در 
نآ نمض  رد  دیاب  تسین و  هناگادج  لماع  نیا  سپ  رگید . زیچ  هن  دوب  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  يارب  مدرم ، توعد  لماع  نوچ  میریگب ؛

. دوش رکذ  لماع 
. هصخر هیف  سیل  دیدش  اذخا  هعیبلاب  نیسحلا  ذخ  تشون : دیزی  دوبن ، یتصخر  راک  نیا  رد  دنتساوخ و  یم  تعیب  ماما  زا   - 2

. دوب دییات  لوبق و  اضما و  تعیب ،
تماعز تفالخ و  نتفرگ  تسد  هب  وا و  کمک  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دـندرک و  توعد  ار  وا  تعیب  زا  ماما  عانتما  زا  سپ  هفوک  مدرم   - 3

. درک دییات  ار  مدرم  یگدامآ  مه  ماما  دصاق  دمآ ، یپ  رد  یپ  ياه  همان  دندرک ، مالعا 
، دـنک زواجت  یئزج  لـئاسم  دودـح  زا  راـک  هک  يدروم  رد  اـصوصخم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـن  هب  مالـسا  رد  تسا  یلـصا   - 4

هدرک دانتـسا  لصا  نیا  هب  ررکم  ماما  دوشب . دایز  ملظ  دوش ، لامیاپ  یمومع  قوقح  دوشب ، ادیپ  تعدب  دوشب ، لالح  میرحت  مارح و  لیلحت 
رما نا  دیرا  يدج ، هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادـسفمال و ال  ارطب و  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا  دومرف : اج  کی  رد  تسا .

الحتـسم ارئاج  اناطلـس  يار  نم  هللا : لوسر  يدـج  تعمـس  دومرف : رگید  ياج  یبا  يدـج و  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و 
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نیا ال اقحم  هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ؟! یهاـنتی  ـال  لـطابلا  نا  و  هب ، لـمعیالا  قحلا  نا  نورت  ـالا  دومرف : رگید  ياـج  رد  هللا و  مرحل 
(. 5  ) امرب الا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعس و  الا  توملا  يرا 

؟ تشاد مدقت  لماع  ود  زا  کی  مادک   - 93
زا هفوک  مدرم  درک  عانتما  تعیب  زا  نوچ  درک و  عانتما  تعیب  زا  نیـسح  ماما  لوا  ایآ  تشاد ، مدقت  يرگید  رب  کی  مادـک  لماع  ود  نیا  زا 
ای دیسر ؟ هفوک  مدرم  توعد  دوب  هتشذگ  تعیب  زا  عانتما  زا  هام  کی  زا  شیب  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دوب  نینچ  انامز  لقاال  ای  دندرک  توعد  وا 

تبثم باوج  دیاب  مه  وا  دـنا  هدرک  توعد  هک  الاح  بوخ  دـید  نیـسح  ماما  دـندرک ، توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  لوا  دوب ؟ سکع  رب  هیـضق 
يارب درکن  تعیب  درادن . ینعم  ندرک  تعیب  وا  يارب  رگید  یگرزب ، نیا  هب  يراک  يارب  دوش  یم  ادـیدناک  هک  يدرم  تسا  یهیدـب  دـهدب .

زور نیمه  هکنیا  يارب  ارچ ؟ یلوا . املسم  خیرات  بسح  هب  تسا ؟ مادک  ات  ود  نیا  زا  دوب ! هداد  تبثم  باوج  هفوک  مدرم  ياضاقت  هب  هکنیا 
، درم هیواعم  هک  یلوا 

نامز رد  تسه ، یکلک  مل و  ره  اب  تساوخ  یم  هنیدـم و  هب  دـمآ  دریمب ، هکنیا  زا  لبق  هیواـعم  هکلب  دـش ، تعیب  ياـضاقت  نیـسح  ماـما  زا 
زا عانتما  تعیب و  ياضاقت  هلأسم  دنتفرن . راب  نیا  ریز  لکش  چیه  هب  اهنآ  هک  دریگب  تعیب  رگید  رفن  هس  ود  نیـسح و  ماما  زا  شدوخ  تایح 

فرظ رد  هک  داتسرف  وردنت  ریس و  کبس  کیپ  کی  هلیسو  هب  هک  ربخ  نیا  هارمه  درم ، هیواعم  یتقو  مه  دیزی  دوخ  دراد . ینامز  مدقت  نآ ،
نآ داد ، هنیدم  یلاو  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  هک  سک  نامه  داتسرف و  ياهمان  دناسر ، هنیدم  هب  ار  شدوخ  زامج  ياهرتش  نآ  اب  زور  دنچ 

. تسا هدرم  هیواعم  هک  داد  ناشن  وا  هب  مه  ار  همان 
نیمه هب  زور  هس  ود  دشن ، رـضاح  درک ، عانتما  نیـسح  ماما  دندرک ، تعیب  ياضاقت  نیـسح  ماما  زا  هک  دـیوگ  یم  روطنیا  خـیرات  هوالع  هب 
بجر متفه  تسیب و  رد  درک  اهر  ار  هنیدـم  اساسا  ترـضح  ات  تنوشخ ، اب  یهاگ  مرن و  نابز  اب  یهاـگ  دـندمآ ، یم  یه  تشذـگ ، لاونم 

زا دعب  ینعی  هدیسر ، نیـسح  ماما  هب  ناضمر  مهدزناپ  رد  هفوک  مدرم  توعد  دیـسر . هکم  هب  نابعـش  موس  رد  درک و  تکرح  هنیدم  زا  ماما 
رد اساسا  ماما  هک  دوب  زور  لهچ  زا  شیب  هکنیا  زا  شیب  هکنیا  زا  دـعب  و  دوب ، هتـشذگ  ماما  عانتما  تعیب و  ياضاقت  زا  مین  هام و  کی  هکنآ 

. دوب درک  تماقا  هکم 
اهنآ فرط  زا  دوب و  هداد  دـعاسم  باوج  نوچ  داد و  دـعاسم  باوج  ماـما  دـعب  دـندرک ، توـعد  اـهنآ  لوا  هک  تسین  نیا  هلأـسم  نیارباـنب 

زا لبق  درکن  تعیب  ریخ ، دوب ! هداد  دعاسم  باوج  اه  یفوک  هب  نوچ  درکن و  تعیب  ینعی  دنکب ، تعیب  هک  تشادن  رگید  دوب  هدـش  دـیدناک 
. دنامن یقاب  نم  يارب  یئجلم  يوأم و  نیمز  همه  رد  ولو  منک  یمن  تعیب  نم  دومرف : و  دـشاب ، نایم  رد  اه  یفوک  ياضاقت  مسا  الـصا  هکنآ 

(. 6 . ) منک یمن  تعیب  مه  زاب  دشاب ، هتشادن  دوجو  نم  یگدنز  يارب  هطقن  کی  هک  دندنبب  نم  رب  ار  نیمز  يور  راطقا  مامت  رگا  ینعی 
؟ تفر هفوک  يوس  هب  ءادهشلادیس  ارچ   - 94

شنادناخ شیوخ و  ظفح  يارب  ار  شیوخ  شالت  همه  نکمم ، عورشم و  هار  ره  زا  تسایک و  تیارد و  تیاهن  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هداهنن شیارب  ینما  هاگرارق  هتخاس و  گنت  وا  رب  ار  نامز  نیمز و  يوما ، راک  هایـس  میژر  هک  ارچ  دـشن . رـسیم  شیارب  اـما  تفرگ ؛ راـک  هب 

. دوب
دوبان هطقن  نامه  رد  ار  وا  ددرگ ، زادنا  نینط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هنابلط  قح  يادن  هکنآ  زا  شیپ  تشون ، هنیدم  رد  شرادـنامرف  هب  دـیزی 

توالت ار  هیآ  نیا  دش و  جراخ  هنیدم  زا  نارگن  ناسرت و  نوعرف ، ورملق  زا  یسوم  جورخ  یطیارش  ناسب  یطیارـش ، اب  ترـضح  نآ  دزاس !
: درک

(. 7  ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف 
یتح تادوجوم ، همه  يارب  ار  اـجنآ  شیادـخ  هک  يا  هطقن  هب  ( 8  ) درب هانپ  یهلا  نما  مرح  یحو و  نیمزرـس  هب  هنیدـم : زا  تکرح  زا  سپ 
هبرـض راکـش و  رفیک و  صاصق و  زا  نآ  وترپ  رد  ناگمه  ات  دوب  هدرک  نالعا  نما  هقطنم  تخرد ، هایگ و  هدـنرد ، هدـنرپ و  لـتاق ، رفاـک و 
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رورت ای  يریگتسد  هشقن  تهج  نیمه  هب  دوبن  رادرب  تسد  زین  اجنآ  رد  يوما ، يراک  زواجت  میژر  اما  دنشاب . ناما  رد  ندش  عطق  ندروخ و 
جح رئاعـش  مسارم  ندرک  مامت  ناکما  دوب ، هتـسب  مارحا  هک  یلاح  رد  وا  داد و  رارق  شیوخ  راک  روتـسد  رد  ار  ترـضح  نآ  هنادرمناوجاـن 
مرح كرت  هب  میمـصت  تشادـن ، ینما  هاگ  رارق  یمالـسا  روانهپ  روشک  رد  هک  یلاح  رد  دـش و  جراخ  مارحا  زا  راچان  هب  تفاین . ار  شیوخ 

. تفرگ
يرادربنامرف بتارم  يددـعتم ، ياه  هماـن  یط  نآ ، مدرم  همه  هک  ارچ  تخاـس ، هفوک  هجوتم  ار  وا  يرهاـظ  هفیظو  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد 

ریفـس هک  هژیو  هب  دش ؛ یمن  هدـهاشم  زین  یفالخ  يرهاظ ، ياهرایعم  قبط  هتخاس و  مامت  یمارگ  نآ  رب  ار  تجح  و  ( 9  ) هتشاگن ار  شیوخ 
شیوخ قح  هب  ياوشیپ  زا  يوریپ  يارب  ار  نانآ  یگدامآ  تعیب و  نایرج  یحورشم ، شرازگ  یط  زین  لیقع  نب  ملـسم  بانج  ترـضح ، نآ 

. تشادن نانآ  توعد  در  يارب  یهار  رگید  و  ( 10  ) دوب هداد  شرازگ 
رگا فصو  نیا  اب  تشادـن ، تشگزاـب  هار  رگید  تسیرگن ، ار  ناـنآ  ینکـش  ناـمیپ  دـیدج و  بولطماـن  طیارـش  دـمآ و  هک  یماـگنه  اـما 

؟ دورب اجک  هب  دورن  هفوک  يوس  هب  رگا  ددرگرب و  دهاوخب 
هب دومن ، یم  گنت  وا  رب  هیما  ینب  تواقـش  اب  شا  یگدرتسگ  اب  نیمز  هک  یلاح  رد  تفر ، یمن  هفوک  يوس  هب  رگا  هک : تفگ  دـیاب  ـالوصا 

. تسوا دوخ  نانخس  تخس ، طیارش  نیا  لیلد  تفر ؟ یم  اجک 
، دورب تسد  رود  ياه  هوک  فاکش  اه و  نابایب  ای  نمی  يوس  هب  ات  درک  یم  يروآ  دای  ترضح  نآ  هب  هک  دمحم ، شردارب  هب  هلمج  نآ  زا 

: دومرف
(. 11 ... ) ینولتقی یتح  ینوج  رختسی  ضرالا  ماوه  نم  هماه  رجح  یف  تنک  ول  هللا  میاو 

شیوخ تسپ  فده  هب  نم  نتـشک  اب  دنزیرب و  ار  منوخ  ات  دروآ  دنهاوخ  رد  ارم  مشاب ، نیمز  ناگدـنبنج  هنال  رد  رگا  دـنگوس ! يادـخ  هب 
... دنسرب

نمـض دروـخ و  رب  نادـب  هکم ، زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ناوراـک  تکرح  زا  سپ  تسا ،؟ قدزرف  باوـج  رد  یمارگ  نآ  نخـس  زین  و 
: دومرف هک  دش  ایوج  ار  هفوک  يوس  هب  باتش  جح و  رئاعش  مسارم و  نتشاذگ  مامتان  لیلد  مارتحا ،

(. 12 . ) متفرگ یم  رارق  یتمرح  یب  دروم  یهلا  نما  مرح  رد  مدش و  یم  تشادزاب  مدرک  یمن  نینچ  رگا 
ات دننآرب  هکنیا  مدرک ، ربص  هتـسکش  مه  رد  ارم  تمرح  ترارـش ، یـشاحف و  اب  مدیزرو ، ییابیکـش  دندرک ، هرداصم  ار  متورث  هیما  ینب  ... 

(. 13 . ) مدش جراخ  ربمایپ  ادخ و  مرح  زا  ریزگان  هک  دنزیرب  نیمز  هب  ار  منوخ 
نمـض هک  تسا  هفوک  هکم و  نایم  ياـه  هاـگلزنم  زا  یکی  رد  ناذول ، نب  ورمع  ماـن  هب  برع  خویـش  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  نخـس  زین  و 

زا فرـصنم و  هفوک  هب  نتفر  زا  هک  مهد  یم  دـنگوس  يادـخ  هب  ار  وت  تفگ : نیـسح  ناوراک  فدـه  زا  یهاگآ  یمارگ و  نآ  اب  تاـقالم 
. دش یهاوخن  ور  هب  ور  هتخآ  ياه  هزین  اهریشمش و  اب  زج  اجنآ  رد  هک  ارچ  يدرگ ؛ زاب  اج  نیمه 

: هک درک  هفاضا  هاگنآ 
نیا نیگنـس  ياهب  عاضوا ، نتخاس  هدامآ  اب  دنریگب و  ار  بوشآ  هنتف و  ولج  هک  دـنهد  یم  نانیمطا  یتسار  هب  امـش ، ناگدـننک  توعد  رگا 
نانآ يوس  هب  تکرح  دنزاس ، مهارف  ار  طیارـش  اب  اما  درادن ؛ یعنام  نانآ  يوس  هب  تکرح  دـنزاس ، مهارف  ار  طیارـش  نیمـضت و  ار  توعد 

تسین كانرطخ  هطرو  کی  هب  ندرپس  ماگ  زج  هفوک ، يوس  هب  نتفر  ینک ، یم  ینیب  شیپ  مه  تدوخ  هک  یطیارش  اب  اما  درادن ؛ یعنام 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. تسا ریذپان  رییغت  ادخ ، همانرب  هدارا و  اما  تسین ، هدیشوپ  نم  يارب  تحلـصم  هرما  یلع  بلغی  یلاعت ال  هللا  نکل  يارلا و  یلع  یفخی  سیل 
: دومرف هفاضا  سپس 

. دیزیرب ار  منوخ  هکنیا  زج  تشاد ، دنهاوخن  رب  نم  زا  تسد  زگره  نانیا  ( 14 . ) یفوج نم  هقلعلا  هذه  اوجرختسی  یتح  یننوعدی  هللاو ال 
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: هنومن يارب  دنک ، یم  نشور  ار  یمارگ  نآ  هناهاگآ  تکرح  طیارش و  عاضوا و  تیعقاو  ترضح ، نآ  تالمج  رد  تقد 
. دش میسرت  هک  تسا  یعقاو  فیلکت  رگنایب  وا ، نخس  نیرخآ  رد  هرما  یلع  بلغی  هللا ال  نکل  هلمج و   - 1

. رارطضا طیارش  رگنایب  یننوعری ... هللاو ال  هلمج  و   - 2
. تسا هدرک  نوخ  ار  وا  لد  راک ، زاغآ  نامه  رد  هک  یتبیصم  هعجاف و  تدش  هب  هراشا  هقلعلا  هذه  اوجرختسی  یتح  هلمج  و   - 3

رب دهاش  دنتخیر . یم  ار  شکاپ  نوخ  مه ، زاب  درشف ، یم  مه  تعیب  تسد  نانآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  هک : تسا  نیا  رگید  هتکن 
میهاوخ میمـصت  وا  دروم  رد  نآ  زا  سپ  دـهن ، ندرگ  دـیزی  نم و  نامرف  هب  تسخن  دـیاب  تفگ : یم  هک  تسا  داـیز  نبا  نخـس  بلطم  نیا 

(. 16 . ) دیشیدنا میهاوخ  وا  دروم  رد  هاگنآ  دراشفب و  تعیب  تسد  تسخن  دیاب  تفگ : یم  هک  سا  رمش  نخس  زین  و  ( 15 . ) تفرگ
ص 115. لامالا ، یهتنم  ( 1)
ص 116. لامالا ، یهتنم  ( 2)
ص 120. ذخام ، نامه  ( 3)

ص 269. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 4)

ص 175. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 5)

ص 272. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 6)
.21 صصق /  ( 7)

ص 332. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 8)
ص 333. ذخام ، نامه  ( 9)

ص 336. ذخام ، نامه  ( 10)
ص 99. ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 11)

ص 365. ج 44 ، ذخام ، نامه  ( 12)
ص 367. ذخام ، نامه  ( 13)

ص 375. ج 44 ، ذخام ، نامه  ( 14)
ذخام ص 383. نامه  ( 15)

ص 390. ذخام ، نامه  ( 16)

دیزی اب  تعیب  در 

هبتع نب  دیلو  هب  دیزی  همان   - 95
هللا هنعل  دیزی  وا  دنزرف  دـش و  لصاو  كرد  هب  يرجه  تصـش  لاس  بجر  هام  مهدزناپ  بش  رد  دـنک -  تنعل  ار  وا  دـنوادخ  هک  هیواعم - 

نایفسوبا رسپ  هبتع ، نب  دیلو  يارب  يا  همان  رما ، يادتبا  رد  دیزی  دومن . دوخ  تفالخ  يارب  يزیر  همانرب  هب  عورش  تشگ و  وا  نیـشناج  هیلع 
ریبز و نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  نیـسح و  هللادبع  وبا  زا  دیاب  دیلو ! يا  هک : داد  روتـسد  هنوگ  نیا  وا  هب  داتـسرف و  دوب ، هنیدم  مکاح  هک 

نآ زا  مادکره  نکن و  لوبق  ناشیا  زا  ار  يا  هناهب  رذع و  چـیه  ریگب و  تخـس  اه  نآ  رب  يریگب و  تعیب  نم  يارب  رکبوبا ، نب  نمحرلادـبع 
(. 1 ! ) تسرفب نم  يارب  هدرک و  ادج  نت  زا  ار  شرس  دومن ، عانتما  نم  اب  تعیب  هک  اه 

! دناوخ دیاب  ار  مالسا  هحتاف   - 96
ارم تحیـصن  ایب و  ماوت ، هاوخ  ریخ  نم  هللادـبع ! ابا  ای  تفگ : ناورم  دومن ، تاقالم  مکح  ناورم  اب  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  ع )  ) نیـسح ماما 
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! نک لوبق 
؟ تسیچ وت  تحیصن  دندومرف ، ماما 

. دراد رب  رد  ار  وت  يایند  نید و  حالص  هب  راک  نیا  اریز  ییامن ؛ تقفاوم  دیزی  اب  تعیب  اب  منک  یم  داهنشیپ  وت  هب  تفگ : ناورم 
هملک ترـضح  دش ، ببـس  هک  دوب  زیگنا  تریح  يدـح  ات  ناورم  نانخـس  مالـسلا . مالـسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  دـندومرف : ماما 

زا انامه  دنوش : التبم  دیزی  دننامه  يا  هفیلخ  هب  یمالـسا  تما  هک  یماگنه  تسا ، هدناوخ  مالـسا  هحتاف  هک : دیامرفب  دـیوگب و  ار  عاجرتسا 
: دومرف یم  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج 

. تسا مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ 
(. 2 . ) دش ادج  ماما  زا  تینابصع  مشخ و  اب  ناورم  هک  نآ  ات  تفرگ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناورم و  نایم  يرایسب  يوگتفگ 

قساف دیزی  اب  تعیب  نتفریذپن   - 97
يدـیدش هیرگ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ربق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رانک  دـش  یم  جراخ  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 

ثعاب هچنآ  موش ، یم  جراخ  رابجا  هب  وت  راوج  زا  هللا ! لوسر  ای  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  دومرف : دومن و  یظفاحادـخ  ترـضح  نآ  اـب  درک ،
ما و هدش  رفاک  منک  تعیب  رگا  تسا . قساف  راوخبارـش و  هک  مدرک  یم  تعیب  يدیزی  اب  تسیاب  یم  هک  دوب  نیا  دـش  وت  نم و  نیب  ییادـج 

. هللا لوسر  ای  ظفاحادخ  موش . یم  جراخ  رابجا  هب  وت  دزن  زا  نم  سپ  موش . یم  هتشک  منک ، ابا  رگا 
ردام و وت و  ردپ  مرسپ ! دیامرف : یم  هداتسیا و  وا  دزن  هک  دندید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باوخ  رد  دنتفر ، باوخ  هب  یتعاس  ترـضح 

يارب هک  مرسپ  نادب  باتشب ، ام  دزن  رتدوز  سپ  میاوت ؛ قاتشم  ام  دنا  عمتجم  نادواج  یگدنز  لزنم  رد  اهنیا  دندش و  قحلم  نم  هب  تردارب 
(. 3 .) ام دزن  تندمآ  هدش  کیدزن  هچ  تداهش و  اب  رگم  یسر  یمن  نآ  هب  تسادخ و  رون  زا  هدیشوپ  يا  هجرد  وت 

داد مهاوخن  تلذ  هب  نت  زگره  نم   - 98
: تفگ یم  لیقع  نادنزرف  نم ؛ ياه  ییاد  هب  هک  هدینش  بلاطیبا  نب  یلع  نبرمع  مردپ  زا  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنوگنیا  رمع  نب  دمحم 

بانج نآ  هک  مدید  متفر ، ترضح  تمدخ  نم  درک ، یچیپ  رس  دیزی  اب  ندرک  تعیب  زا  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  مردارب  هک  یماگنه 
لوق زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـمحم ، ابا  تردارب  موش ، تیادـف  هللادـبع ! ابا  ای  مدرک : ضرع  تسین ، شروضح  رد  یـسک  هتـسشن و  اهنت 

... تفگ یم  نم  هب  تردپ 
ارم تداهش  ربخ  وت  هب  ایآ  دومرف : دیشک و  شوغآ  رد  ارم  ترضح  نآ  مدرک ، نتسیرگ  هب  عورش  دادن و  مناما  هیرگ  مدز ، ار  فرح  نیا  ات 

؟ داد
! ادخ لوسر  رسپ  يا  دنکن  ادخ  متفگ : نم 

؟ داد وت  هب  ار  نم  تداهش  ربخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ایآ  یهد ، یخساپ  ملاؤس  وب  هک  مهد  یم  مسق  تردپ  قح  هب  ار  وت  دومرف :
! يداد یم  تعیب  هب  نت  یتفرگ و  یمن  هرانک  اهنآ  زا  شاک  يرآ ! متفگ : ترضح  نآ  هب  نم 

هنوگنیا ناشیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  درک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
رکف وت  ایآ  تسا ، رگیدکی  کیدزن  نامرازم  میوش و  یم  هتـشک  متـس  هنیک و  غیت  هب  ود  ره  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا نم و  هک : دندوب  دومرف 
ارهز مرداـم )  ) هک يزور  مناد  یم  داد و  مهاوـخن  تلذ  هب  نت  زگره  نـم  هـک  اـنامه  مـناد ؟ یمن  نـم  یناد  یم  وـت  هـک  ار  هـچنآ  ینک  یم 

رد وا  تما  هک  ییاه  متس  تیاکش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هب  دنک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلااهیلع ،
، دنا هدروآ  درد  هب  شنادنزرف  هرابرد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لد  هک  یناسک  زا  رفن  کی  یتح  درک و  دـهاوخ  ار  دـندومن  شنادـنزرف  قح 

(. 4 . ) دش دهاوخن  تشهب  لخاد 
ینیسح تضهن  رصانع   - 99
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زور هک  نابعـش  هاـم  موس  رد  درک و  تکرح  هکم  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوـب  بجر  هاـم  متفه  تسیب و  دودـح  رد  دـیاش 
نآ دـشن  رـضاح  هجو  چـیه  هب  لاـح  ره  هب  درک . تماـقا  هکم  رد  هجحلا  يذ  هاـم  متـشه  اـت  و  دـش ، هکم  دراو  تسه ، مه  ناـشیا  تدـالو 
یم صوصخم  تیهام  تضهن  نیا  هب  هک  يا  هتفگ  تسا ، هتفگ  کی  نداد ) یفنم  خساپ   ) نیا دنک . نیکمت  دوب  هدش  وا  زا  هک  ار  ییاضاقت 
نیا رد  هک  يرگید  رـصنع  تسا . نامز  مکاـح  تردـق  هنارباـج  ياـهاضاقت  لـباقم  رد  میلـست  نیکمت و  مدـع  یفن و  تیهاـم  نآ  و  دـهد ،
نیا هب  عطاق  حیرصت  مالـسلا  اهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  تاملک  رد  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رـصنع  دراد ، تلاخد  تضهن 

. درک یمن  توکس  وا  زاب  دنتساوخ  یمن  مه  تعیب  وا  زا  اضرف  رگا  ینعی  دراد . يدایز  لیالد  دهاوش و  تسا و  هدش  بلطم 
ماش دوب ، ربمغیپ  هرجهلاراد  هک  هنیدم  تشاد : رثؤم  گرزب و  زکرم  هس  مالسا  ناهج  زور ، نآ  رد  تسا . تجح  مامتا  رصنع  رگید ، رـصنع 

نازابرـس هلیـسو  هب  هک  دوب  يدیدج  رهـش  هوالع  هب  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هفالخلاراد  البق  هک  هفوک  دوب و  هفالخلاراد  هک 
زا درک . یم  يربارب  ماش  اب  تهج  نیا  زا  دنتسناد و  یم  یمالـسا  هناخزابرـس  ار  نآ  دوب و  هدش  هتخاس  باطخلا  نب  رمع  نامز  رد  نیملـسم 
رد دنکب ، تعیب  دیزی  اب  تسا  هدشن  رضاح  نیسح  ماما  هک  دننک  یم  ادیپ  عالطا  هکنیا  زا  دعب  مالسا  ناهج  هناخزابرس  زا  ینعی  هفوک ، مدرم 

(. 5 . ) دنتسرف یم  زکرم  هب  ار  اه  همان  دیسر . یم  همان  رازه  هدجه  دودح 
؟ درکن حلص  دیزی  اب  ع )  ) نیسح ماما  ارچ   - 100

درک یم  يا  هزادـنا  اـت  ار  رهاـظ  تیاـعر  هک  نیا  اـب  هیواـعم  دوب ؟ ظوفحم  شیوربآ  دوـب ؟ ناـما  رد  شناـج  دوـب  هدرک  تعیب  نیـسح  رگا 
ءاضتقا روط  نیا  تیعقوم  تشادـن  يا  هراچ  یبتجم  نسح  ماما  دـنکب  ار  یلع  بس  داتـسرف  یم  ار  بیطخ  دوب  سلجم  رد  یبتجم  ترـضح 

. درک یم 
رگم تقو  نآ  دوشب . دیزی  هلایپمه  دیاب  درک  یم  تعیب  رگا  دوب  هدش  مهارف  شیارب  يرگید  روط  هنیمز  ءادهشلادیس  ترـضح  دروم  رد  اما 
هکلب دوبن  هیواعم  زا  رت  راک  هظفاحم  هک  مه  دیزی  دنتـشک ، ار  وا  تبقاع  هن  دنتـشاذگ  تحار  ار  نسح  ماما  رگم  تشاد ؟ یم  رب  تسد  دیزی 

. درک یم  يور  هدایز  تواقش  تنایخ و  زورب  رد 
تیانج دوش  یم  حضاو  درکن )؟ حلـص  دیزی  اب  نیـسح  ارچ  دسیون  یم  شجاهنم  باتک  رد  هک   ) ینـس هیمیت  نبا  لاثما  باوج  نیاربانب  سپ 
تراغ ایآ  تشادرب ؟ داسف  هنتف و  زا  تسد  ایآ  درک ؟ تیاعر  ار  حلص  طیارـش  هیواعم  ایآ  درکن ؟ حلـص  هیواعم  اب  نسح  ماما  رگم  کخیش !

هک ضرف  رب  تشاد  ناوت  یم  يراظتنا  هچ  دیلپ  دـیزی  زا  رگید  تشکن ؟ افج  رهز  هب  ار  نسح  ایآ  رخآ  رد  تفای ؟ همتاخ  نایعیـش  راتـشک  و 
(. 6 ( ؟ دوب نانیمطا  شا  هتفگ  هب  داد  یم  ناما  دیزی  رگا  ایآ  درک  یم  تعیب  مه  نیسح  ماما 

! دوب مارح  نیسح  رب  هیقت   - 101
مالسلا هیلع  نیسح  رب  هیقت  اجنیا  دوب  هدش  بکترم  یعقاو  مارح  درک  یم  تعیب  دیزی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  مه  يورخا  ظاحل  زا 

هک دومرف  شدوخ  تفر  یم  نیب  زا  مالـسا  دومرف  یم  بیوصت  ار  دیزی  تفالخ  هللادبع  یبا  رگا  هک  دوب  يروط  نامز  عضو  اریز  دوب ، مارح 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  مدینش 

هب دنکن ، تفلاخم  راهظا  وا  اب  سک  ره  دنکـش  یم  ار  دابع  تمرح  دنک و  یم  ربمغیپ  تنـس  ادخ و  مکح  کته  هک  يرئاج  ناطلـس  هاگره 
. دیامرف روشحم  ملاظ  نآ  اب  ار  وا  هک  ادخ  رب  تسا  قح  لعف ، هب  ای  لوق 

کی دیزی  اب  میاج  ادـخ  مکح  هب  منکن  تفلاخم  راهظا  نم  رگا  تسا ، ینلع  وا  يزاب  رامق  يراکانز و  يراوخ و  بارـش  هک  يدـیزی  ینعی 
. تسا اج 

یم یحو  لوزن  يربمغیپ و  رکنم  احیرـص  هک  تسا  يدیزی  نامه  نیا  تفر ، یم  نیب  زا  شدـج  تامحز  مامت  درک  یم  تعیب  دـیزی  اب  رگا 
. دش

الف کلملاب  مشاه  تبعل 
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لزن یحو  الو  ءاج  ربخ 
(. 7 . ) درک یم  وحم  ار  تلاسر  راثآ  روز  هب  تسا ، روز  درک ، یم  لامعا  ار  هدیقع  نیا  دید  یمن  یمحازم  هک  یتقو 

!؟ داهج ای  حلص  یهار  ود  رس  رب  نیسح ع   - 102
هدش نامز  زا  یتمسق  رد  دوب ، توافتم  همئا  ریاس  اب  دوب  ناشیا  هجوتم  هک  یفیلکت  هجیتن  رد  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  نامز  عضو 

تکاس رگا  دوب ، رفک  نامیا و  یهار  ود  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  رگید  ریبعت  هب  دنام ، یمن  یقاب  نید  شندش ، هتشک  مایق و  اب  زج  هک  دوب 
. دوب هدرک  اضما  ار  دیزی  رفک  شتعیب  توکس و  اب  درک  یم  تعیب  تسشن و  یم 

دـیزی و وـگب  اـی  دنتـساوخ  یم  تعیب  وا  زا  دـشاب  تکاـس  فرط و  یب  طـقف  اـت  دنتـشاذگن  تحار  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتـشذگ ، نیا  زا 
هتشک ای  تلیضف  تلادع و  يوقت و  نامیا و  و  ادخ ، ای  نک  قیدصت  ار  وا  تعیب  اب  تسا و  تسرد  هریغ  انز و  رامق و  بارش و  زا  شیاهراک 

. وش
اما تسا ، ربمغیپ  نیشناج  دیزی  دنکب  رارقا  طقف  دندرک  یم  مهارف  ار  شلئاسو  نیرتهب  دوب  ایند  بلاط  هللا ) رفغتسا   ) مالسلا هیلع  نیـسح  رگا 

. دنشکب ار  وا  مه  شرخآ  دراذگب  نابایب  هب  رس  دورب  شفک  زا  شلام  دیاب  دورن  راب  ریز  رگا 
(. 8 . ) تسا ادخ  زج  هچنآ  ره  سوه و  اوه و  هب  اپ  تشپ  یتسرپ و  اتکی  ادخ و  هار  رد  تماقتسا  تسا ، تیدوبع  رد  دیحوت  ياج  اجنیا 

تعیب هب  دیزی  رارصا  تلع   - 103
یمالـسا ملاع  هجوت  مامت  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم  هک  خیراوت  بتک  هب  میمهفب  رتهب  دـیزی  ربارب  رد  ار  نیـسح  ماما  تیعقوم  هکنیا  يارب 

: تفگ دنک  تکرح  تساوخ  یم  نیسح  ماما  هک  یتقو  دوب ، اقآ  عاعشلا  تحت  قارطمط  ذوفن و  نآ  اب  ریبز  نبا  دوب . نیسح  هب  تقو  نآ  رد 
. عیطم نم  دیشاب  عاطم  امش  دیور ؟ یم  اجک  اقآ 

بسن بسح و  يونعم و  ذوفن  زا  اذل  دیوگ ؟ معن  دیزی ال و  لباقم  تسناوت  یم  یـسک  هچ  رگید  دوب ، هدرک  تعیب  دیزی  اب  نیـسح  ماما  رگا 
! شکب ار  وا  درکن  تعیب  رگا  تشون : هنیدم  یلاو  هب  هک  دوب  كانمیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ریظن  یب 

ار نیـسح  فارطا  هک  دوب  نیا  میب  دنوش  یم  عمج  یمالـسا  دالب  فارطا  زا  تیعمج  هک  جـح  مسارم  ماگنه  درک  ترجه  هکم  هب  هک  یتقو 
دنورب مارحا  سابل  رد  رفن  یس  هک  درک  رومأم  دوب  هکم  یلاو  هک  ار  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  اذل  دتفیب . رطخ  رد  دیزی  تنطلـس  دنریگب و 

. دنشکب دشاب ، مارحلا  دجسم  رد  دنچ  ره  تسه  اجک  ره  ار  نیسح  دننک و  ناهنپ  ار  اه  هحلسا  و 
یتسه یـسک  نامه  وت  هک : داد  رکذت  وا  شنزرـس  نمـض  ار  عوضوم  نیمه  تشون  دیزی  هب  هک  يا  همان  رد  البرک  هعقاو  زا  سپ  سابع  نبا 

(. 9 . ) تسادخ نما  مارح  هکم  هک  نآ  لاح  يدرک و  نیسح  لتق  رومأم  رفن  یس  اب  ار  دیعس  نب  ورمع  هک 
! دوبن هیقت  ياج  ع )  ) نیسح يارب   - 104

، دوب هتخادـنا  تکاله  هب  ار  شدوخ  اتقیقح  دوب  هکلهتلاب  سفنلا  ءاقلا  تفر  یمن  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  هک  نیا  ثحب  هصالخ 
لام ای  ناـج  ظـفح  يارب  هیقت  هک  دـیا  هدینـش  هکنیا  دـشاب . هدـش  تجح  ماـمتا  هکنیا  نودـب  دـنتخیر  یم  ار  شنوخ  يویند  ثیح  زا  نوچ 

ار وا  دـنکن  هچ  دـنک  هیقت  هچ  هک  یتروص  رد  اما  طیارـش ،) یـضعب  اب  مه  نآ   ) دوشب ظفح  لام  اـی  ناـج  هیقت  هطـساو  هب  رگا  تسا  بجاو 
نوریب ارم  هیما  ینب  مورب  اجک  ره  هب  هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دوخ  درادن . دروم  هکلب  تسین ، بجاو  هیقت  رگید  تشک  دـنهاوخ 

. تشک دنهاوخ  ارم  دنروآ و  یم 
، دش یم  ایبنا  عیمج  هکلب  شدج ، تلاسر  لاطبا  درک  یم  اضما  ار  دیزی  راک  رگا 

(. 10 . ) دنشکب هکم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنتساوخ  یم  هک  میتفگ  البق  دوب ، هدش  كانرطخ  هک  هکم  رد  مه  شندنام 
ع)  ) نیسح مایق  رد  رثؤم  لماوع   - 105

: تفرگ رظن  رد  دیاب  ار  لماع  دنچ  مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  رد 
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دوب توافت  ردقچ  و  دوب ؟ ردقچ  ءاضما  تعیب و  نیا  مزاول  راثآ و  دنتـساوخ . یم  ءاضما  تعیب و  دیزی  تفالخ  يارب  نیـسح  ماما  زا  فلا - 
دـهع و تیالو  ءاضما  تعیب  نیا  رثا  نیلوا  داقع  لوق  هب  دـیزی . اب  تعیب  نایم  هیواعم و  اب  حلـص  ناـمثع و  اـی  رمع  اـی  رکبوبا  اـب  تعیب  ناـیم 

. دوب تفالخ  تثارو 
. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـصا  درک ، توکـس  دـیابن  داـسف  ملظ و  لـباقم  رد  هک  تسا  مالـسا  رد  یلـصا  دوـمرف : یم  شدوـخ  ب - 

. هب لمعی  قحلا ال  نا  نوزت  الا  تفگ : یم  اضیا  هللا  مرحل  الحتسم  ارئاج  اناطلس  يار  نم  درک : تیاور  ربمغیپ  زا  شدوخ 
توعد یلصا ، لماع  ایآ  دید  دیاب  دندرک . تعیب  ملسم  اب  رفن  رازه  هدجه  دنتـشون و  همان  دندروآ و  لمع  هب  توعد  وا  زا  هفوک  مدرم  ج - 

هفوک هب  تعیب  زا  نیـسح  ماما  عانتما  ربخ  نوچ  دـیوگ : یم  خـیرات  هکلب  درک ، یمن  تفلاخم  ای  مایق  زگره  هللادـبع  ابا  الا  و  دوب ، هفوک  لها 
هحـص دیزی  اب  ندرک  تعیب  وا  زا  دوب  هنیدم  رد  هک  لوا  زور  دنتـشون . توعد  همان  دندش و  دهع  مه  دـندرک و  عامتجا  هفوک  مدرم  دیـسر ،
سپ دـیزی  لثم  عارب  همـالا  تیلب  دـقذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  مالـسا : يدوباـن  رب  ءاـضما  اـب  دوب  مزـالم  هک  دوب  وا  تموکح  رب  نتـشاذگ 

هک دوب  يرطخ  تعیب  رطخ  اریز  دنکن ؛ تعیب  دوشب و  هتشک  دوب  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشاد . تلاصا  دوخ  تعیب  زا  عانتما  عوضوم 
. هیقت باق  یعرف  یئزج  هلئسم  کی  هن  دوب ، یمالسا  تموکح  ینعی  مالسا  ساسا  هجوتم  هکلب  وا ، صخش  هجوتم  هن  دوب  مالسا  هجوتم 

رثا لامتحا  ینعی  فورعم ؛ هب  رما  طرش  ایآ  هک  درک  هعلاطم  دیاب  ار  تهج  نیا  رظن  نیا  زا  تشاد . تلاصا  دوخ  هبون  هب  زین  مود  عوضوم  اما 
یتح سرفلا  بکری  امثیرک  الا  اهدـعب  نوثبلت  هللا ال  میا  مث  دومرف : یم  هک  نیـسح  ماما  دوخ  ياه  هتفگ  زا  هن ؟ ای  دوب  نآ  رد  ندوب  جـتنم  و 

روحملا قلق  مکب  قلقت  یحرلا و  رود  مکب  رودت 
اوعدی هللا مل  کلذ و  اذاف  یلتاق  مه  هفوکلا و  لها  بتک  هذه  ینوفاخا و  ءالوه  نا  دومرف : دنک  یم  لقن  شایر )  ) هک یصخش  باوج  رد  ای 

ءالبلا عاوناب  مکیداعا  بذعی  ءادعالا و  رش  نم  مکیجنم  مکظفاح و  هللا  نا  اوملعا  یتح و  مهلتقی  نم  مهیلا  هلا  ثعب  وکختنا  الا  امرحم 
دوش یم  مدرم  يرادیب  ببس  شتداهش  دیشوج و  دهاوخ  شدوخ  زا  دعب  شنوخ  هک  تشاد  هجوت  نیـسح  ماما  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  زا 

. دوب رثؤم  شتداهش  سپ 
یناما نما و  لحم  رد  تفر ، یمن  هفوک  هب  رگا  ایآ  اـما  درک . هفوک  هجوتم  ار  ماـما  هک  دوب  رثؤم  ردـق  نیمه  تهج  نیا  زا  موس : رظن  زا  اـما 
نیـسح ماما  دوب و  رطخ  راچد  دوب  ضرتعم  دیزی  تفالخ  هب  هوالع  هب  درک و  یم  عانتما  تعیب  زا  نوچ  دوب  مه  هنیدـم  ای  هکم  رد  رگا  دوب ؟

رح باحصا  هب  هار  طسو  رد  هکنیا  تشاد . ابا  دوش  هتشک  مه  ربمغیپ  مرح  رد  هکنیا  زا  دیاش  دوش و  هتشک  ادخ  مرح  هکم  رد  هک  تشاد  ابا 
طقف مدرگ ، یم  رب  دیهاوخ  یمن  رگا  تسا : هتفگ  مه  دعس  رمع  هب  البرک  دوخ  رد  هک  دیآ  یم  رب  دایز  نبا  هب  دعس  رمع و  همان  زا  تفگ و 

هب ندمآ  زا  ینامیشپ  مه  دعب  توعد و  هبنج  مه  نآ  دراد و  هبنج  کی  طقف  هیضق  هکنیا  هن  دمآ  قارع  هب  ارچ  هک  تسا  تمسق  نیا  هب  رظان 
تفالخ هب  ضارتعا  عوضوم  رگید  هکنیا  اـی  منک  یم  تعیب  نم  سپ  دـندرک  دـهع  ضقن  هفوک  مدرم  تفگن  هک  نیـسح  ماـما  تسا . قارع 

(. 11 . ) موش یم  تکاس  مریگ و  یم  سپ  ار  دیزی 
دیزی يدهعتیالو  راب  ریز  نتفرن   - 106

مایق نآ  يرارقرب  زا  يریگولج  يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هک  تسا  یلطاب  موش و  تموکح  زرط  نامه  يدهعتیالو  تنطلس و 
مایق هب  ار  ناناملسم  همه  دومرف و  مایق  دسانشن  تیمسر  هب  ار  وا  تنطلس  دورن و  دیزی  يدهعتیالو  راب  ریز  هک  نیا  يارب  دش . دیهش  دومرف و 

(. 12 . ) درادن يدهعتیالو  تنطلس و  مالسا  تسین . مالسا  زا  اهنیا  درک . توعد 
دندرک یم  هدولآ  ار  مالسا   - 107

نیا دننک و  یم  ملظ  دننک و  یم  يراکفالخ  مالـسا ، اب  دننک  یم  هدولآ  ار  مالـسا  بتکم  دنراد  اهنیا  دید  نوچ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیس 
هک دنتـسناد  ناشدوخ  يارب  فیلکت  ءادهـشلادیس  ترـضح  دـنک ، یم  ار  اـهراک  نیا  دراد  هللا  لوسر  هفیلخ  هک  اـیند  رد  دوش  یم  سکعنم 

(. 13 . ) ار شرسپ  هیواعم و  راثآ  دننک  وحم  دنوشب و  مه  هتشک  دنورب و 
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رئاج ناطلس  اب  هلباقم   - 108
ترضح دنک  یم  حیرصت  دنک ، یم  تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاج  یملاظ ، مکاح  کی  هک  دنیب  یم  یتقو  مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیس 

ره دنک  يریگولج  دتـسیاب و  شلباقم  دیاب  دنک  یم  مدرم  هب  ملظ  دنک ، یم  تموکح  مدرم  نیب  رد  يرئاج  مکاح  هک  دنیبب  یـسک  رگا  هک 
(. 14 . ) دوبن چیه  رکشل  نآ  لباقم  رد  هک  رفن  دنچ  اب  رفن ، دنچ  اب  دناوت  یم  هک  ردق 

درک یم  رامثتسا  ار  تلم  دیزی   - 109
، رگید دوب  وا  هیواعم  زا  دعب  تشاد ، دیزی  ار  تنطلـس  طاسب  همه  هک -  منک  یم  ضرع  دوب و -  ناطلـس  کی  دوب  دنمتردق  کی  مه  دـیزی 
اب تجح  هچ  هب  دز  تسد  دـیابن  ار  ناطلـس  دـش ؟ فرط  هللا  لض  اب  دـش ؟ فرط  شرـصع  ناطلـس  اـب  تجح  هچ  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح 

قاچاق مدآ  کی  هکنیا  يارب  متسه . ربمغیپ  هفیلخ  نم  هک  تفگ  یم  داد و  یم  ار  نیتداهش  هک  يرصع  ناطلس  دش ؟ فرط  شرصع  ناطلس 
شدوخ تساوخ  یم  ار  تلم  ار ، تلم  نیا  دروخب  تساوخ  یم  دنک ، رامثتسا  ار  تلم  نیا  تساوخ  یم  هک  دوب  مدآ  کی  هکنیا  يارب  دوب ،

(. 15 . ) دنروخب شعابتا  دروخب و 
... درک یم  تعیب  ع )  ) نیسح رگا   - 110

. درک یم  مکاح  بیرف  متس و  ربارب  رد  مایق  هب  توعد  ار  وا  ترضح ، نآ  هژیو  یعقاو  تلاسر 
، تسیاب یم  نید  تاجن  يارب  هک  دوب  ییاهب  نیرتمک  نیا  اما  دومن ، یم  یعطق  شنادـناخ  تراسا  نارای و  دوخ و  تداهـش  نآ ، رد  هچرگ 

يا هنوگ  هب  یسیلبا  ياهدرگش  رگید  عیمطت و  بیرف و  عاونا  اب  هیواعم  اهنآ  هدرکرس  هژیو  هب  يوما  راکزواجت  ناشکرس  هک  ارچ  تخادرپ ؛
نادنزرف مالسلا و  هیلع  نانمؤملاریما  قح و  رب  ار  نانآ  يرایسب ، هک  دندوب  هدز  اج  شیدنا ، هداس  ياه  لد  رد  ار  شیوخ  بذاک  تیـصخش 

ار ترضح  نآ  هب  تناها  ییوگازسان و  هک  ییاجنآ  ات  دنتشادنپ ؛ یم  قحان  هب  يوما ، میژر  یتاغیلبت  نارابمب  رثا  رب  ار  شنایعیش  هیامنارگ و 
. دنتخاس هعمج  زامن  ءزج 

تلادع و ياوشیپ  هب  ییوگازـسان  هعمج  زامن  رد  هک  بیرف  ناینابرق  زا  یکی  هک  دیـسر  ییاج  هب  اوسر ، نارازگتعدـب  نیا  يرگ  لاجد  راک 
تعدـب فقوت و  هطقن  نامه  رد  دروآ ، دای  هب  نازوس  کشخ و  نابایب  رد  هک  یماـگنه  دوب ، هتفر  رعـشم  هب  هتخاـس و  شومارف  ار  تیناـسنا 

! داهن مان  رکذ  دجسم  ار  نآ  درک و  داینب  يدجسم  اجنامه  رد  نآ  ناربج  يارب  درک و  اضق  ار  هدش  شومارف 
ادخ نید  زا  يرثا  رگید  تشگ ، یم  میلست  درشف و  یم  تعیب  تسد  نانآ  اب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  دادیب ، بیرف و  نافوط  نیا  اب 
نانآ یسیلبا  هویش  فلاخم  یسک  تما ، نایم  رد  دنربمایپ و  نیشناج  یتسار  هب  نانآ  هک  دنتشادنپ  یم  مدرم  ياه  هدوت  دنام و  یمن  ياج  رب 

وا و هب  تبـسن  هک  یتواقـش  نانآ و  یناطیـش  هناراک و  زواجت  تسایـس  دـض  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  سپ  هک  یلاـح  رد  تسین 
هب دندرب و  یپ  يوما  نارادمامز  یهارمگ  يدیلپ و  هب  رادیب و  تلفغ  باوخ  زا  دندروخ و  هکی  مدرم  دنتشاد ، اور  تلاسر  یحو و  نادناخ 

: دندوب یعدم  هکنانچ  هن  دناراکزواجت ، تسرپ و  تردق  یناهاش  بلط و  هاج  ینازاب  تسایس  نانآ  هک  دنتفایرد  یبوخ 
راب قح ، نید  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  يدیحوت و  توعد  مایق و  تکرب  هب  هک  دوب  اجنیا  تسرد  و  ربمایپ ! نیـشناج  ادخ و  ياه  تجح 

. دش الم  رب  دنداد ، یم  هللا  قلخ  دروخ  هب  نید ، ناونع  هب  هک  يوما  هایس  ياه  تعدب  راکشآ و  رگید 
(. 16 . ) دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یقیقح  همانرب  هفیظو و  گرزب و  تیلوئسم  میظع و  تلاسر  نیا  يرآ !

ص 89. لامالا ، یهتنم  ( 1)
ص 96. ذخام ، نامه  ( 2)

.38 نیسحلا ، لتقم  ( 3)
ص 49. سواط : نب  دیس  فوهل  ( 4)
ص 188. ج 1 ، نیسح ، هسامح  ( 5)
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ص 50. بیغتسد ؛ دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 6)

ص 51. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 7)
ص 148. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلا  دیس  ( 8)

ص 53. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 9)
ص 57. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 10)

ص 103. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 11)
ص 11. هیقف ، تیالو  ( 12)

ص 209. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 13)
ص 208. ج 2 ، رون ، هفیحص  ( 14)

ص 8. ج 3 ، رون ، هفیحص  ( 15)
ص 161. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 16)

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ع)  ) نیسح مایق  یساسا  لماع   - 111
. تسا هداد  لکش  گرزب  هثداح  نیا  هب  لماع  هس  اعومجم  تسا و  هتشاد  تلاخد  یساسا  رـصنع  هس  ینیـسح  سدقم  تضهن  نامتخاس  رد 

هتفرگ تعیب  امازلا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  دهد  یم  نامرف  هیواعم  نب  دـیزی  هیواعم ، تشذـگرد  زا  دـعب  هلـصافالب  هکنیا  یکی 
و دننک ، یمن  رظن  فرص  اضاقت  نیا  زا  یتمیق  چیه  هب  دنراد ، رارـصا  هداعلا  قوف  اهنآ  دنک . یم  عانتما  تساوخرد  نیا  لباقم  رد  ماما  دوش .

. دوش یم  عورش  دیدش  هزرابم  داضت و  اج  نیمه  زا  دهدب . نت  تعیب  نیا  هب  تسین  رضاح  یتمیق  چیه  هب  دراد و  عانتما  ادیدش  ماما 
هکنآ زا  سپ  هک  تسا  نیا  دروآ  باسح  هب  موس  هکلب  مود و  هجرد  لماع  ار  نآ  دیاب  تسا و  هتشاد  ریثأت  تضهن  نیا  رد  هک  یمود  لماع 

یم ترجاهم  هکم  هب  تسا ، راکنا  ناشیا  فرط  زا  رارصا و  فرط  نآ  زا  هک  دریگ  یم  رارق  یطیارش  نینچ  رد  تعیب  تساوخرد  هطساو  هب 
ار ماـما  هدـمآ ، دوخ  هب  هفوک  مدرم  تقو  نآ  دـسر  یم  هفوک  مدرم  هب  هیـضق  یگنوگچ  ربـخ  هکم  رد  تماـقا  هاـم  ود  یکی  زا  سپ  دـننک .

تضهن تلع  هفوک  مدرم  توعد  دنسیون ، یم  یسرد  بتک  یـضعب  رد  اصوصخم  میونـش و  یم  ابلاغ  ام  هچنآ  سکع  رب  دننک . یم  توعد 
ماما هکنیا  زا  دعب  هکلب  درک ، مایق  ماما  هفوک  مدرم  توعد  زا  دعب  هک  دوب  نانچ  هن  تسا . هفوک  مدرم  توعد  تلع  ماما  تضهن  تسین ، ماما 

، تشاد دوجو  اجنآ  رد  يا  هدامآ  اتبـسن  هنیمز  نوچ  دـندش ، علطم  ماـما  ماـیق  زا  هفوک  مدرم  داد و  ناـشن  ار  دوخ  تفلاـخم  درک و  تکرح 
. دندرک توعد  ار  ماما  دندمآ و  مه  درگ  هفوک  مدرم 

هلأسم زا  يرکذ  هکنآ  نودـب  لماک و  تحارـص  اب  ررکم و  ماما  دوخ  ار  لماع  نیا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  موس ، لماع 
. تسا هدرک  دانتسا  بلطم  نیا  هب  هدومن و  رکذ  یساسا  لماع  کی  لقتسم و  لصا  کی  ناونع  هب  دروآ ، نایم  هب  هفوک  لها  توعد  تعیب و 

هنیمز نیا  رد  دنک . یم  دانتسا  لماع  نیا  هب  احیرـص  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  هک  موس  لماع  اما 
یم دانتـسا  دوخ  فده  ربمغیپ و  ثیداحا  هب  هنیمز  نیا  رد  دنک . یم  دانتـسا  لماع  نیا  دنک و  یم  دانتـسا  دوخ  فدـه  ربمغیپ و  ثیداحا  هب 

. دربب هفوک  مدرم  توعد  تعیب و  زا  یمسا  هکنیا  نودب  درب ، یم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مان  ررکم  دنک و 
تـضهن نیا  هک  تسا  لـماع  نیمه  بجوم  هب  دـهد . یم  ینیـسح  تضهن  هب  رگید  لـماع  ود  زا  يرتـشیب  رایـسب  رایـسب  شزرا  لـماع ، نیا 
هدـنزومآ لـماوع ، همه  هتبلا  دـشاب . هدـنزومآ  دوش و  يروآ  داـی  هشیمه  يارب  دـنامب ، هدـنز  هشیمه  يارب  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یگتـسیاش 

ماـما زا  یتوعد  رگا  ینعی  تعیب . ياـضاقت  هب  یکتم  هن  تسا و  توعد  هب  یکتم  هن  اریز  دراد ؛ رتشیب  یگدـنزومآ  لـماع  نیا  یلو  دنتـسه ،
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یمن وا  زا  تعیب  ياضاقت  مه  رگا  درک . یم  تضهن  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نوناق  بجوم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دش  یمن 
. تسشن یمن  تکاس  زاب  دندرک ،

فیرحت اب  هزرابم   - 112
رگید فرط  زا  تسا . هیـضق  فرط  کی  یناحور ، يونعم و  تضاـیر  نآ  ربمغیپ و  مرح  رد  فاـکتعا  لـسوت و  نآ  عرـضت ، تداـبع و  نآ 

یبالیـس لثم  هک  دوب  مالـسا  يارب  يونعم  يالب  نیرت  گرزب  زور ، نآ  رد  فیرحت  اب  هزرابم  فراعم و  ملع و  رـشن  رد  راوگرزب  نآ  شالت 
ياه تلم  اهروشک و  یمالـسا و  ياهرهـش  هب  هک  دوب  ینارود  دوب . هدـش  ریزارـس  یمالـسا  هعماـج  ناـهذا  تمـس  هب  بادـنگ ، داـسف و  زا 

تماما نایرج  رادفرط  هک  نیا  هب  دش  یم  مهتم  یسک  رگا  دننک ! نعل  ار  مالسا  تیصخش  نیرت  گرزب  دش ، یم  شرافس  زور  نآ  ناملـسم 
. همهتلاب ذخالا  هنظلاب و  لتقلا  تفرگ : یم  رارق  ریثأت  تحت  تسا ، نینمؤملاریما  تیالو  و 
. دیرب ار  فیرحت  ياه  هدرپ  دالوف  لثم  داتسیا ؛ هوک  لثم  راوگرزب ، نیا  ینارود  نینچ  رد 

ناشیا دهد  یم  ناشن  تسا ، هدنام  خـیرات  رد  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهزیچ  المع ، هب  راوگرزب  نآ  باطخ  تاشیامرف و  تاملک و 
. دنا هتشاد  هنیمز  رد  ار  یمیظع  تکرح  هچ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتشر   - 113
هدش لقن  خیرات  ياه  باتک  رد  هیواعم  هب  همان  رد  هک  تسا  نآ  لکـش  نیرتالاب  رد  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  هتـشر  مه  يدعب  هتـشر 

هدرکن لقن  هعیـش  منامگ  هب  دـنا ؛ هدرک  لقن  ینـس  نیخروم  تسه  منهذ  رد  هک  اج  نآ  ات  ار ، همان  نیا  اقافتا  تسین ، مه  هعیـش  لـقن  تسا ،
، فورعم هب  رما  رکنم و  زا  یهن  ییاذک و  همان  نآ  دـنا . هدرک  لقن  اه  نآ  زا  دـنا ، هدرک  لقن  مه  رگا  ای  ما ؛ هدرکن  دروخرب  نم  ینعی  تسا ؛

نا دیرا  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مه  نیا  هک  دشاب ؛ یم  دیزی  ندیسر  تنطلـس  هب  زا  دعب  هک  تسا ؛ هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  ات 
رکنملا نع  یهنا  فورعملاب و  رما 

، یگنهرف هصرع  هنحـص و  رد  مه  دنک ؛ یم  ار  میظع  تکرح  نآ  سفن -  بیذهت  یـصخش -  یناسفن و  شالت  رد  مه  ناسنا ، کی  دـینیبب 
یهن فورعم و  هب  رما  هک  یـسایس  هصرع  رد  مه  تسا و  گرزب  ياه  ناسنا  درگاش و  تیبرت  یهلا و  ماکحا  هعاشا  فیرحت ، اب  هزرابم  هک 

يزاـسدوخ و لوغـشم  هصرع  هس  رد  ناـسنا ، نیا  تسا . یـسایس  هصرع  هب  طوـبرم  هک  ناـشیا ، میظع  تدـهاجم  مه  دـعب  تـسا ، رکنم  زا 
. تسا تفرشیپ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مایق   - 114
زا یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  نم  دومرف : احیرـص  دـناوخ  هجحیذ  متـشه  زور  هک  يا  هبطخ  رد  دـیایب  نوریب  هکم  زا  تساوخ  هک  یماگنه 

(. 1  ) يزیگنا هنتف  ای  تموکح  يارب  هن  منک  یم  مایق  رکنم 
حالطـصا هب  ینعی  دـنیوجن ، يرترب  نیمز  رد  دراو  ار  نانآ  يوقت ، هب  ناناملـسم  توعد  دوب ، شردـپ  شدـج و  همانرب  نامه  نیـسح  همانرب 

. دننکن ( 2 ( ) ضرالا یف  اولع  : ) دیجم نآرق 
دندرگ تسرپ  ادخ  دیاب  هکلب  دنوش ، تسرپ  رشب  هک  دبیرفن ، ار  نانآ  دیزی  تموکح  ياه  عیمطت 

(. 3 ( ؟ دننام یم  اجنیا  ردقچ  رگم  هچ ؟ يارب  تلفغ  صرح و  ردق  نیا  دراذگ  یم  هرخالاب  ایند 
تسا يوقت  نامیا و  نیسح  فده   - 115

: دومرف شدوخ  تسا  يوقت  نامیا و  هللادبع  یبا  فده 
توهـش نتـشاذگ  رانک  ترخآ ، یتسود  شیاج  هب  ایند و  یتسود  نتـشاذگ  رانک  هانگ  كرت  رکنملا ، نع  یهنا  فورعملاب و  رمال  تجرخ 

عبات قح و  وریپ  فرط  نآ  زا  ندـشن ، یغای  یغاط  عباـت  نتفرن و  ملظ  راـب  ریز  ندـش ، تسرپ  ادـخ  تسود و  ادـخ  و  ینارتوهـش ، یتسرپ و 
(. 4 . ) تسا نیسح  فده  ندش  ادخ  نامرف 
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مایق زا  فده   - 116
رکف یلیخ  نآ ، قمع  ینعم و  هب  یلو  ما ، هدرک  رارکت  اهراب  ار  هلمج  نیا  مدوخ  هکنیا  اـب  هک  تسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  يا  هلمج 

هب دوب  رامیب  هیفنح  نبا  دمحم  دسیون . یم  هیفنح  نبا  دمحم  ناشردارب  هب  ماما  هک  تسا  یفورعم  همانتیـصو  نآ  رد  هلمج  نیا  مدوب . هدرکن 
جراخ هنیدم  زا  دنتـساوخ  یم  ترـضح  هک  یتقو  ارهاظ  دوب . روذعم  داهج  رد  تکرـش  زا  اذـهل  دوب و  هدـش  جـلف  شیاه  تسد  هک  يروط 

ياـنعمب هکلب  مییوـگ ، یم  اـم  هک  تسا  يا  همانتیـصو  ياـنعم  هب  هن  همانتیـصو  نـیا  هـتبلا  دـنداد . لـیوحت  دنتـشون و  يا  همانتیـصو  دـنوش ،
. تسیچ شفده  تسیچ و  نم  مایق  تکرح و  هک  دنک  نشور  ار  شدوخ  عضو  هکنیا  يانعم  هب  هک  تسا  همانشرافس 

تسناد یم  هک  ار  یتاماهتا  يدج ، هما  یف  حالصال  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادسفم و ال  ارطب و ال  ارشا و ال  جرخا  مل  ینا  دومرف : ادتبا 
مدآ کی  نیـسح  تساوخ ، یم  ایند  ياه  تمعن  شلد  تساوخ ، یم  ماقم  شلد  نیـسح  تفگ : دـنهاوخ  درک . در  دـننز ، یم  وا  هب  اهدـعب 

. محلصم کی  نم  تشادن ، فده  تما ، حالصا  زج  نیسح  هک  دنادب  ایند  دوب . رگمتس  مدآ  کی  نیسح  دوب ، رگلالخا  دسفم و 
تسا و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکی  نم ، فده  یبا  يدج و  هریسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  دومرف : دعب 
، خیرات نآ  رد  هلمج  نیا  دوش . هتفاکـش  دیاب  یلیخ  مود ، هلمج  نیا  ار . مردپ  مدج و  هریـس  نامه  مهدب  رارق  هریـس  منک ، ریـس  هکنیا  رگید 

یم درک  هفاـضا  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوـخ  یم  دوـمرف  هک  دـعب  نیـسح  ماـما  ارچ  تسا . هتـشاد  یـصاخ  موـهفم  ینعم و 
دج هریس  رگم  دوب . یفاک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتفگ  نامه  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  مردپ ؟ مدج و  هریس  هب  نک  ریـس  مهاوخ 

؟! هلب اقافتا  هک  تسا  نیا  باوج  دوب ؟ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ریغ  شردپ ، و 
یمالسا ياه  شزرا  يایحا  يارب  مایق   - 117

کی نطاب ، رد  اما  تسا ؛ دـیزی  یمدرم  دـض  دـساف و  تموکح  هیلع  مایق  مایق ، نیا  مینک ، هاگن  اروشاع ) مایق   ) هیـضق يرهاظ  لیلحت  هب  رگا 
یتسپ و ینوبز و  داـسف و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ؛ تزع  يارب  ناـمیا و  يارب  تفرعم و  يارب  یمالـسا و  ياـه  شزرا  يارب  ماـیق 

روط نیا  خیرات ، هب  مایپ  رد  عقاو  رد  هیفنح و  نب  دمحم  شردارب  هب  مایپ  رد  دش ، جراخ  هنیدم  زا  هک  ادـتبا  اذـل  دـننک ، ادـیپ  تاجن  تلاهج 
هنـشت تردـق و  هب  لیم  يور  زا  یـشورف ، رخف  يور  زا  رورغ ، اب  ربکت ، اب  نم  املاظ ؛ ادـسفم و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  جرخا  مل  ینا  تفگ :

؛ تسا هدش  نوگرگد  ربمایپ  تما  نایم  رد  عاضوا  هک  منیب  یم  نم  يدـج  هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  مدرکن ؛ مایق  ندوب  تردـق 
؛ دوب هدروآ  ربمایپ  تساوخ و  یم  مالسا  هک  تسا  تهج  دض  رد  تسا  طاطحنا  تمس  هب  تکرح  تکرح ، تسا ، یطلغ  تکرح  تکرح ،

. منک هزرابم  اه  نیا  اب  هک  نیا  يارب  مدرک  مایق 
نیسح ماما  هک  دوب  نیا  هجیتن  کی  تسا : بوخ  هجیتن  ود  ره  اما  دروایب ؛ راب  هب  هجیتن  ود  تسا  نکمم  دراد و  هجو  ود  نیـسح  ماما  هزرابم 
مدرم تشونرس  دندیبوک و  یم  مدرم  رس  رب  روز  اب  هک  یناسک  نآ  گنچ  زا  ار  تردق  دوشب و  زوریپ  دیزی  تموکح  رب  دناوتب  مالسلا  هیلع 
ضوع یخیرات  ریسم  زاب  هتبلا  تفرگ ، یم  تروص  راک  نیا  رگا  دزادنیب ؛ دوخ  حیحـص  ریـسم  رد  ار  راک  دنک و  جراخ  دندرک ، یم  هابت  ار 

ماما تقو  نآ  دروایب ؛ تسد  هب  ار  یماـظن  یـسایس و  يزوریپ  نیا  یلیلد  ره  هب  دـناوتن  نیـسح  ماـما  هک  دوب  نیا  رگید  هجو  کـی  دـش . یم 
لثم ار  دوخ  فرح  ردک ، دهاوخن  شومارف  ار  نآ  دبا  ات  خیرات  هک  ینابز  اب  تیمولظم ، اب  نوخ  اب  هکلب  نابز ، اب  هن  رگید  اج  نیا  رد  نیسح 

. درک نیسح  ماما  ار  راک  نیا  و  دزادنا ؛ یم  نایرج  هب  خیرات  رد  عاطقنا  لباق  ریغ  موادم و  نایرج  کی 
ماما دمآ و  یم  شیپ  لوا  قش  دنداد ، ناشن  نیـسح  ماما  هب  هک  دنتـشاد  نآ  زا  ریغ  يراتفر  رگا  دندز ، یم  نامیا  زا  مد  هک  یناسک  نآ  هتبلا 
روط هچ  دندرک ، یهاتوک  ارچ  هک  نیا  ثحب  هتبلا  دندرک ! یهاتوک  اما  دنک ؛ حالصا  نامز  نامه  رد  ار  ترخآ  ایند و  تسناوت  یم  نیـسح 

ار نآ  ماوع  صاوخ و  ناونع  تحت  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  رد  هدـنب  هک  تسا  يراب  ترارم  ینالوط و  ياـه  ثحب  نآ  زا  دـندرک ، یهاـتوک 
. میوگب اددجم  ار  اه  فرح  نآ  مهاوخ  یمن  نم  هک  دندرک ، یهاتوک  یناسک  هچ  ینعی  مدرک ، حرطم  يرادقم 

يزیچ نآ  رگید  نیا  دـیدرگ ، لصاح  مود  دوصقم  ماما  دـشن ؛ لصاح  لوا  دوصقم  نارگید ، یهاتوک  رطاخ  هب  دـش و  یهاـتوک  نیارباـنب ،
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زا هک  یگرزب  تشذگ  نآ  نازیزع ؛ نداد  تداهـش ، نادیم  هب  نتفر  تردق  دریگب ؛ نیـسح  ماما  زا  ار  نآ  دناوت  یمن  یتردق  چیه  هک  تسا 
رد زور  هب  زور  ناشخرد  دیشروخ  نیا  و  دوش ؛ یم  وحم  کچوک و  دشاب ، هتـشاد  هک  یتمظع  ره  نآ ، لباقم  رد  نمـشد  تسا ، میظع  سب 

. دنک یم  هطاحا  ار  تیرشب  دنک و  یم  يرتشیب  یناشفا  رون  مالسا  يایند 
راکتیصعم هفیلخ  اب  تفلاخم   - 118

ددع کی  اب  رئاج ، ناطلـس  نیا  دیزی ، لباقم  رد  دنا  هدرک  تضهن  دنا و  هدرک  مایق  یتقو  هک  دنا  هدومرف  ار  بلطم  نیا  یتقو  کی  رد  ناشیا 
طقاس ام  زا  ار  رذع  هک  تسا ، هدوب  شتـسد  تردق  عضاوم  همه  تقو  نآ  رد  هک  تردق  ربا  لباقم  رد  يریثک و  هدع  کی  لباقم  رد  یمک 

رئاج ناطلـس  دـض  رب  دـننک  مایق  دنتـساوخ  یم  هک  دـنا  هدومرف  ناشیا  یتقو  رد  ار  نیا  دوب ، مک  نام  ددـع  ام  الثم  هک  مییوگب  اـم  هک  دـنک 
دهع نیا  هکنیا  يارب  هدرک  مایق  مدآ  نیا  لباقم  رد  نم  ارچ  هکنیا  تسا  ماـیق  تلع  دـندناوخ و  هبطخ  مدرم و  هب  دـندرک  باـطخ  ناـشتقو ،

ربـمغیپ تسا و  هدرک  ضقن  تسا و  هدرک  ثکن  ار  یلاـعت  هللا  تاـمرح  تسا و  هدرک  تفلاـخم  ار  ربـمغیپ  تنـس  تسا و  هتـسکش  ار  ادـخ 
هک یـسک  دراد ، دـیزی  هک  ییاج  منهج ، رد  تسا  دـیزی  ناـمه  ياـج  شیاـج  ار ، نیا  دـهدن  رییغت  دنیـشنب و  تکاـس  هک  ره  تسا  هدومرف 

. تسا وا  ياج  شیاج  دنک  توکس 
نیا دنا  هدومرف  ار  یبلطم  نوچمه  دـندرک و  مایق  شلباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  هدرک  هچ  دـیزی  مینیبب  ام  الاح 

دراد و روما  نیا  هب  فاصتا  روطنیا  يرئاج  ناطلس  کی  دنیبب  یـسک  ره  دنیبب ، هک  ره  يار  نم  یمومع ، تسا  یبلطم  کی  تسا ، همه  لام 
. تسا رئاج  ناطلس  نامه  ياج  شیاج  مدآ  نیا  دهدب ، ماجنا  یلمع  هن  دنزب و  فرح  هن  دنیشنب ، تکاس  لباقم  رد 

همه دـناوخ ، یم  مه  زامن  درک و  یم  باسح  ربمغیپ  هفیلخ  ار  شدوخ  دوب و  مالـسا  هب  ثبـشتم  رهاظ  بسح  هب  هک  دوب  یمدآ  کـی  دـیزی 
، درک یم  هللا  لوسر  تنس  فلاخم  دوب ، راک  تیصعم  فرط  نآ  زا  اما  درک ؟ یم  هچ  اما  درک ، یم  مه  نآ  مینک  یم  اهام  هک  ییاهراک  نیا 

یم ار  نیملسم  ءامد  دوشب ، ءامد  ظفح  دیاب  درک ، یم  لمع  شفالخ  وا  دننکب ، لمع  روج  هچ  مدرم  اب  دیاب  هک  تسا  نیا  شتنس  هللا  لوسر 
مه نانمؤملاریما  تشاد و  مه  هیواعم  شردپ  هک  يا  هویـش  نامه  ار ، نیملـسم  لام  داد  یم  رده  وا  دورن ، رده  نیملـسم  لام  دیاب  تخیر ،

(. 5 . ) دوب تردق  ربا  کی  لباقم  رد  یمک  یلیخ  ددع  ءادهشلادیس  یلو  تشاد  مه  رکشل  یما  ترضح  یهتنم  وا ، لباقم  رد  درک و  مایق 
فورعم هماقا   - 119

فورعم هک  دینیب  یم  هک  دندومرف  دوب  لدع  هماقا  ناش  هزیگنا  رما ، نیا  يارب  دـندرک  مایق  هک  لوا  زور  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
زا همه  تاـفارحنا  دـیربب ، نیب  زا  ار  رکنم  هماـقا و  ار  فورعم  هک  تسا  نـیا  هزیگنا  دوـش . یم  لـمع  شهب  رکنم  دوـش و  یمن  شهب  لـمع 

میتسه ءادهـشلادیس  ترـضح  عبات  هک  ام  دورب و  نیب  زا  دـیاب  اهنیا  تسا ، تارکنم  تسه  هچ  ره  دـیحوت  میقتـسم  طخ  زج  تسا ، تارکنم 
هلمج نم  دورب . نیب  زا  دـیاب  يرکنم  ره  هک  دوب  رکنم  زا  یهن  شا  هزیگنا  شماـیق ، تشاد ، یگدـنز  رد  یعـضو  هچ  ناـشیا  هک  مینیبب  دـیاب 

(. 6 . ) دورب نیب  زا  دیاب  روج  تموکح  روج ، تموکح  هیضق 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  هجرد  عیفرت   - 120

فورعم و هب  رما  شزرا  ینیـسح  تضهن  اسکاعتم  درب ، رتالاب  ار  نیـسح  تضهن  شزرا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  هک  روطناـمه 
نیا داد ، رارق  اه  حطـس  نیرت  یلاع  رد  ار  تضهن  نیا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـماع  ریثأـت  هک  روطناـمه  درب . ـالاب  ار  رکنم  زا  یهن 

دناوت یم  یلع  نب  نیـسح  رگم  درب ؟ الاب  ار  لصا  نیا  روطچ  داد . رارق  اه  حطـس  نیرت  یلاع  رد  ار  یمالـسا  لـصا  نیا  زین  سدـقم  تضهن 
ضوع مالـسا  نتم  رد  ار  لصا  نیا  شزرا  دـمآ و  یلع  نب  نیـسح  تشاد و  یـشزرا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالـسا  لـصا  کـی 

. تسادخ راک  تسین ، مه  ادخ  ربمغیپ  راک  تسین ، یلع  نب  نیسح  راک  نیا ، درک .
. تسا هداد  رارق  یشزرا  هبترم و  کی  هجرد ، کی  یلصا  ره  يارب  تسا ، هداتسرف  شناگدنب  يارب  شا ، هدنب  رب  ار  لوصا  نیا  دوخ  هک  ادخ 

ینیـسح تضهن  هک  تسا  نیا  دوصقم  دراذـگب . ریثأت  یمالـسا  عقاو  نتم  رد  دـنکب و  لئاسم  هنوگنیا  رد  یفرـصت  تسین  رداـق  ربمغیپ  یتح 
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. درب الاب  نیملسم  یلک  روط  هب  یمالسا و  ءاملع  داهتجا  طابنتسا و  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا 
لدع تموکح  لیکشت   - 121

يدسافم زا  يریگولج  ملظ و  تموکح  زا  يریگولج  رکنم و  عفر  يارب  ار  شیگدنز  همه  ار و  شرمع  همه  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
تموکح تموکح ، نیا  درک ؟ نیا  فرـص  ار  شیگدـنز  مامت  درک و  نیا  فرـص  ار  شرمع  مامت  دـندرک ، داجیا  ایند  رد  اه  تموکح  هک 

... دنورب نیب  زا  تارکنم  دشاب ؛ راک  رد  فورعم  دورب ؛ نیب  زا  دوشب و  هتسب  روج 
روط نیا  هیضق  تسناد  یم  هک  یتروص  رد  ار  زیچ  همه  ار ، شیاه  هچب  ار و  شدوخ  ناج  شدوخ ، تیثیح  مامت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
همه دونـش  یم  ار  ناشیا  ياه  فرح  نوریب  دندمآ  هکم  هب  دندمآ و  نوریب  هنیدم  زا  هک  یتقو  زا  ار  ناشیا  تاشیامرف  هک  یـسک  دوش ، یم 
یم مه  تموکح  دوب  هدمآ  هکلب  هک  دنیبب  تسا  هدمآ  هک  دوبن  روج  نیا  دـنک ، یم  دراد  هچ  هک  تسا  هدوب  هجوتم  ناشیا  هک  دـنیب  یم  ار ،

يارب ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دـننک  یم  لایخ  هک  ییاـهنآ  تسا و  يرخف  کـی  نیا  دوب و  هدـمآ  اـنعم  نیا  يارب  الـصا  دریگب ، تساوخ 
(. 7 . ) دشاب دنتسه  ءادهشلادیس  هعیش  هک  یناسک  لثم  دشاب ، ءادهشلادیس  لثم  تسد  تموکح  دیاب  هک  نیا  يارب  دندمآ ، تموکح 

دوب ملاظ  مکاح  دیزی   - 122
دوب يردتقم  تموکح  کی  دوب ، يردلق  تموکح  کی  بوخ  هک  دیزی  لباقم  دندرک و  تکرح  یمک  ددع  کی  اب  ءادهشلادیس  ترـضح 

شدوخ لایخ  هب  شتموکح  درک و  یم  مالـسا  راهظا  لاح  نیع  رد  دوب ، اهنیا  دوخ  ياـه  شیوخ  موق و  زا  درک و  یم  مه  مالـسا  راـهظا  و 
کی تاردـقم  رب  رهک  تسا  یملاظ  مدآ  کـی  هک  دوب  نیا  لاکـشا  نکل  دوب  شدوخ  لاـیخ  هب  هللا  لوسر  هفیلخ  هدوب ، یمالـسا  تموکح 
يارب نیا ، لباقم  رد  مک  ددع  اب  درک  مایق  درک و  تضهن  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  هکنیا  تسا . هدرک  ادیپ  طلست  قح  نودب  تکلمم 

(. 8  ) منک رکنم  زا  یهن  منک ، راکنتسا  هک  تسا  نیا  نم  فیلکت  دنتفگ  هکنیا 
ع)  ) نیسح ماما  مایق  تلع  ریسفت   - 123

دوب یلومعم  يداع و  مایق  کی  نیسح  ماما  مایق  مییوگب  هکنیا  یکی  درک : ریسفت  ناوت  یم  روج  هس  ار  نیا  درک ؟ مایق  ارچ  ع )  ) نیـسح ماما 
تایعقاو هن  دوش و  یم  یضار  نآ  هب  ناملـسم  رفن  کی  هن  هک  تسا  ریـسفت  نیا  دوب . یـصخش  تعفنم  یـصخش و  فده  يارب  هللااب  ذایعلاو 

. دنک یم  قیدصت  ار  نآ  خیرات  تاملسم  خیرات و 
تما هانگ  هکنیا  يارب  دـش  دیهـش  دـش و  هتـشک  نیـسح  ماما  هک  هدـش  هدراو  سانلا  ماوع  زا  يرایـسب  نهذ  رد  هک  تسا  نامه  مود  ریـسفت 
حیسم ترـضح  هرابرد  نایحیـسم  هک  يا  هدیقع  نامه  ریظن  دش ، عقاو  تما  ناهانگ  هرافک  ناونع  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  دوش . هدیـشخب 

، دوش یم  ناسنا  ریگنماد  ترخآ  رد  دراد و  رثا  ناهانگ  ینعی  دوشب . تما  ناهانگ  يادـف  هکنیا  يارب  تفر  راد  هب  یـسیع  هک  دـندرک  ادـیپ 
دیاب هدیقع  نیا  قباطم  تقیقح  رد  دهدب . يدازآ  تهج  نیا  زا  مدرم  هب  دنک و  یثنخ  تمایق  رد  ار  ناهانگ  رثا  هک  دـش  دیهـش  نیـسح  ماما 

رب هک  دنکب  يراک  تساوخ  تسا ، مک  ناش  هدع  اما  دنتسه  اه  نانس  رمـش و  اهدایز و  نبا  دیزی و  هک  دید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفگ 
زرط نیا  درک . يزاس  دایز  نبا  يزاس و  دیزی  بتکم  دـنوش ، ادـیپ  رتدایز  ادـعب  اهنیا  زا  هک  دزاسب  یبتکم  تساوخ  دوش ، هدوزفا  اهنیا  هدـع 

. تسا كانرطخ  رایسب  ریسفت  زرط  نیا  رکف و 
نیا رکف و  زرط  نیا  هزادنا  هب  يزیچ  چیه  هدیـسر  نیـسح  ماما  يرادازع  يارب  هک  ییاهروتـسد  تمکح  ندرب  نیب  زا  ندرک و  رثا  یب  يارب 

. تسین رثؤم  ریسفت  زرط 
نیا ار  ناریا  مدرم  ام  هک  دراد ) يداژن  یموق و  هبنج  هک  تسه  راک  رد  مه  رگید  نوچ  لـلع  زا  یکی  متفگ   ) لـلع زا  یکی  هک  دـینک  رواـب 
شا هجیتن  هک  دنا  هدرک  ریسفت  يروط  هدش ، ریسفت  جک  ام  يارب  نیسح  ماما  مایق  هفسلف  هک  تسا  نیا  هدرک  یلاباال  دیقال و  لمع  رد  رادقم 

داقتعا نامیا  دندوب  دقتعم  هک  دـندوب  يا  هفیاط  هئجرم   ) هئجرم هرابرد  نیـسحلا  نب  یلع  نیب  دـیز  بانج  لوق  هب  مینیب . یم  هک  تسا  نیمه 
اوعمطا ءالؤه  درذگ ) یم  دشاب  دب  هزادنا  ره  لمع  زا  دنوادخ  دشاب  تسرد  هدیقع  رگا  درادن ، ریثأت  ناسنا  تداعـس  رد  لمع  تسا ، یفاک 
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نآ رد  دوب  هئجرم  هدـیقع  نیا  دـندش . يرج  ادـخ  وفع  عمط  هب  دوخ  قوسف  رد  قاسف  هک  دـندرک  يراـک  اـهنیا  ینعی  هللا ؛ وفع  یف  قاـسفلا 
هعیـش هدیقع  دنتفگ . یم  هئجرم  میدق  رد  هک  دـیوگ  یم  ار  نامه  هعیـش  هزورما  اما  دوب ، هئجرم  هدـیقع  لباقم  هطقن  رد  هعیـش  هدـیقع  تقو 

. حلاص لمع  مه  تسا و  مزال  نامیا  مه  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  تسا  نآرق  صن  هک  دوب  نامه 
هفیظو مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  دوب و  هدـمآ  شیپ  مالـسا  ناهج  رد  یلاوحا  عاضوا و  هک  تسا  نیا  موس  ریـسفت 

فالتخا و دوب . تقیقح  قح و  هار  رد  مایق  وا  مایق  تسناد . یم  دوخ  مایق  رد  ار  مالسا  ظفح  دنک ، مایق  دیاب  هک  تسناد  یم  نیا  ار  شدوخ 
یلوصا و دوب  یفالتخا  منکب ؛ نم  راذگب  نکن  ینک  یم  وت  هک  يراک  نآ  مشاب ، نم  یشابن و  وت  هک  دوبن  نیا  رـس  رب  تقو  هفیلخ  اب  وا  عازن 

. یساسا
ماما صخـش  اب  هکنیا  هاوخ  درک ، یم  مایق  نیـسح  ماما  زاب  تشاد  یم  ار  اهراک  شور و  نامه  دوب و  دـیزی  ياـج  هب  مه  يرگید  سک  رگا 
يور دـش و  یمن  اهنآ  ياهراک  ضرعتم  نیـسح  ماما  رگا  مه  شراصنا  ناوعا و  دـیزی و  يراـتفر . دـب  اـی  درک و  یم  يراتفرـشوخ  نیـسح 

، دنداد یم  وا  هب  تساوخ  یم  ار  اج  ره  دننکب ، نیـسح  ماما  اب  ار  تدعاسم  روج  همه  دـندوب  رـضاح  تشاذـگ  یم  هحـص  اه  نآ  ياهراک 
؛ دنداد یم  دیهدب ، نم  هب  ار  ناسارخ  تموکح  دـیهدب ، نم  هب  ار  قارع  تموکح  دـیهدب ، نم  هب  ار  نمی  زاجح و  تموکح  تفگ  یم  رگا 

یم متـسرفب  تساوخ  یم  ملد  دـش و  لوصو  لوپ  هچ  ره  مدوخ  رایتخا  هب  تفگ  یم  تساوخ و  یم  اه  تموکح  رد  مه  قلطم  راـیتخا  رگا 
. دندوب رضاح  اهنآ  زاب  دوشن ، نم  ضرعتم  یسک  منک  یم  جرخ  تساوخ  ملد  هچ  ره  متسرف و 

زا نیسح  رگید  لطاب  قح و  گنج  رد  دوب . لطاب  قح و  گنج  دوب ، راک  رد  هدیقع  ياپ  دوب ، يا  هدیقع  یکلـسم و  گنج  نیـسح ، گنج 
هب هار  نیب  ياـه  هبطخ  زا  یکی  رد  درک ؛ ماـمت  ار  بلطم  هملک  ود  اـب  نیـسح  ماـما  دوـخ  درادـن . ریثأـت  تیآ  نیعم  صخـش  هک  تـهج  نآ 

قحلا ال نا  نورت  الا  داد :) رارق  بطاخم  ار  مه  نیاربانب  دندوب و  هدیسر  شباحصا  رح و  هک  یتقو  رد  ارهاظ   ) دیامرف یم  شدوخ  باحـصا 
يریگولج لطاب  زا  دوش و  یمن  راتفر  قح  هب  هک  دـینیب  یمن  ایآ  ( 9 ( ؛ اقحم هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  و  هب ، لـمعی 

نیا رد  تسا  نیا  ماما  هفیظو  مامالا  بغریل  دومرفن : ادخ  هار  رد  تداهـش  هب  دهدب  نت  دیاب  یعاضوا  نینچ  کی  رد  نمؤم  سپ  دوش ، یمن 
هفیظو نمؤملا  بغریل  دومرف  دوش . تداهش  هدامآ  هک  تسا  نیا  نیسح  صخش  هفیظو  نیسحلا  بغریل  دومرفن : دوش . تداهش  هدامآ  عقوم 
تـسا ناملـسم  هک  تهج  نآ  زا  ناملـسم  کی  دهد . حیجرت  یگدنز  رب  ار  گرم  هک  تسا  نیا  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  کی  رد  نمؤم  ره 

. ددرگ تداهش  هدامآ  دنک و  مایق  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  دوش  یمن  هتفرگ  لطاب  ولج  دوش و  یمن  راتفر  قح  هب  دنیبب  هک  تقو  ره 
مایق هک  تسا  هدرک  ریسفت  نیسح  دوخ  هک  يریسفت  یکی  دنکب . ریسفت  دیاب  نیسح  نمشد  کی  هک  يریسفت  نآ  یکی  ریـسفت  روج  هس  نیا 

رترود رت و  هدننک  هارمگ  رت و  كانرطخ  یلیخ  شنانمشد  ریسفت  زا  هک  دندرک  شنادان  ناتسود  هک  يریـسفت  مه  یکی  دوب . قح  هار  رد  وا 
(. 10 . ) یلع نب  نیسح  حور  زا  تسا 

هعماج حالصا   - 124
، دشاب گرزب  هچ  ره  درف  دوشب . هعماج  يادف  دیاب  درف  هک  دنتشاد  ار  هلأسم  نیا  اهنآ  همه  مامت و  دنا ، هدمآ  هعماج  حالـصا  يارب  ایبنا  مامت 

ءادهـشلادیس دوشب . ادف  دیاب  درف  نیا  درک  هضراعم  هعماج ، حـلاصم  اب  هک  یتقو  ایند ، رد  تسا  زیچ  ره  زا  رتشیب  شـشزرا  هک  درف  نیرتالاب 
شدوخ و تفر و  دمآ ، نازیم  نیمه  يادف  دیاب  درف  هک  درک ، ادف  ار  شدوخ  راصنا  باحصا و  شدوخ و  تفر و  هدمآ ، نازیم  نیمه  يور 
رد تلادع  دیاب  طسقلاب  سانلا  موقیل  دوشب  حالـصا  دیاب  هعماج  دوشب ، هعماج  يادـف  دـیاب  درف  هک  درک ، ادـف  ار  شدوخ  راصنا  باحـصا و 

(. 11 . ) دنکب ادیپ  ققحت  هعماج  نیب  رد  مدرم و  نیب 
یلمع فورعم  هب  رما   - 125

دیزی نب  رح  دوب : يریما  دزمان  اساسا  هک  یسک  دندروآ ، دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  ياهرادرـس  نیرت  گرزب  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دوبن یسک  رح  زا  ریغ  تسیک ، رکشل  نیا  رد  مود  تیصخش  دعس  رمع  زا  دعب  دندرک  یم  باسح  رگا  دوبن . یکچوک  مدآ  وا  یحایر 
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رما لمع ، نامیا و  هبذاج و  ورین و  یلو  دوب  هدش  راک  نیا  رومأم  راوس  رازه  اب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هوالع  هب  دوب . یتیـصخش  اب  رایـسب  درم 
. درک میلست  هب  راداو  دوب ، هدیشک  ماما  يور  هب  ریشمش  لوا  زور  هک  ار  یحایر  دیزی  نب  رح  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  یلمع  فورعم  هب 

. رکنملا نع  نوهانلا  فورعملاب و  نورمالا  نودجاسلا  نوعکارلا  نوحئاسلا  نودماحلا  نودباعلا  نوبئاتلا  دش  نوبئاتلا  ءزج  درک ، هبوت 
يدرک اپ  رب  ار  زامن  مهد  یم  یهاوگ   - 126

: تفگ همامثوبا  اروشاع  رهظ  دیا  هدینـش  زامن ، زا  رتالاب  یفورعم  هچ  درک  فورعم  هب  رما  دیاب  زین  رادرک  اب  راتفگ ، رب  هوالع  فورعم  هب  رما 
نیسح میناوخب ، وت  اب  يرگید  زامن  میراد  وزرآ  همه  تسا  لاوز  هکنیا  دنا  هدش  کیدزن  مه  رکشل  زا  هدنامن  يزیچ  ام  رمع  زا  هللادبعابا  ای 

دناوخ و زامن  راد  وریگ  نآ  رد  دهد  رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  دومرف : اعد  ار  وا  تسا  هدـش  رهظ  يرآ  دـید  درک  نامـسآ  هب  یهاگن 
(. 12 . ) درک زامن  هب  رما  المع 

لاح ره  رد  فورعم  هب  رما   - 127
اب وا ، هک  ارچ  هدشن ؛ راذـگاو  وا ، زج  یـسک  هدـهع  هب  هک  یـشقن  تشاد . يا  هژیو  شقن  لطاب  زا  رادـشه  قح و  هب  توعد  رد  نیـسح  ماما 
هک شیوخ  لتاق  هرهچ  رب  هک  تفرگ  جوا  يا  هلحرم  هب  ریطخ  تلاسر  نیا  ماجنا  رظن  زا  دـش و  فظوم  نادـب  رطخ ، ندوب  يدـج  یهاـگآ 
(. 14  ) دناوخ ارف  مالسا  هب  ار  ینارصن  بهار  شا  هدیرب  رس  زین  داد و  زردنا  دنپ و  ار  وا  و  ( 13  ) دومرف مسبت  تشاد  ار  وا  رس  ندیرب  گنهآ 

فورعم هب  رما  بجاو  فیلکت   - 128
يا تسا ) هدـش  تیاور  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  مـالک  نیا  : ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نـخس 
ارچ دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  دوـهی  نادنمـشناد  زا  وا  ییوگدـب  دـننام  دـیریگ ، دـنپ  هداد  دـنپ  ار  دوـخ  ياـیلوا  نآ  هـب  ادـخ  هـچنآ  زا  مدرم !
 - دندش نعل  دـندیزرو  رفک  هک  نانآ  لیئارـسا  ینب  نایم  زا  دـیامرف : یم  و  دـنراد ؟ یمن  زاب  ناشهانگ  راتفگ  زا  ار  نانآ  یهلا ، نادنمـشناد 

دندرک یم  هچنآ  دوب  دب  هچ  دیامرف - : یمات 
دندرک یمن  ناشیهن  دندید و  یم  داسف  تشز و  ياهراک  دوخ  نایم  نارگمتـس  زا  نانآ  نوچ  درک ، شهوکن  ار  نانآ  دنوادخ  ناس  نیدب  و 

دیسرتب و نم  زا  دیسرتن و  مدرم  زا  دیامرف : یم  ادخ  هکنیا  اب  دندیسرت ، یم  نآ  زا  هچنآ  میب  زا  دیـسر و  یم  ناشیا  هب  اهنآ  زا  هچنآ  عمط  هب 
. دنراد یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  دنراد و  یم  او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دیامرف :

دوش و ادا  هضیرف  نیا  رگا  هک  هتـسناد  یم  اریز  تسا ، هدرک  زاغآ  دوخ ، زا  یبجاو  فیلکت  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ادخ 
ملاظم و در  هارمه  تسا  مالـسا  هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هچ  دـنوش ، اـپرب  راوشد -  ناـسآ و  زا  ضیارف -  همه  ددرگ  اـپرب 

. دوخ يازسب  دروم  رد  نآ  فرص  دوخ و  ياج  زا  تاکز  نتفرگ  و  میانغ ، لاملا و  تیب  میسقت  ملاظ و  اب  تفلاخم 
هک دیراد  یتباهم  مدرم  لد  رد  ادخ  هلیسو  هب  و  دیفورعم ، یهاوخ  ریخ  یکین و  شناد و  هب  هک  دیتسه  يا  هتسد  دنمورین ! هورگ  امـش  سپس 

ار امـش  دیرادن ، یتمعن  قح  اهنآ  رب  دنیامـش و  هجرد  مه  هک  نانآ  دراد و  یم  یمارگ  ار  امـش  ناوتان  درب و  یم  باسح  امـش  زا  دـنمتفارش 
ناگرزب يدنمجرا  ناهاشداپ و  تبیه  هب  دنراد و  یم  غیرد  ناشناراتساوخ  زا  هک  دیتسه  یجیاوح  هطـساو  امـش  دنراد ، یم  یـشیپ  دروخرب 

قوقح رتشیب  زا  هچ  رگا  دینک !؟ مایق  ادخ  قح  هب  هک  دنراودیما  امـش  هب  هک  تسین  ور  نآ  زا  اهنیا  همه  ایآ  دیراد ، یم  رب  ماگ  هار ، نایم  رد 
هتفرگ ار  قح  دوخ  رادنپ  هب  دیا و  هتخاس  هابت  ار  نافیعـض  قوقح  هدرمـش ، کبـس  ار  ناماما  قح  ور  نیا  زا  دـیا  هدرک  یهاتوک  يدـنوادخ 
هریشع اب  ادخ  ياضر  يارب  هن  دیتخادنا و  هرطاخم  هب  هدیرفآ  ار  نآ  هک  ادخ  يارب  ار  یناج  هن  دیدرک و  جرخ  یلم  هن  هار  نیا  رد  امـش  دیا .

!؟ دیراد وزرآ  ار  وا  باذع  زا  ناما  ناربمایپ و  نیشنمه  تشهب و  ادخ  هاگرد  هب  امش  ایآ  دیداتفا ، رد  يا 
هتفای تسد  یتلزنم  هب  ادخ  تمارک  زا  امـش  اریز  دیآ ، دورف  امـش  رب  وا  ياهرفیک  زا  يرفیک  مسرت  یم  نم  ادـخ ! هاگرد  هب  نادـنموزرآ  يا 
رطاخ هب  دوخ  هکنیا  اب  دیراد  یمن  یمارگ  دوش  یم  هدناسانش  امش ) رب   ) ادخ هلیسو  هب  هک  ار  یسک  دیراد و  يرترب  يرگید  رب  نادب  هک  دیا 
نامیپ ضقن  کی  يارب  هکنیا  اب  دیوش  یمن  نارگن  هدش و  هتـسکش  ادخ  ياه  نامیپ  هک  دینیب  یم  امـش  دـیراد ، مارتحا  مدرم  نایم  رد  ادـخ 
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. دیتفا یم  ساره  هب  دوخ  ناردپ 
دنا و هدش  اهر  اهرهـش  رد  اه  هداتفا  راک  زا  اه و  لال  اهروک و  هدش و  زیچان  راوخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامیپ  هک  دـینیب  یم 
هب دوـخ  دـیهن و  یمن  یعقو  دـننک  یم  شـالت  هار  نآ  رد  هک  یناـسک  هـب  دـینک و  یمن  راـکدوخ  تیلوئـسم  روـخ  رد  و  دـینک ، یمن  مـحر 

. دیا هدوسآ  ناملاظ  اب  شزاس  یسولپاچ و 
همه زا  ناشیا  رب  تبیـصم  دیلفاغ . نآ  زا  امـش  هداد و  نامرف  نادب  دنوادخ  هک  تسا  یعمج  هتـسد  نتـشادزاب  يریگولج و  نامه  اهنیا  همه 

. دیدرک یم  شالت  نآ  ظفح  رد  شاک  دیدش ، بولغم  املع  تلزنم  ظفح  رد  اریز  تسا ، رت  گرزب  مدرم 
ادخ مارح  لالح و  رب  هک  تسادخ  هب  ناملاع  تسد  هب  يدیلک  ياه  تسپ  نییعت  ماکحا  هاگرذگ  اهراک و  يارجم  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 
یلص ربمایپ  تنس  رد  امش  فالتخا  قح و  زا  امش  قرفت  هطساو  هب  رگم  دشن  هدوبر  امـش  زا  نآ  دندوبر و  ار  تلزنم  نیا  امـش  زا  دنا و  نیما 

، دیدرک یم  لمحت  ار  اهدهعت  اه و  هنیزه  ادخ  هار  رد  دیدوب و  ابیکـش  اهرازآ  رب  رگا  و  دـیتشاد . نآ  رب  نشور  لیلد  هکنیا  اب  هلآو  هیلع  هللا 
دوخ ياج  رد  ار  ناملاظ  امـش  یلو  تشگ ، یم  رب  امـش  هب  داـتفا و  یم  ناـیرج  هب  امـش  بناـج  زا  دـمآ و  یم  رد  امـش  رب  ادـخ  روما  ماـمز 
امش ندوب  شوخ  گرم و  زا  امش  رارف  دنور  هار  دوخ  هاوخلد  توهش و  رد  دننک و  راک  هبش  هب  ات  دیدرپس  نانآ  رب  ار  ادخ  روما  دیدناشن و 

یخرب هک  دیدرپس  نانآ  تسد  هب  ار  نافیعـض  ناس  نیدب  هدرک ) هریچ  تلزنم  نیا  رب  ار  نانآ   ) دش دهاوخ  ادج  امـش  زا  هک  ایند  یگدنز  هب 
اب دننک و  یم  فرـصت  دوخ  يار  هب  تکلمم  روما  رد  دندرک ، هرمزور  یگدـنز  بولغم  ناوتان و  ار  یخرب  هتخاس و  دوخ  روهقم  هدرب و  ار 

! رابج يادخ  رب  یخاتسگ  رارشا و  زا  يوریپ  ببس  هب  دنروآ  یم  دیدپ  يراوخ  گنن و  شیوخ  ینارسوه 
مه رد  ناشتسد  هدنام و  هانپ  یب  یمالسا  روشک  رـساترس  دیوگ ، یم  نخـس  اهنآ  دوس  هب  هک  دنراد  ربنم  رب  رونخـس  یبیطخ  يرهـش  ره  رد 

. دننارن دوخ  زا  ار  يا  هدننک  دروخرب  تسد  چیه  هک  دنیاهنآ  ناگدرب  مدرم  تسا و  زاب  نآ  ياج 
. داعم هن  دنسانش و  ادخ  هن  هک  ینایاورنامرف  دنیوخدنت ، رگ و  هطلس  ناناوتان  رب  یخرب  دندناعم و  وگروز و  یخرب  هک  اهنآ 

نانمؤم رب  محر  یب  ياورنامرف  رگمتس و  يریگب  تایلام  راکبان و  يراکبیرف  رایتخا  رد  یمالـسا  راید  هک  مشابن  تفگـش  رد  ارچ  و  اتفگش !
. دنک یم  يرواد  میراد  فالتخا  هچنآ  رد  تسا و  مکاح  میراد  شکمشک  ام  هچنآ  رد  ادخ  سپ  تسا ،

هک تسور  نآ  زا  هکلب  دوب ؛ ایند  شزرا  یب  لام  هب  یسرتسد  زین  ییاورنامرف و  رد  تباقر  يارب  دز ، رـس  ام  زا  هچنآ  هک  یناد  یم  وت  ایادخ !
هب دندرگ و  هدوسآ  وت  هدیدمتـس  ناگدنب  ات  میزاس  راکـشآ  تیاه  نیمزرـس  رد  ار  یـشخب  ناماس  ورـس  مینایامنب و  ار  وت  نییآ  ياه  هناشن 

دننک لمع  وت  ماکحا  ننس و  ضیارف و 
رد دنریگ و  ورین  امش  رب  شیپ ) زا  شیب   ) نارگمتس دیشابن  ام  تمدخ  رد  دیناسرن و  يرای  سدقم  هار  نیا  رد  ار  ام  رگا  مدرم )! يا   ) امـش و 

. دنشوکب امش  ربمایپ  رون  ندرک  شوماخ 
(. 15 . ) تسوا يوس  هب  ماجنارس  میدرگ و  زاب  وا  يوس  هب  میراد و  لکوت  وا  رب  تسا و  سب  ار  ام  ادخ 

ص 188. ج 1 ، نیسحلا ، لقم  ( 1)
.83 صصق ، ( 2)

ص 154. بیغتسد ، دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ( 3)
ص 189. ذخام ، نامه  ( 4)

ص 42. ج 4 ، رون ، هفیحص  ( 5)
ص 189. ج 20 ، رون ، هفیحص  ( 6)
ص 190. ج 20 ، رون ، هفیحص  ( 7)

ج 4 ص 15. ذخام ، نامه  ( 8)
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ص 245. لوقعلا ، فحت  ( 9)
راتفگ ص 247. هد  ( 10)

ص 2314. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 11)
ص 155. بیغتسد ، دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ( 12)

ص 56. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 13)
ص 185. ذخام ، نامه  ( 14)

ص 309. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 15)

تداهش داهج و  هب  نیسح  ماما  قایتشا  یهاگآ و 

یکدوک رد  تداهش  ملع   - 129
: هک تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  سوواط  نبا 

دنوش و یم  عمج  نم  نوخ  نتخیر  يارب  يوما  ناشکندرگ  هک  دنگوس ، ادخ  هب  دندومرف : یم  هک  دندوب  كدوک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
! تسا دعس  نب  رمع  نانآ  هدرک  رس 

؟ تسا هداد  وت  هب  ربمایپ  ار  ربخ  نیا  ایآ  متفگ : وا  هب  نم 
. هن دندومرف : ترضح 

(. 1 . ) تسا نم  ملع  نیسح ، ملع  دندومرف : ربمایپ  متفگ ، ربمایپ  تمدخ  ار  ع )  ) نیسح ماما  نخس  متفر و  ربمایپ  دزن  نم  دیوگ : یم  هفیذح 
رجاهم مه  دهاجم  مه   - 130

ناکلپ زا  رگم  دیسر  یهاوخن  هجرد  هلحرم و  نآ  هب  وت  هک  تسه  يا  هجرد  هبترم و  منیـسح ! دوب : هدومرف  وا  هب  ایور  ملاع  رد  مرکا  ربمغیپ 
زور نآ  زا  دوب . ترجاهم  لاح  رد  یلع  نب  نیـسح  المع  زور  راهچ  هس  تسیب و  دودـح  رد  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  يورب ، ـالاب  تداـهش 

رد ار  شدوخ  هاگرخ  دوب و  شزادناراب  اجنآ  دیسر و  البرک  نیمزرس  هب  هک  يزور  ات  هجحلا  يذ  هام  متشه  زور  درک ، تکرح  هکم  زا  هک 
اب ماوـت  ار  شداـهج  ترجه و  دـناوخ ، دـنا  هدرک  لـقن  هک  ار  یفورعم  هبطخ  نآ  درک و  تکرح  هکم  زا  هک  ییزور  نآ  دروآ . دورف  اـجنآ 

اهیا فسوی ؛ یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  هاتفلا و  دـیج  یلع  هدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  درک : رکذ  رگیدـکی 
یـسرت گرم  تسا . تنیز  ناوج  نز  کی  يارب  دـنبندرگ  کی  هک  ناـنچنآ  تسا ، هدـش  هداد  رارق  تنیز  مدآ  دـنزرف  يارب  گرم  ساـنلا !

درم کی  يارب  دراذـگ و  یم  رـس  رب  هک  تسا  راختفا  جات  ناسنا  يارب  ناـمیا ، هار  رد  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  درادـن . یمیب  گرم  درادـن ،
( تسا رویز  تسا ، تنیز  دزیوآ . یم  دوخ  ندرگ  هب  ناوج  نز  کی  هک  تسا  يدنبندرگ  نآ  دننام 

نآ رد  هک  منیب  یم  مدوخ  مشچ  هب  ایوگ  اج  نیمه  زا  نالا  سانلا  اهیا  ءالبرک ؛ سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اهعطقت  یلاصو  اـب  یناـک 
. دننک ادج  نم  دنب  زا  دنب  دنهاوخ  یم  دنا و  هتخیر  ینابایب  ياه  گرگ  نآ  هنوگچ  نیمزرس  نآ  رد  هک  نیمزرس 

وا میدنسپ  یم  ار  نآ  ام  دندنسپب  وا  هچره  تسوا . ياضر  ام  ياضر  میرادن ، ییاضر  نامدوخ  زا  تیب  لها  ام  تیبلا ؛ لها  اناضر  هللا  یضر 
ملکت میدنسپ . یم  توکس  ددنسپب ، توکس  میدنسپ ، یم  يرامیب  ددنسپب ، يرامیب  میدنسپ ، یم  ار  تمالـس  ام  ددنـسپب ، تمالـس  ام  يارب 

: تفگ كرحت ، ددنسپب ، كرحت  نوکس ، ددنسپب ، نوکس  ملکت ، ددنسپب ،
ددنسپ یم  اضر  ریسا  میاضق ،

ددنسپ یم  اضق  هچنادب  میاضر 
مبوک ياپ  ارچ  مرای  تسد  ارچ 
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ددنسپ یم  اپ  تسد و  یب  هجاوخ  ارم 
الذاب انیف  ناک  نم  دـنک : یم  مـالعا  ار  شدوخ  ترجه  رخآ ، هلمج  رد  ـالبرک  سیواونلا و  نیب  تاولفلا  نالـسع  اـهعطقت  یلاـصواب  یناـک 
هیدـه ار  شبلق  نوخ  هک  تسا  هدامآ  الماک  هک  یـسک  ره  هللا ؛ ءاشنا  احبـصم  لحار  یناف  انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقلا  یلع  انطوم  هتجخم و 
تسا مبلق  نوخ  ما  هیده  هک  نم  دننام  دشاب و  زاوآ  مه  نم  اب  تسا  رـضاح  یـسک  ره  میهاوخ ،) یمن  رتشیب  هیده  کی  هار  نیا  ردام   ) دنک
هدامآ دراد ، یگدامآ  نینچ  دهدب ، شدوخ  يادخ  هار  رد  يا  هیده  نینچ  دـیتسرفب ، شدوخ  يادـخ  يارب  ار  يا  هیدـه  نینچ  هار ، نیا  رد 

. هللا ءاشنا  احبصم  لحار  یناف  درک . مهاوخ  چوک  دوز  حبص  نم  هک  دشاب  تلحر  چوک و  کی  هدامآ  دشاب ، ترجاهم  کی 
تداهش هب  رگم  یسر  یمن  تشهب ، رد  تسا  يا  هبترم   - 131

هب دومرف  ترضح  دید . باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  دراو  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تداهـش  ربخ  رد 
(. 2  ) تداهش هب  رگم  نآ  هب  یسر  یمن  تشهب . رد  تسا  يا  هجرد  وت  يارب  زا  هک  مولظم  نآ 

(ص) ادخ لوسر  هلیسو  هب  تداهش  زا  یهاگآ   - 132
مالسا تما  رد  یسایس  تالوحت  ثداوح و  زا  ملس ، هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح 

تخانـش البرک  مایق  ماجنارـس  هدنیآ و  ثداوح  هب  تبـسن  هدروآ و  تسد  هب  شراوگرزب  دج  ردـپ و  زا  ار  مزال  رابخا  مولع و  و  دوب ، هاگآ 
رگا دنتفگ : یم  دندرک و  یم  تبحـص  ینارگن  اب  دیزی  تعیب  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  ناردارب  نادنواشیوخ و  هک  هاگنآ  تشاد . لماک 

. دناسر دنهاوخ  لتق  هب  ار  وت  نایفسوبا  نادناخ  ینکن ، تعیب 
مردپ و  درک ، لقن  ارم  ندش  هتـشک  ربخ  نینچمه  شیوخ و  ندش  هتـشک  ربخ  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  مردپ  دومرف : اهنآ  خساپ  رد  ماما 

. تفرگ دهاوخ  رارق  وا  ربق  یکیدزن  رد  نم  ربق  هک : دومرف  فاضا  زین  ار  هلمج  نیا  شیوخ  لقن  رد 
مهاوخن تلذ  راب  ریز  هاگ  چـیه  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  یلو  متـسه ؟ عالطا  یب  نآ  زا  نم  یناد ، یم  وت  هک  ار  يزیچ  ینک  یم  نامگ  وت  اـیآ 

دهاوخ تیاکش  شیوخ  ردپ  هب  دنا  هدید  شردپ  تما  زا  شنادنزرف  هک  يرازآ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  تمایق  زور  رد  تفر و 
. دیدرگ دهاوخن  تشهب  لخاد  دشاب  هدش  وا  رطاخ  شجنر  بجوم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف  هب  تیذا  هار  زا  هک  یسک  درک و 

نارای دوخ و  تداهش  زا  ربخ   - 133
زا و  مدیـسر ، شتمدخ  قارع ، يوس  هب  ترـضح  نآ  تکرح  مالـسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  لبق  زور  هس  دـیوگ : یم  حـلاص  نب  هرارز 

. تسامش دض  رب  نایفوک  ياهریشمش  اما  تسوت ؛ اب  مدرم  ياه  لد  هک  متفگ  مدرک و  تبحص  نایفوک  قافن  ییورود و 
. تسناد یمن  ار  اهنآ  دادعت  یسک  ادخ  زج  هک  مدید  ار  یناوارف  ناگتشرف  درک ، نامسآ  يوس  هب  يا  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف نم  هب  باطخ  هاگنآ 
هک مناد  یم  نیقی  هب  نکل  مدرک ؛ یم  هزرابم  نانمـشد  اب  ناگتـشرف  نیا  اب  دـش ، یمن  لطاب  رجا  و  زیچ ، ره  یعیبط  لماوع  لـلع و  دوبن  رگا 

دنزرف زج  رابگرم  ثداوح  نآ  زا  تفر و  ناوت  یمن  يرگید  هار  هب  و  تسا ، نیمز  نآ  رد  نم ، باحـصا  هاگباوخ  و  نم ، هاگباوخ  هاگلتق و 
(. 3 . ) تشاد دناوخن  ییاهر  سک  نیدباعلا  نیز  نم 

اضر خماش  هلق  رد  نیسح   - 134
زا تکرح  ماگنه  هب  دوب . ادخ  زا  يدونشخ  هلحرم  نیرت  عیفر  رد  قح و  ربارب  رد  میلست  اضر و  تاجرد  زا  هجرد  نیرتالاو  رد  ترضح  نآ 

: دومرف هکم 
هعطق و هعطق  ار  مرکیپ  ياه  مادـنا  اضعا و  البرک  سیواون و  نیمزرـس  نیب  اه ، ناـبایب  ناگدـنرد  هک  مرگن  یم  شیوخ  ناگدـید  اـب  اـیوگ 

تلاسر یحو و  نادناخ  ام  ددرگ  یضار  دونشخ و  ادخ  هچنآ  رب  دننک ... یم  رپ  ار  ناش  یهت  ياه  نابنا  ریـس و  ار  دوخ  هنـسرگ  ياه  مکش 
(. 4 . ) دوب میهاوخ  دونشوخ 
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شکاپ رکیپ  ندش  لامیاپ  ندش و  هعطق  هعطق  هک  دوخ  بیشن  زارف و  رپ  یگدنز  رابمغ  دادخر  نیرت  گرزب  هب  وا  هک  میرگن  یم  هنوگنیدب 
. دوب دونشخ  تسا ، يوما  تیلهاج  ياه  تعدب  يدوبان  یهلا و  ياه  شزرا  يایحا  ادخ  هار  رد 

هدنهد ناکت  يا  هبطخ   - 135
وا هچنآ  تسادخ ، نآ  زا  اه  شیاتس  همه  دومرف : داتسیا و  نخـس  هب  ددرگ  قارع  راپـسهر  هکم  زا  تساوخ  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

قایتشا نانوچ  نم  تسا و  مدآ  ینب  يولگ  هزیوآ  نارتخد ، دـنبندرگ  نوچمه  گرم  تسین . یناوت  چـیه  وا  هب  زج  و  دـیآ ) دـیدپ   ) دـهاوخ
. منک رادید  ار  نآ  راچان )  ) هک دنا  هدیزگ  میارب  یهاگ  تداهش  و  مقاتشم ! هچ  ار  دوخ  ناگتشذگ  رادید  فسوی ، هب  بوقعی 

ياه کشم  یهت و  ياه  هبمکش  هتسسگ  مه  زا  ار  ممـسج  دنب  دنب  هک  منیب  یم  ار  البرک  سیواون و  ياه  تشد  صیرح  ياه  گرگ  ایوگ 
وا يالب  رب  تسا ، ربمایپ  نادناخ  ام  يدونـشخ  تسین  يزیرگ  هدروخ ، مقر  یهلا  ریدقت  ملق  اب  هچنآ  زا  دـننک . هتـشابنا  نآ  زا  ار  دوخ  یلاخ 

سدـق میرح  رد  نانآ  دـش . دـهاوخن  ادـج  وا  زا  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  هیرذ  دـنک . اطع  ام  هب  ار  نارباص  لماک  شاداپ  وا  هک  مییاـبیکش 
. دنک افو  ناشقح  رد  ار  دوخ  هدعو  دوش و  نشور  ناشرادید  هب  وا  مشچ  دنیآ ، درگ  وا  دزن  ییایربک 

هب نم -  هک  دوش  راپـسهر  ام  اب  تسا ، هدرک  ادخ  رادید  هدامآ  ار  دوخ  دـشخب و  یم  تسادـخ  هار  هک  ام  هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  سک  ره 
(. 5 . ) مراپسهر ادرف  ادخ -  تساوخ 

یبن هاگ  هسوب  رب  هسوب   - 136
فرصنم تشاد  هک  یمیمصت  زا  ماما  ات  دنتفگ -  یم  نخس  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یعضو  رد  ترضح  نآ  اب  رمع  هللادبع  سابع و  نبا  ینامز 

اطخ رب  وت  هک  تسا  هاوگ  ادـخ  تفگ : رمع  هللادـبع  دـندومن . قیدـصت  ار  ماـما  قطنم  ود  ره  ماجنارـس  دیـشک و  ازارد  هب  نخـس  و  دوـش - 
تراهط رد  ناشولع  نیا  اب  وت  دننام  یصخش  هک  تسا  یعیبط  دهد و  یمن  رارق  باوصان  هار  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  دنوادخ  یتسین ،

اهریـشمش اب  امـش  يابیز  وکین و  يور  هکنآ  زا  مکانمیب  نم  اـما  دـنک ؛ تعیب  دـیزی  لـثم  اـب  دـیابن  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  تبارق  و 
. نکن تعیب  دیزی  اب  زگره  یتساوخ  رگا  درگ و  زاب  هنیدم  هب  ام  اب  دوش . حورجم 

هب رگا  مدرم  نیا  ومع ! رـسپ  يا  منک . یگدـنز  تینما  اب  اجنآ  رد  مدرگرب و  هنیدـم  هب  مناوتب  نم  هک  تاـهیه ! دومرف ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
. موش هتشک  ای  منک  تعیب  تهارک  اب  دیاب  ای  دنبایب  ارم  دنشاب و  هتشاد  یسرتسد 

یب يراوخ و  زا  ار  اهنیا  دومرف و  راهظا  نیعولطلا  نیب  ار  ربمغیپ  داتفه  لیئارسا  ینب  نتشک  تفگ و  ار  وا  هدیرب  رس  ییحی و  يارجام  سپس 
(. 6 . ) درمش ایند  ییافو 

هک ار  كرابم  هنیـس  ات  درک  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  اذل  دراد ، ریذپان  تسکـش  هدارا  دوخ  تشونرـس  بیقعت  رد  هک  دیمهف  رمع  نب  هللادـبع 
یم ادخ  هب  ار  وت  تفگ : تسیرگ و  دیـسوب و  ار  نآ  هبترم  هس  رمع  نب  هللادـبع  درک  زاب  ار  هنیـس  هک  نیمه  دـنایامنب ، دوب  ربمغیپ  هاگ  هسوب 

. دش یهاوخ  دیهش  رفس  نیا  رد  اریز  مراپس 
هیلع نیـسح  فان  هنیـس و  سپـس  دسوبب ، ار  ربمغیپ  هاگ  هسوب  ات  دنک  دـنلب  ار  دوخ  فیرـش  نهاریپ  هک  درک  یم  اضاقت  نیـسح  زا  هریرهوبا 

(. 7  ) دیسوب ار  مالسلا 
! دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  ادخ   - 137

هیفنح نب  دمحم  شوگ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفر  ربخ  هک  یماگنه  دومن ، نتفر  مزع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بش ، نآ  هاگرحس 
نم نانخس  هرابرد  هک  یتفگن  وت  ایآ  ناج ! ردارب  درک : ضرع  تفرگ و  ار  دوب  راوس  نآ  رب  ترضح  هک  يرتش  راهم  دمآ و  ناباتش  دیـسر ،

؟ درک یهاوخ  رکف 
! يرآ دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ییامن یم  نتفر  رد  هلجع  باتش و  همه  نیا  ارچ  سپ  تفگ : دمحم 
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هکم زا  ناج ! نیسح  دندومرف : دندمآ و  نم  دزن  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتفر ، مشیپ  زا  وت  هک  یماگنه  دندومرف : ترـضح 
. دنیبب هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  اریز  ورب  قارع  يوس  هب  دوش و  جراخ 

؟ يرب یم  ارچ  ار  تناکدوک  نانز و  يور ، یم  ندش  هتشک  تین  هب  رگا  سپ  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : هیفنح  نب  دمحم 
. دنیبب راتفرگ  ریسا و  ارم  نادناخ  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  دندومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

(. 8 . ) درک تکرح  هدومن و  عادو  هیفنح  نب  دمحم  اب  نانخس ، نیا  نتفگ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 
ع)  ) نیسح یهانپ  یب   - 138

دناد یم  دننک . یم  ادیپ  تسد  نم  رب  هیما  ینب  مربب ، هانپ  تاناویح  هنال  هب  نم  رگا  هک  دومرف : شردارب  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  بانج 
هک الاح  دنشک ، یم  ار  نم  هک  مناد  یم  ملاع  نم  دننک ، یم  دیهش  ار  وا  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بانج  دنشک و  یم  ار  وا  هک 

دیهش هتشک و  يروط  دنشک ، یم  ارم  هک  الاح  بوخ ، عالطا ؟ یب  ینابایب  کی  يوت  ارچ  زیلهد ؟ يوت  ارچ  هناخ ؟ يوت  ارچ  بوخ  دناد  یم 
رگا دجـسم  هب  دور  یم  اذل  دنتـشک ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرخالاب  هک  اهنآ  دوشب ، الم  رب  نم  تیمولظم  دورن ، ردـه  نم  نوخ  هک  موش 
زامن رس  دجسم  رد  دننک ، مولعم  مدرم  رب  ار  ناشتیناقح  هک  رتهب  هچ  رگید . هجو  کی  هب  دنتـشک ، یم  ار  وا  بش  نآ  تفر  یمن  مه  دجـسم 

. دناسرب بوخ  ار  تواقش  تواسق و  هک  تسا ) مدرم  نمأم  دجسم  )
یم هک  نآرق  ارچ ؟ هداد ؟ هکلهم  هب  نت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  ارچ  تفگ : دیابن  تسا ، هدیزگرب  ار  ریـسم  نیا  هدرک ، رایتخا  ار  نیا 

(. 9  ) هکلهتلا یلا  مکدیاب  اوقلت  ال  دیامرف :
ياقآ شیامرف  دوشب  الم  رب  دوشب و  هدایپ  شتیناـقح  هک  ار  تداهـش  قیرط  نآ  دـنک  یم  راـیتخا  اـما  تسا . اـه  فرح  نیا  زا  رتـالاب  ناـشیا 
تافو تیفیک  تقو و  هب  دـندوب  ملاع  نوچ  دـندرک ؛ یمن  هیقت  همئا  دومرف : هک  تسا  یکی  ود  ره  ینارعـش  ياقآ  باـنج  نخـس  اـب  ینیوزق 

(. 10 . ) دندومن یم  هیقت  هب  رما  هلب  دوخ ،
هار نیب  باوخ  رد  تداهش  زا  یهاگآ   - 139

ثداوح هب  تبـسن  هک  داد  تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یتلاح  لتاقم  ینب  رـصق  البرک  هکم و  هار  نیب  ياـه  هاـگتحارتسا  زا  یکی  رد 
: دومرف راب  دنچ  دش و  راکشآ  ترضح  نآ  يارب  یلئاسم  البرک 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا و  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و 
هتشاذگ بسا  نیز  رب  رس  داد : خساپ  دینک ؟ یم  رارکت  ار  عاجرتسا  دمح و  تاملک  راب  دنچ  ارچ  ناجردپ ! دیسرپ : مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 

رد زین  گرم  تسا و  تکرح  رد  تیعمج  نیا  تفگ : یم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادن  دـش ، طلـسم  نم  نامـشچ  رب  یکبـس  باوخ  مدوب و 
. دهد یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متسناد  تسا ، نانآ  بیقعت 

؟ میتسین قح  رب  ام  رگم  ناجردپ ! دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
. دابعلا عجرم  هیلا  يذلاو  یلب  داد : خساپ  ماما 

میراوتسا قح  رب  ام  دندرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  ناگدنب  همه  هک  ییادخ  هب 
هک یشاداپ  نیرتهب  دنوادخ  دومرف : نیسح  ماما  میرادن . یکاب  ندش  هتشک  زا  تسام  اب  قح  یتقو  تشاد : راهظا  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 

(. 11 . ) دیامرف اطع  وت  هب  دهد  یم  شدنزرف  هب  يردپ 
نایفوک تنایخ  زا  یهاگآ   - 140

دیـسر و ماما  تمدـخ  همرکع  ینب  هلیبق  زا  يدرمریپ  دیـسر ، هبقع  نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  یتقو  ـالبرک ، هب  رفـس  رد 
دنگنجب امش  نانمشد  اب  هک  دنتسین  یمدرم  دندرک  توعد  ار  امش  هک  نایفوک  دیور : یم  اه  هزین  اهریشمش و  لابقتسا  هب  دیراد  امش  تفگ :

. دیورب هفوک  يوس  هب  هک  مناد  یمن  حالص  نم  لاح  نیا  اب  دنزاس ، رود  امش  زا  ار  نمشد  و 
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. تسین ریذپ  رییغت  ادخ  همانرب  یلو  تسا  نشور  زین  نم  رب  ینک  یم  كرد  وت  هک  یبلطم  نیا  ادـخ ! هدـنب  يا  تشاد : راهظا  خـساپ  رد  ماما 
طلـسم نانآ  رب  ار  یـسک  دنوادخ  نیگنن ، لمع  نآ  زا  سپ  یلو  دنزیرب ، ارم  نوخ  رگم  دـنراد  یمن  رب  نم  زا  تسد  اهنیا  ادـخ ! هب  دـنگوس 

(. 12  ) دنادرگ ناش  رت  لیلذ  اه  تلم  همه  زا  دناشچب و  هجو  نیرتدیدش  هب  ار  تلذ  خلت  معط  هک  دومن  دهاوخ 
تداهش زا  لابقتسا  رد  یهاگآ   - 141

يدازآ اب  و  دنشاب ، هدرک  باختنا  ار  نآ  دوخ  هدوب و  دنمشزرا  یلماکت و  یفادها  ياراد  نآ ، نویبالقنا  هک  تسا  هنادواج  زوریپ و  یبالقنا 
. دنورب نآ  تالکشم  تارطخ و  لابقتسا  هب  یهاگآ  و 

ای تکرح ، همادا  رد  ار  نانآ  داد و  یم  یهاگآ  ار  دوخ  نارای  ماما  دوب ، مزال  هک  اج  ره  ـالبرک ، هار  نیب  رد  هکم ، رد  هنیدـم ، رد  ور  نیا  زا 
(. 13 .) تشاذگ یم  دازآ  توکس ،

دیهش قطنم   - 142
یقطنم راک  نیا  اقآ  دنیوگ  یم  دـننک ، یم  عنم  ار  ناشیا  موق ، يالقع  دـیایب ، هفوک  فرط  هب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  هک  یتقو 

رکف شدوخ  حـلاصم  روحم  رب  هک  تسا  یلومعم  يداع  ناسنا  کی  قطنم  هک  اهنآ  قطنم  اب  دوبن ، یقطنم  دـنتفگ ، یم  مه  تسار  و  تسین ،
دیهش قطنم  وا  قطنم  دراد ، يرتالاب  قطنم  کی  نیسح  ماما  دوبن ، یقطنم  هللادبع  ابا  ندمآ  تسا ، تسایس  قطنم  تعفنم و  قطنم  دنک و  یم 

. تسا يداع  دارفا  قطنم  قوفام  دیهش  قطنم  تسا ،
زا ینعی  اهنآ  قطنم  رظن  زا  دندوب و  ینیب  نشور  رادمتـسایس  دارفا  اهنیا  دـندوبن ، یکچوک  ياه  مدآ  هیفنح  نب  دـمحم  سابع و  نب  هللا  دـبع 

هللادـبع ابا  ندـمآ  مه  اعقاو  ناـبیقر ، رب  یـصخش  يزوریپ  يدرف و  عفاـنم  ساـسا  رب  يرایـشوه  قطنم  رظن  زا  تعفنم ، تسایـس و  قطنم  رظن 
رارق هلیـسو  ار  مدرم  هک  كریز  دارفا  الومعم  هک  اه  هار  نامه  عون  زا  درک  داهنـشیپ  يا  هناکریز  یـسایس  هار  کی  ساـبع  نبا  دوب  موکحم 
امـش هب  هفوک  مدرم  تفگ : دنا . هدربن  ینایز  ياهنآ  دـندروخ  تسکـش  رگا  دـنرب و  یم  ولج  ار  مدرم  هکنیا  نآ  دـننک و  یم  لمع  دـنهدیم 

، دنیامن مارآ  ار  اجنآ  عضو  دننک  نوریب  اجنآ  زا  ار  دیزی  لامع  هک  هفوک ، مدرم  هب  دیسیونب  امش  میتسه . وت  ترصن  هدامآ  ام  هک  دنا  هتـشون 
امـش دندرک ، ار  راک  نیا  رگا  دننک ، یمن  ای  دننک ، یم  ار  راک  نیا  ای  دش : دهاوخ  راک  ود  زا  یکی  ناولهپ ! نم  تسد  هب  هدب  دنبب و  ریگب و 

، فرح نیا  هب  درکن  انتعا  دیا . هدشن  راتفرگ  يروذحم  هب  دـندرکن  ار  راک  نیا  رگا  دـیریگ و  یم  تسد  رد  ار  اهدراک  دـیور و  یم  تحار 
اب هچب  نز و  دوـش ، یم  هتـشک  دور و  یم  هک  یمدآ  تفگ : مدـش ، هک  مدـش  هتـشک  تفگ : يوـش . یم  هتـشک  تفگ : مور ، یم  نم  تفگ :

(. 14 . ) مربب مدوخ  اب  دیاب  مه  ار  هچب  نز و  دومرف  درب ، یمن  شدوخ 
شیوخ تداهش  زا  یهاگآ   - 143

ینابم زا  هک  هچنآ  اما  دـندرک ، حرطم  ار  نوگانوگ  ياهرظن  راـهظا  دنتـشون و  تواـفتم  ـالبرک ، ماـیق  ماجنارـس  زا  ماـما  یهاـگآ  هب  تبـسن 
ار دوخ  یسایس  ياه  تکرح  ماجنارـس  هدوب و  رادروخرب  بیغ  ملع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک : تسا  نآ  دریگ  یم  هشیر  ام  يداقتعا 

: تشاد راهظا  هک  تسا  هتفر  تداهش  يوس  هب  یمالسا  تما  يرادیب  يارب  مزال  یهاگآ  اب  و  تسا ، هتسناد  یم 
ارم رگا  دـنناسرب و  تداهـش  هب  ارم  اـت  دـش  دـهاوخن  اراوگ  هیما  ینب  رب  تموـکح  تسوا ؛ تسد  رد  نیـسح  ناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

، دنک یمن  يرای  ار  اهنآ  رطاخ  هب  یسک  زگره  دیسر و  دنهاوخن  شیوخ  يوزرآ  هب  نانآ  زگره  دنتشک ،
، دوب میهاوخ  نم  تیب  لها  نم و  تما ، نیا  هتشک  نیلوا 

(. 15 . ) دش دهاوخن  اپ  رب  تمایق  دشب  هدنز  مشاه  ینب  زا  رفن  کی  ات  تسوا  تسد  رد  نیسح  ناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
ع)  ) نیسح ماما  يوق  شنیب   - 144

. دراد دوجو  دنمورین  شنیب  دشر و  کی  نآ  رد  هک  تسا  نیا  تضهن  سدقت  تهج 
ار هچنآ  فورعم ؛ لثم  نامه  دننیب ، یمن  نارگید  هک  دنیب  یم  ار  يزیچ  هدننک  مایق  هک  تسا  سدـقم  تهج  نآ  زا  هسامح  مایق و  نیا  ینعی 
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قوفام يداع ، دارفا  قطنم  قوفاـم  دراد  یقطنم  دـنیب ، یم  ار  شدوخ  راـک  رثا  دـنیب . یم  ماـخ  تشخ  رد  وا  دـننیب  یمن  هنیآ  رد  نارگید  هک 
هب نتفر  زا  ار  یلع  نب  نیسح  تین ، صولخ  لامک  رد  يدایز  هدع  رمع و  نبا  هیفنح ، نبا  سابع ، نبا  دنتسه . عامتجا  رد  هک  ینالقع  قطنم 

هدنیآ رد  یمایق  نینچ  هک  دنمهفب  دنتـسناوت  یم  هن  دندرک و  یم  ساسحا  ار  رطخ  یلع  نب  نیـسح  هزادـنا  هب  اهنآ  دـندرک ، یم  یهن  البرک 
روط هب  وا  اما  دراد . یگرزب  راثآ  هچ  هدـنیآ  رد  یمایق  نینچ  هک  دـنمهفب  دنتـسناوت  یم  هن  دـندرک و  یم  ساسحا  ار  رطخ  یگرزب  راثآ  هچ 

ور ریز و  اهنیا  عاضوا  نم ، ندش  هتـشک  اب  هک  مسق ، ادخ  هب  و  تشک ، دنهاوخ  ارم  اهنیا  مسق  ادخ  هب  تفگ : راب  نیدـنچ  دـید : یم  حـضاو 
(. 16 . ) تسوا يوق  شنیب  نیا  دش . دهاوخ 

البرک هب  دورو  ماگنه  ماما  نخس   - 145
هاگیاج زا  مه  و  تسا ، ربخ  اـب  دوخ  ماـیق  ماجنارـس  زا  مه  و  دراد ، عـالطا  مدرم  ییارگاـیند  ییاـفو و  یب  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

: تشاد راهظا  دیسر  البرک  نیمزرس  هب  ماما  ناوراک  یتقو  تسا ، هاگآ  دوخ  نارای  دوخ و  تداهش 
، دشاب هافر  رد  ناشیگدنز  هک  تسا  اجنآ  ات  نید  زا  ینابیتشپ  تیامح و  دشاب ، یم  ناشنابز  هچیزاب  نید  دنتـسه و  ایند  ياه  هدرب  مدرم  نیا 

دوب دنهاوخ  مک  نارادنید  دنریگ  رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  اما 
؟ تسا ءالبرک  نیمزرس  نیا  ایآ  البرک ؟ هاذه  درک : لاؤس  سپس 

يرآ دنداد : خساپ 
تداهـش هب  ام  نادرم  اجنیا  تسام ، نارتش  هاگباوخ  اجنیا  تسا ، ام  زادـناراب  اجنیا  دـینک ، لزنم  تسا ، ءالب  برک و  اجنیا  مسا  دومرف : ماـما 

دوش یم  هتخیر  ام  ياه  نوخ  اجنیا  دنسر ، یم 
: دومرف يرگید  لقن  رد  و 

. تسا ام  نارتش  هاگباوخ  اجنیا  ادخ ! هب  دنگوس  دینکن . چوک  اج  رگید  هب  اجنیا  زا  دییآ و  دورف 
. دوش یم  هتخیر  ام  ياه  نوخ  هک  تساجنیا  ادخ ! هب  درک  ای  دنگوس 

نیا و  دننک ، ترایز  ار  ام  روبق  ام  نایعیـش  هک  تساجنیا  دنرب ، یم  رـس  دنفـسوگ  نوچ  ار  ام  لافطا  هک  تساجنیا  ادخ ! هب  درک  ای  دـنگوس 
. دش دهاوخن  نوگرگد  زگره  وا  ربخ  داد و  نم  هب  ار  نآ  هدعو  ملس ، هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  دج  هک  تسا  یکاخ  نامه 

؟ دنمان یم  هچ  ار  نیمز  نیا  دیسرپ : دوخ  نایفارطا  زا  و 
. ءالب برک و  دنداد : خساپ 

، دش دنهاوخ  هانپ  یب  نانز  دش و  دنهاوخ  هتـشک  یگرزب  نادرم  اجنیا  تسا ، التبا  هودنا و  نیمز  اجنیا  مسق ! ادـخ  هب  داد : همادا  دوخ  هاگنآ 
قیاقح نیا  هب  ارم  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  تسا . تمایق  زور  رد  ام  نتـساخرب  ندـش و  هدـنز  ام و  نفد  هاگیاج  اجنیا 

(. 17 . ) تسا هدرک  هاگآ 
شیوخ نالتاق  زا  یهاگآ   - 146

ار یقیاقح  دوخ  نالتاق  تداهش و  هب  تبسن  باوخ  رد  دیباوخ و  یکدنا  تحارتسا  تهج  اروشاع ، زور  رحس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: تشاد راهظا  نادنزرف  هب  باطخ  ندش  رادیب  زا  سپ  هک  دومرف  هدهاشم 

باوخ نیا  دیفـس ، هایـس و  گنر  هب  دوب  یگـس  اهنآ  نیرتدـیدش  و  دـننک ، یم  هلمح  نم  رب  ادـیدش  گس  دـنچ  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  )
هللا یلص  ادخ  لوسر  اه ، گس  موجه  زا  سپ  تسا ، نم  لتاق  تسا  التبم  صرب  ضرم  هب  هک  یسک  دارفا  نیا  نایم  زا  هک  تسا  نآ  رگناشن 

: دومرف نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا  یهورگ  اب  ار  هلآو  هیلع 
نم دزن  رد  ار  راطفا  بشما  مرسپ  دنهد ، یم  تراشب  رگیدمه  هب  ار  وت  ندمآ  یهلا  شرع  اه و  نامسآ  نانکاس  یتسه و  تما  نیا  دیهش  وت 

يروآ عمج  یگنر  زبس  هشیـش  رد  ار  وت  نوخ  ات  تسا  هدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  يا  هتـشرف  هکنیا  رادـم ، اور  ریخأت  نک و  هلجع  دوب  یهاوخ 
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(. 18 () دنک
تداهش تسادق   - 147

ماما هک  تسا  نیا  زا  ناشفـسأت  و  دـنیرگ ، یم  ترـضح  نآ  یتلاخد  یب  یمرج و  یب  هللادـبع و  ابا  تیمولظم  رب  افرـص  ام  مدرم  زا  يرایـسب 
نآ دشاب  نینچ  نیا  رگا  هک  یتروص  رد  تفر . رده  شنوخ  دـش و  هلفن  دوش  یم  بلط  هاج  کی  سوه  ینابرق  هک  یکدوک  دـننام  نیـسح 

دسر هچ  ات  تسین  دیهش  رگید  یلو  دنریـصقت ، یب  مولظم و  تیانج  هنوگنآ  ناینابرق  همه  هکنانچمه  تسه ، ریـصقت  یب  مولظم و  ترـضح 
. دشاب ءادهشلادیس  هک 

باستنا وا  ناگدنشک  هب  هعجاف  نیا  هک  تهج  نآ  زا  هک  درادن  کش  تسین . نارگید  هنابلط  هاج  ياه  سوه  ینابرق  کی  افرص  نیسح  ماما 
هناـهاگآ و یگداتـسیا  ینعی  تسا ، تداهـش  دراد ، باـستنا  وا  یـصخش  هب  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسا . یبـلط  هاـج  تسا ، تیاـنج  دراد ،
هب تفرن ، راب  ریز  بقاوع  همه  هب  هجوت  اب  وا  دنتساوخ و  یم  میلـست  اضما و  تعیب و  وا  زا  تسا . سدقم  فده  هار  رد  هنارایـشوه  تمواقم 

هاوگ ترضح  نآ  اصوصخم  ترضح ، نآ  خیرات  درک . یم  یقلت  میظع  یهانگ  ار  طئارش  نآ  رد  توکس  دوب و  ضرتعم  تخـس  وا  هوالع 
. تسا بلطم  نیا  نشور 

(. 19 . ) سدقم فده  هار  رد  تسا  دوخ  یتسه  مامت  هناهاگآ  ندرک  ادف  هک  دنک  یم  بسک  اجنیا  زا  ار  دوخ  تسادق  تداهش ، سپ 
هناهاگآ فده   - 148

دور و یم  اجک  دنک و  یم  هچ  هک  تسناد  یم  وا  نوچ  یلو  دوب ، رتالاب  اه  تراسخ  همه  زا  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  هک  یلاح  رد 
طاسب هچ  درک و  هچ  ءادهـشلادیس  هک  مینک  باسح  اه  يراکادـف  نآ  يور  دـیاب  مه  ام  دـش و  دیهـش  درک و  يراکادـف  تسیچ ، شفدـه 

(. 20 ! ) میا هدرک  هچ  مه  ام  دز و  مه  هب  ار  یملظ 
دصقم زا  یهاگآ   - 149

ناگدنب هک  يروطنامه  دیتسه ، یضار  روطنآ  دروایب  شیپ  روط  ره  هک  دینادب  ادخ  هدنب  ار  ناتدوخ  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ياضر 
اروشاع و رهظ  دـش  یم  کیدزن  تیاور ) بسح  هب   ) مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  يارب  هچ  ره  دـندوب  روطنیا  ادـخ  مظعم  ایلوا  ادـخ ، صلاخ 

(. 21 . ) دور یم  دراد  دصقم  يور  دید  یم  هکنیا  يارب  دش  یم  رت  هتخورفا  شتروص  دنتفر  یم  نیب  زا  یکی  زا  یکی  شیاه  ناوج 
تداهش هقباسم   - 150

هکنیا يارب  دندرک  یم  هقباسم  وا  ناناوج  دش و  یم  رت  هتخورفا  دوش  یم  رتکیدزن  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  اروشاع  زور  هچ  ره 
اجک دندیمهف  یم  اهنآ  هکنیا  يارب  اهنآ ، دندرک  یم  هقباسم  دندیهـش . رگید  تعاس  دنچ  زا  دعب  هک  دنتـسناد  یم  مه  همه  دـنوشب ، دـیهش 

. مینکب ظفح  ار  مالـسا  میدمآ  مینکب ، ار  ییادخ  هفیظو  يادا  میدمآ  ام  هک  دـندوب  هاگآ  دـندمآ ، هچ  يارب  دـندیمهف  یم  اهنآ  دـنور ، یم 
(. 22)

ملاظ میژر  هیلع  مایق   - 151
زا ار  دـیزی  هکنیا  هب  قفوم  هک  دوب  نیا  هب  نانیمطا  بوخ ، هک  دوب  مه  روطنامه  دـیاش  دـیزی و  دـض  رب  دـندرک  مایق  ءادهـشلادیس  ترـضح 
دـض رب  هک  ینعم  نیمه  يارب  لاح  نیع  رد  بلطم ، نیا  رب  دندوب  علطم  ناشیا  هک  تسا  روطنیا  مه  شرابخا  نیا  دنوشن ، دـنزادنیب  تنطلس 

(. 23 . ) دندش هتشک  مه  ناشدوخ  دنتشک و  دنداد و  هتشک  دندرک و  مایق  دنوشب ، هتشک  هکنیا  ولو  دننک  مایق  ملاظ  میژر  کی 
قح هملک  يالعا  نیسح : ماما  فده   - 152

اروشاـع بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندرک  عمج  عوـضوم  نآ ، یهلا  گرزب  تاـیلجت  زا  ـالبرک و  هثداـح  هدنـشخرد  رهاـظم  زا 
تسا یماگنه  تسا ، اروشاع  بش  رد  ینارنخـس  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  تسا . لکـش  نآ  هب  اهنآ  يارب  ینارنخـس  ار و  دوخ  باحـصا 

هب بل  زج  دنک  رکف  يدام  اهنت  هک  يربهر  رادرـس و  ره  یطیارـش  نینچ  رد  تسا . هدننک  دیما  ان  دعاسمان و  تهج  ره  زا  طیحم  لماوع  هک 
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لثم یگدـنز ؛ نیا  رب  راگزور و  نیا  رب  فت  دـشن ، دـعاسم  ام  اب  تخب  هک  سوسفا  تسا : نیا  شقطنم  درادـن ، يراک  ندرک  زاـب  تیاـکش 
وا يارب  ار  طیارـش  هک  هچنآ  تسا  سای  راهظا  راگزور و  زا  تیاکـش  شنانخـس  همه  درکن . تتدـعاسم  نم  اب  تعیبط  دـیوگ : یم  نوئلپان 

رویغ و درم  کی  يارب  دنوش . یم  نمشد  تسد  ریـسا  رگید  تعاس  ات 24  شنارهاوخ  نادنزرف و  نانز و  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  رت  تخس 
. تسا رتراوگان  یلیخ  نیا  راکادف 

زا یکی  تسا  نینچمه  ار . شدوخ  دـعب  تشک  ار  دوخ  نادـناخ  لوا  تفرگ ، رارق  يا  هدـننک  دـیماان  دـعاسمان و  طیارـش  نوچمه  کی  رد 
، ینارنخـس هب  درک  عورـش  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اما  دراد . رایـسب  اه  هنومن  نیا  زا  خـیرات  يراتفرگ . ماگنه  يوما  ياـفلخ 

: تفگ
كدمحا ینا  مهللا  ءارصلاو  ءارسلا  یلع  هدمحاو  ءانثلا  نسحا  هللا  یلع  ینثا 

. دنک یم  تسیز  يدعاسم  يونعم  طیارـش  رد  نوچ  ارچ ؟ دنز ! یم  لماوع  اب  يراگزاس  اضر و  زا  مد  يدام ، يواسمان  طیارـش  همه  نیا  اب 
، نوئلپان ردنکـسا و  لثم  شفدـه  وا  تسا . هاگآ  دوخ  راک  ییاـهن  هجیتن  هب  وا  هوـالع  هب  تسا و  تسرپادـخ  دـحوم و  ـالمع  اداـقتعا و  وا 

یم رثؤم  دـنمدوس و  رایـسب  ار  دوخ  راک  رظن  نیا  زا  دوب و  قح  هملک  ءالعا  شفدـه  دـنادب ، هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  هک  دوبن  يریگناـهج 
(. 24 . ) دید

ص 48. لامالا ، یهتنم  ( 1)
ص 210. ثیدح ، لهچ  ( 2)

ص 59. یتشد ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ( 3)
ص 367. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 4)

ص 369. ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 5)
ص 192. یمزراوخ ، لتقم  ( 6)

ص 147. ذخام ، نامه  ( 7)
ص 95. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 8)

ص 168. تفرعم ، نامسآ  رد  ، 195 هرقب /  ( 9)
ص 168. ذخام ، نامه  ( 10)

ص 62. یتشد ، نیسح ، ماما  نانخس  ( 11)
ص 65. ذخام ، نامه  ( 12)
ص 48. ذخام ، نامه  ( 13)

ص 99. دیهش ، ( 14)
ص 53. ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 15)

ص 142. ج 1 ، نیسح ، هسامح  ( 16)
ص 56. یتشد ، ع )  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 17)

ص 54. ذخام ، نامه  ( 18)
ص 83. دیهش ، ( 19)

ص 54. ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 20)

ص 13. ج 19 ، ذخام ، نامه  ( 21)
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ص 55. ج 15 ، ذخام ، نامه  ( 22)
.182 ص 183 -  ج 3 ، ذخام ، نامه  ( 23)

ص 114 و 115. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 24)

ینیسح تضهن  یگنادواج  زمر 

ع)  ) نیسح ماما  تضهن  یگنادواج   - 153
. هدمآ دوجو  هب  یناسنا  تاعامتجا  رد  گرزب  کچوک و  جاوما  دننامب  از  حرف  يزیگنا و  مغ  نیریـش و  خلت و  ثداوح  تیناسنا  خـیرات  رد 

هنازور یگدـنز  مامت  اتقوم  هتخاس و  هجوتم  دوخ  هب  ار  عامتجا  کی  ای  ایند  هک  هدوب  هدـننک  هریخ  نابرـض و  رپ  نانچ  زاغآ  رد  ثداوح  نیا 
. تسا دیدرگ  سلاجم  لقن  هداد و  رارق  عاعشلا  تحت  ار  مدرم 

تـسد زا  ار  هیلوا  تیهام  هتـشاذگ و  فعـض  هب  ور  زکرم  زا  هدنوش  رود  جاوما  نامه  دننامب  درذـگ  یم  هثداح  نامز  زا  رادـقم  ره  نکل  و 
رطاخ دای و  رد  تمحز  هب  ای  هدوبن و  لوا  زا  ایوگ  هک  دـنوش  یم  وحم  اـهرظن  زا  ناـنچ  یتدـم  زا  سپ  دـنهن و  یم  یـشومارف  هب  ور  هداد و 

. دنوش یم  یعادت  اه  ناسنا 
هک دروخ  یم  مشچ  هب  ییاه  هثداح  اتردـن  ثداوح ؛ همه  نآ  ناـیم  رد  یلو  تسا ، خـیرات  ثداوح  همه  يارب  یمومع  تیـصاخ  کـی  نیا 

. دزاس یمن  گنر  یب  هنهک و  ار  نآ  نامز  تشذگ  دنراد و  ییانثتسا  تلاح  کی  الماک 
یمن رواب  یسک  تسا و  يرشب  خیرات  ییانثتسا  جاوما  نیا  زا  زاتمم  یلاع و  هنومن  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهـش  البرک و  نینوخ  هثداح 

. دروآ دوجو  هب  یتیمها  رپ  لمعلا  سکع  نینچ  نآ ، نانامرهق  ندش  هتشک  زا  سپ  هداتفا  رود  شوماخ و  ینابایب  نایم  رد  يا  هثداح  درک 
تدـم رد  دـش و  رتگرزب  دیـسر  هک  زاجح  ماـش و  هب  دـش . گرزب  هفوک  رد  یلو  دیـسر ؛ یمن  رظن  هب  گرزب  نادـنچ  ـالبرک ، رد  جوم  نیا 

زا سپ  زورما  دیدرگ و  یم  رت  عیسو  هدوزفا و  دوخ  هریاد  هنماد  هب  زور  ره  نامز  تشذگ  اب  دروآ و  رد  شبنج  هب  ار  مالسا  يایند  یهاتوک 
زا نامز  كدنا  تشذگ  زا  سپ  اه ، بالقنا  ناربهر  ایند و  نیطالـس  هک  يروط  هب  هتخیگنا ؛ رب  ار  نایناهج  نیـسحت  باجعا و  لاس  اهدـص 

نیمز رب  البرک  رد  شیپ  لاس  رد 1400  هک  تسا  ینوخ  هچ  نیا  نکیل  دوش ؛ یم  هدرپس  یـشومارف  هب  نانآ  تمادقا  هدش و  وحم  اه  هرطاخ 
ربـق دـنک  یم  بلج  دوخ  هب  ار  اـیند  و  دوش . یم  رت  ناـشخرد  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  یتـمظع  هچ  نیا  دـشوج و  یم  زونه  اـما  تخیر ،
شیپ زا  شیب  ار  نانآ  دای  هدرک و  ریمعت  ار  يو  نارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  نکیلو  دنوش  یم  هناریو  تقو  نادنمتردق  رـصع و  ناهاش 

. دنراد یم  هاگن  هدنز 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  نمی ، ما  ثیدـح  رد  هک  يروط  هب  تسا ، هداد  ربخ  هدوب  ناهذا  لوفغم  هک  تاـهج  نیا  هب  ـالبق  ینامـسآ  یحو  هتبلا 

ضارقنا ات  دومن و  دنهاوخ  ریمعت  هتسویپ  ار  وا  ربق  دوش و  یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  هداد  ربخ  نم  يارب  یحو  هتـشرف  هدومرف  هلآو  هیلع 
. دنام دنهاوخ  یقاب  ملاع 

نادیواج یتضهن  اروشاع ،  - 154
بضغ مشخ و  هتشادرب و  هدرپ  دوخ  موش  دصاقم  زا  دندنک و  ار  دوخ  روگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  اب  نانآ  هیما ، ینب  راظتنا  فالخ  رب 

. دنتسناد یندوشخبان  تیانج  کی  ار  نآ  هدرک و  حیبقت  ار  هیما  ینب  لمع  یمالسا  عماجم  همه  دندرک . يرادیرخ  ار  یمالسا  للم 
؟ هیما ینب  یـسایس  ياطخ  نیرتگرزب  دـیوگ : یم  یناـملآ  قرـشتسم  نیبراـم ) ، ) دـیامن یم  فارتعا  نآ  هب  خروم  ره  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

(. 1  ) دوب مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  تخاس  وحم  ملاع  هحفص  زا  ار  اهنآ  مسر  مسا و 
مالـسا هب  هدرپ  ریز  هناقفانم و  دنناوتب  هک  نیا  زا  هیما  نیب  اریز  دش ؛ دیفم  رایـسب  مالـسا  هدنیآ  يارب  نیملـسم  راکفا  رد  هیما  ینب  تیموکحم 

دنتخانش یبوخ  هب  ار  اهنآ  مدرم  دندش و  سویأم  دننزب  هبرض 
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ات دندرک و  یم  تفلاخم  اهنآ  دصاقم  تاین و  هب  اعبط  زین  مدرم  دوب . گنن  یماندب و  ببـس  نانآ  هب  ندـش  کیدزن  يراکمه و  سپ  نآ  زا 
یم ناشروگ  هب  هدنز  دندیشون و  یم  ار  هیما  ینب  نوخ  دوبن  ریشمش  هزینرـس و  رگا  دندرک . یم  یگداتـسیا  اهنآ  دصاقم  ولج  دنتـسناوت  یم 

. دندرک
تسا هیما  لآ  زا  مدرم  راجزنا  رفنت و  تاساسحا و  نامجرت  یلولس ، مامه  نب  هللادبع  هدیصق 

انبرش ول  یتح  ظیغلا  انیشخ 
انیور ام  هیما  ینب  أمد 

. میوش یمن  باریس  زاب  میماشایب  ار  هیما  نیب  ياه  نوخ  رگا  هک  هدرک  رپ  نانچ  ار  ام  قورع  هیلک  مشخ 
درک و گنج  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  یهاپس  دیوگ : یم  تسا ، هدرک  هیهت  یتسرهف  ریثا  نبا  لماک  باتک  يارب  هک  رـصم  ياملع  زا  یکی 
هک دندوب  يریرش  كرحتم و  تادامج  هکلب  دوبن ؛ یناسنا  محر  راثآ  نایرکشل  نآ  نایم  رد  دوب و  ایند  نامدرم  نیرت  لدگنـس  تشک  ار  وا 

دیتاسا زا  راجن ، باهولادـبع  خیـش  ( 2  ) دـندرک راومه  دوخ  رب  ار  رادرک  نیرت  عینـش  اـهراک و  عینـش  اـهراک و  نیرتدـب  راـع و  نیرتگرزب 
. هدرک حیبفت  خیبوت و  نعل و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  هیما و  ینب  ریثا ، نبا  لماک  رب  شتاظحالم  رد  رصم  رهزالا  هاگشناد  هتـسجرب 

(. 3)
ع)  ) نیسح تبیصم   - 155

، دشاب رت  تخس  تبیصم  هچ  ره  تسوا . رابتعا  هب  شـشاداپ  هدومرف ، نیعم  رجا  شیارب  ادخ  هک  يا  هدز  تبیـصم  ره  باصملا  کب  مظعاو 
یم بجاو  وا  رب  تشهب  تسا  ناوج  رـسپ  گرم  ات  ناگتـسب  گرم  ای  تسا  لام  ندش  فلت  ای  ندـب  ندـش  مخز  یهاگ  تسا  رتشیب  شرجا 

( دینکن ای  دینکب  ربص   ) دوش
يرجا دور  یم  شدای  دوش و  یم  بوخ  دعب  تسکش  شرس  زورما  الثم  تسا  تقوم  دودحم و  دوش ، یم  دراو  ناسنا  رب  هک  ییاه  تبیصم 

هدز تبیـصم  يارب  اروشاع  مایا  هتـشذگ  لاس  هک  ییاه  تمحر  اذل  تسین ، یندش  یـشومارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  اما  تسا . هدرب 
تسا دودحمان  زین  شتبیصم  هچنانچ  باوثلا ) کب  لزجا   ) تسا دودحمان  نیسح  هاگتسد  ياه  باوث  تسه . زین  لاسما  دوب ، ینیـسح  ياه 

. دروآ دیدپ  نیمز  اه و  نامسآ  رد  بالقنا  هک  یتبیصم  میرادن  غارـس  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  دننام  باصملا ) کب  مظعا  )
(. 4)

ینیسح نادواج  مسارم   - 156
هرطاخ زاو  هدشن  دوبان  نآ  راثآ  هدش و  دیدجت  تمایق  زور  ات  ترضح  نآ  يازع  مسارم  هک  سب  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هزجعم  رد 

. دش دهاوخن  شومارف  اه 
بلق تقرو  قح  برق   - 157

ره رد  دـنک ، یم  عشاخ  ار  شلد  دونـشب  ای  دـناوخب  ار  ایاضق  نیا  یـسک  ره  دـنک  یم  دیـص  ار  نامیا  لها  ياه  لد  البرک ، هنحـص  ماـیق  اـت 
ددرگ یم  کـیدزن  ادـخ  هب  لد  دوـش و  یم  هدز  راـنک  اـه  تلفغ  ینعی  دوـش  یم  تاـجن  لـها  دـهد  همادا  ار  نآ  رگا  دـشاب  هک  يا  هلحرم 

. تسا قح  هب  ور  شلد  هک  یماگنه 
مدوب تکاس  نم  دوب  هتـسشن  نم  رانک  بهذم  یکلام  ینـس  رفن  کی  هک  دوب  اروشاع  مایا  جـح  رفـس  زا  تعجارم  رد  لبق  لاس  لهچ  ابیرقت 
تخیر یم  کشا  درک و  یم  لقن  ار  البرک  يایاضق  زا  یضعب  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ياروشاع  تفگ : دمآ و  نخس  هب  شدوخ  وا  اما 

(. 5)
دننک یم  هدنز  ار  اروشاع  بش  هرطاخ  ام  نابلط  تداهش   - 158

ءادهشلادیس باحصا  ياهاروشاع  بش  نانیا  ياعد  لاح و  سلاجم  ءالبرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هک  تسا  هتفایرد  ام  تلم  نونکا 
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(. 6 . ) دنک یم  هدنز  لد  رد  ار 
دنامب ظوفحم  دیاب  هناملاظ  يروطارپما  لباقم  رد  نتفگ  هن   - 159

ره هکنیا  هب  تسا  روتسد  ءالبرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  همه : يارب  تسا  روتـسد  ع )  ) نیـسح ماما  لمع  روتـسد  نیا ، تسا  روتـسد 
کی لباقم  درک ، مالـسا  يادف  ار  شزیچ  همه  مک  هدع  اب  نیـسح  ماما  ار ، همانرب  نامه  دیهدب ، همادا  ار  تضهن  نامه  دـیاب  اج  ره  رد  زور 

(. 7) دنامب ظوفحم  هن  نیا  اج  ره  رد  دیاب  زور  ره  تفگ  داتسیا و  گرزب  يروطارپما 
تسالبرک اه  نیمزرس  همه   - 160

ره ینعی  هک  دـننک  یم  لایخ  اهنآ  دـنمهف ، یم  وا  زا  یهابتـشا  هک  تسا  یگرزب  هملک  کی  البرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لـک  هملک  نیا 
روطنیا دـیاب  اـه  نیمز  همه  درک ، يزاـب  ار  یـشقن  هچ  اروشاـع  زور  رد  ـالبرک  تسا  نیا  زا  ریغ  شیاوـتحم  نیا  نکب  درک  هیرگ  دـیاب  زور 

ملظ لباقم  رد  دنداتـسیا  البرک و  دندمآ  دودعم  ددـع  درک ، گنج  رفن  دـنچ  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هک  دوب  نیا  البرک  شقن  دـشاب ،
دـندرکن و لوبق  ار  ملظ  نکل  و  دـندش ، هتـشک  دـندرک و  يراکادـف  دنداتـسیا و  نامز  روطارپما  لباقم  رد  رابج ، تلود  لـباقم  رد  دـیزی و 
هک شاب  هتـشاد  ار  انعم  نیا  ام  تلم  دیاب  روزب  همه  دشاب ، روطنیا  دیاب  مه  زور  همه  دـشاب و  روطنیا  دـیاب  اج  همه  ار  دـیزی  دـنداد  تسکش 

کی هب  راصحنا  مینک ، هدایپ  ام  ار  البرک  شقن  دـیاب  تسالبرک و  مه  اـج  نیمه  میتسیاـب  ملظ  لـباقم  دـیاب  اـم  تسا و  اروشاـع  زور  زورما 
اه نیمز  همه  دوبن ، البرک  نیمز  کی  يرفن و  دـنچ  داتفه و  تیعمج  رـصحنم  البرک  هیـضق  دوش ، یمن  درف ، کی  هب  راصحنا  درادـن ، نیمز 

(. 8 . ) دنتسیاب ملظ  لباقم  هشیمه  دیاب  هکنیا  زا  اه  تلم  دننکن  تلفغ  هزور ، همه  دننک و  افیا  ار  شقن  نیا  دیاب 
نایعیش تشادگرزب  سلجم   - 161

اپرب وا  گوس  رد  زیخاتـسر  زور  اـت  هلاـس  همه  نایعیـش  هک  تسا  یـسلاجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يراوـگوس  سلاـجم  زا  يرگید  شخب 
. تشاد دنهاوخ 

زور ره  هکلب  تسین  هدننک  هتسخ  اهنت  هن  رایسب ، رارکت  رامش و  یب  دادعت  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  سلجم  نیا  زیگنا  تفگش  ياه  یگژیو  زا 
اهرهـش و رد  هکلب  نیـشن  ناملـسم  ياهروشک  رد  اهنت  هن  کنیا  هک  ییاـج  اـت  ددرگ ، یم  نوزفا  نآ  تمظع  شزرا و  هوکـش و  قنور و  رب 

دوجو اب  و  ددرگ . یم  اپرب  يرایسب  فعش  روش و  هوکش و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشادگرزب  سلاجم  زین  نیـشن  ناملـسم  ریغ  ياهروشک 
هتفای جاور  قنور و  اج  همه  رد  ینیـسح  روشرپ  لفاحم  نیا  اه ، ناکم  اـه و  ناـمز  یخرب  رد  نوگاـنوگ  ياـهراشف  اـه و  تیدودـحم  همه 

... تسا
یگشیمه هلأسم   - 162

مامت هلأـسم  تشاد . یـساسا  شقن  مرحم  ياـیاضق  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  هرطاـخ  اروشاـع و  مه ، ناریا  تلم  گرزب  بـالقنا  رد 
. تسا یگشیمه  یندشن و 

(. 9 !) تسا یبیجع  مان  ع )  ) نیسح ماما  مان   - 163
ماما نآ  مسا  تیصوصخ  دینیب  یم  دینک ، یم  هاگن  یفطاع  ظاحل  زا  یتقو  تسا . یبیجع  مان  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مان  نم ! نازیزع 

دنتسه یناسک  نیملسم  نیب  رد  هتبلا ، دنک ، یم  بذج  دوخ  هب  ابرهک ، سیطانغم و  لثم  ار  اه  لد  هک  تسا  نیا  تفرعم ، اب  نیملـسم  نیب  رد 
نیـسح مسا  هک  دنتـسه  مه  یناسک  یفرط  زا  دنا . هرهب  یب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تفرعم  زا  تقیقح ، رد  دنرادن و  ار  تلاح  نیا  هک 

هک تسا  هداد  رارق  يرثا  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  رد  لاعتم ، يادخ  دنک . یم  بلقنم  ار  ناشلد  دزاس و  یم  يراج  ار  ناشکشا  مالسلا ، هیلع 
يانعم نآ  نیا ، دوش . یم  مکاـح  يونعم  تلاـح  کـی  هعیـش ، ياـه  تلم  رگید  ناریا و  تلم  اـم  ناـج  لد و  رب  دوش ، هدروآ  وا  مسا  یتقو 

. تسا سدقم  دوجو  تلذ و  نآ  یفطاع 
نینمؤملاریما مالـسلا و  ةالـصلا و  فـالا  هلا  یلع  هیلع و  مرکا  یبن  هناـخ  رد  تسا . هدوب  روط  نیمه  تریـصب ، باحـصا  نیب  رد  مه  لوا  زا 
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نیا دمهف  یم  راثآ  رابخا و  خـیرات و  تایاور و  زا  ناسنا  هک  يروط  نآ  مه ، ناراوگرزب  نیا  یگدـنز  طیحم  رد  مالـسلا و  هالـصلا و  هیلع 
. هنوگ نیمه  مه ، زورما  تسا . هدوب  ندیزرو  قشع  تبحم و  دروم  هتشاد و  تیصوصخ  زیزع ، دوجو 

فراعم نیرتزیزع  دشاب ، یم  هنوگ  نیمه  تسا ، ردقلا  میظع  يامسم  نآ  هب  هراشا  فیرش ؟ ، مسا  نیا  راوگرزب و  نآ  زین ، فراعم  هبنج  زا 
، دینک هاگن  امـش  هک  ار  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  نیمه  تسا . راوگرزب  نیا  تاملک  رد  یتفرعم ، بلاطم  نیرت  یقار  و 

هیلع داجـس  ماما  ياهاعد  زا  یـضعب  یتح  تسا . یتفرعم  روش  قشع و  اویـش و  ياه  همغن  زا  رپ  تیب ، لها  رویز  لثم  اـتقیقح  دـید  دـیهاوخ 
رد راوگرزب  نیا  تاملک  هفرع و  فیرـش  حیـضوت و  حرـش و  رـسپ ، نیا  ياعد  هک  ایوگ  دنک ، یم  هسیاقم  دـنیب و  یم  ناسنا  هک  ار  مالـسلا 

قیاـقح قـیقر و  یلاـع و  فراـعم  زا  يراـخذ  رحب  دراد و  بیجع  حور  اـنعم و  اروشاـع ، ریغ  رد  شیاـه  هبطخ  اروشاـع و  شوـح  لوـح و 
. تسا ریظن  مک  مالسلا  هیلع  تیب  لها  راثآ  رد  هک  تسا  یتوکلم 

ام هرازگ  هداس و  يانعم  هب  هتبلا  تسا . خیرات  باتک  کی  یخیرات و  عطقم  کی  تیـصخش ، تیـصوصخ و  مان و  نیا  مه ، یخیرات  هبنج  زا 
. تسا یخیرات  قیاقح  سرد  خیرات و  نییبت  ریسفت و  يانعم  هب  هکلب  تسین ، عقو 

ییاه سرد  زا  ریغ  هثداح ، نیا  زا  ام  هک  متفگ  مدرک و  ییاه  تبحص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارجام  ياه  تربع  هرابرد  یتقو  کی  نم ،
هثداح هچ  هک  دنیوگ  یم  ام  هب  اه  تربع  یلو  مینکب ؛ دیاب  هچ  هک  دنیوگ  یم  ام  هب  اه  سرد  میریگ . یم  زین  ییاه  تربع  میزومآ ، یم  هک 

. دتفایب قافتا  تسا  نکمم  يا  هعقاو  هچ  هداتفا و  قافتا  يا 
! دروخ یم  تیرشب  هک  ییاه  هبرض  هشیر   - 164

هک تسا  يا  هنوگ  هب  عـضو  زورما  تسا . هدـش  هتخانـش  اـیند  رد  امـش ، مالـسا و  یلع  نب  نیـسح  شیپ ، نرق  هد  نرق و  جـنپ  زا  شیب  زورما 
ساسحا دـننیب ، یم  ار  نیـسح  ماما  يارجام  دـنروخ و  یم  رب  مالـسا  یخیرات  هب  یتقو  دنـضرغ ، یب  هک  ییاهنآ  نارکفنـشور و  نارکفتم و 

ار یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  و  ءالتعا ، تزع ، تلادـع ، يدازآ ، میهافم  اما  دـنروآ ، یمن  رد  رـس  مالـسا  زا  هک  ییاهنآ  دـننک . یم  عوضخ 
رد اه ، یتشز  يدب و  اب  هزرابم  رد  یبلط ، تلادع  رد  یهاوخ ، يدازآ  رد  اه  نآ  ماما  نیـسح ، ماما  دننک و  یم  هاگن  دید  نیا  اب  دنمهف ، یم 

. تسا ناسنا  ینوبز  لهج و  اب  هزرابم 
رد ای  تسا ، لهج  رد  ای  دـینک ، شواک  ار  يا  هشیر  رگا  يداصتقا ، هبرـض  هچ  تسا . هدروخ  هبرـض  اـیند  رد  رـشب  هک  ییاـج  ره  مه  زورما 

نازرا ار  دوخ  اما  دنراد ، تفرعم  هک  نیا  ای  دنرادن ؛ دنـشاب ، هتـشاد  تفرعم  دیاب  هک  هچنآ  هب  ار  مزال  تفرعم  دـنناد و  یمن  ای  ینعی  ینوبز ،
 - هدش لقن  اه  نآ  زا  هک  هچنآ  ربانب  نینمؤملاریما -  داجـس و  ماما  دنا ! هدش  تئاند  یتسپ و  هب  رـضاح  دنا و  هدیرخ  ار  ینوبز  دـنا ؛ هتخورف 

طقف دوشب ، هتخورف  وت  تیدوجوم  تیوه و  یتسه و  تسانب  رگا  ناسنا ! يا  اهریغب ؛ اهوعیبت  الف  هنجلا  الا  نمث  مکسفن  سیل ال  دنا : هدومرف 
تمیق هب  مه  ار  ایند  همه  رگا  تسا . هتفر  هالک  ترس  یـشورفب ، تشهب  زا  رتمک  هچ  ره  هب  تسا ؛ یهلا  تشهب  نآ  و  سب ، دراد و  اهب  کی 

رز و نابحاص  روز  رز و  میلـست  ایند  فارطا  رد  هک  یناـسک  نآ  همه  رگا  تسا . هتفر  هـالک  ترـس  یـشورفب ، ینوبز  تلذ و  یتسپ و  لوبق 
تسا نیا  رطاخ  هب  رکفنشور  هچ  یعامتجا ، یـسایس و  لاعف  هچ  رادمتـسایس ، هچ  ملاع ، هچ  دنا ، هدرک  لوبق  ار  ینوبز  نیا  دنا و  هدش  روز 

هک تسین  نیا  طقف  تزع  رد  دـنا . هتخورف  ار  ناـشدوخ  اـیند  نارادمتـسایس  زا  یلیخ  دـنا  هتخورف  ار  دوخ  و  دنتخانـشن . ار  دوخ  شزرا  هک 
یم یشورف  رخف  ربکت  اب  مه  رفن  نارازه  هب  تسا ، هتسشن  تنطلـس  تخت  رب  رفن  کی  یهاگ  دنیـشنب ؛ تسایر  ای  تنطلـس  تخت  يور  ناسنا 
هتبلا هک  تسا ؛ دوخ  یناسفن  تالیامت  ریـسا  تسا ؛ رگید  زکرم  کی  تردق و  کی  ریـسا  نوبز و  لاح  نیع  رد  اما  دیوگ ؛ یم  روز  دـنک و 

. دنزکارم ریسا  اه و  تردق  ریسا  دنسر ؛ یمن  يرخآ  نیا  هب  ایند  زورما  یسایس  يارسا 
هتخورفارب تزع ، ساسحا  لالقتسا و  ساسحا  زا  روشک ، نیا  ناناوج  هرهچ  هک  دینیب  یم  دینک ، هاگن  گرزب  روشک  نیا  هب  امش  زورما  رگا 

ایند همه  دنرب  یم  ینامرف  نیرتمک  ایند  شتردق ؛ زا  روشک ، نیا  یسایس  ياه  هاگتسد  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا . نامداش  و 
دنتـشاد ربکت  نعرفت و  شدارفا  هک  دوب  راکرـس  یتموکح  بالقنا  زا  لبق  تمظعاب ، تزع و  اب  روشک  نیمه  رد  هک  دنراد  لوبق  ار  نیا  مه 
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نوبز ریسا و  اهنامه  اما  دندش ؛ یم  مخ  دندرک و  یم  میظعت  ناشلباقم  رد  یتسیاب  مدرم  دندوب و  لئاق  توربج  لالج و  هاج و  دوخ  يارب  و 
دنک هتکید  وا  رب  ار  يا  هلأسم  ره  دنک و  تاقالم  هاش  اب  تسناوت  یم  تساوخ ، یم  اکیرما  ریفس  تقو  ره  نارهت ، نیمه  رد  دندوب ! نارگید 

نیـسح ماما  دـندوب ! نوبز  افعـض ، يارب  اما  تشاد ؛ توربج  لالج و  ناـش  رهاـظ  دـنک ! ریغت  وا  هب  دادـن ، ماـجنا  وا  رگا  دـهاوخب و  وا  زا  و 
. دریگب اه  ناسنا  زا  ار  ینوبز  نیا  تساوخ 

تیناسنا يادف   - 165
نیسح نوچ  دنامب ، هدنز  دبا  ات  وا  مان  هک  تسا  راوازس  تسا و  قح  دنیب  یم  دسانش ، یم  صیاصخ  تافص و  نیا  اب  ار  نیسح  ناسنا  یتقو 
تلادع يادف  درک ، دیحوت  يادـف  درک ، رـشب  تاسدـقم  يادـف  درک ، یناسنا  عامتجا  يادـف  درک ، ناسنا  يادـف  ار  شدوخ  دوبن ، دوخ  لام 

زا يزیچ  چیه  وا  رد  هک  دنیب  یم  ار  يرگید  ناسنا ، یتقو  دنراد . یم  تسود  ار  وا  همه  رـشب  دارفا  تهج  نیا  زا  درک . تیناسنا  يادف  درک ،
. دنیب یم  یکی  دحتم و  شدوخ  اب  ار  وا  تسا ، تیناسنا  تفارش و  تسه  هچره  درادن و  دوجو  يدرف  دوخ 

نیسح اب  نمؤم  ياهناسنا  دنویپ   - 166
، مینک یم  ساسحا  نامدوخ  رد  ام  همه  نیسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  هک : دومرف  ربمغیپ  ار  هچنآ  نوچ  میتسه ؟ نیـسح  ییادف  زورما  ارچ  ام 

یـصخش ياهاضاقت  ماجنا  شروظنم  هک  درف  کی  تروص  هب  ار  نیـسح  اـم  مینیب . یمن  ادـج  نیـسح  زا  ار  دوخ  دوخ و  زا  ار  نیـسح  ینعی 
. تسا ام  زا  وا  وا و  زا  ام  تسا . هتخیمآ  ام  تشونرس  ام و  حور  اب  وا  تسوا ، زا  تیرشب  تسا و  تیرـشب  زا  وا  میتسه ، وا  زا  ام  تسا و  دوخ 

(. 10)
مالسا سیدنت  اروشاع ،  - 167

مالسا تایلک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مینیب  یم  مینکب  نیـسح  تضهن  هب  مه  یهاگن  دیاب  مینکفیب ، رظن  مالـسا  تیعماج  هب  میهاوخب  یتقو 
ناـسنا حور ، یب  مسجت  هن  یعقاو ، یقیقح و  رادـناج  هدـنز و  مسجت  یلو  تسا ، هدرک  مسجم  هدروآ ، لـمع  هلحرم  هب  ـالبرک  رد  ـالمع  ار 

رـس و  دـشاب ، یفداصت  دـناوت  یمن  اهنیا  دـیوگ  یم  دوش و  یم  تریح  راچد  هک  دـنیب  یم  ار  يوما  دـنک . یم  لمأت  البرک  هثداـح  رد  یتقو 
نیا دوش ، شومارف  البرک  هثداح  دنا  هتشاذگن  هدرک و  دیکات  هیصوت و  هرطاخ  نیا  ءایحا  نتـشاد و  هگن  هدنز  هب  همه  نیا  راهطا ، همئا  هکنیا 

. دوش شومارف  مسجم  مالسا  نیا  دیراذگن  تسا ، مسجم  مالسا  کی  هثداح ، نیا  هک  تسا 
تمایق ات  نادواج  تضهن   - 168

دندش و ادج  هار  نیب  رد  هدع  کی  نوچ  دندیـسر ، یمن  رفن  تسیب  هب  دیاش  دـندوب ، مک  یلیخ  دـندمآ  ترـضح  اب  هنیدـم  زا  هک  یباحـصا 
قحلم هللادبعابا  هاپس  هب  هدش و  ادج  دعس  رمع  رکشل  زا  اهنآ  زا  يرایسب  زاب  دندش و  قحلم  البرک  رد  رفن  ود  داتفه و  نآ  زا  يرایسب  دنتفر .

، دندینش یم  ار  ییابیز  یلاع و  همزمز  يادص  دندرک ، یم  روبع  همیخ  نیا  رانک  زا  یتقو  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  زا  یضعب  هلمج ، زا  دندش .
یم رثا  درک و  یم  بذج  ار  اهنیا  ادص ، نیا  رگید ، ياه  هروس  دـمح ، هروس  دوجـس ، رکذ  عوکر ، رکذ  ادـخ ، رکذ  نآرق ، توالت  يادـص 

یلئاسو ریاس  هب  میسرب  ات  دندرک  هدافتسا  درک ، هدافتسا  دش  یم  رتهب  نآ  زا  هک  يا  هلیسو  هنوگ  ره  زا  شباحصا  هللادبعابا و  ینعی  دیـشخب .
شیامن يارب  ییوگ  هک  تسا  هداد  بیترت  يروط  هللادبعابا  ار  اه  هنحص  دوخ  درک  هدافتسا  البرک  يارحـص  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا ، هک 

. دنامب یقاب  یخیرات  هدنهد  ناکت  شیامن  کی  تروص  هب  تمایق  ات  هک  هدرک  تسرد  یخیرات 
نیسح یندشان  شوماخ  رون   - 169

ار شربق  هک  دنتفرگ  میمصت  تسا ، هدش  ام  يارب  یتبیصم  مه  نیسح  ربق  بجع ! دندید  نیسح ، هیثرم  اب  نیسح ، مان  اب  نیـسح ، هچخیرات  اب 
بآ ربق  لحم  هب  دـندرک ، ناـسکی  ار  نیمز  ياـه  يدـنلب  یتسپ و  دـندرک ، وحم  ار  نآ  راـثآ  ماـمت  دـندرک ، بارخ  ار  شربق  دـنربب ، نیب  زا 

هب مدرم  ندروآ  يور  یتح  دش ؟ رگم  اما  تسا  هدوب  هطقن  مادک  رد  نیسح  ربق  هک  دمهفن  نیمزرـس  نآ  رد  يدحا  هک  يروط  هب  دنتخادنا ،
(. 11 . ) دشاب مه  رتشیب  نآ 
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ضغب بح و  هشیر   - 170
لاح رد  هبموچ  یسوم  هتـشذگ و  رد  دیزی  رمـش و  ریظن  دارفا  یـضعب  هب  تبـسن  میهد . یم  رارق  رظن  دروم  ار  اه  ناسنا  فلتخم  ياه  هنومن 
یم يدردمه  نیسحت و  ساسحا  رضاح  رصع  رد  ابمومول  هتـشذگ و  رد  البرک  نادیهـش  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  مینک و  یم  رفنت  ساسحا 

ام هقبط  مه  مینک  یم  رکف  هک  ابمومول  اـی  ـالبرک و  نادیهـش  ياـج  هب  ار  نوخ  نوچ  و  تسا ؟ يزاـس  نیـشناج  یعون  نیا  اـیآ  ارچ ؟ مینک ،
رفنت ساسحا  میراذگ  یم  دوخ  رگمتس  نانمشد  ياج  هب  ار  هبموچ  دیزی و  رمـش و  مینک و  یم  تقر  نامدوخ  لاح  هب  میراذگ  یم  دنتـسه 

. درادن هجو  چـیه  هب  يزاس  نیـشناج  هلأسم  میرگن و  یم  تیناسنا  هچیرد  زا  میا و  هدیـشک  يرانک  هب  ار  دوخ  اجنیا  رد  هکنیا  ای  مینک ؟ یم 
اب ددـنبب و  لسلـسم  هب  دـشکب و  هک  دـنزب  هک  دـسر  یم  شتـسد  تسا و  هبموچ  دـیزی و  رمـش و  هقبط  رد  هک  نآ  سپ  تسا ، لوا  قش  رگا 
ره يدردمه  درادن ، یتوافت  چیه  دنک  یم  يدردـمه  ساسحا  ناشکمتـس  اب  هک  نآ  اب  دـنک  یم  یلدـمه  يدردـمه و  ساسحا  نارگمتس 

. تسا تاذ  بح  هزیرغ  يزاس و  نیشناج  زا  یشان  ناشود 
اهتبیصم مظعا  اهمظعا و  ام   - 171

دوجو لکش  هب  يا  هعجاف  زورما  ات  ایند  داجیا  يادتبا  زا  هک  دید  دهاوخن  تبیـصم  نیا  زا  رتالاب  ار  یتبیـصم  دنک ، تقد  يرظن  بحاص  رگا 
همیخ دننک ، تراغ  ار  وا  عاتم  لام و  دـنناسرب ، تداهـش  هب  وا  نارای  نادـناخ و  اب  هارمه  ار  ناشدوخ  هداز  ربمغیپ  زور  کی  رد  هک  هتـشادن 
تشپ دنا ، بستنم  وا  هب  هک  یبهذم  تلم و  هب  دننادرگب و  رهش  هب  رهش  وا  دالوا  نارای و  هارمه  ار  وا  رس  سپس  دنـشکب ، شتآ  هب  ار  شیاه 

. دنا هدرازگ  ناینب  بهذم  نید و  نامه  هیاپ  رب  ار  دوخ  تنطلس  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دننزب ، اپ 
: لاق ثیح  رایهم  رد  نیبحملا و هللا  بولقل  اهاکنا  اهعجواو و  اهمظعا  ام  هبیصم  نم  نوعجار  هللااناف  نیلوالا ، انئابآ  یف  اذهب  انعمس  ام 

هربنم داوعا  هل  نومظعی 
اوعضو هدالوا  مهلجرا  تحت  و 

مکنوعبتی هونب  مکح  ياب 
عبت هل  بحص  مکنا  مکرخف  و 

نیا زا  میرب  یم  ادـخ  هب  هانپ  میدرگ ، یم  زاب  ادـخ  يوس  هب  مییادـخ و  زا  همه  سپ  میدوب ، هدـیدن  نینچ  دوخ  ناگتـشذگ  ناردـپ و  رد  ام 
نیا هک  هاگنآ  دهد ، ریخ  ییازج  یملید  رایهم  هب  دـنوادخ  دـینازوس . ار  ادـخ  ناتـسود  ياه  لد  هک  هدـننازوس  هاکناج و  میظع و  تبیـصم 

: دورس هنوگ 
هداهن و اپ  ریز  ار  ترـضح  نامه  نادنزرف  هک  یلاح  رد  دنراذگ ؛ یم  مارتحا  ترـضح  نآ  ربنم  هب  ربمایپ ، ماقم  میظعت  تشادـگرزب و  يارب 

. دننک یم  هل 
(. 12  ) دیتسه ربمایپ  عبات  هک  تسا  نیا  هب  امش  راختفا  هک  یتروص  رد  دنشاب ، امش  عبات  دیاب  ربمایپ  نادنزرف  نوناق  مکح و  مادک  قباطم 

نادواج هدنز و  بتکم  اروشاع   - 172
يراکادـف و سرد  اروشاع ، سرد  تسین . نیعم  نامز  صوصخم  تسا ؛ یگـشیمه  هنادواج و  هدـنز و  ثحب  کی  هک  اروشاع ، ياه  سرد 

يریبک میظع و  بالقنا  نیمه  اروشاع ، ياه  سرد  زا  یکی  تسا . قشع  تبحم و  سرد  مایق هللا و  سرد  تاساوم و  تعاجش و  يرادنید و 
ياه سرد  زا  یکی  نیا ، دوخ  دیداد . ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نادنزرف  نامز و  نیـسح  رـس  تشپ  ناریا  تلم  امـش  هک  تسا 

. منک یمن  یثحب  چیه  زورما  مه  هنیمز  نیا  رد  دوب . اروشاع 
، اه سرد  زا  ریغ  اروشاع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلاـسم  نیا  اـم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  هک  تسا ، اروشاـع  ياـه  تربع  هراـبرد  موس ، ثحب 

. دراد ییاه  تربع 
. دشاب هتشاد  تیمکاح  مالسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع  ياه  تربع  ثحب 
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. میریگب تربع  هک  ام ، روشک  ام و  نامز  ینعی  تسا ؛ نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  هدمع  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح 
ناـمیا نآ  وا ، هب  مدرم  قشع  نآ  نأـشلا ، میظع  ربماـیپ  تیروحم  هب  یمالـسا  هعماـج  دـش  روط  هچ  هک  میدرک  حرط  هنوگ  نیا  ار  هیـضق  اـم 

نیمه درک ، مهاوخ  ضرع  نآ  هراـبرد  يرادـقم  ادـعب  هک  یماـکحا  نآ  و  ینید ، روش  هساـمح و  اـپ  اـت  رـس  هعماـج  نآ  وا ، هب  مدرم  قیمع 
لاس هاجنپ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـید  ار  ربمایپ  هب  کیدزن  ياه  هرود  هک  یناسک  نامه  یـضعب  یتح  مدرم ، ناـمه  هتخادرپ ، هتخاـس و  هعماـج 

، رس تشپ  هب  نتشگرب  درگبقع ، فارحنا ، دنتشک !؟ یعضو  نیرت  عیجف  اب  ار  ربمایپ  نیمه  دنزرف  دندش ، عمج  هک  دیـسر  اج  نآ  هب  ناشراک 
!؟ دوش یم  هچ  رتشیب  نیا  زا 

، ردغلا لتخلا و  لها  ای  هفوکلا ، لها  ای  درک : داریا  روحم  نیمه  رب  اساسا  ار  میظع  هبطخ  نآ  هفوک ، رازاب  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز 
(. 13 ( !؟ نوکبتأ

سمل کیدزن  زا  ار  هعجاف  دندید و  ریـسا  ار  یلع  رتخد  دـندرک و  هدـهاشم  هزین  يور  رب  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  یتقو  هفوک  مدرم 
(. 14 ( ؛ هنرلا تئده  الو  هعمدلا  باقر  الف  دینک ؟ یم  هیرگ  نوکبتأ !؟ دندومرف : و  دندرک . هیرگ  هجض و  هب  انب  دندرک ،

(. 15 . ) مکنیب الخد  مکنامیا  نودختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اهلزع  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  دومرف : دعب  دشاب . هتشادن  یمامت  نات  هیرگ 
رد امش  دنک ! یم  خن  ( 16  ) لزغم اب  ار  اه  هبنپ  ای  اه  مشپ  هک  دیتسه  ینز  لثم  امش  درگبقع . ارقهق و  هب  تشگرب  تسا ، تشگرب  نامه  نیا ،

نامه نیا ، دیدرک . هبنپ  ار  دوخ  هتـشر  ياه  خن  تقیقح  رد  امـش  دنک ! یم  زاب  ون  زا  ار  نیا ، دـیدرک . هبنپ  ار  دوخ  هتـشر  ياه  خـن  تقیقح 
. تسا رطخ  نیمه  ضرعم  رد  یمالسا ، هعماج  ره  تسا . تربع  نیا ، تسا . تشگرب 

ریغ ياه  ناسنا  تیـصخش  دـشاب . ربمایپ  نآ  نخـس  هب  لماع  دـناوتب  تما  کی  هک  دوب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما 
ایآ دـمآ . شلابند  ماجنارـس  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  تیـصخش  نآ  اب  رگم  موصعم ، ریغ  ربمایپ و 

. تسا اج  نیا  اروشاع  ياه  تربع  هلب  دنریگن ، تربع  رگا  هن ؛ دنریگب  تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمه  یمالسا ، هعماج  ره 
هدنز ایند  رد  ار  یمالـسا  مسا  میورب و  اددجم  ار  هار  نآ  هک  میا  هدرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  هللادمحب  نامز ، نیا  مدرم  ام 

زا لاس  تسیب  ابیرقت  هک  مه  زورما  ات  تلم  نیا  دش . تلم  امش  بیصن  راختفا  نیا  ایند  رد  مییامن . هتشارفارب  ار  نآرق  مالسا و  مچرپ  مینک و 
ار ناـمدوخ  رگا  میـشابن ، بظاوـم  رگا  دـینکن ، تقد  رگا  اـما  تسا . هتفر  هداتـسیا و  هار  نیا  رد  مکحم  صرق و  تـسا ، هتـشذگ  شبـالقنا 

. تساج نیا  اروشاع ، تربع  دیایب . شیپ  تشون  رس  نآ  تسا  نکمم  میرادن ، هگن  هار  نیا  رد  دیاش ، دیاب و  هک  نانچنآ 
. تساروشاع نتشاد  هگن  هدنز  لصاح  یمالسا  بالقنا   - 173

دح نآ  هب  یمالـسا  ماظن  تسا . نکمم  زیچ  همه  هک  داد  ناشن  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  اما  دوب ؛ سویأـم  رـشب  هک  دوب  زور  کـی 
تموـکح یتوغاـط ، تموـکح  دوـجو  تـشادرب . هار  رــس  زا  هـلحرم  نآ  هـب  ندیــسر  هار  رد  ار  عـناوم  نـیرت  گرزب  اـما  تـسا ، هدیــسرن 

نعرفت و اب  ناشدوخ  مدرم  لباقم  رد  دندوب ؛ هابور  اه  تردـق  لباقم  رد  یلو  دـندوب ، ریـش  مدرم  رب  هک  ییاه  ناسنا  تموکح  يروتاتکید ،
تردـق همه  هک  یتموکح  مه  نآ  تسا ؛ تلم  کی  يارب  عنام  نیرت  گرزب  دـندوب ؛ عضاخ  میلـست و  ناگناگیب  لباقم  رد  اما  دـندوب . ربکت 

هار نیا  رد  تشادرب و  ار  عناـم  نیا  تسا ؛ نکمم  یلمع و  راـک ، نیا  هـک  داد  ناـشن  ناریا  تـلم  دـندرک . یم  تیاـمح  وا  زا  یناـهج  ياـه 
. درک تکرح 

نیسح ماما  مایپ  ام  رگا  میهار . همین  رد  ام  نازیزع ! ناردارب و  اما  تسا ؛ هدش  هتـشادرب  يدایز  ياه  ماگ  هار  نیا  رد  یهلا ، لضف  فطل و  هب 
میناد و یم  خیرات  لوط  رد  یناسنا  میظع  هثداح  ار  تضهن  نیا  رگا  میرامـش ، یم  گرزب  ار  نیـسح  ماما  مان  رگا  میراد ، یم  هگن  هدـنز  ار 

تـشگنا میورب و  وـلج  مینک و  تکرح  هک  درک  دـهاوخ  کـمک  اـم  هب  هثداـح  نیا  يروآداـی  هک  تسا  نیا  يارب  میهن ، یم  جرا  نآ  يارب 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مان  دیسر . دهاوخ  هللاءاشنا  ناریا  تلم  میسرب و  اه  فده  نآ  هب  ادخ  فطل  هب  مینک و  بیقعت  ار  نیسح  ماما  هراشا 

هک تسین  نیا  شیانعم  میراد ، هگن  گرزب  ام  میوگ  یم  هک  نیا  تسا . هتشاد  هگن  خیرات  رد  ار  البرک  هثداح  تسا و  هدرک  گرزب  ادخ  ار 
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. دربب نیب  زا  دنک و  گنرمک  ار  نآ  دناوتب  ایند  نوگانوگ  ثداوح  هک  تسا  نآ  زا  رت  میظع  هثداح  نیا  هن ، مینک ، یم  میراد  ار  راک  نیا  ام 
اب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا . گرزب  میظع و  هثداح  نیمه  جوا  اروشاـع ، زور  تساروشاـع . زور  ادرف ، تساـعوسات ، زور  زورما ،

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  اما  دراد ، مزال  زابرـس  دورب ، گنج  نادیم  هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ  دوب  هدماین  البرک  هب  گنج  گرب  زاس و 
ار اه  ناسنا  فطاوع  هک  دتفیب  قافتا  يا  هثداح  دیاب  اج  نیا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  تسا ، هدروآ  دوخ  اب  مه  ار  دوخ  نادـنزرف  نانز و 
؛ تسا لذر  تسپ و  نمشد  هک  دناد  یم  نیـسح  ماما  دوشب  مولعم  نیـسح  ماما  راک  تمظع  ات  دنک ، هجوتم  دوخ  هب  هراومه  خیرات  لوط  رد 
کچوک و شاداپ  کی  لباقم  رد  هک  دنتـسه  هفوک  شاـبوا  لذارا و  وزج  يا  هدـع  دـنا ، هدـمآ  وا  گـنج  هب  هک  یناـسک  نیا  هک  دـنیب  یم 
اه نیا  زا  نیسح  ماما  دروآ ؛ دنهاوخ  هچ  وا  دنزرف  نز و  رـس  رب  هک  دناد  یم  دننزب ؛ تسد  یگرزب  تیانج  نینچ  هب  دنا  هدش  رـضاح  ریقح ،
هار نیا  هک  تسادیپ  دنک ؛ یم  يراشفاپ  هار  نیا  رد  تکرح  رب  ددرگ ؛ یمن  رب  دوخ  هار  زا  دوش ؛ یمن  میلست  لاح  نیع  رد  اما  تسین ؛ لفاغ 

(. 17 . ) تسا گرزب  ردق  هچ  راک  نیا  تسا ؛ مهم  ردق  هچ 
دیواج دیهش   - 174

نارای ناناوج و  زا  کی  ره  دیوگ  یم  خیرات  هک  دنتسه  يدیواج  دیهش  ناوریپ  حلسم  ياوق  ریاس  هاپس و  شترا و  عاجش  هدنمزر و  ناناوج 
(. 18 . ) دیدرگ یم  رتزراب  وا  رد  میمصت  تعاجش و  راثآ  رت و  هتخورفا  شکرابم  راسخر  دندیسر  یم  تداهش  هب  هک  وا 

ینیسح تبحم  تارثا   - 175
: لاثم يارب  درادن . یطبر  نآ ، ندوب  مک  شیب و  هب  هک  تسا  یصاخ  تارثا  یگژیو و  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبحم 

تفر و ربخ  ندینش  ای  وا ، همان  ترایز  ندینش  ماگنه  هب  تسوا . ترایز  ياوه  رد  هتسویپ  نامیااب ، ياه  بلق  هک  تسوا  هب  رهم  راثآ  زا   - 1
. دشاب هرهطم  دقارم  هفرـشم و  دهاشم  رگید  ای  ادخ  هناخ  ترایز  يوزرآ  رد  هچنآ  زا  رتشیب  ددرگ و  یم  نوگرگد  شنارئاز ، ناوراک  دـمآ 

. تسوا ترایز  يوزرآ  رد 
زین نانآ  ترایز  رد  ددرگ ، فرشم  مالسلا  هیلع  رون  ناماما  نارگید  ترایز  هب  یـسکره  هک  تسا  ترـضح  نادب  تبحم  راثآ  زا  زین  و   - 2

تسوا لد  شخبافص  نانآ  مان  رانک  رد  وا ، سدقم  دای  مان و 
ردـپ هک  هنوگناـمه  دـهن ، یم  ياـج  رب  قـیمع  يرثا  ناـمیا ، اـب  ياـه  لد  رد  وا  شخب  حور  ماـن  هک  تسا  رهم  نـیمه  زا  يوـترپ  زین  و   - 3

: دومرف ترضح  نآ  دوخ  و  ( 19  ) دناوخ اه  کشا  نتفای  نایرج  اه و  لد  قیمع  هودنا  هیام  ار ، وا  راختفارپ  تداهش  مان  دای و  شا  هیامنارگ 
یم يراج  شناگدید  کشا  داجیا و  شلد  رد  هودنا  زا  ینافوط  هکنیا  زج  دنک ، یمن  دای  ارم  ینامیا  اب  ناسنا  چیه  میاه ! کشا  دیهـش  نم 

(. 20  ) ددرگ
. دزاس یم  هودنا  زا  زیربل  ار  اه  بلق  تسوا ، هام  هک  مرحم  رابمغ  هام  دورو  هک  تسا  صاخ  رهم  نامه  وترپ  زا   - 4

زوس و قشع و  زا  يا  هرذ  وا ، بئاـصم  اروشاـع و  راـبمغ  هعجاـف  رارکت  اـب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  صاـخ  تبحم  رثا  رب  ماجنارـس  و   - 5
زاب ددرگ ، رارکت  وا  گوس  راب  رازه  يزور  رگا  هک  يروط  هب  دروآ ؛ یمن  لالم  نامیا  اـب  ياـه  لد  يارب  دوش و  یمن  هتـساک  وا  رب  زادـگ 
یب ياـه  مخز  تخوس و  یم  شطع  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  گرزب  هعجاـف  نیا  ندینـش  درجم  هب  ناـمیا  اـب  مدرم  مه 

. دنک یم  رپ  ار  اضف  مدرم  نویش  يادص  دندیرب ، افق  زا  ار  شسدقم  رس  دوب ، هدناشوپ  ار  شرکیپ  رامش 
ای درک ، یم  يرای  بلط  تجح ، مامتا  يارب  ییاهنت ، تبرغ و  جوا  رد  اونین ، تشد  نهپ  رد  ترـضح  نآ  هک  دننک  روصت  رگا  هنوگ : نیمه 

. دسر یم  نامسآ  هب  مدرم ، هیرگ  يادص  مهزاب  دنونشب ، ار  وا  یهاوخ  داد  نایرج 
یم الج  دزاس و  یم  لعتشم  ار  اه  لد  هکلب  تسین ؛ هدننک  هتـسخ  دهاک و  یمن  اهلد  زادگ  زوس و  زا  اهنت  هن  وا  تبیـصم  رارکت  لاح ، ره  هب 

(. 21  ) دهد یم  لقیص  دشخب و 
مشتحم راعشا  صاخ  ریثأت   - 176
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نیمه درادـن . تیمها  باتک  نیدـنچ  دراد ، تیمها  رعـش  کی  ردـق  نآ  یفطاع ، ای  يداقتعا  يانب  کـی  ظـفح  يارب  هک  دـینیب  یم  یهاـگ 
، تسه دنب  هدزاود  نیا  رد  باتک و  نیا  رد  هک  یبلاطم  نیا  اب  تسا ، تبیـصم  هیثرم و  یمیدق  راعـشا  وزج  هک  مشتحم  فورعم  دنب  هدزاود 

مه ابلاغ  دراد . یـصاخ  ریثأت  وا  راعـشا  لاح ، نیع  رد  دنـشاب ؛ هدرواین  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  بلاطم  نیا  هیبش  وا ، لاـثما  هک  تسین  يزیچ 
. تسا یقوذ  ياهزیچ 

تسیرگ یم  شاف  رب و  راگزور  مشچ  رگ 
البرک ناویا  رس  زا  تشذگ  یم  نوخ 

رد يرکف ، یـسایس و  یناسنا و  یفطاع و  يداقتعا و  راب  همه  اب  میهافم  نیا  هک  دـنک  یم  ریوصت  بطاخم  يارب  ار  البرک  هثداح  ناـنچ  نآ 
. تسا نینچ  راعشا ، نیا  تیمها  دنک ، یم  ذوفن  عمتسم  ناج  قامعا 

تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 
تسا متام  هچ  ناغف و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب 

. دنک یم  هجوتم  ار  لد  یصاخ ، لکش  هب  نخس و  هیرآ  قوذ و  رنه و  کی  اب  الصا  دینیب 
(. 22 . ) تسا نیا  رعش  تیمها 

ص 246. مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  ( 1)
هحفص ج و ط. ج 3 ، لماک ، تسرهف  ( 2)

ص 248. مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  ( 3)
ص 164. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 4)

ص 174. بیغتسد ، دیهش  ذخام ، نامه  ( 5)
ص 99. ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 6)
ج 10 ص 31. ذخام ، نامه  ( 7)

ص 202. ج 9 ، ذخام ، نامه  ( 8)
ص 398. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 9)

ص 69. ج 3 ، نیسح ، هسامح  ( 10)
ص 126. ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 11)

ص 85 لامآلا ، یهتنم  يزیزع ، سابع  زا  نادرگرب  ( 12)
ص 88و 67. سواط ، نبدیس  فوهل ، ( 13)

. ذخام نامه  سوواط ، نبدیس  فوهل ، ( 14)
. ذخام نامه  ( 15)

. دنسیر نامسیر  ای  خن  نآ  اب  هک  يا  هلیسو  كود ، لزغم : ( 16)
نیدرورف 79.  26 هعمج ، زامن  ياه  هبطخ  ( 17)

ص 171. ج 15 ، رون ، هفیحص  ( 18)
ص 280. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 19)

ذخام ص 279. نامه  ( 20)
. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21)
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ص 158. ج 3 ، تیالو ، ثیدح  ( 22)

ینیسح تضهن  ياهراعش  مایپ و  یگژیو 

اروشاع يروف  مایپ   - 177
نآ رـس  رب  يالب  هچ  میمهفب  دـیاب  ام  تسا  رت  يروف  اـم  يارب  اروشاـع  ياـه  ماـیپ  اـه و  سرد  رگید  زا  اروشاـع  ماـیپ  نیا  زورما  نم  رظن  هب 

نامه رد  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیملسم  هفیلخ  رسپ  مالسا و  يایند  لوا  هدازاقآ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  هک  هدمآ  هعماج 
رهـش نامه  زا  هنوگچ  مینیبب  دـیاب  دروخن . ناکت  مه  بآ  زا  بآ  دـش و  هدـنادرگ  تسا  هتـسشن  یم  تفـالخ  دنـسم  رب  وا  ردـپ  هک  يرهش 
هنیمز نیا  رد  فرح  دنتفرگ  تراسا  هب  ار  نینمؤملاریما  مرح  دندناسر و  تداهش  هب  هنشت  بل  اب  ار  شباحـصا  وا  البرک و  هب  دندمآ  يدارفا 

نیملسم هب  ار  يرامیب  درد و  نآرق  تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منک . یم  حرطم  ار  نارق  هیآ  کی  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  نم  تسا . دایز 
ود اـیغ . نوقلی  فوسف  تاوهـشلا  اوعبتاو  هولـصلا  اوعاـضا  فلخ  مه  دـعب  نم  فـلخف  دـیامرف  یم  هک  تسا  نیا  هیآ  نآ  دـنک . یم  یفرعم 

ینعی تسا . زاـمن  هولـص و  نآ  رهظم  هـک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تـسا : یموـمع  فارحنا  یهارمگ و  نـیا  یلـصا  لـماوع  لـماع ،
زا قیفوت  بلط  لسوت و  اعد و  رکذ و  هجوت و  ندرک  شومارف  یگدنز و  زا  تیونعم  باسح  ندرک  ادج  تیونعم و  ادـخ و  ندرک  شومارف 

ینارتوهش لابند  ینعی  تسا  تاوهشلا  اوعبتا  مود  لماع  و  یگدنز ، زا  ییادخ  تابـساحم  نتـشاذگ  رانک  و  ادخ ، رب  لکوت  لاعتم و  يادخ 
لـصا نداتفا و  ایند  توهـش  ماد  هب  ذاذـتلا و  ندوب و  لام  تورث و  يروآ  عمج  رکف  هب  نتفر و  یبلط  ایند  هلمج  کـی  رد  اـه و  سوه  اـه و 

. اه نامرآ  یشومارف  اهنیا و  نتسناد 
. میوشب راچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مه  ام  تسا و  گرزب  یساسا و  درد  نیا 

مایپ کی  تیقفوم  طورش   - 178
، حیحـص دتم  زا  هدافتـسا  دض ، لئاسو  زا  زیهرپ  عورـشم و  لئاسو  مادختـسا  مایپ ، دوخ  ياوتحم  يانغ  دراد : طرـش  دنچ  مایپ  کی  تیقفوم 

. مایپ لماح  تیصخش 
تیب لها  تیـصخش  ریثأت  هرابرد  یـصخش  یثحب  رگید  مایپ ، لماح  طئارـش  هرابرد  لک  ثحب  یکی  تسا : بلطم  ود  هرابرد  العف  اـم  ثحب 

(. 1 . ) دنتخاس هاگآ  عاضوا  تیهام  هب  ار  مدرم  هکنیا  رگید  دندناسانش ، ار  مالسا  کنیا  یکی  دراد ، هبنج  ود  هتبلا  هک  ناشغیلبت ، رد 
میسرتن ددع  تلق  زا  هک  ام  هب  تخومآ  ءادهشلادیس   - 179

زا هکنیا  اب  درک . دیاب  هچ  رئاج  تموکح  لباقم  رد  متس ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  هک  تخومآ  همه  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح 
ار مالسا  نازیزع  نیا  دنک و  ادف  ار  شدوخ  هداوناخ  شدوخ و  باحصا  همه  دیاب  هک  تسا  یهار  دور  یم  هار  نیا  رد  هک  تسناد  یم  لوا 

تلق زا  تسا . نیمه  هار  هک  همه  هب  تخومآ  خـیرات  لوط  رد  نیا ، رب  هوالع  تسناد ... یم  مه  ار  شتبقاع  نکل  دـنک ، ینابرق  مالـسا  يارب 
مک تسا  نکمم  دارفا  چوپ و  ای  دنشاب  صقان  تیفیک  رد  نکل  دنشاب  دایز  یلیخ  تسا  نکمم  دارفا  درب . یم  شیپ  راک  ددع  دیـسرتن ، ددع 

(. 2 . ) زارفارس دنشاب و  اناوت  تیفیک  رد  نکل  دنشاب 
دیهش قطنم  اب  یمجاهم   - 180

هن دوب ، يذـغاک  هن  درک ، یم  تبث  البرک  يارحـص  رد  ار  شماـیپ  هک  يزور  نآ  دیهـش ، قطنم  شقطنم ، تسا و  مجاـهم  هک  نیـسح  ماـما 
لد هحفـص  يور  دش  لقتنم  اروف  نوچ  دـنام ؟ یقاب  ارچ  اوه ، نازرل  هحفـص  يور  شمایپ  نیمه  یلو  دوب . اوه  نازرل  هحفـص  نیمه  یملق ،

(. 3 . ) تسین یندش  وحم  رگید  هک  دش  کح  نانچ  نآ  اه  لد  هحفص  يور  اه ؛
نامیا لها  بولق  رد  مایپ  تبث   - 181

کح اه  لد  رد  دوب  زمرق  گنر  نوخ و  اب  ماوت  نوچ  یلو  درک ، تبث  اوه  نازرل  هحفـص  نازرل  يور  ار  شدوخ  نینوخ  ماـیپ  نیـسح  ماـما 
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عم هایحلا  هداعـس و  الا  توملا  يرا  ینا ال  دنناد : یم  ار  نیـسح  ماما  مایپ  هک  دینیب  یم  ار  مجع  برع و  زا  دارفا  اه  نویلیم  امـش  زورما  دش .
یم هک  اجنآ  رگمتـس ، ملاظ و  اب  دـنکب  یگدـنز  دـهاوخ  یم  هک  اجنآ  نیگنن ، دـنکب  یگدـنز  دـهاوخ  یم  مدآ  هک  اجنآ  امرب  الا  نیملاظلا 

یگدـنز نیا  رب  اب  نارازه  گرم  نتفر ، اه  تلذ  راب  ریز  دـشاب و  ندـیباوخ  ندیـشون و  بآ  ندروخ و  ناـن  شیارب  طـقف  یگدـنز  دـهاوخ 
(. 4  ) تسا دیهش  مایپ  نیا  دراد . حیجرت 

! ردخم هن  ییحم  راعش   - 182
لالح ارچ  دنا ؟ هداد  صاصتخا  ناشدوخ  هب  هدع  کی  ار  نیملسم  لاملا  تیب  ارچ  هک : تسا  مالـسا  يایحا  ياهراعـش  هللادبعابا ، ياهراعش 
یمن يروخرپ  زا  هک  یمدرم  و  دندنمدرد ، ریقف و  هک  یمدرم  دنا ، هدرک  هتـسد  ود  ار  مدرم  ارچ  دننک ؟ یم  لالح  ار  ادخ  مارح  و  مارح ، ار 

؟ دنوش دنلب  ناشیاج  زا  دنناوت 
: تفگ درک ، تـیاور  ار  ربـمغیپ -  ثیدـح -  نآ ، یط  هـک  دـناوخ  ار  فورعم  هـبطخ  نآ  رح ، نایرکـشل  رفن  رازه  روـضح  رد  هار  نـیب  رد 

تسا قح  دنک ، توکس  دنادب و  ار  اهنیا  هاگآ  ناملسم  رگا  دوشب ؛ نینچ  عاضوا  هک  دیایب  شیپ  ینامز  رگا  هک : تسا  هدومرف  نینچ  ربمغیپ 
ریغ نم  قحا  ینا  الا و  منک  یم  هفیظو  ساسحا  نم  نیاربانب ، درب ، یم  ار  ناراکمتـس  نآ  هک  دربب  اجنامه  هب  ار  یناملـسم  نینچ  هک  ادخ  رب 

. مرتراوازس همه  زا  نم  یطیارش  نینچ  رد 
؛ ردخم هن  دشاب  ییحم  دیاب  هتسد  رد  اه و  هیکت  رد  سلاجم ، رد  ام  ياهراعش  اروشاع . ياهراعش  ياوتحم  اروشاع و  بتکم  تسا  نیا  سپ 

. هدننک سح  یب  هن  دشاب  هدننک  هدنز  دیاب 
(. 5 . ) دنک یم  رود  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ار  ام  هکلب  تشاد ، میهاوخن  یشاداپ  رجا و  اهنت  هن  دشاب ، هدننک  سح  یب  رگا 

هللادبعابا ياهراعش  تیمها   - 183
هیاـپ درک و  هدـنز  ار  عیـشت  درک ، هدـنز  ار  مالـسا  هک  دوب  اهراعـش  نیمه  تسیچ ؟ اروشاـع  زور  رد  یلع  نب  نیـسح  ياهراعـش  دـید  دـیاب 
يوما بزح  دندرک ، تفالخ  لاس  دصناپ  رگا  سابع  ینب  دوبن ، هللادـبعابا  تضهن  هچنانچ  هک  درک  لزلزتم  نانچ  ار  يوما  تفالخ  هاگتـسد 

لاـس رازه  دـیاش  دوش ، طلـسم  یمالـسا  اـهروشک  تشونرـس  رب  اـت  دوب  هدـمآ  هماـنرب  اـب  رگید  دارفا  یلیخ  ینییـالع و  هللادـبع  لوق  هب  هک 
ياهراعش مالسا . هدرپ  راتس و  ریز  رد  یلو  تیلهاج ، يایحا  مالسا ، لبق  ام  هب  عاضوا  ندنادرگرب  فده  یفده ؟ هچ  اب  درک ، یم  تموکح 

. درب نایم  زا  درک و  هراپ  ار  اه  هدرپ  نیا  هک  دوب  هللادبعابا 
نوگانوگ ياهراعش   - 184

یم دنلب  ياهراعش  داتـسیا ، یم  اهنت  گنج  نادیم  رد  هک  یتقو  تسا . فلتخم  ياه  گنهآ  اب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) ناشیا ياهراعش 
: دوب ینالوط  نزو  اب  هک  دناوخ  یم  ار  يراعش  داد ،

مشاه لآ  نم  رهطلا  یلع  نبا  انا 
(. 6  ) رخفا نیح  ارخفم  اذهب  ینافک 

. مدناوخ البق  هک  يرعش  نامه  ای  راعلا  بوکر  نم  یلوا  توملا  لثم : داد  یم  يا  هلمح  ياهراعش  درک ، یم  هلمح  هک  یتقو  اما 
. تسا نمشد  نایوار  نخس  نیا ، دناشومارف . ار  ناعاجش )  ) همه داد ، ناشن  دوخ  زا  اروشاع  زور  رد  هللادبعابا  هک  یبلق  توق  تعاجش و 

هدننک ایحا  ياهراعش   - 185
؛ ردخم هن  دشاب ، ییحم  دیاب  اه  هتـسد  رد  اه و  هیکت  رد  سلاجم ، رد  ام  ياهراعـش  اروشاع  ياهراعـش  ياوتحم  اروشاع و  بتکم  تسا  نیا 

هیلع نیـسح  زا  ار  ام  هکلب  تشاد ، دهاوخن  یـشاداپ  رجا و  اهنت  هن  دشاب ، هدننک  سح  یب  رگا  هدننک  سح  یب  هن  دـشاب  هدـننک  هدـنز  دـیاب 
. دنک یم  رود  مالسلا 

ع)  ) نیسح سفن  تزع   - 186
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: تسا نیا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ياروشاع  زور  ياهراعش  زا 
راعلا بوکر  نم  یلوا  توملا 

رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلو 
هک اعوسات  بش  تسا . هسامح  زا  یجوم  یتسرپ و  قح  یهاوخ ، قح  مامت  شنانخـس ، شتانکـس ، شتاکرح ، شلمع ، اه  هظحل  نیرخآ  ات 

؛ دیبعلا رارف  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  هللاو ال  دراد ؛ یم  راهظا  میلست ! ای  ندش  هتـشک  ای  دنداد  یم  هضرع  وا  هب  زاب  نیرخآ  يارب 
نآ موشب . هتـشک  ات  منک  یم  تمواقم  هنادرم  منک ، یم  رارف  ناگدرب  لثم  هن  مهد و  یم  امـش  هب  تلذ  تسد  هن  زگره  نم  هک  مسق ، ادخ  هب 

يدبک تطشن  دقف  ءاملا  نم  هبرش  ینوقتسا  دشاب : هتفگ  ار  هلمج  نیا  هللادبعابا  هک  دینکن  رواب  تسا  نامه  زاب  هللادبعابا  رخآ ، ياه  تعاس 
یم دایرف  دتـسیا و  یم  نمـشد  رکـشل  لباقم  رد  وا  هکلب  دوبن ، اه  تساوخ  رد  روج  نیا  نیـسح  ما ، هدـیدن  ییاـج  رد  ار  هلمج  نیا  هک  نم 

، ترهط تباط و  روجح  نونموملو و  هلوسر  انل و  کلذ  هلذـلا  انم  تاهیه  هلذـلا و  هلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیبزک  ردـق  یعدـلا  نا  ـالا و  دـنک :
نم هب  دیا  هدمآ  وا  نامرف  هب  امش  هک  یسک  نآ  امش ، لک  هدنامرف  امش ، ریما  هدازانز ، رسپ  هدازانز  نآ  سکان ، رسپ  سکان  نآ  هفوک ! مدرم 
راب ریز  ام  هک  تاهیه ! مهدـب ؟ تلذ  هب  نت  نم  ایآ  نداد ، تلذ  هب  نت  ای  ریـشمش ، اـی  نک : باـختنا  ار  یکی  راـک  ود  نیا  زا  هک  تسا  هتفگ 

. میروآ یمن  دورف  زگره  تلذ  ریـشمش  يولج  رد  ار  نامدوخ  حور  یلو  میهد ، رارق  اهریـشمش  يولج  رد  ار  ناـمدوخ  نت  اـم  میورب ! تلذ 
، نکن دیوگ  یم  متسه ، وا  بتکم  هب  هتسباو  هک  ربمغیپ  نکن ، دیوگ  یم  تسین و  یـضار  مراد  یم  رب  مدق  وا  ياضر  هار  رد  هک  نم  يادخ 

. هدن تلذ  هب  نت  دیوگ  یم  نم  هب  ما  هتسشن  وا  يوناز  يور  هک  یلع  نماد  ما ، هدش  گرزب  اهنآ  رد  نم  هک  ییاه  نماد  نآ 
اروشاع زور  رد  تسا  یتسرپادخ  تسین ، یتسرپدوخ  نآ  رد  تسین ، تینم  نآ  رد  یموق  ای  یصخش  هسامح  کی  هن  اما  تسا ، هسامح  نیا 

زا یکی  تسا  هدـش  بلـس  شندـب  زا  ییاـناوت  یلک  هب  هـک  تـسا  یتـقو  رگید  دـنک ، یم  مـه  ار  تمواـقم  رخآ  دـح  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 
یب رگید  اقآ  دنیشن و  یم  هللادبعابا  هنیـس  رد  هک  دزادنا  یم  هللادبعابا  يوس  هب  دنک و  یم  نامک  هب  ار  يدولآ  رهز  ریت  راکمتـس  نازادناریت 

زا دـعب  هکلب  هن ، دـنک ؟ یم  اـنمت  شهاوـخ و  اـیآ  دـهد ؟ یم  تلذ  هب  نت  هظحل  نیا  رد  اـیآ  دـیوگ ؟ یم  هچ  دـتفا  یم  نـیمز  يور  راـیتخا 
کناضقب اضر  دیامرف : یم  دنک و  یم  تسا  هدشن  فرحنم  زگره  نآ  زا  هک  يا  هلبق  نامه  يوس  هب  ار  شیور  ندیگنج  هرود  نیا  تشذگ 

. یناسنا هسامح  تسا  نیا  یهلا ، هسامح  تسا  نیا  نیثیغتسملا  ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  كرمال و ال  امیلست  و 
ص 180و 181. ( 1)

ص 58. ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 2)
ص 281. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 3)
ص 280. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 4)

ص 28. ج 2 ، ینیسح ، هسامح  ( 5)
ج 1ص 282.  / لامالا یهتنم  ( 6)

مالسا رگایحا  نیسح  ماما  تضهن 

دوب هدمآ  رد  تنطلس  تروص  هب  مالسا   - 187
دنتشاد اهنیا  هک  يرطخ  دوب . نآ  زا  رتمک  رطخ  کی  نیا  دندرک ، تفالخ  بضغ  هک  دوبن  نیا  دنتشاد  مالـسا  رب  دیزی  هیواعم و  هک  يرطخ 

مـسا هب  دـندروآ ، رد  توغاط  تروص  هب  ار  تیونعم  دنتـساوخ  یم  دـنروایب ، دنتـساوخ  یم  رد  تنطلـس  تروص  هب  ار  مالـسا  هک  دوب  نیا 
یم مالـسا  هب  ررـض  رفن  ود  نیا  هک  يردقنآ  دوب  مهم  نیا  یتوغاط  میژر  کی  هب  دـننک  بلقنم  ار  مالـسا  میتسه  هللا  لوسر  هفیلخ  ام  هکنیا 

رامق دوب ، رمخ  برش  دوب ، تنطلس  دننکب  دنتساوخ  یم  هنوراو  ار  مالسا  ساسا  لصا  اهنیا  دندزن . روطنآ  اهیرتولج  دندز  ای  دننزب  دنتساوخ 
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یم تعامج  دور  یم  مه  زامن  هللا  لوسر  هفیلخ  زاب  و  رامق ؟! سلجم  رد  و  رمخ ! برش  سلجم  رد  هللا و  لوسر  هفیلخ  ناشسلاجم ، رد  دوب 
ءادهشلادیس مایق  دوبن : طقف  تفالخ  هیضق  هیـضق ، درک . عفر  ءادهـشلادیس  ار  رطخ  نیا  دوب . گرزب  رطخ  مالـسا  يارب  زا  رطخ  نیا  دناوخ .

ادیپ قیفوت  رگا  هک  دروآرد  گنر  نآ  هب  تساوخ  یم  ار  مالسا  هک  یتوغاط  تنطلـس  نآ  دوب ؛ یتوغاط  تنطلـس  دض  رب  مایق  مالـسلا  هیلع 
یم دوب و  هدـمآ  هک  مالـسا  تنطلـس . هلاس  دـصناپ  رازه  ود  نیا  میژر  لثم  دـش  یم  مالـسا  دـش ، یم  رگید  زیچ  کی  مالـسا  دـندرک ، یم 

دنکشب و ار  توغاط  تساوخ  یم  دنک  داجیا  ایند  رد  یهلا  تنطلس . کی  دنزب و  مه  هب  ار  اه  میژر  نیا  لاثما  ار و  یتنطلـس  میژر  تساوخ 
. قباس لئاسم  نامه  تیلهاج و  لئاسم  نامه  دـنناشنب ، شیاج  ار  توغاط  دـنرادرب ، ار  هللا  هک  دنتـساوخ  یم  اهنیا  دـناشنب ، نآ  ياـج  ار  هللا 

(. 1  ) درادن تسکش  هللا  مایق  دوب  هللا  مایق  نوچ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ندش  هتشک  دوبن  تسکش 
تخاس دیواج  ار  یحو  نآرق و   - 188

يدوبان هب  نامز  نآ  نایتوغاط  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ياسرفناج  تامحز  تثعب و  دوبن ، ربمایپ  نادناخ  يراکادـف  اروشاع و  رگا 
رصع راگدای  دیزی  دنـشکب و  باتک  یحو و  رب  خرـس  ملق  دنتـساوخ  یم  هک  ناینایفـسوبا  تیلهاج  قطنم  دوبن  اروشاع  رگا   ) دندوب هدناشک 

تحارص و اب  دنیچ و  رب  ار  مالسا  ساسا  تشاد  دیما  یحو  نادنزرف  ندیشک  تداهش  هب  نتشک و  اب  دوخ  نامگ  هب  هک  یتسرپ  تب  کیرات 
هدارا نکل  و  دمآ ) یم  هچ  زیزع  مالسا  میرک و  نآرق  رس  هب  میتسناد  یمن  دنکرب ، ار  یهلا  تموکح  داینب  لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  مالعا ال 

نادنزرف نوچ  ینادیهش  نوخ  اب  دراد و  هگن  دیواج  ار  زورفا  تیاده  نآرق  شخب و  ییاهر  مالـسا  هک  تسه  هدوب و  نآ  رب  لاعتم  دنوادخ 
ار تیالو  راگدای  توبن و  هراصع  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دراد و  هگن  هنامز )  ) رهد بیـسآ  زا  دـیامرف و  یناـبیتشپ  اـیحا و  یحو ،
دشوجب و وا  كاپ  نوخ  خیرات ، دادتما  رد  ات  دیامن  مرکا  ربمایپ  مظعم  تما  شیوخ و  هدـیقع  يادـف  ار  شنازیزع  دوخ و  ناج  ات  دزیگنارب ،

(. 2 . ) دیامن يرادساپ  نآ  ياهدروآ  هر ) ) زا یحو و  زا  دیامرف و  يرایبآ  ار  ادخ  نید 
نمشد هشقن  ندرک  لطاب   - 189

دراو يا  همطل  چـیه  مالـسا  هب  ءادهـشلادیس  تداهـش  دوب  یتوغاـط  تلود  هک  تقو  تلود  اـب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هزراـبم 
هفیلخ مسا  هب  دندوب  هداد  هولج  ایند  رد  يرگید  روج  کی  ار  مالسا  شرسپ  هیواعم و  ناشیا ، تداهش  دوبن  رگا  درب . ولج  ار  مالـسا  درواین ،

هللا و لوسر  تفالخ  مسا  مسا ، ندوب . تعاـمج  ماـما  تعاـمج و  هماـقا  ندوب ، هعمج  ماـما  هعمج و  هماـقا  دجـسم ، رد  نتفر  اـب  هللا ، لوسر 
. یمالسا مکاح  هن  اوتحم و  بسح  هب  دوب  یمالسا  تموکح  تموکح ، هن  تفالخ  رب  اوتحم  نکل  مالسا  تموکح  تموکح ،

ریظن مه  نیا  هکنیا  هب  ار  مالسا  نداد  شیامن  تیلهاج و  هب  مالسا  ندنادرگرب  يارب  دنتشاد  اهنیا  هک  یـشقن  نیا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
(. 3 . ) درک لطاب  ار  نآ  تسا  قباس  ياهزیچ  نامه 

ع)  ) نیسح ماما  تداهش  تاکرب   - 190
هدنز وا  زا  مه  نم  تسا و  نم  لام  نیـسح  هک  تسا  نیا  انعم  شیانعم ، نیا  تسا . هدومرف  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  هک  نیـسح  نم  انا 

دندوب ددص  رد  اهنآ  دربب ، نیب  زا  ار  راثآ  تساوخ  یم  نمشد  هکنیا  اب  تسا  ناشیا  تداهش  زا  تاکرب  همه  نیا  تسا  هدش  وا  زا  موش ، یم 
یبرع تکلمم  کی  دـنربب و  ار  مالـسا  لصا  دنتـساوخ  یم  اهنآ  دوب  فرح  نیا  اذـکلاب  مشاه  تبعل  دـشابن  راـک  رد  مشاـه  ینب  الـصا  هک 

(. 4 . ) دننک تسرد 
مالسا نید  یناث  يراذگ  هیاپ   - 191

: هدروآ ار  راعشا  نیا  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا 
ادخ ناهرب  زا  ریغ  درک ، یمن  نانآ  هب  یهجوت  نیرتکچوک  تشادن و  یـساره  مه  گرم  زا  هک  يروط  هب  دوب  انتعا  یب  ایند  یگدنز  هب  يو 

. دوب تقیقح  نید و  يادف  وا  رظن  رد  تمیق  رپ  تسپ و  زیزع و  زیچ  ره  و  دوب . جزتمم  نیسح  نوخ  اب  هک  وا  ياضر  و 
ضئارف هدننک  دیدجت  ای  دوش و  هدیمان  نید  یناث  راذـگ  هیاپ  شراوگرزب  دـج  زا  دـعب  هک  تسا  راوازـس  رظن  نیا  زا  دـیوگ : یلئالع  داتـسا 
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هب تسد  نآ  اب  مالـسا  هک  دوجوم  طیارـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتفگ : يریمجا  نیدلا  نیعم  يدنه  رعاش  هک  يروط  هب  دریگ . بقل 
يرا ـال  ینا  دوـمرف : یم  درک و  یم  یفرعم  تلاذر  تمـالم و  ار  ناراکمتـس  اـب  یگدـنز  تسناد و  یم  یتخبـشوخ  ار  گرم  دوـب  ناـبیرگ 

(. 5  ) امارب الا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعس و  الا  توملا 
درک اوسر  ار  هیما  ینب   - 192

تداهـش هب  مه  وا  نادـنزرف  دیـسر و  تداهـش  هب  هک  یلاـح  نیع  رد  درک و  هلباـقم  یلیلق  هدـع  اـب  دوب و  قح  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
(. 6 . ) درک اوسر  ار  هیما  ینب  دیزی و  درک و  هدنز  ار  مالسا  نکل  دندیسر ،

دش نیون  مالسا  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  اب   - 193
(. 7 . ) دش رت  يوق  مالسا  وا  تداهش  زا  سپ  درک و  ادف  ار  شیوخ  يابرقا  نادنزرف و  مامت  دوخ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

يرهاظ تهج  زا  ع )  ) نیسح ماما  يارب  مایق  بوجو   - 194
. دش بجاو  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  مایق  مه ، يرهاظ  تهج  زا 

. دنک هنوراو  ار  بلطم  هک  دوب  نیا  شا  یعـس  درک ، تموکح  لاس  لهچ  راگزور  ناطیـش  هیواعم  دیامرف : یم  همحرلا  هیلع  يرتشوش  خـیش 
. درک تسناوت  ات  دیامن و  نامیا  رهظم  ار  نامثع  شدوخ و  رفک و  رهظم  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

هدام ملاع  رد  مه  روز  لوپ و  هاگ  نآ  دتفارد . دوب : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  سفن  وحم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مسا  تشاد  وزرآ 
. دهد یم  هولج  لطاب  ار  یقح  ره  قح و  ار  یلطاب  ره  دنک ، یم  راک  بوخ 

تـسایس رگا  دننک . یم  رکذ  اه  لثملا  برـض  زا  يا  هدع  زونه  درذـگ ، یم  هیواعم )  ) نوعلم نیا  گرم  زا  هک  لاس  دصیـس  رازه و  زا  سپ 
رتشا و کلام  اما  داد ، یم  وا  هب  مه  يزیچ  دـیدنخ و  یم  داد ، یم  شحف  وا  هب  دز ، یم  یفرح  شلباقم  ینزریپ  ای  درمریپ  ای  درک  یم  اضتقا 

؟ تسا هیواعم  ملح  هناشن  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  راتشک  ایآ  تشک . ار  يرجه و ... دیشر  رکب و  یبا  نب  دمحم 
هک ار  یناسک  هیواعم و  دـیزی و  تفرگ ؟ یم  زیچ  هچ  نیـسح  مایق  زج  ار  هیواعم  هلاس  لهچ  تاـغیلبت  نیا  ولج  دـیامرف : یم  يرتشوش  خـیش 

ار هیما  ینب  هک  تسین  نامیا  يرادنید و  نیا  دنامهفب  اه  ناملسم  هب  دنک ؟ یم  اوسر  تسناوت  یم  یسک  هچ  دندروآ ، راک  يور  ار  هیما  ینب 
اه نیا  دنراد ، هیما  ینب  هک  تسین  نامیا  يرادنید و  نیا  دـنامهفب  اه  ناملـسم  هب  دـنک ؟ اوسر  تسناوت  یم  یـسک  هچ  دـندروآ ، راک  يور 

هرابرد ردق  نیا  هک  ینیسح  مه  نآ  دندرک  یمن  هلماعم  روط  نیا  شدالوا  اب  دنتـشاد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  يداقتعا  رگا  دنرفاک ،
(. 8 . ) تسا هدش  شرافس  شا 

نید ياقب   - 195
رمالا هقیقح  باتک  رد  رکنملا  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  هاکزلا و  تیتآ  هولصلا و  تمقا  دق  کنا  دهشا  دیناوخ : یم  هعماج  ترایز  رد 

. تسا هدش  تبحم  تفرعم و  ملع و  هب  لیوأت  و  ( 9  ) تسا ماما  هب  هراشا  نآرق  رد  نیعم  ءام  هک  هدرک  رکذ  ار  هتکن  نیا 
ییاراوـگ بآ  تقو  ره  هک  تسا  نیا  شرهاـظ  ینعم  ( 10  ) ینورکذاف ءام  بذع  متبرش  نا  ام  یتعیـش  ترـضح  هب  بوسنم  رعـش  نیا  سپ 

ای کیلع  هللا  یلـص  وگب : يدـش  دـنم  هرهب  تیب  لها  نارق و  مولع  زا  هاگره  شلیوأـت : ینعم  دـینک و  نیـسح  هنـشت  بل  زا  يداـی  دیدیـشون 
هیما و ینب  دوب ؟ یک  ربنم  دجـسم و  نیا  دوبن  نیـسح  رگا  دیـسر . وت  هب  یناحور  ياه  هرهب  نیا  هک  تسا  نیـسح  تکرب  زا  نوچ  هللادـبعابا 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  دنروآ  دیزی  سلجم  ار  نیسح  رس  هک  یتقو  دیا  هدینش  نمـشد  اهنیا  دنامب ، یقاب  ینید  دنتـشاذگ  یم  اجک  ناورم  ینب 

دازیرم تسرد  دـنتفگ  یم  نم  هب  تقو  نآ  مدرک  شنادـناخ  دـمحم و  زا  یفالت  نم  هنوگچ  هک  دـندوب  اه  نایفـسوبا  اه و  لـهجوبا  شاـک 
(. 11  ) يدرک یفالت  بوخ 

درک همیب  ار  مالسا   - 196
(. 12 . ) درک همیب  ار  مالسا  شدوخ  لمع  اب  درک . همیب  ار  بهذم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
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مالسا تایح  رارمتسا   - 197
(. 13 . ) تسا هتشاد  هگن  هدنز  ءادهشلادیس  میا  هتسشن  ام  اجنیا  دینیب : یم  امش  هک  ییالاح  ات  ار  مالسا 

مالسا تاجن   - 198
میدوب ملـسم  مه  وت  نم و  الاح  رگا  دـننادرگ . یم  رب  تیلهاـج  هب  دـندرک  یم  تیوقت  اـهنیا  ار  یتوغاـط  میژر  نیا  دوبن  ءادهـشلادیس  رگا 

(. 14 . ) ار مالسا  داد  تاجن  نیسح  ماما  ینیسح ، ماما  ملسم  هن  میدوب ، یتوغاط  ملسم 
گرم زا  مالسا  ییاهر   - 199

ات ار  مالـسا  هک  هیما ، ینب  میژر  دساف و  رـصانع  هئطوت  زا  و  هدش ، هدنز  مالـسا  نامولظم  نادهاجم و  دیـس  هلیـسو  هب  هک  تسا  یهام  مرحم 
. دیشخب ییاهر  دندوب ، هدرب  هاگترپ  بل 

درک هدنز  ار  بتکم   - 200
ار بتکم  هکلب  دوب ، ظوفحم  شبتکم  دش ، هتشک  ءادهشلادیس  دوب . ظوفحم  ناشبتکم  نکل  دندش ، هچ  ای  دندش  هتـشک  ای  ارثکا  راهطا  همئا 

(. 15 . ) درک هدنز  ار  بتکم  ندش  هتشک  نیا  اب  درک ، هدنز 
مالسا ربمایپ  تامحز  نداد  رده   - 201

هیلع هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  ياسرف  تقاط  تمحز  دشک و  مالسا  ینارون  هرهچ  رب  خرـس  ملق  ات  تفر  یم  نایدیزی  نارئاج  تموکح 
. دهد رده  هب  دراپس و  نایسن  قاط  هب  ار  راکادف  يادهش  نوخ  مالسا و  ردص  ناملسم  هلآو و 

دوب ناراکهبت  ياپ  ریز  تلادع   - 202
موقلح رد  مالـسا  هیما ، ینب  ياـه  يورجک  اـب  هک  تفر  یم  يدازآ ، تلادـع و  راذـگ  هیاـپ  یمتخ  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  ردـص  رد 

(. 16 . ) دومن اپ  رب  ار  اروشاع  میظع  تضهن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هک  دوش  دوبان  ناراکهبت  ياپ  ریز  رد  تلادع  دور و  ورف  ناراکمتس 
دناد یم  هولج  هناور  ار  مالسا   - 203

هنوراو دنراد  دنرب ، یم  نیب  زا  ار  بتکم  دنراد  اهنیا  دـنک -  ناشتنعل  دـنوادخ  شرـسپ -  هیواعم و  هک  دـندید  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح 
هدمآ دنک  تسرد  شدوخ  يراب  تردق  تسا  هدماین  دنک ، تسرد  ناسنا  هکنیا  يارب  تسا  هدـمآ  هک  یمالـسا  دـنهد ، یم  هولج  ار  مالـسا 

یم رمخ  برش  دنداد ، یم  ناشن  دنتـشاد  هنوراو  ار  مالـسا  ( - 17) رـسپ ردپ و  نیا  لثم  رـسپ -  ردپ و  نیا  اهنیا ، دنک  تسرد  ناسنا  تسا ،
. دندرک

دندش یم  مه  تعامج  ماما  دوب ، تعامج  مه  شلابند  دوب ، اهنآ  رد  زیچ  همه  دوب ، بعل  وهل و  سلاجم  ناشلاجم  دندوب ، مه  تعامج  ماما 
رب هللا  لوسر  تفالخ  مسا  هب  دنتفر . یم  مه  ربنم  دندوب ، مه  ربنم  لها  دنتفر و  یم  مه  ربنم  دـندوب و  مه  هعمج  ماما  زاب ، رامق  تعامج  ماما 

نکل یناطیـش  راتفر  ناشراتفر  ناشلامعا ، دندوب . هدرک  مایق  تیهولا  دض  رب  دوب و  هللا  الا  هلا  ناشدایرف ال  دندوب ، هدرک  مایق  هللا  لوسر  دض 
(. 18 . ) هللا لوسر  هفیلخ  دایرف  ناش  دایرف 

دوب مالسا  ههجو  يارب  رطخ   - 204
ناـمز رد  وا . يارب  دـنداد  ار  ناـشناج  مالـسا  ناـگرزب  هک  تسا  زور  نآ  دوشب ، دراو  هشدـخ  شرد  دـهاوخب  مالـسا  ههجو  هک  يزور  نآ 

هب نیملـسملا ، هفیلخ  ناونع  هب  دندرک ، یم  حیبق  دنتـشاد  اهنیا  ار  مالـسا  هرهچ  هک  دوب  روطنیا  هلاسم  هیواعم  فلخ  رـسپ  نامز  رد  هیواعم و 
. دوب هچ  سلاجم  ناشسلاجم ، دندرک . یم  ار  تایانج  هللا  لوسر  هفیلخ  ناونع 

مالـسا زا  دنراد  اهنیا  هک  یحیبق  هرهچ  نیا  دننک و  هضراعم  دـننک و  هزرابم  هک  مالـسا  ناگرزب  يارب  درک  یم  اضتقا  فیلکت  هک  دوب  اجنیا 
هک تسا  نیا  دراد ، دیزی  دراد و  هیواعم  هک  تسا  نیمه  شتفالخ  مالسا  هک  دننک  لایخ  هک  تسا  نکمم  لفاغ  صاخشا  دنهد و  یم  ناشن 

. دورب نتشک  هب  ناسنا  ولو  درک  دیاب  شیارب  هدهاجم  هک  تسا  نیا  ار و  مالسا  دزادنا  یم  رطخ 
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تخیر ورف  ار  ناراکمتس  خاک   - 205
(. 19) لسر دیس  نادناخ  رد  هیذغت و  یهلا  یحو  هراصع  زا  هک  یمیظع  تیصخش 

تضهن ریظن و  یب  يراکادف  اب  درک و  مایق  دوب  هدش  گرزب  هرهاط  هقیدص  نماد  رد  تیبرت و  یـضترم  یلع  ایلوا ، دیـس  یفطـصم و  دمحم 
(. 20 . ) دیشخب تاجن  ار  مالسا  بتکم  تخیر و  ورف  ار  ناراکمتس  خاک  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یگرزب  هعقاو  دوخ ، یهلا 

مالسا هدننک  هدنز   - 206
. درک هدنز  ار  بتکم  ءادهشلادیس  ترضح  تداهش 

بتکم دربشیپ   - 207
. دندرب ولج  ار  ناشبتکم  نکل  دندش ، ماع  لبق  شا  هریشع  باحصا و  همه  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

مرحم شقن   - 208
تسا هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالسا  هک  تسا  رفص  مرحم و 

مالسا هرابود  دلوت  زور   - 209
. تسا ناناملسم  مالسا و  دیدج  دلوت  هسامح و  زور  تسا ، مولظم  تلم  یمومع  يازع  زور  اروشاع 

مالسا زا  عافد   - 210
(. 21 . ) داد نتشک  هب  ار  شدوخ  مالسا  يارب  ءادهشلادیس 

تسکش ار  دیزی  تنطلس   - 211
. دندرک مایق  نوچ  دندرک . مایق  ناشتاردخم  زا  ناشماحرا ، زا  رفن  دنچ  باحصا ، زا  رفن  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

یتنطلس ساسا  دنتـسکش . ار  تنطلـس  ساسا  نکل  دندش  هتـشک  ناشیا  تروص ، رد  دنتـسکش  مه  هب  ار  ثیبخ  نآ  ساسا  دوب  مایق هللا  نوچ 
(. 22 . ) دروآ رد  یتوغاط  تنطلس  تروص  هب  ار  مالسا  تساوخ  یم  هک 

دندرک ایحا  ار  مالسا   - 212
اب اه ، ناوج  نآ  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دندرک . مالسا  يادف  ار  ناشدوخ  ناج  ربمغیپ  نادنزرف  هک  تسا  زیزع  نوچمه  مالسا 

(. 23 .) دندرک ایحا  ار  مالسا  دنداد و  ناج  دندیگنج و  مالسا  يارب  باحصا  نآ 
مالسا هنوراو  یفرعم  زا  تعنامم   - 213

هناملاظ میژر  ناقفخ  رد  مالسا  دوبن ، وا  راکادف  باحصا  نارادساپ و  هنادرمناوج  تداهـش  مالـسا و  نأشلا  میظع  نارادساپ  يراکادف  رگا 
(. 24 . ) تفر یم  رده  هب  شراکادف  باحصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  تامحز  دش و  یم  یفرعم  هنوراو  نآ 

درک راکشآ  ار  نید  تقیقح  ع )  ) نیسح  - 214
رطاخ هب  درکن ، اضما  ار  دیزی  یتسرپ  لوپ  باتکلا  کب  حضوا  دومرف : راکشآ  دشاب  یتسرپ  ادخ  هک  ار  نآرق  تقیقح  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

اه نابایب  هب  رـس  مرـضاح  دومرف : شدوخ  دـیا  هدینـش  تساتود . اوه  اب  ادـخ  هار  دـنامهف  همه  هب  المع  درکن و  اهر  ار  نید  تسایر ، لوپ و 
(. 25 . ) میادخ هدنب  نوچ  منک  یم  رظنفرص  ایند  ياه  یشوخ  مامت  زا  مراذگب 

ص 37. ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 1)
. ذخام نامه  ( 2)

ص 221. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 3)
ص 158. ج 13 ، رون ، هفیحص  ( 4)

. ذخام نامه  ( 5)
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. ذخام نامه  ( 6)
ص 114. ذخام ج 15 ، نامه  ( 7)

ص 146. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 8)
(. 30 کلم /   ) نیعم ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکوام  حبصا  نا  متیارا  لق  ( 9)

ص 307. مرقم ، نیسحلا ، لتقم  ( 10)
ص 52. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ص 357 ، مرقم ، نیسحلا ، لتقم  ( 11)

ص 216. ج 10 ، رون ، هفیحص  ( 12)
ص 30. ج 10 ، ذخام ، نامه  ( 13)

ص 70. ج 8 ، ذخام ، نامه  ( 14)
ص 230. ج 7 ، ذخام ، نامه  ( 15)
ص 100. ج 4 ، رون ، هفیحص  ( 16)

. اضر دمحم  شرسپ  يولهپ و  ناخ  اضر  ( 17)
ص 230. ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 18)

ص 31. ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 19)
ص 161. ج 12 ، رون ، هفیحص  ( 20)

ص 213. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 21)
ص 236. ج 7 ، ذخام ، نامه  ( 22)

ص 109. ذخام ، نامه  ( 23)

ص 236. ذخام ، نامه  ( 24)
ص 162. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 25)

نیسح ماما  تضهن  رد  غیلبت  نوگانوگ  ياه  هبنج 

ع)  ) نیسح ماما  صاخ  داهج   - 215
یسک هک  تفای  نامرف  یصاخ ، طیارـش  تاررقم و  اب  يداهج  هب  يرآ ! دش ، هدیزگرب  يا  هژیو  يراکادف  داهج و  ماجنا  هب  ع )  ) نیـسح ماما 

: زا دوب  ترابع  صاخ  طیارش  نآ  دوب . هتفاین  نامرف  هنوگنآ  وا  زا  شیپ 
نانآ يورین  رگا  دـشابن و  رفاک  هد  زا  شیب  ناملـسم  دـهاجم  ره  ربارب  رد  هک  دوب  نیا  راک ، زاغآ  رد  داـهج  باوج  طیارـش و  هلمج  زا   - 1

ره تفرگ و  ناسآ  نانآ  رب  شیوخ  فطل  هب  ناناملـسم  تیعـضو  رب  یهاگآ  اب  دـنوادخ  هاگ  نآ  دـش . یمن  بجاو  داهج  دوب  نیا  زا  رتشیب 
هکلب دشن ؛ ررقم  يددع  طرـش  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  اما  تخاس ، داهج  هب  فلکم  رفاک ، ود  ربارب  رد  ار  ناملـسم  هدنمزر 

(. 1 . ) دش فلکم  ادخ  هار  رد  داهج  هب  نیا  زا  رتشیب  ای  رفن  رازه  یس  ربارب  رد  ترضح  نآ 
هار رد  داهج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياروشاع  رد  اما  ناگدروخلاس ، هن  دـنا و  هتفای  نامرف  داهج  هب  ناکدوک  هن  مالـسا ، هاگدـید  زا   - 2

هللادـبع دـننامه  یناـکدوک  رب  و  مساـق ... نوچمه  یناـناوجون  رب  مه  ناـگدروخلاس ، رب  مه  دـش و  ررقم  ناـکدوک  رب  مه  تلادـع ، قـح و 
... رهاظم و نب  بیبح  دننامه  یناگدروخلاس  رب  زین  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  یمارگ  راگدای 

(2  ) دومرف یم  ینیب  شیپ  دوخ  تشاد و  يزوریپ  نارای و  شیوخ و  تداهـش  هب  ادـخ ، هار  رد  رگداهج  هک  تسا  هدـش  ررقم  داهج  رد   - 3
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(. 3 . ) تشاد داهج  نامرف  فصو  نیا  اب  دیطلغ ، دنهاوخ  نوخ  هب  شنارای  یگمه  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  شا  هیامنارگ  دنزرف  زج  هک 
صاخ یتداهش   - 216

تـسد هب  مالـسلا  هیلع  رون  ناماما  ادـخ و  ناروآ  ماـیپ  یخرب  دراد . ییاـه  یگژیو  شیوخ  هاگتداهـش  تداهـش و  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
شیوخ بارحم  نکسم و  رد  ای  رهش و  رد  ای  هناخ و  رد  ای  تنایخ ؛ ردغ و  مس  هلیسو  هب  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  ریشمش  اب  ناراکمتس 

نیسح زوس  رگج  نیرفآ و  راختفا  تداهـش  ناسب  یتداهـش ، نانآ  زا  مادک  چیه  يارب  تشط و  نورد  رد  ای  دندیـشک و  رپ  تسود  يوس  هب 
ریظن یب  یتداهش  هدیتفت و  ياه  نش  مرگ و  كاخ  يور  رب  یهاگتداهش  دوب ، شدوخ  هب  صوصخم  شهاگتداهش  تداهش و  مالـسلا  هیلع 

هدنام و نیمز  يور  رب  دش و  هدینادرگ  زاب  البرک  نیمزرـس  هب  هاگنآ  دش و  هدرب  اه  نامـسآ  هب  شرهطم  رکیپ  تداهـش ، زا  سپ  شارخلد  و 
هزاورد يوما و  میخژد  هناخ  رد  رـس  رب  ینامز  تخرد و  هخاش  رب  هاگ  اـه و  هزین  زارف  رب  هاـگ  اـه و  تسد  يور  رب  یهاـگ  شا  ینارون  رس 

ماش و يوس  هب  البرک  زا  دش ، هداد  ریس  اهاتسور  اهرهش و  زا  دش . هداهن  قشمد  ای  هفوک و  رد  يوما  متـس  هاگراب  رد  یقبط  رب  ینامز  ماش و 
(. 5 ( ) 4 . ) اه نامسآ  يوس  هب  ماش  زا  ای  البرک ... هب  هاگنآ  هنیدم و  هب  مه  اجنآ  زا  رصم و  هب  ماش  زا  یتیاور  هب  انب 

ینیسح مایخ  ندز  شتآ   - 217
هیلع نیـسح  ماما  اب  گنج  رد  نانآ  اما  دیـشک ، شتآ  هب  دـیابن  ار  ناـنآ  ياـه  هاـگراک  عرازم و  هک  تسا  نیا  راـفک ، اـب  داـهج  تاررقم  زا 

و ( 6 . ) دنشک شتآ  هب  شنانکاس  اب  ات  دندیـشوک  ار  رگید  یخرب  دندنازوس و  هنیک  شتآ  هب  ار  شیاه  همیخ  یخرب  وا  تایح  رد  مالـسلا و 
(. 8 ( ) 7 . ) دنتخاس شتآ  دود و  همعط  وا ، تداهش  زا  سپ  زین  ار  اه  همیخ  هیقب 

هنادرمناوجان گنج   - 218
ماما دض  رب  هناملاظ  گنج  رد  يوما ، راک  زواجت  هاپـس  اما  ار ، نانز  هن  دـهد و  یم  ار  ناکدوک  نتـشک  هزاجا  هن  مالـسا  نارفاک ، اب  دربن  رد 

شزاون ماگنه  هب  وا  شوغآ  رد  ار  شراوخ  ریش  كدوک  هک  هنوگنامه  درکن ؛ غیرد  زین  وا  لاسدرخ  ناکدوک  نتشک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 
(. 11 ( ) 10 . ) دندناسر تداهش  هب  زواجت ، ریت  هب  دیبلط  بآ  شیارب  هک  یماگنه  هب  ار  شرگید  راوخ  ریش  و  ( 9  ) دنتشک

ع)  ) نیسح تضهن  یغیلبت  هبنج   - 219
هک شدوخ  مایپ  ندناسر  ینعی  زورما ، حلطصم  يانعم  هب  هن  یعقاو  ینعم  نامه  هب  غیلبت  تسا ، نآ  یغیلبت  هبنج  ینیسح ، تضهن  هبنج  کی 
هب یصاخ  ياه  شور  هچ  ناشدوخ  تضهن  تکرح و  نیا  رد  ماما  دینیبب  ندناسر  مدرم  هب  ار  مالسا  يادن  مدرم ، هب  تسا  مالسا  مایپ  نامه 

دوصقم فدـه و  اـه  شور  نیا  اـب  نیـسح  ماـما  هک  دراد  يداـیز  شزرا  رظن  نیا  زا  ینعی  دراد ، یغیلبت  شزرا  اـصوصخم  هک  دـندرب  راـک 
(. 12 . ) دندناسر مدرم  هب  وحن  نیرتهب  هب  دمآ  یم  نوریب  ناشیا  موقلح  زا  هک  ار  مالسا  یعقاو  دایرف  ناشدوخ و 

مالسا یفرعم   - 220
رد تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا  نیع  رد  تضهن  نیا  ینعی  تسا ، نآ  یغیلبت  هبنج  شبنج ، نـیا  ياـه  هـبنج  زا  رگید  یکی 

مایپ غیلبت و  کی  تسا ) ناـمز  مکاـح  تردـق  هنارباـج  ياـضاقت  لـباقم  رد  نیکمت  مدـع  هکنیا  نیع  رد  و   ) تسا تجح  ماـمتا  هکنیا  نیع 
(. 13 . ) تسا مالسا  ندناسانش  یفرعم و  کی  تسا ، یناسر 

ترجاهم یتاغیلبت  شزرا   - 221
هب هک  دسر  یمن  رظن  هب  تسا ، جح  سپس  هرمع و  مایا  هک  هجح  يذ  ات  نابعـش  ياه  هام  رد  هکم  رد  تماقا  هکم و  هب  هنیدم  زا  ماما  جورخ 

ترجاـهم سفن  هکنیا  یکی  تسا : هدوـب  رگید  تلع  هس  هب  هکلب  درک ، یم  ظـفح  ار  یهلا  نما  مرح  مارتـحا  نمـشد  هـک  هدوـب  نـیا  رطاـخ 
رد هکنیا  مود  . دوب عانتما  تفلاخم و  تسژ  نیلوا  دوخ  نیا  دـناسر و  یم  رتهب  ار  ماـما  يادـن  دوب و  دـنهد  ناـکت  تشاد و  یتاـغیلبت  شزرا 

اجنآ رد  هکنآ  وگ  دوب ، نتشادن  تینما  تمالع  ندرک  باختنا  ار  هکم  هکنیا  موس  دوب . نکمم  فلتخم  یحاون  دارفا  اب  يرتشیب  سامت  هکم 
(. 14 ..) تشادن تینما  ماما  مه 
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ع)  ) نیسح ماما  یسایس  تکرح   - 222
کی رد  هک  دوب  یگرزب  یـسایس  تکرح  کی  تفر ، نوریب  لاح  نآ  رد  هکم  زا  هکم و  دـمآ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هک  یتقو 

یسایس تاکرح  شتاکرح ، مامت  دوب  یـسایس  تکرح  کی  نیا  دوشب . جراخ  هکم  زا  ناشیا  دنور ، یم  هکم  هب  دنراد  مدرم  همه  هک  یتقو 
. دوب هدش  لامیاپ  مالسا  دوبن ، تکرح  نیا  رگا  درب و  نیب  زا  ار  هیما  ینب  هک  دوب  یسایس  یمالسا -  تکرح  نیا  یـسایس و  یمالـسا -  دوب ،

(. 15)
ینیسح غیلبت  رصنع  نیرت  مهم   - 223

رد هلیسو  نیا  هب  و  دروآ ، دوخ  هارمه  زین  ار  دوخ  ناکدوک  تیب و  لها  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  یتاغیلبت  کیتکات  هکلب  یتاغیلبت و  تسژ 
دیزی و هیلع  نیسح  مالسا  يارب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  غلبم  هدع  کی  لماح  هک  درک  مادختـسا  هناهاگآ  ان  ار  نمـشد  دوخ  عقاو 

(. 16 . ) تسا ماما  تضهن  یغیلبت  رصانع  نیرت  مهم  زا  یکی  نیا  دشاب و  يدیزی  مالسا 
غیلبت يادن  ندرک  دایز   - 224

رد هفوک  رگید  هک  دوش  یم  مولعم  دنوش و  یم  سویأم  هفوک  مدرم  ترصن  زا  ناشیا  هکنیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  هبطخ  ارچ 
تـشگرب هار  رگید  شدوخ  نیـسح  ماما  دـیوگب  یـسک  تسا  نکم  دوش ؟ یم  رت  غاد  هدـش ، هتـشک  ملـسم  تفرگ و  رارق  دایز  رـسپ  رایتخا 

متشادرب و امـش  زا  ار  متعیب  نم  دومرف : شباحـصا  هب  هکنآ  زا  دعب  اروشاع  بش  رد  ارچ  یلو  تشادن ، تشگرب  هار  بوخ ، رایـسب  تشادن ،
ارم دنهاوخ  یم  اهنآ  هکنیا  يارب  تسا ، مارح  اجنیا  رد  امش  ندنام  الـصا  تفگن : میراد ، یمن  رب  امـش  نماد  زا  تسد  ام  ریخ ، دنتفگ : اهنآ 

تـسا بجاو  تفگن  نیـسح  ماما  ارچ  تسا ؟ مارح  نیا  دوش و  یم  هتخیر  تهج  یب  ناتنوخ  دینامب ، رگا  دـنرادن ، يراک  امـش  هب  دنـشکب ،
ار ییاهزار  هک  دوب  تقو  نآ  زا  درک و  دییات  هداعلا  قوف  ار  نانآ  نیـسح  ماما  دـندرک ، مالعا  ار  ناشیرادـیاپ  اهنآ  یتقو  هکلب  دـیورب ؟ امش 

(. 17  ) تفگ نانآ  هب  تفگ ، یمن  اهنآ  هب  البق  هک 
دروایب ار  يا  هدـع  دوش  یم  مه  زاب  رگا  هک  دـسا  ینب  ناـیم  رد  دتـسرف  یم  ار  رهاـظم  نب  بیبح  تسا ، یعطق  بلطم  هک  اروشاـع  بش  رد 

ناـهج و هب  رتـشیب  ادـن  نیا  دوش ، هتخیر  رتـشیب  دیهـش  نوخ  هچ  ره  هک  ارچ  دوش ، هدوزفا  ناگتـشک  ددـع  رب  تساوـخ  یم  هک  دوـب  موـلعم 
(. 18 . ) دسر یم  نایناهج 

ص 298. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 1)
ص 298. ذخام ، نامه  ( 2)

.126 ص 125 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 3)
. دعب هب  ص 107  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)

ص 88. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 5)
ص 54. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6)

ذخام ص 58. نامه  ( 7)
ص 127. نیسح ، ماما  ياهیگژیو  ( 8)

ص 46. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 9)
ص 436. نیسحلا ، لتقم  ص 350 ، مومهملا ، سفن  ( 10)

ص 126. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 11)
ص 237 و 238. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 12)

ص 189. ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 13)
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ص 339. ذخام ج 3 ، نامه  ( 14)
ص 140. ج 18 ، رون ، هفیحص  ( 15)

ص 339. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 16)
ج 1ت ص 274. ذخام ، نامه  ( 17)

ص 274. ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 18)

ینیسح بتکم  ياه  یگژیو 

ملظ اب  تفلاخم   - 225
لانم لام و  تشاد -  هچ  ره  دوب ، هچ  ره  لانم ، لام و  همه  ار ، شدوخ  ناناوج  همه  ار ، ناشدوخ  باحصا  مامت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

تفلاخم درک ، مایق  ملظ ، اب  تفلاخم  مالسا ، تیوقت  يارب  داد و  ادخ  هار  رد  تشاد ، باحـصا  تشاد ، ناوج  تشد ، هچ  ره  تشادن -  هک 
(. 1 . ) دوب رتدایز  اجنیا  يروطارپما  زا  هک  زور  نآ  يروطارپما  اب 

بتکم يدوبان  زا  يریگولج   - 226
لباقم رد  ءایبنا  مایق  هیواعم ، لباقم  رد  نینمؤملاریما  مایق  ءادهـشلادیس و  ماـیق  هیـضق  دور . یم  نیب  زا  دراد  بتکم  هک  دـندید  ءادهـشلادیس 

، هک تسا  نیا  اهنآ  بتکم  تسا . چـیه  اهنآ  شیپ  ملاع  همه  دـنریگب ، تکلمم  کی  دـنهاوخب  هک  تسین  نیا  هلأـسم  راـفک ، نادـنمتردق و 
(. 2 .) دننکب ییاشگروشک  هک  تسین  نیا  اهنآ  دصقم 

البرک هصرع  رد  ع )  ) نیسح ماما  هیرگ   - 227
: تسا نشور  مه  نآ  لیالد  دادن و  ناما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  کشا  لیس  دروم  دنچ  رد  البرک  رد 

. تسا تعاطا  تدابع و  تلاسر ، یحو و  نادناخ  بئاصم  رب  هیرگ  هک  لیلد  نآ  هب   - 1
. تسیرگ مغ  نآ  رب  تسیرگن و  یم  ار  ینامسآ  يالاو  ياه  شزرا  قالخا و  تیونعم و  نید و  ناکرا  مادهنا  هک  تهج  نادب   - 2

رد ددرگ ، یم  ضراع  ناسنا  رب  لد  زوس  یگنـشت و  یگنـسرگ و  نآ  بجوم  هب  هک  يرـشب  ترطف  یناـسنا و  تعیبط  هک  تهج  نادـب   - 3
: دومرف شرسپ  دروم  رد  ربمایپ  تسا ، دوجوم  زین  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  دوجو 

(. 3 ... ) تفگ میهاوخن  دزاس ، دونشخان  ار  يادخ  هک  يزیچ  اما  تسا ، يراج  اه  کشا  رو و  هلعش  اه  بلق  وت  گرم  رد  مرسپ !
بالیـس هودنا و  نافوط  هک  دوب  يرـشب  تعیبط  نیمه  بجوم  هب  دیـسر و  هلحرم  نیا  هب  دروم  دنچ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرآ !

. دادن شناما  کشا 
(. 4 ( ؟ دوش عنام  کشا  بالیس  لد و  زوس  زا  دوب  نکمم  مه  زاب  هدننکش ، تخس و  طیارش  نآ  رد  هک  منادب  متسناوت  یم  شاک  ایادخ !

تما تاجن  هار   - 228
ینعم هب  ورد  نیا  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نید ، هیقبم  تلع  اریز  تسا ؛ تما  نـیا  تاـجن  هار  ینیـسح  بـتکم  کـش  نودـب 

اه یـضعب  لوق  هب  هک  اجنآ  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هدرک  ادـیپ  یگتـسب  تارکنم  اب  هزرابم  فورعم و  جـیورت  قیوشت و  ینعی  اهنآ  عیـسو 
(. 5 . ) تسا ءاقبلا  ینیسح  ثودحلا و  يوبن  مالسا 

يزاس حلصم  بتکم   - 229
يزاس حـلاص  ینعی  دـننک ، تکرـش  يزاس  مدآ  رد  هک  تسا  نیا  ناکین  نامرآ  نیرت  گرزب  دـیوگ : یم  یعورف  لـقن  هب  رـسنپس  تراـبره 

. تسا يزاس  حلصم  بتکم  دوب ، رتالاب  مه  يزاس  حلاص  زا  دوبن )  ) يزاس راکهانگ  بتکم  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  دنروایب .
(. 6)
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نیسح یسرک   - 230
زا هک  نانچنآ  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـسرک  ینیـسح  یـسرک  اریز  تسا ؛ تما  نیا  تاجن  هار  ینیـسح  بتکم  کش  نودب 

روهظ نیـسح ، هدـنز  بتکم  منیب  یم  ام  یلو  تسا . هدوب  دـسافم  عویـش  تلع  هب  اـه  ترتف  رد  ناربمغیپ  روهظ  دـیآ ، یم  رب  ارعـش ) هروس  )
هب ار  دایرف  نیا  دـنک و  یم  روهظ  یلاع  حلـصم  کی  تروص  هب  نیـسح  ماما  مرحم  ره  لاـس و  ره  رد  ینعی  راـصعا ، همه  رد  تسا  نیـسح 

: دناسر یم  شوگ 
تسا بوسنم  نیسح  ماما  هب  راعلا ... بوکر  نم  یلوا  توملا  هکنیا  ای  هب ... لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا 

یلاعملا یلا  نیملاعلا  تقبس 
همه ولع  هقیلخ و  نسحب 

یف يدهلا  رون  یمکحب  حال  و 
همهلدم یلایل  نم  یجاید 
هوئفطیل نودحاجلا  دیری 

(. 8 ( ) 7  ) همتی نا  الا  هللا  یبای  و 
تسا تمحر  همه  يارب  البرک  ناتساد   - 231

. دنک یم  رثأتم  ار  وا  هرخالاب  دنک  هجوت  ار  اهدماشیپ  نآ  دشاب و  هدیقع  نامیا و  زا  يا  هبترم  ره  رد  یسک  ره  هک  تسا  يروط  البرک  هیضق 
یسک ره  هک  تسا  اه  تبیصم  ماسقا  عاونا و  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک و  یم  رثأتم  یتبیـصم  ار  یـسک  ره  دیامرف : یم  يرتشوش  خیش 

. ددرگ یم  شیارب  یتمحر  ششک و  همدقم  دوش و  یم  رثأتم  نآ  زا  یتبیصم  هب  لقاال 
(. 9 ....) ردارب و تبیصم  زا  یخرب  راوخریش و  زا  یخرب  ناوج و  تبیصم  زا  یخرب 

اه لسن  هدنهد  ماهلا  بتکم   - 232
لکوتم صخالاب  ياه  يدعب  تسد  هب  کین  مان  هعمس و  تداهش و  نایدیزی ، تسد  هب  نت  تداهـش  دراد : تداهـش  هلحرم  هس  نیـسح  ماما 
كدیک دک  دومرف : دیزی  هب  بنیز  هک  يا  هلمج  تسا و  تداهش  هلحرم  نیرت  گرزب  یموس  ربنم ، لها  تسد  هب  فده  تداهش  و  یسابع ،

. دوش یم  هتسد  هس  ره  لماش  کیعس ... عساو 
ره رد  شرکذ  دیدجت  اب  هدش و  رکذ  ءارعش  هروس  رد  هک  تسا  ایبنا  بتکم  همادا  هکلب  تسین ، يزاس  راکهانگ  بتکم  نیسح ، ماما  بتکم 
هب ینعی  تسا ؛ ءایبنا  ماهلا  یحو و  عبنم  هلزنم  هب  بتکم  نیا  هدش و  متخ  توبن  ریز  دنامب ؛ یقاب  يا  هدـنز  تروص  هب  دـیاب  تقو  ره  لاس و 

گرزب نادرم  هدنهد  ماهلا  هدننک و  یحو  دیاب  ینیـسح  بتکم  الاح  دننک ، مایق  مزال  عقاوم  رد  هک  ادخ  فرط  زا  هدـش  یم  یحو  ناربمغیپ 
(. 10 . ) هدش متخ  توبن  اریز  ءایبنا ؛ تروص  هب  هن  دننک  یم  مایق  نیحلصم  تروص  هب  اهدعب  هک  دشاب 

ساسحا قطنم و  بتکم   - 233
کی تروص  هب  افرـص  ار  بتکم  نیا  امئاد  ام  رگا  اما  تخومآ ، دیاب  تسا و  سرد  دراد ، هفـسلف  قطنم و  نیـسح  ماما  بتکم  کش  نودـب 
هدوـب يا  هناـقیمع  گرزب و  رظن  رایـسب  نیا ، ددرگ . یم  هنهک  اـساسا  دوـش و  یم  هتفرگ  شـشوج  ترارح و  مینکب  وگزاـب  يرکف  بـتکم 

، دیهدن تسد  زا  امـش  ار  ینـشاچ  نیا  هشیمه  يارب  دنا : هتفگ  هک  تسا  هدوب  يا  هناموصعم  بیجع و  هداعلا  قوف  شیدـنا  رود  کی  تسا ،
نیا مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  ای  رگید و  همئا  ای  نسح ، ماما  ای  نینمؤملاریما  ای  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  تبیصم  رکذ  هفطاع ، ینـشاچ 

(. 11 . ) مینکب يرادهگن  ظفح و  ام  ار  هفطاع  ینشاچ 
! هربقم هن  بتکم  ندرب  نیب  زا   - 234

رگا دنربب ، ار  شتسد  دور  یم  یسک  رگا  یلع ؛ نب  نیـسح  ترایز  هب  دورن  یـسک  دندنب و  بآ  ار  یلع  نب  نیـسح  ربق  داد  روتـسد  لکوتم 
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، دوب یحور  هدیقع  کی  راتفرگ  طقف  لکوتم  ینعی  مدآ  نیا  دینک  یم  لایخ  دبال  دننکب . نانچ  نینچ و  دربب  ار  یلع  نب  نیـسح  مسا  یـسک 
هب همئا  ياهدیکات  هیصوت و  رثا  رد  یلع  نب  نیسح  مان  زور  نآ  اقآ ، هن  تشاد ، یلع  نب  نیـسح  مان  اب  قطنم  یب  هنیک  کی  ینمـشد و  یکی 

. دروآ یم  رد  ار  لکوتم  ردپ  اه ، یلع  نب  لبعد  ياه و  تیمک  لاثما  ندمآ  دوجو  هب  رثا  رد  و  يرادازع ،
وا لاثما  وا  يارب  هدنز  نیسح  دوخ  زا  هدرم  نیسح  مان  دید  یم  دنتـسه ، رثؤم  وا  هیلع  هاپـس  کی  هزادنا  هب  اهنیا  زا  کی  ره  دید  یم  لکوتم 

کی تروص  هب  رکف ، کـی  تروص  هب  دریمب ، یلع  نب  نیـسح  دنتـشاذگن  اهروتـسد  هیـصوت و  رثا  رد  نید  همئا  نوچ  تسین . محازم  رتمک 
. دنتشاد هگن  هدنز  ار  نیسح  ملظ ، اب  هزرابم  هدیقع  کی  تروص  هب  هدیا ،

ار هدیقع  نیا  هدیا و  نیا  ار و  رکذ  نیا  رکف و  نیا  دناوتب  هکلب  دوب  هدرک  باسح  دوب ، هدرک  باسح  بوخ  شدوخ  باسح  رد  مه  لکوتم 
یلو یلع ، نب  نیسح  هرابرد  تشادن  یصخش  یحور و  هدیقع  چیه  دوب ، مه  یبام  سدقم  مدآ  دوب ، یلقاع  مدآ  مه  یلیخ  الو  دربب ، نیب  زا 

(. 12 . ) دشاب لکوتم  دناوت  یمن  لکوتم  رگید  هک  تسا  هدمآ  رد  بتکم  کی  تروص  هب  اه  یناوخ  هیثرم  نیمه  اب  نیسح  دید  یم 
تسا بتکم  کی  نیسح   - 235

نیسح تسین ، امش  نم و  لثم  هک  نیسح  تسین ، نت  نیا  طقف  هک  نیسح  اما  دندرک ، ادج  ندب  زا  ار  وا  رـس  دنتـشک و  زور  کی  ار  نیـسح 
هک دیمهف  دعب  یلو  دش ، مامت  تشک و  ار  نیـسح  هک  درک  لایخ  هیما  ینب  هاگتـسد  دوش . یم  رت  هدنز  شگرم  زا  دـعب  تسا و  بتکم  کی 

(. 13 . ) تسا رت  محازم  نیسح  هدنز  زا  نیسح  هدرم 
بتکم رازگناینب   - 236

، درک نایب  مالـسا  بتکم  هچنآ ) . ) تسا مالـسا  بتکم  ناـمه  وا  بتکم  یمالـسا ، یلمع  بتکم  یلو  دروآ ، دوجو  هب  بتکم  نیـسح  ماـما 
(. 14 . ) درک لمع  نیسح 

ع)  ) نیسح هنومن  بتکم   - 237
یلع نب  نیسح  دوب . سدقم  یلع  نب  نیسح  فده  هک  هدوب  نیا  يارب  دنامب ، هدنز  دیاب  یلع  نب  نیـسح  يازع  هک  دندرک  هیـصوت  هک  اهنآ 
ریظن هک  دـینک  یمن  ادـیپ  ایند  رد  یلمع  بتکم  کی  زا  يا  هنومن  زگره  دـنامب . هدـنز  شبتکم  دنتـساوخ  یم  دروآ ، دوجو  هب  بتکم  کی 

ار وا  دای  دیاب  لاس  ره  ام  ارچ  دییوگب  تقو  نآ  دیدرک  ادیپ  ار  یلع  نب  نیسح  هنومن  امش  رگا  دشاب .. مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  بتکم 
(. 15 . ) مینک دیدجت 

ص 130. ج 1 ، رون ، هفیحص  ( 1)

ص 230. ج 7 ، ذخام ، نامه  ( 2)
ص 157. ج 22 ، راونالاراحب ، ( 3)

ص 152. نیسح ، ماما  ياهیگژیو  ( 4)
ص 235. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 5)

ذخام ص 76. نامه  ( 6)
نم تمکح  اـب  روجید  ياـه  بش  رد  تیادـه  رون  و  متفرگ . شیپ  دـنلب  تاـماقم  هب  ناـیناهج  همه  زا  یتـمه  دـنلب  یقلخ و  شوـخ  اـب  ( 7)

درک دهاوخ  لماک  مامت و  ار  نآ  هکنیا  زج  هتساوخنو  دننک  شوماخ  ار  رون  نیا  دنهاوخ  یم  نارکنم  دیشخرد .
ص 228. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 8)

ص 174. بیغتسد ، دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ( 9)
ص 75. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 10)
ص 58. يوبن ، هریس  رد  يریس  ( 11)
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راتفگ ص 23. هد  ( 12)
ص 125. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 13)

ذخام ص 78. نامه  ( 14)
ص 80. ذخام ، نامه  ( 15)

اروشاع زا  لبق  نیسح  ماما  يدابع  هریس 

!؟ هللادبعابا هینک  ارچ   - 238
هب تیلوفط  لوا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  دش  باختنا  هللادبعابا  ارچ  هدمآ  ادخ  هیحان  زا  شمان  دننام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هینک 

. دوش هتفگ  یلع  وبا  تشاد  اج  دوش و  بیکرت  اهنآ  مان  اب  هک  تشادن  يدالوا  دوب و  باطخ  دروم  هینک  نیا 
، یلاـعملاوبا ناـسحالاوبا ، تاریخلاوـبا ، دـننام  دـننک  یم  بیکرت  یـصخش  هتـسجرب  فاـصوا  زا  یکی  اـب  ار  هینک  یهاـگ  تفگ  ناوـت  یم 
تسا و وا  تیدوبع  نامه  شا  هدـیمح  تالامک  فاصوا و  ناـیم  زا  نیـسح  هتـسجرب  تافـص  نیرتزراـب  نیرتهب و  هکحلاوبا . تاـکربلاوبا ،

نآ زا  تسوا ، تیدوبع  یگتسجرب  لیلد  نیرت  يوق  وا  هناصلاخ  تداهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  هفرع  ياعد  تسا و  قیاقح  هب  ملاع  دنوادخ 
تهج هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  دنیوگ ، هللادبعوبا  هللادبع ، شرـسپ  نیمود  تهج  هب  ار  قداص  ماما  هدش و  باختنا  هللادـبعوبا  تهج 

یگدنب دهـشت  رد  یگدنب ، هنحـص  رد  تسا  ماقم  نیرتالاو  ندوب  دبع  تفای و  راختفا  هینک  نیا  هب  تیدحا  تاذ  بناج  زا  شیگدـنب  لامک 
. هتشاد مدقم  اهنآ  هتسجرب  فاصوا  رب  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  یگدنب  هدبع و  دمحم  نا  دهشا  هدروآ و  شتلاسر  زا  لبق  ار  ربمایپ 

ع)  ) نیسح حور  هب  ییادن  ای  ناذا   - 239
هیلع نیـسح  تدالو  مایا  رد  هک  مدـید  ار  ربمغیپ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  مرکا  یبن  هدرک  دازآ  عفار  یبا  زا  دوخ  ننـس  رد  يذـمرت  دوواد و  وبا 

. زامن ناذا  دننام  تفگ  ناذا  وا  شوگ  هب  مالسلا 
ياهادـن لیبق  زا  یحور و  هب  یحور  زا  دوب  ییادـن  تقیقح  رد  اـه و  هچب  يـال  يـال  دـننام  روآ  باوخ  مارآ و  مرن و  رایـسب  دوب  یناذا  نیا 

ار شدوجو  رـس  هک  یکدوک  بلق  رب  دوب  ییادـن  هکلب  دریگ . یم  ماـجنا  ینید  ریاعـش  میظعت  يارب  مدرم  عاـمتجا  تهج  هک  دوبن  اـه  هراـنم 
يرارف و ياه  حور  ندروآ  زاب  يارب  تسا  ییادـن  اه  هرانم  ناذا  نکل  دـنامهف . یم  ار  تدابع  رارـسا  كدوک  ریمـض  رب  درک و  یم  نـالعا 

. اهنآ دیص  يارب  تسا  یبانط  دننامب  ای  هدز و  تریح 
هرانم ناذا  اب  ناذا  توافت   - 240

تاساسحا اب  هک  دروآ  دوجو  هب  يدـبعم  لـفط  نیا  بلق  رد  تساوخ  یم  دوب  نآ  رد  زیچ  همه  هک  ناذا  زغمرپ  تـالمج  نآ  اـب  مرتحم  یبن 
تلیضف هشیمه  هک  دروآ  دوجو  هب  یصوصخب  تاکاردا  روعش و  مالسلا  هیلع  نیسح  ریمض  رد  دوش و  مرگ  نآ  هعشا  اب  دنک و  شبنج  اوقت 

ییاه نافوط  ناشیا  تیرومأم  ریسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  یگدنز  رد  ناذا  راعش  هک  يروط  هب  دنک و  هضافا  شناد  تیناسنا و  و 
. دماین قیاف  نآ  رب  یهایس  تملظ و  چیه  هک  دوب  یلعشم  کی  تالمج  نیا  ییوگ  هک  هدرک  اپ  رب 

یگدـنز شور  هریـس و  رد  دوخ  ناذا  اب  مرتحم  ربمغیپ  دزاس . یم  شوماخ  ار  سفن  لیطابا  ایند و  ياه  هنتف  هنوگ  ره  هک  تسا  ییادـن  ناذا 
رد مرکا  یبن  ناذا  نیا  داد و  يو  هب  ار  شتوبن  رون  دوخ و  حور  زا  يا  هراپ  تفگ  ناوت  یم  دیشخب و  یلاع  حور  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مه رمع  رخآ  رد  دوب و  هللا  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا  هللا  هلمج  لوا  دننام  رمع  رخآ  رد  وا  زا  زیربل  لد  هدنام و  یقاب  مالسلا  هیلع  نیسح  شوگ 
وت تاردـقم  هب  ینعی  كاوس  دوبعم  كرمـال و ال  امیلـست  کـئاضقب و  اـضر  دـش  شوماـخ  شغورفرپ  یگدـنز  غارچ  زغن  تاـملک  نیا  اـب 

. تسب رب  ناهج  ندید  زا  هدید  تفگب و  ار  نیا  مرادن  وت  زج  يدوبعم  متسه و  ضحم  میلست  وت  نامرف  رما و  هب  مدونشخ و 
ار دوخ  لفط  شپچ ، شوگ  هب  نیشنلد  همغن  اب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  تسار  شوگ  هب  ناذا  مرن  يادص  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
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یلع دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هکنانچ  دنکن . ادیپ  نآ  يارب  یهار  ناطیش  هک  درپس  یم  نئمطم  نمأم  مکحم و  زرح  هب  هشیمه  يارب 
وا رب  ناطیـش  زگره  ناوخب ؛ هماقا  شپچ  شوگ  رد  وگب و  ناذا  شتـسار  شوگ  رد  دـش  دـلوتم  وت  يارب  يرتخد  اـی  يرـسپ  تقو  ره  ناـج !

(. 1 . ) دناسرن نایز 
نیسح هژیو  شتسرپ   - 241

تدابع و مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دندیتسرپ ، یم  هناقـشاع  هناصلاخ و  ار  شیوخ  يادـخ  مالـسلا  هیلع  رون  ناماما  ادـخ و  ناروآ  مایپ  همه 
رس هک  یتاظحل  نآ  ات  ( 2  ) دمآ دیدپ  مالسلا  هیلع  همطاف  شردام  ناج  رد  شدوجو  رون  هک  یماگنه  زا  هک  ارچ  تشاد ، يا  هژیو  شتـسرپ 

دوب و لوغشم  ادخ ، هیزنت  حیبست و  ساپس و  شیاتـس و  هب  اج  همه  هشیمه و  ( 3  ) تفرگ رارق  يوما  تیلهاج  ياـه  هزین  زارف  رب  شا  ینارون 
. دش یم  هدینش  وا  زا  ادخ  باتک  توالت 

نیسح ینعی  نارق   - 242
ینعی نآرق  مالـسلا ، هیلع  هللا  هیقب  ینعی  نآرق  مالـسلا ، هـیلع  نیـسح  ینعی  نآرق  یلع ، ینعی  نآرق  مالـسا ، ینعی  هعیـش  هعیـش ، ینعی  مالـسا 
میکح چـیه  یفراع ، چـیه  دـنوش و  یمن  ادـج  مه  زا  هاگ  چـیه  اهنیا  تسا ، هللا  باتک  هک  نارق  قطان و  نآرق  نآرق و  ینعی  تیالو  تیالو ،

ینثا هیماما  ياملع  هک  صوصخ  هب  دشاب ، نادرگور  تیالو  زا  ات  راهچ  ات ، ود  ود  ناهرب  هب  دناوت  یمن  نآرق  لها  ملسم و  درف  چیه  یهلا و 
تیالو نودب  تسا و  تیالو  اهنآ  مظعا  نکر  دشاب ، یم  یتافیلأت  تافینصت و  بحاص  هدیسر و  تاماقم  هب  تیالو  هرفـس  رانک  رد  هیرـشع 

. دسرب ییاج  هب  ناسنا  هک  تسا  لاحم 
زامن تعکر  رازه   - 243

نب ای  درک ، ضرع  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هب  باطخ  یصخش  لاثم  روط  هب  دندوب ، دنم  هقالع  رایسب  تدابع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
اریز ما ؛ هدش  دلوتم  هنوگچ  نم  هک  منک  یم  بجعت  دندومرف : ترـضح  تسا ؟ دالوا  مک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تردپ  ارچ  هللا ! لوسر 

(. 4 . ) دروآ یم  ياج  هب  زامن  تعکر  رازه  يزور  بش و  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مردپ 
رازگ زامن  يولج  زا  روبع   - 244

. تشاد زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ترضح  نارای  زا  یکی  درک ، روبع  وا  يولج  زا  يدرم  دناوخ ، یم  زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
بارحم امـش و  نایم  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  يدومن ؟ یهن  ار  وا  ارچ  دیـسرپ : دـش ، غراف  زامن  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نوچ 

. دروآ یم  دیدپ  یگتفشآ 
(. 5  ) دنک داجیا  یگتفشآ  وا  نم و  نایم  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رت  کیدزن  نم  هب  لاعتم  يادخ  وت ! رب  ياو  دومرف :

ینالوط هدجس  عوکر و   - 245
(. 6 . ) دوب ینالوط  شدوجس  عوکر و  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  دومرف : جع  يدهم  ترضح 

ادخ ربارب  رد  میلست   - 246
؟ يدرک حبص  هنوگچ  دندیسرپ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

و دـشاب . یم  مریگارف  یهلا  باسح  ما و  هدـنیوج  گرم  میور ، شیپ  شتآ  مرـس و  يالاب  مراگدرورپ ، هک  یلاـح  رد  مدومن  حبـص  دومرف :
کی چیه  ناوت  منار . یم  دوخ  زا  مدنـسپ  یمن  هچنآ  هن  و  منک ، یم  ادـیپ  مراد  تسود  هچنآ  هن  مشیوخ ، رادرک  ورگ  رد  نم ، يزور  نینچ 

، تسا يرگید  رایتخا  رد  اهراک  همه  مرادن و  ار 
(. 7 ( !؟ تسا رتدنمزاین  نم  زا  يریقف  مادک  نیاربانب ، درذگ . یم  نم  زا  دهاوخب  رگا  دنک و  یم  مباذع  دهاوخب  رگا 

ناراب بلط   - 247
: دنتفگ دندرک و  تیاکش  ناراب  ندماین  زا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  نایفوک  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
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! نک ناراب  بلط  دنوادخ  زا  زیخرب و  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤملاریما  هاوخب ، ناراب  ام  يارب  ادخ ) زا  )
تاریخ و هدنشخب  يا  اهلا ! راب  درک : ضرع  داتسرف و  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هدروآ و  ياج  هب  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب  وا 

نیمز هدنفاکش  ناور و  نازیر ، هتسویپ  هنماد ، رپ  هوبنا ، ریگارف ، رایـسب  یناراب  زا  ار  ام  و  رابب ، راشرـس  ام  رب  ار  نامـسآ  تاکرب ! هدننک  لزان 
راگدرورپ يا  نیمآ  امرف  باریـس  يزاس -  هدـنز  ار  هدرم  ياه  نیمز  يرادرب و  ار  یناوتان  تناگدـنب  زا  نآ  اب  هک  هنـشت -  کشخ و  ياـه 

. نایناهج
. داتسرف اسآ  لیس  ناراب  دنوادخ  ناهگان  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  دوخ  ياعد  وا 

زا يرگید  رد  یکی  بآ  هک  یلاح  رد  متشاذگ ، رس  تشپ  ار  اه  هپت  اه و  هرد  تفگ : هدمآ و  هفوک  یحاون  یخرب  زا  نیـشن  هیداب  یبرع  رد 
(. 8 . ) دروخ یم  بات  چیپ و  یناوارف 

ع)  ) نیسح اب  ادخ  ملکت   - 248
دیسر و مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  مالسا ، گرزب  يوناب  ربق  هب  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  نم  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا 

ربـق راـنک  رد  وا  فقوت  متخاـس و  ناـهن  ار  دوخ  يا  هشوگ  رد  نم  مراذـگب . اـهنت  ار  وا  دومرف  نم  هب  تسیرگ و  وا  ياـه  يراکادـف  داـی  هب 
هتـساخرب ادـخ  اب  شیاین  هب  هنافراع  هناقـشاع و  هنوگنیا  مدـید  مدرپس ، شوگ  دـیماجنا ، لوط  هب  وا  شیاین  زامن و  مالـسلا و  اهیلع  هجیدـخ 

: تسا
تمحر فطل و  دروم  تسا ، هتـسج  هاـنپ  تیوس  هب  هک  ار  يا  هدـنب  سپ ، ینم ! تسرپرـس  بوبحم و  هک  ییوـت  مراـگدرورپ  مراـگدرورپ !

. هد رارق  شیوخ 
! وا هاگ  هیکت  لد و  بوبحم  ییوت  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  تسوت ! هب  نم  دامتعا  هک  یتمظع  اب  يا  و  هبترم ! دنلب  يا 

هاگراب هب  ار  شتالکـشم  جنر و  مغ و  تیاکـش  دنک و  یم  يراد  هدنز  بش  دوخ ، تلفغ  تاهابتـشا و  زا  تمادـن  رد  هکنآ  لاح  هب  اشوخ 
. درادن شیوخ  يالوم  بوبحم و  هب  قشع  زا  رتشیب  یجنر  درد و  هک  یلاح  رد  درب  یم  شیوخ  تمظع  اب  راگدرورپ 

. دیوگ یم  کیبل  شیادن  هب  دهد و  یم  شباوج  شرهم  رپ  يادخ  درب ، یم  هوکش  ودب  ار  شیوخ  هاکناج  مغ  هودنا و  تدش  هک  هاگنآ 
شیوـخ هاـگراب  هب  ار  وا  سپـس  دراد ، یم  شیمارگ  ادـخ  دـنک ، یم  عرـضت  ادـخ  يوـس  هب  یگدـنز ، یگریت  یکیراـت و  رد  هک  یماـگنه 

. دنک یم  کیدزن 
تـسرد دماین . شزاون  لد  يادص  رگید  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  روشرپ  زیگنا و  لد  تاجانم  دـیوگ : یم  کلام  نب  سنا 

: دوب نیا  ادن  دیچیپ ، اضف  رد  دینش  ییادن  هاگان  هب  هک  دوب  اجنیا 
. میتسناد میدینش و  ار  همه  یتفگ ، ار  هچنآ  ره  یتسه و  نم  تیامح  فنک  رد  وت  هک  یتسار  هب  کیبل ! مبوبحم ، هدنب  کیبل !

. میدینش ار  تزاین  زار و  ام  هک  سب  راختفا  نیمه  ار  وت  سپ  دنزرو ، یم  قایتشا  روش و  تزیگنا  لد  يادص  ندینش  يارب  ناگتشرف 
رگا هک  يا  هنوگ  هب  میدز ، رانک  ار  اه  هدرپ  ام  هک  تسا  هدنسب  ار  وت  نیمه  تسا و  نالوج  رد  اه ، باجح  رد  توکلم و  هاگرابرد  تیاعد 

. دناشوپ یم  ار  وا  قح  لالج  راونا  دزوب ، نآ  فارطا  زا  تمحر  میسن 
. ماوت ياتمه  یب  اناوت و  راگدنوادخ  هک  ارچ  هاوخب ، هزادنا  باسح و  نودب  ساره و  میب و  نودب  یهاوخ  یم  هچ  ره 

هژیو ياهادن  تسا . ترضح  نآ  هب  ادخ ، صاخ  فاطلا  زا  يا  هنومن  یهاوگ و  تداهش ، زا  شیپ  هب  طوبرم  خساپ  نیا  شیاین و  نیا  يرآ !
رارق فطل  دروم  هنوگنیدب  هک  تداهـش  تاظحل  نیـسپاو  رد  هلمج ، نآ  زا  تسا ؛ ددعتم  اروشاع ، هنادواج  زور  رد  ترـضح ، نآ  يوس  هب 

: تفرگ
(. 9  ) هیضرم هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای 

ناگتشرف زامن  دننامه   - 249
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تلفغ هن  دریگ و  یم  ارف  ار  نانآ  یگتسخ  هن  دنتسه  وا  نامرف  تعاطا  ادخ و  تدابع  رد  هتسویپ  هک  تسا  نیا  ناگتشرف  هتسجرب  تافص  زا 
. دنیارگ یم  ینامرفان  هب  هن  ادخ و  دای  زا 

رگید یخرب  دـنرادن . یعوکر  هک  دنتـسه  یناگدـننک  هدجـس  ناگتـشرف  زا  یخرب  دـیامرف : یم  نانآ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. دننک یمن  تسار  مایق  يارب  تماق  دنا و  هدیمخ  عوکر  يارب 

یگتـسخ هک  دنتـسه  ینارگـشیاتس  دـیآ و  یمن  دـیدپ  ناـنآ  تیعـضو  رد  ینوگرگد  زگره  هک  دنتـسه  یناـگدز  فص  ناـنآ  زا  یهورگ 
یتسس ناشیاهدبلاک  رب  هن  اهنآ ، هشیدنا  رب  ییاطخ  هابتشا و  هن  ددرگ و  یم  زوریپ  ناشنامـشچ  رب  باوخ  هن  درادن ، هار  نانآ  رد  یگدوسرف 

(. 10  ) یشومارف تلفغ و  ناشیهاگآ  هب  هن  دروآ و  یم  يور 
يا هدجس  ادخ  يارب  ترضح  نآ  داد . ماجنا  زور  کی  رد  ار  شنیرفآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناگتشرف  یمامت  تدابع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هن هک  دومن  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  شیادخ  اروشاع  بش  رد  درکن و  تسار  مایق  يارب  تماق  هک  دروآ  اج  هب  یعوکر  دـش  هنادواج  درک و 
. شا هشیدنا  رب  نایسن  هابتشا و  هن  دش و  زوریپ  شنامشچ  رب  باوخ 

تدابع دهز و  خماش  هلق  رب  ع )  ) نیسح ماما   - 250
هک یلاح  رد  دیدرگ ، فرـشم  جح  رفـس  هب  هدایپ  راب  جنپ  تسیب و  هک  دوب  تدابع  دـهز و  بحاص  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

؟ یسرت یم  دنوادخ  زا  دح  نیا  ات  ارچ  هک : دش  لاؤس  مامه  ماما  زا  يزور  دندوب ، ناور  ترضح  نآ  یپ  زا  اه  لمحم  اهرتش و 
یم نمیا  باذع  زا  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دـشاب ، ناسرت  دـنوادخ  زا  ایند  نیا  رد  هک  یـسک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(. 11 . ) دنادرگ
هزور دیاوف  زا   - 251

ار یگنسرگ  درد  نادنمتورث  ات  دومرف : دومرف ؟ بجاو  ار  هزور  دوخ  ناگدنب  رب  ناحبس  يادخ  ارچ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
(. 12  ) دننک فرص  ناگدنامرد  رب  ار  شیوخ  ییاراد  هفاضا  سپ  دنشچب ،

جئاوح رد  ع )  ) نیسح ماما  زامن   - 252
، یهد یم  ماجنا  وکین  ار  اهنآ  ناکرا  تونق و  يرازگ ، یم  زامن  تعکر  راهچ  همهم  جئاوح  رد  هک : تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) نیـسح ماما  زا 

هللا ءاشام  راب و  کی  ار  دمح  مود  تعکر  رد  یناوخ و  یم  راب  تفه  ار  ( 13  ) لیکولا معن  هللا و  انبسح  راب و  کی  ار  دمح  لوا  تعکر  رد 
یلا يرما  ضوفا  و  راب ، کی  ار  دـمح  مراهچ  تعکر  رد  و  یناوخ ، یم  راب  تفه  ار  ( 14  ) ادـلو الام و  کنم  لقا  انا  نرت  نا  هللااب  الا  هوق  ال 

یبلط یم  ار  دوخ  تجاح  سپس  یناوخ ، یم  راب  تفه  ار  دابعلاب  ریصب  هللا 
شنیرفآ فده   - 253

دای داب  گرزب  ادخ -  انامه  مدرم ! يا  ناه  : دومرف نینچ  دمآ و  نوریب  دوخ  باحصا  يوس  هب  هبطخ  داریا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
اب دنتسرپب  ار  وا  هاگره  دنتسرپب و  ار  وا  دنـسانشب  ار  وا  هاگره  سپ  دننک . ادیپ  تفرعم  وا  هب  هک  نیا  يارب  رگم  دیرفاین  ار  دوخ  ناگدنب  وا -

. دندرگ زاین  یب  تسادخ  زج  هچنآ  ره  یگدنب  زا  وا  هناقداص )  ) تیدوبع
؟ تسیچ ادخ  تفرعم  تیادف ، مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درک : لاوئس  يدرم 

ءامسا و رهظم  هک  تسا  موصعم  ماما  نیا  اریز  دنسانشب . دنرب  نامرف  وا  زا  دیاب  هک  ار  یماما  ینامز ، ره  لها  هک  تسا  نیا  دومرف : ترـضح 
. تسا ناحبس  قح  لالج  لامج و  تافص 

تافرع يارحص  رد  ع )  ) نیسح ماما  ياعد   - 254
یهورگ اب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  میدوب  ترضح  نآ  تمدخ  تافرع  رد  هفرع  زور  نیسپ  دنیوگ : یم  يدسا  بلاغ  نارـسپ  ریـشب  رـشب و 

هبعک يوس  هب  ار  كرابم  يور  دنداتسیا و  یمک )  ) هاتوک پچ  تمس  رد  سپ  عوشخ . للذت و  تیاهن  اب  نایعیـش  نادنزرف و  تیب و  لها  زا 
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ات عفاد ... هئاضقل  سیل  يذلا  دمحلا هللا  دندناوخ  ار  اعد  نیا  دبلط  ماعط  هک  ینیکسم  دننام  دنتشادرب و  يور  ربارب  ار  اه  تسد  دندینادرگ و 
. ملس نیصلخملا و  نیرهاطلا و  نیبیبطلا  هلا  نییبنلا و  متاخ  دمحم  هتریخ  یلع  هللا  یلص  و  دندیسر : هلمج  نیا  هب 

نجلا و هقسف  ینع  ءاردا  و  دیسر ..: هلمج  نیا  هب  ات  دناوخ  ار  اعد  دوب ، يراج  شناگدید  زا  کشا  اعد و  حاحلا و  رد  دومرف  عورـش  سپس 
یم دنلب  يادص  هب  تخیر و  یم  کشا  کشم  ود  دننام  شکرابم  ياه  هدـید  زا  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  سپـس  سنالا 
نآ نوماریپ  هک  یناسک  بر و  ای  تفگ : یم  ررکم  بر و  ای  ریدـق  یـش  لک  یلع  تنا  دیـسر ... هرقف  نیا  هب  ات  نیعماـسلا  عمـسا  اـی  تفگ :

باتفآ ات  ترضح  نآ  اب  نتسیرگ  هب  دش  دنلب  ناشیاهادص  سپـس  دندوب . هدرک  افتکا  نیمآ  نتفگ  هب  هداد و  اعد  هب  شوگ  دندوب  ترـضح 
(. 15 . ) دندش هناور  مارحلا  رعشم  بناج  هب  درک و  بورغ 

ناگدننک تدابع  ماسقا   - 255
لمع ینعی  تسا ؛ راجت  تدابع  نیا  لمع . شاداپ  باوث و  هب  تبغر  روظنم  هب  دنتـسرپ  یم  ار  ادخ  یعمج  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هک ینادرم  دننک و  یم  راک  یلاوم  سرت  زا  ناشتدابع  یعمج  دراد و  تهابـش  تراجت  هب  نانآ  لمع  دنهد و  یم  ماجنا  ترجا  لباقم  رد  ار 
(. 16 . ) تسا ناگدازآ  هویش  تدابع  مقر  نیا  دنهد ، یم  ماجنا  ادخ  ياه  تمعن  لباقم  رد  يرازگساپس  رکشت و  روظنم  هب  ار  تدابع 

وت مالک  تسوکین  ردقچ   - 256
نم يارب  یتسرپ  یم  هک  ار  ییادخ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  جراوخ -  هقرف  ربهر  قرزا -  نب  عفان  هک  دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا 

. نک فیصوت 
چوک ایند  زا  جاجوعا  اب  و  دـتفا . رد  ور  هب  هار  رد  تسا و  هابتـشا  رد  هراومه  دزاـسب  ساـیق  رب  ار  دوخ  نید  سک  ره  عفاـن ! يا  دومرف : ماـما 
دننام ناکم  هب  یلو  تسا  کیدزن  ددرگن . سایق  مدرم  هب  دوش و  یمن  كرد  ساوح  هب  ادخ  دـیوگ . ابیزان  نانخـس  ددرگ و  هارمگ  دـنک و 

يو يرود  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، دشاب  هتـسج  يرود  هک  یـسک  يرود  لثم  ناکم  هب  وا  يرود  تسین و  رگیدکی  هب  تادوجوم  یکیدزن 
تامالع هب  اه و  ناشن  هب  درادن و  هار  وا  رد  بیکرت  هیزجت و  ضیعبت و  تسا و  هناگی  وا  تسا . تانکمم  تافـص  زا  وا  ندش  هزنم  ءایـشا  زا 

. تسین ییادخ  تسا ، هیاپ  دنلب  گرزب و  هک  وا  زا  ریغ  هدش  فصو 
. وت مالک  تسا  وکین  ردقچ  ینعی : کمالک  نسحاام  تفگ : تسیرگ و  ماما  نانخس  ندینش  اب  قرزا  نبا 

. یهد یم  رفک  یهاوگ  نم  رب  مردارب و  مردپ و  رب  وت  هک  هدیسر  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 
ماکحا ناگراتـس  مالـسا و  غارچ  امـش  نیقی  هب  دوش ، رداص  نم  زا  ازـسان  نیا  هک  تسا  لاحم  نیـسح ! ای  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : قزرا  نبا 

(. 17 . ) دنوشب تیاده  امش  دوجو  ياه  هراتس  هب  اه  یکیرات  رد  دنیوجب و  ینشور  امش  فراعم  مولع و  راونا  زا  دیاب  مدرم  ینعی  دییادخ .
(. 18 . ) درک مامت  وا  رب  ار  تجح  دومرف و  داهشتسا  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادجلا  اما  هفیرش و  هیآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس 

مدرم قوقح  تیاعر  رد  مامتها   - 257
یگنهرف راک  شاداپ  هب  ترـضح  نآ  هک  تخومآ  ار  دمح  هروس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  یکی  هب  نامحرلادبع ، مان  هب  يدرم 

يراوگرزب همه  نیا  زا  ملعم  یگدز  تفگـش  ربارب  رد  دیـشخب و  وا  هب  یگدنز  لیاسو  رویز و  رز و  یهوبنا  هماج و  رازه  رانید و  رازه  شا 
(. 20 ( ) 19 . ) تسا زیچان  وت  راک  شزرا  تمظع و  ربارب  رد  اهنیا  دومرف : ملعم  يونعم  قوقح  تیاعر  یسانش و  قح  و 

دمص ریسفت   - 258
نمض رد  ماما  دندرک  شسرپ  دمص  ینعم  زا  هتـشون  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هرـصب  لها  هدرک : تیاور  همحرلا  هیلع  قودص  خیش 

دیزاـیب تسد  نآرق  ریـسفت  هب  ملع  نودـب  سک  ره  هک : درک  لـقن  شراوگرزب  دـج  زا  یتیاور  هلداـجم  كرت  هب  ناـنآ  توعد  تحیـصن و 
دحا نآرق  رد  راگدرورپ  دوخ  دـندومرف ، تخادرپ و  دمـص  ریـسفت  هب  تیاور  لقن  زا  سپ  ماما  دروآ . یم  مهارف  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج 

ریظن و وا  هدشن و  دلوتم  یسک  زا  تسین و  وا  دلاو  یـسک  هک  درک  ریـسفت  سپـس  دمـص  هللا  دحا  هللا  هتفگ  تسا : هدرک  ریـسفت  دمـص  هب  ار 
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، يدـیمون قایتشا ، تبغر  ءاجر ، فوخ ، هیرگ ، هدـنخ ، رورـس ، تجهب و  مغ و  مه و  هرطاخ  باوخ و  وا  زا  هدـشن  جراخ  درادـن و  ییاتمه 
هزنم و دنوادخ  ینعی : دلوی ) ملو   ) دنز رس  دوش و  دلوتم  وا  زا  فیثک  ای  فیطل و  زیچ  هکنیا  زا  راگدرورپ  تسا  هزنم  يریـسا و  یگنـسرگ ،

هویم نایاپ ، راچ  دننام  دندرگ ، یم  دلوتم  شدوخ  عبانم  رـصانع و  زا  هک  رگید  ياهزیچ  دننام  دوش  دلوتم  يزیچ  زا  هکنآ  زا  تسا  هتـساریپ 
(. 22 ( ) 21 . ) اهنآ لاثما  ناتخرد و  تاتابن ، تاج ،

ع)  ) نیسح ماما  نیشنلد  توص   - 259
دوخ و هجوتم  ار  اه  لد  نتفگ  نخـس  ماگنه  دوخ  نیـشنلد  مرگ و  يادـص  اـب  هک  تسا  وا  ندوب  گـنهآ  شوخ  بیطخ ، نساـحم  زا  یکی 

هیلع نیـسح  دوب و  لامک  دـح  هب  ص )  ) مرکا لوسر  رد  هصیـصخ  نیا  دـنادرگ و  مارآ  تکاس و  ار  اه  سفن  ندینـش و  هدامآ  ار  اه  شوگ 
دوخ دج  هب  راتفگ  ینیشنلد  ادص و  یمرگ  قطن و  هجهل و  گنهآ و  رد  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  مالسلا 

. تشاد لماک  تهابش 
يادـص زا  دـینادرگ . یم  دوخ  بوذـجم  ار  همه  تفگ  یم  نخـس  یتقو  دـنازرل و  یم  دوخ  رب  ار  ناگدنونـش  همه  دـناوخ  یم  نآرق  یتقو 

. دش یم  تسار  ندب  رب  اهوم  وا  نیشنلد 
نیسح نآرق  توص  مرگ   - 260

رد هنغ  دوب و  يا  هنغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يادـص  هدرک : تیاور  شارخ  نب  باهـش  هک  هدرک  لقن  رکاـسع  نبا  ریبک  خـیرات  زا  هدازداـمع 
نوریب ینیب  موشیخ  زا  هک  تسا  ییادـص  نآ  تسا و  نابز  ناهد و  فقـس  موشیخ و  رد  ادـص  نداد  رارق  مالک و  نایرج  زا  ترابع  سوماق 

(. 23  ) دزاس یم  مرگ  ار  ادص  دیآ و  یم 
نآرق هب  میرکت   - 261

يذلا دمحلا هللا  مالـسالل و  اناده  يذـلا  دـمحلا هللا  تفگ : یم  دـش  یم  بکرم  راوس  تقو  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـمآ  تیاور  رد 
. نیبرقم هل  انکام  اذه و  انل  رخس  يذلا  دمحلا هللا  لاق  مث  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  انیبنب  نم  يذلا  دمحلا هللا  نارقلاب و  انمرکا 

دجو اب  هک  ار  ییادخ  ساپـس  تشاد و  مرکم  نآرق  هب  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تشگ و  نومنهر  مالـسا  هب  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  دـمح 
(. 24  ) موش کیدزن  متسناوت  یمن  نآ  هب  الاو  درک  مار  نم  هب  ار  اپراچ  نیا  هک  ار  يادخ  رب  دمح  تفگ  سپس  تشاذگ  تنم  ام  رب  ربمایپ 

ع)  ) نیسح ماما  داهن  رد  ایح  ساسحا   - 262
ساسحا تیـصخش و  يریذپ  بیـسآ  زا  اهنت  هن  هک  دوب  ییاج  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنز  رد  مدرم  تیـصخش  هب  مارتحا  یگژیو 

ایح ساسحا  زین  نارگید  شزومآ  لهاج و  داشرا  ماگنه  هب  هکلب  درک ، یم  یگدنمرـش  ساسحا  دوخ  درب و  یم  جـنر  نادـنمزاین ، تراقح 
. درک یم 

میمـصت یمارگ  نآ  تسا . شزومآ  دـنمزاین  دزاـس و  یمن  وـضو  یگتـسیاش  هب  هک  تسیرگن  ار  يدرم  ترـضح  نآ  هک : تسا  تیاور  رد 
نیمه هب  درک ، ایح  ساسحا  حیحص ، يوضو  شزومآ  ماگنه  هب  وا  ندش  هدنمرش  هشیدنا  زا  اما  دزومایب ، ودب  ار  حیحص  يوضو  هک  تفرگ 

دنهد و وضو  هقباسم  مه  اب  هدروخلاس ، درم  نآ  ربارب  رد  ات  تساوخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  زا  يا  هدنزومآ  ابیز و  ریبدت  اب  تهج 
. دنزاس ناشن  رطاخ  ودب  ار  هلأسم  میقتسم ، ریغ  شزومآ  اب  هلیسونیدب  ات  دنبلطب  يرواد  هب  ار  وا 

کین ود  ره  امـش  تفگ : دـش و  بلقنم  حیحـص ، يوضو  نتخومآ  دوخ و  هابتـشا  هب  ندرب  یپ  نمـض  درم  نآ  دـندرک ، نینچ  هک  یماگنه 
(. 25  ) دیدرک داشرا  ارم  هناربدم  هناراوگرزب و  هنوگنیا  امش  مدوب و  هاگآ  ان  شیوخ  هفیظو  هب  هک  متسه  نم  نیا  دیتخاس و  وضو 

ع)  ) نیسح ماما  هناعضاخ  يوضو   - 263
رابجلا کلملا  يدی  نیب  فقو  نمل  قح  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  هلصافم  تدعتراو  هنول  ریغت  اضوت  اذا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  ناک 

؛ هلصافم دعترت  هنول و  رفصی  نا 
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. دیزرل یم  شیاهاپ  هدیرپ و  شگنر  تفرگ  یم  وضو  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دزرلب شیاهاپ  دوش و  درز  شگنر  هداتسیا  توربج  اب  يادخ  لباقم  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  راوازـس  دومرف : دندیـسرپ  ار  راک  نیا  تلع 

(. 26)
ع)  ) نیسح ماما  تیشخ  فوخ و   - 264

يارب نتخاس  وضو  ماگنه  يا  هنوگ  هب  دوب ، وا  تمظع  كرد  ادخ و  زا  فوخ  تدش  مه  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتسجرب  تافص  زا 
رـس زا  یخرب  داتفا . یم  هزرل  هب  شیاه  مادنا  اضعا و  تشگ و  یم  نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  راگدرورپ ، يوس  هب  برقت  زامن و  تدابع و 

: دومرف یم  هک  دندیسرپ  یم  وا  ياورپ  فوخ و  تدش  زا  یتفگش ،
(. 27  ) ایندلا یف  هللا  فاخ  نم  همایقلا ال  موی  نمای  ال 

(. 28 . ) دنشاب هتشاد  اورپ  شیوخ  راگدرورپ  زا  ایند  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  تینما  یسک  اهنت  تمایق  زور  رد 
تدابع رد  عضاوت  عوضخ و   - 265

دـش یم  نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  شیاین  تدابع و  زامن و  يارب  وضو  نتخاس  ماگنه  هب  یمارگ  نآ  هنوگچ  رگنب ؟ زیزع ! هدنناوخ  يرآ !
یتسه رگناریو و  ناهانگ  هب  هنادنمگوس  ام  یلو  ( 29 ( ؛ دمآ یم  هزرل  هب  شمادنا  اضعا و  ادخ و  فوخ  زا  ولمم  شدوجو  نارک  ات  نارک  و 

هک متـسه  نآ  یعدـم  مه  زاب  هنوگچ  طیارـش  نیا  اب  و  دـهد . یمن  تسد  ام  هب  ادـخ  رفیک  زا  یـساره  هرهلد و  هنوگ  چـیه  لوغـشم و  زوس 
. تسام یگدنز  يوگلا  هوسا و  مالسلا  هیلع  نیسح 

هرهلد و نیرتـمک  ناـهانگ ، نیرت  تشز  نیرتدـب و  باـکترا  ماـگنه  هب  اـم  دزرل و  یم  ادـخ  ياورپ  زا  اـهتدابع  نیرترب  ماـجنا  رد  وا  يرآ !
(. 30 ... ) هللااب الا  هوق  الا  لوح و  هک ال  یتسار  هب  میهد . یمن  هار  نتشیوخ  هب  یساره 

ص 14. لوقعلا ، فحت  همجرت  ( 1)

ص 273. ج 43 ، راونالا ، راحب  ( 2)
ص 121 و 188. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 245 ، دیفم ، داشرا  ( 3)

ص 95. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 4)
ص 434. هعیشلا ، لئاسو  ( 5)

.104 مومهملا ، سفن  ( 6)
ص 806. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 7)

نیسحلا ع ص 133. مامالا  تاملک  هعوسوم  ( 8)
ص 219. ص 350 و ج 44 ، ج 24 ، راونالاراحب ، ( 9)

ص 304. ج 77 ، ذخام ، نامه  ( 10)
ص 41. لامالا ، یهتنم  ( 11)

ص 761. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 12)
.173 نارمع ، لآ  ( 13)

.39 فهک ، ( 14)
ص 251. رکذلا ، قباس  یمعفک  میهربا  حتف  نیمالادلب  ص 166 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  ( 15)

ص 117. ج 78 ، راحب ، ص 246 ، لوقلا ، فحت  ( 16)
ص 148. ینعملا ، ومس  ( 17)
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ص 148. ینعملا ، ومس  ( 18)
ص 191. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 19)

ص 96. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگیژیو  ( 20)
ص 48. ج 2 ، یناشاک ، ضیف  همکحلا  نداعم  ص 90 ؛ قودص ، دیحوت  ( 21)

ص 199. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 22)
ص 71. ج 1 ، هللادبع ، یبا  یناگدنز  ( 23)
ص 564. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 24)

ص 319. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 25)
ص 76. رابخالا ، عماج  ( 26)

ص 192. رج 44 ، راونالاراحب ، ( 27)
ص 101 و 102. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 28)

ص 76. رابخالا ، عماج  ( 29)
ص 102. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 30)

تاجانم زامن و  بش  اروشاع ، بش 

ع)  ) نیسح بوبحم  زامن ،  - 266
. دشاب ناوخ  زامن  هن  دشاب ، زامن  تسود  دشاب ، تسود  ار  زامن  رارسا  دیاب  رازگ  زامن 

هکنیا يارب  دنهدب  تلهم  نم  هب  تسا  اروشاع  بش  هک  ار  بشما  وگب  موق  نیا  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  لضفلاابا  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
ار زامن  نم  تسا ، نم  بوبحم  زاـمن  مراد ، تسود  ادـخ  ياـضر  يارب  ار  زاـمن  نم  هک  ( 1 ( ؛ هل ةولـصلا  بحا  ینا  دناد  یم  ناحبـس  يادخ 

. منک عادو  متسود  زا  مهاوخ  یم  مراد و  تسود 
عادو ار  زامن  دهاوخ  یم  هک  دیشاب  یسک  نآ  لثم  دیناوخ  یم  زامن  یتقو  ( 2  ) عدوم هولص  تیلص  اذا  هدش : نایب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

. دیسرب يدعب  زامن  هب  دراذگن  لجا  تسا  نکمم  اریز  دنک ؛
ارف یغارچ  مالسا  خیرات  هشیمه  رد  نانیا  ياه  هیصوت  دنشاب  یم  نیبم  رادیاپ و  ياهوگلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  همئا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 

یمامت متخ  هتـشاد و  دای  هب  ار  دنوادخ  هرامه  ارـض ، ارـس و  تحـص ، تدش و  یماکان  یبایماک و  تاظحل  رد  ات  دوب  دـهاوخ  نیملـسم  هار 
ترضح يوما  هطلس  رـصع  نادباع  نیرتدباع  هک  تسا  هنوگچ  هک  میبای  یم  رد  هلأسم  نیا  هب  تیانع  اب  دننادب . لامعا  هیلک  رب  رظان  روما و 

ییوگ هک  ددرگ  یم  رضاح  یهلا  سدقا  تاذ  هاگشیپ  رد  نانچ  يونعم  تاماقم  همه  نآ  اب  دناوخ  یم  زامن  یتقو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تسوا زامن  نیرخآ  نیا 
اروشاع بش  رد  نآرق   - 267

دای دـیجم  نآرق  زا  دومرف  داریا  نارای  هب  هک  هبطخ  نمـض  اغوغ  نآ  دوجو  اب  اروشاـع  بش  هک  دوب  راد  هشیر  ناـنچنآ  نآرق  اـب  شترـضح 
هدـئفا و اراصبا و  اعامـسا و  انل  تلعج  هوبنلاـب و  اـنتمرکا  نا  یلع  كدـمحا  ینا  مهللا  تفگ : نینچ  دـنوادخ  رب  دـمح  اـنثا و  زا  سپ  دومن 

. نیرکاشلا نم  انلعجاف  نیدلا  یف  انتهقف  نارقلا و  انتملع 
ام ایادخ ! سپ  داد ، میلعت  ام  هب  ار  نآرق  دومن و  نید  رد  ملاع  هفیلخ  ار  ام  تشاد و  یمارگ  ربمایپ  توبن  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و 

(. 3  ) هد رارق  نارکاش  زا  ار 
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تدابع رد  بش  مامت   - 268
ار اه  همیخ  داد  روتـسد  ناشیا  هب  تفر و  شیوخ  نارای  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یثیدح  رد 
زا نانمـشد  اب  ات  دنریگ  رارق  اهنآ  نایم  دوخ  هک  دنیامن  بصن  نانچ  ار  اهنآ  دـننک و  لخاد  مه  رد  ار  اهنآ  ياه  بانط  دـننزب و  مه  کیدزن 

هطاحا ار  ناشیا  تمـس  هس  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  رارق  ناشیا  پچ  تسار و  تمـس  رـس و  تشپ  رد  اه  همیخ  دـنوش و  ور  هب  ور  فرط  کی 
اعد و زامن و  هب  ار  بش  همه  تشگزاب و  دوخ  ياج  هب  ترضح  نآ  دوخ  سپس  دیآ ، ناشیا  دزن  هب  نمشد  هک  تمـس  نآ  زج  دشاب ، هدرک 
اج هب  تعامج  هب  شیوخ  باحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  درک  ترـضح  هک  یتحارتسا  رـصتخم  زا  سپ  دـندرب و  ناـیاپ  هب  ار  بش  نآ  رافغتـسا 

(. 4 . ) تخادرپ هاپس  يزاس  هدامآ  كرادت و  هب  دعب  دروآ و 
تدابع لاح  رد  حبص  ات   - 269

. دندوب يراز  اعد و  رافغتـسا و  زامن و  لاح  رد  حبـص  ات  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  بش  دیوگ : یم  هللادـبع  نب  كاحض 
(. 5)

ینیسح نارق  توالت   - 270
هک تشاد  رس  رد  نآرق  اب  ینیـشنمه  يارب  یقوش  روش و  نانچ  فصو  نیا  اب  درک ، یم  نآرق  توالت  نادادماب  ناهاگنابـش و  ترـضح  نآ 

نآرق و توالت  وترپ  رد  دوب و  نارق  توالت  اهنآ  نیتسخن  هک  دـنکفا ؛ ریخأت  هب  یلیالد  هب  ار  راک  زواجت  نمـشد  اب  يورایور  اروشاع ، بش 
كرت اب  دنتفایزاب و  یهارمگ  زا  ار  تاجن  تیاده و  هب  ار  نمـشد  هاگودرا  زا  رفن  یـس  هک  دوب  شدیحوت  هاگودرا  وا و  یهاگنابـش  شیاین 

(. 6 . ) دندرک یناشفناج  ادخ ، هار  رد  تداهش  ات  دنتسویپ و  رون  هار  ناورهر  فص  هب  نمشد  فوفص 
دوب و نمشد  اب  شدنزرف  ییورایور  تاظحل  نآ ، دروم  کی  هک  تخادرپ  نآرق  توالت  هب  یـصاخ  طیارـش  رد  ترـضح  نآ  اروشاع ، زور 

یم توالت  ار  فهک  هروس  زین  دوب  هزین  زارف  رب  شـسدقم  رـس  هک  یماگنه  هب  هکلب  تفای ؛ همادا  تاظحل  نیرخآ  ات  اهنت  هن  شنآرق  توالت 
(. 7 . ) درک

اروشاع بش  ياعد   - 271
. دوب اروشاع  بش  رد  ادخ  اب  شیاین  تاجانم و  زاین و  زار و  يارب  يرگید  تصرف  نتفای  نمـشد ، اب  راکیپ  ندنکفا  ریخأت  هب  لیالد  زا  یکی 

ياـعد نیا  هب  شا  یهاگنابـش  ياـعد  دوـب و  شیاـین  لاـح  رد  هاگحبـص  اـت  دـش و  لوغـشم  اـعد  هب  بش  زا  یـساپ  زا  سپ  تهج  نیمه  هب 
: دومرف هک  دروخ  دنویپ  یهاگحبص 

هیف لقت  داوفلا و  هنع  فعـضی  برک  نم  مک  هدع ، یب و  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  هدش و  لک  یف  یئاجر  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا 
... هتجرفف لاوس  نمع  کیلا  ینم  هبغر  کیلا  هتوکش  کب و  هتلزنا  ودعلا ، هیف  تمشی  قیدصلا و  هیف  لذخی  هیلحلا و 

هچ یتسه . نم  حالـس  هانپ و  هثداح  ره  رد  دیما و  هیام  راوگان  تخـس و  دادـخر  ره  رد  هاگهانپ و  هودـنا  مغ و  مامت  رد  وت  راگدرورپ ! راب 
هب نابز  نانمـشد ، ناتـسود و  ددرگ . یم  دودـسم  نآ ، نتخاس  فرطرب  رد  هراچ  هار  ناوتاـن و  نآ  ربارب  رد  ياـه  لد  هک  ییاـه  مغ  رایـسب 

يدوب وت  اهنت  مدومن و  دیما  عطق  نارگید  زا  هدرک و  تیاکش  وت  هب  مدروآ و  وت  هاگراب  هب  ار  همه  نم  هک  دنیاشگ ، یم  تتامش  شنزرس و 
(. 8  ) يدیناهر الب ، نیگمهس  جاوما  زا  ارم  یتخاس و  فرط  رب  ار  نکش  رمک  ياه  مغ  نیا  يدیسر و  نم  داد  هب  هک 

اروشاع حبص  رد  ماما  نتفگ  ناذا   - 272
. دندناوخ ناشباحصا  اب  ار  حبص  زامن  هتفگ و  هماقا  ناذا و  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اروشاع  حبص 

هک هنوگناـمه  هدرک و  دوـخ  راوـگرزب  ردـپ  هـب  ادـتقا  شرمع  زور  نـیرخآ  اروشاـع  زور  حبــص  رد  نیــسح  ماـما  هـک  تـسا  هجوـت  لـباق 
نتشاد اب  اروشاع  حبص  رد  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتفگ  ناذا  دوخ  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  حبـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(. 9 . ) دنتفگ ناذا  ناشدوخ  صوصخم  نذؤم 
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ص 256. مرقم ، نسحلا ، لتقم  ( 1)
ص 44. قودص ، خیش  ( 2)

ص 564. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 3)
.398 یتالحم ، یلوسر  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  ( 4)

ص 104. مومهملا ، سفن  ( 5)
ص 394. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 121ت و 188. راونالاراحب ج 45 ، ( 7)
ص 138. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8)

.88 ینامسآ ، همغن  ناذا  ( 9)

اروشاع رهظ  رد  نوخ  زامن  هماقا 

رهظ زامن  زا  دعب  گنج   - 273
هکنیا رگم  تسا . هورکم  رهظ  زا  لبق  دوش و  عورـش  دـعب  هب  رهظ  زا  تسا  بحتـسم  گنج  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  گـنج  رارـسا  زا  یکی 

. دهد خساپ  ار  وا  هلمح  دناوت  یم  ناسنا  تاقوا  مامت  رد  تروص  نیا  رد  دنک ، هلمح  نمشد 
هدافتسا تایاور  نیا  زا  هک  ام  یهقف  بتک  رد  هتکن  نیا  زار  ارچ ؟ تسا ، بحتسم  دعب  هب  رهظ  زا  اما  تسا  هورکم  رهظ  زا  لبق  ندرک  گنج 

هک دنک  تیاده  ار  نیقفانم  رافک و  بلق  ناحبس  يادخ  هکلب  تسا . زاب  رهظ  ماگنه  تمحر  ياهرد  هک : دوش  یم  نایب  نینچ  نیا  دنا  هدرک 
. دوشن هتخیر  ینوخ  دننک و  ادیپ  شیارگ  مالسا  هب 

زا اصخش  ادهشلادیس  دیوگ : یم  هللا  ۀمحر  رهاوج  بحاص  موحرم  دراد ، صاخ  یمکح  مه  نآ  هک  تسا  گنج  نادیم  رد  داهج  زار  نیا 
هب رهظ  زا  تسا  ترضح  دوخ  هب  طوبرم  هچنآ  اما  دنا  هدرک  عافد  رهظ  زا  لبق  شباحصا  تسا ، هدشن  نادیم  دراو  اروشاع  زور  دعب  هب  رهظ 
هک یتقو  تسا  زاب  تمحر  ياهرد  دوش  یم  هک  رهظ  دندش  نادـیم  دراو  سپـس  دـندناوخ ؛ تلاح  نآ  رد  يو  ار  رهظ  زامن  اذـل  تسا  دـعب 

(. دنک یم  تلاسم  هلماک  تمحر  ناحبس  يادخ  زا  ناشیا  دش  زاب  تمحر  ياهرد 
باجتسم مه  اهاعد  و  تسا ، زاب  تشهب  ياهرد  تسا ، زاب  تمحر  ياهرد  رهظ  ماگنه  تسا : هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 

(. 1  ) تسا
ع)  ) نیسح ماما  صاخ  هزور   - 274

تسا هدش  میسرت  میظنت و  تمسق  هدزاود  رد  یلقتسم  لصف  رد  هک  تشاد  يا  هناگدنچ  ماسقا  اروشاع  هنادواج  زور  رد  ترضح  نآ  هزور 
یمسج یبلق و  قیالع  همه  زا  ندیشون ، ندروخ و  زا  يراددوخ  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نآ  یط  هک  دوب  يا  هزور  شنیرترب ، هک 

رد یلع  شیمارگ  دنزرف  هک  هنوگنامه  درک ؛ ادها  شربمایپ  تسد  هب  صاخ  يراطفا  وا  يارب  دـنوادخ  تهج ، نیمه  هب  دیـشوپ و  مشچ  زین 
باریـس اراوگ ، یماج  شکرابم  تسد  رد  هک  تسا  ربمایپ  مگرزب  دـج  نیا  ناجردـپ ! تفگ : داد و  ربخ  نآ  زا  تداهـش  تاظحل  نیـسپاو 

(. 3 ( ) 2  ) تسامش نتخاس 
رهظ زامن  تقو  يروآدای   - 275

نآ هب  تسا ، رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یکی  يدئاص  همامث  وبا  هب  فورعم  بعک  نب  رمع و 
هتـشکن ارم  ات  دنگوس ! ادخ  هب  یلو  دنهد  یم  همادا  دوخ  یپ  رد  یپ  تالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تیادف ! هب  مناج  تشاد ، هضرع  ترـضح 

هب وت  تناما  هب  زین  ار  رگید  زامن  کی  نیا  هک  مدرگ  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  هاگنآ  مراد  تسود  نم  دـنبایب ، تسد  وت  هب  دـنناوت  یمن  دـنا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4403 

http://www.ghaemiyeh.com


. مشاب هدروآ  ياج 
یتخادنا ام  دای  هب  ار  زامن  اهتقو ؛ لوا  اذه  معن  نیرکاذلا ، نیلصملا  نم  هللا  کلعح  هولـصلا  ترکذ  دومرف : يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

دهدب رارق  دنتسه  ادخ  دای  هب  هک  ینارازگزامن  زا  ار  وت  ادخ 
هب نوچ  میروایب و  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  ات  درادرب  گنج  زا  تسد  اتقوم  هک  دـیهاوخب  نمـشد  زا  تسا  هدیـسر  ارف  زامن  تقو  کنیا  يرآ !

دروم دیناوخ  یم  امش  هک  يزامن  لبقت ؛ اهنا ال  تفگ : لطاب  رکشل  نارس  زا  یکی  نیصح  دش ، هداد  تقوم  سب  شتآ  داهنشیپ  هفوک  رکشل 
. تسین راگدرورپ  لوبق 

: تفگ خساپ  وا  هب  رهاظم  نب  بیبح 
هب ار  رهظ  زامن  دوب  ریزارـس  اه  همیخ  يوس  هب  ناراب  تارطق  دننام  هک  اهریت  لباقم  رد  شنارای  زا  نت  دـنچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

رارق دنتـسه  لصتم  ادخ  هب  اعقاو  هک  ینارازگزامن  فص  رد  دـندیتلغ و  نوخ  كاخ و  هب  زامن  ماگنه  هب  شنارای  زا  نت  دـنچ  دروآ و  ياج 
. دنتفرگ

؛ تشاد هضرع  دمآ و  ولج  هب  ترضح  نآ  نارای  همه  زا  شیپ  رهظ  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمصت  هک  هنوگنامه  همامثوبا 
نم تنابرق ! هب  مناج  الیتق ؛ کلها  یف  ادـیحو  كاراف  فلختا  نا  تهرک  کباحـصاب و  قحلا  نا  تممه  دـق  كادـف  تلعج  هللادـبع ! ابا  ای 

لها و نایم  رد  وت  هک  منیبب  مشکب و  راـنک  ار  دوخ  هک  مرادـن  شوخ  مدـنویپ و  هب  وت  دیهـش  ناراـی  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  ما  هتفرگ  میمـصت 
. يوش یم  هتشک  هدنام و  اهنت  تلایع 

دش میهاوخ  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  زین  ام  زاتب  نمشد  يوس  هب  هعاس ؛ نع  کب  نوقح  اناف ال  مدقت  دومرف : يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
لیان تداهش  هب  يدئاص  هللادبع  نب  سیق  شیومع  رـسپ  تسد  هب  ات  دومن  گنج  درک و  هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  وا  نامرف ، نیا  رودص  اب 

(. 4 . ) دیدرگ
زامن هماقا  يارب  گنج   - 276

هک تفگ  باحـصا  زا  یکی  هک  یتقو  دندوب  رطخ  ضرعم  رد  همه  دوب  گرزب  گنج  نآ  دوب و  گنج  هک  اروشاع  نامه  رد  ءادهـشلادیس 
هک تفگن  دناوخ . زامن  اج  نامه  رد  داتسیا  دنک و  باسح  نارازگ  زامن  زا  ار  وت  ادخ  ار و  زامن  يدروآ  نم  دای  هک  دومرف  تسا  هدش  رهظ 

(. 5 . ) دندرک زامن  يارب  ار  گنج  ریخ  مینکب ، گنج  میهاوخ  یم  ام 
البرک يارحص  رد  فوخ  زامن   - 277

هکنیا يارب  دناوخب ، تعکر  ود  دیاب  زاب  دشاب  مه  نطو  رد  رگا  ناسنا  ینعی  تعکر . راهچ  هن  تسا  تعکر  ود  رفاسم  زامن  لثم  فوخ  زامن 
دنتسه فظوم  نازابرس  دروخ . یم  مه  هب  ناش  یعافد  عضو  دنتسیاب  زامن  هب  همه  رگا  نوچ  دناوخ ، رـصتخم  دیاب  اجنآ  رد  تسین و  لاجم 

ات دنک  یم  ربص  دناوخ  هک  ار  تعکر  کی  تعامج  ماما  دـننک  ادـتقا  تعامج  ماما  هب  مین  دنتـسیاب و  نمـشد  لباقم  رد  یمین  زامن  لاح  رد 
ای هتـسشن  رظتنم  روطنیمه  ماما  هک  یلاح  رد  دنریگ  یم  ناشدوخ  ياقفر  زا  ار  تسپ  دنور  یم  اهنآ  دعب  دـنناوخب  ار  ناشرگید  تعکر  اهنآ 

. دنناوخ یم  ماما  مود  تعکر  اب  ار  ناشزامن  دنیآ و  یم  رگید  نازابرس  تسا  هداتسیا 
نمشد زا  نادنچ  اریز  دوب ؛ یصاخ  عضو  کی  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  عضو  یلو  دناوخ ، یفوخ  زامن  نینچ  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح 
هظحل نیا  رد  یتح  مرش  یب  يایح  یب  نمشد  دندوب و  هداتسیا  هللادبعابا  کیدزن  دننک  عافد  دنتساوخ  یم  هک  يا  هدع  نآ  اذهل  دندوبن  رود 

نابز ریت  مه  يزادنا  ریت  عون  ود  درک  يزادنا  زیت  هب  عورـش  نمـشد  دوب ، زامن  لوغـشم  هللادبعابا  هک  یلاح  رد  تشاذگن  تحار  ار  اهنآ  مه 
! تسین لوبق  وت  زامن  اذل  یتسه ، یغای  دیزی ، تدوخ  نامز  ياوشیپ  رب  وت  درادن ! يا  هدیاف  وت  زامن  نیسح ! درک ، دایرف  یکی  یک 

رارق رپس  ناشیا  يارب  ار  ناشدوخ  هک  هللادبع  ابا  هباحـص  زا  رفن  ود  یکی  دندرک  یم  باترپ  ناش  یلومعم  ياه  نامک  زا  هک  ییاهریت  مه  و 
کیدزن يرگید  دش  مامت  هللادـبعابا  زامن  یتقو  هک  داتفا  یلاح  هب  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  اهنآ  زا  یکی  دـنداتفا . كاخ  يور  دـندوب  هداد 
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! تیفوا هللادبعابا ! ای  درک : ضرع  تفگ ، یبیجع  هلمج  وا  دندیسر  وا  نیلاب  هب  یتقو  دندناسر  وا  نیلاب  هب  ار  ناشدوخ  اقآ  دوب ، شنداد  ناج 
مه يراکادف  رادقم  نیا  هک  تسالاب  گرزب و  ردقنآ  نیـسح  قح  هک  درک  یم  رکف  مه  زونه  هکنیا  لثم  مدروآ ؟ اج  هب  ار  افو  قح  نم  ایآ 

(. 6 . ) البرک يارحص  رد  هللادبعابا  زامن  دوب  نیا  دشابن  یفاک  دیاش 
البرک ههبج  رد  زامن  دیهش  نیلوا   - 278

دنناوخب زامن  ات  داد  رارق  وا  نارای  ترضح و  نآ  رپس  ار  دوخ  تروص  رس و  هنیس و  یفنح ، هللادبع  نب  دیعـس  هک : دنا  هتفگ  نیخروم  مومع 
داع و نعل  مهنعلا  مهللا  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  داتفا ، نیمز  رب  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  تسناوتن  دش و  ناوارف  وا  ندـب  رب  اه  مخز  نوچ  و 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  کیبن  هیرذ  هرـصن  یف  کباوث  کلذـب  تدرا  یناف  حارجلا  ملا  نم  تیقل  اـم  هغلباو  مالـسلا  ینم  کـیبن  غلبا  دومث و 

؛ ملس
هک ار  یمخز  درد و  نیا  تسرف و  دورد  نم  فرط  زا  ار  تربمایپ  نادرگ و  رود  تمحر  زا  دومث  داع و  موق  دننامه  ار  ناشیا  ایادخ ! ینعی 

دوب وت  ربمایپ  دنزرف  يرای  راک  نیا  رد  نم  فده  هک  امرف ؛ غالبا  وا  هب  دیسر  نم  هب 
؟ مدرک افو  دوخ  دهع  هب  ایآ  ینعی  هللا ؛ لوسر  نبای  تیفوا  درک ، ضرع  درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هاگنآ 

هک دوب  نخـس  نیا  لاـبند  هب  یتسه  نم  يور  شیپ  تشهب  رد  وت  يرآ ! ینعی  هنجلا ؛ یف  یماـما  تنا  معن  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ناوضر دوب . دش  دراو  وا  رب  هک  دوب  ياه  هبرض  اه و  مخز  زا  ریغ  نیا  دندرک و  دهاشم  ریت  هدزیـس  وا  ندب  رد  درک و  زاورپ  وا  ندب  زا  حور 

(. 7 . ) هعم دهشتسا  نم  یلعو  هیلع  هتاکرب  همالس و  هللا و 
لاح ره  رد  ادخ  دای   - 279

تانکس تاکرح و  رادرک و  راتفگ و  همه  رد  طیارـش و  تالاح و  یمامت  رد  اروشاع ، رـصع  ات  اعوسات  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدرکن افو  ادخ  اب  شنامیپ  رب  هک  یتاظحل  ات  دوب و  ادخ  اب  شیوخ  دهع  رب  يدنبیاپ  رب  دیکات  وا و  اب  نامیپ  يروآدای  ادـخ و  دای  هب  شیوخ 
شدرگ دوب و  رت  هک  یماگنه  ات  شکرابم  نابز  هک  دوب  یلاح  رد  دیشیدناین و  اذغ  فرص  یتح  يرگید  راک  هب  دومنن ، ادا  ار  تناما  قح  و 

(. 8 . ) دوب لوغشم  ادخ  رکذ  هب  درک ، یم 
اروشاع زور  تاظحل  نیرخآ  رد  اعد   - 280

: دوب نیا  دوب  هداتفا  نوخ  رد  قرغ  ندب  اب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نیرخآ 
دعولا قداص  همحرلا  بیرق  ءاشی  ام  یلع  رداق  ءایربکلا  ضیرع  قئالخلا  نع  ینغ  لاـحملا  دـیدش  توربجلا  میظع  ناـکملا ، یلاـعتم  مهللا 
روکـش تبلط و  ام  كردـم  تدرا و  ام  یلع  رداق  کیلا  بات  نمل  هبوتلا  لباق  تقلخ  امب  طیحم  تیعد  اذا  بیرق  ءالبلا  نسح  همعنلا  قباس 
لکوتا افیعـض و  كاب  نیعتـساو  ابورکم  کیلا  یکباو  افئاخ  کـیلا  عزفا  اریقف و  کـیلا  بعرا  اـجاتحم و  كوعدا  ترکذ . ترکـش و  اذا 

هللا دبع  نب  دمحم  کبیبح  دلوو  کیبن  هرتع  نحن  انولتق و  انوردغ و  انوعدـخ و  انورغ و  مهناف  قحلاب  انموق  نیب  اننیب و  مکحا  ایفاک  کیلع 
؛ نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  اجرخم  اجرف و  انرما  نم  انل  لعجاف  کیصو  یلع  هتنمتئاو  هلاسرلاب  هتیفظصا  يذلا 

هچ ره  رب  رداق  هدرتسگ ، تردق  ياراد  تاقولخم ، زا  زاین  یب  دشاب . یم  دیدش  بضغ  رهق و  رایـسب و  تتردق  رترب ، تهاگیاج  راگدرورپ !
قلخ هچنآ  رب  و  یتسه ، کیدزن  يوش  هدناوخ  هک  هاگنآ  وکین ، ءالب  و  هدرتسگ ، تمعن  تسار ، هدـعو  کیدزن و  تمحر  ياراد  دـهاوخب ،

، یبای یم  یهاوخب  ار  هچ  ره  يرداق و  یهاوخب  هچنآ  رب  يریذپ ، یم  دنک  تشگزاب  وت  يوس  هب  هک  یسک  زا  ار  هبوت  یتسه ، طیحم  يدرک 
. يدرگ یم  نانآ  رکذتم  يوش  دای  هاگره  و  هدوب ؛ راذگ  رکش  دنراذگ  ار  وت  رکش  هک  یماگنه 

وت يوس  هب  یتحاران  اب  مروآ و  یم  يور  وت  يوس  هب  سرت  اب  منک و  یم  هجوت  وت  يوس  هب  يزیچ  یب  رقف و  اب  هدناوخ و  يدـنمزاین  اب  ار  وت 
هک مکح  قح  اب  ام  موق  ام و  نیب  مناد . یم  یفاک  ار  وت  هک  یلاح  رد  منک  یم  لکوت  وت  رب  مهاوخ و  یم  يرای  وت  زا  یناوتان  اب  میرگ و  یم 

سپ يداد  رارق  نما  ار  وا  تیحو  رب  هدیزگرب و  تلاسر  هب  ار  وا  هک  میشاب  یم  هللادبع  نب  دمحم  وت  تسود  نادنزرف  تربمایپ و  نادناخ  ام 
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نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تتمحر  هب  هد . رارق  شیاشگ  جرف و  ام  راک  رد 
ینیسح تدابع  رولبت  زور  اروشاع   - 281

رد ار  شراگدـیرفآ  صاخ  نامرف  هک  دوب  نیا  دـیدرگ ، وا  تازایتما  تافـص و  رگید  همـشچرس  ءاشنم و  هک  ترـضح  نآ  ياه  یگژیو  زا 
قیفوت وا  زا  شیپ  یـسک  هن  هک  درک  تدابع  يا  هنوگ  هب  ار  ادـخ  دـیناسر و  ماجنا  هب  يریظن  یب  کبـس  هب  اروشاع ، هنادواج  گرزب و  زور 

. وا زا  سپ  هن  دوب و  تفای  ار  نآ 
کی ياه  هرهچ  داعبا و  ماسقا و  یمامت  هدنرادرب  رد  اوتحم و  رپ  لماک ، عماج ، یتدابع  زاس ، هسامح  یخیرات و  زور  نآ  رد  وا  تدابع   - 1

يرگید بحتـسم و  بجاو و  يونعم ، یناحور و  ینطاب ، يرهاظ و  اـت  هتفرگ  یبلق  یندـب و  ياـه  تداـبع  زا  دوب و  لـماک  يداـبع  متـسیس 
نـیرت و لـماک  نیرتـهب و  نآ ، عوـن  هنوـمن و  ره  زا  دز و  یم  جوـم  نآ  رد  ادـخ  هناقـشاع  هناـصلاخ و  شتـسرپ  ياـه  هوـلج  ياـه و  هرهچ 

. تفای رولبت  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگتدابع  تدابع و  رد  شنیرتابیز 
اه و هولج  یمامت  رد  اه و  شتسرپ  ماسقا  عاونا و  هب  یتسه  ياناوت  راگدیرفآ  یندنام ! دای  هب  دنمهوکش و  زور  کی  يرآ ! زور ! کی  رد  و 

. دش هدیتسرپ  اه  هرهچ 
رانک رد  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دوب ، زین  یناسنا  ياـه  شزرا  رولبت  زور  دوب ، شیاـین  تداـبع و  گرزب  زور  هکنیا  رب  هوـالع  زور  نآ   - 2

نوگمهان نوگمه و  تروص  هب  یناسنا  هدیدنسپ  تافص  یقالخا و  مراکم  یمامت  اه ، تدابع  اه و  شیاین  نیرت  هناصلاخ  نیرت و  هناقشاع 
. تفرگ رارق  تیرشب  زادنا  مشچ  رد  نکمم ، تروص  نیرتهب  رد 

يرادـیاپ هبناج و  همه  ییابیکـش  راگزور و  شیامزآ  نیرتدـیدش  هناـنامرهق  لـمحت  تسخن : دوزفا ، دـیاب  گرزب  راـکهاش  ود  نیا  رب   - 3
(. 9  ) نکمم لکش  نیرتالاب  نیرترب و  رد  دیادش ، رب  يرازگرکش  ساپس و  رگید  نآ و  ربارب  رد  ریذپان  فصو 

تدابع یلاع  هوسا   - 282
تین هب  راگدرورپ و  هب  برقت  دـصق  هب  وا  دوب ، تراهط  ماـسقا  ناـیم  عمج  یگنهاـمه و  داـجیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـه  یگژیو  زا 

مهارف شیارب  یبآ  یب  هرـصاحم و  تخـس  طیارـش  نآ  رد  یلع ، شبوبحم  دـنزرف  هک  یبآ  كدـنا  اـب  اروشاـع  بش  وا ، یگدـنب  تداـبع و 
ار شرونم  هرهچ  تخاـس و  وـضو  يا  هژیو  کبـس  هب  شیافـصم ، بلق  نوـخ  اـب  اروشاـع  زور  سپ  ( 10  ) درک تداهـش  لسغ  دوب  هتخاـس 

. درک یسامترا  لسغ  ماجنارس  تسش و  ار  شسدقم  ندب  رهطم و  رس  شبلق  نوخ  اب  تخادرپ و  بیترت  لسغ  هب  هاگنآ  درک  نیگنر 
هرهچ درک و  رپ  شکاپ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  تخاس ، یـصاخ  يوضو  شتداهـش ، زور  هاگحبـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

شکاپ ناج  لماک ، یگدامآ  ماگنه  هب  دیـشک و  شا  هرهچ  رب  دومن و  ممیت  یکرابم  هزیکاپ و  كاخ  هب  هاگنآ  درک ، نیگنر  ار  شا  ینارون 
. تخادرپ هدجس  هب  داهن و  نیمز  رب  یناشیپ  تسود  هاگراب  هب  زاورپ  يارب 

. تسا یگدنب  تدابع و  یلاع  هوسا  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرف . هماقا  تداهش  هداجس  رد  ار  قشع  زامن  هناقشاع  و 
اروشاع زور  رد  زامن  راهچ   - 283

نآ اروشاع ، هنادواـج  زور  هنابـش  رد  يرگید ، دوب و  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، اـپب  يریظن  یب  تروص  هب  یتسار  هب  ار  زاـمن  وا 
: دناوخ عون  راهچ  ترضح 

(. 11  ) تشاداپب نمشد ، زا  نتساوخ  تلهم  راکیپ و  ندنکفا  ریخأت  هب  زا  سپ  اروشاع ، بش  هک  دوب  يزامن  نآ  عادو و  زامن  - 1
نطب عاقرلا و  تاذ  نافـسع و  هاگلزنم  رد  هک  یفوخ  ياهزامن  زج  يا  هژیو  کبـس  هب  فوخ ، زامن  تروص  هب  هک  عادو  يزورمین  زامن   - 2

هب هتفرگ ، رارق  راکزواجت  زوت و  هنیک  نمـشد  ياـهریت  فدـه  شا ، هتخاـبکاپ  ناراـی  زا  یخرب  نآ  رد  هک  تشاد  اـپب  دـناوخ ، ( 12  ) لحنلا
(. 13 . ) دندیسر تداهش 

. تشاد اپب  رایع  مامت  تروص  هب  نآ  تاملک  یگنوگچ و  لاعفا و  رارسا و  ندروآ  اب  ار  زامن  ناج  حور و   - 3
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هب ار  نآ  ریبکت  هک  يزامن  تشاد . اپب  يا  هژیو  مالس  دهشت و  دوجـس ، عوکر ، مایق ، تئارق ، مارحالا ، هریبکت  اب  هک  یـصوصخم  زامن  و   - 4
دروآ و اج  هب  داتـسیا ، شیوخ  ياپ  يور  هب  كاخ  رب  نداتفا  زا  سپ  هک  یماـگنه  هب  ار  نآ  ماـیق  داد و  رـس  بکرم  زا  ندـمآ  دورف  ماـگنه 

ياعد نیرخآ  اب  ار  نآ  تونق  داد و  ماجنا  تساخ ، یم  رب  داـتفا و  یم  كاـخ  رب  يزیرنوخ  مخز و  تدـش  زا  هک  یماـگنه  هب  ار  نآ  عوکر 
دنلب الاو و  سب  تماقم  هک  ییادخ  يا  نم ! يادـخ  هک : درک  همزمز  یگدـنز  قیاقد  نیـسپاو  رد  شا  یتوکلم  شیاین  نیرخآ  شخبحور و 

رد يزاـین و  یب  تاـقولخم  یماـمت  زا  هک  يادـخ  تسا ، رتـالاب  ییورین  ره  زا  تیورین  دـیدش ، رایـسب  نارگدادـیب  رب  بضغ  مشخ و  هبترم !
... اناوت یهاوخب  هچنآ  هب  ریگارف و  تمظع  ایربک و 

ام يرای  زا  تشد  دندش و  دراو  هلیح  بیرف و  هار  زا  ام  اب  نانیا  هک  متـسه  وت  هدیزگرب  بوبحم و  ربمایپ  نادنزرف  نادـناخ و  ام  ایادـخ ! راب 
دندناسر تداهش  هب  میتساخ  اپب  تلادع  قح و  يارب  هک  ار  ام  دندیشک و 

هقرغ رکیپ  زا  شدنلب  حور  جورخ  اب  ار  نآ  مالس  دهشت و  داد و  ماجنا  البرک  نوگلگ  كاخ  رب  شغورفرپ  هرهچ  نداهن  اب  ار  نآ  هدجـس  و 
یخرب اب  مهار  شزامن  بیقعت  اه و  هزین  زارف  رب  شا  هدیرب  رس  نتفرگ  جوا  اب  ار ، نتشادرب  زامن  هدجس  زا  رس  هرخالاب  درک و  ادا  شنوخ ، هب 

دناسر یم  اه  شوگ  هب  هدرک ، توالت  اه  هزین  زارف  زا  هک  فهک  هکرابم  هروس  راکذا و  اهاعد و 
زامن هماقا  ینعم   - 284

(. 14)
نانچمه و راگدرورپ  اب  مکحم  هطبار  نیا  هک  دـننک  یم  يراک  هکلب  دـنناوخ  یم  زامن  ناشدوخ  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زاـمن  هماـقا 

. میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  ترایز  رد  دشاب . اپ  رب  اج  همه  رد 
. يدرک اپرب  ار  زامن  تندش  هتشک  اب  هک  مهد  یم  یهاوگ  هولصلا ؛ تمقا  دق  کنا  دهشا 

هک نانچ  نآ  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ربمایپ ! یمارگ  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  صوصخم  ترایز  رد  و 
نارق يدرک و  یهن  اه  يدنـسپان  یهابت و  زا  يدناوخ و  ارف  تقیقح  قح و  هب  یتخادرپ و  ارنآ  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  دـشاب  یم  نآ  تقیقح 

(. 15 . ) يدرک داهج  دوب  هتسیاش  هکنانچ  ادخ  هار  رد  يدومن و  توالت  دیاب  هکنانچ  ار 
يرگید هن  دوب  وا  صوصخم  هک  يا  هنوگ  هب  تشاداپ ، هب  يریظن  یب  تروص  هب  ار  زامن  یتسار  هب  وا 

گنج نادیم  رد  تعامج  زامن  ییاپ  رب   - 285
، درک هماقا  ار  تعامج  زامن  اه ، هچب  نز و  ياه  هلان  نمشد و  رازه  دنچ  لباقم  رد  تالکشم و  همه  اب  البرک  نیمزرس  رد  نادیهـش ، رالاس 

زین نمـشد  ياهریت  زا  نمـض  رد  و  دورب ، نادـیم  هب  دـعب  و  دـناوخب ، يدارف  هب  همیخ  لخاد  رد  شنادـنزرف  رانک  ار  زامن  تسناوت  یم  ماـما 
نمشد لباقم  رد  ار  نآ  داد و  حیجرت  ار  تعامج  زامن  ماما ، یلو  درب ؛ یم  تذل  شنادنزرف  رانک  مه  ار  يا  هظحل  دنچ  دنام و  یم  ظوفحم 

. دیسر تداهش  هب  زامن  رطاخ  هب  داد و  رارق  رپس  ار  دوخ  هنیس  شباحصا  زا  یکی  دومن و  اپ  رب 
زامن يایحا  رطاخ  هب  تداهش   - 286

هکلب تشگن ... عطق  شترـضح  يرهاظ  یگدـنز  مامت  رد  هاگ  چـیه  یهلا ، هاگرد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زاین  زار و  شیاـین و  تلاـح 
هب ادخ  هار  رد  زین ، دوخ  تداهش  زا  سپ  شرونم ، ربق  رهطم و  رس  شسدقم و  رکیپ  رب  ار  هاکناج  ياه  جنر  اه و  يراتفرگ  بئاصم و  عاونا 

. دومن ار  اهنآ  همه  تین  ادخ ، يدونشخ  يارب  یبایزرا و  یگدنز  نارود  نامه  رد  ار  اهنیا  همه  دیرخ و  ناج 
بل و رب  دادـیب  نوچ  ندـش  هدز  تداهـش ، زا  سپ  شناتـشگنا  تسد و  ندـش  هدـیرب  شرکیپ ، ندـش  لامیاپ  هب  تسا  یفاـک  دروم  نیا  رد 
وا تعاطا  تدابع و  زامن و  ادخ و  نامرف  ماجنا  تین  هب  ار  اهنیا  همه  هک  تسیرگن  اهرهـش  رد  شرهطم  رـس  ندنادرگ  هزین  زارف  رب  شناهد ،

. داد ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نید و  يایحا  و 
دش یم  رت  هتخورفارب  دش  یم  کیدزن  تداهش  هب  هچ  ره   - 287
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شیور دش . یم  رت  هتخورفا  دش  یم  رتکیدزن  اروشاع  رهظ  هب  هچ  ره  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسه  تایاور  ضعب  رد  هک  دینیب  یم 
. دش یم  هتخورفا 

تـسد زا  دهد  یم  تسد  زا  هک  ینازیزع  تسادـخ ، يارب  داهج  نوچ  تسادـخ و  يارب  تسادـخ و  هار  رد  داهج  هک  دـید  یم  هکنیا  يارب 
(. 16  ) اقب ملاع  يارب  دنتسه  يریاخذ  اهنیا  تسا ، هدادن 

تفرعم ینیریش   - 289
وا تبحم  رهم و  ماج  زا  هدیشچ و  ار  يادخ  تفرعم  ینیریش  اهنآ  دیامرف ، یم  ناگتشرف  تافص  میـسرت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤملاریما 
مخ ار  نانآ  تماق  ادـخ ، ینالوط  تدابع  يرادربناـمرف و  ور  نیا  زا  تسا ، هدرک  ذوفن  ناـشبلق  قاـمعا  اـت  ادـخ  زا  ياورپ  هتـشگ و  باریس 

(. 17  ) تسا هدربن  نیب  زا  ار  نانآ  عرضت  تلاح  وا ، هب  رایسب  قوش  هدرک و 
ندیشکرس ادخ و  تفرعم  ندیشچ  راثآ  ینشور  هب  میشیدنیب  مالسلا  هیلع  نیسح  گرزب  راکهاش  الاو و  تیـصخش  هب  یبوخ  هب  رگا  يرآ ،

جاوما موجه  هک  دوب  هدیـشچ  ار  يریظن  یب  تفرعم  ینیریـش  وا  تفاـی . میهاوخ  رد  وا  یگدـنز  نارک  اـت  نارک  رد  ار ، وا  قشع  رهم و  ماـج 
. درکن یماک  خلت  ساسحا  زگره  وا  نورب  نورد و  ناج و  بلق و  رب  ناتسرپایند  ایند و  خلت  راوگان و  ياهدادخر 

هدیمخ ار  نانآ  تماق  ادخ  تدابع  يرادربنامرف و  دومرف : هک  میشیدنیب  ناگتشرف  دروم  رد  هیلع  نینمؤملاریما  نخس  هب  يونعم  شنیب  اب  رگا 
قادـصم نیرت  هتـسیاش  درف و  نیرتراکـشآ  هک  تفای  میهاوخ  رد  تسا . هدربن  نیب  زا  ار  نانآ  شیاین  تلاح  وا  هب  رایـسب  قوش  اـما  هتخاـس ،

يا هبعش  هس  ریت  مه  دش و  هدیمخ  شتماق  اروشاع  زور  هوکشاب  تدابع  يرادربنامرف و  رد  مه  هک  ارچ  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ ،
تتدابع تعاطا و  رد  وا  تماق  یگدیمخ  رب  هک  دیاب  دز و  هراوف  شکاپ  نوخ  دیرخ و  ناج  هب  دمآ  دورف  شـسدقم  بلق  هنیـس و  رب  هک  ار 

قشع اهنیا  همه  اب  اما  درک  هفاضا  زین  ار  شسدقم  ياضعا  دوجو و  ياهدنویپ  ندش  هعطق  هعطق  ندش و  ادج  زور  نآ  رد  دنوادخ  هوکـشرپ 
. دش رتنوزفا  ادخ  هب  وا 

دوب تدابع  وا  زیچ  همه   - 289
تدابع وا  داهج  دـمآ ، یم  باسح  هب  تدابع  وا  ياـه  ندز  مد  تاـظحل و  ماـمت  هکلب  دوبن  تیعقوم  بسح  رب  يا و  هظحل  نیـسح  تداـبع 
تدابع وا  لمحت  و  وا ، ربص  نمشد ، تسود و  هب  وا  تحیصن  وا ، ندز  ریشمش  دوب ، تدابع  وا  ینارنخـس  هبطخ و  دوب ، تدابع  وا  مایق  دوب ،

ربص و نیع  رد  وا  نداد  ناـج  و  دوب ، تداـبع  وا  نداـتفا  كاـخ  هب  هظحل  نآ  درک ، یم  تداـبع  دـیگنج  یم  مصخ  اـب  هک  یتعاـس  نآ  دوب 
. دوب تدابع  لمحت 

رد یقمر  یب  یگداتفا و  نیع  رد  تسناد . یمن  هضرع  لباق  هدـننک و  تیافک  مه  ار  تدابع  نآ  مه  زاب  ییوگ  یلاح  عضو و  ناـنچ  رد  اـما 
. دوب منرتم  ادخ  رکذ  هب  یگنشت  یکشخ و  نیع  رد  شنابل  هاگلتق و 

. كاوس دوبعم  ال  كرمال ، اقیدصت  کئالب ، یلع  اربص  کئاضقب ، اضر  یهلا 
. تسین يدوبعم  وت  زج  مراد  قیدصت  ار  وت  نم  مرباص و  وت  يالب  رب  میضار ، وت  مکح  هب  ایادخ !

نایم هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ   - 290
نم دـندومرف : اروشاع  بش  رد  ناـشیا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  زا  هک  يا  هلمج  نیا  هراـبرد  ضیف  موحرم 

. دشاب هدومرف  ماما  ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواب  نم  تفگ : یم  مرادن  غارس  مدوخ  باحصا  زا  رتهب  یباحصا 
؟ ارچ دندوب : هتفگ 

يدب ياهمدآ  یلیخ  دنتشک  ار  نیسح  ماما  هک  ییاهنآ  تسین . رتالاب  اهنیا  زا  یباحصا  دیوگب  ماما  هک  دندرک  راک  هچ  اهنآ  رگم  دوب : هتفگ 
، ربمغیپ دنزرف  دنتفگ  یم  یتقو  دوب ، یم  اهنآ  ياج  یناملسم  ره  دندادن . ماجنا  یمهم  راک  دندرک  يرای  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنیا  دندوب ؛

نت اب 72  نیسح  ماما  تسالبرک ، يارحص  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  بش  کی  داتسیا . یم  ارهق  تسا ، هدنام  اهنت  نمـشد  تسد  رد  نامز  ماما 
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زاـمن دـنهاوخ  یم  تسا و  رهظ  عـقوم  هک  دـمآ  شرظن  هب  ناـیرج  نآ  رگید  فرط  رد  مـه  نمـشد  يرفن  رازه  رکـشل 30  فرط ، کی  رد 
هللادبع نب  دیعـس  هک  روطنامه   ) میناوخب زامن  ام  ات  دـیتسیاب  ولج  امـش  دـندومرف : اقآ  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـنناوخب 

یم تشاد  نمشد  زا  ریت  نیلوا  داتسیا  ولج  تفر  اقآ  درک . یم  يزادناریت  نمـشد  دنداد ) رارق  رپس  ار  ناشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی  یفنح و 
هللا رفغتسا  دنتفگ : باوخ  ملاع  نامه  رد  ماما  هب  درک  تباصا  ریت  هک  دید  هاگان  دندش  مخ  دیآ ، یم  دراد  ریت  دید  ات  دمآ .

درک مخ  ار  شدوخ  هبترم  ود  دـش  وا  کیدزن  ات  دـمآ  ریت  مود  هعفد  منک . یمن  رگید  هعفد  نیا  مدرک ! يدـب  راک  بجع  هیلا ؛ بوتا  یبر و 
نم لضفا  اریخ و ال  اباحـصا  ملعا  ینا ال  دومرف : وا  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد  دوش  یم  مخ  رایتخا  یب  دـید  دـش ؛ رارکت  نایرج  نیا  هعفد  دـنچ 

یتقیقح نیا  دوش !؟ یم  دهاجم  دناوخ  باتک  هک  ره  يا  هدرک  لایخ  وت  ینعی  مسانش  یمن  رتهب  مدوخ  باحصا  زا  یباحـصا  نم  یباحـصا ؛
رد دشاب  دهاجم  هک  هشیدنا  نیا  لقاال  ای  تسا  هدوبن  دهاجم  المع  هک  یسک  قافنلا ؛ نم  هبعش  یلع  تام  زغب و  هسفن  مل  زغی و  مل  نم  تسا 

(. 18 . ) دور یم  رد  دوش  یم  هک  داهج  عقوم  ینعی  دراد  دوجو  ییورود  کی  شحور  نورد 
ثیدح 12. باب 30 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 1)

. راونالاراحب ( 2)
ص 122. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 3)

ص 96. فوهل ، ( 4)
ص 148. ج 12 ، رون ، هفیحص  ( 5)
ص 102. يونعم ، ياهراتفگ  ( 6)

.433 یتالحم ، مشاه  دیس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  ( 7)
ص 138. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8)
ص 115. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 9)

ص 392. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 10)

ص 392. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 11)
ص 21. ج 4 ، راونالا ، راحب  ( 12)

ص 121. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 13)

ص 121. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 14)
ص 293. ج 100 ، راونالا ، راحب  ( 15)

ص 239. ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 16)
ص 110. ج 57 ، راونالاراحب ، ( 17)

ص 177. ج 3 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 18)

نیسح ماما  تمارک  ششخب و 

برع درم  ياضاقت   - 291
: هک تسا  هدش  تیاور  هنوگ  نیا  رابخالا  عماج  یمزراوخ و  لتقم  رد 

نآ ناوت  اما  مزادرپب ؛ ار  يا  هلماک  هید  هک  ما  هدش  نماض  نم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  یبارعا 
. مدمآ ربمایپ  نادناخ  امش  ینعی  مدرم ؛ نیرت  هدنشخب  دزن  راچان  مرادن  ار 
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ود هب  رگا  مهد ، یم  وت  هب  ار  لام  موس  کی  يداد ، خساپ  اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  منک ، یم  وت  زا  لاؤس  هس  نم  ردارب ! يا  دندومرف : ترـضح 
. درک مهاوخ  اطع  ار  لام  نآ  همه  يداد ، خساپ  لاؤس  هس  هب  رگا  لام و  موس  ود  يداد ، خساپ  لاؤس 

! مهدب ار  وت  دننامه  یسک  تالاوس  باوج  مناوت  یم  نم  هنوگچ  یتلیضف ، ملع و  نادناخ  زا  وت  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : برع  درم 
تفرعم هزادنا  هب  ار  ششخب  فورعم و  باب  هفرعملا ؛ ردقب  فورعملا  دومرف : هک  مدینش  ادخ  هداتسرف  لوسر و  مدج  زا  دندومرف : ترـضح 

دییاشگب مدرم 
ع)  ) ماما تالاوئس  هب  یبارعا  ياه  باوج   - 292

. تسین ادخ  زج  يا  هدارا  هوق و  چیه  مریگ و  یم  دای  امش  زا  هن  رگا  میوگ و  یم  خساپ  منادب  رگا  وگب ، ار  تیاه  شسرپ  تفگ : برع  درم 
؟ تسیچ اه  لمع  لضفا  دندومرف : ترضح 

. لاعتم يادخ  هب  نامیا  تفگ : یبارعا 
؟ تسا يدوبان  تکاله و  زا  مدرم  تاجن  ببس  زیچ  هچ  دومرف : ماما 

. دنوادخ رب  دامتعا  لکوت و  تفگ : برع  درم 
؟ تسیچ ناسنا  تنیز  دومرف : ماما 

. دشاب لمع  هارمه  هک  یملع  تفگ : برع  درم 
؟ هچ تفاین ، ار  تفارش  نیا  رگا  دومرف : ماما 

. دشاب يدرمناوج  تورم و  نآ  اب  هک  یلام  درک : ضرع 
؟ دشاب هتشادن  مه  ار  نیا  رگا  دومرف : ترضح 

. ددرگ ماوت  ییابیکش  ربص و  اب  هک  یناشیرپ  رقف و  تفگ : برع  درم 
؟ تشادن زین  ار  نیا  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

!! دنازوسب ار  وا  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص  هک  تسا  نیا  یمدآ  نینچ  هتسیاش  تفگ : برع  درم 
یم مهرد  تسیود  نآ  نیگن  هک  يرتشگنا  داد و  وا  هب  ار  دوب  خرـس  رانید  رازه  نآ  رد  هک  يا  هسیک  تفرگ ، شا  هدـنخ  ماما  لاح  نیا  رد 

. امن تا  یگدنز  فرص  ار  رتشگنا  نیا  امن و  زاب  ندرگ  زا  ار  دوخ  همذ  اهالط  نیا  اب  دومرف : درک و  اطع  وا  هب  دیزرا 
: هک دومن  توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  هتشادرب و  ار  اهالط  یبارعا 

(. 1  ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا 
كولمم هیده   - 293

ای يدازآ  ایآ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  ترضح  درک ، هیده  ار  يدنفسوگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  وا  داتفا  یناپوچ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رذگ 
؟ هدرب

. تسا مدوخ  زا  دنفسوگ  ناج  اقآ  درک : ضرع  دنادرگرب  وا  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  ما ، هدرب  درک : ضرع 
شدازآ ادخ ) هار  رد   ) سپ دیرخ ، زین  ار  دنفـسوگ  و  دیرخ ، ار  وا  هتفر  وا  يالوم  دزن  سپـس  تفریذـپ . وا  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

(. 2 . ) دیشخب وا  هب  ار  دنفسوگ  نآ  درک و 
لئاس مایپ   - 294

هن دندرک : ضرع  دیوگ ، یم  هچ  دیناد  یم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن ، یم  تجاح  بلط  یلئاس  يزور ، هک : هدـش  تیاور 
یم اجنآ  هب  مریگ و  یم  ار  نآ  دیداد  نم  هب  يزیچ  رگا  متسه ، امش  ترخآ ) يدنمزاین   ) ناسر مایپ  نم  دیوگ : یم  دومرف : ادخ ! لوسر  يا 

(. 3 . ) تسا یلاخ  متسد  هک  یلاح  رد  مسر  یم  اجنآ  هب  هن ، رگ  مناسر و 
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نتساوخ تجاح  بادآ   - 295
ردارب يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  دنک ، یتجاح  تساوخ  رد  هک  تشاد  میمصت  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  راصنا  زا  يدرم 

نآ رد  ار  هچنآ  نم  هک  روایب ، هتـشون  يا  همان  رد  ار  دوخ  تجاح  و  رادهگن ، وربور ) يروضح و   ) نتخادنا ور  زا  ار  دوخ  يوربآ  يراصنا !
مزاس یم  دروآ  رب  ادخ  تساوخ  هب  دزاس  یم  نامداش  ار  وت  هدمآ و 

. دهد تلهم  نم  هب  شیاشگ  نامز  ات  امرفب  وا  هب  دهاوخ ، یم  ارنآ  رارصا  اب  دراد و  بلط  نم  زا  رانید  دصناپ  هللادبعابا ! يا  تشون : وا  سپ 
نآ رانید  دـصناپ  اب  دومرف : وا  هب  دروآ و  نوریب  تشاد  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  هدـش  لزنم  دراو  دـناوخ  ار  هماـن  مالـسلا ، هیلع  ماـما  نوچ 

ای رادـنید ، صخـش  ربـم : تجاـح  سک  هس  زا  یکی  هب  زج  ناـخرچب و  ار  دوخ  یگدـنز  رگید  راـنید  دـصناپ  اـب  زادرپـب و  ار  دوـخ  یهدـب 
دوخ یگنادرم  زا  درمناوج ، اما  دـنک ، یم  ظفح  تتجاح ) ندروآرب  اب   ) ار دوخ  نید  رادـنید ، اما  یگداوناخ ، تفارـش  يراد  اـی  درمناوج ،
ظفح رد  ور  نیا  زا  یتشذـگ  دوخ  يوربآ  زا  وا  هب  نتخادـنا  ور  اـب  وت  هک  دـمهف  یم  تفارـش  اـب  اـما  و  دـهدن ) تخـساپ  هک   ) درب یم  مرش 

(. 4  ) دشوک یم  يدرگرب -  تتجاح  ندش  هدروآرب  نودب  دنکن  هک  تیوربآ - 
ناریقف ماعطا   - 296

ماقم رب  ار  دوخ  هنوگ  سپس  درازگ ، زامن  تفر و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هب  سپـس  درک ، فاوط  ار  ادخ  هناخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. هدروآ هانپ  تا  هناخ  رد  هب  وت  دنمزاین  هدروآ ، هانپ  تا  هناخ  رد  هب  وت  زیچان  هدنب  اهلا ! دومرف : یم  درک و  هیرگ  هب  عورش  داهن و 

مالس نانآ  رب  دندروخ ، یم  ار  ینان  هراپ  هک  داتفا  ییارقف  رب  شرذگ  هار ) نیب   ) تشگرب و سپـس  دومرف ، یم  رارکت  هتـسویپ  ار  اهزارف  نیا 
كاروخ رگا  دومرف : تسـشن و  نانآ  رانک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دندرک ، توعد  دوخ  كاروخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نانآ  دومرف ،

، هدروآ لزنم  هب  ار  ناـنآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  میورب ، لزنم  هب  اـت  دـیزیخرب  دومرف : سپـس  مدـش ، یم  كاروخ  مه  امـش  اـب  دوـبن  هقدـص 
(. 5 . ) دنهدب لوپ  يرادقم  کی  ره  هب  هک  دومرف  روتسد  داد و  كاشوپ  كاروخ و 

قافنا طرش   - 297
یم ناحبـس  يادـخ  و  مراد ، تسود  ار  رکـش  نم  ندومرف : رکـش ؟ ارچ  دندیـسرپ : وا  زا  داد ، یم  هقدـص  رکـش ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

(. 7 ( ) 6  ) دینک قافنا  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیسر  یمن  یکین  هب  زگره  امش  دیامرف :
یهدب تخادرپ   - 298

. مغ نیا  زا  ياو  تفگ : یم  نانک ) هلان  يو   ) دوب رامیب  هک  دـش ، دراو  دـیز  نب  هماسا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـیوگ : راـنید  نب  ورمع 
؟ ردارب يا  تسیچ ، وت  مغ  دومرف : ترضح 

. تسا مهرد  رازه  تصش  هک  نم  یهدب  درک : ضرع 
( مزادرپ یم  ار  نآ  نم  ، ) نم هدهع  رب  وت  نم  یهدب  همه  دومرف :

مریمب مسرت  یم  درک : ضرع 
. درم یهاوخن  متخادرپن  ار  وت  یهدب  نم  ات  دومرف :

(. 8 . ) تخادرپ ار  وا  یهدب  گرم  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  ترضح  دیوگ : ورمع 
ناملسم ماعطا  شزرا   - 299

قفا دندیسرپ : منک ، دازآ  ار  ناگدرب  زا  یقفا  ات  تسا  رت  بوبحم  میارب  منک  ماعطا  ار  یناملسم  ردارب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. رازه هد  دومرف : تسا ؟ ردقچ 

(. 9) درک دازآ  ار  دوخ  مالغ   - 300
هب تشادرب و  ار  نآ  دید و  هار  رـس  ار  نان  هکت  کی  هک  دورب  وضو  دیدجت  يارب  تساوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  دومرف : داجـس  ماما 
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. هدب نم  هب  ار  همقل  نیا  مدش  غراف  وضو  زا  تقو  ره  دومرف : سپس  داد  شمالغ 
. مدروخ ار  همقل  نم ! اقآ  تفگ : مالغ  دیبلط ، ار  نان  هکت  نآ  دمآ  نوریب  ییوشتسد  زا  ماما  یتقو 

! هللا لوسر  نبای  تفگ : درک و  بجعت  رایسب  دوب  هنحص  رظان  هک  يدرم  مدرک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
!؟ درک دازآ  ار  وا 

وـش تسـش و  ای  دنادرگ و  كاپ  زیمت و  ار  نآ  دنک و  ادـیپ  ار  يا  همقل  یـسک  رگا  هک  ما  هدینـش  مدـج  زا  اریز  مدرک ، شدازآ  یلب  دومرف :
دنوادخ هدش  دازآ  هک  یـسک  مهاوخ  یمن  نم  دزاس و  یم  دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  دوش  مضه  هکنآ  زا  شیپ  ات  دروخب  دهد و 

(. 10 ! ) ددرگ نم  هدنب  مالغ و  دشاب ،
هیواعم نابز  زا  نیسح  تواخس   - 301

هللادبع نیسح و  نسح و  ماما  يارب  تشگ و  یم  رب  هنیدم  هب  هکم  زا  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  هیتق  نبا  هب  فورعم  يزورم  ملسم  نب  هللادبع 
دقن لوپ  يرادقم  رطع و  سابل و  لماش  ایاده  نیا  داتسرف . يایاده  هیما  نبا  ناوفص  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  رفعج و  نب 
سپ دنناسر  یم  فرصم  وحن  هچ  هب  ار  ایاده  نیا  دنیوگ و  یم  هچ  صاخشا  نآ  هک  دیـشاب  هجوتم  اقیقد  داد  روتـسد  ایاده  نیلماح  هب  دوب .
هکنآ لثم  دنناسر ، یم  فرـصم  هب  هنوگچ  ار  ایاده  موق  نیا  هک  میوگب  نم  دیهاوخ  یم  تفگ : سلجم  نیرـضاح  هب  هیواعم  نانآ  نتفر  زا 

؟ ما هداتسیا  نانآ  شیپ  رد 
. وگب دنتفگ :

میـسقت دوخ  سلجم  نیرـضاح  نیب  ار  هیقب  دهد و  یم  دوخ  مرح  نانز  هب  يرادـقم  تایرطع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تفگ : هیواعم 
. دوش یمن  نیبئاغ  رظتنم  دنک و  یم 

يزیچ رگا  دنک و  یم  میسقت  دندوب  هدیسر  تداهش  هب  شردپ  روضح  رد  هک  نیفص  نادیهـش  ماتیا  نایم  تسخن  ار  ایاده  نیا  نیـسح  ماما 
. دنک یم  تمسق  هدیرخ و  ریش  دنک و  یم  میسقت  ارقف  نیب  ار  اهنآ  تشوگ  دننک و  یم  رحن  هدیرخ  ار  اهرتش  دنام  یقاب 

. نک فرص  مدوخ  جایتحا  رد  ار  هیقب  نک و  تخادرپ  ارم  ياه  ضرق  هک  دیوگ  یم  حیدب  دوخ  مالغ  هب  رفعج  نب  هللادبع  اما 
. دنک یم  هریخذ  دوخ  لایع  يارب  دنام  یقاب  يزیچ  رگا  دهد و  یم  يدع  يارقف  هب  لوا  رمع  نب  هللادبع  اما 

دنک و یم  هعجارم  هرابود  درادن  نم  دصاق  هب  یهجوت  تسا و  نتفگ  حیبست  لوغشم  وا  دور و  یم  وا  هناخ  هب  نم  دصاق  ریبز  نب  هللادبع  اما 
یلاح رد  دوش  یمن  ایاده  هجوتم  رهاظ  هب  وا  دهد . ریخ  يازج  يو  هب  ادخ  دیریگب  ار  اهزیچ  هیواعم  دصاق  زا  دیوگ  یم  اه  همدخ  یضعب  هب 

رب اهنیا  دیرادرب : دیوگ : یم  دـهد و  یم  رارق  تقد  دروم  ار  ایادـه  دوش  یم  هناخ  دراو  سپـس  تسا  رت  گرزب  دـحا  هوک  زا  وا  رظن  رد  هک 
. دنه رسپ  رب  ار  اهنیا  منک  هداعا  دیاب  يزور  کی  تسا و  نم  هدهع 

انیع دنتشگرب و  ناگداتـسرف  همه  مینک . یم  لوبق  تشگرب  هرابود  رگا  و  دینادرگرب . تسا ، زیچان  هفحت  نیا  دیوگ : ناوفـص  نب  هللادبع  اما 
(. 11 . ) مرتانشآ ناشدوخ  زا  شیرق ، قالخا  هب  مدنه و  رسپ  نم  تفگ : يو  دنتفگ . ار  هیواعم  ییوگ  شیپ 

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  ششخب   - 302
رد هک  ار  هچنآ  دیرامـشن  فورعم  زا  اه . تمینغ  يوس  هب  دیباتـشب  دـیزرو . تردابم  نادـب  دـیریگب و  تقبـس  قالخا  مراکم  رد  مدرم ! يا 

ینیشن رترب  اب  دینک و  بسک  انث  حدم و  دوخ  يارب  تاجاح  ندروآ  رب  بئاص و  رظن  ییابیکش و  اب  دیا . هدرکن  باتش  هلجع و  نآ  لیـصحت 
دنوادخ دشابن ، تحاران  دنک  یمن  رکشت  وا  ناسحا  ربارب  رد  هک  دنیبب  ادعب  دنک و  یکین  یسک  هب  یـسک  تقو  ره  دیزاسن . مومذم  ار  دوخ 

. تسا مظعم  ششاداپ  گرزب و  شیاطع  دنوادخ  تسا و  راد  هدهع  ار  وا  یکین  يازج 
تمقن امش  رب  هک  دیشابن  لولم  هتسخ و  تمعن  قوقح  يادا  رد  سپ  تسا ؛ امـش  رب  دنوادخ  ياه  تمعن  زا  امـش  هب  مدرم  تاجایتحا  دینادب 

. ددرگ
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یم هنیآ  ره  دیدرک  یم  هدهاشم  درم  کی  تروص  هب  ار  کین  لمع  رگا  دراد  لابند  هب  شاداپ  تسا و  روآ  ساپس  فورعم  هب  لمع  دینادب 
هک امندب  تشز و  ار  نآ  دیدید  یم  دیدرک  یم  هدهاشم  ار  دب  رادرک  رگا  درک و  یم  داشلد  ار  نارگاشامت  هک  ابیز  وربوخ و  ار  نآ  دیدید 

. دوش یم  هدیشوپ  شندید  زا  اه  مشچ  تسا و  رارف  رد  نآ  زا 
هک تسا  یـسک  مدرم  نیرتزاب  تسد  و  تسا . راوخ  لیلذ و  دزرو  لخب  هک  ره  تسا و  گرزب  رورـس و  دـنک  شـشخب  سک  ره  مدرم ! يا 

هدننک محر  هلصو  دیاشخبب  ماقتنا  رب  تردق  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  مدرم  نیرت  هدنیاشخب  هتـشادن و  دیما  اهنآ  زا  هک  دنک  یناسک  هب  ءاطع ،
هک ییاه  هخاش  اب  دنا  هداتسیا  هشیر  دوخ و  هاگیاج  رد  هک  ناتخرد  هنت  دنک . رارقرب  هطبار  هلـص  هدننک  عطق  اب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت 

شردارب هب  هک  ره  دبای و  زاب  ار  نآ  تمایق  يادرف  دوش ، مدـق  شیپ  ندـیناسر  ریخ  رد  شردارب  هب  هک  ره  دـنور  یم  الاب  تسا  هنت  تاعورف 
رد دنوادخ  دنک ، روظنم  ار  دنوادخ  دوخ  ردارب  هب  کین  لمع  رد  هک  ره  دبای و  زاب  ار  نآ  تمایق  يادرف  دوش ، مدق  شیپ  ندیناسر  ریخ  رد 

دنوادخ دنک  لیاز  ینید  ردارب  زا  ار  يا  هصغ  هک  ره  دنادرگ و  یم  رب  وا  زا  ار  ترخآ  ایند و  يالب  دهد و  یم  شاداپ  وا  هب  يدـنمزاین  زور 
هک ره  دزاس و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  اـیند و  هودـنا  دـنوادخ  دـنک  یکین  هک  ره  دزاـس و  یم  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  اـیند و  هودـنا 

. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  دنک  یکین 
زامن زا  دعب  قافنا   - 303

رد ار  راوگرزب  نآ  دش و  دجـسم  دراو  دندرک ، یفرعم  هب  ار  نیـسح  ماما  درک ، لاؤس  مدرم  نیرت  میرک  زا  دش و  هنیدم  دراو  یبارعا  يدرم 
: دناوخ ار  رعش  نیا  داتسیا و  راوگرزب  نآ  رس  تشپ  تفای ، زامن  لاح 

نم كاجر و  نم  نالا  بخی  مل 
هقلحلا کباب  نود  نم  كرح 

دمتعم تنا  داوج و  تنا 
هقسفلا لتاق  ناک  دق  كوبا 
مکئاوا نم  ناک  يذلا  ول ال 
هقبطنم میحجلا  انیلع  تناک 

. هدمآ ششخب  دیما  هب  هدرک  بابلا  قد  هدمآ و  هناخ  رد  رب  هک  یسک  و  هتشگن ، دیماان  هدش  راودیما  وت  هب  هکنآ 
. دوب نیقساف  هدنشک  تردپ  يدامتعا ، دروم  هدنشخب و  وت 

. تفرگ یم  ارف  ار  ام  منهج  شتآ  دوبن ، تردپ  دج و  تیاده  رگا 
؟ تسا هدنام  یقاب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  دندومرف : ربنق  هب  هداد و  مالس  ار  شزامن  نیسح  ماما 

. تسا هدنام  یقاب  رانید  رازه  راهچ  هلب ، تفگ :
. تسا هدمآ  نآ  یقیقح  دنمزاین  هک  روایب  ار  نآ  دندومرف :

؛ دندرک جراخ  رد  فاکش  زا  ار  ناشکرابم  تسد  دیچیپ و  نآ  رد  ار  اهرانید  هدروآ و  رد  نت  زا  ار  دوخ  درب  ود  ماما  دروآ ، ار  اهرانید  ربنق 
: دندورس ار  رعش  نیا  دندیشک و  تلاجخ  یبارعا  زا  اهرانید  ندوب  مک  رطاخ  هب  اریز 

. منابرهم وت  هب  تبسن  نم  هکنادب  مهاوخ و  یم  رذع  وت  زا  نآ  یمک  رطاخ  هب  نم  ار ، رانید  رادقم  نیا  ریگب 
. درک دهاوخ  شزیر  وت  رب  يراشرس  تورث  دش  مهارف  هلیسو  هدنیآ  رد  رگا 

ياج هب  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  نامز ، مدرم  هلیح  ینعی  نامزلا ، بیر   ) تسا یلاخ  ام  تسد  کنیا  دنتـسرپ و  هناـگیب  ناـمز  مدرم  نکیل 
هعجارم ریغ  هب  دنناسرب  یقیقح  قحتسم  تسد  هب  ات  دنناسرب  ناشیا  هب  ار  شتاکز  سمخ و  دیراپـسب و  تلاسر  نادناخ  هب  ار  تفالخ  هکنیا 

( دننک یم 
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!؟ ینک یم  هیرگ  هک  تسا  مک  وت  هب  مدرک  اطع  هچنآ  دیاش  دومرف : ماما  درک ! هیرگ  ياه  ياه  هتفرگ و  ار  اهرانید  یبارعا 
(. 12 . ) تفر دهاوخ  كاخ  ریز  تواخساب  ياه  تسد  نیا  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  نکیلو  هن ، تفگ : یبارعا 

رانید رازه  هس  ششخب   - 304
نآ شرامش  هب  دومن و  تفایرد  یناسآ  هب  ار  شیوخ  ياضاقت  دروم  رانید  رازه  درک و  هعجارم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هناخ  هب  يدنمزاین 

. تخادرپ
!؟ يرامش یم  تقد  هب  هنوگنیا  ار  نآ  هجو  هک  يا  هتخورف  ام  هب  يزیچ  ایآ  دیسرپ : درم  نآ  زا  یتفگش  اب  ترضح  نآ  رادباسح 

. ما هتخورف  ار  شیوخ  تیثیح  وربآ و  يرآ ! داد : خساپ  دنمزاین  درم 
. دیوگ یم  تسرد  دومرف : ع )  ) نیسح ماما 

وربآ و رطاخ  هب  مود  رانید  رازه  تیاضاقت و  رطاخ  هب  تسخن ، رانید  رازه  : ) دومرف دیشخب و  ودب  ار  شیوخ  لاوما  زا  رانید  رازه  هس  هاگنآ 
(. 13 . ) يدمآ ام  يوس  هب  شیوخ ، لکشم  عفر  يارب  هک  رطاخ  نیدب  موس  رانید  رازه  تیثیح و 

! تسا هدروآرب  تسا  هتساوخ   - 305
هکنیا نودب  تفایرد و  ار  همان  دیناسر . ترـضح  نآ  عالطا  هب  يا ، همان  میلـست  اب  ار  شیوخ  هتـساوخ  تفاتـش و  وا  يوس  هب  يدنمزاین  درم 

! تسا هدروآرب  تا  هتساوخ  دومرف : درگنب ،
؟... همان ندناوخ  زا  لبق  دنتفگ : یخرب 

... درک دهاوخ  لاؤس  نآ  خساپ  تفایرد  همان و  ندناوخ  يارب  نم  ربارب  رد  وا  راب  تلذ  نداتسیا  زا  دنوادخ  دومرف :
دنمزاین دارفا  تیصخش  ظفح   - 306

ياه یگژیو  ناشتالکشم  لح  يریگتـسد و  ماگنه  هب  نانآ ، تمارک  تیثیح و  ظفح  نایاونیب و  هب  یگدیـسر  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تشاد زیگنارب  نیسحت 

اما دـننار ، یم  يراب  تناها  تروص  هب  هاگ  دـننک و  یم  ریقحت  ار  نانآ  دـنریگ و  یم  تسژ  نادـنمتجاح ، نایاونیب و  ربارب  رد  مدرم  الومعم 
یم هدرـشف  شبلق  نامورحم ، راب  تراقح  لزلزتم و  تیعـضو  زا  هنیـس ، یخارف  تیـصخش و  ییالاو  حور و  تمظع  تیاـهن  زا  یمارگ ، نآ 

هب دنک و  میمرت  ار  نانآ  هدید  همدص  تیـصخش  دهد و  هیحور  نانآ  رب  شیاشخب  ماگنه  هب  تهج  نیمه  هب  درک ؛ یم  تقر  نانآ  هب  دـش و 
(. 14 . ) دنوشن یعامتجا  یقالخا و  يونعم و  تسکش  یناور و  تراسخ  راچد  هک  دروآ  رب  ار  نانآ  ياه  هتساوخ  یتروص 

زامن زا  دعب  راک  نیرتهب   - 307
هب نمؤم  ندرک  لاحـشوخ  زامن  زا  دعب  ياهراک  نیرتهب   ) ربمایپ نخـس  نیا  هک  تسا  هدـش  تباث  میارب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم نینچ  نیا  ارچ  مدیـسرپ : متفر ، رتوـلج  داد . یم  اذـغ  یگـس  هب  هک  مدـید  ار  یمـالغ  يزور  اریز ؛ تسا  تسد  تسا ) مارح  ریغ  هلیـسو 

؟ ینک
تسا يدوهی  يدرم  متسرپرس  متـسه ، تبحم  يداش و  لابند  گس ، ندرک  داش  اب  متـسه و  تحاران  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  داد : خساپ 

. متحاران یلیخ  عوضوم  نیا  زا  نم  و 
. مدیرخ رانید  تسیود  هب  ار  رکون  متفر و  يدوهی  درم  دزن  نم 

. منک ناتراثن  مه  لوپ  یغلبم  دیهد ، هزاجا  رگا  مالغ و  هیده  غاب  نیا  نات ، ياه  مدق  هیده  مالغ  نیا  تفگ : تفرگن و  ار  لوپ  يدوهی 
. مهدب امش  هب  یغلبم  نم  دیهدب  هزاجا  هن  متفگ :

دادیور نیا  بوذجم  يدوهی  رسمه  مداد . وا  هب  ار  لاوما  همه  مدرک و  دازآ  ار  وا  مه  نم  دیشخب  مالغ  هب  ار  لوپ  نامه  تفریذپ و  يدوهی 
. مدیشخب مرهوش  هب  ار  مرهم  مدروآ و  مالسا  مه  نم  تفگ : دش و 
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. مداد مرسمه  هب  ار  ما  هناخ  مدش و  ناملسم  مه  نم  تفگ : تسا ، نینچ  دید  هک  شرهوش 
دنمزاین ندرکن  دیما  ان   - 308

مالسلا هیلع  نیسح  ددرگنرب . دیماان  دشاب ، هتشاد  دیما  وت  هب  هکنآ  تفگ : دوخ  اب  دروآ و  رد  ادص  هب  ار  نیـسح  هناخ  رد  ییادگ  بش  کی 
هدـنژ يریقف  درک . زاب  ار  رد  هاگنآ  درب ، نایاپ  هب  درک و  هاتوک  ار  شزامن  رد ، يادـص  ندینـش  اـب  دوب ، زاـمن  لوغـشم  دوخ  بارحم  رد  هک 

هب ار  شدوخ  سابل  تسد  ود  هارمه  هب  دوب ، اهراکتمدخ  هداوناخ و  یجرخ  هک  مهرد ، رازهود  تشگرب و  هناخ  هب  دـید  ار  تیعـضو  شوپ 
(. 15 . ) درک یهاوخ  رذع  زین  اهنآ  ندوب  زیچان  زا  لاح  نیا  اب  داد  وا 

راکشآ ناهن و  قافنا   - 309
یگدنز يرورض  مزاول  یکاروخ و  داوم  ناهاگنابش  دوب ... هناگیب  انشآ و  هب  ناهن ، راکشآ و  رد  هناصلاخ  قافنا  شا  یقالخا  ياهیگژیو  زا 

طاقن زا  یخرب  رد  اروشاع  زور  تهج  نیمه  هب  درب . یم  نانآ  هناخ  برد  هب  دیـشک و  یم  شود  هب  دوخ  ار  نامیتی  ناـیاونیب و  ناـمورحم و 
هب راثآ  اهنیا  دومرف : دندش ، ایوج  ار  نآ  لیلد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  یتقو  دندرک . هدـهاشم  نیگنـس  ياهراب  لمح  راثآ  شندـب 
یم هعماج  نامورحم  نامیتی و  يارب  دیـشک و  یم  شود  هب  اه  بش  مراوگرزب  ردـپ  هک  تسا  یناـهنپ  يایادـه  تاقدـص و  ندیـشک  شود 

... درب
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  شرادغاد  ناگتفیش  زا  یکی 

هلقنی ربلل  اذغ  ارهظ  ناو 
روسکمل الیل  هلها  یلا  ارس 

دادـیب زا  اروشاع ، رـصع  درک ، یم  لمح  دوخ  يور  ار  هعماج  نامورحم  يرورـض  مزاول  یناهنپ و  تاقدـص  هاگنابـش  هک  یتشپ  اه و  هناـش 
(. 16 . ) دش هتسکش  مه  رد  نارگدادیب 

ینیسح وفع   - 310
دراو يرفـس ) رد  : ) دیوگ قلطـصم  نب  ماصع  مدـید ، ترابع  نیا  هب  ینایرج  یقالخا ، بتک  زا  یکی  رد  دـنک : یم  لقن  هر )  ) یمق ثدـحم 

، متشاد وا  ردپ  زا  هک  يا  هنیک  نآ  و  دمآ ، مشوخ  وا  باذج  هفایق  شوخ و  يامیـس  زا  مدید ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدش ، هنیدم 
؟ یبارت وبا  دنزرف  وت  متفگ : متفر و ) وا  کیدزن  رازآ ، نیهوت و  دصق  هب  ، ) تخیگنارب ارم  دسح 

؟ يرآ دومرف :
، درک یهاگن  نم  هب  نابرهم  زوسلد و  نوچمه  مدنام ،) زاب  مدش و  هتـسخ  هک  نیمه  ، ) متفگ متـسناوت  ات  شردـپ ، وا و  يوگازـسان  رد  سپ 

مدرم زا  دنتفریذپن ) هچنانچ   ) نک و رما  يراکوکین  هب  ریگ و  شیپ  شـشخب  وفع و  هقیرط  ام ! لوسر  يا  دومرف : توالت ) ار  هیآ  نیا   ) سپس
اونـش و تقیقح ، هب  وا  هک  رب  هانپ  ادـخ  هب  دـیآ  دـیدپ  یـشبنج  هسوسو و  وت  رد  ناطیـش  فرط  زا  دـهاوخب  هچنانچ  نادرگرب و  يور  نادان 

ییانیب تریـصب و  هظحل  نامه  دنرآ و  دای  هب  ار  ادخ  مد  نامه  دـسر  ارف  لد  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیـش ، زا  ار  ناراگزیهرپ  نوچ  تساناد 
ناراکدب ندرک  هارمگ  رد  چیه  و  دنـشک ، یم  یهارمگ  هار  هب  ار  تسرپاوه ) قساف و  مدرم   ) شناردارب سنا ) نج و  ناطیـش  ، ) دـننک ادـیپ 

. دننک یمن  روصق 
یم کـمک  یهاوخب ، کـمک  اـم  زا  رگا  منک ، یم  شزرمآ  بلط  وت  مدوخ و  يارب  ناحبـس  يادـخ  زا  ریگ ، ناـسآ  دوخ  رب  دوـمرف : سپس 

(. تسین یغیرد  ، ) مینک یم  تییامنهار  ییوجب ، تیاده  ام  زا  رگا  و  میروآ ، یم  ششخب  وت  رب  یبلطب ، یششخب  ام  زا  رگا  و  مینک ،
. تفرگ ارف  ارم  ینامیشپ  راثآ  میراتفردب  نآ  رطاخ  هب  دیوگ : ماصع 

نم  ) هک دیـشابن  رثأتم  لجخ و  چـیه  نونکا  دومرف : توالت ) ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هدروآ  دای  ار  دوخ  نامیـشپ  ناردارب  اب  فسوی ، راتفر   ) سپ
؟ یماش لها  ایآ  دومرف : لاؤس  دعب  تسا  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  دشخب و  یم  ار  امش  هانگ  مه  ادخ  مدرک و ) وفع 
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. يرآ مدرک : ضرع 
ار تیاهدماشیپ  جئاوح و  یساره ، میب و  چیه  یب  نونکا ) ، ) دراد هگن  ار  امش  ام و  ادخ  مراد ، غارس  مازخا  هلیبق  زا  هک  تسا  یتداع  دومرف :

تفای یهاوخ  دوخ  نامگ  نیرتهب  رد  ارم  هللا  ءاش  نا  روایب ، ام  دزن 
شاک يا  متشاد  تسود  هدمآ ، گنت  نم  رب  شیگدرتسگ  همه  هب  نیمز  هک ) مدش  هدنمرش  نانچنآ  هناراوگرزب  راتفر  نیا  زا  : ) دیوگ ماصع 

. دوبن شردپ  وا و  زا  رت  بوبحم  میارب  سک  چیه  نیمز  يور  رب  هک  یلاح  رد  مدش  رود  وا  دزن  زا  یناهنپ ، هتسهآ و  سپس  درب ، یم  ورف  ارم 
(. 17)

مالغ ندیشخب   - 311
يالوم درک : ضرع  مالغ  دـننک . تبوقع  ار  وا  ات  داد  نامرف  سپ  تشاد ) تبوقع  هک   ) دـش بکترم  یمرج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالغ 

مدرم مرج  زا  هک  ناـنآ  و  درک : ضرع  سپ  دـیزاس ! شیاـهر  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ترـضح  دـنرب ، ورف  ار  دوـخ  مـشخ  هـک  ناـنآ  و  نـم !
، يدازآ ادخ  هار  رد  وت  دومرف : دراد ، تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  نم ! يالوم  درک : ضرع  مدیـشوپ ، مشچ  وت  هانگ  زا  دومرف : دنرذگرد ،

(. 18  ) متشاد ررقم  تنآ  زا  مداد  یم  وت  هب  نونکات  هچنآ  ربارب  ود  زین 
شزوپ لوبق   - 312

دوخ راوگرزب  ردپ  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  دیوگ : یفنح  فسوی  نب  دمحم  نیدـلا  لامج  همالع 
نم زا  و  دومرف -  دوخ  تسار  شوگ  هب  هراشا  و  شوگ -  نیا  رد  دیوگ  میازـسان  یـسک  رگا  دومرف : یم  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

زا میارب ، مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنمؤملاریما  هک  تسور  نیا  زا  نآ  و  مریذـپ ، یم  ار  شرذـع  رگید ، شوگ  رد  دـهاوخب  شزوـپ 
ضوح رد  دریذپن  لطاب  ای  دشاب  قح  هچ  ار -  يرگید  رذع  هک  یسک  دومرف : یم  هک  هدومن  ثیدح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج 

(. 19 . ) دباین دورو  رثوک 
ص 40. لامالا ، یهتنم  ( 1)

ص 829. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 2)

ص 826. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 3)
ص 822. ذخام ، نامه  ( 4)

ص 700. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  همجرت  ( 5)
.92 نارمع /  لآ  ( 6)

ص 699. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  تاملک  هعوسوم  باتک  همجرت  ( 7)
ص 695. نامه ، ( 8)

ص 847. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 9)
ص 447. ج 11 ، دیدجلا ، عبط  قحلا  قاقحا  ( 10)

ص 40. ج 3 ، هبیتق ، نبا  رابخالا  نویع  ( 11)
ص 65. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 12)

ص 97. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 13)
ص 96 و 97. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 14)

. یمق سابع  خیش  روصملا ، هنثقن  ( 15)
ص 100. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 16)

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4416 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 690. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  عماج  گنهرف  ( 17)
ص 692. ذخام ، نامه  ( 18)
ص 692. ذخام ، نامه  ( 19)

تعاجش هبترم  نیرتالاو  بحاص  نیسح 

! شاب كاب  یب  هدیقع  نامیا و  رد   - 313
نایم زا  هک  دندید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ناهگان  دنداد  یم  شوگ  رمع  نانخـس  هب  هنیدم  دجـسم  نحـص  رد  مدرم  هک  اهزور  زا  یکی  رد 

. دراد يدصق  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دندش  واکجنک  مدرم  ارهق  تفرگ و  شیپ  ار  ربنم  هار  تساخرب و  تیعمج 
هلپ زاو  دیرب  ار  فوفص  مامت  راقواب  هتـسهآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک و  هفقو  دوخ  راتفگ  رد  دش . وا  هجوتم  دوب  ربنم  يالاب  هک  مه  رمع 

. نیشنب تردپ  ربنم  هب  يآ و  دورف  مردپ  ربنم  زا  رمع ! تفگ : داتسیا و  هدنام  رخآ  هب  هلپ  ود  تفر ؛ الاب  ربنم  ياه 
زا اروف  و  مینیشنب . مه  اب  ایب  منیشنب ! نآ  رب  نم  هک  تشادن  ربنم  نم  ردپ  تفگ : گنرد  یب  دوب ، هدنامرد  ترـضح  نآ  هب  خساپ  زا  هک  رمع 

(. 1  ) تفرگ جوا  وا  هب  تبسن  مدرم  تبحم  قوش و  يادص  داد و  ياج  دوخ  يولهپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تساخرب و  اج 
دیدرگ اه  نابز  درو  شرعش  نیا  رگید  زور  دش ؛ سلاجم  لقن  مامت  توالح  اب  مدرم  هاوفا  رد  یتدم  رمع  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راتفر  نیا 

: دوش یم  جرد  نآ  همجرت  هک 
. ورب شیپ  نک و  مزر  هار  نیا  رد  شاب و  كاب  یب  هدیقع  نامیا و  رد 

هلذلا انم  تاهیه   - 314
دـش هجاوم  رطخ  اب  تقو  ره  درب و  ار  هقباسم  دندرک  مایق  قح  لدع و  مان  هب  هک  یناسک  مامت  زا  شردپ  دـج و  دـننام  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. منک یمن  رارف  داهج  زا  ناگدنب  نوچ  مراذگ و  یمن  امش  تسد  رد  تسد  يراوخ  هب  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : دیزرو و  تماقتسا 
روتـسد ناورم  دنک و  هشیدـنا  هیـضق  فارطا  رد  ادرف  ات  هک  تساخرب  سلجم  زا  هک  یتقو  دوب . دـیلو  سلجم  رتاورپ  یب  رتدـیدش و  همه  زا 

توبن هداوناخ  ام  ریما  يا  دومرف : دش و  دیلو  هجوتم  سپس  داد  باوج  وا  هب  يدنت  هب  ماما  داد ، ار  سلجم  جورخ  زا  ترضح  نآ  عنم  لتق و 
لتاق راوخبارـش و  رخاـفت  قساـف  ناوج  دـیزی  هدرک و  متخ  ادـتبا و  ار  تقلخ  رما  اـم  نادـناخ  مارتحا  ماـن و  هب  دـنوادخ  میتلاـسر ، ندـعم  و 

وا نوچ  یـسک  هب  ینم ، لثم  تسا . هانگ  قسف و  هب  رهاجتم  صخـش  هدرمـش و  مرتحم  ار  ناـنآ  نوخ  مالـسا ، هک  تسا  هاـنگ  یب  ناناملـسم 
(. 2 . ) تسا تفالخ  ماقم  تعیب و  راوازس  ام  زا  کی  مادک  مینیبب  مینک و  لمأت  میناسرب و  زور  هب  ار  بش  دهد ، یمن  تعیب  تسد 

نیا رطخ  قاور  گرم و  فقوم  يدوبان و  هاگیاج  مادک  رد  دینیبب  دینک و  یبایزرا  بوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هبطخ  نیا  ادخ  هب  ار  امش 
ریاس ینابرهـش و  تسایر  ات  ناگداپ ) تسایر   ) سیمخلا هطرـش  زا  تموکح  ناکرا  تسا ، زاجح  مکاح  سلجم  دـش ؛ رداـص  وا  زا  راـتفگ 

، ینابرهـش تسایر  ناورم  فرط  زا  گرم  هب  دـیدهت  دوجوم و  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یـسلجم  نینچ  رد  دـنراد . روضح  تلود  لاـجر 
، دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ردپ  نآ  لماح  هک  هکم  طیحم  هب  تئارب  تایآ  ندرب  زا  هجهل ، تحارص  يدنت و  اب  مه  نآ  نتفگ ، ار  دیزی  نعاطم 

. تسا رت  كانرطخ  رت و  مهم 
! دوش هتشک  نیسح  هک  تسا  فیح   - 315

ربمغیپ رسپ  دنا و  هدرک  رکذ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یگنادرم  تورم و  هعیش ، ینس و  نیخروم  مامت  یناملآ ، قرـشتسم  رلـشرف )  ) لقن هب  انب 
دنتفگ و یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  يانث  حدم و  نانآ  هدش و  یم  نیرهنلا  نیب  هاپـس  يارما  تریح  ببـس  هک  دوب  يدح  هب  تورم  هیحان  زا 

یم لاحـشوخ  عاجـش  نادرم  تداشر  زا  هک  ناروآ  گنج  یلک  تیـصاخ  بسح  رب  ناروشحلـس  زا  یعمج  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راـک 
. دندروخ یم  هطبغ  نیسح  هب  دنزرو  یم  تدارا  دنوش و 
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ناوت یم  دوش ! هتشک  تورم  اب  لدیوق و  ریلد  درم  نیا  تسا  فیح  دنتفگ : یم  دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتـساوخ  یمن  انطاب 
(. 3 . ) تشادن مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  هب  لیم  رظن  نیا  زا  زین  هاپس  هدنامرف  دعس  نب  رمع  هک  تفگ 

( جع  ) نامز ماما  نابز  زا  ع )  ) نیسح تعاجش   - 316
دندرک و دربن  هب  عورـش  وت  اب  دیوگ : یم  هک  تسا  فرعم  نیرتهب  هسدقم ، هیحان  ترایز  تالمج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تعاجـش  نازیم  رد 

دراو رافک  هورگ  هب  راقفلاوذ  اب  راتخم  یلع  نوچ  يداد و  رارق  ریشمش  همعط  ار  راکبان  رکشل  يدرک و  یگداتـسیا  ریـشمش  هزین و  ربارب  رد 
دندیگنج و وت  اب  ییوخدب  يدرمان  اب  دنداهن و  تیارب  گنرین  دراد  سرتن  يرس  راوتسا و  یلد  دندید  نوچ  يداد و  همادا  ار  راکیپ  يدش و 
، دندوشگ وت  رب  هدنیابر  لاگنچ  دندیراب و  وت  رب  ریت  دندیگنج و  وت  اب  ناباتش  دندیرب و  وت  زا  ار  بآ  داد  روتـسد  دوخ  رکـشل  هب  نوعلم  نآ 
رب ار  اهرازآ  نیا  يدرک و  لوبق  ناج  هب  ار  اه  شروی  نیا  وت  دندیسرت  هانگ  زا  اهنآ  تراغ  نارای و  راتشک  رد  هن  دندرک و  نامیپ  تیاعر  هن 

دندرک دراو  وت  رب  نیگنس  ياه  مخز  دنتفرگ و  ار  وت  نوماریپ  نانمشد  دندش ، تفگش  رد  تریح  زا  نامسآ  ناگتشرف  يدومن  راومه  دوخ 
بـسا زا  ار  وت  ماجنارـس  ات  يدرک  عافد  تنادنزرف  نانز و  زا  ییوجادـخ  يرابدرب و  اب  اهنت  یتشادـن و  يروای  دـندادن  ناما  ار  وت  بش  ات  و 

قرع ات  دـنداد  رارق  نارب  ریـشمش  ریز  نایغاط  دـنتفرگ و  مس  ریز  ار  وت  مسج  ناروتـس ، اب  يداـتفا و  نیمز  رب  رادـمخز  دـندرک و  نوگنرس 
. يدوب لوغشم  دوخ  هب  تنادناخ  زا  يدوب و  نارگن  دوخ  هاگ  همیخ  هب  مشچ  ریز  يداتفا و  راضتحا  رتسب  رد  تسشن و  تیناشیپ  رب  گرم 
هبلغ زا  هتخادنا و  تشحو  هب  ار  نمشد  گنج ، هب  وا  همادا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  بلق  توق  هک  دوش  یم  هدیمهف  یبوخ  هب  تاملک  نیا  زا 

(. 4  ) دندرک مجاهت  هدز و  يزادنا  ریت  هب  تسد  هتشگ و  لسوتم  يدرمان  گنرین و  هب  دندوب و  هدش  سویأم  وا  رب 
یخیرات تعاجش   - 317

رد یناردنزام  يدهم  خیش  دوب . لثملا  برض  مدرم  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تعاجش  هک  هدروآ  همغلا  فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع 
تدالج و مالسلا و  هیلع  یلع  ياه  گنج  البرک ، نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تعاجش  هک  دنک  اعدا  یسک  رگا  دیوگ : نیطبـسلا  یلاعم 

(. 5  ) تسا هتفگن  هفازگ  درپس  یشومارف  هتوب  هب  ار  وا  تعاجش 
شیوخ قح  رب  عضاوم  زا  عافد   - 318

باطخ دمآ و  نادیم  هب  هدش و  راکیپ  هدامآ  اهنت  ياهنت  ماما  دندیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  همه  هک  اروشاع  زور  رد 
: دومرف دعس  رمع  هب 

دینک دربن  نم  اب  رفن  کی  رفن ، کی  مه ، امش  مرفن  کی  نم 
اب ار  دوخ  ینمشد  دیاب  اجک  ات  یلع ! رسپ  يا  تفگ : و  تفگ ، تفرگ  رارق  ماما  ربارب  هبطحق  نب  میمت  مان  هب  ماش  یماظن  ناهدنامرف  زا  یکی 

؟ یهد همادا  دیزی 
؟ دیتسب میور  رب  ار  هار  امش  ای  متسب  امش  رب  هار  نم  دیدمآ ؟ نم  گنج  هب  امش  ای  مدمآ  امش  گنج  هب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. درک دهاوخ  مکح  ریشمش  امش  نم و  نیب  لاح  دیدرک ، دیهش  ار  منادنزرف  ردارب و  امش 
: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تراسج  لامک  اب  ماش  یماظن  هدنامرف 

. مهد ناشن  وت  هب  ار  تعاجش  ات  ایب  نم  کیدزن 
، دش باترپ  عارز  ات 50  شا  هدـیرب  رـس  هک  دز  یماش  هدـنامرف  نآ  ندرگ  رب  نانچ  ریـشمش  اب  تفر و  شیپ  دیـشک و  يا  هرعن  نیـسح  ماما 
و دیدز ، وناز  رفن  کی  ربارب  رد  رگـشل  همه  نیا  تفگ : دز و  دایرف  یحطبا  دیزی  مان  هب  يرگید  هدنامرف  هک  داتفا  نایفوک  رگـشل  رد  یـسرت 

. دندرک یم  هاگن  نایرگشل  همه  دمآ ، مالسلا  هیلع  ماما  گنج  هب  دوخ  دوب ، فورعم  دربن  تعاجش و  رد  نوچ 
! ییآ یم  نم  يوس  هب  همهاو  یب  هک  یسانش  یمن  ارم  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رب شا  هشال  و  دش ، میـسقت  مین  ود  هب  وا  مسج  هک  دـیبوک  وا  رـس  رب  ریـشمش  اب  نانچ  ماما  درک ، زاغآ  ار  هلمح  دادـن و  باوج  صخـش  نآ 
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(. 6 . ) داتفا نیمز 
هیلاع تافص  جوا  رد  نیسح   - 319

. دوب تعاجش  هبترم  نیرت  یلاع  شیامن  زکرم  وا  یلاع  حور  تشاد و  دوجو  مالسلا  هیلع  نیسح  سفن  رد  تعاجش  رهاظم  هیلک 
دندوب عماج  ار  لیاضف  مامت  تیب  لها  تسا : هتفگ  يو  هک  هدرک  لقن  گرزب  تیصخش  کی  زا  رصم  رهزالا  هاگشناد  قبـسا  خیـش  يواربش 

. دناشوپب ار  باتفآ  هعشا  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسک  دننام  دناشوپب  ار  ناشلیاضف  دهاوخب  یسک  ره  و 
هکنآ رگم  دماینرب  يزارط  مه  هضراعم و  ماقم  رد  اهنآ  اب  یسک  دینش و  لوقعم  یفاش و  باوج  هکنآ  رگم  درکن  یلاؤس  اهنآ  زا  سک  چیه 

تشگ بولغم 
نیرت کچوک  هدومن و  لمحت  یلاع  رایـسب  يرابدرب  اب  داد و  يور  اهنآ  اب  لاـتق  داـهج و  ماـگنه  رد  هک  یبئاـصم  اـه و  یتخـس  رایـسب  هچ 

(. 7 . ) دندومن لابقتسا  بئاصم  زا  بلق  توق  اب  دشن و  هدید  اهنآ  رد  یناوتان  و  فعض ،
هیامورف و نآ  يانعم  هب  ندیسر  زا  ایرث  هک  دوب  يدح  هب  وا  هبترم  ولع  تفرگ و  رارق  هیلاع  تافص  جوا  رد  همه  نیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(. 8 . ) درک یمن  ساسحا  وا  هفایق  رد  راسکنا  نیرت  کچوک  نمشد  هک  دومن  یم  لابقتسا  نانچ  ار  بئاصم  وا  دومن . یم  ریقح 
نیسح داهن  رد  يولع  تعاجش   - 320

تماهـش و تهج  نیمه  هـب  ( 9 . ) تسا هدرب  ثرا  هب  ار  شگرزب  ياـین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تـسا : هدـش  دراو  تاـیاور  رد  هـک  هنوگناـمه 
یلع شا  هیامنارگ  ردـپ  زا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  دـش . هنومن  لبمـس و  قح  هب  هک  تفای  رولبت  وا  زا  اروشاع  هنادواج  زور  رد  یتعاـجش 

، وا تعاجـش  یلجت  يارب  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  دـنا ، هدرک  روصت  ناشیدـنا  هداـس  یخرب  هک  هنوگناـمه  دوب ، رت  عاجـش  مالـسلا  هیلع 
(. 10 . ) راگزور هزاوآ  رپ  ناعاجش  نانامرهق و  رگید  يارب  هن  داتفا و  قافتا  شردپ  يارب  هن  هک  دش  مهارف  یطیارش 

هدش هرصاحم  ینامرهق  شروی   - 321
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  رامع  نب  هللادبع 

راکیپ کی  رد  شنادناخ  نادرم  نارای و  نادنزرف و  هکنیا  اب  وا  مدیدن ، وا  زا  رتراوتسا  رت و  عاجـش  ار  يا  هدش  هرـصاحم  نامرهق  زگره  نم 
ییاهنت هب  دوب ، هداتسیا  تیلهاج  جاوما  ربارب  رد  مدق  تابث  بلق و  توق  اب  هنادنم  تماهش  نانچ  مه  دوخ  دندوب ، هدیسر  تداهـش  هب  رباربان 

. دندرک یم  رارف  هتخیـسگ  مه  زا  هدنکارپ و  ياه  خـلم  ناسب  شربارب  زا  نانآ  درب و  یم  هنانامرهق  شروی  نمـشد ، يورین  نت  رازه  اه  هد  هب 
(. 11)

هک دنک  یم  تیاکح  ریذپان  فصو  تعاجـش  زا  دریگ و  یم  همـشچرس  بلق ، توق  زا  رفن ، رازه  اه  هد  رب  رگ  راکیپ  کی  هنانامرهق  شروی 
(. 12 . ) دوش یم  ثعاب  ار  نوبز  نمشد  راو  خلم  یگدنکارپ  تمیزه و  هک  تسا  یتلوص  زا  رتارف 

! درکن دیدرت  ایند  کی  راشف  لباقم  رد   - 322
رد درکن ، دـیدرت  ساسحا  یعدـم ، ضرعتم و  ایند  کی  ینیگنـس  راشف و  لباقم  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  اج  نیا  راک  تمظع 
ما هتفگ  اهراب  هک  نیا  امک  دـننک . یم  يدرت  ساسحا  مه  یلومعم  قوف  ياه  مدآ  دـننک  یم  دـیدرت  ساسحا  یلومعم  ياه  مدآ  هک  یلاـح 

. دندوب تحاران  عضو  نآ  زا  شیرق ، ياه  هدازاقآ  همه  و  تسا -  یگرزب  تیصخش  کی  هک  سابع  نب  هللادبع 
يدایز هدع  هنیدم  رد  دنا . لیبق  نیا  زا  هباحـص  یـضعب  هباحـص و  ناگرزب  نادنزرف  رکب و  یبا  نب  نمحرلادبع  رمع ، هللادـبع  ریبز ، هللادـبع 

نب ملسم  مجاهت  لباقم  رد  هک  دندوب  یناسک  نامه  دندوبن -  تریغ  اب  دینک  لایخ  هکنیا  هن  دندوب -  مه  یتریغ  اب  ياه  مدآ  دندوب ؛ هباحص 
. دندرک هزرابم  دندیگنج و  دنداتـسیا ؛ دـندرک -  ماع  لتق  ار  همه  درک و  هلمح  هنیدـم  هب  دـعب  لاس  هک  هنیدـم -  )ي  هرح  ) هیـضق رد  هبقع ،

. دندوب عاجش  نز و  ریشمش  هن ؛ دندوب ؛ وسرت  دینکن  لایخ 
هیلع نیـسح  ماما  تسا . رگید  هلأسم  کی  ایند ، کی  اب  ندـش  هجاوم  تعاجـش  تسا و  هلأسم  کـی  گـنج ، نادـیم  هب  دورو  تعاجـش  اـما 
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، ام راوگرزب  ماما  تکرح  هک  ما  هدرک  دـیکات  اهراب  نم  هک  تسا  نیمه  يارب  درک ، تکرح  یمود  نیا  يارب  تشاد . ار  یمود  نیا  مالـسلا 
. تشاد دوخ  راک  رد  ار  ینیسح  تکرح  زا  يا  هحشر  ام ، نامز  رد  راوگرزب  ماما  دوب . ینیسح  تکرح  کی 

زا دندرک ؛ یگدنز  تموکح و  تزع ، نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یلو  دش ؛ دیهش  هنشت  البرک ، يارحص  رد  نیسح  ماما  هک  دنیوگب  یضعب  الاح 
اب مهار  اهزیچ  همه  هک  تسا ، یلاشوپ  تمظع  کی  اب  ندش  هجاوم  هیضق  صخاش  تسین . اه  نیا  هیضق  صخاش  دندش  عییـشت  دنتفر و  ایند 

. دراد دوخ 
عضو نالا  نم ، نازیزع  تشاد . كاچ  هنیس  غلبم و  جورم ، نز ، ریشمش  روز ، تشاد ، لوپ  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نمـشد  هک  متفگ  البق 
تـسا زور  نامه  نالا  دش  یمن  دودحم  يرتم  دص  دنچ  نادیم  نآ  ياهزرم  هب  هک  البرک  تسا . هدرتسگ  ایند  رخآ  ات  البرک  تسا  نیا  امش 

(. 13  ) تسا هجاوم  یمالسا  يروهمج  اب  زورما ، ملظ  رابکتسا و  يایند  همه 
.433 ، 431 ص 305 ، تاذلا ، ومسلا  یف  ینعملا  ومس  زا  صخلت  ( 1)

ص 14. حوتفلا 5 ، ص 96 ؛ تاذلاومس ، یف  ینعملاومس  ( 2)
ص 438. ناریا ، نیسح و  ماما  ( 3)

ص 94. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 4)
ص 92. ذخام ، نامه  ( 5)

یتشد ص 323. ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 6)
ص 17. فاحتالا ، ( 7)

ص 88. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  ماما  تیصخش  ( 8)
ص 263. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 9)

ص 142. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 10)
ص 452. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 50 ، ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 11)

مالسلا ص 142. هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 12)
. يربهر مظعم  ماقم  هاگن  هنیآ  رد  نیموصعم  يامیس  ( 13)

یمالسا قالخا  شیامن  هنحص  البرک 

یهدب تخادرپ   - 323
هتـشک نم  اب  دیابن  دراد  یهدب  هک  یـسک  نک  ادن  دومرف : نم  هب  اروشاع  بش  رد  ماما  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوخ  ردـپ  زا  ریمع  نب  یـسوم 

ار نآ  تمایق  رد  دریمب  یهدب  اب  هکره  دومرف : مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  هدورـس  مناوریپ  همه  رد  ار  ادن  نیا  دوش .
دراد یهدب  هک  یسک  نک  ادن  مدرم  نیب  دومرف : نم  هب  ماما  تفگ ؛ يراصنا  ریمع  هک  هدمآ  يرگید  لقن  رد  دنراد و  یم  رب  وا  تانـسح  زا 

. دیآ رد  شتآ  رد  دشاب  هدیشیدنین  نآ  تخادرپ  يارب  دریمب و  یهدب  اب  هک  ره  هک  دیآ ، راکیپ  هب  نم  اب  دیابن 
. دزادرپب نم  بناج  زا  هک  هتفریذپ  مرسمه  درک : ضرع  تساخرب و  رفن  کی 

؟ دزادرپب دناوت  یم  ایآ  دنک  یم  هچ  نز  تلافک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
راکیپ هب  نم  اب  دراد  یهدب  هک  ره  دومرف : منک ؟) هچ   ) مراد یهدب  نم  درک : ضرع  دمآ و  ماما  دزن  باحـصا  زا  رفن  کی  دـیوگ : كاحض 

(. 1 . ) دیاین
نمشد هب  یناسر  بآ   - 324

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4420 

http://www.ghaemiyeh.com


دنـشاب یگنـشت  راشف  رد  هک  یماگنه  هب  تاناویح ، نارفاک و  یتح  هدـنز ، تادوجوم  نتخاس  باریـس  یناـسر و  بآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
یم هداد  زیخاتسر  زور  رد  هک  تسا  یشاداپ  نیتسخن  مه  نآ  شاداپ  ددرگ و  یم  بجاو  طیارش  یخرب  رد  هدیدنـسپ و  رایـسب  تسا  يراک 

(. 2 . ) دوش
یبآ یب  راچد  هک  ار  ینمشد  ساسح ، یطیارـش  رد  دوب و  ماگـشیپ  هراومه  هنادنـسپادخ  هتـسیاش و  لمع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

نمشد هرصاحم  هقلح  زا  رایـسب  شـشوک  اب  ار  حانجلاوذ  روط  نیمه  و  ( 3  ) تخاس باریـس  شیوخ  تسد  هب  ناشیاه  بکرم  اب  دوب  هدـش 
اب دمآ ؛ رب  بآ  يوجتسج  رد  هناشنمدازآ  نکمم و  تروص  ره  هب  تفرگ  رارق  هرصاحم  رد  هک  یماگنه  اما  ( 4  ) دیناسر بآ  هب  داد و  روبع 

ترارـش و زا  یهن  هنامیکح و  زودنا  دـنپ و  اب  و  ( 6  ) نانآ يوس  هب  ریفـس  نداتـسرف  اب  مالـسا ، نایعدم  هب  تجح  مامتا  اب  ( 5 ( ؛ هاچ ندنک 
مه ار  نآ  داد و  لیلقت  یبآ  یکدنا  هب  دروم  نیا  رد  ار  شیوخ  هتساوخ  يوما  ماظن  دنلب  تیهام  نداد  ناشن  يارب  مه  ماجنارـس  یـشنمدد و 

(. 8 ( ) 7  ) دنتشاد غیرد  وا  زا 
تورم هروطسا  نیسح   - 325

. تشاد دوجو  یملاظم  هچ  و  دوب ، يراشف  هچ  رد  درک ، زاغآ  ار  دوخ  مایق  یعضو  هچ  رد  هک  دیناد  یم  امش  همه  ار  یلع  نب  نیـسح  خیرات 
نب ملسم  ادبا  دنکب ؟ زواجت  قالخا  زا  نمـشد  هیلع  یتح  دوب  رـضاح  ایآ  دمآ  یم  نایم  هب  یقالخا  لئاسم  ياپ  هک  اجنآ  لاح  نیع  رد  یلو 

ار دایز  نبا  هک  دـیآ  یم  شتـسد  هب  اه  تصرف  نیرتهب  وا ؛ فارطا  زا  تسا  يزابرـس  تسا ، هعیـش  کـی  تسوا ، هدـش  تیبرت  کـی  لـیقع 
هب دناد  یمن  هنادرمناوج  ار  هزرابم  هنوگنیا  تسا و  فلاخم  ندرک  هزرابم  روج  نیا  اب  مالـسا  هک  دنک  یم  رکف  لاح  نامه  رد  یلو  دشکب ،

؟ ینک مک  نیملسم  رس  زا  ار  وا  رش  هک  يدماین  نوریب  هناخقودنص  نیا  زا  ارچ  دنتفگ : وا 
زرم نوریب  هک  یـسک  نآ  هب  ولو  ناملـسم  هک  دهد  یمن  هزاجا  نامیا  کتفلا  دیق  نامیالا  مداتفا : ربمغیپ  ثیدح  رکف  هب  تقو  نامه  تفگ :

(. منکب يراک  نینچ   ) مناوت یمن  نم  تسا ، هنادرمان  هنادرمناوجان و  نیا  دنکب  زواجت  تسه  شدوخ  ینید 
؛ دیامرف یم  میدـنبب ؛ اهنآ  يور  هب  ار  بآ  مینکب  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دـیوگ  یم  تسا  هنـشت  هک  یلاح  رد  هار  نیب  رد  دـیآ  یم  نمـشد 

دیهدـب بآ  مه  ناشنابـسا  هب  دـیهدب ؛ بآ  اهنآ  هب  میدـنبب ؛ اهنآ  يور  هب  ار  بآ  هک  تسین  روج  نیا  اـم  هزراـبم  قیرط  دـینک ، نینچ  اداـبم 
. ندیگنج يارب  تسا  عقوم  نیرتهب  نالا  دننک  یم  داهنشیپ 

اهنآ دـنا  هدرکن  زواـجت  اـم  هب  اـهنآ  هک  زونه  روطچ ؟ نوناـق  قح و  ظاـحل  زا  یلو  هلب ، میربـب  نیب  زا  ار  اـهنآ  هکنیا  ظاـحل  زا  دـیامرف : یم 
یقالخا نامه  نیا  دینیبب . ار  یقالخا  طابـضنا  نیا  مینک  یمن  عافد  نامدوخ  زا  ام  دـننکن  زواجت  اهنآ  ات  میتسه ، ناملـسم  مه  ام  دنناملـسم ،

ظفح دوخ ، ظفح  تایح ، بح  یـصخش ، عفاـنم  دـنکب ؛ لزلزتم  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  ار  قـالخا  نیا  تسا  یـسانشادخ  هیاـپ  رب  هک  تسا 
. دنکب لزلزتم  ار  نآ  دناوت  یمن  تفالخ  تسایر و  ماقم  هداوناخ ،

یقدنخ اه و  همیخ  بیترت  هکنیا  زا  ربخ  یب  دـنزب ، نوخیبش  دـیآ  یم  تشپ  زا  اهنآ  نیرتریرـش  زا  یکی  اروشاع  نینوخ  زور  نامه  رد  یتح 
. دنزب نوخیبش  هک  تسا  نیا  زا  عنام  دنا  هدنک  هک 

نیا کلک  بوچ  کی  اب  هک  دیهدب  هزاجا  هللا ! لوسر  نبای  دنک  یم  ضرع  رفن  کی  ندرک  یشاحف  هب  دنک  یم  عورش  دوش و  یم  ینابصع 
. منکب ار 

، یقالخا طابـضنا  نیا  مینکب . عافد  ام  دعب  دننکب و  عورـش  دیاب  اهنآ  لوا  تسین . زیاج  ام  يارب  دـنا  هدرکن  گنج ) هب   ) ادـتبا اهنآ  ات  دومرف :
بآ و تسین ، نآ  رد  نطو  رهش و  لها  تسین ، نآ  رد  لحم  لها  تسین ، نآ  رد  هداوناخ  تسین ، نآ  رد  صخش  تسین ، نآ  رد  دوخ  رگید 

. تسا یناهج  تسا ، رت  فرط  نآ  هجرد  دنچ  مه  تیناسنا  زا  تسین ، نآ  رد  تیلم  داژن و  تسین ، نآ  رد  كاخ 
(. 9 . ) دوش یمن  لح  رگید  چیه  اب  نید  اب  زج  قالخا  رد  يدوخ  هلأسم  هک  تسا  نیا 

نمشد اب  یتح  يراوگرزب   - 326
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نانآ يارب  دشاب  یم  ام  هلیبق  زا  نینبلا  ما  نادـنزرف  تفگ : تساخرب و  دایز  نبا  سلجم  رد  رمـش  البرک ، رد  يداصتقا  هرـصاحم  هناتـسآ  رد 
. نک میظنت  يا  همان  ناما 

هتـشادرب ار  نآ  رمـش  تشون . نینبلا  ما  نادـنزرف  زا  نامثع  رفعج و  هللادـبع و  سابعلا و  لـضفلاوبا  ترـضح  يارب  يا  هماـن  ناـما  داـیز  نبا 
. دادن ار  وا  باوج  یسک  اما  دناوخارف : ار  نینبلا  ما  نادنزرف  دنلب  يادص  اب  دمآ و  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  مایخ  یکیدزن 

. تسا امش  ردام  هلیبق  زا  اریز  دییوگب ؛ تسا  قساف  هچ  رگا  ار  رمش  باوج  تشاد : راهظا  ماما 
؟ ییوگ یم  هچ  دیسرپ : تفر و  شیپ  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  هاگنآ 

! دیناما رد  امش  همه  هک  دیرادرب  نیسح  زا  تسد  مدروآ ، همان  ناما  نینبلا  ما  نادنزرف  امش  يارب  تفگ : رمش 
ام هب  ایآ  ادـخ ! نمـشد  يا  دـنک ، تنعل  ار  همان  ناما  نیا  هدنـسیون  دایز  نبا  وت و  ادـخ  رمـش ! يا  وت  رب  نیرفن  داد : خـساپ  ساـبع  ترـضح 

(. 10 ( ؟ مینک تعاطا  ادخ  نانمشد  زا  میرادرب و  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  نامردارب  يرای  زا  تسد  یهد  یم  روتسد 
زیچ همه  قافنا   - 327

لام و همه  هکلب  تشاد ، مدقت  وا  هب  برقت  يدونشخ و  يارب  ادخ و  هار  رد  ار ، شیوخ  لام  ندب و  تاکز  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تمیق هک  يا  هنهک  نهاریپ  یتح  درک ؛ هیدـه  ادـخ  هار  رد  داهن و  صالخا  قبط  رد  ار  شردـقنارگ  نارای  شیوخ و  یمارگ  ناـج  یتسه و 
ناریسا ناگدرب و  يدازآ  يارب  دوب ، رانید  رازه  زا  شیب  اهنآ  تمیق  هک  ار  ییایشا  ریاس  اه و  هماج  اروشاع ، بش  هژیو  هب  تشادن ، ینادنچ 

(. 12 ( ) 11 . ) درک قافنا 
يدرمناوج لبمس   - 328

هک دش  رادیدپ  وا  زا  اروشاع  زور  رد  دنمشزرا  تفص  نیا  زا  يزراب  ياه  هولج  تسا و  یگدازآ  يدرمناوج و  لبمس  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: هلمج نآ  زا  تسا . زیگنا  تفگش 

هب ندادـن  هزاجا  رگید  و  ( 14 ... ) نج هورگ  یناسر  يرای  هب  ندادـن  تیاـضر  ( 13 ، ) نابایب تخس  طیارـش  نآ  رد  نمـشد  نتخاس  باریس 
مالسلا هیلع  ماما  هک  دوب  هتفرگ  رارق  شنارای  زا  یکی  سرریت  رد  هاپس  ود  دروخرب  زا  شیپ  هک  رمش ، نوچ  يدیلپ  رـصانع  یناهگان  نتـشک 

: دندومرف
(. 16 . ) منک یمن  لاتق  هب  زاغآ  نم  هک  نکن  يزادناریت  ( 15  ) لاتقلاب ءادبا  یناف ال  همرت  ال 

نیقی هبترم  نیرتالاو   - 329
هیلع نیـسح  ماـما  يارب  نآ  هلحرم  نیرتـالاو  نیرترب و  هک  تـسا ، یهلا  ناروآ  ماـیپ  تافـص  زا  يداـبع ، یقـالخا و  یحور و  یگژیو  نـیا 

يدام ياه  شزرا  زا  ار  نتشیوخ  درذگب و  ایند  قرب  قرز و  زا  فده  هار  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  نیقی  تقیقح  هک  ارچ  دمآ ؛ دیدپ  مالسلا 
نیـسپاو ات  هنیدـم  زا  تکرح  تاظحل  ناـمه  زا  شا ، یهلا  تضهن  ياـه  بیـشن  ياـهزارف و  همه  رمع و  لـحارم  ماـمت  رد  وا  دزاـس و  رود 

. دوب نیقی  جوا  رد  تداهش ، تاظحل 
دوجو ییایند  ایوگ  دعب ! اما  تشاد : موقرم  مشاه  ینب  هلیبق  دارفا  ریاس  دمحم و  شرادرب  هب  يا  همان  رد  البرک  هب  دورو  زا  سپ  ترضح  نآ 

(. 17  ) تسا هنادواج  ترخآ  يارس  هک  هنوگنامه  هتشادن ،
دنمک زا  بلق  نتخاس  دازآ  ایند و  زا  ندیزگ  يرود  زا  تسا  ترابع  ندومن  یبایزرا  تروص  نیدب  ار  ترخآ  ایند و  هک  تسا  نیا  تقیقح 

(. 18 . ) دوب یتلاح  نینچ  جوا  رد  یمارگ  نآ  نآ و  رهم 
یمالسا تافص  روهظ   - 330

: زا دوب  ترابع  درک  روهظ  اروشاع  زور  رد  هللادبعابا  زا  هک  یتافص 
یندب تعاجش   - 1
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یحور تعاجش  بلق و  توق   - 2
مالسا ربمغیپ و  ادخ و  هب  لماک  نامیا   - 3

بیجع لمحت  ربص و   - 4
میلست اضر و   - 5

شباحصا هن  شدوخ و  هن  نتفگن  کبس  نخس  کی  ندرکن و  اج  یب  ناجیه  لداعت و  ظفح   - 6
تشذگ يراوگرزب و  مرک و   - 7

(. 19  ) نداد ادف  يراکادف و   - 8
ینیسح تافص  تقبس  زور   - 331

لثم اروشاع  زور  رد  دـیوگ : یم  دراد  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هرابرد  يا  هلمج  داقع  دومحم  ترابع  فورعم ، رایـسب  ناگدنـسیون  زا  یکی 
ربص داد  یم  هقباسم  يرگید  اب  مادک  ره  ینیـسح  لیاضف  ینعی  دوب . هدش  رارقرب  ینیـسح  ياه  تلـصخ  نایم  هقباسم  عون  کی  هک  دوب  نیا 

، دـتفیب ولج  شربـص  زا  تساوخ  یم  تسادـخ ، ياـضر  هک  هچنآ  هب  نیـسح  ياـضر  دـتفیب ، ولج  شتافـص  ریاـس  زا  تساوـخ  یم  نیـسح 
. دیابرب وا  رگید  تافص  زا  ار  تقبس  يوگ  تساوخ  یم  نیسح  تعاجش  دریگب  شیپ  اهنیا  همه  زا  تساوخ  یم  نیسح  صالخا 

ربص ییابیکش و  جوا   - 332
: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  يرآ 

اه نامـسآ  ناگتـشرف  گرزب ، بئاصم  میظع و  ياهدادـخر  ربارب  رد  وت  ییابیکـش  زا  ( 20  ) تاوامـسلا هکئالم  كربص  نم  تبجع  دـقلو 
. دندش هدز  تفگش 

رپ شدوجو  نارک  ات  نارک  رت و  هدیشخرد  شا  هرهچ  گنر  دش ، یم  رت  تخس  هدیچیپ و  وا  رب  راک  هچ  ره  هک : تسا  ع )  ) داجـس ماما  زا  و 
یمن گرم  هب  زگره  تلادع  قح و  هار  رد  هک  دناوخ  ینامرهق  ار  وا  رایسب  یتفگش  اب  زوت  هنیک  نمشد  هک  ییاج  ات  تشگ ، یم  رت  نانیمطا 

(. 21 . ) دشیدنا
ع)  ) نیسح هتسجرب  تفص   - 333

رب ناهارمه و  یمامت  رب  شرهم  رپ  بلق  دوب . نارگید  تشونرس  هب  تبـسن  لد  زوس  نتـشاد  بلق و  تقر  مه  یکی  شا  هتـسجرب  تافـص  زا 
. تشاد زادگ  زوس و  نانآ  شیامزآ  التبا و  تدش 

وا بئاصم  يراـتفرگ و  بلق ، تقر  يزوسلد و  نیمه  رطاـخ  هب  درک و  یم  شـالت  ناـنآ  بئاـصم  عفر  تالکـشم و  شهاـک  يارب  هراومه 
. دومن یم  رت  گرزب 

یناـشیرپ و یگنـشت ، تدـش  یمیتی ، یناوجون ، راـبمغ  طیارـش  ندـید  اـب  یناـسنا ، راشرـس  فطاوع  یبلق و  رهم  تدـش  زا  هک  يدرمگرزب 
اب یتقو  هک  دیـشیدنا  دیاب  ( 22 . ) ددرگ یم  شوهیب  هک  دـیرگ  یم  نانچ  نیگمهـس ، يدربن  يارب  شا  یگدامآ  ردارب و  راگدای  یگدرـسفا 

؟ دمآ دهاوخ  شیپ  شیارب  یطرش  هچ  ددرگ  یم  وربور  وا  هدش  لامیاپ  نوخ و  هب  هقرغ  رکیپ 
ینیسح تفار  جوا   - 334

، دنا هداد  زردنا  ردقچ  شباحـصا  تسا  هداد  مدرم  هب  اهزردنا  هچ  اروشاع  ریغ  اروشاع و  زور  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) دـینیبب
كراـبم دوجو  تسا ! هداد  اهزردـنا  هچ  رهاـظم  نب  بیبـح  هداد ، اهزردـنا  هچ  نیق  نب  ریهز  هداد ، اهزردـنا  هچ  یمابـشلا  دعـسا  نب  هلظنح 

یم دوب  ینابز  ره  هب  هکلب  درک  یمن  جـل  مدرم  اب  دـنامب ، لاـح  نیا  هب  ناـشرفن  کـی  تساوخ  یمن  دوب ، رثأـتم  اـهنیا  یتخبدـب  زا  هللادـبعابا 
مکیلع صیرح  متنع ، ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  دوب ، شدج  هنومن  وا  دوشب . مک  اهنآ  زا  هدش  هک  مه  رفن  کی  تساوخ 

. تسا نارگ  وا  رب  امش  یتخبدب  ینعی  تسیچ ؟ متنع ، ام  هیلع  زیزع  ینعم  دیناد  یم  ایآ  میحر  فور  نینموملاب 
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راوس هعفد  کی  دوب  نارگ  هللادـبعابا  رب  اه  یتخبدـب  نیا  دـندیمهف ، یمن  هک  ناشدوخ  اهنآ  دوب . نارگ  ربمغیپ  رب  ربمغیپ  نانمـشد  یتخبدـب 
يوس هب  دوش و  یم  بسا  راوس  دشوپ ، یم  ار  ربمغیپ  سابل  دراذگ ، یم  رـس  هب  ار  ربمغیپ  همامع  ددرگ ، یمرب  زاب  دور ، یم  دوش و  یم  رتش 

هچراپکی تسا ، تبحم  هچراپکی  نیـسح  مینیب  یم  اجنیا  رد  دـنک . مک  ار  یـسک  ناراک  تواقـش  هورگ  نیا  زا  دـناوتب  هکلب  دور ، یم  اـهنآ 
(. 23  ) دراد تسود  اعقاو  مه  ار  شدوخ  نمشد  یتح  هک  تسا  یتسود 

دنزرف هب  تبحم   - 335
رد نارتخد  هب  تبحم  دروم  رد  اما  شرافس ، دروم  هتـسیاش و  تسا  یلمع  نادنزرف ، هژیو  هب  ادخ  ناگدنب  همه  هب  هناصلاخ ، كاپ و  تبحم 

. دنا هداد  هدعو  زین  يرتشیب  شاداپ  تسا و  هدش  هیصوت  رتشیب  هداوناخ ،
ندیـشک هرهچ و  نتخاس  ناراب  هسوب  اب  ار  شرتخد  ات  دیـشوک  داد و  ماـجنا  نکمم  تروص  نیرت  هتـسیاش  هب  ار  تداـبع  نیا  ترـضح  نآ 

وترپ رد  وا  اما  دهاکب . وا  هاکناج  هودنا  مغ و  زا  دزاس و  نامداش  شا ، هدز  نافوط  بلق  هب  ندیشخب  شمارآ  رـس و  رب  هناردپ  شزاون  تسد 
(. 24 . ) دوزفین شهاکناج  هودنا  رب  زج  شردقنارگ  ردپ  راشرس  تبحم  تفایرد و  ار  یقیاقح  شیوخ  راشرس  شوه 

نارای تدایع   - 336
ضیرم تدایع  هب  مه  اروشاـع ، زور  رد  ترـضح  نآ  و  ( 25  ) تسادـخ تدایع  هیاپ  مه  نامیا ، اب  ناسنا  تدایع  تایاور ، یخرب  ساـسا  رب 
تفاتـش یم  نانآ  يوس  هب  هک  یماگنه  و  دـندناوخ . یم  ارف  شیوخ  رادـید  هب  ار  وا  هک  داهج  نادـیم  ناحورجم  رادـید  هب  مه  دوب و  قفوم 

مالغ نوچ  يراک  سک و  یب  بیرغ و  دارفا  هژیو  هب  نانآ  هب  هناصلاخ  تبحم  رهم و  رازبا  هب  هکلب  درک ؛ یمن  هدنسب  نیلاب  رب  نتسشن  هب  اهنت 
بدا رطاخ  هب  هک  یلع  شدنزرف  دننامه  دش  یمن  لصاح  رادید  اما  تفاتـش  یم  یخرب  تدایع  هب  مه  هاگ  تخادرپ . یم  كرت  ییاقیرفآ و 

وا نوخ  رد  قرغ  رکیپ  اب  تفاتـش ، شیوس  هب  دینـش و  ار  شدنزرف  مالس  رـضح نآ  دوخ  هک  یماگنه  دزن و  ادص  ار  وا  ردـپ ، هب  مارتحا  و 
(. 26 .... ) دنتشک ار  وت  مرسپ  هک : تشادرب  شورخ  دش و  وربور 

رهم و دروم  ار  وا  دش و  ایوج  وا  تیعضو  زا  درک و  تدایع  مالـسلا  هیلع  نیدجاسلادیـس  زا  درک  نادیم  گنهآ  هک  یماگنه  ترـضح ، نآ 
. تفاتـش یم  تداهـش  گرم و  يوس  هب  رامیب ، شیپ  زا  هک  دوب  یملاس  حیحـص و  هدـننک  تداـیع  تداـیع ، نیرخآ  نیا  داد و  رارق  تبحم 

(. 27)
تسا قالخا  نازیم  ع )  ) نیسح  - 337

زرابم هدـنامرف ، دعـس  رمع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیوگ : هبطحق  نبا  اب  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يدرمناوج  ناونع  ریز  رد  رلـشرف 
ات داد  تلهم  دومن  راتفر  يدرمناوج  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دروخ و  نیمز  هب  بسا  زا  دـمآ و  نادـیم  هب  یماـش  هبطحق  نب  میمت  تساوخ .

کی اب  تسناوت  یم  هکنآ  اـب  دـیناسر و  يو  هب  ار  دوخ  ماـما  دـش  عطق  ار  وا  ياـپ  ود  ره  دـیدرگ و  زاـغآ  هلمح  دـش و  بسا  راوس  هراـبود 
دش و مخ  شبکرم  تشپ  زاو  داد  رارق  فطل  دروم  ار  وا  دومن و  تیانع  يو  هب  نمـشد  راظتنا  فالخرب  دیاشخبب ، ای  دشکب و  ار  وا  تبرض 

. مرادن هقیاضم  وت  هب  تبسن  يریگتسد  کمک و  هنوگ  ره  زا  نم  هبطحق ! رسپ  تفگ :
نیب هاپس  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنربب و  اجنیا  زا  ارم  دنیایب  وگب  مرادن  تکرح  ییاناوت  دراد و  يزیرنوخ  ادیدش  نم  ياپ  ود  تفگ : میمت 

. دیربب ارم  دییایب و  دیوگ  یم  میمت  دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نیرهنلا 
هک دروآرد  زات  تخات و  هب  نانچ  ار  دوخ  تسا  درک و  هلمح  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ردارب ، ماقتنا  دصق  هب  میمت  يردام  ردارب  یتف  نب  رمع 

نیمز هب  بسا  زا  دنک  زمرت  تعرس  تلاح  رد  هک  یلیبموتا  دننام  هجیتن  رد  دیشک و  راشف  اب  ار  بسا  ولج  نیسح  هب  ندش  کیدزن  ماگنه  هب 
. دروخ

تاظحل همه  رد  دـش و  بسا  رب  راوس  سپـس  تساخرب . نیمز  زا  بسا  دـمآ و  دوخ  هب  ینامز  زا  دـعب  رمع  درک و  باترپ  ییوس  هب  ار  رمع 
یناج رطخ  زا  هوجو  زا  یهجو  هب  رمع  دوب و  مهارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  رمع  ندرک  دوبان  هب  تصرف  هنوگ  ره  دوبن  مک  مه  اـقح  هک 
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. زرابم فرط  يدرمناوج  تورم و  زج  تشادن  تینوصم  نیمأت و 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  يدرمناوج  اـقیقد  درک و  لـیلحت  هیزجت و  ار  هنحـص  نیا  همه  دـش و  بسا  رب  راوس  تفاـی و  ار  دوخ  رمع  هک  یتقو 

يدرمناوج یلع  نب  نیسح  رد  تفگ : هدنامرف  هب  تشگرب  تسار  کی  هک  دش  نامیشپ  لعفنم و  نانچ  درک و  كرد  یبوخ  هب  دومن  قیمعت 
شیپ ار  ارحـص  هار  یتف  نب  رمع  تفگن و  يو  هب  يزیچ  زین  دعـس  مگنجب و  یـصخش  نینچ  اب  دادـن  هزاـجا  منادـجو  هک  مدـید  یتماهـش  و 
موـسر زین  و  نت ، هب  نت  یگنج  دـعاوق  قـبط  وا  اریز  دادـن ، تیرومأـم  دوـخ  نازابرـس  هب  وا  بلج  يارب  دعـس  رمع  دـش و  دـیدپان  تفرگ و 

. دش یمن  بوسحم  يرارف  زابرس  بارعا ،
هاپس زورما  درم  نیا  تفگ : دمآ و  هدنامرف  شیپ  موتخم  نب  ثیـش  مان  هب  يدرم  هک  دوب  هدشن  ناهنپ  اه  هدید  زا  یتف  نب  رمع  یهایـس  زونه 

یناشیپ زا  ار  گنن  نیا  مشکب و  ار  یلع  نب  نیـسح  نادـیم ، مورب  مهاوخ  یم  هزاـجا  یهدـنامرف  ماـقم  زا  درک و  ماندـب  هدنکفارـس و  ار  اـم 
. میادزب رکشل 

و داتفا ؛ نیمز  رب  بسا  زا  هک  تشذگن  يزیچ  دناوخ و  زجر  بارعا  یگنج  نیناوق  لومعم  بسح  رب  دمآ و  نادـیم  هب  هزاجا  بسک  زا  سپ 
. دیسر لتق  هب  برض  نعط و  هجیتن  رد  هتبلا 

ملاع رب  تسا  یگرزب  تراـسخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـننام  گرم  هک  دوب  نیا  اـنعم  رد  نادـیم  زا  یتف  نب  رمع  نتفر  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
نیـسح دوجو  اریز  هدوبن ، دروم  یب  دنتـشادن  نیـسح  گرم  رب  تیاضر  ناشلد  قامعا  زا  نمـشد  هک  دوش  تسرد  اعدا  نیا  رگا  تیناـسنا ،

. دوب قالخالا  نازیم  مالسلا  هیلع 
راثیا قطنم   - 338

ای رشب  دوب  هدیقع  هار  رد  تداهش  هدیقع و  راثیا و  قطنم  افرص  یعافتنا ، يراکمه  هلماعم و  قطنم  هن  دوب و  دیک  ردغ و  قطنم  هن  ماما  قطنم 
تقلخ رداون  لثم  دراد ، هدیقع  ادف و  قطنم  ای  زورما ، یسایس  بازحا  لثم  دراد  هلماعم  قطنم  ای  ایند ، نویـسایس  بلغا  لثم  دراد  رکم  قطنم 

(. 28 . ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لیبق  زا 
ینیسح عبط  تواخس   - 339

شیارب هچنآ  زا  هکلب  درک ، راثن  ادـخ  ناـمرف  ماـجنا  هار  رد  ار  شیوخ  تاـناکما  تورث و  یماـمت  اـهنت  هن  شدـنلب  عبط  وترپ  رد  یمارگ  نآ 
(. 29 . ) دیزرون غیرد  دوب  نکمم 
بیجع رایسب  يراکادف  رهظم   - 340

یبیجع رایـسب  هثداح  تسا ، ریظن  یب  میظع و  يراکادـف  کی  رهظم  اهنت  هن  دوب و  عیجف  اـهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  هثداـح 
(. 30 . ) تسا

تساه ناطیش  تنطیش  شوختسد  هشیمه  تیرشب   - 341
ياه فده  نیمأت  يارب  کچوک ، گرزب و  ياه  ناطیش  هشیمه  تساه . ناطیـش  تنطیـش  شوختـسد  هشیمه  تیرـشب  هک  تسا  نیا  هلأسم 

رباج و نیطالـس  لاح  حرـش  دیا و  هدناوخ  ار  نیا  مه  هتـشذگ  خیرات  رد  دننک . یم  ینابرق  ار  اه  تلم  مدرم و  ياه  هدوت  اه و  ناسنا  دوخ ،
ناطیش ياه  هعدخ  اوغا و  شوختـسد  رـشب  دیا . هدید  ار  گرزب  ياه  تردق  شور  ایند و  زورما  عضو  اه و  تلم  اب  اه  نآ  راتفر  رگمتس و 

ینادرگرـس زا  دنهدب و  تاجن  تلاهج  زا  ار  دوخ  دنناوتب  ات  دناسر ، ددم  ادخ  ناگدنب  هب  دیاب  درک ، کمک  رـشب  هب  دیاب  دریگ  یم  رارق  اه 
. دنوشب صالخ  یهارمگ  و 

یمن دنشاب ، تاوهش  اه و  سوه  عماطم و  هب  هدیبسچ  هک  یناسک  نآ  دنک ؟ زارد  تیرشب  يوس  هب  ار  تاجن  تسد  نیا  دناوت  یم  یسک  هچ 
یـسک دیاب  دنهدب ؛ تاجن  ار  رـشب  دنناوت  یمن  دنـشاب ، اه  تینم  اه و  یهاوخ  دوخ  ریـسا  هک  یناسک  نآ  دنهارمگ  ناشدوخ  نوچ  دـنناوت ؛

تاوهـش زا  دنک و  راثیا  دنناوتب  دوشب و  يوق  اه  نآ  هدارا  ات  دیایب ، اه  نآ  غارـس  هب  ادـخ  فطل  ای  دـهدب ؛ تاجن  ار  ناشدوخ  دوشب و  ادـیپ 
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نوریب دراد ، ناسنا  الومعم  هک  ییاه  يراـتفرگ  هیقب  لـخب و  دـسح و  يوه و  صرح و  یهاوخ و  دوخ  یتسرپ و  دوخ  تینم و  زا  درذـگب ؛
(. 31 . ) دنک نشور  رشب  هار  ارف  یعمش  دناوتب  ات  دیایب ،

تورم جوا   - 342
. تفای صاصتخا  ترضح  نآ  هب  زجترم  ربمایپ  بکرم  یلها ، تاناویح  نایم  رد 

دـیدش و راکیپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  اروشاـع  زور  تسج و  یـسات  ودـب  شبحاـص  یگنـشت  رد  اـفواب  ناویح  نیا 
هک دوب  رظتنم  اـما  داـهن ، بآ  رب  بل  زین  ناویح  نیا  تفاـی ، تسد  بآ  هب  تسکـش و  مهرد  ار  يوما  هاپـس  زا  ییاـه  نوتـس  يا ، هناـنامرهق 

: دومرف ناویح  نآ  هب  باطخ  ترضح  نآ  دشونب  شبحاص  تسخن 
یشونن وت  ات  هک : انعم  نیدب  درک  دنلب  ار  شرس  ناویح  دیشون  مهاوخن  نم  یشونن  بآ  وت  ات  دنگوس  ار  يادخ  هنشت ، زین  نم  يا و  هنـشت  وت 

. مشون یم  مه  نم  شونب ! دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مشون . یمن  نم 
تخیر و ار  بآ  ترـضح  نآ  درب و  موجه  اه  همیخ  يوس  هب  يوما  موش  هاپـس  هک  دـشونب  ات  دوشگ  بآ  يوس  هب  كراـبم ، تسد  هاـگنآ 

(. 32 . ) دش جراخ  هعیرش  زا  هلجع  هب  ربمایپ  ادخ و  مرح  زا  عافد  يارب 
تواقـش زا  ار ، وا  یهاوخداد  تیمولظم و  دایرف  داد و  رـس  زوسناـج  هلاـن  يوما  هاپـس  يرگدادـیب  زا  هدارا  هب  سانـش  قح  ناویح  نیا  يرآ !

زا سپ  هک  یلاح  رد  تخاس و  نکفا  نینط  دندیـشک ، نوخ  كاخ و  هب  تلادع  قح و  زا  عافد  مرج  هب  ار  شیوخ  ربمایپ  دـنزرف  هک  یناسک 
(. 34 ( ) 33  ) دروآ شنادناخ  هب  ار  شتداهش  ربخ  درک  یم  عافد  ترضح  نآ  زا  وا  تداهش 

ییابیکش هنومن   - 343
، شنادناخ اب  عادو  نیرخآ  ماگنه  هب  وا  درک  یم  شرافس  ییابیکش  هب  لحارم  همه  رد  دوب و  هنومن  ییابیکش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یب عزج و  نابیرگ و  ندرک  هراپ  هرهچ و  رب  همدص  شارخ و  ندروآ  دراو  زا  ار  نانآ  هنامیکح  زردنا  نمض  درک و  ربص  هب  هیصوت  ار  نانآ 
. تشادن ناشزاب  هیرگ  زا  یلو  ( 35 ( ؛ دومرف یهن  یبات 

: دومرف دزاسن و  رو  هلعش  ار  وا  بلق  دیرگن و  تسا  هدنز  ردپ  ات  تساوخ  شرتخد  زا  اهنت  يرآ !
هرسح کعمدب  یبلق  یقرحت  ال 

ینامسج یف  حورلا  ینم  مادام 
يذلاب یلوا  تناف  تلتق  اذاف 

(. 36  ) ناوسنلا هریخای  هنیتات 
وا تخس  طیارش  شیدنیب و  وا  تیعضو  رب  درک . هدز  تفگش  ار  نامسآ  ناگتشرف  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ییابیکش  يرآ !

. نک میسرت  ترظن  رد  ار 
ياه گیر  رب  هبعـش  هس  ریت  زا  هدش  خاروس  هدیبوک و  مهرد  هنیـس  هتـسکش و  یناشیپ  هتفاکـش و  قرف  رامـش و  یب  ياه  مخز  اب  هک  هاگنآ 

، تکرح يرایـسب  شطع و  تدش  زا  نابز  هتـسشن ، ورف  شندرگ  قلح و  ولگ و  رد  متـس  ياهریت  لاح  نامه  رد  تسا و  هداتفا  اونین  هدـیتفت 
رگد زا  هتخوس و  شا  هدـیپط  نوخ  رب  نادیهـش  هوبنا  ندـید  اب  ییوس  زا  شکرابم  بلق  تسا ، کشخ  اـه  بل  رو و  هلعـش  رگج  حورجم و 

. تسا بات  بت و  رد  نایرب و  تخس  شا ، هدش  هرصاحم  نادناخ  رب  هراظن  اب  وس ،
رد تسا  هتشغآ  نوخ  هب  تروص  رـس و  نساحم و  هتـسشن و  شیاپ  ياهتنا  رب  ياه  هزین  عطق و  يا  هشیپ  تواقـش  تبرـض  اب  كرابم  تسد 

نوچ ار ، شنانمـشد  تتامـش  ینامداش و  يادص  رگید  فرط  زا  دونـش و  یم  ار  شنادـناخ  یهاوخداد  دایرف  فرط  کی  زا  طیارـش  نامه 
هدش هدیچ  مه  رانک  رد  هک  درگن  یم  ار  يا  هتـشغآ  نوخ  ياهرکیپ  دیاشگ ؛ یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هدـید  دراد و  یم  رب  كاخ  زا  هرهچ 
شا هنامرهق  قح و  رب  عضوم  رب  راوتـسا  تباث و  یهوک  نوچ  اسرف ، تقاط  گرزب و  بئاصم  نیگمهـس و  ياهدماشیپ  نیا  همه  اب  یلو  دنا ؛
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دراد همزمز  بل  ریز  اهنت  دزیر و  یم  نمشد  ربارب  رد  فعـض ، کشا  هرطق  کی  هن  دراد و  یم  یغیرد  هن  دشک  یم  یهآ  هن  تسا ، هداتـسیا 
: هک

(. 37 ! ) نیثیغتسملا ثایغ  ای  كاوس ، دوبعم  ال  کئاضق ، یلع  اربص 
(. 38  ) ناهاوخداد سر  دایرف  يا  تسین ، يدوبعم  وت  زج  میابیکش ! وت  مکح  ربارب  رد  نم  ایادخ ! راب 

ادخ ياضر  هب  میتسه  یضار  ام   - 344
ماما دش . شنزرس  نازوت ) هنیک  بناج  زا   ) دشن و هدید  یهودنا  وا  زا ) رهاظ   ) رد درم و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يدنزرف  دیوگ : یعفاش 

تسام دنیاشوخان  هک  ار  هچنآ  وا  نوچ  دنک و  یم  اطع  ام  هب  وا  میناوخ و  یم  ار  ناحبس  يادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دومرف ، مالسلا  هیلع 
میوش یم  دونشخ  ددنسپ  یم  وا  هچنآ  هب  ام  دیامرف  هدارا 

ع)  ) نیسح ماما  رمک  رد  یگدییاس  رثا   - 345
، دـندش ایوج  ار  نآ  تلع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دـنتفای ، یگدـییاس  تارثا  ترـضح  نآ  تشپ  هناش و  رد  اروشاـع ، هنادواـج  زور  رد 

(. 39 . ) تسا نایاونیب  نانز و  هویب  نامیتی ، زاین  دروم  داوم  ندیشک  شود  هب  رثا  نیا  دومرف :
كدوک دوش  راچان  هک  دـنهد ، رارق  يرابمغ  طیارـش  رد  هناملاظ  ار  يرورپ  عون  زاون و  میتی  درم  گرزب  نینچ  هک  تسا  هدـنبیز  کنیا ، ایا 

(. 40 ( ؟ دباین دبلطب و  بآ  وا  يارب  لذر  ناراکهایس  هوبنا  ربارب  رد  دریگب و  تسد  يور  ار  شراوخ  ریش 
مالسلا ص 467. هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 1)

ص 36. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 2)
ص 367. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3)

ص 51. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4)
ص 378. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 5)

ص 391. ذخام ، نامه  ( 6)
ص 51. ذخام ج 45 ، نامه  ( 7)

ص 132 و 133. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8)
ص 189. قالخا ، هفسلف  ( 9)

ص 78. یتشد ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ( 10)
ص 394. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 11)

ص 124. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 12)
ص 367. راونالاراحب ، ( 13)
ص 330. ذخام ، نامه  ( 14)

ص 5. ج 45 ، ذخام ، نامه  ( 15)
نیسح ص 145. ماما  ياهیگژیو  ( 16)

ص 87. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 17)
ص 140. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 18)

ص 162. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 19)
ص 240. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 20)

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4427 

http://www.ghaemiyeh.com


ذخام ج 44 ص 279. نامه  ( 21)
ص 34. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 22)

ص 300. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 23)
ص 257. ج 3 ، بقانم ، ( 24)

ص 214. ج 81 ، راونالاراحب ، ( 25)
ص 44. ج 41 ، ذخام ، نامه  ( 26)

ص 137. ع ،)  ) نیسح ماما  ياهیگژیو  ( 27)
ص 161. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 28)

مالسلا ص 142. هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29)
ص 15. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 30)

ص 147. ج 5 ، تیالو ، ثیدح  ( 31)
ص 51. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 32)

ص 60. ذخام ، نامه  ( 33)
ص 217. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 34)

ص 99. ج 4 ، بقانم ، ( 35)
ص 109. بقانم ج 4 ، ص 450 ، یحیرط ، بختنم  ( 36)

ص 145. هاجنلا ، هغیرذ  ( 37)
و 151. مالسلا ص 150 ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 38)

ص 190. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 39)
ص 350. مومهملا ، سفن  ص 436 و  نیسحلا ، لتقم  ( 40)

یهلا تریغ  رهظم  نیسح 

تسا رتهب  نیگنن  یگدنز  زا  خرس  گرم   - 346
تکاس اهنآ  دنوش ، تکاس  هک  تساوخ  دعس  نبا  رکشل  زا  و  بسا ) رگید  یتیاور  قبط  و   ) هدش رتش  رب  راوس  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هللا یلص  متاخ  ربمایپ  رب  سپس  دندومن ، فیصوت  ار  تیبوبر  ماقم  تروص  نیرتهب  هب  هدومن و  یهلا  شیاتـس  دمح و  هب  عورـش  ماما  دندش ،
: دومرف هداتسرف و  دورد  اویش  اسر و  ینایب  اب  یهلا  نالوسر  هکئالم و  هلآو و  هیلع 

ارف دوخ  یسردایرف  هب  ار  ام  دیدومن و  يرای  بلط  ام  زا  ینادرگرس  یناشیرپ و  لاح  رد  امش  اریز  داب ؛ امش  رب  یگراچیب  گرم و  مدرم ! يا 
فالغ زا  ام  يرای  يارب  یتسیاب  یم  ناتدنگوس  قباطم  هک  ار  يریـشمش  نآ  کنیا  اما  میدمآ ، امـش  يرای  يارب  باتـش  اب  زین  ام  دـیدناوخ ؛

ام نمشد  ناج  رب  دوب  رارق  هک  تسا  یشتآ  نامه  دیا ، هدومن  ایهم  ام  يارب  هک  ار  یشتآ  نیا  دیـشک و  یم  ام  دوخ  يور  رب  دیـشکب ، نوریب 
هن اهنآ  هک  یلاح  رد  دـیا ، هدـش  عمج  دوخ  ناتـسود  اب  گـنج  دوخ و  نانمـشد  يراـی  يارب  امـش  زورما  ددرگ . هتخورفارب  امـش  نمـشد  و 

. دراد دوجو  اهنآ  هب  يرای  رد  يا  هزات  دیما  هن  دنا و  هدرک  اپ  رب  ار  یتلادع 
ای دیروآ  رد  فالغ  زا  ام  هب  کمک  هار  رد  يریـشمش  یتح  هک  نآ  یب  دینک ، اهر  هتـشاذگ و  اهنت  ار  ام  هک  دیراد  دـصق  ایآ  امـش ! رب  ياو 

دیدش لمع  نیا  هب  لوغشم  هلجع  باتش و  اب  خلم  دننامه  امـش  دییامن ؟ ذاختا  یمکحم  يار  هک  نآ  ای  دشاب ، ناشیرپ  ام  يوس  زا  ناترطاخ 
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. دیدز شتآ  نیا  رب  نماد  يا  هناورپ  نانوچ  و 
ادخ ماکحا  هک  یناسک  يا  ادخ و  باتک  نیکرات  يا  اه و  هورگ  زا  ناگدش  هدنار  يا  عامتجا و  ناگدرب  يا  دیشاب  رود  هب  ادخ  تمحر  زا 

؟ يوبن تیاده  غارچ  نارگ  شوماخ  يا  ناطیش و  ناوریپ  يا  راکهانگ و  هورگ  يا  دیدومن و  نوگرگد  ار 
امـش دیدج  راک   ) گنرین هلیح و  نیا  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ! دـیراذگ ؟ یم  راوخ  اهنت و  ار  ام  دـینک و  یم  يرای  ار  نانیا  ایآ 

هک دیتسه  یثیبخ  دـیلپ و  هویم  نوچمه  امـش  دـیا ، هتفرگ  وخ  نآ  هب  هتفرگرب و  رد  ار  امـش  عرف  لصا و  هدوب و  امـش  رد  میدـق  زا  تسین و )
. دیتسه اراوگ  يا  همقل  نیبصاغ  يارب  یلو  دینک ، یم  ریگ  ناوختسا ، نوچ  زین  دوخ  نابغاب  يولگ  رد  یتح 

اب تعیب   ) تلذ يرگید  تداهـش و  راک ) ود  نیا  زا   ) یکی ارم  هداد : رارق  راک  ود  نیب  ارم  داـیز  نبا  هدازاـنز  دـنزرف  هدازاـنز  نیا  هک  دـینادب 
(. 1 . ) میهد تلذ  هب  نت  هدرکن و  لوبق  ار  تداهش  هک  ام  زا  داب  رود  و  تاهیه ! تسا  دیزی )

س)  ) ارهز هداز  تریغ   - 347
نت هک  یتزع  اب  ياه  ناج  تریغ و  اب  نامدرم  میتفای و  ومن  دـشر و  نآ  رد  ام  هک  يرهطم  كاپ و  ياه  نماد  نینمؤم و  وا و  لوسر  ادـخ و 

هنادنمتفارـش تداهـش  رب  ار ) راب  تلذ  یگدـنز   ) میوش و تسپ  ياه  ناسنا  عیطم  ام  هک  دـنهد  یمن  ام  هب  ار  هزاجا  نیا  دـنا ، هدادـن  تلذ  هب 
همادا رد  ترضح  نآ  سپـس  درک  مهاوخ  دربن  امـش  اب  دنـشاب ، یم  زین  نم  ناروای  هک  مکدنا  نادناخ  نیمه  اب  نم  هک  دینادب  میهد  حیجرت 

: دناوخ ار  يدارم  کیسم  نب  هورف  زا  يراعشا  شنانخس 
مه زاب  میدرگ ، بولغم  ام  هدـش و  هریچ  ام  رب  امـش  رگا  تسا و  اـم  میدـق  نیرید و  تداـع  يزوریپ  میوش  زوریپ  گـنج ) نیا  رد   ) اـم رگا 
هب تلود  هدیـسر و  ام  لـجا  هدـمآ و  رـس  اـم  راـگزور  هکلب  هدوبن  سرت  يور  زا  میـسرب ، تداهـش  هب  هدروخ و  تسکـش  اـم  رگا  میزوریپ .

دروآ یم  رد  ادـص  هب  ار  رگید  یناسک  هناـخ  برد  ددرگ ، رود  ناـنآ  زا  دوش و  زاـب  يا  هدـع  رـس  زا  گرم  رگا  تسا  هدرک  يور  نارگید 
. دندیدرگ دوبان  نامدرم  شیپ  نورق  رد  هک  هنوگنامه  دندش ، هتشک  امش  تسد  هب  نم  موق  نارورس  ناگرزب و 

زین ام  دندنام ، یم  یقاب  ملاع  نیا  رد  نادرم  گرزب  رگا  میدنام و  یم  دـیواج  زین  ام  سپ  دوب ، ایند  نیا  رد  ناهاشداپ  یگنادواج  هب  انب  رگا 
نابیرگ هک  یگرم  نیمه  اریز  دینکم ؛ شنزرس  تتامـش و  ار  ام  دیدرگ و  زاب  دوخ  هب  وگب : ام  ناگدننک  تتامـش  هب  میدنام . یم  یقاب  دیاب 

(. 2 . ) دش دهاوخ  امش  ریگ  نابیرگ  زین  رگید  ینامز  تسا ، هدش  ام  ریگ 
راعلا بوکر  نم  یلوا  لتقلا   - 348

دمآ یم  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هزرابم  يارب  یسک  ره  داد ، نت  هب  نت  گنج  داهنشیپ  دعس  نبا  رکـشل  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  دیگنج  یم  مالسلا  هیلع  ماما  دندش ، هتشک  دعس  نبا  رکـشل  زا  يدایز  هدع  هک  نآ  ات  دش ، یم  هتـشک 

(. 3  ) تسا خزود  شتآ  رد  ندش  دراو  زا  رتهب  گنن  تسا و  زاب  تلذم  یگدنز  زا  رتهب  گرم 
تریغ ، ) دنتخادنا هلـصاف  اه  همیخ  مالـسلا و  هیلع  ماما  نایم  رکـشل  گنج  شکاشک  رد  هک  هکنآ  ات  دـیگنج  یم  هتـسویپ  ع )  ) نیـسح ماما 

یمن زین  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  نادناخ  نایعیش  ناوریپ و  يا  امـش  رب  ياو  دروآرب : دایرف  هدمآ و ) شوج  هب  نیـسح 
(. 4  ) دیدرگزاب شیوخ  داژن  لصا و  هب  سپ  دیتسه ، برع  دیراد  نامگ  هک  هنوگنآ  رگا  دیشاب و  درم  دازآ  ایند  نیا  رد  لقادح  دیسرت ،

!؟ همطاف رسپ  يا  ییوگ  یم  هچ  تفگ : دنک : تنعل  شیادخ  هک  رمش 
ات سپ  دـنرادن ، یهانگ  هراب  نیا  رد  نانز  نم و  اب  امـش  مدربن و  گنج و  لوغـشم  امـش  اـب  نم  هک  میوگ  یم  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  ماـما 

! دنوشب نم  مرح  ضرعتم  نارگمتس  نالهاج و  ناشکرس و  نیا  هک  دیراذگم  ما  هدنز  نم  هک  یماگنه 
(. 5 . ) دندش ترضح  نآ  اب  گنج  هدامآ  یگمه  سپس  میتفریذپ ! ار  تفرح  همطاف ؟ سپ  يا  تفگ : داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  رمش - 

سفن تزع  تریغ و  رهظم   - 349
. شنارای نادناخ و  هب  دوخ و  هب  يزرو  تریغ  يدنمتریغ و  تسا  يدنمتریغ  مه  یکی  یناسنا  هتسجرب  تافص  زا 
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متـس اوتحم و  رپ  ياـه  هدورـس  یـسامح و  راعـشا  نیرفآ و  راـختفا  نانخـس  هوبنا  نتـشیوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يزرو  تریغ  دروم  رد 
. تسا هدش  هتخانش  هزاوآ و  دنلب  نمشد ، هاپس  هب  هنانامرهق  شروی  ماگنه  هب  شزوس ،

یم دزاس ، یم  راد  هحیرج  ار  اه  بلق  هک  ار  نآ  هنومن  کی  هکنیا  هک  تسا ، رایـسب  وا  نیرفآ  راختفا  هنادـنمتریغ و  درکلمع  هک  هنوگناـمه 
: میرگن

ناوت بهو ، نب  حلاص  مان  هب  یـشنمدد  رـصنع  يراک  تبرـض  اه و  مخز  تدـش  رثا  رب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  اروشاع  هنادواج  زور  رد 
يدنمتریغ و یگژیو  نامه  داتفا ؛ كاخ  يور  رب  شسدقم ، هرهچ  تسار  فرط  هب  داد و  تسد  زا  ار  عافد  همادا  بکرم و  زارف  رب  نتـسشن 

تساخ اپب  رایسب  تمحز  اب  تهج  یمه  هب  دادن ؛ ار  گنهرف  یب  نمشد  تتامش  ندینش  كاخ و  يور  رب  ندیمرآ  هزاجا  ودب  شسفن  تزع 
. تخادرپ قح  زا  عافد  هب  شیوخ  ياپ  يور  رب  راب  نیا  و 

هقلح هک  یلاح  رد  تسشن و  دربن  نادیم  طسو  رد  راچان  هب  درک ، بلس  وا  زا  زین  ار  نداتـسیا  تردق  هدراو ، تامدص  تدش  يدنچ  زا  سپ 
همادا ياـهمخز و  نتفاـی  تدـش  اـب  زین  هلحرم  نیا  داد . همادا  قـح  زا  عاـفد  هـب  هناعاجـش  هنادـنمتریغ و  دـش ، یم  رت  گـنت  وا  رب  هرـصاحم 

هب زین  تاظحل  نآ  رد  هک  اتفگـش  اما  تفرگ ، رارق  تداهـش  تاـظحل  نیـسپاو  رد  ملاـع ، نادـنمتریغ  ياوشیپ  دـش و  نکمم  ریغ  يزیرنوخ 
(. 6 ... ) دباین تتامش  تراسج و  تارج  درگنن و  هدش  مامت  ار  وا  راک  نمشد ، ات  داتفا  یم  كاخ  رب  تساخ و  یم  اپب  تمحز 

راک هب  یعافد  ریبادـت  يارب  ار  شیوخ  شالت  مامت  وا  تسا  یندینـش  زومآ و  سرد  زین  شنادـناخ  دروم  رد  وا  يزرو  تریغ  يدـنمتریغ و 
نمشد یپایپ  ندناوخ  ارف  اب  و  ( 7  ) قدنخ نورد  رد  هرارش  رپ  رو و  هلعش  ياه  شتآ  نتخورفا  اب  اه ، همیخ  فارطا  رب  قدنخ  رفح  اب  تفرگ 

یمرح اوکرتا  یسفنب و  ینودصقا  : هک نوبز ،
. دیوشن کیدزن  اه  همیخ  هب  سپ  منادناخ ، اب  هن  دیراکیپ  رد  نم  اب  امش 

يارب هتفای و  تسد  نادـب  رایـسب  تمحز  اب  هک  ار  ییاراوگ  بآ  اه ، همیخ  هب  موجه  ربخ  ندینـش  اب  هک  دیـسر  ییاـج  هب  يدـنمتریغ  نیا  و 
(. 8  ) تفاتش اه  همیخ  زا  عافد  يارب  شطع  تلاح  نامه  اب  دیشاپ و  نیمز  هب  دوب  هتخاس  کیدزن  ناهد  هب  ندیشون 

ص 137. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 1)
ص 137. ذخام ، نامه  ( 2)

ذخا ص 163. نامه  ( 3)
ذخام ص 163. نامه  ( 4)

ص 165. ذخام ، نامه  ( 5)
ص 54 و 55. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 4. جم 45 ، راونالا ، راحب  ( 7)
مالسلا ص 147. هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8)

سفن تزع  رهظم  نیسح 

؟ تسیچ درم  تزع   - 350
. میوگب دییامرف  هزاجا  رگا  هک  مراد  ییاه  شسرپ  ربمغیپ ! رسپ  يا  تفگ : دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  يدرم 

یهاوخ یم  هچنآ  وگب  دومرف : ماما 
؟ تسا هلصاف  ردقچ  نیقی  نامیا و  نایم  تفگ : درم 

. تشگنا راهچ  دومرف : ماما 
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. دییامرف نایب  تسا ؟ هنوگچ  تفگ : درم 
اب هک  تسا  ییاهزیچ  هب  طوبرم  نامیا  عباصا  عبرا  رـصبلا  عمـسلا و  نیب  هانیار و  ام  نیقیلا  هانعمـس و  اـم  ناـمیالا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

. تسا تشگنا  راهچ  هلصاف  مشچ  شوگ و  نایم  مینیب و  یم  مشچ  اب  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  طوبرم  نیقی  میونش و  یم  شوگ 
؟ تسا ردقچ  نامسآ  نیمز و  نیب  هلصاف  درم :

دسرب تباجا  هب  هک  ییاعد  هزادنا  هب  مالسلا : هیلع  ماما 
؟ تسا هلصاف  ردقچ  برغ  قرش و  نایم  درم :

. دیشروخ زور  کی  ریس  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
؟ تسیچ هب  درم  تزع  ءرملازع  امف  درم :

. تسا مدرم  زا  وا  يزاین  یب  هب  درم  کی  تزع  سانلا  نع  هئانغتسا  مالسلا : هیلع  ماما 
؟ تسا رت  تشز  همه  زا  زیچ  هچ  یش ء  حبقا  امف  درم :

زا نادنمشناد  ندوب  صیرح  نادنمتورث و  ندیزرو  لخب  نافیرش ، ییوگغورد  ناهاشداپ ، يریگتخـس  ناریپ ، ینارـسوه  مالـسلا : هیلع  ماما 
تسا رت  تشز  زیچ  همه 

؟ دنرفن دنچ  ادخ  لوسر  زا  سپ  ناماما  دییوگب  نم  هب  کنیا  يدومرف  تسرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  درم :
. لیئارسا ینب  يابقن  دادعت  هب  رفن  هدزاود  دومرف : ماما 

نینمؤملاریما ادخ  لوسر  زا  سپ  نیشناج  برع ! ردارب  يا  تفگ : سپس  دومرف ، لمأت  یمک  ماما  دیهد  حیـضوت  ار  ناشیاه  مان  درک  ضرع 
دیـسر و یمهن  هب  ات  درب  مان  کی  هب  کی  دنـشاب . یم  نم  لـسن  زا  دـنزرف  هن  نم و  یلع و  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  بلاـطیبا و  نب  یلع 

(. 2 ( ) 1 . ) دنک مایق  نامز  رخآ  رد  ات  دنام  یم  هدنز  يو  دومرف :
تزع هاگیاج   - 351

لکوت اب  نوچ  دنتخادرپ ، شدرگ  هب  هدمآ و  نوریب  دوخ ) هاگیاج  زا   ) يزاین یب  تزع و  : ) دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاور 
(. 3 . ) دنتشگ میقم  نآ  رد  هدید و ) نآ  زا  ییاه  هولج  ار  دوخ  ، ) دندومن دروخرب 

گرم هظحل  ات  سفن  تزع  ظفح   - 352
تعیب هب  رگا  دادن  تعیب  هب  تسد  دومن و  ظفح  گرم  مد  ات  ار  دوخ  سفن  تزع  مالسلا  هیلع  ماما  هتـشذگ ، فاصوا  صئاصخ و  رب  هوالع 

مامت هب  هقیـضم  هرـصاحم و  رد  سلجم  نآ  رد  ار  ماما  دوجوم ، طیارـش  لماوع و  اریز  دوبن  مهم  نادـنچ  نیا  دادـن  رد  نت  دـیلو  سلجم  رد 
مالسلا هیلع  نیـسح  اب  دیزی  نیفلاخم  دنتـشاد و  دوجو  اجنآ  رد  شیب  مک و  ربمغیپ  نارای  دوب و  شدوخ  نطو  هنیدم  رهـش  تشاذگن و  انعم 
شریذپ زا  دوب و  دـیزی  تفالخ  نتفریذـپ  تعیب و  اهنت  دـیلو  سلجم  رد  مد  ماما  نامرف  رظتنم  یعمج  هتـسد  همه  مشاه  لآ  دـندوب و  هارمه 

. دوبن نیب  رد  ینخس  دایز  نبا  تعاطا 
ار دـیزی  تفالخ  ماما  اهنآ  یکی  تسا  هدوب  حرطم  هلأسم  ود  ترـضح  نآ  هرـصاحم  زا  سپ  هک  دوش  یم  مولعم  ماما  مایق  خـیرات  هعلاطم  زا 

. ددرگ دایز  نبا  میلست  هناعضاخ  هنالیلذ و  هکنآ  رگید  دریذپب و 
هلذـلا هلـسلا و  نیب  نیتـنثا : نیب  ینزکر  دـق  یعد  نب  یعد  نآ  ـالا  دومرف : هراـشا  بلطم  نیا  هب  اروشاـع  زور  ياـه  هبطخ  زا  یکی  رد  ماـما 

(. 4 . ) خلا نینموملل  هلوسرل و  کلذ  هللا  یباف  هلذلا  انم  تاهیه 
لوبق ای  ندرک و  گنج  ندیـشک و  ریـشمش  ای  هدرک : راچان  رما  ود  نیب  ارم  دایز ) نبا   ) هدـناوخ رـسپ  هدـناوخ  رـسپ  نیا  دیـشاب  هاگآ  ینعی :

. هتسنادن اور  نینمؤم  رب  دوخ و  لوسر  رب  ار  نآ  دنوادخ  اریز  تلذ ، ام  زا  تسا  لاحم  هکنیا  لاح  تلذ ،
ددرگ دایز  نبا  میلست  طرش  دیق و  نودب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دیاب  تسا  حرطم  هچنآ  تسین و  حرطم  یفرح  دیزی  تفالخ  زا  هبطخ  نیا  رد 
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ار دوخن  سفن  تزع  زیزع  نیـسح  درک و  ظفح  زاب  ار  دوخ  سفن  تزع  زیزع  نیـسح  درک و  دـهاوخ  راتفر  هچ  ماما  اـب  وا  هک  دوبن  مولعم  و 
دهد یمن  ار  هزاجا  نیا  نیـسح  هداوناخ  تمظع  یتاذ و  تفارـش  هوالعب  هدادن ، هزاجا  نمؤم  تلذ  هب  دنوادخ  هکنآ  تلع  هب  درک  ظفح  زاب 

تریغ و اب  نازورف  ندرگ  داد و  شرورپ  ار  نیـسح  كاپ  ياه  شوغآ  و  ( 5 () هیبا سوفن  هیمح و  فونا  تباط و  روجح  ، : ) دومرف یم  اذـل 
هاگتـسد لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمواقم  هکنآ  وگ  درک  یلجت  رتشیب  ماما  هزرابم  هب  اهنآ  زا  ع )  ) نیـسح هک  عضاخ  ریغ  ياه  سفن 

زیگنا و تریح  شتداهـش  تقو  ات  اروشاع  حبـص  زا  یحور  تمظع  نیا  نکیلو  دوب ، هناعاجـش  هنادرم و  لحارم  همه  رد  دـیزی  يروتاتکید 
. دیامن ریرقت  ریرحت و  تسه  هک  نانچ  ار  نآ  دناوت  یمن  ییایوگ  نابز  اناوت و  ملق  چیه  هغلابم  نودب  و  تسا ؛ روآ  تهب 

! داد مهاوخن  تلذ  تسد  نم   - 353
هلمح کی  اب  ات  دوب  هدامآ  زواجتم  هاپس  هتفرگ و  رارق  دایز  نبا  حلسم  ياهورین  دیدش  هرصاحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ 

و دـنازرل ، یم  ار  اه  لد  هدرک و  هریخ  ار  اه  مشچ  ( 6  ) نمشد حلسم  یماظن  نارازه  ياهریشمش  قرب  هک  هاگنآ  و  دنک ، رـسکی  ار  نآ  راک 
ماما ناکدوک  نانز و  هک  هاگنآ  دوب ، هدش  رات  هریت و  شمـشچ  رد  ناهج  تخادـگ و  یم  ار  ماما  دوجو  ياپارـس  یگنـشت ، زوس  هک  هاگنآ 

زا ینارگن  یفیلکتالب و  لاح  رد  ترـضح  نآ  نادناخ  هک  هاگنآ  دندرب ، یم  رـس  هب  زادـگ  زوس و  لاح  رد  ناشیرپ ، بلقنم و  اه  همیخ  رد 
نادرگرس هنشت و  نادرگرس  هنشت و  ناکدوک  نانز و  زوسناج  ياه  هلان  هک  هاگنآ  و  دندرک ، یم  يرامـش  هقیقد  تراسا  راظتنا  رد  هدنیآ و 

ناولهپ ره  هک  يا  هدنبوک  از و  تشحو  عاضوا  نینچ  رد  ماما  دز ، یم  كاچ  ار  شرگج  دـنازرل و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رهم  رپ  بلق 
ره هک  ییالب  نافوط  نینچ  نایم  رد  و  دروآ ، یم  رد  وناز  هب  ار  نالد  ریـش  هک  یتنحمرپ  هصرع  نینچ  رد  و  دـنک ، یم  هراچیب  ار  ینکفا  درم 

ءاطعا يدیب  مهنیطعا  تفگ ال  یم  میریذپ و  یمن  ار  تلذ  زگره  ام  هلذلا  انم  تاهیه  دومرف ، یم  دنک  یم  مگ  ار  دوخ  تسد ، ربز  يادخان 
. مهد یمن  نانیا  تسد  هب  تلذ  تسد  نم  ( 7  ) لیلذلا

قح و ناگتفیـش  روشرپ  دورد  يدـیتلغ  دوخ  نوخ  هب  یتفریذـپن و  ار  تلذ  هک  ناگدازآ  ربهر  يا  داـب  وت  رب  یگدازآ  ناقـشاع  مرگ  مـالس 
. يداد ناج  هناقشاع  تلادع  هار  رد  هک  امیس  رشب  هتشرف  يا  تناور  رب  تلادع 

ع)  ) نیسح ریذپان  تلذ  حور   - 354
گرزب تسا  يراک  نیشن ، كاخ  ییاونیب  ای  ناگتسب ، زا  يا  هداد  تسد  زا  ردپ  هب  نداد  كاروخ  یناشیرپ ، زور  رد  يا  هنسرگ  ندرک  ریس 

هیآ نیا  رد  هبقع  زا  تاجن  هک  سب  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریظن  یب  تلیـضف  رب  و  ( 8  ) تسا نآرق  هیصوت  دروم  هک  هنادنسپ  ادخ  و 
(. 9 . ) تسا هدش  ریسفت  ترضح  نآ  هب  هفیرش 

لیلد هب  دوب ، یگنـشت  زور  هکنیا  رب  هوالع  اروشاع  زور  هک  ارچ  تفاین ، نکمت  گرزب  تدابع  نیا  هب  اروشاـع  زور  هنابـش  رد  ترـضح  نآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  تهج  نیمه  هب  دوب . مه  یگنسرگ  زور  يداصتقا ، هرصاحم 

(. 10  ) دیسر تداهش  هب  هنشت  هنسرگ و  ربمایپ ، یمارگ  دنزرف 
رتشیب تدش  لیلد  هب  تسخن  دماین  نایم  هب  نمشد  زا  ییاذغ  داوم  بلط  یگنسرگ و  زا  ینخس  دش و  رارکت  تهج  ود  هب  یگنشت  هلأسم  اما 

ماما ریذپان  تلذ  هناشنمدازآ و  دـنلب و  حور  اب  نآ  ندوب  راگزاسان  اذـغ و  بلط  ندوب  راب  تلذ  لیلد  هب  رگید  دـش و  دـیکات  نادـب  شطع ،
هب هفوک  مدرم  زا  یخرب  یتقو  هک  دوب  هاگدید  نیمه  زا  هکلب  دـندرک ، يراد  دوخ  ماعط  بلط  زا  اهنت  هن  هک  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 

نتفریذپ هک  ارچ  ( 11  ) تخیر رود  ار  اهنآ  تسین و  اور  ام  رب  هقدـص  هک : دیـشورخ  شردـقنارگ  رهاوخ  دـنداد ، ودرگ  امرخ و  ناـکدوک 
(. 12  ) تسناد یمن  اور  تلاسر  نادناخ  رب  دشابن  مه  تاکز  هچ  رگا  ار  نآ  تسیرگن و  یم  راب  تلذ  ار ، طیارش  نآ  رد  نانآ  ياذغ 

! مناکاپ ناماد  هدش  گرزب  نم   - 355
یم ار  شدوخ  دـشاب ، یـسک  ره  تسا و  هدـش  عطق  اهدـیما  همه  رهاظ ، رظن  زا  هک  یتقو  نآ  رد  اروشاع ، زور  رد  هللادـبعابا  دراد  يا  هبطخ 

. تسا غاد  ردق  نیا  دیآ ، یم  نوریب  نیسح  ناهد  زا  هک  تسا  شتآ  ییوگ  هک  دراد  تاساسحا  روش و  نانچنآ  هبطخ  نیا  یلو  دزاب ،
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! هلذلا انم  تاهیه  و  هلذلا ، هلسلا و  نیب  نینثا  نیبزک  ردق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و  تسا ؟ یخوش  اه  هلمج  نیا  ایآ 
هفوک مدرم  ات  هک  دوب  هتفرگ  مشچ  رهز  هفوک  مدرم  زا  نانچنآ  لبق  لاس  تسیب  شکافـس  ردـپ  دـیکچ . یم  نوخ  شریـشمش  زا  داـیز  رـسپ 

هک دنتخانـش  یم  ار  شردپ  وا و  نوچ  ناشدوخ ، ياه  هناخ  هب  دندیزخ  سرت  زا  دوخ  هب  دوخ  تسا ، هدـش  هفوک  رومأم  دایز  رـسپ  دـندینش 
. دنتسه ییاهراوخنوخ  هچ 

ملـسم رود  زا  مدرم  دوب ، هدرک  داجیا  هفوک  مدرم  لد  رد  شردـپ  هک  یبعر  رطاخ  هب  دـش ، هفوک  ریما  هفوک و  هب  دـمآ  دایز  رـسپ  هک  نیمه 
. دندوب اهنیا  بوعرم  مدرم  ردقنیا  دندش  هدنکارپ 

نیبزک ردق  امـش  هدنامرف  ریما و  نآ  هدازانز ، رـسپ  هدازانز  نآ  مدرم ! یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و  دیامرف : یم  هفوک  مدرم  هب  باطخ  نیـسح 
ای يوش و  نم  لیلذ  راوخ و  دـیاب  ای  نیـسح ! دـیوگ : یم  دـنک ؟ یم  داهنـشیپ  هچ  نم  هب  دـیناد  یم  داتـسا ) هیرگ   ) هلذـلا هلـسلا و  نیب  نینثا 

( داتسا هیرگ  ( !؟ دهدب يراوخ  هب  نت  نیسح  هلذلا  انم  تاهیه  دیوگ : یم  نیسح  هک  دییوگب  ناتریما  هب  ریشمش 
یم ادـخ  داتـسیا ) هیرگ   ) ترهط تباـط و  روجح  نونموملا و  هلوسر و  اـنل و  کـلذ  هللا  یباـی  متـسه ؟ وا  لـثم  نم  هک  هدرک  لاـیخ  وا  اـیآ 

ربمغیپ نماد  يور  نم  ما ؟ هدش  گرزب  ینماد  هچ  رد  نم  هک  دناد  یمن  رگم  هدازانز  نآ  دیناد ، یمن  رگم  امش  دشاب . نینچ  نیـسح  دهاوخ 
ریش ارهز  هنیس  زا  هک  یسک  ایآ  داتسا ) هیرگ   ) ما هدروخ  ریش  همطاف  هنیس  زا  نم  ما ؟ هدش  گرزب  یضترم  یلع  نماد  يور  ما ، هدش  گرزب 

!؟ اجک نداد  يراوخ  هب  نت  اجک و  ام  هلذلا  انم  تاهیه  دهد !؟ یم  دایز  رسپ  لثم  تراسا  تلذ و  هب  نت  دشاب ، هدروخ 
یشنم گرزب  تزع و  حور   - 356

ماما تلذ  اب  یگدـنز  زا  تسا  رتهب  تزع  هیاـس  رد  ندرم  ( 13 ( ؛ لذ یف  هایح  نم  زیخ  زع  یف  توم  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نامدوخ سفن  اب  رتشیب  نوچ  میهدب ، دایز  نبا  دـیزی و  مکح  هب  نت  ام  هک  دـنک  یم  مکح  سفن  اب  داهج  دـیوگ ، یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هلوسر و انل و  کلذ  هللا  یبای  هلذلا ، انم  تاهیه  و  هلذـلا ، هلـسلا و  نیب  نیتنثا  نیبزک  ردـق  یعدـلا  نبا  یعدـلا  نا  الا و  میا ؟ هدرک  هدـهاجم 
نت ای  منیزگرب : ار  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هتساوخ  نم  زا  هک  سکان  رسپ  سکان  نیا  دایز ! رسپ  ( 14 ( ؛ ترهط تباط و  رجح  نونموملا و 

يادخ دهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  تما ، بتکم  تسا ؛ نم  یصخش  تاساسحا  هب  نت  اجک و  ام  هلذلا  انم  تاهیه  ریشمش و  ای  مهدب و  تلذ  هب 
رد مالـسلا و  هیلع  یلع  نماد  رد  نم  دهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  نم ، تیبرت  دهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  نم ، ربمغیپ  دهد ، یمن  هزاجا  نم  هب  نم ،

ینعی دهد ؛ یمن  هزاجا  نم  هب  هداد  ریـش  نم  هب  هک  یناتـسپ  نآ  ما ، هدروخ  ریـش  ارهز  ناتـسپ  زا  ما ؛ هدـش  گرزب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  نماد 
تلذ هب  نت  هدروخ ، ریش  نم  ناتسپ  زا  هکنآ  يا ! هدروخ  ریش  نم  ناتسپ  زا  وت  نیسح ! دیوگ : یم  نم  هب  تسا و  رضاح  اجنیا  مردام  ییوگ 

. دهد یمن 
تـسا نیا  زا  ریغ  رگم  دنکب ، دهاوخ  یم  يراک  ره  راذگب  میهد ، یم  دایز  نبا  تلذ  هب  نت  میور  یم  ام  دومرفن ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

يزیچ نینچ  ادـبا  میا ! هدرک  سفن  اب  داهج  رتشیب  دـنک ، اهراک  زا  رتشیب  وا  هچ  ره  دـهد ؟ یم  شحف  دـنک و  یم  نیهوت  تناها و  اـم  هب  هک 
رارف ناگدنب  دـننام  مهد و  یمن  امـش  هب  تلذ  تسد  زگره  نم  ( 15 ( ؛ دیبعلا رارف  رفا  و ال  لیلذـلا ، ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  هللا ال  تسین ال و 

رد تاریبعت  عون  نیا  زا  مهد  یمن  تلذ  هب  نت  منک و  یمن  فارتعا  رارقا و  ناگدنب  دننام  دیبعلا ؛ رارقا  رقا  و ال  يرگید : لقن  هب  ای  منک  یمن 
(. 16 . ) تسا دایز  یلیخ  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  تاملک  رد  اصوصخم  مالسلا -  هیلع  راهطا  همئا  تاملک  رد  ثیدح و  نارق و 

راب تلذ  یگدنز  زا  رت  هدنبیز  گرم   - 357
تالمح هنانامرهق  مه  زاب  نمـشد ، هنامحر  یب  راشف  راوگاـن و  ياهدـماشیپ  اـهجنر و  نیا  همه  اـب  هک  سب  نیمه  شریظن  یب  يراـبدرب  رد 

یم حورجم  ار  شـسدقم  بلق  ناـبز  مخز  اـب  هک  هاـگنآ  رگم  درک ؛ یمن  نیرفن  ناـنآ  رب  درک و  یم  لـمحت  ار  ناشتابرـض  عفد و  ار  ناـنآ 
. دنتخاس

ریشمش مخز  یمارگ  نآ  هک  تفگ  اوران  وا  هب  شرکیپ ، رب  يریشمش  ندروآ  دراو  نمض  رسی ، نب  کلام  مان  هب  ناگـشیپ  تواقـش  زا  یکی 
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تلذ شنزرس ، لمحت  هک  ارچ  تسین  راگزاسان  يرابدرب  اب  نیا  و  ( 17  ) درک نیرفن  ار  وا  نابز ، مخز  ربارب  رد  اما  درواـین ؛ دوخ  يور  هب  ار 
(. 19  ) تسا يریذپ  تلذ  زا  رت  هدنبیز  تزعاب ، راختفا و  رپ  گرم  ( 18  ) راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا  دومرف : یم  يرابدرب و  هن  تسا 

! مدرواین دورف  رس  ملاظ  ربارب  رد   - 358
زا هک  اجنآ  ات  تشک ، ار  وا  دـمآ  شدربن  هب  نمـشد  ناروآ  مان  زا  هک  ره  دـیبلط و  زرابم  دـمآ ) نادـیم  هب  نوچ   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما 

نیگنن یگدنز  زا  رتهب  گرم  راعلا  بوکر  نم  یلوا  توملا  : دومرف درب و  شروی  هاپـس  تسار  بناج  هب  سپـس  درک  یمیظع  راتـشک  ناشیا 
دورف رـس  ناـملاظ  ربارب  رد  ما  هدرک  داـی  دـنگوس  مالـسلا ، هیلع  یلع  دـنزرف  نیـسح  منم  دوـمرف : درب و  هلمح  پچ  بناـج  هب  سپـس  تسا 

(. 20  ) مراپسهر هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نید  هار  رب  منک و  یم  عافد  هللا ) لآ   ) مردپ میرح  نادناخ و  زا  میرواین ،
دروآ یم  دوجو  هب  مدرم  يارب  ار  ییادخ  تزع  هک  یهاگتسد  تماما ،  - 359

لثم دروخ و  یم  اذغ  ناگدنب  لثم  دوخ  دبعلا ؛ سولج  سلجی  دـبعلا و  یلک  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  مدرم ، لباقم  رد  ربمایپ 
يا هناعضاوتم  راتفر  دوخ ، مدرم  اب  وا  راتفر  اما  دوب ؛ هداز  فارشا  ياه  لیماف  وزج  ربمایپ  دوخ  اه  هداز  فارشا  لثم  هن  تسشن ، یم  ناگدنب 
لاس رد   ) ملاع زور  نآ  ناروطارپما  نت  رب  ربمایپ ، هاگن  هراـشا و  اـما  تخورف ، یمن  دـنعت  رخف و  اـه  نآ  هب  درک ؛ یم  مارتحا  اـه  نآ  هب  دوب ؛

. تسا تزع  نیا  تخادنا ؛ یم  هزرل  شرمع ) رخآ  ياه 
نایم ار  ارادم  قفر و  دهد ؛ یم  مدرم  هب  ار  تفرعم  ملع و  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  مدرم  يارب  ار  ییادخ  تزع  هک  یهاگتسد  نآ  ینعی  تماما ،

نآ لباقم  هطقن  هنارئاج ، ياه  تموکح  تنطلس و  اما  دنک ؛ یم  ظفح  نمشد  لباقم  رد  ار  نیملسم  مالـسا و  تهبا  دنک ؛ یم  جیورت  اه  نآ 
رد مه  یـسارکمد  رهاوظ  تسین و  ناطلـس  ناشمـسا  دـنهاشداپ ؛ عقاو  رد  اما  تسین ، هاشداپ  ناشمـسا  ایند  ياهاج  زا  یلیخ  رد  زورما  تسا 

اهنآ رس  الاب  هک  یتردق  ره  اب  زیمآ  تلذ  راتفر  و  مدرم ، اب  زیمآ  دنعت  راتفر  ینعی  تسا ؛ تنطلس  نامه  نطاب ، رد  اما  تسا ، يراج  اهاج  نآ 
یناپمک نابحاص  تسد  ریسا  روهقم و  دوخ  هبون  هب  زاب  اه  نآ  یسایس  ياسؤر  ردتقم ، گرزب و  روشک  کی  هک  دینیب  یم  امش  یتح  دشاب !
عـضوم دـننزب و  فرح  اه  نآ  لد  لیم  قبط  دـنروبجم  دنتـسه ؛ یتسینویهـص  زکارم  ییایفام و  زکارم  یناهج ، ناـهنپ  اـه  هکبـش  زکارم  اـه ،

تلذ و مه  هندب  هدعاق و  رد  تشاد ، دوجو  ینوبز  تلذ و  سار ، رد  هک  یتقو  تسا  تنطلـس  نیا  دنجنرن ؛ اهنآ  هک  نیا  يارب  دننک ؛ يریگ 
. درک مایق  نیا  هیلع  نیسح  ماما  تشاد ؛ دهاوخ  دوجو  ینوبز 

تزع و تیونعم و  ناـمه  دیـسر ، تداهـش  هب  ـالبرک  رد  هک  ییادرف  لـثم  اـت  درک ، تکرح  هنیدـم  زا  هک  یلوا  زا  نیـسح ، ماـما  راـتفر  رد 
هک يزور  نآ  تسا . روط  نیا  مه  لـحارم  همه  رد  تسا ؛ سوسحم  ادـخ  لـباقم  رد  قـلطم  میلـست  تیدوـبع و  لاـح  نیع  رد  يزارفارس و 

رورغ راچد  وا  میتسه ، وت  رظتنم  قارع  رد  هفوک و  رد  مییوت و  ناصلخم  نایعیـش و  ام  هک  دندروآ  وا  يارب  همان  اهرازه  دیاش  همان و  اهدـص 
: دومرف درک و  ینارنخس  هک  اج  نآ  دشن ،

شنانمشد ای  مینک ، یم  نینچ  مینک ، یم  نانچ  هک  تفگن  درک ؛ گرم  زا  تبحـص  هاتقلا  دیج  یف  هدالقلا  طخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  طخ 
، تیدوبع اب  هارمه  تفرعم ، اب  هارمه  هناناملسم ، تکرح  دننکب  میسقت  هفوک  رد  ار  بصانم  الاح  زا  دنکب ؛ عیمطت  ار  شناتسود  دیدهت و  ار 

يزور نآ  دـننک  یم  تدارا  راهظا  وا  هب  تبـسن  دـنا و  هدرک  زارد  وا  فرط  هب  ار  اه  تسد  همه  الاح  هک  تسا  یتقو  نآ  عضاوت ، اـب  هارمه 
، دندرک دیدهت  ار  شناج  دش و  هرصاحم  شابوا  لذارا و  زا  تیعمج  رازه  یس  طسوت  رفن  دص  زا  رتمک  عمج  کی  هارمه  البرک  رد  هک  مه 

هدنب نیا  ادـخ و  درم  نیا  رد  بارطـضا  يا  هرذ  مه  زور  نآ  دـندرک ، تراسا  هب  دـیدهت  ار  وا  مارح  اه و  نز  دـندرک ، دـیدهت  ار  شنازیزع 
. دشن هدهاشم  مالسا  زیزع  نیا  ادخ و 

تیار اـم  هللاوف  دـیوگ : یم  تسا ، هدـش  لـقتنم  نهد  هب  نهد  اـه  باـتک  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ار  اروشاـع  زور  ثداوح  هک  يا  يوار  نآ 
همه دورب ، نیب  زا  شتورث  دنوشب ، دوبان  شناتسود  دریمب ، شا  هچب  دزیرب ؛ وا  رس  رب  هودنا  مغ و  جاوما  هک  یسک  نآ  ینعی  روثکم ، اروثکم 

: دیوگ یم  يوار  دیایب  وا  فرط  هب  الب  جاوما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4434 

http://www.ghaemiyeh.com


زگره دیوگ  یم  يوار  دننوگانوگ  ياه  مغ  راچد  هک  یناسک  دنک ؛ یم  دروخرب  یلع  نب  نیسح  لثم  الب  جوم  راهچ  رد  ار  یسک  چیه  نم 
هب لکوتم  هدارا و  مزع و  زا  یکاح  ممصم  داش ، يا  هرهچ  یلع ، نب  نیـسح  لثم  تبیـصم ، همه  نیا  اب  يا  یماگنه  نینچ  رد  یـسک  مدیدن 

نانچ نآ  يارب  دـیاب  هک  دـیمهف  رـشب  تشاذـگ ؛ خـیرات  رد  نیـسح  ماـما  ار  ناـیرج  نیا  تسا ؛ یهلا  تزع  ناـمه  نیا  دـشاب ؛ هتـشاد  ادـخ 
نانچ نآ  يارب  دـیاب  همه  دـشابن  ضیعبت  ناسنا و  تراـسا  تلاـهج و  یتسپ و  نآ  رد  هک  يا  هعماـج  دـنک ؛ هزراـبم  يا  هعماـج  تموکح و 

. تسا نکمم  دیآ و  یم  دیایب و  دوجو  هب  هک  دننک  داهج  یعامتجا 
ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  تزع   - 360

تسا تلذ  رد  یگدنز  زا  رتهب  تزع  رد  گرم  دومرف : ماما 
. تسا شتآ  هب  دورو  زا  رتهب  قح  هب  رارقا  اب  هارمه  یلو  گنن  رد  یگدنز  تسا و  نیگنن  یگدـنز  زا  رتهب  گرم  دورـس : اروشاع  زور  رد  و 

(. 21 . ) دوب دنهاوخن  نم  هانپ  شتآ  گنن و  دنگوس  ادخ  هب 
ص 23. رشع ، ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  هیافک  ( 1)

ص 201. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 2)
مالسلا ص 809. هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 3)

ص 7. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 4)

ص 7. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 5)
ص 298. ج 44 ، راحب ، ( 6)

ص 323. ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 7)
.11 دلب /  ( 8)

ص 582. ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ص 281 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 9)
ص 92. فوهل ، ( 10)

ج 45. راونالاراحب ، ( 11)
ص 134. ع ،)  ) نیسح ماما  ياهیگژیو  ( 12)

ص 601. ج 11 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ( 13)
فوهل ق 85. ( 14)

ص 235. دیفم ، داشرا  ( 15)
ص 239. لماک ، ناسنا  ( 16)

ص 53. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 17)
ص 68. ج 4 ، بقانم ، ص 49 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 18)

مالسلا ص 144. هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 19)
ص 560. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 20)
مالسلا ص 561. هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 21)

اروشاع تضهن  ياه  سرد 

میتسین رتالاب  ءادهشلادیس  زا  هک  ام   - 361
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(. 1 . ) مینک یم  لمع  ار  نام  هفیظو  مه  ام  دش ! مه  هتشک  درک ، لمع  ار  شا  هفیظو  نآ  میتسین ، رتالاب  ءادهشلادیس  زا  هک  ام 
درک ادف  ناج  نآ  رس  رب  ءادهشلادیس  هک  تسا  نامه  ام  هلأسم   - 362

ناـمه شیارب ، داد  ار  شناـج  ءادهـشلادیس  هک  تسا  یمهم  ناـمه  داد . شیاـپ  دـیاب  ناـج  هک  تسا  یتاـمهم  زا  تسا ، مهم  بلطم  زورما 
تمحز لاـس  هس  تسیب و  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسا  یمهم  ناـمه  دیـشک ، شیارب  تمحز  لاـس  هس  تسیب و  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسا  یمهم 

یم مالسا  يوعد  هیواعم  هک  یتروص  رد  درک ، گنج  هیواعم  اب  هام  هدجه  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسا ؟ یمهم  نامه  دیـشک ، شیارب 
زا ردقنآ  دنزب . شنیمز  هب  دیاب  دوب ، رئاج  هاگتسد  کی  هکنیا  يارب  دوب  رئاج  ناطلـس  کی  هکنیا  يارب  دوب ؟ هچ  شگنج  هچ ، هچ و  درک و 

(. 2 . ) دنکب لدع  هماقا  دنکب ، قح  هماقا  هکنیا  يارب  هچ  يارب  تشک ، مه  ار  اهنیا  زا  ردقنآ  داد ، نتشک  هب  ار  شراوگرزب  باحصا 
مالسا هدنیآ  نیمأت   - 363

رشن اه  ناسنا  نایم  رد  وا  يراکادف  سدقم و  داهج  هجیتن  رد  هدنیآ و  رد  هکنیا  رطاخ  هب  دوب ، نیملسم  مالسا و  هدنیآ  رکف  رد  ترضح  نآ 
(. 3 . ) درک يراکادف  درک و  هزرابم  هدومن  تفلاخم  دوش  رارقرب  ام  هعماج  رد  نآ  یعامتجا  یماظن  یسایس و  یماظن  دنک و  ادیپ 

لدع تموکح  ییاپ  رب   - 364
نیا ناش  همه  الاح  ات  مدآ  زا  لوا ، زا  ایبنا  همه  ملاع ، يایبنا  همه  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  یگدـنز  ءادهـشلادیس ، یگدـنز 

(. 4 . ) دننک تسرد  دنتساوخ  یم  ار  لدع  تموکح  روج ، لباقم  رد  هک  تسا  هدوب  انعم 
یهلا لدع  هماقا   - 365

(. 5 . ) ادخ هناخ  دشاب  ظوفحم  ادخ ، هناخ  یهلا و  لدع  دوشب  هماقا  هک  شتداهش ، دوب  نیا  يارب 
زامن سرد   - 366

شباحصا و شدوخ و  هک  یلاح  رد  ماما  داد ، زامن  سرد  ناگدنیآ  يارب  و  شباحصا ، يارب  مه  نمشد ، يارب  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. تساوخ تلهم  بش  کی  تاجانم  زامن و  يارب  یلو  درکن ، بآ  تساوخ  رد  نمشد  زا  دندوب ، هنشت  شنادنزرف 

نیا هب  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک  درب  یپ  نآرق  توـالت  شیاـین و  اـعد و  زاـمن و  تیمها  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخرد  نیا  زا 
دنارذگب و لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ  رمع  زا  رگید  بش  کی  ات  دـنک  یم  تلهم  تساوخرد  شدرمناوجان  نمـشد  زا  هک  دراد  هقالع  لئاسم 
تاجانم و تسا و  هدـمآ  اجنیا  هب  یهلا  شرافـس  نآرق و  زاـمن و  نتخاـس  هدـنز  جـیورت و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـشابن  نینچ  ارچ 

راعـش ار  لامعا  نیمه  دنک ، یم  مایق  ادخ  يارب  هک  یتلم  ره  دیاب  تسوا و  یگدنز  قیاقد  نیرت  شخب  تذل  نیرتهب و  راگدرورپ  اب  شیاین 
. دهدب رارق  شیوخ  لمع  كالم  و 

ع)  ) نیسح ماما  تعانق   - 367
ياهزرم زا  يا  هشوگ  هب  هک  درک  تعانق  نیا  هب  ایند  همه  زا  نمـشد ، تیهام  نداد  ناشن  تجح و  مامتا  يارب  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

یتمیق هن  هک  هراپ  یمیدق و  نهاریپ  کی  هب  نآ  تاناکما  ایند و  همه  زا  دوزفا و  شیوخ  تعانق  هب  سپ  ( 6 . ) دورب یمالسا  روانهپ  نیمزرس 
(. 7 . ) درب دروآ و  نوریب  شسدقم  رکیپ  زا  زین  ار  نآ  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  راک  زواجت  نمشد  اما  درک ؛ هدنسب  يرتشم ، هن  تشاد و 

قلخ نسح  لبمس   - 368
تلیضف نیا  زا  ییاه  هولج  اروشاع ، زور  هنابش  رد  اما  دوب ، هدیدنـسپ  شور  وکین و  یقالخا  لبمـس  هراومه  اوقت ، دیحوت و  درم  یمارگ  نآ 

نادـناخ و ناراـی و  زا  مادـک  ره  اـب  وا  درکلمع  رادرک و  راـتفر و  هب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  زیگنا  تفگـش  هک  تفاـی  رولبت  وا  زا  یناـسنا 
یم رب  يریظن  یب  یقالخا  تازایتما  اه و  شزرا  هب  یتسار  هب  هک  تسا  نانچ  میرگنب ، تخـس  طیارـش  نآ  رد  شنارازگتمدخ  نادنمتدارا و 

(. 8 . ) میروخ
بلق نانیمطا  يوگلا   - 369
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ار دـنمناوت  بلق  نیدالوپ و  باصعا  شمارآ و  زا  يریظن  یب  هنومن  دوب  نانیمطا  راقو و  رایع  مامت  لبمـس  وا  اروشاـع  گرزب  شیاـمزآ  رد 
رتشاشب رتزاب و  ار  شا  ینارون  هرهچ  گنر  دوزفا و  یم  وا  نانیمطا  راقو و  رب  تالکـشم  دیادش و  نتفای  تدش  هک  ارچ  تخاس ؛ یم  مسجت 

(. 9 . ) تخاس یم 
نارای اب  یلدکی   - 370

حور اج  همه  اروشاع ، زور  ات  تکرح  زاغآ  زا  درک  یم  هزرابم  یگدازآ  يدازآ و  يارب  اروشاع  نینوخ  مایق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نارای یگدازآ  يدازآ و  هب  تشاد  رارق  لـماک  هرـصاحم  رد  هک  اروشاـع  زور  تاـظحل  نیرت  ساـسح  رد  دومرف و  یم  تیوقت  ار  یگدازآ 

: دومرف دوب و  هتشاذگ  دازآ  باختنا ، رد  ار  نانآ  دیشیدنا ، یم  دوخ 
دور و نوریب  ام  نایم  زا  هن  رگ  دنک و  مایق  ام  اب  دـنک  ربص  اه  هزین  تابرـض  و  ریـشمش ، يزیت  رب  دـناوت  یم  هک  امـش  زا  مادـک  ره  مدرم ! يا 

. دهد تاجن  ار  دوخ 
ع)  ) نیسح ماما  یتسود  رگید   - 371

تهج نیمه  هب  دوب ، یهلا  باذع  زا  مدرم  نداد  ییاهر  تاجن و  يارب  شریذپان  لزلزت  میمصت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتسجرب  تافـص  زا 
یناسک ناراکهانگ و  يارب  شتعافـش  نآ  وترپ  رد  هک  دیآ  لئان  يا  هژیو  عیفر و  هبترم  شاداپ و  هب  ات  تفریذـپ ، ار  اهتیلوئـسم  نیرت  تخس 

. دتفا دیفم  دیاب ، یم  هک  هنوگنآ  دنتسه ، باذع  روخ  رد  هک 
دوب لیلد  نیدب  دوب ، نانآ  تاجن  تیاده و  هشیدنا  رد  دینازوس و  یم  لد  مه  نمشد  يارب  هکلب  دوب ، انـشآ  تسود و  هشیدنا  رد  اهنت  هن  وا 

اـسر و زردـنا  دـنپ و  ار  وا  هاـگنآ  دومرف و  یم  مسبت  دوـب  هدـمآ  شنتـشک  سدـقم و  رـس  ندـیرب  يارب  هک  يا  هشیپ  تواقـش  هرهچ  رب  هک 
(. 10  ) داد یم  هنامیکح 

. دیشوک یم  نانآ ، رفیک  هانگ و  اه و  جنر  مالآ و  فیفخت  يارب  هنابیبط  مه  زاب  دش  دیما  ان  نانآ  يریذپ  قح  تیاده و  زا  هک  یماگنه  و 
قح و زا  عافد  تیاده و  هار  شنیزگ  زا  هک  یماگنه  یفعج ، رح  نب  هللادـیبع  همثره و  نوچ  يرـصنع  تسـس  دارفا  هب  دوب  هاگدـید  نیا  زا 

هار نادیهش  هاگتداهـش و  ادابم  ات  دنوش  رود  لطاب ، قح و  دربن  سرادص  زا  دنریگرب و  شیوخ  هار  هک  دومرف  هیـصوت  دندز  زابرـس  تلادع 
هیلع نیـسح  هنامولظم  هناهاوخ و  تلادـع  هنابلط و  قح  يادـن  ای  دـنرگنب و  يوما  تیلهاج  كرـش و  اب  راکیپ  رد  ار ، یتسرپاتکی  يدازآ و 

راـتفرگ يرتدـیدش  رفیک  هب  نادیهـش ، ياوـشیپ  یهاوـخداد  يادـص  نتفرگ  هدینـشن  هفیظو و  كرت  رطاـخ  هب  هاـگنآ  دنونـشب و  ار  مالـسلا 
(. 11 . ) دندرگ

یگدازآ يوگلا   - 372
. تسوا ریظن  یب  يریذپان  متس  يزیتس و  ملظ  یگدازآ و  یمارگ ، نآ  یناسنا  ياه  یگژیو  زا 

هناشنمدازآ و هویـش  نیا  راذـگناینب  هکلب  دوب ، دادبتـسا  تواقـش و  يردـلق و  متـس و  ربارب  رد  ریذـپان  شزاس  ناـمرهق  اـهنت  هن  یتسار  هب  وا 
دنیوج یسات  ییاهر ، تیرح و  نامرهق  نآ  هب  دیاب  تلادع ، هار  نازرابم  نازیتس و  متس  ناهاوخ و  يدازآ  یمامت  هک  تسا  یناسنا 

شزاس یهار  ود  رس  رد  هک  یماگنه  هب  يوما و  راکهایس  دادبتسا  هتخیـسگ  راسفا  زات  تخات و  نارحب  رد  هک  دوب  یمارگ  نآ  هنومن : يارب 
: هک دیشورخ  هنانامرهق  تفرگ ، رارق  راختفا  رپ  تداهش  زاس و  خیرات  ییورایور و  ای  رامعتسا و  دادبتسا ، روج ، ملظ و  اب 

(. 12 ... ) تفر دهاوخن  تلذ  راب  ریز  نیسح  دش و  دهاوخن  نینچ  زگره  هن !
: هک داهن  راگدای  هب  ناگمه  يارب  ار  هنادواج  زوس و  متس  شخب و  ییاهر  روشنم  نیا  و 

(. 13 ... ) دیبعلا رارف  مهنم  رفا  لیلذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مهیطعا  هللاو ال  ال 
مهاوخ داهج ، نادیم  زا  ناگدرب  دننامه  هن  داهن و  مهاوخ  ناراکزواجت  تسد  رب  تعیب  تسد  هنالیلذ  هن  هک ، دـنگوس  یتسه  يادـخ  هب  هن !

. تخیرگ
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تعاجش يرگ  هولج   - 373
هنادواج زمر  زار و  وا  یتسار  هب  هک  تفای  یلجت  يا  هنوگ  هب  ترـضح  نآ  یمارگ  دوجو  رد  تسا و  یناسنا  يالاو  شزرا  کی  تعاـجش ،

. دش اه  لسن  اهرصع و  يارب  تماهش  تعاجش و 
یکبـس هب  وا  يارب  درکن و  روهظ  نانامرهق  زا  ینامرهق  چـیه  یگدـنز  رد  هک  دـش  رگ  هولج  یتروص  هب  وا  یگدـنز  رد  يروالد  تماهش و 

. دماین شیپ  ییانثتسا  طیارش  نآ  دوب  اه  تعاجش  اه و  تماهش  راگدنوادخ  هک  شردقنارگ  ردپ  یتح  یسک  يارب  هک  دمآ  شیپ 
رازگزامن زامن و  زا  عافد   - 374

يا هنوگ  هب  تسا ، زامن  تدابع و  اب  نآ  دنویپ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نادیهـش  رالاس  تضهن  هدنزومآ  ياه  سرد  زا  یکی 
هب یماگنه  رد  زین  البرک  يادهش  زا  یکی  تسا و  هدنام  خیرات  رطاخ  رد  زامن  ینارون  هملک  اب  هارمه  هشیمه ، يارب  اروشاع  نینوخ  رهظ  هک 

ار زامن  تیمها  هک  تسا  سرد  نیا  دناوخب  زامن  نارازگزامن  هوسا  نآ  ات  درک  یم  تظفاحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هک  دیسر  تداهش 
. تسین اور  زگره  نآ  زا  تلفغ  دنک و  یم  نایب 

ندوب ادخ  دای  هب  لاح  همه  رد  سرد   - 375
دشخب یم  شمارآ  اهلد  هب  هک  وا  دای  اب  و  میشاب ، ادخ  دای  اهدماشیپ  تالاح و  نیرت  ینارحب  رد  هک  تخومآ  ام  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

زور رد  ماما  تسادـخ ، دای  مان و  اب  شیاه  هبطخ  درک ، لقتنم  زین  شا  هداوناخ  نارای و  هب  ار  یبلق  ناـنیمطا  نیا  هدومن و  ادـیپ  بلق  شمارآ 
نآ رکذ  هطـساو  هب  درک و  یم  يراج  نابز  رب  ار  بوبحم  نآ  مان  هتـسویپ  دوبن و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  هظحل  کی  اه  یتخـس  جوا  رد  اروشاـع 
دای ار  ادخ  موادـم  هتـسویپ و  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  هک  هدـمآ  تیاور  رد  تخاس  یم  لصتم  یهلا  يایرد  هب  ار  شدوجو  هرطق  بوبحم 

: تفگ یم  درک و  یم 
میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال 

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد   - 376
نآ دـهد و  یم  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  لـئاسم  همه  زاـمن  هک  اروشاـع  زور  رد  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مسر  هار و  دوب  نیا 

. دیامن یم  سب  شتآ  تساوخرد  شراوخنوخ  نمشد  زا  دنک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  زامن  ماگنه  هب  ترضح 
هب گـنج  هحوـبحب  رد  نیفـص و  رد  ناـنمؤمریما  شدـنمجرا  ردـپ  هک  تسا  یـسرد  قـح ، هار  رد  نارگراـکیپ  همه  هب  تسا  یـسرد  نیا  و 
ای دوـمن : لاؤـس  تسا ، زاـمن  لاؤـس  تسا ، زاـمن  تقو  رظتنم  بقارم و  ترـضح  نآ  دـید  ساـبع  نبا  هـک  هاـگنآ  دـهد ، یم  داـی  شناوریپ 

؟ دیتسه یبلطم  نارگن  هکنیا  لثم  نینمؤملاریما !
مشاب یم  رهظ  زامن  تقو  ندش  لخاد  سمش و  لاوز  بقارم  يرآ ! دومرف :

. میدرگ زامن  لوغشم  میرادرب و  گنج  زا  تسد  میناوت  یمن  ساسح  عقوم  نیا  رد  ام  تفگ : سابع  نبا 
. میگنج یم  نانآ  اب  زامن  يارب  ام  هولصلا ؛ یلع  مهانلتاق  امنا  دومرف : يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

. ریرهلا هلیل  رد  یتح  دیدرگ و  یمن  كرت  زین  مالسلا  هیلع  یلع  بش  زامن  نیفص  زامن  نیفص  گنج  رد  يرآ !
دش كرت  زامن  گنج ، رد  یتح   - 377

شلـصا تسا  هتـسکش  رفاسم  زامن  هکنیا  دینکن ، شومارف  ار  فوخ  زامن  تروص  هب  ولو  تدابع  لصا  دنتفگ ، ام  هب  گنج  نادـیم  رد  یتح 
سرد اروشاع  بتکم  زا  دنناوخب ، زامن  هنوگچ  هلمح  لاح  رد  گنج و  نادـیم  رد  تسا ، ناگدـنمزر  فوخ  زامن  دروم  رد  میرک  نآرق  رد 

. دوش یمن  هتشادرب  وا  زا  زامن  دشاب  یتروص  ره  رد  ناسنا  هک  میریگ ، یم  زامن 
قوشعم زا  قشاع  دوبعم و  زا  دبع  تعاطا  رگناشن  زامن  دشاب  سرد  ناگدـنیآ  يارب  ات  دـندومن  هماقا  ار  زامن  نمـشد  ياهریت  لباقم  رد  ماما 

تخـس و تاظحل  رد  هک  دـشاب  نیا  رب  رارق  رگا  دـبای  یم  رولبت  زامن  رد  یگدـنب  رد  صالخا  ینعی  تدابع  زا  تاجرد  نیا  یمامت  تسا و 
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سفن زا  تعاطا  تسا . ناطیـش  زا  تعاطا  اقیقد  هکلب  تسین  دوبعم  زا  تعاطا  رگید  نیا  دوش  كرت  ناسنا  زاـمن  گـنج  نوچ  ییاـسرفناج 
و تشاد ؛ دهاوخن  یشزرا  زامن  نودب  دشاب  هتفرگ  تروص  یمالـسا  نیمزرـس  نایک و  زا  عافد  يانبم  رب  گنج  نیا  رگا  یتح  تسا و  هراما 

. تسا نید  عورف  زا  هیاپ  نیلوا  یفن  يانعم  هب  انیع 
ینید تریغ  سرد   - 378

هب و  دندیسرتن ، چیه  زا  دندرک و  اپرب  ار  زامن  نمشد  ياهریت  لباقم  رد  و  مینک ، عافد  زامن  نآرق و  نید و  زا  هنوگچ  هک  داد  سرد  ام  هب  وا 
. دندرک ادتقا  ءادهشلادیس  ناشیالوم  هب  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام  ناگدنمزر  دندناوخ  ار  زامن  یلکش  ره 

يراد هدنز  بش  سرد   - 379
هک تخادنا ، ریخأت  هب  ار  گنج  بش  کی  تخومآ ، ام  هب  ار  يراد  هدنز  بش  يزیخرحس و  مره  گنج  نادیم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یم تاجانم  دوخ  دوبعم  اب  بش  لد  رد  شنارای  ماما و  دوب ، ییاشامت  اه  همیخ  رد  اروشاع ، بش  دـنک ، عادو  يزیخ  رحـس  بش و  زاـمن  اـب 

. دندرک
شومارف ارم  بش  زاـمن  رد  مرهاوخ ! دـیامرف : یم  شرهاوخ  هب  اروشاـع  زور  رد  وا  عادو  نیرخآ  رد  تسا ، بش  زاـمن  قشاـع  ردـقچ  ماـما 

. تشاد اعد  سامتلا  بنیز  زا  نیسح  ماما  ینعی  نک  اعد  میارب  ماگنه  نآ  رد  نکم و 
صالخا سرد   - 380

یب صولخ  دشاب ، تبرق  دصق  اب  هناصلاخ و  دیاب  دنک  یم  ادـخ  يارب  ناسنا  هک  يراک  داد ، صالخا  سرد  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دوب بیر  هنوگ  ره  زا  رود  هب  هبئاش و 

بلط نیا  رد  دیبلط و  ار  وا  ياضر  اهنت  درک و  مایق  ادخ  يارب  وا  منیب  یمن  ینیب  دوخ  يرگ و  دوخ  يرگ و  هزاوآ  ایر  يا  هرذ  وا  فدـه  رد 
. درک لمع  باوص  هب  تفگ و  تسار 

صالخا و نیمه  تشاد و  دـهاوخ  هدـنز  زین  سپ  نیا  زا  هتـشاد و  هدـنز  لاح  ات  ار  وا  مان  درک و  يزاسراک  هک  دوب  نیـسح  صولخ  نیمه 
. تسا هللاراث  رطاخ  نیمه  هب  وا  دش و  ءافش  بجوم  وا  تبرت  درک و  ادخ  نوخ  ار  وا  هک  دوب  تبرق  دصق 

ار وا  لاح  همه  رد  تسا ، مه  نیع  راکـشآ  هچ  وا  زامن  دوب ، تیعمج  لباقم  رد  و  گنج ، نادـیم  رد  هچ  رگا  دوب ، صولخ  رـسارس  وا  زامن 
(. 14  ) نیملاعلا بر  یتامم هللا  يایحم و  یکسن و  یتالص و  نا  لق  دوب : هیآ  نیا  قادصم  ماما  دنیب  یم 

یگدنب تدابع و  سرد   - 381
تدابع ار  دنوادخ  ام  دننک  یم  اعدا  اه  یلیخ  دنتخومآ ، تیرشب  هب  ار  لماک  یگدنب  تدابع و  سرد  شباحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

. دنوش یم  دودرم  ناحتما  ماگنه  یلو  مینک  یم  یگدنب  و 
یم رارق  زامن  رپس  ار  دوخ  هنـس  میدرک و  یم  يراـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  میدوب ، ـالبرک  رد  اـم  شاـک  يا  میهد ، یم  ار  راعـش  نیا 

. مینک ناحتما  ار  دوخ  میتسه  روطنیا  اعقاو  ایوگ  اما  میداد ،
اروشاع زا  تربع   - 382

. تسا تربع  هنحص  کی  سرد ، زا  ریغ  اروشاع 
. دنوشب يوزنم  هعماج  رد  بالقنا  نادنزرف  بالقنا و  حور  میراذگن  تسا ، نیا  اروشاع  زا  يریگ  تربع 

نید يارب  يراکادف  سرد   - 383
. درک يراکادف  دیاب  نید  ظفح  يارب  هک  دهد  یم  سرد  ام  هب  اروشاع 

ایند کی  اب  ع )  ) نیسح ماما  هجاوم   - 384
، دـینیبب نم  نازیزع  تسا  سرد  دـنهدب ، رارق  وگلا  ار  يراوگرزب  نیا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  يارب  مه  نیا  زاـب  تسا  مهم  ـالبرک  هلأـسم 
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ود داتفه و  الاح  دنا -  هدش  دیهـش  مه  يدادـعت  تسا  هدیـشکن  لوط  رتشیب -  یکدـنا  ای  زور -  فصن  کی  زا  رتشیب  ابیرقت  البرک  يارجام 
قح تسا -  هدرک  ادـیپ  تمظع  همه  نیا  دـینیب  یم  امـش  هک  البرک  هلأسم  تسه  ایند  رد  دیهـش  همه  نیا  رتشیب -  رتمک و  رفن  دـنچ  اـی  رفن 
نیا حور  رطاـخ  هب  تسا ، هدرک  ذوفن  هتـشاذگ و  ریثأـت  رـشب  دوجو  قاـمعا  رد  هنوگ  نیا  تسا -  رت  میظع  اـه  نیا  زا  زوـنه  و  تسا . نیمه 
شش هچب  کی  اج  نآ  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هدش  هتشک  اج  همه  رد  کچوک  ياه  هچب  هرخالاب  درادن  یمجح  یلیخ  هیضق  مسج  تسا  هیـضق 

حرطم ینامـسج  ظاحل  زا  اج  نیا  رد  هیـضق  دنا -  هتـشک  ار  هچب  اهدص  دنا و  هدرک  ماع  لتق  اهاج  یـضعب  رد  نانمـشد  دش -  هتـشک  ههام 
. تسا مهم  یلیخ  حور  انعم و  ظاحل  زا  تسین ؛

ربارب دص  دـنچ  ره  اه ، ناسنا  زا  یتعامج  اب  دوبن ، وربور  رکـشل  کی  اب  ارجام ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  هیـضق  حور 
جک ناهج  کی  اب  هک  یلاح  نیع  رد  تسا  مهم  نیا  دوب  وربور  تاملظ  فارحنا و  یناهج  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوبن ؛ فرط  شدوخ ،

زیگنا تشحو  تشاد  دنوخآ  ثدحم و  باتک و  رعش ، روز ، رز و  لوپ ، تشاد ؛ زیچ  همه  مه  ناهج  نآ  دوب ، هجاوم  ملظ  تملظ و  يور و 
هیلع نیـسح  ماـما  لد  مدـق و  دـیزرل  یم  تملظ  ياـیند  نآ  یلاـشوپ  تمظع  لـباقم  رد  یلومعم -  قوف  مدآ  یتح  یلومعم -  مدآ  نت  دوب 

. تسا هللا  مایق  هک  تسا  نیا  هیضق  تمظع  دمآ . نادیم  طسو  هنت  کی  درکن و  دیدرت  فعض و  ساسحا  دیزرلن ؛ ایند  نیا  لباقم  رد  مالسلا 
لباق تثعب ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  شرهطم  دج  راک  اب  البرک ، رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نیـسح ماما  راک 

. تسا هسیاقم  هیبشت و 
ایند کی  اب  هنت  کی  البرک ، يارجام  رد  نیـسح  ماما  دـش ، هجاوم  ایند ، کی  اب  هنت  کی  اج ، نآ  رد  ربمغیپ  هک  روط  نامه  تسا  نیا  هیـضق 

تهج کی  هب  دنتـسه  زکرملادحتم  هریاد  لثم  ینیـسح ، تکرح  يوبن و  تکرح  دمآ  ولج  داتـسیا و  دیـسرتن ؛ مه  راوگرزب  نآ  دش  هجاوم 
. تسا نیسح  ماما  راک  تمظع  نیا  دنک  یم  ادیپ  انعم  ینیسح  نم  انا  ینم و  نیسح  اج  نیا  اذل  دنا  هجوتم 

ار نم  اه  نیا  دیربب ، دیریگب و  مه  ار  نم  ياه  هچب  تسد  دینامن ، اج  نیا  دیورب و  دندومرف : هک  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ایآ دنام ؛ یم  رفن  هد  اب  ای  اهنت و  کت و  نیـسح ، ماما  دنتفر و  یم  دندرک و  یم  لوبق  اه  نآ  دینک  ضرف  دندرکن  هک  یخوش  دـنهاوخ ، یم 

داتفه و رفن ، ود  داتفه و  نیا  ياج  هب  رگا  تشاد ، ار  تمظع  نیمه  زاب  انیع  هن ، دـش ؟ یم  مک  نیـسح  ماما  راک  تمظع  زا  دـینک  یم  لایخ 
؟ دش یم  مک  راک  تمظع  زاب  ایآ  دنتفرگ ، یم  ار  نیسح  ماما  فارطا  رفن  رازهود 

تیرشب ملعم  ع )  ) نیسح  - 385
يارب اهنیا  داد  مدرم  هب  اه  یتخس  دیادش و  لمحت  سرد  داد ، مدرم  هب  يرابدرب  لمحت و  سرد  داد ، مدرم  هب  تریغ  سرد  یلع  نب  نیـسح 

. دوب یگرزب  رایسب  ياه  سرد  ناملسم  تلم 
هزات حور  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  نیمه  شباوج  دش ، هدنز  مالـسا  نید  هک  دش  روطچ  درک و  هچ  یلع  نب  نسح  دنیوگ : یم  هکنیا  سپ 

، دروآ دوجو  هب  مدرم  رد  ءانغتـسا  سح  داد ، مدرم  هب  لآ  هدـیا  قشع و  درک ، کـیرحت  ار  اـه  تریغ  هدروآ ، شوج  هب  ار  اـه  نوخ  دـیمد ،
رادـقم نآ  ات  هک  یمدرم  نامه  تخیر ، ار  سرت  داد ، مدرم  هب  دـیادش  لباقم  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  يرابدرب و  لـمحت و  ربص و  سرد 

(. 15 . ) دندش روالد  عاجش و  مدرم  هدع  کی  هب  لیدبت  دندیسرت ، یم 
تزع هارمه  یگدنز  سرد   - 386

، یمالسا یقالخا  روحم  نامه  ینعی  يراوگرزب ؛ تمرکم و  مالسلا  هیلع  نیسح  تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  مینیب  یم  اروشاع ، زور  مییآ  یم 
رارف رفا  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  ال  دـیوگ : یم  دایز  نبا  هداتـسرف  باوج  رد  دراد . دوجو  وا  تاـملک  رد  یمالـسا  تیبرت  روحم 
مدرک هابتشا  نم  هک  منکب  رارقا  میآ  یمن  زگره  هدرب  هدنب و  کی  دننام  مهد ، یمن  امـش  تسد  هب  تسد  تسپ ، مدآ  کی  دننام  نم  دیبعلا ؛

. تسا لاحم  يزیچ  نینچ 
هدش دیهش  شبراقا  ناکیدزن و  مامت  دنا ، هدش  هتشک  شباحصا  مامت  هک  یلاح  رد  ینعی  دگنج ؛ یم  دراد  هک  یلاح  نامه  رد  نیا  زا  رتالاب 
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یم لد  مشچ  هب  دنیب و  یم  شمشچ  لباقم  رد  هدش  ملق  ار  شناردارب  دنیب ، یم  شمـشچ  لباقم  رد  ار  شدیـشر  نادنزرف  ياه  هتـشک  دنا ،
دگنج یم  هک  لاح  نامه  رد  لاح  نیع  رد  دـننک ، یم  ریـسا  مه  شتیب  لها  شمرح و  مایخ  رد  دـنزیر  یم  رگید  تعاس  دـنچ  اـت  هک  دـنیب 

( هک ینعم  نیا  هب  هکلب   ) سوئرم وت  مشاب و  سیئر  دیاب  نم  هکنیا  ینعم  هب  ییاقآ  هن  اما  ییاقآ ، تدایـس و  تموکح  راعـش  دـهد ، یم  راعش 
نم یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  ریخ  توملا  مهدـب : نت  تسپ  تفـص  کی  هب  هک  دـهد  یمن  هزاجا  نم  هب  مییاـقآ  هک  متـسه  ییاـقآ  نم 

(. 16  ) رانلا لوخد 
ینامرهق سح  داجیا  سرد   - 387

نیمه رطاخ  هب  دریگب ، رارق  ام  دانتـسا  دروم  نیا  زا  رتشیب  دـیاب  اروشاـع  ـالبرک و  هثداـح  ینیـسح و  هساـمح  هک  منک  یم  دـیکات  نم  هکنیا 
هب دـیاب  هیثرم  ءاثر و  نیا  میوگ  یم  یلو  متـسین ، هیثرم  ءاثر و  فلاخم  نم  دزومایب . ام  هب  دـناوت  یم  مایق  نیا  هک  تسا  یگرزب  ياه  سرد 

. دنکب ءایحا  کیرحت و  ام  دوجو  رد  ار  ینیسح  ینامرهق  سح  نآ  لاح  نیع  رد  هک  دشاب  یلکش 
(. 17  ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماقا  سرد   - 388

تاکرب زا  تسا ، ءادهشلادیس  يازع  هماقا  هب  راهطا  همئا  هیـصوت  اروشاع و  هثداح  دولوم  تسا ، عیاش  ام  نایم  رد  نالا  هک  ربنم  هباطخ و  نیا 
مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  مان  هب  یـسلاجم  هک  الاح  دنتفگ : نیدتم  هدیمهف و  لقاع و  صاخـشا  تسا . مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يرادازع 

انمض ارچ  مینکن ؟ هدافتسا  رگید  لصا  کی  زا  هلیـسو  نیا  هب  ام  ارچ  دنوش ، یم  عمج  نیـسح  ماما  مان  هب  مدرم  هک  الاح  دوش ، یم  لیکـشت 
یسرک کی  دش : یـسرک  ود  بحاص  یلع  نب  نیـسح  اذهل  تسا . رکنم  زا  یهن  فرعم و  هب  رما  لصا  نآ ، و  مینکن ؟ ارجا  ار  يرگید  لصا 

البق هک  دراد  میظع  راثآ  مه  نآ  دوش  ارجا  یحیحص  زرط  هب  رگا  هک  ملاظ ، هیلع  مولظم و  دوس  هب  تاساسحا  زاربا  یـسرک  یناوخ و  هیثرم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تیادـه  داـشرا و  هـچنآ  روـشک  نـیا  رد  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  یـسرک  رگید  و  مدرک ، ضرع 

هچ تسا ، هدـمآ  لمع  هب  هک  هدوب  یبوخ  تنـس  هچ  یبوخ و  راک  هچ  دوش و  یم  یلع  نب  نیـسح  سدـقم  ماـن  اـب  دوش  یم  یناـبز  یلوق و 
تاساسحا زا  دنداد ، رارق  نید  عورف  نید و  لوصا  تامیلعت  فورعم و  هب  رما  یـسرک  انمـض  ار  یلع  نب  نیـسح  یـسرک  هک  دندرک  بوخ 

. دندرک بوخ  هدافتسا  تسا  یعقاو  تاساسحا  هک  یلع  نب  نیسح  هب  تبسن  مدرم 
ار یتنـس  نینچ  هک  دـندرک  يا  هدافتـسا  بوخ  دـنوش . یمن  عمج  يرگید  مان  هب  دـنوش  یم  عمج  یلع  نب  نیـسح  ماـن  هب  هک  ردـقنآ  مدرم 

(. 18 . ) دندرک رارقرب 
ص 228. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 1)

ص 16. ج 5 ، رون ، هفیحص ي  ( 2)
ص 161. هیقف ، تیالو  ( 3)

ص 214. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 4)
ص 214. ذخام ، نامه  ( 5)

ص 389. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 6)
ص 572. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 109 ، ج 4 ، بقانم ، ص 54 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 7)

مالسلا ص 144 ت. هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 8)
. ذخام نامه  ( 9)

ص 56. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 10)
. ذخام نامه  ( 11)

ص 83. ذخام ، نامه  ( 12)
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ص 188. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 619 ؛ مومهملا ، سفن  و ج 45 ؛ ص 191 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 13)
.162 ماعنا ، ( 14)

ص 173 174. ج 1 ، نیسح ، هسامح  ( 15)
ص 192 و 193. يونعم ، ياهراتفگ  ( 16)

ص 174 و 175. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 17)
راتفگ ص 256. هد  ( 18)

نیسح ماما  نارای  باحصا و  صیاصخ  لیاضف و 

ءادهشلادیس تداهش  هاگیاج   - 389
تکرح نانآ  شیپ  رد  دیـسر ، البرک  یلیم  ود  ای  کی  هلـصاف  هب  مدرم ، زا  یکدنا  دادـعت  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دومرف : رقاب  ماما 

نانآ همه  هک  دنا  هدش  هتـشک  تسیود  اج ، نیا  رد  دومرف : سپـس  دیدرگ و  اج  نآ  درگ  تشاد ، مان  نافدـقم  هک  دیـسر ، یناکم  هب  درک و 
هک نانآ  تسین و  نانآ  رب  تقبـس  ناوت  ار  ناینیـشیپ  هک  تسا  یقاشع  تداهـش  لحم  و  ناشدورف ، لـحم  بکرم و  لـحم  اـج  نیا  دـندیهش 

(. 1 . ) تشاد دهاوخن  ار  نانادب  قاحلا  ناوت  دنیآ ، ناشدعب 
نارای فصو   - 390

مدوب ضیرم  تقو  نآ  رد  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درک  عمج  ار  دوخ  باحصا  دش  کیدزن  اروشاع  بش  نوچ  مالسلا  هیلع  ماما 
. مرازگساپس یتخس  یتحار و  رب  ار  وا  میوگ و  یم  انث  نیرتهب  ار  ادخ  دومرف : مدینش  مونـشب . ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  ات  مدش ، کیدزن 

نید رد  یتخومآ و  نآرق  ام  هب  يدیـشخب و  تمارک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  دـمحم   ) ربمایپ هب  ار  ام  هکنیا  رب  منک  یم  شیاتـس  ار  وت  اهلا ! راب 
. يدادن رارق  ناکرشم  زا  ار  ام  يدیرفآ و  ییاهلد  اهمشچ و  اهشوگ و  ام  يارب  یتخاس و  نامهیقف  دوخن 

ار امش  همه  ادخ  مرادن  غارس  دوخ  نادناخ  زا  رت  وجدنویپ  رتراکوکین و  ینادناخ  دوخ و  باحـصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحـصا  نم  دعب : اما 
اب همه  مدراذـگ ) دازآ  ار  امـش   ) میامـش نارگن  نوـنکا  مناد ، یم  نانمـشد  نیا  زا  ار  ناـمیادرف  ماجنارـس  نم  دـینادب  دـهد . کـین  شاداـپ 

و  ) دیریگ دوخ  راوهار  بکرم  ار  نآ  هتفرگارف ، ار  امش  هک  تسا  بش  نیا  تسین  یتعیب  امش  رب  نم  بناج  زا  هک  دیوش  راپـسهر  یگدوسآ 
(. دیورب

ریهز يرادافو   - 391
رگا یتح  میدینـش ، ار  وت  تاشیامرف  دیامن  يربهار  ار  وت  دـنوادخ  ربمایپ ! رـسپ  يا  تفگ : هتـساخرب و  ياج  زا  نیق  نب  ریهز  ماگنه  نیا  رد 

نادواج یناگدـنز  رب  ار  نآ  میزرو و  یم  تماقتـسا  وت  هب  کمک  يرای و  رد  اـم  زاـب  دوب ، مه  نادـیواج  نآ  رد  اـم  یگدـنز  یقاـب و  اـیند 
(. 2 ! ) میداد یم  حیجرت 

عفان نب  لاله  یگدامآ  مالعا   - 392
میناد و یمن  شوخان  يرما  ار  نامراگدرورپ  رادید  تاقالم و  ام  دنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  یلجب ) عفان  نب  لاله  : ) تفگ يوار 

(. 3 ! ) وت نانمشد  اب  مینمشد  وت و  ناتسود  اب  میتسود  ام  میراوتسا . شیوخ  كرد  تاین و  رب  میرادن و  تهارک  نآ  زا 
! میراد وت  دج  زا  تعافش  دیما  ام   - 393

تسا یتنم  هدش ، ام  تمسق  وت  باکر  رد  گنج  هک  نیا  انامه ، دنگوس ، ادخ  هب  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : هتساخرب و  ياج  زا  ریضخ  نب  ریرب 
. ددرگ ام  عیفش  تمایق  زور  رد  تدج  دوش و  هعطق  هعطق  نامندب  وت  يرای  رد  هک  دشاب  ام ، رب  دنوادخ  يوس  زا 

(. 4  ) نارای يرادافو   - 394
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دیـسر تداهـش  هب  هک  يزور  نآ  بش  رد  مردـپ  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  یلاـمث  هزمحوبا 
تعیب و زا  امـش  هک  دـیناهرب  ار  دوخ  راوـهار  بکرم  ار  بش  نیا  نم ! نایعیـش  نادـناخ و  دوـمرف : دروآ و  درگ  ار  دوـخ  ناراـی  نادـناخ و 

. دیتصخر رد  دازآ و  دیا  هتسب  نم  اب  هک  ینامیپ 
اهنت زگره  ار  وت  ام  دنگوس  ادخ  هب  هللادبعابا ! ام  رورـس  يا  دندرک : ضرع  نابز  کی  هب  همه  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  نادـناخ و  ناردارب و 

هار يرذع  ادخ  ام و  نایم  دش و  هتشک  ات  دنراذگ  اهنت  ار  دوخ  رورـس  گرزب و  ماما و  دنیوگب : مدرم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  هن  میراذگ  یمن 
(. 5 . ) میوش هتشک  وت  باکر  رد  ات  میرادنرب  وت  يرای  زا  تسد  ام  دنتخادنا !؟

تداهش ات  میاوت  اب   - 395
ادخ هب  هن ؟ میورب ؟ مینک و  اهر  هتفرگارف ، ار  تنوماریپ  نمشد  همه  نیا  هک  یلاح  رد  ار  وت  ام  ایآ  تفگ : تساخرب و  هجـسوع ) نب  ملـسم  )

نایاپ ات  نم  میوگ ) كرت  ار  وت  و   ) منزب راک  نیا  هب  تسد  نم  هک  دـنادرگن  نم  تمـسق  يزور و  ار  یتشز  لـمع  نینچ  دـنوادخ  دـنگوس ،
نانآ اب  ریشمش  اب  تسا ، نم  تسد  رد  ریشمش  هک  ینامز  ات  منکشب و  هدرب و ) ورف   ) اهنآ هنیس  رد  ار  ما  هزین  هک  يا  هظحل  ات  متسه  وت  اب  راک 

وت زا  و  هتشادن ) رب  وت  يرای  زا  تسد  و   ) مگنج یم  اهنآ  اب  گنس  ندومن  باترپ  اب  مشاب ، هتشادن  تسد  رد  یحالـس  رگا  دیگنج و  مهاوخ 
(. 6  ) مشونب ار  تداهش  تبرش  وت  باکر  رد  ات  دش ، مهاوخن  ادج 

! تسا وت  اب  یگدنز  رد  تزع   - 396
لوسر رسپ  يا  دنگوس ، ادخ  هب  درک : ضرع  هدش و  دنلب  ياج  زا  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  هجسوع ) نب  ملسم  نانخس  زا  سپ  : ) تفگ يوار 
ربمایپ شرافـس  هب  ام  هک  دوش  تباث  دـنوادخ  دزن  هک  نانآ  ات  تشاذـگ  میهاوخن  روای  یب  اهنت و  ار  وت  زگره  ام  هلآو ! هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

رب ار  مدوجو  تارذ  سپس  مدرگ و  یم  هدنز  هرابود  سپس  مسر ، یم  تداهش  هب  وت  هار  رد  هک  منادب  نم  رگا  میدومن و  لمع  امـش  هرابرد 
و مسرب ، تداهـش  هب  وت  باکر  رد  هک  نآ  ات  تشاذگ  مهاوخن  اهنت  ار  وت  نم  دنهد ، ماجنا  نم  اب  ار  لمع  نیا  راب  داتفه  دنهد و  یم  انف  داب 

(. 7  ) دوب دهاوخ  تلذ  نودب  یتزع  نآ  یپ  رد  یلو  تسین ؛ شیب  راب  کی  طقف  گرم  هک  یلاح  رد  مشابن  هنوگ  نیا  ارچ 
ریشب نب  دمحم  هب  راوگان  ربخ   - 397

! تسا هدش  ریسا  راتفرگ و  ير  زرم  رد  ترسپ  هک : دیسر  یمرضح  ریشب  نب  دمحم  هب  يربخ  هک  دوب  تاظحل  نیمه  رد 
. دشاب ریسا  وا  نم ، دوجو  اب  هک  متشاد  یمن  تسود  هک  دنچ  ره  مراذگ ؛ یم  ادخ  باسح  هب  ار  مدوخ  وا و  ندش  ریسا  تفگ : وا 

رد ورب و  متشادرب ، وت  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دنک ! تمحر  تیادخ  دومرف : دینش ، ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. امن مادقا  تدنزرف  يدازآ  یپ 

؟ دش مهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  دننک ، هراپ  هکت  هدنز ، هدنز  ارم  یشحو  تاناویح  رگا  تفگ : ریشب  نب  دمحم 
وا هیادف  ار  اهنآ  دنک و  هدافتسا  اهنآ  زا  تراسا ، زا  شردارب  ییاهر  يارب  ات  هدب ، ترسپ  هب  ار  اه  هماج  نیا  سپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

(. 8 . ) داد ریشب  دمحم  هب  رانید  رازه  شزرا  اب  ار  تمیقنارگ  سابل  هعطق  جنپ  نخس ، نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  دنادرگ .
لیقع نب  ملسم  ناردارب  اب  تجح  مامتا   - 398

نت دنداد و 72  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  يرایـسب  هک  مایق ، موادت  ای  يریگ  هرانک  رد  مدرم  نتـشاذگ  دازآ  ناهارمه و  اب  تجح  مامت  زا  سپ 
ار امش  نم  تسا  یفاک  ار  امـش  هداوناخ  ملـسم ، تداهـش  لیقع ! نادنزرف  يا  دومرف : لیقع  نب  ملـسم  ناردارب  هب  باطخ  ماما  دندنام ، یقاب 
هب مینک و  اهر  ار  وت  هللادبع ! ابا  ای  دـنتفگ : دنتـساخ و  اپ  هب  لیقع  درم  دازآ  نادـنزرف  اما  دـیورب  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  هک  مداد  تصخر 

ناـیم رد  ار  دوخ  گرزب  ربهر و  ماـما و  هک : مییوگب  مدرم  هب  مییوگب ؟ هچ  مدرم  باوج  رد  اـم  و  تفگ ؟ دـنهاوخ  هچ  مدرم  میورب ؟ اـجک 
نز و لاـم و  ناـج و  هکلب  درک  میهاوخن  نینچ  ادـخ ! هب  دـنگوس  میدرکن ؟ عاـفد  وا  زا  يریـشمش  اـی  يریت  اـب  و  میدراذـگ ، اـهنت  نانمـشد 

مینک یم  وت  يادف  ار  دوخ  نادنزرف 
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! تسا یشوخ  یخوش و  هاگ  کنیا   - 399
ع)  ) نیـسح ماما  ات  دـندوب  هداتـسیا  رظتنم  همیخ  نآ  رانک  يراصنا  هبردـبع  نب  نامحرلادـبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ریرب  هک : هدـش  تیاور 
هک تساوـخ  یم  درک و  یم  یخوـش  هدوـب و  لاحــشوخ  تـالاوحا  نـیمه  رد  ریرب  دــنزادرپب ، شیوـخ  تفاـظن  هـب  اـهنآ  دوـش و  جراــخ 

؟ تسا یخوش  هدنخ و  عقوم  نالا  ایآ  يدنخ ؟ یم  ارچ  ریرب ! يا  تفگ : ریرب  هب  نامحرلادبع  دناوخب ، زین  ار  نمحرلادبع 
شیپ رد  هک  یتشونرس  رطاخ  هب  کنیا  اما  مدوبن ؛ یخوش  مدآ  یناوج  رد  هن  يریپ و  رد  هن  نم  هک  دنناد  یم  همه  نم  ناکیدزن  تفگ : ریرب 

هب ور  یتشهب  نایروح  اب  مدرم ، نیا  اب  ندیگنج  زا  سپ  رگید  یتعاس  دنگوس ، ادخ  هب  ملاحشوخ  مینآ ) رظتنم  هک  یتداهـش  و   ) میراد يور 
(. 9 . ) میزادنا یم  نانآ  ندرگ  رب  تسد  هدش و  ور 

ع)  ) نیسح ماما  باحصا  زا  یکی  زامن   - 400
هیلع یلع  اب  دوب  مدقم  باحـصا  همه  رب  نآرق  سیردت  ریـسفت و  رد  تسا ، ءارقلا  دیـس  شباقلا  زا  دوب  هفوک  ياملع  خیاشم و  زا  یکی  ریرب 

ياضتقا هک  دوب  كاروخ  مک  ردـق  نآ  تسا ، هدـناوخ  شیاشع  زامن  يوضو  اب  ار  شحبـص  زامن  لاـس  لـهچ  هتـشاد و  تبحاـصم  مالـسلا 
مالعا تساخرب و  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  اروشاع  بش  رد  دـش و  قحلم  ماـما  هب  هکم  رد  تسا ، هدـش  یمن  هدـید  وا  رد  مه  وضو  دـیدجت 

. درک یم  یخوش  حازم و  باحصا  زا  یخرب  اب  بش  نآ  رد  درک و  یگدامآ 
ریز دشاب ؛ امش  ياه  نفک  ات  دییامن  رب  رد  زیمت  سابل  ادرف  دینک  زیمت  ار  ناتیاه  سابل  دیورب  دومرف : باحـصا  هب  ءادهـشلادیس  اروشاع  بش 

. دننک یمن  نفک  ار  امش 
ات ار  بش  دوجس  رکذ  هب  یخرب  عوکر و  رکذ  هب  یـضعب  دندرک ، عورـش  ار  ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  دنتفر و  دوخ  همیخ  هب  مادک  ره  دعب 

. دندومن یم  عادو  دندناوخ و  یم  اعد  دندرک  یم  تاجانم  حبص 
ریذپان یگتسخ  باحصا   - 401

اب تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و  زامن و  هب  تحارتسا  باوخ و  ياج  هب  ار  اروشاـع  زور  زا  لـبق  بش  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  باحـصا  هچرگ 
، ادخ هب  قشع  تسا  هدیشخب  ورین  نانآ  هب  قشع  یلو  دشاب ، هدش  هتساک  نانآ  یندب  یمسج و  يورین  زا  دیاب  ارهاظ  دندرب و  رس  هب  بوبحم 

. نیسحلا هللادبعابا  ترضح  نامز  ماما  ادخ و  تجح  قح  هدیزگرب  نیرتهب  باکر  رد  ادخ و  هار  رد  تداهش  هب  قشع 
ماما نارای  صالخا  نامیا و   - 402

: تسا تقد  لباق  ریز  دراوم  رد  اهنآ  زا  یبایزرا  دندوب و  افص  اب  صلاخ و  كاپ و  ینارای  هدیزگرب  دوخ  شالت  راک و  يارب  ماما  هک  ینارای 
شیپ هب  یقشع  يراوتـسا و  هچ  اب  هک  دش  مولعم  اروشاع  زور  رد  ناشنامیا  یلـصا  هرهوج  دندوب و  يوق  راوتـسا و  نامیا  رد  نامیا : دعب  رد 

. دندنام رادیاپ  دوخ  نامیا  رب  سفن  نیرخآ  ات  دنتفر و 
رد اعد و  تاجانم و  رکذ و  لها  نآرق ، توالت  لها  بش ، زامن  لها  همه  دندوب  ادـخ  صلاخ  ناگدـنب  نادـباع و  زا  همه  تدابع : هبنج  رد 

. دنداتسیا تعامج  زامن  هب  البرک  نادیم  رد  اه ، هزین  اهریت و  نایم  رد  اروشاع  زور  رد  گنج  طسو  رد  دندوب  عضاخ  ادخ  هاگشیپ 
رد یتح  دـننک  یـضار  دوخ  زا  ار  يادـخ  دنتـساوخ  یم  دـندیگنج ، یم  دوجو  مامت  اب  دنتـشاد و  هچ  ره  نیـسح  نارای  صـالخا : هبنج  رد 

. دندوب ادخ  هار  رد  يراکادف  هشیدنا  رد  دندوبن ، درد  رکف  هب  تاحارج  تدش 
نب فیـس  تشگرب  بل  هنـشت  بآ  هعیرـش  طسو  زا  ماما  یگنـشت  دای  هب  یلو  دـش ، بآ  هعیرـش  دراو  مالـسلا  هیلع  سابع  ماما : هب  صـالخا 

اب رذوبا  مالغ  میهد  ماجنا  يراک  وت  يارب  میناوت  یمن  هک  تسا  نیا  يارب  تفگ : یم  هیرگ  تلع  هرابرد  درک و  یم  هیرگ  ماما  يارب  ثراح 
! نکم مورحم  تداهش  زا  ارم  تفگ : یم  تفرگ و  یم  تداهش  هزاجا  ماما  زا  هبال  زجع و 

ع)  ) نیسح ماما  تیب  لها  باحصا و  ماقم   - 403
رداص یهاوگ  هچ  و  دومرف ؟ هچ  دیناد  یم  ادهـش  همه  نایم  رد  نیـسح  ماما  باحـصا  دنـشخرد و  یم  ادعـس  احلـص و  همه  نایم  رد  ادهش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4444 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  اه  قیال  زاب  دـندوب ، هتفر  دـندوبن  یقیال  هک  ییاهنآ  و  دوب ، هدـش  ییاه  لاـبرغ  قباـس  لـحارم  رد  هکنآ  زا  دـعب  بش  نآ  رد  درک ؟
. دشن هزوفر  مه  رفن  کی  شیامزآ  نیا  رد  رگید  درک  شیامزآ  راب  نیرخآ 

ءاملا برق  دنع  دـنا  هتفگ  هک  اهنآ  دـنا ) هتـشون  روج  ود   ) ءامـسلا برق  دـنع  ای  ءاملا  برق  دـنع  هباحـصا  عمجف  درک ؟ هچ  اروشاع  بش  رد 
زا هک  اه  کشم  يارب  لوا  زور  زا  تشاد  صاـصتخا  همیخ  نآ  دوب ، بآ  ياـه  کـشم  همیخ  نآ  رد  هک  هللادـبعابا ، تشاد  يا  همیخ  ینعی 

شدوخ باحصا  بآ ، ياه  کشم  همیخ  ینعی  ءاملا  برق  همیخ  دنتفگ  یم  ار  همیخ  نآ  دنتشاذگ ، یم  همیخ  نآ  رد  دندرک و  یم  رپ  بآ 
زا یلحم  رگید  بش  نآ  رد  همیخ  نآ  هک  تهج  نیا  هب  دـیاش  مناد ، یمن  نم  درک ؟ عـمج  اـجنآ  ارچ  ـالاح  دوـب ، هدرک  عـمج  اـجنآ  رد  ار 

دنزرف هک  دـنا  هتفگ  لـتاقم  باـبرا  هک  هدوب  ناـمه  نتـشاد  بآ  رثکادـح  تشادـن  دوجو  اـجنآ  رگید  یبآ  کـشم  نوچ  تشادـن ؛ بارعا 
دعب دندیـشون ، بآ  نآ  زا  همه  دـندروآ و  بآ  يرادـقم  تارف  هعیرـش  زا  دـندش و  قفوم  اهنآ  داتـسرف و  یتیعمج  اب  ار  ربکا  یلع  شزیزع 
دنع هلمج  نآ  رگا  و  ایند ) بآ  زا  تسا  امش  هشوت  نیرخآ  نیا  هک  دینادب  و  دیهدب ، وشتسش  ار  ناتدوخ  و  دینک ، لسغ  بآ  نیا  اب  : ) دومرف

ارغ و رایـسب  رایـسب  هک  دناوخ  يا  هبطخ  و  درک ، عمج  ار  باحـصا  لاح  ره  هب  درک . عمج  ار  اهنآ  بورغ  کیدزن  ینعی  دشاب  ءاسملا  برق 
. تسا یلاع 

. دوب هدمآ  شیپ  زور  نامه  رصع  رد  هک  دوب  يا  هثداح  هب  فطع  هبطخ  نیا 
فیلکت ندش  یعطق  زا  دعب  دوب ، یعطق  فیلکت  ادرف ، يارب  دش  هداد  یتلهم  طقف  دـش و  هرـسکی  فیلکت  اعوسات  رـصع  رد  هک  دـیا  هدـینش 

هک يا  همیخ  نآ  دنیامرف : یم  دنا ، هدوب  اجنآ  ناشدوخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يوار  دندرک ، مج  ار  باحـصا  هللادبعابا 
عمج ار  شباحـصا  یتقو  مردـپ  مدوب ، يرتسب  اجنآ  رد  نم  هک  دوب  يا  همیخ  رواجم  درک  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  ماما 

انتملع هوبنلاب و  انتمرکا  نا  یلع  كدـمحا  ینا  مهللا  ءارـضلا  ئارـسلا و  یلع  دومحا  ءانثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثا  تفگ : اـنث  ار  ادـخ  درک ،
. مریگب رارق  یطیارش ، ره  رد  متسه ، هدوب و  رازگساپس  هشیمه  اهانث ، نیرت  یلاع  میوگ ، یم  انث  ار  ادخ  نم  نیدلا ؛ یف  انتهقف  نارقلا و 

صاخ هفیظو  یطیارـش ، ره  رد  قح  درم  تسا  ریخ  وا  يارب  دریگب ، رارق  یطیارـش  ره  رد  دراد ، یم  رب  ماـگ  تقیقح  قح و  قیرط  رد  هکنآ 
. تسین رش  يدمآ  شیپ  چیه  تیلوسم  هفیظو و  ماجنا  اب  دسانش و  یم  ار  شیوخ 

تسا وا  ریخ  دیآ  هچ  ره  کلاس  شیپ  تقیرط  رد 
تسین هارمگ  یسک  لد  يا  میقتسم  طارص  رد 

دوب ناگنرکی  راک  نتفر  هناخیم  رد  رب 
تسین هار  ناشورف  یم  يوک  هب  ار  ناشورف  دوخ 

تسام مادنا  یب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره 
تسین هاتوک  سک  يالاب  رب  وت  فیرشت  هنرو 

دعب تسا  بلاج  هک  دراد  هنیمز  نیمه  رد  فورعم  رعاش  قدزرف  باوج  رد  يا  هلمج  دمآ  یم  البرک  فرط  هب  تشاد  هک  یماگنه  شدوخ 
ناعتـسملا وه  هئامعن و  یلع  هللا  دمحنف  بحن  امب  ءاضقلا  لزن  نا  دـیامرف : یم  ماما  دـنک ، یم  فیرعت  میخو  ار  قارع  عضو  قدزرف  هکنآ  زا 

ردـق اضق و  نایرج  رگا  ینعی  هتریرـس ؛ يوقتلا  هتین و  قحلا  ناک  نم  دـعبی ) ملف   ) دـعتی ملف  ءاجرلا  نود  ءاضقلا  لاح  نا  رکـشلا و  ءادا  یلع 
ام هچنآ  فالخ  رب  یـسکع ، رب  رگا  میهاوخ و  یم  کمک  رکـش  يادا  يارب  وا  زا  مییوگ و  یم  ساپـس  ار  ادخ  دـمآ ، رد  ام  يوزرآ  قفاوم 

ضرغ و ره  زا  تسا ، اوقت  تشرـس  شتـشرس ، درادـن و  تقیقح  قـح و  زج  یفدـه  دـصق و  هکنآ  مه  زاـب  تفاـی ، ناـیرج  مینک  یم  وزرآ 
. تسین رش  تسا و  ریخ  دیآ  شیپ  هچ  ره  لاح  ره  هب  سپ  تسا  هدشن ) رود  ای  و   ) هدرکن نایز  تسا ، كاپ  یضرم 

. یتخس ياهزور  يارب  مه  و  یناسآ ، یتحار و  ياهزور  يارب  مه  میوگ ، یم  ساپس  ار  وا  نم  ءارضلا ؛ ءارسلا و  یلع  دمحا  و 
یم ربماـیپ  يوناز  يور  یکدوـک  رد  هک  ییاـهزور  دـننام  ما ، هدـید  دوـخ  رمع  رد  یـشوخ  یتـحار و  ياـهزور  نم  دـیامرفب : دـهاوخ  یم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4445 

http://www.ghaemiyeh.com


ساپس اهزور ، نآ  رب  ار  ادخ  مدوب ، مالـسا  ملاع  ناکدوک  نیرتزیزع  هک  تسا  هتـشذگ  یتاقوا  مدش ، یم  راوس  ربمایپ  شود  يور  متـسشن ،
ار وت  اـم  ایادـخ ! مناد  یم  ریخ  مناد ، یمن  دـب  دوخ  يارب  هدـمآ  شیپ  هچنآ  نم  میوگ ، یم  ساپـس  مه  زورما  ياـه  یتخـس  رب  میوـگ ، یم 

ساپـس ار  وت  میمهف و  یم  مینک و  یم  كرد  تسه  هک  يروج  نآ  ار  نآرق  هک  میتسه  ام  يداد ، ام  هب  ار  نآرق  ملع  هک  مییوگ  یم  ساپس 
دعب درک ؟ هچ  دعب  میمهفب . میمهفب ، دیاب  هک  يروج  نآ  ار  نید  يور  ریز و  میمهفب ، ار  شنطاب  حور و  رد  تریصب  اب  ار  ام  هک  مییوگ  یم 
لها یباحـصا و ال  نم  یفوا  اریخ و ال  اباحـصا  ملعا  ینا ال  دومرف : درک ، رداص  شتیب  لها  باحـصا و  هرابرد  ار  یخیراـت  همانتداهـش  نآ 

. مرادن غارس  رتافواب  رتهب و  مدوخ  باحصا  زا  یباحصا  نم  یتیب ؛ لها  نم  لضفا  لصوا و ال  ربا و ال  تیب 
رد هک  یلع  مردپ  باحصا  رب  مهد ؛ یم  حیجرت  دندش  دیهش  ربمایپ  باکر  رد  هک  ربمایپ  باحـصا  رب  یتح  ار  امـش  نم  دیامرفب  دناوخ  یم 

یتیب لها  تسا و  رت  مهم  اهنآ  طیارـش  زا  امـش  صاخ  طیارـش  اریز  مهد ، یم  حیجرت  دندش  دیهـش  وا  باکر  رد  ناورهن  نیفـص و  لمج و 
و اهنآ ، ماقم  هب  درک  فارتعا  درک و  رارقا  هلیـسو  نیا  اب  مرادن ، غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رت  تلیـضف  اب  رتروآ و  اج  هب  محر  هلـص  رتوکین و 

. اهنآ زا  درک  رکشت 
سک اب  نم  صخش  اب  زج  موق  نیا  هک  مدوخ  تیب  لها  هب  مه  مدوخ و  باحصا  هب  مه  منک ، یم  نالعا  نات  همه  هب  سانلا ! اهیا  دومرف : دعب 
طقف نوچ  اهنیا  منک ، یمن  تعیب  هک  دـنهاوخ  یم  تعیب  نم  زا  دـنناد ، یم  ناشدوخ  محازم  ار  نم  دوج  ـالعف و  اـهنیا  دـنرادن ، راـک  رگید 

اما درادن ؛ راک  امش  هب  هک  نمشد  سپ  دنرادن ، راک  امـش  مادک  چیه  هب  دنربب  نیب  زا  ار  نم  رگا  دنناد ، یم  ناشدوخ  محازم  ار  نم  صخش 
هب يرابجا  نمشد  هیحان  زا  هن  امش  سپ  متـشادرب ، امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  هک  منک  یم  نالعا  نات  همه  هب  دیدرک ، تعیب  نم  اب  امـش  هک  نم 

تـسد امـش  زا  کی  ره  دومرف : باحـصا و  هب  درک  ور  دورب  دورب ، دـناوخ  یم  سک  ره  قلطم ، دازآ  تسود ، هیحان  زا  هن  دـیراد و  ندـنام 
نآ اب  و  دندوبن ، راید  نآ  لها  دـندوب ، هک  مه  اهنآ  دنتـشاد ، گرزب  دنتـشاد ، کچوک  نیـسح  ماما  تیب  لها   ) دریگب ارم  نادـناخ  زا  یکی 

دیریگب و ار  اهنآ  زا  یکی  تسد  امش  زا  یکی  ره  هکلب  دنورن ، نم  تیب  لها  یعمج  هتـسد  هک  دیامرفب  تساوخ  یم  دندوب ، انـشآ  ان  طیحم 
(. دیورب دینک و  جراخ  هکرعم  زا 

زا هن  دنراتفرگ و  نمـشد  لاگنچ  رد  مییوگب  هک  نمـشد  هیحان  زا  هن  يرابجا  چیه  دوش ، یم  نشور  هللادبعابا  باحـصا  ماقم  هک  تساجنیا 
. داد يدازآ  ناش  همه  هب  هللادبعابا  دنتشادن ، دوب ، تعیب  دهعت  هلأسم  هک  ترضح  هیحان 

. دندرک یم  ضرع  شباوج  رد  هللادـبعابا  هب  شباحـصا ، تیب و  لها  کی  کی  ار  هوکـشرپ  ياه  هلمج  نآ  دـینیب  یم  هک  تساج  نیمه  رد 
(. 10)

ماما یشوخلد  هیام  ود   - 404
هب مدق  دنیب  یم  هک  تسا  شتیب  لها  هب  شگرزب  یشوخلد  دراد  یشوخلد  اتود  اروشاع ، زور  و  اروشاع ، بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. شگرزب درف  ات  هتفرگ  شکچوک  لفط  نآ  زا  دنیآ ، یم  دنراد  شمدق 
رفن کی  دوش ، یم  اروشاع  زور  هک  ادرف  دنرادن ، یفعض  هطقن  نیرت  کچوک  دنیب  یم  هک  تسه  شیافواب  باحصا  رب  شرگید  یـشوخلد 

يدارفا اروشاع  بش  رد  مه  دندرک . بذج  دوخ  هب  ار  يدارفا  نمـشد  زا  یلو  دـشن ، قحلم  نمـشد  هب  اهنیا  زا  رفن  کی  درکن ، رارف  اهنیا  زا 
رد رفن   30 تساهنآ ، زا  یکی  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  دـندرک ، ناشدوخ  بوذـجم  ار  نمـشد  اروشاع  زور  رد  مه  دـندش و  قحلم  اهنآ  هب 

. دوب هللادبعابا  یشوخلد  ياه  هیام  اهنیا  دندش ، قحلم  دندمآ  اروشاع  بش 
ادخ هب  هن  میراذگب !؟ اهنت  ار  امـش  میورب و  اما  دییامرف !؟ یم  صخرم  ار  ام  اقآ ! ترـضح : نآ  هب  نداد  باوج  هب  دندرک  عورـش  کی  کی 

. درادن شزرا  امش  هار  رد  هک  ناج  کی  تسین ، امش  لباق  هک  ناج  کی  مسق ،
هدنز نم  هبترم  ود  زاب  دنداد ، یم  داب  هب  ار  مرتسکاخ  دـننازوس  یم  ار  نم  هزانج  دنتـشک ، یم  ار  نم  هک  دـهاوخ  یم  ملد  نم  تفگ : یکی 

. تسین يزیچ  هک  راب  کی  دش ، یم  رارکت  راب  داتفه  ات  مدش ، یم  هتشک  وت  هار  رد  زاب  مدش ، یم 
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. مدرک یم  وت  نابرق  متشاد و  یم  ناج  رازه  نم  دنتشک ، یم  رگیدکی  رس  تشپ  ارم  راب  رازه  متشاد  تسود  نم  تفگ : يرگید 
یبا نب  یلع  نب  سابعلا  هوخا  کلذب  مهتادب  دوب  لضفلاوبا  شردارب  دنتفرگ ؛ ار  وا  نخـس  لابند  نارگید  هک  تفگ ، ار  نیا  هک  یـسک  لوا 

. دوب سابعلا  لضفلاوبا  شدیشر  ردارب  دروآ ، نابز  هب  ار  تاراهظا  نیا  دمآ و  نخس  هب  هک  یسک  لوا  ینعی  مالسلا  هیلع  بلاط 
. دندرک رارکت  ار  اه  هلمج  نآ  هیبش  نارگید  ترضح ، نآ  رس  تشپ 

. دندش شیامزآ  و  دنوشب ، تسیاب  یم  اهنیا  هک  دوب  شیامزآ  نیرخآ  نیا 
هب سپ  دومرف : و  تشادرب ، ادرف  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هللادـبعابا  تقو  نآ  دـندرک ، نالعا  ار  ناشدوخ  میمـصت  دـص  رد  دـص  هکنیا  زا  دـعب 

. دش دیهاوخ  دیهش  ادرف  امش  همه  میوگب : امش 
. رکش ار  ادخ  میوش ، یم  دیهش  نامدوخ  ربمغیپ  دنزرف  هار  رد  ادرف  ام  هک  رکش  ار  ادخ  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  دنتفگ : همه 

، دوش یم  هتشک  لاح  ره  هب  یلع  نب  نیسح  هک  الاح  بوخ  هک  دمآ  یم  قطنم  نیا  دوبن ، دیهش  قطنم  قطنم ، رگا  تسا ، باسح  کی  اجنیا 
!؟ دندنام ارچ  رگید  اهنیا  سپ  دنوشب ، هتشک  مه  اهنیا  هکنیا  زج  دراد ، يریثأت  هچ  دارفا  همه  نیا  ندنام 

امـش ندنام  درادن و  راک  امـش  هب  یـسک  نوچ  تفگن  ارچ  دنورب ؟ هک  درکن  روبجم  ار  اهنیا  ارچ  دننامب ، اهنیا  هک  داد  هزاجا  ارچ  هللادـبعابا 
نتفر دـیورب ، دـیاب  سپ  دـیهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  مه  امـش  هک  تسا  نیا  شرثا  اهنت  درادـن ، يا  هدـیاف  نیرت  کچوک  ام  لاح  هب  مه 

: تشون یم  تشاد و  یم  رب  ملق  دوب  هتسشن  عرـش  دنـسم  رب  دوب و  یم  نیـسح  ماما  ياج  هب  ام  دننام  يدرف  رگا  مارح  ندنام  تسا و  بجاو 
دوخ زامن  تسا و  تیصعم  امش  رفس  تعاس  نیا  زا  دینامب  رگا  تسا ، بجاو  امـش  نتفر  مارح و  دعب  هب  نیا  زا  امـش  ندنام  هکنیا  هب  مکح 

. رصق هن  دیناوخب  مامت  دیاب  ار 
(. 11 . ) درک میرکت  سیدقت و  تداهش  يارب  ار  اهنآ  یگدامآ  مالعا  سکع ، رب  درکن و  ار  راک  نیا  ارچ  درکن ، ار  راک  نیا  نیسح  ماما 

ع)  ) نیسح نارای  تمواقم   - 405
ره لباقم  رد  اهنیا  هک  دروآ  دوجو  هب  ینامیا  دـنمورین  هتـسه  کی  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  نیـسح  ماما  نایرج  گرزب  تازایتما  زا  یکی 

. دندرک تمواقم  دوب  دئادش  هچ 
نامه رد  نمـشد  رکـشل  زا  يدایز  هدع  هک  دسیون  یم  خیرات  یلو  دـشاب . هتفر  نمـشد  رکـشل  هب  اهنیا  زا  رفن  کی  هک  دـسیون  یمن  خـیرات 

مان هب  رفن ) ود  ای   ) رفن کی  رگم  دـهد  ناشن  فعـض  هک  دوبن  یـسک  نیـسح  ماما  باحـصا  رد  ینعی  دـندش ؛ قحلم  اهنیا  هب  اروشاـع  عیاـقو 
هک یتقو  ات  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  طرش  کی  یلو  میآ  یم  امش  اب  نم  تفگ  نیسح  ماما  هب  دمآ  لوا  زا  هک  یقرشم  هللادبع  نب  كاحض 
نآ ات  اروشاع و  زور  ات  دمآ و  درک  لوبق  مه  ماما  دـش ، رـضاح  طرـش  نیا  اب  متـسه ، تسا  دـیفم  امـش  لاح  هب  نم  مدوجو  مهدـب  لامتحا 

رگید هک  منک  یم  یـسح  نوچ  مورب  مناوت  یم  رگید  نالا  مدرک  هک  یطرـش  قبط  نم  تفگ : ماما و  دزن  دـمآ  دـعب  دوب ، مه  رخآ  تاـظحل 
. درادن يا  هدیاف  چیه  امش  يارب  نم  دوجو 

. ورب يورب  یهاوخ  یم  دومرف :
هدرک هدامآ  ریجا و  حالطصا  هب  ار  بسا  هک  دز  نآ  هب  مکحم  قالش  دنچ  دش و  بسا  نیا  راوس  تشاد ، يا  یلاع  هدنود  رایسب  بسا  کی 
رکشل هکنیا  دصق  هب  هبراحم ، دصق  هب  هن  یلو  دز  نمشد  رکـشل  بلق  هب  هبترم  کی  تفرگ  رظن  رد  ار  يا  هطقن  دوب  هرـصاحم  فارطا  دشاب 

دوب یـصخش  ناگدننک  بیقعت  نایم  رد  اقافتا  دوش  راتفرگ  دوب  کیدزن  دندرک  شبیقعت  يا  هدع  دش  جراخ  دز و  دـنک  رارف  دفاکـشب و  ار 
(. 12 . ) تفر دندرک  شیاهر  دنک  رارف  دهاوخ  یم  دگنجب ، دهاوخ  یمن  هک  وا  دیشاب ، هتشادن  وا  هب  يراک  تفگ : دوب ، وا  نایانشآ  زا  هک 

ع)  ) نیسح نیعم  نم  له  يادن   - 406
زا هک  تسین  یعفادـم  ایآ  دـسرب ؟ ام  دایرف  هب  ادـخ  ياضر  هار  رد  هک  تسین  یـسر  دایرف  ایآ  هک : دروآ  رب  دایرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

(. 13 ( ؟ دنک عافد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  میرح 
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تلفغ باوخ  زا  رح  ندش  رادیب   - 407
هدرک و يور  دعـس  نبا  هب  یحایر  دـیزی  نب  رح  دـیچیپ ) البرک  يارحـص  رد   ) شا یبلط  يرای  دایرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 

نآ زیچ  نیرت  مک  هک  درک  مهاوخ  یگنج  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ ! تفگ : دعـس  نبا  یگنجب ؟ نیـسح  اب  یهاوخ  یم  اـعقاو  وت  اـیآ  تفگ :
(. 14 !! ) دشاب ندب  زا  اه  تسد  رکیپ و  زا  اهرس  ندش  ادج 

بئات يدرم  ریش  ندیزرل   - 408
یم شندـب  دـنب  دـنب  هک  یلاح  رد  داتـسیا  شنازابرـس  شیپ  رد  يرگید ، ناکم  رد  هتفرگ و  هلـصاف  دعـس  نبا  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  رح 

، هدومن هدز  تفگـش  ارم  وت  راک  رح ؟ يا  دنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  رح ) مادـنا  رب  هشعر  نید  اب   ) سوا نب  رجاهم  لاح  نیا  رد  دـیزرل ،
، مدروآ یمن  نابز  رب  ار  يرگید  مسا  مدرب و  یم  مان  ار  وت  طقف  نم  دیسرپ ، یم  هفوک  درف  نیرت  عاجـش  هرابرد  نم  زا  یـصخش  ینامز  رگا 

!؟ يراد وت  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا ) تسا  هزرابم  گنج و  هاگ  هک   ) کنیا سپ 
مروخ یم  دنگوس  ادخ  هب  زاب )  ) منیب و یم  نادرگرـس  خزود  تشهب و  یهار  ود  نایم  ار  نتـشیوخ  هک  مروخ  یم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رح 

!؟ دننازوسب ( 15  ) شتآ اب  ار  مدسج  هدش و  هکت  هکت  هار  نیا  رد  هک  دنچ  ره  منیزگن ؛ رب  ار  تشهب  زج  هک 
؟ دریذپ یم  ارم  هبوت  ادخ  ایآ   - 409

میلـست و تمـالع  هب   ) ار شیوخ  ناتـسد  هک  یلاـح  رد  تفر ، ینیـسح  ماـیخ  يوس  هب  هدـش و  بسا  رب  راوـس  مـالک  نیا  نتفگ  زا  سپ  رح 
ربمایپ رتخد  دنزرف  وت و  يایلوا  لد  نم  اریز  امن ؛ لوبق  ارم  هب  وت  مدرگ ، یم  زاب  وت  يوس  هب  دنوادخ ! تفگ : یم  دوب و  داهن  رـس  رب  تمادن )
مدادن هزاجا  مدمآ و  یم  وت  هارمه  هک  متسه  یسک  نامه  نم  موش ! تیادف  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  سپس  مدنازرل  ار  وت 

اب راکیپ  گـنج و  مدرم  نیا  دـصق   ) متـسناوت یمن  نم  متفرگ ، تخـس  راوشد و  وت  رب  ار  راـک  يدرگ و  زاـب  تدـج  هنیدـم  يوس  هب  وت  هک 
؟ دریذپ یم  ارم  هبوت  ادخ  وت ، هدیقع  هب  ایآ  منک ، یم  هبوت  یهلا  هاگرد  هب  نونکا  نم  دنناسر ، یم  اج  نیا  هب  ار  راک  نانیا  تسوت و )

. وش هدایپ  بسا  زا  لاح  دریذپ ، یم  ار  وت  هبوت  دنوادخ  يرآ ! دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 
نم راک  نایاپ  و  دش ) مهاوخ  نوگنرس  بسا  زا  ماجنارـس  اریز  ( ؛ موش هدایپ  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  مشاب  بسا  رب  راوس  نم  کنیا  تفگ : رح 

(. 16  ) دشاب یم  ندش  هدایپ 
رح هبوت  ندش  لوبق   - 410

اب هک  یسک  لوا  مهاوخ ، یم  ناما  ما ، هدماین  گنج  هب  نم  هک  نیا  تمالع  هب  درک  هنوگژاو  ار  دوخ  رپس  رح  ینعی  ُهَسُْرت ، َبَلَق  دنا : هتـشون 
ضرع هللادبعابا ! ای  کیلع  مالسلا  درک : مالـس  دوب  هداتـسیا  مرح  مایخ  نوریب  رد  ترـضح  نوچ  دوب ، مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  دش  هجاوم  وا 

دوخ يادخ  هب  متفرگ  امش  رب  ار  هار  هک  متسه ) یسک  لوا   ) متـسه یمرجم  راکهنگ و  نامه  نم  متـسه ، هایـسور  مراکهنگ ، نم  اقآ ! درک :
اهنآ مدروآ ، رد  هزرل  هب  ار  وت  ءایلوا  لد  نم  ایادخ ! کئایلوا  بولق  تبعرا  ینا  مهللا  رذگب ؛ راکهنگ  نیا  هانگ  زا  ایادخ ! دـنک ؛ یم  ضرع 
یتقو داتفا . نمـشد  هب  ناشنامـشچ  هک  دوب  يراب  لوا  دـندید ، هار  نیب  رد  ار  وا  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تیب  لـها   ) مدـناسرت ار 

ار دوخ  هانگ  مهاوخ  یم  مبئات و  نم  اقآ  دـننک  یم  ادـیپ  سرت  بعر و  تلاـح  ارهق  دـنا ، هداتـسیا  ناـشیولج  هک  دـننیبب  ار  حلـسم  رفن  رازه 
هبوت امش  هزاجا  اب  هک  ما  هدمآ  دوش  یمن  كاپ  رگید  زیچ  چیه  اب  نوخ  اب  زج  ما ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  هک  یهایـس  هکل  منکب  ناربج 

؟ هن ای  تسا  هتفریذپ  نم  هبوت  دییامرفب  الوا  منک 
، تسین رثؤم  یلعف  عضو  رد  دنکن ، هچ  دنکب و  هبوت  هچ  رح  دناد  یم  هکنیا  اب  دهاوخ  یمن  دوخ  يارب  ار  زیچ  چیه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

يور هب  یهلا  تمحر  باب  رگم  دشابن ؟ هتفریذـپ  ارچ  تسا  هتفریذـپ  هبوت  هتبلا  دومرف : وا  باوج  رد  دـهاوخ  یمن  دوخ  يارب  ار  رح  وا  یلو 
؟ تسا لوبق  نم  هبوت  سپ  هللادمحلا ، دش ، لاحشوخ  تسا  هدش  عقاو  لوبق  دروم  وا  هبوت  زا  رح  ادبا  دوش ؟ یم  هتسب  بئات  ناسنا  کی 

. هلب - 
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. مزیرب امش  هار  رد  ار  منوخ  منک و  امش  يادف  ار  مدوخ  مورب  نم  دیهدب  هزاجا  سپ  - 
. منک ییاریذپ  وت  زا  ات  نیشنب  یمک  وش ! هدایپ  یتسه ، ام  نامهیم  وت  رح ! يا  دومرف ، ماما 

. دماین نییاپ  درک ، رارصا  اقآ  هچ  ره  دیاین  نییاپ  هک  تساوخ  هزاجا  ماما  زا  رح  یلو  دنک ) ییاریذپ  تساوخ  یم  هچ  اب  ماما  مناد  یمن  نم  )
یم تحاران  ار  وا  ینارگن  کی  یلو  دنیشنب ، ماما  تمدخ  دوب  لیام  رح  هک  دنا  هدرک  فشک  روط  نیا  ار  بلطم  رمز  ریس  بابرا  زا  یـضعب 

نامه نیا  دیوگب  دنیبب و  ار  وا  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  لافطا  زا  یکی  تسا ، هتـسشن  ماما  تمدخ  هک  یتدم  رد  دیـسرت  یم  هکنیا  نآ  درک و 
نوـخ اـب  ار  گـنن  هکل  نیا  رتدوز  هچ  ره  دوـشن و  هدنمرـش  هکنیا  يارب  دوـش  هدنمرـش  وا  و  تسب ، اـم  رب  ار  هار  لوا  زور  هک  تـسا  یـسک 

. مورب نم  دیهد  هزاجا  درک  رارصا  دیوشب ، دوخ  نماد  زا  شدوخ 
. ورب موش ، یمن  عنام  يراد  رارصا  هک  لاح  دومرف : ماما 

رح نادیم  نذا   - 411
دیاش مشاب ، وت  هار  دیهـش  نیلوا  اـت  هدـب  هزاـجا  کـنیا  مدـش ، وت  هار  دـس  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  نوچ  نیـسح ! اـی  تفگ  رح  سپس 

. دنیامن یم  هحفاصم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تدج  اب  تمایق  يادرف  هک  مشاب  یناسک  هرمز  رد  زین  نم  هلیسونیدب 
هک هنوگنامه  اریز  تسا ؛ دعب  هب  هظحل  نآ  زا  دیهـش  نیلوا  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  دیهـش  نیلوا  هک  نخـس  نیا  نایب  زا  رح  دوصقم 

(. 17 . ) دندوب هدیسر  تداهش  يالاو  هجرد  هب  يرگید  ناسک  رح ، زا  لبق  دش ، هتفگ 
رح زا  ینادردق  رکشت و   - 412

ات تشک  ار  هفوک  نازابرس  زا  رفن  تفر و 40  نادیم  هب  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  داتفا ، نایفوک  رد  یلزلزت  هک  رح )  ) تشگزاب هبوت و  زا  سپ 
. دیسر تداهش  هب  ات  داد  همادا  دربن  هب  نانچمه  دش و  هدایپ  راچان  رح  دنتشک ، دندز و  مخز  ار  وا  بسا  هک  نآ 

كرابم ناتـسد  اـب  هک  یلاـح  رد  ماـما  دـندروآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تمدـخ  تشاد  یقمر  زونه  هک  ار  وا  نینوخ  هزاـنج  ناتـسود 
: تشاد راهظا  درک  یم  شزاون  ار  وا  تروص 

! داب كرابم  داب ! كرابم 
. يوش یم  هدناوخ  رح )  ) مان اب  ترخآ  ایند و  رد  هک  نانچ  يدرم  دازآ  وت  رح ، يا 

يراگتسر ترخآ  رد  و  درم ، دازآ  ایند  رد  ادخ ! هب  دنگوس  وت  سپ  دیمان ، رح  ار  وت  هک  درکن  هابتشا  تردام  ادخ ! هب  دنگوس 
: دورس ار  رعش  نیا  سپس 

. تسا روبص  اه  هزین  يزیت  رب  هک  حایر ، ینب  هفیاط  زا  رح  تسا  يا  هدازآ  وکین  سپ  - 
. درک میدقت  ناهاگحبص  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  رد  و  تسب ، يردارب  دهع  نیسح  اب  هک  يا  هدازآ  وکین  هچ  - 

. دندیدرگ راگتسر  شیوخ  حالصا  ندش و  تیاده  اب  نانآ  دنداد ، يرای  ار  نیسح  هک  نانآ  دندش ، راگتسر  هنیآ  ره  - 
رح لاح  نسح   - 413

دنا هدرک  تیاکح  نیقثوم  زا  يا  هدـع  تسا : هینامعن  راونا  باتک  رد  يرتشوش  يرئازج  هللا  تمعن  دیـس  مالک  ماـقم  نیا  رد  لـقن  تبـسانم 
دیزی نب  رح  هب  هک  دینش  مدرم  یخرب  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دهـشم  هب  تفای  تسد  دادغب  رب  یتقو  لیعامـسا  هاش  هک :
دیهـش هک  دنتفای  یعـضو  نامه  هب  هدیباوخ  ار  وا  دنیامن ، يو  ربق  شبن  هک  داد  روتـسد  دـمآ و  يو  ربق  دزن  هب  يو  دـندز ، یم  نعط  یحایر 

، هدش هتسب  لامتسد  يو  رس  رب  دندید  هدش و 
هیلع نیسح  لامتسد  نآ  هک  دوب  هدش  لقن  خیراوت  ریس و  بتک  رد  اریز  درادرب ؛ ار  لامتسد  نآ  تساوخ  هحیرص -  هللارون  لیعامسا -  هاش 

شرـس زا  ار  لامتـسد  نآ  یتقو  تسا ؛ دیدرگ  نفد  تایه  نامه  رب  تسب و  دش  حورجم  هک  يا  هعقاو  نآ  رد  ار  رح  رـس  هک  تسا ، مالـسلا 
زاب ار  نآ  هرابود  یتقو  داتسیا ، زاب  نوخ  دنتسب ، رس  رب  ار  لامتـسد  نآ  یتقو  دش  رپ  نآ  زا  ربق  هک  يروط  هب  داتفا  هار  رح  نوخ  دندرک ، زاب 
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نـشور رح  لاح  نسح  اهنآ  رب  سپ  دشن  نکمم  دنریگب  ار  نوخ  يولج  لامتـسد  نآ  زا  ریغ  هب  دنتـساوخ  هچ  ره  و  داتفا ، هار  نوخ  دـندرک 
(. 18 . ) دنک تمدخ  نآ  رد  ات  دنرامگرب  يو  ربق  يارب  یمداخ  و  دنزاسب ، ینامتخاس  يو  ربق  رب  هک  داد  نامرف  هاش  دش ،

يرافغ ناردارب  زا  ینادردق   - 414
نادـنزرف زا  ردارب  ود  دندیـسر ، یم  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک  تداهـش  ساسح  ياـه  هظحل  نآ  رد  اروشاـع  زور  رد 

. دننک عافد  ترضح  نآ  زا  دنوش و  نادیم  دراو  ات  دنتساوخ  هزاجا  ع )  ) ماما زا  دندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  نایرافغ 
کی ات  هک  مراودیما  نم  ادخ  هب  دـییرگ ؟ یم  ارچ  مناگداز  ردارب  يا  دـییایب . نم  کیدزن  امـش  رب  نیرفآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دوش نشور  امش  هدید  رگید  تعاس 
. دیا هدنام  اهنت  امش  دنتفر و  همه  نارای  تسامش  ییاهنت  يارب  ام  هیرگ  دنتفگ :

دیامرف اطع  ناراگزیهرپ  شاداپ  نم  اب  يردارب  يدردمه و  نادجو و  نیا  رب  ار  امش  ادخ  مناگداز ! ردارب  يا  دومرف : ماما 
. دندیسر تداهش  هب  زین  ردارب  ود  نآ  هظحل  دنچ  زا  سپ 

! تسا نیسح  زا  يرای  نم  تیصو   - 415
زا هک  نآ  ات  درک  ییابیکش  گنج  يایالب  یتخس و  رب  هدومن و  يرادیاپ  دعس  نبا  رکشل  اب  گنج  رد  دش ، نادیم  دراو  هجـسوع  نب  ملـسم 

شرـس يالاب  رهاظم  نب  بیبح  هاگنامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هدـنام  یقاـب  شیارب  یقمر  همین  زونه  داـتفا ، نیمز  يور  هب  بسا 
رگید يا  هدع  دنا و  هدیسر  تداهش  هجرد  هب  ناشیا  زا  یضعب  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  زا  ملـسم ! يا  دزرمایب  ار  وت  ادخ  دومرف : هدمآ و 

. دنا هدرکن  لیدبت  ار  یهلا  ياه  تمعن  نانیا  دنتسه و  تداهش  هب  ندیسر  رظتنم 
هدژم وت  هب  یلو  مشاب ، وت  تداهـش  ندـنک و  ناج  دـهاش  هک  تسا  راوشد  نم  يارب  ملـسم ! يا  تفگ : دـمآ و  ملـسم  دزن  رهاظم  نب  بیبح 

. مهد یم  تشهب 
. دهدب ریخ  هدژم  وت  هب  دنوادخ  تفگ : بیبح  هب  دوب ) شیاه  سفن  نیرخآ  هدنهدناشن  هک   ) دننام هلان  فیعض و  ییادص  اب  ملسم 

ماـجنا تیارب  يراد  یتیـصو  رگا  هک  متـشاد  یم  تسود  مسرب ، تداهـش  هب  وت  زا  سپ  زین  نم  هک  دوبن  رارق  رگا  ملـسم ! يا  تفگ : بیبـح 
. مهد

وا هار  رد  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  هک  تسا  نیسح  هرابرد  نم  هیصوت  شرافس و  اهنت  تفگ : درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ملـسم 
! ییامن يراکادف  يزابناج و 

(. 19 . ) دومن جورع  ملسم  كاپ  حور  هک  دوب  نیا  زا  سپ  مراد ! تنم  هدید  هب  تفگ  مالسلا  هیلع  بیبح 
ع)  ) نیسح يالب  رپس   - 416

، دیبلط نادیم  نذا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دش ، جراخ  اه  همیخ  زا  يراصنا  هظرق  نب  ورمع  ملـسم  ندیـسر  تداهـش  هب  زا  سپ 
ششوک اهنامسآ  ناطلـس  يرای  رد  و  دومن ، دعـس  نبا  رکـشل  اب  گنج  هب  عورـش  هناقاتـشم  وا  هداد و  هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هب هک  يریـشمش  يالب  رپس  ار  نتـشیوخ   ) هزرابم نیع  رد  وا  داتـسرف ، كرد  هب  ار  دعـس  نبا  رکـشل  نازابرـس  زا  يدایز  هدـع  درک و  رایـسب 
دایدزا رثا  رد  هک  نآ  ات  درک ، تمواقم  تشاد  ناوت  هک  ییاج  نآ  ات  هار  نیا  رد  دیرخ و  یم  ناج  هب  ار  دش  یم  باترپ  ترضح  نآ  تمس 

رـسپ يا  تفگ : هدومن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يور  لاح  نیا  رد  دـمآ ، رد  ياپ  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  باـت و  اـه ، مخز 
مالس سپ  تفر ، یهاوخ  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  يرآ ! دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک ؟ افو  مدوب ) هتـسب  وت  اب  هک  يدهع  هب  ایآ  ! ) ربمایپ

(. دمآ مهاوخ  وت  لابند  هب  زین  نم  هک  وگب  ترضح  نآ  هب  ناسرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ارم 
(. 20  ) هیلع هللا  ناوضر  دیسر  تداهش  هب  هک  نآ  ات  درک  داهج  ردق  نآ  ع ))  ) نیسح ماما  نخس  ندینش  زا  سپ  ورمع  )

! امن تنعل  ار  موق  نیا  ایادخ ! راب   - 417
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دیرخ ناج  هب  ار  نآ  دومن و  ترضح  رپس  ار  دوخ  هللادبع ) نب  دیعس  ، ) دش باترپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمس  هب  يریت  زامن  هماگنه  رد 
یم هداتفا و  نیمز  رب  دنامن ، یقاب  شیارب  یقمر  هک  نآ  ات  تفرگ  یم  دندش  یم  باترپ  نمشد  يوس  زا  هک  ار  ییاهریت  تروص  نیمه  هب  و 
نآ هب  ناسرب و  تربمایپ  هب  ارم  مالـس  اهلا ! راب  يدرک ! تنعل  ار  دومث  داـع و  موق  هک  هنوگناـمه  نک ، تنعل  ار  موق  نیا  ایادـخ ! راـب  تفگ :
هللا یلـص  ربمایپ  نادناخ  يرای  هار  رد  نم  اریز  دش ؛ دراو  نم  رب  ییاه  مخز  هچ  نیـسح ) شا  هشوگ  رگج  يرای  هار  رد  هک   ) وگب ترـضح 

متشادن وت  يدونشخ  اضر و  لیصحت  زج  یفده  هلآو  هیلع 
هب دش ، یم  هدید  شندب  رد  ریـشمش  هزین و  ناوارف  ياه  مخز  ریت و  ناکیپ  هدزیـس  هک  یلاح  رد  مالک  نیا  نتفگ  زا  سپ  هللادبع ، نب  دـیعس 

(. 21 .) هیلع هللا  ناوضر  دیسر  تداهش 
عفان نب  لاله  نتشاذگ  دازآ   - 418

هچ هب  و  مور ؟ اـجک  هب  وت  زا  سپ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  نماد  شناوج ، رـسمه  عفاـن ) نب  لـاله   ) نتفر نادـیم  ماـگنه  هب  اروشاـع  زور  رد 
: دومرف لاله  هب  باطخ  یگدازآ  حور  نامه  اب  دش ، هجوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  تسیرگ  تدش  هب  هاگنآ  و  منک ؟ هیکت  یسک 

! يرادب مدقم  اهریشمش  اب  هزرابم  رب  ار  وا  يدونشخ  ات  يدازآ  ددنسپ ، یمن  ار  وت  ییادج  ترسمه ، انامه  عفان ! رسپ  يا 
؟ مهدب هنوگچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باوج  تمایق  يادرف  منکن ، يرای  ار  وت  زورما  رگا  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : عفان  نب  لاله 

(. 22 . ) دش دیهش  ات  درک  هزرابم  تفر ، گنج  نادیم  هب  هاگنآ 
نادناخ يادف  باحصا   - 419

، نیسح ماما  نادناخ  زا  ربمغیپ ، لها  زا  رفن  کی  دنادن  هزاجا  اهنآ  دوخ  دوب ، هدنز  مه  ناشرفن  کی  ات  دندوب ، هدنز  باحـصا  ات  دنا  هتـشون 
ام میهدب ، ماجنا  ار  نام  هفیظو  ام  دیهدب  هزاجا  اقآ  دنتفگ : یم  دورب ، نادـیم  هب  ناگدازومع ، زا  ناردارب ، زا  ناگدازردارب ، زا  نادـنزرف ، زا 

. دیناد یم  ناتدوخ  میدش  هتشک  یتقو 
ناناوج نایم  رد  يا  هلولو  هبترم  کی  دش  دیهش ، هک  هللادبعابا  باحصا  زا  درف  نیرخآ  دسرب . اهنآ  تبون  هک  دندوب  رظتنم  ربمغیپ  تیب  لها 

ندرک و عادو  رگیدـکی  اـب  دـندرک  عورـش  اـضعب  مهـضعب  عدوـی  لـعجف  دـنا : هتـشون  دـندرک . تکرح  اـج  زا  همه  داـتفا . ربـمغیپ  نادـناخ 
. ندیسوب ار  رگیدکی  تروص  نتخادنا ، رگیدکی  ندرگ  هب  تسد  ندرک ، یظفاحادخ 

(. 23 ( ) ع  ) نیسح ماما  باحصا  نیرتهب   - 420
هرابرد ضیف  موحرم  هک  درک  یم  لقن  نم  يارب  مق  ياملع  زا  یکی  تسا . لوقنم  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یکی  هرابرد  تسا  یفورعم  هیضق 

باحـصا زا  رتهب  یباحـصا  نم  دـندومرف : اروشاع  بش  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هک  هلمج  نیا 
. دشاب هدومرف  ماما  ار  يزیچ  نینچ  منک  یمن  رواب  نم  تفگ : یم  مرادن ، غارس  مدوخ 

؟ ارچ دندوب : هتفگ 
ياه مدآ  یلیخ  دنتـشک  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنآ  تسین . رتالاب  اهنیا  زا  یباحـصا  دـیوگب  ماما  هک  دـندرک  راک  هچ  اـهنآ  رگم  دوب : هتفگ 

دنزرف دنتفگ : یم  یتقو  دوب ، یم  اهنآ  ياج  یناملـسم  ره  دنادن . ماجنا  یمهم  راک  دـندرک  يرای  ار  نیـسح  ماما  هک  ییاهنیا  دـندوب ؛ يدـب 
. داتسیا یم  ارهق  تسا ، هدنام  اهنت  نمشد  تسد  رد  ناشنامز  ماما  و  ربمغیپ ،

فرط رد  مه  نمشد  يرفن  رازه  رکشل 30  فرط ، کی  رد  نت  اب 72  نیسح  ماما  تسا ، البرک  يارحـص  هک  دید  ایور  ملاع  رد  بش  کی 
: دندومرف اقآ  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دنناوخب . زامن  دنهاوخ  یم  تسا و  رهظ  عقوم  هک  دمآ  شرظن  هب  نایرج  نآ  رگید .

(. دنداد رارق  رپس  ار  ناشدوخ  رگید  رفن  ود  یکی  یفنح و  هللادبع  نب  دیعس  هک  روطنامه  . ) میناوخب زامن  ام  ات  دیتسیاب  ولج  امش 
هک دید  هاگان  دش . مخ  دیآ ، یم  دراد  ریت  دید  ات  دمآ . یم  تشاد  نمشد  زا  ریت  نیلوا  داتـسیا . ولج  تفر  اقآ  درک . یم  يزادنا  ریت  نمـشد 

. ماما هب  درک  تباصا  ریت 
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ریت مود  هعفد  منک . یمن  يراک  نینچ  رگید  هعفد  نیا  مدرک ! يدـب  راک  بجع  هیلا ، بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  تفگ : باوخ  ملاع  نامه  رد 
ماما ماگنه  نیا  رد  دوش . یم  مخ  رایتخا  یب  دید  دش ؛ رارکت  نایرج  نیا  هعفد  دنچ  درک . مخ  ار  شدوخ  هبترم  ود  دش  وا  کیدزن  ات  دـمآ .

يا هدرک  لایخ  وت  ینعی  مسانش . یمن  رتهب  مدوخ  باحصا  زا  یباحصا  نم  یباحصا ؛ نم  لضفا  اریخ و ال  اباحصا  ملعا  ینا ال  دومرف : وا  هب 
المع هک  یسک  قافنلا ؛ نم  هبعش  یلع  تام  وزغب  هسفن  ثدحی  ملو  زغی  مل  نم  تسا : یتقیقح  نیا  دوش !؟ یم  دهاجم  دناوخ  باتک  هک  ره 

هک داهج  عقوم  ینعی  دراد  دوجو  ییور  ود  کی  شحور  نورد  رد  دـشاب  دـهاجم  هک  هتـشادن  ار  هشیدـنا  نیا  لقاال  ای  تسا  هدوبن  دـهاجم 
. دور یم  رد  دوش  یم 

ص 221. هللا ، ءاقل  هلاسر  ( 1)
ص 113. سواط ، نب  دیس  فوهل  ( 2)

. ذخام نامه  ( 3)

. ذخام نامه  ( 4)
ص 449. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 5)

ص 129. سواط ، نب  دیس  فوهل  ( 6)
ذخام ص 131. نامه  ( 7)

. ذخام نامه  ( 8)
ذخام ص 135. نامه  ( 9)

ص 123. دیهش ، ( 10)
دیهش ص 129. ( 11)

ص 104. همئا ، هریس  ( 12)
ص 143. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 13)

. ذخام نامه  ( 14)

. ذخام نامه  ( 15)

. ذخام نامه  ( 16)
ص 145. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 17)

ص 107. ج 2 ، نآ ، حرش  سفن و  لئاسم  تویع  ( 18)
ص 147. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 19)

. ذخام نامه  ( 20)
یتشد 48. ع ،)  ) نیسح ماما  نانخس  گنهرف  ( 21)

. ذخام نامه  ( 22)
ج 1 ص 231. ینیسح ، هسامح  ( 23)

نیسح قطنم  ربارب  رد  نمشد  تسکش 

(. 1 ( ) ع  ) نیسح ماما  هزرابم  باب  رد  يرهطم  نخس   - 421
، میریگب رظن  رد  يروص  يرهاظ و  رظن  زا  ینعی  یماظن ، هبنج  زا  دایز  نبا  دیزی و  نایرکشل  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هزرابم  رگا  ام 
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دیزی تموکح  ینعی  تسا ، يداقتعا  يرکف و  میریگب ، رظن  رد  ار  هیـضق  تیهام  رگا  اما  دـندش . زوریپ  اهنآ  دروخ و  تسکـش  نیـسح  ماما 
مینیبب دیاب  تروص  نیا  رد  دیگنج ، مالسا  رکف  ءایحا  يارب  نیـسح  ماما  دربب و  نیب  زا  ار  یمالـسا  رکف  تساوخ  یم  هک  دوب  ینایرج  لبمس 

؟ دیسرن ای  دیسر  شدوصقم  هب  نیسح  ماما  ایآ 
کی لاس  ره  تضهن  نیا  هک  تسا  لاس  دصیـس  رازه و  تسناوت . هک  مینیب  یم  تسناوتن ؟ ای  دـنک  هدـنز  ایند  رد  ار  رکف  کی  تسناوت  اـیآ 

نیـسح ماما  مان  هب  زور  ره  هک  تسا  نیا  اروشاع  موی  لک  ینعم  تساروشاع و  اروشاع ، لاس  ره  ینعی  دروآ ، یم  تسد  هب  دـیدج  يزوریپ 
اهدایز نبا  اهدیزی و  تسیچ ؟ نیا  زا  رتالاب  يزوریپ  تسا و  يزوریپ  نیا  دوش . یم  ءایحا  یتلادع  قح و  دوش و  یم  هزرابم  یلطاب  ملظ و  اب 

کی ناونع  هب  هکلب  صخـش ، کی  ناونع  هب  هن  هدیا  کی  ناونع  هب  هتبلا  دننام . یم  یقاب  اه  بنیز  اه و  سابع  اه و  نیـسح  یلو  دـنور ، یم 
(. 2 . ) دننام یم  یقاب  دیواج  هدنز و  اهنیا  اما  دنریم ، یم  اهنآ  يرآ ! شیوخ . هعماج  رب  مکاح  رایتخا و  بحاص 

نمشد یحور  تسکش   - 422
نینچ سپ  مینک . دای  هثداح  نآ  زا  البرک  ياج  هب  ات  دـیهد  ناشن  البرک  هثداح  ریغ  رد  تینانا  لئاضف  زا  یـشیامن  هنحـص  نینچ  کـی  اـمش 

ار يرفن  رازه  یـس  تیعمج  کی  یحور  رظن  زا  يرفن  ود  داتفه و  تیعمج  کی  نآ  رد  هک  يا  هثداح  میرادهگن . هدنز  دـیاب  ار  يا  هثداح 
قحلم نمشد  هب  اهنیا  زا  رفن  کی  دوب ، یعطق  ناشندش  هتشک  دندوب و  تیلقا  رد  اهنیا  هکنیا  اب  الوا  دنداد ؟ تسکـش  روطچ  دنداد . تسکش 

زا هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  رگید . رفن  یس  یحایر و  دیزی  نب  رح  ناشرادرس  هلمج  زا  دندش . قحلم  اهنیا  هب  رفن  رازه  یس  نآ  زا  اما  دشن .
نایرکـشل تسا . شدوخ  یحور  تسکـش  رب  لیلد  هک  تسا  هدرک  ییاهراک  البرک  رد  دعـس  رمع  دـنتخاب . اهنآ  دـندرب و  اهنیا  یحور  رظن 

هب هکنیا  زا  لبق  تسا ، هدوب  اه  هرود  نآ  رد  هک  یلومعم  قبط  و  دندش . رضاح  لوا  دنتشاد . زیهرپ  نت  هب  نت  گنج  زا  البرک  رد  دعـس  رمع 
رفن کی  دور ، یم  فرط  نیا  زا  رفن  کی  تسا . هدوب  ییامزآ  روز  عون  کی  نت  هب  نت  گنج  دوش  يزادـنا  ریت  ای  هبولغم  گنج  حالطـصا 

گنج داد  روتسد  دعس  رمع  هک  دنداد  یحور  يورین  اهنآ  هب  ردقنآ  دندرک ، هزرابم  نیسح  باحصا  اب  هک  رفن  دنچ  دیآ . یم  فرط  نآ  زا 
(. 3 . ) دننکن نت  هب  نت 

رگمتس خاک  ندیبوک   - 423
. تخیر ورف  ار  یناطیش  تنطلس  خاک  البرک  و  دیبوک ، مه  رد  نوخ  اب  ار  نارگمتس  خاک  البرک 

ع)  ) نیسح تیمولظم  رب  نمشد  هیرگ   - 424
ترطف هب  هعجارم  اب  دندوب ، هدش  ناتسادمه  تسدمه و  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  يارب  هک  يوما  ناگشیپ  تواقش  نامه  یتح  اه ، ناسنا  همه 

زا هدافتـسا  ءوس  اب  دنتـسیرگ و  یم  وا  تیمولظم  تیناقح و  رب  دـندرک و  یم  يدردـمه  ساسحا  هاگآدوخ  ان  شیوخ ، یناـسنا  تشرـس  و 
هدافتـسا ءوس  اب  دندیـشک و  یم  ریـشمش  شیور  هب  تسا ، هدومرف  تیانع  ناسنا  هب  یگدنز  هار  شنیزگ  يارب  دنوادخ  هک  يرایتخا  هدارا و 

(. 4 .) دنتخاس یم  منهج  مزیه  هشیمه ، يارب  ار  دوخ  رایتخا ، نیمه  زا 
ع)  ) نیسح ماما  رب  دیزی  هیرگ   - 425

، دنتـسیرگ یم  راـیتخا  یب  شنادـناخ  تراـسا  رب  شناراـی و  وا و  نـیرفآ  راـختفا  تداهـش  رب  زین  هـلحرم  نـیا  رد  هـک ، تساـجنیا  تـفگش 
تواقش زین  و  ( 5  ) تخیر یم  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  نامرف  رودـص  ماگنه  هب  يوما  هاپـس  لک  هدـنامرف  دعـس  رمع  هک  هنوگنامه 
نادناخ هک  یماگنه  زین  يوما  هماک  دوخ  رـصنع  دیزی ، دوخ  و  ( 6 . ) درک یم  هیرگ  دوبر ، یم  ار  وا  لاـسدرخ  رتخد  هراوشوگ  هک  يا  هشیپ 

: تفگ یم  هناراکبیرف  تخیر و  یم  کشا  رایتخا  یب  تسیرگن  هزین  رب  ار  وا  هدیرب  رس  تراسا و  لاح  رد  ار  ربمایپ 
(. 7 . ) دروآ دوجو  هب  ار  يا  هعجاف  نینچ  هک  دنادرگ  هایس  تشز و  ار  هناجرم  رسپ  هرهچ  ادخ 

نمشد هیرگ   - 426
رب يا  هنوگ  هب  وا ، اب  هناگیب  انـشآ و  ياـهبلق  اـهلد و  همه  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  ادـخ  صاـخ  فاـطلا  زا 
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هک یناسک  ای  مالسا و  اب  فلاخم  ياهودنه  یخرب  نوچمه  دراد ، یم  اپ  هب  ار  وا  سلجم  و  ( 8  ) ددرگ یم  رو  هلعش  وا  تبیصم  وا  تداهش 
دنتسیرگ یم  وا  رب  ادخ ، نید  اب  ینمشد  توادع و  جوا  رد 

تاظحل نیـسپاو  رد  هک  هنوگنامه  تسیرگ . یم  دوخ  ترـضح  نآ  هب  هلمح  نامرف  رودص  ماگنه  هب  دیزی ، هاپـس  لک  هدنامرف  دعـس ، رمع 
(. 9 . ) تخیر یم  کشا  مالسلا  اهیلع  بنیز  شنامرهق  رهاوخ  هدنهد  ناکت  زوسناج و  نانخس  ندینش  وا و  تداهش 

(. 10 . ) تسیرگ یم  درب ، یم  تقرس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  لاسدرخ  رتخد  هراوشوگ  اه ، همیخ  تراغ  ماگنه  هب  هک  يا  هشیپ  تواقش 
یم کشا  راب  هعجاف  يا  هنحص  نآ  رب  شموش ، سلجم  هب  اروشاع  نامرهق  يادهـش  سدقم  ياهرـس  ربمایپ و  نادناخ  دورو  ماگنه  هب  دیزی 

تداهش رب  هیرگ  بلق و  تقر  زین  دنتـشاد ، تکرـش  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  یناگـشیپ  تواقـش  ریاس  زا  هک  هنوگنامه  ( 11 ، ) تخیر
هب هناجرم  دیلپ  دنزرف  زا  اهنت  نانآ  نادیم  رد  و  تسا . هدش  شرازگ  تفر ، وا  رب  تلادـع  قح و  هار  رد  هک  یمتـس  ترـضح و  نآ  زوسناج 

، درک رداص  ار  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  لتق  نامرف  شموش ، سلجم  هفوک و  يرادناتـسا  رد  هک  يدروم  نامه  زج  ما ، هتفاین  تسد  يدروم 
دش نوگرگد  دایز  نبا  هک  دشکب  وا  هارمه  هب  زین  ارم  دیاب  دیشکب  ار  وا  دیهاوخب  رگا  دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  شنامرهق  همع  هک 

(. 13 ( ) 12 . ) تفرگ سپ  یهیجوت  اب  ار  دوخ  راب  تواقش  نامرف  و 
قح ربارب  رد  لطاب  تسکش   - 427

قح هشیمه  خیرات ، لوط  رد  هک  تسا  هدـناسر  تابثا  هب  و  هدرک ، مایق  لطاب  لباقم  رد  قح  ملظ و  لباقم  رد  تلادـع  هک  تسا  یهام  مرحم 
. تسا هدش  زوریپ  لطاب  رب 

بتکم هب  هدیقع   - 428
هلباقم رد  داد  ار  شزیچ  همه  اجنآ و  هب  دناشک  هک  دوب  هدـیقع  اجنآ ... ، هب  دـناشک  هک  دوب  بتکم  اجنآ ، هب  دـناشک  ار  ءادهـشلادیس  هکنیا 

(. 14 . ) داد تسکش  ار  فرط  داد ، تسکش  دش و  هتشک  و  نامیا ، لباقم  رد  هدیقع ،
درک نفد  ار  هیما  ینب  میژر   - 429

نفد ار  شرـسپ  هیواعم و  یتوغاط  میژر  دش و  هدـنز  مالـسا  بتکم  دیهـش ، شدوخ  درک . هدـنز  ار  بتکم  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهش 
(. 15  ) درک هدنز  ار  مالسا  عفن  دشاب . هتشاد  ررض  مالسا  يارب  هک  دوبن  يزیچ  ءادهشلادیس  تداهش  درک ...

یعقاو يزوریپ   - 430
نیسح ماما  دروخ  تسکـش  درادن ، فرح  هکنیا  دروخ ، تسکـش  هیواعم  گنج  رد  ریما  ترـضح  دندروخ . یم  تسکـش  مه  ادخ  يایلوا 
زوریپ یعقاو  زوریپ  يرهاظ و  تسکش  اهنآ ، دندش  زوریپ  عقاو  بسح  هب  اما  دش  هتشک  دروخ و  تسکش  دیزی  اب  گنج  رد  مه  مالسلا  هیلع 

(. 16 . ) دوب یعقاو  زوریپ  يرهاظ و  تسکش  اهنآ ، دندش 
دنکفا ار  دیزی  قریب   - 431

نکل دش  هتشک  مه  ءادهشلادیس  ترضح  میرادن . تسکـش  يوشب ، هتـشک  ولو  تسین  نآ  رد  تسکـش  دنک  یم  راک  ادخ  يارب  هک  یـسک 
(. 17 . ) تسین راک  رد  يدیزی  تسا و  دنلب  وا  قریب  نالا  دروخ ؟ تسکش 

دش هدنک  نایدیزی  روگ   - 432
متـس تسد  اب  ناشراکتیانج  يرادمدرـس  میژر  شیوخ و  تکاله  دـبا  ات  دـندنک و  ار  دوخ  روگ  ناراـکتیانج  تسد  اـب  نایدـیزی  زور  نآ 

اب یلاعت  هللادـمحب  ناریا  ناشلا  میظع  تلم  هک  دنتـشاذگ  اـجب  شیوخ  يارب  ار  يدـبا  گـنن  طوقـس و  دـندنک و  ار  دوخ  راـکدوخ  یهاـش 
(. 18 . ) دتسرف یم  تنعل  نانآ  رابشتآ  روگ  رب  يزوریپ  تردق و 

دنار خیرات  هنحص  زا  ار  ناینایفس   - 433
تداهـش نآ  دوب ، میرک  نآرق  يدبا  تایح  مالـسا و  دیواج  یگدنز  زاغآ  رـس  اروشاع -  رد  نآرق  ناهاوخاوه  نامولظم و  دیـسر  تداهش 
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يارب دننک ، وحم  دنتـساوخ  یم  دوخ  ماخ  لایخ  هب  ار  یحو  ساسا  مالـسا ، مسا  اب  هک  ار  نایدیزی  جات  تخت و  هللا ، لآ  تراسا  هنامولظم و 
(. 19 . ) دز رانک  هب  خیرات  هنحص  زا  ار  ناینایفس  نایرج ، نآ  يرپس و  انف  داب  هب  هشیمه 

دندش نفد  دیزی   - 434
بقع ار  ناشنمـشد  نداد ، هتـشک  اب  دروخن  تسکـش  ناشبتکم  دنتـشاد ، ار  ییاهن  يزوریپ  اما  دروخ ، تسکـش  مه  ءادهـشلادیس  ترـضح 

عاـضوا نآ  تیلهاـج و  ناـمز  هب  دـنادرگرب  دروآ ، رد  يروطارپـما  کـی  تروص  هب  ار  مالـسا  تساوـخ  یم  هک  ار  هیواـعم  طاـسب  دـندز ،
اهنآ تساهنآ و  رب  مه  ادـخ  نعل  دـبا ، ات  تسا  اهنآ  رب  مدرم  نعل  و  دـبا ، اـت  دـندش  نفد  دـیزی  عاـبتا  دـیزی و  دـنداد  شتـسکش  تیلهاـج ،

(. 20 . ) دندوب ظوفحم  ناشدوخ 
تسکش تمالع   - 435

نیمه اب  گنج  رد  دایز  نبا  درک و  مایق  دایز  نبا  ماش و  هیلع  هفوک  نیمه  دـعب  دروآ و  دوجو  هب  ار  نیباوت  هک  دـش  ناـنچنآ  هفوک  بـالقنا 
. تشگ رهاظ  يوما  دجسم  رد  هک  تسا  نآ  شرثا  ماش  رد )  ) دش و هتشک  نایفوک 

امرکم و ماما ) تیب  لها   ) داد روتـسد  هکنیا  دوب و  هدش  بولغم  هک  دوب  نیا  تمالع  درک ، ضوع  ار  دوخ  شور  رخآ  ياهزور  دـیزی  هکنیا 
. دوب تهج  نیمه  هب  دندرگ  زاب  هنیدم  هب  امرتحم 

(. 21 . ) دوب تهج  نیمه  هب  دنوشن  نیسحلا  نب  یلع  ضرعتم  اصوصخم  داد  روتسد  هرح  مایق  رد  هکنیا 
نمشد تسکش  تمالع   - 436

نت هب  نت  گنج  زا  زیهرپ  فلا - 
ینارپ گنس  يزادناریت و  ب - 

هدنـشک دنزرف  نیا  هیبنج ؛ نیب  هیبا  سفن  هللا  و  برعلا ، لاتق  نبا  اذه  دـننک : زیهرپ  نیـسح  صخـش  اب  گنج  زا  هک  دعـس  رمع  روتـسد  ج - 
. تسا برع 

؛. تسوا يولهپ  ود  نایم  رد  شردپ  ناج  دنگوس ، ادخ  هب 
شنخس قطنم و  هن  شیوزاب و  ریشمش و  لباقم  رد  هن  دوش  هدینش  شنانخس  دنراذگن  دنوشب و  وا  ینارنخس  عنام  هک  دعس  رمع  روتـسد  د - 

(. 22 . ) دندروآ یمن  بات 
ربمایپ نیرفن  تباجتسا   - 437

زا ینادنچ  هرهب  دیناسر ، تداهـش  هب  ار  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دیزی  دیدرگ ، باجتـسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  قح  رد  ربمایپ  نیرفن 
. دوب هدش  ریق  دننامه  هک  دنتفای  یلاح  رد  ار  وا  حبص  دیباوخ و  دوب  هدرک  تسم  هک  یلاح  رد  ماگنه  بش  وا  دربن . ایند 

دننام یفلتخم  ياه  یـضرم  اب  دوب ، دعـس  نبا  نایرکـشل  وزج  اـی  دوب  هدرک  تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نتـشک  رد  هک  یـسک  ره  و 
(. 23 . ) دنام یقاب  اه  نآ  لسن  رد  ضارما  نیا  یتح  دش و  لصاو  كرد  هب  یسیپ  یگناوید ، هدروخ ،

ص 159. حور ، تراهط  ( 1)
ات 45. ص 44  لطاب ، قح و  ( 2)

ص 82. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 3)
ص 81. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 4)

ج 5 ص 452. يربط ، خیرات  ( 5)
ص 60 و 61. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 6)

ص 136. نامه . ( 7)
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ص 318. ج 10 ، كردتسم ، ( 8)
ص 55. ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 9)

ص 303. ج 3 ، البنلا ، مالعا  ریس  ص 82 ، نامه ، ( 10)
ص 195. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 11)

ص 117. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 117 ، ج 2 ، دیفم ، داشرا  ( 12)
ات 176. ص 174 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 13)

ص 194. ج ، رون ، هفیحص  ( 14)
. ذخام نامه  ( 15)

. نامه ( 16)
ص 150. ج 11 ، نامه ، ( 17)

ص 179. ج 16 ، رون ، هفیحص  ( 18)
ص 263. نامه ج 14 ، ( 19)
ص 156. نامه ج 11 ، ( 20)

ص 356. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 21)

ص 287. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 22)
ص 77. لامالا ، یهتنم  ( 23)

متس روج و  ياه  هاگتسد  هیلع  اه  مایق  اه و  تضهن  داجیا 

اه تضهن  شیادیپ  زاغآ   - 438
نانچ اروشاع  زور  رد  هللادـبعابا  تسا : نیا  دزیگنا  یمرب  ارم  باـجعا  هشیمه  هک  یناـیرج  تسین ؛ یخوش  تسا ، بیجع  یلیخ  ناـیرج  نیا 
ندش دیهـش  نیمه  اب  هک  تشادن  کش  وا  دنیب  یم  مشچ  هب  ار  شدوخ  تضهن  ینارون  راثآ  ینعی  نشور  هدنیآ  هناک  هک  دراد  یم  رب  مدـق 

. تسا تضهن  نیا  زا  يرادرب  هرهب  زاغآ  اروشاع  زور  هک  درکن  کش  دش  زوریپ 
يدردمه اه و  تکرح  اه و  شبنج  ندش  ادیپ  و  نامه ، مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  هک  مینیب  یم  ام  دش  مه  روط  نیمه  هک  هنوگنامه 

. نامه يوما  هاگتسد  هیلع  اه  نایغط  یلدمه و  اه و 
هیما ینب  يدوبان  هب  ماما  یهاگآ   - 439

(. 1 : ) لیلد دنچ  هب  دوب ، دقتعم  یلب  هن ؟ ای  دوب  دقتعم  دوخ  نتفرن  رده  دوخ و  راک  هجیتن  هب  دوخ  ماما  ایآ 
اوعدی مل  کلذ و  اولعف  اذاف  یلتاق  مه  هفوکلا و  لها  بتک  هذه  ینوفاخا و  ءالوه  نا  دنک : یم  لقن  یشایر  هک  یصخش  باوج  رد  فلا - 

ياـه هماـن  اـهنیا  و  دـنا ، هدرک  تشحو  داـجیا  نم  يارب  ناـنیا  هارملا ؛ مارف  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلتقی  نم  هللا  ثعب  هوکتنا  ـالا  اـمرحم  هللا 
بکترم هکنیا  زج  دـنراذگن  ار  یمارح  دـنیالایب و  نم  نوخ  هب  تسد  نوچ  و  دـنا ، هتـسب  رمک  نم  لتق  هب  نونکا  هک  تسا  ناـیفوک  توعد 

دلج ریثا ، نبا  لماک   ) دش دنهاوخ  رت  شزرا  یب  نانز  لگر  هنهک  زا  هک  اجنآ  ات  دنک  ماع  لتق  ار  همه  ات  دزیگنا  رب  ار  یسک  دنوادخ  دنوش ،
(. 3

قلقت یحرلا و  رود  مکب  رودـت  یتح  سرقلا  بکری  امثیرک  الا  اهدـعب  نوثبلت  ـال  هللا  میا  مث  دومرف : مدرم  هب  باـطخ  اروشاـع  زور  رد  ب - 
دیآ شدرگ  هب  بایسآ  نیا  هکنیا  ات  دینامن  بسا  رب  ندش  راوس  نامز  هزادنا  هب  یکدنا  نامز  زج  دنگوس ، ادخ  هب  سپس  روحملا ؛ قلق  مکب 
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(. 3 ( ) 2  ) دریگ شیوخ  روحم  يانگنت  رد  ار  امش  و 
بذـعی ءادـع و  الا  رـش  نم  مکیجنم  مکظفاح و  هللا  نا  اوملعا  ءـالبلل و  اودعتـسا  دومرف : دوخ  تیب  لـها  هب  باـطخ  اروشاـع  زور  رد  ج - 

(. 5 ( ) 4 ( ؛ ءالبلا عاوناب  کیداعا 
داد دهاوخ  رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمشد  و  تسا ، نانمشد  زا  امش  شخب  ییاهر  ظفاح و  دنوادخ  هک  دینادب  و  دینک ، الب  هدامآ  ار  دوخ 

هک روط  نآ  دننارپ ، یم  گنس  ترـس  هب  هفوک  ياه  هچب  هک  منیب  یم  دش ، دهاوخن  وت  بیـصن  ير  کلم  ادخ ، هب  دومرف : دعـس  رمع  هب  د -
(. 6  ) دننز یم  گنس  هویم  تخرد 

اروشاع زا  هدش  داجیا  ياه  تضهن   - 440
یم اهنآ  هب  دعب  دنک  یم  رکـشت  دیجمت و  اهنآ  زا  دـنک و  یم  عمج  ار  شتیب  لها  باحـصا و  هک  اروشاع  بش  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  )

، دنوش یمن  امش  عنام  دیورب  دیهاوخب  رگا  و  دنرادن ، يراک  امش  اب  نانمشد  هک  دینادب  یلو  منونمم ، رکـشتم و  امـش  همه  زا  دینادب  دیوگ :
ره دـیرادن ، نم  اب  مه  تعیب  روذـحم  متـشادرب و  امـش  شود  زا  ار  مدوخ  تعیب  دـیا ، هدرک  تعیب  نم  اب  هک  مدوخ  صخـش  رظن  زا  مه  نم 

. تسا دازآ  دورب  دهاوخ  یم  سک 
رادـقم نیا  مرادـن ، غارـس  اهنیا  زا  رتافواب  رتهب و  یتیب  لها  هک  تسا  هتفگ  اـهنآ  هراـبرد  هک  یباحـصا  تیب و  لـها  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
فیلکت هتبلا  دـیوگ : یمن  ما  هراچیب  ممولظم ، مبیرغ ، نم  دـیراذگن ، اهنت  ار  نم  هک  لیبق  نیا  زا  ینانخـس  زگره  دـهد و  یم  ناشن  ءانغتـسا 

هنحـص نیا  زا  تفگ : یم  اهنآ  هب  دید  یمن  ندنام  هب  لیامت  اهنآ  رد  رگا  درک ، یم  تجح  مامتا  هک  دارفا  اب  اذل  دراد ، یمن  رب  ار  ادخ  نید 
ارم دادمتـسا  يادص  وا  منکب و  دادمتـسا  یـسک  زا  رگا  نوچ  دـیوش ؛ راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  امـش  مهاوخ  یمن  نم  هک  اریز  دـیوشب ؛ رود 

. درک دهاوخ  التبم  منهج  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، ددم  ارم  دونشب و 
دوجو هب  اه  تضهن  اه و  مایق  ردقچ  دروآ  دوجو  هب  ءانغتسا  هیحور  اهدعب  هک  دوب  ءانغتـسا  نیمه  دوبن . یکچوک  سرد  ءانغتـسا  سرد  نیا 

(. 7 . ) دمآ
ضارتعا نیلوا   - 441

: هک تسا  هدرک  تیاور  ملسم ) نب  دیمح  )
هیلع نیسح  ماما  نارتخد  نانز و  رب  دعس  نبا  رکـشل  دید  هک  یماگنه  وا  دوب ، دمآ  شرهوش  هارمه  هک  دوب  ینز  دعـس ، نبا  رکـشل  نایم  رد 

! رکب هفیاط  نادرم  يا  دز : دایرف  دمآ و  همیخ  هب  ور  تشادرب ، يریـشمش  دنـشاب ، یم  رگلواپچ  تراغ و  لوغـشم  دنرب و  یم  موجه  مالـسلا 
يا تسین ، ادخ  نامرف  زج  ینامرف  دینک ، یم  اشامت  امـش  و  دور ؟ یم  تراغ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  سابل  هماج و  ایآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگدنشک 
(. 8 . ) دینادرگ زاب  همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  ندز  نآ  رهوش 

رفک هناخ  زا  ع )  ) نیسح ماما  يادن  نتساخ  رب   - 442
دایز دالوا  مامت  تساوخ  یم  ملد  نم  ردارب ! تفگ : شرادرب  هب  دـمآ  نامثع  دایز . نب  نامثع  مان  هب  دراد  يردارب  تواقـش ، نآ  اب  دایز  نبا 

؟ دش یمن  ادیپ  ام  نادناخ  رد  یتیانج  نینچ  دندش و  یم  راچد  یتخبدب  تبکن و  تلذ و  رقف و  هب 
رگید هک  نادب  یلو  يدرک ، ار  راک  نیا  مرسپ ! تفگ : وا  هب  درک ، ار  يراک  نینچ  شرسپ  هک  یتقو  تسا  هراکدب  نز  کی  هناجرم  شردام 

!!! دیسر دهاوخن  تماشم  هب  تشهب  زا  ییوب 
، دـش دـنلب  اج  زا  ضرتعم  کی  ناونع  هب  دـیزی  سلجم  رد  ییحی  مکح  نب  ییحی  ماـن  هب  دراد  يردارب  دـبا ، لزا و  یقـش  نآ  مکح ، ناورم 

نیا رد  عضو  نیا  هب  وت  ار  ربمغیپ  لآ  یلو  دنـشاب ، مرتحم  دـیاب  هیمـس  نارتخد  دایز ،) رداـم  دـالوا  ینعی   ) هیمـس دـالوا  هللا ! ناحبـس  تفگ :
!؟ يا هدرک  رضاح  سلجم 
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. دش دنلب  اهنیا  هناخ  نورد  زا  ینیسح  يادن  يرآ !
! ییوت هداز ، وگغورد  وگغورد و  دایز ! نبا   - 443

قح هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  تفگ : شیوخ  ینارنخس  نمـض  رد  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر ، ربنم  يالاب  دایز  نبا 
ار وگغورد  رـسپ  وگغورد  و  دوب ، شناوریپ  و  نوـعلم ) دـیزی   ) ناـنمؤم ریما  رواـی  هک  وـمه  دوـمن ، زوریپ  ار  قـح  لـها  تخاـس و  رهاـظ  ار 

!!! تشک
هعیـش ناگدیزگرب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هللادبع  دنک ، يراج  نابز  رب  يرگید  مالک  دناوتب  هکنآ  زا  لبق  تفگ ، ار  نخـس  نیا  دایز  نبا  ات 
ياـج زا  دوب ، هداد  تسد  زا  لـمج  گـنج  زور  رد  يرگید  نیفـص و  گـنج  رد  یکی  شپچ ، تسار و  مشچ  ود  و  دوب ، ناـمز  داـهز  زا  و 

نبا هب  باطخ  وا  دوب ، لوغشم  زامن  هب  بش  ات  ار  زور  یمامت  درب و  یم  رس  هب  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  هتـسویپ  هک  دوب  یـسک  وا  تساخرب ،
نادنزرف ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  تسوا . راکبان  ردپ  هتـشامگ و  ام  رب  ار  وت  هک  یـسک  وت و  ردـپ  یتسه و  وت  وگغورد  دایز ! نبا  تفگ : دایز 

(. 9 ( !؟ ییوگ یم  نخس  هنوگنیا  ناناملسم  ربنم  يالاب  رب  یشک و  یم  ار  ادخ  لوسر 
دایز نبا  بضغ   - 444

؟ تفگ ار  نانخس  نیا  یسک  هچ  هک : دروآ  رب  گناب  هدش و  كانبضغ  دایز  نبا 
یـشک و یم  هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  یگدولآ  هنوگ  ره  دنوادخ  هک  يرهطم  كاپ و  نادنزرف  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  مدوب  نم  تفگ : هللادبع 

؟ یشاب یم  زین  ناملسم  نیا  دوجو  اب  هک  ینک  یم  رکف 
يادـخ ربمایپ  نابز  هب  هیواـعم )  ) شردـپ دوخ و  هک  دـیزی  وت  رگناـیغط  ریما  زا  اـت  راـصنا  نیرجاـهم و  دـنیاجک  تبیـصم ) نیا  رب   ) ياو يا 

!؟ دنریگب ماقتنا  دنا ، هدش  تنعل  نایناهج 
دجسم زا  هللادبع  جورخ   - 445

(. 10 ! ) دیروآ نم  دزن  ار  درم  نیا  تفگ : هدش و  مروتم  شندرگ  ياه  گر  هک  يدح  ات  تفای  ینوزف  دایز  نبا  بضغ 
یم هللادبع  ياهومع  رسپ  هک  دزا  هلیبق  ناگرزب  لاح  نیا  رد  دنیامن ، ریگتـسد  ار  هللادبع  ات  دندیود  وا  روتـسد  ماجنا  يارب  دایز  نبا  نارکون 
(. 11 . ) دندیناسر شا  هناخ  هب  هتخاس و  جراخ  دجسم  زا  ار  وا  و  هتفرگ ، دایز  نبا  ناگتشامگ  تسد  زا  ار  هللادبع  دنتساخ و  اپ  هب  زین  دندش 

دایز نبا  رکشل  دزا و  هلیبق  نایم  گنج   - 446
! دیروایب نم  دزن  ار  وا  دنک و  روک  شنامشچ  دننامه  زین  ار  شلد  ادخ  هک  دیورب  دزا  هلیبق  روک  نیا  هناخ  هب  هک : داد  نامرف  دایز  نبا 

دنوش نآ  زا  عنام  ات  دندش  عمج  نمی  لیابق  هارمه  هب  اهنآ  دیسر ، دزا  هلیبق  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دنتفر ، دایز  نبا  نازابرس  ناگتشامگ و 
. دوش ریسا  ناشموق  گرزب  رورس و  هک 

. دنورب اهنآ  گنج  هب  ثعشا  نب  دمحم  یگدرکرس  هب  هدش و  عمج  رضم  لیابق  هک  داد  روتسد  دیسر ، دایز  نبا  هب  ربخ 
(. 12 . ) دندش هتشک  برعا  زا  يدایز  هدع  هک  يدح  ات  تفرگرد  يدیدش  گنج  هورگ  ود  نآ  نیب 

فیفع نب  هللادبع  هزرابم   - 447
هک ییاج  نامه  زا  رکشل  دز : دایرف  هللادبع  رتخد  دندروآ ، موجه  وا  هناخ  هب  هتسکش و  ار  رد  دندیـسر ، هللادبع  هناخ  رد  هب  دایز  نبا  رکـشل 

! دندش هناخ  دراو  يدیسرت  یم 
: نک هدامآ  میارب  ارم  ریشمش  دنرادن ، يراک  وت  اب  اهنآ  سرتم ) مرتخد ! : ) تفگ هللادبع 

: دناوخ یم  ار  يراعشا  هتخادرپ و  دوخ  زا  عافد  هب  هللادبع  داد . وا  هب  ار  ردپ  ریشمش  رتخد 
. تسا رماع  ما  مردام  فیفع و  يدرم  مردپ  رهاط ، فیفع و  ما ، یلضف  بحاص  رسپ  نم 

. مدومن هتشغآ  شدوخ  نوخ  اب  هک  ار  نایامش  زا  یکباچ  روالد و  نانامرهق  ناعاجش و  رایسب  هچ 
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: تفگ يوار 
یم دـنربمایپ ، نادـناخ  نالتاق  هک  نارجاف  نیا  اـب  وت  لـباقم  رد  زورما  اـت  مدوب  درم  زین  نم  یکـشاک  ناـج ! ردـپ  تفگ : یم  هللادـبع  رتخد 

(. 13 ، ) مدیگنج
لد انیب  يروک  تعاجش   - 448

یتمس ره  زا  دیایب و  ولج  تشادن  هرهز  یسک  چیه  درک و  یم  عافد  دوخ  زا  وا  اما  دندوب ، هدرک  هرصاحم  ار  وا  رود  ات  رود  دایز  نبا  رکشل 
! دنراد هلمح  دصق  وس ، نالف  زا  ناج ! ردپ  تفگ : یم  شرتخد  دندش  یم  کیدزن  وا  هب  هک 

ياو دز ، دایرف  شرتخد  دندرک ، هرـصاحم  ار  وا  دش و  دوزفا  ناشدادعت  رب  دایز  نبا  رکـشل  هکنآ  ات ) تشاد  همادا  هنوگ  نیمه  هب  يریگرد  )
. دنک يرای  بلط  وا  زا  ات  درادن  يروای  وا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  هطاحا  ار  مردپ  یلیلذ ! زا 

: دناوخ یم  ار  يراعشا  دیناخرچ و  یم  دوخ  درگ  هب  ار  ریشمش  هللادبع 
نات جورخ  دورو و  هار  مدرک و  یم  راوشد  تخس و  امش  رب  ار  راک  متفای ، یم  زاب  ار  ندید  تردق  دوب و  زاب  ما  هدید  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

. مدومن یم  ( 14) دودسم ار 
! سرپب تردپ  زا  تدوخ و  زا  وت   - 449

دایز نبا  هاگن  هک  یماگنه  دندرب ، دایز  نبا  دزن  دندومن و  هرصاحم  ار  وا  دایز  نبا  رکشل  داد ، همادا  ندش  ریسا  دحرـس  ات  دوخ  هزرابم  هب  وا 
! دومن راوخ  لیلذ و  ار  وت  هک  ییادخ  دمح  تفگ : داتفا ، وا  رب 

؟ درک راوخ  ارم  زیچ  هچ  اب  دنوادخ  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : هللادبع 
. مدرک یم  گنت  ار  وت  جورخ  دورو و  هار  دید ، یم  دوب و  زاب  نم  ناگدید  رگا  دنگوس ، يادخ  هب 

؟ تسیچ نافع  نب  نامثع  هرابرد  وت  رظن  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : دایز  نبا 
رگا يراد ؟ راک  هچ  نامثع  اب  وت  تفگ : داد و  شحف  دایز  نبا  هب  سپـس  هناجرم ! رـسپ  يا  جالع ! ینب  هلیبق  مالغ  هدنب و  يا  تفگ : هللادبع 
اهنآ نایم  تسا و  تسرپرس  دوخ  ناگدیرفآ  رب  دوخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  درک ، داسف  یهابت و  ای  درک  حالصا  دب ، ای  دومن  لمع  کین 

(. 15 !) سرپب نم  زا  شردپ  دیزی و  زا  تدوخ و  زا  تردپ و  زا  کنیا  وت  درک ، دهاوخ  تواضق  داد  لدع و  اب  نامثع  و 
هللادبع نیرید  يوزرآ   - 450

! میامن شکرجز  ار  وت  هکنآ  ات  درک ، مهاوخن  لاؤس  وت  زا  يزیچ  چیه  زا  رگید  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا 
یم دنوادخ  زا  يدرگ ، دلوتم  ردام  زا  وت  هکنآ  زا  لبق  نم  تسا  نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  تفگ : فیفع  نب  هللادـبع 

تروـص دـنوادخ  دزن  رد  مدرم  نیرت  ضوـغبم  نیرت و  نوـعلم  تسد  هب  نم  تداهـش  دـنک و  نم  يزور  هرهب و  ار  تداهـش  هـک  متـساوخ 
. دریذپ

نم هرهب  ار  تداهش  يدیماان ، نیا  زا  سپ  هک  مرکاش  ار  دنوادخ  نالا  متشگ و  سویأم  تداهش  زا  رگید  مدوب ، هدش  انیبان  هک  ینامز  زا  نم 
! تسا هدیسر  تباجتسا  هب  نم  میدق  ياعد  هک  داد  ناشن  نم  هب  تخاس و 

! دینزب ار  شندرگ  هک : داد  روتسد  دایز  نبا 
(. 16 . ) دنتخیوآ راد  هب  هخبس  رد  ار ) درمگرزب  نآ  رهطم  دسج   ) دندز و ار  هللادبع  ندرگ  دش ، ارجا  دایز  نبا  روتسد 

دیزی نز  ضارتعا   - 451
دمآ وا  يوس  هب  دوجوم  عضو  هب  ضرتعم  کی  ناونع  هب  درک و  تکرح  دیزی  هناخ  نوردنا  زا  هک  دیا  هدینـش  مه  ار  دیزی  نز  دنه  ناتـساد 
دوخ شیپ  زا  دایز  هللا  دیبع  مدرکن ، نم  ار  راک  نیا  مدوبن ، راک  نیا  هب  یضار  نم  الصا  دیوگب : دنکب ، بیذکت  الصا  دش  روبجم  دیزی و  و 

. درک
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دیزی مرح  نانز  زا  یکی  هیثرم   - 452
يا ام ! بوبحم  يا  تفگ : و  دومن ، يراز  هلان و  هب  عورـش  درک ، یم  یگدـنز  دـیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  ناوناـب  زا  یکی  ماـگنه  نیا  رد 

دالوا تسد  هب  هدش  هتـشک  يا  ناتـسرپرس ! یب  نانز و  هویب  دیما  راهب  يا  نامیتی ! تسرپرـس  يا  دمحم ! رـسپ  يا  ام ! نادناخ  ياقآ  رورس و 
! ناگدازانز

: تفگ يوار 
(. 17 . ) دومن نتسیرگ  هب  عورش  دینش ، ار  نز  نآ  يادص  هک  سک  ره 

هنیدم لها  نینوخ  مایق   - 453
زا دـنتفر ، یم  ماش  هب  هنیدـم  زا  انایحا  هک  مه  يدارفا  دوب  مک  یلیخ  دـمآ  تفر و  درذـگ . یم  هچ  ماـش  رد  هک  دنتـسناد  یمن  هنیدـم  مدرم 

يارب ار  یتئیه  دنتـشک  ار  ربمغیپ  رـسپ  بجع ! هک : دندرک  بجعت  هنیدم  مدرم  نیـسح ، ماما  هیـضق  زا  دعب  دنتـشادن  یعالطا  دـیزی  هاگتـسد 
؟ دوب هچ  هیضق  دندیسرپ : مدرم  تئیه ، نیا  تشگزاب  زا  سپ  دش  هتشک  نیسح  ماما  ارچ  هک  دنداتسرف  ماش  هب  قیقحت 

نیا هب  ام  درابب و  گنـس  نامـسآ  زا  دنکن  ایادخ ! میتفگ  یم  مئاد  میدوب ، اجنآ  رد  هک  مییوگب  امـش  هب  هلمج  کی  رد  ردـق  نیمه  دـنتفگ :
يزاب نومیم  يزاب و  زوی  يزاب و  گس  يراوخبارش و  شراک  هک  مییآ  یم  یسک  دزن  زا  ام  هک  مییوگب  امـش  هب  زین  میوشب و  كاله  لکش 

دوب نیا  دـیناد  یم  ار  ناتدوخ  فیلکت  لاح ، رگید  مراحم  اب  یتح  تسانز  شراک  تسا ، بعل  وهل و  روتنـس و  رات و  نتخاون  شراک  تسا ،
. دندمآ شورخ  هب  البرک  هثداح  زا  دعب  هک  يدارفا  هچ  نینوخ و  یمایق  درک ، مایق  هنیدم  هک 

داز گرم  زا  دعب  هک  رعاش  اسب  يا 
اروشاع زا  دعب  ياه  مایق   - 454

نب دیز  مایق  لثم  دـشاب -  ییاه  مایق  هک  مه  دـعب  تفرگ و  الاب  مدرم  نایم  رد  هیما  ینب  هب  تبـسن  رفنت  سح  نیـسح  ماما  تداهـش  نامز  زا 
(. 18  ) تفر نایم  زا  یلک  هب  اهنیا  یبهذم  ههجو  نیسحلا -  نب  یلع  نب  دیز  نب  یحی  مایق  نیسحلا و  نب  یلع 

نایفوک يرادیب   - 455
کـش یب  دش و  طلـسم  یمالـسا  روشک  زا  یعیـسو  تمـسق  رب  داد و  لیکـشت  یتموکح  هفوک  مدرم  نیمه  کمک  اب  هدـیبع  یبا  نب  راتخم 
هکلب دوب ، راتخم  درـص و  نب  نامیلـس  هب  نانآ  هقالع  زا  شیب  ربارب  اهدص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  هفوک  مدرم  صالخا  هقالع و 

. دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هقالع  قشع و  رطاخ  هب  زین  راتخم  درص و  نب  نامیلس  زا  هفوک  مدرم  تعاطا 
ناـسکی تداهـش  زا  لـبق  تداهـش و  زا  دـعب  اـهنآ  هکنیا  هن  درک ، ممـصم  دـنمقالع و  رادـیب و  ار  هفوک  مدرم  هک  دوـب  ماـما  تداهـش  هکلب 

(. 19 .) دندوب
هناحلسم یعمج و  مایق  رگزاغآ   - 456

رگا میتفگ  البق  هک  يروط  نامه  ار . مالـسا  هیلع  مایق  افلخ و  هیلع  مایق  نیب  درک  ازجم  هک  دوب  نیا  نیـسح  مایق  راـثآ  نیرت  گرزب  زا  یکی 
مالسا هب  هک  دوشب  يرصانع  فرط  زا  یمایق  هب  رجنم  دیزی  تسایس  ءوس  اه و  يراکبارخ  دوب  نکمم  درک  یمن  مایق  دیزی  هیلع  نیـسح  ماما 

لاح نیع  رد  تسا و  افلخ  هاگتـسد  هیلع  هک  مینیب  یم  يدایز  ياه  ماـیق  مالـسا  خـیرات  هچ  رگا  مییوگ  یم  نونکا  دنتـشادن  يا  هقـالع  مه 
یعمج هتـسد  مایق  راب  نیلوا  هک  دوب  نیـسح  ماما  نیا  هک  تسناد  دیاب  یلو  نایوما ، هیلع  نایناریا  مایق  لثم  دراد ، ار  مالـسا  زا  تیامح  هبنج 

رظن زا  ار  هاگتسد  هیلع  مایق  هار  هکلب  درک ، ادج  رما  نایدصتم  باسح  زا  ار  مالسا  باسح  هک  دوب  وا  درک و  تفالخ  هاگتسد  هیلع  هناحلسم 
. تفرگ رارق  تفلاخم  قشمرس  هنومن و  ترضح  نآ  مایق  درک و  زاب  یمالسا 

شروش مایق و  یلو  هناحلسم  ریغ  یعمج و  ای  دوب  يدرف  هناحلـسم و  ای  اهنآ  دش  ماجنا  یعمج  هتـسد  ای  يدرف  یمایق  مه  نیـسح  ماما  زا  لبق 
(. 20 . ) درک زاغآ  نیسح  ماما  ار  هناحلسم  یعمج و  هتسد 
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ع)  ) نیسح تضهن  جیاتن   - 457
. دورب ورف  شیولگ  زا  یشوخ  بآ  تسناوتن  دیزی  دوخ  الوا  تکرح : نیا  جیاتن  هب  عجار  اما 

ای اهدـعب  دـش  عقاو  هکم  هیـضق  تفای و  یبوخ  یتاغیلبت  هلیـسو  ریبز  نب  هللادـبع  دوب . البرک  هثداح  لابند  هنیدـم  هثداح  لابند  هنیدـم  هثداح 
لثم اه  یـضعب  اذهل  دینازرل  یم  ار  يوما  تموکح  هراومه  هیما  ینب  يدـعب  هلاس  تصـش  تدـم  مامت  رد  هک  دوب  يراتـس  نیـسحلا  تاراثل 

. دنناد یم  اه  فده  نیمه  هجوتم  لوا  زا  ار  ینیسح  تسایس  یناملآ  نیترام 
لاجملا هقیـض  هدحاو  هیواز  نم  اهیلا  رظنت  نیح  هکرحلا  هذه  یف  ءاطخلا  ودبی  امنا  :... دیوگ یم  لافطا  ءاسن و  نداد  تکرح  هب  عجار  داقع 

... هیلا نیع  ادلاو  هب  نیمئاقلل  لجاعلا  عفنلا  یلع  رودی  هنمویلا و  هشیعملا  بیلاساب  ضاری  يذلا  يدرفلا  لمعلا  هیواز  یه  و  یمرملا ، هبیرق 
دوب یلوصا  فالخ  رب  یلو  دشکب ، دشخبب و  دریگب و  ییاه  لام  دنکب ، دایز  نبا  ياهراک  لیبق  زا  اهراک  یلیخ  دوب  رداق  ملـسم  دیوگ : یم 

ادا دیشورفب و  ار  مریشمش  هرز و  مراد ، ضرق  مهرد  دصتفه  درک  تیصو  دوب  ندش  هتـشک  هدامآ  هک  یلاح  رد  ملـسم  درک  یم  يوریپ  هک 
هزاجا هلزنم  هب  ترـضح  نامرف  هکنیا  اب  داتفین ، شدوخ  تموکح  هزور  دـنچ  هرود  رد  مه  مدرم  لام  ندرک  فاـص  رکف  رد  ملـسم  ! ) دـینک

(. 21 !( ) دوب مه  ماما  مهس 
تسام تما  قشم  رس  اروشاع  موی  لک  راعش   - 458

رابکتسا و دادبتسا و  ياهخاک  ینوگنرس  نیریـش  هویم  هتـشذگ ، تما  رب  هک  یگرزب  ياهزور  خلت  هرطاخ  رویرهش 1357 و  خلت 17  رطاخ 
دیاب البرک  ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  هدنزومآ  روتـسد  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دروآ . راب  هب  ار  مالـسا  لدـع  يروهمج  مچرپ  ینیزگیاج 

گرزب یقـشع  نامیا و  لیلق و  يددع  اب  ناهاوختلادع  مایق  اروشاع  نیمزرـس  ره  زور و  ره  رد  یناگمه  مایق  دشاب . یمالـسا  تما  قشمرس 
ره رد  زور و  ره  رد  تما  یگدنز  هحولرس  همانرب  نیا  هک  تسا  نآ  روتـسد  و  دوب ، رگتراغ  ناربکتـسم  نیـشن و  خاک  نارگمتـس  لباقم  رد 

مالـسا نادنزرف  نوخ  هک  ییاه  نزرب  يوک و  اه و  نابایخ  اه و  نادیم  دوب و  ررکم  ياروشاع  تشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  دـشاب ، نیمزرس 
يا هدع  اب  هچ  رگا  نافعضتسم  هک  تهج  نآ  زا  فیلکت  يا ؛ هدژم  تسا و  یفیلکت  هدنزومآ  روتـسد  نیا  ررکم و  يالبرک  تخیر ، نآ  رد 

نادیهش هک  هدژم  دننک و  مایق  نادیهش  رورس  نانوچ  دنرومأم  میظع ، یناطیش  تردق  زهجم و  گرب  زاس و  اب  هچرگ  ناربکتـسم ، هیلع  لیلق 
ررکم ادهش  نادیم  اروشاع و  ررکم  رویرهـش  تسا 17  يزوریپ  زمر  تداهـش  هک  هدژم  و  تسا ، هداد  رارق  البرک  نادیهـش  رامـش  رد  ار  ام 
مهرد نوخ  اب  ار  نارگمتـس  خاک  البرک  دنتـسه  وا  ناگتـسباو  دیزی و  ررکم  ام  تلم  نافلاخم  البرک و  يادهـش  ررکم  ام  يادهـش  البرک و 

میناسرب و رمث  هب  ار  نانآ  يراکادف  ات  مینیشنن  ناثراو  ام  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  تخیر  ورف  ار  یناطیش  تنطلس  خاک  ام  يالبرک  دیبوک 
. مینک نفد  تلیضف  يادهش  ياپ  ریز  رد  ار  برغ  قرش و  راوخ  هریج  نارگ  هئطوت  راکمتس و  میژر  يایاقب  مکحم  تشم  ممـصم و  هدارا  اب 

(. 22)
تسین يزیچ  اروشاع  ثداوح  اب  هسیاقم  رد  ام  بئاصم   - 459

بئاصم و ربارب  رد  هک  دـیتسه  ینایاوشیپ  وریپ  امـش  دـینک ، رود  دوخ  زا  ار  ساره  سرت و  دـیدرگن ، برطـضم  دـیوشن ، نارگن  تحاران و 
اروشاع زور  نوچ  یثداوح  ام ، راوگرزب  نایاوشیپ  تسین  يزیچ  نآ  هب  تبـسن  مینیب  یم  زورما  ام  هچنآ  هک  دندرک  تماقتـسا  ربص و  عیاجف 

. دنا هدرک  لمحت  ار  یبئاصم  نانچ  کی  ادخ  نید  هار  رد  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  و 
هیلع ریما  ترـضح  زا  يزوریپ  اـعدا  هک  یناـسک  يارب  تسا  بیع  دیبرطـضم ؟ هچ  يارب  دیـسرت ؟ یم  هـچ  زا  دـییوگ ؟ یم  هـچ  زورما  اـمش 

(. 23  ) دنزابب ار  دوخ  همکاح  هاگتسد  زیمآ  تحاضف  اوسر و  لامعا  عون  نیا  ربارب  رد  دنراد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و 
دوب ینیسح  تضهن  زا  يزوریپ  هب  ام  تضهن   - 460

دوب هدنبوک  هدنزاس و  نانچ  نیسح  سدقم  تضهن  زا  يزوریپ  هب  بناجا  هاش و  ملظ  خاک  لباقم  رد  دادرخ  هدزناپ  مرحم و  هدزاود  تضهن 
گرزب تلم  دندومن و  هایس  نانئاخ  ناراکمتس و  رب  ار  راگزور  يراکادف  كرحت و  اب  هک  داد  هعماج  لیوحت  راکادف  دهاجم و  ینادرم  هک 
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اهرازاب اه و  هاگشناد  هیملع و  ياه  هزوح  دوبر و  ناتسرپ  هناگیب  هناگیب و  مشچ  زا  ار  باوخ  هک  درک  هتسویپ  كرحتم و  رایشه و  نانچ  ار 
(. 24 . ) دروآ رد  سدقم  بهذم  مالسا و  زا  یهاوختلادع و  زا  عفادم  ژد  تروص  هب  ار 

دنداد ناشن  هنوراو  ار  مالسا   - 461
هب داقتعا  اهنیا  لوا ، زا  دنداد و  یم  ناشن  مدرم  هب  هنوراو  ار  مالـسا  دیزی  عابتا  دیزی و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  تضهن  تضهن ، نیا  دوبن  رگا 

تسکش هب  ار  اهنآ  هکنیا  رب  هوالع  درک  هک  يراکادف  نیا  اب  ءادهشلادیس  دنتشاد . دسح  دقح و  مالسا  يایلوا  هب  تبـسن  دنتـشادن و  مالـسا 
ینب عاضوا  ندروخ  هب  بجوم  تبیصم  نیمه  دش و  دراو  یتبیصم  هچ  يا و  هلئاغ  هچ  هک  دندش  هجوتم  مدرم  تتـشذگ  هک  یکدنا  دناسر 

(. 25 . ) دش هیما 
مالسا رد  هنابلط  قح  ياه  تضهن  كرادت   - 462

(. 26 . ) میوش زوریپ  میتسناوت  یمن  ام  مه  زورما  دوبن ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  مایق  رگا 
هملک تدحو  ادبم   - 463

جیورت غیلبت و  سلاجم  نیا  يراوگوس و  سلاجم  نیا  ازع و  سلاجم  نیا  رطاخ  يارب  دش ، ام  يزوریپ  ادبم  هک  يا  هملک  تدـحو  نیا  مامت 
. دش مالسا 

اروشاع زا  يوترپ   - 464
. تسا نآ  یهلا  میظع  بالقنا  اروشاع و  زا  يوترپ  ناریا ، یمالسا  بالقنا 

ملاع نازرابم  ربهر   - 465
ماما تدهاجم  یقیقح  يزوریپ  لصاح  نیا  تسا و  زازتها  رد  ایند  ياه  ماب  نیرتدنلب  زارف  رب  مالـسا  مچرپ  اه ، نرق  تشذـگ  زا  سپ  زورما 

هزرابم هار  ام  هک  دننک  یم  مالعا  رصاعم  يایند  ناملسم  ریغ  گرزب  ناربهر  یضعب  زورما  تسا  نمشد  رب  ناشنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
میا هتفرگ  رارف  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  ار  دوخ 

هبناج همه  يروضح   - 466
. تفر یمن  شیپ  مه  تضهن  نیا  دوبن ، مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رگا 

تسا مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رضحم  اج  همه  البرک ، ضرا  لک  تسه ، اج  همه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
یمالسا نورق  تکرح  روتوم   - 667

يدازآ ره  تسا  هدوب  یمالـسا  حیحـص  تارکفت  تهج  رد  یمالـسا  نورق  تکرح  روتوم  اـتقیقح  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارجاـم 
هناوتـشپ ار  نآ  هتفرگ و  هیام  ارجام  نآ  زا  دوشب ، دراو  رطخ  نادـیم  رد  تسا  هتـساوخ  یم  هک  سک  ره  هللا و  لیبس  یف  دـهاجم  ره  هاوخ و 

، میتشاد یمن  ار  هثداح  نیا  ام  رگا  دوبن  مولعم  دوب . حـضاو  ینیب  تروص  هب  انعم  نیا  ام ، بـالقنا  رد  تسا  هداد  رارق  دوخ  يونعم  یحور و 
اروشاع و يارجام  لیذ  هب  کسمت  هک  تسا  یقمعت  لـباق  ضیرع و  لـصف  شدوخ  نیا  مینک  ضوخ  هکرعم  نیا  رد  میتسناوت  یم  روط  هچ 

تمظع زا  دنک ، یم  روغ  هلأسم  نیا  رد  یتقو  ناسنا  تشاد  ام  بالقنا  عضو  رد  يریثأت  هچ  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) ءادهشلادیس تدهاجم 
. دننک رپ  دنناوت  یم  هنوگچ  ار  الخ  نیا  دنا ، مورحم  نآ  زا  هک  یناسک  دنک  یم  رکف  دتفا و  یم  تشهد  هب  هثداح  نآ  ریثأت 

دراد هدنیوگ  يربنم و  سفن  رد  يا  همزال  مادک  ره  هوسا  وگلا و  هیارا  و  فراعم ، نییبت  هظعوم ، ینعی  ربنم ، لغـش  هب  طوبرم  لصف  هس  نیا 
اهدعب هللادمحب  هک  دوب  اهام  زا  یـضعب  نهذ  رد  یطلغ  روصت  هتـشذگ  رد  تفرگ : مک  دیابن  ار  نادـیم  نیا  سپ ، دـبلط ، یم  وا  زا  يزیچ  و 

. دش عفترم 
فلتخم حطـس  ود  رد  ار  ود  نیا  دشاب ، ناوخ  هضور  ای  ربنم  لها  دناوت  یمن  تسا ، دـهتجم  ملع و  لها  یـسک  رگا  هک  میدرک  یم  لایخ  ام 

رد مالـسا ، هقف  رد  ینید ، فراعم  رد  هک  تسا  رتهب  هچ  دشاب ، راد  هدهع  ار  هفیظو  هس  نیا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  نآ  میدرک ، یم  هدهاشم 
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. مینیبب مشچ  نیا  اب  ار  ربنم  دشاب  یلعا  هکلب  الاب ، حطس  رد  تسا ، ماکحا  مهف  كالم  هک  هیملع ، ياه  هزوح  رد  جیار  نونف  مولع و 
تاکرب ءاشنم  اروشاع  هثداح   - 468

؛ هدوب زور  تشه  تفه ، مه  انعم  کی  هب  هدوب ؛ زور  هنابـش  ود  انعم  کی  هب  هدوب ، زور  فصن  انعم  کی  هب  اروشاع ، هثداـح  رخآ  اـت  لوا  زا 
زور دنچ  رگم  دیدرگ ، ادج  دوخ  نادناخ  زا  هک  يزور  ات  دش ، البرک  نیمزرس  دراو  نیسح  ماما  هک  يزور  زا  تسا  هدوبن  هک  نیا  زا  رتشیب 

؟ تسا هدوب 
. تسا زور  فصن  هک  مه  هثداح  نآ  دوخ  هدوب ؛ زور  هن  تشه ، مرحم ، مهدزای  ات  مود  زور  زا 

تـسین نیا  طقف  هثداح  نیا  تسا  شخب  ماهلا  هدنز و  مه  زورما  ات  هدرک و  تکرب  ام  خیرات  رد  ردق  هچ  هثداح ، زور  فصن  نیا  دینیبب  امش 
بالقنا و رد  نیا  تسا  تکرح  تاکرب و  ءاـشنم  ریخن ؛ دـنوشب ، یفطاـع  رثأـتم  اـی  دـیایب  ناشـشوخ  مدرم  دـنیوگب و  دـنناوخب و  ار  نآ  هک 

ریغ فرط  زا  ولو  مالـسا ، رد  ملظ  دـض  ياه  بالقنا  خـیرات  رد  هکلب  عیـشت ، خـیرات  رد  تسا  هدوب  سوسحم  ام  خـیرات  هتـشذگ  گـنج و 
خیرات رد  تسا  هدوب  شخب  رثا  مه  یمالـسا  طیحم  ریغ  رد  دـیاش  هدوب ؛ شخب  رثا  ناـیامن  ناـشخرد و  تروص  هب  ـالبرک  هثداـح  ناـیعیش ،

رگا اـم  تسین  دـیعب  بیجع و  سپ  تسا . هدرک  رثا  هثداـح  زور  فـصن  ناـمه  لاـس ، دـص  راـهچ  دصیـس ، رازه و  نیا  رد  ینعی  اـم ، دوـخ 
هک مینادـب  رت  ناشخرد  یلیخ  ار  نآ  ای  مینک ، هسیاقم  نیـسح  ماما  اروشاع  تعاس  هن  تشه ، نآ  اب  ار  نامدوخ  گنج  لاس  تشه  میهاوخن 
زیچ همه  دشاب ؛ هسیاقم  لباق  زور  فصن  نآ  يراکادف  اب  هک  مسانـش  یمن  خـیرات  رد  ار  هثداح  چـیه  نم  ینعی  تسا ؛ روط  نیمه  مه  اعقاو 

ياـهلاس يارب  اـم ، هعماـج  لـخاد  رد  هک  مینکن  رکف  اـم  ارچ  تسا  نآ  زا  یمین  اـی  نآ ، زا  یحرط  هرخـالاب  نـکیل  تـسا ، نآ  زا  رتـکچوک 
(. 27 ( ؟ دشاب رثا  ءاشنم  دناوت  یم  يدامتم 

اه شزرا  رگ  ایحا  هژوس   - 469
رد تساوخ  یم  هک  یـسک  ره  دوب ، گرزب  هژوس  کی  ناـمز  نآ  رد  یلع  نب  نیـسح  تسا  یعاـمتجا  گرزب  هژوس  یکی  یلع  نب  نیـسح 

فورعم هب  رما  يارب  يا  هژوس  تسا ، گرزب  هژوس  کی  یلع  نب  نیسح  مه  زورما  دوب  نیـسحلا  تاراثل  ای  شراعـش  دنکب ، مایق  ملظ  لباقم 
. دوشب ءایحا  ام  دوجو  رد  یمالـسا  هیلاـع  فطاوع  تاـساسحا و  هکنیا  يارب  مالـسا ، ندرک  هدـنز  يارب  زاـمن ، هماـقا  يارب  رکنم ، زا  یهن  و 

(. 28)
ص 179. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)
ص 179. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 2)

ص 42. فوهل ، ( 3)
. درک دهاوخ  رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمشد  زا  امش  شخب  ییاهر  ظفاح و  دنوادخ  هک  دینادب  دینک و  الب  هدامآ  ار  دوخ  ( 4)

ص 180. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 5)
ص 181. نامه ، ( 6)

ص 256. ج 17 ، راثآ ، هعومجم  ( 7)
ص 181. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 8)
ص 223. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 9)

. نامه ( 10)

. نامه ( 11)
ص 225. ذخام ، نامه  ( 12)

. نامه ( 13)
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. نامه ( 14)
ص 227. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 15)
ص 227. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 16)

. نامه ( 17)
ص 117. همئا ، هریس  ( 18)

ص 398. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 19)
نامه ص 98. ( 20)

ینیسح ص 155. هسامح  ( 21)
. ذخام نامه  ( 22)
. ذخام نامه  ( 23)
. ذخام نامه  ( 24)

ص 58. ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 25)
. ذخام نامه  ( 26)

ص 236. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  ( 27)
ص 175. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 28)

اروشاع هثداح  تضهن و  تیهام  لیلحت 

مایق هلحرم  راهچ   - 470
هلحرم راهچ  رد  هدـش و  عورـش  تموکح  هاگتـسد  مجاهت  اب  ماما  مایق  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  یخیرات  كرادـم  رد  لماک  لـمأت  زا  سپ 

: تسا هتفای  ماجنا  فلتخم 
. دوب یقاب  هکم  رد  ندنام  میمصت  هب  هک  یتقو  ات  دومرف  ترجه  هکم  هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  هک  یتقو  زا   - 1

. درک دروخرب  یحایر  دیزی  نب  رح  اب  هک  یتقو  ات  دورب  هفوک  هب  تفرگ  میمصت  هک  یتقو  زا   - 2
. گنج عورش  ات  یحایر  دیزی  نب  رح  اب  دروخرب  زا   - 3

(. 1 . ) گنج هلحرم   - 4
؟ هناهاگآ ای  يراجفنا  تضهن   - 471

؟ دوب راجفنا  کی  عون  زا  تضهن  مایق و  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  دروم  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
، دوشب راخب  هب  لیدبت  تسا  نآ  رد  هک  یبآ  دنهدب ، ترارح  هک  یگید  هب  هکنیا  ریظن  دوب ؟ ، هدشن  باسح  هناهاگآ و  ان  لمع  کی  عون  زا 

یم رارق  طیارـش  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  دارفا  يارب  هک  ییاهراجفنا  يریظن  دش و  دهاوخ  رجفنم  هرخالاب  دشاب ، هتـسب  مه  ذـفانم 
زگره هک  یلاح  رد  هک  دراد ) یتحاران  هدـقع و  زا  رپ  نورد  کی  هتـشذگ ، للع  هب  ای  دوش  یم  ادـیپ  اج  نامه  هک  یتلع  هب  اـی  ـالاح   ) دریگ

یمن مه  شلد  یتح  هک  هچره  شناهد  زا  دوش و  یم  ینابـصع  تحاراـن و  دـینیب  یم  هبترم  کـی  یلو  دـنرب ، ار  فرح  نـالف  دـهاوخ  یمن 
. تسا راجفنا  اه  مایق  زا  يرایسب  راجفنا  دنیوگ  یم  ار  نیا  دیآ  یم  نوریب  دیایب ، نوریب  دهاوخ 

لوصا يور  زورما  يدام  بتاکم  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  قرف  زورما  يدام  بتاکم  هار  اب  مالـسا  بتکم  هار  نآ ، رد  هک  ییاـهاج  زا  یکی 
یتح دینکب ، رت  قیمع  دیناوت  یم  هچ  ره  ار  اه  فاکش  دینکب ، دایز  ار  اه  یتحاران  دینکب ، دیدشت  ار  اهداضت  دنیوگ  یم  یکیتکلاید  صاخ 
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بالقنا هب  مالـسا  دـیناشکب  هناهاگآ ) بالقنا  هن   ) راجفنا ینعم  هب  بـالقنا  هب  ار  هعماـج  هکنیا  يارب  دـینک  تفلاـخم  یعقاو  تاحالـصا  اـب 
تسا باختنا  یهاگآ و  لامک  میمصت و  يور  زا  هناهاگآ و  دصرددص  بالقنا  مه  شبالقنا  مالسا ، تسین  دقتعم  هرذ  کی  يراجفنا 

(. 2  ) البرک هثداح  تمظع  یگرزب و   - 472
دوب و يراتـشک  هرخالاب  اروشاع ، هثداح  هک  دیوگن  یـسک  میدرگب  شتلع  لابند  ات  تسا ، گرزب  ردـق  هچ  هک  دـیمهف  دـیاب  ار  هثداح  الوا 

یلیخ تبیصم ، هبیـصملا ، تمظع  تلج و  هیزرل و  تمظع  دقل  میناوخ : یم  اروشاع  ترایز  رد  ام  همه  هک  روط  نامه  دنتـشک  ار  رفن  دنچ 
. تسا ریظن  یب  هدنهد و  ناکت  یلیخ  هعجاف ، تسا  میظع  یلیخ  هثداح ، نیا  گرزب  رایسب  هثداح  ینعی  هیزر ، تسا  گرزب 

هیلع هللادبع  یبا  ترضح  یگدنز  ياهرود  زا  ار  هاتوک  هرود  هس  نم  تسا ، میظع  ردق  هچ  هثداح  نیا  هک  دوشب  مولعم  يردق  هک  نیا  يارب 
نیا راک  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  ایآ  دسانـش ، یم  هرود  هس  نیا  رد  ناسنا  هک  یتیـصخش  نیا  دـینیبب  امـش  منک  یم  حرطم  الامجا ، مالـسلا 

نارای و همه  وا و  عیجف ، تیعـضو  نیا  اب  دننک و  هرـصاحم  ار  وا  شدج  تما  زا  هدع  کی  اروشاع  زور  رد  هک  دـسرب  اج  نآ  هب  تیـصخش 
؟ دنریگب ریسا  ار  ناشنانز  دننکب و  ماع  لتق  ار  شتیب  لها  باحصا و 

تموـکح اـت  هلاـس  جـنپ  تسیب و  نارود  ینعی  ترـضح ، نآ  یناوـج  نارود  مود ، تسا  مرکا  ربماـیپ  تاـیح  نارود  یکی  هرود ، هـس  نـیا 
. تسا البرک  هثداح  ات  نینمؤملاریما  تداهش  زا  دعب  هلاس  تسیب  ترتف  نارود  موس ، تسا  نینمؤملاریما 

ع)  ) نیسح ماما  یکدوک  نارود   - 473
هک دراد  همطاف  مان  هب  يرتخد  مرکا  ربمایپ  ربمایپ  یلگوس  هدید  رون  كدوک  زا  تسا  ترابع  نیـسح  ماما  مرکا ، ربمایپ  نامز  نارود  نآ  رد 

ار ادخ  دنک ، نیگمشخ  ار  همطاف  یسک  رگا  ( 3  ) همطاف بضغل  بضغیل  هللا  نا  دومرف : ربمایپ  هک  دنناد  یم  زور  نآ  رد  ناملسم  مدرم  همه 
میظع ردق  هچ  رتخد  نیا  دینیبب ، تسا  هدرک  دونشخ  ار  ادخ  دنک ، دونـشخ  ار  وا  یـسک  رگا  (، 4  ) اهاضرل یضری  و  تسا . هدرک  نیگمـشخ 

. تسین يداع  زیچ  نیا  دنز ؛ یم  فرح  هنوگ  نیا  شرتخد  هب  عجار  ماعالم ، رد  مدرم و  لباقم  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هلزنملا 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  تسالعا ؛ هجرد  رد  تاراختفا ، ظاحل  زا  هک  تسا  هداد  یـسک  هب  یمالـسا  هعماج  رد  ار  رتخد  نیا  مرکا  ربمایپ 

تسا یسک  تسا ، رضاح  اه  نادیم  همه  رد  رت و  عاجش  همه  زا  رت ، هقباس  اب  همه  زا  رت ، نمؤم  همه  زا  فیرش ، عاجـش ، ناوج ، وا  مالـسلا ،
یم ار  اه  تسب  نب  دنک و  یم  زاب  ار  اه  هرگ  دیآ ، یم  ولج  ناوج  نیا  دننام ، یم  رد  همه  هک  ییاج  ره  ددرگ ؛ یم  وا  ریشمش  هب  مالـسا  هک 

ربماـیپ تسوا ، تیـصخش  تمظع  رطاـخ  هب  تسین ، اـه  نیا  يدـنواشیوخ و  رطاـخ  هب  وا  تیبوبحم  هک  يزیزع  بوبحم  داـماد  نیا  دـنکش .
. تسا یلع  نب  نیسح  وا  و  تسا ، هدش  دلوتم  اه  نیا  زا  یکدوک  الاح  تسا ، هداد  وا  هب  ار  شرتخد 

نیرتزیزع تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  عجار  مثحب  الاح  نم  اما  تسه ؛ مه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هراـبرد  اـه  فرح  نیا  همه  هتبلا 
یم دجسم  هب  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  مدرم ، همه  لد  بوبحم  یمالسا و  هعماج  مکاح  مالسا ، يایند  سیئر  هک  یسک  ربمایپ ؛ نازیزع 

هب شیاـپ  هچب  نیا  تسا ، ندـناوخ  هبطخ  لوغـشم  ربـنم  يور  وا  تسا  همه  بوبحم  نیا  لد  بوبحم  كدوـک ، نیا  هک  دـنناد  یم  همه  درب 
. تسا نیا  هلأسم  دینیبب ، دنک  یم  مارآ  ار  وا  دریگ و  یم  لغب  ار  هچب  نیا  دیآ ، یم  نییاپ  الاب  زا  ربمایپ  دتفا ؛ یم  نیمز  دریگ و  یم  یعنام 

رد ینعی  دنتشهب  لها  ناناوج  رورس  اه  نیا  ( 5  ) هنجلا لها  بابش  يدیس  دومرف : هلاس  تفه  شش ، نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هرابرد  ربمایپ 
دزرو و یم  بدا  دنک ، یم  مادقا  دنک ، یم  لمع  دـنک ، یم  كرد  دـمهف ، یم  تسا ، ناوج  کی  دـح  رد  مه  یگلاس  تفه  شـش ، نارود 
مرج و هنوگ  چیه  ندب  ربمایپ ، نیمه  تما  تسد  هب  كدوک  نیا  هک  تفگ  یم  یـسک  زور  نآ  رگا  دنز  یم  جوم  وا  دوجو  همه  رد  تفرش 
، هچ ینعی  هک  دندرک  بجعت  همه  درک و  هیرگ  دومرف و  ربمایپ  هک  نانچمه  دوب ؛ رواب  لباق  ریغ  مدرم  يارب  دیـسر ، دـهاوخ  لتق  هب  یفلخت ،

!؟ دوش یم  رگم 
ع)  ) نیسح ماما  ترضح  یناوج  نارود   - 474

اه گنج  رد  تسا ، عاجـش  ملاع و  هدنلاب ، ناوج ، تسا ؛ نینمؤملاریما  تموکح  ات  ربمایپ  تافو  زا  دعب  هلاس  جنپ  تسیب و  هرود  مود ، هرود 
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هب اه  مشچ  همه  دیآ ، یم  هک  اه  هدنـشخب  مان  دنـسانش ، یم  تمظع  هب  ار  وا  همه  دنک ، یم  تلاخد  گرزب  ياهراک  رد  دنک ، یم  تکرش 
یم يدیـشروخ  لـثم  تسا ، هتفر  مالـسا  جوـم  هک  ییاـج  ره  هکم ، هنیدـم و  ناناملـسم  ناـیم  رد  یتلیـضف ، ره  رد  ددرگ ، یم  رب  وا  يوـس 

اه نآ  مان  دننک و  یم  لیلجت  میظعت و  وا ، لباقم  رد  دنلیاق ، مارتحا  شردارب  وا و  يارب  نامز ، يافلخ  دنلیاق ، مارتحا  وا  يارب  همه  دشخرد ؛
مدرم نیمه  تسد  هب  ناوج ، نیمه  هک  تفگ  یم  یـسک  زور  نآ  رگا  همه  شیپ  مرتحم  نارود و  هنومن  ناوج  دـندروآ ، یم  تمظع  هب  ار 

. درک یمن  رواب  سک  چیه  دش ، دهاوخ  هتشک 
( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تبرغ  نارود   - 475

دنا هنیدم  رد  زاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تیب  لها  تبرغ  هرود  ینعی  تسا ؛ نینمؤملاریما  تداهـش  زا  دعب  هرود  موس ، هرود 
همه مارتـحا  دروـم  ناناملـسم ، همه  گرزب  یتـفم  ناملـسم ، همه  يوـنعم  ماـما  تروـص  هب  تدـم ، نیا  زا  دـعب  لاـس  تسیب  نیـسح ، ماـما 

رد دـننکب ، یتدارا  راهظا  تیب  لها  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  همه  لسوت  کسمت و  لحم  همه ، ملع  لیـصحت  دورو و  لـحم  ناناملـسم ،
ره رگا  هک  يا  همان  دسیون ؛ یم  همان  هیواعم  هب  وا  ملاع . لیـصا و  بیجن ، فیرـش ، گرزب  بوبحم ، تیـصخش  تسا ؛ هدرک  یگدنز  هنیدم 

دـنک و یم  لمحت  دـناوخ ، یم  دریگ ، یم  ار  همان  نیا  مامت  تمظع  اب  هیواعم  تسا . ندـش  هتـشک  شیازج  دـسیونب ، یمکاح  ره  هب  یـسک 
مـسجم مک  بیجن ، زیزع  فیرـش  مرتحم  درم  نیا  یکیدزن ، هدـنیآ  رد  هک  تفگ  یم  یـسک  مه  تاقوا  ناـمه  رد  رگا  دـیوگ . یمن  يزیچ 

، زیگنا تریح  نآ  اب  مه  نآ  دوشب ، هتـشک  مالـسا  نآرق و  تما  نیمه  تسد  هب  تسا  نکمم  تسا  هدننیب  ره  رظن  رد  نآرق  مالـسا و  هدـننک 
شیانعم هچ  ینعی  نیا  دندرک  یم  مه  صالخا  ضرع  مالـس و  دندمآ و  یم  شتمدـخ  هب  هک  ياه  نامه  دـندرک ؟ یناسک  هج  داتفا . قافتا 
شنطاب اما  تسا ، یمالـسا  شرهاظ  تسا ؛ هدش  یهت  مالـسا  تقیقح  تیونعم و  زا  لاس ، هاجنپ  نیا  لوط  رد  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  نیا 

مه يا  هدـع  تسا و  ناملـسم  ناشمـسا  مه  مدرم  تسا ، رارق  رب  تعامج  زامن  تسا ، رارقرب  اـهزامن  تساـج . نیا  رطخ  تسا ؛ هدـش  كوپ 
! دنتیب لها  رادفرط 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  هب  هاگن  ود  عومجم   - 476
زغم رپ  رایسب  اهاعد ، اه و  ترایز  نیا  تالمج  زا  يرایسب  دننام  هک  تسا  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  رد  هلمج  کی 

تهج هب  رظان  هک  هلمج ، نیمه  نوماریپ  يردـق  لوا  هبطخ  رد  ازع ، زور  اـعوسات و  زور  تبـسانم  هب  زورما  تسا . ربدـت  لـمأت و  روخ  رد  و 
، لوا ياه  هرقف  اهتنم  تسا ؛ نیعبرا  ترایز  نیا  کیف . هتجهم  لذـب  و  تسا : نیا  هلمج  نآ  مینک ؛ یم  ضرع  یـضیارع  تسا ، ینیـسح  مایق 

نوخ ناج و  یلع ، نب  نیـسح  ینعی  کیف  هتجهم  لذـب  و  دـنک : یم  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هب  باطخ  تالمج  نیا  هدـنیوگ  هک  تساـعد ؛
زا یـشان  ینادرگرـس  زا  هلالـضلا ؛ هریح  و  دـهدب ؛ تاجن  لهج  زا  ار  وت  ناگدـنب  ات  هلاهجتلا ؛ نم  كدابع  ذقنتـسیل  داد ؛ وت  هار  رد  ار  دوخ 

فرط تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  تسا ، هدننک  مایق  فرط  هک  تسا  هیـضق  فرط  کی  نیا  دناهرب . ار  اهنآ  یهارمگ  تلالض و 
یناسک نآ  لباقم ، هطقن  یندالا ؛ لذر  الاب  هظح  عاب  ایندلا و  هترغ  نم  هیلع  رزاوت  دـق  و  دوش : یم  یفرعم  يدـعب  هرقف  نیا  رد  هیـضق ، رگید 

یب دوخ  زا  ار  اهنآ  سفن ، ياهاوه  تاوهش و  ییایند ، فراحز  يدام ، يایند  دوب ؛ هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  یگدنز ، بیرف  هک  دندوب 
نیا هک  تسا ، هداد  رارق  دوخ  میظع  شنیرفآ  رد  یناسنا  ره  يارب  لاعتم  يادخ  هک  ار  یمهس  یندالا ؛ لذرالاب  هظح  عاب  و  دوب ؛ هدرک  دوخ 

. تسا ینیسح  تضهن  هصالخ  نیا ، دندوب . هتخورف  ترابع  مهس 
تـسرد مه  ود  ره  هک  تسا ، هظحالم  لباق  هاگن  ود  اب  عقاو  رد  ینیـسح  تضهن  هک  دـنک  یم  ساـسحا  ناـسنا  ناـیب ، نیا  رد  يا  هقادـم  اـب 

هیلع تکرح  هک  تسا ؛ یلع  نب  نیسح  يرهاظ  تکرح  هاگن ، کی  تسا : تضهن  نیا  میظع  داعبا  هدنهد  ناشن  هاگن  ود  عومجم  اما  تسا ؛
هک تسا  يرت  گرزب  تکرح  هیـضق ، نیا  نطاب  اما  تسا ؛ دـیزی  تموکح  ینعی  رگ ، بوکرـس  ملاظ و  فرحنم و  دـساف و  تموکح  کی 

هزرابم دـیزی  اب  هچ  رگا  نیـسح  ماما  تقیقح ، رد  تسا . ناسنا  ینوبز  لهج و  هیلع  رب  تکرح  نآ  دـناسر و  یم  نآ  هب  ار  ناسنا  مود  هاـگن 
تلذ ینوبز و  یهارمگ و  یتسپ و  لهج و  اب  هکلب  تسین ؛ شزرا  یب  رمع  هتوک  دیزی  اب  نیـسح  ماما  یخیرات  هدرتسگ  هزرابم  اما  دنک ، یم 
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. دنک یم  هزرابم  دراد  اه  نیا  اب  نیسح  ماما  تسا ؛ ناسنا 
: دوش یم  روط  نیا  مینک ، هصالخ  يروطس  رد  ار  نیسح  ماما  يارجام  میهاوخب  رگا  دمآ . دوجو  هب  مالسا  هلیسو  هب  ینامرآ  تموکح  کی 

نآ ناریا  رد  هچ  تسا ، نامز  نآ  يارـسک  رـصیق و  تموکح  هک  ایند ، گرزب  ياه  تموکح  دوب ؛ ضیعبت  لهج و  ملظ و  راـچد  تیرـشب ،
رد هک  هچنآ  لثم  مه ، رت  کچوک  ياه  تموکح  یمدرم و  ریغ  تموکح  يرگ و  یفارشا  تموکح  زور  نآ  مور  يروطارپما  رد  هچ  زور ،
اب ادـخ و  ربمایپ  هلیـسو  هب  مالـسا  رون  نایم ، نیا  رد  دوب . هتفرگ  ارف  ار  ایند  یتیلهاـج  اـعومجم  دوب ؛ رتدـب  مه  اـه  نآ  زا  دوب ، برعلا  هریزج 

تموکح تموکح ، نیا  تفر ؛ یم  ایند  زا  ربمایپ  یتقو  دریگب . ارف  ار  اج  همه  نآ  عاعـش  دنک و  ادیپ  شرتسگ  جیردت  هب  دعب  دـنک و  نشور 
نودب درک ، یم  ادیپ  همادا  تهج  نامه  اب  تموکح  نآ  رگا  و  دـشاب ؛ خـیرات  لوط  رد  تیرـشب  همه  يوگلا  تسناوت  یم  هک  دوب  يرقتـسم 

نامه رد  دیایب ، دیدپ  یلعف ، تیعضو  رد  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  نآ  زا  دعب  اه  نرق  رد  دوب  انب  هچنآ  ینعی  دش ؛ یم  ضوع  خیرات  دیدرت 
ماما روهظ  زا  دعب  نارود  هب  طوبرم  ملاع ، نیا  رد  ناسنا  یقیقح  یگدـنز  تسا  یکاپ  تلادـع و  زا  راشرـس  يایند  دوب . هدـمآ  دـیدپ  نامز 

دش و یم  رـسیم  ربمایپ  تموکح  همادا  رگا  نیاربانب ، دش . دهاوخ  لیان  ییاه  تمظع  هچ  هب  اج  نآ  رد  رـشب  دناد  یم  ادـخ  هک  تسا ؛ نامز 
یلیالد هب  راک  نیا  اما  داتفا ؛ یم  ولج  اهتدم  يرـشب  راک  ماجرف  دش . یم  ضوع  تیرـشب  خیرات  دمآ و  یم  دـیدپ  لوا  ياه  هرود  نامه  رد 

. دشن
رب یکتم  ناسنا ، يرکف  هقرفت  كرـش و  ياج  هب  تشاد ؛ لدـع  رب  ءاـنتبا  ملظ ، رب  ءاـنتبا  ياـج  هب  هک  دوب  نیا  ربماـیپ  تموکح  تیـصوصخ 
اب اه  ناسنا  يزرو  هنیک  ياج  هب  دوب ؛ تفرعم  ملع و  رب  یکتم  لهج ، ياـج  هب  دوب ؛ راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  تیدوبع  رب  زکرمت  دـیحوت و 

یتموکح نینچ  رد  هک  یناسنا  هتـسارآ . نطاب  رهاظ و  زا  تموکح  کی  ینعی  دوب ؛ ارادـم  قفر و  لاصتا و  طابترا و  تبحم و  رب  یکتم  مه 
؛ دوبن یمالـسا  رگید  نطاب  اما  دوب ؛ یمالـسا  مان  مان ، دنام ؛ مالـسا  مسا  مسا ، دش ؛ ضوع  نمادکاپ ، اوقت ، اب  یناسنا  دنک ، یم  ادیپ  شرورپ 

دوجو هب  یتاقبط  فاکش  یگتـسدود و  ضیعبت و  يردارب ، يربارب و  ياج  هب  دمآ ؛ راک  رـس  رب  ملظ  تموکح  زاب  لدع ، تموکح  ياج  هب 
اه لصف  رس  نیا  زا  دهاوخب  ناسنا  رگا  مییآ ، یم  نییاپ  فرط  هب  هچره  هلاس ، هاجنپ  هرود  نیا  رد  دش . مکاح  لهج  تفرعم ، ياج  هب  دمآ ؛

. دننک نشور  هدنیوج  ناوج و  ياه  نهذ  يارب  ار  اه  نیا  دیاب  قیقحت  لها  هک  دراد  دوجو  هنومن  دهاش و  اهدص  دنک ، ادیپ  رتشیب 
ییاوشیپ ینعی  تماما ، دـنمه . دـض  ود  نیا  تسا ؛ ضقانم  توافتم و  ریاغم و  تنطلـس ، تیهام  اب  تماـما  دـش ! لیدـبت  تنطلـس  هب  تماـما 

يونعم هلقع  هنوگ  چیه  ندوب  بیرف ؛ تردق و  روز و  اب  تموکح  ینعی  تنطلـس ، اما  مدرم ؛ اب  يداقتعا  یفطاع و  دـنویپ  يونعم ؛ یحور و 
، تنطلـس تسا . ریخ  تهج  رد  تما و  يارب  تما ، نایم  رد  یتکرح  تماـما ، تسا . مه  لـباقم  هطقن  تسرد  ود ، نیا  یناـمیا ؛ یفطاـع و  و 
هک هچنآ  مکاح . هورگ  ینار  توهش  يارب  يزودنا و  تورث  يارب  صاخ ؛ تاقبط  يارب  مدرم و  حلاصم  هیلع  رب  هناردتقم  هطلـس  کی  ینعی 

راتفر وا  راتفر  هن  تشاد ، داقتعا  مالـسا  تایونعم  هب  يا  هرذ  هن  تشاد ، ملع  هن  تسا ، یمود  نیا  مینیب ، یم  نیـسح  ماـما  ماـیق  ناـمز  رد  اـم 
نیـسح لثم  یـسک  يارب  یطیارـش ، نینچ  رد  تشادن . تهابـش  ربمایپ  هب  شزیچ  چیه  دوب ؛ میکح  کی  راتفگ  وا  راتفگ  هن  دوب ، نمؤم  کی 

درک مایق  دمآ و  شیپ  یتصرف  دریگب ، رارق  ربمایپ  ياج  هب  دیاب  هک  تسا  یماما  نامه  وا  دوخ  هک  یلع -  نب 
اه همان  لاسرا   - 477

هویـش اب  هک  دوب  لکـشم  رایـسب  یمالـسا  عماوج  هب  یناسر  مایپ  دوبن ، يربخ  هراوهام  ویدار و  هلجم و  هماـنزور و  زا  هک  ناراـگزور  نآ  رد 
. دوب یمالسا  ياهروشک  اهرهش و  ناگرزب  هب  همان  لاسرا  اهنآ  زا  یکی  تفای . یم  ققحت  ینوگانوگ  ياه 

. دیسر یم  ناناملسم  شوگ  هب  دش و  یم  حرطم  دجاسم  یمومع و  عماجم  رد  اروف  دناسر ، یم  ار  یمهم  ربخ  دمآ و  یم  يا  همان  یتقو 
دوخ مایق  ات  تشون ، یمالسا  ياهرهش  ناگرزب  صاخشا و  يارب  ینوگانوگ  ياه  همان  هنیدم  زا  جورخ  زاغآ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دننام دناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار 
هفوک نایعیش  يارب  همان  هرصب  يارب  همان  رصم  مدرم  يارب  همان  هنیدم  رد  مشاه  ینب  يارب  يا  همان 
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: دنک یم  لقن  نارمح  نب  ةزمح 
ذغاک نآ  رب  ماما  دندروآ  اروف  تساوخ  يذغاک  مشاه  ینب  عمج  رد  دوش ، جراخ  هنیدم  زا  تفرگ  میمصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 

: تشاگن نینچ 
نیا رد  امش  زا  سک  ره  انامه  دوش ، یم  هتشون  مشاه  ینب  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  زا  همان  نیا  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 

(. 6 . ) دورد اب  دیسر  دهاوخن  يزوریپ  هب  دشابن  نم  اب  سک  ره  و  دش ، دهاوخ  هتشک  دوش  قحلم  نم  هب  مایق 
ایند هن  تسا  ترخآ  هب  توعد  ع )  ) نیسح راک   - 478

ترخآ رکف  هب  ار  مدرم  تسا ، هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شدـج  توعد  زا  ینابیتشپ  غالبا و  تسا  میظع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راـک 
مالسا مسا  هک  تسا  نیا  هب  مدرم  ندرک  انشآ  نیسح  راک  تسا ، نتشاد  زاب  یهاوخ  دوخ  یبلط و  توهـش  یتسرپ و  لوپ  زا  تسا  نتخادنا 

یم روتـسد  نآ  هب  ررکم  هدوب ، دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  شرافـس  هک  تسا  يوقت  نامیا و  فدـه  دوش ، تعاـنق  نآ  هب  هک  تسین  فدـه 
(. 7 . ) دندرک دای  نآ  زا  ناشیاه  بوتکم  اه و  هبطخ  رد  ررکم  هک  دشاب  یم  شردپ  دج و  شرافس  نینچمه  دیامرف 

یهارمگ تلاهج و  زا  مدرم  تاجن   - 479
: تسا نیا  نآ ، دراد و  دوجو  انعمرپ  رایسب  هلمج  دوش ، یم  هدناوخ  نیعبرا  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  ترایز  زا  یترایز  رد 

(. 8 . ) هلاهجلا نم  كدابع  ذقنتسیل  کیف  هتجهم  لذب 
نیا وت ، هدنب  نیا  هک  دنک  یم  ضرع  لاعتم  يادخ  هب  رئاز  تسا  هدش  هدناجنگ  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يراکادف  هفـسلف 

یهارمگ رد  هک  یتریح  ینادرگ و  رس  زا  ار  مدرم  ( 9  ) هلالضلا هریح  و  دهدب . تاجن  تلاهج  زا  ار  مدرم  ات  درک ، راثن  ار  نوخ  وت ، نیـسح 
(. 10 . ) تسا يا  هتفرشیپ  یقرتم و  موهفم  هچ  ياراد  زغم و  رپ  ردق  هچ  هلمج  نیا  دنیبب ، دهدب . تاجن  تسا 

البرک هعقاو  ياه  تحلصم   - 480
تحلصم زا  رـس  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  رـشب  نیاربانب  دروآ ، یمن  رد  رـس  ناسنا  تاقوا  یـضعب  نارادمتـسایس  يویند و  ناگرزب  راک  زا 

تقیقح ندرک  راکشآ  مالسا و  نید  يایحا   - 1 دشاب : یم  هدمع  تحلـصم  دنچ  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  دروآ . رد  ملاع  دنوادخ  ياهراک 
. نامیا

مه رد  الماک  لطاب  قح و  هک  یمـسق  هب  دـندوب و  هدرک  اه  يزاب  هقح  يزاس و  رهاظ  البرک  هیـضق  زا  شیپ   ) لطاب لاطبا  قح و  قاقحا   - 2
نیا اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنتفرگ ، یم  قح  ياـج  هب  ار  لـطاب  لـطاب و  ياـج  هب  ار  قح  اـسب  هچ  دـش و  یمن  هداد  صیخـشت  مه  زا  دوب و 

(. تخاس اوسر  ار  لطاب  دومرف و  راکشآ  ار  قح  شراک 
یتح تسا  هدماین  شیپ  مه  يربمغیپ  چیه  يارب  هک  دسرب  يدح  هب  يزرو  تبحم  ماقم  رد  دهاوخ  یم  راک  نیا  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح   - 3

. تسا فرشا  ایبنا  همه  زا  ایبنالا  متاخ  زا  سپ  هک  لیلخ  میهاربا  يارب 
هک تسا  یتداعـس  نیملاعلا ، بر  هب  يزرو  تبحم  تسا . هقباس  یب  هک  دناسرب  یعیفر  ماقم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـهاوخ  یم  يادـخ 

هیلع ادـخ  لوسر  اذـل  دـنک . رظن  فرـص  اـطخ  يارب  همه  زا  دـهدب ، تسا  هقـالع  دروم  هچ  ره  هک  هدـماین  شیپ  روط  نیا  سک  چـیه  يارب 
: دومرف وا  هب  مالسلا 

(. 11 . ) یسر یمن  نآ  هب  تتداهش  ببس  هب  زج  هک  تسا  يا  هجرد  ادخ  دزن  وت  يارب 
. تمایق خزرب و  اـیند و  رد  دـسر  یم  نارگید  هب  هک  تسا  یتاـکرب  ـالبرک  ياـیاضق  هب  تبـسن  دـنوادخ  ياـضما  رد  هفیفخ  حـلاصم  زا   - 4

تیانع یناوارف  تاریخ  تاکرب و  البرک  هیـضق  ياضما  اب  دنوادخ  دنز ، یم  ناشن  دنچ  ریت  کی  ینالف  دـنیوگ : یم  هک  تسا  یلثملا  برض 
(. 12 . ) دومن

مالسا ندرک  هدنز   - 481
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بتکم نیا  هک  تفر  روطنآ  دوبن ، حرطم  یلیخ  وا  يارب  باوث  دنربب . یباوث  یکی  دنتفر  هکنیا  هن  دش ، هتـشک  مه  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
(. 13 . ) دنک هدنز  ار  مالسا  دهدب ، تفرشیپ  ار  مالسا  دهدب ، شتاجن  ار 

قحان تردق  ندرک  اوسر   - 482
نیا دروخب  مه  هب  ات  دوشب  هتـشک  دـنک و  تمواقم  تردـق  نیا  اب  وا  دـیاب  هک  شدوخ  يارب  دـید  یم  فیلکت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  وا 

تـسا يرئاج  تموکح  کی  هک  دید  وا  دوب . شدوخ  هارمه  هک  يا  هدع  نیا  شدوخ و  يراکادف  اب  ار  تردـق  نیا  دـنکب  اوسر  ات  عاضوا ،
هار دنک و  تضقن  دیاب  هک  داد  صیخـشت  ار  شدوخ  یهلا  فیلکت  ار  شدوخ  فیلکت  تسا ، هدرک  ادیپ  هطلـس  وا  تکلمم  تاردقم  رب  هک 

کی هک  دوب  مولعم  دعاوق  بسح  هب  هک  یلاح  نیع  رد  دش . دهاوخ  هچ  ره  دنک  راکنتـسا  تفلاخم و  راهظا  دنکب و  تفلاخم  دورب و  دتفیب 
(. 14 . ) دوب فیلکت  نکل  هلباقم  دنراد  اهنآ  هک  يا  هدع  نآ  اب  دناوت  یمن  يردقنیا  ددع 

يوما دساف  تموکح  يزادنارب   - 483
فیلکت دـیوگب  دنیـشنب و  تسناوت  یم  دوب  یم  لبنت  هللااب  ذوعن  رگا  مه  وا  درک . ماـیق  تشادـن و  ینادـنچ  يورین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

دنشاب راوس  دارم  رخ  رب  اهنآ  دنزن و  فرح  دنیشنب و  ءادهشلادیس  هک  دش  یم  لاحشوخ  یلیخ  يوما  رابرد  منک . مایق  هک  تسین  نم  یعرش 
رگا دربب . نیب  زا  ار  دساف  تموکح  نیا  دهد و  لیکشت  یمالسا  تموکح  ات  تعیب  هب  دنک  توعد  مدرم  ات  داتسرف  ار  لیقع  نب  ملـسم  وا  اما 
دندش یم  لاحشوخ  بوخ ! رایسب  تفگ : یم  هللااب  ذوعن  تساوخ  تعیب  دمآ و  كدرم  نآ  یتقو  تسشن و  یم  شیاج  رـس  هنیدم  رد  مه  وا 

(. 15 . ) دندیسوب یم  مه  ار  شتسد  و 
مالسا ندرک  دوبان   - 484

(. 16 . ) دنربب نیب  زا  ار  مالسا  هک  دنتشاد  دصق  هیما  ینب 
یهاشنهاش میژر  هب  یمالسا  لدع  تموکح  لیدبت   - 485

ءاج و ال ربخ  راعـش ال  اب  تبورع  ییارگ و  یلم  يایحا  هدـش  باسح  ياه  همانرب  تیلهاـج و  هلاـقن  ياـه  يورجک  اـب  تفر  یم  هک  یبتکم 
ناهگان هک  دـناشک  اوزنا  هب  ار  یحو  مالـسا و  دزاسب و  یهاشنهاش  میژر  کی  یمالـسا  لدـع  تموکح  زا  دوش و  دوباـن  وحم و  لزن  یحو 

نماد رد  تیبرت و  یضترم  یلع  ایلوا  دیس  یفطـصم و  دمحم  لسر  دیـس  نادناخ  رد  هیذغت و  یهلا  یحو  هراصع  زا  هک  یمیظع  تیـصخش 
(. 17 . ) دروآ دوجو  هب  ار  یگرزب  هعقاو  دوخ ، یهلا  تضهن  ریظن و  یب  يراکادف  اب  درک و  مایق  دوب  هدش  گرزب  هرهاط  هقیدص 

يرگدادیب اب  هلباقم   - 486
نتخاس هار  رد  هدوب و  نابیرگ  هب  تسد  جـنر  رقف و  يدام و  تالکـشم  اب  یگدـنز  رد  هتـساخرب و  مورحم  ياـه  هدوت  ناـیم  زا  ربماـیپ  همه 

. دندوب ور  هب  ور  ناراکمتس  ياهریقحت  اه و  تناها  اه و  باعرا  اهدیدهت و  عاونا  اب  شیوخ  ینامرآ  هعماج 
تلادع ادخ و  يارب  دوب و  ور  هب  ور  اه  يرگدادیب  عناوم و  تالکشم و  زا  یخرب  اب  مادک  ره  ادخ  ناروآ  مایپ  رگا  دوب ، هنوگنیا  زین  نیسح 

. دیرفآ راختفا  داتسیا و  اه  يدرمان  همه  ربارب  رد  هنانامرهق  درک و  هزرابم  اه  نآ  همه  اب  يوما  یلهاج  ياه  تنس  نتخادنارب  و 
نادیهش رالاس   - 487

ناگدنب شیامزآ  يارب  هلمج : نآ  زا  تشاد  ررقم  یـصاخ  طیارـش  تافـص و  شیوخ  ناروآ  مایپ  هب  دنوادخ  هک : تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
ياه شزرا  تیونعم و  هاگ  هولج  ار  نانآ  تشاد و  رود  نادـب ، یگتـسباو  يدام و  تاـناکما  تافیرـشت و  يرهاـظ  قرب  قرز و  زا  ار  ناـنآ 

. داد رارق  یناسنا  يالاو 
طیارش تافص و  نآ  همه  ادخ  بلط  قح  ناگدنب  شیامزآ  داهج و  رد  وا  صالخا  ندش  راکشآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دوب . هنوگنیا  زین  نیسح 

، شیدـیحوت هار  ناورهر  تسا و  نادیهـش  رالاس  دوخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دروآ ، درگ  شزاـس  نوگرگد  ماـیق  ترـضح و  نآ  رد  ار 
. دنا هدش  فصو  ادخ  ناگدیزگرب  ناتسود و  گرزب و  نادیهش 
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ناماما مایق  توکس و  تلع   - 488
لمجم نسحم و  شتریس  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مه  ینعی  دنا ؛ قتشم  لمجم  نسحم و  زا  ود  ره  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

مایق مه  دوب و  تما  نید و  تحلصم  هب  هیما  ینب  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  لمحت  ربص و  مه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مه  تسا و 
(. 19 ( ) 18  ) ادعق وا  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لاق  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

مالسا خیرات  هعجاف  نیرت  میظع   - 489
ياه تلم  يارب  نآ  ریظن  هک  داتفا  قافتا  یتراسا  تسویپ و  عوقو  هب  مالـسا  خـیرات  ياه  هعجاف  نیرت  میظع  زا  یکی  مرحم  هاـم  مهدزاـی  رد 

. داد دهاوخن  هدادن و  يور  ناملسم 
دوخ سفن  ریما   - 490

رد همه  اما  ددرگ ؛ یم  يا  هوسا  هنومن و  لابند  دهاوخ ؛ یم  ییوگلا  سک  ره  تسا . ملاع  ناکریز  راک  ایلوا ، هب  باستنا  ناگرزب و  هب  هبشت 
یم هجوتم  دوخ  هب  ار  امـش  نهذ  هرهچ  مادک  دنـسرپب  اهنآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  ملاع  رد  دارفا  یـضعب  دـنور ، یمن  باوص  هار  وگلا ، نتـسج 

ناشرنه اهنت  تسا ؛ هتشذگ  سفن  ياوه  تیدوبع  هب  ناشرمع  هک  دنور  یم  یتسپ  کچوک و  ریقح و  ياه  ناسنا  غارس  هک  دینیب  یم  دنک ،
ناسنا زا  يا  هدع  يارب  اه  نیا  لفاغ ، چوک و  ياه  ناسنا  هظحل  دنچ  ندرک  مرگرـس  اهنت  دـیآ ؛ یمن  شوخ  ار  نالفاغ  زج  هک  تسا  يزیچ 

یم رارق  وگلا  ار  نانآ  دنور و  یم  نآ  لاثما  یخیرات و  ياه  تیصخش  اهرادمتسایس و  غارـس  یـضعب  دنوش ، یم  وگلا  ملاع ، یلومعم  ياه 
ات هک  تسا  نیا  هللا  ءایلوا  تیصوصخ  نیرت  گرزب  نوچ  دنهد . یم  رارق  وگلا  ار  هللاءایلوا  هک  دنتسه  یناسک  اه  ناسنا  نیرت  كریز  دنهد .

. دنوشن دوخ  سفن  لیلذ  دنشاب ؛ دوخ  سفن  ریما  دنناوت  یم  هک  دنردتقم  يوق و  عاجش و  دح  نآ 
ردنکـسا یتسه . نم  ناـمالغ  مـالغ  وت  تفگ : ینودـقم -  یمور -  ردنکـسا  هب  هک  تسا  بوسنم  میدـق  ياـمکح  ناـفوسلیف و  زا  یکی  هب 

مه یتقو  یبات ؛ یب  یهاوخب ، ار  يزیچ  یتقو  یتسه  دوخ  بضغ  توهش و  مالغ  وت  وشن ؛ نیگمشخ  تفگ : دش . نیگمـشخ  درک و  بجعت 
. دنتسه نم  مالغ  بضغ  توهش و  هک  یلاح  رد  تسا ؛ بضغ  توهش و  لباقم  رد  یگدرب  نیا  یبات ؛ یب  يوشب ، نیگمشخ  يزیچ  زا 
تیاده هار  ياه  صخاش  ناربمغیپ و  ادخ ، ءایلوا  هب  تبسن  اما  دشاب ؛ هتشادن  تیعقاو  تسا  نکمم  دشاب و  تسار  ناتساد  نیا  تسا  نکمم 

. دراد دوجو  ادخ  يایلوا  یگدنز  رد  زین  ددعتم  ياه  هنومن  دنتسه و  یسوم  میهاربا و  فسوی ، نآ  ياه  هنومن  تسا . تسار  رشب ، یهلا 
يارب قیرط  نیا  زاو  دـنهد  یم  رارق  وـگلا  ار  ردـتقم  عاجـش و  ياـه  ناـسنا  نیا  ناـگرزب ، نیا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـه  ناـسنا  نیرت  كریز 

. دننک یم  تمظع  رادتقا و  بسک  انعم  نطاب و  رد  ناشدوخ ،
نیا نیرت  گرزب  زا  یکی  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) هللادـبع یبا  ترـضح  کشالب  هک  تسا  ییاه  صخاش  مه  ناـگرزب  نیا  ناـیم  رد  زاـب 

ناگرزب و ءایلوا و  حاورا  دوجو ، لماوع  همه  هکلب  لباقان ، ریقح و  یکاخ  ياه  ناـسنا  اـم  طـقف  هن  هک  تفگ  دـیاب  اـقح  تساـه . صخاـش 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  كرابم  رون  تسین ، مه  انشآ  نشور و  ام  يارب  هک  دوجو ، يوت  رد  وت  لماوع  نیا  مامت  رد  و  برقم ؛ ناگتشرف 

. تسا يا  هتسجرب  یلیخ  راک  نیا  دهدب ، رارق  دیشروخ  نیا  يوترپ  رد  ار  دوخ  ناسنا  رگا  دشخرد  یم  دیشروخ  لثم 
هک اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  دوب ، هک  ربمغیپ  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـینک ، هظحالم 

يونعم ياضف  تیبرت و  نآ  ماد و  نآ  هناخ و  نآ  هتفای  شرورپ  دـشخب . یم  یلاعت  لیخ  ار  ناسنا  کی  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  همه  دوب ،
هلاس هن  تشه -  ناوجون  کی  ناشیا  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یتقو  دـشن  عناق  اه  نیا  هب  اما  دوب ، هک  یناحور  تشهب  و 

نارود هک  مه  نینمؤملاریما  نارود  رد  دـندوب . هلاس  تشه  تفه -  یـس و  ناوج  کـی  ناـشیا  دندیـسر ، تداهـش  هب  نینمؤملاریما  دـندوب 
. دوب هدش  كانبات  ناشخرد و  يوق ، دوب و  هدروخ  زرو  بترم  ردپ ، نآ  تسد  ریز  دعتسم ، هیام  نیا  دوب ، راک  شالت و  شیامزآ و 

. مینک تاقالم  ار  ادخ  نیمه  اب  تسا ؛ بوخ  نیمه  تسا ؛ سب  رادقم  نیمه  هک  تفگ  دهاوخ  دـشاب ، ام  تمه  لثم  ناسنا  کی  تمه  رگا 
ناشیا دـندوب ، مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  راوگرزب و  نآ  رومأـم  ناـشیا  هک  شردارب ، كراـبم  تاـیح  نارود  رد  تسین . نیا  ینیـسح  تمه 
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نیا همه  تسا . نامز  ماما  زا  قلطم  تعاطا  ردارب و  رانک  رد  فیاظو  ماجنا  تفرـشیپ و  روط  نیمه  راب  دنداد . همادا  ار  میظع  تکرح  نامه 
كرابم یگدنز  مه  نآ  زا  دعب  دنتفرگ ؛ رارق  ردارب  تداهـش  لباقم  رد  دـعب  دـینک . باسح  ار  شیاه  هظحل  هظحل  تسا . یلاعت  هجرد و  اه 

، تسا یکدـنا  لاس و  هد  دودـح  ناشدوخ ، تداهـش  ماگنه  ات  نسح  ماما  تداهـش  تقو  زا  تسا ، هدرک  ادـیپ  همادا  لاس  هد  راوگرزب ، نیا 
. دندرک یم  هچ  اروشاع  زا  لبق  لاس  هد  نیا  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  دینیبب  امش 

دنمرتحم مالسا  ملاع  همه  رد  تیب  لها   - 491
ملاع همه  رد  تیب  لها  بح  درادـن  دـیدرت  نآ  رد  سک  چـیه  دـنراد و  لوبق  مه  زورما  دنتـشاد ، لوبق  ار  تیب  لها  مالـسا ، ملاـع  همه  رد 

. تسا روط  نیمه  مه  نالا  تسا ؛ یمومع  مالسا ،
دجسم تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  بستنم  هک  يدجسم  نآ  دنراد . یم  تسود  ار  تیب  لها  دیورب ، مالـسا  يایند  ياج  ره  مه  نالا 
دنسوب یم  دننک ، یم  ترایز  ار  ربق  دنور و  یم  مدرم  تسا . تیعمج  راوز و  هلولو  تسا ، بنیز  ترـضح  هب  بستنم  هرهاق  رد  هک  يرگید 

. دنیوج یم  لسوت  و 
باتک نیا  هک  دـندروآ ، نم  يارب  تسه ، یلیخ  میدـق  ياه  باتک  رد  نوچ  یمیدـق ؛ هن  دـیدج ، یباتک  نیا ، زا  لبق  لاـس  ود  یکی ، نیمه 

، تیب لها  هک  دـنک  یم  تابثا  باتک  نیا  رد  هدرک و  قیقحت  زاجح  یلعف  ناگدنـسیون  زا  یکی  تسا  هدـش  هتـشون  تیب  لها  يانعم  هرابرد 
هتشون و ار  نیا  هعیش  ریغ  ناملسم  ردارب  نآ  اما  تسه ؛ نامناج  وزج  اه  فرح  نیا  هک  نایعیش  ام  الاح  نیسح ، نسح و  همطاف ، یلع ، ینعی 

. تسا هدیدرگ  شخپ  هدش و  پاچ  نآ  زا  هخسن  نارازه  دبال  و  مراد ، ار  نآ  مه  نم  تسه ، مه  باتک  نیا  تسا  هدرک  رشن 
دتفا یم  قافتا  نیا  دـش ، كوپ  یهت و  هعماج  یتقو  لاح  نیع  رد  اما  دـندوب ؛ مارتحا  تیاهن  رد  مه  زور  نآ  دـنمرتحم ، تیب  لها  نیارباـنب ،
نیا هب  هعماج  هک  دـش  هچ  اج  نآ  هک  میمهفب  دـیاب  ام  دوشن . هنوگ  نآ  هعماج  مینک  راک  هچ  هک  تساج  نیا  تربع  تساجک ؟ تربع  الاح 
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. نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 8)

. نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 9)
ص 147. ج 5 ، تیالو ، ثیدح  ( 10)

ح 46. ص 182 ، ج 61 ، راونالا ، راحب  ( 11)
ص 173. بیغ ، تسد  دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلا  دیس  ( 12)

ص 81. ج 8 ، رون ، هفیحص  ( 13)

ص 15. ج 4 ، رون ، هفیحص  ( 14)
ج 1 ص 174. رون ، هفیحص  ( 15)

ص 210. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا  ( 16)
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ص 18. ج 12 ، رون ، هفیحص  ( 17)
ص 101. ج 10 ، راونالاراحب ، ( 18)

ص 54. هیالولا ، جهن  ( 19)

نیسح ماما  لتاق  دیزی  دیلپ  تیصخش 

دیزی تیبرت   - 492
: دراد یفورعم  راعشا  تشاد و  تهارک  ار  رهش  رد  هیواعم و  اب  یگدنز  هک  تسا  هیبلک  لدجم  رتخد  دیزی  ردام 

ینیع رقت  هئابع و  سبلل 
فوفشا سبل  نم  یلا  بحا 

هیف حایرالا  قفخت  تیب  و 
فینم رصق  نم  یلا  بحا 

ریقف یمع  ینب  نم  قرخ  و 
فینع جلع  نم  یلا  بحا 

شنابز تشاد . ینیـشنارحص  ینیـشن و  هیداب  قالخا  اذهل  تفای ، دشر  هیداب  رد  دیزی  داتـسرف و  هیداب  هب  شرـسپ  دـیزی  اب  ار  نز  نآ  هیواعم 
یناوارف هقالع  راکـش  هب  و  تسا -  دیزی  تحاصف  ياهدیرم  زا  دنیوگ  یم  ار  ناکلخ  نبا  هدـش  پاچ  هک  دراد  یناوید  دـیزی  دوب -  حیـصف 

گس اصوصخم  تاناویح و  تیبرت  هقباسم و  يراوس و  بسا  هب  هکنیا  موس  وهل . رفس  رد  رفاسم  هالص  مکح  مالسا و  رد  وهل  دیـص  تشاد 
. تشاد یناوارف  هقالع 

لها رد  یلو  دوش ، یم  وا  ياوق  لیمکت  بجوم  لامک و  دـشاب  هلـضاف  تاکلم  بحاص  دـنمورین و  يوق و  هک  يدرم  کـی  رد  تافـص  نیا 
. دوش یم  معنت  فرت و  رد  قارغا  تلاطب و  ببس  اه  هدازهاش  اه و  هداز  فارشا  اه و  هدازاقآ  تالالس و  باقعا  معنت و 

رد هک  يراعـشا  عون  زا  مه  نآ  تشاد ، یناوارف  هقالع  لیطابا  لها  تمدانم  ءارعـش و  اب  ترـشاعم  هب  يودـب  تحاصف  تلـصخ  يور  دـیزی 
يدح ات  رعش  دراد . يدایز  ياهررض  لایخ  رعش و  رد  ندش  قرع  ارعش  المی  نا  نم  ریخ  احیق  لجرلا  نطب  المی  نال  تسا  وهل  وغل و  مالسا 

دراد یبوخ  هک  لیلد  نیمه  هب  تسه و  هنیمز  نیا  رد  اه  ناتـساد  دـشاب . هتـشاد  تسا  نکمم  يدـیفم  یعامتجا  راثآ  تسا  لامج  رهاظم  زا 
اه يوما  رابرد  رد  رعش  کی  هطساو  هب  هک  دنا  هدوب  اه  یلیخ  هدوب . دساف  رایـسب  هدوب  وغل  تعالخ و  رعـش و  هک  ییاهرابرد  دراد  مه  يدب 

. عیشت بتکم  هشیاع ص 75  نبا  يوما و  دیلو  ناتساد  دنا . هدرب  یناوارف  ياه  هلص 
: هلمج نآ  زا  دراد ، يراعشا  اهزیچ  ریاس  رمخ و  فصو  رد  مه  شدوخ  دنتشاد و  یماقم  دیزی  رابرد  رد  اه  لاطب  ءارعش و  لاح  ره  هب 

اهندرعق داهجرب  مرک  هیسمش 
یمف اهبرغم  یقاسلا و  اهقرشم  و 
دمحا نید  یلع  اموی  تمرح  ناف 

... میرم نب  حیسملا  نید  یلع  اهذخف 
: هلمج نآ  زا  و 

اهنکست دابعلل  دجاسملا  عد 
انیقتسا رامخا و  هکد  یلع  سلجا  و 

ابرط هرکس  یف  ابرش  يذلا  نا 
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انید ایند و ال  نیلصملل ال  و 
ابرش يذلل  لیو  کبر  لاق  ام 

... انیلصملل لیو  لاق  هنکل 
: هلمج نآ  زا  و 

تقرشا سوورلا و  کلت  تدب  امل 
نوریج یبر  یلع  سومشلا  کلت 

حصت الوا  حص  تلقف  بارغلا  حاص 
... ینوید یبنلا  نم  تیضق  دقلف 

. تسا لصفم  هک  درک  قحلم  يرعبزلا  نبا  راعشا  اب  هک  راعشا  تسا  هلمج  نآ  زا  و 
. دوب نارگید  تسد  رد  اهراک  راچان  دوب و  تسایس  يرادتکلمم و  ياهراک  هب  یگدیسر  عنام  حیرفت  راکش و  هب  دیزی  رفاو  هقالع 

بـسا يراوس و  بسا  هب  اهنت  هن  دوب . هدروآ  رد  يا  هرخـسم  تروص  هب  ار  وا  ياهراک  تاناویح ، اب  يزاب  هب  وا  یمرگرـس  وا و  هقالع  اما  و 
اهنآ اب  دوب  هدرک  هیهت  نیداهف )  ) زوی هنیزوب و  هدـع  کی  وا  تسا ) حودـمم  مالـسا  رد  لمع  نیا   ) يداد یم  ناـشن  يرفاو  هقـالع و  یناود 

. دوب شوخرس 
هینک وا  هب  ترازو ) هنیزوب و  هصق  . ) دـنک یم  لوبق  میلعت  رتـهب  یناویح  ره  زا  مه  هنیزوب  دوب . هدرک  میلعت  ار  وا  هک  تشاد  يا  هنیزوب  کـی 

. دهد یم  هینک  بقل و  تاناویح  هب  برع  دوب  هداد 
برقعلل طیرع  ما  كاذ  نم 

بلعثلل هلاعث  اذکه  و 
هب هداد  نومیم  نیا  هب  یصخش  هینک  کی  دیزی  دهدب  یصخش  ملع  تسا  نکمم  یصخش  ناویح  هب  انایحا  هنارعج و  وبا  دیوگ : یم  لعج  هب 
درک یم  رـضاح  شیوخ  بارـش  سلجم  رد  ار  وا  دیـشوپ و  یم  تفبرز  اه  هماج  ابید و  ریرح و  مشیربا و  سابل  ناویح  نیا  هب  سیقوبا  ماـن 

یکباچ غالا  هدام  رگید  فرط  زا  دـنا ! هدـش  یم  رـضاح  سلجم  نآ  رد  مماـکح  ارما و  زا  يرایـسب  اـمتح  ار و  دـیزی  يامدـن  تریغ  مزاـنب 
هقالع یلیخ  شدوخ  درک . یم  تکرـش  اه  بسا  هقباسم  رد  دش و  یم  غالا  هدام  نآ  راوس  دوب  هدش  هداد  میلعت  هک  سیقابا  یهاگ  تشاد و 

(. دنتخادنا یم  ولج  ار  غالا  هدام  ادمع  دیزی  رطاخ  هب  اهراکراوس  انایحا  مه  دیاش  و   ) دوشب هقباسم  هدنرب  سیقابا  هک  تشاد 
: تسا هنیمز  نیا  رد  دیزی  راعشا  نیا 

اهبانع لضفب  سیق  ابا  کسمت 
نامض تطقس  نا  اهیلع  سیلف 

هب تقبس  يذلا  درقلا  يار  نم  الا 
ناتا نینموملا  ریما  دایج 

. دنک راوس  نیملسم  ندرگرب  ار  وا  تساوخ  یم  هیواعم  و  دیزی ، قالخا  زا  يا  همش  دوب  نیا 
لقع و هیواعم  تسب . حلـص  دادرارق  هیواعم  اب  یبتجم  ماما  دوبن . هدقاعم  هدـهاعم و  حلـص و  لباق  هک  تشاد  یتروص  دـیزی  تموکح  عضو 
ار يرهاوظ  تیاعر  دوب  رطخ  شتـسایس  کلم و  يارب  هک  يدراوم  رد  زج  دـنکب و  رهاظ  ظفح  يدودـح  ات  تسناوت  یم  هک  تشاد  یقلخ 

. دیامنب
دش و یمن  یمایق  نآرق  مالـسا و  مان  هب  نیـسح و  ماما  هیحان  زا  مه  رگا  دوب  یـشایع  هب  رهاجت  یتسپ و  تلاذر و  هب  رهاجت  دیزی  عضو  یلو 
هک دوش  دیزی  هیلع  يرگید  مایق  دوب  نکمم  دیشک ، یم  لوط  لاس  دنچ  دیچیپ و  یمن  مهرد  لاس  هس  فرظ  رد  ار  دیزی  تموکح  راموط ) )

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4473 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش یم  مالسا  ملاع  هجاوم  رطخ  تقو  نآ  دشاب و  هتشادن  مه  یمالسا  رصنع 
شببس اهنت  هنیدم  لها  مایق  دوب . هتـشاذگ  هدوب -  سیقوبا  نامه  دیاش  و  ینومیم -  اب  هک  دش  عقاو  يا  هقباسم  کی  رد  دیزی  ندرم  یلوق  هب 

، ماش هب  دمآ  هنیدم  لها  یگدـنیامن  هب  يا  هدـع  اب  هلظنح  نب  هللادـبع  دوب ، دـیزی  راومهان  عضو  شرگید  ببـس  دوبن ، نیـسح  ماما  تداهش 
حکنی الجر  نا  ءامـسلا  نم  هراجحلاب  یمرن  نا  انفخ  یتح  دـیزی  یلع  اـنجرخ  اـم  هللا  و  تفگ : هک  دـید  هدـننک  تحاراـن  يروط  ار  عاـضوا 

یـضعب انـسح  ءالب  هیف  هللا  تیلبال  سانلا  نم  دحا  یعم  نکی  مل  ول  هللا  و  هالـصلا ، عدـی  و  رمخلا ، برـشی  و  تاوخالا ، تانبلا و  تاهمالا و 
. یگلاس نس 37  رد  درم  بنجلا ) تاذ   ) هب دنا  هتفگ 

. هدوب هدرب  نیب  زا  ار  شدبک  تاذل ، بارش و  رد  طارفا  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا 
. دوب تماق  دنلب  میس و  و  دیوگ : یم  داقع  دوب . ور  هلبآ  تفرگ و  هلبآ  ضرم  هیداب  رد  یکدوک  رد  دیزی 

اـصخش دـیزی  هناعاجـش  يدـج و  هبنج  هن  تشاد  يوهل  هبنج  رتـشیب  یلو  دوـب ، دـنمقالع  هدراـطم  هقباـسم و  هب  دـیزی  دـیوگ : یم  نینچمه 
يدرم ینعم  مامت  هب  تشادن و  دنتشاد  هبیـش  شیومع و  دیلو  هبتع و  لثم  شیردام  ءابآ  زا  یـضعب  هک  ار  یبرع  روهت  تعاجـش و  تلـصخ 

هینطنطـسق گنج  يارب  ار  فوع  نب  نایفـس  هاپـس  هیواعم  هک  هیواعم  نامز  ياه  گنج  زا  یکی  رد  اذـهل  دوب و  رـسکبس  شایع و  لـمهم و 
شایع دیزی  هب  ربخ  دندش . یطحق  ضرم و  راچد  هاپـس  هک  دش  عیاش  مه  دعب  درک و  تکرح  هاپـس  ات  درک  لقاثت  ضرامت و  دـیزی  داتـسرف ،

: تفگ ار  اهرعش  نیا  دیسر .
مهعومج تقال  امب  یلابا  نا  ام 

موم نم  یمح و  نم  هنودقرفلاب 
اقفترم طامنالا  یلع  باکتا  اذا 

موثلک ما  يدنع  نارم  ریدب 
: دوش یم  مولعم  هتکن  ود  اجنیا  زا  تتامش . راع  عفر  يارب  منک  یم  قحلم  هاپس  هب  ار  دیزی  هک  دروخ  مسق  دینش  یتقو  هیواعم 

داسف مولعم  افرـص  تسایـس ، يرادـکلم و  تقایل  هن  تفـالخ و  تقاـیل  هن  تشادـن : یتقاـیل  هنوگ  چـیه  هک  دـیزی  ندـمآ  راـک  يور  فلا - 
. تشاد يرادکلم  تسایس و  تقایل  یلو  تشادن ، تفالخ  تقایل  رگا  هیواعم  دوب . دهع  نآ  رد  نیملسم  قالخا  یجیردت 

دـهد و رارق  اروش  ءزج  ای  دـنک و  باختنا  ار  شرـسپ  هللادـبع  دـشن  رـضاح  رمع  هک  هیواعم  رمع و  نیب  دوش  یم  هدـید  يرهاظ  ضرف  ب - 
وا تسد  هب  ار  راک  مامز  دـیزی ، تقایل  مدـع  هب  شدوخ  هدـیقع  مغر  یلع  هیواعم  یلو  تسا ؛ زجاع  شدوخ  لزنم  ریبدـت  رد  هللادـبع  تفگ :

(. 1 . ) درپس
قیالان رادنامرف  دیزی   - 493

دـندوب و ناگتفر  تشونرـس  راظتنا  هب  گرم  هناتـسآ  رد  هیقب  تخیر و  یم  نیمز  هب  نازخ  گرب  لثم  یناوتان  بات و  بت و  زا  مالـسا  هاـپس 
رثؤم دنداد ، شرازگ  وا  هب  ار  رکـشل  ناماسبان  عضو  ناهدنامرف  نایهاپـس و  فرط  زا  هچ  ره  دوب و  نارم ) رید   ) رد اهنآ  هدـنامرف  رـس  دـیزی 

. دندیناسر هیواعم  ضرع  هب  ار  هثداح  اعیرس  کیپ ، هلیسو  هب  هرخالاب  دیدرگن و 
باوج رد  دـیزی  داد . تکرح  روتـسد  تخاس و  علطم  رابراوخ  دوبمک  الغ و  طحق و  هب  هاپـس  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  تریغ  یب  رـسپ  هیواـعم 

؛ دیدرگ رشتنم  هاپس  نایم  رد  تایبا  نیا  هک  تشذگن  يزیچ  و  تشون : ار  اه  تیب  نیا  ردپ 
رد موثلک  ما  ما و  هداد  هیکت  اـهاکتم  رب  نارم  رید  رد  هک  نم  تسا . گرم  ناـبیرگ  تسد و  رطخ و  رد  هنودـقرف  رد  ودرا  هک  كاـب  هچ  ارم 

(. 2 ! ) تسا نم  شوغآ 
نارسفا هیحور  ندرک  هدرسفا  زج  تسا  زییاپ  نازخ  گرب  لثم  رکشل  هک  ینامز  رد  مه  نآ  اه  ینارذگشوخ  اه و  يزابسوه  هنوگ  نیا  هتبلا 

، تشادن رگید  يرثا  ناهدنامرف  بلق  ندیناجنر  ناریما و  نینهآ  ياه  هدارا  تردق و  اب  ياه  لد  نتسکش  مه  رد  و 
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دیزی داحلا  رفک و  ناهاوگ   - 494
دروم هک  ار  يرهش  دنک و  یم  ناریو  دوب -  روشک  ردام  هک  ار -  هنیدم  هکم و  هک  یناوج  دوبن ! دیعب  یناوج  هزیرغ  نیا  دیزی  لثم  یسک  زا 

لاس رد  هک  يروطب  داد ؛ رارق  تمرح  کته  دروم  دوب  یناحبـس  یحو  طیحم  یهلا و  نوناق  سیـسأت  زکرم  یمالـسا و  تاجتـسد  تاهجوت 
ربمغیپ ربنم  رب  دندمآ و  رد  دجسم  هب  رهش و  هب  ناگرگ  ناگـس و  ات  داد  تراغ  داب  هب  ار  مرکا  لوسر  ترـضح  هنیدم  يرجه  هس  تصش و 

! دز شتآ  ار  یلصم  بارحم  درک و  ناریو  هتسب  قینجنم  ار  همظعم  هکم  دندرک و  لوب 
. درک یم  منرت  اهنآ  اب  ابلاغ  دوب و  شوخلد  رعش  ود  نیا  هب  هشیمه  عیاجف  نیا  لابق  رد  هک  یناوج 

اهند رعق  اهجرب  مرک  هیسمش 
یمف اهبرغم  یقاسلا و  اهقرشم  و 

هجاجز یف  اهنذ  نم  تلزن  اذا 
. مزمز میطحلا و  نیب  ارفن  تکح 

هب اریز  دـناد ، یم  یقاس  تسد  ار  نآ  قرـشم  هداد و  رارق  نآ  جرب  ار  بارـش  هرمخ  هت  هدرک و  هیبشت  دیـشروخ  هب  ار  بارـش  یلوا  تیب  رد 
. دوش یم  بیاغ  اجنآ  رد  نوچ  دناوخ  یم  دوخ  ناهد  مه  نآ  برغم  دنک و  یم  روهظ  زورب  هرمخ  زا  یقاس  تسد  هلیسو 

ود لصاح  دنک . یم  هیبشت  دـنوش  یم  ادـیپ  رگید  فرظ  هب  یفرظ  زا  نتخیر  تقو  رد  هک  بارـش  ياه  بابح  هب  ار  اه  یجاح  مود  تیب  رد 
دنک یم  بورغ  نم  ناهد  برغم  هب  دنک و  یم  عولط  یقاس  تسد  قرشم  زا  هک  بارش  دیـشروخ  هک  درک  هصالخ  ناوت  یم  نینچ  ار  تیب 

. تسا یفاک  روشک  برغ  قرش و  يارب 
یم دنود و  یم  الاب  نییاپ و  هلایپ  هب  بارش  نتخیر  للغ و  تقو  رد  هک  تسا  بابح  نارازه  اجنیا  دننام  زاب  هلوره  زا  رفن  دنچ  هکم  رد  رگا 

روـشک و هکلب  هدرک . هرخـسم  ار  نییآ  نید و  اـهنت  هن  لزه  نیا  اـب  وا  دـنهج . یم  هـلوره  هـب  هـک  دنتـسه  یجاـح  رازه  دـص  اـجنیا  دـنهج .
(. 3 . ) تسین بیجع  یئاوسر  حیبق و  لمع  ره  باکترا  يزاب  نومیم  زاب و  گس  ناوج  نینچ  زا  درک . یم  هرخسم  مه  ار  رادروشک 

دیزی رفیک  رب  يدهاوش   - 495
: دیوگ نینچ  یمالسا  روهشم  خروم  یلبنح  يزوج  نبا 

: تسا نیا  نآ  علطم  دیوگ و  یم  نخس  يو  داحلا  زا  یبوخب  هک  تسا  يراعشا  دهد  یم  یهاوگ  دیزی  هقدنز  رفک و  رب  هک  يدهاوش  زا 
ار نایفسوبا  مدج  ناتـساد  هیلع ! يا  مراد  یمن  تسود  ار  ادخ  اب  تاجانم  نم  اریز  ناوخب ؛ همغن  هدب و  بارـش  نم  هب  ایب و  نم  دزن  هیلع ! يا 
دومن و تمواقم  دمحم  ربارب  رد  نانچ  نآ  دوب و  هتفر  دحا  هب  نیملسم  اب  گنج  يارب  هک  یماگنه  نآ  ناوخب  نم  يارب  دوب  تلزنم  دنلب  هک 

هرمخ نم  هب  اـیب و  نم  دزن  هیلع ! يا  دـننک  هیرگ  ناگتـشک  رب  هـک  درک  هماـقا  ینارگ  هحوـن  ناگدـننک و  هـیرگ  نآ  اـت  تـشک  نیملـسم  زا 
. تسا هدمآ  تسد  هب  ماش  ياهروگنا  زا  هک  يرمخ  دننک و  رایتخا  ار  نآ  ناگنشت  هک  يرمخ  ناشونب ،

. هدوب لالح  یپ  رد  یپ  بارش  ندیشون  مینیب  یم  مینک ، یم  هاگن  تیلهاج  نارود  ناگتشذگ  هب  ام  هک  یماگنه  هیلع ! يا 
نانخـس دـنا  هتفگ  تمایق  هرابرد  هچنآ  اریز  رادـم  لد  رد  تمایق  رد  ارم  تاقالم  ياهوزرآ  نک و  راـیتخا  رهوش  مگرم  زا  سپ  میح ! ما  يا 

! مشاب هدیشون  رمخ  هک  یلاح  رد  مورب  دمحم  ترایز  هب  دیاب  نم  دروآ ؛ یم  یشومارف  لد  يارب  هک  تسا  یلطاب  کیرات و 
دهاوخ یم  دوخ  هقوشعم  زا  بولطمان و  ار  ادخ  اب  تاجانم  لالح ، ار  یم  وا  تسا ؛ هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  نطاب  هیواعم  رسپ  راتفگ  نیا  رد 

! دنک منرت  يو  يارب  ار  دحا  ناتساد  ات 
. دناشک یم  ربمغیپ  يالاو  ماقم  هب  تناها  زیخاتسر و  زور  راکنا  هب  ار  راعشا  هنماد 

یقیـسوم و انغ و  هب  یمالـسا  ياهرهـش  زکارم و  نیرت  سدقم  رد  مدرم  هک  دراذـگ  اج  هب  ءوس  ریثأت  عامتجا  تاقبط  رد  نانچ  نآ  وا  يراب 
. دندرک یم  رهاظت  يراوخبارش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4475 

http://www.ghaemiyeh.com


یبیس دروخ  کلم  تیعر  غاب  رگا ز 
خیب زا  تخرد  وا  نامالغ  دنروآ  رب 

دیزی تمذم  رد   - 496
دومن تساوخ  رد  شروش  ناربهر  زا  رهـش  رادنامرف  دندرک ، شروش  دـیزی  باسح  یب  يزیرنوخ  عیاجف و  رثا  رد  هنیدـم  مدرم  هک  یماگنه 
لیـسغ هلظنح  نب  هللادـبع  اهنآ  سأر  رد  هک  تضهن  نارـس  دـنراذگب . نایم  رد  دـیزی  اب  کیدزن  زا  ار  دوخ  تاـضارتعا  دـنور و  ماـش  هب  اـت 

يوس هب  دندوب  نانآ  نایم  رد  مه  ریبز  نب  رذنم  رمع و  نب  هللادبع  هلظنح و  نبا  هک  اهنآ  زا  یعمج  دنتفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  دوب  هکئالملا 
. دندش راپسهر  ماش 

. داد نانآ  هب  گرزب  يایادـه  اه و  هزیاـج  دومن و  مارکا  ار  اـهنآ  دـیزی  دـش ، ماـش  دراو  هنیدـم  ناوراـک  هک  هک  یتقو  دـسیون : یم  ریثا  نبا 
فوفـص ربارب  رد  دـندش  هنیدـم  دراو  هک  تقو  فصولا  عم  درادـن  رازه  هد  زا  رتمک  نارگید  هب  مهرد و  رازه  دـص  هللادـبع  هب  هک  يروطب 

زور بش و  اه  هدنناوخ  هتفرگ و  دوخ  یقیـسوم  انغ و  اب  هدرک ، لالح  ار  بارـش  درادـن و  نید  هک  مییآ  یم  یـسک  دزن  زا  ام  دـنتفگ  مدرم 
. دنزاون یم  وا  يارب 

هیده تشاذگ و  مارتحا  نم  هب  وا  درک  مهاوخ  گنج  دیزی  اب  هنیآ  ره  ار ، منادـنزرف  نیمه  رگم  منکن  ادـیپ  يروای  رگا  نم  تفگ : هللادـبع 
. منک هدافتسا  وا  هیلع  ورین  نآ  زا  مدرگ و  دنمورین  یلام  رظن  زا  هکنآ  يارب  رگم  متفریذپن  ار  نآ  نم  داد و 

دـص نم  هب  دیزی  تفگ : داتـسیا و  مدرم  ربارب  رد  تشگرب و  هنیدم  هب  يدنچ  زا  سپ  دوب ، هتفرگ  مهد  رازه  دص  دیزی  زا  هک  ریبر  نب  رذـنم 
ردق نآ  دـشون و  یم  رمخ  دـیزی  مسق  ادـخ  هب  هنیدـم ! مدرم  دراد . یمن  زاب  امـش  هب  وا  عضو  شرازگ  زا  ارم  هزیاج  نیا  اما  داد  مهرد  رازه 

. دنک یم  (. 4  ) كرت ار  دوخ  زامن  هک  دتفا  یم  تسم 
: تسوا راعشا  نومضم  نیا  درک و  یم  توعد  هانگ  هب  ار  نارگید  هک  دوب  وا 

ندینش زا  ارم  رات  ياه  همغن  دینک ، شومارف  ار  يونعم  لئاسم  دیشونب و  ار  اه  هلایپ  دیونـشب و  ار  یقیـسوم  يادص  دیزیخرب و  ناتـسود ! يا 
(. 5 ! ) منک یم  هضواعم  هدنام  فرظ  هت  رد  هک  هنهک  بارش  کی  اب  ار  یتشهب  ناروح  نم  هتشاد و  زاب  ناذا 

دیزی رب  تنعل  ندوب  زیاج   - 497
حیرص دانتسا  اب  دوخ  دنزرف  هب  خساپ  رد  هدش  هداد  تبسن  وا  هب  یلبنح  بهذم  سیسأت  تسا و  تنس  لها  همئا  زا  یکی  هک  لبنح  نب  دمحا 

. درمش یم  جراخ  ناناملسم  رامش  زا  ار  وا  تسناد و  یم  يزیاج  ار  دیزی  نعل  نآرق  هب 
. دنهد یم  تبسن  دیزی  یتسود  هب  ار  ام  مدرم  هک  متفگ  مردپ  هب  نم  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  دنزرف  حلاص  دسیون : یم  يزوج  نبا 

؟ درادب تسود  ار  دیزی  لاح  نیا  اب  دشاب و  ادخ  هب  نامیا  ياراد  یسک  تسا  نکمم  ایآ  مدنزرف ! تفگ : مردپ 
؟ ینک یمن  نعل  ار  وا  ارچ  سپ  متفگ :

هک ار  یـسک  مینکن  نعل  ام  هنوگچ  دـنزرف ! نیا  درک : هفاـضا  سپـس  منک . تنعل  ار  يزیچ  نم  يدـیدن  نونکاـت  وت  مدـنزرف ! تفگ : مردـپ 
! هدرک تنعل  ار  وا  دوخ  باتک  رد  دنوادخ 

(. 6 . ) هللا مهنعل  نیذلا  کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیسع  لهف  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تفگ :
نعل دـنوادخ  ار  یناـسک  نینچ  دـییامن ؟ محر  عطق  دـینک و  داـسف  نیمز  يور  رد  تساـیر  تموـکح و  هب  رگا  هک  دـیراد  وزرآ  اـیآ  ینعی :

. هدومن
(. 7 ( ؟ تسا سفن  لتق  زا  رتگرزب  داسف  مادک  مدنزرف ! تفگ : سپس 

. دناد یم  زیاج  نآرق  صن  مکح  هب  ار  دیزی  نعل  لاح  نیا  اب  ما ، هدرکن  تنعل  ار  يزیچ  مرمع  همه  رد  دیوگ  یم  هکنآ  اب  لبنح ، نب  دمحا 
دیلپ يرصنع  يارب  تعیب   - 498
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تشاذگ یمن  رس  ریز  یگنس  دیباوخ و  یمن  دجسم  يایروب  يور  هفیلخ  رگید  تفرگ و  تنطلس  گنر  یمالسا  تفالخ  هیواعم  نارود  رد 
رـصق نامه  رد  درک  یم  شرافـس  دوخ  لماع  هب  هیواعم  سکعب  هکلب  داد . یمن  ار  دوخ  لـماع  هوکـشاب  رـصق  هاـگرد  ندـنازوس  روتـسد  و 
شوگ هنیـس و  رب  تسد  هناربنامرف  هایـس  نامالغ  دوب و  هدز  هیکت  تفبرز  ياه  هدخم  رب  عیفر  یهاگیاج  رد  دوخ  دیامن و  لزنم  دـنمهوکش 

. دندوب هداتسیا  شربارب  رد  نامرف  هب 
. دریگب تعیب  دیزی  شدـنزرف  يارب  راگزور -  شدرگ  زا  لفاغ  ریبدـت -  اب  ات  دوب  ددـص  رد  درک و  یم  تلوهک  ساسحا  هفیلخ  رگید  لاح 

تساوخ یم  یقاس  زا  بارش  سلجم  رد  دورس و  یم  ار  هناقشاع  ياه  همغن  نیرتزیگنا  مغ  هک  يدیزی  دوب و  راوخبارش  زاب و  نابز  هک  دیزی 
و هدـب . نم  هب  حیـسم  نییآ  هب  ار  بارـش  یقاس ! يا  وت  تسا ، مارح  يدـمحم  نییآ  هب  يراسگ  یم  رگا  تفگ : یم  دـناوخب و  رعـش  شیارب 

يدیزی و  دـش . یمن  زیاج  میارب  كاخ  اب  ممیت  دـییاس  یمن  نیمز  هب  هقوشعم  نهاریپ  نماد  رگا  تفگ : یم  شا  هقوشعم  هرابرد  هک  يدـیزی 
... هک

! دریگب تعیب  تفالخ ، مان  هب  يدیلپ  رصنع  نینچ  يارب  ات  تشاد  رارصا  هیواعم  يرآ !
دیزی هب  هیواعم  حیاصن   - 499

نیا ریبز  نب  هللادـبع  اب  نتفرگ ، تعیب  يارب  وت  تفگ : درک . وا  هب  یحیاصن  دوب و  دـیزی  شرـسپ  عضو  نارگن  تخـس  ندرم  ماـگنه  هیواـعم 
ماما اب  داد  روتـسد  اصوصخم  نک . راتفر  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اـب  نک ، راـتفر  روط  نآ  رمع  نب  هللادـبع  اـب  نک  راـتفر  روط 

زا سرتب  و  دراد ، نیملـسم  نایم  رد  یمیظع  تناکم  تسا . ربمغیپ  دنزرف  وا  تفگ : دـنک . راتفر  يدایز  یمرن  قفر و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
دـنک و راتفر  تنوشخ  اب  نیـسح  ماما  اب  دـیزی  رگا  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  الماک  هیواعم  ینک . راتفر  تنوشخ  اـب  یلع  نب  نیـسح  اـب  هکنیا 

هیواعم تفر . دهاوخ  نوریب  نایفـسوبا  نادناخ  زا  تفالخ  دـنک و  تفالخ  تسناوت  دـهاوخن  رگید  دزاس ، هدولآ  وا  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد 
یم بوخ  ینعی  دمآ . یم  رد  بآ  زا  بوخ  ابلاغ  يرگید  رادمتسایس  ره  ياه  ینیب  شیپ  دننام  وا  ياه  ینیب  شیپ  دوب ، یکریز  رایـسب  درم 

. دنک ینیب  شیپ  تسناوت  یم  بوخ  دیمهف و 
اب دوب ، هدش  گرزب  یگدازهاش  یگداز و  فارشا  یگداز و  گرزب  يز  رد  لوا  زا  هک  دوب  يدرم  ایناث  و  دوب ، ناوج  الوا  دیزی ، سکع ، رب 

نیا رد  همه  زا  شیب  نادناخ  نیا  و  دـش ، مامت  نایفـسوبا  نادـناخ  نایز  هب  لوا  هجرد  رد  هک  درک  يراک  تشاد ، یناوارف  سنا  بعل  وهل و 
دنداد تسد  زا  مه  ار  نآ  دندرک ، مین  رکف  يرگید  يزیچ  هب  تنطلـس  تموکح و  هب  زج  دنتـشادن و  يونعم  فدـه  هک  اهنیا  تخاب  هیـضق 
فده هب  لکش  چیه  هب  نایفسوبا  نادناخ  هک  یلاح  رد  دیسر ، شدوخ  يونعم  ياه  فده  هب  یلو  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

. دندیسرن ناشدوخ  ياه 
! دناوخ دیاب  ار  مالسا  هحتاف   - 500

لاجر زا  رتالاب  دوخ  تسد  ولهپ  رد  دـیناشوپ و  یم  اـبیز  ریرح و  ياـه  ساـبل  ار  نومیم  دـیزی ) : ) دـسیون یم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم 
وا و نایم  ( 8  ) دیزی لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  اذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  دومرف : نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  دناشن ! یم  يرکـشل  يروشک و 

یم تعیب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یـصخش  نینچ  يارب  دوب . مالـسا  هیلع  غیلبت  صخـش  نیا  دوجو  الـصا  تشاد  دوجو  توافت  نارگید 
رظن فرص  نتساوخ  تعیب  زا  هجو  چیه  هب  مه  اهنآ  منک . یمن  تعیب  هجو  چیه  هب  نم  دیامرف : یم  درک و  یم  عانتما  تعیب  زا  ماما  دنهاوخ !

. دندرک یمن 
مدرم يراکشومارف  دیهش   - 501

جاتنتسا و هبنت و  هوق  دندرک و  یم  رکف  ناشدوخ  هلاس  تصش  هاجنپ ، خیرات  رد  رگا  مدرم  اریز  دش ؛ مدرم  يراکشومارف  دیهش  نیـسح  ماما 
عوجر دوخ  هلاس  تصش  هاجنپ  هبرجت  لقع و  هب  رگا  مکلوقع  یلا  اوعجرا  دومرف : هک  ادهشلادیس  ریبعت  هب  دوب و  یم  اهنآ  رد  يریگ  تربع 
هیواعم یلعف  رهاظ  لوگ  دندرک و  یمن  شومارف  الوصا  ار  يوما  نادناخ  هفوک و  رد  دایز  هیواعم و  نایفـسوبا و  ياه  تیانج  دندرک و  یم 
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مالسلا هیلع  نیسح  ایآ  دندرک  یم  باسح  دندرک و  یم  رکف  قیمع  و  دندروخ . یمن  تسا  یـصخش  عفانم  رطاخ  هب  نید  زا  ندز  مد  هک  ار 
هکنیا هدـمع  تلع  تقیقح  رد  سپ  دـش . یمن  عقاو  یتیانج  نینچ  زگره  هللادـیبع ، هیواعم و  دـیزی و  اـی  دوب  رتهب  اـهنآ  ياـیند  نید و  يارب 

رافک گنج  رد  هللا  یلا  هبرق  دندوب  رضاح  اه  نامه  هک  یتروص  رد  دندرک ، راتفر  ربمغیپ  نادناخ  اب  روط  نیا  مالسا  هب  دقتعم  اتبسن  یمدرم 
رئاعـش رهاوظ  دننیبب . ار  قافن  هدرپ  تشپ  دنتـسناوتن  ینعی  دوب ، اهنآ  ندروخ  رهاظ  لوگ  مدرم و  يراکـشومارف  طقف  طقف و  دـننک ، تکرش 

. دنتشادن هتفر  نیب  زا  یناعم  لوصا و  هب  هجوت  دندید و  یم  ظوفحم  ار  یمالسا 
اهنآ و عمط  اهنآ و  يراوخ  هوشر  اسؤر و  قالخا  داسف  و  فرط ، کی  زا  عابـستسا  سرت و  بعر و  میتفگ  البق  هکنانچ  هثداـح  نیا  رد  هتبلا 

هثداح نیا  عوقو  مهم  لماوع  زا  زین  رگید  فرط  زا  لئابق  ياسؤر  زا  اهرت  کچوک  یبرع -  يا  هلیبق  يوخ  بسح  هب  هناروکروک -  تعاطا 
. دوب

تلاهج و تلع  هب  اما  دش ، هتشک  شدج  فیس  هب  دناعم ، درم  نآ  لوق  هب  نیـسح  ماما  تسا . یمالـسا  هثداح  کی  دص  رد  دص  هثداح  نیا 
(. 9 . ) مدرم ندروخ  رئاعش  رهاوظ و  ظفح  لوگ  ینیبرهاظ و 

دیزی رد  ینوردنا  هروخ  ضرم   - 502
گرم يوزرآ  راب  رازه  يزور  هک  دنیوگ ، ینوردنا  هراوخ  ار  نآ  هک  دمآ  شیپ  یضرم  رمع  رخآ  رد  ار  دیزی  هک  حیحـص  لقن  هب  دندروآ 

یم منیب  یمن  مه  نآ  متشگ و  یضار  شیوخ  گرم  هب  تشگ . یمن  رـسیم  شگرم  ریت  ردق  اضق و  رهق  نامک  زا  اما  تشذگ  یم  شلد  رد 
. تفگ

؟ تسیک ثعاب  ار  نورد  شیر  شین و  تسیچ و  ضرم  ار  وت  هک  یناد  یم  چیه  هک  تفگ  ار  دیزی  امکح  زا  یکی  يزور 
. مرایشوهان لفاغ و  لاح  نآ  تقیقح  زا  ماما  مراد ، ربخ  درد  شین و  ترثک  زا  تفگ : دیزی 

وت رب  ات  رب  ورف  ار  موم  نیا  هتفرگ  ار  نامـسیر  رـس  تفگ : داد ، ودب  هتـسب  کیراب  هتـشر  هب  ار  نیبگنا  موم  يدوخن  رادـقم  میکح  لاحلا  یف 
ار هتشر  رس  ینامز  زا  دعب  تشاد ، هاگن  تسد  هب  ار  هتشر  رس  درب و  ورف  ار  موم  میکح  لوق  هب  دیزی  و  ددرگ ، راکشآ  نوریب  زا  تنورد  زار 
هک یتـسناد  مکحلا  اـبا  اـی  تفگ : میکح  دـمآ . نوریب  وا  قلح  زا  دوب  هدـیبسچ  موم  نآ  رب  هایـس  برقع  ود  دـندروآ  نوریب  ار  موم  هدیـشک 

؟ هتساریپ روناج  مادک  مخز  هب  تریمض  کیرات  هرجح  تسا و  هتسارآ  شین  مادک  هب  تنورد  شیر 
. درمب ات  درک  یم  اهدایرف  دیدم  تدم  مراتفرگ . شین  نیدب  شیر و  نیدب  هک  هللاو  يرآ  تفگ :

رد هک  دومن  دیاب  لمع  روتسد  نیمه  هب  دنرآ  نوریب  شخراوس  زا  ار  برقع  دنهاوخ  هاگره  و  تسا ) لمع  شنآ  هک  نآ  يازـس  تسا  نیا 
تهج برع  ناکدوک  ردشش  لوپتـسد و  يارحـص  رد  راتفرگ  لیام و  دهـش  ناشیاه  مشچ  ماد  هب  و  تسا ، رایتخا  یب  موش  نآ  موم  تبحم 

(. 10 . ) هتفر هدهاشم  رایسب  هک  دنیامن  یم  لمع  نیا  برقع  اب  ماودلا  یلع  برط  يزاب 
ص 138. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)

ص 49. ارهز ، یلع و  باتک  ( 2)
ص 278. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 3)

. رصتخم توافت  اب  ص 402  ج 4 ، يربط ، خیرات  ص 41 ، ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 4)
ص 164. يزوج ، نبا  رکذت  ( 5)

.24 دمحم /  ( 6)
ص 162. يزوج ، نبا  هرکذت  ( 7)

مرقم ص 146. لتقم  ( 8)
ص 48. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 9)
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.341 ص 342 -  ج 2 ، هملک ، کی  رازه و  ( 10)

اروشاع بش  رد  بنیز  ترضح  لاح 

ع)  ) نیسح هقداص  يایؤر   - 503
، تساخرب باوخ  زا  هک  یماگنه  دوبر ، ار  ترضح  یکدنا  باوخ  لاح  رد  دوب و  هتسشن  نیمز  رب  اعوسات  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ماما مردارب  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  مالسلا ، هیلع  یلع  مردپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  کنیمه  ناج ! رهاوخ  دومرف :
دزن ادرف  رگید -  یتیاور  قبط  ای  يدوز -  هب  ناج ! نیـسح  دنتفگ ؛ یم  نم  هب  ناش  یگمه  اهنآ  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح 

(. 1 . ) دوب یهاوخ  ام 
شاب مارآ  مرهاوخ !  - 504

ماما دومن ، نتسیرگ  هب  عورـش  دنلب  يادص  اب  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  دینـش ، ار  نخـس  نیا  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه 
. دیاشگب ام  تمالم  نعط و  هب  نابز  نمـشد  هک  نکم  يراک  نک و  ظفح  ار  دوخ  شمارآ  مرهاوخ ! دومرف : وا  دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

(. 2)
! راگزور يا  وت  یتسود  رب  فا   - 505

یم همزمز  بل ) ریز  رد   ) ار يراعشا  نمض ، نیا  رد  دوب و  شیوخ  ریشمش  ریمعت ) و   ) حالصا لوغشم  دوب و  هتسشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. یتشک تهاگماش  دادماب و  رد  هک  ار  ینابلاط  نارای و  اسب  هچ  وت ! یتسود  رب  فا  راگزور ! يا  درک :

. دریذپن ار  يرگید  نانآ  ياج  هب  راگزور  يرآ !
(. 3 . ) دنک یط  ار  هار  نیا  دیاب  يا  هدنز  ره  تسا و  هوکشاب  يادخ  تسد  رد  راک  نایاپ  هک  یتسار  هب 

! دهد یم  ار  دوخ  گرم  ربخ  ع )  ) نیسح  - 506
هب هک  تسا  یسک  فرح  نیا  ناج ! ردارب  دومرف : دینش ، ار  راعشا  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رتخد  س )  ) بنیز ترـضح  هک  یماگنه 

. تسا هدرک  ادیپ  نیقی  شیوخ  ندش  هتشک 
! مرهاوخ يرآ ! دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

(. 4 . ) دهد یم  شیوخ  گرم  تداهش و  زا  ربخ  هک  تسا  نیسح  نیا  یتبیصم ! هچ  هآ ! دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 
! هللادبعابا ای  وت  زا  دعب  تلذ  زا  ياو   - 507

مالـسلااهیلع موثلک  ما  دندومن ، یم  كاچ  نابیرگ  دـندز و  یم  یلیـس  شیوخ  ياه  تروص  هب  دـندومن ، نتـسیرگ  هب  عورـش  یگمه  نانز 
(. 5  ) هللادبع ابا  يا  وت  زا  سپ  یگراچیب  زا  ياو  هانیسح ! او  هاخا ! او  هاما ! او  هانیلعاو ! هادمحم ! او  دز : یم  دایرف  هتسویپ 

س)  ) بنیز هب  ع )  ) نیسح ماما  يرادلد   - 508
لها هک  ریز  زاـس ! راودـیما  یهلا  ياـه  هدـعو  هب  ار  تلد  مرهاوخ ! تفگ : یم  داد و  یم  يرادـلد  ار  شرهاوـخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

. دنور یم  تکاله  هب  ور  ناگدیرفآ  یمامت  و  دنریم ، یم  هدش و  یناف  یگمه  نیمز  نامسآ و 
نابیرگ مدیـسر ، تداهـش  هب  نم  هک  یماگنه  دیهد ، شوگ  ! تبابر يا  همطاف و  يا  وت  و  بنیز ! يا  وت  موثلک ،! ما  مرهاوخ  دندومرف : سپس 

(. 6 ! ) دیروایم نابز  رب  هدوهیب  نانخس  دیشارخن و  نخان  اب  ار  ناتیاه  تروص  دیزاسم و  كاچ 
دیابرن ار  تربص  ناطیش  مرهاوخ !  - 509

ار راعشا  نیا  هک  یماگنه  دوب ، هتسشن  ناکدوک  نانز و  شیپ  رگید  ياج  رد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  هک : تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد 
گرم شاک  تبیـصم ! غاد و  نیا  زا  ياو  ندومرف : هدمآ و  ردارب  دزن  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  رب  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  هنهرب و  رـس  دینش ،
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!. ناگدنامزاب هانپ  يا  ناگتشذگ و  راگدای  يا  دیسر  یم  ارف  نم 
(. 7 ! ) دیابرن ار  تا  ییابیکش  ناطیش  هک  شاب  بقارم  مرهاوخ ! دومرف : هدومن و  یهاگن  شرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

س)  ) بنیز ترضح  ندش  شوه  یب   - 510
؟ دنشک یم  ار  وت  ایآ  موش ! تیادف  نم  دنوش ! تیادف  مردام  ردپ و  ناج ! نیسح  دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

اطق غرم  رگا  ناج ! رهاوخ  دومرف : دوب  هدش  کشا  زا  رپ  شناگدید  دوب و  هتسب  ار  شیولگ  هار  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دیباوخ یم  دوخ  هنایشآ  رد  دندرک ، یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار 

رت تخس  نم  لد  رب  غاد  نیا  لمحت  یناد ، یم  نمشد  راتفرگ  ریسا و  ار  تدوخ  ایآ  نم ! رب  ياو  يا  دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
. تسا رتراوشد  و 

(. 8 ! ) داتفا نیمز  رب  شوه  یب  هدومن و  كاچ  ار  شیوخ  نابیرگ  درب و  تسد  سپس  دومرف ، ار  نخس  نیا 
س)  ) بنیز ترضح  هب  ع )  ) ماما تیلست   - 511

یم هک  ییاجنآ  ات  سپس  دمآ ، شوه  هب  هک  نآ  ات  تخیر  مالسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  تروص  رـس و  رب  یبآ  تساخرب  مالـسلا  هیلع  ماما 
. داد رکذت  هدومن و  نایب  ار  دوب  هدمآ  شردام  ردپ و  دج و  رس  رب  هک  ار  یبیاصم  هداد و  تیلست  ار  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  تسناوت 

ای زاجح  رد  ار  اهنآ  رگا  هک  دوب  نیا  دربب  هارمه  هب  زین  ار  دوخ  مرح  نانز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  دـش  ببـس  هک  یلماوع  زا  یکی  دـیاش 
ندروآرد تراسا  هب  يارب  ار  ینازابرـس  دنک ، تنعل  شیادخ  هک  هیواعم  نب  دیزی  تشاذـگ ،) یم  اهنت  و   ) تفگ یم  كرت  رگید  ياهرهش 

طـسوت نانز  تراسا  دـش و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  داهج و  زا  عنام  تروص  نیا  هب  داتـسرف و  یم  ناشیا  رازآ  هجنکـش و  و 
(. 9 . ) ددرگ مورحم  ادخ  هار  رد  تداهش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دش  یم  ثعاب  دیزی 

اروشاع بش  رد  بنیز  ترضح  دنخبل   - 512
نادیم هب  نتفر  يارب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  ییادیش  يرادافو و  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  اروشاع ، بش  رد  هک  یتقو 

. تشاد بل  رب  يدنخبل  دیسر  ردارب  تمدخ  هک  هاگنآ  دش و  دونشخ  دنریگب ، تقبس  رگیدکی  زا  دنهاوخ  یم  گنج 
؟ يراد بل  رب  هدنخ  هک  هدش  ربخ  هچ  نونکا  مدیدن  مسبتم  زگره  ار  وت  میدرک  تکرح  هنیدم  زا  هک  ینامز  مرهاوخ ! يا  دومرف : و 

فارطا رد  هک  اهنیا  نادب ! مرهاوخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک  هراشا  نارای  يرادافو  ییادیـش و  قوش و  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
هدعو ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  نانآ  یتسود  يرادافو و  هب  دنـشاب و  یم  رذ  ملاع  زا  نم  نارای  ناتـسود و  دـنراد  رارق  نم 

؟ يرگنب ار  نانآ  يرادیاپ  تماقتسا و  یهاوخ  یم  مرهاوخ  داد ،
مالـسلا هیلع  ماما  هچ  ره  دـنتفرگ ، ار  ترـضح  نآ  درگادرگ  باتـش  اب  همه  دـناوخ ، ارف  ار  نارگید  ریهز و  رهاظم و  نب  بیبح  ماما  هاگنآ 

دنتفگ یسامح  نانخـس  اب  کی  ره  دیهد ، تاجن  ار  دوخ  ناج  دیورب و  مداد  هزاجا  امـش  هب  نم  هب  هک  داد  رادشه  درک و  تحیـصن  ار  اهنآ 
. میوش هتشک  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت 

ار تعیب  نم  مسرت ، یم  ندش  هتشک  زا  امش  رب  نم  تسا  نم  ناهارمه  نم و  نتـشک  ناشفده  موق  نیا  هک  دینادب  نم ! نارای  يا  دومرف : ماما 
هدرک هدافتسا  بش  یکیرات  نیا  زا  دنک  يریگ  هرانک  ام  زا  دراد  تسود  یسک  ره  متشاذگاو ، دیتسب  نم  اب  هک  ینامیپ  متـشادرب و  امـش  زا 

. دوش ادج  ام  زا 
. میوش یمن  ادج  امش  زا  هک  دندرک  رارصا  دنتفگ و  نخس  نآ  اب  يرادافو  رد  مادک  ره  مشاه  ینب  باحصا و 

: دومرف ماما  دیشک  اجنیا  هب  هک  راک 
(. 10 . ) دینک هاگن  تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  هب  دینک و  دنلبرس  نونکا 

ص 127. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 1)
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ص 127. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 2)
نامه ص 115. ( 3)
نامه ص 117. ( 4)
نامه ص 117. ( 5)
نامه ص 117. ( 6)

. نامه ( 7)
نامه ص 119. ( 8)

. نامه ( 9)
ص 335. یتشد ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ( 10)

تراسا ات  اروشاع  رصع  زا  بنیز  ترضح  تیصخش  یلجت 

بنیز ترضح  شزرا   - 513
نیا رطاـخ  هب  تفگ  دوـش  یمن  تسیچ ؟ زا  دراد  یمالـسا  ياـه  تلم  مشچ  رد  نز  نیا  هک  یتـمظع  تسا . گرزب  نز  کـی  يربـک  بنیز 

ار یتمظع  نینچ  دنناوت  یمن  زگره  اه  تبسن  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رهاوخ  ای  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  هک  تسا 
؟ يربک بنیز  لثم  رفن  کی  وک  اما  دنتشاد ؛ ینارهاوخ  ناردام و  نارتخد و  ام ، همئا  همه  دننک . قلخ 

عون وا ، میمـصت  وا ، راـک  تسا . یهلا  فیلکت  ساـسا  رب  وا  یمالـسا  یناـسنا و  تکرح  عضوم و  رطاـخ  هب  يربـک ، بنیز  تمظع  شزرا و 
دنک یم  ادیپ  تمظع  دشابن ، مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ولو  دنکب ، يراک  نینچ  سک  ره  دیشخب . تمظع  روط  نیا  هب  وا ، تکرح 

مه البرک ، هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفر  زا  لـبق  تیعقاو  مه  تخانـش ؛ ار  تیعقوم  ـالوا  هک  تساـج  نیا  زا  تمظع  نیا  هدـمع  شخب 
کی تیعقوم ، ره  قـبط  اـیناث  و  ار ؛ نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  نـشک ثداوح  تیعقوم  مه  اروشاـع ، زور  ینارحب  تاـظحل  تیعقوـم 

. تخاس ار  بنیز  اه  باختنا  نیا  درک  باختنا 
تسایر تماهش و  تهاقف و  ياعدا  هک  مالـسا ، ردص  رادمان  ياه  هرهچ  رفعج و  نبا  سابع و  نبا  لثم  یناگرزب  البرک ، هب  تکرح  زا  لبق 

ار هار  نیا  دیاب  هک  دیمهف  دشن و  جیگ  بنیز  یلو  دننکب ؛ دیاب  راک  هچ  دـندیمهفن  دـندش و  جـیگ  دنتـشاد ، ار  اه  نیا  لاثما  یگدازاقآ و  و 
ینز دوب ؛ نز  کی  وا  درک . یم  سح  نارگید  زا  رتهب  وا  تسا ؛ یتخـس  هر ) ) دیمهف یمن  هک  نیا  هن  تفر  و�دراذگن  اهنت  ار  دوخ  مما  دورب و 

هب مه  ار  دوخ  ناگوابون  لاسدرخ و  ياه  هچب  هک  دوب  مه  لـیلد  نیمه  هب  و  دوش ؛ یم  ادـج  شا  هداوناـخ  رهوش و  زا  تیرومأـم ، يارب  هک 
. تسا هنوگچ  هثداح  هک  درک  یم  یسح  درب ؛ هارمه 

ار وا  درک و  ینابیتشپ  ار  دوخ  ماما  دـیمهف و  وا  دـننکب ، دـیاب  هچ  دـنمهفب  دـنناوت  یمن  اه  ناسنا  نیرت  يوق  هک  ینارحب  ياه  تعاس  نآ  رد 
، دیدرگ کیرات  ملاع  قافآ  اه و  ناج  اه و  لد  دش و  یناملظ  ایند  هک  مه  یلع  نب  نیسح  تداهـش  زا  دعب  دومن . زیهجت  ندش  دیهـش  يارب 

دنناوت یم  ناربمایپ  ینعی  تیرـشب  خیرات  ياه  ناسنا  نیرتالاو  طقف  هک  دیـسر  ییاج  هب  بنیز  دیـشخرد . دش و  يرون  کی  گرزب  نز  نیا 
(. 1 . ) دنسرب اج  نآ  هب 

هاگلتق رانک  زا  روبع   - 514
. دیربب مالسلا  هیلع  نیسح  هاگلتق  رانک  زا  ار  ام  میهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دنتفگ : دعس  نبا  رکشل  هب  باطخ  تیب  لها  ناوناب 

ناوناب مشچ  هک  یماگنه  دنداد ، روبع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتشک  رانک  زا  ار  اهنآ  هداد و  تبثم  خساپ  اهنآ  شهاوخ  هب  دعس  نبا  رکـشل 
(. 2 . ) دندیشارخ ار  ياه  تروص  هدز و  تروص  رب  یلیس  دندیشک ، نویش  دایرف و  داتفا ، نادیهش  رهطم  داسجا  رب 
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! تسوت نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا   - 515
نیزح و ییادص  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رتخد  مالـسلاهیلع  بنیز  هک  دور  یمن  رطاخ  زا  منک و  یمن  شومارف  هاگ  چیه  دنگوس ، ادـخ  هب 

تاولص دورد و  وت  رب  کئالم  هک  دمحم ! يا  دز : یم  دایرف  درک و  یم  هلان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  مغ  درد و  زا  رپ  كانهودنا و  یلد 
ار اهنآ  هک  دنشاب  یم  وت  نارتخد  نیا  دنا و  هدش  ادج  مه  زا  شرکیپ  ياضعا  هتشغآ و  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  دنتسرف ، یم 

. دنرب یم  تراسا  هب 
ءادهشلادیس هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  وا و  هدیزگرب  دمحم  هب  منک و  یم  تیاکش  متس ) تبیصم و  همه  نیا  زا   ) دنوادخ هب  نم 

. منک یم  تیاکش 
. دشاپ یم  كاخ  شناج  یب  رکیپ  يور  رب  ابص  اب  هداتفا و  البرک  كاخ  يور  رب  هک  تسوت  نیسح  نیا  دمحم ! ای 

. تسا هدش  هتشک  ناگدازانز  يافج  روج و  زا  هک  تسوت ) نیسح  نیا  دمحمای ! )
باحـصا نارای و  يا  تفر ، اـیند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  هک  تسا  يزور  دـننامه  زورما  یتبیـصم ! هچ  هو  یمغ ، هچ  هآ 

: هک هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دنرب و  یم  ار  اهنآ  يریسا  لاح  هب  هک  دنربمایپ  نادنزرف  نانیا  دمحم !
. دشاپ یم  كاخ  اهنآ  كاپ  داسجا  رب  ابص  داب  دنا . هتشک  ار  تنادنزرف  ریسا و  ار  تنارتخد  هک ) نیبب  ! ) دمحم ای 

. دنا هدومن  تراغ  ار  شا  همامع  و  دنا ، هدیرب  افق  زا  ار  شرس  هک  تسوت  نیسح  نیا  دمحم ! ای 
. دندومن تراغ  ار  شا  همیخ  هبنشود  زور  رد  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

. داتفا نیمز  رب  وا  همیخ  دندرک و  هراپ  ار  وا  همیخ  ياه  بانط  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 
. تشاد یجالع  یب  درد  هن  دوب و  هتفر  یتشگزاب  یب  رفس  هب  هن  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

. موش وا  يادف  نم  متشاد  تسود  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 
. تفر ایند  نیا  زا  هصغ  مغ و  زا  رپ  یلد  اب  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

. درپس ناج  هنشت  بل  اب  وا  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 
. دوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هون  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

. دوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  دنزرف  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 
. دوب يربک  هجیدخ  دنزرف  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

. دوب مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  دنزرف  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 
. دوب ملاع  نانز  هدیس  مالسلا ، هیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 

. دناوخب زامن  وا  ات  تشگزاب  وا  زامن  يارب  دیشروخ  هک  داب  یسک  نآ  يادف  مردپ 
(. 3 . ) دروآرد هیرگ  هب  ار  نمشد  تسود و  هک ) دناوخ  هیثرم  يا  هنوگ  هب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  ، ) دنگوس ادخ  هب 

البرک رد  ع )  ) بنیز ییوگشیپ   - 516
مدـج و راـگدای  يا  ینک  یم  یهت  بلاـق  ياراد  هک  منیب  یم  دوـمرف : هاـگلتق  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 

یمن ار  نانآ  نیمز  ناشکندرگ  هک  ییاهناسنا  زا  دنوادخ  تردپ و  دج و  ندرگ  هب  دوب  یهلا  دهع  تداهـش  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  مردارب !
عمج ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدنکارپ  هدش و  هعطق  هعطق  ياضعا  نیا  ات  تسا  هتفرگ  نامیپ  دـنفورعم  اهنامـسآ  لها  شیپ  رد  یلو  دـسانش ،
هچرگ تسین ، یندـش  وحم  هنهک و  نآ  رثا  هک  یمچرپ  دـنراد  تردـپ  ربق  يور  ار  یهاوخنوخ  یهلا و  بالقنا  نوخ  يایحا  مچرپ  دـننک و 
(. 4 . ) دیازفیب نآ  یلاعت  یلجت و  رب  هراومه  لاح  نیع  رد  یلو  دنشوک ، یم  نآ  وحم  يدوبان و  رد  لطاب  طخ  ناوریپ  رفک و  نارادمدرس 

س)  ) بنیز ترضح  هاگیلجت   - 517
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مالس نیدباعلا -  نیز  درم ، هناگی  نوچ  تسوا ، هلفاق  سیئر  دوب . هدش  راذگاو  وا  هب  دعب  هب  نآ  زا  دنک . یم  یلجت  بنیز  اروشاع ، رصع  زا 
زا هک  دایز  رـسپ  یلک  روتـسد  قبط  نمـشد  هک  اجنآ  ات  دراد  راتـسرپ  هب  جایتحا  تسا و  ضیرم  تدش  هب  تقو  نیا  رد  هک  تسا  هیلع -  هللا 

نیا دنتفگ ، ناشدوخ  دعب  یلو  دنـشکب ، ار  نیدباعلا  نیز  ماما  ات  دندرک  هلمح  راب  دنچ  دنامب ، یقاب  دـیابن  چـیه  نیـسح  دالوا  روکذ  سنج 
دنامب هدنز  هلیسو  نیدب  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  دوب  ییادخ  تحلـصم  تمکح و  کی  شدوخ  مه  نیا  و  دریم ! یم  دراد  شدوخ 

(. 5 . ) تسا نیدباعلا  نیز  ماما  يراتسرپ  بنیز ، ياهراک  زا  یکی  دنامب . یقاب  یلع  نب  نیسح  سدقم  لسن  و 
ع)  ) نیسح مایق  لیمکت  نانز  تراسا   - 518

هیما ینب  دندوبن ، البرک  رد  اه  هچب  نز و  بنیز و  رگا  تسا  نیمه  شا  هتکن  دروآ . دوخ  اب  مه  ار  شلایع  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا 
یم رابخا  يدـنک  هب  هک  زور  نآ  یغیلبت  یلیاسو  اب  دـنام ، یم  ناهنپ  اهاج  يرایـسب  رد  عوضوم  لصا  دـندرک . یم  وحم  ار  اـه  تیاـنج  نیا 

. داد یم  هولج  هنوراو  الماک  ار  بلطم  فلاخم ، تاغیلبت  مه  نآ  دیسر ،
. دنامب ناهن  هیما  ینب  تیانج  تشاذگن  نیسح  گرزب  کیرش  بنیز  اما 

رد دوخ  نیـشتآ  نانخـس  اب  دیزی  دایز و  نیا  سلجم  رد  هدومرف  ریدقت  ناشیارب  دـنوادخ  هک  تشاد  یمیظع  تمکح  مه  تیب  لها  تراسا 
ربمغیپ رتخد  مه  نآ  دننک ، ریسا  ار  ناملسم  نز  تشادن ، هقباس  مالسا  رد  دومرف  اوسر  ار  نانآ  هار  يانثا  رد  ددعتم و  فقاوم  هفوک و  رازاب 

(. 6 . ) دننکن محر  راوخریش  هچب  هب  ار ، هلآو  هیلع  هللا  یلص 
بنیز ترضح  بش  زامن   - 519

هتفگ مالـسلااهیلع  بنیز  شا  همع  مهد  بش  تدابع  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا 
نیع انل  تاده  ام  و  اهبر ، یلا  ثیغتست  اهبارحم  یف  مرحملا -  نم  هرشاع  يا  هلیللا -  کلت  یف  همئاق  لزت  مل  اهناف  بنیز ، یتمع  اما  و  تسا :

(. 7 ( ؛ رفز انل  تنکس  الو 
هثاغتسا یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  و  دوب ، هداتسیا  دوخ  تدابع  هاگیاج  رد  اروشاع -  بش  بش -  نآ  رد  نانچمه  وا  سپ  بنیز  ما  همع  اما  و 

. دشن عطق  ام  هلان  يادص  و  تفرن ، باوخ  هب  ام  زا  کی  چیه  مشچ  بش  نآ  رد  و  درک ، یم 
زا ام  ریسم  لوط  رد  ار  دوخ  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  همه  بنیز  ما  همع  انامه  تسا : هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هس تدم  اریز  دوب ؛ وا  فعض  یگنسرگ و  تهج  هب  مه  نیا  و  دناوخ ، زامن  هتسشن  اه  لزنم  زا  یضعب  اما  دناوخ ، یم  هداتـسیا  ماش  ات  هفوک 

کی طقف  ام  هب  زور  هنابش  ره  رد  لدگنس ، رگمتـس و  نامدرم  نآ  هک  نوچ  درک ، یم  میـسقت  لافطا  نایم  دنداد  یم  وا  هب  هک  ییاذغ  بش 
(. 8 . ) دنداد یم  نان  صرق 

س)  ) بنیز نایب  رد  ع )  ) یلع نابز   - 520
: تفگ يدسا  میزخ  نب  ریشب 

مرش شدوجو  همه  هک  مدید  ار  ینز  نم  دنگوس ، ادخ  هب  مدید ؛ ار  نینمؤملاریما  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نم  هفوک  رد  زور  نآ 
مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ردپ  زا  ار  باطخ  يوگ  هک  درک  ینارنخـس  يا  هنوگ  هب  لاح  نیع  رد  دوب و  ایح  و 

(. 9 . ) تسا هتفرگ  دای 
! نایافو یب  يا  دیوش  شوماخ   - 521

هنیـس رد  اه  سفن  بنیز ، ترـضح  هراشا  اب  دـیوش ! شوماخ  هدرک و  توکـس  ینعی  هک  دومن  يا  هراشا  مدرم  هب  دوخ  كرابم  تسد  اـب  وا 
: دندومرف مالسلااهیلع  ترضح  نآ  سپس  هداتسیا ، زاب  تکرح  زا  زین  نارتش  گنز  یتح  هدش و  سبح 

. داب وا  هدیزگرب  بیط و  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مردپ  رب  دورد  مالـس و  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و 
(. 10)
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! دوشن کشخ  ناتیاه  کشا  همشچ   - 522
دوشن کشخ  ناتکشا  همـشچ  دییرگ ، یم  تسا  هدش  دراو  ام  رب  هک  یتبیـصم  يارب  ایآ  افو ! یب  زابلغد و  هورگ  يا  هفوک ! لها  يا  دعب ، اما 

(. 11 . ) دریذپن یمامت  ناتیاه  هلان  و 
نایفوک لثم   - 523

(. 12 . ) درک یم  زاب  ار  اه  نآ  دوخ ، ياه  هتشر  ندیبات  زا  سپ  هک  تسا  ینز  نآ  لثم  امش  لثم 
! دیتسه بالجنم  رد  هزبس  امش   - 524

ینطاب قلمتم و  ناکزینک  نوچ  يرهاظ  و  مشخ ، هنیک و  زا  هدـنکآ  ياه  هنیـس  كاپان و  فازگ و  هدوهیب و  نخـس  زج  امـش ) ناـیفوک ! يا  )
ای هدرک  دشر  اهبالجنم  اه و  هلابز  نایم  رد  هک  دیتسه  يا  هزبس  دننامه  امش  دیراد ؟ ار  يرگید  تلیـضف  هچ  نیچ ، نخـس  نانمـشد  نانوچ 

(. 13 . ) دنوش یم  هدافتسا  ناگدرم  روبق  نیتسآ  يارب  هک  دیتسه  يا  هرقن  دننامه 
! دیدرک ایهم  يا  هشوت  دب   - 525

رد هدـش و  یهلا  بضغ  مشخ و  راچد  امـش  هک  اریز  دیداتـسرف ؛ شیپ  زا  شیوخ  ترخآ  يارب  ار  يا  هشوت  دـب  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و 
. دنام دیهاوخ  نادیواج  وا  باذع 

! دیدنخب مک  دییرگب و  رایسب   - 526
امش نماد  اریز  دیوش ؛ داش  رتمک  دینک و  هیرگ  رایسب  هک  دیاب  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ ! دیا ؟ هدرک  اپرب  يراز  نویـش و  دینک و  یم  هیرگ  ایآ 

. دییوشب ار  نآ  دیناوت  یمن  زگره  هک  هدش  یگنن  هب  هدولآ 
؟ دینک كاپ  دوخ  ناماد  زا  ار  تلاسر  ندعم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  رسپ  نوخ  دیناوت  یم  هنوگچ 

(. 14 ! ) ار نیناوق  ربهر  اوشیپ و  و  ار ؟ ناتراوگان  ثداوح  ءاجلم  و  ار ؟ نات  ناکین  هاگهانپ  و  ار ؟ تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  دیس و  نوخ 
! دیدش راکنایز  رایسب   - 527

ناتناتـسد دیتخاس و  هدوهیب  ار  اه  شالت  هک  دیریمب  دیـشاب و  رود  هب  یهلا  تمحر  زا  دیدش ، بکترم  یتیانج  دب  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و 
(. 15 . ) دیدز مقر  دوخ  يارب  ار  یگراچیب  تلذ و  دیدش و  راچد  یهلا  بضغ  هب  دیدش و  راکنایز  دیدرک  هک  يا  هلماعم  رد  داب ، هدیرب 

!؟ دیتخیر ار  ینوخ  هچ  دیناد  یم  ایآ   - 528
راکـشآ ار  شمرح  نانیـشن  هدرپ  دیدرک و  هراپ  هراپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگج  هک  دـیناد  یم  ایآ  نایفوک ! يا  امـش  رب  ياو 

(. 16 ( !؟ دیتسکش ار  وا  تمرح  هزادنا  هچ  دیتخیر و  وا  زا  ینوخ  هچ  هک  دیناد  یم  ایآ  دیدومن ؟
! تسا رت  نیگنن  ادخ  باذع  هک  دینادب   - 529

شیاـجنگ نیمز و  يزیربـل  هب  تسا  روآ  مرـش  نشخ و  اوراـن ، هیرک ، تخـس ، گرزب و  رایـسب  دـیدش ، بکترم  امـش  هک  یتیاـنج  هنیآ  ره 
. نامسآ

دایرف هب  یـسک  لاح  نآ  رد  تسا و  رت  نیگنن  ترخآ  باذع  انامه  هک ) دـینادب  ، ) دـیراب نوخ  ناراب  نامـسآ  زا  هک  دـیا  هدـش  بجعتم  ایآ 
. دسر یمن  امش 

یمن باتش  هب  ناتنداد  باذع  رد  ار  ادخ  امـش ، نتفرگ  تقبـس  هک  اریز  دینکن ، هدافتـسا  هداد ، امـش  هب  دنوادخ  هک  یتلهم  تصرف و  نیا  زا 
(. 17 . ) تسا هاگ  نیمک  رد  ناتراگدرورپ  هک  یتسرد  هب  تفرگ و  دهاوخ  ار  دوخ  ماقتنا  دنوادخ  دزادنا و 

! تساه لسن  نیرتهب  امش  لسن   - 530
رب هودنا  ینامیـشپ و  تشگنا  اهنآ  دندوب ، يراز  هیرگ و  لوغـشم  نارح  هتـشگرس و  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مدرم  زور  نآ  دنگوس ، ادـخ  هب 
دش سیخ  شنساحم  هک  يدح  هب  تسیرگ ، یم  تدش  هب  هک  مدید  ار  وا  دوب ، هداتسیا  نم  رانک  رد  يدرمریپ  دندیزگ ، یم  هتفرگ و  نادند 
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: تفگ یم  لاح  نیا  رد  و 
امـش لسن  نانز و  نیرتهب  ناتنانز ، ناناوج و  نیرتهب  ناتناناوج  نالاسنهک و  نیرتهب  امـش ، نالاسنهک  هک  دـنوش ! تیادـف  هب  مردام  مردـپ و 

(. 18 . ) دریذپ یم  تسکش  هن  دوش و  یم  راوخ  هن  هک  تساه  لسن  نیرتهب 
دایز نبا  سلجم  هب  رارسا  دورو   - 531

وا دندرک و  سلجم  دراو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرش  رس  لاح  نیا  رد  داد ، دورو  نذا  مدرم  همه  هب  هتسشن و  دوخ  رصق  رد  دایز  نبا 
(. 19 . ) دندومن سلجم  دراو  زین  ار  ینیسح  مرح  نارتخد  ناوناب و  دنداهن ، دایز  نبا  لباقم  ار 

؟ تسیک نز  نیا   - 532
لاؤس دایز  نبا  دوب ، هتسشن  سلجم  زا  يا  هشوگ  رد  سانشان  تروص  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  راوگرزب  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح 

(. 20 . ) تسا مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  نز ، نیا  دنتفگ  تسا ؟ یسک  هچ  نز  نیا  درک :
! دایز نبا  يا  ییوت  قساف   - 533

! تخاس راکشآ  ار  امش  ياه  غورد  درک و  اوسر  ار  امش  هک  ادخ  رکش  تفگ : دومن و  مالسلااهیلع  هردخم  نآ  هر )  ) يور دایز  نبا 
(. 21 ! ) میتسین ام  هک  تسا  راکدب  صخش  وگغورد  دش و  اوسر  هک  تسا  یسک  نآ  قساف  دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

! الیمج الا  تیار  ام   - 534
! يدید هنوگچ  تنادناخ  ردارب و  اب  ار  ادخ  راتفر  تفگ : دایز  نبا 

، دوب هدز  مقر  ناشیارب  ار  تداهش  دنوادخ  هک  دندوب  یناسک  نانیا  مدیدن ، يرگید  زیچ  ییابیز  زج  دندومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
اب نانآ  درک و  دهاوخ  عمج  ار  نانآ  وت و  نایم  دنوادخ  اه ، يدوز  نیمه  هب  دنتفاتـش و  دوخ  يدبا  هاگمارآ  هاگباوخ و  يوس  هب  زین  نانآ  و 

! هناجرم رسپ  يا  دنک ، هیرگ  تیازع  رد  تردام  تسا !؟ یسک  هچ  یعقاو  زوریپ  هک  رگنب  هاگداد  نآ  رد  دومن ، دنهاوخ  همصاخم  وت 
س)  ) بنیز ترضح  ناج  دصق   - 535

: تفگ نوعلم  نآ  هب  باطخ  ثیرح  نب  ورمع  تسب ، مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  لتق  هب  رمک  هک  دمآ  بضغ  مشخ و  يدـح  هب  دایز  نبا 
(. 22 ! ) دنک یمن  رفیک  هذخاوم و  شراتفگ  رطاخ  هب  ار  نز  یسک  تسا و  نز  وا 

؟! تسا راک  هچ  هیفاق  عجس و  اب  ار  نز   - 536
هدیشخب و افش  دندوب ، شکرس  یمدرم  هک  وت  نادناخ  نیسح و  نتـشک  زا  ارم  لد  دنوادخ  اهیلع : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  دایز  نبا 

. دومن داش 
رگا يدناکشخ . ارم  هشیر  یتشک و  ار  ام  نادناخ  گرزب  وت  هک  مروخ ، یم  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  دندومرف : مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 

. دشاب دبای ، یم  افش  اهزیچ  نیا  اب  وت  لد 
! زادرپ هیفاق  رعاش و  دوب  يدرم  زین  شردپ  هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب  دیوگ ، یم  نخس  هیفاق  اب  نوزوم و  هچ  نز  نیا  تفگ : دایز  نبا 

(. 23 ( ؟ تسا راک  هچ  هیفاق  عجس و  اب  ار  نز  دایز ! نبا  دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 
!؟ تشکن ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ادخ  رگم   - 537

؟ تسیک نیا  تفگ : دش و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  هجوتم  دایز  نبا  هاگن 
! تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رسپ  یلع ، وا  دنتفگ :

!؟ تشکن ار  نیسحلا  نب  یلع  ادخ  رگم  تفگ : دایز  نبا 
! دنتشک ار  وا  موق  نیا  دوب و  نیسحلا  نب  یلع  زین  وا  مان  هک  متشاد  يردارب  نم  دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(. 24 ! ) تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا 
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ع)  ) نامز ماما  زا  بنیز  ترضح  عافد   - 538
باوخ ماگنه  هب  دنا ، هدرمن  هک  ار  یناسک  دریگ و  یم  اهنآ  گرم  ماگنه  ار  اه  ناج  هک  تسا  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

. دیامرف یم  حور  ضبق 
! دینزب ار  شندرگ  هدرب و  نوریب  ار  نیا  یهدب ! ارم  باوج  هک  يراد  تارج  زونه  وت  ایآ  تفگ : دایز  نبا 

لاح یتشاذگن ، یقاب  ام  يارب  ار  یسک  رگید  هک  وت  دایز ! نبا  دندومرف : حیبق ،)  ) نامرف نیا  ندینش  ضحم  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
! شکب وا  هارمه  زین  ارم  سپ  یشکب ، ار  وا  یهاوخ  یم  رگا 

. منک تبحص  وا  اب  نم  ات  شاب  تکاس  امن و  ظفح  ار  دوخ  شمارآ  ناج ! همع  دندومرف : مالسلااهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما 
هک یناد  یمن  زونه  ایآ  ینک ؟ یم  دـیدهت  نتـشک  اب  ارم  ایآ  دایز ! رـسپ  يا  دومرف : تسیرگن و  دایز  نب  هب  سپـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

(. 25 ! ) تسام يراوگرزب  هیام  تداهش  ام و  تداع  ندش  هتشک 
! نیسح يا  انم ، هکم و  دنزرف  يا   - 539

يا هلان  اب  سپـس  درک ، هراپ  ار  شیوخ  نابیرگ  درب و  تسد  داتفا ، ردارب  هدـیرب  رـس  رب  شهاگن  هک  یماـگنه  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
گرزب ارهز  همطاف  رسپ  يا  ینم ! هکم و  دنزرف  يا  ادخ ! لوسر  بوبحم  يا  نیـسح ! يا  هک : دروآرب  دایرف  دنازرل  یم  ار  اه  لد  هک  نیزح 

یفطصم رتخد  رسپ  يا  ملاع ! نانز 
: تفگ يوار 

تنعل ار  وا  ادخ  هک  دـیزی  و  تخادـنا ، هیرگ  هب  ار  سلجم  زوس ) رگج   ) نخـس نیا  اب  مالـسلااهیلع ) بنیز  ترـضح   ) هک دـنگوس  ادـخ  هب 
(. 26 . ) دوب هتسشن  تکاس  دیامن ،

!؟ يا هدرک  لایخ  هچ  دیزی  يا   - 540
: تفگ هدرک و ) دیزی  هب  يور   ) تساخرب و ياج  زا  دیزی  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رتخد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

. وا دالوا  ربمایپ و  رب  ادخ  دورد  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 
اج نآ  هب  دـندش ، هانگ  تشز و  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  راـک  ماجنارـس  دومرف : هک  هاـگنآ  تفگ ، نخـس  یتسار  هب  ناحبـس  دـنوادخ 

. دندومن هرخسم  ار  نآ  هدرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دیسر 
يراوخ ادخ  دزن  ار  ام  يریگب ، تراسا  هب  ینازینک  دننامه  ار  ام  هتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  رگا  هک  يدرک  نامگ  وت  دیزی ! يا 

رطاخ نیا  هب  هک  تسا ؟ دنوادخ  دزن  رد  وت  شزرا  ماقم و  هدـنهدناشن  نیا  و  دوب ، یهاوخ  مارتحا  بحاص  وا ، هاگـشیپ  رد  دوخ  يا و  هدرک 
مه هب  تروما  هتشر  هتـشگ و  هار  هب  ور  تیایند  ياهراک  هکنیا  زا  ایآ ) ( ؟ يرگن یم  فارطا  هب  توخن  رورغ و  اب  يا و  هتخادنا  ینیب  رد  داب 

(. 27 ! ) ینامداش لاحشوخ و  يا ، هدومن  دوخ  نآ  زا  ار  تسا  نادناخ  ام  قح  هک  یبصنم  هتسویپ و 
! دیزی يا  شاب  مارآ   - 541

دنربن نامگ  دنا ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  رفک  هار  هک  نانآ  هک : يا  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  ار  یلاعت  يادـخ  نخـس  ایآ  نک ! ربص  شاب و  مارآ 
دوش و رتشیب  رت و  نیگنـس  ناشناهانگ  راب  هک  تسا  نآ  روظنم  هب  طـقف  تلهم  نیا  تساـهنآ ، دوس  عفن و  هب  میا ، هداد  ناـشیا  هب  هک  یتلهم 

(. 28 .) میا هدرک  ایهم  اهنآ  يارب  كاندرد  یباذع 
؟ يرد یم  ار  ربمایپ  نارتخد  تمرح  هدرپ  ایآ   - 542

ربمایپ نارتخد  هک  یلاـح  رد  يا ، هداد  رارق  باـجح  هدرپ و  سپ  رد  ار  تنازینک  ناوناـب و  هک  تسا  تسرد  اـیآ  ناگدـش ! دازآ  دـنزرف  يا 
ییاه تروص  اب  ار  نانآ  هدـیرد و  ار  ناشیا  تمرح  ياه  هدرپ  دنـشاب ؟ تلباقم  رد  هتـسب  یناتـسد  اب  تراسا و  لاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تسپ و ناسنا  ره  کیدزن و  رود و  ره  اه و  نابایب  اهرهـش و  مدرم  ات  دـننادرگ  یم  رهـش  هب  رهـش  ار  اهنآ  ناش  نانمـشد  هک  یلاح  رد  زاـب ،
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(. 29 . ) دنرادن ییاج  چیه  هک  یلاح  رد  دننیبب ، ار  اهنآ  یفیرش 
! دیآرب نیمه  راوخرگج  دنه  رسپ  زا   - 543

تـسناوتن هک  یماـگنه  و   ) دوجب ار  ناـکاپ  ياـهرگج  تساوخ  یم  دوخ  ناـهد  اـب  هک  یـسک  دـنزرف  زا  تشاد  ناوت  یم  يدـیما  مشچ  هچ 
تناها و ینمـشد و  هنیک و  مشچ  اـب  هک  یـسک  زا  تسا و  هدـییور  نادیهـش  نوخ  زا  وا  تشوگ  تخادـنا و  نوریب  ناـهد  زا  ار  نآ  دوجب )

(. 30 ( ؟ دزرو ریخأت  شا  ینمشد  رد  وا  هک  تشاد  ناوت  یم  يراظتنا  هچ  دنک ؟ یم  هاگن  تیب  لها  ام  هب  توادع 
!؟ ییارس یم  رعش  یلاحشوخ و  ایآ  دیزی ! يا   - 544

یم هنوگنیا  ینک ، كرد  یتشگ ، بکترم  هک  ار  یتیانج  تمظع  ینادب و  راکهنگ  رصقم و  ار  دوخ  هکنآ  یب  تیانج )  ) همه نیا  زا  سپ  و 
: یناوخ

! دیزی يا  دنکن  درد  وت  تسد  هک : دندز  یم  دایرف  یلاحشوخ  اب  دندوب و  نم  ناگتشذگ  رد  شاک  يا 
نآ كرابم  ياه  نادـند  رب  نارزیخ  بوچ  اب  ینک و  یم  هراشا  تشهب  ناناوج  ياـقآ  هللادـبعابا  ياـه  نادـند  هب  تیاـصع  اـب  وت  دـیزی ! يا 

؟ ییارسن نینچ  نیا  ارچ  یبوک و  یم  ترضح 
(. 31  ) تفر یهاوخ  تدادجا  دزن  يدوز  هب  دیزی ! يا   - 545

هزات ار  ام  هنهک  مخز  بلطملادـبع ، دالوا  زا  نیمز  ناـشخرد  ناگراتـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـالوا  نوخ  تخیر  اـب  وت  دـیزی ! يا 
هک نادب  دنونـش ، یم  ار  وت  يادص  اهنآ  هک  ینک  یم  نامگ  هدز و  گناب  تناردـپ  هب  کنیا  و  يدرک . عطق  هدـیرب و  ار  ام  هشیر  يدومن و 

دـش و یم  لال  منابز  دوب و  جـلف  مناتـسد  شاک  يا  هک  ینک  یم  وزرآ  ماگنه  نآ  رد  دـش و  یهاوخ  دراو  نانآ  هاگیاج  هب  يدوز  هب  زین  وت 
. مدش یمن  بکترم  ار  تیانج  نیا  مدز و  یمن  ار  اه  فرح  نیا 

نارای ام و  ياه  نوخ  هک  یناسک  ریگب و  ماقتنا  دندیزرو ، متس  ملظ و  ام  قح  رد  هک  یناسک  زا  ریگب و  ام  نانمـشد  زا  ار  ام  قح  ایادخ ! راب 
(. 32 . ) ریگ مشخ  دنتخیر ، ار  ام 

! تمایق زور  ات  شاب   - 546
هانگ راب  نیمه  اب  هک  شاب  نئمطم  يدومن و  ادج  ار  دوخ  تشوگ  يدیرد و  ار  دوخ  تسوپ  تیانج ، نیا  اب  وت  هک  دنگوس ، ادـخ  هب  دـیزی !

ربماـیپ اـب  يراد ، شود  رب  شناـکیدزن ، نادـناخ و  مارتـحا  نتفر  نیب  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـالوا  نوـخ  نتخیر  رثا  رد  هک 
قح درک و  دهاوخ  لیدبت  داحتا  هب  ار  اهنآ  ياه  یگدنکارپ  هدرک و  عمج  ار  شتاقولخم  همه  دـنوادخ  نامز  نآ  رد  درک  یهاوخ  تاقالم 

يزور دوخ  راگدرورپ  دزن  رد  دنا و  هدنز  هکلب  دنا ، هدرم  دنا ، هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادـنپم  و  تفرگ ، دـهاوخ  ار  ربمایپ  دالوا 
. دنروخ یم 

هب و  ربمایپ . هدـننک  تیامح  لیئربج  وت و  نمـشد  دـمحم  دـشاب و  مکاح  رواد و  دـنوادخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  وت  يارب  تماـیق ) زور  رد  )
یم يدب  ضوع  نارگمتس  يارب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دندومن ، ناناملسم  مکاح  دندیناشن و  هاگیاج  نیا  رب  دندز و  لوگ  ار  وت  هکنانآ  يدوز 

(. 33 . ) تسا رت  فیعض  شهاپس  رتدب و  شهاگیاج  امش  زا  کی  مادک  و  دشاب .
! ماوت اب  مکت  زا  ریزگان  نم  دیزی ! يا   - 547

زیچان نم  دی  رد  وت  شزرا  هک  نادب  یلو  ما ، هدش  وت  اب  نتفگ  نخس  زا  ریزگان  راگزور ، راوگان  ثداوح  رطاخ  هب  نم  هک  نادب  دیزی )! يا  )
(. 34 . ) تسا نتخادگ  لاح  رد  ما  هنیس  دهد و  یمن  ناما  کشا  لیس  هک ) میوگب  هچ  يرگید  . ) يرایسب تمالم  دایز و  شنزرس  قحتسم  و 

! تسام تشوگ  زا  رپ  تناهد  ام و  نوخ  هب  هتشغآ  تناتسد   - 548
هب دندوب  هدش  دازآ  یناگدرب  هک  ناطیش  هورگ  اب  گنج  رد  ادخ  نادرم  ناگداز و  بیجن  هک  تسا  بجعت  یتفگش و  ياج  رایسب  هچ  ناه !
هب هزیکاپ  كاپ و  ياهرکیپ  يا و  هدرک  رپ  ربمایپ ، نادـناخ  ام  تشوگ  زا  ار  تناـهد  هتـشغآ و  اـم  نوخ  هب  وت  ناتـسد  دنـسر . یم  تداـهش 
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. دندش هدولآ  كاخ  هب  اهراتفک  هچب  لاگنچ  ریز  رد  دندش و  هراپ  هراپ  وت  هدنرد  ياه  گرگ  هلیسو 
ینامز نآ  هدوب و  وت  نایز  تقیقح  رد  هک  يدرگ  یم  هجوتم  يدوز  هب  یناد ، یم  تمینغ  دوخ  يارب  ار ) ام  زورما  تایح   ) رگا دـیزی )! يا  )

(. 35  ) دنک یمن  متس  دوخ  ناگدنب  رب  زگره  دنوادخ  دید و  یهاوخ  ار  يا  هداتسرف  دوخ  يارب  لبق  زا  هچ  ره  هک  تسا 
! مرب یم  تیاکش  ادخ  هب  نم   - 549

يریگراک هب  ار  دوخ  ياه  گنرین  اه و  بیرف  همه  وت  لاح  منک ، یم  لکوت  وا  هب  منک و  یم  تیاکـش  ادـخ  هاگرد  هب  وت ) تایانج  زا   ) نم
اهدای زا  ار  ام  مان  هک  یتسین  رداق  وت  دـنگوس ، ادـخ  هب  اریز  نکم ؛ غیرد  یـششوک  شالت و  چـیه  زا  هد و  ماجنا  یناوت  یم  هک  يراک  ره  و 

زا ار  گـنن  هکل  نیا  یناوت  یمن  وت  زگره  زگره ! دیـسر ، یهاوخن  تیوزرآ  نیا  هب  ینک و  شوماـخ  ار  اـم  یحو  روـن  یناوـت  یمن  يربـب و 
(. 36 . ) ییامن كاپ  دوخ  ناماد 

! داب وت  رب  ادخ  تنعل  دیزی ! يا   - 550
دهاوخ يزور  دشاب  یم  هدیـشاپ  مه  زا  وت  داحتا  هاتوک و  تسا  ییاورنامرف  مایا  تسا و  لطاب  وت  هشیدنا  يار و  هک  ینیب  یمن  ایآ  دیزی ! يا 

(. 37 ! ) تسا نارگمتس  لاح  لماش  دنوادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  دروآرب : دایرف  يدانم  هک  دیسر  رارف 
هبطخ رخآ  رد  س )  ) بنیز ترضح  ياعد   - 551

تخاس و نیجع  ترفغم  تداعـس و  هب  ار  ام  یگدنز  يادـتبا  هک  ومه  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  يادـخ ، صوصخم  ساپـس  دـمح و  سپ 
رت لماک  هچ  ره  ار  اروشاع ) رفظ  نادیهـش   ) ناشیا باوث  شاداپ و  هک  مهاوخ  یم  يادخ  زا  دومن ، تمحر  تداهـش و  هب  متخ  ار  نآ  نایاپ 

، تسا تبحم  اب  نابرهم و  رایسب  وا  اریز  دهد ؛ رارق  اهنآ  يارب  یکین  نانیشناج  ار  ام  و  دیامرف ، اطع  رتشیب  و 
(. 38  ) تسا نیرتراکوکین  وا  دنک و  یم  تیافک  ار  ام  ادخ 

! دیزی حیبق  خساپ   - 552
: دناوخ نومضم  نیدب  يرعش  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  باوج  رد  دیزی 

! رگ هحون  نانز  رب  گرم  تسا  ناسآ  هچ  ناگدننک و  دایرف  دایرف  تسوکین  هچ 
دیزی هب  بنیز  ترضح  مالک   - 553

: دومرف دناوخ ، نوعلم  دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترضح  توبن ، هدروخ  ریش  ربمایپ و  نادناخ  هلیقع 
ریگ و راک  هب  يراد  هک  ار  گنرین  ره  دیزی ! يا  انیح ؛ تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  هللاوف ال  كدهج ، بصان  کیعـس و  عساو  كدـیک  دـکف 

ینک وحم  ار  ام  دای  مان و  یتسین  رداق  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  اما  نک ، شالت  ام  اب  ینمشد  رد  روآ و  لمع  هب  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت 
. يربب نیب  زا  یناوت  یمن  ار  ام  یحو  و 

بنیز ترضح  زا  يا  هزجعم   - 554
تنطلـس و ناـمز  زا  هک  دـنناد  یم  ترـضح  نآ  راکـشآ  تازجعم  وزج  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نخـس  نـیا  نانمـشد  زا  يا  هدـع 

اروشاع مایا  رد  نایعیـش  هک  دوش  یم  هدهاشم  تساپرب و  برغ  قرـش و  رد  هلاس  همه  ینیـسح  يرادازع  مچرپ  زورما  ات  هملاید  ییاورنامرف 
ریاس ندیشوپ و  یکشم  سابل  ندز و  هنیـس  رـس و  رب  يرادازع و  یناوخ و  هحون  لوغـشم  اهرهـش  همه  دنتـسه و  رارق  یب  بات و  یب  ردقچ 

. دنتسه يراوگوس  مزاول 
! تفگ نخس  نمشد  نوبیرت  اب  بنیز   - 555

. دنگنج یم  مه  اب  اه  هفسلف  هک  تسا  اجنآ  یتاغیلبت  گنج  دراد  جایتحا  تیامح  یناشیرپ و  يارب  يا  هفسلف  کی  هب  هرخالاب  ینایرج  ره 
هب کیدزن ، زا  هک  دوب  نیا  ناشرگید  راک  دریگب . اـپ  نمـشد  یعاـنقا  هفـسلف  دنتـشاذگن  هک  دوب  نیا  ناـشیدوجو  راـثآ  زا  یکی  تیب ، لـها 
رد نمشد  نوبیرت  زا  بنیز  دنتشادن  سامت  تارج  دارفا  داحآ و  البق  هک  یتروص  رد  دنریگب ، سامت  مدرم  اب  دنتسناوت  نمـشد  دوخ  هلیـسو 
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(. 39 . ) تسا ندیشک  نمشد  هناخ  ات  ار  گنج  تقیقح 
! هدب نم  هب  ار  زینک  نیا  دیزی ! يا   - 556

نم هب  ار  زینک  نیا  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : داتفا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف ، هب  شهاگن  دـیزی  سلجم  رد  ماش  لـها  زا  يدرم 
! هدب

! موشب مه  زینک  دیاب  هک  تسین  یفاک  ما  یمیتی  ناج ! همع  تفگ : هدش و ) هدنهانپ   ) مالسلااهیلع بنیز  شا  همع  هب  لاح  نیا  رد  همطاف 
(. 40 ! ) دنکب يراک  دناوت  یمن  راکدب  نیا  سرتن ! دندومرف : مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

؟ تسیک زینک  نیا   - 557
؟ تسیک كزینک  نیا  تفگ : یماش  درم 

! تسا بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ، یکی ، نآ  و  تسا ! مالسلا  هیلع  نیسح  رتخد  همطاف  نیا  داد : باوج  دیزی 
؟ تسا بلاط  وبا  رسپ  یلع ، زا  تروظنم  و  تسا ، همطاف  رسپ  نیسح  وت  روظنم  ایآ  دیسرپ : ماش  درم 

(. 41 ( !؟ يرآ تفگ : دیزی 
! دنک تنعل  ار  وت  تیادخ  دیزی   - 558

یم ریـسا  ار  شنادنزرف  هدناسر و  لتق  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  ایآ  دنک ! تنعل  ار  وت  ادخ  دـیزی ! يا  تفگ : هنوگنیا  دـیزی  خـساپ  رد  یماش  درم 
! دنتسه یمور  ناریسا  نانیا  مدرک  نامگ  نم  دنگوس ، ادخ  هب  ینک ،

(. 42 . ) دندز ار  شندرگ  سپ  دننزب ، ار  وا  رس  داد  روتسد  سپس  منک . یم  قحلم  اهنآ  هب  زین  ار  وت  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دیزی 
البرک هثداح  رد  بنیز  دشر   - 559

یب بیاصم  نینوخ و  ثداوح  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  تسا ، مالسلااهیلع  يربک  بنیز  تسا  ناهج  راختفا  هیام  هک  مالـسا  نانز  زا  یکی 
یکی تشگرب  هنیدـم  هب  ماش  زا  هک  یبنیز  اب  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  هک  یبنیز  دروآ ، رد  هدـید  بآ  دـالوپ  تروص  هب  ار  بنیز  ـالبرک  ریظن 

مایا لالخ  رد  هچنآ  اب  هدرک  روهظ  تراسا  ثداوح  لالخ  رد  هچنآ  یتح  دوب ، رت  صلاخ  رت و  هتفای  دـشر  تشگرب  ماش  زا  هک  یبنیز  دوبن ،
(. 43 . ) دراد قرف  درک  روهظ  بنیز  زا  دوب ، هدشن  هتشاذگ  بنیز  هدهع  هب  تیلووسم  هدنز و  شراوگرزب  ردارب  زونه  هک  ینامز  رد  البرک 

نادیم جراخ  رد  غیلبت  نادیم و  رد  يراکادف   - 560
يراکادف هک  يرادـقم  نامه  نادـیم  جراخ  رد  غیلبت  نادـیم ، رد  يراکادـف  ار ، فیلکت  دـنتخومآ  وا  تیب  لها  باحـصا و  ءادهـشلادیس و 

ترـضح ياه  هبطخ  تسا ، هدرک  کمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  دربشیپ  رد  دراد و  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  شیپ  شزرا  ترـضح ،
رد هک  دندنامهف  ام  هب  اهنآ  تسا . هتـشاد  ریثأت  رادـقم  نآ  بیرق  ای  رادـقم  نامه  هب  مه  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داجس 

ار نآ  داتسیا و  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دزی ، لباقم  رد  دنسرتب  اهدرم  دیابن  دنـسرتب و  اهنز  دیابن  روج  تموکح  لباقم  رد  رئاج ، لباقم 
ماش رد  هفوک و  رد  هار و  نیب  رد  هک  ییاه  تبحص  و  ( 44  ) دندوب هدینشن  يریقحت  نوچمه  ناشرمع  رد  هیما  ینب  هک  درک  ریقحت  نوچمه 

ینعی تسین . قح  اب  قح  ریغ  هلباقم  هیضق  هیضق ، هکنیا  هب  درک  حضاو  و  ( 45  ) تفر مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  يربنم  دندرک و  اهنیا  و 
هللا لوسر  هفیلخ  تقو ، تموکح  لباقم  رد  هک  تسا  یمدآ  کی  هک  دننک  یفرعم  دنتساوخ  یم  ار  ءادهشلادیس  دنا ، هدرک  یفرعم  دب  ار  ام 

ار اهام  فیلکت  مه . مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  درک و  شاف  عمج  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  تسا  هداتـسیا 
دشاب هتشاد  تمظع  هک  رادقم  ره  دیـسرتن . تداهـش  زا  دیـسرتن ، ددع  تلق  زا  گنج  نادیم  رد  تسا . هدرک  مولعم  ءادهـشلادیس  ترـضح 
عضو نادیم  رد  هک  درک  میلعت  ام  هب  شدوخ  راک  زا  ءادهشلادیس  ترضح  دنکب . تمحز  لمحت  دیاب  رادقم  نامه  هب  ناسنا  هدیا  دوصقم و 

دننکب و هزرابم  روج  هچ  دنتـسه  هناحلـسم  هزرابم  لها  هک  ییاهنآ  دیاب  دشاب و  روج  هچ  دیاب  عضو  نادیم  جراخ  رد  دـشاب  روج  هچ  دـیاب 
دایز تیعمج  اب  مک  تیعمج  کی  نیب  هزرابم  هکنیا  تیفیک  ار ، هزرابم  تیفیک  دننکب  غیلبت  روطچ  دنتـسه  ههبج  تشپ  رد  هک  ییاهنآ  دیاب 
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، دشاب روطچ  دیاب  دودعم  هدـع  کی  اب  دراد  تسد  رد  ار  همه  هک  يردـلق  تموکح  کی  لباقم  رد  مایق  هکنیا  تیفیک  دـشاب ، روطچ  دـیاب 
دعب هک  دنامهف  مه  وا  رادقم  یلاع  دنزرف  وا و  راوگرزب  تیب  لها  تسا و  هتخومآ  تلم  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا 

هللا مالـس  بنیز  هک  يروطنامه  دیاب  دش ؟ لئاق  هدهاجم  رد  فیفخت  دیاب  دش ؟ میلـست  دیاب  درک ، هچ  دیاب  دـش  عقاو  تبیـصم  نآ  هکنیا  زا 
اج ره  درک و  تبحـص  هقدـنز  لباقم  رد  رفک و  لباقم  رد  هداتـسیا و  ( 46  ) بئاصملا هدنع  رغـصت  هک  یگرزب  تبیـصم  نآ  هلابند  رد  اهیلع 
(. 47 . ) درک غیلبت  تسا ، هتسیاش  هک  يروط  نآ  تهاقن ، لاح  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  درک و  نایب  ار  بلطم  دش ، عقوم 

ص 214. ج 8 ، تیالو ، ثیدح  ( 1)
ص 118. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 2)

نامه ص 181. ( 3)
ص 323. ج 3 ، سفنلا ، تایح  ( 4)

ص 332. ینیسح ج 1 ، هسامح  ( 5)
ص 148. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ( 6)

ص 62. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 7)
. نامه ( 8)

ص 199. سوواط ، دیس  فوهل  ( 9)
نامه ص 201. ( 10)

. نامه ( 11)

. نامه ( 12)
ص 201. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 13)

ص 201. نامه ، ( 14)

ص 203. نامه ، ( 15)
. نامه ( 16)
. نامه ( 17)
. نامه ( 18)

نامه ص 217. ( 19)
. نامه ( 20)
. نامه ( 21)

ص 219. نامه ، ( 22)
. ذخام نامه  ( 23)

. نامه ( 24)

. نامه ( 25)
ص 243. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 26)
ص 245. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 27)
ص 247. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 28)
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. نامه ( 29)
. ذخام نامه  ( 30)
. ذخام نامه  ( 31)
. ذخام نامه  ( 32)
. ذخام نامه  ( 33)
. ذخام نامه  ( 34)

ص 251. ذخام ، نامه  ( 35)
. ذخام نامه  ( 36)

ص 251. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 37)
. ذخام نامه  ( 38)

ص 355. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 39)
ص 253. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 40)

. ذخام نامه  ( 41)

. ذخام نامه  ( 42)
ص 167. راتفگ ، تسیب  ( 43)

روصنم وبا  جاجتحا -  رد  تواـفت  یکدـنا  اـب  نینچمه  ص 181 ، سوواـط ، نب  دیـس  فوفطلا -  لـتق  یلع  فوهللا  هب  دـینک  عوـجر  ( 44)
.36 ص 34 -  ج 34 ، یسربط ،

.301 ص 300 ، يربط ، نیدلا  دامع  ییاهب -  لماک  هب : دینک  عوجر  ( 45)
. دنکچوک نآ  رانک  رد  رگید  ياهتبیصم  ( 46)

.60 ص 59 -  ج 17 ، رون ، هفیحص  ( 47)

اروشاع هصرع  نانز  ریش 

نانز شقن  هنوگ  هس   - 561
رد ضحم و  یفنم  هجیتن  رد  اهبنارگ و  هدوب و  ییش ء  هکنیا  یکی  شداب : هتشاد  تسا  هتسناوت  یم  ای  هتشاد و  شقن  هنوگ  هس  خیرات  رد  نز 

، نداد ریـش  ندییاز و  درم و  هب  تمدخ  هناخ و  جـنک  قطنم  نامه  نآ  و  اهبنارگ ، ءایـشا  فیدر  رد  هدوب  یـشقن  یب  ندوب ، نارـصاق  فیدر 
هچ ره  هک ) دشاب  یم   ) دنک ادـیپ  تیـصخش  دـبایب و  یعقاو  تیبرت  میلعت و  هکنیا  نودـب  دـنک ، دـشر  وا  یحور  ياهدادعتـسا  هکنآ  نودـب 
رت هدارا  یب  هچره  و  رتهب ، رتاـهبنارگ و  رت  ربخ  یب  هچره  رتاـهبنارگ ، رتهب و  رت  ناـبز  یب  هچ  ره  رتاـهبنارگ ، رتهب و  رت  هتـسکش  اـپ  تسد و 
هک یلـصا  هس  زا  ینعی  رتهب . رت  رنه  یب  رت و  لـعفنم  هچ  ره  و  رتهب ، رت  هدارـالا  بولـسم  رت و  ریـسا  هچره  رتـهب ، رت  هاـگآ  اـن  هچ  ره  رتـهب ،
درم درف  هبعلم  نز  شقن ، نیا  رد  یلو  رتهب  دشاب  هتشادن  هچ  ره  تیقالخ ؛ يدازآ ، یهاگآ ، دهد : یم  لیکـشت  ار  ناسنا  یناسنا  تیـصخش 

. تسین نادرم  هعماج  هبعلم  اما  تسه ،
ار نز  میرادرب و  تسا  وا  هب  هتـسب  نز  مارتحا  هک  ار  میرح  هنوگ  ره  و  میریگب ، هدـیدن  ار  نز  درم و  توافت  اساسا  هک  تسا  نیا  مود  شقن 
اما خیرات ، لماع  هدوب و  صخش  شقن ، نیا  رد  میربب . نایم  زا  یلک  هب  ار  میرح  هلصاف و  میهد ، رارق  لماک  يرادرب  هرهب  یلامتـسد و  دروم 
اما دوب ، اهبنارگ  بوبحم و  زیزع و  يدـح  ات  شقن  نآ  رد  نز  رگید  ترابع  هب  تسا  هدوب  خـیرات  داـسف  تهج  رد  رتشیب  شـشقن  اـهب و  یب 
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. اهب یب  صخش  اما  دوب  صخش )  ) کی مود  شقن  رد  اهبنارگ و  یش ء  کی  اهبنارگ و  فیعض  کی  فیعض ،
یناسنا صاخ  ياهدادعتـسا  دـشر  یکی  تسا : هتـسباو  زیچ  ود  هب  نآ  دـشاب و  اهبنارگ  صخـش  هک  تسا  نآ  موس  بتکم  اـی  موس و  شقن 

نیع رد  اهدادعتـسا و  دـشر  سپ  ندوب ، درم  يریگ  هرهب  دروم  و  لاذـتبا ، زا  يرود  يرگید  تیقالخ و  راکتبا و  تردـق  هدارا ، ملع ، ینعی 
. تسا طالتخا  هن  تیبوبحم و  هن  میرح و  بتکم ، نیا  رد  میرح  نتشاد  هگن 

کی و  دشاب ، دیلپ  طالتخا  هطـساو  هب  دشاب و  فلتخم  تسا  نکمم  رگید  خیرات  دشاب و  ضحم  رکذم  تسا  نکمم  خیرات  کی  ور  نیا  زا 
سپ شدوخ  رادم  رد  نز  شدوخ و  رادم  رد  نز  شدوخ و  رادم  رد  درم  هک  وحن  نیا  هب  اما  دشاب  ثنؤم  رکذم  تسا  نکمم  رگید  خـیرات 
رادـم رد  اما  تسا  لماع  یهاگ  و  درم ، هچیزاب  تقیقح  رد  طـلتخم و  ماـما  تسا  لـماع  یهاـگ  تسین ، خـیرات  رد  رثؤم  لـماع  نز  یهاـگ 

یناسنا ینعی  تسا -  ثنؤم  رکذم  ینآرق  یبهذم  خیرات  ینعی  تسا  هدوب  رثؤم  لمع  میرک  نآرق  یقلت  قبط  یبهذم  خـیرات  رد  نز  شدوخ 
(. 1 . ) تسا جوز  تسا  ثنذم )  ) رگید ترابع  هب  کی ، ره  هب  صاخ  ياهرادم  ظفح  اب  اما  تسا - 

اروشاع رد  نانز  شقن   - 562
و بهو ) ما  ( ) یبلک ریمع  نب  هللا  دبع   ) نز و  نیقلا ) نب  ریهز   ) نز ریظن  تسا ، هدوب  بوخ  تهج  رد  دنا  هتشاد  یشقن  هک  ینانز  مامت  ارهاظ 

ینارنخـس اروشاع ) خیرات  یـسررب   ) هب دوش  عوجر  اه  نز  نیا  يارب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  ینز  اضیا  ماما ) رـسمه   ) سیقلا ءرما  رتخد  بابر 
(. 2  ) يروآ عمج  رظن  زا  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ییاه  ثحب  نیسحلا  راصنا  رخاوا  اضیا  ص 164 . متشه ،

. دراد
نیق نب  ریهز  راضحا   - 563

یم نامرهـش  يوس  هب  ور  هدش و  جراخ  هکم  زا  نیق  نب  ریهز  هارمه  ام  هک : دنا  هدرک  لقن  هلیجب  هلیبق  هرازف و  ینب  هلیبق  ود  دارفا  زا  يا  هدع 
یمک ام  دـیزگ ، یم  لزنم  درک و  یم  تماقا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اج  ره  درک و ) یم  تکرح  ینیـسح  ناوراک  یپ  رد  ام  ناوراـک  ، ) میتفر

. میدرک یم  لزنم  رگید  یفرط  رد  میتفر و  یم  رت  بقع 
لزنم ترضح  نآ  کیدزن  رد  هک  میدش  راچان  زین  ام  دوب  هدیزگ  تماقا  اج  نآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  نیب  ياه  هاگلزنم  زا  یکی  رد 

: تفگ دومن و  مالس  هدمآ  ام  کیدزن ؟ وا  دیآ ، یم  ام  يوس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دصاق  میدید  هک  میدوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  مینک ،
. يورب وا  دزن  هک  میوگب  وت  هب  ات  هداتسرف  وت  يوس  هب  ارم  هللادبع  ابا  نیق ! نب  ریهز  يا 

ییوگ هک  میدـش  هدز  تهب  تکرح و  یب  نانچ  میتخادـنا و  میتشاد  تسد  رد  هک  ار  هک  ییاذـغ  ییاه  همقل  اـم  همه  ماـیپ ، نیا  ندینـش  اـب 
(. 3 . ) هتسشن ام  رس  رب  يا  هدنرپ 

تداهش قوشم  ریهز  نز   - 564
توعد وت  و  يورب ) وا  شیپ  هک   ) هداتسرف وت  دزن  ار  دصاق  ربمغیپ  رسپ  هللا ! ناحبس  تفگ : هدرک و  ریهز  هب  ور  ورمع ) رتخد  ملید   ) ریهز نز 

؟ دیوگ یم  هچ  نیبب  ورب  ینک . یم  در  ار  وا 
داد روتسد  تشگزاب ، نادنخ  ینارون و  یتروص  اب  هک  دییاپن  رید  تفر ، مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  شرـسمه ، نانخـس  ندینـش  زا  سپ  ریهز 

قالط ار  وت  نم  تفگ : شنز  هب  نآ  زا  سپ  دـنیامن ، اپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همیخ  یکیدزن  رد  ار  نآ  دـننکب و  ار  شیاه  همیخ  هک 
شیادف ار  ممسج  هتفر و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  هک  مراد  دصق  نم  يوش ، يالب  راچد  نم  هار  رد  وت  هک  مرادن  تسود  اریز  مداد ؛

. منک وا  يالب  رپس  ار  محور  هدومن و 
(. 4 . ) ددرگرب شنادناخ  دزن  ات  درپس  شیاهومع  رسپ  زا  یکی  هب  ار  وا  هداد و  وا  هب  دوب ، شرسمه  هب  قلعتم  هک  ار  یلاوما  سپس 

شنادناخ اب  ریهز  عادو   - 565
تروای رای و  دـنوادخ  تفگ : و  هدومن ) اـعد  تقیقح  رد  و   ) دومن یظفاحادـخ  ریهز  اـب  هدومن و  نتـسیرگ  هب  عورـش  تساـخرب ، ریهز  نز 
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و يدرگ ) نم  عیفـش   ) تمایق زور  رد  هک  تسا  نیا  وت  زا  نم  شهاوخ  دروآ . شیپ  تیارب  تسا ، نآ  رد  وت  ریخ  هک  ار  يزیچ  ره  و  دـشاب !
يروآدای هب  زین  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  دج  دزن 

یم امش  اب  نم  رادید  نیرخآ  نیا  الاو  دیایب ، دشاب  نم  هارمه  دهاوخ  یم  هک  امش  زا  سک  ره  تفگ : شیوخ  ناهارمه  هب  ریهز  نآ  زا  سپ 
(. 5 . ) دشاب

حانج نب  بهو  رازراک   - 566
زین ار  شیوخ  ردام  رسمه و  بهو ، درک ، يرایـسب  داهج  ناوارف و  شـشوک  هدش و  گنج  نادیم  دراو  یبلک  حانج  نب  بهو  اروشاع  رهظ 
ایآ ناج ! ردام  تفگ : ردام  هب  باطخ  هدمآ و  شرـسمه  ردام و  دزن  دیگنج ، يرادقم  هک  نآ  زا  سپ  دوب ، هدروآ  البرک  هب  دوخ  هارمه  هب 

؟ يدش یضار  نم  زا 
! ییامن ادف  مالسلا  هیلع  نیسح  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  نآ  ات  دش ، مهاوخن  یضار  وت  زا  تفگ : بهو  ردام 

! زاسم التبم  تقارف  تبیصم  هب  ارم  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  بهو ! تفگ : بهو  رسمه 
تمایق زور  رد  ات  نک  داهج  ربمایپ  رتخد  رـسپ  باکر  رد  ورب و  دربن  نادیم  هب  هدـم و  شوگ  ترـسمه  فرح  هب  مرـسپ ! تفگ : بهو  ردام 

(. 6 .) ددرگ وت  عیفش  شدج 
بهو تداهش   - 567

یم هتفر و  وا  يوس  هب  هتشادرب ، ار  همیخ  دومع  شرسمه  لاح ، نیا  رد  دش ، ادج  رکیپ  زا  شناتسد  هک  دیگنج  يدح  هب  تشگزاب و  بهو 
. امن گنج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  ناکاپ و  میرح  زا  عافد  يرای و  هار  رد  دنوش ! تیادف  مردام  ردپ و  تفگ :

وت هارمه  ات  مدرگ  یمن  زاب  زگره  نم  تفگ : یم  هتفرگ  ار  وا  نماد  بهو  نز  درب ، نانز  همیخ  يوس  هب  ار  وا  هدمآ و  شرـسمه  دزن  بهو ،
موش هتشک 

يازج امـش  هب  دینک  یم  نم  تیب  لها  زا  هک  یتیامح  يرای و  ضوع  رد  دنوادخ  دندومرف : هنحـص  نیا  ندـید  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
! ورب مرح  نانز  شیپ  دزرمایب ، ار  وت  ادخ  نز ! يا  دهد ، ریخ 

(. 7 . ) هیلع هللا  ناوضر  دیسر  تداهش  عیفر  هجرد  هب  هک  نآ  ات  داد  همادا  گنج  هب  بهو  تشگزاب و  اه  همیخ  هب  ماما  نامرف  ندینش  اب  نز 
بهو ما  زا  ینادردق  رکشت و   - 568
: هک دسیون  یم  یسلجم  موحرم 

هب ماما  هزاجا  اب  یتقو  ناوج  نیا  دندش ، ناملسم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  هک  دندوب  ینارـصن  بهو  ما  شردام  ریمع و  نب  هللادبع 
. درک یمخز  ار  ناراوس  زا  رفن  تشک و 12  ار  دعس  رمع  هاپس  ناعاجش  زا  رفن  دمآ 24  نادیم 

تخـس وت  تردق  تعاجـش و  ردقچ  تفگ : یتفگـش  اب  دعـس  رمع  دندرب ، دعـس  رمع  دزن  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  هتفرگ  ار  وا  فارطا  هاگنآ 
. تسا

. دندرک باترپ  اه  نز  همیخ  فرط  هب  ار  وا  هدیرب  رس  دندرک و  دیهش  ار  وا  سپس 
ساسح هظحل  نیا  رد  تشک ، ار  نازابرس  زا  نت  درک و 2  هلمح  تفرگ و  ار  همیخ  دومع  تخادنا ، دیزی  نایرگشل  فرط  هب  ار  رس  شردام 

(. 8 . ) ار وت  دیما  دنکن  عطق  دنوادخ  بهو ! ردام  هک  درگرب  تشاد : راهظا  درک و  تلاخد  ماما 
بابر ترضح  یناوخ  هحون   - 569

كرابم رس  هدش ، بات  یب  داتفا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  بابر  ترـضح  هاگن  دایز  نبا  سلجم  رد  هک  یماگنه 
: هک درک  یناوخ  هحون  هنوگنیا  تشاذگ و  دوخ  رانک  رد  دیسوب ، ار  نآ  هدیشک و  شوغآ  رد  تشادرب ، ار 

انیسح تیسن  الف  هانسح  او 
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ءادعالا هنسا  هتدصقا 
اعیرص البرکب  هورداغ 

ءالبرکلا یبنج  هللا  یقس  ال 
بابر ترضح  يرادافو   - 570
: هک تسا  هدمآ  خیرات  رد 

زا دوب و  يرادازع  هیرگ و  لوغـشم  بترم  تدـم  نیا  رد  وا  دوبن ، هدـنز  رتشیب  لاس  کی  البرک ، هعقاو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بابر  ترـضح 
، تسا هدنام  باتفآ  ریز  رد  هنهرب ، مالسلا  هیلع  نیسح  كاپ  رهطم و  رکیپ  هک  دوب  هدید  هکنیا  زا  دعب  هک  ییوگ  دماین ، هیاس  هب  باتفآ  ریز 

. دورن هیاس  ریز  زگره  هک  دوب  هتسب  رارق  دوخ  اب 
ع)  ) نیسح ماما  قارف  رد  بابر  هودنا   - 571

: هتفگ لماک  رد  ریثا  نبا 
یتحاران و تدش  زا  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپس  دنام ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رازم  رانک  رد  لاس  کی  مالـسلااهیلع  بابر  ترـضح 

. درک تافو  هودنا ،
ربمایپ اب  دنویپ  شزرا   - 572

هکنیا زا  سپ  دـندوب ، هدـناوخ  ار  یفورعم  راعـشا  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  تسا  ییوناب  ناـمه  باـبر ، ترـضح 
خساپ رد  درکن و  لوبق  وا  اما  دندرک ، يراگتساوخ  وا  زا  شیرق  ناگرزب  فارشا و  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

هیلع نیـسح  ماما  زا  دعب  نم  و  درک . مهاوخن  رارقرب  دنویپ  يرگید  نادـناخ  رگید و  سک  چـیه  اب  ربمایپ ، نادـناخ  اب  دـنویپ  زا  دـعب  تفگ :
! مهاوخ یمن  يرگید  رهوش  مالسلا 

هلاس جنپ  يرادازع   - 573
: هک تسا  هدمآ  تیاور  دنچ  رد 

ار دوخ  ياهوم  دندیـشکن و  همرـس  دندرکن و  وم  ندرک  گنر  باضخ  رگید  مشاه  ینب  ناوناب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
رـس دـش و  هتـشک  نوعلم  دایز  نب  هللادـیبع  هکنیا  ات  دوب  تروص  نیمه  هب  لاس  جـنپ  ات  تساخنرب و  اذـغ  يوب  اه  نآ  هناـخزپشآ  زا  هناـش و 

. داتسرف تیب  لها  يارب  راتخم  ار  وا  دیلپ  سحن و 
ص 348. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)

نامه ص 380. ( 2)
ص 103. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 3)

. ذخام نامه  ( 4)
. نامه ( 5)

ص 145. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 6)
نامه ص 145. ( 7)

ص 196. یتسد ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  گنهرف  ( 8)

اروشاع تضهن  غیلبت  رد  داجس  ماما  ریطخ  تلاسر 

زامن مایخ و  هب  هجوت   - 574
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. دریگ ربخ  مرح  لها  زا  یهاگ  هاگ  تسا  ریزگان  گنج ، نیع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دزاس مهارف  ار  يدعب  بئاصم  يارب  یگدامآ  نانآ  رد  دهد ، تیلست  يرادلد و  نانآ  هب  دسرپب ، ار  اهنآ  لاوحا  لاح و 

ءامغا لاح  رد  یهاگ  دـیدش و  يرامیب  لاح  رد  اروشاع  زور  مامت  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دراد ، يراـمیب  همیخ  رد  وا  رگید  يوس  زا 
سیئر تسا ، يدعب  ماما  وا  رخآ  درپس . یم  وا  هب  ار  تماما  عیادو  تفگ : یم  نخـس  وا  اب  دز ، یم  وا  همیخ  هب  يرـس  یهاگ  دـنچ  ره  تسا .

. دریگ هدهع  رب  ار  يدعب  ریطخ  تلاسر  دیاب  وا  تسا  ناریسا  هلفاق 
ار ینامیا  یب  رفک و  ههبـش  مه  ات  دناوخب  زامن  گنج  نادیم  رد  مدرم و  نایم  رد  دتـسیاب و  زامن  هب  دیاب  وا  تسا . زامن  تقو  لاح ، نیع  رد 

یمن شومارف  كرت و  گنج  هبوبحب  رد  یتح  تالاح  زا  یتلاح  چـیه  رد  تسا و  مهم  زاـمن  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  مه  دـیادزب و  دوخ  زا 
. نینوخ هرهچ  اب  یتح  ریشمش و  ریت و  نایم  رد  یتح  ددرگ .

تراسا ناوراک  نادرم   - 575
یـضیرم و طرف  زا  ترـضح ، نآ  هدوـب ، زین  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  ماـما  دـندش ، هتفرگ  تراـسا  هب  هک  یناـنز  هارمه  اروشاـع  رـصع 

ماـما مع و  يارب  اروشاـع  رهظ  رد  وا  دوب ، ینثم  نسح  نب  نسح  ناوراـک ) نیا  رگید  درم  ، ) دوب هدـش  فیعـض  روـجنر و  رغـال و  يراـمیب ،
رب هک  رایسب  تاحارج  تلع  هب  اما  درک ؛ يرابدرب  اه  هزین  مخز  ریشمش و  غیت  رب  و  دومن ، یناشفناج  رایسب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیوخ 

(. 1 . ) دندومن جراخ  گنج  نادیم  زا  تشاد  یناج  همین  هک  یلاح  رد  ار  وا  هتشگ و  ناوتان  دوب  هدش  دراو  شرهطم  رکیپ 
!؟ تشک ار  ام  یسک  هچ  سپ   - 576

نیا رد  دندادرـس ، اه  هحون  و  دـندومن ، يراز  هیرگ و  هب  عورـش  هدـش و  بلقنم  ارـسا ، ناوراک  هدـهاشم  اب  نایفوک  هفوک  هب  دورو  یماگنه 
هچ سپ  دیا ، هداد  رـس  هیرگ  دینک و  یم  ییارـس  هحون  هک  دـیتسه  امـش  نیا  ایآ  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  لاح 

(. 2 ( ؟ تشک ار  ام  یسک 
هفوک رد  ع )  ) داجس ماما  هبطخ   - 577

ترـضح دـندش ، تکاس  تیعمج  دـینک ، توکـس  هک  دـندرک  يا  هراشا  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  نیدـباعلا  نیز  ماما  سپس 
: تفگ سپس  هداتسرف ، دورد  تاولص و  وا  رب  درب و  مان  ار  ربمایپ  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  هتساخرب ،

وا هب  ار  دوخ  مدوخ ، نم  دسانش ، یمن  ارم  هک  یسک  نآ  اما  دسانش ؛ یم  ارم  دراد و  تفرعم  نم  هب  هک  تخانش ، ارم  هک  سک  ره  مدرم ! يا 
. مبلاطیبا نب  یلع  دنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  رسپ  یلع  نم  درک : مهاوخ  یفرعم 

. دندرک ریسا  ار  وا  نادناخ  دنتفرگ و  ار  شلاوما  دنتسکش ، ار  وا  تمرح  هک  متسه  یسک  رسپ  نم 
. دندیرب رس  ینمشد  هنیک و  هقباس  چیه  یب  تارف  طش  رانک  رد  ار  وا  هک  متسه  یسک  رسپ  نم 

(. 3 . ) تسا یفاک  وا  يارب  راختفا  نیمه  دندیناسر و  تداهش  هب  رجز  اب  ار  وا  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 
!؟ دیتشونن همان  امش  ایآ   - 578

؟ دیدومن گنرین  هعدخ و  ناتراک  نیا  رد  دیتشون و  اه  همان  مردپ  يارب  هک  دیدوبن  امش  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  مدرم ! يا 
ادخ ربمایپ  تروص  هب  دیناوت  یم  یمـشچ  هچ  هب  داب ! ناتیار  رظن و  رب  گنن  دـیتساخرب . وا  گنج  هب  اما  دـیدومن ؛ تعیب  هتـسب و  قاثیم  وا  اب 
ارم تمرح  دـیتشک و  ارم  ترتع  اریز  دـیتسین ؛ نم  تما  زا  امـش  دـسرپب : امـش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هک  هاگنآ  دـینک ؟ هاگن 

؟ دیتسکش
(. 4 ! ) دیربخ یب  دیا و  هدش  دوبان  دنتفگ ، یم  مه  هب  باطخ  اهنآ  تساخرب ، اوه  هب  مدرم  يادص 

! میاوت نانمشد  نمشد  ام   - 579
لها شلوسر و  ادخ و  هرابرد  ارم  شرافس  دهد و  شوگ  نم  دنپ  هب  هک  ار  یـسک  دزرمایب  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  سپس 
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. تسا ییوگلا  هوسا و  کین  ام  یگمه  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اریز  دنک ؛ ظفح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  تیب 
يوربآ تزع و  مارتحا و  ظفاح  رادهگن و  میـشاب ، یم  وت  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  یگمه  ام  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دـنتفگ : یگمه  نایفوک 

مینک یم  حلص  وت و  نمشد  اب  میگنج  یم  ام  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  وگب ، يراد  هک  يروتـسد  رما و  ره  میراد . هقالع  وت  هب  ام  میاوت .
متس ام  وت و  هب  تبسن  هک  یسک  نآ  ره  زا  درک و  میهاوخ  تساوخزاب  دنک ، تنعل  ار  وا  ادخ  هک  دیزی  زا  ام  هک  نادب  ملسم  وت ، ناتـسود  اب 

(. 5 !!! ) مییوج یم  يرازیب  هدومن 
! دیهد بیرف  زین  ارم  دیهاوخ  یم  ایآ   - 580

یم ایآ  دیـسر ، دـیهاوخن  دوخ  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  هب  زگره  رگ ! هلیح  مدرم  يا  تاـهیه ! تاـهیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
رما نیا  هک  مروخ  یم  دنگوس  جح  رفـس  راوهر  نارتشا  يادخ  هب  دیهد !؟ بیرف  دیداد ، بیرف  شیپ  زا  هک  مناردپ  نوچمه  زین  ارم  دیهاوخ 

هارمه هب  ار  مردـپ  هک  دوب  زورید  نیمه  امـش  تسا ، هتفاـین  ماـیتلا  دوبهب و  اـم  لد  تحارج  زونه  دریگ . یمن  دوخ  هب  ققحت  تروـص  زگره 
. دیدیناسر تداهش  هب  شتیب  لها 

. تسا هدشن  هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  مردپ ، نارسپ  مردپ و  تبیصم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  غاد  تبیصم  نیا  زونه  هک  زونه 
یم اضاقت  امـش  زا  نم  تسا ، نایلغ  شـشوج و  لاـح  رد  ملد  رد  اـه  مغ  هصغ و  نیا  هتـسب و  ارم  يولگ  هار  درد  نیا  تسا  زونه  هک  زونه 

. ام هیلع  هن  دیشاب و  ام  اب  هن  هک  منک 
هفوک رد  داجس  ترضح  هیثرم   - 581

: دندناوخ نومضم  نیا  هب  ار  يراعشا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  سپس 
هیلع یلع  شردپ  ترضح ، نآ  زا  شیپ  هک  ارچ  دیسر ؛ تداهش  هب  هنیک  ملظ و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  یتفگـش  ياج 

. دوب رتراوگرزب  رایسب  وا  دش و  هتشک  مالسلا 
هیلع یلع  شردپ  ترضح ، هانگ و  نیرت  گرزب  نیا  هک  اریز  دیشابم ، دونـشخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  ام و  ماع  لتق  زا  هفوک ! لها  يا 

. دوب رتراوگرزب  رایسب  وا  دش و  هتشک  مالسلا 
بکترم هک  تسا  یتیانج  هانگ و  نیرت  گرزب  نیا  هک  اریز  دیـشابم ؛ دونـشخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  ام و  ماع  لتق  زا  هفوک ؟ لها  يا 

. دیدش
(. 6 . ) دشاب یم  يو  لتاق  هدنشک و  هاگیاج  خزود  شتآ  دش و  دیهش  بل  هنشت  تارف  دور  رانک  رد  هک  داب  شیادف  نم  حور 

؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ   - 582
ساپـس دـمح و  تفگ : دـندوب ، هداتـسیا  دجـسم  رانک  هک  ترـضح  نآ  ناوناب  نیـسح و  مرح  هب  باـطخ  هدـمآ و  ارـسا  کـیدزن  يدرمریپ 

ار نانمومریما  دیشخب و  تینما  ار  اهرهش  امش ، نادرم  ندش  هتـشک  اب  دومن و  كاله  دیناسر و  لتق  هب  ار  امـش  هک  تسا  ییادخ  صوصخم 
! تخاس طلسم  امش  رب 

؟ يا هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ! يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترضح 
! يرآ تفگ : درمریپ 

يارب نم  ربمایپ ! يا  وگب  یبرقلا ؛ یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـساال  لق  یناد  یم  ار  هیآ  نیا  ياـنعم  اـیآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح 
؟ دییامن یکین  نم  نادنواشیوخ  اب  هکنآ  زج  مهاوخ ، یمن  يدزم  رجا و  امش  زا  شیوخ  تلاسر  ماجنا 

. ما هدناوخ  نآرق  رد  ار  هیآ  نیا  يرآ ! تفگ : درمریپ 
قح هک : يا  هدـناوخ  لیئارـسا  ینب  هروس  رد  ایآ  درمریپ ! يا  میتسه  ام  ربمایپ ، نادـنواشیوخ  دـندومرف ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ترـضح 

؟ امن ادا  ار  ناکیدزن  نادنواشیوخ و 
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! ما هدناوخ  يرآ ، تفگ : درمریپ 
هدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ ! يا  مییام ، دشاب  یم  هیآ  دارم  هک  ناکیدزن  ناشیوخ و  نآ  دندومرف : مالسلااهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 

؟ دشاب یم  ادخ  لوسر  ناکیدزن  وا و  لوسر  ادخ و  هب  قلعتم  نآ  سمخ  دیرب ، یم  دوس  تمینغ و  ناونع  هب  هچ  ره  دینادب  يا :
! يرآ تفگ : درمریپ 

دنوادـخ انامه  يا : هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  ربمایپ ، ترـضح  ناکیدزن  ناشیوخ و  مییام  دـندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح 
. دیامرف هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  هدرک و  رود  نادناخ  امش  زا  ار  یکاپان  سجر و  هنوگ  ره  هک  تسا  هدرک  هدارا 

! ما هدناوخ  زین  ار  هیآ  نیا  يرآ ! تفگ : درمریپ 
(. 7 . ) دومن لزان  ام  تلزنم  ناش و  رد  ار  ریهطت  هیآ  دنوادخ  هک  ینادناخ  نآ  مییام  دندومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح 

درمریپ هبوت   - 583
ایآ مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : یتاظحل  زا  سپ  دوب ، هدش  ادیوه  شا  هرهچ  رد  ینامیشپ  راثآ  هک  یلاح  رد  دومن ، توکس  درمریپ 

؟ تسا هدش  لزان  امش  نأش  رد  نآرق  تایآ  نیا 
هک هللا  لوسر  مدج  قح  هب  میتسه و  نادناخ  نامه  ام  دیدرت ، کش و  چیه  یب  دنگوس ، ادخ  هب  ندومرف ، مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترـضح 

. مینادناخ نامه  ام 
: تفگ يوار 

نانمـشد زا  مییوج  یم  يرازیب  نم  ایادخ ! راب  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  هب  رـس  سپـس  دـیبوک ، نیمز  رب  ار  دوخ  همامع  تسیرگ ، درمریپ 
. دمحم لآ  یسنا  ینج و 

!؟ تسا زاب  نم  يارب  هبوت  هار  زونه  ایآ  تفگ ، مالسلا  هیلع  ترضح  هب  درمریپ 
؟ دوب یهاوخ  ام  اب  وت  تفریذپ و  دهاوخ  ار  وت  هبوت  زین  دنوادخ  ییامن ، هبوت  رگا  يرآ ! دندومرف ، مالسلا  هیلع  ترضح 

! منک یم  هبوت  نم  درک : ضرع  وا 
(. 8 . ) دنشکب ار  وا  ات  داد  نامرف  دیسر ، دیزی  شوگ  هب  نایرج  نیا  هک  یماگنه 

ع)  ) داجس ترضح  يرامیب   - 584
نبا ياهدالج  مهدزای  زور  دندرک . رازگرب  هنوگچ  ربمغیپ  تیب  لها  ار  مهدزای  بش  و  دوب ، لاونم  هچ  هب  عضو  اروشاع ، زور  هک  میناد  یم 

هرسکی حبص  ات  دیاش  ار  مهدزاود  بش  اهنیا  و  دنهد ، یم  تکرح  هرـسکی  دننک و  یم  زاهج  یب  ياهرتش  راوس  ار  تیب  لها  دنیآ  یم  دایز 
زور نامه  دهد  یمن  تلهم  نمشد  دنسر . یم  هفوک  هزاورد  کیدزن  حبص  ادرف  دننک . یم  قیرط  یط  یمـسج ، یحور و  یتحاران  لامک  اب 

. دننک یم  هفوک  رهش  دراو  ار  اهنیا  رهظ  زا  شیپ 
بقل دوب . راـمیب  تقو  نآ  رد  هک  درم  کـی  ناـنز و  زا  بکرم  مه  نآ  ریـسا ، تشم  کـی  تسا . هتـسشن  شدوـخ  هراـمالاراد  رد  داـیز  نبا 

یم ار  بقل  نیا  ام  طقف  هک  تسا  هدش  روطچ  مناد  یمن  تسا . هدش  ادیپ  اه  یناریا  ام  نایم  رد  طقف  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  رب  يرامیب 
هک تسا  یبقل  نیا  ضارمملا ) ای   ) ضیرملا نیـسحلا  نب  یلع  دنیوگ : یمن  تقو  چیه  برع  نابز  رد  یلو  رامیب ! نیدـباعلا  نیز  ماما  میهد :
رد سکره   ) دوب ضیرم  تخس  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  اروشاع ، هثداح  مایا  رد  هک  تسا  رادقم  نیمه  هتبلا  شا  هشیر  میا ، هداد  ناشیا  هب  ام 

تکرح تسناوت  یم  تمحز  هب  یتـح  هک  یـضیرم  دوـب ، يرتـسب  ضیرم  دوـشن ؟ ضیرم  شرمع  رد  هک  تسیک  دوـش . یم  ضیرم  شرمع 
. دنداد تکرح  ریسا  ناونع  هب  ار  ماما  لاح  نامه  رد  دنک . تکرح  رتسب  زا  تسناوت  یم  اصع  کمک  اب  دتسیاب و  دوخ  ياپ  يور  دنک و 

تیب لها  رجز  هجنکش و   - 585
ماما هک  دـندرک  یم  ساسحا  نوچ  دـندرک . راوس  دوبن ، لج  کی  یتح  نآ  يور  تشاد و  بوچ  نالاپ  کـی  هک  يرتش  رب  ار  داجـس  ماـما 
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ار اهنیا  لاح  نیا  اب  دـنتخادنا . ماما  ندرگ  هب  لغ  دنتـسب . مکحم  ار  ترـضح  ياهاپ  درادـهگن ، ار  شدوخ  دـناوتن  تسا و  ضیرم  راـمیب و 
رارقا روز  هب  ـالثم  رفن  کـی  زا  دـنهاوخ  یم  یتقو  ـالومعم )  ) تسا ـالعا  دـح  هب  هجنکـش  رجز ، یگتفوک ، رگید  دـندرک . هفوک  رهـش  دراو 

، دـنهد یمن  اذـغ  وا  هب  تعاس  تشه  لهچ و  تعاس ، راهچ  تسیب و  کی  دننکـشب ؛ رد  ار  شا  هدارا  دـننک ، درخ  ار  شباصعا  ای  دـنریگب ،
ات سرپب  یهاوخ  یم  هچ  ره  دنیوگ  یم  دنوش ، یم  لصأتـسم  دارفا  رثکا  یطیارـش  نینچ  رد  دنهد ؛ یم  شرجز  یه  دباوخب ، دـنراذگ  یمن 
هچ میـسج ، یحور و  ياه  هجنکـش  همه  نآ  زا  دـعب  دـنوش ، یم  داـیز  نبا  سلجم  دراو  هک  یتقو  اـهنیا  دـینیبب ! امـش  تقو  نآ  میوگب  نم 

. دنراد یتلاح 
دایز نبا  سلجم  رد  نیدباعلا  نیز  ماما   - 586

هللا لتق  دق  سیلا  لاقف  نیسحلا . نب  یلع  انا  لاقف  تنا ؟ نم  دیوگ : یم  دایز ) نبا  ، ) دایز رسپ  رب  دوش  یم  هضرع  نیسحلا  نب  یلع  هک  یتقو 
: نیسحلا نب  یلع  لاقف  هلتق  هللا  لب  دایز : نبا  هل  لاقف  سانلا . هلتق  ایلع ، یمسی  خا  یل  ناک  دق  مالـسلا : هیلع  یلع  هل  لاقف  نیـسحلا ؟ نب  یلع 
هک وت  هقفنع ؛... اوبرـضاف  هب  اوبهذا  یلع ! درلل  هیقب  کیف  یباوجل و  هارج  کبو  لاـقف : داـیز  نبا  بضغف  اـهتوم ... نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا 

؟ تشکن ادخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : ما  نیسحلا  نب  یلع  نم  دومرف : یتسه ؟
دنوادخ هتبلا  دومرف : ترضح  تشک . ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا  دنتـشک  ار  وا  مدرم  هک  یلع  مان  هب  متـشاد  يردارب  دومرف : ترـضح 

وا يراد ؟ دارم  رب  در  ناوت  زونه  ینک و  یم  تارج  نم  خـساپ  رب  تفگ : تفرگ و  مشخ  دایز  نبا  دناتـس ... یم  ندرم  ماگنه  هب  ار  اه  ناج 
(. 9 . ) دینزب ار  شندرگ  دیربب و  ار 

؟ تفگ یم  هچ  دوب  ربمایپ  رگا   - 587
هب هب  نآ  رگید  رس  نم و  يوزاب  هب  نامـسیر  رـس  کی  دندوب  هتـسب  نامـسیر  کی  هب  ار  ام  هک  میدوب  رفن  هدزاود  ام  هک : دومرف  داجـس  ماما 

، دوب هدرک  ررقم  شدوخ  سلجم  يارب  وا  هک  یتافیرـشت  هچ  اب  مه  نآ  دندرک ، دیزی  سلجم  دراو  ار  ام  لاح  نیا  اب  بنیز و  ام  همع  يوزاب 
هک داد  تفوکرس  و  درک )  ) هدنمرش لجخ و  مدرم  لباقم  رد  بیجع  ار  وا  هک  دومرف  دیزی  هب  داجس  ماما  لاح ، نامه  رد  يا  هلمج  کی  هک 

؟ منزب فرح  هملک  کی  هک  تسه  هزاجا  مالکلا ؛؟! یف  یل  نذاتا  دیزی ! دومرف : دنزب . یفرح  نینچ  ریسا  تشادن  راظتنا 
. ییوگن نایذه  هکنیا  طرش  هب  یلو  وگب ، تفگ :

، يا هتـسشن  اجنیا  ربمغیپ  مان  هب  وت  مراد . یقطنم  رایـسب  فرح  کـی  نم  تسین . نتفگ  نایذـه  یـسلجم  نینچ  رد  نم  لـثم  هتـسیاش  دومرف :
هجوتم و ار  رگید  مدرم  هک  دیامرفب  تساوخ  یم  ترضح  ار  نیا  هتبلا  تسا  نیا  طقف  ملاؤس  نم  یناد ، یم  مالـسا  ربمغیپ  هفیلخ  ار  تدوخ 

(. 10 ( ؟ تفگ یم  هچ  دید  یم  تلاح  نیا  هب  میتسه  شتیب  لها  هک  ار  ام  دوب و  سلجم  نیا  رد  ربمغیپ  رگا  دنک  رادیب 
دیزی سلجم  رد  ع )  ) نیسح رس   - 588

دوخ لباقم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  فیرـش و  رـس  نوعلم  نآ  سپـس  ندرک ، زاب  هدیرب و  ار  ناریـسا  بانط  هک  داد  نامرف  دیزی 
ندید زا  سپ  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترضح  دننیبن ، ار  رس  نآ  هک  داد  رارق  دوخ  رـس  تشپ  رد  يروط  ار  نانز  هاگیاج  داهن و 

. دومرفن لیم  ار  دشاب  هدش  تسرد  یناویح  رس  زا  هک  ياذغ  رمع  رخآ  ات  هرظنم ، نیا 
دیزی تموکح  ریقحت   - 589

ار نیا  . ) تشاد دهع  هب  وا  دوخ  مه  ار  زامن  تماما  دیاش  دنکب ؛ تکرش  دیاب  دیزی  دوخ  راچان  تسا . هعمج  زامن  ماش  رد  يا  هعمج  زور  رد 
نیا الصا  دوش . یم  عورـش  زامن  دعب  دناوخب ، تسا  هدنزرا  دیفم و  رایـسب  هک  هباطخ  ود  لوا  دیاب  بیطخ  هعمج  زامن  رد  مرادن ) نیقی  نالا 

نآ لوا ، دوـش . یم  تعکر  ود  هب  لیدـبت  هعمج  زاـمن  و  طاقـسا ، هعمج ، زور  رد  رهظ  زاـمن  زا  هک  تـسا  یتـعکر  ود  ياـج  هـب  هباـطخ  ود 
یبوخ تفص  ره  درک  هیواعم  دیزی و  زا  ناوارف  لیلجت  تفگ ، دندوب  هتفگ  وا  هب  البق  هچ  ره  تفر و  دوب ، يروتسد  حالطصا  هب  هک  یبیطخ 
اهنیا هکنیا  ناونع  هب  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نداد  مانـشد  ندرک و  بس  هب  درک ؛ عورـش  دـعب  درک و  رکذ  اهنیا  يارب  دوب  اـیند  رد 
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هاضرم تیرتشا  بیطخلا ! اهیا  دز . بیهن  ربنم  ياپ  زا  نیدباعلا  نیز  دندرک ، نانچ  دـندرک ، نینچ  دـندش ، جراخ  ادـخ  نید  زا  هللااب ) ذایعلا  )
. يدیرخ تدوخ  يارب  ار  راگدرورپ  طخس  قولخم ، کی  ياضر  يارب  وت  قلاخلا ؛ طخسب  قولخملا 

لها يردـق  هب  تسا ! بیجع  یلیخ  ربنم  دومرفن  ( ؟ مورب الاب  ياه  بوچ  نیا  زا  یهد  یم  هزاجا  نم  هب  اـیآ  هک : دـیزی  هب  درک  باـطخ  دـعب 
مه هینک  هب  یتح  ای  هفیلخلا ! اهیا  ای  نینمؤملاریما ! اـی  دـیوگ : مین  دـیزی ، سلجم  رد  ـالثم  دـندوب ، اـهزیچ  نیا  بظاوم  بقارم و  ربمغیپ  تیب 
نیا يور  مورب  نم  یهد  یم  هزاجا  هک  دومرفن  مه  اجنیا  رد  بنیز . مه  نیدباعلا و  نیز  مه  دیزی ! ای  دـیوگ : یم  دـلاخ ! ابا  ای  دـیوگ : یمن 
یم ینانخـس  نینچ  نآ و  يـالاب  دور  یم  یبیطخ  نینچ  هک  تسه  اـجنیا  رد  هک  يا  هلپ  هس  ياـه  بوچ  نیا  تسین ، ربنم  هک  نیا  ینعی  ربنم 

؟! منزب فرح  هملک  ود  اه  بوچ  نیا  يالاب  مورب  نم  یهد  یم  هزاجا  تسا ) بوچ  ات  راهچ  نیا  میناد . یمن  ربنم  ار  نیا  ام  دیوگ ،
ینارنخس هزاجا   - 590

نیریش زاجح  مدرم  نخـس  تسا و  زاجح  لها  تسا  يزاجح  نیـسحلا ، نب  یلع  هکنیا  باب  زا  دندوب ، فارطا  هک  ياهنآ  دادن . هزاجا  دیزی 
. درادن یعنام  دیهدب ، هزاجا  دنتفگ ، دننیبب ، ار  شینارنخس  حالطصا  هب  هکنیا  يارب  تسا ، فیطل  و 

یم ینارنخس  هنوگچ  يزاجح  ناوج  نیا  مینیبب  میهاوخ  یم  ام  دیهدب ، هزاجا  ناجردپ ! تفگ : وا  هب  دمآ و  شرـسپ  درک . عانتما  دیزی  یلو 
. دنک

عاضوا ندش  ور  ریز و   - 591
زا و  درک ) یمن  قرف  رگید  همئا  اب  تشادن ، رامیب  رگید  اهدـعب  یهتنم   ) دوب رامیب  فرط  کی  زا  تقو  نآ  رد  هک  نیدـباعلا  نیز  نیا  دـینیبب 
هچ درک !؟ هچ  تفر ، ربنم  يالاب  یتقو  دوب  هدـمآ  ماش  ات  ریجنز  لغ و  نآ  اب  اب  لزنم  لهچ  ربنم ، لـها  فورعم  لوق  هب  و  ریـسا ، رگید  فرط 

کی دوب ، رهظ  دز  يا  هلیح  هب  تسد  دنشک  یم  ارم  دنزیر و  یم  مدرم  نالا  تفگ : درک  مگ  ار  شیاپ  تسد و  دیزی  درک ؟ داجیا  يا  هلولو 
! دوش یم  رید  زامن  تقو  ناذا ، تفگ ، نذؤم  هب  هعفد 
. دش شوماخ  نیدباعلا  نیز  دش . دنلب  نذؤم  يادص 

دیسر ات  درک . تیاکح  ماما  زاب  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : نذؤم  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  درک : رارکت  ماما  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  تفگ : نذؤم 
هک نیا  دیزی ! دومرف : دیزی و  هب  درک  ور  نک  توکس  نذؤم ! دز : دایرف  نیدباعلا  نیز  دیسر ، اجنیا  هب  ات  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  هب  تداهش  هب 
هک ارم  ردـپ  میتسیک ؟ دـیا ، هدروآ  تراسا  هب  ار  ام  سانلا ؟ اهیا  تسیک ؟ دـیهد  یم  وا  تلاسر  هب  یهاوگ  و  دوش ، یم  هدرب  شمـسا  اـجنیا 

هدرک هچ  هک  دندوبن  هاگآ  تسرد  مدرم  الصا  تقو  نآ  ات  دیهد ؟ یم  تداهش  وا  تلاسر  هب  امش  هک  تسیک  نیا  و  دوب ؟ هک  دیدرک  دیهش 
. دنا

. دـنربب مارتحا  اب  ار  اهنآ  هک  داد  روتـسد  دـعب  دروآ و  نوریب  هبارخ  نآ  زا  ار  ربمغیپ  تیب  لـها  اهدـعب  دـیزی  هک  دیونـش  یم  امـش  تقو  نآ 
يارب نیا  نکب  هنیدم  ات  ماش  زا  اهنیا  اب  ار  ینابرهم  رثکادـح  تفگ : داد و  رارق  مزالم  دوب ، يرت  میالم  رت و  مرن  مدآ  هک  ار  ریـشب  نب  نامعن 
رـسپ رگید  دعب  دیزی  هک  دیونـش  یم  امـش  دش  ضوع  دیزی  طیحم  ایند و  ادبا  درک ؟ قرف  دیزی  هیحور  دوب ؟ هدش  بیجن  دـیزی  ایآ  دوب ؟ هچ 
نینچ دوخ  شیپ  زا  دایز  نبا  مدادـن ، يروتـسد  نینچ  نم  هک  دـش ، رکنم  الـصا  دوب  وا  هانگ  مامت ، تفگ : یم  یه  درک ، یم  تنعل  ار  داـیز 

. دندنادرگرب ار  لاوحا  عاضوا و  بنیز  نیدباعلا و  نیز  نوچ  ارچ ؟ درک  يراک 
لیئارسا ینب  موق  نوچ  میراد  یلاح   - 592

هیلع ترـضح  نآ  اب  ورمع  نب  لاهنم  دـندز ، یم  مدـق  قشمد  رازاـب  رد  دـندمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  اـهزور ، زا  یکی 
؟ دیناسر یم  بش  هب  هدرک و  يرپس  هنوگچ  ار  زور  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : هدرک و  تاقالم  مالسلا 

هدنز ار  ناشنانز  تشک و  یم  ار  اهنآ  نادرم  نارـسپ و  نوعرف  هک  لیئارـسا  ینب  موق  نانوچ  یناسر  یم  بش  هب  ار  زور  دـندومرف : ترـضح 
. تشاذگ یم 
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همه رب  شیرق  هک  دوب  ینامز  تسا و  بارعا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دـیزرو  یم  رخف  مجع  رب  برع  هک  دوب  ینامز  لاـهنم ! يا 
هناملاظ ار  ام  قح  هک  دـش  يرپس  ام  رب  زین  يراگزور  تسا و  شیرق  هلیبق  زج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دـنتخورف  یم  رخف  اـه  برع 
مییوگب نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  میناوت  یم  اهنت  هدش  دراو  ام  رب  هک  تبیـصم  نیا  رد  دندنار و  نامنطو  زا  دندیناسر و  لتق  هب  ار  ام  دنتفرگ ،

(. 11)
تیب لها  درد  نیمزرس  ماش ،  - 593

: هک دندرک  لاؤس  ناشیا  زا  هک  داجس  ترضح  زا  تسا  یتیاور  نیا  تسا و  هتـشذگ  تخـس  اهنآ  رب  رایـسب  ماش  رد  تیب  لها  فقوت  تدم 
امش رب  رتشیب  اج  همه  زا  اجک  هنیدم ، ات  ماش  زا  ماش ، ات  هفوک  زا  هار ، نیب  زا  هفوک ، زا  البرک ، زا  تشذگ ، امـش  رب  هک  یفقاوم  نایم  رد  اقآ !

؟ تشذگ تخس 
سلجم رد  هک  دوب  یـصاخ  عضو  نآ  رتشیب  ارهاظ  نآ  تلع  تشذـگ و  رت  تخـس  ام  رب  اج  همه  زا  ماش  ماشلا ، ماشلا ، ماشلا ، دومرف : ناشیا 

(. 12 . ) دش اهنآ  هب  تناها  رثکادح  دیزی  سلجم  رد  دمآ . شیپ  اهنآ  يارب  دیزی 
ماش رد  نیدباعلا  نیز  ماما  لاح   - 594

رد دنتفرگ  یم  تخـس  اهنآ  رب  یلیخ  لیاوا  دنا ، هتـشون  خیراوت  هک  روط  نآ  دـندرب ، یم  رـس  هب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هک  مایا  رد 
تخس اهنآ  رب  هداعلا  قوف  تهج  ره  زا  و  فقـس ، یب  يا  هبارخ  ینعی  امرـس ، عنام  هن  دوب و  امرگ  عنام  هن  هک  دندرک  یم  یگدنز  يا  هبارخ 

درب یپ  یسایس  رظن  زا  شهابتشا  هب  درک ، هبوت  میوگب  هکنیا  هن  درب ، یپ  یسایس  رظن  زا  شهابتشا  هب  دیزی  دوخ  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دوب 
هتفگن نم  ار ، دایز  رـسپ  دنک  تنعل  ادخ  هک  داد  یم  شحف  دایز  نب  هللادیبع  هب  امئاد  دعب  هب  نآ  زا  دش . وا  يرادکلم  ررـض  هب  راک  نیا  هک 

يراک نینچ  دوخ  شیپ  زا  وا  مدوب ، هدادن  ار  یلع  نب  نیسح  لتق  روتسد  نم  دروآ ! رـس  وا  روایب  هالک  ورب  متفگ  وا  هب  نم  نک ، نینچ  مدوب 
ندرگ هب  ار  هثداـح )  ) نیا دـنک و  هئربت  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  تفگ -  یم  غورد  هک  یتروص  رد  تفگ : یم  ررکم  ار  فرح  نیا  درک . ار 

نیا درک  هک  ییاهراک  هلمج  زا  و  درادـب ؛ نوصم  درک  یم  ینیب  شیپ  شا  يرادـکلم  رد  هک  یموش  راثآ  زا  ار  شدوخ  دزادـنیب و  دایز  نبا 
الاح تسین ، دایز  نبا  رگید  هک  اجنیا  بوخ ، رایـسب  دنتفگ  یم  دندنام  یم  یقاب  عضو  نامه  رد  رگا  نوچ  داد  رییغت  ار  ارـسا  عضو  هک  دوب 

مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  و  دـنهدب ، ینکـس  شدوخ  هناـخ  کـیدزن  يا  هناـخ  رد  ار  اـهنآ  هک  داد  روتـسد  ینک ! یم  نینچ  نیا  ارچ 
ماش شدوخ  اب  هک  دندرک  یم  توعد  ار  ترضح  اهزور  زا  يرایسب  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  اه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  دنتشاد و  يدازآ 

. دنروخب راهان  ای 
هلاس لهچ  گوس   - 595

تسیرگ و یم  شنارای  ردـپ و  تداهـش  رد  تدـم ، نیا  همه  رد  وا  دوب و  اپرب  لاـس  لـهچ  ردـپ ، يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  گوس 
یگنسرگ یگنشت و  وا و  يور  رب  اذغ  بآ و  نتسب  ربمایپ و  رسپ  ندش  هرـصاحم  زا  دروخ  یم  اذغ  هاگره  داد ، یمن  شناما  کشا  بالیس 

: دومرف یم  دیشون ، یم  بآ  هاگره  تفگ و  یم  نخس  تداهش  هماگنه  هب  وا 
(. 14 ( ) 13  ) دنتشک هنشت  بل  اب  ار  ربمایپ  رسپ  مدرم !

ع)  ) داجس ماما  رگ  ایحا  هیرگ   - 596
قداص ماما  يارب  هک  ریظن  یتصرف  هک  نانچ  مه  دشن ، ادـیپ  شراوگرزب  ردـپ  هللادـبع ، ابا  ماما  تصرف  ریظن  یتصرف  نیـسحلا  نب  یلع  يارب 

یم قرف  اه  تصرف  لکـش  یلو  تسا ، تصرف  عقاوم  همه  دشاب ، مالـسا  راذگتمدخ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  اما  دشن ، ادیپ  دـمآ  دـیدپ 
. دنک

راک ماما  اعد  سابل  ناـمه  رد  لاـح  نیع  رد  و  هدرک !؟ تسرد  هعیـش  اـیند  يارب  يراـختفا  هچ  اـعد  تروص  هب  نیدـباعلا ، نیز  ماـما  دـینیبب 
. درک یم  ار  شدوخ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4500 

http://www.ghaemiyeh.com


، دندرکن فیـس  هب  مایق  دنتـشاد  تایح  ناشراوگرزب ، ردپ  زا  دعب  ترـضح  هک  یتدم  رد  نوچ  نیدباعلا ، نیز  ماما  دنا  هدرک  لایخ  یـضعب 
. دراد هگن  هدنز  ار  شراوگرزب  ردپ  مایق  رثا  هک  درک  یم  هدافتسا  يا  هناهب  ره  زا  تسین ،) نینچ   ) ادبا دوش  شومارف  ای  اضق  دنتشاذگ  سپ 

دزوس یم  شلد  طقف  هک  یمدآ  تلاح  لثم  دوب  یتلاح  کی  اهنت  ایآ  دوب ؟ هچ  يارب  دومن  یم  يروآدای  درک و  یم  هیرگ  هک  اه ، هیرگ  نآ 
هچ درک و  مایق  نیـسح  ماما  ارچ  هک  دورن  ناـشدای  مدرم  دراد و  هگن  هدـنز  ار  هثداـح  نیا  تساوخ  یم  اـیآ  دـنک !؟ یم  هیرگ  فدـه  یب  و 

؟ دنتشک ار  وا  یناسک 
. يدایز ياه  هیرگ  درک ، یم  هیرگ  ماما  یهاگ  هک  دوب  نیا 

يارب ماـما  هک  دـیمهف  ( ؟ دتـسیا زاـب  هیرگ  زا  امـش  هـک  تـسا  هدیـسرن  نآ  تـقو  اـیآ  اـقآ ! درک : ضرع  شنارازگ  تمدـخ  زا  یکی  يزور 
(. دیرگ یم  شنازیزع 

نم نزحلا  نم  هانیع  تضیباو  دنک ؛ یم  حیرشت  روط  نیا  ار  وا  فطاوع  نآرق  تشادن ، رتشیب  فسوی  کی  بوقعی  ییوگ !؟ یم  هچ  دومرف :
(. 15 .) دنداتفا نیمز  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  مدید ، ار  فسوی  هدجه  مدوخ  مشچ  يولج  رد 

هنیدم جراخ  رد  داجس  ترضح  ینارنخس   - 597
دومن تروص  نیا  هب  هنارگاشفا  ینارنخـس  رهـش  جراخ  رد  هنیدم  هب  دورو  زا  لبق  داجـس  ماما  هنیدـم ، هب  تشگزاب  رارـسا و  يدازآ  زا  سپ 

هب عورـش  لاح  نیا  رد  دش ، مکاح  اج  همه  رب  توکـس  دییامن ، توکـس  هک  دـندومن  مدرم  يوس  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  ترـضح  هک ،
: دندومن ینارنخس  داریا 

نامه تسا . ناگدیرفآ  یمامت  هدـنیرفآ  تمایق و  زور  ياورنامرف  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و 
هب يا  هزادنا  هب  تسا و  دنلب  ياه  نامـسآ  هدـنریگرب  رد  شیالاو  ماقم  هک  تسا  رود  يدـح  هب  ناگدـنب  ياه  لقع  كاردا  زا  هک  ییادـخ 

. دونش یم  ار  تاوصا  نیرت  کچوک  هک  تسا  کیدزن  شناگدنب 
گرزب و ياهالب  زوس و  رگج  گرزب و  بیاصم  اه و  نابز  مخز  راـب و  تبیـصم  ییاـهدرد  گرزب و  ياـه  غاد  یتخـس و  رد  ار  دـنوادخ 

(. 16 ! ) مرکاش رابمغ 
! دنتشک ار  هللادبع  ابا  مدرم ! يا   - 598

ابا درک . التبم  مالـسا  رد  یگرزب  تسکـش  كاندرد و  یبیاصم  هب  ار  ام  تسوا ، راوازـس  يرکـش  دـمح و  ره  هک  دـنوادخ  انامه  مدرم ! يا 
يالاب ار  ترضح  هدیرب  رس  دندرک ، ریسا  ار  شناکدوک  نانز و  دندیناسر و  تداهش  هب  شنادناخ  هارمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع 

(. 17 . ) درادن ییاتمه  دننامه و  چیه  هک  تسا  یتبیصم  نیا  دندینادرگ و  اهرهش  رد  دندرب و  هزین 
شنیرفآ ناکرا  نتسیرگ   - 599

ترـضح نآ  مغ  زا  ولمم  هک  تسا  یبلق  مادـک  دـشاب ! مرخ  داـش و  دـناوت  یم  تبیـصم  نیا  زا  سپ  امـش  نادرم  زا  کـی  مادـک  مدرم ! نیا 
دنتسیرگ وا  تبیـصم  رد  هناگتفه  ياه  نامـسآ  هک  یلاح  رد  دریگب ؟ ار  شیاه  کشا  شزیر  يولج  دناوتب  هک  تسا  هدید  مادک  و  دشابن ؟

اهایرد و جاوما  نایهام و  شیاه و  هخاش  همه  اب  ناـتخرد  نآ و  قمع  اـت  نیمز  شناـکرا و  یماـمت  اـب  نامـسآ  شجاوما و  همه  اـب  اـیرد  و 
(. 18 . ) دنتسیرگ تبیصم  نیا  رد  همه  همه و  ناینامسآ ، یهلا و  برقم  کئالم 

!؟ دشن نینوخ  لد  مادک   - 600
هتشگن و هودنا  زا  ولمم  هک  تسا  بلق  نیمادک  و  تشگن ؟ نینوخ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تبیـصم  رد  هک  تسا  لد  نیمادک  مدرم ؟ نیا 

(. 19 ( ؟ تسا هدشن  رک  گرزب  تبیصم  نیا  ندینش  اب  شوگ  نیمادک 
! میدید هک  دوب  يدیدج  رما  نیا   - 601

لها اـم  هک  ییوگ  میدوب ، نادرگرـس  اـه  ناـبایب  رد  میدوب و  هدـش  درط  هدـنار و  دوـخ  نطو  زا  هک  یلاـح  رد  میدرک  حبـص  اـم  مدرم ! يا 
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ام میشاب . هداد  مالسا  نید  رد  یفیرحت  میشاب و  هداد  ماجنا  یتشز  راک  میشاب و  هدش  بکترم  یهانگ  هکنیا  نودب  میدوب ، لباک  ناتسکرت و 
(. 20  ) میدید هک  دوب  يدیدج  رما  نیا  میدوب و  هدیدن  يزیچ  نینچ  دوخ  ناگتشذگ  رد 

!! تسا زوسناج  هچ  تبیصم  نیا  هک  هو   - 602
، دومن یم  رداص  ار  ام  اب  گنج  روتـسد  دندومن ، ام  قح  رد  هک  ییاه  شرافـس  ضوع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 

. دوش بکترم  تسناوت  یمن  تیانج  نیا  زا  رتشیب  موق  نیا 
نیا یمامت  ام  دوب ! زوسناج  خـلت و  عیجف و  كاندرد و  هدـننازوس و  گرزب و  هزادـنا  هچ  ات  تبیـصم  نیا  هک  هو  نوعجار ، هیلا  اـنا  اـنا هللا و 

(. 21 . ) تسا هدنریگ  ماقتنا  تزع و  بحاص  وا  اریز  میراذگ ؛ یم  ادخ  باسح  هب  ار  هدیسر  ام  هب  هک  بیاصم 
ص 199. سواط ، نب  دیس  فوهل  ( 1)

ص 19. ذخام ، نامه  ( 2)
ص 213. سواط ، نب  دیس  فوهل  ( 3)

. نامه ( 4)
ص 215. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 5)
ص 217. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 6)

. ذخام نامه  ( 7)
ذخام ص 241. نامه  ( 8)

ص 354. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 9)
ص 243. سوواط ، دیس  فوهل  ( 10)

سوواط ص 261. نب  دیس  فوهل  ( 11)
ص 58. ج 5 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 12)

ص 108. ج 46 ، راونالاراحب ، ( 13)
ص 389. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 14)

ص 149. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 15)
ص 217. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 16)
ص 271. سوواط ، نب  دیس  فوهل  ( 17)

. نامه ( 18)
. ذخام نامه  ( 19)

ذخام ص 273. نامه  ( 20)
. ذخام نامه  ( 21)

يرادازع تنس  هماقا  اروشاع و  گنهرف  يایحا  هفسلف 

تسا تدابع  ع )  ) نیسح ماما  رب  هیرگ   - 603
هیلع ءادهشلادیس  ترضح  يارب  يراوگوس  يرادازع و  مسارم  ییاپرب  زا  تسا  جیار  یمالسا  ياهروشک  رد  زورما  هک  هچنآ  یهلا  رکش  هب 

اه و یناوخ  هحون  اه و  هتـسد  نداتفا  هار  ندـش چ و  لیطعت  هایـس و  ياه  ملع  هایـس و  مچرپ  ندز  سلاجم و  نیا  رد  ندـش  عمج  مالـسلا و 
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عورـشم و تادابع  وزج  درادن ، مه  روذحم  هدشن و  یهن  اه  نآ  زا  رهظم  عرـش  رظن  زا  هک  اه  نیا  زا  ریغ  اه و  نتـسیرگ  اه و  ییارـس  هیثرم 
. تسا هدش  هتفهن  میظع  ياه  شاداپ  رایسب و  ياه  باوث  نآ  يارب  هک  تسا  رترب 

ندوب بحتـسم  هرابرد  هک  یتایاور  زا  دنمدرخ  هاگآ و  ناسنا  ره  درادن و  لیلد  هنوگ  چیه  هب  جایتحا  هک  تسا  حضاو  يدـح  ات  بلطم  نیا 
ندز هیرگ  هب  ار  دوخ  ینعی  یکابت ، ندرک و  هیرگ  ینعی  ءاکبا  ترـضح و  نآ  بیاصم  ندروآ  دای  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  رب  هیرگ 

رد سایق  لثم  تدابع  رد  ایر  اما  تدابع ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  رد  هکنیا  هن  ندروآ ، رد  نانک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  هکنیا  ینعی  )
. تسا هاگآ  تسین ) زیاج  هلماعم  رد  ابر  ای  لالدتسا و 

ع)  ) نیسح ماما  سلجم  رد  تابحتسم  رکذ   - 604
نابز هک  دننک  راتفر  يروط  يرادازع  يراوگوس و  رد  هک  دنـشاب  بلطم  نیا  هجوتم  هدوب و  بظاوم  دـیاب  تیب  لها  نیرکاذ  همه  نایعیش و 

نآ هب  هتخیمآ  اه  هحون  ابلاغ  هک  ءانغ  دـننامه  تامرحم  يریگ  راک  هب  زا  هدومن و  رکذ  ار  تابحتـسم  تابجاو و  اهنت  دوشن و  زارد  نایبصان 
باتک ای  ربتعم  ریغ  ياه  باتک  زا  هک  دور  یم  نآ  رد  غورد  بذـک و  لاـمتحا  هک  فیعـض  تاـیاکح  یگتخاـس و  ياـه  غورد  زا  هدـش و 

گرزب وزج  هک  گرزب  تدابع  نیا  رد  ار  ناطیـش  و  هدـننک . بانتجا  دنتـسین ، ثیدـح  ملع و  لها  نینیدـتم  وزج  اه  نآ  نیفلؤم  هک  ییاـه 
ءانغ غورد و  ایر ، اصوصخم  دننک ، زیهرپ  درب ، یم  نیب  زا  ار  تدابع  حور  هک  دایز  ناهانگ  ماجنا  زا  دنهدن و  هار  تسا ، یهلا  رئاعـش  نیرت 

. تسا هدنام  نوصم  نآ  زا  یصخش  رتمک  هدوب و  يراج  لمع  نیا  رد  هک 
ع)  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  موزل   - 605

هنیدم هب  دحا  گنج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  هک : دنا  هدرک  لقن  ریس  لها  هماع و  نادنمشناد  زا  يرایـسب  ریثا و  نبا 
نکل دومرف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  تساپرب ، دـندرک ، یم  هیرگ  ناشنادیهـش  رب  هک  راصنا  نانز  هحون  يادـص  هک  دـید  تشگزاب ،

. درادن يا  هدننک  هیرگ  هزمح  ماما  دنراد ، هدننک  هیرگ  راصنا ، ناگتشک  ینعی  هل ؛ یکاوب  هزمح ال 
دوخ نانز  هب  دـننک ، هیرگ  هزمح  شیومع  رب  هک  دراد  تسود  ترـضح  نآ  دـندیمهف  هکنیا  ربماـیپ و  مـالک  نیا  ندینـش  اـب  راـصنا  نادرم 

. دوخ نادیهش  رب  دعب  دننک ، هیرگ  ءادهشلادیس  هزمح  رب  وا  هک  دنداد  روتسد 
: هک تسا  هتفگ  يدقاو 

تسا مولعم  دندرک و  یم  هیرگ  ءادهشلادیس  هزمح  ترـضح  رب  ادتبا  تبیـصم  ره  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنام ، یقاب  هنیدم  لها  رد  تداع  نیا 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ  هک  تسا  مولعم  دندرک و  یم  رگا  و  تشاد ، تسود  هزمح  زا  رتشیب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربمایپ  هک 

رما زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هب  امتح  سپ  دننک ، هیرگ  هزمح  رب  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  رگا  و  تشاد ، تسود  هزمح  زا  رتشیب 
. دنا هدرک 

نتـشادهگن هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  یهارمه  رطاخ  هب  دـننک ، یم  هیرگ  هزمح  تبیـصم  رد  ادـتبا  تبیـصم  ره  رد  هنیدـم  لها 
لها مه  یسک  چیه  هتشذگ و  هزمح  تداهش  زا  زارد  نایلاس  هکنیا  دوجو  اب  درادن  ندرک  هیرگ  هزمح  دومرف : هک  ربمایپ  نخس  نیا  تمرح 

تمالم ءادهشلادیس  ترضح  رب  يراوگوس  يرادازع و  رد  ار  نایعیـش  هک  دنرادن  قح  مه  نیفلاخم  سپ  هدرکن ، یهن  راک  نیا  زا  ار  هنیدم 
. دننک اپرب  ار  ازع  سلاجم  نیا  تیب  لها  هودنا  نزح و  رد  تکرش  تاساوم و  يارب  اهنآ  هک  ارچ  دننک ،

! تسا اروشاع  هعیش  راعش   - 606
بتکم نیا  دوش ، شومارف  دیابن  نیسح  تبیصم  تشاد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  اروشاع  هک  دنداد  روتسد  دندمآ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ام  همئا 

دیاب هعیـش  تسا  هدش  هعیـش  راعـش  اروشاع  دراد . هگن  هدنز  ار  نآ  دیاب  هعیـش  دوش ، یم  ادیپ  اروشاع  مرحم و  هک  لاس  ره  دنامب  هدنز  دیاب 
وا تفرگ و  رارق  بهذـم  کی ال  ای  ار  يدوهی  کی  ای  یحیـسم  کی  لباقم  رد  رتالاب ، و  ینـس ، کی  لباقم  رد  یتقو  دـهدب  باوج  دـناوتب 
یم هچ  دیـشک ، یم  دایرف  دیـشک ، یم  داد  دـینز ، یم  ریجنز  دـینز ، یم  ناـتیاهراک  ماـمت  هک  اـعوسات  اروشاـع و  زور  نیا  رد  امـش  تفگ :
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. تسیچ نامفرح  ام  دییوگب  دیناوتب  دیاب  تسیچ ؟ ناتفرح  دییوگب ؟ دیهاوخ 
هسامح کی  رارکت   - 607

رطاـخ هب  دوـش ، دـیدجت  دـیاب  لاـس  هب  لاـس  مالـسلا  هیلع  راـهطا  همئا  هیـصوت  هب  هک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  رکذـت  يرادازع و  هفـسلف 
هدافتـسا دروـم  ناـسنا  ار  سرد  کـی  هکنیا  يارب  تسا . گرزب  رایـسب  یخیراـت  سرد  کـی  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  سا ، نآ  یگدـنزومآ 

. دنک لح  دمهفب و  ار  سرد  نآ  دیاب  لوا  دهدب ، رارق  شیوخ 
ع)  ) قداص ماما  هناخ  زا  هیرگ  يادص  نتساخ  رب   - 608

: هک تسا  هدرک  تیاور  دشنم  هرامع  وبا 
مالسلا هیلع  نیسح  مدج  تبیصم  ءاثر و  رد  ار  يراعشا  دندومرف : نم  هب  باطخ  ترضح  مدیسر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور 

هیرگ و يادص  هک  نآ  ات  تسیرگ  یم  هتسویپ  ترـضح  مدناوخ و  یم  نم  دندرک و  هیرگ  ترـضح  مدرک ، ندناوخ  هب  عورـش  نم  ناوخب !
(. 2 ( ) 1 . ) تساخرب ع )  ) قداص ماما  هناخ  زا  نویش 

ع)  ) نیسح ماما  رب  هیثرم  هیرگ و  باوث   - 609
! ناوخب دینک ، یم  يرادازع  ییارس و  هحون  دوخ  هک  هنوگ  نامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  رگید  یتیاور  رد 

یماگنه دمآ ، یم  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترـضح  نارـسمه  هیرگ  يادص  دندرک و  هیرگ  ترـضح  مدرک ، ندناوخ  هب  عورـش  نم  هک  یماگنه 
: دندومرف ترضح  دش ، مامت  هیثرم  هک 

ره دوش ، یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دناوخب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  ياثر  تبیـصم و  رد  سک  ره 
بجاو وا  رب  تشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  کی  هک  ره  ار و  رفن  هد  هک  ره  ار و  تسیب  هکره  تسوا و  لام  تشهب  دـنایرگب ، ار  سک  یـس  سک 

هب رهاظت  دریگ و  یمن  شا  هیرگ  سکره  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـیرگب ، دوخ  دـناوخب و  هیثرم  دوخ  يارب  اهنت  هک  ره  دوش و  یم 
(. 3 . ) دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دیامن ، یکابت  نتسیرگ و 

! ناوخب هیثرم  رفعج   - 610
نیا رد  میدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  اما  دزن  نایفوک  زا  يا  هدع  هارمه  نم  هک : تسا  هدرک  تیاور  هنوگ  نیا  ماحش  دیز  زا  هر )  ) یـشک خیش 

! رفعج يا  دندومرف : سپس  دیناشن ، دوخ  رانک  هدومن و  میرکت  ار  وا  ماما  دیسر ، ترضح  تمدخ  نافع  نب  رفعج  لاح 
!؟ ییارس یم  یبوخ  ياهرعش  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  تبیصم  رد  وت  هک  ما  هدش  رادربخ  دندومرف : ترضح 

مدرگ تیادف  يرآ ! تفگ : وا 
(. 4 ! ) ناوخب دندومرف : ترضح 

ع)  ) نیسح ماما  يازع  سلجم  رد  ناگتشرف  روضح   - 611
سیخ ناشفیرـش  هرهچ  یناهنپ  هک  تسیرگ  يدح  هب  اما  دندرک ، هیرگ  سلجم  رد  نیرـضاح  ماما و  دومن ، هیثرم  ندناوخ  هب  عورـش  رفعج 

تبیصم رد  ام ، هیرگ  زا  شیب  دندینش و  ار  وت  هیثرم  دندوب ، سلجم  نیا  رد  یهلا  برقم  ناگتشرف  هک  مسق ، دنوادخ  هب  دومرف : سپـس  دش ،
ناهانگ دینادرگ و  بجاو  وت  رب  نآ  رد  ياه  تمعن  یمامت  اب  ار  تشهب  تعاس  نیمه  رد  دنوادخ  هک  انامه  دنتسیرگ ، مالسلا  هیلع  نیـسح 

. دیشخب ار  وت 
میوگب تیارب  رتشیب  یهاوخ  یم  رفعج ! يا  دندومرف : سپس 

! نم ياقآ  يرآ ! متفگ :
هتبلا دنایرگب ، زین  ار  یعمج  هتسیرگ و  دوخ  دیوگب و  يرعش  هیثرم و  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدج  تبیـصم  رد  یـسک  ره  دندومرف : ترـضح 

(. 5 . ) دزرمآ یم  ار  وا  هدرک و  بجاو  ار  تشهب  یصخش  نینچ  يارب  دنوادخ  هک 
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ع)  ) قداص ماما  يازع  سلجم   - 612
مان هب  يدرم  لفحم ، هدـننک  هرادا  ارـس و  هیثرم  هک  تشاد  اپرب  نیـسح  گوس  رد  يرگید  تشادـگرزب  سلجم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هیلع نیـسح  كاپ  ياهرکیپ  ندنام  نیمز  رب  زادگناج  تبیـصم  زا  درک و  ییارـس  هیثرم  ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  دوب  بلاغ  نب  هللادـبع 

: هک دورس  هلمج  زا  تفگ و  نخس  سدقم ، ياهرکیپ  نآ  رب  رابغ ، كاخ و  ندش  هدیشاپ  داب و  شزو  شنارای  مالسلا و 
شا هتفخ  نوخ  هب  رکیپ  رب  ار  اه  كاخ  رابغ و  درگ و  داب و  دمآ و  دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  نادیهـش  رالاس  رب  هک  تبیـصم  رب  ناگدید  و 

(. 6 . ) دنیرگب دیشاپ ،
(. 7 . ) دنکارپ هتشغآ  نوخ  هب  رکیپ  نآ  رب  داب  هک  يرابغ  كاخ و  دوب و  رهطم  ندب  هیثرم  نیا  و 

ملاظ هیلع  بالقنا  راعش   - 613
دشن هتشک  نیـسح  ماما  نوچ  مدرک ، ضرع  هک  لیلد  نیمه  هب  همه  نیا  دیراد ؟ اپ  هب  ازع  سلجم  هک  دندرک  دیکات  همه  نیا  نید  همئا  ارچ 

، دش هتشک  قح  هار  رد  نیسح  ماما  دشاب ، هدرک  تما  ناهانگ  يادف  ار  شدوخ  هکنیا  يارب  دشن  هتشک  نیـسح  ماما  یـصخش ، تعفنم  يارب 
بتکم بتکم ، کی  تروص  هب  نیسح  تداهش  دنامب ؛ یقاب  ایند  رد  نیـسح  بتکم  دنتـساوخ  نید  همئا  دش ، هتـشک  لطاب  اب  هزرابم  هار  رد 

ام دوخ  لاح  هب  هدیاف  هچ  و  مینکن ، ای  مینکب  هیرگ  ام  هک  نیـسح  ماما  لاح  هب  هدیاف  هچ  الاو  دـنامب ؛ یقاب  هشیمه  يارب  لطاب  اب  قح  هزرابم 
تروص هب  بتکم و  کی  تروص  هب  نیـسح  ماما  مایق  دنتـساوخ  نید  همئا  میورب . میوش و  دـنلب  مینکب و  يا  هیرگ  کـی  مینیـشنب  هک  دراد 

زا تسا  ییادن  کی  نیا  یهاوخ . تقیقح  زا  یتسود ، تقیقح  زا  قح ، زا  تسا  یغارچ  کی  نیا  دـنامب . یقاب  هشیمه  نازورف  لعـشم  کی 
یقاـب هشیمه  يارب  دنتـساوخ ، ار  ملظ  اـب  هزراـبم  بتکم  نیا  يدازآ و  بتکم  نیا  تیرح و  بتکم  نیا  یگدازآ  زا  تیرح ، زا  یبـلط ، قح 
نیـسح ماما  مان  دیآ ، دوجو  هب  یبالقنا  لاعف و  هدنز و  ینایرج  هک  دش  ببـس  دش ، رداص  روتـسد  نیا  هک  راهطا  همئا  دوخ  نامز  رد  دـنامب 

(. 8 . ) تشگ ملظ  هیلع  بالقنا  راعش 
یناوخ هضور  هفسلف   - 614

يا همانرب  تسا ، هعماج  تیاده  تیبرت و  میلعت و  لیاسو  زا  مومع و  هدافتـسا  دروم  هراومه  هک  اروشاع  هثداح  دـیفم  رایـسب  جـیاتن  ار  یکی 
. دوش یم  ءارجا  اه  نرق  لوط  رد  خیرات و  ریسم  رد  يراوگوس  ناونع  هب  هک  تسا 

دیاوف رگا  یلو  دنرامشب ، هدیاف  یب  اه  مسارم  نیا  رد  ار  یغلابم  فرص  مسارم و  نیا  يرازگرب  رد  ار  هعیش  مامتها  هک  دنـشاب  یناسک  دیاش 
لیکشت يارب  بتکم  نیرترثؤم  حالصا و  هلیسو  نیرتهب  هک  درک  دنهاوخ  قیدصت  دننک  یسررب  ار  هعماج  رد  نآ  ریثأت  مسارم و  نیا  يونعم 

. تسا مسارم  نامه  هعیش 
مالس و الا  مان  هب  هدش و  همجرت  یبرع  هب  هک  ناناملسم  مالـسا و  هب  مسارم  دوخ  باتک  رد  يوسنارف  فورعم  قرـشتسم  فزوج  ونیر  رتکد 

ازع ياـه  تاـیه  یناوخ و  هضور  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  يرادازع  هفـسلف  نوماریپ  نشور  قـیمع و  رایـسب  حرـش  تسا  روهـشم  نوملـسملا 
، یمالـسا ياهروشک  رد  ار  نآ  لقث  زکرم  وا  هدرک  هراشا  تالامک  تیبرت و  قـالخا و  تسایـس و  هبنج  زا  مسارم  نیا  دـیاوف  هب  هتـشاگن و 

يراوـگوس نوـهرم  رگید  ياـهروشک  یـضعب  ناتـسکاپ و  دـنه و  روـشک  رد  صوـصخب  ار  هعیـش  ياـقب  تفرـشیپ و  هدرک و  یفرعم  ناریا 
. تسا هتسناد  ءادهشلادیس 

قرشتسم نیا  دش . دهاوخ  نیمضت  هدنیآ  رد  هعیـش  یقرت  تکوش و  تیعمج و  مسارم  نیا  ظفح  اب  هک  دراد  هدیقع  قرـشتسم  نیا  نینچمه 
یم جرخ  فرص و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مسارم  يرازگرب  تهج  هعیش  هک  یهوجو  ریاس  تافوقوم و  فاقوا و  هب  هراشا  نمض 

ربارب هس  هغلابم  نودب  هک  تسا  هعیش  اهنت  دنرادن و  لام  لذب  شزیر و  هعیش  رادقم  هب  ینید  تاغیلبت  هار  رد  رگید  بهاذم  دیوگ : یم  دننک 
مـسارم ادرفنم  دـشاب ، مه  هطقن  نیرترود  رد  هعیـش  رفن  کـی  رگا  دوش و  یم  فازگ  جراـخم  لـمحتم  فدـه  نیا  رد  یمالـسا  قرف  ریاـس 

هباـطخ و ظـعو  ربـنم و  دروآ . یم  اـج  هب  ار  دوخ  غیلبت  توعد و  تبـسن  ناـمه  هب  و  دـهد ، یم  ماـجنا  دوخ  نکمم  دـح  رد  ار  يراوـگوس 
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یـصاخ تیعقوم  فراـعم و  مولع و  هب  ندرک  انـشآ  ماوع و  قـالخا  شرورپ  ناگدـنیوگ و  ظاـعو و  اـبطخ و  تیبرت  دـشر و  رد  ینارنخس 
. دراد

رد هعیش  یماع  هقبط  رذگهر  نیا  زا  دریگ و  یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  لفاحم  ربانم و  رد  عونتم  ياه  ینتـسناد  يزج و  یلک و  لئاسم 
یـسررب اقیقد  ار  مالـسا  ياه  هعماج  يداصتقا  یتعنـص و  یملع و  یقرت  هنیمز  رگا  دنراد و  رحبت  قوف  ریاس  زا  رتشیب  دیاقع  یهقف و  لئاسم 

هنوگ ره  يارب  نانآ  یگدامآ  و  تسا ، یماسا  عماوج  ناـیم  رد  هعماـج  نیرت  هتفرـشیپ  هعیـش  هقرف  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  یبوخ  هب  دـینک ،
. تسا رتدایز  تیعمج  تبسن  هب  هعیش  رد  رگراک  دادعت  هکنانچ  تسا ؛ رتشیب  میدق  دیدج و  یتعنص  یملع و  شزومآ 

مهم يراوگوس  مسارم  هعسوت  رد  ششوک  هدرک و  تفرـشیپ  توعد  غیلبت و  يورین  اب  هکلب  هدربن ، شیپ  ریـشمش  روز  اب  ار  دوخ  نید  هعیش 
(. 9 . ) تسا هدوب  عیشت  بهذم  هب  بهاذم  ریاس  سوجم و  نایدنه و  هجوت  بلج  رد  لماع  نیرت 

ازع سلجم  باوث   - 615
لوا و هجرد  رد  ناهانگ  زا  یتسیاب  درک . زیهرپ  تسا ، تبحم  ندـش  مک  ای  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  ياـهزیچ  زا  یتسیاـب  هک  تسه  يزیچ 
، دوش یم  رتـشیب  هچ  ره  دروآ ، يور  دوش  یم  تبحم  ندـش  داـیز  بجوـم  هک  ییاـهزیچ  هب  هوـالع  هب  درک  يرود  مود  هجرد  تاـهورکم 

نیسح مغ  هک  تقو  ره  ای  نیسح  يازع  سلجم  ار  حیبست  هیف  مکسافنا  دراد  حیبست  باوث  راد  هزور  ندیـشک  سفن  ناضمر  هام  رد  هچنانچ 
(. 10  ) دراد ندرک  حیبست  باوث  یشک  یم  هک  یسفن  ره  یشاب  هتشاد 

یمومع تمحر  ع )  ) نیسحلا باب   - 616
نیـسح يازع  هب  نآ  قیبطت  ناضمر و  هام  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هینابعـش  هبطخ  باب  رد  ینیریـش  تاملک  يرتشوش  خـیش 

رکذ ار  تشهب  باوبا  خیش ، تقو  نآ  ( 11 ... ) هحتفم رهشلا  اذه  یف  نانجلا  باوبا  نا  سانلا  اهیا  دیامرف : یم  هلمج  نآ  زا  دراد  مالسلا  هیلع 
چیه هک  تسه  يرد  يوش ، تشهب  لخاد  تدوخ  یتخبدب  هطـساو  هب  یتسناوتن  ینعی  دندادن ، تهار  اهرد  نیا  زا  رگا  دیوگ  یم  دـنک  یم 

یم شلماش  هعـساولا  هللا  همحر  دـشاب  لاح  ره  رد  اجک و  ره  یـسک  ره  تسا  ناسآ  یلیخ  مه  شهار  دـش و  دـهاوخن  مورحم  نآ  زا  سک 
هللادـبع یبا  يرادازع  لد و  نتـسکش  مه  شهار  تسا و  نیـسحلا  باب  نآ  يوش  تشهب  لخاد  یـسانشب و  ار  رد  نیا  یهاوخ  یم  ایآ  دوش 

(. 12 . ) تسا
لهج رب  لقع  هبلغ  سلجم   - 617

و تنایخ ، رب  تناما  و  ملظ ، رب  لدـع  و  لهج ، رب  لقع  هاپـس  هبلغ  سلاـجم  هک  ناـگدازآ ، رورـس  ناـمولظم و  دیـس  تشادـگرزب  سلاـجم 
زور لولح  تمالع  هب  اروشاع  نینوخ  ياه  قریب  و  دوش ، اپرب  رت  هدرشف  رت و  هوکشاب  هچره  تسا ، توغاط  تموکح  رب  یمالـسا  تموکح 

(. 13 . ) دوش هتشارفا  رتشیب  هچ  ره  ملاظ ، زا  مولظم  ماقتنا 
نآ نتشاد  هگن  هدنز  مورحم و   - 618

(. 14  ) تسا مرحم  نیا  زا  میراد  هچ  ره  ام  دیراد ؛ هگن  هدنز  ار  مرحم  نیا 
تسا هدنز  ءادهشلادیس  مان  اب  مالسا   - 619

. دوش یم  هتشاد  هگن  هدنز  مالـسا  وا  ندوب  هدنز  اب  هک  دیراد ، هگن  هدنز  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  كرابم  مان  دیراد و  هگن  هدنز  ار  البرک 
(. 15)

یسایس لئاسم  البرک و   - 620
(. 16 . ) دنامب هدنز  دیاب  تسه ، یسایس  لئاسم  سار  رد  شدوخ  هک  البرک ، لئاسم 

نآ ندوب  يدابع  یسایس و  اروشاع و   - 621
(. 17 . ) تسا يدابع  یسایس -  مهم  رایسب  هلأسم  کی  اروشاع ، نتشاد  هاگن  هدنز 
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ءادهشلادیس گرزب  تضهن   - 622
رـشب هب  یگدنبوک  یگدنزاس و  میلعت  توغاط ، لباقم  رد  دوخ  مایق  اب  هک  تسادخ ، ایلوا  رورـس  ءادهـشلادیس و  گرزب  تضهن  هام  مرحم 
اهتلم يارب  تسا  مالسا  تامیلعت  هحولرس  دوخ  نیا  و  تسناد . ندش  ییادف  نداد و  ییادف  هب  ار  راکمتس  نتـسکش  ملاظ و  يانف  هار  و  داد ،

(. 18 ( ) راگزور  ) رهد رخآ  ات 
ینیسح لفحم  زایتما  هدراهچ   - 623

: تسا ریز  هناگ  هدراهچ  تازایتما  ياراد  مالسلا ) هیلع  نیسح  يازع  لفحم  ، ) ددرگ یم  تفایرد  تایاور  زا 
. تسا لفحم  نآ  نارازگ  تمدخ  ناگدننک و  اپرب  ناگدننک و  تکرش  رب  ادخ  دورد  هاگیاج   - 1

. تسا ناگتشرف  روضح  هاگیاج   - 2
. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  ياعد  هب  ندمآ  لیان  هاگیاج   - 3

. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیانع  دروم  هاگیاج   - 4
. تسا ترضح  نآ  نانخس  نایب  رشن و  هاگیاج   - 5

. تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هقالع  قشع و  دروم  هاگیاج   - 6
. تافرع يارحص  ناسب  تسا ، یسدقم  هاگیاج   - 7

 - مارحلارعشم تمظع  هب  تسا  یهاگیاج   - 8
(. 19 . ) تسادق هب  تسا  یهاگیاج  - 9

. هللا تیب  هاگفاوط  ناسب  تسا  سدقم  یهاگیاج   - 10
. مالسلا هیلع  نیسح  مرح  ناسب  تسا  یهاگیاج   - 11

. تسا منهج  رو  هلعش  ياه  شتآ  هدننک  شوماخ  هک  تسا  یهاگیاج   - 12
. تسادخ تشهب  تایح  بآ  همشچرس  عبنم و   - 13

. دروخ یم  دنویپ  زیخاتسر  زور  هب  شماجرف  یتسه و  شنیرفآ  زا  شیپ  هب  شزاغآ  هک  تکرب  رپ  میظع و  تسا  یلفحم   - 14
، دش یهاوخ  جراخ  هرهب  یب  دـیمون و  عیفر ، هاگیاج  نیا  زا  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هنوگچ  يدیـشیدنا ، کین  هدـمآ ، هچنآ  هب  رگا  کنیا 

تـسد شاداپ  همه  نآ  زا  یـشخب  هب  ددرگ ، هرهب  نآ  لماک  تکرب  راثآ و  زا  عناوم ، هب  یگدولآ  تیلباق و  نادقف  رطاخ  هب  يدرف  رگا  یتح 
. دوب دهاوخن  كدنا  زین  ادخ  كدنا  شاداپ  تفای و  دهاوخ 

(. 20  ) لیلق هل  لاقی  کلیلق ال  نکلو  ینفکی ، کنم  لیلق 
ینیسح لفحم  ریثأت   - 624

ینخس تفر ، وا  رب  هک  یمتس  زا  نآ  رد  ددرگ و  لیکشت  وا ، دنلب  ياه  فده  میـسرت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دای  هار و  رد  یلفحم  رگا 
دیدپ هودنا ، نزح و  وا و  ناراوگوس  اب  يدردمه  نتسیرگ ، ینعی  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  يراوگوس  هلحرم  هس  ره  اجنآ  رد  دیآ و  نایم  هب 

زور ياسرف  تقاط و  طیارـش  دـنروآ و  يور  وا  هب  دـندرگ و  فراع  شقح  هب  دـنبایرد و  ار  وا  تمظع  وا  رب  مالـس  دورد و  اب  اهبلق  دـیآ و 
جوا هب  دیدرت  یب  دنیامن ، وزرآ  ار  وا  اب  تداهـش  يزوریپ و  ماجنارـس  دنریگ و  زادگ  زوس و  دننک و  راثن  کشا  نادـب  مسجم و  ار  اروشاع 
ادـخ هار  رد  داهج  یتح  اه  تدابع  همه  اب  ار  يادـخ  دـنا و  هدـمآ  لیان  ینیـسح ، تاـجن  لـیاسو  همه  باوث  هب  هدیـشک و  رپ  حـالف  زوف و 

(. 21 . ) دنا هدیتسرپ 
يرادازع باوث   - 625

مالسلا هیلع  نیسح  تبیصم  دیاب  سپ  دومرف ... اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هرابرد  نخس  نمـض  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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رب عزج  راهظا  اب  شلزنم  رد  دنیرگب و  وا  هک  دنک  رما  درادن  يا  هیقت  نانآ  زا  دنتـسه و  شلزنم  رد  هک  یناسک  هب  دنک و  هیرگ  دناوخب و  ار 
منک یم  تنامـض  نم  یلاح  نینچ  رد  دنیوگب ، تیلـست  گرزب  تبیـصم  نیا  هب  ار  يرگید  کی  ره  دـنک و  اپ  رب  متام  تبیـصم و  نیـسح ،

(. ربمایپ هاپس  رد  گنج   ) هوزغ رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  باوث  لجوزع ، يادخ  زا  نانآ  يارب 
؟ دینک یم  تنامض  امش  ایآ  مدرک  ضرع  دیوگ : هقلع 

. ار شاداپ  همه  نآ  دنک ، يرادازع  روطنآ  هک  یسک  يارب  منماض  نم  يرآ ! دومرف :
. مییوگب تیلست  تیزعت و  ار  رگیدکی  هنوگچ  مدرک ، ضرع 

اب هارمه  شناهاوخنوخ  وزج  ار  امش  ام و  دنک و  میظع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  تبیـصم  رد  ار  ام  رجا  دنوادخ  دیوگ  یم  دومرف :
زگره تسا و  یـسحن  موش و  زور  اریز  ورم ، نآ  یپ  رد  یتشاد ، یتجاـح  زور  نآ  رد  رگا  اـنامه  و  دـهد ، رارق  جـع )  ) يدـهم ماـما  شیلو 

. ددرگ یمن  ( 22  ) هدروآرب نآ  رد  نینمؤم  تجاح 
ع)  ) نیسح ماما  هب  مدرم  تبحم   - 626

تبحم نییآ  عیـشت ، دوشب ، هتخورفارب  نیـشتآ و  دنت و  راد و  هشیر  قیمع و  امـش ، نتفگ  ندـناوخ و  رثا  رب  یتسیاب  هک  دـنراد  تبحم  مدرم 
. تسا

هتـشاد راکورـس  تبحم  اب  عیـشت ، لـثم  يا  هقیرط  نییآ و  نید و  کلـسم و  بتکم و  رتمک  تسا . عیـشت  تیـصوصخ  تبحم ، تیـصوصخ 
تبحم لالز  رد  هشیر  هک  تسا  نیا  دنا ، هدرک  تفلاخم  نآ  اب  همه  نیا  هک  یلاح  رد  هدنام ، زورما  ات  يرکف  نینچ  هک  مه  نیا  تلع  تسا .

یلیخ یئاهزیچ  تسا . شود  مه  گنهامه و  رکف  اـب  نآ  رد  هفطاـع  تسا و  نتـشاد  نمـشد  یتسود و  نییآ  يربت و  یلوت و  نید  هتـشاد و 
. تسا یبیجع  زیمآرحس و  یلیخ  لصا  تسا . یمهم 

نب نیـسح  هب  مدرم  امـش  تبحم  نیمه  درب . یم  نیب  زا  ار  وا  دیاب  هدـش ، هعیـش  اب  هک  یبیجع  ياه  ینمـشد  نیا  دوبن ، عیـشت  رد  تبحم  رگا 
هیمطاف تسا . نیمه  شیانعم  تشاد ، هگن  ار  مالسا  اروشاع  دومرف ، یم  ماما  هک  نیا  تسا . مالسا  ياقب  تایح و  نماض  مالـسلا ، هیلع  یلع 

نایم رد  ار  تبحم  نیا  رنه  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  تسا  روط  نیمه  مه  مالـسلااهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  دـالیم و  و 
(. 23 . ) تسا یمیظع  بیجع و  یلیخ  زیچ  دییامن . هتخورفارب  مه  هزات و  رت و  مه  دیشخبب ، قمع  مه  مدرم 

ع)  ) نیسحلا باب  رد  نامیا  ياه  هناشن   - 627
مزاول طیارـش و  زا  یتقو  دیوگ : یم  تسا  هدینارذگ  لمع  اوقت و  رد  ار  يرمع  تیناحور  ملاع  رد  هک  تسا  يدرم  گرزب  يرتشوش ، خیش 

، میلست اضر ، رکش ، ربص ، لکوت ، تافص  زا  دنچ  ره  دنک -  یم  نئمطم  ارم  مدرگ  یم  راودیما  منک  یم  نیسح  دای  موش  یم  سویأم  نامیا 
يا هرهب  تسا  نامیا  مزاول  زا  هک  اجر  فوخ و 

هتسکش ملد  دوش  یم  هدرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مسا  یتقو  منیب  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  باب  زا  ار ، يادخ  رکش  اما  منیب ، یمن  دوخ  رد 
. مراد ینامیا  هللا  دمحب  دوش  یم  مولعم  ددرگ ، یم  ناور  مکشا  دوش  یم 

دنا هدش  هدیرفآ  ام  تنیط  یتدایز  زا  ام  نایعیش  دیامرف : یم  هک  یتیاور  رگید 
(. 24  ) دندرگ یم  نامداش  ام  يداش  ببس  هب  كانهودنا و  ام  نزح  ببس  هب 

هک یناحور  طابترا  دوش  یم  مولعم  مدرگ ، یم  كانهودنا  مه  نم  منیب  یم  دسر  یم  دـمحم  لآ  نزح  مایا  دوش  یم  ادـیپ  هک  مرحم  لاله 
(. 25 . ) مراد يا  هرهب  نآ  زا  دشاب  یم  شنایعیش  تیب و  لها  نایم 

یناوخ هضور  طیارش   - 628
رتمک اهنآ  مینیب  یم  دناوخ  یم  هضور  مه  يرگید  يدرف  یتقو  یتح  دننک  یمن  هیرگ  دنناوخ  یم  تبیـصم  یتقو  اهناوخ  هضور  رثکا  هکنیا 

ینعم و هب  هجوت  دنناوخ ، یم  دننک  لقن  ار  نآ  هکنآ  يارب  طقف  دننک  یم  هعلاطم  ار  لتقم  یتقو  اهنآ  هک  تسا  نیا  شتلع  دـننک ، یم  هیرگ 
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دینیب یم  دروآ ، یم  تواسق  تلاح  نیا  دـنزیر ، یمن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بئاصم  رب  کشا  عقوم  نآ  رد  دـننک ، یمن  تبیـصم  لصا 
. دننک یم  لمع  ار  یناوخ  هزور  طیارش  دننک ، یم  هیرگ  ربنم  رد  یضعب 

: دهد تسد  ام  هب  هیرگ  تلاح  ات  دوش ، لمع  ریز  تاکن  هب  مینک  هعلاطم  ار  لتقم  میهاوخ  یم  یتقو 
. دوش عورش  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اب  لتقم ، باتک  هعلاطم  تقو  رد  هکنآ : لوا 
نک روصت  یتدابع  ار  نآ  شاب و  وضو  اب  لتقم  باتک  هعلاطم  تقو  رد  هکنآ : مود 

نک ساسحا  سمل و  ار  تبیصم  هدب و  رارق  دنک  یم  نایب  لتقم  هک  یطیحم  رد  ار  دوخ  هکنآ : موس 
زا عنام  دراد  هک  یمیظع  ياهباوث  رب  هوالع  هک  دیایب  نوریب  تناگدید  زا  کشا  تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  نک  شـشوک  هکنآ : مراهچ 

. دش دهاوخ  تواسق 
اروشاع زور  یلمع  روتسد   - 629

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  اما 
نسحلاب و انباصمب  مکروجا  انروجا و  هللا  مظع  دنیوگب ، دندیـسر ، هک  رگیدکی  هب  دنرب و  رـسب  متام  رد  اروشاع  زور  تسا  مزال  نانمؤم  رب 

(. 26) دمحم لآ  نم  يدهملا  هیلو  عم  هراثب  نیبلاطلا  نم  مکایا  انلعج و 
مالسا ياقب  تایح و  نماض   - 630

اروشاع دـندومرف : ناملحار  ماما  هک  تسور  نیمه  زا  تسا و  مالـسا  ياـقب  تاـیح و  نماـض  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  مدرم  تبحم 
. تسا هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالسا 

ینیسح تضهن  نتشاد  هگن  هدنز   - 631
رد یمک  تیعمج  کی  هک  انعم  نیمه  نتـشاد  هگن  هدـنز  و  تضهن ، نتـشاد  هگن  هدـنز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يازع  يارب  ندرک  هیرگ 

(. 27 . ) تسا روتسد  هداتسیا  گرزب  يروطارپما  کی  لباقم 
اه تنس  ظفح   - 632

(. 28 . ) دینک ظفح  ار  اه  تنس  نیا  دیاب  دنامب  ظوفحم  امش  تضهن  دیهاوخب  رگا 
ع)  ) نیسح ماما  هضور  اب  هدنز   - 633

(. 29 . ) میتسه هدنز  هضور  اب  ام  هک  دیرادن  رب  تسد  هضور  زا 
تلم تایح   - 634

(. 30 . ) تسا تاجتسد  نیمه  تاعامتجا و  نیمه  اه و  یناوخ  هضور  نیمه  هب  تلم  نیا  تایح  هک  دینادب 
مالسا ندنام  هدنز   - 635

(. 31 . ) تسا هدنام  هدنز  مالسا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بئاصم  رکذ  اب 
ءادهشلادیس بتکم  ظفح   - 636

ار مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هضور  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  نآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بتکم  ظفح  يارب  ءادهـشلادیس ، هضور 
اه هضور  نیا  اه و  هیرگ  نیا  دـنناد  یمن  هچ ، ینعی  دـنناد  یمن  هدوب و  هچ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بتکم  دـنمهف  یمن  الـصا  دـیناوخن ،

(. 32 . ) درک ظفح  ار  بتکم 
بتکم ظفح   - 637

(. 33 . ) دوش یمن  ظفح  دشابن ، نز  هنیس  رس و  ياپ  ات  دشابن  نک  هیرگ  شیاپ  ات  دشابن ، نز  هنیس  شیاپ  ات  یبتکم  ره 
ازع مسارم  ییاپرب   - 638
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(. 34 . ) مینک دایرف  مینک  هیرگ  مینک ، یناوخ  هحون  مینک  اپب  ملع  دور ، یم  نامتسد  زا  هک  يدیهش  کی  يارب  دیاب  ام 
تیبرت میلعت و  هلیسو   - 639

(. 35 . ) تسا نامولظم  دیس  يرادازع  سلاجم  تیبرت  میلعت و  يارب  هلیسو  نیرتهب 
لامعالضفا  - 640

(. 36 . ) تسا لامعا  لضفا  زا  نامولظم  دیس  يارب  ینز  هنیس  يرادازع و 
دیرادهگن هدنز  ار  اروشاع   - 641

. دید دهاوخن  بیسآ  امش  روشک  اروشاع  نتشاد  هگن  اب  هک  دیرادهگن  هدنز  ار  اروشاع 
زوسناج رایسب  يا  هیثرم   - 642

هوکـش و اب  ياه  هنحـص  ردـق  نآ  تسه ، تقر  زا  رپ  ردـق  نآ  تسه ، هفطاع  زا  رپ  ردـق  نآ  تسه ، هسامح  زا  رپ  ردـق  نآ  اروشاـع  هنحص 
نا دوشب : يراج  اـم  کـشا  میونـشب و  ار  نیـسح  ماـن  هک  تسا  یفاـک  دـشاب  ناـمیا  زا  يا  هرذ  اـم  بلق  رد  رگا  هک  دراد  زوسلد  باذـج و 

. تسه نیسح  ماما  هب  بسن  نمؤم  ره  لد  قمع  رد  یفخم  تبحم  کی  نینموملا ؛ بولق  یف  عنونکم  هبحم  نیسحلل 
. متسه اه  کشا  هتشک  نم  هربعلا ؛ لیتق  انا 

مق هب  زونه  دوب و  دهشم  رد  ما  یگبلط  لیاوا  رد  دیاش  تسا . یلیخ  و  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  زا  یبرع  هب  تسا  يرعش 
هدوب انیبان  ارهاظ  فوفکم -  نوراه  وبا  هک  دنـسیون  یم  ناـشیا  مدرک . ظـفح  یمق  ثدـحم  ردـصملا  هثقن  باـتک  زا  ار  نآ  هک  مدوب  هتفرن 

تمدخ متفر  يزور  دـیوگ : یم  وا  تسا . هتفگ  یم  هللادـبع  ابا  هیثرم  یهاگ  هدوب و  اناوت  يرعاش  فوفکم -  دـنا  هتفگ  یم  وا  هب  هک  تسا 
. ناوخب ام  يارب  يا  هتفگ  مدج  هیثرم  رد  هک  ییاهرعش  نآ  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

منک یم  تعاطا  متفگ 
، دننکب هدافتسا  مه  اهنآ  ات  هدرپ  تشپ  دییوگب  مه  ار  اه  نز  دومرف :

. قاتا نآ  هدرپ  شیپ  کیدزن ، دندمآ  نوردنا  زا  مه  اه  نز 
 - ار اهرعش  نیا  یتقو  دینیبب  ار  سرد  الصا  و  دینیبب ، امـش  ار  نومظم  یلو  دوب . هتفگ  مه  هزات  ارهاظ  هک  ییاهرعـش  ندناوخ  هب  درک  عورش 

. دش دنلب  قداص  ماما  هناخ  رد  يا  هلول  دناوخ و  تسین -  رتشیب  عارصم  جنپ  هکنیا  اب 
دنلب ماما  هناخ  زا  هیرگ  هلان و  يادص  درک و  یم  تکرح  شکرابم  ياه  هناش  تخیر و  یم  شیاه  مشچ  زا  کشا  روج  نیمه  قداص  ماما 

مک ای  ما و  هدـیدن  ای  ار  نیا  ریظن  نم  تسا  هدـش  هتفگ  هک  ییاه  هیثرم  همه  نیا  تسا ! یفاک  رگید  دـنتفگ : ماما  دوخ  ارهاـظ  دـعب  هک  دـش 
. ما هدید 

نیسحلا تدج  یلع  ررما 
هیکزلا همظع  لقف ال 

نم تلزال  امظعا  ءا 
هیور هبکاس  ءافطو 

هربقب تررم  اذا  و 
هیطملا فقو  هب  لطاف 
رهطملل رهطملا  کباو 

هیقنلا هرهطملا  و 
تا هلوعم  ءاکبک 
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(. 37  ) هینملا اهدحاول  اموی 
: تسا نیا  شرعش  نومضم 

داب يا  ناسرب . وا  هب  ار  شناقشاع  مایپ  ناسرب ، وا  هب  ار  ناتسود  مایپ  یلع ، نب  نیسح  ربق  هب  نک  رذگ  ابـص ! داب  يا  رذگهر ! يا  دیوگ : یم 
کشا نیا  دیتسه . باریس  نیسح  ناتسود  کشا  اب  امش  امئاد  اه  ناوختسا  يا  وگب  ناسرب ، نیـسح  سدقم  ياهناوختـسا  هب  ار  ام  مایپ  ابص !

نایعیش و نیا  دندرک ، دیهش  هنشت  بل  اب  ار  نیسح  رگا  دندرک و  عنم  بآ  زا  ار  امـش  يزور  رگا  دننک  یم  باریـس  ار  امـش  دنزیر و  یم  اه 
ار تبکرم  اجنآ  نکن . تعانق  ماغیپ  ندناسر  هب  اهنت  يدرک ، رذگ  رگا  ابـص ! داب  يا  دـننک  یم  امـش  راثن  ار  ناشدوخ  کشا  امئاد  ناتـسود 

ینز نآ  لثم  هکلب  يداع  مدآ  کی  لثم  هن  زیرب ، کشا  زیرب و  کشا  نک و  دای  ار  نیـسح  بیاصم  تسیاب و  راد ، هگن  مه  یلیخ  راد ، هگن 
ردام دنزرف  كاپ ، يارب  میرگب  زیرب ، کشا  روج  نیا  دزیر ، یم  کشا  شدوخ  دنزرف  کی  گرم  رد  هنوگچ  درادن ، رتشیب  دنزرف  کی  هک 

(. 38 . ) كاپ
اروشاع تنس  هماقا  ایحا و   - 643

. مییآرب باوج  هدهع  زا  مه  میشاب و  نشور  ام  دوخ  مه  هک  مینادب  البق  ار  اهنیا  باوج  هک  تسا  بوخ  دش و  میهاوخ  هجاوم  لاؤس  ود  اب 
ام هجیتن  رد  دوش و  هماقا  هشیمه  نیـسح  ماما  يازع  هک  دنداد  روتـسد  نید  همئا  ارچ  هکنیا  رگید  دش ؟ دیهـش  نیـسح  ماما  ارچ  هکنیا  یکی 

. مینک فرص  كرابم  هام  ود  نیا  ریغ  رد  هکلب  رفص و  مرحم و  هام  ود  رد  لاس  ره  اهیژرنا  اهورین و  اهلوپ و  اهرمع و  اهتقو و 
تشاد و تموکح  دصق  هشیمه  نیـسح  ماما  دنا  هتفگ  نانمـشد  هدش . هتفگ  اهفرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  مییوگب  دـیاب  لوا  تمـسق  هب  عجار 
هب یلایخ  ینامسآ و  هبنج  دوش . هدیشخب  تما  ناهانگ  هک  دش  هتشک  دنا  هتفگ  نادان  ناتسود  دیسرن . تشاد و  یصخش  فده  دش ، هتـشک 

: لیبق زا  يدراوم  رد  دومرف  نیسح  ماما  دوخ  هک  تسا  نامه  تقیقح  دندوب . هتفگ  حیسم  هرابرد  يراصن  هک  دنتفگ  ار  نآ  دنا ، هداد  هیضق 
نم سانلا  اهیا  اقحم ... هللا  ءاقل  یف  نموملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  نا  و  هب ، لمعی  قحلا ال  نا  نورت  الا  ارطب ... ارـشا و ال  تجرخ  اـم 

... ارئاج اناطلس  يار 
نادـناخ يارب  دـشاب . یتیلـست  يدردـمه و  هک  هدوب  نیا  روـظنم  تسین . تمکح  نودـب  یعرـش  فیلاـکت  تفگ  دـیاب  مه  مود  تمـسق  رد 
ترـضح يارب  يرتشیب  رطاخ  یلـست  مینک  هیرگ  ام  هزادـنا  ره  مینک  یم  لاـیخ  مینکب ، لاحـشوخ  ار  ارهز  اـه  ناوخ  هضور  لوق  هب  ربمغیپ ،

تداهش يوزرآ  هشیمه  هک  ار  ریما  ترضح  ارهز و  ترـضح  لوسر و  ترـضح  ام  تروص  نیا  رد  ردقچ  تسه . ارهز  ترـضح  لوسر و 
عزج و لاح  رد  لاس  تسیب  دصیس و  رازه و  زا  دعب  مه  زونه  مینک  یم  لایخ  میا و  هدرک  کچوک  دنتسناد  یم  دوخ  رخف  دندیـشک و  یم 

تسا نیا  دوصقم  هکلب  دنشاب . یم  عزف  عزج و  لاح  رد  لاس  تسیب  دصیس و  رازه و  زا  دعب  مه  زونه  مینک  یم  لایخ  هکلب  دنشاب . یم  عزف 
(. 39 . ) دنامب هدنز  هشیمه  یتیبرت  یمیلعت و  بتکم  کی  تروص  هب  البرک  ناتساد  هک 

ع)  ) نیسح يازع  هماقا  هفسلف   - 644
: هک درادن  دوجو  ناهج  رد  هنحص  نیا  زا  رتهب  رتالاب و  يا  هنحص 

. دوب دیحوت  شحور  سپ  دشاب . هنئمطم  سفن  رهظم  دهدب و  ار  تبیغ  ناهج  هب  لماک  نامیا  دیحوت و  سرد  هزادنا  نیا  الوا 
، داـب هب  شتورث  هعطق ، هعطق  اهریـشمش  اـب  شنت  دوش ؛ ریذـپان  تسکـش  ثداوح ، ربارب  رد  رـشب  حور  هک  تسا  نیا  يارب  اـهتیبرت  همه  اـیناث 

. دنامب مکحم  تباث و  شحور  یلو  ریسا ، شنادناخ  هتشک ، شنادنزرف 
هبرگ ریزو و  هاشداپ و  ناتساد  اما  دندایز ) ، ) تلادع رشب ، قوقح  یهاوخیدازآ ، يدازآ و  نایعدم  لمع  اعدا و  نایم  تسا  قرف  ردقچ  اثلاث 

، اه ندش  هعطق  هعطق  اب  اه ، ندش  هتشک  اب  اه ، تیمورحم  اب  دشاب  قح  فرط  کی  رگا  هک  دنداد  ناشن  المع  یهلا  نادرم  یلو  هدش ؛ تیبرت 
(. 40 . ) دنریگ یم  ار  فرط  مادک  تقیقح ، قح و  ندش  لامیاپ  اب  دشاب  زیچ  همه  تورث و  لام و  رگید  فرط  و 

تسا لد  هار  نیسح  هار   - 645
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یمایا روط  نیمه  تسا . لد  نتسکش  بجوم  نیسح  ربق  نیسح و  مسا  تسا  اروشاع  رـصع  نیـسح  يازع  راهب  تسا و  يراهب  ار  يزیچ  ره 
یعس دوش  یم  عورش  اروشاع  رصع  هک  الاح  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  مدوصقم  تسا . لد  نزح  ببس  تسا  بوسنم  ترـضح  نآ  هب  هک 

تاـجرد میهاوخب  یقاـب  يورخا  ياـه  تجاـح  شترـضح  زا  میراد و  دـنلب  ار  دوخ  تمه  میربب  يرتشیب  هرهب  هعـساو  تمحر  نیا  زا  مینک 
. میبلطب ار  لامک 

دوش رکذتم  مایا  نیا  رد  صوصخ  هب  ار  شتالاح  بئاصم و  دوش  نیـسح  هجوتم  لد  اب  یـسک  رگا  تسادخ . هار  هکلب  بلق  هار  نیـسح  هار 
یم هک  یمسق  هب  ددرگ  یم  هوالع  شتمیق  هک  بلق  رگم  دوش  یم  مک  شتمیق  تسکش  هک  يزیچ  ره  تسکـش  دهاوخ  شلد  متح  روط  هب 

(. 41 . ) دراد يرثا  هچ  بلق  نیا  هک  تسا  مولعم  رگید  دوش  یم  نیسح  رون  هاگشبات  هاگیاج و  ینعی  نیسح  ربق  دوش 
. ایند رد  ءادهشلادیس  شاداپ   - 646

ادهش زا  يریدقت  رگید  فرط  زا  مینک ، یم  هدافتسا  ضیف  همشچرس  کی  زا  هک  تسا  ام  هب  طوبرم  هبنج  کی  زا  ءادهشلادیس  رکذت  هفسلف 
. تسا عامتجا  ربارب  رد  یعامتجا  هفیظو  کی  یخیرات و  هضیرف  کی  رگید  فرط  زا  و  تسا ، تداهش  و 

یقالخا یلاع  لوصا  رگید  ترابع  هب  یمومع و  تعفنم  سح  و  تسا ، عامتجا  مادختـسا  ضبق و  براضت و  عزاـنت و  لـماع  يدرف  تعفنم 
تهج نیمه  زا  دنعامتجا و  سیماون  لوصا و  یعقاو  مادـخ  مومع ، ریخ  باحـصا  سپ  تسا . هناعا  هضافا و  نواعت و  ظفح و  لماع  یناسنا 

(. 42 . ) دنک یم  ریدقت  اهنآ  زا  عامتجا  هک  تسا 
، اروشاع هثداح  اب  هعیش  رد  هباطخ  دنویپ   - 647

هیلع شدوخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا ؟ اروشاع  هثداح  دولوم  روطچ  تسا . اروشاع  هثداح  دولوم  ام  روشک  رد  ربنم  هباطخ و 
يارب هک  تسا  هدش  دراو  ترضح  نآ  يارب  يرادازع  هنیمز  رد  مه  یتایاور  میناد . یم  هک  یبیترت  نامه  هب  دش  دیهـش  درک و  مایق  ینایرج 

مالسلا هیلع  راهطا  همئا  هیحان  زا  تسا . هعیش  بهذم  تاملـسم  زا  نیا  دنک . راکنا  ار  تایاور  نآ  هک  درادن  ناکما  بهذم  یعیـش  رفن  کی 
رعش عوضوم  نیا  رد  هک  هدش  هیصوت  رایـسب  دنا  هدوب  رعاش  هک  یـصاخشا  هب  تسا و  هدش  اروشاع  تنـس  ءایحا  هب  ناوارف  دیکات  هیـصوت و 
رعاش هک  یصاخشا  هب  تسا و  هدش  اروشاع  تنس  هماقا  سلاجم  رد  هک  یـصاخشا  هب  تبـسن  دینک . کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  دییوگب و 

سلاجم رد  هک  یـصاخشا  هب  تبـسن  دینک . کیرحت  ار  مدرم  تاساسحا  دییوگب و  رعـش  عوضوم  نیا  رد  هک  هدش  هیـصوت  رایـسب  دنا  هدوب 
ءادهشلادیس رب  هیرگ  باوث  هب  عجار  تسه  يدایز  ثیداحا  تسا . هدیسر  سیدقت  دنزیر  یم  کشا  دنوش و  یم  رثأتم  اروشاع  تنـس  هماقا 

(. 43 . ) تسه ام  بهذم  رد  روتسد  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  بهذم  هعیش  رفن  کی  يارب  مالسلا . هیلع 
! تسین زور  کی  اهنت  البرک   - 648

نیا هب  ار  ناتدوخ  دنویپ  تسامـش ، یناملـسم  هدـنیامن  تسامـش ، تاساسحا  دراد  شزرا  هک  نآ  دـیهدب ، هار  نیا  رد  ناموت  کی  رگا  امش 
. دیا هدرک  نشور  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  اب  هلیسو 

منیشنب و هشیمه  دعب  یلو  میلسگب ، نادیهـش  زا  دوش  یم  هک  شعقوم  رد  ام  دوش  انب  رگا  تسا ، نادیهـش  اب  دنویپ  زور  زورما  مدرک : ضرع 
نب نیسح  وت  اب  میدوب  یم  ام  شاک  يا  امیظع ؛ ازوف  زوفاف  کعم  انک  انتیل  ای  هللادبعابا ! ای  کیلع  مالسلا  میئوگب : تسا  یندشن  هک  ار  يرما 

(. 44 . ) تسا هشیمه  تسین ، زور  کی  هک  البرک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع 
حور دنویپ   - 649

مینکب و تکرـش  یـسلجم  رد  دـعب  مینکب  هانگ  ندـش ! هدیـشخب  یلع  نب  نیـسح  مان  هب  دـعب  ندرک و  هاـنگ  هن  تسا ، اروشاـع  هفـسلف  نیا ،
رگا یلع . نب  نیـسح  حور  اب  دروخب  يدنویپ  ام  حور  هک  دوش  یم  هدیـشخب  تقو  نآ  هانگ  دـش . هدیـشخب  نامناهانگ  رگید  بوخ  مییوگب 

. میور یمن  هانگ  نآ  لابند  رگید  هبترم  ود  هک  تسا  نیا  شندش  هدیـشخب  تمالع  یلو  دوش ، یم  هدیـشخب  اعطق  ام  ناهانگ  دروخب ، دنویپ 
حور اب  ام  حور  هک  تسا  نیا  هناشن  میورب ، ناهانگ  نآ  لابند  هبترم  ود  میورب و  نوریب  یلع  نب  نیـسح  سلاجم  زا  مینکب ، هاـنگ  هکنیا  اـما 
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. تسا هدروخن  دنویپ  یلع  نب  نیسح 
تسا نیسح  رون  عنام  هانگ   - 650

هب ات  درکن  يراددوخ  بلق  تواـسق  تاـبجوم  زا  یـسک  رگا  تسا . تواـسق  دریگ ، یم  ار  ینیـسح  رون  شباـت  ولج  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 
. تسا هارمه  بلق  یمرن  اب  نیسح  رون  تسا ، نیسح  رون  تسا ، نیسح  رون  ياج  رگید  اجک  دش  یسق  شلد  هک  يدح 

ار وا  دـنک  يور  هدایز  ییایح و  یب  رگا  هکلب  دربب ، هرهب  شتبحم  نامیا و  زا  ناسنا  دراذـگ  یمن  هک  تسا  هانگ  تواـسق  ثروم  نیرتگرزب 
. دناشک یم  داحلا  رفک و  هب 

ار هدید  تبیـصم  دوب ، رادازع  اروشاع  رـشع  نیا  رد  دیاب  ههقهق  صوصخ  هب  دایز  هدنخ  دـننام  دروآ  یم  تواسق  مه  تاهورکم  زا  یـضعب 
؟ دنز یم  ههقهق  ایآ  دیا ، هدرک  هدهاشم 

(. 45 . ) تفرگ مایا  نیا  رد  ار  هدنخ  يولج  دیاب  سپ 
تلفغ لد و  یکیرات   - 651

یهایس هکل  درک ، یهانگ  یصخش  هک  یتقو  تسا  دیفس  ادتبا  لد  هک  تسا  نیا  شنومضم  تسا  یتیاور  رقاب  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد 
تـسا نکمم  هک  یمـسق  هب  دوش  یم  یهایـس  ترودـک و  یتدایز  بجوم  هن  رگ  دوش و  یم  فرطرب  درک  هبوت  رگا  دوش ، یم  رهاـظ  وا  رد 

. دریگب یکیرات  ار  بلق  مامت 
يارب ار  ناـمدوخ  سپ  دـهد ، یمن  رییغت  ار  وا  نیـسح  ياـه  تبیـصم  تسا ، هصق  شیارب  نآرق  تاـیآ  دـنک ، یمن  رثا  نآ  رد  هظعوم  رگید 

ار ام  ياه  شزغل  نیـسح  قح  هب  اراـگدرورپ ! . ) مییاـمنب هتـشذگ  ناـهانگ  زا  یقیقح  هبوت  ینعی  میربب ، هرهب  دوشب  اـت  مینک  هداـمآ  اروشاـع 
( زرمایب

نات هرابرد  تیاور  نیا  هک  دیتسه  یناسک  زا  داب ، تراشب  ار  امـش  تسا ؛ هدش  ادیپ  نزح  امـش  رد  دش  رادومن  مرحم  لاله  هک  یتقو  زا  رگا 
: تسا

رد امش  نزح  نیمه  مه  شدهاش  دنا  هتـشرس  ار  نانآ  هریمخ  دمحم  لآ  تبحم  تیالو و  بآ  هب  دنناشیا و  تنیط  همتت  زا  تیب  لها  نایعیش 
ناشنزح زور  هب  زور  اروشاع  زور  ات  دـندش و  یمن  نادـنخ  رگید  مرحم  لاله  زا  ام  همئا  زا  کـی  ره  تسا . دـمحم  لآ  ندوب  نوزحم  ماـیا 

(. 46 . ) دش یم  رتشیب 
ع)  ) نیسح ماما  تکرب  هب  اطع   - 652

هچ ره  لباقم  رد  داد  ادخ  هار  رد  تشاد  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  ترـضح  هک : دنا  هدرک  رکذ  نارگید  يرتشوش و  خـیش 
ییاهاطع هک  دینادب  نیقی  تسین و  يزیچ  دهد ، تاجرد  ای  دزرمایب  ار  ناتسود  شنارادازع ، شنایعیش ، نیـسح  تکرب  هب  دهدب ، وا  هب  ادخ 

. دجنگ یمن  مه  ام  روصت  هب  هکلب  دیآ ، یمن  نایب  هب  اهنت  هن  هک  دش  دهاوخ  اقآ  تکرب  هب 
. هللادبع ابا  ای  یما  تنا و  یباب 

: داد رارق  شیارب  رجا  راهچ  ادخ  نیسح ، شطع  یتخس  ضوع  رد  دیامرف  یم  خیش 
. تمایق مایق  ات  گرم  ماگنه  زا  دش . دنهاوخ  باریس  نآ  بآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نیلسوتم  هک  رثوک  ضوح  لوا :

یبا نارادازع  کشا  هب  طولخم  همشچ  نیا  بآ  تسا . نیسح  رب  ناگدننک  هیرگ  صوصخم  هک  تسا ) تایح  هدام  زا   ) ناویح همشچ  مود :
. تسا هللادبع 

هلاس ره  دوش و  یم  هتخیر  نیسح  هار  رد  کشا  ردقچ  هک  دیراد  ربخ  اروشاع  مایا  نیا  رد   ) تسا تمایق  زور  ات  نینمؤم  مشچ  کشا  موس :
مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  هچنانچ  دـنیرگ . یم  نیـسح  رب  مه  اهنامـسآ  هکئالم  رـشب ، رب  هوالع  تسا . نیمه  تمایق  ات  هدوب  روط  نیمه 

.( دنرادن مارآ  نیسح  رب  هیرگ  زا  هکئالم  هک  دومرف 
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. دننک یم  نیسح  هنشت  بل  دای  دنشون ، یم  ییاراوگ  بآ  نینمؤم  تقو  ره  مراهچ :
لباقم رد  وا  اب  ادـخ  هک  هچنآ  میمهف  یم  ام  هک  تسا  ییاهرجا  اهنیا  دنتـسرفب . وا  رب  دورد  دـننک  شدای  هک  دراد  قح  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. دجنگن ام  كاردا  رد  دنک  یم  شا  یگنشت 
(. 47  ) نیسحلا هللادبع  ابا  ای  کیلع  هللا  یلص 

ع)  ) نیسح ترایز  شمعا و  نامیلس   - 653
ترایز رکنم  شا  هیاسمه  تسا  يروآدای  طقف  دیا  هدینش  ررکم  دنراد . لوبق  ار  وا  اه  ینـس  یتح  همه ، قوثو  دروم  يدرم  شمعا  نامیلس 

شتلع وا  زا  هکنیا  زا  سپ  دناسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هب  ار  شدوخ  نانک  هیرگ  هعمج  بش  تسناد  یم  تعدب  ار  نآ  دوب و  نیسح 
زا دنک و  یم  تعافش  مالسلا  هیلع  ارهز  هداعلا ؛ قوف  ياه  یتخس  نآ  رد  هدش ، اپب  رـشحم  مدید  باوخ  رد  یبش  دیوگ : یم  دنـسرپ : یم  ار 
ربق نیرئاز  يارب  تسا  شتآ  زا  تاجن  ( 48 ( ؛... هملجلا هلیل  یف  ع )  ) نیسحلا راوزلا  رانلا  نم  ناما  دوش  یم  رداص  ییاه  هقرو  یب  یب  جدوه 

هعمج بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
ربنم داهن  ریثأت   - 654

هللادبع یبا  مان  هب  يربنم  هک  ییاج  دینیبب  دینک ، هاگن  ام  هعماج  هب  امش  تسا . هدشن  یسررب  ریثأت  کی  زونه  ام ، هعماج  رد  ربنم  داهن  ریثأت 
رود کچوک و  ياه  ياتـسور  یتح  اهاتـسور ، اه ، تسدرود  ات  تیعمجرپ ، زکارم  گرزب و  ياهرهـش  زا  تساجک ؟ دـشابن ، مالـسلا  هیلع 
اصقا رد  نامز  يراج  فراعم  مولع و  زا  رود  مدرم  ات  دیدج ، مولع  ناگدرک  لیـصحت  ياه  نمجنا  نادنمـشناد ، نایم  اه ، هاگـشناد  هداتفا ،

؟ دیوگ یمن  ینخس  دور و  یمن  ربنم  نآ  رب  عقاوم  زا  یعقوم  رد  يا  هدنیوگ  هک  تسین ، مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ربنم  اجک  رد  روشک ، طاقن 
مه نایعیش  صوصخم  هتبلا  تسا . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتچ  ریز  یعیـش ، هدیقع  رکفت و  اب  هعومجم  کی  ناونع  هب  ام  هعماج  لک  سپ ،

. دنرب یم  يا  هرهب  طاسب  نیا  زا  ءاحنا  زا  يوحن  هب  مه  نیملسم  ریغ  هکلب  هعیش ، ریغ  ملاع ، زا  نوگانوگ  طاقن  رد  تسین 
یلع نب  نیـسح  تبـسانم  مان و  هب  نید ، هب  عجار  رکذـت  نیا  شنیب و  نیا  ام ، روشک  عومجم  رد  ریخا ، نرق  دـنچ  نیا  رد  اه و  نرق  لوط  رد 

زا دمآ  راک  هب  بالقنا  رد  عیسو ، یشک  لاناک  نیا  تسا  هتشادهگن  نید  هب  رکذتم  ار  مدرم  یحطـس  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع 
ار مدرم  درک و  ادیپ  شرتسگ  اج  همه  رد  دوب ، مه  اروشاع  هثداح  هب  دنتسم  هک  ام  یبالقنا  رکفت  روشک ، حطـس  رد  مظنم  یـشک  لاناک  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  مان  هک  ییاج  نآ  رد  دینک ، هسیاقم  یمالـسا  رگید  ياهروشک  اب  ار  ام  روشک  صوصخ ، نیا  رد  رگا  دومن . نادیم  دراو 
، داهن نیا  هعومجم و  نیا  تسام . يرکف  ینید و  یعامتجا و  تفاب  رد  رثؤم  نیا  درک ، دیهاوخ  هدهاشم  ار  ود  نیا  نیب  قرف  دـنرادن ، دوجو 
. تشادن ندش  حرطم  ندش و  هضرع  نادیم  ینید ، راکفا  نیا  رب  هوالع  دوبن ؛ هدعاق  نوناق و  هطباض و  کی  تحت  اما  دوب ؛ رثؤم  هتشذگ  رد 

نیا زا  ینز و  هنیـس  کی  لکـش  رد  ار  لئاسم  نیا  زا  یلزان  حطـس  اروشاع ، مایا  رد  اـهنت  روشک ، يریوصت  یتوص و  یعمج  هناـسر  نیا  رد 
(. 49 ( . ؛ دوب یفارحنا  ابلاغ  درک  یم  شوگ  ناسنا  هک  مه  یتقو  داد . یم  ناشن  مدرم  هب  لیبق ،

. ارس هیثرم  ندناوخ ، رعش  دشنم ؛ ( 1)
ص 52. لامالا ، یهتنم  ( 2)
ص 53. لامالا ، یهتنم  ( 3)

نامه ص 54. ( 4)

نامه ص 55. ( 5)
ص 286. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 6)

ص 395. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 7)
ص 251. راتفگ ، هد  ( 8)
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ص 398. اروشاع ، زا  لبق  ءادهشلادیس  تیصخش  ( 9)
ص 295. ج 1 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  ( 10)
ص 296. ج 1 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  ( 11)

ص 32. بیغتسد ، دیهش  ادهشلا ، دیس  ( 12)
ص 58. هر ،)  ) ینیمخ ماما  راصق  تاملک  1 و 2 و 3 و 4 و 5 و -  ( 13)

. نامه ( 14)

. نامه ( 15)

. نامه ( 16)

. نامه ( 17)
. ینیمخ ماما  راصق  تاملک  ( 18)

. دنیوگ میطح  ار ، هبعک  برد  دوسالارجح و  نایم  هلصاف  ( 19)
.70 ص 69 . مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 20)
.69 ص 68 ، مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21)

ص 3988. ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 22)
ص 149. ج 6 ، تیالو ، ثیدح  ( 23)

ص 2. یبوط ، هرجش  ( 24)
ص 182. بیغتسد ، ءادهشلادیس  ( 25)

مالسلا ص 224. هیلع  نیسحلا  لتقم  ( 26)
ص 59. هر )  ) ینیمخ ماما  راصق  تاملک  ( 27)

ص 48. اروشاع ، مایپ  ( 28)
ص 49. اروشاع ، مایپ  1 و 2 و 3 و 4 و 4 و 5 و 6 و -  ( 29)

نامه 2. ( 30)

نامه 3. ( 31)

نامه 4. ( 32)

نامه 5. ( 33)

نامه 6. ( 34)
ص 48. اروشاع ، مایپ  ( 35)

ص 48. نامه ، ( 36)
. متفه زج  لوا ، دلج  ص 46 ، رودصملا ، هثق  ( 37)

ص 172. يوبن ، هریس  رد  يریس  ( 38)
ص 91. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 39)

ص 287. نامه ، ( 40)
ص 36. بیغتسد ، دیهش  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ( 41)
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راتفگ ص 247. هد  ( 42)

راتفگ ص 247. هد  ( 43)
ص 89. لطاب ، قح و  ( 44)

ص 27. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 45)
ص 37. بیغتسد ، دیهش  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ( 46)

ص 80. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 47)
ح 12. ص 402 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 48)

ص 212. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  ( 49)

نیسح ماما  بیاصم  رب  نتسیرگ  هفسلف 

ینیسح تضهن  نتشادهگن  اپ  رب   - 655
کی لـباقم  رد  یمک  تیعمج  کـی  هک  اـنعم  نیمه  نتـشاد  هـگن  هدـنز  تـضهن ، نتـشاد  هـگن  هدـنز  نیـسح ، ماـما  يازع  رب  ندرک  هـیرگ 

. تسا روتسد  داتسیا ، گرزب  يروطارپما 
شزرا اب  کشا   - 656

رگا دنک . یم  ینیسح  حور  اب  ام  حور  هک  تسا  یکچوک  زاورپ  دشاب ، ام  حور  یگنهامه  ریـسم  رد  میزیر ، یم  وا  يارب  ام  هک  یکـشا  رگا 
زا یکـشا  نینچ  دـباتب و  ام  رد  وا  دـیحوت  زا  يا  هرذ  وا ، ياوقت  زا  يا  هرذ  وا ، ناـمیا  زا  يا  هرذ  وا ، تیرح  زا  يا  هرذ  وا ، تمه  زا  يا  هرذ 
اما دینک !! رواب  داد ، شزرا  ایند  کی  دـشاب  مه  سگم  لاب  هزادـنا  هب  دـنتفگ : رگا  دراد . تمیق  تیاهن  یب  کشا  نآ  دوش ، يراج  ام  مشچ 
يا هناشن  هک  یکشا  دشاب . نیسح  تیصخش  يارب  دشاب ، نیسح  تمظع  يارب  هک  یکشا  هکلب  دشاب ، نیسح  ندش  هلفن  يارب  هک  یکـشا  هن 

(. 1 . ) دراد شزرا  ایند  کی  مه  شسگم  لاب  کی  هلب ، دشاب ، وا  زا  ندرک  يوریپ  یلع و  نب  نیسح  اب  یگنهامه  زا 
نایعیش هیرگ  لیلد   - 657

قداص ماما  زا  تیعقاو  نیا  تسا . یتاذ  دنویپ  یگتسبمه و  نیمه  وا ، تداهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نایعیـش  هیرگ  لیالد  زا 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  هنوگنیدب  مالسلا  هیلع 

يوریپ و هب  زین  ام  هتشاد و  شوخ  لد  ام  تماما  هب  و  هتخیمآ ، ام  تیالو  رون  هب  هدش و  قلخ  ام  تشرـس  زا  هک  ارچ  دنتـسه ، ام  زا  ام  نایعیش 
ار نانآ  ام  هودـنا  دـنایرگ و  یم  ار  نانآ  ام  يراتفرگ  جـنر و  دـنک و  یم  تیارـس  نانآ  هب  ام  ياـه  تبیـصم  متـسه . یـضار  ناـنآ  یتسود 

یناشیرپ جـنر و  میتسه و  نانآ  اب  ربخاب و  نانآ  لاح  زا  زین  ام  دـنک ، یم  نامداش  ار  نانآ  ام  رورـس  ینامداش و  زین  دزاس و  یم  نیگهودـنا 
: دومرف هاگنآ  نانآ . زا  زین  ام  دنوش و  یمن  ادج  ام  زا  نانآ  دزاس . یم  رطاخ  هدیجنر  ار  ام  نانآ 

ام رب  تلادع  قح و  هار  رد  هک  ییاهرگدادیب  رطاخ  هب  دـنک و  دای  ار  ام  ياه  تبیـصم  یـسک  ره  سپ  دنتـسه ، ام  زا  ام  نایعیـش  ایادـخ ! راب 
(. 2 . ) دراپس یمن  خزود  شتآ  هب  ار  یناسنا  نینچ  دنوادخ  دیرگب ، تفر 

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانموملاریما  زا  و 
کئلوا انیف ، مهسفنا  مهلاوما و  نولذبی  اننرحل و  نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  اننورـصنی و  هعیـش  انل  راتخا  انراتخا و  یلاعت ... كرابت و  هللا  نا 

(. 3 . ) انیلا انم و 
ام هودنا  رد  نامداش و  ام  ینامداش  رد  دننک ، یم  يرای  ار  ام  دنلب  فادها  هک  دیزگرب  ینایعیش  ام  يارب  دیزگرب و  دوخ  يارب  ار  ام  دنوادخ 

يوس هب  دنتـسه و  ام  زا  نانآ  هک  یتسار  هب  دننک ؛ یم  راثن  ام  يدیحوت  ياه  نامرآ  هار  رد  ار  شیوخ  لام  ناج و  دندرگ ، یم  نیگهودـنا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4516 

http://www.ghaemiyeh.com


(. 4 ... ) دنباتش یم  ام 
ع)  ) نیسح رب  کشا  لد و  زوس  ریثات   - 658

شالت و رایتخا و  هدارا و  اب  ار  اهنآ  درف ، هک  دـهد  یم  خر  یتادابع  هتـسیاش و  ياهراک  رد  یگدز ، تفآ  طبح و  اـی  لـمع و  لوبق  طـیارش 
جیاتن راثآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شخب  ییاهر  لیاسو  هب  کـسمت  رد  هک  یلاـح  رد  دـهد ، یم  ماـجنا  ادـخ  هب  برقت  تین  هب  شـشوک و 
هشیمه تسا ، الـصا  هاگ  هک  ارچ  تسین ، رایتخا  هدارا و  هب  هجوت  شالت و  تین و  هب  طورـشم  هشیمه  تسا ، هدش  هداد  هدعو  هک  یناشخرد 

هب ات  داد  يدارا  يراـیتخا و  راـک  ناونع  نآ  هب  ناوت  یمن  الـصا  هاـگ  هک  ارچ  تسین ، راـیتخا  هدارا و  هب  هجوت  شـالت و  تین و  هب  طورـشم 
. ددرگ راچد  یهابت ، طبح و  تفآ 

تسا تیعقاو  نیا  هب  هجوت  دصق و  تین و  اب  یهاگ  وا ، رب  کشا  راثن  تترـضح و  نآ  بئاصم  جنر و  هب  لد  زوس  بلق و  تقر  هنومن : يارب 
تشز و ياه  يرگدادـیب  نیا  لاـح ، نیا  اـب  تسا . بجاو  ناـگمه  رب  نیرفآ و  تداعـس  شتعاـطا  تسا و  موصعم  ياوشیپ  یمارگ  نآ  هک 

نایرج لد و  زوس  هاگ  اما  حلاص ؛ لمع  تسا و  تدابع  یکشا  زوس و  نینچ  هک  دنتشاد  اور  شا  یهلا  مسر  هار و  وا و  دروم  رد  ار  هناملاظ 
رطاـخ هب  اـهنت  هکلب  تسا ، ترـضح  نآ  تمـصع  تماـما و  تیـالو و  ماـقم  هب  هجوـت  نودـب  یگدـنزارب  تـیرح و  ناـمرهق  نآ  رب  کـشا 

. تسوا یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  رگید  تعاجش و  يزیتس ، ملظ  یهاوخ ، تلادع  یگدازآ ،
اما ددرگ . یم  یفرعم  مالـسا  فلاخم  يدرف  ناونع  هب  یتح  ای  یتیگ  ناناملـسم  هوبنا  زا  یناملـسم  ای  ادخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  ناونع  هب  وا 

، یگتسیاش ییالاو و  لبمس  نآ  اب  یناملسم ، مالسا و  یعدم  شابوا  یهوبنا  تموکح و  یناسنا  دض  هنادرمناوجان و  هویـش  رد  تقد  اب  امش 
نآ هک  يزوسناج  طیارـش  رد  تقد  ای  ریـشمش ، اب  شرـس  ندرک  ادج  هنیـس و  يور  رب  نتـسشن  یگنـشت ، تلاح  رد  وا  نتـشک  هب  شرگن  اب 

رگید رب  شرگن  اـب  اـی  دـیوج و  یم  بآ  شیارب  زوسناـج ، نیـشتآ و  یقطنم  اـب  هتفرگ و  تسد  يور  رب  ار  يراوخریـش  كدوک  ترـضح ،
. دنداد ناشن  دوخ  زا  ترضح  نآ  اب  دروخرب  رد  شنانمشد  هک  ییاه  تواقش 

قطنم و نادـجو و  هک  يزیچ  نیرخآ  هک  ارچ  دوـش ، یم  يراـج  تکـشا  ددرگ و  یم  داـجیا  تلد  رد  یناـفوط  اـهنیا ، رب  شرگن  اـب  يرآ !
وا ندب  نتخاس  اهر  ای  نتشک  نتخاس ، حورجم  ندز ، دریگ : یم  ماقتنا  نآ  هب  درامش و  یم  اور  ینمشد  ای  رفاک و  دروم  رد  یناسنا  فطاوع 

اه و هزاورد  رب  نآ  نتخیوآ  هدیرب ، رـس  رب  ندز  بوچ  وا ، ندـب  نتخاس  لامیاپ  ندـید و  رون  رد  نتـشک ، زا  سپ  اما  تسا ؛ كاخ  يور  رب 
هک اوران  تشز و  تخـس  تسا  يزیچ  لیبق ، نیا  زا  ییاهیرگ  یـشحو  تواقـش و  لاس و  تسیود  زا  سپ  شندومن  ربق  شبن  اه ، هاگرذـگ 

ددرگ و یم  يراج  اه  هنوگ  رب  کشا  راـیتخا  نودـب  دروآ ؛ یم  ناـیلغ  شـشوج و  هب  ار  یناـسنا  كاـپ  فطاوع  راد و  هحیرج  ار  اـه  بلق 
. دروآ یم  دیدپ  هاکناج  یهودنا 

تاجن هار  هک  يا  هنادنمتداعس  شوخ و  تلاح  تسا ، تیالو  تمصع و  ماقم  هب  هجوت  نودب  برقت و  دصق  نودب  هچرگ  زوس  هیرگ و  نیا 
هب هچ  رگا  دهد ، ناشن  دوخ  زا  یبلق  شوخ  تلاح  نینچ  هک  ار  هک  ره  وا ، هعساو  تمحر  هک  ارچ  راگدرورپ ؛ تمحر  هدننازیگنارب  تسا و 

(. 5 . ) دریگ یم  ارف  دشاب ، مه  نوراق  یسانشن  کمن  یساپسان و 
ع)  ) نیسح صاخ  یگژیو   - 659

. اه بلق  هودنا  مغ و  ءاشنم  مه  تسام و  لد  رورس  ییانشور و  ینامداش و  هیام  مه  هک  تسا  نیا  ترضح ، نآ  صاخ  یگژیو 
هک یلیالد  هب  ترخآ ، ناهج  تمایق و  هنماد  ات  شدوجو  رون  شنیرفآ  زاـغآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ییاـجنآ  زا  هکنیا : ثحب  حیـضوت 
هب ناگمه  تسین  هودنا  مغ و  يارـس  هک  ترخآ  يارـس  رد  یتح  و  تسا . نامیا  اب  ياهلد  رد  هودنا ؛ مغ و  هدننازیگنارب  تفر ، هراشا  رتشیپ 

هنوگنامه ات  دـیرفآ  ار  یتشهب  نایروح  تشهب و  شدوجو  وترپ  زا  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  دـننک ؛ یم  يراوگوس  وا  تداهـش  مان و  دای و 
(. 6 . ) دشاب زین  اه  بلق  ینامداش  رورس و  ثعاب  تساه ، لد  هودنا  نزح و  ببس  هک 

يرادازع سلجم   - 660
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ات تساوخ  نوراه  وبا  زا  یمارگ  نآ  هک  دوب  یـسلجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  تشادـگرزب  يارب  ع )  ) قداص ماما  زا  رگید ، سلجم 
نمض زین  وا  هک  دزادرپب  يراوگوس  هب  ییارس  هیثرم  اب  شروضح  رد  دننک ، یم  يراوگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ناشدوخ  هک  هنوگنامه 

: تفگ زیگنا  نزح  يراعشا 
نیسحلا تدج  یلع  ررما 

هیکزلا همظعال  لقف 
دش و دنلب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هیرگ  يادص  وگب ..... شرهطم  كاپ و  ياه  ناوختسا  هب  نک و  رذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگتداهـش  رب 
هب ماجنارس  ات  داد  یمن  ناما  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  کشا  بالیس  درک ، یم  هیثرم  هنوگنیمه  درک  يراددوخ  هیثرم  همادا  زا  نوراه  وبا 

: هک دناوخ  ار  هدیصق  نیا  زا  ییاهدنب  ترضح  نآ  روتسد 
كالوم یبدنا  یموق و  میرم  ای 

كاکبب يدعساف  نیسحلا  یلع  و 
نابوخ رالاس  رب  يراوگوس  هیرگ و  کشا  راثن  رد  ارم  نک و  ییارـس  هحون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  زیخاـپب و  گرزب ! يوناـب  يا  میرم ! يا 

.. امن ییاونمه 
. درک رپ  ار  هناخ  ياضف  هاتبا ... ای  دایرف : دنتـسیرگ و  تالمج  نیا  ندینـش  اب  شنادناخ  تسیرگ و  تدش  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

(. 8 ( ) 7)
نایرگ مشچ  یگژیو   - 661

: تسا رادروخرب  ییالاو  ياه  شزرا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  نایرگ  مشچ 
(. 9 . ) تسادخ هاگشیپ  رد  اه  مشچ  نیرت  بوبحم   - 1

اب یمـشچ  نینچ  دنک ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  یمـشچ  رگم  دننایرگ ، زیخاتـسر  زور  لحارم  نیرت  تخـس  رد  اه  مشچ  همه   - 2
(. 10 . ) دوش یم  هداد  تراشب  نامداش و  تشهب  شزرارپ  ياه  تمعن  هب  نادنخ و  شبحاص 

هنارورهب هراظن  تشگ و  دنهاوخ  رادروخرب  نآ  زا  هک  یناگدید  اما  دننک ، یم  هراظن  رثوک  ضوح  هب  ناگدید  همه  زیخاتـسر  زور  رد   - 3
(. 11 . ) دنشاب هتسیرگ  ع )  ) نیسح يارب  هک  دنتسه  ینامشچ  تشاد ، دنهاوخ 

ع)  ) نیسح رب  کشا  صاوخ   - 662
: هلمج نآ  زا  تسا  يرایسب  صاوخ  ياراد  ددرگ ، یم  يراج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  هک  یکشا  تارطق 

. تسادخ هاگشیپ  رد  کشا  تارطق  نیرت  بوبحم   - 1
. تخاس دهاوخ  شوماخ  ار  نآ  شتآ  دتفا ، ورف  منهج  رد  نآ  زا  يا  هرطق  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسادخ ، رهق  شتآ  هدننک  شوماخ   - 2

(. 12 . ) دننک یم  عمج  یصوصخم  ياه  هشیش  رد  تفایرد و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  کشا  تارطق  ناگتشرف ،  - 3
ینیریـش و هلیـسو  نیدب  دنزاس و  هتخیمآ  نیرب  تشهب  رد  تایح ، ياراوگ  بآ  اب  ات  دنهد  یم  تشهب  ناراد  هنازخ  هب  ار  اه  کشا  نیا   - 4

(. 13 . ) تفای دهاوخ  شیازفا  ربارب  نارازه  نآ  ییاراوگ 
لباق ریغ  تیاهن و  یب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  کشا  راثن  شاداپ  رگم  دراد ، یمولعم  هژیو و  شاداـپ  يزیچ  ره  هتـسیاش و  راـک  ره   - 5

(. 14 . ) تسا شجنس 
یبلق نزح  لامعا ، نسحا   - 663

اریز تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  یگتـسکشلد  لاـمعا  نسحا  تفگ  دوش  یم  تسا  لاـمعا  نسحا  ازج ، باوث و  نازیم  تماـیق  يادرف 
. تسا تین  لامعا  رد  نازیم 
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دوخ باوث  رطاخ  هب  ناسنا  یهاگ  تسین  مه  باوث  دـصق  لمع  نیا  رد  ( 15  ) تاینلاب لامعالا  امنا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
. تسین طوبرم  یناسفن  ضرغ  چیه  هب  لد  یگتسکش  دراد و  یماو  هیرگ  هب  ار 

هیلع نیسح  تبیصم  تسین . راک  رد  رگید  یـضرغ  تسا  كانهودنا  هدز و  شتآ  ار  شلد  هک  تسوا  يردام  هقالع  نامه  هدرم ، ناوج  نز 
هک یـصلاخ  لمع  نینچ  يارب  میظع  راثآ  ردق  نیا  اذـل  تسین . راک  رد  يرگید  زیچ  تبحم  هقالع و  زج  هدـنازوس ، ار  لد ، هک  مه  مالـسلا 

. تسین یتفگش  ياج  تسه 
. مولظملا بورکملا  رومخلا  لوتقملا  حوبذملا  یفوتملا  نیسحلا  یسفنب 

. هللادبعابا ای  کیلع  هللا  یلص 
ربق رد  ع )  ) نیسح رب  هیرگ  هجیتن   - 664

رد هک  تسا  يروط  هب  تسا ، روآ  لوه  كانتشحو و  یلیخ  درادن . یلبق  هقباس  سنا و  صخش  الصا  هک  ییاج  تسا  ربق  ناسنا ، مود  لزنم 
. دینکن شلخاد  ناهگان  ار  وا  دینک  ربق  دراو  ار  يا  هزانج  دیهاوخ  یم  هک  یتقو  دـیامرف : یم  هک  تسا  یتیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک 

هلبق فرط  عارذ  تفه  رادـقم  هب  تسا ، نز  رگا  دوـش و  هتـشاذگ  ربـق  نییاـپ  یعارذ  تفه  هلـصاف  رد  هـک  تـسا  بحتـسم  تـسا  درم  رگا 
تسا یمسق  هب  تسا  تخس  یلیخ  تسا . ییاه  سرت  ربق  يارب  هک  یتسرد  هب  الاوها !! ربقلل  ناف  دنراذگب  دننک و  دنلب  هبترم  هس  ات  دنراذگب 

؛ دیامرف یم  داجس  ترضح  هک 
(. 16 ... ) يایا ریکن  رکنم و  لاوسل  یکبا  يدحل ، قیضل  یکبا  يربق ، هملظل  یکبا  ... 

يا هیرون  تروص  دـندرک ، نفد  ار  وا  هک  یماگنه  دـنک  داش  ار  ینمؤم  یـسک  رگا  هک  هدرک  هدافتـسا  روط  نیا  تایاور  زا  يرتشوش  خـیش 
داش ار  یکانمغ  نمؤم  یسک  رگا  سپ  يدرک  دراو  نمؤم  نالف  لد  رد  هک  متسه  يرورس  نامه  نم  دیوگ  دریگ و  ياج  ربق  رد  شهارمه 

. ددرگ یم  مهارف  ربق  رد  شا  يداش  بابسا  درک ،
؟ تسا روطچ  دشاب  ماما  ربمغیپ و  صخش  نآ  رگا  تسا  روطچ  دنک ، داش  ار  ینامیالا  لماک  نمؤم  یسک  رگا  دیامرف : یم  خیش  سپس 

هب شوخ  هدرک ، داـش  ار  ارهز  هدرک ، داـش  ار  نینمؤملاریما  هدرک ، داـش  ار  ربـمغیپ  دـنک ، هیرگ  نیـسح  رب  هک  یـسک  دـیامرف : یم  تقو  نآ 
(. 17 . ) ربق رد  یصخش  نینچ  تداعس 
کشا هرطق  کی  يارب  رثا  همه  نیا   - 665

هرطق کی  دوش  بترتم  همیظع  راثآ  همه  نیا  دوش  یم  روطچ  کـشا  هرطق  کـی  يارب  هک  دـیآ  شیپ  مهوت  نیا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم 
هرطق نیا  يارب  امیقتـسم  اهرجا  نیا  دـننک  یم  لایخ  اـهنیا  هک  تسا  نیا  رد  ههبـش  لاکـشا و  ءاـشنم  درادـن . تیمها  همه  نیا  هک  روش  بآ 
رتشیب مه  هچ  ره  تسا ، هللادبع  یبا  نوخ  رجا  هکلب  تسین ، وت  کشا  رجا  اهنیا  تسا ، مالسلا  هیلع  نیـسح  دزم  هکنیا  زا  لفاغ  تسا . کشا 

(. 18 . ) تسین يزیچ  مالسلا  هیلع  نیسح  لمع  لباقم  رد  زاب  دوش ، اطع  اهنیا  زا 
ع)  ) نیسح رب  ندرک  هیرگ  شاداپ  میظع  مجح   - 666

يراوگوس و شاداپ  میظع  مجح  هنوگچ  تایاور ، رد  يا  هتـسیاش  راک  ره  شاداپ  هودـنا  مجح و  ندوب  مولعم  دوجو  اـب  هک  دـش  صخـشم 
. تسا شجنس  لباق  ریغ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هناصلاخ  هیرگ 

رایـسب ار  اهنآ  دزاس و  هدز  تفگـش  ار  امـش  كدـنا ، رهاظ  هب  راک  نیا  رب  لیاضف  صولخ و  شاداپ و  هوکـشرپ  جـح  نیا  هک  ادابم  کـنیا ،
مالـسلا هیلع  نیـسح  گوس  رد  هدـننک  هیرگ  هیرگ و  رطاخ  هب  دنمهوکـش  شاداپ  نیا  هک  ارچ  يدرگ ، شزغل  راـچد  هار  نیا  زا  يرادـنپ و 

هتکن نیا  رگا  تسادخ و  هار  رد  وا  يریظن  یب  داهج  راثیا و  يراکادف و  ربارب  رد  مالسلا و  هیلع  نیسح  دوخ  يارب  تقیقح  رد  هکلب  تسین ،
یم رایسب  یـسک  رظن  رد  نیـسح  رب  يراوگوس  شاداپ  میظع  مجح  هن  دریگ  رارق  قمعت  دروم  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  قیمع  فیرظ و 

. دوش یم  یتفگش  ثعاب  هن  دیامن و 
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تفگش ياه  ششخب  هب  يزیمآ  شیاتس  هدیصق  ای  زیچان  تمدخ  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هدینش  رایسب  دنمتواخس ، نایاورنامرف  یگدنز  رد 
(. 19 . ) دنزای یم  تسد  يروآ 

راکادف ینامرهق  رب  کشا   - 667
سپ دراد ، یم  ینازرا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسح  ریظن  یب  يراکادف  نافرع و  صالخا و  ربارب  رد  ددرگ ، روصت  هچنآ  ره  ادـخ  هک  یماگنه 
نیا دهد . رارق  وا  رب  هنافراع  رادفده و  هیرگ  هناصلاخ و  يراوگوس  شاداپ  ار  نیرب  تشهب  دوخ و  شزرمآ  هک  دوب  دهاوخن  زیگنا  تفگش 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ریظن  یب  تمظع  هوکـش و  زا  نتـساک  هدـنیاشخب و  يادـخ  هب  ندـیزرو  لخب  یعون  هنالوجع ، راکنا  اـجیب و  بجعت 
هدـعو ياه  شاداپ  هک  ارچ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هیامنارگ  تخد  یفاصم  بلق  ندرزآ  یعون  وا و  هب  ادـخ  هوکـشرپ  شاداـپ 
مالسلا هیلع  نیسح  يراکادف  جوا  صالخا و  شاداپ  الاو و  فده  زا  لیلجت  یعون  هب  ترضح  نآ  ناراوگوس  يارب  تایاور ، رد  هدش  هداد 

؟ دشاب ریظن  یب  مه  شاداپ  هک  تسا  یتفگـش  ياج  هچ  تسا ، ریظن  یب  يراکادف  میتفریذپ  هک  یماگنه  ناراوگوس و  راک  شاداپ  هن  تسا ،
(. 20)

هنانامرهق ییابیکش  شاداپ   - 668
ناتناگدید کشا  دنمدرد و  امش  بلق  شیوخ ، نطو  هناخ و  زا  شنادناخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هناملاظ  ندناچوک  رطاخ  هب  هک  یماگنه 

تسامش هیرگ  شاداپ  هن  گرزب  شاداپ  نیا  دوش ، یم  هتشون  امش  لمع  همان  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  راوگوس  شاداپ  ددرگ و  یم  يراج 
ربارب رد  هک  تسا  يزاس  هسامح  رادـفده و  هنانامرهق و  ییابیکـش  شاداپ  تقیقح  رد  شاداـپ ، نیا  هکلب  درادـنپ ، رایـسب  ار  نآ  یـسک  هک 

. تسا هدش  هدیرخ  ناج  هب  روشک  هناشاک و  هناخ و  زا  ندش  هدنار  دیعبت و  یگراوآ و 
هیلع نیـسح  نوچ  یبلط  تیرح  هاوخ و  تلادـع  يارب  ار  نیمز  يور  رب  یگدـنز  قح  اـهنت  هن  هک  تسا  يدادـیب  ربارب  رد  تمواـقم  شاداـپ 

. تخاس یمن  اهر  دوخ  لاح  هب  زین  ار  وا  هتشغآ  نوخ  هب  رکیپ  هدیرب و  رس  هکلب  درک ، یمن  لمحت  مالسلا 
یفاضا شاداپ  ای  يراکادـف  نآ  يارب  شاداپ  نیا  اـیآ  هک  دـید  دـیاب  کـنیا  تسا . هوکـشرپ  هساـمح  نآ  ربارب  رد  هوکـش  رپ  شاداـپ  يرآ !

(. 21 ( ؟ تسا
یناسنا ياه  شزرا  نتخاس  هدنز  شاداپ   - 669

و ددرگ . یم  رثأتم  نانآ  يور  هب  بآ  اذـغ و  نتـسب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هاگودرا  هنادرمناوجان  هرـصاحم  رطاخ  هب  امـش  بلق  هک  ماگنه 
ندش و هراپ  راپ  شاداپ  دوش ، یم  هتشون  امش  یگدنز  همانراک  رد  هنافراع  هیرگ  نیا  يارب  هک  یـشاداپ  دوش ، یم  يراج  ناتناگدید  کشا 

ندش رو  هلعـش  یگنـشت و  راشف  زا  وا  رظن  رد  ایند  ندش  رات  هریت و  اه و  بل  ندش  هدرمژپ  نابز و  ندش  حورجم  رگج و  ندیدرگ  هتخادگ 
رب ار  بآ  نانچمه  دنتفگ : یم  هنامرـش  یب  هک  تسا  يوما  تیلهاج  ياه  تراسج  اه و  ییوگازـسان  اه و  تناها  ربارب  رد  یمارگ  نآ  بلق 

هیلع نیسح  ماما  گوس  رد  هک  یناگدید  کشا  دیامرف : یم  هک  یتیاور  زین  و  يدرگ . دراو  خزود  هب  هنشت  بل  اب  ات  تسب  میهاوخ  وت  يور 
(. 22 . ) تخاس دهاوخ  شوماخ  ار  نآ  دزیر ، ورف  خزود  شتآ  نیگمشخ  ياه  هلعش  رب  رگا  تسا ، يراج  مالسلا 

یهلا و يـالاو  ياـه  شزرا  نتخاـس  هدـنز  رطاـخ  هب  یگنـشت  زا  وا  رگج  ندـش  هتخادـگ  وا و  ریظن  یب  يراکادـف  شاداـپ  رثا  يرثا ، نینچ 
(. 23 . ) راوگوس درف  کشا  شاداپ  هن  تسا ، یسیلبا  اه  تعدب  ندیچرب 

ینیسح لیاسو  تکرب  هب  هبوت  یلوبق   - 670
. دوش هدودز  ملد  زا  تملظ  ددرگ  كاپ  مناـهانگ  هک  دوش  نیا  بجوم  هک  اـمرف  نم  بیـصن  يا  هبوت  ایادـخ ! دـیناوخ : یم  اـعد  نمـض  رد 

هعـساو تمحر  هب  دریگب  ار  وا  تساوخ  ات  دوش !؟ كاپ  هک  دوب  حوصن  هبوت  ایآ  دراد  هرهلد  زاب  درک  هبوت  شهانگ  زا  یتقو  ناسنا  نیارباـنب 
ینعم دوش  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  یلد  ره  هدش  هداد  هدعو  تایاور  رد  دیآ  یم  شدای  دوش  یم  کسمتم  نیـسح )  ) یهلا

!!! سانلا قح  یتح  هریبک  ناهانگ  زا  یتح  دوش  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  درک  هیرگ  نیسح  رب  سک  ره  هک  نیا  هن  تسا ، نیا  اجر 
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(. 24  ) نامیا هناشن  اروشاع  رد  نزح   - 671
یلو دنک ، یم  کش  شنامیا  رد  تمظع  نیا  هب  خیـش  دش  ضرع  صیاصخ  لوا  رد  يرتشوش  خیـش  تاشیامرف  حرـش  رد  هک  يروط  نامه 

، تسه ینامیا  هللادـمحب  دوش  یم  مولعم  سپ  ما ، هتـسکش  لد  نیـسح  ياروشاـع  رد  دـیوگ  یم  دریگ ، یم  ینیـسح  لـیاسو  هب  ار  نآ  ولج 
دوخ یسورع  دقع و  ادمع  یضعب  دنریگ  یم  نشج  دنلاحشوخ ، زور  نآ  رد  تیب  لها  نانمـشد  هک  ییاروشاع  تسه ، نامز  ماما  اب  یطبر 

هتخادگ هتخوس و  اروشاع  رد  هک  ییاه  لد  تسا ، نانآ  رفک  هناشن  تالاح  نیا  اهراک و  نیا  هک  روط  نیمه  دنهد ، یم  رارق  زور  نآ  رد  ار 
. دشاب یم  ناشنامیا  هناشن  هک  تسا  مولعم  هتفرگ  ار  ناشدوجو  رسارس  هودنا  نزح و  تسا ،

یم نوزحم  ام  هاگره  دیامرف : یم  موش ؟ یم  كانهودنا  یلبق  هقباس  ببس و  نودب  دوش  یم  هاگ  دسرپ : یم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تیاور  رد 
(. 25 .) دوش یم  ادیپ  راثآ  نیا  ماما  اب  طبر  لاصتا و  هطساو  هب  دندرگ ، یم  كانهودنا  مه  ام  ناتسود  میوش :

! كاخ يا  وت  لاح  هب  اشوخ   - 672
رب ار  دوخ  بکرم  اج  نیا  رد  دومرف : دـش و  کـشا  زا  رپ  شناگدـید  درک ، روبع  ـالبرک  زا  شباحـصا  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نوچ 
رب ناقـشاع  نوخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دوش . هتخیر  ناشنوخ  اج  نیا  رد  و  دنهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  هشوت  اج  نیا  رد  و  دنیآ ، دورف  دـندنب و 

(. 26 ! ) دوش هتخیر  نآ 
ع)  ) نیسح ماما  رب  یتشد  تاناویح  هیرگ   - 673

: هک تسا  هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  هرس ) سدق   ) یمق هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا  راوگرزب  خیش 
تاناویح هک  منیب  یم  ییوگ  مسق ، ادخ  هب  دیسر ، تداهش  هب  اروشاع  رهظ  رد  هک  نیسح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

. ءافجلا مکایاف و  کلذک  ناک  اذاف  دننک . یم  هیرگ  حبص  ات  بش  وا  رازم  رس  رب  دنا و  هدیشک  ندرگ  یعون  ره  زا  یتشد 
ع)  ) نیسح ماما  ءاثر  رد  رقاب  ماما  شیامرف   - 674

هک ییاجنآ  ات  دندرک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  یگمه  یشحو ، تاناویح  ناغرم و  هنجا ، نایمدآ و  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. تخیر ورف  اه  نآ  کشا 

تادوجوم هناهاگآ  هیرگ   - 675
بـسانت هب  يدوجوم  ره  هکلب  لاح ، نابز  هب  کیلبمـس و  هن  تسا و  هیاـنک  هن  رادـنپ ، لاـیخ و  هن  تسا و  هغلاـبم  هن  وا ، رب  تادوجوم  هیرگ 

نآ تداهـش  رب  اـهنت  هن  مه  هیرگ  نآ  و  دـنک . یم  شیاتـس  ار  ادـخ  یتسار  هب  هک  هنوگناـمه  دـیرگ ؛ یم  وا  رب  یتـسار  هب  شیوخ ، یتـسه 
همه ددـعتم  تاـیاور  هب  اـنب  هکلب  تـفر ، تلادـع  قـح و  گرزب  ياوـشیپ  نآ  رب  هـک  تـسا  يدادـیب  متـس و  وا و  يراکادـف  رب  ترـضح و 

نآ رب  زین  وا  تداهش  زا  شیپ  تسا ، هتخانشان  ام  يارب  هک  وا ، ماقم  تفایرد  روعـش و  یعون  وترپ  رد  تخانـش و  یعون  رطاخ  هب  تادوجوم 
تسا هدمآ  تحارص  هب  هتکن  نیا  تسا  هدیسر  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  هک  نابعـش  هام  ترایز  رد  هک  هنوگنامه  دندرک . هیرگ  ترـضح 

: هک
(. 27 ... ) اهیتب اطی ال  امل  اهیلع و  نم  ضرالاو و  اهیف  نم  ءامسلا و  هتکب  ... 

. دنتسیرگ وا  رب  همه  همه و  تسا  نآ  يور  رب  هچنآ  نیمز و  ياج  ياج  تساهنآ و  رد  هچنآ  اهنامسآ و  نارک  ات  نارک 
(. 28 . ) دندرک عوضخ  وا  رب  تادوجوم  یمامت  دش ، هدیرفآ  يدردمه  ینتورف و  عوشخ و  عوضخ و  ياه  هولج  هک  یتاظحل  نآ  زا  يرآ !

تیب لها  رب  هیرگ  تلیضف   - 676
دوش یمن  ریزارس  ای  دکچ  یمن  یکـشا  مالـسلا ) هیلع  توبن  نادناخ   ) ام هار  رد  يا  هدنب  چیه  ناگدید  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دهد یم  ياج  تشهب  رد  لاس  دص  نیدنچ  نآ ، رطاخ  هب  ار  وا  ناحبس ، يادخ  هکنآ  رگم 
زا يا : هدومرف  هک  هدش  لقن  امش  زا  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  ترضح  زا  مدید ، باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : ییحی  نب  دمحا 
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هب ار  وا  ناحبـس ، يادخ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ریزارـس  ای  دکچ  یمن  کشا  مالـسلا ) هیلع  توبن  نادناخ   ) ام هار  رد  يا  هدنب  چیه  ناگدـید 
. يرآ دومرف : تسا )؟ تسرد  ایآ   ) دهد یم  ياج  تشهب  رد  لاس  دص  نیدنچ  نآ ، رطاخ 

(. 29 . ) داتفا اه  هطساو  امش  نم و  نایم  ثیدح ) نیا  لقن  رد  سپ  : ) مدرک ضرع 
یتسود رگد  هیرگ   - 677

. تسا يرگید  رب  هیرگ  بلق و  تقر  رگید  هزیگنا  یتسود ، رگد  یهاوخ و  مدرم 
دورف ینابایب  رد  شنارای ، ناوناب و  ناردارب ، راوخریـش ، ناـکدوک  ناـناوج ، نادـنزرف ، هارمه  يدرم  هک  دیونـشب  امـش  رگا  لاـثم : ناونع  هب 

یم وا  رب  تفر  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  يدادیب  ناسب  يدادیب  هتفرگ ، رارق  ماشآ  نوخ  نارگدادیب  هرـصاحم  رد  یهانگ  چیه  نودب  هدمآ ،
ای راـکهانگ  يدرف  هک  دیونـشب  رگا  نیا ، زا  نیرتـالاب  دوش . یم  هراـپ  هراـپ  رو و  هلعـش  وا  رب  امـش  بلق  عطق  روـط  هب  طیارـش  نیا  رد  دور ؛

، تسا هدش  راتفر  هنامحریب  هنایشحو و  هنوگنآ  رفاک ، يدرف  اب  ای  ناتدوخ  یـصخش  نمـشد  ای  ادخ  لالح  رگمارح  ای  ادخ و  مارح  رگلالح 
. يراج ناتناگدید  کشا  دش و  دهاوخ  هتخیگنارب  وا ، رب  امش  بلق  تقر  محرت و  مه  زاب 

: دومرف یم  نالدروک  نآ  ربارب  رد  یهانگ  مرج و  چیه  یب  مالسلا  هیلع  نیسح 
یم نم  زا  ار  نآ  تمارغ  ضوع و  هک  ما  هتخاس  دوبان  امـش  زا  یتورث  ای  دـینک ؟ یم  هبلاطم  ار  نآ  نوخ  هک  ما  هتـشک  ار  امـش  زا  یـسک  ایآ 

(. 30 . ) دنتشادن یخساپ  نانآ  و  ما ؟ هداد  رییغت  ار  ینوناق  ای  دیبلط ؟
هک یلاح  رد  يدوبن ، دنتـشاد ، اور  وت  هب  هک  يا  هنایـشحو  راتفر  نیا  روخ  رد  مه  زاب  دوب ، مه  هنوگنیا  رگا  داب ! تیادف  مناج  زیزع ! نیـسح 

. دشاب نایوما  يرشب  دض  لامعا  نیا  شرفیک  هک  دوبن  یهانگ  مرج و  چیه  وت  يارب 
. تسا هرهب  یب  يدرمناوج  زا  دزیرن ، کشا  وا  رب  هاگدـید  نیا  زا  هک  یـسک  مینک و  هیرگ  وا  رب  هناتـسود  رـشب  هاگدـید  زا  اـت  دـییایب  يرآ !

(. 31)
هیرگ يوگلا   - 678

. تسا يرگید  زا  يزوریپ  هب  يدردمه و  هیرگ  یگتسکشلد  هیرگ و  رگید  ماسقا  زا 
دنیرگ یم  وا  رب  هک  يدرف  هب  هک  نآ  یب  ددرگ  یم  کشا  بالیس  نتفای  نایرج  بلق و  تقر  ءاشنم  يرگید  هیرگ  یهاگ  رگید ، ترابع  هب 
يوریپ هب  اهنت  هن  دیزیرب ، کشا  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  تسامـش  يوگلا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  ور  نیا  زا  دوش ، هجوت 

تشهب و ناگدنرپ ، تاناویح و  نیمز ، اه و  نامسآ  زا  يوریپ  هب  هکلب  نانآ ، نانیـشناج  ادخ و  ناروآ  مایپ  همه  زا  يوریپ  هب  هکلب  ربمایپ ، زا 
. دینک يراوگوس  وا  رب  اه ، گنس  ناهایگ و  ناتخرد و  زا  يوریپ  هب  ای  ناگتشرف و  ناینج و  یندیدان و  یندید و  تادوجوم  خزود ،

حون یتشک  ياه  خیم  ناتساد  رد  هک  هنوگنامه  دینک  هیرگ  وا  رب  نهآ  زا  يوریپ  هب  ای  و  دشاب ؟ رت  تخس  گنـس  زا  هک  تسا  بلق  نیمادک 
(. 33 . ) دییرگب مالسلا  هیلع  نیسح  رب  اهنآ  زا  يوریپ  هب  امش  سپ ، ( 32 . ) دنتسیرگ نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک 

ع)  ) نیسح رب  ناگدننک  هیرگ   - 679
. تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  هب  یکین  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هیرگ  يراوگوس و  لفاحم  ییاپرب  دیدرت  یب 

، یناسر دوس  نیرتهب  تسا و  یعقاو  یناسر  دوس  نیرتهب  تسا و  یعقاو  یناسر  دوس  زا  ترابع  یکین ، ناسحا و  هک  تسا  تیآ  نآ ، لـیلد 
نیرتهب دنا ، هدومن  تلادـع  قح و  راثن  ار  ناشـسدقم  نوخ  هک  یگرزب  هتخابکاپ و  نادیهـش  رب  هیرگ  يراوگوس و  تسا و  مارتحا  لیلجت و 

. تسا نانآ  دنلب  ياه  فده  نانآ و  زا  لیلجت 
نانامرهق اما  دومرف : رطاخ  یگدرـسفا  اب  دینـش  ار  دـحا  يادهـش  زا  یخرب  رب  راـصنا ، ناـنز  هیرگ  هک  یماـگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دومرف اعد  نانآ  رب  دـننک و  يراوگوس  هزمح  يارب  دومرف : راصنا  نانز  هب  هاـگنآ  درادـن . هدـننک  هیرگ  يراوگوس و  هزمح ، دـحا ، گرزب 
(. 34)
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هدننک هیرگ  اهنت ، دوب و  شسدقم  رکیپ  رب  زامن  هزانج و  عییشت  نفد و  مسارم  ناکما  اما  دوب ، هدش  هلثم  هچرگ  هزمح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
. داد وا  رب  يراوگوس  روتسد  وا  يراکادف  تیصخش و  زا  لیلجت  رد  ربمایپ  هک  تشادن  يا 

يور رب  شرهطم  رکیپ  هک  یماگنه  هب  ار ، شنادناخ  يوس  زا  کشا  راثن  هیرگ و  زج  ار ، مسارم  نیا  زا  مادک  چیه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هیلع نیـسح  رب  يراوگوس  دـهاش  ات  داد  ادـن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زوسناج  يا  هیرگ  اـب  شردـقنارگ  رهاوخ  تشادـن . دوب  كاـخ 

يریگولج زین  کشا  راثن  هیرگ و  زا  هداهن  رتارف  ار  اپ  هکلب  تشاد ، زاب  مه  وا  رب  يراوگوس  زا  ار  نانآ  يوما  دـیلپ  هاپـس  اما  دـشاب ؛ مالـسلا 
. درک یم 

بالیـس وا  رب  مینک و  لیلجت  وا  زا  دوجو  همه  اب  دییایب  مینک ، یم  یناسنا  يونعم و  دنویپ  ساسحا  وا  اب  میتسه و  وا  ناگتفیـش  زا  رگا  سپ ،
(. 35 . ) درادن يدنویپ  وا  اب  دیرگن ، وا  رب  یسک  رگا  هک  ارچ  میزاس ، يراج  کشا 

ع)  ) نیسح تبیصم  رد  کشا  سدقت   - 680
يا هنوگ  هب  دـش  هداد  یـصاخ  ياهب  دوش ، یم  هتخیر  وا  گوس  سلاجم  رد  ددرگ و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راثن  هک  ییاه  کشا  هب 

(. 36 . ) دنزیمآ مهد  تایح ، ياراوگ  بآ  اب  ات  دنهد  یم  تشهب  ناراد  هنازخ  هب  دننک و  یم  عمج  ار  اهنآ  ناگتشرف  هک 
هن تسشن و  دهاوخ  اهنآ  رب  تلذ  رابغ  درگ و  هن  هک  يروط  هب  دش  یصاخ  مارتحا  زین ، ترـضح  نآ  رب  يراج  ياه  کشا  نایرج  ریـسم  هب 

(. 37 . ) مغ هودنا و 
تانیاک هیرگ   - 681

. دیاتس یم  یکاپ  هب  ار  وا  هکنیا  زج  تسین  يدوجوم  یتسه  نارک  ات  نارک  رد  هک : تسا  نیا  دنوادخ ، تافص  هلمج  زا 
. هدمحب حبسی  الا  یش ء  نم  نا  و 

ار اهنآ  هیرگ  ام  اما  دنیرگ ، یم  وا  تداهش  تبیصم و  رب  تادوجوم  همه  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یگژیو  نیا  زا  يوترپ  و 
. ار تادوجوم  حیبست  شیاتس و  هک  هنوگنامه  میبای  یمن  رد 

تسا و نآ  تیعـضو  تیدوجوم و  اـب  بساـنتم  يدوجوم  ره  هیرگ  هکلب  تسین ، ناگدـید  زا  کـشا  نتفاـی  ناـیرج  اـهنت  هیرگ ، هوـالع  هب 
هریت و هب  اه  هیرگ  بآ ، زا  اهنآ  جورخ  هب  ایرد  نایهام  هیرگ  نوخ ، نارطق  روهظ  هب  اهنامـسآ  هیرگ  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  هک  هنوگنامه 

رادومن نوخ  تارطق  نآ  ریز  دش ، یم  اج  هب  اج  یگنس  ره  هک  دوب  نآ  نیمز  هیرگ  اهنآ و  یگتفرگ  هب  هام  دیشروخ و  هیرگ  نآ ، ندش  رات 
(. 38 . ) دوب

ریشمش هزین و  نتسیرگ   - 682
: دیوگ یم  نادنمشیدنا  زا  یکی 

هل عوصخ  راسکنا و  لک  مالسلا  هیلع 
ءاوهلا حون  وهف  توص  لک  و 

. تسوا تداهش  رد  ییارس  هحون  يادص  ییادص ، ره  تسوا و  يارب  عوضخ  يدردمه و  ساسحا  ره 
، دنتـسیرگ وا  رب  زین ، دـندش  هتفرگ  راک  هب  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  نتـشک و  رد  هک  ییاـهربت  اـه و  هزین  اهریـشمش و  ناـمه  هک  ییاـجنآ  اـت 

: دیارس یم  هک  تسا ، هدمآ  گرزب  دنمشیدنا  نامه  هدیصق  رد  بلطم  نیا  هک  هنوگنامه 
تسشن و یم  شرکیپ  رب  ریت  درک و  یم  نویش  هدروآ  دورف  رس  هداتسیا و  اپ  رب  هزین  دوب و  نایرگ  دیرب و  یم  ار  ترضح  نآ  يولگ  ریشمش 

. درک یم  هلان  هتشارفارب و  ار  وا  سدقم  رس  هزین  تسیرگ و  یم 
ما يراج  ياه  کشا  دیهش  نم   - 683

ياه کشا  دیهـش  نم  هک : تسا  هدومرف  شدوخ  مدـید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياـه  یگژیو  هب  شرگن  اـب  دـیامرف : یم  يرتشوش  خـیش 
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رب ددرگ و  یم  رادیدپ  شلد  رد  هودنا  نزح و  زا  ینافوط  هکنیا  زج  دوش ، یمن  هدرب  ینامیا  اب  ناسنا  چیه  دزن  نم  مان  دای و  متـسه ، يراج 
(. 40 ( ) 39  ) دیرگ یم  هدیسر ، تلادع  قح و  هار  رد  نم ، رب  هچنآ 

مرحم لوا  زور  رد  اعد  تباجتسا   - 684
. دیوگ یم  و  دوب ، یسابع  هفیلخ  مصتعم  ییاد  بیبش ، نب  نایر 

؟ يا هزور  ایآ  بیبش ! رسپ  يا  دندومرف : نم  هب  باطخ  ترضح  نآ  مدیسر ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هک  دوب  مرحم  لوا  زور 
: هن متفگ 

ار وا  ياعد  زین  دنوادخ  دومن ، دنزرف  بلط  یهلا  هاگرد  زا  ایرکز  ترـضح  هک  تسا  يزور  نامه  زورما  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دهد یم  ار  ییحی  مان  هب  يدنزرف  تراشب  وت  هب  دـنوادخ  ایرکز ! يا  هک : دـندرک  ادـن  وا  هب  تدابع  بارحم  رد  هکئالم  هدرک و  باجتـسم 
. دومن باجتسم  ار  ایرکز  ياعد  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  باجتسم  وا  ياعد  دریگب ، هزور  ار  مرحم  لوا  زور  هک  یـسک  ره  سپ 

(. 41)
ناهانگ شزرمآ  ببس   - 685

نوخ راکمتـس ، تما  نیا  یلو  دـندوب ؛ هدرک  مارح  نآ  رد  ار  گنج  تیلهاج  مدرم  هک  دوب  یهام  مرحم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
هب ار  ام  مرح  مایخ  دندرک ، ریسا  ار  ام  نادنزرف  نانز و  دنتسکش و  ار  ام  تمرح  دنتخیر و  نیمز  رب  دنتـسناد و  لالح  هام  نیا  رد  ار  ام  ياه 

هیلع نیسح  ماما  تداهش  زور  تبیصم  انامه  دیدومنن ، تیاعر  ام  قح  رد  ار  ربمایپ  مارتحا  دندرب و  تراغ  هب  ار  ام  لاوما  دندیـشک و  شتآ 
زور ات  البرک  نیمزرـس  دومن و  تلذ  هب  لدبم  ار  ام  تزع  تخاس و  يراج  ام  ناگدـید  زا  ار  کشا  دومن و  حورجم  ار  ام  نامـشچ  مالـسلا 

رد هیرگ  هک  اریز  دنیرگب ؛ ناگدننک  هیرگ  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیـصم  رد  هک  انامه  تشگ ، نادناخ  ام  ءالب  هودنا و  هاگیاج  تمایق ،
(. 42 . ) ددرگ یم  هریبک  ناهانگ  نتخیر  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم 

نزح تبیصم و  زور   - 686
سک چیه  هک  تفرگ  یم  ارف  یهودنا  نزح و  نانچنآ  ار  مردپ  دش ، یم  مرحم  هام  هک  یماگنه  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپس 

يزور انامه  زورما  هک : دومرف  یم  بترم  دوب و  وا  هیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور  زور ، نآ  اروشاع و  زور  ات  دـید  یمن  نادـنخ  ار  وا  رگید 
(. 43 . ) دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا 

ربمایپ تمرح  ندش  هتسکش   - 687
نآ مدرم  دوب و  ظوفحم  زین  تیلهاج  نامز  رد  نآ  تمرح  یتح  هک  دوب  یهام  مرحم  بیبش ! رـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس 

تیاعر ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تمرح  دنتشادن و  هگن  ار  هام  نیا  تمرح  تما  نیا  اما  دنتـسناد ؛ یم  مارح  هام  نیا  رد  ار  گنج  نامز 
دنوادخ دندرب ، تراغ  هب  ار  اهنآ  لاوما  هدومن و  ریسا  ار  ترضح  نآ  نانز  هتفر ، دوخ  ربمایپ  نادناخ  گنج  هب  هام  نیمه  رد  نانآ  دندرکن .

(. 44 . ) دزرماین ار  اه  نآ  زگره 
هناگتفه ياه  نامسآ  اه و  نیمز  نتسیرگ   - 688

دنناـمه ار  ترـضح  نآ  هـک  ارچ  نـک ؛ هـیرگ  مالـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نیـسح  تبیـصم  رب  ینک ، هـیرگ  یهاوـخ  یم  رگا  بیبـش ! رــسپ  يا 
رد هک  انامه  دندومن ، دیهش  ار  دنتـشادن  يدننامه  ریظن و  نیمز  يور  هک  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  رفن  هدجه  هدیرب و  رـس  يدنفـسوگ 

(. 45 . ) دندمآ رد  هیرگ  هب  اه  نیمز  هناگتفه و  ياه  نامسآ  نیسح ، تداهش  تبیصم 
ع)  ) نیسح رازم  رانک  رد  هتشرف  رازه  راهچ  فاکتعا   - 689

هک دندیسر  نیمز  هب  هک  یماگنه  اه  نآ  دندمآ ، نیمز  هب  نامسآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  يارب  هتـشرف  رازه  راهچ  اروشاع ، زور 
هک یماگنه  ات  دندنام  یقاب  هدولآ  كاخ  هدیلوژ و  تروص  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رازم  رانک  رد  سپ  دوب ، هدیسر  تداهش  هب  ترـضح  نآ 
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. دوب دهاوخ  نیسحلا  تراثل  ای  ناشراعش : دنتسه و  ترـضح  نآ  نارای  وزج  اه  نآ  دیامن و  روهظ  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  ترـضح 
(. 46)

نوخ كاخ و  ناراب  ندیراب   - 690
تداهش هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مراوگرزب  دج  هک  یماگنه  هک : دوب  هدینـش  نینچ  نیا  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ  بیبش ! رـسپ  يا 

. دیراب نوخ  كاخ و  ناراب  نامسآ  زا  دیسر ،
ع)  ) نیسح ماما  ترایز  هیرگ و  باوث   - 691

ناهانگ یمامت  دـنوادخ  ددرگ ، يراج  تتروص  رب  وت  کـشا  هک  ینک  هیرگ  يدـح  هب  نیـسح  تداهـش  تبیـصم  رد  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 
. دشخب یم  ار  وت  دایز  هاوخ  هریبک ، هریغص و 

تبرت رازم و  ترایز  هب  سپ  یـشاب ، هتـشادن  شود  رب  یهانگ  چـیه  هک  ینک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  ادـخ  یهاوخ  یم  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 
. ورب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرش 

ءادهـشلادیس ترـضح  نیلتاق  رب  سپ  يدرگ ، نیـشنمه  شنیرهاط  همئا  ادـخ و  لوسر  اب  تشهب  رد  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 
. تسرف تنعل 

دای هک  هاـگره  دندیـسر ، نآ  هب  ـالبرک  يادهـش  هک  یباـی  تسد  یـشاداپ  باوث و  ناـمه  هب  زین  وت  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 
: وگب یتفا  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم 

. امیظع ازوف  زوفاف  مهعم  تنک  ینتیل  ای 
(. 47 .. ) متفای یم  تسد  میظع  يراگتسر  نآ  هب  مدوب و  اه  نآ  هارمه  زین  نم  شاک  يا 

(. 48 ( ) ع  ) نیسح ماما  رب  نتسیرگ  شاداپ   - 692
ام يداش  رد  شاب و  نیگهودـنا  ام  نزح  هودـنا و  رد  سپ  یـشاب ، ام  هارمه  تشهب  يالاو  تاـجرد  هک  يراد  تسود  رگا  بیبش ! رـسپ  يا 
نآ هارمه  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  درادـب ، تسود  زین  ار  یگنـس  یـسک  رگا  هک  ارچ  نادـناخ ؛ ام  یتسود  تیالو و  داب  وت  رب  و  داش ،

(. 49 . ) دنادرگ یم  روشحم  گنس 
ع)  ) نیسح ماما  رب  نتسیرگ  شاداپ   - 693

: هک تسا  هرک  تیاور  نیدرک  عمسم  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا 
نیـسح مدج  ربق  ترایز  هب  ایآ  یتسه ، یقارع  وت  عمـسم ! يا  دندومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ 

! يور یم  مالسلا  هیلع 
نایبصان و زا  يدایز  نانمـشد  ام  دنا و  هفیلخ  وریپ  هک  دنتـسه  يا  هدـع  ام  یکیدزن  رد  متـسه و  هرـصب  فورعم  دارفا  زا  نم  ریز  هن ؛ متفگ :

. دنناسرب ررض  نم  هب  ناشیا  هدرک و  ینیچ  نخس  نم  زا  یلاو  دزن  اه  نآ  هک  مسرت  یم  نم  میراد ؛ اه  نآ  ریغ 
؟ دمآ دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هک  یبیاصم  يروآ  یم  رطاخ  هب  ایآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

! يرآ متفگ :
؟ یهد یم  رس  هلان  نیسح  تبیصم  رد  ایآ  دندومرف : ترضح 

زا هک  مروخ  یمن  اذغ  يدح  ات  دندرگ و  یم  نیگهودـنا  نم  هیرگ  زا  زین  هناخ  لها  هک  منک  یم  يراز  هیرگ و  يا  هزادـنا  ات  يرآ ! متفگ :
. ددرگ یم  راکشآ  تبیصم  راثآ  نم  تلاح 

داش و ام  يداش  رد  ینیگمغ و  ام  تبیـصم  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  اـنامه  عمـسم ! يا  دـیامن ! محر  تا  هیرگ  رب  دـنوادخ  دومرف : ماـما 
. دنا نمیا  ام  ینمیا  رد  كانساره و  ام  سرت  رد  نیگهودنا ، ام  هودنا  رد  هک  یشاب  یم  یناسک  وزج 
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اه و هدژم  وت  هب  دننک و  یم  شرافس  وت  دروم  رد  لیئارزع  هب  دنا و  هدش  رـضاح  وت  دزن  هک  ینیب  یم  ارم  ناردپ  گرم  هماگنه  هب  يدوز  هب 
هدید هک  دنهد  یم  ییاه  تراشب  اه و  هدژم  وت  هب  دننک و  یم  شرافس  وت  دروم  رد  لیئارزع  هب  دنا و  هدش  رـضاح  وت  دزن  هک  ییاه  تراشب 

. دوب دهاوخ  ردام  زا  رت  نابرهم  وت  هب  تبسن  ردام  زا  لیئارزع  يوش و  دونشخ  ددرگ و  نشور  تسا 
(. 50 . ) مدرک هیرگ  مه  نم  دندرک ، هیرگ  ماما  هک  عقاوم  نیا  رد 

ع)  ) قداص ماما  طسوت  ازع  سلجم  ییاپرب   - 694
. دشن هدید  نامداش  زگره  اروشاع ، ههد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  یمارگ  دوجو 

هتخاس اپرب  دوخ  هک  یلفحم  رد  هتفرگ ، يا  هرهچ  اب  هتـسکش  لد  نیگهودـنا و  هناگهد ، ياهزور  نیا  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
سلجم و هرادا  ییاناوت  رگا  دـش  یم  دراو  یـسک  ره  دـنتفرگ و  یم  رارق  هدرپ  تشپ  زین  مرح  ناوناب  تسـشن و  یم  شنادـنزرف  هارمه  دوب ،

هنوگنامه تسیرگ ؛ یم  درک و  یم  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  ترضح ، نآ  دوخ  دوبن  رضاح  اروشاع ، هعجاف  نایب  ییارـس و  هیثرم 
: دومرف ودب  ترضح  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  نایر  مرحم ، لوا  زور  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هک 

هک یچوق  ناسب  يوما ، ناگشیپ  تواقش  تسد  هب  ترضح  نآ  هک  ارچ  زیرب ، کشا  نیـسح  يارب  يدش  نایرگ  يا  هعجاف  يارب  رگا  نایر !
(. 51 . ) دندمآ لئان  تداهش  هب  شنادناخ  نیرتالاو  زا  رفن  هدجیه  نیسح ، هارمه  هب  دش و  هدیرب  رس  دننک ، یم  شحبذ 

ع)  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  هرمث   - 695
: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد 

(. 52 . ) هنجلا هل  تبجو  یکابت  وا  یکبا  وا  یکب  نم 
، ددرگ نیـسح  نارادازع  اب  نوگمه  گنرمه و  ای  دـنایرگب ، ار  نارگید  هدیجنـس  راتفگ  اب  ای  دـیرگب ، اروشاع  راـبمغ  هعجاـف  رب  هک  یـسک 

(. 53 . ) تسا هدنبیز  وا  رب  ادخ  تشهب 
ع)  ) نیسح هنشت  بل  دای  هب  بآ  ندیشون   - 696

: تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یقر  دواد  زا  ربتعم  دنس  اب  هیولوق  نبا 
دندومن و نتسیرگ  هب  عورش  دندیشون ، ار  بآ  هک  یماگنه  دیبلط ، بآ  ترضح  نآ  مدوب ، هتسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يزور 

! ار مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتاق  دنک  تنعل  دنوادخ  دواد ! يا  دندومرف :
هنسح رازهدص  دنوادخ  دیامن ، تنعل  ار  ترـضح  نآ  نیلتاق  دتفایب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  هب  دشونب و  بآ  یـسک  ره  دندومرف : سپس 

هانگ رازهدص  هک  دراد  ار  یسک  شاداپ  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازهدص  دناشوپ و  یم  ار  وا  هانگ  رازهدص  دسیون و  یم  باوث  وا  يارب 
زور دشاب و  هدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  هدـنب  رازهدـص  هک  دراد  ار  یـسک  شاداپ  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازهدـص  دـناشوپ و  یم  ار  وا 

(. 54 . ) ددرگ یم  رشحم  يارحص  دراو  داش  یلد  اب  تمایق 
ع)  ) تیبلا لها  ياثر  حدم و  رد  رعش   - 697

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
انب تشهب  رد  يا  هناخ  وا  يارب  دنوادخ  دیوگب ، ام  هرابرد  رعش  تیب  کی  یک  یسک  ( 55 ( ؛ هنجلا یف  اتیب  هل  هللا  ینب  رعش ، تیب  انیف  لاق  نم 

دنک یم 
متام رد  یسک  ( 56 ( ؛ هنجلا هلف  یکابت  وا  یکبف  رعـش  نم  اتیب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یف  دشنا  نم  تسا : هدومرف  قطان  قح  هب  ماما  نآ  زین  و 

هب ار  نارگید  هک  تسا  ینعم  نیدب  دـشاب ، هیکبت  زا  یکب )  ) لعف رگا  تسیرگ  سپ  دورـس ، یتیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس 
(. 57  ) تسا تشهب  ار  وا  رم  دز ، هیرگ  هب  ار  دوخ  دای  و  تخیگنارب ، نتسیرگ 

کشا هرطق  کی  راثن  شاداپ   - 698
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تیعقاو نیا  رب  شرگن  اـب  و  ( 58 . ) تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هنافراع  هناصلخم و  هیرگ  شاداپ  دروم  رد  هک  یتایاور  هب  شرگن  اب 
هچنآ ره  دشاب ، ریذپان  تیاهن  هچنآ  تشاد و  دهاوخ  يریذپان  تیاهن  شاداپ  ترضح ، نادب  نافرع  صالخا و  اب  کشا  هرطق  کی  راثن  هک 

(. 59 . ) دیدرگ بارطضا  تشحو و  نیزگیاج  تاجن ، هب  دیما  تفریذپ ، دهاوخن  نایاپ  دوش ، هتشادرب  نآ  زا 
تفرعم اب  کشا   - 699

. تسا تفرعم  درب  یم  الاب  تیفیک  رظن  زا  ار  لمع  شزرا  هک  ییاهزیچ  زا 
طرـش هب  دنک  ترایز  ار  ماما  هک  یـسک  ره  هقحب ؛... افراع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  راز  نم  الثم  هک  تسا  هدمآ  ردـقنیا  ترایز  باب  رد  ارچ 
يارب کشا  هرطق  کی  هک  دننک  یم  ههبش  صاخشا  زا  یـضعب  هکنیا  تسا . تخانـش  ساسا  اریز  تسا ؟ نانچ  نینچ و  دسانـشب  ار  وا  هکنیا 

هک دیرگب  نیسح  ماما  يارب  ردقنآ  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  هک  تسا  نیا  خساپ  دشاب ، هتـشاد  شزرا  ردقنآ  دناوت  یم  رگم  نیـسح  ماما 
لاب کی  هزادـنا  هب  تسا  نکمم  ناسنا  کی  یلو  دـشاب  هتـشادن  مه  شزرا  چـیه  دوشب و  رختـسا  کی  دـننک  عمج  ار  رمع  همه  کشا  رگا 

(. 60 . ) دشاب رتشیب  یلیخ  يرگید  کشا  رختسا  نآ  زا  ششزرا  هک  دزیرب  کشا  نیسح  ماما  يارب  سگم 
! دییرگب نامرهق  ياثر  رد   - 700

ياثر رد  اما  دیریگب ، هشیمه  ار  مدرم  کشا  دیاب  دوشب و  شومارف  دیابن  يروآ  دای  نیا  رکذ ، نیا  دوشب ، شومارف  دیابن  تبیصم  ءاثر و  نیا 
هدش هلفن  مدآ  کی  ياثر  هن  رگ  و  دییرگب ، نامرهق  ياثر  رد  دعب  دوشب و  صخـشم  امـش  يارب  شندوب  نامرهق  دیاب  لوا  سپ  نامرهق  کی 

تاساسحا هکنیا  يارب  دییرگب  نامرهق  ياثر  رد  درادن  ینعم  وا  يارب  یتلم  هیرگ  و  درادـن ، هیرگ  رگید  هک  مولظم  ياپ  تسد و  یب  هراچیب 
(. 61 . ) دینکب ادیپ  ینامرهق 

شزرا اب  کشا   - 701
ینعی درک ، ادیپ  زازتها  هملک  کی  رد  ناشحور  رگا  هک  دننادب  دیایب و  الاب  ناشرکف  حطـس  ناشفراعم ، ات  دنونـشب  تسار  هضور  دیاب  مدرم 

هک یکشا  اما  تسا . یگرزب  ماقم  اعقاو  دمآ ، نوریب  ناشمـشچ  زا  يا ، هرذ  ول  یکـشا و  هجیتن  رد  دش و  گنهامه  یلع  نب  نیـسح  حور  اب 
(. 62 . ) درادن شزرا  دشاب  مه  ایرد  کی  رگا  دیایب ، نوریب  مشچ  زا  ندرک  یباصق  هار  زا 

ص 81. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)
ص 151. ج 51 ، راونالاراحب ، ( 2)

ص 144. ج 10 ، راونالا ، راحب  ( 3)
ص 293. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 4)
ص 64 و 65. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 5)

ص 109. ذخام ، نامه  ( 6)
ص 287. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 7)

ص 396. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 8)
و 207. ص 206 ، ج 45 ، راونالاراحب ، ( 9)

ص 293. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 10)
نامه ص 289. ( 11)

ص 140. ج 2 ، یحیرط ، بختنم  ( 12)
ص 304. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 13)
ص 104. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 14)
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ص 210. نامه ج 70 ، ( 15)
. یلامث هزمح  وبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  ( 16)

بیغتسد ص 76. دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 17)
ص 79. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 18)
ص 79. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 19)

ص 423. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 20)

ص 424. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 21)
ص 290. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 22)

ص 425. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 23)
.16 ياعد ، هیداجس ، هفیحص  ( 24)

ص 196. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 25)
ص 221. هللا ، اقل  هلاسر  ( 26)

ص 347. ج 101 ، راونالاراحب ، ص 758 ، دجهتملا ، حابصم  ( 27)
ص 80. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 28)

ص 723. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 29)
ص 7. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 30)

ص 308. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 31)
ص 230. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 32)

ص 307. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 33)
ص 105. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 34)

ص 291. ع ،)  ) نیسحلا صئاصخ  ( 35)
ص 305. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 36)

ذخام ص 281. نامه  ( 37)
ص 355. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 38)

ص 284. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 39)
ص 54. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 40)

ص 60. لامالا ، یهتنم  ( 41)

ص 58. لامالا ، یهتنم  ( 42)
نامه ص 59. ( 43)
نامه ص 61. ( 44)
نامه ص 62. ( 45)

ص 63. لامالا ، یهتنم  ( 46)

ص 63. لامالا ، یهتنم  ( 47)
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.64 ذخام ، نامه  ( 48)
. ذخام نامه  ( 49)

.68 لامالا ، یهتنم  ( 50)
سلجم 27. ص 79 ، قودص ، خیش  یلاما  ( 51)

. یتوافت یکدنا  اب  ص 288 ح 27  ج 44 ، راونالاراحب ، ( 52)
ص 57. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 53)

ص 71. لامالا ، یهتنم  ( 54)
ص 116. ط 1 ، تیب ج 1 ، هدام  راحبلا ، هنیفس  ( 55)
ص 116. ط 1 ، تیب ج 1 ، هدام  راحبلا ، هنیفس  ( 56)

ص 2268. همانرب ، اه و  همان  ( 57)
ص 276. ج 44 ، راونالا ، راحب  ( 58)

ص 62. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 59)
ص 140. ج 8 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 60)
ص 127. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 61)

نامه ص 21. ( 62)

اه مایق  ریاس  اب  نیسح  ماما  تضهن  هسیاقم 

البرک هثداح  رد  دیفس  هایس و  هگرب  ود   - 702
سدقن كدمحب و  حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا  اولاق  هفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  و 

. نوملعت ام ال  ملع  ینا  لاق  کل ،
دوب مدآ  دنزرف  کیرات  هبنج  دندید  ناگتشرف  هچنآ  تسا . ریخ  رش و  ییابیز ، یتشز و  ییانـشور ، یکیرات و  زا  يا  هعومجم  رـشب  یگدنز 

. دراد حیجرت  یسب  یکیرات  ياه  تمسق  رب  هک  دوب  نآ  نشور  ياه  تمسق  درک  هراشا  دنوادخ  هچنآ  و 
کیرات و یلیخ  یناتـساد  تسا ، ییانج  ناتـساد  کی  هایـس  قرو  ظاحل  زا  دیفـس . قرو  هایـس و  قرو  تسا : قرو  ود  ياراد  البرک  هثداـح 

میهاوخ ناشن  هدش ) ماجنا  هثداح  نیا  رد  هک  ار   ) یمدرمان تئاند و  تواسق و  یمحریب و  زا  رهظم  تسیب  دودح  رد  ادعب  ام  و  كانتـشحو ،
. دوش یم  هدید  تیعبس  تواسق و  یمحریب و  رثکادح  ناتساد  نیا  رد  هبنج  نیا  زا  داد .

يراکادـف یگرزب و  افـص و  تمظع و  تیمدآ و  رهظم  تسا ، یناسنا  هساـمح  کـی  تسا ، یتوکلم  ناتـساد  کـی  دیفـس ، قرو  ظاـحل  زا 
. تسا

هلمرح و دایز و  نبا  تسا و  رمـش  ناتـساد  نامرهق  لوا  ظاحل  زا  سدـقم . سایق  مود  ظاحل  زا  تسا و  هعجاف  هیـضق  نیا  مان  لوا  ظاـحل  زا 
موثلک ما  بنیز و  و  رهظم ، نبا  بیبح  لاثما  ربکالا و  یلع  لضفلا و  یبا  تسا و  نیسح  ماما  ناتساد  نامرهق  مود  ظاحل  زا  و  دعس و ... رمع 

. اهنیا لاثما  بهو و  ما  و 
دیدجت شیاهرکذ  هرطاخ و  تمظع ، نیا  اب  لاس ، دنا  تسیب و  دصیـس و  رازه و  زا  دعب  هک  درادن  ار  نآ  شزرا  ناتـساد  نیا  لوا  ظاحل  زا 

درک هدافتـسا  ناوت  یمن  ییانج  ناتـساد  زا  هک  تهج  نآ  زا  هن  دوشب ، نآ  فرـص  تاساسحا  اهرثأت و  اه و  کشا  لوپ و  اه و  تقو  دوشب ،
زا هن  و  نابدا ) یب  زا  تفگ  یتخومآ ! هک  زا  بدا  ندیـسرپ : نامقل  زا  دشاب . هدنزومآ  تسا  نکمم  زین  رـشب  یگدنز  یفنم  ياه  هبنج  اریز  )
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. تسین هدنزومآ  نادنچ  ای  تسین  مهم  نادنچ  ییانج  هبنج  زا  ناتساد  نیا  هک  هبنج  نآ 
هب ربمغیپ  تافو  زا  لاس  هاجنپ  زا  دعب  نیـسح  ماما  ندـش  هتـشک  هک  میتفگ  تسا و  مهم  رظن  نیا  زا  ناتـساد ) نیا   ) هک میدرک  تباث  البق  ام 

درادن تشادگرزب  همه  نیا  شزرا  هیضق  ییانج  هبنج  رظن  نآ  زا  هکلب  تسا  یهجوت  لباق  رایسب  يامعم  هعیش ، هکلب  ناملسم  یمدرم  تسد 
رد تسه . هدوب و  هدایز  رـصاعم  نورق  دـیدج ، نورق  یطـسو ، نورق  میدـق ، نورق  رد  تسا ، دایز  هفایق  لکـش و  ره  رد  ییانج  ناتـساد  هک 

ریبک و ریغص و  رفن  رازه  تصش  دمآ و  دورف  يرهـش  رب  یبمب  هک  دوب  يدالیم  ياه 1940  لاس  دودح  رد  ینعی  شیپ ؛ لاس  تسیب  دودـح 
نینچمه تسا . ییانج  نامرهق  کی  ردان  الثم )  ) و دوش ، یم  هدـش و  عقاو  دایز  ییانج  ناتـساد  ملاع  برغ  قرـش و  رد  دـش . فلت  هانگ  یب 

. دنرشب تیانج  زا  یگرزب  ياهرهظم  سلدنا  ياه  گنج  یبیلص ، ياه  گنج  نید ، مرخ  کباب  ملسم ، وبا 
؛ تسا ریظن  یب  هکلب  ریظن  مک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا . هدرک  ادیپ  ار  شزرا  همه  نیا  دراد  هک  يدیفـس  قرو  مود  رظن  زا  ناتـساد  نیا 
باحصا و امسر  نیسح  ماما  دماین . شیپ  اهنآ  يارب  نیـسح  ماما  هنحـص  لثم  يا  هنحـص  اما  تسا ، هدوب  نیـسح  ماما  زا  لضفا  ایند  رد  اریز 

. درامش یم  نیرتهب  باحصا و  نیرتهب  ار  دوخ  تیب  لها 
قادصم هک  هبنج  نآ  زا  هن  تسا  نوملعت  الام  ملعا  ینا  قادصم  ناتـساد  نیا  هک  هبنج  نآ  زا  ناتـساد  نیا  ینارون  نشور و  هبنج  دیاب  اذـهل 
نامرهق رمـش  دعـس و  رمع  هک  هبنج  نآ  زا  هن  دنناتـساد  ناـمرهق  بنیز  نیـسح و  هک  هبنج  نآ  زا  تسا ؛ ءامدـلا  کفـسی  اـهیف و  دـسفی  نم 

(. 1 ( ) دوش یسررب   ) دنناتساد
اه گنج  ریاس  اب  اروشاع  هنحص  سایق   - 703

نینچ ایند  رد  مدرک  یمن  مه  لایخ  مدید و  تیانج  نیا  رد  تمائل  یتسپ و  عون  کی  تسیب و  دودـح  رد  ارهاظ  مدرک و  باسح  تقو  کی 
تسا و بیجع  یلیخ  اه  ییاپورا  ياه  تیانج  یبیلـص ، ياه  گنج  هچخیرات  رد  هتبلا  دشاب . هتـشاد  عونت  هزادـنا  ات  هک  دوشب  ادـیپ  تیانج 

تیانج یبیلص و  ياه  گنج  هب  یکی  نم  هجوت  نوچ  درادن ، ریظن  تیانج  يدایز  رظن  زا  البرک  هثداح  مییوگب  هک  منک  یمن  تارج  کنیا 
بکترم یمالـسا  سلدـنا  رد  اه  ییاپورا  نیمه  هک  تسا  ییاه  تیانج  هب  مه  یکی  دـندش و  بکترم  نآ  رد  اه  یحیـسم  هک  تسا  ییاـه 

یقیقحت و رایـسب  تسا  یباتک  دـیناوخب ، تسا  هدرک  پاچ  هاگـشناد  هک  ار  یتیآ  موحرم  سلدـنا  خـیرات  تسا . بیجع  مه  نآ  هک  دـندش 
. هدنزومآ

، دنداتفا هار  اهنیا  هک  دعب  دنورب ، دنهاوخ  یم  اج  ره  هک  دنداد  هزاجا  هچب  درم و  نز و  رازه  دص  هب  اه  ییاپورا  تسا : هتشون  باتک  نیا  رد 
یقرش دندیرب . رـس  دنتـشک و  ار  رفن  رازهدص  نیا  مامت  لاح  ره  هب  دنداد . تکرح  هزاجا  هک  دندز  هقح  لوا  زا  مه  دیاش  دندش و  نامیـشپ 
برغم خیرات  رد  یلو  نانز ، ندرک  ماع  لتق  رگید  و  هدنز ، هدنز  ندز  شتآ  یکی  دینک ؛ یمن  ادیپ  يوما  هاگتـسد  رد  تیانج  رظن  زا  زگره 

یبیلص ياه  گنج  هیحور  همادا  دریگ  یم  تروص  مانتیو  رد  هچنآ  خیرات  رد  نتـشک  نز  دوش . یم  هدید  ناوارف  تیانج  عون  ود  نیا  نیمز 
هدهع زا  طقف  راک  نیا  دیآ . یمنرب  یتیانج  نینچ  ینیمز  قرشم  هدهع  زا  تسین و  ینیمز  قرشم  راک  دنشاب ؛ مه  اهنآ  سلدنا  ياه  گنج  و 

. دیآ یمرب  متسیب  نرق  ینیمز  برغم 
اهنآ هب  دیاب  دنریگب  ریسا  رگا  هکنیا  يارب  دنریمب ، یگنسرگ  زا  ات  دنهدن  نان  بآ و  ار  زابرس  رازه  اه  هد  انیس  يارحـص  رد  هک  تیانج  نیا 
رگا تسا . یبرغ  يدوهی  زا  رت  فیرش  هجرد  دص  ینیطـسلف  يدوهی  دنک . یمن  تیانج  روج  نیا  یقرـش  تسا . یبرغ  لام  طقف  دنهدب ، نان 

. دش یمن  عقاو  اه  تیانج  نیا  هک  دندوب  نیطسلف  نامه  لها  یلم  ياه  يدوهی  نیطسلف  مدرم 
(. 2 . ) تسا هتشادن  دوجو  نیمز  قرشم  رد  میوگب  مناوت  یم  یلو  تسا ، هتشادن  دوجو  ایند  رد  البرک  تیانج  نیا 

مایق هسیاقم   - 704
هللادبعابا تداهش  دش  هداد  صاصتخا  هللادبعابا  هب  دعب  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يومع  هزمح ، نآ  زا  ءادهـشلادیس  بقل  البق 

ملع ینا ال  دومرف : هللادبعابا  دوخ  تفرگ و  تقبـس  نیـشیپ  ءادهـش  همه  رب  هک  دوب  يروط  مه  هللادبعابا  باحـصا  عضو  ار  اهنآ  دناشومارف 
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دندوب دازآ  تسود  فرط  زا  مه  هللادبعابا ، باحصا  یتیب . لها  نم  لضفا  لصوا و ال  تیب  لها  یباحـصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال  اباحـصا 
زا دومرف : داد و  اـهنآ  هب  نتفر  هزاـجا  اصخـش  مه  شدوخ  دـنرادن و  يراـک  نم  ریغ  هب  اـهنآ  دومرف : هللادـبعابا  دوخ  نمـشد . فرط  زا  مه 

عقاو نمشد  يانگنت  رد  هن  اهنآ  نیاربانب  دوشن . اهنآ  ءایح  بجوم  اه  هاگن  یقالت  هک  تخادنا  نییاپ  مه  ار  رس  دینک  هدافتـسا  بش  یکیرات 
اهنآ زا  تسود  هن  و  دینازوس ، زور ) کی  رادقم  هب  رگم   ) ار اه  یکاروخ  اه و  یتشک  قراط  هک  دایز  نب  قراط  باحـصا  لثم  دـندوب  هدـش 

(. 3 . ) درک بانتجا  دنک  ریثات  اهنآ  رد  شهاگن  هکنیا  زا  یتح  دوب . هتشاذگ  یتسیابردور  رد  ار  اهنآ  دوب و  هدرک  یسامتلا  شهاوخ و 
ع)  ) نیسح نارای  شزرا   - 705

، داد روبع  هک  ردـق  نیمه  داد ، روبع  هغامد  نآ  زا  ار  دوخ  ياه  یتشک  درک و  حـتف  ار  ایناپـسا  هک  یتقو  ایناپـسا ، گنج  رد  دایز ، نب  قراط 
شتآ مه  ار  اه  یتشک  دـننزب و  شتآ  تسه  هچ  ره  ار  نآ  زا  رتدایز  دـنراد و  هگن  تعاس  راهچ  تسیب و  هزادـنا  هب  هقوذآ  هک  داد  روتـسد 

امـش و يور  هبور  نمـشد  سانلا ! اهیا  تفگ : دوب ، اجنآ  هک  یمیظع  ياـیرد  هب  درک  هراـشا  درک ، عمج  ار  نارـسفا  نازابرـس و  دـعب  دـندز 
 - مه اذغ  درادن  دوجو  رگید  يا  یتشک  دیرادن ، يرگید  هار  ایرد  رد  ندش  قرغ  زج  دینک  رارف  دیهاوخب  رگا  تسامش . رس  تشپ  نمـشد 

ندرب نیب  زا  ندز و  رد  امـش  تاجن  نیاربانب  درم . دیهاوخ  نآ  زا  دعب  دیرادن ، تعاس  راهچ  تسیب و  يارب  زج  دینک -  یلبنت  دـیهاوخب  رگا 
. دیرادن نیا  زج  یهار  تسا . نمشد  گنچ  رد  امش  ياذغ  تسا . نمشد 

دض رب  شدوخ  باحصا  اب  نیسح  ماما  اما  دنکب ؟ هچ  دگنجن  شنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  رگا  زابرـس  نیا  دروآ . دوجو  هب  رابجا  ناشیارب  ینعی 
یم دوبان  ار  امش  دیورب  مه  فرط  نآ  زا  درب ، یم  نیب  زا  ار  امش  دیورب  فرط  نیا  زا  تساجنیا ، نمـشد  تفگن : درک . لمع  دایز  نب  قراط 

هک الاح  دیوش ، یم  هتشک  لاح  ره  هب  هک  امش  درک ! دجسم  رذن  دیاب  ار  هتخیر  غارچ  نغور  هکنیا  زا  ریغ  تسین  یهار  رگید  نیاربانب  دنک .
ایرد هن  تفگ : دنک  یم  لمع  روج  نیا  رادمتـسایس  کی  تشادن . شزرا  تداهـش  هنوگنآ  دـیوش . هتـشک  نم  اب  دـییایب  دـیوش ، یم  هتـشک 

رد نک ، باختنا  یهاوخ  یم  هک  ار  مادک  ره  نمشد . هن  تسا و  هدرک  رابجا  ار  وت  تسود  هن  تیور . هبور  نمـشد  هن  تسا و  ترـس  تشپ 
. يدازآ تیاهن 

ادخ زا  تعاطا   - 706
ترـضح دروـخ . تسکـش  هیواـعم  اـب  گـنج  رد  ریما  ترـضح  دروـخ . تسکـش  اـه  گـنج  زا  یـضعب  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

. درک تعاطا  دوبن ، راک  رد  یتسکش  چیه  تهج  نیا  زا  دوب  وا  يارب  تیثیح  مامت  دوب ، ادخ  تعاطا  ندش  هتشک  اما  دنتشک  ار  ءادهـشلادیس 
(. 4)

ینیسح سدقم  مایق   - 707
یلع ارچ  ای  و  درکن ؟ شزاس  شیرق  اب  درک و  مایق  هکم  رد  مرکا  ربمغیپ  ارچ  مییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  درک ، مایق  نیـسح  ماما  ارچ 

لباقم رد  هنت  کی  میهاربا  ارچ  ای  و  دش ؟ لمحتم  تیبملا  هلیل  بازحا و  دحا و  نینح و  ردب و  رد  ار  ربمغیپ  تیامح  جـنر  ردـقنیا  یـضترم 
؟ تفر نوعرف  رابرد  هب  تشادن  یسک  نوراه  شردارب  زج  هک  یلاح  رد  یسوم  ارچ  درک ؟ مایق  دورمن  میظع  تردق 

ماما رگا  هکنآ  لاح  دـشاب و  هتـشاد  دـیزی  اب  ربارب  یهاپـس  يدـنچ و  هک  دوب  هجوم  شمایق  یتقو  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  ارچ  نیا  يانعم 
ماما دنداد و  یم  لیکشت  ار  میظع  فص  ود  دندوب و  هتسد  ود  مدرم  هک  درک  یم  مایق  یعامتجا  رد  تشاد و  یم  دیزی  ربارب  یهاپس  نیـسح 

. تسه یخیرات  سدقم و  ياه  مایق  همه  رد  اهارچ  نیا  دوبن ، نادـیواج  سدـقم و  مایق  کی  ینیـسح  مایق  دوب ، فص  کی  ولج  رد  نیـسح 
: تسا صیخشت  ود  ياراد  يرشب  سدقم  ياه  مایق 

، تسا يدازآ  يارب  تسا ، لدع  يارب  تسا ، دیحوت  يارب  تسا ، تیناسنا  یلاع  تامدـقم  يارب  اه  مایق  نیا  ینعی  مایق ، فدـه  رظن  زا  یکی 
یتح ای  يرتمهم و  بسک  یـسیغ  داب  هلظنح  لوق  هب  تورث و  لیـصحت  ای  ماـقم  هاـج و  بسک  رطاـخ  هب  هن  تسا ، دادبتـسا  ملظ و  عفر  يارب 

هک تسا  يا  هلعـش  دـیآ ، یم  دـیدپ  تخـس  ياه  تملظ  رد  هک  تسا  یقرب  اه  مایق  نیا  هکنیا  رگید  يداژن ، يا ، هلیبق  ینطو ، بصعت  يارب 
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رـشب تداعـس  نامـسآ  رد  بش  یکیرات  رد  هک  تسا  يا  هراتـس  دـشخرد ، یم  اه  ییوگروز  اهراثیتسا و  اهدادبتـسا و  اـه و  ملظ  ناـیم  رد 
(. 5 . ) دریگ یمن  رارق  موق ! يالقع  بیوصت  دروم  هک  تسا  یتضهن  دنک ، یم  عولط 

دایز نبا  هیواعم و  باحصا  توافت   - 708
... ماجالا و  اوعداخت ... وا  اوعدخنا  نیذلا  نا  دیوگ )): یم  ءادهشلاوبا ص 12  باتک  رد  داقع  )

(: دایز نبا  باحصا  هیواعم و  باحصا  قرف   ) تسه اجنیا  رد  هتکن  دنچ 
دوب و هداد  بیرف  ار  اهنآ  يزاسرهاظ  عون  کی  اب  هیواعم  اریز  دوب ؛ قرف  البرک  رد  دیزی  باحـصا  نیفـص و  رد  هیواعم  باحـصا  نیب  فلا :

رـصع فالخرب  دوب  هدشن  هتـشادرب  هیواعم  دصاقم  يور  زا  هدرپ  زونه  دنگنج و  یم  مولظم  هفیلخ  ماقتنا  يارب  طقف  دـندرک  یم  لایخ  اهنآ 
هزرابم رد  هک  دوبن  راکـشآ  ردق  نآ  فرط  قافن  هیواعم  اب  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  هزرابم  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دیزی . هرود  دیزی و 

مدرم هیواعم  هرود  رد  هک  دسر  یمن  رظن  هب  دندوب و  هتفر  بقع  ردـق  نیا  ات  لاس  تسیب  نیا  لوط  رد  مدرم  یلو  دوب . راکـشآ  نیـسح  ماما 
. دندرب بقع  تدم  نیا  رد  يدایز  رادقم  هب  ار  مدرم  هیما  ینب  سپ  دندرک . یم  عافد  هیما  ینب  زا  البرک  هثداح  لثم  يا  هثداح  رد 

یهاوـخنوخ و هب  لـیم  تیلهاـج و  تیبـصع و  حور  یکـش  یب  دـندمآ  تکرح  هب  مدرم  هک  ماـقتنا  راـث و  بـلط  هیواـعم و  هیـضق  رد  ب - 
گنر شرهاظت  دوب و  دوجوم  هثداح  نیا  رد  درک ، یم  رهاظت  رگید  ياـه  تروص  هب  تیلهاـج  رد  دوب و  برع  تعیبط  رد  هک  يراوخنوخ 

. تشاد مالسا 
رارق دـهع  یلو  عوضوم  نآ ، دـش و  هیما  ینب  زا  تموکح  لاوز  بجوم  زیچ  نامه  هک  درک  یمهم  راکدوخ  تفالخ  نامز  رد  هیواـعم  ج - 
دوب تنطلـس  تروص  هب  تفالخ  ندرک  تسد  ندرک  يزاب  تسد  دهع  تیالو  ایناث  دوب و  دارفا  نیرت  حلاصان  دیزی  الوا  هک  دوب  دیزی  نداد 

شور هب  درک  لیدبت  ار  تفالخ  شور  زین  اهراک  ریاس  رد  هیواعم  اساسا  تفرگ . تعیب  دیزی  يارب  شدوخ  یگدـنز  رد  هیواعم  اصوصخم  و 
. دندیمان یم  دوخ  کلم  ار  تفالخ  هیما  ینب  نامثع ، نامز  زا  دنچ  ره  تنطلس ،

راب ریز  يدازآ و  هب  روعش و  هابتنا و  البرک  هثداح  زا  دوب و  هیمالسا  تما  رد  قالخا  لوزن  سوق  ياهتنم  البرک  رد  هیما  ینب  ناوعا  لمع  د -
. دور یم  رامش  هب  یمالسا  یحور  تایلجت  زاغآ  زا  يا  هنومن  يدازآ  فیفع  نب  هللادبع  مایق  اصوصخم  هفوک و  ياه  مایق  دش . عورش  نتفرن 

(. 6 . ) دش مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا  يرادیب  عورش  یلو  دنداد ، جرخ  هب  ار  دوخ  تئاند  تسخ و  مه  البرک  زا  دعب  هیما  ینب  ناوعا 
اه مایق  ریاس  هب  تبسن  ع )  ) نیسح ماما  مایق  سدقت   - 709

رگید و ياه  تکرح  رایعم  كالم و  هک  اجنآ  اـت  دوش  یم  مارتحا  دروم  میظع و  كاـپ و  سدـقم و  یماـیق  هک  دوش  یم  ببـس  يزیچ  هچ 
یعیبط قوفام  يدام و  قوفام  روما  هب  هک  دـننک  یم  هاـگن  نآ  هب  یمـشچ  هب  مدرم  ینعی  دوش  یم  سدـقم  دوش . یم  اـه  نوکـس  توکس و 

. تسا يوریپ  هیبشت و  لباق  رثکادح  تسین ، سایق  لباق  وا  اب  یتضهن  چیه  هک  يدح  رد  دوش ، یم  مرتحم  میظع و  دننک ، یم  هاگن 
هک فده  تمظع  یلاعت و  تسادق و  لوا : لماع  تسا : تهج  هس  مولعم  نرق  هدراهچ  دودـح  زا  دـعب  هداعلا  قراخ  تیمها  تسادـق و  نیا 

یهیدب ادخ ، يارب  تقیقح ، يارب  تسا  تعفنم  ندرک  نابرق  يراکادف و  مزلتـسم  اذهل  و  دوخ ، تعفنم  هن  تسا  تقیقح  تسا  فده  هچنآ 
هلظنح لوق  هب  دنک و  لیصحت  یتردق  تورث و  لوپ و  دنک ، بسک  یماقم  هاج و  دسرب ، ینان  بآ  هب  هکنیا  يارب  دنک  مایق  یسک  رگا  تسا 

نآ زا  هکلب  تسین ، سدقم  یمایق  نینچ  دنک ، مایق  ینطو  یلم و  تابصعت  يارب  اه  تسیلانویسان  لوق  هب  ای  يرتهم و  بسک  يارب  یسیغ  داب 
تراجت هلماعم و  یماـیق  نینچ  دروخب . تسکـش  هاوخ  دوش و  قفوم  هاوخ  تسا ، موکحم  تسا  نارگید  نداد  رارق  هلیـسو  مزلتـسم  هک  رظن 

تسا صخش  اب  یـصخش  هزرابم  اه  مایق  هنوگنیا  شندرب ، نایز  هن  دراد و  یتیمها  شندرب  دوس  هن  نایز ، یهاگ  دراد و  دوس  هاگ  هک  تسا 
مل هنا  ملعت  کنا  مهللا  مالـسلا  هیلع  دومرف : یم  شراوگرزب  ردپ  زا  تیعبت  هب  ماما  هکنیا  تسا . شزرا  یب  لیلد  نیمه  هب  و  عفانم ، رطاخ  هب 

. تسا هدوب  هچ  ام  يوزرآ  ام و  درد  هک  تسا  نیا  هب  رظان  ناطلس ... یف  هسفانم  انم  نکی 
رب ینتبم  میژر  یعون  هدـیقع و  یعون  اب  هزرابم  هکلب  دوبن ، عفانم  رطاخ  هب  هزرابم  دوبن ، صخـش  اب  یـصخش  هزرابم  هزرابم ، مایق و  رگا  یلو 
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تاـجن يارب  هرخـالاب  و  يداـقتعا ، رت  كاـنرطخ  یعاـمتجا و  اـه  یگدرب  زا  تیرـشب  ییاـهر  يارب  یتسرپ و  تب  كرـش و  داـسف و  ملظ و 
هلاهجلا و نم  كدابع  ذفنتسیل  کیف  هتجهم  لذب  دوب و و  رامثتسا  دادبتسا و  ملظ و  يالویه  تلالض و  لهج و  تیرفع  لاگنچ  زا  تیرـشب 
زا ساسا  رب  نیملاعلا  بر  یتامم هللا  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  هک  دوب  قح  ياضر  لیـصحت  ادـخ و  رما  هزیگنا  هب  هلالـضلا و  هریح 
طخ هب  تقیقح  رطاخ  هب  ار  عفاـنم  هکلب  تشادـن ، یتعفنم  چـیه  دوب و  هلا  هجول  اـصلاخ  رگا  هصـالخ  و  دوب ، يراکادـف  یگتـشذگ و  دوخ 

سدقت و اعبط  تسا ، نوملعت  الام  ملعا  ینا  قادصم  نوچ  تسا و  رـشب  یتسرپ  تقیقح  حور  زا  يا  هولج  نوچ  يا  هزرابم  نینچ  تخادنا ؛
هکی رگید  ترابع  هب  تسا . هدمآ  ثیدح  رد  هک  تسا  لوسرلا  یلا  هللا و  یلا  ترجه  قادصم  هزرابم  نینچ  دنک . یم  ادیپ  تمظع  یلاعت و 

. تسا ییوزرآ  عون  هچ  شیوزرآ  تسا و  يدرد  عون  هچ  تضهن  بحاص  درد  هکنیا  هب  تسا  طوبرم  تسادق  دعب 
يارب مالـسا و  ناهج  تاجن  يارب  دش  رـضاح  وا  یلو  دـش ، یم  نیمات  الماک  شعفانم  دوب . دـجاو  یلعا  رد  ار  رـصنع  نیا  نیـسح  ماما  مایق 

هتخابکاپ کی  دیهـش و  کی  دصرددص  تهج  نیا  زا  دزادنیب ، رطخ  هب  ار  دوخ  یتسه  مامت  لام و  ناج و  ملظ ، لاگنچ  زا  نیملـسم  تاجن 
. تسا ناگتخابکاپ  رالاس  ءادهشلادیس و  هکلب  تسا ،

چیه نشور  زور  رد  غارچ  تسا . طـیحم  صاـخ  طیارـش  دـهد ، یم  ینادواـج  هبنج  یلاـعت و  تسادـق و  تضهن  کـی  هب  هک  یمود  لـماع 
یمن ار  مشچ  مشچ ، هک  قلطم  یکیرات  رد  یلو  دراد ، یمک  شزرا  هراتـسرپ  نامـسآ  فاص و  ياوه  باـتهم و  بش  رد  درادـن و  یـشزرا 
شطع یکـشخ و  یبآ و  یب  تدـش  رد  هک  تسا  یناراب  ای  درابب ؛ يا  هنـشت  رب  ناـبایب  رد  هک  تسا  یبآ  دـننام  دراد ، يداـیز  شزرا  دـنیب ،

انا اهدورمن ، اه ، نوعرف  لباقم  رد  دـنا ، هدـش  ریگرد  نآ  اب  هک  تسا  یتردـق  عون  مود  لماع  رگید  تراـبع  هب  و  دزیر . ورف  ربا  زا  لوصحم 
. دکچ یم  نوخ  ناشریشمش  زا  هک  اهراوخنوخ  اهدبتسم ، اهرورغم ، اه ، یلعالا  مکبر 

رنه دندز  يدازآ  زا  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  یطیارـش  رد  رئاج  ماما  دنع  لدع  هملک  داهجلا  لضفا  ای :  ) لامعالا لضفا  دومرف : مرکا  ربمغیپ 
روج دادبتسا و  هک  یطیارش  رد  یلو  تسین ، رنه  ندز  يدازآ  زا  مد  دراد ، دوجو  يدازآ  هک  رد  دوجو  دادبتسا  هک  طیارش  رد  یلو  تسین ،
اهاپ اه و  تسد  دنروآ ، یم  نوریب  ندرگ  تشپ  زا  ار  نابز  تسا ، هدش  سبح  اه  هنیـس  رد  اه  سفن  دنک ، یم  تموکح  تردق ، تیاهن  رد 

یم دـنلب  اه  هزین  رب  اهرـس  دوش ، یم  هدـیرب  اهاپ  اه و  تسد  دـنروآ ، یم  نوریب  ندرگ  تشپ  زا  ار  دـنلب  اـه  هزین  رب  اهرـس  دوش ، یم  هدـیرب 
يدازآ زا  مد  یطیارـش  نینچ  رد  يرآ ،  ) هیما ینب  یلع  هلوقعم  ایندلا  ناظلا  نظی  نینموملاریما : ریبعت  هب  تسا و  امرفمکح  قلطم  سای  دوش ،
تـصخ و  اهتطخ ، تمع  هملظم : ءایمع  هنتف  اهناف  هیما ، ینب  هنتف  مکیلع  يدـنع  نتفلا  فوخا  نا  الا و  هبطخ 91 :) : ) دـیامرف یم  تسا ). رنه 

: سورـضلا بانلاک  يدعب  ءوس  بابرا  مکل  هیما  ینب  نیدـجتل  هللا  میاو  اهنع . یمع  نم  ءالبلا  اطخا  و  اهیف ، رـصبا  نم  ءالیلا  باصا  و  اهتیلب ،
لازی و ال  مهب ، رئاض  ریغ  وا  مهل  اعفان  الا  مکنم  اوکرتی  یتح ال  مکب  نولازی  ال  اهرد ، عنمت  و  اهلجرب ، نبزت  و  اهدـیب ، طبخت  و  اـهیفب ، مذـغت 

. هبر نم  دبعلا  راصتناک  الا  مهنم  مکادحا  راصتنا  نوکی  یتح ال  مکنع  مهوالب 
ماـیق میناد  یم  هکناـنچ  تسا . اـهدورمن  اـه و  نوعرف  نارگمتـس و  ناـمیخژد و  ندرمـش  ریقح  تماهـش و  هبنج  زا  ماـیق  شزرا  رظن  نیا  زا 

مایق هنت  کی  دوب و  يواسمان  طیارش  هک  نیمه  و  دوب ، ینمیرها  مکاح  ياه  تردق  نیا  ربارب  رد  مرکا  لوسر  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و 
. اه مایق  نیا  هب  دهد  یم  شزرا  دوب ، هللا  نذاب  هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  قادصم  دندرک و  یم 

تباث يوحن  هب  دننک  یم  یعـس  دنهد  هولج  هجوم  ار  نیـسح  ماما  مایق  هکنیا  يارب  دیواج -  دیهـش  هدنـسیون  لثم  یخرب -  هک  تسا  بجع 
رد دـندوب ، دامتعا  لباق  دـندوب و  یتردـق  مایق  تمظع  هک  یتروص  رد  دـندوب ، دامتعا  لـباق  دـندوب و  یتردـق  اـعقاو  هفوک  مدرم  هک  دـننک 

ار زور  نآ  هک  دوب  يدـح  رد  شا  یناور  یحور و  رثا  یلو  درک ، مایق  هنت  کی  ماـما )  ) هک تسا  نیا  رد  ینیـسح  ماـیق  تمظع  هک  یتروص 
. تسا یقاب  زونه  شرثا  داد و  ناکت 

کی دـننام  تیوربـخ  هجرد  هب  یـسانش و  تهج  هجرد  هب  یعاـمتجا و  یهاـگآ  هجرد  هب  ینیب ، نشور  هجرد  هب  تسا  طوبرم  موـس  لـماع 
نیا ندرک . رادـیب  تیفیک  هب  مه  تسا و  هاگآ  تلم  باوخ  عون  هب  مه  ار ، جـالع  هار  مه  دسانـش و  یم  ار  يراـمیب  مه  هک  هاـگآ  کـشزپ 
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لثم قبط  هک  داـیز  ینیبرود  کـی  ذـفان و  هداـعلا و  قراـخ  تریـصب  کـی  يوق و  كرد  شنیب و  کـی  اـب  تسا  ماوت  تضهن  نیا  هک  تسا 
تـسا يرطخ  مالعا  سردوز ) هن   ) سر شیپ  مایق  حالطـصا  هب  دننیب . یمن  هنیئآ  رد  نارگید  هک  ار  يزیچ  نآ  دنیب  یم  تشخ  رد  فورعم :

. دننک ساسحا  ار  رطخ  نارگید  هکنآ  زا  لبق 
یتح دروآ . هدرپ  يور  هب  درک و  ور  ار  نآ  نیـسح  ماما  هک  دنتـشاد  نایوما  زور  نآ  يا  هدرپ  تشپ  نایرج  کی  هک  دوب  نیا  بلطم  هدـمع 

رد ار  یتسایس  کی  حرط  نایفسوبا  دمآ . هدرپ  يور  هب  اهدعب  هک  دوب  هدرپ  تشپ  نایرج  کی  زور  نآ  لئاسو  رظن  زا  مه  دیزی  يراوخبارش 
ارهاظ . ) هثارو مکدـالوا  یلا  نریـصتل  هرکلا و  فقلت  اـهوفقلت  هیما ! ینب  اـی  تفگ : دوب . كاـنرطخ  هداـعلا  قوف  هک  تخیر )  ) ناـمثع هناـخ 

یلع و  نیسح : ماما  هلمج  نایفسوبا .... هب  فلحی  يذلاو  اما  دننک ) یثوروم  ار  رما  نیا  قیداحا  لعج  ینید و  هناوتـشپ  اب  هک  دوب  نیا  شرظن 
. نایفسوبا ندش  یلمع  هب  تسا  رظن  دیاش  دیزی . لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  اذا  مالسلا  مالسالا 

نآ يوق  كرد  رب  يرگید  لیلد  دش ، دنهاوخ  نوگنرس  اهنیا  نم  زا  دعب  تفگ : یم  ررکم  تشاد و  نامیا  شراک  رثا  هب  نیـسح  ماما  هکنیا 
(. 7 . ) ترضح

. دندرک راتفر  زیگنچ  لثم  هللا  لوسر  هفیلخ  مسا  هب   - 710
دنزرف هیواـعم و  دـنک ، یفرعم  هدوـب  هچنآ  فـالخ  رب  ار  مالـسا  راذـگناینب  یتوغاـط و  میژر  ار  مالـسا  اـت  تفر  یم  هیما  ینب  طـحنم  میژر 

(. 8 . ) دومن یناطیش  میژر  هب  لیدبت  ار  یحو  بتکم  ساسا  و  ناریا ، اب  زیگنچ  هک  درک  نآ  مالسا  اب  هللا  لوسر  هفیلخ  مسا  هب  شراکمتس 
بالقنا ساسح  ياه  هظحل  راگدای  رادساپ ، ناونع   - 711

دندرک یم  ار  يراک  نامه  دنتفرگ ، یم  رارق  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) طیارـش رد  نامز و  نآ  رد  مه  ام  رگید  همئا  رگا  هک  تسا  تسرد 
نآ يارب  ار  وا  ادخ  داتفا و  درم  گرزب  نیا  مان  هب  هعرق  نیا  هرخالاب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  درک ، مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  هک 

رگید مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیزگ . دوب  ریظن  یب  میا ، هتخانـش  ام  هک  ییاج  نآ  ات  خـیرات ، لوط  رد  هک  یمیظع  يراکادـف  ناـنچ 
(. 9  ) هللادبع ابا  ای  کمویک  موی  ال  هک : دنا  هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ناگرزب 

شنارای درم و  گرزب  نیا  رس  رب  یتمارک  جات  يراکادف ، دوبن  ناگرزب  نآ  يراکادف  لثم  يراکادف ، چیه  دوبن و  اروشاع  لثم  يزور ، چیه 
. درک هسیاقم  اه  نآ  اب  دوش  یمن  ار  سک  چیه  دندش . لیذ  ات  ردـص  زا  مالـسا ، تاراختفا  هعومجم  يارب  یجاتلا  هرد  هعومجم ، نآ  دـش و 

(. 10)
ص 100. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)
ص 122. ینیسح ج 1 ، هسامح  ( 2)
ص 56. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 3)

.19 ص 20 -  ج 4 ، رون ، هفیحص  ( 4)
ص 30. ینیسح ج 3 ، هسامح  ( 5)

ص 116. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 6)
ص 50. ینیسح ج 3 ، هسامح  ( 7)
ص 236. ج 7 ، رون ، هفیحص  ( 8)

ج 6 ص 244. تیالو ، ثیدح  ( 9)
ج 6. تیالو ، ثیدح  ( 10)

ینیسح تضهن  هعاشا  رد  نوخ  ریثأت 
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نید هار  رد  نوخ  نداد   - 712
نیا هکنیا  ات  دنک ، حالطـصا  ار  تما  نیا  هکنیا  ات  دهدب  ار  شنوخ  دنکب و  مایق  دیاب  هک  اجنآ  دوب  فیلکت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يارب 

ياـهزیچ همه  داد و  ار  شدـالوا  داد و  ار  شیاهرـسپ  نوخ  داد و  ار  شنوـخ  دـش . ماـمت  درک و  مه  روـط  نیمه  دـناباوخب و  ار  دـیزی  ملع 
(. 1 . ) مالسا يارب  داد  ار  شدوخ 

نینوخ ضارتعا   - 713
بش رد  ارچ  هکنیا  رتالاب  دوبن ؛ بالقنا  يزیرنوخ و  هشقن  یعون  دوخ  نیا  ایآ  درک ؟ توعد  ار  اهنآ  تشون و  همان  هرـصب  مدرم  هب  ماما  ارچ 

؟ دنهدن نتشک  هب  ار  دوخ  هک  درکن  مازلا  ار  دوخ  ناسک  نارای و  ارچ  داتسرف ؟ دسا  ینب  نایم  هب  ار  رهظم  نب  بیبح  اروشاع 
. دوشن كاپ  زگره  هک  دـسیونب  دوخ  نوخ  اب  ار  دوخ  یهاوختلادـع  دایرف  مرج و  مـالعا  داـقتنا و  ضارتعا و  تساوخ  یم  اـصوصخم  ماـما 

(. 2)
اروشاع هنحص  يزیمآ  گنر   - 714

! نییاپ ایب  بسا  زا  دیامرف : یم  ترضح  هللادبعابا ، تمدخ  دیآ  یم  دعب  دنک  یم  هبوت  دیآ  یم  رح  اروشاع ، زور  رد 
نم يوش ، هتـشک  وت  رگا  ینعی  ایآ  هچ ! ینعی  زیرب  هام  هار  رد  ار  تنوخ  مزیرب . امـش  هار  رد  ار  منوخ  نم  دـیهدب  هزاـجا  اـقآ  هن  دـیوگ : یم 

، مالـسلا هیلع  هللادـبعابا  هک  دـهد  یم  ناشن  اهنیا  تفگن : يزیچ  چـیه  هب  ترـضح  و  منک . یمن  ادـیپ  تاجن  هک  نم  منک ؟ یم  ادـیپ  تاـجن 
هنحـص اروشاع ، زا  لـبق  مینیب  یم  هک  تساـجنیا  درک . یم  يزیمآ  گـنر  ار  نآ  شدوخ  هکلب  تساوخ و  یم  ار  هنحـص  نیا  ندـش  نینوخ 

دنا هدروآ  دوجو  هب  ادمع  ار  اهنآ  ییوگ  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یبیجع  ياه 
(. 3 . ) دوش یم  دایز  یلیخ  هیضق ، يریذپ  هبش  هبنج  هک  تساجنیا  دوشب . هداد  شیامن  رتشیب  دوش ، هدنایامن  رتشیب  بلطم  ات 

نینوخ مایپ   - 715
یخیرات رظن  زا  نوخ  گنر  دـیوگ ؛ یم  تسا ، نیا  ناشیا  ریبعت  تسا ؛ هدرک  هیکت  یلیخ  يا  هتکن  يور  اروشاع  خـیرات  یـسررب  باـتک  رد 

تسا و نوخ  گنر  تسا ، زمرق  گنر  دوش  یمن  وحم  زگره  هک  یگنر  نآ  یخیراـت  لـئاسم  رد  خـیرات و  رد  تساـه ، گـنر  نیرت  تباـث 
شیوخ نوخ  اب  ار  دوخ  مایپ  دسیونب ، یندشن  لیاز  تباث و  گنر  نیا  اب  ار  شدوخ  خیرات  هک  تشاد  يدمعت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

(. 4 . ) تشون
هنحص يزاس  نینوخ  رد  يدمعت   - 716

گنر نوچ  یتیآ -  موحرم  لوق  هب  و  تسا -  هتشاد  یصاخ  دمعت  تضهن  هب  نداد  يزمرق  گنر  نتخاس و  نینوخ  رد  ءادهـشلادیس  ییوگ 
. تسا اه  گنر  نیرت  نایامن  لقاال  نیرت و  تباث  زمرق 

(. 5 . ) دوش یم  هدید  يزیمآ  گنر  لمع  یعون  اروشاع  رد  هصالخ 
! شاب دهاش  نیبب و  نامسآ  يا   - 717

بنیز شا  همع  لغب  رد  لفط  نیا  دـنهد . یم  ناشیا  تسد  هب  ار  ناشراوخریـش  لفط  هک  تساجنیا  مرح ، مایخ  هب  دنتـشگرب  نیـسح ) ماـما  )
ییاضف رد  اولب ، نیا  نایم  رد  ارچ  ناج ! رهاوخ  دومرفن : هللادبعابا  دریگ . یم  لغب  رد  ار  لفط  نیا  ترـضح  تسا . هللادبعابا  سدـقم  رهاوخ 

يزیمآ گنر  دینیبب  دنک ؟ یم  تباصا  لفط  سدقم  يولگ  هب  دیآ و  یم  نمـشد  دوش  یم  باترپ  ریت  فرط  نآ  زا  درادن و  یتینما  چیه  هک 
يا هک : دشاب  یم  نامسآ  فرط  هب  دنک و  یم  رپ  نوخ  تشم  کی  درب و  یم  تسد  دوش ، یم  دیهـش  نینچ  نیا  لفط  نیا  ات  تسا ؟ هنوگچ 

(. 6 ! ) شاب دهاش  نیبب و  نامسآ 
نامسآ هب  نوخ  ندیشاپ   - 718

يولگ رد  هک  دـنکفا  يو  يوس  هب  يریت  هبقع  ای  هلمرح  سپ  تفرگ ، بنیز  شرهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  زا  یلفط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
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رد نوچ  دیآ  یم  رس  رب  هچنآ  دومرف : دیشاپ و  نامـسآ  فرط  هب  تفرگ و  شیوخ  تسد  فک  اب  ار  اه  نوخ  ترـضح  تفرگ : ياج  لفط 
(. 7 . ) تسا ناسآ  نم  رب  تسا  دنوادخ  دید  ضرعم 

غالبا ياه  هنحص   - 719
هللا دنع  هک  نامـسآ  هب  راوخریـش  نوخ  ندیـشاپ  لیبق  زا  اه  يزیمآ  گنر  دوخ و  مایپ  رتهب  ندـناسر  ییاه  هنحـص  داجیا  رگید ،)  ) کیتکات

. مراذگ یم  ادخ  باسح  هب  ار  نیا  هبستحا ؛
اب ندرگ  هب  تسد  هصق  اه  هنحـص  دروم  رد  منک  تاقالم  ار  ادـخ  مهاوخ  یم  نینچ  نیا  ندرک  بضخم  دوخ  نوخ  اـب  ار  دوخ  يور  رس و 

نآرق تایآ  يریذپ  گنهآ  دادعتسا  ریظن  تهج  نیا  زا  دراد ؟ یعونـصم  لکـش  یعیبط  ياه  هنحـص  ردقچ  ابجع  رهاظم . نب  بیبح  مساق ،
(. 8 . ) تسا

ع)  ) نیسح راب  نوخ  يوضو   - 720
ار شا  ینارون  هرهچ  درک و  رپ  شکاپ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تسد  فک  تخاس ، یصاخ  يوضو  شتداهش ، زور  هاگحبص  رد  ترـضح  نآ 

يارب شکاپ  ناج  لماک ، یگدامآ  ماگنه  هب  دیـشک و  شا  هرهچ  رب  درک و  ممیت  یکرابم  هزیکاپ و  كاپ و  كاخ  هب  هاگ  نآ  درک ؛ نیگنر 
(. 9 . ) تخادرپ هدجس  هب  داهن و  نیمز  رب  یناشیپ  تسود ، هاگراب  هب  زاورپ 

ماما نینوخ  هوکش   - 721
تسد ود  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترضح  تفرگ . ياج  ترضح  فیرـش  يولگ  ریز  رد  هک  درک  باترپ  شیوس  هب  يریت  مراد  ینب  زا  يدرم 
هکنیا زا  منک  یم  هوکش  وت  هب  نم  راگدرورپ ! درک : ضرع  دیشاپ و  نامسآ  يوس  هب  دندش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تفرگ و  ولگ  ریز  ار  شیوخ 

(. 10 . ) دوش یم  راتفر  هنوگنیا  ربمایپ  رتخد  رسپ  اب 
یگنادواج زمر   - 722

شیاـهوناز يور  رب  دوب و  هداـتفا  نیمز  يور  رگید  هک  دوـب  هدـش  دراو  هللادـبعابا  سدـقم  ندـب  رب  يداـیز  تابرـض  هک  رخآ  تاـظحل  رد 
زاب دنا : هتـشون  دـنک . یم  تباصا  ناشیا  يولگ  هب  یتبرـض  تساخ ، یمرب  هرابود  داتفا و  یم  تکرح  يرادـقم  زا  دـعب  درک و  یم  تکرح 

هنحص اهنیا  مورب . دوخ  راگدرورپ  تاقالم  هب  مهاوخ  یم  نم  تفگ : یم  دیلام و  شتروص  رـس و  هب  درک و  نوخ  زا  رپ  ار  شکرابم  تسد 
یم یندـنام  یقاب  تباث و  دـیواج و  ایند  رد  هشیمه  يارب  ار  نیـسح  ماما  مایپ  هک  تسا  ییایاضق  تسالبرک ، يارحـص  هدـنهد  ناـکت  ياـه 

. دنک
! میامن یم  رادید  ار  ادخ  هنوگنیا   - 723

(. 11)
، دز ترـضح  هدرگ  هب  يا  هزین  نانـس  دروخ ، یم  نیمز  هب  تروص  هب  هرابود  تساخ و  یم  رب  تمحز  هب  تایح ) تاظحل  نیرخآ  رد  ماما  )

. تسشن ترضح  يولگ  رد  هک  درک  باترپ  يریت  نانس  نیمه  و  دورب . ورف  ترضح  هنیس  ياه  ناوختسا  رد  دیشک و  نوریب  ار  هزین  سپس 
نوخ تسد  ود  اب  و  دـش ، رپ  شنوخ  زا  ات  تفرگ  نوخ  ریز  هب  كرابم  تسد  ود  سپـس  دیـشک ، نوریب  ار  ریت  تسـشن و  نیمز  رب  ترـضح 

مشاب و هتشغآ  منوخ  هب  هک  منک  یم  رادید  ار  ادخ  هنوگنیا  تفگ : یم  لاح  نیمه  رد  تخاس و  نیگنر  ار  شیوخ  تروص  رس  دوخ  دولآ 
(. 12 . ) تسا هتفر  جارات  هب  مقح 

تداهش زور  راکشآ  ياه  هناشن   - 724
: دیوگ یم  رجح  نبا  هزیمه 

دندش و نوخ  زا  ولمم  اه  فرظ  دیراب و  نوخ  ناراب  نامسآ  زا  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  راکـشآ  ياه  هناشن  زا 
تمایق هک  دندرک  نامگ  مدرم  هک  هنوگ  هب  تفرگارف ، ار  اج  همه  یکیرات  دندش و  هدید  ناگراتـس  هک  دـش  کیرات  هایـس و  يدـح  هب  اوه 
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ندیـشوج هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  دش ، یم  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  هک  یگنـس  ره  دندش و  طولخم  هدرک و  دروخرب  مه  اب  ناگراتـس  هدش ،
لوط هام  شـش  ات  هک  هدـش  هتفگ  دـییارگ و  یخرـس  هب  هک  هاگنآ  ات  دوب  رات  هریت و  زور  هس  ات  دوب  رات  هریت و  زور  هس  اـت  اـیند  تفرگ : یم 

. دش هدهاشم  هدیدپ  نآ  زا  دعب  موادم  روط  هب  دیشک و 
ع)  ) نسح ماما  نخس  نیرخآ   - 725

زا سپ  دـندومرف ، دـندومن ، یم  نایب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شیوخ  راوگرزب  ردارب  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  ینخـس  نیرخآ  رد 
نایهام اهارحـص و  یـشحو  تاناویح  یتح  زیچ ، همه  دراب و  یم  نوخ  نامـسآ  زا  دوش ، یم  لزاـن  هیما  ینب  رب  دـنوادخ  تنعل  وت  تداـهش 

. دننک یم  هیرگ  وت  رب  اهایرد 
. درک هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  باتفآ  نیمز و  نامسآ و  زور  لهچ  هک  دومرف : هرارز  هب  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور 

تداهش بش  رد  ع )  ) نیسح ماما  تخانش   - 726
تداهـش بش  سدقملا ، تیب  نانکاس  ام  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سدقملا  تیب  یلاها  زا  یکی  زا  قودـص  خـیش 

هزات نوخ  نامسآ  زا  زور  هس  ات  دندش و  خرس  يا  هقلح  دننامه  اهراوید  دیشوج ، یم  نوخ  نآ  اریز  میتخانش ؛ ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. انیسح تلتق  هما  اوجرتا  هک : داد  رس  ادن  بش  همین  رد  يدانم  هک  میدینش  دیراب و 

گنس ریز  نوخ   - 727
؟ داتفا یقافتا  هچ  سدقملا  تیب  رد  دیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  زور  نآ  رد  دیسرپ : يرهز  زا  کلملادبع 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  زور  نآ  رد  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  یحبـص  رد  هک  تفگ  نم  هب  سک  نالف  تفگ : يرهز 

. دوب هزات  نوخ  نآ  ریز  رد  دنتشاد ، یم  رب  سدقملا  تیب  نیمز  زا  هک  یگنس  ره  دندیسر ، تداهش  هب 
ع)  ) نیسح نوخ  اب  هیآ  شقن   - 728

ار دـندوب  هدرک  ادـیپ  نارافح  هک  ار  يدرز  کچوک  گنـس  رتشوش ، رهـش  رد  هک : هدرک  لـقن  هنوگنیا  عیبرلارهز  باـتک  رد  يرئازج  دـیس 
: دوب هدش  هتشون  گنس  نآ  رب  هک  مدید 

ضرا یلع  همدـب  بتک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  امل  هللا  یلو  یلع  هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  ـال  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
؛ نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  هابصح و 

ماما هک  یماگنه  تسا . هللا  یلو  یلع  تسوا و  هداتـسرف  لوسر و  دمحم  هناگی ، يادخ  زج  ییادخ  تسین  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
بلقنم يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و  هک : تفرگ  شقن  نیمز  يور  رب  ترـضح  نآ  نوخ  اـب  هیآ  نیا  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. نوبلقنی
نوخ راثن   - 729

امـش رگا  وا  لباقم  رد  دـنک ، یم  تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاج  یملاـظ ، مکاـح  کـی  هک  دـنیب  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
(. 13 . ) دییامن راثن  نوخ  دینک و  يراکادف  دندید ، رطخ  رد  ار  مالسا  نایک  رگا  دینک ، رابکتسا  دیزیخ و  اپ  هب  دشاب  گنهامهان 

؟ تسا ءادهشلادیس  نوخ  زا  رت  نیگنر  ام  نوخ  رگم   - 730
رگا هک  دنک  یم  حیرـصت  دنک ، یم  تموکح  دراد  مدرم  نیب  رد  يرئاج  یملاظ ، مکاح  کی  هک  دنیب  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
ردق ره  دنک  يریگولج  دتسیاب و  شلباقم  دیاب  دنک  یم  مدرم  هب  دراد  ملظ  دنک ، یم  تموکح  مدرم  نیب  رد  يرئاج  مکاح  هک  دنیب  یـسک 

ای میهدـب  نوخ  هکنیا  زا  میـسرتب  ارچ  ام  تسا ؟ ءادهـشلادیس  نوخ  زا  رت  نیگنر  ام  نوخ  رگم  رفن ... نیدـنچ  اب  رفن  دـنچ  اـب  دـناوت  یم  هک 
. مناملسم تفگ  یم  هک  يرئاج  ناطلس  عفد  يارجام  رد  مه  نآ  میهد ؟ یم  ناج  هکنیا 

ملاظ و يدـعتم و  دوب  يدرم  درک و  یم  روطنیا  تلم  اب  نوچ  نکل  دوبن ، رتدـب  دوبن  رتهب  رگا  دوب ، هاش  یناملـسم  لـثم  مه  دـیزی  یناملـسم 
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ناج هکنیا  ولو  دورب  شغارـس  ار  رئاج  ناطلـس  هک  دـید  مزال  ءادهـشلادیس  دربب ، تهج  یب  شدوخ  تعاـطا  راـب  ریز  تساوخ  یم  ار  تلم 
(. 14 . ) دهدب

نوخ اب  هیما  ینب  تسکش   - 731
لتق شا  هریشع  باحصا و  همه  اب  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  دنام . ظوفحم  بتکم  نکل  دندش  بولغم  ناش  رایـسب  مه  قح  يایلوا  هچنانچ 

. دندز ولج  ار  ناش  بتکم  نکل  دندش  ماع 
تساوخ یم  هیما  ینب  هک  یمالسا  نیا  ینعی  ءادهشلادیس  لتق  داد ، تسکش  دبا  ات  ار  هیما  ینب  ینعی  دوب ، يورـشیپ  دوبن  بتکم  رد  تسکش 

نآ ناشدوخ  نوخ  راثن  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ار  نآ  دـنکب  لمع  یناسنا  نیزاوم  تفالخ  رب  تفالخ  ياعدا  اب  دـهدب و  شیاـمن  دـب 
(. 15 . ) دش لوتقم  دوخ  داد و  تسکش  ار  داسف  میژر  ار ، میژر 

نینوخ نامیپ   - 732
يرگید رثا  شدوخ  نیا  هک  تسا  مولعم  دنا . هداد  مایپ  و  دنا ، هتشون  یبلطم  ناشدوخ  نوخ  اب  نتفر  نیب  زا  لاح  رد  يدارفا  هک  هدش  هدینش 

یم هک  یلیابق  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاـگ  دوب و  مسر  تیلهاـج  برع  رد  دـسیونب . ار  شیوخ  فرح  ماـیپ و  دوخ  نوخ  اـب  یـسک  هک  دراد 
، دندرک یم  نآ  رد  ار  ناشتـسد  و  ناشدوخ ) نوخ  هن  هتبلا   ) دندروآ یم  نوخ  فرظ  کی  دندنبب ، ینتـسسگان  نامیپ  رگیدکی  اب  دنتـساوخ 

(. 16 . ) تسین ینتسکش  نوخ  نامیپ  تسا و  نوخ  نامیپ  تسین ، ینتسکش  زگره  رگید  نامیپ  نیا  دنتفگ : یم 
اروشاع رابنوخ  خیرات   - 733

. نوخ اب  يزیمآ  گنر  اما  دنک ، یم  يزیمآ  گنر  ییوگ  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 
(. 17 . ) دسیون یم  نوخ  اب  ار  شدوخ  خیرات  تسا . گنر  نیمه  خیرات ، رد  تسا  رت  تباث  رگید  یگنر  ره  زا  هک  یگنر  هکنیا  يارب 

رابنوخ يراکادف   - 734
داد و تاجن  ار  تلادع  مالسا و  دوخ ، نازیزع  دوخ و  نوخ  يراکادف و  اب  دومن و  اپرب  ار  اروشاع  میظع  تضهن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

(. 18 . ) تخیر ورف  ار  نآ  ياه  هیاپ  موکحم و  ار  هیما  ینب  هاگتسد 
تسکش ار  هیما  ینب  نوخ ،  - 735

وچمه دننکب ، يراک  رگید  دنتسناوتن  رخآ  ات  هک  تسکش  وچمه  ار  هیما  ینب  نکل  دروخن ، تسکـش  دش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
عابتا دـیزی و  اب  تسکـش  تسا و  ءادهـشلادیس  اب  يزوریپ  زاب  دـینک  یم  هظحالم  هک  مه  نالا  اـت  هک  دز  بقع  ار  اهریـشمش  نآ  نوخ ، نیا 

(. 19 . ) تسوا
نارگمتس خاک  ندش  هدیبوک   - 736

. تخیرورف ار  یناطیش  تنطلس  خاک  ام  يالبرک  و  دیبوک ، مهرد  دوخ  اب  ار  نارگمتس  خاک  البرک 
رگ ایحا  ماع  لتق   - 737

. دندرب ولج  ار  ناشبتکم  نکل  دندش ، ماع  لتق  شا  هریشع  باحصا و  همه  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
يزوریپ هام   - 738

. هدمآ تسد  هب  نوخ  يراکادف و  نتم  رد  يزوریپ ، هک  تسا  یهام  عیشت  بهذم  ارب  مرحم  هام 
اه تلم  نوخ  ندیشوج   - 739

. دروآ یم  شوج  هب  ار  یمالسا  ياه  تلم  همه  ياه  نوخ  هک  تسا  ءادهشلادیس  نوخ  نیا 
ع)  ) نیسح ماما  نوخ  تکرب   - 740

اب نیسح و  نوخ  تکرب  هب  هک  دوب  یماگنه  نآ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیاتـس  هب  شموش ، سلجم  رد  زین  دیزی  هک  اتفگش 
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رایتخا و یب  شرسمه  درک و  ذوفن  زین  يوما  متـس  هاگراب  ات  يرادیب  یهاگآ و  جوم  شـسدقم ، نوخ  ناناسر  مایپ  یناسر  مایپ  يراکادف و 
نمض دیناشوپ و  ار  وا  رـس  دیزی  هک  دوب  هاگنآ  تخادرپ ، نویـش  هجـض و  هب  وا  گوس  رد  تخادنا و  دیزی  سلجم  هب  ار  دوخ  هنهرب  رـس  اب 

: تفگ وا  اب  يدردمه 
درک و باتش  وا  دروم  رد  نم  تساوخ  نودب  دایز  نبا  هک  نک  نویش  هجض و  وا  رب  هد و  رس  هیرگ  زاس و  اپرب  يراوگوس  نیـسح  يارب  ورب 

(. 20 . ) دیناسر تداهش  هب  ار  وا 
!؟... دیشاب تکاس  وا  گوس  رد  امش  ارچ  دینک  نویش  وا  گوس  رد  مالسلا و  هیلع  نیسح  يارب  دیوگ  یم  دیزی  هک  یماگنه  يرآ !

(. 21 ( ؟... دینز یمن  هجض  تشهب  ناناوج  رالاس  دیس و  رب  ایآ 
ع)  ) نیسح ماما  مایق  هفسلف   - 741

: تسا نیا  نآ ، دراد و  دوجو  انعم  رپ  رایسب  يا  هلمج  دوش ، یم  هدناوخ  نیعبرا  زور  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  یترایز  رد 
(. 22 . ) هلاهجلا نم  كدابع  ذفنتسیل  کیف  هتجهم  لذب  و 

نیا وت ، هدنب  نیا  هک  دنک  یم  ضرع  لاعتم  يادخ  هب  اریز  تسا . هدش  هدناجنگ  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  يراکادف  هفسلف 
رد هک  یتریح  ینادرگرـس و  زا  ار  مدرم  هلالـضلا ؛ ( 23  ) هریح و  دـهدب . تاجن  تلاهج  زا  ار  مدرم  ات  درک ، راـثن  ار  دوخ  نوخ  وت ، نیـسح 

. تسا يا  هتفرشیپ  یفرتم و  موهفم  هچ  ياراد  زغم و  رپ  ردقچ  هلمج  نیا  دینیب ، دهدب . تاجن  تسا ، یهارمگ 
اروشاع نینوخ  بالقنا   - 742

گنر هک  دنامهف  نایناهج  همه  هب  درک ... نیزم  دوخ  سدقم  نوخ  هب  ار  دوخ  یناگدـنز  خـیرات  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
اه بالقنا  نیرترثوم  نینوخ  بالقنا  تسا ، اه  همانرب  نیرت  سدـقم  نوخ ، همانرب  تسا ، اـه  گـنر  نیرت  تباـث  عاـمتجا ) هنحـص  رد   ) زمرق

(. 24 . ) تسا
نینوخ يراگن  عیاقو   - 743

، يا هعجاف  رثا  رد  ندرم  نیح  رد  دوش  یم  لقن  یهاگ  هک  یناسک  لثم  دش ، هتشون  نوخ  اب  هک  تسا  یعیاقو  همه  اروشاع  عیاقو  ثداوح و 
يا هلمج  بالقنا ، تمالع  هب  يدارفا  ای  و  دنـسیون ، یم  ار  دوخ  تیـصو  دوخ  نوخ  اب  دوخ و  تشگنا  اب  دوش ، یمن  ادیپ  ذغاک  ملق و  نوچ 

. دنسیون یم  هحفص  کی  يور  دوخ  نوخ  اب  ار 
دوخ زا  تمالع  هب  دـندرب  یم  ورف  نوخ  زا  یفرظ  کی  رد  ار  دوخ  تسد  نانامیپ  مه  یلهاج ، یبرع و  یمیدـق  ياـه  ناـمیپ  زا  یـضعب  رد 

. نامیپ نیا  هار  رد  یگتشذگ 
. دش هتشون  نوخ  اب  هک  تسا  يا  هنحص  کی  دوخ ، راوخریش  لفط  يولگ  نوخ  ندیشاپ  عیضر و  هللادبع  تداهش  نایرج 

شیوخ نوخ  رپ  تسد  درک ) تباصا  ترـضح  نآ  یناشیپ  هب  هک  گنـس  ارهاظ   ) نایرج کی  زا  سپ  هللادبعابا  دوخ  هک  ارهاظ  دنا : هتـشون 
(. 25 . ) منک رادید  ار  مدج  مهاوخ  یم  هنوگنیا  يدج ، یقلا  یتح  اذکه  دومرف : دیلام و  شتروص  هب  ار )

مالسا نینوخ  شراگن   - 744
هک تسا  یناسک  ياه  ملق  هکلب  تسین ، دنا  هدرک  هیصوت  اهذغاک  يور  ار  مالـسا  هک  یناسک  ياه  ملق  دشخب ، یم  ماهلا  ام  هب  زورما  هچنآ 

. هلدع هدشل  هب  ارحم  یف  لتق  ناش و  هتفاکـش  قرف  رب  ناشیناشیپ ، رب  ناشدوخ ، ياه  ندـب  يور  رب  ار  مالـسا  هتـسجرب  طوطخ  دوخ  نوخ  اب 
گر رب  ناش ، هتـسکش  نادـند  رب  ناش ، هتـسکش  یناشیپ  رب  ناشبلق ، هنیـس و  يور  رب  ناشنـساحم  سدـقم و  ياهوم  هناد  هناد  يور  رب  ( 26)

. دنا هتشون  ناشندرگ  ياه 
ص 208. ج 2 ، رون ، هفیحص  ( 1)

ص 245. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 2)
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ص 275. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 3)
ص 275. ج 1 ، هسامح ، ( 4)

ص 341. ج ، نامه ، ( 5)
ص 277. ج 1 ، ذخام ، نامه  ( 6)

نامه ص 342. ( 7)
ص 340. نامه ، ( 8)

ص 119. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 9)
ص 342. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 10)
ص 278. ینیسح ج 1 ، هسامح  ( 11)

ص 344. نامه ج 3 ، ( 12)
ص 225. ج 3 ، رون ، هفیحص  ( 13)
ص 218. ج 2 ، رون ، هفیحص  ( 14)

ص 251. نامه ج 7 ، ( 15)
ص 275. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 16)

نامه ص 275. ( 17)
ص 219. ینیمخ ، ماما  بتکم  رد  تداهش  راثیا و  ( 18)

ص 61. ج 5 ، رون ، هفیحص  ( 19)
ص 143. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 20)

رد ص 108. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 21)
. نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 22)
. نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ( 23)

ص 381. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 24)
ص 361. نامه ، ( 25)

. دش هتشک  شتلادع  تدش  رطاخ  هب  شتدابع  بارحم  رد  و  ( 26)

اروشاع رد  تافیرحت  یسررب 

فیرحت يوغل  يانعم   - 745
تسا هتشاد  هک  دوخ  یلصا  عضو  ریسم و  زا  يزیچ  ندرک  فرحنم  ینعی  تسا ، فرح  هدام  زا  یبرع  نابز  رد  فیرحت  هچ ؟ ینعی  فیرحت 
لیدبت رییغت و  هملک  هک  تسا  يزیچ  رب  لمتـشم  فیرحت  یلو  تسا ، لیدـبت  رییغت و  یعون  فیرحت  رگید  ترابع  هب  دـشاب  هتـشاد  دـیاب  ای 

ار يرگید  دوصقم  دـنامهفن و  دـنامهفب ، دـیاب  هک  ار  يدوصقم  نآ  یترابع  رعـش و  يا ، همان  يا ، هلمج  هک  دـینک  يراک  رگا  امـش  تسین .
، صخش نآ  دعب  دییوگ ، یم  رفن  کی  هب  ار  یفرح  ای  یبلطم  یهاگ  امـش  الثم  دیا  هدرک  فیرحت  ار  ترابع  نیا  امـش  دنیوگ  یم  دنامهفب ،

یم امش  درک ، یم  لقن  يزیچ  نینچ  امش  لوق  زا  ینالف  : دیوگ یم  امش  هب  یسک  نآ  زا  سپ  دنک ، یم  لقن  يرگید  ياج  رد  ار  امـش  نخس 
زا یتمـسق  تسا ، هدرک  دایز  مک و  ار  امـش  نانخـس  وا  تسا . توافتم  یلیخ  هدرک  لقن  وا  هک  هچنآ  اب  دـیدوب  هتفگ  امـش  هچنآ  هک  دـیمهف 
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خسم امش  نخس  هجیتن  رد  تسا ، هدوزفا  نآ  هب  دوخ  زا  ییاه  تمسق  هدرک و  فذح  ار  تسا  هدوب  امش  روصقم  دیفم  هک  امـش  ياه  فرح 
رد یسک  رگا  اصوصخم  تسا . هدرک  فیرحت  ارم  فرح  مدآ  نیا  دییوگ  یم  امـش  تقو  نآ  تسا . هدمآرد  بآ  زا  يرگید  يزیچ  هدش و 

نیا فیرحت و  هملک  ینعم  ندش  نشور  يارب  دوب  ییاه  لاثم  اهنیا  تسا . هدرک  فیرحت  ار  دنـس  دنیوگ  یم  دربب ، تسد  یمـسر  ياهدنس 
. درادن حیضوت  هب  جایتحا  نیا  زا  شیب  هملک 

(. 1  ) فیرحت ماسقا  عاونا و   - 746
یبلاـق و یظفل و  تسا : عون  ود  رب  فـیرحت  ریـسم و  زا  زیچ  کـی  ندرک  جـک  ندرک و  فرحنم  ینعم  هب  تسا و  فرح  هداـم  زا  فـیرحت 

. يونعم یظفل و  تسا : مسق  ود  رب  زین  هطلاغم  تعنص  هک  نانچمه  یحور ؛ يونعم و  رگید  يرکیپ ،
فرط زا  ای  تسا : مسق  ود  رب  زین  فرحم  ینعی  لماع  عوضوم  رظن  زا  يونعم ، یظفل و  تسا : مسق  ود  رب  عون  رظن  زا  هک  روطناـمه  فیرحت 
ینعی رظن  زا  هک  نانچمه  نانمـشد . توادـع  ای  تسا و  ناتـسود  تلاهج  شءاشنم  ای  رگید  ترابع  هب  نانمـشد . فرط  زا  ای  تسا  ناتـسود 
یبدا شزرااب  رثا  کی  رد  ای  و  یـصوصخ ، همان  کی  دـننام  تسا ، تیمها  یب  يدرف و  رما  کـی  رد  اـی  تسا : مسق  دـنچ  رب  زین  هیف  فرحم 

(. 2 .) تسا یعامتجا  یتیبرت و  یقالخا و  دنس  رد  ای  و  هیردنکسا ، يزوسباتک  لعج  لثم  تسا ، یعامتجا  یخیرات  دنس  کی  رد  ای  تسا و 
يونعم فیرحت   - 747

فیرحت سپ  تسا ، هثداـح  فارطا  رد  ثحب  نوـچ  و  هثداـح ، کـی  اـی  هـلمج  کـی  ینعم  حور و  ندرک  فرحنم  ینعی  يوـنعم  فـیرحت 
. مینک یفرعم  تسه  هچنآ  زا  ریغ  رگید  زیچ  ار  هثداح  نآ  ياهروظنم  فده و  نینچمه  اه و  هزیگنا  للع و  هکنیا  ینعی  هثداح  کی  يونعم 

یناد یم  دیوگ : یم  دیآ  یم  يرگید  دینک ، یم  توعد  ناتدوخ  سلجم  ای  هناخ  هب  ار  یصخش  ای  دیور ، یم  یـصخش  ندید  هب  امـش  الثم 
امش هک  یتروص  رد  دهدب ؛ وت  رـسپ  هب  ار  شرتخد  الثم  دهاوخ  یم  تسیچ )؟ وت  توعد  زا  ای  ( ؟ تسیچ وت  هناخ  هب  ندمآ  زا  ینالف  روظنم 

(. 3 . ) دیرادن زگره  يروظنم  نینچ 
تافارخ اروشاع و  هلاسم   - 748

تـسا يزور  زورما ، تشاد . لماک  ریثات  راظتنا  تخیمآ و  تافارخ  اب  ار  تمظع  نآ  اب  هیـضق  نیا  دوش  یمن  تسین . یخوش  اروشاع  هلاـسم 
. دریگب ماجنا  اهراک  نیا  دیاب  هک 

ياملع دنتشاد ؟ تسامش ، رایتخا  رد  زورما  هک  ار  یناکما  نیا  عقوم  هچ  ناراوگرزب ، نآ  یثارم  فراعم و  ناگدنیوگ  تیب و  لها  ناحادم 
نیا زا  هک  دنتـسه  یناسک  هتبلا  دنـشاب ؟ هتـشاد  دـنراد ، زورما  هک  نانچ  نآ  یتراظن ، فارـشا و  راک  نیا  رب  دنتـسناوت  یم  ماـگنه  هچ  نید ،
دیاب تسام ، زا  دعب  ياه  لسن  عقوت  مدرم و  زاین  دروم  ادخ و  ياضر  دروم  هچنآ  درادن ؛ یعنام  دشابن ، دوب ، دنهاوخن  دونـشخ  اهزیچ  هنوگ 

(. 4 . ) دریگب رارق  هجوت  دروم 
دودح ظفح   - 749

. مینک یم  رکذ  اج  نیا  رد  ام  هک  هدش  هتفگ  ییوکین  ظعاوم  دایز و  حیاصن  هینیسحلا ، نیعبرا  باتک  همدقم  رد 
يراد و هیزعت  مسارم  زا  رت  عیاش  هعیـش  بهذـم  رد  يراعـش  ام  رـصع  رد  هک  دـنوش  هاگآ  هیرـشع  ینثا  بهذـم  زا  نینیدـتم  هک  تسا  مزال 

ترـضح هب  لـسوت  زج  هدـش  روجهم  هیعرـش  بادآ  ننـس و  راـثآ و  رثـکا  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلع  نیمولظم  دیـس  بیاـصم  رب  نتـسیرگ 
هب لمع  نیا  دودح  هک  دشاب  هتسیاش  سپ  تسا ، لامک  یقرت و  رد  زور  هب  زور  تسا ، هعیـش  يراودیما  هیام  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

ترشاعم و نامز  نیا  رد  نوچ  دشابن و  هجراخ  بهاذم  ضارتعا  نعط و  دروم  دشاب و  سدقا  عرش  دعاوق  قباطم  هک  دوش  طوبـضم  يروط 
خیراوت رثکا  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  يالتبا  البرک و  هعقاو  رگید و  بهاذم  اب  بهذم  نیا  یلاها  نایم  تسا  هلماک  تطلاخم 

، دنیامن مامت  زارتحا  هسدقم  تعیرـش  تایهنم  هعدتبم و  روما  زا  يراد  هیزعت  سلاجم  رد  هک  دشاب  هتـسیاش  تسا ، طوبـضم  روکذـم و  للم 
يراد هیزعت  عماـجم  زا  یـضعب  یگتخادرپ  هب  بعل  وهل و  سلاـجم  هک  دـشاب  اـسب  زیمآ و  برط  ياـه  یگدـنناوخ  اـهزاس و  نتخاون  دـننام 
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. دشابن
بیاصم تسرد  رکذ   - 750

ياه باوث  زا  تیمورحم  بجوم  تاکرح  نیا  هرخالا و  لاـمعاب  ایندـلا  نوبلطی  دـنا : هتفگ  هک  هدـش  ناـیب  مدرم  هنوگنیا  لاـح  یثیدـح  رد 
نآ داسفا  هب  ناطیـش  هجوت  دـشاب ، رتشیب  شعفن  هک  یلمع  ره  سپ  تسا ، ناسنا  عاونا  هب  یمامت  توادـع  ار  ناطیـش  دـش و  دـهاوخ  همیظع 

مالسلا هیلع  نیرهاط  همئا  رابخا  نید و  ترورض  بسح  هب  هک  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  لسوت  دننام  دش ، دهاوخ  هدایز  لمع 
لمع نآ  رد  ماع  یموجه  مامت و  یهجوت  نالها  ان  دوش ، هیویند  دـیاوف  بجوم  هک  لمع  ره  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  تاجن  يراگتـسر و 
ییاج هب  راک  هتفر  هتفر  ات  دوش  ظوحلم  رتمک  تدابع  تهج  هدـش و  شاعم  هربتعم  لیاسو  زا  یکی  هک  بیاصم  رکذ  دـننام  دومن ، دـنهاوخ 

بئاصم نیرکاذ  زا  يا  هلمج  تسین و  رـسیم  رکم  نیا  زا  یهن  دوش و  یم  رکذ  راکـشآ  ياه  غورد  بهذـم  ياملع  عماـجم  رد  هک  هدیـسر 
هب دناد و  یم  هنجلا ؛ هلف  یکبا  نم  ثیدـح  لومـشم  ار  دوخ  دـنک و  ینخـس  عارتخا  هک  داش  اسب  دـنرادن ، روآ  هیرگ  عیاقو  عارتخا  زا  كاب 
هب تبـسن  دیامن  بیذاکا  نآ  زا  عنم  نیما  علطم  ثدـحم  هاگره  و  دـنک ، ادـیپ  هدـیدج  تافیلات  رد  یعویـش  غورد  فرح  نامه  نامز  لوط 

، دـهد رارق  هفیعـض  ياه  لقن  زیوآ  تسد  دـیامن و  ننـس  هلدا  رد  حـماست  هدـعاق  هب  کسمت  ای  دـهد  عومـسم  یمالک  هب  اـی  عوبطم  یباـتک 
ثیدح ملع و  لها  دزن  طوبضم و  هدیدج  بتک  رد  هک  هفورعم  عیاقو  زا  يا  هلمج  دننام  دش ، دهاوخ  هجراخ  للم  خیبوت  تمالم و  بجوم 

یـسورع دننام  تسین . عیاقو  نآ  زا  يرثا  نیع و  ثیدح  ملع و  لها  دزن  هیوبـضم و  هدـیدج  بتک  رد  هک  هفورعم  عیاقو  نآ  زا  يرثا  نیع و 
وا زا  تسا  نیدـمتعم  ءاملع و  هلجا  زا  هک  یحیرط  خیـش  هدـش ، لقن  یفـشاک  لضاف  فیلات  ءادهـشلا  هضور  باتک  رد  هک  البرک  رد  مساـق 

. تسین هدیشوپ  عالطا  تریصب و  لها  رب  هک  هدومن  يرایسب  تاحماسم  بختنم ، باتک  رد  یلو  هدومن ، لقن 
تیب لها  هب  یمارتحا  یب   - 751

هنیکس مالسلا ، هیلع  بنیز  ترـضح  لثم  هدوتـس ، یگرزب  هب  ار  اه  نآ  نآرق  رد  ادخ  هک  ار  تیب  لها  ياه  مان  وهل ، لها  تسرپاوه و  مدرم 
یملـس یلیل و  لثم  دوش ، هدرب  دـیاب  یناثم  ثلاثم و  یناغا و  رد  هک  یهورگ  اه ، ماـن  يارب  هدرب و  بعل  وهل و  تـالآ  رد  ار  مالـسلا ، اـهیلع 
یناوخ هزاوآ  هلیسو  معنت و  شیع و  هیام  ناورم ، ینب  هیما و  ینب  هدیس  هب  ار  لوسر  ترـضح  ياه  تبیـصم  رکذت  دنیامن و  یم  رارکت  هدرب 

. تسا هدروآ  رد  داحلا  رفک و  نابیرگ  زا  رـس  هتـشذگ و  قسف  دح  زا  راک  نیا  هک  دبای  یم  رد  دـنک ، تقد  یـسک  رگا  دـننک و  یم  منرت  و 
. ناطیشلا هدیکم  يوهلا و  هبلغ  نالدخلا و  نم  هللاابذوعن 

البرک هثداح  رد  رضم  تافیرحت   - 752
هب عجار  هک  يرهاظ  یلکـش و  ینعی  یظفل ، ياه  فیرحت  مه  میا ! هدرک  دراو  فیرحت  نارازه  ام  اروشاع ، هثداح  ندرک  وگزاب  لـقن و  رد 

لامک اب  هثداح . نیا  ریسفت  رد  فیرحت  مه  و  تسا ، بلطم  یشاوح  هب  عجار  بلطم و  نتم  هب  عجار  ایاضق ، تامدقم  هب  عجار  ایاضق ، لصا 
لقاال دوش  یم  هک  ییاه  فیرحت  تاقوا  زا  یهاگ  يونعم . اه  فیرحت  راچد  مه  هدش و  یظفل  ياه  فیرحت  راچد  مه  هثداح ، نیا  فسات 

، دـنک یم  خـسم  مه  ار  هیـضق  چـیه ، درادـن  هک  یگنهامه  نیرت  کچوک  فیرحت ، اه  تقو  یهاگ  یلو  دراد ، یگنهامه  بلطم  لـصا  اـب 
میوگب دیاب  فسات  لامک  اب  مه  زاب  دیآ . یم  رد  شدوخ  دض  تروص  هب  هک  دروآ  یم  رد  یلکش  هب  دنک و  یم  نوگژاو  یلک  هب  ار  هیـضق 

رد تسا  هدوب  هیـضق  ندرک  خسم  ندروآ و  نییاپ  تهج  رد  همه  تسا ، هتفرگ  تروص  هثداح  نیا  رد  مدرم  ام  تسد  هب  هک  ییاه  فیرحت 
(. 5 . ) دنا هتشاد  ریصقت  مدرم  مه  و  تما ، ياملع  ناگدنیوگ و  مه  هیضق ، نیا  رد  و  تسا . هدوب  هیضق  ندرک  رثا  یب  تیصاخ و  یب  تهج 

! عونمم فیرحت  نیرتمک   - 753
: هدمآ مه  رودصلا  ءافش  رد  هچنانچ  هدش ، لقن  هارث ) باط   ) یسابلک میهاربا  دمحم  الم  جاح  بانج  دهاز  هیقف ، موحرم  زا 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تفگ : دـناوخ  یم  هک  تیاور  ياهتنا  رد  بانج  نآ  روضح  رد  ربنم  لـها  تناـید  اـب  يالـضف  زا  یکی 
! بنیز ای  بنیز ، ای  دومرف :
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، بنیز ای  دومرفن  هعفد  ود  ماما  دنکـشب ، ار  تناهد  ادـخ  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  مدرم  روضح  رد  میهاربا  دـمحم  الم  جاح  عرو  اب  هیقف  نآ 
ار یبلاطم  دـش و  هاگآ  غورد  داسف  زا  و  دـننک ، هظحالم  باـب  نیا  رد  ار  دوخ  لاـح  ربنم ، لـها  هلیلج  هلـسلس  لاـح  دومرف : راـب  کـی  هکلب 

. دشاب دامتعا  لباق  نآ  يوار  هک  دنیوگب 
حیحص ثیدح  لقن   - 754

هیلع رقاب  دـمحم  ماما  زا  شیوخ  دنـس  اب  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  یمیلک  لئاسر  باـتک  زا  هجحملا  فشک  رد  سوواـط  نب  دـیس 
هنرگو دامتعا  لباق  صاخـشا  زا  رگم  دـینکن  لقن  ار  ثیدـح  لذ ؛ بذـکا  اباذـک و  نوکتف  هقث  نع  الا  ثدـحت  و ال  هدرک : تیاور  مالـسلا 

. دوش یم  يراوخ  تلذ و  ثعاب  ینعی  تسا ؛ تلذ  غورد  دوب و  یهاوخ  وگغورد 
هنیدم زا  ماما  جورخ  نامز  فیرحت   - 755

، تساوخ یم  باوج  دوب و  هدروآ  يا  همان  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  يارب  يدـصاق  هک  تسا  نیا  دـندرک  لعج  فیرحت و  هک  يرگید  هنومن 
نتفر مزاـع  زورما  دـندرک و  تکرح  اـقآ  دـنتفگ : تفرگ ، غارـس  هک  رگید  زور  هس  ریگب . باوج  نم  زا  اـیب  رگید  زور  هس  هک  دوـمرف  اـقآ 

. دنتسه
کی يور  شدوخ  اقآ  دـید  تفر و  تسا ؟ هنوگچ  زاجح  هاـشداپ  هبکوک  لـالج و  منیبب  مورب  دـنور  یم  اـقآ  هک  ـالاح  سپ  تفگ : مه  وا 
اجنآ رد  اهزیچ  هچ  اه ، جابید  هچ  اهریرح ، هچ  دندروآ ، ییاه  لمحم  دعب  نانچ . نینچ و  ياه  یـسرک  يور  مشاه  ینب  هتـسشن و  یـسرک 

مهدزای زور  هب  ناهگان  ات  دنیوگ  یم  دنیوگ و  یم  ار  اهنیا  دندرک . اه  لمحم  نیا  راوس  یمارتحا  هچ  اب  دـندروآ و  ار  تاردـخم  دـعب  دوب .
. دنتشاد یلاح  هچ  مهدزای  زور  دندمآ  مرتحم  نینچ  زور  نآ  رد  هک  اهنیا  دنیوگ : یم  دننز و  یم  زیرگ 

ار هیآ  نیا  دـمآ  یم  نوریب  هک  یلاح  رد  نیـسح  ماما  دـیوگ : یم  هک  تسا  خـیرات  نیا  هچ ؟ ینعی  اه  فرح  نیا  دـیوگ ، یم  يرون  یجاح 
هدرک هیبشت  درک  یم  رارف  نوعرف  زا  هک  نارمع  نب  یـسوم  هب  ار  شدوخ  ندـمآ  نوریب  نیا  رد  ینعی  بقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  دـناوخ : یم 
کی هک  تسا  نیا  هب  هللادبع  ابا  تمظع  رگم  دوب . هدرک  تکرح  يا  هداس  رایسب  هلفاق  کی  لیبسلا . ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  لاق  تسا :
بسا دنشاب !؟ هدش  ریرح  جابید و  زا  ییاه  لمحم  راوس  هک  تسا  نیا  هب  وا  نادناخ  تمظع  ای  دنشاب !؟ هتشاذگ  شیارب  نیرز  الثم  یـسرک 

(. 6 ( !؟ دشاب روط  هچ  ناشیاهرکون  دشاب  روط  هچ  ناشیاهرتش  اه و 
البرک هعقاو  ندوب  ینغ   - 756

ياه لقن  رظن  زا  هک  تسا  يا  هعقاو  رتمک  یخیرات ، عیاقو  نایم  رد  اقافتا  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  درد  هب  ار  ناـسنا  لد  رتشیب  هک  يزیچ  نآ 
نیا هدش ، ادیپ  دروم  نیا  رد  غورد  همه  نیا  هکنیا  تلع  اساسا  هک  مدرک  یم  لایخ  قباس  رد  نم  دـشاب . ینغ  البرک  هثداح  هزادـنا  هب  ربتعم 
ياـه خـیرات  رد  يا  هثداـح  چـیه  اـقافتا  مدـید  مدرک ، هعلاـطم  هک  دـعب  تسا ، هدوـب  هچ  هک  دـناد  یمن  یـسک  ار  نیتـسار  عیاـقو  هک  تسا 

مود لوا و  نورق  نامه  زا  یمالـسا  ربتعم  نیخروم  درادن . ربتعم  خـیرات  البرک  هثداح  هزادـنا  هب  شیپ  نرق  هدراهچ  هدزیـس ، لثم  تسدرود 
هدوب راک  رد  ییایاضق  کی  و  دنتسه ، کیدزن  رگیدکی  هب  دراد و  قابطنا  رگیدکی  اب  اه  لقن  نیا  دندرک و  لقن  ربتعم  ياهدنس  اب  ار  ایاضق 

دوش هتخانـش  شفده  دنامب و  ظوفحم  هثداح  نیا  نتم  هدش  ببـس  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دنامب . خیرات  نیا  تایئزج  هدـش  ببـس  هک  تسا 
نیا رد  هک  روط  نامه  تشاد ، ار  رصع  نیا  رد  هیمالعا  مکح  هبطخ ، اهرصع  نآ  رد  هدش . هدناوخ  دایز  هبطخ  هثداح  نیا  رد  هک  تسا  نیا 
نیا اه  هبطخ  مه  نامز  نآ  رد  دـهدب ، ناشن  ار  خـیرات  نتم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  یمـسر  ياه  هیمالعا  اصوصخم  اـه  گـنج  رد  رـصع ،

رد ماش ، رد  هفوک ، رد  تیب  لها  هک  نآ  زا  دـعب  هچ  نآ و  لالخ  رد  هچ  البرک و  هثداح  زا  لبق  هچ  تسا ، دایز  هبطخ  اذـل  تسا . هدوب  روط 
هچ هک  دـننک  نـالعا  مدرم  هب  دنتـساوخ  یم  هک  دوـب  نیا  اـه  هبطخ  نیا  زا  اـهنآ  فدـه  الـصا  دـندرک و  داریا  ییاـه  هبطخ  رگید  ياـهاج 

. دوش لقن  ایاضق  هک  هدوب  يا  هزیگنا  کی  شدوخ  نیا  و  دوب ، هچ  فده  دوب و  هچ  ایاضق  تشذگ و 
(. 7 . ) دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  هیضق  تیهام  هک  تسا  تبث  خیرات  نتم  رد  اه  نیمه  تسا و  هدش  هدایز  باوج  لاوس و  البرک  هیضق  رد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4543 

http://www.ghaemiyeh.com


! عونمم ایر   - 757
ءادهـشلادیس ترـضح  يازع  رد  ار  ءایر  هک  دنتـسه  یناسک  دـنا و  هدروآ  شهاگیاج  رد  ار  نآ  نادنمـشناد  هک  دراد  زین  یناهنپ  ماسقا  ایر 

! هللا ناحبس  دنناد . یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  لیاضف  زا  ار  نیا  هتـشادرب و  ار  صالخا  طرـش  دنرامـش و  یم  زیاج  مالـسلا  هیلع 
ینابم ناقتا  قح و  هملک  يالعا  یلاعت و  يراب  سدقم  تاذ  دـیحوت  ساسا  ماکحا  تهج  هب  ار  تبیـصم  همه  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هب نداد  زاوج  يارب  ترـضح  نآ  هک  دهد  یم  لامتحا  یلقاع  یناسنا  چیه  ایآ  درک ، لمحت  نیدحلم  ياه  تعدب  زا  نآ  ظفح  نیبم و  نید 
. قالتخا الا  اذه  نا  دیسر !؟ تداهش  هب  تسا ، رغصا  كرش  ایر و  انامه  هک  یصاعم  ناهانگ و  نیرت  گرزب 

لیل روضح  رد  فیرحت   - 758
، نایماش نایفـسوبا و  نارای  نادـناخ و  دوب ، رگا  هک  تسین ، ماش  ای  هفوک  البرک ، رد  یلیل  روضح  زا  يرکذ  ربتعم  ياه  باتک  اـی  لـتاقم  رد 
البرک و رد  وا  لاح  یلیل و  قح  رد  ربنم  لها  نانخس  یضعب  سپ  دندرک ، یم  تشاد  دیزی  هیما و  ینب  اب  هک  یتبسن  هظحالم  هب  ار  وا  تیاعر 

. تسا یعقاو  ریغ  رگید  ياهزیچ 
هیما ینب  ءوس  تاغیلبت  ریثات   - 759

نیسح نایز  هب  نارگید و  دوخ و  عفن  هب  ار  ع )  ) نیسح ياروشاع  هثداح  ات  دنتسب . راک  هب  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت  هیما  ینب  نایرابرد 
. دنربب نیب  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لامعا  تیونعم  دنهد و  هایـس  بالقنا  شروش و  گنر  ات  دندیـشوک  دننک و  هصالخ  مالـسلا  هیلع 

نب دیعـس  هک  يرطب  داد . یم  شرازگ  ماکح  هب  ار  نآ  داد و  یم  راـشتنا  شخب  ترـسم  يا  هدژم  ناونع  هب  ار  ماـما  لـتق  ادـتبا  رد  داـیز  نبا 
روطنیا متشادن  لیم  نم  هتفگ : نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دقرم  رانک  رد  هنیدم و  دجـسم  رد  ینارنخـس  نمـض  زاجح ، مکاح  قدشا 

مه راب  نیا  میدرک  یم  یـشوپ  مشچ  يو  زا  ام  درک و  یم  ییاطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  هشیمه  لثم  مدوب  لیام  دوش . عقاو  يدمآ  شیپ 
یم هدیشک و  ریشمش  هک  یسک  اب  ینعی : ( 8 . ) انسفنا نع  هعفدن  نا  الا  انلتق  دیری  هفیس  لس  نمب  عنـصن  فیک  نکل  و  میرذگب . وا  ياطخ  زا 

. میشکب مینک و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  دیاب  تسین و  يا  هراچ  مینکب ؟ هچ  دشکب  ار  ام  دهاوخ 
بجوم هک  یمجاهت  هلمح  کی  ناونع  هب  ار  ترضح  نآ  مایق  نانآ  دش . یم  زکرمتم  هطقن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  دض  تاغیلبت  مامت 
تموکح لاـمع  تسد  هب  ار  ـالبرک  هنایـشحو  راتـشک  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـندرک  یم  یفرعم  دوـب  یمالـسا  داـحتا  ندز  مهرب  تینما و  بلس 

(. 9 . ) دنهد هولج  قحم  الماک  كانلوه  هعقاو  نیا  رد  ار  دیزی  دننک و  هیجوت  دیزی  یلیمحت 
فیرحت برخم  راثآ   - 760

(. 10 . ) تسا نید  گرزب  تفآ  تعدب ، بلق و  فیرحت و 
هب قیوشت  ياج  هب  دروآ و  یم  تلالض  تیاده ، ياج  هب  درب ، یم  نایم  زا  ار  یلـصا  تیـصاخ  دنک ، یم  ضوع  ار  امیـس  هرهچ و  فیرحت ،
ریغ تبرض  تسا ، ندز  رجنخ  تشپ  زا  فیرحت ، دروآ . یم  تواقش  حالف ، ياج  هب  دوش و  یم  هانگ  تیصعم و  قوشم  حلاص ، لمع  يوس 

زا ار  دوخ  ياه  تبرض  هشیمه  دنا  ناهج  خیرات  رد  فیرحت  نامرهق  هک  نایدوهی  تسا . رت  كانرطخ  میقتسم  تبرض  زا  هک  تسا  میقتسم 
تروص هب  اـت  درک  بارخ  دوش  یم  رتـشیب  رتـهب و  فیرحت ، قیرط  زا  هناتـسود و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنا . هدرک  دراو  میقتـسم  ریغ  قـیرط 

. تسا هدوب  رت  نارب  رت و  يراک  شنانمشد  تابرض  زا  هدش ، دراو  یلع  رب  یلع  لهاج  ناتسود  فرط  زا  هک  یتابرض  اعطق  هنانمشد .
عوضوم دوخ  يورین  زا  هدافتسا  اب  تسا  هزرابم  فیرحت ، تسا . لمعلا  سکع  نودب  هزرابم  فیرحت ،

زا لیبس  هفایقدـب  بیهم  ناولهپ  کی  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  الثم  دوش ، ضوع  یلک  هب  صخـش  يامیـس  هک  دوش  یم  ببـس  فیرحت 
اضق و تمکح ، هباطخ ، بارحم ، درم  نامه  نیا  هک  درک  رواب  ناوتن  زگره  هک  دیآرد  یتروص  هب  دنک . یم  ادـیپ  مسجت  هتفر  رد  شوگانب 

. تسادخ زا  فوخ  اوقت و  دهز 
هداد ترضح  نآ  هب  مان  نیا  نانابز  یسراف  نایم  رد  اهنت  تسا . هدرک  فورعم  رامیب  ماما  مان  هب  ام  نایم  رد  ار  داجس  ماما  هک  تسا  فیرحت 
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نیدـباعلا نیز  ماما  ار  دوخ  مییوگ  یم  هدز ، ینوبز  فعـض و  هب  ار  دوخ  ینالف  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  هک  هدیـسر  ییاج  هب  راک  هدـش ،
همه رد  هکنیا  هن  دـنا  هدوب  ضیرم  اروشاع  هثداح  مایا  رد  ماما  هک  تسا  تهج  نادـب  طقف  ترهـش  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدرک  راـمیب 

(. 11 . ) دنا هتفر  یم  هار  مخ  رمک  تسد و  هب  اصع  هتشاد و  مزال  بت  رمع 
ینیسح فده  رد  فارحنا   - 761

یلع نب  نیسح  فده  هکنیا  نآ  و  دندرک ، دراو  یلع  نب  نیـسح  رب  يرگید  لکـش  هب  ار  تیانج  ياه ، یناج  ای  یناج  مادک  مناد  یمن  نم 
يارب دش ، هتشک  نیسح  هک  دنتفگ  نیسح  هرابرد  دنتفگ ، حیسم  دروم  رد  اه  یحیـسم  هک  ار  يدنرچ  نامه  دنداد و  رارق  فیرحت  دروم  ار 

نآ ات  راکهنگ  هک  نیا  يارب  دش  هتشک  نیسح  شاب ، تحار  ناملایخ  مینکب و  هانگ  ام  هکنیا  يارب  دریگب ، ، شود  هب  ار  تما  هانگ  راب  هکنآ 
دید و ار  نآ  دیاب  هکلب  دید ، دیابن  ار  یکیرات  هحفـص  طقف  ام  هکنیا  زج  دوبن  يا  هراچ  فارحنا  نیا  زا  دعب  اذـل  دوش . رتشیب  دوب ، مک  نامز 

(. 12 . ) دناوخ
تعافش زا  تسردان  يریوصت   - 762

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اضرف  يدونـشخ  اضر و  لیـصحت  دراد و  یهار  لاعتم  ادخ  يدونـشخ  اضر و  لیـصحت  هک  دنک  نامگ  یـسک  رگا 
نیا رد  تسا . هدـش  یگرزب  تلالـض  راچد  دـنک ، نیمات  ار  ناسنا  تداعـس  تسا  نکمم  هناگادـج  ود  نیا  زا  کی  ره  دراد و  رگید  یهار 
نداد ماجنا  اب  ادـخ  رگید ، ياهزیچ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوش و  یم  یـضار  ییاهزیچ  اب  ادـخ  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  طلغ  رادـنپ 

: لیبق زا  ناهانگ  كرت  اب  اهنیا و  لاثما  نیدلاو و  هب  رب  قلخ ، هب  تمدخ  یتسرد ، یتسار ، تاکز ، داهج ، جـح ، هزور ، زامن ، دـننام  تابجاو 
الثم هک  تسا  نیا  رد  وا  ياضر  درادـن ، يراک  اهراک  نیا  اـب  نیـسح  ماـما  یلو  ددرگ ، یم  یـضار  اـنز  يراوخبارـش و  تبیغ ، ملظ  غورد ،
نیا لابند  هب  تسا . ادـج  ادـخ  باسح  زا  نیـسح  ماما  باسح  مینک . یکابت  لقاال  اـی  هیرگ و  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شناوج  دـنزرف  يارب 
یلو ددرگ ، یـضار  وا  ات  داد  ماـجنا  ار  يداـیز  ياـهراک  دـیاب  اریز  تسا ؛ راوشد  ادـخ  ياـضر  لیـصحت  هک  دـش  یم  هتفرگ  نینچ  میـسقت 

لصاح مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يدونشخ  هک  ینامز  ندز و  هنیس  هیرگ و  طقف  تسا . لهـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدونـشخ  لیـصحت 
یف قافنا  داهج و  جـح و  هزور و  زامن و  باسح  دـنک . یم  تسرد  ار  اهراک  دـنک و  یم  تعافـش  دراد ، ذوفن  ادـخ  هاگتـسد  رد  وا  ددرگ ،

. دور یم  نیب  زا  توف  کی  اب  دشاب  هچ  ره  ناهانگ  و  دوش ، یم  هیفصت  همه  میا . هدادن  ماجنا  هک  هللا  لیبس 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  كاپ  تحاس  هب  تسا و  تیبوبر  رد  كرـش  هکلب  تسا ، تسردان  لطاب و  اهنت  هن  تعافـش  زا  يریوصت  نینچ  نیا 
تخـس ةالغ  ياـه  تبـسن  زا  شراوگرزب  ردـپ  هک  ناـنچمه  تسا ، تناـها  زین  تسا  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  شراـختفا  نیرت  گرزب  هک 

 - هللااب ذایعلا  هکنیا -  يارب  دـشن  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درب . یم  هانپ  اهنآ  ياـه  هتفگ  زا  لاـعتم  يادـخ  هب  دـش و  یم  نیگمـشخ 
يو سکع  رب  دزاس : فیعـض  ار  نآرق  نوناق  مالـسا و  یلمع  همانرب  هک  هدوبن  نیا  يارب  وا  تعیرـش  ای  ادـخ  هاگتـسد  لباقم  رد  یهاگتـسد 

(. 13 .. ) داد نت  تداهش  هب  هدیشوپ و  مشچ  یگدنز  زا  مالسا  تاررقم  ریاس  تاکز و  زامن و  هماقا  يارب 
تعافش عون  ود   - 763

عون ود  وا  تعافش  دهاوخب . ادخ  زا  ار  يزیچ  وا  هدارا  وا  ادخ  ياضر  فالخرب  هک  تسین  تروص  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعافش 
ار نآ  مود  عون  دوش و  یم  مسجم  رگید  ناهج  رد  تسا . هدرک  داـجیا  ناـهج  نیا  رد  هک  تسا  ییاـه  تیادـه  نیمه  نآ  عون  کـی  تسا .

. مینک یم  نایب  بیرقنع 
یهارمگ هلیـسو  ار  شبتکم  هک  تسین  یناسک  عیفـش  وا  دـنا ، هتفای  تیادـه  وا  بتکم  زا  هک  تسا  یناسک  عیفـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(. 14 . ) دنا هتخاس 
تعافش هلاسم  رد  فیرحت   - 764

 - دنناد یم  تنج  خزود و  کلام  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک  رضاح ، رصع  هنالهاج  هدیقع  فالخ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
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ادیپ تئرج  تابجاو  كرت  تیصعم و  هنوگ  ره  يارب  دنسیون و  یم  دنس  هلابق و  تشهب  يارب  لوعجم  هکلب  طلغ و  هحون  عارـصم  راهچ  اب  و 
رکنم تداـبع و  کـیرات  راـک  هبت  یـصاع و  راـکهانگ و  مرجم و  هک  دـنزاس  یم  رورغم  ار  ماوـع  هقبط  ناوـجون و  ناوـج و  هـقبط  هدرک و 

زور ادـخ و  زا  ارچ  دراد و  مغ  هچ  كاـب و  هچ  دراد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هـک  یـسک  تـسا و  نیـسح  هاـنپ  رد  رـشحم  زور  رد  تعاـطا 
اب زیخاتسر  زور  زا  هشیمه  وا  دوب و  عشاخ  عضاخ و  رایـسب  تدابع  ماقم  رد  دیـسرت و  یم  ادخ  زا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  دسرتب -  زیخاتـسر 

دروخرب رضاح  رـصع  ياه  هتـسد  زا  یکی  هب  زورما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  رگا  منک  یم  نامگ  نم  درک و  یم  دای  زرل  سرت و  ینارگن و 
شترضح سدق  تحاس  هب  دسر و  یم  کیراب  ییاج  هب  راک  دناسرت و  یم  هتـشاد و  رذح  رب  زیخاتـسر  زور  زا  ار  دوخ  نارادازع  اعطق  دنک 

هک میتسه  یسک  رادازع  ام  متسین ! امش  رادازع  ام  یتسه  وسرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت  دوش : یم  هتفگ  وا  باوج  رد  دوش و  یم  بدا  هئاسا 
! دربب تشهب  هب  دوخ  روز  اب  ار  نیمرجم  ناراکهانگ و  ام  دسرتن و  ادخ  زا 

دنیوگ یم  وا  هب  هک  یتقو  دسرت و  یم  طارص  باسح و  ادخ و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اجک ! هب  ات  تساجک  ات  اجک  زا  هار  توافت 
انا یب و  قدـحم  باسحلا  ینبلطی و  توملا  یماما و  راـنلا  یقوف و  بر  یلو  تحبـصا  دـیوگ : یم  باوج  رد  ینک ؟ یم  حبـص  روطچ  اـقآ 

(. 15  ) ینم رقفا  ریقف  ياف  ینع  افع  ءاش  نا  یبذع و  ءاش  ناف  يریع  دیب  رومالا  هرکا و  ام  عفدا  بحا و ال  ام  دجا  یلمعب ال  نهترم 
نم بیقعت  رد  گرم  نم و  يور  شیپ  رد  خزود  شتآ  تسا و  نم  لاـمعا  رب  رظاـن  مراـگدرورپ  هـک  یلاـح  رد  منراذـگ ، یم  ار  راـگزور 

هک هچنآ  زا  عافد  تردق  مرادن و  یهار  دوخ  هاوخلد  هب  متـسه و  نتـشیوخ  رادرک  ورگ  رد  نم  مندرگرب و  یقوط  دـننامب  هبـساحم  تسا و 
مادـک سپ  دـیامرف ، یم  موفع  دـهاوخب  رگا  دـنک . یم  متازاجم  دـهاوخب  رگا  تسا . يرگید  سک  تسد  رد  اهراک  مامز  مرادـن و  مرازیب ،

!؟ تسا رت  ناوتان  رتریقف و  نم  زا  هک  ریقف 
ام تسد  هللادبعابا  تنابرق  هب  يا  دننک !؟ یم  لوبق  ار  یفئاخ  يادخ  زا  وسرت و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نینچ  رـضاح  رـصع  نارادازع  هب  ار  وت 

(. 16 . ) ریگب ار  اه  تعاضب  یب 
ص 13. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)

ص 251. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 2)
نامه ص 284. ( 3)

ص 214. ج 7 ، تیالو ، ثیدح  ( 4)
ص 18. ، 1 ینیسح ج ، هسامح  ( 5)
ص 25. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 6)
ص 30. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 7)

ص 222. ج 10 ، میدق ، عبط  راونالاراحب ، ( 8)
ص 393. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 9)

باتک رد  ناتساد  نیا  . ) دهد یم  سوکعم  هجیتن  فیرحت  هکنیا  يارب  تسا  یبوخ  لاثم . تئـش  ام  لمعاف  تفرع  اذا  ثیدح : ناتـساد  ( 10)
.(. تسا هدش  لقن  یمالسا  رکفت  يایحا  شخب  دیهش ) داتسا  رثا   ) لطابو قح 

ص 290. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 11)
ص 126 و 127. ج 1 ، نامه ، ( 12)

ص 267. یهلا ، لدع  ( 13)
ص 271. نامه ، ( 14)

ص 116. ج 78 ، راونالاراحب ، ( 15)
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ص 409. اروشاع ، زا  لبق  نیسح  تیصخش  ( 16)

اروشاع ترایز  تاکرب  راثآ و 

ع)  ) قداص ماما  شرافس   - 765
: دنیامرف یم  ناوفص  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: منک یم  نیمضت  نآ  هدنناوخ  يارب  زیچ  دنچ  نم  هک  یتسرد  هب  نک ، تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اروشاع  ترایز 
. دوش لوبق  شترایز   - 1

. دشاب روکشم  وا  ششوک  یعس و   - 2
... ددرگنرب ادخ  هاگرد  زا  دیماان  دوش و  هدروآرب  گرزب  دنوادخ  فرط  زا  دشاب  هچ  ره  وا  تاجاح   - 3

هجوت ترضح  نآ  يوس  هب  ترایز  نیا  هلیسو  هب  سپ  داد ، يور  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  وت  يارب  یتجاح  هاگره  ناوفـص ! يا  دومرف : دعب 
دوخ هدعو  دنوادخ  دوش و  یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تتجاح  ناوخب و  ار  اعد  نیا  یتسه و  هک  یناکم  اجره و  زا  نک 

. درک دهاوخن  فالخ  ار 
هبرجت دوش . یم  هدروآرب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جـیاوح و  دـشاب  هتـشاد  یگرزب  تجاـح  سک  ره  يرآ ،

(. 1 . ) دروآ میهاوخ  ار  تایاکح  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  یماع  فراع و  ره  هاوگ 
( هر  ) يراصنا یضترم  خیش  هریس   - 766

رصع حبـص و  راب  ود  زور ، ره  هک  هدوب  اروشاع  ترایز  ندناوخ  شتاداع  هلمج  زا  هک ؛ دنا  هدروآ  يراصنا  خیـش  موحرم  لاوحا  حرـش  رد 
هس باوج  رد  درک ؛ شـسرپ  شلاوحا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  وا  یـسک  شتافو  زا  دعب  دومن . یم  بظاوم  رایـسب  نآ  رب  دناوخ و  یم  ار  نآ 

، . اروشاع اروشاع ، اروشاع ، دومرف : هبترم 
یمق يازریم  هریس   - 767

نز و اب  لزنم  رد  تفر ، یمن  دجـسم  هب  هاگره  و  هدرکن ، كرت  ار  تعاـمج  زاـمن  اروشاـع و  تراـیز  بش و  زاـمن  زگره  گرزب ، درم  نیا 
، اه ناملـسم  روما  حالـصا  رد  و  دـیزرو . یم  تاساوم  دنمتـسم  دارفا  اب  دوب و  فاـصنا  اـب  رایـسب  دـناوخ . یم  تعاـمج  زاـمن  دوخ  دـنزرف 

شتعامج هعمج و  زامن  هشیمه  هک  دنتخاس  عماج  دجسم  کی  يو ، صوصخم  داد  روتـسد  راسناوخ  رهـش  مکاح  تشاد . بیجع  یمامتها 
. دش یم  اپرب  دجسم  نآ  رد 

یسودق دیهش  هریس   - 768
ربمغیپ و نادناخ  هب  لسوت  و  اروشاع ، هعماج و  ترایز  هب  ندیزرو ، یم  قشع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  هر )  ) یـسودق هللا  تیآ  دیهش 

. دوب دیقم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  يراوگوس  هضور و  تاسلج  رد  تکرش 
هب دوش و  یمن  كرت  شیاروشاع  ترایز  رفـص ، مرحم و  مایا  رد  دراد و  دـیکات  انعم  نیا  هب  ییابطابط ، همالع  دومرف : یم  یـسودق  موحرم 

. دراد مامتها  هعماج  ترایز 
صاخ مولع  تفایرد   - 769

. دسیون یم  یسودق  موحرم  ناتسود  زا  یکی 
ندـناوخ رثا  رب  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  دوب ، لک  ناتـسداد  هک  یعقوم  نوچ ، تشاد . تبظاوم  اروشاع  ترایز  هب  تبـسن  ناشیا  ارهاـظ  ... 

و ما . هدرکن  ادیپ  قیفوت  تسا  یتدم  تفگ : دـش و  رثاتم  مدرک ، ضرع  ناشیا  هب  یتقو  هدـش ، هداد  یـصاخ  مولع  ناشیا  هب  اروشاع ، ترایز 
ندـناوخ هب  هک  تسا  یتدـم  دومرف : هک  دوـب  ور  نیا  زا  تسناد ، یم  یلوا  ار  اـهراک  نآ  و  دوـب ، یناتـسداد  رد  ناـشراک  ترثـک  رثارب  نیا 
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. ما هدشن  قفوم  اروشاع  ترایز 
یتالحم يازریم  هریس   - 770

یمن رگید  يرما  اـی  يراـمیب  ببـس  هـب  هـک  زور  ره  درکن و  كرت  ار  اروشاـع  تراـیز  شرمع ، رخآ  لاـس  یـس  یتـالحم  يازریم  موـحرم 
. تفرگ یم  بیان  دناوخب ، تسناوت 

الب يرامیب و  عفر   - 771
لیـصحت لوغـشم  ءارماس  رد  هک  یتاقوا  تسا : هدش  لقن  يریاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  هللا چ  هیآ  موحرم  زا  دسیون . یم  بیغتـسد  دـیهش 

. دندرم یم  يا  هدع  هزور  همه  دندش و  التبم  نوعاط  ابو و  يرامیب  هب  ءارماس  یلاها  مدوب ، ینید  مولع 
يزاریـش یقت  دمحم  ازریم  ياقآ  موحرم  هاگان  دـندوب ، عمج  ملع  لها  زا  يا  هدـع  یکراشف ، دـمحم  دیـس  موحرم  مداتـسا  لزنم  رد  يزور 

. دنتسه گرم  رطخ  ضرعم  رد  همه  هک  دش  ابو  يرامیب  زا  تبحص  دندروآ و  فیرشت 
؟ هن ای  دوش  ماجنا  تسا  مزال  ایآ  منکب  یمکح  نم  رگا  دومرف : ازریم  موحرم 

. یلب دنداد : خساپ  سلجم  لها  همه 
هب ار  نآ  باوث  و  دنوش ، اروشاع  ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  همه  زور ، هد  ات  زورما  زا  ءارماس  نکاس  نایعیـش  هک  منک  یم  مکح  نم  دومرف :

نیا سلجم  لها  دوش . رود  نانآ  زا  الب  نیا  ات  دـنیامن  هیدـه  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نبا  هجح  ترـضح  هدـجام  هدـلاو  نوتاخ ، سجرن  حور 
. دندش اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغشم  همه  دندناسر و  نایعیش  مامت  هب  ار  مکح 

. دیدرگ راکـشآ  همه  رب  هک  يروط  هب  دندرم  یم  اه  ینـس  زا  يا  هدع  اهنت  هزور ، همه  دش و  فوقوم  هعیـش  ندـش  فلت  زور  نآ  يادرف  زا 
ترایز دندوب  هتفگ  اهنآ  هب  تسیچ ؟ دوش  یمن  فلت  یسک  امش  زا  رگید  هک  نیا  ببس  دندیسرپ ؛ دوخ  هعیش  نایانشآ  زا  اه  ینس  زا  یخرب 

. دیدرگ فرطرب  مه  اهنآ  زا  الب  دندش و  لوغشم  مه  اهنآ  اروشاع .
ءادهشلادیس ترـضح  مرح  هب  املع  بالط و  قافتا  هب  اروشاع  زور  دوب و  یناوخ  هضور  اروشاع ، مایا  البرک  رد  يزاریـش  يازریم  لزنم  رد 

، دـناوخ یم  اروشاـع  تراـیز  دوخ ، هفرغ  رد  زور  ره  هک  دوب  نیا  ازریم  تداـع  دـندومن . یم  يرادازع  دـنتفر و  یم  لـضفلاابا  ترـضح  و 
نییاپ تقو  زا  شیپ  هک  مدوب  رضاح  مدوخ  يزور  دیوگ : یم  ناگرزب  زا  یکی  درک . یم  تکرش  ازع  سلجم  رد  دندمآ و  یم  نییاپ  سپس 

ترـضح شطع  تبیـصم  زا  دـیاب  زورما  دومرف : دـش و  سلجم  لخاد  دـمآ و  نالان  ناشیرپ و  يداع و  ریغ  تلاـح  اـب  ازریم  هاـگان  ندـمآ ،
. دیناوخب

اروشاع ترایز  ندناوخ  هب  تموادم   - 772
هـضور نایحادم  داوجلادـبع  خیـش  جاح  یمق و  سابع  خیـش  جاح  یمداخ و  نیـسح  اقآ  جاح  هللا  هیآ  موحرم  دومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی 

یـسرپلاوحا یمداـخ  هللا  هیآ  زا  دـندوب . عمج  رگیدـکی  رود  تشهب  ياـه  هفرغ  زا  يا  هفرغ  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  نیـسح  ماـما  ناوخ 
: متفگ مدرک و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناوخ  هضور  داوجلادبع  خیش  جاح  ثدحم و  کی  یمق  سابع  خیش  جاح  ياقآ  هللا و  هیآ  کی  امـش ، ندوب  مه  اب 
؟ دیا هتفرگ  رارق  اج  کی  رگیدکی  اب  هک  دراد  یتبسانم  هچ 

. میدوب مه  لثم  اروشاع  ترایز  ندناوخ  رادقم  رد  میتشاد و  اروشاع  ترایز  هب  تموادم  یگمه  ام  دنداد : باوج 
يزور قزر و  هعسوت   - 773

: دومرف یناردنزام  يریاح  داوجلادبع  خیش  ياقآ  جاح  ملسم  دهاز  لیلج و  ملاع 
: دومرف وا  هب  خیش  هدرک ، دوخ  شاعم  یگنت  زا  تیاکش  هر )  ) یناردنزام نیدباعلا  نیز  هفئاطلا  خیش  ناکم  دلخ  تمدخ  دمآ  یـسک  يزور 
. داد مهاوخ  نم  نم ، دزن  ایب  دیسرن  رگا  دیسر  دهاوخ  وت  هب  يزور  قزر و  ناوخب  اروشاع  ترایز  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  مرح  ورب 
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مدوب اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  مرح  رد  تفگ : يدرک ؟ راک  هچ  دومرف : اقآ  اقآ ، تمدخ  دمآ  ینامز  زا  دـعب  تفر . ادـخ  هدـنب  نآ 
. متفرگ رارق  هعسوت  رد  داد و  نم  هب  یهجو  دمآ و  یسک  هک 

ترخآ رفس  يارب  لمع  نیرتهب   - 774
دودسم ناریا و  هب  ندـش  دراو  زا  دـعب  گرزب  يزاریـش  يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  هون  يزاریـش  نیـسح  دـمحم  دیـس  هللا  هیآ  موحرم 
هعجارم دوش  یم  تحاران  هداعلا  قوف  دـندوب ، فجن  رد  هک  شا  هداوناخ  يارب  دـمآ و  اجنیا  هب  مود  یناهج  گـنج  رثا  رد  قارع  هار  ندـش 

، دـیآ یم  باوج  عقاو  اب  قباـطم  دـنک  یم  لاوس  ود  مزیتونپیه ... هلیـسو  هب  هن  هدرک -  یم  رارقرب  حاورا  اـب  طاـبترا  هک  یـسک  هب  دـنک  یم 
لمع نیرتهب  دیآ : یم  باوج  نینچ  اه  هظعوم  زا  دعب  تسیچ ؟ ترخآ  رفـس  يارب  لمع  نیرتهب  دـنک : یم  موس  لاوس  دوش ، یم  دـنمقالع 

ترایز هب  موادم  مزتلم و  رمع  رخآ  ات  يزاریـش  نیـسح  دمحم  دیـس  هللا  هیآ  موحرم  تهج  نیدب  تسا . اروشاع  ترایز  ترخآ  رفـس  يارب 
. دوب اروشاع 

يراتفرگ عفر   - 775
ماهلا نم  هب  یقیرط  زا  یبش  دوب : هدومرف  نینچ  دوخ  ياهتشاددای  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  زا  مالسا و  ججح  املع و  زا  یکی 

( دوش هتفگ  شمـسا  هتـساوخن  تسا و  ناهفـصا  لها  زا  یمرتحم  درم  هک  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  هزاغم  برد  ربب  ناموت  رازه  غلبم  هک  دـش 
يدوجوم مدید  مدرک  هعجارم  یتقو  مراد ؟ لوپ  ردقچ  متـسناوت  یمن  هن و  ای  تسا  حیحـص  مدیمهف  هچنآ  ایآ  منک ، هچ  مدوب  ریحتم  حـبص 

، دنا هداتـسیا  وا  هزاغم  برد  رفن  ود  مدید  دوب ، رهـش  نیمرتحم  زا  هک  اقآ  نآ  هزاغم  برد  متفر  تقو  لوا  تسا ، ناموت  رازه  جنپ  لهچ  نم 
. میدرگرب ییاج و  میورب  مهاب  مهاوخ  یم  مراد ، يراک  امش  اب  نم  متفگ : اقآ  نآ  هب 

هلبق فرط  ناویا  بل  دـندرک ، یم  راـک  اـنب  هلمع و  اـجنآ  یج ، ناـبایخ  رد  عقاو  یبنلادجـسم  مدرب  ار  ناـشیا  نم  اذـل  . بوخ رایـسب  تفگ :
. متسشن

ار غلبم  نآ  هرخالاب  تفگن ، مدرک  رارصا  هچره  وگب ، يراد  یلکشم  منک ، حالصا  ار  امـش  يراتفرگ  متـسه  رومام  نم  متفگ : ناشیا  هب  نم 
ترایز لهچ  متـشاد ، ضرق  ناموت  رازه  جنپ  لهچ و  نم  تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  رایتخا  یب  ناشیا  تسا . ردقچ  متفگن  یلو  مداد  ناشیا  هب 

دوش میاتفرگ  عفر  متـساوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  یبا  اقآ  زا  مدناوخ و  ار  نآ  رخآ  ناذا  زا  دعب  زورما  مناوخب و  مدرک  رذن  اروشاع 
. دیدرگ زاب  هرگ  هللادمحب  هک 

رامیب يافش   - 776
، دیآ یم  نوریب  وا  يولگ  زا  نوخ  هک  يدح  ات  دوش  یم  درد  لد  راچد  تخـس  ییوقربا  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  کیدزن  ياهلیماف  زا  یکی 

تـساوخرد دندناسر و  نیدباعلا  نیز  دیـس  اقآ  هب  ار  ربخ  دنداد ، ربخ  ار  یحارج  لمع  نارهت و  هب  تکرح  روتـسد  هدش و  سویام  اهرتکد 
ار وا  يافش  و  دنوشب ، اروشاع  ترایز  لوغشم  باتفآ  نایم  رد  دنریگب و  وضو  دنداد  روتـسد  دوخ  نادنزرف  هب  ناشیا  دندومن ، لسوت  اعد و 

هدژم زیخرب و  دش ، لصاح  افش  دنتفگ : هدمآ و  نوریب  دوخ  قاطا  زا  ناهگان  یتعاس  زا  سپ  دنوش ، یم  لوغشم  مه  ناشیا  دوخ  دنهاوخب و 
. داد افش  ار  تردارب  دنوادخ  هک  ناتردام  هب  دیهد 

: دنتفگ دندوب  ناشیا  نیمزالم  زا  هک  ناهفصا  ياملع  زا  یکی 
تالاح نآ  تهج  نیدب  نیقی ، هجرد  هب  ندیـسر  یناسفن و  تالامک  يارب  دـندوب  هتـشادرب  اروشاع  ترایز  متخ  نیدـباعلا  نیز  دیـس  ياقآ 

. دوب هدش  ادیپ  ناشیا  يارب 
اروشاع ترایز  میلعت   - 777

( اروشاـع  ) زور نیا  رد  اـعد  نآ  اـب  هک  هدـب  میلعت  ییاـعد  نم  هب  متفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  دـیوگ : یم  ترـضح  دـمحم  نب  همقلع 
یماگنه ای  کیدزن  زا  ار  وا  هک  یماگنه  اعد ، نآ  اب  هک  هدب  میلعت  ییاعد  و  مناوخب . ع ))  ) نیـسح ماما   ) ار وا  منک  یم  ترایز  هک  یماگنه 
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. مناوخب منک ، یم  هراشا  وس ) نادب  ترایز  دصق  هب  و   ) رود هار  زا  ما و  هناخ  زا  هک 
نتم  ) لوق نیا  نآ  زا  سپ  ناوـخب و  زاـمن  تعکر  ود  يدرک ، هراـشا  مالـس  اـب  ترـضح  نآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  هقلع ! يا  دوـمرف : ترـضح 

دهاوخب هک  هکیالم  زا  سک  ره  هک  يدناوخ  يزیچ  هب  ار  وا  تقیقح  رد  يدناوخ  ار  ترایز  نیا  هک  یماگنه  سپ  یناوخ . یم  ار  ترایز )
رازه رازه  ار  وت  دنک ، یم  وحم  هئیـس  رازه  رازه  وت  زا  دسیون و  یم  هنـسح  رازه  وت  يارب  دـنوادخ  و  دـناوخ . یم  نآ  هب  دـنک  ترایز  ار  وا 

يوش و یم  کیرش  مه  اهنآ  تاجرد  رد  یتح  دندیـسر ، تداهـش  هب  ترـضح  باکر  رد  هک  یـشاب  یم  یناسک  وزج  درب ، یم  الاب  هجرد 
. دنسیون یم  ار  هدرک ، ترایز  لاح  هب  ات  شتداهش  نامز  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  سک  ره  یلوسر و  ربمایپ و  ره  باوث  وت  يارب 

... هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسا  ییوگ : یم 
نا کلذ  عیمج  باوث  کلف  لعفاف . كرهد  نم  هرایزلا  هذهب  موی  لک  یف  هروزت  نا  تعطتـسا  نا  همقلع  ای  دیامرف : یم  ترایز  لقن  زا  سپ 
وت يارب  سپ  هدـب ، ماجنا  ار  راـک  نیا  ینک ، تراـیز  تراـیز ، نیا  اـب  ار  ترـضح  نآ  ترمع  زا  زور  ره  یتسناوت  رگا  همقلع ! يا  هللا : ءاـش 

. تسا ترایز  نیا  مامت  باوث 
ص 388. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 1)

نیسح ماما  هب  لسوت  تاکرب 

نیسح هب  لسوت  رد  هدژم   - 778
تفگش هدننک و  یلاحشوخ  هدژم  کی  وا  هب  لسوت  رد  هک  داب  ناتتراشب  دیباتشب ! مالسلا  هیلع  نیسح  شخب  تاجن  لیاسو  يوس  هب  یگمه 
یگژیو ترضح  نآ  هب  لسوت  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسادخ و  بناج  زا  يرگید  گرزب  رایسب  فطل  کی  هوکـش و  رپ  تمعن  کی  روآ و 

. تسا هتسیاش  ياهراک  همه  زا  رترب  تاجن و  لیاسو  بابسا و  همه  دمآ  رس  دنچ ، یتاهج  هب  هک  تسا  يراثآ  و 
: هنومن يارب 

نآ دمآرس  وا  هنافراع  ترایز  ترضح و  نآ  هب  لسوت  هرمث  یلو  تسا ، خزود  شتآ  زا  تاجن  هتـسیاش ، ياهراک  ماجنا  هرمث  نیرتالاب   - 1
. دشاب دناوت  یم  مه  نارگید  تاجن  هکلب  دنک ، یم  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  راوگوس  رئاز و  دوخ  اهنت  هن  اهنآ  وترپ  رد  هک  ارچ  تسا ،

، تسا نیا  دـمآ  رـس  وا ، هب  تدارا  وا و  ترایز  هرمث  اما  تسابیز ، توارطرپ و  تشهب  هب  دورو  هتـسیاش ، ياهراک  ماـجنا  ییاـهن  هجیتن   - 2
. دربب اجنادب  زین  ار  يرگید  دناوت  یم  هکلب  ددرگ ، دراو  تشهب  هب  اهنآ  وترپ  رد  دناوت  یم  درف  اهنت  هن  هک  ارچ 

دهاوخ باریس  نآ  زا  تشاد و  دهاوخ  رثوک  ضوح  زا  يا  هرهب  نآ ، هطـساو  هب  درف  هک  تسا  نیا  هتـسیاش  ياهراک  ماجنا  ییاهن  هرمث   - 3
. دش

همانراک ناسنا  دور و  یم  الاب  شا  یگدـنز  همانراک  رد  ناسنا  هدـش  ماجنا  لامعا  نازیم  هفک  هک : تسا  نیا  حـلاص  لامعا  ییاهن  هرمث   - 4
. دناوخ یم  هنارختفم  ار  نآ  تفایرد و  شیوخ  تسار  تمس  زا  ار  شا 

ینعی ناگدننک  تدابع  نیرترب  لامعا  ناسنا ، همانراک  رد  نآ  هطساو  هب  هاگ  هک  ارچ  تسا ، نآ  دمآ  رـس  ترـضح  نآ  ترایز  لسوت و  اما 
. دنسیون یم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  لامعا 

یم دـتفا و  یمن  ییادـج  هلآو . هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  وت و  نایم  تمایق  زور  هک : تسا  نیا  هتـسیاش  ياهراک  ماجنا  ییاهن  هرمث   - 5
نآ فراع  رئاز  رگا  هک  ارچ  ددرگ ، یم  تفایرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  زا  زین  نیا  یناوخب و  تعافـش  هب  یهلا  اهاگراب  رد  ار  وا  یناوت 
روآ ساره  لحارم  زا  تفرگ و  دهاوخ  ار  تتسد  تفای و  دهاوخ  ار  وت  تلاح ، زا  وجتسج  نمض  زیخاتسر  زور  رد  ربمایپ  یـشاب ، ترـضح 

. داد دهاوخ  تاجن  زیخاتسر 
ترضح نآ  هب  طوبرم  تایاور  یخرب  رد  تسا . تشهب  يابیز  نایروح  توارطرپ و  تشهب  هب  ندیـسر  هتـسیاش ، ياهراک  ییاهن  هرمث   - 6
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: هک تسا  هدمآ 
یمدـمه و نیا  زا  دـیوگ و  یم  نخـس  وا  اب  دریگ و  یم  ارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  تبحاصم  رد  ادـخ و  شرع  ریز  وا ، تفرعم  اب  راوگوس 

یب ترضح  نآ  اب  تبحاصم  رطاخ  هب  ار  نانآ  تبحم  رهم و  راهظا  تشهب و  نایروح  توعد  شریذپ  هک  ددرگ  یم  رختفم  نانچ  ینیشنمه 
. دنیزگ یم  رب  ار  شیوخ  بوبحم  ياوشیپ  یمدمه  درذگ و  یم  خساپ 

. دسر یم  ادخ  هب  ناگدنروآ  نامیا  هجرد  هب  درف ، هجرد  هبتر و  هک : تسا  نیا  نابوخ  تاجرد  نتفر  الاب  ییاهن  هرمث   - 7
اب یعون  هب  هک  دـبای  یم  ماقم  ءاقترا  ییاج  هب  هک  ارچ  تسا . هجرد  ءاـقترا  نیا  دـمآ  رـس  ترـضح ، نآ  هب  هناـفراع  کـسمت  لـسوت و  اـما 

. ددرگ یم  رو  هرهب  نانآ  ناسحا  تمعن و  هرفس  رب  ددرگ و  یم  نیشنمه  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  اب  مدمه و  ادخ  ناروآ  مایپ  نیرترب 
تسا و تشهب  توارطرپ  ابیز و  ياهغاب  زا  رت  هوکـشرپ  رتگرزب و  هک  تسادـخ  ناوضر  ندـمآ  تسد  هب  حـلاص ، لاـمعا  ییاـهن  هرمث   - 8

دسر یم  ییاج  هب  هلیسو  نیدب  صالخا  اب  ناسنا  هاگ  هک  ارچ  تسا ، تمظع  هوکـش و  نیا  دمآ  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هنافراع  لسوت 
. دوش یم  ینازرا  وا  هب  هنوگنیا  يراختفا  و  ( 1 . ) ددرگ یم  شرع  جوا  رد  ادخ  نخس  باطخ و  فرط  هک 

نیرت صلاخ  اب  دهد و  لسغ  ار  تندب  تا  هیاسمه  نیرتهب  هک  دـشاب  نیا  تسا  نکمم  گرم ، زا  سپ  يارب  وت  دروآ  تسد  ییاهن  هرمث  - 9
. دراذگ زامن  رکیپ  رب  اوقت ، اب  حلاص و  نادنمشناد  زا  یکی  دننک و  نفک  ار  وت  تلالح ، لام 

برقم ناگتشرف  هوبنا  هارمه  هب  یحو  هتشرف  هک  یبای  برقت  یناوت  یم  ییاج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  شخب  تاجن  لیاسو  هب  کسمت  رد  اما 
(. 2 . ) دنیامن طونح ، یتشهب  طونح  هب  دننک و  نفک  ار  ترکیپ  تشهب ، ياه  نفک  اب  دنراذگ و  زامن  وت  رکیپ  رب 

نیرتهب دـسر و  یم  رگید  ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  زا  سپ  راکتـسرد  حـلاص و  درف  هب  هک  يا  هتـسیاش  راک  ریخ و  راثآ  نیرتالاب   - 10
شا هدیدنـسپ  تنـس  هتـسیاش و  راک  وا ، تباین  هب  يدرف  هک  تسا  نیا  دتفا ، دیفم  وا  يارب  ینالوط  تدم  تسا  نکمم  هک  تاحلاص  تایقاب 

هب اهراک  باوث  زا  مهد  کی  هزات  اهراک ، تسرد  ماجنا  تروص  رد  هک  دوش  هیدـه  وا  حور  هب  مدرم  هتـسیاش  ياهراک  زا  ای  دـنک  لابند  ار 
. ددرگ یم  زیراو  وا  باسح 

تیبرت ای  لپ  نکـسم و  نتخاس  اـی  مدرم  عفن  هب  یناـسربآ  اـی  بوتکم و  شناد  دـننامه  شیوخ  يراـج  تاقدـص  زا  يدرف  تسا  نکمم  اـی 
ای دـصکی  زا  شیب  يراج  تاقدـص  نیا  یعیبط  روط  هب  هک  ددرگ ؛ رو  هرهب  دـهاوخب ؛ ار  يادـخ  شیاـشخب  ردـپ  يارب  هک  یحلاـص  دـنزرف 

. تسا ینوگرگد  لوحت و  لاح  رد  هتسویپ  راگزور  هک  ارچ  دروایب ، ماود  دناوت  یمن  لاس  رازهکی 
ماجنا رد  ار  وا  تباین  ناسنا ، گرم  زا  سپ  ناگتـشرف  هک  تسا  هنادواج  رثا ، نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هناقـشاع  هنافراع و  لسوت  رد  اـما 

رد نانآ  شاداپ  مامت  دننک و  یم  ادها  وا  حور  هب  ار  شباوث  اهراک  نآ  ماجنا  اب  دنریگ و  یم  هدهع  هب  شا  هدیدنـسپ  تنـس  هتـسیاش و  راک 
ددرگ یم  بوتکم  شیگدنز  همانراک  رد  نانآ  شاداپ  مامت  دننک و  یم  ادـها  وا  حور  هب  ار  تفآ  ددرگ و  یم  بوتکم  شیگدـنز  همانراک 

(. 3 . ) دریگ یمن  ار  نآ  نماد  مه  ناکم  نامز و  ینوگرگد  تفآ و  و 
. ییآرد وا  هتسیاش  حلاص و  ناگدنب  هرمز  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  هتسیاش  ياهراک  ماجنا  وترپ  رد  وت ، لماکت  یقرت و  نیرتالاب   - 11
ناـگرزب ناـیاوشیپ و  هرمز  رد  هکلب  برقم ، ناگتـشرف  هرمز  هن  ار  ناـسنا  هک  تسا  يرثا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هـب  يادـتقا  لـسوت و  رد  اـما 

. دمآ دهاوخ  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دننآرب  تایاور  رد  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دهد . یم  رارق  ناگتشرف 
يارب يروصت  لباق  صخـشم و  مولعم و  شاداپ  ماجنارـس  يا  هتـسیاش  راـک  ره  ماـجنا  هک : تسا  نیا  هتـسیاش  ياـهراک  هرمث  نیرخآ   - 12

همه اب  هک  ارچ  تسا ؛ روصت  لباق  ریغ  تیاهن و  یب  ششاداپ  نیسح  هب  هناقـشاع  هناهاگآ و  يادتقا  لسوت و  اما  دروآ ، یم  راب  هب  نآ  لماع 
نیا يارب  زگره  دنا ، هدرمشرب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  لسوت  ادتقا و  رد  اهناسنا  يارب  تایاور  رد  هک  يدنلب  تاجرد  الاو و  بتارم  شاداپ و 

ات مالسلا  هیلع  نیسح  ناتـسآ  رد  لماکت  یقرت و  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  تسا و  هدشن  نایب  دوب ، دهاوخن  نآ  زا  رتارف  هک  يدح  تاجرد 
. دنادن يادخ  زج  هک  تسا  رسیم  ییاج 
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ادتقا و وا  هب  هک  تسا  یناسک  هب  شدوجو  رون  تکرب  هب  نادیهش و  ياوشیپ  هب  ادخ  صاخ  فاطلا  زا  ییاه  هولج  زا  يا  هدرشف  میـسرت  نیا 
. دنیامن لسوت 

لسوت رثا   - 779
اسراپ و هشیپ و  اوقت  نامیا و  اـب  صلاـخ و  هتـسیاش و  ناگدـنب  بتارم  زا  يا  هیثرم  هب  ناوت  یم  ترـضح ، نآ  هب  يادـتقا  لـسوت و  وترپ  رد 
. دیشک رپ  میدرمش ، رب  هک  ادخ  ناگدنب  همه  تاجرد  بتارم و  هب  وا ، هب  لسوت  وترپ  رد  ناوت  یم  هک  هنوگنامه  زین  دمآ و  لیان  وا ، فئاخ 
تابجاو و هقدص ، فقو و  عاونا  يرادزرم ، داهج ، هرمع ، جح ، تاکز ، هزور ، زامن ، نوچمه  زین  اهتدابع  ماسقا  عاونا و  شاداپ  هب  ناوت  یم 
. تفای تسد  ناراگزور ، همه  تدابع  هکلب  رمع ، کی  تدابع  شاداپ  هدیدنسپ و  تین  تاجرد  نیرتالاب  نیرترب و  شاداپ  زین  تابحتـسم و 

(. 4)
ناهانگ همه  ششخب   - 780

يوس هب  هناصلاخ  تشگزاب  هبوت و  اب  هک  دیـسر  يراکهانگ  ناگدـنب  ماقم  هبتر و  هب  ناوت  یم  ترـضح ، نآ  شخب  تاجن  لئاسو  وترپ  رد 
: هک دش  باطخ  نانآ  هب  دنتفرگ و  رارق  وا  شیاشخب  دروم  هک  دنتفرگ  جوا  ییاج  هب  ادخ ،

(. 5 .... ) هللا همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق 
. دیاشخب یم  ار  ناگدنب  همه  وا  هک  ارچ  دیوشن  هدیمون  ادخ  تمحر  زا  دیا ، هدرک  فارسا  شیوخ  نایز  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  ناه !

ثعاب اهنت  هن  ود ، نیا  هک  ارچ  دوش ؛ یم  لصاح  وا ، هناقشاع  هناصلاخ و  ترایز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  رب  هنافراع  يراوگوس  اب  ماقم  نیا  و 
ردام ردـپ و  ناهانگ  شیاشخب  بجوم  اهنت  هن  دـیاشخب و  یم  مه  ار  هدـنیآ  ناهانگ  هاگ  هکلب  دوش ، یم  ناسنا  هتـشذگ  ناهانگ  شیاشخب 

(. 6 . ) يرادب تسود  هک  ار  یناسک  همه  ناهانگ  هاگ  هکلب  ددرگ ، یم  ناسنا 
. تسوا يارس  تلد  کنیا   - 781

زور رد  نیـسح  يدیحوت  هاگودرا  نتخاس  باریـس  شاداپ  دـننامه  یهوکـشرپ ، شاداپ  هب  ناوت  یم  ع )  ) نیـسح هب  هنافراع  لسوت  وترپ  رد 
. تفای تسد  اروشاع 

: هک تسا  هدمآ  تایاور  رد 
هیلع نیسح  هاگودرا  هب  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دزاس ، باریـس  ار  ناگنـشت  وا ، مارح  رانک  رد  اروشاع ، زور  رد  یـسک  ره 

(. 7 . ) تسا هدناسر  بآ  مالسلا 
؟ يزاس باریس  يرادن ، رارق  وا  مارح  رانک  رد  تسین و  اروشاع  هکنیا  اب  ار  ترضح  نآ  هنشت  هاگودرا  هک  يراد  یم  تسود  ایآ  کنیا 
؟ يزاس باریس  يرادن ، رارق  وا  مرح  رانک  رد  تسین و  اروشاع  هکنیا  اب  ار  ترضح  نآ  هنشت  هاگودرا  هک  يراد  یم  تسود  ایآ  کنیا 

هربق يری  عضوم  لکف 
يری ناکم  لک  البرک  و 

وا رب  تلادـع  قح و  هار  رد  هک  يدادـیب  رب  یتخاس و  مسجم  تا  هشیدـنا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگودرا  زوسناـج  طیارـش  رگا  يرآ !
هاگودرا و مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تقیقح  رد  هناصلاخ  يراوگوس  نیا  اب  وت  تسوا و  مرح  تلد  يارـس  کنیا  دش ، رو  هلعـش  تبلق  تفر ،

(. 8 . ) يا هتخاس  باریس  تناگدید ، کشا  لالز  تارطق  اب  ار  شناکدوک  نادناخ و 
ترفغم يوس  هب  نتفاتش   - 782

(. 9 ... ) تاریخلا اوقبتساف  هک ...: تسا  یتوکلم  يادن  نیا 
. دیباتشب اه  یکین  يوس  هب  اهناسنا ! يا  ناه 

هقلح درجم  هب  هک  تسوا  رب  يراوگوس  رد  هک  ارچ  دمآ ، دهاوخ  لصاح  شیاشخب  نیرت  عیرس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوک  هب  نتفاتـش  اب  و 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4552 

http://www.ghaemiyeh.com


گنهآ و تین و  درجم  هب  زین  وا  ترایز  رد  دریگ و  یم  رارق  شیاشخب  دروم  ناسنا  ناـهانگ  همه  مشچ ، رد  تفرعم  تبحم و  کـشا  ندز 
. ترضح نآ  ترایز  میمصت 

شخب تاجن  هلیسو   - 783
تاجن لیاسو  زا  هک  ارچ  ددرگ ، یم  ناسآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هناقـشاع  هنافراع و  لسوت  اب  زین ، خزرب  ملاـع  گرم و  فلتخم  لـحارم 

يوما راک  هایس  میژر  هنادرمناوجان  تسایس  ندروآ ، دای  هب  ماگنه  هب  لاح  ندش  نوگرگد  وا و  رب  کشا  راثن  مه  یکی  ترضح  نآ  شخب 
يا هتخاـبکاپ  ناـسنا  نینچ  نیلاـب  رب  گرم  هناتـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  رون  ناـماما  ربماـیپ و  هک  تسا  نآ  لـسوت  نیا  صاوـخ  زا  تسوا و  اـب 

ددرگ یم  نامداش  لاحشوخ و  يا  هنوگ  هب  تراشب  نیا  زا  دنهد و  یم  وا  حالف  تاجن و  هب  تراشب  وا ، رب  تیحت  دورد و  نمض  و  رـضاح ،
ملاع راضتحا و  تاظحل  ینیوکت ، ياهباطخ  اهادن و  همه  نآ  هطساو  هب  دنز و  یم  جوم  شبلق  قامعا  رد  زیخاتـسر  زور  ات  ینامداش  رثا  هک 

(. 11 ( ) 10 . ) دبای یم  تاجن  هنوگنیا  ددرگ و  یم  ناسآ  وا  رب  خزرب 
ع)  ) نیسح ماما  سدقم  مان  هب  لسوت   - 784

خزود هب  ندیـشک و  ریجنز  هدـنب و  هب  رفیک ، تشادزاب ، ناـمرف  نآ  یط  هک  تسا  يا  هدـنروآ  هدوتـس  هب  هدولآ و  بضغ  ياـهباطخ  هلحرم 
هیلع نیـسح  رب  هناصلاخ  هنافراع و  يادـتقا  لسوت و  اب  زین  تخـس  هلحرم  نیا  تاجن  دوش و  یم  رداص  رادرک ، تشز  ناراـکهانگ  ندـنکفا 

. تخاس لیدبت  تبحم  رهم و  ياهادن  هب  ناوت  یم  ار  اهنآ  همه  هکلب  تسا ، نکمم  اهنت  هن  مالسلا 
هدعو دومن و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سانـش  هفیظو  فراع و  رئاز  تاقالم  تنامـض  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دوخ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  لیلد 

: هک داد 
ياه یتخس  زیگنا و  لوه  لحارم  زا  مریگب و  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  اب  تاقالم  نمض  زیخاتـسر  زور  رد  هک  منک  یم  دهعت  نم 

. مروآ رد  تشهب  هب  ار  وا  هدیشخب و  شتاجن  تمایق ،
هنافراع و لسوت  تکرب  هب  ناراکهانگ ، باذـع  رفیک و  رب  ادـخ  باطخ  هماـگنه  هب  زیخاتـسر و  هناتـسآ  رد  تماـیق و  زور  رد  ناـیب  نیا  اـب 

دناوخ نیا  زا  رتارف  هکلب  دوش ، هتـشادرب  وا  ناراوگوس  نارئاز و  زا  اهباطخ  نیا  هک  دوش  یمن  افتکا  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هناصلاخ 
هک دـمآ  دـهاوخ  رد  يا  هدـش  لوبق  لامعا  هنادواج و  هتـسیاش  ياهراک  تروص  هب  و  وا ... هنافراع  ترایز  وا و  هب  قیمع  تبحم  نیا  دوب و 

. ددرگ یم  زیراو  ناسنا  باسح  هب  هراومه 
دورو وا  هلیسو  هب  دوش و  یم  هدوشگ  تسوا ، سدق  مان  هب  هک  تشهب  گرزب  هزاورد  شوماخ و  خزود  مالسلا  هیلع  نیسح  هلیسو  هب  يرآ !
ندـش دودـسم  ثعاـب  هک  تسوا  و  نآ . ياـهبرد  دـیلک  تسا و  تشهب  باـب  وا  هک  ارچ  دوـش ، یم  رـسیم  تـشهب ، ياـهبرد  زا  يرد  ره  زا 

. تسا منهج  فلتخم  تاقبط 
ص 73. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 1)

ص 79. نامه ، ( 2)
ص 55. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 3)

ص 78. ج 78 ، راونالاراحب ، ( 4)
.53 رمز /  ( 5)

و 264. ص 263 ، ع ،)  ) نیسح ماما  ياهیگژیو  ( 6)
ص 105. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 7)

ص 265. ع ،)  ) نیسح ماما  ياهیگژیو  ( 8)
.148 هرقب /  ( 9)
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ص 290. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 10)
ص 276. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 11)

البرک كاپ  تبرت  تسادق 

ص)  ) ربمایپ هاگترایز   - 785
: هک تسا  تیاور  رد  دـندرک . تراـیز  شرهطم  رکیپ  نفد  تداهـش و  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگتداهـش  ادـخ ، ناروآ  ماـیپ  هـمه 

(. 1 . ) دنا هدش  هداد  ریس  اجنادب  ای  هدومن و  ترایز  ار  البرک  ناربمایپ ، یمامت 
(. 2 . ) دوب البرک  شمان  هک  دنداد  ریس  يا  هطقن  هب  ارم  دومرف : یمارگ  ربمایپ  دوخ  هک  هنوگنامه 

، نابعش مهدزناپ  بش  ردق و  ياهبش  هلمج : نآ  زا  دننک ، یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  يا  هژیو  ياه  تصرف  رد  زیخاتـسر ، زور  ات  نانآ  همه 
(. 3 . ) تسادخ ناربمایپ  يوس  زا  وا  یترایز  تاقوا  زا 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  تسادق   - 786
رکیپ هدنریگرب  رد  نآ  نیمزرـس  دوب و  نیـسح  هاگدورف  البرک  دیـسر . تداهـش  هب  بآ  یب  کشخ و  نابایب  نآ  رد  البرک ، نیمزرـس  رد  وا 

. تسوا نادنزرف  نارای و  مالسلا و  هیلع  نیسح 
هقطنم و نآ  شا  هداوناخ  لها  نارای و  وا و  تاجانم  همزمز  يادص  دش . رازگرب  نیمزرـس  نآ  رد  شنارای  نیـسح و  ياروشاع  بش  مسارم 

نیرفآ هسامح  ياه  ییوگ  قح  نیسح ، رصان  نم  له  يادص  مالسلا ، هیلع  نیـسح  یبلط  قح  دایرف  دوب . هدرک  نیگآ  رطع  ار  نیمزرـس  نآ 
. تسا نیمزرس  نآ  رد  همه  همه و  نآ  زا  لبق  اروشاع و  زور  رد  وا  ظعاوم  حیاصن و  نیسح ، هنادنسپ  ادخ  تاجاجتحا  مالسلا ، هیلع  نیسح 

دوخ رد  ار  صـالخا  صولخ و  اـب  مأوت  و  هتخیر ، ادـخ  هار  هب  سدـقم و  ياـه  نوـخ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرـس  مادـک  رت  مهم  همه  زا  و 
. دشاب هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هللاراث  همه  نآ  نادیهش و  سدقم  ياهرکیپ  همه  نآ  هک  تسا  نیمزرس  مادک  و  دشاب ؟ هتشاد  هریخذ 

تبرت رد  يادخ  هک  نانچنآ  تسا . هتفای  تسادق  زین  نآ  تبرت  كاخ و  تسا ، سدـقم  خـیرات  نامولظم  نوخ  تکرب  هب  نیمزرـس  نآ  سپ 
. تسا هدروآ  باسح  هب  اه  ناج  رادساپ  زرح و  ار  وا  كاخ  و  تسا ، هداد  رارق  افش  وا 

نیسح تبرت  اب  تیالو  رد  یعیش  دازون  ناکدوک  ماک  تسا و  ناراک  تدابع  حیبست  رهم و  تسا و  ناقـشاع  هاگ  هدجـس  وا  كاخ  نانچمه 
هیام نفک و  شخب  تنیز  نفد  نیح  رد  تسا و  زامن  رهم  شیالبرک  كاخ  هعیش ، کی  رمع  تدم  لوط  رد  مه  دوش و  یم  انشآ  كربتم و 
موقا کنم  نرشحیل  هبرتلا ، اهتیا  کل  اهاو  دومرف : نیفص  هعقاو  رد  نیمزرس ، نآ  زا  رذگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . تیم  ناما  شمارآ و 

؛ باسح ریغب  هنجلا  نولخدی 
. دندرگ یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  دنوش  یم  روشحم  یموق  وت  زا  البرک ! كاپ  كاخ  يا  وت  تداعس  هب  اشوخ 

ینیسح تبرت  ياه  یگژیو   - 787
: داد رارق  یتازایتما  ترضح  نآ  كاپ  تبرت  البرک و  سدقم  نیمزرس  رب  دنوادخ 

(. 4 . ) دیشخب تفارش  يرترب و  هبعک  رب  ار  وا  كاپ  تبرت   - 1
هبعکلا البرک و  ثیدح  نمف 

هبترلا ولع  ناب  البرکل 
تلیـضف و رظن  زا  ار  نآ  هدرک و  انثتـسا  ار  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  رهطم  دـقرم  هکنیا  اب  دـنا  هدرک  یبایزرا  فجن  زا  رترب  ار  البرک  یخرب 

. دنا هتسیرگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هیاپمه  تسادق ،
: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  رد   - 2
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تکرب دـنکفا و  تمحر  رظن  اجنادـب  دروآ و  دـیدپ  هبعک  شنیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  راـهچ  تسیب و  ار  كراـبم  نیمزرـس  نـیا  دـنوادخ 
(. 5 . ) دیشخب

دوب كرابم  سدقم و  شراگدیرفآ ، هدارا  هب  تادوجوم  شنیرفآ  زا  شیپ  نیمزرس  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  يرایـسب  دانـسا  اب  زین  و   - 3
(. 6 . ) دهد رارق  نآ  رد  ار ، شناتسود  يارب  هاگیاج  نکسم و  نیرتهب  دزاس و  تشهب  هطقن  نیرترب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دوب  دهاوخ  نانچمه  و 

(. 7 . ) داد رارق  نآ  يراج  ياهرهن  زا  يرهن  تشهب و  ياه  همشچ  زا  يا  همشچ  ار  كاپ  تبرت  نیا  دنوادخ ،  - 4
یتخس هب  دوش و  هدنازرل  شیاهزرل ، نیرت  تخس  هب  نیمز  هک  هاگ  نآ  زیخاتسر ، هناتسآ  رد  هک : تسا  مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیـس  زا   - 5

یم تشهب  ياهغاب  زا  غاب ، نیرتابیز  نیرتهب و  زا  دور و  یم  الاب  شا  یگدرتسگ  یفاص و  نامه  اب  تکرب  اب  نیمزرـس  نیا  دـیآ ، تکرح  هب 
هک يا  هنوـگ  هـب  ناگراتــس ، ناـیم  رد  يا  هدنــشخرد  هراتــس  ناـسب  تـسرد  دـشخرد ، یم  تـشهب  ياهناتــسوب  هـمه  ناـیم  رد  و  ددرگ .

: هک دهد  یم  رس  هنامداش  دایرف  لاح  نامه  رد  دزاس و  یم  هریخ  ار  نایتشهب  ناگدید  شا  یگدنشخرد 
تشهب لها  ناناوج  رورس  نادیهـش و  رالاس  یتوکلم  هاگراب  كاپ و  رکیپ  هک  یتکربرپ  كاپ و  نیمزرـس  ادخ ! سدقم  نیمزرـس  منم  ناه !

(. 8 . ) متشاد رب  رد  ار 
یم شیازفا  ربارب  داتفه  ات  ار  رافغتـسا  رکذ و  باوث  نآ ، زا  هدـش  هتخاس  حـیبست  اب  نتفگ  رکذ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  كاپ ، كاخ  نیا   - 6

(. 9 . ) دهد
هک یحیبست  هنوگ  نیدب  و  ( 10  ) دراد ادخ  رکذ  شاداپ  نآ ، رکذ  نودب  ندنادرگ  كاخ و  نیا  زا  هدش  هتخاس  حیبست  نتشاد  تسد  هب   - 7

. تسا دنمشزرا  ردقچ  دروایب ، شا  هدننادرگ  يارب  ادخ  رکذ  شاداپ  دیوگ و  ادخ  رکذ  نآ ، بحاص  ياج  هب 
: دیوگب ناهاگحبص  دریگ و  تسد  هب  ار  وا  كاپ  تبرت  زا  هدش  هتخاس  حیبست  يدرف  هک  یماگنه   - 8

.. یتحبس هب  ریدا  ام  ددعب  کللها  كدمحا و  كدجما و  کحبسا و  تبحصا  ینا  مهللا 
. مناوخ یم  تینادحو  هب  ار  وت  منک و  یم  شیاتس  دیجمت و  ساپس ، حیبست  نیا  شدرگ  رادقم  هب  ار  وت  هاگحبص  نیا  رد  ایادخ !

(. 11 . ) دوش یم  هتشون  شیارب  ادخ  رکذ  باوث  تسوا ، تسد  رد  هک  یماگنه  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  تکرب  هب 
اعد تباجتسا  لامعا و  یلوبق  عناوم  هدودز ، ار  لد  ياهراگنز  ( 12 ، ) هدیرد ار  هانگ  زا  هدمآ  دیدپ  ياهباجح  البرک ، كاخ  رب  هدجـس  - 9

. دزاس یم  ناراب  رون  ار  نیمز  هدز ، رانک  ار 
؟ دوش یم  زین  اجنآ  یلومعم  كاخ  زا  هدـش  هتخاس  ياهرهم  لـماش  اـی  تسوا و  كاـپ  تبرت  رب  هدجـس  رد  اـهنت  تلیـضف  نیا  اـیآ  هکنیا  و 

یصوصخم فرظ  کی  رد  ار  سدقم  تبرت  نآ  زا  يرادقم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک : تسا  تیاور  رد  اما  تسا ، توافتم  ياههاگدید 
(. 13 . ) درک یم  هدجس  نآ  رب  دینارتسگ و  یم  ار  نآ  هک  تشاد  هارمه  هب 

كاخ زا  هدـش  هتخاس  تاعونـصم  رگید  هن  تسوا  كاپ  تبرت  رب  يرترب  تلیـضف و  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  رگید  لـیالد  راـک و  نیا  و 
. سدقم نیمزرس  نآ  يداع 

رثا رب  هـک  یـسک  و  ( 14 . ) تسا كوـخ  تشوـگ  ندروـخ  ناـسب  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  تسا و  هدـش  میرحت  كاـخ ، ندروـخ   - 10
تبرت هتبلا  ( 15 . ) تسا هدش  ءانثتسا  افش  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  فصو  نیا  اب  دنراذگ  یمن  زامن  وا  رب  دریمب  كاخ  ندروخ 

، رتمهم همه  زا  نآ و  ندروخ  يرادـهگن و  یگنوگچ  بسانم و  ياج  زا  نآ  هیهت  ورگ  رد  نآ  تارثا  تفایرد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
. تسا يرورض  نتشاد ، هنایوجادخ  كاپ و  تین  نورد و 

هجیتن نآ  زا  دنراد و  یمرب  مالسلا  هیلع  نیسح  كاپ  تبرت  زا  یخرب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  نایعیـش  زا  یکی 
؟ تسیچ راک  نیا  زمر  دنرب ، یمن  يدوس  دنراد و  یم  رب  تبرت  نامه  زا  یخرب  دنریگ و  یم  ار  شیوخ  هاوخلد 

وا يادخ  ربق و  بحاص  هب  هک  یـصلاخ  قداص و  ناسنا  كاپ ، تبرت  نیا  زا  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : ترـضح 
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(. 16 . ) دراد یم  تفایرد  تسا ، هتسیرگن  یم  هک  ار  نامه  هکنیا  زج  دراد ، یمن  رب  تسا  دقتعم 
هتسبرس یکی  هک  تبرت ، يرادهاگن  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  هک  ارچ  تسا ، هدش  هیـصوت  هتـسبرس  تروص  هب  نآ  يرادهگن  زین  و 

(. 17 . ) ددرگ لیاز  ار  نآ  رثا  دننک و  حسم  ار  نآ  نیطایش  ات  دوش  یم  ثعاب  تسا  نآ  ندوب 
تیاور رد  هک  هنوگنامه  تسا و  رثوم  دشاب ، ایالب  تارطخ و  زا  ندنام  نوصم  تین  اب  رگا  ترضح ، نآ  كاپ  تبرت  نتـشاد  دوخ  اب   - 11

. نئمطم تسا  یهاگهانپ  تسا : هدمآ 
(. 18 . ) دزاس یم  تکرب  رپ  ار  نآ  تیاور ، قبط  یتراجت  ياهالاک  سانجا و  نایم  رد  نآ  نداد  رارق   - 12

(. 19 . ) دوب دهاوخ  نانآ  شخب  ینمیا  هک  ارچ  دیرادرب . ماک  وا  سدقم  تبرت  اب  ار  ناتناکدوک  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد   - 13
(. 21 (. ) 20 . ) دوب دهاوخ  وا  شخب  ینمیا  دنارذگ ، ربق  رد  تیم ، هارمه  هب  سدقم  تبرت  نآ  زا  هک  یماگنه  هب   - 14

درم و هک  یماگنه  دـینازوس . یم  دـندوب ، وا  هانگ  هرمث  هک  ار  دوخ  ناکدوک  تشگ و  یم  اشحف  بکترم  ینز  هک : تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
نیسح تبرت  یکدنا  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  یکی  ییامنهار  اب  تخادنا ، نوریب  اهراب  تفریذپن و  ار  وا  رکیپ  نیمز  دنداهن ، ربق  رد  ار  شدسج 

(. 22 . ) تخادنین نوریب  رگید  هک  دنداهن  ربق  رد  ندب  هارمه  هب  (ع )
(. 23 . ) تسا هدش  هیصوت  رهطم  تبرت  نیا  هب  طونح  نتخاس  طولخم   - 15

(. 24 . ) ددرگ مهارف  تشهب  هب  دورو  طیارش  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمزرس ، نآ  رد  تیم  نفد   - 16
(. 25 . ) دنبلط یم  هیده  نادب ، نتسج  كربت  يارب  رهطم  تبرت  نیا  زا  دنیآ ، یم  دورف  نیمز  هب  هک  یناگتشرف  زا  یتشهب  نایروح   - 17

شیپ زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشادرب و  شیوخ  يارب  نآ  زا  ربمایپ  دندروآ و  هیده  یمارگ  ربمایپ  هب  رطعم ، تبرت  نیا  زا  ناگتـشرف   - 18
. دمآ دهاوخ  تیاور  دروم  نیا  رد  هک  تشادرب  دوخ  يارب  هیده  نیا  زا  تداهش  زا 

تسیود ربمایپ و  نیشناج  تسیود  ربمایپ و  تسیود  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  شیپ  نیمزرـس  نیا  رد  يربتعم ، تیاور  ساسا  رب   - 19
(. 26 . ) دنا هتفخ  اجنآ  رد  هدیسر ، تداهش  هب  ربمایپ  ناگداون  زا  نت 

زین ترضح  نآ  تداهش  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تفگش  ددرگ و  یم  کشا  بالیس  نتفای  نایرج  ثعاب  نیمزرس ، نیا  كاخ  ندییوب   - 20
يراج ناشناگدید  زا  کشا ، كاپ ، تبرت  نآ  ندییوب  اب  راوگرزب  ود  نآ  تفای و  ققحت  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  ربمایپ و  يارب  هلاسم  نیا 

(. 27 . ) دش
لیدبت نوخ  هب  مه  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كاپ  نوخ  ندش  هتخیر  نیمز  هب  اب  دـش ، یم  يرادـهگن  اجک  ره  سدـقم ، تبرت  نیا  زا   - 21

: هک تسا  هدمآ  تیاور  نیا  هلمج  زا  يرایسب ، تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دش ،
ماما تداهـش  زا  شیپ  كاپ  تبرت  نآ  زا  يرادـقم  ربمایپ ، رـضحم  هب  یحو  نیما  یبایفرـش  ماگنه  هب  زین  جارعم و  ینامـسآ  رفـس  ماگنه  هب 

: دومرف داد و  هملس  ما  هب  ار  نآ  ترضح  نآ  دش و  هیده  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
. دنا هتشک  ار  نیسح  مدنزرف  هک  نادب  دش  لیدبت  نوخ  هب  هک  یماگنه  دراد ، هگن  بوخ  ار  نیا 

زور حبـص  متـشاد . یم  شیمارگ  متـسیرگن و  یم  نآ  رب  زور  ره  مداهن و  يا  هشیـش  رد  ار  گنر  خرـس  تبرت  نآ  نم  دـیوگ : یم  وناب  نیا 
هدمآ رد  يا  هزات  نوخ  تروص  هب  مدید  هاگان  هب  متفر  نآ  غارس  هب  زور  مین  زا  سپ  هک  یماگنه  اما  متفای ، یعیبط  تلاح  هب  ار  نآ  اروشاع 

.... مدیشک دایرف  لد  زا  مدز و  هجض  رایتخا  یب  تسا ،
. تسا شـشوج  شنورد  رد  يا  هزات  نوخ  هک  تسا  هدـید  ربمایپ  رـسمه  تسد  رد  ار  هشیـش  نامه  هک : دـنک  یم  هفاـضا  يرگید  يوناـب  و 

(. 28)
ربق هب  ندش  کیدزن  اب  هژیو  هب  دریگ ، یم  ارف  ار  ناسنا  هودـنا  مغ و  نادـب  دورو  درجم  هب  تسا و  زیگنا  نزح  سدـقم ، نیمزرـس  نیا   - 22

(. 29 . ) وا ياپ  نییاپ  رد  شیمارگ  دنزرف  ربق  هب  هراظن  اب  فیرش و 
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فطاوع دزاس ، مسجم  شیوخ  نهذ  رد  ار  ردقنارگ  رسپ  ردپ و  نآ  طیارش  دنک و  هراظن  وا  ياپ  نییاپ  رد  شدنزرف  ربق  هب  یسک  ره  يرآ !
؟ يا هنوگنیا  زین  وت  ایآ  دنک ، یم  ناشراثن  تبحم  رهم و  جاوم  وا  ددرگ و  یم  رو  هلعش  وا  یناسنا 

. تفرگرب تبرت  نیا  زا  دومن  ترایز  ار  ربمایپ  هک  يا  هتشرف  ره   - 23
(. 30 . ) تشاد هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  دمآ  ربمایپ  يوس  هب  هک  يا  هتشرف  ره  هک : تسا  تیاور  رد 

ار شیوخ  ندب  تسوپ  دندییوب و  ار  نآ  دنتفرگرب و  وا  تبرت  زا  دندومن  ترایز  ار  البرک  هک  ادخ ، ناروآ  مایپ  زا  يربمایپ  ره  هنوگ  نیمه 
(. 31 . ) دنتخاس كربتم  نآ  اب 

. دوب دهاوخ  ناربمایپ  همه  هاگیاج  هاگترایز و  هنوگ  نیمه  زیخاتسر  زور  ات  البرک  يرآ !
: هک دومرف  ردقم  نینچ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هژیو ، تامارتحا  فاطلا و  زا   - 24

دنوادخ ار  تیعقاو  نیا  دـیزیخ و  یم  رب  وا  لیلجت  مارتحا و  میرکت و  هب  يرگید ، ای  ومه  درک ، تراسج  وا  تبرت  وا و  هب  يا  هماکدوخ  ره 
رب نایم  زا  ار  ینکـش  تمرح  رثا  ددرگ و  یم  بلاغ  تراسج  ینکـش و  تمرح  رب  مارتحا  لیلجت و  هتـسویپ  هک  دروآ  یم  شیپ  يا  هنوگ  هب 

(. 32 . ) دراد یم 
ع)  ) نیسح ماما  تلصخ  راهچ   - 788

: تسا هداد  ترضح  نآ  هب  تلصخ  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  ضوع  دنوادخ 
. داد رارق  ترضح  نآ  تبرت  رد  ار  افش  لوا :

. تسا باجتسم  ترضح  نآ  هبق  ریز  اعد  مود :
. تسا هداد  رارق  ترضح  نآ  هیرذ  رد  ار  ناماما  موس :

(. 33 . ) دوش یمن  باسح  ناشرمع  زا  وا  ناگدننک  ترایز  مایا  هکنیا  مراهچ :
ع)  ) نیسح ماما  تبرت  رب  هدجس   - 789

: دومرف ع )  ) قداص ماما 
ناراب رون  ار  متفه  نیمز  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  رب  هدجس  هعباسلا ؛ ضرالا  یلا  رونی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط  یلع  دوجـسلا 

(. 34 . ) دنک یم 
مالسلا هیلع  نیسح  كاخ  رب  هدجس  هعبسلا ؛ تجحلا  قرخی  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هبرت  یلع  دوجـسلا  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

(. 35 . ) درد یم  ار  هناگتفه  ياه  باجح 
قداص ماما  هیلا ؛ هناکتسا  اللذت هللا و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هبرت  یلع  الا  دجـسی  مالـسلا ال  هیلع  قداصلا  ناک  هدش : نایب  بولقلا  هراشا  رد 

(. 36 . ) دنک ینتورف  يراوخ و  راهظا  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  درک  یمن  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  زج  مالسلا  هیلع 
ع)  ) نیسح ماما  تبرت  رب  رازگزامن  نیلوا   - 790

تیب و لها  ردپ و  نفد  زا  هکنآ  زا  دعب  دوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  درازگ ، زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رب  هک  یماما  نیلوا 
هراپ هراپ  ناباصق  هتخت  يور  تشوگ  دـننام  ار  نآ  اهریـشمش  هک  ردـپ  فیرـش  دـسج  ریز  كاخ  زا  تشم  کی  دـش ، غراف  شیمارگ  ردـپ 

ماگنه هک  تسا  حـیبست  نامه  حـیبست  نیا  درک و  تسرد  یحیبست  رهم و  نآ  زا  هاـگنآ  تسب  يا  هسیک  رد  ار  نآ  تشادرب و  دـندوب  هدرک 
؟ یناخرچ یم  تناتسد  رد  هک  تسیچ  نیا  هک  دنک  یم  لاوس  وا  زا  دیزی  دنادرگ . یم  تشاد و  تسد  رد  ماش  هب  دورو 

رد یحیبست  هک  یسک  هک ، نومضم  نیا  هب  دنک  یم  لقن  ار  يربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  زا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هتفگن مه  يرکذ  هچ  رگا  دوش ، یم  هتـشون  هللا  ناحبـس  رکذ  باوث  وا  يارب  زور  نآ  مامت  دناوخب  ار  صوصخم  اعد  دـشاب و  هتـشاد  تسد 

. دشاب
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لها يرامیب  زا  یـضعب  هدجـس و  نآ  رب  كربتم و  ار  دوخ  تبرت  نیا  اب  دـندرگ  یم  رب  هنیدـم  هب  ناـشتیب  لـها  اـب  ع )  ) ماـما هک  یماـگنه  و 
. دش جیار  نانآ  ناوریپ  عابتا و  نییولع و  دزن  لمع  نیا  سپ  نآ  زا  دنیامن . یم  هجلاعم  ار  ناشتیب 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افش   - 791
. طرش دنچ  اب  یمتح  گرم  رگم  تساهدرد  مامت  يافش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رد 

ره هللاو  دندومرف : یتیاور  رد  ءافـش  هیف  نکی  مل  هوهـشل  هلکا  نم  دروخب و  افـش  دصق  هب  و  دشاب ، هتـشاد  تبرت  ندوب  ءافـش  هب  داقتعا  فلا :
. دوش یم  عفتنم  هتبلا  دشخب  یم  عفن  وا  هب  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  سک 

. تسین ریذپ  جالع  یمتح  لجا  نوچ  دشابن و  یمتح  لجا  هناتسآ  رد  رامیب  ب :
. درادرب وضو  اب  ار  تبرت  ج :

. دراد رب  تشگنا  ود  اب  ث :
. رتشیب هن  دنک ، فرصم  سدع  ردق  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  دوخن ، هزادنا  هب  ح :

. دراذگب شناگدید  رب  دسوبب و  ار  نآ  و :
یـش ء لک  یلع  کنا  ءاد  لک  نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب . ندـیناروخ  ای  ندروخ  تقو  رد  ز :

. ریدق
دوش یم  یلام  تسد  تدایز  هک  ییاج  ای  دلامن . نآ  رب  تسد  یلیخ  راذگن ، بسانمان  ياه  ناکم  ای  فورظ  رد  درامشن ، کبـس  ار  نآ  خ :

. دراذگن
رتهب دشاب  رت  کیدزن  فیرـش  ربق  هب  هچ  ره  رتشیب و  هن  دشاب  لیم  راهچ  ات  رهطم  ربق  زا  دـننک  یم  هدافتـسا  افـش  يارب  هک  یتبرت  هلـصاف  ط :

. تسا
لک نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  دیوگب : دروخب و  بآ  يا  هعرج  دـعب  دراذـگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  تسا  بوخ  ظ :

. مقس ءاد و 
ربق رد  ع )  ) ماما تبرت  ریثات   - 792

اب رگا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبرت  تاکرب  زا  یکی  نتـشون ، نآ  اب  ار  نفک  نتـشاذگ و  ربق  رد  تیم  اب  ار  تبرت 
، دنراذگب ربق  رد  تیم 

. دنام دهاوخ  ناما  رد  ربق  کیرات  باذع و  زا  تیم  نآ 
هیلع نیـسح  ماما  تبرت  زا  يرهم  دـیتشاذگ  ربق  رد  ار  تیم  هاگره  : دـنا هدومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 

. شرس ریز  هن  يراذگب  شیور  لباقم  ار  مالسلا 
ماگنه هب  نمؤم  ینشور  تیم ، نفک  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هلیـسو  هب  تاداقتعا  نتـشون  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. تسا تمایق  ساره  لوه و  لاوس و  تقو  رد  ناما  ربق و  یکیرات 
ياهدرد و يافـش  مالـسلا  هیلع  يده  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روبق  كاخ  دراد  تلالد  هک  ملـسم  نب  دـمحم  تیاور  ارهاظ 

تلالد یناوارف  تیاور  هکنیا  يارب  ندروخ ، هن  تسا  نتـشاد  هارمه  روظنم  اعد ، رگم  دـنک  یمن  يربارب  نآ  اـب  زیچ  چـیه  تساـهالب و  رپس 
ءاودلا وه  تسا و  اهرد  مامت  يافش  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاخ  زج  هب  تسا و  مارح  نوخ  تیم و  لثم  كاخ  ندروخ  هک  دراد 

(. 37 . ) ربکالا
ع)  ) نیسح ماما  تبرت  نتشاد  هارمه   - 793

ایم نوریب  تلزنم  زا  سرت  يرگید  ای  ناطلس  زا  هاگره  دندومرف : هکنانچ  تسا ، شخب  ینمیا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  تبرت  نتـشاد  هارمه 
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. دشاب تهارمه  تبرت  هکنیا  رگم 
(. 38 ( ) ع  ) نیسح ماما  تبرت  هب  یمارتحا  یب   - 794

نیا ییوگب  هک  مهد  یم  دـنگوس  تنید  تربمغیپ و  قح  هب  ار  وت  تفگ : نم  هب  ینارـصن ) بیبط   ) انحوی دـیوگ : یم  زیزعلادـبع  نب  یـسوم 
؟ تسا امش  ربمغیپ  باحصا  زا  وا  ایآ  دنور ؟ یم  وا  ربق  ترایز  هب  مدرم  هک  تسیک 

؟ تسیچ لاوس  نیا  زا  تروظنم  تسا . ام  ربمغیپ  رتخد  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  هکلب  هن ، متفگ :
سیع نب  یـسوم  هناخ  هب  ارم  وا  متفر ، وا  دزن  درک ، راضحا  ارم  دیـشر  مداخ  روپاش ، بش  کـی  هک : داد  همادا  مراد و  یتفگـش  ربخ  تفگ :

ءاشحا و مامت  هک  دـنا  هتـشاذگ  وا  يور  شیپ  یتشط  هداتفا و  دوخ  باوختخر  رد  شوه  یب  یـسوم  مدـید  درب ، دوب  هفیلخ  ناشیوخ  زا  هک 
. دوب هتخیر  نآ  رد  وا  ءاعما 

؟ هداد خر  یسوم  يارب  هک  تسا  لاح  هچ  نیا  دیسرپ : یسوم  مداخ  زا  روپاش 
اجنیا مشاه  ینب  زا  یصخش  درک ! یم  تبحـص  دوخ  نامیدن  اب  دوب و  هتـسشن  یلاحـشوخ  اب  بوخ و  شلاح  لبق  تعاس  کی  : تفگ مداخ 

هیلع نیـسح  ماما  تبرت  زا  تفگ : نم  بتاک  هکنیا  ات  دـشن  عقاو  دـیفم  مدرک  هجلاعم  هچ  ره  اـب  متـشاد و  یتخـس  يراـمیب  نم  تفگ : دوب ،
. متفای افش  مدرک و  ار  راک  نیا  منک ، هدافتسا  مالسلا 

؟ تسا هدنام  یقاب  وت  دزن  يزیچ  تبرت  نآ  زا  تفگ : یسوم 
. دروآ دوب  هدنام  یقاب  هک  ار  تبرت  نآ  زا  يردق  داتسرف و  ار  یصخش  هلب ، تفگ :

! درک لخاد  دوخ  هاگنمیشن  رد  یمارتحا  یب  يور  زا  تفرگ و  ار  نآ  یسوم 
زا هک  تسوا  ءاشحا  ءاعما و  اهنیا  دندروآ و  ار  تشط  نیا  دیروایب ، یتشط  شتآ  شتآ ، رانلا ؛ رانلا  هک  دـش  دـنلب  وا  دایرف  تعاس  نامه  رد 

! تسا هدش  جراخ  وا 
هجلاعم ار  وا  یناوت  یم  وت  ایآ  نک ، هاگن  ایب  تفگ : نم  هب  روپاـش  دـش . لدـبم  متاـم  هب  یـسوم  رورـس  سلجم  دـندش و  قرفتم  شنامیدـن 

؟ ینک
؟ تسا هدش  جراخ  وا  زا  همه  شلد  شش و  زرپس و  رگج ، مدید  مدرک  هاگن  تقد  هب  دوب  تشط  رد  هچنآ  مدیبلط و  غارچ  نم 

: منک یم  نیمضت  نآ  هدنناوخ  يارب  زیچ  دنچ  نم  هک  یتسرد  هب  نک ، تبظاوم  نآ  زا  ناوخب و  ار  اروشاع  ترایز 
. دوش لوبق  شترایز   - 1

. دشاب روکشم  وا  ششوک  یعس و   - 2
... ددرگنرب ادخ  هاگرد  زا  دیماان  دوش و  هدروآرب  گرزب  دنوادخ  فرط  زا  دشاب  هچ  ره  وا  تاجاح   - 3

هجوت ترضح  نآ  يوس  هب  ترایز  نیا  هلیسو  هب  سپ  داد ، يور  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  وت  يارب  یتجاح  هاگره  ناوفـص ! يا  دومرف : دعب 
دوخ هدعو  دنوادخ  دوش و  یم  هدروآرب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  ار  تتجاح  ناوخب و  ار  اعد  نیا  یتسه و  هک  یناکم  اجره و  زا  نک 

. درک دهاوخن  فالخ  ار 
هبرجت دوش . یم  هدروآرب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  زور  لهچ  اب  شیاه  هتـساوخ  جـیاوح و  دـشاب  هتـشاد  یگرزب  تجاـح  سک  ره  يرآ ،

(. 39 . ) دروآ میهاوخ  ار  تایاکح  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  یماع  فراع و  ره  هاوگ 
ع)  ) نیسح ماما  تبرت  رب  ع )  ) نامز ماما  مالس   - 795

نیا رد  هداد . رارق  افش  مالسلا  هیلع  نیسح  كاخ  رد  يادخ  هک  سب  نیمه  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  صالخا  برقت و  لوبق  نیسح و  تمظع  رد 
هللا لعج  نم  یلع  مالـسلا  تسا : مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم  تراـیز  اـهنآ  نیرت  سرتسد  رد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  دانـسا  هنیمز 

. تسا هداد  رارق  ءافش  وا  تبرت  رد  دنوادخ  هک  یسک  نیسح )  ) رب مالس  هتبرت ؛ یف  ءافشلا 
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: هدومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
؛ هربق دنع  ءاعدلا  هباجا  و  هتبرت ، یف  ءافشلاو  هتیرذ ، یف  همامالا  لعج  نا  هلتق : نم  نیسحلا  ضوع  یلاعت  هللا  نا 

، داد رارق  افش  وا  تبرت  رد  و  داد ، رارق  وا  هیرذ  رد  ار  تماما  هک  دومرف  نیعم  ار  ضوع  نیا  نیسح  لتق  شاداپ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
. داد اه  تساوخرد  هب  تباجا  هدعو  شربق  رانک  رد  و 

. مشچ ینشور   - 796
هدید ناوارف  جنر  هدیشک و  رایسب  تمحز  ملع  لیصحت  رد  هرس  سدق  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  هک  هدروآ  هیوضرلا  دیاوف  رد  یمق  ثدحم 

هام یب  ياه  بش  هدرک و  یم  هدافتسا  هام  رون  زا  اه  بش  زا  يرایـسب  هعلاطم  ماگنه  هب  دنک  هیهت  غارچ  هدوبن  رداق  هک  لیـصحت  لیاوا  رد  و 
نتـشون باـتهم و  رد  هعلاـطم  ترثک  زا  مرجـال  هدرک  یم  ررکم  ار  ظوفحم  نوتم  هاـم  یب  ياـه  بش  هدرک و  یم  ررکم  ار  هظوفحم  نوتم 

البرک ءادهش  ریاس  روبق  كاخ  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تبرت  راوگرزب  نآ  نکیلو  هدش ، فیعـض  شنامـشچ  باتک  سورد و 
(. 40 . ) تسا هدش  نشور  شنامشچ  اه  تبرت  نآ  تکرب  هب  هدیشک و  دوخ  نامشچ  هب  ار 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  اب  دیهش  يوب   - 797
زا دـهاوخب  یـسک  رگا  دراد ، یناوارف  باوث  ندرک  هدجـس  اب  هدـش و  هتخاس  حـیبست  اب  نتفگ  رکذ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  كاپ  كاـخ  نیا 
رب هدجس  یفرط  زا  و  میناوخب ، زامن  میهاوخ  یم  هک  ام  دنک  یم  هیهت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  نادیهـش  كاخ 
هک الاح  دـنا : هتفگ  ام  هب  ام  نایاوشیپ  یلو  میراد ؛ یم  رب  یگنـس  ای  یکاخ  دوخ  اب  میناد ، یمن  زیاـج  ار  سوبلم  لوکاـم و  قلطم  رب  شرف و 

. دشاب نادیهش  تبرت  كاخ  زا  كاخ ، نآ  هک  رتهب  درک ، هدجس  كاخ  رب  دیاب 
يراذگب كاخ  يور  رب  رس  ینک  یم  تدابع  ار  ادخ  هک  وت  دهد . یم  دیهش  يوب  هک  دینک  هیهت  دوخ  يارب  البرک  كاخ  زا  دیناوت  یم  رگا 

هک يراذـگب  یکاـخ  نآ  يوررب  رـس  رگا  یلو  تسا ، تسرد  تزاـمن  يراذـگب  یکاـخ  ره  يور  رب  رـس  رگا  یلو  تسا ، تسرد  تزاـمن 
(. 41 . ) دوش یم  ربارب  دص  وت  باوث  رجا و  دهد  یم  دیهش  يوب  دراد و  دیهش  اب  یکچوک  یگیاسمه  یکچوک ، تبارق  یکچوک ، سامت 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  اب  حیبست   - 798
. دوش هدناوخ  باوخ  تقو  رد  ای  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  هک  دوب  شراوگرزب  ردپ  فرط  زا  يا  هیده  مالسلا  هیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست 

حیبـست دوخ  يارب  دیهـش  تبرت  زا  بلطملادـبع و  نب  هزمح  باـنج  شراوگرزب  يومع  ربـق  راـنک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتـخد 
راکذا مهاوخ  یم  هک  ادـخ  تدابع  يارب  نم  تسا ، مرتحم  دیهـش  ربق  تسا  مرتحم  دیهـش  كاخ  هچ ! ینعی  دراد ، ینعم  اهنیا  درک ، تسرد 

مدآ یکاخ  ره  زا  و  كاخ ، ای  بوچ  ای  دشاب  گنس  زا  حیبست  ياه  هناد  دنک  یم  یقرف  هچ  حیبست ،)  ) يا هحبس  هب  دنمزاین  مرامشب  ار  دوخ 
نتخانش تیمسر  هب  یعون  تسا ، تداهش  هب  مارتحا  یعون  نیا  مراد و  یم  رب  دیهش  تبرت  كاخ  زا  ار  نیا  نم  یلو  تسا  هتـشادرب  درادرب ،

هزمح بانج  زا  ءادهشلادیس  بقل  دوخ  هب  دوخ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  زا  دعب  هکنآ  ات  تسا ، تداهـش  تسادق 
كربت دیهش  كاخ  هب  دهاوخب  یسک  رگا  رگید  نآ  زا  دعب  هدش و  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شراوگرزب  ردارب  هون  هب  دش و  هتفرگ 

. دنک یم  هیهت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  كاخ  زا  دیوجب 
ع)  ) نیسح ماما  دقرم  زا  حیبست   - 799

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
؛ مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبا  ربق  نیط  نم  هحبسو  هب  كاتسی  كاوسو  هب  متختی  متاخ  اهیلع و  یلصی  هرمخ  عبرا  نع  انتعیش  ینغتست  ال 

: دنتسین زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ناوریپ 
. دوش یم  هدناوخ  زامن  نآ  يور  رب  هک  يا  هداجس   - 1

. دشاب تشگنا  رد  هک  يرتشگنا   - 2
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. دننک كاوسم  ار  اه  نادند  نآ  اب  هک  یکاوسم   - 3
(. 42  ) نیسح ماما  دقرم  كاخ  زا  یحیبست   - 4

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛ اهب حبسی  مل  ناو  احبسم  بتک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  نیط  نم  هحبس  هعم  ناک  نم  و 

حیبست نآ  اـب  هچرگ  دوش  یم  بوسحم  قح  يوگ  حـیبست  دـشاب  هتـشاد  دوخ  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـقرم  كاـخ  زا  یحیبست  هک  یـسک 
(. 43 . ) دیوگن

تسا ربارب  دوش  هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  حیبست  اب  هک  رافغتـسا  ای  رکذ  کی  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  یثیدح  رد 
. دوش هتفگ  رگید  زیچ  اب  هک  رکذ  داتفه  اب 
ع)  ) نیسح ماما  تبرت  رب  تروص   - 800

ره و  دهن ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  هرهچ  هک  ار  یسک  ره  نایرگ ، نانک و  هدجس  شیوخ  تایح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(. 44 . ) دومرف یم  اعد  ار  همه  دنک  یم  نویش  وا  گوس  رد  هک  ار  یسک  ره  دزیر و  یم  کشا  وا  رب  هک  ار  یسک 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  اب  رکذ   - 801
ره اب  ربکا . هللا  الا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

رازه شـش  هدرب و  ـالاب  هجرد  رازه  شـش  هدومن  وحم  ار  وا  هاـنگ  رازه  شـش  دـنک و  یم  تبث  وا  يارب  هنـسح  رازه  شـش  دـنوادخ  رکذ ،
. دسیون یم  وا  يارب  تعافش 

حیبست ینعی   ) دننک یم  تسرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  زا  هک  ار  ییاه  گنـس  یـسک  ره  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
رکذ دـشاب و  شتـسد  رد  حـیبست  رگا  دوش و  یم  تبث  وا  يارب  رافغتـسا  داتفه  هیلا  بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  ره  دادـعت  هب  دـنادرگب ، هتخپ )

. دوش یم  هتشون  وا  يارب  رافغتسا  هبترم  تفه  هناد  ره  ددع  هب  دیوگن 
دص راهچ  دوش ، یم  هتشون  وا  يارب  هنـسح  دص  راهچ  دیوگب  هللا  ناحبـس  هبترم  کی  تبرت  حیبست  اب  هک  یـسک  دندومرف : رگید  تیاور  رد 

(. 45 . ) ددرگ یم  هدروآرب  شتجاح  دصراهچ  الاب ، شا  هجرد  دصراهچ  فرطرب ، شهانگ 
تبرت اب  حیبست  ندرک  تسرد   - 802

رد هک  تسا  نیا  حـیبست  نیا  ياه  یگژیو  زا  دراد . میظع  تلیـضف  نتـشاد  تسد  رد  نتفگ و  رکذ  نآ  اب  ندرک و  تسرد  حـیبست  تبرت  اب 
الا یـش ء  نم  ناو  دومرف : دنوادخ  هک  تسا  یحیبست  نامه  نیا  هتبلا  دیوگب . حیبست  شبحاص  هکنآ  نودب  دیوگ  یم  حـیبست  یمدآ  تسد 
ره هب  دیمهف . یمن  ار  اهنآ  حیبست  امـش  یلو  دیوگ ، یم  وا  دـمح  حـیبست و  يدوجوم  ره  ( 46 ( ؛ مهحیبست نوهقفت  نکلو ال  هدمحب  حبـسی 

. تسا ءادفلا  هل  انحاورا  ءادهشلادیس  ترضح  تبرت  رد  یگژیو  نیا  و  میمهف . یمن  ام  هک  دیوگ  یم  یحیبست  تبرت ، حیبست  لاح 
ص 301. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 1)

نامه ص 239. ( 2)
ص 93 و 100. نامه ج 101 ، ( 3)

ص 106. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 4)
نامه ص 107. ( 5)

ص 107. ، 101 راونالاراحب ، ( 6)
نامه ص 111. ( 7)

ص 135. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 8)
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ص 108. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 9)
ص 135. ج 101 ، راونالاراحب ، 3و 4 و 5 -  ( 10)

نامه 5. ( 11)
ص 135. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 12)
ص 135. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 13)

. ذخام نامه  ( 14)
نامه ص 129. ( 15)
نامه ص 122. ( 16)
نامه ص 126. ( 17)

ص 125. ذخام ، نامه  ( 18)
نامه ص 124. ( 19)

ص 136. ذخام ، نامه  ( 20)

ص 118. ذخام ، نامه  ( 21)
ص 45. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 22)

ص 256. نامه ج 44 ، ( 23)
ص 256. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 24)

ص 134. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 25)
ص 116. نامه ج 101 ، ( 26)

ص 247. نامه ج 44 ، ( 27)
ص 227. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 28)

ص 73. نامه ج 101 ، ( 29)

ص 239. نامه ج 44 ، ( 30)
نامه ص 237. ( 31)

.226 ص 233 -  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 32)
ص 423. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  تیبلا  لها  بقانم  ( 33)

ص 268. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 34)
ص 153. ج 85 ، راونالاراحب ، ( 35)

نامه ص 158. ( 36)
ص 20. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ( 37)
ص 20. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تعافش  ( 38)

ص 182. ج 2 ، مایالا ، عیاقو  ( 39)
ص 67. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تعافش  زا  ناتساد   72 ( 40)

ص 214. حور ، تراهط  ( 41)
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ص 75. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 42)
ص 608. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 43)

ص 51. ج 10 ، راونالاراحب ، ( 44)
ص 678. هر ،)  ) هفئاطلا خیش  دجهتملا  حابصم  ( 45)

هیآ 44. ءارسا ، هروس  ( 46)

ینیسح هاگراب  البرک ؛ ترایز  تلیضف 

ع)  ) نیسح ماما  ترایز   - 803
رد زج  دشابن  رگا  مور و  یم  وا  ترایز  هب  تمایق  زور  رد  دیایب ، نم  ترایز  هب  تداهـش  زا  سپ  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(. 1 . ) مروآ یم  نوریب  شتآ 
هدجس رد  ع )  ) قداص ترضح  ياعد   - 804

: تفگ هک  دیـسر  اجنیا  هب  ات  درک  یم  ییاهاعد  دوب  هدجـس  رد  ترـضح  متفر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  هب  دـیوگ : بهو  نب  هیواـعم 
هب نک  محر  ایادـخ ! دـناسرب . هیلع چ  نیـسح  ربـق  هب  ار  شدوخ  اـت  هدرک  نوگرگد  ار  نآ  باـتفآ  هک  ییاـه  تروص  هب  نک  محر  ایادـخ !

نیسح تبیصم  رد  هک  ییاه  هخرص  اه و  هلان  هب  نک  محر  ایادخ ! دوش ، یم  هتخیر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  رد  هک  یمـشچ  ياه  کشا 
رب ات  مراپس  یم  وت  هب  ار  نانآ  نم  ایادخ ! دوش . یم  دنلب  نیسح  تبیـصم  رد  هک  ییاه  هخرـص  اه و  هلان  هب  نک  محر  ایادخ ! دوش ، یم  دنلب 

(. ناسرب ام  هب  ار  نانآ   ) دنوش دراو  رثوک  ضوح  دزن  ام 
؟ دیدرک یم  یسک  هچ  يارب  ار  اهاعد  نیا  مدرک : ضرع  تشادرب ، هدجس  زا  رس  هک  ترضح  دیوگ : بهو  نب  هیواعم 

یمن روط  نیا  لاـح  هب  اـت  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  وا  تلیـضف  اـیآ  يور ، یم  ـالبرک  اـیآ  نیـسح . مدـج  ربق  راوز  نارادازع و  يارب  دومرف :
ربق هب  امتح  ار  مدوخ  دعب  هب  نیا  زا  دش . یم  ادخ  تمحر  لومـشم  دیدرک  یم  يرفاک  يارب  رگا  دـیدومرف ، امـش  هک  ياهاعد  نیا  متـسناد 

(. 2 . ) دیناسر مهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح 
دنوادخ هب  ع )  ) نیسح ماما  برق  تیاهن   - 805

ار وا  هناقـشاع  هنافراع و  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  ینازرا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  هب  تایاور  قبط  هک  رگید ، هوکـشرپ  شاداپ 
(. 3 . ) تسا هدومن  ترایز  ششرع  رد  ار  ادخ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دنک ، ترایز 

وا زا  ادخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  تکرب  هب  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  زا  رتارف  تسا و  لامک  هب  جوا  ادخ و  هب  برق  تدش  زا  هیانک  نیا 
: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  ارچ  دنک ، یم  رادید 

(. 4 . ) دیامن یم  رادید  وا  زا  ادخ  دنک و  یم  كرد  ار  ادخ  ترایز  دنک ، ترایز  هعمج  بش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یسک  ره 
وا رب  ادخ  تمحر  ناراب  هک  یـسک  تسوا و  رب  ادـخ  تمحر  ناراب  وا و  صاخ  فطل  زا  هیانک  وا ، ترایز  ادـخ و  رادـید  هک  تسا  نشور 

. تشگ دهاوخن  هرهب  یب  نآ  زا  دش و  دهاوخن  مورحم  زگره  دنک  ندیراب 
، وا ترایز  رد  هک  میـسر  یم  اجنیا  هب  تسادـخ ، هاگراب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  يونعم  صاـخ  برق  رگناـشن  هک  تیاور  رد  تقد  اـب 

. دیاشن نآ  زا  رتارف  هک  دوب  دهاوخ  یهلا  تمحر  زا  يا  هرهب  شاداپ و 
ترایز رایـسب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیاب  دنک  رظن  ادخ  هب  زیخاتـسر  زور  رد  دهاوخ  یم  سک  ره  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

(. 5 . ) دنک
هجرد نیرتالاب  برق و  تیاهن  هک  دنتـسه  يا  هناگ  هس  ياهریبعت  ادخ . تمحر  هب  رظن  ادخ و  اب  رادـید  ادـخ و  ترایز  ینعی : ریبعت  هس  نیا 
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تروـص هب  ار  یگژیو  نیا  هک  تسا  قـیمع  فـیرظ و  هتکن  نیمه  رطاـخ  هب  تـسین و  نآ  زا  رتارف  هـک  یبرق  دـنرگناشن . ار  ناـسنا  يوـنعم 
(. 6 . ) تسا دمآ  رس  اهنآ  همه  رب  هکلب  ربارب ، وا  ترایز  ياه  شاداپ  همه  اب  دوخ  نیا  هک  ارچ  میدرک ، ثحب  هناگادج 

؟ دننک یم  تسرد  البرک  رهم  ارچ   - 806
تشهب يوب  دومرف : دیسوب و  ار  نآ  دروآ . هیده  نم  يارب  البرک  كاخ  زا  لیئربج  دومرف : هملس  ما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

. دهد یم 
المع و تخانش و  ربمغیپ  ار  شتفارـش  دراد و  تسین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ادخ ، صلاخ  دبع  ادخ ، بحم  ادخ ، یعاد  هب  نیمز  زا  هعطق  نیا 

(. 7 . ) دناسر ام  هب  الوق 
. تسا تشهب  زا  سا  هراپ  البرک   - 807

(. 8 . ) تسا تشهب  زا  يا  هراپ  البرک  هنیآ  ره  سپ  البرک ، رد  ار  نیسح  ربق  نک  ترایز  رباج ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هنسح رازه  شاداپ   - 808

، تسا هدمآ  حیحـص  تیاور  رد  هکنانچ  ترـضح  نآ  ترایز  اما  منهج ، شتآ  ربارب  رد  تسا  يرپس  تسا و  يدابع  گرزب  لمع  زین  هزور 
. دراد ار ، راد  هزور  هزور و  رازه  شاداپ 

داهج شاداپ   - 809
(. 9 . ) تسا نآ  زا  رتارف  ششاداپ  ترضح  نآ  ترایز  اما  دراد  يا  هدنزرا  شاداپ  يرایمه ، يراکمه و  ادخ و  هار  رد  یناسر  يرای 

يارب هدرک  ماجل  نیز و  بکرم ، رازه  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یـسک  ره  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد 
(. 10 . ) تسا هتخاس  هدامآ  زهجم و  ادخ  هار  رد  تمدخ 

. دیهش رازه  شاداپ   - 810
هناـفراع و تراـیز  زا  نآ . زا  رتارف  هکلب  ( 11 ، ) ردب يادهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  لداعم  تسا  یـشاداپ  ترـضح  نآ  هنافراع  ترایز  رد 

(. 12 . ) ددرگ یم  تفایرد  زین  ادخ  هار  رد  ندیطلغ  نوخ  هب  شاداپ  ناسب  یشاداپ  وا  هناصلاخ 
هدرب رازه  نتخاس  دازآ  ششاداپ   - 811

(. 13 . ) تسادخ هار  رد  رفن  رازه  نتخاس  دازآ  شاداپ  ناسب  یگرزب ، شاداپ  ترضح  نآ  ترایز  رد 
دازآ لداعم  یـشاداپ  دـهن ، یم  دراد و  یم  رب  هک  یمدـق  ره  هب  دـنک  ترایز  هدایپ  ياـپ  اـب  ار  وا  رهطم  ربق  یـسک  ره  هک : تسا  تیاور  رد 

(. 14 . ) تشاد دهاوخ  ار  لیعامسا  نادنزرف  زا  يا  هدرب  نتخاس 
ادخ رکذ  شاداپ   - 812

هار رد  هک  ترضح  نآ  فراع  رئاز  قرع  زا  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  هک : تسا  تیاور  رد  هک  سب  نیمه  ادخ ، شیاتـس  رکذ و  دروم  رد 
(. 15 . ) دنک یم  قلخ  هدننک ، سیدقت  رگشیاتس و  هتشرف  رازه  داتفه  هدش ، هتخیر  وا  ترایز 

رکذ باوـث  كرد  زین  دراد و  هارمه  هب  ار  وا  ساپـس  ادـخ و  رکذ  شیاتـس و  لداـعم  يرگید  شاداـپ  ترـضح  نآ  تراـیز  نآ ، رب  هوـالع 
. تسا ترضح  نآ  ترایز  رد  برقم ، ناگتشرف 

(. 16  ) نینموم ندومن  نامداش   - 813
تساهراک نیرترب  راک  نیا  تسا . نموم  ياه  لد  رب  رورس  شخب  حرف  میسن  ندیمد  نامیااب و  ناسنا  نتخاس  نامداش  هتـسیاش ، ياهراک  زا 

(. 17 . ) ددرگ یم  ناسنا  يابیز  نیشنمه  زیخاتسر  خزرب و  ملاع  طیارش  نیرت  تخس  رد  و 
رادـفده هناصلاخ و  هنافراع و  ترایز  اب  هک  دـنادب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  رگا  هک : تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تایاور  رد 

نادناخ نادیهـش  مالـسلا و  هیلع  رون  ماما  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  يافـصم  ياه  بلق  رب  ینامداش  میـسن  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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، دوب دـهاوخ  وا  يارب  ترخآ  اـیند و  رد  شزرارپ  شاداـپ  هچ  ددرگ و  یم  زاـب  وا  هب  ناـنآ  ياـعد  زا  یـشزرارپ  هرمث  هچ  دزو و  یم  ربماـیپ 
(. 18 . ) دنیزگ لزنم  ترایز  يارب  وا  فیرش  ربق  رانک  هشیمه  هکلب  دنک ، ترایز  ار  نیسح  اهنت  هن  هک  تشاد  یم  تسود 

ع)  ) نیسح يوک  هتشک  شاداپ   - 814
: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

دریگ و یم  رارق  شیاـشخب  دروم  شناـهانگ  همه  نوـخ ، هرطق  نیتـسخن  اـب  دوـش  هتـشک  وا  تراـیز  هار  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ریاز  رگا 
كاـپ و ناقـساف ، نارفاـک و  یناویح  تشرـس  زا  هک  دوش  یم  هداد  وش  تسـش و  يا  هنوگ  هب  ناربماـیپ  تشرـس  ناـسب  وا  یتوکلم  تشرس 
رد و  ددرگ . یم  نامیا  زا  زیربل  هدودز و  نآ  زا  صلاخان  ره  دوش و  یم  هداد  وش  تسـش و  وا  بلق  هنوگنیمه  ددرگ ؛ یم  صلاخ  هزیکاـپ و 

ینازرا ودب  شا  ینید  ناردارب  زا  رفن  نارازه  نادناخ و  تعافـش  تسا و  صلاخ  اه  یـصلاخان  همه  زا  هک  دنک  یم  تاقالم  ار  ادـخ  یلاح 
و ددرگ . یم  هیدـه  تـشهب  زا  وا  طوـنح  نـفک و  دـنناوخ و  یم  ار  وا  زاـمن  گرم ، هتــشرف  لـییربج و  هارمه  هـب  ناگتــشرف  تـسا . هدـش 

. ددرگ یم  نارابرون  هدرتسگ و  وا  رب  شهاگمارآ 
یم رپ  توکلم  هب  زور ، هدجیه  زا  سپ  دنروآ و  یم  هیده  وا  رب  تشهب  زا  ناگتـشرف  دوش و  یم  هدوشگ  شیور  هب  تشهب  ياهرد  زا  يرد 

. دوب دهاوخ  اجنآ  رد  ناجیه  ادخ  ناتسود  اب  زیخاتسر  هناتسآ  ات  دشک و 
، دـنک یم  هحفاصم  مالـسلا  هیلع  رون  ناماما  یلع و  ربمایپ و  اب  رگید  راب  دراد و  یم  رب  كاخ  زا  رـس  زین  وا  زیخاتـسر ، ییاپرب  زاغآ  زا  سپ 

یم دراد  تسود  ار  هک  ره  دـشون و  یم  رثوک  ضوح  زا  ات  دـندرب  یم  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  دـنهد و  یم  ودـب  تاجن  یبایماک  تراشب  نانآ 
(. 19 . ) دناشون

ع)  ) نیسح رئاز  رب  ادخ  فطل  رظن   - 815
، نآ يوترپ  رد  تسا  ناـسنا  ره  يوزرآ  تیاـهن  هک  نیرب  تشهب  هب  ندیـسر  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تراـیز  رد  رگید  یگژیو 

. دوش یم  لصاح 
: هک تسا  هدمآ  تیاور  رد 

هک دـنکفا  یم  یفطل  رظن  وا  هب  درگن ، یم  هتـسخ  اهزور  رادـیب و  ناهاگنابـش  وا ، ترایز  هار  رد  ار  وا  فراـع  رئاز  هک  یماـگنه  دـنوادخ ،
(. 20 . ) دوش یم  نیمات  شیارب  تشهب 

ع)  ) نیسح رئاز  تعافش   - 816
!؟ دنیاجک ربمایپ  نادناخ  نایعیش  هک : دسر  یم  ادن  رشحم  يارحص  رد 

؟ دنیاجک مالسلا  هیلع  نیسح  نیرئاز  هک : دسر  یم  ادن  هاگنآ  دوش ، یم  هتشارفارب  يرامش  یب  ياه  ندرگ  ماگنه  نآ  رد 
(. 21 . ) درب یم  تشهب  هب  ار  وا  دریگ و  یم  دراد  تسود  هک  ار  يدرف  تسد  یسک  ره  هک  تساجنیا  و 

ع)  ) یلع ياول  ریز   - 817
؟ دنیاجک نیسح  نارئاز  هک : دسر  یم  یصاخ  يادن  تمایق  زور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط 

؟ دیتساوخ یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  زا  هک : ددرگ  یم  باطخ  نانادب  دنشک ، یم  ندرگ  یهورگ 
هب تبحم  رهم و  راثن  دوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  ربمایپ و  هب  تدارا  یتسود و  اهنت  ام ، تساوخ  هزیگنا و  راگدرورپ ! دنهد : یم  خساپ 

. دنتشاد اور  ودب  یهلا  ياه  شزرا  نید و  ایحا  هار  رد  هک  یمتس  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
نانآ هب  دـیزیخ و  اپ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیـسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  نیا  نیـسح ! نارئاز  يا  ناه  دـسر . یم  ادـن  هک  تساجنیا 

دنهاوخ مچرپ  يوس  هب  يوس  ره  زا  نانآ  و  دیورب . تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  هک  نانآ  مچرپ  ریز  هب  دیتسه  نانآ  اب  امـش  دیدنویپب ،
(. 22 . ) تفر
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هقدص رازه  شاداپ   - 818
هقدص رازه  شاداپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  اما  دراد ؛ یگرزب  شاداپ  ادخ  هار  رد  هقدص  قافنا و 

(. 23 . ) دراد ار  هدش  هتفریذپ 
نیسح رب  راوگوس  يا  نادب   - 819

هچ نآ  رب  درگن و  یم  شیوخ  هاگتداهش  رب  اجنآ  زا  تسا ؛ یهلا  شرع  تسار  تمس  رد  ترـضح  نآ  خزرب  ملاع  رد  هک  تسا  تیاور  رد 
مسر و مسا و  اب  ار  نانآ  دنک و  یم  اشامت  ار ، هناقشاع  ناگتفیش و  نارئاز ، هوبنا  شیوخ ، هاگودرا  دنک و  یم  هراظن  دهد  یم  خر  اجنآ  رد 

تکرش شیوخ و  گوس  سلاجم  لفاحم و  رب  دسانـش و  یم  ادخ ، هاگراب  رد  ناشتلزنم  تاجرد و  رظن  زا  ردام و  ردپ و  مان  ناونع و  مان و 
. دیامرف یم  دنک و  یم  شزرمآ  شیاشخب و  بلط  نانآ  يارب  شردپ ، طسوت  دوخ ، دنکفا و  یم  رظن  شنارادازع  ناگدننک و 

دیدرت یب  تسا ، هتخاس  هداـمآ  شاداـپ  ناونع  هب  ییاـه  تمعن  هچ  وت  يارب  دـنوادخ  هک  یتسناد  یم  رگا  اروشاـع ...! رب  راوگوس  يا  ناـه 
(. 24 . ) دش یم  رتشیب  تهودنا ، مغ و  زا  ترورس  ینامداش و 

ع)  ) نیسح رئاز  تعافش   - 820
هاگ دنک و  تعافـش  رفن  دـص  ات  هد ، دروم  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  یناسک  زا  وا  رئاز  هک : تسا  هدـمآ  یمارگ  نآ  ترایز  شاداپ  دروم  رد 

(. 25 . ) زاس دراو  تشهب  هب  ار  وا  ریگب و  یهاوخ  یم  ار  یسک  ره  تسد  دوش : یم  هتفگ  ودب 
شرع زا  ادخ  ملکت   - 821

(. 26 . ) دیوگ یم  اه  نخس  وا  اب  شیوخ  شرع  زا  ادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  رئاز  هک : تسا  هدمآ 
(. 27 . ) دیوگ نخس  نم  اب  شتمحر ، ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  مزرو  یم  تعانق  نادب  تمظع ، نیا  زا  میوج و  یمن  ار  عیفر  ماقم  نآ  نم 

رثوک ضوح  یقاس   - 822
(. 28  ) دنک یم  باریس  رثوک  بآ  زا  ار  مدرم  وا  هدننک  ترایز  هک  تسا  هدمآ 

یم داـیرف  تشهب  لـها  هب  شتآ  نورد  رد  هک  مرگن  یم  یناـسک  نآ  زا  اـهنت  ار  دوخ  هکلب  مرگن ، یمن  تمظع  نیا  هتـسیاش  ار  شیوخ  نم 
تعانق نیشن ، تشهب  ناگتسیاش  زا  یکی  هلیسو  هب  شیوخ  ندش  باریس  هب  اهنت  هار  نیا  زا  دیهدب و  مه  ام  هب  اراوگ  بآ  نآ  زا  هک  دنـشک 

(. 29 . ) مزرو یم 
ع)  ) نیسح رئاز  ماقم   - 823

دنیـشن و یم  ادـخ  تمعن  ناوخ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  تشهب  رد  هک  دـسر  یم  یماـقم  هب  رـضح  نآ  رئاز  هک : تسا  هدـمآ 
(. 30 . ) ددرگ یم  دنم  هرهب  یهلا  ياه  تمعن  زا  وا  هارمه 

خزود شتآ  رد  موقز ، موش  تخرد  ندروخ  زا  هک  متسه  عناق  نیا  هب  وا  ترایز  تکرب  هب  مرگن و  یمن  ماقم  نیا  هتـسیاش  ار  نتـشیوخ  نم 
. مبای تاجن 

. دـهن یم  ياج  رب  ارم ، راظتنا  دروم  یئزج و  تارثا  دـیامن ، دروخ  رب  یعنام  ره  هب  ترـضح  نآ  هب  لسوت  میظع و  جـیاتن  راـثآ و  نیا  يرآ !
(. 31)

! ریگب رس  زا  ار  یگدنز  کنیا   - 824
دورد و دنوادخ  دـیوگ : یم  هدـمآ و  وا  يوس  هب  يا  هتـشرف  دـنک ، یم  تشگزاب  گنهآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  فراع  رئاز  هک  هاگنآ 
نک و زاغآ  ون  زا  ار  یگدنز  کنیا  تسا ، شیاشخب  دروم  هناصلاخ ، ترایز  نیا  تکرب  هب  تسا  هتشذگ  دیامرف  یم  دناسر و  یم  تمالس 

(. 32 . ) شاب دوخ  درکلمع  بقارم 
یم مالـس  ودب  شیادخ  هک  دسر  یم  ییاج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  تدارا و  تخانـش و  تکرب  هب  يدرف  هک  یماگنه  نایب ، نیا  اب 
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هب هدومن و  ظفح  نامیا ، نداد  تسد  زا  تیفاع و  ءوس  ینعی  یگدنز ، هعجاف  نیرتگرزب  ربارب  رد  ار  وا  زا  رتمک  وا  هک  تسا  نشور  دـناسر .
(. 33 . ) درک دهاوخن  اهر  دوخ  لاح 

(ص) ربمایپ ياه  جح  زا  جح  کی  شاداپ   - 825
جح زا  جـح  کی  شاداپ  ع )  ) نیـسح ماما  رئاز  يارب  هک : تسا  هدـمآ  ترـضح ، نآ  ترایز  شاداپ  تایاور  هلمج  زا  فلتخم ، تایاور  رد 

(. 34 . ) دوش یم  هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه 
یتیعقاو ربمایپ  لمع  ایناث  ددرگ و  طبح  راچد  هک  تسین  يداع  يدرف  ياهراک  زا  ربمایپ ، هلیـسو  هب  هدش  ماجنا  جح  الوا  هک  تسا  نشور  و 

. ریذپان تفآ  هنادواج و  یعطق و  تسا 
اهریشمش دورف  هاگیاج  رب  هسوب   - 826

: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
یم مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نانمؤم  ریما  هب  ربمایپ  دندمآ ، یم  ربمایپ  ناشراوگرزب  دج  دزن  هاگره  یکدوک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

! راد هاگن  ار  وا  یلع ! ای  دیامرف ،
! ینک یم  هیرگ  ارچ  ردپ ! دندومرف : ماما  درک ، یم  هیرگ  دیسوب و  یم  ار  وا  يولگ  ریز  هتفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 

(. 35 . ) منز یم  اهریشمش  هاگیاج  رب  هسوب  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  مزیزع ! دنزرف  دندومرف : ربمایپ 
ع)  ) نیسح ماما  نیرئاز   - 827

؟ مسر یم  لتق  هب  نم  ایآ  ناج ! ردپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! دیسر دیهاوخ  تداهش  هب  یگمه  تردپ  ردارب و  وت و  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ! دندومرف : ربمایپ 

؟ تسا رگیدکی  زا  رود  ام  روبق  ایآ  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. يرآ دندومرف : ربمایپ 

؟ درک دهاوخ  ترایز  ار  ام  وت  تما  زا  یسک  هچ  تروص  نیا  رد  دندومرف ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
(. 36 ! ) دمآ دناوخ  تردارب  وت و  ردپ  نم و  ترایز  هب  نم  تما  ناقیدص  اهنت  دندومرف : ربمایپ 

شرع رد  ادخ  ترایز   - 828
(. 37 . ) هشرع یف  هللا  راز  نمک  هراز  نم 

(. 38 . ) تسا هدرک  ترایز  ششرع  رد  ار  يادخ  هک  تسا  یسک  ناسب  دنک ، ترایز  ار  نیسح  ماما  ییارگ ، دیحوت  ره 
زامن ندناوخ  مامت   - 829

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
(: دوش یمن  هتسکش  اما  دشاب  رتشیب  مه  یعرش  تفاسم  دح  زا  هچ  رگا   ) دوش یم  هدناوخ  مامت  ناکم  راهچ  رد  زامن 

( هکم  ) مارحلادجسم - 1
( هنیدم  ) لوسرلا دجسم  -2

. هفوک دجسم  - 3
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  - 4

؟ منک ترایز  ار  مالسا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ایآ  دیسرپ : مالسا  هیلع  قداص  ماما  زا  لبش  نبا  هک : هدمآ  تیاور  رد 
. ناوخب مامت  شمرح  رد  ار  تزامن  نک و  ترایز  بوخ  كاپ  : دومرف

؟ مناوخب مامت  دیسرپ :
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. مامت دومرف :
؟ دنناوخ یم  هتسکش  نایعیش  باحصا و  زا  یضعب  درک : ضرع 

(. 39 . ) دننک یم  لمع  نادنچ  ود  نانیا  دومرف :
مامت ترضح  نآ  تکرب  هب  مه  دناوخ و  هتسکش  مه  ار  زامن  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  هک  هدمآ  هیملع  ياه  هلاسر  رد  و 

. دروآ اج  هب 
(. 40 ( ) ع  ) نیسح ماما  رئاز  زامن   - 830

. دریگ یم  رارق  یلاعت  قح  لوبق  دروم  درازگ  زاـمن  شرهطم  ربق  راـنک  رد  وا  تیـالو  تفرعم و  اـب  هتخانـش و  ار  ماـما  قح  رئاز ، ناـسنا  رگا 
دنوادخ دومرف : دناوخب  زامن  هدش و  فرشم  ترضح  فیرش  هاگراب  دقرم و  هب  هک  یسک  ماقم  ناش و  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنانچ 

(. 41 . ) دهد یم  رارق  نآ  یلوبق  ار  شزامن  رجا  لاعتم 
نامیا ناصقن   - 831

یقح ییوگ  دیامن  كرت  ار  نیـسح  ترایز  ماما  دنک ، تکرـش  جح  مسارم  رد  رمع  همه  رد  امـش  زا  یکی  رگا  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد 
. تسا هدرک  كرت  ار  ربمایپ  قوقح  زا 

هدرکن ادا  ار  دنوادخ  قح  دباتـشن ، نیـسح  يوک  هب  هاگنآ  دهد  ماجنا  جـح  رازه  امـش  زا  یکی  رگا  هک : تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
. تسا

رمع نتساک   - 832
. دوش هتشادرب  ناسنا  رمع  زا  تکرب  هک  دوش  یم  ثعاب  ترضح  نآ  ترایز  كرت  هک  تسا  هدمآ  يرایسب  تایاور  رد 

. تسا هدش  هدرمش  یعطق  رمع  زا  لاس  کی  شهاک  تایاور  زا  یخرب  رد  و 
تسین یعقاو  هعیش   - 833

تلاسر نادناخ  یعقاو  هعیـش  دنک ، كرت  تاناکما  دوجو  اب  ار  نیـسح  ترایز  سک  ره  هک : تسا  هدـمآ  تحارـص  هب  يرگید  تایاور  رد 
. تسین

نایخزود هرمز  رد   - 834
راـک تمظع  ماـما و  تیـالو و  ماـقم  هب  تناـها  ریقحت و  هزیگنا  هب  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  سکره  هک  تسا  نآ  رگناـیب  يرگید  تـیاور 

. دوب دهاوخ  نایخزود  زا  دنک ، كرت  وا  گرزب 
ص 724. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ( 1)

ص 163. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 2)
ص 76. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 3)

نامه ص 60. ( 4)

نامه ص 77. ( 5)
ص 473. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 6)

ص 101. بیغتسد ، دیهش  مالسلا ، هیلع  ءادهشلادیس  ( 7)
. ذخام نامه  ( 8)

ص 18. ج 101 . راونالاراحب ، ( 9)
ص 43. ذخام ، نامه  ( 10)
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نامه ص 18. ( 11)
نامه ص 104. ( 12)

نامه ص 43. ( 13)

نامه ص 36. ( 14)
ص 357. ج 101 . راونالا ، راحب  ( 15)

ص 436. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياه  یگژیو  ( 16)
ص 176. ص 284 و 295 و ج 82 ، و ج 74 ، ص 197 . ج 7 ، راونالاراحب ، ( 17)

ص 14 و 15. نامه ج 101 . ( 18)
ص 78. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 19)

نامه ص 12. ( 20)

نامه ص 27. ( 21)
ص 21. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 22)

ص 18. نامه ، ( 23)
ح 35. ص 292 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 24)

.68 ص 66 -  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 25)
ج 20. ص 73 ، ج 101 ، راونالاراحب ، ( 26)

.68 ص 66 -  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 27)
. نومضم نیا  هب  بیرق  ص 79 ، ج 101 ، راونالاراحب ، ( 28)

.68 ص 66 -  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 29)
ص 55. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 30)

ص 68. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  صئاصخ  ( 31)
ص 67 و ح 58. ج 101 ، راونالاراحب ، ( 32)

ص 59. نیسحلا ع ، صئاصخ  ( 33)
ص 156. تارایزلا ، لماک  ( 34)

ص 77. لامالا ، یهتنم  ( 35)
ص 78. لام ، الا  یهتنم  ( 36)

ح 29. ص 76 ، ج 101 ، راونالاراحب ، ( 37)
ص 59. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهیگژیو  ( 38)

.248 تارایزلا ، لماک  ( 39)
ص 60. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  صئاصخ  ( 40)

.195 تارایزلا ، لماک  ( 41)

نیموصعم نانخس 
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زا تسا  نم  زا  نیسح  انیسح ؛ بحا  نم  هللا  بحا  نیسح  نم  انا  ینم و  نیسح  دومرف : مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نیسح  هب  تبسن  مرکا  ربمغیپ  - 
(. 1  ) درادب تسود  ار  نم  نیسح  هک  ار  یسک  ره  دراد  یم  تسود  ادخ  منیسح ؛

. تسا یلع  نب  نیسح  مدج  هروس  هک  دیناوخب  ناتدوخ  ضئارف  لفاون و  رد  ار  رجفلاو  هروس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 
؟ تسامش دج  هروس  یتبسانم  هچ  هب  دندرک : ضرع 

هیـضار کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا ، سفنلا  اهتیا  ای  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا ، نیـسح  شقادـصم  رجفلاو  هروس  رخآ  تاـیآ  نآ  دومرف :
(. 2 . ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم ،

هجرد هلحرم و  نآ  هب  وت  هک  تسه  يا  هجرد  هبترم و  منیـسح ! دوب : هدومرف  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا هب  ایور  ملاع  رد  مرکا  ربمغیپ  - 
. تداهش ناکلپ  زا  رگم  دیسر  یهاوخن 

هک ییاهزیچ  یمامت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دومرف : ترـضح  هک  هدمآ  ماشه  هب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شرافـس  رد  - 
هب تفرعم  لها  ادخ و  یلو  دزن  همه  همه و  اه ، هوک  راومه و  نیمز  یکشخ و  ایرد و  نیمز و  برغم  قرشم و  رد  دبات  یم  نآ  رب  دیشروخ 

تشهب زج  امش  يارب  درادرب ؟ هدش  هدیوج  همقل  نیا  زا  تسد  هک  دوش  یمن  ادیپ  يدرم  دازآ  ایآ  تسین . شیب  يا  هیاس  نوچ  دنوادخ  قح 
. تسا هتشگ  یضار  یتسپ  زیچ  هب  دوش  یضار  ایند  هب  ادخ  زا  یسک  ره  هک  دیشورفن ، تشهب  زا  ریغ  هب  ار  دوخ  سپ  تسین  ییاهب 

وکین بجع  ار ، سابع  میومع  دنک  تمحر  ادـخ  ( 3 . ) انـسح ءالب  یلباو  رثآ  دقل  سابعلا  یمع  هللا  محر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 
. درک راثیا  داد ، ناحتما 

نم و يوزاب  هب  ریجنز  رـس  کی  هک  دندوب  هتـسب  ریجنز  کی  هب  ار  رفن  هدزاود  ام  مامت  میدوب و  رفن  هدزاود  ام  دومرف : نیدـباعلا  نیز  ماما  - 
(. 4 . ) دوب هتسب  بنیز  ما  همع  يوزاب  هب  نآ  رگید  رس 

یلا برقتی  لک  دنشکب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  ام  دج  هک  دندوب  هدش  عمج  رفن  رازه  یـس  هک : دندومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 
جورخ وا  رب  یلع  نب  نیـسح  تسا و  ربمایپ  هفیلخ  دیزی  دنتفگ  یم  نوچ  دنتـسج ، یم  برقت  ادـخ  هب  وا  نتـشک  اب  کی  ره  و  ( 5  ) همدب هللا 

(. 6 . ) دیگنج وا  اب  دیاب  تسا ، هدرک 
ياه لد  رد  نیسح  لتق  زا  ادبا ؛ دربت  ینموملا ال  بولق  یف  هرارح  نیسحلا  لتقل  نا  دندومرف ): هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  - )

(. 7 . ) دیارگن يدرس  هب  زگره  هک  تسا  یشزوس  نانموم 
اهتیا کل  اهاو  دومرف : دییوب و  ار  اجنآ  تبرت  درک و  روبع  البرک  نیمزرـس  زا  نیفـص  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  ثیدح  رد  - 

یب هک  دنوش  یم  روشحم  وت  نورد  زا  یماوقا  هک  كاپ ! كاخ  يا  وت  زا  اتفگـش  باسح ؛ ریغب  هنجلا  نوولخدی  ماوقا  کنم  نرـشحیل  هبرتلا 
(. 8 . ) دندرگ یم  تشهب  لخاد  باسح 
ص 315. ج 8 ، نآرق ، اب  ییانشآ  ( 1)
ص 297. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 2)

نیعلا ص 26. راصبا  ( 3)
ص 177. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 4)

هفحفص 232. مصاوعرد  یسلدنالا  یبرعلا  نبا  رکب  یبا  زا  لقن  هب  هفحص 6 ، مرقم  نیسحلا  لتقم  ( 5)
ص 53. لطاب ، قح و  ( 6)

س 217. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 7)
ص 255. ج 44 ، راونالاراحب ، ( 8)

نیسح ماما  نانخس  هبطخ و  زا  يا  هدیزگ 
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. دش یهاوخن  لئان  هجرد  نآ  هب  تداهش  اب  زج  هک  يراد  ادخ  دزن  يا  هجرد  وت  هک : تسا  هدومرف  نم  هب  مدج  دومرف : نیسح  ماما  - 
تقو نآ  ندرم  تسا ؟ گـنن  درمناوج  کـی  يارب  ندرم  رگم  موـش ، یم  هتـشک  دـییوگ  یم  تفر . مهاوـخ  یلو  ورن ، دـییوگ  یم  نم  هب  - 

نآ يارب  اما  دیـسرن . شفدـه  هب  دـنیوگ  یم  هک  دوشب  هتـشک  تسایر  ییاقآ و  يارب  دـهاوخب  دـشاب و  تسپ  ناسنا  فدـه  هک  تسا  گنن 
نیحلاـص و هک  دراد  یم  رب  مدـق  یهار  رد  هک  ارچ  تسین . گـنن  هک  دوـش  یم  هتـشک  قـح  هار  رد  قـح و  هـملک  يـالعا  يارب  هـک  یـسک 

(. 1 . ) دنا هتشادرب  مدق  ادخ  ناگدنب  ناگتسیاش 
يارب یهاتوک  هباطخ  تشگرب و  دناوخ ، تعامج  هب  باحصا  اب  ار  حبص  زامن  هکنآ  زا  سپ  مرحم  مهد  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 

جنر درد و  لحاس  زا  ار  امش  هک  تسین  یلپ  زج  گرم  تماقتـسا ، ربص و  یکدنا  تفگ : نینچ  هباطخ  نآ  رد  درک . داریا  نارای  باحـصا و 
. دهد یم  روبع  عیسو  ياه  تشهب  تمارک و  تداعس و  لحاس  هب 

نیمه مه  ناشراوگرزب  ردپ  هدش  لقن  هک  دناوخ  یم  شدوخ  اب  ار  يراعشا  البرک ، فرط  هب  دمآ  یم  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 
: تسا نیا  راعشا  نآ  دندناوخ ، یم  یهاگآ  ار  راعشا 

هسیفن دعت  ایندلا  نکت  ناف 
لبنا یلعا و  هللا  باوث  رادف 

اهعمج كرتلل  لاومالا  نکت  نا  و 
لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف 

تاشنا توملل  نادبالا  نکت  نا  و 
. لمجا هللا  یف  فیسلاب  ءرما  لتقف 

ایند زا  یلیخ  ترخآ ، هناخ  یهلا ، شاداپ  هناـخ  اـما  دـشک ، یم  شدوخ  فرط  هب  ار  مدآ  اـیند  تسا ، ینتـشاد  تسود  اـبیز و  اـیند  هچ  رگا 
. تسا رت  یلاع  رتالاب و  ایند  زا  یلیخ  تسا ، رتابیز 

. دنکن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  ناسنا  ارچ  سپ  تفر ، تشاذگ و  دیاب  راک  رخآ  ار  ایند  لام  رگا 
(. 2 ( ؟ دوشن هعطق  هعطق  ریشمش  ادخ  هار  رد  ارچ  سپ  دریمب ، راک  رخآ  هک  تسا  هدش  هتخاس  ام  ياه  ندب  نیا  رگا  و 

قح شتین   ) دـهدب جرخ  هب  شـشوک  تسا  ملـسم  هک  یلاح  رد  دـنک و  داهج  قح  هار  رد  رگا  تسین ، گنن  درمناوج  ناـسنا  يارب  گرم  - 
هار سکع ، رب  و  دـیامن ، يدردـمه  یماگمه و  تاساوم و  حـلاص ، نادرم  اب  و  دـنک ) داهج  هدـهاجم و  تسا  ملـسم  هک  یلاح  رد  دـشاب و 

. دنک ادج  راکهانگ  مرجم  هدش و  كاله  تخبدب  مدرم  زا  ار  شدوخ 
. تلذ اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  تزع  هیاس  رد  ندرم  لذ  یف  هایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 

(. 3 . ) منیب یم  تمالم  بجوم  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  و  تداعس ، مدوخ  يارب  ار  ندرم  نم  - 
!؟ دهدب يراوخ  هب  نت  نیسح  هلذلا  انم  تاهیه  دیوگ : یم  نیسح  - 

. تسا رتالاب  گنن  کی  ندش  لمحتم  زا  گرم  ( 4 ( ؛ راعلا بوکر  نم  یلوا  توملا  - 
. تسا رتهب  تلذ  اب  یگدنز  زا  تزع  اب  ندرم  ( 5 ( ؛ لذ یف  هایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  - 

ایند یف  ارارحا  اونوک  دنارد !؟ يریصقت  هچ  هچب  نز و  مگنج . یم  امش  اب  نم  دیگنج و  یم  نم  اب  نایفس ! یبا  لآ  هب  ناگتخورف  دوخ  يا  - 
ناتیدازآ تیرح و  تفر !؟ اجک  دشاب  هتشاد  دیاب  ناسنا  کی  هک  یفرش  نآ  دیرادن ، نامیا  داعم  هب  رگا  دیـسانش ، یمن  ار  ادخ  رگا  ( 6  ) مک

(. 7 ( !؟ تفر اجک 
. دنک چوک  ام  اب  نینچ  ار ، راگدرورپ  ءاقل  تسا  هتفرگ  میمصت  سک  ره  دشخبب ، ام  هار  رد  ار  شلد  نوخ  هک  تسا  هدامآ  سک  ره  - 
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. ددرگرب تسین ، يزیچ  نینچ  میسر ، یم  ییاج  هب  میوش ، یم  لئان  یماقم  هب  ام  دنک  یم  لایخ  هک  یسک  ره  سانلا ! اهیا  - 
. متشادرب امش  ندرگ  زا  ار  مدوخ  تعیب  نم  دومرف : اروشاع  بش  رد  تفرگ و  تعیب  دوخ  باحصا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 

دناشن ار  وا  دندروآ ، ار  ملسم  رتخد  دیایب . دییوگب  دومرف  درک ، ادص  ار  وا  تسـشن  هک  یتقو  نیـسح  ماما  تشاد . یکچوک  رتخد  ملـسم  - 
، تسا هداعلا  قوف  شزاون  کی  شزاون ، نیا  هک  دید  دوب ، شوهاب  كریز و  كرتخد  ندرک . شزاون  هب  درک  عورش  شدوخ و  يوناز  يور 

؟... ردقچ دریمب  مردپ  رگا  هللا ! لوسر  نبا  ای  هللادبعابا ! ای  درک : ضرع  اذل  تسا ، هناردپ 
. مریگ یم  ار  تردپ  ياج  نم  وا ، زا  دعب  متسه . تردپ  ياج  هب  نم  مکرتخد ! دومرف : دش ، رثاتم  هللادبعابا 

، تسا یفاک  دیداد  ملسم  کی  امـش  لیقع ! دالوا  دومرف : لیقع و  نادنزرف  هب  درک  ور  هللادبعابا  دش . دنلب  هللادبعابا  نادناخ  زا  هیرگ  يادص 
. دیدرگرب دیدرگرب ، دیهاوخ  یم  رگا  امش  تسا ، یفاک  ملسم  کی  لیقع  ینب  زا 

نوخ راکبلط  هک  الاح  میدوب ، وت  باکر  رد  میدوب ، هدادن  دیهـش  ار  یملـسم  هک  لاح  ات  ام  هللا ! لوسر  نبا  ای  هللادـبعابا ! ای  دـندرک . ضرع 
(. Ș Ș ام 8)  بیصن  دش ، ملسم  بیصن  هک  یتشونرس  نامه  ات  دوب  میهاوخ  امش  تمدخ  رد  مه  ام  ادبا ، مینک ! اهر  میتسه ، ملسم 
مکیداعا بذعی  ءادعالا و  رش  نم  مکیجنم  مکظفاح و  هللا  نا  اوملعا  ءالبلل و  اودعتـسا  دومرف : دوخ  تیب  لها  هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  - 

دهاوخ رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمـشد  و  تسا ، نانمـشد  زا  امـش  ظفاح  دنوادخ  هک  دینادب  و  دـینک ، الب  هدامآ  ار  دوخ  ( 9 ( ؛ ءالبلا عاوناب 
. داد

ص 153. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)
ص 98. دیهش ، ( 2)

ص 153 و 154. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 3)
.128 / 78 راونالاراحب ، ( 4)

. دیدج پاچ   44/192 راونالاراحب ، ( 5)
فوهللا ص 120. ( 6)

.161 قالخا ص 160 -  هفسلف  ( 7)
ص 205. ج 1 ، ینیسح ، هسامح  ( 8)

دهاوخ رفیک  الب  عاونا  هب  ار  ناتنانمشد  و  تسا ، نانمـشد  زا  امـش  شخب  ییاهر  ظفاح و  دنوادخ  هک  دینادب  دینک و  الب  هدامآ  ار  دوخ  ( 9)
. داد

بنیز ترضح  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 

امـش لثم  ددرگن ، شوماخ  نات  هلان  دکـشخن و  امـش  کشا  سپ  دـینک ؟ یم  هیرگ  ایآ  افو ! یب  راکبیرف  نازاـب  لـغد  يا  هفوک ! لـها  يا  - 
هتفاب هک  ار  هچنآ  درک و  یم  هبنپ  دوب  هتشر  هک  ار  هچنآ  هرابود  تخاس ، یم  خن  تشر و  یم  ار  ییاه  هبنپ  هک  تسا  قمحا  نز  نآ  نوچمه 

. درک یم  زاب  دوب 
ار هکل  نیا  زگره  دـیتشگ و  التبم  نآ  گنن  هب  دـیدمآ و  راتفرگ  راـک  نیا  راـع  هب  امـش  هک  یتسار  دـیا . هیرگ  راوازـس  هک  دـییرگب  سپ  - 

هاگیاج ناتگنج و  نابیتشپ  یتشهب و  ناناوج  رورـس  و  تلاسر ، ندـعم  توبن و  متخ  هداز  نتـشک  گنن  دـیناوت  یم  اجک  و  تسـش . دـیناوتن 
!. دییوشب ار  ناتهار  هاگلعتشم  ناتتجح و  رگنایب  ناتتالکشم و  هانپ  ناتیاه و  مخز  بیبط  وخ و  یتمالس 

ضرعم رد  وا  زا  ینارتخد  هچ  و  دیتسکش ؟ ینامیپ  هچ  و  دیدیرب ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  دیناد  یم  امـش ! رب  ياو  - 
.؟ دیتخیر وا  زا  ینوخ  هچ  و  دیدیرد ؟ وا  زا  یتمرح  هچ  و  دیدروآ ؟ دید 
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. دفاکشب نآ  تدش  زا  ار  اه  نامسآ  تسا  کیدزن  هک  دیدرک  يدنسپان  راک  هک  یتسار  - 
، دورن ادـخ  رب  ماقتنا  نتفر  تسد  زا  میب  دزادـنین و  باتـش  هب  ار  ادـخ  باتـش ، هلجع و  هک  دزاسن  راسکبـس  ار  امـش  یهلا  تلهم  نیا  سپ  - 

(. 1 . ) تسا هتسشن  اهنآ  ام و  نیمک  رد  دنوادخ  هک  زگره ،
شیوخ هاگلتق  هب  نانآ  دوب و  هدومرف  ررقم  اهنآ  تشونرس  رد  ار  تداهش  دنوادخ  دومرف : يدید ؟ هنوگچ  تردارب  هب  تبسن  ار  ادخ  راک  - 

! هناجرم رسپ  يا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  تسیک ؟ نآ  زا  يزوریپ  هک  رگنب  سپ  دنک . عمج  نانآ  وت و  نایم  دنوادخ  يدوز  هب  و  دنتسویپ ،
. تخورفارب دمآ و  مشخ  هب  دایز  نبا  سپ 

ص 351. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ( 1)

نیسح ماما  تامارک  تازجعم و 

س)  ) ارهز ترضح  محر  رد  ع )  ) نیسح ماما  تینارون   - 835
، دوب نم  اب  تدابع  هاگیاج  رد  داد ، رارق  نم  سینا  تشحو  رد  ار  وا  دنوادخ  دیسر  یگهام  راهچ  هب  یتقو  دیامرف : یم  س )  ) ارهز ترضح 

: دومرف هک  نیا  ات  مدرک  یم  هدافتسا  ع )  ) نیسح رون  زا  متشادن  یغارچ  هب  يزاین  کیرات ، بش  رد  دیسر  هام  شش  هب  یتقو 
. ینطاب یف  سیدقتلا  حیبستلا و  يالصم  یف  یسفنب  تولخ  اذا  عمسا  تلعجو 

(. 2 ( ) 1 . ) مدینش یم  دوخ  محر  زا  ار  هللا  ناحبس  يادص  مدرک  یم  تولخ  مدوخ  اب  زامن  هاگیاج  رد  هک  یماگنه 
ع)  ) نیسح ماما  هژیو  یگدنشخرد   - 836

یناف دومرف ...: یم  نم  هب  ص )  ) ربمایپ يو ، لمح  ماگنه  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ع )  ) نیـسح ماما  رون  شـشخرد  دیامرف : یم  س )  ) همطاف
هژیو تینارون  یگدنشخرد و  وت  یناشیپ  رد  نم  مرتخد ! ( 3 . ) قحلا اذهل  هجح  نیدلتس  کنا  کلذ  ارون و  اءوض و  کهجو  مدقم  یف  يرا 

. دروآ یهاوخ  ایند  هب  ار  مدرم  نیا  رب  ادخ  تجح  يدوز  هب  هک  تسا  نآ  رگناشن  رون  نیا  منیب و  یم  يا 
(. 5 ( ) 4 . ) متشادن زاین  غارچ  هب  رات  ياه  بش  رد  تفگ : یم  ع )  ) شردام هک  دوب  یتروص  هب  ع )  ) نیسح رون  وترپ 

. دنوادخ طسوت  ع )  ) نیسح يراذگمان   - 837
. روایب ار  نم  دنزرف  ءامسا ! يا  دومرف : ءامسا  هب  ص )  ) لوسر ترضح  دش ، دلوتم  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  هک  یماگنه 

. مدرب ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  هدیچیپ و  يدیفس  هماج  رد  ار  ترضح  نآ  دیوگ : یم  ءامسا 
. تفگ هماقا  شپچ  شوگ  رد  نذا و  وا  تسار  شوگ  رد  تشاذگ و  دوخ  نماد  رد  تفرگ و  وا  ترضح 

هب تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  ع )  ) یلع نوچ  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  یلاعت  قح  تفگ : دـش و  لزان  لییربج  سپس 
(. 6 . ) مانب ع )  ) نیسح ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ  راذگب و  مان  ریبش  ینعی  نوراه  کچوک  رسپ  مسا  هب  ار  وا  سپ  تسا  ع )  ) یسوم

لییربج طسوت  نیسح  ندرک  مارآ   - 838
نیـسح ترـضح  دوب . هدیباوخ  س )  ) همطاف دمآ و  دورف  لییربج  يزور  هک : تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هک  دیوگ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 

ادخ لوسر  دش و  رادـیب  شردام  ات  تشادزاب  هیرگ  زا  ار  وا  تسـشنب و  لییربج  سپ  درک ، یم  یبات  یب  لافطا  تداع  هب  دـش و  رادـیب  (ع )
. دینک هاگآ  نیا  زا  ار  همطاف  (ص )

ناگتشرف زا  يا  هتشرف  دش  دلوتم  ع )  ) نیـسح یتقو  تفگ : هک  فوع  یبا  نب  لیبحرـش  زا  دنک  یم  تیاور  زجاعملا  هنیدم  رد  ینارحب  دیس 
دیـشوپب و نزح  ياه  هماج  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دز : دایرف  نیمز  اه و  نامـسآ  راطقا  رد  تفر و  مظعا  ياـیرد  هب  دـمآ و  دورف  یلعا  سودرف 

(. 8 ( ) 7 . ) تسا مولظم  حوبذم و  ص )  ) دمحم هجوج  هک  دینک  هودنا  مغ و  راهظا 
یتشهب سابل   - 839
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ع)  ) نیسح رب  مدوب ، هدیدن  ار  شریظن  ایند  رد  هک  صوصخم  سابل  هک  مدید  ار  ص )  ) ربمایپ دیوگ : یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  رسمه  هملـس  ما 
ار نآ  نم  تسا و  ع )  ) نیسح هب  دنوادخ  هیده  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک . لاوس  ص )  ) ربمایپ زا  سابل  نآ  دروم  رد  نم  دناشوپ . یم 

(. 9 . ) مناشوپ یم  شمادنا  رب 
یم يدـیدج  سابل  دـیع ، بش  رد  یکدوک ، نارود  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  و  ع )  ) نسح ماـما  یهاـگ  هک : تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچ  مه 

. دـناشوپ یم  اهنآ  رب  س )  ) همطاف ترـضح  دـش و  یم  هیدـه  اهنآ  هب  هکیالم ، زا  یکلم  هلیـسو  هب  یلاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  دنتـساوخ 
(. 11 ( ) 10)

یتشهب ياه  سابل  ماعط و   - 840
، یبالگ امرخ ، هلمج : نآ  زا  دـش  یم  هیدـه  تشهب  هنادواج  ياه  تمعن  نوگانوگ و  ياه  هویم  دومرف : یم  هدرا  هاـگره  ع )  ) نیـسح ماـما 
. دوب وا  رطاخ  هب  ای  ترـضح  نآ  تساوخ  هب  رتشیب  دـش ، هیدـه  ع )  ) نسح همطاف و  یلع و  ربمایپ و  هب  تشهب  زا  هک  ییاذـغ  ره  زین  بیس و 

(. 13 ( ) 12)
ص)  ) ربمایپ تسد  زا  ریش  ندروخ   - 841

س)  ) همطاف شردام  دمآ ، ایند  هب  ع )  ) نیسح یتقو  هک  تسا  هدمآ  هدرک ، لقن  تنس  لها  قیرط  زا  هک  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  تیاور  رد 
ور نیا  زا  و  دشن . ادیپ  یلو  درک ، وجتـسج  يا  هیاد  ع )  ) نیـسح شدنزرف  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  و  دش ، کشخ  شریـش  و  دـیدرگ . رامیب 

دیکم و یم  وا  درذگ و  یم  كدوک  نآ  ناهد  رد  ار  دوخ  ماهبا  تشگنا  ترـضح  نآ  دـندروآ و  یم  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  ار  نیـسح 
نآ ماهبا  رد  یلاعت  يادخ  دـیکم و  یم  وا  دراذـگ و  یم  كدوک  نآ  ناهد  رد  ار  دوخ  ماهبا  تشگنا  ترـضح  نآ  ماهبا  رد  یلاعت  يادـخ 

. دوب هداد  رارق  ار  كدوک  نآ  يزور  ترضح ،
هچب هب  ناهد  هار  زا  ناگدنرپ  هک  هنوگ  نامه  درک و  یم  ار  راک  نیا  دوخ  ناهد  هلیـسو  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد 

نآ تشوگ  هک  دش  ببس  دیشک و  لوط  زور  هنابش  لهچ  ارجام  نیا  داد و  یم  اذغ  كدوک  نآ  هب  ترـضح  نآ  دنهد ، یم  اذغ  دوخ  ياه 
(. 15 ( ) 14 . ) دوش هدییور  ص )  ) ادخ لوسر  تشوگ  زا  دنزرف 

. تشهب ناناوج  رورس   - 842
؟ يدید دروخرب  نم  هب  هک  ار  یصخش  نیا  دومرف : نم  هب  ص )  ) ربمایپ دیوگ : هفیذح 

! ادخ لوسر  يا  يرآ  مدرک : ضرع 
مالس یلع  رب  دیآ و ) دورف  نیمز  هب   ) هک هتساوخ  هزاجا  دنوادخ  زا  دوب ، هدماین  نیمز  هب  تعاس  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يا  هتـشرف  وا  دومرف :

و دنتسه ، یتشهب  ناناوج  رورس  ود  نیـسح  نسح و  هک  داد  تراشب  نم  هب  زین  و  داد ، مالـس  دمآ و  وا  هدومرف ، هزاجا  ار  وا  دنوادخ  دهد و 
(. 17 ( ) 16 . ) تسا یتشهب  نانز  نوتاخ  همطاف 

لییربج رپ  زا  نهاریپ  دوپ   - 843
هب هک  دیناشوپ  یم  ع )  ) نیـسح دوخ  دنزرف  هب  يا  هلح  ص )  ) تلاسر ترـضح  يزور  مدید  تفگ : هملـس  ما  تسا : هدمآ  نویعلا  ءالج  رد 

. تشادن تهابش  ایند  ياه  هماج 
؟ دنام یمن  ایند  ياه  هماج  هب  هک  تسا  هماج  هچ  نیا  هللا ! لوسر  ای  متفگ :

زور زورما  نوچ  تسا ؛ لییربج  لاب  ياهرپ  زا  شدوپ  تسا و  هداتسرف  ع )  ) نیسح يارب  نم  راگدرورپ  هک  تسا  هیده  نیا  دومرف : ترضح 
(. 18 . ) مناشوپ یم  وا  رب  ار  هماج  نیا  تسا  دیع 

جیاوح ندروآ  رب   - 844
. دیامرف یم  ناشیا  ندرک  در  مدع  نادنمزاین و  زاین  ندروآرب  مدرم و  جیاوح  عفر  نوماریپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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اب ار  دوخ  يوربآ  تسا ، هتـساوخ  یتجاح  وت  زا  هک  یـسک  ینعی ؛ هدر . نع  کهجو  مرکاف  کـلاوس  نع  ههجو  مرکی  مل  هجاـحلا  بحاـص 
(. 20 ( ) 19 ... ) زیرن ار  دوخ  يوربآ  وا  ندرک  در  اب  رگید  وت  سپ  تسا ) هدز  يور  وت  هب  و   ) تسا هتخیر  وت  زا  تساوخرد 

هماسا نید  يادا   - 845
وا تدایع  هب  رما ، نیا  زا  عالطا  ضحم  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح  داـتفا ، گرم  رتسب  هب  دـش و  راـمیب  تخـس  دـیز  نب  هماـسا  هک  یتقو 

. دید كانهودنا  رایسب  يرامیب  رتسب  رد  ار  وا  تفاتش و 
. نم هدهع  هب  وت  ضرق  يادا  دومرف : وا  هب  ترضح 

. مریمب دوخ  يراکهدب  نید و  تخادرپ  زا  لبق  مسرت  یم  درک : ضرع  هماسا 
. مزادرپ یم  ار  تیراکهدب  ضرق و  وت  گرم  زا  شیپ  هک  شاب  هتشاد  نیقی  دومرف : ترضح 

: دندومرف نایب  ار  تاملک  نیا  هاگنآ  تخادرپ و  ار  وا  ضرق  مامت  هماسا ، گرم  زا  لبق  هدرک و  افو  دوخ  دهع  هب  ع )  ) نیسح ماما  سپ 
هک تسا  نیا  ناهاشداپ  هدوتسان  تشز و  تافـص  زا  . ءاطعالا دنع  لخبلا  ءافعـضلا و  یلع  هوسقلا  ءادعالا و  نم  نبجلا  كولملا  لاصخ  رش 
(. 22 ( ) 21 . ) دنشاب میئل  لیخب و  ششخب  لذب و  ماگنه  هب  هتشاد و  یلدگنس  تواسق و  ناگراچیب  نافیعض و  هب  تبسن  دنسرتب و  نمشد  زا 

يدوهی نامیا   - 846
بلق رد  رورس  ندرک  لخاد  زامن  زا  دعب  لامعا  نیرتهب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 

. دشابن یهانگ  نمضتم  هک  یهجو  رب  تسا  نموم 
مهاوخ یم  ممومغم  نم  هللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : مدیسرپ  نآ  ببس  زا  نم  دروخ  یم  ماعط  یگس  اب  یمالغ  يزور  مدید  نم  هک  یتسرد  هب 

. مبای تاجن  وا  تسد  زا  مهاوخ  یم  يدوهی و  مراد  یکلام  هک  اریز  ددرگ ؛ نم  يداش  بجوم  وا  يداش  دیاش  منادرگ ، داش  ار  وا 
دوخ مالغ  هک  مهد  یم  الط  رانید  تسیود  دومرف : دوب و  وا  کلام  هک  يدوهی  نآ  دزن  هب  تفر  دینش  مالغ  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  ترـضح 

. یشورفب نم  هب  ار 
هب ار  لام  مهد و  یم  وا  اب  زین  اب  ناتسب  نیا  يا و  هدمآ  نم  هناخ  هب  يا و  هتـشادرب  هک  مدرک  وت  ياه  ماگ  يادف  ار  مالغ  نم  تفگ : يدوهی 

. مهد یم  سپ  وت 
. مدیشخب وت  هب  ار  لام  دومرف : ترضح 

. مدیشخب مالغ  هب  مدرک  لوبق  تفگ : يدوهی 
. مدیشخب وا  هب  ار  اه  لام  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  دومرف : ترضح 

. مدیشخب مرهوش  هب  ار  دوخ  رهم  مدش و  ناملسم  نم  تفگ : يدوهی  نز 
(. 23 . ) مدیشخب دوخ  نز  هب  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  زین  نم  تفگ : يدوهی 

ع)  ) نیسح ماما  يراوگرزب  تواخس و   - 847
ار شـضرق  وا  هک  تشاد  رارـصا  راکبلط  یفرط  زا  دنک ، ادا  ار  دوخ  ضرق  تسناوتن  دش و  ضورقم  یـصخش  هب  هنیدـم  نیملـسم  زا  يدرم 

. دزادرپب
یتجاح يارب  وا  هک  تفایرد  ع )  ) نیسح ماما  دوب ، هتفگن  ینخس  زونه  دمآ ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  هب  ییوج  هراچ  يارب  درم  نآ 

يا هماـن  رد  ار  دوخ  زاـین  رادـهگن ، يوراـیور  لاوـس  زا  ار  دوـخ  يوربآ  دوـمرف : وا  هب  دوـش ) ظـفح  وا  يوربآ  هک  نیا  يارب   ) تسا هدـمآ 
. داد مهاوخ  وت  هب  دنک  داش  ار  وت  هچ  نآ  ادخ  تساوخ  هب  هک  سیونب ،

نک تبحص  وا  اب  افطل  دریگب ، ار  شبلط  هک  دراد  رارـصا  دراد و  بلط  نم  زا  رانید  دصناپ  سک  نالف  هللادبعابا ! يا  تشون : يا  همان  رد  وا 
. دهد تلهم  نم  هب  موش ، رادلوپ  هک  یتقو  ات  هک 
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؛ دومرف داد و  وا  هب  دروآ و  رانید  رازه  يوتحم  يا  هسیک  تفر و  دوخ  لزنم  هب  وا  همان  ندناوخ  زا  سپ  ع )  ) نیسح ماما 
چیه هب  رفن  هس  دزن  رد  زج  هدب و  ناماس  رـس و  دوخ  یگدنز  هب  رگید ، رانید  دصناپ  زادرپب و  ار  دوخ  يراکهدـب  لوپ ، نیا  رانید  دـصناپ  اب 

: وگم ار  دوخ  تجاح  سک 
یم هک  یگداوناخ  تلاصا  بحاـص   - 3 دـنک ، یم  ایح  يدرمناوج  رطاـخ  هب  هک  درمناوج   - 2 تسا ، وا  ناـبهگن  نید  هک  راد ، نـید   - 1

. دزاس یم  اور  ار  تتجاح  دـنک و  یم  ظفح  ار  وت  تیـصخش  وا  یهدـب . تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ  يرادـن  تسود  تزاین  رطاخ  هب  وت  دـناد 
(. 25 ( ) 24)

هزور هفسلف   - 848
؟ تسا هدرک  بجاو  شناگدنب  رب  ار  هزور  دنوادخ  ارچ  دش : لاوس  ترضح  نآ  زا  يزور 

. دنیامن ششخب  لذب و  نادنمتسم  ارقف و  هب  تبسن  دنشچب و  ار  یگنسرگ  معط  نادنمتورث  هک  نیا  يارب  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
(. 27 ( ) 26)

روک نداد  افش   - 849
ریت نینموملاریما  ترـضح  مدید  دیوگ : یم  هک  هدرک  لقن  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  مالغ  زا  بقانملا  بقاث  باتک  زا  زجاعملا  هنیدـم  رد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  میالوم  تمدـخ  متفر  مدـش  روک  سپ  دـندروآ ، یم  ترـضح  نآ  يارب  هرابود  ار  اـهریت  نآ  هکیـالم  تخادـنا و  یم 
هرابود دیشک ، نم  ياه  مشچ  رب  ار  كرابم  تسد  ترضح  نآ  سپ  تنک  امک  تعجرف  ینیع  یلع  هدی  حمسف  مدرک  لقن  ار  دوخ  تیاکح 

تایح لاح  رد  مه  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يارب  زا  صوصخ  هب  هدوب ، ع )  ) ياده همئا  يارب  ندرک  هدنز  هدرم  نینچ  مه  مدش و  انیب 
(. 28 . ) هدیسر روهظ  هب  تداهش  زا  دعب  مه  هدش و  رهاظ  ترضح  نآ  زا  هزجعم  نیا  ترضح  نآ 

ع)  ) نیسح ماما  تکرب  هب  بت  عفر   - 850
هناخ رد  زا  هک  نیمه  تفر ، وا  تدایع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب ، يرتسب  تخوس  یم  بت  شتآ  رد  تخـس  هک  ناناملـسم  زا  يرامیب 

. دیدرگ جراخ  رامیب  ندب  زا  بت  دش ، لزنم  دراو 
هک مدونـشخ  رایـسب  امـش  كرابم  مدـق  زا  درک : ضرع  رامیب  درک ، یـسرپلاوحا  وا  زا  تسـشن و  رامیب  رتسب  رانک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. درک رارف  نم  زا  بت  امش ، مدق  تکرب  هب  دیدمآ و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. تسا هدرک  ام  تعاطا  هب  رما  ار  وا  هک  نیا  رگم  هدیرفاین  ار  يزیچ  دنوادخ  دنگوس ، ادخ  هب  انل ؛ هعاطلاب  هرما  دق  الا و  ائیش  هللا  قلخ  ام  هللاو 
! بت يا  دومرف : سپس 

. هللادبعابا يا  مرادربنامرف  هللادبعابا ؛ ای  کیبل  تفگ : هک ) میدید  یمن  ار  ادص  بحاص  یلو  میدینش  یم  يادص  ام  دیوگ :! ياور  )
يراکهنگ ای  دشاب ، ام  نانمـشد  زا  هک  سک  نآ  رگم  يورن  یـسک  دزن  هدرکن  رما  وت  هب  ع )  ) یلع نانموم  ریما  ایآ  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما 

(. 30 ( ) 29 . ) یشاب وا  ناهانگ  هرافک  وت  ات  دشاب 
نک بآ  فرظ  رد  تسد   - 851

، دیـشخبن هجیتن  دـندرک ، رایـسب  ياوادـم  دـش ، جـلف  یکدوک  مایا  رد  يرامیب  رثا  رب  دوب ، يدوهی  هداوناخ  رد  دـنه  دـنا ، هدرک  لقن  یـضعب 
: نک یفرظ  بآ  رد  تسد  دومرف : نیسح  هب  ترضح  نآ  دندش ، ع )  ) یلع ماما  هب  لسوتم  ماجنارس 

زا وا  دندیورگ ، مالسا  هب  شنادناخ  شردپ و  وا و  تفای ، افـش  دز و  دوخ  ندب  هب  بآ  نآ  زا  دنه  سپـس  درک ، نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
لامک و هب  هک  یتقو  هیواعم  ماجنارـس  دیدرگ ، ع )  ) نیـسح ماما  هناخ  رد  زینک  هک  ماگنه  نآ  ات  دـش  توبن  نادـناخ  هناخ  رد  زینک  سپ  نآ 

(. 32 ( ) 31 . ) دروآ رد  دیزی  جاودزا  هب  ار  وا  درب ، یپ  وا  لامج 
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يا هشمق  یهلا  موحرم  زا  يدای   - 852
تایلزغ و دیاصق و  زا  نوحشم  تسا  یناوید  هلمج  زا  تسا ، رایسب  فیلات  ياراد  هک  يا  هشمق  يدهم  ازریم  هللا  تیآ  گرزب  داتسا  موحرم 
رد هک  دـیجم  نآرق  همجرت  هلمج  زا  دـنام و  راگدای  هب  وا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  موصعم  هدراهچ  تبقنم  یمالـسا و  لیاسم  رد  زغم  رپ  راعـشا 

. تسا مومع  سرتسد 
.( تسا دنمجرا  يالضف  زا  نونکا  هک   ) تشاذگ نیسح  ار  وا  مان  داد ، ناشیا  هب  يرسپ  دنوادخ  هدش  لقن 

افش شرسپ  دیارسب ، ع )  ) نیسح ماما  نوماریپ  يا  هدیصق  دبای ، افـش  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  رگا  هک  درک  رذن  ناشیا  دش ، رامیب  نیـسح ، نیا 
ناونع تحت  روکذم  ناوید  رد  هک  دروآ  دوخ  راعشا  رد  زین  ار  ینیسح  يالبرک  يارجام  دورس و  يزغم  رپ  ارغ و  رایسب  هدیصق  وا  و  تفای ،

. تسا هدش  پاچ  تبث و  ینیسح  همغن 
داتـسا موحرم  دـنراذگ ، ربق  دـحل  نایم  رد  دـندروآ و  مق  هب  ار  يا  هشمق  یهلا  داتـسا  هزاـنج  هک  یتقو  دومرف : یم  یلمآ  هداز  نسح  داتـسا 

. داد خر  یگرزب  هعیاض  ود  لاسما  دومرف : درک و  یتخس  هیرگ  دمآ و  شربق  رانک  ییابطابط  همالع 
، یلمآ یقت  دمحم  خیش  هللا  تیآ  موحرم  تلحر   - 1

يا هشمق  یهلا  هللا  تیآ  تلحر   - 2
يدورو رد  پچ  هیحان  تارجح  زا  یکی  رد  مق  مالـسلا  يداو  رد  شفیرـش  ربق  تشذـگ و  رد  یگلاس  نس 70  رد  يا  هشمق  داتـسا  موحرم 

(. 33 . ) دراد رارق 
ابو عفر  و  ع )  ) نیسح ماما  هضور   - 853

هدنب يارب  یلعم  يالبرک  میقم  هللا  همحر  يزاریش  يدهم  ازریم  دیس  اقآ  جاح  هللا  هیآ  ترضح  دنزرف  يزاریش  قداص  دمحم  دیـس  اقآ  جاح 
، شمرتحم نادـنزرف  انایحا  دـندومن و  یم  رارقرب  يا  هضور  سلجم  دوخ  لزنم  رد  هزور  ره  یلعم  يالبرک  رد  مگرزب  ردام  دـندومرف : لقن 

ناشلزنم رد  هزور  ره  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  هیزعت  هک  دندناوخ  یم  هضور  هلمج  دنچ  ردام  يارب  هللادبع  ازریمآ  يدهم ، ازریمآ  نایاقآ 
. دشاب رارقرب 

رد اپ  زا  ار  يدایز  هدـع  و  لاس 1330 ه ق - . رد  ادودح  درک -  ادیپ  عویـش  سدـقم  رهـش  نآ  رد  ابو  هک  یلاس  ات  تشاد  همادا  شور  نیا 
. دنتفر نیب  زا  شا  هنکس  همه  لزانم ، زا  یضعب  هدروآ و 

نیا دنتـسر و  تمالـس  هب  هاگناج  ضرم  نیا  زا  دـش ، یم  نآ  رد  نیـسح  ماما  تبیـصم  رکذ  هزور  ره  هک  هناخ  نآ  لها  قح ، فطل  هب  یلو 
رهاظ البرک  يداو  رد  تروص  هب  ابو  هک  درک  هدـهاشم  باوخ  ملاع  رد  همرکم ، يوناب  ناـمه  یبش  هک  نیا  اـت  دوب ، هدـش  یتفگـش  بجوم 

؛ هضور میتفر  زورما  همرکم ) يوناب  نامه  هب  هراشا   ) اهنیا لزنم  اما  میدزرـس . اه  هناخ  همه  هب  مدیدمآ و  رهـش  نیا  هب  ام  دیوگ : یم  هدش و 
(. 35 ( ) 34 . ) هضور میتفر  ادرف 

خرس بیس  يوب   - 854
هب دـش  یم  دراو  اج  ره  هک  دوب  نیا  خیـش  تداع  میتفر . ناشاک  هب  ناشیا  هارمه  هک : دـنک  یم  لقن  طایخ  یلعبجر  خیـش  ناتـسود  زا  یکی 

: تفگ خیش  مدیدش ، ناشاک  ناتسربق  دراو  هک  یماگنه  تفر . یم  روبق  لها  ترایز 
(. ع  ) هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا 

؟ دسر یمن  ناتماشم  هب  ییوب  دومرف : میتفر  رتولج  مدق  دنچ 
؟ ییوب هچ  هن ! میتفگ :

؟ دینک یمن  مامشتسا  خرس  بیس  يوب  دومرف :
؟ دنا هدرک  نفد  اج  نیا  ار  یسک  زورما  دیسرپ : وا  زا  خیش  بانج  میدیسر ، ناتسربق  لوؤسم  هب  میدمآ  رتولج  يردق  هن ! میتفگ :
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. میدرک مامشتسا  ار  خرس  بیس  ییوب  ام  همه  اج  نآ  رد  درب . يا  هزات  ربق  رس  ار  ام  دنا و  هدرک  نفد  ار  يدرف  امـش  ياپ  شیپ  داد : خساپ  وا 
؟ تسا ییوب  هچ  نیا  میدیسرپ :

نیا هطساو  هب  اج و  نیا  دندروآ ، فیرشت  ع )  ) ءادهشلادیس سدقم  دوجو  دندرک ، نفد  اج  نیا  رد  ار  ادخ  هدنب  نیا  هک  یتقو  دومرف : خیش 
(. 36 . ) دش هتشادرب  ناتسربق  لها  زا  باذع  صخش 

ع)  ) ینیسح يرادازع  رثا   - 855
زا درک ، یم  لقن  هدوب  هدرک  هدهاشم  هک  ناتـسودنه  رد  ترواجم  مایا  زا  یبیاجع  زاسنادـند )  ) باجم لیعامـسا  رتکد  موحرم  لیلج  دـیس 
اب ناشلام  تکرب  يارب  دندنم و  هقالع  دقتعم و  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  ناتـسرپ ) تب   ) دنه و ناناگرزاب  زا  يا  هدع  تفگ : یم  هلمج  نآ 

اروشاع زور  اهنآ  زا  یضعب  دننک ، یم  فرص  ترضح  نآ  هار  رد  ار  دوخ  دوس  زا  يرادقم  لاس  رد  ینعی  دننک ؛ یم  تکرـش  ترـضح  نآ 
هک یغلبم  نآ  یـضعب  دـنهد و  یم  نارادازع  هب  هداتـسیا و  ازع  لاح  هب  دوخ  هدرک و  تسرد  ینتـسب  هدولاپ و  تبرـش و  نایعیـش ، هلیـسو  هب 

. دنیامن فرص  يرادازع  زکارم  رد  ات  دنهد  یم  نایعیش  هب  تسا  ترضح  نآ  هب  عجار 
یبهذـم موسرم  هب  اـنب  درم ، نوـچ  دز  یم  هنیـس  هب  اـهنآ  اـب  درک و  یم  تکرح  اـهنز  هنیـس  هارمه  هک  دوـب  نینچ  تیاـعر  ار  ناـنآ  زا  یکی 

ار وضع  ود  نآ  شتآ  هک  شا  هنیـس  زا  يا  هعطق  تسار و  تسد  زج  دش ، رتسکاخ  شندب  مامت  ات  دندینازوس  شتآ  رد  ار  شندب  ناشدوخ 
. دوب هدینازوسن 

. تسامش نیسح  هب  طوبرم  وضع  ود  نیا  دنتفگ : نایعیش و  ناتسربق  دزن  دندروآ  ار  هعطق  ود  نآ  ناگتسب 
نآ هلیسو  هب  يویند  فیعض  شتآ  ندینازوسن  سپ  ددرگ  یم  مالـس  درب و  شوماخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلیـسو  هب  ایند  شتآ  هک  ییاج 

. تسین بجعت  ياج  راوگرزب 
(. 38 ( ) 37 . ) تسا ملسم  روهشم و  بلطم  نیا  دنزوس و  یمن  دنور و  یم  شتآ  رد  اروشاع  ياه  بش  هلاس  ره  اهودنه  زا  یتعامج  و 

يدوهی بیبط  ندروآ  مالسا   - 856
زا یکی  دیدرگ . بذعم  ینامرد  یب  درد  هب  ایند  رد  دوش ، التبم  ترخآ  باذـع  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دـیزی 

ریبدت اب  سپـس  دیزگ . نادـند  هب  تریح  تشگنا  بجعت  يور  زا  درک و  دـیزی  هب  یهاگن  بیبط  درک ، بلط  هجلاعم  يارب  ار  يدوهی  يابطا 
نیا هب  سک  چـیه  هک  میا  هدینـش  اـملع  زا  میا و  هدـید  ینامـسآ  بتک  رد  اـم  تـفگ : هدیـشک و  نوریب  وا  يوـلگ  زا  برقع  دـنچ  يا  هژیو 

!؟ يا هدش  راتفرگ  ضرم  نیا  هب  هک  يا  هدرک  یهانگ  وگب  دشاب ، ربمغیپ  رسپ  لتاق  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن  التبم  يرامیب 
درک دنلب  ار  دوخ  هبابس  تشگنا  يدوهی  ما ، هتشک  ار  یلع  نب  نیـسح  نم  تفگ : یتاظحل  زا  سپ  هدنکفا و  ریز  هب  ار  رـس  تلاجخ  زا  دیزی 

. هللا لوسر  دمحم  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : و 
وا و رـسمه  یلو  درکن ، لوبق  درک ، توعد  مالـسا  نید  هب  ار  دوخ  ردارب  تفر ، دوـخ  لزنم  هب  تساـخرب و  ياـج  زا  دـش . ناملـسم  بیبـط 

. درک یفخم  شرهوش  زا  ار  شمالسا  درک و  لوبق  ار  مالسا  زین  شردارب  رسمه  دنتفریذپ ، شناشیوخ 
هزات نز  نآ  درک ، یم  اپرب  ار  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  يراد  هیزعت  سلجم  اهزور  رثکا  هک  دوب  صلاخ  نایعیش  زا  یکی  وا  یگیاسمه  رد 

هب ار  ناـیرج  ناـیدوهی  زا  یـضعب  تسیرگ . یم  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  بیاـصم  رب  دوـمن و  یم  تکرـش  سلجم  نآ  رد  ناملـسم 
ام ناـمهم  يدوـهی  رفن  داـتفه  بشما  تفگ : تفر و  هناـخ  هب  اذـل  منک ، یم  ناـحتما  ار  وا  زورما  تفگ : يدوـهی  دـنداد ، عـالطا  شرهوـش 

! نک ایهم  ییاریذپ  تهج  ار  اه  یندروخ  عاونا  هدامآ و  ار  ینابزیم  طیارش  دوب ، دنهاوخ 
سلجم هب  اروف  دینش ، ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  رکذ  يادص  دوش ، نتخپ  اذغ  لوغشم  تساوخ  ناملـسم  هب  هزات  يوناب 

. درک يدایز  هیرگ  ترضح  نآ  يازع  رد  تفر و  ازع 
هب یتقو  دمآ ، هناخ  يوس  هب  دش و  س )  ) ارهز همطاف  هب  لسوتم  دوب . هدش  گنت  تقو  یلو  دمآ ، شدای  هب  رهوش  نخس  دمآ ، دوخ  هب  یتقو 
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رد دنرادن ! تحارتسا  يا  هظحل  دنـشاب و  یم  تمدخ  لوغـشم  نایرگ  مشچ  اب  کی  ره  هدش و  عمج  شوپ  هایـس  یناوناب  دـید  دیـسر . هناخ 
رانک رد  يدولآ  نوخ  نهاریپ  هک  دید  ار  يا  هللجم  يوناب  تسا و  اذغ  نتخپ  لوغـشم  خبطم  رد  هک  دید  ار  ییالاب  دـنلب  مناخ  ناوناب ، نایم 

! تسا هتشاذگ 
هدرک ایهم  ار  ینامهم  مزاول  هدومرف و  نیزم  ار  هناشاک  نیا  دوخ  مودق  اب  هک  دیتسیک  امش  یمارگ ! يوناب  يا  درک : ضرع  ناملسم  هزات  نز 

!؟ دیا
يرای ار  وت  هک  دـش  مزال  همطاف  رب  یتشاد ، مدـقم  تا  هناخ  راک  رب  ار  مدیهـش  بیرغ و  دـنزرف  يرادازع  وت  نوچ  دومرف : هللجم  يوناـب  نآ 

. يورب مدنزرف  هناخازع  هب  رتشیب  نیا  زا  سپ  يدرگن و  ور  هب  ور  دوخ  رهوش  شهوکن  اب  ات  دنک 
؟ تسیک وا  تسا ، رارق  یب  همه  زا  شیب  نتخپ و  اذغ  لوغشم  هک  منیب  یم  خبطم  رد  ار  یمناخ  وناب ! يا  درک : ضرع  ناملسم  هزات  يوناب 

. سرپب شدوخ  زا  ورب و  وا  دزن  دومرف :
. درک لاوس  وا  زا  ار  شمان  داد و  هسوب  ار  وا  ياپ  تفر و  ناملسم  هزات  يوناب 

. منیسح ماما  رهاوخ  بنیز ، نم  دومرف :
يوب دـندید و  یناشفارون  یگتـسارآ و  لامک  رد  ار  هناخ  اه  يدوهی  هک  یتقو  دـندش ، دراو  نامهم  داتفه  اب  يدوهی  نانز  نامز ، نیمه  رد 

(. 40 ( ) 39 . ) دندش ناملسم  همه  دنتفرگ ، رارق  هعقاو  نایرج  رد  دیسر و  ناشماشم  هب  اهاذغ  شوخ 
گرم ماگنه  ع )  ) نیسح ماما  رادید   - 857

رخاوا رد  دوب و  يرتسب  هاـم  ود  تدـم  دـش و  ضیرم  تشاد  رمع  لاـس  ابیرقت 90  ملع  لـها  يدرمریپ  تفگ : یم  نیدـتم  ياـملع  زا  یکی 
تـسد اب  ار  وا  دشن  هجوتم  مدز  ادص  ار  وا  هچ  ره  متفر و  وا  ندید  هب  يزور  تشادن ؛ تکرح  تردق  ادبا  دوب ، هدـمآ  دـنب  شنابز  شرمع 
دیشاب دوز  ربخ  دیشاب  دوز  دیروایب ، ار  نم  همامع  ابع و  تفگ : هلجع  اب  درک و  زاب  ار  شیاه  مشچ  مدید  هاگان  دیدرگن . رادیب  مداد ، ناکت 

. دییامن زیمت  ار  قاطا  دیآ ، یم  نم  ندید  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میاقآ  هک  دندروآ  ربخ 
مالـسلا تفگ  تشاذـگ و  هنیـس  هب  ار  دوخ  تسد  ود  تسـشن و  تساخرب و  ياج  زا  هلجع  هب  تشادـن  تکرح  هک  دوب  هام  ود  ضیرم  نیا 

زا حور  هک  دوب  اه  تدـم  ایوگ  دـیباوخ ، تفگب و  نیا  يدرک  دای  يرکاذ  زا  بوخ  هچ  يدـمآ ، شوخ  ناج ! نیـسح  اقآ  ـالوم  اـی  کـیلع 
(. 41 . ) هدرک تقرافم  شندب 

منیلاب رس  هب  ییایب  هنایبط  رگ 
(. 42  ) ار يرامیب  تذل  مهدن  ملاع  ود  هب 
فیرشلا هجرف  هللا  جع  رصع  یلو  هیرگ   - 858

: دندرک نایب  نینچ  نیا  ار  یضاق  هللا  هیآ  موحرم  هیضق  یمحر  داوج  اقآ  جاح  ياقآ 
لاس 1348 یناثلا  يدامج  متسیب  بش  ینعی  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  دلوت  بش  دندومرف ، یضاق  نیسح  دیس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  موحرم 

یم ورف  نارکمج  دجـسم  نامـسآ  يور  صوصخ  هب  نیمز و  هب  نامـسآ  زا  يراونا  هک  دـش  هدـهاشم  ناـهگان  مدوب ، نارکمج  دجـسم  رد 
ار اهنآ  مدرم  همه  هکلب  مدید و  ار  راونا  نآ  مدوب و  نارکمج  دجسم  رد  بش  نآ  اقافتا  مه  نم  دندومرف : یمیحر  ياقآ  اج  نیا  رد   ) دنزیر

.( دندید یم 
يایلوا زا  یکی  مدوب  نارهت  دابآ  رگـسم  رد  نم  هک  دوب  هدرک  لقن  ناشیا  يارب  دوب ، یـضاق  ياقآ  قوثو  دروم  هک  یـصخش  بش  نامه  رد 

دوب هدش  لیکـشت  يا  هشوگ  رد  هک  يا  هضور  سلجم  هب  نارکمج  دجـسم  رد  وا  اب  دروآ . نارکمج  دجـسم  هب  ضرالا  یط  اب  ار  نم  ادـخ 
هط لآ  يرازلگ  باتک  زا  يراعـشا  ناوخ  هضور  دندومرف . تکرـش  هضور  رد  هادـف  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  سلجم  لوا  نامه  زا  میتفر .
یم شوگ  ادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  رصع  یلو  ترضح  دناوخ و  یم  تسا ، هدورـس  يوضر  یلع  دیـس  جاح  هللا  هیآ  موحرم  هک 
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. دندرک یم  هیرگ  دنداد و 
سلجم نآ  رد  هک  یعمج  دـندرب . فیرـشت  دنتـساخرب و  سلجم  زا  دـندرک و  اـعد  ع )  ) نسحلا نب  هجح  ترـضح  سلجم  همتاـخ  زا  سپ 

. دینکب ییاعد  مع  امش  هک  دندرک  یم  رارصا  دوب  رت  کیدزن  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هب  نارگید  زا  هک  یصخش  هب  دندوب ،
جرف هرابرد  اعد  هلمج  دنچ  مه  وا  دندرک . اعد  هب  راداو  ار  وا  دایز  رارصا  اب  هرخالاب  دندومرف . اعد  ع )  ) رـصع یلو  ترـضح  تفگ : یم  وا 

(. 44 ( ) 43 . ) تفای همتاخ  سلجم  درک و 
رمع رخآ  رد  یناوخ  هضور   - 859

دندوب داش  رهوگ  دجـسم  ياوقت  عرو و  دـهز و  هب  فوصوم  تعامج ، همئا  فورعم و  ياملع  زا  یناچوق  یلع  ناضمر  خیـش  جاح  موحرم 
ناشیا هک  دندرک  هدهاشم  ناهگان  دننک ، عییـشت  ار  وا  هک  ندوب  هدـمآ  ناتـسود  ماحرا و  ماوقا و  دـندش و  گرم  هب  فرـشم  رامیب و  ناشیا 

، مناوخب هضور  ناتیارب  دییایب  تفگ : هدناوخارف و  دوخ  رود  ار  همه  فیعـض  يادـص  اب  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  رگید  راب  هدرک و  تکرح 
. دندوبن ناوخ  هضور  يربنم و  ناشیا  نوچ  دندرک  بجعت  همه 

هب تسا  تشهب  لها  یناچوق  یلع  ناضمر  خیـش  جاح  هک  درک  مالعا  دـنلب  يادـص  هب  فتاه  مدـید و  ار  رـشحم  يارحـص  نـالا  دـندومرف :
، دنتفگ دنورب ، تبون  هب  هک  هداتسیا  ینالوط  فص  رد  رایـسب  یتعامج  تسا و  زاب  تشهب  يوس  هب  مدید  يرد  نم  سپ  دورب . تشهب  يوس 
هب مدید  ار  يرگید  رد  مدرک و  هاگن  بقع  هب  موش  یم  كاله  دـسرب  نم  هب  تبون  ات  مدوب  فص  رخاوا  رد  نم  دـشاب . یم  املعا  فص  نیا 
نآ يوس  هب  سپ  مور  یم  رد  نآ  زا  دـشن  رد  نیا  زا  متـشهب  لها  هک  نم  متفگ : دوخ  اب  تسا . تولخ  رد  نیا  یلو  تسا  زاـب  تشهب  يوس 

ترضح ياه  ناوخ  هضور  ربنم و  لها  صوصخم  رد  نیا  دوش ، یمن  تفگ : و  تفرگ ، ار  نم  يولج  نابرد  مدید  مدش ، کیدزن  مدمآ  رد 
. یتسین ناوخ  هضور  هک  وت  تسا  ع )  ) نیسح

ار نم  متفگ : مدرک  مالـس  ولج  متفر  دـمآ  نوریب  تشهب  زا  بسا  راوس  مظان ، هب  فورعم  ناوخ  یبرع  ازریم  جاح  مدـید  مدوب ، ریحتم  سپ 
. ربب تشهب  هب  نک و  کمک 

یم موش و  یم  هداـیپ  بسا  زا  نم  دراد  هار  کـی  تفگ : مدرک  رارـصا  تساـه . ناوخ  هضور  صوصخم  رد  نیا  نوـچ  مناوـت  یمن  تفگ :
هضور وا  يارب  نم  تسشن و  دش و  هدایپ  هاگ  نآ  مربب ، ار  وت  هلیسو  نیا  هب  ناوتب  دیاش  موش و  یم  عمتـسم  نم  ناوخب و  هضور  وت  منیـشن و 

(. 46 ( ) 45 . ) تفر ایند  زا  ندناوخ  هضور  هملک  دنچ  زا  دعب  سپس  مناوخ . یم  هضور  مه  امش  يارب  سپ  مدناوخ 
ع)  ) نیسح ماما  تشوگ  ندنک   - 860

. مشک یم  نادند  شین و  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  نت  تشوگ  مدید  باوخ  تفگ : دمآ و  یناهبهب  دیحو  رسپ  یلع  دمحم  اقآ  دزن  یصخش 
؟ یناوخ هضور  دیاش  تفگ : تشادرب و  رس  یتدم و  ات  تخادنا  ریز  هب  رس  وا  وا و  دزن  دوب  سانشان  صخش  نآ 

ترضح نآ  هب  نتسب  غورد  هجیتن  باوخ  نیا  اریز  تسا  هربتعم  بتک  رد  هک  نامه  هب  نک  ءافتکا  ای  نک  كرت  ار  نآ  دومرف : يرآ . تفگ :
(. 48 ( ) 47 . ) تسا

ع)  ) نیسح هدننک  هیرگ  رب  تشهب   - 861
قح درابب ، هدید  زا  بآ  هرطق  دنک و  دای  هدیسر  وا  هب  هچ  نآ  و  ع )  ) نیـسح ماما  هعقاو  هک  ره  هک  تسا  روکذم  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  رد 
ادف ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شیپ  رد  ات  مدوب  یم  زور  نآ  نم  یکـشاک  هک  درذگب  رطاخ  رد  ار  هک  ره  دزرمایب و  ار  وا  ناهانگ  یلاعت 

تعمد نم  دومرف : هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  و  دـشاب . هدـش  دیهـش  ترـضح  نآ  اب  هک  دـشاب  یـسک  باوث  لثم  وا  باوث  مدرک ، یم 
یلع یکب  نم  ثیدـح  رد  هک  تسا  نآ  هب  کـیدزن  ثیدـح  نیا  ینعم  و  هنجلا . هللا  هاوـب  هرطق  اـنیلع  هرطق  اـنیلع  تطق  وا  هـعمد  اـنیف  هاـنیع 

(. 49 . ) دش روکذم  نیسحلا 
؟ تسکش ملد  ارچ   - 862
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دیمح ای  وگب : مدآ ! يا  تفگ : دمآ و  لییربج  هک  دش  نیا  شا  هبوت  ندش  لوبق  ببـس  درک ، هیرگ  هک  لاس  تسیود  زا  دـعب  مدآ  ترـضح 
. نیسحلا قحب  ناسحالا  میدق  ای  نسحلا و  قحب  نسحم  ای  همطاف و  قحب  رطاف  ای  یلاع و  ای  دمحم و  قحب 

ملد مجنپ  مسا  رد  ارچ  لییربج ، ردارب  دیسرپ : دش  يراج  شکشا  دش و  هتـسکش  شلد  درک  يراج  نابز  رب  ار  نیـسح  مسا  مدآ  هک  نیمه 
؟ دش يراج  مکشا  هدش و  هتسکش 

اه تبیصم  همه  هک  یتبیصم  هب  دوش  یم  هدز  تبیصم  وت  دنزرف  مدآ ! يا  تفگ : بئاصملا . اهدنع  رغـصت  هبیـصمب  باصی  اذه  كدلو  لاق 
. تسا کچوک  نآ  شیپ 

؟ تبیصم نآ  تسا  مادک  هبیصملا ؛ هذه  ام  لاق و 
. تسا اهنت  سک و  یب  بیرغ و  هنـشت و  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هتـشک  نیـسح  وت  دـنزرف  مدآ ! يآ  ادـیرف ؛. ادـیحو  ابیرغ  اناشطع  لتقی  لاق 

دنزرف ینیبب  رگا  مدآ ؟ يا  هارصان  هلق  او  هاشطع  او  لوقی  وه -  مدآ و  ای  هارت  ول  و  تشاد . دهاوخن  ینیعم  رصان و  نیعم  رـصان و ال  هل  سیل 
. يرای یب  زا  ناما  یگنشت  زا  ناما  دنز  یم  ادص  هک  ار  نیسح  دوخ 

لیاح يدود  نامسآ  ترضح و  نآ  هنایم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ترضح  نآ  یگنـشت  یتح  ناخدک . ءامـسلا  نیب  هنیب  شطعلا  لوحی  یتح 
. دنیب یمن  ار  نامسآ  شمشچ  یگنشت  تدش  زا  رگید  ینعی  دوش ؛ یم 

. دوب هداتفا  نیمز  يور  هراپ  هراپ  ندب  اب  نسح  هک  یتقو  نآ  اروشاع  رهظ  دش ؟ رهاظ  لیئربج  شیامرف  قادصم  یک 
شغ درک  یم  شطع  زوس  زا  هاگ 

شطعلا موق  يا  دومرف  یم  هاگ 
تسا سب  رکشل  نیا  نعط  ار  متشک 
تسا سب  ربکا  یلع  کی  غاد  هکلب 

مرس رکیپ  زا  دیرب  یم  هنشت 
مرفاک نم  رگم  ناناملسم  ان 

حبذک حبذیف  اهریت  اه و  هزین  اب  اهریشمش  مد  زا  رگم  دهد  یمن  ار  شباوج  یسک  مدآ ! يا  فوطحلا . برـش  فویـسلاب و  الا  دحا  هبجی  مل 
(. 51 ( ) 50 . ) دننک یم  ادج  شندب  زا  رس  ینابرق  دنفسوگ  لثم  ار  نیسح  نآ  زا  دعب  مدآ ! يا  افقلا  نم  هاشلا 

مشچ رون   - 863
هدافتسا باتهم  رون  زا  دوبن ، هعلاطم  يارب  غارچ  هیهت  رب  رداق  لیصحت  لیاوا  رد  نوچ  هینامعن ، راونا  باتک  بحاص  يرئازج  هللا  تمعن  دیس 

مالسلا اهیلع  همئا -  ریاس  و  ع )  ) ءادهشلادیس تبرت  ور ، نیا  زا  دش ، رون  مک  فیعض و  شمشچ  نتشون  هعلاطم و  ترثک  رثا  رد  درک و  یم 
نیا هک  نیا  هب  دنک : یم  هفاضا  یمق  ققحم  تشگ . یم  نوزفا  تسا  هدید  ینشور  اه  تبرت  نآ  تکرب  زا  و  دیـشک ، یم  دوخ  مشچ  رب  ار  - 
روک یتقو  یعفا  هک  دنا ، هدرک  لقن  نارگید  يرشخمز و  ناویحلا و  هاویح  رد  يریمد  نیدلا  لامک  اریز  تسین ؛ یتفگش  ياج  ادبا  عوضوم 

. دوش یم  انیب  هرابود  نآ  رثا  رد  دلام و  یم  یصوصخم  ههایگ  هب  ار  شنامشچ  دوش ، یم 
ربمغیپ دنزرف  تبرت  رد  هک  تسا  یتفگش  ياج  هچ  تسا . هداد  رارق  ار  تیصاخ  نیا  هایگ  نآ  رد  اناوت  رداق و  دنوادخ  هک  یتروص  رد  سپ 

، دنک یم  ادیپ  فعـض  ممـشچ  نتـشون  دایز  ببـس  هب  هاگره  زین  ریقح  هدنب  نیا  دیازفا ، یم  ناشیا  دـشاب . هتـشاد  دوج  يرثا و  نینچ  (ص )
ینـشور تیاهن  رد  ممـشچ  هللادمحب  و  رابخا ، ثیداحا و  باتک  سم  هب  یهاگ  هاگ  مالـسلا و  مهیلع  همئا  دقارم  بارت  هب  میوج  یم  كربت 

(. 52 . ) دشاب نشور  ناشیا  تاکرب  هب  ممشچ  ترخآ  ایند و  رد  هللا  ءاشنا  هک  مراودیما  تسا و 
مشچ همرس  البرک ، كاخ   - 864

هب مدش ، التبم  درد  مشچ  هب  درجورب  رد  هک  دنک  یم  لقن  يدابآ  ناطلـس  رقاب  دمحم  دیـس  موحرم  زا  مالـسلارد  رد  يرون  ثدـحم  موحرم 
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ار نم  دنتـسناوتن  مه  اج  نآ  يابطا  یلو  دندروآ ، كارا )  ) دابآ ناطلـس  هب  ارم  اذل  دندش . زجاع  نآ  هجلاعم  زا  رهـش  يابطا  همه  هک  يوحن 
هک درک  داهنـشیپ  دوب ، البرک  مزاع  هک  اقفر  زا  یکی  دوب ، هتفرگ  نم  زا  ار  بش  رد  تحارتسا  زور و  رد  شمارآ  مشچ  درد  دننک و  هجلاعم 

. یهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  یلک  هب  يورب  هار  رگا  دنتفگ و  یم  ءابطا  یلو  مورب ؛ ءافشتسا  تهج  البرک  هب  وا  هارمه 
. ینک مشچ  همرس  ار  البرک  كاخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  يافش  تفگ : دوب  البرک  مزاع  هک  ناتسود  زا  رگید  یکی  زاب 

هک تسا  رتـهب  دـنتفگ . دـندرک و  تمـالم  ارم  همه  درک و  تدـش  مـشچ  درد  مدیـسر  هـک  مود  لزنم  هـب  اـما  مدرک  تـکرح  وا  هارمه  اذـل 
. يدرگرب

ار وا  هعنقم  هشوگ  مدـید ، ار  س )  ) بنیز ترـضح  اـیور  ملاـع  رد  درب ، مباوخ  يا  هظحل  رحـس ، عقوم  اـت  مدـیباوخن  درد  مشچ  رثا  رد  بش 
(. 54 ( ) 53 . ) دوبن نم  رد  یتحاران  زا  يراثآ  رگید  مدش ، رادیب  هک  باوخ  زا  مدیلام و  ممشچ  رب  هتفرگ و 

ینیسح تبرت  يافش   - 865
و هتبرت ، یف  ءافشلا  هتیرذ و  نم  همامالا  نا  هلتق  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ضوع  هللا  نا  دنیامرف : ، یم  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

(. 55 . ) هرمع نم  اعجار  ایئاج و  هیرئاز  مایا  دعت  هربق و ال  دنع  ءاعدلا و  هباجا 
شکرابم ربق  دزن  رد  اعد  هداد ، رارق  شکاپ  تبرت  رد  ار  افش  هدومرف و  ررقم  وا  لسن  رد  ار  تماما  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  ضوع  دنوادخ 

. دوش یمن  بوسحم  ناشرمع  زا  تشگرب  تفر و  رد  وا  ناگدننک  ترایز  مایا  هدش ، باجتسم 
هک تسا  هدـش  لقن  ددـعتم ، عبانم  ربتعم و  بتک  رد  يرایـسب  تیاور  ع )  ) ءادهـشلادیس كاپ  تبرت  راثآ  دـیاوف و  تلیـضف و  باب  رد  اما  و 

. دوش یم  هراشا  تیاور  دنچ  هب  كاپ  تبرت  نیا  زا  ینیسح  نابحم  نایعیش و  يریگ  هرهب  تهج  راصتخا  روط  هب  اکربتم 
ره يوراد  ع )  ) نیسح ماما  ربق  كاخ  لیم ؛. سار  یلع  ذخا  نا  و  ءاد ، لک  نم  ءافش  ع )  ) نیـسحلا ربق  نیط  نا  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما 

. دشاب لیم  کی  رس  ردق  هب  هچ  رگا  تسا ، يدرد  ره  شخبافش  يرامیب و 
هللادـبع یبا  ربق  كاپ  تبرت  ( 56 . ) فوخ لک  نم  ناما  ءاد و  لک  نم  ءافـش  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  ربق  نیط  دـیامرف : یم  ع )  ) اضر ماما 

(. 57 . ) تسا یسرت  میب و  ره  زا  ینمیا  ضارما و  همه  يافش  بجوم  نیسحلا 
نیسح ماما  تبرت  ندوب  افش   - 866

تـشوگ لثم  دنتـسه -  مارح  اه  كاخ  همه  دومرف : مدیـسرپ . كاخ  هراب  رد  ع )  ) اضر ماما  زا  هک  دنک  یم  تیاور  يرعـشا  دعـس  نب  دعس 
ره يافـش  هک  ع )  ) نیـسح رازم  كاخ  زج  هب  دشاب -  هدـش  هدرب  نآ  رد  ادـخ  زا  ریغ  مان  هک  يزیچ  ره  و  كوخ ) تشوگ  و   ) نوخ هدرم و 

(. 59 ( ) 58 . ) تسا يدرد 
ع)  ) نیسح ماما  تبرت  زا  نتفرگ  افش   - 867

: طارش دنچ  اب  یمتح  گرم  رگم  تساهدرد  مامت  يافش  ع )  ) نیسح ماما  تبرت  رد 
هللاو دـندومرف : یتیاور  رد  ءافـش  هیف  نکی  مل  هوهـشل  هلکا  نم  دروخب و  افـش  دـصق  هب  و  دـشاب ، هتـشاد  تبرت  ندوب  ءافـش  هب  داـقتعا  فلا :

. دوش یم  عفتنم  هتبلا  دشخب  یم  عفن  وا  هب  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  سکره 
. تسین ریذپ  جالع  یمتح  لجا  نوچ  دشابن  یمتح  لجا  هناتسآ  رد  رامیب  ب :

. درادرب وضو  اب  ار  تبرت  ج :
. درادرب تشگنا  ود  اب  د :

. رتشیب هن  دنک ، فرصم  سدع  ردق  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دوخن ، هزادنا  هب  ه :
. درذگب شناگدید  رب  دسوبب و  ار  نآ  و :

یـش ء لک  یلع  کنا  ءاد  لک  نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  هللااب  هللا و  مسب  دیوگب : ندـیناروخ  ای  ندروخ  تقو  رد  ز :
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. ریدق
دوش یم  یلام  تسد  دایز  هک  ییاج  ای  دـلامن  نآ  رب  تسد  یلیخ  دراذـگن ، بسانمان  ياه  ناکم  ای  فورظ  رد  درامـشن ، کبـس  ار  نآ  ح :

. دراذگن
. تسا رتهب  دشاب  کیدزن  فیرش  ربق  هب  هچ  ره  رتشیب و  هن  دشاب  لیم  راهچ  ات  رهطم  ربق  زا  دننک  یم  هدافتسا  افش  يارب  هک  یتبرت  هلصاف  ط :

لک نم  ءافـش  اعفان و  املع  اعـساو و  اقزر  هلعجا  مهللا  دیوگب : دروخب و  بآ  يا  هعرج  دـعب  دراذـگب و  ناهد  رد  ار  تبرت  تسا  بوخ  ي :
(. 60  ) مقس ءاد و 

. تبرت حیبست  اب  رکذ  راثآ   - 868
هللا ناحبس  کی  هک  یسک  دیامرف ، یم  هک  هدش  تیاور  حیباصملا  سایقم  یمعفک و  حابـصم  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد 

شیارب زا  هجرد  دص  راهچ  دوش و  یم  وحم  شهانگ  دص  راهچ  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  هنـسح  دص  راهچ  دـیوگب  ع )  ) نیـسح تبرت  زا 
ای دیوگب  هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست  رگا  دوش و  یم  اور  مه  شتجاح  دص  راهچ  ینعی  اهلثم ) تاجاحلا  نم  هل  یضق  و   ) دوش یم  هتشون 

تاعافشلا نم  هل  تبثاو   ) دوش یم  هتشون  شیارب  هجرد  رازه  شش  وحم و  وا  زا  هئیس  رازه  شش  هتشون و  شیارب  هنسح  رازه  تبرت ، حیبست 
(. 61 .) دنک یم  تعافش  مه  ار  رفن  رازه  شش  ینعی  اهلثم )

تبرت زا  حیبست   - 869
رتخد دوش . هدناوخ  باوخ  تقو  رد  ای  زامن  زا  دعب  تسا  بحتـسم  هک  دوب  شراوگرزب  ردـپ  فرط  زا  يا  هیدـه  (س ) ارهزلا همطاف  حـیبست 

اه نیا  درک ؛ تسرد  حـیبست  دوخ  يارب  دیهـش  تبرت  زا  بلطملادـبع و  نب  هزمح  باـنج  شراوگرزب  يومع  ربـق  راـنک  ص )  ) ادـخ لوسر 
، كاخ ای  بوچ  ای  دشاب  گنس  زا  حیبست  ياه  هناد  دنک  یم  یقرف  هچ  حیبست ،)  ) ما هحبس  هب  زاین  مرامـشب  ار  دوخ  راکذا  مهاوخ  یم  ینعم 

تداهـش دیهـش و  هب  مارتـحا  یعون  نیا  مراد و  یم  رب  دیهـش  تبرت  كاـخ  زا  ار  نیا  نم  یلو  تسا  هتـشادرب  درادرب ، مدآ  یکاـخ  ره  زا  و 
بقل دوخ  هب  دوخ  ع ،)  ) نیـسح ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  زا  دعب  هک  نآ  ات  تسا ، تداهـش  تسادـق  نتخانـش  تیمـسر  هب  یعون  تسا ،

هب دهاوخب  یـسک  رگا  رگید  نآ  زا  دعب  هدـش و  هداد  یلع  نب  نیـسح  شراوگرزب  ردارب  هون  هب  دـش و  هتفرگ  هزمح  بانج  زا  ءادهـشلادیس 
(. 63 ( ) 62 . ) دنک یم  هیهت  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  كاخ  زا  دیوجب  كربت  دیهش  كاخ 

ع)  ) نیسح ماما  تبرت  اب  رکذ   - 870
هللا هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  دیوگب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
شش هدرب و  الاب  هجرد  رازه  شش  هدومن  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  شش  دنک و  یم  تبث  وا  يارب  هنسح  رازه  شـش  دنوادخ  رکذ ، ره  اب  ربکا .

. دسیون یم  وا  يارب  تعافش  رازه 
حیبست رگا  دوش و  یم  تبث  وا  يارب  رافغتسا  تسرد  ع )  ) نیسح ماما  تبرت  زا  هک  ار  ییاه  گنس  سک  ره  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  و 

. دوش یم  هتشون  وا  يارب  رافغتسا  هبترم  تفه  هناد  ره  ددع  هب  دیوگن  رکذ  دشاب و  شتسد  رد 
دصراهچ دوش ، یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  دص  راهچ  دیوگب ، هللا  ناحبـس  هبترم  کی  تبرت  حیبست  اب  هک  یـسک  دندومرف : رگید  تیاور  رد 

(. 65 ( ) 64 .) ددرگ یم  هدروآرب  شتجاح  دص  راهچ  الاب ، شا  هجرد  دصراهچ  فرطرب ، شهانگ 
نامز ماما  تباین  هب  اروشاع  ترایز   - 871

زور رد  هک  تشون  میارب  سیونشوخ ، هب  فورعم  یناهفصا  دمحا  دیس  لیلج  دیس  دنک : یم  لقن  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  هللا  هیآ  موحرم 
کی  - هرجح هیواز  رد  هچ  نآ  هب  دـش ، لخاد  نم  رب  یممعم  راوگرزب و  دیـس  هاـگان  مدوب ، هتـسشن  يا  هرجح  رد  هلهـس  دجـسم  رد  هعمج 

 - نامز ماما  تباین  هب  حبص  زور  ره  وت  دنک ، یم  تیافک  ار  وت  ایند  تجاح  يارب  دومرف : درک و  رظن  دوب  فرظ -  باتک و  يدادعت  شرف و 
يدحا هب  جاتحم  الصا  هک  ریگب  نم  زا  ار  تهام  ره  تشیعم  تیافک  ردق  هب  یناوخ ، یم  اروشاع  ترایز  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
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. یشابن
. تفر دجسم  رد  هب  ور  و  دیامن . یم  ار  وت  هام  کی  تیافک  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  لوپ  يردق 

هک نیمه  دش ، جراخ  دیس  نآ  ات  متسناوتن ، مزیخرب  ای  میوگب و  نخس  متـساوخ  هچ  ره  دوب و  هدمآ  دنب  منابز  مدوب و  هدیبسچ  نیمز  هب  نم 
اقآ نآ  زا  يرثا  مدرک  وجتـسج  هچ  ره  مدـش ، جراخ  دجـسم  زا  متـساخرب  سپ  دـش ، زاـب  دوب  نم  رب  هک  نهآ  زا  يدویق  اـیوگ  تفر  نوریب 

. مدیدن
داب ناترای  ادخ  زوریپ و  هرامه 
ص 273. ج 43 ، راحب ، ( 1)

ص 23. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 2)
ص 272. ج 43 ، راحب ، ( 3)

ص 11. ج 17 ، ملاوع ، ص 273 ، ج 43 ، راحب ، ( 4)
ص 23. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 5)
ص 23. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 6)

ص 22. مومهملا ، سفن  ( 7)
ص 28. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 8)

ص 271. ج 43 . راحب ، ( 9)
ص 289. ج 43 ، راحب ، ( 10)

ص 29. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 11)
.307 ص 312 . ج 43 . راحب ، ( 12)

ص 30. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 13)
ص 50. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، ( 14)

ص 30. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 15)
ص 34. دیفم ، خیش  یلاما  ( 16)

ص 32. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 17)

ص 36. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 18)
ص 277. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 19)

ص 196. ج 44 ، راحب ، ( 20)

ص 189. ج 44 ، راحب ، ( 21)
ص 232. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 22)
ص 238. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 23)

ص 251. لوقعلا ، فحت  ( 24)
ص 238. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 25)

ص 334. هداهشلا ؛ جهن  ، 284 نیسحلا ، هغالب  ( 26)
ص 244. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 27)
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ص 245. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 28)
ص 183. ج 44 . ص 51 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 29)

ص 245. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 30)
ص 486. ص ،)  ) دمحم لآ  همانگوس  ( 31)

ص 248. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 32)

ص 259. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 33)
ص 243. هیسدق ، سافنا  هیعدا و  راثآ  زا  يا  همش  ( 34)

ص 274. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 35)

ص 294. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 36)
.71 ص 72 -  تفگش ، ياهناتساد  ( 37)

ص 295. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 38)
ص 75. هداهشا ، رارسا  نیرکذلا و  هفحت  ( 39)

ص 302. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 40)
رامش 3. مراهچ ، هرود  تمکح ، هعومجم  زا  لقن  ج 4 ، نیظعاولا ، هیهافک  ( 41)

ص 305. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 42)
ص 82 و 81. نامز ، ماما  اب  تاقالم  ( 43)

ص 307. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 44)
ص 263. ج 9 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  ( 45)

ص 309. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 46)
ص 231. ، 1 ج 2 -  مالسلاراد ، ( 47)

ص 314. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 48)

ص 328. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 49)
.254 ص 255 -  ج 2 ، تایحلا ، تارمث  ( 50)

ص 332. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 51)

ص 350. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 52)
ص 164. ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 53)

ص 351. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 54)

ص 57. یعادلا ، هدع  ص 329 ، ج 10 ، هعیشلا ، لیاسو  ( 55)
ص 131. ج 98 . راحب ، ( 56)

ص 351. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 57)
ص 266. ج 6 ، یفاک ، ثیدح 2 ، ص 396 . لئاسو ج 16 ، ( 58)

ص 305. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 59)
ص مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 60)
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ص 367. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 61)
ص 111. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تدابع  زامن و  ( 62)

ص 367. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 63)
ص 678. هر ،)  ) هفئاط خیش  دهتجملا  حابصم  ( 64)

ص 367. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تامارک  تازجعم و  ( 65)

( نیسحلاتاراثل ای  همجرت   ) مالسلاهیلع يدهم  ترضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  - 35

باتک تاصخشم 

مالـسلاهیلع يدـهم  ترـضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و  مجرتم  هدـنروآدرگ و  لالج 1333 ،-  نایجنرب  هسانـشرس :
نایجنرب  لالج  نادرگزاب  روآدرگ و 

روط 1374. نارهت  رشن : تاصخشم 
 ( 232 ص  ) دلجم کی  رد  2 ج  يرهاظ : تاصخشم 

یخیرات 1. ياهشرگن  تسورف :
964904275X متفه پاچ  لایر :  23000 لایر ؛ 4000 کباش :

 ( 238 ص  ) 1367 روط ، یلبق  پاچ  تشاددای :
مراهچ 1375. پاچ  تشاددای :
.1385 متفه : پاچ  تشاددای :

مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  نیسحلاتاراثل  ای  همجرت  فطع  ناونع  تشاددای :
.230 همانباتک ص 232 -  تشاددای :

4ق موس 61 -  ماما  یلعنبنیسح ع ،  عوضوم : مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  نایب  هب  اروشاع  هسامح  نیسحلاتاراثل  ای  همجرت  رگید : ناونع 
. اههمانترایز - 

. اههمانترایز عوضوم :
BP271/ب4ح8 1374 هرگنک : يدنب  هدر 

297/777 ییوید : يدنب  هدر 
م3224-74 یلم : یسانشباتک  هرامش 

هعیلط

هیثرم
يربعلا هعمدلا  عیرص  ای  کیلع  مالسلا 
يرحلا دبکلا  بیذم  ای  کیلع  مالسلا 

هبکاسلا و هربعلا  عیرص  ای  کیلع  مالسلا 
هبتارلا هبیصملا  نیرق  یلع  مالسلا 
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، کشا رپ  تناگدید 
، هدیکشخ تنابل 

، هتخادگ تا  هنیس 
، رو هلعش  تبلق 

، مطالت رپ  تحور 
. تشم رب  تسفن  راهم  نکیل 

، بل رب  نامیا  دورس 
، ماک رد  دیحوت  ياون 

، لد رد  ادخ  دای 
، رس رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتسد 

، نت رب  ردام  تناما  نهریپ  هنهک 
. شیپ رد  هراوکشا  مزب 

هحفص 7] ]
، یحو لزنم  رادزار  يا  نیسح ، يا 

، تیاه همیخ  يارس  مغ 
، تنانز بلق  شزوس 

، تناگوابون هیرگ 
، تنارهاوخ زوس  هآ و 
، تنارتخد زا  شطعلا 

. دنک یم  نازیر  کشا  ار  یملاع 
، توتف یب  نارگتوعد  تورم ، یب  نامدرمان  تفـصدب ، نایفوک  نادزی ، ماج  شون  هعرج  يا  نیـسح  يا  نامیا ، هار  يامنهر  يا  نیـسح  يا 

ربص شیاتس  رد  نایوگ  رعـش  ناوتان ، وت  روش  هماکچ  رد  ناگژاو  نادزی ، نوخ  يا  نیـسح  يا  دندرکن . مالـسلا  اهیلع  ارهز  تردام  زا  ایح 
تییریذپ تداهش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تیاین  تما ، تاجن  یتشک  يا  نیـسح  ای  نادرگرـس . وت  راثیا  نایب  رد  نابیدا  ناریح و  وت 

نیمز هگنابرق  رد  هک  یئوگ  تفای . لاب  وت  هراوهاگ  تکرب  هب  سرطف  و  تسج . هر  تمان  اب  هتخیمآ  مغ  هب  مالـسلا  هیلع  ایرکز  تفاـی . ناـج 
هکم و دـنزرف  وت  هک  دـنور ، وت  هار  لابند  تاـفرع ، نیمزرـس  رد  ناراد  نت  هب  مارحا  هک  یئوگ  و  دـننک ، وت  داـی  هب  یناـبرق  ناـیجاح ، وزرآ 

همانتوعد هلیح  رازغرم  ناهبور  دندرک ، هراپ  نت  ار  تنت  ناگراپ  توهش ، هشیب  ناگرگ  یئانم . لح و  روپ  یئافـص ، مزمز و  دنزرف  یئاحطب ،
کین هچ  هک  دندوشگ . وت  يوس  هب  تعیب  يارب  ار  شیوخ  دیلپ  تسد  رفک  رتسب  نایمارح  و  دندرک ، زاب  ریشمش  هب  ار  اه 

هحفص 8] ]
: يدومرف

ترهط و تیاط و  روجح  نونموملا و  هلوسر و  هللا و  یبای  هلذلا  انم  تاهیه  هلذلا و  هلـسلا و  نیب  نیتنثا  نییزک  ردـق  یعدـلا  نبا  یعدـلا  نا 
، هتـشاد ریخم  راک  ود  رب  ارم  هداز ، مارح  دـنزرف  هداز  مارح  اـنامه  مارکلا . عراـصم  یلع  ماـئللا  هعاـط  رثوت  نا  نم  هیبا  سوفن  هیمح و  فونا 
( دندرورپ ار  ام  هک   ) هزیکاپ ياهنماد  نادنمرواب و  شربمایپ و  ادـخ و  نادـناخ ، ام  زا  تلذ  تسا  رود  هچ  و  يراوخ : يرگید  گرم و  یکی 

هتـشک رب  ار  ناکاپان  يربنامرف  هک  دـننیزگ  یم  يرود  یگلمج ) ، ) دـنهدن يراوخ  هب  نت  هک  يدارفا  و  دـنورن ، متـس  راـب  ریز  هک  یمدرم  و 
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و لامآ ، رتسب  رب  ناگدونغ  سیلبا ، ریفص  ناربنامرف  سفن ، دبعم  نارگـشنرک  تفـص ، نمیرها  نامیخژد  دوش . هدیزگرب  هنادنمتفارـش  ندش 
ار تیمولظم  زار  خیرات  همه  هک  نآ  يارب  گنـس . اب  ار  تلئالد  و  دنداد ، خـساپ  ناکیپ  ریت و  اب  ار  تیالـص  دـیزی ، نایناج  ریما  ناور  لابند 

: يدومرف دنادب 
له انتثاغاب ؟ هللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هللا  فاخی  دحوم  نم  له  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له 

رد هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یسک  ایآ  انتناعا ؟ یف  هللا  دنع  ام  وجری  نیعم  نم 
هانپ هب  هک  تسه  يا  هدنهد  هانپ  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  ام  قح 

هحفص 9] ]
ار تیاون  هک  هآ  دشاب ؟ هتـشاد  دـیما  تسادـخ ، دزن  هچنادـب  ام  هب  کمک  اب  هک  تسه  يراک  کمک  ایآ  دـشاب ؟ راودـیما  ادـخ  هب  ام  نداد 

يریت ندرک  اهر  اب  هک  ادرد  دنتـشاذگ ، اهنت  ار  نیعمجا ) مهیلع  هللا  یلـص   ) ردیح ارهز و  دنزرف  ربمایپ ، روپ  هک  سوسفا  دـنتفرگ ، هدونـشان 
هدرورپ تسد  ناـنموم ، ریما  تخد  درد  رپ  هنیـس  رب  هک  ياو  دـندراذگ ، مه  رب  ار  تناـکدوک  باـهتلا  رپ  ناگدـید  تیوـس ، هب  نـیگآرهز 

یهار شیوخ  ناروتس  راک  دب  نادرم  ناوج  ان  راکبان و  نادیلپ  نوچ  دنتسکش . ار  تتمرح  هک  اهودنا  و  دنتخیر . مغ  شتآ  هیضرم ، يارهز 
تا هزیکاپ  نوخ  هک  یلاح  رد  یگدنز ، گرم و  نایم  رد  دنتفاتـش ، تعافد  یب  نادنزرف  نانز و  هانپ و  یب  ياههاگ  همیخ  يوس  و  دـندرک ،

زا عافد  تقاط  دوب و  هتفر  تسد  زا  تناوت  نوچ  و  يدـیزخ ، هنیـس  يور  رب  يدرک و  هیکت  شیوخ  تسد  ود  رب  دوب ، ناور  تیور  رـس و  زا 
: يدومرف نایمارح  نآ  هب  یتشادن ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح 

نا مکباسحا  یلا  اوعجرا  هذه و  مکایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـس  یبا  لآ  هعیـش  ای  مکلیو 
ام یمرحل  ضرعتلا  نم  مکتاغط  مکلاهج و  مکتاتع و  اوعنماف  حانج  نهیلع  سیل  اسنلا  یننولتاـقت و  مکلتاـقا و  نومعزت ... اـمک  اـبرع  متنک 

برع رگا  دیـشاب ، هدازآ  ناتیایند  نیا  رد  لـقاال  دیـساره ، یمن  داـعم  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو  اـیح . تمد 
، دینک یم  نامگ  هکنانچ  دیتسه 

هحفص 10] ]
یهانگ ار  نانز  نایم  نیا  رد  دـیگنج و  یم  نم  اب  زین  امـش  منک و  یم  رازراـک  امـش  اـب  نم  دـینک ... هعجارم  ناـتیبرع  نوئـش  اـهیگژیو و  هب 

ریما ناربناـمرف  دـیراد . زاـب  نم  مرح  هب  هلمح  زا  ما . هدـنز  نم  هک  هاـگنآ  اـت  ار  شیوخ  نارگـشروش  ناـنادان و  نارگنایـصع و  نیا  تسین .
هچ و  دندرکن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تیاین  زا  مرش  دندروآ و  وت  يوس  هب  يور  نوعلم  رمش  یگدرکرـس  هب  دیزی ، نایناج 

. یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  دوب : هدومرفن  نایناهج  يادخ  هک  ایوگ  دـنتخادرپ . زاب  ار  شترـضح  تلاسر  شاداپ  تشز 
یمامت ادخ و  تنعل  نم . ناکیدزن  اب  یتسود  یکین و  زج  منک ، یمن  تساوخرد  شاداپ  متلاسر  غالبا  رطاخ  هب  امش  زا  نم  ربمایپ ) يا   ) وگب

. داب ناراکبان  نآ  رب  نامـسآ  نیمز و  تارذ  کیاکی  نایبورک و  ناگتـشرف و  یگمه  نادیهـش و  ناحلاص و  یگلمج  نالوسر و  ناربمایپ و 
زور زا  رایط  رفعج  ادهشلا و  دیـس  هزمح  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  هجیدخ و  ام ،) هلآ  امهیلع و  هللا  یلـص   ) یـضترم یلع  ربمایپ و  نیرفن 
نانز ناگوابون و  نارتخد و  و  تشگزاب ، تیاه  همیخ  يوس  هب  نوگژاو  نیز  تبحاص ، یب  بسا  نوچ  داب . ناشیا  رب  يربک  تمایق  ات  فط 
ردـپ ناشنما ، هنایـشآ  ناشیهانپ ، یب  هانپ  ناشربمایپ ، هدـنامزاب  ناـشتمعن ، یلو  ناـشماما ، هک  دنتـسناد  دـندید ، لاـح  نادـب  ار  وا  دـنمگوس 
متام رد  و  دندروآرب ، هلان  تیاسرف  تقاط  مغ  رب  تسا ، هدـش  هراپ  هراپ  شنت  هتـشغآ و  نوخ  هب  ناشناج ، زا  رت  یمارگ  زیزع  و  ناشنابرهم ،

: هک داد  رس  ادن  دروآرب و  هلان  يربک  بنیز  ترهاوخ  دندرک . ناشیرپ  ناوسیگ  و  دندیرد ، اهنابیرگ  تتداهش 
هحفص 11] ]

یفطصملا دمحم  یلا  یکتشملا و  هللا  یلا  ایابس ، کتانب  اضعالا و  عطقم  امدلاب  لمرم  نیسح  اذه  امـسلا ، هکئالم  کیلع  یلـص  هادمحم  ای 
او ایاغبلا ، دالوا  لیتق  ابصلا ، هیلع  یفست  ارعلاب ، نیسح  اذه  هادمحم  ای  ادهشلا ، دیـس  هزمح  یلا  ارهزلا و  همطاف  یلا  یـضترملا و  یلع  یلا  و 
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یف و  . ] ایابسلا قوس  نوقاسی  یفطصملا  هیرذ  الوه  هادمحم  باحـصا  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  تام  مویلا  هابرک ، او  هانزح 
، ادرلا همامعلا و  بولسم  افقلا ، نم  سارلا  زوزجم  نیسح  اذه  و  ابصلا ، حیر  مهیلع  یفست  هتلتقم ، کتیرذ  ایابس و  کتانب  هادمحم  ای  هیاور ]

نم یباب  يوادـیف ، حـیرج  یجتریف و ال  بئاغ  نم ال  یباب  يرعلا ، عطقم  هطاطـسف  نم  یباب  ابهن ، نینثالا  موی  یف  هرکـسع  یحـضا  نم  یباـب 
یباب يدهلا ، یبن  طبـس  وه  نم  یباب  امدلاب ، رطقت  هتبیـش  نم  یباب  یـضم ، یتح  ناشطعلا  یباب  یـضق ، یتح  مومهملا  یباب  ادـفلا ، هل  یـسفن 

سمـشلا هل  تدر  نم  یباب  اسنلا ، هدیـس  ارهزلا  همطاف  یباب  مالـسلا ، هیلع  یـضترملا  یلع  یباب  يربکلا ، هجیدـخ  یباـب  یفطـصملا ، دـمحم 
. یلص

( نیا  ) و هدـش ، ادـج  مه  زا  شیاـضعا  هتـشغآ و  نوـخب  هک  تسا  نیـسح  نیا  دنتـسرف ، یم  دورد  وـت  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  هک  دـمحم  يا 
هب ارهز و  همطاف  يوس  هب  یـضترم و  یلع  يوس  هب  یفطـصم و  دمحم  يوس  هب  ادخ و  هاگـشیپ  هب  دـنا . هدـش  ریـسا  هک  دنتـسه  وت  نارتخد 
ابص داب  هداتفا و  كاخ  يور  هب  هک  تسا  نیسح  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يا  منک . یم  هوکش  نادیهـش  ياقآ  هزمح  يوس 
یلص ادخ  لوسر  زورما  یتبیـصم ، هچ  هک  هآ  یهودنا و  هچ  هآ  تسا . هدش  هتـشک  ناگدازانز  تسدب  دشاپ ، یم  شندب  رب  ار  نابایب  كاخ 

. تشذگرد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هحفص 12] ]

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم يا  رگید ] یتیاور  رد  و  . ] دنرب یم  هدومن و  ناشریـسا  هک  دنتـسه  ربمایپ )  ) نادـنزرف نانیا  دـمحم  نارای  يا 
ندرگ تشپ  زا  شرـس  هک  تسا  نیـسح  نیا  و  دشاپ . یم  ناشرکیپ  رب  كاخ  ابـص  داب  هک  دننت ، هراپ  تنادـنزرف  دنریـسا و  تنارتخد  ملس )

هک یسک  يادف  مردپ  دش . تراغ  هبنـشود  زور  رد  شهاگ  همیخ  هکنآ  يادف  هب  مردپ  تسا . هتفر  جارات  هب  شئادر  همامع و  هدش و  هدیرب 
( شا  ) تشگزاب دـیما  هک  تفرن  يرفـس  هب  هک  یـسک  يادـف  مردـپ  تسـشن . ورف  شهاگرخ  همیخ و  هدـش و  هدـیرب  شا  همیخ  ياه  بانط 
رپ لد  اب  هکنآ  يادف  مردپ  تشگ . یم  شنابرق  مناج  شاک  هکنآ  يادف  هب  مردپ  دشاب . نآ  رد  اوادم  دـیما  هک  تشادـنرب  یمخز  و  دـشاب ،
هک یـسک  يادف  هب  مردپ  تخیر . ورف  نوخ  شا  شیر  زا  هکنآ  يادف  مردپ  درپس . ناج  هنـشت  بل  اب  هکنآ  يادف  مردـپ  تفر . ایند  زا  هصغ 

. دوب تیاده  ربمایپ  هداون  وا  هک  یسک  نابرق  مردپ  دوب . نامسآ  هلا  هداتـسرف  شدج  هک  یـسک  يادف  هب  مردپ  دوب . یفطـصم  دمحم  شیاین 
يادف هب  مردپ  یـضترم . یلع  دنزرف )  ) يادف هب  مردپ  يربک . هجیدخ  دنزرف )  ) يادف هب  مردـپ  یفطـصم . دـمحم  دـنزرف )  ) يادـف هب  مردـپ 

. درازگ زامن  ات  تشگزاب  وا  يارب  باتفآ  هک  یسک  دنزرف )  ) يادف مردپ  نانز . همه  يوناب  ارهز  همطاف  دنزرف ) )
نورد رد  هنیک  ياه  هلعش  تیانج  همه  نآ  اب  و  تفرگن ، مارآ  امش  نتشک  هب  ناشدیلپ  ياهسوه  ماشآ ، نوخ  ناگدنرد  تفص و  دد  نایناج 

يور رب  هک  درک  تساوخرد  شهاپـس  ناراکبان  زا  داب ، وا  رب  شئایلوا  یمامت  ادخ و  نیرفن  هک  دعـس  رمع  و  دیدرگن ، شوماخ  ناش  فیثک 
. دنناودب بسا  امش  هزیکاپ  ياهرکیپ 

: ياهمانب شنمدد  تریس ، تشز  تفص ، نمیرها  رفن  هد  و 
. دروآ ردب  تکاپ  نت  زا  نهریپ  هک  يدیلپ  نامه  هیرح  نب  قاحسا  - 1

هحفص 13] ]
دثرم نب  سنخا  - 2

یسبنس لیفط  نب  میکح  - 3
يوادیص حیبص  نب  رمع  - 4

يدبع ذقنم  نب  اجر  - 5
یفعج همیثخ  نب  ملاس  - 6

مئان نب  ظحاو  - 7
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یفعج بهو  نب  حلاص  - 8
یمرضح ثبش  نب  یناه  - 9
. کلام نب  دیسا  - 10

تـشپ هدیـسوب و  ارنآ  ربمایپ  نابل  هک  دندنازات  یندب  يور  رب  ار  ناش  فیثک  ياهبـسا  ياه  مس  دندیـشکرب و  ار  شیوخ  ناروتـس  ياهراهم 
ریما بلاغلا  هللادـسا  ياناوت  تسد  هدرورپ و  ارنآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناـماد  هدرک و  لـمحت  اـه  هدجـس  رد  ار  وا  ینیگنـس  مرکا  یبن 

ربمایپ هب  ار  شتدالو  تینهت  لیئاربج  هتفگ و  اهزار  وا  اب  هراوهگ  رد  لیئاکیم  هک  نداد  رارق  هلمح  دروم  ار  یندـب  دوب  هتخاون  ار  وا  ناـنموم 
اب ار  يدسج  دوب . هداتـسرف  ورف  الاب  ملاع  زا  ار  حول  ثیدح  شمودـق  تکرب  هب  نایملاع  يادـخ  هداد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

شنایاتمه وا و  دوجو  رطاخ  هب  دوب و  هدومرف  تاهابم  شناگدنب  یمامت  رب  شا  شنیرفآ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  دـندرک  دروخ  دوخ  ياهبـسا 
مهد یم  دنگوس  تبیبح  ماقم  يادنلب  هب  ارت و  اراگدرورپ  ادزیا ، اهلا ، دوب . هداد  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  هدجس  نامرف  الاب  ملاع  ناگتـشرف  هب 

: دنتفگ نینچ  دایز  نبا  هب  شیوخ  یفرعم  رد  ناترطف  تسپ  نیا  هک  يرابب ، اهررش  نادیلپ  نیا  روگ  رب  تمنهج  شتآ  ياه  هنابز  زا  هک 
هحفص 14] ]

ات میتخات  بسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح تشپ  رب  هک  میتسه  ینانامه  ام  هردـص . رجانح  انحط  یتح  نیـسحلا  رهظ  انلویخب  انئطو  نیذـلا  نحن 
اه و هنادرد  نآ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ربمغیپ  نادنزرف  هک  ادرد  میدرک . دروخ  ار  شا  هنیس  ياهناوختسا  بایسآ  وچ  هکنآ 

نادیهش رالاس  هتشک  رانک  رب  اونین ، هدیدتفت  هدنوزس و  هتخادگ و  يارحص  رد  رابتشهد  هرظنم  نآ  ندید  اب  یحو ، نادناخ  ياه  هدرورپزان 
هدـید زا  و  دیـشک ، هنابز  ناشبلق  رد  مغ  شتآ  ابع ، لآ  سماخ  هتخنـس  همین  ياه  همیخ  ناـیم  رد  يدـمحا ، ناتـسوب  هدـش  رپرپ  نـالگون  و 

تانئاک یگلمج  و  دندش . راوگوس  نانیشن  شرع  دنداد ، رس  هلان  نایسدق  نانآ  هلان  هب  دنتخودنا . درد  هآ و  هنیـس  رد  و  دندیراب ، مغ  کشا 
دنکفا و نینط  یتیگ  هنهپ  رد  البرکب  لوتقملا  مدب  بلاطلا  نیا  يادـن  هک  دـشاب  دراد . همادا  نامزورما  هب  ات  ناشیاه  هلان  هک  دنتـسشن  مغ  هب 
و دزیخاپب ، شیمارگ  مام  بلق  ياه  هرارـش  شخب  یلـست  هاوخنوخ و  هناگی  و  دشکرب ، ریفـص  نیمز  رـساترس  رد  نیـسحلا  تاراثل  ای  يادص 

. دیامن صاصق  ار  شتداهش  زا  نادونشخ  شلتق و  رب  نانامیپ  مه  نالتاف و  یگلمج 
تاربعلا لیتق  تابرکلا و  ریسا  یلع  مالسلا 

امدلاب لمرملا  یلع  مالسلا 
ابخلا كوتهملا  یلع  مالسلا 

اسکلا باحصا  سماخ  یلع  مالسلا 
هحفص 15] ]

رون هب  يا  هچیرد 

. رهگرپ یئافرژ  هب  هاتوک  یهاگن 
یم ار  یهلا  قطان  نابز  نخس  و  مینیـشن ، یم  نادزی  نارای  يزابناج  هگ  هراظن  هب  و  میراد ، ور  شیپ  رد  ار  فط  نادیهـش  تیمولظم  هراودای 

اه هشیدـنا  ناوتان و  شیاویـش  نایب  نادرگزاب  رد  ناگژاو  هک  تقیقح  هب  میرگن . یم  شتاریبعت  یئافرژ  هب  شمالک  يایاوز  رد  و  میـشوین ،
تیآ گرزب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  شمالک و  رد  تسا  ناسنا  لزنت  نخـس  هک  ارچ  هاتوک . شمالک  یناعم  یئافرژ  هب  ندرب  یپ  رد 

زا يا  هشوگ  هب  ندرب  یپ  رد  ناهاگآ  یهاگآ  نادنمشناد و  شناد  و  نارگـشهوژپ ، ینیب  کیراب  و  نادنمـشیدنا ، هشیدنا  هک  تسا ، نادزی 
: نکیل نامیلس . ربارب  رد  روم  نوچ  شنینط  رپ  مالک  يایاوز  یگلمج  هب  ندش  هریچ  رد  ناوتان و  شماقم 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
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دیشچ دیاب  یگنشت  ردقب  مه 
روخارف هب  هدنـسیون  ره  و  هدـش . هتـشاگن  یناوارف  ياهباتک  شا  هتخاب  ناج  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يالاو  تیـصخش  هراب  رد 

و دیامن ، میسرت  ار  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  نادیهش  دیس  يامیس  زا  يا  هشوگ  هک  تسا  هدش  نآ  رب  شتاقیقحت  یگدرتسگ  ناوت و 
هللادبع ابا  ترـضح  دنمورب  دنزرف  نایب  هب  هک  یباتک  ياج  راثآ  نیا  یمامت  نایم  رد  نکیل  دـنا . هدـمآ  نورب  دنلبرـس  راک  نیا  زا  زین  یعمج 

رد ادخ  تجح  مالسلا  هیلع  نیسح 
هحفص 17] ]

، یمالـسا ثیراوم  ناـیم  زا  هک  میتـشاد  نآ  رب  ار  شیوخ  شـالت  اـم  ورنیا  زا  دوـب . یلاـخ  مالـسلا  اـمهیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  نیمز 
هب ار  باتک  و  دش . لوذبم  یشالت  رودقم  ردق  هب  هنیمز  نیا  رد  و  میئامن . جارختسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هراب  رد  ار  شترـضح  نانخس 

تارایز لقن  هب  اـهنت  باـتک  نیا  تسخن  باـچ  رد  اهرادـید . تاـعیقوت و  مود  شخب  و  تاراـیز ، تسخن  شخب  میدرک : میـسقت  شخب  ود 
حالـصا باـتک و  رب  هراـبود  یهاـگن  کـی  رد  نکیل  تسا . فورعم  هسدـقم  هیحاـن  تاراـیز  هب  اـعد  رازم و  بتک  رد  هـک  مـیدرک  هدنـسب 

رب اـی  و  تسا ، هدیـسر  سدـقم  هیحاـن  نآ  زا  هک  ار  يرگید  ياـهاعد  رتـنوزفا  یـشهوژپ  کـی  رد  هک  میدـش  نآ  رب  پاـچ ، نآ  تاهابتـشا 
هلباقم نوگانوگ  خسن  اب  اهاعد  نیا  هک  دـش  نآ  رب  یعـس  ناوت  دـح  ات  و  میئازفیب . شیوخ  هعومجم  رب  هدـیدرگ ، رداص  نامرف  شنادـناوخ 

ناثدـحم ناگرزب  هک  میداد  رارق  ار  یتاعیقوت  اهرادـید و  باتک  مود  شخب  رد  میدرک . صخـشم  لـخاد )(  ار  لدـب  ياـه  هخـسن  هک  دوش 
هراب رد  راوگرزب  نآ  زا  مه  یناوارف  نانخـس  دنرایـسب و  شترـضح  روضح  هب  ناگتفای  راب  هک  ارچ  دنا . هدرک  جرد  شیوخ  راثآ  رد  یعیش 

ای هتفای و  راب  درف  ترهـش  زا  سرت  رطاخ  هب  اهرادید  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا . هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترـضح  ناشیمارگ  دج 
يراک دوخ  ثیدـح  تاور  هلـسلس  تحـص  صیخـشت  اذـل  دوش ، یم  لقن  عوفرم و ... ای  لسرم  ثیدـح  تروص  هب  رتشیب  هجوم  للع  رگید 
خیاشم هک  میتخادرپ ، یتایاور  هب  اهنت  ام  ورنیا  زا  رتراوشد ، يراک  لقان  نخس  تیناقح  صیخشت  زین  و  تسین ، ریقح  نیا  ناوت  رد  هک  تسا 

دنچ زجب  و  ددرگن ، عیطقت  ناوت  دح  ات  و  دوش ، لقن  رد  و  دنا . هدرک  لقن  شیوخ  راثآ  رد  ار  اهنآ  هیماما  رابت  الاو  ناثدحم  هعیـش و  گرزب 
. تسا هدش  لقن  لماک  روطب  نوتم  یقبام  دروم 

هحفص 18] ]
ندش رت  لماک  رد  یشالت  ثحابم ، یخرب  ندوزفا  تاحالصا و  یخرب  ماجنا  باتک و  رد  یلک  يرگنزاب  اب  هارمه  راب  رگید  پاچ  نیا  رد  و 

تایاور لک  راصحنا  لیلد  هن  باتک  نیا  رد  تیاور  دادعت  نیا  ندش  لقن  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  تفرگ . تروص  هعومجم  نیا 
میمصت اهثحب . رگید  در  حرط و  لیلد  هن  و  دشاب ، یم  ناشدج  هراب  رد  مالسلا  اهیلع  نسحلا  نب  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  زا  هدش  لقن 

: هک میتفای  رعش  نیا  قادصم  ار  دوخ  اما  میشاب ، هتشاد  شترضح  نانخس  رب  هاتوک  یحرش  هک  دوب  نآ  رب 
تسوت هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع  سگم  يا 

يراد یم  ام  تمحز  يرب و  یم  دوخ  ضرع 
مچرپ ناحابـص  نیلوا  رد  هک  دـیما  نآ  اب  دـیآ  رظن  رد  هچ  دـتفا و  لوبق  هچ  ات  میدومن . هدنـسب  گرزب  نآ  نانخـس  همجرت  هب  اـهنت  ورنیا  زا 

هب ماـیق  نذا  و  دزیخرب ، ماـین  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  هتخآ  ریـشمش  و  دوش ، هدوشگ  راـب  رگد  فط  ماـیق  نینوـخ 
هدیس هتخادگ  بلق  و  دتفا ، یمن  ششوج  نادیهش ز  دیس  هدش  هتخیر  قحانب  نوخ  دیاین  وا  ات  هک  دوش . هداد  البرک  نادیهش  نوخ  هاوخداد 

اهلاراب ناراودیما . همه  ياهوزرآ  هطقن  ناگ و  هتشک  بلق  شخبافـش  تسا و  نادیهـش  نوخ  ثراو  وا  هک  دبای ، یمن  مایتلا  نایناهج  ناوناب 
. ناسرب رتدوز  هچ  ره  ار  شرورس  رون و  رپ  روهظ 

اوهـالا هب  عـمجا  و  هرغوـلا ، رودـصا  هب  فـشا  و  هتیملا ، بوـلقلا  هب  یحا  و  هیف ، لـیل  ـال  ادمرـس  هروـن  اـنرا  نآرقلا و  کـیلوب  یحا  مهللا و 
هلطعملا و دودحلا  هب  مقا  و  قحلا ، یلع  هفلتخملا 
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هحفص 19] ]
نیـضارلا هرمال و  نیرمتوملا  هناطلـس و  هیوقم  هناوعا و  نم  بر  ای  انلعجا  و  رهز ، الا  لدع  رهظ و ال  الا  قح  یقبی  یتح ال  هلمهملا  ماکحالا 

... هماکحال نیملسملا  هلعفب و 
([ هر  ) سوواط نب  دیس  زا  لقن  هب  تبیغ ، رصع  ياعد  زا  یئاهزارف  ]

هحفص 23] ]

ادهش ترایز 

نب دمحا  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  خیـش  تفگ : میدـش . تیاور  هیلع ] هللا  همحر   ] یـسوط نسح  نب  دـمحم  رفعج  یبا  مدـج  زا  نامدانـسا  هب 
زا تفگ : درک . ثیدح  ارم  هیلع ] هللا  همحر   ] يدادغب نامعن  نب  معنملادبع  نب  روصنموبا  راگزیهرپ  خیـش  تفگ : درک . ثیدح  ار  ام  شایع 
رد دـیدرگ ، جراخ  هیلع ] هللا  همحر   ] مردـپ تافو  ماگنه  رد  یناهفـصا  بلاغ  نب  دـمحم  خیـش  تسد  هب  لاس 252  رد  هسدـقم -  هیحاـن - 

روضح زا  سپ  امرف . هزاجا  ادهـش  ترایز  مالـسلا و  هیلع  هللادـبع  یبا  میالوم  تراـیز  رد  نم  هب  هک  متـشون  مدوب و  ناوجون  نم  هک  یلاـح 
: دیدرگ جراخ  میارب  شترضح 

هحفص 25] ]
، تسیاب مالسلا  هیلع  نیسح  ياهاپ  نیئاپ ]  ] دزن ینک  ترایز  ار  مهیلع  هللا  ناوضر  ادهش  یتساوخ  هاگ  ره  رگـشیاشخب  هدنـشخب  يادخ  مانب 
هب و  تسا ، ادهش  هدودحم  ناکم و  اجنآ  سپ  نک . هلبق  فرط  هب  ار  تیور  سپ  دشاب . یم  امهیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  ربق  اجنآ  و 

: وگب نک و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع 
وت هرابرد  هک  هاگنآ  داـب ، تردـپ  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  لـیخ ، میهاربا  هلالـس  زا  دـنزرف  نیرتهب  لـسن  زا  هتـشک  نیلوا  يا  وت  رب  مالـس  [ 1]
رب دومن . يرج  لوسر  تمرح  ندیرب  هب  هدنـشخب و  يادخ )  ) رب ار  ناشیا  زیچ  هچ  مرـسپ  يا  تشک . ار  وت  هک  ار  یموق  دشکب  ادـخ  تفگ :

یلع نم  یتفگ : نانمشد  هب  يدیگنج و  مالسلا ) هیلع  نیسح   ) وا يور  شیپ  رد  وت  هک  منیب ] یم   ] نم هک  یئوگ  داب . يدوبان  وت  زا  سپ  ایند 
. میرت هتسیاش  ربمایپ  هب  هک  دنگوس  ادخ  هناخ  هب  ام  و  متسه . یلع  نب  نیسح  دنزرف 

هحفص 27] ]
مروآ یم  دورف  یتبرض  . ) منک یم  تیامح  مردپ  زا  و ) ، ) مروآ یم  دورف  ار  ریـشمش  امـش  رب  و ) . ) دوش مخ  هکنیا  ات  منز  یم  هزین  اب  ار  امش 
هکنیا ات  دنارب . نامرف  دـناوت  یمن  ام  هرابرد  هتخانـشان ، ردـپ  دـنزرف  دـنگوس  ادـخب  تریـس ،)  ) برع یمـشاه  ناوج  ندز  تبرـض  مه ) نآ 

وت انامه  و  یـشاب . یم  يرت  هتـسیاش  شلوسر  ادـخ و  رب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  يدرک . رادـید  ار  تا  ( دوجو  ) کلام دیـسر و  ارف  تگرم 
وا رب  ادخ  دیامن . مکح  يدبع  نامعن  نب  ذـقنم  نب  هرم  تلتاق  هراب  رد  وت  هب  تبـسن  ادـخ  یتسه ، وا  نیما  تجح و  رـسپ  شلوسر و  دـنزرف 
ادخ و  دتسرف .) نیرفن   ) دندرک يرای  ار  وا  وت  هیلع  رب  و  دندرک . یهارمه  وا  اب  وت  نتشک  رد  هک  یناسک  مامت  دیامن و  راوخ  دتسرف و  نیرفن 

تمولظم ردام  تردارب و  تیومع و  تردپ و  تیاین و  اب  دـنیامن و  یم  یتسود  وت  اب  دـننک و  یم  رادـید  ارت  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  ام 
رد ار  وت  اب  ینیشنمه  یتسود و  ادخ  زا  و  میوج . یم  يرازیب  تناگدنـشک  زا  ادخ  يوس  هب  و  دننک . یم  ینیـشنمه  یتسود و  ارهز ) همطاف  )

شیاسآ و مالـس و  میوج . یم  يرازیب  هدننک  بیذکت  نارفاک  نامه  تنانمـشد ، زا  ادـخ  يوس  هب  و  منک . یم  تساوخرد  یگنادواج  هناخ 
. داب وت  رب  ادخ  ياه  تکرب  تمحر و 

رد هتفر و  الاب  نامسآ  يوسب  شنوخ  هک ) ، ) هدیتلغ نوخ  هب  هداتفا  نیمز  هب  هدروخ  ریت  راوخریش  كدوک  نیـسح ، نب  هللادبع  رب  مالـس  [ 2]
تسا هدش  حبذ  ریت  هلیسو  هب  شردپ  شوغآ 

هحفص 29] ]
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. دنک تنعل  ار  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  شا  هدننک  هدرمژپ  وا  هب  زادناریت  ادخ 
، البرک هنهپ  رد  شنادناخ ) شردارب و   ) تیمکاح تیالو و  هب  رگادن  و  شیامزآ ، الب و  هب  راتفرگ  نانموم ، ریما  دنزرف  هللادبع  رب  مالـس  [ 3]

. دنک تنعل  ار  یمرضح  تیبث  نب  یناه  وا  لتاق  ادخ  دوب )  ) هدش دراو  مخز  وا  رب  نانمشد  هلیسو  هب  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  هک 
، درب اه  هرهب  شیادرف  يارب  شزورما  زا  دوب و )  ) هدننک کمک  يرایمه و  ار  شردارب  شناج  هب  هک  نانموم ، ریما  دنزرف  سابع  رب  مالس  [ 4]

دیزی شنالتاق  ادخ  هدش ، هدیرب  شتـسد  ود  هک ) ، ) شبآ کشم )  ) اب وا  يوس  هب  رگباتـش  نابهاگن  و  شماما ) يارب  دوخ   ) هدننک ادف  نآ ) )
. دنک تنعل  ار  یئاط  لیفط  نب  میکح  و  داقو ، نب 

، هدش رود  شیوخ )  ) ياههاگداز زا  یئاهنت  هب  و  شیاهرادرک ،)  ) رگباسح شا و  سفن  رب  يابیکـش  نانموم  ریما  دنزرف  رفعج  رب  مالـس  [ 5]
شلتاق ادخ  تسا . هدروخ  تسکش  وا  رب  رو  هلمح  نامدرم  نانمشد و  يدایز  رطاخ  هب  هک ) ، ) هتفرگ زیتس  رد  يزاتـشیپ  هدش  گنج  میلـست 

. دنک تنعل  ار  یمرضح  تیبث  نب  یناه 
ار یمراد  ینابا  يدایا و  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  شناگدـننز  ریت  ادـخ  نوعظم ، نب  نامثع  مانمه  نانموم  ریما  دـنزرف  نامثع  رب  مالـس  [ 6]

. دنک تنعل 
هحفص 31] ]

و دیازفیب ، وا  رب  ار  كاندرد  باذع  دانک و  تنعل  ار  وا  ادخ  هک  یمراد  ینابا  هلیـسو  هب  هدش  هتـشک  نانموم  ریما  دنزرف  دمحم  رب  مالـس  [ 7]
. تیابیکش تیب  لها  رب  دمحم و  يا  وت  رب  ادخ  هجوت  دورد و 

ادخ تسا . هدروخ  ریت  دشاب ، هدش  اهر  نامک  زا  هک  هبعش ) هس   ) هلیـسو هب  هک  ادخ ،] رادتـسود  هزیکاپ   ] نسح دنزرف  رکب  یبا  رب  مالـس  [ 8]
. دنک تنعل  ار  يونغ  هبقع  نب  هللادبع  شلتاق 

. دنک تنعل  ار  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  وا  هب  زادناریت  شلتاق و  ادخ  هزیکاپ ]  ] یلع نب  نسح  دنزرف  هللادبع  رب  مالس  [ 9]
نیـسح شیومع  هک  هاگنآ  هتفر ، جارات  هب  شا  یگنج  رازبا  هدروخ و  تبرـض  شا  هثج  هکنآ )  ) یلع نب  نسح  دـنزرف  مساق  رب  مالـس  [ 10]

رد دیناسر ، وا  هب  ار  دوخ  و  درک ، رود  وا  رانک  زا  ار  مدرم  و  تفاتش ، وا  يوسب  زاورپ  زیت  باقع  ناسب  شیومع  دناوخ ، ارف  ار  مالسلا ) هیلع  )
دنتـشک ارت  هک  یهورگ  دوـمرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  دیـشک . یم  نیمز  هب  اـهمخز ) تدـش  زا   ) ار شیاـهاپ  مساـق -  وا -  هک  یلاـح 

ادخ هب  دومرف : سپـس  دانک . ناشرود  شیوخ  تمحر  زا  ادخ  ار  دننک  یم  ینمـشد  ناشیا  اب  تردپ  تیاین و  تمایق  زور  رد  هک ) ینانامه  )
وا یلو  یناوخب  ار  وا  وت  هک  تسا  نارگ  تیومع  رب  دنگوس 

هحفص 33] ]
نتفاتـش نیا   ) سپ یـشاب .)  ) هتفرگ رارق  هلمح  دروم  هدش و  هتـشک  وت  هک  یلاح  رد  دـنک ، ور  وت  هب  دـیآ و  وت  يوسب  ای  دـیوگن ، باوج  ارت 

رد ادخ  دـشخب . یمن  دوس  ارت  دـشاب ، یم  كدـنا  شا  هدـننک  يرای  هدـش و  هدایز  وا  هب  ناگدـننک  متـس  هک  يزور  رد  وت ) يوسب  تیومع 
هدنشک ادخ  و  دنادرگ ، منکاس  امش  هاگ  تنوکس  رد  ارم  دهد و  رارق  رفن  ود  امش  هارمه  ارم  دروآ ، یم  مه  درگ  ار  رفن  ود  امش  هک  يزور 

. دنک هدامآ  كاندرد  یباذع  شیارب  دنکفا و  خزود  هب  دنک و  تنعل  ار  يدزا  لیفن  نب  دعس  نب  ورمع  تا 
يارب رگ  تحیـصن  ناشیوخ ، اب  رفـسمه  نامیا ، ماگمه  هارمه و  اه ،] تشهب  رد  هدننک  زاورپ   ] رفعج نب  هللادبع  دنزرف  نوع  رب  مالـس  [ 11]

. دنک تنعل  ار  یناهبن  هبطق  نب  هللادبع  شلتاق  ادخ  نآرق ، یناثم و  ياتمه  هدنشخب ، يادخ ) )
شلتاق ادخ  شندب ، هلیـسو  هب  شرادهاگن  شردارب و  ور  لابند  شردپ ، هاگیاج  رگدوهـش  رفعج  نب  هللادبع  دـنزرف  دـمحم  رب  مالـس  [ 12]

. دنک تنعل  ار  یمیمت  لشهن  نب  رماع 
. دنک تنعل  ار  ینادمه  طوخ  نب  رشب  وا ) هب  زادناریت  و   ) شلتاق ادخ  لیقع ، نب  رفعج  رب  مالس  [ 13]

شلتاق و ادخ  لیقع ، نب  نمحرلادبع  رب  مالس  [ 14]
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هحفص 35] ]
. دنک تنعل  ار  ینادمه  طوخ  نب  رشب  وا ) هب 

. دنک تنعل  ار  ینهج  دسا  نب  دلاخ  نب  رمع  وا  هب  زادناریت  شلتاق و  ادخ  لیقع ، نب  نمحرلادبع  رب  مالس  [ 14]
دسا هدش  هتفگ  دنک و  تنعل  ار  هعصعص  نب  رماع  شلتاق  ادخ  لیقع و  نب  ملسم  نب  هللادبع  هدش ، هتـشک  دنزرف  هدش  هتـشک  رب  مالـس  [ 15]

. کلام نب 
. دنک تنعل  ار  يوادیص  حیبص  نب  ورمع  وا  هب  زادناریت  شلتاق و  ادخ  لیقع و  نب  ملسم  دنزرف  هللادبع  یبا  رب  مالس  [ 16]

. دنک تنعل  ار  ینهج  رشان  نب  طیقل  شلتاق  ادخ  لیقع و  نب  دیعس  بیبا  دنزرف  دمحم  رب  مالس  [ 17]
. دنک تنعل  ار  یمرضح  فوع  نب  نامیلس  شلتاق  ادخ  نینموملا و  ریما  نب  نیسح  مالغ  نامیلس  رب  مالس  [ 18]

. یلع نب  نیسح  مالغ  براق  رب  مالس  [ 19]
. یلع نب  نیسح  مالغ  حجنم  رب  مالس  [ 20]

زا ام  ایآ  داد : تشگزاب  هزاجا  وا  هب  شترضح  هک  هاگنآ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب  هدنیوگ  نامه  يدسا ، هجـسوع  نب  ملـسم  رب  مالـس  [ 21]
قح ندرواین  اجب  رد  ادخ  يارب  میباترب و  يور  وت 

هحفص 37] ]
رد ریـشمش  نیا  هک  هاگنآ  ات  و  منک ، درخ  ناشیاه  هنیـس  رد  ار  ما  هزین  هکنیا  ات  مباتنرب ) يور   ) دـنگوس ادـخب  هن  میرواـیب ، يا  هناـهب  هچ  وت 

اهنآ هب  منک ، رازراک  ناشیا  اب  نآ  هلیسو  هب  ات  مشاب  هتشادن  يا  هحلسا  رگا  و  موش . یمن  ادج  وت  زا  و  مبوک ، یم  ناشیا  رب  ارنآ  دشاب ، متسد 
زا دیهش  نیلوا  و  تخورفب ، ار  شناج  هک  یتسه  یـسک  لوا  وت  و  مریمب . وت  هارمه  هکنیا  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  و  منک . یم  باترپ  گنس 

ماما رب  تکمک  تیرادیاپ و  هب  ادخ  يدش . راگتسر  هک  هبعک  يادخ  هب  سپ  دندیناسر . ماجنا  هب  ار  شیوخ  نامیپ  هک  یتسه  ادخ  نادیهش 
هجسوع نب  ملسم  يا  ارت  ادخ  دومرف : سپ  يدوب . هداتفا  نیمز  هب  وت  دمآ و  وت  يوس  هب  شترضح )  ) هک یماگنه  داهد ، ناوارف  شاداپ  دوخ 
دنتـسه یهورگ  ناشیا  زا  و  دندیناسر ، ماجنا  هب  ار  شیوخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  زا  و  درک : تئارق  ار  هیآ ) نیا   ) دانک و تمحر 

یبابض هللادبع  تنتشک  رد  ناگدننک  تکرش  ادخ  هیآ 23 ) بازحا  هروس  . ) دننک یمن  نوگرگد  نآ  ياجب  ار  يزیچ  دـنراظتنا و  مشچ  هک 
. دنک تنعل  ار  یلجب  هراکشخ  نب  هللادبع  و 

: داد هزاجا  نتشگزاب  رد  وا  هب  هک  یماگنه  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هب  هدنیوگ  یفنح  هللادبع  نب  دعس  رب  مالس  [ 22]
هحفص 39] ]

ادخ هب  میا . هتشاد  ساپ  وت  قح  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناهنپ  ام  انامه  هک  دنادب  ادخ  هک  نیا  ات  مینک  یمن  اهر  ارت 
راک نیا  و  موش ، یم  هدنکارپ  اوه  رد  سپس  موش ، یم  هدینازوس  شتآ  هب  سپس  موش ، یم  هدنز  سپس  موش ، یم  هتـشک  منادب  رگا  دنگوس 

یلاح رد  منکن  ار  راک  نیا  ارچ  و  دـسر . ارف  تیور  شیپ  رد  مگرم  هکنیا  ات  مشک  یمن  تسد  وت  زا  دـنهد ، یم  ماجنا  نم  اب  هبترم  داتفه  ار 
يدرک رادید  ار  تگرم  سپ  تسین . یتیاهن  نآ  يارب  هک  تسا  یتمارک  نآ ) زا  دعب   ) سپس و  تسا . ندش  هتشک  ای  ندرم  راب  کی  نیا  هک 

اب ناهاوخ  تداهش  هرمز  رد  ار  ام  ادخ  يدرک . تاقالم  ار  نارکیب )  ) تمارک ادخ  يوس  زا  یگشیمه  هناخ  رد  و  يدومن ، يرای  ار  تماما  و 
. دیامرف نامیزور  نییلع  یلعا  رد  ار  امش  یهارمه  یتسود و  و  دزیگنارب ، امش 

هک یلاح  رد  دیامرف ، ینازرا  ناوارف  شاداپ  یتفگ ) مالسلا  هیلع   ) نیسح هب  هک  تنخس  رطاخ  هب  ادخ  یمرضح ، رمع  نب  رشب  رب  مالس  [ 23]
يارب يراوس  هزاجا  وت  زا  نم )  ) و دـنروخب . هدـنز  هدـنز  ارم  هدـنرد  تاناویح  مباترب ، يور  وت  زا  رگا  دوب : هداد  هزاـجا  وت  هب  نتـشگزاب  رد 

. دش دهاوخن  ادبا  راک  نیا  میامن ؟ تراوخ  ناروای  یکمک  اب  ارت  مریگب و  تشگرب 
يراق یقرشم  ینادمه  نیصح  نب  دیزی  رب  مالس  [ 24]
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هحفص 41] ]
. هدننز نیمز  هب  ار ) نمشد  (، ) نآرق )

. يراصنا بعک  نب  نارمع  رب  مالس  [ 25]
. يراصنا نالجع  نب  میعن  رب  مالس  [ 26]

نیا دنگوس  ادخب  هن  دوب : هدومرف  هزاجا  وا  هب  نتشگزاب  رد  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  هدنیوگ  یلجب  نیق  نب  ریهز  رب  مالـس  [ 27]
؟ مبای یئاهر  نم  و  منک ، اهر  نانمـشد  تسد  رد  ریـسا  راتفرگ و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  ایآ  دـش . دـهاوخن  راک 

. درواین نم  رب  ار  زور  نیا  ادخ 
. يراصنا هطرق  نب  رمع  رب  مالس  [ 28]

. يدسا رهاظم  نب  بیبح  رب  مالس  [ 29]
. یحایر دیزی  نب  رح  رب  مالس  [ 30]

. یبلک ریمع  نب  هللادبع  رب  مالس  [ 31]
. يدارم یلجب  لاله  نب  عفان  رب  مالس  [ 32]

. يدسا لهاک  نب  سنا  رب  مالس  [ 33]
. يوادیص رهسم  نب  سیق  رب  مالس  [ 34]

هحفص 43] ]
. يرافغ قارح  نب  هورع  نادنزرف  نامحرلادبع  هللادبع و  رب  مالس  [ 35-36]

. يرافغ رذ  یبا  مالغ  نوج  رب  مالس  [ 37]
. یلشهن هللادبع  نب  بیبش  رب  مالس  [ 38]
. يدعس دیزی  نب  جاجح  رب  مالس  [ 39]

. یبلغت ریهز  نادنزرف  شرک  طساق و  رب  مالس  [40 و 41 ]
. قیتع نب  هنانک  رب  مالس  [ 42]

. کلام نب  هماغرض  رب  مالس  [ 43]
. یعبض کلام  نب  نیوج  رب  مالس  [ 44]
. یعبض هعیبض  نب  ورمع  رب  مالس  [ 45]

. یسیق تیبث  نب  دیز  رب  مالس  [ 46]
. یسیق تیبث  نب  دیزی  نادنزرف  هللادیبع  هللادبع و  رب  مالس  [47 و 48 ]

. ملسم نب  رماع  رب  مالس  [ 49]
هحفص 45] ]

. يرمن ورمع  نب  بنعق  رب  مالس  [ 50]
. ملسم نب  رماع  مالغ  ملاس  رب  مالس  [ 51]

. کلام نب  فیس  رب  مالس  [ 52]
. یمعثخ رشب  نب  ریهز  رب  مالس  [ 53]
. یفعج لقعم  نب  دیز  رب  مالس  [ 54]
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. یفعج قورسم  نب  جاجح  رب  مالس  [ 55]
. شدنزرف جاجح و  نب  دوعسم  رب  مالس  [56 و 57 ]

. يدئاع هللادبع  نب  عمجم  رب  مالس  [ 58]
. یئاط حیرش  نب  ناسح  نب  رامع  رب  مالس  [ 59]
. يدزا یناملس  ثراح  نب  نایح  رب  مالس  [ 60]

. ینالوخ رجح  نب  بدنج  رب  مالس  [ 61]
. يوادیص دلاخ  نب  رمع  رب  مالس  [ 62]

(. يوادیص دلاخ  نب  رمع   ) وا مالغ  دیعس  رب  مالس  [ 63]
. يدنک رهاظم  نب  دایز  نب  دیزی  رب  مالس  [ 64]

هحفص 47] ]
. یعازخ قمح  نب  ورمع  مالغ  رهاز  رب  مالس  [ 65]

. ینابیش یلع  نب  هلبج  رب  مالس  [ 66]
. یبلک هنیدم  ینب  مالغ  ملاس  رب  مالس  [ 67]

. يدزا ریثک  نب  ملسا  رب  مالس  [ 68]
. يدزا بیبح  نب  مساق  رب  مالس  [ 69]

. یمرضح بدنج  نب  رمع  رب  مالس  [ 70]
. يدئاص هللادبع  نب  رمع  همامت ، یبا  رب  مالس  [ 71]

. ینابیش دعسا  نب  هلظنح  رب  مالس  [ 72]
. یبحرا ردک  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  رب  مالس  [ 73]

. ینادمه همالس  یبا  نب  رامع  رب  مالس  [ 74]
. يرکاش بیبش  نب  سباع  رب  مالس  [ 75]

. رکاش مالغ  بذوش  رب  مالس  [ 76]
. عیرس نب  ثراح  نب  بیبش  رب  مالس  [ 77]
. عیرس نب  هللادبع  نب  کلام  رب  مالس  [ 78]

هحفص 49] ]
. ینادمه یمهف  ریمح  یبا  نب  راوس  راتفرگ  ریسا  یمخز  رب  مالس  [ 79]

. دیدیزرو یئابیکش  هچنآ  رطاخ  هب  امش  رب  مالس  نارای ، نیرتهب  يا  امش  رب  مالس  یعدنج . هللادبع  نب  ورمع  وا  هارمه  یمخز  رب  مالس  [ 80]
ربارب  ) زا ار  هدرپ  ادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  و  دهد ، انکـس  ناکین  هاگیاج  رد  ار  امـش  ادخ  دیراد . يا  هدنیآ  هناخ  هاگیاج و  وکین  هچ  سپ 

هدرکن گنرد  قح  زا  امش  و  تسا . هداد  ناوارف  ششخب  اطع و  امش  يارب  و  تسا ، هدرتسگ  رتسب  شرف و  ناتیارب  هتشادرب و  امـش  ناگدید )
تاکرب تمحر و  مالس و  و  میشاب . هارمه  نیـشنمه و  یگـشیمه  هناخ  رد  امـش  اب  میهاوخ -  یم  ام -  و  دیا . هداتفا  شیپ  ام  رب  امـش  و  دیا ،

. داب امش  رب  ادخ 
هحفص 50] ]

هیلع نیسحلا  راصنا  باتک  رد  نیدلا  سمـش  يدهم  دمحم  ياقآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  فیرـش  ترایز  نیا  باستنا  دروم  رد  یـسررب 
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یـسلجم همالع  میروآ : یم  اجنیا  رد  البرک  نادیهـش  مانب  باتک  نیا  همجرت  زا  لقن  هب  ارنآ  زا  يا  هدیزگ  ام  هک  دنا  هدرک  یقیقحت  مالـسلا 
نیا نودب  دنا ، هدروآ  دوخ  تارایز  رد  سواط  نب  دیس  دیفم و  خیش  ار  ترایز  نیا  تسا : هدروآ  یحرش  همانترایز  نیا  رب  هیلع  هللا  ناوضر 

، ار اروشاع  زور  رد  مهیلع  هللا  ناوضر  ادهـش  ترایز  تسا : هتفگ  ریبکلا  رازم  هدنـسیون  و  دنـشاب ، هدرک  اروشاـع  تراـیز  هب  يا  هراـشا  هک 
نـسح یلعوبا  خیـش  زا  لقن  هب  يربط  مساقلا  یبا  نب  دمحم  نیدلا  دامع  زا  لقن  هب  هزع  هللا  مادا  يرفعج  دمحم  نب  دمحم  حتفلاوبا  فیرش 
یسوط رفعج  وبا  شردپ  زا  لقن  هب  یلعوبا  خیش  زا  لقن  هب  هبر  نب  هللا  هبه  نب  نیسح  هللادبع  وبا  خیش  زین  و  تفگ : نم  هب  یسوط  دمحم  نب 

هقلطم تارایز  رد  لیلد  نیا  هب  هک  دنا ، هتفگ  نارگید  شایع و  نب  دمحا  نب  دمحم  خیش  زا  لقن  هب 
هحفص 51] ]

راهچ اریز  دراد ، دوجو  یلاکشا  ربخ ، خیرات  رد  هک  نادب  و  دنا . هدادن  یصخشم  نیعم و  تقو  هب  صاصتخا  ارنآ  رابخا ، رد  هک  میا  هدروآ 
ای هدوب و  ود  تصش و  تسیود و  لاس  نآ  خیرات  هک  دراد  لامتحا  و  تسا ، هدیدرگ  لقن  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  تدالو  زا  لبق  لاس 

هدنسیون سپس  هحفص 274( دلج 101  دـیدج ، پاچ  راونالا ، راحب  . ) دـشاب هدـش  رداص  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  هکنآ 
ود و  دریذپ ، یم  همتاخ  شایع  نبا  هب  دوش  یم  هظحالم  هک  روطنامه  دنس ، نیا  و  هک : دیوگ  یم  ترایز  دنس  هلسلس  رد  یـسررب  اب  باتک ،

. تسا تسس  فیعض و  تیدنس  رظن  هطقن  زا  ترایز  سپ  دنتـسه .) هلـسلس  نیا  رد   ) بلاغ نب  دمحم  و  روصنموبا ، رگید ، مولعمان  صخش 
: تسا يرورض  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد  مالسلا .) هیلع  نیسحلا  راصنا  باتک  نخس  نایاپ  )

هیحان هب  بستنم  ار  اعد  نیا  مهیلع  هللا  ناوضر  یـسوط  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  خیـش  سواط ، نب  دیـس  دـیفم ، خیـش  نوچ ، یناگرزب  - 1
نامز ماما  زا  هروثام  هیعدا  شخب  رد  ار  اعد  نیا  راونالاراحب  باتک  رد  هر )  ) یـسلجم همالع  دـنا و  هدومن  لقن  ارنآ  و  دـنا ، هتـسناد  هسدـقم 

ارنآ زین  رخاتم  ياملع  و  تسا ، هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 
هحفص 52] ]

نامز ماما  هب  اعد  نیا  باستنا  رب  یعامجا  لیلد  دوخ  نیا  و  دنا ، هتسناد  مالسلا  امهیلع  نسحلا  نب  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  هب  بستنم 
. تسا مالسلا  هیلع 

دوجو یتایاور  رایسب  هچ  و  تسناد ، هرهب  یب  ارنآ  دومن و  حرط  ار  ثیدح  ناوت  یمن  ثیدح ، دنس  لاجر  رد  فعـض  دوجو  فرـص  هب  - 2
ساسا رب  هک  یلاح  رد  دـنا ، هداد  اوتف  نآ  ساسا  رب  یتح  و  دـنا ، هدومن  لقن  هدرک و  دامتعا  نادـب  مهرـس  سدـق  هیماـما  ناثدـحم  هک  دراد 
توافتم نارخاتم  يانبم  رب  حیحص  ثیدح  اب  نامدقتم  يانبم  رب  حیحص  ثیدح  هک  ارچ  دراد . دوجو  اهنآ  رد  دنـس  فعـض  نارخاتم  ینابم 

اب نانآ  يرـصع  مه  یتح  ثیدـح و  رودـص  رـصع  هب  ناش  یکیدزن  نانآ و  رظن  تقد  هب  هجوت  اب  هیماما  ناثدـحم  لـقن  تهج  ره  هب  تسا .
. درب یم  الاب  نانآ  تالوقنم  هب  تبسن  ار  دامتعا  هجرد  هعبرا  باون 

لوصا هدعاق  ساسا  رب  و  تامرحم ، تابجاو و  رد  مه  نآ  و  دشاب ، یم  هیهقف  ماکحا  رودص  رد  ثیدح  دنس  هلسلس  قیقد  یسررب  موزل  - 3
زا ذـختم  تازاجا  یخرب  ربانب  تابحتـسم  تایاور  دنـس  یـسررب  رد  هیماما  ياـهقف  و  دراد ، دوجو  ننـس  هلدا  رد  حـماست  اـهقف  ناـیم  هیلمع 

مالـسلا هیلع  موصعم  مان  هاگ  هک  تسا  نیا  رب  اعون  اعد  بتک  رد  ناثدحم  ناگرزب  شور  زین  و  دنا . هدرک  دروخرب  حماست  هدید  اب  تایاور ،
هدش لقن  ناشدنس  هلسلس  هک  هنوگ  نیدب  هک  یئاهاعد  دوجو  و  نآ ، دنس  هلسلس  هب  دسر  هچ  دنا ، هدرکن  لقن  مه  ار 

هحفص 53] ]
. تسا دودحم  دشاب ،

. دیهد تبسن  دیناوت  یم  ناماما  ام  زا  نارگید  هب  ار  ام  تاملک  دندومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدش  لقن  تیاور  يانبم  رب  - 4
ام مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  شیامرف  ساسا  رب  دشاب ، هدش  رداص  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ترایز  نیا  عقاو  رد  رگا  اذل 

. میهدب باستنا  زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ارنآ  میراد  هزاجا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4597 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 55] ]

هیحان ترایز 

هک دیوگ  میدرک ، لقن  حابـصملا  باتک  زا  هک  یترایز  نایب  زا  سپ  رازملا  باتک  رد  دیامرف -  هزیکاپ  ار  شحور  دنوادخ  هک  دیفم -  خیش 
: تسا نیا  شنخس  نیع 

هحفص 57] ]
شترـضح يوس  هب  سپ  ینک ، ترایز  زور  نیا  رد  نآ  هب  ار  شترـضح  یتساوخ  هاگ  ره  رگید ، یتیاور  هب  اروشاع  زور  رد  رگید  یتراـیز 

: وگب تسیاب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدننک مایق  سیردا  رب  مالس  شا ، هدش  باختنا  ادخ و  یلو  تسود و  ثیش  رب  مالس  شناگدیرفآ ، نایم  زا  ادخ  هدیزگرب  مدآ  رب  مالس  [ 1]

. دش يرای  هتسویپ  ياهکمک  هب  ادخ  بناج  زا  هک  دوه  رب  مالـس  شتوعد ، رد  هدش  تباجا  حون  رب  مالـس  شهاوگ ، تجح و  هب  ادخ  يارب 
وا هب  تیلیلخ  ماقم  هب  شندـیزگرب  اب  ادـخ  هک  یـسک  نامه  میهاربا ، رب  مالـس  درک . هجوت  ادـخ  هب  شیوخ  تمارک  اب  هک  حـلاص  رب  مـالس 

ینامه قاحسا  رب  مالس  تخاس . دازآ  ار  وا  شتشهب  زا  گرزب  یحبذ  نداتسرف )  ) هب ادخ  هک  یسک  نامه  لیعامـسا  رب  مالـس  درک . تبحم 
. دـینادرگ زاب  ودـب  شتمحر  بجوم  هب  ار  وا  یئانیب  هک  یـسک  نامه  بوقعی  رب  مالـس  داد . رارق  وا  هیرذ  نادـنزرف و  رد  ار  توبن  ادـخ  هک 

. دیشخب تاجن  شتمظع  هب  هاچ  زا  ار  وا  ادخ  هک  ینامه  فسوی  رب  مالس 
هحفص 59] ]

. تشاد هژیو  شتوبن  هب  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  نوراه  رب  مالـس  تفاکـش . وا  يارب  شتردق  هب  ار  ایرد  ادـخ  هک  یـسک  یـسوم  رب  مالـس  [ 2]
. تشذگرد وا  ياطخ  زا  ادخ  هک  یسک  دواد  رب  مالس  دومرف . يرای  شتما  ناراکبان )  ) هیلع رب  وا  ادخ  هک  ینامه  بیعش  رب  مالس 

مالس دیشخب . افش  شیرامیب  زا  ار  وا  ادخ  هک  یسک  بویا  رب  مالس  دندش . راوخ  شیارب  شتزع  هب  ناینج  هک  یـسک  نامیلـس  رب  مالـس  [ 3]
. درک هدنز  شگرم  تلاح  زا  سپ  ار  وا  ادخ  هک  ریزع  رب  مالس  دیناسر . وا  هب  ار  شا  هدش  تنامض  کمک  يرای و  ادخ  هک  یسک  سنوی  رب 
. داد هجرد  یئالاب  دومن و  کیدزن  دوخ ) برق  ماقم  هب   ) ار وا  شتداهش  هب  ادخ  هک  ییحی  رب  مالس  شا ، یتخس  رد  ابیکش  يایرکز  رب  مالس 

. وا هملک  دنوادخ و  حور  یسیع  رب  مالس 
شا ( ربمایپ  ) يردارب هب  هک  بلاطیبا  نب  یلع  ناـنموم  ریما  رب  مالـس  شا ، هدـیزگرب  ادـخ و  تبحم  دروم  راد و  تسود  دـمحم  رب  مالـس  [ 4]
یسک نیسح  رب  مالس  وا ، نیشناج  شردپ و  یصو  نسح ، دمحم  ابا  رب  مالس  شا ، ( ربمایپ  ) رتخد ارهز  همطاف  رب  مالس  دینادرگ ، صوصخم 

هک یسک  رب  مالـس  درب . نامرف  ار  ادخ  شراکـشآ  یناهنپ و  رد  هک  یـسک  رب  مالـس  تشاد . ینازرا  ادخ ) هار  رد   ) ار شناج  شنوخ  هب  هک 
هیرذ نادنزرف و  زا  ناماما  هک  یسک  رب  مالس  دشاب . یم  شدبنگ  ریز  رد  اعد  تباجا  هک  یسک  رب  مالـس  داد . رارق  ار  افـش  شکاخ  رد  ادخ 

. دنتسه شا 
هحفص 61] ]

رب مالس  يربک ، هجیدخ  دنزرف  رب  مالس  ارهز ، همطاف  دنزرف  رب  مالس  نانیـشناج ، ياقآ  دنزرف  رب  مالـس  ناربمایپ ، ماجنا  دنزرف  رب  مالـس  [ 5]
. افص مزمز و  دنزرف  رب  مالس  هاگهانپ ،) ياهغاب   ) يوام تنج  دنزرف  رب  مالس  یهتنم ، هردس  دنزرف 

(، ینامی درب  ریز  نانکاس   ) اسک لها  نارای  نیمجنپ  رب  مالس  دش . هدیرد  شا )  ) همیخ هک ) یبسک   ) رب مالـس  نوخ ، هب  هتـشغآ  رب  مالـس  [ 6]
، البرک هتفای  تنوکس  رب  مالس  نالسن ، كوکشم  ناگدناوخ  رسپ  تسدب )  ) هتشک رب  مالس  نادیهش ، دیهش  رب  مالس  نابیرغ ، بیغ  رب  مالس 

. دنناگدش كاپ  شنادنزرف  هک  یسک  رب  مالس  دنتسیرگ . وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  هک  یسک  رب  مالس 
دورف لحم  رب  مالس  نیئآ ، دندرگ ) یم  وا  درگ  هب  ناروبنز  رگید  هک  ناروبنز  ریما  ناروبنز و  هاشداپ  بوسعی :  ) ریما هاشداپ و  رب  مالـس  [ 7]
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خیب و زا  ياه  ناج  رب  مالس  هدننکش ، هدرمژپ  ياهبل  رب  مالـس  هتفاکـش ، ياه  نابیرگ  رب  مالـس  راوگرزب ، ناماما  رب  مالـس  اه ، ناهرب  ندمآ 
يراج ياهنوخ  رب  مالس  هتخاب ، گنر  ياه  مسج  رب  مالس  نایرع ، ياهرکیپ  رب  مالـس  هدش ، هدوبر  نت ) زا   ) ياه حور  رب  مالـس  هدیرب ، نب 

. هدیدرگ هنهرب  رس  نانز  رب  مالس  هتشگ ، هتشارفارب  ياهرس  رب  مالس  هدش ، هدیرب  ياهوضع  رب  مالس  هدش ،
هحفص 63] ]

وت و رب  مالس  تریذپ ، تداهش  نارسپ  رب  وت و  رب  مالـس  تا ، هزیکاپ  ناردپ  رب  وت و  رب  مالـس  نایناهج ، هدنراد  هاوگ  تجح و  رب  مالـس  [ 8]
مومـسم ردارب  رب  مالـس  مولظم ، هدش  هتـشک  رب  مالـس  تهاگمارآ . مزالم  ناگتـشرف  رب  وت و  رب  مالـس  تا ، هدننک  يرای  هیرذ  نادنزرف و  رب 

. کچوک راوخریش  رب  مالس  گرزب ، یلع  رب  مالس  شا ،
. روانهپ ياه  نابایب  رد  ناگدننک  رازراک  رب  مالـس  دـنواشیوخ ، کیدزن و  نادـناخ  ترتع و  رب  مالـس  هدـش ، تراغ  ياهندـب  رب  مالـس  [ 9]

باسح رب  مالس  اه ، ندب  زا  هدش  ادج  ياهرس  رب  مالس  نفک ، نودب  ناگدش  نفد  رب  مالـس  شیوخ ،)  ) نیمزرـس زا  ناگداتفا  رود  رب  مالس 
(. اونش  ) هدنور الاب  دبنگ  بحاص  رب  مالس  هزیکاپ ، كاخ  رد  هدیزگ  انکس  رب  مالس  روای ، نودب  هدش  ملظ  رب  مالس  ابیکش ، هدننک 

لیئاکیم هک  یسک  رب  مالس  هدرک ، تاهابم  ودب  لیئربج  هک  یسک  رب  مالس  دومرف . شا  هزیکاپ  تلالج  اب  يادخ )  ) هک یسک  رب  مالس  [ 10]
مالس دش . هدیرد  شتمرح  هک  یسک  رب  مالس  دش . هتسکش  شنامیپ  هک  یسک  رب  مالس  هدرک ،) شمرگرـس   ) هتفگ نخـس  وا  اب  هراوهگ  رد 
هداد بآ  اهریت  ماج  اب  هک ) یسک   ) رب مالس  دش . هداد  لسغ  اهمخز  نوخ  هب  هک ) یسک   ) رب مالس  دش . هتخیر  متس  هب  شنوخ  هک  یـسک  رب 

هدرمش زیاج  متس  وا ) رب  هک  یسک   ) رب مالس  دش .
هحفص 65] ]

. دندرک نفد  ار  وا  اه  هیرق  نانکاس  هک  یسک  رب  مالس  رهن ،) رانک  رد   ) ینامهیم رد  هدش  هدیرب  رس  رب  مالس  دش .
رب مالس  هدرک ، باضخ  نساحم )  ) يوم دیپس  رب  مالس  روای ، نودب  عفادم  رب  مالس  دش . هدیرب  شا ) ) گرهاش هک -  یسک  رب -  مالس  [ 11]
رـس رب  مالـس  هدش ، هدیبوک  نارزیخ )  ) بوچ اب  نیـشیپ  ياهنادند  رب  مالـس  هنهرب ، هدش  تراغ  ندب  رب  مالـس  دولآ ، كاخ  راسخر  هنوگ و 

نوخ و هزم  ناگدـنرد  دـنریگ و  یم  ناشزاگ  هدـنرد  ناگرگ  هک -  روانهپ -  ياه  ناـبایب  رد  ناـیرع  ياـه  مسج  رب  مالـس  هدـش ، هتـشارفا 
. دندرگ یم  ناشدرگ  هب  هدیشچ  ار  تشوگ 

مارتحا رایـسب  ناگتـشرف ) نامه  ، ) دنتـسه وت  دـبنگ  فارطا  دورف  راتـساوخ  هک  هدوشگ  لاب  ناگتـشرف  رب  نم و  ياقآ  يا  وت  رب  مالـس  [ 12]
و ما ، هدرک  وت  ترایز )  ) دصق انامه  هک  وت  رب  مالـس  تترایز . رب  ناگدنوش  دراو  تیاضف ، نحـص و  ناگدننک  فاوط  تا ، تبرت  هب  هدننک 

. متسه وت  دزن  يراگتسر  دنموزرآ 
يرود تتبحم ، هلیسو  هب  ادخ  هب  هدنیوج  یکیدزن  تا ، یتسود  تیالو و  رد  صلاخ  تماقم ، تتمرح و  هب  يانشآ  مالس  وت  رب  مالـس  [ 13]

، نازیر وت  ندرک  دای  ماگنه  رد  شکشا  و  تسا ، حورجم  یمخز و  وت  یتخس  تبیصم و  هب  شبلق  هک  یـسک  مالـس  تنانمـشد ، زا  هدنیوج 
زا شناج  اب  ار  وت  دوب  يالبرک  رد  وت  اب  رگا  هک  یسک  مالس  نتورف ، يادیش  نوزحم و  هتفرگ و  دنمدرد  مالس 

هحفص 67] ]
تیور شیپ  رد  و  تخادـنا ، یم  گرم  ضرعم  رد  وت  يارب  ار  شرمع -  شحور -  هدـنام  یقاب  و  تشاد ، یم  هاگن  اهریـشمش  ياـه  يزیت 

ار شدـنزرف  لام و  دـسج و  حور و  و  درک ، یم  يرای  دـندوب ، هدـیروش  هدروآ و  موجه  وت  رب  هک  ینانآ  ربارب  رد  ار  وت  درک و  یم  رازراک 
. تا هداوناخ  عفادم  رادهاگن و  شا  هداوناخ  داب و  تحور  يادف  شحور  و  دومن ، یم  وت  يادف 

دندرک رازراک  وت  اب  هک  یناسک  يارب  و  تسا ، هدرک  رود  تیرای  زا  ارم  تاردـقم  هتخادـنا و  دـعب  هب  ارم  تدالو )  ) راگزور رگا  سپ  [ 14]
یم نوخ  تیارب  کشا  ياجب  و  منک ، یم  هلان  تیارب  ماش  حبـص و  سپ  مدیزیتسن ، دـندرک  ینمـشد  وت  اب  هک  یناسک  اب  مدوبن و  رگرازراک 

يرارقیب زا )  ) هکنیا اـت  زادـگ  زوس و  رد  رو و  هلعـش  و  درک ، راـتفرگ  ار  وت  هچنآ  رب  فساـت  هودـنا و  و  وـت ، رب  ترـسح  رطاـخب -  میرگ - 
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. مریمب اهتصرف ) نداد  تسد  زا  رطاخب   ) ینیگهودنا هصغ  اهتبیصم و  اه و  یتخس 
متـس يدـب و  زا  و  يداد ، نامرف  یکین  هب  و  یتخادرپ ، ار  یلام ) قوقح   ) تاکز و  یتشاد ، اپب  ار  زامن  وت  اـنامه  هک  مهد  یم  تداهـش  [ 15]

و يدش ، دونشخ  وا  زا  هجیتن  رد  يدیزآ ، گنچ  شنامـسیر  وا و  هب  و  يدرکن ، یچیپرـس  وا  زا  و  يدرب ، نامرف  ار  ادخ  و  یتشادزاب ، يراک 
و يدناشن ، ورف  ار  اه  بوشآ  و  يدومن ، كولس  شیاهشور  هب  و  یتفگ ، خساپ  ار  وا  توعد )  ) و یتفرگ ، رظن  رد  ار  وا  و  يدیسرت ، ادخ  زا 

. يدرک رازراک  شداهج  قح  هب  ادخ  هار )  ) رد و  يدرک ، راکشآ  ار  يراوتسا  ياههار  و  يدناوخ ، تیاده  دشر و  يوس  هب  ار ) مدرم  )
هحفص 69] ]

تیصو يوسب  و  اونش ، تردپ  نخس  يارب  و  وریپ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیاین  يارب  يدوب و  رادربنامرف  ادخ  يارب  وت  و  [ 16]
نارگبوـشآ و رب  و  هدـنبوک ، مهرد  ناـیغط  یـشکرس و  يارب  و  هدـننک ، دـنلب  نید  ياـه  هیاـپ  يارب  و  اـشوک ، رگباتـش  تردارب  شرافـس  و 

هزره ناراکهانگ  رب  و  ادـخ ،)  ) هدـننک حـیبست  رگـشیاتس و  گرم  تاـظحل  رد  و  رگتحیـصن ، تما  يارب  و  هدـنبوک ، ریگتخـس  نارگناـیغط 
رد و  روای ، قح  يارب  و  رگـشیاشخب ،)  ) هدننک محر  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  و  هدننک ، مایق  ادخ  ياه  لیلد  اهتجح و  هب  و  هدـنوش ، ریگرد 

. هدننک عافد  نیئآ  هدودحم  زا  و  نابهگن ، نید  يارب  و  ابیکش ، يراتفرگ  الب و  ماگنه 
شراکـشآ يدرک و  يرای  ار  نیئآ  و  یتخاس . هدنکارپ  ارنآ  يدرتسگ و  ار  داد  لدـع و  و  يدرک . شیرای  یتشادـهاگن و  ار  تیادـه  [ 17]

رد و  يدناتـس . زاب  فیرـش  زا  تسپ  يارب  ار ) قح   ) و يدـنار . ار  وا  و  یتشاد ، شزاب  دوب ، هدرمـش  هچیزاب  ار  نید  هک  ار  یـسک  و  یتخاس .
تزع و  يدـب ،) زا   ) نامدرم هدـنراد  زاب  و  يدوب . ناردـپ  یب  نامیتی و  يراهب  ناراب  وت  و  يداد . رارق  تاواسم  فیعـض  اناوت و  ناـیم  مکح 

(. يدوب  ) تردارب هیبش  تیصو  رد  تردپ و  تیاین و  هار )  ) ورهر یئوکین ، نامیپ  مه  و  ماکحا ، هنیجنگ  و  مالسا ،
رگاپرب اه ، یکیراـت  رد  رازگ  بش  زاـمن  راکـشآ ، ياـهمرک  بحاـص ) (، ) وکین (ي  اـهیوخ رادتـسود  اـه ، نداد  ناـما  هب  هدـننک  اـفو  [ 18]

وکین ناینشیپ ، گرزب  ناگدیرفآ ، هدنشخب  وکین ،) (ي  اهشور
هحفص 71] ]

رابدرب رایـسب ، ياه  تبهوم  دـجاو  هدوتـس ، ياهتـشرس  بحاص  ناوارف ، بقانم  ياراد  دـنلب ، ياه  هبتر  بحاص ) ، ) ناوارف بسح  اـب  بسن ،
(. يدوب  ) ناسرت هدنراد  تسود  هدننک ، هبانا  رگشزرمآ ، دیهش ، ياوشیپ  دیدش ، اناد ، یخس ، ادخ ،) يوسب   ) هدننک تشگزاب  دیشر ،

دهع و نابهاگن  اشوک ، يربنامرف  رد  و  وزاب ، تما  يارب  دنـس و  نآرق  يارب  يدوب و  دـنزرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يارب  [ 19]
ياهدوجـس عوکر و  بحاص  هداتفا ، یتخـس  هب  نیکـسم  هب  هدنـشخب  هدـننک و  اطع  ناگزره ، ناراکهانگ و  ياههار  زا  ریگ  هرانک  ناـمیپ ،

. ینالوط
نآ زا  تیاهوزرآ  يدوب ،)  ) نآ زا  ناگدنـسرت  هدید  هب  ایند  هب  هدـنگرن  و  نآ ، زا  هدـننک  چوک  يریگ  هرانک  وچ )  ) ایند رد  ریگ  هرانک  [ 20]

قایتشا و دوب . هتسب  ایند )  ) ینیرفآ يداش  هب  نتسیرگن  زا  تمشچ  دوب . هتفرگرب  شیاهشیارآ  زا  تشالت  تمه و  هدش و  هتـشادزاب  ایند ) زا  )
(. دوب  ) روهشم هدش و  هتخانش  ترخآ  دروم  رد  تتبغر 

وت و  دناوخ ، ارف  ار  شناوریپ  یهارمگ  و  تشادرب ، شا  هحلـسا  يور  زا  هدرپ  متـس  و  درک ، ورب  نیتسآ  زا  ار  شتـسد  دادـیب  هک  نیا  ات  [ 21]
اه توهـش  اهتذل و  زا  يدوب ، هتـسشن  دوخ ) هاگتدابع   ) بارحم هناخ و  رد  هدننیزگ ، یئادج  نارگمتـس  زا  و  يدوب ، نکاس  تدج  مرح  رد 

تبلق و اب  ار  یتشز  هدیزگ ، يرود 
هحفص 73] ]

نآ رب  ار  وت  و  يرادرب ، ار  تفلاخم  مچرپ  هک  درک  باـجیا  ناـنچ  تیعقوم  سپـس  يدرمـش . یم  تشز  تناـکما  ناوت و  رادـقم  هب  تناـبز 
ینـشور و هب  ار  تقیقح  يداتفا و  هار  هب  تناتـسود  ناوریپ و  نادـناخ و  نادـنزرف و  اب  سپ  ینک . رازراک  ناگزره  ناشایع و  اب  هک  تشاد 

دوبعم زا  يرب  نامرف  دودح و  نتـشاد  اپرب  هب  و  يدناوخ . ارف  وکین  ياهزردنا  دنپ و  تمکح و  اب  ادـخ  يوس  هب  و  يدرک . راکـشآ  یتسرد 
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. دندرک دروخرب  وت  اب  ینمشد  متس و  اب  نانآ )  ) و یتشادزاب . یشکرس  نایغط و  يدیلپ و  زا  و  يدرک . رما 
سپ يدومن ، دیکات  ناشیا  رب  ار  تجح  يدناوخ و  ارف  هتسیاش )  ) راک نآ  ماجنا  هب  ار  نانآ  هکنآ  زا  سپ  يدرک  رازراک  ناشیا  اب  سپ  [ 22]

اه هبرـض  اهنابز و  مخز  رب  سپ  دـندومن . زاغآ  وت  اـب  ار  گـنج  و  دـندرک ، مشخ  تیاـین  تراـگدرورپ و  رب  و  دنتـسکش ، ارت  تعیب  ناـما و 
هک یلاح  رد  يدش ، دراو  گنج  نادیم  رد  هتساخرب  رابغ  درگ و  رد  و  يدیبوک . مهرد  ار  هزره  نارگمتس  نایرگشل  و  يدرک ، یگداتـسیا 

. يدوب هدیزگرب ،)  ) راتخم یلع  ترضح  هک  نآ  ناسب  يدرک ، یم  رازراک  راقفلاوذ  ریشمش )  ) اب
ترارش هلیح و  اب  و  دنتشارفارب ، وت  يارب  ار  ناشیاهبیرف  ياه  ترارش  دندید ، تسپ  ریغ  سرتان و  اپزیرگ ، ریغ  رادیاپ و  ارت  نوچ  سپ  [ 23]

گنج هب  ارت  و  دنتـشاد ، زاـب  نآ  رد  ندـش  دراو  بآ و  زا  ارت  سپ  داد  ناـمرف  ار  شنایرگـشل  هدـش  نیرفن  نآ  و  دـندیگنج ، وت  اـب  شیوخ 
( دندرک نیز  ار  اهبسا  و   ) دنتفاتش وت  رب  گنج  رد  و  دندناشک ،

هحفص 75] ]
هانگ يازج  زا  و  دندرکن . ظفح  ارت  مارتحا  و  دندوشگ . وت  رب  ار  ندرک  دوبان  نتـشادرب و  نایم  زا  ياهتـسد  و  دندز . اهگنـس  اهریت و  اب  ارت  و 

لمحت يدوب و  رابغ  درگ و  رد  زاتـشیپ  وت  هک  یلاـح  رد  دندیـسرتن . تیاـه  نادراـب  جاراـت  تنادـنزرف و  نتـشک  و ) ، ) وت قح  رد  شیوخ ) )
. دنداتفا یتفگش  هب  وت  بیکش  ربص و  زا  نامسآ  ناگتشرف  هک ) ، ) اهتیذا اهرازآ و  هدننک 

روطب بش  ات  تراک  دنتـشاذگن   ) دـندش عناـم  بش  وت و  ناـیم  و  دـندز ، وت  رب  يراـک  ياـهمخز  دـنتفرگ و  ار  وت  رود  وس  ره  زا  سپ  [ 24]
زا ارت  هک  نیا  ات  يدرک ، یم  عافد  تنادـنزرف  تنانز و  زا  يدوب . ابیکـش  رگباسح  وت  دوب . هدـنامن  يرواـی  وت  يارب  هک  یلاـح  رد  دـماجنا ،)
وت رب  ار  ناشنارب  ياهریشمش  ناشکرس  نارگمتس و  و  دنتخات ، وت  رب  ناشیاهمس  اب  اهبـسا  يداتفا . نیمز  رب  یمخز  وت  سپ  دنتخادنا . تبـسا 

. دندروآ ورف 
هب ار  تمـشچ  هشوگ  يدیچیپ .) یم  دوخ  هب  و   ) يدـش یم  عمج  هدیـشک و  پچ  تسار و  هب  و  دوب . هدرک  قرع  ندرم  يارب  تیناشیپ  [ 25]

يوس هب  نازیرگ  بسا  و  يدش . هدـینادرگ  لوغـشم  تسفن  هب  تنادـناخ  نادـنزرف و  زا  قیقحت  هب  و  يدـنادرگ ، تا  هناخ  تنادراب و  يوس 
. نایرگ هدنشک و  ههیش  لاح ) رد   ) تفاتش تیاه  همیخ 

ناشیرپ ياهوم  اب  دندمآ ، نورب  اه  هدرپارس  زا  دندرک ، هاگن  تا  هتشگرب  نیز  هب  و  دندید ، راسمرش  ار  تبسا  نانز ، هک  یماگنه  سپ  [ 26]
هوکـش تزع و  زا  سپ  هک  یلاح  رد  هدـننک ، هلان  نانک و  نویـش  و  دـندز ، یم  یلیـس  وخ )  ) راسخر رب  زاب  همین  يور  اب  هک ) ، ) اـه هنوگ  رب 

(. دندوب  ) ناباتش تهاگلتق  يوس  هب  دنا و  هدش  لیلذ  راوخ و 
هحفص 77] ]

وت رس  و  دوب )  ) هتفرگ شتسدب  ار  تشیر  هدرب و  ورف  وت  يولگ  ریز  يدوگ  رب  ار  شریشمش  و ) . ) دوب هتسشن  تا  هنیس  يور  رب  رمـش  و  [ 27]
و دـش . دـنلب  هزین  رب  ترـس  و  دوب . هدـش  ناهنپ  تیاهـسفن  و  تشاد ، شمارآ  لاـح ) نآ  رد   ) تساوح دـیرب . یم  شا  يدـنه  ریـشمش  هب  ار 

يامرگ زا  ناشیاه  هرهچ  نایاپراهچ  ياه  نالاپ  يالاب  دندیدرگ . ریجنز  لغ و  اهنهآ  هلیـسو  هب  و  دـندش . ریـسا  ناگدـنب  نوچ  تا  هداوناخ 
رد و ) ، ) دوب هتخیوآ  ناشیاهندرگ  هب  ناشیاهتـسد  دـندش . یم  هدرب  شیپ  روانهپ  ياه  تشد  اـهنابایب و  رد  تخوس ، یم  ناتـسبات  ياـهرهظ 

. دندش یم  هدنادرگ  اهرازاب 
ار ماکحا  اهتنس و  و  دنتشاذگ ، لمهم  هدوهیب و  ار  هزور  زامن و  و  دنتشک ، ار  مالسا  تنتشک  هب  راکهنگ ، هزره  ناشکرس  رب  ياو  سپ  [ 28]

شیپ تخـس  ینمـشد  داسف و  رد  و  دـندومن ، فیرحت  ار  نآرق  تایآ  و  دـندرک ، دوبان  ار  ناـمیا  ياـه  هیاـپ  و  دـندومن ، ضقن  دنتـسکش و 
. دندیود

و دیدرگ . هدش  اهر  لج  زع و  يادخ  باتک  و  دنام . هتفرگان  شا  هتشک  نوخ  ماقتنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قیقحت  هب  [ 29]
لیوات لیزنت و  لیلحت و  میرحت و  هللا و  الا  هلا  ربکا و ال  هللا  تا  يدوبان  هب  و  دش . تنایخ  تقیقح  قح و  هب  يدـیدرگ  بولغم  وت  هک  هاگنآ 
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اه لطاب  اه و  یگدوهیب  اه و  بوشآ  اه و  یهارمگ  یناسفن و  ياهتـساوخ  رفک و  ینید و  یب  لیدـبت و  رییغت و  وت  زا  سپ  و  تفر . ناـیم  زا 
. دیدرگ راکشآ 

هحفص 79] ]
گرم ربخ  نازیر  کشا  اب  تساوخ و  اپب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ )  ) لوسر تیاین  ربق  رانک  رد  تگرم  هدنهد  ربخ  انامه  سپ  [ 30]

دـندش و هراچیب  تناکیدزن  تا و  هداوناخ  دـش  هتـشک  تناوج  تدـنزرف و  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  داد . شترـضح  هب  ارت 
( هنیـس  ) بلق و  دـش ، رطاخ  هتفـشآ  ربمایپ  سپ  دـنداتفا  تشادزاب  يراـتفرگ و  رد  تدارفا  هداوناـخ و  دـندش و  ریـسا  وت  زا  سپ  تنادـنزرف 

هدز تبیصم  دش و  راوگوس  ارهز  تردام  وت  رطاخ  هب  و  دنداد ، یتمالس  رس  وا  رب  ناربمایپ  ناگتـشرف و  وت  رطاخ  هب  و  تسیرگب . شنابیرگ 
. دیدرگ

یلعا رد  وت  يارب  و  دندرک . دش  دـمآ و  شروضح ) هب   ) نانموم ریما  تردـپ  هب  نتفگ  تیلـست  يراوگوس و  يارب )  ) برقم ناگتـشرف  [ 31]
و شنانکاس ، نامسآ و  و  دندز . یلیس  دوخ ) راسخر   ) رب یتشهب )  ) هدید تشرد  هایس  مشچ  نانز  وت  رطاخ  هب  و  دش . اپرب  متام  ازع و  نییلع 
و ناشنادـنزرف ، ناینج و  و  شیاه ، یهام  اـهایرد و  و  شیاـه ، هنارک  نیمز و  يور  رب  هدرتسگ  ياـههوک  و  ناـشناراد ، هنازخ  اـه و  تشهب 

. دنتسیرگ همه )  ) مارحا و  مارحا ) زا  ندمآ  نورب  ماگنه   ) لح مارحلا و  رعشم  و  میهاربا ،)  ) ماقم و  ادخ )  ) هناخ
تعافـش هب  ارم  و  روآ ، درگ  ناشیا  هورگ  رد  ارم  و  نک ، هجوت  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  هبترم )  ) دـنلب هاگیاج  نیا  مارتحا  هب  ایادـخ  [ 32]

نیرتمیرک هدنشخب و  يا  و  نارگباسح ، نیرت  عیرس  يا  موش ، یم  لسوتم  وت  هب  نم  انامه  ادزیا  نک . تشهب  دراو  ناشیا 
هحفص 81] ]

شردارب هب  نایناهج و  یمامت  يوس  هب  تا  هداتـسرف  و ) ، ) ناربمایپ ماجنا  دمحم  قح  هب  ناگدننک ، مکح  نیرت  هدـننک  مکح  يا  و  نامیرک ،
زا رادروخرب  دنمشناد  نآ  دوب ،)  ) نامیا شناد و  زا  هتشابنا  شنورد  و  دوب ،)  ) یتسرپ هناگود  كرـش و  زا  هدش  ادج  هک )  ) شیومع رـسپ  و 

نیسح هللادبع  ابا  قح  هب  و  ناگـشیپاورپ ، نابهگن  هزیکاپ  نسح  قح  هب  و  نایناهج ، نانز  هدیـس  همطاف  قح  هب  و  نانموم ، ریما  یلع  دنلب  ماقم 
هب و  نارگتدابع ، تنیز  نیسحلا  نب  یلع  هب  و  شا ، هدید  متس  نادناخ  هب  شا و  هدش  هتشک  نادنزرف  قح  هب  و  نایوج ، تداهش  نیرت  میرک 

هدـننک راکـشآ  رفعج  نب  یـسوم  و  نایوگتـسار ، نیرتوگتـسار  دـمحم  نب  رفعج  و  ناگدـننک ، تشگزاـب  هبوت و  هگ  هلبق  یلع  نب  دـمحم 
نسح و  نایاسراپ ، نیرتاسراپ  دمحم  نب  یلع  و  ناگدش ، تیاده  زاتـشیپ  اوشیپ و  یلع  نب  دمحم  و  نیئآ ، روای  یـسوم  نب  یلع  و  اهناهرب ،

نادناخ نآ  ینک ، هجوت  راکوکین  نایوگتسار  نآ  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  هک  ناگدیرفآ  یمامت  رب  تجح  و  نانیـشناج ، ثراو  یلع  نب 
. یهد رارق  ناگتفای  تراشب  نانامداش  ناراگتسر  ناگدوسآ  ناگتفای  ناما  زا  تمایق  زور  رد  ارم  و  سی ، هط و 

ریذـپلد ار  منخـس  وکین و  هیتآ  ماوقا  نابز  رب  ار  مماـن  و  دـنویپب ، ناـحلاص  هب  ارم  و  سیونب ، ناناملـسم  هرمز )  ) رد ارم  ماـن  ایادـخ  راـب  [ 33]
ناتسد نک و  رود  نم  زا  ار  نارگبیرف  بیرف  و  رادمهاگن ، نادوسح  هلیح  زا  و  نک ، يرای  دساف  نارگمتس  هیلع  رب  ارم  و  نادرگ .

هحفص 83] ]
ینازرا تمعن  نانادـب  هک  یناسک  نامه  اب  نادرگ ، عمج  نییلع  یلعا  رد  ناگتـسجخ  نایاقآ  نم و  ناـیم  و  اـمن ، هاـتوک  نم  زا  ار  نارگمتس 

. ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  يا  وت  تمحر  هب  ناحلاص . نادیهش و  ناگدننک و  قیدصت  ناربمایپ و  هلمج  زا  یتشاد 
هدش هدیـشوپ  یهن  تشادزاب و  هب  و  تا ، هدش  یمتح  مکح  قح  هب  و  مهد ، یم  دنگوس  تموصعم  ربمایپ  قح  هب  ارت  نم  انامه  اهلاراب ! [ 34]

هدیمرآ هدش ، ملظ  ودب  هدش  هتـشک  موصعم  ماما  شیولهپ  رد  هک ) يربق  ، ) دـنروآ یم  يور  شترایز  هب  نامدرم  هک  ربق  نیا  قح  هب  و  تا ،
زا ارم  و  يراد ، زاب  نم  زا  ار  تا  هدش  یمتح  يریگ ) هزادنا   ) ردق يدب  رش و  و  يروآ ، ردب  اه  هودنا  زا  ارم  هک  مهد ، یم  تدنگوس  تسا ،
هب وش ، دونـشخ  نم  زا  تیاهتمـسق  هب  و  نادرگ ، مراوگرزب  تدوخ  تمعن  هب  ارم  ایادـخ  يراد . مرانک  هدنـشک ، مرگ  ياـهداب  ياراد  شتآ 

. نادرگ رود  تماقتنا  بیرف و  زا  ارم  و  نک ، یشوپ  هدرپ  نم  زا  تششخب  مرک و  دوج و 
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زا و  هد ، شرتسگ  ارم  تلهم  لجا و  تدـم  و  نادرگ ، مراوتـسا  تسرد )  ) رادرک و  قح )  ) نخـس رد  و  رادـهاگن ، ناهانگ  زا  ارم  اـهلا  [ 35]
. نادرگ لئان  اهوزرآ  نیرتهب  هب  ارم  تلضف  قح )  ) هب مناماما و  قح  هب  و  شخب ، متیفاع  اهیرامیب  اهدرد و 

ناسآ ار  ما  یتخس  و  امن ، ناربج  ار  مشزغل  و  نک ، محر  ما  هیرگ  رب  و  ریذپب ، ارم  هبوت  و  نک ، هجوت  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ایادخ  [ 36]
. هدب رارق  یناحلاص  منادنزرف  نایم  رد  میارب  و  ناشوپب ، ار  مهابتشا  و  نادرگ ،

هحفص 85] ]
رگم یبیع  هن  و  یـشاب ، هدیـشخب  ارنآ  هکنآ  رگم  راذـگم  ار  یهانگ  میارب  تمارکرپ  ناکم  تمظعرپ و  هاگتداهـش  نیا  رد  ایادـخ  راب  [ 37]

تلزنم و هن  و  یـشاب ، هدرک  نوزفا  هکنآ  رگم  ار  يا  يزور  هـن  و  یـشاب ، هدرک  حالـصا  ارنآ  رگم  ار  یهودـنا  هـن  و  یـشاب ، هدـیناشوپ  ارنآ 
ارنآ هکنآ  رگم  ار  یئوزرآ  هن  و  یـشاب ، هدرک  شحالـصا  هکنآ  رگم  ار  یهابت  داسف و  هن  و  یـشاب ، هداد  شـشرتسگ  هکنآ  رگم  ار  یماـقم 
يا یگدنکارپ  هن  و  یشاب ، هدوشگ  ارنآ  هکنآ  رگم  ار  یئانگنت  هن  و  یـشاب ، هتفریذپ  ارنآ  هکنآ  رگم  ار  یـشیاین  اعد و  هن  و  یـشاب ، هدیناسر 

هدیشخب ینوزفا  ارنآ  هکنآ  رگم  ار  یئاراد  هن  و  یـشاب ، هدیناسر  شماجنا  هب  هکنآ  رگم  ار  يراک  هن  و  یـشاب ، هدروآ  شدرگ  هکنآ  رگم  ار 
و یشاب ، هدرک  شا  ( یندنام و   ) نیشناج هکنآ  رگم  ار  یششخب  قافنا و  هن  و  یـشاب ، هدینادرگ  شیوکین  هکنآ  رگم  ار  یقالخا  هن  و  یـشاب ،

هکنآ رگم  ار  ینمـشد  هن  و  یـشاب ، هدرب  شناـیم  زا  هکنآ  رگم  ار  يدوسح  هن  و  یـشاب ، هدرک  شداـبآ  هکنآ  رگم  ار  لاـح  ینوگرگد و  هن 
ار يا  هداتفا  رود  هن  و  یشاب ، هداد  شیافش  هکنآ  رگم  ار  یضیرم  هن  و  یـشاب ، هدومن  شناریح  هکنآ  رگم  ار  يدب  هن  و  شا ، ینکـش  مهرد 
. یـشاب هدومرف  شینازرا  هکنآ  رگم  ار  یتساوخ  هن  و  يروآ ، شدرگ  هکنآ  رگم  ار  يا  یگدنکارپ  هن  و  یـشاب ، هدرک  شکیدزن  هکنآ  رگم 

. مراتساوخ ار  هدنیآ  باوث  یندروآ و  يور  نیرتهب  وت  زا  ایادخ 
شناد وت  زا  نم  اهلا  راد .) ما  ینغتـسم   ) ناگدیرفآ یمامت  زا  تشـشخب  لضف و  هب  نادرگ و  زاین  یب  تمارح  زا  تلالح  هب  ارم  اهلاراب  [ 38]

. مهاوخ یم  ناوارف  یشاداپ  و  ابیز ، یئابیکش  و  هزیکاپ ، رادرک  و  یفاش ، لماک و  ینیقی  و  هداتفا ، عشاخ و  بلق  و  هدنهد ، هرهب 
هحفص 87] ]

رد ار  منخـس  و  هد ، رارق  ینوزف  نم  رب  تباسح  یب  شـشخب  مرک و  ناـسحا و  رد  و  نک ، ینازرا  نم  رب  ار  تیاـهتمعن  يرازگـساپس  ایادـخ 
راوخ ار  منمشد  و  امن ، هدنور  لابند  هتسویپ و  تاریخ  رد  ارم  رثا  و  نک ، هیاپدنلب  دوخ  دزن  ار  مشناد  و  هد ، رارق  ندینـش  دروم  نامدرم  نایم 

. هد رارق  هدروخ  تسکش  نوبز و  و 
هاگن نادـب  ناروش و  رـش  زا  ارم  و  نک ، هجوت  زور  یمامت  بش و  ياتـسار  رد  ناگدـیزگرب ، نآ  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ایادـخ  [ 39]

نارهاوخ ناردارب و  یمامت  نم و  و  رآ ، دورف  تشهب )  ) رارق هناخ  رد  ارم  و  زاس ، مرود  شتآ  زا  و  نک ، ما  هزیکاپ  يدیلپ  هانگ و  زا  و  رادم ،
ود وش  هلبق  هب  ور  سپـس  ناگدـننک . محر  نیرت  هدـننک  محر  يا  زرمایب ، دوخ  تمحر  هب  ما  هتفای  ار  اهنآ  وت  هار  رد  هک  مدـنمرواب  نموم و 

: وگب ریگب و  تونق  سپس  و  ار ، رشح  هروس  مود  تعکر  رد  و  نک ، تئارق  ار  ایبنا  هروس  لوا  تعکر  رد  ناوخب  زامن  تعکر 
زج يا  هدننک  ناریح  تسین  باسح ، یب  رگـشیاشخب  هدننک  مرک  يابیکـش  نآ  دنیادیـش ، وا  رد  همه  هکنآ  زج  يا  هدـننک  ادیـش  تسین  [ 1]

ياه نامسآ  هدنراد  کلام و  دنیادیـش ، وا  رد  همه  هکنآ  زج  يا  هدننک  ناریح  تسین  تمظع ، اب  ماقم  الاو  نآ  دنیادیـش ، وا  رد  همه  هکنآ 
(، متـسه  ) وا هدـنراگنا  غورد  نانمـشد  اب  فلاخم  هک  یلاح  رد  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  اهنآ و  رد  هچنآ  هناـگتفه و  ياـهنیمز  هناـگتفه و 

. دندینادرگ يور  وا  زا  هک  یناسک  نامه 
هحفص 89] ]

نایاپ و  دشاب ، يزیچ  يادتبا  لوا و  هک  نیا  نودب  لوا  ادتبا و  مشاب ،) یم   ) شهوکش تزع و  رب  هداتفا  و  منک ،) یم   ) شا یکلام  رب  رارقا  و 
شتمظع هنک  هب  اه  لقع  شفطل ، شـشناد و  هب  زیچ  ره  نورد  ناهنپ و  و  شتردق ، هب  زیچ  ره  رب  راکـشآ  دشاب ، يزیچ  نایاپ  هک  نیا  نودب 

رب هاگآ  دننک ، روصت  دنناوت  یمن  ار  شا  یگنوگچ  یناعم  اه  سفن  و  دننک ، یمن  كرد  ار  شا  یتسیچ  تقیقح  اه  هشیدـنا  و  دـنرادن ، هار 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4603 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناد یم  ار  دنا  هتشاد  ناهنپ  اه  هنیس  هچنآ  اهمشچ و  تنایخ  اه ، ناهنپ  هب  يانشآ  اه و  نورد 
یم هاوگ  شتلزنم  ماقم و  هب  تبسن  میهاگآ  وا و  هب  منامیا  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تا  هداتسرف  رب  مقیدصت  هب  ارت  نم  انامه  اهلا  [ 2]

و دنا ، هدناوخ  ارف  هدروآ ، هچنادب  فارتعا  رارقا و  هب  و  دنا ، هداد  تراشب  ودب  ناربمایپ  و  هدمآ ، نخس  هب  شلضف  هب  تمکح  انامه  و  مریگ .
تاروت و رد  ار ) وا  مان   ) هک یـسک  دـیامرف :) یم  هک   ) لاعتم يادـخ  نخـس  لیلد -  هب -  دـنا . هدرک  قیوشت  شترـضح  ندومن  قیدـصت  هب 
دراد و یم  لالح  ار  اه  هزیکاپ  ناشیا  رب  دراد ، یم  ناشزاب  یتشز  زا  دـهد و  یم  ناشنامرف  یکین  هب  هک  دـنتفای ، هتـشون  شیوخ  دزن  لـیجنا 
. دیاشگ یم  زاب  ناشیا  زا  ار  دنراتفرگ  اهنآ  هب  هک  یئاهریجنز  اه و  یتخـس  يراتفرگ و  دنک . یم  مارح  ناشیا  رب  ار  اه  یکاپان  اه و  يدـیلپ 

. نک هجوت  شیومع  رسپ  شردارب و  رب  و  تا ، هدیزگرب  ناربمایپ  ياقآ  و  نایسنا ، اه و  يرپ  رب  تا  هداتسرف  دمحم  رب  سپ 
هحفص 91] ]

لها ناناوج  ياقآ  رب  و  نایناهج ، نانز  هدیـس  ارهز  همطاف  رب  و  دـندیزرون ، كرـش  وت  رب  یندز  مه  رب  مشچ  کـی  یتح  هکی  رفن  ود  ناـمه 
هب و  هتـسویپ ، هدـننک  من  من  ياهناراب  تارطق  دادـعت  هب  هتـسویپ  یگـشیمه و  یهجوت  دورد و  مه ) نآ  ، ) نک هجوت  نیـسح  نسح و  تشهب 
رب و  اـه . هیاـس  اـهرون و  دـمآ  تفر و  دادـعت ) هب   ) و دراد ، دوجو  گـنر  يرتسکاـخ  گنـس  هچنآ  نزو ) هب  و  ، ) اـه هپت  اـههوک و  ینیگنس 

نسح و یلع و  دمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیئآ ، زا  ناگدننک  عافد  هدش و  تیاده  ناماما  شناگزیکاپ و  نادـناخ 
. نک هجوت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) يرتخد هداون  نادنزرف  و  داد ، لدع و  ناگدنراد  اپب  تجح 

رد يرادـیاپ  و  قلخ ، زا  يزاین  یب  و  تزع ، اـب  يراـی  و  اـبیز ، يا  یئابیکـش  و  کـیدزن ، یـشیاشگ  وت  زا  ماـما  نیا  قح  هب  ایادـخ ، راـب  [ 3]
هزمـشوخ ياراوگ  يون  هب  ون  يوکین  هزات  هزیکاـپ  لـالح  هدرتسگ  يزور  و  یتسه ، دونـشخ  يراد و  تسود  هچنآ  رب  تیقفوم  و  تیادـه ،

ره زا  یتمالس  و  منک . یم  تساوخرد  ار  یسک  زا  یتنم  چیه  یب  یتخـس و  تمحز و  نودب  هدش ، هتخیر  رایـسب  هدش  هدیزگرب  يدایز  اب ) )
نیرتهب هب  ار  ام  دـیآ ، نامغارـس ) هب   ) گرم هک  هاـگ  ره  و  اـمرف .) مینازرا  ار   ) اـهتمعن یتمالـس و  رب  يرازگـساپس  و  یـضرم ، درد و  ـالب و 

تمعن رپ  ياه  تشهب  هب  ار  ام  هک  نیا  ات  میـشاب ، نابهاگن  يداد  نامنامرف  هچنآ  رب  و  میـشاب ، وت  يربنامرف  رد  هک  ناتـسب  ار  نامناج  تلاح 
. ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  يا  تتمحر ، قح )  ) هب يزاس . نامدراو 

هحفص 93] ]
وت زا  سرت  فوخ و  زج  اـنامه  سپ  نک . مسوناـم  ترخآ  هب  ناـسرتب و  اـیند  زا  ارم  و  نک ، هجوت  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  اـهلاراب  [ 4]
زا لیلد  تجح و  ایادـخ  راب  وت . هب  يراودـیما  رگم  دـنک  یمن  سونام  ترخآ  هب  ار ) ناسنا  يزیچ   ) و دزادـنا . یمن  تشحو  اـیند  زا  يزیچ 

رایـسب سفن  رب  ارم  و  نک ، هجوت  شنادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  وت ، زا  هن  تسوت  يوس  هب  تیاکـش  هوکـش و  و  وت ، هیلع  رب  هن  تسوـت  يوـس 
. ناسر نایاپ  هب  یکین  تیفاع و  اب  ارم  تبقاع  و  امرف ، يرای  ما  هدنوش  هریچ  توهش  و  ما ، هدننک  یچیپرس  رگمتس 

و ما ، هدـننک  يراشفاپ  رارـصا و  یئاـیح  مک  رطاـخ  هب  یتشاد  مزاـب  هچنآ  رب  هک  یلاـح  رد  تسوت ، زا  اـهنت  ما  یهاوخ  شـشخب  ایادـخ  [ 5]
. دـشاب یم  يراودـیما  قح  ندرب  ناـیم  زا  نم ) راـک  نیا  و  ، ) تسا هدرتسگ  تیراـبدرب  مناد  یم  هک  نیا  اـب  مدرک ، كرت  ار  یبـلط  شزرمآ 

سپ مسرتب . وت  زا  هک  هدش  نآ  زا  عنام  تتمحر  یگدرتسگ  هب  میهاگآ  و  مشاب . راودـیما  وت  هب  ات  هتـشاد  مسویام  ارم  مناهانگ  انامه  اهلاراب 
نآ تابجوم  و   ) رادزاب تدوخ  زا  ارم  تشحو  فوخ و  و  نک ، قیدصت  تدوخ  رب  ار  میراودیما  و  نک ، هجوت  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب 

. نامیرک نیرتمیرک  يا  نک . راتفر  نانچمه  نم  اب  مراد  وکین  نامگ  وت  هب  هک  هنوگ  نامه  هب  و  نک ،) بیذکت  ار  سرت 
زا ارم  و  امرف ، ایوگ  تمکح  هب  ار  مناـبز  و  اـمن ، مییاـت  تیرادـهاگن  تمـصع و  هب  ارم  نک و  هجوت  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  اـهلا  [ 6]

، هدرب نایم  زا  شبش  رد  هچنآ  رطاخ  هب  هک  هد  رارق  یناسک 
هحفص 95] ]

هک تسا  یـسک  زاین  یب  ایادخ  دشابن . نیگهودنا  شنادادماب  يزور  يارب  و  دوش ، یمن  نوبغم  مورحم و  شزور  هرهب  زا  و  تسا ، نامیـشپ 
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رب دناد . زاین  یب  وت  زا  ار ) دوخ   ) تناگدـیرفآ هب  هیکت ) اب   ) هک تسا  یـسک  ادـگ  دـنمزاین و  و  دـشاب . وت  جاتحم  و  دـیوج ، يزاین  یب  وت  هب 
وت يوسب  زج  ار  شتـسد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ارم  و  نک ، زاین  یب  تقلخ  زا  تدوخ  فطل )  ) هب ارم  و  نک ، هجوت  دمحم  نادناخ  دمحم و 

. دیاشگن
مک رگا  تسا  شرـس  تشپ  تمحر  شیور و  شیپ  وت  هک  یلاح  رد  دشاب ، دیمون  هک  تسا  یـسک  تخب  هریت  تخبدـب و  انامه  ایادـخ  [ 7]

. ياشخبب میوزرآ  توق  هب  ار  مرادرک  یمک  سپ  متسه . وزرآ  يوق  وت  تمحر  رد  یلو  مرادرک 
الوم و هک  مناد  یم  مه  نم  انامه  تسین ، نم  زا  رت  هاـنگ  رپ  نم  زا  رت  لد  تخـس  تناگدـنب  ناـیم  رد  هک  یناد  یم  وت  رگا  ایادـخ  راـب  [ 8]

شتمحر رد  وا  هک  یـسک  يا  سپ  درادـن ، دوجو  وت  زا  رت  شوپ  مشچ  تمحر و  هداشگ  وت و  زا  رتگرزب  يرترب ، تیلـضف و  رظن  زا  یئاـقآ 
. نک یشوپ  مشچ  تسین ، راکهنگ ) درف   ) اهنت شهانگ  رد  هک  یسک  زا  تساتکی ،

شومارف ام  يدرک و  نامیروآدای  و  میتفریذپن ، ار  وت  یهن  ام  یتشادزاب و  ار  ام  و  میدرک ، یچیپرـس  ام  يداد ، نامنامرف  وت  انامه  اهلاراب  [ 9]
وت و  دوبن ، ام  رب  وت  ناسحا  شاداـپ  نیا  و  میدرک ، زواـجت  سپ  یتشاد  ناـمرود  و  میدز ، يروک  هب  ار  دوخ  سپ  يداد  تریـصب  و  میدرک ،

زا و  میدومن ، ناهنپ  میتشاد و  راکشآ  هچنادب  یهاگآ 
هحفص 97] ]

میدرک و اـطخ  هچنادـب  ار  اـم  و  نک ، هجوـت  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  سپ  يربخاـب . میدروآ ، اـجب  هچنآ  و  میروآ ، یم  اـجب  اـم  هچنآ 
دوخ تمحر  و  ناسر ، نایاپ  هب  ام  رب  ار  تدوخ  ناسحا  و  شخبب ، ام  رب  تسام  دزن  وت  زا  هک  یئاهقح  و  امنم ، تساوخزاب  میدومن  شومارف 

. ياشگ هار  ام  يوس )  ) هب ار 
 - شردام ردپ و  وت و  هداتسرف  شدج  وا و  يارب  هک  یقح  هب  و  میئوج ، یم  لسوت  وت  هب  وگتـسار  رایـسب  ماما  نیا  هلیـسو  هب  ام  اهلاراب  [ 10]

( ام رب  ، ) تسا نادب  ام  لایع  شیاسآ  تایح و  هک  مینک  یم  تساوخرد  ار  یئزور  وت  زا  يداد  رارق  تمحر ،-  نادناخ  نامه  همطاف  یلع و 
وت زا  اـم  يراد . یم  زاـب  تردـق  زا  و  ینک ، یم  اـطعا  یگدرتسگ  یخارف و  زا  هک  یتـسه  يا  هدنـشخب  میرک و  نآ  وت  سپ  يراد . هتـسویپ 

. تسا نادب  ترخآ  هب  ندیسر  ایند و  حالص  شیاسآ و  هک  مینک  یم  تساوخرد  ار  یئزور 
هدرم هچ  هدنز و  هچ  ناملـسم ، دنمرواب و  نادرم  نانز و  همه  نامردام و  ردپ و  ام و  و  نک ، هجوت  دمحم  نادناخ  دـمحم و  رب  ایادـخ  [ 11]

و ورب ، عوکر  هب  سپـس  رادهاگن . شتآ  باذع  زا  ار  ام  و  امرف ، ینازرا  یئوکین  مه  ترخآ  رد  یئوکین و  ام  هب  ایند  رد  و  زرمایب ، ار  ناشیا ،
كاخ هب  تیاه  هنوگ  يدرک و  حیبست  شیاتـس و  رکـش و  هدجـس  هک  هاگنآ  سپ  هدـب ، مالـس  و  وگب ، ار  دهـشت  و  نیـشنب ، و  نک ، هدـجس 

زج يا  هدننک  هلاو  تسین  و  تسا . ادخ  يارب  شیاتـس  و  تسا . هزیکاپ  هزنم و  مینک  نامگ  ام  هچنآ  زا  ادـخ  وگب : هبترم  لهچ  دـش ، هتـشغآ 
ادیش وا  رد  همه  هکنآ 

هحفص 99] ]
ياجب  ) قیفوت شزرمآ و  تاجن و  تمصع و  ادخ  زا  و  فوش .) فصو  هک  نآ  زا   ) تسا رتگرزب  درادن  هار  وا  هب  یـسک  هک  ینآ  و  دنتـسه .

و نک . تساوخرد  یئوجب ، ار  وا  يوس  نادب  يوش و  کیدزن  شترضح  يوس  هب  نآ  هلیـسو  هب  هچنآ  شریذپ  و  وکین ، ياهرادرک  ندروآ )
فرـش ادـخ  وگب : سوبب و  ارنآ  وش  مخ  ربق  يور  رب  سپـس  روآ ، ياجب  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  ار  زامن  تعکر  ود  تسیاب  رـس  يالاب  رد 

اعد یهاوخب  هک  ره  تردام و  تردـپ و  تدوخ و  يارب  دـعب  و  داب . امـش  رب  ادـخ  ياه  تکرب  تمحر و  مالـس و  تشاد و  نوزفا  ار  اـمش 
. نک

هحفص 101] ]

اروشاع زور  رد  ترایز 
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دیوگ سپ  تسا . هدرک  دای  بختنملا  رصتخملا  باتک  زا  ار  اروشاع  زور  رد  ترایز  سوواط  نب  دیـس  هک ): دنک  یم  لقن  یـسلجم  همالع  )
: تسا نیا  شنخس  نیع  هک 

هحفص 103] ]
ماب يالاب  رب  هنهرب  ياپ  و  ینک ، یم  نت  هب  هزیکاپ  ياه  هماج  و  یئامن ، یم  لسغ  سپ  ینک ، یم  زاغآ  سپ  يوش  یم  ترایز  هداـمآ  سپس 

: یئوگ یم  سپ  ینک  یم  هلبق  هب  ور  سپس  يور ، یم  نیمز  زا  يدنلب  ای  تا  هناخ 
تسود میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، دامتعا  دروم  نیما و  حون  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  [ 1]
دمحم ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، حور  یسیع  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدش  هتفگ  نخـس  یـسوم  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، قیفر  و 

، ناگداتسرف ماجنا  يرتخد  دنزرف  و  ناگتشذگ ، نیرترب  نانیشناج و  ياقآ  نانموم و  ریما  و  ناربمایپ ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، هداتـسرف 
درب  ) اسک ناراـی  رفن  نیمجنپ  یناگـشیپ و  اورپ  ناـمیپ  مه  یتیادـه و  ماـما  وت  هک  یلاـح  رد  یـشابن ، میاـقآ  وت  اـهیگژیو ، نیا  اـب  هنوگچ  و 
. يدش هزیکاپ  ندرم  لاح  رد  ندوب و  هدنز  لاح  رد  سپ  يدیشون ، ریش  مالسا  ناتسپ  زا  و  يدش ، تیبرت  مالسا  هناخ  رد  یتسه . ینامی )

هحفص 105] ]
راکوکین نیشناج  يا  وت  رب  مالس  دیهش ، يوگتـسار  يا  وت  رب  مالـس  هللادبع ، ابا  يا  وت  رب  مالـس  هزیکاپ ، نیـسح  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  [ 2]

و دندیزگ ،) تماقا   ) دندرازگ نیمز  رب  اهراب  ترانک  رد  دنا و  هدونغ  تناتـسآ  رب  هک  یحاورا  رب  وت و  رب  مالـس  هزیکاپ ، دنـسرخ  هشیپ  اورپ 
رب مالـس  دـنتخورف ، وت  زا -  عافد  رد -  ادـخ  يدونـشخ  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  ناشیاهناج  و  دـندومن ، رازراـک  وت  هارمه  ادـخ  رطاـخ  هب 

. تدرگ رب  هدش  عمج  ناگتشرف 
مهد یم  تداهـش  و  تسین . شیارب  یئاتمه  تساتکی و  وا  درادن ، دوجو  دنیادیـش  وا  رد  همه  هکنآ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  [ 3]

نب یلع  تردـپ  انامه  هک  مهد  یم  تداهـش  و  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  داب ، شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  مالـس  هجوت و  هک  دـمحم  اـنامه  هک 
بجاو ار  شیربنامرف  ادخ  هک  تسا  یماما  نادیپسور ، ياوشیپ  نانیشناج و  ياقآ  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نانموم -  ریما  بلاطیبا 
ناـمه تلـسن  زا  ناـماما  همه  وت و  و  دـشاب ، یم  نینچ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلع -  نب  نسح  تردارب  نینچمه  و  تسا ، هدومرف 

. دیتسه هنوگ 
هب ادخ  هار  رد  و  دیتشاد ، زاب  يدب  زا  و  دیداد ، نامرف  یکین  هب  و  دیتخادرپ ، ار  تاکز  و  دیتشاد ، اپب  ار  زامن  امش  هک  مهد  یم  تداهـش  [ 4]

مریگ یم  دهاش  ار  امش  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادخ  سپ  دیـسر ، امـش  رب  دوب  هداد  هدعو  هک  یگرم  هک  نیا  ات  دیدومن ، رازراک  شداهج  قح 
قیدصت ار  دمحم  مراد و  نامیا  ادخ  هب  نم  انامه  هک 

هحفص 107] ]
، دیدناسر مدرم ) هب  ، ) دوب هداد  ناتنامرف  لج  زع و  يادخ  هک  ار  هچنآ  امش  انامه  هک  مهد  یم  تداهـش  و  مفراع ، امـش  قح  هب  و  منک ، یم 

. تفرگ ارف  ار  امش  گرم  هک  نیا  ات  دیدرک  تدابع  ار  وا  و 
یـسک ادخ  دیامرف ، تنعل  داد ، تلقت  رب  نامرف  ار  هک  نآ  يادخ  دنک ، تنعل  ار  تا  هدنـشک  ادخ  هللادبع ، ابا  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  [ 5]

، دیامرف تنعل  دش ، دونـشخ  تندـش ) هتـشک  زا   ) دیـسر و ودـب  نخـس  نیا  ربخ  هک  ار  یـسک  ادـخ  دـنک ، تنعل  درک  نانآ  زا  يوریپ  هک  ار 
دندناوخ ارت  هک  یناسک  نامه  دندرک ، یهاتوک  تیرای  زا  و  دندیرد ، ار  تتمرح  و  دنتخیر ، ار  تنوخ  هک  یناسک  انامه  مهد  یم  تداهش 

. دنتسه ناگدش  تنعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هدناوخان  سرد  ربمایپ  نابز  رب  یتفاتش ، نانآ  يوس  هب  وت  هجیتن  رد  و 
نم منک . یم  تباجا  ارت  میار  تساوخاب و  قیقحت  هب  سپ  مدرکن ، تیرای  مندـب  اب  تا  نتـساوخ  هانپ  ماـگنه  رد  رگا  میـالوم  اـقآ و  يا  [ 6]

يراگتـسر هب  مدوب و  یم  وت  اب  نم  شاک  يا  دندوب . لطاب  دـندرک ، تفلاخم  وت  اب  هک  یناسک  انامه  و  دوب ، وت  اب  قح  هک  مهد  یم  تداهش 
. مدش یم  لئان  یگرزب 
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امـش و هب  ارم  انامه  و  یئامن ، تساوخرد  مناهانگ  شـشخب  رد  شداـی -  هبترم  دـنلب  يادـخ -  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  میاـقآ  يا  سپ  [ 7]
 - شدای هبترم  دنلب  شترضح -  انامه  سپ  دنادرگ . عیفش  مناهانگ  هراب  رد  ار  امـش  دهد و  هزاجا  تعافـش  رد  امـش  هب  و  ددنویپب ، ناتناریپ 

؟ دنک تعافش  شا  هزاجا  هب  زج  وا  دزن  رد  هک  تسیک  دومرف :
هحفص 109] ]

نانآ و همه  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  هجوت و  داب . تمرح  رد  هدیزگ  انکـس  تناگتـشرف  تنادنزرف و  تناردپ و  رب  وت و  رب  ادخ  هجوت  دورد و 
هب هک  داب  کچوک  یلع  تدنزرف  رب  ناشیا و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  هجوت و  دنتسج . تداهـش  تیور  شیپ  رد  تهارمه و  هک  ینادیهـش  رب 

دـمحم و یتـسود  هب  قیقحت  هب  و  منک ، یم  هجوت  وت  يوس  هب  وت  هلیـسو  هب  نم  اـنامه  اـهلاراب  یئوگ : یم  سپـس  يدـش . دـنمدرد  وا  ببس 
دـمحم و هب  و  مبلط ، یم  تعافـش  وت  زا  ناـشیا  هلیـسو  هب  و  منک ، یم  هجوت  وت  يوس  هب  ناـشیا  هلیـسو  هب  و  میوج ، یم  مارتـحا  شنادـناخ 
، دـشاب یم  مندرگ  رب  هک  قـلخ  زا  یقوـقح  و  مدرک ، اـضق  وـت  زا  هک  ار  یقوـقح  نم و  زا  هـک  نـیا  اـت  میوـج ، یم  لـسوت  دـمحم  نادـناخ 

يدیفـس هک  نیا  ات  نک  دنلب  ار  تتـسد  ود  سپـس  یهد . رارق  ناشیا  شیاشگ  رد  ار  ما  ( راک  ) شیاشگ و  یئاشگب ، ار  مهودنا  و  يرذگرد ،
، دوش یم  ممرـش  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  و  ردـم ، ار  ما  وربآ -  هدرپ -  تسین ، يا  هدـننک  ادیـش  وت  زج  هکنآ  يا  وگب : و  دوش . هدـید  تلغب  ریز 

راگتسر هک  یلاح  رد  نادرگرب ، رگید ) يارس  هب  ارس  نیا  زا   ) ارم اهلاراب  نک . ناربج  ار  مشزغل  و  ناسر ، تینما  هب  ار  مسرت  نکم ، راکـشآ 
. هدنشخب يادخ  يا  یشاب ، هدرک  تباجا  ار  متساوخرد  هدش و  دونشخ  مرادرک  زا  و  مشاب ، بایماک  و 

هحفص 111] ]
همطاف رب  مالـس  نانموم ، ریما  رب  مالـس  یئوگ : یم  ینک و  یم  زاغآ  سپـس  داـب . وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  یئوگ : یم  سپس 

نب رفعج  رب  مالس  یلع ، نب  دمحم  رب  مالـس  نیـسح ، نب  یلع  رب  مالـس  دیهـش ، يوگتـسار  نیـسح  رب  مالـس  هزیکاپ ، نسح  رب  مالـس  ارهز ،
نب نسح  رب  مالس  دمحم ، نب  یلع  رب  مالس  یلع ، نب  دمحم  رب  مالس  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  رب  مالـس  رفعج ، نب  یـسوم  رب  مالـس  دمحم ،

هزیکاپ هدنهد  دشر  ناردـپ  رب  وا و  رب  ادـخ  ناوارف  مالـس  هجوت و  شنیمز ، رد  ادـخ  تجح  یهلا و  قح  هب  هدـننک  مایق  ماما  رب  مالـس  یلع ،
کی ار  باتکلا  هحتاف  هروس  تعکر  ره  رد  یناوخ و  یم  تعکر  ود  تعکر  ود  تروص  هب  زامن  تعکر  شش  سپـس  داب . شناگدش  كاپ 

، هدنشخب يا  دنیادیـش ، همه  وا  رد  هک  نآ  يا  اهلاراب  یئوگ : یم  تزامن  ندش  مامت  زا  سپ  و  یناوخ ، یم  راب  دص  ار  دحا  هللا  وه  لق  راب و 
گرزب و يا  ملع ، اب  يا  اناد ، يا  اونـش ، يا  یکی ، يا  اهنت ، کـت و  يا  زاـین ، یب  يا  اـتکی ، يا  گرزب ، يا  ماـقمالاو ، يا  رگـشیاشخب ، يا 
، شخب ینمیا  يا  بلاغ ، هریچ و  رایـسب  يا  هدش ، زیزع  يا  تزع ، اب  يا  دنمورین ، يا  رابدرب ، يا  ابیز ، يا  تلالج ، اب  يا  ربکت ، اب  يا  ریبک ،

يا هریچ ، رایسب  يا  قئالخ ، همه  رب  هریچ  رهاق و  يا 
هحفص 113] ]

اب يا  هدش ، شیاتس  يا  ثراو ، يا  هدنزیگنارب ، يا  ریذپ ، هبوت  رایسب  يا  هدنرازگ ، تنم  رایسب  يا  نابرهم ، يا  هدننک ، کمک  يا  ماقمالاو ،
يا هدنهد ، يراوتـسا  رایـسب  يا  هدنز ، يا  ماجنا ، يا  زاغآ ، يا  نورد ، يا  راکـشآ ، يا  هدـش ، هتفای  يا  هدـش ، شنرک  يا  هوکـش ، دـجم و 

هناشن یمامت  قح  هب  اه و  هناشن  نیا  قح  هب  دنیادیـش  رد و  همه  هکنآ  يا  وت  زا  طلـست . تزع و  بحاص  يا  و  يراوگرزب ، لالج و  بحاص 
ناـیز و یتخـس و  هودـنا و  يرارق و  یب  ره  نم  زا  هک  نیا  و  یئاـمرف ، هجوت  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  منک ، یم  تساوخرد  تیاـه 

نم هب  ار  میاهوزرآ  و  یئامرف ، ادا  دشاب ، یم  مدرگرب  هک  نارگید  زا  یقوقح  و  یناسرب ، يداش  هب  ار  همه ) ، ) متسه نآ  رد  نم  هک  یئانگنت 
نآ هب  ارم  باتش  اب  تعرس و  هب  مراد ، لیم  نآ  رب  هچنادب  و  ینادرگ ، رسیم  میارب  ار  ما  هتساوخ  و  نادرگ ، ناسآ  میارب  ار  متبحم  و  یناسرب .

مهارف ار  ترخآ  ایند و  یکین  میارب  و  یـشخب ، ما  ینوزف  ما  لیم  تساوخ و  زا  رتالاب  و  یئاـمرف ، اـطع  ار  ما  لاؤس  تساوخرد و  و  یناـسرب ،
. يروآ

هحفص 115] ]
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تدالو زور  ترایز 

یعیقوت مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  لیکو  ینادـمه  الع  نب  مساق  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  يوس  زا 
ار اعد  نیا  رادب و  هزور  ار  زور  نآ  سپ  دش  دلوتم  نابعـش  هام  میـس  هبنـشجنپ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام  يالوم  هک : دمآ  نوریب 

: ناوخب
هحفص 117] ]

زا شیپ  دـلوت و  ماگنه  هب  شا  هیرگ  زا  لـبق  شتداهـش  هب  هک  زور ، نیا  رد  هدـش  دـلوتم  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ  راـب  [ 1]
، دنتـسیرگ وا  يارب  دشاب ، یم  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  تسا و  نآ  رد  هک  ره  نامـسآ و  هک ) یـسک  نامه  ، ) دوب هدش  هداد  هدعو  شتدالو ،
وا رب  دـننک  شدای  هک  ره  دزن  هک  يا  هتـشک  ناـمه ) . ) دوب هداـهنن  هنیدـم  فارطا  ياـه  ناـبایب  رد  اـپ  شترـضح -  زونه -  هک -  یلاـح  رد 

هتـشک ضوع  ناوات و  هک ) یـسک  . ) تعجر زور  رد  يرای  ترـصن و  هب  هدـش  کـمک  و )  ) تسا هداوناـخ  ياـقآ  وا )  ) و تسیرگ ، دـهاوخ 
یم وا  هارمه  شتعجر ) و   ) شتـشگزاب رد  يراگتـسر  تسوا و  تبرت  كاـخ و  رد  افـش  و  هدوب ، وا  لـسن  زا  ناـماما  هک  تسا  نآ  شندـش 

ناملاظ  ) و دننک ، مایق  یهاوخنوخ  هب  هک  نیا  ات  تسا ، وا  تبیغ  ندیسر  تیاهن  هب  زا  دعب  ناشمئاق و  زا  سپ  شترتع  زا  نانیـشناج  و  دشاب ،
، دنـشاب نارای  نیرتهب  هرمز  رد  و  دنوش ، دونـشخ  رابج  يادخ  زا  و  دننک ، صاصق  وا  هدـش ) هتخیر  قحان  هب   ) نوخ رطاخ ) هب  ار  شنالتاق  و 

. داب ناشیا  رب  زور  بش و  شدرگ  هارمه  ادخ  دورد  هجوت و  هک 
وت زا  موش و  یم  لسوتم  وت  هب  ناشیا  قح  هب  اهلا  [ 2]

هحفص 119] ]
هداـیز دوخ  رب  شبـش  زور و  رد  هچنآ  زا  نتـشیوخ  رب  راکدـب  هدـننک ، فارتـعا  راـکهنگ و  يدرف  تساوخرد  مه  نآ  منک  یم  تساوخرد 

دمحم و رب  اهلاراب  ددـنویپب .)  ) شیوخ روگ  يدـبا و  هاگیاج  هب  هک  نیا  ات  دـنک  یم  تساوخرد  يرادـهاگن  تمـصع و  وت  زا  هدرک ، يور 
نیزگیاج تماقا  یگـشیمه )  ) هاگیاج تمارک و  هناخ  رد  شترـضح  اب  ار  ام  و  امرف ، روشحم  ناشیا  نایم  رد  ار  ام  و  نک ، هجوت  شنادـناخ 

. امن
 - نتـسج یـشیپ  شا و  یتسود  و  امرف ، فطل  ام  رب  وا ، یکیدزن  برق و  هب  يدومرف ، مرک  شتفرعم  رطاخ  هب  ام  رب  هک  ناـنچمه  اـهلاراب  [ 3]
دای ماگنه  رد  هک ) نادرگ  ینآ  زا  ار  ام   ) و دنتـسه ، شنامرف  هب  شوگ  میلـست و  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  نک ، ینازرا  ام  هب  ار  ودـب - 

وت بناج  زا  هک ) یناسک  نامه  . ) دنتـسرف یم  داـیز  دورد  تاولـص و  هدـیزگرب ، نادـناخ  شنانیـشناج و  یماـمت  شترـضح و  رب  وا  ندرک 
، نک ینازرا  ار  تیاهـششخب  نیرتهب  اـم  هب  زور  نیا  رد  ایادـخ  رـشب . همه  رب  ياـهتجح  هدنـشخرد و  ناگراتـس  نآ  دـندیدرگ ، رفن  هدزاود 

دمحم شدـج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ردـقنارگ -  زور  نیا  رد  هک -  نانچمه  امرف ، اطع  ام  رب  زور  نیا  رد  ار  ام  ياهتـساوخرد  یماـمت 
شکاخ رب  و  میئوا ، رازم  رب  ناگدـنهانپ  وا  زا  دـعب  ام  سپ  تسج ، هاـنپ  شا  هراوهگ  هب  سرطف  و  يدرک ، اـطع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. نایناهج هدنراد  يا  نیمآ  میشاب ، یم  شتشگزاب  راظتنا  مشچ  و  میور ،) یم  شربق  رادیدب   ) میهد یم  یهاوگ 
هحفص 121] ]

هک يزور  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یئاـعد  نیرخآ  نیا  و  یناوخ . یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  ياـعد  نیا ، زا  دـعب  سپس 
. دناوخ دوب ، هدیدرگ  نارفاک  بولغم 

زا زاـین  یب  یتسه ،)  ) یگرزب تدـش و  اـب  ندـمآ  دورف  هاـگیاج  ياراد )  ) توربـج گرزب  یتـسه و  دـنلب  هاـگیاج  ياراد )  ) وت اـهلاراب  [ 4]
يوکین هداشگ ، عیسو و  یتمحر  اب  هدعو ، رد  يوگتسار  و  تمحر ، رد  کیدزن  یهاوخب ، هچنآ  رب  ياناوت  هدرتسگ ، یئاربک  اب  ناگدیرفآ ،

هچنآ رب  ياناوت  دیامن ، تشگزاب  وت  يوس  هب  هک  سک  ره  ریذپ  هبوت  يا ، هدیرفآ  هچنآ  رب  طیحم  يوش ، هدناوخ  هک  هاگنآ  کیدزن  الب ، رد 
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هنادنمزاین يوش . دای  هک  هاگنآ  يریذپ  دای  رکذ و  يوش ، يرازگرکـش  هک  هاگنآ  يریذپ  رکـش  و  یئوجب ، هچنآ  هدـننک  كرد  ینک ، هدارا 
وت زا  هناناوتان  و  میرگ ، یم  وت  يوس  هب  هدرـسفا  و  مرب ، یم  هانپ  وت  يوس  هب  ناـسرت  و  منک ، یم  يراز  وت  يوس  هب  هناریقف  و  مناوخ ، یم  ارت 

بیرف ار  ام  ناشیا  سپ  امرف . مکح  قح ) هب   ) نامموق اـم و  ناـیم  میاـمن ، یم  لـکوت  وت  رب  هدـننک  تیاـفک  و  مهاوخ ، یم  کـمک  يراـی و 
بیبح دنزرف  تربمایپ و  نادناخ  ام  هک  یلاح  رد  دنتشک  ار  ام  و  دندرک ، تنایخ  ام  هب  و  دندرک ، راوخ  ار  ام  و  دندومن ، رکم  ام  اب  و  دنداد ،

نامراک رد  ام  يارب  سپ  یتشاد . شنیما  دوخ  یحو  رب  و  يدیزگرب ، تلاسر  هب  ار  وا  هک  یـسک  ناه  میدوب ، هللادبع  نب  دـمحم  تتـسود  و 
. ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  يا  تتمحر  هب  هد ، رارق  یشیاشگ  جرف و 

هحفص 122] ]
ابیرقت هللا  هدیا  تشر  نکاس  رجات  يوسوم  یتشر  نسح  دیس  نب  مشاه  دیس  نب  دمحا  دیس  حلاص  یقت  باطتسم  بانج  ترایز  هب  شرافس 

. دندمآ ریقح  لزنم  هب  هارث ... باط  یتشر  یلع  خیش  ینادمـص  لضاف  ینابر و  ملاع  اب  و  دش ، فرـشم  فرـشا  فجن  هب  لبق  لاس  هدفه  رد 
نایب لاجم  تقو  نآ  رد  و  دراد ] دوجو  يا   ] هبیجع هیـضق  هک  دومرف  و  درک ، هراشا  موقرم  دیـس  دادس  حالـص و  هب  خیـش  دنتـساخرب ، نوچ 

زا نم ] . ] درک لقن  دیس  تالاح  زا  يا  هلمج  اب  ار  هیضق  نآ ]  ] تفر و دیـس  هک  دومرف  دش . تاقالم  هرابود ] وا  اب   ] يزور دنچ  زا  سپ  دوبن .
زا و  دورب . ناشیا  لقن  رد  فالخ  یکدنا  هک  دوب  نآ  زا  لجا  هللا . همحر  خیش  ماقم  هچ  رگا  مدروخ . فسات  رایسب  وا  دوخ  زا  اهنآ  ندینـشن 

دیـس نیمظاک  رد  مدوب  هتـشگرب  فرـشا  فجن  زا  لاسما  رخالا  يدامج  هام  رد  ات  دوب ، نم ]  ] رطاخ رد  بلطم  نیا  لبق  هام  دنچ  ات  لاس  نآ 
. دوب ناریا ]  ] مجع مزاع  هدرک ، تعجارم  ارماس  زا  هک  مدرک  تاقالم  ار  روکذم 

هحفص 123] ]
[ مدوب هدینش  هچ   ] نآ قباطم  ار  همه  ار ، ثحب  دروم  ناتـساد  هلمج  نآ  زا  مدیـسرپ و  وا ] زا  ، ] مدوب هدینـش  هک  نانچ  ار  وا  لاح  حرـش  سپ 

رازملاراد زا  مارحلا  هللا  تیب  جـح  روظنم  هب  1270 ه.ق )  ) داتفه تسیود و  رازه و  لاس  رد  تفگ : هک  تسا  ناـنچ  هیـضق  نآ  و  درک . لـقن 
هک نآ  ات  مدنام ، ناریح  اذـل  دوبن ، يا  هلفاق  نوچ  مدومن . لزنم  فورعم  يزیربت  رجات  یلع  رفـص  یجاح  هناخ  رد  و  مدـمآ ، زیربت  هب  تشر 
هب نوچ  مدش . شهارمه  و  مدرک ، هیارک  یبکرم  وا  زا  یئاهنت  هب  تشادرب . راب  نزوبرط  رهـش  يارب  یناهفـصا  یهدـس  رادولج  رابج  یجاح 

فورعم شورف  هجح  يزیربت  رقاب  الم  یجاح  یکی  دـندش . قحلم  نم  هب  زین  رگید  رفن  هس  یلع  رفـص  یجاح  قیوشت  هب  مدیـسر ، لوا  لزنم 
هب هک  نیا  ات  میدـش ، هناور  قافتا  هب  سپ  درک . یم  تمدـخ  هک  یمان  یلع  جاح  يرگید  يزیربت و  رجات  نیـسحدیس  یجاـح  یکی  اـملع و 

: تفگ و  دمآ ، ام  دزن  هب  رادولج  رابج  یجاح  رهش  ود  نیا  نایم  لزانم  زا  یکی  رد  میدرگ . نزوبرط  مزاع  اجنآ  زا  و  میدیـسر ، مورلا  هنزرا 
بقع زا  هلصاف  اب  ابلاغ  لزانم  ریاس  رد  نوچ  دیشاب . هلفاق  یهارمه  هب  و  دینک ، راب  دوز  يردق  تسا ، فوخم  میراد  شیپ  رد  هک  یلزنم  نیا 
خسرف عبر  هس  ای  مین  هزادنا  هب  میدرک . تکرح  قافتا  هب  هدنام  حبـص  هب  تعاس  هس  ای  مین  تعاس و  ود  انیمخت  مه  ام  سپ  میتفر ، یم  هلفاق 

کیرات اوه  هک  میدوب  هدش  رود  دوخ  لزنم  زا 
هحفص 124] ]

مورب اهنآ  اب  هک  مدرک  هچ  ره  زین  نم  دندنار . دنت  دندیناشوپ و  ار  دوخ  رـس  مادک  ره  اقفر  هک  يروطب  درک ، ندیراب  هب  عورـش  فرب  دش و 
، مدوب نارگن  تدش  هب  هک  یلاح  رد  متـسشن  هار  رانک  رد  و  مدش ، هدایپ  بسا  زا  سپ  مدنام . اهنت  نم  دنتفر و  اهنآ  هک  نیا  ات  دـشن ، نکمم 

رجف ات  منامب  لحم  نیمه  رد  هک  متـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  رکف ، لمات و  زا  دـعب  متـشاد . هارمه  هار  جراخم  يارب  ناموت  دصـشش  دودـح  نوچ 
. موش قحلم  هلفاق  هب  هتشادرب ، هارمه  هب  نابهگن  رفن  دنچ  اجنآ  زا  و  منک ، تعجارم  میدمآ ، نوریب  اجنآ  زا  هک  یلزنم  نآ  هب  دعب  دوش ، علاط 

اهنآ زا  فرب  ات  دز  یم  ناـتخرد  هب  هک  تشاد  یلیب  تسد  رد  هک  دوب  یناـبغاب  غاـب  نآ  رد  هک  مدـید ، یغاـب  دوخ  لـباقم  رد  لاـح  نآ  رد 
یمن مه  ار  هار  مدنام . نم  دنتفر و  اقفر  مدرک : ضرع  یتسیک ؟ وت  دومرف : داتسیا و  نم ) زا   ) یمک هلصاف  رادقم  هب  دمآ و  شیپ  سپ  دزیرب .

زاب دجهت  زا  غارف  زا  دعب  مدش ، هلفان  ندناوخ )  ) لوغـشم نم  ینک . ادیپ  ار  هار  ات  ناوخب  هلفان  دومرف : یـسراف  نابز  هب  ما . هدرک  مگ  و  مناد .
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: دومرف مناد . یمن  ار  هار  هللاو  متفگ : یتفرن ؟ دومرف : دمآ و 
هحفص 125] ]

ياج زا  سپ  ما . هدـش  فرـشم  تابتع  ترایز  هب  ررکم  هکنآ  اب  مرادـن  ظفح  مه  نونکات  و  متـشادن ، ظـفح  ار  هعماـج  نم  ناوخب . هعماـج 
: متفگ و  تفرگ ، ما  هیرگ  راـیتخا  یب  یتسه ؟ زونه )  ) یتفرن و دومرف : دـش و  ناـیامن  زاـب  مدـناوخ . ظـفح  زا  اـمامت  ار  هعماـج  متـساخرب و 

سپ مرادـن . ظفح )  ) مه نونکات  متـشادن و  ظـفح  زین  ار  اروشاـع  و  ناوخب . ار  اروشاـع  تراـیز ) : ) دومرف مناد . یمن  ار  هار  متـسه  زونه ) )
دمآ زاب  مدید  مدناوخ . ار  همقلع  ياعد  مالس و  نعل و  یمامت  هک  نآ  ات  مدناوخ  ظفح  زا  ارنآ  و  مدش ، اروشاع  ترایز  لوغشم  متساخرب و 

ار دوخ  لیب  دش و  راوس  یغالا  رب  تفر و  سپ  مناسر . یم  هلفاق  هب  ارت  الاح  نم  دومرف : متسه . حبص  ات  هن  متفگ : یتسه ؟ یتفرن و  دومرف : و 
دومنن و نیکمت  مدیـشک ، ار  دوخ  بسا  ناـنع  سپ  مدـش . راوس  وش . راوـس  نم  غـالا  رب  نم  فـیدر  هب  دوـمرف : و  دـمآ ، تفرگ و  شود  هب 
هب ار  بسا  ناـنع  تشاذـگ و  پچ  شود  هب  ار  لـیب  سپ  مداد . وا ) هب  ار  بسا  وـلج  نم  . ) هدـب نم  هب  ار  بسا  وـلج  دوـمرف : درکن . تکرح 
ارچ امـش  دومرف : تشاذـگ و  نم  يوناز  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  درک . تعباتم  نیکمت  تیاهن  رد  بسا  داتفا . هار  هب  و  تفرگ ، تسار  تسد 
هـس اروشاع  اروشاع  اروشاع  دـیناوخ . یمن  ار  اروشاع  ترایز )  ) ارچ امـش  دومرف : زاب  دومرف . هبترم  هس  هلفان  هلفان  هلفان  دـیناوخ . یمن  هلفاـن 

( ترایز  ) ارچ امش  دومرف : دعب  و  هبترم .
هحفص 126] ]

( اه  ) نآ دومرف : تشگرب و  هعفد  کی  دومن ، یم  ریـس  هرادتـسا  وحن  هب  تفاسم  یط  تقو  رد  هعماج ، هعماـج  هعماـج  دـیناوخ  یمن  هعماـج 
هک مدمآ . نیئاپ  غالا  زا  نم  سپ  دـندوب . حبـص  زامن  يارب  وضو  لوغـشم  و  دـنا ، هدـمآ  دورف  یبآ  رهن  رانک  رد  هک  دنتـسه ،)  ) امـش ياقفر 

اقفر تمس  هب  ار  بسا  رس  و  درک ، راوس  ارم  درک و  ورف  فرب  رد  ار  لیب  دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  متـسناوتن . یلو  موش . دوخ  بسا  راوس 
یکرت و زج  ینابز  هک  نآ  لاح  و  دز ؟ یم  فرح  یـسراف  نابز  هب  هک  دوب  یک  صخـش  نیا  هک  مداتفا  رکف  هب  لاح  نآ  رد  نم  دینادرگرب .

اما مدرک ، رظن  دوخ  بقع  هب  سپ  دـیناسر ؟ دوخ  ياـقفر  هب  ارم  تعرـس  نیا  هب  هنوگچ  و  دوبن ، دودـح  نآ  رد  يوـسیع  زج  اـبلاغ  یبهذـم 
ات 344 يرون ص 342  ثدحم  رثا  بقاثلا  مجن  زا  هتفرگرب  . ) مدش قحلم  دوخ  ياقفر  هب  سپ  مدومنن . ادیپ  يراثآ  وا  زا  مدیدن و  ار  يدحا 

( مداتفه ناتساد 
هحفص 129] ]

اروشاع ترایز 

: هک دـنیوگ  هریمع  نب  فیـس  هبقع و  نب  حـلاص  مینک : یم  لقن  ار  اروشاع  ترایز  مرتحم  ناگدـنناوخ  راک  یناسآ  رطاـخب  اـجنیا  رد  اـم  و 
زور نیا  رد  ارنآ  هک  دیزومایب  نم  هب  یئاعد  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب ] ماما   ] رفعج ابا  ترـضح  هب  دیوگ : یمرـضح  دمحم  نب  همقلع 

کیدزن زا  ار  شترـضح  هاـگ  ره  هک  دـیزومایب ]  ] یئاـعد زین  و  منک ، یم  تراـیز  کـیدزن  زا  ار  شترـضح  هک  هاـگنآ  مناوخب ، اروشاـع ] ]
: دیوگ منک . هراشا  ناشیا ] يوس  هب  و  ، ] میامن ترایز  ار ] شترضح   ] نادب ما  هناخ  زا  رود و  ياهنیمزرس  زا  و  مناوخب . ارنآ  مدرکن ، ترایز 
هب هراشا  ماگنه  رد  سپ  نک . مالس  شترـضح  يوس  هب  دعب  يدناوخ ، زامن  تعکر  ود  وت  هاگ  ره  همقلع  يا  دومرف : نم  هب  شترـضح  سپ 

( ار شترضح   ) يزیچ نامه  هب  وت  قیقحت  هب  سپ  یتفگ ، ار  نخس  نیا  وت  رگا  انامه  سپ  وگب : ار  نخس  نیا  ریبکت  زا  دعب  شترـضح  يوس 
هکئالم زا  شنارئاز  رگید  هک  يا  هدناوخ 

هحفص 131] ]
مالـسلا هیلع  نیـسح  ترـضح  اب  هک  دوب  یهاوخ  یناسک  ناسب  وت  و  دسیون ، یم  ار  هجرد  رازه  رازه  دصکی  وت  يارب  ادـخ  و  دـنناوخ ، یم 

شترـضح اب  هک  یئادهـش  رد  زج  ار ) ماقم  نیا   ) سپـس و  دوب . یهاوخ  کیرـش  اهنآ  اب  ناشیاه  تاجرد  رد  وت  هک  نیا  ات  دنا ، هدش  دـیهش 
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یناسک یمامت  ترایز  باوث )  ) نالوسر و یمامت  ناربمایپ و  یمامت  ترایز  باوث  تیارب  و  تخانـش ، یهاوخن  نارگید  رد  دنا ، هدش  دیهش 
لها رب  وا و  رب  مالس  هک  دش ، دهاوخ  هتشون  دنا ، هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  مالسلا ، هیلع  شترضح  تداهـش  زور  زا  هک 

دنزرف يا )  ) و نانموم ، ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هللادبع ، ابا  يا  وت  رب  مالـس  یئوگ ): یم  (. ) داب  ) شتیب
یسک يا   ) و ادخ ، نوخ  دنزرف  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  نایناهج . نانز  هدیزگرب  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یهلا .)  ) نانیـشناج رورس 

زا دنا ، هدیمرآ  تهگرد  هب  هک  یبرقم ) ناگتشرف  ای   ) یحاورا رب  وت و  رب  مالس  تسا . هدشن  هتفرگ  شنوخ  صاقت  هدش و  هتشک  مولظم  هک )
ابا يا  تسا . یقاـب  زور  بش و  متـسه و  یقاـب  نم  هک  ماـگنه  نآ  اـت  و )  ) هشیمه يارب  مهنآ ) ، ) داـب ادـخ  مالـس  امـش  یماـمت  رب  نم  يوس 

هنوگنیا هب  زین   ) مالـسا لها  یمامت  رب  و  دمآ ، میظع  نارگ و  ام  رب  ردقچ  وت  تبیـصم  و  دیدرگ ، گرزب  ردقچ  وت  يازع  كوس و  هللادـبع ،
لها مامت  رب  اهنامسآ  رد  وت  تبیصم  زین  و  دش ،)

هحفص 133] ]
ناـینب تیب  لـها  امـش  رب  ار  روـج  ملظ و  ياـه  هیاـپ  هک  دـنک  تـنعل  ار  یهورگ  تـما و  ادـخ  سپ  دـش . یقلت )  ) نارگ گرزب و  اهنامـسآ 

نآ رب  ار  امـش  ادخ  هک  یئاه  بترم  زا  ار  امـش  و  دندرک ، رود  ناتهاگیاج  تبترم و  زا  ار  امـش  هک  دـنک  تنعل  ار  یموق  ادـخ  و  دـندنکفا ،
ياه يزاس  هنیمز  اب  هک  دنک  تنعل  ار  ار ) یناسک   ) ادخ و  دنتـشک ، ار  امـش  هک  دنک  تنعل  ار  یناسک  يادخ  و  دندومن . رانکرب  دوب ، هتـشاد 

ناوریپ و زا  نانچمه  میوج و  یم  يرازیب  نانآ  زا  امـش ، ادخ و  ربارب  رد  نم  دندرک . زاب  امـش  اب  ادـخ ) نانمـشد   ) گنج يارب  ار  هار  دوخ ،
و متمالس ، حلص و  رد  تسا ، تمالس  حالص و  رد  امـش  اب  هک  ره  اب  نم  هللادبع  ابا  يا  میامن . یم  يرازیب  راهظا  زین  نانآ  ناتـسود  ناعبات و 

نادـناخ دایز و  نادـناخ  ادـخ  و  تشاد . دـهاوخ  همادا  تمایق  ماگنه  ات  بلطم ) نیا  و  ، ) مگنج هزرابم و  رد  دـگنج ، یم  امـش  اب  هک  ره  اب 
، دنک تنعل  ادخ  ار  دعس  نب  رمع  و  دیامن ، تنعل  ار  هناجرم  دنزرف  ادخ  و  دیامرف ، تنعل  ار  هیما  ینب  دارفا  همه  ادخ  و  دنک ، تنعل  ار  ناورم 

هرهچ رب  دندز و  ماجل  نانآ  ناهد  رب  دندرک و  نیز  امش  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  نابسا  هک  ار  یهورگ  ادخ  و  دیامرف ، تنعل  ادخ  ار  رمـش  و 
. تسا هدیدرگ  گرزب  تخـس و  نم  رب  وت  يازع  كوس و  هک  یتسارب  داب ، وت  يادف  مردام  ردـپ و  دـیامرف . تنعل  دندیـشک ، باقن  شیوخ 

وت نوخ  زا  نتفرگ  ماقتنا  هک  مناهاوخ  هتشاد ، یمارگ  امش  نتشاد  تسود  رطاخ  هب  زین  ارم  و  هتـشاد ، یمارگ  ارت  هاگیاج  هک  یئادخ  زا  سپ 
ماما یهارمه  هب  ار 
هحفص 135] ]

رد شیوخ  دزن  رد  ارم  ایادخ  دیامرف . بیـصن  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم ، نادـناخ  زا  رـصع ) یلو  ترـضح   ) هدـش يرای 
ترـضح و  نانموم ، ریما  و  شربمایپ ، ادـخ و  هب  نم  هللادـبع  ابا  يا  امرف . دـنموربآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح )  ) رطاخ هب  ترخآ  ایند و 

يانبم رب  تشاد و  اپرب  ار  متس  ناینب  هک  یسک  زا  يرازیب  هلیسو  هب  و  تتیالو ، نتفریذپ  هلیـسو  هب  امـش ، صخـش  هب  و  نسح ، ماما  و  همطاف ،
امـش هب  داد ، همادا  نانچمه  ار ) شتموکح   ) ناتنایعیـش امـش و  رب  روج  متـس و  رب  و  داـهن ، اـنب  ار  دوخ  تموکح  ياـه  هیاـپ  امـش ) رب   ) ملظ

امش و تیالو  یتسود و  هلیسو  هب  امـش  هب  سپـس  ادخ و  هب  و  میوج . یم  يرازیب  امـش  ادخ و  ربارب  رد  دارفا  هنوگنیا  زا  میوج . یم  یکیدزن 
زا يرازیب  اـب  و  امـش ، هیلع )  ) رب گـنج  ناگدـننک  اـپرب  امـش و  نانمـشد  زا  يرازیب  اـب  و  میوـج . یم  برقت  امـش  تـسود  نتـشاد  تـسود 
رد تسا  تمالس  حلص و  رد  امـش  اب  هک  ره  اب  نم  میوج .) یم  برقت  امـش  يوس  هب  سپـس  ادخ و  يوس  هب   ) ناشیاهور لابند  ناشناوریپ و 

، دشاب امش  تسود  هک  متسه  یسک  رادتسود  و  مشاب . یم  زیتس  دربن و  لاح  رد  تسا ، گنج  لاح  رد  امش  اب  هک  ره  اب  و  متمالـس ، حلص و 
ناتسود ندناسانش  تشاد و  یمارگ  ارم  نم ، هب  امش  ندناسانش  هلیسو  هب  هک  یئادخ  زا  سپ  دنک . ینمشد  امـش  اب  هک  یـسک  ره  نمـشد  و 

مناهاوخ دومرف ، نم  بیصن  ار  امش  نانمشد  زا  يرازیب  زین  امش و 
هحفص 137] ]

يا هدیدنسپ  هاگیاج  هب  ارم  هک  مناهاوخ  وا  زا  زین  و  درادب . تباث  میارب  ار  یتسار  قدص و  هاگیاج  مدق و  ترخآ  ایند و  رد  امش  دزن  رد  هک 
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یهارمه هب  ار  امـش ) نوخ   ) مدوخ نوخ  یهاوخنوخ  هک  مناهاوخ  لاـعتم  يادـخ  زا  هوـالع  هب  و  دـناسرب ، دـیراد ، يادـخ  دزن  رد  امـش  هک 
امش قح  هب  هک  مناهاوخ  لاعتم  يادخ  زا  و  دیامرف . نم  بیصن  دشاب ، یم  امش  نادناخ  زا  هک )  ) قح هب  يوگنخس  راکـشآ  تیاده  ياوشیپ 
اطع يا  هدید  تبیصم  هب  یتبیصم  رد  هک  ار  يرجا  نیرترب  امـش  رب  ندوب  راوگوس  رطاخ  هب  ارم  دیراد ، وا  دزن  رد  امـش  هک  یماقم  قح  هب  و 

. تسا گرزب  نارگ و  زین  نیمز  اهنامسآ و  یمامت  رد  مالسا و  رد  شگوس  هدوب و  گرزب  سب  هک  یتبیصم  نآ  دیامن . ینازرا  دیامرف ، یم 
ایادخ راب  دسر . یم  یـشزرمآ  تمحر و  و  اه ) هجوت   ) اهدورد نانآ  هب  وت  يوس  زا  هک  هد  رارق  یناسک  هلمج  زا  متیعقوم  نیا  رد  ارم  ایادخ 

( اروشاع  ) زور نیا  ایادخ  هد . رارق  دمحم  نادناخ  دمحم و  ندرم  دننام )  ) ار مگرم  و  هد ، رارق  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  تایح  ارم ، تایح 
ناـبز وـت و  ناـبز  رب  هک  یـسک  نآ  تفرگ ، نشج  ار  زور  نیا  هراوـخ  رگج  دـنزرف  زین  و  دـنتفرگ ، نـشج  ارنآ  هـیما  ینب  هـک  تـسا  يزور 

، داتـسیا داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ -  هک  یهاگیاپ  ره  اج و  ره  رد  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  تربمایپ - 
. تسا هدش  هدناوخ  هدش ، تنعل  دنزرف  هدش  تنعل 

هحفص 139] ]
زور نیا  و  داب . نیرفن  تنعل و  تیدـبا ، یگنادواج  ات  وت  بناج  زا  ناشیا  رب  امرف ، تنعل  ار  هیواعم  نب  دـیزی  هیواـعم و  نایفـس و  اـبا  ایادـخ 
اهلا دندرک . يداش  داب ، وا  رب  ادخ  دورد  هک  ار  نیسح  ناشنتشک  رطاخ  هب  ناورم  نادناخ  دایز و  نادناخ  نآ  رد  هک  تسا  يزور  اروشاع ) )

هب میناگدـنز  لوط  رد  متیعقوـم و  نیا  رد  زور و  نیا  رد  نم  اـهلاراب  اـمرف . ربارب  ود  ناـنآ ، رب  ار  تدوـخ  كاـندرد )  ) باذـع تنعل و  سپ 
داب مالس  ناشیا  رب  وا و  رب  هک  تربمایپ -  نادناخ  تربمایپ و  هب  یتسود  هلیسو  هب  و  ناشیا ، رب  ندومن  تنعل  نانآ و  زا  نتسج  يرازیب  هلیسو 

نیرخآ ات  و  دومن ، يرگدادیب  دمحم  نادناخ  دـمحم و  قح  رد  هک  ار  يرگمتـس  نیلوا  ایادـخ  یئوگ : یم  سپ  میوج . یم  برقت  وت  هب  -، 
نآ زین  و  امرف ، تنعل  دـندرک ، راکیپ  نیـسح  ماـما )  ) اـب هک  ار  یتعاـمج  اـهلا  اـمرف . تنعل  درک ، تیعبت  يرگمتـس  نیا  رد  ار  يو  هک  يرفن 

ایادخ راب  امرف .) تنعل  ، ) دندرک يوریپ  و  دندومن ، تعیب  و  دندرک ، یهارمه  شترـضح  نتـشک  يارب  هدـننک  راکیپ  هورگ  اب  هک  ار  یناسک 
رب هللادـبع و  اـبا  يا  وت  رب  مالـس  یئوگ : یم  سپـس  یئوگ ، یم  هبترم  دـص  ار ) نیا  . ) اـمرف راـتفرگ  راـچد و  دوخ  نعل  هب  ار  ناـنآ  یگلمج 

نیا لاعتم  يادخ  و  داب . ادخ  مالـس  تسا ، یقاب  زور  بش و  هک  یمادام  هشیمه و  يارب  وت ، رب  نم  زا  دنا ، هدـیمرآ  تهگرد  رب  هک  یحاورا 
. داب مالس  نیسح  نارای  رب  نیسح و  نادنزرف  رب  نیسحلا و  نب  یلع  رب  نیسح و  رب  دهدن . رارق  امش  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز 

هحفص 141] ]
نیا و  امرف ، صتخم  نم  صوصخم  نعل  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  رب  رگمتـس  نیتسخن  اهلا  یئوگ : یم  سپـس  یئوگ ، یم  هبترم  دصکی  ار ) نیا  )

ار دیزی  هبترم  نیمجنپ  رد  ایادخ  راب  امرف .) تنعل  ار  رگمتس   ) نیمراهچ و  نیموس ، و  نیمود ، سپس  و  نک ، عورـش  رگمتـس  نیلوا  زا  ار  نعل 
زور ات  ار  ناورم  نادناخ  و  دایز ، نادناخ  و  نایفسوبا ، نادناخ  و  رمش ، و  دعس ، نب  رمع  و  هناجرم ، دنزرف  و  دایز ، نب  هللادیبع  و  امرف ، تنعل 

تبیصم ساسا  رب  هک  ینارازگساپس  ساپس  مه ) نآ   ) داب ساپس  وت  رب  ایادخ  یئوگ : یم  يور و  یم  هدجس  هب  سپس  امرف . تنعل  زیخاتـسر 
مبیصن رشحم ) هب   ) دورو زور  رد  ار  نیسح  تعافش  اهلا  مگرزب . يازع  كوس و  رب  ار  يادخ  شیاتـس  دنا . هدرک  تیرازگـساپس  نانآ  ياه 

هک یناسک  نآ  ینعی  نیـسح  نارای  هب  تبـسن  ارم )  ) نینچمه و  رادـب ، مدـق  تباث  نیـسح  ماما )  ) هب تبـسن  مداقتعا  نخـس و  رد  ارم  و  امرف ،
[ رقاب ماما   ] رفعج ابا  ترضح  هک  دیوگ  هملقع  هد .) رارق  مدق  تباث  ، ) دندومن لذب  داب -  دورد  وا  رب  هک  نیـسح -  ربارب  رد  ار  شیوخ  نوخ 

یمامت وت  يارب  هک  هد ، ماجنا  ار  راک  نیا  ینک ، ترایز  ار  ترضح  نآ  تا  هناخ  زا  ترایز  نیا  هب  زور  ره  یناوتب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع 
. دوب دهاوخ  اهباوث  نیا 

هحفص 145] ]

ییحی ترضح  هب  تهابش 
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ربخ ار  ام  يدادغب  اش  یـسیع و  نب  دمحا  سابعلاوبا  تفگ : داد ، ربخ  ار  ام  ینامرک  هب  فورعم  یلفون  متاح  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم 
دعس زا  رورـسم  نب  دمحا  تفگ : داد ، ربخ  ار  ام  ینابیـش  لهـس  نب  رحب  نب  دمحم  تفگ : داد ، ربخ  ار  ام  یمق  رهاط  نب  دمحا  تفگ : داد ،
قیقد بلاطم  اه و  یگدـیچیپ  ياراد  هک  یئاـه  باـتک  يروآ  عمج  هب  نم  تفگ : یمق ] هللادـبع  نب  دعـس   ] هک داد  ربخ  ار  یمق  هللادـبع  نب 

رب و  دنمزآ . اهنآ ، موهفمان  هابتشا و  دراوم  ظفح  هب  تبـسن  و  مدوب ، صیرح  شناد  تسرد  قئاقح  كرد  هب  و  متـشاد ، هقالع  دندوب ، یملع 
هیماما بهذم  هب  تبسن  لاح  نیع  رد  و  متفگ . یمن  یسک  هب  ار  اهنآ  یناسآ  هب  متفای ، یم  تسد  یملع  ياه  يراوشد  تالکشم و  زا  هچنآ 

مدروآ و یم  يور  یملع )  ) لادج زیتس و  هب  هتسج ، يرود  شیاسآ  تینما و  زا  و  مدوب ، مارآان  یصخش  هنیمز ) نیا  رد  و  ، ) متـشاد بصعت 
اهنآ نایاوشیپ  بیاعم  و  مدرک ، یم  شهوکن  ار  هیماما  فلاخم  ياه  هقرف  دنلب  يادص  هب  مدوب . ندینـش  دب  نتفگ و  دب  يزرو و  هنیک  لابند 

رت وج  هزیتس  همه  زا  هک  مدش  یصخش  کی  راتفرگ  هک  نیا  ات  مدرب . یم  ار  اهنآ  ناورشیپ  يوربآ  و  مدومن ، یم  راکشآ  ار 
هحفص 147] ]

و . ) دوب رت  اـجرباپ  لـطاب  هار  رب  و  رت ، زربـم  لاوس  حرط  رد  و  رت ، تسدربز  هرظاـنم  ثحب و  رد  و  دوب ، رت  ریگیپ  ینمـشد  تموصخ و  رد  و 
هلئسم دنچ  لهچ و  نآ  رد  هک  مدوب  هدرک  هیهت  يراموط  نم  دیوگ ): هک  اجنآ  ات  دنک  یم  نایب  وا  اب  ار  شیوخ  هرظانم  ثحب و  حرش  سپس 

نب دمحا  منایرهـشمه  نیرتهب  زا  ار  اهنآ  ات  مدوب  هتـشاگن  ار  تالاوس  نآ  نم  دـندوب . ناوتان  نآ  خـساپ  زا  دارفا  هک  تشاد ، دوجو  لکـشم 
يوس هب  مق  رهش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  یبایفرـش  روظنم  هب  وا  مسرپب . مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  دمحم  یبا  میالوم  بحاصم  قاحـسا 

اب نوچ  مدیـسر . وا  هب  هار ) نیب   ) لزانم زا  یکی  رد  و  مدرک ، چوک  راید  نادب  شلابندب  مه  نم  دوب . هدـش  راپـسهر  ارماس -  يار -  نم  رس 
نم كرحم   ) تالاوس میدـق  تداع  بسح  رب  ایناث  مدوب ، رادـید  قاتـشم  الوا  متفگ : تسا ؟ ریخ  نم  هب  تندیـسر  تفگ : میداد ، تسد  مه 
رگج مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح   ) دـمحم یبا  میالوم  رادـید  قاـیتشا  تدـش  زا  مه  نم  میتسه ، رظن  مه  دروم  نیا  رد  اـم  تفگ : دوب .)

اب رایسب  ام  یهارمه  تقافر و  نیا  مسرپب . شترضح  زا  ار  نآرق )  ) لیزنت رد  یئاه  يراوشد  لیوات و  رد  یتالکشم  مهاوخ  یم  ما و  هتخوس 
یندشان دوبان  شبئارغ  و  یندشان ، مامت  شیاه  یتفگـش  هک  دیـسر  یهاوخ  یئایرد  لحاس  هب  نآ  هلیـسو  هب  اریز  تسا ، تنمیم  اب  تکرب و 

هزاجا یتساوخ ، دورو -  هزاجا -  میدیـسر ، نامیاقآ  هناخ  رد  و  میدـش ، ارماس -  يار -  نم  رـس  دراو  مه  اـب  اـم  تساـم . ماـما  وا  و  تسا ،
رداص ام  يارب  دورو 

هحفص 149] ]
رانید لوپ  هسیک  تصش  دصکی و  نآ  رد  و  دوب ، هدرک  ناهنپ  يربط  يابع  کی  زین  ارنآ  هک  دوب  ینابنا  کی  قاحـسا  نب  دمحا  هناش  رب  دش .

دمحم یبا  دوخ  يـالوم  روضح  نوـچ  دـیوگ : دعـس  دوـب . هدـش  هدز  شبحاـص  رهم  هسیک  ره  رـس  رب  و  دوـب ، هرقن ) ـالط و  لوـپ   ) مهرد و 
دننام مهدراهچ  بش  هام  زج  يزیچ  هب  تفرگ ، ارف  ار  ام  شکرابم  يور  ینارون  وترپ  میدش و  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ترـضح  )

ناوسیگ ود  نایم  یقرف  طخ  کی  و  تسنام . یم  يرتشم  هراتس  هب  رظنم  تقلخ و  رد  هک  دوب  هتسشن  يا  هچب  رسپ  شتسار  يوناز  رب  و  دوبن ،
ياهـشقن هک  دوب  یئـالط  كراـنا  کـی  ترـضح  نآ  يوـلج  دوـمن . یم  واو  ود  ناـیم  یفلا  نوـچ  هک  تشاد ، دوـجو  شرـس  طـسو  رد  وا 

. دوب هدرک  ترضح  میدقت  هرصب  لها  اسور  زا  یکی  ارنآ  هک  دیـشخرد ، یم  دوب ، هدش  راوس  نآ  رب  هک  یتمیق  ياه  هناد  هنایم  رد  شتفگش 
هچبرـسپ نآ  دراـگنب ، يزیچ )  ) دـیپس هحفـص  رب  نآ  اـب  تساوخ  یم  نوچ  هک  تشاد  دوـجو  یملق  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تسد  رد 

زا ار  وا  ات  درک  یم  مرگرـس  نآ  اب  ار  وا  دـیناخرچ و  یم  شیولج  ار  یئالط  كرانا  نآ  نامیالوم  اذـل  تفرگ . یم  ار  شترـضح  ناتـشگنا 
هک دومرف  هراشا  داد و  يزیمآ  تفطالم  باوج  ناشیا  میدرک ، مالس  ترـضح  نآ  هب  ام  درادن . زاب  دوب ، شکرابم  رظن  دروم  هچنآ  نتـشون 

تمدخ دروآ و  نوریب  شیابع  ریز  زا  ار  شنابنا  قاحسا  نب  دمحا  دش ، غراف  تشاد  تسد  رد  هک  يدیپس  هحفص  نتشون  زا  نوچ  مینیـشنب .
: دومرف درک و  هاگن  هچبرسپ  نادب  ماما  داهن . شترضح 

هحفص 151] ]
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لاوما سجن و  يایادـه  هب  ار  یکاپ  تسد  تساور  ایآ  نم  يالوم  يا  درک : ضرع  رادرب . تناتـسود  نایعیـش و  ایادـه  زا  ار  رهم  مرـسپ  يا 
تـسنابنا نایم  رد  هچنآ  قاحـسا  رـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  میالوم  سپ  منک ؟ زارد  تسا ، هتخیمآ  مهرد  شمارح  لالح و  هک  یکاـپان 

دنزرف ینالف  نآ  زا  هسیک  نیا  دومرف : هچبرـسپ  نآ  دروآ ، رد  نابنا  زا  دمحا  هک  يا  هسیک  لوا  دنک . ادـج  مارح  زا  ار  لالح  ات  زیرب ، نوریب 
کی ياهب  شیفرـشا  جـنپ  لـهچ و  دراد . دوجو  یفرـشا  ود  تصـش و  هسیک )  ) نآ رد  و  تسا ، نکاـس  مق  هلحم  نـالف  رد  هک  تسا  ینـالف 
لوپ شرانید  هس  و  هتخورف ، هک  تسا  هماـج  )9( هن ياهب  شرانید  هدراـهچ  و  هدرب ، ثرا  دوخ  ردـپ  زا  ارنآ  شبحاـص  هک  دـشاب  یم  هرجح 

؟ تسمارح شمادـک  هک  نک  یئامنهار  ار  درم  نیا  نونکا  یتفگ . تسار  مرـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نامیالوم  سپ  تساهناکد . هزاجا 
دراد ار  لاس  نالف  خیرات  هدروخ و  ير  هکس  هک  دراد  دوجو  یفرشا  نیا  هک  نک  یسراو  اهنیا  نایم  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  شترضح  سپ 

بحاص هک  تسنآ  شندوب  مارح  تلع  یفرـشا . راهچ  نزو  هب  دراد  دوجو  یلمآ  يالط  هعطق  کـی  و  هدـش ، كاـپ  نآ  يور  کـی  شقن  و 
زا هام  نالف  رد  اه  یفرشا 

هحفص 153] ]
نآ تسا و  هتفر  يدزد  هب  نامـسیر  نآ  هتـشذگ و  یتدـم  و  تسا ، هداد  شا  هیاسمه  هب  نامـسیر  كراـهچ  کـی  نم و  کـی  لاـس  نـالف 

هتـشاگنا غورد  و  هدرک ، در  ار  وا  نخـس  نامـسیر  بحاص  یلو  تسا ، هدـش  هدـیدزد  نامـسیر )  ) هک هداد  شرازگ  شبحاـص  هب  هیاـسمه 
نیا هک  تسا ، هتفاب  يا  هماج  نآ  زا  و  تسا ، هدرک  تفایرد  وا  زا  رت  کیراب  نامسیر  نم  ( 5/1  ) مین کی و  نامسیر  نآ  ضوع  هب  و  تسا ،

اه و یفرـشا  نآ  بحاـص  ماـن  هک  دوب  يا  هتـشون  نآ  ناـیم  رد  درک ، زاـب  ار  هسیک  رـس  نوچ  دـشاب . یم  نآ  ياـهب  شا  همین  نآ  یفرـشا و 
ار يرگید  هسیک  سپس  دمآ . نوریب  هدش ) نایب   ) هناشن نامه  هب  یفرـشا  هکت  نآ  اب  اه  یفرـشا  نآ  و  تشاد . دوجو  نآ  لخاد  رد  شرادقم 

یفرـشا هاجنپ  نآ  رد  هک  دـشاب ، یم  مق  هلحم  نالف  زا  ینالف  دـنزرف  ینـالف  نآ  زا  هسیک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  كدوک  نآ  و  دروآ ، رد 
هک تسا  یمدـنگ  ياهب  اهلوپ  نیا  هکنآ  يارب  دومرف : تسا ؟ نینچ  نیا  هچ  يارب  تفگ : تسین . اور  ام  رب  نادـب  ندز  تسد  و  دراد ، دوجو 

. تسا هداد  مامتان  لیکاب  ار  عراز  مهس  و  هتشادرب ، مامت  لیکاب  ار  دوخ  مهس  اریز  تسا . هدرک  متـس  نآ  میـسقت  رد  دوخ  عراز  رب  شبحاص 
: دومرف سپس  یتفگ . تسار  مرسپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  نامیالوم  سپ 

هحفص 155] ]
هدـینادرگرب ناشنابحاص  هب  هک  ینک  یـشرافس  هک  نیا  ای  ینادرگرب ، ناشبحاص  هب  هک  نیا  اـت  نک  عمج  ار  یگمه  قاحـسا  نب  دـمحا  يا 

ششومارف نم  هک  دوب  یناد  هماج  رد  هماج  نآ  دیوگ : دمحا  روایب . ار  نزریپ  نآ  هماج  اما )  ) و میرادن . اهنآ  مادکچیه  هب  يزاین  ام  و  دوش .
درک و رظن  نم  هب  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما   ) دـمحموبا میـالوم  درواـیب  ار  هماـج  نآ  اـت  تشگرب  قاحـسا  نب  دـمحا  نوچ  مدوب . هدرک 

یسرپب یتساوخ  یم  هک  یلئاسم  نآ  دومرف : درک . قیوشت  نامیالوم  رادید  هب  ارم  قاحسا  نب  دمحا  مدرک : ضرع  يدمآ ؟ هچ  يارب  دومرف :
هراشا كدوک  نآ  يوس  هب  و  نک . لاوس  اهنآ  هراب  رد  ممـشچ  رون  زا  دومرف : تسا . یقاب  دوخ  لاح  هب  میالوم  يا  مدرک : ضرع  دـش ؟ هچ 
لیوات زا  ارم  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  دـیوگ ) هک  اجنآ  ات  . ) سرپب یهاوخ  هچ  ره  تفگ : دعـس )  ) وا هب  كدوک  نآ  و  دومرف :

يارب ارنآ  سپـس  و  تخاس ، هاـگآ  نادـب  ار  اـیرکز  شا  هدـنب  ادـخ  هک  تسا  یبیغ  راـبخا  زا  زمر ،)  ) فورح نیا  دومرف : هد . ربخ  صعیهک 
زا مالسلا  هیلع  ایرکز  هک : تسا  نیا  شحرش  و  دومرف . لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

هحفص 157] ]
نوچ ایرکز  تخومآ . يو  هب  ار  اهنآ  و  دـمآ ، دورف  وا  رب  لیئربج  سپ  دزومایب . ار  نت  جـنپ  ياهمان  وا  هب  هک  درک  تساوخرد  دوخ  يادـخ 
یلو تفر . یم  نایم  زا  شیراـتفرگ  و  دـش ، یم  فرطرب  شا  یتحاراـن  درک ، یم  داـی  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) نسح همطاـف و  یلع و  دـمحم و 

ارم نم ، دوبعم  يا  درک : ضرع  زور  کی  دـیدرگ . یم  توهبم  تفرگ و  یم  ار  شیولگ  هیرگ  درک ، یم  دای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ 
، مریگ یم  مارآ  دوخ  ياهمغ  زا  نانآ  دای  هب  منک ، یم  دای  ار  داب -  اهنآ  یگمه  رب  دورد  هک  ناـشیا -  زا  رفن  راـهچ  نوچ  هک  دوش  یم  هچ 
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زا ار  وا  هبترم ، دـنلب  يادـخ  سپ  دوـش . یم  دـنلب  ما  هلاـن  دزیر و  یم  کـشا  ممـشچ  زا  منک ، یم  داـی  ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  نوـچ  یلو 
، داب تنعل  وا  رب  هک  دـشاب ، یم  دـیزی  ای  و  تسا ، ترتع  كاله  اه  و  تسا ، البرک  مان  فاک  هک  صعیهک ، دومرف : سپ  داد . ربخ  شناتـساد 

نیا ایرکز  نوچ  تسا . وا  ربص  داص  و  تسا ، مالسلا ) هیلع  نیسح  شطع   ) وا شطع  نیع  و  دنک ، یم  متس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح رب  وا  هک 
و دـنور ، شدزن  اجنآ  رد  ات  دادـن  هزاجا  مدرم  هب  و  دـماین ، نوریب  دوخ  دجـسم  زا  زور  هس  ات  و  دـیدرگ ، نیگمغ  نـالان و  دینـش ، ار  بلطم 

لدش دنزرف  هطـساو  هب  ار  دوخ  هدیرفآ  نیرتهب  ایآ  نم ، دوبعم  يا  تسوا : یناوخ  هحون  ترابع  نیا  و  داد . رـس  هلان  و  درک ، هیرگ  هب  عورش 
؟ يروآ یم  دورف  شناتسآ  رب  ار  تبیصم  نیا  يالب  ایآ  نم ) هلا  يا  ( ؟ دومرف یهاوخ  هتخوس 

هحفص 159] ]
رد ار  هعجاف  نیا  يراتفرگ  ایآ  نم ، هلا  يا  دناشوپ ؟ یهاوخ  مالسلا ) امهیلع   ) همطاف یلع و  نت  رب  ار  تبیـصم  نیا  سابل  ایآ  نم ، دوبعم  يا 
وا و  دوش ، نشور  ودب  ممشچ  يریپ  رد  هک  امرف  يزور  نم  هب  يدنزرف  ایادخ  تفگ : نانچمه  سپس  ینک ؟ یم  دراو  اهنآ  یناگدنز  طیحم 

هتفیرف ارم  يداد ، نم  هب  ار  وا  نوچ  و  هد ، رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـقم  نوچ  نم  هب  تبـسن  ار  وا  ماـقم  و  ینک ، نم  نیـشناج  ثراو و  ار 
شدنزرف مغ  هب  ار  داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دمحم -  تبیبح  هک  نانچمه  نک ، مراتفرگ  وا  تداهش  مغ  هب  و  امرف ، وا  یتسود 

ییحی لمح  هرود  و  درک . راـتفرگ  يو  تداهـش  مغ  هب  ار  وا  و  دومرف ، ینازرا  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  دـنوادخ  سپ  ینک . یم  راـتفرگ 
(. ثیدح ياهتنا  ات  ،... ) دوب وا  ناسب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  لمح  هرود  و  دوب ، هام  شش 

هحفص 161] ]

ردارب ود  تماما  راصحنا 

انامه هک  دنا : هدرک  لقن  دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ  هک  قاحـسا  نب  دـمحا  زا  دعـس ، زا  يدـسا ، زا  یلع ، نب  دـمحا  زا  يربکعلت ، زا  یهورگ 
هتفگ ودـب  هدرک و  یفرعم  ار  دوـخ  نآ  رد  و  هتـشون ، یباـتک  وا  يارب  یلع  نب  رفعج  اـنامه  هک  تفگ : تفر و  وا  دزن  اـم  باحـصا  زا  یکی 
رگید و  دراد ، دوجو  دشاب ، دنمزاین  نادب  وا  هک  مارح  لالح و  شناد  زا  هچنآ  وا  دزن  رد  انامه  و  دشاب ، یم  شردپ  زا  دعب  میق  وا  هک  تسا 

متشاگن مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  يارب  يا  همان  مدناوخ ، ار  هتشون  هک  یماگنه  سپ  تفگ : قاحسا  نب  دمحا  تسوا . دزن  یمامت  اهشناد 
نابرهم هدنـشخب و  هک  دنیادیـش  وا  رد  همه  هک  نآ  مانب  دـمآ : نوریب  میارب  باوج  نیا  سپ  مداهن . همان  نآ  يـال  رد  مه  ار  رفعج  هتـشون  و 
یمامت هب  و  مدرک .) تفایرد   ) يدوب هداهن  نآ  يـال  رد  هک  ار  يا  هتـشون  زین  و  دیـسر ، نم  هب  درادـب ، هدـنز  ارت  ادـخ  هک  تا  هتـشون  تسا ،

هرابود وت  رگا  و  متشگ . هاگآ  شتاهابتشا  رارکت  ظافلا و  تافالتخا 
هحفص 163] ]

یـشیاتس تسا ، نایناهج  هدنراد  يادخ  نآ  زا  شیاتـس  و  دش . یهاوخ  هاگآ  زین  وت  مدـیدرگ ، هاگآ  نم  هک  هچنآ  زا  یخرب  هب  یناوخب  ارنآ 
ظفح شلها  يارب  ار  قح  ادخ  دندومرف ) موقرم  شترـضح  هک  اجنآ  ات  . ) درادن دوجو  يزابنا  ام  رب  شلـضف  ام و  يوس  هب  شناسحا  رد  هک 
ماما زا  دـعب  ردارب  ود  رد  ار  تماما  هک  هدومرف  يراددوخ  لج  زع و  يادـخ  قیقحت  هب  و  تسا ، هداد  رارق  شهاـگیاج  رد  ار  نآ  و  هدومرف ،
يرثک لطاب و  و  دوش ، یم  راکـشآ  قح  دـیامرف ، تزاجا  نخـس  رد  ام  هب  ادـخ  هاگ  ره  و  دـهد . رارق  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و 

ار ام  ادخ  هک  مراد  تبغر  ادخ  هب  تیالو  شنیرفآ و  یئابیز  و  اهراک ، تیافک  رد  و  ددرگ . یم  راکشآ  قح )  ) امش رب  و  دنکش ، یم  مهرد 
. داب دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  هجوت  دورد و  و  دشاب . یم  یلیکو  وکین  هچ  تسا و  سب 

هحفص 165] ]

تداهش تمکح 
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تمدخ رد  دوب ، اهنآ  اب  زین  يرـصق  یـسیع  نب  یلع  هک  یعمج  اب  نم  تفگ  و  داد : ربخ  ار  ام  هر )  ) یناقلاط قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحم 
سرپب دومرف : مسرپب . يزیچ  امش  زا  مهاوخ  یم  نم  تفگ : درک و  ور  وا  هب  يدرم  میدوب . هحور  هللا  سدق  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیش 

لتاق ایآ  تفگ : درم  نآ  يرآ . تفگ : دوب ؟ ادخ  یلو  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح  ایآ  وگب  نم  هب  تفگ : درم  نآ  یهاوخ . یم  هچ  ره 
دوخ نمشد  هبترم  دنلب  گرزب و  يادخ  هک  تساور  ایآ  تفگ : درم  نآ  يرآ . تفگ : دوب ؟ ادخ  نمشد  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح 

يادخ انامه  نادبا : مهفب  میوگ ، یم  وت  هب  نم  هچنآ  تفگ : وا  هب  یتخبون ]  ] حور نب  نیـسح  مساقلاوبا  دـنادرگ ؟ هریچ  دوخ  تسود  رب  ار 
. دـیوگ یمن  نخـس  ناشیا  اب  نانآ  اب  يور  رد  ور  و  دزاس ، یمن  باطخ  فرط  ناگدـید  اب  هدـهاشم  هنوگ  هب  ار  مدرم  هبترم  دـنلب  گرزب و 
هب ار  یئاهرـشب  قـلخ ، رد  ناـشیاتمه  ناـشدوخ و  سنج  زا  ینـالوسر  ناـشیا  يارب  شیگرزب ، تلـالج و  تسا  هـبترم  دـنلب  يادـخ )  ) یلو

رشب اهنآ  دننام  هک  تخیگنارب ، ناشیوس 
هحفص 167] ]

یمن وا  زا  ار ) يزیچ   ) دنتخیرگ و یم  وا  زا  مدرم ) ، ) داتـسرف یم  اهنآ  يارب  رگید  تروص  هب  رـشب و  سنج  زا  ریغ  ینالوسر  رگا  و  دـندوب .
یم اـهرازاب  رد  و  دـندروخ ، یم  اذـغ  و  دـندوب ، ناـشدوخ  سنج  زا  هک  یلاـح  رد  دـندمآ ، ناـشیا  دزن  ادـخ  ناگداتـسرف  نوچ  دـنتفریذپ .

ناوتان نآ  ندروآ  زا  ام  هک  دیروایب ، يا  هزجعم  هک  نیا  ات  میریذپ  یمن  امش  زا  و  دیشاب ، یم  رـشب  ام  ناسب  امـش  دنتفگ : مه  زاب  دندیدرگ ،
يارب ادخ  و  میناوتان . نآ  زا  ام  هک  دیهد  یم  ماجنا  يراک  اریز ) ، ) دـیراد ادـخ  تلاسر  هب  صاصتخا  ام  نایم  زا  امـش  هک  مینادـب  و  میـشاب ،

همه و  دروآ ، ار  نافوط  ادـخ ) هب   ) توعد غیلبت و  زا  سپ  ناشیا  زا  یکی  تسا . ناوتاـن  اـهنآ  ندروآ )  ) زا رـشب  هک  داد  رارق  یتازجعم  اـهنآ 
تمالـس و درـس و  شیارب )  ) شتآ و  دـش ، هتخادـنا  شتآ  رد  ناـشیا  زا  یکی  و  دـندش . قرغ  ناگدـننز  زابرـس  ناشکرـس و  نارگناـیغط و 

یکی و  درک . ناور  ار  ریش  شناتسپ  زا  و  دروآ ، نورب  ار  يرتش  هدام  اراخ ، گنس  نایم  زا  هک  دوب  یسک  ناشیا  زا  یکی  و  دیدرگ . شیاسآ 
شیارب ار  وا  کشخ  ياصع  و  درک ، ناور  وا  يارب  اه  همـشچ  گنـس ، ناـیم )  ) زا تفاکـش و  اـیرد  شیارب  ادـخ )  ) هک دوب  يدرف  ناـشیا  زا 

هدرم ادخ  هزاجا  هب  و  دیشخب ، دوبهب  ار  صرب  هب  يالتبم  روک و  هک  دوب  یصخش  ناشیا  زا  یکی  و  دیعلب . ار  اهنآ  نوسفا  هک  درک ، یئاهدژا 
ربخ نانادب  دنتخودنا ، یم  شیوخ  ياه  هناخ  رد  دندروخ و  یم  هک  هچنادب  و  درک ، هدنز  ار 

هحفص 169] ]
( ناربمایپ  ) نوچ دنتفگ . نخس  وا  اب  گرگ و ... رتش و  نوچ  ینایاپ  راهچ  و  تفاکـشب ، هام  شیارب  هک  دوب  يدرف  ناشیا  زا  یکی  و  داد . یم 
زع يادخ  ریدقت  زا  دنروایب ، ار  اهنآ  ناسب  دنتـسناوتن  و  دندوب ، ناوتان  نآ  لثم  ندروآ  ناشیا و  راک  زا  قلخ  هک  دـنداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا 

تردـق و نیا  اـب  ار  شیوخ  ناربـمغیپ  هک : دوـب  نیا  دراد ،) دوـجو  شیاـهراک  رد   ) هک یتـمکح  دراد و  شناگدـنب  هب  هک  یفطل  لـج و  و 
. روهقم یهاگ  و  دنـشاب ، رهاق  یهاگ  بولغم ، هدروخ و  تسکـش  یهاگ  و  دـهد ، رارق  بلاغ  هریچ و  ار  نانآ  یهاگ  دـنراد ، هک  یتازجعم 
ار ناـنآ  مدرم  دـندید ، یمن  يراوـخ  دنتـشاد و  یمن  يراـتفرگ  ناـنآ  و  داد ، یم  رارق  هریچ  بلاـغ و  لاـح  همه  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  رگا  هـک 
ار اهنآ  لاوحا  لج  زع و  يادخ  یلو  دش . یمن  هتخانش  ناحتما  تنحم و  الب و  رب  ناشربص  تلیـضف  و  دنداد ، یم  رارق  ادخ  زج  یئاهدوبعم 
، دننک رکش  نمشد  رب  یگریچ  تیفاع و  لاح  رد  و  دنزرو ، یئابیکـش  يراتفرگ  تنحم و  لاح  رد  ات  داد ، رارق  نارگید  نوچ  هنیمز  نیا  رد 
، تساهنآ ربدم  هدننیرفآ و  وا  هک  دنراد  دوبعم < زین  اهنآ  هک  دننادب  مدرم  و  دنزرون ، ربکت  يزارف و  ندرگ  و  دنـشاب ، نتورف  لاح  ره  رد  و 

تباث دننک ، یم  زواجت  یگدنب )  ) دح زا  ناشیدب  تبسن  هک  یناسک  هراب  رد  ادخ  تجح  و  دنرب ، نامرف  شناگداتسرف  زا  و  دنتسرپب ، ار  وا  و 
و دـنزرو ، یم  تفلاـخم  اـی  هدرک و  یچیپرـس  اـی  و  دـننک ، یم  يراـگدرورپ  ياـعدا  ناشیدـب  تبـسن  هک  یناـسک  هراـب  رد  زین ) و  . ) ددرگ

و دننک ، یم  يرگنایصع 
هحفص 171] ]

هک ره  هک  نیا  ات  دوش .) مامت  ادخ  تجح  نانآ  رب   ) دنا هدروآ  مالسلا  مهیلع  ادخ )  ) ناربمایپ ناگداتسرف و  هک  دنوش  یم  یتاروتـسد  رکنم 
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. ددرگ تیاده ) و   ) هدـنز ینـشور  هنیب و  يور  زا  دوش  یم  تیادـه ) و   ) هدـنز هک  ره  و  دوش ، دوبان  ینـشور  هنیب و  يور  زا  دوش  یم  دوبان 
هچنآ ایآ  متفگ : یم  دوخ  اب  هک  یلاح  رد  متفر  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  خیـش  تمدخ  هرابود  ادرف  تفگ : قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم 

زا رگا  میهاربا  نب  دـمحم  يا  تفگ : درک و  ور  نم  هب  شـسرپ  نودـب  هک  تـشاد ؟ یم  ناـیب  دوـخ  شیپ  زا  تـفگ  اـم  يارب  زورید  هـک  ار 
ادخ نید  رد  هک  نیا  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  دنکفیب ، یقیمع  هرد  رد  ارم  داب  و  دنیابرب ، ناگدنرپ  ارم  و  موش ، باترپ  نامـسآ 
ادـخ مالـس  دورد و  هک  تجح -  ترـضح  زا  و  تسا ، لصا  زا  هتفرگ ] رب   ] نم راتفگ  نیا  هکلب  میوگب ، يزیچ  دوخ  شیپ  زا  ای  مدوخ  رظنب 

. تسا هدش  هدینش  داب -  وا  رب 
هحفص 173] ]

تبرت تفارش 

زاجم راک  نیا  ایآ  دـنهد ، رارق  ارنآ  شربق  رد  هدرم  اب  هک  دیـسرپ : مالـسلا ] هیلع  هللادـبع  ابا  ترـضح   ] رهطم ربق  تبرت  كاـخ  زا  لـئاس ]  ] و
و دوش . شیاهدنب  هب  همیمض  دهاوخب  ادخ  رگا  دوش و  هداد  رارق  شربق  رد  هدرم  اب  دومرف : خساپ  مالسلا  هیلع  شترضح  سپ  ریخ ؟ ای  تسا 
: انامه هک  تشون  شدـنزرف  رازا  نفک  رب  انامه  هک : تسا  هدـش  تیاور  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک : تفگ  دیـسرپ و  زاـب 
هک نیا   ) ای میسیونب ؟ رهطم ]  ] ربق تبرت  كاخ  اب  ارنآ  ام  هک  تسا  زاجم  ایآ  درادن . دوجو  هللا  زج  يدوعبم  هک  دهد  یم  تداهـش  لیعامـسا 
هک تسا  زاجم  درم  رب  ایآ  دیسرپ : زاب  و  تسا . زاجم  راک  نیا  يرآ  دومرف : خساپ  مالسلا  هیلع  شترضح  سپ  میـسیونب ؟)  ) نآ ریغ  ای  دیاب )
: دومرف خساپ  مالسلا  هیلع  شترضح  سپ  دراد ؟ دوجو  یتلیضف  راک  نیا  رد  ایآ  و  دتسرفب ، حیبست  رهطم ]  ] ربق تبرت  كاخ  زا  حیبست ]  ] اب

هحفص 175] ]
رکذ و نتفگ  زا  درف  رگا  هک : تسا  نـیا  اـهحیبست  هنوـگنیا  تلیـضف  زا  و  تـسین . نآ  زا  رترب  یحیبـست  چـیه  دتـسرفب و  حـیبست  نآ  اـب  درم 

ایآ دیسرپ : زاب  و  دوش . یم  هتشون  نداتـسرف  هللا  ناحبـس  نتفگ و  رکذ  باوث )  ) شیارب دنادرگب ، ار  حیبست  اهنت  و  دنک ، شومارف  هللا  ناحبس 
خـساپ مالـسلا  هیلع  شترـضح  سپ  دراد ؟ دوجو  یتلیـضف  راک  نیا  رد  ایآ  و  تسا ] زیاـج  رهطم   ] ربق تبرت  كاـخ  زا  رهم  يور  رب  هدـجس 

. دراد دوجو  يرترب  تلیضف و  لمع  نیا  رد  و  تسا ، زیاج  راک  نیا  دومرف :
هحفص 177] ]

تبرت اب  ءافش 

اعد نیا  سک  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  ملس  هیلع و  هللا  یلص  يدهم  ترضح  زا  تسا : هتفگ  نیمالا  دلبلا  باتک  رد  یمعفک  میهاربا  خیش 
وا رد  همه  هک  نآ  مانب  دبای . یم  افـش  دوخ  ضرم  زا  شدشونب ، دیوشب و  ارنآ  دسیونب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  اب  يا  هزات  فرظ  رد  ار 

( نآ هک  ، ) دنیادیش وا  رد  همه  هک  نآ  يارب  شیاتس  و  تسا . اود  نآ ) هک  ، ) دنیادیش وا  رد  همه  هک  نآ  مانب  رگشیاشخب . هدنشخب  دنیادیش ،
تیاـفک وا  و  تسا ، هدـنهد  افـش  وا  تسا ، یندرک  تیاـفک  وا ) هک  ، ) دنیادیـش وا  رد  همه  هک  نآ  زج  یهلا  تسین  و  تسا . یتـحار  اـفش و 

وا بیجن  نادناخ  دمحم و  رب  ادخ  هجوت  تاولص و  و  درادن ، هاگن  ارنآ  یضیرم  هک  ربب ، افـش  هب  نامدرم  هدنراد  هب  ار  یتخـس  تسا ، هدننک 
هرواجم البرک )  ) زئاح رد  هک  تسا ) هداد  تبـسن   ) يدرم هب  ار  اعد  نیا  هک  مدید  ینیـسح  نیـسح  نب  یلع  نیدـلا  نیز  دیـس  طخ  هب  و  داب .

رد و  دوب ، التبم  یضرم  هب  هک  یلاح  رد  تخومایب  ودب  دوخ ، باوخ  رد  هیلع  هللا  مالس  يدهم  زا )  - ) داب مالس  اجنآ  فرـشم  رب  هک  هدوب - 
هب هجیتن 

هحفص 179] ]
نآ و نتـسش  و  یفرظ ) رب   ) اـعد نیا  نتون  هب  شترـضح -  هجیتـن -  رد  درب . تیاکـش  دـناسرب -  يدوزب  ار  شجرف  ادـخ  هک  مئاـق -  يوس 
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. تفای افش  تلاح  نآ  زا  داد و  ماجنا  ار  راک  نآ  وا -  سپ -  داد . نامرف  شندیماشآ 
هحفص 181] ]

نیسح ماما  ترایز  تفارش 

هشیپ اورپ  نایعا  زا  یکی  يراصنا و  یضترم ] خیـش   ] ققحم داتـسا  نارگاش  ناگرزب  زا  دیامرف -  يرای  ار  وا  ادخ  هک -  یمظاک  ردیح  دیس 
( تسا نیا  ، ) داتفا قافتا  میارب  هک  يرگید  ناتـساد  تشون : نم  هب  شا  همان  رد  دـنادرگ -  كاپ  ار  وا  كاخ  ادـخ  هک  دوب -  نیمظاـک  رهش 
وا هک  دـندرک  یم  فیـصوت  میارب  ار  دادـغب  ناـناگرزاب  زا  يدرم  هک ، مدوب  هدینـش  هقث  رواـب و  نید  دارفا  یخرب  زا  شیپ ، یناـیلاس  نم  هک 
 - یتسود وا  نم و  نایم  متخانش و  یم  ار  ناگرزاب  نآ  نم  و  تسا ، هدومن  رادید  ار  هیلع  هللا  مالس  يدهم -  ترضح  رظتنم -  ماما  نامیاقآ 

تـساوخ یم  ملد  نم  دوب ، فورعم  بجاو -  یلام -  قوقح  تخادرپ  رد  و  دوب ، لداع  دامتعا و  دروم  يدرف  وا  و  تشاد ، دوجو  نیـشیپ - 
هب صاوخ ، یخرب  هب  زج  تشاد و  یم  ناـهنپ  ار  دوخ  ناتـساد  وا  هک  ارچ  مسرپب . شدوخ  زا  مدوب ، هدینـش  وا  هراـب  رد  هک  یناتـساد  نآ  هک 

تبیغ تدالو و  نارکنم  هجیتن ، رد  هک  دیسرت . یم  ندش  روهشم  زا  نوچ  دوش . شخپ  ناتـساد  هک  تساوخ  یمن  اریز  تفگ . یمن  يرگید 
ای و  نتفرگ ، یم  رخسمت  هب  ار  وا  مالسلا -  هیلع  يدهم -  ترضح 

هحفص 183] ]
شمان مهاوخ  یمن  نم  تسا  هدنز  درم  نآ  هک  ینامز  ات  ور  نیا  زا  دنداد ، یم  تبسن  ودب  ار  سفن  یکاپ  رخف و  نانادان  ناربخ و  ان  هک  نیا 

، مدش لوغـشم  هلاسر  نیا  نتـشون  هب  هک  یماگنه  هک  نیا  تفگـش  تاقافتا  زا  . ] دـیاین شـشوخ  مسرت  یم  نوچ  منک ، نایب  تحارـص  هب  ار 
دراو ناشیا  بانج  رب  مدش ، مالـسلا  امهیلع  نیمظاک  رهـش  دراو  نوچ  و  مدـش ، جراخ  ارماس  زا  اذـل  دـش . هصوصخم  یترایز  مایا  فداصم 

هب ار  ناتساد  نآ  هک  متشاد  هقالع  تدم  نیا  لوط  رد  نم  . ] داد ربخ  درک و  هاگآ  ارم  تیاکح  نیا  هب  وا  مدیسرپ و  ناتـساد  نیا  زا  و  مدش ،
رازه و لاس  لاسما -  نابعـش  طساوا  رد  هک  مدش ، رـضاح  دادغب  لها  زا  يدرف  هزانج  عییـشت  رب  يزور  هک  نیا  ات  مونـشب ، وا  زا  یگدرتسگ 

یلع نب  دـمحم  ترـضح  نامیاقآ  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  ناـمیاقآ  ماـما  ود  روضح  رد  هک  دوب  1302 ه.ق -  يرجه ، ود  دـصیس و 
نم هب  وا  ناتـساد  ربخ  هک  متفگ  ودب  سپ  دوب ، ناگدـننک  تعیاشم  نایم  رد  هدـش  دای  درف  نآ  و  دـش ، یم  عییـشت  امهیلع  هللا  مالـس  داوجلا 
یم زاب  مالسلا  هیلع  داوج  ترـضح  نامیالوم  مرح  هب  هک  کبـشم  برد  رانک  رد  فیرـش  قاور  رد  مدرک و  توعد  وا  زا  و  تسا . هدیـسر 

: تسوا نانخس  يوتحم  اه  نیا  هک  درک -  لقن  میارب  وا  و  دنک - ، لقن  میارب  ار  ناتساد  هک  مدرک  راداو  ار  وا  و  میتسشن ، دوش ،
هحفص 185] ]

رد نکاس  املع  زا  ناگرزب  هب  نآ  تخادرپ  يارب  ور  نیا  زا  دوب . نم  همذ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لام  زا  يرادـقم  مرمع ، ياهلاس  زا  یکی  رد 
هیلع نانموم  ریما  هصوصخم  ياهترایز  مایا  زا  یکی  رد  سپ  متشاد . رهش  نآ  راجت  زا  مه  یبلط  زین  و  مدش ، راپـسهر  اجنادب  فرـشا  فجن 
هیلع ماما  فرط  زا  دنتشاد و  دوجو  هک  يددعتم  مالعا  ياملع  هب  ار  شیوخ  نوید  زا  متـسناوت  یم  هک  يرادقم  هب  و  متفر ، اجنآ  هب  مالـسلا 
یقاب ما  همذ  رب  نآ  ناموت  تسیب  هب  و  دشن ، نکمم  میارب  لماک  باسح  هیفـصت  اما  مدرک ، تخادرپ  يرادقم  دنتفرگ ، یم  ار  مهـس  مالـسلا 

هک متفرگ  میمـصت  متـشگزاب ، دادغب  هب  نوچ  مزادرپب . نیمظاک  رهـش  رد  نکاس  ياملع  زا  یکی  هب  ار  رادقم  نیا  هک  متفرگ  میمـصت  دنام .
نب یسوم  ترضح  راوگرزب -  ماما  ود  ترایز  هب  هبنشجنپ  زور  رد  سپ  دوبن . يزیچ  دقن  لوپ  زا  مدزن  رد  اما  مزادرپب ، دوز  ار  شیوخ  نید 

هب و  مدش ، دراو  داب -  هتسویپ  شتاقیفوت  هک  دهتجم -  بانج  رب  ترایز  زا  سپ  و  مدش ، راپسهر  مالـسلا -  امهیلع  داوج  ترـضح  رفعج و 
جیردـت هب  ار  رادـقم  نیا  هک  مدرک  تساوخرد  ناـشیا  زا  و  دراد ، دوجو  نم  همذ  رب  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـم  زا  هک : متفگ  ناـشیا 

هب هدایپ  سپ  متـشاد . دادغب -  رد  یمهم -  راک  اریز  تشادن ، ناکما  میارب  ندنام  نوچ  متـشگرب ، دادغب  يوس  هب  زور  رخاوا  رد  و  مزادرپب .
یتبیه تلالج و  اب  ياقآ  مدوب ، هتفر  ار  هار  رتشیب  فصن  هک  یماگنه  متشادن . ار  بکرم  هیارک  روپ  رگید  اریز  مدرک ، تکرح  دادغب  يوس 
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هحفص 187] ]
 - ینالف يا  دومرف : نم  هب  و  داد . ارم  مالس  باوج  ناشیا  مدرک . مالس  وا  هب  تسا . مزاع  مالسلا  امهیلع  نیمظاک  رهش  يوس  هب  هک  مدید  ار 

متـشاد یمهم  راک  نامیاقآ  يا  مدرک : ضرع  يدـنامن ؟ نیمظاک  رهـش  رد  هعمج  بش  تفارـش ، اب  بش  نیا  رد  ارچ  درک -  رکذ  ار  ممان  و 
زا يوریپ  هب  و  تفرگ ، مارآ  ملد  شنخـس  اـب  ورب . تمهم  راـک  نآ  لاـبند  هب  ادرف  دـهاوخب  ادـخ  رگا  دوـمرف : تشادزاـب . ندـنام  زا  ارم  هک 

. مداتفا هار  هب  دوب ، هدـنکفا  هیاس  اجنآ  رب  يزبس  رـس  توارط و  اب  ناتخرد  هک  يا  يراج  رهن  رانک  رد  شهارمه  و  متـشگزاب ، وا  اب  شنامرف 
هک دیـسر  مرظن  هب  هاگان -  مدوبن - . اهنیا  رکف  هب  الـصا  نم  دوب . توارط  اب  رایـسب  اوه  و  دندوب . هدـنکفا  هیاس  ام  رـس  يالاب  رب  ناتخرد  نآ 

( هفایق  ) نم دسانش و  یم  ارم  وا  دیاش  متفگ : دوخ  شیپ  سپس  درک ؟ ادص  مسا  هب  ار  نم  تخانش ، یمن  ارم  هک  یلاح  رد  راوگرزب  دیس  نیا 
زا يرادقم  هک  مدش  دنم  هقالع  و  دهاوخ ؟ یم  ار  تاداس  مهـس  زا  يرادقم  دیـس ، نیا  دیاش  متفگ : دوخ  شیپ  سپـس  ما . هدرب  دای  زا  ار  وا 
نم یلو  تسا ، هدـنام  نم  دزن  امـش  قح  زا  يرادـقم  ام  ياقآ  يا  متفگ : وا  هب  سپ  مهدـب . ودـب  دوب ، مدزن  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  لام 
نم يور  هب  سپ  دوب -  تاداس  مهـس  مروظنم  و  مزادرپب -  ار  امـش  قح  وا  هزاـجا  هب  هک  مدرک  هعجارم  ینـالف  خیـش  باـنج  هب  نآ  هراـبرد 

: تفگ دومرف و  یمسبت 
هحفص 189] ]

متخادرپ هچنآ  ایآ  متفگ : وا  هب  انامه  هک  دـش  يراج  منابز  رب  یتخادرپ . فرـشا  فجن  رد  ام  يـالکو  هب  اـم  قح  زا  یخرب  قیقحت  هب  يرآ 
گرزب نم  رب  بلطم  نیا  و  ام ، يالکو  دیوگ : یم  گرزب  ياملع  هب  دیـس  نیا  هک  دیـسر  منهذ  هب  سپـس  يرآ . دومرف : تسا ؟ لوبق  دروم 

ياه ناوخ  هیثرم  ام  ياقآ  يا  متفگ : سپـس  تفرگ . ارم  تلفغ  و  دنتـسه ، تاداس  قوقح  نتفرگ  رد  يالکو  املع  هلب  متفگ : سپـس  دـمآ .
نآ نانکاس  هرابرد  دید ، نامـسآ  نیمز و  نایم  ار  يا  هواجک  باوخ  رد  يدرم  هک : دنناوخ  یم  ار  یثیدح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يازع 
نیا رد  دش : هتفگ  وا  هب  دنور ؟ یم  اجک  هب  نانیا )  ) ایآ تفگ : سپ  دنـشاب ، یم  يربک  هجیدـخ  ارهز و  همطاف  دـش : هتفگ  ودـب  درک . لاوس 

رد هک  تخیر ، یم  نوریب  هواجک  نآ  زا  هک  دید  ار  یئاه  هتشون  وا  و  دنور . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  تسا  هعمج  بش  هک  بش 
هیلع شترـضح  تسا ؟ تسرد  ثیدح  نیا  ایآ  دشاب . یم  هعمج  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  يارب  شتآ  زا  ناما  دوب : هتـشون  اهنآ 

. دشاب یم  تمایق  زور  رد  شتآ  زا  ناما  هعمج  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  يرآ ، دومرف : مالسلا 
هحفص 191] ]

يا مدرک : ضرع  ناشیدب  مدوب ، هدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامیالوم  ترایز  هب  هعقاو  نیا  زا  لبق  یمک  تدم  نم  دـیوگ :
شنارئاز يارب  شترضح  هک : دنا  هتفگ  نم  هب  و  ما ، هدرک  ترایز  ار  مالسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضر  ترـضح  قیقحت  هب  نم  ام ، ياقآ 

: متفگ سپ  دنشاب . یم  نماض  ماما  ناشیا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  شترـضح  سپ  تسا ؟ حیحـص  نیا  ایآ  تسا . هدومرف  نیمـضت  ار  تشهب 
اب و  دوب ، هبسک  زا  ینیدتم  درم  نم  هارمه  ترایز  هار  رد  تسا . هدش  هتفریذپ  يرآ ، دومرف : شترـضح  تسا ؟ هدش  هتفریذپ  نم  ترایز  ایآ 

هارمه ترایز  رد  هک  ینالف  ایآ  ام  ياقآ  يا  مدرک : ضرع  ناشیدب  سپ  میدوب . کیرـش  رگیدـکی  اب  مه  جرخ  رد  و  دوب ، تبحـص  مه  نم 
زا یهورگ  مان  سپـس  تسا . هدش  هتفریذپ  شترایز  ینالف  دنزرف  ینالف  حلاص  هدـنب  يرآ  دومرف : تسا ؟ هدـش  هتفریذـپ  شترایز  دوب ، نم 
ایآ دندوب ، ام  اب  ناشیا  متشاد ، نایب  ار  ناشیاهمان  ینالف و  ینالف و  انامه  متفگ : و  دندوب ، ام  هارمه  ترایز  نیا  رد  هک  مدرب  ار  دادغب  هبسک 

سپ دندومرف . يراددوخ  باوج  زا  دندینادرگرب و  رگید  فرط  هب  ار  كرابم  يور  مالسلا  هیلع  شترـضح  تسا ؟ هدش  هتفریذپ  ناشترایز 
، متفر یم  هار  شترضح  اب  متشاد  نایب  هک  یهار  نآ  رد  نانچمه  سپ  متشادرب . تسد  شسرپ  زا  متشاد و  گرزب  ارنآ  مدمآ و  دوخ  هب  نم 

باب هب  فورعم  برد  زا  سپس  میدش . فیرش  نحص  دراو  هک  نیا  ات 
هحفص 193] ]

حیرـض رانک  مرح -  لخاد  برد  رب  هک  نیا  ات  درکن ، نایب  مه  يزیچ  دومرفن و  قفوت  قاور  برد  رب  سپ  میتشگ . سدقم  مرح  دراو  دارملا 
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یترایز  ) ام ياقآ  يا  مدرک : ضرع  ناشیدب  و  مداتسیا . ناشیا  رانک  رد  زین  نم  و  داتسیا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ياپ  فرط  رد  سدقم - 
مان ار  ناموصعم  نانچمه  و  نانموم ، ریما  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس  دومرف : سپ  مناوخب . امـش  اب  زین  نم  ات  دـیناوخب  ار )

درک و ربص  مسبت  لاحر  و  دومن ، نم  فرط  هب  ار  شکرابم  يور  سپس  دیسر . مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  هب  هک  نیا  ات  درب 
بحاص يا  ادـخ ، تجح  يا  وت  رب  مالـس  میوگ : یم  مدرک : ضرع  یئوگ ؟ یم  هچ  یـسرب  يرکـسع  ماما  هب  مالـس  رد  هاـگ  ره  وت  دومرف :

نایم هلبق  هک  یلاح  رد  دومرف ، فقوت  مالسلا  هیلع  یسوم  ماما  ربق  رانک  رد  و  دش . سدقم -  حیرض  رانک  مرح -  لخاد  سپ  دیوگ : نامزلا .
سپ منک . تراـیز  تترـضح  اـب  زین  نم  اـت  اـمرفب  تراـیز  اـم  ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  و  مداتـسیا ، شراـنک  رد  زین  نم  دوـب . شا  هناـش  ود 

نم درک . ترایز  ار  شترـضح  نادب  و  دشاب ،-  یم  هفورعم  هعماج  ترایز  هک  دومرف -  هللا  نیما  ترایز  هب  عورـش  مالـسلا  هیلع  شترـضح 
دمحم ترضح  دبنگ  هک  دیدرگ  مود  هبق  لخاد  و  دومرف ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  نامیالوم  سپـس  مدرک . یهارمه  وا  اب  زین 

مداتسیا و رت  بقع  يردق  شترضح  مارتحا  رطاخ  هب  اما  مداتسیا . شرانک  رد  زین  نم  و  داتسیا ، زامن  يارب  و  تسا ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 
تمدخ هب  نم  هک  نیا  ات  دباوخب ، ام  دزن  ار  بشما  منک  تساوخرد  ناشیا  زا  شاک  يا  هک  دیسر  مرظن  هب  سپ  مدش . دراو  ترایز  زامن  رد 

، منک مایق  شیزاون  نامهم  و 
هحفص 195] ]

هاـتوک ار  مزاـمن  سپ  شمدـیدن . رگید  دوب ، هداتـسیا  رتولج  يردـق  نم  راـنک  رد  وا  هک  یلاـح  رد  مدـینادرگ ، شفرط  هب  ار  دوـخ  مشچ  و 
نم هک  دنامن  یقاب  اه  قاور  مرح و  لخاد  رد  یئاج  و  مسرب . شتمدخ  هب  دیاش  مدرک ، هاگن  نارازگزامن  تروص  هب  و  متـساخرب ، و  مدرک ،

تمارک و ردـقچ  هک  مدروخ ، فسات  شیوخ  یهاـگآان  رب  مدـمآ و  دوخ  هب  سپـس  مدومنن . هدـهاشم  وا  زا  يرثا  یلو  مدرگن ، ار  اـهاجنآ 
: مدید وا  زا  هناشن 

. دادغب رد  یمهم  راک  نتشاد  فصو  اب  وا  زا  نم  ندرک  يوریپ  [ 1]
. شمتخانش یمن  مدوب و  هدیدن  ار  وا  هک  یلاح  رد  نم  مان  ندرب  [ 2]

هب هک  ما  هدرک  هعجارم  دهتجم  نالف  هب  هک  مدش  روآدای  و  مهدب ، ودب  يزیچ  مالسلا  هیلع  ماما  قح  زا  هک  دومن  روطخ  مبلق  رد  هک  نیا  [ 3]
. يداد فرشا  فجن  رد  ام  يالکو  هب  ار  ام  قح  زا  یخرب  يرآ  دومرف : همدقم  نودب  دوخ  هک  نیا  و  مهدب ، تاداس  هب  وا  هزاجا 

هار مادـک  و  میتفر ، هار  دوب  نازیوآ  ام  رـس  يالاب  رد  هک  یئومیل ، ناتخرد  ریز  رد  هک  يدور  رانک  رد  شهارمه  هک  دـمآ  مداـی  سپـس  [ 4]
. دراد ومیل  ناتخرد  رضاح  لاح  رد  هک  تسا  دادغب 

. حلاص هدنب  دومرف  و  درب ، مسا  هب  ار  اضر  ترضح  ترایز  رد  مهارمه  مان  هک  دمآ  مدای  زین  و  [ 5]
. داد تراشب  نم  ترایز  وا و  ترایز  ندش  هتفریذپ  هب  زین  و  [ 6]

يرادرک دـب  زا  نم  و  دـندوب ، ام  هارمه  ترایز  رد  هک  دومرف  يراددوخ  دادـغب  ناـیرازاب  زا  یهورگ  هراـبرد  نداد  باوج  زا  سپـس  و  [ 7]
، دشاب تیالو  توبن و  تیب  لها  زا  هک  نیا  رگم  تشادن . یهاگآ  مه  نانآ  تالاح  زا  دوبن و  دادغب  یلاها  زا  وا  هک  نیا  اب  مدوب ، هاگآ  نانآ 

. درگنب كزان  يا  هدرپ  يارو  زا  بیغ  هب  و 
نم و  [ 8]

هحفص 197] ]
مالس تمـصع  لها  هب  هک  یماگنه  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  وا  هک  مدرک  نیقی  مدیمهف و  لوخد  نذا  تساوخرد  عقوم  زا 
ضرع هچ  یسر  یم  هک  ترایز ) ي   ) اجنیا هب  یتقو  وت  تفگ : نم  هب  و  دومرف ، هجوت  نم  هب  دیسر ، يرکسع  ماما  نامیاقآ  هب  یتقو  داد  یم 

. دش سدقم  هضور  دراو  دز و  يدنخبل  ناشیا  نامزلا ، بحاص  يا  ادخ  تجح  يا  وت  رب  ملاس  میوگ : یم  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم 
ناـمهم تمدـخ و  هب  بش  نیا  رد  هک  متفرگ  میمـصت  نوچ  و  دوب ، تراـیز  زاـمن  رد  وا  هک  یلاـح  رد  نم  زا  شندـش  ناـهنپ  سپـس  و  [ 9]
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دورد و هک  دـشاب ، یم  مهدزاود  ماما  وا  هک  منک  نیقی  نم  دـش  ثعاب  هک  اهزیچ  رگید  و  دـیدرگ . بئاغ  نم  هدـید  زا  منک ، ماـیق  شیزاون 
، يرون ثدحم  يواملا ، هنج  ( ] بلطم ياهتنا  ات  . ) تسا نایناهج  هدنراد  يادخ  نآ  زا  شیاتـس  و  داب ، شا  كاپ  ناردـپ  وا و  رب  ادـخ  هجوت 

هنج زا  رتلـصفم  ارنآ  هک  يدادـغب  یلع  جاح  ناتـساد  همادا  رد  دوخ  بقاـثلا  مجن  باـتک  رد  يرون  ثدـحم  موحرم  مهن ] هاـجنپ و  ناتـساد 
هرابرد وا )  ) هک يوحن  هب  هدسـش ، دراو  هعمج  بش  رد  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترایز  رد  هک  يربخ  اـما  دـیوگ  یم  هدرک  لـقن  يواـملا 

رد نم  دـیوگ : هک  تسا ، هدرک  لقن  شمعا  زا  دوخ  ریبک  رازم  رد  يدهـشملا  نب  دـمحم  خیـش  هک : تسا  یثیدـح  درک ، لاوس  نآ  تحص 
هرابرد متفگ : وا  هب  دوب  يا  هعمج  بش  متسشن . یم  وا  اب  تاقوا  يرایسب  هک  میتشاد  يا  هیاسمه  مدوب . هدرک  لزنم  هفوک 

هحفص 199] ]
یهارمگ ثعاب )  ) ره و  تسا ، یهارمگ  یتعدب  ره  و  تسا ، تعدـب  راک ) نیا  : ) تفگ نم  هب  تسیچ ؟ ترظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز 

و میآ ، یم  وا  دزن  دوش  رحس  نوچ  هک  متفگ  دوخ  اب  و  متساخرب ، وا  دزن  زا  مدوب ، هدش  كانبضغ  ادیدش  هک  یلاح  رد  نم  تسا : شتآ  رد 
رد متفر و  وا  دزن  سپ  دوش ، مرگ  مغ ) هودنا و  نزح و  زا   ) شمشچ ات  منک  یم  لقن  وا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح )  ) نینموملا ریما  لیاضف  زا 

البرک هب  و  متفر ، نوریب  باتـش  هب  سپ  تسا . هدرک  ترایز  دـصق  بش  لوا  زا  وا  هک  دـش : دـنلب  يزاوآ  رد  تشپ  زا  مدـیبوک . ار  وا  هناـخ 
وت متفگ : وا  هب  سپ  دوبن . رهاظ  وا  رد  هدجس  عوکر و  لوط  زا  مه  یتلالم  راثآ  و  هداهن ، هدجـس  رب  رـس  هک  مدید  ار  خیـش  نآ  هاگان  مدمآ 

ار ترـضح  نآ  زورما  یلو  شتآ ، رد  یهارمگ  تلالـض و  ره  و  هارمگ ، تلالـض و  یتعدب  ره  و  تسا ، تعدـب  ترایز  یتفگ  یم  زورید 
بشید هک  نیا  ات  مدوبن ، لئاق  یتماما  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يارب  نم  اریز  نکم ، شنزرس  ارم  نامیلـس  يا  تفگ : نم  هب  ینک ؟ یم  ترایز 

، دق هاتوک  یلیخ  هن  دوب و  دنلب  دایز  هن  هک  مدید  ار  يدرم  تفگ : يدید ؟ هچ  خیش  يا  متفگ : دناسرت . ارم  هک  مدید  یباوخ  سپ  دیسر ، ارف 
هک دوب  يراوس  شیور  شیپ  رد  دندوب . هتفگ  ار  وا  درگ  اهنآ  هک  دوب  هارمه  یهورگ  اب  وا  منک . فصو  ار  وا  تینارون  یئابیز و  مناوت  یمن 
هک دوب  يرهوگ  نکر  ره  رد  تشاد و  دوجو  نکر  راهچ  جات  نآ  يارب  و  دوب ، راوس  دوب ، یجاـت  شرـس  رب  تشاد و  مد  دـنچ  هک  یبسا  رب 

هیلع و هللا  یلـص  بلطملا  دبع  نب  هللادبع  نب  دمحم  دنتفگ : تسیک ؟ راوس )  ) نیا متفگ  درک . یم  نشور  ار  هار  زور  هس  هزادـنا  هب  یتفاسم 
. تسا ملس  هلآ و 

هحفص 201] ]
يالاب رب  هک  مدید  ار  رون  زا  يرتش  مدرک و  هاگن  هاگنآ  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وا  یـصو  دنتفگ : تسیک ؟ يرگید  متفگ :
دلیوخ رتخد  هجیدخ  هب  قلعتم  دـنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  رتش  نیا  متفگ : سپ  درک . یم  زاورپ  نامـسآ  نیمز و  نایم  هک  دوب ، يا  هواجک  نآ 

: دـمتفگ تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دـنتفگ  تسیک ؟ ناوـج  نآ  متفگ  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتـخد  همطاـف  و 
. دنور یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  البرک  رد  متـس  ملظ و  هب  هدش  هتـشک  ترایز  هب  اهنآ  یگمه  دنتفگ : دنورب ؟ اجک  هب  دنراد  میمـصت 

هیاپ دنلب  يادخ - بناج  زا  دوب : هتـشون  اهنآ  رد  هک  دزیر . یم  نیئاپ ) هب   ) الاب زا  یئاه  هتـشون  هک  مدید  هاگان  و  مدش . هواجک  هجوتم  هاگنآ 
رد ام  نایعیـش  ام و  هک : داد  ادـن  ار  ام  یفتاه  هاـگان  دـشاب . یم  ناـما  هعمج  بش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نارئاز  يارب  شداـی - 

ثیدح نیا  دوش . ادج  مندب  زا  محور  هک  نآ  ات  موش ، یمن  ادج  ناکم  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  نامیلـس  يا  میتسه . تشهب  زا  یئالاب  هجرد 
. تسا هدرک  لقن  یفالتخا  اب  زین  یحیرط  خیش  ار 

هحفص 203] ]

ترایز زامن 

رب ایآ  و  ریخ ؟ ای  دنک  هدجـس  ربق  رب  هک  تسا  زاجم  ایآ  دنک : یم  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  همئا  روبق  هک  درک  لاوس  يدرم  هرابرد  لئاس )  ) و
و دوخ ) نایم   ) ار ربق  و  دریگب ، رارق  ربق  تشپ  رد  هک  تسا  زاجم  دـناوخ ، یم  زامن  مالـسلا  هیلع  نانآ  ياهربق  زا  یـضعب  دزن  رد  هک  یـسک 
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زامن دریگ و  یـشیپ  ربق  زا  درف  هک  تسا  زاجم  ایآ  و  دریگ ؟ رارق  شکرابم  ياپ  نیئاپ  ای  شکرابم  رـس  یلاـب  رد  هک  نیا  اـی  دـهد ؟ رارق  هلبق 
اما دومرف : باوج  مالـسلا  هیلع  شترـضح  سپ  تسین ؟) زیاج  راـک  نیا   ) ریخ اـی  دنـشاب  شرـس  تشپ  رد  رهطم  ربق  هک  یلاـح  رد  دـناوخب ،

هنوگ دیاب  دنکب ، ار  راک  نیا  دهاوخب  هک  یـسک  و  تسین ، زیاج  ترایز  زامن  رد  هن  و  بجاو ، زامن  رد  هن  و  هلفان ، زامن  رد  هن  ربق ، رب  هدجس 
هک تسین  زیاج  و  دریگ ، رارق  وا  ولج  رد  ربق  هک  یلاح  رد  دـشاب ، ماما )  ) رـس تشپ  رد  دـیاب  زامن  اما  و  دـهد . رارق  ربق  رب  ار  شیوخ  تسار 

دوش و یمن  هتـسج  یـشیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  اریز  درازگ ، زامن  شپچ  فرط  رد  ای  شتـسار و  فرط  رد  اـی  شکراـبم  يور  شیپ  رد 
. تفرگ رارق  دیابن  مه  يواسم 

هحفص 205] ]

البرک ياشگهار 

. داد ربخ  ارم  داب ، كاپ  شکاخ  هک  یتشر  یلع  الوم  افو  اب  يافص  اب  درف  اه ، یئالاو  اهتلیـضف و  عمجم  تواکذ ، اب  ياناد  تلالج و  اب  ملاع 
راوگرزب دیـس  نادرگاش  زا  وا  دوب ، يداقن  تریـصب و  نوگانوگ و  ياهـشناد  ياراد  ریگ و  هشوگ  يا  هشیپ  اورپ  راکوکین و  يدنمـشناد  وا 

ملاع نتشادن  زا  سراف  یحاون  زا  رال  دالب  لها  تساوخ  رد  نوچ  دوب . داب - مادتسم  شا  هیاس  هک  يزاریش - ) نسح  ازریم   ) ردقنارگ داتسا 
اب تسیز و  تداعس  اب  اجنآ - رد  و - دنداتسرف . اجنآ  هب  ار  موحرم  نآ  يزاریـش ) نسح  ازریم  مظعم  داتـسا  ، ) تفرگ الاب  مکحلا  ذفان  عماج 

ترایز زا  هک  يراب  کی  تفگ : وا  مدـید . مک  وا  ناسب  لئاضف  قالخا و  رد  مدوب و  شبحاصم  رـضح  رفـس و  رد  اهتدـم  نم  درم . شیاتس 
یکچوک ياه  یتشک  رب  هک  یماگنه  مدوب . فرشا  فجن  راپسهر  تارف  هار  زا  و  متشگ ، یم  زاب  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح 

زا و  دنـشاب - . یم  هلح  یلاها  زا  یگلمج  دنتـسه  یتشک  راوس  هک  يدارفا  مدـید  مدـش ، راوس  دـندرک ، یم  راک  جریوط  البرک و  ناـیم  هک 
نآ مدید  دوش - یم  ادج  فجن  هلح و  هار  جریوط 

هحفص 207] ]
وا زا  راقو  یگداتفا و  راثآ  و  دش ، یمن  دراو  اهنآ  ياهراک  رد  وا  اما  دـندش ، یخوش  بعل و  وهل و  لوغـشم  یگلمج  رفن  کی  زج  تعامج 

دروخ و رد  لاح  نیا  اب  دـنتفرگ ، یم  بیع  وا  رب  و  دـندرک ، یم  در  ار  وا  شور  هورگ  نآ  دـیدنخ ، یم  هن  درک و  یم  یخوش  هن  دوب ، رهاظ 
هب رگید  هک  میدیـسر  یئاجب  هک  نیا  ات  دوبن ، لاوس  لاجم - یلو  مدرک ، بجعت  رایـسب  وا  زا  دوب . کیرـش  ناشیا  اب  اهیندیماشآ  كاروخ و 

. میتفرگ شیپ  ار  هار  دور  رانک  رد  هجیتن  رد  درک ، هدایپ  یتشک  زا  ار  ام  یتشک  بحاص  اذل  دوبن ، يورشیپ  هب  رداق  یتشک  بآ ، یمک  رطاخ 
: تفگ مدیـسرپ . وا ، هب  تبـسن  نانآ  یئوگ  دب  شناتـسود و  زا  وا  يریگ  هرانک  تلع  هب  عجار  وا  زا  سپ  مدـش . هارمه  صخـش  نآ  اب  اقافتا 

کلـس رد  زین  نم  دـشاب ، یم  نامیا  لها  مردام  یلو  تسا ، ناشیا  زا  زین  مردـپ  و  دنـشاب ، یم  تنـس  لها  زا  هک  دنتـسه  مناشیوخ  زا  ناشیا 
. مدیسرپ شنامیا  یگنوگچ  زا  داهن . تنم  عیـشت  رطاخب  نم  رب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تجح  ترـضح  تکرب  هب  ادخ  اما  مدوب ، نانآ 
، یحاون فارطا و  هب  هلح  زا  نغور  ندـیرخ  رطاخ  هب  یلاس  رد  سپ  مشورف . یم  نغور  هلح  لـپ  راـنک  رد  و  تسا ، توقاـی  نم  ماـن  تفگ :
رد متـشگ . رب  هلح  لها  زا  یهورگ  اب  و  مدـیرخ ، متـساوخ ، هچنآ  ات  مدـش  رود  یلزنم  دـنچ  سپ  متفر . نوریب  بارعا  زا  نانیـشن  هیداـب  دزن 
هک دوب  یفلع  بآ و  یب  يارحص  زا  ام  هار  و  دندوب . هتفر  همه  مدیدن . ار  یسک  مدش  رادیب  نوچ  میدیباوخ ، میدمآ و  دورف  لزانم  زا  یکی 

. تشاد هلصاف  هار  اهگنسرف  يدابآ  نیرتکیدزن  و  تشاد ، يرایسب  ناگدنرد 
هحفص 209] ]

زا و  مدیدرگ ، نادرگرس  ناریح و  مدرک و  مگ  ار  هار  یلو  مداتفا ، هار  هب  اهنآ  بقع  رد  و  مداهن ، شیوخ  بکرم  رب  ار  راب  متساخرب و  سپ 
ار نانآ  و  مدومن ، تساوخرد  يرای  ناشیا  زا  و  متـساوخ ، هانپ  خیاشم  افلخ و  زا  سپ  مدش . ناسرت  زور  لوط -  رد -  یگنـشت  ناگدنرد و 

یم وا  هک  مدینـش  یم  مردام  زا  نم  متفگ : دوخ  شیپ  دشن . راکـشآ  يزیچ  ناشیا  زا  اما  متـسیرگ ، رایـسب  و  مداد ، رارق  عیفـش  ادـخ  دزن  رد 
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و دـسر ، یم  ناگدـنامرد  دایرف  هب  و  دـناسر ، یم  هار  هب  ار  ناگدـش  مگ  وا  تسا ، حـلاص  ابا  شا  هنیک  هک  میراد  يا  هدـنز  ماما  اـم  تفگ :
سپ میآ . رد  مردام  نیئآ  هب  دومن ، يرای  ارم  وا  و  متـسج ، هانپ  وا  هب  رگا  هک  متـسب  نامیپ  لاعتم  يادخ  اب  سپ  دیامن . یم  يرای  ار  ناناوتان 

- درک هراشا  دوب ، هدیئور  دور  رانک  رد  هک  يزبس  ياهفلع  هب  و  دوب - نیا  دننام  شگنر  هک  تسا  هاگان  متسج ، هانپ  ودب  مدرک و  ادص  ار  وا 
هب يدوزب  دومرف : و  مدرک ، شومارف  نم  هک  دومرف  یتاملک  و  میآ . رد  مردام  نیئآ  هب  هک  داد  ناـمرف  ارم  و  داد ، ناـشن  نم  هب  ار  هار  هاـگنآ 

ینخس سپ  دیئآ ؟ یم  هیرق  نآ  ات  نم  هارمه  امش  نم ! ياقآ  يا  متفگ : سپ  تفگ : دنتسه . هعیش  یگمه  اجنآ  لها  هک  یـسر  یم  يا  هیرق 
. مهد تاجن  ار  ناشیا  دیاب  و  دنا ، هتساوخ  هانپ  نم  زا  نوگانوگ  ياهاج  رد  رفن  رازه  هک  ارچ  ریخ  دوب - : نیا  شیانعم  هک  دومرف 

هحفص 211] ]
رد هیرق  نآ  هک  یلاح  رد  مدیـسر ، هیرق  نآ  هب  هک  متفرن  يداـیز  هار  نم  دـش . ناـهنپ  نم  زا  سپـس  دوب - باـنج  نآ  مـالک  لـصاح  نیا  - 

يدهم دیس  ناهیقف  ياقآ  تمدخ  هب  مدش ، هلح  دراو  نوچ  دندیـسر . اجنآ  هب  نم  زا  دعب  زور  کی  نم -  ناهارمه - و  دوب ، يرود  تفاسم 
يراک هراـبرد  وا  زا  تخومآ . نم  هب  ار  منید  اـه  ینتـسناد  وا  مدرک . لـقن  وا  يارب  ار  ناتـساد  مدیـسر و  داـب ، هزیکاـپ  شکاـخ  هک  ینیوزق 

هیلع نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  دومرف : سپ  مدرگ . مالـسلا  هیلع  شترـضح  رادـید  بایفرـش  راب  رگید  مناوتب  نآ  هلیـسو  هب  هک  مدیـسرپ 
کی هک  نآ  ات  متفر ، یم  اجنآ  هب  ترایز  يارب  هعمج  ياهبش  هلح  زا  و  مدش ، لوغشم  نم  تفگ : نک . ترایز  هعمج  بش  لهچ  ار  مالـسلا 

تیاهن رد  ناملاظ  ناراک  کمک  مدید  مدیسر ، رهش  هزاورد  هب  نوچ  متفر . البرک  رب  هلح  زا  هک  دوب  هبنـشجنپ  زور  دوب ، هدنام  یقاب  بش ) )
رگیدکی محازم  هزاورد  ولج  مدرم  و  مدش ، ناریح  سپ  ارنآ . لوپ  هن  متـشاد و  هرکذت  هن  نم  و  دننک ، یم  هرکذـت  هبلاطم  نیدراو  زا  یتخس 

رمالا بحاص  ترضح  دوخ  بحاص  لاح  نیا  رد  دشن . رـسیم  اما  مرذگب ، ناشیا  نایم  زا  هدرک و  یفخم  ار  دوخ  متـساوخ  راب  دنچ  دندوب .
يرای ناشیا  زا  مدید ، ار  بانج  نآ  نوچ  تسا . رهش  لخاد  و  دراد ، رس  رب  يدیفس  همامع  مجع ، بالط  هفایق  رد  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع 
بانج نآ  رگید  مدش ، لخاد  نوچ  دیدن . ارم  یسک  و  دندومن ، هزاورد  لخاد  دنتفرگ و  ارم  تسد  و  دندمآ ، نوریب  رهش  زا  سپ  متساوخ ،

[ متفه لهچ و  ناتساد  يرون : ثدحم  يواملا ، هنج  . ] تسا هتفر  مرطاخ  زا  هعقاو  نیا  فئاطل  یخرب  و  مدنام . یقاب  ناریح  مدیدن و  ار 
هحفص 213] ]

نارئاز نابهاگن 

- هیفیس هلح  رد  نکاس  ینیوزق  يدهم  دیـس  بانج  یناهنپ ، ياه  فطل  هب  هدش  دییات  ینابر ، دنمـشناد  ناملاع ، دانتـسا  دروم  نایهقف ، ياقآ 
: تفگ داد و  ربخ  ارم  دنادرگ ، هیاپ  دنلب  ار  شماقم  ادخ  هک  مردپ  هک : تفگ  و  داد ، ربخ  ارم  تسا - یناوارف  ياهباتک  هدنراگن  دوخ  وا  هک 

فرط هب  و  مدیـسر ، هیدنه  دور  هب  نوچ  مدمآ . نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  روظنم  هب  هلح  زا  نابعـش  مهدراهچ  زور  بش  همین 
هناخ رد  یگلمج  و  دـندوب ، هدـمآ  ترایز  يارب  شا  فلتخم  یحاون  فجن و  نآ و  فارطا  هلح و  زا  هک  مدـید  ار  يراوز  متفر ، نآ  یبرغ 
هزنع هلیبق  اریز  تشادن . دوجو  البرک  يوس  هب  یهار  ناشیا  رب  و  دندوب ، هدـنکفا  تماقا  لحر  هیدـنه  رئاشع  لئابق و  فرط و  ینب  هلیبق  ياه 

، ددرگ دراو  البرک  هب  ای  و  دوش ، جراخ  ـالبرک  زا  يدـحا  دنتـشاذگ  یمن  و  دـندوب ، هدرک  عطق  ار  رورم  روبع و  و  هدـمآ ، دورف  هار  رـس  رد 
. دندنکفا یم  شیتخس  رد  و  دندرک ، یم  تراغ  ار  وا  هک  نیا  رگم 

هحفص 215] ]
لاح نیا  رد  ام  سپ  دیراب . یم  مک  مک  ناراب  دوب و  يربا  نامـسآ  و  دماجنایم : اجک  هب  نارئاز  راک  منیبب  ات  متـسشن  راظتنا  هب  مدروآ و  اجب 

ورب و متفگ : دوب ، نم  دزن  هک  یصخش  هب  دنتشاد . رب  البرک  يوس  هب  يور  و  دندمآ ، نوریب  اه  هناخ  زا  نارئاز  یمامت  میدید  میدوب ، هتسشن 
هدرک دهعت  و  دنا ، هدمآ  نوریب  مرگ  هحلـسا  اب  فرط  ینب  هلیبق  تفگ : نم  هب  و  تشگرب ، تفر و  نوریب  سپ  هدش ؟ ربخ  هچ  هک  نک  لاوس 

دندوب نم  اب  هک  ینانآ  هب  مدینـش ، ار  نخـس  نیا  نوچ  نم  دـماجنایب . هزنع  اب  گنج  هب  راـک  هچ  رگا  دـنناسرب ، ـالبرک  هب  ار  نارئاز  هک  دـنا 
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تسا يا  هلیح  راک  نیا  منک  یم  نامگ  نم  و  دنرادن . یکشخ  رد  ار  هزنع  اب  گنج  تقایل  فرط  ینب  اریز  درادن . یلـصا  نخـس  نیا  متفگ :
نیا رد  دننک . يرادنامهم  دیاب  هک  ارچ  هدـش ، نیگنـس  اهنآ  رب  ناشیا  دزن  رد  نارئاز  ندـنام  اریز  ناشیاه ، هناخ  زا  راوز  ندرک  نوریب  يارب 
رگید نارئاز  اذـل  متفگ . نم  هک  تسا  نامه  بلطم  تقیقح  دـش  مولعم  و  دنتـشگرب ، دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  هرابود  راوز  هک  میدوب  لاح 

اه هناخ  زا  ار  راوز  نم  رب  يدیدش  یبلق  تقر  لاح ، نیا  رد  دوب . يربا  مه  نامـسآ  و  دنتـسشن ، اه  هناخ  هیاس  رد  و  دـندشن ، اه  هناخ  لخاد 
- داب شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  شکاپ - نادـناخ  ربمایپ و  هب  و  متـشاد ، رب  لاعتم  يادـخ  يوس  اعد  هب  تسد  سپ  دـنا . هدرک  نوریب 

. متساوخ یهانپ  دندوب ، هدش  شراتفرگ  هک  یئالب  رطاخ  هب  راوز  يارب  و  متسج ، لسوت 
هحفص 217] ]

یتمارک اب  درف  و  تسا ، راوس  وهآ  نوچ  یئوکین  بسا  رب  هک  یلاـح  رد  دـیآ ، یم  اـم - يوس  هب  يراوس -  میدـید  هک  میدوب  لاـح  نیا  رد 
رب هک  نیا  ات  دنار ، یم  تعرس ) هب   ) ار بسا  و  دوب ، هدز  الاب  ار  دوخ )  ) ياه نیتسآ  و  دوب ، يدنلب  هزین  شتـسد  رد  مدوب . هدیدن  ار  وا  نوچ 

مالـس دـندوب . هدز  الاب  ارنآ  فارطا  هک  دوب ، هدـش  هتفاب  مشپ  زا  هک  دوب  يا  هناخ  نآ  و  داتـسیا ، مدوب ، نکاس  اجنآ  رد  نم  هک  يا  هناـخ  رد 
هک تخیگنا  رب  وت  يوس  هب  دتسرف ، یم  مالس  وت  هب  هک  يدرف  ارم  درب - ارم  مسا  انالوم - تفگ : میداد . ار  شمالـس  باوج  مه )  ) ام درک و 

يوس هب   ) راوز هنیآ  ره  دنیوگ : یم  و  دنشاب ، یم  ناینامثع  رکشل  نابصنم  بحاص  زا  ود  نآ  و  دنتسه ، اغآ  رفص  اغآ و  دمحم  جنگ  ناشیا 
هتـشپ ات  وت  متفگ : وا  هب  میتسه . نارئاز  رظتنم  هینامیلـس  هتـشپ  رد  دوخ )  ) نایرکـشل اب  ام  و  میدرک ، رود  هار  زا  ار  هزنع  ام  هک  دنیایب  البرک )

ارم بسا  متفگ  تسا . هدنام  زور  زا  مین  تعاس و  ود  ابیرقت  مدید  مدروآ ، رد  لغب  زا  ار  دوخ  تعاس  يرآ . تفگ : یئآ ؟ یم  ام  اب  هینامیلس 
هک دوب  یبسا  هک  تسنآ  روظنم  بلطم  لصا  رد   01 تفگ : دیبسچ و  نم  هب  میدوب ، شلزنم  رد  ام  هک  ینابایب  برع  درم  نآ  دندرک . رضاح 

. دوب هدش  دراو  شیوخ  تایح  مراهچ  لاس  رد 
هحفص 219] ]

ترایز كرد  رطاخب  متفگ : وا  هب  دوش . نشور  راک  ات  دیـشاب ، ام  دزن  ار  بشما  زادـنین . رطخ  رد  ار  نارئاز  نیا  دوخ و  ناج  نم ! يالوم  يا 
سپ دندرک . تکرح  ام  بقع  رد  هراوس  هدایپ و  میدش ، راوس  ام  هک  دندید  راوز  نوچ  درادن . دوجو  ندـش  راوس  زج  يا  هراچ  هصوصخم 

نآ میدیسر . هینامیلس  هتشیپ  هب  هک  نیا  ات  میتفر ، یم  شرس  تشپ  رد  ام  و  دوب ، ام  ولج  رد  هشیب  ریش  نوچ  روکذم  راوس  نآ  و  میداتفا ، هارب 
راوس نآ  زا  يرثا  رگید  میتفر ، هتـشپ  یلاب  هک  نیا  ات  ام  تفر . نیئاپ  اجنآ  زا  سپـس  یمدرک ، يوریپ  وا  زا  زین  ام  و  تفر ، الاب  اجنآ  زا  راوس 
یقاب یکش  ایآ  متفگ : مناهارمه  هب  يرکشل . هن  میدید و  يرکشل  هدنامرف  هن  ام  و  تفر . ورف  نیمز  رد  ای  و  تفر ، نامسآ  هب  ایوگ  میدیدن .

وا البق  ایوگ  هک  مدرک  يدایز  لمات  تفر ، یم  ام  ولج  رد  وا  هک  یعقوم  نم  هن . دنگوس  ادخب  دنتفگ : دشابن ؟ رمالا  بحاص  وا  هک  دنام  یم 
یـصخش نامه  وا  هک  دمآ  مدای  دش ، ادج  ام  زا  نوچ  یلو  ما . هدرک  تاقالم  ار  وا  عقوم  هچ  هک  دـماین ، مرطاخ  هب  يزیچ  یلو  ما ، هدـید  ار 

رد ناـشیا  زا  يرثا  چـیه  رگید  هزنع ، هلیبـق  اـما  و  دوـب . هدرک  ربـخ  اـب  هینامیلـس  هعقاو  زا  ارم  و  دوـب ، هدـمآ  نم  لزنم  هب  هلح  رد  هـک  تـسا 
مه ار  یسک  و  میدرکن ، دروخ  رب  ناش  مادک  چیه  اب  و  میدیدن ، ناشیاهلزنم 

هحفص 221] ]
و میدش ، البرک  دراو  سپ  تسا . هدش  دنلب  نامسآ - هب  نابایب - طسو  رد  هک  میدید  ار  يدیدش  رابغ  اهنت  میـسرپب ، نانآ  لاح  زا  هک  مدیدن 

دنرقتسم رهش  ياهژد  يالاب  رد  هک  میدید  ار  ینایرکشل  و  میدیسر ، رهش  هزاورد  هب  هک  نیا  ات  دندرب ، یم  شیپ  تعرس  هب  ار  ام  نامنابـسا 
: دنتفگ و  دندرک ، هاگن  دندمآ - یم  بقع  زا  هک  ینارئاز - یهایس  هب  هاگنآ  دیدیسر ؟ اجنیدب - هنوگچ - و  دیدمآ ؟ اجک  زا  دنتفگ : ام  هب  و 

دیریگ رب  ار  شیوخ  يزور  دینیـشنب و  رهـش  رد  متفگ : ناشیا  هب  دنتفر ؟ اجک  هب  هزنع  سپ  تسا ! هدش  رپ  نارئاز  زا  ارحـص  نیا  هللا ! ناحبس 
هزاورد کیدزن  یتخت  يور  رب  اغآ  دمحم  جنک  میدید  و  میدش ، رهـش  دراو  سپـس  دنک . یم  ظفح  ارنآ  هک  تسا  یکلام  هکم  يارب  زا  هک 

نابز هب  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یفاک  وت  يارب  راختفا  نیا  متفگ : وا  هب  تساخرب . نم  لباقم  رد  وا  و  مدرک ، مالس  وا  هب  تسا . هتـسشن  رهش 
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هب وت  هک  متـسناد  یم  اجک  زا  نم  میاقآ  يا  تفگ : مدرک . لـقن  شیارب  ار  ناتـساد  نم  تسیچ ؟ ناتـساد  تفگ : يدـش ؟ داـی  شترـضح ) )
رد هک  تسا  زور  هدزناپ  منایرکشل  نم و  متسرفب ؟ وت  دزن  ار  یکیپ  ات  یئآ  یم  ترایز 

هحفص 223] ]
هک نیا  زج  مناد  یمن  متفگ : دنتفر ؟ اجک  هب  هزنع  دیسرپ : هاگنآ  میرادن . ندمآ  نوریب  تردق  هزنع  سرت  زا  و  میا ، هدش  هرصاحم  رهش  نیا 
مین تعاس و  کی  مدـید  مدروآ ، نوریب  ار  تعاس  هاگنآ  دوب . اهنآ  ندرک  چوک  رابغ  ایوگ  هک  میدـید . نابایب  طـسو  رد  ار  يدـیدش  راـبغ 

هس البرک  ات  فرط  ینب  هلیبق  ياهلزنم  نیب  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  ماجنا  تعاس  کی  تدم  رد  ام  ریس  نامز  مامت  و  هدنام ، زور  نایاپ - هب -
ياـهغاب رد  هک  ینیع  راز  زا  یکی  میدرک ، لاؤس  هزنع  ناتـساد  زا  دـش  حبـص  نوچ  میدرب . رـسب  ـالبرک  رد  ار  بش  سپ  تسا . هار  تعاـس 

، دـش رهاظ  ناشیا  رب  دوب ، راوس  یهبرف  يوکین  بسا  رب  هک  يراوس  هاگان  دـندوب ، شویخ  ياه  همیخ  اهلزنم و  رد  هزنع  تفگ : دوب ، ـالبرک 
تلود نایرکـشل  دیـسر . رد  عیرـس  گرم  قیقحت  هب  هزنع  هورگ  يا  دز : هحیـص  ناشیا  رب  اسر  يادـص  هب  دوب ، يدـنلب  هزین  شتـسد  رد  هک 

. دیبای تاجن  ناشیا  زا  هک  مرادن  نامگ  چوک و  سپ  دنیآ ، یم  نم  لابند  هب  نانآ  دنا ، هدرک  ور  امش  هب  اه  هدایپ  اه و  هراوس  هارمه  ینامثع 
تکرح رد  باتش  رطاخ  هب  ار  دوخ  لزنم  ثاثا  زا  یخرب  درم  هک  دح  نیا  ات  دومرف ، طلسم  ناشیا  رب  ار  يراوخ  سرت و  ادخ  سپ 

هحفص 225] ]
میارب ار  راوس  نآ  ياهیگژیو  متفگ : وا  هب  دـنداهن . نابایب  هب  ور  دـندرک و  چوک  نانآ  مامت  هک  دیـشکن  لوط  یتعاس  و  تشاذـگ . یم  یقاب 

نایناهج و کلام  يادخ  يارب  ساپـس  و  دـمآ ، ام  هارمه  هک  تسا  يراوس  نامه  مدـید  وا ) نتفگ  زا  سپ  نم  و  : ) درک لقن  وا  نک . فصو 
زا لقن  هب  . ] تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ینیـسح  حلاص  ازریم  رادـقم ، مک  درف  ار  نیا  شا . هزیکاپ  نادـناخ  دـمحم و  رب  هجوت  دورد و 

[ مشش لهچ و  ناتساد  يرون : ثدحم  رثا  يواملا  ۀنج  باتک 
هحفص 227] ]

اعد راثآ 

: دیوگ یم  هدش  دای  باتک  نیمه  رد  مئاقلل ، اعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  دنمشزرا  باتک  هدنراگن  یناهفصا  يوسوم  یقت  دمحم  ازریم 
ینخس شترـضح  و  دوب ، هدرک  رادید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  هک : درک  لقن  میارب  محلاص  ناتـسود  زا  یکی 

جرف و لیجعت  يارب  سپـس  و  دنک ، دای  ار  مدیهـش  دج  تبیـصم  هک  يا  هعیـش  درف  يارب  نم  انامه  تسا : نیا  شنومـضم  هک  دندوب  هدومرف 
ص46] ج 2 : یناهفصلا : يوسوملا  یقت  دمحم  مراکملا ، لایکم  . ] درک مهاوخ  اعد  وا  يارب  زین )  ) نم دنک ، اعد  نم ) رما   ) دییات

ۀینیسحلا تائیهلا  یلإ  - 36

باتکلا ۀیوه 

( فیرشلا هرس  سدق   ) يزاریشلا ینیسحلا  دمحم  دیسلا  هللا  ۀیا 
2001م 1421ه / ـ یلوألا / ۀعبطلا 

رشنلاو قیقحتلل  یبتجملا  ۀسسؤم 
ناروش  13 نانبل ص ب 6080 /  توریب 

almojtaba@shiacenter.com ینورتکلإلا : دیربلا 

ۀعیلطلا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلَذ 

میظعلا یلعلا  هللا  قدص 
32 جحلا : ةروس 

رشانلا ۀملک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
... ملاعلاب رمت  یتلا  ۀیبصعلا  فورظلا  نإ 

.. ۀیمالسإلا ۀمألا  اهشیعت  یتلا  ةریبکلا  تالکشملاو 
... ضمضمب اهیساقن  یتلا  ۀیعامتجالاو  ۀیسایسلا  ةاناعملاو 

... عمجأ ملاعلا  اهتأطو  نم  نئی  یتلا  ۀیقالخألاو  ۀیحورلا  تامزألا  هلک  کلذ  قوفو 
لخدتتو هتایح  تایئزجو  هنوؤش  لک  یف  ناسنإلا  مزالت  یتلا  ۀقیمعلا  ۀـیناسنإلا  هئدابمو  مالـسإلا  میهافم  نایبو  رـشن  یلإ  ۀـساملا  ۀـجاحلاو 

.. ةایحلا بناوج  لک  یفو  مالسلاو  نمألاو  ۀیرحلا  یف  هتالکشمو  هتامزأ  عیمج  لح  یف  ةرشابم 
ءانبأ یف  یسایسلاو  يرکفلا  یعولا  ثعبو  ۀّیحلا ، ۀینیدلا  ۀفاقثلا  ةرولبو  ةایحلا ، یلإ  ۀلیـصألا  ۀیمالـسإلا  حورلا  ةداعإ  یلإ  دیدشلا  شطعتلاو 

.. لمانألا تالسمو  نویعلا  فرذو  نوفجلا  بادهأب  قرشملا  لبقتسملا  ۀطیرخ  مسر  نم  اونکمتی  یک  مالسإلا 
هللا ۀیآ  یلعألا  ینیدلا  عجرملا  ۀحامس  اهاقلأ  یتلا  ۀمیقلا  ۀیهیجوتلا  تارـضاحملا  نم  ۀعومجم  دادعإب  موقت  نأل  ۀسـسؤملا  عفد  کلذ  لک 
دقو ۀیعامتجالاو ، ۀیدرفلا  ةایحلا  نوؤش  فلتخم  لوح  ۀفلتخم ، ۀـنمزأو  فورظ  یف  هلظ ) ماد   ) يزاریـشلا ینیـسحلا  دـمحم  دیـسلا  یمظعلا 

ًاّدسو یمالـسإلا ، یعولا  رـشن  یف  انم  ۀمهاسم  اهتعابطب  انمق  دـقو  تابیتک ، لکـش  یلع  تحبـصأف  اهیلع  فاضأو  يزاریـشلا  مامإلا  اهعجار 
.. دیجم لبقتسمو  لضفأ  ًادغ  لجأ  نم  نیملسملا  ءانبأل  یقالخألاو  يدئاقعلا  غارفلا  ضعبل 

: لئاقلا یهلإلا  یحولا  نم  ًاقالطنا  کلذو 
(. 1 *) َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذُنِیلَو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  *

یف هماکحأ  ۀفرعم  یف  ملاعلا  یلإ  لهاجلا  عوجر  بوجوو  ۀمألا ، راذناو  نیدلا  یف  هقفتلا  بوجو  یلإ  اندشری  ماع  یئالقع  لصأ  وه  يذـلا 
.. هنوؤشو هفقاوم  لک 

: ۀمیرکلا ۀیآلل  ًایکولسو  ًایلمع  ًاقیبطتو 
(. 2 *) ِباَْبلَألا ُولوُأ  ْمُه  َِکَئلوُأَو  ُهللا  ُمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِداَبِع *  ْرِّشَبَف  *

: مسقنت هلظ ) ماد   ) يزاریشلا ینیسحلا  دمحم  دیسلا  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ۀحامس  تافلؤم  ناف 
.. مالسإلا ۀیلومشل  ًاساکعنإ  اهنوکل  ةایحلاو  ناسنإلا  داعبأ  مهأل  ۀیلومشلاو  عونتلا  ًالوأ :

یتح تزواجت ـ  یتلا  هقفلا  ۀعوسوم  نم  ًاذخأ  ۀفلتخملا ، مالسإلا  مولع  یتش  یف  ۀمخـضلا  تاعوسوملاو  بتکلا  كرابملا  هملق  ضافأ  دقف 
ثیدحلا مولعب  ًارورمو  مالـسإلا  خیرات  یف  ۀـیهقف  ۀیلالدتـسا  ۀـیملع  ۀـعوسوم  ربکأ  مویلا  یلإ  دـعت  ثیح  ًادـلجم ، نیرـشعلاو  ۀـئاملا  نآلا ـ 
ةریغصلاو ۀطسوتملا  بتکلاب  ًءاهتناو  يرخألا .. ۀثیدحلا  مولعلا  رئاسو  قوقحلاو  عامتجالاو  داصتقالاو  ۀسایسلاو  لوصألاو  مالکلاو  ریسفتلاو 

. ًافلؤم ( 150 (ـ لا اهعومجمب  زواجتت  دق  یتلاو  عیضاوملا  فلتخم  لوانتت  یتلا 
. راکفألاو يؤرلا  اهنم  مهلتستو  ۀنسلاو  نآرقلا  لوح  روحمتت  اهنإ  ثیح  ۀلاصألا  ًایناث :
. رصاعملا ملاعلا  لکاشمو  ۀیمالسإلا  ۀمألا  لکاشمل  ۀیلمعلاو  ۀیرذجلا  ۀجلاعملا  ًاثلاث :
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عیمجلا اهمهفی  ۀحـضاو  ۀغلبو  اهریغو ، عیبلا ) و( نوناقلا ) و( لوصألا ) (ـ صاصتخالا ک يوذل  هتاباتک  یف  ۀنیـصر  ۀیملع  ۀغلب  ثدـحتلا  ًاعبار :
. ةایحلا عقاوم  نم  دهاوشبو  ۀیریهامجلا  هتاباتک  یف 

ۀیمالسإلا تارضاحملا  نم  ۀمیقلا  ۀلسلسلا  هذه  رشنو  عبطب  انمق  ۀلیصألا  مالسإلا  میهافم  رشن  یف  ةریبک  ۀیلوؤسم  نم  هب  رعشن  امل  ًارظنو  اذه 
یف نمزلا  نم  دوقع  ۀعبرألا  زواجتت  دـق  ۀـینمز  ةرتف  یف  هتحامـس  اهاقلأ  ةرـضاحم  فالآ  ۀعـستلا  براقت  یتلاو  هلظ ) ماد   ) عجرملا ۀحامـسل 

.. ناریإو تیوکلاو  قارعلا 
، رونلا یلإ  هجارخإو  اهنم  دوقفملا  لیصحت  لجأ  نم  یعسلاب  ًالمأو  اهنم ، دجاوتی  ام  رـشنو  دادعإل  انقفوی  نأ  ریدقلا  یلعلا  یلوملا  نم  وجرن 

ۀیـسایسلاو ۀـیعامتجالا  ایاضقلا  فلتخم  هاجت  مالـسإلا  رظن  ۀـهجو  ۀـمألا  یلإ  لقنت  ةرـصتخمو  ۀـلماک  ۀیمالـسإ  ۀلـسلس  لامکإ  نم  نکمتنل 
. بیجم عیمس  هنإ  طیسبو .. حضاو  بولسأب  ۀیویحلا 

رشنلاو قیقحتلل  Ř̘ ș لا ۀسسؤم 
نانبل توریب 

ناروش  6080/13 ص.ب :
almojtaba@shiacenter.com ینورتکلإلا : دیربلا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
موی مایق  یلإ  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  ۀمئادلا  ۀنعللاو  نیرهاطلا ، نیبیطلا  هلآو  دـمحم  انیبن  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  نیملاعلا ، بر  دـمحلا هللا 

. نیدلا

مالسلا مهیلع  ۀمئألا  روبقو  ۀعیشلا 

نمف مهروبق ، ةرایز  ءادألا  نسحو  دهعلاب  ءافولا  Š امت نم  نإو  هتعیشو ، هئایلوأ  قنع  یف  ًادهع  مامإ  لکل  نإ  : » مالـسلا هیلع  اضرلا  مامإلا  لاق 
(. 3 «) ۀمایقلا موی  مهءاعفش  مهتمئأ  ناک  هیف  اوبغر  امب  ًاقیدصتو  مهترایز  یف  ۀبغر  مهراز 

ۀعافشلا لین  یهو  ۀیورخأ  ةدئاف  اهل  امک  سانلا ، عیمجلو  ۀعیشلل  ةریبک  ۀیویند  ةدئاف  ۀفیرشلا  مهدقارمو  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  روبقل  نا 
اهـضرف ةدـیدع  تابوعـصو  اهتمئأ ، روبق  لوح  اهعمجت  ۀـجیتن  ۀـفلتخم  ۀیـسایس  فورظب  ۀعیـشلا  ترم  دـقو  مهتیالوب ، دـقتعاو  مهراز  نمل 

تایلوؤسم لمحتت  ۀینیـسحلا  تائیهلا  تناکو  هللا ، لیبس  یف  اوماقتـساو  اودمـص  کلذ  لک  عمو  بناجألا  ءالخدلا  نم  مهریغو  نومکاحلا 
تائیهلا اهنمو  رغألا ، ریدغلا  دیعو  ۀکرابملا  دیلاوملاو  تایفولاک  تابسانملا  ۀفاک  یف  رئاعشلاو  میسارملا  ءایحإو  میظنتل  اهقتاع  یلع  ةدیدع 

نم ضعبلاو  هریغ ، یف  وأ  قارعلا  یف  ءاوس  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ۀـمدخل  ًاقرـشم  ًاخیرات  لمحت  یتلاو  مایألا  هذـه  اـهارن  یتلا  ۀـکرابملا 
دقرم ثیح  ۀیمظاکلا  یلإ  ءالبرک  نم  رفاسی  نمک  ءازع ، ۀماقإو  بکوم  ۀئیهت  لجأل  قیرطلا  قاشمو  رفـسلا  لمحتی  ۀـکرابملا  تائیهلا  هذـه 

دیع مایأو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـمإلا  نینمؤملا  ریمأ  ةداهـش  ماـیأ  یف  فرـشألا  فجنلا  یلإ  رفاـسی  نمو  مالـسلا  اـمهیلع  نیداوجلا  نیماـمإلا 
مامإلا دهـشم  نم  رفـسلا  ءانع  لمحتی  نم  کلذکو  ۀعمجلا ، یلایلو  نیعبرألا  ةرایزو  ءاروشاع  مایأ  ۀسدقملا  ءالبرک  یلإ  یتأی  نمو  ریدغلا ،
مهیلع تیبلا  لهأ  دـقارم  مضت  یتلا  ندـملا  نم  اهریغو  مالـسلا ، اـهیلع  ۀـموصعملا  ۀـمطاف  ربق  ثیح  ۀـسدقملا  مق  یلإ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا 

. مهیلاومو مالسلا 
یخآتلاو ۀـیدولا  طباورلا  ةدایز  یه  اهبراغمو  ضرألا  قراـشم  یف  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  روبق  راـشتنا  یلع  تبترت  یتلا  دـئاوفلا  ۀـلمج  نمف 

لازی الو  ناک  دشحلا  اذـهو  روبقلا ، هذـهل  ۀـماعلا  وأ  ۀـصاخلا  تارایزلاو  تابـسانملا  یف  مهیقالت  دـنع  کلذو  ۀعیـشلا ، ءانبأ  نیب  فراعتلاو 
روبق دوجو  نأ  نع  ًالـضف  ۀلأسملا ، هذهل  اهریغو  ۀـیداصتقاو  ۀـیعامتجا  دـئاوف  كانهو  یملاعلا ، عمتجملا  یف  ًایدـئاقعو  ًایـسایس  ًالقث  لثمی 

. راوزلاو سانلا  ۀمدخل  باوثلاو  رجألا  مهلین  ببسو  اهلهأل  ۀمحر  نادلبلا  هذه  یف  مالسلا  مهیلع  ۀمئألا 
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مالسلا مهیلع  مهدقارمب  ندملا  عسوت 

انه نمو  هب ، ناهتـسی  ةوق ال  ردصم  عامتجالا  اذهو  اهیف ، ۀماقإلل  اهلوح  نینمؤملاو  ۀعیـشلا  تبذـج  روبقلا  اهیف  دـجوت  یتلا  قطانملا  نا  امک 
یلع ۀملاظلاو  ةرئاجلا  تاموکحلا  نیبو  نیلاوملا  ۀعیشلا  نیب  تاهجاوم  اوببس  امبرو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  دقارم  نوبراحی  ءادعألا  ذخأ 

نیفرحنملا نم  ریثکلل  تحمـس  انه ، اهرکذل  لاجم  لماوع ال  ۀجیتن  فعـضلا  نم  تالاحب  ًانایحأ  رمت  ۀیمالـسإلا  ۀـمألا  نأ  امبو  خـیراتلا . رم 
بیرختب اوماق  ًالثم  ( 4) نویباهولاف ۀفیرشلا ، تادقتعملاو  ۀسدقملا  قطانملا  هذه  یلع  زواجتلا  یلإ  ۀلهجلا  نم  عدبلاو  تاهبـشلا  باحـصأو 

نیترم ۀسدقملا  ءالبرک  یلع  اومجه  لبق  نمو  هیلع ، اولوتساو  ( 5) نیسح فیرشلا  نم  زاجحلا  اوعزتنا  نیح  1343ه )ـ  ) ۀنس عیقبلا  ۀمئأ  روبق 
.)ـ 1216ه  ) ماع کلذو  فیرشلا  ینیسحلا  مرحلا  یلع  مهدقح  نیزکرم  ًابیرختو  ًالتقو  ًاداسف  اهیف  اوثاعو 

ۀعبرألا روبقلا  یلإ  ۀـفاضإلابف  كاـنه ، تناـک  ةریثک  يرخأ  روبق  نأ  مولعملا  نمو  نـآلا ، یلإ  اـهلاح  یلع  عیقبلا  یف  ةرهاـطلا  روبقلا  تلظو 
نیخرؤملا نیب  فالتخا  عم  عیقبلا  یف  تنفد  دـق  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  نأب  لوقت  ۀـیاور  كانهف  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعملا  ۀـمئالل 

هلا هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀیرذل  يرخأ  روبقو  اهیلع ) هللا  ناوضر   ) نینبلا مأ  ربق  عیقبلا  یف  كانهو  اهیلع ) هللا  مالس  ( ) 6) اهنفد ناکم  لوح 
. نینمؤملا ۀباحصلا  ضعب  یلإ  ًافاضم  راهطألا ، هلآو 

راثآلل بیرختلاو  فسعتلاو  ملظلا  نم  ًادیزم  نوکت  ۀلـصحملاف  ۀـیباهولا  ةرمزلا  فارـشإ  تحت  روبقلا  هذـه  نوکت  نأب  ریداقملا  ترج  نئلو 
وه امک  ۀعیشلا ، فارشإ  تحت  یه  یتلا  ۀسدقملا  دقارملا  سکع  یلع  یغبنی ، امل  مامتهالا  مدعو  اهقح  ۀفرعم  مدعو  ۀیخیراتلاو  ۀیمالـسإلا 

ۀمطاـف ۀـیولعلل  ۀـسدقملا  مق  یف  فیرـشلا  دـقرملا  وأ  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـمإلل  فیرـشلا  حیرـضلا  یلإ  ۀبـسنلاب  لاـحلا 
امدنع مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  نع  ءاج  دقو  هللا ، یلإ  اهب  نولـسوتیو  ةرهاطلا ، روبقلا  هذهب  ۀعیـشلا  فحی  ذإ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ۀموصعملا

(. 7 «) ۀنجلا هلف  اهراز  نم  : » مالسلا اهیلع  یسوم  تنب  ۀمطاف  ةرایز  نع  لئس 
(. 8 «) ۀنجلا یف  مقب  یتمع  ربق  راز  نم  مالسلا « : هیلع  لاقو 

مق ۀنیدم  تناک  ذإ  اهیلع ،) هللا  مالس   ) ۀموصعملا ۀمطاف  ربق  دوجو  الول  لکـشلا  اذهب  تراص  ام  ۀسدقملا  مق  ۀنیدم  نأ  انه  لوقلا  نم  دبالو 
یف اهناکس  ناکو  ۀمسن  فالآ  ۀثالث  نم  رثکأ  یلإ  اهناکس  دادعت  لصی  الو  يرق ، عبس  یلإ  لصت  يرقلا  نم  ۀعومجم  نع  ةرابع  کلذ  لبق 

. رانلا ةدبعو  سوجملاو  دوهیلا  ضعب  نم  قباسلا 
ۀموصعملا ۀمطاف  ةدیـسلا  لضفب  الإ  کلذ  امو  ۀعیـشلا . نم  اهناکـس  رثکأو  فارطألا ، ۀـیمارتم  ةریبک  ۀـنیدم  یه  ۀـسدقملا  مق  ناف  مویلا  امأ 

. مالسلا اهیلع 

ۀفرشملا دهاشملا  یف  ۀمیقملا  تائیهلا  صخت  ایاصو 

ءالبرکو مقو  سدقملا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  دهـشم  نم  ةرهاطلا  دالبلا  هذـه  یف  نکـست  یتلا  ۀفیرـشلا  تائیهلا  یلع  تابجاو  نوکت  انه  نمو 
: اهضعب رکذن  هبشأ ، امو  نیمظاکلاو  فجنلاو 

مامإلا ۀفرعم 

مالـسإلا نع  عافدلا  نم  مالـسلا ، هیلع  هدارأ  امب  لمعلاو  ۀیقیقح  ۀفرعم  ۀعقبلا  کلت  یف  نوفدملا  موصعملا  مامإلا  ۀـفرعم  نم  دـبال  هنا  اهنم :
یف کلذ  أرقن  امک  مهتیؤر  وأ  ءاـیحألا  عامـس  نم  توملا  مهعنمی  ـال  ًاـعیمج  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  نأ  حـضاو  وه  اـمکو  همیهاـفم ، رـشنو 
: ».. مالـسلا مهیلع  ۀمئألا  دحأ  وأ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةرایزل  لوخدـلا  نذأ  یف  أرقت  هیلع  هللا  ۀـمحر  یمعفکلا  خیـشلا  لاق  تارایزلا ،

مهیلع مهف  (. 9 ..«) یمالـس نوّدریو  یمالک  نوعمـسیو  یماقم  نوری  نوقزری ، كدـنع  ءایحأ  مالـسلا  مهیلع  کئافلخو  کلوسر  نا  ملعاو 
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وأ هعمسی  نکی  مل  امم  ًاریثک  يریو  عمسی  فوس  تایداملاو  ایندلا  نع  عفتری  امنیح  ناسنإلا  ناف  مهباوج ، نودریو  ءایحألا  نوعمسی  مالسلا 
یـسوطلا ۀفئاطلا  خیـش  نع  رکذی  اممف  مالـسلا ، مهیلع  نیحلاصلا  ۀمئألاو  ءایبنألاب  فیکف  يداعلا  ناسنإلا  یلإ  ۀبـسنلاب  اذـه  ایندـلا  یف  هاری 

هیلع اضرلا  مامإلا  باوج  عمـسی  مث  قارعلا  یف  فرـشألا  فجنلا  ۀـنیدم  نم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  یلع  ملـسی  ناک  هنأ  هیلع  هللا  ۀـمحر 
. مالسلا

ۀمعنلا رکش 

نأو مالـسلا ، هیلع  مامإلل  هترواجم  یهو  ةریبکلا  ۀمعنلا  هذه  یلع  هللا  رکـشی  نأ  ۀفرـشملا  دهاشملا  یف  میقملا  ناسنإلا  یلع  مزلی  هنأ  اهنمو :
هللا عفری  موی  یتأی  امبرلف  هیلع  هللا  ۀمعن  رکـشی  مل  اذإ  ناسنإلا  ناف  اههاجت ، تابجاو  نم  هیلع  ام  يدؤیو  ًامئاد  اهرکذیو  ۀـمعنلا  هذـه  ردـقی 

(. 10  *) ٌدیِدََشل ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزَأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل   * میرکلا نآرقلا  یف  یلاعت  لاق  امک  هنم ، ۀمعنلا  هذه 
(. 11 «) زاف نم  زوفی  انبو  هدابع ، یلع  اهب  معنأ  یتلا  هللا  ۀمعن  هللاو  نحن  : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  لاقو 

مامإلا دهـشم  یف  مویلا  ۀیملعلا  ةزوحلا  نا  ًالثمف  ةرهطملا ، دقارملا  دنع  ۀمیلعلا  تازوحلا  ۀـیوقتو  سیـسأتل  یعـسلاو  ریکفتلا  مزلی  هنا  اهنمو :
، ریثکب اذه  نم  عسوأ  كانه  ةزوحلا  نوکت  نأ  بولطملا  نأ  نیح  یف  ملعلا  لهأو  ۀبلطلا  نم  فالآ  ۀعبـس  یلاوح  مضت  مالـسلا  هیلع  اضرلا 

ولو هلـسرت ، نأ  اهیلع  ةزوحلا  یلإ  اهئانبأ  دحأ  لاسرإ  یلع  ةرداق  ۀلئاع  لک  ناف  انیدیأب  کلذ  ۀیوقتو  ًافلأ ، نیـسمخ  ریدـقت  لقأ  یلع  مضتف 
ۀنطفلاو ءاکذلاب  زیمتی  يذلاو  هئانبأ  دحأ  لسریف  کلذ ، لمحتی  نأ  نمؤملا  ناسنإلل  دـبال  هنا  الإ  ةریثک ، لکاشم  هجاوتـس  ةوطخلا  هذـه  نأ 

 *، نامزلا بحاص  مامإلا  دونجو  مادخ  دحأ  حبصی  فوس  هناف  ۀیمالسإلا ، مولعلا  بالط  نم  راصو  قفو  ول  نبالا  اذهو  سردلا ، یف  ۀبغرلاو 
. هلک مالسإلا  ۀضیب  نع  عفادملا  لب  نیح . لک  یف  مهنع  عفادملاو  مالسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀمئألا  مرحل  یماحلا  حبصی  فوسو 

ۀینیدلا مولعلا  بالط  ۀلق 

ةوعدلا نم  نکمم  ردق  ربکأ  یلإ  مویلا  مالـسإلا  ۀجاحو  ۀعیـشلا  دادعت  یلإ  ًاسایق  ًادـج ، لیلق  ۀـینیدلا  مولعلا  بالط  ددـع  نإ  ۀـقیقحلا  یفو 
بالط ددـع  راص  نییباـهولا  نأ  نیح  یف  فـالآ ، ۀعبـس  یلاوح  دهـشم  یفو  بلاـط ، فلأ  نورـشع  یلاوح  دـجوی  ۀـسدقملا  مق  یفف  هیلإ ،
مهیدل ۀیدوعسلا  یفف  مهراکفأ  جیورتل  ملاعلا  یف  ةریثک  ذفانم  نوکلمی  نییباهولا  نأ  يرت  اذلو  کلذ  فاعضأ  اهدحول  ۀکم  یف  مهسرادم 

مهـسرادم یلإ  ًافاضم  يرخألا  ندملا  ضعب  یفو  ضایرلا  یفو  ۀـنیدملا ، یف  رخآو  ۀـکم  یف  زکرم  كانهف  ۀـبلطلا ، لابقتـسال  ةریثک  زکارم 
یف اننوقبـسیس  مهناف  انم ، رثکأ  ۀیباهولا  دنع  نیغلبملاو  ۀبلطلا  ددع  نوکی  امنیح  یعیبطلا  نمو  ۀیمالـسإلا ، لودلا  نم  دیدعلا  یف  مهتازوحو 

(. 12 *) ِءالُؤَهَو ءالُؤَه  ُّدُِمن  ًاّلُک  : * یلاعت لاق  ثیح  مظعألا  ذوفنلا  مهل  حبصیو  مهراکفأ ، رشن 
لک اهروزی  ناکف  ةرونملا  ۀنیدملا  کلذـکو  اهیلإ  بغری  نم  لک  اهروزی  نیملـسملا  ندـم  نم  ۀـنیدم  قباسلا  یف  ۀـمرکملا  ۀـکم  نکت  ملأ 

رفاسی امک  ۀکم  یلإ  رفاسی  ءرملا  ناکف  مالسلا ، مهیلع  راهطألا  هتیب  لهأو  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دقرم  ةرایزل  هتیرح  لماکبو  ملـسم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ربق  ةرایزو  هللا  تیب  ةرایزل  رفـسلا  دـیری  نمل  دویقلا  ةرثک  نم  مویلا  هارن  ام  امأ  زاریـش ، یلإ  ناهفـصأ  نم  مویلا  ناـسنإلا 

. ۀنیدملاو ۀکم  یلإ  نیملسملا  باهذ  مامأ  لیقارعلا  هذه  اوعضو  نیذلا  مهف  مالسإلا ، یلع  نییباهولا  رمآتو  روج  نم  وهف  هلا  هیلع و 

ۀینیسحلا سلاجملا 

لک وأ  ةرم ، عوبسأ  لک  یف  هتیب  یف  ًاینیـسح  ًاسلجم  دحاو  لک  میقی  نأ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأل  لاوم  ناسنإ  لک  یلع  مزلی  ام  مهأ  نمو 
ۀماقإ نإ  اهنمو : ةدابع ، یهو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  رکذ  اهنم : ةریثک ، دئاوف  سلاجملا  هذه  ۀماقإل  ناف  ةرم ، رهـش  لک  وأ  ةرم ، نیعوبـسأ 

مالـسلا مهیلع  مهل  انبح  دکؤی  اذـهو  ناکملا ، کلذ  یلع  ۀـکئالملا  لزنتو  تالکـشملاو ، ءالبلا  عفدـی  مالـسلا  مهیلع  مهرکذـل  سلاجملا 
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. ةرخآلاو ایندلا  ةداعس  بجوی  امم  مهب ، انطبریو  مهوحن ، اندشیو 
سلاجملا کلت  نإ  : » لاق معن ، كادف  تلعج  تلق  لاق : نوثدـحتتو »؟ نوسلجت  : » لاق هنأ  مالـسلا  هیلع  قداصلا  هللا  دـبع  یبأ  نع  ءاج  دـقف 

(. 13 «) رحبلا دبز  نم  رثکأ  تناک  ولو  هبونذ  هل  هللا  رفغ  ۀبابذلا  حانج  لثم  هنیع  نم  جرخف  هدنع  انرکُذ  وأ  انرَکَذ  نم  هنإ  انرمأ ، اویحأف  اهبحأ 
ًافرغ اهب  هللا  هأوب  هدخ  یلع  لیست  یتح  ۀعمد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقل  هانیع  تعمد  نمؤم  امیأ  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  رفعج  وبأ  مامإلا  لاقو 

(. 14 «) ًاباقحأ اهنکسی  ۀنجلا  یف 
(. 15 «) رانلا یلع  ههجو  هللا  مرح  هانیع  تضافف  هدنع  انرکذ  نم  : » مالسلا هیلع  قداصلا  هللا  دبع  وبأ  لاقو 

: لاقف یکبف  هتدشنأف  لاق : مالسلا » هیلع  نیسحلا  یف  یندشنأ  نوراه  ابأ  ای  : » مالـسلا هیلع  هللا  دبع  وبأ  لاق  لاق : فوفکملا  نوراه  یبأ  نعو 
: هتدشنأف لاق : ۀقرلاب ، ینعی  نودشنت » امک  یندشنأ  »

ۀیکزلا همظعأل  لقف  نیسحلا  ثدج  یلع  ررمأ 
ای یل « : لاق  تغرف . املف  لاق : رتسلا . فلخ  نم  ءاکبلا  تعمـسو  یکبف  لاق : يرخألا ، ةدیـصقلا  هتدـشنأف  لاق : یندز » : » لاق مث  یکبف ، لاـق :

ۀسمخ یکبأو  یکبف  ًارعش  نیسحلا  یف  دشنأ  نمو  ۀنجلا ، هل  تبتک  ًارشع  یکبأو  یکبف  ًارعش  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  یف  دشنأ  نم  نوراه  ابأ 
نم جرخف  هدنع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  رکذ  نمو  ۀنجلا ، امهل  تبتک  ًادـحاو  یکبأو  یکبف  ًارعـش  نیـسحلا  یف  دـشنأ  نمو  ۀـنجلا ، هل  تبتک 

(. 16 «) ۀنجلا نودب  هل  ضری  ملو  هللا  یلع  هباوث  ناک  بابذ  حانج  رادقم  عومدلا  نم  هینیع 
یف ًاتیب  هل  هللا  ینب  الإ  ۀضوعبلا  حانج  لثم  ردق  ولو  ءام  هینیع  نم  جرخف  هدـنع  انرکذ  وأ  انرکذ  لجر  نم  ام  : » مالـسلا هیلع  رقابلا  مامإلا  لاقو 

(. 17 ..«) رانلا نیبو  هنیب  ًاباجح  کلذ  لعجو  ۀنجلا 

سلاجملا رامث 

دمحم یلع  ةالـصلا  اهیف  رکذیـس  مک  ًالثمف  ۀـمایقلا ، موی  یف  ناسنإلا  نازیم  لقث  بجوی  اممو  باوثلا  ةرثک  سلاجملا  هذـه  رامث  مهأ  نمو 
. نازیملل ۀلقثم  تاولصلا  هذهو  دمحم ؟ لآو 

انأ هلا : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  : » لاق مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هیبأ  نع  دمحم  نب  رفعج  مامإلا  نع  ءاج  دقف  تایاورلا ، یف  درو  امک 
(. 18 «) هتانسح اهب  لقثأ  یتح  ّیلع  ةالصلاب  تئج  هتانسح  یلع  هتائیس  تلقث  نمف  ۀمایقلا  موی  نازیملا  دنع 

یبنلا یلع  ةالـصلا  الإ  ءاعدلا  نم  ءیـش  ینرـضحی  ملف  تیبلا  تلخد  ینإ  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع  یبأل  تلق  لاق : میعن  نب  مالـسلا  دـبع  نعو 
(. 19 «) تجرخ امم  لضفأب  دحأ  جرخی  مل  : » مالسلا هیلع  لاقف  هلآو ،

(. 20 «) هلآو دمحم  یلع  یلصت  یتح  ءامسلا  نع  بوجحم  ءاعد  لک  : » مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  نینمؤملا  ریمأ  لاقو 
نازیملا یف  هملع  عضویل  لجرلا  نإ  دـمحم ، لآو  دـمحم  یلع  ةالـصلا  نم  لقثأ  ءیـش  نازیملا  یف  ام  : » لاق مالـسلا  امهیلع  امهدـحأ  نعو 

(. 21 «) هب حجریف  هنازیم  یف  اهعضیف  هلآو  هیلع  ةالصلا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  جرخیف  هب  لیمیف 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  خیسرت 

حیرلا طحت  امک  دابعلا  نع  بونذـلا  طـحیل  تیبلا  لـهأ  اـنبح  نإ  : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  هللا  دـبع  وبأ  هلاـق  اـم  يرخـألا  دـئاوفلا  مهأ  نمو 
(. 22 «) رجشلا نع  قرولا  ةدیدشلا 

(. 23 ..«) تیبلا لهأ  انبح  مالسإلا  ساسأو  ساسأ  ءیش  لکل  : » هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دقف 
نیأ نم  هلام  نعو  هالبأ ، امیف  هبابـشو  هانفأ ، امیف  هرمع  نع  عبرأ  نع  لأسی  یتح  ۀمایقلا  موی  دبع  امدـق  لوزت  ال  : » هلا هیلع و  هللا  یلـص  لاقو 

(. 24 «) تیبلا لهأ  انبح  نعو  هقفنأ ، امیفو  هبسک 
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نمو رادلا  لهأک  لیلقلا  یتح  اهرـضح  ول  سلاجملا  هذه  ناو  ۀینیـسحلا ، سلاجملا  ۀماقإ  یلع  دـیدشلا  صرحلاو  ۀـظفاحملا  نم  دـبال  نذإ 
خیراتلا نع  وأ  ریـسفتلا  وأ  قالخألا  نع  مهل  ثدـحتو  ربنملا  بیطخلا  دعـصو  طـقف  ةرـشع  وأ  ۀـسمخ  نیرـضاحلا  ددـع  ناـکو  مهرواـجی 

. ًاعیمج رادلا  لهأ  دیفتسیو  مکؤانبأ  دیفتسیو  نودیفتستس  مکنإف  تامرحملاو ، تابجاولاو  ۀیعرشلا  ماکحألا  نع  وأ  یمالسإلا 

ۀلئاعلاو ۀینیسحلا  سلاجملا 

قوقح اهل  ةأرملاف  ًاصاخ ، ًاناکم  ءاسنلل  صـصخی  نأب  ۀیعرـشلا  نیزاوملا  ظفح  عم  ۀینیـسحلا ، سلاجملل  ءاسنلاو  لافطألا  باحطـصا  مزلیو 
ۀـضیرف ءادأل  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دجـسمل  نیتأی  ءاسنلا  تناـک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دـهع  یلعو  مالـسإلا ، نید  یف  ةریثک 

نیأ نمف  سلاجملا  هذـه  ءاسنلا  رـضحت  مل  اذإف  ءاسنلا ، هعم  ذـخأی  ناک  برحلل  جرخی  ناک  امنیح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نإو  ةالـصلا ،
. ۀیمالسإلا ماکحألاو  نآرقلا  ۀفرعم  یلعو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ءالو  یلع  مهیبرن  نأ  انیلعف  لافطألا ، اذکهو  ۀیعرشلا ؟ ماکحألا  نملعتی 

ْنَم : * میرکلا نآرقلا  یف  ءاج  دقف  ًاعم ، ءاسنلاو  لاجرلا  یلع  فیلکتلا  لعج  امنإ  فیلکتلا ، نم  ءاسنلا  نثتـسی  مل  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  مث 
(. 25 ...*) ٌنِمُْؤم َوُهَو  یَثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاَص  َلِمَع 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  تایصوت  ةاعارمو  اهمارتحاو  ءاحمسلا ، ۀعیرشلا  رماوأل  لماکلا  مازتلالاب  تانمؤملا  انئاسنل  ۀیصوت  نم  انل  دبال  انهو 
، مالـسلا مهیلع  مهدالوأو  ۀـمئألا  ةرایز  دـنع  امیـسال  ۀـماعلا ، نکامألا  یف  ۀـنیزلا  كرتو  رـصبلا  ضغ  ۀـلأسمک  ۀیعرـشلا  ماـکحألا  عیمجو 

. لماکلا یمالسإلا  باجحلا  ةاعارمو 
یَلَع َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَم  ّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  الَو  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَیَو  َّنِهِراَْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  : * یلاعت لاق  دـقف 
ِیَنب َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناَوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاَْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاَْـنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـَباء  َْوأ  َّنِِهئاـَباء  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ّـالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـالَو  َّنِِهبُویُج 

الَو ِءاَسِّنلا  ِتاَرْوَع  یَلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلـْفِّطلا  َِوأ  ِلاَـجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناَْـمیَأ  ْتَکَلَم  اَـم  َْوأ  َّنِِهئاَِـسن  َْوأ  َّنِِهتاَوَخَأ 
(. 26  *) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهللا  َیلِإ  اُوبُوتَو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی 

(، 27 «) اهتنیز نم  یفخ  ام  ملعیو  اهاخلخ  توص  عمـسیل  ضرألا  اهیلجرب  برـضت  نأ  ةأرملا  یهن  هنأ  : » هلا هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نعو 
ءاسنلا سلاجم  نوکت  ناو ال  ۀـیزعتلا ، سلاجمو  نآرقلا  لفاحم  دـقعو  ۀـعامج ، ةالـص  تمیقأ  اذإ  صخألابو  ةالـصلا ، یف  نواـهتلا  مدـعو 
ۀمطاف ةدیـسلاب  تایـسأتم  انؤاسن  نوکت  نأ  بجی  لب  اهئارو ، نم  عفن  ـال  یتلا  اـیاضقلاو  ۀـیویندلا  رومـألا  یف  ثدـحتلل  عاـمتجا  نع  ةراـبع 

اذکه ةدهاجمو ، ةدباعو  ۀعاجشو  ۀلضاف  ۀملاع  ۀناسنإ  تقولا  سفن  یف  تناک  فیکو  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ءاروحلاو  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. ماکحألل فانم  ریغ  حیحص  لکشب  رئاعشلا  میظعتو  یلوملا  ۀعاطو  ةدابعلاو  ملعلا  یلإ  فافعلا  نم  قلطنت  ۀیعیشلا  ةأرملا  نوکت  نأ  بجی 

موصعملا ۀفرعم 

انیلعف هبـشأ ، امو  تاعاذإلاو  فحـصلاو  بتکلا  نم  لئاسولا  فلتخم  ربع  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  فراعم  رـشن  موزل  وه  رخآلا  عوضوملا 
، مالسلا مهیلع  ۀمئألا  راوج  یلإ  نونکسی  نم  ًاصوصخو  نوملاعلا . اهنم  دیفتسیل  اهرشن  مث  ًالوأ  مالسلا  هیلع  موصعملا  مامإلا  فراعم  ۀفرعم 
ام ملعأو  ضرألا ، یف  امو  تاوامـسلا  یف  ام  ملعأل  ینإ  : » لاق مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  ءاج  دـقف  ۀـفرعملا ، نم  رحبأ  لب  رحب  هل  مامإلاف 

کلذ تملع  : » لاقف هنم ، هعمس  نم  یلع  ربک  کلذ  نأ  يأرف  ۀئینه  تکس  مث  لاق : نوکی » امو  ناک  ام  ملعأو  رانلا ، یف  ام  ملعأو  ۀنجلا  یف 
(. 29 («) 28 * ) ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناَْیِبت  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلََّزنَو  لوقی *: لجو  زع  هللا  نإ  لجوزع ، هللا  باتک  نم 

. رداهلا رحبلا  ۀعس  نم  ربکأ  یه  یتلا  مامإلا  مولع  لباقم  ءام  ءاعو  الإ  وه  ام  يداعلا  ناسنإلا  ملعف 
نع درو  دـقو  نیدـلا . دامعو  نوکلا ، ناکرأو  ضرألا ، داتوأ  مه  لب  ًایداع ، ًاقلخ  اوسیل  مالـسلاو ) ةالـصلا  لضفأ  مهیلع   ) ۀـمئأ ءالؤه  ناـف 

، مولحلا تهاتو  لوقعلا ، ّتلـض  تاهیه ، تاهیه  هراـیتخا  هنکمی  وأ  ماـمإلا  ۀـفرعم  غلبی  يذـلا  اذ  نمف  : » لاـق هنا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  ماـمإلا 
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(. 30… «) ءاملحلا ترصاقتو  ءامکحلا ، تریحتو  ءامظعلا ، ترغاصتو  نویعلا ، تئسخو  بابلألا ، تراحو 
ول لب  اهولمح ، یتلا  ۀلاسرلاو  ةوعدـلا  یلع  ماع  ( 1400  ) نم رثکأ  رورم  مغر  مهتداعسل  ۀلیـسوو  رـشبلل  ًارانم  مهاقبأ  لجو  زع  هللا  نإ  معن ،

أجلم اهنإف  اهتلازإو ، مهروبق  میدـهت  یف  ءادـعألا  عمط  مغر  هللا ، مهاـقبأل  رثکأ  وأ  ۀنـس  نویلم  نیعبرأ  اـهیف  نمو  ضرـألا  یقبت  نأ  هللا  ردـق 
(. 31 *) ٍقَاب ِهللا  َْدنِع  اَمَو  ُدَفنَی  ْمُکَْدنِع  اَم  : * یلاعت هلوق  یف  امک  نیصلخملا ، دصقمو  نینمؤملا 

اَمَو  * لئاز ٍناف  هنإف  ایندلا  کلم  یلع  دهعلل  مکضقن  ءارو  نم  متلصح  مکنأ  ضرفنلو  صلخیو ، متی  ُدَفنَی *   * رـشبلا اهیأ  ْمُکَْدنِع * اَم   * ناف
مالـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  یـضترملا  مامإلا  يرن  انإف  نیدبآلا . دبأ  ٍقَاب *  * دـهعلاب ءافولا  یلع  بترتملا  باوثلاو  رجألا  نم  ِهللا * َدـْنِع 
لمجلا نم  ریخألا  طرـشلا  ضفر  نیخیـشلا ، ةریـسو  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  ۀنـسو  هللا ، باتک  یلع  کـعیابن  يروشلا : یف  هل  لـیق  نیح 

یف مالـسلا  هیلع  ماـمإلا  ءازج  يرنف  (، 32) فلاخ هنکل  ثالثلا  نامثع  لبقو  ضفرلا . اذـه  لجأل  ۀیمالـسإلا  ۀـیروطاربمإلا  لنی  ملو  ثـالثلا ،
مایأل ۀیواعم  ءاقبإ  نأ  مالسلا  هیلع  مامإلل  لیق  مثو  مویلا ، اذه  یلإ  انیأر  ام  دهعلل  هضقن  یف  هئازج  ناکف  نامثع ، امأ  مویلا ، یلإ  هربصل  ایندلا 
امنیب راعلاو ، نعللا  الإ  ایندلا  یف  هریـصم  امف  لبتهاو ، ردغ  ۀیواعمو  ضفر ، مالـسلا  هیلع  مامإلا  نکل  ۀـئداهلا ، ۀـیروطاربمإلا  هل  دـهمی  لئالق 

لجعتـسملا رداغلا  ۀـیولا  تفر  نإو  رباصلا ، یفولا  ریـصم  یلإ  دـشرت  ةریثک  ۀـلثمأ  مالـسإلا  یفو  هارن . ام  رباصلا  مالـسلا  هیلع  ماـمإلا  ریـصم 
(33 ..) ًامایأ

مهلعج هللاو  هللا ، نم  ءیش  لک  نودمتـسی  مهف  لجوزع ، هللا  یلإ  قلخلا  برقأ  اوناک  املو  هللا ، ةدارإ  نولثمی  مالـسلا  مهیلع  ۀمئألا  ناک  املو 
. مهدنع ام  ذفنی  کلذلف ال  نیعمجأ ) مهیلع  هللا  تاولص   ) دمحم لآو  دمحم  مهو  هفاطلأو  هتاضویف  ردصم 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  نم  تاحفن 

. جئاوحلا ءاضقو  یضرملا  ءافشو  ءاعدلا  ۀباجتساو  تامارکلا ، روهظو  تازجعملا  لوصح  ۀفیرشلا ، دقارملا  تاکرب  نم 
، میهاربا خیـشلا  همـسا  هیلع ، هللا  ۀمحر  يراصنألا  یـضترم  خیـشلا  نامز  یف  کلذو  ۀینیدلا  مولعلا  بالط  دـحأ  ۀـسدقملا  ءالبرک  یف  ناک 

مالـسلا هیلع  سابعلا  لضفلا  یبأ  مرح  یلإ  ءاجف  هنید ، ءاضقلو  جـحلا  ءادـأل  لاـملا  نم  غلبم  یلاو  جاوزلا ، یلإ  ۀـجاحب  خیـشلا  اذـه  ناـکو 
هیلع سابعلا  لضفلا  یبأ  مرح  یف  ًاـسلاج  ناـک  اـمنیح  ماـیألا  دـحأ  یفو  رهـشأ ، ۀتـس  یتح  ۀـثالثو  نیمویو  ًاـموی  رظتنا  مث  هتجاـح ، بلطو 

ۀباجإلا نکلو  هتجاح ، هل  یـضقت  نأ  رظتنی  رهـشأ  ۀتـس  یـضق  دقف  شیعلا ، ۀـقئاض  نم  هیناعی  امل  ۀبعـص  مایأ  هیلع  ترم  نأ  دـعبو  مالـسلا ،
اهل ۀلفط  دیب  ذـخأت  یهو  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلا  یبأ  حیرـض  تلخد  دـق  ۀـیدابلا  لهأ  نم  ةأرما  یلإ  رظن  ةأجفو  ام ، ۀحلـصمل  ترخأت 

ابأ ای  مالـسلا : هیلع  لضفلا  ابأ  ۀبطاخم  مألا  تلاقف  ضرملا ، ةدشل  اهندب  يوط  دقو  زازکلا )  ) ضرمب ۀـباصم  تناک  ثیح  ضرملا  اهب  دتـشا 
یلع يولحلا  رثنتو  لهالهلاب  درغزت  مألا  تحارف  اهتعاس ، نم  تنبلا  تیفـشف  كدـنع ، يذـلا  هاجلاب  یتنبا  هللا  یفـشی  نأ  دـیرأ  ینإ  لضاف ،

لضفلا ابأ  ای  لاق : ذإ  هماقم ، بسانت  یتلا  ریغ  ۀجهلب  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلا  ابأ  بطاخی  حارو  يأر  امم  میهاربإ  خیـشلا  بضغف  راوزلا ،
مولعلا بالط  يز  اهیدترا ـ  یتلا  سبالملا  هذهب  یل  عفن  الف  یتجاح  یـضقت  الو  نید  لجرو  ملع  بلاط  انأو  ۀیودبلا  ۀجاح  یـضقت  اذکهأ 

نم جرخ  نأ  دـعبو  ینومتبیخ ، دـق  مکنإف  ۀـساردلا  كرتاو  ناریإ )  ) اهنم مکیلإ  تمدـق  یتلا  یتنیدـم  یلإ  عجرأس  نآلا  نم  ینإو  ۀـینیدلا ـ 
حیرضو مالسلا  هیلع  سابعلا  حیرض  نیب  کلذک  وه  امنیبو  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامإلا  عیدوتب  سأب  ال  لاق : مالـسلا ، هیلع  سابعلا  حیرض 

؟ میهاربإ خیشلا  تنأ  له  هل : لاقو  صخش  هفقوأ  مالسلا ، هیلع  نیسحلا 
. معن هل : لاق 

يراصنألا خیشلا  دنع  ًافورعم  میهاربإ  خیشلا  نکی  ملو  هدنع ، رـضحت  نأ  نآلا  کبلطی  يراصنألا  یـضترم  خیـشلا  نا  میهاربإ  خیـش  ای  لاق :
بهذاو میهاربإ ، خیش  ای  اذه  دوقنلا  سیک  ذخ  يراصنألا : خیشلا  هل  لاق  هیلع  هللا  ۀمحر  يراصنألا  خیـشلا  یلع  لخدو  بهذ  املف  لبق ، نم 

. ۀمداقلا ةرملا  یف  ۀجهللا  هذهب  نیحلاصلا  ءایلوألاو  مالسلا  هیلع  مامإلا  ملکت  نأ  یغبنی  نکلو ال  مامإلا ، نم  هتبلط  ام  زاجنإل 
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ةرمث هل  ۀیلمع  وأ  ۀیملع  ۀمدخلا  تناک  ءاوس  مهتمدخو  مهترواجمب  فرـشتلاو  مهمیلاعتب  مازتلالاو  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  نإ  معن ،
یحورلا ءافـصلاو  جئاوحلا  ءاضق  یف  ۀلثمتم  یهف  ۀیویندلا  ةدئافلا  امأو  اهطورـشو ، اهطرـشب  ۀعافـشلا  لانیف  ۀیورخألا  امأ  ۀـیورخأو ، ۀـیویند 

یف انیلع  ام  امأو  هتجاح ، یـضقیو  جاتحملا  ةوعدل  بیجتـسی  یلاعت  هللا  نذإب  موصعملاف  کلذ  عم  نکلو  ۀجرحلا ، رومألا  عیمج  یف  نوعلاو 
ةأرملا امأ  ربصلا ، هیلع  بجوی  ۀفرعم  نم  خیشلا  هلمحی  ام  ناف  ۀفرعملا ، ردقب  ۀعیشلل  ناحتما  کلذ  ناف  ۀیودبلا  ةأرملاو  میهاربإ  خیشلا  ۀصق 

. اهتجاح یضقیس  مالسلا  هیلع  مامإلا  نأ  فرعت  امنإو  کلذ  فرعت  اهناف ال  ۀیودبلا 

ۀماع تائیهلا  یلإ 

: یلع لمعت  نأ  ایاصولا  نم  مدقت  ام  یلإ  ۀفاضإلاب  ًاضیأ  تائیهلا  ۀفاک  یلعو 
یعو نع  نوکی  نأ  بجی  بحلا  اذـهو  درف ، لک  یف  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  هلالخ  نم  قمعیو  دـکؤی  لماکتم  جـمانرب  عضو  ًالوأ :

یف هشقنو  بحلا  ۀغایـص  نا  رکذلا ، ۀفنآلا  ۀصقلا  یف  رم  امک  ۀجرحلا ، فقاوملا  یف  عدصتی  هلعل  یعو ، نود  نم  جذاسلا  بحلا  ناف  مهفو ،
یتلا رومألا  نم  اهریغو  ءابطخلا  ةوعدو  ۀیمالسإلا  میسارملا  ءایحإو  سلاجم ، نم  همیقت  امب  ۀینیسحلا  تائیهلا  قتاع  یلع  ًاضیأ  عقی  رودصلا 

. مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  رکف  عم  ًایلاع  حورلاب  جورعلا  یلإ  هوعدت  لب  ایندلاب ، ناسنإلا  دادشنا  نم  للقتو  بولقلا  ییحت 
یف مالـسإلا  ةوق  مهنأل  لافطألل ؛ ۀصاخو  هظفحو  همیلعتو  نآرقلا  ةءارقل  ةددعتملا  لفاحملا  ۀماقإو  میرکلا  نآرقلاب  مامتهالا  نم  دبال  ًایناث :
ریمأ نع  درو  دـقف  همیلاـعتو ، هماـکحأب  نیزتیل  بذـعلا ، لـهنملا  اذـه  نم  لـهنی  نأ  عیمجلا  یلعف  ءاـسنلاو ، بابـشلا  کلذـکو  لبقتـسملا ،

(. 34 «) رجحلا یف  شقنلاک  رغصلا  یف  ملعتلا  : » مالسلا هیلع  نینمؤملا 
(. 35 ...«) یلع بح  یلع  مکدالوأ  اوبدأ  راصنألا  رشاعم  : » هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقو 

دحأ لک  یلع  بجت  یتلا  ۀـمهملا  ۀـیدئاقعلا  رومألا  سیردـتو  سانلا  دـنع  اهب  یلتبملا  ۀیعرـشلا  ماکحألا  اهیف  رکذـت  سلاجم  ۀـماقإ  ًاـثلاث :
دلاخلا مهیدـصتو  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  ةایحو  بهذـملا  خـیرأتو  هعورفو ، بهذـملا  لوصأو  هعورفو ، مالـسإلا  لوصأ  لیبق  نم  اهتفرعم ،

. ًایموی اهب  یلتبملا  ۀیهقفلا  لئاسملاو  تیغاوطلل ،
عم انتاقالع  عیمج  یف  صالخإلاو  هللا ، رکذو  قدـصلاو  بباحتلاو  یخآتلل  ناکمو  ۀیمالـسإلا ، ةوخـألل  یقتلم  تاـئیهلا  زکارم  نکتل  ًاـعبار :
عم مث  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئألا  عم  انتقالع  مث  لجوزع  هللا  عم  انتقالع  یلوألا  ۀـجردلا  یفو  ءاقدـصألا  عمو  دالوألا ، عمو  ةرـسألا ، عمو  سانلا ،

. سانلا
. بیجم عیمس  هنا  ةرهاطلا  ةرتعلاو  نآرقلا  ۀفرعم  نم  دیزملل  انقفوی  نأ  لجوزع  هللا  لأسن  ماتخلا  یفو 

، دمحم لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا 
، عفنی ٍملع ال  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا 

(، 36) عبشت سفنو ال  عمسی ، ءاعدو ال  عشخی ، بلقو ال 
. نیرهاطلا نیبیطلا  هلآو  دمحم  یلع  هللا  یلصو 

میکحلا نآرقلا  يده  نم 

سانلل مالسإلا  فیرعت 

(. 37 *) ًاحلاص لمعو  ِهللا  َیلِإ  اَعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  : * یلاعت لاق 
داشرإلاو ظعولا  سلاجم  ۀماقإ 
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(. 38 *) ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُْعدا  : * هناحبس لاق 
نیدلا یف  هقفتلا  سلاجم  ۀماقإ 

(. 39 *) َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اَذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِذُنِیلَو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاَط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  الْوَلَف  : * یلاعت لاق 
ۀیریخلا لامعألاب  مامتهالا 

(. 40 *) يَْوقَّتلاَو ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواَعَتَو  : * یلاعت لاق 

مالسلا مهیلع  نیموصعملا  ۀمئألا  عابتا  موزل 

(. 41 *) ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلْوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : * هناحبس لاق 
(. 42 *) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َةاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَماء  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهللا  ْمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  : * یلاعت لاق 

(. 43 *) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : * لجوزع لاقو 
ۀینیسحلا سلاجملا  ۀماقإ  ةرورض 

(. 44 *) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلَذ  : * یلاعت لاق 
(. 45 *) ِهِیف اُوقَّرَفَتَت  الَو  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  : * هناحبس لاقو 

میرکلا نآرقلا  میلعتب  ًاریثک  مامتهالا 

(. 46 *) َنآْرُْقلا َنوُرَّبَدَتَی  الَفَأ  : * لجوزع لاق 
(. 47 *) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتاَو  ُهوُِعبَّتاَف  ٌكَراَبُم  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  اَذَهَو  : * یلاعت لاقو 

(. 48 *) ِهِسْفَِنل يِدَتْهَی  اَمَّنِإَف  يَدَتْها  ِنَمَف  َناءْرُْقلا  َُوْلتَأ  ْنَأَو  َنیِِملْسُْملا *  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأَو  : * العو لج  لاقو 
(. 49 *) ِباَْبلَألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیاء  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  ٌباَتِک  : * هناحبس لاقو 

ةرهطملا ۀنسلا  يده  نم 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  رشن 

ةافولا دنع  ۀمیظع : نهلاوهأ  نطاوم  ۀعبس  یف  عفان  یتیب  لهأ  بحو  یبح  : » هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مالـسلا : هیلع  رقابلا  مامإلا  لاق 
(. 50 «) طارصلا دنعو  نازیملا ، دنعو  باسحلا ، دنعو  باتکلا ، دنعو  روشنلا ، دنعو  ربقلا ، یفو 

همیلعتو نآرقلاب  مامتهالا 

(. 51 «) هملعو نآرقلا  ملعت  نم  مکریخ  : » هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
مظعأ ۀـنجلا  یف  نکی  مل  هللا ، دـنع  ام  دـیری  وهو  هللا  دابع  ملعو  ملعلا  یف  عضاوتو  نآرقلا  ملعت  نمو  : » هلا هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقو 

(. 52 ..«) هنم ۀلزنم  یلعأ  الو  هنم  ًاباوث 

نیدلا یف  هقفتلا  سلاجم  ۀماقإ 

: مالسلا هیلع  مظاکلا  مامإلا  لاق 
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هیقفلا لضفو  ایندلاو ، نیدلا  یف  ۀـلیلجلا  بترلاو  ۀـعیفرلا  لزانملا  یلإ  ببـسلاو  ةدابعلا  مامتو  ةریـصبلا  حاتفم  هقفلا  ناف  نیدـلا  یف  اوهقفت  »
(. 53 «) ًالمع هل  هللا  ضری  مل  هنید  یف  هقفتی  مل  نمو  بکاوکلا ، یلع  سمشلا  لضفک  دباعلا  یلع 

موصعملا مامإلا  ۀفرعم  موزل 

ۀفرعمو هللا  ۀــعاط  : » لاـقف ( 54 *) ًارِیثَـک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتْؤـُی  ْنَـمَو  : * لـجوزع هللا  هلوـق  یف  مالـسلا  هـیلع  قداـصلا  ماـمإلا  لاـق 
(. 55 «) مامإلا

مث هل  ملـسیو  هیلإ  دریو  هنامز  مامإو  مهلک  ۀـمئألاو  هلوسرو  هللا  فرعی  یتح  انمؤم  دـبعلا  نوکی  ال  : » لاق هنأ  مالـسلا  اـمهیلع  امهدـحأ  نعو 
(. 56 (»!؟ لوألا لهجی  وهو  رخآلا  فرعی  فیک  لاق :

مامإ ریغب  هیأر  هنید  ذختا  نم  ینعی  : » لاق ( 57 *) ِهللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاَوَه  َعَبَّتا  َنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَمَو   * هلوق یف  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  مامإلا  لاقو 
(. 58 «) يدهلا ۀمئأ  نم 

(. 59 «) ۀیلهاج ۀتیم  تام  مالسلا ـ  مهیلع  ۀمئألا  مهفرعی ـ  ملو  تام  نم  : » نیدلا عئارش  نم  نومأملل  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  بتک  امیفو 

ۀینیسحلا سلاجملا  ۀماقإ  ةرورض 

: دشنملا رامع  یبأل  مالسلا  هیلع  قداصلا  مامإلا  لاق 
نم ءاکبلا  تعمـس  یتح  یکبیو  هدشنأ  تلزام  هللاوف  لاق : یکبف  هتدشنأ  مث  یکبف  هتدشنأف  لاق : یلع  نب  نیـسحلا  یف  یندشنأ  رامع  ابأ  ای  »

(. 60 «) رادلا
اهیلع ۀـمطاف  تکب  نحملا  نم  هـیلع  يرجی  اـمو  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  اهدـلو  لـتقب  ۀـمطاف  هـتنبا  هـلا  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ربـخأ 

؟ هل ءازعلا  ۀماقإب  مزتلی  نمو  هیلع ؟ یکبی  نمف  تبأ  ای  : » تلاقو ًادیدش .. ًاءاکبمالسلا 
نوددـجیو یتیب  لهأ  لاجر  یلع  نوکبی  مهلاجرو  یتیب ، لهأ  ءاسن  یلع  نوکبی  یتمأ  ءاسن  نإ  ۀـمطاف  اـی  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف 

(. 61 ..«) ۀنس لک  یف  لیج ، دعب  ًالیج  ءازعلا 
یکبف انباصمب  رکذ  نمو  ۀـمایقلا . موی  انتجرد  یف  انعم  ناـک  اـنم  بکترا  اـمل  یکبو  اـنباصم  رکذـت  نم  : » مالـسلا هیلع  اـضرلا  ماـمإلا  لاـقو 

(. 62 ..«) بولقلا تومت  موی  هبلق  تمی  مل  انرمأ  هیف  ییحی  ًاسلجم  سلج  نمو  نویعلا ، یکبت  موی  هنیع  کبت  مل  یکبأو 

نیموصعملا روبق  ةرایز  لئاضف 

(. 63 «) ۀمایقلا موی  ًاعفاشو  ًادیهش  هل  تنکو  یتایح ، یف  ینراز  امنأکف  یتافو  دعب  ینراز  نم  : » هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
: هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  مالسلا  هیلع  نسحلا  مامإلا  لاقو 

موی هروزأ  نأ  ّیلع  ًاقح  ناـک  كاـخأ  راز  وأ  كراز  وأ  كاـبأ  راز  وأ  ینراز  نم  هلا : هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  كراز ؟ نم  ءازج  اـم  هبأ  اـی  »
(. 64 «) هبونذ نم  هصلخأ  یتح  ۀمایقلا 

(. 65 «) نییلع یلعأ  یف  یلاعت  هللا  هبتک  هقحب  ًافراع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یتأ  نم  : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  لاق 
(: هباحصأ دحأ   ) یطنزبلا یلإ  هل  باتک  یف  مالسلا  هیلع  اضرلا  مامإلا  لاق 

: مالسلا هیلع  لاق  ۀجح !؟ فلأ  مالسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلقف  یطنزبلا :)  ) لاق ۀجح » فلأ  لجوزع  هللا  دنع  لدعت  یترایز  نأ  یتعیـش  غلبأ  »
(. 66 «) هقحب ًافراع  هراز  نمل  ۀجح  فلأ  فلأو  هللاو  يإ  »
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شماوهلا

.122 ۀبوتلا : ةروس  ( 1)
.18 رمزلا : ةروس  ( 2)

ج24. اضرلا *  مامإلا  ةرایز  باوث  رکذ  یف  باب  ج2 ص261  مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ( 3)
داوج دـمحم  ۀـمالعلل  ۀـیباهولا ) یه  هذـه   ) باتک عجار  ۀیمالـسإلا  دـئاقعلاو  میقلا  یلع  نییباهولا  تازواجت  یلع  عالطالا  نم  دـیزمل  ( 4)

. ۀینغم
درطو 1816م ،)  ) ۀـیبرعلا ةروـثلا  نلعأ  1908م ،)  ) زاجحلاو ۀـکم  فیرـش  1856-1931م ،)  ) یلع نب  نیـسحلا  وـه  نیـسح : فیرـشلا  ( 5)
مرحلا یف  نفدو  ناـمع  یف  یفوت  ایـسوقین ، یف  ماـقأو  دـالبلا  كرتف  1924م )  ) یباهولا دوعـس  نبا  همزه  زاجحلا ، کلم  حبـصأو  كارتـألا 

. دادغب یف  لصیفو  نامع  یف  هللا  دبع  هانبا  کلم  فیرشلا ،
اهیلع عقو  ام  باب  ج43 ص180  راونألا : راحب  یف  تایاورلا  هذه  دجوتو  تایاورلا  یلع  ۀـینبم  اهلک  ماقملا  یف  تالامتحا  ثالث  كانه  ( 6)

. ملظلا نم 
. هربنمو مالسلا  مهیلع  لوسرلا  ربق  نیب  اهنأ  ثلاثلا : لامتحالا  اهتیب ، یف  اهنأ  یناثلا : لامتحالا  عیقبلا ، یف  اهنإ  لوألا : لامتحالا 

نم باوث  ص98  لامعألا : باوث  رظنأو  بابلا 106 ، مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تنب  ۀمطاف  ةرایز  لضف  ص324  تارایزلا : لماک  ( 7)
. مالسلا هیلع  یسوم  تنب  ۀمطاف  ربق  راز 

مقب ح2. مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  تنب  ۀمطاف  ةرایز  لضف  ص324 ب106  تارایزلا : لماک  ( 8)
. تارایزلا یف  لصف 41  ص473  یمعفکلا : حابصم  ( 9)

.7 میهاربإ : ةروس  ( 10)
. میهاربإ ةروس  ریسفت  یبف  ج1 ص371  یمقلا : ریسفت  ( 11)

.20 ءارسإلا : ةروس  ( 12)
. مالسلا مهیلع  یبنلا  تیب  لهأ  هدنع  رکذ  نم  باوث  ص187  لامعألا : باوث  ( 13)

ص104 ب32 ح9. تارایزلا : لماک  ( 14)
ص104 ب32 ح10. تارایزلا : لماک  ( 15)

ص104 ب33 ح1. تارایزلا : لماک  ( 16)
. مالسلا هیلع  رقابلا  نع  ءاج  ام  باب  ص249  رثألا : ۀیافک  ( 17)

. مالسلا مهیلع  یبنلا  یلع  ةالصلا  باوث  ص155  لامعألا : باوث  ( 18)

. مالسلا مهیلع  یبنلا  یلع  ةالصلا  باوث  ص155  لامعألا : باوث  ( 19)

. مالسلا مهیلع  یبنلا  یلع  ةالصلا  باوث  ص155  لامعألا : باوث  ( 20)
. لصف ص165  یعادلا : ةدع  ( 21)

. مالسلا مهیلع  تیبلا  لهأ  بح  باوث  ص187  لامعألا : باوث  ( 22)
سلجملا 45 ح16. ص268  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 23)

سلجملا 10 ح9. ص39  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 24)
.97 لحنلا : ةروس  ( 25)
.31 رونلا : ةروس  ( 26)
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. یلحلا سابل  رکذ  لضف  ج2 ص163 ح582  مالسإلا : مئاعد  ( 27)
.89 لحنلا : ةروس  ( 28)

ج1 ص261 ح2. یفاکلا : ( 29)

ج1 ص201 ح1. یفاکلا : ( 30)
.96 لحنلا : ةروس  ( 31)

. يروشلا ۀصق  ج1 ص188  دیدحلا : یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش  رظنأ  ( 32)
ۀیآلا 96. لحنلا  ةروس  ج14 ص145  ناهذألل : نآرقلا  بیرقت  ریسفت  ( 33)

. ملعلا رکذ  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  لصف  ج1 ص319  دئاوفلا : زنک  ( 34)
. مالسلا مهیلع  یبنلا  دعب  ۀیربلا  ریخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نوک  یف  لصف  ج2 ص68  میقتسملا : طارصلا  ( 35)

. مالسلا مهیلع  یبنلا  ءاعد  نم  ص299  یمعفکلا : حابصم  ( 36)
.33 تلصف : ةروس  ( 37)

.125 لحنلا : ةروس  ( 38)
.122 ۀبوتلا : ةروس  ( 39)
.2 ةدئاملا : ةروس  ( 40)
.59 ءاسنلا : ةروس  ( 41)

.55 ةدئاملا : ةروس  ( 42)

.119 ۀبوتلا : ةروس  ( 43)
.32 جحلا : ةروس  ( 44)

.13 يروشلا : ةروس  ( 45)
.24 دمحم : ةروسو  ، 82 ءاسنلا : ةروس  ( 46)

.155 ماعنألا : ةروس  ( 47)
.92 91 ـ  لمنلا : ةروس  ( 48)

.29 ةروس ص : ( 49)
سلجملا 3 ح3. ص10  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 50)

لصفلا 6 ح17. ج1 ص99  یلائللا : یلاوغ  ( 51)
. لامعألا باقع  نم  ءاج  ام  باب  ص426  نیدلا : مالعأ  ( 52)

ج10 ص247 ب16 ح13. راونألا : راحب  ( 53)
.269 ةرقبلا : ةروس  ( 54)

ج1 ص185 ح11. یفاکلا : ( 55)
ج1 ص180 ح2. یفاکلا : ( 56)

.50 صصقلا : ةروس  ( 57)
ص130 ب7 ح7. ینامعنلا : ۀبیغ  ( 58)

ج2 ص122 ب35 ح1. مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ( 59)
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سلجملا 29 ح6. ص141  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 60)
ج44 ص292 ب34 ح37. راونألا : راحب  ( 61)

سلجملا 17 ح4. ص73  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 62)
ص13 ب2 ح12. تارایزلا : لماک  ( 63)

سلجملا 4 ح4. ص59  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 64)
. مالسلا هیلع  نیسحلا  ربق  راز  نم  باوث  ص85  لامعألا : باوث  ( 65)

سلجملا 15 ح9. ص64  قودصلا : خیشلا  یلامأ  ( 66)

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  - 37

باتک تاصخشم 

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز  باتک : مان 
یفجن  داوج  دمحم  هدنسیون :

ییاور  يداقتعا  عوضوم :
رصاعم فلؤم : تافو  خیرات 

یسراف  نابز :
1 دلج : دادعت 

هیمالسا تاراشتنا  رشان :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ات  دیزی  اب  مدرم  تعیب  متفه  یس و  شخب  هیقب 

هراشا

ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
زا دعب  دندرک . بصن  ار  شیاههمیخ  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  حبـص  اروشاع  بش  هک  یماگنه  دراگنیم : سواط  نب  دیس 

هرون هک  دـش  همیخ  لخاد  تخیر و  نآ  نایم  رد  هرون  يرادـقم  سپـس  دوب . نآ  رد  یناوارف  کـشم  هک  دـندروآ  ار  یفرظ  داد  روتـسد  نآ 
(. دیامن لیاز  ار  شکرابم  ندب  لفاس  ياهوم  ینعی   ) دشکب

نآ رد  رب  يراصنا  هبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  و  میم ) نوکسب   ) ینادمه داض ) ءار و  حتف  ءاخ و  ءاب و  مضب   ) ریـضخ نب  ربرب  هک  هدش  تیاور 
، دروآ رد  هدنخب  ار  نمحرلا  دبع  هک  درکیم  يراک  دیدنخیم و  ریرب  دنشکب . هرون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دعب  هک  دندوب  هداتسیا  همیخ 

. تسین حازم  یخوش و  عقوم  العف  تسا ، هدنخ  عقوم  نونکا  ایآ  ریرب  يا  تفگیم : نمحرلا  دبع 
نونکا هک  ار  ياهدنخ  حازم و  نیا  مرادن . هتـشادن و  تسود  ار  یخوش  يریپ  یناوج و  نامز  رد  نم  هک  دننادیم  نادـنواشیوخ  تفگ : ریرب 

هورگ نیا  اب  دوخ  ياهریـشمش  اب  هکنیا  رگم  تسین  ام  عنام  يزیچ  مسق  ادـخب  میوریم . نآ  يوسب  هک  یتمعن  نآ  يارب  تسا  یتراشب  منکیم 
مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  دیفم  خیـش  مینک ! هقناعم  نیعلا  روح  اب  سپـس  میگنجب و  ناشیا  اب  تعاس  کی  میئامن و  رادـید 

يراتسرپ  ارم  بنیز  ماهمع  مدوب و  هتسشن  نم  دش  دیهش  نآ  حبص  مردپ  هک  یبش  نآ  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور 
4 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
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حالـصا هدامآ و  ار  مردـپ  ریـشمش  نیوج  دوب . مردـپ  دزن  دوب  رذ  وبا  مالغ  هک  نیوج  دـش و  دوخ  همیخ  لخاد  مردـپ  مدـید  هاگان  درکیم .
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  مراوگرزب  ردپ  درکیم .

لیصالا  قارشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  - 1
لیدبلاب  عنقی  رهدلا ال  لیتق و  بلاط  بحاص و  نم  - 2
یلیبس  کلاس  یح  لک  لیلجلا و  یلا  رمالا  امنا  و  - 3

. ماش حبص و  ردقچ  داب ! وت  رب  فا  راگزور  يا  ینعی  - 1
. دوشیمن عناق  نتفرگ  لدب  ضوع و  هب  راگزور  ینکیم ؟ دیهش  لوتقم و  ار  تقیقح ) قح و   ) هدنیوج تسود و  - 2

. دومیپ دهاوخ  ارم  هقیرط  يرادیب  هاگآ  صخش  ره  تسا و  لیلج  يادخ  تردق ) تسدب   ) رما رایتخا  هک  تسین  نیا  زج  - 3
يولگ هار  هیرگ  تسیچ . مردپ  روظنم  هک  متفایرد  مدیمهف و  مدینش و  ار  اهنآ  الماک  نم  ات  درک  رارکت  هبترم  هس  ای  ود  ار  راعـشا  نیا  مردپ 
مدینـش نم  هک  ار  هچنآ  زین  بنیز  ماهمع  تسا ! هدش  ردقم  ءالب  هک  متـسناد  مدش و  تکاس  مدرک و  يراددوخ  هیرگ  زا  دومن ، دودسم  ارم 

رد تسجرب و  ياج  زا  اذل  دنک ، يراددوخ  تسناوتن  دنتـسه و  تقاط  مک  بلقلا و  قیقر  هک  تسا  نیا  نانز  نأش  دوب ، نز  وا  دینـش . مه  وا 
: دز دایرف  دیناسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دوخ  دوب  هنهرب  اپ  دشیم و  هدیشک  نیمزب  شسابل  نماد  هک  یلاح 

نویش ینعی  نیقابلا !! لامث  نیضاملا و  ۀفیلخ  ای  نسحلا . یخا  و  یلع ، یبا  و  ۀمطاف ، یما  تتام  مویلا  ةایحلا ! ینم  دعا  توملا  تیل  هالکث  او 
: ایوگ درکیم ! دوبان  ارم  یگدنز  گرم  شاک  يا  تفگ : هدرک 

هاگهانپ ناگتـشذگ و  هدنامیقاب  یئوت  تسا ! هتفر  تسد  زا  نسح  مردارب  تسا و  هدش  دیهـش  یلع  مردپ  دـشاب و  هدرم  همطاف  مردام  زورما 
. یئام ناگدنامزاب 

: دومرف يو  هب  دش و  بنیز  ترضح  هجوتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
5 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ناطیشلا  کملح  نبهذی  ال  هتخا ! ای 
: دومرف دش و  کشا  زا  رپ  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  نامشچ  سپس  دربب . ار  وت  ربص  ناطیش  ادابم  مرهاوخ ! يا  ینعی 

مانل  الیل  اطقلا  كرت  ول 
نیا ینادیم ! روهقم  مولظم  ار  نتـشیوخ  وت  ایآ  هالیو  او  تفگ : اربک  بنیز  دـیباوخیم . دنتـشاذگیم  دازآ  بش  کی  ار  اطق  هدـنرپ  رگا  ینعی 

ار نآ  هدـیدرگ  نتـشیوخ  نماد  هجوتم  دز و  دوخ  تروصب  همطل  سپـس  تسا . رتراوگاـن  نم  رب  دـنکیم و  راد  هحیرج  ارم  بلق  رتشیب  ربخ 
! مرهاوخ يا  دومرف : يو  هب  دیـشاپ و  همولظم  يوناب  نآ  تروصب  بآ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داتفا ! شغ  لاـحب  درک و  هراـپ 

نامسآ لها  درم و  دنهاوخ  نیمز  لها  هک  نادب  شاب ، روبص  دنک  اطع  وتب  ادخ  هک  یئابیکش  هب  نک و  هشیپ  ار  يراک  زیهرپ  ادخ  هب  تبـسن 
تسا و هدیرفآ  دوخ  تردـقب  ار  قلخ  هک  یئادـخ  نامه  دـش . دـهاوخ  كاله  راگدرورپ  سدـقم  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  ره  دـننامیمن ، یقاب 

. تسا اهنت  هکی و  تخیگنا و  رب  دهاوخ  ار  قلخ 
هَّللا یّلـص  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  نیا  یناملـسم  ره  نم و  هفیظو  دوب ، رتهب  نم  زا  مردارب  دوب ، رتوکین  نم  زا  مردام  دوب ، رتهب  نم  زا  مردپ 

مـسق ار  وت  نم  رهاوخ ! يا  دومرفیم : درکیم و  ربصب  رما  نانخـس  لیبق  نیا  هب  ار  اربک  بنیز  نیـسح  ماـما  میئاـمن . یـسأت  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
: ینک لوبق  ارم  مسق  دیاب  مهدیم و 

اهجو یلع  یشمخت  ابیج و ال  یلع  یقشت  ال 
هب ادص  نم  يارب  مدش  دیهش  نم  یتقو  ادابم  یشارخب ، نم  يازع  رد  ار  دوخ  تروص  ادابم  ینزب ! كاچ  نم  يارب  ار  دوخ  نماد  ادابم  ینعی 

. دیناشن نم  دزن  دروآ و  ار  بنیز  ماهمع  مردپ  سپس  ینک  دنلب  هالیو  او 
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کی کیدزن  ار  اههمیخ  داد : روتـسد  نانآ  هب  دیدرگ و  دوخ  باحـصا  هجوتم  دـش و  جراخ  همیخ  زا  نایرج  نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
راز راک  نمشد  اب  فرط  کی  زا  ات  دنشاب  اههمیخ  نایم  رد  دننک و  رگید  کی  لخاد  ار  اهنآ  ياهبانط  دننزب و  رگید 

6 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
ریغ دشاب  نانآ  رب  طیحم  هک  دننک  بصن  يروط  ار  اههمیخ  هصالخ  دنهد . رارق  دوخ  پچ  تسار و  فرط  رس و  تشپ  ار  اههمیخ  دنیامن و 

. دشیم روآ  ور  ناشیا  هب  نمشد  هک  یفرط  نآ  زا 
نآ نارای  دش . لوغشم  عرـضت  ءاعد و  رافغتـسا و  زامن و  هب  ار  بش  نآ  هیلک  دومن و  تعجارم  دوخ  ياجب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

. دنتفای لاغتشا  ءاعد  رافغتسا و  زامنب و  زین  راوگرزب 
دینادیم ایآ  دومرف : دش و  رادیب  تفر و  باوخ  يرصتخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  رحـس  تقو  هک  یعقوم  دراگنیم : بقانم  باتک : رد 

؟ مدید یباوخ  هچ  تعاس  نیا  رد  نم 
اهگـس نآ  نایم  رد  دـنزگب . ارم  هک  دـندرک  هلمح  نمب  یئاهگس  اـیوگ  مدـید  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  نبا  اـی  يدـید  یباوخ  هچ  هچ . دـنتفگ 

دوشیم نم  نتـشک  يدـصتم  هورگ  نیا  ناـیم  رد  هک  یـسک  نآ  منکیم : ناـمگ  روط  نیا  نم  درکیم . هلمح  نمب  رتـشیب  هک  غلبا  دوب  یگس 
دندوب ترـضح  نآ  اب  هک  یهورگ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدـج  سپـس  دـشاب . سیپ  کل و  شندـب  ینعی  صربا  یـصخش 

: دومرف نمب  هک  مدید 
دمحم لآ  دیهش  تنا  ینب ! ای 

وت دناهدمآ . وت  لابقتـسا  هب  یلعا  ءالم  لها  اهنامـسآ و  لها  یتسه . نیعمجا  مهیلع  هَّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  دیهـش  وت  مزیزع ! رـسپ  يا  ینعی 
نایم رد  دریگب و  ار  وت  نوخ  ات  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  یکلم  نیا  زادـنیم ، ریخأت  نک ، لیجعت  یئامن ، يراطفا  نم  دزن  دـیاب  بشما 
. تسین یکش  عوضوم  نیا  رد  تسا و  هدیدرگ  کیدزن  ناهج  نیا  زا  نم  ندرک  چوک  نم و  تداهش  رما  هک  اقح  دهد . ياج  زبس  هشیش 
ماما دندرکیم و  رورم  روبع و  ام  دزن  زا  دندوب و  ام  بقارم  دعـس  نبا  رکـشل  زا  یهورگ  تفگ : هَّللا  دبع  نب  كاحـض  دراگنیم : دیفم  خـیش 

: درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح 
ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 

7 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
«1  » ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  ٌنیِهُم - ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل 

: يدرم دنتفگیم و  ریمس  نب  هَّللا  دبع  ار  وا  هک  هورگ  نآ  زا  يدرم  هاگان 
رد ریضخ  نب  ریرب  میدش . هداد  زیمت  امش  هلیسوب  نابوخ  ام  هک  ناگزیکاپ  يادخب  تفگ : دوب  كابیب  تیصخش و  اب  روالد ، عاجش ، خوش ،
نب ریرب  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  وت ! رب  ياو  تفگ : ریرب  هب  وا  دـهد ؟! رارق  ناگزیکاپ  زا  ارت  ادـخ  هک  دوشیم  ایآ  قساف  يا  تفگ : شباوج 

- هک ار  دوخ  نارای  حبص  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  حبـص  هک  یماگنه  دنداد ! مانـشد  رگید  کی  هب  سپـس  متـسه . ریـضخ 
- نانآ دادعت  هدـش : دراو  يرگید  تیاور  رد  دـیوگیم : بلاط  وبا  نب  دّـمحم  دومن . گنج  هدامآ  دـندوب  هدایپ  رفن  - 40 راوـس و - رفن  - 32

. دوب هدایپ  رفن  - 82
ار لوق  نیمه  زین  امن  نبا  دوب ، هدایپ  رفن  - 100 هراوس و - رفن  - 45 ناشیا - دادعت  دومرف : رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  دیوگیم : سواط  نب  دیس 

. تسا هدرک  لقن 
ار مچرپ  داد و  رارق  نآ  هریـسم  رد  ار  رهاظم  نب  بیبح  رکـشل و  هنمیم  رد  ار  نیق  نب  ریهز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیوگیم : دـیفم  خـیش 

. داد مشاه  ینب  رمق  تسدب 
اجنآ رد  هک  یقدنخ  نآ  نایم  رد  دندروآ و  دوب  اههمیخ  تشپ  هک  ین  مزیه و  ات  داد  روتسد  سپـس  دنداد . رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  اههمیخ 
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. دنک هلمح  ناشیا  هب  رس  تشپ  زا  نمشد  ادابم  هک  دندز  شتآ  ار  اهنآ  دنتخیر و  دوب 
هک یتیعمج  نآ  اب  دومن و  هداـمآ  گـنج  يارب  ار  دوخ  رکـشل  دوب  هبنـش  زور  هدـش : هتفگ  دوب و  هعمج  زور  هک  زور  نآ  رد  مه  دعـس  نبا 

ماما  هجوتم  تشاد  هارمه 
8 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

نب ثبش  ناراوس و  هدنامرف  سیق  نب  ةورع  دندوب . دعس  نبا  رکشل  هرسیم  رب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هنمیم و  رب  جاجح  نب  ورمع  دش . نیسح 
. دندوب ناگدایپ  هدنامرف  یعبر 

. داد دوب  ءار ) حتف  لاد و  مضب   ) دیرد شمان  هک  دوخ  مالغب  ار  مچرپ  دعس  نبا 
رفعج ماـما  زا  هک  یتـیاور  قبط  و  دوـب - رفن  رازه  ود  تسیب و  - 22 ، 000 هب - بیرق  دعـس  نبا  رکـشل  دادعت  دیوگیم : بلاط  وبا  نب  دّمحم 

. دوب رفن  - 30 ، 000 نانآ - دادعت  هدش  دراو  قداص 
: دومرف هک  هدش  تیاور  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  دیوگیم : دیفم  خیش 

: دومرف درک و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  ياهتسد  ترضح  نآ  دندش  نیسح  ماما  هجوتم  نمشد  ناراوس  هک  یماگنه 
. ةدعو ۀقث  یب  لزن  رما  لک  یف  یل  تنا  و  ةدش ، لک  یف  یئاجر  و  برک ، لک  یف  یتقث  تنا  مهللا 

دوـش دراو  نم  رب  هـک  یلکـشم  رما  ره  رد  وـت  ینم ، يراودـیما  یتخـس  ره  رد  ینم و  هاـنپ  تـشپ و  یهودـنا  ره  رد  وـت  اراـگدرورپ ! ینعی 
راوخ نآ  رد  تسود  دندرگیم  دودسم  هراچ  ياههار  دنوشیم و  فیعض  اهنآ  هلیـسوب  اهلد  هک  یهودنا  مغ و  اسب  هچ  یتسه . نم  هاگهیکت 
رازیب نارگید  زا  نم  اریز  منکیم ، تیاکش  وتب  اهنآ  زا  ماهدروآ و  وت  هاگردب  ار  تالکشم  هنوگ  نیا  نم  دش . دهاوخ  داش  نآ  رد  نمـشد  و 

. یشابیم ینتساوخ  زیچ  ره  هجرد  اهتنم  هنسح و  ره  بحاص  تمعن و  ره  یلو  سپ  يدومن ، فرط  رب  ار  اهنآ  وت  هدوب و  بغار  وتب  و 
زا شتآ  تسا و  نانآ  بقع  رد  قدنخ  دندید : دندز و  نالوج  نیسح  ماما  همیخ  فارطا  رد  دندمآ و  نانمـشد  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ 
زور زا  لبق  نیـسح ! ای  دز : دایرف  ادص  نیرتدنلب  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دوب . روهلعـش  دوب  هدش  هتخیر  قدنخ  رد  هک  یئاهین  مزیه و  نآ 

نـشوجلا يذ  نب  رمـش  ایوگ : تسیک ، صخـش  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدومن ، شتآ  راچد  ار  دوخ  يدرک و  لیجعت  تمایق 
دنتفگ دشاب ؟

9 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
: دومرف دش و  رمش  هجوتم  ماما  يرآ .
ایلص اهب  یلوا  تنا  يزعملا ! ۀیعار  نب  ای 

. يرتراوازس خزود  هتخورفا  شتآب  وت  نارچزب ! ناپوچ  رسپ  يا  ینعی 
ار وا  ات  راذگب  تفگ  هجسوع  نب  ملسم  دادن . هزاجا  نیسح  ماما  یلو  دیامن . باترپ  رمـش  فرطب  يریت  تفرگ  میمـصت  هجـسوع  نب  ملـسم 

هیلع ماما  تسا : هدومن  ناسآ  ام  يارب  ار  وا  نتـشک  اـناوت  يادـخ  تسا و  ناشیکمتـس  دارفا  نیرتگرزب  زا  قساـف  صخـش  نیا  اریز  منزب ، ریت 
. مریگب تقبس  نانآ  رب  لاتق  رد  مرادن  تسود  نم  دومرف : مالسلا 

ترـضح نآ  دندروآ . راوگرزب  نآ  دزن  ار  نیـسح  ماما  بسا  مه  یفرط  زا  دندش . راوس  دعـس  نبا  باحـصا  دیوگیم : بلاط  وبا  نب  دّـمحم 
هب مالسلا  هیلع  ماما  تشاد  رارق  ترضح  نآ  لباقم  رد  ریضخ  نب  ریرب  دش و  دعـس  نبا  رکـشل  هجوتم  دوخ  نارای  زا  رفن  دنچ  اب  دش و  راوس 

. نک هملاکم  هورگ  نیا  اب  دومرف : ریرب 
. تسا امش  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  ترتع  راگدای و  اریز  دیـسرتب  ادخ  زا  هورگ ! يا  تفگ : دمآ و  ولج  ریرب 

یلمع هچ  ربمغیپ  لآ  اب  هک  دیراد  رظن  رد  امـش  دیئوگب ، دـیراد  يروظنم  ره  دنـشابیم . ترـضح  نآ  مرح  نارتخد و  ترتع و  هیرذ و  نانیا 
؟ دیهد ماجنا 
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لوبق اـیآ  تفگ : ریرب  دـهدب . ناـشیا  هراـب  رد  دراد  هک  ياهیرظن  ره  اـت  مینک  داـیز  نبا  میلـست  ار  ناـشیا  هک  تسا  نیا  اـم  روـظنم  دـنتفگ :
دیداتسرف هک  یئاهدهعت  همان و  همه  نآ  ایآ  امش ! رب  ياو  هفوک  لها  يا  دناهدمآ . اجنآ  زا  هک  یناکم  نامه  هب  دندرگ  زاب  ناشیا  دینکیمن 

؟ دیدرک شومارف  دیتفرگ  دهاش  اهنآ  رب  ار  ادخ  و 
دزن هک  نونکا  درک و  دیهاوخ  نانآ  يادـف  ار  دوخ  ياهناج  دـیدومن  نامگ  دـیدرک و  توعد  ار  دوخ  ربمایپ  تیب  لها  امـش  امـش ! رب  ياو 

دب وا  هیرذ  اب  ردقچ  ادخ  ربمغیپ  زا  سپ  دیئامن . مورحم  تارف  بآ  زا  ار  نانآ  و  دـینک ! دایز  نبا  میلـست  ار  ناشیا  دـیهاوخیم  دـناهدمآ  امش 
تمایق  زور  ادخ  هدش ؟ هچ  ار  امش  دیدرک . يراتفر 

10 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دیتسه یمدرم  دب  هچ  دیامنن ! باریس  ار  امش 

هک تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  تفگ  ریرب  یئوگیم ؟ هچ  وت  مینادیمن  ام  صخـش ! يا  تفگ : ریرب  باوج  رد  هورگ  نآ  زا  رفن  کی 
ار راک  هبت  موق  نیا  رـش  اراـگدرورپ ! میوجیم . يرازیب  وت  يوسب  هورگ  نیا  راـتفر  زا  نم  ایادـخ ! راـب  درک ، داـیز  ارم  تریـصب  امـش  نیب  رد 

ناراب ریت  ار  ریرب  نانآ  اـهوگتفگ  نیا  زا  سپ  یـشاب . كانبـضغ  ناـشیا  رب  هک  دـننک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  وت  اـت  اـمرفب  ناـشدوخ  ریگنماد 
. دومن تشگزاب  بقعب  وا  دندومن و 

دوب لیس  ایوگ : هک  نانآ  ياهفص  هب  رظن  کی  تفرگ . رارق  ربخیب  ادخ  زا  رکشل  نآ  لباقم  رد  ات  دمآ  ولج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 
: دومرف درک و  دوب  هداتسیا  هفوک  لاجر  نایم  رد  هک  دعس  نبا  هب  مه  هاگن  کی  تخادنا .

بیرف یـسک  داد . یلاـح  کـی  هظحل  ره  زا  دـعب  ار  نآ  لـها  داد و  رارق  لاوز  اـنف و  راد  ار  اـیند  هک  تـسا  یئادـخ  نآ  صوـصخم  ساـپس 
. دهد بیرف  ار  وا  ایند  هک  دروخیم 

یگتـسبلد نآ  هب  هک  ار  یـسک  دیما  ایند  نیا  اریز  دیامن  هتفیرف  ار  امـش  ایند  نیا  ادابم  دیامن . ناحتما  راچد  ار  وا  ایند  هک  تسا  یـسک  یقش 
. دیامنیم دوبان  دنک  عمط  نآ  هب  هک  ار  یسک  ره  عمط  دنکیم و  عطق  دشاب  هتشاد 

امـش زا  ار  دوخ  تمحر  رظن  ادـخ  دـیاهدروآ و  بضغب  نآ  يارب  ار  ادـخ  هک  دـیاهدرک  عاـمتجا  يرما  يارب  منیبیم : روـط  نیا  ار  امـش  نم 
. هدومن رود  دوخ  تمحر  زا  ار  امش  تسا ، هدرک  لالح  امش  يارب  ار  دوخ  باذع  تمقن و  تسا و  هدینادرگرب 

هَّللا یّلص  دّمحم  ترضحب  دیدرک و  تعاطب  رارقا  دوخ ) نامگ  هب   ) اریز دیتسه . یمدرم  دب  امـش  یلو  تسا ، يراگدرورپ  بوخ  ام  يادخ 
رب ناطیش  هک  اقح  دیئامن . دیهـش  ار  نانآ  دیهاوخیم  دیدومن و  دوخ  ربمایپ  ترتع  هیرذب و  تشپ  سپـس  دیدروآ ، نامیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

نانیا َنوُعِجار . ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دیوش ! دوبان  دـیراد  هک  ياهدارا  نیا  امـش و  تسا . هدرب  گرزب  يادـخ  دای  زا  ار  امـش  هدـش و  طلـسم  امش 
نامیا  زا  سپ  هک  دنتسه  یمدرم  نامه 

11 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
رـسپ نیـسح  اریز  دیئوگب ، ار  وا  باوج  امـش ! رب  ياو  تفگ : دوخ  نارای  هب  دعـس  نب  رمع  نارفاک ! هورگ  دنوش  دوبان  دـندش ، رفاک  ندروآ 
سپ دش . دهاوخن  هتسخ  دیامن  ینارنخس  دنک و  فقوت  امش  لباقم  رد  روط  نیا  رگید  زور  کی  نیـسح  رگا  مسق  ادخب  تسا . یلع  شردپ 

. دیئوگب نخس  وا  اب 
؟ یئوگیم هک  تسا  ینانخس  هچ  نیا  نیسح ! ای  تفگ : دمآ و  ولج  نشوجلا  يذ  نب  رمش 

. میمهفب ات  نامهفب  امب  الماک 
کته تسین - لالح  امـش  يارب  نم  ندرک  دیهـش  اریز  دـیئامنن ، دیهـش  ارم  دیـسرتب و  دوخ  راگدرورپ  زا  میوگیم : نم  دومرف : نیـسح  ماما 

دیاش دوب و  امش  ربمغیپ  هجوز  هک  تسا  اربک  هجیدخ  نم  هدج  متسه ، امش  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  اریز  تسین . حالص  امـش  يارب  نم  تمرح 
. دنتسه تشهب  لها  گرزب  ود  نیسح  نسح و  هدومرف : ام  هراب  رد  امش  ربمایپ  هک  دشاب  هدیسر  امش  شوگب 
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لها يا  دومرف : ادص  نیرتدنلب  اب  دـش  راوس  نآ  رب  هکنیا  زا  سپ  تساوخ و  ار  دوخ  بسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـسیونیم : دـیفم  خـیش 
نم رب  هظعوم  رظن  زا  امش  هک  یقح  نآ  ات  دینکن ، هلجع  نم  نتشک  رد  دینک . شوگ  ارم  نخس  سانلا  اهیا  دندینـشیم - نانآ  رثکا  و  قارع -!

فاصنا هب  رگا  و  دوب . دیهاوخ  دارفا  نیرتتداعس  اب  دینک  راتفر  نم  اب  فاصنا  هب  رگا  میامن . نشور  امـش  رب  ار  دوخ  رذع  منک و  ادا  دیراد 
ارم دینکب و  نم  هراب  رد  دیهاوخیم  هک  یتواضق  ره  سپـس  دیوش . نیگهودنا  ادعب  ادابم  هک  دـینک  دـحتم  ار  دوخ  يأر  سپ  دـینکیمن  راتفر 

. تسا ناراکوکین  روما  يدصتم  هک  تسا  وا  درک و  لزان  ار  نآرق  هک  تسا  یئادخ  نآ  نم  تسرپرس  یلو و  اریز  دیهدن ، تلهم 
ناربمایپ هکئـالم و  ربمغیپ و  هب  تاولـص  دـش و  روآ  داـی  دراد  تیلها  هک  روط  نآ  ار  ادـخ  دروآ و  ياـجب  ار  يادـخ  ياـنث  دـمح و  سپس 

. دوب هدشن  هدینش  نآ  زا  رتغیلب  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  زگره  هک  درک  ینارنخس  راوگرزب  نآ  داتسرف .
رارق باتع  دروم  ار  نآ  دـینک و  هعجارم  ناـتدوخ  سفنب  سپـس  متـسیک ، نم  دـینک : رظن  دـیرگنب و  ارم  بصن  بسح و  دومرف : نآ  زا  دـعب 

ایآ دینک  هاگن  دیهد و 
12 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

؟ متسین وا  مع  نبا  یصو و  رـسپ  امـش و  ربمغیپ  رـسپ  نم  ایآ  دیئامن ؟ مارتحا  کته  نمب  تبـسن  دینک و  دیهـش  ارم  تسا  حالـص  امـش  يارب 
قیدصت دوب  هدروآ  ادخ  فرط  زا  هک  هچنآ  رظن  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  یصخش  نیلوا  هک  یمع  رسپ  نامه 

؟ تسین نم  يومع  دوب  ءادهشلا  دیس  هک  هزمح  ترضح  ایآ  درک .
؟ تسین نم  يومع  دنکیم  زاورپ  دوخ  ياهرپ  اب  تشهب  رد  هک  رایط  رفعج  ایآ 

: دومرف مردارب  نم و  هراب  رد  ادخ  ربمغیپ  هک  هدیسرن  امش  شوگب  عوضوم  نیا  ایآ 
ۀنجلا لها  بابش  ادیس  ناذه 

هک یعقوم  نآ  زا  نم  اریز  دـیاهتفریذپ . ار  قح  دـیئامن  قیدـصت  ارم  نخـس  رگا  دنـشابیم . تشهب  لـها  ناـناوج  گرزب  ناوج  ود  نیا  ینعی 
نیا هب  عجار  رگا  هک  دنتـسه  امـش  نایم  رد  يدارفا  دینکیم  بیذکت  ارم  رگا  و  ماهتفگن . غورد  زگره  تسا  وگغورد  نمـشد  ادـخ  متـسناد 

. داد دنهاوخ  ربخ  امشب  دیوش  ایوج  نانآ  زا  عوضوم 
کلام نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ، دعس  نب  لهس  لاد ،) نوکس  ءاخ و  مضب   ) يردخ دیعـس  وبا  يراصنا ، هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  دیورب 

نینچ کی  ایآ  دناهدینش . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مردارب  نم و  هراب  رد  ار  هلاقم  نیا  هک  دنهد  ربخ  امـشب  ات  دیوش  ایوج 
؟! دنکیمن يریگولج  نم  نوخ  نتخیر  زا  ار  امش  یعوضوم 

هب رهاظم  نب  بیبح  « 1  » دیوگیم هچ  دـنادب  رگا  دـنکیم  تدابع  دـیدرت  کش و  اب  ار  ادـخ  وا  تفگ : نیـسح  ماما  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش 
مسق  ادخب  تفگ : رمش 

13 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
یمهفیمن ار  نیـسح  هلاقم  وت  هکنیا  رد  مهدـیم  یهاوگ  نم  ینکیم . تدابع  دـیدرت  کش و  داتفه  اـب  ار  ادـخ  هک  منیبیم  روط  نیا  ارت  نم 

(. یمهفیمن ار  قح  نخس  اذل  هدش  یسق  هایس و  وت  بلق  نوچ   ) تسا هدز  رهم  وت  بلق  هب  ادخ  اریز  یتسه ، وگتسار 
ربمغیپ رتخد  رـسپ  نم  هکنیا  هراب  رد  ایآ  دـیراد  کش  متفگ  هک  نم  هلاقم  نیا  هب  عجار  رگا  دومرف : هارمگ  هورگ  نآ  هب  نیـسح  ماما  سپس 

. تسین امش  ریغ  امش و  نایم  رد  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رسپ  برغم  قرشم و  نیب  ام  ادخب  دیراد ؟ کش  زین  متسه  امش 
ای دیهاوخب ؟ ار  نآ  ضوع  هک  ماهدومن  فلت  ار  یلام  ای  دینک ؟ هبلاطم  نم  زا  ار  وا  نوخ  هک  ماهتشک  امـش  زا  ار  یـسک  نم  ایآ  امـش  رب  ياو 

؟! دیئامن صاصق  نم  زا  هک  ماهدروآ  دراو  یسک  رب  یتحارج 
: دز دایرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندادن ! ترضح  نآ  هب  یباوج  راکبان  هورگ  نآ 

ام تاجهویم  هک : دـیتشونن  هماـن  نم  يارب  امـش  اـیآ  ثراـح ! نب  دـیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا ! نب  راـجح  يا  یعبر ! نب  ثبـش  يا 
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. دناهدیدرگ زبس  رس  اهغاب  هدیسر و 
؟ دمآ یهاوخ  ایهم  يرکشل  دزن  یئایب  وت  رگا 

. یئوگیم هچ  وت  مینادیمن  ام  تفگ : نیسح  ماما  باوج  رد  ثعشا  نب  سیق 
هیلع نیـسح  ماما  درک . دـنهاوخن  راتفر  وت  اب  يراد  تسود  وت  هک  هچنآ  زج  نانآ  اریز  یئآ ، رد  تناـگدازومع  تموکح  تحت  رد  دـیاب  وت 

. درک مهاوخن  رارقا  امش  يارب  دیرخ  رز  نامالغ  لثم  داد و  مهاوخن  امش  تسدب  تسد  لیلذ  صخش  ریظن  نم  مسق  ادخب  هن  دومرف : مالسلا 
راگدرورپ هب  نم  دیناسرب  يرازآ  نمب  هک  مربیم  هانپ  امـش  يادخب  دوخ و  يادخب  نم  ادخ ! ناگدـنب  يا  دز : دایرف  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 

مالسلا هیلع  ماما  نایرج  نیا  زا  سپ  درادن . نامیا  تمایق  زور  ینعی  باسح  زورب  هک  يربکتم  ره  زا  موشیم  هدنهانپ  امش  راگدرورپ  دوخ و 
14 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

بقانم باتک : رد  دندرک ! موجه  راوگرزب  نآ  هب  راکهبت  هورگ  نآ  دومن و  لاقع  ار  وا  دومرف : ناعمـس  نب  ۀبقع  هب  دـیناباوخ و  ار  دوخ  رتش 
درک و مظنم  بترم و  دوخ  ياجب  ار  مادـک  ره  هدامآ و  نیـسح  ماـما  اـب  رازراـک  يارب  ار  دوخ  باحـصا  دعـس  نبا  هک  یماـگنه  دراـگنیم :

امش تفگ : دندوب  رکشل  بلق  رد  هک  يدارفا  هب  درک  رارقرب  ار  رکشل  هرسیم  هنمیم و  هورگ  دومن و  نیزگ  ياج  دوخ  عضوم  رد  ار  اهمچرپ 
. دیشاب تباث  دوخ  ياج  رد 

نیـسح ماما  دندمآ . درگ  ترـضح  نآ  فارطا  رد  هقلح  ریظن  دندرک و  هطاحا  ار  نیـسح  ماما  یفرط  ره  زا  ربخیب  ادخ  زا  مدرم  نآ  سپس 
دیـسر یئاجب  راک  دندشن  تکاس  ناشیا  یلو  دنوش ، تکاس  ات  تساوخ  نانآ  زا  دمآ و  راوخنوخ  هورگ  نآ  دزن  دـش و  جراخ  مالـسلا  هیلع 

؟ دینک شوگ  ارم  نخس  دیوش و  تکاس  هک  دراد  یعنام  هچ  امش ! رب  ياو  دومرف : نانآ  هب  ماما  هک 
دیامن یناـمرفان  هک  یـسک  دوشیم و  تیادـه  دـنک  تعاـطا  نم  زا  هک  یـسک  منکیم ، توعد  تیادـه  هارب  ار  امـش  نم  هک  تسین  نیا  زج 

هدش و رپ  مارح  زا  امـش  ياهمکـش  اریز  دیهدیمن . نم  نخـسب  شوگ  دینکیمن ، تعاطا  ارم  رما  امومع  امـش  دـش . دـهاوخ  رفاک  كاله و 
ار رگید  کی  دعـس  نبا  رکـشل  دیونـشیمن ؟ ایآ  دـیوشیمن ؟! تکاس  اـیآ  امـش ! رب  ياو  تسا : هدـش  هدز  تواـسق )  ) رهم امـش  ياـهبلقب 

. دینک هجوت  نیسح  نخسب  دنتفگ  دندرک و  تمالم 
ریحتم و هک  یلاح  رد  امش  دراد : اج  ایآ  دیوش ، دوبان  كاله و  ناشیکمتس : هورگ  يا  دومرف : و  تساخرب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

شتآ دیـشکب و  ام  ياهندرگ  يارب  ریـشمش  نونکا  میوش و  هدامآ  دعتـسم و  اـم  دـینک و  توعد  دوخ  یـسردایرفب  ار  اـم  دـیدوب  نادرگرس 
ناشیا و هیلع  رب  یتسد  دیدش و  دوخ  ناتسود  نمشد  ادحتم  امش  دیزورفیب ؟ ام  خرب  دنتخورفا  رب  امش  نانمـشد  ام و  نانمـشد  هک  ار  ياهنتف 

هدروآرب امـش  يارب  نانآ  هلیـسوب  هک  یئوزرآ  نودب  دنهد و  جاور  امـش  نیب  نانآ  هک  یتلادع  نودب  دیدروآ ، رد  نیتسآ  زا  نانمـشد  هل  رب 
لام  نآ  رگم  دوش 

15 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
يأر یتسس  ای  دشاب ، هدز  رس  یتعدب  ام  زا  هکنیا  نودب  دیاهدرک ، عمط  نآ  رد  امش  هک  یتسپ  یگدنز  دندناسر و  امـشب  هک  يویند  یمارح 

هک یتروص  رد  دیدش  زهجم  تکاله  يارب  و  دیداهن ، اهنت  ار  ام  دیدیدنسپن و  ار  ام  هک  دشابن  امش  رب  ياو  ارچ  سپ  دشاب . هدش  هدید  ام  زا 
هدشن مکحتسم  نانمشد  تفالخ  رما  زونه  دیدوب و  هدشن  فئاخ  نانمشد  اب  داهج  رد  تسا و  هدیشکن  ریـشمش  امـش  خرب  ام  تهجب  یـسک 

. دوب
تـسین نیا  زج  داب ، تشز  امـش  يور  دیتخیر . ام  رب  هرابکی  اههشپ  ریظن  دیدرک و  موجه  تعرـس و  ام  رب  هدنرپ  ياهسگم  ریظن  امـش  یلو 

هدـننکلیطعت نآرق ، هدـنهد  رییغت  راـکهنگ ، یهورگ  ناطیـش ، ناـهد  بآ  بیجناـن ، یبازحا  تـما ، نـیا  ناردـلق  ناشکرـس و  زا  امـش  هـک 
، نینمؤم هدـننکتیذا  بسن ، بسحب و  ناگدازانز  هدـننکقحلم  ءایـصوا ، ترتع  هدـننکدوبان  ناربمایپ ، نادـنزرف  نیلتاـق  ربماـیپ ، ياـهتنس 
هنتف و گنج و  يدـمع  نیعبات  نادـنزرف و  دـندرک ، یفرعم  وداج  رحـس و  ار  نآرق  هک  يدارفا  نامه  دـننک ، هرخـسم  نایاوشیپ  هدـننکغیلبت 
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. دیتسه ادخ ) ربمایپ  نادنزرف   ) ام هدننکاهر 
نادنزرف ناردپ و  ینعی  عرف  لصا و  تسا ، هدش  هتشرس  یئافویب  هب  امش  هشیر  گر و  تسا ، فورعم  امـش  نایم  رد  یئافویب  ادخب ، يرآ 

زا امش  هدش ، هدیشوپ  امش  بلق  هنیـس و  تسا ، هدش  تباث  خسار و  نآ  رب  امـش  ياهبلق  دناهدرب ، ثرا  هب  هداهن و  ثرا  هب  ار  یئافویب  امش 
هدرک بصغ  ار  نآ  هک  یسک  يارب  دیتسه  ياهمقل  نیرتثیبخ  رفاسم و  صخـش  يارب  دیتسه  یندیماشآ  نیرتثیبخ  ریظن  ندوب  غاد  ظاحل 
دیکأت هکنیا  زا  دعب  ار  دوخ  ياهمسق  هک  یـصاخشا  نامه  دنـشاب . نکـش  نامیپ  هک  تسا  يدارفا  نآ  رب  ادخ  تنعل  هک  دیـشاب  هاگآ  دشاب !

. دیتسه دارفا  نامه  امش  هک  مسق  ادخب  دیداد  رارق  لیفک  لیکو و  دوخ  يارب  ار  ادخ  امش  دنتسکش ، دندومن 
، تسا هدرک  ریخم  تلذ  نتفریذـپ  تارفن و  ددـع  تلق  نیب  ار  ام  تسه  مه  هداز  انز  صخـش  رـسپ  هک  هداز  اـنز  داـیز  نبا  هک  دیـشاب  هاـگآ 

يدادجا  ءابآ و  دناهدرکن . باختنا  ار  ایند  لوسر  ادخ و  اریز  میامن ، باختنا  ار  یند  يایند  نیا  نم  هک  تاهیه 
16 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

هتشک زگره  دنوریمن  تلذ  راب  ریز  هک  یسوفن  دنشاب و  هتشاد  تیمح  هک  یئاهینیب  و  دنشاب ، هزیکاپ  هک  ینادناخ  دنشاب ، رهاط  بیط و  هک 
. درک دنهاوخن  باختنا  ناراوگرزب  هار  رد  ندش  دیهش  رب  ار  سکان  میئل و  دارفا  هار  رد  ندش 

باحصا هکنیا  اب  نارای و  تلق  نیا  اب  نم  دیشاب  هاگآ  مداد  میب  ادخ  باذع  زا  مه  ار  امـش  مداد و  حرـش  ار  دوخ  رذع  نم  هک  دیـشاب  هاگآ 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  سپس  میامنیم . موجه  نید  نانمشد  هب  مراد  دنداهن  اهنت  ارم 

انیم زهم  ریغف  مزهن  نا  امدق و  نومازهف  مزهن  ناف  - 1
انیرخآ ۀلود  انایانم و  نکل  نبج و  انبط  نا  ام  و  - 2

سرت و تقو  چیه  درک 2 - میهاوخن  رارف  میروخب  تسکش  رگا  میاهدوب و  روط  نیا  مایالا  میدق  زا  میهد  تسکش  ار  امـش  ام  رگا  ینعی  - 1
. تسا هدیدرگ  نارگید  تلود  ثعاب  ام  گرم  یلو  هدوبن . ام  تداع  میب 

رود امش  رب  ایسآ  گنس  نیا  سپـس  بسا ، ندش  راوس  کی  ردقب  رگم  درک  دیهاوخن  یثکم  نادنچ  ام  تداهـش  زا  دعب  امـش  دیـشاب ! هاگآ 
نم هراب  رد  امومع  دـیوش و  هدامآ  دوخ  ءاکرـش  اب  امـش  نونکا  تسا ، هداد  ربخ  نمب  مدـج  زا  مردـپ  هک  تسا  یعوضوم  نیا  دز . دـهاوخ 

رب ادخ  هکنیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه  ماهدرک . لکوت  امش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  اریز  دینکن ! ارم  تاعارم  دینیچب و  هئطوت 
: دومرف درک و  نیرفن  نانآ  رب  تجح  مامتا  نیا  زا  سپ  تسا . میقتسم  طارص  رب  نم  يادخ  تسا . طلسم  وا 

مهیف عدـی  و ال  ةریـصم ، اسأک  مهیقـسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلـس  و  فسوی ، ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  و  ءامـسلا ، رطق  مهنع  سبحا  مهللا 
«1 ! » مهنم یعایشا  یتیب و  لها  یئایلوال و  یل و  مقتنی  ۀبرضب  ۀبرض  ۀلتقب و  ۀلتق  هلتق ، الا  ادحا 

17 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
- ار فیقث  مالغ  امرفب ! ناشیا  راچد  فسوی  ترـضح  نامز  یطحق  ریظن  یطحق  دـنبب ! مدرم  نیا  يورب  ار  نامـسآ  ناراب  اراـگدرورپ ! ینعی 

یهایگ ءاب  رـسک  داص و  حـتفب   ) ربص زا  هک  ار  گرم  ماـج  هک  نک  طلـسم  يوحنب  مدرم  نیا  رب  ار  نوعلم - یفقث  فسوی  نب  جاـجح  ینعی 
. ياهبرض هب  ياهبرض  ره  ینتشکب و  ینتشک  ره  دراذگن ، یقاب  ار  نانیا  زا  يدحا  دناشچب و  ناشیا  هب  تسا  رتخلت  خلت ) هداعلا  قوف  تسا 

راگدرورپ وت  دنداهن . اهنت  ار  ام  دنتفگ و  غورد  امب  دنداد و  بیرف  ار  ام  نانیا  اریز  دریگب . ارم  نیعبات  متیب و  لها  مناتسود و  نم و  ماقتنا  وا 
. دوب دهاوخ  وت  يوسب  تشگزاب  میاهتشگزاب و  وت  يوسب  میاهدرک و  لکوت  وتب  ام  یئام ،

نیسح ماما  دیایب . مالسلا  هیلع  ماما  دزن  تشادن  تسود  یلو  دنتساوخ ، ار  رمع  دیناوخب . نم  دزن  ار  وا  تسا ؟ اجک  دعـس  نبا  دومرف : سپس 
: دومرف دعس  نب  رمع  هب 

18 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
مسق ادخب  درک . دهاوخ  ناگرگ  ير و  رهش  یلاو  ار  وت  تسه  مه  هدانز  رسپ  هک  هداز  انز  دایز  نبا  ینکیم  نامگ  وت  یـشکیم ؟ ارم  وت  ایآ 
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. هدب ماجنا  یهاوخیم  هک  یلمع  ره  هدش . هتـسب  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  بلطم  نیا  اریز  دومن . یهاوخن  یکرابم  یگدـنز  هلیـسو  نیدـب  وت 
ناکدوک دشاب و  هدش  بصن  ین  زارف  رب  هفوک  رد  ترس  منیبیم  ایوگ : دید ! یهاوخن  یـشوخ  ترخآ  ایند و  رد  نم  نتـشک  زا  دعب  وت  اریز 

. دنهدیم رارق  نتشیوخ  فده  ضرغ و  ار  نآ  داد و  دنهاوخ  رارق  يزادنا  ریت  فده  ار  نآ 
؟ دیراد نیسح  هراب  رد  يراظتنا  هچ  تفگ : دوخ  باحصاب  سپـس  دومن . ضارعا  دش و  بضغ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نخـس  زا  رمع 

دوب زجترم  شمان : هک  ار  ادخ  ربمغیپ  بسا  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب . دهاوخن  امـش  همقل  کی  زا  رتشیب  اریز  دـینک ! هلمح  نیـسحب 
. درک هدامآ  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  ار  دوخ  نارای  دش و  راوس  نآ  رب  تساوخ و 

قبط زین  دناهدرک و  تیاور  راصتخا  یکدنا  اب  مه  سواط  نب  دیـس  نومـضم و  نیمهب  لوقعلا  فحت  باتک : رد  ار  هبطخ  نیا  دیوگ : فلؤم 
. دمآ دهاوخ  جاجتحا  تیاور 

: تفگ دعـس  نبا  هب  دناهدش  ممـصم  نیـسح  ماما  اب  ندیگنج  يارب  راوخنوخ  هورگ  نآ  دید  دیزی  نب  رح  هک  یماگنه  دسیونیم : دیفم  خیش 
اهرـس و طوقـس  نآ  رتناسآ  هک  دومن  مهاوخ  يرازراک  مسق ، ادخب  يرآ  تفگ : دعـس  نبا  درک ؟! یهاوخ  لاتق  درم  نیا  اب  وت  ایآ  رمع ! يا 

. دشاب اهتسد  ندیرب 
، متفریذپیم ارچ ، دوب  نم  تسدب  رما  رگا  تفگ : رمع  دیتسین ؟ قفاوم  درک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  يداهنشیپ  نآ  اب  امش  ایآ  تفگ : رح 

. دوریمن راب  ریز  دایز  نبا  ینعی  وت  ریما  یلو 
نب  ةرق  ار  وا  هک  دوب  وا  اب  وا  هورگ  زا  يدرم  داتسیا . یناکم  رد  ات  دمآ  رح 

19 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
؟ یهدـب شبآ  هک  يرادـن  رظن  رد  تفگ : رح  هن . تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  دوـخ  بسا  زورما  اـیآ  هرق  يا  تفگ : يو  هب  رح  دـنتفگیم . سیق 

: دیوگیم هرق 
تـسود یلو  دنکن ، تکرـش  نیـسح  اب  گنج  رد  دـیامن و  يریگهرانک  دعـس  نبا  رکـشل  زا  دراد  رظن  رد  رح  مدرک : نامگ  نم  مسق  ادـخب 

دوب هک  یناکم  نآ  زا  رح  مهد . شبآ  هک  موریم  نونکا  ماهدادن ، بآ  ار  دوخ  بسا  نم  متفگ : نم  مدرگ . رضحتسم  وا  روظنم  زا  نم  درادن 
. متفر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوسب  وا  اب  زین  نم  درکیم  هاگآ  دوخ  روظنم  زا  ارم  رح  رگا  مسق  ادخب  تفر . دش و  رانک  رب 

يروظنم هچ  دیزی  رـسپ  يا  تفگ : رح  هب  سوا  نب - رجاهم  دش . کیدزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  تفر  كدـنا  كدـنا  نانچمه  رح 
راچد ار  ناسنا  وت  لمع  نیا  مسق  ادـخب  تفگ : رجاهم  داتفا . هزرل  هب  شندـب  یلو  دادـن ، وا  هب  یباوج  رح  ینک ؟ هلمح  یهاوخیم  ایآ  يراد ،
تـسا هفوک  لها  نیرتعاجـش  یـسک  هچ  دشیم : هتفگ  نمب  رگا  مدوب . هدیدن  روط  نیا  ار  وت  تقو  چیه  نم  مسق  ادخب  دنکیم . هبیر  کش و 

؟! منکیم هدهاشم  وت  زا  نم  هک  تسا  یعضو  هچ  نیا  مدومنیم ، یفرعم  ار  وت  نم 
مدقم تشهب  رب  ار  يزیچ  چیه  نم  مسق  ادـخب  منیبیم . منهج  تشهب و  نایم  رد  ار  نتـشیوخ  نونکا  نم  مسق  ادـخب  تفگ : شباوج  رد  رح 

نآ هب  تسویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هکنیا  زا  سپ  دنار و  ار  دوخ  بسا  سپس  موش ! هتخوس  هعطق و  هعطق  هکنیا  ول  و  تشاد ، مهاوخن 
مدوب و بقارم  هارمه و  وت  اب  قیرط  رد  مدرک و  يریگولج  تعجارم  زا  ار  وت  هک  متسه  یسک  نامه  نم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : ترـضح 

تلزنم نیا  هب  ار  وت  نانیا  دنریذپب . يدرک  راوخنوخ  هورگ  نیا  اب  وت  هک  يداهنشیپ  نآ  منکیمن  نامگ  نم  مدروآ . دورف  ناکم  نیا  رد  ار  وت 
. دنناسریمن

. مدـیدرگیمن مدـش  هک  یلمع  نیا  بکترم  زگره  دـناهدناسر  هک  دـنناسریم  اـجنیا  هب  ار  وت  راـک  هورگ  نیا  متـسنادیم  نم  رگا  مسق  ادـخب 
نآ  زا  نم  نونکا 

20 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
وت هبوت  ادخ  يرآ ، دومرف : شباوج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوشیم ؟ هتفریذـپ  نم  هبوت  نیا  ایآ  منکیم ، هبوت  ماهداد  ماجنا  هک  یلمع 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4646 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم لوبق  ار 
متـسه دوخ  بسا  زارف  رب  هک  روط  نیمه  مهاوخیم  مشاب . هدایپ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  مشاب  يراوس  وت  يارب  نم  تفگ : رح  وش . هداـیپ  نونکا 

ره دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش ) مهاوخ  دیهـش  ینعی   ) دش دهاوخ  لوکوم  ندش  هدایپ  هب  نم  راک  رمالا  رخآ  میامن . داهج  وت  يارب  یتعاس 
. دنک تمحر  ار  وت  ادخ  هدب ، ماجنا  یهاوخیم  هک  یلمع 

ار ادـخ  راکوکین  هدـنب  نیا  دـنوش . نایرگ  امـش  يازع  رد  ناتناردام  هفوک ! لـها  يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ولج  رد  رح 
نونکا دینک . شیادف  وا  هار  رد  لاتق  هلیسوب  ار  دوخ  ياهناج  دیوش و  يو  عیطم  دیتساوخیم  امش  تسا . هدمآ  امـش  دزن  وا  دیدرک و  توعد 

دیراذگن دیوش و  عنام  ات  دیاهدرک  هطاحا  ار  وا  یفرط  ره  زا  دودسم و  وا  رب  ار  سفنت  هار  دیئامن ، دیهـش  ار  يو  هک  دـیاهدروآ  موجه  وا  هب 
بآ دیامن . عفد  ار  يررض  ای  دنک  تعفنم  بلج  دناوتیمن  تسا ، ار  ریسا  ریظن  امش  تسد  رد  نونکا  يو  ددرگ . ادخ  عیسو  ياهرهش  هجوتم 

ناکدوک و نانز و  وا و  يورب  دـنطلغیم  بآ  نآ  رد  نانآ  ناگـس  كوخ و  دـنماشآیم . نآ  زا  سوجم  اراصن و  دوهی و  هک  تارف  يراـج 
يراتفر دب  وا  هیّرذ  اب  ردـقچ  دّـمحم  ترـضح  زا  دـعب  تسا . هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  نانآ  یگنـشت  هک  دـنناشیا  نونکا  دیاهتـسب . شلایع  لها 

، دندومن شنارابریت  دندرک و  هلمح  وا  هب  رافک  رکـشل  زا  یهورگ  دنکن ! باریـس  تمایق  زور  ینعی  یگنـشت  زور  رد  ار  امـش  ادخ  دـیدرک !
هکنیا زا  سپ  روایب ! کیدزن  ار  مچرپ  دـیرد ! يا  دز : دایرف  دعـس  نب  رمع  تفرگ . رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لباقم  رد  تشگرب و  يو 

مدرم نیا  زا  هک  یـسک  لوا  دیـشاب ، دـهاش  همه  تـفگ : سپـس  درک . باـترپ  داـهن و  ناـمک  هـلچ  هـب  يریت  رمع  دروآ  کـیدزن  ار  مـچرپ 
. مدوب نم  درک  يزادناریت 

. دنتخادنا ریت  کی  یکی  امومع  دعس  نبا  نارای  دیوگیم : بلاط  وبا  نب  دّمحم 
21 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

يزادنا ریت  نیا  هک  یماگنه  هدش : هتفگ  درک . تباصا  شندبب  نانآ  زا  يریت  هکنیا  رگم  دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  مادک  چیه 
. دندش هتشک  درم  رفن  هاجنپ  دادعت  هلمح  نیا  رد  دندش  لیلق  نیسح  ماما  نارای  دش . عورش 

ار نآ  دیاب  راچانب  هک  یگرم  يارب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  دومرف : دوخ  نارای  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـسیونیم : سواط  نب  دـیس 
. دینک مایق  دومن  كرد 

کی هب  یئاههلمح  ار  زور  نآ  زا  تعاس  کی  تدـم  امـش . يوسب  دنـشابیم  نانآ  ناگداتـسرف  دـنیایم  هورگ  نیا  فرط  زا  هک  یئاهریت  اریز 
. دندش دیهش  نیسح  ماما  باحصا  زا  یهورگ  هکنیا  ات  دندرک  رگید 

دوهی رب  ظاحل  نیا  زا  ادـخ  بضغ  دومرف : دز و  نتـشیوخ  فیرـش  نساحم  هب  دوخ  كرابم  تسد  اـب  نیـسح  ماـما  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد 
ادخ بضغ  دنداد ! رارق  ادخ  نیموس  ار  ادخ  هک  دش  دایز  تهج  نیا  زا  اراصن  رب  ادخ  مشخ  دندش ! لئاق  دنزرف  ادـخ  يارب  هک  دـش  دـیدش 

رب اقفتم  هک  دوشیم  دیدش  یهورگ  رب  ادـخ  مشخ  دـنداد . رارق  شتـسرپ  دروم  ار  باتهم  باتفآ و  هک  تفای  تدـش  سوجم  رب  رظن  نیا  زا 
یلاح رد  ار  ادـخ  هکنیا  اـت  تفگ  مهاوخن  ار  ناـشیا  باوج  نم  مسق  ادـخ  هب  دیـشاب  هاـگآ  دناهتـسب . رمک  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نتـشک 
: دومرفیم مدینش  مردپ  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  مشاب ! هدرک  باضخ  دوخ  نوخب  هک  میامن  تاقالم 
کلم دـیدرگ  روهلعـش  گـنج  شتآ  دـش و  وربور  هـیلع  هَّللا  ۀـنعل  دعـس  نـبا  رکـشل  اـب  مالـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  رکــشل  هـک  یماـگنه 

نمـشد رب  هکنیا  نیب  دش  ریخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دزیم . لاب  رپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  يالاب  رب  دـش و  لزان  ياهدـننکيرای 
: دز دایرف  تیمولظم  نیا  زا  سپ  نیسح  ماما  دیزگرب . ار  ادخ  تاقالم  راوگرزب  نآ  یلو  دنک . تاقالم  ار  ادخ  هکنیا  ای  دوش و  بلاغ 

! هَّللا لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  اما  هَّللا ! هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما 
ياهدننکعافد  ایآ  دسرب ! ام  دایرفب  ادخ  يارب  هک  تسه  یسردایرف  ایآ  ینعی 

22 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
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دوب نایفـس  وبا  نب  دایز  مالغ  هک  راسی  یتقو  دندش . هزرابم  لوغـشم  نانآ  دیوگیم : دـیفم  خیـش  دـنک ! عافد  ادـخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه 
ار وت  تفگ : راسی  داد . حرـش  ار  دوخ  بسن  بسح و  يو  یتسیک ؟ وت  تفگ : وا  هب  راسی  دمآ . يو  گنجب  ریمع  نب  هَّللا  دـبع  دـیبلط  زرابم 

هزرابم زا  وت  راـکانز ! نز  رـسپ  يا  تفگ : ریمع  نب - هَّللا  دـبع  دـنیایب . نم  نادـیم  رد  رهاـظم  نب  بیبح  اـی  نیق  نب  ریهز  دـیاب  مسانـشیمن .
؟! يرازیب مدرم  زا  یکی  اب  ندرک 

نبا مالغ  ملاس  هاگان  دوب  هداد  رارق  هبرـض  دروم  ار  يو  هک  روط  نامه  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  دز و  راسی  هب  يریـشمش  درک و  هلمح  سپس 
وت رس  رب  دیرخ  رز  مالغ  نیا  دنتفگ : ریمع  نب  هَّللا  دبعب  و  دندز : دایرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  دومن . هلمح  ریمع  نب  هَّللا  دبع  هب  دایز 

رارق هبرـض  نآ  رپس  ار  دوخ  پچ  تسد  ریمع  نبا  تخاون ، وا  رب  ریـشمش  درک و  موجه  وا  رب  مالغ  نآ  هکنیا  ات  دشن  هجوتم  يو  یلو  دمآ !
نیا تشک  ار  رفن  ود  نآ  هکنیا  زا  سپ  تشک . ار  وا  دومن و  وا  رب  يدـیدش  هلمح  ریمع  نبا  سپـس  دـندش . عطق  وا  تسد  ياهتـشگنا  داد و 

: دناوخ ار  زجر 
بصع  ةرم و  وذ  ءرما  انا  بلک  نب  انأف  ینورکنت  نا 

بکنلا  دنع  راوخلاب  تسل  و 
راگزور ياهدمآ  شیپ  عقوم  رد  متسه . كانبـضغ  راوتـسا و  يدرم  نم  مشابیم . بلک  نادنزرف  هلیبق و  زا  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی 

. دوب مهاوخن  تسس 
کیدزن هک  یماگنه  درک . هلمح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هنمیم  رب  هفوک  لها  زا  یهورگ  اب  جاجح  نب  ورمع  نایرج  نیا  زا  سپ 

نارای ياهبسا  یلو  دندرک . هلاوح  نانآ  هب  ار  دوخ  ياههزین  هتـسشن و  دوخ  ياهوناز  رـس  رب  ماما  باحـصا  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد اپ  زا  ار  نانآ  زا  نت  دنچ  هلیـسو  نیدب  دندرک و  نارابریت  ار  ناشیا  ماما  باحـصا  دـنداهن . تعجارمب  انب  دـنتفرن و  ولج  جاجح  نب  ورمع 

. دندومن حورجم  ار  یهورگ  دندروآ و 
23 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دایرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  دـش . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هجوتم  دـنتفگیم  هزوخ  نب  هَّللا  دـبع  ار  وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم 
تـسا لوبق  شتعافـش  هک  یعیفـش  نابرهم و  هک  يراگدرورپ  دزن  نم  تفگ : دوش ! نایرگ  تیازع  رد  تردام  یئایم ، اجک  دنتفگ : دندز و 
نیرفن ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . یمیمت  هزوخ  نبا  دـش : هتفگ  تسیک ؟ نیا  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  موریم .

: دومرف درک و 
. رانلا یلا  هرج  مهللا 

رد شپچ  ياپ  هک  دز  نیمز  هب  یلاـح  رد  یلودـج  دزن  ار  يو  دومن و  یـشومچ  وا  بسا  هاـگان  نک . خزود  لـخاد  ار  وا  ایادـخ  راـب  ینعی :
ار نآ  دز و  وا  تسار  ياپ  هب  ياهبرض  درک و  هلمح  وا  رب  هجسوع  نب  ملـسم  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد  دش . دنلب  شتـسار  ياپ  دنام و  باکر 

سپ دش . دراو  منهج  هب  شکاپان  حور  هکنیا  ات  دز  یتخرد  گنس و  ره  هب  ار  يو  سحن  رس  دنک و  ياج  زا  ار  وا  شبسا  سپـس  درک . عطق 
. دش هتشک  نیفرط  زا  یهورگ  عورش و  گنج  نایرج  نیا  زا 

دـمآ و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  رح  دـنیوگیم : تسا  براقتم  همه  هتفگ  هک  ریثا  نبا  بقانم و  باتک  بحاص  بلاـط و  وبا  نب  دّـمحم 
هک مشاب  یسک  نیلوا  مشاب و  لیتق  نیلوا  وت  ولج  رد  ات  هدب  هزاجا  نمب  مدرک . جورخ  وتب  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  هَّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ :

: تفگ رح  هکنیا  ینعم  میامن - هحفاصم  وت  دج  اب  تمایق  يادرف 
هلمح رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یهورگ  دـش  هتفگ  هک  نانچ  الا  مشاب و  لیتق  نیلوا  نیزرابم  ناـیم  رد  هک  تسا  نیا  مشاـب  لـیتق  نیلوا 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  هزرابم  يارب  هک  دوب  یسک  نیلوا  دش  هتفگ  هک  یئانعمب  رح  دندش - هتشک  لوا 
فیسلاب  مکقانعا  یف  برضا  فیضلا  يوأم  رحلا و  انا  ینا  - 1
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فیح  نم  يرا  مکبرضا و ال  فیخ  ضراب  لح  نم  ریخ  نع  - 2
رد هک  یسک  نیرتهب  فرط  زا  منزیم 2 - امـش  ياهندرگب  ریـشمش  نیا  اب  نم  مشابیم  نامهم  ياوأم  لزنم و  نم  متـسه و  رح  نم  ینعی  - 1

ینعی  ءاخ  حتفب   ) فیخ نیمز 
24 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. تسین متس  ملظ و  نم  ندز  نیا  منزیم و  ار  امش  دوب  زاجح ) نیمز 
قحلم رح  هب  نم  شاک  تفگ : دـشیم  هتفگ  نایفـس  نب  دـیزی  وا  هب  هک  میمت  زا  يدرم  تسویپ  نیـسح  ماماب  رح  هک  یماـگنه  هدـش : تیاور 
هبرـض دروم  يروطب  وا  بسا  ياهوربا  شوگ و  دوب و  داهج  لوغـشم  رح  هک  یماگنه  نآ  رد  مدومنیم . بیقعت  ار  وا  هزین  نیا  اـب  مدـشیم و 

هک تسا  رح  نامه  نیا  دـیزی ! يا  تفگ : وا  هب  داـص ) حـتف  ءاـح و  مضب   ) نیـصح دوب . ناور  لیـس  ریظن  اـهنآ  زا  نوخ  هک  دوب  هتفرگ  رارق 
. دش رح  هجوتم  سپس  يرآ ، تفگ : یهد . رارق  هلمح  دروم  ار  وا  یتشاد  وزرآ 

: تفگیم دوب  هدایپ  هک  یلاح  رد  وا  دندرک . یپ  ار  شبسا  هکنیا  ات  درکیم  رازراک  نانچمه  يو  تشک . ار  وا  رح  هک  درکن  یثکم  نادنچ 
ربزه دبل  يذ  نم  عجشا  رحلا  لجن  رحلا و  انا  ینا  - 1

رفلا دنع  فاقولا  یننکل  رکلا  دنع  نابجلاب  تسل  و  - 2
رد یلو  متسین . كانمیب  ندرک  هلمح  عقوم  رد  متسه 2 - رتعاجش  نایژ  ریش  زا  مشابیم و  درم  دازآ  هداز  هک  متـسه  رح  نامه  نم  ینعی  - 1

. دوب مهاوخ  رارقرب  تباث و  ندومن  رارف  عقوم 
دندرب ترضح  نآ  شیپ  یلاح  رد  ار  رح  ندب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  دنک . تمحر  شیادخ  دش ، دیهـش  ات  دیگنجیم  نانچمه  وا 

. تشاد ندب  رد  یقمر  هک 
يارب ار  مان  نیا  تردام  هک  روط  نامه  یتسه ، درم  دازآ  دومرفیم : دیشکیم و  رح  تروصب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: داهن وت 
ةرخآلا یف  رحلا  تنا  و  ایندلا ، یف  رحلا  تنا 

نب یلع  ترـضح  دـش : هتفگ  تفگ . هیثرم  رح  يارب  نیـسح  ماـما  ناراـی  زا  یکی  یـشابیم . دازآ  مـه  ترخآ  رد  دازآ و  اـیند  رد  وـت  ینعی 
: دورس ار  هیثرم  نیا  رح  يارب  نیسحلا 

حامرلا  فلتخم  دنع  روبص  حایرلا  ینب  رح  رحلا  معنل  - 1
25 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

حابصلا  دنع  هسفنب  داجف  انیسح  يدان  ذا  رحلا  معن  و  - 2
حالملا  روحلا  عم  هجوز  نانج و  یف  هفضا  یبر  ایف  - 3

تـسا يدرمناوج  رح  هک  اقح  تسا 2 - روبـص  اههزین  ندـش  لدـب  در و  عقوم  رد  حاـیر و  ینب  زا  تسا  يدرم  دازآ  رح  هک  اـقح  ینعی : - 1
روح زا  نک و  نامهم  تشهب  رد  ار  رح  نم ! راـگدرورپ  يا  درک 3 - زاورپ  شندب  زا  حور  حبص  عقوم  رد  دز و  ادص  ار  نیـسح  اریز  وکین .

. امن جیوزت  شیارب  ابیز  نیعلا 
: دناوخیم ار  راعشا  نیا  رح  هدش : تیاور 

منکیمن و نمشدب  تشپ  نم  منزب 2 - نانآ  رب  یتخس  تبرض  ریشمش  اب  مناسرب و  لتقب  ار  یهورگ  هکنیا  ات  موشن  هتشک  ماهدروخ  مسق  - 1
نیا زا  نم  درک . مهاوخن  لیدـبت  يرگید  لمعب  ار  ندومن  داهج  متـسین و  زجاع  ناشیا  لـباقم  رد  نم  مروآیمن . ندرک  رارف  يارب  ياهناـهب 

. منکیم تیامح  تسا  نایناهج  ءاجر  راوگرزب و  هک  ینیسح 
رح دیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا  دـندرک . تکرـش  رح  لتق  رد  هفوک  لها  ناراوس  زا  يرگید  درم  حرـسم و  نب  بویا  دـسیونیم : دـیفم  خـیش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4649 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماماب  رح  دیوگیم : امن  نبا  تشک . ار  نانمشد  زا  رفن  دنچ  لهچ و  دادعت 
: تفگ هک  مدینش  دوخ  بقع  زا  یئادن  مدش  جراخ  رصق  زا  داتسرف و  وت  گنجب  ارم  دایز  نبا  هک  یماگنه 

تراشب نیا  مسق  ادخب  متفگ : مدوخ  اب  مدیدن . ار  یـسک  مدرک  هاگن  دوخ  بقعب  یتقو  ریخب . ار  وت  داب  هدژم  رح  يا  ینعی  ریخب  رح  ای  رـشبا 
ریخب و وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مدرگ . وـت  عباـت  هک  مدرکیمن  ار  ناـمگ  نیا  نم  موریم . گـنجب  نم  هک  یتروـص  رد  تسین ،

. يدش لئان  يرجا 
مالسلا تفگیم : درکیم و  عادو  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفرگیم  جورخ  میمـصت  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  کی  ره  سپس 

مالسلا  هیلع  ماما  هَّللا ! لوسر  نب  ای  کیلع 
26 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

: دومرفیم مه 
مالسلا  کیلع  و 

: دومرفیم توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپس  میئایم . لابندب  مه  ام  ، 
اًلیِْدبَت اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

رد یلیدبت  هوحن  چیه  دنـشابیم و  تیعقوم  نیا  راظتنا  رد  مه  رگید  یـضعب  دـش و  دیهـش  درک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  نانآ  زا  یـضعب  ینعی 
. تفاین هار  ناشیا  میمصت 

يارب یلاح  رد  دوب  ادخ  راکوکین  ناگدنب  زا  هک  میم ) نوکـسب   ) ینادمه داض ) ءار و  حـتف  ءاخ و  ءاب و  مضب   ) ریـضخ نب  ریرب  رح ، زا  دـعب 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  درک  مایق  هزرابم 

رئزلا دنع  دسالا  عوری  ثیل  ریضخ  یبا  ریرب و  انا  - 1
ریض نم  يرا  مکبرضا و ال  ریخلا  لها  ریخلا  انیف  فرعی  - 2

ریرب نم  ریخلا  لعف  كاذک 
دنتـسه ریخ  لـها  هک  يدارفا  دنـسرتیم 2 - نم  شرغ  زا  ناریـش  هک  متـسه  يریـش  نم  دـشابیم . ریـضخ  مردـپ  متـسه و  ریرب  نـم  ینعی  - 1

. تسا روط  نیا  ریرب  ریخ  راک  منیبیمن . يررض  منزیم و  ریشمش  اب  ار  امش  نم  دننادیم . ار  ام  يراکوکین 
ناگدنشک يا  دیئایب  نم  کیدزن  دیئایب . نم  کیدزن  نینمؤم ! ياهلتاق  يا  تفگیم : هک  درک  هلمح  شیکمتس  هورگ  نآ  رب  یلاح  رد  سپس 

. نییردب نادنزرف 
رونخـس نیرتهب  ریرب  تسا . هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  زا  هک  ياهیرذ  نیملاع و  لوسر  راگدرورپ ، لوسر  دالوا  نیلتاق  يا  دیئایب  نم  کیدزن 

. دوب دوخ  نامز  لها 
. تشک ار  درم  رفن  یس  دادعت  هکنیا  ات  دوب  لاتق  لوغشم  نانچمه  يو 

هارمگ دارفا  زا  وت  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  تفگ : ریرب  هب  درک و  مایق  ریرب  اب  هزرابم  يارب  دـنتفگیم  لقعم  نب  دـیزی  ار  وا  هک  يدرم  هاـگان 
ار یـسک  نآ  تسا  قح  رب  هک  ام  زا  مادک  ره  دـنک و  تنعل  میتسه  وگغورد  هک  ار  ام  زا  کی  ره  ادـخ  ات  مینک  اعد  ایب  تفگ : ریرب  یتسه .

. دشکب دشابیم  لطاب  رب  هک 
27 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دشن رگراک  هک  دز  ریرب  رب  یتبرض  دیزی  دندومن و  هلمح  رگید  کی  رب  سپس 
. دیدرگ لزان  كردب  دیسر و  وا  رس  زغم  رب  دش و  هتفاکش  دوخ  هالک  هک  دز  وا  رس  رب  یتبرض  ریرب  یلو 

هک دوب  یبض  سوا  نب  ریحب  ریرب : لتاق  مان  هیلع ! هَّللا  تمحر  دومن . دیهش  ار  ریرب  درک و  هلمح  دایز  نبا  نارای  زا  يدرم  نایرج  نیا  زا  سپ 
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: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  دز و  نالوج  گنج  نادیم  رد 
عراوش  حامرلا  نیسح و  ةادغ  ۀمیمذ  تنا  ینع و  يربخت  یلس  - 1

راکب هتشارفا و  رب  اههزین  يدش و  تمذم  نیسح  گنج  حبـص  رد  وت  هک  یتروص  رد  يوش  ربخ  اب  نآ  زا  ات  وش  ایوج  تعاجـش  زا  ینعی  - 1
. دندش هتسب 

اب ینزم  هزین  ددرگ 3 - نم  عنام  تسناوتن  يزیچ  فوخ  گنج و  زور  رد  مدادـن و  ماجنا  یتشادـن  تسود  هک  ار  هچنآ  هجرد  اهتنم  اـیآ  - 2
نایم رد  ار  دوخ  ریشمش  نم  دشابیم 4 - نم  اب  زین  قارب  هدنرب  مد و  ود  ریـشمش  تسا و  هدرکن  اطخ  فدهب  تباصا  رد  زگره  هک  تسا  نم 

ربص ریشمش  هزین و  لباقم  رد  هورگ  نآ  - 5 دوب . مهاوخ  عناق  نیا  زا  دعب  نم  تسین و  نم  نید  ریظن  نانآ  نید  هک  مدیـشک  ماین  زا  یهورگ 
وا هب  يدرک  تاقالم  ار  دایز  نبا  هک  یماـگنه  تشاد 6 - یم  یعفن  عوضوم  نیا  رگا  دندوب  هدش  هتـسخ  هک  یتروص  رد  دـندرک ، لمحت  و 

هزراـبم گـنج  نادـیم  رد  ریرب  هک  یعقوـم  نآ  رد  ار  دوـخ  بسا  مدرک و  دیهـش  ار  ریرب  نـم  - 7 مشاـبیم . هفیلخ  داـقنم  عیطم و  نم  وـگب :
. مدروآرد نالوجب  يو  نتشک  يارب  دیبلطیم 

هب دمآ و  يو  يومع  رسپ  یفرط  زا  دوب و  ادخ  راکوکین  ناگدنب  زا  یکی  ریرب  دنتفگ : وا  هب  درک  دیهش  ار  ریرب  سوا  نب  ریحب  هکنیا  زا  سپ 
نامیـشپ راکبان  یقـش  نآ  درک . یهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  تمایق  يادرف  هنوگچ  یتشک ! ار  ریـضخ  نب  ریرب  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : وا 

: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دورس  ار  يراعشا  دش و 
رئاج نبا  دنع  ءامعنلا  لعج  مهلاتق و ال  تدهش  ام  یبر  ءاش  ولف  - 1

28 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دیزی ینعی   ) راکمتس صخش  رـسپ  دزن  ار  اهتمعن  ادخ  مدشیمن و  رـضاح  راکوکین  هورگ  نیا  اب  لاتق  يارب  نم  تساوخیم  ادخ  رگا  ینعی  - 1

رد نم  شاـک  يا  دـنیامن 3 - تمالم  ارم  ترـشاعم  عقوم  رد  نارـسپ  هک  دوب  مانـشد  راع و  يارب  عوضوم  نیا  دادـیمن 2 - رارق  دایز ) نبا  ای 
یباوـج هچ  دوـخ  يادـخ  دزن  نم  نم ! رب  ياو  يا  - 4 مدوب . اهربق  نمـض  رد  نیـسح  گـنج  زور  رد  مدوبیم و  یـضیح  نوخ  مرداـم  محر 

؟! تشاد مهاوخ  اسفن  او  زور  رد  یلیلد  تجح و  هچ  میوگب ؟
يا تفگ : بهو  هب  شردام  درک . مایق  هزرابم  يارب  دوب  شهارمه  زور  نآ  رد  شردام  هک  یبلک  بابح  نب  هَّللا  دبع  نب  بهو  ریرب ، زا  دعب 

تخادرپ و راز  راکب  سپس  درک . مهاوخن  یهاتوک  منکیم و  تعاطا  ردام ! يا  تفگ : نک . مایق  ربمایپ  رتخد  رسپ  ترصن  يارب  مزیزع ! رسپ 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  يزجر 

یبرض  نورت  ینورت و  فوس  بلکلا  نب  انأف  ینورکنت  نا  - 1
گنج رد  ارم  تلوص  هلمح و  دید 2 - دیهاوخ  ارم  تبرض  نم و  يدوزب  متسه . بلک  هلیبق  زا  نم  هک  دینادب  دیسانشیمن  ارم  رگا  ینعی  - 1
ندرک داهج  منکیم . فرط  رب  يرگید  زا  لبق  ار  هودنا  مغ و  ره  درک 3 - مهاوخ  بلط  منارای  نوخ  زا  دعب  ار  دوخ  نوخ  نم  دید . دیهاوخ 

. دوب دهاوخن  هچیزاب  گنج  نادیم  رد  نم 
! ناج ردام  تفگ : تشگزاب و  شاهجوز  ردام و  يوسب  تشک و  ار  ناـشیا  زا  یهورگ  هکنیا  اـت  درکیم  لاـتق  ناـنچمه  درک و  هلمح  سپس 

؟ يدش یضار  نم  زا  نونکا 
. يوش هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ولج  رد  هکنیا  ات  موشیمن  یضار  وت  زا  نم  تفگ : شردام 

شوگ مزیزع ! رـسپ  يا  تفگ : بهو  رداـم  ياـمنم ! رادـغاد  دوخ  تبیـصم  رد  ارم  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  وـت  تفگ : بهو  هب  بهو  هجوز 
تمایق  يادرف  نیسح  ات  نک  رازراک  ادخ  ربمغیپ  رسپ  ولج  رد  گنج و  نادیم  فرطب  درگرب  هدم ، نز  نیا  نخسب 

29 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  تشگرب و  بهو  دیامن . تعافش  وت  يارب  ادخ  شیپ 
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برضلا  ةرات و  مهیف  نعطلاب  بهو  ما  کل  میعز  ینا  - 1
راگدرورپ هب  هک  یناوج  تبرـض  منکیم 2 - يرادـهاگن  ار  وت  ناـنیا  ناـیم  رد  ندز  ریـشمش  هزین و  هلیـسوب  نم  بهو ! رداـم  يا  ینعی  - 1

الب عقوم  رد  نز و  ریشمش  دنمتردق و  متـسه  يدرم  نم  دناشچب 3 - شیکمتـس  هورگ  نیا  هب  ار  گنج  یخلت  هکنیا  ات  تسا . هدروآ  نامیا 
. تسا یفاک  نم  يارب  اناد  يادخ  دش . مهاوخن  ناوتان  تسس و 

عطق شیاهتسد  سپس  درک . هناور  خزود  هب  ار  نمشد  رکشل  زا  هدایپ  رفن  راوس و 12 - رفن  - 19 دادعت - هکنیا  ات  دیگنجیم  نانچمه  بهو 
مرح رهاط و  بیط و  دارفا  يارب  وت ! يادفب  مردام  ردـپ و  تفگیم : هک  تفاتـش  يو  يوسب  یلاح  رد  تفرگ و  ار  يدومع  شاهجوز  دـش و 

. نک داهج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 
مدرگیمن زاب  زگره  نم  تفگ : تفرگ و  ار  بهو  نماد  تداعـس  اب  نز  نآ  یلو  دنادرگ  زاب  نانز  بناج  هب  ار  دوخ  هجوز  هک  دـمآ  بهو 

ار وت  ادـخ  دـهد ، امـش  هب  ریخ  يازج  نم  تیب  لها  فرط  زا  ادـخ  دومرف : نز  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدرگ . هتـشک  وت  اب  هکنیا  ات 
بهو هجوز  هیلع ! هَّللا  تمحر  دش . دیهش  ات  درک  رازراک  نانچمه  بهو  سپس  دومن . تعجارم  نز  نآ  نانز ، فرطب  درگرب  دنک ، تمحر 

يدومع اب  ات  داد  روتسد  دوخ  مالغب  داتفا  نز  نآ  هب  رمـش  مشچ  هک  یماگنه  تفرگ . بهو  تروص  زا  ار  اهنوخ  دمآ و  نایرج  نیا  زا  سپ 
. دش هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  هک  دوب  ینز  نیلوا  نیا  درک . دیهش  ار  وا  تخاون و  نز  نآ  رب  تشاد  تسد  رد  هک 

هدایپ و رفن  دادعت 24  بهو  دندروآ . مالـسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسدب  شردام  اب  وا  دوب . ینارـصن  بهو  نیا  هک  مدید  یثیدح  نم 
بجع تفگ : واب  دعس  نبا  دندروآ ، دعس  نب  رمع  دزن  دندرک و  ریـسا  ار  وا  سپـس  داتـسرف . لفـسا  كردب  ار  رفک  رکـشل  زا  راوس  رفن   12

هیلع نیسح  ماما  رکشل  بناجب  ار  شکرابم  رس  دندز و  ار  بهو  ندرگ  داد  روتـسد  نایرج  نیا  زا  دعب  یتشاد ؟! يدیدش  تردق  یتلوص و 
. دنتخادنا مالسلا 

هب  ار  وا  دیسوب  ار  دوخ  دنزرف  رس  هکنیا  زا  سپ  تفرگ و  رب  ار  وا  رس  بهو  ردام 
30 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ار درم  رفن  ود  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  بهو  ردام  سپس  تشک . ار  وا  دومن و  تباصا  يدرم  هب  رس  نآ  تخادنا . دعس  نبا  رکـشل  فرط 
دیهاوخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  اب  ترـسپ  وت و  درگرب ، دومرف : بهو  ما  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشک ! دعـس  نبا  رکـشل  زا 

هیلع ماما  نکم . دـیماان  ارم  دـیما  ایادـخ ! راب  تفگیم : هک  تشگرب  یلاـح  رد  بهو  رداـم  تسا . هدـش  هتـشادرب  ناـنز  زا  داـهج  اریز  دوب ،
. درک دهاوخن  عطق  ار  وت  دیما  ادخ  دومرف : يو  هب  مالسلا 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  درک و  مایق  هزرابم  يارب  ءاز ) نوکسب   ) يدزا دلاخ  نب  ورمع  بهو  زا  سپ 
ناحیرلا  حورلاب و  يرشباف  نمحرلا  یلا  سفن  ای  کیلا  - 1

ماجنا هتشذگ  نامز  رد  هک  یئاهناسحا  نآ  يارب  زورما  شاب 2 - داش  شیاسآ  هافرب و  ورب و  نامحر  يادـخ  فرطب  نم ! ناج  يا  ینعی  - 1
. دوشیم هداد  وتب  کین  يازج  يداد 

. تسا هدنهد  ءازج  يادخ  دزن  هک  هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  - 3
ناما رد  وت  هکنیا  يارب  رافک  لـباقم  رد  ندرک  ربص  هرهب  - 4 دش . دهاوخ  یناف  ياهدنز  صخـش  ره  هک  اریز  يامنم  عزف  عزج و  سفن ! يا 

. دیشابیم ناطحق  ینب  زا  هک  دزا  هلیبق  هورگ و  يا  تسا . رتشیب  یشاب 
: باتک رد  هیلع . هَّللا  تمحر  دش . دیهش  هک  درک  لاتق  يردقب  ادخ  درم  نآ  سپس 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  دش و  گنج  هدامآ  دلاخ  شرسپ  ورمع  زا  دعب  دسیونیم : بقانم 
نمحرلا  یضر  یف  اونوکت  ام  یک  ناطحق  ینب  توملا  یلع  اربص  - 1

، دجم بحاص  هک  یئادخ  نآ  دیریگب 2 - رارق  نامحر  يادخ  يدونـشوخ  لومـشم  ات  دینک  ربص  توم  لباقم  رد  ناطحق  ینب  يا  ینعی  - 1
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دراو تسا  هدـش  هتخاـس  وـکین  هک  راـگدرورپ  رـصق  رد  تـشهب  رد  وـت  ردـپ ! يا  - 3 تسا . ناـسحا  تردـق و  ماـقم ، وـلع  ناـهرب ، تزع .
. يدیدرگ

31 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
يارب هلظنح  نب  دعـس  دلاخ  زا  دعب  دیوگیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم  هیلع ! هَّللا  تمحر  دش . دیهـش  هک  درک  داهج  يردقب  تفر و  ولج  سپس 

: تسا نیا  نآ  لوا  هک  دناوخ  ار  يزجر  درک و  مایق  هزرابم 
ۀنجلا لوخدل  اهیلع  اربص  ۀنسالا  فایسالا و  یلع  اربص  - 1

يارب دنراد و  مرن  یندـب  هک  يورب  ینیعلا  روح  دزن  يوش 2 - تشهب  لخاد  ات  نک  ربص  دـشاب  روبـص  اههزین  ریـشمش و  لباقم  رد  ینعی  - 1
يارب ناـج  يا  تسا 3 - هتفریذـپ  تمهت  هب  ار  دوـخ  نید  هک  یـصخش  يارب  هن  دـناهدش . هدـیرفآ  تسا  يراگتـسر  شروـظنم  هـک  یـسک 

. شاب بغار  ریخ  بلط  رد  نک و  ششوک  شیاسآ 
يارب یجحذم  هَّللا  دبع  نبا  میم ) حتف  نیع و  مضب   ) ریمع هلظنح  نب  دعس  زا  سپ  هیلع ! هَّللا  ناوضر  دش . هتشک  ات  درک  یتخس  گنج  سپس 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  ياهزوجرا  دومن و  جورخ  راز  راک 
جرحم  ثیل  ءاجیهلا  يدل  ینا  جحذم  یحو  دعس  تملع  دق  - 1

مروایم دورف  يرس  قرف  رب  ار  دوخ  ریشمش  مشابیم 2 - ریگ  تخس  دربن  عقوم  رد  هک  متسه  يریش  نم  دننادیم  جحذم  دعس و  هلیبق  ینعی  - 1
. منکیم اهر  کنل  راتفک  راکش  ریظن  دوش  جک  هک  یماگنه  رد  ار  دوخ  فیرح  دشاب و  هدیشوپ  حالس  هک 

. دندرک دیهش  ار  وا  یلجب  هَّللا  دبع  یبابض و  ملسم  ات  دومن  رازراک  نانچمه  يو 
: تسا نیا  نآ  لوا  هک  دناوخ  ار  يزجر  درک و  جورخ  هزرابم  يارب  هجسوع  نب  ملسم  ریمع  زا  دعب 

دسا ینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم  دبل  وذ  یناف  ینع  اولئست  نا  - 1
هار زا  دنک  ملظ  ام  قح  رد  هک  یسک  دسا 2 - ینب  زا  یهورگ  نادنزرف  زا  متسه  يریش  نم  دیوش  ایوج  نم  بسن  بسح و  زا  رگا  ینعی  - 1

. درک يدیدش  رایسب  گنج  سپس  تسا . هدش  رفاک  زاینیب  يادخ  نیدب  رود و  تیاده 
: دناوخ ار  زجر  نیا  درک و  مایق  لاتق  يارب  یلجب  لاله  نب  عفان  نایرج  نیا  زا  دعب  دنراگنیم : بقانم  باتک  بحاص  دیفم و  خیش 

32 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نید وا  نید  هک  متـسه  یلع  نید  رب  نم  مشاـبیم . یلجب  لـاله  لـسن  زا  نم  ینعی  یبنلا  نید  هنید  و  یلع - نید  یلع  اـنا  ّیلجبلا - لـاله  اـنا 

. تسا ربمایپ 
نامثع نید  رب  نم  تفگیم : يو  دوب . ثیرح  نب  محازم  درم : نآ  مان  دیوگیم : دـیفم  خیـش  درک . مایق  وا  اب  هزرابم  يارب  هعیطق  ینب  زا  يدرم 

. تشک ار  وا  درک و  هلمح  یتسه  ناطیش  نید  رب  وت  تفگ : وا  هب  هکنیا  زا  سپ  عفان  متسه .
ندیگنج رد  هک  رصم  لها  ناراوسهـش  اب  امـش  دینکیم ؟! هلتاقم  یـسک  هچ  اب  دینادیم  قمحا ! مدرم  يا  تفگ : دز و  دایرف  جاجح  نب  ورمع 

اب ار  وا  هکنیا  رگم  دنکیمن  هزرابم  نانآ  اب  امش  زا  يدحا  دناهتشذگ . ناج  زا  هک  دنتسه  یهورگ  نانیا  دیئامنیم . هزرابم  دنتسه  انیب  ریـصب و 
. تشک دیهاوخ  ار  نانآ  دینکن  ناراب  ریت  گنس  اب  زج  ار  ناشیا  رگا  مسق  ادخب  تشک . دنهاوخ  دنتسه  لیلق  هکنیا 

هک يدارفا  نآ  نایم  رد  تسرفب  تسا . بوخ  نامه  ینادب  حالـص  وت  هک  هچ  ره  تفگ : جاجح  نب  ورمع  هب  هیلع  هَّللا  تنعل  دعـس  نب  رمع 
. دنوشیم بلاغ  امش  رب  دیورب  نانآ  گنجب  اهنت  امش  رگا  دنکن . مایق  هورگ  نآ  اب  هزرابم  يارب  نانآ  زا  يدحا  دنراد  لاتق  میمصت  ناشیا  اب 

عجار دیشاب . دوخ  تیعمج  تعاطا و  بظاوم  هفوک ! لها  يا  دز : دایرف  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  کیدزن  جاجح  نب  ورمع 
. دیشاب هتشادن  دیدرت  کش و  هدرک  تفلاخم  دیزی  ینعی  شیوخ  ماما  اب  جراخ و  نید  زا  هک  یصخش  لتق  هب 

نید رد  امـش  میاهدـشجراخ و  نید  زا  ام  ایآ  یئامنیم ؟ کیرحت  ام  هیلع  ار  مدرم  ایآ  دومرف : جاجح  نب  ورمع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
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. تسا خزود  شتآ  قحتسم  یصخش  هچ  هدش و  جراخ  نید  زا  یسک  هچ  دینادیم  امتح  امش  مسق  ادخب  دیاهدنام ، تباث 
دروخ دز و  رد  تعاس  کی  ردقب  و  درک ، هلمح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هنمیم  هب  تارف  فرط  زا  هَّللا  هنعل  جاجح  نب  ورمع  سپس 

ندمآ  رد  اپ  زا  دروخ  دز و  نیا  رثا  دندوب ،
33 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

! تسا هدمآ  رد  اپ  زا  هجسوع  نب  ملسم  دندید  دش  فرط  رب  رابغ  درگ و  تشگزاب و  جاجح  نب  ورمع  هک  یماگنه  دوب . هجسوع  نب  ملـسم 
رهاظم نب  بیبح  اب  نیـسح  ماما  تشاد . یقمر  هک  درک  طوقـس  نیمز  يور  یلاح  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  دـیوگیم : بلاـط  یبا  نب  دّـمحم 

. دنتفاتش هجسوع  نب  ملسم  يوسب 
: درک توالت  ار  هیآ  نیا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : هجسوع  نب  ملسم  هب  هکنیا  زا  سپ  نیسح  ماما 

، دناهفیظو ماجنا  راظتنا  رد  مه  یخرب  درک و  هفیظو  ماجنا  ناشیا  زا  یضعب  ینعی  اًلیِْدبَت  اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
نم رب  وت  نداتفا  اپ  زا  ملسم  يا  تفگ : وا  هب  دمآ و  هجسوع  نب  ملـسم  کیدزن  بیبح  سپـس  دندرکن . لدب  ضوع و  ار  دوخ  میمـصت  نانآ 

. تشهب هب  ار  وت  داب  تراشب  تسا . راوگان 
تـسود دمآ  مهاوخ  وت  لابندـب  مه  نم  هک  دوب  نینچ  هن  رگا  تفگ : بیبح  دـهد . ریخ  هدژم  وت  هب  ادـخ  تفگ : یفیعـض  يادـص  اب  ملـسم 

: تفگ ملسم  ینکب . يراد  هک  یتیصو  ره  وت  متشاد 
. اذهب کیصوا  یناف 

بیبح يوش . دیهش  ات  نک  هلتاقم  نیـسح  نیا  باکر  رد  منکیم . هیـصوت  وتب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ینعی  صخـش  نیا  هراب  رد  نم  ینعی 
ادخ تمحر  دش ، دیهش  هجسوع  نب  ملسم  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  درک . مهاوخ  نشور  نیـسح  ندومن  يرای  هلیـسوب  ار  وت  مشچ  نم  تفگ :

. داب وا  رب 
دندادیم رگیدکیب  هدژم  هک  یلاح  رد  دعس  نبا  نارای  هاگان  هاتجسوع ! نبا  ای  هادیس  ای  دز : دایرف  هجسوع  نب  ملسم  كزینک  دیوگیم : يوار 

. میتشک ار  هجسوع  نب - ملسم  ام  دنتفگ :
تسدب ار  نتشیوخ  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دنوش ، نایرگ  امـش  يازع  رد  ناتناردام  تفگ : دندوب  شفارطا  رد  هک  يدارفا  هب  یعبر  نب  ثبش 

دیوشیم لاحشوخ  هجسوع  نب  ملسم  نتشک  يارب  ایآ  دیئامنیم . لیلذ  ار  دوخ  نازیزع  دیشکیم و  دوخ 
34 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

مدید ناجیابرذآ  گنج  رد  مدوخ  نم  تشاد . یفیرش  ماقم  ناناملسم  نایم  رد  هجسوع  نب  ملسم  متسه  وا  میلـست  نم  هک  یئادخ  نآ  قحب 
. دیناسر لتقب  ار  نیکرشم  زا  رفن  شش  دنسرب  رگید  کی  هب  نیملسم  ياهبسا  هکنیا  زا  لبق  ملسم  نیا 

تماقتسا رمش  لباقم  رد  ترضح  نآ  نارای  درک . هلمح  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  هرسیم  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمش  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ 
هفوک رکـشل  زا  یفرط  چیه  هب  دندوبن  راوس  رفن  - 32 زا - رتشیب  هک  نیسح  ماما  رکشل  دندومن . راز  راکب  عورـش  نمـشد  اب  تدشب  دندرک و 

. دندادیم تسکش  ار  نانآ  هکنیا  رگم  دندرکیمن  هلمح 
فرطب نازادـنا  ریت  زا  راوس  دـصناپ  دادـعت  اـب  ار  وا  تساوـخ و  ار  میم ) داـص و  حـتف  نوـن و  ءاـح و  مضب   ) ریمن نب  نیـصح  دعـس  نب  رمع 

دندرک ناراب  ریت  ار  ناراوگرزب  نآ  دندش و  کیدزن  شباحصا  نیسح و  ماما  هب  ات  دندمآ  نانآ  درک . هناور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياههمیخ 
يارب دعس  نبا  رکشل  دیدرگ . روهلعـش  گنج  شتآ  دش و  هفـصن  زور  ات  دندوب  لاتق  لوغـشم  نانچمه  دندومن و  یپ  ار  ناشیا  ياهبسا  و 

. دنبای تسد  ناشیارب  دنتسناوتیمن  فرط  کی  زا  زج  دندوب  رگید  کی  هب  لصتم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياههمیخ  هکنیا 
نآ نارای  یلو  دـننک ! ادـیپ  هطاحا  اهنآ  هب  دـننکب و  تسار  پچ و  فرط  زا  ار  نیـسح  ماما  ياههمیخ  اـت  داتـسرف  ار  ینادرم  دعـس  نب  رمع 
زا سپ  ار  وا  دـندرکیم و  هلمح  دوـب  محازم  ضرعتم و  هک  يدرم  نآ  رب  دنتـشگیم و  اـههمیخ  ناـیم  رد  يرفن  راـهچ  يرفن و  هـس  ترـضح 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4654 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندیناسریم لتقب  دندومنیم  ناراب  ریت  هکنیا 
. دندز شتآ  ار  ترضح  نآ  ياههمیخ  ات  داد  روتسد  هَّللا  ۀنعل  دعس  نب  رمع 

هک دش  روط  نامه  دنیایب و  امش  يوسب  دنناوتیمن  نانآ  دوش  نشور  شتآ  یتقو  اریز  دننازوسب ، ار  اههمیخ  ات  دیراذگب  دومرف : نیسح  ماما 
. دوب هدومرف  ترضح  Ơآ

زا رمع  میدرک . عزف  عزج و  راچد  ار  نانز  ام  دوش ! نایرگ  تیازع  رد  تردام  تفگ : وا  هب  دمآ و  دعس  نبا  دزن  یعبر  نب  ثبش  هدش : هتفگ 
. دنیامن رازراک  نانآ  اب  فرطکی  زا  ات  داد  روتسد  دش و  لجخ  تیانج  نیا 
دوب رمش  نارای  زا  هک  ار  یبابض  هرذع  وبا  دندرک و  هلمح  نیق  نب  ریهز  نارای 

35 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دیهـش ناشیا  زا  یـسک  ره  اذل  دوب  لیلق  نانآ  دادعت  نوچ  دندشیم . دیهـش  ات  ود  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  نانچمه  دنتـشک .

. دوب دایز  ناشیا  دادعت  اریز  دوبن ، رادومن  دشیم  هتشک  رفن  هد  رفن  هد  دعس  نبا  رکشل  زا  هکنیا  اب  یلو  دوب . رادومن  دشیم 
: تفگ نیسح  ماما  هب  دش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  يوادیص  همامث  وبا  هک  یماگنه 

هتـشک وت  روضح  رد  نم  هکنیا  رگم  دش  یهاوخن  هتـشک  وت  مسق  ادخب  دناهدش . کیدزن  وتب  هورگ  نیا  داب ، وت  يادفب  مناج  هَّللا ! دـبع  ابا  ای 
فرطب ار  دوخ  رـس  نیـسح  ماما  مشاب . هدناوخ  ار  زامن  نیا  هک  میامن  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  مراد  تسود  نم  لاح  نیع  رد  یلو  مدرگ .

مدرم نیا  زا  تسا . زامن  تقو  لوا  نونکا  يرآ  دیامن . بوسحم  ناراذگزامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدـمآ ، زامن  دایب  دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ 
. میناوخب زامن  ات  دنرادرب  ام  زا  تسد  دیهاوخب 

ادخ ربمایپ  رتخد  رسپ  زامن  ینکیم  نامک  وت  ثیبخ  يا  تفگ : شباوج  رد  رهاظم  نب  بیبح  تسین . لوبق  زامن  نیا  تفگ : ریمن  نب  نیـصح 
، دز نیصح  بسا  هب  يریـشمش  دومن و  هلمح  يو  هب  مه  بیبح  درک و  هلمح  بیبح  هب  نیـصح  دش ؟! دهاوخ  لوبق  وت  زامن  دوشیمن و  لوبق 
. دـنداد تاجن  بیبح  تسد  زا  ار  وا  دندیـسر و  وا  دادـب  رفک  رکـشل  داـتفا . نیمز  يور  نیـصح  درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياـهتسد  يو  بسا 
رد نانآ  مناوخب . ار  رهظ  زامن  ات  دیریگب  رارق  نم  ولج  رد  امش  دومرف : هَّللا  دبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

. دندناوخ فوخ  زامن  دوخ  باحصا  زا  یفصن  اب  ترضح  نآ  ات  دندنام  راوگرزب  نآ  ولج 
تکرح تسار  پچ و  فرطب  نیـسح  ماما  هک  هچنآ  تفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ولج  رد  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعـس  هدش : تیاور 

درک و طوقس  نیمز  يور  رد  هک  دندومن  شناراب  ریت  يردقب  دنداد و  رارق  ریت  فده  ار  وا  نانمـشد  دوب  ترـضح  نآ  لباقم  رد  وا  درکیم 
. نک تنعل  دومث  داع و  موق  ریظن  ار  هورگ  نیا  ایادخ ! راب  تفگ :

روظنم اریز  نک . هاگآ  هدش  دراو  نم  رب  هک  یتاحارج  مخز و  همه  نیا  درد  زا  ار  ترضح  نآ  ناسرب و  دوخ  لوسرب  ارم  مالس  اراگدرورپ !
ترصن  لمع  نیا  زا  نم 

36 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
رد ریت  - 13 دادـعت - يو  تداهـش  زا  سپ  داب . وا  رب  ادـخ  ناوضر  تمحر و  دـش ، دیهـش  نایرج  نیا  زا  سپ  يو  دـشابیم . وت  ربماـیپ  هیرذ 

. دوب شندب  رد  هک  یئاههزین  ریشمش و  مخز  زا  ریغ  دنتفای ، شکرابم  دسج 
ینزی هَّللا  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  نایرج  نیا  زا  دـعب  دـندناوخ ! هراشا  امیا و  اب  ار  زامن  شنارای  نیـسح و  ماما  هدـش  هتفگ  دـیوگیم : امن  نبا 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  دش و  جراخ  هزرابم  يارب 
نسح  نیسح و  نید  یلع  ینید  نزی  لآ  نم  هَّللا  دبع  نب  انا  - 1

نمتؤملا  دنع  زوفلا  كاذب  وجرا  نمیلا  نم  یتف  برض  مکبرضا  - 2
مراودیما منزیم و  ینمی  ناوج  ریظن  ار  امش  نم  تسا 2 - نسح  نیسح و  نید  زا  نم  نید  مشابیم . نزی  هلیبق  زا  هَّللا و  دبع  رسپ  نم  ینعی  - 1
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. مشاب راگتسر  نمتؤم  يادخ  دزن  هلیسو  نیدب 
. درک هزاجتسا  نیسح  ماما  زا  مایق و  رازراک  يارب  يراصنا  ءار ) فاق و  حتفب   ) هظرق نب  ورمع  نمحرلا  دبع  زا  دعب  دیوگیم : سواط  نب  دیس 

هکنیا ات  دومن  هغلابم  ءامـس  ناطلـس  تمدـخ  رد  درک و  داهج  دنـشاب  ءازج  قاتـشم  هک  يدارفا  ریظن  وا  داد . هزاجا  يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما فرطب  يریت  چیه  درکیم - عافد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مه  داهج و  مه  يو  درک ، لزان  لفـسا  كردب  ار  دایز  نبا  بزح  زا  يدایز  هورگ 
بلق هکنیا  رگم  دشیمن  هدیشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  يریـشمش  چیه  دادیم . رارق  نآ  فده  ار  دوخ  ندب  هکنیا  رگم  دمآیمن  نیـسح 
هاگنآ دش ! غاد  تاحارج  مخز و  هلیـسوب  شندـب  هکنیا  ات  دیـسریمن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرازآ  تیذا و  چـیه  دومنیم . نآ  فدـه  ار  دوخ 

تشهب لخاد  رتدوز  نم  زا  وت  يرآ ، دومرف : نیسح  ترضح  مدرک ؟ افو  دوخ  هدعو  هب  نم  ایآ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : دش و  ماما  هجوتم 
وا سپس  میایم  بقع  زا  مه  نم  هک  نک  هاگآ  ار  ترضح  نآ  ناسرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  دش . یهاوخ 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  يو  دیوگیم : بقانم  باتک  رد  هیلع ! هَّللا  ناوضر  دش . دیهش  هک  دومن  داهج  يردقب 
37 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
رامذلا ةزوح  یمحا  فوس  نا  راصنالا  ۀبیتک  تملع  دق  - 1

يراد  یتجهم و  نیسح  نود  يراش  سکن  ریغ  مالغ  برض  - 2
دوخ هناخ  ناـج و  ندومن  ادـف  رد  هک  یناوج  ندز  منکیم 2 - تیاـمح  دوخ  نید  میرح  زا  يدوزب  نم  هک  دـننادیم  راـصنا  هورگ  ینعی  - 1

. درک دهاوخن  یهاتوک  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب 
. دومن مایق  داهج  يارب  دوب  هرهچ  هایس  یـصخش  رذ و  وبا  مالغ  هک  میج ) حتفب  « ) 1  » نوج هظرق  نب  ورمع  زا  دعب  دیوگیم : سواط  نب  دـیس 

التبم ام  هار  رد  ار  دوخ  یشاب ، تیفاع  هافر و  رد  هک  يدش  ام  عبات  وت  اریز  مدرک ، صخرم  ار  وت  نم  دومرف : يو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. يامنم

امـش زا  تسد  دـیاهدش  راتفرگ  امـش  هک  نونکا  دراد  اج  ایآ  مدوب ، امـش  سیل  هساـک  یـشوخ  ناـمز  رد  نم  هَّللا ! لوسر  نب  اـی  تفگ : يو 
تشهب قیال  ات  راذگب  تنم  نم  رب  وت  تسا . هایـس  نم  گنر  دشابیم ، تسپ  نم  بسن  بسح و  تسا ، بولطمان  نم  يوب  مسق  ادخب  مرادرب !

اب نم  هایـس  نوخ  نیا  هکنیا  ات  منکیمن  تقرافم  امـش  زا  نم  ادخب  هن  دوش ، دیفـس  متروص  یلاع ، مبـسن  بسح و  وکین ، مندب  يوب  مدرگ و 
: دناوخ ار  زجر  نیا  درک و  مایق  لاتق  يارب  نوج  سپس  دیوگیم : بلاط  وبا  نب  دّمحم  دوش . طولخم  امش  هزیکاپ  ياهنوخ 

دّمحم ینب  نع  ابرض  فیسلاب  دوسالا  برض  رافکلا  يری  فیک  - 1
دروملا موی  ۀنجلا  هب  وجرأ  دیلا  ناسللاب و  مهنع  بذا  - 2

دنزیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  نادنزرف  يارب  ریشمش  اب  هک  دننیبیم  هنوگچ  ار  هایس  مالغ  تسد  برض  رافک  ینعی  - 1
. موش تشهب  لخاد  رشحم  يارحصب  دورو  زور  رد  هک  مراودیما  منکیم . عافد  دّمحم  ترضح  نادنزرف  زا  تسد  نابز و  اب  نم  - 2

: دومرف دمآ و  وا  نیلابب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش و  دیهش  ات  درک  داهج  سپس 
امرفب و روشحم  راربا  اب  ار  يو  وکین و  ار  وا  يوب  دیفس و  ار  يو  تروص  ایادخ ! راب 

38 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
امهیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  رقاب  دّـمحم  ماما  امرفب ! رارقرب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  وا و  نیب  ار  یئاسانش 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا 
زور هد  زا  دعب  ار  نوج  ینعی  مالغ  نیا  دسج  دنیامن  نفد  ار  دّـمحم  لآ  نادیهـش  داسجا  ات  دـندمآ  گنج  نادـیم  رد  یهورگ  هک  یماگنه 

نآ علطم  هک  دـناوخیم  ار  يزجر  نوج  دراگنیم : بقانم  باتک  بحاص  هیلع ! هَّللا  ناوضر  دـیزویم . نآ  زا  کشم  يوب  هک  دـنتفای  یلاح  رد 
: تسا نیا 
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دنهملا عطاقلا  یفرشملاب  دوسالا  برض  راجفلا  يری  فیک  - 1
هدنرب يریشمش  اب  دربیم 2 - راکب  يدنه  یفرشم و  هدنرب  ریشمش  اب  هک  دننیبیم  هنوگچ  ار  هایس  مالغ  تبرـض  راک  هبت  مدرم  نیا  ینعی  - 1

دورو زور  رد  لـمع  نیا  مراودـیما  میامنیم 3 - عاـفد  ناـشیا  زا  تسد  ناـبز و  اـب  مگنجیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نادـنزرف  يارب 
. تسین ادخ  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحا  ریظن  یعیفش  اریز  دوش - نم  يراگتسر  ثعاب  هناگی  يادخ  فرط  زا  رشحمب 

هب ماهتفرگ  میمصت  نم  هَّللا ! دبع  ابا  ای  تفگ : دمآ و  نیـسح  ماما  روضحب  يوادیـص  دلاخ  نب  ورمع  نوج  زا  سپ  دیوگیم : سواط  نب  دیس 
نیمه رد  زین  ام  نک ، مایق  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مرگنب . دیهش  اهنت و  ار  وت  منامب و  هدنز  مرادن  تسود  نم  موش . قحلم  دوخ  نارای 

. دش دیهش  ات  درک  داهج  يردقب  تفر و  ولج  يو  دش . میهاوخ  قحلم  وتب  تعاس 
زا دوخ  يولگ  تروص و  هلیسوب  ار  اهریشمش  هزین و  ریت و  داتسیا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم  رد  دمآ و  یمابش  دعس  نب  ۀلظنح  سپس 

: درکیم توالت  ار  تایآ  نیا  دومنیم و  عفد  نیسح  ماما 
ِمْوَق ای  َو  ِدابِْعِلل . ًاْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع ، َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا . ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اـی 

. ٍمِصاع ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِدانَّتلا . َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 
دش و دیهاوخ  ادخ  باذع  راچد  هک  دینکن  دیهش  ار  نیسح  ماما  هورگ ! يا 

39 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دش دهاوخ  دیماان  دنزب  ءارتفا  هک  یسک 

توعد قح  يوسب  ار  هورگ  نیا  وت  هک  یماگنه  نآ  رد  دعـس  رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دراـگنیم : بقاـنم  باـتک  رد 
ار وت  راکوکین  ناراـی  هک  دوب  دـنهاوخ  هنوگچ  نونکا  سپ  دـندش . باذـع  بجوتـسم  دـنداد  مانـشد  تناراـی  وتب و  دـنتفریذپن و  يدرک و 

نیسح ماما  میوش ؟ قحلم  دوخ  ناردارب  هب  هک  میوریمن  دوخ  راگدرورپ  يوسب  ام  ایآ  یتفگ . تسار  موش  وت  يادف  تفگ : دعـس  دناهتـشک .
دهاوخن تسد  زا  هک  یماقم  تنطلـس و  فرطب  ورب  دوب ، دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  هک  ورب  يزیچ  بناـجب  دومرف :

. تفر
مالسلا هیلع  ماما  دنک . عمج  تشهب  رد  ار  امش  ام و  ادخ  کتیبلها ، یلع  کیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا ! لوسر  نب  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دعس 

دیس هیلع ! هَّللا  ناوضر  دندومن . دیهـش  ار  يو  دندرک و  هلمح  وا  رب  هکنیا  ات  درک  يدیدش  گنج  دمآ و  دعـس  سپـس  نیمآ ! نیمآ ! دومرف :
يریش ریظن  درک و  مایق  داهج  يارب  دوب  ةالصلا  ریثک  فیرش و  یصخش  هک  عاطم  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  دعـس  زا  دعب  دیوگیم : سواط  نب 

. دومن داهج  نایژ 
غاد اهمخز  هلیـسوب  يو  ندب  دومن . طوقـس  نادیهـش  نایم  رد  هکنیا  ات  درک  ربص  الماک  دـشیم  شراچد  هک  یتخـس  تامدـص  لباقم  رد  وا 

ششوک و اب  سپس  دش ! دیهش  نیـسح  دنتفگ : دعـس  نبا  رکـشل  دینـش  هکنیا  ات  تشادن  یتکرح  تردق  دوب و  هداتفا  نانچمه  وا  دوب . هدش 
نب ییحی  دـیوس  زا  سپ  دـیوگیم : بقانم  باتک : بحاص  دـش . دیهـش  ات  دـیگنج  نانچمه  درک و  جراـخ  دوخ  شفک  زا  یئوقاـچ  تمحز 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دومن و  مایق  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  ینزام  میلس 
الجعم ةادعلا  یف  ادیدش  ابرض  الصیف  ابرض  موقلا  نبرض  ال  - 1

البقم اتوم  مویلا  فاخا  الولوم و ال  اهیف و ال  ازجاع  ال  - 2
البشا یمحا  ثیللاک  یننکل 

دهاوخ راکب  نانمشد  نایم  رد  لیجعت  هب  هک  يدیدش  تبرـض  کی  دشاب . هدننکادج  هک  منزیم  یتبرـض  اب  ار  هورگ  نیا  امتح  نم  ینعی  - 1
نایم  رد  نم  تفر 2 -
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ریـش زا  هک  متـسه  يریـش  ریظن  نم  یلو  مرادـن . یفوخ  هدـش  نم  هجوتم  هک  یگرم  نیا  زا  زورما  میوگیمن . ـالیو  او  متـسین و  زجاـع  ناـنآ 
يارب يرافغ  ةرق  یبا  نب  ةرق  میلـس  نب  ییحی  زا  دعب  هیلع . هَّللا  تمحر  دش . دیهـش  ات  درک  يدیدش  لاتق  هلمح و  سپـس  دنک . عافد  ناگچب 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  دش و  جراخ  هزرابم 
رازن ینب  دعب  قدنخ  رافغ و  ینب  اقح  تملع  دق  - 1

ار راکبان  راجف و  هورگ  متـسه و  دنمتریغ  يریـش  نم  هک  دننادیم  نانآ  دـننادیم 2 - رازن  ینب  فدـنخ و  ینب  رافغ و  ینب  هک  اقح  ینعی  - 1
-3 دز . مهاوخ  امتح 

ربمایپ و نادـنزرف  هک  دز . مهاوخ  نابوخ  نادـنزرف  يارب  یکاـندرد  تبرـض  منزیم . دـشاب  هدـنرب  دـالوف و  زا  هک  يریـشمش  ره  اـب  ار  ناـنیا 
نب کلام  هرق  یبا  نب - ةرق  زا  سپ  داب . وا  رب  ادخ  تمحر  دش . دیهـش  ات  دومن  داهج  يردقب  درک و  هلمح  سپـس  دنـشابیم  نابوخ  ناگرزب 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  درک و  جورخ  داهج  يارب  یکلام  سنا 
نالیع  سیق  نویفدنخلا و  نادودلا و  اهکلام و  تملع  دق  - 1

ناراوس گرزب  نادـننامه و  تفآ  رازراـک  عـقوم  رد  نم  هلیبـق  هک  دـننادیم 2 - نـالیع  سیق  فدـنخ و  نادود و  کـلام و  هلیبـق  ینعی  - 1
یلع لآ  میـشاب 4 - زجاع  اههزین  لباقم  رد  هک  میتسین  روط  نیا  ام  دنتـسه . گرم  يدـصتم  رـشابم و  زیت  هزین  هلیـسوب  نم  هلیبق  دنشابیم 3 -

. دنناطیش عبات  دایز  لآ  ادخ و  عبات 
: دیوگیم امن  نبا  داب . وا  رب  ادخ  تمحر  دش . دیهش  ات  درک  داهج  هلمح و  سپس 

درک و مایق  هزرابم  يارب  یفعج  عاطم  نب  ورمع  کـلام  زا  دـعب  دراـگنیم : بقاـنم  باـتک  رد  دوب . یلهاـک  ثراـح  نب  سنا  دیهـش  نیا  ماـن 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يزجر 

عاطق  فهرم  ینیمی  یف  عاطم و  یبا  فعج و  نب  انا  - 1
زا دشخردیم و  نآ  رس  هک  تسا  ياهزین  و  یعطاق 2 - ریشمش  نم  تسار  تسد  رد  تسا . عاطم  مردپ  متسه و  فعج  هلیبق  زا  نم  ینعی  - 1

هدید  یعاعش  نآ  رون 
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تسا خزود  زا  عافد  ام و  يراگتـسر  ثعاب  داهج  نیا  میئامن 4 - دروخ  دز و  نیـسح  ماما  يارب  هک  تسا  وکین  اـم  يارب  زورما  دوشیم 3 -
نب ورمع  زا  سپ  داب . وا  رب  ادخ  تمحر  دـیدرگ  دیهـش  ات  درک  هلمح  سپـس  دوب . دـهاوخن  یـسک  يارب  ياهدـئاف  عفن و  هک  يزور  نآ  رد 

: تسا نیا  نآ  لوا  هک  دناوخ  ار  يزجر  نیا  درک و  جورخ  دوب  نیسح  ماما  نذؤم  هک  قورسم  نب  جاجح  عاطم 
ایبنلا كدج  یقلن  مویلا  ایدهم  ایداه  نیسح  مدقا  - 1

سپس درک 2 - میهاوخ  تاقالم  تسا  ربماـیپ  هک  ار  وت  دـج  زورما  نک . مادـقا  یتسه  يدـهم  يداـه و  هک  یلاـح  رد  نیـسح  يا  ینعی  - 1
ار نسح  ماما  و  میئامنیم 3 - رادید  میاهتخانش  یصو  ار  وا  ام  هک  تسا  یـصخش  نامه  تسا و  شـشخب  لذب و  بحاص  هک  ار  یلع  تردپ 

دوشیم بوسحم  یئادهش  زا  ادخ و  ریش  هک  هزمح  ترضح  دوب و  عاجـش  يدرمناوج  هک  رایط  رفعج  اب  تسا  یلو  هدیدنـسپ و  وکین و  هک 
يارب نیق  نب  ریهز  جاجح  زا  دـعب  داب ! وا  رب  ادـخ  تمحر  دـیدرگ - دیهـش  اـت  درک  رازراـک  هلمح و  سپـس  مینکیم . تاـقالم  دـناهدنز  هک 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  دومن و  مایق  رازراک 
نیسح  نع  فیسلاب  مکدو  ذا  نیقلا  نب  انا  ریهز و  انا  - 1

زا تما و  طبس  ود  زا  یکی  نیسح  هک  اقح  منکیم 2 - رود  نیسح  ماما  زا  ریشمش  هلیسوب  ار  امـش  مشابیم و  نیق  رپ  هک  مریهز  نم  ینعی  - 1
شاک يا  منیبیمن . یبیع  چیه  منزیم و  ریشمش  اب  ار  امـش  نم  غورد . نودب  تسا  ادخ  لوسر  نیا  تسا 3 - هتسیاش  اوقت و  اب  وکین و  ترتع 

: دیوگیم بلاط  وبا  نب  دّمحم  دوب . هدش  تمسق  ود  نم  ناج 
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هلمح وا  رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  یبعش و  هَّللا  دبع  نب  ریثک  سپس  تشک . ار  نانمـشد  زا  رفن  تسیب  دص و  کی  دادعت  ات  درک  لاتق  ریهز 
نآ ادخ  دنک . تنعل  ار  وت  لتاق  ادخ  دابم ! رود  ادخ  تمحر  زا  ریهز  دمآ ! رد  ياپ  زا  ریهز  دومرف : نیسح  ماما  دندومن . شدیهـش  دندرک و 

. دنک تنعل  دمآ  رد  كوخ  هنیزوب و  تروصب  هک  ار  يدارفا 
دناوخ ار  يزجر  درک و  جورخ  راز  راک  يارب  یفنح  هَّللا  دبع  نب  دیعس  ریهز  زا  دعب 
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: تسا نیا  نآ  علطم  هک 

يدنلا  اذ  ایلع  ربحلا  کخیش  ادمحا و  یقلت  مویلا  نیسح  مدقا  - 1
هک ار  یلع  تراوـگرزب  ردـپ  دـید و  یهاوـخ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحا  زورما  نـک ، مادـقا  داـهج  يارب  نیـسح  يا  ینعی  - 1
رپ يدرم  هک  ار  دوخ  يومع  تسا و  تداعـس  اب  لـماک  دـحب  هاـم و  نوچ  هک  ار  نسح  ینکیم 2 - تاقالم  تسا  شـشخب  لذـب و  بحاص 

ناکم رد  تسا و  لاب  ود  ياراد  هک  رایط  رفعج  دوشیم و  هدناوخ  دسا  تسا و  ادخ  ریش  هک  هزمح  یئامنیم 3 - رادید  تسا  دشرا  تمه و 
: دیوگیم بقانم  باتک  رد  دناهتفر . تسا  یلاع  ماقم  هک  سودرف  تشهب  رد  ینکیم ، تاقالم  دناهدش  نیزگیاج  ياهتسیاش 

يدسا رهاظم  نب  بیبح  هَّللا  دبع  نب  دیعـس  زا  سپ  دش  دیهـش  ات  درک  داهج  سپـس  دوب . عاطم  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس  راعـشا  نیا  هدنیوگ 
: تسا نیا  نآ  لوا  هک  دناوخیم  ار  يزجر  درک و  مایق  هزرابم  يارب 

رعست برح  ءاجیه و  سراف  رهظم  یبا  بیبح و  انا  - 1
یلو دیرتشیب  دادعت  رظن  زا  امش  دوش 2 - روهلعش  نآ  شتآ  هک  متـسه  يراز  راک  راوسهـش  نم  دشابیم . رهظم  مردپ  مبیبح و  نم  ینعی  - 1
امـش زا  نم  میرتروبـص . قح  يارب  افو و  اب  ام  یلو  دـیئافویب  يرادافو  عقوم  رد  امـش  میرت 3 - رهاظ  رتیلاع و  لـیلد  تجح و  ظاـحل  زا  اـم 

: دناوخ ار  زجر  نیا  زین  درک و  یتخس  گنج  سپس  تسا . رتهجاوم  گنج  يارب  ام  رذع  رتالاب و 
اداتکألا متیلو  مکرطش  وا  ادادعا  مکل  انک  ول  مسقا 

ادادنا اوملع  دق  مهرش  ادآ و  ابسح و  موق  رش  ای  - 3
یهورگ يا  دیداهنیم 2 - رارفب  ور  امـش  دوب  امـش  دادعت  تمـسق  کی  ردقب  ای  امـش  دادعت  ردقب  ام  دادعت  رگا  هک  مروخیم  مسق  ینعی  - 1

. دندش لئاق  کیرش  ادخ  يارب  هک  دیتسه  يدارفا  نآ  زا  رتدب  امش  دیتسه ، مدرم  نیرتدب  تردق  بسن و  بسح و  ظاحل  زا  هک 
رب یتبرـض  ریـشمش  اـب  هَّللا  ۀـنعل  ریمن  نب  نیـصح  دزیخرب  تساوـخ  یتـقو  دز ، يو  هب  ياهزین  درک و  هلمح  وا  رب  مـیمت  ینب  زا  يدرم  سپس 

، دروآرد ياپ  زا  ار  وا  دز و  شرس 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسکش ! مه  رد  ار  نیـسح  ماما  وا  تداهـش  دومن . ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رـس  دش و  هدایپ  یمیمت  درم  نآ  هاگنآ 
دیرب و ار  وا  رس  تشک و  داص ) ءاب و  مضب   ) میرص نب  لیدب  ار  وا  هدش : هتفگ  مهاوخیم . ادخ  زا  ار  منارای  دوخ و  بئاصم  هنوگ  نیا  باوث 
ار شرـس  تشک و  ار  وا  تسجرب و  دید  ار  وا  دوب  غلابان  هک  بیبح  رـسپ  دش و  هکم  لخاد  هک  یماگنه  دومن . نازیوآ  دوخ  بسا  ندرگ  رب 

. درک لزان  لفسا  كردب  ار  رفک  رکشل  زا  رفن  - 32 دادعت - رهاظم  نب  بیبح  دیوگیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم  دیرب .
نب لاله  بیبح  زا  دـعب  دومن . نازیوآ  دوخ  بسا  ندرگب  ار  شکرابم  رـس  درک و  دیهـش  ار  وا  نون ) ءاـح و  مضب   ) ریمن نب  نیـصح  سپس 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دومن و  مایق  هزرابم  يارب  یلجب  عفان 
اهقافشا اهعفنی  سفنلا ال  اهقاوفا و  ۀملعم  اهب  يرا  - 1

اهقاشر اهضرا  نالمیل  اهقافخا  اهب  يرجت  ۀمومسم  - 2
اهریت نآ  درادـن 2 - يرمث  شیارب  سفن  ندیـسرت  منکیم . باترپ  نمـشد  فرطب  تسا  نینوخ  اهنآ  كون  هک  ار  یئاهریت  نیا  نم  ینعی  - 1
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. دننک رپ  رگید  کی  اب  ار  يزادنا  ریت  نادیم  نیمز و  ات  دوشیم  يراج  اهنآ  اب  اهنآ  يادص  دنتسه و  مومسم 
راز راکب  عورـش  دز و  ریـشمشب  تسد  نآ  زا  دـعب  دـنتفای . همتاخ  شیاهریت  هکنیا  ات  درکیم  ناراـب  ریت  ار  راوخنوخ  هورگ  نآ  ناـنچمه  يو 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دومن و 
یلع  نیسح و  نید  یلع  ینید  ّیلجبلا  ینمیلا  مالغلا  انا  - 1

یلمع  یقالا  ییأر و  كاذف  یلما  اذهف  مویلا  لتقا  نا  - 2
. دشابیم نم  يوزرآ  مدرگ  دیهـش  زورما  رگا  تسا 2 - یلع  نیـسح و  نید  زا  نم  نید  متـسه . یلجب  هلیبـق  زا  ینمی و  یناوج  نم  ینعی  - 1

. دید مهاوخ  ار  دوخ  لمع  يازج  تسا و  نم  يأر  نیا 
رمش سپس  دندرک . شریسا  دندیبوک و  ار  يو  ياهوزاب  تعاجش  نیا  زا  دعب  درک  هناور  خزودب  رفک  رکـشل  زا  ار  درم  رفن  - 13 دادعت - وا 

. دز ار  وا  ندرگ  تساخرب و 
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. دوب شهارمه  شردام  دوب و  هدش  دیهـش  رازراک  نادیم  رد  شردپ  هک  درک  جورخ  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  یناوج  عفان  نب  لاله  زا  دـعب 
ماما درک  مایق  هک  یماگنه  نک ! داهج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رـسپ  يور  ولج  رد  زیخرب و  مزیزع ! كرـسپ  يا  تفگ : يو  هب  شردام 

مردام تفگ : ناوج  نآ  دنک . جورخ  وا  دشابن  یضار  شردام  دیاش  هدش ، هتشک  شردپ  هک  تسا  یناوج  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  يزجر  ناوج  نآ  تسا  هداد  نمب  ار  روتسد  نیا 

ریذنلا ریشبلا  داؤف  رورس  ریمالا  معن  نیسح و  يریما  - 1
هدنناسرت تشهب و  هب  هدنهد  تراشب  هک  تسا  ادخ  ربمغیپ  بلق  رورس  نیسح  دشابیم  يریما  بوخ  هک  تسا  نیـسح  ماما  نم  ریما  ینعی  - 1

باتفآ لثم  تسا  یتعلط  ياراد  نیـسح  دیراد 3 - ار  یـسک  نیـسح  ریظن  ایآ  دننیـسح . ماما  ردام  ردـپ و  همطاف  یلع و  تسا 2 - مـنهج  زا 
. رینم هام  ریظن  تسا  یناشیپ  ياراد  ناشخرد و 

تشادرب و ار  وا  رس  شردام  دنتخادنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکـشل  يوسب  دندیرب و  ار  شرـس  دش و  دیهـش  ات  درک  داهج  يردقب  سپس 
يدرم هب  رس  نآ  تخادنا . دعس  نبا  رکشل  فرطب  ار  رس  نآ  هاگنآ  نم ! مشچ  رون  يا  نم ! بلق  رورس  يا  تنسحا ! مزیزع  رـسپ  يا  تفگ :

: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  درک  هلمح  نمشد  رکشل  هب  یلاح  رد  تفرگ و  رب  ار  يو  همیخ  دومع  نز  نآ  تشک . ار  وا  درک و  تباصا 
ۀفیحن ۀیلاب  ۀیواخ  ۀفیعض  يدیس  زوجع  انا  - 1

ۀفیرشلا ۀمطاف  ینب  نود  ۀفینع  ۀبرضب  مکبرضا  - 2
ندرک يرای  يارب  تخس  یتبرض  هلیسوب  ار  امش  نم  مشابیم 2 - فیحن  هدیسوپ و  هدیمخ و  فیعـض و  ینزریپ  نم  نم ! ياقآ  يا  ینعی  - 1

نیا دومن و  جورخ  هزرابم  يارب  يراصنا  ثراح  نب  ةدانج  ناوج  نآ  زا  دـعب  دـسیونیم : بقانم  باـتک : رد  منزیم . هفیرـش  همطاـف  نادـنزرف 
: دناوخیم ار  زجر 

ثکانب  راوخب و ال  تسل  ثراحلا  نب  انا  دانج و  انا  - 1
ثکام  دیعصلا  یف  يولش  مویلا  ثراو  ینثری  یتح  یتعیب  نع  - 2

45 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دیهش ات  مرادیمن  رب  تسد  دوخ  تعیب  زا  نم  متسین 2 - نکش  نامیپ  فئاخ و  تسس و  نم  متسه . ثراح  رـسپ  نم  ماهدانج . نم  ینعی  - 1

. دربب ثرا  نم  زا  یثراو  موش و 
شدـنزرف هدانج  زا  سپ  هیلع . هَّللا  تمحر  دـش - دیهـش  ات  دومن  داهج  نانچمه  سپـس  دوب . دـهاوخ  نیمز  يور  نم  هزانج  دـبلاک و  زورما 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يزجر  درک و  مایق  هزرابم  يارب  ورمع 
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راصنالا سراوفب  هماع  نم  همرا  دنه و  نبا  نم  قانخلا  قضا 
هطساوب و  نک 2 - ناراـب  ریت  راـصنا  ناراوـس  هلیـسوب  لاـس  نیمه  رد  ار  وا  تخـس و  دـیزی  ینعی  دـنه  رـسپ  رب  ار  راـک  بـضغ و  ینعی  - 1

دّمحم ترضح  دهع  رد  اههزین  نآ  دندومن 3 - نیگنر  باضخ و  رافک  نوخ  هلیـسوب  رابغ  درگ و  نایم  رد  ار  دوخ  ياههزین  هک  ینیرجاهم 
ار نآرق  هک  لذارا  نوخ  زا  اههزین  نآ  زورما  - 4 دش . دنهاوخ  باضخ  ناراکهبت  نوخ  زا  زورما  یلو  دـندش . باضخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یهاوخنوخ يارب  راب  گرم  ياههزین  هدـنرب و  ياهریـشمش  اب  ردـب  گنج  رد  دنوشیم 5 - باضخ  دنتخادنا  رس  تشپ  رارـشا  ترـصن  يارب 
رب يراکادف  نیا  منزیم 7 - قساف  مدرمب  تبرض  روآ  گرم  زیت و  ریشمش  هلیـسوب  امئاد  نم  تسا  نم  راگدرورپ  هک  ادخب  - 6 دندوب . هدمآ 
نب نمحرلا  دـبع  هداـنج  نب  ورمع - زا  سپ  تسا . مزـال  بجاو و  دـشاب  راـک  رد  دروخ  دز و  هک  يزور  ره  رد  متـسه  دزا  هلیبق  زا  هک  نم 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  يزجر  درک و  مایق  داهج  يارب  هورع 
رازن ینب  دعب  فدنخ  رافغ و  ونب  اقح  تملع  دق  - 1

يراب گرم  نارب و  ریشمش  ره  هلیـسوب  ار  ناراکبان  هورگ  امتح  نم  هک  دننادیم 2 - رازن  ینب  فدـنخ و  هلیبق  رافغ و  هلیبق  هک  اقح  ینعی  - 1
. دش دیهش  ات  درک  داهج  يردقب  سپس  دینک ! عافد  بوخ  دارفا  نادنزرف  زا  روآ  گرم  هزین  زیت و  ریشمش  هلیسوب  هورگ ! يا  دز 3 - مهاوخ 

يا تفگ : دـمآ و  دوب  رکاش  مالغ  هک  بذوش  اـب  يرکاـش  بیبش  یبا  نب  سباـع  دـیوگیم : بلاـط  یبا  نب  دّـمحم  داـب ! وا  رب  ادـخ  تمحر 
ایآ منک ، راک  هچ  تفگ : درک ؟ یهاوخ  راک  هچ  وت  بذوش ،

46 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نایئادف فیدر  رد  ار  وت  ات  وش ، فرشم  نیسح  ماما  روضحب  تسه . وت  هراب  رد  لامتحا  نیا  تفگ : موش ؟ هتشک  ات  منک  داهج  تسا  حالص 

، مینک رجا  بلط  دشاب  رودـقم  هک  يردـق  ره  ام  تسا  راوازـس  هک  تسا  يزور  زورما  اریز  دروآ . ار  نارگید  هک  نانچ  دروآ . رامـشب  دوخ 
. تسا باسح  زور  زورما  دوب ؟ دهاوخن  ام  يارب  یلمع  زورما  زا  دعب  هکنآ  هچ 

نم و نادنواشیوخ  زا  يدـحا  نیمز  يور  رد  مسق  ادـخب  هَّللا ! دـبع  ابا  ای  تفگ : درک  مالـس  هکنیا  زا  سپ  دـمآ و  نیـسح  ماما  دزن  بذوش 
منوخ ناج و  زا  هک  يزیچب  ار  ندش  هتـشک  ملظ و  دوب  رودقم  نم  يارب  رگا  دـشاب . رتزیزع  رتبوبحم و  وت  زا  نم  دزن  هک  تسین  ناگناگیب 

اب سپس  مشابیم . تردپ  نید  وت و  نیدب  هک  مهدیم  تداهش  نم  هَّللا . دبع  ابا  ای  کیلع  مالّسلا  متشادن . غیرد  میامن  عفد  وت  زا  دشاب  رتزیزع 
. دش نمشد  هجوتم  ریشمش 

مدرم نیرتعاجـش  يو  مدوب . هدید  گنج  ياهنادیم  رد  ار  وا  نم  متخانـش  ار  يو  دـمآیم ، مدـید  ار  وا  نم  یتقو  دـیوگیم : میمت  نب  عیبر 
بذوش دراذگب ! مدق  وا  نادیمب  امش  زا  يدحا  ادابم  دشابیم ! بیبش  یبا  رسپ  نیا  تسا ! ناریش  ریش  صخـش  نیا  سانلا  اهیا  متفگ : اذل  دوب .

؟! تسه يدرم  ایآ  تسه ، يدرم  ایآ  دزیم  دایرف  نانچمه 
تخادنا رودب  ار  دوخ  دوخهالک  هرز و  دش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  بذوش  یتقو  دیئامن . نارابگنـس  فرط  همه  زا  ار  وا  تفگ : دعـس  نب  رمع 

همه زا  راوخنوخ  رکشل  نآ  سپـس  دادیم . رارف  دوخ  ولج  زا  رفن  تسیود  زا  رتشیب  مدید  مسق  ادخب  درک . هلمح  شیکمتـس  رکـشل  نآ  هب  و 
. دندومن دیهش  هرصاحم و  ار  وا  فرط 

: تفگ دعس  نبا  ماهتشک . ار  يو  نم  تفگیم : يرگید  متشک و  ار  وا  نم  دنتفگیم : مادک  ره  هک  مدید  ریلد  ینادرم  تسد  رد  ار  وا  رـس  نم 
. داد همتاخ  ار  نانآ  عازن  نخس  نیدب  وا  تسا . هتشکن  رفنکی  ار  وا  اریز  دینکن ، عازن  عوضوم  نیا  هب  عجار 

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  يرافغ  نمحرلا  دبع  يرافغ و  هَّللا  دبع  بذوش  زا  دعب 
47 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

شوخ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میئامن . عافد  وت  زا  میوش و  دیهش  وت  لباقم  رد  میاهدمآ  ام  داب ! وت  رب  مالـس  هَّللا  دبع  ابا  ای  دنتفگ : دندمآ و 
: دومرف ناشیا  هب  راوگرزب  نآ  دنتفر  ترضح  نآ  کیدزن  دندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  دیئایب ، کیدزن  دیدمآ ،
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. دوش نشور  رگید  تعاس  کی  زا  دعب  امش  مشچ  مراودیما  نم  مسق  ادخب  دیتسه . نایرگ  هچ  يارب  نم  ناگدازردارب  يا 
وت زا  میناوتیمن  ام  ياهدشهرـصاحم و  مینیبیم  هک  مینایرگ  وت  يارب  هکلب  میتسین . نایرگ  نتـشیوخ  يارب  ام  میوش  وت  يادـف  دـنتفگ : نانآ 

نیرتهب دیراد  نمب  تبـسن  امـش  هک  یتاساوم  يراثن و  ناج  تبحم و  نیا  يارب  ادـخ  نم ! ناگدازردارب  يا  دومرف : نیـسح  ماما  مینک . عافد 
: دومرف هَّللا : لوسر  نب  ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : دندش و  رازراک  هجوتم  نانآ  سپس  دیامرف . اطع  امشب  ار  ناراگزیهرپ  يازج 

هتاکرب  هَّللا و  تمحر  مالسلا و  امکیلع  و 
هزرابم يارب  دوب  نآرق  يراق  هک  ترـضح  نآ  كرت  مالغ  نمحرلا  دبع  هَّللا و  دبع  زا  دعب  دندش . دیهـش  ات  دندرک  هزرابم  يردـقب  هاگنآ  . 

: دناوخ ار  زجر  نیا  درک و  جورخ 
یلتمی  یلبن  یمهس و  نم  وجلا  یلطصی و  یبرض  ینعط و  نم  رحبلا  - 1

لجبملا  دساحلا  بلق  قشنی  یلجنی  ینیمی  یف  یماسح  اذا  - 2
قرب نم  تسار  تسد  رد  ریشمش  نیا  ات  ددرگیم 2 - رپ  ولمم و  نم  يزادنا  ریت  زا  اضف  دوشیم و  غاد  نم  تبرـض  هزین و  زا  ایرد  ینعی  - 1

طوقـس دمآرد و  ياپ  زا  سپـس  تشک و  ار  نمـشد  زا  یهورگ  يو  دش . دهاوخ  هتفاکـش  دـشاب  روالد  دوسح و  هک  یـصخش  بلق  دـنزیم 
مشچ وا  هک  یماگنه  داهن . يو  تروصب  ار  دوخ  كرابم  تروص  دش  نایرگ  هکنیا  زا  سپ  دمآ و  وا  نیلابب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک .

. دش دیهش  دز و  يدنخبل  دید  ار  نیسح  ماما  درک و  زاب  ار  دوخ 
ماما تخادنایم  يو  هک  يریت  ره  درکن . اطخ  اهنآ  ددـع  جـنپ  هک  تخادـنا  نانآ  فرطب  ریت  تشه  دادـعت  ءاثعـش  نب  دایز  نب  دـیزی  سپس 

ار يو  يازج  نادرگب و  مکحم  ار  وا  يزادنا  ریت  ایادخ ! راب  دومرفیم : درکیم و  اعد  وا  قح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
48 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دندومن دیهش  ار  وا  دندرک و  هلمح  نایرج  نیا  زا  دعب  هدب ! رارق  تشهب 
یهورگ چـیه  هب  درکیم و  رازراک  تدـشب  هک  مدـید  ار  يدرم  مدوب  البرک  رد  نیـسح  ماما  اب  نم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  نارهم  زا  امن  نبا 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  تشگیم و  زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  يوسب  سپس  دومنیم . تمیزه  راچد  ار  نانآ  هکنیا  رگم  درکیمن  هلمح 
ادعص ولعت  سودرفلا  ۀنج  یف  ادمحا  یقلت  دشرلا  تیده  رشبا 

تـشهب رد  درک . یهاوخ  تاـقالم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  وت  يوش ، تیادـه  يراگتـسر ، هارب  ار  وـت  داـب  تراـشب  ینعی 
. تشاد یهاوخ  یلاع  یماقم  سودرف 

دوب هبلعث  تاللا و  ینب  هلیبق  زا  هک  لشهن  نب  رماع  تسا . یمعثخ  هدش : هتفگ  یلشهن و  رمع و  وبا  دنتفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  متفگ : نم 
. دوب ةالصلا  ریثک  دناوخیم و  بش  زامن  هک  دوب  يدرم  ورمع  وبا  نیا  درک . ادج  شندب  زا  رس  درک و  هلمح  وا  رب 

خزود يوسب  ناکیپ  هلیـسوب  ار  رافک  رکـشل  زا  رفن  جـنپ  دادـعت  درک و  جورخ  هَّللا  لیبس  یف  داهج  يارب  رجاهم  نب  دـیزی  ورمع  وبا  زا  دـعب 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  دمآ و  نیسح  ماما  دزن  سپس  درک . هناور 

رداخ لیغب  ثیل  ینناک  رجاهملا  یبا  دیزی و  انا  - 1
رجاه كرات و  دعس  نبال  رصان و  نیسحلل  ینا  بر  ای  - 2

ار نیسح  امتح  نم  نم ! راگدرورپ  يا  دشاب 2 - هدرک  نیمک  هک  متـسه  ياهشیب  ریـش  نم  ایوگ : تسا . رجاهم  مردپ  مدیزی و  نم  ینعی  - 1
. دوب هدنک  هلدهب و  هلیبق : زا  ءاثعش و  وبا  رجاهم : نب  دیزی  نیا  هینک  میوجیم . يرازیب  يرود و  دعس  نبا  زا  مهدیم و  ترصن 

: دومرف نیسح  ماما  تساجک ؟ نیسح  تفگ : دمآ و  يدرم  نایرج  نیا  زا  سپ 
. دش یهاوخ  نآ  لخاد  نونکا  هک  شتآ  هب  ار  وت  داب  تراشب  تفگ : وا  منیسح . نم 

: تفگ یتسیک ؟ وت  دوشیم ، لوبق  شتعافش  هک  یعیفش  نابرهم و  راگدرورپ  هب  ارم  داب  تراشب  هکلب  دومرف : شباوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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. متسه ثعشا  نب  دّمحم  نم 
49 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ار يو  نک . منهج  لخاد  ار  وا  دـشابیم  وگغورد  صخـش  نیا  رگا  اراـگدرورپ ! دومرف : درک و  نیرفن  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
هقلح رد  شیاپ  یلو  دومن  باترپ  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  تشگزاب و  يو  بسا  نانع  هک  دیشکن  یلوط  هدب ! رارق  شنارای  تربع  هلیـسو  زورما 

تعرـس نیا  زا  نم  مسق  ادـخب  داتفا . نیمز  يور  وا  تیلوجر  تلآ  دـش و  هعطق  هعطق  هکنیا  ات  دزیم  نانچمه  ار  يو  بسا  نآ  دـنام . باکر 
نم دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ! اـجک  نیـسح  تفگ : دـمآ و  يرگید  درم  سپـس  مدـش ! بجعت  راـچد  ترـضح  نآ  ياـعد  تباجتـسا 
هداد هدژم  تسا  لوبق  شتعافـش  هک  یعیفـش  ناـبرهم و  راـگدرورپب  نم  دومرف : نیـسح  ماـما  شتآ ! هب  ار  وت  داـب  تراـشب  تفگ : منیـسح .

: تفگ یتسیک ؟! وت  موشیم .
. متسه نشوجلا  يذ  نب  رمش  نم 

نیسح ماما  دسیلیم ! ارم  تیب  لها  نوخ  یغلبا  گس  مدید  باوخ  ملاع  رد  دومرف : ادخ  ربمغیپ  ربکا ! هَّللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رتشیب همه  زا  هک  غلبا  تسا  یگـس  اهنآ  نایم  رد  ایوگ : دـنزگیم و  ارم  یئاهگـس  ایوگ : مدـید  باوخ  ملاع  رد  نم  دومرف : مه  مالـسلا  هیلع 

. دوب سیپ  کل و  ینعی  صربا  نشوجلا  يذ  نب - رمش  ندب  یتسه ! وت  غلبا  گس  نآ  و  دنکیم ! هلمح  نمب 
راوگرزب نآ  داتفا ؟ دـهاوخ  ریخأت  یتّدـم  هچ  ات  باوخ  ریبعت  دـش : هتفگ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  تفگ : هک  هدـش  لـقن  يذـمرت  زا 

. دش مولعم  لاس  تصش  زا  سپ  نآ  ریبعت  هک  درک  لقن  دوب  هدید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  هک  ار  یباوخ 
نب ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : تاقالم  زا  سپ  دندمآ و  نیسح  ماما  روضحب  يرباج  هَّللا  دبع  نب  کلام  يرباج و  ثراح  وبا  نب  فیس  سپس 

: دومرف ناشباوج  رد  ماما  هَّللا . لوسر 
مالسلا  امکیلع  و 

. دندش دیهش  ات  دندرک  داهج  نانآ  . 
مالـسلا دنتفگیم : دندمآیم و  يرگید  زا  سپ  مادک  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  سپـس  دنراگنیم : نارگید  بلاط و  یبا  نب  دّمحم 

: دومرفیم دادیم و  ار  نانآ  باوج  ماما  هَّللا و  لوسر  نب  ای  کیلع 
مالسلا  کیلع  و 

: درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  میئایم . وت  زا  دعب  مه  ام 
50 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دنتسه هفیظو  ماجنا  راظتنا  رد  ناشیا  زا  یخرب  دندرک و  لمع  دوخ  هفیظوب  نانآ  زا  یهورگ  ینعی  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
. دوبن ترضح  نآ  اب  نیسح  ماما  تیب  لها  زا  ریغ  یسک  و  داب ! نانآ  رب  ادخ  تمحر  دندش . دیهش  نانآ  رفن  نیرخآ  هکنیا  ات 

اذل دوش . دیهـش  هکنیا  ول  دنکیم و  يرای  ار  قح  درادیم . مدـقم  دوخ  یگدـنزب  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  ایندـب و  ار  دوخ  نید  نمؤم  يرآ ،
: دیامرفیم ( 169 هیآ - نارمع ، لآ  هروس  رد   ) نابرهم يادخ 

هداد يزور  قزر و  دوخ  راگدرورپ  دزن  دـناهدنز و  نانآ  هکلب  دـیروایب  تاوما  فیدر  رد  دـناهدش  دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  ار  يدارفا  ادابم 
. دنوشیم

نم دومرف : دـمآ و  دوب  ناشیا  نایم  رد  زین  هزمح  ترـضح  هک  دـحا  نادیهـش  هزانج  يالاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  یماـگنه 
یلاح رد  تمایق  يادرف  ناـشیا  اریز  دـینک . نفد  هدولآ  نوخ  ياهندـب  نیمه  اـب  ار  ناـنآ  دوب . مهاوخ  دـهاش  هورگ  نیا  رب  تماـیق ) يادرف  )

. دوب دهاوخ  کشم  يوب  يوب  یلو  تسا  نوخ  گنر  گنر  دنکیم . نتسج  ناشندرگ  ياهگر  زا  نوخ  هک  دنوشیم  روشحم 

مالسلا مهیلع  مشاه  ینب  هزرابم 
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ترضح نادنزرف  زا : دندوب  ترابع  هک  ترضح  نآ  تیب  لها  زا  ریغ  يدحا  دندش و  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  هک  یماگنه 
ار رگید  کی  دندش و  عمج  دنامن  یقاب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  دوخ  نادنزرف  نسح و  ماما  نادنزرف  لیقع ، نادـنزرف  رفعج ، نادـنزرف  ریما ،

. دندش مزاع  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  سپس  دندومن . عادو 
يو دوب . مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  درک  مایق  هزرابم  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لوا 

: دناوخیم ار  زجر  نیا 
یبنلا  نید  یلع  اوداب  ۀیتف  ییاوه و  املسم و  یقلا  مویلا  - 1

بسنلا  مارک  رایخ و  نکل  بذکلاب  اوفرع  موقب  اوسیل  - 2
بسحلا  لها  تاداسلا  مشاه  نم 

51 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هدش فورعم  یئوگغوردب  هک  دنتسین  یهورگ  نانآ  منکیم 2 - تاقالم  دندرم  ییبن  نید  رد  هک  یناناوج  اب  ار  ملسم  مردپ  زورما  ینعی  - 1

. دنراد یگرزب  یلاع و  بسن  بسح و  دنشابیم و  مالسلا  هیلع  مشاه  ترضح  لسن  زا  دنناراوگرزب . نابوخ و  زا  یلو  دنشاب 
ورمع سپس  تشک . دعس  نبا  رکشل  زا  هلمح  هس  رد  ار  درم  - 98 دادعت - ات  درک  رازراک  ملسم  نب  هَّللا  دبع  دیوگیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم 

. دندومن دیهش  ار  وا  کلام  نب  دسا  يوادیص و  حیبص  نب 
حیبص نب  ورمع  ار  دّمحم  نیا  دوب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب - یلع  ترـضح  رتخد  هیقر  ملـسم  نب  هَّللا  دبع  نیا  ردام  دیوگیم : جرفلا  وبا 

. تخود رگید  کی  هب  ار  وا  هقیقش  تسد و  دمآ  يریت  هک  دوب  هداهن  دوخ  هقیقش  هب  ار  دوخ  تسد  ملسم  نب  هَّللا  دبع  دیوگیم : يو  تشک .
ینهج ساـیا  نب  طـیقل  يدزا و  مهرج  وبا  ار  ملـسم  نب - دّـمحم  نیا  دوب . دـیرخ  رز  زینک  ینعی  دـلو  ما  لـیقع  نب  ملـسم  نب  دّـمحم  رداـم 

ار زجر  نیا  درک و  مایق  هزرابم  يارب  لیقع  نب  رفعج  لیقع  نب  ملسم  نب  دّمحم  زا  دعب  دناهتـشون : نارگید  بلاط و  یبا  نب  دّمحم  دنتـشک .
: دناوخ

بلاغ  مشاه و  یف  رشعم  نم  یبلاطلا  یحطبالا  مالغلا  انا  - 1
بئاطالا  بیطا  نیسح  اذه  بئاوذلا  ةداس  اقح  نحن  و  - 2

بقاعلا  یقتلا  ربلا  ةرتع  نم 
ناـبوخ نیرتبوخ  هک  تسا  نیـسح  نیا  میراوگرزب . يدارفا  اـم  هک  اـقح  متـسه 2 - بلاـغ  مشاـبیم و  یبلاـط  یحطبا و  ناوج  نم  ینعی  - 1

. تسا یلع  ترضح  ینعی  فیرش  اوقت و  اب  راکوکین و  یصخش  ترتع  زا  دشابیم و 
ینادمه طوس  نبا  ءاب ) رسکب   ) رـشب سپـس  تشک : ار  درم  رفن  ود  دیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا  تشک . ار  نمـشد  زا  راوس  هدزناپ  دادعت  يو 

یمعثخ هَّللا  دـبع  نب  ةورع  ار  يو  دوب . يرماع  رماع  رتخد  رغثلا  ما  رفعج : نیا  ردام  دـسیونیم : جرفلا  وبا  دومن . دیهـش  ار  وا  میم ) نوکـسب  )
لیقع  نب  نمحرلا  دبع  شردارب  رفعج  زا  دعب  درک . دیهش 

52 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
: دناوخ ار  زجر  نیا  درک و  مادقا  ادخ  هار  رد  داهج  يارب 
یناوخا  مشاه  مشاه و  نم  یناکم  اوفرعاف  لیقع  یبا  - 1
ناینبلا  خماش  نیسح  اذه  نارقالا  ةداس  قدص  لوهک  - 2

نابشلا  عم  بیشلا  دیس  و 
قدص و ناگرزب  هک  دـننم 2 - ناردارب  مشاه  ینب  دیـسانشب و  متـسه  مشاه  لسن  زا  هک  ارم  تلزنم  ماقم و  تسا . لیقع  نم  ردـپ  ینعی  - 1
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نمحرلا دبع  تسا . ناناوج  ناریپ و  گرزب  دشابیم و  یخماش  بسن  بسح و  ياراد  هک  تسا  نیسح  نیا  دنـشابیم . دوخ  نادننامه  تاداس 
. دومن دیهش  ار  يو  ینهج  دلاخ  نب  نامثع  سپس  تشک . ار  نمشد  زا  راوس  رفن  هدفه  دادعت 

یـضباق طوح  نب  رـشب  ینهج و  میـشا  نب  دـلاخ  نب  نامثع  ار  وا  دوب . دـلو  ما  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  هَّللا  دـبع  ردام  دراـگنیم : جرفلا  وبا 
دیهـش میم ) نوکـسب   ) نادمه هلیبق  زا  يدرم  ینهج و  دلاخ  نب  نامثع  ار  يو  دوب . دلو  ما  زین  لیقع  نب  ربکا  هَّللا  دبع  ردام  دـندرک . دـیهش 

. دندرک
نب دّـمحم  داد . رارق  ریت  فدـه  ینهج  رـسای  نبا  طیقل - دوب  دـلو  ما  شردام  لوحا و  هک  ار  بلاط  یبا  نب  لیقع  نب  دیعـس  یبا  نب  دّـمحم 

. دش هتشک  هرح  گنج  رد  يو  هدش : هدینش  هتفگ : زین  دش و  هتشک  دیعس  وبا  اب  لیقع  نب  دّمحم  نب  رفعج  دیوگیم : ةزمح  نب  یلع 
هزمح نب  یلع  نب  دّـمحم  زین  رفعج . مانب : دـشاب  هتـشاد  يرـسپ  لیقع  نب  یلع  نب  دّـمحم  هک  مدـیدن  باـسنا  بتک  رد  دـیوگیم : جرفلا  وبا 
بلاط یبا  نبا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نمحرلا  دبع  زا  دعب  دش . دیهـش  اروشاع  زور  رد  دوب  دـلو  ما  شردام  هک  لیقع  نب  یلع  هتفگ :

: دناوخیم ار  زجر  نیا  درک و  جورخ  داهج  يارب 
نایمع  يدرلا  یف  موق  لاتق  ناودعلا  نم  هَّللا  یلا  وکشن  - 1

نایبتلا  لیزنتلا و  مکحم  نآرقلا و  ملاعم  اوکرت  دق  - 2
نایغطلا  عم  رفکلا  اورهظا  و 

53 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نانآ دـنوریم 2 - تسپ  هار  رد  هناروـکروک  هک  میاـمنیم  رازراـک  یهورگ  اـب  مینکیم . تیاکـش  ادـخب  نانمـشد  تسد  زا  اـم  ینعی  - 1

. دناهداد تسد  زا  ار  نآ  نایب  نآرق و  همکحم  تایآ  دناهدرک و  كرت  ار  نآ  نایب  نآرق و  تاروتسد 
دیهش ار  وا  یمیمت  لشهن  نب  رماع  تشک و  ار  نمشد  رکشل  زا  رفن  هد  دادعت  ات  دیگنج  سپس  دناهدومن . رهاظ  یشکرس  نایغط و  اب  ار  رفک 

. دومن
: دناوخ ار  زجر  نیا  درک و  جورخ  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  نوع  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  دعب 

رهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش  رفعج  نب  انأف  ینورکنت  نا  - 1
رشحملا یف  افرش  اذهب  یفک  رضخا  حانجب  اهیف  ریطی  - 2

کی دنکیم و  زاورپ  زبس  لاب  ود  اب  تشهب  رد  دش و  یتسار  تقادص و  دیهش  هک  متـسه  رفعج  لسن  زا  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی  - 1
هب رفک  رکـشل  زا  ار  هدایپ  رفن  - 18 راوس و - هس  دادـعت  ات  درک  رازراک  نانچمه  يو  دوب . دـهاوخ  یفاک  ام  يارب  رـشحم  رد  راـختفا  نینچ 

. درک دیهش  ار  وا  یئاط  هطب  نب  هَّللا  دبع  سپس  درک . هناور  خزود 
نیـسح ماما  اب  البرک  رد  مه  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب - هَّللا  دـیبع  تشک . ار  نوع  یناهیت  هنطق  نب  هَّللا  دـبع  دـیوگیم : جرفلا  وبا 

. دش دیهش 
تایاور رتشیب  رد  یلو  دومن . مایق  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللا  دبع  هَّللا  دـبع  نب  نوع  زا  دـعب 

وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دوب . هدش  غلاب  هک  دوب  يریغـص  كدوک  وا  دوب . مالـسلا  هیلع  نسح  نب  مساق  يو  دنـسیونیم :
هیلع نیسح  ماما  زا  سپـس  دندومن . شغ  هک  دنتـسیرگ  يردقب  ود  ره  درک و  هقناعم  يو  اب  تسا  هدومن  مایق  هزرابم  يارب  دید  درک و  هاگن 

هب هکنیا  ات  دیسوبیم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاپ  اهتسد و  نانچمه  كدوک  نآ  دادن . هزاجا  راوگرزب  نآ  یلو  تساوخ . داهج  هزاجا  مالـسلا 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  دش و  رازراک  هجوتم  تخیریم  شتروصب  شیاهکشا  هک  یلاح  رد  يو  داد . هزاجا  وا 

54 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نمتؤملا  یفطصملا و  یبنلا  طبس  نسحلا  نبا  انأف  ینورکنت  نا  - 1
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نزملا  بوص  اوقس  سانا ال  نیب  نهترملا  ریسالاک  نیسحلا  اذه  - 2
یصخش ریظن  هک  تسا  نیـسح  نیا  تسا 2 - نیما  هدیزگ و  رب - ربمایپ  طبـس  وا  هک  متـسه  نسح  رـسپ  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی  - 1

. دنوشن باریس  ادخ  تمحر  ناراب  زا  مدرم  نیا  دنک  ادخ  دشابیم . مدرم  نیا  نیب  رد  ریسا 
خزود هب  ار  نمشد  رکـشل  زا  رفن  - 35 دادـعت - دوب  یکدوک  هکنیا  اب  درک و  يدـیدش  گنج  وا  دوب . هام  صرق  ریظن  يو  كراـبم  تروص 

راولـش و کی  نهاریپ و  کـی  ياراد  وا  مدرکیم . رظن  كدوک  نیا  هب  مدوب و  دعـس  نبا  رکـشل  ناـیم  رد  نم  دـیوگیم : دـیمح  درک . هناور 
. دوب هدش  عطق  دوب  وا  پچ  نیلعن  دنب  منکیم  نامگ  اهنآ  زا  یکی  دنب  هک  دوب  یئاهنیلعن 

لمع نیا  زا  وت  روظنم  هَّللا ! ناحبـس  متفگ : نم  منکیم . هلمح  كدوک  نیا  هب  نم  مسق  ادـخب  تفگ : ءاز ) نوکـسب   ) يدزا دعـس  نب  ورمع 
دناهدرک هرـصاحم  ار  وا  ینیبـیم  هک  يدارفا  نیا  درک . مهاوخن  زارد  وا  يوـسب  تسد  نم  دـنزب  ارم  كدوـک  نیا  رگا  مسق  ادـخب  تسیچ ؟!

: تفگ يو  یلو  دوب . دنهاوخ  یفاک  شیارب 
تخاون و وا  قرف  رب  ریشمش  اب  هک  دوب  هتشگن  رب  زونه  وا  درک . هلمح  كدوک  نآ  هب  يو  ماجنا  رس  درک . مهاوخ  ار  راک  نیا  نم  مسق  ادخب 

: دز دایرف  داتفا و  رد  تروصب  كدوک  نآ 
هب يریشمش  هدنگنج  ریش  لثم  دومن و  هدنکارپ  ار  رکشل  فوفص  تفاتـش و  وا  يوسب  يراکـش  زاب  ریظن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هامع ! ای 
زا دز و  يدایرف  يو  دش . عطق  جنرآ  زا  وا  تسد  تفرگ . ترضح  نآ  ریـشمش  ولج  ار  دوخ  تسد  ورمع  تخاون . دوب  مساق  لتاق  هک  ورمع 

دوخ مس  هنیس و  هلیسوب  اهبسا  یلو  دنهد . تاجن  نیسح  ماما  تسد  زا  ار  مساق  لتاق  ات  دندرک  هلمح  هفوک  رکـشل  دش ! رود  مساق  ترـضح 
. دش لصاو  منهجب  هک  دندومن  لامیاپ  ار  دعس  نب - ورمع  يردقب 

55 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نیمزب ار  دوخ  ياپ  مولظم  كدوک  نآ  تسا و  مساق  رـس  يالاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـندید  دـش  فرطرب  راـبغ  درگ و  هک  یماـگنه 

: دومرف نیسح  ماما  دیئاسیم .
کینعی  وا  کبیجی  الف  هوعدت  نا  کمع  یلع  هَّللا  زعی و 

. دهدن تاجن  ار  وت  و  دسرن . وت  دایرفب  دـهدن و  ار  وت  باوج  وا  ینک و  هثاغتـسا  وا  زا  وت  هک  تسا  راوگان  وت  يومع  يارب  مسق  ادـخب  ینعی 
. دندومن دیهش  ار  وت  هک  یهورگ  نآ  داب  رود  ادخ  تمحر  زا 

نیمز يور  ترـضح  نآ  ياهاپ  منیبیم  ایوگ : داد . تکرح  اههمیخ  فرطب  ار  كدوک  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپـس  دیوگیم : يوار 
مدید هاگان  دنکیم ؟ راکچ  نیسح  ماما  ایآ  متفگیم : مدوخ  اب  نم  دوب . هداهن  يو  هنیسب  ار  دوخ  هنیس  مالـسلا  هیلع  ماما  دنوشیم و  هدیـشک 

: دومرف درک و  نیرفن  هورگ  نآ  قح  رد  سپس  داهن . دوخ  تیب  لها  نادیهش  هزانج  نایم  رد  ار  مساق  هزانج  دمآ و  ترضح  نآ 
ادبا مهل  رفغت  و ال  ادحا ، مهنم  رداغت  و ال  اددب ، مهلتقا  و  اددع ، مهصحا  مهللا 

یقاب ار  ناشیا  زا  يدـحا  دـنوش ، هدـنکارپ  هک  نک  دوبان  یلاح  رد  ار  نانآ  هدـب ، رارق  دوخ  بضغ  رهق و  راچد  ار  ناـشیا  ایادـخ ! راـب  ینعی 
ّتلذ و زگره  زورما  زا  دعب  دیشاب . ابیکش  نم  تیب  لها  يا  دیشاب ! روبص  نم  ناگدازومع  يا  دومرف : سپس  زرماین . زگره  ار  نانآ  راذگم ،

. دید دیهاوخن  يراوخ 
: دناوخ ار  زجر  نیا  دومن و  جورخ  میدومن  رکذ  ار  نآ  مان  نیا  زا  لبق  هک  نسح  نب  هَّللا  دبع  مساق  زا  دعب 

ةروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض  ةردیح  نب  انأف  ینورکنت  نا 
ةرصرص حیر  لثم  يداعالا  یلع 

هدراهچ دادعت  يو  دوب . رصرص  داب  ریظن  نانمشد  يارب  نایژ و  ریش  هشیب و  ریش  هک  متسه  رارک  ردیح  رـسپ  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی 
تروص  دومن و  دیهش  ار  وا  ءاب ) حتف  ءاث و  مضب   ) تیبث نب  یناه  سپس  داتسرف . منهجب  ار  نانمشد  زا  درم  رفن 
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56 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دش هایس  شیکمتس  نآ 

مـضب  ) تیبث نب  یناه  زا  درک . دیهـش  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  دومرفیم : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  دیوگیم : جرفلا  وبا 
: هتفگ هک  هدش  تیاور  یمرضح  ءاث )

. دومن دیهش  ار  يو  ناشیا  زا  يدرم 
. درک دیهش  يونغ  هبقع  دوب  دیرخ  رز  زینک  ینعی  دلو  ما  شردام  هک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکب  وبا  دیوگیم : سپس 

. دندش مزاع  مالسلا  هیلع  ماما  ندش  یئادف  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناردارب  وا  زا  دعب 
درک و مایق  هزرابم  يارب  دوب  یمیمت  یعبر  نب  دلاخ  نبا  دوعسم  رتخد  یلیل  شردام : هَّللا و  دیبع  شمان : هک  یلع  نب  رکب  وبا  نانآ  رفن  نیلوا 

: دناوخ ار  زجر  نیا 
لضفملا  میرکلا  قدصلا  مشاه  نم  لوطالا  راخفلا  وذ  یلع  یخیش  - 1

لقصملا  ماسحلاب  یماحن  هنع  لسرملا  یبنلا  نب  نیسح  اذه  - 2
لجبم  خا  نم  یسفن  هیدفت 

یصخش هک  تسا  مشاه  ترـضح  فرط  زا  وا  راختفا  دشاب . یم  یناوارف  راختفا  ياراد  هک  تسا  یلع  ترـضح  نم  راوگرزب  ردپ  ینعی  - 1
زا هدنرب  رادبآ و  ریشمش  هلیسو  هب  ام  دشابیم . لسرم  هک  تسا  يربمایپ  رسپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  نیا  دوب 2 - راوگرزب  میرک و  وگتسار و 

. داب يراوگرزب  ردارب  نینچ  کی  يادفب  نم  ناج  درک . میهاوخ  تیامح  وا 
: هدش هتفگ  یعخن و  ردب  نب  رحز  هکنیا  ات  دوب  رازراک  لوغشم  نانچمه  وا 

. تسین مولعم  يو  مان  دیوگیم : جرفلا  وبا  درک . دیهش  ار  وا  يونغ  هبقع  نب  هَّللا  دیبع 
رد ار  وا  دسج  دیوگیم : ینئادم  دومن . دیهـش  ار  وا  میم ) نوکـسب   ) نادمه هلیبق  زا  يدرم  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 

. تشک یسک  هچ  ار  يو  هک  دشن  مولعم  یلو  دش  ادیپ  بآ  ریسم 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  درک و  مایق  ادخ  هار  رد  داهج  روظنمب  یلع  نب  رمع  شردارب : یلع  نب  رکب  وبا  زا  سپ 

57 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
رفک دق  یبنلاب  یقشلا  كاذ  رحز  مکیف  يرا  مکبرضا و ال  - 1

رقس نم  ءوبت  مویلا  کلعل  رمع  نم  نادت  رحز  ای  رحز  ای  - 2
رشبلا رش  ای  دحاجلا  کنال  رعس  قیرح و  یف  ناکم  رش  - 3

، رحز يا  تسا 2 - هدش  رفاک  ادخ  لوسر  هب  تسا و  یقـش  هک  يرحز  نآ  منیبیمن . امـش  نایم  رد  ار  رحز  منزیم و  ار  امـش  نم  ینعی  - 1
. تسا ناکم  نیرتدب  يروهلعـش  یگدـنزوس و  ظاحل  زا  هک  خزود  دـشاب 3 - منهج  رد  وت  هاگیاج  زورما  دـیاش  ایب ، نم  کـیدزن  رحز ، يا 

. یشاب یم  تقیقح  قح و  رکنم  مدرم  نیرتدب  يا  وت  اریز 
تدشب شریشمش  هلیسوب  دیدرگ  كافـس  هورگ  نآ  هجوتم  هکنیا  زا  سپ  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  دوب  شردارب  لتاق  هک  رحز  هب  سپس 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دش و  رازراک  لوغشم 
رهفکملا سوبعلا  ثیللا  نع  اولخ  رمع  نع  اولخ  هَّللا  ةادعا  ولخ  - 1

رحجنملا نابجلاک  اهیف  سیل  رفی و  هفیسب و ال  مکبرضی  - 2
دنزیم و ار  امش  دوخ  كانبضغ  ریشمش  اب  وا  دیراذگاو 2 - ار  كانمشخ  ریش  دینک  رارف  دیراذگاو و  ار  رمع  ادخ ! نانمـشد  يا  ینعی  - 1

. دش دیهش  ات  درک  داهج  نانچمه  يو  تسین . يرارف  فئاخ و  گنج  نادیم  رد  یلع  نب - رمع  دنکیمن . رارف 
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ماـیق هزراـبم  يارب  دوب  بـالک  ینب  هلیبق  زا  دـلاخ و  نب - مازح  رتخد  نینبلا  ما  شرداـم  هک  یلع  نب  ناـمثع  شردارب : یلع  نب  رمع  زا  سپ 
: دوب نیا  نآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يزجر  دومن و 

رهاظلا لاعفلا  وذ  یلع  یخیش  رخافملا  وذ  نامثع  انا  ینا  - 1
شاهدیدنـسپ ياهراک  هک  تسا  یلع  ترـضح  مراوگرزب  ردـپ  مشابیم و  تاهابم  هیرخف و  بحاص  هک  متـسه  ینامثع  نامه  نم  ینعی  - 1

ماما مردارب  دـشابیم . رهاـط  بیط و  یـصخش  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  يومع  رـسپ  مردـپ  دشابیم 2 - ادـیوه  رهاظ و 
نیسح 

58 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دارفا گرزب  دوب  هدننکيرای  هک  ترضح  نآ  یـصو  ادخ و  ربمایپ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـشابیم 3 - نابوخ  نیرتبوخ  هک  تسا 

. تسا ریغص  ریبک و 
زا يدرم  درک و  طوقـس  دوخ  بسا  يالاب  زا  هک  دز  شکرابم  یناشیپ  هب  يریت  یحبـصا  دـیزی  نبا  ءاخ ) حـتفب   ) یلوخ ناـیرج  نیا  زا  سپ 

كاحض دش . دیهش  یگلاس  کی  تسیب و  نس  رد  یلع  نب  نامثع  دیوگیم : جرفلا  وبا  دومن . ادج  ار  شسدقم  رـس  مزاح  نب  نابا  ینب  هلیبق 
رب مراد  نابا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  سپـس  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  داد و  رارق  ریت  فدـه  ار  یلع  نب  نامثع  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  دـیوگیم :

. درک ادج  ار  يو  كرابم  رس  تسج و 
وبا دـیوگ : فلؤم  مدـیمان . نوعظم  نب  ناـمثع  مردارب  ماـن  هب  ار  مدـنزرف  نیا  نم  دومرف : هک  هدـش  تیاور  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  زا 

. تسا هدومنن  رکذ  اروشاع  زور  يادهش  فیدر  رد  ار  یلع  نب  نامثع  نیا  جرفلا 
ار زجر  نیا  درک و  جورخ  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  دوب  نینبلا  ما  شرداـم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  رفعج  شردارب  یلع  نب  ناـمثع  زا  سپ 

: دناوخ
لاونلا  وذ  ریخلا  یلع  نبا  یلاعملا  وذ  رفعج  انا  ینا  - 1

لاضفملا  يدنلا  يذ  انیسح  یمحا  یلاخ  افرش و  یمعب  یبسح  - 2
دوب شـشخب  لذب و  بحاص  هتـسیاش و  يدرم  هک  متـسه  یلع  رـسپ  مشابیم و  یلاع  تلزنم  ماقم و  بحاص  هک  مرفعج  نامه  نم  ینعی  - 1

تیامح دـشابیم  تلیـضف  شـشخب و  لذـب و  بحاص  هک  ار  ینیـسح  نیا  نم  تسا . یفاـک  ارم  مراد  یئاد  ومع و  فرط  زا  هک  یتفارـش  - 2
. تفر ورف  شکرابم  نامشچ  ای  هقیقش  رد  تخادنا و  وا  فرط  هب  يریت  دیزی  نب  یلوخ  هکنیا  ات  درکیم  داهج  نانچمه  يو  میامنیم .

: دناوخ ار  زجر  نیا  دومن و  مایق  رازراک  يارب  یلع  نب  هَّللا  دبع  شردارب : یلع  نب  رفعج  زا  دعب 
لاعفلا  وذ  ریخلا  یلع  كاذ  لاضفالا  ةدجنلا و  يذ  نب  انا  - 1

لاوهالا  رهاظ  موق  لک  یف  لاکنلا  وذ  هَّللا  لوسر  فیس  - 2
59 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دوب 2- یئوکین  ياهراک  بحاص  هتـسیاش و  يدرم  هک  تسا  یلع  ترـضح  وا  مشابیم . تلیـضف  اب  راوگرزب و  یـصخش  رـسپ  نم  ینعی  - 1
- یناه سپس  تسا . هتفرگ  ياج  یهورگ  ره  لد  رد  ترضح  نآ  سرت  لوه و  دوب . مقتنم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ریشمش  یلع 

. درک دیهش  ار  وا  یمرضح  ءاث ) مضب   ) تیبث نبا 
رفعج داهنن . ياجب  يدـنزرف  يو  دوب . هلاس  ( 25  ) هک دش  دیهـش  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  دیوگیم : جرفلا  وبا 

. دوب هلاس  ( 29  ) هک دش  دیهش  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب 
: دومرف دوب  وا  يردام  ردپ و  ردارب  هک  یلع  نب  هللا  دبع  هب  یلع  نب  سابع  ترضح 

وت زا  دعب  هک   ) يرادن يدنزرف  وت  اریز  منک . لمحت  ادخ  ياضر  يارب  ار  وت  تبیـصم  نم  ات  يوش ، دیهـش  ات  نک  رازراک  نم  ولج  رد  ورب و 
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ار يو  درک و  هلمح  وا  رب  ءاب ) حـتف  ءاث و  مضب   ) تیبث نب  یناه  درک  مایق  داـهج  يارب  یلع  نب  هَّللا  دـبع  یتقو  دوش ) نشور  وا  هب  نم  مشچ 
. دومن دیهش 

نب هَّللا  دـبع  هک  تیبث  نب  یناه  درک و  هناور  شیوخ  ولج  رد  رازراک  يارب  ار  یلع  نب  رفعج  دوخ : ردارب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  زین 
دیهـش ار  یلع  نب - رفعج  یحبـصا  دیزی  نبا  ءاخ ) حتفب   ) یلوخ دـیوگیم : محازم  نب  رـصن  دومن . دیهـش  ار  وا  زین  دوب  هدرک  دیهـش  ار  یلع 

مراد نب  نابا  ینب  هفیاط  زا  میمت  هلیبق  زا  يدرم  دوب  دیرخ  رز  زینک  ینعی  دلو  ما  شردام  هک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  رغـصا  دّمحم  درک و 
. هیلع هَّللا  ناوضر  دومن . دیهش 

. دش هتـشک  اروشاع  زور  رد  دوب  دیرخ  رز  زینک  ینعی  دلو  ما  شردام  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  میهاربا  دیوگیم : هزمح  نب  یلع  نب  دّمحم 
دیهـش نیـسح  ماما  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  هَّللا  دیبع  دـیوگیم : نسح  نب  ییحی  متفاین . یلع  نب  میهاربا  زا  يرکذ  باسنا  بتک  رد  نم  یلو 
نارای دش . دیهش  هرـصب ) طساو و  نیب  تسا  يرهـش  هک   ) راذم گنج  رد  یلع  نب  هَّللا  دیبع  نیا  اریز  تسین . تسرد  عوضوم  نیا  یلو  دش .

. دنتشک ار  وا  راتخم 
60 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دوب نینبلا  ما  شردام  لضفلا و  ابا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابع  ترضح  هینک 
ثرا سابع  ترـضح  دیدرگ . دیهـش  دوخ  يردام  ردپ و  ناردارب  زا  دـعب  هک  دوب  نینبلا  ما  دـنزرف  نیرتگرزب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 

. دش دیهش  سپس  درب و  ار  دوخ  ناردارب 
اب نانآ  ثرا  هب  عجار  دوب  یلع  نب  رمع  هک  هَّللا  دـیبع  يومع  درب . ار  دوخ  ياهومع  ردـپ و  ثرا  ساـبع  نب  هَّللا  دـیبع  راوگرزب  نآ  زا  دـعب 

«1 . » دندومن شزاس  حلص و  رگید  کی  اب  لام  رادقم  کی  هب  دومن و  هعزانم  هَّللا  دیبع 
هدیـشک نیمزب  شکرابم  ياهاپ  دـشیم  دـنمهنت  یلاع و  رایـسب  بسا  راوس  هک  یماـگنه  دوب . اـبیز  تروص و  کـین  یلجر  ساـبع  ترـضح 

. دوب راوگرزب  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مچرپ  دشیم . هتفگ  مشاه  ینب  رمق  وا  هب  دشیم .
درک ایهم  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  ار  دوخ  رکـشل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یعقوم  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

. داد مشاه  ینب  رمق  ترضح  تسدب  ار  مچرپ 
. دندرک دیهش  ار  سابع  ترضح  یئاط  لیفط  نب  میکح  داقر و  نب  دیز  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 

. درکیم هبدن  هلان و  نانآ  يارب  ادص  نیرتزادگناج  اب  دشیم و  عیقب  هجوتم  ناشیا  ندش  دیهش  زا  دعب  دوب  ناوج  راهچ  نیا  ردام  هک  نینبلا  ما 
هدـش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  عوضوم  نیا  دـندرکیم . هیرگ  دندینـشیم و  ار  يو  هلاـن  دـندشیم و  عمج  وا  فارطا  رد  مدرم 

. تسا
تفر مالسلا  هیلع  سابع  یتقو  دوب . دوخ  ناردارب  نیرتگرزب  نیسح و  ماما  رادمچرپ  مشاه و  ینب  رمق  ءاقس و  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دش و  روهلمح  هورگ  نآ  هب  زین  وا  دندرک و  هلمح  راوگرزب  نآ  هب  نمشد  رکشل  دروایب  بآ 
یقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقر  توملا  اذا  توملا  بهرا  ال  - 1

61 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
اقسلاب ودغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطصملا  سفنل  یسفن  - 2

یقتلملا  موی  رشلا  فاخا  و ال 
ناج يادـفب  نم  ناج  موش 2 - لـخاد  ناروـالد  ناـیم  رد  هکنیا  اـت  مرادـن  نآ  زا  یکاـب  دوـش  وربور  نم  اـب  گرم  هک  یماـگنه  ینعی  - 1

. مرادن یفوخ  نمشد  ّرش  زا  گنج  زور  رد  و  مربیم . نیسح  ماما  نادنزرف  يارب  بآ  هک  متسه  سابع  نامه  نم  داب . رهاط  بیط و  یفطصم 
دادما ار  وا  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  دومن و  نیمک  یئامرخ  تخرد  تشپ  رد  اقرو  نب  دـیز  دومن . هدـنکارپ  ار  رکـشل  نآ  سابع  ترـضح 
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زجر نیا  دومن  هلمح  نمشدب  هکنیا  زا  سپ  تفرگ و  پچ  تسدب  ار  ریشمش  راوگرزب  نآ  درک . ادج  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  ات  درک 
: دناوخ ار 

ینید  نع  ادبا  یماحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هَّللا  و  - 1
نیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  و  - 2

تسا و نیقی  وا  قدص  هک  یماما  زا  و  میامنیم 2 - تیامح  نتشیوخ  نید  زا  امئاد  نم  دینک  عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  مسق  ادخب  ینعی  - 1
. دشابیم نیما  كاپ و  ربمایپ  لسن 

تـسد دومن و  نیمک  ياهلخن  تشپ  رد  لیفط  نبا  میکح - دش . ناوتان  هک  درک  راز  راک  يردـقب  رادافو  درمگرزب  نآ  سپـس  منکیم . عافد 
: دناوخ ار  زجر  نیا  تعاجش  هشیب  ریش  نآ  درک و  عطق  ار  ترضح  نآ  پچ 

رابجلا ۀمحرب  يرشبا  رافکلا و  نم  یشخت  سفن ال  ای  - 1
يراسی  مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیسلا  یبنلا  عم  - 2

رانلا رح  بر  ای  مهلصاف 
. تسا هدـیزگرب  گرزب و  هک  یتسه  يربمغیپ  نآ  اب  وت  ادـخ 2 - تمحرب  ار  وت  داب  تراشب  شابم ! ناسرت  رافک  زا  نم  ناـج  يا  ینعی  - 1

نآ هب  نینهآ  دومع  اب  ینوعلم  صخش  هاگان  ناسرب ! نانآب  ار  خزود  شتآ  ترارح  اراگدرورپ ! دندرک . عطق  ارم  پچ  تسد  ملظب  نانمشد 
. درک دیهش  ار  وا  دز و  ترضح 
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: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخ  ار  ياهیثرم  دش و  نایرگ  تسا  هداتفا  تارف  رانک  رد  هک  دید  ار  سابع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 

دمحم یبنلا  نید  متفلاخ  مکیغبب و  موق  رش  ای  متیدعت  - 1
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  ینعی  ربمایپ  نید  اب  دـیدرک و  ینمـشد  دوخ  متـس  ملظ و  هلیـسوب  امـش  هورگ ! نیرتدـب  يا  ینعی  - 1
هک يربماـیپ  لـسن  زا  اـم  اـیآ  تسا ؟ هدرک  شرافـس  هیـصوت و  اـم  هراـب  رد  ناربمغیپ  نیرتـهب  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ  دـیدومن 2 - تفلاخم 

تـسین مدرم  نیرتهب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  ایآ  تسین ؟! ءارهز  همطاف  نم  ردام  ایآ  - 3 متسین ؟ تسا  راوگرزب  راکتـسرد و 
. دیدش اوسر  نوعلم و  دیدش  بکترم  هک  یتیانج  نیا  هطساو  هب  امش  - 4

دید ار  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  یئاهنت  مالسلا  هیلع  سابع  هک  یماگنه  هدش : لقن  هعیش  ياملع  تافیلأت  زا  یـضعب  رد  دیوگ : فلؤم 
درک يدیدش  هیرگ  هکنیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهدیم ؟ نم  هب  داهج  تصخر  ایآ  هاخأ ! ای  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  روضحب 

: دومرف
يرکسع  قرفت  تیضم  اذا  و  یئاول ، بحاص  تنا  یخا ! ای 

گنت ماهنیس  تفگ : مالسلا  هیلع  سابع  دش . دنهاوخ  قرفتم  نم  رکـشل  يوش  دیهـش  هک  یماگنه  یتسه ، نم  رادمچرپ  وت  ردارب ! يا  ینعی 
. ماهدش هتسخ  یگدنز  زا  هدش و 

. منک یهاوخنوخ  شیکمتس  هورگ  نیا  زا  مهاوخیم 
. نک بلط  ناکدوک  نیا  يارب  زا  بآ  يرادقم  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تعجارم نیـسح  ماما  يوسب  سابع  درکن . يرثا  یلو  تشاد ، رذـح  رب  تیانج  نیا  زا  دومن و  هظعوم  ار  هارمگ  مدرم  نآ  تفر و  لضفلا  ابا 
: دننزیم دایرف  ناکدوک  هک  دینش  هاگان  دومن . هاگآ  ار  ترضح  نآ  و 

هجوتم  تشادرب و  ار  کشم  هزین و  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  شطعلا ! شطعلا !
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تفاکش ار  رکـشل  وا  یلو  دندرک . ناراب  ریت  هرـصاحم و  ار  درمگرزب  نآ  دندوب  تارف  بآ  لکوم  هک  رفن  رازه  راهچ  دادعت  دیدرگ . تارف 
. دیسر بآ  رس  رب  ات  تشک  ار  نمشد  زا  رفن  داتشه  دادعت  هدش  تیاور  هک  هچنآب  انب  و 

زا رپ  ار  کشم  هکنیا  زا  سپ  تخیر . ار  بآ  دمآ و  ترضح  نآ  تیب  لها  نیـسح و  ماما  یگنـشت  دایب  دماشایب  بآ  یتشم  تساوخ  یتقو 
هرـصاحم ار  وا  یفرط  ره  زا  دنتفرگ و  ترـضح  نآ  رب  هار  رـس  نانمـشد  دیدرگ . اههمیخ  هجوتم  تخادنا  دوخ  تسار  شودـب  درک و  بآ 
راوگرزب نآ  درک . عطق  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  قرزا  نب  لفون  هکنیا  ات  درک  رازراک  نانآ  اب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  دـندومن .

. درک ادج  دنب  زا  مه  ار  يو  پچ  تسد  لفون  تخادنا و  پچ  شودب  ار  کشم 
هدومن تباصا  بآ  کشم  هب  دـمآ و  درمگرزب  نآ  فرط  هب  يریت  هاگان  تفرگ . نادـند  هب  ار  کشم  راچانب  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح 

نیمز هب  دوخ  بسا  يالاب  زا  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ  تفرگ ! ياج  شکرابم  هنیس  رب  دمآ و  يرگید  ریت  سپس  تخیر . نیمز  يور  بآ 
دش و نایرگ  تسا  هدمآ  رد  ياپ  زا  هک  دید  ار  ترضح  نآ  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  ینکردا . اخا  ای  دز : دایرف  درک و  طوقس 

: دومرف نیسح  ماما  دش  دیهش  مشاه  ینب  رمق  ترضح  هک  یماگنه  « 1  » درب همیخب  ار  سابع 
یتلیح  تلق  يرهظ و  رسکنا  نالا 

یلاح رد  نسحلا  نب  مساق  سابع  ترـضح  زا  دعب  دیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا  دـش  كدـنا  لیلق و  ماهراچ  هار  تسکـش و  متـشپ  نالا  ینعی 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  درک  مایق  ادخ  هار  رد  هزرابم  يارب 

ةروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض  ةردیح  نبا  انأف  ینورکنت  نا  - 1
64 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ةردنسلا لیک  فیسلاب  مکلیکأ  ةرصرص  حیر  لثم  يداعالا  یلع  - 2
هیلع رب  نم  - 2 دوب . رصرص  داب  ریظن  نانمشد  يارب  نایژ و  ریش  هشیب و  ریش  هک  متسه  رارک  ردیح  رـسپ  نم  دیـسانشیمن  ارم  رگا  ینعی  - 1

. منارذگیم ریشمش  مد  زا  نایژ  ریش  لثم  ار  امش  نم  دنک ) دوبان  ار  نانآ  هک   ) متسه يرصرص  داب  ریظن  نانمشد 
. تسا دیعب  بیرغ و  میدومن  رکذ  اقباس  ار  نسحلا  نب  مساق  هکنیا  زا  دعب  عوضوم  نیا  رکذ 

رتخد یلیل  نیسحلا : نب  یلع  ردام  هک  دناهتشون  جرفلا  وبا  بلاط و  یبا  نب  دّمحم  دمآ . ولج  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  سپـس  دناهتفگ :
. دوب یفقث  دوعسم  نب  ةورع  نب  ةرم  وبا 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دـناهتفگ : دوب . هلاس  جـنپ  تسیب و  یناوج  دـیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا  دوب . هلاـس  هدـجه  یناوج  زور  نآ  رد  يو 
: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  فیرش  نساحم  یلوقب  هبابس و  تشگنا 

کلوسرب  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبشا  مالغ  مهیلإ  زرب  دقف  موقلا ، ءالؤه  یلع  دهشا  مهللا 
هب تسا  مدرم  نیرتهیبش  قالخا  تقلخ و  ظاحل  زا  هک  درک  مایق  ناشیا  هزرابم  يارب  یناوج  اریز  شاب ، دهاش  هورگ  نیا  رب  ایادخ ! راب  ینعی 

. وت لوسر 
ار نانآ  و  نک ! مورحم  نیمز  تاکرب  زا  ار  ناشیا  اراگدرورپ ! میدرکیم . رظن  ربکا  لامج  هب  میدـشیم  وت  ربمایپ  رادـید  قاتـشم  اـم  هاـگ  ره 

ناشیا زا  ار  رما  نایلاو  امن ، فلتخم  ياههار  فالتخا و  راچد  ار  ناـنآ  نک ، هراـپ  ار  ناـشیا  رارـسا  هدرپ  اـمن و  هدـنکارپ  یـصوصخم  وحنب 
نیسح ماما  نایرج  نیا  زا  سپ  دنیامنیم . لاتق  ام  اب  سکع  رب  یلو  دنـشاب  ام  رـصان  رای و  هک  دندرک  توعد  ار  ام  نانیا  اریز  امرفم . یـضار 

: دومرف دز و  دایرف  دعس  نبا  هب  مالسلا  هیلع 
! کشارف یلع  يدعب  کحبذی  نم  کیلع  طلس  كرما و  یف  کل  هَّللا  كراب  و ال  کمحر ! هَّللا  عطق  کل  ام 

65 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نایم رد  نم  زا  دعب  ار  وت  هک  دیامن  طلـسم  وت  رب  ار  یـصخش  دیامنن و  كرابم  ار  وت  رما  دنک و  عطق  ار  وت  محر  ادخ  هدـش ! هچ  ار  وت  ینعی 
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مالـسلا هیلع  ماما  سپـس  يدرکن . تاعارم  مراد  ادخ  ربمغیپ  اب  هک  ار  یتبارق  يدرک و  عطق  ارم  محر  وت  هک  نانچمه  دنک ! حبذ  تباوختخر 
َو ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا . یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  درک ! توالت  دـنلب  يادـص  اب  ار  هیآ  نیا 

«. 1  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا 
ضعب زا  نانآ  زا  یضعب  هک  دنتـسه  ياهیرذ  دیزگرب . ملاع  مدرم  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  ترـضح  ادخ  هک  اقح  ینعی 

. تسا اناد  هدنونش و  ادخ  و  دنرگید .
: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يزجر  درک . هلمح  هورگ  نآ  رب  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  سپس 

یبنلا  مهیبا  دج  ۀبصع  نم  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انا  - 1
. تسا مالسا  ربمایپ  ناشردپ  دج  هک  متسه  یهورگ  زا  نم  مشابیم . یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نم  ینعی  - 1

. ددرگ رب  نآ  كون  هک  منزیم  يردقب  هزین  نیا  اب  ار  امش  نم  درک . دهاوخن  تموکح  ام  نایم  رد  هداز  انز  رسپ  هک  مسق  ادخب  - 2
. منزیم يولع  یمشاه و  ناوج  ریظن  ار  امش  نم  منکیم . تیامح  نتشیوخ  ردپ  زا  منزیم و  ریشمش  اب  ار  امش  نم  - 3

اب راوگرزب  نآ  هدـش  تیاور  دـندش . هجـض  راچد  دـشیم  هتـشک  نانآ  زا  هک  یتارفن  ترثک  تلعب  مدرم  هکنیا  ات  درکیم  لاـتق  ناـنچمه  يو 
هک دومن  تعجارم  نیسح  ماما  شردپ  دزن  یلاح  رد  سپـس  تشک . دیزی  رکـشل  زا  ار  درم  رفن  تسیب  دص و  کی  دادعت  دوب  ناشطع  هکنیا 

: تفگ نیسح  ماما  هب  وا  دوب . هتشادرب  یناوارف  ياهمخز 
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. یندهجا دیدحلا  لقث  و  ینلتق ، دق  شطعلا  هبا ! ای 
هک تسه  یهار  بآ  هعرج  کی  ندروآ  تسدب  يارب  ایآ  تسا  هدومن  جنر  راچد  ارم  نهآ  ینیگنـس  تشک و  ارم  شطع  ناج ! ردـپ  ینعی 

دّمحم و رب  مزیزع  رـسپ  يا  دومرف : درک  هیرگ  هکنیا  زا  سپ  نیـسح  ماما  موش ؟ طلـسم  نانمـشد  رب  موش و  يوق  نآ  ندـیماشآ  هلیـسوب  نم 
يا دنـسرن . وت  دادب  ینک و  هثاغتـسا  وت  دـنهدن . ار  وت  باوج  یناوخب و  دوخ  يرایب  ار  ناشیا  وت  هک  تسا  راوگان  نم  بلاط و  یبا  نب  یلع 

مزیزع  رسپ 
کناسل  تاه 

اب لاتق  هجوتم  راذـگب و  دوخ  ناـهد  رد  ار  نآ  دومرف : داد و  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دـیکم و  ار  يو  ناـبز  سپـس  رواـیب ! ار  دوخ  ناـبز  ینعی 
باریـس یلماک  هعرج  اب  ار  وت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تدـج  هکنیا  ات  ینکن  بش  ار  زورما  مراودـیما  نم  اریز  وش . دوخ  نمـشد 

: دناوخ ار  زجر  نیا  نانمشد و  اب  لاتق  يارب  تشگ  رب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  يوشن . هنشت  نآ  زا  دعب  هک  دنک 
قداصم  اهدعب  نم  ترهظ  قئاقحلا و  اهل  تناب  دق  برحلا  - 1

قراوبلا  دمغت  وا  مکوعمج  قرافن  شرعلا ال  بر  هَّللا  و  - 2
. دیدرگ رهاظ  لاتق  قیاقح  يارب  یئاههنومن  دش و  حضاو  برح  قیاقح  هک  اقح  ینعی  - 1

. دینک فالغ  ار  هدنشخرد  ياهریشمش  هکنیا  رگم  مینکیمن  تقرافم  امش  زا  ام  تسا  شرع  راگدرورپ  هک  یئادخ  نآ  هب  - 2
زا ار  يو  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  یتبرض  يدبع  هّرم  نب  ذقنم  سپس  دیناسر . لتقب  ار  رفن  تسیود  دادعت  ات  دوب  لاتق  لوغشم  نانچمه  يو 
رد دوخ  بسا  ندرگب  تسد  نایرج  نیا  زا  سپ  دـنداد . رارق  دوخ  ياهریـشمش  فدـه  ار  ترـضح  نآ  زین  رکـشل  یقب  ام  دروآ و  رد  ياپ 

شـسدقم قلحب  شکرابم  حور  هک  یماگنه  دـندرک . هعطق  هعطق  ار  يو  ندـب  نانمـشد  درب و  نمـشد  رکـشل  فرطب  ار  وا  شبـسا  دروآ و 
: دومرف دنلب  يادص  اب  دیسر 

67 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
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ادخ لوسر  مدج  دـش . مهاوخن  هنـشت  ادـبا  نآ  زا  دـعب  هک  دومن  باریـس  یبآ  ماج  اب  ارم  هک  تسا  ادـخ  ربمایپ  مدـج  نیا  ناج ! ردـپ  ینعی 
سپ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیماشآ . یهاوخ  ار  نآ  هعاسلا  هک  تسا  هدش  هریخذ  وت  يارب  بآ  ماج  کی  اریز  لجعلا ! لجعلا  دـیامرفیم :

ادخ هیلع  رب  هک  داد  نانآ  هب  ار  تارج  نیا  يزیچ  هچ  دندرک . دیهش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  نآ  دشکب  ادخ  دومرف : دیشک  ياهحیـص  هکنیا  زا 
؟! دندرک تمرح  کته  ادخ  ربمغیپ  هب  تبسن  دندومن و  مایق  لوسر  و 

. دوش دوبان  ایند  وت  زا  دعب 
جراخ همیخ  زا  تعرـس  اب  دوب  ناشخرد  دیـشروخ  نوچ  هک  ینزب  منکیم  رظن  نم  ایوگ : دیوگیم : ملـسم  نبا  میم ) حتف  ءاح و  مضب   ) دیمح

: دش هتفگ  تسیک ؟ نز  نیا  مدش : ایوج  نم  نم ! مشچ  رون  يا  نم ! بلق  هویم  يا  نم ! بیبح  يا  تفگ : درک و  دنلب  الیو  او  هب  ادص  دـش و 
همیخ بناجب  هتفرگ  ار  وا  تسد  دمآ و  ماما  تخادـنا . ربکا  یلع  شعن  يور  ار  دوخ  دـمآ و  وناب  نآ  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز 

ار ربکا  یلع  هزانج  ناشیا  دینک . لمح  همیخ  يوسب  ار  دوخ  ردارب  دومرف : دش و  دوخ  ناناوج  هجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  سپـس  دینادرگ . زاب 
. دندرکیم لاتق  نآ  ولج  رد  هک  دنداهن  ياهمیخ  نآ  دزن  دندروآ و  شتداهش  لحم  زا 

نب ملـسم  نب  هَّللا  دبع  دـنتفگیم  حـیبص  نب  ورمع  ار  وا  هک  دعـس  نبا  رکـشل  زا  يدرم  نایرج  نیا  زا  سپ  دـنراگنیم : امن  نبا  دـیفم و  خـیش 
خاروس و ار  شتـسد  فک  ریت  یلو  دنک ، يریگولج  ریت  زا  ات  داهن  شیوخ  یناشیپ  هب  ار  دوخ  تسد  هَّللا  دبع  داد ، رارق  ریت  فدـه  ار  لیقع 

صخـش سپـس  دـهد . تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوـتن  هک  تخود  شیناـشیپ  هب  يوـحنب  ار  وا  تسد  درک و  ذوـفن  شکراـبم  یناـشیپ  رد 
. دومن دیهش  ار  يو  هک  درب  ورف  كدوک  نآ  بلق  رد  ار  دوخ  هزین  يوحنب  دمآ و  يرگید 

ار بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  نوع  درک و  هلمح  یئاط  هبطق  نب  هَّللا  دبع 
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نوکـسب  ) ینادمه دلاخ  نب  نامثع  تشک . ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  درک  هلمح  یمیمت  لشهن  نب  رماع  دومن . دـیهش 
. درک دیهش  ار  بلاط  یبا  نبا  لیقع - نب  نمحرلا  دبع  تسج و  رب  میم )

ماما تفر  نانمشد  اب  هزرابم  يوسب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  یماگنه  دسیونیم : تباث  نب  دیعس  لوق  زا  لتاقم  باتک : رد  جرفلا  وبا 
نانآ اب  هزرابم  يارب  یناوج  اریز  شاب ، دـهاش  مدرم  نیا  رب  وت  ایادـخ  راب  دومرف : درک و  هیرگ  کشا و  زا  رپ  ار  دوخ  نامـشچ  مالـسلا  هیلع 

فرطب درکیم و  هلمح  هورگ  نآ  رب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  وت  لوسرب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  تفر 
: تفگیم تشگیم و  رب  شراوگرزب  ردپ 

ماج اب  ار  وت  ادخ  ربمغیپ  تدـج  ات  ینکیمن  ماش  ار  زورما  وت  اریز  نک ، ربص  نم  بیبح  يا  دومرفیم : وا  هب  نیـسح  ماما  شطعلا ! ناج ! ردـپ 
. دومن خاروس  ار  نآ  تفر و  ورف  شکرابم  قلحب  يریت  هکنیا  ات  دشیم  داهج  لوغشم  ةّرک  دعب  ةّرک  ربکا  یلع  ترضح  دیامن . باریـس  دوخ 

دناسریم مالس  ار  وت  هک  تسا  ادخ  ربمایپ  مدج  نیا  داب . وت  رب  مالـس  ناج ! ردپ  دز : ادص  دوب  ناطلغ  دوخ  نوخب  هک  یلاح  رد  راوگرزب  نآ 
. دش دیهش  درک و  ياهلان  سپس  ایب . ام  دزن  نک و  لیجعت  دیامرفیم : و 

نب ةرم  رتخد  یلیل  شردام : دوب . نسحلا  وبا  يو  هینک  تشاذگن . ياجب  يدنزرف  دوب و  ربکا  یلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  دراگنیم : جرفلا  وبا 
: تفگ هک  تسا  یلع  نیمه  هیواعم  روظنم  دش . دیهش  گنج  رد  هک  دوب  یسک  لوا  وا  دوب . یفقث  دوعسم  نب  ةورع 

نب نیسحلا  نب  یلع  ماقم  نیا  يارب  مدرم  نیرتراوازس  هکلب  هن ، تفگ : وت . دنتفگ : تسا ؟ رتراوازس  تفالخ  ماقمب  مدرم  نایم  رد  یسک  هچ 
. تسا وا  دوجو  رد  فیقث  ینب  لامج  هیما و  ینب  ششخب  مشاه و  ینب  تعاجش  دشابیم و  ادخ  لوسر  شدج  هک  تسا  یلع 

دج دوب  یلیل  شردام  هک  نآ  و  دوب . دلو  ما  دش  دیهـش  هک  ینیـسحلا  نب  یلع  نآ  ردام  دناهتفگ : نویبلاط  دـیوگیم : يولع  نسح  نب  ییحی 
. دوب هدش  دلوتم  نامثع  تفالخ  نامز  رد  تسا و  هدوب  نانآ 

ؤلؤل هراوشوگ  ود  تسدب و  يدومع  هک  دش  جراخ  یکدوک  ینعی  یمالغ  سپس  دناهتفگ :
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نآ رب  تیبث  نب  یناه  هاگان  دـندوب  تکرح  رد  شیاههراوشوگ  دوب . دوخ  راسی  نیمی و  هجوتم  دوب  فئاخ  هک  یلاح  رد  وا  تشاد . شوگب 

. دومن دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  كدوک 
. درکیمن ملکت  شوهدم  صخش  ریظن  درکیم و  رظن  وا  هب  نانچمه  ونابرهش 

. دیدن ار  یسک  دش و  دوخ  راسی  نیمی و  هجوتم  نیسح  ماما  نایرج  نیا  زا  سپ 
موثلک ما  دشکب ، ریشمش  هک  دوبن  رداق  ترضح  نآ  دش ، جراخ  دوب  ضیرم  هک  نیدباعلا  نیز  ینعی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح 
موثلک ما  هب  نیـسح  ماما  میامن . داهج  ادخ  ربمغیپ  رـسپ  ولج  رد  ات  راذگب  همع ! يا  دومرف : درگرب . مدنزرف  دزیم : دایرف  ترـضح  نآ  لابندب 

. دنامن یلاخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  هک  ریگب  ار  يو  دومرف :
نآ دنامن  یقاب  یسک  ناکدوک  نانز و  ترـضح و  نآ  زا  ریغ  دیدرگ و  دوخ  نادنزرف  تیب و  لها  تبیـصم  راچد  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 

: دومرف ترضح 
؟ انیف هَّللا  فاخی  دحوم  نم  له  هَّللا ؟ لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  له 

؟ انتثاغا یف  هَّللا  وجری  ثیغم  نم  له 
؟ دیامن عافد  ادخ  ربمایپ  ناگچب  نانز و  زا  هک  تسه  ياهدننکعافد  ایآ  ینعی 

هاگان دشاب ؟ راودیما  ادخب  ام  یسردایرف  يارب  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  فوخ  ادخ  زا  ام  هراب  رد  هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ 
ار وا  ات  دـیروایب  دراد  مان  یلع  هک  ارم  كدوک  دومرف : دـش و  اههمیخ  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش ! دـنلب  الیو  او  هب  نانز  يادـص 

. دنداد ترضح  نآ  هب  ار  كدوک  نآ  نانآ  میامن . عادو 
نآ رد  هورگ  نیا  رب  ياو  دومرفیم : دیسوبیم  ار  كدوک  نآ  هک  روط  نامه  تساوخ . ار  هَّللا  دبع  شرسپ  نیـسح  ماما  دسیونیم : دیفم  خیش 

فده ار  وا  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  دوب  نیسح  ماما  رانک  رد  كدوک  نآ  هک  روط  نامه  دشاب ! نانآ  مصخ  ادخ  ربمغیپ  تدج  هک  یعقوم 
. دیشاپیم نامسآ  فرطب  تفرگیم و  ار  كدوک  نآ  يولگ  نوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ! شدیهش  شردپ  رانک  رد  داد و  رارق  ریت 

دنیبیم ادخ  ارم  تبیصم  نیا  نوچ  دومرف : نیسح  ماما  دیوگیم : سواط  نب  دیس 
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. تشگنزاب نیمزب  نوخ  نآ  زا  هرطق  کی  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تسا . لمحت  لباق  میارب 
نیا سپ  ياهتفرگ  ام  زا  ار  ندرک  يرای  رگا  اراگدرورپ ! یتسین ! رتمک  حـلاص  هقان  هچب  زا  وت  دومرف : كدوک  نآ  هب  نیـسح  ماما  دـناهتفگ :

. هدب رارق  حالص  ریخ و  ام  يارب  ار  لمع 
دناهدش دیهـش  شتیب  لها  زا  درم  رفن  - 72 دادعت - دید  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دنراگنیم : بتک  زا  یـضعب  رد  دیوگ : فلؤم 

: دومرف دش و  اههمیخ  هجوتم 
! مالسلا ینم  نکیلع  موثلک  ما  ای  بنیز ، ای  ۀمطاف ، ای  ۀنیکس ، ای 

. ظفاح ادخ  متفر  مه  نم  موثلک  ما  يا  بنیز ، يا  همطاف ، يا  هنیکس ، يا  ینعی 
ردپ تفگ : درادن ؟ ینیعم  رای و  هک  یـسک  دوشن  توم  میلـست  هنوگچ  دومرف : ياهدش ! توم  میلـست  زین  وت  ایآ  ناج ! ردپ  دز : دایرف  هنیکس 

ادص نانز  هاگان  دیباوخیم . هک  دندوب  هتـشاذگ  ار  اطق  غرم  رگا  تاهیه  دومرف : نادرگ . زاب  ادخ  ربمایپ  نامدج  مرح  يوسب  ار  ام  سپ  ناج !
. دش روهلمح  راکمتس  هورگ  نآ  رب  درک و  تکاس  ار  ناشیا  نیسح  ماما  دندرک و  دنلب  هلان  هیرگب و 

: دیامرفیم شاهراب  رد  نیسح  ماما  هک  تسا  سیقلا  يرما  رتخد  بابر  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع  ردام  دیوگیم : جرفلا  وبا 
بابرلا  ۀنیکس و  اهب  نوکت  اراد  بحال  یننا  كرمعل  - 1
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باتع  دنع  بتاعل  سیل  یلام و  لج  لذبا  امهبحا و  - 2
دوخ لام  رتشیب  مراد و  تسود  ار  ناشیا  نم  دنشاب 2 - نآ  رد  بابر  هنیکـس و  هک  مراد  تسود  ار  ياهناخ  نآ  نم  مسق  وت  ناجب  ینعی  - 1

. دهد رارق  باتع  دروم  ارم  دناوتیمن  یسک  منکیم و  ششخب  لذب و  نانآ  يارب  ار 
: هنیکس نیا  مان  تسا . بابر  زا  هدومن  رکذ  نیسح  ماما  هک  ياهنیکس  نیا 

نآ  رد  هَّللا  دبع  تسا . هدوبن  وا  مات  دشیم  هتفگ  وناب  نآ  هب  ابلاغ  هک  هنیکس  هملک : دوب . هنیما 
71 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. درک حبذ  ار  وا  دمآ و  يریت  دوب  شردپ  رانک  رد  هَّللا  دبع  هک  روط  نامه  دوب  کچوک  دش  دیهش  هک  يزور 
حبذ ار  وا  درک و  اهر  يریت  رـشب  نب  ۀـبقع  داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  ار  وا  تساوخ و  ار  یکدوک  نیـسح  ماـما  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـیمح 

نیـسح ماما  اب  هک  یکچوک  كدوک  يولگ  هب  يریت  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  دوب  نیـسح  ماما  بئاصم  هب  رظاـن  هک  یـصخش  زا  زین  و  دومن .
زا ياهرطق  دیـشاپیم و  نامـسآ  فرطب  تفرگیم و  وا  يولگ  زا  ار  اهنوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن و  دیهـش  ار  وا  درک و  تباـصا  دوب 

هیلع نیـسح  ماما  سپـس  تسین . رتمک  وت  دزن  حـلاص  هقان  هچب  زا  نم  كدوک  نیا  اراگدرورپ  دومرفیم : نیـسح  ماما  تشگیمن . زاب  اـهنآ 
، دیدرگ لاتق  هجوتم  راوس و  دوخ  بسا  رب  مالسلا 

: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يراعشا  ترضح  نآ 
نیلقثلا  بر  هَّللا  باوث  نع  اوبغر  امدق  موقلا  رفک  - 1

. هرخآ یلا  دنرازیب . تسا  نیلقث  راگدرورپ  هک  یئادخ  باوث  زا  مایالا  میدق  زا  دندش و  رفاک  هورگ  نیا  ینعی  - 1
ترضح نآ  دوب . توم  مزاع  سویأم و  یگدنز  زا  شتسد و  رد  شریشمش  هک  داتسیا  هورگ  نآ  لباقم  رد  یلاح  رد  مولظم  ماما  نآ  سپس 

: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يراعشا 
رخفا نیح  ارخفم  اذهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  رهطلا  یلع  نب  انا  - 1

. دوب دـهاوخ  یفاک  نم  يارب  ندرک  هیرخف  عقوم  رد  عوضوم  نیمه  تسا . مشاه  لآ  زا  رهاـط و  بیط و  هک  متـسه  یلع  رـسپ  نم  ینعی  - 1
میشخردیم 3- مدرم  نایم  رد  هک  میئادخ  ياهغارچ  ام  دشابیم  ناگتـشذگ  نیرتهب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نم  دج  - 2

نآرق دوشیم 4 - هدـناوخ  لاب  ود  ياراد  ینعی  نیحانجلا  وذ  هک  دـشابیم  رفعج  نم  يومع  تسا . نم  ردام  تسا  دـمحا  هلالـس  هک  همطاـف 
میئادخ ناما  مدرم  هیلک  يارب  ام  دوشیم 5 - رکذ  ام  هراب  رد  ریخ  یحو  تیاده و  تسا . هدش  لزان  نادناخ  ام  نایم  رد  تقادص  وحنب  ادخ 

میراکشآ  رورسم و  هلیسو  نیدب  مدرم  نایم  رد  ام 
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میئامنیم 7- باریس  تسین  هتخانـشان  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ماج  هلیـسوب  ار  دوخ  ناتـسود  هک  میرثوک  ضوح  نایلاو  ام  - 6
. دوب دنهاوخ  نایز  نارسخ و  راچد  تمایق  يادرف  دنراد  ار  ام  ضغب  هک  يدارفا  دنشابیم و  هعیش  نیرتیمارگ  مدرم  نایم  رد  ام  نایعیش 
كدوک نیـسحلا و  نب  یلع  زا  ریغ  یـسک  دـنام و  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یعقوم  دراـگنیم : جاـجتحا  باـتک  رد  دـیوگ : فلؤم 

يریت هاگان  دـیامن  عادو  ار  وا  هک  تفرگ  ار  كدوک  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب  هدـنامن  یقاب  دوب  هَّللا  دـبع  شمان : راوخ و  ریـش  هک  يرگید 
اب ار  كدوک  نآ  دنک و  يربق  ریشمش  فالغ  اب  دش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  نیسح  ماما  درک . دیهش  ار  وا  دومن و  تباصا  يو  يولگب  دمآ و 

. دناوخ ار  رکذلا  قباس  راعشا  تساخرب و  سپس  درپس . كاخب  اهنوخ  نامه 
ریظن يدحا  و  درک . ءاشنا  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ  ار  راعـشا  نیا  دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  یمالـس  یلع  وبا  دیوگیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم 

: تسا هدورسن  ار  راعشا  نیا 
لبنا  یلعا و  هَّللا  باوث  ناف  ۀسیفن  دعت  ایند  نکت  ناف  - 1
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لضفا  هَّللا  یف  فیسلاب  ءرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  و  - 2
لمجا  بسکلا  یف  ءرملا  صرح  ۀلقف  اردقم  امسق  قازرالا  نکت  نا  و  - 3

لخبی  ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كرتلل  لاومالا  نکت  نا  و  - 4
هدش هدـیرفآ  توم  يارب  اهندـب  رگا  تسا 2 - رتوکین  یلعا و  ادـخ  باوـث  سپ  دورب  رامـشب  سیفن  اـیند  هک  دـشاب  روـط  نیا  رگا  ینعی  - 1

. دوب دهاوخ  لضفا  ادخ  هار  رد  درم  ندش  هتشک  سپ  دنشاب 
. تسا رتوکین  بسک  رد  درم  صرح  تلق  سپ  دنشاب  ردقم  هدش و  میسقت  اهيزور  قزر و  رگا  - 3

؟ دیامن لخب  دوریم  دراذگیم و  ار  نآ  هک  يزیچب  تبسن  ناسنا  دیاب  ارچ  سپ  تسا  نتفر  نداهن و  يارب  لاوما  عیمج  رگا  - 4
ره نانچمه  درک و  توعد  هزرابم  يارب  ار  هورگ  نآ  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  سپس 
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رکشل هنمیم  هب  نآ  زا  دعب  درک و  یگرزب  رایسب  لاتق  هکنیا  ات  داتسرفیم  لفسا  كردب  دیدیم  دوخ  دزن  رفک  رکشل  ناگرزب  زا  هک  ار  یـسک 

: دومرف دومن و  هلمح 
راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا 

نیا هک  درک  هلمح  رکـشل  هرـسیم  رب  یلاـح  رد  لـمع  نیا  زا  سپ  دوش . راـع  بیع و  لـمع  بکترم  ناـسنا  هکنیا  زا  تسا  رتهب  ندرم  ینعی 
: دناوخیم ار  راعشا 

ینثنا  نا ال  تیلآ  یلع  نب  نیسحلا  انا  - 1
یبنلا  نید  یلع  یضما  یبا  تالایع  یمحا  - 2

. موشن نادرگ  رافک و  اب  داهج  زا  هک  ماهدروخ  مسق  متسه . یلع  نب  نیسح  نم  ینعی  - 1
. موشیم دیهش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نیدب  نم  منکیم . تیامح  مردپ  لایع  لها و  زا  نم  - 2

: ار نآ  هک  دش  یبسا  رب  راوس  دش  دیدش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شطع  هک  یماگنه  دناهدومرف : امن  نبا  سواط و  نب  دیـس  دیفم و  خـیش 
دندش ترضح  نآ  ضرعتم  دعس  نبا  رکشل  دوب . راوگرزب  نآ  ولج  رد  لضفلا  ابا  ترضح  هک  دش  تارف  هجوتم  یلاح  رد  دنتفگیم و  ةانسم 
دروآ نوریب  ار  ریت  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دومن . تباصا  شـسدقم  هناچ  ریزب  هک  تخادنا  مولظم  ماما  نآ  بناجب  يریت  مراد  ینب  زا  يدرم  و 
: دومرف تخیر و  رودب  ار  اهنوخ  دندش  نوخ  زا  رپ  شسدقم  فک  ود  یتقو  تفرگ ، دوخ  فیرش  يولگ  ریز  ار  دوخ  كرابم  تسد  و 

! کیبن تنب  نباب  لعفی  ام  کیلا  وکشا  ینا  مهللا 
سابع ترضح  نیب  راکهبت  هورگ  نآ  سپس  منکیم . تیاکش  وتب  دنهدیم  ماجنا  وت  ربمغیپ  رتخد  رسپ  اب  هک  یلمع  نیا  زا  نم  ادخ ! راب  ینعی 

. دندومن دیهش  ار  وا  ات  دندرک  هطاحا  ار  سابع  ترضح  یفرط  ره  زا  دنتخادنا و  یئادج  نیسح  ماما  و 
نایرگ تدشب  يو  ندش  دیهـش  يارب  نیـسح  ماما  و  دندش . مشاه  ینب  رمق  لتق  يدصتم  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  یفنح و  ءاقرو  نب  دـیز 

! دش
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کیدزن ترـضح  نآ  هب  هک  یـسک  ره  درک و  توعد  هزرابم  يارب  ار  نانمـشد  تبیـصم  نیا  زا  سپ  نیـسح  ماما  دیوگیم : سواط  نب  دیس 
: دناوخیم ار  رعش  نیا  لاح  نآ  رد  درک و  یمیظع  لاتق  هکنیا  ات  تشکیم  ار  وا  دشیم 

رانلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  لتقلا 
. دراد مدقت  قح  منهج  شتآ  ندش  لخاد  رب  راع  تسا و  مدقم  راع  ندش  بکترم  رب  ندش  هتشک  ینعی 

زا وا  دنشاب و  هدش  هتشک  شنارای  تیب و  لها  نادنزرف و  هک  مدوب  هدیدن  ار  یبولغم  صخش  زگره  نم  مسق  ادخب  هتفگ : نایوار  زا  یـضعب 
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نانآ رب  رارک  ردیح  راگدای  نآ  دندرکیم و  هلمح  ترضح  نآ  هب  عاجش  ینادرم  هاگ  ره  دشاب . رتعاجـش  رتيوق و  داهج  يارب  نیـسح  ماما 
رب مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  رفن  رازه  راکبان  هورگ  نآ  دادـعت  دـندرکیم . رارف  دوش  روهلمح  وا  رب  گرگ  هک  يزب  ریظن  نانآ  درکیم . هلمح 

: دومرفیم تشگیم و  زاب  دوخ  هاگیاجب  سپس  دنتخیرگیم ! راوگرزب  نآ  ولج  زا  خلم  ریظن  ناشیا  درکیم و  هلمح  نانآ 
! میظعلا یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  ال 

نیحورجم زا  ریغ  هکنیا  ات  دوب  رازراک  لوغـشم  ناـنچمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دنـسیونیم : بلاـط  یبا  نب  دّـمحم  بوشآ و  رهـش  نبا 
ایآ امـش ! رب  ياو  تفگ : دوخ  رکـشلب  دـش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  هک  دعـس  نب  رمع  داتـسرف ! خزود  هب  ار  رفک  رکـشل  زا  رفن  - 1950 دادعت -

ینعی  ) نیطبلا عزنا  روالد  دنزرف  درم  گرزب  نیا  ینعی  برعلا ! لاتق  نبا  اذه  نیطبلا ، عزنالا  نبا  اذـه  دـینکیم ! هلتاقم  یـسک  هچ  اب  دـینادیم 
! دـینک هلمح  وا  رب  فرط  ره  زا  دـیاب  سپ  دـشابیم . برع  هدنـشک  رـسپ  درمگرزب  نیا  تسا . بلاـط ) یبا  نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 

یئادـج شیاـههمیخ  نیب  وا و  نیب  هکنیا  اـت  دـنداد  رارق  ریت  فدـه  ار  موـلظم  ماـما  نآ  دوـب  رفن  رازه  راـهچ  ناـنآ  دادـعت  هـک  نازادـناریت 
. دنتخادنا

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنراگنیم : سواط  نب  دیس  بقانم و  باتک  بحاص  بلاط و  یبا  نب  دّمحم 
75 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

: دومرف دز و  دایرف  راوخنوخ  هورگ  نآ  رب 
ذا مکباسحا ، یلا  اوعجرا  مکایند و  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـس ! یبا  لآ  ۀعیـش  اـی  مکحی  و 

. ابارعا متنک 
دیـشاب و درم  دازآ  دوخ  يایند  رد  سپ  دیتسین  فئاخ  رـشحم  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـس ! یبا  لآ  نایعیـش  يا  امـش ، رب  ياو  ینعی 

نبا اـی  یئوگیم  هچ  تفگ : ترـضح  نآ  باوج  رد  نشوـجلا  يذ  نب  رمـش  دـیتسه . برع  امـش  اریز  دـینک ، هعجارم  دوـخ  بسن  بسحب و 
: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همطاف !

. حانج نهیلع  سیل  ءاسنلا  و  ینولتاقت ، مکلتاقا و  يذلا  انا 
دوخ شکرـس  نادرم  زا  امـش  دنرادن . یهانگ  هک  نانز  یلو  دینکیم  لاتق  نم  اب  امـش  منکیم و  لاتق  امـش  اب  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  ینعی 

. دنوش نم  مرح  لها  ضرعتم  متسه  هدنز  نم  ات  ادابم  دینک ، يریگولج 
رظن رد  ار  نیسح  دوخ  هکلب  دیوش . درم  نیا  مرح  لها  ضرعتم  ادابم  تفگ : رفک  رکشلب  دز و  ادص  رمش  سپـس  درادن . یعنام  تفگ : رمش 
بآ تبرش  کی  بلط  عقوم  نآ  رد  راوگرزب  نآ  دندش و  ماما  هجوتم  هورگ  نآ  یمارگ . تسا  يدننامه  يو  هک  مسق  مدوخ  ناجب  دیریگب 
رود تارف  زا  ار  وا  دـندرکیم و  هلمح  ترـضح  نآ  هب  ربـخیب  ادـخ  زا  هورگ  نآ  دادـیم  قوـس  تارف  فرطب  ار  دوـخ  بسا  هچ  ره  درکیم .

. دندومنیم
رفن رازه  راهچ  دادعت  اب  هک  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  یملس و  روعا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنکیم  لقن  يدولج  زا  بوشآ  رهـش  نبا 

نیـسح ماما  دماشایب  بآ  هک  درک  مخ  ار  دوخ  رـس  بسا  هک  یماگنه  دیناسر  تارفب  ار  دوخ  بسا  درک و  هلمح  دندوب  هعیرـش  لکوم  درم 
دینش ار  ماما  نخـس  بسا  نآ  یتقو  یماشایب . بآ  وت  ات  مماشآیمن  بآ  نم  مسق  ادخب  مناشطع ، مه  نم  ناشطع و  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع 
درک زارد  ار  دوخ  تسد  یتقو  مماشآیم . بآ  نم  دومرف : نیـسح  ماما  دیمهف . ار  ماما  مالک  ایوگ : دیماشاین . بآ  درک و  دـنلب  ار  دوخ  رس 

: تفگ يراوس  هاگان  تشادرب  بآ  یتشم  و 
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ار بآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندش ! تمرح  کته  راچد  وت  مرح  لها  هک  یتروص  رد  يربیم  تذل  بآ  ندیماشآ  زا  وت  هَّللا ! دبع  ابا  ای 
. دنملاس اههمیخ  دید  دیسر  اههمیخب  یتقو  دومن ، هلمح  هورگ  نآ  رب  تخیر و 
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ات دـش  یهاوخن  هعیرـش  دراو  مسق  ادـخب  تفگیم : ترـضح  نآ  هب  رمـش  درکیم و  بآ  بلط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیوگیم : جرفلا  وبا 
، دـشخردیم اهیهام  مکـش  ریظن  تارف  بآ  هک  ینیبیمن  ایآ  نیـسح  اـی  تفگ : مولظم  ماـما  نآ  هب  يرگید  درم  يوش . منهج  لـخاد  هکنیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يریمب ! شطع  زا  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  وت  مسق  ادخب 
، دندروایم بآ  دیهدب ! مبآ  دیهدب ، مبآ  تفگیم : نانچمه  درم  نآ  مسق  ادخب  دیوگیم : يوار  ناریمب ! شطع  هلیسوب  ار  درم  نیا  ایادخ ! راب 

هکنیا ات  دوب  لاح  نیمه  رد  يو  تشک ! ارم  شطع  دـیهدب ، مبآ  تفگیم : مه  زاب  دـشیم . جراخ  شناهد  زا  بآ  اـت  دـیماشآیم  يردـقب  وا 
. تفر لفسا  كردب 

هیلع ماـما  ینارون  یناـشیپ  هب  ریت  نآ  تخادـنا و  نیـسح  ماـما  فرطب  يریت  دوب  یفعج  فوتحلا  وـبا  وا  هینک  هک  يدرم  ناـیرج  نیا  زا  سپ 
: دوـمرف راوـگرزب  نآ  سپـس  دـندش . يراـج  شکراـبم  نساـحم  یناـشیپ و  رب  اـهنوخ  دروآ  نوریب  ار  نآ  ماـما  یتـقو  تـفر ، ورف  مالـسلا 
، امن كاله  ار  ناـنیا  نک ، دوباـن  ار  ناـنیا  ایادـخ ! راـب  مشکیم ! هچ  راکتیـصعم  مدرم  نیا  تسد  زا  هک  ینیبیم  ارم  لاـح  وت  اراـگدرورپ !

كافـس هورگ  نآ  رب  كانمـشخ  يریـش  ریظن  سپـس  هدـم ! رارق  شزرمآ  دروم  ار  نانآ  زگره  راذـگم و  نیمز  يور  رب  ار  ناشیا  زا  يدـحا 
خزودـب درکیم و  هراـپ  ریـشمش  اـب  ار  وا  هـکنیا  رگم  دـشیمن  کـیدزن  رارک  ردـیح  یناـث  نآ  دزن  ناشیکمتـس  نآ  زا  يدـحا  درک ، هـلمح 

درکیم و رود  دوخ  كرابم  هنیس  ولگ و  هلیسوب  ار  اهنآ  راوگرزب  نآ  تخیریم و  ورف  ترضح  نآ  رسب  فرط  ره  زا  نانمـشد  ریت  داتـسرفیم .
؟! دیدرک يراتفر  دب  وا  ترتع  اب  ردقچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  زا  دعب  راکبان  تما  يا  دومرفیم :

ناگدنب  زا  ياهدنب  نتشک  زا  زگره  نم  نتشک  زا  دعب  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ 
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ارم مراگدرورپ  هک  مراودیما  نم  مسق  ادخب  دش . دهاوخ  لهس  امش  يارب  نتشک  مدآ  نم  نتـشک  زا  سپ  هکلب  تشاد ، دیهاوخن  یکاب  ادخ 
. دریگب دینادن  هک  یقیرط  زا  امش  زا  ارم  ماقتنا  درادب و  یمارگ  تداهش  هلیسوب 

: دومرف تفرگ ؟ دهاوخ  ام  زا  ار  وت  ماقتنا  هنوگچ  ادخ  همطاف  نب  ای  تفگ : دز و  دایرف  ینوکس  کلام  نبا  داص ) حتف  ءاح و  مضب   ) نیـصح
زا سپ  نیسح  ماما  دیامنیم . طلسم  امش  رب  ار  كاندرد  باذع  سپس  دزیریم ، ار  امش  نوخ  دنکیم و  امـش  دوخ  ریگنماد  ار  امـش  دوخ  رش 

. دش دراو  وا  رب  یگرزب  تاحارج  مخز و  هک  دومن  لاتق  يردقب  نایرج  نیا 
رفعج ماما  زا  بوشآ  رهـش  نبا  دـش . دراو  ترـضح  نآ  ندـب  رب  مخز  - 72 دادـعت - دـناهدومرف : سواط  نب  دیـس  بقانم و  باتک : بحاص 

هیلع رقاب  دّمحم  ماما  دش . تفای  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندب  رب  هبرـض  - 34 هزین و - مخز  - 33 دادـعت - دومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص 
: هدش تیاور  درک . تباصا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  ندب  رب  ریت  ریـشمش و  هزین و  تبرـض  دنچ  و  - 320 دادعت - دیامرفیم : مالسلا 

هتفگ دش . دراو  شکرابم  ندبب  اهریت  زا  ریغ  هبرـض  - 33 دادعت - یلوقب  انب  دش . دراو  نیـسح  ماما  كرابم  ندـب  رب  تحارج  - 360 دادعت -
رد هک  دوب  یئاهراخ  ریظن  دـندوب  هتفر  ورف  نیـسح  ماما  هرز  هب  هک  یئاـهریت  دـیدرگ . دراو  شـسدقم  ندـب  رب  مخز  - 1900 دادعت - هدش :

شردپ ریظن  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  . ) دوب هدش  دراو  نیسح  ماما  ندب  ولج  رب  اههبرـض  نآ  هیلک  هدش : تیاور  دراد ! دوجو  تشپراخ  تسوپ 
داـهج زا  اریز  دـیامن ، تحارتـسا  اـت  درک  فقوت  یتعاـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـشیمن ) يرارف  درکیمن و  نمـشدب  تشپ  زگره  ریما  ترـضح 

. دوب هدش  فیعض 
. درک تباصا  شکرابم  یناشیپ  رب  دمآ و  یگنس  هاگان  دوب  هداتسیا  هک  یماگنه  نآ  رد 

انب هنیـس و  رب  دمآ و  دوب  هخاش  هس  مومـسم و  زیت و  هک  يریت  هاگان  دریگب  سابل  هشوگ  اب  ار  دوخ  كرابم  تروص  ياهنوخ  تساوخ  یتقو 
ورف شسدقم  بلق  رب  یلوقب 
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: دومرف نیسح  ماما  تفر !
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هَّللا  لوسر  ۀلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب 
يور همه  رد  هک  دنشکیم  ار  یـصخش  مدرم  نیا  ینادیم  وت  نم ! يادخ  يا  دومرف : درک و  دنلب  نامـسآ  فرطب  ار  دوخ  كرابم  رـس  سپس 

نآ دش ، يراج  نادوان  ریظن  نوخ  دومن و  جراخ  دوخ  كرابم  تشپ  زا  ار  ریت  نآ  نیسح  ماما  درادن . دوجو  وا  زا  ریغ  يربمغیپ  رـسپ  نیمز 
رب اـهنوخ  نآ  زا  ياهرطق  و  دیـشاپیم ، نامــسآ  فرطب  ار  اـهنوخ  دـشیم  نوـخ  زا  رپ  یتـقو  داـهن ، مـخز  يور  ار  دوـخ  تـسد  موـلظم  ماـما 

سپس دیـشاپ - نامـسآ  فرطب  ار  دوخ  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  نآ  ات  دوب  هدشن  هدید  يزمرق  نامـسآ  رد  تشگیمن !
نم دومرف : دـیلام و  نتـشیوخ  نساحم  رـس و  هب  ار  نآ  دـش  نوخ  زا  رپ  یتقو  داـهن . ریت  عضوم  رد  ار  دوخ  كراـبم  تسد  راـب  نیمود  يارب 

: میوگب میامن و  تاقالم  ار  ادخ  ربمایپ  مدج  ات  دوب  مهاوخ  روط  نیمه 
. دندرک دیهش  ارم  نالف  نالف و  هَّللا ! لوسر  ای 

ات درکیم  رظن  فرص  ترـضح  نآ  زا  دمآیم  راوگرزب  نآ  کیدزن  هک  يدرم  ره  درک  فقوت  دش و  ناوتان  لاتق  زا  نایرج  نیا  زا  سپ  ماما 
وا هالک  هک  دز  ترضح  نآ  قرف  رب  يریشمش  تفگ و  ازسان  نیـسح  ماما  هب  دنتفگیم : رـسی  نب  کلام  ار : وا  هک  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  هکنیا 
نآ سپـس  دیامن . روشحم  نیملاظ  اب  ار  وت  ادخ  یماشاین و  بآ  يروخن و  اذغ  تسد  نیا  اب  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دش ! نوخ  زا  رپ 

يدنک صخش  نآ  تسب . نآ  يور  رب  همامع  دوب  هتـسخ  هک  یلاح  رد  داهن و  رـس  رب  يرگید  هالک  تخادنا و  رودب  ار  دوخ  هالک  راوگرزب 
: تفگ وا  نز  داد . وشتـسش  ار  هالک  نآ  نوخ  دـمآ و  دوخ  نز  دزن  البرک  هعقاو  زا  سپ  يو  تشادرب ، دوب  زخ  زا  هک  ار  ماما  هـالک  دـمآ و 

درم نآ  دـنک ! شتآ  زا  رپ  ار  وت  ربق  ادـخ  وش ، جراخ  نم  دزن  زا  ینکیم ؟ نم  هناخ  لخاد  ياهدرک  تراغ  ربمغیپ  رـسپ  زا  هک  ار  يزیچ  اـیآ 
کشخ  شیاهتسد  دیدرگ و  رقف  نیرتدب  راچد  تیانج  نیا  زا  سپ  ثیبخ 
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. دندوب کشخ  بوچ  ود  ریظن  ناتسبات  لصف  رد  تخیریم و  نوخ  شیاهتسد  زا  ناتسمز  لصف  رد  دش .

هطاحا ار  ترضح  نآ  دنتشگ و  زاب  نیـسح  ماما  يوسب  دندرک و  ثکم  ياهظحل  دنچ  رفک  رکـشل  دنراگنیم : سواط  نب  دیـس  دیفم و  خیش 
دش جراخ  دندوب  هتـشاد  هاگن  ار  وا  همیخ  نانز  دوب و  یکدوک  هک  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  نب  هَّللا  دبع  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  دندومن .
يو هب  مالسلا  هیلع  ماما  دراد . هاگن  ار  وا  هک  دیناسر  هَّللا  دبع  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  درک  فقوت  نیـسح  ماما  بنج  رد  و 

. راد هاگن  ار  وا  بنیز  ای  دومرف :
. درک مهاوخن  تقرافم  دوخ  يومع  زا  نم  ادخب ، هن  تفگ : دومن و  عانتما  تدشب  درکن و  لوبق  هَّللا  دبع  یلو 

. درک نیسح  ماما  هلاوح  يریشمش  لهاک  نب  ۀلمرح  یلوقب  بعک و  نب  رجبا 
ار دوخ  تسد  هَّللا  دبع  درک . هَّللا  دبع  هلاوح  ار  ریـشمش  يو  یـشکیم ؟ ارم  يومع  ایآ  هثیبخ  نز  رـسپ  يا  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  هَّللا  دـبع 

: دز دایرف  كدوک  نآ  هاگان  دیدرگ . نازیوآ  تسوپب  هک  دش  عطق  يوحنب  شتسد  داد . رارق  ریشمش  نآ  رپس 
نآ يازج  نک و  ربص  دش  وت  راچد  هک  یتبیصم  نیا  لباقم  رد  مردارب ! رسپ  يا  دومرف : دینابسچ و  دوخب  تفرگ و  ار  وا  نیسح  ماما  هاما ! ای 

ار وا  تخادنا و  يریت  لهاک  نب  ۀلمرح  دسیونیم : سواط  نب  دیـس  درک . دهاوخ  قحلم  تراک  وکین  ناردـپب  ار  وت  ادـخ  اریز  نادـب ، ریخ  ار 
. درک حبذ  دوب  نیسح  شیومع  رانک  رد  هک  یلاح  رد 

نیا نم  ات  دیروایب  شتآ  تفگ : داد و  رارق  هزین  فده  ار  نآ  درک و  هلمح  نیـسح  ماما  همیخ  هب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  نایرج  نیا  زا  سپ 
لها و هک  یبلطیم  شتآ  وت  نشوجلا ! يذ  رسپ  يا  دومرف : رمشب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منازوسب ! تسا  نآ  رد  هک  یـسک  ره  اب  ار  همیخ 
. تشگزاب رمش  درک و  تمالم  لمع  نیا  زا  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دمآ و  یعبر  ثبش  دنازوسب . شتآ  هب  ار  وت  ادخ  ینازوسب ؟ ارم  لایع 
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هک مهد  رارق  میاهـسابل  ریز  ار  نهاریپ  نآ  نم  دـنکن . تبغر  نآ  رد  يدـحا  هک  دـیروایب  نم  يارب  نهاریپ  کـی  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
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یسک نآ  سابل  نیا  تسین ، نیا  نم  روظنم  دومرف : دندروآ . ترضح  نآ  يارب  گنت  نهاریپ  کی  دنامن . هنهرب  مندب  ندش ) دیهش  زا  سپ  )
دوخ ياهـسابل  ریز  رد  درک و  خاروس  خاروـس  ار  نآ  تفرگ و  هنهک  ساـبل  کـی  راوـگرزب  نآ  سپـس  دـشاب . هدـش  تلذ  راـچد  هک  تسا 

. دیشوپ
دومن و خاروس  خاروس  ار  نآ  تساوخ و  راولش  کی  ادعب  دندرب . تراغب  شندب  زا  مه  ار  نهاریپ  نآ  دش  دیهش  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 
درب و تراغب  بعک  نب  رجبا  ار  نآ  دش  دیهش  هک  یماگنه  یلو  دندربن . امغی  هب  ار  نآ  هک  درک  خاروس  خاروس  ار  نآ  ظاحل  نیدب  دیشوپ .

. داهن هنهرب  ار  ترضح  نآ  ندب 
اهنآ زا  نوخ  كرچ و  ناتـسمز  لصف  رد  دـندش و  کـشخ  بوچ  ود  ریظن  ناتـسبات  لـصف  رد  دنـسپان  لـمع  نیا  زا  سپ  رجبا  ياـهتسد 

. دومن كاله  ار  وا  اناوت  يادخ  هکنیا  ات  تشاد  نایرج 
نب حلاص  دنتفر  ورف  شسدقم  ندب  رب  تشپراخ  راخ  ریظن  اهریت  دش و  غاد  تاحارج  مخز و  هلیسوب  نیـسح  ماما  كرابم  ندب  هک  یماگنه 

يور دوخ  تروص  تسار  فرط  اب  درک و  طوقس  دوخ  بسا  زا  مولظم  ماما  نآ  هک  دز  ترـضح  نآ  هاگیهت  رب  يوحنب  هزین  اب  ینزم  بهو 
: دومرفیم هک  دش  جراخ  همیخ  زا  یلاح  رد  اربک  بنیز  هک  دوب  هرظنم  نیا  زا  دعب  تساخرب . نآ  زا  سپ  تفرگ و  رارق  نیمز 

دیـس و يا  نم ، ردارب  يا  ینعی  لهـسلا ! یلع  تکدـکدت  لابجلا  تیل  ضرالا و  یلع  تقبطا  ءامـسلا  تیل  هاتیب ! لها  او  هادیـس ! او  هاخا ! او 
نیمز يورب  دـندشیم و  یـشالتم  اـهوک  شاـک  يا  تخیریم ، ورف  نیمز  يورب  نامـسآ  شاـک  يا  نـم ، تـیب  لـها  گرزب  يا  نـم ، گرزب 

. دنتخیریم
نب ۀعرز  دندرک . هلمح  ادـخ  ربمغیپ  رـسپ  رب  فرط  ره  زا  كافـس  رکـشل  نآ  دـیربیم ؟ يراظتنا  هچ  درم  نیا  هراب  رد  دز : دایرف  رمـش  هاگان 

وا رب  یتبرض  کیرش 
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. داتفا نیمز  يورب  تروص  اب  هک  دز  ترـضح  نآ  كرابم  شودـب  ریـشمش  اب  يوحنب  يرگید  صخـش  هاگان  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  هک  دز 
. داتفایم تساوخیم و  رب  تقشم  تمحزب و  یلو  دوب ، هدش  ناوتان  عقوم  نآ  رد 

شسدقم هنیس  ياهناوختسا  هب  ار  نآ  هدومن  جراخ  ار  هزین  دز و  شکرابم  يولگب  ياهزین  یعخن  سنا  نب  نانـس  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ 
درک و طوقس  راوگرزب  نآ  تسشن . ورف  شکرابم  يولگب  هک  تخادنا  ترضح  نآ  بناجب  يریت  زین  نوعلم  سنا  نب  نانس  سپس  درب . ورف 

. دروآ دوخ  كرابم  يولگ  ریز  ار  دوخ  تسد  فک  ود  دیشک و  نوریب  دوخ  يولگ  زا  ار  ریت  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسشن .
منکیم تاقالم  ار  ادخ  هفایق  نیمه  اب  نم  دومرفیم : درکیم و  باضخ  نآ  هلیـسوب  ار  دوخ  كرابم  نساحم  رـس و  دـندشیم  نوخ  زا  رپ  یتقو 

. تسا هدش  بصغ  مقح  ماهدرک و  باضخ  دوخ  نوخ  اب  هک 
دیزی نبا  ءاـخ ) حـتفب   ) یلوخ نک ! تحار  ار  نیـسح  وـش و  هداـیپ  وـت  رب  ياو  تفگ : دوـب  وا  تسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  دعـس  نب  رمع 

نب نانـس  يو  زا  دعب  تسناوتن  دش و  هزرل  راچد  شندب  یلو  دنک  ادج  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  درک  یتسدشیپ  درم  نآ  رب  یحبـصا 
یتروص رد  منکیم ، ادج  ار  وت  رـس  نم  مسق  ادخب  تفگ : دز و  مولظم  ماما  نآ  كرابم  قلحب  ياهبرـض  ریـشمش  اب  دـش و  هدایپ  یعخن  سنا 

. درک ادج  ار  ترضح  نآ  سدقم  رس  سپس  یشابیم  مدرم  نیرتهب  ردام  ردپ و  ظاحل  زا  یئادخ و  ربمغیپ  رسپ  منادیم  هک 
ار یگید  سپـس  دیرب ، ار  شیاهاپ  تسد و  نآ  زا  دعب  درک . عطق  یکی  یکی  ار  شیاهتشگنا  تفرگ و  راتخم  ار  نانـس  نیا  هدـش : تیاور 

. دش لزان  منهجب  ات  دوب  نانچمه  وا  تخادنا . نآ  نایم  رد  ار  وا  دومن و  غاد  دوب  نوتیز  نغور  زا  رپ  هک 
نشوجلا يذ  نب  رمـش  دش  ناوتان  داهج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دنیوگیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم  بقانم و  باتک : بحاص 

ندب  اهریت  مخز و  هک  یتروص  رد  دیربیم ؟ يراظتنا  هچ  درم  نیا  هراب  رد  دیاهدنام ، ارچ  دز : دایرف  رفک  رگشلب 
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روهلمح ترـضح  نآ  هب  فرط  ره  زا  شیکمتـس  هورگ  نآ  دنوش ! نایرگ  امـش  يازع  رد  ناتناردام  دینک ، هلمح  وا  رب  دـناهدرک . غاد  ار  وا 
کیرـش هعرز  دز ! شکرابم  قلحب  يریت  يونغ  بویا  وبا  دز ! وا  سدقم  ناهد  هب  يریت  میمت  نبا  داص ) حـتف  ءاح و  مضب   ) نیـصح دـندش .

نآ دز و  شکرابم  يولهپ  هب  ياهزین  ینزم  بهو  نب  حلاص  دز . شکرابم  هنیس  هب  ياهزین  سنا  نب  نانس  دز . يو  فتک  هب  ياهبرـض  یمیمت 
نآ کـیدزن  دعـس  نب  رمع  دروآ و  نوریب  دوخ  قلح  زا  ار  ریت  تسـشن و  نآ  زا  سپ  داـتفا . نیمز  يورب  تروص  تسار  فرط  زا  ترـضح 

. دمآ ترضح 
: تفگیم دندوب و  كرحتم  شیاههراوشوگ  هک  دش  جراخ  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  دیوگیم : میم ) حتف  ءاح و  مضب   ) دیمح

؟! هیلا رظنت  تنا  هَّللا و  دبع  وبا  لتقی  أ  دعس ! رمع  يا  دشیم ، بارخ  نیمز  يور  رب  نامسآ  شاک  يا 
تروص یلو  تخیریم ، شسحن  نساحم  تروصب و  دعس  نبا  ياهکشا  ینک ؟ رظن  واب  وت  دوش و  هتـشک  نیـسح  ماما  هک  دراد  اج  ایآ  ینعی 

ترـضح نآ  نتـشک  زا  رکـشل  دوب و  هدیـشوپ  زخ  هبج  هک  دوب  هتـسشن  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینادرگیم . رب  بنیز  زا  ار  دوخ 
: تفگ دز و  دایرف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  دندومنیم . يراددوخ 

هب ياهبرض  کیرـش  نب  ۀیرز  دننک . هیرگ  امـش  يازع  رد  ناتناردام  دینک ، دیهـش  ار  وا  دیراد ؟ يراظتنا  هچ  نیـسح  هب  عجار  امـش ، رب  ياو 
نیـسح ماما  دندش . هدنکارپ  راوگرزب  نآ  فارطا  زا  دز و  شکرابم  شودب  هبرـض  سپـس  درک ، ادج  ار  نآ  دز و  ترـضح  نآ  پچ  فتک 

. تساوخیم رب  یهاگ  داتفا و  نیمز  يور  تروصب  یهاگ 
هشعر راچد  وا  تسد  یلو  نک ! ادج  ار  نیسح  رس  تفگ : یلوخ  هب  دمآ و  رد  ياپ  زا  هک  دز  ترـضح  نآ  هب  ياهزین  نانـس  ماگنه  نیا  رد 

کل و شندب  هک  نیعل  رمش  نایرج  نیا  زا  سپ  دیامن ! ادج  ار  وت  تسد  دروخ و  ار  وت  يوزاب  ادخ  تفگ  یلوخ  هب  نانـس  تسناوتن . دش و 
مولظم  نآ  هب  يدگل  شسحن  ياپ  اب  دش و  هدایپ  دوب  سیپ 
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نم هک  یتسه  ياهسیپ  کل و  نامه  وت  دومرف : رمـشب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفرگ . ار  وا  سدقم  نساحم  تخادـنا و  افقب  ار  وا  هک  دز 

: تفگ رمش  مدید . باوخ  ملاع  رد 
: تفگیم دزیم  نیسح  ماما  كرابم  قلحب  ریشمش  اب  هک  یلاح  رد  ینکیم ؟ هیبشت  اهگس  هب  ارم  ایآ 

معزم  هیف  سیل  انیقی  املع  ملعت  یسفن  مویلا و  کلتقا  - 1
ملکت  نم  ریخ  كابا  نا  متکت  لاجم ال و ال  و ال  - 2

. تسین نآ  رد  یکش  هک  دراد  ینیقی  عون  کی  نم  سفن  مشکیم و  ار  وت  زورما  نم  ینعی  - 1
. درک ملکت  هک  تسا  یسک  نیرتهب  تردپ  هک  تسین  هدیشوپ  تسین و  راک  رد  هن  نتفگ : لاجم  یتح  - 2

يذ نب  رمـش  هب  يرظن  ترـضح  نآ  میدوب . البرک  رهن  رد  نیـسح  ماما  اب  ام  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  ورمع  نب  دّـمحم  زا  بقانم  باـتک : رد 
نم ایوگ : دومرف : ادخ  لوسر  اریز  دناهتفگ . تسار  لوسر  ادخ و  ربکا ! هَّللا  ربکا ! هَّللا  دومرف : درک و  دوب  سیپ  کل و  شندـب  هک  نشوجلا 

: تفگ دوب  شتـسار  فرط  رد  هک  یـصخشب  دش و  بضغ  رد  دعـس  نب  رمع  دسیلیم ! ارم  تیب  لها  نوخ  هک  ياهسیپ  گس  هب  منکیم  رظن 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  ندب  زا  رـس  دـش و  هدایپ  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  سپـس  نک . تحار  ار  نیـسح  وش و  هدایپ  وت ! رب  ياو 

دیوجیم و یگنـشت  زا  ار  دوخ  نابز  تشاد و  ار  قمر  نیرخآ  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  نآ  رد  سنا  نب  انـس  رمـش و  هدـش : هتفگ  تشادرب .
: ینکیم نامگ  وت  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  بارت ! وبا  رسپ  يا  تفگ : دز و  راوگرزب  نآ  هنیـس  هب  دگل  اب  نیعل  رمـش  دندمآ . درکیم  بآ  بلط 

سپس يریگب . بآ  يو  تسد  زا  ات  نک  ربص  زین  وت  سپ  دیامنیم ؟ باریس  دراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره  تسا و  رثوک  ضوح  بل  تردپ 
ار ترضح  نآ  كرابم  رس  ات  تفگ  نانس  هب 
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مـصخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  شدج  اریز  منکیمن ، ار  تیانج  نیا  نم  مسق  ادخب  تفگ : تفریذپن و  نانـس  یلو  دربب  افق  زا 
. دوب دهاوخ  نم 

نآ تفرگ  میمصت  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  نساحم  تسـشن و  نیـسح  ماما  هنیـس  يور  هکنیا  زا  سپ  دش و  بضغ  رد  نوعلم  رمش 
؟ متسه یسک  هچ  ینادیمن  یشکیم و  ارم  دومرف : رمشب  دیدنخ  هکنیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  دیامن . دیهش  ار  ترضح 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  وت  دج  یـضترم  یلع  تردپ  ءارهز ، همطاف  وت  ردام  مسانـشیم . الماک  ار  وت  نم  تفگ : رمش 
نآ هب  تبرض  هدزاود  دادعت  راک  تیانج  نآ  سپس  مرادن . یکاب  چیه  مشکیم و  ار  وت  فاصوا  نیا  اب  نم  یلو  تسا  یلعا  یلع  وت  نمـشد 

تیامح راوگرزب  نآ  زا  شبسا  دوب  هداتفا  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دراگنیم : بوشآ  رهـش  نبا  درک ! ادج  ار  شکرابم  رـس  دز و  ترـضح 
تیفیک نیدـب  ار  درم  رفن  لهچ  دادـعت  هکنیا  ات  تشکیم  تخادـنایم و  ریزب  نیمز  يـالاب  زا  ار  ناـنآ  دومنیم و  هلمح  اـهراوس  رب  درکیم و 

ار دوخ  تسد  درکیم و  ههیش  هک  دمآ  یلاح  رد  ناویح  نآ  دش . اههمیخ  هجوتم  درک و  نیگنر  نیسح  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  سپـس  تشک .
. دیبوکیم نیمزب 

يزمرق داب  اب  هک  دش  دـنلب  نامـسآ  بناجب  یکیرات  دـیدش و  رابغ  درگ و  دـش  دیهـش  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دـسیونیم : سواط  نب  دـیس 
نانآ رب  باذع  هک  دـندرک  نامگ  هورگ  نآ  یتح  دـشیمن ! هدـید  نآ  رد  يرثا  مشچ و  هک  دوب  دـیدش  يردـقب  رابغ  درگ و  نآ  دوب . هارمه 

. دش نشور  اوه  ات  دندومن  ثکم  یتعاس  اذل  تسا ! هدش  لزان 
هک تسا  رمش  نیا  ریمالا ! اهیا  تفگ : دز و  دایرف  یصخش  مدینش  هاگان  هک  مدوب  هداتسیا  دعـس  نبا  باحـصا  اب  نم  دیوگیم : عفان  نب  لاله 

. تسا هتشک  ار  نیسح 
مدیدن ار  یلیتق  زگره  مسق  ادخب  دوب . نداد  ناج  لاح  رد  هک  مدیدیم  ار  نیسح  ماما  مدوب و  هداتسیا  رکشل  ود  نایم  رد  نم  دیوگیم : يوار 

دشاب دوخ  نوخب  هتشغآ  هک 
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رکف زا  ارم  راوـگرزب  نآ  تـئیه  یئاـبیز  كراـبم و  تروـص  روـن  دـشاب . رتیناروـن  تروـص  رظن  زا  رتوـکین و  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  زا  و 
. درکیم بآ  بلط  لاح  نآ  رد  دوب و  هدرک  فرصنم  شندشدیهش 

هیلع نیـسح  ماـما  یماـشایب ! نآ  شوج  بآ  زا  يوش و  منهج  دراو  هکنیا  اـت  دـیماشآ  یهاوـخن  بآ  وـت  تفگیم : نیـسح  هب  يدرم  مدـینش 
رب نم  هکلب  یئوگیم ) وت  هک  تسین  روط  نیا  هن  ( ؟ مماشآیم نآ  شوج  بآ  زا  موشیم و  منهج  لـخاد  نم  اـیآ  دومرف : شباوج  رد  مالـسلا 

یبآ زا  موـشیم و  نکاـس  تسا  ردـتقم  يادـخ  دزن  قدـص و  هاـگیاج  هک  شاهناـخ  رد  ترـضح  نآ  اـب  موـشیم و  دراو  ادـخ  ربماـیپ  مدـج 
دیداد ماجنا  نم  اب  هک  يراک  نیا  دیدش و  بکترم  نمب  تبسن  امـش  هک  یلمع  نیا  زا  ادعب  تسا . هدومنن  يرییغت  هنوگ  چیه  هک  مماشآیم 

. میامنیم تیاکش  ترضح  نآ  هب 
یلاح رد  دشاب و  هدادن  رارق  یمحر  نانآ  زا  يدحا  بلق  رد  ادخ  ایوگ : دـندش و  كانمـشخ  نخـس  نیا  زا  هورگ  نآ  هیلک  دـیوگیم : يوار 

هک مسق  ادـخب  متفگ : ناشیا  هب  مدرک !! بجعت  نانآ  محر  تلق  زا  نم  درکیم و  ملکت  نانآ  اب  هک  دـندرک  ادـج  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رس 
. درک مهاوخن  عامتجا  امش  اب  يرما  چیه  رب  زگره  نم 

هک یماگنه  درب . یمرضح  هیوح  نب  قاحسا  ار  ترضح  نآ  نهاریپ  دندرب . امغی  هب  ار  نیـسح  ياهـسابل  دندمآ و  كافـس  هورگ  نآ  سپس 
هب هبرـض  هزین و  ریت و  خاروس  يدنا  هد و  دص و  کی  دادعت  هدش : تیاور  تخیر . شندـب  يوم  دـش و  سیپ  کل و  شندـب  دیـشوپ  ار  نآ 

ندش جلف  تلعب  يو  هک  هدش  تیاور  درب . تراغب  یمیمت  بعک  نب  رجبا  ار  راوگرزب  نآ  راولش  دش . تفای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نهاریپ 
ار نآ  يدوا  دـیزی  نب  رباج  هدـش : هتفگ  درب و  امغی  هب  یمرـضح  همقلع  نب  دـثرم  نب  سنخا  ار  مولظم  نآ  همامع  دـش . ریگ  نیمز  شیاهاپ 

. دیدرگ هروخ  ضرم  راچد  سواط  نب  دیس  ریغ  تیاور  رب  انب  دش و  هناوید  تسب  رسب  ار  راوگرزب  نآ  همامع  هک  یماگنه  دوبر ،
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. دش هناوید  درب و  يدنک  ریشب  نب  کلام  ار  ترضح  نآ  هرز 
86 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. درب تراغب  دلاخ  نب  دوسا  ار  نیسح  ماما  ياهنیلعن  دسیونیم : سواط  نب  دیس 
ار وا  راـتخم  هک  دوب  لدـجب  نیمه  درک ! عطق  رتشگنا  اـب  ار  راوگرزب  نآ  تشگنا  يو  درب . یبلک  میلـس  نب  لدـجب  ار  ترـضح  نآ  رتشگنا 

نب سیق  ار  نیـسح  ماـما  زخ  هفیطق  درم . دـیطلغ و  دوخ  نوخب  اـت  تشاذـگ  ناـنچمه  ار  وا  سپـس  دومن . عطق  ار  شیاـپ  تسد و  تفرگ و 
. درب دعس  نب  رمع  ار  راوگرزب  نآ  هاتوک  هرز  درب . ثعشا 

حتف میج و  مضب   ) عیمج ار  ترضح  نآ  ریشمش  داد . دوب  هرمع  وبا  هک  رمع  لتاقب  ار  هرز  نآ  راتخم  دش  هتـشک  دعـس  نب  رمع  هک  یماگنه 
: هدش هتفگ  يدزا و  قلخ  نبا  میم )

سفـالق ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ریـشمش  دـیوگیم : دعـس  نبا  تیاور  رد  دـنتفگیم . هلظنح  نب  دوسا  ار  وا  هک  درب  میمت  ینب  زا  يدرم  ار  نآ 
وذ تفر  امغی  هب  هک  يریـشمش  نیا  داتفا . لیدب  نب  بیبح  رتخد  تسدـب  ادـعب  ریـشمش  نآ  هک  هدرک  هفاضا  ایرکز  نب  دّـمحم  درب . یلـشهن 

: دیوگیم يوار  دناهدرک ! قیدـصت  میتفگ  ام  هک  ار  هچنآ  نایوار  دنـشابیم . تماما  توبن و  ياههریخذ  یقب  ام  اب  راقفلا  وذ  اریز  دوبن . راقفلا 
: دیوگیم زینک  نآ  دش . هتشک  نیسح  ماما  ینعی  وت  ياقآ  زینک  يا  تفگ : وا  هب  يدرم  دمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  ياههمیخ  فرط  زا  یکزینک 

هورگ نآ  دیوگیم : يوار  دندز . دایرف  دنتساخرب و  نم  لباقم  رد  نانآ  متشگزاب . مدوخ  يوناب  دزن  تعرسب  مدزیم  هحیـص  هک  یلاح  رد  نم 
ار نانز  رداچ  هک  دیـسر  یئاجب  نانآ  يرگتراغ  راک  دنداهن . هقباسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  لآ  ياههمیخ  ندرک  تراغ  رد  رگتراغ 

هبدن هلانب و  عورـش  دوخ  نازیزع  ناروای و  قارف  يارب  دندرک و  يراز  هیرگب و  عورـش  ادـخ  ربمغیپ  نارتخد  دـندربیم . تراغب  نانآ  رـس  زا 
. دندومن

هورگ نآ  هک  یماگنه  دـندوب . دعـس  نبا  رکـشل  نایم  رد  شرهوش  اـب  هک  مدـید  لـئاو  نب  رکب  هلیبق : زا  ار  ینز  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـیمح 
هجوتم تفرگ و  تسدـب  يریـشمش  دـندیدرگ  لاوما  تراغ  لوغـشم  دـندش و  نیـسح  ماما  نانز  ياههمیخ  لـخاد  یناـهگان  روطب  راـکبان 

يارب رگم  تسین  یئاورنامرف  دورب ؟ امغی  هب  ادـخ  ربمغیپ  نارتخد  یتسه  دراد  اج  اـیآ  لـئاو ! نب  رکب  لآ  يا  دز : داـیرف  دـیدرگ و  اـههمیخ 
، ادخ

87 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دننادرگزاب دوخ  هاگیاج  فرطب  تفرگ و  ار  نز  نآ  شرهوش  مالسا ! ربمغیپ  ناهاوخنوخ  يا 

رد ادـخ  ربمغیپ  نارتخد  دـنداد . رارق  شتآ  همعط  ار  اههمیخ  دـندرک و  جراـخ  همیخ  زا  ار  ناـنز  راـکبان  هورگ  نآ  سپـس  دـیوگیم : يوار 
هب ار  ام  ادـخب  ار  امـش  دـنتفگیم : دـندوب ، تلذ  يریـسا و  لاح  رد  نایرگ و  هنهرب ، اپ  هدیـشوپ ، متام  سابل  هنهرب ، هک  دـندش  جراخ  یلاـح 

. دندزیم دوخ  تروصب  دندزیم و  هحیص  دندرک  رظن  نادیهش  داسجا  هب  نانز  یتقو  دیربب . نیسح  هاگلتق 
كانهودنا یبلق  نیزح و  یئادص  اب  درکیم و  هبدن  هلان و  نیـسح  يارب  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  مسق  ادخب  دـیوگیم : يوار 

: دزیم دایرف 
. ایابس کتانب  ءاضعالا و  عطقم - ءامدلاب ، لمرم  نیسح  اذه  ءامسلا ، کیلم  کیلع  یلص  هادمحم  او 

. تسا هدش  هعطق  هعطق  شیاضعا  تسا . اهنوخب  هتشغآ  هک  دشابیم  وت  نیسح  نیا  داب . وت  رب  نامسآ  هاشداپ  تاولـص  راوگرزب  دج  يا  ینعی 
نیا هادّمحم  او  تسا . ام  هفیظو  ءادهشلا  دیس  هزمح  یضترم و  یلع  یفطصم و  دّمحم  ادخب و  ندرک  تیاکش  دناهدش ، ریـسا  وت  نارتخد  و 
مدج زورما  نم ! هودنا  مغ و  نزح و  زا  هآ  تسا . هدش  ناگدازانز  لیتق  دزویم و  شدسج  رب  ابـص  داب  تسا و  نایرع  هک  دشابیم  وت  نیـسح 

. دنوشیم هدنار  ناریسا  ریظن  هک  دنتسه  یفطصم  نادنزرف  نانیا  دّمحم ! باحصا  يا  هتفر ، ایند  زا  ادخ  ربمغیپ 
. دناهدیدرگ دیهش  تنادنزرف  دناهدش : ریسا  وت  نارتخد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ای  دومرف : وناب  نآ  هک  دنراگنیم  تایاور  زا  یـضعب  رد 
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. تسا هتفر  تراغب  شیادر  همامع و  هدش ، ادج  افق  زا  شرس  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  دزویم ، ناشداسجا  رب  ابص  داب 
. دش هراپ  هراپ  شاهمیخ  نامسیر  هک  یصخش  نآ  يادفب  مردپ  تفر . جارات  هب  هبنش  ود  زور  رد  شرکشل  هک  یسک  نآ  يادفب  مردپ 

88 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
یباب یضم ؟ یتح  ناشطعلا  یباب  یضق ، یتح  مومهملا  یباب  ءادفلا ، هل  یـسفن  نم  یباب  يوادیف ! جیرج  و ال  یجتریف ، بئاغ  وه  نم ال  یباب 

. ءامدلاب رطقت  هتبیش  نم 
. تسین راک  رد  وا  تشگزاب  دیما  هک  یبئاغ  صخش  نآ  يادفب  مردپ  ینعی 

نساحم زا  هک  يدیهش  نآ  يادفب  مردپ  تسا . وا  يادف  نم  ناج  هک  یـسک  نآ  يادفب  مردپ  دوشیمن . اوادم  شیاهمخز  هک  یحورجم  نآ 
. دیکچیم نوخ  شفیرش 

يادفب مردپ  تسا . تیاده  ربمایپ  طبـس  هک  يدیهـش  نآ  يادفب  مردپ  تسا . نامـسآ  يادـخ  لوسر  وا  دـج  هک  یـسک  نآ  يادـفب  مردـپ 
نانز هیلک  گرزب  هک  داب  ارهز  همطاف  يادفب  مردپ  داب . یـضترم  یلع  يادفب  مردپ  داب . اربک  هجیدـخ  يادـفب  مردـپ  داب ، یـضترم  دّـمحم 

. دناوخ زامن  ات  تشگزاب  شیارب  زا  باتفآ  هک  داب  یسک  نآ  يادفب  مردپ  تسا .
یهورگ سپس  تفرگ . رب  رد  ار  نیسح  ماما  دسج  هنیکس  ادعب  دومن  نایرگ  ار  تسود  نمـشد و  هیلک  بنیز  هک  مسق  ادخب  دیوگیم : يوار 

. دندومن ادج  شردپ  سدقم  دسج  زا  ار  وا  دندرک و  عامتجا  بارعا  زا 
نآ زا  رفن  هد  دادـعت  دـیامن . روتـس  مس  لامیاپ  ار  نیـسح  تشپ  دورب و  هک  تسیک  دز : ادـص  ار  دوخ  ناراـی  دعـس  نبا  ناـیرج  نیا  زا  سپ 

: تسا حرش  نیدب  نانآ  مان  هک  دندش  بلطواد  راک  نیا  يارب  كافس  هورگ 
. درب جاراتب  ار  نیسح  ماما  نهاریپ  هک  تسا  یسک  نامه  واو ) حتف  ءاح و  مضب   ) هیوح نب  قاحسا  - 1

. یسبنس لیفط  نب  میکح  دثرم 3 - نب  سنخا  - 2
. يوادیص ءاب ) حتف  داص و  مضب   ) حیبص نب  ورمع  - 4

حتف ءاث و  مضب   ) تیبث نب  یناـه  یفعج 9 - بهو  نب  حلاص  معان 8 - نب  ظحاو  یفعج 7 - همثیخ  نب  ملاس  يدبع 6 - ذـقنم  نب  ءاجر  - 5
. یمرضح ءاب )
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تشپ هک  دندومن  روتس  مس  لامیاپ  يوحنب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  دسج  نانیا  کلام . نب  نیس ) حتف  هزمه و  مضب   ) دیـسا - 10

ار رعش  نیا  دوب  رفن  هد  نآ  زا  یکی  هک  دیـسا  دندمآ و  دایز  نبا  دزن  لمع  نیا  زا  سپ  نانآ  دندرک . زیر  زیر  دنتفوک و  ار  شکرابم  هنیـس  و 
. دناوخ

رسالا دیدش  بوبعی  لکب  ردصلا  دعب  رهظلا  انضضر  نحن 
: دنتفگ دینایک ؟ امش  تفگ : دایز  نبا  میدومن . زیر  زیر  ریسلا  عیرس - دنمونت و  نابسا  هلیسوب  شتشپ  زا  دعب  ار  نیـسح  هنیـس  هک  میئام  ینعی 

دایز نبا  میتسکـش . مه  رد  ار  شاهنیـس  ياهناوختـسا  هک  میتفوک  يوحنب  دوخ  نابـسا  هلیـسوب  ار  نیـسح  تشپ  هک  میتسه  يدارفا  نامه  ام 
. داد نانآ  هب  يرصتخم  هزیاج 

يدارفا نامه  نانیا  دـندوب . هداز  انز  نانآ  هیلک  میدـید  میدرک  یـسررب  رفن  هد  نیا  بسن  بسحب و  هک  یماـگنه  دـیوگیم : دـهاز  ورمع  وبا 
كردب هک  دومن  اهبسا  مس  لامیاپ  يوحنب  ار  ناشندب  سپس  دیبوک . ناشاهاپ  تسد و  يور  نینهآ  خیم  تفرگ و  ار  نانآ  راتخم  هک  دندوب 

. دندش لزان  لفسا 
نآ ندب  دنتسناوتن  نانآ  هک  دوشیم  مولعم  یفاک  باتک  تیاور  زا  ادعب  تسا : نیا  تسا  نم  دامتعا  دروم  هراب  نیا  رد  هچنآ  دیوگ : فلؤم 

. دنیامن بسا  مس  لامیاپ  ار  ترضح 
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- هنس مرحم  هام  مهد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایاور  قافتا  هب  دنـسیونیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم  بقانم و  باتک : بحاص 
دوشن و ریگتسد  هک  دیود  دعس  نبا  رکشل  نایم  زا  ترضح  نآ  بسا  دش و  دیهـش  مین  هام  شـش  لاس و  راهچ  هاجنپ و  نس  رد  يرمق  - 61
دزیم و گناب  نانچمه  دمآ  همیخ  دزن  یتقو  دـش . اههمیخ  هجوتم  تعرـسب  سپـس  دومن . نیگنر  راوگرزب  نآ  ناوخب  ار  دوخ  یناشیپ  دـمآ 

. درم ات  دیبوکیم  نیمزب  ار  دوخ  رس 
بسا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لایع  لها و  نارتخد و  نارهاوخ و  رظن  هک  یعقوم 

90 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
او هادّمحم ، او  دز : دایرف  داهن و  شیوخ  رـس  يالاب  ار  دوخ  تسد  موثلک  ما  دندرک . دنلب  الیو  او  هیرگب و  ادص  درادن  بکار  دندید  داتفا و 
. تسا هداتفا  البرک  رد  نایرع  هنهرب و  هک  تسا  نیـسح  نیا  هانـسح !! او  هاتزمح ، او  هارفعج ، او  هایلع ، او  هامـساقلا ، اـبا  او  هاـیبن ، او  هادـج ،

. داتفا درک و  شغ  وناب  نآ  سپس  تسا  هتفر  جاراتب  شیادر  همامع و  هدش . ادج  افق  زا  شرس 
سابل دـیوش و  همیخ  لخاد  تفگ : رمـش  دوب . نانآ  اب  زین  رمـش  دـندش  عمج  همیخ  فارطا  رد  دـندمآ و  ادـخ  نانمـشد  نایرج  نیا  زا  سپ 

ماما رهاوخ  موثلک  ما  هراوشوگ  هکنیا  ات  دندرک ، جارات  دوب  همیخ  رد  هک  هچنآ  دـندش و  همیخ  لخاد  راکبان  موق  نآ  دـیربب  تراغب  ار  نانز 
تیلاعف اب  ار  دوخ  رداچ  سابل و  نانز  هک  دوب  هدیـسر  یئاـجب  هورگ  نآ  يرگتراـغ  راـک  دـندرک  هراـپ  ار  يو  شوگ  دـندوبر و  ار  نیـسح 

. دندشیم بلاغ  نارگجارات  نآ  رب  ات  دنتشادیم  هاگن  دوخ  رس  رب  دیدش 
. دندیمانیم هفیطقلا  سیق  ار  وا  ادعب  و  دوبر - ار  نیسح  ماما  هفیطق  ثعشا  نب  سیق 

ار نارتش  اههلح و  رویز و  رز و  سابل و  نارگجارات  نآ  سپس  دنتفگیم . دوسا  ار  وا  هک  درب  دوا  ینب  زا  یصخش  ار  ترـضح  نآ  ياهنیلعن 
. دندرب امغی  هب 

هک مدرکیم  هاگن  وا  باحصا  مردپ و  هب  مدوب و  هداتسیا  همیخ  رد  رب  نم  دیوگیم : ارغـص  همطاف  هک  دید  بتک  زا  یـضعب  رد  دیوگ : فلؤم 
دعب ایآ  هک  مدرکیم  رکف  مدوخ  اب  نم  دندزیم . نالوج  ناشداسجا  زارف  رب  نابـسا  دناهداتفا و  لمر  يور  رب  اهینابرق  ریظن  رـسیب  ياهندـب  اب 

؟ دننکیم ریسا  ای  دنناسریم ، لتقب  ار  ام  ایآ  دمآ ؟! دهاوخ  ام  رس  رب  هچ  هیما  ینب  تسد  زا  مردپ  زا 
رداچ هیلک  دندشیم . هدنهانپ  رگید  کی  هب  نانز  نآ  دناریم و  دوخ  هزین  بعک  اب  ار  نانز  تسا  راوس  دوخ  بسا  رب  هک  یمدرم  مدـید  هاگان 

هک تسین  یـسردایرف  ایآ  هانـسح !! او  هارـصان ، ۀلق  او  ایلع ، او  هاتبا ، او  هادـج ، او  دـندزیم : دایرف  نانز  نآ  دـندوب . هدوبر  ار  نانز  دنبتـسد  و 
ام زا  هک  تسین  یسک  ایآ  دسرب ، ام  دایرفب 

91 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
زا دیایب  نم  دزن  درم  نآ  ادابم  هکنیا  فوخ  زا  اذل  دنداتفا . هزرلب  میاضعا  دش و  ناقفخ  راچد  شارخلد  هرظنم  نیا  زا  نم  بلق  دیامن ؟! عافد 

. مدناسریم موثلک  ما  ماهمع  هب  ار  دوخ  پچ  تسار و  فرط 
مهاوخ ملاس  وا  تسد  زا  هک  مدرکیم  نامگ  مدرک - رارف  وا  زا  نم  دـیدرگ . نم  هجوتم  درم  نآ  مدـید  هاـگان  هک  مدوب  لاـح  نیمه  رد  نم 

! تسا هتفرگ  رارق  نم  فتک  نایم  رد  هزین  بعک  مدید  هاگان  مدـش ، دوخیب  دوخ  زا  وا  فوخ  زا  نم  درک و  لابند  ارم  يو  مدـید  هاگان  دوب .
نم رس  تروصب و  نانچمه  اهنوخ  درک و  تراغ  ارم  هعنقم  هراوشوگ و  درک و  هراپ  ار  مشوگ  وا  مدرک و  طوقس  نیمز  يورب  تروصب  نم 

. تخادگیم ار  مرس  باتفآ  دنتخیریم و  ورف 
. مدوب هدرک  شغ  نانچمه  نم  تشگرب و  اههمیخ  يوسب  درم  نآ  سپس 

هچ وت  لیلع  ردارب  نارتخد و  رـس  رب  منادـیمن  نم  میورب ، ات  زیخرب  دـیوگیم  دـنکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـمآ و  نم  دزن  ماهمع  مدـید  هاگان 
: متفگ متساخرب و  نم  تسا ، هدمآ 

نم دـشابیم ! وت  لثم  تاهمع  ناج ! رتخد  دومرف : مناشوپب ؟ نآ  هلیـسوب  ناگدـننیب  رظن  زا  ار  دوخ  رـس  نم  هک  تسه  ياهچراپ  ایآ  همع ؟ يا 
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جاراتب ار  نآ  یتسه  مدید  میتشگ  زاب  همیخ  يوسب  ام  یتقو  دوب . هدش  هایـس  هبرـض  هلیـسوب  وا  تشپ  مدـید ، زاب  زین  ار  وا  رـس  مدرک و  هاگن 
وا وا و  يارب  ام  درادن - نتـسشن  تقاط  ضرم  یگنـسرگ و  یگنـشت و  ترثک  زا  تسا ! هداتفا  رد  وا  رب  نیـسحلا  نب  یلع  مردارب  دـناهدرب و 

. میدرکیم هیرگ  ام  يارب 
ضیرم تدشب  و  دوب . هداتفا  یشرف  يور  هک  میدیسر  نیسحلا  نب  یلع  هب  ات  میتفر  ام  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ملسم  نب  دیمح  زا  دیفم  خیش 
ناکدوک هک  دراد  اج  ایآ  هَّللا  ناحبس  متفگ : نم  یشکیمن ؟! ار  لیلع  صخـش  نیا  دنتفگ : وا  هب  دندوب  رمـش  اب  هک  هلاجر  زا  یهورگ  دوب .

زا ار  رمـش  ات  مدرکیم  عافد  نانچمه  نم  دوب  دـهاوخ  یفاـک  ار  وا  دراد  هک  يراـمیب  نیمه  تسا . كدوک  صخـش  نیا  دـنوش ؟ هتـشک  مه 
هیرگ  دندز و  دایرف  وا  تروصب  نانز  دمآ  دعس  نب  رمع  یتقو  مدومن . فرصنم  يو  نتشک 

92 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نب رمع  زا  نانز  دیوش . ضیرم  ناوج  ضرعتم  دیوش و  نانز  نیا  ياههمیخ  لخاد  امـش  زا  يدحا  ادابم  تفگ : دوخ  نارای  هب  رمع  دـندرک !

: تفگ رمع  دنناشوپب . اهنآ  هلیسوب  ار  دوخ  ندب  ات  دنیامن  درتسم  دناهدرب  جاراتب  هک  ار  هچنآ  دنتساوخ : دعس 
رفن دنچ  دعس  نبا  سپـس  دینادرگن  زاب  يزیچ  نانآ  زا  يدحا  مسق  ادخب  دنادرگ . زاب  ناشیا  هب  تسا  هدرب  تراغب  ناشیا  زا  هچ  ره  سک  ره 

. تشاد دوخ  هارمه  هک  ار  يدارفا  نآ  زا 
ناشیا یسک  دوشن و  جراخ  نانآ  زا  يدحا  هک  دیشاب  بظاوم  تفگ : داد و  رارق  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نانز و  ياههمیخ  لکوم 

. دهدن رازآ  ار 
نبا ءاخ ) حتفب   ) یلوخ هلیـسوب  اروشاع  زور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دعـس  نب  رمع  سپـس  دسیونیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم 

هلیسوب ار  اهنآ  دندرک و  عطق  ار  ترضح  نآ  نارای  یقب  ام  رس  ات  داد  روتسد  سپس  داتسرف . دایز  نبا  يارب  ملسم  نب  دیمح  یحبصا و  دیزی 
درک و عمج  ار  دوخ  رکشل  نیلوتقم  دومن . فقوت  البرک  رد  رهظ  ادرف  ات  ار  زور  نآ  دعـس  نبا  داتـسرف . هفوک  بناجب  نشوجلا  يذ  نب  رمش 

نایرع هنهرب و  نانچمه  مولظم  نآ  باحـصا  نیـسح و  ماما  سدـقم  دـسج  یلو  درپس . كاخب  ار  ناشداسجا  دـناوخ و  زامن  نانآ  هزانج  رب 
. دندوب هداتفا 

نانآ دندناوخ و  زامن  البرک  نادیهش  سدقم  داسجا  رب  دندمآ  دندوب  دسا  ینب  زا  هک  هیرـضاغ  لها  دنتفر  هفوک  يوسب  رکـشل  هک  یماگنه 
. دندرک نفد  ار 

. دندیدیم ار  يدیفس  ناگدنرپ  دشیم و  تفای  یئاهربق  البرک  يادهش  رثکا  يارب  دسیونیم : بوشآ  رهش  نبا 
نیب ار  اهرـس  نآ  نمـشد  ياههلیبق  دوب . سأر  - 87 شنارای - نیـسح و  ماما  سأر  دادـعت  هک  هدـش  تیاور  دراگنیم : بلاط  یبا  نب  دّـمحم 

بحاص هک  دندروآ  رـس  هدزیـس  دادعت  هدنک  هلیبق  دنوش . بوبحم  برقم و  دیزی  دایز و  نبا  دزن  هلیـسو  نیدب  ات  دندوب  هدرک  میـسقت  دوخ 
هلیبق دندروآ . رس  تسیب  دادعت  بوشآ  رهش  نبا  تیاورب  رس و  هدزاود  دوب  رمـش  نانآ  بحاص  هک  نزاوه  هلیبق  دوب . ثعـشا  نب  سیق  نانآ 

میمت 
93 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

بوشآ رهـش  نبا  تیاورب  رـس و  هدزناش  دادعت  دسا  ینب  هلیبق  دندروآ . رـس  هدزون  دادـعت  بوشآ  رهـش  نبا  تیاورب  انب  رـس و  هدـفه  دادـعت 
یقب ام  دسیونیم : بوشآ  رهش  نبا  دندروآ . رس  هدزیس  دادعت  مدرم  یقب  ام  دندروآ . رس  تفه  دادعت  جحذم  هلیبق  دندروآ . رـس  - 9 دادعت -

زا دعب  دسریم . سأر  داتفه  هب  اهرـس  هیلک  دادعت  دیوگیم : سپـس  تسا . هدربن  جحذم  هلیبق  زا  یمان  وا  یلو  دندروآ  رـس  - 9 دادعت - رکشل 
. درک فلت  تارف  رد  ار  دوخ  وناب  نآ  اریز  وناب - رهش  زا  ریغ  دندرب  يریسا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  لها  دیوگیم : نیا 

دادعت دنیوگیم : ناگدنسیون  رثکا  تسا . فالتخا  تیب  لها  نیلوتقم  دادعت  هراب  رد  دنـسیونیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم  بوشآ و  رهـش  نبا 
: تسا رارق  نیدب  نانآ  مان  هک  لیقع  ینب  زا  رفن  تفه  حرش : نیدب  دندوب  رفن  - 27 نانآ -
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ملسم نب  هَّللا  دبع  ملسم و  نب  دّمحم  و 5 - دندوب 4 - لیقع  نارـسپ  هک  نمحرلا  دبع  رفعج و  و 3 - - 2 دش . دیهش  هفوک  رد  هک  ملـسم  - 1
زا رفن  هس  دندوب و  لیقع  نادنزرف  هک  ار  دّمحم  نوع و  بوشآ  رهش  نبا  لیقع . نب  دیعـس  وبا  نب  دّمحم  لیقع 7 - نب  دّمحم  نب  رفعج  - 6
نب هَّللا  دـیبع  هَّللا و  دـبع  نب  ربکا  نوع  رفعج و  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ناشمان : هک  هدومن  هفاضا  نانآ  رب  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  نادـنزرف 

. دوب هَّللا  دبع 
: حرش نیدب  دندوب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  نادنزرف  زا  رفن  - 9 دادعت -

نب میهاربا  یلع 6 - نب  رفعج  یلع 5 - نب  نامثع  یلع 4 - نب  رمع  سابع 3 - نب  دّمحم  شرـسپ  هدش : هتفگ  سابع و  نیسح 2 - ماما  - 1
. تسا دیدرت  کش و  يو  ندش  هتشک  رد  هک  رکب  وبا  - 9 دوب . رغصا  هک  یلع  نب  دّمحم  - 8 دوب . رغصا  هک  یلع  نب  هَّللا  دبع  یلع 7 -

: حرش نیدب  دندوب  نسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  راهچ  دادعت 
: هدش هتفگ  رشب 4 - هدش : هتفگ  مساق و  هَّللا 3 - دبع  رکب 2 - وبا  - 1

. دوب ریغص  هک  رمع 
تسا  فالتخا  نانآ  دادعت  رد  یلو  دندوب  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  شش  دادعت 

94 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
رد هک  دوب  نامه  هَّللا  دبع  دـیز . رمع 9 - رفعج 8 - یلع 7 - هزمح 6 - دّمحم 5 - هَّللا 4 - دبع  میهاربا 3 - ربکا 2 - یلع  - 1 حرش : نیدب 

. دش حبذ  نیسح  ماما  رانک 
هدرکن رکذ  دـندوب  بلاط  وبا  نارـسپ  هک  ار  دـیز  میهاربا و  هزمح و  وا  تسا . هدرکن  رکذ  ار  هَّللا  دـبع  یلع و  زا  ریغ  بقانم  باتک : بحاص 

. تسا
ینب زا  يدرم  هدش : هتفگ  و  دشن . هتـشک  دوب  ضیرم  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نبا  رغـصا  یلع  هدش : هتفگ  دـیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا 

نآ زا  ریغ  دـندش  دیهـش  بلاط  یبا  نادـنزرف  زا  ـالبرک  رد  هک  يدارفا  هیلک  دادـعت  دـسیونیم : جرفلا  وبا  تشک  ار  وا  دز و  وا  هب  يریت  مراد 
هیلع رقاب  دّـمحم  ماما  دزن  هاگ  ره  دـناهتفگ : نایوار  دراگنیم : امن  نبا  دـندوب . درم  رفن  ود  تسیب و  تسا  فالتخا  نانآ  هراـب  رد  هک  يدارفا 

ناشیا هیلک  هک  دنتشک . ار  نانآ  زا  رفن  هدفه  دادعت  دومرفیم : راوگرزب  نآ  میدروایم  نایمب  ینخس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  مالـسلا 
. دوب ریما  ترضح  ردام  هک  دسا  تنب  همطاف  ینعی  دندوب  همطاف  نطب  زا 

رفعج ماما  ترـضح  روضحب  اروشاع  زور  رد  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  حابـصم  باتک : رد  خیـش  دیوگ : فلؤم  - 3
، دزیریم ورف  شسدقم  نامشچ  زا  ؤلؤل  ریظن  شیاهکشا  هدومن و  رییغت  شگنر  هک  مدید  ار  راوگرزب  نآ  مدش و  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص 

نیسح هک  ینادیمن  ایآ  یلفاغ ، وت  رگم  دومرف : مباوج  رد  دنکن ! نایرگ  ار  وت  نامـشچ  ادخ  ینایرگ ؟ هچ  يارب  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : نم 
؟ دراد تروص  هچ  اروشاـع  زور  نتفرگ  هزور  نم ، ياـقآ  يا  متفگ : دـیدرگ . تبیـصم  راـچد  يزور  نینچ  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 

دعبا تعاس  کی  هکلب  ریگن : هزور  ار  لماک  زور  کی  تتامـش . يور  زا  هن  یلو  نک  راطفا  نکن . ار  نآ  تین  بش  یلو  ریگب ، هزور  دومرف :
همتاخ نانآ  ءالتبا  تشادرب و  تسد  لوسر  لآ  زا  لادج  گنج و  هک  دوب  تقو  نینچ  کی  رد  اریز  ماشایب ، بآ  تبرـش  کی  رهظ  زامن  زا 

یلیخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  يارب  تبیصم  نیا  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  ناشیا  نادرم  زا  هزانج  یس  دادعت  هک  یتروص  رد  تفای .
95 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. تسشنیم نانآ  يازع  رد  اصخش  دوبیم  هدنز  ایند  رد  ادخ  لوسر  زور  نآ  رگا  دوب . راوگان 
يادخ دومرف : سپـس  دش . رت  شیاهگـشا  هلیـسوب  شفیرـش  نساحم  هک  درک  هیرگ  يردقب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دیوگیم : يوار 

زور ینعی  درک ، قلخ  دوب  اروشاع  زور  هک  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  تملظ  دـیرفآ و  ناضمر  هام  زور  نیلوا  رد  هعمج  زور  رد  ار  رون  ناحبس 
. هرخآ یلا  داد  رارق  یقیرط  مادک  ره  يارب  و  مارحلا . مرحم  هام  مهد 
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هتشک ترـضح  نآ  اب  نیـسح  ماما  تیب  لها  نادرم  زا  رفن  هدزناش  دادعت  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  يرـصب  نسح  زا  بقانم  باتک : بحاص 
. دش هتشک  نانآ  زا  رفن  هدفه  دادعت  يرگید  تیاورب  انب  دنتشادن . يریظن  نیمز  يور  رد  هک  دندش 

، نالجع نبا  نون ) مضب   ) میعن زا : دندوب  ترابع  دندش  هتـشک  نیـسح  ماما  نارای  زا  یلوا  هلمح  رد  هک  يدارفا  دیوگیم : بوشآ  رهـش  نبا 
رماع کلام ، نب  ۀماغرض  هعیشم ، نبا  ورمع  قیتع ، نب  ۀنانک  ریهز  نب  طساق  ینابیش ، ورمع  نب  ۀلظنح  یعجشا ، ثراح  نب  بعک  نب  نارمع 

، یبسار ورمع  نب  سالج  یعدـنج ، ورمع  ثراح ، نب  باـبح  يذـئاع ، عمجم  یبحرا ، نمحرلا  دـبع  يریمن ، کـلام  نب  فیـس  ملـسم ، نب 
دوعـسم یلع ، نب  ۀـلبج  قمح ، نبا  يالوم  ورمع  نب  رهاز  یبسار ، رمع  نب  نامعن  ینالاد ، همالـس  یبا  نب  راـمع  یمهف ، ریمح  یبا  نب  داوس 

هَّللا دبع  میلس ، نب  ریهز  ریثک ، نب  ملسم  ریمع ، نب  هَّللا  دبع  ناسح ، نب  رامع  یمعثخ ، ریـشب  نب  ریهز  يرافغ  هورع  نب  هَّللا  دبع  جاجح ، نب 
. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  نامالغ  زا  رفن  ود  و  نیسح ، ماما  نامالغ  زا  رفن  هد  دادعت  يرکب ، دیز  نارسپ  هَّللا  دیبع  و 

رکذ تسا  نادیهـش  لاح  حرـش  زا  یتمـسق  مان و  يواح  هتـشون و  لابقا  باـتک : رد  دیـس  هک  ار  ياهماـن  تراـیز  نآ  نونکا  دـیوگ : فلؤم 
. مینکیم

خیـش تسدب  مالـسلا ) هیلع  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما   ) هسدـقم هیحان  زا  یعیقوت  يرمق  - 252 لاس - رد  دراگنیم : رکذـلا  قباس  باتک  رد 
دیسر یناهفصا  بلاغ  نب  دّمحم 
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زا متـساوخ ، ار  ءادهـش  ریاس  ترایز  نیـسح و  ماما  ترایز  هزاجا  متـشون و  نم  مدوب . یناوجون  نم  تفاـی و  تاـفو  نم  ردـپ  عقوم  نآ  رد 

: دش جراخ  روط  نیا  مباوج  رد  وا  فرط 
میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

ار دوخ  تروص  نک و  فقوت  تسا  ربکا  یلع  ربق  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نیئاپ  ینک  ترایز  ار  البرک  نادیهـش  یتساوخ  هاگ  ره 
: وگب نک و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضحب  سپس  تسا . اجنآ  مهیلع  هَّللا  ناوضر  ءادهش  هموح  اریز  هدب ، رارق  هلبق  لباقم 
اموق هَّللا  لتق  کیف : لاق  ذإ  کیبأ ، یلع  کیلع و  هَّللا  یلـص  لیلخلا ، میهاربإ  ۀلالـس  نم  لیلـس ، ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  اـی  کـیلع  مالـسلا 

نیرفاکلل و  الثام ، کیدی  نیب  کب  ینأک  افعلا ، كدعب  ایندلا  یلع  لوسرلا  ۀمرح  كاهتنا  یلع  و  نمحرلا ، یلع  مهأرجا  ام  ینب ! ای  كولتق 
: الئاق التاق 

یبنلاب  یلوأ  هَّللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انأ 
یبأ  نع  یمحأ  فیسلاب  مکبرضأ  ینثنی  یتح  حمرلاب  مکنعطأ 

یعدلا  نبا  انیف  مکحی  هَّللا ال  یبرع و  یمشاه  مالغ  برض 
هَّللا مکح  هنیمأ  هتجح و  نبا  هنیمأ و  هتجح و  و  هلوسر ، نبا  کنإ  و  هلوسرب ، هللااب و  یلوأ  کنأ  دهشأ  کبر ، تیقل  و  کبحن ، تیضق  یتح 

منهج  هَّللا  مهالصأ  اریهظ ، کیلع  اوناک  و  کلتق ، یف  هکرش  نم  هازخأ و  هَّللا و  ۀنعل  يدبعلا - نامعنلا  نب  ذقنم  نب  ةرم  کلتاق  یلع 
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کئادعا نم  هَّللا  یلا  أربأ  و  ۀمولظملا ، کما  و  کیخا ، کمع و  کیبا و  كدج و  یقفارم  و  کیقالم ، نم  هَّللا  انلعج  و  اریـصم ، تءاس  و 
. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  و  دوحجلا ، یلوا 

هیبأ رجح  یف  مهّسلاب  حوبذملا  ءامّسلا ، یف  همد  دّعصملا  امد ، طّحشتملا  عیرصلا  یمرملا  عیضرلا ، لفطلا  نیسحلا ، نب  هَّللا  دبع  یلع  مالّسلا 
. هیوذ يدسألا و  لهاک  نب  ۀلمرح  هیمار  هَّللا  نعل 

ئناه هلتاق  هَّللا  نعل  اربدم ، البقم و  بورـضملا  البرک ، ۀصرع  یف  ءالولاب . يدانملا  و  ءالبلا ، یلبم  نینمؤملا ، ریمأ  نب  هَّللا  دـبع  یلع  مالّـسلا 
. ّیمرضحلا تیبث  نب 
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هئاهب هیلإ  یعاّسلا  یقاولا  هل ، يداـفلا  هسمأ ، نم  هدـغل  ذـخالا  هسفنب . هاـخأ  یـساوملا  نینمؤملا ، ریمأ  نب  ساـبعلا  لـضفلا  یبأ  یلع  مالّـسلا 
. ّیئاطلا لیفطلا  نب  میکح  و  ّینهجلا ، داقّرلا  نب  دیزی  هلتاق  هَّللا  نعل  هادی - ۀعوطقملا 

روثکملا لاّزنلل ، مدقتـسملا  لاتقلل ، ملـستسملا  ابرتغم ، ناطوألا  نع  یئاـّنلا  و  ابـستحم ، هسفنب  رباّـصلا  نینمؤملا ، ریمأ  نب  رفعج  یلع  مالّـسلا 
. ّیمرضحلا تیبث  نب  ئناه  هلتاق  هَّللا  نعل  لاجّرلاب ،

98 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
ّیناـبألا و  ّيداـیالا ، ّیحبـصألا  دـیزی  نب  ّیلوخ  مهّـسلاب  هیمار  هَّللا  نعل  نوعظم ، نب  ناـمثع  یمـس  نینمؤملا ، ریمأ  نب  ناـمثع  یلع  مالـسلا 

«. 1  » ّيراّدلا
دّـمحم و ای  کیلع  هَّللا  یلـص  و  میلالا ، باذـعلا  هیلع  فعاض  و  هَّللا ، هنعل  « 2  » ّيراّدلا ّینابألا  لیتق  نینمؤملا ، ریمأ  نب  دّـمحم  یلع  مالّـسلا 

. نیرباّصلا کتیب  لهأ  یلع 
. يونغلا ۀبقع  نب  هَّللا  دبع  هلتاق  هَّللا  نعل  يدّرلا ، مهّسلاب  ّیمرملا  ّیلولا ، ّیکّزلا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  رکب  یبأ  یلع  مالّسلا 

. ّيدسألا لهاک  نب  ۀلمرح  هیمار  هلتاق و  هَّللا  نعل  یکّزلا ، نسحلا  نب  هَّللا  دبع  یلع  مالّسلا 
وه و  رقّصلاک ، هّمع  هیلع  یّلجف  هّمع ، نیسحلا  يدان  نیح  هتمال ، بولسملا  هتماه  یلع   ] بورضملا یلع ، نب  نسحلا  نب  مساقلا  یلع  مالّسلا 

«. كوبأ كّدج و  ۀمایقلا  موی  مهمصخ  نم  و  كولتق ، موقل  ادعب  : » لوقی نیسحلا  و  باّرتلا ، هیلجرب  صحفی 
هرتاو  رثک  موی  هَّللا  اذه و  کعفنی ، الف  لیدج  لیتق  تنأ  کبیجی و  نأ  وأ  کبیجی ، الف  هوعدت  نأ  کّمع  یلع  هَّللا  ّزع و  : » لاق ّمث 
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هالـصأ و  يدزالا ، لیفن  نب  ةورع   ] نب دعـس  نب  رمع  کلتاق  هَّللا  نعل  و  امک ، أّوبم  ینأّوب  و  امکعمج ، موی  امکعم  هَّللا  ینلعج  هرـصان . ّلق  و 

. امیلأ اباذع  هل  ّدعأ  و  امیحج ،
نآرقلا یناثملل و  یلاّتلا  نمحّرلل ، حـصاّنلا  نارقألا ، لزانم  و  نامیالا ، فیلح  ناـنجلا ، یف  راـّیّطلا  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  نوع  یلع  مالّـسلا 

. ّیناهبنلا ۀبطق  نب  هَّللا  دبع  هلتاق  هَّللا  نعل 
. ّیمیمّتلا لشهن  نب  رماع  هلتاق  هَّللا  نعل  هندبب ، هیقاو  و  هیخأل ، یلاّتلا  و  هیبأ ، ناکم  دهاشلا  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  یلع  مالّسلا 

. ّینادمهلا طوح  نب  رشب  هیمار  هلتاق و  هَّللا  نعل  لیقع ، نب  رفعج  یلع  مالّسلا 
«. 1  » ینهجلا میشأ  نب  دلاخ  نب  نامثع  هیمار  هلتاق و  هَّللا  نعل  لیقع ، نب  نمحرلا  دبع  یلع  مالّسلا 

 . کلام نب  دسأ  لیق  و   ] ۀعصعص نب  رماع  هلتاق  هَّللا  نعل  و  لیقع ، نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  لیتقلا : نب  لیتقلا  یلع  مالّسلا 
. ّيوادیّصلا حیبص  نب  ورمع  هیمار  هلتاق و  هَّللا  نعل  و  لیقع ، نب  ملسم  نب  هَّللا  دیبع  یبأ  یلع  مالّسلا 

100 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. ّینهجلا « 1  » رشان نبا  طیقل  هلتاق  هَّللا  نعل  و  لیقع ، نب  دیعس  یبأ  نب  دّمحم  یلع  مالّسلا 

. ّیمرضحلا فوع  نب  نامیلس  هلتاق  هَّللا  نعل  و  نینمؤملا ، ریمأ  نب  نیسحلا  یلوم  نامیلس  یلع  مالّسلا 
. ّیلع نب  نیسحلا  یلوم  براق  یلع  مالّسلا 
. ّیلع نب  نیسحلا  یلوم  حجنم  یلع  مالّسلا 

ءادأ نم  هَّللا  دنع  رذتعن  مب  و  کنع ؟ یّلخن  نحن  أ  فارـصنالا : یف  هل  نذأ  دق  نیـسحلل و  لئاقلا  ّيدسالا ، ۀجـسوع  نب  ملـسم  یلع  مالّـسلا 
یعم نکب  مل  ول  و  کقرافأ ، و ال  يدـی ، یف  همئاق  تبث  ام  یفیـسب  مهب  رـضأ  و  اذـه ، یحمر  مهرودـص  یف  رـسکأ  یّتح  هَّللا  ال و  کّـقح ،

. کعم تومأ  یتح  کقرافأ  مل  و  ةراجحلاب ، مهتفذقل  هب  مهلتاقأ  حالس 
ذإ کمامإ ، کتاساوم  کمادقتسا و  هَّللا  رّکـش  ۀبعکلا ، بر  تزفف و  هبحن  یـضق  هَّلل و  دهـش  دیهـش  لّوأ  و  هسفن ، يرـش  نم  لّوأ  تنک  و 
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نعل اًلیِْدبَت » اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  : » أرق ۀجسوع و  نب  ملسم  ای  هَّللا  کمحری  لاقف : عیرص ، تنأ  کیلإ و  یشم 
ةراکشخ نب  هَّللا  دبع  و  یبابّضلا ، هَّللا  دبع  کلتق : یف  نیکرتشملا  هَّللا 
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. ّیبابّضلا هَّللا  دبع  نب  ملسم  و  ّیلجبلا ،

ۀبیغ انظفح  دق  انأ  هَّللا  ملعی  یتح  کیّلخن  هَّللا ال  ال و  فارصنالا : یف  هل  نذأ  دق  نیـسحلل و  لئاقلا  یفنحلا ، هَّللا  دبع  نب  دعـس  یلع  مالّـسلا 
، کتقراف ام  ةّرم  نیعبـس  کلذ  یب  لعفی  يرذأ و  ّمث  قرحأ  ّمث  اـیحأ  ّمث  لـتقأ  ّینأ  ملعأ  ول  هَّللا  و  کـیف ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

. ادبأ اهل  ءاضقنا  یّتلا ال  ۀمارکلا  اهدعب  یه  ّمث  ةدحاو ، ۀلتق  وأ  ۀتوم  یه  اّمنإ  کلذ و  لعفأ  فیک  کنود و  یمامح  یقلأ  یّتح 
مکتقفارم انقزر  و  نیدهشتسملا ، یف  مکعم  هَّللا  انرـشح  ۀماقملا ، راد  یف  ۀمارکلا  هَّللا  نم  تیقل  و  کمامإ ، تیـساو  و  کمامح ، تیقل  دقف 

. نیّیّلع یلعأ  یف 
کتقراف و نإ  اّیح  عابّسلا  نذإ  ینتلکأ  فارصنالا : یف  کل  نذأ  دق  نیسحلل و  کلوق  کل  هَّللا  رّکش  ّیمرضحلا ، رمع  نب  رشب  یلع  مالّـسلا 

. ادبأ اذه  نوکی  ال  ناوعألا ، ۀّلق  عم  کل  ذخأ  و  نابکّرلا ، کنع  لأسأ 
. يراصنألا بعک  نب  رمع  یلع  مالّسلا  ّیفرشملاب . لّدجملا  يراقلا ، ّیقرشملا  ّینادمهلا  نیصح  نب  دیزی  یلع  مالّسلا 

. يراصنألا نالجع  نب  میعن  یلع  مالّسلا 
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اریسأ هَّللا  لوسر  نبا  كرتأ  ادبأ ، کلذ  نوکی  هَّللا ال  ال و  فارصنالا : یف  هل  نذأ  دق  نیسحلل و  لئاقلا  ّیلجبلا ، نیقلا  نب  ریهز  یلع  مالّسلا 
. مویلا کلذ  هَّللا  ینارأ  ال  وجنأ ؟ و  ءادعألا ، دی  یف 

. ّیحایّرلا دیزی  نب  ّرحلا  یلع  مالّسلا  ّيدسالا . رهاظم  نب  بیبح  یلع  مالّسلا  ّيراصنألا . ۀظرق  نب  ورمع  یلع  مالّسلا 
. ّیلکلا ریمع  نب  هَّللا  دبع  یلع  مالّسلا 

. ّيدارملا « 1  » ّیلجبلا عفان  نب  لاله  نب  عفان  یلع  مالّسلا 
. ّيدسألا لهاک  نب  سنأ  یلع  مالّسلا 

. يوادیصلا رهسم  نب  سیق  یلع  مالّسلا 
. نیّیرافغلا قارح  نب  ةورع  ینبا  نمحرلا  دبع  هَّللا و  دبع  یلع  مالسلا 

. ّيرافغلا ّرذ  یبأ  یلوم  ّيوح  نب  نوج  یلع  مالّسلا 
. نیّیبلغّتلا ریهظ  ینبا  « 2  » شرک طساق و  یلع  مالّسلا  ّيدعّسلا . دیز  نب  جاجحلا  یلع  مالّسلا  ّیلشهنلا . هَّللا  دبع  نب  بیبش  یلع  مالّسلا 

. کلام نب  ۀماغرض  یلع  مالّسلا  قیتع . نب  ۀنانک  یلع  مالّسلا 
103 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. ّیسیقلا تیبث  نب  دیز  یلع  مالّسلا  ّیعبّضلا .   ] ۀعیبض نب  ورمع  یلع  مالّسلا  ّیعبضلا . کلام  نب  ّيوح  یلع  مالّسلا 
. یسیقلا تیبث  نب  دیزی  ینبا  هَّللا  دیبع  هَّللا و  دبع  یلع  مالّسلا 

. ّيرمّتلا ورمع  نب  بنعق  یلع  مالّسلا  ملسم . نب  رماع  یلع  مالّسلا 
. کلام نب  فیس  یلع  مالّسلا  ملسم . نب  رماع  یلوم  ملاس  یلع  مالّسلا 

. ّیفعجلا لقعم  نب  دیز  یلع  مالّسلا  ّیمعثخلا . رشب  نب  ریهز  یلع  مالّسلا 
. ّیفعجلا قورسم  نب  جاجحلا  یلع  مالّسلا 

. ّیئاّطلا حیرش  نب  ناّسح  نب  راّمع  یلع  مالّسلا  ّيذئاعلا . هَّللا  دبع  نب  عمجم  یلع  مالّسلا  هنبا . جاجحلا و  نب  دوعسم  یلع  مالّسلا 
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. ّيدزالا ّیناملّسلا  ثراحلا  نب  بابح  یلع  مالّسلا 
نب دایز  نب  دیزی  یلع  مالّسلا  هالوم . دیعـس  یلع  مالّـسلا  ّيوادیـصلا . دلاخ  نب  رمع  یلع  مالّـسلا  ّینالوخلا . رجح  نب  بدنج  یلع  مالّـسلا 

. ّینابیشلا ّیلع  نب  ۀلبج  یلع  مالّسلا  ّیعازخلا . قمحلا  نب  ورمع  یلوم  دهاز  یلع  مالّسلا  ّيدنکلا . رصاهم 
. يدزألا میلس  نب  ریهز  یلع  مالّسلا  جرعألا . يدزألا  ریثک  نبا  ملسأ  یلع  مالّسلا  ّیبلکلا . ۀّیندملا  ینب  یلوم  ملاس  یلع  مالّسلا 

104 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. ّيدئاّصلا هَّللا  دبع  نب  رمع  ۀمامث  یبأ  یلع  مالّسلا  ّیمرضحلا . بدنج  نب  رمع  یلع  مالّسلا  ّيدزألا . بیبح  نب  مساق  یلع  مالّسلا 

ۀمالـس یبأ  نب  راّمع  یلع  مالّـسلا  ّیبحرـألا . ردـکلا  نب  هَّللا  دـبع  نبا  نمحّرلا  دـبع  یلع  مالّـسلا  ّیمابّـشلا . دعـس  نب  ۀـلظنح  یلع  مالّـسلا 
. ّيرکاّشلا بیبش  یبأ  نب  « 1  » سباع یلع  مالّسلا  ّینادمهلا .

. عیرس نب  دبع  نب  کلام  یلع  مالّسلا  عیرس . نبا  ثراحلا  نب  بیبش  یلع  مالّسلا  رکاش . یلوم  بذوش  یلع  مالّسلا 
. ینادمهلا یمهفلا  ریمح  یبأ  نبا  راوس  روسأملا  حیرجلا  یلع  مالّسلا 

. ّیعدنجلا هَّللا  دبع  نب  ورمع  هعم  ّبترملا  یلع  مالّسلا 
و ءاطغلا ، مکل  هَّللا  فشک  دقل  دهـشأ  راربألا ، أّوبم  هَّللا  مکأّوب  راّدـلا ، یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالّـسلا  راصنأ . ریخ  ای  مکیلع  مالّـسلا 

. ءاقبلا راد  یف  ءاطلخ  مکل  نحن  و  ءاطرف ، انل  متنأ  و  ءاطب . ریغ  ّقحلا  نع  متنک  و  ءاطعلا ، مکل  لزجأ  و  ءاطولا ، مکل  دّهم 
هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  و 

105 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دص دادعت  دوخ و  باحصا  تیب و  لها  زا  راوس  رازه  دادعت  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسیونیم : بهذلا  جورم  باتک : رد  يدوعـسم  - 4

ترـضح نآ  دش . راوگرزب  نآ  لتق  يدصتم  جحذم  هلیبق  زا  يدرم  هکنیا  ات  درکیم  داهج  نانچمه  ترـضح  نآ  دش . البرک  دراو  هدایپ  رفن 
راوگرزب نآ  هک  زور  نآ  رد  تسه . زین  يرگید  لاوقا  دـش  هتـشک  یگلاـس  - 59 نس - رد  هدش : هتفگ  دـش ، دیهـش  یگلاس  - 55 نس - رد 

پچ فتک  هب  ياهبرض  نیعل  یمیمت  کیرش  نب  ۀعرز  دش . تفای  شکرابم  ندب  رد  هبرـض  - 34 هزین و - - 33 دادعت - ياج  دیدرگ  دیهش 
درک ادج  ار  شکرابم  رـس  دـش  هدایپ  هکنیا  زا  سپ  دز و  موصعم  ماما  نآ  هب  ياهزین  هیلع  هَّللا  ۀـنعل  یعخن  سنا  نب  نانـس  دز . ترـضح  نآ 

دندش 87- هتشک  نیسح  ماما  اب  هک  يدارفا  دادعت  دنتشادن  روضح  رما  نیا  رد  ماش  لها  دندش و  ترضح  نآ  لتق  يدصتم  هفوک  لها  طقف 
. دوب رفن  - 88 دندش - هتشک  نیسح  اب  گنج  رد  دعس  نبا  زا  هک  یتارفن  دادعت  دوب . رفن 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  باتک : رد  - 5

هدادن ناما  يویند  ياهیخلت  ءالب و  زا  ار  نینمؤم  ادخ  دهدیم  يزایتما  دوخ  دزن  ار  نانآ  میلع  يادخ  سپـس  دنوشیم . التبم  ایند  رد  نینمؤم 
ار نادیهش  زا  یضعب  هزانج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومرف : سپـس  تسا . هداد  ناما  ترخآ  ملاع  تواقـش  يروک و  زا  ار  نانآ  یلو  تسا ،

. دنشابیم ناشیا  لآ  ناربمایپ و  نادیهش  ام  نادیهش  دومرفیم : داهنیم و  رگید  کی  يور 
دوخ باحـصا  هب  دوش  هتـشک  هکنیا  زا  لبق  نیـسح  ماما  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  جـئارخ  باتک : رد  - 6
قارع نیمز  دـش . یهاوخ  هدـنار  قارع  يوسب  يدوزب  وت  مزیزع ! رـسپ  يا  دومرف : نمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  دومرفیم :

. دندرک تاقالم  رگید  کی  اب  نآ  رد  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و  هک  تسا  ینیمز  نامه 
ساسحا ار  ریـشمش  هزین و  درد  هک  دنوشیم  دیهـش  وت  اب  مه  یهورگ  دش و  یهاوخ  دیهـش  نیمز  نآ  رد  وت  دـنناوخیم . رومع  ار  نیمز  نآ 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دننکیمن .
106 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دوخ باحصا  هب  نیسح  ماما  سپس  دش . دهاوخ  تمالس  درـس و  تنارای  وت و  يارب  گنج  « 1  » َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق 
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يردقب نم  سپس  دش . میهاوخ  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دوخ  ربمایپ  رب  ام  یلو  دنشکیم  ار  ام  نانمشد  هچ  رگ  ار ، امـش  داب  هدژم  دومرف :
. دوب مهاوخ  نم  دوشیم  جراخ  وا  هتفاکش و  شیارب  نیمز  هک  یسک  لوا  ادعب  دومن ! مهاوخ  ثکم  دهاوخب  ادخ  هک 

زا يدارفا  سپس  دش . مهاوخ  جراخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ندوب  هدنز  مئاق و  ترـضح  مایق  مالـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  اب  نم 
. دناهدشن لزان  نیمز  رد  زگره  هک  دنیآیم  نم  دزن  ادخ  فرط  زا  نامسآ 

هک يدارفا  نآ  عیمج  مردارب و  نم و  یلع و  دّمحم و  ترـضح  دـش  دـنهاوخ  لزان  نم  رب  هکئالم  زا  یهورگ  لیفارـسا ، لیئاکیم ، لیئربج ،
دّمحم ترضح  نایرج  نیا  زا  سپ  میئایم . دورف  هدشن  راوس  اهنآ  رب  نیقولخم  زا  يدحا  هک  رون  زا  ینارتش  هلیـسوب  هداهن  تنم  نانآ  رب  ادخ 

. دهدیم ام  مئاقب  دوخ  ریشمش  اب  ار  نآ  دروایم و  زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
دجسم رد  ریش  زا  ياهمشچ  بآ و  زا  ياهمشچ  نغور و  زا  ياهمشچ  اناوت  يادخ  ادعب  میئامنیم . ثکم  دهاوخب  ادخ  هک  ار  هچنآ  ام  سپس 

نم دتسرفیم ، نیمز  برغم  قرشم و  يوسب  ارم  دهدیم و  نمب  ار  ادخ  ربمغیپ  ریشمش  نینمؤملا  ریما  نایرج  نیا  زا  سپ  دنکیم . جراخ  هفوک 
نآ مسریم و  دـنه  هب  هکنیا  ات  منازوسیم ، ار  نآ  هکنیا  رگم  منیبیمن  ار  یتب  چـیه  مزیریم  ار  وا  نوخ  هکنیا  رگم  مروخیمن  رب  کی  چـیه  هب 

داتفه دادعت  اب  ناشیا  سپـس  دناهتفگ . تسار  لوسر  ادخ و  دـنیوگیم : ریما  ترـضحب  دـنوشیم و  جراخ  عشوی  لایناد و  میامنیم ! حـتف  ار 
ار يزوریپ  اناوت  يادخ  دنوشیم و  مازعا  مور  بناجب  یهورگ  دنشکیم . ار  دوخ  نانمشد  دنوریم و  هرصب  يوسب  درم 
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. دیامنیم نانآ  بیصن 

. دـشابن يزیچ  رهاط  بیط و  تشوگ  زا  ریغ  نیمز  يور  رد  هکنیا  اـت  مشکیم  هدرک  مارح  ار  نآ  تشوگ  ادـخ  هک  ار  یناویح  ره  نم  ادـعب 
مالسا نانآ  زا  یسک  ره  میامنیم  ریخم  ریشمش  مالسا و  نیب  ار  نانآ  منکیم و  هضرع  ار  ریـشمش  مالـسا  للم  رئاس  اراصن و  دوهی و  رب  نم 

. تخیر دهاوخ  ار  وا  نوخ  ادخ  دشاب  رازیب  مالسا  زا  هک  یسک  ره  مراذگیم و  وا  رب  تنم  دروایب 
وا تلزنم  ماقم و  نانز و  دیامن . كاپ  وا  يور  زا  ار  كاخ  ات  دتـسرفیم  یکلم  ادخ  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  يور  ام  نایعیـش  زا  يدرم  چیه 

تیب لها  ام  هلیـسوب  ادخ  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  یئالتبم  ریگنیمز و  روک و  صخـش  نیمز  يور  رد  دـیامن - یفرعم  يو  هب  تشهب  رد  ار 
یناتـسمز هویم  دنکـشیم ! هویم  يدایز  زا  تخرد  هخاش  هک  دوشیم  لزان  نیمزب  نامـسآ  زا  تکرب  يردقب  دـنکیم . فرط  رب  وا  زا  ار  الب 

: دیامرفیم هک  ناحبس  دنوادخ  لوق  يانعم  تسا  نیمه  دوشیم . هدروخ  ناتسمز  رد  یناتسبات  هویم  ناتسبات و  رد 
يادخ سپس  « 1  » َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 

هک دریگیم  میمـصت  ناشیا  زا  يدرم  هکنیا  یتح  دوب . دهاوخن  ناهنپ  نانآ  رب  نیمز  رد  يزیچ  هک  دنکیم  اطع  ام  نایعیـش  هب  یتمارک  فؤر 
. دیامنیم هاگآ  دننادیم  ار  هچنآ  زا  ار  نانآ  دنادب  ار  دوخ  تیب  لها  ملع 

. تشذگ باب  نیمه  مود  تیاور  ءانثا  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  قودص  یلاما  باتک : رد  - 7
مود  تیاور  ءانثا  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  زین  خیش  یلاما  باتک  رد  - 8
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. تشذگ

عقوم نآ  رد  نم  دنتخیر . ام  ياههمیخ  رد  دعس  نبا  رکشل  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  نیـسحلا  تنب  همطاف  زا  یلاما  باتک : رد  قودص  - 9
نم ياپ  زا  ار  اهلاخلخ  نآ  دـنکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  يدرم  مدـید  هاگان  دوب . میاپ  رد  الط  لاخلخ  تفج  کـی  مدوب و  یکچوک  رتخد 

ياهلاخلخ مراد  هک  یتروص  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  تفگ : ینکیم ؟! هیرگ  ارچ  سپ  ادخ ! نمـشد  يا  متفگ : وا  هب  نم  دروآیم ! نوریب 
: دـیوگیم همطاف  دربب !! ار  لاخلخ  نیا  دـیایب و  يرگید  مسرتیم  تفگ : ینکیم ؟! تراغ  ارچ  سپ  متفگ : منکیم . تراـغ  ار  ربمغیپ  رتخد 

. دندربیم امرس  زا  ار  اهرداچ  یتح  دندرب . جاراتب  دوب  ام  ياههمیخ  رد  هک  ار  هچنآ  دیزی  نارگتراغ 
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زا سپ  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  راوگرزب  نآ  دندومن  هرصاحم  ار  نیـسح  ماما  رفک  رکـشل  هک  یماگنه  دراگنیم : جاجتحا  باتک  رد  - 10
! دیدرگ نوگنرس  كاله و  دیوش  دوبان  هدرم و  راکبان  هورگ  يا  دومرف : دروآ  ياجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  دومن و  تکاس  ار  مدرم  هکنیا 

خرب هدرک  زیت  دوب  ام  تسد  رد  هک  ار  يریشمش  نآ  امش  نونکا  میدرک . يرای  تعرـسب  ار  امـش  ام  دیتساوخ  يرای  ام  زا  هک  یعقوم  نآ  رد 
امـش میدومن . روهلعـش  نامدوخ  نانمـشد  امـش و  نانمـشد  يارب  ار  نآ  ام  هک  دینکیم  نشور  ام  يارب  ار  یـشتآ  امـش  دیـشکیم . ام  دوخ 

ءاشفا امـش  نایم  رد  هک  یتلادع  نودب  دـیدش . دوخ  نانمـشد  يارب  دـیدش  یتسد  دـیدرک و  عامتجا  دوخ  ناتـسود  اب  ینمـشد  يارب  نونکا 
. میشاب هدرک  امشب  تبسن  ام  هک  یهانگ  ای  دنروآ ، رب  امش  زا  هک  یئوزرآ  ای  دننک 

. تسین مکحم  يأر  تسا ، مارآ  بلق  تسا ، هدیشک  ای  فالغ ، رد  ریشمش  دیرادن . شوخ  امب  امـش  اریز  دوشن ! امـش  بیـصن  اهالیو  او  ارچ 
سپس یلو  دیدمآ . ام  تعیب  يارب  ددرگب  عمش  رود  هک  ياهناورپ  لثم  دیدرک و  تعرس  ام  اب  تعیب  يارب  کچوک  ياهخلم  ریظن  امش  یلو 

هک يدارفا  نآ  و  بازحا ، هعقب  تما و  نیا  ياهدـیزی  ینعی  اهتب  دـیوش  دوبان  كاله و  دیتسکـش . ار  ام  تعیب  یهارمگ  تهافـس و  تلعب 
نامه  دندومن . لیطعت  شوماخ و  ار  ادخ  ربمایپ  ياهتنس  دنتخادنا ، رس  تشپ  ار  نآرق 
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يدارفا نامه  اهتما ، ناراکتیـصعم  دنداد ، رارق  ناتهب  هناسفا و  ار  نآرق  هک  یهورگ  نآ  دندرک ، يردارب  ناگدننکازهتـسا  اب  هک  يدارفا 

بضغ طخس و  دنداتسرف ، شیپاشیپ  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  تسا  دب  امتح  دنتـسویپ . یبسن  بسح و  هب  ار  دوخ  دندمآ و  دوجوب  انز  زا  هک 
. دوب دنهاوخ  باذع  رد  هشیمه  دوب و  دهاوخ  نانآ  رب  ادخ 

امش هشیر  لصا و  تسا ، فورعم  امـش  نایم  رد  یئافویب  هَّللا  يرآ و  دیراذگیم ؟ اهنت  ار  ام  دینکیم و  ینابیتشپ  دارفا  هنوگ  نیا  زا  امـش  ایآ 
بـصاغ صخـش  يارب  تخرد و  نیرتثیبخ  رظان  صخـش  يارب  امـش  هتفای ، شرورپ  نآ  هلیـسوب  امـش  قورع  هدـش و  هدـیئور  یئافویب  زا 

دننکشیم دیکأت  زا  سپ  ار  دوخ  مسق  دهع و  هک  ینیملاظ  نامه  داب ، نیملاظ  رب  يادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  دیـشابیم . همقل  نیرتثیبخ 
. دیداد رارق  لیفک  دوخ  يارب  ار  ادخ  امش  هک  یتروص  رد 

ار تلذ  نم  هک  تاهیه  وا ! يارب  تسا  تاهیه  تسا . هداد  رارق  تلذ  ندیشک و  ریشمش  نیب  ارم  تسا  هدازانز  رسپ  هک  هدازانز  دیـشاب  هاگآ 
! مریذپب

! مارکلا عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رثؤن  مل  تباط  روجح  و  ترهط ، دودج  و  نونمؤملا ، هلوسر و  و  کلذ ، هَّللا  یبا 
دنریذپیمن ار  عوضوم  نیا  دندوب  هزیکاپ  كاپ و  هک  یناردام  نماد  دندوب ، رهاط  بیط و  هک  يدادجا  ءابآ و  نینمؤم ، لوسر ، ادـخ : ینعی 

هک يریثک  نانمشد  لیلق و  هدع  نیا  اب  نم  هک  دیشاب  هاگآ  میرادب . مدقم  یمارگ  نادرم  ياههاگلتق  رب  ار  میئل  سکان و  دارفا  تعاط  ام  هک 
: دومرف دش و  لثمتم  رعش  نیا  هب  سپس  تفر . مهاوخ  ار  قیرط  نیا  مشابیم  رواییب  مراد و 

انیمزهم ریغف  مزهن  نا  امدق و  نومازهف  مزهن  ناف 
. میاهتشاد ار  راختفا  نیا  مایالا  میدق  زا  میهد  تسکش  ار  نمشد  ام  رگا  ینعی 

. درک میهاوخن  رارف  میروخب  تسکش  رگا  و 
دنکیم تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت : رد  - 11

110 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هنوگچ امـش  لاح  هَّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : ترـضح  نآ  هب  درک و  تاقالم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  اب  ورمع  نب  لاهنم  دومرف : هک 
تـسا لیئارـسا  ینب  لاح  ریظن  هورگ  نیا  نایم  رد  ام  لاح  تسا ؟ هنوگچ  نم  لاح  هک  تسین  مولعم  وت  يارب  اـیآ  وت ! رب  ياو  دومرف : تسا ؟
ترضح زا  دعب  هک  ار  یلع  ترـضح  دنراذگیم  هدنز  ار  ام  نانز  دنربیم و  رـس  ار  ام  نادرم  نارـسپ و  نانیا  دندوب . نوعرف  لآ  نایم  رد  هک 

ریقح و دشاب  ام  تسود  هک  یسک  یلو  دوشیم . اطع  تفارش  لام و  ام  نانمـشدب  دننکیم ! تنعل  اهربنم  زارف  رب  تسا  مدرم  نیرتهب  دّمحم 
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. دناهدوب روط  نیا  امئاد  نینمؤم  دوشیم . لامیاپ  وا  قح 
هیرخف برع  رب  شیرق  تسا . برع  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  هک  تخانـشیم  روط  نیا  ار  برع  قح  هشیمه  مجع 

لآ ام  لاـح  یلو  تسا . برع  تلم  زا  دّـمحم  ترـضح  هک  درکیم  هیرخف  مجع  هب  برع  تسا . هلیبق  نیا  زا  دّـمحم  ترـضح  هک  درکیم 
. تسا روط  نیا  ام  لاح  يرآ  دوشیمن . هتخانش  ام  يارب  یقح  هک  تسا  نیا  دّمحم 

روـضحب لـتاقم  ینب  رـصق  رد  میوـمع  رـسپ  نم و  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  یقرـشم  سیق  نب  ورمع  زا  لاـمعالا  باوـث  باـتک : رد  - 12
نـساحم هب  هک  یگنر  نیا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : راوگرزب  نآ  هب  میومع  رـسپ  میدرک . مالـس  میدـش و  فرـشم  نیـسح  ماـما  ترـضح 

؟ تسا نآ  یعیبط  گنر  ای  باضخ  گنر  مرگنیم و  وت  فیرش 
نم دـیاهدمآ ؟ نم  يرای  يارب  ایآ  دومرف : دـش و  ام  هجوتم  سپـس  دـیامنیم . رثا  دوز  مشاه  ینب  امب  يریپ  دـشابیم  باـضخ  گـنر  دومرف :

. دش دهاوخ  هنوگچ  نم  لاح  منادیمن  دـشابیم و  نم  تسد  رد  مدرم  زا  یئاهتناما  راولایع . ضورقم و  نسم و  متـسه  يدرم  نم  متفگ :
جراخ نیمزرـس  نیا  زا  سپ  دومرف : امب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داد  ار  باوج  نیمه  زین  میومع  دوش . عیاض  مدرم  تناـما  مرادـن  تسود 
درگنب ار  ام  رکشل  یهایس  ای  دنونشب ، ار  ام  هثاغتسا  يادص  هک  یسک  اریز  دیرگنن . ارم  رکشل  داوس  دیونشن و  ارم  هثاغتـسا  يادص  هک  دیوش 

دوشیم مزال  ادخ  رب  دسرن  ام  دایرفب  دیوگن و  ار  ام  باوج  و 
111 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دزادنیب منهج  شتآ  رد  ورب  ار  وا 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  نارمح  نب  ةزمه  زا  تاجردلا  رئاصب  باتک : رد  - 13

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  میدروآ . نایمب  هیفنح  نب  دّـمحم  فلخت  نیـسح و  ماما  جورخ  زا  ینخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  اـم 
ماـما یتـقو  ینکن  یـشسرپ  عوضوم  نیا  هب  عجار  سلجم  نیا  زا  دـعب  هک  میوـگیم  وـت  يارب  ار  یبـلطم  هراـب  نیا  رد  نم  هزمح ! يا  دوـمرف :

: تشون نآ  رد  تساوخ و  يذغاک  دش  رفس  هجوتم  نیسح 
و دـش . دـهاوخ  هتـشک  دوش  قحلم  نمب  امـش  زا  هک  یـسک  دـعب : اما  مشاه ، ینب  يوسب  یلع  نب  نیـسح  فرط  زا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 

. مالسلا دش و  دهاوخن  حتاف  دنک  فلخت  هک  یسک 
هکم زا  « 1  » هیورت زور  زا  لبق  زور  کی  نیـسح  ماما  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یفاک  باـتک : رد  - 14

. دوب هرمع  لوغشم  هک  یتروص  رد  دش . قارع  هجوتم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  قداص  رفعج  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 15

هک اج  ره  دـنک  لصاح  تغارف  هرمع  زا  هاگ  ره  دروایم  اجب  هرمع  هک  یـصخش  تسا . طبترم  جـح  اب  دروآیم  اـجب  عتمت  هرمع  هک  یـسک 
هک یتروص  رد  دش  قارع  هجوتم  هیورت  زور  رد  دروآ و  ياجب  هرمع  ۀجح  يذ  هام  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اریز  دورب . دناوتیم  دهاوخب 

. تشاد دهاوخن  یعنام  درادن  ار  جح  دصق  هک  یسک  يارب  هجح  يذ  هام  رد  هرمع  دندوب . هدش  انم  هجوتم  مدرم 
ملکت تولخ  رد  نیـسح  ماما  اب  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  هک  یعقوم  نآ  رد  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  دیعـس  وبا  زا  هرایزلا  لماک  باـتک : رد  - 16

ریبز نبا  ینعی  درم  نیا  دومرف : نانآ  هب  دیدرگ و  مدرم  هجوتم  نیسح  ماما  دش  ینالوط  نانآ  نخس  دومن و 
112 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

رتبوبحم نم  يارب  موش  هتـشک  مرح  زا  عارذ  کی  هلـصاف  رد  نم  رگا  هک  یتروص  رد  شاب . مرح  نارتوبک  زا  یکی  ریظن  وت  دـیوگیم : نمب 
. مدرگ دیهش  هکم  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  میارب  موش  هتشک  البرک  رد  رگا  موش . دیهش  نآ  اب  هلصاف  بجو  کی  رد  هکنیا  زا  تسا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 17
ام دومرف : شباوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب . یهاوخ  ادـخ  نما  مرح  رد  يوش  هکم  دراو  وت  رگا  تفگ : نیـسح  ماـما  هب  ریبز  نب  هَّللا  دـبع 
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هتـشک خرـس  هپت  زارف  رب  نم  رگا  دوش . عیاض  نآ  تمرح  ام  هلیـسوب  هک  مهدـیمن  ماجنا  ار  لمع  نیا  میربیمن و  نیب  زا  ار  ادـخ  مرح  مارتحا 
. موش دیهش  ادخ  مرح  رد  هک  تسا  رتبوبحم  میارب  موش 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 18
نآ لابندـب  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  دـش و  جراـخ  همظعم  هکم  زا  میتشاـگن ) ـالبق  ار  نآ  ياـنعم  هک   ) هیورت زور  زا  لـبق  زور  کـی  نیـسح  ماـما 
نم رگا  ریبز  رـسپ  يا  دومرف : يوریم ! قارع  فرطب  ینکیم و  اهر  ار  جح  وت  هدیـسر  ارف  جح  مسوم  هَّللا  دبع  ابا  ای  تفگ : تفر و  ترـضح 

. مدرگ دیهش  هبعک  هناتسآ  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  میارب  موش  هتشک  تارف  رانک  رد 
هک يزور  نآ  رد  نیسح  ماما  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قداص  زا  رکذلا  قباس  باتک  رد  زین  - 19

: دومرف دوخ  باحصا  هب  دوب  هدش  تبیصم  راچد 
. دیشاب رباص  اوقت و  اب  سپ  تسا . هدش  هداد  هزاجا  امش  ندش  هتشک  يارب 

هراب رد  ادخ  دومرف : نانآ  هب  دناوخ و  شنارای  اب  ار  حبـص  زامن  نیـسح  ماما  دومرف : هک  دنکیم  لقن  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 20
. دینک ربص  هک  تسا  مزال  سپ  تسا  هداد  هزاجا  امش  ندش  هتشک 

تردپ تسا  هداد  تعفر  ار  شرع  هک  یسک  نآ  قحب  مسق  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ءالعلا  وبا  نب  نیسح  زا  ةرایزلا  لماک  باتک : رد  زین  - 21
: تفگ میارب 

نانآ  قح  رد  تما  نیا  دوشیم . دایز  یکی  هن  مک و  یکی  هن  نیسح  ماما  باحصا  دادعت 
113 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ریظن باتک  نامه  رد  زین  - 22 دش - دیهش  دوب  اروشاع  هک  هبنش  زور  رد  نیسح  ماما  دندرک . ملظ  لیئارسا  ینب  هک  روط  نامه  دننکیم  ملظ 
. تسا هدرک  تیاور  تشذگ  هک  ار  - 19 تیاور -

. تشذگ البق  هک  دنکیم  رکذ  ار  - 13 تیاور - ریظن  رکذلا  قباس  باتک  رد  زین  - 23
الاب نطبلا  ۀـبقع  زا  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هرایزلا  لـماک  باـتک : رد  - 24

: دومرف دوخ  باحصا  هب  تفر 
ار یئاهگس  دومرف : یباوخ ؟ هچ  دنتفگ : ماهدید . هک  یباوخ  نیا  يارب  دومرف : هَّللا ! دبع  ابا  ای  هچ  يارب  دنتفگ : منیبیم . لوتقم  ار  مدوخ  نم 

. دوب قلبا  هک  دوب  یگس  همه  زا  رتشیب  دندیزگیم  ارم  هک  مدید 
رد یلع  نب  نیسح  ناج  هک  یئادخ  نآ  قحب  مسق  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 25

کی اب  دنناسرب  لتقب  ارم  رگا  دننم ، لتاق  نانآ  دنـشکب - ارم  هکنیا  رگم  دش  دـهاوخن  اراوگ  هیما  ینب  يارب  تنطلـس  تسا  وا  تردـق  تسد 
هک یئادـخ  نآ  قحب  مسق  میتسه . متیب  لها  نم و  تما  نیا  لیتق  نیلوا  هک  اقح  دـنریگیمن  ادـخ  هار  رد  ار  ءاطع  و  دـنناوخیمن ، زامن  رگید 

. درک دهاوخن  مایق  تمایق  دشاب  زاب  نیمز  يور  رد  مشاه  ینب  زا  یصخش  مشچ  ات  تسا  وا  تردق  تسدب  نیسح  ناج 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 26

هبدن هحون و  هب  عورـش  دـندمآ و  بلطملا  دـبع  ینب  نانز  « 1 ( » دوش جراخ  نآ  زا  ای   ) دوش هنیدـم  دراو  تفرگ  میمـصت  نیـسح  ماـما  یتقو 
زا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  دندرک .

114 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نانآ تسا . لوسر  ادخ و  تیصعم  اریز  دیئامن . رهاظ  ار  رما  نیا  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  نم  دومرف : ناشیا  هب  درک  روبع  نانآ  نایم  زا 

، یضترم یلع  ادخ ، ربمغیپ  هک  تسا  يزور  نآ  ریظن  ام  يارب  زور  نیا  میراد ؟ هاگن  یـسک  هچ  يارب  ار  دوخ  يراز  هیرگ و  ام  سپ  دنتفگ :
بیبح يا  دنک ! وت  يادف  ار  ام  ادخ  توم . زا  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  وت  دـنتفر . ایند  زا  مالـسلا  مهیلع  موثلک  ما  بنیز و  هیقر ، ءارهز ، همطاف 
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. دنوریم رامشب  روبق  لها  زا  العف  هک  یناراکوکین 
دندرکیم هحون  وت  يارب  اهنج  هک  مدینش  نم  شاب  دهاش  نیسح  ای  تفگ : دمآ و  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  نیـسح  ماما  ياههمع  زا  یکی 

: دنتفگیم و 
تلذف  شیرق  نم  اباقر  لذا  مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  نا  و  - 1

تلج  فون و  الا  کتبیصم  تنابا  اشحاف  کی  مل  لوسر  بیبح  - 2
. دندش لیلذ  نانآ  درک و  لیلذ  دوخ ) ندش  دیهش  هلیسوب   ) ار شیرق  ياهندرگ  تسا  مشاه  لآ  زا  هک  البرک  دیهش  اقح  ینعی  - 1

. دش گرزب  درک و  ادج  ار  گرزب  تیصخش  وت  تبیصم  دوبن . نابز  دب  تسا  ادخ  لوسر  بیبح  هک  نیسح  - 2
فرطب تفرگ  میمـصت  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه  تسا : نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تازجعم  هلمج  زا  دراگنیم : جـئارخ  باتک : رد  - 27

مرـسپ دوـمرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  نم  اریز  قارع ، فرطب  ورم  تفگ : ترـضح  نآ  هـب  هملـس  ما  دورب  قارع 
. ماهداد ياج  ياهشیش  کی  رد  هداد  نمب  ادخ  لوسر  هک  ار  یتبرت  نآ  و  دش . دهاوخ  هتشک  قارع  نیمز  رد  نیسح 

هاگلتق يراد  تسود  رگا  تشک . دنهاوخ  ارم  زین  مورن  قارع  فرطب  رگا  دش . مهاوخ  هتشک  نم  مسق  ادخب  دومرف : شباوج  رد  نیسح  ماما 
هیلک هک  درک  زاب  يردقب  ار  يو  مشچ  ولج  ادـخ  دیـشک و  هملـس  ما  تروصب  یتسد  ترـضح  نآ  سپـس  مهد . ناشن  وتب  ار  منارای  دوخ و 

تشادرب و یتبرت  نیسح  ماما  ادعب  دید . ار  اهنآ 
115 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دش لیدبت  نوخب  تبرت  نیا  يدید  هاگ  ره  دومرف : هملس  ما  هب  داهن و  يرگید  هشیش  نایم  رد  ار  نآ  دوب . تبرت  نامه  زا  هک  داد  هملس  ما  هب 
. ماهدش دیهش  نم  هک  نادب 

هرظنم نیا  زا  نم  دناهدش ! نوخ  زا  رپ  مدید  مدرک  رظن  هشیـش  ود  نآ  هب  رهظ  زا  دعب  نم  دیـسر و  ارف  اروشاع  زور  یتقو  دـیوگیم : هملـس  ما 
. مدرک هحیصب  عورش 

هیلع نیسح  ماما  تازجعم  هلمج  زا  زین  دشیم ! تفای  نآ  ریز  رد  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دندرکیمن  دنلب  ار  یگیر  گنـس و  چیه  زور  نآ  رد 
باحصا نایم  رد  ترضح  نآ  دش  دیهش  نآ  حبص  مردپ  هک  یبش  نآ  رد  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  نیا  مالـسلا 

. دنرادن يراک  امشب  دنشکب  ارم  رگا  ار ، امش  هن  دنهاوخیم ، ارم  هورگ  نیا  دومرف : تساخرب و  دوخ 
. متشادرب امش  ندرگ  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیهد ! تاجن  ار  دوخ  امش  سپ 

: دنتفگ ناشیا  دش . دیهاوخ  هتشک  امومع  دیشاب  نم  اب  حبص  ادرف  امش  رگا  اریز 
ادـیپ تاجن  يدـحا  امـش  زا  دـش و  دـیهاوخ  هتـشک  امـش  هیلک  دومرف : ماما  میهاوخیمن . یگدـنز  وت  زا  دـعب  درک . میهاوخن  اـهر  ار  وت  اـم 

. دوب هداد  ربخ  ترضح  نآ  هک  دش  روط  نامه  و  دنکیمن .
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  داشرا  باتک : رد  - 28

ایرکز و نب  ییحی  ترـضح  درکیم  تکرح  هک  یلزنم  ره  زا  دشیم و  هدایپ  هک  یلزنم  ره  رد  ترـضح  نآ  میدـش . جراخ  نیـسح  ماما  اب  ام 
. دشیم روآ  دای  ار  وا  تداهش 

ناونعب ایرکز  نب  ییحی  كرابم  رـس  هک  تسا  نیا  دـنکیم  تباث  ار  ایند  یـشزرایب  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  دومرف : راوگرزب  نآ  زور  کی 
، يرمق - 61 هنس - مارحلا  مرحم  مهد  هبنش ، زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش !؟ هداتسرف  لیئارـسا  ینب  لمع  دب  نانز  زا  ینز  يارب  هیده 
- زور نآ  رد  نیـسح  ماما  نس  دوب . راگدرورپ  باوث  راظتنا  رد  رباص و  هنـشت ، مولظم ، دیهـش ، هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  رهظ  زامن  زا  دـعب 

لاس  تفه  تدم  دوب . لاس  - 57
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تماما و تدم  دوب . نسح  ماما  شردارب  اب  لاس  هد  تدم  دوب . شردـپ  اب  لاس  یـس  تدـم  دوب . دّـمحم  ترـضح  شراوگرزب  دـج  اب  لاس 
. دوب لاس  هدزای  نسح  ماما  زا  دعب  شتفالخ 

. دوب هدش  جراخ  شتروص  فرط  ود  زا  باضخ  گنر  هک  دش  دیهش  یلاح  رد  راوگرزب  نآ  درکیم . باضخ  همسو  ءانح و  اب  نیسح  ماما 
نآ دـندوب  شرکـشل  رد  هک  يدارفا  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یماـگنه  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ریـسفت : رد  - 29
امـش زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دومرف : دوخ  رکـشلب  درک  ناـحتما  دـندرک  لـمح  ار  شکراـبم  رـس  دنتـشک و  ار  ترـضح  نآ  هک  ار  یـصاخشا 
دیراد قح  امش  متشادرب ، مه  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دومرف : دوخ  تیب  لها  هب  زین  دیوش . قحلم  نتـشیوخ  ناتـسود  هلیبق و  هب  متـشادرب .

ریغ هورگ  نیا  دوصقم  دیرادن  ار  نانآ  هزرابم  تقاط  تسا  دایز  رفک  رکشل  ياوق  دادعت و  هکنیا  يارب  امـش  اریز  دیئامن . تقرافم  نم  زا  هک 
نیا هک  نانچمه  دنکیمن . راذگاو  دوخ  يوکین  رظن  زا  ارم  دنکیم ، يرای  ارم  اناوت  يادخ  اریز  دیراذگاو . ناشیا  اب  ارم  امـش  تسین ، نم  زا 

. تسا هتشاد  ام  ناکاین  هب  تبسن  ار  تداع 
ادـج وت  زا  ام  دـنتفگ : هکلب  دـنتفریذپن ، راوگرزب  نآ  ءاـبرقا  تیب و  لـها  یلو  دـندرک . تقراـفم  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  رکـشل 

وت اب  ام  رگا  دوشب  مه  ام  راچد  دوشیم  وت  راچد  یتبیـصم  ره  دـنک . نوزحم  مه  ار  اـم  دـنکیم  نوزحم  ار  وت  هچنآ  هکنیا  اـت  دـش  میهاوخن 
. میرت کیدزن  ادخب  یلیخ  میشاب 

ياهماقم لزنم و  فؤر  يادـخ  هک  دـینادب  سپ  ماهدرک  نم  هک  دـیاهدرک  هداـمآ  ار  نتـشیوخ  روط  نیا  مه  امـش  رگا  دومرف : نیـسح  ماـما 
نم هک  نم  ناـکاین  هب  نمب و  ناحبـس  يادـخ  دـننکیم . لـمحت  ار  يوـیند  تالکـشم  تاـمیالمان و  هک  دـنکیم  اـطع  یناگدـنب  هب  یفیرش 
امش يارب  تسا . ناسآ  لهس و  نم  يارب  تالکـشم  لمحت  اهنآ  دوجو  اب  هک  تسا  هدرک  اطع  یـصوصخم  تامارک  مشابیم  نانآ  هدنامیقاب 

رد ندـش  هاگآ  دـنیبب . ناسنا  هک  تسا  یباوخ  ریظن  خـلت  هچ  نیریـش و  هچ  ایند  هک  دـینادب  دوب . دـهاوخ  ادـخ  تامارک  نیا  زا  یتمـسق  مه 
. دشاب یقش  ترخآ  رد  هک  تسا  یقش  یسک  راگتسر و  ترخآ  رد  هک  تسا  راگتسر  یسک  تسا . ترخآ 
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نآ رد  مراوگرزب  ردـپ  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  رداون  باـتک : رد  طابـسا  نب  یلع  - 30
وا اب  هنوگچ  ام  ناتسود  هک  مدیدیم  نم  دوب  همیخ  نایم  رد  دوب و  مکش  درد  راچد  دش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  هک  يزور 
نآ دوـمنیم . هلمح  نآ  بلق  رب  یهاـگ  هرـسیم و  رب  یهاـگ  رکـشل و  هنمیم  رب  یهاـگ  وا  دـندربیم  شلابندـب  بآ  دـندرکیم . تـفر  دـمآ و 

گنس هزین و  ریشمش و  هلیسوب  مولظم  نآ  اریز  دنشکب  وحن  نیدب  ار  اهگس  یتح  دوب  هدرک  یهن  ادخ  لوسر  هک  دنتشک  يوحنب  ار  ترضح 
. دندومن روتس  مس  لامیاپ  ار  شکرابم  ندب  ادعب  دش و  دیهش  اصع  بوچ و  و 

لیئربج فارطا  رد  هک  یماگنه  نآ  رد  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هملـس  ما  زا  بقانم  باتک : رد  - 31
هاگان درکیم  هراـشا  دوخ  تسدـب  دریگب  ار  يزیچ  دـهاوخب  هک  یـسک  ریظن  لـیئربج  دـندومنیم  هیبشت  یبلک  هیحد  هب  ار  وا  دـندیدرگیم و 
ناشیا كرابم  تروص  داد و  نینـسح  ترـضحب  ار  اههویم  نآ  لیئربج  تسا . وا  تسد  رد  رانا  کی  یبالگ و  کـی  بیـس و  کـی  دـندید 
ناـشیا هب  دـیئوب  تفرگ و  ار  اـههویم  نآ  هکنیا  زا  سپ  ادـخ  ربمغیپ  دـندیود . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  روضحب  ناـنآ  دیـشخرد .

نآ زا  یلو  دـندرک . ارجا  ار  ادـخ  ربمایپ  رما  نانآ  تسا . رتوکین  دـیورب  ناتردـپ  دزن  ءادـتبا  رگا  دـیورب . ناتردام  دزن  اههویم  نیا  اب  دومرف :
ات دشیمن  مک  اهنآ  زا  يزیچ  دندروخیم  اههویم  نآ  زا  ناشیا  هاگ  ره  دـندروخ - رگید  کی  اب  دـمآ و  لوسر  ترـضح  ات  دـندروخن  اههویم 
زا يزیچ  دوب  هدنز  ءارهز  همطاف  ات  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش - حور  ضبق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  یعقوم  نآ 

ترضح یتقو  دندوب . یقاب  یبالگ  بیـس و  دوب  هدنز  مردپ  ات  یلو  دش . دوقفم  رانا  تفر  ایند  زا  وناب  نآ  هک  یماگنه  دشن ، مک  اههویم  نآ 
بیـس نآ  تفر  ایند  زا  امومـسم  نسح  یتقو  دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دزن  تلاح  نامهب  بیـس  دیدرگ و  دوقفم  یبالگ  دش  دیهـش  ریما 

نم  يورب  ار  تارف  بآ  هک  یعقوم  نآ  ات  دوب  نم  دزن 
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مدز زاگ  بیس  نآ  زا  دش و  دیدش  نم  شطع  هک  یماگنه  تفرگیم . مارآ  نم  یگنشت  شطع و  مدیئوبیم  ار  بیـس  نآ  نم  یتقو  دنتـسب .

. دش مهاوخ  دیهش  هک  مدرک  نیقی 
نآ یتقو  دومرفیم . شندشدیهـش  زا  لبق  تعاـس  کـی  ار  عوضوم  نیا  مردـپ  مدینـش  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
زا دعب  بیس  نآ  يوب  دشن . تفای  نآ  زا  يرثا  یلو  متفر  بیس  نآ  لابندب  نم  دشیم . تفای  شهاگلتق  زا  بیس  نآ  يوب  دش  دیهش  ترضح 
ام نایعیش  راوز  زا  یسک  ره  دیزویم . شکرابم  ربق  زا  نآ  يوب  مدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  ربق  نم  یتقو  دوب . یقاب  نانچمه  نیـسح  ماما 

رادروخرب نآ  يوب  زا  دشاب  صالخا  اب  رگا  اریز  دیآ ! رب  ترایز  ددص  رد  رحس  تقو  رد  دیاب  دوش  دنمهرهب  بیـس  نآ  يوب  زا  دهاوخب  هک 
. دش دهاوخ 

علطم هک  درک  هفاضا  اهنآ  رب  يرگید  راعشا  یلبق  راعشا  رب  هفاضا  داهج  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسیونیم : بقانم  باتک : رد  - 32
: تسا نیا  اهنآ 

نیلقثلا  یلوم  لسرلا و  ثراو  یبا  ءارهزلا و  یما  مطاف 
. تسا سنا  نج و  يالوم  ناربمایپ و  ثراو  مردپ  و  تسا . نم  ردام  ءارهز  همطاف  ینعی 

ینب هک  یئاجنآ  رد  دوب  راوس  دوخ  بسا  رب  هک  یلاح  رد  رامت  مثیم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ریبز  نب  لیضف  زا  لاجر  باتک : رد  یـشک  - 33
ناشیا بسا  ياهندرگ  هکنیا  ات  دـنتفگ  نخـس  رگید  کی  اب  ناـنآ  دـمآ . يدـسا  رهاـظم  نب  بیبح  لابقتـسا  هب  دـندوب  هدرک  سولج  دـسا 

. تفرگ رارق  رگید  کی  يذاحم 
. دشورفیم هزبرخ  قزرلا  راد  دزن : دراد و  یگرزب  مکـش  درادن و  وم  شرـس  ولج  هک  مرگنیم  ار  یگرزب  صخـش  ایوگ : تفگ : بیبح  سپس 

نم تفگ : بیبح  باوج  رد  مثیم  دـناهدرک ! هراپ  بوچ  اب  ار  وا  مکـش  دـناهدز و  رادـب  ربمایپ  تیب  لـها  یتسود  مرجب  ار  وا  منیبیم  اـیوگ :
. دراد هتفاب  يوسیگ  ود  هک  مسانشیم  ار  يدرم 

شرس  دوشیم و  هتشک  يو  دنکیم . جورخ  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  ترصن  يارب  وا 
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. دندش ادج  رگید  کی  زا  دنتفگب و  نیا  دز . دهاوخ  نالوج  هفوک  رد 
دیـشر هک  دندوب  هدـشن  هدـنکارپ  سلجم  لها  زونه  دـیوگیم : يوار  میدوب !! هدـیدن  رفن  ود  نیا  زا  رتوگغورد  ام  دـنتفگ : سلجم  نآ  لها 

زا ناشیا  دنتفگ : نانآ  تفرگ . ار  ناشیا  غارـس  سلجم  لها  زا  دیبلط و  ار  ناشیا  دمآ و  میج ) ءاه و  حتفب   ) يرجه نیـش ) حتف  ءار و  مضب  )
یسک نآب  دیوگب : هدرک  شومارف  وا  دنک ، تمحر  ار  مثیم  ادخ  تفگ : دیشر  دنتفگیم . نانچ  نینچ و  میدینـش  ام  دندش و  ادج  رگید  کی 

. دش دهاوخ  اطع  رتشیب  مهرد  دص  غلبم  دربیم  ار  بیبح  رس  هک 
بش دنچ  مسق  ادخب  دنتفگ : هورگ  نآ  نایرج  نیا  زا  سپ  تسا ، رتوگغورد  همه  زا  صخش  نیا  ادخب  دنتفگ : هورگ  نآ  تفر  دیشر  یتقو 
هچنآ دندروآ . مه  ار  رهاظم  نب  بیبح  رـس  و  تسا !! راد  يالاب  ثیرح  نب  ورمع  هناخ  رد  رب  رامت  مثیم  میدید  هک  تشذگن  شیب  يزور  و 

. دش نامه  دندوب  هتفگ  نانآ  هک  ار 
دوخ و ياههنیـس  هلیـسوب  ار  اههزین  دندید و  ار  نهآ  ياههوک  دـندرک و  يرای  ار  نیـسح  ماما  هک  دوب  يرفن  داتفه  نآ  زا  رهاظم  نب  بیبح 
دنتفریذپیمن و یلو  دـشیم  هضرع  نانآ  رب  لاوما  ناما و  هک  دـندوب  يدارفا  نامه  نانآ  دـندومن . لابقتـسا  دوخ  ياهتروص  اب  ار  اهریـشمش 

هتشک نیسح  فارطا  رد  هرخالاب  نانآ  دشاب . زاب  ام  زا  یمـشچ  دوش و  هتـشک  نیـسح  ماما  رگا  میرادن  يرذع  ادخ  ربمغیپ  دزن  ام  دنتفگیم :
. دندش

نونکا ردارب ! يا  تفگیم : دنتفگیم  ءارقفلا  دیس  ار  وا  هک  میم ) نوکسب   ) ینادمه نیـصح  نب  دیزی  درکیم و  حازم  يدسا  رهاظم  نب  بیبح 
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: تفگیم بیبح  تسین ! هدنخ  تقو 
اب ار  اـم  راکمتـس  هورگ  نیا  هکنیا  زا  ریغ  تسین  اـم  عناـم  يزیچ  مسق  ادـخب  تـسا ؟ رتراوازـس  ترـسم  يارب  عـضوم  نـیا  زا  یعـضوم  هـچ 

جارختسا هرصب  هفوک و  هرخافم  باتک : زا  هملک  نیا  دیوگیم : یـشک  میئامن . هقناعم  نیعلا  روح  اب  ام  ادعب  دننک و  دیهـش  دوخ  ياهریـشمش 
. تسا هدش 

رد تشاد  ار  البرک  هدارا  هک  يدرم  دنکیم : لقن  یفاک  باتک : رد  - 34
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هفوک لها  تفگ : یئاجک ؟ مدرم  زا  دومرف : يو  هب  نیـسح  ماما  درک ، مالـس  ترـضح  نآ  هب  دورو  زا  سپ  تاقالم و  نیـسح  ماما  اب  هیبلعث 
یحو ادخ  لوسر  مدـج  يارب  هک  دوخ  هناخ  رد  ار  لیئربج  ياج  مدرکیم  تاقالم  وت  اب  هنیدـم  رد  نم  رگا  یفوک  ردارب  يا  دومرف : متـسه .
بلطم نیا  ادـبا  میـشاب ؟! لهاج  ام  دوخ  دـنوش و  باریـس  ام  ملع  همـشچ  زا  مدرم  دوشیم  ایآ  یفوک  ردارب  يا  مدادـیم . ناشن  وتب  درواـیم 

. تسین نینچ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  قداص  رفعج  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 35

. دوب هدیشوپ  زخ  هبج  تداهش  عقوم  رد  نیسح  ماما 
. دش هتشاگن  البق  تیاور  هس  نیا  ریظن   38 - 37 - 36

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  یسیع  نب  رفعج  ردارب  زا  یفاک  باتک : رد  زین  - 39
عجار دومرف : دـش . ایوج  دـنیوگیم  نآ  هراب  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  اروشاـع و  زور  نتفرگ  هزورب  عجار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  نم 

ماما هک  دـنتفرگ  هزور  نیا  يارب  ار  نآ  داـیز  لآ  ناـگدازانز  هک  تسا  يزور  اروشاـع  يوشیم ؟ اـیوج  نم  زا  هناـجرم  رـسپ  نتفرگ  هزورب 
. تسج كربت  نآ  هب  تفرگ و  هزور  دیابن  دننادیم  موش  ار  نآ  دّـمحم  لآ  هک  تسا  يزور  اروشاع  دـندوب . هتـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دندشن تبیـصم  راچد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  درک . حور  ضبق  ار  دوخ  ربمایپ  نآ  رد  ادخ  هک  تسا  یـسحن  يزور  هبنـشود  زور 
. دنیوجیم كربت  نآ  هب  ام  نانمشد  یلو  مینادیم . موش  ار  نآ  ام  اذل  هبنشود . زور  رد  رگم 

ود نیا  هک  یسک  دننادیم . موش  ار  نآ  دمحم  لآ  یلو  دیوجیم  كربت  نآ  هب  هناجرم  رسپ  دش  هتـشک  نآ  رد  نیـسح  ماما  هک  اروشاع  زور 
اب و  دشاب . هدش  خسم  شبلق  هک  دنکیم  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  دیوجب  كربت  اهنآ  هب  ای  دریگب ، هزور  ار  اروشاع ) هبنـشود و  ینعی   ) زور

. دنداد رارق  تنس  ار  زور  ود  نیا  هب  كربت  نتفرگ و  هزور  هک  دوشیم  روشحم  يدارفا 
اعوسات و زور  نتفرگ  هزورب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  کلملا  دـبع  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 40

: دومرف مدش . ایوج  مرحم  ياروشاع 
121 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

نبا دـندومن . عامتجا  نانآ  فارطا  رد  ماش  لها  دـندش و  هرـصاحم  البرک  رد  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  يزور  اعوسات 
يارب هک  دندرک  نیقی  دندرمش  فیعض  زور  نآ  رد  ار  وا  نارای  نیسح و  ماما  دندش و  لاحشوخ  دوخ  رکشل  ترثک  زا  دعـس  نبا  هناجرم و 
هدرمش فیعض  هک  ینیـسح  نآ  يادفب  مردپ  درک . دنهاوخن  دادما  ار  ترـضح  نآ  قارع  لها  دمآ و  دهاوخن  يروای  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نارای نایم  رد  دش و  تبیصم  راچد  نیـسح  ماما  هک  تسا  يزور  نیا  اروشاع : زور  اما  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دوب !! بیرغ  دش و 

هن تفرگ  هزور  ناوتیم  ار  يزور  نینچ  کی  ایآ  دـنداتفا . راوگرزب  نآ  فارطا  رد  هنهرب  داسجا  اب  مه  ترـضح  نآ  باحـصا  داـتفا و  دوخ 
نیمز و نامـسآ و  لـها  راـچد  هک  تسا  تبیـصم  نزح و  زور  هکلب  تسین . نتفرگ  هزور  زور  زور  نـیا  هـبعک ، ینعی  مارحلا  تـیب  يادـخب 

. تسا هدش  نینمؤم  عیمج 
يزور نامه  اروشاع  داب  ناشتایرذ  نانآ و  رب  ادـخ  مشخ  ماش . لها  داـیز و  لآ  هناـجرم و  نبا  يارب  تسا  رورـس  حرف و  زور  اروشاـع  زور 
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رد ار  وا  ادخ  دـیوجب  كربت  نآ  هب  ای  دریگب ، هزور  ار  زور  نیا  هک  یـسک  ماش . هعقب  زا  ریغ  دـندش  نایرگ  نیمز  ياههعقب  عیمج  هک  تسا 
دربب و ار  يزیچ  زور  نیا  رد  هک  یسک  دشاب . هتفرگ  رارق  ادخ  طخـس  دروم  دشاب و  هدش  خسم  شبلق  هک  دنکیم  روشحم  دایز . لآ  اب  یلاح 
تیب و لـها  وا و  زا  ار  تـکرب  دـیامن و  تاـقالم  ار  وا  هـک  يزور  نآ  اـت  دـنکیم  شبلق  راـچد  ار  یقاـفن  ادـخ  دـنک  هریخذ  دوـخ  لزنم  رد 

. دهدیم رارق  کیرش  اهنآ  هیلک  رد  وا  اب  ار  ناطیش  تفرگ  دهاوخ  شنادنزرف 
نتفرگ هزورب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  ردنغ  یبا  نب  نیـسح  ردـپ  زا  خیـش  یلاما  باتک : رد  - 41

: دومرف مدش . ایوج  اروشاع  زور 
. ریگب هزور  اروشاع  زور  رد  ینک  تتامش  نیسحب  یهاوخیم  رگا  تسا . نیسح  ماما  لتق  زور  اروشاع  زور 

ار نانآ  هک  ماش  لها  زا  يدارفا  نآ  مهیلع و  هَّللا  ۀنعل  هیما  ینب  دومرف : سپس 
122 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ملاس دناهدرک  جورخ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  نانآ  زا  هک  یـصاخشا  دوش و  هتـشک  نیـسح  رگا  دندرک : رذن  دندومن  تناعا  نیـسح  لتق  رد 
. دنریگب هزور  يرازگرکش  يارب  ار  زور  نآ  دنهد و  رارق  دیع  دوخ  يارب  ار  اروشاع  زور  دوش  نایفس  وبا  لآ  بیصن  تفالخ  ماقم  دننامب و 

هزور ار  اروشاع  زور  هک  تسا  تلع  نیدب  دندرک . ادـتقا  نانآ  هب  امومع  مدرم  دـش و  لومعم  تنـس و  مدرم  نیب  زورما  ات  عوضوم  نیا  اذـل 
. دننکیم رورسم  ار  دوخ  لایع  لها و  زور  نیا  رد  دنریگیم و 

تکرـش نینمؤملا  ریما  نوخ  نتخیر  رد  سیق  نبا  ثعـشا  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  باـتک : رد  - 42
. دوب میهس  نیسح  ماما  نوخ  نتخیر  رد  دمحم  شرسپ  درک . مومسم  ار  نسح  ماما  میج ) حتفب   ) هدعج شرتخد  تشاد .

هکم زا  دوخ  لایع  لها و  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنیا  هفسلف  دوش : هتفگ  رگا  دسیونیم : ءایبنألا  هیزنت  باتک : رد  یـضترم  دیـس  هرـصبت 
رد دیزی  فرط  زا  هک  یسک  نآ  و  دندوب . یلوتسم  هفوک  رب  ترضح  نآ  نانمـشد  هک  یتروص  رد  تسیچ ، دش  جراخ  قارع  فرطب  همظعم 

، دـندرک اهیئافویب  هچ  شردارب  ردـپ و  اب  هفوک  مدرم  هک  دـید  نیـسح  ماما  مه  یفرط  زا  دوب . طلـسم  یهن  رما و  رب  تشاد  تیرومأم  اجنآ 
دندـش عنام  جورخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  يدارفا  هیلک  هنظم  اب  نیـسح  ماما  هنظم  هنوگچ  دـندوب . راک  تناـیخ  نکـش و  ناـمیپ  ناـنآ  اریز 

تکالهب عطق  رفـس  نآ  رد  و  دیامن . رظن  فرـص  ندـش  جراخ  زا  هک  درک  هراشا  ترـضح  نآ  هب  سابع  نبا  هکنآ  لاح  رد  و  دوب . فلاخم 
زا کـلذ  ریغ  یلا  مراپـسیم . ادـخب  يوشیم  هتـشک  هک  ار  وت  نم  تفگ : درک  عادو  نیـسح  ماـما  اـب  هک  یعقوم  نآ  رد  رمع  نبا  زین  تشاد .

. دنتفگ نخس  هراب  نیا  رد  هک  يدارفا 
هک یتروص  رد  تشگن ؟ زاب  ارچ  سپ  دش  هاگآ  دوب  هداتسرف  نتشیوخ  نابدید  ناونعب  ار  وا  هک  لیقع  نب  ملـسم  لتق  زا  هک  یماگنه  سپس 

هاگآ  هورگ  نآ  بیرف  زا 
123 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. درکیم طابنتسا  ار  نانآ  رکم  هلیح و  دوب و 
؟ دنگنجب دنتشاد  یناوارف  ياهنابیتشپ  هک  يدایز  ياهتیعمج  اب  تشاد  هک  یلیلق  هدع  نآ  اب  تسنادیم  زیاج  هنوگچ  نیا  زا  رظن  فرص  اب 

نیدـب ات  درکن ، لوبق  ارچ  نک  تعیب  دـیزی  اـب  اـیب  تفگ : درک و  هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  ناـما  داـیز  نبا  هک  یعقوم  سپ  هتـشذگ  نیا  زا 
تکاله راچد  دوخ  تسدـب  ار  دوخ  ارچ  دـیامن ؟ ظفح  دـندوب  وا  اب  هک  ار  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  تیب و  لها  نوخ  دوخ و  نوخ  هلیـسو 

قفاوت ار  ناشیا  لمع  نیب  ناوتیم  هنوگچ  دومن . میلـست  هیواعم  هب  ار  تفالخ  ماقم  فوخ  نودب  نسح  ماما  شردارب  هک  یتروص  رد  دومن .
تسا بجاو  دسریم  دوخ  قحب  دنک  مایق  يوحن  رهب  رگا  هک  دنک  ادیپ  هبلغ  ماما  هنظم  هاگ  ره  هک  مینادیم  میئوگیم : باوج  ام  باوج  داد ؟!

زا دعب  رگم  دشن  هفوک  هجوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام  ياقآ  دیامن ، لمحت  ار  نآ  دناوتب  هک  دوش  یتقـشم  راچد  هکنیا  ول  و  دیامن . مایق 
هبتاکم نانآ  هک  درک  تکرح  هفوک  فرطب  یتقو  ترـضح  نآ  دـش . لصاح  شیارب  مدرم  نآ  زا  ینامیپ  دـهع و  ینانیمطا و  قوثو و  هکنیا 
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. دندرک يراگن  همانب  ءادتبا  هک  دندوب  نانآ  میرادن و  یتهارک  وت  ندمآ  زا  میتسه ، وت  عیطم  ام  دندرک :
هدش نیسح  ماما  يارب  هیواعم  اب  نسح  ماما  حلـص  زا  دعب  هیواعم و  مایا  رد  هک  دندوب  هفوک  لها  ءارق  فارـشا و  ناگرزب و  زا  اههبتاکم  نآ 
نیا هب  عجار  دوب  یقاـب  هیواـعم  هک  نسح  ماـما  تاـفو  زا  دـعب  سپـس  تسین  بجاو  دومرف : باوج  رد  تفریذـپن و  ترـضح  نآ  یلو  دوب ،

یلمع نینچ  کی  هیواعم  مایا  رد  یلو  درک . راودـیما  ار  ناشیا  داد و  هدـعو  نانآ  هب  راوگرزب  نآ  دـندرک ، هبتاکم  ترـضح  نآ  اب  عوضوم 
. درک عمط  نآ  هب  هک  دشیمن  دوب و  راوشد 

هداعا  ترضح  نآ  يارب  ار  هبتاکم  نایفوک  تشذگ و  رد  هیواعم  هک  یماگنه 
124 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

درک ادیپ  يوق  هنظم  تسا  هدش  فیعض  وا  دنتسه و  طلسم  دیزی  یلاو  رب  نانآ  دید  نیـسح  ماما  دندومن و  تبغر  تعاطا و  راهظا  دندرک و 
یئافویب مدرم  زا  یـضعب  دیاش  هک  درکیمن  ار  باسح  نیا  ترـضح  نآ  دورب . تیلاعف  يارب  هک  تسا  مزال  بجاو و  نانآ  يوسب  نتفر  هک 

رثکا زا  دش  هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم  هک  یماگنه  اریز  دتفیب . قافتا  هبیرغ  روما  نآ  دندرگ و  ناوتان  وا  ندومن  يرای  زا  قح  لها  دننک و 
. تفرگ تعیب  نآ  لها 

رد هک  نانچ  هدش  يدارم  هورع  نب  یناه  هناخ  دراو  هفوک و  لخاد  ملسم  ترضح  هک  دش  ربخ  اب  دیدرگ و  هفوک  دراو  دایز  نبا  هک  یعقوم 
. دمآ يو  تدایع  يارب  دایز  نبا  تسا  هدیدرگ  یناه  هناخ  لخاد  روعا  نب  کیرش  زین  تسا و  روطسم  خیراوت 

لئاسو کیرـش  دشکب . ار  دایز  نبا  ملـسم  ترـضح  دـیایب  کیرـش  تدایع  يارب  دایز  نبا  هاگ  ره  هک  دوب  هدرک  تقفاوم  ملـسم  اب  کیرش 
نادرمناوج شور  نتشک  هاگانب  ار  یسک  هکنیا  هب  دروآ  رذع  ملسم  ترضح  یلو  دوب . هدرک  رسیم  نکمم و  ملسم  يارب  ار  دایز  نبا  نتشک 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  اریز  تسین .
کتفلا  دیق  نامیالا  نا 

قفاوم وا  اب  کیرش  تشکیم و  ار  دایز  نبا  ملـسم  ترـضح  رگا  دشکب  یناهگان  روطب  ار  یـسک  ناسنا  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  نامیا  ینعی 
یسک ره  دیدرگیم و  هفوک  دراو  یعافد  هنوگ  چیه  نودب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دشیم و  دوبان  لطاب و  نیسح  نانمشد  تردق  دیدرگیم 

وا تسویپیم و  ترضح  نآ  هب  دنک  يرای  ار  نیسح  تساوخیم  ابلق  هک  یسک  ره  تشادیم و  رب  راک  يور  زا  هدرپ  نیسح  ماما  يرای  يارب 
. دومنیم تیوقت  نانمشد  لباقم  رد  ار 

هرصاحم ار  وا  رصق  دش و  دایز  نبا  هجوتم  هفوک  لها  زا  یهورگ  اب  ملسم  ترضح  دوب  هدرک  ینادنز  ار  یناه  دایز  نبا  هک  یماگنه  نآ  رد 
لاح نیع  رد  بغار و  دیزیب  ار  مدرم  ات  داتسرف  مدرم  نایم  رد  ار  یهورگ  ادعب  تسب  ملسم  يورب  فوخ  زا  ار  رـصق  ياهرد  دایز  نبا  درک .

، دنیامن رانک  رب  لیقع  نب  ملسم  يرای  زا  ار  ناشیا  دنناسرتب و 
125 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دیسر هک  اجنآ  هب  دیسر  راوگرزب  نآ  راک  درک و  بش  یلیلق  هورگ  اب  ار  زور  ملسم  هکنیا  ات  دندش  دعاقتم  مدرم  رثکا 
يداع روطب  دناوتب  ناسنا  ات  دشاب  روای  رای و  دـیاب  ینعی   ) تسا مولعم  نانمـشد  رب  يزوریپ  بابـسا  هک  دوب  نیا  هلمج  نیا  رکذ  زا  ام  روظنم 

هچ ینید و  قح  هچ  قحب  رصان  تلق  اب  درک و  ربص  همه  نآ  هکنیا  ات  داتفا  قافتا  سکع  رب  نیـسح  ماما  هیـضق  یلو  دوش ) بلاغ  نمـشد  رب 
شیپ هنوگ  نیا  ریظن  هب  دـندش . دیهـش  شلباقم  رد  هکنیا  ات  دـنداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  ترـضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  درک . عوجر  یتیامح 

زج ياهراچ  دوشب  یئاهدـمآ  شیپ  نینچ  کی  راچد  ناسنا  هک  یعقوم  ینعی   ) درب ار  نآ  راظتنا  يراـچان  عقوم  رد  درک و  عمط  ناوتیم  دـمآ 
(. تسا هدومن  تکاله  راچد  ار  دوخ  عقاوم  نینچ  کی  رد  ناسنا  تفگ : ناوتیمن  و  درادن . ناج  نداد  تسد  زا 

: داد ماجنا  نسح  ماما  شردارب  هک  یلمع  نیسح و  ماما  لمع  نیب  نداد  قفاوت  اما 
زا دیامن . يریگولج  تیب  لها  نوخ  نتخیر  بوشآ و  هنتف و  زا  هک  دش  میلست  نیا  يارب  نسح  ماما  اریز  تسا ، حیرـص  حضاو و  قفاوت  نیا 
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. درکیم دوخ  نارای  زا  ار  یئافویب  ساسحا  مه  یفرط 
نآ مینکیم و  يراـی  ار  وت  اـم  دـنداد  ناـنیمطا  دنتـشون و  شیارب  هک  يدارفا  نآ  درک : ادـیپ  يوق  هنظم  یتقو  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

راوگرزب نآ  هک  یماگنه  دـنک ، جورخ  مایق و  قح  يارب  تسناد  مزال  دوخ  رب  دـید  فیعـض  ار  لطاب  نارای  يوق و  ار  قح  ناراـی  ترـضح 
دوش میلـست  دـیامن و  يراددوخ  گنج  زا  تفرگ  میمـصت  درک  هدـهاشم  ار  قافتا  ءوس  یئاـفویب و  ياـههنومن  دـید و  سکع  رب  ار  هیـضق 

: نیا رب  انب  سپ  تفرگ . رارق  لئاح  روظنم  نیا  راوگرزب و  نآ  نیب  ندش  عونمم  یلو  دش ، میلست  مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  هک  روط  نامه 
نآ زا  ار  ندومن  يراددوخ  میلـست و  فوخ  مئالع  روهظ  عقوم  رد  هک  دوب  نیا  دوب  هک  یتوافت  دوب . قفتم  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  لاـح 

ار ترضح  نآ  نوخ  دنتساوخ  نانآ  دنتفریذپن . وا  زا  ار  شزاس  حلص و  دندرکن ، لوبق  راوگرزب 
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هک یـصخش  يارب  عوضوم  نیا  دـیدرگ . تشهب  لخاد  دیهـش و  يراوگرزب  ایند  کی  اب  هکنیا  اـت  درک  داـهج  مه  درمگرزب  نآ  دـیزی و  رب 
. تسا حضاو  دنک  تقد 

رد هک  دنتـشاد  یـصاخ  تیرومأم  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  کـی  ره  هک  تشذـگ  یناوارف  راـبخا  نتف  تماـما و  باـتک  رد  دـیوگ : فلؤم 
دندرکیم راـتفر  اـهتیرومأم  نآ  قبط  ناـشیا  دوب و  موـقرم  دـندش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  رب  هک  ینامـسآ  ياـههمان 

. درک سایق  ام  ياههفیظوب  ناوتیمن  دنتشاد  ناماما  هک  ار  یتاروتسد  فیاظو و 
بیذـکت ار  نانآ  نایادـخ  دـندشیم ، ثوعبم  رفاک  دارفا  رازه  رب  یئاـهنتب  ناـنآ  رثکا  هک  مالـسلا  مهیلع  ناربماـیپ  لاوحا  هب  عـالطا  زا  دـعب 

کلذ ریغ  نانآ و  نداتفا  شتآ  رد  ندش و  هتـشک  ندش و  ینادنز  ندش و  بورـضم  زا  دندومنیم . توعد  دوخ  نیدـب  ار  نانآ  دـندرکیم ،
رابخا اـهناهرب و  لـیلد و  اـب  ناـنآ  ندوب  موصعم  مه  یفرط  زا  دومن  ضارتعا  روما  هنوگ  نیا  رد  بهذـم  نید و  ناـماما  هب  هک  درادـن  اـج 

. دوب نانآ  میلست  دنهدیم  ماجنا  هک  یلمع  ره  هراب  رد  دیاب  هکلب  تسین . نانآ  رب  ضارتعا  لاجم  تسا  هدش  تباث  رتاوتم 
. درک دوخ  دج  نید  يادف  ار  دوخ  ناج  نیسح  ماما  هک  تسناد  یهاوخ  ینک  لمأت  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  رگا  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 

ماما ندش  دیهـش  زا  دعب  رگم  دشن  تباث  هیما  ینب  یهارمگ  رفک و  نیـسح . ماما  تداهـش  زا  دـعب  رگم  دـشن  لزلزتم  هیما  ینب  لود  ياههیاپ 
هابتـشا راچد  هیما  ینب  رفکب  عجار  مدرم  دومنیم و  تیوقت  ار  نانآ  تنطلـس  درکیم  شزاـس  حلـص و  هیما  ینب  اـب  درمگرزب  نآ  رگا  نیـسح ،

. دیدرگیم سردنم  نآ  راثآ  وحم و  نید  ياهمچرپ  یتدم  زا  دعب  هجیتن  رد  دندشیم .
هکم زا  لتق  فوخ  زا  زین  دیدرگ . هکم  هجوتم  ندش  دیهش  فوخ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دش  تباث  هتـشذگ  رابخا  زا  اهنیا  رب  هفاضا 

شیارب یتح  داب ! تیادفب  منادنزرف  ردام و  ردـپ و  ناج  دنـشکب . یناهگان  روطب  ار  وا  دـنهاوخیم  تشاد  يوق  نامگ  هک  نوچ  دـش ، جراخ 
سابل  زا  اذل  دنک  مامت  ار  دوخ  جح  هک  دشن  رودقم 
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يارب ار  یعضوم  دندوب . هدرک  گنت  ترضح  نآ  رب  ار  راطقا  هیلک  هَّللا  مهنعل  هیما  ینب  دیدرگ . جراخ  فوخ  اب  هکم  زا  دمآ و  نوریب  مارحا 

. دندوب هتشاذگن  راوگرزب  نآ  ندرک  رارف 
ریما ار  وا  درک و  جح  رما  يدصتم  جح  عقوم  رد  یگرزب  رکـشل  اب  ار  صاع  نب  دیعـس  نب  ورمع  دیزی  هک  مدـید  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 

. داد رارق  جاجح  هیلک  ءارمالا 
زا سپس  دنک . دیهـش  یناهگانب  ار  ترـضح  نآ  تسناوتن  رگا  دریگب و  هنایفخم  ار  نیـسح  ماما  دوب : هداد  روتـسد  دیعـس  نب  ورمع  هب  دیزی 

: تفگ درک و  رومأم  نیسح  ماما  لتقب  ار  ناشیا  داتسرف و  سوساج  ناونعب  لاس  نآ  رد  ار  هیما  ینب  زا  رفن  یس  دادعت  مه  یفرط 
ار دوخ  جح  دش و  جراخ  جـح  مارحا  سابل  زا  دـش  هاگآ  نایرج  نیا  زا  نیـسح  ماما  یتقو  دیـشکب  ار  ترـضح  نآ  دوشب  هک  يوحن  ره  هب 

. درک لیدبت  هدرفم  هرمعب 
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رگا مسق  ادخب  ردارب  يا  دومرف : شباوج  رد  ترضح  نآ  دوش  هفوک  هجوتم  نیـسح  ماما  هک  دش  عنام  هیفنح  نب  دّمحم  یتقو  هدش : تیاور 
. دنشکیم دننکیم و  جراخ  ارم  نانیا  مشاب  نیمز  ناروناج  خاروس  رد  نم 

اهر دنتـشاد  هک  یتحاـقو  ینمـشد و  تدـش  نآ  يارب  ار  وا  درکیم  مه  تعیب  حلـص و  هیما  ینب  اـب  نیـسح  ماـما  رگا  تفگ : ناوـتیم  هـکلب 
رد دـندومنیم . عافد  شلباقم  رد  دوب  هک  يوحن  ره  هب  و  دـندرکیم . دوبان  یناـهگانب  ار  وا  دوب  هک  ياهلیح  رکم و  ره  هب  هکلب  دـندرکیمن .

. درک دهاوخن  تعیب  وا  دنتسنادیم  هک  دندرک  هضرع  ترضح  نآ  هب  تهج  نیا  هب  ار  تعیب  رما  يادتبا 
لتقب ار  نیـسح  ماما  ات  داد  روتـسد  هنیدم  یلاوب  دننک  هضرع  نیـسح  ماما  هب  ار  تعیب  هکنیا  زا  لبق  هیلع  هَّللا  ۀنعل  مکح  ناورم  ینیبیمن  ایآ 
یفرط زا  درک  میهاوخ  ءارجا  يو  هراب  رد  مشاب  هتـشاد  هک  يرظن  ره  ام  دـینک ، غالبا  وا  هب  ار  ام  رما  تفگیم : نیعل  داـیز  نبا  زین  دـنناسرب :

. دنتشک ار  وا  سپس  دنداد و  ناما  ملسم  ترضحب  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ 
. تشاد مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هک  یضغب  توادع و  تدش  نآ  اب  نوعلم  هیواعم 
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. درکیم ارادم  ناشیا  اب  تشاد  هک  یگدومزآ  يرگهلیح و  یکریز و  نآ  تهجب 

ره رد  اذل  درک . دنهاوخ  جورخ  وا  هب  مدرم  دوشیم و  دوبان  يو  تنطلـس  دندرگیم ، رب  وا  زا  مدرم  دشکب  انلع  ار  نانآ  رگا  تسنادیم  اریز 
هب هک  دوب  تهج  نیمه  يارب  دـشن . نیـسح  ماما  ضرعتم  یلو  دومن ! حلـص  نسح  ماما  اب  هک  دوب  ظاحل  نیدـب  دومنیم  ارادـم  نانآ  اب  لاـح 

سپـس دوب ، دهاوخ  وا  تلود  يدوبان  بجوم  ندش  نیـسح  محازم  تسنادیم  نوچ  دوشن ، نیـسح  ضرعتم  درکیم : شرافـس  دیزی  شرـسپ 
: دیوگیم فلؤم 

امیلا اباذع  مهبذع  الیبو و  انعل  روجلا  ملظلا و  نم  مهیلع  يرج  امب  یضر  مهیلع و  ناعا  مهلتق و  کیبن و  تیب  لها  ملظ  نم  لک  نعلا  مهللا 
. مهیلع هَّللا  تاولص  مهمئاق  عم  مهراثب  نیبلاطلا  مهراصنا و  یلع و  لآ  ۀعیش  رایخ  نم  انلعجا  و 

مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  تداهش  هراب  رد  متشه  یس و  شخب 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هفوک  لها  زا  یخیش  زا  یلاما  باتک : رد  قودص  - 1
نبا دندروآ . دایز  نبا  دزن  ار  نانآ  دندش و  ریسا  ترضح  نآ  رکشل  زا  ریغص  كدوک  ود  دش  دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 

ار ناشیا  یهدب ! نانآ  هب  کنخ  بآ  بوخ و  ياذـغ  ادابم  یلو  نک . ینادـنز  ار  كدوک  ود  نیا  تفگ : تساوخ و  ار  دوخ  نابنادـنز  دایز 
نانآ يارب  بآ  هزوک  کی  وج و  نان  صرق  ود  دشیم  بش  یتقو  دندوب . هزور  ار  اهزور  كدوک  ود  نآ  نک . ینادنز  گنت  نادنز  کی  رد 

. دندروآیم
ام ندوب  ینادنز  ردارب  يا  تفگ : يرگیدب  نانآ  زا  یکی  دش  لاس  کی  تدم  دیماجنا و  لوطب  كدوک  ود  نآ  ندوب  ینادـنز  هک  یماگنه 

هلیـسوب نک و  هاگآ  دوخ  ماقم  زا  ار  وا  دمآ  نابنادنز  نیا  هک  یعقوم  دسوپب . ام  ندب  دوش و  یناف  ام  رمع  هک  تسا  کیدزن  هدش و  ینالوط 
. دراذگب ام  رایتخا  رد  يرتشیب  بآ  دهد و  هعسوت  ام  ياذغ  رد  يو  دیاش  امن ، یفرعم  وا  دزن  ار  دوخ  يراد  دّمحم  ترضح  اب  هک  یتبارق 

نابنادـنزب رتکچوک  كدوک  نآ  دروآ  نانآ  يارب  بآ  هزوک  کی  وج و  نان  صرق  ود  بش  همه  تداـعب  نابنادـنز  دیـسر و  ارف  بش  یتقو 
. تسا نم  ربمایپ  وا  هک  یتروص  رد  مسانشن  هنوگچ  تفگ : یسانشیم ؟ ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ایآ  خیش ! ای  تفگ :

هکئالم اب  هدرک و  اطع  وا  هب  لاب  ود  ادخ  هکنیا  لاح  مسانـشن و  ار  رفعج  هنوگچ  تفگ : یـسانشیم ؟ مه  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  ایآ  تفگ :
. دیامنیم زاورپ  دهاوخب  هک  ییاج  ره  رد 

ار بلاط  یبا  نب  یلع  هنوگچ  تفگ : نابنادنز  یسانشیم ! ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  تفگ :
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نب ملـسم  نادنزرف  ام  میـشابیم ، وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  خیـش  يا  تفگ : دـشابیم . نم  ربمغیپ  ردارب  ومع و  رـسپ  وا  هک  یتروص  رد  مسانـشن 
نیا رد  ار  ام  یـسریمن . ام  دادب  وت  یلو  مینکیم  اضاقت  کنخ  بآ  میهاوخیم  بوخ  ياذـغ  وت  زا  ام  میریـسا ، وت  تسد  رد  هک  میتسه  لیقع 

: تفگ دیسوب  ار  نانآ  ياپ  هکنیا  زا  سپ  داتفا و  ناشیا  ياپب  نابنادنز  هاگان  ياهداد ! ياج  کیرات  گنت و  نادنز 
ره زا  دـشابیم . زاب  هک  تسا  نادـنز  رد  نیا  ادـخ ! ربمغیپ  ترتع  يا  مهدـیم ، رارق  امـش  يالب  رپس  ار  مدوخ  نم  داب . امـش  يادـفب  نم  ناج 

. دیورب دیهاوخیم  هک  یهار 
دـیورب و هار  اهبـش  تفگ : هدرک  یئامنهار  ار  ناـشیا  دروآ و  ناـنآ  يارب  بآ  هزوک  کـی  ناـن و  صرق  ود  نابنادـنز  دیـسر  ارف  بش  یتقو 

. دنداد ماجنا  ار  لمع  نیا  كدوک  ود  نآ  دنک  تمحرم  امشب  یجرف  هار و  اناوت  يادخ  ات  دیوش  ناهنپ  اهزور 
میتسه ریغـص  كدوک  ود  ام  نز ! ریپ  يا  دنتفگ : وا  هب  دوب . هداتـسیا  ینزریپ  هک  دندمآ  ياهناخ  رد  رب  تفرگ  ارف  ار  نانآ  بش  هک  یماگنه 

. میورب مینک و  ادیپ  ار  هار  دش  حبص  یتقو  ات  نک  نامهم  ار  ام  بشما  کی  مینادیمن . هاچ  زا  ار  هار  ام  میشابیم ، سرون  بیرغ و  هک 
زا ام  دنتفگ : ماهدیئوبن ؟! رتبوخ  امـش  ندـب  زا  یئوب  یلو  ماهدـیئوب  ار  اهوب  هیلک  نم  هک  دـیتسیک  امـش  نم ! نازیزع  يا  تفگ : نز  ریپ  نآ 

هعقو رد  قساف و  هک  مراد  يداماد  نم  نم ! نازیزع  يا  تفگ : نز  ریپ  میاهدرک ، رارف  لتق  دایز و  نبا  نادنز  زا  هک  میشابیم  وت  ربمایپ  ترتع 
نامهم بش  کی  طقف  ام  دـنتفگ : نانآ  دـناسرب . لتقب  دـنک و  ادـیپ  ار  امـش  مداماد  مسرتیم  تسا . هدرک  گنج  دایز  نبا  باکر  رد  ـالبرک 

. میتسه
. مروایب امش  يارب  بآ  اذغ و  ات  دینک  ربص  سپ  تفگ : نز  ریپ  میوریم . دش  حبص  یتقو 

. دندیماشآ بآ  دندروخ و  اذغ  ناشیا  دروآ . بآ  اذغ و 
ام نیب  توم  هکنیا  زا  لبق  میـشاب . ناما  رد  بشما  میراودـیما  ام  تفگ : گرزب  رداربب  کچوک  ردارب  دـندش  باوختخر  لخاد  ناـنآ  یتقو 

وت میوبب و  ار  وت  نم  يروآ . رد  نم  ندرگب  تسد  زین  وت  مروآ  رد  وت  ندرگب  تسد  نم  ایب  دنکفا . یئادج 
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بابلا قد  دمآ و  نزریپ  نآ  داماد  تشذگ  بش  زا  یتمـسق  هک  یماگنه  دندیباوخ . دـنداد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  كدوک  ود  نآ  یئوبب . ارم 
: تفگ تسیک ؟ تفگ : نزریپ  درک ،

! وت رب  ياو  تفگ : شداماد  تسین ! وت  ندـمآ  تقو  العف  هک  یتروص  رد  ینکیم ، باـبلا  قد  عقوم  نیا  هچ  يارب  تفگ : نز  ریپ  منـالف . نم 
؟ تسا هداد  خر  هچ  رگم  تفگ : تسا ! هدش  نم  راچد  یتخـس  يالب  نک ، زاب  ار  رد  دوش  هراپ  ماهرهز  دـنک و  زاورپ  نم  لقع  هکنیا  زا  لبق 
ار كدوک  ود  نیا  زا  یکی  رـس  سک  ره  دز : دایرف  هاگرکـشل  نایم  رد  ریما  دناهدرک . رارف  دایز  نبا  رکـشل  زا  کچوک  كدوک  ود  تفگ :

. تشاد دهاوخ  هزیاج  مهرد  رازه  ود  دروایب  ار  كدوک  ود  ره  رس  یسک  ره  دراد و  هزیاج  مهرد  رازه  دروایب 
. ماهدرواین تسدب  يزیچ  ماهدرک و  هتسخ  ار  نتشیوخ  نم 

لباق ایند  وت ! رب  ياو  تفگ : دشاب ! وت  مصخ  تمایق  يادرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  هکنیا  زا  سرتب  مداماد ! يا  تفگ : نزریپ 
. ینکیم تیامح  نانآ  زا  وت  ایوگ : تفگ : شداماد  یهاوخیم ؟ هچ  يارب  دشاب  هتشادن  ترخآ  هک  ار  یئایند  تفگ : تسا . تیمها  تبغر و 

. دهاوخیم ار  وت  ریما  هک  زیخرب  یشاب . عالطا  اب  ناشیا  زا  منکیم  نامگ 
رد متـسه ، كدوک  ود  نیا  بلط  رد  نم  تفگ : متـسین . شیب  ینز  ریپ  کی  نم  هک  یتروص  رد  دهاوخیم  هچ  يارب  ارم  ریما  تفگ : نز  ریپ 
بآ اذـغ و  دوشگ ، ار  رد  نزریپ  مورب ، ناشیا  لابندـب  مهاوخیم  هک  یهار  ره  رد  تقو  لوا  ادرف  سپـس  میامن . تحارتسا  نم  ات  نک  زاـب  ار 

. دیماشآ دروخ و  وا  دروآ و 
واگ لثم  دـمآ و  ناجیه  هب  تسم  رتش  ریظن  دینـش  قاطا  نایم  زا  ار  كدوک  ود  نآ  رخ  رخ  نز  نآ  داماد  تشذـگ و  بش  زا  یتمـسق  یتقو 

: تفگ یتسیک ؟ وت  تفگ : كدوک  نآ  دومن . تباصا  رتکچوک  كدوک  هب  شتـسد  هکنیا  ات  دیلام  هناخ  راویدب  ار  دوخ  تسد  درک و  ادص 
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ياهیلب نآ  راچد  مسق  ادخب  زیخرب ، نم  بیبح  يا  تفگ : درک و  رادیب  ار  رتگرزب  ردارب  رتکچوک  ردارب  دیتسیک ؟ امـش  ماهناخ ، بحاص  نم 
. میدوب رذح  رب  نآ  زا  هک  میدش 

تسار  ام  رگا  خیش ! يا  دنتفگ : دیتسیک ؟ امش  تفگ : ناشیا  هب  نز  نآ  داماد 
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نب دّمحم  ترـضح  دنتفگ : يرآ . تفگ : دـناهدومرف ؟ لوسر  ادـخ و  هک  یناما  نامه  دـنتفگ : يرآ  تفگ : دوب ؟ میهاوخ  ناما  رد  میئوگب 
؟ دشاب دهاش  لیکو و  میئوگیم  ام  هک  ار  هچنآ  هب  ادخ  دنتفگ : يرآ . تفگ : دشاب ؟ دهاش  ناما  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  دبع 

فاصنایب درم  نآ  میاهدرک . رارف  لتق  فوخ  دایز و  نبا  نادنز  زا  هک  میتسه  دّمحم  ترـضح  ترتع  زا  ام  خیـش  يا  دنتفگ : يرآ . تفگ :
ود تساخرب و  ادـعب  داد . رفظ  امـشب  ارم  هک  تسا  یئادـخ  نآ  صوصخم  ساپـس  دـیاهدش ؟! يرارف  گرم  يوسب  گرم  زا  بجع ! تفگ :

. دندرک حبص  هتسب  تسد  اب  ار  بش  نآ  كدوک  ود  نآ  تسب و  ار  كدوک  ود  نآ  فتک 
سپ ریگب و  ار  كدوک  ود  نیا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  دوب  حیلف  شمان  هرهچ و  هایس  هک  ار  دوخ  مالغ  دمآ  الاب  حبـص  هدیپس  هک  یماگنه 

. مریگب هزیاج  مهرد  رازه  ود  غلبم  مربب و  دایز  نبا  يارب  ات  روایب  نم  يارب  ار  ناشرس  نزب و  ار  ناشندرگ  يدرب  تارف  طش  بل  رب  هکنیا  زا 
يا تفگ : يو  هب  كدوک  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوب  هتفرن  شیب  یمدق  دـنچ  دـش . هاربور  كدوک  ود  نآ  ولج  تفرگ و  ار  ریـشمش  مالغ  نآ 
ارم نم  يالوم  تفگ : مالغ  دراد ! تهابش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  نذؤم  ءاب ) رسکب   ) لالب یهایس  هب  یلیخ  وت  یهایس  هایس ! مالغ 
رارف ندش  هتـشک  دایز و  نبا  نادنز  زا  هک  میـشابیم  وت  ربمایپ  ترتع  زا  ام  هرهچ ! هایـس  يا  دنتفگ : دـیتسیک ؟ امـش  هدرک ، رومأم  امـش  لتقب 

ار ناشیا  داتفا و  نانآ  ياپب  مالغ  نآ  دـیامن ! دیهـش  ار  ام  هتفرگ  میمـصت  وت  يـالوم  یلو  تسا . هدومن  ناـمهم  ار  اـم  نزریپ  نیا  میاهدرک و 
دّمحم ترضح  مسق  ادخب  مهدیم . رارق  ءالب  رپس  امش  يارب  ار  مدوخ  نم  داب . امش  يادفب  نم  ناج  ادخ ! ربمغیپ  ترتع  يا  تفگ : دیسوب و 

فرط نآ  زا  تخادـنا و  تارفب  ار  نتـشیوخ  رودـب و  دوخ  تسدـب  ار  ریـشمش  درک و  رارف  سپـس  دوب . دـهاوخن  نم  مصخ  تماـیق  يادرف 
: دز دایرف  شیالوم  دش . جراخ 

نونکا یلو  يدوب . هدرکن  ار  ادـخ  تیـصعم  هک  مدوب  وت  عیطم  یعقوم  ات  نم  نم  يـالوم  يا  تفگ : يدرکن ؟! ءارجا  ارم  رما  ارچ  مـالغ  يا 
نم  ینکیم  تیصعم  ار  ادخ  هک 
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يارب طقف  ار  ایند  مارح  لالح و  لام  نم  ناج ! رـسپ  تفگ : تساوخ و  ار  دوخ  رـسپ  ثیبخ  درم  نآ  سپـس  مرازیب ! وت  زا  ترخآ  ایند و  رد 

دزن ات  روایب  نم  دزن  نک و  ادـج  ار  نانآ  رـس  ربب و  تارف  رانک  رد  ریگب و  ار  كدوک  ود  نیا  ینتـساوخ . تسا  يزیچ  اـیند  منکیم ، عمج  وت 
هتفرن شیب  یمدق  دنچ  داتفا . هارب  كدوک  ود  نآ  ولج  رد  تفرگ و  ار  ریـشمش  رـسپ  نآ  مریگب . هزیاج  مهرد  رازه  ود  غلبم  مربب و  دایز  نبا 

؟! يرادن فوخ  منهج  شتآ  نتشیوخ و  یناوج  نیا  زا  ایآ  ناوج ! يا  تفگ : رسپ  نآ  هب  كدوک  ود  نآ  زا  یکی  هک  دندوب 
تداعس اب  رـسپ  نآ  تسا . هتـسب  ام  لتقب  رمک  تردپ  هک  میتسه  وت  ربمایپ  ترتع  زا  ام  دنتفگ : دیتسیک ؟ امـش  رگم  نم  بیبح  يا  تفگ : وا 
تارفب ار  نتشیوخ  فرطکی و  هب  ار  ریشمش  سپـس  دومن . هداعا  ار  هرهچ  هایـس  مالغ  نخـس  دیـسوب و  ار  نانآ  ياپ  داتفا و  ناشیا  ياهمدقب 

میارب منک  ینامرفان  وت  زا  تعاـطا و  ادـخ  زا  تفگ : يدومنن ؟ ءارجا  ارم  رما  ارچ  دز : داـیرف  يو  هب  شردـپ  دومن . روبع  بآ  زا  تخادـنا و 
. میامن ینامرفان  ادخ  زا  يرادربنامرف و  وت  زا  هکنیا  زا  تسا  رتهب 

. دش دهاوخن  امش  لتق  بکترم  نم  زا  ریغ  یسک  تفگ : كدوک  ود  نآ  هب  درم  نآ 
كدوک ود  نآ  رظن  دیشک و  فالغ  زا  ار  ریشمش  دیسر و  تارف  رانک  رد  هک  یماگنه  داتفا . كدوک  ود  نآ  ولج  تفرگ و  ار  ریـشمش  ادعب 

يراک وش ، دنمهرهب  ام  تمیق  زا  شورفب و  ربب و  رازابب  ار  ام  دنتفگ : درم  نآ  هب  دش و  کشا  زا  رپ  ناشنامشچ  داتفا  هدیـشک  ریـشمش  نآ  هب 
ار امش  هکلب  درب . مهاوخن  رازابب  ار  امش  نم  هن ، تفگ : يو  دشاب ! وت  نمشد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  تمایق  يادرف  هک  نکم 
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هَّللا یّلص  مالسا  ربمغیپ  اب  ار  ام  تبارق  ایآ  خیش  يا  دنتفگ : مریگب . ار  یناموت  رازه  ود  هزیاج  هک  مربیم  دایز  نبا  دزن  ار  امش  رس  مشکیم و 
. دیرادن یتبارق  ادخ  ربمغیپ  اب  امش  تفگ : ینکیمن ؟ تاعارم  هلآ  هیلع و 

نبا هب  امـش  نوخ  نتخیر  هلیـسوب  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  درم : نآ  دیامن . تواضق  ام  هراب  رد  وا  ات  ربب  دایز  نبا  دزن  هدنز  ار  ام  ناکدوک :
. میوجب برقت  دایز 

یمحرت  هنوگ  چیه  ادخ  درم : نآ  ینکیمن ؟ محرت  ام  یکچوکب  ایآ  ناکدوک :
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زامن تعکر  دـنچ  ات  هدـب  هزاجا  سپ  يرادیمن  رب  تسد  ام  نتـشک  زا  هک  نونکا  ناکدوک : تسا . هدادـن  ياج  نم  بلق  رد  امـش  هراـب  رد 
: دنتفگ دندرک و  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  دوخ  نامشچ  سپس  میناوخب .

. قحلاب هنیب  اننیب و  مکحا  نیمکاحلا ، مکحا  ای  میلح ، ای  یح  ای 
درم نآ  نک . يرواد  قحب  صخـش  نیا  اـم و  نیب  یناگدـننکمکح ، نیرتـهب  هک  یئادـخ  يا  یتـسه ، راـبدرب  هدـنز و  هک  یئادـخ  يا  ینعی 
دوخ ندب  دـمآ و  کچوک  ردارب  هاگان  داهن . هربوت  نایم  رد  ار  شرـس  دز  ار  وا  ندرگ  هکنیا  زا  سپ  دـش و  رتگرزب  ردارب  هجوتم  راوخنوخ 

: تفگ درم  نآ  مشاب . هدرک  باضخ  مردارب  نوخ  اب  هک  منکیم  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  ربمغیپ  نم  تفگ : دومن و  هتـشغآ  ردارب  نوخب  ار 
. داهن هربوت  نایم  رد  ار  شرس  دز  ار  شندرگ  هکنیا  زا  سپ  دش و  ریغص  كدوک  نآ  هجوتم  سپس  منکیم . قحلم  ترداربب  مه  ار  وت  نونکا 

دایز نبا  دزن  ار  كدوک  ود  نآ  رـس  تیانج  نیا  زا  سپ  درم  نآ  تخادـنا ! بآ  نایم  دـیکچیم  اهنآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  ار  ناشیا  دـسج 
كدوک ود  نآ  هدیرب  رسب  دایز  نبا  مشچ  یتقو  داهن . وا  لباقم  رد  دروآ و  تشاد  تسد  رد  ینارزیخ  بوچ  دوب و  هتسشن  تخت  يالاب  هک 

؟! یتفای رفظ  ناشیا  هب  هنوگچ  وت ، رب  ياو  تفگ : راوخنوخ  درم  نآ  هب  سپس  تسشن . تساخرب و  هبترم  هس  داتفا 
. دوب هدرک  نامهم  ار  ناشیا  ام  زا  نز  ریپ  کی  لتاق :

؟ يدرکن تاعارم  ار  نانیا  ندوب  نامهم  قح  وت  ایآ  دایز : نبا 
. هن رتخا : دب  لتاق 

؟ دنتفگ هچ  وت  هب  ناشیا  دایز : نبا 
يادرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  هک  ینکب  يراک  ادابم  وش . دنمهرهب  ام  لوپ  زا  شورفب و  ربب و  رازابب  هدنز  ار  ام  دنتفگ : لتاق :

؟ یتفگ هچ  ناشیا  باوج  رد  وت  دایز : نبا  دشاب !! وت  مصخ  تمایق 
رس مشکیم . ار  امش  هکلب  مریذپیمن ، ار  اضاقت  نیا  ادبا  متفگ : راک : هبت  لتاق 
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. مریگب ار  یناموت  رازه  ود  هزیاج  هک  مربیم  دایز  نبا  دزن  ار  امش 

؟ دنتفگ هچ  نانآ  دایز : نبا 
. دیامن يرواد  ام  هراب  رد  ات  ربب  دایز  نبا  دزن  هدنز  ار  ام  لتاق :

؟ یتفگ هچ  ناشباوج  رد  وت  دایز : نبا 
. میوجب برقت  دایز  نب  هَّللا  دیبع  هب  امش  نوخ  نتخیر  هلیسوب  نم  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  هار و  چیه  متفگ : لتاق :

. منک اطع  مهرد  رازه  راهچ  ار  وت  هزیاج  هکنیا  ات  يدرواین ؟ نم  دزن  هدنز  ار  ناشیا  ارچ  سپ  دایز : نبا 
. میوجب برقت  وتب  نانآ  نوخ  نتخیر  اب  هکنیا  زج  مدیدن  ياهراچ  لتاق :

؟ دنتفگ هچ  وتب  ادعب  دایز : نبا 
. نک تاعارم  میراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ام  هک  یتبارق  نآ  خیش  يا  دنتفگ : نمب  لتاق :
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؟ یتفگ هچ  وت  دایز : نبا 
. دیرادن یتبارق  ادخ  ربمغیپ  اب  امش  متفگ : لتاق :

؟ دنتفگ هچ  نیا  زا  دعب  وت ! رب  ياو  دایز : نبا 
. نک محرت  ام  یکچوکب  ایب و  خیش  يا  دنتفگ : لتاق :

؟ يدرکن محرت  نانآ  هب  ایآ  دایز : نبا 
. تسا هدادن  رارق  نم  لد  رد  امشب  عجار  یمحرت  هنوگ  چیه  ادخ  متفگ : لتاق :

؟ دنتفگ هچ  سپس  دایز : نبا 
: متفگ نم  میناوخب . زامن  تعکر  دنچ  ات  هدب  تلهم  امب  ردقنآ  سپ  دنتفگ : لتاق :

. دندناوخ زامن  تعکر  راهچ  كدوک  ود  نآ  دیناوخب . دیهاوخیم  هچ  ره  دراد  يرمث  امش  يارب  زامن  رگا 
؟ دنتفگ هچ  ناشزامن  رخآ  رد  دایز : نبا 

، میلح ای  یح  ای  دنتفگ : دندرک و  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  دوخ  نامشچ  لتاق :
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: تفگ سپس  تسا  هدرک  تواضق  امش  نیب  نیمکاحلا  مکحا  هک  اقح  دایز : نبا  قحلاب : هنیب  اننیب و  مکحا  نیمکاحلا ، مکحا  ای 
شیوخ يازجب  ار  يو  نم  تفگ : تساخرب و  ماش  لها  زا  يدرم  دـنک ؟ هناور  لفـسا  كردـب  ار  راک  تیانج  قساـف و  درم  نیا  هک  تسیک 

نوخ يراذـگب  ادابم  نزب ، ار  شندرگ  ربب و  هدرک  دیهـش  ار  كدوک  ود  نآ  هک  یعـضوم  نامه  رد  ار  درم  نیا  تفگ : داـیز  نبا  مناـسریم .
زارف رب  دروآ و  ار  وا  سحن  رـس  داد و  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  درم  نآ  رواـیب . نم  دزن  ار  وا  رـس  اروف  دـعب  و  دوش ! طولخم  ناـنآ  نوخ  اـب  يو 

. تسا ادخ  ربمغیپ  هیرذ  لتاق  صخش  نیا  دنتفگیم : دندادیم و  رارق  گنس  ریت و  فده  ار  رس  نآ  ناکدوک  درک . بصن  ياهزین 
دش دیهش  البرک  رد  نیسح  ماما  هک  یماگنه  حرـش : نیدب  هدش  لقن  میدق  بقانم  باتک  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  ناتـساد  نیا  دیوگ : فلؤم 

. دندرک رارف  دایز  نبا  رکشل  زا  « 1  » دندوب رایط  رفعج  نادـنزرف  زا  دوب و  دّـمحم  يرگید  مان  میهاربا و  نانآ  زا  یکی  مان  هک  à وک ود  نیا 
امـش تفگ : ناـشیا  هب  داـتفا  ناـنآ  یئاـبیز  كدوک و  ود  نآ  هب  نز  نآ  مشچ  و  دوب . هدـمآ  بآ  لابندـب  هک  ینز  اـب  دـندش  هجاوـم  هاـگان 

: دنتفگ دیتسیک ؟
. میاهتخیرگ دایز  نبا  رکشل  زا  ام  تسا  تشهب  رد  هک  میتسه  رایط  رفعج  نادنزرف  زا  ام 

مدرکیم و نامهم  ار  امـش  مدوبن  فئاـخ  دـیایب  بشما  مرهوش  اداـبم  هکنیا  زا  نم  رگا  تسا . داـیز  نبا  رکـشل  رد  نم  رهوش  تفگ : نز  نآ 
. مدومنیم Й ј ޘ امش  زا  یئوکین  زرطب 

: دنتفگ ناشیا  یلو  دروآ . نانآ  يارب  اذغ  درب و  ار  ناشیا  نز  نآ  دـیاین ، وت  رهوش  بشما  هک  میراودـیما  ربب ، ار  ام  وت  نز  يا  دـنتفگ : نانآ 
. میرادن اذغب  یجایتحا  ام 

يا تفگ : رتگرزب  رداربب  رتکچوک  ردارب  دـندش  باوختخر  لخاد  دـندناوخ و  زامن  یتقو  میناوخب . اـضق  زاـمن  اـت  رواـیب  اـم  يارب  زاـمناج 
ریگب رب  رد  ارم  مردام  رسپ  يا  ردارب !

137 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
 ... دید و میهاوخن  ار  ادرف  ام  تسا ، نم  رمع  رخآ  بشما  منکیم  نامگ  اریز  يوبب ، و 

وت تفگ : رتکچوک  ردارب  تخادنا . تارف  رد  ار  شندب  دز و  ار  رتگرزب  ردارب  ندرگ  دیشک و  ریشمش  درم  نآ  سپـس  دیوگیم : هک  اجنآ  ات 
. میامن هتشغآ  مردارب  نوخب  ار  دوخ  ندب  ات  هدب  تلهم  نمب  ردقنآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار 

ردارب نوـخب  ار  نتـشیوخ  كدوـک  نآ  یتـقو  مراد . تسود  ار  لـمع  نیا  نم  تفگ : دراد ؟ ياهدـیاف  هچ  وـت  يارب  لـمع  نیا  تفگ : لـتاق 
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. تخادنا تارفب  ار  شندب  درک و  ادج  افق  زا  ار  وا  رس  رمالا  رخآ  تساوخن . رب  وا  اما  زیخرب ! تفگ : درم  نآ  درک . هتشغآ 
تفاکش ار  بآ  نانچمه  ندب  نآ  تخادنا  تارفب  ار  رتکچوک  ردارب  ندب  یتقو  دوب . هداتـسیا  تارف  بآ  يور  نانچمه  رتگرزب  ردارب  ندب 

: دـنتفگیم بآ  نایم  رد  هک  دینـش  ندـب  ود  نآ  زا  یئادـص  راکتیانج  نآ  دـندومن . تکرحب  عورـش  تسویپ و  رتگرزب  ردارب  ندـبب  دـمآ  ات 
هایـس هک  ار  دوخ  مالغ  دایز  نبا  سپـس  ریگب ! وا  زا  ار  ام  قح  تمایق  زور  داد ! ماجنا  یلمع  هچ  ام  اب  نوعلم  درم  نیا  ینادیم  وت  اراگدرورپ !

. تسا هتشک  ار  كدوک  ود  نیا  هک  یناکم  نامه  رد  ربب  ار  لتاق  صخش  نیا  تفگ : وا  هب  تساوخ و  دوب  ردان  شمان : هرهچ و 
نآ مالغ  نآ  مدومن . دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  مهدـیم و  وتب  نم  مهرد  رازه  هد  غلبم  و  دـشاب . وت  لاـم  دـنامب  وا  زا  هچ  ره  نزب . ار  وا  ندرگ 
؟! یناسریم لتقب  ارم  امتح  وت  رداـن ! يا  تفگ : يو  دروآ . دوب  هدز  ار  هاـنگیب  كدوک  ود  نآ  ندرگ  هک  یناـکم  ناـمه  رد  ار  ثیبخ  درم 
نآ ات  داد  روتـسد  دایز  نبا  تخادنا . رانکب  ار  نآ  درکن و  لوبق  ار  يو  ندب  بآ  تخادنا  تارفب  ار  شدـسج  دز و  ار  وا  ندرگ  ردان  یتقو 

. دیدرگ ادخ  باذع  راچد  دندینازوس و  شتآ  هب  ار  ندب 

تازجعم زا  یضعب  هنیدمب و  تیب  لها  عوجر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  نایرج  هب  عجار  مهن  یس و  شخب 

هراشا

نبا ءاخ ) حتفب   ) یلوخ هلیسوب  اروشاع  زور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دعـس  نبا  دنـسیونیم : امن  نبا  خیـش  سواط و  نب  دیس 
لها باحصا و  یقب  ام  رس  ات  داد  روتسد  سپس  داتـسرف . دایز  نبا  دزن  ءاز ) نوکـسب   ) يدزا ملـسم  نبا  ءاح ) مضب   ) دیمح یحبـصا و  دیزی 

نبا داتسرف . هفوک  يوسب  جاجح  نب  ورمع  ثعشا و  نبا  سیق  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  هلیـسوب  ار  اهنآ  دندرک و  فیظن  ار  نیـسح  ماما  تیب 
. داد تکرح  دندوب  هدنام  یقاب  نیـسح  ماما  زا  هک  ار  یلایع  لها و  سپـس  دنام . البرک  رد  رهظ  ات  ار  دـعب  زور  اروشاع و  زور  یقب  ام  دـعس 

ناربمایپ نیرتهب  ياهتناما  نانآ  هک  یتروص  رد  دـندوب ، زاب  ياهتروص  اب  نانمـشد  نایم  رد  نانز  درک . راوس  زاهجیب  نارتش  رب  ار  نانز 
: تسا هتفگ  بوخ  هچ  رعاش  دنربیم . هودنا  مغ و  يریسا و  هب  ار  مور  كرت و  ناریسا  هک  دندربیم  يوحنب  ار  ناشیا  دندوب .

بیجعل  اذ  نا  هونب  يزغی  مشاه و  لآ  نم  ثوعبملا  یلع  یلصی 
گنج و شنادنزرف  اب  یلو  دوشیم . هداتـسرف  دورد  تاولـص و  دّـمحم ) ترـضح  ینعی   ) دـش ثوعبم  مشاه  لآ  زا  هک  یـسک  نآ  رب  ینعی 

البرک زا  دعـس  نبا  هک  یماگنه  دـیوگیم : يوار  دنتـسه ! بیرغ  بیجع و  یلیخ  دـنرگید ) کی  دـض  هک   ) لمع ود  نیا  دوشیم و  لادـج 
ار نانآ  دندناوخ و  زامن  نوخب  هقرغ  كاپ و  ياهندب  نآ  رب  دندمآ و  دسا  ینب  زا  یهورگ  تفرگ  هلصاف 

139 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دندرک نفد  تسا  دوجوم  فورعم و  العف  هک  ییاج  نیمه  رد 

رغصا هک  ار  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  و  دشابیم . شربق  هک  دندومن  نفد  یناکم  نیمه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسیونیم : دیفم  خیش 
دندوب هداتفا  شفارطا  رد  هک  ترـضح  نآ  باحـصا  تیب و  لها  نادیهـش  یقب  ام  يارب  دـندرپس ، كاخب  درمگرزب  نآ  ياپ  نییاـپ  « 1  » دوب

رد هک  یعـضوم  نامه  رد  ار  یلع  نب  سابع  ترـضح  دـندومن و  نفد  لادوگ  نآ  رد  ار  نانآ  دـندنک و  راوگرزب  نآ  ياـپ  نییاـپ  یلادوگ 
. تسا مولعم  شکرابم  ربق  العف  دندرک و  نفد  دوب  هیرضاغ  قیرط 

عامتجا ناریـسا  ياشامت  يارب  هفوک  لها  دندیـسر  هفوک  کیدزن  هک  یماگنه  داد  تکرح  ار  ناریـسا  دعـس  نبا  دراگنیم : سواط  نب  دـیس 
: تفگ دش و  ناریسا  هجوتم  ماب  يالاب  زا  هفوک  نانز  زا  یکی  دندرک .

زا یفوک  نز  نآ  میدّمحم . لآ  ناریسا  ام  دنتفگ : دیتسه ؟ ناریسا  مادک  زا  امـش  ینعی  دمحم  لآ  يراسا  نحن  نلقف  نتنا ؟ يراسالا  يا  نم 
مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دندیشوپ . ار  اهنآ  ناریسا  داد . ناریـسا  هب  دروآ و  یئاههعنقم  راولـش و  رداچ و  دمآ . دورف  ماب  يالاب 
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لباقم رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ینعی  دوخ  ماما  ومع و  اب  هک  ینثم  نسح  نب  نسح  دوب . نانز  اب  دوب  هدش  ناوتان  يرامیب  تلعب  هک 
دـیز و دوب . هدـمآ  رد  ياپ  زا  هدـش و  غاد  شندـب  تاحارج  مخز و  ترثک  زا  وا  دوب . ناریـسا  نایم  رد  زین  دوب  هدرک  لمحت  ربص و  اـههزین 

. دندوب ناریسا  اب  زین  دندوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  هک  ورمع 
بئاصم يارب  امش  ایآ  دومرفیم : ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب - یلع  ترضح  دندرکیم . هیرگ  هحون و  ناریسا  تبیصم  يارب  هفوک  لها 

بنیزب  زور  نآ  رد  نم  دیوگیم : يدسا  میزخ  نب  ریشب  تشک !! ار  ام  نادرم  یسک  هچ  سپ  دینکیم ؟! هیرگ  ام 
140 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دیوگیم نخس  بلاط  یبا  نب  یلع  نابزب  ایوگ : مدیدن ! وناب  نآ  زا  رترونخـس  رتایحاب و  ینز  مسق  ادخب  مدرک . رظن  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد 
غاد يوناب  نآ  داتفا ! ادـص  زا  نارتش  گنز  دـش و  عطق  اهسفن  هاگان  دـیوش !! تکاس  دومرف : درک و  مدرمب  هراشا  کـی  همظعم  يوناـب  نآ 

. داب وا  يوکین  بیط و  لآ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مردپ  رب  تاولص  تسادخ . صوصخم  ساپس  دومرف : هدید 
نیا زج  دابم . مارآ  امش  ياههلان  کشخ و  امش  مشچ  کشا  زگره  دینکیم ؟! هیرگ  ایآ  یئافویب ! هعدخ و  لها  يا  هفوک ، لها  يا  دعب : اما 

. دـیامنیم زاـب  دـنکیم و  هراـپ  هراـپ  دـیامنیم  مکحم  دـباتیم و  ار  نآ  هکنیا  زا  سپ  ار  دوخ  هتـشر  هک  دـیتسه  ینز  نآ  ریظن  امـش  هک  تسین 
رب ندز  هنعط  نتفگ و  قلمت  نازینک  ریظن  نتفیرف ، ندز ، فال  زا  ریغ  ایآ  دیـشاب  هاگآ  تسا . بیرف  رکم و  امـش  نایم  رد  امـش  ياهدـنگوس 

. دنشاب هدرک  نییزت  نآ  هب  ار  ناتـسربق  هک  دیتسه  ياهرقن  دیورب ، تاناویح  عوفدم  زا  هک  دیتسه  یهایگ  ریظن  امـش  دیراد ؟ يزیچ  نانمـشد 
هیرگ و ایآ  دوب ! دیهاوخ  باذع  رد  هشیمه  ادخ و  طخس  راچد  اریز  تسا ، دب  رایسب  دیداتسرف  نتشیوخ  يارب  شیپاشیپ  هچنآ  دیـشاب  هاگآ 

دیناوتیمن زگره  ادعب  هک  دش  یمئاد  يوحنب  امـش  راع  بیع و  اریز  دیدنخب ! یکدنا  دینک و  هیرگ  دایز  دیاب  مسق  ادـخب  يرآ  دـینکیم ، هلان 
: هک دینکیم  هئربت  ءایبنا  متاخ  لیلس  نتشک  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دیئامن . رود  دوخ  زا  ار  اهنآ 

تنس شزیر  لحم  امش و  لیلد  تجح و  یئانـشور  لحم  امـش ، ناگدزتبیـصم  سردایرف  امـش ، رایخا  هاگانپ  تشهب ، لها  ناناوج  گرزب 
هتسکش هدیرب و  امش  ياهتسد  دیوش ، هجاوم  يدیماان  اب  دیوش ! كاله  دوبان و  دیتفرگ ، شودب  ار  یهانگ  دب  دیـشاب ! هاگآ  دوب ! امـش  نید 

. دش امش  بیصن  یتسدیهت  تلذ و  دش ، دیهاوخ  ادخ  بضغ  راچد  دیدرگ ، نایز  راچد  امش  ترخآ  تراجت  داب !
و دیدومن ، جراخ  ار  وا  نانیشنهدرپ  مادک  و  دیدرک ، هراپ  هراپ  ار  مالـسا  ربمغیپ  هشوگ  رگج  مادک  دینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو  هفوک  لها  يا 

، دیتخیر وا  زا  ینوخ  هچ 
141 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

رتشیب امـش  ترخآ  باذـع  یئاوسر  هک  یتروص  رد  دـینکیم  بجعت  درابب  نوخ  نامـسآ  رگا  اـیآ  « 1  » دـیدرک لاـمیاپ  وا  زا  ار  یتمرح  هچ 
تیانج نیا  هب  امـش  تردابم  اریز  تسا ، هداد  تلهم  ار  امـش  ادخ  هک  دیروخب  ار  بیرف  نیا  ادابم  دـش  دـیهاوخن  هدرک  يرای  امـش  و  تسا ،

. دوب دهاوخ  امش  بظاوم  امش  يادخ  امتح  دش ، دهاوخن  توف  یهاوخنوخ  تیعقوم  درک و  دهاوخن  زجاع  ماقتنا  نتفرگ  زا  ار  ادخ  گرزب 
. دندوب هداهن  شیوخ  ياهناهد  رب  ار  دوخ  ياهتـسد  همه  مدیدیم ، نایرگ  ریحتم و  نانچمه  ار  مدرم  زور  نآ  نم  مسق  ادخب  دیوگیم : يوار 

امش ناریپ  داب ، امش  يادفب  مردام  ردپ و  تفگیم : خیـش  نآ  دوب . هدش  رت  شـشیر  هک  دوب  نایرگ  يردقب  مدید  مدوخ  يولهپ  ار  یـصخش 
هک تسا  لسن  نیرتهب  امش  لسن  نانز و  نیرتهب  تمـصع ) تفع و  رظن  زا   ) امـش نانز  ناناوج ، نیرتهب  امـش  ناناوج  ناریپ ، نیرتهب  نادناخ 

. دش دیهاوخن  بولغم  اوسر و 
دوخ ردـغ و  رکم و  لها  يا  هفوک ، لـها  يا  دومرف : « 2  » درک یلّصفم  ینارنخس  ارغـص  همطاف  هکنیا  زا  سپ  هدرک : تیاور  یـسوم  نب  دیز 

. دومن شیامزآ  ام  هلیسوب  مه  ار  امش  ناحتما و  امش  هلیسوب  ار  اهام  ادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دنسپ !
رد تسا . نآ  تمکح  مهف و  فرظ  ادـخ و  ملع  قودنـص  ام  هنیـس  دومرف . اـطع  اـمب  ار  نآ  مهف  دوخ و  ملع  داد ، رارق  وکین  ار  اـم  ناـحتما 

یّلص دّمحم  ترضح  شربمغیپ  هلیسوب  ار  ام  ادخ  تسا . هتـشاد  یمارگ  دوخ  مرکب  ار  ام  ادخ  وا ! دابع  دالب و  يارب  میئادخ  تجح  ام  نیمز 
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تراغ ام و  نتشک  دیدومن . ریفکت  بیذکت و  ار  ام  امـش  یلو  تسا  هدومرف  اطع  يرترب  تلیـضف و  ینـشور و  قلخ  رتشیب  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
زورید ار  ام  دج  هک  روط  نامه  میدوب . لباک  ای  كرت  نادنزرف  زا  ام  ایوگ : دیتسناد ، لالح  ار  ام  لاوما  ندرک 

142 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دیدش بکترم  هک  یتایانج  نیا  يارب  امـش  مشچ  دکچیم  یلبق  ياهيدوسح  تلعب  تیب  لها  ام  نوخ  امـش  ياهریـشمش  زا  دیدومن ، دیهش 

نیرتهب ادخ  یلو  دیدرب  راکب  هک  تسا  يرکم  دینزیم و  ادخب  هک  تسا  یئارتفا  امش  یلاحشوخ  دیدرگ ! لاحشوخ  امـش  ياهبلق  نشور و 
. تسا نایوجهراچ 

نیا اریز  دـنک  توـعد  یلاحـشوخب  دـیدرب  اـمغی  هب  اـم  زا  هک  یلاوـما  دـیتخیر و  اـم  زا  هـک  یئاـهنوخ  نـیا  يارب  ار  امـش  امـش  سفن  اداـبم 
ناسآ لهس و  ادخ  يارب  لمع  نیا  تسا . هدش  ردقم  ام  يارب  ام  لامعا  همان  رد  البق  هدیدرگ  بیـصن  امب  هک  یگرزب  لیلج و  ياهتبیـصم 

تـسود دشاب  هدننکهیرخف  دنـسپ و  دوخ  هک  ار  یـسک  ره  ادخ  دیوشن  دـنمحرف  هدـش  هداد  امـشب  هک  هچنآ  يارب  دیـشابن و  تحاران  تسا .
. درادن

رب رتاوت  روطب  نامسآ  زا  یئاهتبکن  باذع و  دشاب . هدش  لزان  امـش  رب  ایوگ : هک  دیـشاب  ادخ  باذع  تنعل و  راظتنا  رد  داب ، امـش  رب  ندرم 
رگید یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  رازآ  تیذا و  و  درک ، دـهاوخ  نک  هشیر  دـیراد  هک  یتشز  لامعا  تلعب  ار  امـش  دوشیم و  لزاـن  اـمش 
تنعل هک  دیـشاب  هاگآ  دیدرگ . دیهاوخ  یمئاد  كاندرد و  یباذع  راچد  دـیدرک  امب  هک  یملظ  تلعب  تمایق  زور  سپـس  دـیامنیم . بیـصن 

. دوب دهاوخ  راکمتس  دارفا  رب  ادخ 
ار ام  اب  برح  دیدمآ و  ام  يوسب  یئاپ  هچ  اب  دـمآ ؟ ام  گنجب  یـصخش  هچ  و  دز ؟ هزین  ام  رب  امـش  زا  یتسد  هچ  دـینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو 

امـش مشچ  دونـشیمن و  امـش  شوگ  دناهدروخ : رهم  امـش  ياهلد  تسا ، هدـش  تفـس  امـش  ياهدـبک  یـسق و  امـش  ياهبلق  دـیدیزگرب ؟
. دش دیهاوخن  تیاده  امش  اذل  تسا . هدیشک  امش  مشچ  ولج  هدرپ  هداد و  هولج  ناترظنب  ار  امش  تشز  لامعا  ناطیش  دنیبیمن .

زا هک  یئاههنیک  هچ  تسا و  امش  ندرگب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هک  یئاهنوخ  رایسب  هچ  دیوش ! دوبان  كاله و  هفوک  لها  يا 
دنربمایپ رایخا  ترتع  هک  يو  نادنزرف  تسا و  نم  دج  هک  بلاط  یبا  نب  یلع  شردارب : اب  هک  یئاهدانع  هچ  دشابیم . امش  دزن  وا 

143 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
: تسا هتفگ  ار  رعش  نیا  هدرک و  هیرخف  امش  زا  یصخش  و  دیدیزرو ؟

حامر  ۀیدنه و  فویسب  یلع  ینب  ایلع و  انلتق  نحن  - 1
حاطن  ياف  مه  انحطن  كرت و  یبس  مهئاسن  انیبس  و  - 2

. میدرک دیهش  اههزین  يدنه و  ياهریشمش  اب  ار  وا  نادنزرف  یلع و  ام  ینعی  - 1
. یندرک لامیاپ  هچ  میدرک  لامیاپ  ار  نانآ  میدرک و  ریسا  كرت  ناریسا  لثم  ار  نانآ  نانز  و  - 2

ناشیا زا  ار  يدیلپ  هداد و  رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  ادخ  هک  یهورگ  نتشکب  وت  داب ! تناهد  رب  هزیرگنس  كاخ و  رعش ! نیا  هدنیوگ  يا 
هک تسین  نیا  زج  تسشن . تردپ  هک  روط  نآ  نیشنب  دوخ  مد  رـس  رب  گس  ریظن  ربب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  ینکیم ؟! راختفا  هدومن  فرط  رب 
هک يرترب  تلیـضف و  نیا  هب  عجار  ام  اب  امـش  امـش ! رب  ياو  تسا . هداتـسرف  دوخ  تسدـب  شیپاشیپ  هک  تسا  یئازج  نامه  يدرم  ره  يارب 

: دش لثمتم  رعش  نیا  هب  سپس  دیدرک  يدوسح  هدرک  اطع  امب  ادخ 
اصماعدلا يراوی  جاس ال  كرحب  انروحب و  شاج  نا  انبنذ  امف 

اهصومعد هک  تسا  هدـنام  نکاس  بآیب و  يردـقب  وت  يایرد  هدـمآ و  مطالتب  ام  بقانم  لئاضف و  يایرد  هک  میراد  یهانگ  هچ  ام  ینعی 
یسک دشابیم  گرزب  لضف  بحاص  هک  تسا  ادخ  دنکیم ، ءاطع  دهاوخب  یسک  ره  هب  ادخ  هک  تسا  یتلیضف  کی  نیا  دناشوپیمن . « 1  » ار

ناربمایپ نیرتهب  رتخد  يا  دنتفگ : مدرم  دش و  دنلب  هیرگب  اهادص  دیوگیم : يوار  تشاد  دهاوخن  يرون  دـهدن  رارق  يرون  شیارب  ادـخ  هک 
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رد ار  تمادن  شتآ  يدـنازوس ، هصغ  هلیـسوب  ار  ام  يولگ  يدز ، شتآ  ار  ام  ياهبلق  اریز  تسا ، یفاک  ینارنخـس  رادـقم  نیمه  ناماما  و 
يدرک  نشور  ام  ياهنطاب 

144 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دش مارآ  هدز  تبیصم  يوناب  نآ  سپس 

درک و ینارنخـسب  عورـش  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  دوخ  هدرپ  تشپ  زا  زور  نآ  رد  ریما  ترـضح  رتخد  موثلک  ما  دیوگیم : سواط  نب  دـیس 
، دیدش وا  ثراو  دیدرب و  جارات  هب  ار  يو  لاوما  دیدرک ، دیهـش  ار  وا  دـیداهن ، اهنت  ار  نیـسح  هچ  يارب  امـش ، رب  فا  هفوک  لها  يا  دومرف :

؟! دیدرک رازآ  تیذا و  ار  وا  دوخ  ریسا و  ار  وا  نانز 
هچ دـیاهتفرگ ؟ شودـب  یلابو  زور و  هچ  دـیاهدش ؟ ياهیهاد  هچ  راچد  دـینادیم  اـیآ  امـش  رب  ياو  دوش !! بیـصن  امـشب  يدوباـن  كـاله و 

امغی هب  ار  یلاوما  هچ  دـیاهدروآ ؟ تراسا  هب  ار  ینارتخد  هچ  دـیاهدرک ؟ ریـسا  جراـخ و  ار  ینیـشنهدرپ  ناـنز  هچ  دـیاهتخیر ؟ ار  یئاـهنوخ 
؟ دیاهدرب

بزح دنراگتـسر و  ادخ  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ! هدش  هتفرگ  امـش  بولق  زا  تورم  محر و  دـیتشک ! ار  ربمغیپ  زا  دـعب  نادرم  نیرتهب 
. تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يراعشا  سپس  دوب  دنهاوخ  راکنایز  ناطیش 

دقوتی اهرح  اران  نوزجتس  مکمال  لیوف  اربص  یخا  متلتق  - 1
هتخورفا نآ  هلعـش  ترارح و  هک  دـیوشیم  یـشتآ  راـچد  يدوزب  امـش ! نارداـم  رب  ياو  منکیم ، ربص  نم  دـیتشک ، ارم  ردارب  امـش  ینعی  - 1

. دوب دهاوخ 
. دناهدرک مارح  ار  اهنآ  نتخیر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نآرق و  ادخ و  هک  دیتخیر  ار  یئاهنوخ  امش  - 2

. دوب دیهاوخ  یمئاد  روطب  خزود  رد  تمایق  يادرف  امش  امتح  منهج ، شتآ  هب  ار  امش  داب  هدژم  دیشاب ، هاگآ  - 3
. دوب صخش  نیرتهب  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  هک  يردارب  نامه  منکیم  هیرگ  مردارب  يازع  رد  مشاب  هدنز  ات  نم  و  - 4

همه نانز  دش ، دنلب  هلان  هیرگب و  مدرم  يادص  دیوگیم : يوار  دوشیمن  کشخ  دزیریم و  متروص  هنوگ  رب  هک  مزیریم  یگشا  عون  کی  - 5
همطل  دندیشارخ . ار  دوخ  تروص  دنتخیر : رسب  تبیصم  كاخ  دندرک و  ناشیرپ  ار  دوخ  رس  يوم 

145 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هدید زور  نآ  زا  شیب  ینایرگ  نادرم  نانز و  دـندومن . هیرگب  عورـش  زین  نادرم  دـندرک . دـنلب  الیو  او  هب  يادـص  دـندز ، شیوخ  تروصب 

: دومرف درک و  هراشا  مدرمب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  موثلک  ما  زا  سپ  دشن !
مظعا ربمغیپ  رب  دورد  دروآ و  ياجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  هکنیا  زا  دـعب  تساخرب و  ترـضح  نآ  مدرم  توکـس  زا  سپ  دـیوش ! تکاس 

نب یلع  نم  دسانـشیمن  ارم  هک  یـسک  دسانـشیم . هک  دنـسانشیم  ارم  هک  یـسک  ساـنلا  اـهیا  دوـمرف : داتـسرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا 
مشابیم یصخش  نآ  رسپ  نم  دش . دیهش  هانگ  نودب  تارف  رانک  رد  هک  متسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  متـسه . بلاط  یبا  نب  یلع  نبا  نیـسحلا 

هار رد  هک  متسه  یتیصخش  نآ  دنزرف  نم  دندرک . ریسا  ار  يو  لایع  لها و  دندرب . جاراتب  ار  وا  لاوما  دش . تمرح  کته  يو  هب  تبسن  هک 
. تسا یفاک  نم  يارب  ياهیرخف  نینچ  کی  دش و  دیهش  درک و  ربص  ادخ 

نآ اب  سپس  دیتسب ، نامیپ  دهع و  وا  اب  دیداد و  بیرف  ار  وا  دیتشون و  همان  مردپ  يارب  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  سانلا  اهیا 
هچ اب  دـیراد ! يدـب  هیرظن  يأر و  هچ  دیداتـسرف ! دوخ  يارب  شیپاشیپ  هک  ار  هچنآ  داب  دوبان  دـیداهن ، اهنت  ار  وا  دـیدرک و  هلتاقم  ترـضح 

تما زا  امش  دیدومن ؟ تمرح  کته  نمب  تبـسن  دیتشک ؟ ارم  ترتع  دیامرفب : امـشب  هک  یعقوم  نآ  رد  دینکیم  رظن  ادخ  ربمغیپ  هب  یمـشچ 
؟ دنتفگیم رگید  کی  هب  مدرم  زا  یضعب  دش . دنلب  فرط  ره  زا  مدرم  هجض  يادص  دیتسین !! نم 

دنپ و دریذپب . ارم  تحیـصن  هک  ار  يدرم  نآ  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  سپـس  دینادیمن !! یلو  دیدش  كاله 
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. میدومن یسأت  ادخ  ربمایپ  هب  ام  اریز  دیامن ، ظفح  وا  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  يارب  ارم  زردنا 
ات هدب  روتـسد  امب  میتسه : بغار  وتب  میهدیمن و  تسد  زا  ار  وت  ام  میـشابیم ، وت  رادربنامرف  عیطم و  امومع  ام  هَّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : مدرم 

تملاسم  هک  یسک  ره  اب  میگنجیم و  یگنجب  وت  هک  یسک  اب  ام  اریز  دیامن ، تمحر  ار  وت  ادخ  مینک ، ارجا 
146 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. میئوجیم يرازیب  دشاب  هدرک  ملظ  وت  هراب  رد  هک  یسک  ره  زا  مینکیم و  هذخاؤم  دیزی  زا  امتح  ام  میئامنیم  تملاسم  ینک 
ایآ تسا . يدایز  هلـصاف  امـش  یناسفن  اهـسوه  ياوه و  نیب  امـش و  نیب  راکم ، افویب و  نامدرم  يا  تاـهیه ! تاـهیه ! دومرف : داجـس  ماـما 

امـش زا  هک  یبیرف  نآ  مخز  زونه  اریز  اهنیمز . يادخب  هن  دیدومن ؟! راتفر  نم  ناردپ  اب  البق  هک  دینک  راتفر  نم  اب  يوحن  نآ  هب  دیهاوخیم 
شومارف ار  شنادنزرف  مردپ و  ادـخ و  ربمغیپ  تبیـصم  زونه  دـندش . هتـشک  شتیب  لها  اب  مردـپ  هک  دوب  زورید  تسا . هتفاین  مایتلا  میدروخ 

نیا امش  زا  نم  هتـساوخ  مراد . هنیـس  رد  ار  نآ  هصغ  قلح و  رد  ار  تبیـصم  نآ  یخلت  مراد . شوگ  رد  ار  وا  هودنا  مغ و  يادص  ماهدومنن ،
: دومرف سپس  دیشاب . ام  هیلع  رب  هن  هل و  رب  هن  هک : تسا 

امرکا نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق  هخیش  نیسحلا و  لتق  نا  ورغ  ال  - 1
. دوب رتیمارگ  رتهب و  نیسح  زا  دش  هتشک  هک  ریما  ترضح  شردپ  اریز  دشاب ، هدش  دیهش  نیسح  رگا  درادن  یعنام  ینعی  - 1

يادفب نم  ناج  تسا 3 - بئاصم  مظعا  تبیصم  نیا  اریز  دیشابن  لاحشوخ  دیدروآ  دراو  نیـسحب  هک  یتبیـصم  نیا  زا  هفوک ! لها  يا  - 2
 ... دوب و دهاوخ  منهج  شتآ  تشک  ار  وا  هک  یسک  نآ  يازج  داتفا . تارف  رانک  رد  هک  داب  يدیهش 

ریمعت ار  هفوک  هرامالا  راد  ات  تساوخ  ارم  دایز  نبا  تفگ : هک  هدش  لقن  راکچگ  ملـسم  زا  مدید  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  دیوگ : فلؤم 
مدش و دوخ  مداخ  هجوتم  نم  دش . دـنلب  هفوک  فارطا  زا  یئاهدایرف  مدینـش  هاگان  مدرکیم  يراکچگ  ار  اهرد  نم  هک  ینیح  نآ  رد  میامن .

؟! تسا هدیدرگ  هجض  راچد  هفوک  هک  هدش  هچ  متفگ :
. دناهدروآ تسا  هدرک  جورخ  دیزی  رب  هک  ار  اهیجراخ  زا  یکی  رس  هعاسلا  تفگ :

تروصب هچناپط  نانچنآ  دش و  جراخ  مداخ  ات  مدرک  ربص  نم  تسا . مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ : تسیک ؟! یجراخ  نآ  متفگ :
، دوش دوبان  ممشچ  مدیسرت  هک  مدز  دوخ 

147 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. مدش هفوک  هسانک  دراو  مدمآ و  دورف  رصق  تشپ  زا  متسش و  دوخ  تسد  زا  ار  اهچگ  سپس 

رتش لهچ  تشپ  رب  جدوه  لهچ  دادعت  مدید  هاگان  دندوب  نادیهش  رس  ناریسا و  دورو  راظتنا  رد  مدرم  مدوب و  هداتسیا  نم  هک  ینیح  نآ  رد 
رب راوس  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هاگان  دنراد . ياج  اهنآ  نایم  رد  ءارهز  همطاف  نارتخد  نانز و  هک  هدش  بصن 

: دوب نیا  اهنآ  علطم  هک  دومرفیم  ار  يراعشا  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  راوگرزب  نآ  دوب و  ناور  شندرگ  ياهگر  زا  نوخ  نایرع و  رتش 
انیف اندج  عارت  مل  ۀما  ای  مکعبرل  ایقس  ءوسلا ال  ۀما  ای  - 1

. دیدرکن تاعارم  ام  هراب  رد  ار  ام  دج  مارتحا  هک  یتما  يا  دنکن  باریس  دوخ  تمحر  ناراب  زا  ار  امش  ادخ  راتفر  دب  تما  يا  ینعی  - 1
تشپ رب  ار  ام  امش  - 3 تفگ !! دیهاوخ  هچ  ام  باوج  رد  امش  دنک  عمج  ار  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  تمایق  زور  رگا  - 2

هچ نیا  هـیما ! ینب  هورگ  يا  - 4 میـشاب ! هدرک  مکحم  امـش  يارب  ار  نید  هیاپ  هک  میتسین  يدارفا  نآ  ام  ایوگ : دـینادرگیم . زاـهجیب  نارتش 
. دیهدیمن ار  ام  باوج  دینکیم و  ام  بئاصم  هراب  رد  امش  هک  تسا  یفقوت 

تسین ادخ  ربمایپ  نم  دج  ایآ  امش ! رب  ياو  - 6 دیئوگیم ! ازسان  امب  نیمز  رد  دینزیم و  فک  ام  هیلع  رب  دیراد  هک  یلاحشوخ  يارب  امـش  - 5
؟ درک یئامنهار  تیاده  هار  هاشب  یهارمگ  قیرط  زا  ار  رشب  هک 

. درک دهاوخ  هراپ  دندومن  يراتفر  دب  ام  اب  هک  ار  يدارفا  هدرپ  ادخ  يداد . نمب  ثرا  هب  ار  هودنا  مغ و  وت  هک  اقح  البرک  هعقو  يا  - 7
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ودرگ نان و  امرخ و  دندوب  اهلمحم  نایم  رد  هک  یناکدوکب  هفوک  لها 
148 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

: دومرف دز و  دایرف  نانآ  رب  موثلک  ما  یلو  دندادیم .
ناهد تسد و  زا  ار  اهامرخ  نان و  نآ  وناب  نآ  ادـعب  تسا . مارح  ام  رب  هقدـص  هفوک  لها  يا  ینعی  مارح  انیلع  ۀـقدصلا  نا  ۀـفوکلا  لـها  اـی 

. دندرکیم هیرگ  ناشیا  تبیصم  يارب  دندوب  هدرک  نانآ  هراب  رد  هک  یتایانج  نیا  اب  هفوک  لها  تخیریم . نیمز  يورب  تفرگیم و  ناکدوک 
نانز دنـشکیم و  ار  ام  امـش  نادرم  دیـشاب . مارآ  هفوک ! لها  يا  تفگ : هفوک  لها  هب  درک و  جراخ  لـمحم  زا  ار  دوخ  رـس  موثلک  ما  سپس 
هداد رارق  بطاخم  ار  نانآ  وناب  نآ  هک  ینیح  نآ  رد  درک . دهاوخ  يرواد  امـش  ام و  نیب  تمایق  زور  رد  ادخ  دـننکیم ؟! هیرگ  ام  يارب  امش 

. دندروآ دوب  نانآ  ولج  رد  نیسح  ماما  رس  هک  ار  نادیهش  رس  دش و  دنلب  هجض  يادص  هاگان  دوب 
. هَّللا لوسرب  قلخلا  هبشا  يرمق  يرهز  سأر  وه  و 

یکشم و هبش  ریظن  نیسح  ماما  فیرـش  نساحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسرب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  هام ، ریظن  ینارون ، دوب  يرـس  ینعی 
پچ تسار و  فرطب  ار  مولظم  ماما  نآ  نساحم  رس و  هزین  دوب . درگ  نابات و  هام  لثم  ترضح  نآ  تروص  دوب . هتفر  نآ  زا  باضخ  گنر 

. دش نیسح  ماما  كرابم  رس  هجوتم  مالسلا  اهیلع  بنیز  هک  یماگنه  دادیم . تکرح 
. لمحملا مدقمب  اهنیبج  تحطنف 

ماما رـس  هب  هچراپ  هعطق  کی  اب  سپـس  دـش . جراـخ  وناـب  نآ  هعنقم  ریز  زا  نوخ  مدـید  هک  دز  لـمحم  ولجب  يوحنب  ار  دوخ  یناـشیپ  ینعی 
: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يراعشا  درک و  هراشا  نیسح 

ابورغ ادباف  هفسخ  هلاغ  الامک  متتسا  امل  الاله  ای  - 1
. دومن رهاظ  ار  وا  بورغ  دوبر و  یناهگانب  ار  وا  فوسخ  دیسر  لامک  دح  رسب  هک  نونکا  لوا ، بش  هام  يا  ینعی 
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. دشاب هدش  هتشون  ردقم و  امظع  تبیصم  نیا  هک  مدرکیمن  نامگ  نم  مبلق ! هراپ  يا  - 2

. دوش بآ  شبلق  هک  تسا  کیدزن  اریز  نک . ملکت  هریغص  همطاف  اب  نم  ردارب  يا  - 3
نب یلع  شاـک  ردارب ! يا  - 5 تسا ! هدـیدرگ  تفـس  یـسق و  اـمب  هک  هدـش  هچ  نونکا  دوب  ناـبرهم  اـم  رب  هک  وـت  بلق  نآ  مردارب ! يا  - 4

. درادن يراددوخ  تقاط  یمیتی  مغ  تلعب  هدش و  ریسا  هک  يدیدیم  ار  نیسحلا 
. تسا نازیر  شگشا  لیلذ و  هک  دنزیم  ادص  ار  وت  یلاح  رد  دنیامنیم  رازآ  تیذا و  هبرض  هلیسوب  ار  يو  هک  هچنآ  - 6
. هدب نیکست  هدش  سرت  راچد  هک  ار  يو  بلق  نک و  کیدزن  دوخب  ریگب و  رب  رد  ار  نیسحلا  نب  یلع  مردارب ! يا  - 7

يارب دایز  نبا  دیوگیم : سواط  نب  دیـس  دونـشیمن !! باوج  یلو  دـنزیم  ادـص  ار  دوخ  ردـپ  هک  یعقوم  نآ  رد  تسا  لیلذ  ردـقچ  میتی  - 8
دایز نبا  لباقم  رد  هدروآ و  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  داد . دورو  هزاجا  مدرم  مومعب  درک و  سولج  ةراـمإلا  راد  رـصق  رد  مدرم  تاـقالم 
ایوج دایز  نبا  تسشن . سانشان  روطب  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  دندروآ . دایز  نبا  دزن  ار  نیـسح  ماما  ناکدوک  نانز و  ادعب  دش . هداهن 

: دش هتفگ  تسیک ؟ نز  نیا  دش :
: تفگ دش و  وناب  نآ  هجوتم  دایز  نبا  تسا . یلع  رتخد  بنیز 

. مکتثودحا بذکا  مکحضف و  يذلا  هَّلل  دمحلا 
تسین نیا  زج  دومرف : مالسلا  اهیلع  بنیز  درک . بیذکت  ار  امـش  نانخـس  حاضتفا و  ار  امـش  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپـس  ینعی 

تیب لها  ردارب و  اب  ادخ  يدید  تفگ : دایز  نبا  تسا . ام  زا  ریغ  صخش  نآ  دوشیم و  بیذکت  رجاف  صخش  حاضتفا و  قساف  صخش  هک 
يراتفرکین  زا  ریغ  نم  دومرف : همظعم  يوناب  نآ  درک ؟! راک  هچ  وت 
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یلوط دـنتفر . دوخ  هاگباوخ  هب  ناـنآ  تسا . هدرک  بجاو  ناـنآ  رب  ار  لاـتق  ادـخ  هک  دنتـسه  یهورگ  اـم  نادیهـش  مدـیدن . يزیچ  ادـخ  زا 
رگنب نک و  رظن  زور  نآ  تفرگ . یهاوخ  رارق  همـصاخم  هجاحم و  دروم  وت  دنکیم و  عمج  ناکم  کی  رد  ار  ناشیا  وت و  ادخ  هک  دشکیمن 

. دش كانمشخ  دایز  نبا  دوش ! نایرگ  تیازع  رد  تردام  هناجرم ! رسپ  يا  دوب . دهاوخ  جلف  یسک  هچ 
: تفگ دایز  نبا  هب  ءاح ) مضب   ) ثیرح نب  ورمع  یلو  دیامن . تیذا  ار  بنیز  تفرگ  میمصت  ایوگ : ینعی  اهب  مه  هناک  و 

. تفرگ دهاوخن  رارق  هذـخاؤم  دروم  دوخ  نخـس  قطنمب و  عجار  نز  تسا و  نز  نیا  ینعی  اهقطنم  نم  ءیـشب  ذـخؤت  ةأرملا ال  ةأرما و  اهنا 
افش دندوب  وت  تیب  لها  زا  هک  يراک  تیـصعم  دارفا  دوب و  شکرـس  هک  وت  نیـسح  تسد  زا  ارم  بلق  ادخ  هک  اقح  تفگ : بنیزب  دایز  نبا 

: دومرف يربک  بنیز  داد !
. یلصا تثثتجا  یعرف و  تعطق  و  یلهک ، تلتق  دقل  يرمعل 

تاـیانج نیا  رگا  يدروآرد . نب  خـیب و  زا  ارم  هشیر  يدومن ، عطق  ارم  هخاـش  یتـشک ، ارم  رـالاس  گرزب و  وت  هک  مسق  مدوخ  ناـجب  ینعی 
هب مه  یلع  تردپ  هک  مدوخ  ناجب  دیوگیم . نخس  هیفاق  عجس و  هب  نز  نیا  تفگ : دایز  نبا  یتفای ، افـش  سپ  دشاب  وت  بلق  يافـش  بجوم 

يربک بنیز  دـسیونیم : امن  نبا  راک ؟ هچ  هیفاـق  عجـس و  اـب  ار  نز  داـیز ! رـسپ  يا  دومرف : بنیز  دوب  رعاـش  تفگیم و  نخـس  هیفاـق  عجس و 
: دومرف

ماقتنا وا  زا  ترخآ  رد  نانآ  دنادیم  هک  یتروص  رد  دـشکیم ! ار  دوخ  ناماما  هک  منکیم  بجعت  یـسک  زا  یلو  مرازیب . هیفاق  عجـس و  زا  نم 
. دیشک دنهاوخ 

یتسد بوچ  اب  سپـس  دز . دـنخبل  درک و  هاگن  نآ  هب  داهن و  شیوخ  لباقم  رد  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  دایز  نبا  دراگنیم : دـیفم  خـیش 
ترضح  نآ  يانث  ياهنادندب  دوخ 
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یتسد بوچ  اب  دایز  نبا  دـید  هک  یماگنه  دوب . دایز  نبا  بنج  تفریم  رامـشب  يدرمریپ  ادـخ و  ربماـیپ  هباحـص  زا  هک  مقرا  نب  دـیز  دزیم .

. نیتفشلا نیتاه  نع  کبیضق  عفرا  تفگ : وا  هب  دزیم  نیسح  ماما  يایانث  ياهنادندب  دوخ 
بل ود  نیا  ادخ  ربمغیپ  مدید  يردقب  نم  تسین  یئادـخ  وا  زا  ریغ  هک  یئادـخ  نآ  قحب  رادرب ! سدـقم  بل  ود  نیا  زا  ار  دوخ  بوچ  ینعی 

. دش نایرگ  تدشب  سپس  منک . هرامش  ار  تاعفد  نآ  مناوتیمن  هک  دیسوبیم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
ادخب ینکیم ؟ هیرگ  هدرک  بیـصن  امب  ار  يزوریپ  ادخ  هکنیا  يارب  ایآ  دـنک ، نایرگ  ار  وت  نامـشچ  ادـخ  تفگ : مقرا  نب  دـیز  هب  دایز  نبا 

دایز نبا  دزن  زا  تساخرب و  دـیز  مدزیم . ار  وت  ندرگ  ياهداد  تسد  زا  ار  دوخ  لـقع  فرخ و  یتسه  يدرمریپ  وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مسق 
. دش نتشیوخ  لزنم  هجوتم 

: تفگ درک و  دنلب  هیرگ  هب  ادص  مقرا  نب  دیز  دیوگیم : بلاط  یبا  نب  دّمحم 
اریز دوب . دیهاوخ  دیرخ  درز  مالغ  نایرج  نیا  زا  دعب  امـش  هک  دینادب  برع ، هورگ  يا  تسا ! هدـش  درم  دازآ  کی  کلام  دـیرخ  رز  مالغ 

یـضار تلذب  امـش  دیامن  راداو  یگدنب  هب  ار  امـش  رارـشا  دشکب و  ار  امـش  رایخا  ات  دـیداد  رارق  ریما  ار  دایز  نبا  دـیتشک و  ار  همطاف  رـسپ 
. دیدش

هنهک ياهـسابل  هک  یلاح  رد  نیـسح  ماما  رهاوخ  بنیز  دندرب  دایز  نبا  دزن  ار  نیـسح  ماما  لایع  لها و  هک  یماگنه  دراگنیم : دـیفم  خـیش 
هک نز  نیا  تفگ : داـیز  نبا  دـندش . عمج  شفارطا  رد  شنازینک  تسـشن و  ياهیحاـن  رد  دـش و  دراو  سانـشان  روطب  دوب  هدیـشوپ  ار  دوخ 

ار دوخ  نخـس  هبترم  هس  ات  دایز  نبا  دادن . وا  هب  یباوج  اربک  بنیز  تسیک ؟ تسـشن  ياهشوگ  کی  رد  دوخ  نازینک  اب  درک و  يریگهرانک 
: تفگ دش و  بنیز  هجوتم  دایز  نبا  تسا . ءارهز  همطاف  رتخد  اربک  بنیز  وناب  نیا  تفگ : بنیز  ترضح  نازینک  زا  یکی  درک . رارکت 
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باوج رد  اربک  بنیز  دومن . بیذکت  ار  امش  نانخس  تشک و  ار  امـش  نادرم  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس 

. هرخآ یلا  دومن . هزیکاپ  يدیلپ  زا  ار  ام  تشاد و  یمارگ  دّمحم  ترضح  هلیسوب  ار  ام  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  تفگ : يو 
نب یلع  دش : هتفگ  تسیک ؟ درم  نیا  تفگ : دش و  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هجوتم  دایز  نبا  سپـس  دنـسیونیم : امن  نبا  سواط و  نب  دیس 
یلع شمان  هک  متشاد  يردارب  نم  دومرف : داجس  ترضح  تشک ؟! ار  نیسحلا  نب  یلع  ادخ  هک  تسا  نینچ  هن  رگم  تفگ : تسا : نیـسحلا 

. تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا  دندرک . دیهش  ار  وا  مدرم  دوب و  نیسحلا  نب 
وت تفگ : دایز  نبا  دناریمیم . زین  دناهدرمن  باوخ  رد  هک  ار  يدارفا  نآ  دناریمیم و  توم  عقوم  رد  ار  مدرم  ادخ  دومرف : داجـس  ترـضح 

يدحا وت  دایز ! رسپ  يا  تفگ : بنیز  شاهمع  مدینش  دیوگیم : يوار  دینزب ! ار  وا  ندرگ  دیربب  یهدب ؟! ارم  باوج  هک  يراد  ار  تارج  نیا 
. شکب وا  اب  زین  ارم  سپ  يراد  ار  يو  لتق  میمصت  رگا  یتشاذگن  یقاب  ام  يارب  ار 

يارب نتخیر  ام  ياهنوخ  زا  هک  يرادقم  نآ  دایز ! رسپ  يا  دومرف : تفرگ و  رب  رد  ار  داجس  ترضح  بنیز  دنراگنیم : امن  نبا  دیفم و  خیش 
. تسا یفاک  وت 

یشکب ار  وا  یهاوخب  رگا  هک  موشیمن  ادج  نیسحلا  نب  یلع  نیا  زا  نم  مسق  ادخب  دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  داجـس  ترـضح  سپس 
محر هلـص  زا  منکیم  بجعت  تفگ : درک  هاـگن  داجـس  ترـضح  بنیز و  ترـضحب  یتعاـس  هکنیا  زا  سپ  داـیز  نبا  شکب . يو  اـب  مه  ارم 
نیمه دـینک ، اـهر  ار  درم  نیا  مشکب !! درم  نیا  اـب  ار  وا  نم  دراد  تسود  نز  نیا  منکیم  ناـمگ  روـط  نیا  نم  مـسق  ادـخب  نز ! نـیا  ندرک 

. دوب دهاوخ  یفاک  شیارب  دراد  هک  يرامیب 
مارآ  همع ! دومرف : بنیز  ترضحب  داجس  ترضح  دسیونیم : سواط  نب  دیس 
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: دومرف دش و  دایز  نبا  هجوتم  ترضح  نآ  سپس  منک . ملکت  دایز  نبا  اب  نم  ات  شاب 

؟ ةداهشلا انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما  دایز ، نبا  ای  ینددهت  لتقلا  ابا 
؟! تسا تداهـش  هلیـسوب  ام  يراوگرزب  دـشابیم و  ام  تداع  ندـش  دیهـش  ینادیمن  ایآ  ینکیم ، دـیدهت  لتقب  ارم  ایآ  داـیز ! رـسپ  يا  ینعی 

: دومرف بنیز  ترضح  دوب . مظعا  دجسم  بنج  هک  دندرک  ياهناخ  دراو  نانز  اب  ار  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ات  داد  روتسد  دایز  نبا  سپس 
. میتسه ریسا  مه  ام  دنریسا و  نانآ  اریز  دیاین ، ام  دزن  كولمم  دلو و  ما  زا  ریغ  یبرع  نز  چیه 

هیلع نیسح  ماما  ياهنادندب  یتسد  بوچ  اب  هک  متفر  دایز  نبا  دزن  یعقوم  رد  نم  تفگ : کلام  نب  سنا  هک  هدش  تیاور  دراگنیم : امن  نبا 
: تفگیم دزیم و  مالسلا 

مدید اریز  منادیم ، حیبق  ار  وت  لمع  نیا  نم  هَّللا ، يرآ و  متفگ : نم  دراد ! یئوکین  ياهنادند  بجع  نیـسح  ماما  ینعی  رغثلا ! نسح  ناک  هنا 
. دیسوبیم ینزیم  بوچ  وت  هک  ار  نیسح  ناهد  عضوم  نیمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ 

ماما كرابم  ناهد  نامـشچ و  ینیب و  هب  دوخ  یتسدـبوچ  اب  میدـید  میتفر و  دایز  نبا  دزن  اـم  دـنیوگیم : لهـس  نب  ورمع  ذاـعم و  نب  دـیعس 
رد ار  دوخ  ياهبل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  مدید  نم  اریز  رادرب ! ار  دوخ  بوچ  تفگ : دایز  نبا  هب  مقرا  نب  دیز  دنزیم - نیـسح 

، دنک نایرگ  ار  وت  نامشچ  ادخ  تفگ : مقرا  نب  دیز  هب  دایز  نبا  دش ! نایرگ  تدشب  سپس  تشاذگیم . ینزیم  بوچ  وت  هک  یعـضوم  نیا 
نم تفگ : مقرا  نب  دیز  مدزیم ! ار  وت  ندرگ  ياهداد  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  ياهدشفرخ و  هک  يدوبن  يدرمریپ  وت  رگا  ادـخ ! نمـشد  يا 

يور  ار  نسح  ماما  هک  مدید  ار  مالسا  ربمغیپ  نم  دشاب . رتراوگان  متفگ  هک  نیا  زا  وت  يارب  هک  میوگیم  وت  يارب  ار  یعوضوم  کی 
154 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

داـهنیم و ناـشیا  زا  کـی  ره  رـس  يور  ار  دوخ  كراـبم  تسد  دوب ، هداد  ياـج  دوخ  پچ  يوناز  يور  ار  نیـسح  ماـما  تسار و  يوـناز 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  مظعا  ربمغیپ  تناما  اب  وت  رگنب  نونکا  مراپـسیم . وتب  راکوکین  نینمؤم  اب  ار  كدوک  ود  نیا  نم  اراگدرورپ  دومرفیم :
دعس نبا  هب  دایز  نبا  دندرک  تاقالم  رگید  کی  اب  دایز  نبا  دعس و  نب  رمع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  یماگنه  ینکیم ؟! هچ  مّلـس  و 
هدـش دوقفم  همان  نآ  تفگ : دعـس  نبا  نادرگزاب . نم  هب  متـشون  وت  يارب  وا  اب  هزرابم  نیـسح و  لتق  هراب  رد  نم  هک  ار  ياهماـن  نآ  تفگ :

رذـع و دوخ  يارب  شیرق  نانز  ریپ  لباقم  رد  ار  همان  نآ  هک  يراد  رظن  رد  ایآ  یئامن . درتسم  نمب  ار  نآ  امتح  دـیاب  تفگ : دایز  نبا  تسا .
نیـسح هراـب  رد  ار  وت  نم  مسق  ادـخب  تفگ : دعـس  نبا  ماهتـشک )؟ ار  نیـسح  ماـما  هماـن  نیا  بجوـمب  نم  یئوـگب : و   ) یهد رارق  ياهناـهب 

دوب هَّللا  دیبع  ردارب  هک  دایز  نب  نامثع  مدوب . هدرک  ءادا  ار  تروشم  قح  درکیم  تروشم  نم  اب  نآ  هب  عجار  مردپ  رگا  هک  مدرک  یتحیـصن 
دزوسب و تمایق  زور  اـت  شغاـمد  هکنیا  رگم  دـشابن  يدـحا  داـیز  نادـنزرف  زا  متـشاد  تسود  نم  دـیوگیم . تسار  هک  مسق  ادـخب  تفگ :
ار ادخ  تعاطا و  ار  هَّللا  دیبع  نم  اریز  تسا . هدرکن  تعجارم  نم  زا  رتدب  يدحا  مسق  ادخب  تفگ : دعـس  نبا  دـشاب ! هدـشن  دیهـش  نیـسح 

. مدومن محر  عطق  تیصعم و 
نیا هب  منادیم  بسانم  نم  دندینادرگ . هفوک  ياههچوک  نایم  رد  ار  نیسح  ماما  رس  ات  داد  روتسد  دایز  نبا  سپـس  دیوگیم : سواط  نب  دیس 

. موش لثمتم  تسا  هدورس  لوسر  لآ  لیتق  هراب  رد  لقاع  دارفا  زا  یضعب  هک  تایبا 
عفری  ةانق  یلع  نیرظانلل  هیصو  دمحم و  تنب  نبا  سأر  - 1

. تسا هدش  دنلب  هزین  رس  رب  ناگدننیب  يارب  وا  هیصو  ربمغیپ و  رتخد  رسپ  رس  ینعی  - 1
يریگولج  تیانج  نیا  زا  دندینشیم و  دندیدیم و  ناناملسم  هک  یتروص  رد  - 2
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. دندشیمن كانهودنا  دندرکیمن و 

. دنکیم رک  ار  نآ  دسرب  هک  یشوگ  ره  هب  وت  تبیصم  و  دندیشک . مشچب  يروک  همرس  وت  رس  ندید  هلیسوب  نانمشد  - 3
. دشاب یهاگباوخ  وت  ربق  طخ  يارب  وت و  ربق  لحم  دراد  وزرآ  هکنیا  رگم  تسین  ياهعقب  چیه  - 4

وت فوخ  زا  هک  يدرک  انشآ  باوخ  اب  ار  یئاهمشچ  دوب و  اهنآ  باوخ  هلیسو  وت  ندوب  هدنز  هک  يدرک  یباوخیب  راچد  ار  یئاهمشچ  - 5
. دنتشادن باوخ 

قح و هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپـس  تفگ : دروآ  ياجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  هکنیا  زا  دـعب  دایز  نبا  سپس 
. دومن رهاظ  ار  نآ  لها 

هفاضا نخـس  نیا  هب  يزیچ  يو  تشک ! ار  نیـسح  ماـما  ینعی  باذـک  رـسپ  باذـک  درک و  يراـی  ار  وا  ناوریپ  دـیزی و  ینعی  نینمؤملا  ریما 
هعیـش داهز  ناـکین و  زا  هَّللا  دـبع  نیا  درک . شاـخرپ  ماـیق و  داـیز  نبا  لـباقم  رد  ءاز ) نوکـسب   ) يدزا فیفع  نب  هَّللا  دـبع  هک  دوب  هدرکن 
مزالم هشیمه  يو  دوب ، هداد  تسد  زا  نیفـص  گنج  رد  ار  دوخ  تسار  مشچ  لـمج و  گـنج  رد  ار  دوخ  پچ  مشچ  وا  دـشیم . بوسحم 

وت هک  یسک  نآ  تردپ و  وت و  باذک  رسپ  باذک  هناجرم ! رسپ  يا  تفگ : دایز  نبا  هب  وا  دوب . زامن  لوغشم  بش  ات  هفوک و  مظعا  دجـسم 
نینمؤم ربنم  زارف  رب  ار  یئاههلاقم  نینچ  کی  دیـشکب و  ار  نآ  ربمایپ  نادنزرف  هک  دراد  اج  ایآ  ادخ : نمـشد  يا  دـیتسه . تسا  هتـشامگ  ار 

؟! دیئوگب
: تفگ هَّللا  دبع  تسیک ؟! هدنیوگ  نیا  تفگ : دش  بضغ  رد  هکنیا  زا  سپ  دایز  نبا 

نید رد  ینکیم  نامگ  لاح  نیا  اب  تسا و  هدومن  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ادخ  هک  یناسریم  لتقب  ار  یکاپ  هیرذ  نآ  وت  ادخ ! نمشد  يا  منم .
یّلص دّمحم  ترضح  نابزب  شکرس و  ردلق و  هک  دیزی  ینعی  وت  ریما  زا  ارچ  دنیاجک ؟ راصنا  نیرجاهم و  نادنزرف  هاثوغ  او  یتسه ؟! مالسا 

؟ دنریگیمن ماقتنا  هدش  تنعل  هلآ  هیلع و  هَّللا 
نب  هَّللا  دبع  تفگ : دش و  رپ  شندرگ  ياهگر  هک  دش  دایز  يردقب  دایز  نبا  مشخ 
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دزا و هلیبق  زا  هک  فارـشا  زا  یهورگ  یلو  دنیامن . شریگتـسد  ات  دندومن  هرـصاحم  فرط  ره  زا  ار  وا  نانابـساپ  دیروایب ! نم  دزن  ار  فیفع 

. دندیناسر شلزنمب  دندرک و  جراخ  دجسم  رد  زا  ار  يو  هداد  تاجن  نانابساپ  تسد  زا  ار  وا  دندوب  فیفع  نبا  ناگدازومع 
وا تسا . هدومن  روک  ار  شمشچ  هک  روط  نامه  دنک  روک  ار  وا  بلق  ادخ  دیورب . دشابیم  دزا  هلیبق  زا  هک  روک  نیا  لابندب  تفگ : دایز  نبا 

عامتجا نمی  زا  یلئابق  اب  دـندش  هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  دزا  هلیبق  دـنتفر و  فیفع  نبا  لابندـب  داـیز  نبا  نیرومأـم  یتقو  دـیروایب ! نم  دزن  ار 
. دنهد تاجن  ار  فیفع  هَّللا  دبع  هک  دندرک 

داتسرف ثعشا  نب  دّمحم  دادما  هب  درک و  عمج  ار  داض ) حتف  میم و  مضب   ) رضم ياههلیبق  دیـسر  دایز  نبا  شوگب  عوضوم  نیا  هک  یماگنه 
رد دندش . کیدزن  فیفع  نبا  هناخب  دایز  نبا  نارای  هجیتن  رد  ات  دـندرک  يدـیدش  لاتق  نانآ  دـنیامن . راز  راک  دزا  هلیبق  اب  ات  داد  روتـسد  و 

. دندومن هرصاحم  ار  فیفع  نبا  دنتسکش و  ار  هناخ 
ریشمش یتقو  روایب . ارم  ریشمش  شابم ! ناسرت  تفگ : فیفع  نبا  دش !! روآ  موجه  وت  رب  نمشد  ناج ! ردپ  دز : دایرف  فیفع  هَّللا  دبع  رتخد 

: دناوخیم ار  زجر  نیا  درکیم  عافد  دوخ  زا  هک  یلاح  رد  فیفع  نبا  داد  ردپ  تسدب  ار 
رماع ما  نبا  یخیش و  فیفع  رهاطلا  فیفع  لضفلا  يذ  نبا  انا  - 1

رداغم هتل  دج  لطب  رساح و  مکعمج و  نم  عراد  مک  - 2
. تسا رماع  ما  رسپ  نم و  ردپ  فیفع  تسا . كاپ  فیفع و  هک  متسه  تلیضف  بحاص  یصخش  رسپ  نم  ینعی  - 1

. مدروآ رد  ياپ  زا  هلداجم  زا  سپ  نم  هک  ار  يروالد  شوپ و  هرز  دارفا  هچ  - 2
دنربمایپ راکوکین  ترتع  ناگدنـشک  هک  راکبان  هورگ  نیا  اب  وت  ولج  رد  زورما  ات  مدوب  درم  نم  شاک  ناج ! ردپ  تفگیم : فیفع  نبا  رتخد 

تسد يدحا  درکیم و  عافد  نتشیوخ  زا  نانچمه  وا  دندومن و  هرصاحم  ار  فیفع  نبا  فرط  همه  زا  راکمتس  هورگ  نآ  مدرکیم  همـصاخم 
يو  هجوتم  نمشد  هک  یفرط  ره  زا  تفاییمن . وا  رب 
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هطاحا ار  وا  دنتـشاد  هک  یترثک  نآ  اب  نانآ  هک  دیـسر  یئاـجب  راـک  هصـالخ  دـندمآ . فرط  نـالف  زا  ناـج ! ردـپ  تفگیم : شرتخد  دـشیم 

: دزیم دایرف  شرتخد  دندومن .
: تفگیم دینادرگیم و  ار  دوخ  ریشمش  نانچمه  فیفع  نبا  دسرب ! شدایرفب  هک  درادن  يروای  دندرک و  هرصاحم  ار  مردپ  هالذا ! و 

. يردصم يدروم و  مکیلع  قاض  يرصب  نع  یل  حسفی  ول  مسقا 
نانچمه راوخنوخ  هورگ  نآ  مدرکیم . گنت  نم  ندومن  جراخ  امـش و  ندـش  دراو  رب  ار  هار  دوب  زاب  نم  مشچ  ولج  رگا  مروخیم  مسق  ینعی 

یئادخ نآ  صوصخم  ساپس  تفگ : داتفا  وا  هب  دایز  نبا  مشچ  یتقو  دندرب . دایز  نبا  دزن  دنتفرگ و  ار  فیفع  نبا  ات  دندوب  تیلاعف  لوغشم 
. درک اوسر  ارم  ادخ  هچ  يارب  ادخ  نمشد  يا  تفگ : فیفع  نبا  درک . اوسر  ار  وت  هک  تسا 

. دیدرگیم گنت  وت  دزن  نم  ندش  جراخ  دراو و  هار  دوب  زاب  نم  مشچ  ولج  رگا  مسق  ادخب 
رز مالغ  يا  تفگ : درک  یـشاحف  دایز  نبا  هب  هکنیا  زا  سپ  فیفع  نبا  یئوگیم ؟ هچ  نامثع  هراب  رد  وت  ادـخ ! نمـشد  يا  تفگ : دایز  نبا 

رایتخا ادخ  داسف  ای  دشاب  هدرک  حالـصا  بوخ ، ای  دشاب  هدرک  دب  نامثع  رگا  راک ؟ هچ  نامثع  اب  ار  وت  هناجرم  رـسپ  يا  جالع و  ینب  دیرخ 
زا شردپ  دیزی و  تدوخ و  تردپ و  هراب  رد  وت  هناجرم ! رـسپ  يا  دیامن . يرواد  نامثع  مدرم و  نیب  قح  تلادـعب و  هک  دراد  ار  دوخ  قلخ 

. یماشایب ار  گرم  تبرش  ات  درک  مهاوخن  وت  زا  یشسرپ  نم  مسق  ادخب  تفگ : دایز  نبا  وش ، ایوج  نم 
ارم تداهـش  ماهتـساوخ  ادـخ  زا  دـیازب  ار  وت  تردام  هکنیا  زا  لبق  نم  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  نیملاـعلا . بر  هَّلل  دـمحلا  تفگ : فیفع  نبا 

. مدـش سویأـم  ادـخ  هار  رد  تداهـش  زا  مداد  تسد  زا  ار  دوخ  نامـشچ  هک  یعقوم  دـهد . رارق  دوخ  قلخ  نیرت  ضوغبم  نوعلم و  تسدـب 
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ندش  سویأم  زا  سپ  هک  ار  یئادخ  نآ  منکیم  دمح  نونکا 
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. تسا هدومن  باجتسم  ارم  مایالا  میدق  ياهاعد  هک  داد  ناشن  نمب  درک و  بیصن  نمب  ار  تداهش 
. دندز رادب  ار  شکرابم  دسج  دندز  ار  فیفع  نبا  ندرگ  هکنیا  زا  سپ  نانآ  دینزب . ار  وا  ندرگ  تفگ : دایز  نبا 

هلیبق زا  رفن  دصتفه  دادعت  دناوخیم ، ار  دزا  هلیبق  راعـش  وا  دندرک  بلج  ار  فیفع  نب  هَّللا  دبع  نانابـساپ  هک  یماگنه  دسیونیم : دـیفم  خـیش 
زا ار  فیفع  نبا  ات  داتسرف  دایز  نبا  دیـسر  ارف  بش  یتقو  اما  دنداد . تاجن  دایز  نبا  نیرومأم  تسد  زا  ار  فیفع  نبا  دندرک و  عامتجا  دزا 

. دندز رادب  هفوک  هسانک  رد  ار  شسدقم  دسج  دندز  ار  شندرگ  هکنیا  زا  سپ  دندرک و  جراخ  شاهناخ 
تساوخ دوب  راوگرزب  يدرمریپ  هک  ار  يدزا  هَّللا  دبع  نبا  لاد ) حتف  نون و  نوکـس  میج و  مضب   ) بدنج دایز  نبا  سپـس  دراگنیم : امن  نبا 

؟ یتسه ریما  ترضح  ینعی  بارت  وبا  ناروای  زا  وت  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : وا  هب  و 
باوج رد  وا  مزیرب . هَّللا  یلا  اـتبرق  ار  وت  نوخ  هکنیا  زج  مرادـن  يرظن  نم  تفگ : داـیز  نبا  متـسین . رازیب  عوضوم  نیا  زا  نم  ارچ ، تفگ :

زا ار  دوخ  لقع  هک  تسا  يدرم  ریپ  صخش  نیا  تفگ : دایز  نبا  دنکیم . رود  هکلب  دنکیمن ، کیدزن  ادخب  ار  وت  لمع  نیا  تفگ : دایز  نبا 
. دومن دازآ  ار  وا  تسا و  هداد  تسد 

نآ لئابق  هفوک و  ياههچوک  نایم  رد  ار  نیـسح  ماما  كراـبم  رـس  داد : روتـسد  داـیز  نبا  دـش  حبـص  هک  یماـگنه  دـسیونیم : دـیفم  خـیش 
یماگنه مدوب  مدوخ  قاطا  نایم  رد  نم  دوب و  هزین  زارف  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  تفگ : هک  هدش  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  دندینادرگ .

: دناوخ ار  هفیرش  هیآ  نیا  دمآ  نم  يذاحم  كرابم  رس  نآ  هک 
زا هک  میقر  فهک و  باحـصا  ناتـساد  ینکیم  باسح  روط  نیا  ایآ  ینعی  ًابَجَع  اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ 
رـس ناتـساد  هک  مسق  ادـخب  هَّللا ! لوسر  نب  ای  متفگ : هدـش و  تسار  مندـب  يوم  هک  مسق  ادـخب  تسا . روآ  بجعت  تسا  ام  تردـق  مئالع 

!! تسا بجعا  وت  كرابم 
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يارب زین  ار  عوضوم  نیا  تشون و  هیواعم  نب  دـیزی  يارب  ار  نیـسح  ماما  تیب  لها  تداهـش و  نایرج  داـیز  نبا  دـسیونیم : سواـط  نب  دـیس 
. تشون دوب  هنیدم  ریما  هک  دیعس  نب  ورمع 

دزن تفگ : دمآ و  یملس  ثراح  نب  کلملا  دبع  دزن  داتسرف  دیزی  يارب  ار  نیسح  ماما  سدقم  رس  دایز  نبا  هک  یعقوم  دراگنیم : دیفم  خیش 
هجوتم راوس و  دوخ  هلحارب  نم  دـیوگیم : کلملا  دـبع  هدـب . تراشب  نیـسح  ماـما  لـتق  زا  ار  وا  ورب و  تسا  هنیدـم  رد  هک  دیعـس  نب  ورمع 

: تفگ وا  دینش . یهاوخ  هک  تسا  ریما  دزن  ربخ  متفگ : ربخ ؟ هچ  تفگ : نمب  يو  مدش . فداصم  شیرق  زا  يدرم  اب  هنیدم و 
نم ربخ ؟ هچ  تفگ : مدش  دراو  دیعس  نب  ورمع  رب  نم  هک  یماگنه  تسا ؟ هدش  دیهش  نیـسح  ماما  هک  مسق  ادخب  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 

. متفگ شیارب  ماما  تداهش  زا  ار  ریما  یلاحشوخ 
ینویش مداد  رد  ار  نیسح  ماما  تداهش  يادن  نم  هک  یعقوم  وگب . مدرمب  ار  نیسح  ندش  دیهـش  وش و  جراخ  تفگ : نمب  دیعـس  نب  ورمع 

یتقو مدرک . تعجارم  دیعس  نب  ورمع  دزن  نم  سپس  مدوب . هدینشن  مدینش  نیـسح  ماما  لتق  يارب  دوخ  ياههناخ  رد  مشاه  ینب  نانز  زا  هک 
: دیوگیم هک  دش  برک  يدعم  نب  ورمع  رعشب  لثمتم  ادعب  دیدنخ . درک و  مسبت  داتفا  نمب  وا  مشچ 

. بنرالا ةادغ  انتوسن  جیجعک  ۀجع  دایز  ینب  ءاسن  تجع 
نویش ضوع  رد  نیا  تفگ : دیعس  نب  ورمع  سپس  دوب . ام  نانز  نویش  ریظن  هک  دندرک  ینویش  بنرا  گنج  حبـص  رد  دایز  ینب  نانز  ینعی 

زا درک و  اعد  دیزی  قح  رد  هاگآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  دیهـش  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  زارف  رب  نخـس  نیا  زا  سپ  تسا . نامثع 
. دمآ دورف  ربنم 
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هک  ) تسا ياهمدص  یلیس و  نآ  لباقم  رد  همدص  یلیـس و  نیا  تفگ : دوخ  ینارنخـس  رد  دیعـس  نب  ورمع  دیوگیم : بقانم  باتک  بحاص 
هچ  میدروخ ) ام 

160 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. تشادن يرثا  میتفگ و  هک  يزیمآ  تمکح  نانخس  هچ  میدرک ، ام  هک  یئاههظعوم  هچ  دش ، هک  یئاهینارنخس 

ار وا  حدم  ام  تفگیم و  شحف  امب  نیسح  هک  دوب  اهتدم  دشاب  شدسج  رد  شحور  شندب و  رد  نیسح  رس  متشاد : تسود  نم  مسق  ادخب 
دمآ شیپ  نیا  شاک  درک . میهاوخ  راتفر  دوخ  تداع  ریظن  وا  دوخ و  تداع  ریظن  اـم  میدرکیم ، محر  هلـص  اـم  یلو  محر  عطق  وا  میتفگیم .

. میدرکیم عافد  دوخ  زا  ام  دیشکیم و  ریشمش  ام  نتشک  يارب  هک  یسک  اب  مینک  هچ  ام  یلو  درکیمن . نیسح  يارب 
رب دیعـس  نب  ورمع  درکیم . هیرگ  دیدیم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دوب و  هدـنز  ءارهز  همطاف  رگا  تفگ : تساخرب و  بئاس  نب  هَّللا  دـبع 

هدنز همطاف  رگا  دشابیم . ام  رـسپ  شرـسپ  ام و  ردارب  شرهوش  ام و  يومع  همطاف  ردپ  میرتراوازـس  همطافب  وت  زا  ام  تفگ : دز و  وا  یناشیپ 
. درکیمن تمالم  دومن  عافد  دوخ  زا  تشک و  ار  وا  نیسح  هک  ار  یسک  یلو  دشیم . رادغاد  شرگج  نایرگ و  شمشچ  دوب 

هَّللا دبع  داد . يو  هب  ار  وا  رـسپ  ود  گرم  ربخ  دمآ و  هَّللا  دبع  دزن  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نامالغ  زا  یکی  دـسیونیم : دـیفم  خـیش 
اب ار  وا  هَّللا  دـبع  دـش  ام  راچد  یلع  نب  نیـسح  فرط  زا  تبیـصم  نیا  تفگ : هَّللا  دـبع  مـالغ  لالـسلا  وبا  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفگ :
؟! یئوگب روط  نیا  نیـسح  ماما  هراب  رد  وت  دراد  اج  ایآ  هدوب ) یـشحف  عونکی  ! ) ءاـنخل نز  رـسپ  يا  تفگ : درک و  رود  دوخ  زا  دز و  نیلعن 

فرط زا  هک  يزیچ  مسق  ادـخب  موش  هتـشک  وا  اب  ات  مدرکیمن  تقرافم  ترـضح  نآ  زا  متـشاد  تسود  مدوب  نیـسح  اـب  نم  رگا  مسق  ادـخب 
دنتشذگ دوخ  زا  دندش . دیهش  نیسح  میومع  رسپ  ردارب و  باکر  رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  دهدیم  يرادلد  دنکیم و  لاحـشوخ  ارم  منارـسپ 

. دندومن ربص  دندرک و  يرای  ار  نیسح  و 
ار نیـسح  ماما  مدوخ  نم  رگا  درک . راوگان  نم  رب  ار  نیـسح  تبیـصم  هک  رکـش  ار  يادـخ  تفگ : دـش و  دوخ  سلجم  لـها  هجوتم  سپس 

نآ  منادنزرف  مدرکن  يرای 
161 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

زاب شتروص  رس و  هک  یلاح  رد  دینش  ار  نیسح  ماما  ندش  دیهش  ربخ  بلاط  یبا  نب  لیقع  رتخد  نامقل  ما  یتقو  دندرک . يرای  ار  ترضح 
: تفگیم نامقل  ما  دندرک . هیرگ  البرک  نادیهش  رب  دندش و  جراخ  لیقع  نارتخد  بنیز  هلمر و  ءامسا و  یناه و  ما  دوخ : نارهاوخ  اب  دوب 

ممالا  رخآ  متنا  متلعف و  اذ  ام  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذ  ام  - 1
مدب  اوجرض  یلتق  يراسا و  مهنم  يدقتفم  دعب  یلهاب  یترتعب و  - 2

محر  يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  مکل  تحصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  ام  - 3
: دیوگب امشب  ادخ  ربمغیپ  هک  یعقوم  نآ  تفگ : دیهاوخ  هچ  ینعی  - 1

؟ دیداد ماجنا  یلمع  هچ  دیدوب  تما  نیرخآ  هک  امش 
. دندش نوخب  هقرغ  دیهش و  ناشیا  زا  یضعب  ریسا و  نانآ  زا  یضعب  دیداد . تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  دعب  نم  تیب  لها  ترتع و  اب  - 2

. دیئامن يراتفر  دب  نم  تیب  لها  اب  نم  زا  دعب  هک  تشادن  اج  مدرک ، امش  يارب  هک  دوبن  یئاهتحیصن  نآ  يازج  نیا  - 3
يادـص مدرم  بش  همین  دیـسر  ارف  درک  ینارنخـس  نیـسح  ماـما  ندـش  هتـشکب  عجار  هنیدـم  رد  دیعـس  نب  ورمع  هک  يزور  نآ  بش  یتقو 

: تفگیم دندینش  دندیدیمن  ار  وا  دوخ  هک  ار  ياهدنیوگ 
لیکنتلا  باذعلاب و  اورشبا  انیسح  الهج  نولتاقلا  اهیا  - 1

لیبق  لسرم و  یبن و  نم  مکیلع  وعدی  ءامسلا  لها  لک  - 2
لیجنالا  بحاص  یسوم و  دواد و  ناسل  یلع  متنعل  دق  - 3
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. هجنکش باذعب و  ار  امش  داب  هدژم  دیتشک . تلاهج  يور  زا  ار  نیسح  هک  یناگدنشک  يا  ینعی  - 1
یسوم و دواد و  ترضح  نابزب  امـش  هک  اقح  نارگید 3 - لسرم و  ربمایپ  یبن و  لیبق : زا  دـننکیم ، اعد  امـش  هیلع  رب  نامـسآ  لها  هیلک  - 2

. دیتفرگ رارق  نعل  دروم  مالسلا  هیلع  لیجنا  بحاص 
162 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ارهی زا  يدرم  اب  دوب  بابح  نب  يدع  ینب  هلیبق : زا  هک  ار  یبلک  دوعسم  نب  ثیرح  نیزرحم  هیواعم  نب  دیزی  هدش : تیاور  دراگنیم : امن  نبا 
زا ینز  دـندش  هنیدـم  دراو  نانآ  یتقو  داتـسرف . هبیط  هنیدـم  يوسب  نیـسح  ماما  ندـش  دیهـش  راشتنا  يارب  دـندوب  ماش  لـها  ءالـضف  زا  هک 

دوب هداهن  دوخ  رس  يالاب  ار  دوخ  نیتسآ  هک  یلاح  رد  زاب و  تروص  رـس و  اب  دوب  لیقع  رتخد  بنیز  هدش : هتفگ  هک  بلطملا  دبع  نارتخد 
. دش هتشاگن  البق  هک  دناوخ  ار  يراعشا  نآ  هیرگ  لاح  اب  درک و  تاقالم  ار  ناشیا 

هملـس ما  دش . هتـشک  نیـسح  دز : دایرف  دـش و  دراو  یـصخش  هاگان  مدوب  هملـس  ما  دزن  نم  هک  یماگنه  نآ  رد  دـیوگیم : بشوح  نب  رهش 
. دنتشک ار  نیسح  تفگ :

نویش يادص  یفرط  ره  زا  دش  هنیدم  دراو  نیسح  ماما  رـس  هک  یعقوم  هدش : لقن  يرذالب  خیرات  زا  دنک ! شتآ  زا  رپ  ار  نانآ  ياهربق  ادخ 
: دناوخ ار  رعش  نیا  مکح  نب  ناورم  دش و  هدینش 

رقتساف کلم  داتوا  تتبثا  ۀبرض  مهیف  رس  ود  تبرض 
نآ تروصب  یتسد  بوچ  اب  سپس  دیدرگ . تباث  رقتسم و  هیما ) ینب   ) تنطلـس ياههیاپ  دش و  هدز  مشاه ) ینب  هتـسجرب   ) نادرم رـس  ینعی 

: تفگیم دزیم و  ترضح 
نیدخلا  یف  رمحالا  کنول  نیدیلا و  یف  كدرب  اذبح  ای  - 1

نیسح  ای  سفنلا  کنم  تیفش  دسجمب  تاب  هناک  - 2
. تسا زمرق  هک  وت  تروص  ياههنوگ  ود  گنر  دشابیم و  وت  ياهتسد  رد  هک  ینیکست  توق و  تسا  وکین  ردقچ  ینعی  - 1

. متفرگ وت  زا  ار  دوخ  ماقتنا  نم  نیسح  ای  دشاب . هدیبسچ  وا  دسجب  هک  ینهاریپ  اب  ایوگ : - 2
هدینش ءاوه  زا  هبیط  هنیدم  رد  هک  تسا  نیا  هدرک  لقن  لیبق  یبا  زا  هعیبر  یبا  زا  صئاصخ  باتک : رد  يزنطن  طقف  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 

ياهدنیوگ  دش :
163 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يراعشا 
یلاوت  ریغب  انتلاسر  غلب  دمحم  لآ  لضفب  لوقی  نم  ای  - 1

: وگب ربب و  یتسس  نودب  ار  ام  ماغیپ  یتسه ! لئاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  لآ  يرترب  تلیضفب و  هک  یسک  يا  ینعی  - 1
. دوب یگرزب  نأش  ياراد  راوگرزب و  مدرم و  نیرتهب  هک  دنتشک  ار  يدیس  هیما  ینب  رارشا  - 2

. دوب تب  هدننکدوبان  هک  دوب  يربمایپ  نآ  طبس  دوب . تلیضف  اب  یصخش  دنزرف  نیمز  نامسآ و  رد  هک  دنتشک  ار  یسک  - 3
. دندش نایرگ  دندرک  هیرگ  نیسح  ماما  يارب  ینابز  ره  هب  مدرم  هکنآ  زا  دعب  برغم  قرشم و  - 4

ار نیسح  ماما  كرابم  رس  تشون : دایز  نبا  يارب  دش  هاگآ  نآ  زا  دیزی  دیسر و  دیزی  هب  دایز  نبا  همان  هک  یعقوم  دراگنیم : سواط  نب  دیس 
ماما نانز  اهرس و  تساوخ و  ار  يذئاع  هبلعث  نب  رفخم  دایز  نباب  دتسرفب . دیزی  يارب  ار  ترضح  نآ  لایع  نانز و  لاوما و  شنارای و  رس  اب 
لها ار  نانآ  تروص  دـنهد و  تکرح  ار  راـفک  ناریـسا  هک  داد  تکرح  ماـش  يوسب  يوحنب  ار  ناـشیا  يو  دومن . میلـست  يو  هب  ار  نیـسح 

. دنرگنب راطقا 
هیواعم نب  دیزی  يوسب  ار  وا  داد و  سیق  نب  رحز  هب  ار  شنارای  رـس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  دایز  نبا  دسیونیم : دیفم  خـیش 
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. درک هناور  قشمد  فرطب  وا  اب  هفوک  لها  زا  یهورگ  اب  ار  نایبظ  وبا  نب  قراط  يدزا و  فوع  نب  ةدرب  وبا  درک . مازعا 
يارب شـسدقم  رـس  دش و  دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه  تفگ : هک  دنکیم  لقن  لیبق  یبا  نبا  زا  بقانم  باتک : بحاص 

دندش و عمج  رـس  نآ  فارطا  رد  دندرک . يراسگیم  هب  عورـش  دندش و  هدایپ  هبترم  نیلوا  رد  كرابم  رـس  نآ  نیلماح  دش . هداتـسرف  دـیزی 
دیدرگ رهاظ  راوید  زا  یتسد  هاگان  دندومن . یلاحشوخ  راهظا 

164 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  تشون  نوخ  اب  ار  يرطس  دنچ  نهآ  ملق  اب  و 

. باسحلا موی  هدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀما  وجرت  أ 
؟! دنشاب هتشاد  ادخ  ربمغیپ  شدج  هب  تعافش  دیما  تمایق  زور  رد  دندومن  دیهش  ار  نیسح  هک  یتما  دراد  اج  ایآ  ینعی 

دایز نبا  يارب  ار  نآ  هک  داد  یحبـصا  ءاخ ) حتفب   ) یلوخ هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  دعـس  نبا  یتقو  دراگنیم : فنخم  وبا 
. دروآ دوخ  هناخب  ار  نیسح  ماما  كرابم  رس  يو  دوب . هتسب  هرامالا  راد  رد  هک  دش  هفوک  دراو  یعقوم  یلوخ  دربب 

دوخ باوختخر  لخاد  یلوخ  یتقو  دنتفگیم ، راون  ار  وا  هک  یمرـضح  هلیبق  زا  يرگید  دـسا و  ینب  هلیبق  زا  یکی  دوب : نز  ود  ياراد  یلوخ 
! وت رب  ياو  تفگ : نز  نآ  دشابیم  وت  هناخ  رد  هک  تسا  نیـسح  رـس  نیا  ماهدروآ ، وت  يارب  الط  نم  تفگ : ربخ ؟ هچ  تفگ : وا  هب  راون  دش 

هداهن اکتم  کـی  رد  وت  نم و  رـس  زگره  هک  مسق  ادـخب  ياهدروآ . ار  ادـخ  ربمغیپ  رـسپ  رـس  یتفر  وت  دـنروایم . هرقن  ـالط و  دـنوریم  مدرم 
لخاد وا  دزن  تساوخ و  مه  ار  هیدسا  نز  نآ  مدش . هناخ  نحـص  لخاد  جراخ و  دوخ  باوختخر  زا  نم  دیوگیم : یلوخ  نز  دش ! دهاوخن 

هیلع نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  یئوشتخر  فرظ  نآ  زا  نوتـس  کـی  ریظن  اـمئاد  هک  دـیدیم  ار  يرون  مدرک  رظن  یتقو  مسق  ادـخب  دومن .
رپ نیسح  ماما  سدقم  رس  یئوشتخر و  فرظ  نآ  فارطا  رد  هک  مدیدیم  ار  يدیفس  ناغرم  تفریم . الاب  نامسآ  فرطب  دوب  نآ  ریز  مالسلا 

. دندزیم لاب  و 
لقن نآ  زا  ار  دوخ  تجاح  عضوم  ام  هک  دـناهدرک  لقن  ار  یثیدـح  هریغ  هعیهل و  نبا  دنـسیونیم : سواط  نب  دیـس  بقانم و  باتک : بحاص 

: دیوگیم يوار  مینکیم ،
: متفگ يو  هب  نم  يزرمآیمن . منادیم  هچ  رگ  زرمایب ، ارم  ایادخ  راب  دـیوگیم : يدرم  مدینـش  هاگان  مدوب . همرکم  هبعک  فاوط  لوغـشم  نم 

اهناراب تارطق  هرامشب  وت  ناهانگ  رگا  اریز  يوگم . ار  ياهلاقم  نینچ  کی  سرتب و  ادخ  زا  ادخ  هدنب  يا 
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. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اریز  دزرمآیم ، ار  وت  ناهانگ  ینک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دشاب و  ناتخرد  گرب  و 
رـس هک  میدوب  رفن  هاـجنپ  دادـعت  اـم  هک  نادـب  تفگ : متفر  وا  دزن  نم  یتقو  میوگب . وت  يارب  ار  دوخ  ناتـساد  اـت  اـیب  تفگ : مباوج  رد  يو 

فارطا رد  میداهنیم و  یقودنص  نایم  رد  ار  ترضح  نآ  سدقم  رس  دشیم  بش  هک  یماگنه  میدربیم . ماش  فرطب  ار  نیسح  ماما  كرابم 
. مدومن يراددوخ  رمخ  ندیماشآ  زا  نم  یلو  دندش . تسم  دندرک و  رمخ  برـش  نم  ياقفر  بش  کی  میدشیم . رمخ  برـش  لوغـشم  نآ 
، میهاربا حون ، مدآ ، ترـضح  دش . زاب  نامـسآ  ياهرد  دـمآ . دوجوب  یقرب  دـعر و  مدـید  ناهگان  تفرگ  ارف  ار  ناهج  بش  یکیرات  یتقو 

. دندش لزان  هکئالم  زا  یهورگ  لیئربج و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ام  ربمغیپ  قاحسا ، لیعامسا ،
ماجنا ار  لمع  نیمه  ناربماغیپ  هیلک  سپس  دیسوب  ار  نآ  دینابسچ و  دوخب  درک و  جراخ  ار  كرابم  رس  نآ  دمآ . قودنص  کیدزن  لیئربج 
: تفگ لیئربج  دنتفگ . تیزعت  ترضح  نآ  هب  ناربمغیپ  یقب  ام  درک و  هیرگ  نیسح  رس  يالاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  دنداد :

ربز ریز و  ار  نآ  هلزلز و  راچد  ار  نیمز  یهد  روتـسد  وت  رگا  مشاب . وت  عیطم  وت  تما  هراب  رد  هک  هدرک  رومأم  ارم  اـناوت  يادـخ  دّـمحم  اـی 
يادخ دزن  نم  اب  نانآ  تمایق  يادرف  اریز  لیئربج ، ای  هن  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  مدرک  طول  موق  هراب  رد  هک  نانچمه  منک ،

. تشاد میهاوخ  یتقوم  همصاخم و  اناوت 
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: دـنتفگ دـندمآ و  هکئالم  زا  یهورگ  هک  دوب  ناـیرج  نیا  زا  سپ  دنداتـسرف . دورد  تاولـص و  نیـسح  ماـما  رـس  رب  ناراوگرزب  نآ  سپس 
. دـیهد ماجنا  نانآ  اب  دـیهاوخیم  هک  یلمع  ره  دومرف : ادـخ  ربمایپ  میناـسرب . لـتقب  ار  رفن  هاـجنپ  نیا  هک  هدرک  رومأـم  ار  اـم  یلاـعت  يادـخ 

: متفگ نم  دنزب . ارم  هک  درک  هلمح  نم  رب  ياهبرح  اب  هکئالم  نآ  زا  یکی  ادعب  دندز . یئاههبرح  اب  ار  ناشیا  هکئالم 
! هَّللا لوسر  ای  نامالا ! نامالا !
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 ... و دناهدش !! رتسکاخ  هدمآ و  رد  ياپ  زا  امومع  نم  نارای  مدید  دش  حبص  یتقو  دزرماین . ار  وت  ادخ  ورب ، دومرف : ادخ  ربمغیپ 

بحاص يارب  ياهمان  دندیسر  کبلعب  کیدزن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  نیلماح  هک  یعقوم  دنسیونیم : بتک  زا  یضعب  رد  دیوگ : فلؤم 
يارب لیم  شـش  هلـصافب  ناکدوک  دـندرک و  اپ  رـس  رب  ار  اهمچرپ  ات  داد  روتـسد  وا  دـندومن ) هاگآ  دوخ  دورو  زا  ار  وا  و   ) دنتـشون کبلعب 

. دناسرب لتقب  ار  امـش  هک  دنک  طلـسم  امـش  رب  ار  یـصخش  دنک و  دوبان  ار  امـش  ترثک  ادخ  دومرف : موثلک  ما  دـندش . جراخ  نانآ  تاقالم 
: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يراعشا  دش و  نایرگ  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  سپس 

هبئاصم  يدهت  ام  مارکلا و  نم  هبئاجع  ینفت  الف  نامزلا  وه  و  - 1
. دیسر دنهاوخن  نایاپب  تشاد و  دنهاوخن  رب  راوگرزب  نامدرم  زا  تسد  و  دش ، دنهاوخن  یناف  راگزور  بئارغ  بئاجع و  ینعی  - 1

. مینکیمن بذج  ار  بئاصم  نآ  ام  هک  ینیبیم  وت  و  درک . دهاوخ  بذج  عقوم  هچ  ات  ار  ام  راگزور  بئاصم  هک  متسنادیم  شاک  يا  - 2
. تسا ربخیب  دوشیم  بئاغ  هک  يرتش  زا  بیجن  نارتش  هدننار  و  دننادرگیم . زاهجیب  نارتش  زارف  رب  ار  ام  - 3

: ایوگ میشابیم . ناشیا  نایم  رد  هک  میتسه  مور  ناریسا  زا  ام  ایوگ : - 4
. دشاب هتفگ  غورد  هدرک  ام  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخم  دمحا  هک  یئاههیصوت  نآ 

. دشاب هدش  هارمگ  هک  دیتسه  یسک  ریظن  امش  دیدش ، رفاک  ادخ  لوسرب  هک  امش  رب  ياو  - 5
قـشمد کیدزن  یتقو  دنداد . تکرح  ار  ترـضح  نآ  ریـسا  نادرم  نانز و  نیـسح و  ماما  سدقم  رـس  هورگ  نآ  دسیونیم : سواط  نب  دـیس 

: دومرف دوب  هورگ  نآ  زا  هک  رمشب  موثلک  ما  دندیسر 
نآ  زا  ار  ام  دومرف : یتجاح ؟ هچ  تفگ : رمش  مراد . تجاح  کی  وتب  نم  ینعی  ۀجاح  کیلا  یل 
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ار اهنآ  دنربب و  رتولج  ام  ياهلمحم  نایم  زا  ار  هدیرب  ياهرس  نیا  هدب : روتسد  دنشاب . رتمک  نایچاشامت  هک  نکب  قشمد  رهـش  لخاد  يرد 

. دنرادب رود  ام  زا 
یلو میاهتفرگ . رارق  یعـضو  نینچ  کی  رد  اریز  میدـش ، اوسر  نایچاشامت  رظن  ترثک  زا  ام  هک  اقح  ینعی  اـنیلا  رظنلا  ةرثک  نم  اـنیزخ  دـقف 

نآ اب  ار  ناشیا  دندومن و  میـسقت  اهلمحم  نایم  رد  دندز و  اههزین  زارف  رب  ار  اهرـس  ات  داد  روتـسد  تشاد  هک  يرفک  ملظ و  نآ  تلعب  رمش 
ناریسا هاگیاج  هک  اجنآ  عماج  دجسم  رد  رب  ناریـسا  دندیـسر  قشمد  هزاورد  رد  رب  یتقو  دنداد . روبع  نایچاشامت  نایم  زا  اصوصخم  عضو 

. دندرک فقوت  دوب 
تسا يرهش  رهش : نآ  مدید  مدش . ماش  رهش  دراو  سدقملا  تیب  مزعب  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دعس  نب  لهـس  زا  بقانم  باتک : بحاص 

لوغـشم نانآ  دزن  ینانز  دـنمحرف ، لاحـشوخ و  همه  دـناهدرک ، نازیوآ  ار  ابید  ياههدرپ  ناوارف ، راجـشا  ياراد  رایـسب ، ياـهيوج  ياراد 
رگید کی  اب  هک  مدـید  ار  یهورگ  مینادـن . ار  نآ  ام  هک  دـنرادن  يدـیع  ماش  لها  متفگ : نتـشیوخ  اب  نم  دـندوب !! کبند  هریاد و  نتخاون 

؟ مینادیمن ار  نآ  ام  هک  دیراد  يدیع  امش  ایآ  متفگ : نانآ  هب  نم  دندرکیم . وگتفگ 
بجعت لهـس ! يا  دنتفگ : ماهدید . ار  ادـخ  ربمغیپ  هک  متـسه  دعـس  نب  لهـس  نم  متفگ : یـشاب ؟ یبارعا  وت  ایوگ : خیـش ! يا  دـنتفگ : نانآ 

هک تسا  نیـسح  ماـما  رـس  نیا  دـنتفگ : هچ ؟ يارب  متفگ : دربـیمن ؟ ورف  ار  دوخ  لـها  نیمز  ارچ  دراـبیمن ، نوخ  نامـسآ  ارچ  هک  ینکیمن 
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. تسا هدش  هداتسرف  هیده  ناونعب  قارع  زا  دشابیم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  ترتع 
هراشا دوشیم ؟ لخاد  رهش  رد  مادک  زا  متفگ : دنیامنیم ؟! حرف  راهظا  مدرم  دوشیم و  هدرب  هیده  ناونعب  نیسح  ماما  رـس  هابجع ! او  متفگ :

. دنتفگیم تاعاس  هزاورد  ار  نآ  هک  دندرک  ياهزاوردب 
نآ زارف  رب  تشاد . تسد  رد  ياهزین  هک  مدید  ار  يراوس  ادعب  دنیایم  يرگید  زا  سپ  مادک  ره  اهمچرپ  مدـید  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد  نم 

هک  دوب  يرس  هزین 
168 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

راوس زاهجیب  نارتش  رب  هک  مدـید  ار  ینانز  راوس  نآ  زا  سپ  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  هب  دوب  مدرم  نیرتهیبش  تروص  ظاـحل  زا 
. دندوب

؟ یتسیک وت  متفگ : يو  هب  مدش و  کیدزن  دوب  همه  زا  رتولج  هک  ینز  نآ  هب  نم 
مدرک و ترایز  ار  وت  راوگرزب  دـج  هک  متـسه  دعـس  نب  لهـس  نم  يراد ؟ یتجاح  نمب  اـیآ  متفگ : نم  منیـسح . رتخد  هنیکـس  نم  تفگ :

: دومرف مدینش . ترضح  نآ  زا  ثیدح 
رظن هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرحب  دنوش و  نآ  ندید  لوغشم  مدرم  ات  دربب  رتولج  ار  هدیرب  رس  نیا  وگب : رادهزین  نیا  هب  دعـس ! يا 

. دننکن
هچ تفگ : يریگب ؟ رانید  دـص  راهچ  غلبم  ینک و  اور  ارم  تجاح  هک  تسا  نکمم  متفگ : متفر و  رادهزین  نآ  کیدزن  نم  دـیوگیم : لـهس 

: متفگ يراد ؟ یتجاح 
. مدرک افو  دوخ  هدعو  هب  نم  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  وا  يربب . ترضح  نآ  مرح  زا  رتولج  ار  نیسح  ماما  كرابم  رس 

رس رب  دوب . هتسشن  تخت  زارف  رب  دیزی  مدش ، دراو  نانآ  اب  زین  نم  دندش . دراو  دیزیرب  هداهن و  هقح  کی  نایم  رد  ار  نیسح  ماما  سدقم  رس 
. دندوب وا  فارطا  رد  شیرق  ناگرزب  زا  يریثک  هورگ  دوب . للکم  توقای  ردب و  هک  دوب  یجات  دیزی 

: دناوخیم ار  راعشا  نیا  هک  دش  دراو  یلاح  رد  دوب  نیسح  كرابم  رس  لماح  هک  يراد  هزین 
ابجحملا دیسلا  تلتق  انا  ابهذ  ۀضف و  یباکر  رقوا  - 1

ابسن نوبسنی  ذا  مهریخ  ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتق  - 2
. متشک ار  هانگیب  دیس  هک  منم  زیرب . الط  هرقن و  نم  باکر  ات  ینعی  - 1

. دوریم رامشب  مدرم  نیرتهب  بسن  نییعت  عقوم  رد  دوب و  مدرم  نیرتهب  ردپ  ردام و  ظاحل  زا  هک  متشک  ار  یتیصخش  نم  - 2
؟ یتشک ار  يو  ارچ  سپ  دوب  مدرم  نیرتهب  وا  یتسنادیم  رگا  تفگ : دیزی 

. دندز ار  وا  ندرگ  ات  داد  روتسد  دیزی  مریگب . هزئاج  وت  زا  مدوب  راودیما  تفگ :
هداهن  الط  تشط  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  سپس  دنتشادرب . شندب  زا  رس  و 

169 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
«1  » نیعبات ءالضف  زا  یضعب  هک  یعقوم  هدش : تیاور  دراگنیم : سواط  نب  دیس  يدید ؟! هنوگچ  ار  راگزور  نیسح  ای  تفگیم : دیزی  دش و 

ببـس زا  دـنتفای و  ار  وا  یتقو  درک . یفخم  دوخ  نارای  هیلک  رظن  زا  ار  نتـشیوخ  هام  کی  تدـم  دـید  ماش  رد  ار  نیـسح  ماـما  كراـبم  رس 
: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دورس  ار  يراعشا  سپس  تسا . هدش  ام  راچد  یتبیصم  هچ  دینیبیمن  ایآ  تفگ : دندش  ایوج  شندشناهنپ 

الوسر نیدماع  اراهج  اولتق  دمحم  تنب  نبا  ای  کسأرب  اوءاج  - 1
. دنشاب هتشک  ار  ادخ  لوسر  ادمع  انلع و  ایوگ ):  ) دندروآ ار  وت  رس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  رسپ  يا  ینعی  - 1

. دندرکن ار  نآرق  يانعم  لیوأت و  تاعارم  وت  نتشک  هراب  رد  دنتشک و  يدوب  ناشطع  هک  یلاح  رد  ار  وت  - 2
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يدرم ریپ  دیوگیم : يوار  « 2  » دناهتشک ار  لیلهت  ریبکت و  وت  نتشک  هلیسوب  هک  یتروص  رد  دنیوگیم ، ریبکت  دناهتـشک  ار  وت  هکنیا  يارب  - 3
تشک و ار  امـش  هک  تسا  یئادـخ  نآ  صوصخم  ساپـس  تفگ : دـمآ و  دـندوب  هداتـسیا  دجـسم  رد  رب  هک  نیـسح  ماما  لایع  ناـنز و  دزن 

يا دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  درک . طلـسم  امـش  رب  ار  دیزی  تحار و  امـش  نادرم  تسد  زا  ار  اهرهـش  درک و  كاله 
. يرآ تفگ : ياهدناوخ ؟ نآرق  ایآ  درمریپ 

: دیامرفیم ادخ  هک  ینادیم  ار  هیآ  نیا  دومرف :
«3  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
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: ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ  يا  میربمایپ . یبرقلا  يوذ  نامه  ام  دومرف : ماهدناوخ . ار  هیآ  نیا  نم  يرآ  تفگ : درمریپ 

هک ياهدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : داجس  ترضح  يرآ . تفگ : « 1  » یبْرُْقلا يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
: دیامرفیم

ام درمریپ ! يا  دوـمرف : ماهدـناوخ . ار  هیآ  نیا  نم  يرآ ، تـفگ : « 2  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ 
دـش و مداـن  دوخ  هتفگ  زا  تکاـس و  ناـنچمه  درمریپ  نآ  تسا . هداد  صاـصتخا  اـمب  ار  ریهطت  هیآ  نیا  ادـخ  هک  میتسه  یتیب  لـها  ناـمه 

مدج قحب  میتسه  صاخشا  نامه  کش  نودب  ام  هک  مسق  ادخب  دومرف : داجـس  ترـضح  دیـشابیم ؟ دارفا  نامه  امـش  هک  مسق  ادخب  تفگ :
. میشابیم دارفا  نامه  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

نم ایادخ  راب  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  دوخ  ياهتسد  ادعب  دنکفا و  رـس  زا  ار  دوخ  همامع  دش  نایرگ  هکنیا  زا  سپ  درمریپ  نآ 
: دومرف تسا ؟ لوبق  نم  هبوت  ایآ  تفگ : داجس  ترضحب  سپس  مرازیب ، دنشاب  دّمحم  لآ  نمشد  هک  یسنا  نج و  زا 

ات داد  روتـسد  دیـسر  دیزی  شوگب  عوضوم  نیا  یتقو  مدرک ، هبوت  تفگ : درمریپ  دوب . یهاوخ  ام  اب  دریذپیم و  ادـخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ،
. دندرک دیهش  ار  درمریپ  نآ 

دیزی دزن  قشمد  رد  نم  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  ءای ) حتف  میم و  نوکـس  ءاح و  رـسکب   ) يریمح هعیبر  نب  هَّللا  دبع  زا  امن  نبا  دیفم و  خـیش 
. مدوب هیواعم  نب 

هچ  وت ، رب  ياو  تفگ : يو  هب  دیزی  دش . دراو  دیزی  رب  سیق  نب  رحز  مدید  هاگان 
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اب یلع  نب  نیسح  تسا . هدش  ام  بیصن  ادخ  ترـصن  حتف و  هک  ار  وت  داب  هدژم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : وا  ياهدروآ ؟ ربخ  هچ  يراد و  ربخ 
دیبع ریما : عیطم  میلست و  ای  میتفگ : میدش و  نانآ  هجوتم  ام  دندش . دراو  ام  رب  دوخ  نایعیـش  زا  رفن  تصـش  تیب و  لها  زا  رفن  هدجه  دادعت 

ره زا  ار  ناشیا  میدرک و  هلمح  نانآ  رب  باتفآ  عولط  عقوم  زا  ام  دـندیزگرب . ار  رازراک  ناشیا  دیـشاب . گنج  هدامآ  ای  دـیوش ، دایز  نب  هَّللا 
يوحنب ام  تسد  زا  دوبن . هاگهانپ  هک  دندشیم  هدنهانپ  یئاجب  ناشیا  دـش . دراو  نانآ  قرف  رب  ام  ياهریـشمش  هکنیا  ات  میدومن  هطاحا  یفرط 

ار يرتش  هکنیا  زا  رتشیب  مسق  ادخب  نینمؤملا  ریما  ای  دوش . هدنهانپ  یئاجب  يراکـش  زاب  زا  رتوبک  هک  دندشیم  هدنهانپ  اهلادوگ  اهرازین و  هب 
، نوخب هقرغ  ناشـسابل  هنهرب ، ناشیا  داسجا  نونکا  میتشک . ار  نانآ  رفن  نیرخآ  ام  هک  تشذگن  دنک  هلولیق  باوخ  یـصخش  ای  دـننک ، رحن 

. دنشابیم اهباقع  سکرک و  ناشیا : راوز  دزویم . ناشندب  رب  داب  دباتیم ، نانآ  دسج  رب  باتفآ  كاخ ، يور  ناشتروص 
: تفگ درک و  دنلب  رس  تخادنا  ریزب  ار  دوخ  رس  هظحل  دنچ  هکنیا  زا  سپ  دیزی 

وفع ار  وا  مدوـبیم  نیـسح  لـباقم  رد  نم  رگا  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ  مدوـب ، یـضار  امـش  يرادربناـمرف  زا  نـم  دـیتشکیمن  ار  نیـسح  رگا 
. مدرکیم

يارب ار  ترضح  نآ  نانز  ناکدوک و  نارسپ و  ات  داد  روتسد  داتسرف  دیزی  يارب  ار  نیسح  ماما  سدقم  رـس  هکنیا  زا  سپ  دایز  نب  هَّللا  دیبع 
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هبلعث نب  رفحم  اب  ار  ناریسا  ادعب  دنداهن . مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  كرابم  ندرگب  ریجنز  لغ و  داد : روتـسد  سپـس  دندومن ، هدامآ  ماش 
. دندیسر دندرکیم  لمح  ار  اهرس  هک  یهورگب  ات  دندرب  ار  ناریسا  نانآ  درک ، هناور  هدیرب  ياهرس  لابندب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  يذئاع و 

. دندیسر دصقمب  ات  تفگیمن  نخس  هملک  کی  هورگ  نآ  زا  يدحا  اب  هار  لوط  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
نیا  تفگ : دنلب  يادص  اب  هبلعث  نب  رفحم  دندیسر  دیزی  هناخ  رد  رب  هک  یماگنه 
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هک هدیئازن  يدنزرف  يردام  چیه  دومرف : شباوج  رد  داجس  ترـضح  تسا . هدروآ  نینمؤملا  ریما  دزن  ار  میئل  دارفا  هک  تسا  هبلعث  نب  رفحم 

. دشاب رتمیئل  رتریرش و  رفحم  زا 
سلجم رد  هک  فاک ) ءاح و  حتفب   ) مکح نب  نمحرلا  دبع  دنک  تشز  ار  هناجرم  رـسپ  ادخ  یلو  دومرف : هک  هدرک  هفاضا  بقانم  باتک : رد 

: تفگ دوب  دیزی 
لغولا  بسنلا  يذ  دبعلا  دایز  نبا  نم  ۀبارق  یندا  فطلا  بنجب  ماهل  - 1
لسن  يذب  تسیل  هَّللا  لوسر  تنب  اصحلا و  ددع  اهلسن  یسما  ۀیمس  - 2

. تسپ بسن  بسح و  ياراد  تسا  یمالغ  هک  دایز  نبا  زا  تسا  رتکیدزن  تبارق  ظاحل  زا  دش  ادج  تارف  رانک  رد  هک  يرس  ینعی  - 1
. تسا هدیسر  اهگیر  هرامشب  میم ) حتف  نیس و  مضب   ) هیمس لسن  دادعت  - 2

. درادن یلسن  ادخ  ربمغیپ  رتخد  یلو 
وربور نیـسح  اب  نم  رگا  درک . همطاف  رـسپ  نیـسح  هیلع  رب  ار  یمادقا  نینچ  کی  هک  دـنک  تنعل  ار  هناجرم  رـسپ  ادـخ  يرآ ، تفگ : دـیزی 

ول و  مدادیم . تاجن  ندش  دیهـش  زا  دوب  مرودقم  هک  يردـقب  ار  وا  نم  مدادـیم . وا  هب  هکنیا  رگم  تساوخیمن  نم  زا  ار  يزیچ  چـیه  مدوبیم 
. دندشیم كاله  هراب  نیا  رد  منادنزرف  زا  یضعب  هکنیا 

. دوبن ياهراچ  هک  درک  تواضق  يرما  هراب  رد  ادخ  یلو 
: تفگ نمحرلا  دبع  شوگب  هتسهآ  دیزی  دیوگیم : يرگید  تیاور  رد 

؟! ینک توکس  دیابن  یعضوم  نینچ  کی  رد  ایآ  هَّللا ! ناحبس 
: تفگ دیزی  دندش  هداهن  دیزی  دزن  دوب  اهنآ  نایم  رد  مه  نیسح  ماما  كرابم  رس  هک  البرک  نادیهش  رس  هک  یماگنه  دسیونیم : دیفم  خیش 

املظن قعا و  اوناک  مه  انیلع و  ةزعا  سانا  نم  اماه  قِّلفن 
نامه فاک ) ءاح و  حتفب   ) مکح نب  ییحی  میفاکشیم . دندوب  ملاظ  قاع و  امب  تبسن  دندرکیم و  ربکت  ام  رب  هک  ار  يردتقم  دارفا  رـس  ینعی 

هک  تفگ  ار  ینخس 
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نیسح نیا  تفگ : دش و  دوخ  سلجم  لها  هجوتم  دیزی  سپـس  شاب !! تکاس  تفگ : دز و  ییحی  هنیـس  هب  تسد  اب  دیزی  دش . هتـشاگن  البق 
نیمه مرتهب . دیزی  زا  مه  نم  دـندوب و  رتهب  وا  دـج  زا  مدـج  وا و  ردام  زا  مردام  دـیزی و  ردـپ  زا  نم  ردـپ  تفگیم : درکیم و  هیرخف  نم  رب 

. دش نیسح  لتق  ثعاب  هک  دوب  عوضوم 
رب نم و  ردپ  هل  رب  ادخ  درک و  تفلاخم  نیـسح  ردپ  اب  نم  ردپ  هک  تسا  نیا  دوب  رتهب  دیزی  ردپ  زا  نم  ردپ  تفگیم : نیـسح  هکنیا  باوج 

. دومن راتفر  نیسح  ردپ  هیلع 
رتخد همطاف  اریز  دـیوگیم . تسار  نیـسح  هک  مدوخ  ناجب  تسا : نیا  تسا  رتهب  دـیزی  ردام  زا  نم  ردام  تفگیم : نیـسح  هکنیا  باوج  اما 

. تسا رتهب  نم  ردام  زا  ادخ و  ربمایپ 
رتهب نم  زا  دّمحم  دیوگب : دشاب و  هتشاد  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  هک  تسین  یسک  دوب : رتهب  نم  دج  زا  وا  دج  تفگیم : نیـسح  هکنیا  اما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4725 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا
. ِْکلُْملا َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق  دیامرفیم : ادخ  هک  دوب  هدناوخن  ار  هیآ  نیا  نیسح  هک  تسا  نیا  مرتهب  دیزی  زا  نم  تفگیم : نیـسح  هکنیا  باوج 

 ... و
دراو دیزی  دزن  دندوب  هدش  هتـسب  اهنامـسیرب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنامزاب  نانز و  هک  یماگنه  دسیونیم : سواط  نب  دیس 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  دنتفرگ  رارق  دیزی  لباقم  رد  لاح  نامه  اب  دندش و 
؟! ۀلاحلا هذه  یلع  انآر  ول  هَّللا  لوسرب  کنظ  ام  دیزی ! ای  هَّللا  كدشنا 

نآ ات  داد  روتـسد  دیزی  درگنب ؟! تلاح  نیا  هب  ار  ام  رگا  ینکیم  ینامگ  هچ  ادخ  ربمایپ  هراب  رد  وت  مهدیم  مسق  ادخب  ار  وت  دـیزی ! يا  ینعی 
كرابم رس  هب  هک  داد  ياج  شیوخ  رس  تشپ  ار  نانز  داهن و  دوخ  لباقم  رد  ار  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  سپـس  دندرک . عطق  ار  اهنامـسیر 

دنفسوگ هلک  تشوگ  زا  رگید  نآ  زا  دعب  داتفا  سدقم  رس  نآ  هب  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  مشچ  یتقو  دننکن . رظن  نیسح  ماما 
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. دروخن نآ  لاثما  و 
رب میدوب و  ریجنز  لغ و  ریز  رد  هک  میدوب  درم  رفن  هدزاود  دادـعت  ام  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دـسیونیم : اـمن  نبا 

، ینکیم نامگ  هچ  ادخ  ربمغیپ  هراب  رد  وت  مهدیم  ادخب  مسق  ار  وت  متفگ : دیزی  هب  نم  میتفرگ  رارق  دیزی  لباقم  رد  یتقو  میدش . دراو  دـیزی 
؟ دنشاب ریسا  روط  نیا  ادخ  لوسر  نارتخد  دراد  اج  ایآ  دیزی ! يا  دومرف : مه  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  دنیبب ؟ تلاح  نیدب  ار  ام  رگا 

ریز هک  یلاح  رد  نم  دیامرفیم : داجس  ترضح  دش . دنلب  هیرگب  نانآ  يادص  هک  دندش  نایرگ  يوحنب  دیزی  هناخ  لها  مدرم و  مومع  هاگان 
یعـضوم کی  رد  نم  دومرف : یئوگن  نایذـه  یلو  وگب . تفگ : میوگب ؟ نخـس  نم  یهدـیم  هزاجا  اـیآ  متفگ : دـیزی  هب  مدوب  ریجنز  لـغ و 

ار ام  رگا  يراد  ینامگ  هچ  ادخ  ربمایپ  هراب  رد  وت  متفگ : دیزی  هب  نم  میوگب : نایذه  تسین  راوازـس  نم  لثم  یـصخش  يارب  هک  ماهداتـسیا 
. دننک دازآ  لغ  ریز  زا  ار  وا  داد : روتسد  دندوب  شفارطا  رد  هک  يدارفا  هب  دیزی  درگنب ! ریجنز  لغ و  ریز 

دایز نبا  ینعی  هناجرم  رسپ  وت و  نیب  رگا  تفگ : رس  نآ  هب  دیزی  دمآ  دیزی  دزن  نیـسح  رـس  هک  یماگنه  هدرک : لقن  ناورم  نب  کلملا  دبع 
 ... و دادیم . وتب  یتساوخیم  هک  ار  هچنآ  دوب  یتبارق 

داجیا اهناج  نیمز و  رد  یتبیـصم  چـیه  دـیامرفیم : هک  درک  توالت  ار ) دـیدح  هروس  - 22 هیآ -  ) مالسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
. تسا ناسآ  لهس و  ادخ  يارب  عوضوم  نیا  مینیرفایب و  ار  امش  ناج  هکنیا  زا  لبق  دوب  دهاوخ  ظوفحم  حول  رد  هکنیا  رگم  درکیمن 

دایرف شارخلد  نیزح و  یئادص  اب  درک و  هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  ود  رب  تسد  داتفا  نیسح  ماما  كرابم  رسب  بنیز  مشچ  یتقو  دنتفگ : سپس 
: دز

ءارهزلا ۀمطاف  نبا  ای  انم ! ۀکم و  نب  ای  هَّللا ! لوسر  بیبح  ای  هانیسح ! ای 
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تکاس نانچمه  دیزی  دومن و  نایرگ  دندوب  سلجم  نآ  رد  هک  ار  يدارفا  نآ  هیلک  بنیز  مسق  ادـخب  یفطـصملا ! تنب  نبا  ای  ءاسنلا ! ةدـیس 
: تفگیم درکیم و  هبدن  هلان و  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  دوب  دیزی  هناخ  رد  هک  مشاه  ینب  نانز  زا  یکی  ادعب  دوب .

! نم تیب  لها  گرزب  يا  نم ! بیبح  يا  ینعی  ءایعدالا ! دالوا  لیتق  ای  اماتیلا ! لمارالا و  عیبر  ای  هادّمحم ! نبا  ای  هاتیب ! لها  دیس  ای  هابیبح ! او 
نایرگ دینـش  ار  هبدن  هلان و  نیا  یـسک  ره  انز ! نادنزرف  لیتق  يا  نامیتی ! نانز و  هویب  سردایرف  يا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم ! رـسپ  يا 

. دش
: تفگ دش و  دیزی  هجوتم  یملـسا  هزرب  وبا  دز . نیـسح  ماما  يایانث  ياهنادـند  هب  نآ  اب  تساوخ و  نارزیخ  بوچ  نایرج  نیا  زا  سپ  دـیزی 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  مدـید  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  ینزیم ! همطاف  نب  نیـسح  ياهنادـندب  بوچ  اب  ایآ  وت ! رب  ياو  دـیزی ! يا 
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: دومرفیم ناشیا  هب  دیسوبیم و  دیکمیم و  ار  نسح  شردارب  نیسح و  نیا  ياهنادند 
ۀنجلا لها  بابشلا  دیس  امتنا 

وا يارب  تسا  یهاگیاج  دب  هک  ار  منهج  دنک و  تنعل  ار  وا  دشکب و  ار  امش  لتاق  ادخ  دیشابیم ، تشهب  لها  ناناوج  گرزب  ود  امـش  ینعی 
هب هیواعم  نب  دیزی  سپـس  دندرک  جراخ  سلجم  زا  دندیـشک و  ار  يو  دنیامن . جراخ  ار  وا  داد : روتـسد  دش و  كانمـشخ  دـیزی  دـنک  ایهم 

: تفگ دش و  لثمتم  « 1  » يرعبز نبا  تایبا 
176 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل  - 1
. لشت دیزی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اولهتسا  اّولهأف و  - 2

و  ) دـندوبیم دـندومن  هدـهاشم  اـهدروخ  دز و  نآ  زا  ار  جرزخ  هلیبـق : عزف  عزج و  ردـب  گـنج  رد  هـک  نـم  ناـگرزب  شاـک  يا  ینعی  - 1
(. متفرگ ار  نانآ  ماقتنا  نیسح  زا  هنوگچ  نم  هک  دندیدیم 

نب دّمحم  دابم ، لش  هدیرب و  تتسد  دیزی  يا  دنتفگیم : دندرکیم و  یلاحـشوخ  حرف و  راهظا  مداد  ماجنا  نم  هک  یلمع  نیا  يارب  سپ  - 2
: تفگ دیزی  هک  هدرک  هفاضا  بلاط  یبا 

. لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل 
. داد ماجنا  هک  یلامعا  نآ  زا  ربمغیپ  نادنزرف  زا  مریگن  ماقتنا  رگا  متسین  فدنخ  لسن  زا  نم  ینعی 

. تسا هدش  هتشون  هبتع  هملک : فدنخ  هملک : ياجب  بقانم  باتک : رد 
هَّللا یّلص  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  دومرف : درک و  مایق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  دناهتـشون : نارگید  سواط و  نب  دیس 
ادخ تایآ  هک  دش  نیا  دندرک  يراتفر  دب  هک  يدارفا  نآ  تبقاع  سپـس  تسا : هدومرف  هک  دیوگیم  تسار  ادخ  نیعمجا  هلآ  هلوسر و  یلع 

ناریـسا ریظن  ام  ياهتـسب و  ام  رب  ار  نامـسآ  ياهقفا  نیمز و  ياهرطق  هار  نوچ  يدرک : نامگ  وت  دیزی ! يا  دندومن . هرخـسم  بیذکت و  ار 
؟! يراد تیمها  ادخ  دزن  وت  هک  دهدیم  ناشن  عوضوم  نیا  و  دوب . یهاوخ  یمارگ  وا  دزن  وت  میتسه و  راوخ  ادـخ  دزن  ام  میوشیم  هداد  قوس 

، هدـش بترم  مظنم و  وت  روما  هدرک ، ور  وتب  ایند  هکنیا  زا  يرورـسم  هداعلا  قوف  ینکیم ، رظن  دوخ  فارطا  هب  یـشنم  گرزب  تلاـح  اـب  اذـل 
: دیامرفیم هک  ياهدرک  شومارف  ار  ناحبس  يادخ  لوق  ایآ  شاب ! مارآ  شاب ! مارآ  هدش ، افص  اب  وت  يارب  ام  تنطلس  ماقم 

177 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دندش رفاک  هک  يدارفا  ینعی  « 1  » ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل ، ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال 

دوخ ناهانگ  ات  میهدیم  تلهم  ناشیا  هب  ام  هک  تسین  نیا  زج  دشاب ، ریخ  نانآ  يارب  میهدیم  نانآ  هب  ام  هک  یتلهم  نیا  دننکن : نامگ  زگره 
: دومرف سپس  دوب . دهاوخ  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دننک و  دایز  ار 

. ایابس هَّللا  لوسر  ةانب  کقوس  کئاما و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلطلا  نب  ای  لدعلا  نما 
هب ار  مالـسا  ربمایپ  نارتخد  یهد و  ياـج  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  ناـنز و  هک  تسا  وت  تلادـع  زا  اـیآ  « 2  » ناگدشدازآ رـسپ  يا  ینعی 

؟ یهد قوس  يربب و  يریسا 
ياشامت هب  مدرم  دنربیم ، رهشب  رهش  يراوخ  تلذ و  اب  ار  ناشیا  نانمـشد  يدومن ، زاب  ار  نانآ  ياهتروص  یتشادرب ، ار  ناشیا  ياهرداچ  وت 

زا يدـحا  تسین ، نانآ  اب  یتسود  نادرم  زا  دـنوشیم . ناشیا  تروص  هجوتم  فیرـش  سکان و  رود ، کـیدزن و  زا  صاخـشا  دـنیایم ، ناـنآ 
دوخ ناهد  زا  ار  تواکز  اب  نادرم  ياهرگج  هک  تشاد  یـسکب  دیما  مشچ  ناوتیم  هنوگچ  دیامن ، عافد  نانآ  زا  هک  تسین  نانآ  نارادـفرط 

ینمـشد و مشچ  اب  هک  یـسک  دنکیم  يراددوخ  تیب  لها  ام  ضغب  زا  هنوگچ  دشاب ، هدـیئور  نادیهـش  نوخ  زا  يو  تشوگ  دومن و  جراخ 
. هرخآ یلا  اولهتسا  ولها و  و  یئوگیم : ینادب  یگرزب  لمع  هانگ و  ار  هلاقم  نیا  هکنیا  نودب  سپس  دنک  هاگن  امب  هزیتس  هنیک و  ندز و  هنعط 
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کی وت  ارچ  ینزب ، تسا  تشهب  لـها  ناـناوج  گرزب  هک  هَّللا  دـبع  یبا  ياهنادـندب  بوچ  دوخ  سلجم  لـها  روضح  رد  هک  یـشوکیم  وت 
هک  یتروص  رد  یناوخن  ار  يرعش  نینچ 

178 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هیرذ  نوخ  نتخیر  هلیسوب  ار  لمع  نیا  وت  يدومن . عطق  ار  هشیر  گر و  يدز و  لمد  هب  رتشین 

وت هک  دشکیمن  یلوط  ینزیم . ادص  ار  دوخ  ناگتـشذگ  ناگرزب و  نونکا  يداد . ماجنا  دنـشابیم  بلطملا  دبع  لآ  زا  هک  نیمز  ناگراتـس  و 
يدوب هتفگ  هک  ار  هچنآ  يدوب و  لال  لش و  شاک  هک  تشاد  یهاوخ  تسود  اـمتح  عقوم  نآ  رد  دـش . یهاوخ  دراو  ناـنآ  هاـگیاج  رد  زین 

. يدادیمن ماجنا  ياهداد  ماجنا  هک  ار  یلامعا  نیا  یتفگیمن و 
نوخ هک  یصاخشا  نآ  رب  ار  دوخ  بضغ  شکب ! ماقتنا  دندرک  ملظ  ام  قح  رد  هک  يدارفا  زا  وت  ایادخ ! راب  ریگب ! ار  ام  قح  وت  اراگدرورپ !

. امرف بیصن  دنتشک  ار  ام  ناروای  دنتخیر و  ار  ام 
یّلـص ادخ  ربمغیپ  رب  هک  یلاح  رد  يدوزب  ار . نتـشیوخ  تشوگ  رگم  يدرکن  عطق  ار ، دوخ  تسوپ  رگم  يدیربن  وت  مسق  ادـخب  دـیزی ! يا 

تمرح کـته  ترـضح  نآ  ندـب  هراـپ  ترتـع و  هب  تبـسن  یـشاب و  هدـش  وا  هیرذ  نوخ  نتخیر  لـمحتم  هک  يوشیم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا 
. تفرگ دهاوخ  ار  ناشیا  قح  دنکیم و  لدبم  عامتجا  هب  ار  نانآ  یگدنکارپ  اناوت  يادخ  يدرک .

دزن هک  ياهدـنز  عوـنکی  دـناهدنز ، هکلب  دنـشاب ، ناـگدرم  ریظن  دـندش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هـک  يدارفا  نآ  ینکن  ناـمگ  زگره  دـیزی ! يا 
ار ام  لیئربج  دشاب و  وت  مصخ  یلع  ترـضح  مکاح و  وت  رب  ادـخ  هک  یفاک  نیمه  وت  يارب  دـیزی ! يا  دـنوشیم  هداد  قزر  دوخ  راگدرورپ 

امـش زا  کی  مادک  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  دندرک  طلـسم  ناناملـسم  ندرگ  رب  ار  وت  دندش و  وت  رایتسد  هک  يدارفا  نآ  دـیامن . يروای 
. دوب دیهاوخ  رکشل  نیرتفیعض  ناکم و  نیرتدب  ياراد 

یبوکرـس و مرامـشیم و  کچوک  ار  وت  تیلباق  ردـق و  نم  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم ، نم  تنحم  الب و  بجوم  نتفگ  نخـس  وت  اب  هچرگ 
هاگآ  تسا ! هتخوس  اهرگج  هنیس و  نایرگ و  اهمشچ  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  منادیم . مزال  گرزب و  ار  وت  خیبوت 

179 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
ام نوخ  زا  رپ  هک  تسا  اهتسد  نیا  دنتـشک !! دندوب  بیجن  هک  ار  ادخ  بزح  ناگدشدازآ  ناطیـش و  بزح  هک  بجعلا  لک  بجعلا  شاب :

دـننکیم و ترایز  تبونب  ار  اهنآ  ینابایب  ياهگرگ  هک  تسا  هزیکاپ  ياـههثج  نآ  دـنیامنیم ! يذـغت  اـم  تشوگ  زا  هک  تسا  اـهناهد  نیا  و 
. دنلامیم كاخب  ار  اهنآ  اهراتفک  ياههچب 

تفای یهاوخن  یشاب  هداتسرف  شیپ  شیپ  ار  هچنآ  زج  هک  یعقوم  نآ  رد  دشکیمن  یلوط  یلو  یتفرگ  تمینغ  هب  ملظ  هار  زا  ار  ام  وت  هچرگ 
. میئامنیم دامتعا  وا  هب  مینکیم و  تیاکـش  ادـخب  ام  درک . دـهاوخن  ملظ  شناگدـنب  قح  رد  وت  راگدرورپ  و  دوب . یهاوخ  ام  تمارغ  نماـض 

. ناسرب نایاپب  ار  نتشیوخ  دهج  دج و  هدب ، ماجنا  ار  دوخ  ششوک  یعس و  ربب ، راکب  ار  دوخ  هلیح  رکم و  وت  سپ 
زا وت  دیـسر . یهاوخن  وا  ماجرفب  وت  درب . یهاوخن  نیب  زا  دوبان و  ار  ام  یحو  درک . یهاوخن  وحم  ار  ام  تیـصخش  رکذ و  وت  هک  مسق  ادـخب 
هک يزور  نآ  رد  تسا . هدـنکارپ  وت  تیعمج  لـیلق و  وت  یئاـمرفمکح  راـگزور  فیعـض و  وت  يأر  دـش . یهاوخن  هئربت  راـع  گـنن و  نیا 

. داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  دیوگیم : دنکیم و  ادن  يدانم 
زا ام  دومن . ام  دارفا  نیرخآ  بیصن  ار  تمحر  تداهش و  ام و  لوا  دارفا  بیصن  ار  تداعس  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  دمح و 
ام رادتـسود  نابرهم و  ادـخ  اریز  دـیامرف . وکین  ار  ام  تفالخ  اطع و  نانآ  هب  یلماک  ناوارف و  باوث  هک  میئاـمنیم  تلأـسم  ناـبرهم  يادـخ 

: تفگ نانخس  نیا  زا  سپ  دیزی  دشابیم  لیکو  نیرتهب  یفاک و  ام  يارب  هک  تسادخ  تسا .
حئاونلا  یلع  توملا  نوها  ام  حئاوص  نم  دمحت  ۀحیص  ای 

. تسا ناسآ  لهس و  هدننکهحون  نانز  رب  ردقچ  گرم  دشابیم . هدیدنسپ  رادهلان  نانز  زا  يراز  هلان و  ینعی 
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تروشم دهد  ماجنا  یلمع  هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ناریسا  اب  هکنیا  هب  عجار  ماش  لها  اب  دیزی  دسیونیم : سواط  نب  دیس 
ءوس بلک  نم  ذختت  ال  دنتفگ : نانآ  درک .

180 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. هدب ماجنا  نانآ  اب  ار  لمع  نامه  زین  وت  دادیم ، ماجنا  یلمع  هچ  ناشیا  اب  ادخ  ربمغیپ  نیبب  تفگ : دیزی  هب  ریشب  نب  نامعن  اورج .

قح درک و  محر  عطق  نم  اب  تردپ  نوچ  نیـسح ! رـسپ  يا  تفگ : دش و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هجوتم  دیزی  دراگنیم : دیفم  خیش 
: دومرف داجـس  ترـضح  يدـید . هک  داد  ماجنا  وت  اب  ار  یلمع  نیا  ادـخ  اذـل  دومن ، هعزانم  تنطلـس  ماقم  هراب  رد  نم  اب  درکن ، تاعارم  ارم 

ظوفحم حول  رد  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  دراو  امـش  ناج  نیمز و  رد  یتبیـصم  چـیه  دـیامرفیم ):  22 هیآ - دـیدح ، هروس  نآرق ، رد  ادـخ  )
. تسا ناسآ  لهس و  ادخ  يارب  عوضوم  نیا  مینیرفایب ، ار  نآ  ام  هکنیا  زا  لبق  تسا ،

رد تفگ : دلاخ  هب  دیزی  دـیوگب . یباوج  تسناوتن  دـلاخ  اما  وگب  ار  نیدـباعلا  نیز  باوج  تفگ : تشاد  مان  دـلاخ  هک  دوخ  رـسپ  هب  دـیزی 
. دنکیم وفع  ناهانگ  رتشیب  زا  ادخ  تسا و  امش  راتفر  هجیتن  دش  امش  راچد  هک  یتبیصم  نآ  وگب : شباوج 

هکنیا زا  لبق  تراما  توبن و  ماقم  رخص ! دنه و  هیواعم و  رـسپ  يا  دومرف : نایرج  نیا  زا  سپ  داجـس  ترـضح  دراگنیم : بقانم  باتک : رد 
رد بازحا  دـحا و  ردـب و  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  مچرپ  تسا . هدوب  نم  دادـجا  ناردـپ و  زا  اـمئاد  يوش  دـلوتم  وت 

ار راعـشا  نیا  داجـس  ماما  سپـس  دوب . وت  دج  ردپ و  تسدـب  رافک  مچرپ  یلو  دوب ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  مدـج  تسد 
: دناوخ

اب - 2 دیدوب . تما  نیرخآ  امـش  هک  یتروص  رد  دیداد  ماجنا  یلمع  هچ  دیوگب : امـشب  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  نآ  تفگ : دـیهاوخ  هچ  - 1
. دندش نوخب  هقرغ  یضعب  ریسا و  نانآ  زا  یضعب  دیداد . تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  دعب  نم  تیب  لها  ترتع و 

تیب لها  ردپب و  تبسن  یتیانج  هچ  ياهداد و  ماجنا  یکانرطخ  راک  هچ  یتسنادیم  وت  رگا  وت ! رب  ياو  دومرف : دیزی  هب  داجـس  ترـضح  ادعب 
رارق دوخ  شرف  ار  رتسکاخ  يدرکیم ، رارف  اههوک  فرطب  ياهدشبکترم  نم  ياهومع  ردارب و  و 

181 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
بصن امش  رهش  هزاورد  زارف  رب  دشابیم  یلع  همطاف و  رـسپ  هک  نیـسح  نم  ردپ  رـس  دراد ): اج  ایآ  . ) يدرکیم دنلب  الیو  او  هب  ادص  يدادیم 

هک تمایق  زور  رد  ینامیـشپ  یئاوسر و  هب  ار  وت  داب  هدژم  دـیزی  يا  مالـسا ؟! ربمایپ  زا  تسا  یتناما  امـش  ناـیم  رد  وا  هک  یتروص  رد  دوش ،
. درک دنهاوخ  عامتجا  امومع  مدرم 

هب دیزی  مشچ  یتقو  دنتسشن  دیزی  لباقم  رد  نانآ  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناکدوک  نانز و  دیزی  سپـس  دسیونیم : دیفم  خیش 
: تفگ داتفا  دنسپان  هرظنم  تئیه و  نآ 

نیا هب  ار  امش  دادیمن و  ماجنا  امـش  اب  ار  لمع  نیا  دوب  يدنواشیوخ  تبارق و  هناجرم  نبا  امـش و  نیب  رگا  دنک . تشز  ار  هناجرم  رـسپ  ادخ 
. داتسرفیمن تیفیک 

هرهچ هک  ماش  لها  زا  يدرم  دومن . تقر  امب  وا  بلق  میتسـشن  دـیزی  دزن  ام  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  همطاـف 
. مدوب نم  درم  نآ  روظنم  شخبب . نمب  ار  رتخد  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : دیزی  هب  تساخرب و  تشاد  یخرس 

ماهمع ياهـسابل  نماد  اذـل  تسا  زئاج  نانز  يارب  عوضوم  نیا  مدرک : ناـمگ  مدـیزرل و  دوخب  مدوب  تروص  شوخ  اـبیز و  يرتخد  هک  نم 
: متفگ ماهمع  هب  نم  سواط  نب  دیس  تیاورب  انب  دوبن . ریذپ  ناکما  عوضوم  نیا  هک  تسنادیم  ماهمع  یلو  متفرگ . ار  بنیز 

؟ تمدختسا مث  تمتوا ،
ادـخب مسق  یتفگ . غورد  هک  مسق  ادـخب  دومرف : یماش  درم  نآ  هب  ماهمع  مشاب ؟! مه  مدختـسم  هک  دراد  اج  اـیآ  ماهدـش  میتی  هک  نم  ینعی 

غورد هک  مسق  ادـخب  تفگ : بنیز  ترـضحب  دـش و  بضغ  رد  دـیزی  دـش . دـهاوخن  نکمم  دـیزی  وت و  يارب  داهنـشیپ  نیا  يریمب  وـت  رگا 
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نیا ادخ  هک  مسق  ادـخب  ادـبا ! دومرف : شباوج  رد  نامرهق  بنیز  مهد . ماجنا  ار  راک  نیا  مناوتیم  مهاوخب  رگا  مراد ، ار  قح  نیا  نم  یتفگ ،
تسجرب و ياج  زا  بضغ  تدش  زا  دیزی  ینیزگرب . ار  يرگید  نید  يوش و  جراخ  ام  نید  تلم و  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدادن  وتب  ار  رایتخا 

. دندش جراخ  نید  زا  تردارب  تردپ و  هک  تسین  نیا  زج  یئوگیم ؟ ار  ینخس  نینچ  کی  نم  لباقم  رد  وت  ایآ  تفگ :
182 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

وت هک  مولعم  اجک  زا  یلو  . ) یـشاب ناملـسم  وت  رگا  دیدش ، تیاده  نم  ردارب  ردپ و  نید  هلیـسوب  تدج  تردپ و  وت و  دومرف : اربک  بنیز 
یـشاحف متـس  ملظ و  هلیـسوب  هک  یتسه  يریما  وت  دومرف : بنیز  ترـضح  یئوگیم . غورد  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : دـیزی  یـشاب ) ناملـسم 

رارکت راب  نیمود  يارب  ار  دوخ  نخس  یماش  درم  نآ  دش ! تکاس  لجخ و  دیزی  ینکیم  بضغ  مشخ و  يراد  هک  یتردق  هلیـسوب  ینکیم و 
ما دنـسیونیم : بتک  زا  یـضعب  رد  دـهدب ! وتب  یگرم  ادـخ  وـش ! رود  تفگ : وا  هب  دـیزی  شخبب . نمب  ار  رتـخد  نیا  تفگ : دـیزی  هب  درک و 

: دومرف یماش  درم  نآ  هب  موثلک 
ادـخ شاب ! تکاس  سکان  درم  يا  ینعی  كاوثم ! رانلا  لعج  کیدـی و  سبیا  کینیع و  یمعا  کناسل و  هَّللا  عطق  لاجرلا ! عکل  اـی  تکـسا 

مدختسم ناربمایپ  نادنزرف  هک  انیقی  دهد ! رارق  منهج  رد  ار  وت  ياج  دنک و  کشخ  ار  وت  ياهتسد  روک و  ار  وت  نامـشچ  عطق و  ار  وت  نابز 
نآ قح  رد  ار  وا  نیرفن  اناوت  يادخ  هک  دوب  هدشن  مامت  وناب  نآ  نخـس  زونه  مسق  ادخب  دیوگیم : يوار  دش . دنهاوخن  ناگدازانز  نادـنزرف 

دروم اـیند  رد  ترخآ  زا  لـبق  ار  وت  هک  تسا  یئادـخ  نآ  صوصخم  ساپـس  دومرف : نیرفن  نیا  زا  سپ  موثلک  ما  دومن ! ریگرد  یماـش  درم 
نیا تفگ : یماش  درم  نآ  دراگنیم : سواط  نب  دیـس  دوشیم ! ادـخ  ربماـیپ  مرح  ضرعتم  هک  تسا  یـسک  نآ  يازج  نیا  داد . رارق  تبوقع 

نآ تفگ : یماـش  درم  نآ  دـشابیم  بلاـط  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز  نیا  تسا . نیـسح  رتـخد  همطاـف  نیا  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رتـخد 
وت دنک ، تنعل  ار  وت  ادخ  دیزی ! يا  تفگ : یماش  يرآ . تفگ : دیزی  دشابیم ؟ بلاط  یبا  رـسپ  هک  یلع  نآ  تسا و  همطاف  رـسپ  هک  نیـسح 

دیزی دنتسه ! مور  ناریـسا  ناشیا  هکنیا  رگم  مدرکیمن  نامگ  نم  مسق  ادخب  یئامنیم . ریـسا  ار  وا  نادنزرف  یـشکیم و  ار  دوخ  ربمغیپ  ترتع 
! دندز ار  شندرگ  ات  داد  روتسد  سپس  منکیم . قحلم  نانآ  هب  زین  ار  وت  نم  مسق  ادخب  تفگ :

183 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
زارف رب  راکبان  بیطخ  نآ  دیامن . تمذم  ار  شردپ  نیسح و  ماما  دور ، ربنم  زارف  رب  ات  داد  روتسد  ار  بیطخ  دیزی  دسیونیم : سواط  نب  دیس 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  درک  هغلابم  دیزی  هیواعم و  حدم  نیـسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  ترـضح  تمذمب  عجار  تفر و  ربنم 
شتآ زا  رپ  وت  هاگیاج  يدیرخ . قلاخ  بضغ  طخس و  هلیـسوب  ار  قولخم  تیاضر  وت ! رب  ياو  بیطخ ، يا  دومرف : دز و  دایرف  وا  هب  مالـسلا 

: هتفگ هدورس و  وکین  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  فصو  رد  یجافخ  نانس  نبا  هک  اقح  دش . دهاوخ 
اهداوعا مکل  تبصن  هفیسب  هبسب و  نونلعت  ربانملا  یلعا 

بصن امش  يارب  یلع  ریشمش  هلیـسوب  اهربنم  نیا  ياهبوچ  هک  یتروص  رد  دیئوگب ، ازـسان  یلعب  انلع  اهربنم  زارف  رب  هک  دراد  اج  ایآ  ینعی 
. تسا هدش 

ار ریما  ترضح  نیـسح و  ماما  يراتفردب  ات  تساوخ  ار  یبیطخ  ربنم و  نوعلم  دیزی  هدش : تیاور  دنـسیونیم : هریغ  بقانم و  باتک : بحاص 
زا هداعلا  قوف  دروآ  ياجب  ار  يادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  هکنیا  زا  سپ  بیطخ  دهد . حرش  مدرم  يارب  دندرک  هک  یئاهراک  اب 

لمع ره  هب  ار  ناشیا  تفگ و  ینالوط  نخـس  دیزی  هیواعم و  تشادگرزب  هب  تبـسن  درک و  یئوگدـب  تبیغ و  نیـسح  ماما  ریما و  ترـضح 
. داد تبسن  یئوکین 

. يدـیرخ قلاـخ  بضغ  هلیـسوب  ار  قولخم  تیاـضر  وت ! رب  ياو  بیطخ ، يا  دومرف : دز و  داـیرف  بیطخ  نآ  رب  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
. دش دهاوخ  شتآ  زا  رپ  وت  هاگیاج 

سلجم نیا  لها  يارب  یضار و  ادخ  هک  میوگب  ینانخس  مورب و  ربنم  نیا  يالاب  ات  هدب  هزاجا  نمب  دیزی . يا  دومرف : داجـس  ترـضح  سپس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4730 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاش دور ، ربنم  زارف  رب  ات  هدب  هزاجا  يو  هب  نینمؤملا ! ریما  ای  دنتفگ : دیزیب  مدرم  تفریذپن . ار  داهنـشیپ  نیا  دیزی  دشاب  هتـشاد  یباوث  رجا و 
رگا تفگ : دیزی  میونشب ؟ وا  زا  ار  یبلطم 

184 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
دشاب بوخ  دنچ  ره  وا  ینارنخـس  دش : هتفگ  دیزی  هب  دمآ  دهاوخن  دورف  دنکن  حاضتفا  ار  نایفـس  وبا  لآ  نم و  ات  دور  ربنم  زارف  رب  درم  نیا 

. دناهتخومآ یـصوصخم  وحنب  یگراوخریـش  زا  ار  ملع  هک  تسا  یتیب  لها  زا  صخـش  نیا  تفگ : دـیزی  درادـن . یتیلباق  تردـق و  نادـنچ 
. داد هزاجا  ات  دندرکیم  ار  اضاقت  نیا  دیزی  زا  نانچمه  مدرم 

مومع مشچ  هک  دومن  ینارنخـس  عونکی  دروآ  ياجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
ام يرترب  تلیضف و  بجوم  تلصخ  تفه  هدش و  اطع  تلصخ  شـش  امب  سانلا ! اهیا  دومرف : سپـس  دش . ناسرت  نانآ  بلق  نایرگ و  مدرم 

. ندوب نینمؤم  بولقلا  بوبحم  تعاجش و  تحاصف ، تیصخش ، ملح ، ملع ، زا : دنترابع  تلصخ  شش  نآ  تسا . هدیدرگ 
، رایط ریما ، ترـضح  ینعی  قیدص  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  راتخم  دّـمحم  هکنیا  زا : دـنترابع  دنتـسه  ام  يرترب  ثعاب  هک  یتلـصخ  تفه  نآ 

بسن بسح و  زا  ار  وا  نم  دسانـشیمن  ارم  یـسک  ره  دسانـشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  یـسک  ره  دنـشابیم ، ام  زا  تما  نیا  طبـس  ود  هزمح و 
هجـض و هب  مدرم  يادـص  هکنیا  ات  هرخآ  یلا  مشابیم  افـص  مزمز و  رـسپ  نم  متـسه ، انم  هکم و  رـسپ  نم  سانلا ! اهیا  میامنیم : هاـگآ  مدوخ 

یتقو دومن  عطق  ار  داجـس  ماما  نخـس  درک و  ناذا  هب  عورـش  نذؤم  ات  داد  روتـسد  اذل  دوش  اپب  هنتف  ادابم  دیـسرت  دیزی  نوچ  دش . دنلب  هیرگ 
: تفگ نذؤم 

: تفگ نذؤم  یماگنه  تسین . رتگرزب  ادخ  زا  يزیچ  دومرف : داجس  ترضح  ربکا  هَّللا  ربکا ، هَّللا 
: تفگ هک  یعقوم  دنهدیم . تداهش  ادخ  یگناگی  هب  نم  نوخ  تشوگ و  تسوپ ، وم ، دومرف : نیسحلا  نب  یلع  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا 

دّمحم نیا  دیزی ، يا  دومرف : دش و  دیزی  هجوتم  ربنم  يالاب  زا  داجس  ماما  هَّللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا 
185 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

تـسا نم  دج  هک  ینک  نامگ  رگا  ياهدشرفاک . یئوگیم و  غورد  تسا  وت  دج  دّمحم  نیا  هک  ینک  نامگ  رگا  وت ؟! دـج  ای  تسا  نم  دـج 
. دناوخ ار  رهظ  زامن  دمآ و  ولج  دیزی  درک  لصاح  تغارف  هماقا  ناذا و  زا  نذؤم  یتقو  دیوگیم : يوار  یتشک  ار  وا  ترتع  ارچ  سپ 
نیـسحلا نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ ناوـج  نیا  تفگ : دـیزی  هب  تشاد  روـضح  سلجم  نآ  رد  هک  دوـهی  نادنمـشناد  زا  یکی  هدـش : تیاور 

رتخد همطاف  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ نیـسح  رداـم  تفگ : دـشابیم . بلاـط  یبا  نب  یلع  رـسپ  تفگ : تسیک ؟ نیـسح  تفگ : يدوهی  تسا .
. دّمحم

ادخ ربمایپ  هیرذ  اب  دب  هچ  دـیتشک . تعرـس  نیا  اب  ار  وا  کلذ  عم  تسا و  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  نیا  هَّللا !! ناحبـس  تفگ : يدوهی 
شتسرپ ار  وا  ام  داهنیم  راگدایب  نایدوهی  ام  نایم  رد  دوخ  بلص  زا  هون ) ینعی   ) طبس کی  یـسوم  ترـضح  رگا  مسق  ادخب  دیدرک !! راتفر 

یتما دـب  هچ  امـش ، رب  فا  دـیدرک ؟ دیهـش  ار  وا  رـسپ  دـیتسجرب و  زورما  دـیاهداد  تسد  زا  ار  دوخ  ربمغیپ  زورید  هک  امـش  یلو  میدرکیم ،
: تفگ تساخرب و  يدوهی  نآ  تفرگ . رارق  هبرض  دروم  هبترم  هس  يدوهی  نآ  قلح  دیتسه !

. دینک اهر  دینکیم  اهر  دیشکب ، دیشکب  دیهاوخیم  دینزب ، دینزب  ارم  دیهاوخیم  رگا 
یماگنه دوب و  دهاوخ  نوعلم  هشیمه  دشاب  هدنز  ات  دشکب  ار  يربمایپ  هیرذ  یـسک  ره  دـیوگیم : هک  مرگنیم  تاروت  رد  نم  تروص  ره  رد 

. دش دهاوخ  منهج  شتآ  راچد  دریمب  هک 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  یلاما  باتک : رد  قودص 

هکنیا ات  دوبن  ریگولج  امرـس  امرگ و  زا  هک  دندرک  ینادنز  یـسلجم  کی  رد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  ماما  نانز  ات  داد  روتـسد  دـیزی 
. دش دنلب  تخوس و  امرگ  تدش  زا  نانآ  تروص  تسوپ 
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هک باتفآ  دـندیدیم : مدرم  دـشیم . تفاـی  نآ  ریز  رد  هزاـت  نوخ  هکنیا  رگم  دـندرکیمن  دـنلب  ار  سدـقملا  تیب  ياهگنـس  زا  یگنـس  چـیه 
نانز  اب  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  یعقوم  نآ  ات  دشابیم ، نیگنر  رداچ  ایوگ : هک  تسا  زمرق  يردقب  هدیبات  اهراویدب 

186 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دیدرگ درتسم  البرک  يوسب  نیسح  ماما  كرابم  رس  دندش و  جراخ  نادنز  زا 

دوب راوس  يراوگرزب  صخش  اهنآ  زا  کی  ره  رب  دندمآ و  رون  زا  رتش  جنپ  ایوگ : دید : باوخ  ملاع  رد  قشمد  رد  هنیکـس  دراگنیم : امن  نبا 
نم کیدزن  رازگتمدخ  نآ  دنتفر  نارتش  نآ  یتقو  دوب . رازگتمدخ  کی  نانآ  زا  کی  ره  اب  دـندوب . هدـمآ  درگ  نانآ  فارطا  رد  هکئالم  و 

نارازگتمدـخ زا  یکی  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  داب . ادـخ  لوسرب  مالـس  متفگ : نم  دـناسریم . مالـس  وتب  تدـج  هنیکـس ! يا  تفگ : دـمآ و 
. مشابیم تشهب 

یـسوم موس : هَّللا . لیلخ  میهاربا  مود : هَّللا . یفـص  مدآ  مکی : صخـش  تفگ : دـننایک ؟ دـنراوس  نارتش  نیا  رب  هک  ینادرمگرزب  نیا  متفگ :
: مراهچ هَّللا . میلک 

؟ دنراد ار  اجک  دصق  ناشیا  متفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  وت  دج  مجنپ : هَّللا . حور  یسیع 
امب ترـضح  نآ  زا  دعب  نیملاظ  هک  یمتـس  نآ  زا  ار  وا  ات  متفر  ادخ  ربمغیپ  مدج  لابندب  تعرـسب  نم  دنوریم : نیـسح  تردـپ  دزن  تفگ :

. میامن هاگآ  دندرک 
. دندمآ دندوب  رون  زا  هک  جدوه  جنپ  دادعت  مدید  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد 

: تفگ دننایک ؟ دنیآیم  هک  ینانز  نیا  متفگ : نم  دوب . نز  کی  یجدوه  ره  نایم  رد 
: متفگ نم  تسا . دلیوخ  رتخد  هجیدخ  یمراهچ : نارمع . رتخد  میرم  یموس : محازم . رتخد  هیسآ  یمود : تسا . رـشب  ردام  اوح  نانآ : یلوا 

؟ دزیخیمرب یهاگ  دنکیم و  طوقس  یهاگ  تسا . هداهن  شیوخ  رس  رب  ار  دوخ  تسد  هک  تسیک  نز  نیمجنپ 
هدش هک  یئاهمتـس  ملظ و  نیا  زا  ار  ماهدج  نم  مسق  ادخب  متفگ : نم  دـشابیم . تردـپ  ردام  دّـمحم  ترـضح  رتخد  همطاف  وت  هدـج  تفگ :

: متفگ مدومن و  هیرگب  عورش  متفرگ  رارق  شلباقم  رد  هکنیا  زا  سپ  مدناسر و  ءارهز  ترضحب  ار  دوخ  نم  میامنیم . هاگآ 
. دنتـسناد حابم  ار  ام  تمرح  کته  مسق  ادـخب  دـندومن ، هدـنکارپ  ار  ام  تیعمج  مسق  ادـخب  دـندرک ، راکنا  ار  ام  قح  مسق  ادـخب  ردام ! يا 

دوخ بئاصم  نیا  نتفگ  زا  هنیکس ! يا  دومرف : ءارهز  ماهدج  دندرک . دیهش  ار  ام  ردپ  نیسح  مسق  ادخب 
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! نک يراد 
. هب هَّللا  یقلا  یتح  ینقرافی  ال  یعم ، نیسحلا  کیبا  صیمق  اذه  یبلق . طاین  تعطق  و  يدبک ، تقرحا  دقف 

ادخ ات  دنکیمن  تقرافم  نم  زا  دشابیم ، نم  اب  هک  تسا  نیـسح  تردـپ  نهاریپ  نیا  يدرک  عطق  ارم  بلق  گر  يدز ، شتآ  ار  مرگج  ینعی 
. میامن تاقالم  نآ  اب  ار 

مدرم نیب  رد  مدرک  لـقن  دوخ  نادـنواشیوخ  موق و  يارب  ار  نآ  یتقو  اـما  منک . ناـهنپ  ار  باوخ  نیا  متفرگ  میمـصت  مدـش و  رادـیب  سپس 
 ... دومن و ادیپ  عویش 

موق هاگ  ره  تسا . تشپ  داتفه  دواد  ترـضح  نم و  نیب  مسق  ادخب  تفگ : نمحرلا  دـبع  نب  دّـمحم  دنـسیونیم : امن  نبا  سواط و  نب  دـیس 
ترـضح ینعی   ) تشپ کی  زا  رتشیب  نیـسح  ماما  ینعی  ناتربمغیپ  رـسپ  امـش و  نیب  یلو  دنرامـشیم . گرزب  ارم  دننکیم  تاقالم  ارم  دوهی 

دش هدروآ  دیزی  دزن  ماما  سدقم  رس  یتقو  دومرف : هک  هدش  تیاور  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  دیتشک !! ار  وا  کلذ  عم  تسین و  ءارهز )
! درکیم رمخ  برشب  عورش  داهنیم و  نتشیوخ  لباقم  رد  دروایم و  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  دادیم و  بیترت  بارـش  سلجم  دیزی 

يا تفگ : دیزی  هب  تفریم  رامـشب  مور  ناگرزب  فارـشا و  زا  هک  وا  تشاد . روضح  دـیزی  سلجم  رد  مور  هاشداپ  ریفـس  اهزور  زا  یکی  رد 
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زا يو  مدرگ  زاب  دوخ  هاشداپ  يوسب  نم  هک  یماگنه  نوچ  تفگ : راک ؟ هچ  رـس  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دـیزی  تسیک  رـس  نیا  برع ! هاـشداپ 
وت رورـس  حرف و  اب  زین  وا  ات  میامن  هاگآ  يو  بحاص  رـس و  نیا  نایرج  زا  ار  وا  مراد  تسود  اذـل  دـش  دـهاوخ  ایوج  ماهدـید  نم  هک  هچنآ 

. دنک تکرش 
. تسا ادـخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ وا  ردام  تفگ : ینارـصن  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا  تفگ : دـیزی 

ترضح نم و  نیب  تسا . دواد  ترضح  لسن  زا  نم  ردپ  تسا . رتوکین  وت  نید  زا  هک  مراد  ینید  نم  وت ؟ نید  وت و  رب  فا  تفگ : ینارصن 
گرزب  ارم  اراصن  تلم  کلذ  عم  دشابیم . هلصاف  تشپ  دنچ  دواد 
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ار دوخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  امـش  یلو  دنربیم . كربت  يارب  تسا  دواد  ترـضح  لسن  زا  مردپ  هکنیا  تهجب  ارم  ياپ  ریز  كاخ  دنرامـشیم .

ناتـساد ایآ  دـیزی ! يا  تسا ؟! ینید  هچ  امـش  نید  نیا  تسین . هلـصاف  ردام  کـی  زا  رتشیب  ادـخ  ربماـیپ  وا و  نیب  هک  یتروص  رد  دیـشکیم .
. مونشب ات  وگب  تفگ : دیزی  ياهدینش ؟ ار  رفاح  هسینک 

. تسا هار  لاس  کی  ردقب  نآ  ریسم  هک  تسا  یئایرد  نیچ  نامع و  نیب  ام  تفگ :
. دشابیم خسرف  داتشه  رد  خسرف  داتـشه  نآ  لوط  تسا و  نآ  طسو  هک  يرهـش  کی  زج  درادن  دوجو  ینارمع  يرهـش و  ایرد  نآ  نایم  رد 

رهـش نآ  تسا . ربنع  دوع و  زا  نانآ  راجـشا  دوشیم . لمح  رهـش  نآ  زا  توقای  روفاک و  درادن . دوجو  ایرد  يور  رب  نآ  زا  رتگرزب  يرهش 
: اهنآ همه  زا  رتگرزب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياهاسیلک  رهـش  نآ  رد  تسین . نآ  کلام  ناهاشداپ  زا  يدـحا  تسا و  اراصن  فرـصت  رد 

مس ياج  رثا  نآ  دنیوگیم : دشابیم . غالا  مس  رثا  ياراد  هک  تسا  نازیوآ  الط  هقح  کی  اسیلک  نیا  بارحم  نایم  رد  دشابیم . رفاح  ياسیلک 
. دناهدرک نییزت  ابید  الط و  هلیسوب  ار  هقح  نآ  فارطا  تسا ، هدشیم  راوس  نآ  رب  یسیع  ترضح  هک  تسا  یسیع  ترضح  غالا 

اناوـت يادـخ  زا  ار  دوـخ  تاـجاح  دنـسوبیم و  ار  نآ  دـننکیم  فاوـط  نآ  فارطا  رد  دـنوشیم و  هقح  نآ  هجوـتم  هلاـس  همه  اراـصن  تلم 
. تسا هدشیم  راوس  نآ  رب  نانآ  ربمغیپ  یسیع  ترـضح  دننکیم : نامگ  هک  یغالا  مس  رثا  هراب  رد  تسا  ناشیا  مسر  بأد و  نیا  دنهاوخیم .

. دهدن تکرب  امش  نید  امشب و  ادخ  دیشکیم !! ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  امش  یلو 
هب درک  ندش  هتشک  ساسحا  ینارصن  نآ  هک  یماگنه  دنکن . حاضتفا  دوخ  ياهرهش  رد  ارم  هک  دیـشکب  ار  ینارـصن  نیا  داد : روتـسد  دیزی 

مدید باوخ  ملاع  رد  ار  امش  ربمغیپ  هتشذگ  بش  رد  نم  هک  نادب  تفگ : ینارـصن  يرآ . تفگ : یـشکب ؟ ارم  يراد  میمـصت  تفگ : دیزی 
. یتسه تشهب  لها  وت  ینارصن ! يا  دومرف : نمب  هک 

ترضح  يربمایپ  ادخ و  تینادحو  هب  نم  مدرک !! بجعت  ترضح  نآ  نخس  زا  نم 
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نآ ندیسوبب  عورش  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  نیسح  ماما  كرابم  رـس  تسج و  رب  سپـس  مهدیم . تداهـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 
. دندرک شدیهش  ات  درک  هیرگ  درک و  رس 

لخاد تیب  لها  نانز  دندز  راد  زارف  رب  شاهناخ  رد  رب  ار  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  ات  داد  روتـسد  دیزی  دنراگنیم : هریغ  بقانم و  باتک : رد 
هحون هحیـص و  هیرگ و  لوغـشم  نیـسح  يارب  هک  دندمآ  نانآ  لابقتـسا  هب  یلاح  رد  نایفـس  وبا  لآ  هیواعم و  لآ  مومع  دـندش  دـیزی  هناخ 

. دندرک اپب  متام  نیسح  ماما  يارب  زور  هس  تدم  دنتخادنا و  رودب  ار  دوخ  ياهرویز  رز و  سابل  نانآ  دندوب .
سلجم رد  هک  دـیزی  رب  دـش و  جراخ  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دوب  نیـسح  ماما  نز  البق  دـیزی و  نز  هک  زیرک  نب  رماـع  نب  هَّللا  دـبع  رتخد  دـنه 

ار دنه  ندب  تسجرب و  دیزی  دشاب ؟ راد  زارف  رب  نم  هناخ  رد  رب  همطاف  رـسپ  رـس  دراد : اج  ایآ  دیزی ! يا  تفگ : درک و  شاخرپ  دوب  یمومع 
شیارب شیرق  هک  یسک  نآ  ادخ و  ربمغیپ  رتخد  رسپ  رب  نک  هیرگ  نک . دنلب  هیرگب  ادص  نیسح  يارب  يرآ  تفگ : دنه  هب  سپـس  دیناشوپ 

یصوصخ هناخ  رد  ار  دّمحم  لآ  ناریسا  نایرج  نیا  زا  سپ  دیزی  دشکب . ار  وا  ادخ  دومن . دیهش  ار  وا  درک و  لیجعت  دایز  نبا  دندرک . هلان 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4733 

http://www.ghaemiyeh.com


. دروخیمن ماش  هناحبص و  دیزی  دشیمن  رضاح  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ات  داد . ياج  دوخ 
هب ورمع  نب  لاهنم  تفریم . قشمد  ياهرازاب  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زور  کی  دنـسیونیم : نارگید  سواط و  نب  دـیس 

: تفگ دمآ و  ترضح  نآ  لابقتسا 
: دومرف يدرک ؟ ماش  هنوگچ  ار  زورما  هَّللا  لوسر  نبا  ای 

. مهئاسن نویحتسی  مهئانبا و  نوحبذی  نوعرف  لآ  یف  لیئارسا  ینب  لثمک  انیسما 
ناـینوعرف هک  اریز  دـندوب . نوعرف  لآ  ناـیم  رد  لیئارـسا  ینب  هک  میدرک  بش  ار  زور  روـط  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  اـم  ینعی 

. دنداهنیم هدنز  ار  نانآ  نانز  دندیربیم و  رس  ار  لیئارسا  ینب  نارسپ 
هلیبق  دوب . برع  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هک  درکیم  رخف  مجع  رب  برع  لاهنم ! يا 
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لوتقم و قحلا و  بوصغم  میدّمحم  ترضح  تیب  لها  هک  ام  یلو  تسا . شیرق  زا  دّمحم  ترضح  هک  درکیم  هیرخف  برع  ریاس  رب  شیرق 

: هتفگ هدورس و  بوخ  هچ  رایهم  تسا ! هدش  ام  راچد  هک  یتبیصم  نیا  زا  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  لاهنم  يا  میاهدشدیعبت .
اوعضو هدالوا  مهلجرا  تحت  هربنم و  داوعا  هل  نومظعی  - 1

عبت  هل  بحص  مکنا  مکرخف  مکنوعبتی و  هونب  مکح  ياب  - 2
هچ قبط  ربمغیپ  نادـنزرف  دـنیامنیم 2 - لامیاپ  ار  ربمغیپ  نادـنزرف  یلو  دنرامـشیم . گرزب  ار  ادـخ  ربمایپ  ربنم  ياهبوچ  تما  نیا  ینعی  - 1

. دیتسه نانآ  نیعبات  ربمغیپ و  باحصا  زا  دینکیم  هیرخف  امش  هک  یتروص  رد  دنوش ، امش  عبات  یمکح 
تـسا هدوب  هلاـس  هدزاـی  هدـش : هتفگ  دوب و  کـچوک  هک  نسحلا  نب  ورمع  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دـیزی  زور  کـی 

وقاچ کی  نم و  تسد  وقاچ  کی  یلو  هن ، تفگ : ورمع  يریگیم ؟ یتشک  دوب ) دیزی  رسپ  هک   ) دلاخ نیا  اب  تفگ : ورمع  هب  دیزی  تساوخ .
: تفگ دیزی  میامن . هلتاقم  وا  اب  نم  ات  هدب  دلاخ  تسد  مه 

ۀیحلا الا  ۀیحلا  دلت  له  مزخا  نم  اهفرعأ  ۀنشنش 
؟ دیازیم رام  زا  ریغ  رام  ایآ  مسانشیم . مزخا  هلیبق  دوجو  رد  ار  نآ  نم  هک  تسا  یتعیبط  نیا  ینعی 

: دومرف داجس  ترضح  وگب ! منک  اور  ماهداد  هدعو  نم  هک  ار  یتجاح  هس  نآ  تفگ : دش و  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هجوتم  دیزی 
میامن 2- عادو  ار  يو  منک و  هاگن  وا  هب  مرادرب . هشوت  داز و  نآ  ترایز  زا  ات  هدب  ناشن  نمب  ار  نیـسح  ماما  میالوم  ردپ و  دیـس و  رـس  - 1

ناشدج مرحب  ار  ناشیا  ات  ینک  هناور  نانز  نیا  اب  ار  یصخش  يراد  ارم  لتق  مزع  رگا  ینک 3 - درتسم  امب  دناهدرب  جاراتب  ام  زا  هک  ار  هچنآ 
. دنادرگ زاب 

. دنادرگیمن زاب  هنیدمب  یسک  وت  زا  ریغ  ار  نانز  نیا  متشذگ . رد - وت  نتشک  زا  دید . یهاوخن  زگره  ار  تردپ  يور  تفگ : راوخنوخ  دیزی 
امش زا  هک  ار  هچنآ 
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. داد مهاوخ  امشب  ربارب  ود  ار  اهنآ  تمیق  نم  تسا  هتفر  امغی  هب 

ام بولطم  دـناهدرب  تراغب  ام  زا  هک  ار  هچنآ  طقف  داب ، ناوارف  وت  يارب  وت  لام  میاهدرکن . زاب  وت  لامب  یمـشچ  اـم  دومرف : داجـس  ترـضح 
. تسا اهنآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  نهاریپ  هعنقم و  دنبندرگ و  هتشر و  اریز  تسا .

ار اهنآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  درک . هفاضا  اهنآ  هب  زین  مهرد  تسیود  غلبم  دندومن و  درتسم  ار  اهنآ  شنارگ  تراغ  ات  داد  روتـسد  دـیزی 
درتسم ربمایپ  هنیدـم  نطو و  يوسب  ار  ءارهز  همطاف  ناریـسا  اـت  داد  روتـسد  دـیزی  سپـس  درک . میـسقت  ناـیاونیب  ءارقف و  ناـیم  رد  تفرگ و 

دندومن
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هراب  رد  فالتخا 

هنیدم رد  ار  نیسح  ماما  رس  دیعس  نب  ورمع  دناهتشون : یضعب  دنراد . فالتخا  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هراب  رد  نیخّروم  دسیونیم : امن  نبا 
. درک نفد 

. مدش هیواعم  نب  دیزی  هنازخ  لخاد  نم  تقوکی  دیوگیم : روهمج  نب  روصنم 
هک اریز  راد . هاگن  ار  نادهماج  نیا  تفگ : تشاد  مان  میلس  هک  دوخ  مالغب  وا  دش . هجاوم  زمرق  نادهماج  کی  اب  درک  زاب  ار  هنازخ  رد  یتقو 

. تسا هیما  ینب  ياهجنگ  زا  یکی 
کی تفگ : دوخ  مالغب  يو  هدش . باضخ  همسو  اب  تسا و  نآ  نایم  رد  نیسح  ماما  سدقم  رس  مدید  هاگان  درک  زاب  ار  نآ  رد  هک  یعقوم 

رد موس  جرب  بنج  سیدارف  رد : دزن  قشمد  رد  دـیچیپ و  سابل  نآ  ناـیم  رد  ار  كراـبم  رـس  نآ  دروآ  ساـبل  یتقو  رواـیب . نم  يارب  ساـبل 
. دومن نفد  نآ  یقرش  فرط 

میرکلا دهـشم  ار : لحم  نآ  مان  تسا . رـصم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  لحم  دـندرک : لقن  نم  يارب  رـصم  لها  زا  یهورگ 
. تسا اجنآ  رد  یناوارف  يالط  دنیوگیم و 

رد تسا . هدش  نفد  اجنآ  رد  نیسح  ماما  رس  دننکیم  نامگ  دننکیم . ترایز  ار  نآ  دنوشیم و  لحم  نآ  هجوتم  ترایز  مسوم  رد  رصم  لها 
كرابم دسج  يوسب  دندینادرگ  اهرهـش  رد  ار  سدقم  رـس  نآ  هکنیا  زا  سپ  دـیوگیم : هک  درک  دامتعا  ناوتیم  یلوق  نآ  هب  لاوقا  نیا  نایم 

. دیدرگ نفد  دسج  نآ  اب  تشگزاب و  نیسح  ماما 
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ياملع لمع  هیرظن و  دش . نفد  شـسدقم  دسج  اب  تشگ و  زاب  البرکب  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هدـش : تیاور  دـسیونیم : سواط  نب  دـیس 
رصتخم باتک  نیا  میدرک  طرـش  هکنیا  يارب  ار  اهنآ  ام  یلو  هدش  لقن  میتشون  ام  هکنیا  فالخ  رب  یناوارف  رابخا  دراد . ار  انعم  نیمه  هعیش 

. میدومنن رکذ  دشاب 
رـس نآ  دـیزی  دـش  دراو  هیواعم  نب  دـیزی  رب  نیـسح  ماما  سدـقم  رـس  هک  یماگنه  هدرک : لقن  ظفاح  العلا  وبا  دـیوگیم : بقانم  باـتک  رد 
ماما لایع  لها و  ثاثا و  سپـس  داتـسرف . هبیط  هنیدم  فرطب  نایفـس  وبا  ناتـسود  زا  یهورگ  مشاه و  ینب  ناتـسود  زا  ياهدع  اب  ار  كرابم 
ماما سدقم  رس  داتسرف . هنیدم  فرطب  دوب  هدرک  فرط  رب  ار  نانآ  تاجایتحا  هیلک  زهجم و  نانآ  يارب  ار  زیچ  همه  هک  یلاح  رد  ار  نیـسح 

نم دزن  رـس  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  تفگ : دیعـس  نب  ورمع  داتـسرف . دوب  يو  هتـشامگ  هنیدـم  رد  هک  دیعـس  نب  ورمع  يارب  ار  نیـسح 
. دندومن نفد  همطاف  شردام  دزن  عیقب  رد  ار  رس  نآ  ات  داد  روتسد  سپس  دوشن . هداتسرف 

رارق فطل  شزاون و  دروم  ار  وا  ادخ  ربمایپ  ایوگ : دـید  باوخ  ملاع  رد  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  تسا : هدرک  تیاور  زین  وا  ریغ 
ربمایپ لایع  لها و  هب  تبـسن  وت  دـیاش  تفگ : نسح  دـش . ایوج  باوخ  نآ  ریبعت  هب  عجار  تساوخ و  ار  يرـصب  نسح  نامیلـس  تسا . هداد 
هچراپ هعطق  جنپ  دادعت  متفای . هیواعم  نب  دیزی  هنازخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  نم  تفگ : نامیلـس  یـشاب ؟ هدرک  یکین  راک  ادخ 

: تفگ نسح  مدومن . نفد  ار  نآ  مدناوخ و  زامن  نآ  رب  دوخ  باحصا  زا  یهورگ  اب  مدناشوپ و  كرابم  رس  نآ  هب  ابید 
. دنداد هزئاج  وا  هب  ات  داد  روتسد  دومن و  نیسحت  ار  نسح  نامیلس  تسا . هدش  یضار  وت  تسد  زا  لمع  نیا  يارب  ربمغیپ 

ات دوب  هیما  ینب  هنازخ  رد  ادعب  دوب . راد  زارف  رب  قشمد  رد  زور  هس  تدم  نیسح  ماما  سدقم  رس  هک  دناهدرک  تیاور  رفن  ود  نیا  زا  ریغ  زین 
يرـس دندومن . رـضاح  وا  دزن  ار  رـس  تساوخ . ار  سدقم  رـس  نآ  يو  دش . تفالخ  ماقم  يدصتم  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  هک  یعقوم  نآ 

داهن نادهماج  کی  رد  ار  نیسح  ماما  كرابم  رس  وا  دیفس . میظع و  دوب 
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. درک نفد  نیملسم  ناتسربق  رد  ار  نآ  دناوخ  زامن  نآ  رب  هکنیا  زا  سپ  دومن  رطعم  ار  نآ  و 
. داتـسرف ناکم  نآ  رد  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  بلط  يارب  ار  یـصخش  درک  سولج  تفالخ  هاگیاج  رب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه 

نوریب ار  سدقم  رس  نآ  دنتفاکش و  ار  عضوم  نآ  ات  داد  روتسد  دش  هاگآ  دوب  هدش  نفد  نآ  رد  هک  یعضوم  نآ  رس و  نآ  نایرج  زا  یتقو 
. دشاب هدش  نفد  دسج  اب  ات  هداتسرف  البرکب  ار  كرابم  رس  نآ  ارهاظ  دندرب . اجک  ار  رس  نآ  ادعب  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  دندروآ .

اب نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  تسا  نیا  هیماما  هعیـش  ياملع  نیب  روهـشم  یلو  دوب . ننـست  لها  زا  دش  لقن  هک  یلاوقا  نیا  دـیوگ : فلؤم 
. هدش نفد  شسدقم  دسج 

هدیدرگ نفد  نینمؤملا  ریما  ربق  دزن  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  هک  هدش  دراو  یناوارف  رابخا  تسا . هدرک  درتسم  نیـسحلا  نب  یلع  ار  رـس  نآ 
. دنادیم رتهب  ادخ  دمآ . دهاوخ  اهنآ  زا  یضعب  هک 

نانآ یلو  دننامب . قشمد  رد  هک  داد  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیب  لها  هب  دیزی  هدش : تیاور  دنراگنیم : بقانم  بحاص  دیفم و  خـیش 
. دشابیم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  دج  ترجه  لحم  اریز  نادرگ ، زاب  هنیدم  يوسب  ار  ام  دنتفگ : دنتفریذپن و 

يراکوکین نیما و  درم  نک و  زهجم  تسا  حالـص  نانز  نیا  يارب  هک  هچنآ  تفگ : دوب  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  ریـشب  نب  نامعن  هب  دیزی 
ششخب لذب و  نانآ  هب  داد ، تیب  لها  هب  یئاهسابل  دیزی  سپـس  تسرفب . ناشیا  اب  ار  یناروای  ناراوس و  نک . هناور  ناشیا  اب  ماش  لها  زا  ار 

. دومن ایهم  نانآ  يارب  هار  هشوت  داز و  درک ،
ره مدوبیم  بحاصم  نیـسح  اب  نم  رگا  مسق  ادـخب  دـنک ، تنعل  ار  هناجرم  رـسپ  ادـخ  تفگ : تساوخ و  ار  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـیزی  ادـعب 
زا یضعب  ناج  تمیقب  هکنیا  ول  و  مدادیم . تاجن  ندش  دیهش  زا  دوب  مرودقم  هک  يدودح  ات  ار  وا  متفریذپیم و  درکیم  نم  زا  هک  یشهاوخ 

. درک تواضق  يدید  هک  روط  نآ  ادخ  یلو  دشیم . مامت  منادنزرف 
تساوخیم  هک  يرومأم  هب  ار  تیب  لها  شرافس  سپس  هاوخب ، نم  زا  يراد  هک  یتجاح  ره 
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. درک دربب  ار  ناشیا 

رود زین  شناروای  دـشیم و  رود  ناشیا  زا  وا  دـندشیم  هدایپ  ناشیا  هاگ  ره  داد . تکرح  ار  ناشیا  دوب  ولج  شدوخ  هک  یلاح  رد  رومأـم  نآ 
ءاضق لحم  درکیم . هداـیپ  ار  وا  دریگب  وضو  تساوخیم  ناـشیا  زا  یکی  هاـگ  ره  دـندومنیم . تظفاـحم  ار  ناـنآ  ناـنابهگن  ریظن  و  دـندشیم .

. دندش هنیدم  دراو  هکنیا  ات  درکیم  يراتفرشوخ  ناشیا  اب  و  دومنیم . هضرع  ار  تجاح 
هدرک اـم  اـب  هک  یئاـهيراتفرکین  نیا  يارب  درم  نیا  متفگ : بنیز  مرهاوخب  نم  تفگ : نمب  یلع  رتخد  همطاـف  دـیوگیم : بعک  نب  ثراـح 
رویز رز و  هکنیا  زج  میهد  هزئاج  وا  هب  میرادن  يزیچ  ام  مسق  ادـخب  دومرف : یهد ؟ هزیاج  وا  هب  هک  يراد  يزیچ  ایآ  دراد . ام  ندرگب  یقح 

یهاوخ رذع  يو  زا  اهنآ  ندوب  مک  زا  میداتـسرف و  وا  يارب  ار  اهنآ  متفرگ و  ار  مرهاوخ  دنبتـسد  دوخ و  دنبتـسد  نم  میهدـب . وا  هب  ار  دوخ 
. میداد وتب  يدرک  ام  اب  وت  هک  يراتفرکین  يارب  ام  هک  تسا  یئازج  رصتخم  میتفگ : میدومن و 

زج ار  تمدـخ  نیا  مسق  ادـخب  یلو  مدـشیم . یـضار  مه  نیا  زا  رتمک  هب  دوب  ایند  مداد  ماجنا  هک  یتمدـخ  نیا  زا  نم  روظنم  رگا  تفگ : وا 
. ماهدادن ماجنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  امش  تبارق  ادخ و  يارب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  نایرج 

. ربب البرک  قیرط  زا  ار  ام  دنتفگ : امنهارب  دندیسر  قارعب  دنتشگرب و  ماش  زا  نیـسح  نادنزرف  نانز و  هک  یماگنه  دسیونیم : سواط  نب  دیس 
ماما ترایز  يارب  هک  دنتفای  هَّللا  لوسر  لآ  زا  يدرم  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  اب  ار  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  دندیسر  هاگلتق  عضومب  یتقو 

. دندز تروصب  همطل  دندرک و  نزح  هیرگب و  عورش  رگید  کی  اب  دندش و  دراو  تقو  کی  رد  همه  دندوب . هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح 
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. دندرک يرادازع  يزور  دنچ  امومع  دنتسویپ و  ناشیا  هب  زین  راید  نآ  نانز  دوب . زوس  رگج  شارخلد و  هداعلا  قوف  هک  دندرک  اپب  یمتام 
مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  سپ  ام  دنتفگ : اهراکچگ  دیوگیم : یبلک  بابح  وبا 
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: دنتفگیم دندرکیم و  یئارسهحون  ترضح  نآ  يارب  نج  هک  میدینشیم  میتفریم ، دوب ) نابایب  عقوم  نآ  رد  هک   ) نیسح ماما  ربق  رس  رب  هنابش 

نیـسح یناشیپ  هب  ینابرهم  تسد  ادـخ  ربمغیپ  ینعی  دودـجلا  ریخ  هدـج  شیرق و  ایلع  نم  هاوبا  دودـخلا  یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا  حـسم 
دج نیرتهب  شراوگرزب  دج  دندوب و  شیرق  هلیبق  ناراوگرزب  زا  نیسح  ردام  ردپ و  دوب . هدنـشخرد  نیـسح  تروص  ياههنوگ  دیـشکیم و 

. دوب

هنیدم هب  تیب  لها  عوجر  ]

هنیدم کیدزن  یتقو  دیوگیم : لاذ ) نوکس  مال و  ءاح و  حتفب   ) ملذح نب  ریشب  دندش . هنیدم  هجوتم  دنتفرگ و  هلصاف  البرک  زا  ءارسا  سپس 
ریشب هب  ادعب  دومن . هدایپ  ار  نانز  درک  اپ  رس  رب  ار  دوخ  ياههمیخ  هکنیا  زا  سپ  دش و  هدایپ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح - میدیـسر 

: دومرف مرعاش . زین  نم  هَّللا ، لوسر  نبا  ای  يرآ . متفگ : يرداق ؟ رعـش  نتفگ  رب  وت  ایآ  دـنک . تمحر  دوب  رعاش  هک  ار  وت  ردـپ  ادـخ  دومرف :
. هدب ار  نیسح  ماما  ندش  دیهش  ربخ  وش و  هنیدم  دراو 

مدرک دنلب  هیرگب  ادص  مدیسر  ادخ  ربمغیپ  دجـسم  رد  رب  هک  یماگنه  مدیدرگ . هنیدم  دراو  ات  مدنار  ار  نآ  مدش و  راوس  دوخ  بسا  رب  نم 
: مدورس ار  رعش  نیا  و 

راردم یعمداف  نیسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  - 1
رادی ةاتقلا  یلع  هنم  سأرلا  جرضم و  ءالبرکب  هنم  مسجلا  - 2

تسا نم  ياهگشا  نیا  دش ! لوتقم  نیسح  دینامب . هنیدم  رد  امـش  هک  درادن  اج  تسا ) هدوب  برثی  البق : هنیدم  مان   ) هنیدم لها  يا  ینعی  - 1
سپـس دیوگیم : ریـشب  دنزیم ! رود  هزین  زارف  رب  شکرابم  رـس  تسا و  نوخب  هقرغ  البرک  رد  نیـسح  ماما  سدقم  مسج  دنزیریم 2 - ورف  هک 

ترـضح نآ  هداتـسرف  نم  دناهدش . دراو  هنیدم  هزاورد  رد  رب  امـش  کیدزن  شنارهاوخ  اههمع و  اب  هک  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  متفگ :
. میامن هاگآ  راوگرزب  نآ  ناکم  زا  ار  امش  ات  مدمآ  مشابیم ،

. دش جراخ  دوخ  ناکم  زا  هکنیا  رگم  دوبن  ياهبوجحم  نیشنهدرپ و  نز  چیه 
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دنلب الیو  او  هب  ادص  دندزیم و  دوخ  تروصب  همطل  دوب ، هدیشارخ  ناشاهتروص  دندوب ، هنهرب  ياپ  رس و  هک  دندمآ  نوریب  یلاح  رد  نانز 
ماما يارب  يرتخد  مدینـش  تشذگن . خلت  ناناملـسم  هب  زور  نآ  ریظن  يزور  چیه  دوبن ، هدـننکهیرگ  زور  نآ  ردـقب  يزور  چـیه  دـندرکیم ،

: تفگیم درکیم و  هلان  نیسح 
اعجفاف هاعن  عان  ینضرما  اعجواف و  هاعن  عان  يدیس  یعن  - 1

دنمدرد ضیرم و  ارم  گرم  ربخ  نآ  دروآ . دردب  ارم  لد  وا  ربخ  هک  دروآ  نیـسح ) ماما  ینعی   ) ارم دیـس  گرم  ربخ  یـسک  کی  ینعی  - 1
ار نید  دجم و  نیا  درک و  هدز  تبیصم  ار  لیلج  يادخ  شرع  هک  دینک  هیرگ  ینیـسح  نآ  رب  دیزیرب 3 - کشا  نم ! نامشچ  يا  - 2 درک .

. تسا هداتفا  رود  ام  زا  شربق  دوخ و  هک  دینک  هیرگ  وا  یصو  رسپ  ادخ و  ربمغیپ  رسپ  رب  دومن 4 - صقان  دوخ  ندش  دیهش  تلعب 
يدرک و دیدجت  ار  ام  هودـنا  مغ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گرم  ربخ  هلیـسوب  وت  يدروآ ! گرم  ربخ  هک  یـسک  يا  تفگ : رتخد  نآ  سپس 

. دنک تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک ؟ وت  دندوب . هتفای  مایتلا  هک  يداد  شارخ  ار  یئاهمخز 
ماما لایع  لها و  اب  ترضح  نآ  تسا و  هداتـسرف  هنیدمب  ارم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  میالوم : هک  متـسه  ملذح  نب  ریـشب  نم  متفگ :
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. دندش داجس  ترضح  هجوتم  دنتفرگ و  تقبس  نم  رب  مدرم  مومع  دیوگیم : ریشب  تسا . هدش  هدایپ  ناکم  نالف  رد  نیسح 
. متشگ زاب  مدرم  نآ  يوسب  مدنار و  لیجعت  هب  ار  دوخ  بسا  زین  نم 

نآ رد  کـیدزن  ار  دوخ  اـت  متفریم  هار  مدرم  شود  يور  مدـمآ و  دورف  دوخ  بسا  زا  نم  دـناهتفرگ . ارف  ار  اـههداج  هار و  مدرم  نآ  مدـید 
نآ هلیسوب  ار  دوخ  ياهگشا  هک  تشاد  تسدب  ياهچراپ  داجس  ترضح  دوب . نآ  نایم  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  مدناسر  ياهمیخ 

. درکیم کشخ 
نآ زارف  رب  یلاح  رد  داجـس  ماما  داهن و  ار  یلدنـص  نآ  يو  تشاد . دوخ  هارمه  یلدنـص  هک  دوب  داجـس  ترـضح  رـس  تشپ  یمداخ  کی 

هیرگ  زا  تسناوتیمن  هک  تسشن 
197 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دش دنلب  نانز  نارتخد و  دایرف  هلان و  دش . دنلب  هیرگب  مدرم  يادص  دیامن ! يراددوخ 
داجس ماما  دش !! هیرگ  هجض و  هچراپ  کی  هعقب  نآ  هک  دیسر  یئاجب  راک  دنتفگیم . تیزعت  تیلست و  داجـس  ترـضحب  فرط  ره  زا  مدرم 

: دومرف ترضح  نآ  دندش  مارآ  مدرم  یتقو  دیوش ! تکاس  درک : هراشا  مدرم  هب  دوخ  تسدب 
دهشف برق  و  یلعلا ، تاومسلا  یف  عفتراف  دعب  يذلا  نیعمجا ، قئالخلا  ئراب  ِنیِّدلا ، ِمْوَی  ِِکلام  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

 ... يوجنلا و
ماما اریز  درک . التبم  مالـسا  رد  یگرزب  هنخر  گرزب و  لیلج و  ياهتبیـصمب  ار  ام  تسا  وا  صوصخم  دـمح  هک  یئادـخ  نآ  سانلا ! اهیا 
نیا و  دندینادرگ . اهرهش  رد  هزین  زارف  رب  ار  شکرابم  رس  دندیدرگ ، ریسا  شناکدوک  نانز و  دندش ، دیهش  شترتع  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح 

. تشاد دهاوخن  يریظن  هک  تسا  یتبیصم 
کشا نتخیر  زا  هک  امش  زا  تسا  مشچ  مادک  دش ؟ دهاوخ  لاحشوخ  رورسم و  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  امش  زا  کی  مادک  سانلا ! اهیا 

. دیامن هقیاضم  يراددوخ و 
، دوخ ناکرا  هطساوب  اهنامسآ  دوخ ، جاوما  هلیـسوب  اهایرد  دندش ، نایرگ  نیـسح  ماما  تداهـش  يارب  هناگتفه  ياهنامـسآ  هک  یتروص  رد 

لتق يارب  اهنامـسآ  لها  عیمج  نیبرقم و  هکئالم  ایرد ، قمع  نایهام و  دوخ ، ياـههخاش  اـب  ناـتخرد  دوخ ، یحاون  فارطا و  هلیـسوب  نیمز 
. دندرک هیرگ  نیسح  ماما 

شوگ مادک  دشاب . هتشادن  هقالع  نیـسحب  هک  تسا  بلق  مادک  دوشن . هتفاکـش  نیـسح  ندش  دیهـش  يارب  هک  تسا  بلق  مادک  سانلا ! اهیا 
. دوشن تحاران  دونشب و  ار  مالسا  تبیصم  نیا  هک  تسا 

هدش بکترم  هک  یمرج  چـیه  نودـب  میتسه . لباک  كرت و  نادـنزرف  زا  ام  ایوگ  میدـش . دـیعبت  هدـنکارپ و  هدـنار و  هک  میئام  سانلا ! اهیا 
ءابآ و نامز  رد  ار  یتیانج  نینچ  کی  ام  میشاب . هدرک  داجیا  مالسا  رد  هک  ياهنخر  میـشاب و  هداد  ماجنا  هک  يدنـسپان  لمع  چیه  میـشاب و 

. دندش بکترم  هک  تسا  یتعدب  تیانج و  نیلوا  نیا  میاهدینشن . نامدادجا 
198 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ملظ امب  نیا  زا  رتشیب  نانیا  درکیم  هیـصوت  ام  نتـشکب  عجار  هدرک  شرافـس  ام  هراب  رد  مدرم  نیا  هب  هک  روط  نآ  ادخ  ربمایپ  رگا  مسق  ادخب 
. دنتشکیمن ار  ام  دندرکیمن و 

نیرتـخلت و نیرتـظیلغ ، نیرت ، راـبنارگ - نیرتهدـنزوس ، نیرتکاـندرد ، دـش . اـم  راـچد  هک  تـسا  یتبیـصم  هـچ  َنوـُعِجار  ِهـَْیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
. تسا ماقتنا  هدنریگ  ردتقم و  ادخ  اریز  مهاوخیم  ادخ  زا  ار  اهتیمولظم  بئاصم و  نیا  باوث  رجا و  تسا . اهتبیصم  نیرتهدنزگ 

داجس ترضح  لباقم  رد  هک  دوخ  ندوب  ریگ  نیمز  هراب  رد  تساخرب و  دوب  ریگ  نیمز  يدرم  هک  ناحوص  نب  ۀعـصعص  نب  ناحوص  سپس 
شردپ يارب  رکشت و  وا  زا  درک  ادیپ  وا  هراب  رد  نظ  نسح  تفریذپ ، ار  وا  رذع  داجس  ماما  درک و  یهاوخ  رذع  ترضح  نآ  زا  دوب  هتسشن 
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. درک تمحر  بلط 
رد لاس  لهچ  تدم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هدش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دراگنیم : سواط  نب  دیـس  زین 

. درک هیرگ  نیسح  ماما  يازع  رد  دوب  لیللا  مئاق  راهنلا و  مئاص  هک  یلاح 
راوگرزب نآ  لباقم  رد  درکیم و  رـضاح  ار  ترـضح  نآ  یندـیماشآ  یکاروخ و  راوگرزب  نآ  مـالغ  دیـسریم  ارف  راـطفا  تقو  هک  یماـگنه 

: دومرفیم داجس  ترضح  نک . راطفا  نم  يالوم  يا  تفگیم : داهنیم و 
. اناشطع هَّللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج ، هَّللا  لوسر  نبا  لتق 

هیرگ تفگیم و  ار  نانخس  نیا  نانچمه  راوگرزب  نآ  دش ! دیهـش  هنـشت  بل  اب  ادخ  ربمغیپ  رـسپ  دش ! هتـشک  هنـسرگ  ادخ  ربمایپ  رـسپ  ینعی 
. دیدرگیم جوزمم  شمشچ  کشا  اب  راوگرزب  نآ  یندیماشآ  بآ  دشیم و  رت  شمـشچ  کشا  هلیـسوب  ترـضح  نآ  ياذغ  هکنیا  ات  درکیم 

نیز ماما  ترـضح  نامالغ  زا  یکی  درک . تلحر  ایند  زا  تسویپ و  ادخ  فطلب  ات  تشاد  ار  لاح  نیا  هشیمه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
: دیوگیم نیدباعلا 

199 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هدرک هدجس  ینـشخ  گنـس  يور  راوگرزب  نآ  مدید  متفر  ترـضح  نآ  لابندب  نم  یتقو  دش . ءارحـص  هجوتم  داجـس  ترـضح  زور  کی 

: دومرف درکیم  هیرگ  هجض و  هک  یلاح  رد  مولظم  ماما  نآ  هبترم  رازه  دادعت  هک  مدینش  تسا .
. اقیدصت انامیا و  هَّللا  الا  هلا  اقر ال  ادبعت و  هَّللا  الا  هلا  ال  اقح ، اقح  هَّللا  الا  هلا  ال 

: متفگ نم  دوب . هدش  رت  شمشچ  کشا  هلیـسوب  شکرابم  تروص  نساحم و  هک  درک  دنلب  هدجـس  زا  یلاح  رد  ار  دوخ  كرابم  رـس  سپس 
. تسا هدیسرن  ارف  دبای  لیلقت  وت  هیرگ  هک  یتقو  ایآ  تسا ؟ هدشن  یضقنم  وت  هودنا  مغ و  تقو  زونه  ایآ  نم ! ياقآ  يا 

اناوت يادخ  دوب . رسپ  هدزاود  ياراد  ربمغیپ و  رسپ  ربمغیپ و  مالسلا  هیلع  میهاربا  نب  قاحسا  نب  بوقعی  وت ، رب  ياو  دومرف : نمب  داجس  ماما 
. دش هدیمخ  مغ  هلیـسوب  راوگرزب  نآ  تشپ  دش و  دیفـس  هودنا  مغ و  زا  ترـضح  نآ  رـس  يوم  درک و  دیدپان  ار  بوقعی  نادنزرف  زا  یکی 

هدفه دادعت  ردارب و  ردپ و  مولظم  نم  یلو  دوب . هدـنز  ایند  راد  رد  شرـسپ  هک  یتروص  رد  داد . تسد  زا  هیرگ  ترثک  زا  ار  دوخ  نامـشچ 
-2 دنک ؟! ادیپ  لیلقت  نم  هیرگ  یضقنم و  نم  نزح  هنوگچ  سپ  مدید . لوتقم  عورصم و  ار  نانآ  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیب  لها  زا  رفن 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  لابقا  باتک : رد 
درک راوس  دوب  زاهج  نودب  هک  يرتش  رب  ارم  دومرف : مدش . ایوج  درک  ریسا  هنوگچ  ار  وا  دیزی  هکنیا  هب  عجار  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  نم 

. دندوب راوس  نیز  نودب  ياهرتسا  رب  ام  لابندب  ام  نانز  دوب . هزین  زارف  رب  مه  نیسح  ماما  كرابم  رس  و 
لخاد تیفیک  نیا  اب  یتقو  دندزیم ! وا  رـس  رب  هزین  اب  دـشیم  نایرگ  ام  زا  یکی  مشچ  هاگ  ره  دـندوب ! ام  فارطا  لابندـب و  اههزین  اب  نانمـشد 

. دنتسه تیب  لها  ناریسا  نانیا  ماش ! لها  يا  دز : دایرف  یصخش  میدش  قشمد 
رس هک  یماگنه  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دایز  نبا  بجاح  زا  یلاما  باتک : رد  - 3

200 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
تـسد رد  هک  یتسد  بوچ  نآ  اب  يو  دنداهن . وا  لباقم  رد  الط  تشط  کی  نایم  رد  ار  نآ  دندروآ  دایز  نبا  يارب  ار  نیـسح  ماما  كرابم 

: تفگیم دزیم و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يایانث  ياهنادندب  تشاد 
: تفگ دایز  نبا  هب  هورگ  نآ  زا  يدرم  درک . تعرـس  وت  يوسب  يریپ  هک  اقح  هَّللا  دبع  ابا  ای  ینعی  هَّللا ! دبع  ابا  ای  کیلا  بیـشلا  عرـسا  دـقل 

گنج لباقم  رد  زورما  تفگ : دایز  نبا  دیکمیم . دیسوبیم و  ینزیم  بوچ  وت  هک  ار  یعـضوم  نیا  مدید  ار  ادخ  ربمایپ  نم  اریز  دشاب ! مارآ 
. دندرب نادنز  يوسب  ناریـسا  نانز و  اب  ار  وا  دنداهن و  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  ندرگ  رب  ریجنز  لغ و  ات  داد  روتـسد  سپـس  تسا . ردب 
دـندزیم و دوخ  تروص  رـسب و  هک  دـندوب  ینانز  درم و  زا  رپ  هکنیا  رگم  میدرکیمن  روبع  یلحم  هچوک و  چـیه  هب  مدوب . ناشیا  اـب  زین  نم 
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. دنتسب نانآ  يورب  ار  رد  دندرک و  نادنز  دراو  ار  تیب  لها  دندرکیم . هیرگ 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  اب  دوب  نانآ  نایم  رد  زین  بنیز  ترضح  هک  ار  نانز  نیسحلا و  نب  یلع  ترضح  نوعلم  دایز  نبا  سپس 

: تفگ دایز  نبا  تساوخ .
ساپـس دومرف : ناـمرهق  بنیز  دومن ! بیذـکت  ار  امـش  نانخـس  تشک و  درک و  حاـضتفا  ار  امـش  هک  تسا  یئادـخ  نآ  صوصخم  ساـپس 
تسین نیا  زج  دومن . هزیکاپ  كاپ و  یصوصخم  وحنب  ار  ام  تشاد و  یمارگ  دّمحم  ترضح  هلیسوب  ار  ام  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم 

: دومرف درک ؟! راتفر  تیب  لها  امـش  اب  هنوگچ  ادخ  يدید  تفگ : دایز  نبا  دش . دـهاوخ  بیذـکت  رجاف  صخـش  اوسر و  قساف  صخـش  هک 
ادخ دزن  دنکیم و  عمج  نانآ  اب  ار  وت  ادخ  هک  دشکیمن  یلوط  دنتفر . دوخ  هاگمارآ  هب  ناشیا  درک و  بیـصن  نانآ  هب  ار  تداهـش  ماقم  ادخ 

. دومن دیهاوخ  همکاحم 
نب  ورمع  یلو  دنک . تیذا  ار  بنیز  تفرگ  میمصت  دش و  بضغ  رد  دایز  نبا 

201 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
ار ام  نادرم  وت  تسا . یفاک  وت  يارب  يدـش  بکترم  ام  هراب  رد  هک  یتایانج  نیا  دایز  نب  ای  تفگ : ناـمرهق  بنیز  درک . مارآ  ار  وا  ثیرح 

نیا اب  وت  لد  رگا  يدرک . ریـسا  ار  ام  نادـنزرف  نانز و  يدومن ، حابم  ار  ام  تمرح  کـته  يدرک  عطق  ار  اـم  هشیر  لـصا و  يدومن . دـیهش 
ماما لتق  راشتنا  يارب  ار  یهورگ  و  دندرب . نادـنزب  راب  نیمود  يارب  ار  نانآ  ات  داد  روتـسد  دایز  نبا  تفای . افـش  هک  اقح  دـبای  افـش  تایانج 

. داتسرف یحاون  فارطا و  هب  نیسح 
دندوب ناریـسا  نآ  اب  هک  یهورگ  دندرک . هناور  ماش  بناجب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  ناریـسا و  ات  درک  رما  دایز  نبا  سپس 
دّمحم لآ  ناریسا  نانز و  میدش  قشمد  دراو  ام  یتقو  دنیوگیم : هورگ  نآ  دندینشیم ، ار  نج  هبدن  هلان و  حبـص  ات  بش  رـس  زا  دندرک : لقن 

! میاهدیدن ناریـسا  نیا  زا  رتابیز  یناریـسا  ام  دنتفگیم : دندوب  راک  افج - هک  ماش  لها  دـندرک . قشمد  دراو  زاب  ياهتروص  اب  ام  نیب  رد  ار 
: دومرف نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  دیتسه ؟ ناریسا  مادک  زا  امش 

ناریسا الومعم  هک  یناکم  نآ  رد  دجسم  ناکلپ  رب  ار  ناشیا  میتسه . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  لآ  ناریسا  ام  ینعی  دمحم  لآ  ایابس  نحن 
زا يدرمریپ  هاگان  تشاد . روضح  ناشیا  نایم  رد  زین  دوب  یناوج  هک  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـندومن . فقوتم  دنتـشادیم  هاگن  ار 

: تفگ دمآ و  نانآ  دزن  ماش  لها 
. ۀنتفلا نرق  عطق  مککلها و  مکلتق و  يذلا  هَّلل  دمحلا 

ازـسان ناریـسا  هب  تسناوت  هچ  ره  دومن . شوماـخ  ار  هنتف  دومن و  كـاله  تشک و  ار  امـش  هک  تسا  یئادـخ  نآ  صوـصخم  ساپـس  ینعی 
: تفگ ینکیم ؟ توالت  ار  ادخ  نآرق  ایآ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تفای  همتاخ  شنخس  یتقو  تفگ !

: دیامرفیم ادخ  هک  يدناوخن  ار  هیآ  نیا  دومرف : يرآ .
«1  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
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: دیامرفیم هک  يدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف : سپس  میتسه . تیب  لها  نامه  ام  دومرف : داجس  ترضح  ارچ  تفگ : درمریپ 

: دیامرفیم هک  يدناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسه . دارفا  نامه  ام  دومرف : ارچ . تفگ : « 1  » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 
. دیامرفیم نآرق  هک  میتسه  یتیب  لها  نامه  ام  دومرف : ارچ . تفگ : « 2  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
زا نم  ایادـخ ! راـب  تفگ : هبترم  هس  مدرک و  هبوـت  نم  اراـگدرورپ ! تفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  فرطب  ار  دوـخ  تـسد  یماـش  درمریپ  نآ 

نیا ینعم  هب  زورما  زا  لبق  یلو  مدناوخیم  ار  نآرق  نیا  زا  لبق  نم  میوجیم . يرازیب  نانآ  نیلتاق  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نانمـشد 
هیواعم تیب  لها  نارتخد و  دـیزی و  لآ - نانز  دـندرک  دراو  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  ار  نیـسح  ماما  نانز  یتقو  سپـس  مدوب !! هدربن  یپ  تایآ 
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. دندرک اپب  متام  دنلب و  هلولو  نویشب و  ادص 
: دیوگیم نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  دنداهن . دیزی  لباقم  رد  ار  نیسح  ماما  كرابم  رس 

رظن نیسح  ماما  كرابم  رـسب  نانچمه  دیزی  مدیدن ! دیزی  زا  رتراکافج  رتریرـش و  ار  یکرـشم  رفاک و  رتلدگنـس ، دیزی  زا  ار  یـصخش  نم 
رد رب  ار  نیسح  ماما  كرابم  رس - ات  داد  روتسد  اهمتـس  ملظ و  نیا  زا  سپ  دیزی  هرخآ . یلا  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  تفگیم : درکیم و 

. دندرک بصن  قشمد  دجسم 
رارق شزاون  دروم  ار  ام  تخوس و  ام  لاحب  دیزی  لد  میتسشن  هیواعم  نب  دیزی  دزن  ام  یتقو  تفگ : هک  هدش  لقن  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا 

. هرخآ یلا   ) شخبب نمب  ار  رتخد  نیا  تفگ : دیزیب  تساخرب و  ماش  لها  زا  ياهرهچ  خرس  درم  سپس  داد .
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دیزی هک  رعش  نیا  هراب  رد  ار  یعوضوم   ) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیوگ : فلؤم  - 4 میتشون ) مکی  تیاور  لیذ  رد  هک  نانچ 
ار یتیاور  نآ  نیع   ) قودـص خیـش  زا  جاجتحا  باتک : رد  - 5 درادن ) یموزل  نآ  همجرت  هک  هداد  حرـش  اودهـش  ردبب  یخایـشا  تیل  تفگ 
-6 تسا ) لصاح  لیصحت  نآ  ۀمجرت  نیا  رب  انب  هدش . لقن  هریغ  سواط و  نب  دیـس  زا  شخب  نیمه  مکی  تیاور  نمـض  رد  هک  دنکیم  لقن 

دراو هیواعم  نب  دیزی  دزن  نیسح  ماما  ریسا  نادنزرف  اب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  دراگنیم : باتک : نامه  رد  زین 
: تفگ داجس  ماما  هب  دیزی  دندش 

نآ صوصخم  دمح  تفگ : دیزی  دنتشک . ارم  ردپ  مدرم  دومرف : داجـس  ترـضح  تشک . ار  تردپ  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس 
. تشک ار  مردپ  هک  داب  یسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  دومرف : داجس  ماما  داد . تاجن  وا  تسد  زا  ارم  تشک و  ار  تردپ  هک  یئادخ 

. نک هاگآ  درک  دیزی  نینمؤملا  ریما  بیصن  ادخ  هک  يزوریپ  نیا  هنتف و  نیا  نایرج  زا  ار  مدرم  ورب ، ربنم  زارف  رب  تفگ : داجـس  ماما  هب  دیزی 
: دومرف داجس  ماما 

: دومرف ادخ  ربمغیپ  رب  دورد  راگدرورپ و  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر  ربنم  زارف  رب  ترضح  نآ  یتقو  تسیچ . وت  روظنم  منادیمن  نم 
، افص هورم و  رسپ  ینم ، هکم و  دنزرف  نم  میامنیم : یفرعم  ار  نتشیوخ  نم  دسانشیمن  ارم  هک  ره  رتهب . هچ  دسانشیم  ارم  هک  ره  سانلا ! اهیا 

ةردس زا  دیسر و  یلاع  ماقمب  هک  متسه  یتیصخش  نآ  رسپ  نم  مشابیم ، تسین  یفخم  هک  یسک  نآ  دنزرف  نم  متسه ، یفطصم  دّمحم  رسپ 
. دیسر ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  هب : دوخ  راگدرورپ  دزن  تشذگ و  یهتنملا 

(. دش همجرت  شخب  نیمه  مکی  تیاور  رد  هک  نانچ  هرخآ  یلا  )
دیـس زا  شخب  نیمه  لوا  رد  هک  دـننکیم  لقن  ار  یتیاور  نامه   ) خیـش یلاما  باتک : دـیفم و  سلاجم  باتک : جاجتحا و  باتک : رد  - 8 - 7

(. دش همجرت  لقن و  سواط  نب 
تیاور  نمض  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  یعوضوم  نامه   ) جاجتحا باتک : رد  - 9
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(. دش همجرت  شخب  نیمه  موس 

هیلع نیـسح  ماما  سدقم  رـس  هک  یعقوم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دّمحم  نبا  فاک ) ءاح و  حتفب   ) مکح دـج  زا  خیـش  یلاما  باتک : رد  - 10
یئوکین ياهنادند  هک  اقح  تفگیم : دزیم و  مولظم  ماما  نآ  يایانث  ياهنادـندب  یتسد  بوچ  اب  دـمآ و  دایز  نبا  دـندرک  رـضاح  ار  مالـسلا 

: تفگ دایز  نبا  هب  مقرا  نب  دیز  تسا ! هتشاد 
یّلص ادخ  ربمایپ  مدیدیم  نم  هک  دوب  ینالوط  تدم  اریز  رادرب ! ار  دوخ  بوچ  ینعی  هعضوم  مثلی  هَّللا  لوسر  تیئر  ام  لاطف  کبیضق ، عفرا 

. ياهدشفرخ يدرم  ریپ  وت  تفگ : وا  هب  دایز  نبا  دیکمیم . ار ) نیسح  ماما  ياهنادند  بل و  ینعی   ) ار وت  بوچ  عضوم  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
. دیشکیم ار  دوخ  ياهسابل  هک  تساخرب  یلاح  رد  دیز 
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: دومرف يو  هب  نیدباعلا  نیز  دننزب  ار  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  ندرگ  ات  داد  روتسد  وا  دندرک  هضرع  دایز  نبا  رب  ار  ناریسا  یتقو  سپس 
وت دوخ  تفگ : دایز  نبا  دناسرب . نطو  هب  ار  ناشیا  ات  نک  رومأم  ار  یـصخش  کی  تسا  رارقرب  يدـنواشیوخ  ریـسا  نانز  نیا  وت و  نیب  رگا 

. داد تاجن  لتق  زا  ار  داجس  ماما  هلیسو  نیدب  ادخ  دش و  لجخ  دایز  نبا  ایوگ : دیناسر . یهاوخ  نطو  هب  ار  نانیا 
بوچ سدقم  رس  نآ  رب  وا  دوب و  دایز  نبا  لباقم  نیسح  ماما  كرابم  رس  هک  مدیدن  نیا  زا  رتشارخلد  ياهرظنم  زگره  نم  دیوگیم : يوار 

: تفگ دش و  جراخ  دایز  نبا  دزن  زا  زور  نآ  مقرا  نب - دـیز  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  یعیبس  قاحـسا  وبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 11 دزیم !
نیا سپ  مراپسیم . وتب  راکوکین  نینمؤم  اب  ار  نیـسح  نیا  نم  ایادخ ! راب  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  زا  مسق  ادخب 

هک جـح  هروس  - 6 هیآ - لـیذ  رد   ) میهاربا نـب  یلع  ریـسفت : رد  - 12 دـیهدیم ؟! ماجنا  ادـخ  ربمایپ  تناما  اـب  امـش  هک  تسا  یلمع  هنوگچ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  هیآ  نیا  زا  روظنم  دیوگیم : ُهَّللا  ُهَّنَرُْـصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َو  َِکلذ  دـیامرفیم ):

نانآ  زا  ترضح  نآ  دندرک و  جراخ  هکم  زا  ار  وا  شیرق  هک  تسا  مّلس  هلآ و 
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هبتع ردـب : گنج  رد  داد و  رارق  باقع  دروم  ار  نانآ  ادـخ  دنـشکب و  هک  دـندرک  بیقعت  ار  راوگرزب  نآ  شیرق  دـش . راغ  هجوتم  يرارف و 
. دندش هتشک  مه  ریع  نایفس و  وبا  نب  هلظنح  لهج ، وبا  دیلو ، هبیش ، ءات ) نوکس  نیع و  مضب  )

ار دّمحم  لآ  نیـسح و  ماما  دـندرک و  بلط  ار  ردـب  گنج  ناگتـشک  ياهنوخ  نانآ  درک  تلحر  ایند  زا  مالـسا  مظعا  ربمایپ  هک  یماگنه 
: تفگ تسج و  لثمت  رعش  نیا  هب  هک  دوب  نیمه  دیزی  روظنم  دندومن . دیهش  متس  ملظب و 

:( دیوگیم هک  اجنآ  ات   ) اودهش ردبب  یخایشا  تیل  - 1
لئس  دق  امیف  خیشلا  تعبتاف  هب  یناصوا  خیشلا  كاذک  و  - 3

لدتعاف  ردبب  هانلدع  مهتاداس و  نم  موقلا  انلتق  دق  - 4
خیش زا  مه  نم  مریگب ، ماقتنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  زا  درک  شرافـس  نمب  دشاب ) هیواعم  وا  روظنم  دیاش   ) خیـش ینعی  - 3

. مداد ماجنا  ار  وا  هتساوخ  مدرک و  تیعبت 
: تسا هتفگ  ار  رعش  نیا  ریظن  يرگید  رعاش  میداد . ماجنا  ردب  گنج  لباقم  رد  ار  لمع  نیا  میتشک و  ار  مشاه  ینب  هورگ  ناگرزب  ام  - 4

رضحلاب نیضاملا  انخایشا  تیل  ای  هبلقی  حورطم  سأرلا  لوقی و  - 9
ردقلاب نزولا  ناک  ردب و  مایا  هب  ساقی  اسایق ال  اوسیقی  یتح  - 2

دننک سایق  ار  یسایق  ات  دندوب 2 - رضاح  ام  ياهگرزب  ردپ  شاک  يا  تفگیم : درکیم و  وروریز  ار  نیسح  ماما  سدقم  رـس  دیزی  ینعی  - 1
. دش یفالت  یفاک  ردقب  هک  دننک  سایق  ار  ردب  گنج  تسین . سایق  لباق  هک 

: هلمج زا  روظنم  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  َبَقاع  ْنَم  َو  دیامرفیم : هک  ادخ  روظنم 
ُهَّللا ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  هلمج : زا  دوصقم  دنـشکب و  ار  لوسر  ترـضح  دنتـساوخیم  شیرق  رافک  هک  تسا  یعقوم  نآ  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب 

. تسا ربمایپ  نادنزرف  زا  هک  دشابیم  مئاق  ترضح 
دش و دراو  دیزی  رب  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  یتقو  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـسفت  نامه  رد  زین  - 13

ناتدوخ راتفر  هجیتن  دش  امـش  راچد  هک  یتبیـصم  نیا  نیـسحلا ! نب  یلع  ای  تفگ : دناوخ و  ار  هیآ  نیا  درک و  راوگرزب  نآ  هب  يرظن  دیزی 
ماما  دوب .
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ناج نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه  دیامرفیم : هک  هدش  لزان  ام  هراب  رد  هیآ  نیا  هکلب  تسا . هدـشن  لزان  ام  نأش  رد  هیآ  نیا  ادـبا  دومرف : داجس 
هراب رد  ات  تسا ، ناـسآ  ادـخ  يارب  عوضوم  نیا  مینیرفاـیب و  ار  نآ  اـم  هکنیا  زا  لـبق  تسا  ظوفحم  حول  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن  دراو  اـمش 
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هراب رد  هک  مینادناخ  ام  دیوشن . لاحشوخ  دنمحرف و  هدرک  اطع  امش  هب  هچنآ  هب  عجار  دیروخن و  فسأت  دشاب  هدش  توف  امش  زا  هک  هچنآ 
. میوشیمن دنمحرف  يویند  تایدامب  تبسن  میروخیمن و  فسأت  يویند  هدشتوف  روما 

شخب نیمه  مهدزیس  تیاور  لیذ  زا  یتمسق  مهد و  تیاور  لیذ  زا  یتمـسق   ) مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـسفت  نامه : رد  زین  - 14
(. دندش همجرت  هتشاگن و  هک  دنکیم  لقن  ار 

(. تسا هدرک  لقن  ار  شخب  نیمه  موس  تیاور  لیذ  زا  یتمسق   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قداص  زا  دانسالا  برق  باتک : رد  - 15
هک هدـش  تیاور  اـم  يارب  تراوگرزب  ناردـپ  زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضحب  هزمح  نب  یلع  هک  دـنکیم  تیاور  یـشک  - 16

. دوش ماما  نفک  لسغ و  يدصتم  دناوتیمن  یسک  ماما  زا  ریغ  دندومرف :
. ارچ تفگ : هن ؟ ای  دوب  ماما  نیسح  ماما  ایآ  منادب : وگب  دومرف : اضر  ترضح 

نب یلع  دوب ؟ اجک  ماگنه  نآ  رد  نیـسحلا  نب - یلع  دومرف : نیـسحلا . نب  یلع  تفگ : دـش ؟ وا  نفک  لـسغ و  يدـصتم  یـسک  هچ  دومرف :
تعجارم راوگرزب  نآ  سپـس  دندشن  تفتلم  نانآ  یلو  هدش  جراخ  دوخ  ردپ  نفد  يارب  نیدـباعلا  نیز  دوب  ینادـنز  دایز  نبا  دزن  نیـسحلا 

. دومن
دوش دوخ  ردپ  نفد  يدـصتم  البرک و  دراو  ات  داد  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  تردـق  نیا  هک  یئادـخ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

. ددرگ دوخ  ردپ  نفد  يدصتم  دادغب و  دراو  هک  دهد  تردق  رما  نیا  بحاصب  دناوتیم 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  يدوا  هَّللا  دبع  نب  سیردا  زا  یفاک  باتک : رد  - 17

: تفگ بنیز  ترضحب  هضف  دنیامن  روتـس  مس  لامیاپ  ار  شکرابم  دسج  دنتفرگ  میمـصت  هورگ  نآ  دش و  دیهـش  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
( هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مالغ   ) هنیفس یتشک  یتقو 

207 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. مشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  مالغ  نم  ریـش ! يا  تفگ : دش  هجاوم  يریـش  اب  هاگان  دیدرگ و  ياهریزج  لخاد  وا  تسکش و 

. داتسیا فرط  کی  رد  ریش  نآ  دوخ  داد و  ناشن  يو  هب  ار  هار  هکنیا  ات  درک  همهمه  وا  لباقم  رد  ریش  نآ 
ابا يا  تفگ : تفر و  ریـش  نآ  دزن  هضف  میامن . هاگآ  دنراد  ادرف  يارب  هورگ  نیا  هک  يروظنم  نیا  زا  ار  ریـش  نآ  مورب  ات  هدب  هزاجا  نمب  وت 

ماجنا نیـسح  ماما  دـسج  اب  یلمع  هچ  دـنهاوخیم  ادرف  هورگ  نیا  ینادـیم  ایآ  تفگ : هضف  درک  دـنلب  ار  دوخ  رـس  ریـش  نآ  یتقو  ثراـحلا !
. دنیامن روتس  مس  لامیاپ  ار  وا  كرابم  تشپ  دنراد : میمصت  دنهد ؟

دعـس نبا  دـندش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  دـندمآ و  هورگ  نآ  یتقو  داهن . نیـسح  ماما  سدـقم  دـسج  يور  ار  دوخ  ياهتـسد  دـمآ و  ریـش  نآ 
. دنتشگرب هورگ  نآ  دیدرگ ! رب  دیزیگنا  رب  ار  نآ  ادابم  تسا ، ياهنتف  عونکی  نیا  تفگ :

ماما یتقو  دومرفیم : مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  ناـحط  نب  ۀلقـصم  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  - 18
ناشمشچ کشا  هک  دندرک  هیرگ  يردقب  نارازگتمدخ  نانز و  یقب  ام  درک : يرادازع  شیارب  ترضح  نآ  هیبلک  هجوز  دش  دیهش  نیـسح 

. دش صالخ  کشخ و 
: تفگ دز و  ادص  ار  وا  دزیریم  کشا  شنازینک  زا  یکی  مشچ  دید  هیبلک  هجوز  نآ  یلو 

نیا زا  سپ  هیبلک  يوناب  نآ  مدروخ ، توواق  يرادـقم  مدـش  ناوتاـن  یتقو  تفگ : دراد ؟ کـشا  اـم  ناـیم  رد  وت  مشچ  طـقف  هک  هدـش  هچ 
نیسح ماما  هب  نتسیرگ  يارب  ات  میهدیم  ماجنا  نیا  يارب  ار  لمع  نیا  ام  تفگ : دنداد ، ناگدزتبیصمب  توواق  اذغ و  ات  داد  روتسد  نایرج 

. میوش تیوقت 
نیسح ماما  يازع  رد  نآ  هلیسوب  ات  دش  هداتـسرف  هیده  ناونعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیبلک  هجوز  يارب  رطع  فرظ  کی  دیوگیم : يوار 

رد نآ  هلیـسوب  وت  ات  هداتـسرف  ینالف  هک  تسا  ياهیده  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دومرف : داتفا  رطع  فرظب  وناب  نآ  مشچ  یتقو  دـنک . تناعتـسا 
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لوغشم  هک  ام  تفگ : یئامن . تناعتسا  نیسح  ماما  يازع 
208 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دندـش جراخ  هناخ  زا  یتقو  دـندش ، جراخ  هناخ  زا  نانز  نآ  ات  داد  روتـسد  وناب  نآ  سپـس  دروخیمن . اـم  دردـب  رطع  نیا  میتسین . یـسورع 
: ایوگ دشن . ساسحا  نانآ  زا  يرثا 

. دنداهنن ياجب  يرثا  دندش  جراخ  هناخ  زا  هک  یماگنه  دندرک و  زاورپ  نیمز  نامسآ و  نایم  رد 
دمآ یهایس  غالک  دش  دیهش  نیسح  ماما  هک  یعقوم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  نیـسحلا  نبا  یلع  ترـضح  زا  میدق  بقانم  باتک : رد  - 19

. تسـشن نیـسح  ماما  رتخد  ارغـص  همطاف  هناخ  راوید  رـس  رب  هبیط  هنیدم  رد  تفر  درک و  زاورپ  ادعب  دومن ، نیگنر  نیـسح  نوخب  ار  دوخ  و 
: درک داشنا  ار  راعشا  نیا  دومن و  هیرگب  عورش  ادیدش  داتفا  هایس  غالک  نآ  هب  شمشچ  درک و  دنلب  رس  همطاف  یتقو 

باوصلل  قفوملا  لاق  نم ؟ تلقف  مامالا  لاق  بارغ  ای  کلیو  هاعنت  نم  تلقف  بارغلا  بعن  - 1
باوثلا  عم  هل  الا  یجرت  ةربعب  نیسحلا  یکباف  بارضلا  ۀنسالا و  نیب  البرکب  نیسحلا  نا  - 2

باوجلا  ّدر  قطی  ملق  حانجلا  هب  لقتسا  مث  بارتلا  نکس  دقل  اقح  یل  لاقف  نیسحلا ؟ تلق  - 3
. باجتسملا ءاعدلا  دعب  یب  لح  امم  تیکبف 

، ماهدروآ ماـما  گرم  ربخ  تفگ : ياهدروآ ؟ ار  هک  گرم  ربخ  وت ! رب  ياو  غـالک  يا  متفگ : نم  دروآ . گرم  ربـخ  هایـس  غـالک  ینعی  - 1
: تفگ ماما ؟ مادک  متفگ :

. دوب قفوم  يراتفرکین  رد  هک  یماما  نآ 
هتشاد ادخ  زا  باوث  دیما  هک  زیرب  یگشا  عونکی  نک و  هیرگ  نیسح  يارب  دش . دیهـش  ریـشمش  هزین و  نیب  البرک  رد  هک  ینیـسح  نامه  - 2

. یشاب
یتبیـصم نیا  زا  نم  و  دیوگب . باوج  تسناوتن  تساخرب و  غالک  نآ  سپـس  دـش . نکاس  كاخ  هک  اقح  تفگ : نمب  نیـسح ؟! متفگ : - 3

. مدرک هیرگ  دش  باجتسم  هک  یئاعد  زا  دعب  مدید  هک 
209 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دیسر ارف  نانآ  رب  بش  دنداد  تکرح  ماش  يوسب  ار  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  هک  یماگنه  هدش  تیاور  دیوگیم : باتک  نامه  رد  زین  - 20
يدوهی نآ  دشابیم . ام  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دنتفگ : دـندش  تسم  دـندرک و  يراسگیم  یتقو  دـندش . هدایپ  يدوهی  درم  دزن  ناشیا 

نآ زا  رون  دوب و  قودنص  نایم  رد  سدقم  رس  نآ  دنداد . ناشن  وا  هب  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نانآ  دیهد ، ناشن  نمب  ار  رـس  نآ  تفگ :
دج دزن  تفگ : تفرگ و  تناـما  ناونعب  ناـشیا  زا  ار  كراـبم  رـس  نآ  درک و  بجعت  هرظنم  نیا  زا  يدوهی  نآ  دوب . عطاـس  نامـسآ  فرطب 

: دومرف دروآ و  نخسب  ار  رس  نآ  اناوت  يادخ  نک  تعافش  نم  يارب  دوخ 
. يدمحمب تسل  نییدمحملل و  یتعافش  امنا 

نآ یتسین . دّمحم  ترضح  نیدب  وت  یلو  دنشاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نیدب  نیدتم  هک  تسا  يدارفا  يارب  نم  تعافـش  ینعی 
نآ نایم  رد  ربنع  کشم و  روفاک ، بالگ ، داهن . تشط  نایم  رد  ار  كرابم  رـس  نآ  درک  عمج  ار  دوخ  نادنواشیوخ  هکنیا  زا  سپ  يدوهی 

. دشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترضح  رتخد  رسپ  رس  نیا  تفگ : دوخ  نادنواشیوخ  نادنزرفب و  تخیر و  تشط 
كرد ار  وت  هک  سوسفا  میامن ! رایتخا  مالسا  يو  تسدب  ات  مدرکن  كرد  ار  دّمحم  ترـضح  تدج  هک  سوسفا  تفگ : يدوهی  نآ  سپس 

؟ يوشیم نم  عیفش  تمایق  يادرف  وت  ایآ  موش  ناملسم  نالا  رگا  منک . لاتق  وت  باکر  رد  مروایب و  مالسا  وت  تسدب  ات  مدومنن 
اب درم  نآ  دوـب . مهاوـخ  وـت  عیفـش  نـم  يرواـیب  مالـسا  رگا  دوـمرف : حیـصف  ناـبز  اـب  هـبترم  هـس  دروآ و  نخـسب  ار  رـس  نآ  اـناوت  يادـخ 

. دندروآ مالسا  دوخ  نادنواشیوخ 
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رد وا  مان  دروآ . مالسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رس  ببسب  وا  هک  اریز  دشاب . نیرـسنق  بهار  نامه  يدوهی  نیا  دیاش  دیوگ : فلؤم 
. تسا هدیدرگ  روآ  دای  نیسح  ماما  هیثرم  رد  ار  يو  یناجرج  يرهوج  هدش و  هدرب  راعشا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قداص  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 21
تما يا  دش . لزان  تما  نیا  هب  الب  زورما  تفگیم : هنیدم  رد  ياهدنیوگ  هک  دندینش  ام  تیب  لها  دش  دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 

دنک و مایق  امش  مئاق  ات  دید  دیهاوخن  ار  یلاحشوخ 
210 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

نخس نیا  ندینش  زا  مدرم  دنکب . ار  اهنوخ  صاقت  دناسرب و  لتقب  ار  امش  نانمشد  و  دسرب ) امـش  دایرفب  ینعی   ) دهد افـش  ار  امـش  ياههنیس 
: دنتفگ دندرک و  عزف  عزج و 

. میاهدینشن ار  نآ  ام  هک  تسا  ياهزات  نخس  نیا 
ار نخس  نیا  هدنیوگ  نآ  هک  یبش  نامه  دندید  دندرک  باسح  یتقو  دیسر . هنیدم  مدرمب  نیسح  ماما  لتق  ربخ  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ 

. دوب هدش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوب  هتفگ 
تدش فوخ و  لتق و  نینچ  کی  راچد  ام  امش و  عقوم  هچ  ات  موش  تیادف  متفگ : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضحب  دیوگیم : يوار 
دیـسر داـتفه  هک  یعقوم  دـسر . ارف  داـتفه  تقو  دـنریمب و  دـنردپ  کـی  ناردارب  هک  ياهجوج  داـتفه  هک  یعقوـم  نآ  اـت  دوـمرف : میـشاب ؟!

. دش دهاوخ  نشور  دیامن  كرد  ار  نامز  نآ  هک  یسک  نآ  مشچ  دنتسه . ماظن  ایوگ : هک  دنیامنیم  یپ  رد  یپ  یئاهتمالع 
هب دش  يریگولج  وا  ندز  دایرف  زا  یتقو  دز . دایرف  دمآ و  هورگ  نآ  هاگرکشل  رد  یصخش  دش  دیهش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 

. دیامنیم رظن  امـش  ندیگنج  هب  یهاگ  دنکیم و  هاگن  نیمزب  یهاگ  هداتـسیا و  مالـسا  ربمایپ  هک  یتروص  رد  منزن  دایرف  هنوگچ  تفگ : نانآ 
یناسنا صخش  نیا  تفگیم : يرگیدب  هورگ  نآ  زا  یضعب  دنوش . كاله  نانآ  دنک و  نیرفن  نیمز  لها  رب  ادخ  ربمغیپ  هکنیا  زا  مفئاخ  نم 

. نونجم تسا 
. میدادن ماجنا  نتشیوخ  اب  یئوکین  لمع  ام  مسق  ادخب  دنتفگیم : نیباوت  هورگ 

نانآ راک  دـندرک و  جورخ  دایز  نبا  رب  اذـل  میدرک . دیهـش  دایز ) نبا  ینعی   ) هیمـس رـسپ  رطاخ  يارب  ار  تشهب  لها  ناناوج  گرزب  ام  اریز 
. دش هک  دش  روط  نآ 

هن ایآ  مینیبیمن . لیئربج  زا  ریغ  ار  وا  اـم  دومرف : دوب ؟ هک  دز  داـیرف  هک  یـصخش  نآ  موش  تیادـف  متفگ : قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم : يوار 
نیدب یلو  دشیم . منهج  لخاد  هتفرگ و  ناشاهندب  زا  ناشیا  حور  هک  دزیم  نانآ  رب  ياهحیـص  دـشیم  هداد  هزاجا  وا  هب  رگا  هک  تسا  نینچ 

راچد دوش و  دایز  نانآ  هانگ  هک  دش  هداد  تلهم  ناشیا  هب  تهج 
211 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دندرگ كاندرد  یباذع 
رد يو  دومرف : یئامرفیم ؟ هچ  تسا  نآ  رب  رداق  هک  یتروص  رد  دنک  كرت  ار  نیـسح  ماما  ترایز  هک  یـسک  هراب  رد  موش  تیادـف  متفگ :

ار وا  جئاوح  ادخ  دیامن  ترایز  ار  نیسح  ماما  هک  یسک  تسا . هدرمش  کبس  هدوب  وا  هل  رب  هک  ار  يرما  هدرک و  افج  ام  ادخ و  ربمغیپ  قح 
هچنآ دنکیم ، بلج  ار  ناسنا  يزور  قزر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دیامنیم . تیافک  ار  يو  يویند  مهم  روما  درک و  دهاوخ  اور 

. دزرمآیم ار  ناسنا  هلاس  هاجنپ  هانگ  دیامنیم ، ترخآ  هریخذ  دشاب  هدرک  فرصم  ترایز  هار  رد  هک  ار 
لزان هکئالم  دریمب  ترفاسم  رد  رگا  دوشیم . وحم  شلمع  همان  زا  وا  هئیطخ  هانگ و  هک  ددرگیم  زاب  دوخ  لایع  لها و  يوسب  یلاح  رد  يو 
يزور نآ  ات  دوشیم  وا  بیـصن  تشهب  ناحیر  حور و  دش . دـهاوخ  زاب  وا  يورب  تشهب  زا  يرد  دـنهدیم و  لسغ  ار  شاهزانج  دـنوشیم و 
ترایز هار  رد  هک  یمهرد  کی  ره  ضوع  رد  دـش . دـهاوخ  زاب  يو  يورب  يزور  قزر و  رد  ددرگ  زاـب  تمالـسب  رگا  ددرگ . روشحم  هک 
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وا هب  دوش  روشحم  هک  یماگنه  دنوشیم . هداد  رارق  يو  هریخذ  اهنآ  دوشیم و  هداد  شیارب  مهرد  رازه  هد  غلبم  دـنک  فرـصم  نیـسح  ماما 
ار اـهلوپ  نیا  هدـنکفا و  وتب  تمحرم  رظن  ناـبرهم  يادـخ  تسا . هدـش  اـطع  وتب  مهرد  رازه  هد  مهرد  کـی  ره  ضوع  رد  دوـشیم : هتفگ 

. تسا هدومن  هریخذ  تیارب 
(. دش همجرت  شخب  نیمه  مکی  تیاور  طساوا  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  یتیاور  نامه   ) بقانم باتک : رد  - 22

: تفگ نیسحلا  نب  یلع  ترضحب  هیواعم  نب  دیزی  دراگنیم : بسن  باتک : رد 
ار یلع  شردپ  نیـسح  مردـپ  نوچ  دومرف : داجـس  ترـضح  دراذـگیم ؟! یلع  ار  دوخ  نادـنزرف  مان  همه  نیا  هک  تردـپ  زا  منکیم  بجعت 

 ... تسا و هدومن  رارکت  ار  وا  مان  اذل  تشاد  تسود  یلیخ 
ار رعـش  نیا  داجـس  ماما  تسا . نیـسحلا  نب  یلع  هفیظو  نتفگ  نخـس  دومرف : وگب ! نخـس  تفگ : اربک  بنیز  ترـضحب  دیزی  هدش : تیاور 

: درک داشنا 
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انوذؤت مکنع و  يذالا  فکن  نا  مکمرکنف و  انونیهت  نا  اوعمطت  ال  - 1
انوبحت نا ال  مکمولن  مکبحن و ال  انا ال  ملعی  هَّللا  و  - 3

مینک و يراددوخ  امش  تیذا  زا  ام  هکنیا  ول  و  میرادب . یمارگ  ار  امش  ام  دینک و  تناها  امب  هک  دیـشاب  هتـشادن  ار  عمط  نیا  امـش  ینعی  - 1
. دینک تیذا  ار  ام  امش 

. مینکیمن تمالم  دیرادن  تسود  ار  ام  هک  تهج  نیدب  ار  امش  و  میرادن . تسود  ار  امش  ام  هک  دنادیم  ادخ  - 2
هک تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  دنشاب . هفیلخ  ریما و  هک  دنتفرگ  میمصت  وت  دج  ردپ و  یلو  یئوگیم . تسار  ناوج  يا  تفگ : دیزی 

هدوب نم  دادـجا  ناردـپ و  زا  يوش  دـلوتم  وت  هکنیا  زا  لبق  تراما  توبن و  ماقم  دومرف : داجـس  ماما  تخیر ! ار  ناـشنوخ  تشک و  ار  ناـنآ 
. تسا

نایم رد  ار  ناوج  نیا  تفگ : دوخ  نابـساپب  دیزی  دیناسر  مالـسا  ربمغیپ  هب  ار  دوخ  بسن  بسح و  داجـس  ترـضح  یتقو  دسیونیم : ینئادم 
! دش ربق  ندنک  لوغشم  دومن و  ناتسب  نآ  لخاد  ار  داجس  ترضح  نابساپ  نآ  نک . نفد  ناتسب  نیا  رد  ناسرب و  لتقب  ار  وا  ربب ، ناتـسب  نیا 

دروم ار  وا  اوه  زا  یتسد  دنک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  تفرگ  میمـصت  نابـساپ  نآ  هک  یماگنه  دیدرگ . زامن  لوغـشم  مه  داجـس  ترـضح 
هجاوم هرظنم  نیا  اب  دیزی  رـسپ  دلاخ  یتقو  دیدرگ ! شوهدـم  درک و  یئادـص  سپـس  داتفا ، نیمز  يورب  تروص  فرط  زا  داد و  رارق  هبرض 

نیز هک  یعـضوم  نآ  دـندرک . نفد  ربق  نامه  رد  ار  نابـساپ  نآ  ات  داد  روتـسد  دـیزی  داد . حرـش  ار  نایرج  تفر و  دـیزی  شردـپ  دزن  دـش 
. تسا دجسم  نونکا  دندوب  هدرک  ینادنز  ار  نیدباعلا 

رـس هک  یماگنه  دومرفیم : مدینـش  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  لـضف  زا  اـضر  راـبخا  نویع  باـتک : رد  - 23
دیزی سپس  دندرک . رارقرب  ار  يراسگیم  طاسب  دنداهن و  سلجم  نایم  رد  ار  رس  نآ  داد  روتسد  نوعلم  دیزی  تفر  ماشب  نیسح  ماما  سدقم 
نیسح ماما  كرابم  رس  دندرکیم  لصاح  تغارف  رمخ  برش  زا  یتقو  دندومن . يراسگیم  هب  عورش  دنتسشن و  طاسب  نآ  رس  رب  شباحصا  و 

رد ار 
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. دندیچیم ار  جنرطش  طاسب  ادعب  دنداهنیم . دیزی  تخت  ریز  رد  تشط و  کی  نایم 
رامق دوخ  قیفر  اب  یتقو  درکیم . هرخسم  ار  نانآ  مان  دروایم و  نایمب  ار  وا  دج  ردپ و  نیسح و  مان  درکیم . يزاب  جنرطش  تسشنیم و  دیزی 

. تخیریم نیمز  يور  تشط  بنج  ار  نآ  هفاضا  دیماشآیم و  وج  بآ  ینعی  عاقف  هبترم  هس  درکیم 
دتفیب جنرطش  عاقف و  هب  شرظن  هک  یسک  دشاب . رذح  رب  يزاب  جنرطش  عاقف و  ندیماشآ  زا  دیاب  دنادب  ام  نایعیش  زا  ار  دوخ  هک  یسک  سپ 
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. دنک دای  ار  نیسح  ماما  دیاب 
. دشاب ناگراتس  هرامشب  هکنیا  ول  دزرمآیم و  ار  وا  ناهانگ  لمع  نیا  يارب  نابرهم  يادخ  دیامن . تنعل  ار  دایز  لآ  دیزی و 

وجبآ مالسا  رد  هک  یسک  لوا  دومرفیم : مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  يوره  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 24
ماما سدـقم  رـس  دزن  ار  طاسب  نآ  دوب . هرفـس  رـس  رب  هک  دـندروآ  دـیزی  دزن  یتقو  ار  وجبآ  دوب . نوعلم  هیواعم  نب  دـیزی  دـیماشآ  ماـش  رد 

زا كرابم . تسا  یبارـش  نیا  هک  اریز  دیماشایب . تفگیم : دادیم و  زین  دوخ  باحـصا  هب  دیماشآیم و  وجبآ  دیزی  دوب . هدرک  بصن  نیـسح 
ام يراسگیم  طاسب  دراد . رارق  ام  لباقم  ام  نمـشد  رـس  مینکیم و  لوانت  ار  نآ  هک  میتسه  یـسک  نیلوا  ام  هک  تسا  نیا  نآ  تاـکرب  هلمج 

. میروخیم بارش  مارآ  لد  تحار و  لایخ  اب  ام  تسا . هدش  بصن  وا  رس  دزن 
رد - 25 دشابیم ! ام  نانمـشد  بارـش  وجبآ  اریز  دشاب . رذح  رب  وجبآ  ندـیماشآ  زا  دـیاب  دـنادب  ام  نایعیـش  زا  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  سپ 

ترضح هک  یعقوم  دومرفیم : مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یبلح  دّمحم  زا  تاجردلا  رئاصب  باتک :
کی رد  ار  ترـضح  نآ  دـندروآ و  هَّللا  نئاعل  اـمهیلع  هیواـعم  نب  دـیزی  دزن  دـندوب  ترـضح  نآ  اـب  هک  ار  يدارفا  نآ  نیـسحلا و  نب  یلع 

رب نآ  فقس  هک  دنداد  ياج  هناخ  نیا  رد  ار  ام  دنتفگ : ناریسا  زا  یضعب  دوب ) ندش  بارخ  فرش  رد  نآ  فقـس   ) هک دنداد  ياج  ياهناخ 
. دناسرب لتقب  ار  ام  دوش و  بارخ  ام  رس 
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ادرف هک  یتروص  رد  دوش . بارخ  ناشرس  رب  هناخ  نیا  دنـسرتیم  هک  دیرگنب  ار  ناریـسا  نیا  دنتفگیم : رگید  کی  اب  یمور  نابزب  نانابـساپ 

. دنادب ار  یمور  نابز  هک  دوبن  یسک  ام  نایم  رد  دومرف : داجس  ترضح  دش !! دنهاوخ  هتشک  جراخ و 
. تسا هدرک  تیاور  ار  - 25 تیاور - ریظن  باتک  نامه  رد  زین  - 26

نیسحلا نب  یلع  دش و  دیهش  نیسح  ماما  یماگنه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  خیـش  یلاما  باتک : رد  - 27
یلع ای  تفگ : دوب  لمحم  نایم  رد  هک  داجس  ترضحب  درک و  لابقتـسا  راوگرزب  نآ  زا  هَّللا  دیبع  نبا  ۀحلط - نب  میهاربا  دمآ  مالـسلا  هیلع 

ناذا و زامن  عقوم  رد  دش  حتاف  بلاغ و  یـسک  هچ  یمهفب  یتساوخ  هاگ  ره  دومرف : وا  هب  داجـس  ماما  دـش ؟ بلاغ  یـسک  هچ  نیـسحلا ! نب 
نمب هریح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هحلط  نب  ورمع  نب  دیزی  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 28 وگب ! هماقا 
راوس زین  نم  دندش . راوس  لیعامـسا  اب  قداص  ترـضح  يرآ . متفگ : يورب ؟ بلاط  یبا  نبا  یلع - ترـضح  ربق  ترایزب  یهاوخیم  دومرف :

. دش هدایپ  يدیفـس  ياهگنـس  کیدزن  تشذگ  تسا  فرـشا  فجن  هریح و  نیب  هک  واو ) حتف  ءاث و  مضب   ) هیوث زا  قداص  ماما  یتقو  مدـش .
. مدناوخ زامن  مه  نم  دناوخ . زامن  زین  لیعامسا  دناوخ . زامن  قداص  ترضح  مدش . هدایپ  نانآ  اب  زین  نم  دش ، هدایپ  مه  لیعامسا 

رد نیسح  ماما  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  موش  تیادف  متفگ : نم  نک . مالـس  نیـسح  تدج  رب  زیخرب و  دومرف : لیعامـسا  هب  قداص  رفعج  ماما 
ریما ترـضح  بنج  رد  دوبر و  ار  نآ  ام  ناتـسود  زا  یکی  دندرب  ماشب  ار  نیـسح  كرابم  رـس  هک  یعقوم  یلو  ارچ ، دومرف : تسا ؟ ءالبرک 

. درک نفد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 29

هفوک زا  ار  رس  نیا  تفگ : دایز  نبا  دش  درتسم  هفوک  بناجب  داتسرف و  ماش  يوسب  ار  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  نوعلم  دایز  نبا  هک  یماگنه 
. داد رارق  یلع  نینمؤملا : ریما  دزن  ار  كرابم  رس  نآ  اناوت  يادخ  دنوشن . بوشآ  هنتف و  راچد  هفوک  لها  ات  دیئامن  جراخ 
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. تسا رس  اب  دسج  دسج و  اب  رس 

نیا هدئاز ! يا  دومرف : نمب  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هدئاز  نب  ۀمادق  ردـپ  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  زین  - 30
. ياهدینش هک  تسا  روط  نیمه  متفگ : ینکیم ؟ ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  ربق  یهاگ  هاگ  هک  هدیـسر  نمب  روط 
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رب ار  يدـحا  هک  وت  ناطلـس  ناـمه  يراد ؟! یماـقم  تلزنم و  دوخ  ناطلـس  شیپ  هک  یتروص  رد  یهدـیم ، ماـجنا  ار  لـمع  نیا  ارچ  دومرف :
. دنکیمن راداو  تسا  بجاو  تما  نیا  رب  ام  زا  هک  یقح  نآ  ام و  لئاضف  رکذ  تلیضف و  تبحم و 

نیدب يدنـسپان  رما  ره  مرادن  یطخـس  زا  یکاب  تسین و  يزیچ  لوسر  ادـخ و  زا  ریغ  نیـسح  ماما  ترایز  زا  نم  روظنم  مسق  ادـخب  متفگ :
نیمه يرآ  متفگ : هبترم  هس  مه  نم  تسا  روط  نیمه  يرآ  دومرف : هبترم  هس  ترـضح  نآ  تسین . گرزب  مرظن  رد  دوش  نم  راـچد  تهج 

: تسا نم  دزن  هک  مهدیم  يربخ  وتب  نم  نونکا  ار  وت  داب  هدژم  دومرف : هبترم  هس  راوگرزب  نآ  سپس  تسا . روط 
دندش و دیهش  شتیب  لها  ریاس  ناردارب و  نادنزرف و  لیبق : زا  هک  يدارفا  نآ  مردپ و  میدش و  بئاصم  نآ  راچد  البرک  رد  ام  هک  یماگنه 
هک مدید  نیمز  يور  ار  نانآ  داسجا  مدرک و  رظن  نم  دنداد  تکرح  هفوک  فرطب  ار  ام  دـندرک و  راوس  نارتش  رب  ار  شلایع  لها و  نانز و 

دوب کیدزن  دیرب ، دندوب  هدرک  نانآ  هک  یتیانج  نیا  يارب  مناج  زا  مارآ  دـمآ و  گرزب  یلیخ  مرظنب  عوضوم  نیا  دـناهدشن  هدرپس  كاخب 
: دومرف دش  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  اربک  بنیز  ماهمع  یتقو  دوش ، جراخ  مندب  زا  ناج 

يا دوش ، جراـخ  تندـب  زا  حور  دـهاوخیم  منیبیم  هک  تسیچ  يارب  ینعی  یتوـخا ! یبا و  يدـج و  ۀـیقب  اـی  کـسفنب  دوـجت  كارا  یل  اـم 
مناگدازومع میاهومع ، مناردارب ، مراوگرزب ، ردپ  دسج  هک  یتروص  رد  منکن  عزف  عزج و  هنوگچ  متفگ : مناردارب ! ردپ و  دج و  هدنامیقاب 

يدـحا دـناهدشن ، هدرپس  كاخب  هدـشن و  نفک  ناشندـب  هتفر ، جاراتب  ناشـسابل  هنهرب ، ناشداسجا  دـناهدش ، دوخ  نوخب  هقرغ  متیب  لـها  و 
ناشیا  ایوگ : دوریمن . نانآ  کیدزن  يرشب  دوشیمن ، ناشیا  هجوتم 
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کی دمآ  شیپ  نیا  مسق  ادخب  دیامن ! عزف  عزج و  راچد  ار  وت  شارخلد  هرظنم  نیا  ادابم  دومرف : نامرهق  بنیز  دنشاب ؟! رزخ  ملید و  لها  زا 
نیمز ناردلق  ناراکمتـس و  هک  هتفرگ  تما  نیا  زا  یهورگ  زا  يدهعت  ادخ  وت . يومع  ردپ و  دج و  اب  ادـخ  ربمایپ  زا  تسا  ینامیپ  دـهع و 
هقرغ داسجا  نیا  دـننکیم و  عمج  ار  هدـنکارپ  ءاضعا  نیا  هک  دنتـسه  نانآ  دـنفورعم . اهنامـسآ  لها  دزن  ناـشیا  یلو  دنـسانشیمن . ار  ناـنآ 

. دنراپسیم كاخب  ار  نوخب 
رفکلا و ۀمئا  ندهتجیل  مایالا ، یلایللا و  رورک  یلع  همسر  وفعی  هرثا و ال  سردی  ال  ءادهـشلا ، دیـس  کیبا  ربقل  املع  فطلا  اذهل  نوبـصنی  و 

. اولع الا  هرما  اروهظ و  الا  هرثا  دادزی  الف  هسیمطت  هوحم و  یف  ۀلالضلا  عایشا 
مسر هنهک و  نآ  رثا  دنشاب  رارقرب  زور  بش و  ات  هک  دننکیم  بصن  ءادهشلا  دیس  تردپ  سدقم  ربق  يارب  یمچرپ  تارف  رانک  نیا  رد  ینعی 

. دش دهاوخن  وحم  نآ 
ولع روهظ و  رب  زج  یلو  دننک . دوبان  وحم و  ار  تردـپ  ربق  نامتخاس  رثا و  هک  دـننکیم  یئاهتیلاعف  تلالـض  نیعبات  رفک و  نایاوشیپ  امتح 

. دش دهاوخن  هدوزفا  يزیچ  نآ  رما  رثا و 
همطاف لزنمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  زور  کی  تفگ : نم  يارب  نمیا  ما  دومرف : تسیچ ؟ ربخ  نآ  دهعت و  نآ  متفگ : ماهمعب  نم 

. دروآ امرخ  قبط  کی  مه  ریما  ترضح  درک . تسرد  هریرح  ادخ  ربمایپ  يارب  رهطا  همطاف  تفر . مالسلا  اهیلع  ءارهز 
هریرح و نآ  زا  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ادخ ، ربمغیپ  مدرب . نانآ  يارب  هرک  ریـش و  حدق  کی  مه  نم  دیوگیم : نمیا  ما 

تسد ترضح  نآ  تخیر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسدب  بآ  ریما  ترـضح  سپـس  دندیماشآ . دندروخ و  امرخ  هرک و  ریش و 
. تسش ار  دوخ 

هب يرظن  دـیلام و  شیوخ  كراـبم  تروصب  ار  دوخ  تسد  درک  لـصاح  تغارف  دوخ  كراـبم  تسد  نتـسش  زا  ادـخ  ربمغیپ  هک  یماـگنه 
دنچ ترضح  نآ  سپس  میدید . شسدقم  تروص  رد  ار  یلاحشوخ  رثا  ام  هک  درک  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  ریما و  ترضح 

هلبق  يوسب  ار  دوخ  كرابم  تروص  ادعب  دومن . نامسآ  هجوتم  ار  دوخ  مشچ  ياهظحل 
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دـنلب و شاهلاـن  دـیماجنا ، لوطب  راوگرزب  نآ  هیرگ  دـش . هدجـس  لوغـشم  درک  اـعد  هکنیا  زا  سپ  دوشگ و  ار  دوخ  ياهتـسد  دـینادرگرب ،
. درکیم هاگن  نیمزب  تخیریم و  ورف  ناراب  ریظن  شیاهکشا 

. مدـش نوزحم  زین  نم  دـندیدرگ و  نوزحم  دـندش  وربور  هرظنم  نیا  اـب  مالـسلا  مـهیلع  نیـسح  نـسح و  یلع و  همطاـف و  ترـضح  یتـقو 
ترضح دیماجنا  لوطب  هرظنم  نیا  هک  یعقوم  میوش . ایوج  نآ  تلع  زا  میدیـسرت  میدرک  هدهاشم  ادخ  ربمایپ  زا  ار  تلاح  نیا  هک  یماگنه 

وت زا  ام  هک  یتلاح  نیا  دنکن . نایرگ  ار  وت  ياهمشچ  ادـخ  هدـش ؟ امـش  هیرگ  ثعاب  هچ  هَّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : ادـخ  لوسرب  همطاف  ریما و 
. دنکیم رادهحیرج  ار  ام  ياهبلق  مینکیم  هدهاشم 

نونک ات  هک  مدش  رورسم  امش  ندید  زا  يوحنب  نونکا  نم  نم ! بوبحم  ود  يا  دومرف : ناشیا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مظعا  ربمغیپ 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  مدید  هاگان  مدش . رازگساپس  امش  دوجو  تمعن  يارب  ار  ادخ  مدرک و  رظن  امـشب  نم  مدوب . هدشن  رورـسم  زگره 

ادخ دش . رضحتسم  تزیزع  طبـس  ود  ترتخد و  یلع و  تردارب  دوجو  يارب  وت  یلاحـشوخ  زا  دش . هاگآ  وت  تین  زا  میلع  يادخ  دّمحم  ای 
هداد رارق  تشهب  رد  وت  اب  ار  ناشنایعیـش  نانآ و  ناتـسود  ناشیا ، نادـنزرف  ناشیا ، هک  هیطع  نیا  هراب  رد  هدومن و  لـماک  وت  يارب  ار  تمعن 

نآ هب  عجار  وت  دـننکیم : اطع  وت  لثم  دـننکیم . یگدـنز  وت  ریظن  ناـنآ  داـتفا . دـهاوخن  یئادـج  ناـشیا  وت و  نیب  دـیوگیم . تینهت  تسا 
دندنبیم دوخب  ار  مالسا  هک  یمدرم  نآ  تسدب  هک  يدنـسپان  ياهراتفر  نآ  هراب  رد  يوش و  یـضار  دسریم  ناشیا  هب  ایند  رد  هک  یئاههیلب 

. یشاب یضار  دوشیم  ناشیا  اب  دنشابیم  وت  تما  زا  دننکیم  نامگ  و 
رود رگید  کی  زا  ناشروبق  هدنکارپ و  نانآ  هاگلتق  دنـشکیم . تدشب  دننزیم و  ادیدش  ار  وت  نادنزرف  ناشیا  دنرازیب . وت  ادخ و  زا  دارفا  نآ 

. دوب دهاوخ 
ار ادخ  وت  تسا . هدرک  باختنا  وت  نانآ و  يارب  ار  تشونرس  نیا  ادخ 
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امـش يارب  هک  یتشونرـس  نآ  هراب  رد  مدروآ و  اجب  ار  يادخ  دـمح  نم  اذـل  شاب . یـضار  وا  تواضقب  رازگـساپس و  تشونرـس  نیا  يارب 

. مدش یضار  هدرک  رایتخا 
دوشیم و وت  نانمشد  بعت  جنر و  راچد  وت و  تما  بولغم  نانمـشد و  رهق  دروم  وت  زا  دعب  یلع  تردارب : دّمحم ! ای  تفگ : لیئربج  سپس 

. دش دهاوخ  دیهش  وت  زا  دعب 
ترجه نآ  يوسب  هک  دوشیم  دیهش  يرهش  رد  يو  تشک  دهاوخ  تسا  حلاص  هقان  هدننکیپ  ریظن  هک  قلخ  نیرتیقش  نیرتریرـش و  ار  وا 

تبیـصم دایز و  نانآ  هیلب  لاح  لک  یلع  رهـش  نآ  رد  دوب . دـهاوخ  شنادـنزرف  نایعیـش  وا و  نایعیـش  يامن  وشن و  لحم  رهـش  نآ  دـنکیم .
. دوب دهاوخ  گرزب  ناشیا 

نآ هک  ینیمز  رد  تارف  رانک  رد  وت  تما  زا  يراتفرکین  دارفا  تیب و  لها  نادنزرف و  زا  یهورگ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  وت : طبـس  نیا 
دـش دهاوخن  یناف  یـضقنم و  نآ  ترـسح  هودنا و  مغ و  هک  يزور  نآ  رد  نیمز  نآ  رطاخ  يارب  دش . دـهاوخ  دیهـش  دـنمانیم  ءالبرک  ار 

. دش دهاوخ  وت  هیرذ  نانمشد  وت و  نانمشد  ریگنماد  یناوارف  ءالب  برک و 
. تسا تشهب  ءاحطب  زا  نیمز  نآ  دوریم . رامشب  نیمز  ياههعقب  نیرتتمرح  اب  نیرترهاط و  بیط و  ءالبرک  نیمز 

دننک ادـیپ  هطاحا  نانآ  رب  نوعلم  رفک و  لها  نارگجارات  دـسر و  ارف  دـنوشیم  دیهـش  نآ  رد  وا  تیب  لها  وت و  طبـس  هک  يزور  نآ  یتقو 
هب اهنامـسآ  دنوشیم ، بارطـضا  راچد  دوخ  جاوما  هلیـسوب  اهایرد  دـش ، دـهاوخ  دایز  اهنآ  بارطـضا  كرحتم و  اههوک  نیمز و  ياهرطق 

راچد هک  يرـش  تهجب  وت و  گرزب  تمرح  کته  رطاخب  وت و  هیرذ  وت و  يارب  همه  اهنآ  دّـمحم ! اـی  دز . دـنهاوخ  جوم  دوخ  لـها  هلیـسو 
دعب هک  وت  مولظم  فیعـض و  تیب  لها  ترـصن  هب  عجار  هکنیا  رگم  دنام  دهاوخن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  دننکیم . بضغ  دوشیم  وت  نادـنزرف 

. دنهاوخیم هزاجا  ادخ  زا  دنیادخ  تجح  قلخ  رب  وت  زا 
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یصاخشا  اهایرد و  اههوک و  نیمز و  اهنامسآ و  هب  ادخ  نایرج : نیا  زا  سپ 
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چیه هک  یئادـخ  ناـمه  مشاـبیم ، رداـق  یهاـشداپ  هک  متـسه  یئادـخ  ناـمه  نم  دـیامرفیم : دـنکیم و  باـطخ  دـنراد  دوـجو  اـهنآ  رد  هک 
يرای هک  مراد  ار  تردق  نیا  نم  دیامن . زجاع  ار  وا  دناوتیمن  يردلق  صخـش  چیه  دـنک ، رارف  دـناوتیمن  وا  تردـق  تسد  زا  ياهدـننکرارف 
ترتع دیامن ، کته  ار  يو  تمرح  دزیرب ، ارم  یفص  ربمایپ  نادنزرف  نوخ  هک  ار  یـسک  نآ  نم  مدوخ  لالج  تزعب و  مریگب . ماقتنا  منک و 

ار نیملاع  لها  زا  يدحا  هک  منکیم  باذع  يوحنب  دیامن  ملظ  يو  تیب  لها  قح  رد  دزادـنیب و  رـس  تشپ  ار  وا  دـهع  و  دـنک ، دیهـش  ار  وا 
. مشاب هدرکن  باذع 

دشاب و هدرک  ملظ  وت  ترتع  هراب  رد  هک  ار  یسک  ره  دننکیم و  هجض  تسا  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد 
. دننکیم تنعل  دشاب  هدرب  نیب  زا  ار  وت  مارتحا 

نانآ حور  ضبق  يدـصتم  دوخ  تردـق  تسدـب  نابرهم  يادـخ  دـندیدرگ  نتـشیوخ  هاگباوخ  هجوتم  تداعـس  اـب  هورگ  نیا  هک  یماـگنه 
بآ زا  رپ  اهفرظ  نآ  دنشاب  هتـشاد  دوخ  اب  درمز  توقای و  ياهفرظ  هک  دننکیم  لوزن  نیمزب  متفه  نامـسآ  هکئالم  زا  یهورگ  دش . دهاوخ 

هلیسوب ار  البرک  نادیهـش  سدقم  ياههثج  سپـس  دنروآیم . تشهب  ياهرطع  زا  يرطع  یتشهب و  ياههلح  زا  یئاههلح  دنـشابیم . تایح 
ندـب رب  يرگید  زا  سپ  هکئالم  فص  ره  دـننکیم و  طونح  اهرطع  نآ  اب  دـنناشوپیم و  اهنآ  هب  اـههلح  نآ  زا  دـنهدیم و  لـسغ  بآ  نآ 

. دنناوخیم زامن  نانآ 
دناهدرکن تکرش  تین  لمع و  نابزب و  اهنوخ  نآ  نتخیرب  عجار  دنسانشیمن و  ار  نانآ  رافک  هک  ار  وت  تما  زا  یهورگ  اناوت  يادخ  سپس 

تماقا دراد  رارق  يدوگ  نآ  رد  هک  ءادهشلا  دیس  ربق  رـس  رب  امـسر  دنراپـسب و  كاخب  ار  ناشیا  سدقم  داسجا  ات  دنکیم  رومأم  ثوعبم و 
. نینمؤم يراگتسر  يارب  تسا  ياهلیسو  قح و  لها  يارب  تسا  یهاگهانپ  کی  ربق  نآ  دنیامنیم .

ماما  ربق  فارطا  رد  کلم  رازه  دص  دادعت  ینامسآ  ره  زا  يزور  بش و  ره  رد 
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ترفغم بـلط  شراوز  يارب  دـنیوگیم . حـیبست  ترـضح  نآ  ربـق  دزن  ار  ادـخ  دنتـسرفیم  دورد  ترـضح  نآ  رب  هـک  دوـب  دـنهاوخ  نیـسح 
ناشیا ياهرهـش  نادنواشیوخ و  ناردپ و  ياهمان  دـنیآیم و  وا  ترایزب  کیلا  هَّللا و  یلا  اتبرق  هک  ار  وت  تما  زا  يدارفا  ياهمان  دـنیامنیم .

: نومضم نیدب  دنراذگیم  نانآ  ياهتروص  رد  تمالع  کی  ادخ  شرع  رون  هلیسوب  دنسیونیم . ار 
ءایبنألا ریخ  نبا  ءادهشلا و  ریخ  ربق  رئاز  اذه 

. تسا ناربمایپ  نیرتهب  رسپ  نادیهش و  نیرتهب  ربق  رئاز  صخش  نیا  ینعی 
دـنکیم و یئامنهار  نانآ  رب  ار  مدرم  هریخ و  ار  اهمشچ  هک  دوشیم  عطاس  نانآ  ياـهتروص  زا  يرون  کـی  دـسریم  ارف  تماـیق  زور  یتقو 

. دنوشیم هتخانش  فورعم و  رون  نآ  هطساوب 
دوب دنهاوخ  ام  اب  راگدرورپ  هکئالم  زا  يردـقب  دـشابیم و  ام  ولج  رد  یلع  میاهداتـسیا و  لیئاکیم  نم و  وت و  زور  نآ  رد  ایوگ : دّـمحم ! ای 

زا ار  ناشیا  ادخ  ات  میئابریم ، قئالخ  نیب  زا  دشاب  ناشتروص  رد  تمالع  نآ  هک  ار  يدارفا  نآ  ام  دوب . دهاوخن  هرامش  لباق  نانآ  ددع  هک 
ود ربق  ای  یلع ، تردارب  ربق  ای  وت ، ربق  هک : دوشیم  یـسک  بیـصن  راگدرورپ  ءاطع  مکح و  نیا  دـهد . تاجن  زور  نآ  ياهیتخـس  لوه و 

. دشابن يزیچ  ناحبس  يادخ  زا  ریغ  ترایز  نیا  زا  وا  روظنم  و  دنک . ترایز  ار  وت  طبس 
یلو دنیامن . وحم  ار  ربق  نآ  رثا  ات  دننکیم  تیلاعف  تسا  هتسناد  مزال  نانآ  يارب  ار  طخـس  تنعل و  ادخ  هک  یمدرم  نآ  زا  یهورگ  يدوزب 

. درک دهاوخن  زاب  نانآ  يارب  یهار  لمع  نیا  يارب  اناوت  يادخ 
. تسا هدومن  نوزحم  نایرگ و  ارم  هک  تسا  عوضوم  نیا  دومرف : ادخ  ربمغیپ 
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راوگرزب نآ  هب  مدومن  هدـهاشم  ترـضح  نآ  رب  ار  توم  رثا  نم  دز و  تبرـض  مردـپ  قرف  رب  مجلم  نبا  هک  یماـگنه  دومرفیم : اربک  بنیز 
يارب  نمیا  ما  متفگ :
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هتفگ وت  يارب  نمیا  ما  هک  یثیدـح  نم ! رتـخد  يا  دوـمرف : مونـشب  وـت  زا  ار  نمیا  ما  ياـههتفگ  مراد  تسود  نم  تفگ : ناـنچ  نینچ و  نم 

. تسا حیحص 
. دنیابرب ار  امش  مدرم  ادابم  هکنیا  زا  دیسرتیم  امش  منیبیم . عشاخ  لیلذ و  ریسا و  هفوک  رهش  نیا  رد  ار  وت  تیب  لها  نارتخد  وت و  نم  ایوگ :

یتسود امش  نایعیش  ناتسود و  امش و  زا  ریغ  زور  نآ  رد  دنیرفآیم  ار  رشب  دفاکـشیم و  ار  هبح  هک  یئادخ  نآ  قحب  دینک ! ربص  دینک  ربص 
. دوب دهاوخن  ادخ  يارب  نیمز  يور  رد 

دراد هک  یلاحـشوخ  يارب  زور  نآ  رد  ناطیـش  دومرفیم : دادـیم  اـمب  ار  ربخ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربـمغیپ  هک  یعقوم  نآ 
تفایرد مدآ  نادنزرف  زا  ار  دوخ  بولطم  ام  نیطایـش ! هورگ  يا  دیوگیم : دوخ  نیطایـش  هب  دنزیم و  نالوج  نیمز  هیلک  رد  دنکیم و  زاورپ 

نیا هب  هک  يدارفا  نآ  رگم  مینک ) نآ  راچد  ار  مدآ  نادـنزرف  هک   ) میدـش شتآ  ثراو  ام  میدـناسر . تیاـهنب  ار  ناـنآ  تکـاله  میدومن و 
دراو نانآ  ینمشد  رب  ار  مدرم  دنوش . عقاو  مدرم  كوکشم  ناشیا  هک  دیوش  عوضوم  نیا  لوغشم  امش  دنوش  لسوتم  دّمحم  لآ  ینعی  هورگ 
دنکن ادیپ  تاجن  نانآ  زا  يدحا  دوش و  مکحتـسم  ناشرفک  قلخ و  یهارمگ  هیاپ  ات  دیئامن  نمـشد  ناشناتـسود  ناشیا و  اب  ار  مدرم  دـینک ،
تبحم ای  تشاد و  دهاوخن  یعفن  حلاص  لمع  امش  ینمشد  اب  تفگ : داد و  ناشن  تسار  ناشیا  هب  ار  دوخ  نخس  تسا  وگغورد  هک  ناطیش 

. تشاد دهاوخن  يررض  هریبک  ناهانگ  زا  ریغ  امش  یتسود  و 
نینچ هن  ایآ  هدم . تسد  زا  ار  ثیدح  نیا  دومرف : نمب  درک  لقن  نم  يارب  ار  ثیدح  نیا  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  یتقو  دیوگیم : هدـئاز 

. تسا كدنا  لیلق و  يورب  نآ  لابندب  يوش و  راوس  رتش  رب  لاس  کی  رگا  هک  تسا 

([ ع  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  تازجعم  زا  یخرب  عوقو  نایب  ]

هجوتم مدوب  فاوط  لوغشم  هجح  يذ  هام  رد  نم  هک  یماگنه  نآ  رد  تفگ : هک  دنکیم  لقن  نارهم  نب  نامیلس  زا  جئارخ  باتک : رد  - 31
ندب  دیزرمآ . یهاوخن  هک  منادیم  هچ  رگ  زرمایب ، ارم  اراگدرورپ ! دیوگیم . دنکیم و  اعد  يدرم  هک  مدش 

222 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
، تسا گرزب  هام  نیا  مرتحم و  مایا  نیا  و  یلوسر . ادـخ و  مرح  نایم  رد  وت  نالف ! يا  متفگ : يو  هب  هتفر  وا  کیدزن  دـش و  هزرل  راچد  نم 

؟! یتسه سویأم  ادخ  ترفغم  زا  هنوگچ  سپ 
یهاوـخب رگا  يرآ - تفگ : تسا ؟ رتـگرزب  مه  هماـهت  هوـک  زا  ینعی  متفگ : تسا . گرزب  یلیخ  نم  هاـنگ  ینـالف ! يا  تـفگ : مباوـج  رد 

: متفگ میوگب ؟ تیارب 
رد نیسح  ماما  لتق  عقوم  رد  هک  متـسه  يدارفا  نآ  زا  یکی  نم  تفگ : میدش  جراخ  مرح  زا  یتقو  میوش  جراخ  مرح  زا  ات  ایب  تفگ : وگب .

هجوتم هک  یعقوم  میدرکیم . لمح  دـیزی  يارب  هفوک  زا  ار  نیـسح  رـس  هک  مدوب  يرفن  لهچ  نآ  زا  یکی  نم  مدوب . دعـس  نبا  موش  رکـشل 
. میدیدرگ هدایپ  اراصن  رید  رد  میدش  ماش 

تسد کی  میدید  هاگان  میروخب . اذغ  هک  میتسشن  میدروآ و  اذغ  ام  دندوب . رـس  نآ  بظاوم  نانابـساپ  دوب . هزین  زارف  رب  ام و  اب  نیـسح  رس 
: تشون ار  رعش  نیا  رید  نآ  راویدب  دش و  جراخ 

باسحلا  موی  هدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀما  وجرت  أ 
یضعب میدش ! عزف  عزج و  راچد  ادیدش  ام  دنشاب ؟ راودیما  وا  دج  تعافش  هب  تمایق  زور  رد  دنتشک  ار  نیـسح  هک  یتما  دراد  اج  ایآ  ینعی 
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نیا دمآ و  تسد  نآ  هاگان  دنروخب  اذغ  هک  دندمآ  نم  نارای  یتقو  سپـس  دـش . بئاغ  یلو  دریگب  ار  تسد  نآ  هک  تفر  ام  نارفـسمه  زا 
: تشون ار  رعش 

باذعلا  یف  ۀمایقلا  موی  مه  عیفش و  مهل  سیل  هَّللا  الف و 
مایق تسد  نآ  نتفرگ  يارب  ام  نارای  یتقو  دوب . دنهاوخ  بذعم  تمایق  زور  رد  ناشیا  دوب و  دـهاوخن  نانآ  يارب  یعیفـش  مسق  ادـخب  ینعی 

: تشون ار  رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  دنتشگرب  اذغ  ندروخ  يارب  هک  یعقوم  دش  بئاغ  وا  دندرک 
باتکلا  مکح  مهمکح  فلاخ  روج و  مکحب  نیسحلا  اولتق  دق  و 

فلاخم  نآرق  مکح  اب  نانآ  مکح  دنتشک و  روج  مکحب  ار : نیسح  ماما  ینعی 
223 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دوبن اراوگ  میارب  نآ  ندروخ  هک  نوچ  مدومن ، يراددوخ  اذغ  ندروخ  زا  نم  تسا .
دـید و ار  يرکـشل  دومن و  یهجوت  زاب  تسا . عطاس  كرابم  رـس  نآ  يالاب  زا  هک  دـید  ار  يرون  دـش و  ام  هجوتم  رید  نآ  زا  یبهار  سپس 

. میدرک هبراحم  نیسح  اب  ام  قارع ، زا  دنتفگ : دیئایم ؟ اجک  زا  امش  تفگ : نانابساپب 
! دیوش دوبان  تفگ : بهار  يرآ . دنتفگ : دوب ؟ امش  ربمایپ  يومع  رسپ  رسپ  امـش و  ربمغیپ  رتخد  همطاف  رـسپ  هک  ینیـسح  نآ  تفگ : بهار 
: دنتفگ مراد . یتجاح  کی  امشب  نم  یلو  میدادیم ، ياج  دوخ  نامشچ  نایم  رد  ار  وا  ام  تشادیم  يرسپ  میرم  نبا  یـسیع  رگا  مسق  ادخب 

يو تسا . هدیـسر  نمب  ثرا  ناونعب  مناردپ  زا  هک  مراد  مهرد  ( 10 / 000  ) رازه هد  غلبم  نم  دـیئوگب : دوخ  سیئر  هب  تفگ : یتجاح ؟ هچ 
درتسم ار  رـس  نیا  نم  دـنک  تکرح  تساوخ  یتقو  دراذـگب  نم  دزن  ندرک  چوک  ماگنه  ات  ار  سدـقم  رـس  نیا  دریگب و  نم  زا  ار  غلبم  نیا 

تقو ات  ار  نیسح  رس  دیریگب و  وا  زا  ار  اهلوپ  درادن ، یعنام  تفگ : « 1  » دنتفگ دعس  نبا  هب  ار  عوضوم  نیا  نانآ  هک  یعقوم  درک . مهاوخ 
. دیراذگب وا  دزن  تکرح 

ره هک  دروآ  نابنا  ددـع  ود  بهار  نآ  میهد . لیوحت  وتب  ار  نیـسح  رـس  ام  ات  رواـیب  ار  لوپ  نآ  دـنتفگ : يو  هب  دـندمآ و  بهار  دزن  ناـنآ 
هب ار  اهنآ  سپس  تفرگ ، لیوحت  درک و  هرامـش  ار  اهلوپ  نآ  ات  تساوخ  ار  دوخ  رادلیوحت  دعـس  نبا  دندوب  مهرد  رازه  جنپ  يواح  مادک 

. دنداد بهار  نآ  هب  ار  نیسح  سدقم  رس  ات  داد  روتسد  درپس و  دوخ  رادقودنص 
دومن رطعم  تشاد  دوخ  دزن  هک  يروفاک  کشم و  اب  ار  رس  نآ  سپس  درک ، فیظن  داد و  وشتسش  ار  نآ  تفرگ ، ار  كرابم  رس  نآ  بهار 

. دـندرک هبلاطم  وا  زا  ار  رـس  نآ  هکنیا  ات  دوب  هیرگ  هحون و  لوغـشم  نانچمه  بهار  نآ  داهن . دوخ  رانک  رد  داد و  ياـج  ریرح  ناـیم  رد  و 
مدوخ  زا  رتشیب  کلام  نم  مسق  ادخب  سدقم ! رس  يا  تفگ : بهار 

224 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
نم هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  ینا  هک : هدب  تداهـش  دّمحم  ترـضح  تدج  دزن  دوش  تمایق  يادرف  یتقو  متـسین .

رس نیا  منک و  تبحص  امش  سیئر  اب  هملک  کی  مراد  رظن  رد  نم  تفگ : رکشل  نآ  هب  سپس  متسه . وت  مالغ  نم  مدش ، ناملسم  وت  تسدب 
رـس نیا  اب  ار  لبق  ياهراتفر  نآ  هک  مهدیم  مسق  دّمحم  ترـضح  ادخ و  قحب  ار  وت  تفگ : دمآ و  دعـس  نبا  دزن  يو  مهد . لیوحت  وا  هب  ار 

هجوتم دـمآ و  دورف  رید  زا  نآ  زا  ادـعب  داد . دعـس  نبا  هب  ار  كرابم  رـس  نآ  بهار  یئامنن  جراخ  قودنـص  زا  ار  رـس  نیا  یهدـن و  ماـجنا 
ماجنا سدقم  رـس  نآ  اب  ار  لبق  لامعا  نامه  درک  تکرح  هکنیا  زا  سپ  دعـس  نب  رمع  یلو  دش . ادخ  تدابع  لوغـشم  اههوک و  زا  یـضعب 

. داد
دوخ رادقودنـص  زا  ار  لوپ  نابنا  ود  نآ  ندش  هدایپ  زا  سپ  دـیوش ، هدایپ  تفگ : دوخ  نارایب  دیـسر  قشمد  کیدزن  دعـس  نبا  هک  یماگنه 

. دندرک زاب  ار  اهنآ  رد  ات  داد  روتسد  دومن  اهنآ  رهمب  رظن  دعس  نبا  درک و  رضاح  ار  اهنآ  یتقو  تساوخ .
هتـشون اهنآ  فرط  کی  رد  دندید  دندرک  رظن  اهنآ  هکـس  هب  هک  یعقوم  دناهدش . لدـبم  هتخپ  لگ  ینعی  لافـس  هب  اهلوپ  نآ  دـندید  هاگان 
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: هدش
رد تسا ! لفاغ  دـنهدیم  ماجنا  ناشیکمتـس  هک  یلمع  زا  ادـخ  هک  دـینکن  باـسح  زگره  ینعی  َنوُِملاَّظلا  ُلَـمْعَی  اَّمَع  اًِـلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  ـال 

: دوب هدش  هتشون  اهنآ  رگید  فرطکی 
! دش دنهاوخ  نیزگ  ياج  یهاگیاج  هچ  رد  دننادیم  يدوزب  دندرک  ملظ  هک  یصاخشا  نآ  ینعی  َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو 

: تفگ دعس  نبا 
نایز نارـسخ و  راچد  ترخآ  اـیند و  رد  نم  تشگ . میهاوخ  زاـب  وا  يوسب  میئادـخ و  قولخم  اـم  هک  اـقح  ینعی  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
قشمد هجوتم  زور  نآ  يادرف  رمع  دنتخیر و  رهن  نایم  رد  ار  اهنآ  دیزیرب . رهن  نایم  رد  ار  اهلوپ  نیا  تفگ : دوخ  نامالغب  سپس  مدیدرگ .

225 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
: تفگ تفرگ و  تقبس  دیزی  يوسب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتاق  درک . دراو  دیزی  دزن  ار  نیسح  ماما  سدقم  رس  دیدرگ و 

ابجحملا کلملا  تلتق  ینا  ابهذ  ۀضف و  یباکر  ءالما 
ابا اما و  سانلا  ریخ  تلتق 

ردام ظاحل  زا  هک  متشک  ار  یسک  نآ  نم  مدومن . دیهش  ار  بوجحم  هانگیب و  هاشداپ  هک  منم  اریز  نک . رپ  الط  هرقن و  زا  ارم  باکر  ینعی 
مدرم نیرتهب  ردپ  ردام و  رظن  زا  نیـسح  یتسنادیم  وت  رگا  تفگ : دنتـسرفب و  كردب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  دیزی  تسا . مدرم  نیرتهب  ردـپ  و 

ماما سدقم  ياهنادندب  دیزی  تفرگ . رارق  تشط  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  ادعب  يدرک !؟ دیهـش  ار  وا  ارچ  سپ  تسا 
. هرخآ یلا  دهش و  ردبب  یخایشا  تیل  تسا : نیا  اهنآ  علطم  دندش و  همجرت  البق  هک  دناوخیم  ار  يراعـشا  نامه  درکیم و  رظن  مالـسلا  هیلع 

 ... و
: دیوگیم يوار  دوب . دیزی  يراسگیم  هبق  لباقم  هک  دندرک  ياهبق  نآ  دراو  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  رـس  داد : روتـسد  دیزی  سپس 

ارف بش  یتقو  متفریمن . باوخ  هبق  نآ  رد  اذـل  دوب . هداهن  رثا  نم  بلق  رد  تایانج  نیا  هیلک  میدـش . كرابم  رـس  نآ  ناـبهگن  لـکوم و  اـم 
. مدینش نامسآ  فرط  زا  یئادص  نم  تشذگ  بش  زا  يرصتخم  هک  یماگنه  میدوب . رس  نآ  نابهگن  زین  ام  دیسر 

مدینـش زین  دندوب . وا  اب  هکئالم  زا  یناوارف  هورگ  هک  دمآ  دورف  یلاح  رد  رـشبلا  وبأ  مدآ  ایب ، دورف  مدآ  ای  دـنکیم : ادـن  يدانم  مدینـش  هاگان 
: تفگیم يدانم 

ترـضح دوش ، لزان  یـسوم  ای  تفگیم : يدانم  مدینـش  ادعب  دـش . لزان  هکئالم  زا  يریثک  هورگ  اب  میهاربا  ترـضح  نک ، طوبه  میهاربا  ای 
زا یهورگ  اب  زین  یسیع  ترضح  نک ، طوبه  یسیع ! ای  داد : رد  ادن  يدانم  مدینش  سپس  دمآ . دورف  هکئالم  زا  یناوارف  هورگ  اب  مه  یسوم 

: درک ادن  هک  مدینش  ار  يدانم  گرزب و  يادص  زین  دومن . طوبه  هکئالم 
هقلح هبق  نآ  فارطا  رد  هکئالم  دندمآ و  دورف  هکئالم  زا  يریثک  هورگ  اب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  ایب ، دورف  دّـمحم ! ای 

. دندز
226 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. تفرگرب ار  نیسح  ماما  كرابم  رس  دش و  هبق  نآ  لخاد  دّمحم  ترضح  سپس 
ربمایپ رانک  رد  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  دش  ینحنم  يردقب  هزین  نآ  تسـشن و  هزین  ياپ  دّمحم  ترـضح  دـیوگیم : يرگید  تیاور  رد 
یلمع هچ  مدنزرف  اب  نم  زا  دعب  نم  تما  نیبب  دومرف : دروآ و  مدآ  ترضح  دزن  تفرگرب و  ار  رس  نآ  مالسا  مرکا  ربمایپ  تفرگ . رارق  ادخ 

. دش هزرل  راچد  هرظنم  نیا  زا  نم  ندب  دناهداد . ماجنا 
هک منزب  هحیص  کی  میامن و  هلزلز  راچد  ار  نیمز  ات  هدب  هزاجا  نمب  متسه . اههلزلز  بحاص  نم  دّمحم  ای  تفگ : تساخرب و  لیئربج  ادعب 

ماما رـس  لکوم  هک  ار  رفن  لهچ  نیا  دّـمحم ! ای  تفگ : لـیئربج  هن . دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مظعا  ربمغیپ  دـنوش  كـاله  همه 
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دمآ و نم  کیدزن  لیئربج  دیـسر  نمب  تبون  ات  دیمد  نانآ  زا  کی  ره  هب  لیئربج  درادن . یعنام  دومرف : نک . راذـگاو  نمب  دنتـسه  نیـسح 
نآ زا  دنتفر . دنتفرگ و  ار  رـس  دندومن و  راذگاو  ارم  دزرماین . ار  وا  ادخ  دـینک ، اهر  ار  وا  دومرف : ادـخ  ربمغیپ  ینیبیم ؟ يونـشیم و  تفگ :

. دماین تسدب  نآ  زا  يربخ  دش و  دیدپان  سدقم  رس  نآ  دعبب  بش 
. دش كاله  رفک  هار  رد  تفرگ و  وا  رمع  زا  ار  تکرب  ادخ  دشن و  قحلم  دوخ  ناطلسب  دش و  ير  رهش  هجوتم  دعس  نب  رمع 

نایرج نیا  زا  دعب  متفرگ و  هلـصاف  درم  نآ  زا  نم  نازوسم . دوخ  شتآ  هب  ارم  وش ، رود  نم  زا  متفگ : درم  نآ  هب  دـیوگیم : شمعا  نامیلس 
. مرادن وا  زا  يربخ 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 32
هک دوب  راوگرزب  نآ  سدقم  رـس  ولج  يدرم  دندربیم . ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رـس  مدید  هک  مدوب  قشمد  رد  نم  مسق  ادـخب 

: دیامرفیم هک  هیآ  نیا  رس  هب  دیسر  ات  درکیم  تئارق  ار  فهک  هکرابم  هروس 
«. 1  » ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ 

رتبجعت اب  دومرف : حیصف  نابزب  هک  دروآرد  نخسب  يوحنب  ار  رس  نآ  اناوت  يادخ 
227 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. تسا نم  ندرب  نم و  ندرک  دیهش  فهک  باحصا  نایرج  زا 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  زا  نساحم  باتک : رد  - 33

هیلع نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دنتشادن . یتیاکش  امرس  امرگ و  زا  دندیشوپ . یکشم  سابل  مشاه  ینب  نانز  دش  هتشک  یلع  نب  نیسح  یتقو 
. درکیم تسرد  اذغ  ناشیا  يارب  دندوب  هدز  متام  نانآ  هکنیا  تلعب  مالسلا 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  رماع  نب  هَّللا  دبع  زا  دیفم  سلاجم  باتک : رد  - 34
دمآ دش و  جراخ  دوخ  هلیبق  نانز  زا  یهورگ  اب  بلاط  یبا  نب  لیقع  رتخد  ءامسا  دیـسر  هنیدمب  نیـسح  ماما  ندش  دیهـش  ربخ  هک  یماگنه 

. تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يراعشا  دیدرگ و  راصنا  نیرجاهم و  هجوتم  ادعب  دش . هدنهانپ  نآ  هب  دیسر و  ادخ  ربمغیپ  ربقب  ات 
. هرخآ یلا  مکل : یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذ  ام 

نیسح ماما  هکنیا  يارب  هفوک  رد  دجسم  راهچ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  بیذهت  باتک : رد  - 35
: حرش نیدب  دندش  دیدجت  دندرک  دیهش  ار 

. یعبر نب  ثبش  دجسم  كامس . دجسم  ریرج  دجسم  ثعشا . دجسم 
رـس دیزی  دمآ  هیواعم  نب  دیزی  دزن  مور  هاشداپ  فرط  زا  ینارـصن  هک  هدـش  تیاور  هعیـش  ياملع  بتک  زا  یـضعب  رد  دـیوگ : فلؤم  - 36

يردقب داتفا  نیسح  ماما  سدقم  رـسب  ینارـصن  نآ  مشچ  یتقو  دروآ . تشاد  روضح  ینارـصن  هک  یـسلجم  نآ  رد  ار  نیـسح  ماما  سدقم 
: تفگ سپس  دش . رت  کشا  هلیسوب  شنساحم  هک  درک  هحون  هحیص و  هیرگ و 

ياهیده ادخ  ربمغیپ  يارب  متشاد  رظن  رد  نم  مدش . هنیدم  رهش  دراو  تراجت  روظنمب  مالـسا  ربمایپ  ندوب  هدنز  نامز  رد  نم  نادب : دیزی  يا 
راوگرزب نآ  دزن  يزیچ  ره  زا  رطع  دـنتفگ : دراد ؟ تسود  رتشیب  ار  ياهیدـه  هچ  ادـخ  ربمغیپ  مدـش : ایوج  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  مربب .

. دراد رطع  هب  یلماک  تبغر  هک  اریز  تسا  رتبوبحم 
هدـهاشم ار  شکرابم  لامج  یتقو  مدرب . دوب  اهنع  هَّللا  یـضر  هملـس  ما  هناخ  رد  هک  ترـضح  نآ  يارب  ربنع  يرادـقم ، وهآ و  هفاـن  ود  نم 

يرتشیب  رون  وا  ندید  زا  مدومن 
228 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

رد ار  اـهرطع  نآ  مدرک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  اذـل  تفرگ . ياـج  مبلق  رد  وا  تبحم  دـش ، رتداـیز  نـم  رورـس  دـش ، عطاـس  ممـشچ  رد 
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؟ تسیچ اهنیا  دومرف : مداهن . شروضح 
: تسیچ وت  مان  دومرف : ماهدرک . میدقت  امش  يارب  هک  تسا  ياهیده  رصتخم  متفگ :

. مداهن باهولا  دبع  ار  وت  مان  نم  هدب . رییغت  ار  دوخ  مان  دومرف : سمشلا . دبع  متفگ :
. مریذپیم ار  وت  هیده  مه  نم  ینک  لوبق  نم  زا  ار  مالسا  وت  رگا 

. تسا ربمایپ  متسناد  مدومن  لمأت  مدرک و  رظن  ار  ترضح  نآ  الماک  نم  یتقو 
امـشب دـیآیم  نم  زا  دـعب  هک  یلوسر  هراـب  رد  نم  هدومرف : هداد و  ربخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  يربمغیپ  ناـمه  يو 

. مهدیم تراشب 
مالسا یلو  مدرک . تعجارم  مور  يوسب  مدومن و  رایتخا  مالسا  وا  كرابم  تسدب  تعاس  نامه  رد  مدش و  دقتعم  ترـضح  نآ  نخـسب  نم 
يدحا مشابیم و  مور  هاشداپ  ریزو  العف  نم  میدوب . ناملـسم  دوخ  رتخد  راهچ  رـسپ و  جنپ  اب  نم  هک  دوب  لاس  دنچ  مدومنیم . ناهنپ  ار  دوخ 

. درادن یعالطا  ام  لاح  زا  راصن  زا 
نیا شسدقم  رـس  هک  ار  يزیزع  نیـسح  نیا  دوب  هملـس  ما  هرجح  رد  وا  مدوب و  مالـسا  ربمایپ  روضح  رد  نم  هک  يزور  نآ  نادب  دیزی ! يا 

ار نیسح  دوشگ و  لغب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  مظعا  ربمغیپ  دش . دراو  هرجح  رد  زا  مدید  دراد  رارق  وت  لباقم  رد  ریقح  راوخ و  روط 
. دـیکمیم دیـسوبیم و  ار  يو  ياهنادـند  بل و  دـیناشن ، دوخ  رانک  رد  ار  وا  سپـس  نم . بیبح  يا  يدـمآ  شوخ  دومرف : تفرگ و  لغب  رد 

وت لتق  رب  دیهـش و  ار  وت  هک  ار  یـصخش  نآ  دنک  تنعل  ادخ  نیـسح ! يا  دـشکیم . ار  وت  هک  یـسک  نآ  داب  رود  ادـخ  تمحر  زا  دومرفیم :
. درکیم مه  هیرگ  دومرفیم  ار  نانخس  نیا  هک  ینیح  رد  ادخ  ربمغیپ  دیامنیم . تناعا 

مردارب اب  نم  ادج ! ای  تفگ : دمآ و  شردارب  اب  نیسح  مدید  هک  مدوب  ترـضح  نآ  دجـسم  رد  ادخ  ربمایپ  اب  نم  دیـسر  ارف  مود  زور  یتقو 
تردـق توق و  ام  زا  کیمادـک  مینادـب  هک  دوب  نیا  لمع  نیا  زا  ام  روظنم  دـشن . بلاغ  يرگید  رب  اـم  زا  کـی  چـیه  متفرگ ، یتشک  نسح 

. میراد يرتشیب 
229 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

هقباسم طـخ  نتـشون  رد  دـیورب و  تسین . امـش  قیـال  نتفرگ  یتشک  نم ! بلق  توق  بوبحم و  ود  يا  دومرف : ناـنآ  هب  مالـسا  مرکا  ربمغیپ 
. دوب دهاوخ  رتشیب  وا  توق  دشاب  رتوکین  شطخ  هک  امش  زا  کی  ره  دیراذگب .

راوگرزب نآ  ات  دنداد  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  طخ  حول  دـندمآ و  ادـخ  ربمغیپ  دزن  دنتـشون و  یطخ  مادـک  ره  دـنتفر و  نینـسح  ترـضح 
اذل دنکشب  ار  ناشیا  زا  یکی  لد  هک  دوبن  یـضار  نوچ  درک . رظن  نانآ  هب  یتعاس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  مظعم  ربمایپ  دیامن . يرواد 

دیورب ناتردپ  دزن  مرادن . صصخت  طخ  نتخانش  رد  و  هدناوخن ) سرد  ینعی   ) یما متـسه  يربمایپ  نم  نم ! بوبحم  ود  يا  دومرف : نانآ  هب 
. تسا رتوکین  امش  زا  کی  مادک  طخ  درگنب  دیامن و  يرواد  امش  نیب  ات 

زا رتشیب  دندش . مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  هناخ  دراو  اعیمج  تساخرب و  ناشیا  اب  مه  ادخ  ربمغیپ  دـندش  ریما  ترـضح  هجوتم  نانآ  یتقو 
ردپ مدش : ایوج  وا  زا  اذل  دوب  یتسود  تقادص و  ناملس  نم و  نیب  نوچ  دندمآ . یسراف  ناملس  اب  مالسا  مظعا  ربمایپ  هک  دشن  تعاس  کی 

؟ دوب رتوکین  نانآ  زا  کی  مادک  طخ  درک و  يرواد  هنوگچ  نینسح 
نسح طخ  میوگب : رگا  دومرف : دومن و  یلمأت  نینسح  رما  هراب  رد  ترـضح  نآ  اریز  دادن . ناشیا  هب  یباوج  دّمحم  ترـضح  تفگ : ناملس 

ناشردپ هجوتم  ار  نانآ  اذل  دش . دـهاوخ  مومغم  نسح  تسا  رتوکین  نیـسح  طخ  میوگب : رگا  دوشیم و  نیگهودـنا  نیـسح  تسا  نسحا 
. دومن

ناشردپ هکنیا  زا  ارم  هک  مهدیم  مسق  مالـسا  نید  قحب  دشابیم و  وت  نم و  نیب  هک  يردارب  تقادص و  نآ  قحب  ار  وت  متفگ : ناملـس  هب  نم 
هراب رد  ترضح  نآ  دندمآ و  ناشردپ  دزن  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  یتقو  تفگ : ناملـس  یئامن ؟ هاگآ  درک  تواضق  ناشیا  نیب  ام  هنوگچ 
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دزن دومرف : ناشیا  هب  سپـس  دنکـشب  ار  نانآ  زا  کی  چیه  بلق  دشن  یـضار  ریما  ترـضح  دومن . ینابرهم  نانآ  هب  تبـسن  درک  لمأت  ناشیا 
نآ هب  دندوب  هتـشون  نآ  رب  طخ  هک  ار  یحول  نآ  دندمآ و  ناشردام  دزن  نینـسح  ترـضح  دیامن - يرواد  امـش  نیب  يو  ات  دیورب  ناتردام 

. دندرک هضرع  وناب 
230 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

رتشیب وا  توق  دشاب  رتوکین  شطخ  هک  یسک  ره  دیسیونب  طخ  هداد  روتـسد  امب  نامدج  دنتفگ : دوخ  ردامب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  سپس 
ار ام  دومنن و  يرواد  ام  نیب  رد  ام  ردپ  داتسرف  نامردپ  دزن  ار  ام  ترـضح  نآ  میتفر . ادخ  ربمغیپ  روضحب  میدرک و  هبتاکم  ام  دوب . دهاوخ 

. تسا هدرک  هناور  وت  دزن 
نیب هنوگچ  و  منک ؟ هچ  نم  سپ  دننکشب . ار  ناشیا  لد  دناهتـساوخن : مالـسلا  مهیلع  نینـسح  ردپ  دج و  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  ءارهز  همطاف 

زا مادـک  ره  منکیم  عطق  امـش  رـس  يالاب  ار  دوخ  دـنب  ندرک  خـن  نم  منامـشچ ؟ ود  رون  يا  دومرف : نانآ  هب  هصالخ : میامن ؟ يرواد  ناشیا 
. تسا رتشیب  وا  توق  رتوکین و  يو  طخ  تفرگرب  ار  نآ  ياهدیراورم  زا  رتشیب  امش 

ماما ددـع و  هس  نسح  ماما  درک . عطق  ناـنآ  رـس  رب  دوب  دـیراورم  ددـع  تفه  ياراد  هک  ار  دوخ  دـنب  ندرگ  خـن  تساـخرب و  رهطا  همطاـف 
يادخ دندرکیم . تیلاعف  نآ  ندوبر  يارب  نانآ  زا  کی  ره  هک  دوب  هدنام  یقاب  اهدیراورم  زا  یکی  دنتفرگرب . دیراورم  ددع  هس  زین  نیسح 

ار نآ  فصن  کی  ناشیا  زا  کـی  ره  دومن و  فصن  ود  دوخ  لاـب  هلیـسوب  ار  دـیراورم  نآ  دـمآ و  نیمزب  اـت  داد  روتـسد  لـیئربجب  ناـبرهم 
. تفرگرب

ریما ترضح  زین  دنکشب . دنک و  كاندرد  نتشون  طخ  حیجرت  هلیـسوب  ار  نانآ  زا  یکی  لد  دشن  یـضار  هنوگچ  ادخ  ربمغیپ  نیبب  دیزی ! يا 
نآ داد : روتسد  هکلب  دنکـشب ، ناشیا  زا  یکی  بلق  هک  دشن  یـضار  ناحبـس  يادخ  زین  دندادن . ماجنا  ار  لمع  نیا  مالـسلا  امهیلع  همطاف  و 

؟! یئامن راتفر  ادخ  ربمغیپ  رتخد  رسپ  اب  هنوگ  نیا  وت  دراد : اج  ایآ  دشاب . مارآ  نانآ  بلق  ات  دندرک  فصن  ود  ار  دیراورم 
رد تفرگرب و  ار  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  تساخرب و  ینارـصن  نآ  سپـس  دیزی ! يا  وت ، نید  وتب و  فا  ینعی  دیزی ! ای  کنیدل  کل و  فا 

: تفگیم دیسوبیم و  ار  رس  نآ  دوب  نایرگ  هک  یلاح 
. هدب تداهش  نم  يارب  ءارهز  همطاف  تردام : یضترم و  یلع  تردپ : یفطصم و  دّمحم  تدج : دزن  نیسح  ای 

231 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
رد شـسدقم  دسج  دش . دیهـش  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هدـش : تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  تیب  لها  قیرط  زا 

. دوب هتخیر  نیمز  يور  شکرابم  نوخ  هداتفا و  البرک 
. دومن نیگنر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  نوخب  ار  دوخ  دمآ و  يدیفس  هدنرپ  هاگان 

اهنآ زا  کی  ره  دـنراد و  ياج  ناتخرد  هخاش  زارف  رب  هیاس  ریز  هک  دـید  ار  یناغرم  دـمآ و  دـیکچیم  شیاهرپ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  ادـعب 
دای هب  بعل و  وهل و  لوغـشم  امـش  هک  دراد  اج  ایآ  امـش ! رب  ياو  تفگ : اهنآ  هب  نوخب  هقرغ  غرم  نآ  دیوگیم  بآ  فلع و  هناد و  زا  نخس 

؟ دشاب هدش  هتخیر  شسدقم  نوخ  حبذ و  غاد  ياهکاخ  يور  اهترارح  نآ  نایم  رد  ءالبرک  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  یلو  دیشاب ، ایند 
لسغ و رس و  نودب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  هثج  دندید : دورو  زا  سپ  دندش . البرک  هجوتم  ناگدنرپ  نآ  هیلک  هلاقم  نیا  زا  سپ 

. تسا هداتفا  نیمز  يور  نفک 
ترـضح نآ  راوز  تسا . هدـش  هتفوک  نانمـشد  بسا  مس  هلیـسوب  شکرابم  دـسج  دـناهتخیر . شـسدقم  ندـب  رب  ار  اـهرابغ  درگ و  اـهداب 

یگدنشخرد زا  اوه  ینارون و  راوگرزب  نآ  راونا  زا  نیمز  دننکیم  هبدن  هلان و  شیارب  اههوک  ارحـص و  ناینج  دنتـسه . اهنابایب  ياهیـشحو 
. تسا هدش  هدنشخرد  وا 

دنتسشن شکرابم  نوخ  نایم  رد  دندرک . دنلب  الیو  او  هیرگ و  هب  ادص  دندز و  هحیص  داتفا  نیـسح  سدقم  دسجب  ناگدنرپ  نآ  مشچ  یتقو 
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نیسح ترـضح  تداهـش  زا  ار  اجنآ  لها  ات  دومن  ور  یفرطب  اهنآ  زا  کی  ره  سپـس  دندومن . نیگنر  نوخ  نآ  هلیـسوب  ار  دوخ  لاب  رپ و  و 
. دیامن هاگآ  مالسلا  هیلع 

شلاـب رپ و  زا  نوخ  هک  دـمآ  یلاـح  رد  هدـنرپ  نآ  دـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  هنیدـم  هجوتم  ناگدـنرپ  نآ  زا  یکی  اـضق  زا 
: تفگیم ار  نخس  نیا  درکیم و  شدرگ  دّمحم  ترضح  سدقم  ربق  فارطا  رد  هدنرپ  نآ  دیکچیم .

. ءالبرکب نیسحلا  حبذ  الا  ءالبرکب ، نیسحلا  لتق  الا 
عامتجا هدنرپ  نآ  فارطا  رد  ناگدنرپ  دیدرگ . حبذ  ءالبرک  رد  نیسح  هک  دیشاب  هاگآ  دش ، هتشک  البرک  رد  نیسح  هک  دیـشاب  هاگآ  ینعی 

. دندرک هحون  هیرگ و  نیسح  ماما  يارب  دندومن و 
232 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ات تسا  ربخ  هچ  دنتـسنادیمن  اما  دندید . دیکچیم  اهنآ  لاب  رپ و  زا  هک  ار  یئاهنوخ  نآ  دندینـش و  ار  ناگدـنرپ  نآ  هبدـن  هلان و  هنیدـم  لها 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  هدنرپ  نآ  هک  دنتفایرد  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  تشذگ و  نایرج  نیا  زا  یتدم  هکنیا 
رد يدوهی  کی  دش  هنیدم  دراو  غرم  نآ  هک  يزور  نآ  رد  هدـش : لقن  تسا ! هدرکیم  هاگآ  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  لتق  زا  ار 
رد دمآ و  هدـنرپ  نآ  دوب . هروخ  ینعی  ماذـج  ضرم : راچد  شندـب  لش و  رک ، ریگ ، نیمز  روک ، هک : دوب  رتخد  کی  ياراد  وا  دوب . هنیدـم 

. دوب نایرگ  حبص  ات  نانچمه  ار  بش  نآ  تسشن و  یتخرد  زارف  رب  دیکچیم  شلاب  رپ و  زا  نوخ  هک  یلاح 
رد يدوهی  نآ  اضق  زا  دوب . هتفرگ  ياج  هدـنرپ  نآ  هک  دوب  هدرب  یغاـب  ناـمه  ناـیم  رد  هنیدـم  زا  جراـخ  ار  دوخ  هضیرم  رتخد  يدوهی  نآ 

شردپ هک  دش  هجوتم  رتخد  نآ  یتقو  دورب . دوخ  لیلع  رتخد  غارسب  بش  نآ  تسناوتن  يو  تفر . دوخ  راک  لابندب  تشاد و  يراک  هنیدم 
. تفریم شباوخ  ات  تفگیم  نخس  شیارب  شردپ  اریز  تفرن . باوخب  هدماین 

هدنرپ نآ  هک  یتخرد  نآ  ریز  دمآ  ات  دیشکیم  نیمز  يور  نانچمه  ار  دوخ  دینش  ار  غرم  نآ  هلان  هیرگ و  رحس  ماگنه  رد  رتخد  نآ  یتقو 
نیـسح ماما  نوخ  زا  هرطق  کی  درکیم  هلان  رتخد  نآ  هک  یلاح  نامه  رد  دش . هلان  هآ و  مه  هدنرپ  نآ  اب  نانچمه  رتخد  نآ  دوب  نآ  زارف  رب 

: تفرگ افش  زین  نآ  دیکچ و  شرگید  مشچب  يرگید  هرطق  سپـس  تفای ! افـش  شمـشچ  دیکچ و  شمـشچب  دوب  هدنرپ  نآ  لاب  رپ و  هب  هک 
ینوخ هرطق  ره  سپس  دنتفرگ ، افش  زین  اهنآ  دیکچ  شیاهاپ  هب  هرطق  کی  نآ  زا  دعب  دنتفای ! افـش  دیکچ  شیاهتـسدب  هرطق  کی  یتقو  ادعب 
. تفای افش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  نوخ  تکرب  زا  شندب  هیلک  هکنیا  ات  دیلامیم  دوخ  ندبب  ار  نآ  دیکچیم  رتخد  نآ  ندبب  هک 

شدرگ  هک  دید  ار  يرتخد  تفر  غاب  نآ  رد  رتخد  نآ  ردپ  دش و  حبص  هک  یماگنه 
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نآ دوبن  تکرح  رب  رداق  هک  متـشاد  غاب  نیا  رد  یلیلع  رتخد  نم  دـش : ایوج  وا  زا  اذـل  دـشابیم . شدوخ  رتخد  وا  هک  تسنادـن  یلو  دـنکیم 
تـساخرب دـمآ و  شوهب  هک  یماگنه  درک . شغ  داـتفا و  دینـش  ار  نخـس  نیا  يو  یتقو  متـسه ! رتخد  ناـمه  نم  مسق  ادـخب  تفگ : رتخد 

تداهـش تبیـصم و  تلعب  هتخوس  یلد  نیزح و  یبلق  اب  تخرد  نآ  زارف  رب  هدنرپ  نآ  دید  يدوهی  دروآ . هدنرپ  نآ  کیدزن  ار  وا  شرتخد 
. دنکیم هبدن  هلان و  مالسلا  هیلع  نیسح 

اب هدـنرپ  نآ  هاگان  یئوگب ! نخـس  ادـخ  تردـقب  نم  اب  مهدـیم  مسق  هدـیرفآ  ار  وت  هک  یـسک  نآ  قحب  ار  وت  تفگ : هدـنرپ  نآ  هب  يدوهی 
: تفگ دش و  دراو  ام  رب  ياهدنرپ  مدید  هاگان  میدوب . راجـشا  زا  یـضعب  زارف  رب  ناگدـنرپ  زا  یهورگ  اب  رهظ  عقوم  نم  تفگ : هیرگ  تلاح 

هداتفا غاد  ياهکاخ  يور  هنـشت  بل  امرگ  تدـش  اب  البرک  نیمز  رد  نیـسح  دـیروخب و  ادـخ  ياهتمعن  زا  امـش  دراد : اج  ایآ  ناگدـنرپ  يا 
؟ دشاب

ءالبرک يوسب  دندینش  ار  هلاقم  نیا  ناگدنرپ  هک  یماگنه  دشاب ! هتفر  جاراتب  ناشسابل  ریـسا و  شنانز  هزین و  زارف  رب  هدیرب و  شـسدقم  رس 
دوب یئاهگیر  نآ  شنفک  شندب و  نوخ  ترـضح  نآ  لسغ  بآ  تسا . هداتفا  يداو  نآ  رد  هک  میدـید  ار  نیـسح  ماما  ام  دـندرک و  زاورپ 
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نیسح فیرش  نوخب  ار  دوخ  ياهندب  میدومن . يراز  هحونب و  عورش  میداتفا و  شفیرـش  دسج  يور  ام  دوب ! هتخیر  شاهزانج  يور  داب  هک 
. ماهدمآ ناکم  نیا  رد  نم  میدومن و  زاورپ  یفرطب  کی  ره  سپس  میدرک . نیگنر 

ره يافـش  شـسدقم  نوخ  تشادـیمن  یلاع  ماـقم  ادـخ  دزن  نیـسح  رگا  تفگ : درک و  بجعت  دینـش  ار  هلاـقم  نیا  يدوهی  نآ  هک  یعقوم 
. دندش فرشم  مالسا  نیدب  شنادنواشیوخ  زا  رفن  دصناپ  دادعت  اب  شرتخد  يدوهی و  نآ  سپس  دوبیمن . يدرد 

نم مدوب . تعارز  لوغـشم  همقلع  رهن  رانک  رد  نم  دـنتفر  البرک  زا  هیما  ینب  رکـشل  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدـش  لـقن  يدـسا  صخـش  زا 
. میامن لقن  مناوتیمن  ار  اهنآ  زا  يرصتخم  زج  هک  مدید  یبئارغ  بئاجع و 

234 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
ار یناگراتـس  دـندشیم  نکاس  اهداب  یتقو  دیـسریم . نم  غامدـب  يربنع  کشم و  يوب  کی  دـندیزویم  نم  رب  اـهداب  هاـگ  ره  هکنیا  هلمج  زا 

صخـش میدوب ، اجنآ  رد  ملایع  لها و  نم و  طـقف  دـنیامنیم . دوعـص  نامـسآ  هب  نیمز  زا  اـهنآ  ریظن  لوزن و  نیمزب  نامـسآ  زا  هک  مدـیدیم 
. میوش ایوج  هرظنم  نآ  هراب  رد  يو  زا  ات  میدیدن  ار  يرگید 

دـشیم و حبـص  هک  یعقوم  مدـشیم . دوخ  لزنم  هجوـتم  هدرک  وا  هب  تشپ  نم  دـمآیم و  هلبق  فرط  زا  يربـش  کـی  باـتفآ  بورغ  ماـگنه 
زا دـندش  هتـشک  هک  يدارفا  نیا  متفگیم : مدوخ  اب  دوریم . هلبق  يوسب  ریـش  نآ  مدـیدیم  مدـشیم  جراخ  لزنم  زا  نم  درکیم و  عولط  باـتفآ 

نیا زا  ار  یتازجعم  ارچ  سپ  دوب . هدومن  رداص  ار  ناـشیا  لـتق  روتـسد  داـیز  نبا  دـندرک و  جورخ  داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  هب  دـندوب و  جراوخ 
؟ هن ای  دروخیم  اهندب  نیا  زا  ریش  نیا  ایآ  مرگنب  ات  مشاب  رادیب  ار  بشما  دیاب  مسق  ادخب  منیبیمن ! نارگید  زا  هک  منیبیم  ناگتشک 

يو ندید  زا  مندب  اذل  تسا ، كانفوخ  هداعلا  قوف  مدید  مدش  ریـش  نآ  هجوتم  هک  یعقوم  دـمآ . ریـش  نآ  مدـید  درک  بورغ  باتفآ  یتقو 
رکف نیمه  رد  نم  دیایب . نم  غارـسب  دیاب  سپ  دـشاب  مدآ  ینب  تشوگ  ندروخ  ریـش  نیا  روظنم  رگا  مدرک : رکف  روط  نیا  دـش . هزرل  راچد 
مدوخ اب  نم  تخادـنا . نآ  يور  ار  دوخ  داتـسیا و  دوب  باتفآ  ریظن  هک  يدـسج  يور  تفر و  ناگتـشک  نایم  رد  ریـش  نآ  مدـید  هک  مدوب 

: متفگیم
. دیوگیم نخس  دوخ  اب  دیامنیم و  همهمه  دنکیم و  نیگنر  دسج  نآ  نوخب  ار  دوخ  تروص  مدید  یلو  دروخیم ؟ ندب  نآ  تشوگ  زا 

تفرگ ارف  ار  ناهج  بش  یکیرات  هکنیا  اـت  مدوب  ریـش  نآ  بظاوم  ناـنچمه  نم  تسا . يروآ  بجعت  هرظنم  هچ  نیا  ربکا ؟! هَّللا  متفگ : نم 
مدینـش و يزادـگناج  ياههمطل  هلان و  هیرگ و  يادـص  سپـس  دنـشاب . هدرک  رپ  ار  نیمز  ایوگ : هک  دوب  نازیوآ  یئاـهغارچ  عمـش و  مدـید 

: تفگیم یصخش  مدینش  تسا ، نیمز  ریز  زا  اههیرگ  هلان و  نآ  مدید  هاگان  متفر . اهنآ  لابندب 
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وت متفگ : مداد و  مسق  لوسر  ادخ و  قحب  ار  وا  متفر و  نایرگ  صخش  نآ  کیدزن  دش و  هزرل  راچد  نم  ندب  تسوپ  هاماما ! او  هانیـسح ! او 
دوب هنـشت  هدـش و  دیهـش  هک  نیـسح  يارب  بش  زور و  ره  ام  دـنتفگ : دـینایرگ ؟! هچ  يارب  متفگ : میتسه . ناینج  نانز  اـم  تفگ : یتسیک ؟

. مینکیم يرادازع 
. يرآ دنتفگ : دینیشنیم ؟ شدسج  دزن  ریش  نیا  هک  ینیسح  نیمه  متفگ :

. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  ریش  نیا  دنتفگ : هن  متفگ : یسانشیم ؟ ار  ریش  نیا  ایآ 
. دیکچیم متروصب  ییاهگشا  هک  مدومن  تعجارم  یلاح  رد  نم 

وت يارب  ینک  شوگ  رگا  هک  ماهدـید  یباوخ  هتـشذگ  بش  نم  دـیزی ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس  هدـش : لـقن  - 37
؟ یباوخ هچ  تفگ : دیزی  میوگب .

. مدرک ءاعد  مدناوخ و  زامن  مدوب  هدش  هتسخ  هیرگ  زا  مدوب و  رادیب  نم  هک  ینیح  نآ  رد  دومرف :
زا یئاهمداخ  ادـعب  هدـش . عطاس  نیمز  فرطب  نامـسآ  زا  يرون  دـناهدش و  زاب  نامـسآ  ياهرد  مدـید  تفر  باوخب  ممـشچ  هک  یماـگنه 
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. تشاد دوجو  غاب  نآ  رد  يرصق  دوب و  زبس  هک  مدید  ار  یغاب  سپس  دیسر . مرظنب  تشهب  ياهمداخ 
. دوب ناشیا  دزن  مداخ  کی  دندش و  لخاد  گرزب  نادرم  زا  رفن  جنپ  مدید  هاگان 

اطع وا  هب  درک  هک  يربص  نآ  ضوع  رد  ادخ  هک  دشابیم  نیـسح  تردپ  زا  رـصق  نیا  تفگ : تسیک ؟ زا  رـصق  نیا  متفگ : مداخ  نآ  هب  نم 
: تفگ دننایک ؟ گرزب  نادرم  نیا  متفگ : تسا . هدومرف 

: متفگ هَّللا . میلک  یـسوم  مراهچ : نمحرلا  لیلخ  میهاربا  موس : دشابیم  هَّللا  یبن  حون  مود : تسا . رـشبلا  وبا  مدآ  ترـضح  لوا : صخـش  نآ 
ار وا  اـیآ  هنیکــس ! يا  تـفگ : تـسیک ؟ دـشابیم  نـیزح  ناـیرگ و  هـتفرگ و  تسدــب  ار  دوـخ  نساـحم  مـنیبیم  هـک  یمجنپ  صخــش  نآ 

تردـپ دزن  تفگ : دـنوریم ؟ اـجکب  ناـشیا  متفگ : تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  تدـج  نیا  تفگ : هن ، متفگ : یـسانشیمن ؟
هعاسلا  مسق  ادخب  متفگ : نیسح .
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. مدیسرن يو  هب  نم  تفرگ و  تقبس  ترضح  نآ  یلو  میامنیم . هاگآ  هدش  ام  راچد  هک  یبئاصم  نیا  زا  ار  وا  مناسریم و  مدجب  ار  دوخ 

نآ هب  نم  تسا . هداتسیا  دراد  تسدب  يریشمش  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مدید  هاگان  مدوب  رکفتم  هک  یلاح  نامه  رد 
يا دومرف : دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  دش  نایرگ  هکنیا  زا  سپ  يو  دش ! دیهـش  وت  زا  دعب  ترـسپ  مسق  ادـخب  ادـج ! ای  متفگ : ترـضح 
ارچ هک  مدـنام  بجعتم  نانچمه  نم  تفر . اجکب  راوگرزب  نآ  هک  مدـشن  هجوتم  سپـس  درک . دـهاوخ  يراـی  ادـخ  نک . ربص  مزیزع  رتخد 

. دندرکیم لوزن  دوعص و  مردپ  سدقم  رس  دزن  هکئالم  دش و  زاب  نامسآ  زا  يرد  مدید  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد  تفر  اجک  وا  متسنادن 
: تفگ دش و  نایرگ  دز و  دوخ  تروصب  همطل  دینش  ار  نانخس  نیا  دیزی  یتقو 

شگنر هک  دمآ  نم  دزن  يدرم  سپس  دومرف : دیزی  هب  هنیکـس  ترـضح  دسیونیم : يرگید  تیاور  رد  راک ! هچ  نیـسح  ندرک  دیهـش  اب  ارم 
هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  تدج  نیا  تفگ : تسیک ؟ درم  نیا  متفگ : مداخ  نآ  هب  نم  دوب . هتـسکش  لد  هام و  لثم  شتروص  ّرد و  ریظن 

: متفگ يو  هب  متفر و  ترضح  نآ  کیدزن  نم  دشابیم ، هلآ 
هتخیر ام  ياهنوخ  دیهش و  ام  نادرم  مسق  ادخب  هادج  ای  ینعی  انمیرح ! هَّللا  تکته و  و  انئامد ، هَّللا  تکفس و  انلاجر و  هَّللا  تلتق و  هادج ! ای 

. دندنار دیزی  يوسب  دندرک و  راوس  زاهجیب  نارتش  رب  ار  ام  دش . تمرح  کته  امب  تبسن  دندش و 
هب دش و  مالسلا  مهیلع  یسوم  میهاربا و  حون و  مدآ و  ترضح  هجوتم : ادعب  دینابـسچ . دوخ  هنیـس  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ 

ار دوخ  يادص  هنیکـس  يا  تفگ : نمب  مداخ  نآ  سپـس  دنداد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  مدنزرف  اب  نم  زا  دـعب  نم  تما  نیا  دـیرگنب  دومرف : نانآ 
. يدرک نایرگ  ار  ادخ  ربمغیپ  اریز  نک . هتسهآ 

. دومن رصق  نآ  لخاد  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  مداخ  نآ  نایرج  نیا  زا  سپ 
ار نانآ  رون  تمظع و  اب  ار  نانآ  تقلخ  اناوت  يادخ  هک  مدش  هجاوم  نز  رفن  جنپ  اب  هاگان 
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هقرغ نهاریپ  يو  دوب . هدیـشوپ  هایـس  ياهـسابل  هدرک و  زاب  ار  دوخ  رـس  يوم  هک  تقلخلا  میظع  دوب  ینز  ناشیا  ناـیم  رد  دوب . هدرک  داـیز 

. دنتسشنیم زین  نانآ  تسشنیم  هاگ  ره  دنتساوخیمرب و  مه  رگید  نانز  تساوخیمرب  وا  هاگ  ره  تشاد - تسد  رد  ینوخب 
؟ دنتسیک هدومن  گرزب  ار  نانآ  تقلخ  ادخ  هک  نانز  نیا  متفگ : مداخ  نآ  هب  نم 

نیا تسا : واو ) حتف  ءاخ و  مضب   ) دلیوخ رتخد  هجیدخ  نیا  دشابیم . نارمع  رتخد  میرم  نیا  تسا . رـشب  ردام  ءاوح  نیا  هنیکـس ! يا  تفگ :
دنتسیایم و يو  اب  مه  رگید  نانز  دتـسیایم  هاگ  ره  دراد و  تسد  رد  نوخب  هقرغ  نهاریپ  هک  یئوناب  نیا  تسا و  هراس  نیا  دشابیم . رجاه 

: متفگ متفر و  ماهدج  کیدزن  نم  تسا . ءارهز  همطاف  تاهدج  دنیشنیم  وا  اب  زین  نانآ  دنیشنیم  هاگ  ره 
دینابسچ دوخ  هنیسب  ارم  وناب  نآ  مدش ! میتی  یکدوک  رد  نم  دش و  دیهش  مردپ  مسق  ادخب  ینعی  ینـس ! رغـص  یلع  تمتوا  یبا و  هَّللا  لتق و 
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يرواد تمایق  زور  رد  دیزی  وت و  نیب  ادـخ  همطاف ! ای  دـنتفگ : ءارهز  ترـضحب  دـندش و  نایرگ  مه  نانز  نآ  هیلک  درک . يدـیدش  هیرگ  و 
. دومنن يو  نخسب  یهجوت  درک و  اهر  ار  هنیکس  دیزی  سپس  درک . دهاوخ 

دش و زاب  نامسآ  ياهرد  زا  یکی  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدش و  دوخ  باوختخر  دراو  نم  تفگ : هک  هدش  لقن  دوب  دیزی  هجوز  هک  دنه  زا 
: دنیوگیم دنیآیم و  دورف  نیسح  ماما  كرابم  رس  يوسب  هتسد  هتسد  هکئالم 

دش و لزان  نیمزب  نامسآ  زا  يربا  هعطق  مدید  هک  مدوب  لاح  نیمه  رد  نم  هَّللا ! لوسر  نب  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا ! دبع  ابا  ای  کیلع  مالـسلا 
يور ار  دوخ  ات  دمآ  يو  دوب . هام  ریظن  شتروص  ّرد و  گنر  لثم  شگنر  هک  دوب  يدرم  ناشیا  نایم  رد  دندوب  نآ  نایم  رد  یناوارف  نادرم 

: دومرفیم دیسوبیم  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  تخادنا و  نیسح  ماما  يایانث  ياهنادند 
! كوعنم ءاملا  برش  نم  و  كوفرع ! ام  مهارتا  كولتق ! يدلو  ای 

ار وت  و  دنتخانشن ! ار  وت  ردق  هک  يدید  ایآ  دنتشک ! ار  وت  مزیزع  رسپ  يا  ینعی 
238 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

نیا دشابیم . نسح  تردارب  نیا  تسا . یـضترم  یلع  تردپ  نیا  مشابیم . ادخ  لوسر  تدـج  نم  مرـسپ  يا  دـندرک ! عنم  بآ  ندـیماشآ  زا 
. دنتسه لیقع  رفعج و  تیاهومع 

. درکیم هرامش  يرگید  زا  سپ  مادک  ره  ار  دوخ  تیب  لها  ترضح  نآ  سپس  دنشابیم . سابع  هزمح و  نانیا 
نیـسح ماما  كرابم  رـس  يالاب  يرون  مدید  هاگان  مدوب . هدـش  سرت  عزج و  راچد  هک  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  یلاح  رد  نم  دـیوگیم : دـنه 

دوب و هدرک  راوید  هجوـتم  ار  دوـخ  تروـص  يو  متفاـی . کـیرات  ياهناـخ  ناـیم  رد  ار  وا  متفر و  دـیزی  لابندـب  نم  تسا ! هدـیدرگ  رـشتنم 
: تفگیم

وا مدرک و  لقن  شیارب  ار  دوخ  باوخ  نم  دوب  هدش  هودنا  مغ و  ماسقا  عاونا و  راچد  دیزی  راک !! هچ  نیسح  اب  ارم  ینعی  نیـسحلل !! یل و  ام 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  مرح و  دیزی  دش  حبـص  هک  یماگنه  دیوگیم : يوار  دوب ! هتخادنا  ریزب  ار  دوخ  رـس  نانچمه 

نانآ داد . مهاوخ  امـشب  یناوارف  هزیاج  نم  دـیئامن ؟ تعجارم  هنیدـم  بناجب  ای  دـینامب  نم  دزن  دـیراد  تسود  تفگ : ناـشیا  هب  تساوخ و 
یئاههرجح سپس  دیهد . ماجنا  دیراد  رظن  رد  هچ  ره  تفگ : دیزی  مینک . يرادازع  هحون و  نیـسح  ماما  يارب  میراد  تسود  الوا  ام  دنتفگ :

همجرت شخب  نیمه  مکی  تیاور  ءانثا  رد  نیا  زا  لبق  هک  هچنآ  رخآ  یلا  دـندش و ...  يرادازع  لوغـشم  دـش و  هیلخت  نانآ  يارب  قشمد  رد 
. دش

ربمایپ هجوز  هملس  ما  دیـسر  هنیدمب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  تفگ : هک  دنکیم  لقن  لهـس  زا  فئارط  باتک : رد  - 38
لیلذ دنداد و  بیرف  ار  نیـسح  دشکب ! ار  نانآ  ادخ  دنتـشک . ار  نیـسح  داب ! قارع  لها  رب  تنعل  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 

؟! دندرک
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  روضح  رد  دروآ و  یئاولح  اذغ و  قبط  کی  بش  کی  ءارهز  همطاف  مدید  نم  دنک . تنعل  ار  ناشیا  ادخ 

. داهن
دزن شدنزرف  ود  اب  ار  وا  ورب  دومرف : ادخ  لوسر  دوب . هناخ  نایم  رد  دومرف : تساجک ؟ یلع  تیومع  رـسپ  دومرف : رهطا  همطافب  ادـخ  ربمایپ 

ءارهز ترضح  روایب . نم 
239 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دوب وناب  نآ  لابندب  مه  ریما  ترضح  دوب و  هتفرگ  ار  نینسح  تسد  هک  دمآ  یلاح  رد 
. دیناشن دوخ  رانک  رد  ار  نینسح  راوگرزب  نآ  دندمآ و  ادخ  ربمغیپ  دزن  ناشیا 

. دنتسشن مالسا  مظعا  ربمایپ  پچ  تمس  رهطا  همطاف  تسار و  فرط  ریما  ترضح 
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نانآ دوخب و  ار  نآ  تفرگ و  رب  دوب  ام  شرف  نم و  ياپ  ریز  هک  ار  يربیخ  ءاسک  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دیوگیم : هملـس  ما 
: دومرف درک  دنلب  نامسآ  فرطب  ار  دوخ  تسد  هکنیا  زا  سپ  تفرگ و  تسدب  ار  ءاسک  نآ  فرط  ود  ادعب  دیچیپ .

. اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتیب  لها  ءالؤه  مهللا 
لوسر ای  متفگ : نم  نادرگب : هزیکاپ  یـصوصخم  وحنب  ار  نانآ  نک و  فرط  رب  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  دـننم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ ! ینعی 

ترضح همطاف و  شرتخد  یلع و  شیومع  رسپ  قح  رد  هکنیا  زا  سپ  راوگرزب  نآ  سپس  ارچ . دومرف : متسین ؟ وت  تیب  لها  زا  نم  ایآ  هَّللا !
. دومن ءاسک  لخاد  زین  ارم  دوب  هدرک  ءاعد  نینسح 

دوب هدش  دیهش  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  مادقملا  یبا  نب  ورمع  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ناوید  حراش  دیوگ : فلؤم  - 39
اهیا تسا : نیا  اـهنآ  عـلطم  دـندش و  همجرت  شخب  نیمه  مکی  تیاور  لـیذ  رد  هک  دـناوخیم  ار  يراعـشا  نآ   ) نامـسآ زا  یفتاـه  دـندینش 

(. هرخآ یلا  نولتاقلا 
دّمحم لآ  ناریسا  نادیهش و  سدقم  رس  هک  یعقوم  دنکیم : لقن  یناث  دیهش  طخ  زا  هک  متفای  ار  ءالضف  زا  یضعب  طخ  دیوگ : فلؤم  - 40

: درک داشنا  ار  راعشا  نیا  دیزی  دندرب  دیزی  دزن  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نوریج  یبر  یلع  سومشلا  کلت  تقرشا  سوءرلا و  کلت  تدب  امل  - 1

ینوید  یبنلا  نم  تیضق  دقلف  حصت  الوا  حص  تلقف  بارغلا  حاص  - 2
قـشمد ياههزاورد  زا  یکی  هک   ) نوریج هزاورد  يـالاب  رب  هدنـشخرد  ياهدیـشروخ  نآ  دـندش و  رهاـظ  اهرـس  نآ  هک  یماـگنه  ینعی  - 1

. متفرگ مالسا  ربمایپ  زا  ار  دوخ  قح  نم  هک  اقح  ینزن  دایرف  هچ  ینزب و  دایرف  هچ  متفگ : نم  دز . دایرف  غالک  دندیشخرد 2 - هدوب )
240 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دیزی دندرب  نوعلم  دـیزی  دزن  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب - یلع  ترـضح  هک  یماگنه  دـنکیم  تیاور  يدـنوار  تاوعد  باتک : رد  - 41
. درک نخسب  عورش  تشاد و  هاگن  دوخ  لباقم  رد  ار  مولظم  ماما  نآ  اذل  دنزب  ار  داجس  ترضح  ندرگ  تفرگ  میمصت 

یلو دیامن . دیهـش  ار  وا  دنک و  هناهب  ار  نآ  دیزی  هک  دیوگب  ینخـس  راوگرزب  نآ  دیامن و  هملاکم  ترـضح  نآ  اب  هک  دوب  نیا  دیزی  روظنم 
. دومرفیم شلاؤس  اب  قباطم  ار  وا  باوج  داجس  ترضح 

وت اب  نم  تفگ : دیزی  درکیم . ملکت  و  دـینادرگیم . دوخ  ياهتشگنا  اب  ار  نآ  هک  تشاد  تسد  رد  یکچوک  هحبـس  کی  داجـس  ترـضح 
: دومرف داجس  ماما  تسا ؟ زئاج  عوضوم  نیا  هنوگچ  ینادرگیم ! دوخ  تسدب  ار  هحبس  هک  یهدیم  یلاح  رد  ارم  باوج  وت  میوگیم و  نخس 

: دومرفیم تشادیم و  رب  ار  هحبس  هکنیا  ات  تفگیمن  نخس  یسک  اب  دناوخیم  ار  حبص  زامن  هاگ  ره  هک  درک  لقن  میارب  مدج  زا  مردپ 
. یتحبس هب  ریدا  ام  ددعب  کللها  كدمحا و  كدجما و  کحبسا و  تحبصا  ینا  مهللا 

. دـینادرگیم ار  هحبـس  تفگیم و  نخـس  تساوـخیم  هچ  ره  دـیوگب  حـیبست  هـکنیا  نودـب  تشادـیم و  رب  ار  هحبـس  نآ  ترـضح  نآ  سپس 
هک یماگنه  دشیم . دراو  دوخ  باوختخر  رد  هک  یعقوم  نآ  ات  دوب  يزرح  کی  تشاد و  باوث  شیارب  هحبـس  ندـینادرگ  نیمه  دومرفیم :
ات تقو  نیا  زا  هحبـس  نآ  باوث  داهنیم و  شیوخ  رـس  ریز  ار  دوخ  هحبـس  دادـیم و  ماجنا  ار  لـمع  نیمه  زین  دـشیم  دوخ  باوختخر  دراو 
لآ  ) امـش زا  مادـک  چـیه  اب  نم  تفگ : دـیزی  مداد  ماجنا  ار  لـمع  نیا  نم  مدرک و  ءادـتقا  مدـجب  نم  دـشیم . باـسح  شیارب  يدـعب  تقو 
داد راوگرزب  نآ  هب  ياهزیاج  درک ، وفع  ار  داجس  ترضح  سپس  دش !! هدنهانپ  نآ  هب  هک  داد  نمب  یباوج  هکنیا  رگم  مدرکن  ملکت  دّمحم )

. دومن شدازآ  و 
وا اب  ات  دش  ناورم  نب  کلملا  دبع  هجوتم  ریبز  نب  بعـصم  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  دوخ  باحـصا  زا  رداون  باتک : رد  طابـسا : نب  یلع  - 42

رئاح هب  دیامن و  لاتق 
241 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
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دوخ سفن  هراب  رد  هچ  رگ  مسق  ادخب  هَّللا ! دبع  ابا  ای  تفگ : دومن  فقوت  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ربق  رـس  رب  دیـسر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دناوخیم ار  رعش  نیا  هک  تشگزاب  یلاح  رد  سپس  يدومنن . بضغ  دوخ  نیدب  عجار  یلو  يدرک  بضغ 

ایسأتلا مارکلل  اونسف  اوسأت  مشاه  لآ  نم  فطلاب  یلوالا  نا  و 
. دنداد رارق  قشم  رس  تنس و  راوگرزب  نادرم  يارب  ار  ندرک  یسأت  دوخ  ناکاین  هب  دنشابیم  مشاه  لآ  زا  هک  البرک  نادیهش  نیا  ینعی 

يارب ازان  نز  رفن  ( 100 ، 000  ) رازه دص  دادعت  دش  رشتنم  اهرهـش  رد  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  دنکیم : تیاور  باتک  نامه  رد  زین 
. دندش رادهچب  همه  دندمآ و  نیسح  ماما  ترایز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  نیمز  نامسآ و  هیرگب  عجار  ملهچ  شخب 

هب دوب  لوسر  ادخ و  نمشد  هک  يدرم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  - 1
: دناوخ ار  هیآ  نیا  ریما  ترضح  درک  رورم  يو 

درک و روبع  ریما  ترضح  دزن  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  درم  نآ  زا  سپ  « 1  » َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءاـمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف 
ایرکز و نب  ییحی  يارب  زج  نیمز  نامسآ و  دومرف : سپس  دش . دنهاوخ  نایرگ  نیسح  نیا  يارب  نیمز  نامسآ و  یلو  دومرف : ریما  ترضح 

. دندشن نایرگ  یسک  يارب  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح 
افج وا  قح  رد  دـینک و  ترایز  ار  نیـسح  ماما  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  زا  دانـسالا  برق  باـتک : رد  - 2

نیمز نامـسآ و  دـشابیم . ایرکز  نب  ییحی  هیبش  نیـسح  تسا . تشهب  لها  ناناوج  گرزب  ای  دیهـش ، ناناوج  گرزب  نیـسح  اریز  دـیئامنم .
. دندش نایرگ  ناشیا  يارب 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هتخاف  یبا  نب  نیسح  زا  خیش  یلاما  باتک : رد  - 3
243 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ترضح نآ  هب  نم  میدوب ، فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  رد  راسی  نب  لیضف  بوقعی و  نب  سنوی  جارس و  هملـس  وبا  نم و 
دراو تقو  ره  دومرف : میوگب ؟ هچ  منک  داـی  دوخ  بلق  رد  ار  امـش  موش و  رـضاح  هورگ  نیا  سلاـجم  رد  نم  هاـگ  ره  موش  تیادـف  متفگ :

. یهدیم ماجنا  یهاوخب  هک  ار  یلمع  ره  وت  اریز  نک  اطع  امب  يدونشوخ  یتحار و  اراگدرورپ ! وگب : يدش  هورگ  نیا  سلاجم 
: وگب هبترم  هس  دومرف : میوگب  هچ  موشیم  روآدای  ار  یلع  نب  نیسح  ترضح  هاگ  ره  موش  تیادف  متفگ :

! هَّللا دبع  ابا  ای  کیلع  هَّللا  یلص 
اهنآ نیب  ام  اهنآ و  نایم  رد  هک  یتادوجوم  هناگتفه ، ياهنامـسآ  دـش  دیهـش  نیـسح  ماما  یتقو  دومرف : دـش و  ام  هجوتم  قداص  ماما  سپس 
هیرگ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  امومع  دوشیمن  هدید  هچنآ  دوشیم و  هدید  هک  هچنآ  دندوب ، منهج  تشهب و  رد  هک  يدارفا  دـندوب .

. دندشن نایرگ  نیسح  ماما  يارب  زیچ  هس  طقف  دندرک 
؟ دندرکن هیرگ  نیسح  ماما  يارب  هک  دنمادک  زیچ  هس  نآ  موش  تیادف  متفگ :

. صاعلا یبا  نبا  فاک ) ءاح و  حتفب   ) مکح لآ  قشمد و  هرصب و  دومرف :
ربمغیپ رتخد  رـسپ  تما  نیا  مسق  ادخب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  رامت  مثیم  زا  هیکم  هلبج  زا  عئارـشلا  للع  یلاما و  باتک : رد  قودـص  - 4
دهاوخ یلمع  عوضوم  نیا  دننادیم . تکرب  ریخ و  زور  ار  نیسح  تداهش  زور  ادخ  نانمشد  ادعب  دنـشکیم  مرحم  هام  مهد  زور  رد  ار  دوخ 

. تسا هتفرگ  تقبس  روط  نیا  میلع  يادخ  ملع  رد  اریز  دش .
يارب يزیچ  ره  هک  داد  ربخ  نمب  یلع  نینمؤملا : ریما  منادـیم . درک  نم  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  يالوم  هک  يدـهع  نآ  زا  ار  ربخ  نیا  نم 

، نامـسآ ناگراتـس ، باتهام ، باتفآ ، نامـسآ  ناگدنرپ  اهایرد ، نایهام  اهارحـص ، نایـشحو  یتح : درک ، دهاوخ  هیرگ  نیـسح  تیمولظم 
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هکئالم  عیمج  نج ، سنا و  نینمؤم  نیمز ،
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. درابیم رتسکاخ  نوخ و  نامسآ  شرع . نیلماح  کلام و  ناوضر ، اهنیمز ، اهنامسآ و 
دیدرگ و بجاو  دـنداد  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  هک  ینیکرـشم  رب  هک  روط  نامه  دـش  بجاو  نیـسح  نیلتاق  رب  ادـخ  تنعل  دومرف : سپس 

. دش مزال  سوجم  اراصن و  دوهی و  رب  ادخ  نعل  هک  روط  نامه 
مثیم دـنهدیم ؟ رارق  تکرب  ریخ و  زور  دوشیم  دیهـش  نآ  رد  نیـسح  ماـما  هک  ار  يزور  نآ  مدرم  هنوگچ  متفگ : مثیم  هب  دـیوگیم : هلبج 

. درک لوبق  ار  مدآ  ترـضح  هبوت  يزور  نینچ  کی  رد  ادخ  دنیوگیم : هک  یگتخاس  ثیدـح  نآ  تهجب  تفگ : دـش  نایرگ  هکنیا  زا  سپ 
هجحیذ هام  رد  ار  دواد  ترـضح  هبوت  ادخ  هک  یتروص  رد  دومن . لوبق  يزور  نینچ  کی  رد  ار  دواد  ترـضح  هبوت  ادـخ  دـنرادنپیم : زین 

. تفریذپ
یلاعت ادخ  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک  جراخ  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  ترضح  ادخ  هک  تسا  يزور  نامه  زور  نآ  دننکیم : نامگ  نانآ 
یتشک هک  تسا  يزور  نامه  نیسح  تداهش  زور  دننکیم : نامگ  ناشیا  دومن . جارخا  یهام  مکش  زا  ۀجح  يذ  هام  رد  ار  سنوی  ترـضح 
ناـمگ ناـنآ  تفرگ . رارق  يدوج  زارف  رب  هجح  يذ  هاـم  مهدـجیه  زور  رد  حون  یتـشک  هک  یتروص  رد  تفرگ . رارق  يدوج  زارف  رب  حوـن 

. تفاکش لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  ادخ  هک  تسا  يزور  زور  نآ  دنیامنیم :
. دش عقاو  لوالا  عیبر  هام  رد  عوضوم  نیا  هک  یتروص  رد 

هجرد نادیهش  ریاس  رب  ار  نیـسح  باحـصا  تسا و  نادیهـش  گرزب  تمایق  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نادب  هلبج ! يا  تفگ : مثیم  ادعب 
. تسا هدش  دیهش  نیسح  ماما  هک  نادب  دیدرگ  هزات  نوخ  ریظن  باتفآ  يزمرق  يدید  هاگ  ره  هلبج ! يا  دشابیم . ياهعیفر 

هدیبات اهراوید  رب  دنشاب  هدش  نیگنر  هزات  نوخب  هک  يزمرق  ياهرداچ  ریظن  هک  مدید  ار  باتفآ  مدش و  جراخ  نم  زور  کی  دیوگیم : هلبج 
. تسا

نیسح  ماما  ام  يالوم  هک  مسق  ادخب  متفگ : مدش و  نایرگ  مدز و  دایرف  نم 
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مردپ دزن  کلملا  دبع  نب  ماشه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 5 تسا ! هدش  هتشک 
هب عجار  ات  میاهتـساوخ  ار  وت  ام  تفگ : راوگرزب  نآ  هب  ماشه  دـش  دراو  ماشه  دزن  مردـپ  یتقو  درب  ماش  يوسب  ار  ترـضح  نآ  مداتـسرف و 

ار هلأسم  نیا  هک  منیبیمن  ار  یـصخش  نیمز  رد  نم  دیامن  شـسرپ  ار  نآ  نم  زا  ریغ  یـصخش  دوبن  حالـص  هک  میوش  ایوج  وت  زا  ياهلأسم 
: درادن دوجو  رفنکی  زا  ریغ  صخش  نآ  دشاب . هتسناد  ای  دنادب 

نم يارب  نتفگ  تسار  اریز  منادـیمن . میوگیم : منادـن  رگا  میوگیم  باوج  منادـب  نم  رگا  وش . اـیوج  يراد  تسود  ار  هچنآ  دومرف : مردـپ 
. تسا رتراوازس 

هنوگچ تسا  هدوبن  هفوک  رهـش  رد  هک  یـصخش  وگب : نک و  هاگآ  دـش  هتـشک  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یبش  نآ  زا  ارم  تفگ : ماشه 
؟ تسا هدوب  راک  رد  مدرم  يارب  یلع  لتق  يارب  یتمالع  هچ  دروایب . لیلد  یلع  ندش  لوتقم  يارب  دناوتیم 

يرگید يارب  هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  يارب  هک  یتمالع  نآ  ایآ  نک . هاگآ  نآ  زا  ارم  ینادیم  حالص  ینادیم و  ار  عوضوم  نیا  وت  رگا 
؟ هن ای  تسا  هدوب  مه 

يور زا  یگنـس  ره  رجف  عولط  ات  بش  نآ  رد  دش  دیهـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا : ریما  هک  یبش  نآ  دومرف : مردپ 
. دیدرگیم تفای  گنس  نآ  ریز  رد  هزات  نوخ  دشیم  هتشادرب  نیمز 

هک یبـش  نآ  دوب . روط  نیمه  دـش  هتـشک  نون  نب  عشوی  هک  یبـش  نآ  زین  دوب . روط  نیمه  دـش  دیهـش  یـسوم  ردارب  نوراـه  هک  یبـش  نآ 
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نیمه دش  دیهش  افصلا  نومح  نب  نوعمـش  هک  یبش  نآ  زین  داد . خر  هرظنم  نیمه  تفر  الاب  نامـسآ  فرطب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
. دنداد خر  مئالع  نیمه  دش  دیهش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  یبش  نآ  دوب ، نایرج 

بجاو مدرم  رب  دومرف : وا  هب  مردپ  دیامن ! شاخرپ  مردـپ  رب  هک  تفرگ  میمـصت  دـش و  نوگرگید  شگنر  دـیرپ و  ماشه  تروص  زا  گنر 
دوخ ماما  زا  هک  تسا 
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اریز دوب . نم  تفرعم  میوگب  ار  نینمؤملا  ریما  لاؤس  باوج  هک  دومن  راداو  ارم  هچنآ  دننک . هناقداص  تحیصن  وا  هب  تبسن  دنیامن و  تعاطا 

. دشاب نیبشوخ  نمب  دیاب  مه  نینمؤملا  ریما  مشاب . نینمؤملا  ریما  عیطم  تسا  مزال  نم  رب 
نک دهعت  نم  اب  تفگ : يو  هب  ماشه  دش و  جراخ  سلجم  زا  مردـپ  درگرب ! دوخ  تیب  لها  يوسب  یهاوخیم  تقو  ره  تفگ : مردـپب  ماشه 

. هرخآ یلا  دومن . یضار  ار  وا  درک و  ار  دهعت  نیا  يو  اب  مردپ  ینکن ! لقن  يدحا  يارب  ار  ثیدح  نیا  مشاب  هدنز  نم  ات 
. نآ فارطا  سدقملا و  تیب  لها  ام  مسق  ادخب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سدقملا  تیب  لها  زا  يدرم  زا  هرـضن  وبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 6

میدرکیمن دنلب  ار  یگیر  گنـس و  چیه  تفگ : دیتخانـش ؟ ار  بش  نآ  هنوگچ  تفگ : هرـضن  وبا  میتخانـش . ار  نیـسح  ماما  تداهـش  بش 
میدینـش دـیرابیم . هزات  نوخ  زور  هس  تدـم  نامـسآ  دـندش . زمرق  هتـسب  نوخ  ریظن  اهراوید  دیـشوجیم . نآ  ریز  زا  هزات  نوخ  هکنیا  رگم 

: تسا نیا  نآ  علطم  هک  دناوخیم  ار  يرعش  درکیم و  ادن  بش  ياههمین  رد  يدانم 
باسحلا  موی  هدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀما  وجرت  أ  - 1

تعافشب نیقی  روطب  امش  هَّللا  ذاعم  - 2 دنشاب ؟! راودیما  شدج  تعافشب  تمایق  زور  دنتشک  ار  نیـسح  هک  یتما  نیا  دراد  اج  ایآ  ینعی  - 1
. دیتشک ار  ناناوج  نیرتهب  ناریپ و  نیرتهب  راوسهش و  نیرتهب  امش  دش 3 - دیهاوخن  لئان  بارت  وبا  دمحا و 

. دش نوگرگید  ناگراتس  عاضوا  دش . زاب  ادعب  تفرگ و  زور  هس  تدم  باتفآ 
. دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  هک  تشذگن  شیب  یحابص  دنچ  میدرک . وگتفگ  ترضح  نآ  لتقب  عجار  ام  دش  حبص  یتقو 
یقاب سدقملا  تیب  رد  ياهزیرگنـس  چـیه  دـش  دیهـش  نیـسح  ماما  یتقو  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  يرهز  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  زین  - 7

. دشیم تفای  نآ  ریز  رد  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دنامن 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  رکذلا  قباس  باتک : رد  زین  - 8
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. دش يراج  ناشگشا  هک  دندرک  هیرگ  يوحنب  یلع  نب  نیسح  يارب  شوحو  ناگدنرپ و  نج ، سنا ،

ینعی  ) هفوک تشپ  رد  هک  ینیسح  نیا  يادفب  مردام  ردپ و  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 9
ات بش  هداهن و  نیسح  ربق  يور  ار  دوخ  ياهندرگ  یشحو  تاناویح  ماسقا  عاونا و  هک  منیبیم  ایوگ : مسق  ادخب  دش . دهاوخ  دیهش  البرک )
زا هرایزلا  لماک  باتک : رد  زین  - 10 دیشاب ! رذح  رب  يراک  افج  زا  دمآ  نامز  نآ  یتقو  دنناوخیم . هیثرم  دننکیم و  هیرگ  نیسح  يارب  حبص 

. دش همجرت  هک  دنکیم  لقن  ار  شخب  نیمه  موس  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
هدومرف ار  نامثع  لآ  صاعلا  یبا  نب  مکح  لآ  ياجب  یلو  دنکیم . لقن  ار  شخب  نیمه  موس  تیاور  ریخا  تمـسق  باتک  نامه  رد  زین  - 11

. تسا
. دراگنیم ار  شخب  نیمه  موس  تیاور  ریخا  تمسق  رکذلا  قباس  باتک  رد  زین  - 12

زور لهچ  تدـم  نامـسآ  هرارز ! يا  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هرارز  زا  هرایزلا  لماک  باـتک : رد  - 13
باتفآ دـش  هرهچ  هایـس  هک  دوب  نیا  نیمز  هیرگ  درک . هیرگ  نیـسح  ماما  يارب  زور  لهچ  تدـم  نیمز  درک . هیرگ  نوخ  نیـسح  ماما  يارب 

. دندش هدنکارپ  هعطق و  هعطق  اههوک  دش . زمرق  تفرگ و  هک  دوب  نیا  باتفآ  هیرگ  درک . هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  زور  لهچ  تدـم 
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. دندرک هیرگ  نیسح  ماما  يارب  زور  لهچ  تدم  هکئالم  دندمآ . مطالتب  اهایرد 
. درکن مشچب  همرس  دیلامن ، دوخ  ندبب  نغور  درکن : باضخ  ام  زا  ینز  چیه 

. دوب يراج  ام  کشا  امئاد  نآ  زا  دعب  و  دمآ . ام  دزن  نوعلم  دایز  نب  هَّللا  دیبع  رس  هک  یعقوم  نآ  ات  دومنن  هناش  رس  يوم 
ار مدج  هیرگ  یـسک  ره  دومنیم . رت  ار  شکرابم  شیر  شمـشچ  کشا  هک  درکیم  هیرگ  يردقب  دمآیم  نیـسح  ماما  دای  هب  مدج  هاگ  ره 

هکئالم  هیلک  دننکیم و  هیرگ  دنتسه  نیسح  ماما  ربق  دزن  هک  ياهکئالم  نآ  دشیم . نایرگ  ترضح  نآ  لاحب  دیدیم 
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دوب کیدزن  هک  دز  دایرف  يوحنب  منهج  درپس  ناج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یعقوم  دـنوشیم . نایرگ  نانآ  هیرگ  يارب  نامـسآ  ءاوه و 
. دوش هتفاکش  نیمز 

نآ نیلکوم  هلیـسوب  ار  نآ  اناوت  يادخ  رگا  هک  دز  ياهرعن  کی  خزود  دندرم  هَّللا  مهنعل  هیواعم  نب  دیزی  دایز و  نب  هَّللا  دـیبع  هک  یماگنه 
. دیعلبیم ار  نآ  هکنیا  رگم  دوبن  يزیچ  چیه  دشیم  هداد  هزاجا  خزودب  رگا  دینازوسیم . دوب  نیمز  يور  هک  ار  یـسک  ره  اروف  درکیمن  مارآ 

نکاس دوخ  لاب  هلیـسوب  ار  نآ  دمآ و  لیئربج  هکنیا  ات  دومن  یـشکرس  دوخ  نیلکوم  رب  هبترم  دـنچ  تسا . هدـش  راهم  رومأم و  خزود  یلو 
. درک

. دنکیم هبدن  هیرگ و  نیسح  ماما  يارب  خزود 
تـشپ رب  هک  ار  هچنآ  و  دشیم . هتـسکش  مه  رد  نیمز  دندوبن  نیمز  يور  ادخ  ياهتجح  رگا  دشکیم . هنابز  نیـسح  ماما  لتاق  يارب  خزود 

. دوش کیدزن  تمایق  هک  یعقوم  رد  رگم  دوشیمن  دایز  هلزلز  تخیریم . ورف  تشاد  دوخ 
يارب یسک  چیه  دوب . دهاوخن  رتبوبحم  ادخ  دزن  دزیرب  نیسح  ماما  يارب  هک  یکشا  دنک و  هیرگ  نیسح  يارب  هک  یمـشچ  زا  يزیچ  چیه 
تمایق يادرف  ياهدـنب  ره  درک ..  دـهاوخ  ادا  ار  ام  قح  دیـسر و  دـهاوخ  ادـخ  ربمغیپ  هب  همطافب و  هکنیا  رگم  دـنکیمن  هیرگ  نیـسح  ماما 

شمـشچ هک  دوشیم  روشحم  یلاـح  رد  وا  اریز  دـشاب . ناـیرگ  نیـسح  مدـج  يارب  هک  مشچ  نآ  رگم  دـننایرگ  شنامـشچ  دوش  روـشحم 
. دشابیم شتروص  رد  رورس  راثآ  دوشیم و  هداد  وا  هب  یتراشب  تسا . نشور  شرهطا ) لآ  دّمحم و  لامجب  )

باسح يارب  زور  نآ  رد  مدرم  دوب . دنهاوخ  ناما  رد  هک  نیسح  ماما  رب  ناگدننکهیرگ  زا  ریغ  دنتـسه  عزف  عزج و  راچد  زور  نآ  رد  مدرم 
هتفگ ناشیا  هب  دنرادن . یفوخ  باسح  يدب  زا  دننکیم و  وگتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  شرع  هیاس  ریز  رد  نانآ  یلو  دنوشیم . هضرع 

. دننکیم باختنا  ار  نیسح  ماما  اب  نتفگ  نخس  سلجم  هکلب  دنریذپیمن ، یلو  دیوش ، تشهب  لخاد  دوشیم :
ناملغ  نیا  ام و  دنیوگیم : ناشیا  هب  دنوشیم و  هداتسرف  نانآ  دزن  نیعلا  روح 
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دنلب نیعلا  روـح  يوـسب  رـس  دـننیبیم  نیـسح  ماـما  سلجم  رد  هـک  یتـمارک  رورـس و  نآ  يارب  ناـنآ  یلو  میـشابیم . امـش  قاتـشم  یتـشهب 

ینابرهم تسود  عیفـش و  ام  دـنیوگیم : يرگید  هورگ  دنتـسه و  منهج  شتآ  راچد  تروص  اب  ناـشیا  نانمـشد  زا  یهورگ  یلو  دـننکیمن .
. میرادن

مادخ نانز و  فرط  زا  هکئالم  دنـسرب  ناشیا  هب  دنوش و  کیدزن  ناشیا  هب  هک  دـنرادن  تردـق  یلو  دـننیبیم  ار  ناشیا  ياوأم  لزنم و  نانآ 
باوج دندرگیمرب و  هکئالم  یتقو  دمآ . میهاوخ  امـش  دزن  ادعب  دنیوگیم : ناشیا  دنـشابیم . یئاهتمارک  هچ  ياراد  هک  دنروایم  ربخ  ناشیا 
نیـسح ماما  دزن  ناشیا  هک  دـنهدیم  ربخ  ناشنانزب  هکئالم  اریز  دـش ، دـهاوخ  رتشیب  ناشیا  هب  ناشنانز  قوش  دـنربیم  ناشنانز  يارب  ار  ناشیا 

. داد تاجن  تمایق  زور  گرزب  لوه  عزف و  زا  ار  ام  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  دنیوگیم : نانآ  دنتسه ، یمارگ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  رب  تاولـص  ادـخ و  ءانث  دـمح و  لوغـشم  نانآ  دـنروایم و  نانآ  يارب  یبیجن  ياـهبسا  بکرم و  سپس 

. دنوشیم دراو  دوخ  ياهلزنمب  ات  دنشابیم 
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لوغـشم مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  روضح  رد  نم  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  ریـصب  وبا  زا  رکذـلا  قباـس  باـتک  رد  زین  - 14
هک ار  یـسک  نآ  دنک  ریقح  ادخ  دومرف : دیـسوب و  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  قداص  ماما  دـش . دراو  ترـضح  نآ  دزن  شرـسپ  هک  مدوب  وگتفگ 

. دنک متس  امش  قح  رد  هک  یسک  نآ  زا  دریگب  ماقتنا  دنک و  ریقح  ار  امش 
. دنناسریم لتقب  ار  امش  هک  ار  يدارفا  نآ  دنک  تنعل  دراذگیم . اهنت  ار  امش  هک  ار  یسک  نآ  دیامن  راذگاو 

. دش ینالوط  نامسآ  هکئالم  نادیهش و  نیقیدص ، ناربمایپ ، نانز ، هیرگ  تسا ، رصان  ظفاح و  یلو و  امش : يارب  ادخ 
نآ يارب  نم  دـیآیم  نم  دزن  نیـسح  ماما  نادـنزرف  زا  یکی  منیبیم  هاگ  ره  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : دـش و  ناـیرگ  قداـص  ترـضح  سپس 

. دنکیم دایرف  هیرگ و  نیسح  يارب  رهطا  همطاف  ریصب ! وبا  يا  میامن . يراددوخ  مناوتیمن  دش  ناشدوخ  ناشردپ و  راچد  هک  یتبیصم 
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زا دناهدش . هدامآ  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دندینـشیمن  ار  نآ  يادص  نیلکوم  شاک  هک  دنزیم  ياهرعن  کی  نیـسح  تیمولظم  يارب  منهج 
ماگل تسا  نایرگ  هک  یمادام  ار  منهج  هکئالم  دـنزوسب . نیمز  لـها  ددرگ و  جراـخ  نآ  دود  اـی  دوش  جراـخ  نآ  زا  یندرگ  هکنیا  فوخ 

مارآ دوشن  مارآ  همطاف  توص  هک  یمادام  منهج  دنیامنیم  راوتـسا  نیمز  لها  فوخ  تلعب  ار  نآ  ياهرد  دـنهدیم و  رجز  ار  نآ  دـننکیم و 
. دش دهاوخن 

لکوم نآ  هب  کلم  کی  هکنیا  رگم  تسین  اهایرد  بآ  زا  ياهرطق  چـیه  دـنوش . رگید  کی  لخاد  هتفاکـش و  اهایرد  هک  دوشیم  کـیدزن 
سبح رگید  ضعب  رب  ار  یـضعب  دـنکیم و  مارآ  دوخ  ياهلاب  هلیـسوب  ار  نآ  ناجیه  دونـشیم  ار  ایرد  توص  کلم  نآ  هک  یماگنه  تسا 

. دهدیم ماجنا  تسا  نیمز  يور  رد  نآ و  رد  هک  یسک  ره  ایند و  فوخ  يارب  ار  لمع  نیا  دیامنیم .
. دنیامنیم هیرگ  رهطا  همطاف  هیرگ  تلعب  دننکیم و  ینابرهم  امئاد  هکئالم 

تلعب هکئالم  زا  یئاهادص  دنهدیم . ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  نآ  فارطا  شرع و  لها  دننکیم . يراز  عرـضت و  ادـخ  يوسب  دـننکیم و  اعد 
زا اههوک  دـندرگیم و  شوهیب  نیمز  لها  دـسرب  نیمزب  نانآ  ياهادـص  زا  یکی  رگا  دوشیم . دـنلب  ادـخ  سیدـقت  يارب  نیمز  لها  فوخ 

. درب دهاوخ  ورف  ار  دوخ  لها  هلزلز  هلیسوب  نیمز  دنوشیم و  هدنک  دوخ  ياج 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  یـشاب . هدینـشن  ار  نآ  هک  یمادام  تسا  رتگرزب  نیا  زا  رما  نیا  ریغ  تسا . یگرزب  رما  نیا  موش  تیادف  متفگ :

نایرگ يوحنب  نم  دومرف : ار  نخـس  نیا  یتقو  دـننکیم ؟ يرای  ار  همطاف  هک  یـشاب  يدارفا  زا  يراد  تسود  اـیآ  ریـصب ! وبا  يا  دومرف : نمب 
. متشادن ار  دوخ  مالک  نتفگ و  نخس  تردق  هک  مدش 

هدافتـسا باوخ  اذغ و  زا  دعب  مدش . صخرم  شروضح  زا  لاح  نامه  رد  نم  تفر و  تدابع  هداجـس  رـس  تساخرب و  ترـضح  نآ  سپس 
ساپس ار  ادخ  مدیدرگ و  مارآ  زین  نم  هدش  مارآ  وا  مدید  هک  یماگنه  متفر  راوگرزب  نآ  دزن  هکنیا  ات  مدش  ناسرت  متفرگ و  هزور  مدرکن .

. مدشن یتبوقع  راچد  هک  نوچ  متفگ .
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زین - 16 دش ) همجرت  هک  دنکیم  لقن  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  زا  ار  شخب  نیمه  مکی  تیاور  زا  یتمسق   ) هرایزلا لماک  باتک : رد  - 15
زا باتک  نیا  يراذگهرامـش  قبط   ) رکذـلا قباس  باتک  رد  زین  - 17 دـنکیم ) تیاور  ار  شخب  نیمه  مکی  تیاور  هباشم   ) باتک ناـمه  رد 

(. دشابیم یلبق  تاعوضوم  ریظن  هک  دنکیم  لقن  ار  یتاعوضوم  - 21 تیاور - ات  - 18 تایاور -
هروس - 7 هیآ - ریـسفت  رد   ) مدینـش مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  قلاخلا  دـبع  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  - 22

. تسا هدوبن  ایرکز  نب  ییحی  ترضح  زا  لبق  مان  ییحی  نیسح و  ماما  زا  لبق  مان  نیسح  دومرفیم : میرم )
دوب زمرق  هک  یلاح  رد  باتفآ  دومرف : دوب . هنوگچ  نامـسآ  هیرگ  متفگ : نم  تسا . هدرکن  هیرگ  زور  لهچ  تدـم  ناشیا  يارب  زج  نامـسآ 

. درکیم بورغ  عولط و 
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تایاور براقم  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتایاور  باـتک  نیا  يراذگهرامـش  قبط  - 32 ات - - 23 تیاور - زا   ) رکذـلا قباـس  باـتک  رد  زین  - 23
(. تسا شخب  نیمه  قباس 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دقرف  نب  دواد  زا  هدش  هدرب  مان  باتک  رد  زین  - 33
ینالوط رظن  کی  قداص  ترضح  مدرکیم . رظن  درکیم  ادص  هک  یبعار  رتوبک  هب  مدوب و  هتسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هناخ  رد  نم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  قح  رد  دومرف : موش . تیادف  ادخب ، هن  متفگ : دیوگیم ؟ هچ  هدنرپ  نیا  ینادیم  دواد ، يا  دومرف : درک و  نمب 

 ... دیراد هاگن  دوخ  لزنم  رد  ار  رتوبک  نیا  دنکیم . نیرفن 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ردنغ  یبا  نب  نیسح  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 34

رهاظ رتمک  زور  دش : هتفگ  دینیبیم ؟ زور  رد  ار  دغج  امش  زا  يدحا  ایآ  دومرفیم : دغج  هب  عجار  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
. ددرگیمن رهاظ  بش  زا  ریغ  دوشیم و 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  یعقوم  یلو  دشیم . نیزگ  ياج  تسا  دابآ  هک  یناکم  رد  امئاد  دـغج  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دومرف : ترـضح 
ياهناکم  رد  ادبا  هک  دروخ  مسق  دغج  دش  دیهش 
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هک یماگنه  دـسر . ارف  بش  ات  دـشابیم  نوزحم  هزور و  زور  همه  رد  دـغج  دوشن . نیزگ  ياج  اههبارخ  رد  زج  و  دریگن ! اوأم  لزنم و  داـبآ 

. دوش حبص  ات  دننکیم  هلان  نیسح  ماما  يارب  نانچمه  دوشیم  بش 
لقن نیـسح  ماما  يارب  تادوجوم  هیرگ  هراب  رد  ننـست  لها  زا  یتایاور  شخب  نیمه  تیاور 41  ات  - 35 تیاور - زا  دـیوگ : مجرتم  - ) 35

(. تسا رکذلا  قباس  رابخا  ریظن  هک  دنکیم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلاما  باتک : رد  - 42

فرط زا  يدانم  دنک  ادج  ار  شسدقم  رس  هک  تفرگ  تقبس  ترضح  نآ  لتاق  دش و  بورـضم  ریـشمش  هلیـسوب  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
: داد رد  ادن  شرع  طسو  زا  اناوت  راگدرورپ 

قفوم رطف  دیع  نابرق و  دیع  زور  كاردا  يارب  ار  امش  ادخ  دیدیرب ) رـس  ار  نیـسح  و   ) دیدرک متـس  ملظ و  دوخ  ربمایپ  زا  دعب  هک  یتما  يا 
. دنکن

رثکا رد  هک  تسا  نیا  دـناهدومرف  ءاملع  رثکا  هک  نانچ  رطف  دـیع  نابرق و  دـیع  كرد  يارب  نانآ  ندـشن  قفوم  دـیامرفیم : یـسلجم  همـالع 
قفوم تسین  نانآ  نایم  رد  قح  رب  ماما  نوچ  هک  تسا  نیا  تلعب  اـی  دوشیم . هابتـشا  ناـنآ  رب  ناـضمر  هاـم  هجح و  يذ  هاـم  لـاله  تاـقوا 

عوضوم نیا  هکنیا  ای  تسا . ماما  ندوب  رـضاح  نآ  طرـش  اریز  دنروایب . اجب  ار  نآ  لصا  ای  دنناوخب . لماک  روطب  ار  زامن  ود  نیا  دنوشیمن :
. تسا رترهاظ  نم  دزن  ریخا  لوق  رهاظ  هک  نانچ  دشابیم ، هماع  هب  صتخم 

. دنکیم لقن  ار  - 42 تیاور - ریظن  عئارشلا  للع  باتک  رد  - 43
نـسح ماما  دش . نایرگ  درک  رظن  نسح  ماما  هب  یتقو  تفر . نسح  ماما  دزن  نیـسح  ماما  زور  کی  هک  دنکیم  تیاور  یلاما  باتک : رد  - 44

بجوم هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دش . دهاوخ  وت  قح  رد  هک  یملظ  نآ  يارب  دومرف : يدش ؟ نایرگ  هچ  يارب  نیسح ! ای  دومرف :
. دش دهاوخ  هداد  نم  دروخب  ياهسیسد  هلیسوب  هک  تسا  يرهز  کی  دوشیم  نم  لتق 

هَّللا  دبع  ابا  ای  کمویک  موی  نکل ال  و 
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وت فارطا  رد  درم  رفن  ( 30 ، 000  ) رازه یـس  دادـعت  اریز  هَّللا ! دـبع  ابا  ای  دوب  دـهاوخن  وت  ياروشاـع )  ) زور لـثم  يزور  چـیه  یلو  ینعی 
کته نوخ ، نتخیر  نتشک ، يارب  نانآ  دندنبیم . مالـسا  نیدب  ار  دوخ  دوب و  دنهاوخ  ام  دج  تما  زا  دنیامنیم  نامگ  هک  دننکیم  عامتجا 
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ریگنماد ادـخ  تنعل  هک  تسا  عقوم  نینچ  کی  رد  درک ! دـنهاوخ  ماحدزا  وت  لاوما  ندومن  جارات  نانز و  نادـنزرف و  ندرک  ریـسا  تمرح ،
- اهایرد نایهام  ارحص و  نایشحو  یتح  دوشیم ، نایرگ  وت  تیمولظم  يارب  يزیچ  ره  درابیم . نوخ  رتسکاخ و  نامسآ  دوشیم . هیما  ینب 

(. دنکیم لقن  نیمز  نامسآ و  هیرگ  هراب  رد  ار  شخب  نیمه  یلبق  تاور  ریظن   ) ءایبنألا صصق  باتک  رد  - 46 - 45
: تفگ هک  دنکیم  لقن  ریبز  نب  ةورع  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 47

وت تیمولظم  نیا  اریز  ار ، وت  داب  هدژم  دنتفگ : رذ  وبا  هب  مدرم  درک  دیعبت  جراخ و  هذبر  يوسب  هنیدم  زا  ار  رذ  وبا  نامثع  هک  يزور  نآ  رد 
یلع نب  نیـسح  هک  یماگنه  نآ  رد  درک  دیهاوخ  هچ  امـش  یلو  تسا . لهـس  یلیخ  لمع  نیا  يرآ  تفگ : تسا  لیلق  ادـخ  ياضر  هار  رد 

؟! دوش حبذ  تفگ : ای  دوش  هتشک 
رد ار  دوخ  تردق  ریشمش  ادخ  دوب ! دهاوخن  رتگرزب  نیسح  ماما  زا  يدیهش  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ینعی  هفیلخ  لتق  زا  دعب  مسق  ادخب 

. درک دهاوخن  فالغ  زگره  ار  نآ  دشکیم و  تما  نیا  نایم 
. دریگب ماقتنا  مدرم  زا  ات  دتسرفیم  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  ار  یمقتنم  صخش  کی  اناوت  يادخ 

ادخب دمآ  دهاوخ  هچ  اهنامـسآ  لها  اههشیب و  اههوک و  نینکاس  اهایرد و  لها  رـس : رب  هچ  نیـسح  ماما  ندش  دیهـش  زا  دـینادب  امـش  رگا 
ماما  حور  هک  تسین  ینامسآ  چیه  دوش . جراخ  امش  ندب  زا  حور  هک  دیدرکیم  هیرگ  يردقب  مسق 

254 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هک دننکیم  مایق  یعون  کی  نانآ  دـننکیم . عزف  عزج و  ترـضح  نآ  يارب  کلم  ( 70 ، 000  ) رازه داتفه  دادعت  هکنیا  رگم  درذـگب  نآ  هب 

. تسا نازرل  تمایق  زور  ات  ناشاهلصفم 
حور هکنیا  رگم  تسین  يزور  چـیه  درک . دـهاوخ  تنعل  ار  نیـسح  لـتاق  هکنیا  رگم  دـنزب  قرب  ودـعر  دـنک و  روبع  هک  تسین  يربا  چـیه 

. دنیامنیم تاقالم  رگید  کی  اب  ناشیا  و  دننکیم . هضرع  مالسا  مظعا  ربمغیپ  رب  ار  نیسح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  رهطا  همطاف  ناربمایپ و  هکئالم و  هجض  هراب  رد  مکی  لهچ و  شخب 

. میتشاگن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  باوث  باب  رد  ار  بیبش  نبا  ربخ  دیوگ : فلؤم  - 1
باکر رد  ات  دندرک  طوبه  نیمزب  کلم  رازه  راهچ  دادعت  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یلاما  باتک : رد  - 2
نیمزب یماگنه  دندرک و  تعجارم  ناشیا  اذل  دادـن  نانآ  هب  لاتق  هزاجا  ترـضح  نآ  نوچ  یلو  دـننک  لاتق  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

مان دننکیم و  هیرگ  نیـسح  ماما  ربق  دزن  تمایق  زور  ات  دـناهدولآ  رابغ  هک  یلاح  رد  نانآ  دوب . هدـش  دیهـش  نیـسح  ماما  هک  دـندومن  طوبه 
. تسا روصنم  ناشیا  سیئر 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  خیش  یلاما  باتک : رد  - 3
هک دوش  نیـسح  راچد  تبیـصم  نیا  دراد : اج  ایآ  اراگدرورپ  دنتفگ : دندرک و  هجـض  ادخ  يوسب  هکئالم  دش  مامت  نیـسح  ماما  راک  یتقو 
رد هک  يدارفا  زا  يو  هلیسوب  نم  دومرف : داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هیاس  اناوت  يادخ  تسا ؟ وت  ربمایپ  رـسپ  یفص و 

. دیشک مهاوخ  ماقتنا  دندرک  ملظ  نیسح  قح 
رب مئاق  امـش  هیلک  ایآ  هَّللا ! لوسر  نب  ای  متفگ : رقاب  دّمحم  ماما  هب  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  یلامث  زا  عئارـشلا  للع  باتک : رد  قودـص  - 4

. ارچ دومرف : دیتسین ؟ قح 
يوسب هکئالم  دش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مدـج  هک  یماگنه  دومرف : تسا ؟ مئاق  مان : ياراد  مهدزاود  ماما  طقف  ارچ  سپ  متفگ :

: دنتفگ دندرک و  هلان  هیرگ و  هجض و  ادخ 
؟ دشکیم ار  وت  هدیزگرب  رسپ  هدیزگرب و  هک  یسک  زا  ینکیم  تلفغ  ایآ  ام ! راگدرورپ 
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مدوخ  لالج  تزعب و  دیریگب  مارآ  نم  هکئالم  يا  درک : یحو  ناحبس  يادخ 
256 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

هب دـنیایم  دوجوب  نیـسح  نادـنزرف  زا  هک  ار  یناماما  اناوت  يادـخ  سپـس  دـشاب . یتدـم  زا  دـعب  هکنیا  ول  مریگیم و  ماقتنا  ناـنآ  زا  نم  مسق 
زا مئاق  نآ  هلیـسوب  دیامرفیم : ناحبـس  يادخ  دناوخیم  زامن  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  دـندش . رورـسم  تهج  نیدـب  ناشیا  درک و  هئارا  هکئالم 

. تفرگ مهاوخ  ماقتنا  ناشیا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 5

سودرف هکئالم  زا  یکی  اریز  دوب . اهایرد  کلم  درک  هاگآ  یلع  نب  نیـسح  لتق  زا  ار  ترـضح  نآ  دـمآ و  ادـخ  ربماـیپ  دزن  هک  یکلم  نآ 
ادخ لوسر  دنزرف  اریز  دیـشوپب ، ازع  سابل  اهایرد ! لها  يا  دز : دایرف  ادعب  دینارتسگ . ایرد  نآ  يور  ار  دوخ  ياهلاب  دش و  لزان  ایرد  يور 

ار سدقم  تبرت  نآ  هکنیا  رگم  درکن  تاقالم  ار  یکلم  چیه  درب . اهنامسآ  هب  دوخ  ياهلاب  هلیسوب  نیسح  ربق  كاخ  زا  سپس  دش ! دیهش 
. درکیم تنعل  نانآ  ناوریپ  نیعبات و  اب  ار  نیسح  ماما  لتاق  کلم  نآ  دنامیم . یقاب  کلم  نآ  دزن  نآ  زا  رثا  کی  دیئوبیم و 

ماما يارب  هکئالم  هیرگ  لوزن و  هراـب  رد  ار  یتاـعوضوم  - 17 تیاور - اـت  شخب  نیمه  - 6 تیاور - زا   ) هدـش هدرب  مان  باـتک  رد  زین  - 6
(. دندش همجرت  یلبق  تایاور  رد  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قداص  زا  رکذلا  قباس  باتک  رد  - 17
. دیراد هاگن  ریخ  نتفگ  زا  زج  ار  دوخ  نابز  دینکیم  ترایز  ار  نیسح  ماما  هاگ  ره 

نانآ اب  دـنیایم و  دنـشابیم  نیـسح  ماـما  رئاـح  رد  هک  ياهکئـالم  نآ  دزن  دنتـسه  تادوجوم  مدرم و  ظـفاح  هک  يزور  هنابـش  هکئـالم  اریز 
. دنیوگیمن ار  ناشباوج  هیرگ  تدش  زا  ناشیا  یلو  دننکیم . هحفاصم 

. رجف عولط  ندش  نشور  باتفآ و  لاوز  ات  دنتسه  ناشیا  ملکت  راظتنا  رد  نانآ 
هتـسخ اعد  هیرگ و  زا  دـنیوگیمن و  نخـس  رجف  عولط  باتفآ و  لاوز  نیب  اـم  ناـنآ  دـنوشیم . اـیوج  نامـسآ  رما  زا  یعوضومب  عجار  سپس 

. دنتسه امش  هجوتم  دیئوگب  نخس  امش  تقو  ره  اریز  دش . دنهاوخن  نادرگ  ور  دوخ  نارای  زا  تقو  ود  نآ  رد  دنوشیمن و 
257 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

نآ ایآ  دـننکیم ، شـسرپ  يرگید  زا  نانآ  زا  کـی  مادـک  دـنوشیم ، اـیوج  ناـشیا  زا  نآ  هراـب  رد  هک  تسا  يزیچ  هچ  موش  تیادـف  متفگ :
؟ دنشابیم نیسح  ماما  رئاحب  لکوم  هک  یئاهنآ  ای  دنیامنیم  لاؤس  دنتسه  تادوجوم  رب - ظفاح  هک  ياهکئالم 

تادوجوم رب  ظفاح  هک  ياهکئالم  یلو  دـنوشیمن . رود  رئاح  زا  رئاح  هکئالم  اریز  دـننکیم . شـسرپ  نانآ  زا  نیـسح  رئاح  هکئالم  دومرف :
. دنیامنیم دوعص  لوزن و  دنتسه 

اـسب هچ  دنروخیم و  رب  تسا  ءاوه  کلم  هک  لیعامـسا  هب  دننکیم  جورع  نانآ  هاگ  ره  دومرف : دنوشیم ؟ ایوج  وا  زا  ار  یعوضوم  هچ  متفگ :
عجار هکئالم  زا  ناراوگرزب  نآ  سپس  دننیبیم . لیعامسا  دزن  دناهتشذگ  هک  ار  یناماما  و  نیسح ، نسح ، همطاف ، ادخ ، ربمایپ  هک : دوشیم 

. دیهد تراشب  دوخ  ياعدب  ار  نانآ  دنیامرفیم : دنوشیم و  ایوج  دیاهدش  رضاح  نیسح  ماما  ترایزب  امش  زا  هک  يدارفا  زا  یتاعوضومب و 
تکرب ناشیا  يارب  دنیامرفیم : دنونـشیمن ! ار  ام  نخـس  نانآ  هک  یتروص  رد  میهد  تراشب  ناشیا  هب  ام  هنوگچ  دنیوگیم : نیظفاح  هکئالم 

ار نیـسح  ماما  راوز  دـندرگیم  رب  نانآ  هک  یماگنه  تسا . ناـشیا  يارب  اـم  فرط  زا  هک  تسا  یتراـشب  نیا  دـینک . ریخ  ياـعد  دـیهاوخب و 
. دنوشیمن عیاض  وا  ياهتناما  هک  میراپسیم  یئادخب  ار  نانآ  ام  دنیامن و  ساسحا  ار  امش  ناکم  ات  دنرادیم  ظوفحم  دوخ  ياهلاب  هلیسوب 

يارب ار  دوخ  لاوما  دننکیم و  لاتق  رگید  کی  اب  نیسح  ترایز  يارب  ریشمش  اب  دشابیم  نیسح  ماما  ترایز  رد  يریخ  هچ  دننادب  مدرم  رگا 
. دنشورفیم نیسح  ماما  ترایزب  فرشت 

اب نیبورک  هکئالم  رازه  رازه  دیهـش و  رازه  قیّدص ، رازه  ربمغیپ ، رازه  دادعت : هک  دنکیم  رظن  نیـسح  ماما  نارئاز  هب  یلاح  رد  رهطا  همطاف 
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وناب نآ  هلان  تلعب  اهنامـسآ  هکئالم  هیلک  هک  دـنزیم  يدایرف  هلان و  ءارهز  همطاف  دـنیامنیم . يراـی  ندرک  هیرگ  رد  ار  وا  دنتـسه و  وناـب  نآ 
. دنوشیم نایرگ 

ناـیرگ ار  اهنامـسآ  هکئـالم  هیلک  وت  مرتخد ! يا  دـیامرفیم : يو  هب  دـیآیم و  ادـخ  ربماـیپ  هکنیا  اـت  دوشیمن  مارآ  رهطا  يارهز  ترـضح 
سیدقت  زا  ار  نانآ  يدومن و 

258 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. درک دهاوخ  ارجا  ار  دوخ  رما  ادخ  اریز  دنشاب . حیبست  سیدقت و  لوغشم  نانآ  ات  شاب  مارآ  یتشادزاب . ادخ  حیبست  و 

نانآ يارب  ادـخ  زا  ار  يریخ  ره  دـنکیم و  تمحر  رظن  دـناهدش  رـضاح  نیـسح  ماـما  تراـیز  يارب  امـش  زا  هک  يدارفا  نآ  هب  رهطا  همطاـف 
. دنتسین هرامش  لباق  هک  دراد  ریخ  يردقب  نیسح  ماما  ترایز  اریز  دینک . يریگهرانک  نیسح  ربق  ترایز  زا  امش  ادابم  دهاوخیم .

موش تیادف  متفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  قداصب  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  زیرح  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  زین  - 18
؟ دنراد امشب  جایتحا  همه  نیا  مدرم  نیا  هک  یتروص  رد  تسا . کیدزن  ردقچ  امش  ياهلجا  كدنا و  ردقچ  تیب  لها  امش  ءاقب 

هب رمع  تدم  رد  دیاب  هک  جایتحا  دروم  تسا  یبلاطم  هفیحص  نآ  رد  تسا . همانرب  هفیحص و  کی  ياراد  ام  زا  کی  ره  دومرف : قداص  ماما 
هَّللا یّلص  مرکا  ربمغیپ  سپس  تسا . هدش  کیدزن  شلجا  هک  دنادیم  وا  دنتفای  همتاخ  هفیحص  نآ  تاجردنم  هک  یماگنه  دوش . لمع  اهنآ 

. دنکیم هاگآ  دراد  ادخ  دزن  هک  هچنآ  زا  ار  وا  دهدیم و  ار  يو  گرم  ربخ  دیآیم و  وا  دزن  هلآ  هیلع و 
هدش هداد  حرش  شیارب  تسا  هدنام  یقاب  هک  هچنآ  دمآ و  دهاوخ  هک  هچنآ  دید  درک  تئارق  ار  دوخ  هفیحص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

زا دندوب  ترابع  دندوب  هدنام  یقاب  هک  يروما  نآ  دیدرگ . لاتق  هجوتم  اذـل  دـندوب  هدـشن  یلمع  هک  دوب  هدـنام  یقاب  یئاهزیچ  نوچ  تسا .
. دنیامن يرای  ار  نیسح  ماما  ات  دنتساوخ  ادخ  زا  هکئالم  هکنیا 

هکئالم هک  یماگنه  دوب . هدش  دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندرک  هدامآ  لاتق  يارب  ار  نتـشیوخ  هکئالم  یتقو  داد . هزاجا  نانآ  هب  ادخ 
. دوب هدش  دیهش  وا  یضقنم و  راوگرزب  نآ  تدم  دندش  لزان  ترضح  نآ  ترصن  يارب 

ضبق ار  نیـسح  ماما  وت  میاهدـمآ  دورف  هک  نونکا  میئامن . يرای  ار  نیـسح  میئآ و  دورف  يداد  هزاجا  اـمب  وت  اراـگدرورپ ! دـنتفگ : هکئـالم 
جورخ  هک  دیرگنب  ار  وا  ات  دیشاب  نیسح  سدقم  ربق  دزن  امش  درک : یحو  میکح  يادخ  ياهدرک ؟! حور 

259 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
امش اریز  دینک . هیرگ  تفر  امش  تسد  زا  ندرک  يرای  هکنیا  يارب  نیـسح و  يارب  امـش  دیئامن . يرای  ار  وا  دومن  جورخ  یتقو  تسا . هدرک 

. دندش نایرگ  نیسح  زا  دوخ  ترصن  ندش  توف  يارب  هَّللا و  یلا  اتبرق  هکئالم  اذل  دیراد . صاصتخا  نیسح  يارب  زا  هیرگ  ترـصن و  يارب 
. دوب دنهاوخ  ترضح  نآ  راصنا  نانآ  دنک  جورخ  نیسح  ماما  هک  یعقوم 

هیرگ و هراب  رد  ار  یتاـیاور  شخب  رخآ  اـت  شخب  نیا  - 19 تیاور - زا  یفاک  باتک : بقانم و  باتک : رکذـلا و  قباـس  باـتک  رد  زین  - 19
. میدرک همجرت  شخب  نیمه  رد  نیا  زا  لبق  ار  اهنآ  نومضم  هک  دننکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هکئالم  ترصن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  ادخ  ربمایپ  نداد  ربخ  هریغ و  هملس و  ما  باوخ  هب  عجار  مود  لهچ و  شخب 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  قداص  زا  دیفم  سلاجم  باتک  رد  - 1
؟ ینکیم هیرگ  هچ  يارب  دش : هتفگ  يو  هب  دنکیم . هیرگ  هملس  ما  دندید  حبص  زور  کی 

بـشید یلو  مدیدن . باوخ  رد  هدرک  تلحر  ایند  زا  هک  یعقوم  زا  ار  ادخ  ربمغیپ  نم  اریز  تسا . هدش  هتـشک  نیـسح  مرـسپ  بشما  تفگ :
: دومرف ینوزحم ؟ ارچ  هَّللا  لوسر  اـی  متفگ : دوب . نوزحم  و  دوب . هدرک  رییغت  شکراـبم  گـنر  هک  مدـید  باوخ  یلاـح  رد  ار  ترـضح  نآ 

. ماهدنکیم ربق  شباحصا  نیسح و  يارب  هتشذگ  بش 
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يدایرف هیرگ و  يادص  هاگان  مدوب  باوخ  ملزنم  رد  نم  هک  ینیب  نآ  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  خیش  یلاما  باتک : رد  - 2
نز درم و  درب و  هملس  ما  لزنم  يوسب  ارم  نم  يامنهار  مدش و  جراخ  نم  مدینش : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هجوز  هملـس  ما  هناخ  زا 

. دندش يو  لزنم  هجوتم  مه  هنیدم  لها 
ادعب تفگن . ارم  باوج  وا  ینکیم ؟! هثاغتـسا  ینزیم و  دایرف  هک  هدش  هچ  ار  وت  نینمؤملا ! ما  ای  متفگ : يو  هب  مدیـسر  هملـس  ما  هب  نم  یتقو 

گرزب امـش و  ياقآ  مسق  ادـخب  دـینک  يرای  ندرک  هیرگ  رد  ارم  دـیئایب  بلطملا ! دـبع  نارتخد  يا  تفگ : دـش و  مشاـه  ینب  ناـنز  هجوتم 
. تسا هدش  هتشک  نیسح  ادخ : ربمایپ  هناحیر  طبس و  هک  مسق  ادخب  هدش . دیهش  تشهب  لها  ناناوج 

وم هدیلوژ  هک  مدـید  باوخ  رد  یلاح  رد  ار  ادـخ  ربمغیپ  هعاسلا  نم  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  ار  عوضوم  نیا  وت  نینمؤملا ! ما  ای  متفگ : نم 
ترضح  نآ  هب  دوب . كانلوه  و 
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. متفای تغارف  نانآ  نفد  زا  هعاسلا  نم  دندش . دیهش  شتیب  لها  نیسح و  مرسپ  زورما  دومرف : تسا ؟ یلاح  هچ  نیا  متفگ :

دوب و هدروآ  ءالبرک  زا  لیئربج  هک  مدرک  رظن  یتبرت  نآ  هب  و  مدـش . هناخ  لخاد  راونونجم  یتلاح  اـب  متـساخرب و  نم  دـیوگیم : هملـس  ما 
داد نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  ار  تبرت  نآ  تسا  هدش  هتشک  ترسپ  هک  نادب  دش  لیدبت  نوخب  تبرت  نیا  تقو  ره  دوب : هتفگ 
نم نونکا  تسا . هدش  دیهش  نیسح  دش  لیدبت  هزات  نوخب  هک  یماگنه  رادهاگن . دوخ  دزن  راذگب و  هشیـش  نایم  رد  ار  تبرت  نیا  دومرف : و 
دـش هحون  متام و  زور  زور  نآ  دیلام . دوخ  تروصب  تشادرب و  نوخ  نآ  زا  هملـس  ما  دشوجیم ! نآ  زا  هزات  نوخ  هک  مدـید  ار  هشیـش  نآ 

 ... و تسا . هدوب  زور  نامه  رد  دش  مولعم  هدش  دیهش  نیسح  هک  دندروآ  ربخ  یتقو  نیسح . ماما  يارب 
مدـش ایوج  تلاح  نیا  زا  یتقو  دوب . وم  هدـیلوژ  دولآ و  رابغ  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  ار  ادـخ  ربمغیپ  دـعب  بش  نم  دـیوگیم : سابع  نبا 

 ... و متفای . تغارف  شنارای  نیسح و  نفد  زا  نونکا  نم  ینادیمن  ایآ  دومرف :
(. تسا یلبق  تایاورب  بیرق  هک  دننکیم  لقن  ار  یتایاور   ) فیارط باتک : بقانم و  بتک : زا  یضعب  رد  - 4 - 3

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  ناینج  هحون  هراب  رد  موس  لهچ و  شخب 

: تفگ نوج  رتخد : دنه  هک  متفای  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  دیوگ : فلؤم 
مدرم دوب  يو  همیخ  رد  هک  ار  دنفـسوگ  نآ  نایرج  دش . دبعم  ماهلاخ  همیخ  لخاد  شباحـصا  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ 

. مرگ رایسب  دوب  يزور  اریز  دش . کنخ  اوه  ات  دنتفر  باوخب  شنارای  اب  مالسا  مظعا  ربمایپ  دننادیم . الماک 
تخیر و دوخ  ناهد  رد  بآ  ادعب  داد . وشتـسش  ار  دوخ  سدـقم  ياهتـسد  درک و  بلط  بآ  تساخرب  باوخ  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه 

. دیشاپ دوب  نم  هلاخ  همیخ  بنج  هک  يراخ  تخرد  دزن  هبترم  هس  ار  دوخ  هضمضم  بآ  دومن و  هضمضم 
ياهاپ رس و  تسـش و  ار  دوخ  كرابم  ياهتـسد  قاس  تروص و  و  تخیر ) دوخ  ینیب  نایم  رد  بآ  ینعی   ) درک قاشنتـسا  هبترم  هس  سپس 

ار لامعا  نیا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  تشاد ! دـهاوخ  یتیمها  راـخ  تخرد  نیا  دومرف : ادـعب  دومن . حـسم  ار  دوخ 
. میدرکیم بجعت  ترضح  نآ  راتفر  زا  هلیبق  نارتخد  نم و  دناوخ . زامن  تعکر  ود  تساخرب و  لامعا  نیا  زا  دعب  ادخ  ربمایپ  دنداد . ماجنا 

. دناوخب زامن  هک  میدوب  هدیدن  ار  یسک  راوگرزب  نآ  زا  لبق  اریز 
. تسا هدش  ناتخرد  نیرتهب  نیرتگرزب و  زا  هدیـشک و  کلف  رب  رـس  راخ  تخرد  نآ  میدـید  میدـش  رادـیب  باوخ  زا  زور  نآ  يادرف  یتقو 

سپس  دناهدش . زبس  شگرب  قاس و  ناوارف و  شیاههخاش  مکحم و  نآ  قورع  تسا . هتخیر  ورف  ار  شیاهراخ  ادخ 
263 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دوب رکش  دهش و  معط  ربنع و  يوب  ینارفعز و  گنر  ياراد  رتگرزب و  اهچراق  نیرتگرزب  زا  هک  داد  ياهویم 
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. دشیم ریس  هکنیا  رگم  دروخیمن  اههویم  نآ  زا  ياهنسرگ  چیه  مسق  ادخب 
دنمتجاح و چیه  تفاییم . افش  هکنیا  رگم  دروخیمن  اهنآ  زا  یضیرم  چیه  دیدرگیم ، باریس  هکنیا  رگم  دروخیمن  اهنآ  زا  ياهنـشت  چیه 

. دیدرگیم زاینیب  هکنیا  رگم  دروخیمن  اهنآ  زا  يدنمتسم 
هک يزور  نآ  زا  درکیم . ادـیپ  نایرج  نآ  ریـش  دـشیم و  قاـچ  هکنیا  رگم  دروخیمن  تخرد  نآ  گرب  زا  يدنفـسوگ  هقاـن و  رتش و  چـیه 

نیمز دـش ، اـم  بیـصن  ینازرا  تمعن  داـهن . تکرب  یناوارفب و  ور  اـم  لاوـما  دـش  لزاـن  اـم  همیخ  رد  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربـمغیپ 
: ار تخرد  نآ  ام  درکیم . ریس  ار  ام  نادنفسوگ 

ياهگرب زا  دنتسشنیم . تخرد  نآ  هیاس  ریز  رد  دندمآیم و  یپ  رد  یپ  دندوب  ام  فارطا  رد  هک  ینانیشنهیداب  میدیمانیم . كرابم  تخرد 
. دندرکیم هدافتسا  اهنآ  زا  یگنشت  یگنسرگ و  عقوم  رد  دندربیم و  دوخ  هشوت  داز و  يارب  ترفاسم  رد  نآ 

درز شیاهگرب  دـناهدرک و  طوقـس  تخرد  نآ  ياههویم  میدـید  میتساـخرب  هک  حبـص  زور  کـی  یلو  دوب . روط  نیمه  اـمئاد  تخرد  نآ 
دـش یـسررب  یتقو  دمآ . مالـسا  مظعا  ربمایپ  تلحر  ربخ  هک  دوب  هتـشذگن  شیب  یحابـص  دـنچ  میدـش . نوزحم  هرظنم  نیا  زا  ام  دـناهدش ،

. دوب هدرک  تلحر  ایند  زا  زور  نامه  رد  ادخ  لوسر  میدید 
تدم تخرد  نآ  دوبن . نآ  یلبق  ياههویم  یبوخب  وب  معط و  یگرزب و  ظاحل  زا  شاهویم  یلو  دادـیم . هویم  نایرج  نیا  زا  سپ  تخرد  نآ 

. دوب لاح  نیمه  رد  لاس   8
هیلک هتفر و  تسد  زا  شیاـهبوچ  یگزاـت  رت و  نآ  تسا و  هدروآ  راـخ  رخآ  اـت  لوا  زا  تخرد  نآ  میدـید  میتساـخرب و  حبـص  زور  کـی 

. دناهدرک طوقس  شیاههویم 
نداد  هویم  زا  تخرد  نآ  دش و  عقاو  ریما  ترضح  تداهش  هک  دیشکن  یلوط  نادنچ 
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میتفرگیم تخرد  نآ  ياهگرب  زا  نانچمه  دندوب  ام  فارطا  رد  هک  یصاخشا  ام و  ادعب  دادن . هویم  درک و  يراد  دوخ  دایز  هچ  مک و  هچ 

. میدومنیم هجلاعم  ار  دوخ  ضارما  نآ  هطساوب  میدرکیم و  اوادم  اهنآ  هلیسوب  ار  دوخ  ياهضیرم  و 
! هدش يراج  تخرد  نآ  قاس  زا  هزات  نوخ  هک  میدـید  میتساخرب و  زور  کی  سپـس  دوب . لاح  نیمه  رد  ینالوط  تدـم  کی  تخرد  نآ 

حبـص هودـنا  مغ و  فوخ و  لاح  اب  ار  بش  نآ  تسا . هداد  خر  یگرزب  هثداح  زین  میتفگ : ام  دـکچیم . اـهنآ  زا  نوخ  هدرمژپ و  شیاـهگرب 
ياغوغ بارطـضا و  الیو و  او  هیرگ و  يادـص  تفرگ  ارف  ار  ناـهج  بش  یکیراـت  یتقو  میدوب . گرزب  يدـمآ  شیپ  راـظتنا  رد  میدرک و 

: تفگیم هک  میدینش  ياهیرگ  يادص  زین  میدینش  تخرد  نآ  ریز  زا  یبیجع 
انیمرکالا انتاداس  ۀیقب  نم  ای  یصولا و  نبا  ایا  یبنلا و  نبا  ایأ 

. راوگرزب تاداس  هدنامزاب  يا  ربمایپ ! یصو  رسپ  يا  ربمغیپ ! رسپ  يا  ینعی 
امب نیـسح  ماما  لتق  ربخ  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ  میدـیمهفیمن . دـنتفگیم  هک  ار  ینانخـس  رتشیب  یلو  میدینـش  یئاهادـص  هلاـن و  سپس 

لبعد نم  دیوگیم : يراصنا  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  دش !! وحم  یلک  روطب  نآ  رثا  هتسکش و  اهناراب  داب و  هلیسوب  کشخ و  تخرد  نآ  دیسر و 
: تفگ درکن و  راکنا  ار  ثیدـح  نیا  وا  مدومن . لـقن  يو  يارب  ار  ثیدـح  نیا  مدرک و  تاـقالم  ادـخ  ربماـیپ  هنیدـم  رد  ار  یئازخ  یلع  نب 

یلع ترـضح  نامز  رد  دومن و  كرد  ار  تخرد  نآ  هدیعـس  تفگ : هک  درک  لقن  یعازخ  کلام  رتخد  هدیعـس  شردام : زا  مدج  زا  مردـپ 
. تسا هدینش  دش ) همجرت  هک  يرعش  نآ  ریظن   ) ار ناینج  هحون  بش  نآ  رد  تسا و  هدروخ  نآ  هویم  زا  بلاط  یبا  نب 

: ماهدورس دوخ  هدیصق  رد  نم  دیوگیم : لبعد 
رامح كاهن  نم  رامحلا و  صعا  رازی و  قارعلاب  ربق  ریخ  رز  - 1

رازن هیلع  تفطع  نم  یموق و  ادفلا  کل  نیسح  ای  كروزا  مل ال  - 2
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رامد ۀتقم و  كودع  یلع  یهنلا و  يوذ  بولق  یف  ةدوملا  کل  و  - 3
رایطلا رفعج  ۀمومعلا  ریخ  همع  ادیهش  ای  دیهشلا و  نبا  ای  - 4
265 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دیامن يریگولج  ار  وت  هک  یـسک  نارب و  لـیجعت  هب  ار  دوخ  راـمح  نک . تراـیز  دوشیم  تراـیز  قارع  رد  هک  ار  اـهربق  نیرتهب  ینعی  - 1
. میراد تسود  ار  وا  هک  مینکیم  ترایز  ار  یـسک  ام  داب . وت  يادـف  نم  شیوخ  موق و  نیـسح  يا  منکن ، ترایز  ار  وت  ارچ  تسا 2 - رامح 

رسپ يا  - 4 دش . دـهاوخ  وت  نانمـشد  راچد  يدوبان  ینمـشد و  يراد . لقاع  دارفا  ياهلد  رد  یـصوصخم  یتسود  کی  وت  نیـسح  يا  - 3
. دوب اهومع  نیرتهب  رایط  رفعج  ینعی  وا  يومع  هک  يدیهش  يا  دیهش و 

زا یهورگ  دندرکیم  هجـض  هحون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نج  هک  یماگنه  نآ  رد  دسیونیم : نازحالا  ریثم  باتک : رد  امن  نبا  - 2
هیرگ دندینـشیم و  ار  ناـشیا  هحون  دوـب  همرخم  نب  روـسیم  ناـنآ : زا  یکی  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  مظعم  ربماـیپ  باحـصا 

. دندرکیم
یلو دندینشیم  ار  وا  يادص  هک  يدانم  هبیط  هنیدم  رد  نیـسح  ماما  لتق  بش  رد  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  همرکع  زا  هریخذ  باتک  بحاص 

. دندیدیمن ار  وا  دوخ 
نامه - 39 تیاور - و  - 39 شخب - لئاوا  رد  راعـشا  نیا  و  انیـسح . الهج  نولتاقلا  اهیا  تسا : نیا  اـهنآ  لوا  هک  دـناوخیم  هک  ار  يراعـشا 

: هدش تیاور  دندش . همجرت  شخب 
: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  دناوخ  ار  يراعشا  یفتاه  هرصب  رد  بش 

الیزنتلا لتاقت  نیسحلا  وحن  اهرودص  تادراولا  حامرلا  نا  - 1
هلا يدش ال  دیهـش  وت  هکنیا  يارب  هورگ  نآ  دندرکیم 2 - لاتق  نآرق  اب  دندشیم  دراو  نیـسح  ماما  ندب  رب  هک  یئاههزین  نآ  هنیـس  ینعی  - 1

. دنتفگیم هَّللا  الا 
. تسا هَّللا  الا  هلا  ربکا و ال  هَّللا  ندرک : لیطعت  ینعی  وت  نتشک  ینعم  هک  یتروص  رد 

 ... و دنشاب . هتشک  ار  لیئربج  ای  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تردپ  ایوگ : سپ  - 3
نبا هنابا  باتک : رد  دندش . همجرت  مود  تیاور  لیذ  رد  هک  دـنکیم  لقن  ار  يراعـشا  نآ  زا  یتمـسق  یعازخ  لبعد  زا  بقانم  باتک : رد  - 3

: تسا نیا  هدینش  نیسح  ماما  يارب  ناینج  زا  هک  ياهحون  هلمج  زا  دسیونیم : هطب 
دیسلا کلاهلا  یلع  يدوجو  يدمجت  يدوج و ال  نیع  ایا  - 1
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يدب  رماب  ةادغلا  انئزر  دقف  اعیرص  یسما  فطلابف  - 2

زور نآ  حبص  داتفا . البرک  رد  وا  ندب  دش 2 - دیهش  هک  يدیـس  نآ  يارب  زیرب  کشا  شابم ، کشخ  زیرب و  کشا  نم  مشچ  يا  ینعی  - 1
. میدش یبیرغ  بیجع و  تبیصم  راچد  ام 

: تسا نیا  ناینج  هحون  هلمج  زا 
ناشیا دنیامنیم 2 - يرای  ار  یمـشاه  نانز  يرگهحون  هلیـسوب  دننکیم و  هیرگ  دنتـسه  كانهودـنا  نوزحم و  هک  یلاح  رد  ناینج  نانز  - 1

زا دعب  دناهزیکاپ . كاپ و  الط  ریظن  هک  دننزیم  یئاهتروصب  همطل  تسا . گرزب  رایسب  تبیـصم  نیا  دننکیم و  هبدن  هلان و  نیـسح  ماما  يارب 
. دنشوپیم هایس  ياهسابل  ابیز  ياهسابل  نآ 

: تسا نیا  ناینج  هحون  هلمج  زا 
لتاق رب  ياو  وا ! لتاق  رب  ياو  دوشیم 2 - زبس  باتفآ  بورغ  عقوم  رد  هدش  هتـسب  نوخ  هک  دش  زمرق  نانچنآ  نیـسح  ماما  لتق  زا  نیمز  - 1
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 ... و تخوس . دهاوخ  منهج  شتآ  رد  هک  اریز  وا !
هک دندناوخ  يراعـشا  دندرک و  هیرگ  نیـسح  ماما  يارب  ناینج  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  ناسح  نب  هَّللا  دـبع  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 4

. دندش همجرت  نیا  زا  لبق  هک  هرخآ  یلا  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذ  ام  تسا : نیا  اهنآ  لوا 
تفریم قارع  يوسب  هنابش  نیـسح  ماما  هک  یعقوم  نآ  رد  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 5

البرک يوسب  نیـسح  ماما  هجوت  شخب  رد  هک  هرخآ  یلا  . ) يرعذت یتقان ال  ای  تسا : نیا  اهنآ  علطم  هک  دـناوخیم  ار  يراعـشا  يدرم  دـینش 
(. دندش همجرت 

: دناوخ وا  باوج  رد  ار  راعشا  نیا  نیسح  ماما  سپس 
یتفلا  یلع  راع  توملا  ام  یضمأس و 

(. دندش همجرت  زین  هک  )
: دناوخ ار  راعشا  نیا  هنیدم  رد  يدانم  دش  دیهش  نیسح  ماما  هک  یبش  نآ  دنکیم : لقن  همرکع  نب  ورمع  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  زین  - 6

انیسح الهج  نولتاقلا  اهیا 
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(. دندش همجرت  البق  هک  هرخآ  یلا  )
. تسا اههتشذگ  هباشم  هک  دنکیم  لقن  نیسح  ماما  يارب  ناینج  زا  ار  یئاههحون  باتک  نامه  رد  زین  - 8 - 7

: تفگ هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  میمت  ینب  زا  یخیش  زا  دیفم  سلاجم  باتک : رد  - 9
يراعشا یفتاه  میدینـش  هاگان  میدوب . هتـسشن  هپت  يالاب  دوخ  هلیبق  نادرم  زا  یکی  اب  نم  هکنیا  ات  میتشادن . نیـسح  ماما  تداهـش  زا  ربخ  ام 

: تسا نیا  اهنآ  علطم  هک  تفگیم 
اروحنم نیدخلا  رفعنم  فطلاب  هب  ترصب  یتح  مکتئج  ام  هَّللا  و  - 1

شندب زا  رس  كاخ و  يور  شتروص  ياههنوگ  هک  مدید  یلاح  رد  البرک  رد  ار  نیسح  هکنیا  ات  مدماین  امـش  دزن  نم  مسق  ادخب  ینعی  - 1
. دوب هدش  ادج 

ار یکیرات  اهنآ  رون  هک  دـندوب  یئاهغارچ  ریظن  ناناوج  نآ  دوب . يراـج  ناـنآ  يولگ  زا  نوخ  هک  دـندوب  یناـناوج  نیـسح  فارطا  رد  - 2
. دیامن فرطرب 

. دیامن تاقالم  نایروح  اب  تشهب  طسو  رد  هکنیا  زا  لبق  موش . فداصم  نیسح  ماما  اب  ات  مدنار  ار  دوخ  رتش  نم  - 3
. تفرگ دهاوخ  ماجنا  دنک  تواضق  شاهراب  رد  ادخ  هک  يرما  درک و  در  ارم  دنکیم  یلمع  ار  نآ  ادخ  هک  راگدرورپ  ردق  اضق و  یلو  - 4
هک داب  یمسج  نآ  رب  ادخ  تاولص  - 6 میوگیمن . لطاب  نخس  نم  هک  دنادیم  ادخ  دشیم . هدافتسا  وا  رون  زا  هک  دوب  یغارچ  نیسح  ماما  - 5
رد دنرورـسم  هک  یلاـح  رد  راـیط  رفعج  وا و  یـصو  ادـخ و  لوـسر  اـب  - 7 تـسا . هـتفرگ  رب  رد  ار  نآ  تـسا  ضحم  ریخ  هـک  نیـسح  ربـق 

. دنتسه رواجم  یئاههفرغ 
ناج اب  میتشاد  میمـصت  ام  میـشابیم . نیبیـصن  نج  هلیبق  زا  دوخ  لآ  اب  نم  تفگ : دنک ؟ تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک  میتفگ : فتاه  نآ  هب  ام 

. مینک يرای  ار  نیسح  ماما  دوخ 
-9 تیاور - ریظن  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتیاور   ) باتک نامه  رد  زین  - 10 تسا ! هدش  دیهـش  راوگرزب  نآ  میدومن  تعجارم  جح  زا  یتقو  اما 

( دندش همجرت  هتشذگ  اهشخب  رد  هک  تسا  یتایاور  هباشم  زین  تیاور  هس  نیا  - ) 13 - 12 - 11 تسا ) شخب  نیمه 
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تیبدا تفاطل  نآ  یبرع  رعـش  مظن و  ایناث  دنکیم و  هتـسخ  ار  هدنناوخ  الوا  هک  تسا  لصفم  يردقب  شخب  نیا  راعـشا  نوچ  دیوگ : مجرتم 
رعش قوذ  هک  يدارفا  میدومن . يراددوخ  شخب  نیا  راعـشا  همجرت  زا  ام  اذل  دوب  دهاوخ  یبرع  رثن  همجرت  ریظن  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ 

. دنیامن هعجارم  شخب  نیا  یبرع  نتم  هب  دنناوتیم  دنراد  ار  نآ  تایبدا  فئاطل و  یبرع و 

تخادنا ریخأتب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  باذع  ادخ  ارچ  هکنیا  هراب  رد  مجنپ  لهچ و  شخب 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  يوره  زا  عئارشلا  للع  باتک : رد  قودص  - 1
مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  یثیدح  هراب  رد  دـیئامرفیم  هچ  هَّللا : لوسر  نبا  ای  متفگ : مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضحب 

نانآ دادـجا  ءابآ و  هک  یتیانج  تلعب  ار  نیـسح  ماما  نیلتاق  نادـنزرف  دـنک  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  یماـگنه  تسا : هدومرف 
؟ دناسریم لتقب  دنداد  ماجنا 

: دیامرفیم هک  ناحبس  يادخ  لوق  سپ  متفگ : تسا  هدومرف  قداص  ماما  هک  تسا  روط  نیمه  دومرف : اضر  ترضح 
یلمع نآ  هب  نیسح  ماما  نیلتاق  نادنزرف  یلو  دیوگیم . تسار  دوخ  نانخس  عیمج  رد  ادخ  دومرف : تسیچ ؟ « 1  » يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال 

هک تسا  نیا  ریظن  دشاب  یضار  یلمع  هب  هک  یـسک  و  دننکیم . هیرخف  لامعا  نآ  هب  دنتـسه و  یـضار  دنداد  ماجنا  ناشدادجا  ناردپ و  هک 
. دشاب هداد  ماجنا  ار  نآ 

دشاب یضار  لمع  نیا  هب  برغم  رد  يدرم  دوش و  هتشک  قرشم  رد  يدرم  رگا 
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ناشناردپ لمعب  هک  یتیاضر  يارب  ار  ناشیا  دنک  جورخ  هک  یعقوم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دوب . دهاوخ  کیرـش  لتاق  اب  ادخ  دزن  زین  وا 
. تشک دهاوخ  دنراد 

هناخ نیقراس  نانآ  اریز  هبیش . ینب  هلیبق  زا  دومرف : دیشک ؟ دهاوخ  ماقتنا  یهورگ  هچ  زا  ادتبا  رد  دنک  جورخ  امـش  مئاق  هک  یماگنه  متفگ :
. دنیادخ

زا ار  یهورگ  نآ  لاح  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  تقوکی  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  - 2
تلعب ار  هورگ  نآ  ادخ  دومرف : دیسر  نانآ  ناتـساد  رخآ  هب  یتقو  دادیم . حرـش  دندش  جراخ  ناسنا  لکـش  زا  ینعی  خسم  هک  لیئارـسا  ینب 
ربمایپ نادـنزرف  هک  يدارفا  نآ  لاح  تیانج و  سپ  دروآرد ) ناویح  تروصب  ینعی   ) درک خـسم  دـندرک  دیـص  یهاـم  هبنـش  زور  رد  هکنیا 

ایند رد  ار  ناشیا  ادخ  هچ  رگ  دوب ؟! دهاوخ  هنوگچ  دندومن  تمرح  کته  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  دنتـشک و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ 
. دوب دهاوخ  رتتخس  ندش  خسم  زا  ربارب  اههد  تسا  هدرک  هدامآ  نانآ  يارب  ترخآ  ملاع  رد  ادخ  هک  یباذع  نآ  یلو  درکن ، خسم 

هک دنتسه  یهورگ  : ) دنیوگیم امب  اهیبصان  زا  یضعب  یلو  میدینش  امش  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دش : هتفگ  داجـس  ترـضحب 
ارچ سپ  هبنش . زور  رد  یهام  دیص  زا  تسا  رتگرزب  سپ  دشاب  لطاب  اطخ و  نیسح  لتق  رگا  دنیوگیم ) ازسان  ناشیا  دوخ  هعیـش و  ناماما  هب 

؟ دومنن بضغ  نیسح  ماما  نیلتاق  رب  درک  بضغ  نایهام  دایص  رب  هک  روط  نآ  ادخ 
دشاب رتگرزب  دندش  رفاک  ناطیش  ياوغا  هلیـسوب  هک  یـصاخشا  نآ  زا  ناطیـش  ینامرفان  رگا  وگب : نانآ  باوج  رد  دومرف : داجـس  ترـضح 
يارب ناطیـش  هک  یتروص  رد  هدرکن ، كاله  ار  ناطیـش  یلو  دومن ، كاله  نوعرف  حون و  موق  لیبق : زا  ار  نانآ  زا  یهورگ  ادـخ  ارچ  سپ 
يارب هکنیا  اب  ار  سیلبا  درک و  دوبان  دوبن  ناطیـش  ردقب  ناشیا  ینامرفان  رفک و  هکنیا  اب  ار  هورگ  نآ  ادخ  ارچ  سپ  دوب ، رتراوازـس  تکاله 

دراذگیم هدنز  ار  یـضعب  دیامنیم و  كاله  ار  یـضعب  هک  دوخ  مکح  ریبدت و  رد  ادخ  ایآ  داهن . یقاب  دـنکیم  تیلاعف  تشز  لامعا  فشک 
ناگدنشک  نایهام و  ياهدایص  نآ  سپ  تسین ؟ میکح 
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تمکح باوص و  نیع  هک  دـهدیم  ماجنا  یلمع  مدرم  هتـسد  ود  نیا  هراب  رد  میلع  يادـخ  تشاد . دـنهاوخ  ار  لاح  نیمه  زین  نیـسح  ماـما 
. تشاد دنهاوخ  تیلوئسم  شناگدنب  یلو  تسین  لوئسم  دهدیم  ماجنا  هک  یلمعب  عجار  ادخ  تسا .

نآ سلجم  رد  هک  يدارفا  نآ  زا  یـضعب  دومرف  ار  ثیدح  نیا  داجـس  ماما  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح 
دروم دناهداد  ماجنا  ار  عینش  لامعا  نیا  هک  ار  یـصاخشا  نآ  هدنیآ  لسن  ادخ  دوشیم : هنوگچ  هَّللا ! لوسر - نبا  ای  دنتفگ : دندوب  راوگرزب 

: دیامرفیم نآرق  رد  هک  یتروص  رد  دهد . رارق  خیبوت  باتع و 
؟ دیشک دهاوخن  شودب  ار  يرگید  هانگ  راب  یسک  چیه 

نابزب الثم  دیوگیم . نخس  نانآ  اب  ناشدوخ  حالطصا  نابز و  قبط  اذل  هدش  لزان  برع  تغل  هب  نآرق  نوچ  دومرف : شباوج  رد  داجـس  ماما 
: دنیوگیم دنشاب  هتشک  ار  نآ  مدرم  تراغ و  ار  رهش  وا  هلیبق  هک  يدرمب  شهوکن  عقوم  رد  میمت  هلیبق :

نیا زا  نانآ  روظنم  میدومن . بارخ  ار  رهـش  نالف  میدرک و  نینچ  نالف  هلیبق  اب  اـم  دـیوگیم : برع  زین  دـیدرب . جاراـتب  ار  رهـش  نـالف  اـمش 
. تسا نارگید  شهوکن  ناشروظنم  هکلب  دنشاب . هداد  ماجنا  ار  لامعا  نیا  اصخش  ناشدوخ  هک  تسین  نیا  نانخس 

. دنیامن راختفا  دوخ  هلیبق  هب  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  رگید  هتسد  و 
نامه نیا  اریز  دشاب  هداد  رارق  شهوکن  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  خـیبوت و  دروم  ار  نانآ  ناگتـشذگ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  ادـخ  روظنم 
ناشیا لامعا  دنشابیم و  یضار  دوخ  دادجا  ءابآ و  راتفر  هب  نانآ  لسن  مه  یفرط  زا  هدش . لزان  نآ  قبط  نآرق  هک  تسا  یحالطـصا  تغل و 
یـضار نانآ  تشز  راـتفرب  امـش  اریز  دـیاهداد  ماـجنا  ار  لاـمعا  نیا  امـش  دوش : هتفگ  ناـشیا  هب  هک  تسا  زیاـج  سپ  دـنیامنیم . بیوصت  ار 

. دیتسه
. تسا هدنیآ  تایاور  یلبق و  تیاور  ریظن  - 4 - 3 تیاور - نومضم  دیوگ : مجرتم  - 4 - 3
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َو دیامرفیم : هک  ءارسا  هروس   3 - 1 : ) هیآ ریـسفت  هراب  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 5

لتق ًارِیبَک  اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  زا : روظنم  و  تسا . نسح  ماما  ندروخ  هزین  ریما و  ترضح  لتق  روظنم  دومرف : هرخآ ) یلا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق 
. تسا نیسح  ماما  نتفای  ترصن  امهیلوا  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  زا : روظنم  دشابیم . نیسح  ماما 

نوخ صاقت  ات  دتـسرفیم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مایق  زا  لبق  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتـسه  یهورگ  هرخآ  یلا  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  زا : دوصقم 
. دش دهاوخ  ارجا  یلمع و  امتح  ادخ  رما  دننازوسب . ار  ناشیا  نیلئاق  دننکب و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ 

. دنکیم لقن  ار  یلبق  تیاورب  هیبش  باتک  نامه  رد  - 6
َو دیامرفیم : هک  ارـسا  هروس  - 33 هیآ - ریـسفت  هراب  رد  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  رکذـلا  قباس  باتک  رد  زین  - 7

نآ رگا  دشکیم . نیـسح  ماما  نوخ  مرجب  ار  یهورگ  دـنکیم و  جورخ  هک  تسا  دّـمحم  لآ  مئاق  روظنم : دومرف : هرخآ  یلا  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم 
نآ هک  تسا  نیا  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  دیامرفیم : هک  ناحبس  يادخ  لوق  يانعم  تسین و  فارـسا  دناسرب  لتقب  ار  نیمز  لها  هیلک  راوگرزب 

. دشابن فارسا  هک  دهدیم  ماجنا  یلمع  ترضح 
دهاوخ ناشناردـپ  تیانج  تلعب  ار  نیـسح  ماما  نیلتاق  ياههیرذ  مئاق  ترـضح  مسق  ادـخب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  سپس 

. تشک
. دنیامنیم لقن  ار  دعب  لبق و  تایاورب  هیبش  زین  - 9 - 8

نوخ يارب  نم  درک : یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضحب  ادـخ  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  بقاـنم  باـتک : رد  - 10
تشک مهاوخ  ار  دادعت  نآ  ربارب  ود  وت  رتخد  رسپ  نوخ  صاقت  يارب  یلو  متشک . ار  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  رازه  داتفه  دادعت  ییحی  ترـضح 

 ... و
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یلزنم چیه  زا  دشیمن و  یلزنم  چیه  دراو  ترضح  نآ  میدش و  جراخ  نیـسح  ماما  اب  ام  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
هکنیا  رگم  درکیمن  تکرح 
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ترضح كرابم  رس  هک  تسا  نیا  ادخ  دزن  ایند  ياهیشزرایب  زا  یکی  دومرف : زور  کی  هکنیا  ات  درکیم . دای  ار  ایرکز  نب  ییحی  ترضح 

. دش هدرب  هیده  ناونعب  لیئارسا  ینب  راکانز  نانز  زا  یکی  يارب  ایرکز  نب  ییحی 
دوخ رتخد  تفرگ  رظن  رد  اذل  دوب  هدش  ریپ  لیئارسا  ینب  هاشداپ  نز  نوچ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  داجس  ترضح  زین 

. درک تروشم  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  اب  عوضوم  نیا  هب  عجار  هاشداپ  دـیامن . جـیوزت  هاـشداپ  يارب  تشاد ) دوخ  یلبق  رهوش  زا  هک   ) ار
هاشداپ دزن  درک و  شیارآ  ار  دوخ  رتخد  دینش  ار  عوضوم  نیا  ناشداپ  نز  هک  یماگنه  تسین  عورـشم  جاودزا  نیا  دومرف : ییحی  ترـضح 

ایرکز نب  ییحی  ترضح  هدیرب  رس  تفگ : يراد ؟ یتجاح  هچ  تفگ : وا  هب  هاشداپ  دومن . يزابب  عورش  هاشداپ  لباقم  رد  رتخد  نآ  داتـسرف 
. مرادن یتجاح  تجاح  نیا  زا  ریغ  تفگ : يو  نک . باختنا  ار  يرگید  تجاح  نم ! كرتخد  يا  تفگ : هاشداپ  مهاوخیم  ار 

تنطلـس و ماقم  نداد  تسد  زا  هراب  رد  هاشداپ  دندرکیم . لوزعم  تنطلـس  زا  ار  وا  دیوگب  غورد  هفیلخ  رگا  هک  دوب  نیا  مسر  نامز  نآ  رد 
رس سپس  تشک . ار  هانگیب  ربمغیپ  نآ  تشاد و  مدقم  ار  ییحی  ترضح  نتشک  رمالا  رخآ  دنام . یهار  ود  رـس  رب  ییحی  ترـضح  نتـشک 

. دیعلب ار  راکبان  نز  نآ  درک و  ادیپ  تیرومأم  ادخ  فرط  زا  نیمز  ادعب  داتسرف . نز  نآ  يارب  داهن و  الط  تشط  نایم  رد  ار  وا  كرابم 
. درک طلسم  لیئارسا  ینب  رب  ار  رصنلا  تخب  ادخ  هک  دوب  تیانج  نیا  زا  سپ 

رصنلا تخب  هب  دش و  جراخ  رهش  نآ  زا  ینزریپ  هکنیا  ات  دشیمن . رگراک  یلو  دومنیم ، نارابگنـس  قینجنم  هلیـسوب  ار  تلم  نآ  رـصنلا  تخب 
. تسا ناربمایپ  رهش  نیا  تفگ :

: تفگ رصنلا  تخب  منکیم . نم  هک  یئامنهار  نیا  هلیسوب  رگم  دوشیمن  حتف  رهش  نیا 
: تفگ زوجع  نآ  منکیم . اور  یشاب  هتشاد  هک  یتجاح  ره  ینک  یئامنهار  ارم  رگا 

. دوش حتف  ات  زیرب  رهش  نیا  رد  ار  هرذع  ثیبخ و  ءایشا 
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دورو زا  سپ  تفاـی و  تسد  نآ  رب  رـصنلا  تخب  دـش و  بارخ  رهـش  نآ  ياـهراوید  درک  لـمع  زوجع  نآ  هتفگ  قبط  رـصنلا  تخب  یتـقو 
: تفگ يراد ؟ یتجاح  هچ  تفگ :

ندیـشوج زا  نوخ  نآ  هک  یـشکب  رهـش  نیا  مدرم  زا  ردقنآ  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  دـشوجیم . امئاد  هک  تسا  ینوخ  کی  رهـش  نیا  رد 
. داتفا ندیشوج  زا  نوخ  نآ  ات  تشک  ار  لیئارسا  ینب  زا  رفن  رازه  داتفه  دادعت  رصنلا  تخب  دتفیب .

رفن رازه  داتفه  دادعت  وا  دتسرفب و  ار  يدهم  ترضح  اناوت  يادخ  ات  داتفا  دهاوخن  ندیـشوج  زا  نم  نوخ  مسق  ادخب  یلع ! مزیزع  رـسپ  يا 
. دناسرب لتقب  نم  نوخ  مرجب  ار  نیقساف  نیرفاک و  نیقفانم و  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  يویند  باذع  هب  عجار  مشش  لهچ و  شخب 

نآ هب  نم  مشچ  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا  دومرف : دعـس  نب  رمعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هدش  تیاور  دسیونیم : بقانم  باتک : رد  - 1
رگا هَّللا  دبع  ابا - ای  تفگ : رخـسمت  باب  زا  رمع  دروخ . یهاوخن  قارع  مدـنگ  زا  یکدـنا  زج  نم  زا  دـعب  وت  هک  تسا  نیا  دوشیم  نشور 

وا راتخم  دیسرن و  ير  رهش  هب  دعـس  نب  رمع  اریز  دوب : هدومرف  نیـسح  ماما  هک  دش  رارق  نامه  زا  هیـضق  یلو  دوب . دهاوخ  وج  دشابن  مدنگ 
. تشک ار 

هیبش تسا  یهایگ   ) سرو يرادقم : دوب  رـضاح  نیـسح  ماما  لتق  عقوم  رد  هک  يدرم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دوخ  هدـج  زا  هنییع  نب  نایفس 
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ماما لـتق  زور  رد  ار  هاـیگ  نآ  نم  دـش . لیدـبت  نوخب  تشاد  هارمه  هک  یـسرو  تشاد . دوخ  هارمه  دـیوریم ) نمی  روشک  رد  هک  نارفعزب 
. دوب نآ  نایم  رد  شتآ  ایوگ : هک  مدید  نیسح 

چیه دندرب . جاراتب  نیـسح  ماما  هاگرکـشل  زا  سرو  يرادقم  اروشاع  زور  رد  مدرم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  دوخ  ردام  زا  مکح  نب  دّـمحم 
. دشیم ندب  یسیپ  کل و  ینعی  صرب  راچد  هکنیا  رگم  درکیمن  لامعتسا  ار  سرو  نآ  ینز 

ۀیاور یف  و  هفلی . ناک  یتح  هرکذ  لاط  هنإف  نانآ : زا  یکی  اـما  مدومن  كرد  ار  نیـسح  ماـما  نیلتاـق  زا  درم  رفن  ود  نم  دـیوگیم : هنییع  نبا 
. هقتاع یلع  هلمحی  ناک 

نآ رد  دوب : نیا  يو  ندشن  باریس  تلع  دشیمن . باریس  یلو  دیماشآیم . ار  نآ  بآ  هیلک  دمآیم و  بآ  کشم  کیدزن  یمود : رفن  اما 
. تخادنا ترضح  نآ  يوسب  يریت  صخش  نآ  دیماشآیم  دوب و  هدرب  دوخ  كرابم  ناهد  لباقم  ار  بآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ینیح 

. دنکن باریس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  ادخ  دومرف : درک و  نیرفن  ار  وا  نیسح  ماما 
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مالسلا هیلع  ماما  تفر  ورف  شسدقم  ناهد  هشوگب  هک  تخادنا  نیسح  ماما  فرطب  يریت  بلک  هلیبق  زا  يدرم  دیوگیم : يرگید  تیاور  رد 
: دومرف درک و  نیرفن  وا  قح  رد 

دیماشآ بآ  يردقب  يو  تخادنا . تارف  رد  ار  نتشیوخ  دش و  یگنشت  راچد  ثیبخ  درم  نآ  دیامنم !! باریس  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  ادخ 
یگنشت زا  هکنیا  ات  دیماشآ  یهاوخن  تارف  بآ  زا  وت  تفگ : نیـسح  ماما  هب  يدرم  دراگنیم : باتک  نامه  رد  زین  - 2 دش ! لزان  خزودب  هک 

: دومرف درک و  نیرفن  يو  قح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يوش ، میلست  ریما  مکحب  ای  يریمب 
ادبا هل  رفغت  اشطع و ال  هلتقا  مهللا 

او دزیم : دایرف  دـیماشآیم و  بآ  دـش ! شطع  راچد  تخبدـب  درم  نآ  زرماین ، ار  وا  زگره  ناریمب و  شطع  هلیـسوب  ار  وا  اراگدرورپ ! ینعی 
نیـصح نب  هَّللا  دبع  تفگ  نیـسح  ماما  هب  ار  نخـس  نیا  هک  یـصخش  نآ  دراگنیم : يربط  خـیرات  رد  دـش ! لزان  منهج  هب  هکنیا  ات  هاشطع !

. دوب ءاز ) نوکس  هزمه و  حتفب   ) يدزا داص ) حتف  ءاح و  مضب  )
يولگ ریزب  ریت  نآ  تخادنا و  نیـسح  ماما  بناجب  يریت  تسا ) هدوب  یـصخش  مان   ) یمراد هک  یعقوم  دسیونیم : هرـشعلا  لئاضف  باتک : رد 

. دیشاپیم نامسآ  فرطب  تفرگیم و  ار  اهنوخ  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  تفر  ورف  مولظم  نآ 
وا ولج  رد  یتسیابیم  هشیمه  درکیم . خی  امئاد  شتشپ  تخوسیم و  امئاد  شمکـش  دش : ضرم  نیا  راچد  درک  هک  یملظ  نیا  زا  سپ  یمراد 
بآ تفگیم : مه  زاب  دـیماشآیم و  ار  بآ  تشم  کی  دـیهدب . مبآ  دزیم : دایرف  امئاد  دـشاب . شتآ  ترارح و  يو  تشپ  رد  خـی  نزبداب و 
ریرج نبا  هنابا و  باتک : رد  هطب  نبا  دش ! لزان  منهجب  دیکرت و  شمکـش  هک  دیماشآ  بآ  يردـقب  درک ! كاله  ارم  شطع  دـیناسرب ! نمب 

ای تفگ : دز و  دایرف  دندوب ) هتخورفا  شتآ  همیخ  فارطا  رد  شنارای  نیسح و  ماما  هک  یتقو  نآ  رد   ) هزوج نبا  دنراگنیم : دوخ  خیرات  رد 
نیسح  ماما  يدیدرگ ! شتآ  راچد  ترخآ  زا  لبق  هک  ار  وت  داب  هدژم  نیسح !
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هک يربماـیپ  تعافـش  ناـبرهم و  يراـگدرورپ  ياراد  نم  دومرف : ماـما  يرآ . تفگ : یئوگیم ! ار  نخـس  نیا  نمب  وت ! رب  ياو  دوـمرف : وا  هب 

. مشابیم دوشیم  تعاطا  شرما 
: دومرف درک و  نیرفن  وا  قح  رد  نیسح  ماما  سپس 

رانلا یلا  هرجف  ابذاک  كدنع  ناک  نا  مهللا 
ار دوـخ  بـسا  ناـنع  يو  هـک  دیـشکن  یلوـط  نادـنچ  اـمرفب ! شتآ  راـچد  ار  وا  تـسا  وـگغورد  وـت  دزن  درم  نـیا  رگا  اراـگدرورپ ! ینعی 
ره هب  ار  وا  رس  داهن و  رارفب  ور  يو  بسا  دنام . باکر  هقلح  رد  وا  ياپ  کی  هک  درک  باترپ  یلاح  رد  ار  يو  دیمر و  وا  بسا  دینادرگرب .
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دـندوب و هتخورفا  نآ  رد  شتآ  هک  درک  طوقـس  یقدـنخ  نامه  رد  يرگید  تیاورب  انب  دـش . لزان  خزودـب  هکنیا  ات  دزیم  یتخرد  گنس و 
. دروآ ياجب  رکش  هدجس  عوضوم  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

کـشخ بوچ  ود  ریظن  ناتـسبات  لصف  رد  درکیم و  حـشرت  بآ  بعک  نب  رجبا  ياهتـسد  زا  ناتـسمز  لصف  رد  دراـگنیم : يربط  خـیرات  رد 
. دوب هدرب  جاراتب  ار  نیسح  ماما  ياهسابل  ثیبخ  درم  نیا  دیکچیم . شیاهتسد  زا  نوخ  ناتسمز  لصف  رد  یتیاورب  انب  دندشیم .

تسب نتـشیوخ  رـسب  ار  نآ  یتقو  درب . تراغب  ءاز ) نوکـس  هزمه و  حتفب   ) يدزا دیز  نب  رباج  ار  نیـسح  ماما  كرابم  همامع  هدش : تیاور 
دش و نوگرگید  شتروص  گنر  اروف  دیـشوپ  ار  نآ  هک  یماگنه  دوبر . یمرـضح  هیوح  نب  ۀبوعج  ار  نیـسح  ماما  سابل  دش ! هناوید  اروف 

. دیدرگ سیپ  کل و  شندب  تخیر و  شرس  يوم 
قباس باتک  رد  زین  - 3 دـش ! ریگ  نیمز  اروف  دیـشوپ  ار  نآ  هک  یماگنه  درک . تراغ  یمرج  ورمع  نب  ریحب  ار  ترـضح  نآ  یناقوف  راولش 

فیعض تاحارج  مخز و  ترثک  زا  نیـسح  ماما  هک  یعقوم  نآ  رد  دنتفگیم  رـسی  نب  کلام  ار  وا  هک  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  دسیونیم : رکذلا 
دوخ كرابم  رسب  زخ  هالک  کی  نیسح  ماما  عقوم  نآ  دز . ترضح  نآ  سدقم  رـسب  یتبرـض  ریـشمش  اب  دمآ و  راوگرزب  نآ  دزن  دوب  هدش 

. دوب هداهن 
278 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

روشحم نیملاظ  اب  ار  وت  ادخ  یماشاین . یبآ  يروخن و  یئاذغ  هالک  نیا  نتـشاد  اب  مراودـیما  دومرف : درک و  نیرفن  ار  يو  مالـسلا  هیلع  ماما 
. دروآ دوخ  هجوز  دزن  تفرگرب و  ار  نآ  رسی  نب  کلام  داتفا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  زا  هالک  نآ  یتقو  دیامرف :

نینچمه يو  دش . دهاوخن  هداهن  اکتم  کی  رد  وت  نم و  رـس  زگره  ینکیم ؟! نم  هناخ  لخاد  ار  نیـسح  ماما  هالک  تفگ : يو  هب  شاهجوز 
. دش كاله  ات  دوب  اونیب  ریقف و 

ماما لاوما  زا  نارفعز  يرادـقم  رتش و  کی  وا  دوب . هدرک  جورخ  نیـسح  ماـما  هب  هک  دوب  اـم  دزن  يدرم  دراـگنیم : رـشاح  نبا  ثیداـحا  رد 
. دروآ تراغب  نیسح 

رتش نآ  یتقو  دش ! سیپ  کل و  اروف  دیلام و  دوخ  تسدب  نارفعز  نآ  زا  وا  نز  دشیم . لدـبم  شتآ  هب  دـندیئاسیم  ار  نارفعز  نآ  تقو  ره 
زا شتآ  دندومن  هعطق  هعطق  ار  رتش  نآ  تشوگ  هک  یماگنه  دیدرگیم . شتآ  هب  لدبم  دندیربیم  وقاچ  اب  نآ  تشوگ  زا  دـندرک و  رحن  ار 

 ... دیشوجیم و درکیم و  ناروف  شتآ  گید  طسو  زا  دندومن  خبط  ار  نآ  تشوگ  هک  یعقوم  دشیم . جراخ  نآ 
نک دوبان  میشابیم ، راوگرزب  نآ  نادنواشیوخ  هیرذ و  وت و  ربمغیپ  تیب  لها  ام  اراگدرورپ ! دومرف : درک و  اعد  نیسح  ماما  هک  هدش  تیاور 

. یتسه کیدزن  هدنونش و  وت  اریز  دیامنیم ، بصغ  ار  ام  قح  دنکیم و  ملظ  ام  قح  رد  هک  ار  یسک  نآ 
َهَّللا َّنِإ  دیامرفیم : هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  نیسح  ماما  تسا ؟ دّمحم  ترـضح  وت و  نیب  یتبارق  هچ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ثعـشا  نب  دّمحم 

يراوخ تلذ و  کی  زور  نیا  رد  ایادـخ ! راـب  دومرف : درک و  نیرفن  وا  قح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  هرخآ . یلا  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا 
درک و طوقس  هک  دز  يوحنب  ار  وا  رکذ  برقع  تفر و  تجاح  ياضق  يارب  ثعـشا  نبا  میامن . هدهاشم  نم  هک  نکب  درم  نیا  راچد  يروف 

مان تفگیم : هک  مدوب  يدراطع  ءاجر  وبا  دزن  نم  دـیوگیم : نیعا  نب  ةرق  یئاد  دـیطلغیم ! دوخ  طئاغ  نایم  رد  دومنیم و  هثاغتـسا  ناـنچمه 
مانـشد نیـسح  ماما  هب  دش و  دراو  تشاد  روضح  البرک  رد  هک  يدارفا  نآ  زا  يدرم  ءانثا  نآ  رد  دیربن . ریخ  هب  زج  ار  ادخ  ربمایپ  تیب  لها 

ود اناوت  يادخ  هاگان  تفگ . ازسان  و 
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. دندیدرگ روک  يو  نامشچ  داتسرف و  باهش  ریت 
نبا رکـشل  ءزج  و   ) رـضاح البرک  رد  هک  مدوب  يدارفا  نآ  زا  نم  تفگ : دـندش  ایوج  یـضاق  حاـبر  نب  هَّللا  دـبع  ندـش  روک  تلع  زا  یتقو 

! نک تباجا  ار  ادخ  ربمغیپ  تفگ : نمب  هک  مدید  ار  یکانلوه  صخـش  مدوب  باوخ  تقوکی  مدومنن . لاتق  نیـسح  ماما  اب  یلو  مدوب ! دعس )
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. درب ادخ  ربمایپ  دزن  دیناشک و  ارم  وا  مرادن . ار  تقاط  نیا  نم  متفگ :
نآ ولج  رد  یکلم  دوب . هدرتـسگ  راوـگرزب  نآ  وـلج  یمرچ  هرفـس  کـی  دوـب . ياهبرح  شتـسدب  نوزحم و  هک  مدـید  ار  ادـخ  ربـمغیپ  نم 

. دـینازوسیم ار  ناشداسجا  دزیم و  ار  نیـسح  ماما  نیلتاق  ندرگ  کـلم  نآ  تشاد ، تسد  رد  شتآ  زا  يریـشمش  هک  دوب  هداتـسیا  راوگرزب 
. تشاد همادا  نانچمه  لمع  نیا  دینازوسیم . ار  ناشیا  زین  کلم  نآ  دندشیم و  هدنز  نانآ  هرابود 

ماهدربن و راکب  ياهزین  ماهدزن و  شنارای ) نیـسحب و   ) يریـشمش اروشاع ) زور  رد   ) نم مسق  ادخب  هَّللا ! لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  متفگ : نم 
نآ سپـس  ياهدوزفا ؟ داـیز  نبا  رکـشل  یهایـسب  وت  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربماـیپ  ماهتخادـنین . يریت 

رادیب هک  یماگنه  دـنتخوس . اروف  منامـشچ  دیـشک و  نم  مشچب  همرـس  ياجب  تفرگ و  دوب  شروضح  رد  هک  یتشط  نآ  نوخ  زا  راوگرزب 
. ماهدش روک  هک  متفای  مدش 

: تفگیم دوب و  هتفرگ  ار  هبعک  ياههدرپ  هک  مدید  ار  يدرم  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یبعش  زا  نیرکذملا  زنک  باتک : رد 
. یل رفغت  كارا  و ال  یل ، رفغا  مهللا 

نیسح رس  رب  هک  مدوب  يدارفا  نآ  زا  نم  تفگ : مدش  ایوج  يو  هانگ  زا  نم  یتقو  دیزرمآ . یهاوخن  ارم  هچرگ  زرمایب ، ارم  ایادخ  راب  ینعی 
رد يریثک  هورگ  دـش و  لزان  ام  همیخ  دزن  نامـسآ  زا  هک  مدـید  رون  زا  يدیفـس  ربا  نم  دـندوب . نم  اـب  درم  هاـجنپ  دادـعت  میدوب و  لـکوم 

. دندوب تیعمج  نآ  نایم  رد  مه  مالسلا  مهیلع  یسیع  یسوم و  میهاربا ، حون ، مدآ ، ترضح : دندوب . هدرک  عامتجا  نآ  فارطا 
لیئاکیم  لیئربج و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دش  لزان  يرگید  دیفس  ربا  سپس 
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لهچ دمآ و  توملا  کلم  دندش . نایرگ  زین  دارفا  نآ  درک و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  دندوب . نآ  نایم  رد  توملا  کلم  و 

! نامالا نامالا ! هَّللا  لوسر  ای  متفگ : متساخرب و  دوخ  ياپ  رس  رب  نم  دش  نم  هجوتم  توملا  کلم  یتقو  دومن . حور  ضبق  ار  ام  زا  رفن  هن  و 
: دومرف راوگرزب  نآ  مدوبن . مه  یضار  مدرکن و  هلخادم  نیسح  لتق  رد  نم  مسق  ادخب 

. نکم حور  ضبق  ار  يو  دومرف : توملا  کلم  هب  ادـخ  لوسر  ارچ . متفگ : يدوب ؟ تایانج  نآ  رظاـن  وت  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ  وت ! رب  ياو 
. منکیم هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  مدش و  هبعک  هجوتم  درک  اهر  ارم  توملا  کلم - یتقو  درم . دهاوخ  يزور  کی  اریز 

هجوتم دوخ  هعموص  زا  یبهار  دندرک و  نیرـسنق  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  یماگنه  دسیونیم : صئاصخ  باتک : رد  يزنطن 
. درکیم دوعص  نامسآ  فرطب  دشیم و  جراخ  نیسح  ماما  كرابم  ناهد  زا  يرون  دید  دش  ترضح  نآ  سدقم  رس 

یئادـص بهار  دومن . شیوخ  هعموص  لخاد  تفرگ و  ناـنآ  زا  ار  دیهـش  نیـسح  رـس  دروآ و  مهرد  ( 10 ، 000  ) رازه هد  غـلبم  بهار  نآ 
نیـسح نیا  تمرح  زا  هک  یـسک  نآ  لاحب  اشوخ  و  وت ! لاحب  اشوخ  تفگیم : بهارب  هدـنیوگ  نآ  دـیدن  ار  ادـص  نآ  بحاـص  یلو  دـینش 

. دش هاگآ 
رـس نآ  دیامن . ملکت  نم  اب  ینک  رومأم  ار  رـس  نیا  هک  مهدـیم  مسق  یـسیع  قحب  ار  وت  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  بهار 

: دومرف یتسیک ؟ وت  تفگ : بهار  يراد ؟ يروظنم  هچ  بهار ! يا  تفگ : درک و  ملکت 
! ناشطعلا انا  مولظملا ، انا  ءالبرکب ، لوتقملا  انا  ءارهزلا ، ۀمطاف  نب  انا  و  یضترملا . یلع  نب  انا  و  یفطصملا ، دّمحم  نب  انا 

هکنیا ات  تشاد  مهاوخن  رب  وت  تروص  زا  ار  متروص  تفگ : داهن و  نیسح  ماما  تروص  هب  تروص  بهار  دش . تکاس  سدقم  رس  نآ  ادعب 
زاب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  مدج  نیدب  دومرف : دمآ و  نخـسب  سدقم  رـس  نآ  دوب . مهاوخ  وت  عیفـش  تمایق  زور  نم  یئوگب :

. درگ
: تفگ بهار 
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. هَّللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا 
هب یتقو  دنتفرگ . بهار  نآ  زا  اهمهرد  اب  ار  كرابم  رـس  نآ  نیلکوم  دـش  حبـص  هک  یماگنه  دوش . يو  عیفـش  هک  درک  لوبق  نیـسح  ماما 

دایز نبا  نابرد  هب  موثلک  ما  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  دناهدش ! لیدبت  گنـسب  اهمهرد  نآ  دندید  دندیـسر  يداو 
ات هدـب ، رارق  مدرم  بقع  رد  نارتش  راوس  ار  ام  ربب و  ام  ولج  رد  ار  نیـسح  ماـما  كراـبم  رـس  ریگب و  ار  مهرد  رازه  نیا  وت ! رب  ياو  تفگ :

. دنوش نیسح  ماما  هدیرب  رس  هجوتم  فرصنم و  ام  ندرک  رظن  زا  مدرم 
ار اهنآ  همه  ادخ  دید  درک  هاگن  اهلوپب  نابرد  نآ  دش و  حبص  یتقو  درب . رتولج  ار  نیـسح  ماما  سدقم  رـس  تفرگ و  ار  اهلوپ  نابرد  نآ 

: دوب هدش  هتشون  اهنآ  فرطکی  رد  تسا ! هدومن  لیدبت  گنسب 
: دوب هتشون  اهنآ  رگید  فرط  رب  َنوُِملاَّظلا و  ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَسَْحت  َو ال 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  هک  یماگنه  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یبعـش  زا  فنخم  وبا  َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو 
اُونَمآ ٌۀَْیِتف  ْمُهَّنِإ  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  درک ، توالت  ار  فهک  هروس  درک و  حنحنت  سدقم  رـس  نآ  دـندز  رادـب  اهفارـص  لحم  رد  هفوک  رد 

. هرخآ یلا  ْمِهِّبَِرب 
یلا اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  دومرفیم : هک  دندینش  دندز  تخرد  زارف  رب  ار  نیسح  ماما  سدقم  رـس  هک  یماگنه  دراگنیم : يرگید  تیاور  رد 

: دومرفیم دندینش  ار  ترضح  نآ  توص  قشمد  رد  زین  هرخآ 
هَّللاب  الا  ةوق  ال 

: دومرفیم هک  دش  هدینش  زین 
. تسا رتشیب  همه  زا  وت  هدیرب  رس  بجعت  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگیم : مقرا  نب  دیز  هرخآ . یلا  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ 

ار شباحصا  رس  نوعلم و  دایز  نبا  رس  یتقو  تفگ : هک  دننکیم  لقن  ریمع  نب  ةرامع  زا  يزنطن  صئاصخ و  يذمرت و  هطب و  نبا  باتک : رد 
نم  دندروآ و  دجسم  دزن 
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نبا ینیب  خاروس  لخاد  درک و  شدرگ  اهرس  نآ  نایم  رد  دمآ و  يرام  مدید  هاگان  دمآ ! دمآ ! دنتفگیم : مدرم  مدینشیم  متفر  اهرس  نآ  دزن 

: دنتفگ نانآ  سپس  دیدرگ . جراخ  يو  ینیب  رگید  خاروس  زا  دش و  دایز 
. داد ماجنا  هبترم  هس  ار  لمع  نیا  رام  نآ  دمآ ! دمآ !

سدقم رس  نآ  زا  یشوخ  يوب  کی  دندروآ  دیلپ  دیزی  دزن  ار  نیسح  ماما  كرابم  رـس  هک  یعقوم  دیوگیم : يرگید  تیاور  رد  فنخم  وبا 
هراصع  ) ربص زا  نآ  تشوگ  دیدرگ  رحن  دشیم  لمح  نآ  تشپ  هب  ماما  رس  هک  يرتش  نآ  یتقو  دوب . رتهب  یئوب  ره  زا  هک  دشیم  مامـشتسا 

. دوب رتخلت  تسا ) یهایگ  عونکی 
هکنیا رگم  دوبن  نیمز  رد  یگنس  چیه  تفرگ . هتفه  هس  ات  باتفآ  دش و  لدبم  نوخب  ینمی  نارفعز  نآ  دش  دیهش  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 

. دندرکیم يراز  هیرگ و  هحون و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ادخ  ربمایپ  ربق  يور  لاس  کی  ات  ناینج  دشیم  تفای  نوخ  نآ  ریز 
انیسح تلتق  ۀما  وجرت  أ  : ) دراگنیم ار  رعـش  نیا  تشذگ و  - 39 شخب - لیاوا  رد  هک  دـنکیم  لقن  ار  یتیاور  نامه   ) بقانم باـتک : رد  - 4

ار يروک  صخـش  نم  تفگ : هک  دننکیم  لقن  یـضاق  حابر  نب  هَّللا  دبع  زا  بوشآ  رهـش  نبا  سواط و  نب  دیـس  دـیوگ : فلؤم  هرخآ ) یلا 
رد هک  مدوب  يرفن  نیمهد  نم  تفگ : دـندش  ایوج  يو  ندـش  روک  تلع  زا  یتقو  دوب . هتـشاد  روضح  نیـسح  ماما  لتق  عقوم  رد  هک  مدـید 

. متخادنین يریت  مدزن و  يریشمش  مدربن و  راکب  ياهزین  نم  یلو  متشاد . روضح  نیسح  لتق  تقو 
باوخ ملاع  رد  مدیباوخ ، مدناوخ  ار  ءاشع  زامن  هکنیا  زا  سپ  مدومن و  تعجارم  دوخ  هناخ  يوسب  نم  دش  دیهش  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  یصخش 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4781 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیناشک ترضح  نآ  فرطب  تفرگ و  ارم  هقی  وا  مرادن ! ادخ  ربمایپ  اب  يراک  نم  متفگ : نک ! تباجا  ار  ادخ  ربمغیپ 
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هتفرگ و تسدـب  ياهبرح  هدز و  الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  هتـسشن و  ارحـص  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  مظعا  ربمایپ  مدـید  هاـگان 
دزیم هک  یتبرـض  ره  دـشکیم . ارم  ناراـی  رفن  هن  نآ  دراد و  تسدـب  شتآ  زا  يریـشمش  هک  تسا  هداتـسیا  ترـضح  نآ  روـضح  رد  یکلم 

: متفگ متسشن و  دوخ  يوناز  ود  يور  رب  متفر و  ادخ  ربمایپ  کیدزن  نم  تخورفایم  نانآ  ناجب  یشتآ 
دومن دنلب  ار  دوخ  سدقم  رس  درک  ثکم  ینالوط  یتدم  هکنیا  زا  سپ  دومرفن . ارم  باوج  مالسا  مظعا  ربمغیپ  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا 

هک یلمع  ره  يدرکن ، تاعارم  ارم  قح  يدـناسر ، لتقب  ارم  ترتع  يدرک ، تمرح  کـته  نمب  تبـسن  وت  ادـخ ! نمـشد  يا  دومرف : نمب  و 
ایآ یلو  یئوگیم ، تسار  دومرف : ماهتخادنین . يریت  ماهدربن ، راکب  ياهزین  ماهدزن ، يریشمش  نم  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : يداد ! ماجنا  یتساوخ 
رد نوخ  زا  رپ  تشط  کی  مدید  متفر  راوگرزب  نآ  کیدزن  یتقو  ایب ! نم  کیدزن  ياهدوزفا . ام  نمشد  رکشل  یهایس  رب  هک  تسا  نینچ  هن 
نم مشچب  نوخ  نآ  زا  ادخ  ربمغیپ  تسا . نیسح  مدنزرف  نوخ  نیا  دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مظعا  لوسر  دوب . ترـضح  نآ  ولج 

. منیبیمن ار  يزیچ  نونکات  مدش  رادیب  هک  یماگنه  زا  دیشک .
: تفگ هک  دنکیم  لقن  هتابن  غبصا  نب  مساق  زا  لتاقم  باتک : رد  جرفلا  وبا 

يو هب  نم  مدوب . هدید  دیفـس  الماک  یتروص  اب  البق  ار  وا  نم  دوب ، هدش  هایـس  شتروص  هک  مدـید  ار  مراد  نب  نابا  ینب  هلیبق : زا  يدرم  نم 
: تفگ مسانشیمن . ار  وت  نم  متفگ :

ار يو  هک  یبش  نآ  زا  دشیم . هدهاشم  وا  یناشیپ  رد  هدجـس  رثا  دوب و  نیـسح  اب  دوب و  هدیئورن  يو  شیر  يوم  هک  متـشک  ار  یناوجون  نم 
هیلک هک  منزیم  ياهحیص  نم  دنکیم . باترپ  منهج  رد  ارم  دربیم . منهج  فرطب  ارم  دریگیم و  ار  ماهقی  دیآیم و  مباوخب  بش  همه  ماهتـشک 

. دنونشیم ار  نآ  هلیبق  نیا  دارفا 
. دوب مالسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  دیهش  ناوج  نآ  دیوگیم : يوار 
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: تفگ هک  دنکیم  لقن  نامیلس  نب  دّمحم  يومع  زا  خیش  یلاما  باتک : رد  - 6

البرک رد  میدـش . البرک  هجوتم  هنایفخم  روطب  نایانـشآ  زا  رفن  دـنچ  اب  نم  میدوب  فئاخ  نیـسح  ماما  تراـیز  زا  اـم  هک  جاـجح  ناـمز  رد 
. میتخاس تارف  رانک  رد  کنولآ  کی  ام  میریگب  انکس  ام  هک  دوبن  یناکم 

ام مشاب ؟ کنولآ  نیا  نایم  رد  امـش  اب  بشما  مهاوخیم  مرفاسم ، نم  تفگ : دـمآ و  یبیرغ  درم  هاگان  میدوب  نآ  نایم  اـم  هک  ینیح  نآ  رد 
. درادن ياهراچ  هک  تسا  یبیرغ  صخش  میتفگ : میتفریذپ و 

نایرج هراب  رد  میتسـشن و  سپـس  میدرک . نشور  ار  دوخ  یتفن  لعـشم  اـم  تفرگ  ارف  ار  ناـهج  بش  یکیراـت  درک و  بورغ  باـتفآ  یتقو 
نیسح ماما  نیلتاق  زا  يدحا  میتفگ : ام  میدرک . وگتفگ  دنتـشاد  تسود  ار  ترـضح  نآ  هک  يدارفا  نآ  نیـسح و  ماما  تبیـصم  تداهش و 

. دنتشک ار  نیسح  ماما  هک  متسه  یهورگ  نآ  زا  نم  تفگ : بیرغ  درم  نآ  درک ! یئالب  راچد  ار  وا  ندب  ادخ  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب 
هکنیا اـت  میتـفگن ، وا  هب  يزیچ  اـم  دـیئوگیم . غورد  امـش  هک  مسق  ادـخب  هورگ ! يا  هدـشن ، نم  راـچد  یتحاراـن  هنوگ  چـیه  هک  مسق  ادـخب 

وا تفرگ . شتآ  شتـسد  فک  هاگان  دنک . تسرد  دوخ  تشگنا  اب  ار  لعـشم  هلیتف  ات  تساخرب  درم  نآ  دش . فیعـض  ام  لعـشم  یئانـشور 
. دومن هثاغتسا  تارف  بآ  زا  تخادنا و  تارف  بآ  رد  ار  نتشیوخ  درک و  رارف  تارف  فرطب  تساخرب و 

درکیم جراخ  بآ  زا  ار  دوخ  رـس  هک  یماـگنه  دوب . بآ  يور  ناـنچمه  شتآ  درکیم و  بآ  ریز  ار  دوخ  رـس  وا  میدـیدیم  اـم  مسق  ادـخب 
عضو دشیم . روهلمح  وا  يوسب  شتآ  زین  درکیم  جراخ  بآ  زا  ار  دوخ  رـس  یتقو  درکیم . بآ  ریز  ار  وا  دومنیم و  تیارـس  شرـس  هب  شتآ 

 ... و دنکیم . لقن  نامیلس  نب  بوقعی  زا  ار  مشش  تیاور  ریظن  لامعالا  باوث  باتک : رد  - 7 دش ! كاله  ات  دوب  نانچمه  يو 
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(. دش همجرت  موس  تیاور  لیذ  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  دایز  نبا  رس  رام و  نآ  ناتساد   ) رکذلا قباس  باتک  رد  زین  - 8

دندرک و دیهش  ار  نیسح  ماما  نایفس  وبا  لآ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لامعالا  باوث  باتک : رد  زین  - 9
. تفرگ يو  زا  ار  تنطلس  ماقم  ادخ  تشک و  ار  یلع  نب  دیز  ماشه  تفرگ . نانآ  زا  ار  تنطلس  ماقم  ادخ 

هراب رد  دش و  لزان  ربمغیپ  رب  هکنیا  رگم  دوبن  اهنامسآ  رد  یکلم  چیه  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  نامیلس  زا  هرایزلا  لماک  باتک : رد  - 10
هک یتبرت  نآ  زا  دومن و  هاگآ  تسا  هدرک  ایهم  شیارب  ادخ  هک  یباوث  نآ  زا  ار  راوگرزب  نآ  تفگ و  تیزعت  ترضح  نآ  هب  نیسح  يازع 

. دروآ ترضح  نآ  يارب  دش  كورتم  لوتقم و  حبذ و  داتفا و  نآ  يور  نیسح  ماما 
: دومرف درک و  نیرفن  نیسح  ماما  ناگدنشک  قح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

ار نیسح  هک  ار  یـسک  نک  حبذ  دشکیم ، ار  نیـسح  هک  ار  یـسک  نآ  شکب  دنکیم ، راذگاو  ار  نیـسح  هک  ار  یـسک  راذگاو  ایادخ ! راب 
راچد لیجعتب  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب  نوعلم  دیزی  مسق  ادخب  دیوگیم : نمحرلا  دبع  امرفم ! دنمهرهب  دوخ  بولطم  زا  ار  وا  دنکیم و  حـبذ 

شندب هب  « 1  » راق ایوگ : درک و  رییغت  شندـب  دوب  تسم  هک  یلاـح  رد  دـش و  هذـخاؤم  یناـهگان  هب  وا  دربن . اـیند  زا  ياهرهب  دـش و  تبوقع 
. تفر لفسا  كردب  دوب  هدش  هدیلام 

دنامن یقاب  دندرک  رازراک  نیـسح  اب  ای  دندوب  دیزی  عبات  نیـسح  ماما  لتقب  عجار  هک  يدارفا  نآ  زا  يدـحا  تفر و  خزودـب  فسأت  اب  دـیزی 
. دیسر نانآ  لسن  هب  ثرا  هب  ضارما  نیا  دندیدرگ و  ندب  ندش  سیپ  کل و  ای  هروخ ) ضرم   ) ماذج ای  نونج  راچد  هکنیا  رگم 

لخاد نوعلم  دایز  نبا  لابندب  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  دایز  نبا  نابرد  زا  تسا  ربتعم  هک  بقانم  بتک  زا  یـضعب  رد  دـیوگ : فلؤم  - 11
. يرآ متفگ : يدید ؟! ار  شتآ  نیا  تفگ : نمب  وا  تفرگ . ارف  ار  نیعل  نآ  نیتسآ  تروص و  دش و  هتخورفا  یشتآ  مدید  هاگان  مدش . رصق 

. منکن شاف  ار  عوضوم  نیا  هک  درک  رومأم  ارم  سپس 
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: تفگ تساخرب و  يدرم  مینکب  یئاطع  وا  هب  ام  ات  دزیخرب  هدش  یئالب  راچد  یـسک  ره  تفگ : جاجح  زور  کی  دیوگیم : کلملا  دـبع  زین 
: تفگ یتشک ؟ ار  نیسح  هنوگچ  تفگ : جاجح  ماهتـشک . ار  نیـسح  ماما  نم  تفگ : يراد ؟ یئالب  هچ  وت  تفگ : جاجح  هدب . یئاطع  نمب 
اب نیسح  ماما  نتشک  رد  ار  يدحا  مدرک و  هراپ  هراپ  یصوصخم  زرطب  ریشمش  اب  ار  شندب  مداد و  رارق  هزین  فده  یـصوصخم  وحنب  ار  وا 

: تفگ درم  نآ  هب  جاجح  دـش ؟ دـیهاوخن  عمج  ناکم  کی  رد  نیـسح  وت و  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  تفگ : جاـجح  مدرکن . کیرـش  مدوخ 
. درکن اطع  وا  هب  يزیچ  یلو  داد  اذغ  يو  هب  جاجح  دش - جراخ  يو  وش ! جراخ 

تراغب ترـضح  نآ  نارای  زا  رتش  کی  رفک  رکـشل  دش  دیهـش  نیـسح  ماما  هک  يزور  نآ  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  هرم  نب  لیمج  زا  زین 
. دنیامن هدافتسا  نآ  زا  دنتسناوتن  دش و  خلت  لظنح  ریظن  تشوگ  نآ  دنتخپ  ار  نآ  تشوگ  دنتشک و  ار  رتش  نآ  یتقو  دندرب 

هک دنکیم  لقن  دباع  فرخـش  نب  حتف  زا  باتک  نامه  رد  زین  دهدیم ) حرـش  دش  همجرت  نیا  زا  لبق  هک  ار  ینمی  نارفعز   ) ناتـساد زین  - 12
نان اهنآ  يارب  نم  دیـسریم و  ارف  اروشاـع  زور  یتقو  اـما  دـندروخیم . اـهنآ  مدرکیم و  دروخ  اـهکشجنگ  يارب  ناـن  هزور  همه  نم  تفگ :

 ... و دندروخیمن . نان  نیسح  ماما  تداهش  تلعب  ناگدنرپ  نآ  هک  متفایرد  نم  دندروخیمن . مدرکیم  دروخ 
هکنیا تلعب   ) وت دـش : هتفگ  يوب  هدـب ! تاجن  شتآ  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگیم : دوب  روک  تشادـن و  اپ  تسد و  هک  يدرم  هدـش : تیاور 

؟! ینک ادیپ  تاجن  شتآ  زا  ینکیم  اعد  مه  زاب  لاح  نیا  اب  تشاد . یهاوخن  یتبوقع  يرادن ) اپ  تسد و 
. دنتشک ار  نیسح  ماما  هک  مدوب  يدارفا  نآ  اب  ءالبرک  رد  نم  تفگ : وا 

. مدید ترـضح  نآ  ياپب  یئوکین  راولـش  دـنب  راولـش و  کی  نم  دـندرب  جاراتب  ار  وا  ياهـسابل  مدرم  دـش و  دیهـش  نیـسح  ماما  هک  یعقوم 
راولش دنب  نآ  يور  درک و  دنلب  ار  دوخ  تسار  تسد  ترضح  نآ  مدید  هاگان  منک . تراغ  ار  راوگرزب  نآ  راولش  دنب  متفرگ : میمصت 
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تسد مدید  هاگان  منک . زاب  ار  راولش  دنب  نآ  متفرگ  رظن  رد  مدرک و  عطق  ار  نآ  اذل  منک  در  ار  مولظم  نآ  تسد  متـسناوتن  نم  نوچ  داهن ،
هاگان منک ، تقرس  راولش  زا  ار  راولـش  دنب  نآ  متفرگ : میمـصت  سپـس  مدومن . عطق  ار  يو  پچ  تسد  زین  نم  داهن . نآ  يور  ار  دوخ  پچ 

. مدرک راذگاو  ار  نآ  مدش و  فئاخ  مدینش و  ياهلزلز  يادص 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ایوگ : مدید : باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ . ناگتشگ  نایم  رد  دومن و  طلسم  نم  رب  ار  باوخ  ادخ 

نآ رهطا  همطاف  دنتشادرب و  ار  نیسح  ماما  سدقم  رس  نانآ  دندوب . راوگرزب  نآ  اب  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  هک  دمآ  یلاح  رد 
: دومرف دیسوب و  ار 

! هَّللا مهلتق  كولتق ، يدلو  ای 
دیهش ارم  رمش  دومرفیم : نیسح  ماما  تسا ؟ هداد  ماجنا  وت  اب  ار  لمع  نیا  یسک  هچ  دشکب ! ار  نانآ  ادخ  دنتـشک ، ارت  مزیزع  رـسپ  يا  ینعی 

ياهتسد ادخ  دومرف : نم  هب  رهطا  يارهز  درک . هراشا  نمب  و  تسا . هدرک  عطق  ارم  ياهتـسد  تسا  باوخ  هک  یـصخش  نیا  و  تسا . هدومن 
. دنک منهج  لخاد  ار  وت  دیامن و  روک  ار  وت  مشچ  دنک و  عطق  ار  وت 

نیا هدنام  یقاب  ءارهز  ترـضح  زا  هک  ینیرفن  اهنت  دـناهدرک  طوقـس  نم  ياهاپ  تسد و  منیبیمن و  ار  يزیچ  هک  مدـش  رادـیب  یلاح  رد  نم 
. مدرگ منهج  لخاد  هک  تسا 

صخـش نداد  ناج  تقو  هک  یعقوم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یلـست  باتک : رد  ینامعن  دـیوگ : فلؤم 
دوریم و يو  کیدزن  یلع  نینمؤملا  ریما  دنیآیم . وا  دزن  مالسلا  مهیلع  توملا  کلم  لیئربج و  یضترم و  یلع  ادخ و  ربمغیپ  دسریم  رفاک 

. شاب هتشاد  ار  وا  ضغب  زین  وت  دراد ، ار  تیب  لها  ام  ضغب  صخش  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  دیوگیم :
هتشاد ار  يو  ضغب  زین  وت  دراد ، ار  يو  تیب  لها  وا و  لوسر  ادخ و  ضغب  صخش  نیا  دیامرفیم : لیئربجب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

! نک راتفر  تنوشخب  وا  اب  شاب و 
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ار دوخ  تئارب  همان  ناما  ایآ  ياهتفرگ ؟ منهج  شتآ  زا  ار  دوخ  يدازآ  تارب  ایآ  ادخ ! هدنب  يا  دـیوگیم : دوریم و  وا  کیدزن  توملا  کلم 
: دیوگیم ياهدز ؟ گنچ  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  تبحم  تیالو و  ینعی   ) اربک تمصعب  ایند  رد  ایآ  ياهتفرگ ؟ خزود  زا 

. بلاط یبا  نب  یلع  یتسود  تیالو و  دیوگیم : اربک ؟ تمصع  مادک 
يا یتسین ؟! نآ  هب  دقتعم  وت  ادخ ! نمـشد  يا  دیوگیم : لیئربج  متـسین . دـقتعم  نآ  هب  مسانـشیمن و  ار  نآ  نم  دـیوگیم : رفاک  صخـش  نآ 

راچد يدوب  فئاخ  نآ  زا  هک  هچنآ  و  دش . توف  یتشاد  هجوت  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ادخ ، خزود  باذع  طخـسب و  ارت  داب  هدژم  ادـخ  نمـشد 
. دش وت 

دنزادنیب و شتروصب  ناهد  بآ  ات  دیامنیم  لکوم  يو  جورب  ار  ناطیـش  دص  دادعت  دـنکیم و  حور  ضبق  یتخـس  تنوشخ و  اب  ار  وا  سپس 
ربق لخاد  منهج  هلعـش  زا  دوشیم و  زاب  شیورب  منهج  ياهرد  زا  یکی  دنراذگیم  ربق  رد  ار  وا  یتقو  دوش . تحاران  يذأتم و  وا  دـب  يوب  زا 

. دش دهاوخ  وا 
ادـعب دـیامن . مایق  تیب  لها  ام  مئاق  ات  دوب  دـهاوخ  ناگدـشبضغ  خنـس  زا  اجنآ  رد  و  دـنربیم . توهرب  ياههوک  يوسب  ار  وا  حور  سپس 

: دیامرفیم هک  هفیرش  هیآ  نیا  يانعم  تسا  نیمه  دنزیم . ار  شندرگ  دنکیم و  ثوعبم  ار  وا  ادخ 
دوب هدش  هتـشک  هکنیا  زا  سپ  دعـس  نب  رمع  مسق  ادـخب  « 1  » ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُذـِب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَـنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَـنَّتَمَأ  اـنَّبَر 
دنچ مسق  ادخب  دنتخانـشیمن . ار  وا  هناخ  لها  یلو  تخانـشیم  ار  هناخ  لها  يو  تشاد . ندرگب  ریجنز  هک  دش  هدروآ  ياهنیزوب  تروصب 

ای هنیزوب  تروصب  نانآ  زا  يدرم  یتح  دش . دنهاوخ  جراخ  ناسنا  تروص  زا  ینعی  خسم  ام  نانمشد  هک  تشذگ  دهاوخن  شیب  يزور 
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. دش دنهاوخ  تسا  یهاگیاج  دب  هک  منهج  لخاد  تخس و  یباذع  راچد  ادعب  دمآ و  دهاوخ  كوخ 

ریپ هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  رد  نم  هتفگ : هک  دنکیم  تیاور  بهو  نب  ۀیواعم  زا  خیـش  یلاما  باتک  رد  - 14
. هَّللا تمحر  کیلع و  مالسلا  تفگ : دش و  فرشم  ترضح  نآ  روضحب  هدیمخ  رمک  اب  يدرم 

: دومرف قداص  ماما 
هَّللا  تمحر  مالسلا و  کیلع 

يا دومرف : وا  هب  قداص  ترـضح  دـش  ناـیرگ  دیـسوب و  ار  راوگرزب  نآ  تسد  دـمآ  ترـضح  نآ  دزن  یتقو  اـیب . نم  کـیدزن  درمریپ  يا  . 
: تفگ درک ؟ نایرگ  ار  وت  يزیچ  هچ  درمریپ 

: میوگیم متسه  امش  دیما  هب  هک  تسا  لاس  دص  تدم  نم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای 
هیرگ ارچ  هک  دینکیم  تمالم  ارم  امـش  تسین . مولعم  نآ  زا  يرثا  یلو  درک ) دـیهاوخ  جورخ  امـش   ) زور نیا  رد  هام ، نیا  رد  لاس ، نیا  رد 
دوش لیجعت  نآ  هراب  رد  رگا  دوب و  یهاوخ  ام  اب  دـتفیب  ریخأتب  وت  يوزرآ  رگا  درمریپ ! يا  دومرف : دـش و  نایرگ  قداص  رفعج  ماما  منکیم !

قداص ترضح  تشاد . مهاوخن  یکاب  دوش  توف  نم  Ơزا  يا زا  دعب  هچ  ره  تفگ : درمریپ  دوب . یهاوخ  ادـخ  لوسر  ترتع  اب  تمایق  زور 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمغیپ  درمریپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع 

. یتیب لها  یترتع : لزنملا و  هَّللا  باتک  اولضت : نل  امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ینا 
زیچ ود  نآ  دـش ! دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیوش  لسوتم  کسمتم و  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  امـش  ناـیم  رد  ار  ءاـهب  رپ  زیچ  ود  نم  ینعی 

. دوب یهاوخ  ام  اب  تمایق  زور  رد  یئایم و  وت  درمریپ  يا  دنشابیم . نم  تیب  لها  هک  نم  ترتع  هدش و  لزان  هک  ادخ  نآرق  زا : دنترابع 
؟ یشاب هفوک  لها  هک  منکیم  نامگ  درمریپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

. مشابیم هفوک  فارطا  زا  موش  تیادف  تفگ : یئاجک ؟ لها  سپ  دومرف : هن . تفگ :
متسه  کیدزن  تفگ : يراد ، هلصاف  ردقچ  نیسح  ماما  ممولظم  دج  ربق  ات  دومرف :
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. منکیم ترایز  ار  ترضح  نآ  دایز  نم  تفگ : يوریم ؟ نیسح  ماما  ربق  ترایزب  ردقچ  دومرف :

تبیصم لثم  یتبیـصم  چیه  درک . دهاوخ  هبلاطم  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  ینوخ  کی  نیـسح  ماما  نوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ادـخ يارب  هک  دـندش  دیهـش  یلاح  رد  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدـفه  اب  نیـسح  ماما  دـش . دـهاوخن  هدـشن و  همطاف  نادـنزرف  راـچد  نیـسح 

. درک اطع  نانآ  هب  ار  نیرباص  ءازج  نیرتهب  مه  ادخ  دندرک . ربص  تحیصن و 
نآ دکچیم . نوخ  دوب و  دـهاوخ  شرـس  يالاب  شتـسد  هک  دـنیایم  یلاح  رد  نیـسح  ماما  اب  ادـخ  ربمایپ  دـسر  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 

؟ دناهتشک ارم  رسپ  هچ  يارب  وش : ایوج  نم  تما  زا  اراگدرورپ  دیامرفیم : ترضح 
. نیسح ماما  يارب  زا  هیرگ  عزج و  زا  ریغ  تسا  هورکم  ياهیرگ  عزج و  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

باعل هک  مدید  ار  مالسا  مظعا  ربمغیپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هباحص  زا  یضعب  زا  نایعیش  ام  ءاملع  تافیلأت  یـضعب  رد  دیوگ : فلؤم  - 15
: دومرفیم دیکمیم و  رکش  ریظن  ار  نیسح  ماما  ناهد 

. هلتاق هَّللا  نعل  طابسالا ، نم  طبس  نیسح  انیسح ، ضغبا  نم  هَّللا  ضغبا  و  انیسح ، بحا  نم  هَّللا  بحا  نیسح . نم  انا  ینم و  نیسح 
هتشاد ار  یسک  نآ  ضغب  ادخ  دشاب . هتـشاد  تسود  ار  نیـسح  هک  درادب  تسود  ار  یـسک  نآ  ادخ  منیـسح . زا  نم  نم و  زا  نیـسح  ینعی 

. دراد ار  نیسح  ضغب  هک  دشاب 
دیهـش يارب  ادخ  دّمحم ! ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  نایرج  نیا  زا  سپ  دـنک ! تنعل  ار  نیـسح  لتاق  ادـخ  تسا  اهطبـس  زا  یکی  نیـسح 
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نیسح ینعی  وت  رتخد  رـسپ  ندش  دیهـش  يارب  ادخ  يدوزب  تشک . ار  لیئارـسا  ینب  نیقفانم  زا  رفن  رازه  داتفه  دادعت  ایرکز  نب  ییحی  ندش 
منهج لها  باذع  فصن  ردقب  تسا و  شتآ  زا  یتوبات  رد  نیـسح  لتاق  ياج  تشک . دهاوخ  تما  نیا  نیزواجتم  زا  ار  نآ  ربارب  ود  دادعت 

. دش دهاوخ  وا  راچد 
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زا يدب  يوب  کی  دوشیم . نازیوآ  خزود  رد  دوخ  رس  اب  وا  دش و  دهاوخ  هتسب  منهج  نیشتآ  ياهریجنز  هلیسوب  نیسح  لتاق  ياپ  تسد و 
ادـج نآ  زا  دـشچیم و  ار  كاندرد  باذـع  تسا . منهج  رد  امئاد  يو  دـش . دـنهاوخ  تحاراـن  بذـعم و  نآ  زا  منهج  لـها  هک  دزویم  وا 

. ددرگیم باریس  منهج  شوج  بآ  زا  دش و  دهاوخن 
دوخ راگدرورپ  زا  دـش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  رادـید  قاتـشم  الاب  ملاع  هکئالم  زا  یکی  هدـش : تیاور  رابخا  زا  یـضعب  رد 

. دوب هدرکن  لوزن  نیمز  يوسب  دوب  هدش  هدیرفآ  هک  يزور  نآ  زا  کلم  نآ  دیامن . رادـید  ار  ترـضح  نآ  ات  تفرگ  ار  نیمزب  لوزن  هزاجا 
يدرم هدب : ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضحب  کلملا ! اهیا  درک : یحو  وا  هب  ناحبس  يادخ  دوش  لزان  تفرگ  میمـصت  هک  یعقوم 

رتخد میرم  ریظن  هک  یئارهز  نامه  تشک  دـهاوخ  دـشابیم  ءارهز  شرتخد  رـسپ  هک  ار  يو  كاپ  دـنزرف  تسا  دـیزی  شماـن  هک  وا  تما  زا 
. تسا نارمع 

ربخ نیا  هنوگچ  نم  متفگ : ادخب  مدش . لزان  نیمز  يوسب  مدوب  رورسم  دّمحم  ترـضح  ترایز  يارب  هک  یلاح  رد  نم  دیوگیم : کلم  نآ 
راچد لتق  ربخ  هلیسوب  ار  وت  ربمایپ  موشیم . لجخ  نم  هک  یتروص  رد  میوگب . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضحب  ار  زادگ  ناج 

. مدوب هدشن  لزان  نیمز  يوسب  شاک  يا  منک . هلان  هآ و 
ياهلاب دش و  فرـشم  مرکا  ربمغیپ  روضحب  کلم  نآ  هدـب . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دـش : یئادـن  کلم  نآ  رـس  يالاب  زا  دـیوگیم : يوار 

: تفگ دینارتسگ و  ار  دوخ 
راگدرورپ شاک  يا  مدش . لزان  نیمزب  متـشاد  وت  ترایزب  هک  یقایتشا  يارب  متفرگ و  هزاجا  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  هک  نادب  هَّللا ! لوسر  ای 

. دوش ارجا  نم  راگدرورپ  رما  دیاب  یلو  مدروآیمن . وت  يارب  ار  ربخ  نیا  دوب و  هتسکش  ارم  ياهلاب  نم 
رـسپ هزیکاپ و  كاپ و  هک  ار  وت  هجوج  دیازفیب  وا  نعل  رب  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  تسا  دـیزی  شمان : هک  وت  تما  زا  يدرم  دّـمحم  ای  نادـب 
دهاوخ صاقت  وا  زا  دیزی  يراتفر  دب  تلعب  ادخ  دش و  دهاوخن  دنمهرهب  ایند  زا  یکدنا  زج  نیسح  لتاق  تشک . دهاوخ  تسا  هرهاط  همطاف 

. دوب دهاوخ  منهج  رد  امئاد  وا  درک .
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: تفگ دش ؟! دهاوخ  راگتسر . دنک  دیهش  ار  مرتخد  هجوج  نم و  دنزرف  هک  یتما  ایآ  کلملا ! اهیا  دومرف : دش و  نایرگ  تدشب  ادخ  ربمایپ 
. تشاد دنهاوخ  یکاندرد  باذع  ترخآ  رد  درک و  دهاوخ  فالتخا  راچد  ار  نانآ  بولق  ایند  راد  رد  اناوت  يادخ  هکلب  دّمحم ، ای  هن 

. دـندشیم ایوج  يو  زا  نامزلا  رخآ  ياهبوشآ  هنتف و  هب  عجار  مدرم  دروآ  مالـسا  باـطخ  نب  رمع  ناـمز  رد  راـبحالا  بعک  هک  یماـگنه 
هنتف و نیرتـگرزب  تفگیم : سپـس  درکیم . هاـگآ  دـشیم  رهاـظ  هدـنیآ  ملاـع  رد  هک  یئاـهبوشآ  هـنتف و  ماـسقا  عاوـنا و  زا  ار  ناـنآ  بـعک 

دیجم نآرق  رد  میلع  يادخ  هک  تسا  نامه  تبیصم  نیا  تسا . نیسح  ماما  تبیـصم  تسین  یندششومارف  دبا  ات  هک  یتبیـصم  نیرتدیدش 
: دیامرفیم

ندش دیهشب  دش و  حاتتفا  مدآ  ترـضح  دنزرف  لیباه  ندش  هتـشکب  داسف  هنتف و  « 1  » ِساَّنلا يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 
نامسآ دوشیم . هداد  هیرگ  هزاجا  نامسآ  هب  دنوشیم . زاب  نامسآ  ياهرد  ماما  ندش  دیهش  زور  هک  دینادیمن  ایآ  تفای . همتاخ  نیسح  ماما 

. دنکیم هیرگ  نیسح  ماما  يارب  نامسآ  هک  دینادب  تسا  هدش  دنلب  نامسآ  رد  يزمرق  دیدید  هک  یماگنه  دنکیم . هیرگ  نوخ 
ماما ندش  دیهـش  امـش ! رب  ياو  تفگ : درکن ؟ هیرگ  دندوب  لضفا  نیـسح  ماما  زا  هک  یناربمایپ  يارب  نامـسآ  ارچ  سپ  دش : هتفگ  بعک  هب 
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. تسا یگرزب  رما  نیسح 
رد شدج  تیصو  دش . دهاوخ  ینمشد  هزرابم و  ترضح  نآ  اب  دوشیم . دیهش  انلع  نیسح  ماما  دشابیم . نیلسرملا  دیـس  رـسپ  نیـسح  اریز 

. تسا ادخ  ربمغیپ  تشوگ  زا  ياهراپ  نیسح  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخن  ظوفحم  تاعارم و  يو  هراب 
ناج  هک  یئادخ  نآ  قحب  مسق  دش . دهاوخ  حبذ  البرک  هصرع  رد  نیسح  نیا 

293 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
يارب نانآ  هیرگ  درک و  دنهاوخ  هیرگ  نیسح  ماما  تبیصم  يارب  هناگتفه  ياهنامسآ  هکئالم  زا  ياهرمز  دشابیم  وا  تردق  تسد  رد  بعک 

. تسا اههعقب  نیرتهب  دوشیم  دیهش  نآ  رد  نیسح  ماما  هک  ياهعقب  نآ  دش . دهاوخن  عطق  رهد  رخآ  ات  نیسح 
. دوشیم ناـیرگ  نیـسح  ماـما  تبیـصم  يارب  دـنکیم و  تراـیز  ار  نآ  دوریم و  ـالبرک  ینعی  هعقب  نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  يربمغیپ  چـیه 

لزان البرک  رد  کلم  رازه  ( 90 ، 000  ) دون دادعت  دسریم  ارف  هعمج  بش  یتقو  دنیامنیم . ترایز  ار  البرک  هزور  همه  سنا  نج و  هکئالم و 
. دننکیم رکذ  ار  نیسح  بقانم  لئاضف و  دنوشیم و  نایرگ  نیسح  ماما  يارب  و 

هدنشخرد دنزرف  هب : اهایرد  رد  لوتقم و  هَّللا  دبع  ابا  هب : نیمز  رد  هدش و  حبذ  ینعی  حوبذم  نیسح  هب : نامسآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تشاد دهاوخ  همادا  مدرم  يارب  زور  هس  تدم  ات  یکیرات  تفرگ و  دنهاوخ  باتهام  باتفآ و  نیـسح  لتق  زور  رد  دوشیم . هدیمان  مولظم 

. دنوشیم جوم  راچد  اهایرد  بارخ و  اههوک  درابیم . نوخ  نامسآ 
نانآ رس  رب  نامسآ  زا  یـشتآ  ادخ  دندنامیمن  یقاب  دننکیم  هبلاطم  ار  ترـضح  نآ  نوخ  هک  نیـسح  نایعیـش  زا  ياهفیاط  ینادنزرف و  رگا 

. دینازوسیم ار  نآ  لها  نیمز و  هک  تخیریم 
. نیسح ماما  ناتساد  زا  دینکیم  بجعت  امش  ایوگ : هورگ ! يا  تفگ : بعک  سپس 

یسوم ترضح  يارب  ار  نآ  هکنیا  رگم  هدرکن  راذگ  ورف - دوب  دهاوخ  هدوب و  رهد  لوا  زا  هک  ار  يزیچ  چیه  یلاعت  يادخ  هک  یتروص  رد 
. تسا هدش  هضرع  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضحب  رذ  ملاع  رد  هکنیا  رگم  هدشن  هدیرفآ  یقلخ  چیه  و  تسا . هدومن  مولعم  ریسفت و 

درک و رظن  دنراد  شزرایب  يایند  رس  رب  هک  یصرح  تافالتخا و  تما و  نیا  هب  راوگرزب  نآ  دش . هضرع  مدآ  ترضحب  هموحرم  تما  نیا 
: دمآ باطخ  دوشیم ؟ ءالب  راچد  همه  نیا  دشابیم  مما  نیرتهب  هک  هزیکاپ  تما  نیا  ارچ  اراگدرورپ ! تفگ :

نم بیبـح  رـسپ  تما  نیا  دـننکیم . داـجیا  نیمز  رد  يداـسف  تشک  ار  لـیباه  هک  لـیباق  ریظن  يدوزب  تسا . فلتخم  ناـشیا  بولق  مدآ ! اـی 
دنهاوخ ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترضح 
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. تشک

هب مدآ  ترـضح  یتقو  دش . هدهاشم  مسجم و  مدآ  ترـضح  يارب  ترـضح  نآ  رب  نیـسح  دج  تما  هلمح  طوقـس و  لحم  هاگلتق و  سپس 
رد زین  ریگب ! ماقتنا  دنشکیم  ار  وت  یمارگ  ربمایپ  رـسپ  هک  هورگ  نیا  زا  اراگدرورپ ! تفگ : تسا  هایـس  ناشیا  تروص  دید  درک و  رظن  نانآ 

. دنتفر جح  لامعا  يارب  هدنیآ  لاس  رد  مدرم  دش و  دیهش  نیسح  ماما  هک  یماگنه  تفگ : هک  دنکیم  لقن  بیسم  نب  دیعـس  زا  باتک  نامه 
امش هدش . کیدزن  جح  مسوم  نم ! يالوم  يا  متفگ : راوگرزب  نآ  هب  مدش و  فرشم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  روضحب  نم 

. روایب ياجب  جح  ورب  دومرف : داجس  ماما  یهدیم ؟ نمب  يروتسد  هچ 
عطق و شیاهتـسد  هک  مدـش  هجاوم  يدرم  اـب  هاـگان  مدوب  هبعک  فاوـط  لوغـشم  هک  ینیح  نآ  رد  مدـش . جـح  لاـمعا  لوغـشم  متفر و  نم 

: تفگیم دوب و  هدش  نازیوآ  هبعک  ياههدرپ  هب  يو  دوب . رات  بش  ریظن  شتروص 
هک ار  هچنآ  وت و  نیمز  اهنامـسآ و  نینکاـس  هکنیا  ول  و  يزرمآیمن ، ارم  منادـیم  هچ  رگ  زرماـیب ، ارم  ياهبعک  راـگدرورپ  هک  یئادـخ  يا 

. تسا گرزب  یلیخ  نم  مرج  اریز  دنیامن ، تعافش  نم  يارب  ياهدیرفآ 
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رگا وت ! رب  ياو  میتفگ : واب  میدرک و  عامتجا  درم  نآ  فارطا  رد  میتشادرب و  فاوط  زا  تسد  مدرم  مومع  نم و  دیوگیم : بیـسم  نب  دیعس 
دوخ نم  هورگ ! يا  تفگ : دش و  نایرگ  و  تسیچ ؟ وت  هانگ  یتسیک و  وت  يوش . سویأم  ادخ  تمحر  زا  هک  تشادن  اج  يدوبیم  سیلبا  وت 

. وگب ام  يارب  ار  دوخ  هانگ  میتفگ : ام  مسانشیم . رتهب  ماهداد  ماجنا  هک  یتیانج  هانگ و  نیا  اب  ار 
وـضو يارب  نیـسح  ماما  یتقو  مدوب . ترـضح  نآ  نابراس  نم  دـش  قارع  هجوتم  جراـخ و  هنیدـم  زا  نیـسح  ماـما  هک  عقوم  نآ  رد  تفگ :

ار اهمشچ  هک  دیشخردیم  يردق  هب  مدید  ار  ترضح  نآ  راولش  دنب  نم  تشاذگیم . نم  دزن  ار  دوخ  راولش  تفریم  نتفرگ 
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راولش دنب  نآ  دش و  دیهش  ترضح  نآ  میدش و  البرک  دراو  هکنیا  ات  دشاب . نم  زا  راولـش  دنب  نآ  هک  متـشاد  ار  انمت  نیا  نم  درکیم . هریخ 
. دوب راوگرزب  نآ  اب 

تملظ و نودـب  ار  يرون  هنحـص  نآ  رد  مدـش و  جراـخ  دوخ  هاـگیفخم  زا  دیـسر و  ارف  بش  یتـقو  مدومن . ناـهنپ  یناـکم  رد  ار  دوخ  نم 
مدمآ و راولش  دنب  نآ  دایب  متشاد  هک  یتثابخ  تواقش و  نآ  تلعب  نم  دوب . هداتفا  نیمز  يور  ناگتشک  دسج  مدید و  بش  نودب  ار  يزور 

. منک تراغ  ار  نآ  نم  دشاب و  وا  راولش  رد  راولش  دنب  نآ  دیاش  موریم ، نیسح  ماما  لابندب  نم  مسق  ادخب  متفگ : نتشیوخ  اب 
نیمز يورب  تروص  هیحان  زا  مدید  مدش و  فداصم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـسج  اب  هکنیا  ات  مدرکیم  هاگن  ناگتـشک  تروصب  نانچمه  نم 

اب دـیزویم  شکرابم  ندـبب  اهداب  دوب . نوخب  هقرغ  شندـب  دیـشخردیم و  ترـضح  نآ  رون  درادـن . رـس  شـسدقم  دـسج  یلو  تسا . هداتفا 
نآ کیدزن  مدوب . هدید  هک  تسا  روط  نامه  مدید  مدرک  هاگن  ترـضح  نآ  راولـشب  یتقو  تسا . نیـسح  نیا  مسق  ادـخب  متفگ : نتـشیوخ 

. تسا هدز  نآب  هورگ  نیدنچ  ترضح  نآ  مدید  یلو  میامن . تراغ  ار  راولش  دنب  نآ  ات  مدرب  تسد  متفر و  راوگرزب 
. مدرک زاب  ار  اهنآ  زا  هرگ  کی  ات  مدرکیم  تیلاعف  نانچمه  نم 

منک و در  ار  شـسدقم  تسد  متـسناوتن  نم  هک  تفرگ  ار  راولـش  دنب  نآ  يوحن  هب  دروآ و  ار  دوخ  تسار  تسد  راوگرزب  نآ  مدید  هاگان 
عطق نآ  هلیسوب  ار  نیـسح  ياهتسد  مروآ و  تسدب  يزیچ  ات  دومن  راداو  ارم  نم  نوعلم  سفن  مبای . تسد  نآ  هب  مریگرب و  ار  راولـش  دنب 

. مدرک ادج  دنب  زا  نآ  هلیسوب  ار  ترضح  نآ  سدقم  تسار  تسد  متشادرب و  دمآ  مرظنب  هک  ار  ياهتسکش  ریشمش  اذل  میامن .
تـسد ترـضح  نآ  مدید  یلو  منک . زاب  ار  راولـش  دنب  هرگ  ات  مدرب  ار  دوخ  تسد  مدومن و  رود  راولـش  دـنب  زا  ار  مولظم  نآ  تسد  سپس 
تـسد متـشادرب و  ار  هتـسکش  ریـشمش  نآ  اذل  منک  تراغ  ار  راولـش  دـنب  نآ  متـسناوتن  نم  نوچ  تفرگ ، ار  نآ  درک و  زارد  ار  دوخ  پچ 

زارد ار  دوخ  تسد  مدومن . ادج  راولش  دنب  نآ  زا  مدیرب و  ار  وا  كرابم 
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هک دروخ  مشوگب  یئادص  هیرگ و  نیش و  روش و  هاگان  دمآ  زازتهاب  نامـسآ  دش و  هزرل  راچد  نیمز  مدید  هاگان  مریگرب . ار  نآ  هک  مدرک 
: تفگیم

كوعنم  ءاملا  برش  نم  و  كوفرع ، ام  كولتق و  ینب  ای  هابیرغ ! او  هانیسح ! او  هاحیبذ ! او  هالوتقم ! او  هانبا ! او 
ار نز  کی  درم و  رفن  هس  نایرج  نیا  زا  سپ  متخادـنا . ناگتـشک  ناـیم  رد  ار  دوخ  مدـش و  شوهیب  مدـش  هجاوم  هرظنم  نیا  اـب  نم  یتقو 

ناشیا زا  یکی  مدینـش  هاگان  دوب . هدـش  رپ  هکئالم  ياهلاب  مدرم و  ياهتروص  زا  نیمز  دـندوب و  هداتـسیا  نانآ  فارطا  رد  قئالخ  هک  مدـید 
شکرابم ندبب  شرـس  هک  یلاح  رد  نیـسح  ماما  مدـید  هاگان  داب  وت  يادـفب  تردام  ردارب و  ردـپ ، دـج ، نیـسح : يا  مرـسپ ، يا  تفگیم :

: دومرف تسشن و  دوب  هتسویپ 
. مالسلا ینم  مکیلع  مسلاب ، لوتقملا  هاخا  ای  و  ءارهزلا ، ۀمطاف  ای  هاما  ای  و  نینمؤملا ، ریما  ای  هاتبا  ای  و  هَّللا ، لوسر  ای  هادج  ای  کیبل 

: دومرف دش و  نایرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 
. انلافطا هَّللا  اوحبذ و  هادج  ای  انلاحر ، هَّللا  اوبهن و  هادج  ای  انئاسن ، هَّللا  اوبلس و  هادج  ای  انلاجر ، هَّللا  اولتق و  هادج  ای 
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مدید هاگان  یئامن . هدهاشم  دنداد  ماجنا  رافک  هک  ار  یلمع  نیا  يرگنب و  وحن  نیا  هب  ار  ام  لاح  هک  تسا  راوگان  وت  رب  مسق  ادـخب  ادـج  ای 
ایآ هَّللا  لوسر  ای  هاتبا ، ای  دومرفیم : رهطا  يارهز  ترضح  دندرکیم  هیرگ  ترضح  نآ  تبیصم  يارب  هتسشن و  نیـسح  ماما  فارطا  رد  نانآ 

ار دوخ  یناشیپ  مریگب و  منیـسح  نساحم  نوخ  زا  نم  یهدـیم  هزاجا  نمب  ایآ  دـناهداد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  نم  نادـنزرف  اب  وت  تما  ینیبیمن 
؟ مشاب هدرک  باضخ  مدنزرف  نوخ  اب  هک  میامن  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادخ  و  میامن ؟ باضخ  نآ  هلیسوب 

. تفرگ میهاوخ  زین  ام  ریگب ، نیسح  نوخ  زا  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  مظعا  ربمغیپ 
ترضح  دنتفرگیم و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نساحم  نوخ  زا  هک  مدید  ار  ناشیا  نم 
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ولگب و ار  نیـسح  نیگنر  نوخ  مالـسلا  مهیلع  نسح  ماما  ریما و  ترـضح  ادـخ و  ربمایپ  دـلامیم . دوخ  یناشیپ  هب  ار  نوخ  نآ  رهطا  يارهز 

. دندیلامیم دوخ  جنرآ  ات  دوخ  ياهتسد  هنیس و 
ود هدیرب ، رس  اب  ارت : تسا  راوگان  نم  يارب  یلیخ  مسق  ادخب  نیسح  يا  مدرگ  وت  يادف  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدینش 

ار وت  تسد  فک  ود  ياهدـشلوتقم و  وت  دـناهدناشوپ ، ارت  ندـب  گیر  لمر و  ياهداتفا ، اـفقب  دولآ ، نوخ  وت  يولگ  نوخب ، هقرغ  وت  نیبج 
؟ تسا هدیرب  ار  وت  پچ  تسار و  تسد  یسک  هچ  زیزع  رسپ  يا  مرگنب . عوطقم 

وا مداهنیم  یناـکم  رد  نتفرگ  وضو  يارب  ار  دوخ  راولـش  نم  یتقو  دوب . نم  هارمه  هنیدـم  زا  ناـبراس  کـی  ادـج  اـی  دومرف : نیـسح  ماـما 
هکنیا زج  منک  اطع  يوب  ار  راولـش  دـنب  نآ  هک  دوبن  نم  عنام  يزیچ  دـشاب . وا  زا  نم  راولـش  دـنب  هک  تشاد  ار  اـنمت  نیا  درکیم و  هدـهاشم 

. درک دهاوخ  ار  تیانج  نیا  وا  متسنادیم 
دروم ارم  راولش  یتقو  تفای . ارم  رسیب  ندب  هکنیا  ات  دومن . وجتـسج  ناگتـشک  نایم  رد  ارم  دش و  جراخ  يو  مدش  دیهـش  نم  هک  یماگنه 
تسد نم  درک  زاب  دوخ  تسد  اب  ار  اههرگ  نآ  زا  یکی  یتقو  مدوب . هدز  نآب  يدایز  ياههرگ  نم  دید . ار  راولـش  دنب  نآ  داد  رارق  یـسررب 

. مداهن راولش  دنب  يور  مدرک و  زارد  ار  دوخ  تسار 
رگید هرگ  کی  سپس  دومن . عطق  ارم  تسار  تسد  تفای و  ياهتسکش  ریـشمش  هکنیا  ات  تخادرپ ، هبرح  يوجتـسجب  گنج  نادیم  رد  يو 

. دیامنن فشک  ارم  تروع  دنکن و  زاب  ار  نآ  هک  مداهن  راولش  دنب  نآ  يور  ار  دوخ  پچ  تسد  نم  درک و  زاب  ار 
. تخادنا ناگتشک  نایم  رد  ار  دوخ  دومن و  ساسحا  ارت  دنک  زاب  ار  راولش  دنب  تفرگ : میمصت  هک  یعقوم  دیرب . ارم  پچ  تسد  وا 

يوسب ناگتشک  نایم  رد  دش  نایرگ  تدشب  هکنیا  زا  سپ  دینش  ار  نیسح  ماما  نخس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  هک  یماگنه 
يا  دومرف : نمب  سپس  داتسیا  نم  دزن  دمآ و  نم 
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لها دندیـسوبیم و  ار  اهنآ  ینالوط  تدـم  کی  هکئالم  مومع  لیئربج و  هک  يدرک  عطق  ار  یتسد  ود  نآ  وت  راک ؟! هچ  وت  اـب  ارم  ناـبراس 

. دنتسنادیم تکرب  ریخ و  ثعاب  ار  اهنآ  اهنیمز  اهنامسآ و 
ادخ نابراس  يا  دندومن . جراخ  اریو  نیـشنهدرپ  نانز  دـندرک  نیـسح  راچد  ار  يراوخ  تلذ و  نیا  اهنوعلم  نیا  هک  دوبن  یفاک  وت  يارب  ایآ 

رد دنتخیر و  ار  ام  نوخ  هک  دهد  رارق  یهورگ  نآ  فیدر  رد  ار  وت  دیامن و  عطق  ارت  ياهاپ  تسد و  دنک ! هایس  ترخآ  ایند و  رد  ارت  يور 
. دندرک ادیپ  تارج  ادخ  لباقم 

هایـس کیرات  بش  ریظن  نم  تروص  هک  مدومن  ساسحا  روط  نیا  دندش و  لش  نم  ياهتـسد  هک  دوب  هدشن  مامت  ترـضح  نآ  نیرفن  زونه 
دهاوخن ارم  زگره  ادـخ  منادـیم  هک  یتروص  رد  دوش ، نم  عیفـش  هک  ماهدـمآ  هبعک  نیا  دزن  نم  ماهدـنام . یقاب  تلاح  نیا  هب  تسا و  هدـش 

ره تسج . برقت  ادخب  وا  ندرک  تنعل  هلیـسوب  دینـش و  ار  درم  نیا  تیانج  هکنیا  رگم  دوبن  یقاب  هکم  رد  يدحا  دیوگیم : يوار  دیزرمآ !!
. دوب دهاوخ  یفاک  وت  يارب  يداد  ماجنا  هک  یتیانج  نیمه  نیعل ! يا  دنتفگیم : وا  هب  مدرم  نآ  زا  کی 
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. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 
دندش جراخ  نیسح  ماما  اب  گنج  يارب  هفوک  زا  دایز ) نبا   ) رکـشل هک  یعقوم  تفگ : هک  هدش  تیاکح  یفوک  رگنهآ  درم  زا  دیوگیم : زین 
بانط دندیـسر و  دصقمب  نانآ  هک  یماگنه  مدومن . تکرح  نانآ  اب  متـشادرب و  ار  راک  رازبا  مدرک و  عمج  متـشاد  هک  ار  یئاهنهآ  نآ  نم 
كون اهبسا و  يارب  هاگیاج  هار و  اههمیخ و  بصن  يارب  ینهآ  ياهخیم  مدرک و  اپ  رـس  رب  ياهمیخ  دوخ  يارب  زین  نم  دنتـسب  ار  اههمیخ 

. مدرکیم حالصا  ار  اهنآ  نم  دشیم  جک  رجنخ  ای  ریشمش  ای  هزین  كون  هاگ  ره  متخاس . اههزین 
يوسب ام  دمآ و  دوخ  رکـشل  اب  نیـسح  ماما  هکنیا  ات  درک ، ادیپ  عویـش  نانآ  نایم  رد  نم  مان  دـش و  ناوارف  ظاحل  نیدـب  نم  يزور  قزر و 

میدومن  تکرح  البرک 
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دیهش شنادنزرف  نارای و  اب  ار  ترـضح  نآ  دنتـسب و  نیـسح  يورب  ار  بآ  دش . عورـش  نانآ  نیب  رد  لاتق  میدز و  همیخ  همقلع  رانک  رد  و 
. دندوب ام  اب  ناریـسا  مدرک و  تعجارم  دوخ  لزنم  يوسب  مدوب  ینغ  هک  یلاح  رد  نم  دوب . زور  هدزون  ام  تکرح  فقوت و  تدـم  دـندومن .

. دنتسرفب ماش  بناجب  دیزی  يارب  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  وا  دندش  هضرع  دایز  نبا  هب  ناریسا  یتقو 
هک مدید  باوخ  ملاع  رد  هاگان  مدوب . هدـیباوخ  دوخ  باوختخر  نایم  رد  بش  کی  مدوب . دوخ  لزنم  رد  نم  هک  دوبن  شیب  یحابـص  دـنچ 

تدـش زا  نانآ  مومع  ناـبز  دـندزیم و  جوم  نیمز  يور  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياـمنهار  هک  خـلم  ریظن  مدرم  هدـش و  اـپ  رب  تماـیق  اـیوگ :
شوگ و اریز  دوبن . رتدیدش  نم  زا  ناشیا  زا  مادک  چیه  یگنشت  هک : متشادنپیم  روط  نیا  نم  تسا . هتفرگ  رارق  ناشاههنیس  يور  یگنـشت 

. دیشوجیم باتفآ  ترارح  زا  نم  زغم  یگنشت  نآ  رب  هفاضا  دندوب . هداتفا  راک  زا  یگنشت  تدش  زا  نم  مشچ 
يادخب تسا . هدـش  هدـنک  میاهاپ  چـم  هک  مدرکیم  لایخ  روط  نیا  نم  دنـشاب . هدرک  نشور  نآ  ریز  شتآ  هک  دیـشوجیم  يریق  ریظن  نیمز 

بآ ياجب  ار  نوخ  نآ  نم  دوش و  يراج  نآ  زا  نوخ  هک  نتشیوخ  تشوگ  ندیرب  دوخ و  یگنـشت  نیب  مدشیم  ّریخم  نم  رگا  مسق  گرزب 
. متسنادیم رتهب  متشاد  هک  یگنشت  زا  ار  دوخ  نوخ  ندیماشآ  مماشایب 

هتفرگ ارف  ار  رشحم  يارحـص  شتروص  رون  هک  مدید  ار  يدرم  نم  هاگان  میدوب  یمومع  ءالب  كاندرد و  باذع  راچد  ام  هک  ینیح  نآ  رد 
دیهش و قیّدص ، یـصو ، ربمایپ ، اهرازه  دیـسریم . رظنب  يدرم  ریپ  دوب و  یبسا  راوس  يو  دوب . رورـسم  وا  يرورـسم  يارب  دوجو  ملاع  دوب و 

بـسا رب  هک  يراوس  مدـید  هک  تشذـگ  یتعاس  دومن . روبع  کلف  شدرگ  ای  داـب  ریظن  وا  دـندوب . هدـمآ  درگ  شفارطا  رد  راـکوکین  دارفا 
. دمآ تشاد  هام  ریظن  یتروص  دوب و  راوس  دیفس  یناشیپ 

ارجا نانآ  دادیم  يروتسد  وا  رگا  هک  دندوب  وا  نامرف  ریز  رفن  اهرازه 
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فسأت لوا  صخش  رب  نم  دندشیم . هشعر  راچد  وا  رطخ  زا  اهندرگ  دندیزرلیم و  وا  تافتلا  زا  اهندب  دنتفریذپیم . ناشیا  دادیم  دندرکیم 
. مدرکن لاؤس  وا  زا  دوخ  فوخ  هب  عجار  ارچ  هک  مدروخ 

. درک هراشا  دوخ  باحصا  هب  تساخرب و  دوخ  باکر  رس  رب  وا  مدید  هاگان 
. تفرگ دوب  هدش  جراخ  شتآ  زا  هک  ینهآ  اب  ارم  يوزاب  رهق  اب  نانآ  زا  یکی  مدید  تقو  کی  دیریگب . ار  يو  تفگیم : مدینش 

ارم وا  یلو  مدومن ، باذع  فیفخت  ياضاقت  يو  زا  نم  دـش . هدـنک  متـسار  هناش  هک  مدرکیم  لایخ  روط  نیا  نم  درب . راوگرزب  نآ  دزن  ارم 
. دادیم يرتنیگنس  باذع 

رابج يادـخ  هکئالم  زا  یکی  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تسا  هدرک  رومأـم  نم  رب  ار  وت  هک  مهدـیم  مسق  یـسک  نآ  قحب  ار  وت  متفگ : يو  هب 
؟ تسیک صخش  نیا  متفگ : مشابیم 

: تفگ تسیک ؟ دوب  یلع  زا  لبق  هک  صخش  نآ  متفگ : دشابیم . بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ :
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ناراکوکین و نادیهـش ، نیقیّدص ، ناربمایپ ، تفگ : دندوب ؟ شفارطا  رد  هک  يدارفا  نآ  متفگ : دوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح 
. نینمؤم

: تفگ تسا ؟ هدرک  رومأم  نم  رب  ار  وت  وا  هک  ماهداد  ماجنا  یلمع  هچ  نم  متفگ :
هک دعس  نب  رمع  زا : دندوب  ترابع  هورگ  نآ  مدید  مدرک  رظن  الماک  یتقو  تسا  هورگ  نیا  لاح  ریظن  وت  لاح  دشابیم . وا  تسد  رد  رایتخا 

جراخ وا  شوگ  مشچ و  زا  شتآ  دوب و  وا  ندرگب  نینهآ  ریجنز  مدید  هاگان  متخانشیمن ، ار  نانآ  نم  هک  يرگید  هورگ  دوب و  رکشل  ریما 
يوزاب دندوب . دیق  راتفرگ  ناشیا  زا  یضعب  دندوب ، ریجنز  لغ و  راچد  زین  هورگ  نآ  یقب  ام  دش ، مهاوخ  كاله  هک  مدرک  نیقی  نم  دشیم ،

. دندوب هتفرگ  رهقب  نم  ریظن  ار  یخرب 
هک ياهیاـپ  دـنلب  یلدنـص  زارف  رب  درکیم  فیـصوت  کـلم  نآ  هک  يدّـمحم  ترـضح  ناـمه  مدـید  میدرکیم  تکرح  اـم  هک  ینیح  نآ  رد 

ایوج کلم  نآ  زا  نم  دندوب . ترضح  نآ  تسار  فرط  دنموربآ  ریپ و  درم  ود  دوب و  هتسشن  دوب  ؤلؤل  زا  مدرکیم  نامگ  نم  دیـشخردیم و 
مالسلا  امهیلع  میهاربا  حون و  ترضح  ناشیا  تفگ  دننایک ؟ نانیا  مدش :
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. دنشابیم

: دومرف یلع  يدرک ؟ راک  هچ  یلع  ای  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  مدینش  هاگان 
نیـسح ماما  نیلتاق  زا  هک  مدروآ  ياـجب  ار  يادـخ  دـمح  نم  ماهدروآ . ار  وا  هکنیا  رگم  مدومنن  راذـگاو  ار  نیـسح  ناگدنـشک  زا  يدـحا 

. دومن تشگزاب  نم  يوسب  ملقع  مدوبن و 
. دیروایب ولج  ار  نیسح  ناگدنشک  دومرفیم : مرکا  ربمایپ  مدینش  هاگان 

يارب دندوب  رـشحم  رد  هک  يدارفا  مومع  دـشیم . نایرگ  درکیم و  قاطنتـسا  ناشیا  زا  ادـخ  ربمغیپ  دـندروآ  ترـضح  نآ  دزن  ار  نانآ  یتقو 
. دندشیم نایرگ  ترضح  نآ  هیرگ 

يورب ار  بآ  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگیم : وا  يداد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  نیسح  مدنزرف  اب  البرک  رد  وت  دومرفیم : يدرم  هب  لوسر  ترضح  اریز 
: تفگیم يرگید  متسب . نیسح 

. مدومن لامیاپ  مبسا  مساب  ار  نیسح  هنیس  نم  تفگیم : یثلاث  صخش  متشک . ار  نیسح  نم 
: دومرف دز و  دایرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هاگان  مدزیم . ار  نیسح  رامیب  دنزرف  نم  تفگیم : یعبار  صخش 

! هایلع او  هانیسح ! او  هارصان ! ۀلق  او  هادلو ! او 
؟! دننک راتفر  نینچ  نیا  امش  اب  نم  زا  دعب  تشاد  اج  ایآ  نم ! تیب  لها  يا 

هک دندرک  هیرگ  يردقب  همه  نانآ  دناهدرک ! راتفر  هنوگچ  نم  هیرذ  اب  نم  زا  دـعب  دـینک : هاگن  حون  مردارب  يا  مدآ و  ترـضح  مردـپ  يا 
. دندش برطضم  رشحم  لها 

. دوبر يرگید  زا  سپ  ار  مادک  ره  شتآ  هلعش  ات  داد  روتسد  مالسا  مظعا  ربمغیپ  سپس 
: تفگ يو  درک . قاطنتسا  زین  ار  وا  ادخ  ربمایپ  دندروآ و  ار  يدرم  مدید  هاگان 

؟! يدوبن راجن  وت  ایآ  دومرف : مرکا . لوسر  ماهدادن . ماجنا  نیسح  هیلع  رب  یلمع  نم 
هتسکش يدیدش  داب  هلیسوب  هک  ار  ریمن  نبا  داص ) حتف  ءاح و  مضب   ) نیصح همیخ  نوتس  طقف  نم  یلو  یتفگ ، تسار  نم  ياقآ  يا  تفگ :

ار وا  يدوب . رکـشل  یهایـس  نم  نیـسح  هیلع  رب  وت  دومرف : دـش  ناـیرگ  هکنیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مظعا  ربمغیپ  مدرک  لـصو  دوب 
. دوب دهاوخن  وا  یصو  لوسر و  ادخ و  يارب  زج  یئامرفنامرف  دنتفگ : دندز و  دایرف  سپس  دیربب . خزودب 
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سپ راوگرزب  نآ  دندرب . ترضح  نآ  روضحب  ارم  ات  داد  روتـسد  ادخ  ربمایپ  مدرک . ادیپ  نیقی  نتـشیوخ  تکالهب  نم  دیوگیم : رگنهآ  نآ 
زا هک  دـندوب  هدیـشکن  منهج  يوسب  ارم  زونه  دـنربب  خزودـب  ارم  ات  داد  روتـسد  ادـخ  لوسر  متفگ . باوج  نم  درک و  هک  یئاهشـسرپ  زا 

. مدرک لقن  مدید  ار  وا  هک  یسک  ره  يارب  ار  نایرج  نیا  مدش و  رادیب  باوخ 
شیادـخ درم . یتسدـگنت  رقف و  لاح  رد  وا  تسج . يرازیب  وا  زا  تشاد  تسود  ار  يو  یـسک  ره  دوب . هدرم  نآ  فصن  کشخ و  وا  ناـبز 

. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  دزرماین .
زین - 17 دش ) همجرت  شخب  نیمه  مهدزاود  تیاور  نمض  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  نارفعز  رتش و  نایرج  نامه   ) خیش یلاما  باتک : رد  - 16

دیفس و شدسج  هتـسشن و  هک  میدرکیم  روبع  يدرم  دزن  زا  هار  نیب  رد  دلاخ  نامز  رد  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هیطع  نبا  زا  باتک  نامه  رد 
. تسا هدرک  جورخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  صخش  نیا  دنتفگیم : مدرم  دوب . هایس  شتروص 

نیموصعملا و هئابآ  یلع  هیلع و  يوضر  ترـضح  راوج  سدقا و  ضرا  رد  باتک  نیا  ( 46  ) شخب همجرت  هک  دمحلا  هَّلل  و  دـیوگ : مجرتم 
. تفای نایاپ  ءانثلا  ۀیحتلا و  فالآ  نیبجتنم  هدالوا 

دندرک دیزی  اب  هک  یئاهتجح  مامتا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نامز  لها  نادنواشیوخ و  لاوحا  هراب  رد  متفه  لهچ و  شخب 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هملس  نب  قیقش  زا  میدق  بقانم  بتک  زا  یضعب  رد  - 1
دوخ اب  ندرک  تعیب  يارب  ار  وا  دمآ و  سابع  نبا  دزن  ریبز  نب  هَّللا  دبع  دش  دیهش  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 

. تفریذپن ار  داهنشیپ  نیا  سابع  نبا  یلو  درک . توعد 
دیزی اذل  دـیامن . تعیب  دـیزی  اب  هک  هدرکن  تعیب  ریبز  نبا  اب  تهج  نیدـب  سابع  نبا  هک  تشادـنپ  روط  نیا  ۀـنعللا  امهیلع  هیواعم  نب  دـیزی 

: تشون سابع  نبا  يارب 
يارب وت  ات  تسا  هدومن  توعد  نتـشیوخ  تعاطا  رد  لوخد  دوخ و  اب  تعیب  يارب  ار  وت  دـحلم  ریبز  نبا  هک  هدیـسر  روط  نیا  نمب  دـعب : اما 

. یشاب يو  کیرش  نابیتشپ و  هانگ  رد  تکرش  لطاب و  تیوقت 
نیرتهب ادـخ  ياهدومن . تعاـطا  تسا  هدرک  یفرعم  وتب  اـم  زا  هک  یقح  نآ  تهجب  ار  ادـخ  ياهدز و  اـم  تعیبـب  گـنچ  وت  هک  یتروص  رد 
منکیمن شومارف  ار  یئاهزیچ  نم  دنیامنیم . افو  دوخ  دهعب  دنکیم و  اطع  يرگید  دنواشیوخ  هب  يدنواشیوخ  زا  هک  دـنک  اطع  وتب  ار  یئازج 

. درک مهاوخن  شومارف  وت  هراب  رد  ار  یئوکین  و 
. منکیم لیجعت  وت  هزیاج  تخادرپ  رد  يراد  تبارق  تیب و  لها  ادخ  ربمایپ  اب  وت  هکنیاب  عجار  نم 

نانخس  نابز و  اب  ار  نانآ  ریبز  نبا  دیآیم و  وت  دزن  قافآ  زا  یسک  ره  شاب  هجوتم 
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تعاطا رتهب  وت  زا  دنونـشیم و  رتهب  ارت  نخـس  نانآ  اریز  نک  هاگآ  دوخ  هیرظن  زا  ار  ناشیا  هدرک  وداج  رحـس و  نانآ  قح  رد  دوخ  هتـسارآ 
. تسا هدش  جراخ  نید  زا  دربیم و  نیب  زا  ار  ادخ  مرح  مارتحا  هک  ریبز  نبا  زا  ات  دنیامنیم 

دوخ و اـب  تعیب  يارب  ارم  ریبز  نبا  يدوـب : هداد  رکذـت  هماـن  نیا  رد  دیـسر . نمب  وـت  هماـن  دـعب : اـما  تشوـن : دـیزی  باوـج  رد  ساـبع  نبا 
یئوکین و لـمع  نیا  زا  نم  روظنم  مسق  ادـخب  یئوـگیم  وـت  هک  دـشاب  رارق  نیا  زا  بلطم  رگا  تسا . هدرک  توـعد  نتـشیوخ  يرادربناـمرف 

. تسا هاگآ  نم  تین  زا  ادخ  یلو  دوب . دهاوخن  وت  یئوگانث 
یئوکین زا  راکم ! ناسنا  يا  درک  یهاوخ  لیجعت  نم  هزیاج  تخادرپب  عجار  ینکیمن و  شومارف  ارم  یئوکین  هک  ینکیم  ناـمگ  روط  نیا  وت 

میراد وت  ندرگب  اـم  هک  یقح  نآ  وت  مسق  مدوخ  ناـجب  میاـمنیم . يراددوخ  وت  اـب  ندرک  یتـسود  زا  نم  اریز  نک . يراددوخ  نم  هلـص  و 
. تخادرپ یهاوخن  ار  ام  لماک  قح  نآ  یکدنا و  رگم  يزادرپیمن 
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ینیشنمه و یتبحصمه و  وت  نم و  نیب  میامن . هدنکارپ  ریبز  نبا  فارطا  زا  ار  ناشیا  متسرفب و  وت  يوسب  ار  مدرم  هک  يدوب  هتـساوخ  نم  زا 
ناناوج نیـسح و  وت  هک  یتروص  رد  یئامنیم . راداو  دوخ  یتسودـب  ارم  ینکیم و  يرای  بلط  نم  زا  وت  هک  تسا  هدوبن  راک  رد  یلاحـشوخ 

. دنتخادنا نیمز  کی  رد  وت  روتسدب  ار  نانآ  وت  رکشل  يدرک . دیهش  دندوب  تباث  خسار و  یناگراتس  تیاده و  ياهغارچ  هک  ار  مشاه  ینب 
ناشیا ترایزب  یپ  رد  یپ  اهراتفک  هلگ  دندیزویم . نانآ  دسج  رب  اهداب  دنام . هاگهیکت  نفک و  نودب  نایرع ، هنهرب و  نوخب ، هقرغ  ناشندـب 

ناشداسجا ندرپس  كاخب  ندرک و  نفک  يارب  دندوب  هدرکن  تکرـش  نانآ  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  یهورگ  اناوت  يادخ  هکنیا  ات  دـنتفریم ،
ماما وت  هک  تسا  نیا  منکیمن  شومارف  ار  نآ  نم  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا  يدوب ! هتسشن  ياهتسشن  العف  هک  یسلجم  نیمه  رد  وت  داتسرف و 

ار نیسح 
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همظعم هکم  ینعی  ادـخ  مرح  رد  ار  ترـضح  نآ  ات  يداتـسرف  ار  ینادرم  يدرک و  دـیعبت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  مرح  زا 
دوب فئاخ  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  يداد و  رارف  قارع  يوسب  هکم  زا  ار  نیسح  ماما  ات  یتشاد  ار  میمـصت  نیا  نانچمه  وت  دنیامن . دیهش 

. دیدرگ جراخ  هکم  زا 
هک ترضح  نآ  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  اب  هک  ینمشد  نآ  تلعب  ار  تیانج  نیا  وت  درک . تحاران  برطضم و  ار  ترـضح  نآ  وت  رکـشل 

. يداد ماجنا  یتشاد  تسا  هدومن  هزیکاپ  كاپ و  یصوصخم  وحنب  ار  نانآ  هدرک و  رود  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  ادخ 
. دندوب نارخ  ناروتس و  ياهرگج  هدنروخ ) و   ) راک افج  هک  دندوبن  وت  ناردپ  ریظن  ناشیا 

تلق تیعقوم  زا  امش  یلو  دیامن . تعجارم  البرک  زا  هک  تساوخ  امش  زا  و  داد ، امش  اب  ار  شزاس  حلص و  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: ایوگ دیدش و  رگید  کی  نواعم  دیدرک و  مایق  وا  هیلع  رب  دیدومن و  هدافتسا  ترضح  نآ  تیب  لها  لاصیتسا  راصنا و 

. دیدناسر لتقب  ار  كرت  تیب  لها 
نوخ یتشک و  ار  مردپ  نادنزرف  وت  هک  یتروص  رد  ینکیم . یتسود  بلط  نم  زا  وت  هک  دنکیمن  بجعت  راچد  ارم  رتشیب  نیا  زا  يزیچ  چیه 
مراد شیپ  نم  هک  ینوخ  نآ  هَّللا  ءاـش  نا  درک . مهاوخ  یهاوخنوخ  وت  زا  نم  هک  یتسه  يدارفا  نآ  زا  یکی  وت  دـکچیم  وت  ریـشمش  زا  نم 

. تفرگ یهاوخن  تقبس  نم  رب  یهاوخنوخ  رد  وت  تفر و  دهاوخن  نیب  زا 
تسا یفاک  ادخ  درک . هبلاطم  ار  ناشیا  نوخ  ادخ  دندش  هتشک  نیا  زا  لبق  هک  نانآ  لآ  ناربمایپ و  یلو  ياهتفرگ  تقبـس  نم  رب  ایند  رد  وت 
يزور کی  مه  ام  اریز  ياهدشطلسم ، ام  رب  زورما  هکنیا  زا  شابم  لاحـشوخ  دریگب ! ماقتنا  نیملاظ  زا  دنک و  يرای  ار  نیمولظم  هکنیا  يارب 

. دش میهاوخ  طلسم  وت  رب 
مـسق ادخب  یئوگیم  وت  هک  دـشاب  روط  نیا  بلطم  نیا  رگا  يدوب : هداد  رکذـت  يراد  نم  ندرگب  هک  ار  یقح  نآ  ارم و  يرادافو  هکنیا  اما 

نآ  وت و  اب  نم 
306 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

شیرق هورگ  امش  یلو  مشابیم . یلوا  قحا و  تفالخ  ماقمب  وت  زا  مردپ  نادنزرف  نم و  ینادیم  وت  مدرک . تعیب  دندوب  وت  زا  لبق  هک  يدارفا 
تفرگ و میمصت  هک  یسک  نآ  دوش  دوبان  دیدش . رما  نیا  يدصتم  امـش  دیدرک و  رانک  رب  دوخ  قح  زا  ار  ام  هکنیا  ات  دیدومن  هرباکم  ام  اب 
میم و حـتفب   ) نیدـم باحـصا  طول و  موق  دومث و  تلم  هک  نانچمه  دومن ، راداو  ام  هیلع  رب  ار  هارمگ  هیفـس و  دارفا  درک و  ملظ  ام  قح  رد 

. دندش دوبان  لاد ) نوکس  ءای و 
ماش يوسب  ناریـسا  ریظن  ار  يو  نادنزرف  ریغـص و  ناکدوک  بلطملا و  دـبع  نارتخد  هک  تسا  نیا  وت  یـشیکمتس  نیرتبیجع  زا  شاب ! هاگآ 
ادـخ هک  یتروص  رد  يراذـگیم . تنم  اـم  رب  ياهداد و  رارق  هبلغ  رهق و  دروم  ار  اـم  هک  ینکیم  دومناو  روط  نیا  مدرمب  وـت  يدوـمن . بلج 

نیرتگرزب راچد  ار  وت  ادخ  مراودیما  نم  یلو  يدنام ، ناما  رد  نم  تسد  تحارج  هبرض و  زا  هچرگ  مسق  ادخب  داهن . تنم  وت  رب  ام  هلیسوب 
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. دیامن نداد  تسکش  نابز و  مخز 
رد ار  وت  دنک و  هذخاؤم  باقع  نیرتتخـسب  مالـسا  مظعا  ربمایپ  نادـنزرف  لتق  زا  دـعب  ار  وت  ادـخ  هکنیا  زا  متـسین  سویأم  نم  مسق  ادـخب 

مـسق ادخب  نک . یگدنز  یهاوخیم  هچ  ره  ار . وت  دشابن  یـسردایرف  ردپ و  دیامن . جارخا  ایند  زا  یـشاب  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  هک  یلاح 
يدُْهلا  َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ياهدش ! یناهانگ  بکترم  ياهدرک و  دایز  ادخ  دزن  ربارب  دنچ  ار  دوخ  باذع 

یـضار ام  زا  نآ  هلیـسوب  هک  ار  یحلاص  لمع  مناهاوخ  ادخ  زا  نم  دعب : اما  تشون : دوب  هنیدم  رد  هک  هیفنح  نب  دّـمحم  يارب  نوعلم  دـیزی 
. دیامن امش  نم و  بیصن  دشاب 

ره زا  دشاب و  هتـشاد  يرترب  حیجرت و  وت  رب  مکح  مهف و  ملح و  ملع و  رظن  زا  هک  مسانـشیمن  ار  يدرم  مشاه  ینب  هلیبق  نایم  رد  زورما  نم 
یصخش نآ  ریظن  دشاب  هداد  رارق  دوخ  راعـش  ار  تلیـضف  ریخب و  قلختم  ار  دوخ  هک  یـسک  دشاب . رانکرب  یلقع  مک  یگدولآ و  تهافس و 

. میاهتفای وت  دوجو  رد  ابایغ  ادوهش و  دیدج ، میدق و  نامز  رد  ار  بوخ  تفص  نیا  ام  دشاب ، هدیرفآ  ریخ  اب  ار  وا  تنیط  ادخ  هک  تسین 
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نم يوسب  یلاح  رد  يدید  ارم  همان  نیا  هک  یماگنه  مدرگ . دنمهرهب  وت  رادـید  زا  میامن و  ترایز  ار  وت  مراد  تسود  نم  تسه  هک  يزیچ 
. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  و  دزرمایب . ار  وت  دنک و  تیاده  دوخ  رما  هب  ار  وت  ادخ  یشاب . نئمطم  ناما و  رد  هک  ایب 

وبا هک  هَّللا  دبع  رفعج و  هک  دوخ  نادنزرف  ود  دزن  دناوخ  ار  نآ  دیـسر و  هیفنح ) نب  دّمحم  ینعی   ) یلع نب  دّمحم  هب  دـیزی  همان  هک  یعقوم 
دیزی دزن  سرتب و  ادخ  زا  دوخ  ناجب  عجار  ناج ! ردپ  تفگ : يو  هب  هَّللا  دبع  شرـسپ  درک . تروشم  هراب  نیا  رد  نانآ  اب  دمآ و  دوب  مشاه 

. تشاد دهاوخن  یکاب  چیه  دیامن و  قحلم  نیسح  ترداربب  ار  وت  دیزی  هکنیا  زا  مفئاخ  نم  اریز  ورم !
دروم دوخ  همان  رد  ار  وت  دیزی  ردپ ! يا  تفگ : يو  هب  رفعج  شرـسپ  مرادن . دیزی  زا  ار  یکاب  نینچ  کی  نم  مزیزع  رـسپ  يا  تفگ : دّمحم 

ار وت  هانگ  دیامن و  تیاده  دوخ  رما  هب  ار  وت  ادـخ  دـسیونب : شیرق  زا  يدـحا  يارب  دـیزی  منکیمن : نامگ  نم  اریز  تسا . هداد  رارق  فطل 
. درادب ظوفحم  دیزی  رش  زا  ار  وت  ادخ  هک  مراودیما  نم  دزرمایب .

هاگن نیمز  يور  رب  نداتفا  زا  ار  نامـسآ  هک  منکیم  لـکوت  یئادـخ  نآ  هب  نم  مرـسپ ! يا  تفگ : هیفنح ) نب  دّـمحم  ینعی   ) یلع نب  دّـمحم 
. دشاب نم  لیکو  ادخ  هک  تسا  یفاک  دوخ . نذا  اب  رگم  درادیم 

هزاجا هک  یماگنه  دـش . دراو  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  ماش  رد  ات  تفر  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  هدامآ و  ترفاـسم  يارب  یلع  نب  دّـمحم  سپس 
رد وت  امب و  ادخ  مساقلا  وبا  يا  تفگ : يو  هب  داد و  ياج  دوخ  تخت  زارف  رب  نتـشیوخ  دزن  ار  وا  داد و  هزاجا  يو  هب  دـیزی  تساوخ  دورو 

. دومن تحاران  مه  ارم  درک  رثأتم  ار  وت  نیـسح  تبیـصم  رگا  مسق  ادخب  دنک . اطع  رجا  یلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ندـش  دیهـش  ضوع 
. درک رادغاد  زین  ارم  دومن  رادغاد  ار  وت  تبیصم  نیا  رگا 

ناتشگنا و عطق  تمیقب  هکنیا  ول  مدادیم و  تاجن  ندش  هتشک  زا  ار  يو  نم  مدرکیمن . دیهـش  ار  وا  مدوب  نیـسح  اب  گنج  يدصتم  نم  رگا 
مشچ  نداد  تسد  زا 
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هک ار  هچنآ  نم  لاـح  نیع  رد  یلو  دومن  هعزاـنم  نم  اـب  نم  قحب  عجار  محر و  عـطق  ملظ و  نم  قـح  رد  نیـسح  هچ  رگ  دـشیم . ماـمت  نم 

. مدرکیم وا  يادف  مدوب  کلام 
ار تاف  ام  ناربج  دومن و  دیهـش  ار  نیـسح  درک و  هلجع  اذـل  مراد ، ياهیرظن  هچ  نیـسح  هراب  رد  نم  تسنادـیمن  دایز  نبا  هک  منک  هچ  اـما 
هک یماقم  هراب  رد  دوبن  بجاو  زین  وت  ردارب  رب  و  میشاب . یضار  یند  يایند  نیا  هب  دوخ  قح  رد  هک  تسین  بجاو  ام  رب  مه  یفرط  زا  درکن .
وبا يا  مالـسلا . و  دوب . راوگان  نم  يارب  دـش  نیـسح  راچد  هک  یتبیـصم  نیا  دزادرپب . عازن  هب  ام  اب  دوب  هداد  رارق  ام  صوصخم  ار  نآ  ادـخ 

. وگب يراد  ینخس  ره  وت  نونکا  مساقلا !
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رب دنک و  لصو  ار  وت  يدنواشیوخ  ادخ  مدینـش ، ار  وت  نخـس  نم  دومرف : دروآ  ياجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  هکنیا  زا  سپ  یلع  نب  دّـمحم 
هدـش تمحرم  لیلج  يادـخ  راوج  رد  هک  ینالوط  يدـیواج  هدـش و  اـطع  ترـضح  نآ  هب  ادـخ  زا  هک  یئاـهباوث  نآ  محر و  نیـسح  ماـما 

. دیامن كرابم 
وت راچد  هک  یهودنا  يدونـشوخ و  ره  تسا و  هدیدرگ  زین  وت  یگدنز  صقن  بجوم  هدش  ام  یگدنز  یـصقان  ثعاب  هک  هچنآ  مینادـیم  ام 

. دش دهاوخ  مه  ام  راچد  دوشیم 
. يدومنیم باختنا  ار  لمع  يأر و  نیرتهب  یتشادیم  روضح  نیسح  تداهش  عقوم  رد  وت  رگا  و 

میارب مرادـن  تسود  نیـسح  ماما  هراـب  رد  نم  هک  ار  ینخـس  مراد  راـظتنا  وت  زا  نم  نونکا  يدرکیم . باـنتجا  عینـش  لـمع  دـب و  راـک  زا  و 
رد  ) دوب وت  نمـشد  درک و  ملظ  وت  قح  رد  ترـضح  نآ  ینکیم  ناـمگ  وت  هچرگ  تسا . نم  ردـپ  رـسپ  ردارب و  نیـسح  ماـما  اریز  یئوـگن !

(. دوبن روط  نیا  هک  یتروص 
. دینش یهاوخن  ریخ  زج  يزیچ  نم  زا  وت  تفگ : هیفنح  نب  دّمحم  باوج  رد  دیزی 

، منادـن مه  ضرق  و  مدرک . تعیب  وت  اـب  نم  دوـمرف : یلع  نب  دّـمحم  میاـمن  ادا  نم  اـت  وـگب  يراد  ضرق  هچنآ  نک و  تعیب  نم  اـب  اـیب  یلو 
. میامن مایق  اهنآ  رکش  يارب  مناوتیمن  هک  متسه  یناوارف  ياهتمعن  ياراد  ادخ  فرط  زا  نم  هَّلل . دمحلا 

یتسپ و رکم و  زا  وت  يومع  رسپ  نیا  تفگ : دش و  دلاخ  شدنزرف  هجوتم  دیزی 
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: تفگیم دوب  دّمحم  نیا  زا  ریغ  یسک  رگا  اریز  تسا . رانک  رب  غورد  تیصعم و  كرچ 
مساقلا وبا  يا  تفگ : دش و  یلع  نب  دّمحم  هجوتم  دیزی  سپس  دریگب . تمینغ  هب  ار  ام  لاوما  هلیسو  نیدب  ات  مراد  ضرق  نانچ  نینچ و  نم 
یصخش دنزادرپب . وتب  مهرد  ( 300 ، 000  ) رازه دصیـس  غلبم  ماهداد  روتـسد  نم  تفگ : دیزی  يرآ . تفگ  دّمحم  ینکیم ؟ تعیب  نم  اب  ایآ 

. داد میهاوخ  وتب  ياهزیاج  ام  یئامن  تعجارم  یتساوخ  هک  یماگنه  و  دنک . تفایرد  ار  نآ  ات  تسرفب  ار 
. ماهدماین نآ  يارب  مرادن و  لام  نیا  هب  یجایتحا  نم  تفگ : یلع  نب  دّمحم 

روتـسد دیزی  مدرک . لوبق  تفگ : دّمحم  یئامن ؟ عیزوت  دوخ  نادنواشیوخ  نایم  رد  يریگب و  ار  لوپ  نیا  هک  دراد  یعنام  هچ  تفگ : دـیزی 
. تفریم دیزی  دزن  رصع  حبص و  ره  یلع  نب  دّمحم  دنداد . ياج  دوخ  ياهلزنم  زا  یکی  رد  ار  یلع  نب  دّمحم  ات  داد 

دبع یموزخم و  هریغم  نب  صفح  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  ریبز و  نب  رذـنم  هک : دـندمآ  دـیزی  دزن  هنیدـم  لها  زا  یهورگ  نایرج  نیا  زا  سپ 
. دندرک تماقا  دیزی  دزن  يزور  دنچ  ناشیا  دندوب . نانآ  نایم  رد  يراصنا  رماع  یبا  نب  ۀلظنح  نب  هَّللا 

هک یماگنه  داد . هزیاج  مهرد  ( 100 ، 000  ) رازه دص  غلبم  ریبز  نب  رذنم  هب  مهرد و  ( 50 ، 000  ) رازه هاجنپ  غلبم  نانآ  زا  کی  ره  هب  دیزی 
زاب هنیدـم  بناجب  هورگ  نآ  اب  هک  تساوخ  هزاجا  دـمآ و  دـیزی  دزن  یلع  نب  دّـمحم  دـننک  تعجارم  هنیدـم  يوسب  دـنتفرگ  میمـصت  ناـنآ 

هزیاج يو  هب  دشیم  مهرد  رازه  دـص  اهنآ  تمیق  هک  يرگید  ياهزیچ  مهرد و  ( 200 ، 000  ) رازه تسیود  غلبم  داد و  هزاجا  دـیزی  ددرگ .
. داد

نم دـشاب . رتملاع  مارح  لالحب و  وت  زا  هک  منیبیمن  ار  یـسک  وت  نادـنواشیوخ  ناـیم  رد  زورما  نم  تفگ : یلع  نب  دّـمحم  هب  دـیزی  سپس 
. دشاب نآ  رد  نم  دشر  يدنمهرهب و  هک  ینک  راداو  یهار  نآ  هب  ارم  يریگن و  هلصاف  نم  زا  وت  مراد  تسود 

. یهد رارق  تمذم  دروم  ارم  قالخا  زا  یتمسق  يوش و  رود  نم  زا  وت  مرادن  تسود  نم  مسق  ادخب 
يدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراب  رد  وت  هک  یتیانج  ملظ و  نآ  دومرف : یلع  نب  دّمحم 

310 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
يدنسپان تلصخ  کی  نم  رگا  ماهدیدن . وت  زا  يزیچ  ریخ  زج  ماهدش  دراو  وت  دزن  نم  هک  یعقوم  نآ  زا  العف  و  دوب ، دهاوخن  كرادت  لباق 
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اریز میامنن . هاگآ  دراد  وت  ندرگب  ادخ  هک  یقح  نآ  زا  ار  وت  مرادـن و  رذـح  رب  نآ  زا  ار  وت  مشاب و  تکاس  متـسناوتیمن  مدوب  هدـید  وت  زا 
. دننکن نامتک  ار  نآ  دنهد و  حرش  مدرم  يارب  ار  دوخ  ملع  هک  هتفرگ  دهعت  ءاملع  زا  ادخ 

. تسا يراـسگیم  نیا  منکیم  يریگولج  وت  زا  نم  هک  ار  يزیچ  اـهنت  طـقف  تفگ . مهاوخن  مدرم  يارب  ار  وت  یئوکین  زج  وـت  باـیغ  رد  نم 
روضح رد  لفاحم و  ربانم و  رد  ار  وا  دـشاب و  تما  نیا  روما  يدـصتم  هک  یـسک  دـشابیم . ناطیـش  راـتفر  زا  دـیلپ و  تسا  یلمع  نیا  اریز 

. نک ناربج  ار  دوخ  هتشذگ  ناهانگ  سرتب ! ادخ  زا  دوخ  سفن  هب  عجار  تسین . يداع  درف  کی  ریظن  دنناوخیم  هفیلخ  مدرم 
ره هراب  رد  وت  مراد  تسود  نم  مدرک . لوبق  ار  وت  روتـسد  نیا  نم  تفگ : دش و  رورـسم  هداعلا  قوف  یلع  نب  دّمحم  یئامنهار  نیا  زا  دیزی 

ماجنا ار  لمع  نیا  نم  هَّللا  ءاش  نا  دومرف : دّـمحم  ینکن . یهاتوک  هراب  نیا  رد  یئامن و  هبتاکم  نم  اب  دـشاب  مزال  هک  ياهزیاج  ای  یجایتحا ،
. یشاب هتشاد  تسود  وت  هک  دوب  مهاوخ  روط  نآ  مهدیم و 

دوخ و تیب  لها  نایم  رد  ار  اـهلوپ  نآ  هیلک  هنیدـمب  دورو  زا  سپ  درک . تعجارم  هنیدـم  يوسب  عیدوت و  دـیزی  اـب  یلع  نب  دّـمحم  سپس 
. دومن عیزوت  شیرق  مشاه و  ینب  ریاس 

لوپ نآ  زا  هکنیا  رگم  دوبن  نانآ  ناـمالغ  نادـنزرف و  شیرق و  مشاـه و  ینب  ناـنز  نادرم و  زا  يدـحا  هک  درک  میـسقت  اـهلوپ  نآ  يوحنب 
. دندش دنمهرهب 

. دیدرگ همظعم  هکم  هجوتم  دش و  جراخ  هنیدم  زا  نایرج  نیا  زا  سپ  یلع  نب  دّمحم 
. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یلص  و  تشادن . يراک  زامن  هزور و  زا  ریغ  دش  رواجم  هکم  رد  هکنیا  زا  دعب  يو 

هیواعم نب  دیزی  يارب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  دـش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تفگ : هک  هدرک  لقن  يرذالب  زا  همالع  دـیوگ : فلؤم 
. دوب دهاوخن  نیسح  ياروشاع  زور  لثم  يزور  داد و  خر  مالسا  رد  میظع  ياهثداح  گرزب و  یتبیصم  هک  اقح  تشون :

311 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هنوگ نیا  يارب  ام  میاهدـشناوارف . ياهشلاب  هدامآ و  ياهـشرف  هتـسارآ و  ياههناخ  دراو  اـم  قمحا ! يا  تشون : رمع  نبا  باوج  رد  دـیزی 
دوب یـسک  لوا  رمع  تردـپ  سپ  دنـشاب  نارگید  قح  رگا  میاهدرک و  عافد  دوخ  قح  يارب  هک  دنـشاب  ام  قح  اهنیا  رگا  میدرک . لاتق  لاوما 

. درک بصغ  قح  بحاص  زا  ار  قح  داد و  جاور  ماجنا و  ار  لمع  نیا  هک 
هدجه مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  یتقو  هتفگ : هک  میدرک  لقن  بیسم  نب  دیعـس  زا  ینالوط  ربخ  نتف  باتک : رد  دیوگ : فلؤم 
دندش ریسا  شنادنزرف  هتشک و  ریت  هلیسوب  شلباقم  رد  شراوخ  ریش  لفط  دیـسر و  هنیدمب  شنایعیـش  زا  رفن  هس  هاجنپ و  تیب و  لها  زا  رفن 

. تفگ دیزی  هب  ياهدننز  نشخ و  نانخس  دیدرگ و  ماش  هجوتم  تسنادیم  دنسپان  یلیخ  ار  دیزی  تیانج  هک  یلاح  رد  رمع  هَّللا  دبع 
نآ نومضم  داد  ناشن  يو  هب  دوب  هتشون  هیواعم  يارب  هک  رمع  شردپ  زا  ینالوط  همان  کی  تساوخ و  تولخ  رد  ار  رمع  نب  هَّللا  دبع  دیزی 

هتفای هبلغ  مدرم  رب  رحس  هلیسوب  هک  هدوب  يرحاس  صخـش  کی  دّمحم  و  تسا . هدنام  تباث  دوخ  تسرپ  تب  ناردپ  نید  رب  وا  هک  دوب  نیا 
نیمز يور  زا  ار  ناـشیا  عقاو  رد  یلو  دـنک  مارتـحا  رهاـظ  بسحب  ار  دّـمحم  ترـضح  تیب  لـها  دوب : هدرک  هیـصوت  هیواـعم  هب  يو  تسا .

. دنکن راذگاو  ار  نانآ  زا  يدحا  دزادنارب و 
راتفرب عجار  دـیزی  هک  درکیم  دومناو  مدرمب  درک و  تعجارم  هنیدـمب  شردـپ  راتفر  زا  تیاضر  اب  دـناوخ  ار  همان  نیا  رمع  نبا  هک  یماگنه 

!! دشابیم روذعم  تسا  هدرک  هک  یتیانج  هب  تبسن  تسا و  قح  رب  دوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نانز  نادنزرف و  دادعتب  عجار  متشه  لهچ و  شخب 

: حرش نیدب  دوب  دنزرف  شش  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دراگنیم : داشرا  باتک : رد  - 1
رد دوب و  رغصا  هک  نیسحلا  نب  یلع  دوب 2 - درجدزی  يرسک  رتخد  ونابرهش  شردام : دّمحم و  وبا  وا : هینک  ربکا و  هک  نیسحلا  نب  یلع  - 1
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دوب یفقث  دوعسم  نب - ةورع  نب  ةرم  وبا  رتخد  یلیل  وا : ردام  دش . هتشاگن  يو  لاح  حرـش  نیا  زا  لبق  دش و  دیهـش  نیـسح  شردپ  اب  البرک 
-4 تفر . ایند  زا  نیـسح  ماما  تایح  نامز  رد  هک  دوب  هیعاضق  هلیبق  زا  ینز  وا : ردام  تشاذـگن . ياجب  يدـنزرف  هک  نیـسحلا  نب  رفعج  - 3

. درک حبذ  اریو  دمآ و  يریت  هک  دوب  شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  وا  دش . دیهش  یکدوک  لاح  رد  شردپ  اب  هک  نیسحلا  نب  هَّللا  دبع 
نب هَّللا  دـبع  ردام  وناب  نیا  دوب . يدـعم  یبلک  يدـع  نب  سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  شرداـم : هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  هنیکـس  - 5

. دوب یمیت  هَّللا  دیبع  نب  ۀحلط  رتخد  قاحسا  ما  شردام : هک  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  دوب 6 - زین  نیسحلا 
دوب هدنز  شردپ  زا  دعب  هک  نیدباعلا ) نیز  ماما  ینعی   ) ربکا یلع  شرسپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  دسیونیم : بقانم  باتک : رد  - 2

نیـسحلا نب  یلع  اریز  تسا . لوق  نیا  رب  ام  دامتعا  دوب . رغـصا  نیدباعلا ) نیز  ماماب  تبـسن   ) دش دیهـش  البرک  رد  هک  یلع  نآ  و  دـنامیقاب .
و دوب . هلاس  هدزناپ  عقوم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  شرـسپ  دوب و  هلاس  یـس  دنام  یقاب  البرک  رد  هک  نیدـباعلا ) نیز  ماما  ینعی  )

. دوب هلاس  هدزاود  دش  دیهش  البرک  رد  هک  رغصا  یلع  نآ 
313 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ملع ءاملع  دوب و  هلاس  راهچ  دناهتفگ : یـضعب  دوب و  هلاس  تشه  البرک  رد  هک  دوب  رغـصا  یلع  زا  نیـسح  ماما  لسن  دنیوگیم : هیدیز  هورگ 
. دناهتفریذپ ار  لوق  نیا  تبسن 

هک تردپ  زا  منکیم  بجعت  تفگ : داجس ) ماما  ینعی   ) نیسحلا نب  یلع  ترضحب  دیزی  هک  دنکیم  لقن  نسح  نب  ییحی  زا  بسن  باتک : رد 
تـشادیم تسود  یلیخ  ار  یلع  شراوگرزب  ردپ  مردپ  نوچ  دومرف : شباوج  رد  داجـس  ماما  دراذگیم ؟! یلع  ار ) شنادنزرف  مان   ) همه نیا 

. درکیم يراذگمان  وا ) مانب  ار  دوخ  نادنزرف   ) اذل
دـشورفب و ار  ریـسا  نانز  تفرگ : رظن  رد  رمع  دـندش  دراو  هبیط  هنیدـم  رد  سراف  ناریـسا  هک  یماگنه  دـسیونیم : باتک  نامه  رد  زین  - 3

عقوـم رد  ار  برع  ریپ  فیعـض و  لـیلع و  دارفا  سراـف  ریـسا  نادرم  تفرگ : میمـصت  رمع  زین  دـهد . رارق  برع  تلم  مـالغ  ار  ریـسا  نادرم 
: تسا هدومرف  مالسا  مظعا  ربمایپ  دومرف : واب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  یلو  دنهد . فاوط  دنریگب و  شودب  فاوط 

. مکوفلاخ نا  موق و  میرک  اومرکا 
. دنتـسه یمارگ  میکح و  ینامدرم  سراف  دارفا  نیا  دنیامن . تفلاخم  امـش  اب  هکنیا  ول  و  دیرادب . یمارگ  ار  یهورگ  ره  فیرـش  دارفا  ینعی 

. دندومن ادیپ  تبغر  مالسا  سدقم  نیدب  دندرک و  مالس  امب  اریز 
ام ادخ ! لوسر  ردارب  يا  دنتفگ : راصنا  نارجاهم و  مدرک . دازآ  ادخ  هار  رد  میراد  ناریسا  نیا  زا  مشاه  ینب  مدوخ و  هک  ار  یمهس  نآ  نم 

دازآ ار  ناریـسا  مدرک و  لوبق  مهنم  دندیـشخب و  ار  دوخ  مهـس  ناـنیا  اراـگدرورپ ! دومرف : ریما  ترـضح  میدیـشخب : وتب  ار  دوـخ  مهـس  زین 
. تسکش مه  رد  متشاد  مجع  مدرم  هراب  رد  نم  هک  ار  یمیمصت  تفرگ و  تقبس  لمع  نیا  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : رمع  مدومن .

نارتخد نیا  دومرف : رمعب  ریما  ترضح  و  دنیامن . جاودزا  دندوب  هدش  ریـسا  هک  ناهاشداپ  نارتخد  اب  هک  دندش  بغار  مدرم  نآ  زا  یهورگ 
. نکن روبجم  ار  نانآ  راذگب . دازآ  جاودزا  يارب  ار  كولم 

314 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
وت دوخ ! موق  گرزب  يا  دـش : هتفگ  واب  تفریذـپن . دـیناشوپ و  ار  دوخ  تروص  وا  یلو  درک . هراشا  درجدزی  رتخد  وناب  رهـشب  ناـنآ  گرزب 

. درک رایتخا  توکس  يو  ینک ؟ رهوش  یتسه  یضار  ایآ  ینکیم ؟ باختنا  ار  دوخ  ناراگتساوخ  نیا  زا  کیمادک 
یتقو تسوا . تیاضر  بجوم  يو  توکس  اریز  درک . دهاوخ  باختنا  رهوش  ادعب  یلو  تسه  یضار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

: دنتفگ واب  راب  نیمود  يارب 
هدنـشخرد تسا  یباهـش  عطاـس و  تسیروـن  هک  نیـسح  زا  ریغ  مشاـب  دازآ  جاودزا  رما  رد  نم  رگا  تفگ : ینکیم ؟ باـختنا  ار  یـسک  هچ 

. منکیمن باختنا  ار  یسک 
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؟ يراد لوبق  دوخ  یتسرپرس  يارب  ار  یسک  هچ  وت  دومرف : وناب  رهشب  ریما  ترضح 
. درک جاودزا  نیسح  ماما  اب  ونابرهش  دناوخ و  ار  هبطخ  وا  دناوخب . ار  هبطخ  ات  داد  روتسد  هفیذح  هب  یلع  نینمؤملا : ریما  ار . وت  تفگ :
ترضح بناجب  ار  يرسک  نب  رایرهش  درجدزی  رتخد  وا  داتسرف . قرشم  يوسب  ار  یفنح  رباج  نب  ثیرح  ریما  ترـضح  دیوگیم : یبلک  نبا 

. درک دلوتم  ار  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  ونابرهش  درک . اطع  نیسح  ماما  هب  ار  ونابرهش  یلع  ترضح  داتسرف . ریما 
ماـما هب  ار  ناـنآ  زا  یکی  راوگرزب  نآ  داتـسرف . ریما  ترـضح  يوسب  درجدزی  زا  رتـخد  ود  ثیرح  هتفگ : یبـلک  نبا  زا  ریغ  رگید  یـصخش 

. دیدرگ دلوتم  دّمحم  نب  مساق  درک و  اطع  رکب  وبا  نب  دّمحم  هب  ار  درجدزی  رگید  رتخد  دش . دلوتم  نیسحلا  نب  یلع  دومرف و  اطع  نیـسح 
. دناهدازهلاخ دّمحم  نب  مساق  نیدباعلا و  نیز  ماما  نیا : رب  انب  سپ 

نب ةورع  رتخد  هّرب  شردام : هک  دیهـش  ربکا  یلع  زا : دـندوب  ترابع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارـسپ  دـسیونیم : بقانم  باـتک : رد  زین  - 4
. دوب یفقث  دوعسم 

. دوب سیقلا  ءرما  رتخد  بابر  نانآ : ردام  دش  دیهش  هک  هَّللا  دبع  دّمحم و  دوب . ونابرهش  ناشردام  هک  رغصا  یلع  دوب و  ماما  هک  طسوا  یلع 
: هلیبق زا  شردام  هک  رفعج 

315 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. دوب یئاضق 

ۀحلط رتخد  قاحسا  ما  شردام : هک  همطاف  دوب . يدنک  سیقلا  ءرما - رتخد  بابر  شردام : هک  هنیکس  زا  دندوب  ترابع  نیسح  ماما  نارتخد 
 ... و تسین ) اجنیا  رد  شردام  زا  یمان  هک   ) بنیز و  دوب . هَّللا  دیبع  نب 

راهچ رـسپ و  نانآ  زا  نت  شـش  هک  دوب  ثانا  روکذ و  دنزرف  رفن  هد  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دراگنیم : همغلا  فشک  باتک : رد  - 5
رغصا و یلع   6 - 5 - 4 دوب 3 - نیدـباع  دیـس  هک  طسوا  یلع  ربکا و  یلع  - 2 زا 1 - دندوب  ترابع  ترـضح  نآ  نارـسپ  دندوب . رتخد  رفن 

. دش دیهش  ات  درک  لاتق  شردپ  ولج  رد  ربکا  یلع  رفعج . هَّللا و  دبع  دّمحم و 
. دش دیهش  شردپ  اب  زین  هَّللا  دبع  هدش : هتفگ  درک . دیهش  ار  وا  دمآ و  يریت  هک  دوب  یلفط  نآ  رغصا  یلع 

رسپ راهچ  ياراد  نیسح  ماما  هدش : هتفگ  تسا . يروهشم  لوق  نیا  همطاف . هنیکس 3 - بنیز 2 - زا 1 - دندوب  ترابع  ترضح  نآ  نارتخد 
ماما طسوا  یلع  هب  صوصخم  ترضح  نآ  نادنزرف  نایم  رد  رارقرب  ءانب  یگـشیمه و  رکذ  تسا . رتروهـشم  لوا  لوق  یلو  دوب . رتخد  ود  و 

 ... شنادنزرف و یقب  ام  زا  هن  هدنام ) راگدایب  نیدباعلا  نیز  زا  ترضح  نآ  لسن  ینعی   ) دوب مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
دش دیهش  شردپ  اب  هک  ربکا  یلع  - 1 حرش : نیدب  دش  دلوتم  نیسح  ماما  يارب  رتخد  رفن  هس  رسپ و  رفن  شـش  دادعت  دسیونیم : باشخ  نبا 

هنیکس 9- بنیز 8 - رفعج 7 - دش 6 - دیهـش  شردپ  اب  هک  هَّللا  دبع  دّمحم 5 - رغصا 4 - یلع  دوب 3 - نیدـباع  دیـس  ماما و  هک  یلع  - 2
 ... و همطاف .

یفقث هدیبع  وبا  نب  راتخم  لاوحا  هراب  رد  مهن  لهچ و  شخب 

هراشا

نیز ماـما  ترـضح  روـضحب  مدوـمن  تعجارم  هکم  زا  نم  یتـقو  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  ورمع  نـب  لاـهنم  زا  خیـش  یلاـما  باـتک : رد  - 1
هدنز هفوک  رد  ار  وا  نم  متفگ : تسا ؟ لاح  هچ  رد  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  دومرف : نمب  راوگرزب  نآ  مدش . فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا 

: دومرف درک و  نیرفن  هلمرح  قح  رد  دنلب و  نامسآ  بناجب  ار  دوخ  ياهتسد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  مدید .
! رانلا رح  هقذا  مهللا  دیدحلا ! رح  هقذا  مهللا  دیدحلا ! رح  هقذا  مهللا 
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. ناشچب هلمرحب  ار  شتآ  ترارح  اراگدرورپ ! ناشچب ! لهاک  نب  هلمرحب  ار  نهآ  ترارح  ایادخ  راب  ینعی 
مدوب دوخ  لزنم  رد  نم  دوب . تسود  نم  اب  راتخم  تسا . هدرک  جورخ  دیبع  وبا  نب  راتخم  مدید  مدش  هفوک  دراو  نم  یتقو  دـیوگیم : لاهنم 

. تسا هدش  جراخ  دوخ  هناخ  زا  يو  مدید  مدش  راتخم  هجوتم  راوس و  نم  یتقو  دش . مامت  مدرم  باهذ  بایا و  هکنیا  ات 
هکمب هک  مدرک  هاگآ  ار  وا  نم  يدرکن ؟ تکرـش  ام  اب  یتفگن و  تینهت  امب  يدـماین و  اـم  یئاـمرفنامرف  مچرپ  ریز  ارچ  تفگ : نمب  راـتخم 
یعون کی  وا  دـش . هفوک  هسانک  دراو  هکنیا  ات  میدوب  وگتفگ  لوغـشم  مدرک و  تکرح  راـتخم  اـب  نم  ماهدـمآ . وت  دزن  نونکا  مدوب و  هتفر 

. دشاب يزیچ  راظتنا  رد  ایوگ : هک  دش  فقوتم 
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. دوب هداتسرف  يو  بلط  رد  ار  دوخ  نیرومأم  دوب و  هدش  رضحتسم  لهاک  نب  ۀلمرح  ناکم  زا  راتخم 
ۀلمرح اریز  ةراشبلا ، ریمالا ! اهیا  دنتفگ : دندمآ و  یتخـس  تمحزب و  مه  یهورگ  دـندمآ و  لیجعتب  یهورگ  هک  دوب  هدرکن  یثکم  نادـنچ 

: تفگ داتفا  هلمرح  هب  راتخم  مشچ  یتقو  دندروآ . ار  هلمرح  هک  دیشکن  یلوط  نادنچ  دش . ریگتسد  يدسا  لهاک  نب 
: تفگ سپس  درک . طلسم  وت  رب  ارم  هک  تسیئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  ینعی  کنم  یننکم  يذلا  هَّلل  دمحلا 

عطق وا  تسد  ود  هک  یماگنه  نک . عطق  ار  هلمرح  ياهتـسد  تفگ : واب  راـتخم  دـندروآ  ار  شک  رتش  یتقو  دـیروایب . شک ! رتش  شک ! رتش 
: دز دایرف  راتخم  دیدرگ  عطق  يو  ياپ  ود  هک  یعقوم  نک . عطق  مه  ار  وا  ياپ  ود  تفگ : راتخم  دندش 

نم دندز . شتآ  دنتخادنا و  اهنآ  نایم  رد  ار  هلمرح  دـندروآ ، شتآ  ین و  يرادـقم  کی  دـیروایب . شتآ  دـیروایب ، شتآ  ینعی  رانلا ! رانلا !
: تفگ نمب  راتخم  هَّللا ! ناحبس  متفگ :

؟ یتفگ حیبست  هچ  يارب  وت  تسا . وکین  نتفگ  هَّللا  ناحبس 
هچ رد  يدـسا  لهاک  نب  ۀـلمرح  دومرف : نمب  ترـضح  نآ  متفر  نیدـباعلا  نیز  ماما  دزن  هکم  رفـس  زا  تعجارم  رد  نم  ریمالا ، اـهیا  متفگ :

: دومرف درک و  نیرفن  هلمرح  قح  رد  دنلب و  ار  دوخ  ياهتسد  راوگرزب  نآ  مدید . هدنز  هفوک  رد  ار  وا  نم  متفگ : تسا ؟ لاح 
. رانلا رح  هقذا  مهللا  دیدحلا  رح  هقذا  مهللا  دیدحلا ، رح  هقذا  مهللا 

؟! دومرف ار  نخس  نیا  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  يدینش  وت  ایآ  تفگ : نمب  راتخم 
هدجـس دروآ  ياـجب  زاـمن  تعکر  ود  هکنیا  زا  سپ  دـش و  هداـیپ  دوخ  يراوـس  لاـم  زا  راـتخم  مدینـش . روـط  نیمه  هک  مسق  ادـخب  متفگ :

. دش راوس  تساخرب و  سپس  درک . ینالوط 
. دوب هتخوس  هلمرح  مدش و  راوس  وا  اب  زین  نم 
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زا رادب و  یمارگ  بایفرش و  ارم  وش و  هدایپ  ینادیم  حالص  رگا  ریمالا ! اهیا  متفگ : نم  میدیـسر . نم  هناخ  رد  رب  ات  میدمآ  رگید  کی  اب  ام 

: تفگ راتخم  روخب . میاذغ 
؟! مروخب اذغ  یئوگیم : نمب  سپس  درک . ءارجا  نم  تسدب  ار  اهنآ  ادخ  هک  درک  اعد  راهچ  نیدباعلا  نیز  ماما  یئوگیم : نمب  وت  لاهنم ! يا 

كرابم رس  هک  دوب  یسک  نامه  هلمرح  نیا  مشاب . رازگساپس  قیفوت  نیا  يارب  ار  ادخ  مریگب و  هزور  نم  هک  تسا  نتفرگ  هزور  زور  زورما 
. دوب هدروآ  ار  نیسح  ماما 

رخآلا عیبر  هام  زا  بش  هدراهچ  هک  هبنـشراهچ  بش  یفقث  هدـیبع  وبا  نب  راتخم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  ینئادـم  زا  باتک  ناـمه  رد  زین  - 2
ملس و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  مظعا  ربمغیپ  تنـس  نآرق و  روتـسد . قبط  مدرم  درک . جورخ  هفوک  رد  دوب  هدنام  یقاب  يرمق  ( 66  ) لاس

هراب نیا  رد  رعاش  دندرک . تعیب  راتخم  اب  ءافعض  زا  عافد  مالسلا و  مهیلع  ترـضح  نآ  تیب  لها  یلع و  نب  نیـسح  ترـضح  نوخ  صاقت 
: هتفگ
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-1
ارقشا تیمک و  نم  يدرت  لیخلا  یلع  هرصنل  انئج  راتخملا  اعد  امل  و 

ارأثتل حابصلا  ناسرفب  يداعت  تلبقاف  نیسحلا  تاراثل  ای  اعد : - 2
میدوب هدـش  راوس  گنر  خرـس  تیمک و  راوهار و  ياهبـسا  رب  هک  یلاح  رد  وا  ترـصن  يارب  ام  درک  توعد  راتخم  هک  یماـگنه  ینعی  - 1

يو هجوتم  نیـسح  ماـما  یهاوـخنوخ  يارب  تعرـسب  حبـص  عـقوم  رد  ناراوـس  نیـسح ! ناـهاوخنوخ  يا  تفگ  درک و  توـعد  میدمآ 2 -
. دندیدرگ

دندوب هدروخ  تسکـش  هک  یلاح  رد  شنارای  اب  ار  وا  درک و  جورخ  دوب  هفوک  رادـنامرف  ریبز  نبا  فرط  زا  هک  عیطم  نب  هَّللا  دـبع  رب  راتخم 
. درک تماقا  هفوک  رد  يرمق  ( 67  ) هنس مرحم  هام  ات  راتخم  سپس  دومن . جارخا  هفوک  زا 

ناسیک هرامع  وبا  یلدج و  هَّللا  دبع  وبا  راتخم  داتسرف . دوب  هریزج  ضرا  رد  هک  دایز  نبا  يوسب  درک و  عورـش  رکـشل  هیهت  هب  راتخم  سپس 
. داد رارق  رکشل  ریما  ار  وا  ددرگ و  دایز  نبا  هجوتم  ات  داد  روتسد  ار  رتشا  نب  میهاربا  دومن . دوخ  نارای  تسرپرس  ار 
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میمت و هلیبق  زا  رفن  رازه  ود  دادـعت  دـسا ، جـحذم و  هلیبـق  زا  رفن  رازه  ود  دادـعت  اـب  يرمق  ( 67  ) لاس مرحم  هاـم  متفه  هبنـش ، زور  میهاربا 
زا رفن  رازه  ود  دادعت  هعیبر ، هدنک و  هلیبق  زا  رفن  دصناپ  رازه و  دادـعت  هنیدـم ، لئابق  زا  رفن  دـصناپ  رازه و  دادـعت  میم ) نوکـسب   ) نادـمه
زا رفن  رازه  تشه  لئابق و  ریاس  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  رتشا  نبا  دـناهتفگ : یـضعب  دـش . جراـخ  دـندوب  هفوک  رد  هک  مجع  مدرم  ینعی  ءارمح 

. دومن تکرح  ءارمح 
: تفگ راتخمب  میهاربا  دش . جراخ  رتشا  نبا  تعیاشم  يارب  هدایپ  ياپ  اب  راتخم 

يرای يارب  میاهاپ  مراد  تسود  نم  مهاوخیم  ادـخ  زا  وت  اب  ار  دوخ  نتفر  هار  نیا  رجا  نم  تفگ : راتخم  وش ! راوس  دـنک ، تمحر  ارت  ادـخ 
. دومن تشگزاب  درک و  عیدوت  ار  رتشا  نبا  سپس  دنوش . دولآ  كاخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ندرک 

راتخمب نئادم  زا  رتشا  نبا  تکرح  ربخ  هک  یماگنه  دش . دایز  نبا  هجوتم  درک و  تکرح  نئادم  زا  ادعب . دش . نئادم  دراو  ات  دمآ  رتشا  نبا 
دوخ رکشل  اب  مه  دایز  نبا  دش  هدایپ  رزاخ  رهن : کیدزن  لصوم  رد  رتشا  نبا  هک  یتقو  دش . دراو  نئادم  رد  جراخ و  هفوک  زا  راتخم  دیـسر 

. دندومن تاقالم  رگید  کی  اب  دیدرگ و  هدایپ  رتشا  نبا  رکشل  یخسرف  راهچ  رد  دمآ و 
نیـسح ماما  لتاق  هک  تسا  دایز  نبا  نیا  بهذم ! نید و  نارای  قح و  لها  يا  تفگ : دومن و  کیرحت  گنج  يارب  ار  دوخ  نارای  رتشا  نبا 
رازراک نانآ  اب  ربص  میمـصت و  اب  سپ  تسا . هدروآ  امـش  دزن  دنناطیـش  بزح  هک  وا  بزح  اب  ار  وا  ادخ  دشابیم . ترـضح  نآ  تیب  لها  و 

. دهد یلست  نانآ  هنیک  ضغب و  زا  ار  امش  ياههنیس  دشکب و  امش  تسدب  ار  وا  اناوت  يادخ  دیاش  دیئامن .
نبا دندز  ینالوج  رتشا  نبا  نارای  یتقو  دینک ) مایق   ) نیـسح ناهاوخنوخ  يا  دندز : دایرف  قارع  لها  دندمآ ، شورخب  رکـشل  ود  نآ  سپس 

. دندومن تعجارم  دنوش ) مزهنم  دوب  کیدزن  هک   ) رتشا نبا  رکشل  ربصلا ! ربصلا ! ادخ ! نازابرس  يا  درک : ادن  رتشا 
مدوخ  تسود  زا  هک  تفگ  نانآ  يارب  یثیدح  یلئد  بقع  وبا  نب  راشب  نب  هَّللا  دبع 
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تـسکش ار  ام  نانآ  درک و  میهاوخ  تاقالم  دـنیوگیم  رزاخ  ار  نآ  هک  يرهن  کـیدزن  ماـش  لـها  اـب  اـم  دومرفیم : مدینـش  ریما ) ترـضح  )

ربص ار  امش  داب  هدژم  سپ  میشکیم . ار  نانآ  ریما  مینکیم و  هلمح  نانآ  رب  سپس  نک ! تعرـس  نک ! تعرـس  میئوگیم : ام  هکنیا  ات  دنهدیم ،
. دش دیهاوخ  بلاغ  نانآ  رب  امش  اریز  دینک ،

تسکش ار  ماش  لها  قارع  لها  دومن . طولخم  رکشل  بلق  اب  ار  رکـشل  نیمی  درک و  ياهلمح  دایز  نبا  رکـشل  نیمی  فرطب  رتشا  نبا  سپس 
نیصح دایز  نبا  هک : دنتفایرد  تسـشن  ورف  گنج  رابغ  درگ و  هک  یعقوم  دندیناسر . لتقب  ار  ناشیا  دندش و  راوس  نانآ  ندرگ  رب  دنداد و 
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نب هَّللا  دبع  یلهاب ، بلاغ  بشوح ، نبا  عالکلا ، يذ  نبا  ءار ) حـتف  نیـش و  مضب   ) لیبحرـش میم ) داص و  حـتف  نون و  ءاح و  مضب   ) ریمن نب 
. دناهدش لزان  لفسا  كردب  امومع  مهیلع  هَّللا  ۀنعل  دایز  نبا  باحصا  ناگرزب  دوب و  ناسارخ  مکاح  هک  سرشالا  وبا  یملس ، سایا 

نانآ رب  یتقو  دندرکیم . لاتق  تماقتسا و  هک  مدید  ار  یهورگ  دندروخ  تسکش  مدرم  نآ  هکنیا  زا  دعب  نم  تفگ : دوخ  نارای  هب  رتشا  نبا 
کیدزن وا  رب  يدحا  دادیم . قوس  گنجب  ار  مدرم  دوب و  راوس  يدیفس  رتسا  رب  وا  دندوب  شهارمه  یتیعمج  هک  دمآ  نم  ولج  يدرم  متخات 

. دروایم رد  ياپ  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  دشیمن 
. مدرک عطق  ار  وا  ياهتـسد  نم  داتفا . رهن  رانک  رد  يو  مدومن  ادج  ار  نآ  مدز و  وا  تسدب  یتبرـض  دـش  کیدزن  نمب  درم  نآ  هک  یماگنه 

. دندوب مروتم  شیاهاپ 
. دیورب وا  لابندب  دشاب  دایز  نبا  منکیم : نامگ  نم  دیزویم . وا  زا  کشم  يوب  ماهتشک . ار  وا  نم 

نبا وا  دوب . هتفگ  رتشا  نبا  هک  روط  ناـمه  دـید  دومن  تقد  دروآ و  رد  ار  وا  ياهـشفک  یتقو  تفاتـش . وا  يوسب  رتـشا  نبا  ناراـی  زا  يدرم 
راکمتـس نآ  ندـب  یئانـشور  زا  حبـصب  ات  ار  بش  نآ  داد و  رارق  شتآ  همعط  ار  يو  ندـب  درک . ادـج  ار  دایز  نبا  رـس  درم  نآ  تسا . دایز 

. دندرک هدافتسا 
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! دروخن یبرچ  ادـبا  هک  دروخ  مسق  داتفا  هرظنم  نیاب  تشادـیم  تسود  ار  دایز  نبا  هداعلا  قوف  دوب و  دایز  نبا  مالغ  هک  نارهم  مشچ  یتقو 
. دندرک عمج  ار  نمشد  رکشل  ياهتمینغ  دش  حبص  هکنیا  زا  سپ  رتشا  نبا  نارای 

؟ يرادـن يربخ  دایز  نبا  زا  هک  تسا  زور  دـنچ  تفگ : مالغ  نآ  هب  ناورم  کلملا  دـبع  درک . رارف  ماـش  يوسب  داـیز  نبا  ناـمالغ  زا  یکی 
یماگنه روایب . میارب  بآ  فرظ  کی  تفگ : نمب  دیدرگ و  رازراک  لوغشم  تفر و  ولج  دایز  نبا  دندرک  نالوج  مدرم  یتقو  تفگ : مالغ 

بسا سپس  تخیر . شبـسا  یناشیپ  هب  يرادقم  دیـشاپ و  دوخ  ندب  هرز و  نیب  يرادقم  دیماشآ و  ار  نآ  زا  يرادقم  مدرب  شیارب  بآ  هک 
. دایز نبا  زا  تسنم  رادید  نیرخآ  نیا  دش . رازراک  هکرعم  لخاد  دنار و  ار  دوخ 

هک دندروآ  راتخم  دزن  یعقوم  ار  اهرس  نآ  داتسرف . راتخم  يارب  دندوب  وا  هارمه  هک  یناگرزب  رس  اب  ار  دایز  نبا  سحن  رـس  رتشا  نب  میهاربا 
. دوب یئاتشان  لوغشم  وا 

لوغـشم هک  دـنداهن  دایز  نبا  دزن  یعقوم  ار  نیـسح  ماما  كراـبم  رـس  نیملاـعلا . بر  هَّلل  دـمحلا  تفگ : دـنداهن  وا  دزن  ار  اهرـس  نآ  یتقو 
نایم رد  دمآ و  يدیفس  رام  کی  نایرج  نیا  زا  سپ  متسه ! یئاتشان  لوغشم  هک  دندروآ  نم  دزنب  یعقوم  مه  ار  دایز  نبا  رس  دوب . یئاتـشان 

زا دش و  وا  شوگ  لخاد  راب  نیمود  يارب  دیدرگ . جراخ  شـسحن  شوگ  زا  دش و  دایز  نبا  ینیب  خاروس  لخاد  ات  دومن  شدرگ  اهرـس  نآ 
. دمآ نوریب  يو  ینیب  خاروس 

ار نیلعن  نآ  سپس  درک . لامیاپ  دوخ  نیلعن  اب  ار  دایز  نبا  تروص  تساخرب و  درک  لصاح  تغارف  یئاتشان  ندروخ  زا  راتخم  هک  یماگنه 
. ماهداهن رفاک  صخش  سجن  تروصب  ار  نآ  نم  اریز  هدب . وشتسش  ار  نآ  تفگ : تخادنا و  دوخ  نامالغ  زا  یکی  دزن 

( ءار حتف  نیش و  مضب   ) لیبحرش رس  و  نون ) ءاح و  مضب   ) ریمن نب  نیصح  رـس  دایز و  نبا  رـس  دش . هفوک  هجوتم  نایرج  نیا  زا  سپ  راتخم 
( نیش حتف  میج و  مضب   ) یمشج دادش  نب  هَّللا  دبع  یفقث و  ریمع  یبا  نب  نمحرلا  دبع  هلیسوب  ار  عالکلا  يذ  نبا 
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. دوب هکم  رد  مه  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  داتسرف . دوب  هکم  رد  هک  هفینح  نب  دّمحم  يارب  يرعشا  کلام  نب  بئاس  و 
يوسب ارت  نایعیـش  ناراـی و  نم  دوب : نیا  نآ  نومـضم  هک  تشون  هفینح  نب  دّـمحم  يارب  دوـخ  ناگداتـسرف  هلیـسوب  ياهماـن  کـی  راـتخم 

دوب و باوث  ناشروظنم  هک  دندش  جراخ  رازراک  يارب  یلاح  رد  نانآ  دنیامن . هبلاطم  ارت  دیهش  مولظم و  ردارب  نوخ  ات  مداتسرف  تنانمـشد 
. دندوب فسأتم 
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هک تسیئادخ  نآ  صوصخم  ساپـس  تشک . ار  نانآ  راگدرورپ  دـندروخرب و  دایز  نبا  رکـشلب  نیبیـصن  کیدزن  نیـسح  ماما  ناهاوخنوخ 
. درک یهاوخنوخ  امش  يارب 

بلق و هلیسو  نیدب  درک . قرغ  دندوب  هک  ایرد  ره  رد  تشک و  دندوب  هک  رذگهر  ره  رد  ار  نانآ  تخادنا . مادب  ار  امش  نانمشد  ياسؤر  و 
. دومن فرط  رب  ار  نانآ  بلق  ظیغ  تفای و  افش  دش و  کنخ  نینمؤم  هورگ  هنیس 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دزن  ار  دایز  نبا  رـس  وا  دندروآ  هیفنح  نب  دّمحم  دزن  رافک  رـس  اب  ار  وا  همان  راتخم  نیرومأم  هک  یماگنه 
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  دوب . یئاتشان  لوغشم  ترضح  نآ  هک  دش  دراو  داجس  ماما  دزن  یماگنه  دایز  نبا  رـس  داتـسرف . مالـسلا 

. دوب وا  لباقم  رد  مراوگرزب  ردپ  رس  درکیم و  یئاتشان  وا  هک  مدش  دراو  دایز  نبا  دزن  یعقوم  نم 
ساپـس منیبب . منکیم  یئاتـشان  نم  هک  یعقوم  نآ  رد  ار  دایز  نبا  رـس  ات  ربم  ایند  زا  ارم  اراگدرورپ ! متفگ : مدرک و  اعد  تقو  ناـمه  رد  نم 

. دندرب نوریب  ار  سحن  رس  نآ  ات  داد  روتسد  سپس  درک . باجتسم  ارم  ياعد  هک  تسیئادخ  نآ  صوصخم 
طوقـس هک  داد  تکرح  يوحنب  ار  نآ  دمآ و  يدیدش  داب  هاگان  دـندز . ین  زارف  رب  ار  نآ  ات  تفگ  وا  دـندرب  ریبز  نبا  دزن  ار  رـس  نآ  یتقو 

: دندید تقوکی  درک .
رام نامه  تخادنا و  نیمز  يور  ار  نآ  دیزو و  داب  زین  دندز  ین  زارف  رب  راب  نیمود  يارب  ار  رـس  نآ  دـیزگ ! ار  دایز  نبا  ینیب  دـمآ و  يرام 

. دیزگ ار  دایز  نبا  ینیب  دش و  جراخ 
زا یضعب  رد  ار  سحن  رس  نآ  ات  داد  روتسد  ریبز  نبا  دش . یلمع  هبترم  هس  ات  عوضوم  نیا 
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. دنتخادنا هکم  ياههرد  اههوک و 

. دوشن جراخ  هفوک  زا  رمع  هک  تفریذپ  طرش  نیا  هب  ار  اضاقت  نیا  وا  دهد . ناما  ار  صاقو  یبا  دعـس  نب  رمع  هک  دندوب  هتـساوخ  راتخم  زا 
دهاوخ ار  يدرم  هک  دروخیم  مسق  راـتخم  مدینـش  نم  تفگ : دـمآ و  دعـس  نب  رمع  دزن  یـصخش  دـشاب . ردـه  شنوـخ  ددرگ  جراـخ  رگا 

هتفگ رمع  هب  هفوک ) زا  جراخ  دوب  یعـضوم  هک   ) دـش مامح  دراو  جراخ و  هفوک  زا  دعـس  نب  رمع  یـشاب ! وت  هک  منکیم  ناـمگ  نم  تشک .
. دیدرگ دوخ  هناخ  دراو  هنابش  رمع  اذل  دوب ؟ دهاوخ  یفخم  راتخم  رظن  زا  اجنیا  ینکیم  نامگ  وت  دش :

هب دمآ و  دوب  دعس  نب  رمع  رسپ  هک  صفح  ادعب  تسشن . دمآ و  مه  دوسا  نب  میـشه  متفر . راتخم  دزن  نم  دش  حبـص  یتقو  دیوگیم : يوار 
: دیوگیم مردپ  تفگ : راتخم 

: تفگ يو  هب  راتخم  دش ؟ هچ  دوب  وت  نم و  نیب  هک  ینامیپ  دهع و  نآ  سپ 
ینخس هرمع  وبا  شوگ  لغب  راتخم  دمآ . دوب  حالس  قرغ  هک  تماق  هاتوک  يدرم  دندید : هاگان  تساوخ . ار  هرمع  وبا  راتخم  سپس  نیـشنب !
هناخب هرمع  وبا  مدرکیمن  نامگ  نم  مسق  ادـخب  تفر . هرمع  وبا  دـیورب و  هرمع  وبا  اـب  تفگ : ناـنآ  هب  تساوخ و  ار  رگید  درم  ود  تفگ و 

ار رس  نیا  تفگ : دوب  رمع  رسپ  هک  صفح  هب  راتخم  دومن  تعجارم  دعس  نبا  هدیرب  رس  اب  يو  مدید  هاگان  هک  دشاب  هدیـسر  دعـس  نب  رمع 
: تفگ صفح  یسانشیم ؟

رد رمع  تفگ : راـتخم  دـش  هتـشک  صفح  یتـقو  نک ! قحلم  شردـپب  ار  صفح  نیا  تفگ : هرمع  وـبا  هب  راـتخم  َنوـُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
. نیسحلا نب  یلع  ضوع  رد  صفح  نیسح و  ماما  ضوع 

. دنک يربارب  نیسحلا  نب  یلع  نیسح و  نوخ  اب  نانیا  نوخ  هکنیا  هن  یلو 
یکاروـخ و تفگیم : راـتخم  دوـمن . فوـخ  راـچد  ار  رادـمان  نادرم  هک  تفرگ  ـالاب  يردـقب  راـتخم  راـک  داـیز  نبا  ندـش  هتـشک  زا  سپ 

دهاوخن اراوگ  نم  رب  یندیماشآ 
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ار نانآ  زا  يدـحا  هک  دـهدیمن  هزاجا  نمب  نید  مناسرب . لتقب  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  نیلتاق  یلع و  نب  نیـسح  ناگدنـشک  هکنیا  ات  دوب 
. مراذگب هدنز 

راتخم دزن  هک  ار  يدرم  ره  دـینک . یفرعم  نمب  دـشاب  هدرک  تکرـش  شنارای  نیـسح و  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  یـسک  ره  تفگیم : راـتخم 
. دیناسریم لتقب  ار  وا  تسا  نیسح  ماما  ناگدنشک  زا  صخش  نیا  دنتفگیم : دندروایم و 

ار نآ  هکنیا  زا  سپ  هدرک و  هفوک  دراو  هتفرگ و  ار  نیـسح  ماـما  نارتـش  زا  یکی  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هک  دوب  هدیـسر  روط  نیا  راـتخمب 
نآ یتـقو  دـینک . یفرعم  نمب  هتفرگ  تشوگ  نآ  زا  هک  ار  ياهناـخ  ره  داد : روتـسد  راـتخم  دوب . هدومن  میـسقت  ار  نآ  تشوگ  دوـب  هتـشک 

. درک بارخ  هفوک  رد  ار  اههناخ  نآ  تشک و  ار  اهنآ  نابحاص  راتخم  دندرک  یفرعم  ار  اههناخ 
دزن ار  یبراحم  کلام  نب  لمح  دندوب و  هدـنک  هلیبق  زا  هک  ینادـب  مثیه  نب  کلام  و  هزمه ) مضب   ) ینهج دیـسا  نب  هَّللا  دـبع  هک : یماگنه 

جورخ ترـضح  نآ  هب  هک  میدش  روبجم  ام  دنتفگ : نانآ  دش ؟! هچ  نیـسح  ماما  ادخ ، نانمـشد  يا  تفگ : ناشیا  هب  راتخم  دندروآ  راتخم 
. میدرک

نآ دوخ  هالک  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  تفگ : ینادـب  هب  سپـس  دـینک ؟ شباریـس  دـیراذگب و  وا  رب  یتنم  تشادـن : اج  اـیآ  تفگ : راـتخم 
وا دندرک و  عطق  ار  وا  ياهاپ  تسد و  ات  داد  روتسد  راتخم  ارچ . تفگ : راتخم  هن ، تفگ : دنک . تنعل  ارت  ادخ  يدومن ؟ تراغ  ار  ترـضح 

. دش لزان  منهجب  ات  دیطلغیم  نانچمه  يو  دندرک . اهر  ار 
. دندز ندرگ  ار  رگید  رفن  ود  نآ  داد : روتسد  راتخم  ادعب  و  دندرک . هعطق  هعطق  ار  شندب  سپس 

: تفگ نانآب  راتخم  دندروآ  راتخم  دزن  ار  ینالوخ  سیق  نب - هَّللا  دبع  یلجب و  نمحرلا  دبع  دلاخ ، نب  ورمع  کلام ، نب  دارم  هک : یماگنه 
ياههمیخ  زا  هک  ینمی  ياهنارفعز  نامه  تسا ؟! رازیب  امش  زا  ادخ  هک  دینیبیمن  ایآ  راکوکین  نادرم  نیلتاق  يا 
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لتقب دـندرک و  جراخ  رازاب  يوسب  ار  ناشیا  ات  داد  روتـسد  سپـس  تسا . هدومن  يزور  نینچ  کـی  راـچد  ار  امـش  دـیدرک  تراـغ  نیـسح 

. دندناسر
ار نیـسح  ماما  رـس  هک  یحبـصا  دیزی  نبا  ءاخ ) حتفب   ) یلوخ هناخ  فرطب  ار  ناسیک  هرمع  وبا  يدـنک و  یناه  نبا  میم ) مضب   ) ذاعم راتخم 

. داتسرف دوب  هدروآ  دایز  نبا  يارب 
هدش یفخم  دبس  ریز  وا  دندید  دندش  حارتسم  دراو  نیرومأم  یتقو  دش . ناهنپ  حارتسم  نایم  رد  یلوخ  دندش  یلوخ  هناخ  دراو  نانآ  یتقو 

شاهناخب ار  یلوخ  دمآیم . یهورگ  اب  هک  دندروخرب  راتخم  هب  هار  نیب  رد  دـنربب . راتخم  يوسب  هک  دـندرک  جراخ  دـنتفرگ و  ار  وا  تسا .
. دینازوس ار  شدسج  تشک و  ار  وا  راتخم  ات  دندنادرگ  زاب 

دوخ نارای  زا  یهورگ  اب  هرمع  وبا  تخیرگ . نابایب  بناجب  نوعلم  نآ  داد  رارق  بیقعت  تحت  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  راتخم  هک  یماـگنه 
دومن و ریسا  ار  وا  هرمع  وبا  درک  ناوتان  ار  نیعل  نآ  تاحارج  مخز و  رمالا  رخآ  درک . یتخس  گنج  ناشیا  اب  رمـش  دنتفاتـش . رمـش  لابندب 

. داتسرف راتخم  دزن 
دـسج دـندروآ و  شوج  هداهن  شتآ  يور  ار  نآ  دـندرک و  نغور  زا  رپ  ار  یگید  اـت  داد  روتـسد  دز  ار  رمـش  ندرگ  هکنیا  زا  سپ  راـتخم 

لامیاپ ار  رمـش  تروص  رـس و  برـضم  نب  ۀثراح  نامالغ  زا  یکی  سپـس  دیدرگ  یـشالتم  شندب  دنتخادنا و  نآ  نایم  رد  ار  رمـش  سحن 
. دومن

هک یهورگ  نآ  تشک . ار  نانآ  زا  يریثک  قلخ  هکنیا  ات  درکیم  بیقعت  ار  ترـضح  نآ  نارای  لتاق  نیـسح و  ماما  نیلتاـق  ناـنچمه  راـتخم 
راتخم دزن  دنتـشکیم و  دندوب  هدرک  لاتق  نیـسح  ماما  اب  هک  ار  دوخ  يالوم  دـیرخ  رز  نامالغ  دومنیم  بارخ  ار  ناشاههناخ  دـندرکیم  رارف 

. درکیم دازآ  ار  نانآ  راتخم  دندمآیم و 
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ارم راـتخم  تقوکی  دومن . مادختـسا  يراـک  يارب  ارم  راـتخم  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  جارد  نب  یلع  زا  تاجردـلا  رئاـصب  باـتک : رد  - 3
لتقب دـیدهت  ار  ام  تساوخ و  بلاغ  نبا  ءاب ) رـسکب   ) رـشب اب  ارم  اهزور  زا  یکی  رد  دومن . هبلاطم  نم  زا  ار  یلاـم  درک و  ینادـنز  تفرگ و 

. درک
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ارچ تفگ : راتخم  یـشکب . ار  ام  هک  يرادـن  ار  تردـق  نیا  وت  مسق  ادـخب  تفگ : راتخم  هب  دوب  هداد  رییغت  ار  دوخ  هفایق  هک  بلاغ  نب  رـشب 
رد وت  هدیـسر  امب  روط  نیا  ثیدـح  رد  اریز  تفگ : دـیتسه ؟ ریـسا  نم  تسد  رد  هک  یتروص  رد  دوش ، ناـیرگ  تیارب  ترداـم  مناوتیمن .

یثیدـح نینچ  کی  یتفگ  تسار  تفگ : راتخم  تشک . یهاوخ  قشمد  نایم  رد  ار  ام  وت  يوش . بلاغ  قشمد  رب  هک  یـشکیم  ار  اـم  یعقوم 
. تسا هدش  دراو 

. دندش جراخ  نادنز  زا  ناشیا  دش  هتشک  راتخم  هک  یماگنه 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ءایبنألا  صصق  باتک : رد  - 4

ار دوخ  ماقتنا  دـهاوخب  تقو  ره  یلو  دـهدیم . ماجنا  مدرم  نیرتدـب  هلیـسوب  ار  لمع  نیا  دریگب  ار  دوخ  ءایلوا  ماقتنا  دـهاوخب  ادـخ  هاگ  ره 
. تفرگ رصن  تخب  هلیسوب  ار  ایرکز  نب  ییحی  ماقتنا  اریز  دهدیم  ماجنا  دوخ  يایلوا  هطساوب  ار  نآ  دریگب 

ارف تمایق  زور  هک  یعقوم  دومرفیم : مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  زا  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور  هعامـس  زا  رئارـس  باـتک : رد  - 5
رد هک  یـصخش  درک . دـنهاوخ  روبع  منهج  کیدزن  زا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  یلـص  نیـسح  نسح و  نینمؤملا و  ریما  مالـسا و  ربمایپ  دـسریم 

ریما ای  دنزیم : دایرف  هبترم  هس  داد . دـهاوخن  وا  هب  یباوج  ادـخ  ربمغیپ  یلو  سرب ! مدایرفب  هَّللا  لوسر  ای  دـنزیم : دایرف  هبترم  هس  تسا  منهج 
. داد دهاوخن  وا  هب  یباوج  مه  ترضح  نآ  سرب ! مدایرفب  نینمؤملا 

مامتا وت  رب  يو  دیامرفیم : نیـسح  ماما  هب  ادخ  ربمایپ  مشابیم . وت  نانمـشد  لتاق  نم  سرب ، مدایرفب  نیـسح  ای  دـنزیم : دایرف  هبترم  هس  سپس 
. دهدیم تاجن  شتآ  زا  ار  وا  دسریم و  شدایرفب  يراکش  باقع  ریظن  نایرج  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومن . تجح 

رد هچ  يارب  متفگ : تسا . راتخم  دومرف : تسیک ؟ تسا  شتآ  رد  هک  صخـش  نآ  موش  تیادـف  متفگ : قداص  ماـما  هب  نم  دـیوگیم : يوار 
دوخ بلق  رد  ار  رفن  ود  نآ  تبحم  زا  یکدنا  هکنیا  يارب  دومرف : تشک ؟! ار  نیـسح  ماما  نیلتاق  هک  یتروص  رد  دش  دهاوخ  بّذعم  شتآ 

ثوعبم  قحب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هک  یئادخ  نآ  قحب  مسق  تشاد .
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! درک دـهاوخ  منهج  شتآ  لخاد  تروص  هیحان  زا  ار  ناشیا  ادـخ  دـشاب  نانآ ) تبحم   ) زا يزیچ  مه  لیئاکیم  لیئربج و  بلق  رد  رگا  درک 
ینب زا  یهورگ  هک  روط  نامه  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  یلع  نینمؤملا : ریما  ترضح  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت : رد  - 6

. دوب دیهاوخ  روط  نامه  زین  امش  دندیدرگ  بذعم  دندرک و  تیـصعم  نانآ  زا  یهورگ  دندش و  یمارگ  دندرک و  تعاطا  ار  ادخ  لیئارـسا 
؟ دننایک ناراکتیصعم  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ :

دندومن و راکنا  ار  ام  قح  دندرک . تفلاخم  تنایخ و  یلو  دندش  رومأم  ام  قوقح  ام و  تشادگرزب  هب  عجار  هک  دنتسه  يدارفا  نآ  دومرف :
ریما ای  دنتفگ : دنتشک . دنرادب  بوبحم  یمارگ و  ار  ناشیا  دندوب  فظوم  هک  ار  مالسا  مظعا  ربمایپ  نادنزرف  ام و  نادنزرف  دندرمش . کبس 

: دومرف دش ؟ دهاوخ  یلمع  یعوضوم  نینچ  کی  ایآ  نینمؤملا 
. تشک دنهاوخ  ار  نیسح  نسح و  مدنزرف  ود  نیا  يدوزب  دش . دهاوخ  یلمع  هک  تسا  يرما  قح و  تسا  يربخ  نیا  يرآ .

نآ راچد  دوشیم  طلـسم  ناـنآ  رب  هک  یـصاخشا  نآ  ياهریـشمش  هلیـسوب  یکاـندرد  باذـع  اـیند  رد  يدوزب  دومرف : ریما  ترـضح  سپس 
نینچ کی  راچد  لیئارـسا  ینب  هک  نانچمه  دریگب ، دنداد  ماجنا  هک  ار  یئاهروجف  قسف و  نآ  ماقتنا  ات  دندرک  ملظ  هک  دش  دـهاوخ  يدارفا 

. دندش یکاندرد  باذع 
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زا دعب  دـنیوگیم . هدـیبع  وبا  نب  راتخم  ار  وا  هک  فیقث  هلیبق  زا  تسا  یناوج  دومرف : یـسک ؟ هچ  یباذـع و  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  دـش : هتفگ 
. داد ربخ  ریما  ترضح  نابز  زا  ار  عوضوم  نیا  زین  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دش  دلوتم  راتخم  هک  ینامز 

ادخ ربمایپ  ار  ربخ  نیا  تفگ : جاجح  دیسر  یفقث  فسوی  نب  جاجح  شوگب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نابز  زا  ربخ  نیا  هک  یماگنه 
هک نیـسحلا  نب  یلع  هن ؟ ای  هدرک  تیاکح  ادخ  ربمغیپ  لوق  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  ار  عوضوم  نیا  ایآ  هک  مراد  کش  نم  تسا . هدادـن  هک 

دهد بیرف  ار  دوخ  نیعبات  هک  دیوگیم  یلطاب  نانخس  رورغم و  تسا و  كدوک  هتفگ  ار  نخس  نیا 
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! دـینزب ار  شندرگ  دـیربب و  یمرچ  هرفـس  دزن  ار  وا  تفگ : جاجح  دـندروآ  جاجح  دزن  ار  راتخم  یتقو  دـیروایب ! نم  دزن  ار  راتخم  هعاـسلا 
ریــشمش یلو  دـندرکیم  باـهذ  باـیا و  جاـجح  ناـمالغ  دنتــشاد . هاـگن  نآ  يور  ار  راـتخم  دــندینارتسگ و  دــندروآ و  ار  یمرچ  هرفس 

هدش دوقفم  تسا  نآ  نایم  رد  اهریشمش  هک  هنازخ  دیلک  دنتفگ : دیروآیمن )؟! ریشمش  هک   ) هدش هچ  ار  امـش  تفگ : جاجح  دندروآیمن .
زگره تسا ) هداد  ار  ربخ  نیا  هک   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  اریز  یـشکب  ارم  یناوتیمن  زگره  وت  تفگ : جاجح  هب  راتخم  تسا !

رازه هس  داتـشه و  دصیـس و  دادـعت  ات  درک  دـهاوخ  هدـنز  ارم  امتح  اناوت  يادـخ  یناسرب  لـتقب  ارم  وت  هکنیا  ضرف  رب  تسا و  هتفگن  غورد 
. مناسرب لتقب  ار  امش  زا  رفن  ( 383 ، 000)

راتخم هک  دمآ  تفرگ و  ار  ریشمش  دالج  یتقو  دشکب ! ار  راتخم  ات  هدب  دالج  هب  ار  دوخ  ریـشمش  تفگ : دوخ  ياهنابرد  زا  یکی  هب  جاجح 
نآ دروخ  نیمزب  هک  روط  نامه  تفرگ و  يزیچب  دـالج  ياـپ  تکرح  نیح  رد  هاـگان  دومنیم  کـیرحت  ار  دـالج  مه  جاـجح  دـشکب و  ار 
وا دـشکب و  ار  راتخم  ات  داد  وا  تسدـب  ار  ریـشمش  دـندروآ و  يرگید  دالج  یتقو  درک ! لزان  خزودـب  ار  وا  هراـپ و  ار  يو  مکـش  ریـشمش 

برقع نآ  هب  ناشیا  مشچ  هک  یماگنه  تشذـگ  رد  زین  وا  دز و  ار  يو  یبرقع  هاـگان  دـنزب  ار  راـتخم  ندرگ  هک  دومن  دـنلب  ار  دوخ  تسد 
. دنتشک ار  نآ  داتفا 

هک یماگنه  نآ  رد  يرادـن  رطاخب  ایآ  وت ! رب  ياو  جاجح  يا  یناـسرب . لـتقب  ارم  هک  يرادـن  ار  تردـق  نیا  وت  جاـجح ! يا  تفگ : راـتخم 
هچ روپاـش  هب  ناندـع  نبا  نیع ) حـتف  میم و  مضب   ) دـعم نب  رازن  درکیم  نک  هشیر  ار  ناـنآ  تشکیم و  ار  برع  تـلم  فاـتکألا  وذ  روپاـش 

. دنتشاذگ روپاش  هار  رس  رب  دنداهن و  لیبنز  نایم  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  شنادنزرفب  رازن  تفگ ؟
ار برع  تلم  ارچ  مدرگ : اـیوج  وت  زا  مهاوخیم  مشاـبیم . برع  زا  يدرم  نم  تفگ : یتـسیک ؟ وت  تفگ : داـتفا  رازن  هب  روپاـش  مشچ  یتـقو 

؟ یتشک ار  نیدسفم  ناراکهنگ و  هک  یتروص  رد  دندرکن و  یهانگ  وتب  تبسن  نانآ  هک  یتروص  رد  یشکیم ،
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ياعدا هک  دوشیم  جراخ  برع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  مانب : يدرم  هک  ماهتفای  روط  نیا  باتک  رد  نم  نوچ  تفگ : روپاش 
. دیاین دوجو  هب  يو  هک  مشکیم  ار  برع  تلم  نم  اذل  درک ، دهاوخ  یناف  دوبان و  ار  مجع  ناهاشداپ  تلود  دنکیم و  توبن 

نیا رگا  و  یـشکب . ار  هاـنگیب  دارفا  وت  هکنیا  زا  هدـئاف  هچ  سپ  دـشاب  ناـیوگغورد  باـتک  رد  یئوگیم  وت  هک  یبـلطم  نیا  رگا  تفگ : رازن 
دهاوخ هاگن  ار  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  ینعی   ) درم نآ  هشیر  لصا و  اـناوت  يادـخ  دـشاب  نایوگتـسار  باـتک  رد  عوضوم 

رما اـضق و  دوـب ) لوـسر  ترـضح  دادـجا  زا  یکی  دوـخ  رازن  نیا  و   ) يربـب نیب  زا  ار  نآ  هک  تشاد  یهاوـخن  ار  تردـق  نـیا  وـت  تـشاد .
یـسرافب  ) رازن یتفگ . تسار  تفگ : روپاش  دنامن . یقاب  رفن  کی  زا  رتشیب  برع  تلم  زا  هکنیا  ول  دـش و  دـنهاوخ  ارجا  یلمع و  راگدرورپ 

. دنتشادرب برع  زا  تسد  ادعب  دیرادرب . برع  تلم  زا  تسد  ناوتان ) رغال و  ینعی 
ای يوشب  نم  لتق  يدصتم  وت  هچ  مشکب  ار  درم  رفن  ( 383 ، 000  ) رازه هس  داتشه و  دصیس و  دادعت  نم  هک  هدرک  تواضق  ادخ  جاجح ! يا 

ربمایپ لوق  اریز  درک . دـهاوخ  هدـنز  ارم  یتشک  ارم  وت  هکنیا  زا  سپ  ای  دـیامنیم و  عونمم  نم  نتـشک  زا  ار  وت  هکنیا  ای  اناوت : يادـخ  يوشن 
. تسین دیدرت  کش و  لباق  تسا و  قح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا 
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مراد تسود  نم  تشاد . دـهاوخن  ار  یتردـق  نینچ  کی  زگره  وا  تفگ : جاجح  هب  راتخم  ار ! راـتخم  ندرگ  نزب  تفگ : دـالج  هب  جاـجح 
برقع وت  زا  لبق  صخشب  هک  روط  نآ  دوش  طلـسم  وت  رب  یعفا  کی  ات  یهد ، ماجنا  ار  نآ  تدوخ  یهدیم  روتـسد  دالجب  هک  ار  یلمع  نیا 

دش و دراو  ناورم  نب  کلملا  دبع  یـصوصخ  نارای  زا  يدرم  دندید  هاگان  دنزب  ار  راتخم  ندرگ  تفرگ  میمـصت  دالج  یتقو  دـش ! طلـسم 
: دوب نیا  نآ  نومضم  هک  دوب  هدروآ  کلملا  دبع  زا  ياهمان  يو  نک ! اهر  ار  راتخم  دز : دایرف  دالجب 

يراد رظن  رد  ياهتفرگ و  ار  دیبع  وبا  نب - راتخم  وت  هک  هدروآ  ام  يارب  ياهمان  هدنرپ  کی  فسوی ! نب  جاجح  يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ربمغیپ هک  ینکیم  نامگ  روط  نیا  وت  یشکب . ار  وا 
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. تشک دهاوخ  ار  هیما  ینب  راصنا  زا  درم  رفن  ( 383 ، 000  ) رازه هس  داتشه و  دصیس و  دادعت  يدوزب  يو  هدومرف : راتخم  هراب  رد  ادخ 

ار دیلو  مدـنزرف  هک  تسا  ینز  رهوش  راتخم  اریز  وشم ! وا  ضرعتم  ریخ  قیرط  زا  زج  نک و  دازآ  ار  راتخم  دیـسر  وت  هب  همان  نیا  هک  یعقوم 
لطاب و هدـش  تیاـکح  ادـخ  ربماـیپ  لوق  زا  هک  یعوضوم  نیا  رگا  تسا . هدومن  وگتفگ  نم  اـب  عوضوم  نیاـب  عجار  دـیلو  تسا . هداد  ریش 

لوق هک  يرادـن  ار  تردـق  نیا  زگره  وت  دـشاب  قح  رگا  دوش و  هتـشک  یغورد  ربخ  يارب  ناملـسم  درم  کی  هک  درادـن  اـنعم  دـشاب  غورد 
. یئامن بیذکت  ار  ادخ  ربمغیپ 

: تفگیم نانچمه  راتخم  یلو  دومن . دازآ  ار  راتخم  نایرج  نیا  زا  سپ  جاجح 
ناوتان هیما  ینب  هورگ  تشک و  مهاوخ  ار  مدرم  زا  دادـعت  نالف  میاـمنیم . جورخ  عقوم  نـالف  رد  مهدـیم . ماـجنا  ار  لـمع  نـالف  ادـعب  نم 

هدز وا  ندرگ  دش : رداص  روتـسد  دش و  بلج  راب  نیمود  يارب  راتخم  دیـسر  جاجح  شوگب  نانخـس  هنوگ  نیا  هک  یماگنه  دش !! دـنهاوخ 
! راذگم راگدرورپ  رما  هنیسب  در  تسد  هدم و  ماجنا  ار  لمع  نیا  ینزب . ارم  ندرگ  هک  يرادن  ار  تردق  نیا  وت  تفگ : جاجحب  راتخم  دوش .

: دوب نیا  نآ  نومضم  هک  دروآ  کلملا  دبع  زا  ياهمان  دش و  دراو  ياهدنرپ  دندید : هاگان  هک  دوب  وگتفگ  نیمه  رد 
زا هک  هچنآ  رگا  تسا . هداد  ریش  ار  دیلو  مرـسپ  هک  تسینز  رهوش  وا  اریز  يوش . راتخم  ضرعتم  ادابم  جاجح ! يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

هدرک ردقم  ادخ  هک  رصنلا  تخب  نتشک  زا  لایناد  هک  روط  نامه  دش . یهاوخ  عونمم  راتخم  نتشک  زا  وت  دشاب  قح  هدیسر  وتب  ادخ  ربمغیپ 
نانچمه راـتخم  یلو  تشاد !! رذـح  رب  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  ار  وا  درک و  اـهر  ار  راـتخم  جاـجح  دـش . عونمم  دـشکب  ار  لیئارـسا  ینب  دوب 

شوگب  شنانخس  هک  یماگنه  دادیم . همادا  دوخ  یلبق  نانخسب 
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ار شندرگ  تفرگ  میمـصت  تفای و  تسد  وا  هب  جاجح  یتقو  دـیدرگ . ناهنپ  یتدـم  داد  رارق  بیقعت  تحت  ار  وا  جاـجح  دیـسر و  جاـجح 
نمـشد نیا  هنوگچ  وت  تشون : کلملا  دبع  يارب  درک و  ینادـنز  ار  راتخم  جاجح  دـش . لصاو  جاجح  يارب  کلملا  دـبع  همان  هاگان  دـنزب 

رد کلملا  دـبع  تشک ؟ دـهاوخ  ار  هیما  ینب  راصنا  زا  رفن  رازه  نیدـنچ  دـنکیم  نامگ  وا  هک  یتروص  رد  ینکیم ، يرادـهاگن  ار  راکـشآ 
مزال ام  رب  سپ  دـشاب  غورد  تسا  هدـش  هتفگ  راـتخم  هراـب  رد  هک  یعوضوم  نآ  رگا  اریز  ناداـن . یتسه  يدرم  وت  تشون : جاـجح  باوج 

ات میهد  شرورپ  ار  وا  ام  دیاب  سپ  دشاب  قح  عوضوم  نآ  رگا  و  مینک . تیاعر  هدرک  تمدـخ  امب  هک  یـسک  نآ  قح  يارب  ار  وا  قح  تسا 
درک و اهر  ار  راتخم  نایرج  نیا  زا  سپ  جاجح  دش . طلـسم  وا  رب  یـسوم  داد  شرورپ  ار  یـسوم  نوعرف  هک  روط  نامه  دوش . طلـسم  ام  رب 

. دشکب دیاب  هک  اریدارفا  نآ  تشک  دش و  هک  دش  روط  نامه  راتخم  راک 
تسا هدومرف  راتخم  هراب  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  ریما  ترضح  ایآ  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نارای 
تـسار نینمؤملا  ریما  دومرف : داجـس  ترـضح  تشک ؟ دـهاوخ  اریدارفا  هچ  دـهدیم و  ماجنا  ار  لمع  نیا  یعقوم  هچ  راـتخم  هدرکن : مولعم 

: دنتفگ میامن ؟ هاگآ  لمع  نیا  عقوم  زا  ار  امش  دیهاوخیم  ایآ  تسا . هدومرف 
هک دنیایم  ام  دزن  یماگنه  نشوجلا  يذ  نب  رمش  رس  دایز و  نبا  رـس  زور  نآ  رد  دمآ . دهاوخ  دعب  لاس  هس  هک  زور  نالف  رد  دومرف : يرآ .
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. دوب میهاوخ  ندروخ  اذغ  لوغشم 
: دوب هداد  ربخ  دوخ  نارایب  داجس  ترضح  هک  روکذم  زور  نآ  هک  یماگنه 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  داجس  ماما  دندوب . هتسشن  هرفس  رس  دوخ  باحـصا  اب  داجـس  ترـضح  دیـسر  ارف  تشک  دهاوخ  ار  هیما  ینب  راتخم 
: دنتفگ دنوشیم . ادج  ناشندب  زا  هیما  ینب  ناشیکمتس  ياهرس  دیتسه و  اذغ  ندروخ  لوغشم  امش  اریز  دیشاب . داشلد 

ناشن  مان و  نیاب  رس  ود  يدوزب  دربیم و  رس  العف  ار  نانآ  راتخم  دومرف : عضوم ؟ هچ  رد 
332 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دمآ دنهاوخ  ام  دزن  زور  نالف  رد 
هرفس رـس  تساوخیم  دوب و  هدرک  لصاح  تغارف  زامن  زا  داجـس  ترـضح  دندروآ  ار  رـس  ود  نآ  دیـسر و  ارف  روبزم  زور  نآ  هک  یعقوم 

ود نیا  رس  هکنیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسیئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  دومرف : داتفا  سأر  ود  نآ  هب  داجـس  ماما  مشچ  یتقو  دنیـشنب . اذغ 
. درکیم رظن  اهرس  نآ  هب  دروخیم و  اذغ  داجس  ترضح  داد . ناشن  نمب  ار  رفن 

سأر ود  نآ  ندـید  نایرج  هجوتم  فرـصنم و  اولح  ندرک  تسرد  زا  نانآ  اریز  دـندرواین . ار  اولح  دیـسر  اولح  ندروآ  تقو  هک  یماگنه 
هک تسین  نیا  زا  رتنیریش  یئاولح  چیه  دومرف : داجس  ماما  دشن ؟ تسرد  اولح  زورما  ارچ  سپ  دنتفگ : داجـس  ترـضح  نارای  دندوب . هدش 

راـفک يارب  هک  یئاهباذـع  نآ  دـیامرفیم : هک  درک  هداـعا  ار  ریما  ترـضح  نخـس  داجـس  ترـضح  سپـس  مینک . رظن  سأر  ود  نـیا  هـب  اـم 
. دوب دهاوخ  رتلماک  رتگرزب و  تسادخ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یشک  لاجر  باتک : رد  - 7
ترـسع عقوم  رد  داد و  رهوش  ار  ام  نانز  هویب  درک ، یهاوخنوخ  ام  يارب  تشک ، ار  نادناخ  ام  نیلتاق  راتخم : اریز  دیهدن . مانـشد  ار  راتخم 

. دومن میسقت  ام  نایم  رد  ار  لام  یتسدگنت  و 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 8

. تسبیم غورد  نیسحلا  نب  یلع  ترضحب  راتخم 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  کیرش  نب  هَّللا  دبع  زا  رکذلا  قباس  باتک : رد  زین  - 9

. میدش فرشم  دوب  هدرک  هیکت  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  روضحب  ام  نابرق  دیع  زور 
راوگرزب نآ  لباقم  رد  نم  دیروایب . نم  دزن  دشارتیم  رس  هک  ار  یصخش  ینعی  دیدشت ) اب  مال  ءاح و  حتفب   ) قاّلح کی  دومرف : رقاب  ترضح 

. دادـن هزاجا  ماما  یلو  دـسوبب . هک  تفرگ  ار  رقاب  ماما  تسد  دـمآ و  ترـضح  نآ  روضحب  هفوک  لـها  زا  يدرمریپ  مدـید  هک  مدوب  هتـسشن 
حتفب   ) مکح نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف : واب  رقاب  ترضح  سپس 

333 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. متسه یفقث  هدیبع  وبا  نب  راتخم  نبا  فاک ) ءاح و 

رقاب ترـضحب  يو  داد . ياج  دوخ  کیدزن  دروآ و  تشاد  هلـصاف  ترـضح  نآ  اب  هک  ار  وا  دیـشک و  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. تسا نامه  قح  یئامرفب  وت  هک  هچنآ  مسق  ادخ  هب  یلو  دـنراد . یئاهلاق  لیق و  مردـپ  هراب  رد  مدرم  دـیامن  حالـصا  ارت  روما  ادـخ  تفگ :

. مراد لوبق  دیئامرفب  امش  هچ  ره  نم  یلو  دوب . باذک  راتخم  دنیوگیم : تفگ : دنیوگیم ؟ هچ  دومرف : رقاب  ماما 
. داتـسرف راتخم  هک  دوب  یئاهزیچ  نآ  زا  مردام  رهم  هک  داد  ربخ  نمب  مردپ  مسق  ادخ  هب  هَّللا ! ناحبـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما 
هب دـنک . تمحر  ار  وا  ادـخ  دومن ؟ هبلاطم  ار  ام  ياهنوخ  تشک ؟ ار  ام  نانمـشد  و  درک ؟ انب  ار  ام  ياـههناخ  راـتخم  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ 

درکیم و هدامآ  همطاف  يارب  باوخ  تخر  مردپ  دـنتفگیم و  نخـس  هنابـش  ریما  ترـضح  رتخد  همطاف  اب  هک  داد  ربخ  نمب  مردـپ  مسق  ادـخ 
. تشاذگن يدحا  دزن  ار  ام  قح  هک  دزرمایب  ار  تردپ  ادخ  دنک ! تمحر  ار  تردپ  ادخ  دینش . همطاف  زا  ار  ثیدح  نیا  مردپ  دروایم . اکتم 
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. درک یهاوخ  نوخ  ام  يارب  تشک و  ار  ام  نیلتاق 
تشون و نیـسحلا  نب  یلع  يارب  ياهمان  راتخم  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یـشک  لاجر  باتک : رد  زین  - 10

. دومن میدقت  یئایاده  قارع  زا 
زا یـصخش  دریگب  دورو  هزاجا  نانآ  يارب  تفر  یـصخش  دـندمآ و  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هناخ  رد  رب  راـتخم  ناگداتـسرف  هک  یماـگنه 

: تفگ نانآ  هب  دش و  جراخ  داجس  ترضح  فرط 
مان نانآ  مناوخیمن . ار  نانآ  ياههمان  مریذـپیمن و  ار  نایوگغورد  ياههیدـه  نم  اریز  دـیوش ، رود  نم  هناخ  رد  زا  دـیامرفیم : داجـس  ماما 

. دنتشون ار  هیفنح  نب  دّمحم  مان  ضوع  رد  دندرک و  وحم  ار  داجس  ترضح 
نم ریخ  نبا  ای  دوب : هتـشون  هکنیا  زا  ریغ  دوب  هتـشونن  داجـس  ماما  يارب  يزیچ  همان  نآ  رد  راتخم  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما 

: دیوگیم ریصب  وبا  یشم . یشط و 
؟ تسیچ یشط  هملک  يانعم  منادیم . ار  یشم  هملک  يانعم  نم  متفگ : رقاب  ترضحب 
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. ندرک یگدنز  تایح و  دومرف :

: تفگ هک  دنکیم  لقن  نون ) مضب   ) هتابن نب  غبصا  زا  باتک  نامه  رد  - 11
يا سیک ! يا  دومرفیم : دیـشکیم و  راتخم  رـسب  تسد  نینمؤملا  ریما  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يوناز  يور  مدـید  ار  راتخم  نم 

: هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  روبزم  باتک  رد  زین  - 12 سیک !
. داتسرف ام  دزن  ار  نیسح  ماما  نیلتاق  رس  راتخم  هک  یعقوم  نآ  ات  تفرگن  باضخ  دزن و  رسب  هناش  نادناخ  ام  زا  ياهیمشاه  نز  چیه  دومرف :

نآ دندروآ  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دزن  ار  دعس  نبا  رمع  رس  دایز و  نبا  رـس  هک  یماگنه  دنکیم  تیاور  رکذلا  قباس  باتک  رد  زین  - 13
يازج راتخمب  ادخ  درک . بلط  نانمـشد  زا  ار  ام  نوخ  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپـس  دومرف : درک و  هدجـس  ار  يادـخ  ترـضح 

. دیامرف اطع  ریخ 
لوبق ار  اهلوپ  نآ  راوگرزب  نآ  داتـسرف . نیدـباعلا  نیز  ماما  يارب  رانید  رازه  تسیب  غلبم  راتخم  هک  دـنکیم  لقن  باـتک  ناـمه  رد  زین  - 14
رانید رازه  لهچ  غلبم  زین  درک  رهاظ  ار  دوخ  مالک  نآ  راتخم  هک  ادـعب  تخاس . دوب  هدـش  بارخ  هک  ار  بلاط  یبا  نب  لـیقع  هناـخ  درک و 

. تفریذپن ار  غلبم  نآ  داجس  ترضح  یلو  داتسرف . داجس  ماما  يارب 
راتخم دوب . ناسیک  راتخم : بقل  دندش . هدیمان  هیناسیک  هب  دندوب  هیراتخم  هک  نانآ  درکیم . توعد  هیفنح  نب  دّـمحم  يوسب  ار  مدرم  راتخم 

هک تفای  ار  ناسیک  بقل  ظاحل  نیدـب  هدـش : هتفگ  دوب . ناسیک  هرمع  وبا  ینعی  شرکـشل  ریما  مان  هک  تفاـی  بقل  ناـسیک  هب  تهج  نیدـب 
. دوب ریما  ترضح  نامالغ  زا  یکی  مان  ناسیک 

یئامنهار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  ناکمب  ار  وا  درکیم و  راداو  نیـسح  ماـما  نوخ  بلط  يارب  ار  راـتخم  هک  دوب  یـسک  ناـمه  يو 
نالف  ای  هناخ  نالف  رد  هک  دیسریمن  وا  هب  نیسح  ماما  نانمشد  زا  يربخ  چیه  دوب . بلاغ  وا  رما  رب  راتخم و  رارسا  مرحم  وا  دومنیم .

335 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
ار دوـب  هناـخ  نآ  رد  هک  ار  یحور  يذ  ره  درکیم و  بارخ  ار  هناـخ  نآ  هـمه  دـشیم و  صخـش  نآ  هجوـتم  يو  هـکنیا  رگم  تـسا  عـضوم 

. تشکیم
هاگ ره  دندوب . هداد  رارق  لثملا  برـض  ار  هرمع  وبا  نیا  هفوک  لها  دوب . هدرک  بارخ  ار  نآ  يو  دوب  هدـش  بارخ  هفوک  رد  هک  ياهناخ  ره 

: هتفگ شاهراب  رد  رعاش  هک  دوب  هدیسر  یئاجب  وا  راک  تسا . هدش  شاهناخ  لخاد  هرمع  وبا  دنتفگیم : دشیم  ریقف  یصخش 
ةرسک کیطعی  و ال  کیغطی ، کیوغی و  ةرمع  یبا  نم  ریخ  هیف ، امب  سیلبا 
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راـچد ار  وـت  یلو  دـنکیم  شکرـس  هارمگ و  ارت  ناطیـش  تسا  رتـهب  هرمع  وـبا  زا  مه  زاـب  دراد  هک  یئاهتنطیـش  همه  نآ  اـب  ناطیـش  ینعی 
. دنکیمن یبارخ  تسکش و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  یفاک  باتک : رد  - 15
. دینک وگتفگ  هفوک  ياههیرق  هار و  رد  ار  نآ  ادعب  دسرب . ناسیک  نادنزرف  تسدب  هک  یعقوم  ات  دیرادب  هدیشوپ  ار  نادناخ  ام  ّرس 

. دش همجرت  شخب  نیمه  مجنپ  هرامش  نمض  رد  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  بیذهت  باتک . رد  - 16
نیز ماما  ترـضح  يارب  مهرد  رازه  دص  غلبم  دیبع  وبا  نبا  راتخم  هدش : هتفگ  دـیوگیم : رـصتخم  باتک : رد  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  - 17
کی رد  ار  نآ  اذل  دنادرگرب  ار  نآ  هک  دوب  فئاخ  دنک و  لوبق  ار  لوپ  نآ  هک  تشادـن  تسود  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  داتـسرف . نیدـباعلا 

راوگرزب نآ  باوج  رد  کلملا  دبع  تشون . ناورم  کلملا  دبع  يارب  ار  لوپ  نآ  نایرج  داجـس  ماما  دش  هتـشک  راتخم  یتقو  داهن . ياهناخ 
تسبیم و غورد  ام  ادخ و  رب  راتخم  نیا  دومرفیم : درکیم و  تنعل  ار  راتخم  ترـضح  نآ  دشاب . اراوگ  نک ، بحاصت  ار  لوپ  نآ  تشون :

. دوشیم لزان  وا  رب  یحو  درکیم : نامگ 

امن نبا  راثآ  حرش  هلاسر 

هراشا

: نآ نومـضم  هک  هدناوخ  ياهبطخ  هفیرـش  هلاسر  نیا  لوا  رد  ناوضرلا  ۀمحرلا و  هیلع  امن  نبا  دـیوگیم : مجرتم  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
هنوگ نیا  زا  تسا  راـتخم  هئربت  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  رهطا  لآ  مرکا و  ربمغیپ  رب  دورد  راـگدرورپ و  ترـضح  ساـپس 

: دیامرفیم هبطخ  نیا  زا  دعب  دنوشیم . هدینش  هتفگ و  شاهراب  رد  هک  ینانخس 
مدقم نتـشیوخ  رب  نید  بوجو و  ظاحل  زا  ار  داجـس  ماما  وا  دوب . رتگرزب  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  نس  رظن  زا  هفینح  نب  دّـمحم 

. وا تیاضر  اب  زج  تفگیمن  ینخس  دادیمن و  ماجنا  ار  یلمع  هنوگ  چیه  راوگرزب  نآ  میمصت  نودب  تسنادیم و 
. دیامن يرادربنامرف  دوخ  یلاو  زا  هک  دوب  یتیعر  ریظن  ترضح  نآ  هب  تبسن  و 

راختفا رپ  هدالق  نیا  دادیم . يرترب  تلیضف و  نتـشیوخ  رب  دهد  تلیـضف  دوخ  رب  ار  دوخ  يالوم  هک  یمداخ  ریظن  ار  نیدباعلا  نیز  ماما  يو 
داش لاحترا  ياهیتخس  اهینیگنس و  لمحت  زا  ار  داجس  ترضح  فیرـش  رطاخ  تخادنا و  راتخم  ندرگب  هیفنح  نب  دّمحم  ار  یهاوخنوخ 

. دومن
هیفنح نب  دّمحم  تماما  هب  هک  ریجب  وبا  نیا  ماهدرک . لقن  يزاوها  ملاع  ریجب  وبا  زا  ار  نآ  نم  هک  تسا  یتیاور  نامه  عوضوم  نیا  رب  لیلد 

: دیوگیم دوب  دقتعم 
ینعی  ) یناوج مدید  مدوب  وا  دزن  نم  هک  اهزور  زا  یکی  رد  مدرک . تاقالم  ار  هیفنح  نب  دّـمحم  ینعی  مدوخ  ماما  مدروآ و  ياجب  جـح  نم 
باطخ دیس  ار  وا  دیسوب و  ار  وا  مشچ  ود  نایم  تساخرب و  درک و  مالس  وا  رب  دّمحم  درک . روبع  هفینح  نب  دّمحم  دزن  زا  داجس ) ترـضح 

. درک تعجارم  نتشیوخ  ياجب  دّمحم  تفر و  ناوج  نآ  دومن .
. مهاوخیم ادخ  زا  ار  دوخ  تمحز  جنر و  باوث  متفگ : هیفنح  نب  دّمحم  هب  نم 

وت یتسه . وت  هعاطالا  بجاو  ماما  هک  میدقتعم  ام  متفگ : هچ ؟! يارب  تفگ :
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ماما وا  مسق ، ادخب  يرآ  تفگ  دّـمحم  نم ؟ ياقآ  يا  یئوگیم : وا  هب  ینکیم و  تاقالم  داجـس ) ترـضح  ینعی   ) ناوج نیا  اب  يزیخیم و  رب 
: متفگ تسا . نم 
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. تسا نیسحلا  نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ ناوج  نآ 
: دومرف نمب  يو  مدرک . هعزانم  تماما  رما  هب  عجار  وا  اب  نم  هک  نادب 

تـسا داـمج  هک  یگنـس  هدـهعب  ار  تواـضق  نیا  هنوگچ  متفگ : نم  دـیامن ؟ تواـضق  وت  نم و  هراـب  رد  دوسـالا  رجح  یتسه  یـضار  اـیآ 
دوسالا رجح  هک  درادن  یعنام  متفگ : مدش و  لجخ  نخـس  نیا  زا  نم  تسین . ماما  دنکن  ملکت  وا  اب  دامج  هک  یماما  نآ  دومرف : میراذـگب ؟

. مدناوخ زامن  زین  نم  دناوخ و  زامن  وا  میدش . دوسالا  رجح  هجوتم  ام  دنک . يرواد  ام  نیب 
ار ناگدنب  نامیپ  دهع و  هک  مهدیم  مسق  یئادخ  نآ  قحب  ار  وت  دومرف : گنس  نآ  هب  تفر و  دوسالا  رجح  کیدزن  داجـس  ترـضح  سپس 

؟ میتسه ماما  ام  زا  کی  مادک  هدب  ربخ  امب  دندنام  دوخ  نامیپ  دهع و  رس  رب  نانآ  یهد : تداهش  ات  هداهن  تماما  وت  دزن 
ماقم رب  وت  زا  وا  اریز  نک . میلـست  تردارب  رـسپ  هب  ار  تماـما  رما  دّـمحم ! يا  تفگ : نمب  دـمآ و  رد  نخـسب  دوسـالا  رجح  هک  مسق  ادـخب 

. تسا رتراوازس  یلوا و  تماما 
: مدرک نامگ  نم  هک  دش  كرحتم  يوحنب  دوسالا  رجح  سپس  دوب . دهاوخ  وت  ماما  وا 

راوگرزب نآ  تعاطا  هک  مدـش  دـقتعم  مدرک و  فارتعا  ترـضح  نآ  تماـما  هب  هک  دوب  هزجعم  نیا  زا  سپ  درک . دـهاوخ  طوقـس  هعاـسلا 
. تسا بجاو 

هورگ هدیقع  زا  مدش و  دـقتعم  نیدـباعلا  نیز  ماما  تماما  هب  هک  مدومن  تعجارم  یلاح  رد  هیفنح  نب  دّـمحم  دزن  زا  نم  دـیوگیم : ریجب  وبا 
. متشگرب هیناسیک 

: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  تفگ : هک  هدش  تیاور  ریصب  وبا  زا 
دزن دلاخ  وبا  زور  کی  هکنیا  ات  تسا . ماما  هیفنح  نب  دّمحم  هک  تشادـن  یکـش  يو  دوب . هیفنح  نب  دّـمحم  مداخ  یتدـم  یلباک  دـلاخ  وبا 
مسق مالسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  هَّللا و  لوسر  قحب  ار  وت  متسه . یتدوم  تمرح و  ياراد  نم  موش  تیادف  تفگ : دمآ و  هیفنح  نب  دّمحم 
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مـسق ارم  وت  دلاخ ! وبا  يا  تفگ : هیفنح  نب  دّمحم  دشاب ؟ هدرک  بجاو  دوخ  قلخ  رب  ار  وا  تعاطا  ادخ  هک  یتسه  یماما  نآ  وت  ایآ  مهدیم 

. تسا نیسحلا  نبا  یلع  مردارب  رسپ  یناملسم  ره  وت و  نم و  رب  ماما  يداد . یگرزب 
نآ روضحب  تفرگ و  هزاجا  دش . مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  هجوتم  دینـش  هیفنح  نب  دّمحم  زا  ار  نخـس  نیا  دلاخ  وبا  هک  یعقوم 

يزیچ هچ  ام  هراب  رد  رگم  يدمآیمن ، ام  دزن  نیا  زا  لبق  ارچ  يدمآ . شوخ  رگنک  يا  دومرف : وا  هب  داجس  ماما  دیدرگ . فرـشم  ترـضح 
؟ تسا هدش  ادیوه  وت  يارب 

: تفگ درک و  هدجس  ار  يادخ  دینش  داجس  ماما  زا  ار  هلاقم  نیا  دلاخ  وبا  یتقو 
. متخانش ار  دوخ  ماما  هکنیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس 

یسک مردام  زا  ریغ  هک  يدز  ادص  یمان  نآ  هب  ارم  امش  اریز  تفگ : یتخانش ؟ ار  دوخ  ماما  هنوگچ  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
. تسا ماما  يو  هک  متشادن  کش  مدوب و  هیفنح  نب  دّمحم  مداخ  رمع  کی  نم  یتشادن . یعالطا  نم  رما  زا  وت  و  تسنادیمن . ار  نآ 

وبا سپـس  تسا . ماـما  یناملـسم  ره  وت و  نم و  رب  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ : درک و  یئاـمنهار  وت  يوـسب  ارم  وا  مداد و  مسق  ار  وا  هکنیا  اـت 
. دوب لئاق  داجس  ترضح  تماما  هب  هک  تشگرب  یلاح  رد  دلاخ 

دّمحم دتسرفیمن ؟ ار  نیسح  نسح و  یلو  دتسرفیم ، یئاهگنجب  ار  وت  ریما  ترـضح  ارچ  دنتفگ : هیفنح  نب  دّمحم  هب  جراوخ  زا  یهورگ 
زا دوخ  تسار  تسد  هلیسوب  راوگرزب  نآ  اذل  مراد . ار  وا  تسار  تسد  مکح  نم  دنراد و  ار  ریما  ترضح  مشچ  ود  مکح  نینـسح  تفگ :

. دیامنیم عافد  نتشیوخ  نامشچ 
نمشد رکشل  هنمیم  هب  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  هیفنح  نب - دّمحم  ریما  ترـضح  نیفـص  گنج  ياهزور  زا  یکی  رد  دیوگیم : سابع  نبا 
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دّمحم دوب . هدـش  حورجم  هک  تشگرب  یلاـح  رد  داد و  تسکـش  ار  هیواـعم  رکـشل  هنمیم  درک و  هلمح  دوخ  ناراـی  اـب  دّـمحم  نک ! هلمح 
: تفگ ریما  ترضحب 
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هک مدیدیم  ار  هدش  هملد  ياهنوخ  نم  دیـشاپ . دّمحم  ندب  تسوپ  هرز و  نیب  بآ  يرادـقم  داد و  يو  هب  یبآ  هعرج  راوگرزب  نآ  شطعلا !

رکـشل هرـسیم  هب  نونکا  دومرف : وا  هب  داد  تلهم  هیفنح  نب  دّمحم  هب  یتعاس  هکنیا  زا  سپ  ریما  ترـضح  دـندمآیم . نوریب  وا  هرز  هقلح  زا 
حورجم شندـب  هک  درک  تعجارم  یلاح  رد  داد و  تسکـش  ار  نآ  درک و  هلمح  هیواعم  رکـشل  هرـسیم  هب  شنارای  اب  وا  نک ! هلمح  نمـشد 

: تفگیم دوب و 
هلمح نمـشد  رکـشل  بلق  رب  زیخرب و  دوـمرف : يو  هب  سޘ داد . ماجنا  وا  اب  ار  یلبق  لمع  ناـمه  تساـخرب و  ریما  ترـضح  ءاـملا ! ءاـملا !
نایرگ دوب و  هدش  ینیگنس  تاحارج  راچد  هک  تشگرب  یلاح  رد  داد و  تسکـش  ار  نانآ  درک و  هلمح  هیواعم  رکـشل  بلق  رب  دّمحم  نک !

: دومرف واب  دیسوب و  ار  دّمحم  مشچ  ود  نایم  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوب .
؟! ینایرگ عزف  عزج و  تلعب  ای  یلاحشوخ  تهجب  ینکیم ، هیرگ  هچ  يارب  يدرک . لاحشوخ  ارم  وت  هک  مسق  ادخب  داب . تیادفب  تردپ 

ره دـینادرگ . زاب  تمالـس  هب  ارم  ادـخ  يداد و  رارق  گرم  ضرعم  رد  ارم  هبترم  هس  وت  هک  یتروص  رد  مشابن . ناـیرگ  ارچ  تفگ : دّـمحم 
يروتـسد هنوگ  چـیه  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مردارب  هب د یلو  يدادـن . تلهم  ارم  وـت  مدرک  تـعجارم  وـت  دزن  نـم  هـک  ياهـبترم 

؟! یهدیمن
ایآ دنیادخ ، ربمغیپ  نارـسپ  ناشیا  یلو  یتسه . نم  رـسپ  وت  مزیزع ! دنزرف  يا  دومرف : وا  هب  دیـسوب و  ار  هیفنح  نب  دّمحم  رـس  ریما  ترـضح 

. دیامن ناشیا  يادف  وت و  يادف  ارم  ادخ  ناج . ردپ  ارچ  تفگ : دّمحم  میامن ؟ يرادهاگن  ار  ناشیا  نم  دیابن 
نآ اب  تفلاخم  هلیسوب  دوبیم و  چیپ  رس  داجس  ترـضح  تعاطا  زا  هنوگچ  سپ  تشذگ  هک  دشاب  نیا  هیفنح  نب  دّمحم  هدیقع  هک  نونکا 

. تشادیم رب  مالسا  زا  تسد  ترضح 
هبلاطم ار  ناراکوکین  نوخ  دوب و  نیسح  ماما  هاوخنوخ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  تشاد  نیقی  هیفنح  نب  دّمحم  هک  یتروص  رد 

. درکیم
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تسکش ار  یئاهناوختسا  دروآ . نوریب  نیتسآ  زا  ادخ  نانمـشد  هیلع  یئالوط  تسد  درک و  تضهن  اورنامرف  هاشداپ  کی  ریظن  راتخم  سپس 
. دندوب هدومن  ءامن  وشن و  يراسگیم  هلیسوب  هک  درک  عطق  ار  یئاضعا  دندوب . هدرک  يذغت  روجف  قسف و  هلیسوب  هک 

تقبس نآ  رب  یمـشاه  صخـش  چیه  هک  دش  یتبقنم  ياراد  تفاین . هار  نآ  هب  مجع  برع و  زا  یـصخش  هک  دروآ  تسدب  ار  یتلیـضف  کی 
. دوب هتفرگن 

رظن زا  تشادـن و  یکـش  دوخ  نید  هراب  رد  میهاربا  دومنیم . قیدـصت  ار  وا  ياعدا  دوب و  کیرـش  راتخم  اب  عاـضوا  نیا  رد  رتشا  نب  میهاربا 
. دوبن هارمگ  نیقی  داقتعا و 

نم مسیونیم . راصتخا  هب  ار  عوضوم  نیا  مهدیم . حرـش  راتخم  تسدب  ار  راجف  ندـش  دوبان  نونکا  نم  دـنراد . مکح  کی  میهاربا  راتخم و 
. مدومن يراذگهیاپ  عوضوم  راهچ  يور  ار  باتک  نیا  نم  مداهن . رأثلا  حرش  یف  راضنلا  بوذ  ار : باتک  نیا  مان 

. تسا تمایق  زور  هدنهد  ءازج  ادخ  دهد . باوص  قیفوت  ادخ 

راتخم لاوحا  زا  یتمسق  بسن و  بسح و  هراب  رد  مکی  عوضوم 

: هتفگ ینابزرم  تسا . یفقث  نیع ) مضب   ) ریمع نب  دوعسم  نب  دیبع  وبا  نب  راتخم  وا 
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وا هب  ار  شدوخ  هلیبق  ناـنز  یتـقو  دوب . هبیجن  ینز  يوجتـسج  رد  راـتخم  ردـپ  دوب . قاحـسا  وبا  راـتخم : هینک  هزنع . نب  ةدـقع  نب  ریمع  نبا 
يو هراب  رد  اریز  نک . جاودزا  ۀموحلا  ءانـسحلا  ۀمود  اب  تفگ : وا  هب  دمآ و  دـیبع  وبا  باوخب  یـصخش  هکنیا  ات  تفریذـپن . دـندرک  هضرع 

همود اب : يدرک  ادـیپ  ار  تیرومأم  نیا  هک  نونکا  دـنتفگ : درک  لقن  دوخ  نادـنواشیوخ  يارب  ار  باوخ  نیا  یتقو  دینـش . یهاوخن  یتمـالم 
رد تفگ : دش  هلماح  راتخم  هب  نز  نآ  هک  یماگنه  نک . جاودزا  دیدشت ) اب  ءات  نیع و  حـتف  میم و  مضب   ) بتعم نبا  ریمع - نب  بهو  رتخد 

: تفگیم ياهدنیوگ  مدید  باوخ  ملاع 
دسالاب ءیش  هبشا  دلولاب  يرشبا  - 1

دلب یلع  اولتاقت  دبک  یف  لاجرلا  اذا  - 2
دشالا ظحلا  هل  ناک 
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نآ دـنوش  رازراک  لوغـشم  نادرم  هک  یماگنه  دراد 2 - تهابـش  ناـیژ  ریـش  هب  رتشیب  يزیچ  ره  زا  هک  يرـسپ  هب  ار  وت  داـب  هدژم  ینعی  - 1

. دوب دهاوخ  يدیدش  ظح  ياراد  دنزرف 
شرمع زا  یتدـم  هکنیا  زا  لبق  وت  دـنزرف  نیا  تفگ : وا  هب  دـمآ و  شباوخ  رد  صخـش  نامه  درک  لمح  عضو  راـتخم  رداـم  هک  یماـگنه 

ردام دـید . دـهاوخ  ار  دوخ  لمع  يازج  دـنوشیم و  دایز  يو  نیعبات  مک و  وا  سرت  دـشاب  یقاـب  شرمع  زا  یتدـم  هکنیا  زا  لـبق  درذـگب و 
. دروآ دیبع  وبا  يارب  ار  هیما  وبا  مکحلا و  وبا  ربج و  وبا  ربج و  راتخم و  راتخم :

تـسا یعـضوم  هک   ) فطان سق  هعقو : رد  یگلاس  هدزیـس - ّنس  رد  شردـپ  اب  راتخم  دـش  دـلوتم  يوبن  ترـضح  ترجه  لاـس  رد  راـتخم 
. درکیم يریگولج  وا  زا  دوعـسم  نب  دعـس  شیومع : یلو  دوش . رازراک  لوغـشم  هک  درکیم  تیلاعف  راـتخم  تشاد . روضح  هفوک ) کـیدزن 

. باوجلا رضاح  لقعلا و  رفاو  دوب  یلجر  دادیم . ماجنا  یلاع  ياهراک  دوب . سرتن  عاجش و  ورشیپ و  هک : درک  ءامن  وشن و  یلاح  رد  راتخم 
زا هک  تشاد  یتمه  دومنیم ، كرد  دوخ  تسارفب  ار  ءایـشا  هک  تشاد  یترطف  تواخـس ، اب  هداعلا  قوف  یـسفن  روثأم ، دوب  یتقادـص  ياراد 

روما دوب ، رهام  سونأم و  اههبرجت  اب  و  اسر . تشاد  یتسد  اهگنج  رد  تشاد ، حیحـص  یـسدح  درکیم ، يرترب  ناگراتـس  رب  تسافن  ظاحل 
. دوب هدرک  ریخست  بیذهت و  ار  یمهم  رایسب 

ترضح مدید . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  يوناز  يور  ار  راتخم  نم  تفگ : هک  هدش  تیاور  نون ) مضب   ) هتابن نب  غبـصا  زا 
: دومرفیم دیشکیم و  راتخم  رسب  تسد  ریما 

! سیک ای  سیک ! ای 
هیفقاو هورگ  هکنیا  امک  دنوشیم . هداد  تبـسن  راتخم  هب  هیناسیک  هورگ  دش . هدیمان  ناسیک  هب  وا  تهج  نیدـب  كریز ! يا  كریز ! يا  ینعی 

بوسنم يرگید  ياههقرف  تشاد و  مان  لیعامسا  هک  رفعج  نب  یـسوم  رداربب  هیلیعامـسا  هورگ  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب 
 ... و دنشابیم .
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زا یکی  رد  مدرکیم . ترایز  ار  نیدـباعلا  نیز  ماما  جـح  مسوم  رد  هبترم  کـی  یلاـس  ره  نم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  یلاـمث  هزمح  وبا  زا 

هناتـسآ دزن  تساخرب و  كدوک  نآ  تسا . نیدباعلا  نیز  ماما  يوناز  يور  یکدوک  مدید  مدـش  فرـشم  ترـضح  نآ  روضحب  هک  اهلاس 
. دمآ نوخ  شندب  داتفا و  رد 

رد هک  مهدیم  هانپ  ادخب  ار  وت  نم  دومرف : درک و  کشخ  ار  يو  ندب  ياهنوخ  تسجرب و  درکیم  هلوره  هک  یلاح  رد  داجس  ترضح  هاگان 
دهاوخ یلمع  عوضوم  نیا  ایآ  متفگ : هفوک . هسانک  دومرف : هسانک ؟ مادک  تیادفب  مردام  ردـپ و  متفگ : نم  یـشاب . راد  زارف  رب  « 1  » هسانک

. تسا هدومن  ثوعبم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هک  یئادخ  نآ  قحب  يرآ  دومرف : دش ؟
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ار وا  ربق  ینعی  . ) شوبنم نوفدم ، لوتقم ، هفوک : یحاون  زا  یکی  رد  هک  دـید  یهاوخ  ار  كدوک  نیا  امتح  یـشاب  هدـنز  نم  زا  دـعب  وت  رگا 
دنروایم دورف  راد  زارف  زا  ار  شاهزانج  سپس  دز . دنهاوخ  راد  يالاب  هسانک  رد  ار  شندب  دنناشکیم و  نیمز  يور  ار  شاهزانج  دنفاکـشیم )

. تفر دهاوخ  دابب  ارحص  نایم  رد  شرتسکاخ  دننازوسیم و  و 
: دومرف دندش و  کشا  زا  رپ  شکرابم  نامـشچ  سپـس  تسا  دیز  مرـسپ  نیا  مان  دومرف : تسیچ ؟ كدوک  نیا  مان  موش  تیادـف  متفگ : نم 

باوخ ایوگ : تفر . مباوخ  هاگان  مدوب  عوکر  دوجس و  لوغشم  نم  هک  اهبش  زا  یکی  رد  مهدیم : حرش  امـش  يارب  ار  مرـسپ  نیا  نایرج  نم 
نآ اب  نم  دـندرک  جـیوزت  میارب  ار  ياهیروح  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ادـخ ، ربمغیپ  اـیوگ : متـسه و  تشهب  رد  مدـید 
زا نم  دـشاب ! كرابم  وت  يارب  دـیز  تفگ : مشوگب  یفتاـه  هاـگان  متـشگ . زاـب  مدرک و  لـسغ  یهتنملا  ةردـس  دزن  مدومن و  هعقاوم  هیروح 

كزینک کی  مدید  متفر  نوریب  یتقو  دنکیم  بابلا  قد  يدرم  مدید  هاگان  مدروآ . ياجب  ار  حبـص  زامن  مدرک و  ریهطت  مدش . رادیب  باوخ 
- نب یلع  تفگ : يراد ؟ یتجاح  هچ  متفگ : درم  نآ  هب  نم  تسا . هدیشوپ  شتروص  هتسب و  شیاهنیتسآ  هک  تسوا  هارمه 
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. منیسحلا نب  یلع  نم  متفگ : مهاوخیم . ار  نیسحلا 

غلبمب ار  وا  نم  دـمآ و  ام  هیحان  رد  زینک  نیا  دـیوگیم : دـناسریم و  مالـس  ارت  راتخم  متـسه . یفقث  دـیبع  وبا  نب  راتخم  هداتـسرف  نم  تفگ :
یماگنه متـشون . ار  يو  باوج  داد و  نمب  ياهمان  وا  نک . تناعتـسا  لوپ  نیا  زا  وت  تسا . راـنید  ( 600  ) غلبم نیا  ماهدـیرخ و  رانید  ( 600)

دروآ میارب  ار  كدوک  نیا  ادعب  مدرک . تعجاضم  وا  اب  نم  دـندومن و  ایهم  ار  وا  ءاروح . تفگ : تسیچ ؟ وت  مان  متفگ : كزینک  نآ  هب  هک 
: دیوگیم یلامث  هزمح  وبا  دید . یهاوخ  متفگ  تیارب  هک  ار  هچنآ  ادعب  وت  مداهن . دیز  ار  وا  مان  نم  و 

. مدید دوب  هدومرف  دیز  هراب  رد  داجس  ترضح  هک  ار  هچنآ  مسق  ادخ  هب 
ار غلبم  نآ  داجـس  ماما  داتـسرف . نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  يارب  راـنید  رازه  تسیب  غلبم  راـتخم  تفگ : هک  هدـش  تیاور  یلع  نب  رمع  زا 

رگا اطخ ، زا  نومأم  وگزیت ، رونخـس ، يدرم : راتخم  تخاس . دوب  هدش  بارخ  هک  ار  ناشدوخ  هناخ  بلاط و  یبا  نب  لیقع  هناخ  تفریذپ و 
، دوب تسرد  هکنیا  رگم  دزیمن  یـسدح  چـیه  هشیپ ، تعاجـش  بلقلا ، تباث  دوب ، لماک  درکیم  قطن  رگا  دوب . هیفاـق  عجـس و  اـب  تفگیم  رثن 

. دوش مورحم  هک  دربیمن  راکب  یتسارف  زگره 
بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  دـیدرگیمن . اهرکـشل  ناریما و  سیئر  دـشیمن و  اههیرخف  لئاسو  همه  نآ  ياراد  دوبیمن  روط  نیا  راتخم  رگا 
راتخم دـش  هفوک  یلاو  هیواعم  فرط  زا  هبعـش  نب  ةریغم  هک  یماگنه  دوب . شیومع  اب  مه  راـتخم  داد و  رارق  نئادـم  یلاو  ار  راـتخم  يومع 

. دومنیم ثیدح  ذخا  وا  زا  درکیم و  تسلاجم  هیفنح  نب  دّمحم  اب  دیدرگ و  هنیدم  هجوتم 
رد هک  اهيرگتراغ  هچ  تفگ : هریغم  دـندرک . روبع  رازاب  زا  دـش و  راوس  هریغم  اب  زور  کی  درک  تعجارم  هفوک  يوسب  راـتخم  هک  یعقوم 

- دیوگب ار  نآ  ياهدنیوگ  رگا  هک  منادیم  ياهملک  کی  نم  دـش ! دـنهاوخ  عمج  رازاب  نیا  رد  هک  اهتیعمج  داد و  دـهاوخ  خر  هفوک  نیا 
اصوصخم دش . دنهاوخ  يو  عبات  دیوگب  ار  نآ  هک  تسین  یسک  هچ  رگ 
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. دنریذپیم ار  نآ  دوش  هضرع  نانآ  هب  يزیچ  ره  هک  مجع  نامدرم 

امئاد دیدرگ و  كانمـشخ  نخـس  نیا  زا  راتخم  دننکیم . يرادفرط  دّـمحم  لآ  زا  تفگ : هریغم  تسیچ ؟! هملک  نآ  ومع ! يا  تفگ : راتخم 
بقانم لئاضف و  تفگیم . نخـس  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  تلیـضف  هراب  رد  راـتخم  سپـس  تشاد  رظن  دـم  رد  ار  عوضوم  نیا 

یسک ره  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  نانآ  تفگیم : دادیم و  رـشن  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ترـضح 
. درکیم عزف  عزج و  دوب  هدش  دراو  نانآ  رب  هک  یبئاصم  نآ  تلعب  سپس  دنشابیم . قحا  یلوا و  تفالخ  ماقم  يارب 

: تفگ دبعمب  درک و  تاقالم  راتخم  اب  یلدج  دلاخ  نب  دبعم  اهزور  زا  یکی  رد 
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صاخـشا نوخ  درک ، دـهاوخ  يراـی  ار  نیمولظم  تشک  دـهاوخ  ار  شیکمتـس  راـبج و  دارفا  فیقث  هلیبق  زا  يدرم  دـنیوگیم : باـتک  لـها 
ریغ دنوشیم  تفای  نم  دوجو  رد  دناهداد  حرش  درم  نآ  يارب  هک  یتافـص  نآ  هیلک  دنداد . حرـش  ار  وا  تافـص  دیامنیم . هبلاطم  ار  فیعض 

: تفص ود  زا 
زا نم  مشچ  یلو  تسا ، دـید  مک  وا  مشچ  هکنیا  مود  تسا  هدومن  زواـجت  لاـس  تصـش  زا  نم  رمع  یلو  تسا . ناوج  درم  نآ  هکنیا  یکی 

. تسا رتنیبزیت  باقع  مشچ 
اب ادعب  ادخ  ینادـیم  هچ  وت  وت : مشچ  ینیب  زیت  اما  دـشیم  بوسحم  ناوج  نامز  نآ  مدرم  دزن  هلاس  داتفه  تصـش و  صخـش  تفگ : دـبعم 

. دهدیم ماجنا  یلمع  هچ  وت  مشچ 
. دوش دید  مک  وت  مشچ  ادعب  دیاش 

نب ملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش و  تفالخ  رما  يدصتم  دیزی  شرسپ : درم و  هیواعم  هکنیا  ات  دوب  روط  نیمه  راتخم  دیوگیم : یـسیع 
. درک مازعا  هفوک  يوسب  ار  لیقع 

ار وا  دایز  نبا  دـندرک و  یئوگدـب  دایز  نبا  دزن  راـتخم  زا  دـش  دیهـش  هک  یماـگنه  دومن . تعیب  وا  اـب  دوخ و  هناـخ  دراو  ار  ملـسم  راـتخم 
تداهش راتخم  هل  رب  ءار ) حتف  ءاح و  مضب   ) ثیرح نب  ورمع  ینکیم ! تعیب  ام  نانمـشد  اب  وت  دیبع ! رـسپ  يا  تفگ : يو  هب  درک و  راضحا 
یشاحف راتخمب  دایز  نبا  سپس  متشکیم . ارت  نم  دوبن  ثیرح  نب  ورمع  تداهش  رگا  تفگ : دایز  نبا  تسا . هدرکن  تعیب  ملسم  اب  هک  داد 

تروصب  دوخ  یتسدبوچ  اب  درک و 
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. درک ینادنز  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نب  هَّللا  دبع  اب  ار  راتخم  ادعب  دومن . دید  مک  ار  وا  مشچ  دز و  راتخم 
نبا هکنیا  زا  نم  نوچ  تفگیم : وا  دـشارتب . ار  دوخ  ندـب  ياهوم  هک  تساوخ  یغیت  ثراح  نب  هَّللا  دـبع  دوب . نادـنز  نآ  رد  زین  رامت  مثیم 

دهاوخن ارم  ارت و  دایز  نبا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : وا  هب  راتخم  مدیـشارت . ار  دوخ  ندـب  ياهوم  اذـل  متـسین . ناما  رد  تشک  دـهاوخ  ارم  داـیز 
. دش یهاوخ  هرصب  یلاو  هک  درذگیمن  وت  رب  شیب  یحابص  دنچ  تشک .

دناسرب لتقب  ار  ام  دـهاوخیم  هک  ار  دایز  نبا  درک و  یهاوخ  جورخ  نیـسح  ماما  یهاوخ  نوخ  يارب  زین  وت  تفگ : راـتخمب  مه  راـمت  مثیم 
. یئامنیم لامیاپ  ار  وا  تروص  یناسریم و  لتقب 

رتخد هیفص  شرهاوخ : يارب  راتخم  ادعب  دش . دیهش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  ات  درکیم  روطخ  راتخم  بلق  رد  نانچ  مه  عوضوم  نیا 
صالختـسا يارب  دسیونب و  دیزی  يارب  ياهمان  هک  دهاوخب  رمع  نب  هَّللا  دبع  شرهوش  زا  تشون : دوب  رمع  نب  هَّللا  دـبع  هجوز  هک  دـیبع  وبا 

. دیامن تعافش  راتخم 
دبع صالختسا  يارب  دوب  ثراح  نب  هَّللا  دبع  هلاخ  هک  نایفـس  وبا  رتخد  دنه  مه  یفرط  زا  میریذپیم . ار  رمع  نبا  تعافـش  ام  تفگ : دیزی 

. دومن تعافش  دیزی  دزن  هَّللا 
. دنک دازآ  نادنز  زا  ار  هَّللا  دبع  راتخم و  هک  تشون : دایز  نبا  يارب  دیزی 

هفوک زا  راـتخم  دـنزب . ار  شندرگ  ـالا  و  دوش ، جراـخ  هفوـک  زا  زور  هس  فرظ  رد  راـتخم  هکنیا  رب  طورـشم  درک . دازآ  ار  ناـنآ  داـیز  نبا 
. دش زاجح  هجوتم  جراخ و 

ارچ تفگ : راتخمب  وا  درک . تاقالم  ار  ءاز ) نوکس  هزمه و  حتفب   ) يدزا ریهز  نب  بعقص  دیـسر  تسا ) هدوب  یناکم  مان   ) هصقاو هب : یتقو 
؟! منیبیم روط  نیا  ارت  نامشچ 

ضوع رد  نم  میامنن . عطق  ار  وا  ياضعا  مشکن و  ار  دایز  نبا  رگا  دـشکب  ارم  ادـخ  هداد . ماجنا  نم  اب  داـیز  نبا  ار  راـک  نیا  تفگ : راـتخم 
مهاوخ ار  مدرم  نیا  زا  دوب  رفن  رازه  داتفه  نانآ  دادعت  دـش و  هتـشک  ایرکز  نب  ییحی  ترـضح  يارب  هک  يدارفا  نآ  دادـعت  قباطم  نیـسح 
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. تشک
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تسناد دنسپان  ار  تیـصعم  دومن ، عیرـشت  ار  نایدا  داد ، حرـش  ار  ناقرف  درک ، لزان  ار  نآرق  هک  یئادخ  نآ  قحب  مسق  تفگ : راتخم  سپس 
: لئابق ناراکتیصعم  امتح  نم 

نالیع سیق  لئابق  نایبذ و  سبع ، ناهبن ، نیع ) حتف  ءاث و  مضب   ) لعث ناّزه ، رکب ، نالوخ ، دهن ، میم ) نوکـسب   ) نادمه جحذم ، نامع ، دزا 
. تشک مهاوخ  مراد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  ترتخد  رسپ  يارب  هک  یمشخ  تهجب  ار 

هدنک و ینب  هلیبق  نم  تسا  میحر  نامحر و  میکح ، زیزع ، میرک ، لداع ، میظع ، میلع ، اناد  هدنونش ، هک : یئادخ  نآ  قحب  بعقص  يا  يرآ 
. دیدرگ همظعم  هکم  هجوتم  تفگب و  نیا  درک . مهاوخ  لامیاپ  دننکیم ) یغابد  هک   ) یتسوپ ریظن  ار  میمت  فارشا  میلس و 

نیا دایز  نبا  تفگ : مدش  ایوج  شمـشچ  یگتفـشآ  زا  یتقو  دوب . هتفـشآ  شمـشچ  هک  مدـید  یلاح  رد  ار  راتخم  نم  دـیوگیم : قرعلا  نبا 
. تسا هداد  ماجنا  نم  اب  ار  لمع 

ینمشد هدیبوک و  نیمزب  ار  دوخ  ياپ  دنشاب . هدیسر  شناتخرد  گرب  هویم و  ایوگ : تسا . هدز  قرب  دعر و  بوشآ  هنتف و  ربا  قرعلا ! نبا  ای 
. تسا هدومن  راکشآ  ار  دوخ 

. تسا هدرک  دنلب  هالیو  او  هب  ادص  هلجد  فارطا  رد  هدز و  رمکب  تمه  نماد 
لصاو كرد  هب  يرمق  ( 64  ) ای ( 63  ) لاس لوالا  عیبر  هام  مهدراهچ  هبنـشجنپ  زور  رد  دـیزی  هکنیا  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  نانچ  مه  راـتخم 

. دندرک تعیب  دایز  نبا  اب  هرصب  مدرم  مکح و  ناورم  اب  ماش  مدرم  ریبز و  نبا  اب  زاجح  مدرم  هک  دوب  لاس  نیا  رد  دش ... 
هَّللا دیبع  هلمج  زا  دندش . تمادن  فسأت و  ینادرگرس و  راچد  دندوب  هدرکن  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  تلعب  قارع  لها  یلو 
درک توعد  ادـخ  هار  رد  داـهج  جورخ و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دوب  هفوک  فارـشا  زا  هک  دوب  یفعج  میرح  نب  عمجم  نب  رح  نب 

: تسنیا اهنآ  علطم  هک  دورس  ار  يراعشا  يو  دریمب ! دوب  کیدزن  هک  دش  تمادن  راچد  يردقب  وا  سپس  تفریذپن . وا  یلو 
قارتلا  یقلح و  نیب  ددرت  ایح  تمد  ام  ةرسح  کل  ایف 
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 ... یشابیم و ددرت  لاح  رد  نم  ندرگ  هربنچ  قلح و  نیب  وت  نم ! حور  يا  دوب . یهاوخ  ترسح  راچد  یتسه  هدنز  وت  ات  نم ! حور  يا  ینعی 
. دندوب هفوک  رد  هک  برع  لئابق  زا  ریغ  دشاب  تبیه  بحاص  عاجش و  رازراک  يارب  هک  دوبن  یسک  قارع  رد 

. دوب مالسلا  امهیلع  یضترم  یلع  نارای  ادخ و  ربمایپ  هباحـص  زا  هک  دوب  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  درک  تضهن  لاتق  يارب  هک  یـسک  لوا 
يدزا ءاف ) حـتف  نون و  مضب   ) لـیفن نب  دعـس  نب  هَّللا  دـبع  دوب . ریما  ترـضح  باحـصا  زا  هک  يرازف  میج ) نون و  حـتفب   ) هبجن نب  بیـسم 

رد نایعیـش  زا  نت  دنچ  اب  روکذم  دارفا  دندوب . هبلعث  نب  تاّللا  میت  ینب  زا  یمیت  لأو  نب  هَّللا  دبع  یلجب و  دادش  نب  ۀـعافر  و  ءاز ) نوکـسب  )
. دندومن عامتجا  نامیلس  هناخ 

هب ام  میدش . هنتف  ضرعتم  میدرک و  ینالوط  رمع  ام  تفگ : دروآ  ياجب  ار  ادخ  يانث  دـمح و  هکنیا  زا  سپ  درک و  نخـسب  عورـش  نامیلس 
رگا هک  میدادن  امـشب  رمع  يردقب  ایآ  هدومرف : نانآ  هب  عجار  نآرق  رد  هک  دهدن  رارق  يدارفا  نآ  زا  ار  ام  میراودیما  بغار و  دوخ  يادخ 

. تشاد دنهاوخن  يروای  ملاظ  دارفا  دیشچب . ار  باذع  نونکا  دمآ . امش  يارب  هدنهد  میب  ربمایپ  تسناوتیم و  دوش  رکذتم  تساوخیم  یسک 
هب ام  مومع  تسا . لاس  تصش  دریذپیم  نآ  رد  ار  ناسنا  رذع  ادخ  هک  يرمع  نآ  تدم  هدومرف : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح 

ار ام  نابوخ  میلع  يادـخ  یتقو  هکنیا  ات  میدوب . اشوک  دوخ  نایعیـش  حدـم  سفن و  هیکزت  يارب  تقو  همه  اـم  میاهدیـسر . رمع  رادـقم  نیا 
رد وگغورد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ندرک  يرایب  تبـسن  هک  تفای  روط  نیا  ار  اـم  داد  رارق  شیاـمزآ  دروم 

راگدرورپ دیاش  میشکب . ار  نیـسح  ماما  نیلتاق  هکنیا  زج  میرادن  یهجوم  رذع  میاهدشعقاو  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  هک  نونکا  میدمآ .
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. دیامرف وفع  ار  ام  ام 
نیرتهب  هک  درک  تیاده  ار  وت  ادخ  تفگ : نامیلس  هب  دادش  نب  ۀعافر 
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لباق عومسم و  وت  توعد  يدرک . توعد  تسا  هانگ  زا  ندرک  هبوت  نیقـساف و  اب  داهج  هک  يرما  نیرتبوخ  يوسب  ار  ام  وت  یتفگ . ار  نخس 

. تسا لوبق  لباق  وت  لوق  تباجا و 
نب بیـسم  میئامن ؟ راذگاو  تسا  مالـسا  ربمایپ  هباحـص  زا  هک  نامیلـس  ینعی  نایعیـش  گرزب  هب  ار  يربهر  نیا  ام  یهدیم  يأر  رگا  نونکا 

. دیوش ایهم  رازراک  يارب  سپ  متفریذپ . ار  هیرظن  نیا  نم  دیدش . قفوم  دیدیسر و  فده  هب  تفگ : هبجن 
نامس نب  ۀفیذح  نب  دعس  يارب  یئاط  کلام  نب  هَّللا  دبع  هلیـسوب  ار  نآ  تشون و  دندوب  نئادم  رد  هک  هفوک  نایعیـش  يارب  ياهمان  نامیلس 

: دنتفگ دندش  رضحتسم  همان  نآ  نومضم  زا  نانآ  هک  یماگنه  درک . توعد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  يارب  ار  ناشیا  داتـسرف و 
. تشون ار  ناشیا  باوج  هفیذح  نب  دعس  تسا و  یکی  نانآ  يأر  اب  مه  ام  يأر 

دوب دعـس  ینب  زا  هک  یمیمت  هرامع  نب  نایبظ  هلیـسوب  ار  همان  نآ  تشون و  يدـبع  همرخم  نب  ینثم  يارب  روظنم  نیمهب  ياهمان  زین  ناـمیلس 
: تشون شباوج  رد  ینثم  داتسرف 

نیعت هک  یتدـم  وت  اب  ام  دـنتفریذپ . دـنداد و  رارق  دنـسپ  دروم  ار  وت  هیرظن  ناـشیا  مدـناوخ . وت  ینید  ناردارب  مدوخ و  يارب  ار  وت  هماـن  نم 
 ... کیلع و مالسلا  و  میتسه . قفاوم  ياهدرک 

. دش دیهش  نآ  رد  نیـسح  ماما  هک  دوب  يرمق  ( 61  ) لاس رد  درک  هعیـش  هک  یمادقا  نیلوا  دراگنیم : دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم 
توعد مالسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هبلاطم  يارب  هنایفخم  ار  رگید  کی  دندوب و  رازراک  هدامآ  گنج و  تلآ  هیهت  ددص  رد  نانچمه  نایعیش 

. تشذگ رد  ایند  زا  هیواعم  نب  دیزی  هکنیا  ات  دندرکیم 
ورمع و  دوب . قارع  ریما  دایز  نب  هَّللا  دیبع  عقوم  نآ  رد  دوب . زور  راهچ  هام و  ود  لاس و  هس  دیزی : تکاله  نیسح و  ندش  دیهش  نیب  تدم 

يارب  ار  مدرم  دیزی  توم  زا  لبق  ریبز  نب  هَّللا  دبع  دوب . دایز  نبا  هفیلخ  هفوک  رد  یموزخم  ءاح ) مضب   ) ثیرح نب 
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نیا زا  ریبز  نبا  دش  كاله  دیزی  هک  یماگنه  یلو  دومنیم . راداو  دیزی  هیلع  رب  ار  نانآ  درکیم و  توعد  شنارای  نیسح و  ماما  یهاوخنوخ 
راتخم هک  یعقوم  دراگنیم : ینئادم  نیسح !! ماما  یهاوخنوخ  هن  دوخ ، يارب  دوب  تنطلس  ناهاوخ  يو  هک  دش  مولعم  درک و  ضارعا  روظنم 

هب هار  نیب  رد  وا  دـیدرگ . هفوک  هجوتم  جراـخ و  همظعم  هکم  زا  دـناوخ  رعـش  ود  هکنیا  زا  سپ  دیـسرن  دوـخ  روـظنمب  تفر و  ریبز  نبا  دزن 
يروآ عمج  ار  هفوک  لها  هک  دشاب  لجر  کی  رگا  تفگ : یناه  دش . ایوج  هفوک  لها  عاضوا  زا  درک و  دروخرب  یعادو  هیح  وبا  نبا  یناه 

. دیامن بحاصت  نانآ  هلیسوب  ار  نیمز  دناوتیم  دنک 
زا ناشیا  هلیـسوب  دنتـسه  لطاب  نید  رب  هک  ار  یناراوس  درک و  مهاوخ  عمج  قح  قاقحا  يارب  ار  ناـنآ  هک  منم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : راـتخم 

ایوج یناه  زا  راتخم  سپس  هَّللاب ! الا  ةوق  و ال  هَّللا ! ءاش  نا  مناسریم  لتق  هب  ار  يدانع  اب  رابج و  صخش  ره  نانآ  هطساو  هب  مروایم و  رد  ياپ 
زور رد  ات  درک  تکرح  راتخم  ادعب  دندوب . لمع  نیا  مزاع  یلو  هن . تفگ : هن ؟ ای  تسا  هدـش  رافک  لاتق  هجوتم  درـص  نب  نامیلـس  ایآ  دـش 
زور نیب  رد  راوس و  دوخ  بسا  رب  دومن ، لیامح  ار  دوخ  ریشمش  دیشوپ ، ار  دوخ  ياهسابل  درک ، لسغ  دش ، هدایپ  دیسر . هریح  رهشب  هعمج 

جرفب و ار  امش  داب  هدژم  تفگیم : درکیم و  مالس  فقوت و  دیسریم  هک  ياهلحم  ره  نمجنا  سلاجم و  هلیبق و  ره  دجسم  هب  دش . هفوک  دراو 
. منکیم هبلاطم  ار  ادخ  ربمغیپ  تیب  لها  نوخ  نم  متسه . طلسم  نیقساف  رب  نم  دیراد . تسود  هک  ماهدمآ  امش  دزن  روط  نآ  نم  تاجن .

هک تسا  راتخم  درم  نیا  دنیوگیم : رگید  کی  هب  دناهدش و  يو  هجوتم  مدرم  هک  دید  دناوخ و  زامن  دش و  عماج  دجسم  دراو  راتخم  سپس 
. تسا هدمآ  یمهم  رما  يارب 
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دوب فورعم  میدق  رد  هک  دش  دوخ  هناخ  دراو  جراخ و  دجسم  زا  نایرج  نیا  زا  سپ  دوش . ام  بیصن  یجرف  هار و  وا  هلیسوب  هک  میراودیما 
. بیسم نب  ملاس  هناخ  هب 

يرما کی  نیا  ماهدـمآ . تیب  لها  یهاوخنوخ  يارب  هیفنح  نب  دّـمحم  فرط  زا  نم  تفگ : نانآ  هب  داتـسرف و  هعیـش  ناـگرزب  غارـسب  ادـعب 
نانمشد  لاحشوخ و  ار  امش  هک  تسا 
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هک یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  اب  مدرم  یلو  يراد . تیلها  ماقم  نیا  يارب  وت  يرآ  دنتفگ : راتخم  باوج  رد  نایعیـش  دـیامنیم . دوبان  ار  امش 
راک هک  دوب  راظتنا  رد  درک و  راـیتخا  توکـس  راـتخم  ياـمنم ! هلجع  دوخ  رما  يارب  ـالعف  وت  دـناهدومن . تعیب  دـشابیم  هعیـش  گرزب  ـالعف 

. دیشک دهاوخ  اجکب  درص  نب  نامیلس 
زا نانآ  فوخ  دندوب . فئاخ  ریبز  نب  هَّللا  دبع  ناورم و  نب - کلملا  دـبع  زا  اریز  دنتـشادیم . یفخم  ار  دوخ  میمـصت  عقوم  نآ  رد  نایعیش 

. دندوب نیسح  ماما  نیلتاق  زا  نانآ  رتشیب  اریز  دوب . رتشیب  هفوک  لها 
نب لیعامسا  رمع و  نب  دیبع  دومن  تعیب  راتخم  اب  هک  یسک  لوا  درکیم . توعد  دوخ  يوسب  هدنکارپ و  نامیلـس  فارطا  زا  ار  مدرم  راتخم 

: دنتفگیم هفوک  مدرمب  ءاب ) نوکس  ءار و  رسکب   ) یعبر نبا  ءاب ) نیش و  حتفب   ) ثبش دعس و  نب  رمع  دندوب . ریثک 
روظنم یلو  دنک . رازراک  امش  نانمشد  اب  دیامن و  جورخ  هک  تسا  نیا  درص  نب  نامیلس  روظنم  اریز  تسا . یتخس  نمشد  امش  يارب  راتخم 
. دیئامن ینادنز  هشیمه  يارب  هدومن  ریجنز  لغ و  ار  وا  دینک و  هلمح  راتخمب  دیاب  سپ  دیامن . زات  تخات و  امش  هب  هک  تسا  نیا  راتخم 

دیزی نب  هَّللا  دـبع  هب  هحلط  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  دـندرک . جراـخ  ار  وا  هرـصاحم و  ار  شاهناـخ  هکنیا  اـت  دوبن  علطم  هئطوـت  نیا  زا  راـتخم 
تسا هدرکن  ام  اب  گنج  ینمشد و  راهظا  هک  يدرم  اب  ار  لمع  نیا  نم  تفگ : يو  ربب . هنهرب  ياپ  اب  ار  وا  دنبب و  ار  راتخم  ياهتسد  تفگ :

ار وا  دش و  راوس  راتخم  دـندروآ و  گنر  هایـس  رتسا  کی  سپـس  میتفرگ . میراد  يو  هب  هک  ینیبدـب  يارب  طقف  ار  وا  ام  داد . مهاوخن  ماجنا 
. دندرک نادنز  دراو 

مدینـش متفر . راتخم  دزن  ءاز ) نوکـس  هزمه و  حتفب   ) يدزا ملـسم  نبا  میم ) حتف  ءاح و  مضب   ) دـیمح اب  نم  دـیوگیم : یـسیع  وبا  نب  ییحی 
صخـش ره  نم  هک  مسق  نابوخ  ناگدیزگرب  راکوکین و  هکئالم  اهارحـص . اههوک و  للق  راجـشا ، لخن و  اهایرد ، يادخب  تفگیم : راتخم 

نایم  رد  يدنه  ریشمش  كزان و  ياههزین  هلیسوب  ار  يراکمتس  رابج و 
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مکحتـسم و ار  نید  نوتـس  نم  دنتـسین . راتفر  دـب  هبرجت و  نودـب  راکمتـس و  زجاع و  هک  يراصنا  نامه  تشک . مهاوخ  راصنا  ياههورگ 
ندـمآ زا  تسین و  گرزب  نادـنچ  نم  رظن  رد  ایند  لاوز  مناربماـیپ . هاوخنوخ  نم  درک . مهاوخ  لیدـبت  داـحتا  هب  ار  ناناملـسم  یگدـنکارپ 

. مرادن یکاب  نادنچ  توم 

وا جورخ  درص و  نب  نامیلس  رکشلب  عجار  مود  عوضوم 

نامه درک . مایق  دنتفگیم  هیـسابع  ار  نآ  هک  نون ) مضب   ) هلیخن زا  دوخ  رکـشل  اب  يرمق  ( 65  ) هنس رخآلا  عیبر  هام  لوا  رد  درـص  رب  نامیلس 
. دنیامن تعیب  شدوخ  زا  دعب  يارب  زیزعلا  دـبع  کلملا و  دـبع  شنارـسپ : اب  دوب  هداد  روتـسد  ماش  لها  هب  مکح  نبا  ناورم - هک  دوب  یلاس 

. دوب هداد  رارق  دوخ  دهعیلو  ار  ناشیا  يو 
نبا عقوم  نآ  دوب . هام  - 9 شتفالخ - تدم  لاس و  ( 81  ) ناورم رمع  تفر و  ایند  زا  ناضمر  هاـم  لوا  رد  قشمد  رد  ناورم  لاـس  نیمه  رد 

تفرگ میمـصت  درـص  نب - نامیلـس  یتقو  دینـش . ار  ناورم  گرم  ربـخ  دـش و  هریزج  دراو  اـت  دومن  تکرح  داـیز  نبا  دوب . قارع  رد  داـیز 
نانآ هب  داتسرف و  یهورگ  اب  ار  ینانک  ءاح ) مضب   ) نیصح نب  دیلو  يدنک و  ذقنم  نب  میکح  اذل  دنتسه . لیلق  شرکـشل  دید  دیامن  جورخ 
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: دننزب ادص  هفوک  رد  داد : روتسد 
(. دینک مایق   ) نیسح ماما  ناهاوخنوخ  لآ  يا  ینعی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تارأث  لآ  ای 

نب ۀلهـس  شاهجوز  رتخد و  تسجرب . ياج  زا  دینـش  دوب  مزاح  نب  هَّللا  دبع  شمان : هک  ءاز ) نوکـسب   ) دزا هلیبق  زا  يدرم  ار  ادـن  نیا  یتقو 
زا سپ  یلو  دوبن . یبزح  چیه  ءزج  عقوم  نآ  ات  هَّللا  دـبع  نیا  دـندوب . وا  روضح  رد  دوب  نانز  نیرتبوبحم  هَّللا  دـبع  دزن  ابیز و  ینز  هک  هریس 

. دیدرگ دوخ  بسا  حالس و  هجوتم  دیشوپ و  ار  دوخ  ياهسابل  تسجرب و  ءادن  نآ  ندینش 
ءادن نم  هکلب  هن  تفگ : ياهدشهناوید ؟! ایآ  تفگ : وا  هب  دز و  دایرف  شاهجوز 
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تاهناخ نیا  سپ  تفگ : شاهجوز  مریمب . هکنیا  ات  منکیم  هبلاطم  ار  نیسح  نوخ  نم  مدومن . تباجا  ار  نآ  مدینـش و  ار  ادخ  هدننکتوعد 

ایادخ نک . ظفح  نانآ  نایم  رد  ارم  ایادخ ! راب  مراپـسیم . وتب  ار  ملایع  لها و  نادنزرف و  نم  اراگدرورپ ! ادـخب  تفگ : يراپـسیم ؟ هک  هب  ار 
لوغـشم مدرم  هک  عماج  دجـسم  رد  سپـس  ریذپب . ار  ماهبوت  مدرک  تربمایپ  رتخد  رـسپ  ندرک  يرای  هب  تبـسن  نم  هک  یطیرفت  نیا  هراب  رد 

: دنداد رد  ادن  دندوب  ءاشع  زامن  ندناوخ 
. دندوب هدرک  یسیون  مان  نامیلس  رتفد  رد  رفن  - 16 ، 000 رازه - هدزناش  دادعت  دندش . نامیلس  هجوتم  يریثک  هورگ  نیـسحلا ! تارأث  لآ  ای 

. ددرگ ماش  هجوتم  دایز  نبا  اب  لاتق  يارب  تفرگ  میمصت  نامیلس  دندوب . هدشن  رضاح  رازراک  فص  رد  رفن  رازه  راهچ  زا  رتشیب  یلو 
زا ریغ  ماش  رد  لئابق  فارشا  ناگرزب و  دعس و  نبا  رمع - لیبق  زا  دناهفوک . رد  نیسح  ماما  نیلتاق  هیلک  تفگ : نامیلس  هب  دعس  نب  هَّللا  دبع 

. دنورب ماش  يوسب  هکنیا  زج  درکن  تقفاوم  نامیلس  یلو  تسین . یسک  دایز  نبا 
: رد ار  بش  دندش و  جراخ  لوالا  عیبر  هام  مجنپ  هعمج ، بش  رد  نامیلس  رکشل 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  ادـعب  دـش . هدایپ  دوب  تارف  رانک  رد  هک  کلام  ینب  ساسقا  رد : درک و  تکرح  سپـس  دـندنام . روعا  رید 
هب يزور  چیه  هک  دندرک  الیو  او  هیرگ و  هجض و  هب  عورش  يوحنب  سپس  دندش . رافغتـسا  زامن و  لوغـشم  زور  هنابـش  کی  تدم  دنتفر و 

عقوم نامه  رد  دوشیم . دوسـالا  رجح  يارب  هک  دـش  ماـحدزا  يردـقب  ترـضح  نآ  ربق  اـب  عادو  عقوم  رد  دـندوب . هدرکن  هیرگ  رادـقم  نآ 
اهنآ علطم  هک  دناوخ  ار  یفعج  رح  نب  هَّللا  دیبع  راعشا  داتـسیا و  دیهـش  نیـسح  ربق  رـس  رب  دوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  یفعج  هعمز  نب  بهو 

 ... و هرخآ . یلا  يواشنلا  تیبت  تسا : نیا 
: دراو ات  دندومن  چوک  اجنآ  زا  دندش . تیه  دراو : ات  دندرک  تکرح  سپس 

: دراو زور  هنابش  کی  زا  سپ  ات  دندومن  تکرح  تعرـس  هب  اجنآ  زا  تسا . ریثک  ماش  رکـشل  دادعت  هک  دندینـش  اجنآ  رد  دندیدرگ . اسیقرق 
. دندش هدرولا  نیع 
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. دومن ترخآ  ملاع  روآدای  هظعوم و  ار  رکشل  نآ  تساخرب و  نامیلس  سپس 

. دوب دهاوخ  میج ) نون و  حتفب   ) هبجن نب  بیسم  امش  ریما  مدش  هتشک  نم  رگا  تفگ : و 
رس دعس  نب  دلاخ  شردارب  دیدرگ  هتشک  مه  وا  رگا  دشابیم . نون ) مضب   ) لیفن نب  دعس  نب  هَّللا  دبع  امش  رکـشل  ریما  دش  هتـشک  زین  وا  رگا 

. دشاب ریما  دادش  نب  ۀعافر  ددرگ  هتشک  زین  لأو  نبا  رگا  تسا . ریما  لأو  نب  هَّللا  دبع  دوش  هتشک  مه  دلاخ  رگا  و  تسا . رکشل 
نوخیبش ماش  رکـشلب  تفگ : داتـسرف و  گنهاشیپ  ناونعب  راوس  رازه  راهچ  دادـعت  اب  ار  هبجن  درـص  نب  بیـسم  نامیلـس  نایرج  نیا  زا  سپ 

يرصتخم میدش . هدایپ  رحس  عقوم  میتفر و  هار  زور  هنابش  کی  تدم  ام  مدوب . نانآ  اب  زین  نم  دیوگیم : ملـسم  نب  ءاح ) مضب   ) دیمح دننزب .
یبارعا اب  وا  دندنام . یقاب  وا  اب  راوس  دص  دادعت  دندش و  هدنکارپ  رکـشل  میدش . راوس  میدناوخ و  ار  حبـص  زامن  هکنیا  زا  سپ  میدیباوخ و 

: تفگ درک و  تاقالم 
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. لیم کی  تفگ : تسا ؟ ردقچ  هورگ  نیا  ام و  نیب  تحاسم 
ریمن نب  نیـصح  زین  ناشیا  زا  سپ  دـناهدمآ . دایز  نبا  هَّللا  دـیبع  فرط  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  هک  تسا  عالکلا  يذ  نب  لیحارـش  رکـشل  نیا 

. دنیآیم زین  رفن  رازه  راهچ  اب  یبالغ  هیجان  نب  تلـص  نآ  زا  دعب  دـمآ . دـنهاوخ  رفن  رازه  راهچ  دادـعت  اب  داص ) حـتف  نون و  ءاح و  مضب  )
. دنشابیم هقر  رد : هَّللا  دیبع  اب  رکشل  هیلک 

قارع رکشل  یتقو  ماش ! رگشلب  دینک  هلمح  تفگ : دوخ  نارای  هب  بیسم  دندیدرگ . فرشم  ماش  رکشل  رب  ات  دندرک  تکرح  نامیلس  رکـشل 
تـسدب نانآ  زا  یگرزب  تمینغ  قارع  رکـشل  دندش . هتـشک  نانآ  زا  یناوارف  هورگ  دـندیدرگ و  تسکـش  راچد  ماش  رکـشل  دـندرک  هلمح 

. دنتشگرب نامیلس  دزن  نانآ  داد و  تعجارم  روتسد  نانآب  بیسم  سپس  دندروآ .
نانآ دادعت  هک  داتسرف  وا  لابندب  رکشل  يردقب  دومن و  مازعا  قارع  رکـشل  يوسب  ار  ریمن  نب  نیـصح  دیـسر  دایز  نباب  ربخ  نیا  هک  یعقوم 

. دوب رفن  دص  رازه و  هس  طقف  زور  نآ  رد  قارع  رکشل  دادعت  یلو  دیسر . رفن  ( 20 ، 000  ) رازه تسیب  هب 
354 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

ریمن نب  نیصح  هرسیم و  رب  يونغ  هعیبر  نب  قراخم  هنمیم و  رب  يرهف  سیق  نب  كاحض  نب  هَّللا  دبع  دندش . رازراک  هدامآ  رکشل  ود  سپس 
رب ءاز ) نوکـسب   ) يدزا نون ) مضب   ) لیفن نب  دعـس  نب  هَّللا  دبع  هنمیم و  رب  يزارف  هیجن  بیـسم  دندش . رارقرب  ماش  رکـشل  بلق  رد  ینوکس 

. دندش فقوتم  رکشل  ود  دندیدرگ و  رقتسم  قارع  رکشل  بلق  رب  یعازخ  درص  نب  نامیلس  حانج و  رب  یلجب  دادش  نب  ۀعافر  هرسیم و 
ار دایز  نب  هَّللا  دیبع  دیاب  امـش  دندز : دایرف  قارع  لها  دیوش  ناورم  کلملا  دبع  عیطم  دیاب  امـش  دـندز : دایرف  ماش  لها  نایرج  نیا  زا  سپ 
ود ددرگ . میلـست  مالـسا  ربمغیپ  تیب  لها  هب  تفالخ  رما  دنوش و  جراخ  ریبز  لآ  ناورم و  نبا  تعاطا  زا  دیاب  مدرم  دـیئامن و  میلـست  ام  هب 

تمارکب ار  نانآ  درکیم و  راداو  لاتق  يارب  ار  قارع  لها  نامیلـس  دـندرک  هلمح  رگید  کی  هب  دـنتفریذپن و  ار  رگید  کـی  داهنـشیپ  رکـشل 
. دادیم تراشب  ادخ 

 ... دیدرگ و ماش  لها  هجوتم  تسکش و  ار  دوخ  ریشمش  ماین  سپس 
رکشل بلق  رب  نامیلس  دندرک و  هلمح  نانآ  هنمیم  رب  ام  هرسیم  ماش و  رکشل  هرسیم  رب  ام  رکشل  هنمیم  دیوگیم : ملسم  نبا  ءاح ) مضب   ) دیمح
سپـس تشاد . همادا  زور  هس  ات  لاتق  میدومن و  هلتاقم  ناشیا  اـب  نآ  يادرف  دیـسر  ارف  بش  یتقو  میداد ، تسکـش  ار  ناـنآ  دـش و  روهلمح 

قارع لها  رـس  رب  ماش  لها  راب  شتآ  ياهریت  دـندومن . يزادـنا  ریت  هب  عورـش  داد  روتـسد  ماش  لها  هب  نون ) ءاح و  مضب   ) ریمن نب  نیـصح 
البق هک   ) ار يو  هبوت  ادخ  درک و  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  يادـف  ار  دوخ  زیزع  ناج  دـش و  دیهـش  درـص  نب  نامیلـس  هجیتن  رد  دـنتخیریم .

 ... تفریذپ و دوب ) هدرکن  يرای  ار  نیسح 
هبترم هس  وا  دنکفا . كاله  كاخ  هب  نمـشد  زا  ار  یئاهرـس  هک  درک  يرازراک  تشارفارب و  ار  قارع  رکـشل  مچرپ  هبجن  نب  بیـسم  سپس 

 ... و دوب . روهلمح  نیرتگرزب  نانمشد  ندرک  دوبان  ظاحل  زا  عاجش و  نیرتگرزب  رازراک  رظن  زا  يو  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  رفک  رکشل  نآ 
. دندومن دیهش  ار  وا  دندرک و  هلمح  يریثک  تیعمج  هکنیا  ات  دندشیم  يرارف  نانآ  درکیم و  هلمح  نانمشدب  نانچمه  وا 

تشادرب  ار  مالسا  مچرپ  نون ) مضب   ) لیفن نب  دعس  نب  هَّللا  دبع  هبجن  نب  بیسم  زا  سپ 
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. دش دیهش  ات  درک  لاتق  نانچ  مه  وا  داد و ...  رارق  هزین  فده  ار  نانآ  دیدرگ و  روهلمح  راکبان  هورگ  نآ  رب  و 
بیغرت رما  یکین  هب  ار  ناشیا  دومنیم و  کیرحت  گنج  يارب  ار  قارع  لها  تفرگ و  تسدب  ار  مچرپ  دعـس  نب  دلاخ  شردارب : وا  زا  دعب 

. دش دیهش  ات  درک  دوبان  ار  نمشد  درک و  ار  لاتق  نیرتدیدش  درکیم .
هک یلاح  رد  سپـس  دش . عطق  شپچ  تسد  ات  درک  داهج  تشاد و  ياپب  ار  مالـسا  مچرپ  دـش و  گنهاشیپ  لأو  نب  هَّللا  دـبع  دـلاخ  زا  سپ 

. دش دیهش  هک  درک  داهج  يردق  هب  وا  درک و ...  نمشدب  هلمح  دومن و  دوخ  نارایب  تشپ  درک  یم  نتسج  شتسد  زا  نوخ 
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نب ریثک  اب  نئادم  زا  یهورگ  هرـصب و  زا  يدبع  همرخم  نبا  ینثم  اب  راکددـم  یهورگ  هاگان  دـندوب  رازراک  لوغـشم  نانآ  هک  نیح  نآ  رد 
عامتجا سپـس  دندرک  هلمح  نانآ  رب  كانمـشخ و  ماش  لها  رب  تخـس  قارع  لها  بولق  دـندش . دراو  قارع  لها  دادـما  يارب  یفنح  ورمع 

هک دناوخ  ار  يزجر  تفر و  ولج  ماش  رکـشل  ياهفـص  يوسب  دادش  نب  ۀعافر  ادعب  دش . ریگرد  تدش  هب  گنج  دنتفگ و  ریبکت  دـندومن و 
. دوب نیسح  ماما  ترصن  كرت  زا  هبوت  نآ  نومضم 

لاتق كرت  هب  عجار  نانآ  زا  یضعب  دیدرگ . رهاظ  قارع  لها  فعـض  تفای و  تدش  لاتق  دیوگیم : ءاز ) نوکـسب   ) يدزا فوع  نب  هَّللا  دبع 
کی ردق  هب  دوشیم . طلسم  ام  رب  نمشد  ریـشمش  میئامن  گنجب  تشپ  ام  رگا  دنتفگیم : یهورگ  دندوب و  قفاوم  یهورگ  دندرک . وگتفگ 

. میوریم دیسر  ارف  بش  یتقو  مینک ، داهج  بش  ات  دیاب  هکلب  دنام . دهاوخن  یقاب  ام  زا  يدحا  هکنیا  رگم  درک  میهاوخن  رارف  خسرف 
تیعمج دندش و  هتشک  قارع  لها  زا  یهورگ  دنداد . ماجنا  ار  لاتق  نیرتدیدش  تشاد و  ياپب  ار  مچرپ  دمآ  ولج  فوع  نب  هَّللا  دبع  سپس 
: دراو هفیذح  نب  دعس  دندیسر . اسیقرق  هب  ارحص  فرط  زا  ات  دندومن  تشگزاب  قارع  رکشل  دندش  قرفتم  مدرم  دش و  هدنکارپ  نانآ 
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. دندرک هاگآ  قارع  رکشل  نایرج  زا  ار  يو  هدومن  تاقالم  وا  اب  بارعا  زا  یهورگ  دش و  تیه 

. دندومن تعجارم  دوخ  رهش  يوسب  هفوک  هرصب و  نئادم و  لها  زا  کی  ره 
کی زا  رتمک و  زور  هد  زا  هک  دینک  يرامـش  زور  يرتشیب  ندرک  تراغ  يارب  تفگیم : دوخ  نارای  هب  دوب  ینادـنز  عقوم  نآ  رد  هک  راتخم 

هچ دوب . دهاوخ  نانمشد  راظتنا  رد  مهم  يرما  رامشیب و  ینتـشک  عطاق و  یتبرـض  كانتـشحو و  يربخ  سپـس  دش  دهاوخن  رتینالوط  هام 
هعدخ تسارف  زجر و  اب  ار  دوخ  ياهراک  راتخم  مهدیم . ماجنا  نم  دینکن ! بیذکت  مهدیم . ماجنا  نم  دـهدیم ؟ ماجنا  ار  لامعا  نیا  یـسک 

. دادیم ماجنا  وکین  یتسایس  و 
: شمان هک  تشاد  یمالغ  راتخم  دیوگیم : ءارعش  باتک : رد  ینابزرم 

روط نیا  ترابع  نیا  زا  اههیداب  لها  بارعا و  متفگ : لیئربجب  نم  تفگیم : هکنیا  ات  هداد ، ربخ  نمب  لـیئربج  تفگیم : اـهراب  دوب . لـیئربج 
مظنم وا  روما  هکنیا  ات  دش  طلـسم  مدرم  نآ  رب  وحن  نیدب  راتخم  دشیم . لزان  ادخ  لوسر  رب  هک  تسا  لیئربج  نآ  وا  روظنم  هک  دندیمهفیم 

. داد تسکش  ار  لطاب  درک و  يرای  زیزع و  ار  نید  دیدرگ و 
دیامن و گرزب  ار  امـش  رجا  ادخ  تشون : نانآ  يارب  دوب  ینادنز  هک  راتخم  دـندرک  تعجارم  ماش  زا  درـص  نب  نامیلـس  نارای  هک  یماگنه 

دیوریمن الاب  ياهندرگ  چیه  زا  دینکیمن و  جرخ  ار  یلوپ  چیه  امش  دیدرک . داهج  رافک  اب  تقرافم و  قساف  دارفا  زا  اریز  دزیرب . ار  امش  هانگ 
. تشون دهاوخ  امش  يارب  ياهجرد  اهنآ  هلیسوب  ادخ  هکنیا  رگم  دیرادیمن  رب  یماگ  چیه  و 

مهاوخ دوبان  برغم  ات  قرـشم  نایم  زا  ریـشمش  هلیـسوب  ار  امـش  نانمـشد  ادخ  تساوخ  اب  موش  جراخ  نادـنز  زا  نم  رگا  ار : امـش  داب  هدژم 
وا فطلب  هک  ار  یـسک  ره  ادـخ  تشک . مهاوخ  رگید  کی  اـب  کـت و  کـت  ار  ناـشیا  مهدـیم . رارق  ياهپت  ریظن  ار  ناـنآ  هزاـنج  نم  درک .

. درادـب رود  دوخ  تمحرم  زا  دـنکیم  یناـمرفان  تیـصعم و  هک  هک  ار  یـسک  ره  درادـب و  شوخ  ددرگ  تیادـه  دـهاوخب  دوش و  کـیدزن 
. يدهلا لها  ای  مکیلع  مالسلا 

: دنتشون شباوج  رد  دندش  هاگآ  نآ  زا  لئابق  ياسؤر  دمآ و  راتخم  همان  هک  یعقوم 
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. میئایم میئامن ، جراخ  نادنز  زا  ار  وت  میئایب و  ام  یـشاب  لیام  رگا  دیامن . رورـسم  ار  وت  هک  میهدیم  ماجنا  یلمع  ام  میدـناوخ . ار  وت  همان  ام 
نانآ باوج  رد  یلو  دش . لاحـشوخ  دندوب  هدـش  شناهاوخ  نایعیـش  هکنیا  يارب  وا  داد  ربخ  راتخم  هب  ار  عوضوم  نیا  نانآ  هداتـسرف  یتقو 

. دش مهاوخ  جراخ  اهزور  نیمه  نم  اریز  دیهدن  ماجنا  ار  لمع  نیا  تفگ :
. دناهدش نیبدب  اجیب  نم  رب  رما  نایدصتم  ماهدش . ینادنز  مولظم و  نم  تفگ : داتسرف و  باطخ  نب  رمع  نب  هَّللا  دبع  دزن  ار  یصخش  راتخم 
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تسد زا  دوخ  تنم  فطلب و  ارم  دیاش  سیونب  ياهمان  دّمحم  نب  میهاربا  دیزی و  نب  هَّللا  دبع  ینعی  ملاظ  رفن  ود  يارب  دنک  تمحر  ارت  ادخ 
. کیلع مالسلا  و  ینک . صالخ  نانیا 

یتسود امـش  نم و  نیب  دـینادیم  مه  یفرط  زا  مراد و  يداماد  تبـسن  راتخم  اب  نم  هک  دـینادیم  امـش  تشون : ناـنآ  يارب  رمع  نب  هَّللا  دـبع 
. هتاکرب هَّللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلا  و  دیئامن . دازآ  نم  همان  دورو  زا  سپ  ار  يو  هک  مهدیم  مسق  ار  امش  نم  تسا . رارقرب 

نانآ دـنداد  تلافک  دـندمآ و  هفوک  فارـشا  زا  یهورگ  دنتـساوخ  لیفک  راـتخم  زا  دـندناوخ و  ار  رمع  نبا  هماـن  رفن  ود  نآ  هک  یماـگنه 
رد رب  رتش  رازه  دادعت  دنک  جورخ  رگا  دنکن . جورخ  نانآ  رب  هک  دنداد  مسق  ار  راتخم  و  دـنتفریذپ . ار  هفوک  لها  زا  رفن  هد  دادـعت  تنامض 

. دیدرگ نتشیوخ  هناخ  لخاد  جراخ و  هلیسو  نیدب  راتخم  دنشاب . دازآ  وا  دیرخرز  نامالغ  هیلک  دنک و  ینابرق  همظعم  هبعک  هزاورد 
دنمهفب دیاب  نانآ  اریز  دنتسه . قمحا  لهاج و  ردقچ  دشکب ! ار  نانآ  ادخ  تفگیم : راتخم  مدینـش  دیوگیم : ملـسم  نبا  ءاح ) مضب   ) دیمح

هاگ ره  هک  تسا  راوازـس  مدروخ  ادخب  نم  هک  یمـسق  نیا  دومن . مهاوخ  افو  مدرک  هک  يدـهع  مدروخ و  ناشیا  يارب  هک  یمـسقب  نم  هک 
هرافک منک و  لمع  يدعب  عوضومب  كرت و  ار  نآ  دیاب  دیایب  شیپ  تسا  مدقم  نآ  رب  هک  ار  یعوضوم  یلو  مروخب  مسق  يرما  هراب  رد  نم 

. مندوب ینادنز  رب  دوب  مدقم  نادنز  زا  نم  ندش  جراخ  مهدب و  ار  دوخ  مسق 
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اما دـنکیمن . تحاراـن  ارم  رتش  رازه  تمیق  منکفا . نوریب  ار  دوخ  ناـهد  بآ  هکنیا  زا  تسا  رتناـسآ  نم  يارب  رتش : رازه  ندرک  یناـبرق  اـما 
هتـشادن مالغ  کی  ادـبا  موش و  لئان  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  رب  مراد  تسود  نم  مسق  ادـخب  نم : دـیرخ  رز  نازینک  نامالغ و  ندـش  دازآ 

. مشاب
قفتم يو  تسایر  هب  امومع  دـندومن ؟ عامتجا  شفارطا  رد  باهذ و  بایا و  وا  دزن  نایعیـش  دـش  رقتـسم  دوخ  هناخ  رد  راتخم  هک  یماـگنه 

هَّللا دبع  هکنیا  ات  دشیم  تیوقت  دایز و  نانچمه  راتخم  نارادفرط  دادعت  رما و  دوب . هدش  تعیب  وا  اب  دوب  نادنز  رد  راتخم  هک  یعقوم  دندش .
ار عیطم  نب  هَّللا  دبع  درک و  لوزعم  دندوب  رکذلا  قباس  هحلط  نب  دّمحم  نبا  میهاربا  دیزی و  نب  هَّللا  دـبع  هک  ار  دوخ  نایلاو  رفن  ود  ریبز  نب 

. داد رارق  هرصب  یلاو  ار  هعیبر  یبا  نب  هَّللا  دبع  نب  ثراح  هفوک و  یلاو 
تفرگ میمصت  درک و  عمج  نتشیوخ  فارطا  رد  دوخ  هناخ  رد  ار  نانآ  داتسرف و  دوخ  نارای  لابندب  راتخم  دش  هفوک  دراو  عیطم  نبا  یتقو 

زا یهورگ  اب  دوب  حیرش  نبا  نمحرلا  دبع  شمان : راوگرزب و  یصخش  ماش و  هلیبق  زا  هک  راتخم  نارای  زا  يدرم  دیامن  جورخ  هفوک  لها  رب 
دندوب یمشج  کلام  نب  ۀمادق  يدنک و  دوسا  یفنح . رعس  یبا  نب  رعس  ذقنم ، نب - دعـس  نانآ : هلمج  زا  هک  درک  تاقالم  راتخم  باحـصا 
تعیب راتخم  اب  ام  دیامن . هبلاطم  ار  نیـسح  ماما  نوخ  دـنک و  جورخ  ام  اب  دراد  رظن  رد  راتخم  دـنتفگ : وا  هب  نانآ  دـندوب . هدرک  نمجنا  هک 
راتخم عاضوا  زا  ار  وا  میورب و  هیفنح  نب  دّمحم  دزن  ات  دیزیخرب  هن ؟ ای  هداتسرف  ام  يوسب  هیفنح  نب  دّمحم  ار  راتخم  ایآ  مینادیمن  میاهدرک .

. درک میهاوخ  اهر  ار  وا  الا  میوشیم و  راتخم  عبات  ام  داد  هزاجا  هیفنح  نب  دّمحم  رگا  میئامن . هاگآ 
وا هب  ادعب  دندرک . ربخ  اب  ار  يو  نانآ  دـش و  ایوج  هفوک  عاضوا  زا  دّـمحم  دـندش . دراو  هیفنح  نب  دّـمحم  دزن  جراخ و  هفوک  زا  هورگ  نآ 

ثکم یکدنا  سپـس  دینک . ربص  ياهقیقد  دـنچ  تفگ : دّـمحم  هنایفخم ، میتفگ : راکـشآ ؟ ای  هنایفخم  تفگ : میراد  یتجاح  وتب  ام  دـنتفگ :
سپ  درک و  نخسب  عورش  حیرش  نب  نمحرلا  دبع  تساوخ . ار  ام  دش و  رود  ام  زا  درک و 
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هلیـسوب ار  امـش  هداد و  صاصتخا  تلیـضف  هب  ار  امـش  ادخ  هک  دیتسه  ینادناخ  امـش  تفگ : دروآ  ياجب  ار  يادخ  يانث  دـمح و  هکنیا  زا 

مومع هک  دـیاهدش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  راـچد  امـش  تسا . هدوـمن  گرزب  تما  نیا  رب  ار  امـش  قـح  هداد و  تفارـش  توـبن  ماـقم 
. دناهدش مه  ناناملسم 

نوخ یهاوخنوخ  وا و  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  روتـسد  قبط  ار  ام  يو  تسا . هدـمآ  امـش  فرط  زا  دـنکیم  نامگ  هدـمآ و  ام  دزن  راتخم 
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میریذپیم و مینک  تعیب  وا  زا  یهد  روتسد  ار  ام  وت  رگا  نونکا  میاهدرک . تعیب  يو  اب  طورـش  نیا  اب  مه  ام  تسا . هدرک  توعد  تیب  لها 
. دومن میهاوخ  بانتجا  يرود و  وا  زا  ینکیم  یهن  ار  ام  رگا 

هَّللا یّلـص  دّمحم  ترـضح  رب  دورد  دروآ و  ياجب  ار  يادخ  ساپـس  دینـش  ار  نارگید  نمحرلا و  دبع  نخـس  هیفنح  نب  دّـمحم  هک  یعقوم 
دهاوخب یسک  ره  هب  هک  تسا  ادخ  زا  تلیضف  لضف و  دیتفگ  نادناخ  ام  تلیضف  هب  عجار  هک  ار  هچنآ  دومرف : داتسرف و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ام یهاوخنوخب  عجار  تسا . میکح  نآرق  رد  دش  ام  راچد  نیـسح  فرط  زا  هک  یتبیـصم  تسا و  یگرزب  لضف  بحاص  ادـخ  دـنکیم . اطع 
. میورب مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ینعی  امش  نم و  ماما  دزن  ات  دیزیخرب 

نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  داد  حرـش  راوگرزب  نآ  يارب  ار  نانآ  نایرج  دّـمحم  دـندش و  فرـشم  داجـس  ترـضح  روضحب  هک  یماگنه 
بحاص ار  وت  نم  دنیامن . تیوقت  ار  وا  تسا  بجاو  مدرم  رب  دـنک  بصعت  لامعا  نادـناخ  ام  يارب  یگنز  مالغ  کی  رگا  ومع ! يا  دومرف :

نب دّمحم  نیدباعلا و  نیز  دنتفگیم : دندینش  ار  داجس  ترضح  نخس  هورگ  نآ  یتقو  هدب . ماجنا  یهاوخیم  هک  یلمع  ره  مداد . رارق  رایتخا 
. دنداد هزاجا  امب  هیفنح 

هورگ دـنیامن  تعجارم  دّـمحم  دزن  زا  نانآ  هکنیا  زا  لبق  تشاد  رظن  رد  وا  دوب . رـضحتسم  هیفنح  نب  دّـمحم  دزن  هورگ  نآ  نتفر  زا  راـتخم 
دوصقمب دـنورب و  نانآ  رگا  دـندش . دـیدرت  تریح و  راـچد  امـش  زا  یهورگ  تفگیم : دـش  یلمع  وا  روظنم  یتقو  دـننک . یتضهن  ناـیعیش 

. دش دنهاوخ  يدیماان  نارسخ و  راچد  دندرک  ضارتعا  دنداتفا و  رد  دوخ  تروصب  رگا  دننکیم و  هبوت  دنیایم و  دنسرب 
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هنتف و راچد  هک  دـیدوب  امـش  ربخ ؟! هچ  تفگ : ناشیا  هب  راتخم  دـندمآ  راتخم  دزن  دنتـشگ و  زاب  هیفنح  نب  دّـمحم  دزن  زا  ناـنآ  هک  یعقوم 
. میاهدشرومأم وت  يرای  يارب  ام  دنتفگ : دیدوب ؟ هدش  دیدرت 

هورگ يا  تفگ : دـندومن  عامتجا  يو  کیدزن  نایعیـش  هک  یماگنه  دـینک . عمج  نم  دزن  ار  نایعیـش  متـسه . قاحـسا  وبا  نم  تفگ : راتخم 
رـسپ هدیزگرب و  بیجن  تیاده و  ياوشیپ  يوسب  اذل  دننادب . ماهدروآ  نم  هک  ار  یتیرومأم  نیا  قدص  دنتـشاد  تسود  يرفن  دنچ  نایعیش !

نیز مشابیم . ترـضح  نآ  هداتـسرف  نابیتشپ و  نم  هک  هدـینامهف  ناـنآ  هب  راوگرزب  نآ  دـنتفر و  داجـس  ترـضح  ینعی  یبتجم  یفطـصم و 
: داد روتسد  درک و  بیغرت  دوخ  اب  جورخ  تعاطا و  يارب  ار  نانآ  راتخم  سپـس  دیـشاب . نم  عیطم  عبات و  هک  هدرک  رومأم  ار  امـش  نیدباعلا 

. دنناسرب نیبئاغب  ار  عوضوم  نیا  نیرضاح 
. دنیامن هلتاقم  وت  اب  دـنراد : رظن  رد  دـناهدش و  عمج  عیطم  نب  هَّللا  دـبع  اب  هفوک  فارـشا  زا  یتیعمج  دـنتفگ : دـندمآ و  راتخم  دزن  یهورگ 

. تسا هریشع  ءابرقا و  ياراد  میهاربا  اریز  تفای . میهاوخ  رفظ  نمشد  رب  ادخ  تساوخ  اب  دیایب  ام  دزن  رتشا  نب  میهاربا  هک  یماگنه 
نیا یتقو  میاهدـشزاجم . وا  تیب  لها  نیـسح و  ماما  نوخ  بلط  يارب  ام  دـیئوگب : واـب  دـینک و  تاـقالم  ار  میهاربا  تفگ : ناـنآ  هب  راـتخم 

. يراد ار  تیلها  نیا  وت  دنتفگ : مشاب . امـش  ریما  نم  هکنیا  رب  طورـشم  مریذـپیم ، ار  امـش  توعد  نم  تفگ . وا  دـنتفگ  میهارباب  ار  عوضوم 
نیا يارب  راتخم  تسا . هدـمآ  هیفنح  نب  دّـمحم  ینعی  وا  بئان  و  نیدـباعلا : نیز  فرط  زا  راتخم  اریز  تسین ، عوضوم  نیا  يارب  یهار  یلو 

. دنداد حرش  راتخم  يارب  ار  نایرج  دندومن و  تعجارم  نانآ  تفگن و  یباوج  میهاربا  تسا  زاجم  رما 
. میدوب هورگ  نآ  نایم  رد  زین  مردـپ  نم و  دـیوگیم : یبعـش  نب - رماع  تساوخ . ار  دوخ  نارای  ناگرزب  زا  یهورگ  زور  هس  زا  سپ  راـتخم 

دوریم اجک  هب  تسنادیمن  دادیم و  روبع  هفوک  ياههناخ  زا  نانچ  مه  ار  ام  وا  درک . تکرح  ام  يولج  رد  راتخم 
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يور میهاربا  اب  مه  راتخم  میتسشن . ام  دش و  هدرتسگ  یئاهـشرف  داد  دورو  هزاجا  راتخم  هب  میهاربا  درک . فقوت  میهاربا  هناخ  رد  رب  هکنیا  ات 
. تسشن وا  شرف 

ینک يرای  ار  ام  رگا  یئامن . يرای  ار  ام  هدرک : رومأم  ارت  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نب  دّـمحم  همان  نیا  تفگ : میهارباـب  راـتخم 
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ینغتـسم وت  زا  ار  وا  تیب  لها  دّـمحم و  ادـخ  دـنکیم و  تجح  مامتا  وت  رب  هماـن  نیا  ینک  عاـنتما  رگا  و  دوب . یهاوخ  نارگید  هطبغ  دروم 
ار همان  رس  یتقو  زادرپب . يو  هب  ار  همان  نآ  تفگ : یبعش  هب  دش  مامت  شنخـس  یتقو  دوب . هدرک  میلـست  یبعـش  هب  ار  همان  نآ  راتخم  دنکیم .

: هتشون نآ  رد  دید  درک  زاب  دوب  ینالوط  هک 
وت يوسب  تسا  هدیدنسپ  مدزن  هک  ار  راتخم  نم  کیلع . مالـس  رتشا : نب  میهاربا  يوسب  تسا  يدهم  هک  دّمحم  زا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
نآ یقب  ام  و  شاب ! هارمه  يو  اب  دوخ  نادـنواشیوخ  اب  وت  مدرک . رومأـم  دوخ  تیب  لـها  یهاوخ  نوخ  منمـشد و  لاـتق  هب  ار  وا  مداتـسرف و 

. دوب میهاربا  بیغرت  همان 
هک هدش  هچ  تشونیم . ار  شردـپ  مان  نتـشیوخ و  مان  دوخ  ياههمان  رد  هشیمه  هیفنح  نب  دّـمحم  تفگ : دـناوخ  ار  همان  نآ  میهاربا  یتقو 
زا همان  نیا  دـنادب  هک  تسیک  تفگ : میهاربا  دوب . يرگید  نامز  ناـمز  نآ  تفگ : راـتخم  تسا ؟ هدرک  هفاـضا  ار  يدـهم  هملک : هبترم  نیا 

مینادـیم و ام  مهریغ . لماک و  هَّللا  دـبع  طیقـس و  نب  رمحا  سنا و  نب  دـیزی  تفگ : راتخم  تسا ؟ هدـش  هتـشون  نم  يارب  هیفنح  نب  دّـمحم 
. میرادن یعالطا  همان  نآ  زا  مردپ  نم و  تفگ : یبعش  تسا  هدمآ  وت  يارب  هفینح  نب  دّمحم  زا  همان  نیا  هک  میهدیم  مه  تداهش 

یتـقو ياـشگب ، ار  دوخ  تسد  تفگ : وا  هب  دـیناشن و  نآ  يور  رب  ار  راـتخم  دـش و  جراـخ  شرف  يور  زا  میهاربا  هک  دوـب  عـقوم  نیمه  رد 
میهاربا  دوشگ  ار  دوخ  تسد  راتخم 
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هناخ دراو  راتخم  ات  دش  جراخ  ام  اب  میهاربا  میدش و  دنمهرهب  نآ  زا  ام  دندروآ . لسع  تبرـش  هویم و  داد : روتـسد  سپـس  درک . تعیب  وا  اب 

. دیدرگ دوخ 
یلو دیدادن . تداهـش  تردپ  وت و  هک  متـسناد  تفگ : تفرگ و  ارم  تسد  درک  تعجارم  راتخم  دزن  زا  میهاربا  هک  یعقوم  دیوگیم : یبعش 

رـصم و خویـش  ءارتفا و  ناگرزب  دنداد . تداهـش  يدید  هک  روط  نآ  نانآ  متفگ : دـننزیم ؟ ءارتفا  قح  رب  دـنداد  تداهـش  هک  هورگ  نیا  ایآ 
. تفگ دنهاوخن  يزیچ  قح  زا  ریغ  دارفا  هنوگ  نیا  لثم  دندوب  نانآ  نایم  رد  برع  ناراوسهش 

مچرپ هدز ، رمکب  ربمایپ  تیب  لها  تبحم  يارب  تمه  نماد  تماهـش ، اب  يروـالد  هعاجـشلا ، رهاـظ  دوب : یلجر  هَّللا  همحر  رتشا  نب  میهاربا 
اب ار  نانآ  درک و  عمج  ار  دوخ  ناوعا  ناتـسود و  ناردارب و  نادـنواشیوخ و  میهاربا  هتـشارفا . رب  دوخ  تسد  ود  اب  ناـنآ  يارب  ار  تحیـصن 

. دنداهنیم بورغب  ور  ناگراتس  هکنیا  ات  دروآیم  دربیم و  راتخم  دزن  بش  همه  رد  يدزا  ملسم  نب  دیمح 
نب هَّللا  دبع  نابساپ  رس  براضم  نب  سایا  دننک . جورخ  يرمق  « 66  » هنس رخآلا  عیبر  هام  مهدراهچ  هبنشجنپ  زور  هک : دش  نیا  رب  نانآ  يأر 

. دنکیم جورخ  وت  رب  هلاحم  راتخم ال  تفگ : عیطم  نبا  هب  يو  دشیم . بوسحم  هفوک  ریما  هک  دوب  عیطم 
رازاب هجوتم  سایا  دوخ  داتـسرف  هفوک  هسانک  يوسب  تشاد  مان  دشار  هک  ار  شرـسپ  دش و  جراخ  نانابـساپ  اب  سایا  سپـس  شاب ! رذـح  رب 
. دنیامن يرادهاگن  دنوش  نیب  دب  نانآ  هب  هک  يدارفا  نآ  زا  ار  هفوک  ات  درک  مازعا  اهناتسربق  فرطب  ار  یهورگ  مه  عیطم  نبا  دش . هفوک 

هطاحا ار  رصق  رازاب و  نانابـساپ  دندوب . هدیـشوپ  ابق  هرز  يور  دندوب و  شوپ  هرز  هک  دندش  راتخم  هجوتم  یهورگ  اب  برغم  زا  دعب  میهاربا 
دب وتب  نم  تسیچ ؟! يارب  عامتجا  نیا  تفگ : میهاربا  هب  دندوب  حلـسم  هک  داتفا  میهاربا  نارایب  براضم  نب  سایا  مشچ  یتقو  دـندوب . هدرک 

نوکسب  ) نادمه زا  يدرم  هب  میهاربا  دندش . هرجاشم  راچد  تفریذپن و  ار  وا  نخس  میهاربا  مربب . ریما  دزن  ارت  ات  منکیمن  اهر  ارت  متسه  نیب 
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وا دـهاوخیم  میهاربا  هک  تشادـنپ  روط  نیا  دوب  میهاربا  تسود  يو  نوچ  ایب ! مکیدزن  تفگ : دوب  نطق  وبا  شمان  دوب و  سایا  اب  هک  میم )
. دهد رارق  عیفش  هورگ  نآ  تاجن  يارب  ار 

وا داد  رارق  فده  ار  سایا  يولگ  هکنیا  زا  سپ  تفرگ و  دوب  نطق  وبا  تسد  رد  هک  ار  ینالوط  هزین  نآ  میهاربا  روصت : نآ  سکع  رب  یلو 
وا دش و  راتخم  هجوتم  میهاربا  دنداهن و  رارفب  ور  سایا  نارای  سپس  دندرک . ادج  ار  وا  رس  ات  داد  روتـسد  دوخ  نارایب  دروآرد و  ياپ  زا  ار 
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ات داد  روتـسد  سپـس  تفرگ . نمـشد  رب  رفظ  ترـصن و  کین و  لافب  ار  لمع  نیا  دـش و  لاحـشوخ  راـتخم  درک . هاـگآ  ناـیرج  نیا  زا  ار 
: دنداد رد  ادن  یفرط  زا  دندز و  شتآ  ار  ین  ياههتسد 

: دناوخ ار  رعش  ود  نیا  دیشوپ و  ار  دوخ  حالس  هرز و  راتخم  ادعب  نیسح ! ناهاوخنوخ  لآ  يا  ینعی  نیسحلا ! تارأث  لآ  ای 
لیفکلا  ءازجع  نیدخلا  ۀحضاو  للطلا  ءانسح  ءاضیب  تملع  دق  - 1

لشف  دغو  اهیف و ال  زجاع  لطب ال  مادقم  عورلا  ةادغ  ینا  - 2
: دننادیم تسا  گرزب  ناشلفک  هداشگ و  ناشتروص  ياههنوگ  هک  تروص  کین  هرهچ و  دیفس  هک  ینارتخد  ینعی  - 1

. متسین تریغیب  تسس و  زجاع و  يزور  نینچ  کی  رد  متسه . ناولهپ  ورشیپ و  سرت  فوخ و  زور  رد  نم  هک  - 2
مدرم دـش . عقاو  یگرزب  رایـسب  لاتق  دـمآ و  دوخ  موق  اب  مه  یفعج  رح  هَّللا  دـیبع  دـندش . روآ  يور  یفرط  ره  زا  مدرم  نایرج  نیا  زا  سپ 
نایم رد  میهاربا  فوخ  زا  دندومن و  رطخ  ساسحا  دندیدرگ و  هدنکارپ  دندوب  اهناتـسربق  اههار و  رد  حلـسم و  هک  يدارفا  دـندش . يراوتم 

. درک لاتق  هراشا  دوب  ریما  هک  عیطم  نبا  هب  ءار ) رسک  ءاب و  نیش و  حتفب   ) یعبر نب  ثبش  دندش . قرفتم  اههچوک 
زا درک و  جورخ  دوخ  باحصا  اب  دش  هاگآ  نایرج  نیا  زا  راتخم  هک  یماگنه 
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رد ادن  دندمآ و  هفوک  يوسب  دوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  يدنه  نامثع  وبا  سپس  دش . دنه  رید  لخاد  دوب  هخبـس  رد  هک  هدئاز  ناتـسب  فرط 

: دنداد
لآ نیما  هک  دـینادب  ناگدـشتیاده ! هورگ  يا  نانآ . يارب  دوب  یتمالع  راعـش و  کی  ترابع  نیا  تما ! روصنم  ای  نیـسحلا ! تارأث  لآ  ای 

، دنک تمحر  ار  امـش  ادخ  مهد . هدژم  امـشب  میامن و  توعد  ار  امـش  ات  هداتـسرف  ارم  تسا و  هدش  دراو  دنه  رید  رد  هدرک و  جورخ  دّمحم 
 ... دندومن و هاگآ  ار  رگید  کی  دندش و  جراخ  دوخ  ياههناخ  زا  مدرم  دینک . تکرح  وا  يوسب 

عیطم نبا  اب  لاتق  هراب  رد  موس  عوضوم 

هراشا

دوب هدرکن  عولط  رجف  زونه  مسق  ادخب  میدرک . جورخ  راتخم  اب  ام  دـیوگیم : دـعج  یبا  نب  نامعن  ملـسم و  نبا  ءاح ) مضب   ) دـیمح یبلاو و 
ار سبع  تاعزانلا و  و  هروس : دـناوخ و  ار  حبـص  زامن  راـتخم  دـش  حبـص  یتقو  دوب  هدرک  لـصاح  تغارف  دوخ  رکـشل  هیبعت  زا  راـتخم  هک 

نانآ یتقو  تساوخ . ار  دوخ  نارای  عیطم  نبا  سپـس  میدوب  هدیدن  راتخم  زا  رتحیـصف  هجهل  ظاحل  زا  یئاوشیپ  ام  مسق  ادـخب  دومن . توالت 
رفن و - 4000 رازه - راهچ  اب  ار  ساـیا  نب  دـشار  رفن و  - 3000 رازه - هس  اب  ءار ) رـسک  ءاب و  نیـش و  حتفب   ) ار یعبر  نب  ثبـش  وا  دـندمآ 

رفن - 3000 اـب - ار  دـیوس  نب  نمحرلا  دـبع  رجبا و  نب  دادـش  یعبر و  نـب  ۀـمرکع  رفن و  - 3000 رازه - هس  اـب  ار  یلجع  رجبا  نـب  زاـجح 
. داتسرف

. دیسر رفن  - 20 ، 000 رازه - تسیب  دودح  رد  نانآ  دادعت  ات  تفریم  رگید  کی  لابندب  نانچمه  رکشل 
. تسا ربخ  هچ  هک  دننک  قیقحت  ات  داد  روتسد  دینـش  دیربلا  ۀکـس - میلـس و  ینب  نیب  ام  ار  اههجـض  اهادص و  رـس و  نآ  راتخم  هک  یماگنه 

هلیبق فرط  زا  دوب  هدرک  تعیب  راتخم  اب  هک  یفنح  رعس  یبا  نب  رعس  زین  لاح  نامه  رد  دمآ و  یگرزب  لیخ  اب  یعبر  نب  ثبش  دندید  هاگان 
ار وا  ندمآ  ربخ  دروخرب  سایا  نب  دشار  هب  راتخم  هداتسرف  هک  یعقوم  دمآ . دارم 
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. داد راتخمب 
- اب ءاب ) نیع و  حـتف  ءاه و  نون و  مضب   ) ار هریبه  نب  میعن  هداـیپ و  رفن  - 600 راوس و - رفن  - 900 دادـعت - اب  ار  رتشا  نب  میهاربا  مه  راتخم 

رارق گنج  شیپ  ثبش  دجـسم  عضوم  رد  رفن  - 900 اب - ار  سنا  نب  دـیزی  راتخم  زین  داتـسرف . هدایپ  رفن  - 600 دادـعت - راوس و  رفن  - 300
هریبه نب  میعن  دندش . هتشک  نیفرط  زا  یهورگ  دندشیم و  اههناخ  لخاد  هک  دنداد  تسکـش  يوحنب  ار  عیطم  نبا  رکـشل  راتخم  رکـشل  داد .

. دش دیهش  زین 
رکـشل ترثک  ادابم  تفگ : دوخ  نارایب  درک  دروخرب  دوب  هدـمآ  راوس  رازه  راهچ  اب  هک  سایا  نب  دـشار  هب  دـمآ و  رتشا  میهاربا  هک  یعقوم 

. دوب دهاوخ  روبص  دارفا  اب  ادخ  درک . دهاوخ  بولغم  ار  يریثک  هورگ  هک  یلیلق  هورگ  اسب  هچ  اریز  دنک ! كانلوه  ار  امش  نمشد 
. تشک ار  يو  هزین  اب  درک و  هلمح  وا  رب  داتفا  دـشارب  یـسبع  رـصن  نبا  ءاخ ) مضب   ) همیزخ مشچ  هک  یعقوم  دـندرک  يدـیدش  لاتق  نیفرط 

رتش ریظن  دندروخ و  تسکـش  دندش و  مزهنم  هورگ  نآ  نایرج  نیا  زا  سپ  متـشک . ار  دشار  نم  هک  مسق  هبعک  يادـخ  هب  دز : دایرف  سپس 
. دندیدرگ طلسم  نانآ  رس  رب  هایس  يربا  ریظن  راتخم  رکشل  دنداهن و  رارفب ، ور  غرم 

ناشیا دندومن . ترودک  راچد  ار  نانآ  بوخ  فاص و  یگدنز  دندیدرگ ، روهلمح  نایفوک  لیخ  رب  دندش و  لاحـشوخ  راتخم  نارای  ادـعب 
هرصاحم تحت  رصق  رد  ار  عیطم  نبا  زور  هس  تدم  دندرک . اهدجسم  اههچوک و  لخاد  ار  نانآ  دنداد ، قوس  گرم  يوسب  هتسد  هتـسد  ار 

. داد رارق  رصق  هرصاحم  يدصتم  ار  رتشا  نبا  میهاربا  دش و  رازاب  هجوتم  هعقاو  نیا  زا  سپ  راتخم  دنداد . رارق 
هراشا عیطم  نباب  دـنرادن  رارف  يارب  ياهراچ  هار و  چـیه  هک  دـنتفایرد  درک و  گنت  شناراـی  عیطم و  نبا  رب  ار  راـک  هرـصاحم  هک  یماـگنه 

يرعـشا یـسوم  وبا  هناخ  هب  جراخ و  عیطم  نبا  دوش  ناـهنپ  هفوک  ياـههناخ  زا  یـضعب  رد  جراـخ و  نز  هفاـیق  لکـشب و  هنابـش  هک  دـندرک 
دندروآ ناما  عیطم  نبا  نارای  دنداد ، هانپ  ار  يو  نانآ  دش . هدنهانپ 
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ار نانآ  بلق  دادیم . ریخ  ياههدـعو  ناشیا  هب  راتخم  دـندرک . تعیب  راتخم  يارب  وا  اب  جراخ و  رـصق  زا  ناـنآ  داد . ناـما  ار  ناـشیا  میهاربا 

. دومنیم يراتفر  کین  ناشیا  اب  درکیم و  نابرهم  دوخب 
. دیدرگ رصق  نکاس  راتخم  دندش  جراخ  رصق  زا  عیطم  نبا  نارای  هک  یعقوم 

زارف رب  راتخم  دندرک  عامتجا  مدرم  یتقو  دنوش . رضاح  زامن  يارب  مدرم  دننک : ادن  داد : روتسد  دش و  دجسم  لخاد  جراخ و  رصق  زا  سپس 
. دیدرگ هتـشارفا  رب  ام  مچرپ  میدیـسر . دوخ  روظنم  هجیتنب و  ام  سانلا ! اهیا  تفگ : دروآ  ياجب  ار  يادخ  دـمح  هکنیا  زا  سپ  تفر و  ربنم 

. دینکن اهر  دیریگب و  ار  نآ  دش : هتفگ  هجیتن  هراب  رد  دیئامنن و  عئاض  ار  نآ  دینک و  دنلب  ار  نآ  دش : هتفگ  مچرپ  هراب  رد 
نایم رد  هک  یناگتشک  شیک و  متـس  نانز  نادرم و  نآ  اسب  هچ  میتفریذپ . ار  دوخ  تسرپرـس  نخـس  میدینـش و  ار  هدننکتوعد  توعد  ام 

يا دش . دهاوخ  دوبان  دنک  تشپ  قحب  بیذکت و  يراکبارخ و  راکنا و  ملظ و  نایغط و  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  دنتـسه . ناگدـننکتیاعر 
هک منم  دیئایب . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  لآ  نافیعـض  زا  عافد  نانمـشد و  اب  داهج  تیاده و  تعیب  يوسب  ادخ ! ناگدنب 
نم تسا  دیدش  شباقع  هک  اهربا  هدننیرفآ  قحب  دیشاب ! هاگآ  مشابیم . نیملاع  راگدرورپ  ربمغیپ  رسپ  هاوخ  نوخ  ماهدش و  طلسم  رافک  رب 

. میامنیم دـیعبت  بارعا  دالب  هب  ار  بازحا  اـمتح  نم  تفاکـش . مهاوخ  دوب  كاکـش  مرجم و  باذـک و  دزیم و  ءارتفا  هک  ار  باهـش  نبا  ربق 
. تشک مهاوخ  ار  نیرفاک  یقب  ام  نیملاظ و  ناوعا  امتح  هک  مسق  نیملاع  راگدرورپب 

ار یئاههناخ  امتح  نم  درک  ینارون  ار  مبلق  انیب و  ارم  هک  یئادـخ  نآ  قحب  تفگ : تساخرب و  راـب  نیمود  يارب  تسـشن و  ربنم  يور  سپس 
رادغ نوعلم و  رفاک و  هک  ار  يرابج  صخش  مهدیم ، افش  نانمشد  ضغب  زا  ار  یئاههنیـس  مفاکـشیم ، ار  يروبق  منازوسیم ، رهـش  نیا  رد 

. مناسریم لتقب  تسا 
مضا و هوک : اـت  هفوک  زا  هک  دوشیم  هتـشارفا  رب  نم  يارب  یمچرپ  کـی  يدوزب  ملقلا  نون و  قحب  همظعم و  هبعک  هکم و  راـگدرورپ  قـحب 
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ار مجع  برع و  ملس و  يذ  فارطا :
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. مریگیم میمت  ینب  زا  ار  نارازگتمدخ  رتشیب  سپس  تفرگ  مهاوخ 
مه راتخم  تسد  دـندرک . عامتجا  وا  فارطا  رد  تعیب  يارب  مدرم  دـیدرگ و  رـصق  لخاد  دـمآ و  ریزب  ربنم  زا  ینارنخـس  نیا  زا  دـعب  راتخم 

لاملا تیب  يدوجوم  مهرد  رازه  رازه  هن  غلبم  دـندرک . تعیب  وا  اب  نامالغ  تاداس و  برع و  زا  یقلخ  هکنیا  ات  دوب  زاـب  تعیب  يارب  ناـنچ 
رفن دصتـشه  رازه و  هس  شنارای : دادعت  درک . اطع  دـندوب  هدرک  لاتق  عیطم  نبا  ندرک  هرـصاحم  يارب  هک  دوخ  نارایب  ار  نآ  هک  دوب  هفوک 

. دوب
تسیود رفن  تسیود  هک  دنتسویپ  راتخمب  رصق  هرصاحم  نایرج  زا  دعب  درم  رازه  شش  دادعت  دیـسر  مهرد  دصناپ  غلبم  نانآ  زا  کی  ره  هب 

. دندمآیم رفن 
نیا تفگ : داد و  يرکاش  لماک  نب  هَّللا  دبع  هب  مهرد  رازه  هد  غلبم  تسا  يرعشا  یسوم  وبا  هناخ  رد  عیطم  نبا  دندیمهف  راتخم  هک  یعقوم 

. تسا هدش  وت  عنام  یتسدگنت  منادیم  نم  اریز  نک . فرصم  دوخ  رفس  يارب  ار  غلبم  نیا  وگب : وا  هب  هدب و  عیطم  نبا  هب  ار  غلبم 
. تفرن ریبز  نبا  دزن  یلو  دش . هرصب  هجوتم  تفرگ و  ار  غلبم  نآ  عیطم  نبا 

. دیشکیم تلاجخ  ریبز  نبا  زا  دوب  هداد  خر  راتخم  يو و  نیب  هک  ینایرج  تلعب  اریز 
دبع داد . رارق  دوخ  نابـساپ  رـس  دوب  هنیرع  يالوم  هک  ار  هرمع  وبا  ناسیک  درک و  دوخ  یـصوصخ  نارای  ریما  ار  لماک  نب  هَّللا  دـبع  راـتخم 

ار سیق  نب  دعـس  نب - نمحرلا  دـبع  ناجیابرذآ و  یلاو  ار  دراطع  نب  دّـمحم  هینیمرا و  یلاو : دوب  رتشا  يردام  ردارب  هک  ار  ثراح  نب  هَّللا 
. درک عیزوت  اهرهش  اههوک و  رد  ار  دوخ  لامع  و  داد . رارق  نادمه  ير و  رهش  یلاو : ار  نامی  نب  ۀفیذح  نب  دعس  لصوم و  یلاو :

تهج نیدـب  داتفایم . بقع  نتـشیوخ  روما  رگید  زا  هکنیا  ات  درکیم . يرواد  دنتـشاد  فالتخا  تموصخ و  هک  يدارفا  نیب  اصخـش  راتخم 
ار وا  زین  راتخم  دوب  هدرک  رانکرب  تواضق  ماقم  زا  ار  حیرـش  ریما  ترـضح  دینـش  هک  یماگنه  اما  داد . رارق  دوخ  یـضاق  ار  حیرـش  هک  دوب 
وا یتـقو  درک . تواـضق  رما  يدـصتم  ار  دوعـسم  نب  ۀـبتع  نب  هَّللا  دـبع  دومن و  لوزعم  ار  وا  راـتخم  یلو  درک  ضراـمت  حیرـش  درک . لزع 

هَّللا  دبع  دش  ضیرم 
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. دومن ماقم  مئاق  تواضق  يارب  ار  یئاط  کلام  نبا 
زاـجح و يوسب  ار  اـهنآ  زا  یکی  داد : لیکـشت  رکـشل  ود  وا  دـندش  فاـک ) ءاـح و  حـتفب   ) مکح نب  ناورم  عیطم  ماـش  مدرم  هک  یماـگنه 

زور هس  ات  تفاـی  رفظ  هفوک  رب  هکنیا  زا  سپ  داد : روتـسد  داـیز  هب  دومن و  مازعا  قارع  فرطب  داـیز  نب  هَّللا  دـیبع  یگدرکرـسب  ار  يرگید 
زا عقوم  نآ  رد  نالیع  سیق  دنک  تکرح  تسناوتن  هک  دش  یـضرم  راچد  درک  روبع  هریزج  زا  دایز  نبا  یتقو  دربب . جارات  هب  ار  نانآ  لاوما 

. دوب دوخ  یضیرم  لوغشم  فرصنم و  قارع  زا  نانچ  مه  هَّللا  دیبع  دوب . هریزج  یلاو  ریبز  نبا  فرط 
دایز نبا  یتقو  دوب . لصوم  یلاو  راتخم  فرط  زا  سیق  نب - دیعـس  نب  نمحرلا  دبع  تقو  نآ  رد  دش . لصوم  دراو  دـمآ و  دایز  نبا  سپس 

راتخم داتـسرف . راتخم  يارب  دوب  نایرج  نیا  يواح  هک  ار  ياهمان  تفر و  تیرکت  يوسب  نمحرلا  دـبع  درک  لـصوم  هجوتم  ار  دوخ  رکـشل 
رداص شیارب  يوناث  روتسد  ات  دنکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  داد  روتسد  تشون و  ار  يو  همان  باوج  درک  نیسحت  ار  لمع  نیا  هکنیا  زا  سپ 

. دوش
. درک بـیغرت  ناـگدایپ  ناراوـس و  تساـیر  يارب  ار  يو  و  درک . هاـگآ  ناـیرج  نـیا  زا  ار  وا  تساوـخ و  ار  سنا  نـب  دــیزی  راـتخم  سپس 

هفوک زا  وا  هک  یماگنه  درک  باختنا  راوس  رازه  هس  دادعت  سنا  نب  دیزی  داهن . وا  رایتخا  رد  دهاوخب  هک  ار  ناناولهپ  زا  کی  ره  ندـیزگرب 
یتشاد جایتحا  دادما  هب  رگا  تفگ : درک و  هیـصوت  یگنج  تاودا  هراب  رد  وا  هب  تفر و  يو  تعیاشمب  یـسوم  وبا  رید  ات  راتخم  دـش  جراخ 
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. نک هاگآ  ارم 
نب دیعـس  نب  نمحرلا  دبع  يارب  راتخم  ادـعب  تسیفاک . اعد  نامه  اریز  مهاوخیمن  وت  ياعد  زجب  يدادـما  چـیه  نم  تفگ : سنا  نب  دـیزی 

. مالسلا راذگب و  دازآ  اهرهش  نایم  رد  ار  دیزی  تشون : سیق 
: ار نآ  هک  دش  هدایپ  یناکم  رد  لصوم و  دراو  ات  درک  تکرح  سنا  نب  دیزی 

. متـسرفیم رفن  رازه  ود  نانآ  زا  يرفن  رازه  ره  لباقم  رد  تفگ : دیـسر  دایز  نبا  هب  ناـنآ  دادـعت  دورو و  ربخ  یماـگنه  دـنتفگیم . یکخاـب 
. دوب ضیرم  تدشب  سنا  نب  دیزی  هک  دندمآ  یتقو  دایز  نبا  رکشل  داتسرف . ناشیا  يوسب  راوس  رفن  رازه  شش  دادعت  سپس 
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. دندوب بظاوم  پچ  تسار و  فرط  زا  ار  وا  ناگدایپ  دندرکیم و  راوس  يرصم  رامح  رب  ار  يو 

. دومنیم راداو  گنجب  ار  نانآ  درکیم و  فقوت  هاپس  ناگرزب  دزن  سنا  نب  دیزی 
: امش ریما  مدرم  نم  رگا  تفگ : نانآ  هب  ادعب  دادیم . ناشیا  هب  یکین  هدنیآ  هدژم 

یبا نب  رعس  امش : ریما  دیدرگ  كاله  مه  يو  هچنانچ  يرذع و  هرمض  هَّللا  دبع  امش : ریما  دش  كاله  زین  وا  رگا  يدسا و  بزاع  نب  ءاقرو 
. دوب دهاوخ  یفنح  رعس 

رکشل قارع  رکشل  هک  دوب  هدشن  دنلب  زور  زونه  دش . عقاو  باتفآ  عولط  زا  لبق  يرمق  - 66 لاس - هجح  يذ  هام  متشه  زور  رد  نانآ  گنج 
هک سنا  نب  دیزی  دزن  ناشیا  زا  ریـسا  رفن  دصیـس  دادعت  دندومن . هدـنکارپ  جارخا و  لاتق  هاگیاج  زا  ار  نانآ  دـنداد و  تسکـش  ار  دایز  نبا 

. دندز ار  نانآ  ندرگ  ات  درک  هراشا  دیزی  دندروآ . دوب  توم  رب  فرشم 
توم زا  قارع  رکـشل  درپس . كاخب  ار  شاهزانج  دـناوخ و  زامن  وا  هزانج  رب  يدـسا  بزاع  نب  ءاقرو  تفر و  اـیند  زا  سنا  نب  دـیزی  سپس 

اب لاتق  تقاط  امش  هک  دندایز  يردقب  دایز  نبا  رکشل  تفگ : قارع  رگشلب  سپس  تفگ . تیلست  نانآ  هب  ءاقرو  دش و  رادازع  سنا  نب  دیزی 
. میدرگ زاب  هنابش  ام  هک  تسا  نیا  حالص  دنتفگ : ناشیا  دیرادن . ار  نانآ 

رد ینانخـس  مدرم  هک  یماگنه  دوب . ماش  لـها  زا  رفن  ( 80 ، 000  ) دایز نبا  رکـشل  دادعت  دیوگیم : دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم 
هنوگچ دنتـسنادیمن  یلو  هدـش ، لوتقم  دـیزی  دـندرک : نامگ  دیـسر  هفوک  لها  راتخم و  شوگب  نانخـس  نآ  دـنتفگ و  سنا  نب  دـیزی  هراـب 
یئادخ لجا  هب  سنا  نب  دیزی  داد : ربخ  يو  تساوخ . دوب  نئادـم  رد  هک  دوخ  لماع  زا  ار  هیـضق  نیا  حرـش  راتخم  تسا . هدـیدرگ  كاله 
توعد ار  مدرم  تفرگ و  مارآ  راتخم  بلق  دنـشاب . هدروخ  تسکـش  هکنیا  هن  دناهدومن ، تعجارم  ظاحل  نیدـب  راتخم  رکـشل  تسا و  هدرم 

. دومن
. درک مازعا  دایز  نبا  يوسب  ار  رتشا  نب  میهاربا  راتخم  دراگنیم : ینابزرم 
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: هلیبق زا  رفن  - 2000 دادعت - دسا و  جحذم و  هلیبق  زا  رفن  - 2000 دادعت - اب  میهاربا 
: هلیبق زا  رفن  - 1400 هنیدم -، لئابق  زا  رفن  - 1500 میم -) نوکسب   ) نادمه میمت و 

. دش دایز  نبا  هجوتم  ءارمح  هلیبق : زا  رفن  - 2000 هعیبر - هدنک و 
ءارمح هلیبق : زا  رفن  - 8000 دادـعت - هفلتخم و  لئابق  زا  رفن  - 4000 دادعت - هک  دـش  جراخ  رفن  - 12 ، 000 دادعت - اب  میهاربا  هدـش : هتفگ 

: تفگ راتخم  وش . راوس  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  تفگ : راتخم  هب  میهاربا  دـش . جراخ  میهاربا  تعیاشم  يارب  هدایپ  ياپ  اب  راتخم  دـندوب .
. مهاوخیم ادخ  زا  ار  وت  اب  نتفر  هار  نیا  باوث  نم 

ار میهاربا  سپس  دنوش . دولآرابغ  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هبلاطم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  ترصن  يارب  میاهاپ  مراد  تسود  نم 
دراو اـت  درک . چوـک  سپـس  درک . هتوـتیب  دـنتفگیم  نیعا  ماـمح  ار : نآ  هک  یعـضوم  رد  ار  بش  نآ  میهاربا  دوـمن . تـعجارم  درک و  عادو 
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. دش نئادم  طاباس 
توادـع دـندرک و  جورخ  يو  هیلع  رب  هفوک  لها  اذـل  دنتـشادنپ . فیعـض  رکـسعلا و  لیلق  ار  راتخم  هفوک  لها  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ 

دش و رهاظ  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  دوب  هدش  ناهنپ  هدرک و  تکرش  نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  يدارفا  نآ  زا  يدحا  دندومن ، راکـشآ  ار  دوخ 
- يذ نب  رمـش  هدـنک و  دزا و  هلیجب و  لئابق : دندیـشک . ریـشمش  راتخم  يو  رب  اقفتم  امومع و  تسکـش و  دوب  هدرک  راتخم  اـب  هک  ار  یتعیب 
زا لبق  تفگ : داتـسرف و  دوب  طاباس  رد  هک  میهاربا  يوسب  ار  یـصخش  تعاس  نامه  رد  راـتخم  دـندومن ! عاـمتجا  راـتخم  هیلع  رب  نشوجلا 

روتـسد میهاربا  دیـسر  نانآ  هب  راتخم  همان  هک  یماـگنه  اـیب ! نم  دزن  اروف  يراد  هارمه  هک  يدارفا  مومع  اـب  يراذـگب  نیمز  ارم  هماـن  هکنیا 
. داد تعجارم 

. دندش هاربور  دنتسب و  ار  اهنآ  گنت  دندومن و  اهر  ار  اهبسا  نانع  دندرک . یط  هار  زور  هنابش  ناشیا 
رکشل اب  میهاربا  ات  داد  رارق  تفطالم  دروم  ربصب و  رومأم  ار  هفوک  لها  راتخم 
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نوچ دـنک . رب  نب  خـیب و  زا  ار  نانآ  تکوش  دـیامن و  نک  هشیر  ار  ناشیا  موجه  تخرد  بوکرـس و  ار  نانآ  ناشکرـس  ددرگ و  زاـب  دوخ 
نانآ اب  زور  نآ  هیلک  رد  راتخم  دـندومن . لاتق  راتخم  اب  دـندرک و  ملظ  هفوک  لها  اذـل  دوبن  راتخم  اب  رتشیب  رفن  رازه  راـهچ  - 4000 دادعت -

. دنتفرگ مارآ  ار  بش  درک و  داهج 
میهاربا دورو  زا  نانمـشد  هک  یعقوم  تشاد . هارمهب  يوق  ینادرم  ناگدایپ و  ناراوس و  هک  دـش  هفوک  دراو  یلاح  رد  مود  زور  رد  میهاربا 

. دنتفرگ رارق  رگید  فرط  رد  نمی  هقرف  فرطکی و  داض ) حتف  میم و  مضب   ) رضم هعیبر و  هقرف  دندش : میسقت  هقرف  ودب  دندش  علطم 
. یـشاب هتـشاد  تسود  وت  هک  مادـک  ره  تفگ : میهاربا  ینکیم ؟ تکرح  رکـشل  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  يوسب  وت  تفگ : میهاربا  هب  راـتخم 

هقرف فرطب  مه  راتخم  دوخ  داتسرف . هفوک  هسانک  يوسب  رضم  هقرف  بناجب  ار  میهاربا  اذل  دوب  رضاح  يأر  رفاو و  یلقع  ياراد  راتخم  نوچ 
دیمح هعافر  زا  دعب  دش . هتـشک  ات  درک  يوق  دیدش و  رازراک  دومن و  یتسدشیپ  گنج  رد  دادـش  نب  ۀـعافر  دـش . عیبس  هنابج  هجوتم : نمی 

. دندروخ تسکش  یکانلوه  وحنب  نمشد  رکشل  دومن و  داهجب  عورش  ملسم  نبا  ءاح ) مضب  )
یفخم دوخ  هناخ  رد  نانآ  زا  یـضعب  دندیدرگ . يراوتم  تمیزه و  راچد  رفک  رکـشل  هک  دروآ  هدژم  راتخم  يارب  ریـشب  نایرج  نیا  زا  دعب 

. دندش جراخ  هیداب  يوسب  نانآ  زا  یخرب  دنتسویپ . ریبز  نبا  نیع ) حتف  میم و  مضب   ) بعصم هب  ناشیا  زا  یهورگ  دندش ،
ار نمـشد  ناگتـشک  دـش و  شوماخ  لاتق  ياههرارـش  دوشگ و  ار  نتـشیوخ  ياههمکت  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  ساـبل  گـنج  هک  یماـگنه 

ياـههناخ زا  ریـسا  رفن  - 500 دادـعت - دناهتـشون  هریغ  يربـط و  هک  ناـنچ  سپـس  دوب . هدیـسر  رفن  - 640 هب - نانآ  دادـعت  دـندرک  هرامش 
. دندومن هضرع  وا  رب  دندروآ و  راتخم  دزن  ار  نانآ  دندرک و  جارختسا  نییعداو 

ار وا  تسا  هدرک  تکرش  نیسح  ماما  لتق  رد  نانیا  زا  هک  یسک  ره  تفگ : راتخم 
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-248 دادعت - هکنیا  ات  دندزیم ، ار  شندرگ  تسا  نیـسح  ماما  نیلتاق  زا  وا  دـشیم : هتفگ  دـندروایم و  هک  ار  یـسک  ره  دـیئامن . یفرعم  نمب 
. داتسرف خزود  هب  ار  نانآ  زا  رفن 

. دندومن دازآ  مه  ار  یهورگ  دندیناسر و  لتقب  ار  نمشد  زا  يدایز  هورگ  يو  عالطا  نودب  راتخم  نارای 
مالغ دناهدش  يرارف  دندوب  هدرک  تکرش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  رد  هک  یهورگ  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دیمهف  راتخم  هک  یعقوم 

: ای نیزر  شمان : هک  ار  دوخ  هایس 
یبابـض هَّللا  دـبع  نب  ملـسم  روایب ! نم  يارب  ار  وا  رـس  نک و  بیقعت  ار  رمـش  تفگ : تساوخ و  رگید  رفن  هد  اب  دوب  عاجـش  یلجر  یبزر و 

. مدوب رمش  اب  داد  تسکش  ار  ام  راتخم  هک  یعقوم  نآ  رد  نم  دیوگیم :
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میتفرگ هلصاف  رمش  اب  ام  دنک ، عمط  نم  نتشک  رد  مالغ  نیا  دیاش  دیوش ، رود  نم  زا  تفگ : امب  رمش  دش  کیدزن  امب  هایس  مالغ  نآ  یتقو 
. دش قحلم  رمشب  مالغ  نآ  و 

تـشاد رارق  ياهپت  يولهپ  رهن و  رانک  رد  دوب و  هیناتک  نآ  ماـن  هک  ياهیرق  بنج  رد  تفر و  رمـش  ادـعب  تشک ! ار  وا  درک و  ياهلمح  رمش 
ریبز نبا  نیع ) حـتف  میم و  مضب   ) بعـصمب هلجع  اب  ار  همان  نیا  دـیاب  تفگ : داد و  وا  هب  ياهمان  درک و  ریجا  ار  یناقهد  سپـس  دـش . هداـیپ 

. یناسرب
راتخم هک  دش  ياهیرق  نآ  لخاد  ات  تفر  ناقهد  نآ  نشوجلا  يذ  نب  رمش  فرط  زا  ریبز  نب  بعصم  ریما  يوسب  دوب : نیا  همان  نآ  نومضم 

نآ نومـضم  ناونع و  هرمع  وبا  نارای  زا  یکی  هک  یماگنه  دوب . هداتـسرف  اجنآ  رد  راوس  رفن  - 500 دادـعت - اب  یعوضوم  يارب  ار  هرمع  وبا 
: تفگ وا  تسا ؟ اجک  رمش  دش : ایوج  ناقهد  نآ  زا  دناوخ  ار  همان 

. تسا هلصاف  خسرف  هس  رمش  امش و  نیب 
. يدرکیم چوک  ناکم  نیا  زا  شاک  متفگ : رمشب  نم  دیوگیم : هَّللا  دبع  نب  ملسم 

تدم نم  مسق  ادخب  دـیراد ! باذـک  راتخم  زا  عزف  عزج و  همه  نیا  هک  هدـش  هچ  امـش ! رب  ياو  تفگ : وا  میتسه ! فئاخ  وتب  عجار  ام  اریز 
هپت  يالاب  زا  راتخم  رکشل  میدید  هاگان  میباوخب  میتساوخیم  ام  هک  لاح  نیمه  رد  دش . مهاوخن  جراخ  ناکم  نیا  زا  زور  هس 
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اهر ار  رمـش  میدروخ و  تسکـش  ام  دوب . هتـسب  دوخ  ندبب  گنل  کی  طقف  دوب ، نایرع  رمـش  دندومن ، هطاحا  ار  ام  دـندش و  فرـشم  ام  رب 
وبا تفر . خزودب  ثیبخ  رمش  میدینش : هک  دیشکن  یلوط  نادنچ  دومن . رازراکب  عورـش  نانآ  اب  تفرگ و  رب  ار  دوخ  ریـشمش  رمـش  میدرک .

لباقم اهشافک  رازاب  رد  اهرـس  نآ  سپـس  درک . هدجـس  ار  يادخ  راتخم  دروآ . راتخم  دزن  ار  نانآ  ياهرـس  تشک و  شنارای  اب  ار  وا  هرمع 
. دندش بصن  راد  زارف  رب  عماج  دجسم 

تشک ار  نانآ  راتخم  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق 

نم دزن  ار  نیسح  ماما  ناگدنـشک  تفگ : دش و  ممـصم  شنارای  نیـسح و  ماما  نیلتاق  نتـشک  يارب  راتخم  دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  يربط 
. میامن ریهطت  دارفا  هنوگ  نیا  زا  ار  نیمز  ات  دنتسین  اراوگ  نم  رب  اهیندیماشآ  اهیکاروخ و  اریز  دیروایب 

دوخ روتـس  مس  اب  ار  نیـسح  ماما  دـسج  هک  دـندوب  يدارفا  نآ  دـناسر  دوخ  يازجب  راتخم  هک  ار  یـسک  نیلوا  دـیوگیم : رماـع  نب  یـسوم 
نانآ تشپ  رب  ار  اهبسا  ادعب  دیبوک . ناشیا  ياهاپ  تسد و  يور  نینهآ  اهخـیم  دـیناباوخ و  تشپ  هب  ار  نانآ  راتخم  دـندوب . هدرک  لامیاپ 

. دینازوس ار  نانآ  ندب  سپس  دش  هعطق  هعطق  ناشداسجا  ات  دنار 
نآ دنتشاد . تکرـش  وا  سابل  جارات  بلاط و  یبا  نبا  لیقع  نب - نمحرلا  دبع  نوخ  نتخیر  رد  هک  تفرگ  ار  درم  رفن  ود  هورگ  نآ  زا  دعب 

دومن و راضحا  ار  ریشب  نب  کلام  سپس  دندینازوس . ار  ناشندب  دندز و  ار  نانآ  ندرگ  ات  داد  روتسد  دندوب . ارحـص  ناتـسربق و  رد  رفن  ود 
. تشک رازاب  نایم  رد  ار  وا 

هرـصاحم دوب  هدرب  دایز  نبا  دزن  ار  نیـسح  ماما  رـس  هک  ار  یحبـصا  دیزی  نبا  ءاخ ) حـتفب   ) یلوخ هناخ  ات  داتـسرف  ار  هرمع  وبا  راتخم  ادـعب 
هتـشاگن دوخ  خـیرات  رد  يربط  هک  نانچ  وناـب  نیا  دـش . جراـخ  هرمع  وبا  يوسب  دوب  فویع  یلوقب : راون و  شماـن : هک  یلوخ  هجوز  درک .

. مرادن یلوخ  زا  يربخ  نم  تفگ : نابزب  نز  نآ  دوب . تیب  لها  راد  تسود 
. دنتـشک دنتفرگ و  ار  وا  دوب . هدش  ناهنپ  دبـس  ریز  رد  هک  دنتفای  یلاح  رد  ار  وا  راتخم  نارای  درک . هراشا  ءالخلا  تیب  هب  دوخ  تسدـب  یلو 

ار وا  ات  داد  روتسد  راتخم  سپس 
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. دندینازوس

ناراب ریت  ار  ترضح  نآ  هدرب و  جاراتب  ار  مشاه  ینب  رمق  ياهسابل  هک  داتسرف  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  يوسب  ار  لماک  نب  هَّللا  دبع  راتخم 
. دندومن شناراب  ریت  هداد  رارق  ریت  فده  بصن و  یناکم  رد  دنتفرگ و  دسرب  راتخمب  هکنیا  زا  لبق  ار  يو  دوب . هدرک 

هرـصاحم ار  يو  هناخ  هک  یعقوم  داتـسرف . دوب  ذوفن  اب  یـصخش  يدـبع و  ذـقنم  نب  ةرم  هک : نیـسحلا  نب  یلع  لـتاق  لابندـب  راـتخم  سپس 
دز یمابش  هیجان  نب  هَّللا  دیبع  رب  ياهزین  دوب  راوس  یئابیز  بسا  رب  هک  روط  نامه  يو  دش . جراخ  تشاد  تسد  رد  هک  ياهزین  اب  وا  دندرک 

. دشن رگراک  هَّللا  دیبع  هب  هزین  نآ  یلو  تخادنا . ار  وا  و 
دیمر ذقنم  نب  ةرم  بسا  دش . یمخز  شتسد  داد و  رارق  تبرض  نآ  رپس  ار  دوخ  پچ  تسد  هرم  دز . ذقنم  نب  ةرم  هب : يریشمش  لماک  نبا 

درک راضحا  ار  داقر  نبا  دیز - راتخم  دیدرگ . لش  شتسد  دش و  قحلم  میم ) مضب   ) بعصم هب  وا  داد . تاجن  راتخم  نارای  تسد  زا  ار  وا  و 
. دز شتآ  مه  ار  شندب  دومن  نارابگنس  ناراب و  ریت  ار  وا  هکنیا  زا  سپ  و 

رد هک  راتخم  ناسوساج  دـیدرگ . هیـسداق  هجوتم  هرـصب  زا  نانـس  دومن . بارخ  ار  وا  هناـخ  راـتخم  درک . رارف  هرـصب  يوسب  سنا  نب  ناـنس 
. درک ریگتسد  هیسداق  و  لاذ ) حتف  نیع و  مضب   ) بیذع نیب  رد  ار  وا  راتخم  دنداد . عالطا  راتخم  هب  دندوب  هیسداق 

. تخادنا نآ  نایم  رد  ار  سنا  ندب  درک و  غاد  ار  نوتیز  نغور  گید  کی  سپس  دومن . عطق  ار  وا  ياهاپ  تسد و  ناتشگنا و  ادعب 
 ... و درک . بارخ  ار  يو  هناخ  راتخم  دش  يرارف  هریزج  يوسب  يونغ  هبقع  نب  هَّللا  دبع 

داص و مضب   ) حیبص نب  ورمع  راتخم  ادعب  دومن . بارخ  ار  وا  هناخ  راتخم  درک  رارف  بعـصم  يوسب  یمعثخ  هورع  نب  هَّللا  دبع  هک  یماگنه 
. داد رارق  بیقعت  تحت  ار  ءاب ) حتف 

. دوب هداهن  شیوخ  رس  ریز  ار  دوخ  ریـشمش  هک  دنتفای  یلاح  رد  شاهناخ  ماب  يالاب  ار  وا  راتخم  نیرومأم  تفر  باوخب  درم  نآ  مشچ  یتقو 
دنتفرگ شریشمش  اب  ار  وا  هک  یعقوم 
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دندروآ راتخم  دزن  ار  وا  يدش ؟! رود  ردق  نیا  ارچ  سپ  يدوب  کیدزن  نمب  همه  نیا  هکنیا  اب  دنک  تشز  ار  يریشمش  وت  لثم  ادخ  تفگ :

. درم هک  دندز  وا  هب  هزین  يردقب  دش  حبص  یتقو 
هب تفگ : دوخ  رومأم  هب  راتخم  تشاد . هیـسداق  بنج  هک  يرـصق  رد  دوب  هتفر  وا  داتـسرف  سیق  نب  ثعـشا  نب  دّـمحم  لابندـب  راتخم  یتقو 

. تسا هدش  ناهنپ  ای  ناریح ، فئاخ و  ای  ندرک ، راکش  لوغشم  ای  بعل ، وهل و  لوغـشم  هک : تفای  یهاوخ  ار  وا  وت  ورب ! ثعـشا  نبا  بیقعت 

. دیدرگ بعصم  هجوتم  جراخ و  رصق  زا  وا  یلو  دندرک . هرصاحم  تشاد  رد  ود  هک  ار  وا  رـصق  راتخم  نارای  روایب . نم  يارب  ار  وا  رـس  ورب 
 ... و دنتفرگ . دوب  اهنآ  رد  هک  ار  هچنآ  دومن و  بارخ  ار  وا  هناخ  رصق و  راتخم 

دایز نبا  دعس و  نبا  لتقم  هراب  رد  مراهچ  عوضوم 

یماگنه میئامنیم ) همجرت  ار  دایز  نبا  لتقم  نایرج  طقف  اجنیا  رد  اذل  میدرک  همجرت  البق  ار  دعـس  نبا  ندـش  هتـشک  نوچ  دـیوگ : مجرتم  )
نب میهاربا  اذل  مرادن . دایز  نب  هَّللا  دیبع  نتشک  زا  رتگرزب  یفده  نم  تفگ : دیسر  دوب  ادخ  نانمشد  نتشک  هک  دوخ  يوزرآ  هب  راتخم  هک 

. دومن مازعا  دایز  نبا  يوسب  ار  وا  درک و  راضحا  ار  رتشا 
نم اـب  نم  جاـیتحا  عقوم  رد  مسرتیم  اریز  دوش . جراـخ  نم  اـب  رح  نب  هَّللا  دـیبع  هک  مرادـن  تسود  یلو  موشیم  جراـخ  نم  تفگ : رتشا  نبا 

: تفگ راتخم  دنک . یئافویب 
دادعت اب  میهاربا  دوش . تحاران  مناشنب  دوخ  ياج  رد  ار  وا  رگا  مسرتیم  نم  اریز  نک . رپ  ایند  لام  زا  ار  وا  مشچ  يراتفرکین و  يو  هب  تبسن 
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یـسک هدب و  ترـصن  دشاب  رباص  هک  ار  یـسک  اراگدرورپ  تفگ : دمآ و  رتشا  نبا  تعیاشمب  راتخم  دش . جراخ  هفوک  زا  راوس  رفن  رازه  هد 
یسک ربب و  خزود  يوسب  دیامن ، یشنم  گرزب  ّولع و  دنک ، ینکشدهع  تعیب و  هک  ار  یـصخش  دشاب ، رجاف  راک و  تیـصعم  رفاک و  هک  ار 

 ... دنشچب و ار  گرزب  باذع  ات  راذگم ، یقاب  ار  نانآ  زا 
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داد روتـسد  دش و  هدایپ  اجنآ  رد  دیدرگ . تیرکت  هجوتم  ادعب  دومن و  فقوت  اجنآ  رد  زور  هس  تدم  درک و  تکرح  نئادم  يوسب  میهاربا 
. دندرک عمج  ار  نآ  جارخ  ات 

هب دـش و  بضغ  رد  هَّللا  دـیبع  داتـسرف . رح  نبا  هَّللا - دـیبع  يارب  ار  مهرد  رازه  جـنپ  غلبم  درک و  میـسقت  شنارای  نیب  ار  جارخ  نآ  میهاربا 
ون زا  رتشیب  نم  هک  دروخ  مسق  میهاربا  تسین . رتمک  کـلام  زا  رح  یتروص  رد  یتشادرب . مهرد  رازه  هد  غلبم  دوخ  يارب  وت  تفگ : میهاربا 

. ماهتشادنرب
. درک جورخ  راتخم  رب  دشن و  یـضار  هَّللا  دـیبع  داتـسرف . رح  نب  هَّللا  دـیبع  يارب  دوب  هتـشادرب  دوخ  يارب  هک  ار  یغلبم  نامه  میهاربا  سپس 

هرصب يوسب  سپس  درب ، امغی  هب  ار  مدرم  لاوما  تشک و  ار  راتخم  لامع  داد و  رارق  جارات  دروم  ار  هفوک  فارطا  تسکـش و  ار  دوخ  تعیب 
. تفر ریبز  نب  هَّللا  دیبع  دزن  و 

یفعج دلاخ  رتخد  یملـس  هک : ار  شاهجوز  بارخ و  ار  وا  هناخ  ات  داتـسرف  ار  لماک  نب  هَّللا  دبع  دش  هاگآ  نایرج  نیا  زا  راتخم  هک  یعقوم 
 ... و دش . لصاو  میهاربا  يارب  دوب  لاتق  رب  بیغرت  نآ : نومضم  هک  راتخم  همان  ادعب  دومن . ینادنز  دوب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ربق  رب  ءافلخ  روج  هراب  رد  مهاجنپ  شخب 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  ینامح  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  زا  خیش  یلاما  باتک  رد  - 1
. مدش جراخ  دوخ  لزنم  زا  هفوک  رد  یمشاه  یسیع  نب  یسوم  تفالخ  نامز  رد  نم 

مرتحم ار  رکب  وبا  نم  تسا و  درم  مادک  وا  روظنم  مدـشن  هجوتم  نم  ربب  درم  نیا  دزن  ار  ام  تفگ : دومن و  تاقالم  نم  اب  شایع  نب  رکب  وبا 
. متفریم وا  باکر  رد  مه  نم  دومن . نتفرب  عورش  دوب و  راوس  دوخ  غالا  رب  رکب  وبا  متسنادیم 

يونشب ات  مدروآ  مدوخ  لابندب  متخادنا و  تمحزب  ار  وت  نم  تفگ : دش و  نم  هجوتم  وا  میدیـسر  مزاح  نب  هَّللا  دبع  هناخ  دزن  هک  یماگنه 
. یسیع یسوم و  ینعی  رفاک  رجاف و  درم  نیا  تفگ : ردلق ؟ مادک  متفگ : میوگیم . هچ  یغاط  ردلق و  درم  نیا  هب  نم 

یمدرم تخانش . ار  وا  داتفا و  يو  هب  نابرد  مشچ  میدیسر  یسیع  نب  یسوم  هناخ  رد  رب  ات  مدومن  تکرح  وا  اب  مدرک و  رایتخا  توکس  نم 
ياههمکت هدیـشوپ و  راولـش  نهاریپ و  کی  دوب و  راوس  هک  نانچمه  رکب  وبا  یلو  دـندشیم . هدایپ  وا  هاگـشیپ  دزن  دـنتفریم  هفیلخ  شیپ  هک 

. تفر یسوم  دزن  دوب  زاب  شنهاریپ 
رد يوشیم  وا  عنام  وت  لمع ! دب  درم  يا  تفگ : درک و  ضارتعا  وا  هب  رکب  وبا  دش . نم  عنام  نابرد  یلو  ایب ! ینامح  رسپ  يا  دز : ادص  ارم  وا 

؟ تسا نم  اب  هک  یتروص 
رد یـسوم  داتفا . ام  رب  یـسوم  مشچ  دـش . ناویا  لخاد  ات  تفر  دوب  راوس  دوخ  غالا  رب  هک  روط  نامه  رکب  وبا  داد . دورو  هزاجا  نمب  نابرد 

. دنتشاد رارق  حلسم  ینادرم  یسوم  تخت  فرط  ود  رد  دوب و  هتسشن  دوخ  تخت  يور  ناویا  ردص 
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یلو داد . ياـج  نتـشیوخ  تخت  زارف  رب  درب و  دوـخ  کـیدزن  ار  يو  تفگ و  اـبحرم  وا  هب  دـید  ار  رکب  وـبا  یـسیع  نب  یـسوم  هک  یعقوـم 
ناویا دزن  هک  درک  هاگن  نمب  دـش و  رقتـسم  تخت  يور  رکب  وبا  یتقو  دـندومن . عونمم  نتفر  ولج  زا  ارم  مدیـسر  ناویا  هب  نم  هک  یماـگنه 

دوخ ولج  رد  ارم  رکب  وبا  مدوب  هدیـشوپ  راولـش  نهاریپ و  کی  دوب و  میاپب  میاـهنیلعن  هک  متفر  یلاـح  رد  نم  دز . ادـص  ارم  مدوب  هداتـسیا 
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. دیناشن
ماهدروآ ار  درم  نیا  هکلب  هن . تفگ : میدرکیم ؟ وگتفگ  وا  هب  عجار  ام  هک  تسا  يدرم  نامه  نیا  تفگ : وا  هب  دش و  رکب  وبا  هجوتم  یسوم 

. دشاب دهاش  وت  رب  هک 
؟ ربق مادک  تفگ : يداد . ماجنا  ربق  نیا  اب  هک  یلمع  نیا  يارب  تفگ : هچ ؟ يارب  تفگ :

نیسح و ماما  ربق  دوب  هداتسرف  یسیع  نب  یسوم  اریز  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رتخد  همطاف  نبا  یلع  نب  نیسح  ربق  تفگ :
وت تفگ : رکب  وبا  هب  دش و  بضغ  رد  رپ و  یـسوم  ندرگ  ياهگر  دندوب . هداد  رارق  عرز  تشک و  لحم  دندوب و  هدز  مخـش  ار  نآ  فارطا 

؟! راکچ عوضوم  نیا  اب  ار 
هب یتقو  مدش . جراخ  دناهیرضاغ  رد  هک  دوخ  نادنواشیوخ  يوسب  ایوگ : مدید  باوخ  رد  نم  میوگب . تیارب  ات  ونـشب  تفگ : وا  هب  رکب  وبا 

مـسانشیم ار  وا  هک  دسا  ینب  زا  يدرم  هلیـسوب  ارم  اناوت  يادخ  دنیامن . مکاله  هک  دندش  نم  ضرعتم  كوخ  هد  دادـعت  مدیـسر  هفوک  لپ 
يا تفگ : نمب  وا  مدید . اجنآ  رد  ار  ینز  ریپ  مدرک . مگ  ار  هار  مدیـسر  یهاش  هیرقب  هک  یعقوم  متفر  دوخ  دصقم  لابندب  نم  داد و  تاجن 

. درک یهاوخ  ادیپ  ار  هار  یسرب  دشابیم  وت  ولج  رد  هک  ینابایب  نیا  ياهتنا  هب  یتقو  تفگ : هیرضاغ  متفگ : يراد ؟ اجک  دصق  اقآ 
؟ یئاجک لها  تفگ : وا  هب  دوب  اجنآ  رد  هک  مدید  ار  يراوگرزب  رایسب  صخش  مدیـسر  اونین  هب  دش و  حضاو  میارب  هار  متفر و  هک  یماگنه 

: متفگ هیرق . نیمه  لها  تفگ :
شنارای و یلع و  نب  نیـسح  دیآیم : مرطاوخب  ینامز  رید  زا  یلو  تسا . هدش  یط  مرمع  زا  ردقچ  منادیمن  تفگ : يدرک ؟ رمع  لاس  دنچ 

!! دندوبن عونمم  بآ  نیا  زا  شوحو  اهگس و  هک  یتروص  رد  دندوب . عونمم  تارف  بآ  نیا  ندیماشآ  زا  هک  مدید  ار  وا  تیب  لها 
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؟! يدید ار  ياهرظنم  نینچ  کی  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  مدرک و  بجعت  یلیخ  نم 
زین تناراـی  وت و  تفگ : نمب  سپـس  مدـید . دوخ  مشچب  ار  عوضوم  نیا  نم  تسا ، هدـیرفآ  ار  نامـسآ  هک  یئادـخ  نآ  قـحب  يرآ  تفگ :

! وت رب  ياو  متفگ : دیئامنیم . رادهحیرج  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناملـسم  رگا  ار  نیملـسم  بلق  میدـید و  ام  هک  يروما  نآ  هب  دـینکیم  تناعا 
. دینکیمن ضارتعا  دهدیم  هداد و  ماجنا  نیسح  ماما  ربقب  تبسن  هک  یلامعا  هب  عجار  دوخ  هاشداپ  رب  امش  اریز  تفگ : روما ؟ مادک 

نآ ربـق  متفگ : دوـش ؟ عرز  تشک و  نآ  نیمز  مخـش و  ادـخ  ربـمغیپ  رـسپ  ربـق  دراد : اـج  اـیآ  تفگ : تسا ؟ هداد  ماـجنا  یلمع  هچ  متفگ :
. تسا هدش  ادیپان  ربق  عضوم  یلو  ياهداتسیا . وت  هک  تسا  ینیمز  نیمه  رد  تفگ : تسا ؟ اجک  راوگرزب 

نم رب  متفگ : یـصخش  هب  نم  مدوب . هتفرن  نآ  دزن  مرمع  لوط  رد  مدوب و  هدـیدن  زگره  تقو  نآ  ات  ار  ربق  نم  دـیوگیم : شاـیع  نب  رکب  وبا 
رد و ياراد  رئاح  نآ  تشاد . هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاح  دزن  ارم  دـمآ و  نم  اب  درم  نآ  هدـب . ناشن  نمب  ار  ربق  نآ  راذـگب و  تنم 

. دندوب رئاح  رد  رب  یناوارف  هورگ  دوب . نابرد 
. مورب نیسح  ماما  ینعی  ربمغیپ  رسپ  دزن  مهاوخیم  متفگ : نابرد  نآ  هب  نم 

لیئاکیم و لیئربج و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  لیلخ و  میهاربا  العف  تفگ : ارچ ؟ متفگ : تسین ، رودقم  عقوم  نیا  رد  تفگ :
. دناهدمآ نیسح  ماما  ترایز  يارب  هکئالم  زا  یناوارف  هورگ 

تـشذگ نایرج  نیا  زا  یتدم  مدوب . هودنا  مغ و  دیدش و  فوخ  راچد  هک  مدش  رادیب  باوخ  زا  یلاح  رد  نم  دـیوگیم : شایع  نب  رکب  وبا 
نانآ يوسب  متـساوخیم  هرـضاغ  ینب  زا  هک  يدرم  زا  هک  یلوپ  يارب  مدش  راچان  سپـس  منک . شومارف  ار  باوخ  نیا  نم  هک  دوب  کیدزن  و 
یتقو مدـش . هجاوم  دزد  رفن  هد  اب  مدیـسر و  هفوک  لپ  هب  هکنیا  ات  متـشادن  رطاخب  ار  باوخ  نیا  مدـش  نانآ  هجوتم  یتقو  مدـیدرگ . جراـخ 

. مدیدرگ فوخ  راچد  مدروآ و  رطاخب  ار  باوخ  نآ  داتفا  نانآ  هب  نم  مشچ 
. هدب تاجن  ار  نتشیوخ  نک و  راذگاو  يراد  هک  ار  هچنآ  دنتفگ : نمب  اهدزد 
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جراـخ دوخ  بلط  لوصو  يارب  نم  متـسه . شاـیع  نب - رکب  وبا  نم  امـش ! رب  ياو  متفگ : ناـنآ  هب  نم  دوـب . نم  هارمه  هار  هقفن  يرـصتخم 
مدینش هاگان  متسه . زاوننامهم  رادنامهم و  دایز  نم  اریز  دیوشن ، نم  رفس  هقفن  رد  فرـصت  نید و  لوصو  عنام  دیـسرتب و  ادخ  زا  ماهدش ،

اب وت  تفگ : دوخ  ناناوج  زا  یکی  هب  سپـس  دیوشن . وا  ضرعتم  تسا ، نم  يالوم  صخـش  نیا  هک  مسق  هبعک  يادخب  تفگ : نانآ  زا  یکی 
. ناسرب دشاب  نمیا  هک  یهارب  ار  وا  ورب ، صخش  نیا 

دراو هکنیا  ات  مدشیم  بجعت  راچد  اهکوخ  نآ  لیوأت  ریبعت و  زا  مدوب و  هدید  هک  مدش  یباوخ  نآ  روآدای  نم  دـیوگیم : شایع  نب  رکب  وبا 
یتقو مدوب ، هدید  باوخ  رد  هک  مدید  ياهفایق  لکـش و  نامه  اب  يرادیب  رد  ار  صخـش  نامه  تسین  یئادخ  وا  ریغ  هک  یئادخب  مدش  اونین 
ناـمه سپـس  دوبن  يزیچ  یحو  زا  ریغ  عوضوم  نیا  هَّللا !! ـالا  هلا  ـال  متفگ : نتـشیوخ  اـب  مدـمآ ، مدوـب  هدـید  هک  مباوـخ  داـیب  مدـید  ار  وا 
نامهب ات  متفر  وا  اب  نم  ایب ، ام  اب  تفگ : نمب  ادعب  داد ، نمب  ار  اهباوج  نامه  وا  مدوب و  هدرک  باوخ  ملاع  رد  هک  مدرک  وا  زا  ار  یئاهشسرپ 

رد هک  ياهرظنم  اب  مدوب  هدید  باوخ  رد  هک  ياهرظنم  نآ  دناهدز ، مخـش  ار  ناکم  نآ  مدید  مدیـسر ، مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  یعـضوم 
. مدیدن ار  رئاح  نابرد و  طقف  تشادن ، یقرف  مدوب  هدید  يرادیب 

یهاتوک نآ  تشادـگرزب  زا  كرت و  ار  عضوم  نآ  تراـیز  میاـمن و  رـشتنم  ار  باوخ  نیا  هک  ماهدروخ  مسق  نم  سرتب !! ادـخ  زا  درم ! يا 
. منکن

هک تسا  راوازـس  دـنهد  رارق  نتـشیوخ  هاگیاج  رحـس  ات  ار  نآ  لیئاکیم  لیئربج و  دّـمحم و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  هک  یناـکم  اریز 
نم يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  مظعا  ربمغیپ  لوق  زا  ءاح ) مضب   ) نیـصح وبا  اریز  دـنک . ادـیپ  تبغر  نآ  تراـیز  رد  ناـسنا 

: تفگ
. تسا هدید  ار  مدوخ  دنیبب  باوخ  رد  ارم  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  هک 

. دوش نمب  هیبش  دناوتیمن  ناطیش  اریز 
رهاظ هک  ار  وت  تقامح  نیا  ات  متفگن  ار  تباوج  مداد و  شوگ  وت  نخسب  الماک  نم  تفگ : دوب  بهذم  یـصخش ال  هک  یـسیع  نب  یـسوم 

. میامن كرد  یلماک  وحنب  دش 
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مهاوخ ياهتفرگ  هاوگ  نم  رب  هک  ار  یـسک  نیا  ندرگ  وت و  ندرگ  ینک  ءاشفا  ار  عوضوم  نیا  هک  دسرب  مشوگب  نیا  زا  دعب  رگا  مسق  ادخب 
. دز

وت اـب  ار  هملاـکم  نیا  ادـخ  ياـضر  يارب  نم  اریز  درک . دـهاوخ  عونمم  صخـش  نیا  نم و  زا  ار  وت  اـناوت  يادـخ  عقوم  نآ  تفگ : رکب  وبا 
وبا تفگ . ازسان  يو  هب  سپس  ینکیم . در  ارم  باوج  هک  يراد  ار  تارج  نیا  وت  « 1  » صام يا  تفگ : وا  هب  دش و  بضغ  رد  یسوم  مدرک .

: تفگ دش و  كانمـشخ  دوب  تخت  زارف  رب  هک  روط  نامه  یـسوم  دـنک ! عطق  ار  تنابز  اوسر و  ار  وت  ادـخ  شاب ، تکاس  تفگ : وا  هب  رکب 
: مدریکمن نامگ  نم  هک  دندز  دندناشک و  ار  ام  يردقب  مسق  ادخب  دنتخادنا  ریزب  دنتفرگ و  تخت  يالاب  زا  نم  اب  ار  وا  دیریگب ! ار  درم  نیا 

یسیع نامالغ  زا  یضعب  دشیم و  هدیـشک  اهگنـس  يور  مرـس  هک  دوب  نیا  دمآ  نم  رـسب  هک  یئالب  نیرتدیدش  میئامن ! لثم  دیلوت  میناوتب  ام 
يراکانز زا  هیانک  یلو  دننانچ  نینچ و  دنزرف  ود  ناشیا  دیناسرب ! لتقب  ار  نانیا  تفگیم : یـسوم  دندنکیم . ارم  شیر  ياهوم  دندمآیم و 

نیا زا  ام  روظنم  ایادخ ! راب  تفگ : رکب  وبا  سپـس  دریگب . ماقتنا  وت  زا  دیامن و  عطق  ار  وت  نابز  ادـخ  نک ، سب  تفگیم : وا  هب  رکب  وبا  دوبن .
. يدوب وت  نایرج 

. دندرب نادنز  يوسب  ار  ام  سپس  میاهدرک . لکوت  وتب  ام  میدش . كانمشخ  وت  ربمایپ  دنزرف  يارب  ام 
: دید یتقو  دش ، نم  هجوتم  رکب  وبا  هک  میدوبن  نادنز  رد  شیب  ياهظحل  دنچ 
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تـسدب يرجا  زور  نیا  رد  میدرک و  تواضق  قحب  ادخ  ياضر  يارب  ام  ینامح  يا  تفگ : تسا  هدش  يراج  مندـب  نوخ  هراپ و  میاهـسابل 
رومأم ادعب  میدوب . ینادنز  ام  دیباوخ  دروخ و  اذغ  یـسیع  نب  یـسوم  هک  يردقب  دش . دهاوخن  عیاض  لوسر  ادـخ و  دزن  رجا  نیا  میدروآ .

. درب یسوم  يوسب  درک و  جراخ  نادنز  زا  ار  ام  دمآ  یسوم 
. دشن تفای  میتساوخ  ار  رکب  وبا  غالا  یتقو 
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دزن یتقو  دوب . یئاههناخ  ریظن  یگرزب  هعـسوت و  رظن  زا  هک  تسا  یبادرـس  کی  نایم  رد  وا  مدـید : میدـش  دراو  یـسوم  دزن  اـم  هک  یعقوم 

يارب میداد  ماجنا  ام  هک  یلمع  نیا  اراگدرورپ ! تفگیم : دشیم  هتـسخ  نتفر  هار  زا  رکب  وبا  هاگ  ره  میدـش . هتـسخ  تدـشب  میتفریم  یـسوم 
. تسا هتفرگ  رارق  دوخ  تخت  زارف  رب  وا  میدید  میتفر  یسوم  دزن  هک  یماگنه  امرفم ! شومارف  ار  نآ  دشابیم . وت  ياضر 

! وت رب  ياو  تفگ : رکب  وبا  هب  ادعب  دوشیم ! دنـسپان  راک  ضرعتم  هک  دهدن  یلهاجب  برقت  ریخ و  ادخ  تفگ : داتفا  امب  یـسوم  مشچ  یتقو 
دهاوخ ار  وت  باـسح  ادـخ  مدینـش . ار  وت  نخـس  تفگ : وا  هب  رکب  وـبا  يدرک ؟ هلخادـم  مشاـه  ینب  هورگ  اـم  نیب  هچ  يارب  هدازمارح ، يا 

. دنک تشز  ار  وت  ادخ  وش ! جراخ  تفگ : يو  هب  یسوم  دیسر .
. دز مهاوخ  ار  وت  ندرگ  دوش  عیاش  وت  فرط  زا  یتفگ  هک  یباوخ  عوضوم  نیا  هک  دسرب  مشوگب  رگا  مسق  ادخب 

کی نیا  اریز  یئامن . راهظا  ار  عوضوم  نیا  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  گـس ! يا  تفگ : درک  یـشاحف  هکنیا  زا  سپ  دـش و  نم  هجوتم  سپس 
یتلاح اب  ام  داب . امش  رب  ادخ  بضغ  تنعل و  دیوش ، جراخ  تسا . هدز  قمحا  ریپ  نیا  رـس  هب  باوخ  ملاع  رد  ناطیـش  هک  تسا  یلطاب  لایخ 

رکب وبا  هک  یماـگنه  دوب . هتفر  رکب  وبا  غـالا  میتفر . هداـیپ  میدـش  رکب  وبا  لزنم  دراو  یتقو  میدوب . سویأـم  یگدـنز  زا  هک  میدـش  جراـخ 
ار نآ  ادابم  شاب ، هتـشاد  دوخ  دزن  ار  نآ  رادـب و  یفخم  ار  باوخ  عوضوم  نیا  تفگ : دـش و  نم  هجوتم  دوش  دوخ  هناـخ  لـخاد  تساوخ 

. وگب رادنید  لقاع و  مدرم  يارب  ار  نآ  طقف  ینک ؟ لقن  ناسکان  هنوگ  نیا  يارب 
همان کی  مهد . رییغت  ار  نیـسح  ماما  ربق  ات  داتـسرف  ـالبرکب  ارم  لـکوتم  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  جزید  میهاربا  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  - 2

يوسب ار  جزید  میهاربا  نم  هک  منکیم  هاگآ  ار  وت  دوب : نیا  نآ  نومـضم  هک  داتـسرف  یـضاق  رامع  نب  دّـمحم  نب - رفعج  يارب  نم  هلیـسوب 
. دیامن بارخ ) ینعی   ) شبن ار  نیسح  ربق  ات  مدومن  مازعا  البرک 

دهدیم ماجنا  ار  لمع  نیا  میهاربا  ایآ  هک  شاب  بظاوم  يدناوخ  ارم  همان  هک  یماگنه 
383 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. هن ای 
تعجارم وا  دزن  مداد و  ماجنا  ار  دّمحم  نب  رفعج  روتـسد  نم  درک . یفرعم  نمب  ار  لکوتم  همان  رامع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  دـیوگیم : جزید 

: تفگ متفای . يزیچ  هن  مدید و  يزیچ  هن  مداد ؟ ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  متفگ : يدرک ؟ راکچ  تفگ : نمب  يو  مدرک .
ار نیـسح  ماما  ربق  جزید  میهاربا  تشون : لکوتم  يارب  دّـمحم  نب  رفعج  مدـیدن . يزیچ  یلو  يرآ ، متفگ : يدیـسر ؟ ربق  قمعب  ـالماک  اـیآ 

. درک مخش  ار  نآ  تسب و  نیسح  ربقب  بآ  ات  مداد  روتسد  ار  جزید  نم  تفاین . يزیچ  یلو  درک ، شبن 
متفر نیسح  ربق  دزن  دوخ  یـصوصخ  نامالغ  اب  نم  تفگ : نمب  يو  مدش . ایوج  میهاربا  زا  ار  هعقاو  تروص  نم  دیوگیم : يرامع  یلع  وبا 
ایروب نآ  نم  دیـسر . نم  هماش  هب  نآ  زا  کشم  يوب  دوب . نآ  يور  یلع  نب  نیـسح  دسج  هک  متفای  يدیدج  يایروب  مدرک . شبن  ار  نآ  و 

ار ربق  نآ  ات  مدنار  ار  واگ  متـسب و  ربق  رب  بآ  سپـس  دنتخیر . نآ  يور  كاخ  ات  مداد  روتـسد  ادعب  مداهن . دوخ  لاحب  نیـسح  دـسج  اب  ار 
منامالغ يارب  نم  تشگیم  رب  دیـسریم  نیـسح  ربق  دزن  ناویح  نآ  هاگ  ره  داـهنن  ربق  نآ  يور  مدـق  واـگ  یلو  میاـمن . تعارز  منزب و  مخش 

. تشک مهاوخ  ار  وا  امتح  دنک  وگزاب  ار  عوضوم  نیا  سک  ره  هک  مدروخ  ظیلغ  ياهمسق 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  یناطق  اب  هَّللا  دبع  وبا  زا  رکذلا  قباس  باتک : رد  زین  - 3
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یتح وا  ندـب  هیلک  مشاب . وا  هدنـسیون  ات  داتـسرف  دوب  ناطلـس  ناگتـشامگ  زا  یکی  هک  يرعم  نوراه  دزن  ارم  ناقاخ  نب  ییحی  نب  هَّللا  دـیبع 
. دیدرگیم جراخ  وا  زا  مه  ینفعتم  رایسب  يوب  كرچ و  نیا : رب  هوالع  دوب . هایس  ریق  ریظن  شتروص  یلو  دندوب . دیفس  شیاهاپ  تسد و 

هک یعقوم  دیوگب . نم  يارب  ار  نایرج  نیا  دـشن  رـضاح  وا  یلو  مدـش . ایوج  شتروص  یهایـس  تلع  زا  دـش  سونأم  نم  اب  وا  هک  یماگنه 
نیا نم  دراد : تسود  هک  متفای  روط  نیا  نم  مدـش ، ایوج  شتروص  ندـش  هایـس  هب  عجار  متـسشن و  وا  دزن  نم  دـش  توم  ضرم  راچد  يو 

ربق ات  داتـسرف  جزید  اب  ارم  لـکوتم  تفگ : يو  سپـس  مدـیدرگ . نماـض  ار  نآ  ندوب  یفخم  نم  میاـمن ، ناـهنپ  ار  نآ  منادـب و  ار  عوضوم 
بآ  میئامن و  شبن  ار  نیسح 

384 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
. میدنبب نآ  رب 

هک ار  یتیرومأم  نآ  وشم و  جراخ  جزید  اب  دومرف : نمب  مدید  باوخ  رد  ار  مالسا  ربمایپ  موش  نیسح  ربق  هجوتم  متفرگ  میمصت  هک  یعقوم 
البرک دراو  ات  مدرک  تکرح  نانآ  اب  نم  دندومن . راداو  تکرح  يارب  ارم  دندمآ و  دش  حبـص  یتقو  هدم ! ماجنا  دـیراد  نیـسح  ربق  هراب  رد 

. میداد ماجنا  دوب  هداد  لکوتم  هک  ار  يروتسد  نآ  میدش و 
هک ار  یلمع  و  وشم ؟ جراخ  نانیا  اب  هک  مدرکن  رما  وتب  نم  ایآ  دومرف : نمب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالـسا  مظعا  ربمغیپ  نایرج  نیا  زا  سپ 
بآ دز و  متروصب  یلیـس  ترـضح  نآ  سپـس  يدرک ؟ يراکمه  ناشیا  اب  هکنیا  ات  يدومنن  لوبق  وت  هدـم ؟ ماجنا  وت  دـنهدیم  ماجنا  ناـنآ 

هدنام یقاب  دوخ  هیلوا  تلاحب  نم  مسج  و  ینکیم ، هدـهاشم  هک  نانچ  دـش ، هایـس  متروص  هک  تسا  ظاحل  نیدـب  تخادـنا . متروصب  ناهد 
. تسا

: تفگ هک  دنکیم  لقن  دیمحلا  دبع  نب  دّمحم  نب  لضف  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 4
. دوب شوهدـم  صخـش  ریظن  ایوگ : متفای و  لاح  دـب  ار  يو  متفر ، وا  تدایع  يارب  مدوب  شاهیاـسمه  هک  جزید  میهاربا  توم  ضرم  رد  نم 
دوب و سونأم  نم  اب  وا  هک  دوب  رارقرب  یتسود  تقافر و  يوحنب  میهاربا  نم و  نیب  مدـش . ایوج  يو  لاح  زا  دوب  وا  دزن  هک  یبیبط  نآ  زا  نم 

دوخ یلاح  دب  زا  ارم  دـشن  رـضاح  درک و  هراشا  وا  هب  تسنادیمن  دوخ  زار  مرحم  ار  بیبط  نآ  هک  جزید  دـشیم ، لاحـشوخ  نم  ندـید  زا 
، دیامن لامعتـسا  ار  نآ  هک  دهدب  وا  يارب  یئاود  دهد و  صیخـشت  ار  وا  ضرم  تسناوتن  دش  جزید  میهاربا  هراشا  هجوتم  بیبط  دنک . هاگآ 

. درک تولخ  ار  عضوم  نآ  تفر و  تساخرب و  بیبط  اذل 
يوسب درک  رومأم  ارم  لکوتم  میامنیم ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  مهدیم و  ربخ  وتب  نم  مسق  ادـخب  تفگ : مدـش  ایوج  جزید  لاح  زا  نم  یتقو 

اونین دراو  بش  نم  میئامن . وحم  ار  نآ  رثا  مینزب و  مخش  ار  نیسح  ربق  ات  داد  روتـسد  ار  ام  مدرگ و  مزاع  دوب  اونین  نیمز  رد  هک  نیـسح  ربق 
. دندوب ام  اب  گنلک  لیب و  اب  نارگراک  زا  یهورگ  مدش 

بارخ  ار  نیسح  ماما  ربق  ات  مداد  روتسد  متفر و  دوخ  نارای  نامالغ و  ولج  نم 
385 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

دنلب یئاهادص  دیدش و  یئاهاغوغ  هاگان  تفر ، مباوخ  مدیباوخ و  ترفاسم  یگتسخ  تلعب  مدوخ  سپس  دننزب . مخـش  ار  نآ  نیمز  دننک و 
؟ تسا هدش  هچ  ار  امش  متفگ : دوخ  نامالغب  متساخرب و  مدوب  ناسرت  هک  یلاح  رد  نم  دندرک . رادیب  ارم  دندمآ و  منامالغ  دروخ . مشوگب 

؟! تسیچ متفگ : تسا ! هداد  خر  یبیجع  عوضوم  دنتفگ :
ار عوضوم  ات  متساخرب  نانآ  اب  نم  دننکیم . ناراب  ریت  ار  ام  دناهدش و  لئاح  ربق  ام و  نیب  هک  دنتـسه  نیـسح  ربق  عضوم  رد  یهورگ  دنتفگ :

نم دوب . هام )  15 - 14 بش 13 - ینعی   ) ضیب یلایل  بش  لوا  رد  عوضوم  نیا  دـنیوگیم . نانآ  هک  تسا  روط  نامه  مدـید  میامن . یـسررب 
رب يریت  چـیه  دنتـشگیم . زاب  ام  دوخ  يوسب  ياهریت  نآ  دـندرک  ناراب  ریت  هب  عورـش  یتقو  دـینک ! ناراـب  ریت  ار  ناـنآ  متفگ : دوخ  ناـمالغب 

. تشکیم ار  وا  درکیم و  تباصا  دوخ  زادنا  ریت  هب  هکنیا  رگم  تشگیمن 
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مدومن هدامآ  ار  مدوخ  مدرک . چوک  نیسح  ربق  دزن  زا  اروف  دش و  مضراع  یبیجع  زرل  بت و  مدش ، سرت  تشحو و  راچد  هرظنم  نیا  زا  نم 
جزید میهاربا  هب  نم  دیوگیم : هزرب  وبا  مدوب . هدادن  ماجنا  دوب  هداد  لکوتم  هک  ار  یتاروتـسد  نآ  هیلک  اریز  تشک . دـهاوخ  ارم  لکوتم  هک 

. دومن تناعا  وا  لتق  رد  رصتنم  دش و  هتشک  هتشذگ  بش  رد  لکوتم  اریز  شابم ، رذح  رب  لکوتم  رش  زا  متفگ :
نیا دـیوگیم : هزرب  وبا  منیبیمن . دوـخ  يارب  یئاـقب  هک  هدـش  نم  مسج  راـچد  یئـالب  کـی  یلو  ماهدینـش . ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : جزید 

. دوب حبص  لوا  ام  يوگتفگ 
. درم جزید  هک  دوب  هدشن  بش  زور  نآ 

داهن نایم  رد  يدرم  اب  ار  عوضوم  نیا  یتقو  تفگیم : ازسان  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطافب  لکوتم  شردپ  دینش : رـصتنم  دیوگیم : لضفملا  وبا 
ادخ تعاطا  لمع  نیا  تفگ : رـصتنم  درک . دهاوخن  ینالوط  رمع  دشکب  ار  دوخ  ردـپ  هک  یـسک  یلو  تسا . بجاو  لکوتم  لتق  تفگ : وا 

. درکن یگدنز  هام  تفه  زا  رتشیب  تشک  ار  لکوتم  رصتنم  هک  یعقوم  موش ! گرمناوج  هک  مرادن  یکاب  نم  دشاب 
ياهگنج  خیرات و  زا  هک  یفوک  دمحا  نب  مساق  زا  خیش  یلاما  باتک : رد  زین  - 5

386 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
اونین رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  اهرهـش  لها  دیـسر : ربخ  مصتعم  نب  لکوتم  هب  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  دوب  عالطا  اـب  مدرم 

. دنوریم نیسح  ربق  يوسب  يریثک  قلخ  دنوشیم و  عمج 
عامتجا ترایز و  زا  ار  مدرم  دـننک و  بارخ  شبن و  ار  نیـسح  ربق  اـت  داتـسرف  رکـشل  زا  يریثک  هورگ  اـب  ار  دوخ  نارـسفا  زا  یکی  لـکوتم 

-237 هنـس - رد  عوضوم  نیا  داد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دـش و  ـالبرک  هجوتم  رـسفا  نآ  دـنیامن . يریگولج  نیـسح  ماـما  ربق  دزن  ندرک 
ام زا  هک  یسک  میوش  هتشک  رفن  نیرخآ  ات  ام  رگا  دنتفگ : دندرک و  عامتجا  يو  فارطا  رد  شروش و  وا  رب  هیداب  لها  تفرگ . ماجنا  يرمق 
ار تماقتـسا  نیا  هک  دـندوب  هدـید  نیـسح  ربق  زا  یلئالد  تازجعم و  مدرم  نآ  درک . دـهاوخن  يراددوخ  نیـسح  ربق  ترایز  زا  دـنامب  یقاب 

. دنتشاد
دومناو روط  نیا  دوش و  هفوک  هجوتم  درادرب و  مدرم  نآ  زا  تسد  ات  تشون  شباوج  رد  لکوتم  تشون . لکوتم  يارب  ار  ناـیرج  رـسفا  نآ 

. ددرگ رب  رصم  هب  هفوک  زا  سپس  و  دوریم ، هفوکب  هفوک  لها  عاضوا  حالصا و  روظنمب  هک  دنک 
ربق ترایزب  هفوک  هیداب و  لـها  دیـسر : ربخ  لـکوتمب  زین  دیـسرارف  يرمق  - 247 هنـس - ات  دوب  وحن  نیمهب  نیـسح  ماـما  راوز  ربق و  ناـیرج 

يارب لکوتم  تسا ، هدیدرگ  یگرزب  رازاب  نانآ  يارب  عوضوم  نیا  هدش و  دایز  نانآ  تیعمج  و  دنوریم ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم 
همذ دیامن  ترایز  ار  نیسح  ربق  هک  یسک  دنک : ادن  يدانم  ات  داد  روتسد  دومن و  مازعا  البرک  يوسب  یناوارف  رکشل  اب  ار  يرسفا  راب  نیمود 
یبا لآ  لکوتم  دومن ، مورحم  نآ  تراـیز  زا  ار  مدرم  عرز و  تشک و  ار  نآ  بارخ و  ار  نیـسح  ربق  سپـس  دوب ، دـهاوخ  يرب  وا  زا  هفیلخ 

. دیدرگن لئان  تشاد  رظن  رد  هک  یتایانج  نآ  هیلک  هب  یلو  درک ، دیهش  داد و  رارق  بیقعت  تحت  ار  نایعیش  بلاط و 
هجوتم هکم  زا  مدروآ و  ياجب  جح  يرمق  - 247 هنـس - رد  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  يروط  هیبار  نب  هَّللا  دبع  زا  باتک  نامه  رد  زین  - 6

هجوتم  سپس  مدرک ، ترایز  مدوب  فئاخ  ناطلس  زا  هک  یلاح  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ربق  ادعب  مدیدرگ ، قارع 
387 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دناهتسب نآ  رب  بآ  دناهدومن  عرز  تشک و  ار  نیسح  ماما  ربق  نیمز  مدید  البرکب  فرـشت  زا  سپ  مدش . نیـسح  ماما  ربق  ترایز  ءالبرک و 
. دناهدرک راک  لوغشم  لحم  نآ  رد  دندزیم  مخش  هک  ار  یئاهواگ 

نیـسح ماما  سدقم  ربق  دزن  یتقو  دندیـسریم  ربق  کیدزن  ات  دندمآیم  اهواگ  دندشیم  هدـنار  Ơ یمز نآ  رب  اـهواگ  مدـید : دوخ  مشچب  نم 
. دنتفریمن ولج  دندیسریم 

ماما ربق  اهناویح  نآ  تشادـن و  يرمث  یلو  دـندزیم . تدـشب  اصع  هلیـسوب  ار  ناگتـسب  ناـبز  نآ  دـنتفریم . دوخ  پچ  تسار و  يوسب  هکلب 
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نیا هک  مدش  دادغب  هجوتم  یلاح  رد  اذل  مدشن  قفوم  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایزب  نم  نوچ  دندرکیمن . لامیاپ  یهجو  چیه  هب  ار  نیسح 
: متفگیم ار  راعشا 

امولظم اهیبن  تنب  نبا  لتق  تتا  دق  هیما  تناک  نا  هَّللات  - 1
امودهم هربق  كرمعل  اذه  اهلثمب  هیبا  ونب  هاتا  دقلف  - 2

امیمر هوعبتتف  هلتق  یف  اوعیاش  اونوکی  نا ال  یلع  اوفسا  - 3
ینب ینعی  وا  ردپ  نارـسپ  دـندیناسر 2 - لتقب  دوب  مولظم  هک  یلاح  رد  ار  ادـخ  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  هیما  ینب  راـفک  رگا  مسق  ادـخب  ینعی  - 1
لتق رد  ارچ  هک  دـندوب  فسأتم  سابع  ینب  دندرک 3 - بارخ  ار  نیـسح  ماما  ربق  هک  مسق  وت  ناجب  دـنداد و  ماجنا  ار  لمع  نآ  ریظن  سابع 

ار شربق  و   ) دنتفر ترـضح  نآ  ياهناوختـسا  يوجتـسجب  اذل ) دندشن  لئان  روظنم  نآ  هب  نوچ   ) دـندرکن هیما  ینب  زا  تعیاشم  نیـسح  ماما 
: دنتفگ تسا ؟! ربخ  هچ  متفگ : مدینش . یئادص  رس و  مدش  دادغب  دراو  هک  یماگنه  دندومن ) بارخ 

: متفگ مدرک و  بجعت  نم  تسا . هدروآ  ار  لکوتم  رفعج  گرم  ربخ  ياهدنرپ 
. درک بارخ  ار  نیسح  ربق  لکوتم  هک  بش  نآ  ضوع  رد  بشما  اراگدرورپ !
: تفگ هک  دنکیم  لقن  يزار  ةریغم  نب  ییحی  زا  رکذلا  قباس  باتک  رد  زین  - 7

ار دیشرلا  نوراه  تفگ : دش . ایوج  قارع  مدرم  لاح  زا  ریرج  دش . دراو  وا  دزن  قارع  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  دیمحلا  دبع  نب  ریرج  دزن  نم 
. دندرک عطق  دوب  اجنآ  رد  هک  ار  يردس  تخرد  نآ  دوب : هداد  روتسد  دوب و  هدز  مخش  ار  نیسح  ماما  ربق  هک  مدید  یلاح  رد 

388 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 
هبترم هس  هک  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  یثیدـح  ربکا !! هَّللا  تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  ریرج 

: هدومرف
«1  » ةردسلا عطاق  هَّللا  نعل 

زا روظنم  هک  دش  مولعم  العف  اریز  هعاسلا . ات  میدرکیمن  كرد  ار  ثیدح  نیا  يانعم  ام  دنک . تنعل  ار  ردس  تخرد : هدننکعطق  ادـخ  ینعی 
. دیامنن فقوت  راوگرزب  نآ  رهطم  ربق  رس  رب  یسک  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  نداد  رییغت  ردس  تخرد  عطق 

هجوتم نم  میامن . بارخ  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ات  داتـسرف  ارم  لکوتم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  جرف  نب  رمع  زا  روکذم  باتک  رد  زین  - 8
نم دنتفرن . ولج  دندیسر  نیسح  ربقب  هک  یعقوم  یلو  دنتفر . اهربق  هیلک  يور  رب  اهواگ  دننارب . اهربقب  ار  اهواگ  مداد  روتـسد  مدش و  البرک 
مدق دنتفرن و  نیـسح  ربق  يور  اهواگ  هک  مسق  ادخب  تسکـش ! نم  تسد  رد  اصع  هک  مدز  يردقب  ار  اهواگ  نآ  متفرگ و  تسدـب  ار  اصع 

وا زا  نم  دوب . فرحنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  زا  هزادنایب  جرف  نب  رمع  میومع  دـیوگیم : رفعج  نب  دّـمحم  دنتـشادن ! رب  مدـق  زا 
دنک تمحر  ار  وا  ادخ  تشادیم . تسود  ار  دّمحم  لآ  هداعلا  قوف  دوب  وا  ردارب  هک  جرف  نب  دّمحم  مدج  یلو  میوجیم . يرازیب  ادخ  يوسب 

. موشیم دنمحرف  يو  تدالو  هلیسوب  مراد و  تسود  ظاحل  نیدب  ار  وا  نم  دشاب . یضار  وا  زا  و 
رفن ود  مدناوخیم ؟ زامن  هنیدم  دجسم  رد  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  ءاز ) نوکسب   ) يدزا دّمحم  نب  نیسح  ردپ  زا  روبزم  باتک  رد  زین  - 9

نیـسح ربق  لگ  ینادـیمن  ایآ  نالف ! يا  تفگ : يرگیدـب  ناشیا  زا  یکی  دوب . هدیـشوپ  رفـس  سابل  نانآ  زا  یکی  هک  دـندوب  نم  يولهپ  درم 
. متشاد يدرد  دوخ  نطاب  رد  نم  اریز  تسا : ءافش  يدرد  ره  يارب  مالسلا  هیلع 

. مدش سویأم  نتشیوخ  زا  فئاخ و  دوخ  ناج  زا  ات  متفاین  تیفاع  مدومن  هجلاعم  هک  یئاود  ره  اب 
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همه وت  ضرم  تفگ : نمب  نز  ریپ  نآ  مدوب . راشف  رد  درد  راشف  زا  هک  دمآ  نم  دزن  یعقوم  وا  دوب . ام  دزن  هفوک  لها  زا  هدروخلاس  ینز  ریپ 
: متفگ دراذگیم ؟ تدشب  ور  هزور 
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: متفگ میامن ؟ هجلاعم  اناوت  يادخ  هزاجا  هب  ار  وت  نم  يراد  تسود  تفگ : يرآ .
هک متفای  افـش  يوحنب  دـش و  مارآ  نم  ضرم  داد و  نمب  دوب  حدـق  نایم  رد  هک  بآ  يرادـقم  وا  مرادـن . جایتحا  نیا  زا  شیب  زیچ  چـیه  هب 

. ماهتشادن یضرم  زگره  ایوگ :
: متفگ دوب  هملس  شمان : هک  يو  هب  دمآ  نم  دزن  نز  ریپ  نآ  هک  هام  دنچ  زا  دعب 

ار نآ  العف  هک   ) هحبـس نیا  ياههناد  زا  یکی  هلیـسوب  تفگ : يدومن ؟ هجلاعم  ارم  هنوگچ  یئوگب : هک  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  وت  هملـس ! يا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  لگ  زا  هحبـس  نیا  تفگ : تسیچ ؟! هحبـس  نیا  متفگ : تشاد . تسد  رد  هحبـس  کـی  يو  دـنیوگیم ) حـیبست 

؟ يدرک اوادم  نیسح  ربق  لگ  هلیسوب  ارم  وت  یضفار ! نز  يا  متفگ : وا  هب  نم  تسا .
نآ زا  يوحنب  امئاد  نم  درک و  دوع  لوا  زا  رتدیدش  نم  ضرم  هک  مسق  ادـخب  دـش . جراخ  نم  دزن  زا  كانمـشخ  یتلاح  اب  وا  مدـید  هاگان 

. مدیسرتیم نتشیوخ  ناج  زا  هک  مدربیم  جنر 
. دنتفر دندناوخ  زامن  هکنیا  زا  سپ  دنتساخرب و  رفن  ود  نآ  تفگ : ناذا  نذؤم  نایرج  نیا  زا  سپ  دیوگیم : يوار 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  زیزعلا  دبع  نب  یسوم  زا  خیش  یلاما  باتک : رد  زین  - 10
هک ینید  ربمایپ و  قحب  ار  وت  تفگ : تشاد و  هاگن  ارم  درک و  تاقالم  دمحا  وبا  نابایخ  رد  ارم  دوب  بیبط  هک  ینارصن  نویقارس  رسپ  انحوی 
زا وا  اـیآ  تسیک ؟ دـننکیم  تراـیز  ار  نآ  امـش  زا  یهورگ  تسا و  هریبـه  نبا  رـصق  فرط  شربـق  هک  یـصخش  نـیا  مهدـیم  مـسق  دـیراد 

؟ دوب هچ  شسرپ  نیا  زا  وت  روظنم  تسا . ام  ربمایپ  رتخد  رسپ  يو  متفگ : تسامش ! ربمغیپ  باحصا 
ارم داتـسرف و  نم  دزن  ار  دیـشر  مداـخ  ریبـک  روپاـش  بش  کـی  تفگ : یثیدـح ؟ هچ  متفگ : مراد . یبـیجع  ثیدـح  وا  هب  عجار  نم  تفگ :

- رد ار  یسوم  میدش  دراو  یمشاه  یسیع  نب  یسوم  رب  متفر و  وا  اب  ایب  نم  اب  تفگ : نمب  متفر  وا  دزن  نم  یتقو  تساوخ .
390 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

عقوم نآ  رد  تخیریم . نآ  نایم  رد  ار  دوخ  ناهد  طالخا  هک  دوب  یتشط  یـسوم  ولج  دوب . هدرک  هیکت  یئاکتمب  هناوید و  هک  میتفای  یلاـح 
. دوب هتساوخ  هفوک  زا  ار  وا  دیشرلا  نوراه 

؟! تسا ربخ  هچ  تفگ : دش و  یسوم  یصوصخ  ياهمداخ  زا  یکی  هجوتم  روپاش 
. دندوب شفارطا  رد  شنارای  ءامدن و  هک  دوب  هتسشن  یلاح  رد  هعاسلا  یسوم  تفگ : مداخ  نآ 

. دمآ نایمب  یلع  نب  نیسح  مان  هاگان  دوب . یمسج  یتمالس  تحص و  لامک  اب  یسوم 
ولغ نیسح  نیا  هب  عجار  نایعیش  ینعی  اهیـضفار  تفگ : یـسوم  مدش . ایوج  وت  زا  وا  هراب  رد  نم  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  تفگ : انحوی 

. دنیامنیم هجلاعم  تبرت  نآ  اب  ار  دوخ  ضارما  تسا و  ءاود  وا  ربق  تبرت  دنیوگیم : دننکیم و 
دوب نکمم  هک  ياهجلاعم  هوحن  ره  متـشاد . يدـیدش  رایـسب  ضرم  کی  نم  تفگ : تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  مشاه  ینب  زا  يدرم 

. تشادن يرمث  یلو  مدرک ،
. نک هیهت  هجلاعم  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  تفگ ؟ نمب  نم  بتاک  هکنیا  ات 

. يرآ تفگ : تسه ؟ وت  دزن  تبرت  نآ  زا  تفگ : یـسوم  دـش . فرط  رب  متـشاد  هک  یـضرم  مدومن  هجلاـعم  تبرت  نآ  اـب  نم  هک  یماـگنه 
. دندروآ ار  تبرت  نآ  ات  داتسرف  سپس 

هجلاعم تبرت  نآ  اـب  هک  دوب  يدارفا  رخـسمت  لـمع  نیا  زا  یـسوم  روظنم  داـهن . دوخ  دـعقم  ریز  تفرگ و  ار  تبرت  نآ  یـسیع  نب  یـسوم 
شدایرف هاگان  داهن  دوخ  دعقم  ریز  ار  نیـسح  تبرت  یـسوم  یتقو  دوب . هدرک  اوادم  نیـسح  ماما  تبرت  اب  هک  يدرم  نآ  ریقحت  دـندرکیم و 

: دش دنلب 
ینیبیم هک  ار  یئایـشا  نیا  میدروآ  تشط  ام  هک  یعقوم  تشط ! تشط ! شتآ ! زا  دایرف  شتآ ! زا  دایرف  ینعی  تسطلا ! تسطلا ! رانلا ! رانلا !
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. دش لیدبت  متام  سلجمب  سلجم  نیا  دنتشگرب و  ءامدن  درک . جراخ 
رظن دوب  هدرک  غارفتـسا  يو  هک  هچنآ  هب  متـساوخ و  یکعمـش  نم  ینک ؟ هجلاـعم  ار  وا  یناوتیم  نیبـب  تفگ : نمب  روپاـش  دـیوگیم : اـنحوی 

: مدید هاگان  مدرک .
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ار رامیب  نیا  دـناوتیمن : يدـحا  متفگ : اذـل  دـمآ . گرزب  نم  رظنب  عوضوم  نیا  تسا . هتخیر  تشط  ناـیم  رد  وا  بلق  هیر و  زرپس و  دـبک و 
یـسیع عضو  ات  شاب  هناخ  نیا  رد  وت  یلو  یئوگیم . تسار  تفگ : نمب  روپاش  درکیم . هدـنز  ار  ناگدرم  هک  یـسیع  نآ  رگم  دـنک  هجلاعم 

. تشذگ رد  ایند  زا  رحس  تقو  ات  درکن  دنلب  ار  دوخ  رس  دوب و  لاح  نامه  رد  یسیع  مدرک . هتوتیب  نانآ  دزن  ار  بش  نآ  نم  ددرگ . نشور 
شمالسا دروآ و  مالسا  سپس  دوب . ترضح  نآ  نیدب  درکیم و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  انحوی  دیوگیم : عیرـس  نب  یـسوم 

. دش وکین 
هزوم هنازخب و  یجایتحا  ربق  تفگ : درب و  جاراتب  ار  نیـسح  ماـما  يـالبرک  رئاـح و  يدوجوم  دـشرتسم  دراـگنیم : بقاـنم  باـتک : رد  - 11

: شرسپ اب  شدوخ  دومن  جورخ  گنج  يارب  هک  یعقوم  درک . میسقت  دوخ  رکشل  نیب  ار  لاوما  نآ  يو  درادن .
. دندش هتشک  دشار 

هیلع نیسح  ماما  ربق  يور  يدرم  تفگ : هک  دننکیم  لقن  شمعا  زا  دوخ  ياهباتک  رد  دنوریم ) رامـشب  ننـست  لها  زا  هک   ) يزنطن هطب و  نبا 
. درک تجاح  ياضق  مالسلا 

. دندش یسیپ  کل  هروخ و  نونج و  ضرم : راچد  دوخ  تیب  لها  اب  ثیبخ  درم  نآ  ادعب 
. تسا هدش  نانآ  یثوروم  هعاسلا  ات  هروخ  ضرم 

ربق نآ  هب  همقلع  رهن  زا  ار  بآ  دنیامن و  عرز  تشک و  ار  نیسح  ماما  ربق  ات  داد  روتـسد  لکوتم  یتقو  هک  دناهدرک  لقن  نیقثوم  زا  یهورگ 
قلعم ءاوه  رد  ادخ  تردـقب  نیـسح  ماما  ربق  دـندید : هاگان  دـندش . البرک  هجوتم  دـندوب  نونجم  رهاظ ) بسحب  هک   ) لولهب دـیز و  دـندنبب 

: دنراد رظن  رد  نانمشد  تفگ : دیز  تسا !!
دنـسپان رافک  رظن  رد  هکنیا  ول  و  دـیامن . لماک  ار  دوخ  رون  هکنیا  رگم  دریذـپیمن  ادـخ  یلو  دـننک  شوماخ  دوخ  ياهناهد  اب  ار  ادـخ  رون 

. دشاب
نآ هک  یماگنه  تشگیم . زاب  دوخ  هیلوا  لاحب  نانچمه  ترـضح  نآ  ربق  درک و  مخـش  ار  نیـسح  ماـما  ربق  هبترم  هدـفه  زرواـشک  نآ  اریز 

دش هاگآ  نایرج  نیا  زا  لکوتم  یتقو  دومن . اهر  ار  اهواگ  دروآ و  نامیا  ادخب  درک  رظن  هزجعم  نیا  هب  زرواشک 
392 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. دندرک دیهش  ار  وا  ات  داد  روتسد 
کی متسشنیم . وا  دزن  هک  متـشاد  ياهیاسمه  مدوب . هفوک  رد  نم  تفگ : شمعا  نامیلـس  هک  متفای : ءاملع  تافیلأت  رد  دیوگ : فلؤم  - 12

ره یهارمگ و  یتعدب  ره  تسا . تعدب  تفگ : يراد ؟ ياهدیقع  هچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هراب  رد  متفگ : متفر و  وا  دزن  هعمج  بش 
. دوب دهاوخ  منهج  لها  یهارمگ  صخش 

زا يرادـقم  موریم و  وا  دزن  رحـس  تقو  رد  نم  متفگ : نتـشیوخ  اب  متـساخرب و  مدوب  كانمـشخ  وا  هب  هک  یلاـح  رد  نم  دـیوگیم : شمعا 
ماگنه یتقو  مناسریم . لتقب  ار  وا  دراد  رارـصا  دوخ  دانع  رد  مدید  رگا  مهدیم . حرـش  شیارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بقانم  لئاضف و 

. مدز ادص  ار  وا  مان  مدومن و  بابلا  قد  مدش و  هیاسمه  نآ  هجوتم  دیسر  ارف  رحس 
. تسا هتفر  نیسح  ترایز  دصقب  بش  لوا  زا  مرهوش  دیوگیم : شاهجوز  مدینش  هاگان 

: لاح رد  يو  مدید : مدش  نیسح  ماما  سدقم  ربق  هجوتم  وا  لابندب  نم  هک  یعقوم 
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زورید وت  گرزب  درم  يا  متفگ : وا  هب  نم  دید . دوخ  کیدزن  ارم  تشادرب و  ار  دوخ  رـس  ادـعب  تسا ! رافغتـسا  هبوت و  هیرگ ، اعد ، هدـجس ،
ترایز ار  نآ  ياهدمآ و  زورما  یلو  دوب . دهاوخ  خزود  رد  یهارمگ  صخـش  ره  یهارمگ و  یتعدب  ره  تعدب و  نیـسح  ترایز  یتفگیم 

؟! ینکیم
هک مدید  یباوخ  دیـسر و  ارف  بشید  هکنیا  ات  مدوبن  ادـخ  لوسر  تیب  لها  تماما  هب  دـقتعم  اریز  نکم . تمالم  ارم  نامیلـس ! يا  تفگ : وا 

. درک سرت  لوه و  راچد  ارم 
تمظع هک  مرادن  ار  تردق  نیا  نم  دوبن . تماق  هاتوک  الاب و  دنلب  دایز  هک  مدید  ار  يردقلا  لیلج  درم  تفگ : يدـید ؟! یباوخ  هچ  متفگ :

وا ولج  رد  دـندروآیم . تعرـسب  ار  يو  دـندوب و  شفارطا  رد  هک  دوب  یئاههورگ  اب  وا  مهد . حرـش  ار  وا  لامک  ءاـهب و  لاـمج و  لـالج و 
ینارون ار  هار  زور  هس  تفاسم  هک  دوب  رهوگ  کی  نآ  هیاـپ  ره  رد  دوب ، هیاـپ  راـهچ  ياراد  جاـت  نآ  تشاد . رـس  رب  یجاـت  هک  دوب  يراوس 

. دومنیم
نآ تفگ : تسا . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  تفگ : تسیک : صخـش  نیا  متفگ : وا  نامادـخ  زا  یکی  هب  نم 

يو  یصو  هک  تسا  یضترم  یلع  تفگ : تسیک ؟ رگید  صخش 
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رد هقان  نآ  دوب . نز  رفن  ود  جدوه  نآ  نایم  رد  دوب . نآ  تشپ  رب  رون  زا  یجدوه  هک  مدید  رون  زا  ياهقان  مدرک و  رظن  تقدب  ادعب  دشابیم .
. دومنیم زاورپ  نیمز  نامسآ و  نیب 

. تسا مالسلا  امهیلع  ءارهز  همطاف  اربک و  هجیدخ  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  هقان  نیا  متفگ : نم 
نب نیـسح  ترـضح  ترایز  يارب  تفگ : دـنوریم ؟ اجک  اعمج  ناـشیا  متفگ : دـشابیم . یلع  نب  نسح  تفگ : تسیک ؟ كدوک  نیا  متفگ :

. دنوریم ءالبرکب  تسا  هدش  دیهش  لوتقم و  هک  یلع 
: مدش ایوج  دزیریم . ورف  نامـسآ  زا  دوب  هدش  هتـشون  اهنآ  رد  يزیچ  هک  یئاههعقر  مدید  هاگان  مدـش  ءارهز  همطاف  جدوه  هجوتم  نم  سپس 

: تفگ تسیچ ؟ اههعقر  نیا 
ناهاوخ نم  هک  یماگنه  دـنوریم . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایزب  هعمج  بش  هک  يراوز  يارب  خزود  زا  تسا  ياهمان  ناما  اـههعقر  نیا 

: تفگ نمب  مدش  هعقر  نآ  زا  یکی 
ترایز ار  نیـسح  هک  یعقوم  رگم  دروآ  یهاوخن  تسدـب  ار  هعقر  نیا  وت  تسا . تعدـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  یئوگیم : وت 

. يوش دقتعم  ترضح  نآ  تفارش  تلیضفب و  ینک و 
جراخ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  میالوم  ترایز  دصقب  تعاس  نیمه  رد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  مدوب  ناساره  برطـضم و  هک  یلاح  رد  نم 

. دیامن تقرافم  مندب  زا  حور  ات  منکیمن  تقرافم  نیسح  ربق  زا  نم  نامیلس ! يا  مدرک . هبوت  نم  مدیدرگ :
نب یلع  ترـضح  دزن  زا  تسا ) هدش  متخ  ءات  هب : نآ  ياهرعـش  رخآ  هک   ) هیئات هدیـصق  اب  نم  هک  یماگنه  دیوگیم : یعازخ  یلع  نب  لبعد 

هدیصق لوغـشم  دوب  هدش  یط  نآ  زا  یتمـسق  هک  اهبش  زا  یکی  رد  نم  مدش . ير  رهـش  دراو  مدومن  تعجارم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
: تفگ تسیک ! متفگ : دنکیم . بابلا  قد  یصخش  مدینش  هاگان  مدوب . دوخ 

دوخ زا  دش و  هزرل  راچد  وا  ندـید  زا  مندـب  هک  دـش  دراو  یـصخش  مدـید  هاگان  مدرک . زاب  ار  رد  متفر و  اروف  متـسه . وت  ناردارب  زا  یکی 
دلوتم وت  تدالو  بش  رد  هک  مشابیم  وت  ینج  ناردارب  زا  یکی  نم  اریز  شابم ! ناسرت  تفگ : نمب  تسـشن و  يراـنک  رد  وا  مدـش !! دوخیب 

. ماهدرک امن  وشن و  وت  اب  ماهدش و 
سفن و يوش و  رورسم  هک  میوگب  تیارب  ار  یعوضوم  ات  ماهدمآ  وت  دزن  نم 
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ضغب و ظاحل  زا  نم  هک  نادـب  لبعد ! يا  تفگ : وا  سپـس  تفرگ . مارآ  مبلق  متفاـی و  ار  دوخ  یعیبط  لاـح  نم  دوش . تیوقت  وت  تریـصب 
اب میدـش و  جراـخ  راـک  تیـصعم  ياـهینج  زا  یهورگ  اـب  تقوکی  مدوب . ادـخ  قلخ  نیرت  تخـس - بلاـط  یبا  نب  یلعب  تبـسن  توادـع 

تیذا ار  ناشیا  میتفرگ : میمـصت  ام  میدش . فداصم  دوب  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  بش  دـنتفریم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایزب  هک  یهورگ 
: ایوگ دندیدرگ . ینیمز  تاناویح  تیذا  عنام  نیمز  زا  ياهکئالم  دندش و  ام  عنام  نامسآ  زا  ياهکئالم  میدید  هاگان  مینک .

دنراد نیـسح  راوزب  ادـخ  فرط  زا  هکئالم  هک  یتیانع  نآ  متفایرد : نم  مدرگ . هجوتم  هک  مدوب  لـفاغ  اـی  موش ، رادـیب  هک  مدوب  باوخ  نم 
. دنوشیم فرشم  يو  ترایز  يارب  دنوریم و  وا  دصقب  نانآ  هک  تسا  یصخش  نآ  تمظع  تهجب 

جح هب  نانآ  اب  لاس  نآ  رد  مدرک . ءاعد  ناشیا  ریظن  فقوت و  نانآ  اـب  متفر . تراـیزب  هورگ  نآ  اـب  مدومن و  تین  دـیدجت  مدرک و  هبوت  نم 
: متفگ دندوب . وا  فارطا  رد  یهورگ  هک  مدروخرب  يدرمب  سپس  مدومن . ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمغیپ  ربق  متفر و 

: دومرف راوگرزب  نآ  مدرک . مالس  متفر و  قداص  ترضح  کیدزن  نم  تسا . مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنتفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا 
؟ تشاد یمارگ  ار  ام  ناتسود  دودح  هچ  ات  ادخ  يدید  يراد ؟ رظن  رد  ار  البرک  ناتساد  قارع ، لها  يا  وتب ، ابحرم 

. دیزرمآ ار  وت  هانگ  تفریذپ و  ار  وت  هبوت  ادخ  هک  نادب 
. درک تیاده  امش  تیاده  رونب  ار  مبلق  داهن و  تنم  نم  رب  امش  هلیسوب  هک  تسا  یئادخ  نآ  صوصخم  ساپس  متفگ : قداص  ترضحب  نم 
تیب و لـها  يارب  ار  نآ  هک  وگب  میارب  یثیدـح  کـی  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  دـندش . کـسمتم  امـش  تیـالو  هتـشرب  هک  دادرارق  يدارفا  زا  ارم 

: تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  دومرف : مربب . دوخ  نادنواشیوخ 
ات تسا  مارح  مما  همه  رب  يدرگ . نآ  لخاد  وت  ات  تسا  مارح  ءایـصوا  رب  زین  موش . نآ  لخاد  نم  ات  تسا  مارح  ناربمایپ  رب  تشهب  یلع ! ای 

قحب ارم  هک  یسک  نآ  قحب  یلع  ای  دنیامن . رارقا  وت  تماما  تیالوب و  هکنیا  ات  تسا  مارح  نم  تما  رب  تشهب  زین  دنوش  نآ  لخاد  نم  تما 
وت اب  هک  یسک  رگم  دش  دهاوخن  تشهب  لخاد  يدحا  دومن  ثوعبم 
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نم لثم  زا  ار  نآ  ریظن  زگره  اریز  نک . ظفح  ار  ثیدح  نیا  لبعد  يا  تفگ : نمب  ینج  صخش  نآ  سپـس  دشاب . هتـشاد  یببـس  یتبـسن و 

ربمایپ تیب  لها  اب  دوب  سابع  ینب  يافلخ  زا  هک  لکوتم  هدش : تیاور  مدـیدن !! ار  يو  نم  دـیعلب و  ار  وا  نیمز  ایوگ : ادـعب  دینـش . یهاوخن 
راثآ و دـننزب و  مخـش  ار  نیـسح  ماما  ربق  داد : روتـسد  نازرواشکب  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  تشاد . ضغب  توادـع و  هداـعلا  قوف  ادـخ 

يربخ نآ  زا  يدحا  دـنامن و  یقاب  ربق  نآ  زا  يرثا  هک  دـندنبب  ترـضح  نآ  ربق  رب  يوحنب  ار  همقلع  رهن  بآ  دـنیامن . بارخ  ار  نآ  ياهانب 
. درک لتقب  دیدهت  دننک  ترایز  ار  نیسح  ماما  ربق  هک  ار  یمدرم  دشاب . هتشادن 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دـیتفای  ار  یـسک  ره  دومن : هیـصوت  ناـنآ  هب  داد و  رارق  هاـگنیمک  رد  ار  دوخ  رکـشل  زا  یهورگ 
. دیناسرب لتقب  دوریم 

نونجم ار  وا  هک  دیـسر  دـیز  شوگب  ربخ  نیا  دـیامن . یفخم  ار  ادـخ  ربمغیپ  هیرذ  راثآ  شوماخ و  ار  ادـخ  رون  هک  دوب  نیا  لکوتم  روظنم 
باجم ار  یلقاع  صخـش  ره  هک  تفاـی  بقل  نونجم  هب  ظاـحل  نیدـب  يو  دوب . یلاـع  ياهیرظن  لـماک و  یلقع  بحاـص  وا  یلو  دـنتفگیم .

. دشیمن لولم  هب  اطخ  زا  هتسخ و  باوج  زا  تقو  چیه  و  تسکشیم . مه  رد  ار  بیدا  صخش  ره  تجح  دومنیم و 
شرظنب لمع  نیا  دناهدومن  عرز  تشک و  ار  نآ  لحم  هتفرگ و  رارق  بیرخت  دروم  نیـسح  ماما  ربق  نامتخاس  دینـش : دـیز  نیا  هک  یماگنه 

هودنا مغ و  هک  یعقوم  دوب  رـصم  نکاس  زور  نآ  رد  دیز  نیا  دش . دـیدجت  شیارب  نیـسح  ماما  تبیـصم  دـیدش و  وا  نزح  دـمآ و  گرزب 
ار دوخ  تبیـصم  دـش و  جراخ  دوب  ناریح  هدایپ و  هک  یلاح  رد  رـصم  زا  تفای  هبلغ  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ندرک  مخـش  تلعب 

. دیدرگ هفوک  دراو  ات  دوب  مومغم  نیزح و  نانچمه  يو  درکیم . تیاکش  نتشیوخ  راگدرورپب 
رد یـسانشیم ، ارم  اجک  زا  وت  تفگ : دـیزب  لولهب  دینـش  باوج  درک و  مالـس  يو  هب  تاقالم و  وا  اـب  دـیز  دوب . هفوک  رد  عقوم  نآ  لولهب 
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ار رگید  کی  هک  یئاهبلق  نآ  دنتسه . مچرپ  کی  ریز  همه  نینمؤم  بولق  تفگ  دیز  ياهدیدن  ارم  زگره  هک  یتروص 
396 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. تشاد دنهاوخ  فالتخا  رگید  کی  اب  دنسانشن  ار  رگید  کی  هک  یئاهبلق  دنراد و  تفلا  رگید  کی  هب  تبسن  دنسانشب 
هودنا مغ و  تدش  زا  نم  مسق  ادخب  تفگ : دیز  يوش ؟! جراخ  هدایپ  ياپ  اب  دوخ  رهـش  زا  وت  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  تفگ : دـیزب  لولهب 

بارخ و ار  نآ  نامتخاس  دننزب و  مخـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هداد : روتـسد  لکوتم  ینعی  نیعل  نیا  ماهدینـش  اریز  مدـش . جراخ 
هدومن و يراج  ارم  کشا  خلت ، نم  رب  ار  یگدـنز  جراخ ، دوخ  نطو  زا  ارم  هک : تسا  عوضوم  نیا  دـنیامن . دیهـش  ار  ترـضح  نآ  نارئاز 

ياـهربق میورب و  ـالبرکب  اـت  زیخرب  تفگ : دـیز  ماهدـش . روط  نیمه  زین  نم  مسق  ادـخب  تفگ : لولهب  تسا . هتفرگ  منامـشچ  زا  ار  باوـخ 
. میئامن هدهاشم  ار  یضترم  یلع  نادنزرف 

: دندید دندیسر و  نیسح  ماما  ربق  دزن  ات  دندمآ  دنتفرگ و  ار  رگید  کی  تسد  ناشیا 
دنتسبیم كرابم  ربق  نآ  رب  بآ  ردق  هچ  ره  دناهدومن . بارخ  ار  نآ  ياهنامتخاس  یلو  تسا . هدرکن  رییغت  یقاب و  دوخ  هیلوا  لاحب  ربق  نآ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  ربـقب  بآ  نآ  زا  هرطق  کـی  دزیم  رود  ربـق  فارطا  رد  دـشیم و  ناریح  اـناوت  يادـخ  تردـقب  تفریم و  ورف  بآ 
بجعت هرظنم  نآ  زا  دیز  درکیم . ادیپ  عافترا  اناوت  يادخ  هزاجا  هب  ربق  نآ  نیمز  دمآیم  درمگرزب  نآ  ربق  کیدزن  بآ  هاگ  ره  دیـسریمن .

ار دوخ  رون  هکنیا  رگم  دریذـپیمن  ادـخ  دـنیامن . شوماخ  دوخ  ياـهناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  نک ! هاـگن  لولهب  يا  تفگ : درک و 
. دشاب دنسپان  نیکرشم  يارب  هکنیا  ول  و  دنک ، لماک 

يرییغت دوب و  دوخ  لاحب  نانچمه  راوگرزب  نآ  ربق  یلو  دننزب  مخش  ار  نیسح  ماما  ربق  ات  دادیم  روتـسد  لاس  تسیب  تدم  نانچمه  لکوتم 
ترـضح ادخب و  تفگ : دـش  هجاوم  هرظنم  نآ  اب  زرواشک  صخـش  نآ  یتقو  تفریمن . سدـقم  ربق  نآ  يالاب  رب  بآ  زا  ياهرطق  درکیمن و 

. موریم مراذگیم و  اهنابایب  هب  رس  نم  مدروآ . نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
لیلد و منکیم و  رظن  ادخ  تایآ  تردقب و  هک  تسا  لاس  تسیب  تدم  منزیمن . مخـش  تسا  ادـخ  ربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  ار  نیـسح  ربق  یلو 

!! مریگیمن تربع  مه  زاب  میامنیم و  هدهاشم  ار  ادخ  ربمغیپ  لآ  ياهناهرب 
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اجک زا  خیـش  يا  تفگ : دـیزب  دـیدرگ و  نونجم  دـیز  هجوتم  درک و  اهر  ار  اهواگ  تشادرب و  اهواگ  ندرگ  زا  ار  غوی  زرواشک  نآ  سپس 
هک دیسر  نمب  یتقو  تفگ : دش و  نایرگ  دیز  دنناسرب . لتقب  ار  وت  مسرتیم  نم  ياهدمآ ، اجنیا  هب  هچ  يارب  تفگ : رصم  زا  تفگ : يدمآ ؟

. تسا هدمآ  ناجیه  هب  نم  هودنا  مغ و  دناهدز  مخش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق 
تمحر يدمآ  نم  دزن  وت  هک  یعقوم  نآ  زا  داب ، وت  يادفب  مردام  ردـپ و  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  ياهاپ  داتفا . دـیز  ياهمدـقب  زرواشک  نآ 

ار نیمز  نیا  نم  هک  تسا  لاس  تسیب  تدم  ماهدروآ . نامیا  لوسر  ادخب و  نم  تسا . هدیدرگ  ینارون  ادخ  رونب  مبلق  هدش و  روآ  ور  نمب 
نآ زا  هرطق  کی  دـنزیم و  رود  نیـسح  ربق  فارطا  رد  دوشیم و  ناریح  دوریم و  ورف  بآ  مدـنبیم  نیـسح  ربقب  بآ  هاـگ  ره  منزیم . مخش 

 ... و مدمآ . شوهب  وت  مدق  تکربب  نونکا  مدوب و  یتسم  لاح  رد  نم  ایوگ : دسریمن . نیسح  ربقب 
نیا موریم و  لکوتم  دزن  ءارماسب  نونکا  نم  يدرک . تیادـه  رادـیب و  تلفغ  باوخ  زا  ارم  وت  دـیز ! يا  تفگ : دـش و  نایرگ  زرواشک  نآ 

. مهدیم حرش  شیارب  ار  هیضق 
زرواشک نآ  هک  یماگنه  منکیم . دییأت  ار  وت  نخـس  میایم و  وت  اب  مه  نم  تفگ : دـیز  دـیامنیم . مدازآ  الا  دـشکیم و  ارم  هک  تساوخ  رگا 

دـش و دـیدش  مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  هب  تبـسن  نیعل  لکوتم  ضغب  ظیغ و  داد  حرـش  ار  نیـسح  ربق  تازجعم  ناـیرج  دـمآ و  لـکوتم  دزن 
سپـس دندیـشک . اهرازاب  نایم  رد  تروص  هیحان  زا  ار  وا  دنتـسب و  وا  ياپب  بانط  ات  درک  رما  دـنناسرب . لتقب  ار  زرواشک  نآ  ات  داد  روتـسد 

دای یبوخب  ار  تیب  لها  هک  دشابن  یقاب  یـسک  ادـبا  و  دـشاب ! تربع  نارگید  يارب  ات  دـندز  رادـب  مدرم  عامتجا  لحم  رد  ار  شکاپ ، دـسج 
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يالاب زا  ار  زرواشک  نآ  هزانج  ات  درک  ربص  ادعب  تفای  تدش  وا  هیرگ  ازع و  مغ و  دش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  نونجم  دیز  هک  یعقوم  دـیامن !
نفک  داد و  لسغ  ار  نآ  سپس  درک . لمح  هلجد  هب  ار  وا  هزانج  دمآ و  دیز  دنتخادنا . اههبورکاخ  لحم  رد  دندروآ و  دورف  راد 
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. درکیم توالت  شیارب  نآرق  دشن . ادج  وا  ربق  زا  زور  هس  تدم  درپس و  كاخب  درک و 

اب هک  دید  ار  یناوارف  نانز  دینـش . ناوارف  ياهیرگ  شارخلد و  ياهحون  ینویـش و  يادص  هاگان  دوب  ربق  نآ  دزن  دیز  هک  اهزور  زا  یکی  رد 
امومع مدرم  و  دندوب . هدرک  دـنلب  الیو  او  هب  ادـص  هک  دـید  ار  ینادرم  دـنیایم . هایـس  ياهتروص  هدز و  كاچ  ياهنماد  ناشیرپ و  ياهوم 

مدرم دناهتشارفارب و  شیارب  یناوارف  ياهمچرپ  هک  دنروایم  نادرم  شود  يور  ار  ياهزانج  دید  هاگان  دناهدش . یتحاران  بارطـضا و  راچد 
هدش توف  لکوتم  مدرک  نامگ  نم  دیوگیم : دیز  دناهدش ! هتـسب  اههار  نانز  نادرم و  ترثک  زا  دنیایم و  هورگ  هورگ  هزانج  نآ  فارطا  رد 

. تسا لکوتم  كزینک  هزانج  نیا  تفگ : تسیک ؟ تیم  نیا  متفگ : وا  هب  متفر و  اهدرم  نآ  زا  یکیدزن  تسا .
قوف هایس  كزینک  نآ  يارب  نانآ  سپس  تشاد ، تبحم  وا  هب  هداعلا  قوف  لکوتم  هناحیر و  شمان : هک  دوب  هرهچ  هایس  یشبح و  یکزینک  وا 
کی دنتخیر و  ربنع  کشم و  نیحایر و  لگ و  شربق  نایم  رد  دندرپس . كاخب  يدیدج  ربق  کی  رد  ار  وا  دـندش و  لئاق  تافیرـشت  هداعلا 

. دنتخاس نآ  زارف  رب  یلاع  هبق 
ار دوخ  ياهـسابل  دزیم . دوخ  تروصب  همطل  دیدرگ . روهلعـش  شبـضغ  شتآ  نوزفا و  شاهصغ  دـش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  دـیز  هک  یعقوم 

بیرغ هک : یلاح  رد  البرک  رد  وت  تشاد  اج  ایآ  نیسح ! ای  هانیسح ! او  هالیو ! او  تفگیم : تخیریم و  نتشیوخ  رسب  مغ  كاخ  درکیم . هراپ 
وت دنکن . هیرگ  وت  يارب  يدحا  و  دندرگ ؟ حبذ  وت  ناکدوک  دـنوش ؟ ریـسا  وت  لایع  نارتخد و  نانز و  يدرگ ؟ دیهـش  یـشاب  هنـشت  اهنت و  و 
وت یئاضترم . یلع  رسپ  وت  هک  یتروص  رد - دنیامن . شوماخ  ار  وت  رون  ات  دننزب  مخـش  ار  وت  ربق  يوش و  هدرپس  كاخب  نفک  لسغ و  نودب 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  رسپ  يارب  اما  دوش . اپ  رب  تالمجت  همه  نیا  هایـس  كزینک  کی  توف  يارب  یلو  یئارهز . همطاف  رـسپ 

بلق دـندرکیم . هاگن  وا  هب  امومع  مدرم  دومن و  شغ  هکنیا  ات  درکیم  يراز  هیرگ و  ناـنچمه  دـیز  دـشابن . راـک  رد  یهودـنا  مغ و  مّلـس  و 
: درک داشنا  ار  راعشا  نیا  دمآ  شوهب  هک  یماگنه  دنتسنادیم  نونجم  ار  وا  یخرب  درک و  تقر  شیارب  یضعب 
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ۀینازلا ینب  ربق  رمعی  نیسحلا و  ربق  فطلاب  ثرح  يا  - 1

ۀیناث مهتلودب  یتأی  دوعی و  دق  مهب  نامزلا  لعل  - 2
ۀینافلا ۀیندلا  نمأی  نم  داسفلا و  لها  هَّللا  نعل  الا  - 3

لآ يارب  هرابود  هنامز  دیاش  ددرگ 2 - ریمعت  انز  نادنزرف  ربق  یلو  دوش  عرز  تشک و  البرک  رد  نیـسح  ماما  ربق  هک  دراد  اج  ایآ  ینعی  - 1
نمیا ار  یناف  يایند  هک  ار  يدارفا  داسف و  لها  ادخ  دیـشاب  هاگآ  دوش 3 - نانآ  بیـصن  راب  نیمود  يارب  تردق  تلود و  دنک و  دوع  یلع 

. تسا هدرک  تنعل  دننادیم 
دش دیدش  شبضغ  دناوخ  ار  راعشا  نآ  لکوتم  یتقو  دومن . میلست  لکوتم  نانابرد  زا  یـضعب  هب  تشون و  هقرو  کی  رد  ار  راعـشا  نیا  دیز 

. درک راضحا  ار  دیز  و 
. دش لدب  در و  نانآ  نیب  هظعوم  خیبوت و  هب  عجار  ینانخس  دمآ و  لکوتم  دزن  دیز  یتقو 

بارت وبا  دیسرپ : دیز  زا  يو  تفرگ  رارق  لکوتم  لباقم  رد  دیز  هک  یعقوم  درک . رداص  ار  دیز  لتق  روتسد  دمآ و  ظیغب  لکوتم  رمالا  رخآ 
. دوب وا  تراقح  شسرپ  نیا  زا  لکوتم  روظنم  تسیک ؟

رفاک و صخـش  زا  ریغ  مسق  ادـخب  یهاگآ . وا  بسن  بسح و  فرـش ، لـضف ، زا  وت  یـسانشیم . ار  بارت  وبا  وت  هک  مسق  ادـخب  تفگ : دـیز 
ات داد  حرش  ار  یلع  بقانم  لئاضف و  يردقب  سپس  درادن . ار  یلع  ضغب  یسک  قفانم  زا  ریغ  دوشیمن و  یلع  تلیضف  رکنم  یسک  كاکش 
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. درک رداص  ار  وا  ندوب  ینادنز  روتسد  لکوتم  دومن و  كانمشخ  ار  لکوتم  هکنیا 
و نک . جراخ  نادنز  زا  ار  دیز  زیخرب  تفگ : دز و  وا  هب  اپ  اب  دمآ و  لکوتم  دزن  یفتاه  تفر  باوخب  لکوتم  دیسر و  ارف  بش  هک  یماگنه 
هچ ره  تفگ : داد و  يو  هب  یئوکین  تعلخ  داد و  تاجن  نادنز  زا  ار  دیز  تساخرب و  اصخـش  لکوتم  درک . دهاوخ  كاله  ار  وت  ادـخ  الا 

نیا لکوتم  دوشن ، ترـضح  نآ  راوز  ضرعتم  يدحا  دوش و  هتخاس  نیـسح  ماما  ربق  هک  تسنیا  نم  هتـساوخ  تفگ : دیز  هاوخب . یهاوخیم 
اهرهش رد  ادعب  دش . جراخ  دوب  لاحشوخ  هک  یلاح  رد  لکوتم  دزن  زا  دیز  تفریذپ . ار  داهنشیپ 
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. دوب دهاوخ  ناما  رد  نامز  ره  رد  دورب  نیسح  ماما  ربق  ترایزب  دهاوخب  سک  ره  تفگیم : درکیم و  شدرگ 

نیـسح ماما  رئاح  رد  هفرع  بش  رد  نم  متفگ : قداص  ترـضحب  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  رامع  نب  قاحـسا  زا  هرایزلا  لـماک  باـتک  رد  - 3
امومع نانآ  دندوب . كاپ  یئاهحور  وکین و  یئاهتروص  ياراد  هک  دندوب  تیعمج  رفن  رازه  هاجنپ  دودح  رد  اجنآ  رد  مدوب . زامن  لوغشم 

. مدیدن ار  نانآ  زا  يدحا  متشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس  مدرک . هدجس  نم  درک  عولط  رجف  یتقو  دندوب . زامن  لوغشم  بش  نآ  رد 
روبع ترضح  نآ  دزن  زا  کلم  رازه  هاجنپ  دادعت  دوب  رازراک  لوغشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  نآ  رد  دومرف : قداص  ترضح 

هک ار  وا  دیدرک و  روبع  نم  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  دزن  زا  امـش  درک : یحو  ناشیا  هب  ناحبـس  يادخ  دندومن . جورع  نامـسآ  فرطب  دـندرک و 
دولآ رابغ  وم و  هدیلوژ  هک  دیوش  نکاس  نیـسح  ربق  دزن  یلاح  رد  دینک و  طوبه  نیمز  يوسب  نونکا  دیدومنن ؟ يرای  دوب  رازراک  لوغـشم 

. دیامن مایق  تمایق  ات  دیشاب 
فوخ زا  نم  ناورم  ینب  نامز  رخاوا  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  دوب  یلاـمث  هزمح  وبا  رتخد  رـسپ  هک  نیـسح  زا  باـتک  ناـمه  رد  زین  - 14

نم تشذـگ  هفـصن  زا  بش  یتقو  مدـش . یفخم  مدیـسر و  هیرق  نآ  زا  ياهیحانب  هکنیا  ات  مدـش ، نیـسح  ماما  ربق  هجوتم  هنایفخم  ماش  لـها 
، يراد ار  دوخ  رجا  وت  درگرب ، تفگ : نمب  دمآ و  نم  يوسب  يدرم  مدیـسر  ربق  کیدزن  هک  یعقوم  مدـش . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هجوتم 

. دیسر یهاوخن  ربقب  اریز 
درم نآ  زین  مدیـسر . نآ  کیدزن  مدش و  ربق  هجوتم  هرابود  دـنک  عولط  رجف  دـش  کیدزن  یتقو  متـشگزاب . مدوب  ناساره  هک  یلاح  رد  نم 

: تفگ نمب  دش و  جراخ 
يارب هفوک  زا  نم  هک  یتروص  رد  مسریمن ، ربق  نیا  هب  نم  ارچ  دهد ، تیفاع  ار  وت  ادخ  متفگ : دیسر . یهاوخن  ربق  نیا  هب  زگره  وت  درگرب ،

كرد  ناکم  نیا  رد  ارم  ماش  لها  دوش و  حبص  مسرتیم  اریز  وشم ! لئاح  ربق  نیا  نم و  نیب  وت  ماهدمآ ؟! ربق  نیا  ترایز 
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وا هب  ادخ  هتساوخ و  ار  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هزاجا  ادخ  زا  نارمع  نب  یسوم  اریز  نک ، ربص  يرصتخم  تفگ : دنناسرب . لتقب  ارم  دننک و 
عولط ات  دنتسه  نیـسح  ماما  روضح  رد  بش  لوا  زا  هدرک و  طوبه  نامـسآ  زا  کلم  رازه  داتفه  دادعت  اب  یـسوم  نونکا  تسا . هداد  هزاجا 

. دنیامنیم تعجارم  نامسآ  يوسب  سپس  رجف .
يارب زا  تسارح و  ظـفح و  ار  نیـسح  ماـما  ربـق  مرومأـم  هک  متـسه  ياهکئـالم  نآ  زا  نم  تفگ : یتـسیک ؟ وـت  متفگ : صخـش  نآ  هب  نم 

یماگنه دیامن . زاورپ  مدینـش  وا  زا  هک  یعوضوم  نیا  يارب  مرـس  زا  لقع  دوب  کیدزن  هک  متـشگرب  یلاح  رد  نم  میامن . رافغتـسا  شراوز 
. مدرک مالس  نیسح  ماما  هب  متفر و  ربق  کیدزن  دشن . لئاح  ربق  نآ  نم و  نیب  يدحا  مدش و  نیسح  ماما  ربق  هجوتم  نم  درک  عولط  رجف  هک 

. متشگرب تعرسب  ماش  لها  فوخ  زا  مدناوخ و  ار  حبص  زامن  مدومن . نیرفن  شنانمشد  قح  رد 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  يروباشین  رفعج  وبا  زا  يدنوار  تاوعد  باتک : رد  - 15

یقاب مالـسلا  هیلع  ماما  ربقب  رتشیب  ای  خـسرف  ود  ردـقب  هک  یماگنه  متفر . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  یهورگ  اب  نم  لاـس  کـی 
ات ار  وا  هکلب  میرادرب . يو  زا  تسد  ادابم  هک  دادـیم  مسق  ادـخب  ار  ام  يو  دـش . تشوگ  هعطق  کی  اـیوگ : جـلف و  راوز  زا  یکی  دوب  هدـنام 
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. درکیم تبظاوم  يراوس  لام  تشپ  رب  ار  وا  یصخش  کی  میربب . نیسح  ماما  مرح 
ربق يور  ار  وا  میتفرگ و  ار  نآ  فرط  ود  میداهن و  هچراپ  کی  نایم  رد  ار  صخـش  نآ  میدـش  فرـشم  نیـسح  ماما  روضحب  هک  یماـگنه 

. دهد افش  ار  وا  هک  دادیم  مسق  نیسح  ماما  قحب  ار  ادخ  درکیم و  هیرگ  عرضت و  ءاعد و  نانچمه  يو  میتشاذگ . ماما  سدقم 
راحب مهد  دلج  همجرت  نایاپ  دشاب !! هدش  اهر  دنب  دیق و  زا  ایوگ : داتفا و  هار  تسشن و  درم  نآ  دنداهن  نیمز  يور  ار  هچراپ  نآ  هک  یعقوم 

راونالا
402 ص : مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یناگدنز 

. تفای همتاخ  بناجنیا  ملقب  نارهت  رد  راونالا  راحب  مهد  دلج  زا  موس  تمسق  همجرت  هک  رکشلا  دمحلا و  کل  ّمهللا 
نیا حیحصت  رد  ار  بناجنیا  هک  اصوصخ  هناخپاچ  ریدم  یچباتک  لالج  دیـس  جاح  ياقآ  زا  امومع و  هناخپاچ  نانکراک  هیلک  زا  همتاخ  رد 

. دوشیم رکشت  دندومن  يرای  باتک 
. یسمش - 1355 هنس - هام  ریت - - 15 اب - قباطم  يرمق  - 1396 هنس - بجر  هام  - 8 خیراتب -

. یفخلا یلجلا و  هفطلب  لسوتملا  یفحلا و  هَّللا  یلا  جاتحملا 
یفجن داوج  دمحم  جاح 

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  ياه  هصق   ) قشع هولج  - 38

باتک تاصخشم 

 - نیسحدمحم 1341 نیئآرهم  هسانشرس : 
نیئآرهم  نیسحدمحم  فیلات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یگدنز  ياههصق  قشع  هولج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

لامج 1379. رشن  مق  رشن :  تاصخشم 
144 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

x-39-7232-964 لایر 5000 کباش : 
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یگدنز  ياههصق  رگید :  ناونع 
61ق  موس 4 -  ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم :  ناتساد  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم : 

نرق 14 -- یبهذم ياهناتساد  عوضوم : 
BP41/4/م887ج9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/953 ییوید :  يدنب  هدر 
م22325-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

دوش .  یم  رتدنسرخ  ناراکوکین  رادید  زا  دونشخ و  یکین  زا  يرطف  روط  هب  ناسنا 
هعلاطم و ورنیا  زا  تسا ؛  هدیـسرن  ماجنا  هب  يزیچ  ناشیا ،  زا  ییاـبیز  یکین و  زج  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر 

دشاب .  یم  زاونلد  ناشیا  رادرک  راتفر و  رد  قیقحت 
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هک تسابیز  هچ  سپ  دـنا ؛  هدومن  توعد  نابز  ریغ  اب  اهناج  حـتف  غیلبت و  اه و  یکین  هب  اهراب  ار  ام  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  میرک و  نآرق 
دوش .  هتخادرپ  ریغ ،  توعد  تهج  الاو  یقیرط  دوخ و  يارب  وگلا  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر  درکلمع  راتفر و  هب 

يروآ و عمج  هب  هک  روطناـمه  سپ  تسا ؛  ناگدـنب  رب  یهلا  تجح  شنخـس  نوچ  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ریرقت  لـمع و  هک  میدـقتعم  اـم 
دراو میظنت و  یگدـنز ،  فلتخم  ياـه  هنحـص  رد  ار  ناـشیا  ریرقت  درکلمع و  تسا  يرورـض  میزرو ،  یم  ماـمتها  ناـشیا  نانخـس  بیوبت 

مینک .  یملع  فلتخم  ياه  لالدتسا  هنحص 
هقردب تمحر و  يامه  باتک  زا  دعب  عورش و  ار  راک  نیا  یهلا  تیانع  فطل و  اب  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  ياتـسار  رد  ام 

میداد .  رارق  زیزع  نایوپ  هر  رایتخا  رد  قشع  هولج  مان  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  ياه  هصق  رای ، 
دریگ .  رارق  اتکی  دزیا  هاگرد  لوبق  دروم  ةاجزم  تعاضب  اب  شالت  یعس و  نیا  تسا  دیما 

نیئآ رهم  نیسح  دمحم 
(1  . ) نیسحلا رظنیلف  ءامسلا  لها  یلا  ضرءالا  لها  بحا  یلا  رظنی  نا  بحا  نم 

دنک .  هاگن  نیسح  هب  درگنب ،  ناینامسآ  دزن  نیمز  يور  صخش  نیرتبوبحم  هب  دراد  تسود  هک  ره 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 ( قشع تیالو   . ) 1

تفای .  تنیز  یهلا  نایسدق  زا  یکی  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدالو  اب  یمالسا  ياپون  هعماج  ( ، 2  ) ترجه مراهچ  لاس  رد 
دروآ ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ( ، 3  ) شنیرفآ رورس  دزن  یگنر  درز  قادنق  رد  ار  نازورف  دازون  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
هماقا پچ  شوگ  ناذا و  یسدق  هدیـسر  ون  تسار  شوگ  رد  دیفـس ،  قادنق  زا  هدافتـسا  هب  شدنمغورف  تخد  نومنهر  نمـض  ترـضح  و 

دومرف :  دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  لییربج  دناوخ و 
لداعم هک  نیـسح  ار  دازون  تسا ،  یـسوم  هب  نوراه  نوچ  وت  يارب  یلع  هک  اج  نآ  زا  دـیامرف :  یم  هدـناسر و  مالـس  ارت  لاـعتم  دـنوادخ 

(4  . ) نک يراذگمان  تسا  نوراه ،  دنزرف  ریبش ،  مان  یبرع 
هب یهلا ،  قوشعم  رـس  يوم  ندیـشارت  زا  دـعب  دومرف و  هقیقع  ار  يدنفـسوگ  تدالو ،  متفه  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

داد .  هقدص  ( 5  ) هرقن وا  يوم  نزو 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوب ،  هدش  کشخ  يرامیب  تهج  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ریـش  هک  اج  نآ  زا 

شدنبلد دنزرف  ناهد  رد  شکرابم  نابز  یهاگ  ماهبا و  كرابم  تشگنا  ندنارذگ  اب  زور  لهچ  تدم  هب  ترضح  نآ  هدروآ و  ملس  هلآ و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  تشوگ و  هک  دش  ببس  نیا  دومن و  یم  ریس  ار  نیـسح  وا ،  ندیکم  و 

(6  . ) منیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ورنیا  زا  دیورب ؛ 
دورف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  رگید  يوس  زا  تیلـست  وس و  کی  زا  تینهت  ضرع  يارب  ناگتـشرف  دلوت ،  ودب  زا 

(7  . ) دندمآ یم 
توالت ار  نوعجار )  هیلا  انا  انا هللا و   ) عاجرتسا هیآ  داتسیا و  هار  نیب  رد  دوخ ،  ياهرفس  زا  یکی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

دومرف :  ترضح  دندیسرپ و  هیرگ  ببس  زا  ترضح  نارای  تخیر و  کشا  دومرف و 
 ، دوش یم  نفد  دتفا و  یم  نیمز  هب  هک  ار  ییاج  ایوگ  داد ؛  ربخ  دنشک ،  یم  اجنآ  ار  نیسح  مدنزرف  هک  تارف  رانک  البرک ،  زا  ارم  لییربج 

منیب .  یم 
هیلع نسح  رـس  رب  تسار  تسد  ینارنخـس ،  زا  دعب  تفر و  ربنم  يالاب  رفـس ،  زا  تشگرب  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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دومرف :  درک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  داهن و  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  رب  پچ  تسد  مالسلا و 
هتشک و ربخ  نم  يارب  لییربج  دنتـسه ؛  نم  هیرذ  نادناخ و  نیرترب  نیرت و  كاپ  ود  نیا  تست ؛  ربمایپ  هدنب و  دمحم ،  نامگ  یب  اهلاراب ! 
 ! اهلاراب هد ؛  رارق  نادیهش  رالاس  رورس و  ار  وا  نادرگ و  كرابم  ار  وا  تداهـش  اراگدرورپ !  درک .  نایب  ار  نیـسح ،  مدنزرف ،  ندش  راوخ 

نادرگم .  ریخ  هب  تبقاع  ار  وا  هدننک  راوخ  لتاق و 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دنداد و  رس  هلان  دجسم  رد  مدرم  اجنیا  رد 

(8  ! ) دینک یمن  شیرای  هدرک و  هیرگ  وا  يارب  ایآ 
قشع تدالو  ثیدح 

دومرف :  اتسار  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
لها رب  ارنآ  شتآ  منهج  رومءام  ناگتـشرف  ات  داد  روتـسد  لاعتم  دـنوادخ  وا ،  تشادـگرزب  تهج  هعمج ،  بش  رد  نیـسح  تدالو  ماگنه 

حیبست ناگتشرف  رگید  دنور و  مه  رادید  هب  هداد و  تنیز  ار  دوخ  نیعلاروح  دنیارایب و  ار  تشهب  یتشهب  ناگتـشرف  دننک و  شوماخ  منهج 
رازه رد  مرکا  ربمایپ  رضحم  هب  نتفگ  شابداش  تینهت و  تهج  لییربج  دنراد و  اپب  هتـسویپ  مهب  ياه  فص  رد  ار  يادخ  ساپـس  دمح و  و 

دیوگب :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  دیآ و  دورف  تسا ،  هتشرف  نویلیم  کی  یهورگ  ره  هک  هورگ 
نیسح و لتاق  رب  ياو  دناسر ؛  یم  لتق  هب  تساپراهچ  نیرتدب  رب  راوس  هک  وا ،  نامز  صخش  نیرترورش  ار  وا  مداهن .  مان  نیـسح  ار  وا  نم 

لتق زا  رتالاب  یمرج  تمایق  زور  رد  اریز  تسا ؛  رازیب  نم  زا  زین  وا  رازیب و  نیسح  هدنشک  زا  نم  دومن ؛  رداص  ار  لتق  روتسد  هک  وا  ياوشیپ 
تسا .  نایتشهب  هب  تشهب  زا  رت  قاتشم  نیسح  لتاق  هب  خزود  شتآ  دش ؛  دهاوخ  منهج  شتآ  رد  ناکرشم  اب  هک  تسین  نیسح 

دیسرپ :  دید و  ( 9  ) یهلا ناگتشرف  زا  یکی  طوبه ،  ماگنه  ار  لییربج 
تسا ؟  هدش  اپ  هب  ایند  لها  تمایق  ایآ  هدش ؟  هچ  بشما 

دومرف :  لییربج 
داتسرف .  شرضحم ،  هب  تینهت  راهظا  تهج  ارم  لاعتم  دنوادخ  هک  هدمآ  ایند  هب  يدنزرف  دمحم  يارب 

تفگ :  هتشرف  نآ 
قحب هک  وگب  وا  هب  نم  لوق  زا  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـسا  يدـش ،  بایفرـش  دـمحم  روضح  هب  یتقو  ناـم ،  هدـننیرفآ  هب  مسق  لـییربج !  يا 
دنادرگ .  زاب  نم  هب  ناگتشرف  نیب  رد  ارم  تلزنم  ماقم و  اهلاب و  هدش و  دونشخ  نم  زا  ات  هاوخب  تراگدرورپ  زا  تا ،  هدیسر  ون  كدوک 
هتفای یهاگآ  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  لییربج ،  زا  یهلا  تیحت  تینهت و  تفایرد  نمض  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دومرف :  دوب ، 
میتسه .  رازیب  ناشیا  زا  لاعتم  دنوادخ  نم و  و  تسین ؛  نم  تما  زا  نیسح  لتاق 

اهیلع ءارهز  داد و  شردـقنارگ  تخد  هب  ار  دوخ  هناحیر  تداهـش  ربخ  دـمآ و  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاـف  دزن  ترـضح  نیا ،  لاـبند  هب  و 
دومرف :  تخیر و  کشا  مالسلا 

(10  . ) مدوب هدرواین  ایند  هب  ار  وا  شاک  يا 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لاحنیا  رد 

دش .  دنهاوخ  هدیرفآ  يو  زا  نیسح ،  زا  دعب  ناماما 
تفگ :  دومرف و  راهظا  فیرشلا ،  هجرف  یلات  هللا  جع  يدهم  نامز ،  ماما  ات  ار  ناشیا  کی  کی  مان  ترضح 

دناوخ .  دهاوخ  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع 
ادـخ لوسر  دومرف و  نایب  ار  هتـشرف  نآ  تساوخرد  اضاقت و  لییربج  سپـس  تفرگ و  ارف  شمارآ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  هظحل ،  نیا  رد 
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دومرف :  درک و  هراشا  نامسآ  هب  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  نیسح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رگا بوقعی ،  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  و  دـمحم ،  شدـج ،  رب  دولوم و  نیا  رب  وت  قح  هب  هکلب  وـت  رب  دوـلوم  نیا  قـح  هب  اـهلاراب ! 

 . نادرگرب وا  يارب  ار  شتلزنم  ماقم و  اه و  لاب  دوش و  دونـشخ  لییادرد  زا  تسا ،  یتلزنم  ردق و  وت  دزن  ار  همطاف ،  یلع و  دنزرف  نیـسح ، 
(11)

هراوهگ :  تیاور 
ورنیا زا  دنتفریذپ و  ارنآ  سرطف  زج  هکئالم  همه  دومن و  راهظا  ناگتـشرف  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  تیالو  لاعتم  دـنوادخ 

رـضحم هب  شابداش  تینهت و  ضرع  تهج  لییربج  یتقو  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  ماـگنه  تسکـش .  ار  وا  لاـب  لاـعتم  دـنوادخ 
تفگ :  وا  هب  سرطف  دمآ ،  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دنک .  اعد  میارب  ات  وگب  وا  هب  ارم  تجاح  ربب و  دمحم  دزن  ارم 
وا هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ترـضح ،  دومن ،  راهظا  ار  سرطف  تجاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  لییربج  یتقو 

دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وا ،  نتفریذپ  زا  دعب  درک و  هضرع 
هیف .  غرمت  هب و  حسمتف  دهملاب  کنءاش 

ریگ .  رب  رد  ار  وا  نابسچب و  نآ  هب  ار  دوخ  هراوهگ ؛  نآ  دای  وت  رب 
شا هبوت  لاعتم  دنوادخ  دنابسچ و  هراوهگ  هب  درک ،  یم  اعد  وا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکیلاح  رد  ار  دوخ  سرطف 

تفگ :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  شیدوبهب  زا  دعب  تفریذپ و  ار 
(12  . ) منک یم  غالبا  يو  هب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ار  یسک  ره  دورد  مالس و  ترایز و  تمحرم ،  فطل و  نیا  لابق  رد 

(13  . ) ادعق وا  اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلا و 
دننیشنب .  هچ  دنتسیاب و  هچ  دنیاوشیپ ؛  ماما و  لاوحا  همه  رد  نیسح  نسح و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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ورنیا زا  دندمآ ؛  رب  رترب  طخ  باختنا  ددصرد  هک  دندوب  یـسیونشوخ  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  يزور 
ردپ دزن  ار  ود  ره  دوش ،  هدرزآ  لد  ناشیا  زا  یکی  تساوخن  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  هک  اجنآ  زا  نکیل  دندمآ و  ناشراوگرزب  ردام  دزن 
مرکا لوسر  دزن  ار  ناشیا  تهج  نامه  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندمآ .  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  یتقو  داتـسرف و  ناشدنمجرا 

دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  داتسرف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوب .  دهاوخ  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  اب  يرواد 

دیامرف يرواد  ودنآ  نیب  ات  تساوخ  لاعتم  راگدرورپ  زا  وا  درک و  راذگاو  ( 14  ) مالسلا هیلع  لیفارسا  هب  ارنآ  مالسلا  هیلع  لیئربج  ترضح 
دومرف :  شا  هناحیر  ود  هب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  داهن و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  هدهع  هب  ارنآ  لاعتم ،  قح  ترضح  نکیلو 
تسا .  رتابیز  وا  طخ  دنک ،  يروآ  عمج  ار  يرتشیب  ياه  هناد  امش  زا  مادک  ره  منک ؛  یم  شخپ  امش  نیب  ار  دنبندرگ  نیا  ياه  هناد 

میسقت ودنآ  نیب  يواسم  روطب  ار  اه  هناد  ات  داد  روتـسد  لیئربج  هب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  میظعت  میرکت و  تهج  لاعتم  دنوادخ  اجنیا  رد 
(15  . ) دنک

هضغبا هتضغبا  نم  هتضغبا و  امهیلع  یغب  وا  امهـضعبا  نم  میعنلا و  تانج  هلخدا  هللا و  هبحا  هتببحا  نم  هتببحا و  نیـسحلا  نسحلا و  بحا  نم 
(16  . ) میقم باذع  هل  منهج و  هلخدا  هللا و 
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رد تمعن  ياـهغاب  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وا  دـنوادخ  مرادـب ،  تسود  نم  هک  ار  یـسک  مراد و  تسود  ار  نیـسح  نسح و  رادتـسود  نـم 
لخاد منهج  هب  ار  وا  دنوادخ  مراد ،  شنمشد  نم  هک  ار  یسک  مراد و  نمشد  ار  ودنآ  رب  شکرـس  زوت و  هنیک  نمـشد  دنک و  دراو  تشهب 

دوب .  دهاوخ  رادیاپ  یباذع  وا  يارب  دنک و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 ( لاعتم دنوادخ  يدیع   . ) 3

راهظا هدـمآ و  مالـسلا ،  اهیلع  ءارهز  همطاف  ناشدـنمجرا ،  ردام  دزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  دـیع ،  کـیدزن 
دنتشاد : 

دیرخ ؟  یمن  سابل  ام  يارب  دندیشوپ ؛  ون  سابل  هنیدم  ياه  هچب  ناج !  ردام 
دومرف :  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف 

دوش .  یم  هدامآ  ناتسابل  هللا  ءاش  نا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتفگ و  ترـضح  هب  ار  دوخ  هتـساوخ  هتفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  سپس 

دومرف : 
امهما .  بلق  امهبلق و  ربجا  یهلا ! 

امرف .  داش  ار  ناشردام  ودنآ و  هتسکش  لد  اهلاراب ! 
دومرف :  درک و  میدقت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  یتشهب  ياه  تنیز  هب  هتسارآ  هماج  ود  لیئربج  ترضح  دیع ،  زور 
ءادـها ار  سابل  ود  نیا  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  هدومرف  تباجا  تهج  لاعتم  راـگدرورپ  دنتـساوخ ،  ون  ساـبل  همطاـف  زا  نیـسح  نسح و  یتقو 

دومرف . 
داد و ناشیا  هب  تسارآ و  یتوقای  خرس  زبس و  گنر  هب  ناشدوخ  تساوخرد  هب  ار  مادک  ره  سابل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

دومرف :  تفرگ و  ارف  هلان  هودنا و  ار  لیئربج  ترضح  نکیل  دنتفر و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  دزن  ینامداش  اب  ود  ره 
هتخیمآ زا  یشان  نیـسح ،  خرـس  گنر  باختنا  مس و  ندروخ  زا  شنت  ندش  زبس  زا  یـشان  دیزگرب ،  نسح  هک  ار  زبس  گنر  ادخ !  لوسر 

دشاب .  یم  دیآ ،  دیدپ  شرس  ندش  هدیرب  تداهش و  زا  هک  شنوخ  اب  وا  نت  ندش 
(17  . ) تخیر کشا  تشگ و  نوزحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اجنیا  رد 

(18  . ) نیضرالا تاومسلا و  نیز  ای  هللادبع !  ابا  ای  کب  ابحرم 
اه !  نیمز  اه و  نامسآ  تنیز  يا  هللادبع !  ابا  يا  وت  رب  نیرفآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

 ( شنیرفآ تنیز   . ) 4

هیلع و هللا  یلص  ترضح  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  بعک  نب  یبا  يزور 
دومرف :  ملس  هلآ و 

اه !  نیمز  اه و  نامسآ  تنیز  يا  هللادبع !  ابا  يا  وت  رب  نیرفآ 
دیسرپ :  بعک  نب  یبا 

تسا ! ؟  اه  نیمز  اه و  نامسآ  تنیز  یسک  امش  زا  ریغ  ایآ 
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دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
شرع تسار  تمـس  رد  تسا ؛  نیمز  زا  رتالاو  نامـسآ  رد  نیـسح  نامگ  یب  دومرف ،  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  یبا !  يا 
کـش نودـب  تسا .  یهلا  هریخذ  رخف و  ملع ،  تزع ،  تکرب ،  یکین ،  ياوشیپ  تاـجن ،  یتـشک  تیادـه ،  غارچ  وا  هک  دـنا  هتـشون  یهلا 
نیـسح اب  لاـعتم  دـنوادخ  ار  اـعد  نآ  هدـنناوخ  هک  هتخومآ  وا  هب  ییاـهاعد  هداد و  رارق  كراـبم  كاـپ و  يا  هفطن  وا  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

وا رب  ار  حیحص  هار  ناسآ  ار  شروما  ءادا و  ار  شا  نید  دناهرب و  شتالکشم  زا  هدومن و  تعافش  تمایق  رد  ار  وا  نیـسح  هدرک و  روشحم 
درادهگن .  هدناشوپ  ار  شبیع  دیامن و  زوریپ  نانمشد  رب  راکشآ و 

دومرف :  تخومآ و  وا  هب  ار  اعد  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بعک ،  نب  یبا  تساوخرد  زا  دعب 
وگب :  هتسشن  لاح  رد  زامن  زا  دعب 

تباجا ارم  ياعد  هک  مراد  تلئـسم  وت  نالوسر  ءایبنا و  اه و  نامـسآ  نانکاس  شرع و  ياه  هاگ  ناـمیپ  اـه و  هملک  هب  نیقی  روطب  اـهلاراب ! 
 . ینادرگ ناسآ  ار  ملکـشم  یتسرف و  دورد  وا  نامدود  دـمحم و  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ورنیا  زا  هتفرگ و  ارف  يراوشد  ارم  راـک  ییاـمرف ؛ 

(19)
نیقلت وت  يارب  گرم  ماگنه  ار  هللا  الا  هلا  هدرک و ال  اطع  ردص  حرـش  ارت  هدومن و  ناسآ  ارت  راک  لاعتم  دنوادخ  نامگ  یب  تروص  نیا  رد 

(20  . ) دنک
(21  . ) طابسالا نم  طبس  نیسح  انیسح  بحا  نم  هللا  بحا  نیسح  نم  انءا  ینم و  نیسح 

تسا .  اه  تما  زا  یتما  نیسح  تسادخ ؛  بوبحم  نیسح  رادتسود  منیسح ؛  زا  نم  نم و  زا  نیسح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يداش  مغ و   . ) 5

هیرگ يادـص  مالـسلا ،  اهیلع  همطاف  لزنم  رانک  زا  رذـگ  لاح  رد  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور 
(22  . ) دهد یم  رازآ  ارم  وا  هیرگ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف :  مالسلا  اهیلع  ءارهز  هب  تفر و  لزنم  لخاد  دینش و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

رد هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار ،  نیب  رد  هک  تفر  یم  ینامهیم  سلجم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید ،  يزور  و 
هب وس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکیلاح  رد  دنادنخ و  یم  ار  شدنبلد  دنزرف  درک و  زاب  شوغآ  تفر و  شیپ  دـید و  دوب ،  یکدوک  ناوا 

هناحیر رـس  تشپ  ار  رگید  تسد  هناچ و  ریز  تسد  کـی  تفرگ و  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تخیرگ ،  یم  وس  نآ 
دومرف :  دیسوب و  دراذگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  دوخ ، 

(23  . ) طابسالا نم  طبس  نیسح  انیسح  بحا  نم  هللا  بحا  نیسح  نم  انءا  ینم و  نیسح 
تسا .  اه  تما  زا  یتما  نیسح  تسادخ ؛  بوبحم  نیسح  رادتسود  منیسح ؛  زا  نم  نم و  زا  نیسح 

(24  . ) نینسحملا بحی  هللا  هیلا و  هللا  نسحءا  نسحءا ،  نم 
دنتسه .  دنوادخ  بوبحم  ناراکوکین  دیامن و  یم  یکین  وا  هب  دنوادخ  دنک ،  یکین  هک  یسک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

( وضو میلعت   . ) 6

شکمـشک هب  عورـش  ورنیا  زا  تفرگ ؛  یم  ءوضو  هابتـشا  هک  دـندید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  يزور 
هدومن و بلج  دوخ  هب  ار  درمریپ  هجوت  هنوگنیدـب  یهد .  یمن  ماـجنا  یکین  هب  ار  وـضو  وـت  تفگ :  يرگید  هب  کـی  ره  هدوـمن و  يرهاـظ 
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دنتفگ : 
نک .  يرواد  وت  میریگ و  یم  وضو  ام  زا  کی  ره  درمریپ !  يا 

تفگ :  دوب ،  هدش  دوخ  هابتشا  هجوتم  هک  درمریپ  دنتفرگ ،  وضو  ود  ره  هکنآ  زا  سپ 
تکرب و هب  تخوـمآ و  امـش  زا  ارنآ  نوـنکا  تفرگ و  یمن  وـضو  تسرد  نونکاـت  ناداـن  درمریپ  نیا  نکیلو  تـسا  تـسرد  امـش  يوـضو 

(25  . ) مدرک هبوت  دوخ  هابتشا  زا  ناتراوگرزب ،  دج  تما  رب  امش  يزوسلد 
(26  . ) امهبحیلف ینبحا  نم  ایندلا  نم  ياتناحیر  امه  نیسحلا  نسحلا و  نا 

دزرو .  رهم  ودنآ  هب  دیاب  نم  رادتسود  دنتسه ؛  ایند  زا  نم  يوبشوخ  لگ  ود  نیسح  نسح و  نامگ  یب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ردام زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو   . 7

دومرف :  دز و  ادص  ار  شراوگرزب  نادنزرف  دومن ،  نفک  لسغ و  ار  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هکنیا  زا  دعب 
هنجلا  یف  ءاقللا  قارفلا و  اذهف  مکما  نما  ودوزت  اوملف 

دینک ؛  ایهم  تداعس  هعشوت  ناتردام  زا  دییایب 
دوب .  دهاوخ  تشهب  رد  رادید  ییادج و  هظحل  نیا 

دنتشاد :  راهظا  هتفرگ و  شوغآ  هب  ار  ردام  يراز ،  نویش و  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد 
میدش .  میتی  ایند  رد  ام  هک  وگب  ناسرب و  ار  ام  مالس  یفطصم ،  دمحم  نامدج ،  هب  ردام !  يا 

دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لاحنیا  رد 
تفرگ و شوغآ  هب  ار  ناشیا  درک و  زارد  ار  شتـسد  لاـن  قوش و  اـب  مالـسلا  اـهیلع  ءارهز  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  لاـعتم  دـنوادخ  نیقی  هب 
ار اه  نامسآ  ناگتشرف  ناشیا  دنوادخ ،  هب  دنگوس  رادرب ؛  مالسلا  اهیلع  ءارهز  شوغآ  زا  ار  ودنآ  نسحلا !  ابا  يا  دز :  ادن  یفتاه  ناهگان 

(27  . ) دندروآ هیرگ  هب 
مثالاب و هللادابع  یف  لمعی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هللادـهعل  اـثکان  هللا  مارحل  الحتـسم  ارئاـج  اناطلـس  يار  نم 

(28  . ) هلخدم هلخدی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریعی  ملف  ناودعلا 
درمش و لالح  ار  ادخ  مارح  هک  ار  يرگمتس  ياورنامرف  نارمکح و  هک  یسک  دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم !  يا 
 ، دنک لمع  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  متـس  هانگ و  هب  راتفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  فالخ  دنکـشب و  ار  ادخ  دـهع 

دنک .  لخاد  رگمتس  مکاح  هاگیاج  نامه  هب  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنکن ،  شنزرس  شیوخ  راتفگ  رادرک و  اب  ار  وا  دنیبب و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( بیهن  . ) 8

دناوخ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  شنانخس  نیب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  رب  رمع  يزور 
دز :  بیهن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد  تسناد ؛  ناشدوخ  زا  رترب  یلوا و  نانم  ؤم  هب  ار  نتشیوخ  و 

دورف آ .  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ ،  ربنم  زا  وگغورد !  يا 
تفگ :  رمع 

تسا ؟  هتخومآ  وت  هب  بلاطیبا ،  نب  یلع  تردپ ،  ار  نانخس  نیا  نکیلو  تسوت  ردپ  ربنم  هک  تسا  تسرد 
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دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نامز زا  دومرف ،  غالبا  ار  شروتـسد  لییربج  طسوت  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  وا  اب  تعیب  متـسه ؛  وا  وریپ  نم  رگتیاده و  مردـپ  مسق ،  مناج  هب 
مدرم دـنک ؛  یمن  راکنا  ارنآ  یـسک  یهلا ،  باتک  هب  نارواب  یب  زج  تسا و  مدرم  همه  هدـهع  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دمحم ،  دننک ؛  راکنا  ار  تیب ،  لها  ام ،  قح  هک  یناسک  رب  يا  و  دندومن ؛  راکنا  نابز  اب  هتخانـش و  لد  هب  ار  مردـپ 
دید .  دهاوخ  بضغ  مشخ و  اب  باذع ،  تدش  رد  ار  اهنآ  ملس ،  هلآ و  هیلع و 

تفگ :  رمع 
میدرک .  یم  شتعاطا  دندیزگ ؛  یم  رب  يریما  هب  ار  تردپ  رگا  ام  ياج  هب  مدرم  داب ؛  ادخ  تنعل  تردپ  قح  هدننک  راکنا  رب  نیسح !  يا 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مدرم رب  ارت  وا  نادـناخ  تیاضر  ربمایپ و  زا  یتجح  لیلد و  چـیه  نودـب  اـت  یهد  رارق  دوخ  ریما  ار  رکبوبا  هکنیا  زا  لـبق  باـطخ !  رـسپ  يا 

يدونشخ ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يدونشخ  امش  يدونـشخ  ایآ  داد ؛  رارق  اورنامرف  شدوخ  رب  ارت  یـسک  هچ  دنک ،  نارمکح 
هللا یلص  دمحم  لآ  رب  دوب ،  دنناسر  شیرای  ناراد  نامیا  هک  يرادرک  قیدصت و  رد  راوتسا  ینابز  رگا  تسوا ! ؟  مشخ  بجوم  شنادناخ 

ار شفورح  هن  نآ ،  ندینـش  زا  ریغ  وت  هدش و  لزان  ناشیا  نیب  رد  هک  یباتک  هب  هتفر و  ناشربنم  رب  هک  يدـش  یمن  هریچ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
يوش .  نانآ  رب  مکاح  یناد ،  یم  ار  شلیوءات  انعم و  هن  هتخانش و 

يدروآ دیدپ  تعدب )   ) هچنآ زا  یتسه و  شیازس  هک  دهد  یشاداپ  ازج و  ارت  دنوادخ  تسا ؛  یکی  وت  دزن  دب ،  بوخ و  زا  معا  دارفا  همه 
دنک .  تا  هذخا  ؤم  یتخس  هب  ، 

تفگ دش و  دراو  هزاجا  بسک  زا  دعب  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  شنارادفرط  زا  يا  هدع  اب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  نیگمـشخ  رمع 
: 

هتفگ نخس  ام  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  يادص  اب  مدیدن ؛  هک  هچ  نیسح ،  تدنزرف ،  زا  زورما  نسحلاابا !  يا 
دناروش .  یم  نم  رب  ار  هنیدم  لها  شابوا و  و 

دومرف :  وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تسخن  لاحنیا  رد 
 ، مالـسلا هیلع  نیـسح  نوچ  یـصخش  رب  درادن ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاعتم و  دـنوادخ  زا  مکح  هزاجا  هک  یـسک  ایآ 
هب شاـبوا  تسد  هب  زج  مسق  ادـخ  هب  دـناوخ ! ؟  یم  شاـبوا  ار  شناـشیک  مه  هدرک و  مشخ  ملـس ،  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنزرف 

دنک .  تنعل  ار  شابوا  هدننک  کیرحت  دنوادخ  سپ  يدیسرن ؛  تموکح 
دومرف :  شمارآ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  توعد  نمض  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

منخـس تسین ؛  وت  رد  نالاح  هتفـشآ  قرع  هدوبن و  هیامورف  تسپ و  نادناخ  زا  هدماین و  مشخ  هب  دوز  زگره  وت  نیقی  هب  مارآ ؛  دـمحم !  ابا 
نکم .  باتش  نتفگ  نخس  رد  ونشب و  ار 

تفگ :  رمع 
دنشیدنا .  یمن  تفالخ ،  هب  زج  يزیچ  هب  ودنآ  نسحلاابا ! 

دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ات امن  دونـشخ  ناش  قح  هب  ار  ودنآ  وت  نکیلو  دنـشاب  نآ  یپ  رد  هک  دننآ  زا  رت  کیدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ناشیا 

دنوش .  یضار  وت  زا  همه  ودنیا  زا  سپ 
دیسرپ :  رمع 

تسیچ ؟  رد  ناش  يدونشخ 
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دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هانگ .  زا  يراددوخ  هبوت و  اطخ و  زا  تشگ  زاب 

تفگ :  رمع 
دنشاب .  هتشادن  يراک  دنا ،  نیمز  يور  نایاورنامرف  هک  نیطالس  اب  ات  امن  بدا  ار  تدنزرف  نسحلاابا ! 

دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ادـخ لوسر  شردـپ  هک  یـسک  نکیل  منک و  یم  بدا  مراد ،  ناش  يدوباـن  شزغل و  میب  هک  ار  یناـسک  ناـشهانگ و  رب  ار  ناراـکهنگ  نم 

يا دنک .  ور  نآ  هب  ات  تسین  نآ  زا  رتهب  یبدا  تسا ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بدا  وا  شنم  هویش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
امن .  دونشخ  ار  ناشیا  باطخ !  دنزرف 

تفگ :  رمع  دیسرپ و  راک  هجیتن  زا  نمحرلادبع  دندید و  ار  وا  فوع  نب  نمحرلادبع  نامثع و  هار ،  رد  دمآ و  نوریب  رمع 
دشاب ! ؟  دناوت  یم  یسک  يارب  شریش  نوچ  نادنزرف  یلع و  اب  ثحب  لالدتسا و  تردق  ایآ 

تفگ :  نامثع 
هیام .  یب  نارگید  دنا و  فانم  دبع  هیامرپ  نادنزرف  ناشیا  باطخ !  دنزرف 

تفگ :  دمآ و  شوخان  نخس  نیا  ار  رمع 
نکم .  رارکت  تقامح  يور  زا  ار  زیمآرخف  نانخس  نیا  رگید 

تفگ :  درک و  شباترپ  هتفرگ و  ار  وا  هماج  دش و  نیگمشخ  نامثع  نایرج ،  نیا  لابند  هب 
يرادن ! ؟  لوبق  متفگ ،  ار  هچنآ  ایوگ 

(29  . ) دندش هدنکارپ  مدرم  درک و  ادج  مه  زا  ار  ودنآ  نمحرلادبع  سپ 
(30  . ) ضرالا یف  هنم  ربکا  ءامسلا  یف  یلع  نب  نیسحلا  نا 

تسا .  نیمز  زا  رتالاو  نامسآ  رد  یلع  نب  نیسح  نیقی  روطب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  هب  ناراب   . ) 9

ناراب لاعتم  دنوادخ  زا  هک  دنتساوخ  ترضح  زا  هدمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  نایفوک  ورنیا  زا  دوب ؛  مورحم  تمحر  ناراب  زا  هفوک  یتدم 
دنک .  بلط 

دعب تساخ و  اپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ورنیا  زا  دراذگ ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدهع  رب  ار  مهم  راک  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا 

هب سفنت  اجاجف  احوفس  احـس  الجم  اقدغ  اعـساو  ارازغم  اثیغ  انقـساو  اراردم  انیلع  ءامـسلا  لسرا  تاکربلا !  لزنم  تاریخلا و  یطعم  مهللا ! 
نیملاعلا !  بر  نیمآ  كدالب .  نم  تیملا  هب  ییحت  كدابع و  نم  فعضلا 

هتـسویپ و هنمادرپ ،  هوبنا ،  ریگارف ،  یناراب  اب  ار  ام  نارابب و  اـم  رب  راشرـس  ناراـب  تاـکرب !  هدـنروآ  دورف  تاریخ و  هدنـشخب  يا  اـهلاراب ! 
يا نیمآ  يزاس .  هدـنز  ار  دوخ  هدرم  ياه  نیمز  هتـشادرب و  تناگدـنب  زا  ار  یناوتان  هک  اـمرف  اـطع  نیمز  رد  هدـنور  ورف  ناور و  رمتـسم ، 

یتسه !  راگدرورپ 
(31  . ) دش عورش  یگدنراب  تفرگ و  ربا  ار  نامسآ  هک  دوب  هدشن  مامت  ترضح  ياعد 

(32  . ) ادغ هیلع  مدق  اذا  هدجو  اریخ ،  هیخال  لجعت  نم 
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تفای .  دهاوخ  دوش ،  یم  دراو  نآ  رب  هک  تمایق )   ) ادرف ار  یکین  نآ  دزرو ،  باتش  شردارب  هب  یکین  ریخ و  ندناسر  رد  هک  یسک 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

( رذوبا تعیاشم   . ) 10

 ، لیقع مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  نکیل  دیوگن و  نخس  وا  اب  هدرکن و  تعیاشم  ار  وا  یـسک  ات  داد  روتـسد  نامثع  رذوبا ،  دیعبت  مکح  زا  دعب 
هیلع نیـسح  ماما  اتـسار  نیا  رد  دـندومن ؛  رذوبا  هار  هقردـب  ار  ینانخـس  تعیاشم ،  نمـض  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  ماما  رـسای ،  رامع 

دومرف :  مالسلا 
وت زا  ار  ناشیایند  نانآ  33 ؛ )  ) تسا يراک  رد  زور  ره  یلاعتیراب  دراد ؛  ینیب  یم  ار  هچنآ  رییغت  تردق  لاعتم  دنوادخ  نیقی  هب  ناج !  ومع 

يرای ربص و  لاعتم  دـنوادخ  زا  دنـشاب !  یم  وت  نید  جاتحم  ناشیا  نانآ و  يایند  زا  زاین  یب  وت  ردـقچ  یتشادزاب ؛  ناـشیا  زا  ار  تنید  وت  و 
هدرواین و شیپ  ار  يزور  يدـنمزآ  تسا و  دارفا  تمارک  يرادـنید و  هناشن  ربص  نیقی  روطب  ربب ؛  هانپ  وا  هب  یبات  یب  يدـنمزآ و  زا  هاوخ و 

(34  . ) دزادنا یمن  ریخءات  هب  ار  یلجا  یبات  یب 
(35  . ) ۀنجلا ۀحیار  هیلع  هللا  مرح  هدئاع ،  نم 

دنادرگ .  مارح  وا  رب  ار  تشهب  هحیار  دنوادخ  دزرو ،  دانع  نیسح )   ) وا اب  هک  یسک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ( يزوریپ نیلوا   . ) 11

ترـضح ورنیا  زا  تسب ؛  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  يور  هب  ار  بآ  هیواعم ،  رکـشل  ناهدنامرف  زا  یکی  روعا ،  بویا  وبا  نیفـص  گنج  رد 
لاحنیا رد  دنتشگرب ؛  تسکش  يدیماان و  اب  ناشیا  همه  نکیل  داتسرف و  بآ  هار  ندوشگ  يارب  ار  ماظن  هراوس  زا  يا  هدع  مالسلا  هیلع  یلع 

ار شنارای  بویا و  وبا  تفر و  نادیم  يوس  هب  راوس  دنچ  اب  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینم ،  ؤملا  ریما  زا  هزاجا  بسک  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رد دناسر ؛  ترـضح  عالطا  هب  ار  يزوریپ  ربخ  دمآ و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  شراوگرزب ،  ردـپ  دزن  دز و  اجنآ  يا  همیخ  داد و  تسکش 

دومرف :  درک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لاحنیا 
دش .  ام  بیصن  نیسح  تکرب  هب  يزوریپ  حتف و  نیلوا  نیا 

تشاد :  راهظا  و 
دیوگ :  یم  نانز  ههیش  نازیرگ و  وا  بسا  هک  يا  هنوگب  مدروآ ؛  دای  هب  هنشت  بل  اب  البرک  رد  ار  وا  ندش  هتشک 

(36  . ) دنتشک ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  یتما  تسد  زا  ناما !  ناما و 
(37  . ) ادبءا دربتال  نینم  ؤملا  بولق  یف  ةرارح  نیسحلا  لتقل  نا 

دراد .  دوجو  نینم  ؤم  لد  رد  هنادواج  یلد  زوس  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  يارب  نامگ  یب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

( اتکی ییا  هرطاخ   . ) 12

هیلع نسح  ماما  درک و  هیرگ  داتفا ،  ترضح  هب  شهاگن  یتقو  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور 
دیسرپ :  مالسلا 

ینک ؟  یم  هیرگ  هچ  يارب  هللادبع !  ابا  يا 
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دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دیآ .  یم  وت  رس  رب  هک  تسا  يزیچنآ  رطاخب  ما  هیرگ 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
زور نوچ  يزور  چیه  نکیل  موش و  یم  هتـشک  نآ  اب  دـنناروخ و  یم  نم  هب  گنرین  اب  هک  تسا  يرهز  دـش ،  مهاوخ  شراتفرگ  نم  هچنآ 

ار دوخ  هتسناد و  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامدج ،  تما  زا  ار  دوخ  هک  رفن  رازه  یـس  هللادبع ؛ !  ابا  يا  تسین  وت  تداهـش )  )
یم مادقا  وت  ياه  همیخ  تراغ  نادناخ و  يریـسا  تمرح و  کته  نوخ و  نتخیر  نتـشک و  هب  هدروآ و  موجه  وت  رب  دـنمان ،  یم  ناملـسم 

تاناویح یتح  يزیچ  ره  درابب و  نوخ  رتسکاخ و  نامسآ  زا  دیآ و  دورف  هیما  ینب  رب  ناگتشرف )  ادخ و   ) تنعل نیرفن و  ماگنه  نآ  دننک و 
( 38  . ) دنیرگب وت  يارب  اهایرد  نایهام  اهنابایب و  رد  یشحو 

(39  . ) نیتاهک ۀمایقلا  موی  انعم  ءاج  هلوسر ،  انبحا هللا و  امنا  هیلا ؛  هانیدسا  فورعمل  هنیب و ال  اننیب و  ۀبارقل  انبحی  مل  انبحءا  نم 
نوچ تمایق  زور  درادب ،  تسود  ادخ  لوسر  ادخ و  يارب  طقف  هکلب  وا  هب  ام  ناسحا  یکین و  يدـنواشیوخ و  تهج  هب  هن  ار  ام  هک  یـسک 

دوب .  دهاوخ  ام  اب  مه )  رانک  رد  هبابس  تشگنا  ود   ) ود نیا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( ناراهب نیشنمه   . ) 13

دنتشاد :  راهظا  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  يا  هدع  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب 
میدمآ .  امش  دزن  ام  نکیل  هتسویپ و  هیواعم  هب  ام  نارای  زا  رفن  دنچ  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
مهد .  یم  هیده  اهنآ ،  هب  هیواعم  ششخب  زا  شیب  امش  هب  نم  تروصنیا  رد 

دنتفگ :  ناشیا 
میدمآ .  اجنیا  دوخ  نید  يارب  ام  امش ؛  يادف  نامناج 

دومرف :  انعم ،  رپ  یتوکس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ادـخ و يارب  طـقف  هکلب  وا  هب  اـم  ناـسحا  یکین و  يدـنواشیوخ و  تهج  هب  هن  ار  اـم  هک  یـسک  تساـیرد ؛  زا  يا  هرطق  میوگ ،  یم  هچنآ 

(40  . ) دوب دهاوخ  ام  اب  داد .  رارق  مه  رانک  ار  هبابس  تشگنا  ود  ترضح   ) ود نیا  نوچ  تمایق  زور  درادب ،  تسود  ادخ  لوسر 
(41  . ) ۀنجلا باوبءا  نم  باب  نیسحلا  نا 

تسا .  تشهب  ياهرد  زا  يرد  نیسح  نامگ  یب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 ( ششخب ناسحا و   . ) 14

تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ینیشن  هیداب  يزور 
ای میرک و  يالوم  ای  فیرش و  برع  زا  ای  ار  دوخ  تاجاح  دومرف :  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدج ،  زا  يزور 

مرکا ربمغیپ  تسا و  هدش  لزان  امش  نیب  نآرق  امش و  تریـس  تمارک  هدوب و  برع  امـش  و  دیهاوخب .  ور  هداشگ  صخـش  ای  نآرق و  لماح 
میرگنب .  نیسح  نسح و  هب  مینک ،  رظن  وا  هب  میهاوخب  هاگره  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دومرف :  ترضح  تشون و  نیمز  يور  ار  شزاین  وا  دیسرپ ،  شلکشم  تجاح و  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  لاحنیا  رد 
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و ( 42  . ) تسا ناشیا  تخانش  تفرعم و  ردق  هب  دارفا ،  هب  ششخب  یکین و  دومرف :  هک  مدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
نایمه و هس  یهد ،  خساپ  رگا  مسرپ ؛  یم  لا  ؤس  هس  وت  زا  ورنیا  زا  ( 43  . ) تسوا يراکوکین  ناسحا و  یصخش  ره  شزرا  دومرف :  مردپ 

مهد .  یم  وت  هب  رز  هرقن و  نایمه  کی  یهد ،  باوج  ار  یکی  رگا  نایمه و  ود  یهد ،  خساپ  ار  لا  ؤس  ود  رگا 
دیسرپ :  ترضح  درک و  لوبق  درم  نآ 

تسا ؟  مادک  لمع  نیرتهب 
داد :  باوج  وا 
ادخ .  هب  نامیا 

دیسرپ :  ترضح 
تسا ؟  زیچ  هچ  هب  تکاله  زا  تاجن 

داد :  خساپ  وا 
ادخ .  هب  نانیمطا 

دیسرپ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تسیچ ؟  هب  ادخ  هدنب  دبع و  تنیز 

تشاد :  راهظا  وا 
دشاب .  يرابدرب  ملح و  اب  مءاوت  هک  یشناد  ملع و 

دیسرپ :  ترضح 
تشادن .  ارنآ  رگا 

داد :  خساپ  وا 
ییابیکش .  ربص و  اب  مءاوت  رقف 

دیسرپ :  ترضح 
تشادن .  ارنآ  رگا 

تفگ :  درم  نآ 
دنک .  دوبان  ار  وا  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  يا  هقعاص 

(44  . ) دومرف اطع  وا  هب  رز  هرقن و  نایمه  هس  دیدنخ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد 
(45  . ) سانلا یلا  هللا  هلک  هللا و  طخسب  سانلا  یضر  بلط  نم 

دراذگ .  او  مدرم  هب  ار  وا  دنوادخ  دروآ ،  مهارف  یهلا  بضغ  مشخ و  اب  ار  مدرم  يدونشخ  هک  یسک 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

( دنوش هتشک  هیواعم  ناوریپ  یتقو   . ) 15

هیلع نیسح  ماما  تفر و  هکم  هب  دناسر ،  تداهش  هب  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بان  نایعیش  زا  هک  ار  يدع  نب  رجح  هیواعم  هکنیا  زا  دعب 
تفگ :  دید و  اجنآ  ار  مالسلا 

يدش ؟  ربخ  اب  میدروآ ،  تردپ  نایعیش  شناوریپ و  نارای و  يدع و  نب  رجح  رس  رب  هچنآ  زا  ایآ  هللادبع !  ابا  يا 
تفگ :  هیواعم  دیسرپ ،  هداتفا  قافتا  عیاقو  زا  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4856 

http://www.ghaemiyeh.com


میدناوخ .  ناشزامن  هدرک و  نفک  هتشک و  ار  ناشیا 
دومرف :  دومن و  يا  هدنخ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

یلع هرابرد  وت  ییوگدب  ربخ  مینک ؛  یم  ناشیاهر  زامن ،  نفد و  نفک و  نودب  میشکب ،  ارت  ناوریپ  ام  رگا  هیواعم !  يا  دناوت  نمشد  ناشیا 
 ، ار قح  شیوخ  زا  ور و  ورف  دوخ  رد  ورنیا  زا  دیـسر .  نم  هب  مشاـه ،  ینب  زا  وت  ییوجبیع  اـم و  يزوت  هنیک  رد  وـت  شـالت  مالـسلا و  هیلع 

دهاوخ رادقم  یب  زیچان و  هچ  وت  بویع  سپ  یتفاین  اه  سفن  نیرتبویعم  ار  شیوخ  سفن  رگا  نیاربانب  وش ؛  ایوج  دـشاب ،  تنایز  هب  هچرگ 
میا !  هدرک  متس  وت  هب  ام  و  دوب ! 

وت نیقی  روطب  مسق  ادخ  هب  نکفیم ؛  ریت  کیدزن  زا  ام  يوس  زادنایم و  ریت  دوه  فده  هب  زج  دـنبم و  هز  شیوخ  نامک  رد  زج  هیواعم !  يا 
ام ای  نک  رکف  دوخ  هب  سپ  تسین ؛  وت  رکف  هب  هدوبن و  هزات  شقافن  هتـشادن و  يا  هقباس  مالـسا  رد  هک  ینک  یم  يوریپ  یـسک  زا  ام  هرابرد 

(46  . ) امن اهر  ار 
(47  . ) هوجری نم ال  یطعا  نم  سانلا  دوجا  نا 

درادن .  اهنآ  زا  یفالت  شاداپ و  دیما  هک  دنک  اطع  يدارفا  هب  هک  تسا  یسک  مدرم ،  نیرت  هدنشخب  نامگ  یب 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( ضیرم يافش   . ) 16

دیوگ :  یم  دوب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نایعیش  زا  هبابح 
ییآ ؟  یمن  ام  ندید  هب  ارچ  هبابح !  يا  دومرف :  نم  هب  یسرپلاوحا  مالس و  زا  دعب  هتفر و  ع )   ) نیسح ماما  دزن  يزور 

متفگ : 
ما .  هدش  التبم  هک  تسا  یضرم  یتحاران و  رطاخ  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد  داد و  ناشن  دوب ،  التبم  صرب  ضرم  هب  هک  ار  شتروص  هبابح  دیـسرپ ،  شا  یـضیرم  زا  ترـضح  یتقو 
دومرف :  ترضح  دش و  وحم  وا  هرهچ  زا  صرب  راثآ  هک  مدنامه  دومرف و  ییاعد  داهن و  نآ  يور  ار  شماک  كرابم  بآ  زا  یکدنا 

درک .  رود  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ  رآ ؛  ياج  هب  ار  يادخ  رکش  هبابح !  يا 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدجس ،  زا  رس  نتشادرب  زا  سپ  تفر و  رکش  هدجس  هب  هبابح 

(48  . ) دنرودب نآ  زا  نارگید  میتسه و  یهلا  ترطف  رب  نامنایعیش  ام و  هبابح !  يا 
(49  . ) لذر لخب  نم  داس و  داج  نم  سانلا !  اهیا 

تسا .  نالیخب  يارب  یتسپ  تلاذر و  ششخب و  دوج و  لها  نآ  زا  یگرزب  تدایس و  مدرم !  يا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( توعد ود   . ) 17

ترضح ناشیا  هک  درک  روبع  دندوب ،  دوخ  هناریقف  كاروخ  ندروخ  لاح  رد  هک  نیکاسم  ءارقف و  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يزور 
 ( نیربکتسملا بحی  هللا ال  نا   ) هفیرش هیآ  دش و  اذغ  مه  ناشیا  اب  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندرک و  توعد  ياذغ  هرفـس  هب  ار 

دومرف :  ناشیا  هب  سپس  دومرف و  توالت  ار  ( 50)
دیریذپب .  ارم  توعد  زین  امش  سپ  متفریذپ ؛  ار  امش  توعد  نم 

(51  . ) دروآ لمع  هب  ییاریذپ  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هتفر و  ترضح  لزنم  هب  یگمه ،  ارقف ،  لاحنیا  رد 
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(52  . ) امقن روحتف  معنلا  اولمت  الف  مکیلع  هللا  معن  نم  مکیلا  سانلا  جیاوح 
دنوش .  یم  یتخبدب  تمقن و  بجوم  هنرگو  دیهدن  تسد  زا  ار  تمعن  نیا  سپ  تسامش ؛  رب  یهلا  ياه  تمعن  زا  امش  هب  مدرم  ياهزاین 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( هدرم تیصو   . ) 18

تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  نانک  هیرگ  یناوج  يزور 
مینزن .  نآ  هب  تسد  امش  عالطا  زا  لبق  هک  داد  روتسد  ارم  دراد ،  یلاوما  هکنیا  اب  تفر و  ایند  زا  تیصو  نودب  مردام 

؛  دـنک هدـنز  شتیـصو  نییعت  تهج  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  ات  دومن  ییاعد  تفر و  شردام  دزن  ناوج  اب  تساـخ و  اـپب  ترـضح  لاـحنیا  رد 
تفگ :  درک و  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دروآ و  نابز  هب  ار  دوخ  تداهش  تسشن و  ناوج  نآ  ردام  ناهگان 

هد .  روتسد  دشاب ،  یم  تدوخ  هب  طوبرم  هچنآ  هب  ارم  وش و  لخاد  نم !  يالوم  يا 
تفگ :  وا  دنک و  نایب  ار  شتیصو  ات  تساوخ  وا  زا  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم رگا  یناسر و  فرـصم  هب  یهاوخب  اج  ره  ات  مهد  یم  وت  هب  درمـش ) .  کی  هب  کی  ار  شلاوما   ) ار ملاوما  موس  کی  هللا !  لوسر  نب  اـی 
اریز رادرب ؛  ار  ملاوما  همه  دنـشاب ،  امـش  فلاخم  رگا  مهد و  یم  ناشیا  هب  ار  هیقب  موس  ود  دنـشاب ،  یم  وت  ناتـسود  زا  منادنزرف  هک  یناد 

تسین .  نینم  ؤم  لاوما  رد  امش  نیفلاخم  يارب  یقح 
(53  . ) درم دعب  دریگ و  هدهع  هب  ار  شزامن  نفد و  نفک و  ات  تساوخ  ترضح  سپس 

(54  . ) نیرظانلا رست  الیمج  انسح  هومتیءار  الجر ،  فورعملا  متیءار  ول 
دش .  یم  راکشآ  تخاس ،  یم  دوخ  توهبم  نامداش و  ار  هدننیب  هک  ابیز  یصخش  تروص  هب  دش ،  یم  مسجم  یکین  یبوخ و  رگا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  بقانم   . ) 19

یم هدافتسا  دیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  تهج  یتصرف  ره  زا  ورنیا  زا  دشخب ؛  ماکحتـسا  مدرم  نیب  ار  دیزی  يدهعیلو  هک  دوب  ددص  رد  هیواعم 
درک . 

زا رـضاح  دارفا  مامت  یگدـنیامن ،  نداتـسرف  اب  یتح  راـصنا و  مشاـه و  ینب  ناـنز  نادرم و  تفر ،  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو 
زا دیامن ؛  دزشوگ  ناناملسم  هب  ار  یمالسا  هعماج  یسایس  لئاسم  ات  دروآ  درگ  هکم  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحص 

دومرف :  تساخ و  اپ  هب  ترضح  ورنیا 
 ، دـشاب تسار  مراتفرگ  رگا  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  دـیناد ؛  یم  هداد ،  ماجنا  نامنایعیـش  اـم و  هب  تبـسن  رگنایـصع  شکرـس  نیا  ار  هچنآ 
اب نم  تبارق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاعتم و  يادخ  رطاخب  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  دینک ؛  مبیذـکت  هنرگ ،  قیدـصت و 

دینک .  غالبا  قوثو  دروم  دارفا  ناناملسم و  هب  دوخ  راید  رد  هتشون و  هداد و  شوگ  ارم  نانخس  ناتربمایپ ، 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفالخ   ) رما نیا  لالحمـضا  يدوبان و  زا  نم  نیقی  هب  دینک ؛  توعد  دـیناد  یم  هک  ام  قح  هب  ار  ناشیا 

دیآ .  دنسپان  ار  رافک  هچ  رگ  تسا ؛  دوخ  رون  هدننک  مامت  دنوادخ  مناسرت ؛  یهلا  قح  و  ملس ) 
وت دومرف :  تسب و  يردارب  دنویپ  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ و  نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امش 

میتسه .  ترخآ  ایند و  رد  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب 
داد :  همادا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک و  دییءات  یگمه 
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هناخ هک  دومرف  انب  نآ  رد  لزنم  هد  دجـسم و  دـیرخ و  ار  ینیمز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ ،  هب  ار  امش 
نیا دوخ  رایتخا  هب  نم  دومرف :  تسب و  ار  یلع  هناخ  رد  زا  ریغ  دجـسم ،  هب  يدورو  ياهرد  مامت  داد و  رارق  اهنآ  نیب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلع زج  نینچمه  و  دشاب .  هدوشگ  دجسم  هب  یلع  هناخ  رد  هتسب و  ار  لزانم  ياهرد  هک  داد  روتسد  ارم  لاعتم  دنوادخ  هکلب  مدرکن  ار  راک 
هیلع یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ینادـنزرف  دجـسم  رد  تشاد و  زاب  دجـسم  رد  ندـیباوخ  زا  ار  ناناملـسم  همه 

دندش ؟  دلوتم  مالسلا 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتفریذپ و  همه 

هللا یلص  ادخ  لوسر  درک و  داجیا  دوب ،  دجـسم  هب  ور  هک  شا  هناخ  راوید  رد  يا  هنخر  باطخ  نب  رمع  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امش 
مردارب دوخ و  زا  ریغ  هک  یکاپ  دجسم  ات  داد  روتسد  ارم  دنوادخ  تشاد :  راهظا  ییا  هبطخ  رد  سپس  دومرف و  عنم  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و 

منک ؟ .  انب  دنیزگن ،  نکسم  اجنآ  یسک  شنادنزرف ،  و 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هدومن و  لوبق  یگمه 

غالبا دنلب  ياوآ  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  مخ  ریدغ  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادـخ ،  هب  ار  امش 
دنهد . ؟  عالطا  نابیاغ  هب  نارضاح  هک  تساوخ  مدرم  زا  دومرف و 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدومن و  دییءات  یگمه 
نوراه هلزنم  هب  نم  يارب  یلع )   ) وت دومرف :  كوبت  گنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دیناد  یم  ایآ  ادـخ ،  هب  ار  امش 

یتسه . ؟  نم  زا  دعب  ینم  ؤم  ره  یلو  وت  یشاب و  یم  یسوم  يارب 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هدرک و  لوبق  یگمه 

؟  درواین ار  یسک  ناشدنزرف ،  ود  همطاف و  یلع و  زج  هلهابم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امش 
. 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرک و  فارتعا  یگمه 
هب ار  ناناملسم  مچرپ  دومرف :  داد و  یلع  هب  ربیخ  زور  ار  مچرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امش 
هب دنوادخ  دنک و  یمن  رارف  دربن  نادیم  زا  دراد و  یم  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  زین  وا  هدوب و  ادـخ  لوسر  ادـخ و  بوبحم  هک  یـصخش 

مهد ؟ .  یم  دنک ،  یم  ام  بیصن  ار  يزوریپ  حتف و  وا  تسد 
دبای :  همادا  مالسلا  هیلع  ترضح  هدومن و  رارقا  یگمه 

یلع هب  هک  ینانیمطا  تهج  هب  دش ،  یم  هجاوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتخـس  ره  اب  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ ،  هب  ار  امش 
دومن ؟  یم  باطخ  ردارب  ناونع  اب  هکلب  دزن ؛  ادص  مان  هب  ار  یلع  تقو  چیه  تخاس و  یم  هناور  لکشم  لح  يارب  ار  وا  تشاد ، 

داد :  همادا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتفریذپ و  یگمه 
ای مدوخ و  زج  ارم  نید  تفگ :  دومرف و  مازعا  تئارب  هروس  غالبا  يارب  ار  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ 

دنک ؟ .  یمن  غیلبت  دشاب ،  نم  زا  هک  یصخش 
داد :  همادا  ترضح  هدرک و  لوبق  یگمه 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  دوب و  رارقرب  یصوصخ  رادید  یبش  زور و  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلع و  نیب  هک  دیناد  یم  ایآ 
دومرف ؟  یم  نایب  وا  هب  ار  یبلاطم  ملس  هلآ و  هیلع و 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هتفریذپ و  یگمه 

نیرتشیپ متیب ،  لها  نیرتهب  يرسمه  هب  ارت  دومرف :  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  دیناد  یم  ایآ 
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داد ؟  يرترب  هزمح  رفعج و  هب  ار  یلع  مدروآ ،  رد  ناشیا  نیرت  ملاع  نیرت و  میلح  مالسا و  رد  ناشیا 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هدرک و  رارقا  یگمه 

رورس همطاف ،  برع و  رورس  مردارب ،  یلع ،  مدآ و  دنزرف  نیرترب  نم  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ 
دنتشهب ؟  لها  ناناوج  ياقآ  ود  نم ،  دنزرف  ود  نیسح ،  نسح و  یتشهب و  ناوناب 

داد :  همادا  مالسلا  هیلع  ماما  هدرک و  فارتعا  یگمه 
راک نیا  رد  ار  وا  لیئربج  هک  دومرف  دـهد و  لسغ  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ار  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـیناد  یم  ایآ 

دنک ؟  یم  يرای 
تشاد :  راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدرک و  دییءات  یگمه 

متیب لها  ادخ و  باتک  اهبنارگ ،  زیچ  ود  امش  نیب  نیقی  روطب  دومرفن :  دوخ  هبطخ  نیرخآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ایآ 
دیوشن ؟  هارمگ  زگره  ات  دینک  کسمت  ود  نیا  هب  سپ  مداد ؛  رارق  ار  ، 

دومرف :  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هدرک و  دییءات  یگمه 
یـسک تسا ؛  غورد  لد  رد  یلع  بح  نودب  نم  اب  یتسود  راهظا  دومرفن :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگم  ادخ ،  هب  ار  امش 

تسا و نم  زا  یلع  اریز  دومرف :  ترضح  ادخ  لوسر  يا  دوش  یم  روطچ  دیسرپ :  یصخش  تسین .  نم  تسود  دراد ،  نمـشد  ار  یلع  هک 
ینمشد یلع  اب  هک  یسک  دراد .  تسود  ار  ادخ  درادب ،  تسود  ارم  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب ،  تسود  ار  وا  هک  ره  میوا ؛  زا  نم 

تسا ؟ .  نمشد  ادخ  اب  دراد ،  نمشد  ارم  هک  ره  هتشاد و  نمشد  ارم  دنک ، 
دنتفگ :  هدرک و  لوبق  همه 

میدینش .  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  اهنیا  مامت  ادخ ،  هب  يرآ ؛ 
(55  . ) دندش هدنکارپ  مارآ  مارآ  سپس  و 

(56  . ) دیزی لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع 
دوش .  راتفرگ  دیزی  نوچ  ییاورنامرف  هب  مالسا  تما  هک  تسا  یتقو  مالسا  يدوبان 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

( درس گنج   . ) 20

رد هک  دیزی  هب  یتیلست  مایپ  درک و  شنفد  دناوخ و  وا  ربنم  رب  تشادرب و  ار  وا  نفک  سیق  نب  كاحض  هیواعم ،  ندیـسر  تکاله  هب  زا  دعب 
دریگ .  هرابود  تعیب  مدرم  زا  دیآ و  ماش  هب  رت  عیرس  هچ  ره  ات  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  درک ،  یم  ینارذگشوخ  ناروح 

رس رب  مه  اب  تفر و  شلابقتسا  هب  سیق  نب  كاحض  دیـسر و  قشمد  هب  هیواعم  نفد  زا  زور  هس  زا  دعب  داتفا و  هار  هب  همان ،  تفایرد  اب  دیزی 
تفگ :  مدرم  هب  يا  هبطخ  داریا  اب  دیزی  سپس  دناوخ و  اجنآ  يزامن  هتفر و  هیواعم  ربق 

گنج قارع  لها  نم و  نیب  يدوزب  دوب .  امـش  نیب  رد  حالـص  ریخ و  هشیمه  ماش !  لها  يا  داب  هدژم  امـش  رب  میتسه ؛  نید  قح و  نارای  ام 
زا متـساوخ  هچ  ره  تسا و  يراج  يدنت  هب  ینوخ  رهن  قارع  لها  نم و  نیب  هک  مدـید  یباوخ  لبق  بش  هس  اریز  داد ؛  دـهاوخ  خر  یگرزب 

(57  . ) درک روبع  نآ 
دنداد :  رس  ادن  ماش  مدرم 

تست .  اب  دندید ،  نیفص  رد  ار  اهنآ  قارع  لها  هک  نامیاهریشمش  ربب ؛  یتساوخ  اج  ره  ار  ام 
تشون :  هنیدم ،  یلاو  هبیتع ،  نب  دیلو  هب  درک و  مالعا  ار  هیواعم  گرم  ربخ  يا  همان  یط  فلتخم ،  قطانم  رد  دوخ  نارازگراک  هب  دیزی 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4860 

http://www.ghaemiyeh.com


زا همه  هک  نایفـسوبا  نادـناخ  زا  مولظم  نامثع  روای  دـنوادخ  دومن ؛  رذـحرب  بارت  وبا  نادـناخ  زا  ارم  نم ،  اب  ینامیپ  دـهع و  یط  هیواعم 
ریگب .  تعیب  هنیدم  لها  زا  دیسر ،  تتسد  هب  يا  همان  یتقو  تسا .  دنشاب ،  یم  لدع  ناهاوخ  قح و  نارای 

تشون :  یکچوک  ذغاک  رد  سپس 
شرس درک ،  يراددوخ  ناشیا  زا  یسک  ره  ریگب و  یمکحم  تعیب  ریبز  نب  هللادبع  رکب و  یبا  نب  نمحرلادبع  رمع ،  نب  هللادبع  نیسح ،  زا 

(58  . ) تسرفب نم  هب  نزب و  ار 
هرامالاراد هب  ات  داتسرف  هس  نآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  ار  ورمع  نب  هللادبع  درک و  تروشم  ناورم  اب  دیلو  همان ،  ندیـسر  زا  سپ 

دنیآ . 
تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ریبز  نب  هللادبع  درک ،  غالبا  ار  مایپ  تفر و  دیلو  هداتسرف  هکنیا  زا  دعب 

ام هچ  يارب  تعاس  نیا  رد  دینک  یم  رکف  امش  منیب ؛  یمن  راک  نیا  رد  یحالـص  ریخ و  فصو ،  نیا  اب  تسین ،  دیلو  اب  رادید  تقو  نونکا 
تسا ؟  هتساوخ  ار 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
شخپ زا  لبق  ورنیا  زا  تسا ؛  هدرم  هیواعم  مدـید ،  نوگژاو  ار  شربنم  هیواعم و  هناخ  رد  يزوس  شتآ  ای ،  ؤر  ملاع  رد  بشید  هک  اجنآ  زا 

دنا .  هدرک  راضحا  دیزی  اب  تعیب  تهج  ار  ام  مدرم ،  نیب  ربخ 
دروآ و درگ  ار  دوخ  ناوج  نارای  زا  يا  هدـع  یهلا ،  هاگرد  هب  شیاـین  اـعد و  زاـمن و  تعکر  ود  زا  دـعب  تفر و  لزنم  هب  ترـضح  سپس 

دومرف : 
هدرک دنلب  ار  میادص  رگا  دیتسیاب ؛  رد  تشپ  هدمآ و  نم  اب  منک ؛  یمن  شتباجا  هک  دهن  مندرگ  رب  یفیلکت  دهاوخ  یم  هتساوخ و  ارم  دیلو 

دیناسر .  لتق  هب  دشکب ،  ارم  دهاوخ  یم  دیدید  هک  ار  یسک  ره  دینکم ؛  باتش  هدش و  لخاد  ناشکریشمش  متساوخ ،  ار  امش  و 
دومرف :  دیلو ،  رانک  رد  ناورم  هدهاشم  زا  دعب  دش و  هرامالاراد  لخاد  دوخ  داتفا و  هار  هب  شنارای  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؛  دوب ضیرم  وا  تسا ؛  هدیـسر  يربخ  هیواـعم  زا  اـیآ  دـنک .  حالـصا  ار  رفن  ود  امـش  نیب  دـنوادخ  تسا ؛  هطبار  عطق  زا  رتهب  ماـحرا  هلص 
تسا ؟  روطچ  شلاح 

تفگ :  داد و  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دیشک و  یهآ  دیلو 
دنا .  هدرک  تعیب  وا  اب  مدرم  مدناوخ ؛  اجنیا  دیزی  اب  تعیب  تهج  ارت 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ار ام  ادرف  دینک ؛  افتکا  نم  یناهن  تعیب  هب  امش  منک  یمن  نامگ  دریگ ؛  ماجنا  یناهنپ  افخ و  رد  دیابن  نم  نوچ  یـصخش  تعیب  نیقی  روطب 

(59  . ) ناوخ ارف  تعیب  هب  مدرم  رانک  رد 
تفگ :  ناورم  لاحنیا  رد 

خر راتـشک  نامنیب  تشاد و  یهاوخن  ار  وا  هب  یـسرتسد  ناوت  رگید  دورب ،  اجنیا  زا  هدرکن  تعیب  نیـسح  رگا  هظحل  نیا  رد  ادـخ ،  هب  مسق 
نک .  ادج  شنت  زا  رس  ای  دنک و  تعیب  ات  نکفا  نادنز  هب  ار  وا  داد ؛  دهاوخ 

دومرف :  تفشآرب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 ، یهاوخ یم  منک ؛  یم  يرایبآ  شنوخ  اب  ار  نیمز  دـنک ،  يراک  نینچ  دـهاوخب  یـسک  رگا  وا ! ؟  اـی  یـشک  یم  ارم  وت  ءاـقرز !  رـسپ  يا 

نک .  شیامزآ 
دومرف :  دیلو  هب  ور  مالسلا  هیلع  ترضح  سپس 

زاغآ ام  هطساو  هب  ار  شتمحر  دنوادخ  میتسه ؛  یهلا  تمحر  ناگتـشرف و  دمآ  تفر و  لحم  تلاسر ،  ندعم  توبن ،  نادناخ  ام  ریما !  يا 
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اب نم  نوچ  یصخش  ورنیا  زا  تسا ؛  یهلا  تاروتسد  هدنهن  اپ  ریز  هانگ و  یب  دارفا  لتاق  راوخبارش ،  قساف ،  يدرم  دیزی  دهد .  یم  نایاپ  و 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  مدج ،  زا  نیقی  هب  تسا .  تعیب  رد  تفالخ  راوازـس  ام  زا  کی  مادـک  مینیبب  ات  میوش  یم  رظتنم  دـنک ؛  یمن  تعیب  وا 

دومرف :  یم  هک  مدینش  ملس ،  هلآ و  هیلع و 
 ، دومرف هنوگنیا  ناشیا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  ینادناخ  اب  هنوگچ  سپ  تسا .  مارح  نایفـسوبا  نادنزرف  رب  تفالخ 

(60 ( ؟  منک تعیب 
ناهگان هک  دنوش  لخاد  هتخآ  ياهریـشمش  اب  دنتـساوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هارمه  ناناوج  دوب ،  هدش  دـنلب  ترـضح  يادـص  هک  لاحنیا  رد 

تفگ :  دیلو  هب  ناورم  و  ( 61  ) هتفر دوخ  لزانم  هب  یگمه  دش و  جراخ  سلجم  زا  ترضح 
داد .  دهاوخن  تسد  وت  هب  یتصرف  نینچ  رگید  يدرکن ؛  شوگ  ارم  فرح 

تفگ : :  دیلو 
نب نیسح  موش و  بحاص  ار  ایند  مرادن  تسود  ادخب ،  مسق  مهدب ؛  تسد  زا  ار  میایند  نید و  وا  نتشک  زا  یهاوخ  یم  نم  زا  وت !  رب  ياو 

؛  دنک رادید  ار  ادـخ  شلامعا  نازیم  یکبـس  تفخ و  هب  زج  نیـسح  نتـشک  اب  یـسک  منک  یمن  نامگ  دـنگوس ،  ادـخ  هب  مشکب ؛  ار  یلع 
دوب .  دهاوخ  یکاندرد  باذع  وا  يارب  هدرکن و  كاپ  يدیلپ  زا  ار  وا  هدومنن و  تمحر  رظن  وا  هب  دنوادخ 

تفگ :  ناورم 
(62  . ) يدرک لمع  تسرد  سپ  تسا ،  نیا  تا  هدیقع  رگا 

ترـضح دیـشخرد و  ربـق  زا  يروـن  تفر و  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رازم  رب  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  زورناـمه  بـش 
دومرف :  ءادهشلادیس 

هاوگ يداد ؛  رارق  نیشناج  تتما  نیب  ارم  هک  وت  هون  تزیزع ،  دنزرف  وت و  هناد  رد  همطاف ،  دنزرف  نیسح ،  نم  ادخ !  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
(63  . ) موش لئان  ناترادید  هب  ات  تسامش  هب  نم  هوکش  نیا  دندومن ؛  راوخ  ارم  ناشیا  نیقی  روطب  ادخ !  ربمایپ  يا  شاب 

ار ترضح  ناورم  هک  دوب  هدمآ  نوریب  لزنم  زا  رابخا  ندینش  تهج  تفر ،  دیلو  هرامالا  راد  هب  هک  يزور  يادرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تفگ :  دید و 

تسا رتهب  وت  يایند  نید و  يارب  نآ  نیقی  روطب  نک ؛  تعیب  دیزی ،  نینم ،  ؤملا  ریما  اب  ییآ .  حالص  هب  ات  هد  شوگ  تمنک ،  یم  یتحیصن 
. 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دیزی .  لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالسالا  یلع  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و 

دوش .  یم  دوبان  مالسا  ددرگ ،  دیزی  نوچ  يریما  هب  التبم  تما  رگا  میور ،  یم  وا  يوس  هب  میئادخ و  نآ  زا  ام  نیقی  هب 
داد :  همادا  مالسلا  هیلع  ترضح  سپس  و 

یمن شنزرـس  ار  وت  گرزب !  هارمگ  يا  یتفگ  هدوهیب  ینخـس  یهد ؛  یم  روتـسد  دـیزی  نوچ  قساف  يدرم  اب  تعیب  هب  ارم  اـیآ  وت !  رب  ياو 
دومن نیرفن  نعل و  ارت  صاعلا ،  یبا  نب  مکح  تردپ ،  بلص  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتسه  ینوعلم  وت  اریز  منک ؛ 

رود نم  زا  ادخ !  نمـشد  يا  دنک .  توعد  دیزی  اب  تعیب  هب  زج  دناوت  یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدش  نیرفن  نیقی  هب  . 
زا دیوگن ؛  نخس  قح  هب  زج  ام  نابز  تسام و  نادناخ  رد  قح  ملـس ؛  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مییادخ  لسور  تیب  لها  ام  نیقی  روطب  وش ؛ 

ناشنادنزرف هدروآ و  مالسا  هارکا  هب  هک  یناسک  رب  نایفس و  لآ  رب  تفالخ  دومرف :  یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هب ار  روتـسد  دندید و  مدج  ربنم  رب  ار  وا  هنیدـم  لها  ادـخب ،  مسق  دیفاکـشب .  ار  شلد  دـیدید ،  مربنم  رب  ار  هیواعم  هاگ  ره  تسا ؛  مارح  ، 
يا دومن ؛  التبم  دـنک ،  دایز  ار  شباذـع  منهج  شتآ  رد  دـنوادخ  هک  دـیزی ،  شدـنزرف ،  هب  ار  ناشیا  دـنوادخ  نونکا  دـندناسرن و  ماـجنا 
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هللا دـیری  امنا  هیآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میتراـهط  یکاـپ و  نادـناخ  اـم  يدـیلپ و  سجر و  وت  نیقی  هب  وش ؛  رود  نم  زا  وت !  رب  ياو  ناورم ! 
تمایق زور  هچنآ  هب  ارت  ءاقرز !  رسپ  يا  دومرف :  لزان  شربمغیپ  هب  ام  اب  هطبار  رد  ار  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لهءا  سجرلا  مکنع  بهذیل 

(64  . ) مهد یم  هدژم  دسرپ ،  یم  وت  زا  دیزی  نم و  قح  هرابرد  مدج ، 
(65  . ) ةداهشلاب الا  اهلانت  نل  تاجرد  ۀنجلا  یف  هللا  نا 

يوش .  یمن  لئان  نآ  هب  تداهش  هب  زج  هک  تسا  یتاجرد  مالسلا )  هیلع  نیسح  ماما   ) وت يارب  تشهب  رد  نیقی  روطب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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دومرف :  ترضح  داتسرف و  تعیب  تهج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  ار  يا  هدع  هرامالاراد ،  رد  هعقاو  نآ  يادرف  رصع  دیلو 
دوش .  یم  هچ  منیبب  ات  دینک  ربص  ادرف  ات 

زار شیوخ  يادخ  اب  زامن  تعکر  ود  زا  سپ  تفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رازم  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش و  بش 
دومرف :  درک و  زاین  و 

ار هچنآ  وت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مدمحم  رتخد  دنزرف  نم  تسا و  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تربمغیپ ،  ربق  نیا  اهلاراب ! 
يا مرامش ؛  یم  اوران  ار  تشز  دنسپان و  روما  هتشاد و  تسود  ار  هدیدنسپ  کین و  روما  نم  نیقی  هب  ایادخ !  یناد ؛  یم  هدمآ  شیپ  نم  رب 

مدونشخ .  ینیزگرب ،  نم  يارب  ار  هچنآ  تسنآ ،  رد  هک  سکنآ  رازم و  نیا  قح  هب  تمارک !  لالج و  بحاص 
ناـیم رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفر و  باوـخ  هب  يا  هظحل  حبـص  یکیدزن  درک و  هیرگ  هب  عورـش  ترـضح  سپس 

دومرف :  دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نیب  دنابسچ و  شکرابم  هنیس  هب  ار  وا  هک  دید  ناگتشرف 
هار هدرکن و  ناشیا  لماش  ارم  تعافـش  دنوادخ  دید ؛  مهاوخ  هنـشت  بل  اب  هدیرب  رـس  هتـشک و  البرک  رد  ارت  يدوزب  نیـسح !  يا  مدنزرف ! 

نونکا هدـمآ و  نم  دزن  تردارب  ترداـم و  ردـپ و  نیـسح !  يا  نم !  بوـبحم  يا  تشاد ؛  دـنهاوخن  لاـعتم  راـگدرورپ  تسد  زا  يزیرگ 
(66  . ) يوش یمن  لئان  نآ  هب  تداهش  اب  زج  هک  تسا  وت  يارب  یتاجرد  تشهب  رد  نیقی  روطب  دناوت ؛  رادید  قاتشم 

(67  . ) مناغملا یف  اوعراس  مراکملا و  یف  اوسفان  سانلا  اهیا 
دیریگ .  یشیپ  رگیدکی  زا  یهلا  يونعم و  شزرا  اب  تارمث  هدیدنسپ و  وکین و  تافص  يریگارف  رد  مدرم !  يا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

( وگتفگ نیرخآ   . ) 22

تفگ  دیسر و  ترضح  تمدخ  هیفنح  دمحم  دش ،  یعطق  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شزاس  مدع  یتقو 
زا و  داد .  يرترب  نم  رب  ارت  دـنوادخ  اریز  تسا ؛  بجاو  نم  رب  وت  زا  تعاطا  یتسه و  نم  دزن  مدرم  نیرتزیزع  نیرت و  بوبحم  وت  مردارب ! 

لصا و هتخیمآ  وت  هک  اجنآ  زا  منک ؛  یمن  ناهن  مهد ،  صیخـشت  یـسک  حالـص  ریخ و  ار  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  دـنادرگ .  تشهب  ناگرزب 
تماقا يرهـش  رد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  ورنیا  زا  مناد .  یم  اتـسار  نیا  رد  همه  زا  رتراوازـس  ارت  یـشاب ،  یم  نم  یتسه  حور و  سفن و 

هدومن و ساپـس  ار  ادـخ  دـننک ،  تعیب  وت  اب  رگا  امن ؛  توعد  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  ناـنآ  مدرم ،  يوس  هب  یناگدـنیامن  نداتـسرف  اـب  نکم و 
رگید هورگ  هدرک و  ینابیتشپ  وت  زا  یهورگ  هداتفا و  فالتخا  مدرم  نیب  مسرت  یم  يرهش  هب  دورو  اب  دسر .  یمن  یبیـسآ  وت  هب  زاب  هنرگ ، 

 . دوش لیلذ  شا  هداوناخ  عیاض و  تما  نیا  درف  نیرتهب  نوخ  يریگ و  رارق  الب  ریت و  فده  هدیشک و  يزیرنوخ  هب  راک  دنزیخ و  اپب  وت  هیلع 
دیسرپ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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مور ؟  اجک  هب  وت  هدیقع  هب 
تفگ :  هیفنح  دمحم 

رگید راید  هب  يراـید  زا  اـههوک و  ناـبایب و  هب  دوبن ،  تینما  امـش  يارب  زین  اـجنآ  رگا  يوش و  هکم  رهـش  دراو  هک  تسا  رتهب  منک  یم  رکف 
 ، مامت تیقفوم  اب  ار  يور  شیپ  تالکشم  دوخ ،  نینهآ  هدارا  حیحـص و  كرد  اب  مراودیما  دماجنا ؛  یم  اجک  هب  مدرم  راک  مینیبب  ات  يور 

(68  . ) ینک فرطرب  يرگید ،  زا  سپ  یکی 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هنال ای  ناتـسهوک و  ياه  هرخـص  رد  رگا  دنگوس ،  ادخب  درک ؛  مهاوخن  تعیب  دیزی  اب  دـشابن ،  یهانپ  يوءام و  چـیه  ایند  رد  رگا  مردارب ! 
نکیل يدومن و  یهاوخ  ریخ  هک  دهد  ریخ  شاداپ  ارت  دـنوادخ  هیفنح )  دـمحم  هیرگ   . ) دنـشک دـنهاوخ  هتفای و  ارم  مور ،  نابایب  تاناویح 

اما منک و  تکرح  هکم  يوس  هب  تسا ،  یکی  نم  اب  ناش  شنم  شنیب و  هک  منایعیـش  ناشیا و  نادنزرف  ناردارب و  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم 
(69  . ) نک شرازگ  نم  هب  ریگب و  رظن  ریز  قیقد  ار  اجنیا  لاوحا  عاضوا و  نامب و  هنیدم  رد  وت 

(70  . ) لتقلا نم  یلابا  اذاف ال  یفرش  یتزع و  وحم  يدجم و  مده  یلع  نوردقت  مکنکل ال  هللا و  لیبس  یف  لتقلاب  ابحرم 
زا نم  تروصنیا  رد  دینک ؛  دوبان  دـیناوت  یمن  ارم  فرـش  تزع و  تمظع و  دـجم و  امـش  نکیل  ادـخ و  هار  رد  ندـش  هتـشک  تسابیز  هچ 

مرادن .  يا  همهاو  گرم 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
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هب درک و  رهم  شیوخ  يرتشگنا  اب  تشون و  ار  لیذ  همان  تیـصو  هکم  يوسب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
داد .  هیفنح  دمحم  شردارب ، 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
نییآ هک  تسوا  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  درادن و  دوجو  وا  يارب  یکیرـش  تسین و  هللا  زج  ییادخ  هک  دهد  یم  یهاوگ  نیـسح  نیقی  روطب 

دروآ .  یلاعت  قح  دزن  زا  ار  قح 
یم رب  اهربق  زا  ار  اهناسنا  لاعتم  دنوادخ  ددنویپ و  یم  عوقو  هب  نامگ  یب  تمایق  زور  تسا و  قح  منهج  تشهب و  هک  دـهد  یم  یهاوگ  وا 

دزیگنا . 
تما رد  حالـص  يارب  هک  تسین  نیا  زج  هکلب  مدشن  جراخ  هنیدم  زا  ملظ  داسف و  ربک و  راهظا  ینارذگـشوخ و  حـیرفت و  ارب  نم  کش  یب 

ره منک ؛  راتفر  بلاطیبا ،  نب  یلع  مردپ ،  مدج و  تریس  هب  هدرک و  یتشز  زا  یهن  یکین و  هب  رما  مهاوخ  یم  هدرک و  زاغآ  ار  رفس  مدج ، 
نیا نم و  نیب  لاعتم  دـنوادخ  ات  منک  یم  ربص  هنرگ ،  هدـیزگرب و  ار  ادـخ  هار  دـنک ،  يوریپ  نم  زا  دریذـپب و  نم  زا  ار  تقیقح  نیا  سک 

تسا .  نارواد  نیرتهب  وا  دنک و  يرواد  قح  هب  موق 
(71  . ) تسوا يوس  هب  متشگزاب  هدرک و  لکوت  ادخ  هب  تسین و  ادخ  زا  زج  نم  قیفوت  تسا و  وت  هب  نم  تیصو  نیا  مردارب ! 

(72  . ) نوقشت هب  نودعست و  نیسحلاب 
تسا .  نیسح  هطساو  هب  امش  یتخبدب  تواقش و  ای  یتخبشوخ و  تداعس و  هر  اهنت 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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نب نامیلس  هناخ  رد  نایعیش  ورنیا  زا  تسا ؛  هدش  راپسهر  هکم  هب  هدیزرو و  عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دندینش  نایفوک 
تفگ :  ناشیا  هب  نامیلس  دندمآ و  درگ  یعازخ  درص 

یم یتسـس  شیرای  رد  رگا  دـیزاس و  هاگآ  ار  وا  همان  نداتـسرف  اب  دـینک ،  یم  داهج  شنمـشد  هیلع  هدرک و  يرای  ار  وا  هک  دـیناد  یم  رگا 
دیهدن .  بیرق  ار  وا  دینک ، 

دنتشون :  يا  همان  رد  هدومن و  يرای  راهظا  همه 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هفوک .  لها  زا  نایعیش  رهاظم و  نب  بیبح  دادش و  نب  ۀعافر  هبجن و  بیسم  درص و  نب  نامیلس  زا 
کیلع مالس 

نودـب تفرگ و  تسد  هب  ار  یمالـسا  تما  لاوما  هنابـصاغ  هک  یـسک  تخاس ؛  دوباـن  دـناریم و  ارت  رگمتـس  نمـشد  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
نافرتم نارگمتـس و  تسد  هب  ار  ادخ  لام  تشاذگ و  یقاب  ار  رارـشا  تشکب و  ار  ناشیا  ناکین  درک ؛  ییاورنامرف  اهنآ  رب  ناشیا ،  تیاضر 

داب .  رود  ادخ  تمحر  زا  دومث ،  موق  نوچ  وا  سپ  داد ؛  راگزور  نارذگشوخ 
رـصق رد  ریـشب  نب  نامعن  نونکا  دروآ .  درگ  قح  رانک  رب  ار  ام  هک  تسا  یهلا  دـیما  ایب ؛  اـم  يوس  ورنیا  زا  تسین ؛  ییاوشیپ  ماـما و  ار  اـم 

ماش يوس  هدـنار و  نوریب  ار  وا  ییآ ،  یم  ام  يوس  هک  میمهفب  رگا  مینک .  یمن  تکرـش  وا  دـیع  هعمج و  زامن  رد  ام  نکیل  تسا و  تراما 
هللاءاشنا .  مینک .  یم  شا  هناور 

هب ناضمر  كرابم  هام  مود  هک  دنداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  یمیت  لاو  نب  هللادبع  ینادمه و  عمـسم  نب  هللادـبع  اب  ار  همان  نیا 
یلولـس هللادبع  نب  ةرامع  یبحرا و  دادش  نب  هللادـبع  نب  نمحرلادـبع  يوادیـص و  رهـسم  نب  سیق  هارمه  زور  ود  زا  سپ  دندیـسر و  هکم 

هتشاگن :  نینچ  يا  همان  زور  ود  زا  سپ  دنداتسرف و  ترضح  هب  رگید  همان  دودح 150 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب : 
شنایعیش زا : 

نک .  هلجع  نک ؛  هلجع  نک ؛  هلجع  نک ؛  هلجع  دنهاوخ .  یمن  ار  یسک  وت  زا  ریغ  دنراد و  وت  هار  هب  مشچ  مدرم  هک  باتشب  دعب ؛  اما 
مالسلاو

دنداتسرف .  ترضح  هب  هللادبع  نب  دیعس  یعیبس و  یناه  نب  یناه  اب  و 
نب دمحم  يدـیبز و  جاجح  نب  ورمع  یـسمحا و  سیق  نب  ةورع  ثراحلا و  نب  دـیزی  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  نیا ،  لابند  هب  و 

دنتشون :  دوب ،  هفوک  فارشا  زا  هک  یمیمت  ریمع 
دورف آ .  نامرف ،  هدامآ  يرکشل  رب  یهاوخب ،  هاگره  هدیسر و  اه  هویم  تفرگ و  ارف  ار  ام  يزبسرس  توارط و 

نینچ يا  همان  تساوخ و  ریخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تشاد و  اـپب  ماـقم  نکر و  نیب  زاـمن  تعکر  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لاـح  نیا  رد 
تشون : 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یلع نب  نیسح  زا : 

نانم ؤم  ناناملسم و  هب : 
يوس نم  دیرادن و  یماما  هک  دوب  نیا  امش  همه  هتساوخ  دندروآ ؛  دوب ،  امش  هبتاکم  نیرخآ  هک  ار  امش  ياه  همان  دیعـس  یناه و  دعب ،  اما 

امش يوس  تسا ،  نم  نانیمطا  دروم  هک  ار  دوخ  مع  رـسپ  ردارب و  لیقع ،  نب  ملـسم  نم  دنک .  تیاده  ار  امـش  دنوادخ  دیاش  ات  میایب  امش 
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دزن يدوز  هب  درک ،  دییءات  دیدوب ،  هتـشون  ناتیاه  همان  رد  هک  روطنآ  ار  امـش  لضاف  دارفا  نادنمدرخ و  تمه  يءار و  وا  رگا  متـسرف .  یم 
عیطم ار  قح  نید  دنک و  اپرب  ار  داد  لدع و  مکح و  ادخ  باتک  هب  هک  یـسک  زج  تسین  ماما  مناج ،  هب  مسق  هللاءاشنا .  دـمآ ؛  مهاوخ  امش 

دهد .  رارق  یهلا  تاذ  رایتخا  رد  طقف  یناسفن ،  ياهاوه  زا  رودب  ار  نتشیوخ  دشاب و 
مالسلاو

داتسرف .  هفوک  هب  ( 73  ) لیقع نب  ملسم  اب  و 
(74  . ) معنلا رمح  یل  نوکی  نءا  نم  یلا  بحءا  ینع  یضری  نال 

دشاب .  يوم  خرس  نارتش  نم  يارب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  نم  يارب  نم  زا  نیسح  يدونشخ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

( افو یب  نارادافو   . ) 25

نکیل دـنک و  تکرح  هفوک  يوس  هکم  زا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  همین  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نیمارف  يارجا  تهج  لـیقع  نب  ملـسم 
داتفا و هار  هب  امنهار  ود  اب  درک و  عادو  دوخ  هداوناخ  اب  درازگ و  زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  دمآ و  هنیدم  هب  تسخن 

دنا .  هدرک  مگ  ار  هار  هک  دندیمهف  هزور ،  دنچ  تفاسم  ندومیپ  زا  سپ 
نیسح ماما  هب  ات  تشاداو  ار  لیقع  نب  ملـسم  هک  دوب  هار  همادا  رب  یگرزب  عنام  رگید  يوس  زا  دیدش  یگنـشت  وس و  کی  زا  هار  ندرک  مگ 

تشون :  نینچ  يا  همان  مالسلا  هیلع 
مان هب  یناکم  رد  ار  دوخ  میتسناوت  ام  نکیل  دـندرپس و  ناج  ود  نآ  میدرک و  مگ  ار  هار  هداـتفا و  هار  هب  اـمنهار  ود  اـب  هنیدـم  زا  دـعب ؛  اـما 

فاعم ارم  دشاب ،  نینچ  نیا  زین  امـش  رظن  رگا  متفرگ ؛  دب  لاف  هب  ار  رفـس  نیا  تهج  نیدب  رفـس  نیا  تهج  نیدب  میناسرب ؛  بآ  هب  قیـضم 
دیتسرفب .  ار  يرگید  هتشاد و 

مالسلاو
داتسرف .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  رهسم  نب  سیق  اب  و 

تشون :  همان ،  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هدب .  همادا  تهار  هب  دشاب ؛  هدش  تمیمصت  رییغت  بجوم  وت  سرت  هک  مراد  نآ  فوخ  دعب ؛  اما 

مالسلاو
هدمآ و يو  دزن  نایعیـش  دـش و  دراو  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  هناخ  هب  هفوک  رد  لاوش  مجنپ  داتفا و  هار  هب  دیـسر ،  ملـسم  تسد  هب  همان  یتقو 

یهلا ساپـس  دمح و  زا  دعب  تساخرب و  يرکاش  بیبش  نب  سباع  لاحنیا  رد  دنتـسیرگب ؛  اهنآ  دـناوخ و  ناشیا  هب  ار  ترـضح  همان  ملـسم 
تفگ : 

امـش توعد  مسق ،  ادـخ  هب  مهد .  یمن  بیرف  اهنآ  هب  ار  وت  تسیچ و  ناشیا  لد  رد  مناد  یمن  اریز  میوگ ؛  یمن  يزیچ  مدرم  فرط  زا  نم 
زج ار  نیا  منک و  تاقالم  ار  ادـخ  ات  هتخات  اهنآ  رب  ریـشمش  نیا  اب  امـش  باکر  رد  هتـساخرب و  داهج  هب  امـش  نمـشد  اب  هدرک و  تباـجا  ار 

مهد .  یمن  ماجنا  یهلا  باوث  يارب 
تفگ :  تساخ و  اپب  رهاظم  نب  بیبح  نایم ،  نیا  رد 

ما .  هدیقع  مه  وا  اب  نم  تسین ،  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ  هب 
يارب ار  مالسلا  هیلع  ماما  تشون و  ترضح  هب  يا  همان  یط  ارنیا  ملـسم ،  هدرک و  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  ( 75  ) رفن رازه  هدجیه  ماجنارس 

دومن .  بیغرت  هفوک  هب  ندمآ 
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تفگ :  یهلا  ياپس  دمح و  زا  دعب  تفر و  ربنم  يالاب  هفوک ،  یلاو  رادنامرف و  ریشب ،  نب  نامعن  هکس ،  يور  نآ  رد 
هب لاوما  هتخیر و  اهنوخ  هدش و  كاله  نادرم  نآ  رد  هک  دینکم  باتش  هقرفت  هنتف و  يوس  هب  دیسرتب و  ادخ  زا  ادخ !  ناگدنب  يا  دعب ؛  اما 
منز یمن  مه  هب  ار  نات  شمارآ   ) منک یمن  رادیب  باوخ  زا  ار  امش  مور ؛  یمن  وا  گنج  هب  دیاین ،  نم  گنج  هب  هک  یسک  دور ؛  یم  جارات 

اب هتـسکش و  ار  دوخ  تعیب  رگا  نکل  منک و  یمن  ریگتـسد  ار  یـسک  دـب  ناـمگ  تمهت و  هب  مزادـنا و  یمن  رگیدـکی  ناـج  هب  ار  امـش  و  ( 
قح امش و  نیب  هک  مراودیما  مشاب .  هتـشادن  يروای  هچرگ  دنارذگ ؛  مهاوخ  مریـشمش  مد  زا  ار  امـش  دیزیخرب ،  تفلاخم  هب  دوخ  ياوشیپ 

دشاب .  دنوش ،  یم  كاله  هک  لطاب  ناوریپ  زا  رتشیب  سانش 
تشون :  يا  همان  رد  دیزی  هب  سپس  دناوخ و  ارف  لمع  تدش  هب  ار  نامعن  تساخرب و  دوب ،  نامیپ  مه  هیما  ینب  Ùاب  ملسم  نب  هللادبع 

نوچ عطاق ،  يدرم  یهاوخ ،  یم  ار  هفوک  رگا  دـننک ؛  یم  تعیب  وا  اـب  یلع  نب  نیـسح  ماـن  هب  نایعیـش  هدـمآ و  هفوک  هب  لـیقع  نب  ملـسم 
تسا .  هدز  یتسس  هب  ار  دوخ  هکنیا  ای  فیعض و  یصخش  ریشب  نب  نامعن  اریز  تسرفب ؛  هفوک  هب  ار  تدوخ ، 

ار ( ، 76  ) نوجرـس دید ،  ار  اه  همان  نیا  یتقو  دیزی  دنتـشون و  دیزی  هب  ار  همان  نیا  هیبش  زین  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع  هبقع و  نب  ةرامع 
تفگ :  نوجرس  درک و  یهاوخ  رظن  وا  زا  دناوخ و  ارف 

يریذپ ؟  یم  ار  وا  يءار  دوش ،  هدنز  هیواعم  رگا 
دوب هداد  ار  شنتشون  روتسد  گرم  ماگنه  هیواعم  هک  هرـصب  هفوک و  رب  ار  دایز  نب  هللادیبع  تیالو  نامرف  وا  داد ،  تبثم  باوج  دیزی  یتقو 

هب دـیزی  مکح  یتقو  درک ؛  بصن  بصنم ،  نامه  هب  ار  وا  تشادـن ،  دایز  نب  هللادـیبع  اب  یبوخ  هنایم  دـیزی  هکنیا  اب  داد و  ناشن  دـیزی  هب  ، 
داتفا .  هار  هفوک  يوس  هب  گنرد  یب  رفن ،  دصناپ  دودح  اب  وا  دش ،  غالبا  هللادیبع 

 ، دش هفوک  دراو  هدیشوپ  هرهچ  هایس و  همامع  اب  دایز  نب  هللادیبع  یتقو  دندوب ؛  هدامآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  راظتنا  رد  هفوک  مدرم 
وا هک  دندیمهف  یتدـم  زا  سپ  نکیلو  دـنتفگ .  یم  دـمآشوخ  هدرک و  مالـس  وا  رب  همه  ورنیا  زا  تسا و  ترـضح  هک  دـندرک  نامگ  مدرم 

تسا .  دایز  نب  هللادیبع 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  وا  درک  یم  نامگ  زین  نامعن  هک  اجنآ  زا  نکیل  دناسر و  تراما  رصق  رد  هب  ار  دوخ  یـصاخ  درگـش  اب  هللادیبع 

دز :  ادن  رصق  يالاب  زا  تسا ، 
هللا !  لوسر  نب  ای  مهد ؛  یمن  وت  هب  دنا ،  هدرپس  نم  هب  هک  ار  یتناما 

تفگ :  دایز  نبا  لاحنیا  رد 
دش .  زارد  تبش  ینیبن ؛  ریخ  نک ؛  زاب  ار  رد 

تسا .  دایز  نبا  وا  ادخ ،  هب  مسق  مدرم !  يا  هک  دز  دایرف  تخانش و  ار  وا  يدرم 
هب یتدـم  زا  سپ  دـش و  دراو  وا  درک و  زاب  ار  رـصق  رد  تعرـس  هب  نامعن  دـندومن و  دایز  نبا  رب  هریغ  هزیرگنـس و  باـترپ  هب  عورـش  مدرم 

دوخ ینارنخـس  رد  تفر و  ربنم  رب  دایز  نبا  دـندش و  عمج  دجـسم  رد  مدرم  دز و  ادـن  يدانم  ادرف ،  حبـص  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  راـچان 
تفگ : 

هب یگدیـسر و  نامورحم  هب  مهد و  داد  ار  نات  هدیدمتـس  ات  داد  روتـسد  ارم  درک و  اطع  نم  هب  ار  ناترهـش  امـش و  تیـالو  نینم ،  ؤملاریما 
ما هتفگ  هب  ات  دشاب ؛  دوخ  بقارم  دـیاب  یـسک  ره  نیاربانب  دور ؛  یم  راک  هب  ناتنامرفان  رب  نم  هنایزات  ریـشمش و  منک .  ناسحا  امـش  ربنامرف 

درادن .  يا  هدیاف  امش  يارب  منکن  لمع 
ناوریپ یماسا  ناشیا  هتـشون و  وا  يارب  ار  رهـش  فلتخم  ياه  هلحم  رد  هفوک  ناگرزب  مان  اـت  داد  روتـسد  دـمآ ،  دورف  ربنم  زا  هکنیا  زا  سپ 

هدهع رب  نانآ ،  یظافحتسا  هزوح  رد  تحلـصم  فالخ  لمع  ییوج و  هنتف  ره  هنرگ  دننک و  صخـشم  ار  رابرد  نافلاخم  جراوخ و  دیزی و 
هک يا  هلحم  ره  دوب و  دـهاوخ  لالح  وا  يارب  ناش  لام  نوخ و  هدوبن و  دایز  نبا  ندرگ  رب  نانآ  يارب  يدـهعت  چـیه  دوب و  دـهاوخ  ناشیا 
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یلاها هتخیوآ و  راد  هب  شا  هناخ  رد  رب  ار  هلحم  نآ  گرزب  سیئر و  دنشاب ،  هدادن  وا  هب  ار  شمسا  هک  دوش  تفای  نآ  رد  شکرس  یغای و 
دوب .  دنهاوخ  رود  هب  وا  ششخب  اطع و  زا  هلحم  نآ 

وا دزن  هنایفخم  روطب  نایعیش  تفر و  یناه  لزنم  يوس  دمآ و  نوریب  راتخم  هناخ  زا  هنابش  دینش ،  ار  هللادیبع  نانخـس  لیقع  نب  ملـسم  یتقو 
دندومن .  یم  دمآ  تفر و 

دش و ضیرم  راگزور  ياضق  زا  دوب و  هدیزگ  ینکـس  یناه  هناخ  رد  دمآ ،  هفوک  هب  هللادـیبع  هارمه  دوب و  نایعیـش  زا  هک  روعا  مب  کیرش 
تفگ :  ملسم  هب  کیرش  ورنیا  زا  دمآ ؛  دهاوخ  یناه  لزنم  هب  تدایع  تهج  بش  هک  دهد  عالطا  ات  داتسرف  ار  یسک  دایز  نبا 

شکب .  ار  وا  يآ و  نوریب  تسشن ،  دایز  نبا  یتقو  تسیاب و  وتسپ  هناخ و  قودنص  رد  سپ  میتسه ؛  دایز  نبا  تکاله  ناهاوخ  ام  همه 
ندناوخ اب  ورنیا  زا  دماین و  نوریب  ملسم  دید  دش ،  رظتنم  هچ  ره  کیرـش  نکیل  تسـشن و  دمآ و  دایز  نبا  هظحل ،  دنچ  زا  سپ  لاحنیا  رد 

كرت ار  سلجم  دایز  نبا  یمادقا ،  چیه  نودـب  نکیلو  ( 77  ) دناوخ ارف  دوصقم  ماجنا  هب  ار  ملسم  صاخ ،  ینانخـس  راهظا  راعـشا و  یخرب 
تفگ :  وا  دیسرپ و  ار  ندماین  نوریب  تلع  ملسم  زا  کیرش  تفگ و 

نتـشک مالـسا ،  هک  دوـمرف  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  یکی  متـشکن ؛  ار  وا  تلع  ود  هب 
منکن .  راک  نیا  هب  مادقا  ناش  هناخ  رد  هک  داد  مسق  ارم  يراز  هیرگ و  نمض  یناه  نز  هکنیا  مود  دنک و  یم  عنم  ار  یناهگان 

تفگ :  یناه  لاحنیا  رد 
داتفا .  تخیرگ ،  یم  وا  زا  هچنآ  رد  درب و  هاگلتق  هب  ار  شدوخ  ارم و  شنز )   ! ) وا رب  ياو 

تفگ :  داد و  لقعم ،  شنامالغ ،  زا  یکی  هب  ار  يدایز  غلبم  ملسم  نتفای  يارب  دایز  نبا  هکس ،  يوسنآ  رد 
نک .  ییاسانش  ار  شنارای  لیقع و  نب  ملسم  نآ  اب  ریگب و  ار  لوپ  نیا 

هیلع نیسح  ماما  يارب  دراد ،  یم  اپب  زامن  لیقع  نب  ملسم  هک  يدجـسم  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دیمهف  دوخ  يوجتـسج  لالخ  رد  لقعم 
تفگ :  دمآ و  هجسوع  نب  ملسم  دزن  دناوخ و  دجسم  رد  ار  زامن  ورنیا  زا  دریگ ؛  یم  تعیب  مالسلا 

مهد یسک  هب  مهاوخ  یم  ار  مهرد  رازه  هس  نیا  هداهن و  تنم  نم  رب  تیب  لها  یتسود  هب  دنوادخ  متـسه ؛  ماش  لها  زا  نم  ادخ !  هدنب  يا 
ارت مدیسرپ و  رفن  دنچ  زا  دریگ ؛  یم  تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  يارب  هدمآ و  هفوک  هب  هزات  ما  هدینـش  هک 

 ، یتساوخ رگا  يرب و  وا  شیپ  تعیب  تهج  ارم  يریگب و  ار  لوپ  نیا  ات  مدمآ  وت  دزن  ورنیا  زا  یسانش ؛  یم  ار  هداوناخ  نآ  هک  دنداد  مناشن 
ریگب .  تعیب  نم  زا  نتفر ،  زا  لبق 

تفگ :  هجسوع  نب  ملسم 
لبق هک  مناد  یمن  حالص  نکیل  دنک و  یم  يرای  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  وت  اب  دنوادخ  هک  ملاحـشوخ  وت  رادید  زا 

دنوش .  هاگآ  هلئسم  نیا  زا  مدرم  راک ،  ندش  مامت  زا 
نمـض درب و  لیقع  نب  ملـسم  دزن  ار  وا  زور ،  دـنچ  زا  سپ  تفرگ و  مکحم  ياه  نامیپ  اـب  مءاوت  تعیب  وا  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  ماـجنارس 

داد .  وا  هب  ار  لوپ  لیقع  نب  ملسم  اب  تعیب 
تفگ :  دمآ و  یناه  دزن  داتفا و  هار  هب  وا  ورنیا  زا  داد و  دایز  نبا  هب  ار  هدمآ  تسد  هب  تاعالطا  رابخا و  نیا  لقعم  نیا ،  لابند  هب 

ینک ؟  یم  يروآ  عمج  وا  يارب  حالس  هدروآ و  تا  هناخ  هب  ار  لیقع  نب  ملسم 
تفگ :  دیمهف و  ار  هلئسم  زار  یناه  دناوخ و  ار  لقعم  دایز  نبا  درک ،  راکنا  ار  اه  هتفگ  نیا  یناه  یتقو 

یبایب .  تسد  نآ  هب  ات   . ) مراد یمن  رب  ار  میاپ  دشاب ،  میاپ  ریز  لیقع )  نب  ملسم   ) وا رگا 
دومن .  تشادزاب  ار  وا  دولآ ،  نوخ  يا  هرهچ  اب  دز و  يا  هبرض  دنچ  یناه  تروص  هب  یتسدبوچ  اب  لاحنیا  رد 

شنارای نیب  هک  تفگ  مزاح  نب  هللادـبع  هب  تفرگ و  ( 78  ) مایق هب  میمـصت  دش ،  ربخ  اب  دمآ ،  یناه  رـس  رب  هچنآ  زا  لیقع  نب  ملـسم  یتقو 
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هدش هناور  دایز  نبا  رصق  يوس  هدامآ و  تما  روصنم  ای  راعش  اب  رفن  رازه  راهچ  دودح  نیا ،  لابند  هب  دنک ؛  عمج  ار  ناشیا  دهد و  رـس  ادن 
ار ریثـک  نب  باهـش  هلمج  زا  دوخ  ناـیفارطا  دـید ،  ینارحب  تیعـضو  رد  ار  دوخ  هک  داـیز  نبا  دـندروآ و  رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  رـصق  و 

یفارشا نایعا و  زا  رگید  فرط  زا  دنراد و  زاب  لیقع  نب  ملسم  يرای  زا  دیعو  هدعو  نداد  اب  ار  مدرم  هتفر و  فلتخم  لیابق  هب  ات  داد  روتسد 
ار ناشکرس  هتفیرف و  هدعو  نداد  اب  ار  مدرم  هتفر و  رـصق  يالاب  ات  تساوخ  دنوش ،  یم  عمج  اهدایز  نبا  نوچ  يدارفا  رانک  رد  الومعم  هک 

نانآ نانخـس  مدرم  یتقو  هتخادرپ و  دوب ،  هدراذگ  ناش  هدهع  رب  دایز  نبا  هک  يراک  هب  ناشیا  همه  ورنیا  زا  دـنناسرتب ؛  ناشراک  تبقاع  زا 
تفگ :  یم  يراز  سامتلا و  اب  دمآ و  یم  دوخ  رهوش  ردارب و  رسپ و  دزن  نز  دندش ؛  هدنکارپ  مک  مک  دندینش ،  ار 

دننک .  یم  تیافک  دنتسه و  نارگید  درگرب ؛ 
دندرب .  یم  هناخ  هب  ار  ناشیا  هتفر و  دوخ  نابوسنم  رگید  رسپ و  ردارب و  دزن  زین  نادرم 

تفر هدنک  هلحم  يوس  هب  نوچ  زامن  زا  دعب  دوب و  وا  اب  نت  یس  دمآ ،  دجسم  هب  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  لیقع  نب  ملـسم  یتقو  ماجنارس 
مان هب  ینز  يارـس  رد  هب  هکنیا  ات  داـتفا  هار  هب  هفوک  ياـه  هچوک  رد  هراوآ  دـنام و  نادرگرـس  اـهنت و  دـمآ ،  نوریب  نآ  زا  یتقو  رفن و  هد  ، 

ار بآ  لـیقع  نب  ملـسم  دروآ و  بآ  وا  تساوخ و  بآ  وا  زا  درک و  مالـس  دیـسر و  دوب ،  شرـس  ندـمآ  رظتنم  هناـخ  رد  راـنک  هک  هطوغ 
يارب نز  هک  دوب  هدنام  تکاس  شوماخ و  ملـسم  نکیل  دور و  شا  هداوناخ  دزن  هک  تساوخ  ملـسم  زا  نز  تسـشن و  راوید  رانک  دیـشون و 

تفگ :  راب  نیموس 
ینیشن .  نم  هناخ  رد  رب  تسین  بوخ  دهد ؛  تیفاع  ارت  ادخ  ورب ؛  تا  هداوناخ  دزن  زیخرب و  ادخ !  هدنب  يا  هللا ،  ناحبس 

تفگ :  داتسیا و  ملسم 
يربب ؟  یشاداپ  رجا و  ینک و  یکین  راک  یناوت  یم  ایآ  تسین ؛  يا  هداوناخ  لزانم و  رهش  نیا  رد  ارم 

تفگ :  وا  دیسرپ ،  ملسم  دوصقم  زا  نز  یتقو 
دنداد .  بیرف  ارم  هتفگ و  غورد  نم  هب  مدرم  نیا  متسه ؛  لیقع  نب  ملسم  نم 

دیسرپ :  یتفگش  اب  نز 
یتسه ! ؟  ملسم  وت  ایآ 

دروخن .  ماش  ملسم  یلو  درک ؛  ییاریذپ  وا  زا  درب و  شیوخ  هناخ  لخاد  هب  ار  ملسم  دینش ،  تبثم  باوج  یتقو 
رارصا زا  دعب  ورنیا  زا  دنک و  یم  دمآ  تفر و  دح  زا  شیب  قاتا  نآ  هب  شردام  دید  دمآ و  رسپ  ناهگان  تشذگ و  یم  تعرـس  هب  تاظحل 

تفگ :  هلئسم ،  نامتک  يارب  شدنزرف  نداد  دنگوس  نمض  شردام  رسپ ،  ناوارف 
تسا .  لیقع  نب  ملسم  وا  راد ؛  هدیشوپ  ار  زار  نیا  مدنزرف ! 

 ، دوب دایز  نبا  نارومءام  زا  يرومءام  هک  ثعـشا  نب  نمحرلادـبع  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ءافتخا  لـحم  تفر و  حبـص  دـیباوخ و  بش  رـسپ 
نب ملـسم  هتفر و  ات  داد  روتـسد  وا  هب  دایز  نبا  ربخ ،  ندش  راکـشآ  زا  سپ  تفگ و  دوب ،  دایز  نبا  دزن  هک  شردپ  هب  زین  وا  داد و  شرازگ 

دروایب .  ار  لیقع 
ههیـش مش و  يادص  ملـسم  یتقو  دندش و  لزنم  هناور  ملـسم  يریگتـسد  يارب  رفن  داتفه  دودح  اب  نمحرلادـبع ،  ردـپ  ثعـشا ،  نب  دـمحم 

تفگ :  هعوط  هب  دیشوپ و  هرز  درک و  مامت  دناوخ ،  یم  هک  ار  ییاعد  دینش ،  حبص  زامن  زا  دعب  ار  نابسا 
بشید يدش ؛  دنم  هرهب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تعافـش  زا  يدروآ و  ياجب  دوب ،  وت  هدهع  رب  ناسحا  یکین و  زا  هچنآ 

دوب .  یهاوخ  ام  اب  ادرف  وت  تفگ :  هک  مدید  باوخ  رد  ار  مالسلا ،  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  میومع ، 
دمحم لاحنیا  رد  دناسر و  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  نت  لهچ  دودح  دربن  یتدم  زا  سپ  دش و  زاغآ  دربن  دمآ و  نوریب  هتخآ  ریشمش  اب  ملسم 

تفگ :  دایز  نبا  تساوخ و  یکمک  يورین  ثعشا  نب 
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دوب ! ؟  نامراظتنا  رد  هچ  دیدش  یم  ور  رد  ور  رفن  نیدنچ  اب  رگا  میداتسرف ؛  رفن  کی  يارب  ار  وت  ام 
داد :  باوج  ثعشا  نب  دمحم 

گرتس يروالد  نارب و  يریشمش  نیگمهـس و  يریـش  وا  یناد  یمن  ایآ  يداتـسرف ؛  هفوک  رد  یلاقب  يوس  هب  ارم  ینک  یم  نامگ  ریما !  يا 
تسا . 

تفگ :  دایز  نب  هللادیبع 
تفای .  تسد  وا  هب  ناوت  یمن  قیرطنیا  زا  زج  هد ؛  ناما  ار  وا 
تفگ :  لیقع  نب  ملسم  داد و  نامرف  ار  وا  ثعشا  نب  دمحم 

تسا ! ؟  يرابتعا  هچ  ار  ناراک  تنایخ  ناما 
دناوخ :  زجر  و 

ارح الا  لتقاال  مسقا 
ارم  ائیش  توملا  تیءار  ناو 

ارش قالم  اموی  يرما  لک 
ارغا  وا  بذکا  نءا  فاخا 

منادب .  دنیاشوخان  خلت و  يرما  ار  گرم  هچرگ  مریمن ؛  يزارفارس  يدرم و  دازآ  هب  زج  هک  مروخ  یم  مسق 
رکیپ اب  ملسم  ورنیا  زا  تفرگ و  ندیراب  ملسم  يور  ین ،  رب  شتآ  ياه  هلعـش  گنـس و  ناراب  هتفر و  لزانم  ماب  رب  یغای  نمـشد  لاحنیا  رد 

تفگ :  داد و  هیکت  يراوید  رب  حورجم  هتسخ و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  ارچ  دینز ؟  یم  گنس  رافک  نوچ  متـسه ،  راربا  ناربمغیپ  نادناخ  زا  هکنیا  اب  ارم  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش 

دینک ! ؟  یمن  تیاعر  وا  نادناخ  هرابرد  ار  ملس  هلآ و  و 
تفگ :  ثعشا  نب  دمحم 

یتسه .  نم  هانپ  رد  وت  هدم ؛  نتشک  هب  ار  دوخ 
تفگ :  لیقع  نب  ملسم 

دش .  دهاوخن  نینچنیا  مسق ،  ادخ  هب  مدرگ ؛  امش  ریسا  مندب ،  رد  ییاناوت  دوجو  اب  ایآ 
تفگ :  ملسم  تخیرگ و  ثعشا  نب  دمحم  درک و  هلمح  وا  رب  و 

دشک .  یم  ارم  یگنشت  اهلاراب ! 
درک و یمخز  ار  وا  یتبرـض  دورف  اب  ملـسم  دز و  یتبرـض  ار  ملـسم  يـالاب  بل  نارمح  نب  رکب  دـندرک و  هلمح  وا  هب  وس  ره  زا  لاـحنیا  رد 

دومرف :  ملسم  هک  دندرب  یم  دایز  نبا  رصق  يوس  هب  دندرک و  شریسا  داتفا و  نیمز  هب  دندز و  ملسم  رب  تشپ  زا  يا  هزین  ناهگان 
نوعجار ؛  هیلا  انا  انا هللا و  تفر ؛  اجک  امش  ناما  سپ 

تفگ :  یملس  سابع  نب  هللادیبع  هک  درک  یم  هیرگ  و 
دنک .  هیرگ  دیابن  دیآ ،  دورف  وا  رب  تالکشم  نیا  دشاب و  یتسه  شلابند  هب  وت  هک  يزیچ  يایوج  یسک  رگا 

تفگ :  ملسم 
دنیآ .  یم  وس  نیا  هب  هک  تسوا  نادناخ  نیسح و  يارب  ما  هیرگ  منک ؛  یمن  هیرگ  دوخ  يارب  هک  دنگوس  ادخب 

تفگ :  ثعشا  دمحم  هب  ملسم  سپس 
هناور نیسح  يوس  هب  ار  یـصخش  هداد و  ماجنا  يریخ  راک  یناوت  یم  ایآ  دنام ؛  یهاوخ  ورف  يا  هداد  هک  یناما  هدهع  زا  هک  منک  یم  رکف 
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ردپ و هک  دیوگ  یم  امـش  هب  درادن و  ار  بش  ندید  دیما  تسا و  ریـسا  امـش  تسد  رد  ملـسم  هک  دیوگب  ترـضح  هب  نم  فرط  زا  ات  ینک 
 . دومن گرم  يوزرآ  اهنآ  تسد  زا  ییاهر  يارب  تردپ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهنیا  درگرب .  روخم و  ار  نایفوک  بیرف  ناتیادف ؛  مردام 

تفگ :  وا 
ما .  هداد  ناما  ارت  هک  میوگ  یم  دایز  نبا  هب  مهد و  یم  ماجنا  ورنیا  مسق ،  ادخب 

دش و روآ  دای  ار  ملسم  هب  دوخ  ناما  دش و  دراو  دایز  نبا  دزن  هزاجا ،  بسک  زا  دعب  دروآ و  رـصق  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ثعـشا  نب  دمحم 
تفگ :  دایز  نبا 

يروایب .  اجنیا  ار  وا  هک  میدوب  هتفگ  وت  هب  میدوب ؟  هداتسرف  نداد  ناما  يارب  ارت  ام  ایآ  راکچ !  نداد  ناما  هب  ارت 
تفگ :  وا  هب  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  نکیل  تساوخ و  بآ  يرادقم  دوب ،  هنشت  تدش  هب  ملسم  هک  اجنآ  زا 

یشونب .  خزود  میمح  زا  هکنیا  ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  يا  هرطق  ادخ ،  هب  مسق  ینیب ؟  یم  ار  اراوگ  بآ  نآ 
تفگ :  لیقع  نب  ملسم 

یتسیک ؟  وت 
تفگ :  وا 

امش مدرک و  شتعاطا  نم  دیدز ؛  گنرین  وا  هب  امش  مدوب و  مماما  هاوخریخ  دیدرک ؛  شراکنا  امش  هتخانش و  ار  قح  هک  متـسه  یـسک  نم 
متسه .  یلهاب  ورمع  نب  ملسم  نم  دندیزرو ؛  نایصع 

تفگ :  لیقع  نب  ملسم 
یشاب .  یم  نم  زا  رتراوازس  منهج  رد  یگنادواج  میمح و  هب  وت  یتسه !  يوخدب  لدگنس و  ردقچ  دنیشن ؛  وت  گوس  هب  تردام 

راب هس  دش و  نوخ  زا  رپ  حدق  داهن ،  ناهد  رب  ار  بآ  حدـق  ات  ملـسم  دـهد ؛  بآ  ملـسم  هب  ات  تفگ  شمالغ  هب  ثیرح  نب  ورمع  ماجنارس 
تفگ :  داتفا و  حدق  رد  لیقع  نب  ملسم  يایانث  نادند  موس  راب  دندرک و  ضوع  ار  حدق  بآ 

مدیشون .  یم  دش و  یم  متمسق  دوب ،  نم  يزور  بآ  نیا  رگا 
تصخر دایز  نبا  دهد و  ار  شناشیوخ  زا  یکی  هب  شا  تیـصو  هزاجا  ات  تساوخ  دایز  نبا  زا  تشک  دنهاوخ  ار  وا  هک  دیمهف  ملـسم  یتقو 

تفگ :  درک و  دعس  نب  ورمع  هب  ور  ملسم  داد و 
میوگب .  یناهنپ  رد  مهاوخ  یم  هک  مراد  یتجاح  تسا ؛  یشیوخ  تبارق و  ام  نیب 

تفگ :  دایز  نبا  تفریذپن و  دعس  نب  رمع 
نادرگم .  رب  يور  تیومع  رسپ  تجاح  زا 

تفگ :  ملسم  دید و  یم  ار  اهنآ  دایز  نبا  هک  تسشن  ییاج  رد  ملسم  اب  تساخرب و  وا  لاحنیا  رد 
وت هب  ات  هاوخب  دایز  نبا  زا  ارم  رکیپ  نک و  ادا  مراد  هنیدم  رد  هک  یلام  زا  ارنآ  مدرک ؛  ضرق  مهرد  دصتفه  مدوب ،  هفوک  رد  هک  یتدم  نیا 

دنادرگ .  زاب  دنک و  ربخ  هعقاو  زا  ار  وا  ات  تسرف  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  ار  یسک  راپس و  كاخ  هب  ارنآ  دهد و 
درک :  راهظا  دایز  نبا  تفگ و  دایز  نبا  هب  دعس  نب  رمع  ار  بلطم  نیا  مامت 

زا دعب  دنک و  فرص  دهاوخ  اج  ره  ار  شلام  اما  دنرادنپ .  نیما  ار  راکتنایخ  لغد و  یهاگ  نکیل  دنک و  یمن  تنایخ  نیما  صخـش  زگره 
میرادن .  يراک  وا  اب  ام  دشاب ،  هتشادن  يراک  ام  اب  وا  رگا  نیسح ،  اما  درادن و  یتیمها  ام  يارب  دننک  هچ  ره  ار  شرکیپ  ندش ،  هتشک 

تفگ :  درک و  لیقع  نب  ملسم  هب  ور  سپس 
يدرک .  لیدبت  هقرفت  فالتخا و  هب  ار  مدرم  یلدکی  داحتا و 

تفگ :  لیقع  نب  ملسم 
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ات میدمآ  ام  درک ؛  یم  راتفر  نانآ  اب  رصیق  رـسک و  نوچ  هتـشک و  ار  ناشناکین  تردپ  هک  دنیوگ  رهـش  نیا  لها  تسین ،  هنوگنیا  ریخ ؛  هن 
میناوخ .  ارف  لاعتم  دنوادخ  مکح  داد و  لدع و  هب  ار  ناشیا 

تفگ :  دایز  نبا 
يدروخ ! ؟  یم  بارش  هنیدم  رد  وت  یتقو  دش  یمن  لمع  مدرم  نیب  رد  تنس  باتک و  هب  رگم  قساف !  يا  راکچ ؟  اهراک  نیا  هب  ارت 

تفگ :  لیقع  نب  ملسم 
راوازـس بارـش  ندروخ  هب  یـسک  ییوگ ؛  یم  غورد  هتـسناد  وت  هک  دناد  یم  دنوادخ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مدروخ ! ؟  یم  بارـش  نم  ایآ 

ایوگ هک  دوش  یم  نامداش  نآ  زا  هتشک و  هدومن ،  مارح  ار  ناشنتـشک  دنوادخ  هک  ار  یمدرم  هدش و  باریـس  ناناملـسم  نوخ  هب  هک  تسا 
تسا .  هدرکن  يراک 

تفگ :  دایز  نبا 
دنا .  هتشکن  روطنآ  ار  یسک  مالسا  رد  نونکات  هک  مشکب  يا  هنوگب  ارت  مسق  ادخ  هب 

تفگ :  لیقع  نب  ملسم 
یکاپان و ندرک و  هلثم  عیجف و  زرط  هب  راتـشک  تسا .  هدوبن  نآ  رد  وت  زا  شیپ  هک  يروآ  یتعدـب  مالـسا  رد  هک  تسا  بساـنم  ناـمه  ارت 

يداد .  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یترطف  تسپ 
هب دنربب و  رصق  يالاب  ار  ملسم  داد  روتسد  داد و  مانـشد  ار  لیقع  مالـسلا و  هیلع  یلع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  وا و  دایز  نبا  لاحنیا  رد 

یشکب .  دوب ،  هدز  وت  هب  هک  یتبرض  لابق  رد  ار  ملسم  دیاب  هک  تفگ  دوب ،  هدز  یتبرض  وا  رب  ملسم  هک  يرمحا  نارمح  نب  رکب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دورد  لاعتم و  دنوادخ  زا  رافغتسا  ریبکت و  نتفگ  نمض  رصق  يالاب  هب  نتفر  لاح  رد  لیقع  نب  ملسم 

تفگ :  یم  ملس 
امرف .  يرواد  دنتفگ ،  غورد  هتفیرف و  ار  ام  هک  یهورگ  ام و  نیب  اهلاراب ! 

نیمز هب  زین  ار  شکاپ  رکیپ  نیمز ،  يور  شکرابم  رس  نداتفا  زا  سپ  دندز و  رس  دوب  فرشم  ناشافک  رازاب  هب  هک  رصق  يالاب  رب  ار  ملـسم 
هب هک  دوب  ناشیا  زا  رـس  نیلوا  دـش و  هتخیوآ  راد  هب  هک  مشاـه  ینب  زا  تسا  یندـب  نیلوا  ملـسم  كاـپ  رکیپ  دـنتخیوآ .  راد  هب  هتخادـنا و 

دنداتسرف .  قشمد 
دوب :  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب  لیقع  نب  ملسم  تداهش  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

وا يارب  یهلا  هاگرد  برقم  ناگتشرف  هتخیر و  کشا  وا  رب  نانم  ؤم  نامشچ  هدش و  دیهـش  نیـسح ،  تدنزرف ،  تبحم  هار  رد  لیقع  دنزرف 
(79  . ) دنتسرف یم  دورد 

رازاب هب  زین  ار  وا  روتسد ،  قبط  ماجنارس  دنریگب و  میمصت  یناه  هرابرد  ات  دمآ  دایز  نبا  دزن  ثعشا  نب  دمحم  ملسم ،  ندش  هتـشک  زا  سپ 
تفگ :  درک و  يرازگساپس  وا  زا  يا  همان  اب  دیزی  داتسرف و  دیزی  يارب  دایز  نبا  زین  ار  وا  رس  دندز و  رس  هدرب و 

دب یسک  ره  هب  ریگب و  رظن  ریز  ار  عاضوا  لماک  روطب  نانابهگن  نتشامگ  اب  ورنیا  زا  دیآ ؛  یم  قارع  يوس  هب  نیـسح  هدیـسر ،  رابخا  قبط 
(80  . ) هد شرازگ  نم  هب  ار  يا  هزات  ربخ  ره  شکب و  دننک ،  دراو  یتمهت  ار  یسک  ره  نک و  شریگتسد  يدش ،  نامگ 

دنوادخ رادـید  هدامآ  هدرک و  لذـب  ام  هار  رد  ار  شناج  هک  یـسک  ( 81  . ) انعم لح  ریلف  هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم و  اـنیف  ـالذاب  ناـک  نم 
دنک .  زاغآ  رفس  ام  اب  دیاب  تسا ،  لاعتم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

 ( قشع رفس   . ) 26

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4872 

http://www.ghaemiyeh.com


ماجنا هب  وس و  کـی  زا  ( 82  ) هبعک میرح  شیوخ و  ناج  ظـفح  تهج  هب  هیورت ،  زور  ۀـجحلا ،  يذ  متـشه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ساپس دمح و  زا  دعب  يا  هبطخ  نمـض  هدرک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  هرمع  هب  دوخ  جح  لیدبت  اب  رگید ،  يوس  زا  دوخ  تلاسر  ندناسر 

دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  دورد  یهلا و 
رادید هب  بوقعی  قوش  نوچ  دوخ ،  دادجا  رادید  قاتـشم  ردقچ  دـنا ؛  هدومن  ردـقم  نارتخد  ندرگ  رب  دـنبندرگ  وچمه  ناسنا  رب  ار  گرم 

ادج ار  مرکیپ  دنب  دنب  هک  منیب  یم  ار  البرک  سیواون و  تشد  ياه  گرگ  ایوگ  دنا ؛  هدیزگرب  ار  یهاگتداهـش  نم  يارب  متـسه !  فسوی 
دننک .  یم  هتشابنا  نآ  زا  ار  دوخ  یلاخ  ياه  هبمکش  اه و  کشم  هدرک و 

ناگشیپ ربص  شاداپ  دنوادخ  هک  مییابیکش  وا  يالب  رب  تسا ؛  ربمایپ  نادناخ  ام  يدنسرخ  ادخ ،  يدونشخ  تسین ؛  يزیرگ  یهلا  ریدقت  زا 
هب یهلا ،  سدق  میرح  رد  ترضح  مشچ  دش ؛  دهاوخن  ادج  وا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیرذ  دنک .  یم  اطع  ام  يارب  ار 

دیامن .  یم  افو  ناشقح  رد  ار  شیوخ  هدعو  هدش و  نشور  ناشرادید 
حبـص دـنوادخ ،  دـیما  هب  دـنک ،  زاغآ  رفـس  ام  اب  دـیاب  تسا ،  لاعتم  دـنوادخ  رادـید  هدامآ  هدرک و  لذـب  ام  هار  رد  ار  شناـج  هک  یـسک 

(83  . ) مراپسهر
ندرب نیب  زا  تهج  هدمآ و  ترضح  رضحم  هب  هنجا  زا  نینم  ؤم  تسد و  هب  حالس  هتسارآ و  ياه  فص  اب  ناگتشرف  نداتفا ،  هار  هب  زا  سپ 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدومن و  هزاجا  بسک  یغای  نمشد 
رد هدـش ،  ردـقم  ناشیارب  ندـش  هتـشک  هکنانآ  دـیدوب ،  ناتیاه  هناخ  رد  رگا  دـیامرف :  یم  هک  دـیا  هدـناوخن  ار  لاعتم  دـنوادخ  باتک  ایآ 
هچ دنوش و  شیامزآ  يزیچ  هچ  هب  راسنوگن  مدرم  نیا  منامب ،  دوخ  نطو  رهش و  رد  رگا  نیا ،  رب  هوالع  ( 84  . ) دندش یم  هتشک  ناشرتسب 

ناتسود نایعیش و  هاگهانپ  ار  اجنآ  دنوادخ  دیمرآ ؛  دهاوخ  دیزگرب ،  نم  يارب  ارنآ  نیمز ،  شنیرفآ  ودب  زا  دنوادخ  هک  نم  ربق  رد  یسک 
 . دنشاب ناما  رد  ترخآ  ایند و  رد  ات  دننک  تنوکس  اجنآ  هتـشگ و  باجتـسم  ناشیاعد  هتفریذپ و  اجنآ  ار  ناشزامن  لامعا و  ات  داد  رارق  ام 
نم زا  دـعب  دنـشک و  یم  ارم  هبنـش )  تایاور  یخرب  رد   ) تسا هعمج  زور  اب  فداصم  هک  اروشاع  زور  ینایاپ  تاـعاس  رد  امـش  روضح  رد 

درب .  دنهاوخ  هللا  امهنعل  هیواعم  نب  دیزی  هب  ارم  رس  دب و  دنهاوخن  نم  هداوناخ  زا  یسک  نوخ  نتخیر  لابند 
دنتفگ :  هنجا  لاحنیا  رد 

زا لـبق  ارت  نانمـشد  ماـمت  دوب ،  زیاـج  اـم  يارب  وت  روتـسد  تفلاـخم  رگا  راـگدرورپ !  بیبح  دـنزرف  ادـخ و  بیبح  يا  دـنگوس ،  ادـخ  هب 
میتشک .  یم  وت ،  هب  یسرتسد 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ناگتفای دیواج  یگدنز  ناگدش و  كاله  يدوبان  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  يانب  نکل  میتسه و  امـش  زا  رتدنمناوت  ناشیا  رب  ام  مسق ،  ادخ  هب 

(85  . ) دریذپ ماجنا  یهلا  لیلد  تجح و  ندش  مامت  اب  ، 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هربقم  رس  رب  هنیدم  رد  دش و  هنیدم  هار  زا  هفوک  راپسهر  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  سپس 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باوخ  رد  تفر و  باوخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناحیر  نتسیرگ ،  لد و  درد  زا  دعب  دمآ و 

دیامرف :  یم  هک  دید  ار  ملس  هلآ و  و 
باتشب .  ام  يوس  هب  دناوت ؛  قاتشم  همه  يربک ،  هجیدخ  تا ،  هدج  ردارب و  ردام و  ردپ و  هک  باتشب  نک !  هلجع  مدنزرف ! 

 ، شردارب دزن  دش و  رادیب  باوخ  زا  نیگهودنا  نایرگ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رادید  قوش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هیفنح  دمحم  دمآ و  دوب ،  يرامیب  رتسب  رد  هک  هیفنح ،  دمحم 

يراد .  ناوارف  نارای  اجنیا  رد  هک  ورم  نوریب  دوخ  دج  مرح  زا  دنگوس ،  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تدج ،  قح  هب  ارت 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
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مریزگان .  قارع  هب  نتفر  زا 
تفگ :  هیفنح  دمحم 

هـضبق نتفرگ  ناوت  ادخب ،  مدش ؛  یم  هارمه  وت  اب  مدوبن ،  تخـس  يرامیب  نیا  هب  التبم  رگا  دزاس ؛  یم  منیگهودنا  وت  قارف  مسق ،  ادـخ  هب 
تسین .  يداش  ارم  وت  زا  سپ  مرادن ؛  ار  هزین  ریشمش و 

تفگ :  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  دش و  شوهیب  تسیرگ و  تخس  هیفنح  دمحم 
مولظم !  دیهش  يا  مراپس ؛  یم  ادخ  هب  ارت  ناج !  ردارب 

هب یلحم  رد  یناوراک  لاوما  هرداصم  زا  دـعب  و  ( 86  ) دش هفوک  راپسهر  هنیدم  زا  درک و  یظفاحادخ  شردارب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
لا ؤس  هفوک  مدرم  هرابرد  دـید و  ار  قدزرف  دیـسر و  حافـص  مان  هب  يا  هقطنم  هب  درب ،  یم  ار  نمی  یلاو  يایادـه  دـیزی  يارب  هک  میعنت  مان 

تفگ :  قدزرف  درک و 
تسا .  هیما  ینب  اب  ناشیاهریشمش  امش و  اب  ناشیاه  لد 

داتسرف :  هفوک  هب  رهسم  نب  سیق  اب  هتشون و  ار  لیقع  نب  ملسم  همان  باوج  رجاح  لحم  رد  سپس  و 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلع نب  نیسح  زا : 
شناملسم نم و  ؤم  ناردارب  هب : 

امش !  رب  مالس 
قح يرای و  يارب  امش  مزع  عامتجا و  زا  ربخ  دیـسر و  متـسد  هب  لیقع  نب  ملـسم  همان  دعب ؛  اما  تسین .  وا  زج  یقح  دوبعم  هک  ساپـس  ادخ 

ار شاداپ  نیرترب  الاو  تمه  نیا  رب  ار  امش  هدومرف و  تمحرم  ام  همه  يارب  ار  شناسحا  هک  مراد  تلئـسم  دنوادخ  زا  داد ؛  یم  ام  یهاوخ 
روما رد  امش ،  رب  ما  هداتسرف  دورو  ضحم  هب  مدش و  راپسهر  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  ۀجحلا ،  يذ  متـشه  هبنـش ،  هس  زور  نم  دیامرف .  اطع 

موش .  یم  دراو  امش  رب  اهزور  نیمه  یهلا ،  دیما  هب  دینک ؛  باتش  دوخ 
داتفا و دوب ،  نیق  نب  ریهز  نآ  زا  هک  هتشارفا  يا  همیخ  هب  شهاگن  دیـسر و  دورز  مان  هب  يا  هقطنم  هب  داد و  همادا  ار  ریـسم  ترـضح  سپس 

تفگ :  شرسمه  تفریذپن و  ریهز  نکیل  دومرف و  توعد  دوخ  دزن  هب  ار  ریهز  داتسرف و  ار  یصخش 
یهد ! ؟  یمن  خساپ  وت  دهاوخ و  یم  ارت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  هللا !  ناحبس 

تشگرب و هتخورفارب  داش و  يا  هرهچ  اب  تشذـگن و  يدـنچ  دـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  تساخرب و  ریهز  ورنیا  زا 
تفگ :  شناهارمه  هب  دننک و  اپب  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  همیخ  رانک  ار  شا  همیخ  ات  داد  روتسد 

ددنویپب .  ام  هب  تسا ،  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  ترصن و  ناهاوخ  امش  زا  سک  ره 
 ، ناوراک لها  دومرف و  هیرگ  ودنآ ،  يارب  تمحر  بلط  نمض  دیسر و  ترضح  هب  یناه  ملـسم و  تداهـش  ربخ  ( 87 ( ) دورز  ) اجنیمه رد 

دندومن .  يراز  نویش و  نانز  اصوصخم 
هیلع نیسح  ماما  دیـسر و  ترـضح  هب  لزنم  نیا  رد  زین  رهـسم  نب  سیق  تداهـش  ربخ  دیـسر و  هلابز  هاگلزنم  هب  شریـسم  همادا  رد  ناوراک 

رطاخب هک  یناسک  ات  تسا  تداهـش  رفـس  نیا  هک  تخاس  یم  هاگآ  ار  شناهارمه  هدمآ ،  تسد  هب  رگید  ياه  تصرف  اجنیا و  رد  مالـسلا 
دندیـسر و فارـش  مان  هب  يا  هقطنم  هب  ماجنارـس  دـننک .  ادـج  ناشیا  زا  ار  دوخ  باسح  دنرفـسمه ،  اـهنآ  اـب  هریغ  ماـقم و  تسپ و  اـیند و 
دروآرب و ریبکت  گناب  ناهارمه  زا  یکی  ناهگان  هک  دندوب  هدشن  رود  لحم  نیا  زا  دـنرادرب و  يدایز  بآ  ات  تساوخ  ناناوج  زا  ترـضح 

تفگ : 
منیب .  یم  رود  زا  ییاه  لخن 
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دنتفگ :  نارفسمه 
دنیآ .  یم  ام  يوس  هک  تسا  نابسا  ياهرس  اه و  هزین  رس  اهنآ  تسین ؛  یلخن  يداو  نیا  رد 

رح و ات  داد  روتسد  ترضح  دیـسر و  دوب ،  نایامن  همه  هرهچ  رد  یگنـشت  راثآ  هک  راوس  رازه  اب  یحایر  دیزی  نب  رح  هظحل ،  دنچ  زا  سپ 
یهلا ساپس  دمح و  زا  سپ  يا  هبطخ  رد  نانآ  هب  رایسب  تبحم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنهد و  بآ  ار  اهنآ  نابسا  یتح  شدارفا و 

دومرف : 
دوخ دزن  هب  ناتناگدنیامن  نداتسرف  همان و  نتشون  اب  ارم  متسناد ؛  روذعم  امش  لاعتم و  دنوادخ  دزن  ار  شیوخ  امش ،  توعد  هب  خساپ  اب  نم 

اب دیتسه ،  نامیپ  دهع و  نامه  رب  رگا  لاح  دیامن .  تیاده  ار  ام  دنوادخ  امـش  ببـس  هب  دیاش  میرادـن و  یماما  ام  هک  دـیتفگ  دـیدناوخ و 
مدرگ .  یم  زاب  مدمآ  هک  اجنادب  ياج  نیمه  زا  هنرگو  دینک  نئمطم  ارم  ددجم  تعیب 

زامن زا  دعب  دندرک و  ءادـتقا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  شدارفا  رح و  ناذا ،  نتفگ  زا  سپ  دـش ؛  زامن  تقو  دـیتفگن و  ینخـس  کیچیه 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  دورد  یهلا و  يانث  دمح و  زا  دعب  درک و  ناشیا  هب  ور  ترضح 

نادـناخ اـم  تسا ؛  رت  هدیدنـسپ  دـنوادخ  دزن  دـینادب ،  شناـبحاص  نآ  زا  ار  قح  هدرک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  رگا  نیقی  روـطب  مدرم !  يا 
راتفر زواجت  متـس و  روج و  اب  هک  میتسه  نیغورد  نایعدم  نیا  زا  رتراوازـس  ناناملـسم  تیالو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

مدرگ .  یم  رب  دیتشون ،  ناتیاه  همان  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  امش  هتساوخ  دینادان و  ام  قح  هب  دیهاوخ و  یمن  ار  ام  رگا  دننک .  یم 
تفگ :  رح 

مناد .  یمن  ار  اهنآ  هصق  نم  هک  یتفگ  ییاه  همان  زا  نخس 
همان ندید  زا  سپ  رح  دهد .  ناشن  ناشیا  هب  دوب ،  رپ  نیجروخ  ود  رد  هک  ار  اه  همان  ات  دومرف  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تفگ :  اه 
مربب .  دایز  نبا  دزن  ارت  ات  موشن  رود  وت  زا  هک  دنا  هداد  روتسد  ارم  متسین ؛  دنتشون :  همان  امش  يارب  هک  یناسک  نیا  زا  نم 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
داد .  دهاوخ  خر  نآ  زا  رتدوز  وت  گرم  رح !  يا 

دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  تسب و  ناشیارب  ار  هار  رح  نکیل  دنتفا و  هار  هب  هدش و  راوس  ات  تفگ  ار  شنارای  ترضح  و 
یهاوخ ؟  یم  هچ  ام  زا  دنیشن ؛  تیازع  هب  تردام 

تفگ :  رح 
تسین .  یکین  هب  زج  تردام  ندومن  دای  ناوت  ارم  نکیل  مداد و  یم  ار  شخساپ  درب ،  یم  ار  مردام  مان  یسک  وت  زا  ریغ  رگا 

رد دومرف و  تکرح  البرک  يوس  هب  ورنیا  زا  دـنک ؛  باختنا  رگید  یهار  هنیدـم  هفوک و  زا  ریغ  هب  ترـضح  هک  درک  تقفاوم  رح  ماـجنارس 
دومرف :  ینارنخس  یط  رح  دوخ و  نارای  يارب  هضیب 

نامیپ درامـش و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیب  يرگمتـس  ياورنامرف  یـسک  ره  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدرم !  يا 
هانگ و اب  لاعتم  دنوادخ  ناگدنب  اب  هدرک و  تفلاخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریـس  شور  تنـس و  اب  دنکـش و  یم  ادـخ 
 . دـهد رارق  وا  نءاشمه  هاگیاج و  رد  ار  وا  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  رب  دـنکن ،  مایق  وا  رب  شراتفگ  رادرک و  اـب  دـنک و  یم  راـتفر  زواـجت 

یهلا دودح  هدرک و  راکشآ  ار  یهابت  داسف و  دنتسه ؛  نامحر  يادخ  زرو  نایصع  ناطیـش و  ضحم  وریپ  ناشیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و 
سک ره  زا  نم  دـنا .  هدرک  مارح  ار  وا  لـالح  لـالح و  ار  دوـخ  مارح  هداد و  رارق  دوـخ  راـصحنا  رد  ار  لاـملا  تـیب  دـنا ؛  هتـشاذگ  او  ار 

متسیاب .  ناشیا  ربارب  رد  هک  مرتراوازس  يرگید 
دشر و هب  دینامب ،  دوخ  تعیب  هب  رگا  دندوب ؛  نم  اب  امـش  تعیب  يایوگ  هک  دندمآ  مدزن  ناتناگدـنیامن  هدیـسر و  متـسد  هب  امـش  ياه  همان 
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هدوب و ناتنادناخ  امش و  اب  منادناخ  دوخ و  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  یلع ،  نب  نیسح  نم  دیـسر ؛  یم  لامک 
متسه .  امش  يوگلا  هوسا و  نم 

ملسم میومع ،  رسپ  ردارب و  ردپ و  اب  البق  اریز  تسین ؛  امـش  زا  يدیدج  هدیدپ  نیا  هک  مسق  مناج  هب  دینک ،  یم  ینکـش  تعیب  نونکا  رگا 
زا ار  ناتدوخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  نامیا و  امـش  دروخب ؛  ار  امـش  بیرف  هک  تسا  یـسک  هتفیرف  دـیدرک ؛  راتفر  هنوگنیا  زین  لیقع ،  نب 

تسا .  زاین  یب  امش  زا  دنوادخ  دوب ؛  دهاوخ  شدوخ  ررض  رب  نکش  نامیپ  تبقاع  دیداد و  تسد 
 ، دیسرپ ار  هنیدم  زا  جورخ  تلع  هک  شلا  ؤس  باوج  رد  دید و  ار  نایفوک  زا  يدرم  همیهر  مان  هب  يا  هقطنم  رد  ریسم ،  همادا  رد  ترـضح 

دومرف : 
دنهاوخ ارم  ادخ ،  هب  مسق  متخیرگ ؛  دـنزیرب ؛  ار  منوخ  دنتـساوخ  مدرک ؛  ربص  دـنتفرگ ،  ار  ملام  مدرک ؛  ربص  دـنداد ،  ممانـشد  هیما  ینب 

دنزاس .  ناشلیلذ  راوخ و  هک  دننک  ادیپ  هرطیس  نانآ  رب  یناسک  دنک و  طلسم  ناشیا  رب  ار  راتشک  تلذ و  دنوادخ  نیا ،  لابند  هب  تشک و 
تفگ :  ترضح  هب  رح  هک  دندمآ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هفوک  زا  راوس  راهچ  بیذع ،  هاگلزنم  رد  سپس 

منادرگ .  یم  رب  هفوک  هب  هدرک و  تشادزاب  ار  ناشیا  ورنیا  زا  دننایفوک ؛  زا  دندوبن و  امش  اب  رفن  راهچ  نیا 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 ، دایز نبا  زا  يا  همان  ندیـسر  زا  لبق  هک  یتسب  نامیپ  نم  اب  وت  دنتـسه ؛  نم  نارای  ناشیا  منک ؛  یم  تیامح  مدوخ  نوچمه  ناـشیا  زا  نم 
يوشن .  نم  ضرعتم 

تفگ :  رح 
دندوبن .  امش  اب  نانآ  نکیلو  يرآ ؛ 

دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
مگنج .  یم  وت  اب  ینامن ،  رادیاپ  دوخ  نامیپ  هب  رگا  دنا ؛  هدمآ  نم  اب  هک  دنا  یناسک  هلزنم  هب  هدوب و  نم  نارای  زا  ناشیا 

دنتفگ :  دیسرپ و  هفوک  مدرم  هرابرد  نت  راهچ  نآ  زا  ترضح  سپس  تشادرب و  تسد  نانآ  زا  رح 
تسوت .  رب  ناشریشمش  وت و  اب  نارگید  لد  دندیرخ و  لوپ  اب  ار  هفوک  نادنمتورث  فارشا و 

دنتفگ :  دیسرپ ،  رهسم ،  نب  سیق  دوخ ،  هداتسرف  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو 
دیوگ ازسان  ار  ناتراوگرزب  ردپ  امش و  ات  داد  روتسد  وا  هب  دایز  نبا  داتسرف و  دایز  نب  هللادیبع  دزن  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  میمت  نب  نیـصح 

دایز نبا  دناوخ و  ارف  امش  يرای  هب  ار  مدرم  درک و  نعل  ار  شردپ  دایز و  نبا  داتسرف و  دورد  ناتردپ  امش و  يارب  رهـسم  نب  سیق  نکیل  و 
دننکفا .  نیمز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  ات  داد  روتسد  زین 

دومرف :  دز و  هقلح  ترضح  نامشچ ،  رد  کشا  لاحنیا  رد 
ام و هاگیاج  ار  تشهب  اـهلاراب !  88 ؛ )  ) دندادن رییغت  ار ) وخ هار  هدیقع و  زگره   ) دنراظتنا و رد  یخرب  دـندمآ و  لئان  تداهـش  هب  یخرب 

رآ .  مه  درگ  تشاداپ ،  هاگ  هریخذ  هدکتمحر و  رد  ار  ناشیا  ام و  هد و  رارق  نانآ 
دید و لبطسا  رد  یبسا  نازیوآ و  يریشمش  هدیبوک و  يا  هزین  هتـشارفا و  يا  همیخ  ترـضح  دندیـسر و  لتاقم  ینب  رـصق  هب  اجنآ ،  زا  سپ 

دیسرپ : 
تسیک ؟  همیخ  نیا 

دنتفگ : 
یفعج .  رح  نب  هللادیبع 

دیسرپ :  وا  زا  رح  نبا  داتسرف و  وا  دزن  ار  قورسم  نب  جاجح  ترضح ، 
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دنتسیک ؟  تناهارمه 
تفگ :  قورسم  نبا 

یلع نب  نیـسح  وا  تسا ؛  هدرک  هیده  وت  هب  ار  یتمارک  دنوادخ  يریذپب ،  ار  شتوعد  رگا  مسق ،  ادخ  هب  تسا ؛  نم  اب  ادخ  رح !  رـسپ  يا 
هب رگا  هدش و  بیـصن  یهلا  شاداپ  رجا و  يزادرپب ،  دربن  هب  وا  باکر  رد  رگا  دـناوخ ؛  یم  ارف  دوخ  يرای  هب  ارت  هک  تسا  مالـسلا  امهیلع 

يوش .  یم  لصاو  میظع  زوف  هب  يوش  لئان  تداهش 
تفگ :  وا 

دنا هدرک  ترـضح  اب  گنج  هدامآ  ار  دوخ  اجنآ  مدرم  رتشیب  مدید ؛  هفوک  رد  هچنآ  رطاخ  هب  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  زا  دنگوس ،  ادخ  هب 
وا نم  ارم و  وا  هک  مرادن  تسود  نونکا  تسین و  وا  يرای  ترـصن و  ناوت  ارم  دش و  دهاوخ  هتـشک  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  مدیمهف  ورنیا  زا   ؛

منیبب .  ار 
يا هدع  اب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ماما  لاحنیا  رد  دناسر ؛  ترضح  راضحتسا  هب  ار  ارجام  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  قورسم  نبا 
هیلع ماما  دناشن و  سلجم  يالاب  هب  ار  ترضح  مالس ،  باوج  نمض  رح  نبا  داد و  مالـس  دورو ،  ضحم  هب  تفر و  رح  نبا  دزن  شنارای  زا 

دومرف :  مالسلا 
ار ناشیا  نم  نکیل  و  دندرک ؛  توعد  دوخ  دزن  ارم  دنا و  هدامآ  نم  يرای  رب  هک  دنتفگ  دنتشون و  همان  نم  هب  امش  نایرهشمه  رح !  رسپ  يا 

يربب ؟  نیب  زا  وحم و  ار  اهنآ  يا  هبوت  اب  یهاوخ  یم  ایآ  تسا ؛  يدایز  ناهانگ  ارت  نامگ  یب  منیب .  یمن  اج  رب  اپ  خسار و  ناشراتفگ  رد 
دیسرپ :  رح  نبا 

تسا .  يا  هبوت  هچ  نآ 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح 

زادرپب .  دربن  هب  وا  باکر  رد  نک و  يرای  ار  تربمایپ  تخد  دنزرف 
تفگ :  رح  نبا 

رد ارت  رگا  يرادن ؛  يروای  رای و  هفوک  رد  نکیل  تسا و  دنمتداعس  تخبـشوخ و  ترخآ  رد  امـش  وریپ  هک  مناد  یم  نم  دنگوس ،  ادخ  هب 
کمک ار  امـش  مناوتب  هچ  ره  هاوخم ؛  دوخ  اب  ارم  یهارمه  ادخب ،  ارت  مدوب .  تنانمـشد  ربارب  رد  ناشیا  نیرترادیاپ  نم  دوب ،  ینارای  هفوک 
يراوـس چـیه  مدـناشچ و  وا  رب  ار  گرم  هکنیا  رگم  متخاـتن  یـسک  رب  نآ  اـب  دـنگوس ،  ادـخب  هک  تسا  نم  بسا  نـیا  میاـمن ؛  یم  یلاـم 

درک .  شمین  ود  مدز ،  هچ  ره  رب  هک  دشاب  امش  نآ  زا  زین  مریشمش  دشاب ؛  وت  لام  بسا  نآ  دبایرد ؛  بسا  نآ  رب  ارم  تسناوتن 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؛  مریگ یمن  شیوـخ  رواـی  ار  ناـهارمگ  نم  تسین ؛  يزاـین  تلاوـما  تدوـخ و  بسا و  هب  ار  اـم  يدـش ،  نادرگ  يور  اـم  زا  هـک  نوـنکا 
دایرف دنگوس ،  ادخ  هب  ینیبن ؛  ار  ام  راتشک  يونشن و  ار  ام  یهاوخداد  دایرف  ات  وش  رود  ام  زا  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  تمنک ؛  یم  یتحیـصن 

دنکفا .  خزود  شتآ  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دنکن ،  يرای  ار  ام  دونشب و  یسک  ره  ار  ام  هثاغتسا 
دومرف :  دید و  ار  وا  يومع  رسپ  سیق و  نب  ورمع  تشگرب و  مالسلا  هیلع  ماما 

دیا ؟  هدمآ  ام  يرای  يارب  ایآ 
دنداد :  خساپ 

میزاس .  هابت  عیاض و  ار  تناما  میناد  یمن  حالص  تسام ؛  تسد  هب  مدرم  لاوما  میدنملایع و  ام 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هب دنیبب و  ار  ام  زا  يرثا  هدینـش و  ار  ام  دادمتـسا  یـسک  ره  اریز  دینیبن ؛  ام  زا  يرثا  دیونـشن و  ار  ام  یهاوخ  دایرف  ات  دـیوش  رود  ام  زا  سپ 
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(89  . ) دنکفا منهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  هک  تسار  ادخ  دیاین ،  ام  يرای 
دنداتفا .  هار  هب  البرک  ناقشاع ،  رازم  يوس  هب  شنارای  اب  تشهب  ناناوج  رورس  ماجنارس 

(90  . ) ۀیضرم ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیءا  ای 
درگ .  زاب  دنسرخ ،  وت  زا  وا  يدونشخ و  وا  زا  وت  هک  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای !  شمارآ  حور  يا 

دیجم نآرق 

 ( قشع يداو   . ) 27

لوا تمسق 

دنتفگ :  و  ( 91  ) دیسرپ اجنآ  مان  زا  ترضح  داتسیا و  مالسلا  هیلع  ماما  بسا  ناهگان  هک  داد  یم  همادا  شریسم  هب  ناقشاع  ناوراک 
دنیوگ .  البرک  ای  اونین و  فط ،  هیرضاغ ،  نیمزرس  نیا  هب 

دومرف :  دش و  ریزارس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  نامشچ  زا  کشا 
رشح ایند و  رد  ام  رازم  تسام .  نادناخ  نانز و  تبرغ  ییاهنت و  نادرم و  هاگتداهـش  اجنیا  تسالب .  هودنا و  تشد  اجنیا  دنگوس ،  ادخ  هب 

دومرف .  نم  هب  ار  ربخ  نیا  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج ،  تساجنیا ؛  ترخآ  رد  ام 
دومرف :  کشا  اب  مءاوت  رادانعم  یهاگن  اب  درک و  عمج  ار  دوخ  هداوناخ  ناردارب و  مالسلا  هیلع  ماما 

ار ام  دودح  قح و  هیما  ینب  میدش و  هدنار  نامدج  نامرح  نامراید و  هناخ و  زا  هک  میتسه  دـمحم ،  تربمغیپ ،  ترتع  ام  نیقی  هب  اهلاراب ! 
امن .  يرای  نارگمتس  رب  ار  ام  ناتسب و  ار  ام  قح  ایادخ !  سپ  دندرک ؛  لامیاپ 

دومرف :  شباحصا  هب  ور  و 
مک نارادـنید  ناـحتما ،  ـالب و  تقو  ورنیا  زا  دـنهاوخ ؛  یم  ناـشیایند  يارب  ار  نید  تسا و  ناـشنابز  هزیوآ  نید  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم 
رب تخر  هدنادرگ و  يور  باتش  هب  شا  یکین  ییابیز و  هدش و  تشز  نوگرگد و  ایند  هرهچ  دینیب ؛  یم  هک  هدیسر  اجنیدب  ام  راک  دنشاب . 

تسا .  هدش  یفلع  بآ و  یب  هاگارچ  ای  هساک و  هدنام  هت  زیر  رود  بآ  نوچمه  هتسب و 
ار گرم  نم  ورنیا  زا  دنوش ؛  یم  دنوادخ  رادـید  قاتـشم  ناراد  نامیا  دـننک و  یمن  یهن  لطاب  زا  هدرکن و  لمع  قح  هب  هک  دـینیب  یمن  ایآ 

تفگ :  تساخ و  اپب  نیق  نب  ریهز  اجنیا  رد  (92  . ) مناد یمن  جنر  درد و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  تداعس و  یتخبشوخ و  زج 
میداد .  یم  حیجرت  يویند  یگدنز  رب  ار  وت  اب  تضهن  مایق و  دوب ،  هنادواج  ایند  یگدنز  رگا  لوسر هللا !  نب  ای 

تفگ :  ریضخ  نب  ریرب  و 
تمایق زور  ناتدج  هدش و  هعطق  هعطق  نامندب  ياضعا  میگنجب و  ناتباکر  رد  هک  داهن  تنم  ام  رب  امش  هطساو  هب  دنوادخ  هللا !  لوسر  نب  ای 

دنک .  تعافش  ار  ام 
تفگ :  عفان  نب  لاله  و 

قافن و اب  يا  هدع  دنک ؛  بذـج  ادـخ  نید  هب  تسناوتن  ار  مدرم  همه  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تدـج ،  هک  یناد  یم  وت 
ترـضح گنج  هب  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  دـندرک و  مایق  وا  دـض  رب  زین  یلع ،  ناتردـپ ،  نامز  رد  دـندرک و  دروخرب  وا  اب  گنرین 

؛  تسا زاین  یب  نانآ  زا  دنوادخ  دننز ؛  یمن  ررض  یـسک  هب  ناشدوخ  رب  زج  نانکـش  نامیپ  هدوب و  تردپ  تدج و  نوچ  وت  زورما  دنتفر ؛ 
ربب .  ملاع ،  برغم  قرشم و  یهاوخ ،  یم  اج  ره  ار  ام 

میتسه .  نمشد  ناتنانمشد  اب  تسود و  امش  ناتسود  اب  یهاگآ  تریصب و  يور  زا  هدوب و  نامراگدرورپ  رادید  قشاع  ام  مسق ،  ادخ  هب 
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دنشاب شنیرئاز  يامنهار  هک  تسب  طرش  اونین  لها  اب  دیرخ و  مهرد  رازه  تصش  هب  ( 93  ) ار اجنآ  ياهنیمز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 
دننک .  نامهم  ار  اهنآ  زور  هس  ات  و 

تفگ :  ترضح  هب  يا  همان  رد  هللا  هنعل  دایز  نبا  البرک ،  رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رارقتسا  زا  دعب 
دنوادخ هب  ارت  ات  مروخن  لماک  نان  هتـشاذگن و  شلاب  هب  رـس  هک  هتـشون  نم  هب  نینم ،  ؤملا  ریما  دـیزی ،  مدینـش و  ار  البرک  هب  تدورو  ربخ 

مالسلاو .  يرآ ؛  دورف  تعاطا  رس  هیواعم  نب  دیزی  نم و  مکح  هب  هکنیا  ای  مزاس و  قحلم  ریبخ  فیطل و 
دومرف :  تخادنا و  نیمز  هب  ارنآ  دناوخ ،  ار  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 

دنشاب .  یمن  راگتسر  دندیزگرب ،  راگدیرفآ  بضغ  مشخ و  هب  ار  هدیرفآ  يدونشخ  هک  یناسک 
دومرف :  ترضح  تساوخ و  ار  همان  باوج  دایز  نبا  هداتسرف  و 

تسا .  تباث  نآ  رب  یهلا  باذع  اریز  تسین ؛  یباوج  ارنآ 
وا دتفا و  هار  البرک  يوس  هب  یمزر  يورین  رازه  راهچ  اب  ات  داد  روتسد  دعس  نب  رمع  هب  دش و  هتفـشآ  دینـش ،  ار  باوج  نیا  دایز  نبا  یتقو 

هکنیا اب  ماجنارـس  دـید ،  یم  ير  ییاورناـمرف  نداد  تسد  زا  داـیز و  نبا  بضغ  مشخ و  وس و  کـی  زا  ير  تیـالو  ماـقم  نیب  ار  دوخ  هک 
اپ ریز  ار  نید  درک و  باختنا  ار  يویند  ماقم  تسپ و  دنتـشاد ،  رذـحرب  تدـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هلباقم  زا  ار  وا  شا  هداوناـخ 
اب یمیمت  ریمن  نب  نیـصح  رازه و  ود  اب  باکر  نب  دـیزی  رازه و  راهچ  اب  رمـش  دعـس ،  نب  رمع  لابند  هب  داتفا .  هار  ـالبرک  يوس  هب  داـهن و 

رازه و هس  اب  ینزام  هنیهر  نبا  رازه و  هس  اب  هحلط  نب  بعک  رازه و  اب  رازه  اب  رجبا  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  زا  کـی  ره  رازه و  راـهچ 
 . دندمآ درگ  ءادهشلادیس  ترضح  اب  گنج  يارب  اونین  رد  رفن  رازه  تسیب  مرحم  مشـش  زور  هتفرمهیور  رفن و  رازه  ود  اب  هشرح  نب  رـصن 

بآ هک  اجنآ  زا  دندش و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یظافحتسا  هزوح  هب  دارفا  دورو  عنام  دندومن و  رت  گنت  ار  هرصاحم  هقلح  متفه  زور 
تهج هنابش  رفن  تسیب  اب  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ماما  دوبن ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  همیخ  رد  ندیـشون  يارب 
دعـس نبا  دزن  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـندناسر .  اـه  همیخ  هب  ار  اـه  کـشم  تیقفوم  اـب  داتـسرف و  تارف  زا  بآ  ندروآ 

زین ترـضح  درک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  راوس  تسیب  اـب  بش  دعـس  نب  رمع  ورنیا  زا  دـیایب ؛  شرادـید  هب  هنابـش  اـت  داتـسرف 
رترود اـت  دومرف  ربـکا  یلع  ساـبع و  ترـضح  زجب  دوـخ  ناـهارمه  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مه ،  رادـید  زا  سپ  تفر و  شیپ  هب  وا  نوـچمه 

درک .  رود  ار  قحال ،  شمالغ ،  صفخ و  شدنزرف ،  زجب  زین  دعس  نب  رمع  دنتسیاب و 
دومرف :  دعس  نب  رمع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد 

ییآ ؟  یم  نم  گنج  هب  یسانش ،  یم  ارم  هکنیا  ای  یسرت ؟  یمن  تسوا ،  يوس  هب  تشگزاب  هک  ییادخ  زا  ایآ  دعس !  نبا 
دنک .  کیدزن  ادخ  هب  ارت  نیا  ینک ؟  اهر  ار  ناشیا  یشاب و  نم  رانک  رد  یهاوخ  یمن  ایآ 

تفگ :  دعس  نب  رمع 
دننک .  ناریو  ار  ما  هناخ  مسرت  یم 

دومرف :  ترضح 
منک .  یم  انب  وت  يارب  ارنآ  نم 

تفگ :  وا 
دننک .  هرداصم  ار  ملاوما  مسرت  یم 

دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
مهد .  یم  وت  هب  ارنآ  زا  رتهب  زاجح ،  رد  دوخ  لاوما  زا  نم 

تفگ :  وا 
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مسرت .  یم  دایز  نبا  تسد  زا  ملایع  لها و  رب 
دومرف :  ترضح 

منک .  یم  نیمضت  ار  ناشیا  تمالس  نم 
دومرف :  دش ،  سویءام  وا  تیاده  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  دنام و  تکاس  دعس  نب  رمع 

زج قارع  مدنگ  زا  مراودیما  دنگوس ،  ادخ  هب  دزرماین ؛  ارت  ترـشح  زور  رد  هدومن و  دوبان  ترتسب  رب  يدوزب  ارت  ادخ  تسا !  هدش  هچ  ارت 
يروخن .  یکدنا 

تفگ :  ءازهتسا  هب  دعس  نب  رمع 
(94  . ) مروخ یم  وج  مدنگ  ياجب 

سابع دوخ ،  رهاوخ  نادنزرف  يارب  دایز  نبا  زا  هک  ار  يا  همان  ناما  هدمآ و  نادیم  هب  لحملا  یبا  نب  هللادبع  نشوجلا و  يذ  نب  رمش  سپس 
تفگ  دنلب  يادص  اب  رمش  هدروآ و  دندوب ،  هتفرگ  نامثع ،  رفعج و  هللادبع و  و 

دییامن .  يوریپ  تعاطا و  دیزی ،  نینم  ؤملا  ریما  زا  دیهدن و  نتشک  هب  نیسح  اب  ار  ناتدوخ  دیتسه ؛  ناما  رد  امش  مرهاوخ !  نادنزرف  يا 
دومرف :  سابع 

تعاطا هب  هک  یهد  یم  روتـسد  ام  هب  ایآ  تسین ! ؟  یناما  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  یهد و  یم  ناما  ار  ام  ایآ  داب ؛  وت  ناما  وت و  رب  ادـخ  تنعل 
(95  . ) مییآ رد  ناشدالوا  ناگدش و  تنعل 

هیلع نیسح  ماما  وس ،  نآ  رد  دندرک و  تکرح  ینیسح  ياه  همیخ  يوس  هب  داد و  شرکـشل  هب  يورـشیپ  روتـسد  دعـس  نب  رمع  مهن ،  زور 
مرکا لوسر  باوخ  رد  درب و  شباوخ  یکدنا  دوب ،  شتسد  هب  ریشمش  هتسد  وناز و  رب  كرابم  رس  هک  یلاح  رد  شا ،  همیخ  نوریب  مالـسلا 

دومرف :  هک  دید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوب .  یهاوخ  ام  دزن  وت  يدوز  نیمه  هب  نامگ ،  یب 

ترضح داد و  ار  نمشد  ندش  کیدزن  ربخ  دروآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ور  دینش و  ار  نمشد  نایرکشل  يادص  مالسلا  اهیلع  بنیز 
دومرف :  سابع  هب 

دنهاوخ .  یم  هچ  نیبب  ورب و  تدوخ 
دنتفگ :  اهنآ  تفر و  راوس  تسیب  اب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح 

مینک .  گنج  امش  اب  ای  دییآرد و  وا  تعاطا  هب  ای  هک  تسا  هداد  نامرف  ریما 
دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  دناسر و  ار  دعس  نب  رمع  مایپ  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

؛  میهاوخ شزرمآ  رافغتـسا و  وا  زا  هدـش و  نامراگدرورپ  اب  زاین  زار و  زامن و  لوغـشم  ار  بشما  ات  ریگب  تلهم  ار  بشما  ورب و  ناشیا  دزن 
مراد .  تسود  ار  یهاوخ  شزرمآ  رافغتسا و  شیاین و  تاجانم و  نآرق و  توالت  زامن و  نم  هک  دناد  یم  لاعتم  دنوادخ 

دومرف :  یهلا  ساپس  دمح و  زا  دعب  درک و  عمج  ار  شنارای  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح 
( انیب  ) مشچ ام  يارب  يدومن و  اناد  نید  رد  ار  ام  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  يدیشخب و  تمارک  ار  ام  توبن  اب  هک  میوگ  ساپـس  ارت  اهلاراب ! 

يدادن .  رارق  نازرو  كرش  زا  ار  ام  يدومرف و  اطع  رادیب )  ) یلد و  اونش )  ) شوگ و 
؛  مرادن غارـس  منادـناخ ،  زا  رتدـنب  ياپ  ماحرا  هلـص  هب  رتافو و  اب  رتراکوکین و  ینادـناخ  منارای و  زا  رتهب  ینارای  نم  نیقی  روطب  دـعب ؛  اما 

دیامرف .  اطع  بیز  شاداپ  همه  هب  دنوادخ 
ارومع و مان  هب  یلحم  رب  هدش و  هدـناوخ  قارع  هب  نم  هک  دوب  هداد  ربخ  ارم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج ،  نیقی  روطب 

تسا .  هدش  کیدزن  نآ  تقو  کنیا  دش و  دهاوخ  لئان  تداهش  هب  هدمآ و  دورف  البرک 
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امـش همه  هب  متـشادرب ؛  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دـیتسه و  دازآ  امـش  نونکا  درک و  دـهاوخ  زاغآ  ار  گنج  ادرف  نمـشد  نم ،  داقتعا  هب 
؛  دـینک تکرح  شیوخ  يدابآ  رهـش و  هب  هتفرگ و  ار  ما  هداوناخ  زا  یکی  تسد  امـش  زا  کـی  ره  بش ،  یکیراـت  رد  هک  مهد  یم  هزاـجا 

دیامرف .  اطع  ریخ  شاداپ  امش  همه  هب  دنوادخ  دنرادن .  يراک  نارگید  اب  نم ،  زا  دعب  هدوب و  نم  لابند  هب  طقف  اهنیا 
دنتفگ :  مالسلا  هیلع  سابع  هلمج  نآ  زا  شا  هداوناخ  دارفا  همه  لاحنیا  رد 

میوش .  یمن  ادج  وت  زا  زگره  میشاب ؛  هدنز  وت  زا  دعب  هک  درواین  ار  زورنآ  دنوادخ 
دومرف :  لیقع  نب  ملسم  نادنزرف  هب  ور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دیورب .  امش  تسا ؛  سب  ار  امش  ملسم  تداهش 
دنتفگ :  لیقع  نادنزرف 

هک نامیومع  نادـنزرف  نامیاقآ و  رورـس و  هک  مییوگب  ناشیا  هب  اـیآ  مییوگ ؛  هچ  ناـشیا  يارب  اـم  دـنیوگ و  هچ  اـم  هب  مدرم  لاـح  نآ  رد 
دمآ .  هچ  شرس  رب  هک  مینادن  میدزن و  يا  هزین  ریشمش و  هدرکن و  اهر  شیرای  رد  يریت  میدرک و  اهر  تسومع ،  نیرتهب 

؛  میزادرپ یم  دربن  هب  وت  هار  رد  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  مینک و  یم  وت  يادـف  ار  نام  هداوناخ  لام و  ناـج و  مینکن ؛  اـهر  ارت  ادـخ ،  هب  مسق 
دنادرگن .  ام  بیصن  ار  وت  زا  سپ  یگدنز  دنوادخ 

تفگ :  تساخ و  اپب  هجسوع  نب  ملسم 
مریشمش و هزین و  اب  متایح  هظحل  نیرخآ  ات  ار  اهنآ  ات  موش  یمن  ادج  وت  زا  ادخ ،  هب  مسق  میهد ! ؟  هچ  ار  ادخ  باوج  مینک ! ؟  اهر  ارت  ایآ 

منز .  گنس  اب  مشاب ،  هتشادن  یحالس  رگا 
تفگ :  یفنح  هللادبع  نب  دیعس 

منادب رگا  ادخ ،  هب  مسق  میدرک ؛  ظفح  ار  امـش  میرح  دودح و  شلوسر  زا  سپ  هک  دنادب  دنوادخ  ات  مینک  یمن  اهر  ارت  دنگوس ،  ادخ  هب 
تمارک تداهش ،  زا  سپ  هکنآ  لاح  مور و  هنوگچ  موش ؛  یمن  ادج  وت  زا  دنهد ؛  داب  هب  هدنازوس و  ار  مرکیپ  هدش و  هتـشک  راب  داتفه  هک 

تسام .  راظتنا  رد  يدبا 
تفگ :  نیق  نب  ریهز 

منک .  عافد  تنادناخ  وت و  زا  موش و  هدنز  هدش و  هتشک  راب  رازه  هک  مراد  تسود  مسق ،  ادخ  هب 
دیبلط ریخ  يازس  شاداپ و  لاعتم  دنوادخ  زا  ناشیا  همه  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دندومن و  یگدامآ  مالعا  نینچنیا  زین  ترضح  نارای  رگید 

(96 . )
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک ،  تباث  ار  دوخ  تین  قدص  صالخا و  قشع ،  نارای  همه  یتقو 

دش .  میهاوخ  هتشک  راوخریش  لفط  مساق و  یتح  ام  همه  مدنزرف ،  یلع ،  زج  ادرف  نامگ  یب 
دنتفگ :  نارای  ار  همه 

دونـشخ دوب ،  میهاوخ  وت  اب  هکنیا  هب  ایآ  امرف ؛  اطع  تفارـش  ناترانک  رد  تداهـش  اب  دیـشخب و  تمارک  تیرای  هب  ار  ام  هک  ساپـس  ار  ادخ 
هللا !  لوسر  نب  ای  میشابن 

هب ار  مادـک  ره  یتشهب  ياه  تمعن  تلزنم و  ماقم و  دوخ ،  تمارک  اب  هدومرف و  اعد  اـهنآ  همه  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لاـحنیا  رد 
دومرف :  داد و  ناشن  ناشیا 

نارگمتس زا  ماقتنا  هک  جع )   ) دمحم لآ  مئاق  روهظ  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  نامتداهش ،  زا  سپ  مسق ،  ادخ  هب  داب ؛  تراشب  امـش  رب  تشهب 
فلتخم ياه  هجنکـش  باذـع و  ریجنز و  لغ و  رد  ار  نمـشد )   ) اـهنیا همه  دـنادرگ و  دـهاوخ  زاـب  اـیند  هب  ار  امـش  اـم و  همه  دریگ ،  یم 

(97  . ) دید میهاوخ 
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دومرف :  بل  همزمز  ار  لیذ  راعشا  راب  دنچ  درک و  یم  هدامآ  ار  شریشمش  ترضح  اروشاع  بش 
لیلخ نم  کل  فا  رهد  ای 

لیصالا  قارشالاب و  کل  مک 
لیتق بلاط  وا  بحاص  نم 

لیدبلاب  عنقی  رهدلاو ال 
لیلجلا یلا  رمالا  امناو 

یلیبس  کلاس  یح  لک  و 
یمن ار  لیدب  ناسمه و  راگزور  يا ؛  هتشک  ار  قح )   ) قشاع رای و  هاگماش  دادماب و  رد  رایسب  هچ  تا ؛  یتسود  زا  وت  رب  فا  راگزور !  يا 

مور .  یم  نم  هک  تسا  نیمه  هدنز  صخش  ره  تبقاع  تسادخ و  يوس  هب  روما  مامت  هک  تسین  نیا  زج  دریذپ ؛ 
دومرف :  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  همیسارس  ورنیا  زا  درادهگن ؛  ار  دوخ  تسناوتن  دینش و  ار  تایبا  نیا  مالسلا  اهیلع  بنیز 

یم ایند  زا  نسح ،  مردارب ،  و  همطاف ،  یلع و  مردام ،  ردپ و  هک  تسا  يزور  زورما  دیسر .  یم  ارف  مگرم  شاک  يا  تبیصم !  نیا  زا  ياو 
(98  . ) ناگدنامزاب هانپ  ناگتفر و  نیشناج  راگدای و  يا  دور ؛ 

دومرف :  تسیرگن و  شرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد 
دربن .  ار  تیرابدرب  ناطیش  مرهاوخ ! 

دیسرپ :  بنیز 
دش ؟  دهاوخ  رترادغاد  ما ،  هدرزآ  لد  نیا  دنریگ و  یم  متس  هب  ارت  ایآ 

وا هب  تخیر و  شرهاوخ  يور  هب  بآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  داـتفا .  شوهیب  درک و  كاـچ  ناـبیرگ  تخاون و  دوـخ  هرهچ  رب  یلیـس  و 
دومرف : 

ره نامگ  یب  دنریم و  یم  اهنامـسآ  نیمز و  لها  همه  هکنادب  يوج ؛  یلـست  یهلا ،  ییابیکـش  ربص و  اب  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  مرهاوخ ! 
؛  تساتمه یب  هناگی  وا  دنک ؛  یم  ناشثوبعم  دـیرفآ و  شتردـق  هب  ار  هدـیرفآ  هک  ییادـخ  نامه  دوش ؛  یم  یناف  یهلا  هجو  زا  ریغ  يزیچ 

مییامن .  یسءات  ادتقا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دیاب  یناملسم  ره  نم و  دندوب ؛  نم  زا  رتهب  مردارب  ردام و  ردپ و 
يارب يراز  نویش و  دایرف و  شارخم و  يور  نکم و  كاچ  نابیرگ  شاب و  راوتـسا  دنگوس  نیا  رب  سپ  مهد ؛  یم  دنگوس  ار  وت  مرهاوخ ! 

نکم .  دنلب  نم 
تفگ :  یم  درک و  یم  یخوش  نارگید  اب  ریرب  اه  همیخ  يوسنآ  رد 

یم مسق  تسین ؛  ام  رب  نانیا  ریـشمش  زج  يا  هلـصاف  نیعلا  روح  ام و  نیب  مسق ،  ادخ  هب  ملاحـشوخ ؛  تشاد ،  میهاوخ  هک  يرادـید  رطاخب 
دنزاتب .  ام  رب  نالا  مراد  هک  مروخ 

تفگ :  وا  هب  نیصح  نبا  دمآ و  نوریب  نانک  هدنخ  رهاظم  نب  بیبح  و 
 . تسین هدنخ  تقو  نونکا 

مود تمسق 

داد :  باوج  وا 
(99  . ) دوب میهاوخ  نیشنمه  نیعلا  روح  اب  تداهش  زا  سپ  تساجنیا ؛  زا  رتهب  يداش  يارب  اجک 

تاودا ندرک  هدامآ  يارب  یناکم  رگید  يوس  زا  دوب و  هدـش  ناـنآ  هاـگتدابع  هب  لیدـبت  وس  کـی  زا  دربن ،  نادـیم  نادرمریـش  ياـه  همیخ 
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دندرک .  یم  يرپس  ار  ایند  نیا  رد  شیوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  دوخ  دوبعم  اب  عوکر ،  هدجس و  تاجانم و  رد  قشاع  نارای  یگنج ؛ 
ناشیا شنارای ،  هب  یهاتوک  نانخس  زا  سپ  حبص ،  زامن  زا  دعب  دوب ،  هعمج  اب  فداصم  هک  ءاروشاع  زور  حبـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

پچ تمس  يارب  ار  رهاظم  نب  بیبح  و  ۀنمیم )   ) نادیم تسار  تمـس  يارب  ار  نیق  نب  ریهز  داد و  یماظن  شیارآ  نادیم ،  رد  دربن  يارب  ار 
مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تیافک  اب  تسد  هب  ار  مچرپ  دندیشک و  فص  نادیم  بلق  رد  شتیب  لها  اب  ترـضح  دوخ  دراذگ و  ةرـسیم )  )

دنرادن :  شنارای  نیب  هک  دومرف  ریمع  نب  یسوم  هب  داد و 
دهاوخ شتآ  رد  دشاب ،  هدیشیدنین  نآ  تخادرپ  يارب  دریمب و  یهدب  اب  یصخش  ره  دیآ ،  راکیپ  هب  نم  اب  دیابن  تسا ،  راکهدب  یـسک  ره 

(100  . ) دوب
هداد نشوجلا  يذ  نب  رمش  هب  ار  ةرسیم  جاجح و  نب  ورمع  هب  ار  ۀنمیم  هک  دمآ  نادیم  هب  ( 101  ) يرفن رازه  یس  رکشل  اب  زین  دعس  نب  رمع 

دوب . 
اب رمـش  هدرک و  هدهاشم  دندوب ،  هدنک  اه  همیخ  رود  رد  ترـضح  روتـسد  هب  هک  یقدـنخ  رد  ار  شتآ  ياه  هلعـش  دـندمآ ،  کیدزن  یتقو 

تفگ :  دنلب  يادص 
یتفرگ .  یشیپ  تمایق  زا  لبق  شتآ  يوس  هب  نیسح ! 

دومرف :  درک و  عنم  راکنیا  زا  ار  وا  ترضح  نکیلو  دزادنایب  نانآ  يوس  هب  يریت  تساوخ  هجسوع  نب  ملسم  لاحنیا  رد 
مشاب .  گنج  هدننک  عورش  مهاوخ  یمن 

داد :  خساپ  رمش  هب  و 
یتسه .  نم  زا  رتراوازس  تمایق  شتآ  هب  وت 

دومرف :  نمشد  هب  ترضح  سپس  و 
؛  تسین نم  زا  ریغ  يربمغیپ  تخد  دنزرف  برغم ،  قرشم و  رد  مسق ،  ادخ  هب  متسه ؛  ناتربمایپ  تخد  دنزرف  نم  هک  دیراد  کش  امـش  ایآ 

دینک ! ؟  مصاصق  دیهاوخ  یم  امش  متخاس و  حورجم  ار  یسک  ای  مدرک و  فلت  ار  امش  زا  یلام  ای  متشک  ار  امش  زا  یسک  ایآ 
دومرف :  ترضح  دادن و  خساپ  سک  چیه 

اههاچ زبسرس و  اه  غاب  هدیسر و  اه  هویم  هک  دیتشونن  نم  هب  امش  ایآ  ثراح !  نب  دیز  ثعـشا !  نب  سیق  رجبا !  نب  راجح  یعبر !  نب  ثبش 
نک .  ور  ام  هب  سپ  تسا ؛  هتسارآ  هدامآ و  یهاپس  ار  وت  بآ و  رپ 

دومرف :  ترضح  دندرک و  راکنا  اهنآ 
مرب .  هانپ  يرگید  ياج  هب  دیراذگب  دیهاوخ ،  یمن  ارم  رگا  مدرم !  يا  دیتشون .  امش  دنگوس ،  ادخ  هب  هللا ؛  ناحبس 

تفگ :  ثعشا  نب  سیق 
دننکن .  يراک  وت ،  هب  یکین  زج  زگره  ناشیا  ییآ ؟  یمن  رد  تناگداز  ومع  نامرف  هب  ارچ 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تلذ تسد  ادخ ،  هب  مسق  دنشاب .  تبلاط  ملسم  نوخ  زا  شیب  مشاه  ینب  یهاوخ  یم  ایآ  یتسه .  ردارب  ثعـشا )  نب  دمحم   ) تردارب اب  وت 

نامیا باسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  دـینک و  راسگنـس  ارم  هکنیا  زا  نم  ادـخ !  ناگدـنب  منکن .  رارف  ناـگدرب  نوچ  مهدـن و  ناـشیا  هب 
مرب .  یم  هانپ  نامراگدرورپ  هب  درادن 

هزوح نب  هللادبع  درک و  هلمح  گنهآ  نمـشد  ددنبب و  ار  رتش  يوناز  ات  دومرف  ار  ناعمـس  نب  ۀبقع  دـمآ و  دورف  رتش  زا  ترـضح  سپـس  و 
دز :  دایرف 

داب .  تراشب  منهج  شتآ  ارت  نیسح !  يا  تسامش ؟  نیب  رد  نیسح  ایآ 
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دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یتسیک ؟  وت  موش .  یم  دراو  عیفش  عاطم و  میرک و  هدنزرمآ و  يراگدرورپ  هاگشیپ  هب  نم  یتفگ ؛  غورد 

دوب هدش  نازیوآ  بسا  باکر  هب  هک  شیاپ  داتفا و  وا  درک و  مر  شبـسا  مدنامه  درک و  شنیرفن  ترـضح  درک  یفرعم  ار  شدوخ  وا  یتقو 
لوا رد  ار  دوخ  هک  اجنآ  زا  دید ،  ار  هنحص  نیا  یتقو  لئاو  نب  قورسم  درم و  ماجنارس  دز و  اجنآ  ياه  گنـس  هب  ار  وا  شبـسا  دش و  عطق 

(102  . ) تشگرب دش و  فرصنم  دربب ،  دایز  نبا  دزن  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  ات  دوب  هدرک  هدامآ  فص 
هب فلتخم  ياه  هویـش  هب  ار  نانآ  دندرک و  ینارنخـس  دعـس  نب  رمع  رکـشل  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ریرب ،  نیق و  نب  ریهز  لاح  نیا  رد 
رـس رب  ار  نآرق  هک  یلاح  رد  ترـضح  دنداد و  خـساپ  يزادـناریت  اب  اهنآ  نکیل  دـندناوخ و  ارف  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يرای 

دومرف :  درک و  داریا  نانآ  يارب  يرگید  ینارنخس  دوب  هتفرگ 
هک دیناد  یم  ایآ  ادخ ،  هب  ار  امش  تسا .  دوجوم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج ،  تنـس  ادخ و  باتک  ام  نیب  مدرم !  يا 
نز نیلوا  هجیدـخ ،  مگرزب  رداـم  بلاـطیبا و  نب  یلع  مردـپ  و  یفطـصم ،  دـمحم  رتخد  ءارهز ،  همطاـف  مرداـم  تسادـخ و  لوسر  مدـج 
نیا ناملـسم  نیلوا  یلع  تسادـخ و  لوسر  همامع  ریـشمش و  نیا  میومع و  رایط  رفعج  مردـپ و  يومع  ءادهـشلادیس ،  هزمح ،  ناملـسم و 

تسا ؟  نم  ؤم  نز  درم و  ره  رورس  وا  تسا و  ناشیا  نیرترابدرب  نیرتاناد و  تما و 
دومرف :  ترضح  دندرک و  دییءات  یگمه 

دیزیرب .  ار  منوخ  دیهاوخ  یم  ارچ  سپ 
دنتفگ : 

يریمب .  یگنشت  زا  ات  میرادن  رب  وت  زا  تسد  میناد و  یم  ار  اهنیا 
دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد 

هدهع رب  ام  يارب  هک  ار  يریشمش  امش  میدمآ  ناباتش  ام  دیدناوخ و  ناتدوخ  یسردایرف  يارب  ار  ام  داب ؛  امش  رب  هودنا  كاله و  مدرم !  يا 
ادخ هب  دـیدرکن . . .  اهر  ار  ام  دوب ،  مارآ  اه  لد  ماین و  رد  اهریـشمش  هک  هاگنآ  ارچ  امـش !  رب  ياو  دـیتفرگ . . .  راک  هب  ام  هیلع  دوب ،  امش 

تسامش  رد  نامز  رید  زا  هک  تسا  یگنرین  نیا  مسق ، 
ادخ میهد ؛  تلذ  هب  نت  ام  هک  تاهیه  تسا و  هداد  رارق  يراوخ  تلذ و  هزرابم و  ریشمش و  یهار ،  ود  رس  رب  ارم  دنزرف  هدازانز  نیا  ناه ؛ 

هزاجا ام  هب  زگره  تلذ ،  زا  رود  هب  دـنمتریغ و  مدرم  و  تسا ) .  هدـنارورپ  ار  ام  هک   ) هزیکاپ كاپ و  ناماد  ناـمیا و  اـب  مدرم  شلوسر و  و 
مینیزگرب . . .  هنادنمتفارش  ندش  هتشک  رب  ار  ناگیامورف  يربنامرف  هک  دنهد  یمن 

دومرف :  دومن و  نامسآ  هب  ور  تسد  ماجنارس  و 
جاجح  ) فیقث ناوج  نآ  تسرفب و  نانآ  رب  ار  فسوی  یلاسکـشخ  یطحق و  ياه  لاس  دننام  دـنب و  ورف  نانآ  زا  ار  نامـسآ  ناراب  اهلاراب ! 

دندومن راوخ  و  ( 103  ) هتفگ غورد  ار  ام  هک  دناشچب  ناشیا  هب  ار  گرم  راوگان  خـلت و  ياهرغاس  ات  رامگب  ناشیا  رب  ار  یفقث )  فسوی  نب 
(104  . ) میروآ یم  يور  وت  هب  تسوت و  هب  طقف  ام  لکوت  ییام و  راگدرورپ  وت  . 

دش شراوس  تساوخ و  تشاد ،  مان  زجترم  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بسا  ترضح  ینارنخس ،  هبطخ و  داریا  زا  سپ 
تفگ  دنکفایب و  يریت  دعس  نب  رمع  هک  دومرف  یم  بترم  ار  نارای  فص  و 

مدرک .  اهر  نانآ  يوس  هب  نم  ار  ریت  نیلوا  هک  دیشاب  هاوگ  ریما  دزن 
دمآ .  یم  دورف  قشع  نارای  رب  ناراب ،  شراب  نوچ  نمشد  هیحان  زا  ریت  نیا ،  لابند  هب  و 

دومرف :  شباحصا  هب  ترضح  لاحنیا  رد 
تسامش .  يوس  هب  مدرم  نیا  هداتسرف  اهریت  نیا  تسین ؛  نآ  زج  يا  هراچ  هک  دیوش  گرم  هدامآ  دریگ ؛  رب  رد  ار  امش  يادخ  تمحر 
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ترضح دومن و  ریختم  دوخ  رادید  نمشد و  رب  يزوریپ  نیب  یبیغ  دادما  نداتسرف  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاعتم  دنوادخ  لاحنیا  رد 
دومرف :  سپس  و  ( 105  ) درک باختنا  ار  یهلا  ءاقل 

هللا ؟  لوسر  مرح  نع  بذی  باذ  نم  اما  هللا  هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما 
دسر ؟  ام  دایرف  هب  ادخ  رطاخب  هک  تسین  یسر  دایرف  ایآ 

دنک ؟  عافد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  یسک  ایآ 
تفگ :  تفر و  دعس  نب  رمع  دزن  یحایر  دیزی  نب  رح  لاحنیا  رد 

یگنجب ؟  وا  اب  یهاوخ  یم  یتسارب  ایآ 
داد :  خساپ  وا 

دشاب .  اهراک  نیرت  ناسآ  نآ  رد  اه  تسد  ندیرب  اهرس و  نداتفا  هک  منک  یگنج  مسق ،  ادخ  هب 
تفگ :  وا  هب  سوا  نب  رجاهم  دش و  یبسا  راوس  دمآ و  رح 

ینک ؟  هلمح  یهاوخ  یم 
دنتفگ :  ار  وا  داتفا و  شمادنا  هب  هزرل  دادن و  یباوج  رح 

میتخادنا .  یمن  ملق  زا  ارت  دندیسرپ ،  یم  هفوک  دارفا  نیرتریلد  زا  رگا  مینیب ! ؟  یم  وت  رد  تسا  یتلاح  هچ  نیا 
داد :  خساپ  رح 

منیزگ .  یم  رب  ار  تشهب  دننازوسب ،  ارم  هچ  رگ  مسق ،  ادخ  هب  منیب ؛  یم  منهج  تشهب و  نیب  ار  دوخ 
تفگ :  یم  داهن و  رس  رب  تسد  تخات و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  بسا  اب  لاحنیا  رد 

مدناسرت .  ار  تربمایپ  نادنزرف  وت و  يایلوا  لد و  نم  ریذپب ؛  ارم  هبوت  مدمآ ؛  وت  يوس  هب  ایادخ ! 
تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دوب ،  هدنکفا  ریز  هب  رس  ءایح  مرش و  زا  هک  یلاح  رد 

تسا ؟  هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  هللادبع !  ابا  يا 
تفگ :  رح  داد ،  تبثم  باوج  ءادهشلادیس  ترضح  یتقو 

تـسد رد  تسد  تمایق  رد  دـیاش  ات  مشاب  وت  هاگرد  هتـشک  نیتسخن  ات  هد  هزاـجا  مدـمآ ،  وت  گـنج  هب  هک  مدوب  يرفن  نیلوا  هک  اـجنآ  زا 
(106  . ) مراذگ تدج 

داتفا و نیمز  هب  شکرابم ،  رکیپ  رب  یکانلوه  تابرـض  تباصا  رثا  رب  راکبان  نمـشد  زا  يا  هدع  نتـشک  زا  سپ  دش و  دربن  نادیم  دراو  رح 
درک و یم  كاپ  ار  وا  دولآ  رابغ  هرهچ  هتسب و  یلامتسد  اب  دش ،  یم  يراج  نوخ  نآ  زا  هک  ار  شرهطم  رـس  دمآ و  يو  نیلاب  هب  ترـضح 

دومرف :  یم 
يدرم .  دازآ  ترخآ  ایند و  رد  دیمان ،  رح  ارت  تردام  هک  نانچمه 

ردام هب  تشگرب و  يدنچ  زا  سپ  دـش و  دربن  نادـیم  دراو  شرـسمه  ردام و  روضح  رد  بهو  مان  هب  یناوج  ترـضح  نارای  نیب  وسنآ  رد 
تفگ : 

یتسه ؟  یضار  نم  زا  ایآ  مردام ! 
تفگ :  ردام 

یسر .  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رضحم  رد  هک  موش  یم  یضار  وت  زا  هاگنآ 
تشاد :  راهظا  شرسمه 

نادرگم .  التبم  تا  يرود  قارف و  هب  ارم  ادخب ،  ارت  بهو ! 
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تفگ :  ردام 
شدـج تعافـش  تماـیق  زور  اـت  نک  دربن  تربمغیپ  تخد  دـنزرف  يور  شیپ  درگرب و  نادـیم  هب  هدـم ؛  شوگ  ترـسمه  فرح  هب  مرـسپ 

دوش .  تلماش 
 ( شرـسمه اه ،  لقن  یخرب   ) شردام و  ( 107  ) دندرک عطق  ار  شناتـسد  تبقاع  درک و  زاغآ  هرابود  ار  هزرابم  تشگرب و  نادـیم  هب  بهو 

دومرف :  نیسح  ماما  دمآ و  نادیم  هب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع 
(108  . ) درگرب نانز  دزن  هب  دیامرف ؛  اطع  وکین  شاداپ  منادناخ  يرای  يارب  امش  هب  دنوادخ 

دمآ مالسلا  هیلع  ماما  دزن  شراوگرزب ،  ردپ  تداهش  زا  دعب  دوب ،  هتشاذگ  رس  تشپ  هزات  ار  دوخ  راهب  نیمهدزای  هک  هدانج  نب  ورمع  سپ 
دومرف :  ترضح  ورنیا  زا  دریگب ؛  ار  مزر  نادیم  هب  دورو  هزاجا  ات 

دشابن .  یضار  تردام  دیاش  دش ،  دیهش  تردپ  هک  اجنآ  زا 
تفگ :  روالد  ناوجون 

مور .  نادیم  هک  تفگ  مردام 
ادج نت  زا  ار  شرـس  دمآ و  لئان  تداهـش  ضیف  هب  هک  تشذـگن  يدـنچ  دـش و  هزرابم  دراو  تعرـس  هب  وا  داد و  هزاجا  ترـضح  ورنیا  زا 

(109  . ) دندرک باترپ  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  هدرک و 
دیسر تداهش  هب  یتقو  دناسر و  تکاله  هب  ار  نمشد  زا  رفن  نیدنچ  تشاد ،  هک  ییالاب  نس  اب  دش و  نادیم  دراو  هجسوع  نب  ملسم  سپس 

تفگ :  بیبح  نب  ملسم  دندمآ و  شنیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ، 
(110  . ) يوش هتشک  هتخادرپ و  هزرابم  هب  هللادبع  ابا  باکر  ياپ  رد  هک  منک  یم  تیصو  ارت 

تـشهب هب  دورو  هک  یلاح  رد  درک و  یم  كاپ  وا  هرهچ  زا  ار  رابغ  درگ و  شرهوش ،  نیلاب  رـس  رب  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  رـسمه  وسنآ  رد 
تداهـش هب  هظحل  ناـمه  رد  دـندروآ و  دورف  شرـس  رب  ینینهآ  زرگ  نشوـجلا  يذ  نـب  رمـش  روتـسد  هـب  تـفگ ،  یم  کـیربت  وا  يارب  ار 

دندیسر . 
تفگ :  ترضح  هب  درک و  هاگن  نامسآ  هب  يدئاص  همامث  وبا  لاحنیا  رد 

مراد .  اپ  هب  هدیسر  شتقو  هک  يزامن  نیا  مسر و  تداهش  هب  امش  زا  لبق  مراد  تسود  ناتیادف ؛  مناج 
دومرف :  درک و  هاگن  نامسآ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دهد .  ندناوخ  زامن  تلهم  ام  هب  هک  دیهاوخب  نمشد  زا  دهد ؛  رارق  نارازگزامن  زا  ارت  ادخ  يدرک ؛  دای  ار  زامن  +
تفگ :  نیصح  لاحنیا  رد 

تسین .  لوبق  امش  زامن 
تفگ :  رهاظم  نب  بیبح 

رامح !  يا  تسا ؛  لوبق  وت  زامن  یلو  تسین  لوبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  زامن  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ 
هب رهاظم  نب  بیبح  نانآ ،  زا  يدایز  هدع  ندش  هتشک  زا  دعب  هدرک و  هلمح  رهاظم  نب  بیبح  هب  نمشد  دارفا  رگید  شلابند ،  هب  نیـصح و 

(111  . ) دیسر تداهش 
دومرف :  ترضح  نکیلو  دمآ  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  دربن ،  هزاجا  بسک  يارب  يرافغ ،  رذوبا  مالغ  نوج ،  سپس 

ورب .  يدازآ ؛  وت  نونکا  يدوب ،  ام  دزن  اه  بیسآ  زا  ندوب  ناما  رد  يارب  وت 
تفگ :  داتفا و  مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  هب  نوج  لاحنیا  رد 

بحاص یلاعتم و  نادناخ  زا  وبدب و  هرهچ و  هایس  هک  مناد  یم  ادخ  هب  مراد ! ؟  رب  امش  زا  يرای  تسد  نونکا  مدوب و  امش  اب  اه  یشوخ  رد 
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ددرگ .  هتخیمآ  امش  نوخ  اب  مهایس  نوخ  ات  مدرگن  ادج  امش  زا  مسق ،  ادخ  هب  متسین ؛  یگرزب  تفارش و 
مالسلا هیلع  ماما  دیسر و  تداهش  هب  ماجنارـس  دناسر و  تکاله  هب  ار  رفن  دودح و 25  دش و  نادیم  دراو  نوج  داد و  دربن  هزاجا  ترـضح 

دومرف :  دمآ و  شنیلاب  رب 
(112  . ) نادرگ شهارمه  انشآ و  دمحم  لآ  دمحم و  اب  وبشوخ ؛  نادرگ و  دیفس  ور  ار  وا  اهلاراب ! 

هدرک يرپس  هزات  ار  شرمع  راهب  نیمتفه  تسیب و  هک  ربکا  یلع  ورنیا  زا  دـندنام ؛  اهنت  شنادـناخ  نیـسح و  ماما  نارای ،  تداهـش  زا  سپ 
تشاد و یم  رب  مدـق  نادـیم  يوس  هب  ربکا  یلع  داد ؛  هزاجا  ترـضح  دـمآ و  شدـنمجرا  ردـپ  تمدـخ  هب  دربن  هزاجا  بسک  تهج  دوب ، 

دومرف :  نانک  هیرگ  درک و  یم  هاگن  وا  هب  ترضح 
ناملد یتقو  دور ؛  یم  رازراک  نادـیم  هب  تا ،  هداتـسرف  لوسر و  هب  تروص  تریـس و  ثیح  زا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  شاب  دـهاش  اـهلاراب ! 

متسیرگن .  یم  وا  هب  دومن ،  یم  ار  تربمغیپ  ياوه 
تفگ :  تشگرب و  ردپ  دزن  دناسر و  تکاله  هب  ار  نمشد  زا  يدایز  هدع  دش و  مزر  نادیم  دراو  ربکا  یلع 

 . دشک یم  ارم  یگنشت  ناج !  ردپ 

موس تمسق 

دومرف :  درک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاحنیا  رد 
درادن .  هار  نآ  رد  یگنشت  هک  يوش  یم  باریس  تدج  تسد  هب  يدوز  هب  مدنزرف ! 

دز :  ادن  دمآ و  دورف  شکرابم  رس  هب  يریشمش  هبرض  هنیس و  هب  يریت  ناهگان  هناعاجش ،  هزرابم  زا  سپ  تشگزاب و  نادیم  هب  ربکا  یلع 
دیامن .  یم  باریس  ارم  هک  تسا  مدج  نیا  ظفاحادخ ؛  هللادبع !  ابا  ای 

دومرف :  دراذگ و  وا  راسخر  رب  شکرابم  هرهچ  دمآ و  شنیلاب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تعرس  هب 
ایند .  نیا  رب  فا  وت  زا  سپ  دنخاتسگ ؛  شلوسر  ادخ و  رب  ردقچ  نانیا  دزاس ،  دوبان  دنتشک ،  ارت  هک  ار  يرگمتس  مدرم  دنوادخ 

(113  . ) تشگن رب  نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطق  نکیل  درک و  باترپ  نامسآ  هب  تشادرب و  شدنبلد  دنزرف  كاپ  نوخ  زا  هاگنآ  و 
دیسر .  تداهش  هب  هناعاجش ،  هزرابم  زا  دعب  دش و  نادیم  دراو  هللادبع ،  لیقع ،  نب  ملسم  دنزرف  وا  زا  سپ 

رد تخیر و  کـشا  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـمآ و  شیومع  دزن  دوب ،  هدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  مساـق  سپس 
ورمع ناهگان  هک  تشذگن  يدنچ  دش و  نادیم  دراو  تسب و  رمک  هب  ریـشمش  دش ،  یم  هدیـشک  نیمز  يور  شرمک  رب  ریـشمش  هک  یلاح 

دز :  ادن  دیطلغ و  نوخ  هب  مساق  تفاکش و  ار  شرس  دروآ و  دورف  وا  رب  ریشمش  تبرض  دعس  نب 
سرب .  مداد  هب  ناج !  ومع 

دز و دایرف  وا  دش و  عطق  شتسد  هک  تخاون  دعس  نب  ورمع  رب  یتبرض  دناسر و  مساق  نیلاب  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دومرف :  ترضح  دش و  كاله  نابسا  مس  ریز  ماجنارس  دنتخات ؛  نادیم  هب  شتاجن  يارب  نایفوک 

(114  . ) دشخبن تلاحب  يدوس  شیرای  ای  دهدن و  تباوج  یناوخب و  يرای  هب  ار  وا  هک  تسا  تخس  تیومع  رب  مسق ،  ادخ  هب 
هدنمرش !  نانآ  زا  ءادهشلادیس  ترضح  دناسر و  یم  شوگ  هب  ار  ناکدوک  دایرف  یگنشت  اه  همیخ  فارطا  رد  اما  و 

تفگ :  دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  لضفلاوبا  ترضح  لاح ،  نیا  رد 
منک .  یهاوخنوخ  ناشیا  زا  مهاوخ  یم  هدمآ و  گنت  هب  ناقفانم  نیا  تسد  زا  ملد  نم !  يالوم 

دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
روایب .  یبآ  ناکدوک  يارب  سپ 
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هتـسب وا  رب  ار  هار  نمـشد  زا  رفن  رازه  راهچ  دودـح  هکنیا  اب  درک ؛  تارف  گنهآ  دـش و  بسا  راوس  کشم  اب  سابعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
هعرج شا ،  هنـشت  نابل  ناکیدزن  بآ  ندروآ  اب  تساوخ  دش و  تارف  دراو  تخاس و  قرفتم  ار  اهنآ  رفن ،  داتـشه  دودح  نتـشک  اب  دندوب ، 

تفگ :  دوخ  اب  دنکفا و  تارف  هب  ار  نآ  داتفا و  شتیب  لها  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  یگنشت  دای  هب  نکیل  دشونب و  یبآ 
یشون !  یم  اراوگ  بآ  وت  تسا و  هدش  گنج  نادیم  دراو  نیسح  کنیا 

 ، تخـس هزرابم  زا  دـعب  هدرک و  هرـصاحم  ار  وا  نمـشد  هک  دـمآ  یم  اه  همیخ  يوس  تفرگ و  تسار  شود  هب  درک و  رپ  ار  کشم  سپس 
دومرف :  مالسلا  هیلع  سابع  دز و  لضفلاوبا  ترضح  تسار  تسد  هب  یتبرض  لیفط  نب  میکح  کمک  هب  داقر  نب  دیز 

ینیمی متعطق  نا  هللا  و 
ینید  نع  ادبءا  یماحا  ینا 

نیقیلا قداص  ماما  نع  و 
نیمالا  رهاطلا  یبنلا  لجن 

كاپ ربمایپ  دنزرف  قداص و  دوخ  نامیا  رد  هک  میاوشیپ  ماما و  دوخ و  نید  زا  نامگ  یب  دینک ،  عطق  ار  متسار  تسد  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب 
منک .  یم  عافد  هتسویپ  تسا ،  نیما  و 

نادـند هب  کشم  ترـضح  دروآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  سابع  تسد  نیا  هب  یتبرـض  لیفط  نب  میکح  تفرگ و  پچ  تسد  هب  کشم  هاگنآ 
نیمز هب  بسا  زا  دـندز و  شرـس  رب  نینهآ  يزرگ  اب  دروخ و  شکرابم  هنیـس  هب  يریت  ماجنارـس  درک و  تباـصا  کـشم  هب  يریت  تفرگ و 

تفرگ و نماد  هب  شکرابم  رـس  دناسر و  البرک  ياقـس  نیلاب  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ترـضح  دز و  ادن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داتفا و 
دومرف : 

(115  . ) تسشن ورف  ما  یشیدنا  هراچ  تسکش و  مرمک  نونکا 
اب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  هدش  دنلب  اه  همیخ  رد  ناکدوک  نانز و  هلان  هیرگ و  يادص  دروآ و  همیخ  هب  ار  شرادملع  كاپ  رکیپ  و 

دز :  ادن  دنلب  ياوآ  هب  مشچ  رب  کشا 
ایآ دسرتب ؟  ادخ  زا  ام  هرابرد  هک  تسه  یتسرپاتکی  ایآ  دنک ؟  عافد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ 

دسر ؟  ام  دایرف  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسه  یسردایرف 
دومرف :  نانک  هسوب  تفرگ و  شوغآ  هب  ار  رغصا ،  یلع  شراوخریش ،  دنزرف  دمآ و  همیخ  رد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لاحنیا  رد 

(116  . ) دنک همصاخم  اهنآ  اب  تدج  هک  هاگنآ  مدرم ؛  نیا  لاح  هب  ادب 
نامسآ هب  تفرگ و  تسد  فک  هب  ار  وا  يولگ  نوخ  ترـضح  دز و  ( 117  ) كدوک كرابم  يولگ  هب  يریت  لهاک  نب  هلمرح  لاـحنیا  رد 

تشگن .  زاب  نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطق  تخادنا و 
دومرف :  یم  تخات و  یم  نمشد  هب  هتسویپ  دش و  دربن  نادیم  دراو  روای  یب  اهنت و  ترضح  سپس 

راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا 
رانلا  لوخد  نم  یلوءا  راعلا  و 

یلع نب  نیسحلا  انءا 
ینثنءا  نءا ال  تیلآ 

یبءا تالایع  یمحءا 
یبنلا  نید  یلع  یضما 

تسا .  منهج  شتآ  زا  رتهب  تلذ  تلذ و  گنن و  شریذپ  زا  رترب  گرم 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 4898زکرم  هحفص 4888 

http://www.ghaemiyeh.com


مرواین .  دورف  تلذ  رس  هک  مدروخ  مسق  متسه ؛  یلع  نب  نیسح  نم 
موش .  یم  هتشک  ربمایپ  نییآ  هار  رد  هدرک و  تیامح  مردپ  هداوناخ  زا 

تفرگ و عضوم  مالـسلا  هیلع  ماما  اه و  همیخ  نیب  ترـضح ،  رب  ءالیتسا  تهج  دـید ،  یم  ترـضح  لـباقم  رد  ناوتاـن  ار  دوخ  هک  نمـشد 
دومرف :  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هناحیر 

رگا دیـشاب ؛  درم  دازآ  ایند  نیا  رد  سپ  دیـساره ،  یمن  تماـیق  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا !  نادـناخ  ناوریپ  يا  امـش !  رب  ياو 
نایغای و ما ،  هدـنز  نم  ات  دـنرادن ؛  یهانگ  نانز  نیا  میگنج و  یم  مه  اـب  امـش  نم و  دـینک .  هجوت  دوخ  يداژن  نوئـش  هب  دـیتسه ،  برع 

دننک .  ضرعت  نم  تیب  لها  رب  دیراذگن  ار  ناتنانادان 
تفگ :  هللا  هنعل  رمش 

مریذپ .  یم  ار  تداهنشیپ 
مخز رثا  رب  دنتخادنا ؛  یم  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رکیپ  هب  يریت  وس  ره  زا  دندرک و  رتدیدش  ار  تشهب  ناناوج  رورس  رب  هلمح  گنهآ  و 

درک و تباصا  شکرابم  یناشیپ  رب  یگنـس  ناهگان  هک  دیاسایب  يا  هظحل  تساوخ  دـناشک و  یفرط  هب  ار  دوخ  ترـضح  اهریـشمش ،  ریت و 
دومرف :  تفر و  ورف  ترضح  هنیس  رب  دولآ  رهز  هخاش و  هس  يریت  دومن ،  یم  كاپ  هرهچ  زا  ار  نوخ  یتقو 

هللا .  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب 
ادخ .  لوسر  نییآ  رب  ادخ و  يرایب  ادخ و  مان  هب 

دنشک .  یم  تسین ،  وا  زا  ریغ  يربمغیپ  تخد  دنزرف  نیمز ،  يور  هک  ار  يدرم  ناشیا  هک  یناد  یم  وت  ایادخ ! 
زاـب نیمز  هب  نوخ  زا  يا  هرطق  دـش و  نوگخرـس  نامـسآ  دیـشاپ و  نامـسآ  هب  درک و  رپ  نوـخ  زا  ار  تسد  دروآ و  نوریب  ار  ریت  ترـضح 

تشگن . 
دنتفگ :  دنداد و  رس  هیرگ  یهلا  هاگرد  ناگتشرف  لاحنیا  رد 

تست .  تربمغیپ  تخد  دنزرف  وت و  هدیزگرب  نیسح ،  نیا  اراگدرورپ ! 
دومرف :  دنایامن و  ناشیا  هب  ار  جع )   ) دمحم لآ  مئاق  ترضح  لاعتم  قح 

(118  . ) تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نیا ،  تسد  هب 
اهنت هتسویپ ،  هناقشاع  طابترا  نتشاد  دنراد ،  ار  ناگدازآ  رورـس  ءادهـشلادیس ،  ترـضح  باکر  رد  روضح  يوزرآ  هک  یناسک  رب  کنیا 

تساعدا .  رد  یتسار  قدص و  رگناشن 
دومرف :  ریدس  نب  نانح  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ینک ؟  یم  ترایز  هام  ره  ار  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ایآ 
دومرف :  ترضح  داد و  یفنم  باوج  وا 

ینک ؟  یم  ترایز  رابکی  هام  ود  ره 
دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  داد و  یفنم  باوج  وا 

روطچ ؟  لاس  ره 
دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  داد ،  یفنم  باوج  زاب  وا  یتقو 

دینک ! ؟  یم  افج  ناتیالوم  هب  ردقچ 
تفگ :  ریدس  نب  نانح 

تسین .  مناوت  رد  یفاک  هزادنا  هب  هلحار  هشوت  داز و  هیهت  تسا و  رود  هار  هللا !  لوسر  نب  ای 
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دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع هللادـبع  ابا  ترـضح  هربقم  هب  ور  ارحـص ،  هب  نتفر  ای  لزنم و  ناکم  نیرتـالاب  هب  نتفر  تساـبل و  نیرت  كاـپ  ندیـشوپ  لـسغ و  نمض 

ناوخب :  ار  همانترایز  نیا  مالسلا 
هللا ۀمحر  کیلع و  مالسلا  دیهشلا  لیتق  نب  لیتق  ای  يالوم  ای  کیلع  مالسلا  يدیس ؛  نبا  يدیس و  يالوم و  نبا  يالوم و  ای  کیلع  مالـسلا 

ةوفص مدآ  ثراو  ای  مالسلا  کیلعف  ةدهاشملا .  یسفنب و  كرزا  مل  نا  یحراوج و  یناسل و  یبلقب و  هللا  لوسر  نبای  كرئاز  انءا  هتاکرب  و 
یـصو یلع  نب  نسحلا  ثراو  هلوسر و  هیبن و  هللا و  بیبح  دمحم  ثراو  هتملک و  هللا و  حور  یـسیع  ثراو  هللا و  میلک  یـسوم  ثراو  هللا و 

ۀعاس .  لک  یف  ۀعاسلا و  هذه  یف  باذعلا  مهیلع  ددجو  کلتاق  هللا  نعل  نینم  ؤملا  ریما 
کیلعف يالوم  ای  کیلا  نسحلا و  کیخا  یلا  نینم و  ؤملا  ریما  کیبا  یلا  هللا و  لوسر  كدج  یلا  زع و  لج و  هللا  یلا  برقتم  يدیس  ای  انا 

کئادـعا و نم  ۀـئاربلاب  انا  ینم و  کلذ  لوبقل  یعیفـش  يدیـس  ای  نکف  یحراوج  عیمج  یناسل و  یبلقب و  کل  یترایزب  هتمحر  هللا و  مالس 
هتمحر .  هناوضر و  هللا و  تاولص  کیلعف  نیعمجا .  مکیلا  هللا و  یلا  برقتا  مهیلع  ۀنعللا و 

زامن ینک و  یم  نایب  ار  دوخ  تاجاح  هداد و  مالـس  تسا  نوفدـم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياـپ  راـنک  رد  هک  نیـسحلا  نب  یلع  رب  سپس 
ییوگ :  یم  هتشاد و  اپب  ترایز 

ای یتداس  ای  مکعدوم  نیسحلا و  نب  یلع  ای  يدیس  نباو  يدیس  ای  کعدوم  يدیـس و  نبا  يدیـس و  يالوم و  نبا  يالوم و  ای  کعدوم  انا 
(119  . ) هناوضر هتمحر و  هللا و  مالس  مکیلعف  ءادهشلا  رشعم 

رکذ ترخآ ،  ایند و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  بئاصم و  رکذ  رثا  ترایز و  تلیـضف  هرابرد  یثیداحا  باتک ،  زا  زارف  نیا  رد 
دیامرف .  اطع  ام  همه  هب  ار  تالامک  نیا  هب  لین  هب  قیفوت  تداعس و  لاعتم  دنوادخ  تسا  دیما  هدرک و 

ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
(120  . ) ۀنجلا میعنب  ةرسبتسم  ۀکحاض  اهناف  نیسحلا  باصم  یلع  تکب  نیع  الا  ۀمیقلا  موی  ۀیکاب  نیع  لک  ۀمطاف !  ای 

تسا رورسم  نادنخ و  مشچ  نآ  نیقی  روطب  دیرگب ؛  نیسح  تبیصم  رب  هک  یمشچ  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور  يا  هدید  ره  همطاف !  يا 
. 

مالسلا :  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاق 
(121  . ) ابقح ۀنجلا  یف  اهب  هللا  هءاوب  ۀعمد  انیف  هانیع  تعمد  ةرطق و  انیف  هانیع  ترطق  نم 

دهد .  یم  ینکس  تشهب  رد  لاس  نایلاس  هرطق ،  نآ  هطساو  هب  ار  وا  دنوادخ  دوش ،  نازیر  شنامشچ  زا  ام  يارب  یکشا  هرطق  هک  یسک 
مالسلا :  هیلع  قداصلا  مامالا  لاق 

(122  . ) ةدابع انل  همه  حیبست و  انملظل  مومهملا  سفن 
تسا .  یگرزب  تدابع  ام  يارب  ششالت  یعس و  حیبست و  ام ،  تیمولظم  يارب  نیگهودنا  هآ 

مالسلا :  هیلع  اضرلا  مامالا  لاق 
نب رمع  دایز و  نب  هللادیبع  دیزی و  عم  ۀمیقلا  موی  رشح  رخدا و  امیف  هل  كرابی  مل  ائیش  هلزنمل  هیف  رخداو  ۀکرب  موی  ءاروشاع  موی  یمـس  نم 

(123  . ) رانلا نم  كرد  لفسءا  یلا  هللا  مهنعل  دعس 
دوب و دهاوخن  كرابم  وا  يارب  هتخودنا  نآ  دنک ،  هریخذ  هیهت و  يزیچ  شلزنم  يارب  زورنآ  رد  دـمانب و  تکرب  زور  ار  اروشاع  هک  یـسک 

دوب .  دهاوخ  منهج  رعق  رد  هدش و  روشحم  داب ،  اهنآ  رب  ادخ  تنعل  هک  دعس  نب  رمع  هللادیبع و  دیزی و  اب  تمایق  زور 
مینک :  لقن  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  دوب ،  هداتفا  قافتا  یسلجم ،  موحرم  نامز  رد  هک  هراب  نیا  رد  ار  يا  هصق  تسا  بسانم  اجنیا 

تایاور هدومن و  لضف  ياعدا  دوب ،  هتفای  لیکـشت  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  روضح  اب  هک  یـسلجم  رد  شناد  ملع و  زا  هرهب  یب  یـصخش 
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 ، تفر باوخ  هب  یتقو  بش  نامه  دومن ؛  یم  راکنا  بیذکت و  تدـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  تلیـضف  باوث و  هب  طوبرم 
 . . یتشهب و ياه  غاب  منهج و  شتآ  طارص ،  لپ  لامعا ،  نازیم  هدش و  روشحم  مظنم  ياه  هتـسد  رد  تمایق  زور  مدرم  هک  دید  باوخ  رد 

تفگ :  دوخ  اب  دید و  ار  یگرزب  صرح  ناهگان  ددرگ و  یم  بآ  لابند  هب  یگنشت  تدش  رثا  رب  هدش و  هدامآ  . 
دشاب .  یم  لسع  زا  رت  نیریش  کنخ و  هک  تسا  رثوک  ضوح  نامه  نیا 

نیگمغ ناـنک و  هیرگ  نت ،  رب  هایـس  ساـبل  اـب  دوب ،  هتفرگ  ارف  ار  رـشحم  لـها  ناـشرون  شـشخرد  هک  نز  کـی  درم و  ود  ضوح ،  راـنک 
دنتسیک ؟  اهنیا  هک  مدیسرپ  دندوب ؛  هداتسیا 

دنداد :  باوج 
تسا .  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  هرهاط ،  وناب ،  نیا  مالسلا و  هیلع  یضترم  یلع  وا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  نیا 

دنداد :  باوج  مدیسرپ ،  نت  رب  هایس  سابل  ندیشوپ  تلع  زا  یتقو 
تسین .  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تداهش  زور  ءاروشاع ؛  زور  زورما  رگم 

دومرف :  درک و  نم  هب  دنت  یهاگن  لاحنیا  رد  مدرک و  راهظا  ترضح  هب  ار  ما  یگنشت  تدش  هتفر و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  کیدزن 
ملظ و هب  هدش  هتشک  دیهش  مناگدید ،  رون  ییانشور  ملد ،  نوخ  مدنزرف ،  تبیصم  رب  هیرگ  تلیضف  باوث و  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  ایآ 

داب .  وا  رب  بآ  ناگدننک  عنم  نارگمتس و  ناگدنشک و  رب  ادخ  تنعل  نیرفن و  ینک ! ؟  یم  راکنا  ار  منیسح ،  متس ، 
دزن هدرک و  هبوت  میاه  هتفگ  زا  مدـیبلط و  یم  شزرمآ  لاـعتم  راـگدرورپ  هاـگرد  زا  همهاو ،  سرت و  اـب  هدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ماـجنارس 

(124  . ) مدرک هبوت  ناشدزن  مباوخ ،  نایب  نمض  هتفر و  مدوب ،  هتخادرپ  ثحب  هب  سلجم  رد  اهنآ  اب  هک  یناسک 

اهتشون یپ 

بوشآ 4/73. رهش  نبا  بقانم  راونالا 43/297 و  راحب  -1
بیذهت و رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  نوچ  یخرب  دراد ؛ دوجو  لوق  تشه  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  خیرات  اب  هطبار  رد  -2
داشرا و رد  هللا  همحر  دـیفم  نوچ  یـضعب  لوالا و  عیبر  رخآ  موس ،  لاس  یفاـک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  سورد و  رد  هللا  همحر  دـیهش 

راتساوخ هک  یناسک  دنناد ؛ یم  نابعـش  موس  مراهچ ،  لاس  همهملا  لوصفلا  رد  یکلام  غابـص  نبا  فوهل و  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیس 
. دننک هعجارم  یلماع 5/60  حیحصلا  باتک  رد  ءارآ  نیا  رداصم  هب  دنتسه  هنیمز  نیا  رد  قیقحت 

راونالا 43/238. راحب  دروآ ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ءامسا ، هک  دراد  تایاور  یخرب  -3
راونالا 43/241 و 238. راحب  -4

6 و  / هللا همحر  ینارعش  مومهملا  سفن  همغلا 2/171 و  فشک  260 و  قحلا 11/264 -  قاقحا  تسا .  هدش  لقن  الط  تایاور  یخرب  رد  -5
راونالا 43/243. راحب  21 و   / یبرقلا يوذ  پاچ 

 . هیآ نامه  لیذ  ناهربلا 4/172  ریسفت  فاقحا و  هروس  هیآ 16  لیذ  یفاصلا  ریسفت  بوشآ 4/50 و  رهش  نبا  بقانم  -6
سوواط ص 17. نب  دیس  فوهل  -7

.18  / فوهللا -8
. دنا هدرک  لقن  لییادرد  راونالا 43/248  راحب  قحلا 11/286 و  قاقحا  لقن  ربانب  هتشرف  نیا  مان  -9

: دیامرف یم  هک  تسا  هراب  نیا  رد  فاقحا  هروس  هفیرش 15  هیآ  -10
... . ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعضو  اهرک و  هما  هتلمح  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و 

.245 راونالا 43/248 -  راحب  284 و  قحلا 11/286 -  قاقحا  -11
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راونالا 101/367. راحب  -12
راونالا 43/291 و 44/2. راحب  -13

 . تسا مدآ  هب  هدجس  رد  ناشیا  نیلوا  تمایق و  زور  هب  ناگدرم  نتخیگنارب  روص و  رد  ندیمد  هتشرف  -14
راونالا 43/309. راحب  -15

رطس 11. لامعلا 12/121 ، زنک  -16
راونالا 44/245. راحب  -17

لئاسولا 5/86. كردتسم  راونالا 36/204 و  راحب  اضرلا 1/60 و  رابخا  نویع  -18
ارسع يرما  نم  ینقهر  دقف  یل  بیجتست  نا  کلسر  کئایبنا و  کتاومس و  ناکـس  کشرع و  دقاعم  کتاملکب و  کلئـسا  ینا  مهللا  - 19

 . ارسی يرما  نم  یل  لعجت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  کلئساف 
اضرلا 1/60. رابخا  نویع  -20

.262 ۀسمخلا 3/264 -  لئاضف  171 و   / ۀمهملا لوصفلا  لامعلازنک 6/221 و 7/107  يذمرت 2/307 و  ننس  124 و   / یبقعلا رئاخذ  -21
ۀسمخلا 3/258. لئاضف  قحلا 11/311 و  قاقحا  114 و   / راصبالا رون  143 و   / یبقعلا رئاخذ  -22

راونالا 37/74 و 43/261 و 45/314. راحب  ثیدح 3775 و  يذمرت 5/617  ننس  -23
راونالا 78/121. راحب  همغلا 2/205 و  فشک  -24

بوشآ 3/168. رهش  نبا  بقانم  راونالا 43/319 ، راحب  -25
راونالا 37/74. راحب  همهملا 171 و  لوصفلا  يذمرت 5/615 و  ننس  -26

راونالا 43/179. راحب  -27
راونالا 44/382. راحب  قحلا 11/609 و  قاقحا  -28

یسربط 1/292. جاجتحا  -29
راونالا 36/204. راحب  اضرلا 1/60 و  رابخا  نویع  -30

راونالا 44/187. راحب  -31
راونالا 78/121. راحب  همغلا 2/29 و  فشک  -32

.29  / نمحرلا نءاش .  یف  وه  موی  لک  -33
راونالا 22/412. راحب  -34

قحلا 9/202. قاقحا  راونالا 35/405 و  راحب  -35
.332  / مرقملا لتقم  یحیرطلل 2/300 و  بحتنملا  راونالا 44/266 و  راحب  -36

لئاسولا 2/217. كردتسم  -37
.242  / مرقملا لتقم  راونالا 45/218 و  راحب  ثیدح 3 و   101  / یقودص یلاما  -38

.460  / نیدلا مالعا  راونالا 27/127 و  راحب  -39
راونالا 27/127. راحب  -40
قحلا 9/202. قاقحا  -41

 . ۀفرعملا ردقب  فورعملا  -42
. درادن ار  نآ  زا  ثحب  شیاجنگ  ماقم ،  هک  تسا  ینارون  مالک  نیا  زا  زین  يرگید  همجرت  هنسحی .  ام  يرما  لک  ۀمیق  -43
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راونالا 44/196. راحب  هتسلا 3/270 و  حاحصلا  نم  ۀسمخلا  لئاضف  440 و  قحلا 11/444 -  قاقحا  -44
.225  / دیفم خیش  صاصتخا  راونالا 71/208 و  راحب  -45

راونالا 44/129. راحب  ءاضیبلا 4/227 و  ۀجحملا  همغلا 2/30 و  فشک  یسربط 2/297 و  جاجتحا  -46
همغلا 2/205. فشک  -47

راونالا 44/180. راحب  -48
همغلا 2/205. فشک  -49

 . نیربکتسملا بحی  هنا ال  لحن 22  هروس  -50
ص 189. راونالا ج 44 ، راحب  -51

همغلا 2/208. فشک  -52
راونالا 44/181. راحب  -53

راونالا 78/121. راحب  همغلا 2/29 و  فشک  -54
.182 راونالا 33/186 -  راحب  206 و   / سیق نب  میلس  باتک  -55

راونالا 44/326. راحب  -56
دربم 3/300. لماکلا  ظحاج 2/109 و  نییبتلا  نایبلا و  زا  لقن  هب   139  / مرقملا لتقم  -57

.178 یمزراوخ 1/180 -  لتقم  زا  لقن  هب   140  / مرقملا لتقم  -58
.182  / همهملا لوصفلا  دیفم 2/33 و  داشرا  -59

.142  - 144  / مرقملا لتقم  راونالا 44/312 و  راحب  130 و   / قودص یلاما  -60
دـندش و رازراک  هدامآ  هدـش و  لخاد  ترـضح  نارای  زا  نت  هدزون  تساخرب ،  گـناب  نوچ  دـیوگ : یم  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  -61

. دش جراخ  سلجم  زا  ناشیا  اب  ترضح  نکیل 
.22  - 24  / فوهللا 140 و   - 144  / مرقملا لتقم  33 و  دیفم 2/34 -  داشرا  -62

راونالا 10/172. راحب  145 و   / مرقملا لتقم  -63
.146  / مرقملا لتقم  -64

راونالا 44/313. راحب  -65
.147  / مرقملا لتقم  راونالا 44/328 و  راحب  -66

همغلا 2/29. فشک  -67
راونالا 78/121. راحب  همغلا 2/29 و  فشک  -68

.150  / مرقملا لتقم  -69
قحلا 11/601. قاقحا  تاقحلم  -70

راونالا 44/329. راحب  -71
قحلا 9/202. قاقحا  -72

سوواط نب  دیـس  لقن  رب  انب  داتـسرف و  هفوک  هب  هللادـبع  نب  دیعـس  یناه و  نب  یناه  اب  ار  همان  نیا  داشرا  رد  هللا  همحر  دـیفم  لقن  رب  انب  -73
 . ملعا هللاو  تسا .  رت  کیدزن  نئارق  هب  فوهل  لقن  ارهاظ  نکیل  و  لیقع ؛  نب  ملسم  اب  فوهل  رد  هللا  همحر 

 . نیرحبلا عمجم  تسایند / .  زا  هیانک  معنلا ،  رمح  هسمخلا 3/268 . لئاضف  -74
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. دنا هدرک  لقن  زین  رفن  رازه  لهچ  رازه و  جنپ  تسیب و  تسا و  نامه  هدش ،  لقن  ناگدننک  تعیب  دادعت  نیرتمک  -75
. دوب قشمد  نایحیسم  زا  هیواعم ،  یلام  يرادا  رواشم  -76

ارم متفگ :  یتقو  هک  دوب  هتفگ  ملـسم  هب  وا  هکنیا  یکی  دـنا ؛ هدرک  لقن  هطبار  نیا  رد  کیرـش  زا  لمعلا  سکع  ود  یخیراـت  بتک  رد  -77
 . نزب ار  وا  ندرگ  يآ و  نوریب  دیهد . بآ 

؛ دناوخ یم  ارف  دوصقم  رتعیرس  هچ  ره  ماجنا  هب  ار  وا  راعشا ، نآ  نیماضم  اب  هک  دناوخ  ار  لیذ  راعشا  کیرش  هکنیا  مود 
اهویحتال یملسب  راظتنالا  ام 

اهییحی نم  اویحو  یمیلس  اویح 
شمایق دوب ، قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  اب  فداصم  هک  ۀیورتلا ،  موی  ۀجحلا ،  يذ  متشه  هبنش ،  هس  زور  ملسم 

راونالا 44/288. راحب  -79 دومن . زاغآ  ار 
.37  - 60  / فوهللا 70 و  بهذلا 4/72 -  جوزم  . 165  - 192  / مرقملا لتقم  ، 39 دیفم 2/66 -  داشرا  -80

اذک و ناکمب  لتقا  نال  دومرف : ریبز  نبا  هب  ترـضح  ورنیا  زا  دوب ؛ هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نتـشک  ددص  رد  دیزی  -82 . 61  / فوهللا -81
. دوش هتسکش  هکم  تمرح  هک  تسد  نیا  زا  رتهب  نم  يارب  موش ،  هتشک  ناکم  نالف  رد  رگا  ۀکم .  یب  لحتسی  نءا  نم  یلا  بحا  اذک 

راونالاراحب 44/185.
.193  - 194  / مرقملا لتقم  -83

.154  / نارمع لآ  -84
.66  - 69  / فوهللا -85

، درک روبع  نآ  زا  هک  یهاـگلزنم  نیلوا  تشگن و  زاـب  هنیدـم  هب  تفر و  هفوک  يوـس  هب  هکم  زا  ترـضح  هک  دـننآرب  نیخروـم  یخرب  -86
. دوب میعنت  لزنم 

 . تفای عالطا  یناه  ملسم و  تداهش  زا  دیسر ، هلابز  هاگلزنم  هب  ترضح  یتقو  هک  دیوگ  یم  فوهل  رد  -87
.23  / بازحا -88

.67 دیفم 2/82 -  داشرا  202 و   - 226  / مرقملا لتقم  -89
.29  / رجف هروس  -90

. دش دراو  البرک  هب  لاس 61  مرحم  مود  هبنشجنپ ،  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  -91
راونالا 10/198. راحب  231 و   / مرقملا لتقم  -92

و یمق .  دواد  نب  دمحا  نب  دـمحم  تارایزلا  باتک  زا  رـصم  ییاهب ج 2 ص 91 ط  خیش  لوکـشک  زا  لقن  هب  مرقملا ص 235  لتقم  -93
ياهتنا ار  لیم  ره  تغل  لها  دـنا . هتفگ  لیم  راهچ  رد  لیم  راهچ  ار  هدـش  يرادـیرخ  نیمز  تحاـسم  رئازلا . حابـصم  رد  سوواـط  نب  دـیس 

. دوب دهاوخ  عبرم  رتمولیک  نیمز 64  نآ  تحاسم  نیاربانب ،  دنناد ؛ یم  تسا  رتمولیک  ود  الومعم  هک  رفن  کی  یلومعم  دید  تفاسم 
مرقملا ص 248. لتقم  -94

.88  / فوهللا 252 و   / نامه -95
.243  - 245  / مومهملا سفن   259  / مرقملا لتقم  91 و  دیفم 2/92 -  داشرا  -96

 . ۀعجرلا تابثا  زا  لقن  هب   261  / مرقملا لتقم  -97
داشرا 2/93. -98

.95  / فوهللا 262 و   / مرقملا لتقم  -99
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.429 قحلا 19/430 -  قاقحا  -100
.276  / مرقملا لتقم  -101

داشرا 2/102. 283 و   / مرقملا لتقم  -102
غورد دندناوخ و  وگغورد  ار  ام  ینعم  هب  دشاب ، انوبذک )  ) لاذ دیدشت  هب  رگا  نکیلو  تسا  نامه  همجرت  دشاب ، انوبذـک  ترابع  رگا  -103

. دوب دهاوخ  دنداد . تبسن  ام  هب 
.286  / مرقملا لتقم  -104

.102  / فوهللا -105
.99 دیفم 2/100 -  داشرا  102 و   / فوهللا 290 و   / مرقملا لتقم  -106

ار شرس  ات  داد  روتسد  وا  هدرب و  دعس  نب  رمع  دزن  هدرک و  ریـسا  ار  بهو  هک  دنک  یم  لقن  قودص  ، 137  / ما یس  سلجم  یلاما  رد  -107
. دنتخادنا مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  يوس  هب  هدرک و  ادج  نت  زا 

.277  / مومهملا سفن  و   - 106  / فوهللا -108
.309  / مومهملا سفن  314 و   / مرقملا لتقم  -109

.297  / مرقملا لتقم  -110

.301  / مرقملا لتقم  -111
.306  / مومهملا سفن  313 و   / مرقملا لتقم  -112

.318  - 325  / مرقملا لتقم  -113

.330  - 332  / مرقملا لتقم  -114

.334  - 340  / مرقملا لتقم  -115
.342  / نامه -116

لتقم دـیبلط . بآ  نمـشد  زا  وا  يارب  دروآ و  نادـیم  هب  ار  هللادـبع ،  شراوخ ،  ریـش  لـفط  ترـضح  هک  دـنا  هتفگ  لـتاقم  یخرب  رد  -117
.342  / مرقملا

.127  / فوهللا -118
.288  / تارایزلا لماک  زا  لقن  هب  راونالا 101/368  راحب  -119

راونالا 44/293. راحب  -120

راونالا 44/292. راحب  -121

راونالا 44/278. راحب  -122

راونالا 44/284. راحب  -123
.293 راونالا 44/296 -  راحب  -124

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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